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 رؼظٍى حزيخ زيبء املسهًني
 

وىم٤مم  ،شقمالُملُم١مؾم٦ًم اًمًح٤مب ًمإلٟمت٤مج اع» هت٤مِمارٟم ،إطمدى قمِمار دىمٞم٘م٦م ُمدهت٤ميمٚمٛم٦م ُمرئٞم٦م: ]

 [٧612رسمٞماااااااااااااع إول ت ذم ِماااااااااااااارٟمُ  ،شٟمخٌااااااااااااا٦م اعقماااااااااااااالم اجلٝمااااااااااااا٤مدي»اعظماااااااااااااقة ذم  سمتٗمريٖمٝمااااااااااااا٤م

  

 
 

 

 ُِمـ 
ِ
 ٟمحٛمُده وٟمًتٕمٞمٜمُف وٟمًتٖمٗمُره، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل

ِ
ئ٤مِت أقمامًمِٜم٤م، َُمـ ؾماٞموِر أنٗمًٜم٤م وُِمـ ؿمارإّن احلٛمَد هلل

يؽ ًمف، وأؿمٝمد أّن ؿمار  إٓ اهلل وطمده ٓ هيِده اهلُل ومال ُمْمؾ  ًمف وَُمـ ُيْمٚمِؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إ

، أُّم٤م سمٕمدُ  ـِ  : حمٛمًدا قمٌُده ورؾمقًُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وصحٌف وَُمـ اهتدى اديف إمم يقِم اًمدي

 أُّمتٜم٤م اًمٕمزيزِة 
ِ
٤م اعظمقُة اعمًٚمٛمقَن وإظمقاُت اعمًٚمامُت، أهي٤م اعظمقُة اعمج٤مهدوَن ُِمـ أبٜم٤م  أهيُّ

 -ؿ ورمح٦ُم اهلل وسمريم٤مشمفاعمٜمّمقرِة، اًمًالُم قمٚمٞمٙم

ٌَِؾ اًمٕمدو  ووؾم٤مئِؾ ّماػمُُمقضِم٥ُم هذه اًمٙمٚمٛم٦ِم اًم٘م ِة إًمٞمٙمؿ هق ُم٤م يَمُثَر ؾمامقُمٜم٤م وؾمامُع اًمٜم٤مِس ًمف ُِمـ ىِم

ـَ قمغم أهّنؿ  اعقمالِم اجل٤مري٦ِم ذم وَمَٚمِٙمف ُِمـ اهت٤مُم٤مٍت ًمٚمحريم٦ِم اجلٝم٤مدي٦ِم سم٘متِؾ اعمًٚمٛملَم، وشمّمقيٍر ًمٚمٛمج٤مهدي

ِل، وأهّنؿ ٓ هدَف و٤مقم٤مٌت ُِمـ اًمَ٘مَتَٚم٦ِم ٓ   وهن٥ُم إُمقا
ِ
يَػ لؿ وٓ هم٤مي٦ٌم ٟمٌٞمٚم٦ٌم ؿمارهّؿ لؿ إٓ ؾمٗمُؽ اًمدُم٤م 

 !وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ويمذسمقا ؾمال ٤مؾماٞموٓ سمرٟم٤مُم٩ٌم 

وىمد أُمّدهؿ ذم ذًمؽ ُمٙمُر اًمٕمدو  اًمّمٚمٞمٌل  اًمذي يًتٕمدُّ ًمٚمرطمٞمِؾ ُِمـ أومٖم٤مٟمًت٤مَن ُمذؤوًُم٤م ُمدطمقًرا، 

٤مؾم٦ِم إرِض اعمحروىم٦ِم، وسم٢مهالِك احلرِث واًمٜمًِؾ إذا يم٤من ظم٤مرضًم٤م، ٓ ٞمؾماوقم٤مدشُمف ضم٤مري٦ٌم سم٤معوم٤ًمِد، واشم٤ٌمِع 

ٌ  ُمِمحقٟم٦ٌم  يٚمقي قمغم إٟم٤ًمٟمٞم٦ٍم وٓ يٗمٙمُر ذم قم٤مىم٦ٌٍم وٓ ُمًت٘مٌِؾ قمالىم٦ٍم سملَم اًمِمٕمقِب، وؾم٤مقمَدهؿ أجًْم٤م أضمقا

ِ. اعمًٚمٛملَم وأطمٞم٤مًٟم٤م ذم اعم٤ًم   -ضمِد وهمػمه٤مسمٖم٤ٌمِر هذا اًمٕمدو  ال٤مرِب، وقمٛمٚمٞم٤مٌت ُمِمٌقه٦ٌم شمتؿُّ ذم أؾمقا

، وُمزيًدا ُِمـ اعم٤ًممه٦ِم ذم وٌِط طمريمتِٜم٤م اجلٝم٤مدي٦ِم 
ِ
وىمٓمًٕم٤م ًمٚمٓمريِؼ، وإٟم٤مرًة ًمٚمًٌٞمِؾ، وإقمذاًرا إمم اهلل

ٌ  ذم ُم٤ًمضمِدهؿ أو  ؛اًمٓمٞم٦ٌمِ  ئٜم٤م اًمٙم٤مُمِؾ ُِمـ أي  قمٛمٚمٞم٤مٍت شمًتٝمدُف اعمًٚمٛملَم ؾمقا ُد قمغم شمؼمُّ وم٢مّٟمٜم٤م ٟم١ميم 

ىِمٝمؿ وـمرىم٤مهِتؿ أو دمّٛمٕم٤مهِتؿ، وأّن شمٜم ذم ىمٞم٤مدشمِف وقمؼَم سمٞم٤مٟم٤مشمِف وقمؼَم ُمتحدصمٞمف ىمد  ٔمٞمَؿ ىم٤مقمدِة اجلٝم٤مِد ُهّثاًل أؾمقا
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ًرا، وسمّٞمٜم٤ّم هذا إُمَر ُمـ ُمٜمٝمجٜم٤م وـمريِ٘مٜم٤م ودقمقشمِٜم٤م، وأووحٜم٤م أنٜم٤م ٟمٜمٔمُر إمم ؿمٕمقسمِٜم٤م  أيّمَد هذا إُمَر ُِمرا

ـَ اًمت٘م ٜم٤م ُِم ًَ ُ  الِم  وإٟمام ُيٜم٥ًُم اًم ؛ّماػمِ اعؾمالُمٞم٦ِم قمغم أهن٤م ؿمٕمقٌب ُمٖمٚمقسم٦ٌم قمغم أُمِره٤م، وٓ ُٟمٕمٗمٞمٝم٤م وٓ أنٗم

إمم أفمٝمِر أوص٤موِمف اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمداُر ذم اعم٠ًمخ٦ِم اعمخّمقص٦م، وأّن ؿمٕمقَب أُّمتٜم٤م اعمحٙمقُم٦َم ُِمـ ىِمٌِؾ اًمٓمُّٖم٤مِة 

ًمٞم٦ِم ًمٚمٖمرِب هل ؿمٕمقٌب ُمًٚمٛم٦ٌم جي٥ُم قمٚمٞمٜم٤م يمام   اعمقا
ِ
ـَ وإنٔمٛم٦ِم اًمٕمٚمامٟمٞم٦ِم اخل٤مئٜم٦ِم اًمٕمٛمٞمٚم٦ِم ًمألقمدا  اعمرشمدي

ِد هذه اًمِمٕمقِب أن يًٕمك ذم إٟم٘م٤مِذه٤م وختٚمٞمِّمٝم٤م وهدايتِٝم٤م واًمرىمل  ا٤م ذم جي٥ُم قمغم يمؾ وم رٍد ىم٤مدٍر ُِمـ أومرا

ُم٦ِم، ٓ إقمامل اًمت٘متٞمِؾ ومٞمٝم٤م واًمٜمٝم٥ِم ُٕماليمٝم٤م وزي٤مدِة ُمٕم٤مٟم٤مهت٤م وسم١مؾمٝم٤م  ُمدارِج اًمّمالِح واًمٕمزِة واًمٙمرا

  -ٝم٤مؾماٞموُم 

، اًمذي طمّرَم ىمتَؾ اًمٜمٗم يٕم٦م رسمٜم٤م ِماروأووحٜم٤م أنّٜم٤م ُمت٘مٞمدوَن سم ِس إٓ سم٤محلؼ  ُمٝمام ـمٖمك اًمٕمدوُّ ودمؼّمَ

 
ِ
ـَ اهلل ِن  وُمٝمام سمٚمٖم٧ِم إطم٘م٤مُد وشمرايمٛم٧ِم اًمث٤مراُت ذم احلروِب، إّن دي أهمغم وأقمغم، وإّن اًمٗمقَز سمروقا

ُمتِف أقمزُّ وأؾمٛمك ُِمـ يمؾ  هم٤مي٦مٍ   ويمرا
ِ
 -اهلل

ـُ سمريئقَن ُِمـ أي  قمٛمٍؾ ُِمـ هذا اًمٜمقعِ  ٌ  يم٤مٟم٧م وذم ،شم٘مقُم سمِف أج٦ُم ضمٝم٦ٍم يم٤مٟم٧م ،ومٜمح  أي  ُمٙم٤مٍن يم٤من، ؾمقا

، أو  يم٤مٍت أُمٜمٞم٦ًم يم٤مومرًة ُمرشمزىم٦ًم أظمزاه٤م اهلُل، أو يم٤مٟم٧م شمٜمت٥ًُم إمم ؿمارقمّم٤مسم٤مٍت جمرُم٦ًم شمٜمت٥ًُم إمم اًمٕمدو 

ـَ وَ    -٧ْم ومّرـمَ ٧ْم وَ ٟمَ ٤موَ هَتَ اعمًٚمٛملَم وإمم اعمج٤مهدي

ـَ اًمٗم٤ًمِد ذم إرِض اًمذي هُنٞمٜم٤م قم  ژکڑ ڑ ک کژٜمف إّٟمٜم٤م سمٙمؾ  ووقٍح ٟمٕمدُّ شمٚمَؽ إقمامَل ُِم

 ]اح٤مئدة[ ژحج مج جح مح جخژ، ]اًمٌ٘مرة[

ٌف وقمزٌة ؿماروأهداوُمف ٟمٌٞمٚم٦ٌم، يمٚمُّٝم٤م قمدٌل ورمح٦ٌم وإطم٤ًمٌن و إّن ضمٝم٤مَدٟم٤م اعمِماروَع اعم٤ٌمرَك هم٤مي٤مشُمف ؾم٤مُمٞم٦مٌ 

 
ِ
، ُٟمٕمكم يمٚمٛم٦َم واًمٙمقُن ُمٕمف وذم صٗمف وأنّم٤مًرا ًمف  ويمراُم٦ٌم وصالٌح وومقٌز وومالٌح، جيٛمُٕمٝم٤م رو٤م اهلل

 وٟمٜم
ِ
، وٟمدومُع اًمٔمٚمَؿ واًمٕمدواَن، وٟمحرُر اعٟم٤ًمَن وإوـم٤مَن، وٟمرطمُؿ ر ّمااهلل ديٜمَف وٟمحٛمٞمف، وٟمحؼُّ احلؼ 

  -اخلٚمَؼ وٟمٜمٗمٕمٝمؿ

ـَ ذم يمؾ  ُمٙم٤مٍن  ٟمٜم٤م اعمج٤مهدي ر إظمقا رُم٦ِم دِم ِؿ طُم ٔمَ ٕمِ اًمِٕمٚمِؿ سمِ ِمار ورِة سم٨م  وٟموارإمم  ,ووّم٘مٝمؿ اهلل,وٟمذيم 

، ٤مٟمتف واعمصاٞماعمًٚمِؿ، ووضمقِب آطمتٞم٤مِط ومٞمف، و َ. سمٖمػم طمؼ  ح٤مومٔم٦ِم قمٚمٞمف، واخلقِف قمٚمٞمف ُِمـ أن ُيرا

ِلؿ وأقمراِوٝمؿ، وأن ٓ شمٓمٖمك   أهِؾ اعؾمالِم وأُمقا
ِ
ووضمقِب ؾمد  أي  ـمريٍؼ ُمٗمٍض إمم آؾمتٝم٤مٟم٦ِم سمدُم٤م 

ل٤م وصم٤مراهُت٤م وأطم٘م٤مده٤م قمغم متًٙمٜم٤م سم ذم هذا إُمِر وذم يمؾ  أُمر،  يٕم٦م رسمٜم٤م ِماراحلرُب وأضمقاؤه٤م وأطمقا

ـُ قمٌٞمٌد هلل  ؛ٌقديتٜم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦ِم ًمف وٓ قمغم قم ٍم يم٤مُمٍؾ   قمغم ـمريِؼ حمٛمٍد ًاػمُ وضمٜمقٌد ًمف، ٟم ومٜمح سم٤مًمتزا

  -وصؼٍم وي٘ملمٍ 
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إّن اعمج٤مَل جم٤مُل شمذيمػٍم وشم٠ميمٞمٍد وسمٞم٤مٍن ًمٚمٛمقىمِػ اًمقاوِح وًمٞمَس سمٞم٤مَن إؾمٝم٤مٍب، وإٓ وم٢مّن ٟمّمقَص 

ٞمًٕم٤م، ويٙمٗمل ذم سمٞم٤مِن قمٔمٛم٦ِم ووخ٤مُم٦ِم ىمدِر يٕم٦ِم اعمٓمّٝمرِة ذم هذا اعمج٤مل ٓ ختٗمك قمغم اعمًٚمٛملَم وِماراًم

 ُِمـ ىَمْتِؾ رضمٍؾ ُمًٚمؿٍ ): اًمٜمٗمِس اعم١مُمٜم٦ِم وطمرُم٦ِم دِم اعمًٚمِؿ ىمقُل اًمٜمٌل 
ِ
(ًمزواُل اًمدٟمٞم٤م أهقُن قمٜمَد اهلل

(1)
- 

، إهن ـَ شمٜمٔمٞمامشُمٜم٤م وو٤مقم٤مشُمٜم٤م وُمِم٤مريُٕمٜم٤م وٓ ُيراُ. قمغم أجديٜم٤م دُم ُمًٚمٍؿ سمٖمػِم طمؼ  ـَ وًمتٗم ٤م ومٚمتُزل اًمدٟمٞم٤م وًمٜمٗم

 -ُم٠ًمخ٦ٌم طم٤مؾمٛم٦ٌم ذم هم٤مي٦ِم اًمقوقح

ـَ طمٞمثام يم٤مٟمقا   : إمم ٟم٘م٤مٍط ُمٝمّٛم٦ٍم قمٛمٚمٞم٦م ,ؾمّددهؿ اهلُل وٟمٍمهؿ,صمؿ إٟمٜمل أدقمق إظمقا  اعمج٤مهدي

ي٤م اعمٞمداٟمٞم٦ِم اعم٘م٤مشمٚم٦ِم سمٛمٜمع اًمتٗمجػِم واؾمتٕمامل ُم٤م يٕمؿُّ ًارأدقمقهؿ إمم إصداِر أواُمَر ًمٚمٙمت٤مئ٥ِم واًم: إومم ا

 وٟمحقه٤م وأُم٤ميمٜمٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م يم٤مٕؾمقا. واعمالقم٥م وٟمحقه٤م ُمٝمام يم٤من الدف، سمف اًم٘متُؾ ذم ُم٤ًمضمِد اعمًٚمٛملمَ 

 -رْمار٤م قمـ اخلٓم٠م واًمؿماٞموًٌٓم٤م ًمألُمقر واطمتٞم٤مـًم٤م ون٤م

ورة احلذِر ُمـ وار، وشاًمتؽّمسِ »ٓ سمد  ُمـ اًمتِمديِد ذم وٌط اًمٕمٛمٚمٞم٤مِت اًمتل شُمٕمرف سمٕمٛمٚمٞم٤مت : اًمث٤مٟمٞم٦م

ُ  ْمارل ذم ُم٘م٤مم اًموم٢مهن٤م أضمٞمزت قمغم ظمالف إصؾ، ومٝم ؛اًمتقؾمِع ومٞمٝم٤م د إُمرا ورة ومٚمُت٘مّدر سم٘مدره٤م، وًمُٞمِمد 

ٟمٕمٝم٤م سم٠من شمٙمقَن اًمٜمٙم٤مي٦ُم يمٌػمًة ُمٕمتؼمًة واًمٗمرص٦َم وٞم٘م٦ًم ذم ؿمارومٞمٝم٤م أجام شمِمديد ذم شمقومِر   ُمقا
ِ
وـمٝم٤م واٟمتٗم٤م 

ـُ ذم اًمٕم٤مدِة اًمقصقُل إمم الدِف اًمٙمٌػِم سمٖمػمه٤م وشمتٕملّم و اك ِمٚم٦ًم إمم اعم٘مّمقد، وخُي ؾماٞمهمػمه٤م سمحٞم٨م ٓ يٛمٙم

ريح ذم ًرا واوًح٤م، ويٛمٜمح اًمٕمدو اًمٗمرص٦م ًمٚمت٘مدم وآٟم٤ًٌمط اعموارسم٤مجلٝم٤مد ْمار أّن قمدم اعىمدام قمٚمٞمٝم٤م ي

 -احلرب وذم اًمقوع اًمٕمًٙمري

ُف قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مِت اًمٜمققمٞم٦ِم اًمتٗمجػمي٦ِم ؿماروهل أن يقيمؾ اع ؛اًمث٤مًمث٦موهذا يٙمٛمؾ سم٤مًمٜم٘مٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وهل  ا

ّم٦ٍم ُمقصمقىم٦ٍم ومٞمٝم٤م ُِمـ   يدرؾمقَن يمؾ ُم٠ًمخ٦ٍم قمغم طِمدة إمم جل٤مٍن ُمتخّم 
ِ
ـمٚم٦ٌِم اًمِٕمٚمؿ وُمـ اًمٕمًٙمريلم إُمٜم٤م 

ـُ ذم  روا إضم٤مزهت٤م واعىمدام قمٚمٞمٝم٤م أو ٓ، يمام ٟمٗمٕمؾ ٟمح  -واحلٛمُد هلل ششمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد»ًمٞم٘مر 

ـَ ذم يمؾ ُمٙم٤مٍن آقمتٜم٤مُ  سمتٗم٘مٞمف اعظمقِة اعمج٤مهديـ قمٛمقًُم٤م : اًمراسمٕم٦م جي٥م قمغم ىمٞم٤مداِت اعمج٤مهدي

آؾمتِمٝم٤مديلَم قمغم وضمف اخلّمقِص، واًمٜمّمُح اًمٙم٤مُمُؾ لؿ وشمٕمريُٗمٝمؿ إمم طمد  آـمٛمئٜم٤مِن  واًمِٗمدائٞملمَ 

، اًمٙم٤مُمِؾ سمام يٚمزُم ُمـ وم٘مٍف ًمٚمٛمج٤مهِد اعمُ٘مدِم قمغم ُمثؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مِت ُمـ وضمقِب اعظمالِص هلل 

اًمٙم٤مومر اًمذي  سمٌذل ٟمٗمًف عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل وإقمزاز راي٦م اًمديـ، سمدومع اًمٕمدو واًمتقومر اًمت٤مم ًمٓم٤مقم٦م اهلل 

ُيٗمًد اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ومال ُي٘مِدُم قمغم هدٍف ُمِمٌقٍه أو ُمِمٙمقٍك ومٞمف أو حمؾ ظمالٍف وإصم٤مرِة ضمدٍل وٟم٘م٤مش، 

                                      
( وصححف 24٧2( ًمٙمـ زاد: )سمٖمػم طمؼ( وهل زي٤مدة ُمٝمٛم٦م، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )126١(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )٧125ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 ٤م -إًمٌ
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٤م أّن الدف ُم وٌع، وأّن اعىمدام رًو٤م هلل ِماروٓ ُي٘مِدم إٓ طمٞم٨ُم نّ٘مؼ وشم٠ميّمد ُمئ٦ًم سم٤معمئ٦م واـمٛم٠مّن اـمٛمئٜم٤مًٟم٤م شم٤مُم 

- 

حقا ًمالؾمتِمٝم٤مديلم ذم ذًمؽ، و ذروا أؿمد  احلذر ُمـ همِّمٝمؿ جي٥ُم قمغم ىمٞم٤مداِت اعمج٤مهديـ أن يٜمّم

ويمذًمؽ اًمِٗمدائلُّ ٟمٗمًف إذا أىمدم قمغم  ،وم٢مّن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اًمٜمّمح ؛وإرؾم٤ملؿ إمم أهداٍف ُمِمٌقه٦ٍم ُمِمٙمقيم٦مٍ 

٧ٌٍّم وقمغم همػم سم ُمٚمقٌم  ٤مؾمٌف اهلل ويٕم٤مىمٌف، سمدل أن يٜم٤مل اًمِمٝم٤مدة، وأجّٜم٤م ّمار ٍة وم٢مّٟمف ُم٘مّماػمذًمؽ سمدون شمث

  -ويمؿ ُمـ ىمتٞمٍؾ سملم اًمّمٗملم اهلل أقمٚمؿ سمٜمّٞمتف، ويمؿ ُمـ ـم٤مًم٥ٍم ًمٚمخػم مل يدريمف ؟ذااواك ير

ِن اهلل ٓ   اسمتٖم٤مَ  روقا
ِ
إّن اعمج٤مهديـ اًمذيـ يٌذًمقَن أُمقالؿ وأنٗمًٝمؿ وأرواطمٝمؿ ذم ؾمٌٞمِؾ اهلل

ٍة، وًمٜمّمٚمح اًمٕمٛمَؾ، ػمّماي٘مٌٚمقَن هذا أبًدا، إّن ديٜمٜم٤م قِمٚمٌؿ وقمٛمٌؾ وٟمّٞم٦م، ومٚمٜمتٕمّٚمؿ اًمِٕمٚمَؿ اًمٜم٤مومَع، وًمٜمٙمـ أهَؾ سم

  -وًمٜمّمٚمح اًمٜمّٞم٦َم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

مهللا أصٚمح ًمٜم٤م ديٜمٜم٤م اًمذي هق قمّمٛم٦ُم أُمرٟم٤م، وأصٚمح ًمٜم٤م دٟمٞم٤مٟم٤م اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مؿُمٜم٤م، وأصٚمح ًمٜم٤م 

 -مظمرشمٜم٤م اًمتل إًمٞمٝم٤م ُمٕم٤مُدٟم٤م

ٟم٤م أن احلٛمُد هلل رب  اًمٕم٤معملم   -ومظمُر دقمقا

 ًالُم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦ُم اهلل وسمريم٤مشمفواًم
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 يف نٍجٍب حتٍخ ألىهنب
 

ُم١مؾمًااا٦م اًمًاااح٤مب ًمإلٟمتااا٤مج »: وومرهمتٝمااا٤م هت٤مِماااارٟم ،شمًاااع دىمااا٤مئؼ وٟمّماااػ ُمااادهت٤ميمٚمٛمااا٦م صاااقشمٞم٦م: ]

ر ًمٞمٌٞماااااااا٤م ،شاعقمالُمااااااال  [٧612رسمٞمااااااااع إول ت ذم ِمااااااااارٟمُ  ،شمْمااااااااٛمٜم٧م ٟمّماااااااا٤مئح عمج٤مهااااااادي وصمااااااااقا
  

 
 

إظمٞم٤مر د ؾماٞمواًمّمالة واًمًالم قمغم  ،ىم٤مصؿ فمٝمر يمؾ ـم٤مهمٞم٦م وضم٤ٌمر ،احلٛمد هلل اعمِٚمؽ اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر

 -ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف إـمٝم٤مر

ًٓ  ،نٞم٦م ٕهٚمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م احلرة إبٞم٦م ،اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف: وسمٕمد  وأظمص سم٤مًمتحٞم٦م أو

وىمٌؾ ذًمؽ نٞم٦م ٕهٚمٜم٤م ذم  ،ؾم٤مئر ٟمقاطمل ًمٞمٌٞم٤م اًمرطم٦ٌم سم٤مخلػم صمؿ ،أهٚمٜم٤م وؿم٤ٌمسمٜم٤م ذم سمٜمٖم٤مزي اًمٕمزيزة اًمِم٤مخم٦م

  --ؾمددهؿ اهللّمار وٕهٚمٜم٤م ذم ُم ،شمقٟمس إبٞم٦م ووم٘مٝمؿ اهلل

ـ  اهلل سمف قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُمـ زوال ه١مٓ  اًمٓمٖم٤مة اجل٤ٌمسمرة اعمجرُملم  ٤مٟمحّٞمٞمٝمؿ وٞمٕمً  وهنٜمئٝمؿ قمغم ُم٤م ُم

أن يٙمقن ذًمؽ وم٤من٦م ظمػٍم وسمريم٦ٍم قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ وقمغم ؾم٤مئر  ؾم٤مئٚملم اهلل  ،اًمٔمٚمٛم٦ِم اعمٗمًديـ ذم إرض

  -اًمّمحٞمح٦م اخلػّمة اًمّم٤محل٦م اًمتل ن٘مؼ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إمم آظمتٞم٤مراِت  وؾمٌٞماًل  ،اعمًٚمٛملم

اعمح٤مرب هلل وديٜمف  ،احلٛمد هلل اًمذي ؿمٗمك صدورٟم٤م ُمـ اًمٓم٤مهمقت اًم٘مذاذم وؾمٚمٓم٤مٟمف اخلٌٞم٨م

َٟمف واؾمتجدا ه --ورؾمٚمف وّح٤م شمٜمتِف اًمٕمؼمة سمٕمُد وٟمحـ  ،وضمٕمٚمف ًمٚمٜم٤مِس قمؼمةً  ،احلٛمد هلل اًمذي أراٟم٤م ِذًّمتف وهقا

 ٤مًمف وشمٜمٖمٞمًّم  ٤مقمغم صدره وهمٞمٔمً  ضم٤مصماًم  قمٚمٞمف قمٔمٞماًم  ٤ماحلٛمد هلل أن ضمٕمؾ اًم٘م٤مقمدة مه   ،٤مذم أثٜم٤م  ُمِم٤مهدهت

ًٓ  ٤موضمٕمٚمٝم٤م قمٚمٞمف قمذاسمً   !اًمذي أظمٚمجٜم٤م أُم٤مم اًمدٟمٞم٤م ٤مهذا اًمقوٞمُع اعمٝمٚمقُس طم٘مً  ،وٟمٙم٤م

ر  ،وإٟمٜمل أقمتذر ًمٙمؾ اًمٕمرب واعمًٚمٛملم قماّم صدر ُمـ هذا اعمخٌقل اعمتٗمرقمـ ال٤مًمؽ وأقمتُذُر ًمألطمرا

ئر ُمـ احل٘مقىمٞملم وهمػمهؿواحلر وأقمتُذر ٕهؾ اًمٕم٘مؾ  ،وُمـ اعقمالُمٞملم ذم ىمٜم٤مة اجلزيرة وهمػمه٤م ،ا

  -ف ه٤م ؿمّقه سمف هذا اًمٗم٤مؾمُد ًمٞمٌٞم٤م وأهٚمٝم٤مِماروإدب وأهؾ اًم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ: احلٛمد وسمؽ اًمث٘م٦م ٟمرضمق ومْمٚمؽ وُمددكمهللا ًمؽ 

 ]مل قمٛمران[ ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
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 : عظمقة اعمًٚمٛمقن ذم ًمٞمٌٞم٤م أتقضمف إًمٞمٙمؿ سمٌْمِع رؾم٤مئؾ خمتٍمةٍ أهي٤م ا

ُمـ  اأن  هذه اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م واًمِم٤ٌمسمٞم٦م شمٙمقُن يمٗم٤مرًة أو ضمز ً  أنٜمل أرضمق ُمـ اهلل اًمرؾم٤مًم٦م إومم: 

سمؾ وُمِم٤مريم٦م اًمٌٕمِض  ،يمٗم٤مرٍة قمام ومَرَط ُمـ اًمًٙمقت واًمتخ٤مذل وىمٌقل اًمذل واعمٝم٤مٟم٦م ُمـ يمثػميـ ُمٜم٤م

ئٛمف قمغم ُمدى أزيد ُمـ أرسمٕم٦م قم٘مقدهداهؿ اهلل وأص  -ٚمحٝمؿ ًمٜمٔم٤مم اًم٘مذاذم اًم٘مذر ذم ضمرا

وإن هذه اًمتْمحٞم٤مت اًمتل ىمدُمٝم٤م أبٜم٤م  ًمٞمٌٞم٤م وسمٜم٤مهُت٤م ظمالل إج٤مم اح٤موٞم٦م ُمـ ىمتغم وضمرطمك وحمروسملم 

أن يرطمؿ ىمتغم اعمًٚمٛملم ويٖمٗمر لؿ وأن يت٘مٌٚمٝمؿ ذم  ٟم٠ًمل اهلل  --ُمٙمٚمقُملم لق ضمز  ُمـ شمٚمؽ اًمٙمٗم٤مرة

واًمتٙمٗمػَم اًمٙم٤مُمَؾ قمـ شمٚمؽ اعمقسم٘م٤مِت اًمٕمٔمٞمامت إٟمام  ،ئ٤متًاٞموإن مت٤مم اعمحِق ًمتٚمؽ اًمذٟمقب واًم ،اًمِمٝمدا 

ع اعمٓمّٝمر وُٟمقِره وُهداه اًمذي طم٤ٌمٟم٤م ؿمارإمم ديٜمف احلؼ و ؛واًمٕمقدة اًمّم٤مدىم٦م إًمٞمف يٙمقن سم٤مًمتقسم٦م إمم اهلل 

 ،ومٝمق وزّم ٟمٕمٛمتٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف ، ـم٤مقمتفوآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ،وآرشم٤ٌمِط أيمثَر وأيمثَر سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ،أُم٦َم اعؾمالم سمف

  -وًمف اًمثٜم٤مُ  واعمجُد يمٚمف ،ًمف إؾمامُ  احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمُٕمال ،وهق اًمقدود اًمرطمٞمؿ اًمِمٙمقر اًمقزّم احلٛمٞمد

وم٠ممتٜمك أن يدرك اجلٛمٞمُع  ؛هل ُمرطمٚم٦م اعؾمالم ٓ حم٤مًم٦م ،إن ُمرطمٚم٦م ُم٤م سمٕمد اًم٘مذاذماًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ومقاهلل إن اعؾمالم  ،ًمف حم٦ًٌم ذم اخلػم واًمٗمالح اًمدٟمٞمقي وإظمروي ويٜمْمٛمقا إمم ظمٞم٤مره ويٕمٛمٚمقا  ،ذًمؽ

ُمع ديٜمٜم٤م وطمْم٤مرِة  ٤مومٚمٜمٙمـ وٞمٕمً  --ؿم٤م  ُمـ ؿم٤م  ويمِره ُمـ يمره ،ًم٘م٤مدٌم ُمـ ضمديد سمٕمز قمزيز أو سمُذل  ذًمٞمؾ

 -وهقي٦ِم إؾمالُمٜم٤م وقمزة ويمراُم٦م إؾمالُمٜم٤م

م وًمذًمؽ وم٢مٟمٜمل أدقمق أي ووٍع ضمديٍد ذم ًمٞمٌٞم٤م إمم أن يٜمص  دؾمتقُر ا ًمٌٚمد سمِمٙمؾ واوٍح قمغم آًمتزا

يٕم٦ُم ودًم٧ْم قمغم اقمت٤ٌمره ومٝمق ِماروُم٤م أىمرشمف اًم ،يعِماريٕم٦م اعؾمالم هل ُمّمدر اًمتؿماروأن  ،سمديـ اهلل اعؾمالم

 -سمذًمؽ ٤موصدىمً  ٤موأن يٚمتزم طم٘م   ،يٕم٦مِمارُمـ اًم

 وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ ؿمٕم٥ُم ًمٞمٌٞم٤م ،ٌط ٓزٌم ٓ يٛمٙمـ ٕي أطمٍد أن يٗمّرط ومٞمف أو يتٝم٤مونؿمارإن هذا 

ـُ اًمٓم٤مُمُح همػَمهُ    -وؿم٤ٌمُا٤م اًمّم٤مطمل اعمتٞم٘مُظ اًمٗمٓم

 واًمدقم٤مة واعمث٘مٗملم وأهؾ اًمٗمٙمر واًمرأي وأهِؾ اجل٤مه وأهؾ اح٤مل
ِ
 ،أدقمق يمؾ اخلػّميـ ُمـ اًمٕمٚمام 

 اًمداقملم إمم احلري٦م واًمٕمدل وإطم٘م٤م. احلؼ
ِ
٤ٌّمط وضمٜمقٍد ص٤محللم  ،واًمٜمِمٓم٤م  وَُمـ ذم اجلٞمش اًمٚمٞمٌل ُمـ و

أدقمقهؿ إمم أن شمتٙم٤مصمػ ضمٝمقُدهؿ ًمتح٘مٞمؼ هذا الدِف  ،ووٞمع ؿم٤ٌمب ًمٞمٌٞم٤م ،هـ ٟمٕمِرُف وهـ ٓ ٟمٕمرف

 -اًمٕمٔمٞمؿ وشمٙمٚمٞمؾ اًمٜمج٤مح سمتح٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد اًمٜمٌٞمؾ

أن أّي ووٍع  ،أن ُمـ اًمّمالح واعصالح اًمذي  ٌف اهلل ويرو٤مه وي٤ٌمرك قمٚمٞمفاًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: 

ٓقمت٤ٌمرات اًمتدرج وُمراقم٤مة  ،٦م اعؾمالُمٞم٦مضمديد ذم ًمٞمٌٞم٤م إن مل يٙمـ ُمع اًمٓمٚمٞمٕم٦م اعمج٤مهدة ُمـ أبٜم٤م  إُم
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 يتّمّقر ُمـ ُمّمٚمح٦ٍم وُمالطمٔم٦م طم٤مِل وٕمٍػ وٟمحق ذًمؽؿمال
ٍ
 ٤مُُمت٤مريمً  ٤مومال أىمؾ ُمـ أن يٙمقن ُمّم٤محلً  ؛ 

 ًٌ وإن  ،وإن ؾمٜم٦م اهلل ضم٤مري٦م ،ٍر ا٤م أو شمقّرٍط ذم وىمقٍف أو ن٤مًمٍػ وده٤م ُمع أقمدا  اهللوارٕي  ٤موجم٤مٟم

 -هؿ اًمٖم٤مًمٌقنوإن ضمٜمَد اهلل  ،يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م

وأن ُم٤م خُيّقف سمف سمٕمُض اًمْمٕمٗم٦ِم  ،وأن إرض هلل وأن اعمٚمؽ يمٚم ف هلل واقمٚمٛمقا أن إُمر هلل 

يمام : ٓم٤مٟمٞم٦مؿماٞمٝمزوُملم اعمٝمزوزيـ ؿمٕمقسَمٜم٤م ُمـ همزو ظم٤مرضمل وشمًٚمٍط أُمريٙمل وأورويّب إٟمام هل أوه٤مٌم اعم

وإن اخلٞم٤مَر  ،]مل قمٛمران[ ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ: ىم٤مل رسمٜم٤م 

 طمٞمٜمام ٟمٙمقن يمذًمؽؿمالوإن إقمدا  ٓ ي٘مدرون ُمٜم٤م قمغم  ،اًمّمحٞمح هق اًمٙمقن ُمع ديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م
ٍ
 - 

سمٕم٦م:  أن ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٙمؼمى اًمٌّٞمٜم٦م أن  ٤مومظ أهٚمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م قمغم مت٤مؾمٙمٝمؿ وشم ظمٞمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م اًمرا

اعؾمالم  ٌ  أىمقَم سمذًمؽ وأقمقَن قمٚمٞمف ُمـ آضمتامع قمغم ديـؿمالوًمٞمس  ،وشم خٗمٝمؿ وصالِح ذاِت سمٞمٜمٝمؿ

ٟم٤م اهلل سمف   -اًمذي أقمز 

وا ١مًمذًمؽ وم٢مٟمٜمل أدقمق إمم شمٖمٚمٞم٥ِم اًمٕمٗمق واًمّمٗمح واعم٤ًمحم٦م عمـ أظمٓم وشمتٛمٞماًم اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤مُم٦ًم: 

ُمع دقمقة اجلٛمٞمع إمم اًمتقسم٦م  ،وا وُمِمقا ُمع اًمتٞم٤مر واظمت٤مروا اخلٞم٤مرات اخل٤مـمئ٦م ذم اًمٕمٝمد اًم٤ًمسمؼؤوأؾم٤م

رُملم اعمرشمٙمٌلم ٕبِمع اعضمرام ذم طمؼ اًمديـ وذم طمؼ ُم٤م مل يٙمقٟمقا ُمـ قُمت٤مِة اعمج ،اًمٜمّمقح واعطم٤ًمن

ٟمف ،اًمِمٕم٥م   -ُمـ زسم٤مٟمٞم٦م اًم٘مذاذم وأقمقا

 اًمرؾم٤مًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: 
ٍ
نذيٌر ٕقمدا  اهلل ُمـ إُمريٙم٤من وهمػمهؿ أن يٗمٙمروا جمّرد شمٗمٙمػٍم ذم أي اقمتدا 

 -!واومٝمٛمقه٤م ،ُٝمؿؾماٞمُم  ,سم٢مذن اهلل,ٜمًقهنؿ ؾماٞموإٓ وم٢من ضمٜمقد اهلل ورضم٤مل اعؾمالم  ،أو شمدظّمٍؾ ذم اًمٌٚمد

 -ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، وإًمٞمف ُيرضمع إُمُر يمٚمف ،واهلل أيمؼم وهلل احلٛمد واًمٕمزة

 قمٓمٞم٦م اهلل: اعمٕمروف سما ؛اهٞمؿ اؿمتٞمقي اعمٍمايتو٤مل إسمر: أظمقيمؿ

 م2١٧٧ُمـ ومؼمايريـ ِماراخل٤مُمس واًمٕم: اعمقاومؼ ،ـه٧612واًمٕمِماريـ ُمـ رسمٞمع إول  اًمث٤م  :اجلٛمٕم٦م
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 شيز انصرب ثشبئز اننصيز يف

 

 ،شُم١مؾم٦ًم اًمًح٤مب ًمإلٟمت٤مج اعقمالُمل» هت٤مِمارٟم ،صمالصمقن دىمٞم٘م٦م ُمدهت٤ميمٚمٛم٦م صقشمٞم٦م: ]

 [٧612رُمْم٤من ت ذم ِمارٟمُ  ،شٟمخ٦ٌم اعقمالم اجلٝم٤مدي»اعظمقة ذم  وىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م

  

 
 

 

 : خف وصحٌف وُمـ وآه، أُم٤م سمٕمداحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمٍد وم

إمم إظمقا  وأطم٤ٌميب اعمٝم٤مضمريـ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم أزُمٜم٦م اًمٖمرسم٦م، اًمٜم ٤مسيـ ديـ اهلل 

  -سم٤مٕنٗمس اًمتل هل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽ اعٟم٤ًمن، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ف إًمٞمٙمؿ اذه اًمتذيمرة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم طمٚمقل ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ؿمٝمر اخل ػم واًمؼميم٤مت واجلٝم٤مد أتقضم 

ومٞمام رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل  واًمٗمتقطم٤مت وُمقؾمؿ إومْم٤مل ُمـ اهلل واًمرمح٤مت، وىمد ورد قمـ اًمٜمٌل 

قمٚمٞمٙمؿ  أت٤ميمؿ رُمْم٤من ؿمٝمٌر ُم٤ٌمرك ومرض اهلل ): أصح٤مسمف سم٘مدوُمف وي٘مقلِمار واًمٌٞمٝم٘مل، أنف يم٤من يٌ

٤مـملم، هلل ومٞمف ًمٞمٚم٦ٌم ظمػٌم ُمـ ِماٞمومٞمف ُمردة اًم صاٞم٤مُمف، شُمٗمت ح ومٞمف أبقاب اًمًام  وشُمٖمٚم ؼ ومٞمف أبقاب اجلحٞمؿ وشُمٖمؾ  

(أخػ ؿمٝمر ُمـ طُمِرم ظمػمه٤م وم٘مد طُمِرم
(1)

- 

ون سمف ويدقمقن اهلل أن ُيٌٚم ٖمٝمؿ رُمْم٤من ِمارويم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤محلقن يؽمىم ٌقن جمل  ؿمٝمر رُمْم٤من ويًتٌ

ٌؿ وأن يًٚم ٛمٝمؿ ًمرُمْم٤من وأن يًٚم ؿ رُمْم٤من لؿ، ح٤م اؾمت٘مر ذم قمٚمٛمٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ ُمـ أنف ُمقؾمٌؿ قمٔمٞم

وشمالوة  ًمٚمخػمات واًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت ُمـ أنقاع اًمٕم٤ٌمدات ُمع اًمّمقم ُمـ اًمّمالة واًم٘مٞم٤مم وذيمر اهلل 

اًم٘مرمن واًمّمدىم٤مت وصٚم٦م إرطم٤مم وهمػمه٤م، وأنف شمْم٤مقمػ ومٞمف إضمقر، وًمٕمٚمٛمٝمؿ سمام ضم٤م  ذم طمدي٨م أيب 

أبقاب اًمٜم٤مر وُصٗم دت إذا ضم٤م  رُمْم٤من وُمت ح٧م أبقاب اجلٜم٦م وهُمٚم ٘م٧م ): ىم٤مل أن  رؾمقل اهلل  هريرة 

رواه ُمًٚمؿ (٤مـملمِماٞماًم
(2)

- 

                                      
 -(16( ومْم٤مئؾ إوىم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل )262١، 622٧، ١٧66، ُمًٜمد أمحد )( وصححف إًم٤ٌم 2٧١4ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (٧)

 (-٧١١2صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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وم٢مهنؿ ُمع اؿمؽمايمٝمؿ ُمع ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ  ِٜمُّقن إمم رُمْم٤من  ,اعمج٤مهدون, وأما أهل اجلهاد

وٕضمؾ ُم٤م يٕمٚمٛمقن ُمـ ومْمٚمف وومْمؾ اًمٕمٛمؾ  ،ويرضمقن رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ وسمريم٤مشمف ومٞمف سم٤مًمٗمتقطم٤مت واًمٜمٍم

د ُمـ ًرا وصم٤ٌمشًم٤م اًمّم٤مًمح ومٞمف  رصقن قمغم اًمتزوُّ ه  ؛ُمٕمٞمٜمف صؼًما وإسا وم٢من  رُمْم٤من ؿمٝمر اًمّمؼم، سمذا ؾمام 

  -رؾمقل اهلل 

ُمقن ًمٚمٜمٙم٤مي٦م واعصمخ٤من ذم  ،ذم رُمْم٤من ويٜمدومٕمقن إمم ُمزيٍد ُمـ اًمٌذل ذم ىمت٤مل أقمدا  اهلل  ويت٘مد 

ت وقن ًمٜمٞمؾ اًمِمٝم٤مدة ومٞمف، إن  رُمْم٤من ُمقؾمٌؿ سمحٍؼ ٓ ُيٗمق    -اًمٙمٗمرة ويتٗمٜم ٜمقن ذم ذًمؽ ويتٕمر 

ـ  اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمٍؿ يمثػمٍة ضمٚمٞمٚم٦م شمًتدقمل ُمزيد اًمِمٙمر ًمٚمٛمقمم اجلٚمٞمؾ اًمٙمريؿ  ؛أهي٤م اعظمقة ًم٘مد ُم

ومرة اًمتل  ؾمٌح٤مٟمف، ومٝمذا رُمْم٤من ومرص٦ٌم أظمرى سمٕمد اًمٗمرص٦م ًمِمٙمر اهلل قمغم ُم٤م أوٟٓم٤م ُمـ ٟمٕمٛمف اًم٤ًمسمٖم٦م اًمقا

ق وي٘مٌؾ ُمـ قمٌده اعم١مُمـ ٝم٤م وٓ أن ٟم١مدي ؿمٙمره٤م ُمٝمام قمٛمٚمٜم٤م، ًمٙمـ اهلل يٖمٗمر ويٕمٗمّماٞمٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمح

ٞمف ويرسمٞمف ويثٞمٌف قمٚمٞمف ُمـ ومْمٚمف ورمحتف أقمٔمؿ اًمثقاب   -اًم٘مٚمٞمؾ ويزيم 

وُمـ ظمّمقص ٟمِٕمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م هذه اًمٜمٕمٛم٦م سم٠من هداٟم٤م ًمٓمريؼ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف وعىم٤مُم٦م ديٜمف وإقمال  

٤مًمٗم٤ًمد واؾمتٕمٛمٚمٜم٤م ذم ىمت٤مل أقمدائف اًمٙمٗمرة اعمجرُملم اًمٕم٤مصملم ذم إرض سم ،يمٚمٛمتف ذم هذه إزُم٤من

سملم قمدٍد ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اجلٚمٞمٚم٦م وأدظمٚمٜم٤م ُمـ ومْمٚمف  واًمٕمدوان واًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من، ووع ًمٜم٤م 

الجرة، واًمٖمرسم٦م، واجلٝم٤مد، واًمرسم٤مط، واًمّمؼم، واًمدقمقة إمم : ورمحتف ذم دواويـ يمٌػمة قم٤مًمٞم٦م اًم٘مدر قمٜمده

  -ديٜمف واًمدوم٤مع قمٜمفّمار ، وٟماهلل 

، وًمٙمٜمف طمٚمٌق عمـ ذا. طمالوة اعيامنإن  ـمريؼ اجلٝم٤مد ـمقيٌؾ  ؛إظمقا  وٟمحًٌٙمؿ إن ؿم٤م  اهلل  ،وؿم٤م. 

  -يمذًمؽ ذىمتؿ طمالوشمف وقمرومتؿ ًمذشمف

وذم هذا اًمٓمريؼ هم٤مًم٥م أنقاع إطمقال اًمتل يٛمٙمـ أن يٛمر  ا٤م اعٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م ولذا يٙمؼم اعٟم٤ًمن 

ـٌ  ذيـ طم٨م  احلٙمام  قمٚمٞمٝمام اًمًمألؾمٗم٤مر وآهمؽماب  ومٞمف ذم قم٘مٚمف ودمرسمتف ُم٤م ٓ يٙمؼم ذم همػمه، وهق ُمتْمٛم

ـٌ ًمٚم ٚمؿ احلٙمٛم٦م وٟمٞمؾ اًمتجرسم٦م واحلٜمٙم٦م،ًمتٕم ٤مؾم٤مت وُمٕم٤مٟم٤مة اًم٘مٞم٤مدة وأطمقال أهؾ اعمٚمؽ ًاٞموُمتْمٛم

ـٌ ٕطمقال اًمِمدة واًمٚملم واًمرمح٦م واًم٘مًقة واحلٚمق واعمر واًمٗمرح واًمؽمح، وومٞمف ُمـ ًاٞمواًم ٤مدة، وُمتْمٛم

ف ٕهٚمف اؾمتخراج اًمٕمٌقدي٦م ًمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ قمٌده ًمذائذ اًمروح ويمامٓهت٤م ُم٤م ٓ يقضمد ذم همػمه، وع اهلل ومٞم

إذ دواقمل اعظمالص ذم اجلٝم٤مد أوومر عمـ ُرِز. اًمتقومٞمؼ ًم٘مرب اعٟم٤ًمن ُمـ اعمقت قمغم  ،واعظمالص ًمف

اهت٤م ُمـ احلري٦م واًمٙمراُم٦م واًمٕمزة واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م  اًمدوام ُمع طمٔمقظ اًمٜمٗمس سمتٙمٛمٞمؾ ومْم٤مئٚمٝم٤م وىمقهت٤م وًمذ 

 -طمٍظ واومؼ طمً٘م٤م وراطم٦م اًم٤ٌمل وهمػم ذًمؽ، ومام أوٚمف ُمـ

وٟمٕمرف أهن٤م ُمـ حمض  ،أن ٟم٘مر  وٟمٕمؽمف ًمف ؾمٌح٤مٟمف اذا اًمٗمْمؾ وهذه اًمٜمٕمٛم٦م وإن  ُمـ ؿمٙمرٟم٤م هلل 
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يؽ ًمف، وٟمٜمًٌٝم٤م إًمٞمف وٟمثٜمل قمٚمٞمف سم٠مخًٜمتٜم٤م وٟمحٛمده، وأن ٟمًتٛمر قمغم ـمريؼ اجلٝم٤مد ؿمارُمٜم ف قمٚمٞمٜم٤م وطمده ٓ 

قمغم أنٗمًٜم٤م وقمغم ُمـ ن٧م ُم١ًموًمٞمتٜم٤م  يٕمتف ؿماروشمٓمٌٞمؼ  وٟمٌذل ومٞمف وؾمٕمٜم٤م وٟمجتٝمد ذم ـم٤مقم٦م اهلل 

م أطمٙم٤مم اًمديـ، ولذا أجًْم٤م أُمرٟم٤م  طم٥ًم اعُمٙم٤من، وم٢من  ُمـ ضم٤مهد سمٜمٗمًف قمـ اًمديـ أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مًمتزا

ائ ائ ەئ ژ: سم٤مًمّمؼم واعمّم٤مسمرة وسم٤مًمث٤ٌمت وسمٛمداوُم٦م اجلٝم٤مد ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، ىم٤مل  اهلل 

ى ائ ائ ەئ ژ: ، وىم٤مل ]مل قمٛمران[ ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ر ُمـ اًمزطمػ يمام  ،]إنٗم٤مل[ ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  وهن٤مٟم٤م قمـ اًمٗمرا

ھ ھ ھ ے ے ژ: أي٦م، وىم٤مل [٧١6: ]اًمٜم٤ًم  ژ--ھ ھ ھ ے ےژ: هق ُمٕمٚمقم، وىم٤مل

 -]مل قمٛمران[ ژۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

٤م اعظمقة,وإن  هذا اجلٝم٤مد  ٓ يتؿ وٓ ي٘مقم قمغم ؾم٤مىمف وٓ ي١ميت صمٛمرشمف إٓ سم٤مضمتامع اعمج٤مهديـ  ,أهيُّ

قمٞم٦م وأداب ِماروٓ و٤مقم٦م إٓ سمًٛمٍع وـم٤مقم٦ٍم واٟمتٔم٤مٍم واٟمْم٤ٌمٍط سم٤مٕصقل اًم ،٦موأخٗمتٝمؿ وإٓ سم٤مجلامقم

ئع واًمٕم٘مقل واًمتج٤مرب ُمـ مداب ووم٘مف اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اعمٜمٔم ؿ، ِماراعمرقمٞم ٦م واحلٙمؿ اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًم ا

 ىم٤مل وم٢مٟمف سمذًمؽ يٙمقن اعم١مُمٜمقن اعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل صًٗم٤م يم٠مهنؿ سمٜمٞم٤مٌن ُمرصقص، يمام  ٥م اهلل، يمام

 :اًمّمػ[ ژے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ژ[-  

ذم هذه إوىم٤مت ذم ُمرطمٚم٦ٍم ُمـ ُمراطمؾ طمرسمٜم٤م ُمع اًمٕمدو شمتٓمٚم٥م ُمزيد  ,أهي٤م اعظمقة,وإٟمٜم٤م 

 -٦م واًمتٍموم٤مت اًمٗمردي٦مّماٞمويٕمٔمؿ ومٞمٝم٤م ظمٓمر اعمٕم ،آٟمْم٤ٌمط

 :ٟمققم٤من ,أهي٤م اعظمقة,واًمتٍموم٤مت اًمٗمردي٦م 

ًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ختدُمٝم٤م وشم٘مقهي٤م وشمٜمًجؿ ُمٕمٝم٤م، ُم٠مذوٌن ُمٜمدرضم٦ٌم ن٧م اخلٓم٦م اأقمامٌل ضمٝم٤مدي٦ٌم ومردي٦م 

، ومٝمذه أقمامٌل  ومٞمٝم٤م إذًٟم٤م قم٤مًُم٤م أو ظم٤مًص٤م وشم١مدي دوًرا ٓ يٛمٙمـ ًمٚمجامقم٦م أن شم١مديف ومتًد صمٖمًرا ون٘مؼ ٟمًٍما

  -قمٞم٦م ٟمدقمق إًمٞمٝم٤م وٟمٕمت٘مد أن  اهلل  ٌٝم٤م ويرو٤مه٤م وي٠مُمر ا٤مؿمارضمٝم٤مدي٦ٌم 

هي٤م وٓ أقمامٌل ومردي٦ٌم ًمٞم٧ًم ُمٜمدر: واًمٜمقع أظمر ضم٦ًم ن٧م ظمٓم٦م اعمج٤مهديـ وٓ ختدُمٝم٤م وٓ شم٘مق 

ـ ٟمٗمع، ُمـ ويٜمِم٠م قمٜمٝم٤م وم٤ًمٌد أيمثر ه٤م يٛمٙمـ أن يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُم ،سمؾ شمْمٕمٗمٝم٤م وشمتٕم٤مرض ُمٕمٝم٤م ،شمٜمًجؿ ُمٕمٝم٤م

اهلل، ومٕمالُمتٝم٤م واوح٦م، واًمٗمر. سملم وال ومٝمذه اًمتل ٟمٜمٝمك قمٜمٝم٤م وٟمٔمـ أهن٤م ٓ شمر ؛اًمتٗمر. واًمتٜم٤مزع وهمػمه

 -هللآصمٜملم سملٌم واحلٛمد 

إن  اعمرطمٚم٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م شمتٓمٚم٥م ُمٜم٤م وٞمًٕم٤م أيمؼم ىمدر ُمـ اًمٓم٤مقم٦م وآٟمْم٤ٌمط : وأقمقد وم٠مىمقل

ٌ  ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمٕمصال ضمٝمدٟم٤م قمـ اعمٕم٤مؿماك وأن ٟمتح٤م ،واًمّمؼم ٦ًم ّماٞمحمْم٦م أو ُم٤م يم٤من ُمٕم ٦م هلل ّماٞمؾمقا
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ئٝمؿ ظمٓمػٌم وُمّماٞموم٢من ؿم١مم ُمٕم ؛٦ٌم هلل ّماٞمًمألُمػم وهل سمذًمؽ ُمٕم ويٙمٗمل ومٞمف ُم٤م  ،ٌػم٦م اعمج٤مهديـ ُٕمرا

ًٟم٤م ُيتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمذيمرًة ًمٚمٛمت٘ملم ونذيًرا  ذيمره اهلل  ًمٜم٤م ذم اًم٘مرمن ذم ىمّم٦م أطمد وضمٕمٚمف ىمرم

٤م. طمٙم٤مي٦م ىمّم٦م ؾماٞمذم  ,ؾمقرة مل قمٛمران,ذًمؽ ذم ؾمقرٍة ُمـ أقمٔمؿ ؾمقر اًم٘مرمن  ًمٚمٕم٤مسمديـ، ذيمر اهلل 

اًمذي أُمرهؿ  رُم٤مة أُمر رؾمقل اهلل ٦م اًمّماٞموهل ُمٕم ،٦م سمٕمض اعمًٚمٛملمّماٞمأطمد وسمٞم٤من ُم٤م طمّمؾ ُمـ ُمٕم

(وًمق رأجتٛمقٟم٤م ختٓم ٗمٜم٤م اًمٓمػم): سم٠من يٚمزُمقا أُم٤ميمٜمٝمؿ وٓ يؼمطمقه٤م، ىم٤مل
(1)

ومٚمام رأوا سمٕمض ُم٤م فمٜمُّقا أن   

قا ُمٜمٝمزُملمِماروأن  اعم ،اعمٕمريم٦م اٟمتٝم٧م سمف ًمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم اضمتٝمدوا اضمتٝم٤مًدا قمغم ظمالف  ،يملم ىمد وًم 

ًمقا ذم شمرك شمٓمٌٞمؼ إ ،اًمٜمص وشمريمقا أُم٤ميمٜمٝمؿ وٟمزًمقا قمغم رهمؿ ُمٜم٤مؿمدة أُمػمهؿ لؿ  ،ُمر اًمقاوحوشم٠مو 

ك ومٕمٚمٝمؿ  سمٕمدم اًمٜمزول وإسم٤م  إُمػم وسمٕمٍض ُمـ إظمقاهنؿ اًمٜمزول، وم٠منزل اهلل ذم ذًمؽ هذه أي٤مت وؾمٛم 

ة يقُمئٍذ وهلل إُمر ًار٦م وٟمًٌف جلامقم٦م اعمًٚمٛملم وأظمؼم أهن٤م يم٤مٟم٧م ؾم٥ٌم ُم٤م ٟم٤مل اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمّماٞمُمٕم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژسمٕمد  ُمـ ىمٌؾ وُمـ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

ھ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 -أي٤مت --[]مل قمٛمران ژ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁    

ئد اعمًتٗم٤مدة ُمـ ىمّم٦م أطمد ىم٤مل اعُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ٦م ّماٞمومٛمٜمٝم٤م شمٕمريٗمٝمؿ ؾمق  قم٤مىم٦ٌم اعمٕم»: ذم اًمٗمقا

چ چ ڇ ژ: يمام ىم٤مل  ،واًمٗمِمؾ واًمتٜم٤مزع، وأن  اًمذي أص٤ماؿ إٟمام هق سمِم١مم ذًمؽ

تٝمؿ ًمٚمرؾمقل وشمٜم٤مزقمٝمؿ وومِمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا سمٕمد ذًمؽ أؿمد طمذًرا ّماٞمأي٦م، ومٚمام ذاىمقا قم٤مىم٦ٌم ُمٕم --ژڇ

ًزا ُمـ أؾم٤ٌمب اخلذٓن ة والزيٛم٦م ذًمقا ًاروُمٜمٝم٤م أنف إذا اُمتحٜمٝمؿ سم٤مًمٖمٚم٦ٌم واًمٙم»: ، ىم٤ملشوي٘مٔم٦ًم ونرُّ

إٟمام شمٙمقن ُمع وٓي٦م اًمذل ّمار وم٢من ظُمٚمٕم٦م اًمٜم ؛وم٤مؾمتقضمٌقا ُمٜمف اًمٕمز واًمٜمٍم ،وا وظمْمٕمقا ًارٙمواٟم

ہ ہ ۀ ہژ: ، وىم٤مل]مل قمٛمران[ ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ڤژ: وآٟمٙم٤ًمر، ىم٤مل 

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف إذا أراد أن يٕمز  قمٌده وجيؼمه  ؛]اًمتقسم٦م[ ژۇہ ھ ھ ھ ھ ے

ًٓ ًارويٜمٍمه يمَ  شدار ذًمف واٟمٙم٤ًمره، ويٙمقن ضمؼمه ًمف وٟمٍمه قمغم ُم٘مه أو
(2)

 -اٟمتٝمك يمالُمف  

٦ًم ًمف ّماٞميم٤مٟم٧م ُمٕم ٦م اًمرُم٤مة هٜم٤م ًمٚمٜمٌل ّماٞمواًمذي يتْمح ُمـ يمالم قمٚمامئٜم٤م أن  ُمٕم: أهي٤م اعظمقة

                                      
 (-1١12صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧24.  1زاد اعمٕم٤مد ) (2)
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 ل٤م قمدة اقمت٤ٌمرات، ومٝمق  ,سم٠ميب هق وأُمل, سم٤مقمت٤ٌمره ىم٤مئًدا وأُمػًما وإُم٤مًُم٤م، وم٢من شمٍموم٤مت اًمٜمٌل 

 ًٓ ًٖم٤م قمـ اهلل يتٍمف سم٤مقمت٤ٌمره ٟمًٌٞم٤م رؾمق قمف، ويتٍمف سم٤مقمت٤ٌمره إُم٤مًُم٤م وىم٤مئًدا ًمٚمٛمًٚمٛملم، ؿمار  ُمٌٚم 

  -وهٙمذا --ويتٍمف سم٤مقمت٤ٌمره ىم٤موًٞم٤م

 ٦م أُمر إُمػم وىمد قمٗمك اهلل ّماٞم٦م ُمـ ٟمزل ُمـ اًمرُم٤مة ذم أطمٍد يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمقع ُمٕمّماٞمواعم٘مّمقد أن  ُمٕم

  -٦م أواُمر إُمػمّماٞموأرو٤مهؿ، ومٝمذا يٌلم ًمٜم٤م قمٔمؿ ظمٓمر ُمٕم قمٜمٝمؿ 

ومٌ٘مدر إيامٟمٜم٤م  ]احل٩م[ ژجئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ی ی یژ: وىم٤مل اهلل 

ويمامًمف وىمقشمف شمٙمقن ُمداومٕم٦م اهلل قمٜم ٤م، واهلل  ٥م اعم١مُمٜملم و ٥م اعمت٘ملم و ٥م اعمحًٜملم وهق ُمٕمٝمؿ 

سمٜمٍمه وشم٠مجٞمده وإُمداده، ومٌ٘مدر طمًـ اًمٓم٤مقم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م واعيامن واًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يٙمقن 

إيامً   ژيئ جب حب خب مب ىب يبژ: أن يٙمقن شمذيٞمؾ أي٦م سم٘مقًمف ,قمٚمؿواهلل أ,ًمٜم٤م، وًمٕمٚمف  اهلل ّمار ٟم

شمٜم٤مذم وشمٜم٤مىمض ُمقضم٤ٌمت دومع  ,صالوُمٜمف يمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م واًمٙمٗمر إصٖمر وهل اعمٕم٤م,إمم أن اخلٞم٤مٟم٦م واًمٙمٗمر 

ض اعم١مُمـ إمم أن خيصال ومٗمٞمٝمام نذيٌر ُمـ اعمٕم٤م ؛وُمداومٕمتف قمـ قمٌده اهلل   ؛دوم٤مع اهلل قمٜمفًار وم٢مهن٤م شمٕمر 

ٍن يمٗمقر وُمـ أضمؾ ذًمؽ يدومع قمـ اًمذيـ مُمٜمقا ويٜمٍمهؿ وم٢من ذم هذا ٕنف إذا يم٤م ن اهلل ٓ  ٥م يمؾ ظمقا

ان اًمٙمٗمقر وٓ ي٘م٤مرا٤م، وهٙمذا ذم اًمِمٝم٤مدة وم٢من اًمٔمٚمؿ واعمٕم٤م ىمد صال شمٜمٌٞمًٝم٤م ًمٚمٛم١مُمـ أن جي٤مٟم٥م صٗم٦م اخلق 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ژ: متٜمع ُمٜمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ، يمام ىم٤مل اهلل 

 -]مل قمٛمران[ ژ     ﯀ ﯁        

وإن  ه٤م ُيٓم٤مع ومٞمف إُمػم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر اجل٤مُمٕم٦م اًمتل متسُّ ؿم٠من اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ سمقصٗمٝمؿ 

ًٓ  ،آضمتامقمل يم٤مٕواُمر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلريم٦م وآشمّم٤مٓت وهمػمه٤م واوًح٤م ٓ  يمؾ هذا ه٤م يدظمؾ دظمق

٦م وىمد يتخٚمػ ّماٞمواهلل يٕم٤مىم٥م قمغم اعمٕم ،٦مّماٞمف ُمٕم٦م ومٞمّماٞمواعمٕم ،إؿمٙم٤مل ومٞمف ومٞمام جي٥م أن ُيٓم٤مع ومٞمف إُمػم

ُمـ رُمْم٤من ومرص٦ًم ًمتجديد اًمٓم٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م  وُيٌٓمئ اًمٗمرج سمًٌٌٝم٤م، ومٚمتٜمتِؼ اهلل وٞمًٕم٤م وًمٜمجٕمؾّمار اًمٜم

  -وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م واًمتقسم٦م هلل ضمؾ وقمال

٤م يمثػمة لذه إُم٦م وعمج٤مهدهي اهلل ّمار إن  سمِم٤مئر ٟم: أهي٤م اعظمقة وإظمقات اعم١مُمٜمقن اعمج٤مهدون

ة اعمٕمتدون  ,شُمٗمرح اًم٘مٚمقب وشمدقمق إمم ُمزيد اًمث٤ٌمت وُمزيد اًمٕمٓم٤م ، ومٗمل أومٖم٤مٟمًت٤من سمدأ أقمدا  اهلل اًمٖمزا

ىمقا  ،يـؾمارسمدأوا يٜمًحٌقن رويًدا ظم٤مئٌلم ظم٤م ,إُمريٙم٤من وإورسمٞمقن روا قمغم اًمٜم٤مس وزو  وإٟمام زو 

وم٤مؿمٚم٦م ُمع قمٛمالئٝمؿ اعمرشمديـ وسمراُم٩م وشمرشمٞم٤ٌمٍت  ,زقمٛمقا ,اٟمًح٤ماؿ سمخٓمٍط شمدرجيٞم٦م وضمداول زُمٜمٞم٦م 

وم٢من اٟمًح٤ماؿ ومرص٦ٌم عمج٤مهدي اعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م  ،ًمٞمخٗمقا ومِمٚمٝمؿ وهزيٛمتٝمؿ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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ًمٚمت٘مدم وُمزيد اًمٗمتقح سم٢مذن اهلل، واٟمًح٤ماؿ هق سمداي٦ٌم ومٕمٚمٞم٦ٌم ٟٓمٗمراط قم٘مد ن٤مًمٗمٝمؿ اًمٙم٤مومر وشمِمت٧ُّم 

ُمـ اًمِمٕم٥م إومٖم٤م  ًمٚمٛمج٤مهديـ ُمتقاصٌؾ ُمتدومٌؼ ؿمٛمٚمٝمؿ سم٢مذن اهلل، واًمدقمؿ اًمِمٕمٌل واعمدد اجلٝم٤مدي 

يد، وأقمدا  اهلل يٕم٤مٟمقن أؿمد  اعمٕم٤مٟم٤مة ذم أومٖم٤مٟمًت٤من يمام يٕم٤م  ويمالؤهؿ، وٟمٙم٤مي٤مت  سمحٛمد اهلل سمؾ وُمتزا

وهؿ ُيٕمت ٛمقن قمغم إظم٤ٌمر وجيتٝمدون ذم إظمٗم٤م  ظم٤ًمئرهؿ طمتك  ،اعمج٤مهديـ ومٞمٝمؿ شمتْم٤مقمػ وشم٘مقى

وطمرًص٤م أن  ،ذم ذًمؽ ظمقوًم٤م ُمـ اٟمتِم٤مر أظم٤ٌمر قمٛمٚمٞم٤مت اعمج٤مهديـ وصؾ اؿ إُمر إمم اؾمتّمدار ىمقاٟملم

  -ٓ يًٛمع اًمٜم٤مس سمام يذي٘مٝمؿ اعمج٤مهدون يمؾ يقم ُمـ يم١موس اعمٜم٤مي٤م وقمذاب اجلراح وُمرارات اًمثٙمؾ

روا  ىمٝمؿ ويمتٛمقه٤م وزو  ويمؿ ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمققمٞم٦م اًمٜم٤مضمح٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ أظمٗم٤مه٤م أقمدا  اهلل وأبقا

  ؟ذم هذا اًمِمٝمر ؿمٕم٤ٌمن شُمٞمدان وردك»ٕمٛمٚمٞم٦م إظم٤ٌمر طمقل٤م، هؾ ؾمٛمٕمتؿ سم

وهلل  ،يمام أن  أقمدا  اهلل يٕم٤مٟمقن وُي٘م٤مؾمقن ه٤م ُيًٚم ٓمف اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ضمٜمقده اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ هق

ضمٜمقد اًمًاموات وإرض، وُمـ أمهٝم٤م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ آىمتّم٤مدي٦م واح٤مًمٞم٦م، ومٝمؿ ذم ظم٤ًمراٍت واهنٞم٤مراٍت 

دهؿ قمغم اهلل وأظمذهؿ إُمقال سمٖمػم طمٍؼ ُمـ همػم دائٛم٦م سم٥ًٌم يمٗمرهؿ وومجقرهؿ واؾمتٙم٤ٌم رهؿ ومترُّ

  -ورؾمقًمف وديٜمف وأوًمٞم٤مئف اًمٙمٗمر وقمداوة اهلل ّمار وإهاليمٝم٤م ذم اًم٤ٌمـمؾ وذم ٟم ،طمٚم ٝم٤م

وأن ٟمحـ ذم ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٜم٤م ٟمت٤مسمع وٟمؽمىم ٥م وؿمؽ قمذاب اهلل لؿ سم٠مزُم٦م اًمديقن إُمريٙمٞم٦م 

ٌٝمؿ سم٢مذن ّماٞموسمٞم٦ٍم أظمرى وُم٤م ىمد يٜمِم٠م قمـ هذا وهذا ُمـ ىمقارع شموإزُم٤مت اح٤مًمٞم٦م ذم اًمٞمقٟم٤من ودوٍل أور

 ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہژ: يمام ىم٤مل  ،اهلل وطمقًمف وىمقشمف

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ژ: ، وىم٤مل [52: ]اًمتقسم٦م

  -]اًمرقمد[ ژھ ھ ھ ے ے

قمداوة ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ذم يمؾ ادم٤مه وُمـ ضمٌٝم٤مت طمرٍب وؿمار ُمع ُم٤م ُيٗمتح قمغم أُمريٙم٤م ُمـ أبقاب 

وًمٜمتحلم ًمٚمدقم٤م  أوىم٤مت اعضم٤مسم٦م وأطمقال  ،ومٚمٜمجتٝمد ذم اًمدقم٤م  قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اًمِمٝمر وذم يمؾ وىم٧م

  -وًمٜمقِص سمف اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اًمٜم٤ًم  واًمقًمدان واًمْمٕمٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ،اًمّمٗم٤م  وحلٔم٤مت اخلِمقع

واعمٖمرب اعؾمالُمل وومتقطم٤مت اهلل قمغم اعمًٚمٛملم ذم ؾم٤مطم٤مٍت ُمتٕمددة ذم اًمٕمرا. واًمٞمٛمـ واًمّمقُم٤مل 

ؾ سم٤مٟمٙم٤ًمرهؿ سمٕمقن اهلل، ِماروهمػمه٤م يمثػمٌة ُمٌ ٌة سمحٛمد اهلل وهل شُمرايمِؿ اعمّم٤مئ٥َم قمغم أقمدا  اهلل وشمٕمج 

وم٠مقمدا  اهلل ذم شمراضمٍع و ٞمط اؿ همْم٥م اهلل، وأُم٦م اعؾمالم وجم٤مهدوه٤م ذم شم٘مدٍم وازدي٤مٍد شمرقم٤مهؿ قمٜم٤مي٦م 

 -اهلل وًمٓمٗمف و دوهؿ وقمد اهلل

ت اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م طم٤مضمز اخلقف سمحٛمد اهلل ًارًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذ يموهذه آٟمتٗم٤مو٤مت ا

ومٝمل ٟمٕمٛم٦ٌم يمٌػمة وومٞمٝم٤م ظمػٌم يمثػم وإن مل شمٙمـ صقرهت٤م  ،وومْمٚمف صمؿ سمجٝم٤مد اعمج٤مهديـ وصؼم اًمّم٤مسمريـ
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ًمٙمـ ومٞمٝم٤م ظمػم وهل ُمرطمٚم٦ٌم وظمٓمقٌة وومرص٦ٌم وُمٕمقٟم٦ٌم ُمـ  ،  اعمٓمٚمقب اح٠مُمقل سمال ؿمؽِمالاحل٤مًمٞم٦م هل اًم

وأن يّمٚمح ؿم٤ٌمب إُم٦م وي٠مظمذ سم٠مجدهيؿ  ،ٟمرضمق اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتٝم٤م ظمػًما ًمإلؾمالم وأهٚمف ،ٙمريؿاهلل اًم

 -إمم اخلػم

 ّمالمومح٤مؿم٤م ًمدُم٤م  اًمِمٝمدا  وصد. اًمّم٤مدىملم وإظمالص اعمخٚم ؛ِماروا سمٜمّمار اهلل اًم٘مري٥موم٠مب

، وإٟمام ًمٙمؾ  يـ هلل أن شمذه٥م ه٤ٌمً ، وطم٤مؿم٤م ًمدقم٤م  اعمًتْمٕمٗملم ذم أنح٤م  إرض أنًاراعمخٌتلم اعمٜمٙم ُيرد 

 -أضمٍؾ يمت٤مب وهلل احلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم ظمٚم٘مف وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ

ٟم ٙمؿ شم٘مٚم٥م إقمدا  ذم اًمٌالد وُم٤م  ،وُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ أدوات ووؾم٤مئؾ اًمدُم٤مر واخلراب ،وٓ يٖمر 

ئٛمٜم٤م يمثرة ُم٤م وىمع وي٘مع ُمـ اًم٘متؾ  ،يرشمٙمٌقن ُمـ ومٔم٤مئع وسمِم٤مقم٤مت ـ  ُمـ قمزا ذم صٗمقف وٓ يقهٜم

د أقمدا  اهلل وـمٖمقا  اعمًٚمٛملم ُمـ اعمج٤مهديـ وهمػمهؿ وم٢مهن٤م ؿمٝم٤مدة واًمِمٝم٤مدة ظمػٌم وسمريم٦م، ويمٚمام متر 

وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف إذا  ؛وشمٗمرقمٜمقا وقمتقا وم٢من  ذًمؽ ُم١مذٌن سم٘مرب هاليمٝمؿ وإداًم٦م اهلل قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿ

ا٤م هاليمٝمؿ وحم٘مٝمؿ وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م  أراد أن هيٚمؽ أقمدا ه ويٛمح٘مٝمؿ ىمٞم ض لؿ إؾم٤ٌمب اًمتل يًتقضمٌقن

ص  سمٕمد يمٗمرهؿ سمٖمٞمٝمؿ وـمٖمٞم٤مهنؿ وُم٤ٌمًمٖمتٝمؿ ذم أذى أوًمٞم٤مئف وحم٤مرسمتٝمؿ وىمت٤ملؿ واًمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمتٛمح 

 -ويزداد سمذًمؽ أقمداؤه ُمـ أؾم٤ٌمب حم٘مٝمؿ وهاليمؿ ،سمذًمؽ أوًمٞم٤مؤه ُمـ ذٟمقاؿ وقمٞمقاؿ

ًٓ وضمٜمقسًم٤م رض ودُم٤م  اًمِمٝمدا  اًمّم٤محللم ذم أنح٤م  إ  شأؾم٤مُم٦م»خ ِماٞمإن  دم اًم ؿمارىًم٤م وهمرسًم٤م وؿمام

,  سم٢مذن اهلل ّمار لل ؾم٘مٞم٤م ًمِمجرة اجلٝم٤مد ووم٠مٌل سم٘مرب اًمٜم ,وٞمًٕم٤م وشم٘مٌٚمٝمؿ،  واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٤ٌمرك

 -قمٚمٞمٝم٤م ويرى اًمٜم٤مس سمٕمد طملٍم مصم٤مر سمريم٦م اهلل ورمح٤مشمف

س أقمدا  اهلل اًمٙمٗمرة اعمٚمحدون اًمٗمجرة اًمٗمً٘م٦م أهؾ اًمرضمّمار يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمت ؛أهي٤م اعظمقة

ك وؾم٤مئر ُم٤م ُيتّمقر ُمـ ِمارأهؾ اًمٌخؾ واحلًد واًمٙمؼم واًم ،واًمٜمج٤مؾم٦م واًم٘مذارة ورذائؾ إظمال.

أهؾ اعظمالص  ،يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمتٍموا قمغم أهؾ اًمتقطمٞمد هلل  ،أُمراض اًم٘مٚمقب وُمٗم٤مؾمد اًمٜمٗمقس

ٟمف واًمٕمٗم٦م أهؾ اًمقوق  واًمٓمٝم٤مرة  ،واًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م وإرادة اخلػم اًم٤ًمقملم ذم حم٤مب اهلل واًمٓم٤مًمٌلم روقا

أهؾ اًمٕم٤ٌمدة هلل ضمؾ وقمال وآٟمٙم٤ًمر إًمٞمف واًمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م واًمِمٙمر واًمّمؼم  ،واًمت٘مقى وصٚم٦م إرطم٤مم

، هذا ٓ يٙمقن سم٢مذن اهلل  -واخلقف واًمرضم٤م  واعمح٦ٌم واًمٓم٤مقم٦م سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا

ويٌٖمقن رومع راي٦م اًمٙمٗمر واًمّمٚمٞم٥م  ،ُمـ يريدون اًمٕمٚمق ذم إرض واًمٗم٤ًمدّمار يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمت

ٌ دون اًمٜم٤مس ًمٚمِمٝمقات واًمدٟمٞم٤م واًمِمارويٜم ،وصم٤منوإ ٓم٤من وخيرضمقهنؿ ُمـ ِماٞمون اًمرذيٚم٦م واًمٗمجقر ويٕم

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ: اًمٜمقر إمم اًمٔمٚمامت، يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمتٍموا قمغم اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ

ڦ ژ، ]احل٩م[ ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ژ، ]اًمٜم٤ًم [ ژڎ

ٻ ٻ ٻ ژ، ]اًمٌ٘مرة[ ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

  -[]هم٤مومر ژڱگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک ک

ٌ  ُم١مىم٧ٌم زائؾ اىمتْمتف طمٙمٛم٦م اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم ؿمال وم٢من رأجٜم٤م ًمٚمٙمٗم٤مر همٚم٦ًٌم وفمٝمقًرا ومٝمق

احل٘مٞم٘مل هق ّمار ذم ُمداوًم٦م إج٤مم سملم اًمٜم٤مس، وًمٙمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ًمٚمٛم١مُمٜملم سمال ري٥م، واًمٜم

ٌ  يم٤من اٟمتّم٤مًرا دٟمٞمقًي٤م وأظمروي   ٿ ٹ ٹ ٹ ژأو أظمروًي٤م حمًْم٤م  ،٤ماٟمتّم٤مر اعم١مُمـ اًمت٘مل ؾمقا

  -هم٤مومر[] ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وأن ٟمٕمٔم ؿ رضم٤م ٟم٤م ومٞمف  ،وإظمقا  وٞمًٕم٤م سم٠من ٟمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمفًال ٟمٗمصال وٕضمؾ ذًمؽ أو

، وو٤مقمٝم٤م  ،وإظمذ سم٠مؾم٤ٌمسمفّمار وط اًمٜمؿمارؾ ّماٞموٟمجتٝمد ذم ن ،وًمٜمجتٝمد ذم اًمذيمر واًمدقم٤م  واًمٕم٤ٌمدة

صال  احلذر قمـ اعمٕم٤موذًمؽ سم٤معيامن واًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وآضمتٝم٤مد ذم أن ٟمٙمقن أنّم٤مًرا هلل 

﮴ ڭ ۇ ۇ ژ: يمام ىم٤مل  ،اًمٗمردي٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة: سمٙمؾ أؿمٙم٤مل٤م

ريمؿ وٟمٗم ،]حمٛمد[ ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ أهي٤م اعظمقة أو صال ُمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤معمٕم٤مًال أطمذ 

ىم٦ٌم ودمرُّ إمم ٦م واِماٞموم٢مي ٤ميمؿ وحم٘مرات اًمذٟمقب وم٢مهن٤م شم١مدي إمم هتؽ أؾمت٤مر اخل ،اطمت٘م٤مر صٖم٤مره٤م عمرا

ل٤م ُمٜمزًم٦م اًمٙم٤ٌمر ُمٜمٝم٤م ،يم٤ٌمره٤م ر قمٚمٞمٝم٤م ىمد يٜمز   -صمؿ إن  اعسا

، وأن ٟم٘مرأ ذم ,وُم٤م أيمثره٤م,وإظمقا  سمحٗمظ اًمٚم٤ًمن وآضمتٜم٤مب قمـ موم٤مت اًمٚم٤ًمن ًال ٟمٗمصال ُأو

٦ٍم ُمـ صالٍة وصدىم٦ٍم وصٚمًار هذا وٟمتٗم٘مف وٟمٙمثر ُمـ اعمذايمرة ومٞمف، وأن ٟمجتٝمد أن شمٙمقن ًمٜم٤م قم٤ٌمداٌت ذم اًم

هي٤م وٟمحذر ُمـ اًمٗمرىم٦م وآظمتالف  ،وهمػمه٤م وأن ٟمح٤مومظ قمغم اضمتامع اعمًٚمٛملم وأخٗمتٝمؿ ووطمدهتؿ وٟم٘مق 

 -وم٢مهن٤م ؿم١مٌم وُمـ إؾم٤ٌمب اًم٘مقي٦م ًمتخٚمػ اًمٜمٍم

يمٚمقا قمغم اهلل واقمتّمٛمقا ,ويمؾ اعمج٤مهديـ ذم اعمقاضمٝم٦م,وإمم إظمقا  ذم اعمقاضمٝم٤مت طمٞم٨م يم٤مٟمقا  ، شمق 

، وأؿمٕمروا ىمٚمقسمٙمؿ اجلرأة وم٢مهن٤م ُمـ أؾم٤ٌمب ان[]مل قمٛمر ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژسمف 

يٕمٜمل ُم٤م يثػم احل٘مد واًمْمٖمٞمٜم٦م قمغم ,اًمٔمٗمر يمام ىم٤مل سمٕمض ؿمجٕم٤من اعمت٘مدُملم، وأيمثروا ذيمر اًمْمٖم٤مئـ 

روا ُم٤م يٗمٕمؾ أقمدا  اهلل ُمـ اًمٙمٗمر وحم٤مرسم٦م اهلل  ,اًمٕمدو وديٜمف  وم٢مهن٤م شمٌٕم٨م قمغم اعىمدام، ومتذيم 

ٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم وُمـ اًمٓمٖمٞم٤من واًمٗم وآؾمتٝمزا  سمرؾمقًمف  ٤ًمد ذم إرض وُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان قمغم إظمقا
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شمٜم٤م إ ٟمٜم٤م وأظمقا ى اعمٕمذسملم، صمؿ اؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل وظمذوا سم٠مؾم٤ٌمب آطمتٞم٤مط ؾمارذم يمؾ ُمٙم٤من، وشمذيمروا إظمقا

وم٢من  أقمدا  اهلل ًمٞمس لؿ ؾمالٌح يٜمتٗمِمقن سمف قمغم اعمًٚمٛملم إٓ هذه اًم٘مّمقف  ؛ُمـ ىمّمػ اًمٕمدو

وم٤مطمؽمؾمقا ُمٜمٝمؿ ُمٕمتٛمديـ قمغم اهلل  ،سؾماٞمٗم٤مىمٝمؿ إُمقال قمغم أوًمٞم٤مئٝمؿ اجلقا سم٤مًمٓم٤مئرات واًمّمقاريخ وسم٢مٟم

وٓ شمٕمٓمقا اًمٕمدو  ،واضمتٜمٌقا يمثرة اًمٔمٝمقر واًمؼموز ،وا سمام يٜم٤مؾم٥مِماروظمذوا طمذريمؿ واٟمت ،واصم٘ملم سمٜمٍمه

وًمٙمؾ إٟم٤ًمٍن ُمـ قم٤ٌمد اهلل شمٙمٚمٞمٗمف  ،اًمٗمرص٦م ُمـ أنٗمًٙمؿ وم٢من  اهلل هتحٜمٙمؿ سمذًمؽ وؾم٤مئٚمٙمؿ قمـ ذًمؽ

 -ؤه اًمذي ىمًٛمف اهلل ًمف، واصؼموا وم٢مهن٤م ُمٕمريم٦م اًمّمؼم واهلل ُمٕمٙمؿواسمتال

 أنف يمت٥م إمم ؾمٕمد سمـ ًاػمٕضمٜم٤مده، وم٘مد روي ذم اًم دٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾماٞم٦م صاٞموأظمتؿ سمذيمر و

وم٢من شم٘مقى اهلل  ؛أُم٤م سمٕمد، وم٢م  مُمرك وُمـ ُمٕمؽ ُمـ إضمٜم٤مد سمت٘مقى اهلل قمغم يمؾ طم٤مل»: أيب وىم٤مص 

وأىمقى اعمٙمٞمدة ذم احلرب، ومُمرك وُمـ ُمٕمؽ أن شمٙمقٟمقا أؿمد  اطمؽماؾًم٤م ُمـ أومْمؾ اًمٕمدة قمغم اًمٕمدو 

اعمًٚمٛمقن ّمار وإٟمام ُيٜم ،وم٢من  ذٟمقب اجلٞمش أظمقف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمدوهؿ ،ُمٜمٙمؿ ُمـ قمدويمؿصال اعمٕم٤م

وم٢من  ،٦م قمدوهؿ هلل وًمقٓ ذًمؽ مل شمٙمـ ًمٜم٤م اؿ ىمقة ٕن  قمددٟم٤م ًمٞمس يمٕمددهؿ وٓ قمدشمٜم٤م يمٕمدهتؿّماٞمسمٛمٕم

واقمٚمٛمقا  ،قمٚمٞمٝمؿ سمٗمْمٚمٜم٤م مل ٟمٖمٚمٌٝمؿ سم٘مقشمٜم٤مّمار ٦م يم٤من لؿ اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم اًم٘مقة وإٓ ُٟمٜمّماٞمٕماؾمتقيٜم٤م ذم اعم

اهلل وأنتؿ صال يمؿ طمٗمٔم٦ًم ُمـ اهلل يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمٗمٕمٚمقن وم٤مؾمتحٞمقا ُمٜمٝمؿ وٓ شمٕمٛمٚمقا سمٛمٕم٤مؾماػمأن  قمٚمٞمٙمؿ ذم 

ُمٜمٝمؿ يمام ؾُمٚم ط ؿمار ٚم ط قمٚمٞمٝمؿ ومرب ىمقٍم ؾُم  ،ُمٜم٤م ومٚمـ ُيًٚم ط قمٚمٞمٜم٤مؿمار وٓ شم٘مقًمقا إن  قمدوٟم٤م  ،ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ئٞمؾ ح٤م قمٛمٚمقا سم٤معمٕم٤مؾمارقمغم سمٜمل إ ًٓ صال ا  ،يمٗم٤مر اعمجقس ومج٤مؾمقا ظمالل اًمدي٤مر ويم٤من وقمًدا ُمٗمٕمق

شذًمؽ زم وًمٙمؿ قمغم قمدويمؿ أؾم٠مل اهلل ّمار واؾم٠مخقا اهلل اًمٕمقن قمغم أنٗمًٙمؿ يمام شم٠ًمخقٟمف اًمٜم
(1)

  -ـها 

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  ومظمر دقمقا

 رمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفقمٚمٞمٙمؿ و واًمًالم

 

  

                                      
 (-٧٧١.  ٧اًمٕم٘مد اًمٗمريد ) (٧)
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 ػهى اهجيبز زرص يف انزحزٌض
 

وىم٤مم  ،شُمريمز اًمٗمجر ًمإلقمالم» ِماره٤مٟم ،شمًع دىم٤مئؼ وٟمّمػ ُمدهت٤ميمٚمٛم٦م صقشمٞم٦م: ]

وهل  ،٧611حمرم ت ذم ِمارٟمُ  ،شٟمخ٦ٌم اعقمالم اجلٝم٤مدي»اعظمقة ذم  سمتٗمريٖمٝم٤م

 [اٝمااا٤مده طمٞم٨م ُٟمِمارت سمٕمد اؾمتااِما ؛مظمر يمٚمٛم٦م صقشمٞم٦م شمؿ ٟمِماره٤م ًمٚمِماٞمخ
  

 
 

ُمـ  ،ئ٤مت أقمامًمٜم٤مؾماٞمور أنٗمًٜم٤م وُمـ ؿمارإن  احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ 

يؽ ًمف وأؿمٝمد أن  ؿماروأؿمٝمد أن  ٓ إ  إٓ اهلل وطمده ٓ  ،هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف

تف وُمـ اهتدى اديف وؾم٤مر قمغم حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأصح٤مسمف و أزواضمف وذري 

  --أُم٤م سمٕمد ،سم٢مطم٤ًمٍن إمم يقم اًمديـ ؾمٜم تف واشم ٌع ؾمٌٞمٚمف

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ىم٤مل اهلل 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ژ: واجلزا  ،[]اًمّمػ ژ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ٌُّقهن٤م ٌ  مظمر وظمّمٚم٦ٌم أظمرىؿمالو, ]اًمّمػ[ ژ--            ,ن

ۇ ۇ ۆ ۆ ژ: وي٘مقل اهلل  ،]اًمّمػ[ ژ   ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆژ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی جئ حئ

وي٘مقل اهلل  ،[]اًمتقسم٦م ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ

 :ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ژ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  وئ ۇئ ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
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ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ی ی ی جئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ: وي٘مقل رسمٜم٤م  ،[]اًمتقسم٦م ژٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

وي٘مقل  ،]اًمٜم٤ًم [ ژڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مبژ: اهلل 

  -[٧١: ]احلديد ژىب يب

ومْمؾ ,يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م وسمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ ِمارًم٘مدر اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ ذم اًم شمٕمٔمٞمؿ اهلل : أهي٤م اعظمقة

 ،وومْمؾ اًمِمٝم٤مدة واًمِمٝمدا  اًمذيـ ُيًتِمٝمدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ,اجلٝم٤مد وومْمؾ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

  قمٜمدهؿ ؿمالًمدُم٤م  اًمتل هل أهمغم يري٘مقن هذه ا ،اًمذيـ يزه٘مقن أرواطمٝمؿ ويٌذًمقن أنٗمًٝمؿ ودُم٤م هؿ

ؾ وٟمٞمؾ ّماٞموؾمٕمًٞم٤م ًمتح وهيٚمٙمقن هذا اًمقضمقد ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،وهذه اًمروح وهذه اًمٜمٗمس

ه٤م اهلل  ُمرو٤مشمف   ،عمـ ىم٤مم هذا اعم٘م٤مم وٟمٞمؾ احلٔمقة قمٜمده وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ واعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م اًمتل أقمد 

ومْم٤مئؾ اًمِمٝم٤مدة واًمِمٝمدا  واعمج٤مهديـ واجلٝم٤مد ذم ,ٚمٝمؿ ًمٗمْم٤مئ ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  سمٞم٤من اهلل 

ٌ  يمٌػم ضمًدا ضمًدا طمتك ىم٤مل اًمٕمٚمام  إٟمف مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل ُمثٚمام ؿمال ,ؾمٌٞمٚمف 

  ٓ ذم ومْم٤مئؾ اًمّمالة وٓ ومْم٤مئؾ اًمّمقم وٓ اًمزيم٤مة ؿمالمل يرد ذم  ،ورد ذم اجلٝم٤مد وذم اًمِمٝم٤مدة

ذم  يٕم٦م اهلل ؿمارمل يرد ذم  ،,أبقب اخلػم يمثػمة,إقمامل اًمّم٤محل٦م وهل يمثػمة واًمّمدىم٦م وٓ همػمه٤م ُمـ 

اًمذي ورد ذم اجلٝم٤مد وذم اعمج٤مهديـ  ،اًمٙمت٤مب وذم اًمًٜم٦م ذم ذيمر ومْم٤مئؾ إقمامل ُمثٚمام ورد ذم اجلٝم٤مد

ٚمف يّمٕم٥م طمٍمه ومل يرد ُمثّمار ٌ  يمثػٌم يٗمق. احلؿمالوومْمٚمٝمؿ وُم٤م أقمد  اهلل لؿ وذم اًمِمٝم٤مدة واًمِمٝمدا  

لذه اعمرشم٦ٌم وهذه اعمٜمزًم٦م ذم  هذا يمٚمُّف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اهلل  ،أبًدا ذم أي ومْمٞمٚم٦م ُمـ ومْم٤مئؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م

وٓ ؿمؽ أن  قمٔمٛم٦م اجلٝم٤مد  ,ُمرشم٦ٌم اجلٝم٤مد وُمرشم٦ٌم اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمف وهل ظم٤ممت٦م اجلٝم٤مد,إقمامل اًمّم٤محل٦م 

ة ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م وذم ٟمٗمقس ا وقمٔمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  عمًٚمٛملم وٞمًٕم٤م سم٥ًٌم هذا اًمذي ورد ذم ُمًت٘مر 

  -اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ ذيمر ومْمٚمٝمؿ ورومع ُمٜمزًمتٝمؿ قم٤مًمٞم٦م

 ،اعمٛمدوح واعمٛمدوح أهٚمف --اجلٝم٤مد اًمذي هق اجلٝم٤مد اعمٛمدوح أهٚمف --اجلٝم٤مد ،ًمٙمـ أهي٤م اعظمقة

ت اًمتل اًمذي أطمٌف اهلل وروٞمف ووقمد أهٚمف سم٤مجلزا  اًمٕمٔمٞمؿ يمام ذم هذه أي٤م ،ف أهٚمفِمارف واعمِمارواعم

 يٕمدل ؿمالؾُمِئؾ قمـ » ح٤م يم٘مقل اًمٜمٌل  وُمـ اًمًٜم٦م ُمثاًل  ،شمٚمقٟم٤م سمٕمْمٝم٤م وذم همػمه٤م يمثػم ُمـ اًم٘مرمن
ٍ
 

 (؟تًتٓمٞمع إذا ظمرج اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أن شم٘مقم ومال شمٗمؽم وشمّمقم ومال شمٗمٓمرأ ،ٓ أضمده): اجلٝم٤مد ىم٤مل
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ش؟!وُمـ يًتٓمٞمع ذًمؽ: ىم٤مل
(1)

- 

اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م ُم٤م سملم اًمدرضم٦م واًمدرضم٦م يمام سملم اًمًام   إن  ذم): اجلٝم٤مد اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل 

ه٤م اهلل ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف (وإرض أقمد 
(2)

- 

(ُمـ ضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومقا. ٟم٤مىم٦م وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م): اجلٝم٤مد اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل 
(3)

 ،ومقا. ٟم٤مىم٦م 

 -ٓم٦م وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦مًاٞموًمق حلٔم٦م سم

وذم ىمرا ة أظمرى  ]حمٛمد[ ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ا قْ ٚمُ ٤مشمَ ىمَ ڻژ: اجلٝم٤مد اًمذي ىم٤مل ومٞمف اهلل 

 :ًمٙمـ ٟم٤مومع ي٘مرأ  ،ژڻ ڻ ۀ ۀ ہژطمٗمص ي٘مرأ  []حمٛمد ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ

 -[]حمٛمد ژے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ھ ھ ھ ے ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ا قْ ٚمُ ٤مشمَ ىمَ ڻژ

ومف وقمٔم ٛمف ؿمارهذا اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمؿ إٟمام يٙمقن هق يمام أراده اهلل ويمام ُمدطمف و ،هذا اجلٝم٤مد

ٚمف  يٕم٦م اهلل إذا يم٤من ذم ؿمارومٝمؿ وقمٔم ٛمٝمؿ ووقمدهؿ سمجزيؾ اًمثقاب إذا يم٤من قمغم ؿماروُمدح أهٚمف ووومْم 

ٓ سمد أن يٙمقن ذم ؾمٌٞمؾ  ،ـمف هذا هق ىمٞمده هذا هق وصٗمفؿمارهق ضمٝم٤مٌد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هذا هق  ،ؾمٌٞمؾ اهلل

دا ؾمٌٞمؾ اهلل ،اهلل  ًمف طم٤مومت٤من وًمف ؾمٌٞمؾ اهلل ،ويمقٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمٕمٜم٤مه٤م أنف ضم٤مُمٌع خلّمٚمتلم مه٤م حمد 

دان  : و٤مسمٓم٤من وحمد 

  -اعظمالص هلل  ,٧

رةِماراًمَوومؼ  اًمٕمٛمؾ قمغم ؛ِماريٕم٦مواجلري قمغم اًم ,2   -يٕم٦م اعمٓمٝم 

داه ،هذا هق ؾمٌٞمؾ اهلل أن يٙمقن ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمف  ،ؾمٌٞمؾ اهلل هذان ريمٜم٤مه وهذان و٤مسمٓم٤مه وطم٤مومت٤مه وحمد 

ًدا سمف وضمٝمف  اهلل  ًدا سمف اًمت٘مرب إمم اهلل ُمرا ًدا سمف اًمٗمقز سملم يدي اهلل  ،قان اهلل ٟمٞمؾ رو ،ُمرا ُمرا

 ٌد سمف إذن ُم٤م قمٜمد اهلل ُمـ إضمر واًمثقاب وطمًـ اعمثقسم٦م وطمًـ اجلزا  ،قمٜمد ًم٘م٤م  اهلل ٟمٕمٞمؿ اهلل  ،ُمرا

 ٟمف ذم أظمرة أن ٓ ُيٜمِٝمض اعٟم٤ًمَن ًمٚمجٝم٤مد  ،هذا ُمٕمٜمك إرادة وضمف اهلل  ،وومْمٚمف ورمحتف وروقا

ئف وضمف اهلل إرادة اهلل إرادة صمقاب اهلل إرادة  إٓ إرادة ُم٤م قمٜمد اهلل  هذا شمٕمٌػم قمـ  ،وطمًـ ضمزا

ًمف -ُمٕمٜمًك واطمد ره٤م ويت٠مث ؾ ومٞمٝم٤م أُمقا وٓ يٜمٝمْمف ضم٤مٌه وـمٚم٥م ري٤مؾم٦م  ،ٓ يٜمٝمْمف دٟمٞم٤م يريده٤م ويثٛم 

  ُمـ قمرض ؿمالوٓ أن ُيذيمر قمٜمد اًمٜم٤مس ومُٞم٘م٤مل ؿمج٤مٌع وضمريٌ  وسمٓمٌؾ وىم٤مئٌد ويمقُمٜمدان وٓ  ،وُمٜمّم٥م

                                      
 (-2١65صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -(١621، 2١2١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 ( وصححف إًم٤ٌم -256٧(، ؾمٜمـ أيب داود )1٧6٧(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )٧45١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (1)
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ٓ » ،هذا اًمذي أهنْمف وهذا اًمذي دومٕمف وهذا اًمذي أظمرضمف ،هذه ٟمٞمتف ريد وضمف اهلل إٟمام ي ،اًمدٟمٞم٤م

  -هذا اًمْم٤مسمط إول عمٕمٜمك ؾمٌٞمؾ اهلل ,يمام ضم٤م  ذم احلدي٨م, شخيرضمف إٓ إيامٌن يب وضمٝم٤مٌد ذم ؾمٌٞمكم

ومٝمق يٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت يٕمٛمؾ اخلػم ومٝمق  ،يٕم٦م اهلل ؿمارَوومؼ  أن يٙمقن ضمٝم٤مده قمغم: اًمْم٤مسمط اًمث٤م 

ي٘م٤مشمؾ  ،وي٘م٤مشمؾ سم٤محلؼ ،وي٘متؾ سم٤محلؼ ،وٟم٤مٍه قمام  يٜمٝمك قمٜمف سم٤محلؼ ،مُمٌر سم٤محلؼ ،داٍع إمم احلؼ ،ُمٌؾ سم٤محلؼقم٤م

ًئ٤م ذم ضمٝم٤مده وذم ؿماٞمٓ يٗمٕمؾ  ،ع وأضم٤مز ىمت٤ملؿ وىمتٚمٝمؿؿماروي٘متؾ ُمـ أُمر اهلل سم٘مت٤ملؿ وىمتٚمٝمؿ وأب٤مح اهلل و

همف ًمفقمف وأب٤مطمف ًمف وؿمارىمت٤مًمف إٓ أن يٙمقن ىمد قمٚمؿ أن  اهلل روٞمف و زه وؾمق  وهذا ٓ ُيٕمرف إٓ  ،ضمق 

ؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،اًمٗم٘مف ذم اًمديـ ،سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع طمف قمٚمامؤٟم٤م ؿماريمام  ،ُمٕمروم٦م اًمٗم٘مف اًمذي هق ُمتحّم 

 -قمٜمٝمؿ أوٕملموال ور وأئٛمتٜم٤م 

ضمٝم٤مٌد ذم  ،اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٕمٜمل ذم ـمريؼ اهلل ،,ؾمٌٞمؾ اهلل,ومٝمذان مه٤م اًمْم٤مسمٓم٤من ًمٓمريؼ اهلل 

ع اًمتٕمٌػم ِمارضمرى ذم ًم٤ًمن اًم ؛يٕم٦م اظمت٤مرت اًمتٕمٌػم هٜم٤م سمٚمٗمظِمارًمٙمـ اًم ،اًمًٌٞمؾ هق اًمٓمريؼ ،اهلل ؾمٌٞمؾ

يمٚمٛم٦م اًمٓمريؼ ًمٕمٚم ٝم٤م يمٚمٛم٦م  ،٦م أيمثر ُمـ اًمٓمريؼصاٞمٕن يمٚمٛم٦م ؾمٌٞمؾ ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اخلّمق شؾمٌٞمؾ اهلل» سمٚمٗمظ

 ًٓ   -أو ٟمقع ُمـ اًمٌالهم٦م يٕم٦م سم٤مؾمتخدام هذا اًمٚمٗمظ ًمٞمٙمقن ًمف روٟمؼِمارأوؾمع ومج٤م ت اًم اؾمُتٕمِٛمٚم٧م اؾمتٕمام

: ؾمٌٞمؾ اهلل هذا و٤مسمٓمف وه٤مشم٤من طم٤مومت٤مه ،ؾمٌٞمؾ اهلل هق هذا أهي٤م اعظمقة شضمٝم٤مٌد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل» 

ومال يٙمقن اجلٝم٤مد حمٛمقًدا  ،يٕم٦مِماراًمَوومؼ  اًمٕمٛمؾ قمغم ،يٕم٦مِماراعمت٤مسمٕم٦م ًمٚم ،واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل  ،اعظمالص

ه اًمٜم٤مس جم٤مه ٤م وإن ؾمام  ىمص  قمٚمٞمٜم٤م ظمؼم اًمثالصم٦م اًمذيـ هؿ أول  اًمٜمٌل  ؛ًداوٓ يٙمقن اعمج٤مهد جم٤مهًدا طم٘م 

ر اؿ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واطمد ُمٜمٝمؿ رضمٌؾ ىم٤مشمؾ ): ىم٤مل ,ذم صحٞمح ُمًٚمؿ طمدي٨م أيب هريرة , ُمـ شُمًٕم 

 ،ىم٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومُ٘متِؾ ومٞم١مشمك سمف ,يٕمٜمل ومٞمام يرى اًمٜم٤مس يمام ضم٤م  ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ, ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومُ٘متِؾ

ومف ٟمٕمٛمف ومٞمٕمرومٝم٤م ومٞم٘مقل ،قم اًم٘مٞم٤مُم٦مي  ي٠ميت سمف اهلل ىم٤مشمٚم٧م ذم ؾمٌٞمٚمؽ : ومٞم٘مقل ؟ومام ومٕمٚم٧م ومٞمٝم٤م: ومٞم٠ًمخف ومٞمٕمر 

أو , ي١مُمر سمف ومٞمًح٥م قمغم وضمٝمف ذم اًمٜم٤مرصمؿ  ،يمذسم٧م: وشم٘مقل اعمالئٙم٦م ،يمذسم٧م: ومٞم٘مقل اهلل ًمف ،طمتك ىُمتِٚم٧م

(يمذسم٧م إٟمام ىم٤مشمٚم٧م ًمٞمُ٘م٤مل ضمري : ىم٤مًمقا ًمف ,يمام ىم٤مل 
(1)

 ،ذيمر سم٤مًمِمج٤مقم٦مؿمج٤مع ومُتدح سم٤مًمِمج٤مقم٦م وشمُ  ،

ر اؿ اًمٜم٤مر  ،ومٛمٕمٜم٤مه٤م أنف ًمٞمس جم٤مهًدا ذم ٟمٗمس إُمر ذم احل٘مٞم٘م٦م ؛ومٝمذا أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ هؿ أول ُمـ شُمًٕم 

ه اًمٜم٤مس جم٤مهًدا وإن ضمريٜم٤م ٟمحـ ذم ًمٖمتٜم٤م وذم اؾمتٕمامًمٜم٤م قمغم أنف جم٤مهد شم٤ًمحًم٤م  ،ًمٞمس جم٤مهًدا وإن ؾمام 

ًزا  -حلدي٨م ومٞمف قمؼمة قمٔمٞمٛم٦مهذا ا ؟ًمٙمـ اعمج٤مهد احل٘مٞم٘مل ُمـ هق ،ودمقُّ

ث سمف ُيٖمٛمك قمٚمٞمف  هذا احلدي٨م يم٤من أبق هريرة  طمتك ُيرش  قمٚمٞمف اح٤م   ,قمٚمٞمفِماك ُيٖم,إذا طمد 

                                      
 ( سمٜمحقه-٧2١٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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ةِماك أطمٞم٤مًٟم٤م ُيٖمِمال ومٞم٘مقم ويٕمقد ًمف اًمٖم ًٓ  ،قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ُمر  هذا  ،ص٤محل٦مً  ٕن ه١مٓ  اًمٜم٤مس قمٛمٚمقا أقمام

وهذا ُُمٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأُمقال دمري  ،ؿ اًمٜم٤مس اًم٘مرمنىم٤مئؿ مٟم٤م  اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر ي٘مرأ اًم٘مرمن ويٕمٚم  

وُمع هذا  ,ومٞمام يرى اًمٜم٤مس,وهذا جم٤مهد يٌذل روطمف ودُمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،وٟمٗم٘مف يمٌػمة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

اؿ اهلل وقم٤مىمٌٝمؿ اذه إومٕم٤مل اًمتل فم٤مهره٤م أومٕم٤مل ذم هم٤مي٦م اًمّمالح   -قمذ 

قمٚمٞمٜم٤م  ،وٓ يمؾ ُم٤م ٟمراه ضمٝم٤مًدا هق ضمٝم٤مد ،ومٝمق جم٤مهدهذا احلدي٨م دال قمغم أن  ًمٞمس يمؾ ُمـ ٟمراه جم٤مهد 

طم٘مٞم٘م٦م  ،٥م اجلٝم٤مد اًمذي هق ضمٝم٤مٌد قمٜمد اهلل اعمٛمدوح قمٜمد اهللّماٞمأن ٟمٌح٨م وٟمٗمت ش وٟمدىم ؼ ٓ سمد أن ٟم

ف ًمٜم٤م اجلٝم٤مد رضمع سمٜم٤م إمم ىم٤مقمدة أصٚمٞم٦م يمٌػمة ضمًدا اًمٜمٌل  ؟اجلٝم٤مد ُم٤م هق واعمج٤مهد ُمـ ): ىم٤مل ،ح٤م قمر 

هذا طمدي٨م صحٞمح أجًْم٤م ذم اًمؽمُمذي وهمػمه (هللضم٤مهد ٟمٗمًف ذم ذات ا
(1)

- 

إذن ُمٕمٜم٤مه٤م هٙمـ اعٟم٤ًمن يٙمقن جم٤مهد ذم اًمّمقرة ذم اًمٔم٤مهر ويٙمقن قمٛمٚمف ضمٝم٤مًدا ذم اًمٔم٤مهر وذم 

ًمٞمس ُمٕمدوًدا ضمٝم٤مًدا وٓ  ،اًمّمقرة وًمٙمٜمف ًمٞمس جم٤مهًدا قمٜمد اهلل وقمٛمٚمف ًمٞمس ضمٝم٤مًدا قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف

ًٓ قمٛمؾ ص٤مًمح يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ه٤ٌمً   ًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م  ،قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٜمثقًرا ويٙمقن وسم٤م ومٛمـ هٜم٤م يم٤من ًمزا

ٟمحـ اعمًٚمٛملم واعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أن ٟمٗمت ش قمـ أنٗمًٜم٤م وضمٝم٤مدٟم٤م وأن ٟمٜمٔمر هؾ ٟمحـ جم٤مهدون 

هؾ اًمذي ٟمامرؾمف وٟمٕمٛمٚمف ضمٝم٤مد طم٘مٞم٘مل هق اجلٝم٤مد اًمذي ُمدطمف اهلل وروٞمف وأطمٌف وأُمر سمف أم  ؟طمً٘م٤م أم ٓ

ٞمف ضمٝم٤مًدا  صم٤مٍن ؿمال سمٛمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد  ،هذا يمٚمف ُيٕمرف أهي٤م اعظمقة سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ؟ٟمحـ ٟمًٛم 

  -ويمالم رؾمقًمف  واعمج٤مهديـ وصٗم٦م اعمج٤مهد وُمٕمروم٦م ُم٤م هق اعمج٤مهد قمغم احل٘مٞم٘م٦م ذم يمالم اهلل 

وًمٙمـ ٟمٙمتٗمل ذم هذا اعـم٤مر سمٛمدارؾم٦م وُمذايمرة طمدي٨م ُمـ  ,ـمًٌٕم٤م اًمٙمالم ـمقيؾ,ولذا ٟمٙمتٗمل 

اًمتل شمٌلم  ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وُم٤م ُيرى ضمٝم٤مًدا وًمٙمٜمف ًمٞمس ضمٝم٤مًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  اًمٜمٌل  أطم٤مدي٨م

 ط اعمت٤مسمٕم٦مؿمارط اعظمالص وؿمار ،ـملم أو أطمدمه٤مِمارٕنف مل  ٘مؼ إُم٤م اًم- 

اًمٖمزو ): ىم٤مل أن  اًمٜمٌل  ،واحلدي٨م ذم اًمًٜمـ ذم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل وهمػمه وذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد يمذًمؽ

همزو صٗمتف  ،اًمٖمزو همزوان ،ىمًامن ،سملم وٟمحقيـواراًمٖمزو يٕمٜمل اجلٝم٤مد همزو اًمٜم٤مس يٙمقن قمغم  (همزوان

يمذا وهمزو صٗمتف يمذا طم٤مصٚمٝم٤م أن  أطمدمه٤م هدوح وهق اًمٖمزو احل٘مٞم٘مل واجلٝم٤مد احل٘مٞم٘مل واًمث٤م  ٓ ًمٞمس 

  -يمذًمؽ

ؾ ضم٤م  سمٗم٤م  اًمتٗمريع واًمتٗم (اًمٖمزو همزوان) اهلل وأـم٤مع  ومٛمـ همزى اسمتٖم٤م  وضمف): ؾ وم٘م٤ملّماٞمصمؿ ومّم 

وُمـ همزى  ،يؽ واضمتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ذم إرض وم٢من  ٟمقُمف وٟمٌٝمف أضمٌر يمٚمفِماراًمؾمار اعُم٤مم وأنٗمؼ اًمٙمريٛم٦م وي٤م

                                      
 ( وىم٤مل: طمدي٨م صحٞمح-21244( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )٧4٧2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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وم٢مٟمف مل ): أو ذم ًمٗمٍظ مظمر( اعُم٤مم وأومًد ذم إرض وم٢مٟمف ًمـ يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مفّماك ومخًرا وري٤مً  وؾمٛمٕم٦ًم وقم

(يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مف
(1)

- 

  -ؾّماٞم٠متٞمٙمؿ اًمتٗمؾماٞمو ،وُمذُمقم ،هدوٌح : وٟمققم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م أن  اًمٖمزو ىمًامن (اًمٖمزو همزوان)

ًٓ  (ومٛمـ همزى اسمتٖم٤م  وضمف اهلل) ط اعظمالص همزى اسمتٖم٤م  ؿمارط اعظمالص ص٤مطمٌف طم٘مؼ ومٞمف : ؿمارأو

يمف ودومٕمف ًمٚمجٝم٤مد أنف يريد ٟمٍمة ديـ  ،وضمف اهلل يريد ُم٤م قمٜمد اهلل  هذا اًمذي أهنْمف وأظمرضمف وطمر 

٦م ُمـ اهلل واخلقف واًمره٦ٌم ُمـ اهلل أن ِماٞم واًمٖمػمة قمغم ديـ اهلل واخلدومٕمتف حم٦ٌم اهلل ،اًمت٘مرب إمم اهلل ،اهلل

ئف ويمراُمتف ذم أظمرة ،يٚمقُمف وأن يٕم٤مىمٌف وي١ماظمذه ًمق مل جي٤مهد ذم ؾمٌٞمٚمف  ،ُمريًدا صمقاب اهلل وطمًـ ضمزا

٤م ذم درضم٤مت وؾُمٚم ؿ اًمٙمراُم٤مت قمٜمد اهلل  ،ُمريًدا رو٤م اهلل  ًً ٜم٦م ذم  -ُمٜم٤موم هذه اعمٕم٤م  يمٚمٝم٤م ُمتْمٛم 

 -(يريد وضمف اهلل)قًمٜم٤م ىم

هذه  شومٛمـ همزى اسمتٖم٤م  وضمف اهلل وأـم٤مع اعُم٤مم» ؛يٕمٜمل إرادة وضمف اهلل  اسمتٖم٤م  (اسمتٖم٤م ومٛمـ همزى )

 ؛ًمٚمجٝم٤مد اًمّم٤مًمح ،ًمٚمٛمج٤مهد اًمّم٤مًمح ،ذم هذا احلدي٨م ًمٚمٖمزو اًمّم٤مًمح وط ذيمره٤م اًمٜمٌل ؿمارمخ٦ًم 

 -يؽ ًمفرؿماوطمده ٓ  إرادة وضمف اهلل  ،إظمالص (وضمف اهللومٛمـ همزى اسمتٖم٤م  )

ً  يم٤من اعُم٤مم إقمٔمؿ  ،وهق إُمػم اًمذي قمٚمٞمؽ ،ـم٤مقم٦م اعُم٤مم: اًمِمارط اًمث٤م  ؛(وأـم٤مع اعُم٤مم) ؾمقا

سمف هؿ اعم٤ٌم سمف ذم طم٤مل وضمقده أجًْم٤م وٟمقا أو ذم طم٤مل قمدم وضمقده  ،يـ ًمؽؿمارذم طم٤مل وضمقده أو يم٤من ٟمقا

ًمٜم٤م اًمٞمق ُمثاًل  اعمًٚمٛملم وىمٞم٤مداهتؿ قمدم وضمقد إُم٤مم ضم٤مُمع واطمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞم٘مقم و٤مقم٦م  م--يم٠مطمقا

يٕم٦م واًمٗم٘مٝم٤م  ُمتٗم٘مقن قمغم أن  ُمثؾ هذه ِمارواًم ،هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف ،وأُمراؤهؿ شم٘مقم ُم٘م٤مم اعُم٤مم ذم هذا

اجلامقم٤مت وو٤مقم٤مت اعمًٚمٛملم اًمّمٖمػمة شم٘مقم ُم٘م٤مم اعُم٤مم ذم طم٤مل وم٘مده وذم طم٤مل ؿمٖمقر اًمزُم٤من قمـ 

٤مئؾ ُم٠ًمخ٦م اجلٝم٤مد اًمٞمقم اًمذي ٓ سمد ومٞمف هذه اعمًُمـ و ،اعُم٤مم إقمٔمؿ ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمددة ذيمروه٤م ذم اًمٗم٘مف

ًٓ  ؛ُمـ و٤مقم٦ٍم وإُم٤مرٍة وؾمٛمٍع وـم٤مقم٦م ٕنف ٓ يتؿ اجلٝم٤مد إٓ ا٤م  ،أوًمًٞم٤م ومٝمذا ٓ ؿمؽ ذم دظمقًمف ذم هذا دظمق

أقمٜمل  ؛ٓ ؿمؽ ذم دظمقًمف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م اًمتل هل ُم٠ًمخ٦م ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم اعُم٤مم ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اعُم٤مم

ذي ٓ شمٙمقن وهق اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م اًم ،أُمػم اجلٝم٤مد :يدظمؾ ومٞمف إُمػم (ُم٤مموأـم٤مع اع) ،أُمرا  اجلٝم٤مد

اجلامقم٦م ىمقم  ؟ام هل اجلامقم٦م وُم٤م هل طم٘مٞم٘متٝم٤موم ،ٕنف ٓ و٤مقم٦م إٓ سمًٛمع وـم٤مقم٦م ؛اجلامقم٦م و٤مقم٦م إٓ سمف

 --ي٠ممترون سم٠مُمرهويٓمٞمٕمقٟمف  ُم١ًمول قمٚمٞمٝمؿ ،ىم٤مئد ،ىمٞم٤مدة ،جمتٛمٕمقن لؿ رأس يٓمٞمٕمقٟمف لؿ رأس يٕمٜمل أُمػم

إٟمام اجلامقم٦م هل  ،ٝم١مٓ  ًمٞمًقا و٤مقم٦موم ؛وًمٞمس جمرد يٕمٜمل ٟم٤مس ُوضمدوا ذم ُمٙم٤من واطمد ،ه هل اجلامقم٦مهذ

                                      
 ( ووٕمٗمف إرٟم١موط-22١62محد )(، وطمًٜمف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أ25٧5( ؾمٜمـ أيب داود )6٧25، 1٧66ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (٧)
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 : فرون سم٠مُمره ٕناجلامقم٦م اًمتل اضمتٛمٕم٧م قمغم ؿمخص واطمد ي٘مقدهؿ ويًقؾمٝمؿ ي٠ممت

ة لاااؿؾماااارٓ وااااك ٓ يّماااٚمح اًمٜمااا٤مس ومق   ا
  

اااااااااااااااااااا٤ملؿ ؾماااااااااااااااااااا٤مدواؾماااااااااااااااااااااروٓ  ة إذا ضُمٝم   ا

  

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م  ،ـم٤مقم٦م اعُم٤مم ذم اجلٝم٤مد ؛(وأـم٤مع اعُم٤مم) ،٤ممـم٤مقم٦م اعُم: ط اًمث٤م  إذنِماراًم

يٕم٦م ِماريٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٍم ٦م ًمٚمِمار  إٓ إذا ظم٤مًمػ إُمر اًمؿمال  واًمٓم٤مقم٦م ذم يمؾ ؿمالوآٟمْم٤ٌمط ذم يمؾ 

م واوح ًمٞمس ُمـ اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م وهمػمه٤م ٓ ًُم٤م أو أُمرك سمحرا إُمر اًمقاوح ومحلم  ،إذا ارشمٙم٥م طمرا

َْخُٚمقٍ. ذِم َُمْٕمّماٞم٦ِم اخل٤َمًمِِؼ ٓ ـمَ : )إذ شم٘مقل
ِ
(٤مقَم٦َم عم

(1)
(إِٟم اَم اًمٓم ٤مقَم٦ُم ذِم اعْمَْٕمُروِف ) ،

(2)
ٓ ـم٤مقم٦م ًمإلٟم٤ًمن ُٕمػم  

  -ط اًمث٤م ِمارهذا اًم (وأـم٤مع اعُم٤مم)إذن  ،٦م اهلل أبًداّماٞمأو همػمه ذم ُمٕم

ل اًمٙمريٛم٦م قمٚمٞمف ؛(وأنٗمؼ اًمٙمريٛم٦م) قمٚمٞمف وشمٜمٗمس  اًمٙمريٛم٦م قمغم ٟمٗمًف اًمتل شمٙمرم ؛يٕمٜمل أنٗمؼ إُمقا

يٕمٜمل إُمقال قمٛمقًُم٤م ُمٓمٚمً٘م٤م ٕهن٤م  (اًمٙمريٛم٦م)وإُم٤م يٙمقن اعم٘مّمقد ا٤م  ،شمٙمقن يمريٛم٦م وٟمٗمٞم٦ًم قمٜمده ؛قمٜمده

وإُم٤م أن يٙمقن اعم٘مّمقد أنٗمؼ  ،اح٤مل ُمٓمٚمً٘م٤م ،يمؾ إُمقال ذم احل٘مٞم٘م٦م هل يمريٛم٦م قمغم اعٟم٤ًمن ٟمٗمٞم٦ًم قمٜمده

 اعٟم٤ًمن ومٞمٙمقن ومٞمف شمرهمٞم٥م وطم٨م  قمغم إُمقال اًمٙمريٛم٦م اًمتل هل إُمقال اخل٤مص٦م اًمتل هل شمٙمرم قمغم

ئؿ إُمقال  -إٟمٗم٤م. يمرا

وم٤معٟمٗم٤م. واضم٥م ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم ُمثؾ طم٤مًمتٜم٤م هذه إذا يم٤من اجلٝم٤مد ُمتٕمٞمٜم٤ًم وم٤معٟم٤ًمن واضم٥م 

ٟمٜم٤م ٟمحـ يمؾ واطمد ُمٜم٤م  ،قمٚمٞمف أن جي٤مهد سمٜمٗمًف وُم٤مًمف اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ٓ يٖمٜمل قمـ اجلٝم٤مد سم٤مح٤مل ي٤م إظمقا

ـمًٌٕم٤م ٓ ؿمؽ ٟمحـ ُمٕمٔمٛمٜم٤م ٟمحـ يٕمٜمل  ،٤مهد سمٜمٗمًف وجي٤مهد سمامًمف إذا يم٤من قمٜمده ُم٤ملواضم٥م قمٚمٞمف أن جي

وًمٙمـ ًمق ومرض أن إٟم٤ًمًٟم٤م همٜمًٞم٤م وضم٤م  إمم اجلٝم٤مد هٜم٤م سمٜمٗمًف جي٥م قمٚمٞمف  ،  يمٌػمؿمالىمٚمٞمكم اح٤مل وُم٤م قمٜمدٟم٤م 

ج اعمًٚمٛمقن ذم اجلٝم٤مد سم٤مح٤مل ىمد يتٕملم  إذا اطمت٤م ؛وطمتك ذم اجلٝم٤مد اًمٗمرض اًمٙمٗم٤مئل ،أجًْم٤م أن جي٤مهد سمامًمف

ه أو شمٕملم  ومٞمف واضم٥م وقمز  قمٚمٞمٝمؿ وصٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ي٠مظمذوا ُمـ همػم ،طم٤مل ُم٤م وذم وىم٧م ُم٤م إمم ُم٤مًمف ُمثاًل 

٤م وم٢مٟمٗم٤م. اًمٙمريٛم٦م وم٢مٟمٗم٤م. ّماٞموقمغم يمؾ طم٤مل طمتك ذم طم٤مًم٦م قمدم شمٕمٞمُّٜمف قمٚمٞمف ؿمخ ،(وأنٗمؼ اًمٙمريٛم٦م)اًمٜمٗم٘م٦م وما

 ،وسمذل٤م ذم اسمتٖم٤م  ُمرو٤مة اهلل   ـم٤مقم٦م اهلل إُمقال ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل داٌل قمغم ؾمخ٤م  اًمٜمٗمس ذم

 -هذا اًمِمارط اًمث٤مًم٨م (وأنٗمؼ اًمٙمريٛم٦م)

ومل يٕمٜمتف ومل يِمدد قمٚمٞمف ٓ شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ًار ه يٕمٜمل قم٤مُمٚمف سم٤مًمٞمؾماري٤م ،(يؽِماراًمؾمار وي٤م): اًمِمارط اًمراسمع

                                      
( 11١٧١( سمٚمٗمظ )-- ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط، وًمٗمظ اعمّمٜمػ ورد ذم: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )٧١25ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-1424وصححف إًم٤ٌم  ذم: ن٘مٞمؼ ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )

 (-٧66١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١25١، 616١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ،ژھ ھ ھژ: وٓ شمروم ع قمٚمٞمف سمؾ شمقاوع ًمف وذل  ًمف يمام ىم٤مل اهلل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ ۇۆ ڻ ڻ 

  -]اح٤مئدة[ ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

سمعِماراًمهق  (يؽِماراًمؾمار وي٤م)وما ٕنف زُمٞمٚمف ؛ اعمج٤مهد ُمٕمفوأظمقه  فزُمٞمٚمهق اعمج٤مهد يؽ ؿمارو ؛ط اًمرا

ظمٗمض ضمٜم٤مطمف ًمف وذل  ؛ًاريٕمٜمل قم٤مُمٚمف سم٤مًمٞم (ي٤مؾمارهو) ،يٙمف ذم هذا اجلٝم٤مد وصدي٘مف ورومٞم٘مفؿمارو

ٟمحـ ذم  ٜم٤مإذا يمو ،يمثػمة ضمًدا ُمٕم٤منٍ ومٝمذه نتٝم٤م  ؛ى اًمًٝمٚم٦م اًمٚمٞمٜم٦مًارقم٤مُمٚمف اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٞمو ،ًمف وشمقاوع

ٟمُِٙمؿْ : )ي٘مقل اًمٜمٌل  ؛ وم٢مناًمّمالة (ًمِٞمٜمُقا سم٠َِمجِْدي إظِْمَقا
(1)

الةِ : )وي٘مقل  يُمُؿ ُأْخٞمَٜمُُٙمْؿ َُمٜم٤َميم٥َِم ذِم اًمّم   (ظَمػْمُ

طمدي٨م صحٞمح
(2)

رسمام  ،ٝم٤مد ؿمدة وىمقة وقمٜمػ وُمـ هذا اجلٜمساجل ؛وم٤مجلٝم٤مد ُمٌٜمل قمغم اًمٕمٜمػ أصاًل  ،

 ،يٙمقن اعٟم٤ًمن ذم طم٤مًم٦م طمدة وؿمدة واؿمتداد وىمقة وهمْم٥م يٕمٜمل  ت٤مج إمم اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦م ذم اجلٝم٤مد

ًمٙمـ سم٤معم٘م٤مسمؾ ٓ سمد أن يٙمٛمؾ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م  ،قمٚمٞمٝمؿ ظقمٚمٞمٝمؿ شمٜمٛمٞم٦م اًمٖمٞم ظد قمغم إقمدا  واًمٖمٞماحل٘م

اًمرمح٦م  ،اًمؽماطمؿ ومٞمام سملم اعم١مُمٜملم ،[22: ]اًمٗمتح ژپ پ پ ڀ ڀژ: سمٗمْمٞمٚم٦م اًمذًم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم

اًمتقدد واًمتٕم٤مـمػ  ،اعطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ ،رمحتٝمؿ ،ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ واًمذًم٦م لؿ واًمتقاوع لؿ

دد ومٞمام سملم اعم١مُمٜملم يٕمٜمل قم٤مُمٚمف سم٤مًمرومؼ وسم٤مًمٚملم وسم٤مًمذًم٦م واًمتقاوع  (يؽِماراًمؾمار وي٤م) ،واًمؽماطمؿ واًمتقا

يمٚمام يم٤من اعٟم٤ًمن أخلم  ،يتٗم٤موت ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مسـمًٌٕم٤م هذا ُمراشم٥م ُمتٕمددة و ،ف قمٚمٞمف وٓ يٕمٜمتًاػمواعمقدة واًمتٞم

ٟمف أيمثر ذًم٦ًم وشمقاوًٕم٤م يم٤من أقمغم قمٜمد اهلل  (وُم٤م شمقاوع أطمد هلل إٓ رومٕمف) عظمقا
(3)

ھ ھ ژ ،

سمعِمارإذن هذا اًم ؛ژھ   -ط اًمرا

ُم٤م ٓ  ٌف  يمؾ ؛يمؾ وم٤ًمد ،اضمتٜم٤مب اًمٗم٤ًمد هذا قمٛمقم (واضمتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ذم إرض): اًمِمارط اخل٤مُمس

ويٙمرهف  اهلل  يمؾ ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف اهلل وٓ ي٠مُمر سمف سمؾ يٜمٝمك قمٜمف ،قمٜمف اهلل واك يمؾ ُم٤م ٓ ير ،اهلل 

يمؾ ُم٤م يتٗمؼ اًمٜم٤مس قم٘مالؤهؿ قمغم أنف  (واضمتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ذم إرض) ،ومٝمذا هق اًمٗم٤ًمد ؛ويٌٖمْمف ويذُمف

 ،٤معمٜمٙمر واًمٗم٤ًمد جيتٜمٌف اعٟم٤ًمنوم ؛يٕم٦م سمخالف هذاِمارُمـ اًمٗم٤ًمد ذم إرض يٙمقن وم٤ًمًدا إذا ُم٤م ضم٤م ت اًم

وُمـ  ،ومال يرشمٙمٌف وٓ ي٘مرسمف وٓ يٙمقن ُمـ أهٚمف وُمـ أصح٤مسمف ،يٌتٕمد قمٜمف: جيتٜمٌف ،آضمتٜم٤مب هق اعم٤ٌمقمدة

فمٚمؿ و ،اًمتٕم٤مزم واًمتٙمؼم قمغم اًمٜم٤مسو ،أظمذ أُمقال اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼو ،ىمتؾ اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ: اًمٗم٤ًمد

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -444ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 ( وصححف إًم٤ٌم -٧١54صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) (2)

 (-2566صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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ٕن اعمج٤مهد شمٕمؽميف موم٤مت  ؛اًمدٟمٞم٤م واًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٜم٤مس إرادة اًمٕمٚمق ذم إرض واًمٗم٤ًمد وأقمراضو ،اًمٜم٤مس

ُمـ أظمٓمر أوم٤مت اًمتل شمٕمؽمي اعمج٤مهديـ ويٌتٚمقن ا٤م وقمٚمٞمٝمؿ أن جي٤مهدوا أنٗمًٝمؿ إزا ه٤م  ،وومتـ يمٌػمة

 ،وأظمذ طم٘مقىمٝمؿ سمٖمػم طمؼؿ أظمذ أُمقالو ،اًمٔمٚمؿ ًمٚمٜم٤مسو ،هل ومتٜم٦م اًمٕمٚمق قمغم اخلٚمؼ ويٕمتّمٛمقا سم٤مهلل 

ٕن اعٟم٤ًمن إذا ُمٚمؽ اًمًالح وص٤مر ًمف ُُمٚمؽ ومتٙمـ ذم  ،يٕم٦مِمارٖمػم إذٍن ُمـ اًمسمو ،سمٖمػم إذٍن ُمـ اهلل 

ه ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٜم٤مس  ؛إرض وم٢من هذه اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًق  شم٠مُمره وشمدقمقه ومتٞمؾ سمف إمم ُم٤م هتقا

ومٕمغم اعٟم٤ًمن اعمج٤مهد أن يٙمقن ُمتقاوًٕم٤م  ؛واًمؽمومع قمٚمٞمٝمؿ واًمٔمٝمقر ومقىمٝمؿ وإُمر واًمٜمٝمل واًمًٚمٓمٜم٦م

أن يٜمتٌف إمم ضمٝم٤مده وإمم ىمٚمٌف وإمم ٟمٗمًف وإمم قمٛمٚمف ومٞمٜمْمٌط  ،ي٘مع ذم هذه اعمحذورات اًمٕمٔمٞمٛم٦م وأٓ

 -]مل قمٛمران[ ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ: ويتقاوع هلل يٕم٦م اهلل ِمارسم

وسم٨ٌم  ،اًمٗم٤ًمد ذم وؾمط اجلامقم٦م اعمج٤مهدة سم٤مًمٗمتٜم٦م واًمٙمالم سم٤مًمتثٌٞمط وسم٤مًمتخذيؾ :ُمـ اًمٗم٤ًمد أجًْم٤مو

واًمٓمٕمـ ذم اعم١مُمٜملم وذم و٤مقم٤مهتؿ وذم ىمٞم٤مداهتؿ وذم قمٚمامئٝمؿ أو همػمه٤م  رضم٤مف ُمثاًل اع؛ اًمٗمتـ سملم اًمٜم٤مس

 -ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم إرضو ،هذا يمٚمف ُمـ اًمٗمتـ ،سمٖمػم طمؼ

ٟمف ذم اجلٝم٤مد ,قمٛمقًُم٤م,ُم٤ًموئ إظمال. و هذه يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمذي يٌٖمْمف  ،ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إظمقا

 -وطؿمارهذه مخ٦ًم ؛ وم٢مذن جيتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ذم إرضـمف أنف ؿمارُمـ  ,إذن,وم٤معمج٤مهد احل٘مٞم٘مل  ،اهلل 

يؽ واضمتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ذم ِماراًمؾمار ومٛمـ همزى اسمتٖم٤م  وضمف اهلل وأـم٤مع اعُم٤مم وأنٗمؼ اًمٙمريٛم٦م وي٤م)

ومٛمـ همزى ويمذا ويمذا  ،ط أو اجلزا ِمارهذا ضمقاب اًم (وم٢من ٟمقُمف وٟمٌٝمف أضمٌر يمٚمف: )ىم٤مل اًمٜمٌل  (إرض

وُمٕمدود يمٚمف وُمّمٌقب ذم  ،يمٚمف أضمر ،يٕمٜمل ٟمقُمف أو صحقه ؛(وم٢من ٟمقُمف وٟمٌٝمف أضمٌر يمٚمف)اذه اًمّمٗم٤مت 

 ,احل٘مٞم٘مل اجلٝم٤مد,وط ِمارقمٚمٞمف صم٤مٟمٞم٦م وٓ دىمٞم٘م٦م وهق ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد اذه اًمْمال ٓ يٛم ،ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف

وم٢من ٟمقُمف وٟمٌٝمف أضمٌر ) ؛قمداد احلًٜم٤مت واعمالئٙم٦م شمٙمت٥م ي٘مٔمتف وُمٜم٤مُمف ،اد  ٥ًماًمٕمد   ؟إيش وهق إٓ

 -(يمٚمف

ه اًمٜم٤مس همزًوا  ؛أهي٤م اعظمقةواًمٖمزو اًمث٤م   اًمٜمقع اًمث٤م  واًم٘مًؿ اًمث٤م  ُمـ اًمٖمزو وُمـ اجلٝم٤مد اًمذي يرا

ٞمف ضمٝم٤مًدا ك همزًوا وٟمًٛمٞمف همزًوا وٟمًٛم  اًمٜمٔمر إمم  ،ُمـ سم٤مب اقمت٤ٌمر اًمّمقرة ،ُمـ سم٤مب اقمت٤ٌمر اًمٔم٤مهر ؛ويًٛم 

ه ،اقمت٤ٌمر اًمدقمقى ،اًمّمقرة وإمم اًمٔم٤مهر وم٘مط أو ُمـ سم٤مب اًمدقمقى ٝم٤م اقمت٤ٌمرات هذه يمٚم ،اقمت٤ٌمر دقمقا

ح ه٤م همزوة أجًْم٤م ذم أول صدر هذا احلدي٨م اًمٜمٌل  ،ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتًٛمُّ وُمـ همزى ومخًرا وري٤مً  ) ؛ؾمام 

ُمـ همزى اذه اًمّمٗم٤مت وهذه  (اعُم٤مم وأومًد ذم إرض وم٢مٟمف ًمـ يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مفّماك وؾمٛمٕم٦ًم وقم

٤م ًً ه٤م مخ ًمٙمـ هل مخٌس أجًْم٤م  ،كسمٕمْمٝم٤م ي٘م٤مرب سمٕمًْم٤م ذم اعمٕمٜم ،إقمامل اعمّم٤مطم٦ٌم ًمٖمزوه وضمٝم٤مده وقمد 

  -يم٠منف شمٜمٔمػم سم٤مٕول وُُمِم٤ميمٚم٦ٌم ًمف
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ُمريًدا اًمٗمخر أو ىم٤مصًدا سمٖمزوه اًمٗمخر  ،يٗم٤مظمر اًمٜم٤مس ويٗمتخر قمٚمٞمٝمؿ سمٖمزوه( وُمـ همزى ومخًرا )

ك ذم اًمٜمحق ُمٗمٕمقل ًمف  ،ومخًرا هذه ُمٗمٕمقل ًمف(: وُمـ همزى ومخًرا وري٤م ً ) ،وآومتخ٤مر قمغم اًمٜم٤مس شمًٛم 

أي همزى  ،يٕمٜمل ٕضمؾ اًمٗمخر(: وُمـ همزى ومخًرا ) ،ًمٞم٦م ٕضمٚمف هذاوُمٗمٕمقل ٕضمٚمف ُمٜمّمقب قمغم اعمٗمٕمق

  -ُمٗم٤مظمًرا وُمٗمتخًرا قمغم اًمٜم٤مس

 ،اًمري٤م  هق إرادة إرا ة اًمٜم٤مس قمٛمٚمف ًمٙمل يٛمدطمقه وَيْٕمُٔمؿ ذم ىمٚمقاؿ ُمثاًل (: وري٤م ً  وُمـ همزى ومخًرا )

ه اًمٜم٤مس ٛمدطمقه وَيْٕمُٔمؿ ىم٤مصًدا إرا ة اًمٜم٤مس قمٛمٚمف هذا طمتك ي ،أن يٕمٛمؾ اعٟم٤ًمن اًمٕمٛمؾ ُمريًدا أن يرا

وُمـ ) ،قمٜمدهؿ أو يٙمؼم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وهٙمذا ومٝمق ٓ يريد وضمف اهلل إٟمام يريد أن يٙمؼم ويٕمٔمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس

ُمرا اة اًمٜم٤مس ُمريًدا  ،همزى ري٤مً  يٕمٜمل إٟمام دومٕمف ومحٚمف قمغم اًمٖمزو اًمري٤م  ،هذا هق اًمري٤م  (همزى ومخًرا وري٤م ً 

  -إرا ة اًمٜم٤مس قمٛمٚمف ًمٙمل يٛمدطمقه أو يٕمٔمٛمقه

ِٛمع (: وؾمٛمٕم٦مً  ومخًرا وري٤م ً  وُمـ همزى) ًْ اًمًٛمٕم٦م هل إرادة اعٟم٤ًمن أن يًٛمع سمف اًمٜم٤مس أو أن ُي

وهذا ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمًٛمع عؾمامع ّمار اًمًٛمٕم٦م واًمري٤م  مه٤م سم٤مب واطمد ًمٙمـ هذا ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمرؤي٦م سم٤مًمٌ ،اًمٜم٤مس

ع اًمٜم٤مس: (وؾمٛمٕم٦مً وُمـ همزى ومخًرا وري٤مً  ) ،اًمٜم٤مس ٕمٝمؿ إذا هؿ  ،يًٛم  مل يريد أن يًٛمع اًمٜم٤مس ويًٛم 

ث ويتٙمٚم ؿ ،يروا ٕمٝمؿ ويتحد  يم٤مٟمقا يٙمرهقن  ولذا اًمّمح٤مسم٦م  --،وأن٤م وٟمحـ وومٕمٚمٜم٤م وطمّٓمٞمٜم٤م ،يًٛم 

ىمٗمٝمؿ ذم اًمٖمزو وسمٛمِم٤مهدهؿ ذم اًمٖمزو صمقا سمٌٕمض ُمِم٤مهدهؿ ذم اًمٖمزو ُمـ أضمؾ  ،اًمتحدي٨م سمٛمقا وإٟمام طمد 

ث أو همػم ذًمؽ وإٓ يم قمل ُمثاًل ؿماراًمٗم٤مئدة وُمـ أضمؾ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ وإقمٓم٤م  طمٙمؿ  ٤مٟمقا يٙمرهقن اًمتحدُّ

٤مٟم٦ًم وجم٤مٟم٦ًٌم ٕؾم٤ٌمب طمٌقط اًمٕمٛمؾ صاٞمسمٛمِم٤مهدهؿ ذم اًمٖمزو ظمقوًم٤م قمغم أقماملؿ أن نٌط طمٗمًٔم٤م ٕقماملؿ و

 -,ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م,

ّماك سمٕمٙمس إول اًمذي أـم٤مع اعُم٤مم هذا قم (اعُم٤ممّماك وقم وُمـ همزى ومخًرا وري٤مً  وؾمٛمٕم٦مً )

٤م اعمٕمإ ؛اعُم٤ممّمال يٕم ،اعُم٤مم ٌ ؼ ّمال ٦م اجلٝمري ٦م اًمقاوح٦م ومُٞمٗمًد ذم إرض ويٕمّماٞمُم  اعُم٤مم وٓ يٓم

٤من اًمٙمثػم ّماٞمأو اًمٕم ،٤من اًمٙم٤مُمؾّماٞمإواُمر وٓ يًٛمع وٓ يٓمٞمع وخيرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م واعمِم٤مىم٦م واًمٕم

وط اعمج٤مهد اجلٝم٤مد اًمّمحٞمح احل٘مٞم٘مل اعمحٌقب هلل ؿمارـًم٤م يمٌػًما ُمـ ؿمارومٝمذا أجًْم٤م وم٘مد  ؛اًمّمٖمػم اعمٗمًد

، قمٜمف اهلل واك اعُم٤مم ومٝمذا يٙمقن ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤م  ُمـ اجلٝم٤مد وُمـ اًمٖمزو اًمذي ٓ يرّماك هذا قم-  

هذا أومًد ذم  ،سمٕمٙمس إول اًمذي اضمتٜم٥م اًمٗم٤ًمد ذم إرض (وأومًد ذم إرض اعُم٤ممّماك وقم)

ٚمٝمؿ سمٖمػم وىمت ,ُمثاًل ,إرض سم٤مًمٕمٚمق واًمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ وفمٚمؿ اخلٚمؼ سم٠مظمذ أُمقالؿ واٟمتٝم٤مك أقمراوٝمؿ 

  -ب أبِم٤مرهؿ سمٖمػم طمؼ واًمتٙمؼمُّ قمٚمٞمٝمؿ واًمؽمومُّعوارطمؼ و
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هذا اًمذي همزى هذا اًمٖمزو وهمزى قمغم هذا اًمٜمحق وقمغم هذا  ىم٤مل اًمٜمٌل  (وأومًد ذم إرض)

واًمٙمٗم٤مف هق طم٤مًم٦م  ،ًمـ يرضمع ُمـ همزوه وضمٝم٤مده سم٤مًمٙمٗم٤مف (وم٢مٟمف ًمـ يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مف: )اًمقضمف ىم٤مل

رضمؾ أظمذ رأس ُم٤مل ًمٚمًق.  ،ًارضمع يمٗم٤موًم٤م يٕمٜمل ُم٤م رسمح وُم٤م ظمُي٘م٤مل ر ،آؾمتقا  ٓ ًمؽ وٓ قمٚمٞمؽ

ٓ ًمف وٓ  ،رضمع يمٗم٤موًم٤م: يت٤مضمر وم٤ٌمع واؿمؽمى ويمذا وصٗمؼ سم٤مٕؾمقا. وم٢مذا سمف يرضمع سمرأس ُم٤مًمف ومُٞم٘م٤مل

: وأجًْم٤م شُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك احل٤مًم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م أو احلد إدٟمك يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،هذه طم٤مًم٦م اًمٙمٗم٤مف ،قمٚمٞمف

(مل حمٛمد يمٗم٤موم٤م ز.راًمٚم ُٝمؿ  اضْمَٕمْؾ )
(1)

هذا اًمذي همزى قمغم هذا اًمٜمحق وقمغم هذا اًمقضمف  ي٘مقل اًمٜمٌل  ،

 واًمٕمٞم٤مذ,ا ؾماريٕمٜمل أنف يرضمع ظم٤م ،يٕمٜمل ًمـ يرضمع طمتك سمرأس ُم٤مًمف (ًمـ يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مف): اذا اًمّمٗم٤مت

 ٓ ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,ًار أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٖمزو وجي٤مهد وهق خي ،ا ضمًداضمدً  وضمكم واوح وم٤محلدي٨م ,سم٤مهلل

يٕمٜمل طمتك سمرأس ُم٤مًمف ُم٤م  (مل يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مف)أو  (ًمـ يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مف: )ٕنف ىم٤ملًار سمؾ خي ،ًئ٤مؿماٞميرسمح 

  -ا ؾمارسمؾ رضمع ظم٤م ،رضمع

  ؿمالواهلل  ،يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م أن يٙمقن دائاًم ٟمّم٥م أقمٞمٜمٜم٤م ،  قمٔمٞمؿؿمال  قمٔمٞمؿ ضمًدا ضمًدا ؿمالومقاهلل هذا 

وٟمحـ أهي٤م إظمقة سملم ٟم٤مريـ ومٕمٚمٞمٜم٤م  ،ًمٞمتٜمل مل أضم٤مهد :قلُيٓمػم اًم٘مٚمقب وُيٗمزقمٝم٤م أن  اعٟم٤ًمن جي٤مهد صمؿ  ي٘م

وال وٟمٙمقن ُمـ اعمٗمٚمحلم اًمٗم٤مئزيـ اًمراسمحلم اًمٜم٤مضمحلم اعمر وٟمٜمجق سملم يدي اهلل  أن ٟمًتٕملم سم٤مهلل 

 ،ان اعمٌلمًارهذا هق اًمرسمح احل٘مٞم٘مل وظمالومف هق اخل ،ٓ سمد ٟمًٕمك ذم هذا وٟمجتٝمد ،قمٜمٝمؿ قمٜمد اهلل 

ٓ سمد  ،ومال سمد أن ٟمٜمجق ،ًاراًم٘مٕمقد قمـ اجلٝم٤مد وٟم٤مر أن ٟمذه٥م إمم اجلٝم٤مد وًمٙمـ ٟمخٟم٤مر : ٟمحـ سملم ٟم٤مريـ

 ًٓ ٤م وٟمًتٕملم سم٤مهلل  أن ٟمٙمقن رضم٤م ؾ قمٚمٞمف وٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف ومٞمقوم ٘مٜم٤م اهلل وٟمٜمجح طم٘م  اُمتح٤من صٕم٥م  ،وٟمتقيم 

ا يم٤من ومٞمف إذ: ٕن رسم ام إذا ؾمٛمع سمٕمض اًمٜم٤مس هذا اًمٙمالم ي٘مقل ،ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م وحمؽ ظمٓمػم ضمًدا ضمًدا

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ژ: ٟم٘مقل ًمف ،وم٠من٤م ٓ أضم٤مهدًار ظمٓمر قمٔمٞمؿ أ  أن٤م هٙمـ أذه٥م ًمٚمجٝم٤مد صمؿ  أظم

سمؾ قمٚمٞمؽ أن دم٤مهد جي٥م قمٚمٞمؽ اجلٝم٤مد وًمق  ،]اًمتقسم٦م[ ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

اًم٘م٤مقمد قمـ  ،ىمٕمدت ومل دم٤مهد وم٢مٟمؽ ُمرشمٙم٥م يمٌػمًة ذم ُمثؾ هذا اًمقىم٧م اًمذي اجلٝم٤مد ومٞمف ومرض قملم

إن مل يت٥م أو شمتداريمف رمح٦م  ويؾ ًمف ُمـ اهلل إن مل شمتداريمف رمح٦م اهلل  ،ػمةاجلٝم٤مد سمٖمػم قمذر ُمرشمٙم٥م يمٌ

ٌض ًمًخط اهلل وقمذاسمف اهلل  رات وم٢مٟمف ُمتٕمر  ٌض ًمققمٞمد اهلل قمغم هذه اًمٙمٌػمة  ،سم٠مؾم٤ٌمب اعمٙمٗم  ُمتٕمر 

ف ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمج٤مهد وُم٤م ٟمخ٤م ،اًمٗمٔمٞمٕم٦م اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م وهل اًم٘مٕمقد قمـ اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م اعمتٕملّم قمٚمٞمف

                                      
( سمٚمٗمظ )ىمقشم٤م( سمدل )يمٗم٤موم٤م(، وًمٗمظ اًمِمٞمخ ورد ذم: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ٧١55(، صحٞمح ُمًٚمؿ )464١ضم٤م  ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧1١(، وذم صمٌقت هذه اًمٚمٗمٔم٦م ٟمٔمر يمام ذم: اًمّمحٞمح٦م )٧٧6١2ًمٚمٜم٤ًمئل )
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٤م يمام  ٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ويرى ذم  ؛يمٚمُّٝم٤م ضمٝم٤مد ،ُمٜمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمج٤مهد أجًْم٤م طمتك ٟمٙمقن جم٤مهديـ طم٘م 

ؽ ومتٜمٝمض ًمٚمجٝم٤مد وخترج ًمٚمجٝم٤مد وشمٜمٗمر ًمٚمجٝم٤مد شم٤مريًم٤م  اًمٌداي٦م ضمٝم٤مد وأن٧م ذم أروؽ وسملم أطمْم٤من أُم 

 -اهللورا ك اًمدٟمٞم٤م وإطم٤ٌمب وإهؾ واخلال ن وإوـم٤من وهت٤مضمر ودم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ 

٤م ؛لصمؿ قمٚمٞمؽ ضمٝم٤مد مظمر وهق ضمٝم٤مد طم٘مٞم٘م ضمٝم٤مد أن ن٘مؼ هذه اخلٛم٦ًم ؿماروط  ،ًمٙمل شمٙمقن جم٤مهًدا طم٘م 

 اًمتل هل: 

  -اسمتٖم٤م  وضمف اهلل  ,٧

  -وإـم٤مقم٦م اعُم٤مم ,2

  -وإٟمٗم٤م. اًمٙمريٛم٦م ,1

  -يؽِمارة اًمؾماروُمٞم٤م ,6

  -واضمتٜم٤مب اًمٗم٤ًمد ذم إرض ,5

َ٘مٝم٤م جم٤مهدًة ًمٚمٜمٗمس دم٤مهد ٟمٗمًؽ وشم٠مـمره٤م  ،ف ذم ذات اهللواعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد ٟمٗمً ،ٓ سمد أن ُن٘م 

طمتك شمٙمقن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وذم ـمريؼ اهلل  ،يٕم٦م اهللؿماروقمغم  ونٛمٚمٝم٤م قمغم أن شمًت٘مٞمؿ قمغم ُمٜمٝم٤مج اهلل 

  ٤م ُمروٞم ٤م قمٜمؽ قمٜمد اهلل ضمٝم٤مد إمم مظمر ىمٓمرة  ،ضمٝم٤مد إمم مظمر َٟمَٗمس أهي٤م إظمقة ،ومٝمق ضمٝم٤مد يمٚمُّف ،طم٘م 

  -ضمٝم٤مد --ُمـ دُم٤مئٜم٤م
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حمبًرح انشٍد أثً حيٍى انهٍ  نهشٍد 
 ػطٍخ اه حٌل انثٌراد انؼزثٍخ

 

ٌر سماالم اًمٕماا٤معملم اًمِمااٝمٞمديـ ]  أيب  ٞمااك اًمٚمٞمٌاال وقمٓمٞماا٦م اهلل اًمٚمٞمٌاال يمٚمٛماا٦م ُمرئٞماا٦م، ومٞمٝماا٤م طمااقا

ُم١مؾمًاا٦م اًمًااح٤مب ٟمنمااه٤م:  ،ُم٤مئاا٦م وصمامٟمٞماا٦م وأرسمٕمااقن دىمٞم٘ماا٦م ُماادهت٤م، طمااقل اًمثااقرات اًمٕمرسمٞماا٦م

  [٧615رُمْم٤من ت ذم ِمارٟمُ  ،ٟمخ٦ٌم اعقمالم اجلٝم٤مدي: وىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م ،ًمإلٟمت٤مج اعقمالُمل
 

 
 

 

 واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل- سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، احلٛمد هلل

ًٓ  ،ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٤موؾ أريد ُمٜمٙمؿ شمٕمزي٦م ًمألُم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم اعمّم٤مب اًمٙمٌػم اًمذي اسمتٚمٞم٧م سمف واسمتكم سمف  أو

 -٤مد اًمِمٞمخ واًم٘م٤مئد أيب قمٌد اهلل أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن اعمج٤مهدون أجًْم٤م ذم اؾمتِمٝم

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه، أُم٤م سمٕمد:

ٟمٕمزي أنٗمًٜم٤م وأُمتٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م واعمج٤مهديـ ظم٤مص٦م ذم هذا اعمّم٤مب اجلٚمؾ سمٗم٘مد ؿمٞمخٜم٤م اًم٘مدوة 

أؾم٤مُم٦م سمـ حمٛمد سمـ »اًمٌٓمؾ اعمجدد ًمِمٕمػمة اجلٝم٤مد ذم هذا اًمٕمٍم اًمِمٞمخ  اًمًٞمد اًمٜمٌٞمؾ اعمج٤مهد اًمنميػ

أن يت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا  وأن يرومع درضمتف ذم قمٚمٞملم، ٟمٕمزي أهٚمف وقم٤مئٚمتف وىمقُمف ذم  ٟم٠ًمل اهلل  ؛ شٓدن

 ٟمف اعمج٤مهديـ ذم يمؾ أنح٤م  إرض-ضمزيرة اًمٕمرب وؾم٤مئر اعمًٚمٛملم، وٟمٕمزي إظمقا 

ٟمف اعمج٤مهديـ وًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م، اًمتٝمٜمئ٦م لؿ سم٤مًمتٝم ٤موشمٕمزيتٜم٤م ُم٘مروٟم٦م أجًْم  ٜمئ٦م ٕنٗمًٜم٤م وٕهٚمف وعظمقا

همػم ُمدسمر، واذه اخل٤ممت٦م اًمٓمٞم٦ٌم قمغم ـمريؼ اجلٝم٤مد صم٤مسمًت٤م قمغم ـمريؼ احلؼ والدى  اذا اعم٘متؾ اًمنميػ ُم٘مٌاًل 



 
1486 

 

 

ي٦م وإمم ديٜمف ٟم٤مًسا حل٘مق. اعم داقمًٞم٤م إمم اهلل  ، حمٛمد  إ  إٓ اهللٓ»ًتْمٕمٗملم ذم إرض راومًٕم٤م ًمرا

اومًٕم٤م قمـ ، داقمًٞم٤م إمم رومع اًمٔمٚمؿ قمـ أُمتف، ٟم٤مًسا حل٘مقىمٝمؿ وُمد، ُمٜم٤مدًي٤م سمتٓمٌٞمؼ ذيٕم٦م اهلل شرؾمقل اهلل

ومال ؿمؽ أن هذا اعم٘متؾ وهذه اًمٜمٝم٤مي٦م هن٤مي٦ٌم ؾمٕمٞمدة وظم٤ممت٦ٌم ُمروٞم٦م  ٌٝم٤م  ؛ُمٓم٤مًمٌٝمؿ اعمنموقم٦م احل٘م٦م

 ويتٛمٜم٤مه٤م يمؾ ُمًٚمؿ-

إُم٦م متقت وشم٘متؾ هذه اًم٘متالت اًمٕم٤مًمٞم٦م اًم٘مدر، هذه قمغم أن ىمٞم٤مدات  واحلٛمد هلل ٟمحـ ٟمحٛمد اهلل 

اًم٘متالت إبٞم٦م، هذه اًم٘متالت اًمنميٗم٦م، هذه اًم٘متالت وهذه اًمٜمٝم٤مي٤مت اًمتل شمِمٝمد سمّمح٦م ـمري٘مٝمؿ 

ـ ؿمٕم٤مرات وُم٤م دقمقا إًمٞمف ُمـ وشمِمٝمد قمغم طم٘مٞم٦م ُمٓم٤مًمٌٝمؿ وطم٘مٞم٦م ُم٤م ٟم٤مدوا سمف ذم طمٞم٤مهتؿ وُم٤م رومٕمقه ُم

ٛمٞمع يؽمىمٌٝم٤م ًمٚمِمٞمخ وًمٙمؾ جم٤مهٍد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ًمٞم٧ًم سمدقًم٤م ُمـ ومٝمذه اخل٤ممت٦م ظم٤ممت٦م ؾمٕمٞمدة واجل ؛دقمقات

ا٤م درضمتف ذم  وًمٙمٜمٝم٤م سمره٤من قمغم صح٦م ـمريؼ اًمِمٞمخ وزي٤مدة ومْمٞمٚم٦ٍم يرومع اهلل  ،اًمٜمٝم٤مي٤مت واخلقاشمؿ

اًمدٟمٞم٤م ذم ىمٚمقب أهؾ إرض وذم ىمٚمقب أهؾ اعؾمالم ظم٤مص٦م، ويث٧ٌم ا٤م ُمٜمٝمجف ويٜمٍم ا٤م ـمري٘مف وهق 

ًمٌذل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ـمريؼ اًمدقمقة إمم اهلل، ـمريؼ اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك شمٙمقن ـمريؼ اجلٝم٤مد، ـمريؼ ا

 يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م-

أن يت٘مٌٚمف  ومال ؿمؽ أن هذه اخل٤ممت٦م ظم٤ممت٦م ؾمٕمٞمدة ذم فم٤مهره٤م وومٞمام ٟمح٥ًم وومٞمام ٟمرضمق، ٟم٠ًمل اهلل 

ٟمف، وأن ي٤ٌمرك ذم ذم اًمِمٝمدا  وأن ي٤ٌمرك قمغم أثره وأن ي٤ٌمرك ذم ـمري٘مف اًمذي ؾمٚمٙمف واًمذي قمٚمٞمف إ ظمقا

أن  دقمقشمف وذم مصم٤مره ومٞمام يمت٥م أو ومٞمام ىم٤مل وومٞمام دقم٤م وومٞمام أؾمس وومٞمام يم٤من ومٞمف ىمدوة ًمٚمٜم٤مس، ٟم٠ًمل اهلل 

ضمديد واٟمٓمالىم٦م يمؼمى ًمألُم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمٚمٌذل واًمٕمٓم٤م  ذم وٞمع ُمٞم٤مديـ  دومعٍ  جيٕمؾ ظم٤ممت٦م اًمِمٞمخ سمداي٦مَ 

هم٤مي٦م وأقمغم درضم٤مت اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىمت٤مل أقمدا  اهلل وٓ ؾمٞمام اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي هق  ،اجلٝم٤مد

ُمـ إُمريٙم٤من واًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم سمجٛمٞمع أصٜم٤مومٝمؿ ُمٕمتديـ قمغم أُمتٜم٤م واًمّم٤مئٚملم قمغم طمرُم٤مشمٜم٤م 

وُم٘مدؾم٤مشمٜم٤م، وىمت٤مل أذٟم٤ماؿ وأقمقاهنؿ وقمٛمالئٝمؿ وويمالئٝمؿ ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م اًمذيـ دُمروا 

 هذه إُم٦م وُم٘مدراهت٤م-

شمزاُمـ ُم٘متٚمف ُمع صمقرة هذه اًمِمٕمقب، وًمٕمؾ ومٞمٝم٤م ظمػًما يمثػًما، ٟمحـ يمٜم٤م ٟمتٛمٜمك أن يٙمقن  ،واحلٛمد هلل

٤ًٌم،  اًمِمٞمخ سمٞمٜمٜم٤م وأن ٟمزيد ُمـ ومرطمتٜم٤م سمتحرر ؿمٕمقسمٜم٤م ُمـ ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذيـ أزالؿ اهلل قمٜمٝمؿ ىمري

 اخلػم-وًمٙمـ هذه أىمدار اهلل وٟمٕمٚمؿ أن ىمدر اهلل ومٞمف اخلػم؛ أن ىمدر اهلل إذا ن٘مؼ ٟمٕمٚمؿ أنف هق 

ث ويمت٥م إًمٞمٜم٤م  ٤ًٌم، وند  احلٛمد هلل أن اًمِمٞمخ صدرت قمٜمف سمٕمض اًمٙمٚمامت وٟمنمت يمٚمٛمتف اًمّمقشمٞم٦م ىمري

ذم ُمقوقع اًمثقرات وذم اًمٗمرح سمام ٟم٤مًمتف ؿمٕمقسمٜم٤م ُمـ احلري٦م، وندصمٜم٤م ذم ؿمجقن هذه اًمتٖمػمات اًمٙمٌػمة 
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ٝم٤م وٟمٍمة احلؼ وُم٤م يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م يمٛمًٚمٛملم ويمدقم٤مة ويمٛمج٤مهديـ ُمـ ٟمٍمة أُمتٜم٤م وشمرؿمٞمده٤م وشمقضمٞمٝم

 واحلٛمد هلل-، ا جم٤مل هٙمـ أتحدث ومٞمف ومٞمام سمٕمدواعم٤ًممه٦م ُمع أُمتٜم٤م، وهذ
 

 -ُم٤م ار اًمٕمدو وشمٕمج٥م ًمف اًمّمديؼ- إُم٦م أفمٝمرت ُمـ اًمتالطمؿ وُمـ اعمح٦ٌم واًمقٓ  ًمٚمِمٞمخ 

قٟمس، ذم همػمه٤م، ومٙمام ٟمٕمٚمؿ أجًْم٤م اعمٔم٤مهرات اًمٙمٌػمة اًمتل ظمرضم٧م ذم ُمٍم، ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م، ذم شمريمٞم٤م، ذم شم

ا ذم إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ اًمدقم٤مة وُمـ همػمهؿ يٛمقشمقن ويذهٌقن  هٜم٤مك ىمٞم٤مدات يمثػمة ضمد 

 -هذا اًمت٠مثر اًمٙمٌػم ُمـ ىمٌؾ إُم٦م، وسمٕمْمٝمؿ يٛمقت وٓ شمًٛمع سمف إُم٦م أصاًل  وًمٙمـ ٓ ٟمرى ُمثاًل 

اًمذي أفمٝمر وٓ  إُم٦م ًمٚمِمٞمخ  يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٛمج٤مهديـ أن يًتٗمٞمدوا ُمـ هذا احلدث وم٤مًم١ًمال:

اًمذي هق يٕمتؼم رُمًزا ًمألُم٦م وًمٚمٛمج٤مهديـ أجًْم٤م؛ يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٛمج٤مهديـ أن يًتٗمٞمدوا ُمـ هذا احلدث 

 ًمزي٤مدة اًمؽماسمط سمٞمٜمٝمؿ وسملم إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م وشمقـمٞمد اًمٕمالىم٦م ُمٕمٝم٤م؟

ح وؿم٤ٌما٤م اعمتٞم٘مظ؛ حمٌتٝمؿ ًمٚمِمٞمخ حم٦ٌم إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م ووٝمقره٤م وٓ ؾمٞمام أهؾ اخلػم ومٞمٝم٤م واًمّمال

أو  ،٤م يرومٕمف ُمـ دقمقة وُمـ ؿمٕم٤مراتوِه  أؾم٤مُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هل حم٦ٌم ح٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمـ اعم٤ٌمدئ 

أجًْم٤م ذم ,يٕمٜمل ُم٤م يدقمق إًمٞمف ُمـ هدى وُمـ ظمػم وُمـ صالح وُمـ طمؼ وُمٓم٤مًم٤ٌمت ذقمٞم٦م ورومض 

إُمريٙمٞم٦م، ًمٚمٖمرور إُمريٙمل، لذا آؾمتٕمامر  ًمٚمٖمٓمرؾم٦م إُمريٙمٞم٦م، ًمٚمٔمٚمؿ والٞمٛمٜم٦م رومض ,اعم٘م٤مسمؾ

اعم٤ٌمذ واًمٖمػم ُم٤ٌمذ اًمذي مت٤مرؾمف أُمريٙم٤م واًمٖمرب قمغم أُمتٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م، وهذا اًمّمٞم٤مل وهذا آقمتدا  

ٍح ُمتٕمددة سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ وذم ؾم٤مئر  واًمٕمدوان واًمٔمٚمؿ اًمٗمٔمٞمع اًمذي يامرس قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ أُم٦م اعؾمالم ذم ٟمقا

ومٛمح٦ٌم اجلامهػم اعمًٚمٛم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ذيمرمتقه٤م ًمٚمِمٞمخ  ؛همػم ُم٤ٌمذ أُمتٜم٤م وُم٘مدراهت٤م سمِمٙمؾ ُمٜم٤مطمل

أؾم٤مُم٦م وشم٠مجٞمدهؿ ًمف وصالة اًمٖم٤مئ٥م اًمتل طمّمٚم٧م ذم ُمقاوع ُمتٕمددة وسمٙم٤م  اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وإؿم٤مدهتؿ سمف هل 

وهل أجًْم٤م يمره ُٕمريٙم٤م  ،اًمذي يم٤من يتٌٜم٤مه اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م حم٦ٌم إًذا عمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد وُمٜمٝم٩م اًمدقمقة إمم اهلل 

ئٞمؾ وًمٙمؾ ُمـ ي٘مػ ُمع أُمريٙم٤م ُمـ أقمدا  ديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م-وسمٖم  ض ُٕمريٙم٤م واًمٖمرب وعها

ـمًٌٕم٤م ٓ ؿمؽ أن ومٞمف ىمدًرا يمٌػًما ُمـ اًمتٕم٤مـمػ ُمع  اعمج٤مهدون يمٞمػ يقفمٗمقن هذا ويمٞمػ يًتثٛمروٟمف؟

طم٤موًم٧م وؾم٤مئؾ اعقمالم أن شمٕمتؿ قمٚمٞمف وأن شمٙمتٛمف، وإذا  ؛اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م واًمت٘مدير واعمح٦ٌم واعقمج٤مب

ٝمره سمِمٙمٍؾ ظمجقل وسمِمٙمؾ سم٤مه٧م ٓ يٕمؼم قمـ احل٘مٞم٘م٦م، وًمٙمـ ٟمحـ رأجٜم٤م واحلٛمد هلل أن أفمٝمرشمف شمٔم

اعقمالم اًمٌديؾ وُم٤م يتٞمحف اًمتقاصؾ قمؼم اًمِمٌٙم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وقمؼم اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م ُم٤م يتٞمحف ُمـ ومرص 

 احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٦م وقمغم اخلؼم، احلٛمد هلل ومقت قمغم وؾم٤مئؾ اعقمالم ذات إضمٜمدات اعمتٕمددة ومقت
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ومٜمحـ احلٛمد هلل ٟمٕمٚمؿ أن اًمتٕم٤مـمػ يمٌػم وأن هذا اًمتٕم٤مـمػ شمٕمٌػم قمـ  ؛قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ ىمدراهت٤م اًمًٚمٌٞم٦م

شمٕم٤مـمػ إُم٦م ُمع اعمج٤مهديـ قمٛمقًُم٤م، اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م هق اًمرُمز، اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م هق اًم٘مدوة، اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م 

 -هق اًمرأس هق اًم٘مٞم٤مدة،

ذم ؿمخّمٞم٦م اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وُم٤م  شمٕمٌػم اًمٜم٤مس قمـ شمْم٤مُمٜمٝمؿ ُمع اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م هق ذو ؿم٘ملم:

اًم٘مٞم٤مم سمٕم٤ٌمدة واًمٗمٙمر اجلٝم٤مدي، ويٕمؼم قمٜمف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وُم٤م يرُمز إًمٞمف وُم٤م يٛمثٚمف ُمـ اعمٜمٝم٩م اجلٝم٤مدي، 

اجلٝم٤مد وؿمٕمػمة اجلٝم٤مد، وـمًٌٕم٤م مه٤م ُمتالزُم٤من وهمػم ُمٜمٗمٙملم، وم٤محلٛمد هلل هق شمٕم٤مـمػ يمٌػم، هذا يٕمؼم قمـ 

ظمقان اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وضمٜمقد اًمِمٞمخ أؾم٤مُمف وأطم٤ٌمسمف ٟمتْم٤مُمـ دقمؿ إُم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ، ٟمحـ يمٛمج٤مهديـ إ

أىمرب إمم إُم٦م، إمم و٤مهػمٟم٤م اعمًٚمٛم٦م  ,إن ؿم٤م  اهلل,ُمع إُم٦م وٟمتٙم٤مشمػ ُمٕمٝم٤م وٟمِمٕمر أنٜم٤م يمؾ يقم ٟمٙمقن 

ذم مُم٤مل٤م ذم شمٓمٚمٕم٤مهت٤م ذم مهقُمٝم٤م ذم شمٗمٙمػمه٤م، ومٜمحـ واحلٛمد هلل ظم٤مص٦ًم سمٕمد هذه اًمتٖمػمات اًمتل طمّمٚم٧م 

اًمثقرة ُمًتٛمرة ذم ًمٞمٌٞم٤م وذم اًمٞمٛمـ وذم ؾمقري٤م وهمػمه٤م، أن يٕمٜمل ؛ وُم٤م زاًم٧م نّمؾ أنذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

ضم٤م ت يمٗمرص ًمٜم٤م عمزيد  وسمتدسمػم اهلل  ل طمّمٚم٧م هل أجًْم٤م سمت٘مدير ُمـ اهلل تاًماًمٙمٌػمة وم٤مًمتٖمٞمػمات 

وٝمرة آًمتح٤مم ُمع أُمتٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م وُمزيد ُمـ ن٘مٞمؼ اًمقطمدة ون٘مٞمؼ آٟمدُم٤مج سم٤مًمٗمٕمؾ ُمع اًمٙمثػم-- 

 رضم٤مًمٜم٤م وٟم٤ًمئٜم٤م ذم إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م-

 يمٞمػ ٟمقفمػ هذا اًمتٕم٤مـمػ؟ 

ٟمقفمٗمف سم٠من ٟمزيد ُمـ دقمقشمٜم٤م، ٟمزيد ُمـ ه٤مرؾم٤مشمٜم٤م اًمدقمقي٦م وضمٝمقدٟم٤م واًمٌذل اًمدقمقي سم٤مًمذات، ُمزيد 

ظمػمة قمغم وق  إطمداث اًمٙمٌػمة ُمـ اًمتقاصؾ ُمع إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م، وهذا دقم٤م إًمٞمف اًمِمٞمخ ذم رؾم٤مئٚمف إ

واًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م-- ُمزيد ُمـ آًمتح٤مم ُمع  هعؾمالُمٞم٦م، إطمداث واًمتٖمٞمػمات هذأُمتٜم٤م ا ل طمّمٚم٧م ذمتاًم

ذم  إُم٦م، ُمزيد ُمـ اًمتقاصؾ ُمع إُم٦م، ُمزيد ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مدوارٟم٤م ٟمحـ يمٛمج٤مهديـ يمدقم٤مة إمم اهلل 

ام يًتح٘مقٟمف شمقضمٞمف ؿم٤ٌمسمٜم٤م وشمقضمٞمف ومتٞم٤مشمٜم٤م، ذم شمذيمػم أُمتٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م ووٝمقره٤م سم٤محلؼ اًمنمقمل سم٠مجم٤مده٤م سم

ٕن إُم٦م شمتٓمٚمع إمم احلري٦م، إُم٦م شمتٓمٚمع إمم اًمٙمراُم٦م، ًمٙمـ ىمد  ؛ُمـ اًمٕمٞمش اًمٙمريؿ ذم فمؾ ذيٕم٦م اهلل 

ف اًمتّمقرات اعؾمالُمٞم٦م يٖمٞم٥م قمـ سمٕمض ؿم٤ٌمسمٜم٤م قمـ سمٕمض ومئ٤مت ُمـ وٝمقرٟم٤م اعؾمالُمل؛ ىمد يٖمٞم٥م قمٜم

روي٦م، ٟمحـ اًمدقم٤مة ي٦م وأظمل شمٙمٗمؾ وشمْمٛمـ ًمألُم٦م اًمٕمٞمش ذم يمراُم٦م وذم ؾمٕم٤مدة دٟمٞمقتاًمّمحٞمح٦م اًم

ًٓ يواعمج٤مهد سمح٥ًم ًمٖم٦م اًمٜم٤مس  ـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌلم هذا ًمألُم٦م وأن ٟمؼمزه وأن ٟمنمطمف وٟمجٕمٚمف ُمٗمٝمقًُم٤م ُم٘مٌق

سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م أومٝم٤مُمٝمؿ ُمًتٖمٚملم اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م، ُمًتٖمٚملم ُم٤م أت٤مطمتف هذه اًمتٖمٞمػمات سمٗمْمؾ اهلل و

  ُمـ جم٤مل احلري٦م واًمدقمقة إمم اهلل واؾمع ويمٌػم وـمٞم٥م، وًمٞمس هٜم٤مك أي ، إن ؿم٤م  اهلل اعمج٤مل



1489  

  

ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ اًمٗمٙمر اجلٝم٤مدي أو ُمـ  نؽمسمّمقي اًملمشمٜم٤مىمض يمام  ٤مول سمٕمض اعمٖمرولم وسمٕمض اًمٜم٤مس 

 -قمقة اجلٝم٤مدي٦م واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦ماًمد

ًمٞمس هٜم٤مك أي شمٜم٤مىمض سملم دقمقشمٜم٤م اجلٝم٤مدي٦م وه٤مرؾمتٜم٤م اجلٝم٤مدي٦م وُم٤م ٟم٘مقم سمف ُمـ اجلٝم٤مد وُم٤م يم٤من ي٘مقم 

ل هل تٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وضب أُمريٙم٤م اًميًتٛمر قمٚمٞمف أن اعمج٤مهدون ُمـ اجل سمف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وُم٤م

رأس اًمٙمٗمر اًمٕم٤معمل؛ وسملم اًمقىمقف ُمع أُمتٜم٤م واًمٗمرح سمٗمرطمٝم٤م، ويٕمٜمل ُم٤ًممه٦م ُمٕمٝم٤م ذم اًمقصقل إمم 

 -أطمًـ وأومْمؾ أطمقال احلري٦م واًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م سم٢مذن اهلل 
 

إمم حمقر مظمر أو ُمقوقع مظمر وهق ُمرشمٌط سمِمٙمؾ أو سم ظمر ُمع ُم٤م يمٜم٤م ٟمتحدث قمٜمف وأنتؿ ـمٞم٥م ٟمٜمت٘مؾ 

 أذشمؿ إًمٞمف سم ظمر اجلقاب قمٜمديمؿ وهق اًمثقرات اًم٘م٤مئٛم٦م أن ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب-

 ًٓ سًم٤م إو٤مًمٞم ٤م قمـ ٟمٔمرشمٙمؿ لذه اًمثقرات- :أو  ٟمريد ضمقا

ً  ذم شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة أو طم٥ًم ُم٤م أقمٚمؿ ُمـ يم٤موم٦م ٟمحـ يمٛمج٤مهديـ ؾمق ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ا

اًمذي رأجٜم٤مه ُمـ ردود أومٕم٤مل اعمج٤مهديـ وٞمًٕم٤م هق يتٚمخص ذم شم٠مجٞمد صمقرات  اعمج٤مهديـ سمٗمْمؾ اهلل 

ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م، قمغم هذه إنٔمٛم٦م اًمديمت٤مشمقري٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمٗم٤مؾمدة اًم٘مٛمٕمٞم٦م 

ثقرات ؿمٕمقسمٜم٤م هق ُمقىمٗمٜم٤م اعمٌدئل وُمقىمٗمٜم٤م اًمث٤مسم٧م اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف، ٟمحـ اًم٘مٝمري٦م، ٓ ؿمؽ أن اًمت٠مجٞمد ًم

ٟم١ميد هذه اًمثقرات وٟمدقمٛمٝم٤م وومرطمٜم٤م ا٤م يمتحرر ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م يمٜمٞمؾ ًمٚمحري٦م ُمـ ىمٌؾ ؿمٕمقسمٜم٤م يمتخٚمص 

اًمكم هل إنٔمٛم٦م ُمـ ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م ُمـ طمٞم٨م يٕمٜمل زوال أنٔمٛم٦م اًم٘مٝمر واًمٕمًػ واًمٔمٚمؿ واعره٤مب 

، وهٙمذا ٟمٔم٤مم شاًم٘مذاذم»وٟمٔم٤مم  شاًمالُم٤ٌمرك طمًٜمل»وٟمٔم٤مم  ش اًمٕم٤مسمثلم سمـ قمكمؿملم»اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م ٟمٔم٤مم 

٤ًٌم يتٝم٤موى، وٟمٔم٤مم  شإؾمد» ذم اًمٞمٛمـ وهمػمهؿ ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م  شاهلل ص٤مًمح قمكم قمٌد»إن ؿم٤م  اهلل ىمري

ُمرؿمحلم وٞمًٕم٤م إن ؿم٤م  اهلل ًمالهنٞم٤مر واًمزوال وأن شمثقر قمٚمٞمٝمؿ ؿمٕمقسمٜم٤م، ٟمحـ ُمقىمٗمٜم٤م اعمٌدئل هق اًمٗمرح 

ه اًمثقرات، اًمٗمرح ًمِمٕمقسمٜم٤م أهن٤م ٟم٤مًم٧م احلري٦م واًمتخٚمص ُمـ ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م وأتٞمح٧م ل٤م ومرص٦م اذ

 ، ه٤مرؾم٦م طمريتٝم٤م ذم آظمتٞم٤مر-عمامرؾم٦م طمريتٝم٤م ذم اًمدقمقة إمم اهلل 

هؾ طم٘م٘م٧م الدف اًمذي ٟمّمٌق إًمٞمف واًمذي ٟم٠مُمٚمف وٟمرضمقه وٟمٕمٛمؾ  ؛أُم٤م اًمِمؼ أظمر ُمـ هذه اًمثقرات

ل هل ُمٓمٚم٥م احلري٦م واًمتخٚمص ُمـ هذه تات ومٞمٝم٤م ن٘مٞمؼ ُمٓم٤مًم٥م ضمزئٞم٦م اًمثقرٓ ـمًٌٕم٤م، هذه اًمًمف؟ 

إنٔمٛم٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م اًم٘مٝمري٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م إمم طمد ُم٤م، ـمًٌٕم٤م ذم اٟمتٔم٤مر أن ي٠ميت رسمام ـم٤مهمقت مظمر أو ٟمٔم٤مم مظمر 

ؿمٛمقزم أو ـم٤مهمقيت أو طمتك ٟمٔم٤مم ديٛمقىمراـمل وًمٙمٜمف ـم٤مهمقيت ٕنف ٟمٔم٤مم همػم إؾمالُمل همػم ُمٌٜمل قمغم 
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م سمديـ  ، ـمًٌٕم٤م ُم٤م مل يٙمـ سمتقطمٞمد اهلل سمٕم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وسمتٓمٌٞمؼ ذيٕم٦م اهلل  ،اهلل آًمتزا

يمذًمؽ ومٝمق ٟمٔم٤مم ـم٤مهمقيت وًمق يم٤من ديٛمقىمراـمٞم ٤م، ولذا ٟمحـ اًمثقرات هذه ٟمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم أؾم٤مس أهن٤م 

ٟم٤مه٤م ُمـ سمِمٕمقسمٜم٤م أجد وومٞمٝم٤م ًمٓمػ ُمـ اهلل  ،ومٞمٝم٤م رمح٦م وأهن٤م ظمٓمقة ضمٞمدة إمم إُم٤مم، أنُمرطمٚم٦م ضمٞمدة 

طمري٦م اًمتٕمٌػم اًمتل أت٤مطمتف هذه اًمتٖمٞمػمات، وهذا اجل٤مٟم٥م، أجدٟم٤مه٤م ح٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ احلري٦م؛ طمري٦م اًمٙمٚمٛم٦م 

شمت٤مح ًمِمٕمقسمٜم٤م ومرص٦م و، يٜمٓمٚمؼ اًمٕم٤مُمٚمقن ًمإلؾمالم ذم اًمدقمقة إمم اهلل ويٜمٓمٚمؼ اًمدقم٤مة ويٜمٓمٚمؼ اًمِم٤ٌمب 

ًمدقم٤مهتؿ اًمٗمرص٦م ًمتقوٞمح اعمٜمٝم٩م ًمألومٙم٤مر، وشمت٤مح ًمٚمٛمًٚمٛملم ووًمٚمخٞم٤مرات وًممرا  وًمالؾمتامع ًمألىمقال 

ومٜمحـ أجدٟم٤م اًمثقرات اذا  ؛يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م وحم٤مؾمٜمٝم٤ماًمنمواًمٗمٙمر اعؾمالُمل، واعؾمالُمل، 

 آقمت٤ٌمر-

ًمٙمـ اًمثقرات ل٤م طمد ُمٕملم ٓ ؿمؽ أهن٤م ٓ شمقذم سم٤معمٓم٤مًم٥م اًمتل يًٕمك إًمٞمٝم٤م اعمج٤مهدون، طمتك ًمق 

٤مًمٜمٔم٤مم اًمديٛمقىمراـمل ؛ ومٕم٤مٟم٤م هق اًمٜمٔم٤مم اًمديٛمقىمراـملس ُمًضم٤م ت هذه اًمثقرات سم٠منٔمٛم٦م ديٛمقىمراـمٞم٦م ومٚمٞم

خم٤مًمٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ضمقهري٦م، هق ٟمٔم٤مم  ًمفخم٤مًمػ وهق ٟمٔم٤مم همػم إؾمالُمل سمؾ هق ٟمٔم٤مم ُمّم٤مدم ًمإلؾمالم 

ـم٤مهمقيت ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ومٝمل أنٔمٛم٦م ـم٤مهمقشمٞم٦م طمتك إنٔمٛم٦م اًمديٛمقىمراـمٞم٦م سم٤معمٗمٝمقم اعؾمالُمل اًمذي ٟمٕمت٘مده 

اًمٓمقاهمٞم٧م اجلؼميلم أو , ًمٚمٜم٤مس واٟمٕمت٤م. ُمـ ؾمٞمٓمرة اًمٓم٤مهمقت وٟم١مُمـ سمف، ًمٙمـ ٟمحـ ٟم١ميده٤م يمٙمراُم٦م

ُمـ ـم٤مهمقت إنٔمٛم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمديمت٤مشمقري٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م اًم٘مٝمري٦م اعمتًٚمٓم٦م قمغم  ,اًمٓمقاهمٞم٧م اًمديمت٤مشمقريلم

ًمٚمٜم٤مس، ٟمحـ  رىم٤مب ؿمٕمقسمٜم٤م ـمٞمٚم٦م اًمٕم٘مقد اح٤موٞم٦م ٓ ؿمؽ أن هذا ظمػم ًمٚمٜم٤مس وهذا رمح٦م ُمـ اهلل 

أن شمقاصؾ اعمًػم ذم ادم٤مه اخلػم اًمٙم٤مُمؾ، اخلػم اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ يِمقسمف  ٟم١ميده٤م وٟمٓمٚم٥م أن ُمـ ؿمٕمقسمٜم٤م

 وم٤ًمٌد وٓ يِمقسمف يمدر اًمٔمٚمؿ واًمٔمٚمامت وهق اعؾمالم وذيٕم٦م اعؾمالم-
 

هذه اًمثقرات أو آٟمتٗم٤مو٤مت اًمتل ىم٤مُم٧م ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م يمام هق ُمٕمروف وُمتداول ذم وؾم٤مئؾ 

ومٝمؾ هذا  ؛قن اًمثقرات صمقرات ُمًٚمح٦م أو قمٜمٗمٞم٦مصمقرات ؾمٚمٛمٞم٦م يٕمٜمل ي٘م٤مسمٚمٝم٤م أن شمٙماعقمالم شمقصػ سم٠مهن٤م 

 اًمقصػ صحٞمح وؿم٤مُمؾ ودىمٞمؼ سمحٞم٨م يٜمًح٥م قمغم يمؾ آٟمتٗم٤مو٤مت اًمتل طمّمٚم٧م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب؟

ً  ذم اًمقؾمط  أصح٤مب اًمٗمٙمر اًمًٚمٛمل وُمـ يًٛمقن أنٗمًٝمؿ سم٤مًمًٚمٛمٞملم واًمذيـ يٜمٌذون اًمٕمٜمػ ؾمقا

وهل ٟمٌذ اًمٕمٜمػ  ،,وـمًٌٕم٤م هذه دقمقات هم٤مًم٦ٌم قمغم اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة,ُمل أو همػم اعؾمالُمل اعؾمال

، هؿ وصٗمقا هذه اًمثقرات سم٠مهن٤م صمقرات ؾمٚمٛمٞم٦م وطم٤موًمقا أن يثٌتقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٓمٌٞمٕم٦م ٕمٛمؾ اًمًٚمٛملواًم
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ٝم٦م اًمثقرات وهذا اًمتّمقر وهذه اًمّمقرة قمـ صمقرات اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م وطم٤موًمقا أن يزيٚمقا يمؾ ؿمٌ

اًمثقرات ومٞمٝم٤م  هذه أن٤م رأجل اًمِمخيص أنوأن يردوا قمـ يمؾ ُمٜمٖمص يٜمٖمص قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمٗمٙمرة، وًمٙمـ 

 ٤مول  شاهلل ص٤مًمح قمكم قمٌد»اًمٓم٤مهمٞم٦م أن  ٟمحـ ٟمالطمظ ُمثاًل  ؛أنذم اًمٞمٛمـ  ُمثاًل  ،ؿمؼ ٓ ؿمؽ أنف ؾمٚمٛمل

٤مول أن يٓمٚمؼ و  ،اجلامهػم ذم اًم٤ًمطم٤مت اعمٕمتّمٛملم ذم اًم٤ًمطم٤مت واعمتٔم٤مهريـ ذم اًمِمقارع اؾمتٗمزاز

هذا  ؛,ُمثاًل ,قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مر و ٤مول أن ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم طمتك يًتٗمزهؿ وي٠ميت اؿ إمم اعمقاضمٝم٦م اعمًٚمح٦م

اًمٗمٝمؿ يتٗمؼ قمٚمٞمف وٝمرة اعمحٚمٚملم واعمراىمٌلم وٟمٔمٜمف صحٞمًح٤م، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٟمحـ ـمًٌٕم٤م ٟمرى أن 

ل اًمًالح، ُمتٛمًٙمقن اًمِم٤ٌمب أو وٝمقر اًمٜم٤مس اعمتٔم٤مهريـ واعمٕمتّمٛملم ُمتٛمًٙمقن سمٕمدم اؾمتٕمام

أن ن٘مؼ شمٖمٞمػًما  ضمقاٟم٥م ٓ ؿمؽ أهن٤م ؾمٚمٛمٞم٦م وأن اًمٜم٤مس شمريد أنف شمقضمدٜمحـ ٟمًٚمؿ وم ؛سم٤مًمتٔم٤مهر اًمًٚمٛمل

وهل ومٙمرة ُمٕم٤مسة ٟمنمه٤م اًمٗمٙمر  ،وٟمٌذ اًمٕمٜمػ ُم١مصمرة ذم اًمٜم٤مسومٙمرة اًمًٚمٛمٞم٦م  سمِمٙمؾ ؾمٚمٛمل ٕن

ا ذم واىمٕمٜم٤م ا ا ضمد  ا ضمد  شمف وؾمٞمٓمرت أو يمؼمت ضمد  وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م  ،عمٕم٤مساعمٕم٤مس سمجٛمٞمع ىمٜمقا

 اعؾمالُمل وسمٛمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م- سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمقوققمٞم٦م وسم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٜمْمٌٓم٦م سمديٜمٜم٤م

 اًمٗمٙمرة اعمٞمؾ إمم اًمًٚمٛمٞم٦م ذم ومٙمر :ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ جم٤مًمف وىم٧م مظمر ًمٙمـ ُمـ إؾم٤ٌمب ىمٚمٜم٤م

ـ اًمًالح وسُمٕمدهؿ قمـ اًمًالح أجًْم٤م ظمقف اًمٜم٤مس ُمو ،٤م ذم أذواىمٝمؿ ذم جمتٛمٕمٜم٤م اعمٕم٤مساًمٜم٤مس قمٛمقُمً 

 هومٝمذ ,احلرب إهٚمٞم٦م أو همػمه٤م ُمثاًل ,واؾمتٕمامل اًمًالح وفمٜمٝمؿ أن اؾمتٕمامل اًمًالح ي١مدي إمم ُمِمٙمٚم٦م 

ذم ؾمالح قمٜمد  ُم٤مشمقٟمس وُمٍم  ُمثاًل ,يمذًمؽ قمدم وضمقد اًمًالح ٟمٗمًف ذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان  ،ُمـ اًمدواومع

ى ٓ ؿمؽ أنٜم٤م ٟمجد أن هذه اًمثقرات طمّمؾ إمم ضمقاٟم٥م أظمرى أو زواي٤م أظمر إذا ٟمٔمرٟم٤م، ًمٙمـ ,اًمٜم٤مس

ومال يًتٓمٞمع أطمد أن يٜمٙمر أن هذه اًمثقرات وه١مٓ  اًمِم٤ٌمب وه١مٓ   ؛ومٞمٝم٤م ُم٘مدار ٓ سم٠مس سمف ُمـ اًمٕمٜمػ

اًمرضم٤مل وه١مٓ  اعمتٔم٤مهرون اًمِمٕم٥م اًمذي ظمرج ه٤مئًج٤م ذم اًمِمقارع وذم اعمٞم٤مديـ وذم اًم٤ًمطم٤مت أنف 

تٕمامل اًم٘مقة واؾمتٕمامل اًمًالح أطمٞم٤مًٟم٤م، طمرىمقا ُمرايمز ُم٤مرس ه٤مرؾم٤مت قمٜمٞمٗم٦م وُم٘مداًرا ٓ سم٠مس سمف ُمـ اؾم

، يمذًمؽ ىمٌٚمٝم٤م ذم شمقٟمس طمرىمقا اًمقٓي٤مت واعمديري٤مت وطمرىمقا ُم٘مرات احلٙمقُم٦م اًمنمـم٦م ذم ُمٍم ُمثاًل 

وطمرىمقا ُم٘مرات اًمنمـم٦م واًمدرك وهمػمه٤م، طمّمؾ ذم شمقٟمس صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ُمٍم يمذًمؽ طمرىمقا ُم١مؾم٤ًمت 

 ذم اًم٘م٤مهرة ىمري٥م ُمـ ؾم٤مطم٤مت آقمتّم٤مم اًمٙمؼمى احلزب اًمقـمٜمل، وُم٘مر احلزب اًمقـمٜمل اًمرئٞمز

وهمػمه٤م، وطمرىمقا ُم٘مرات إُمـ اعمريمزي أو أُمـ اًمدوًم٦م، وطمرىمقا ُم٘مرات اًمنمـم٦م سمِمٙمؾ  شاًمتحرير»

يٕمٜمل ذم وٕم٦م اًمٖمْم٥م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ أج٤مم طمرىمقا ُم٘مرات اًمنمـم٦م سمِمٙمؾ ُمتزاُمـ وسمِمٙمؾ قمٛمقُمل ذم 

٤مس ورومًقا سمٕمض ُمـ اًمنمـم٦م وهمػمه٤م وطمّمٚم٧م اًمٌٚمد يمٚمٝم٤م يٕمٜمل هٜم٤مك قمٜمػ، أجًْم٤م ىمتٚمقا سمٕمض اًمٜم

ُمقاضمٝم٤مت واًمرُمل سم٤محلج٤مرة ونريؼ اًمًٞم٤مرات وهمػمه٤م يٕمٜمل يم٤مٟم٧م ومٞمف ه٤مرؾم٤مت قمٜمٗمٞم٦م ومام يًتٓمٞمع 
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ٟمْمٕمٝمؿ هٜم٤م ٟمحـ هذا إٟمٙم٤مر ًمٚمح٘م٤مئؼ  ؛قمٜمػ ُم٤م ذم قمٜمدٟم٤م فدقم٤مة اًمالقمٜمػ ودقم٤مة اًمًٚمؿ أهنؿ ي٘مقًمقا أن

رٟم٤م طمقار إٟمّم٤مف ُمٌٜمل قمغم ىمقاقمد اًمٕمدل ٞمٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا ُمٜمّمٗملم وأن يٙمقومأُم٤مم طم٘م٤مئؼ،  ن طمقا

واعٟمّم٤مف، اًمٕمٜمػ ُم٤مرؾمتف اًمِمٕمقب ًمٙمـ هذا ُم٘مداره٤م وهذه اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م ُمـ اًمٕمٜمػ، رسمام ًمق يم٤مٟم٧م 

 اًمِمٕمقب ُمًٚمح٦م ُم١مـمرة ُمٜمٔمٛم٦م ًمٙم٤مٟم٧م خترج سم٤مًمًالح-

أو أيمثر  وٞمع أو ُمٕمٔمؿ؛ ن ي٘مقًمقا ذم اعقمالمصمقرة ًمٞمٌٞم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م  ٤موًمقن أوصمؿ قمٜمدٟم٤م صمقرة ًمٞمٌٞم٤م، 

وهيتػ ات٤موم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م صمؿ  ٤ماعمتحدصملم  ٤موًمقن أن ي٘مقًمقا أهن٤م سمدأت ؾمٚمٛمٞم٦م واًمِمٕم٥م ظمرج ؾمٚمٛمٞم  

ظمرج قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًما)م  فاوٓمرهؿ اًمٜمٔم٤مم اًمٓم٤مهمقيت ٟمٔم٤مم اًم٘مذاذم ويمت٤مئ٥م اًم٘مذاذم إمم أن  ٛمٚمقا اًمًالح ٕن

ش ذم اًمٜم٤مس، وًمٙمـ أن٤م وإؾمٚمح٦م اًمرؿم٤مؿم٦م اًمٙمٌػمة وسمدأ ير ط( وسم٤مٕؾمٚمح٦م اعمْم٤مدة ًمٚمٓمػمان أصاًل 

أن  قا هٙمـ ٟم٘مقل إمم طمد ُم٤م طم٤موًمرأجل اًمِمخيص أهن٤م رسمام ُمـ اًمٞمقم إول يم٤مٟم٧م قمٜمٗمٞم٦م وُمًٚمح٦م، اًمٜم٤مس 

ُمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس إمم الجقم قمغم يمت٤مئ٥م اًم٘مذاذم وقمغم  يقضمدذم إج٤مم إومم ؾمٚمٛمٞم ٤م وًمٙمـ  يتٔم٤مهروا

رأجٜم٤م سمٕمْمٝم٤م  ُمقضمقدة، وٟمحـس اًمنمـم٦م وقمغم إُمـ وهمػمهؿ، وسم٤مًمٗمٕمؾ هجٛمقا وؿمٝم٤مدات اًمٜم٤م

 يقضمدُمـ إج٤مم إومم يم٤من  نأيٕمٓمٞمٜم٤م هذه اًمّمقرة ، واًمذي شمٜم٤م شمتٞمح ًمٜم٤م ىمدًرا ُمـ اعمٕمٚمقُم٤متواشمّم٤مٓ

واعمٜمتٔمر أنف يًتٕمٛمٚمٝم٤م  ،شمقضمف ُمـ اًمٜم٤مس وظم٤مص٦ًم ُمـ اًمِم٤ٌمب إمم اؾمتٕمامل اًم٘مقة ود ىمقة اًم٘مذاذم اعمٜمتٔمرة

ذم و ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,ؾ ُمثٞمٚمف ذم اًمدُمقي٦م وذم اًمٕمٜمػ ذم أىمًك صقره٤م، اًم٘مذاذم رضمؾ دُمقي، رضمؾ ىمٚمٞم

أن و، ٓ يقضمد طمؾوم٤مًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م وم٤ممه٦م اًم٘مذاذم وقم٤مروم٦م اًم٘مذاذم وأنف  ؛ىمٚم٦م اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمِمٕم٥م

ظمٚمٞمٜم٤م ، ُمـ إج٤مم إومم ومٛمـ اًمٌداي٦م يم٤من ومٞمف ُمٞمؾ قمٜمد اًمٜم٤مس، وسم٤مًمٗمٕمؾ ؛احلٚمقل اًمًٚمٛمٞم٦م ٓ شمٜمٗمع ُمٕمف

ٕومم يقُملم صمالصم٦م أرسمٕم٦م رسمام يم٤مٟم٧م إمم طمد  ُم٤م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمًٚمٛمٞم٦م، سمٕمده٤م ٟم٘مقل ًمق سمٕمض إج٤مم ا

نقًم٧م ُم٤ٌمذًة إمم صمقرة ُمًٚمح٦م واًمٜم٤مس هجٛم٧م قمغم اعمٕمًٙمرات وأظمذت إؾمٚمح٦م وسمدأت دم٤مهد، إًذا 

ً  سمدأت ؾمٚمٛمٞم٦م أو قمٜمٗمٞم٦م ُمًٚمح٦م وصٚمقا إمم ٟم٘مٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م واىمتٜمٕمقا أنف ٓ طمؾ إٓ  قمغم يمؾ طم٤مل ؾمقا

ٕن اًمٓم٤مهمقت ٓ يٜمٗمع ُمٕمف إٓ ًمٖم٦م  ,اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ,ىمداُمؽ  اًمكمًمًالح؛ ٕن اًمٕمدو سم٤مؾمتٕمامل ا

، ضم٤مؤوا إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمكم هل ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اؾمتٕمامل شاًم٘م٤مقمدة»اًمًالح، ُمٕمٜم٤مه٤م ضم٤مؤوا هؿ إمم ومٙمر 

 اًمًالح-

ُم٤ميمـ وم٢مًذا يمقن اًمثقرات ؾمٚمٛمٞم٦م أو قمٜمٗمٞم٦م أفمـ أن ومٞمٝم٤م هذا وومٞمٝم٤م هذا، وإن يم٤من رسمام ذم سمٕمض إ

همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اظمتٞم٤مر اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م وآقمتامد قمغم احلِمد اجلامهػمي، آقمتامد قمغم يمثرة اجلامهػم 

سم٤مت اعمد  اًمٕمّمٞم٤من ,أجًْم٤م– يقضمداعمِم٤مريم٦م ذم اًمثقرات ذم آقمتّم٤مُم٤مت،   يم٤مٟم٧م اًمكم واعضا
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٤م ٟمٛمقذج ُم٤م ىمٚمٜم ُمثؾؾ، وًمٙمـ اًمتٗمّمٞم ُمـ ر  ومٞمف هذا ومٞمٕمٜمل قمتّم٤مُم٤مت؛وآ ًمٚمٛمٔم٤مهرات ُمّم٤مطم٦ٌم

ٓم٦م شمرى أنف ُم٤م ًمٞمٌٞم٤م-- ورسمام  ّمؾ هذا يمذًمؽ ذم اًمٞمٛمـ؛ رسمام يّمؾ اًمِمٕم٥م أطمٞم٤مًٟم٤م أو اجلامهػم شمّمؾ إمم ٟم٘م

إًذا يمقهن٤م ؾمٚمٛمٞم٦م أو قمٜمٗمٞم٦م أو اعمٗم٤موٚم٦م سملم اًمًٚمؿ وسملم اًمٕمٜمػ ويمذا يٜمٌٖمل أن شمٙمقن  ،ومٞمف طمؾ إٓ اًمًالح

٤مهديـ قمٜمدٟم٤م ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمٜم٤م ُمقوققمٞم٦م ويٜمٌٖمل أن شمٙمقن قمغم أؾمس صحٞمح٦م، ٟمحـ يمٛمًٚمٛملم ويمٛمج

إضم٤مسم٤مت ُمٗمّمٚم٦م قمغم اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م، ولذا  ,احلٛمد هلل,اعؾمالُمٞم٦م اًمتل ٟمتٛمًؽ ا٤م وُم٤ٌمدئٜم٤م وقمٜمدٟم٤م 

ىم٤مدشمٜم٤م إمم أن شمتٔم٤مهر اًمِمٕمقب وأن خترج وًمق ؾمٚمٛمٞم ٤م، وأن  كودقمقٟم٤م ُمـ زُم٤من ودقم ،٤م اعمٔم٤مهراتأج دٟم

ٞم٦م سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م اًمتل يًتٓمٞمٕمقهن٤م، هذا شم٘م٤موم اًمٓمقاهمٞم٧م وإنٔمٛم٦م اًمديمت٤مشمقري٦م اًم٘مٝمري٦م اًم٘مٛمٕم

 -تقر أجٛمـ، ذم أدسمٞم٤مشمٜم٤م هذا ُمقضمقداًمديمودقمقٟم٤م إًمٞمف ودقم٤م إًمٞمف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م، 

وًمٙمـ ُمتك يٜمٌٖمل اؾمتٕمامل اًمًالح وُمتك يٙمقن اًمًالح ٓ سمد ُمٜمف؟ هذا ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ومٞمف شمٗمّمٞمؾ يمام 

ٓ يٛمٙمـ إطم٘م٤م. احلؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إٓ سم٤مًم٘مقة  ذيمرٟم٤م، وذم اًمٕمٛمقم ٟمٕمت٘مد أن اًمِمٕمقب ٓ سمد أن شمتًٚمح، وأن

اعمًٚمح٦م سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي ٟمٕمؼم قمٜمف ٟمحـ أهؾ اعؾمالم وأهؾ اجلٝم٤مد وأهؾ اًمنميٕم٦م سم٤مجلٝم٤مد ذم 

 ؾمٌٞمؾ اهلل واًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م-
 

 قرات ذم شم٠مجٞمد أو شمقضمٞمف هذه اًمثقرات؟ُم٤م هق دور اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ذم هذه اًمث

دول اًمٖمرب ُم٤م ل٤م دور ذم هذه اًمثقرات، يم٤من ل٤م دور ذم ىمٛمع هذه اًمثقرات وُمٜمع هذه اًمثقرات، 

دوره٤م اًم٤ٌمرز واًمذي يًٚم ؿ سمف اجلٛمٞمع سمدون ٟمٙم٤مرة هق دقمؿ ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م، شمثٌٞم٧م ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م 

 احل٤ميمٛملم قمغم ؿمٕمقب أُمتٜم٤م-
 

ا قمًٙمري واىمتّم٤مدي ًمٚمثقار  ٓ يتٜم٤مىمض ُمثاًل أوًمٙمـ هذا  ُمع ُم٤م ي٘مقُمقن سمف أن ُمـ دقمؿ ىمقي ضمد 

 اًمٚمٞمٌٞملم ود اًم٘مذاذم؟

ذم حلٔم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤من ٓ سمد أن يدريمقا سمٓمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤م  وسمٓمٌٞمٕم٦م إطمقال أن ف ُم٤م يتٜم٤مىمض؛ ٕن ، هذآ

ر اًمّمحٞمح هق اًمقىمقف ُمع اًمِمٕمقب، ومٞمٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٞمٌٞم٤م؛ طم٤مًم٦م ًمٞمٌٞم٤م قمغم وضمف اخلّمقص وشمدظمؾ اخلٞم٤م

اًمٜم٤مشمق ـمًٌٕم٤م يم٤من سمٓمٚم٥م ُمـ هثكم اًمِمٕم٥م اًمٚمٞمٌل إمم طمد  ُم٤م ويم٤مٟم٧م اًمٔمروف شمْمٓمر اًمٜم٤مس وشمٕمذرهؿ ذم 
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ـمٚم٥م اعم٤ًمقمدة ُمـ أي ـمرف يم٤من، يٕمٜمل ي٤ًمقمدهؿ طمتك ييب ىمقات اًم٘مذاذم اًمكم يم٤مٟم٧م ظمالص ًمق 

شمريمقه يم٤من هٙمـ يٙمقن ه٤مضمؿ قمغم اعمٜم٤مـمؼ اًمنمىمٞم٦م وقمغم سمٜمٖم٤مزي و دث ومٞمٝم٤م ُمـ اعمج٤مزر وُمـ إؾم٤مًم٦م 

ويم٤من اًمٜم٤مس إًذا ُمْمٓمريـ إمم طمد  ُم٤م  ,ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م,اًمدُم٤م  ر  ُمٝمقل ًمق أردٟم٤م أن ٟمتخٞمٚمف 

وًمٙمـ ويـ اًمٕمرب ٤م إمم ـمٚم٥م اًمٜمجدة ُمـ ىمقات أضمٜمٌٞم٦م يم٤من إومْمؾ أن شمٙمقن إؾمالُمٞم٦م وقمرسمٞم٦م ـمٌٕمً 

وم٤مًم٘مقة اجل٤مهزة اًمٗمٕم٤مًم٦م وهيٕم٦م احلريم٦م واًمكم سمٞمده٤م زُم٤مم إُمقر أن هل اًم٘مقة اًمٖمرسمٞم٦م  ؛وويـ اعمًٚمٛملم

أُمريٙم٤م واًمٜم٤مشمق وأوروسم٤م، وم٤مًمتدظمؾ ضم٤م  سمٓمٚم٥م ُمـ هثكم اًمِمٕم٥م اًمٚمٞمٌل وُمـ اًمِمٕم٥م اًمٚمٞمٌل إمم طمد  ُم٤م 

٠منف ٓ سمد أن يقىمٗمقا ُمع اًمِمٕمقب، طمرج ظمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مقل، واًمٔمرف يم٤من فمرف ىمٜم٤مقم٦م ظمالص ىمٜم٤مقم٦م همرسمٞم٦م سم

همريب ذم شمرك ـم٤مهمقت زي اًم٘مذاذم أن يًٞمؾ أهن٤مر اًمدُم٤م  ُمـ ؿمٕم٥م أقمزل يم٤من ومٞمف ـمًٌٕم٤م حم٤موًم٦م أو طمريم٦م 

ٟمٗمًٞم٦م هٙمـ ٟمًٛمٞمٝم٤م ُمـ ىمٞم٤مدات اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ًمتدارك اخلٓم٠م اًمذي وىمع ذم اًمٌداي٦م، اًمذي وىمع ظم٤مص٦ًم ذم 

صمؿ ٟمًٞم٦م ذم رأؾمٝم٤م يم٤مٟم٧م ـمًٌٕم٤م اعمرأة وزيرة اخل٤مرضمٞم٦م اًمكم يم٤مٟم٧م شمقٟمس قمٜمدُم٤م أرادت وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٗمر

سمـ قمكم ًم٘مٛمع اًمثقرة اًمتقٟمًٞم٦م ل يم٤مٟم٧م سمّمدد إرؾم٤مل ىمقات ظم٤مص٦م وُمٕمدات ودمٝمٞمزات ٓتاًم ،أىمٞمٚم٧م

يم٤من اخلٓم٠م اًمت٤مرخيل  وىمٛمع اًمِمٕم٥م اًمتقٟمز اًمث٤مئر قمغم اًمٓم٤مهمٞم٦م، ومٙم٤من ومٞمف ظمٓم٠م، يم٤من شم٠مظمرهؿ أجًْم٤م--

قم٘مقد وهؿ يدقمٛمقن ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م ويثٌتقهنؿ ويروقن سم٠منٔمٛمتٝمؿ اًمِمٛمقًمٞم٦م ي هق قمؼم ذاعمؽمايمؿ اًم

اًم٘مٛمٕمٞم٦م اًم٘مٝمري٦م اًمديمت٤مشمقري٦م رهمؿ شمِمدىمٝمؿ هؿ ذم سمٚمداهنؿ ورهمؿ ُمٚمئٝمؿ اًمدٟمٞم٤م وجٞمًج٤م سم٤مًمٙمالم قمـ 

ومٙم٤من ومٞمف إًذا حم٤موًم٦م ًمتّمحٞمح هذه اًمؽمايمامت  ؛٦م واحلري٤مت وطم٘مق. اعٟم٤ًمن وهمػمه٤ماًمديٛمقىمراـمٞم

ُم٤م لؿ ظمٞم٤مر إٓ هذا، ًمٞمس  فٟمحـ ُمٕمٙمؿ وٟمحـ ٟمدقمؿ؛ ٕن :ًمٚم٘مقل ًمٚمِمٕمقب اعؾمالُمٞم٦م اخل٤مـمئ٦م، حم٤موًم٦م

 ٦م، ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتدسمػمي٦م اعمحْم٦م-لؿ ظمٞم٤مر أن إٓ هذا ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم

٤م ومٞمٝمؿ د  ه١مٓ  اًمٙمٗمرة ٓ يريدون إٓ ُمّم٤محلٝمؿ، ٜمَ ٟمحـ فمٜمُّ  أُم٤م هؿ هؾ ُمرادهؿ ظمػم سم٤مًمِمٕمقب؟

طمّمؾ ومٞمف شمداظمؾ ؿمديد اًمذي ٤م اعمٕم٤مس ذم اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ذم هذا اًمقاىمع اعمٕم٤مس وًمٙمـ ـمًٌٕم٤م ذم قم٤معمٜم

ٟم٤مت اعمجتٛمٕم٤مت اعمختٚمٗم٦موسملم اًمِمٕمقب وسملم إُمؿ وسملم اًمث٘م٤موم٤مت، شمقاصؾ ؿمديد سملم اًمٜم٤مس   ،سملم ُمٙمق 

ي هق قمْمقي ٟم٤مؿمئ ُمـ اًمتالوم آضمتامقمل وُمـ اًمْمٛمػم اجلٛمٕمل ذ اًمطمّمؾ ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمْمٖمط اًمذايت

ٟم٤ًم  خيكم ه١مٓ  ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن إٓ هذا، ٓ سمد أن ي٘مٗمقا ُمع اًمِمٕمقب وٓ سمد أن  ٤موًمقا أن يؼمروا اع

يمذا وأهنؿ يم٤مٟمقا يمذا، وأهنؿ أن أدريمقا أن اًمتٖمٞمػم ٓ سمد ُمٜمف،  سمٕمض شمٍموم٤مهتؿ اًم٤ًمسم٘م٦م سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ُمثاًل 

ُمقىمػ اعمتٗمرج وأٓ  ٛمقا  وأهنؿ ظمٞم٤مرهؿ أن ي٘مٗمقا ُمع اًمِمٕمقب، وأهنؿ خمزيقن وحمرضمقن ُمـ أن ي٘مٗمقا 

ٟمف هق مح٤مي٦م اعمدٟمٞملم، هذا يمٚمف  شاًمتدظمؾ اًمدوزم اًمٖمريب»طمتك قمٜمقان  فٕن ،ذم ًمٞمٌٞم٤م اعمدٟمٞملم ُمثاًل  يم٤من قمٜمقا
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داومٕمف ويمٚمف ٟم٤مشم٩م ن٧م وٖمط اًمتالوم اعٟم٤ًم  واًمْمٛمػم اعٟم٤ًم  اجلٛمٕمل واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة اًمْم٤مهمٓم٦م 

اًمْم٤مهمط ذم ادم٤مه ٟمٍمة اعمًتْمٕمٗملم واًمقىمقف ُمع  واًمْمٛمػم واًمِمٕمقر واعطم٤ًمس اجلٛمٕمل اعمٕم٤مس

اعمدٟمٞملم، مح٤مي٦م اعمدٟمٞملم، مح٤مي٦م طم٘مق. اعٟم٤ًمن، يمٞمػ شم٘مػ ُمقىمػ اعمتٗمرج وأن٧م اًمدوًم٦م اًمٙمؼمى وأن٧م 

 ومٝمؿ حمرضمقن، يٕمٜمل داومٕمٝمؿ ًمٞمس شم٘مقى اهلل  ؟ى اعمرضمق ُمٜمؽ أن شمٜمٍم اعمًتْمٕمٗملماًم٘مقة اًمٙمؼم

، وًمٙمـ دواومع إٟم٤ًمٟمٞم٦م رسمام شمٙمقن ٓ سم٠مس أن ٟم٘مقل إمم اهلل ٕهنؿ يمٗم٤مر وٓ يٜمٔمرون إمم أظمرة وٓ 

 هٜم٤مك دواومع إٟم٤ًمٟمٞم٦م أو وٛمػم إٟم٤ًم  يٕمٜمل طمتك قمٜمد اًمٙمٗم٤مر، اًمٙمٗم٤مر ىمد يٙمقن ومٞمٝمؿ رمح٦م-
 

 ًمٙمـ هذا يتّمقر قمٜمد أُمريٙم٤م وقمٜمد ومرٟم٤ًم وقمٜمد سمريٓم٤مٟمٞم٤م؟

وم٘مط، أُمريٙم٤م  شاًمٙمقٟمٖمرس»أو ىمٞم٤مدة  شأوسم٤مُم٤م»يٙم٤م ًمٞم٧ًم جمرد ؿمخص أو ىمٞم٤مدة ىمد يتّمقر ٕن أُمر

، ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمرأي اًمٕم٤مم ذم أُمريٙم٤م هل دوًم٦م يمٌػمة ومٞمٝم٤م ُم١مؾم٤ًمت، ومٞمٝم٤م ُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع اعمد  ُمثاًل 

ًرا أن ي٤ًمقمدوا شاًمٙمقٟمٖمرس»داظمؾ أُمريٙم٤م ووٖمٓمف قمغم اعدارة إُمريٙمٞم٦م وقمغم  ، ذم ادم٤مه أن يتخذوا ىمرا

أن ي٘مٗمقا ُمع ظمٞم٤مر اًمِمٕم٥م، هذا وأن يدقمقا ُم٤ٌمرك ىمٌٚمف إمم اًمرطمٞمؾ، وأن يدقمقا اًم٘مذاذم إمم اًمرطمٞمؾ، و

ُمقضمقد، وـمًٌٕم٤م هذا ٓ ؿمؽ أنف يٙمقن ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمرمح٦م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، وٛمػم قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ُمقضمقد، 

ًمٙمٌػم وهق اًمداومع يٕمٜمل ىمد يٙمقن ر  ُمـ هذا ُمقضمقًدا ًمٙمـ هؾ هق اًمداومع ا ؟ٟمحـ ح٤مذا ٟمٜمٙمر احل٘م٤مئؼ

أن اًم٘مذاذم يزول وأن شم٠ميت طمٙمقُم٦م  اًمرئٞمز؟ ُمّم٤محلٝمؿ دائاًم هل إؾم٤مس، أن ُمّمٚمحتٝمؿ ذم ًمٞمٌٞم٤م ُمثاًل 

أظمرى شمٙمقن ن٧م اًمًٞمٓمرة، وأن يٕمٛمدوه٤م هؿ ويقضمٝمقه٤م، وأن شمٙمقن قمغم ودي٦م ُمٕمٝمؿ وقمغم ن٤مسم٥م 

هؿ ىمٞم٤مدشمف وهؿ رؤؾم٤مؤه  ذيـاًم شاعمجتٛمع اًمدوزم»وشمقاصؾ وؾمالم ووئ٤مم وشم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ون٧م ُمٔمٚم٦م 

وُم٤مؿمٞم٦م ُمٕم٤مهؿ مت٤مم اًمتامم، هذا هدومٝمؿ أن وُمّمٚمحتٝمؿ ذم ًمٞمٌٞم٤م هل هذا آؾمت٘مرار ذم ًمٞمٌٞم٤م ن٧م فمؾ 

اًمتل يريدوهن٤م وٓ سمد أن  ٤موًمقا وهل ديٛمقىمراـمٞم٦م أن يمٚمٝم٤م طمٙمقُم٦م ديٛمقىمراـمٞم٦م ـمًٌٕم٤م، ٕن اًمدقمقى 

ري٦م اًمِمٕمقب ويمذا، وًمٙمـ أن شمٙمقن هذه ئمٝمروا سمٛمٔمٝمر أهنؿ يٜمٍمون اخلٞم٤مر اًمديٛمقىمراـمل وظمٞم٤مر طم

لؿ هذا أن هق ظمٞم٤مرهؿ وهذه ُمّمٚمحتٝمؿ، ـمًٌٕم٤م ُمّم٤مًمح اًمٜمٗمط  احلٙمقُم٦م ظم٤موٕم٦م لؿ وشم٤مسمٕم٦م لؿ وذياًل 

أن يٙمقن هٜم٤مك ٟمٔم٤مم يْمٛمـ  هق ُمّمٚمح٦م ُمثاًل  ذياعمّم٤مًمح قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد اًم واعمّم٤مًمح آىمتّم٤مدي٦م،

 تلاعمّم٤مًمح اًم هه٤مب وهق اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، هذًٛمقٟمف اعرمتدد ُم٤م ي آؾمت٘مرار ذم اعمٜمٓم٘م٦م ويٛمٜمع ُمثاًل 

سمدأ يت٠مؾمس اًمذي هؿ يًٕمقن إًمٞمٝم٤م أن، يم٤من ٓ سمد أن يتدظمٚمقا ُمـ أضمؾ هذه اعمّم٤مًمح ويٜمٍموا اًمٜمٔم٤مم 

أو يٜمِم٠م ُمـ ضمديد أو  ٤موًمقا هؿ أن يدقمٛمقه طمتك يًٌ٘مقا طمتك يتٗم٤مدوا اخلٓمر اعؾمالُمل واخلٓمر 



 
1496 

 

 

أن يقىمٕمٝمؿ ذم ذ أقماملؿ وأن خيزهيؿ ٕهنؿ  ٓ يقوم٘مٝمؿ، ٟم٠ًمل اهلل  أن اجلٝم٤مدي، وٟم٠ًمل اهلل 

ر يٜمٍمون اًمنم وٓ ؿمؽ أهنؿ ٓ هيٛمٝمؿ ديـ اهلل وٓ قم٤ٌمدة اهلل وٓ هيٛمٝمؿ ر  إٓ أهقاؤهؿ وإٓ  أذا

ُمّم٤محلٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م وإٓ أن يٙمقٟمقا هؿ اًمذيـ سمٞمدهؿ إُمر وسمٞمدهؿ اعمٙمٜم٦م وسمٞمدهؿ اًمًٚمٓم٤من، وؿمٕمقسمٜم٤م 

 ٝم٤مي٦م إذا اهتٛمقا ا٤م وم٢مٟمام هيتٛمقا ا٤م ن٧م ُمٔمٚم٦م ُمّم٤محلٝمؿ اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م-ذم اًمٜم

سمؾ دوره يم٤من هق حم٤موًم٦م  ؛اًمثقراتهذه سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٖمرب مل يٙمـ ًمف دور ذم  فأن ,واهلل أقمٚمؿ,وم٠من٤م أفمـ 

 اًمٕم٤مصٗم٦موُمٜمع هذه اًمثقرات صمؿ حم٤موًم٦م اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠مهن٤م، ًمٙمـ ح٤م وضمدوا أهن٤م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م واًمتٖمٞمػم 

سم٦م وٓ ُمٗم٤مضم٠مة هق أن ي٘مقًمقا  واًمذيؾمت٘متٚمع اجلٛمٞمع يم٤من ظمٞم٤مرهؿ اًمٓمٌٞمٕمل واعمتقىمع  ٟمحـ  :ُم٤م ومٞمف أي همرا

ُمع اًمِمٕمقب وُمع اًمتٖمٞمػم، صمؿ شمٙمقن ردود أومٕم٤ملؿ شم٠ميت شم٤ٌمقًم٤م، وُم٤م زًمٜم٤م ٟمرصد ردود أومٕم٤ملؿ ـمًٌٕم٤م، وأن 

امم ُمٕمٝمؿ ُمٜمًجٛم٦م ُمٕمٝمؿ، ي٤ًمرقمقا ٓطمتْم٤من اًمتٙمقيٜم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اجلديدة وشمقضمٞمٝمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م مت٤مم اًمت

ئٞمؾ»وـمًٌٕم٤م ذم اخلٚمٗمٞم٦م دائاًم اخلقف قمغم   اًمذيطمٚمٞمٗمتٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م ورسمٞمٌتٝمؿ، وذم اخلٚمٗمٞم٦م ـمًٌٕم٤م دائاًم  شإها

اخلقف ُمـ  شاعظمقان اعمًٚمٛملم»هق اخلقف ُمـ اعمد اجلٝم٤مدي واعمد اعؾمالُمل قمٛمقًُم٤م يٕمٜمل طمتك 

ومٝمذه ردود  ؛ٜمل إمم اًمًٚمٓم٦م ذم ُمٍم أو همػمه٤ميٕماعظمقان اعمًٚمٛملم وُمـ وصقل اعؾمالُمٞملم قمٛمقًُم٤م 

ػمة ذم أومٕم٤ملؿ اًمنيٕم٦م وٓ ؿمؽ أن ده٤مىمٜمتٝمؿ يٗمٙمرون ًمؼمٟم٤مُم٩م ـمقيؾ اعمدى يمرد قمغم هذه اًمتٖمػمات اًمٙمٌ

 قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واعؾمالُمل-

هذا  --د هذه اًمثقرات وإٟمام ي١ميد ُمّمٚمحتفاًمٖمرب ود هذه اًمِمٕمقب وًمٞمس ُم١ميًدا ًمٚمِمٕمقب وو

 هق اعمختٍم اعمٗمٞمد-
 

أن هٜم٤مك ُمقىمػ ُمزدوج ُمـ اًمٖمرب ُمع ىمْمٞمتلم ُمتِم٤ماتلم أو ؿمٌف ُمتٓم٤مسم٘متلم: ُم٤م طمدث ذم ًمٞمٌٞم٤م 

واًمدقمؿ اًمٕمًٙمري واًمنيع ُمـ ىمٌؾ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ودقمؿ اًمثقار وضب اًم٘مذاذم، وُم٤م  ّمؾ أن ذم 

م اًمٜم٤مس ىمتؾ وىمّمػ وأب٤مد قمدًدا يم شاهلل ص٤مًمح قمكم قمٌد»اًمٞمٛمـ، اًمٞمٛمـ ٟمٔم٤مم  ٌػًما ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ قمقا

ومام هق ؾم٥ٌم هذه وًمٙمـ ٓ يزال ُمقىمػ اًمٖمرب ُمقىمًٗم٤م سم٤مهًت٤م أو وٕمٞمًٗم٤م ه٤مـماًل، يٕمٜمل ٓ ُم٤ٌمٓة، 

 آزدواضمٞم٦م ذم اعمقىمػ؟

ذم اخلٚمٗمٞم٦م، اعمج٤مهدون، اًمٞمٛمـ سم٤مقمت٤ٌمر وضمقد اعظمقة اعمج٤مهديـ ذم اًمٞمٛمـ  شاًم٘م٤مقمدة»اهلل أقمٚمؿ أن 

ي وسمِمٙمؾ ُمتجذر أجًْم٤م لؿ جم٤مل يمٌػم ًمٚمحريم٦م واعمٜم٤مورة وآُمتداد ذم اًمقؾمط اًمِمٕمٌل سمِمٙمؾ ىمق
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ذم ًمٞمٌٞم٤م سمِمٙمؾ يمٌػم، يٕمٜمل هذا ومر. واوح، ُمّم٤محلٝمؿ  اُمقضمقدً ًمٞمس واًمقؾمط اًم٘مٌكم اًمٞمٛمٜمل، هذا 

أن يدظمٚمقا ُمع اًمِمٕم٥م وأن يٓم٤مًمٌقا سمرطمٞمؾ اًم٘مذاذم وييسمقا اًم٘مذاذم وأن  ,ىمٚمٜم٤ميمام ,اىمتْم٧م ذم ًمٞمٌٞم٤م 

ًٓ  ٛم إمم طمد أن وآقمتّم٤مُم٤مت واجلامهػم واحلريم٦م اعمٔم٤مهرات  قا اعمدٟمٞملم وهٙمذا، ًمٙمـ ذم اًمٞمٛمـ؛ أو

أجًْم٤م ذم ىمقة هذه  ٝم٦م، اًمٌم  أظمر يم٤من ومٞمف شمرددُم٤م زاًم٧م ُمٍمة قمغم اخلٞم٤مر اًمًٚمٛمل وقمدم اعمقاضم

مم احلدود اًمتل اعمٔم٤مهرات وىمقة اًمثقرة، ىمقة آٟمتٗم٤مو٦م وىمقة اًمثقرة، وهؾ هل ىم٤مدرة سم٤مًمٗمٕمؾ ووصٚم٧م إ

ـ يم٤من ومٞمف شمردد  ص٤مًمح أو ُم٤م زاًم٧م مل شمّمؾ إمم هذا احلد، أفمقمٌد اهللٓ يٛمٙمـ أن يٌ٘مك ُمٕمٝم٤م قمكم 

 قمٜمدهؿ-

قمٌد ذم إج٤مم إظمػمة سمدأن٤م ٟمالطمظ أهنؿ ص٤مروا أيمثر ىمٜم٤مقم٦م، ـمًٌٕم٤م اًمٞمقُملم إظمػميـ هؿ ـم٤مًمٌقا قمكم 

ُم٤م وأُمريٙم٤م، وم٢مًذا شمٖمػموا أن، إج٤مم  ص٤مًمح سمٜم٘مؾ ؾمٚمٛمل ًمٚمًٚمٓم٦م، هٙمذا قمؼموا هذا يمالم أوسم٤ماهلل

ٓ يٛمٙمـ أن يًتٛمر، وًمٙمـ ٓ سمد اهلل ص٤مًمح  إظمػمة وم٘مط، وأن ص٤مروا ُم٘متٜمٕملم ُمٕمٜم٤مه٤م أن قمكم قمٌد

ؿ أن ُمٜمٝمٛمٙمقن ذم حم٤موٓت ًمٞمؾ هن٤مر طمثٞمث٦م وضم٤مدة وىمقي٦م ودؤوسم٦م ًمْمامن أن ٓ شمتٕمرض ُمّم٤محلٝمؿ أهن

يٕمٜمل ضمزيرة اًمٕمرب اًمًٕمقدي٦م واًمٌحر يمذًمؽ وسم٤مب اعمٜمدب أن اًمٞمٛمـ  ذم اًمٞمٛمـ وذم اعمٜمٓم٘م٦م، ٓ شمٜمَس 

ا وذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة، ُمٜمٝمٛمٙمقن أن ذم حم٤موًم٦م وامن أن ٓ  --وهٙمذا اعمقىمع ظمٓمػم واؾمؽماشمٞمجل ضمد 

اؾمتٞمال  اعمج٤مهديـ قمغم اًمًٚمٓم٦م ذم اًمٞمٛمـ واُمتداد اعمد اجلٝم٤مدي  يٙمقن هٜم٤مك ظمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ظمالل ُمثاًل 

جلٝم٤مدي وأن  ّمؾ متٙمـ اعمج٤مهديـ ذم اعمٜمٓم٘م٦م، طمريّمقن قمغم هذا وؾمٞمٌذًمقا أو  ّمؾ اُمتداد ذم اعمد ا

أن  ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمدري إمم أي ُمدى يّمؾ ذهؿ وهمٓمرؾمتٝمؿ وهمرورهؿ وضمؼموهتؿ، ٓ ٟمدري، ٟم٠ًمل اهلل 

أن  يٙمػ سم٠مؾمٝمؿ قمٜم٤م وقمـ اعمًٚمٛملم وقمـ اعمًتْمٕمٗملم ذم يمؾ ُمٙم٤من وأن يٙمٗمٞمٜم٤م إي٤مهؿ، ٟم٠ًمل اهلل 

ؿ ٕن ه١مٓ  اًم٘مقم جمرُمقن دُمقيقن ٓ هتٛمٝمؿ إٓ ُمّم٤محلٝمؿ وُمًتٕمديـ أن جيٕمؾ شمدسمػمهؿ شمدُمػمه

سم٤مًمرمح٦م يتٔم٤مهرون سم٠مهنؿ يٜمٍمون اخلػم ويًتٕمٛمٚمقا يمؾ اًمقؾم٤مئؾ اًم٘مذرة، يٕمٜمل هؿ يتٔم٤مهرون سم٤معٟم٤ًمٟمٞم٦م 

ٙمقن اًمًٚمٓم٦م لؿ شمن وهمػمه٤م وًمٙمـ يمؾ هذا ُمنموط سم٠من ويٜمٍمون طم٘مق. اًمٜم٤مس وطم٘مق. اعٟم٤ًم

هؿ هل اًمٕمٚمٞم٤م وأن شمٙمقت اًمِمٕمقب إظمرى نتٝمؿ وأن يٙمقن هقاهؿ هق اًمٜم٤مومذ واًمتٛمٙمـ لؿ وشمٙمقن يد

وم٢مذا ؿمٕمروا سم٠من اًمِمٕمقب اعؾمالُمٞم٦م خترج ُمـ رسم٘متٝمؿ وم٢مهنؿ ُمًتٕمدون ٓؾمتٕمامل  ؛أوٕملم قمغم اًمٜم٤مس

، ٟم٠ًمل ٛمٙمـ أن يًتٕمٛمٚمقا أؿمٞم٤م  وومٔم٤مقم٤مت ُم٤م يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل ُمـ اعمأؿمد أنقاع اًم٘مذارة ذم احلروب، 

 -ٕم٤مومٞمٜم٤م واعمًٚمٛملم وٞمًٕم٤م أن ياهلل

متًؽ اًمتل ُمٜمٝمٛمٙمقن ذم حم٤موًم٦م وامن أن شمٙمقن اًمًٚمٓم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م  ,ام ىمٚم٧م ًمؽيم,وًمٙمـ أن هؿ 

 ص٤مًمح أو اًمقوع اجلديد أن يٙمقن ن٧م اًمًٞمٓمرة ون٧م أجدهيؿ، ووامن قمدم اٟمت٘م٤مل قمٌد اهللقمكم ُمـ 
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 وم٤مًمقوع طمقل٤م، وُم٤م اخلٚمٞم٩م ُمٜمٓم٘م٦مو اًمًٕمقدي٦م إمم ,لؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمير–اًمير أجًْم٤م إمم اًمًٕمقدي٦م 

 -ٟم٘م٤مط قمدة ذم واًمٞمٛمـ ًمٞمٌٞم٤م سملم أفمـ خمتٚمػ
 

ضمزايمؿ اهلل ظمػًما وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ وٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٗمع اذا اًمٚم٘م٤م ، وًمٕمٚمف يٙمقن ًمٜم٤م ًم٘م٤م  مظمر أو 

 طمٚم٘م٦م أظمرى ٟمتٜم٤مول ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمقاوٞمع إظمرى- واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ-

 ضمزايمؿ اهلل ظمػًما وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-
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 شانٌػًًَاإلساليٍخ انثمبفخ »سهسهخ 

 

اًمتّماااااقر »قماااااـ  ، ُمٙمقٟمااااا٦م ُماااااـ ؾمااااا٧م حمااااا٤مضات شمٙمٚماااااؿ ومٞمٝمااااا٤م اًمِماااااٞمخ ُمٙمثٗمااااا٦مدورة ذقمٞمااااا٦م ]

واًمتّماديؼ، شمّمااحٞمح اعمٗما٤مهٞمؿ، الداياا٦م، احلااؼ، اًماديـ، آسمااتال ، آظمتٌا٤مر، آُمتحاا٤من واًمٗمتٜماا٦م، 

وىمااااد ذح اًمِمااااٞمخ ذم  ش، اًمٕماااادل واًمٗمْمااااؾ، اًماااادقمقة واجلٝماااا٤مد، ُمٜماااا٤مه٩م  اًمتٖمٞمااااػماًماااادٟمٞم٤م وأظماااارة

اا٤مُماا٦م ُم٤مهٞماا٦م هااذه اًمًٚمًااٚم٦ماعم٘مد ًٌ ىماا٤مم ىمااد و ، ، وُماادة اًمًٚمًااٚم٦م يم٤مُمٚماا٦م: صمااامن ؾماا٤مقم٤مت وٟمّمااػ شم٘مري

 [٧615رسمٞمااااااع إول ت ذم ِمااااااارٟمُ  ،سماااااا٤مرك اهلل ومااااااٞمٝمؿ شُم١مؾمًاااااا٦م اًمتح٤مياااااا٤م ًمإلقمااااااالم» :سمتٗمريٖمٝماااااا٤م

  

 
 

 الدرس األول
mn 

ده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده ٟمحٛم حلٛمد هللا

اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إ  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن 

 -قم اًمديـحمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأزواضمف وذريتف وُمـ اهتدى اديف إمم ي

 سمٕمد: أُم٤م

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ن إذا ؿمئ٧م ؾمٝماًل، ؾمّٝمؾ سمرمحتؽ وًمٓمٗمؽ مهللا ٓ ؾمٝمَؾ إٓ ُم٤م ضمٕمٚمتف ؾمٝماًل وأن٧م دمٕمؾ احلزْ 

 واومتح قمٚمٞمٜم٤م ي٤م رب اًمٕم٤معملم- ،واهدٟم٤م ؾمٌٚمٜم٤م ،أُمقرٟم٤م

م، اعمقوقع   اًمث٘م٤موم٦م اعؾمالُمٞم٦م»ؾمٜمتٙمٚمؿ ومٞمف هق ُم٤م أقمٓمٞمٜم٤مه اؾمؿ اًمذي واًمٕمٜمقان اعظمقة اًمٙمرا
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اًمؽمسمٞم٦م »أو  شاًمث٘م٤موم٦م اعؾمالُمٞم٦م»أو  شاًمققمل اعؾمالُمل»ٞم٤مًٟم٤م هذه اح٤مدة يٕمؼمون قمٜمٝم٤م سماأطمو ،شواًمققمل

 يمام ؾمٞمتْمح ًمٜم٤م- شاعؾمالُمٞم٦م

ُم٤مدة ذقمٞم٦م شمٜمحق ُمٜمحك اًمٜمٔمر ذم اًمٙمٚمٞم٤مت أيمثر ُمـ اجلزئٞم٤مت، يم٤من  :ُمـ اًمٕمٜمقان هل ويمام ٟمتّمقر

٤مًمتّمقرات وشمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ وإٟمِم٤م  ُمٗم٤مهٞمؿ قمٜمدٟم٤م ـمًٌٕم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذم ضمزئٞم٤مت يمثػمة أيمثر شمٕمٚم٘مٝم٤م سم

،  إؾمالُمٞم٦م قمـ يمؾ ر ؛ ٕن اعٟم٤ًمن هذا اًمٙم٤مئـ اًمذي ظمٚم٘مف اهلل  قم٤مىماًل ُمٗمٙمًرا وُمتدسمًرا وُمدسمًرا

٤ًٌم,اعٟم٤ًمن هذا   -شاًمتّمقر واًمتّمديؼ» :ذم ؿمٞمئلمُمٜمحٍمة ىمقشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ,شم٘مري

يمام هل، أن ٟمٗمٝمؿ إؿمٞم٤م  سمِمٙمؾ  أن ٟمتّمقره٤م أي ششمّمقر إؿمٞم٤م »يـ: ٛمٕمٔمؿ يمالُمٜم٤م ؾمٞمتؿ ذم هذوم

وهق احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م طمًٜمٝم٤م وىمٌحٝم٤م، ضمٞمدة أم ٓ، وُم٤م ُم٘مدار ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  شاًمتّمديؼ»صحٞمح، صمؿ 

 وهٙمذا- --وم٤ًمد وذأو ظمػم وصالح، 

دٓٓت اًمٕم٘مؾ  :اًمتل اقمتؼمهت٤م اًمنميٕم٦م، واًمدٓٓت واًمدٓٓت اًمنمقمٞم٦م ،قازيـ اًمنمقمٞم٦مسم٤معموذًمؽ 

 هذا ُمٕمٜمك اًمٕمٜمقان-واحلس واًمتجرسم٦م، 

إجي٤مد ُم٤مدة ذقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٟمٔمري٦م قمٚمٛمٞم٦م  ؛شاًمققمل اعؾمالُمل»و شاًمث٘م٤موم٦م اعؾمالُمٞم٦م»ؾمٜمتٙمٚمؿ ذم 

اًمتّمقر واًمتّمديؼ و، شاًمتّمدي٘م٤مت»و شاًمتّمقرات»اأيمثر شمٕمٚمؼ هذه اح٤مدة سمودمريٌٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦م، 

 وًمٕمٚمٙمؿ دائاًم شمّم٤مدومقٟمف ذم اًمٙمت٥م- ،شاصٓمالح»

 ٤موُمٕمٔمؿ يمالُمٜم٤م ؾمٜمح٤مول أن يٙمقن دردؿم٦م أيمثر ُمٜمف يمالُمً  أن٤م ووٕم٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مويـو

ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مويـ نت٤مج إمم نْمػم ُم٤مدة وُمذيمرات وٟمحـ ٕنف ٓ يقضمد وىم٧م وٓ  ا ؛ ٕن يمثػمً ٤مرؾمٛمٞمً 

ووٕم٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ وشمِم٤مورٟم٤م ُمع سمٕمض اعظمقة ٟمتدارؾمٝم٤م ٘مد وم ؛ذاك اًمتخّمص واًمتٗمرغ

تّمقر ُم٤م هل إؿمٞم٤م  اًمتل ٟموٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م ُمروًرا هيًٕم٤م طمتك  ،ٚمٞمٙمؿوأن٤م يمتٌتٝم٤م وؾم٠مىمرأه٤م قم ،وٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م

 ؾمٜمٛمر قمٚمٞمٝم٤م-

ئؼ  احلؼ، اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة، اًمٕمدل واًمٕمداًم٦م، اًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ، اجلٝم٤مد واًمدقمقة، ُمٜم٤مه٩م وـمرا

 اًمتٖمٞمػم، إُم٤مٟم٦م واًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م، طمٗمظ اًمن، اًم٘مٞم٤مدة واعُم٤مرة واًمقٓي٦م، اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مـمٗم٦م، احلامس

ٓم٤مب واًمٚمٖم٦م، أؾمس اخلٓم٤مب اًمّمحٞمح، اعمقت واحلٞم٤مة واًمرز. واًم٘مدر، اًمٗمتٜم٦م ٓم٤مسم٦م واخلِ واًمتحريض، اخلَ 

ريًٕم٤م قمـ قمٜمقان ؾم٤مسمؼ سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ ؾمتٙمقن شمٗم, آظمت٤ٌمر، اعمًٞمح اًمدضم٤ملووآُمتح٤من وآسمتال  

ٟمٕمٝم٤م، اًمتقومٞمؼ، اخلػم ،,سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم ,واًمنم، القى  اًمٕم٘مٞمدة وأقمامل اًم٘مٚمقب، الداي٦م أؾم٤ٌما٤م وُمقا

وم٘مٝمف وسمٕمض  ؛، اًمتقطمٞمد، اًمٙمٗمر واًمنمك، اًمٓم٤مهمقت، اًمتٙمٗمػم,ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م,، اًمٗمتٜم٦م ,اشم٤ٌمع القى
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ُم٤ًمئٚمف، ُمراشم٥م اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م، اًمٞم٘ملم، احلج٦م واًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ، اجلامقم٦م واًمٕمٛمؾ اجلامقمل ووم٘مٝمف 

خ٤مص واجلامقم٤مت وهمػمه٤م، اًمِمخّمٞم٦م ومداسمف، ُمٕم٤ميػم صح٦م اجلامقم٦م واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م، ُمٕم٤ميػم اًمت٘مقيؿ ًمألؿم

شمٞمؿ، اًمٜم٘مد واعمح٤مؾم٦ٌم واًمرىم٤مسم٦م،  اعمًٚمٛم٦م، ؿمخّمٞم٦م اعمج٤مهد، آؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمالح، اًمٕمؼمة سم٤مخلقا

واًمتقيمؾ، اًمًٜمـ اًمنمقمٞم٦م واًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م، أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم وأؾم٤ٌمب الزيٛم٦م، احلؼ  ا٤مإؾم٤ٌمب وإظمذ 

٤مؾم٦م واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد، إُم٦م، اًمدوًم٦م، احلرب، واًمّمؼم واًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام، ُمٕم٤م  اًمٜمٍم واًمٗمتح، اًمًٞم

، احلري٦م واعمٙمت٤ًٌمت اًمٌنمي٦م ,ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م,اًمث٘م٤موم٦م واحلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م، آٟمحراف واًمْمالل واًمزيغ 

 واعٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًمقـمٜمٞم٦م، اًم٘مقُمٞم٦م، اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، اًمديٛمقىمراـمٞم٦م، اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري-

تّمقر سمٕمض إُمقر واًمٕمٜم٤مويـ اًمتل ؾمٜمٛمر قمٚمٞمٝم٤م هذه قمٜم٤مويـ سمٕمْمٝم٤م همػم ُمرشم٥م ًمٙمـ ٟمح٤مول أن ٟم

 ، ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ-,إن ؿم٤م  اهلل,وؾمٜمتحدث ومٞمٝم٤م 
 

۞

 -ومٙمام ىمٚمٜم٤م إن ُم٤مدشمٜم٤م هذه واًمٙمالم اًمذي ٟمريد أن ٟمتحدث ومٞمف هق يتٕمٚمؼ سم٤مًمتّمقرات واًمتّمدي٘م٤مت

 : هق اعدراك اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٗمردات-اًمتّمقر

ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمريم٤ٌمت، سم٤مجلٛمٚم٦م؛ ٕن اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م شمريمٞم٥م يمٚمٛم٦م ُمع يمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م : هق واًمتّمدي٘م٤مت

 شمريمٞم٥م، ومٞمف إؾمٜم٤مد-

أخٞمس يمذًمؽ؟ ؾمٞم٤مرة شمتّمقر  شطمّم٤من»أن؟ شمّمقرت  شمّمقرَت ُم٤مذا  ؛شطمّم٤من»أن إذا ىمٚم٧م: 

 أخٞمس يمذًمؽ؟ ،ؾمٞم٤مرة، أن٧م سمًامقمؽ ًمٚمٛمٗمرد طمّمؾ قمٜمدك شمّمقر

ٓ شمٕمرف ُم٤م ُمٕمٜمك هذا اًمٚمٗمظ أخٞمس يمذًمؽ؟ إذن  ؛ ٕنؽئ٤ممل شمتّمقر ؿمٞم ُم٤مذا شمّمقرت؟! شِهَٞمَٚم٦م»

صمؿ شمٕملم  ،,ؿمخص,اًمتّمقر ُمتٕمٚمؼ سم٤معمٗمردات، شم٘مقل: ضمدار، ؾم٘مػ، قمٛمقد، ؾمٌقرة، شم٘مقل ومالن 

 ومالن اًمٗمال  اسمـ ومالن- :اًمِمخص شم٘مقل

يمقٟمؽ أن٧م شمّمقرت ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ وأدريم٧م ُمٕمٜم٤مه، وىمد يٙمقن أطمٞم٤مًٟم٤م ُمتٕمٚمؼ  ؛اًمتّمقر هق هذا

 ن ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمتٕم٘مٞمد-سمٛمٗمردات سمًٞمٓم٦م، وىمد يٙمق

ِ٘مِف، يٕمٜمل إذا ىمٚم٧م ًمؽ ضمدار أي ؿمخص يتّمقر ضمدار ٝمذا وم ؛أجًْم٤م خيتٚمػ اًمتّمقر سم٤مظمتالف ُُمَتٕمٚم 

إذا ىمٚم٧م ًمؽ: اخلػم، اًمنم، هذه ُمٕم٤م  ًمٞم٧ًم ذوات  :تٕمٚمؼ سم٤مًمذوات، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤م ، ُمثالي

 حمًقؾم٦م، ٓ شُمدرك سم٤محلقاس اخلٛمس-

 :إًمٗم٤مظ شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملموم٢من 
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 -ًمٗمظ دال قمغم ذات •

ًمت٘مقى، اًمٗمقز، اًمٜمج٤مح، هذه ًمٗمظ دال قمغم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م : اخلػم، اًمنم، اًمٕمٚمؿ، اًمّمالح، ا •

 -ُمٕم٤م 

ؿمٞمًئ٤م ُم٤م، شمّمقرك هذا شم٤مسمع عمٕمرومتؽ سمف ٤مًمٚمٗمظ اًمذي يدل إُم٤م قمغم ذات وإُم٤م قمغم ُمٕمٜمك شمتّمقر وم

اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖمتٜم٤م اعمٙمرُم٦م اًمتل ,٤مـم٥م ا٤م ٝمذا اًمٚمٗمظ ُمقوقع ذم ًمٖمتٜم٤م ٟمحـ اًمتل ٟمتخومسمدٓٓت هذا اًمٚمٗمظ، 

هذه اًمٚمٖم٦م ووع ومٞمٝم٤م هذا اًمٚمٗمظ عمٕمٜمك ُمٕملم ًمٚمدًٓم٦م قمغم ذات ُمٕمٞمٜم٦م أو ًمٚمدًٓم٦م قمغم  ,ومْمٚمٜم٤م اهلل ا٤م

 ُمٕمٜمك ُمٕملم-

ف اعمدومئ٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م,وم٠من٧م إذا ىمٚم٧م ًمؽ: اعمًخـ اًمٌخ٤مري  ٚمٗمظ دال قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم هذا اًم ,أو ؾمٛم 

 ، هذا هق اًمتّمقر-فأن٧م شمتخٞمٚم

يتّمقره٤م شمّمقًرا صحٞمًح٤م ؾمقا   ؛ سمحٞم٨مٓمٚمقب ُمـ اعٟم٤ًمن أن يتّمقر إؿمٞم٤م  قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤مواعم

 يم٤مٟم٧م ذوات أو ُمٕم٤م -

أُم٤م اًمذوات ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م إؿمٙم٤مل؛ ٕهن٤م أؿمٞم٤م  حمًقؾم٦م واًمٜم٤مس ٓ ختتٚمػ ومٞمٝم٤م ذم اًمٕم٤مدة، إٟمام 

ذم ظمٓم٤مسم٤مت اًمٌنم وٝم٤م آظمتالف اًمٙمٌػم واعمِمٙمٚم٦م نّمؾ ذم شمّمقر اعمٕم٤م ، ولذا وىمع ذم اًمٚمٖم٤مت يمٚم

وىمع و ،هق شمِمٌٞمف ُمٕمٜمك سمٌم  حمًقسو ،غم ُمًتقى اًمٌنم يمٚمٝمؿ وىمع اًمتِمٌٞمفيمٚمٝم٤م وذم اًمٌٞم٤من يمٚمف قم

ل وفمٞمٗمتٝم٤م شم٘مري٥م إُمث٤م  [61اًمٕمٜمٙمٌقت: ] ژ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژ: ضب إُمث٤مل، ىم٤مل 

هل ُمثؾ  :قل٠ميت سمّمقرة طمًٞم٦م شمتّمقره٤م ومت٘مشمريد شم٘مري٥م ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م  شمٕمٜمدُم٤م وم ؛اعمٕمٜمك إمم احلس

 ی ی ی ىئىئ ىئ  ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ: ىم٤مل ، يمذا

شم٘مري٥م اعمٕم٤م  إمم احلس؛ ٕن  اعمث٤مل ٤مل ُمـ أُمث٤مل اًم٘مرمن، واعم٘مّمقد ُمـهذا ُمث [اًمزُمر] ژ جئ ی

 ٝم٤م اًمٜم٤مسٓ سمد أن يٕمروماًمٜم٤مس ٓ ختتٚمػ ذم احلًٞم٤مت وٓ  ّمؾ ومٞمٝم٤م يمٌػم إؿمٙم٤مل، ويمثػم ُمـ اعمٕم٤م  

 واحلًـ واًم٘مٌٞمح واًمّمالح واًمٗمالح وهمػمه٤م-يم٤مخلػم واًمنم 

اعمٕم٤م  يٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف إدرايم٤مهتؿ وىمقة ُمالطمٔمتٝمؿ ًمٚمٛمٕم٤م  وومٝمٛمٝمؿ ل٤م، ًمٙمـ اهلل وهذه 

؛ تّمقراتظم٤مـم٥م اًمرؾمؾ سمت٘مري٥م هذه اعمٕم٤م  ذم صقر طمًٞم٦م سميب إُمث٤مل واًمتِمٌٞمٝم٤مت، ومٝمذه هل اًم

 -أن ٟمتّمقر إؿمٞم٤م  شمّمقًرا صحٞمًح٤مإذن ٓمٚمقب ُمٜم٤م ومٛم

أو ُ ٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمّمد. أو سمٙمذب،  هق ىمْمٞم٦ٌم ُم٤مأو ، ,ٗمف شمٕم٤مريأظمٍموهذا , اًمتّمديؼ: هق احلٙمؿ

 -شإصم٤ٌمت اًمٜم٦ًٌم» :ذم اعمٜمٓمؼ وآصٓمالح فذا شمٕمريٗمهق ُمٕمروم٦م اًمٜم٦ًٌم أو إصم٤ٌمهت٤م، ه
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: ُمٌتدأ ٕمٜمدُم٤م شم٘مقل: هذا اًمٌٞم٧م وٞمؾ، هذه وٚم٦م اؾمٛمٞم٦م يم٤مُمٚم٦مومواًمٜم٦ًٌم: هل ٟم٦ًٌم ر  إمم ر ، 

، هذه اجلٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م إؾمٜم٤مد ٕن اخلؼم هق طمٙمؿ قمغم اعمٌتدأ، ,ذا أبًط شمريمٞم٥م ًمٚمجٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦موه,وظمؼم 

 ٠من٧م ٟم٧ًٌم اًمٗمقزومإؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ ُمثؾ: وم٤مز زيد،  ومٝمل اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦مويمذًمؽ هذا هق اعؾمٜم٤مد، 

 ، ذم آصٓمالح يًٛمقٟمف اعؾمٜم٤مد-ًمزيد

ٝمذا هق اًمتّمديؼ، ومؽ أن٧م شمثٌتف هل اًم٘مْمٞم٦م اجلٛمٚم٦م هل أخٗم٤مظ ُمريم٦ٌم ومٞمٝم٤م إؾمٜم٤مد، هذا اعؾمٜم٤مد يمقٟم

حّمؾ قمٜمدك إدراك لذه ومشمّمديؼ، هذا يمقٟمؽ طمٙمٛم٧م قمغم اًمٌٞم٧م أنف وٞمؾ، إذن هذا طمٙمٌؿ قمٚمٞمف و

ذم ٟمٗمًؽ أو شمدقمل إصم٤ٌمشمف،  ئ٤مشمث٧ٌم ؿمٞمونٙمؿ واًمٜم٦ًٌم وهذه اعو٤موم٦م، هذا هق اًمتّمديؼ، أن٧م شمّمد. 

 سمٕمد هذا ؾمٞم٠متٞمٜم٤م آدقم٤م -

 ؿ قمغم إؿمٞم٤م -إذن هذا هق اًمتّمديؼ: احلٙم

 ژ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ژ: ٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م، ىم٤مل  اعٟم٤ًمن ظمٚم٘م٦م اهلل 

ريم٥م ومٞمف أدوات ًمق اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م يمام أُمره اهلل وهٞمئف وظمٚمؼ ومٞمف آؾمتٕمداد  ًمٙمـ اهلل  [6١: اًمٜمحؾ]

 ، ومٞمٗمٕمٚمفُمٕمروم٦م اخلػموٓؾمتٕمامل٤م، واًمٗمٓمرة اًمتل هل اعمٞمؾ اعمجٌقل ومٞمف إمم اؾمتٕمامل٤م؛ ًمٞمّمؾ إمم الداي٦م، 

وُمٕمروم٦م اًمْم٤مر ومٞمجتٜمٌف ويٌتٕمد  ،ٞم٠مظمذه ويٕمٛمؾ سمف ويٙمقن سمج٤مٟمٌفومُمٕمروم٦م اًمٜم٤مومع  ،وُمٕمروم٦م اًمنم ومٞمجتٜمٌف

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ژ: قمٜمف، ىم٤مل 

 -[اًمٜمحؾ] ژ ۈئ  ۆئ

، سمًٞمط، ًمٙمـ اهلل ظمٚمؼ ًمف أدوات، أقمٓم٤مه اًمًٛمع واًمٌٍم ئ٤م يٕمرف ؿمٞمٓإذن، اعٟم٤ًمن خيرج ضم٤مهاًل 

إومئدة اًمتل هل اًم٘مقة  :اًمِمؿ واًمٚمٛمس، وأقمٓم٤مه أيمثر ُمـ ذًمؽوأقمٓم٤مه  ,ًمٕمٚمف ُمـ سم٤مب آيمتٗم٤م وهذا ,

اعمدريم٦م اًمتل هل اًم٘مٚم٥م، واحلؼ أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م وهذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمام دًم٧م قمٚمٞمف 

يٜمًٌٝم٤م يٜم٥ًم دائاًم الدى واًمّمالح، وطمتك وده، اًمٗم٤ًمد وهمػمه٤م  فمقاهر اًم٘مرمن واًمًٜم٦م؛ ٕن اهلل 

 إمم اًم٘مٚمقب، ضمرى اًم٘مرمن قمغم هذا ذم ُمقاوع يمثػمة، وأطمٞم٤مًٟم٤م إمم اًمّمدور سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مٚم٥م ذم اًمّمدر-

 هق اًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م هق اًم٘مقة اعمدريم٦م-وإذن اًمٗم١ماد: هق اًم٘مٚم٥م، 

اًمٌٍم: هق مخ٦م شمٜمٔمر صمؿ شمذه٥م إمم اًمٕم٘مؾ وهق يتّمقر إؿمٞم٤م  اعمحٗمقفم٦م قمٜمده، ومٝمذا اؾمٛمف يمذا يٗمٞمد 

 إمم مظمره- --٘مّمقد ُمٜمف يمذاذم يمذا واعم

٥م سملم إؿمٞم٤م ، هذا ٟم٤مومع   يٌدأ  ٙمؿ اًم٘مٚم٥م- ؛هذا و٤مرواًم٘مٚم٥م أجًْم٤م يٕمرف اًمٜمً 

اعٟم٤ًمن اذه إدوات يذه٥م ذم ـمريؼ ُمٕمروم٦م اخلػم واًمنم واًمْم٤مر واًمٜم٤مومع واحلًـ واًم٘مٌٞمح إذن؛ 

 ؛تٗمتح سمٍمه ومٓت اعدراكٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م، يأول ُم٤م خيرج إًمٞمٝم٤م وهق إمم اًمدٟمٞم٤م اعٟم٤ًمن ٞمخرج وموهٙمذا، 
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 ،يرى أؿمٞم٤م  ويًٛمع أؿمٞم٤م  وهٙمذا ظمٚمؼ اهلل ومٞمف أؿمٞم٤م  إو٤مومٞم٦م ُمٜمٝم٤م ىمقة اًمت٘مٚمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم

٤ًٌم ومٞمف، ٓ هق يٕمٞم٥م ٟمٗمًف وٓ همػمه يٕمٞمٌف؛ ٕنف ىمقة  يٌدأ ي٘مٚمد ذم اًمٌداي٦م ًمٞمٕمرف ؿمٞمًئ٤م، واًمت٘مٚمٞمد ًمٞمس قمٞم

احل٤مًم٦م  ،يٙمؼم شمّمػم ًمديف اظمتٞم٤مرات قمٜمدُم٤مػم ُمع اًمٜم٤مس، وي٘مٚمد طمتك يٛمٌم ويً جي٥م أنسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمٗمؾ، 

ٌْٕمٞم٦م أو اًمٜمٗمًٞم٦م»إومم يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٚمام   ٝمق وم شطمج٤مب اًمٓمٌع»أو  شطمج٤مب اًمٜمٗمس»ويًٛمقهن٤م  شاحل٤مًم٦م اًمٓم 

يٛمٌم قمغم ـمٌع اًمٜم٤مس، قمغم ُم٤م وضمد قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وقمغم ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل، أجًْم٤م ضمز  ُمـ ىمقشم٦م اًمتل يتحرك ا٤م 

ومٞمف يم٢مٟم٤ًمن ُمـ اًمٌداي٦م، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٙمؼم يّمؾ إمم طمد  اًم٘مقة اًمتل أودقمٝم٤م اهلل وريزة ىمقة اًمٗمٓمرة واًمٖم

ظمػم  يقضمد ؛ُمتْم٤مدات ٤مومٞمٝمإؿمٞم٤م  اًمتل ويٌدأ يتٗمتح قمغم ُمٕمروم٦م  ،ُمٕملم يّمٌح قمٜمده شم٠مُمؾ واظمتٞم٤مرات

هذا ومرو. سملم إؿمٞم٤م ، هذا ىم٤مل ظمػًما هذا ىم٤مل ًذا وأهيام أطمًـ، هذا رضمؾ يٕمٓمل وويقضمد ذ ويقضمد 

رضمؾ سمخٞمؾ ٓ يٕمٓمل، يٌدأ ذم ُمٕمروم٦م اًمٌخؾ واًمٕمٓم٤م  واًمٙمرم واجلقد وإظمال. وي٘م٤مرن سمٞمٜمٝمؿ، ُمثاًل 

ذا  ـ قمٚمٞمٝمؿ ويقدهؿ ويٕمٓمػ وقمٜمٞمػ ييب اًمٗم٘مػم ويٜمٝمر اعمًٙملم، وه ىم٤مسٍ اًمرضمؾ يمٞمػ هذا 

 -يراه٤م ومٞم٘م٤مرن سملم ٟمامذج ؛قمٚمٞمٝمؿ

 شطمج٤مب اًمرؾمؿ»مظمر يًٛمٞمف اًمٕمٚمام   ىمل قمٜمده طمج٤مبًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤مل هق سمدأ يٛمٞمز وخيت٤مر ًمٙمـ سم٤م

ٝمق يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م ومُمقاوٕم٤مت اشمْمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس، وُمٕمٜم٤مه أنف هق جيري قمغم رؾمقم ىمقُمف، رؾمقم ُمٕمٞمٜم٦م، 

ضم٤م  وضمد ىمقُمف  ٌقن اًمنمف واًمٗمخ٤مُم٦م واًمرضمقًم٦م واًمِمج٤مقم٦م يٛمٌم ويٗم٤مظمرهؿ،  :ذم اًمٌداي٦م، ُمثاًل 

ٕدب يٛمٌم و ٤مول يٙمقن ُمثٚمٝمؿ ويتٗمق.  ٌقن اًمٗمّم٤مطم٦م ذم اًمٙمالم واًمِمٕمر إذا ؿمٝمر ومٞمف اًمِمٕمر وا

يٛمٌم قمغم ُم٤م وضمد قمٚمٞمف ىمقُمف، هذه رؾمقم وريمقسمف قمٚمٞمٝمؿ، وإذا يم٤من ىمقُمف ُمـ أهؾ اخلٞمؾ  ٌقن اخلٞمؾ 

ُم٤م يٕمٓمٞمف وًمٙمـ سمح٥ًم ىمقه اعٟم٤ًمن قمغم هذا؛ يٛمٌم أن ُمٕمٞمٜم٦م هق يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م ومؽمة ُم٤م، قم٤مدة اعٟم٤ًمن 

واًمتٛمٞمٞمز سملم ٝم٤م : أن٤م أسف قمٛمري ذم اخلٞمؾ وشمتٌٕمُمثاًل ُمـ الداي٦م يٌدأ يتٗمٙمر ويت٠مُمؾ وي٘مقل  اهلل 

أصقاهت٤م وصٝمٞمٚمٝم٤م وأخقاهن٤م وُمـ أبقه٤م وأُمٝم٤م وضمده٤م، أن٤م ًمدي أوًمقي٤مت أظمرى أو اهتامُم٤مت أظمرى، أن٤م 

 ومٞمٌدأ يتٗمٙمر ويت٠مُمؾ ذم طم٤مًمف وذم ٟمٗمًف- -قمٛمري حمدود-

إمم يمذا ويمذا، وأن  يدقمقن ؾمٞمًٛمع ـمًٌٕم٤م أن هٜم٤مك أنٌٞم٤م  أرؾمٚمقا وهٜم٤مك رؾمؾ ضم٤م ت ُمـ اهلل 

هٜم٤مك ُمّمٚمحلم وأن هٜم٤مك أئٛم٦م وأن هٜم٤مك ىم٤مدات وأن هٜم٤مك رضم٤مل سمرزوا ذم اًمت٤مريخ، وأن هٜم٤مك اًمنم وأن 

، ومٛمثاًل إذا رأى اخلػم شطمج٤مب اًمرؾمؿ»هٜم٤مك أُمؿ شمٕم٤مريم٧م وشمٓم٤مطمٜم٧م، ومتتًع ُمداريمف وخيرج ىمٚمٞماًل قمـ 

 ذهٜمف يمٚمٝم٤م ويثقر قمٚمٞمٝم٤م ويتٛمرد قمٚمٞمٝم٤م- اًمٕم٤مًم٘م٦م ذمواًمرؾمقم واوًح٤م ذم ضم٤مٟم٥ٍم ُم٤م ومٞمٛمٙمـ أن يٙمن اًمّمقر 

وًمٙمل يٙمن هذه اًمرؾمقم واًمّمقر اًمٕم٤مًم٘م٦م ذم ذهٜمف واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أضمداده 
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إن يم٤مٟم٧م يٜمٌٖمل شمٙمًػمه٤م ُمثاًل ؾمقا  إُم٤م ُمـ طمٞم٨م ,ٕم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ىمقُمف وىمقُمف واعمقاو

 ,أي ُمٕمت٤مدون,ون ، ٟمٗمرض أن ىمقُمف ضم٤مرُ , زُمـ ُم٤مإصؾ أو قمغم إىمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف هق ذم وىم٧م ُم٤م وذم

وشمٚمٌٞمس ُمـ اًمِمٞمٓم٤من سم٢مي٘م٤مقمٜم٤م ذم  اعم٤ٌمح ًمٞمس وىمتف أن، وٞم٤معهذا ٟمٔمر ومقضمد أن ف قمغم ر  ُم٤ٌمح ًمٙمٜم

 --داه اهلل لذا ومٞمٙمنه ويدوس قمٚمٞمفومتٗمٓمـ لذا سمٕمد أن ه ؛ٓت وإهمٜم٤مئٜم٤م وإل٤مئٜم٤م قمـ اًمٗم٤موؾاعمٗمْمق

، ىمقة  ت٤مج إمم ىمقة، وهذه اًم٘مقة ًمٞمس ل٤م طمؾ إٓ سمتقومٞمؼ اهلل  ًمٙمل يّمؾ ًمٚمٗم٤موؾ، وًمٙمل يٗمٕمؾ ذًمؽ

اًمٕمزيٛم٦م وىمقة اعرادة وىمقة أن يدوس قمغم يمؾ اعمقاوٕم٤مت واًمرؾمقم يمٚمٝم٤م وهق ٓ ي٤ٌمزم ا٤م وإن ظم٤مًمٗمتف 

 اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م-

ئاًم قمغم اعٟم٤ًمن دا رسمٞم٦موُمـ أؾم٤ٌما٤م شمَ  :ذم اًمٕمٌد، ول٤م أؾم٤ٌمب ىمقة اًمٕمزيٛم٦م وىمقة اعرادة خيٚم٘مٝم٤م اهلل 

ومتٙمقن مهتف قم٤مًمٞم٦م ولذا هُيتؿ ذم شمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ الٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وم٤مًمٓمٗمؾ  ؛ىمقة آظمتٞم٤مر ُمـ صٖمره

ٓ يًتٓمٞمع ومٕمٚمف، وم٘مؾ ًمف: اذه٥م واومٕمٚمف اهلل  ا يمٌػمً  ئ٤ميد أن أومٕمؾ ؿمٞمًئ٤م ُم٤م، ىمد يٙمقن ؿمٞمإذا ىم٤مل ًمؽ أر

ومتٙمن سمذًمؽ إرادشمف، سمؾ دقمف جيرب؛ يقوم٘مؽ، وٓ شمزضمره وشم٘مقل ًمف: إٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٗمٕمؾ ذًمؽ 

، أُمؾ ضمًدا سمحٞم٨م ٓ يّم٤مب سمخٞم٦ٌم ا ًمٙمل شمٙمقن قمٜمده إرادة ىمقي٦م، وًمٙمـ اٟمتٌف أٓ يٙمقن هذا اًمٌم  يمٌػمً 

 قمٜمف ذم اًمؽمسمٞم٦م- نقمدم اًمث٘م٦م سمٜمٗمًف، هذا ُم٤م يتحدصمق وم٤معطم٤ٌمـم٤مت اعمتٙمررة ىمد شم١مدي سمف إمم

ٙمـ قم٤مدة اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م مُتثؾ سم٤مًمٓمٗمؾ، اًمٓمٗمؾ، وًم ٤موًمٞمس ذـمً  ،ًمٙمـ اعم٘مّمقد سمذًمؽ أن اعٟم٤ًمن

 :وهذا ؿمٝمػم ذم شمِمٌٞمٝم٤مهتؿ ،٤م سم٤مًمٓمٗمؾهناحلٙمام  وأهؾ اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ يِمٌٝمقووم٤مًمٕمٚمام  

 واًماااااااااااااٜمٗمس يم٤مًمٓمٗماااااااااااااِؾ إن شمؽميماااااااااااااف ؿمااااااااااااا٥م  قماااااااااااااغم

  
ٜمَٗمٓمِؿِ طمااااااااااااا٥م  اًمروااااااااااااا٤مِع وإن شمٗمٓمِْٛماااااااااااااف َيااااااااااااا

(1)
 

   
أن ٤م ُمـ اًمتِمٌٞمٝم٤مت إظمرى ٤مًمٓمٗمؾ، وأجًْم سماًمٜمٗمس ويمثػم ُمـ يمالم اًمٕمٚمام  وإدسم٤م  واًمِمٕمرا  ؿمٌٝمقا 

مظمر ُمٕمؽ شمريب ومٞمف، وهذا  ٤مسم٢مٟم٤ًمن مظمر ُمٕمؽ، ومٜمٗمًؽ اًمتل سملم ضمٜمٌٞمؽ اقمتؼمه٤م إٟم٤ًمٟمً  ا ٟمٗمًؽٌٝمقيِم

سمؾ  وٟمحق ذًمؽ؛ اعٟم٤ًمن يم٤مًمٓمٗمؾ وم٠مجًْم٤م ٓ شمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م يمثػًما؛ ًمٙمل ٓ شمٜمٗمجر وشمّمؾ إمم ىمْمٞم٦م اًمٙمذب

ؾم٤ميًٝم٤م يٕمٜمل ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م يمام ضم٤م  ذم احلدي٨م
(2)

 اعم٘مّمقد ُمـو وٟمحق ذًمؽ، يح قمـ اًمٜمٗمس، أي اًمؽمو

 ٝمذا إُمر ُمٝمؿ ذم اًمؽمسمٞم٦م-وم ؛٦ًم اًمٜمٗمسُم٤ًمي ذًمؽ

ئؿ وشم٘مقي٦م اعرادةٟمٕمقد إ شم٘مقي٦م اعرادة ي٘مّمد ا٤م أن اعٟم٤ًمن جي٥م أن  ٤مول اًمٌح٨م  ؛مم شم٘مقي٦م اًمٕمزا

                                      
 (-٧2، سمٞم٧م رىمؿ 1ىم٤مًمف: اًمٌقصػمي ص٤مطم٥م اًمؼمدة، يمام ذم: اًمؼمدة )ص  (٧)

يْمِر، ًَمَّم٤موَمَحتُْٙمُؿ اعْمَاَلئَِٙم٦ُم قَمغَم : )يٕمٜمل سمذًمؽ ىمقًمف  (2)  وُمُرؿِمُٙمْؿ َوذِم ـُمُرىمُِٙمْؿ، َواًم ِذي ٟمَْٗمِز سمِٞمَِدِه ًَمْق شَمُدوُُمقَن قَمغَم َُم٤م شَمُٙمقُٟمقَن قِمٜمِْدي، َوذِم اًمذ 

ـْ َي٤م  (-2١5١( رواه ُمًٚمؿ )٦مطَمٜمَْٔمَٚم٦ُم ؾَم٤مقَم٦ًم َوؾَم٤مقمَ  َوًَمِٙم
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أن يٜمٔمر قمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شم٘مقي اعرادة ذم ٟمٗمًف، وإن يم٤من قمٜمده أجًْم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔمر وآضمتامع ومٕمٚمٞمف 

٘مقي اعرادة ذم إُّم٦م؟ ومال سمد ُمـ ٟم، يمٞمػ جامقم٦م صٖمػمة ويم٠مُّم٦ميمٞمػ ي٘مقي اعرادة ذم جمتٛمٕمٜم٤م؟ ومٜمحـ يم

ئؿ واعرادات، ذم  اًمتقىملاًمٜمٔمر ذم هذا، وهٜم٤مك قمدة أؾم٤ٌمب ًمٙمـ هم٤مًمٌٝم٤م يٕمتٛمد قمغم اًمتدرج ذم  اًمٕمزا

 ف٦م وىمقة آظمتٞم٤مر وووقطموضب إُمثٚم٦م وآىمتدا  سم٠مصح٤مب الٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م وأصح٤مب اعرادات اًم٘مقي

وصالح وأهن٤م طمؼ  ٜمُٕمّقد أنٗمًٜم٤م أن ٟمّمٛمؿ قمغم إؿمٞم٤م  وىمٌؾ ذًمؽ جي٥م أن ٟمت٠ميمد أهن٤م ظمػم؛ ومواًمتّمٛمٞمؿ

 هدى صمؿ ٟمّمٛمؿ قمٚمٞمٝم٤م وٟمٗمٕمٚمٝم٤م-و

طمتك اًمٕمٚمام   ,أي ضمٜمس اًمٕمرب اًمذي سمٕم٨م ومٞمٝمؿ حمٛمد ,اًمٕمرب ُمـ ُمٞمزاهتؿ ىمقة اعرادة  :ُمثاًل 

: ُم٤م احلٙمٛم٦م أو ُم٤مىم٤م قمٜمدُم٤م شمٙمٚمٛمقا ذم سمٕمث٦م حمٛمد  يٛمٙمـ اؾمتٔمٝم٤مره ُمـ احلٙمؿ ذم هذه اًمٌٕمث٦م  اًمذي ًمقا

م أظمرى قمٜمدهؿ صم٘م٤موم٤مت وقمٜمدهؿ طمْم٤مرات وقمٜمدهؿ  اًمٜمٌقي٦م ذم ه١مٓ  اًم٘مقم؟ وإٓ يم٤من هٜم٤مك أىمقا

يْمحٙمقا قمغم اًمٕمرب سم٠مهنؿ الٛم٩م  أوئلؽ ، ويم٤منٞمئ٤مسمٙمثػم ُمـ اًمٕمرب اًمتل ٓ شم٤ًموي ؿمأيمؼم  ُمدٟمٞم٤مت

يٕمرومقن ؿمٞمًئ٤م، ويم٤مٟم٧م اًمروم ووم٤مرس والٜمد واًمًٜمد واًمّملم واًمٞمقٟم٤من واعهمريؼ اًمرقم٤مع اجلٝم٤مل اًمذيـ ٓ 

أومْمؾ ظمٚمؼ  اخل٤مشمؿاظمت٤مر اًمٕمرب وسمٕم٨م ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل إُّمل  ، ًمٙمـ اهلل ًمٚمٕمرب وهمػمهؿ يمٚمٝمؿ ؾم٤مسم٘مقن

 طمٙمؿ ُمٕمٞمٜم٦مو ،هٜم٤مك ُمٞمزات ُمٕمٞمٜم٦م٢مًذا وم ؛ؾ ومٞمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م وسمٚم٤ًمهنؿوضمٕم ،اهلل وظمػمهؿ وؾمٞمدهؿ

 -يمذًمؽ

 ؛يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م: ُم٤م متٞمز سمف اًمٕمرب ُمـ صٗم٤متًمذًمؽ، اؾمتٔمٝمروا جمٛمققم٦م ُمـ احلٙمؿ  اًمٕمٚمام 

وصٚم٧م أيمٛمؾ ُم٤م يٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػمهؿ ُمـ إىمقام وهمػمهؿ ُمـ إُمؿ، ُمثؾ صٗم٤مت اًمّمد.، 

قمٜمدهؿ ُمًتقى أىمقى ُمـ إُمؿ،  يٌٚمغيم٤من  ؛تٗم٤مظمر سمٙمامٓت اًمٗمْم٤مئؾ اعٟم٤ًمٟمٞم٦ماًمِمج٤مقم٦م، اًمٙمرم، واًم

اًمّمد. وشمذم اًمٙمذب وًمٙمـ ُم٤م يم٤من اًمّمد. ومٞمٝمؿ ُمثٚمف ذم اًمٕمرب، ومٙم٤مٟمقا أهؾ صد.  متدح٤م ٤مُٕمؿ يمٚمٝموم

ُمقضمقد  وم٤مًمٙمذبسم٤مًمٓمٌع وٓ يٙمذسمقن، وم٤مًمٕمرب مل شمٙمـ شمٙمذب ٕن اًمٙمذب ر  ُمذُمقم ضمًدا وظمًٞمس، 

ىمقة اًمّمد. ُمٜمتنم ومٞمٝمؿ واًمتٗم٤مظمر سم٤مًمّمد. واعمٞمؾ قمـ اًمٙمذب واًمتج٤مذم أن وًمٙمـ اعم٘مّمقد  ،ذم اًمٜم٤مس

ئؿ ًمدرضم٦م أن  ؛واًمٙمرم واًمِمج٤مقم٦م وىمقة اعرادة واًمٕمزيٛم٦م قدٝمقر ومٞمٝمؿ اجلقمٜمف، وُمِم ومٙم٤مٟمقا أهؾ قمزا

أهشمف وىمٌٞمٚمتف قمغم ر  شم٤مومف وسمًٞمط، وأنتؿ شمٕمرومقن طمروب اًمٕمرب  كٗمٜموشميٛمقت أن اًمِمخص هٙمـ 

 ,يًٛمقهن٤م أج٤مم اًمٕمرب,واحلروب هذه وهمػمه٤م  شداطمس واًمٖمؼما »وطمرب  شاًمًٌقس»يمحرب 

احل٘مٞم٘م٦م ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر وًمٞمس إصؾ، ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر  ذمشم٤مومٝم٦م، هل  ُمٕمٔمٛمٝم٤م يم٤مٟم٧م ٕؾم٤ٌمب

اًمّمٗم٤مت اًمتل ُمٜمٝم٤م ىمقة اعرادة، ًمٙمـ ًمٕمؾ ُمـ احلٙمؿ ومٞمٝم٤م شُمريب هذه إُم٦م قمغم ىمقة اعرادة، وم٤مًمٕمرب يم٤من 
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 ومٞمٝمؿ هذا-

 ومٞمٝمؿ ًمت٘مقي٦م هذه اعمٕم٤م  اًمٗم٤موٚم٦م يمام ذم اعؾمالم ومٞمٝمؿ وضم٤م ت اًمرؾم٤مًم٦م ومٞمٝمؿ وضم٤م  اًمٜمٌل  ومج٤م 

(إٟمام سُمٕمث٧ُم ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمال.احلدي٨م: )
(1)

أيمثر ُمـ همػمهؿ  شمقضمد ومٞمٝمؿُمٙم٤مرم إظمال. اًمتل يم٤مٟم٧م  ؛

 ُمـ إُمؿ-

ومتٛمف وزاده وىمقاه وطم٨م قمٚمٞمف وُمدطمف، وُم٤م يم٤من ، ثػمُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ظمػم وهق يميمٛمؾ   ٤مًمٜمٌلوم

 ,ُمثاًل ,يمخٚمؼ اًمِمج٤مقم٦م  ؛ي٥مُمـ ذ أبٓمٚمف سمحًٌف إن يم٤من يمٚمًٞم٤م أو ضمزئًٞم٤م، ومٝمٜم٤مك أؿمٞم٤م  نت٤مج إمم هتذ

سمٞمٜمٝمام، ضم٤م ت  زنهذا٤م وضمٕمٚمٝم٤م ُمٜمْمٌٓم٦م، وأجًْم٤م ظمٚمؼ اًمرمح٦م واًمٚملم واًمِمدة واًمٕمٜمػ ويمٞمٗمٞم٦م اًمتقا 

م حمتقي٦م قمغم أيمٛمؾ إظمال. ومٙم٤مٟم٧م ذيٕم٦م اعؾمال ؛وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م وشمتٛمٞمٛمٝم٤م هذه إظمال. اًمنميٕم٦م سمتٝمذي٥م

ىمقًي٤م وومٞمٚمًقوًم٤م، واًمٗمالؾمٗم٦م سمٕمٚمقُمٝمؿ يتّمقره٤م اعٟم٤ًمن ُمٝمام طم٤مول ودرس يم٤من قم٘مٚمف أن ٛمٙمـ ياًمتل 

ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ ظمػم ومٝمق ىمٓمرة وؿمٞمًئ٤م سمؾ يٚمٕمٌقن،  نإمم ضم٤مٟم٥م هذا ٓ ي٤ًموويمٚمٝم٤م ُمـ إوًملم وأظمريـ 

 ذم سمحر، سم٤معو٤موم٦م إمم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمنمور واعمٗم٤مؾمد واعمٕم٤مرف اًمٗم٤مؾمدة واخل٤ٌمٓت-

ع، وُمـ اعمٗمؽمض أن ٟم٠مظمذ سم٠مؾم٤ٌمسمف ذم أنٗمًٜم٤م شم٘مقي٦م اعرادة ًمف أؾم٤ٌمسمف ذم اًمٗمرد وذم اعمجتٛم: وم٤معم٘مّمقد

ًمق أن اعٟم٤ًمن  :ىمٚمٜم٤م يمام، وًمٙمـ قمغم ؾمٜمـ اًمتدرجاعمر  يٛمٌم  وأن ،ومٞمام طمقًمٜم٤م وُم٤م ن٧م أجديٜم٤م وهٙمذاو

أن دمٕمؾ قمزيٛمتؽ ىمقي٦م، ًمق شمٌلم ًمؽ احلؼ  :ُمـ أؾم٤ٌما٤م اعمٝمٛم٦م دائاًم وٟمحق ذًمؽ أن ذم ٟمٗمًف أو ـمٗمؾ ُمٕمف 

 واخلػم جي٥م أن شمٗمٕمٚمف-

ٞمتٙمٚمٛمقن وم ؛شاًمّمٗم٦م اًمثقري٦م أو اًمرضمؾ اًمثقري»اعمٕم٤مسة همػم اعؾمالُمٞم٦م ي٘مقًمقن: ذم اًمث٘م٤موم٦م  أن

ًٓ  اًمِمٕمقب ونٓمؿ دوٓو٤مًمٜم٤مس اًمتل شمٖمػم إُمؿ ومقمـ صٗم٦م اًمثقري٦م ذم اًمرضم٤مل،  ي٘مقًمقن  --وشمٌٜمل دو

 صمقريلم- ٤مٟم٤مؾًم سم٠مهنؿ جي٥م أن يٙمقٟمقا 

ت٘م٤مًمٞمد واعًمػ، ُمثؾ اخلقف ُمـ يمالم اًمٜم٤مس، اًمثقري: هق اًمذي ٓ يٙمقن أؾمػًما ًمٚمٕم٤مدات واًم اًمرضمؾ

ُمث٤مل ذًمؽ: قمٜمدُم٤م يًت٘مٞمؿ اًمرضمؾ ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م أول ر  يٗمٙمر ومٞمف: ُم٤مذا ؾمٞم٘مقل قمٜمل اًمٜم٤مس؟ وواًمده 

ُمـ أيمؼم احلج٥م واحلقاضمز  اعمِمٙمٚم٦م ومٝمذه؛ ؾمٞم٘مقل ًمف: أن٧م ُم٤مذا ومٕمٚم٧م ًمٜم٤م؟ ُم٤مذا ؾمٞم٘مقل قمٜم٤م اًمٜم٤مس؟

 ل-اًمتل نج٥م اعٟم٤ًمن قمـ اًمؽمىمل عمراشم٥م اًمٙمام

 شاًمرؾمقم»اًمتل ؾمامه٤م اًمٕمٚمام  اعٟم٤ًمن اًمثقري اًمذي يثقر قمغم اعًمػ واًمٕم٤مدة وهذه اعمقاوٕم٤مت  أُم٤م

                                      
( سمٚمٗمظ: )ص٤مًمح إظمال.(، وصححف إرٟم١مط، وصححف 6252(، ُمًٜمد أمحد )2١1( سمالهم٤م، إدب اعمٗمرد )٧665ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (٧)

 ( -65إًم٤ٌم  ذم اًمّمحٞمح٦م )
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ًمٙمـ ٓ يٙمقن ذًمؽ ُمٓمٚمً٘م٤م وسمدون ىمٞمد، سمؾ سم٘مٞمد اًمنمع وسم٘مٞمد أن شمٙمقن هذه اًمثقرة ؛ شطمج٤مب اًمرؾمؿ»أو 

 ظمػٌم وهدى- فوهذا اًمتٛمرد وهذا اًمتٙمًػم لذه اًمرؾمقم شمٌلم سمدًٓم٦م ديٜمٜم٤م أن

ىمقة اعرادة يٙمن هذه اًمرؾمقم واحلج٥م واعًمػ واًمٕم٤مدة إذا يم٤من  قمٜمدُم٤م يٕمٓمٞمف اهلل  عٟم٤ًمن٤موم

قمـ إومْمؾ،  اخلػم والدى ويٌح٨مويتخغم قمٜمٝم٤م ويٌح٨م قمـ اًمٙمامٓت، وجي٥م شمٙمًػمه٤م، أو يتخٓم٤مه٤م 

 -شالداي٦م»وهٜم٤م ي٠ميت ر  اؾمٛمف 
 

۞

ومقا هق اخلػم أصاًل؟ اًمٕمٚمام  ـمًٌٕم٤م  ٤م اخلػم؟ وُم٤م وم٦ميمٞمػ هيتدي اعٟم٤ًمن إمم ُمٕمر وًمقن دائاًم أن ُيٕمر 

 : هق اًمٚمٗمظ اجل٤مُمع اح٤مٟمع-واًمتٕمريػ ،يمؾ ر 

 -ٓ يٜمد ُمٜمٝم٤م ر ؛ جيٛمٕمٝم٤م سمحٞم٨م : جيٛمع اعمٕم٤م  اًمتل ٟمريده٤م ٟمحـ ًمتٕمريػ هذا اًمٌم شاجل٤مُمع»

 ومٞمف- اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد : أي يٛمٜمع دظمقل همػمش٤مٟمعاح»

ي ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م شم٘مرأ ُمثاًل: شمٕمريػ اًمّمالة، شمٕمريػ اجلٝم٤مد، شمٕمريػ شم٘مرأ اًمٗم٘مف أو أ ومٕمٜمدُم٤م

 اعمرشمد، يٕمٜمل شمٕمريػ اًمٌم  وحم٤موًم٦م ووع طمد ًمف طمتك ُيتّمقر سمٙمامًمف-

 -اتظمدُم٦م اًمتّمقرواحلد ُي٘مّمد سمف 

 -خلدُم٦م اًمتّمديؼشم٠ميت احلج٩م واًمؼماهلم  صمؿ

وهذا قمٚمؿ اجلدل أو قمٚمؿ  شحلد واًمؼمه٤منا»قهن٤م إمم واديلم يمٌػميـ ي٘مقًمقن: ولذا قمٚمام  اعمٜمٓمؼ ي٘مًٛم

اعمٜمٓمؼ يدرس ذم ُم٘مدُم٤مت إصقل، وإن يم٤مٟم٧م دظمٞمٚم٦م قمغم اعمًٚمٛملم وًمٙمـ قمٚمام  اعمًٚمٛملم اؾمتٗم٤مدوا 

ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ ًمٚمٕم٘مؾ أو اًمٗمٝمرؾم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ر  ُمـ ُمٚمح اًمٕمٚمؿ  قعيمٜم ؛ُمٜمٝم٤م إمم طمد ٓ سم٠مس سمٛمٕمرومتٝم٤م

 واًمزي٤مدات وًمٞم٧ًم ُمـ أصقًمف-

ٌح٨م قمـ الداي٦م، يريد أن يٕمرف ُم٤م هق اخلػم؟ وُم٤م هق اًمنم؟ ُم٤م هق أن اعٟم٤ًمن ي وم٤معم٘مّمقد

اعٟم٤ًمن يٌح٨م قمـ اًمٌم  اًمٜم٤مومع ًمف، واًمٜم٤مومع: هق اعمالئؿ ًمؽ، ُمث٤مل  احلًـ؟ وُم٤م هق اًم٘مٌٞمح؟ قم٤مدةً 

 روم٧مٕنؽ قمومتٌتٕمد قمٜمف ، أو عم٧ًم ؿمقيًم٤م مذاك وم٢مٟمؽ شمٌتٕمد قمٜمفذًمؽ: إذا عم٧ًَم ؿمٞمًئ٤م ووضمدشمف ؾم٤مظمٜم٤ًم 

 وم٢مٟمؽ شمرشم٤مح قمٚمٞمفٟم٤مقماًم رـم٤ٌم ، وإذا وضمدت ؿمٞمًئ٤م ,س؛ ٕن احلس إدراك ىمٓمٕملسم٥ًٌم احل,ضره 

 ٕنف ر  ٟم٤مومع، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحًٞم٤مت- شمٜم٤ممرأؾمؽ قمٚمٞمف و شمْمعو

ومام هق اًمٜم٤مومع؟ وُم٤م هق اًمْم٤مر؟ يقضمد يمثػم ُمـ إؿمٞم٤م  يٕمرومٝم٤م اعٟم٤ًمن قمـ سم٤مدئ  ؛ذم اعمٕم٤م  أُم٤م

اًمتل هل  ٓ يٕمرومٝم٤م اعٟم٤ًمن، ُمثاًل: قم٤ٌمدة اهلل  اًمرأي سمنقم٦م وقمـ ىمرب، ًمٙمـ أجًْم٤م يقضمد أؿمٞم٤م 
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 ،هيتدي إًمٞمٝم٤م اعٟم٤ًمن سم٤ًٌمـم٦م ٓىمد اًمتقطمٞمد وجم٤مٟم٦ٌم اًمنمك واًمٓم٤مهمقت ون٘مٞمؼ هذا سمتٗم٤مصٞمٚمف اًمدىمٞم٘م٦م، 

ٟمف قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙمـ اعٟم٤ًمن شم٠متٞمف احلج٥م واحلقاضمز؛ ٕن ) اوإن يم٤من اعٟم٤ًمن ُمٗمٓمقرً  أبقاه هيقداٟمف أو يٜمٍما

(أو يٛمج٤ًمٟمف
(1)

ح٤م ـمٌَٕمف قمٚمٞمف أبقه وأُمف وىمقُمف،  ادُم٤م يٙمؼم وشم٠متٞمف ىمقة آظمتٞم٤مر يّمٌح ُم٠مؾمقرً ، ومٕمٜم

ُمرت قمٚمٞمٝم٤م قمقاُمؾ  ٤م٤م أثر أطمٞم٤مًٟم٤م ذم اعٟم٤ًمن؛ ٕهنومٞمّمٌح قمغم اًمٗمٓمرة همِم٤موة وشمّمٌح وٕمٞمٗم٦م ضمًدا ًمٞمس ل

شمٖمٓمٞم٦م يمثػمة ضمًدا، ًمٙمـ شمٌ٘مك اًمٗمٓمرة ذم اعٟم٤ًمن يًتدل ا٤م، وُمـ اعمٗمؽمض أن يًتدل ا٤م وهدم 

 ًتٕمٛمٚمٝم٤م-وي

يٌٖمْمف  أنف ُمـ اعمٛمٙمـ أٓ يٕمرف اعٟم٤ًمن اخلػم أطمٞم٤مًٟم٤م ُمثاًل: ىمٌح اًمزٟم٤م، وأن اهلل  وم٤معم٘مّمقد

و رُمف وأنف ىمٌٞمح، ُمـ اعمٛمٙمـ أٓ يدرك اعٟم٤ًمن ذًمؽ؛ ٕن اًمزٟم٤م ُمًتٚمذ وخم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤ًم  وُمٕم٤مذهتـ 

دظمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤م هٜم٤م اًمٕمقاىم٥م ًمٙمـ  ٤من،ُمٓمٚمً٘م٤م ُمًتٚمذة، يًتٚمذ اعٟم٤ًمن سم٤مقمت٤ٌمره٤م ًمذة ور  ُمالئؿ ًمإلٟمً

واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، وهذا يٕمٜمل أنٜم٤م جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ سم٠من اخلػم ًمٞمس هق جمرد إدراك اعمالئؿ ذم احل٤مل؛ ٕنف ًمق يم٤من 

قم٤مىمٌتف وظمٞمٛم٦م قمغم اعمًتقى اًمدٟمٞمقي وُمًتقى اًمٌنم  ُمًتٚمذ وًمٙمـ ُم٤م اًمذي ُمٜمع ُمٜمف؟ يمقنيمذًمؽ وم٤مًمزٟم٤م 

 وشم٤ًمحمقا ومٞمف يمام ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٙم٤مومرة يٗمًد آضمتامع سمدون ىمٞمد سف اًمٜم٤مًمق اٟمتنم وومٕمٚمذم اًمدٟمٞم٤م؛ ٕنف 

اًمتل يرضمع وهذا احل٤مصؾ ومٞمٝمؿ، وشمٗمًد اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اعٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٗمردي٦م أجًْم٤م،  واعمجتٛمع،

شمف ًً  ؛طم٤مصٚمٝم٤م إمم اشم٤ٌمع اعٟم٤ًمن ًمِمٝمقا ٟمٞم٦م  ٤مومٞمّمٌح اعٟم٤ًمن ُمٜمٖمٛم ذم اًمِمٝمقة؛ ٕن هذه ؿمٝمقة يمٌػمة طمٞمقا

يّمٌح اعٟم٤ًمن ُمًتٖمرىًم٤م ومٞمٝم٤م ومال يٌ٘مك ًمديف جم٤مل أصاًل ًمٞمٗمٙمر ذم  دسمدون ىمٞم اٞمٛمٞم٦م ًمق ومتح٧م ًمإلٟم٤ًمن

أؿمٞم٤م  يمثػمة أظمرى، ومٞمٗمًد آضمتامع اًمٌنمي ويٗمًد اعٟم٤ًمن، وطمدث وٓ طمرج قمـ اًمٗم٤ًمد آضمتامقمل 

 إهي ُمـ شمٗمٙمؽ إه وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد-

ٔن ذم أخامٟمٞم٤م وإيٓم٤مًمٞم٤م وؾمقينا ٚمٜمًؾ، وهذا اًمذي  ّمؾ اًماٟم٘مٓم٤مع هق أظمػًما ي٘مقًمقن  واًمٕمٚمام 

ىمٞم ,يمام ي٘مقًمقن,اًمدول يدىمقن  وجمٛمققم٦م ُمـ اذا اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه اخلٓمر ًمٚمتحذير ُمـ ىمقة ه٤مرؾم٦م  سٟمقا

ومٚمؿ يٕمد ًمدهيؿ زواج وسم٤مًمت٤مزم مل يٕمد ًمدهيؿ ٟمًؾ ضمديد ُمٕمتؼم، طمتك ٟمًٚمٝمؿ  ؛اًمِمٙمؾ احلٞمقا  اًمذي ًمدهيؿ

ٚمٞمتٝمؿ يٜمجٌقن وم ؛ٚمف أوٓد همػم ذقمٞملم، وُمع ذًمؽيمُمٕمٔمٛمف أو  ,ُمـ ىمرونهذا طم٤مصؾ رسمام و,اجلديد 

ة ٓ شمريد أن شمٜمج٥م  ،أوًٓدا ذقمٞملم سمؾ مل يٕمد ًمدهيؿ طمتك هذا! أو ًمدهيؿ ًمٙمـ ىمٚمٞمؾ ضمًدا؛ ٕن اعمرأ

صم٘م٤موم٦م سم٠مهن٤م ٓ جي٥م  ومّم٤مر ًمدى اًمٗمت٤مةاعمٝمؿ أن يًتٛمتٕمقا وم٘مط،  ،واًمرضمؾ أجًْم٤م ًمٞم٧ًم ًمديف رهم٦ٌم يمٌػمة

                                      
ٓ  ُيقًَمُد قَمغَم اًمِٗمْٓمَرةِ، وَم٠َمبََقاُه ُمَ : )ىم٤مل اًمٜمٌل  ( قمـ أيب هريرة 2456(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧156صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧) ـْ َُمْقًُمقدٍ إِ ٤م ُِم

٤مٟمِفِ  ًَ ٟمِِف، َأْو ُيَٛمج  ا َ َداٟمِِف َأْو ُيٜمٍَم   -(هُيَق 
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 ومّم٤مرت قمٜمدهؿ صم٘م٤موم٤مت- ؛وهٙمذا ؽمختل--ُمـ صَمؿ ومًو ،ٙمؼمي ٚمد؛ ٕن سمٓمٜمٝم٤م ؾمقفقمٚمٞمٝم٤م أن شم

ص٤مر هٜم٤مك قمزوف قمـ اًمزواج؛ ٕنف مل يٕمد أطمد  اوم٢مذً  ؛ُمـ صم٘م٤موم٤مهتؿ شمنسم٧م إًمٞمٜم٤م سمٕمٌض  ًمألؾمػو

يٜمٔمر إمم طمٗمظ اًمٜمًؾ وهذه اعمٕم٤م  آضمتامقمٞم٦م؛ ٕن اعٟم٤ًمن أصٌح ُمًتٖمرىًم٤م ذم ؿمٝمقشمف وهمػم ُم٤ٌمٍل 

 سمٛمجتٛمٕمف ومٝمق ٓ هيٛمف-

يٗمٜمك اًمِمٕم٥م إح٤م ، وذم  ٦مؾمٜم 6١ٛمٙمـ سمٕمد ُمـ اعم :ي٘مقًمقن ؛اخلٓمر سخامٟمٞم٤م يدىمقن ٟم٤مىمقذم أ أن

إيٓم٤مًمٞم٤م يمذًمؽ، أن يِمجٕمقن أي واطمد طمتك ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ؾمقا  يم٤من قمرب أو ٓشملم أو همػمهؿ، 

 ،يِمجٕمقهنؿ: وم٘مط شمٕم٤مًمقا أنجٌقا قمٜمدٟم٤م وؾمٜمٛمٜمح أوٓديمؿ اجلٜمًٞم٦م، ودقمؿ جم٤م  ًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤م 

وقمٚمٞمف وم٘مط  ،أوٓد ٓ داقمل ٕن يِمتٖمؾ؛ ٕنف يتحّمؾ قمغم قمالوات قمغم يمؾ وًمد مخ٦ًمًمديف اًمذي و

 شمًديد إجي٤مر اًمٌٞم٧م-

أهنؿ وصٚمقا إمم هذه احل٤مًم٦م، ٟمحـ ٟمتحدث قمـ اًمٚمذة واعمالئؿ ًمإلٟم٤ًمن واًمٜمٗمع واًمي  اعم٘مّمقد

ًٓ وىمد ، إُمقر ذم احل٤مل وم٤معٟم٤ًمن ٓ يدرك ؛واخلػم واًمنم ، اًمٚمذة ُم١مىمت٦م ًمٙمـ ُم٤م هل قمغم اًمزٟم٤م ضسمٜم٤م ُمث٤م

ايمت٤ًمسمف ًمٚمخٚمؼ ُمع ٤محلٞمقان، يميٙمقن ، سمحٞم٨م ٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف واٟمٖمامؾمف وارشمٙم٤مؾمفوم٤ًمد اع إهن٤مقم٤مىمٌتٝم٤م؟ 

واسمتٕم٤مده قمـ اعمٕم٤م  اًمتل يتٛمٞمز ا٤م اعٟم٤ًمن اًمتل هل اًمٗمْم٤مئؾ واًمنمف وُمٜمع  ًمٌٝمٞمٛملاحلٞمقا  وا

 ػمة-ُم٦م وهمِ يٙمقن ًمديف قمزة ويمرا وقمغم ٟمٗمًف،  أي يٙمقن طم٤ميماًم  --اًمٜمٗمس

سمؾ إهنؿ ٓ يٕمرومقن هذه اعمٕم٤م ؛ ومٝمؿ ، ُمتٚم٤ًٌم اذه اعمٕم٤ميصاعمٕم٤م  شمذه٥م قمٜمدُم٤م يٙمقن  هذه

ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟ وسمٕمض ُمـ أؾمٚمؿ و  ٤مًمٌٝم٤مئؿ، وقمٜمدُم٤م ٟمتحدث لؿ قمـ هذا اًمٌم  ي٘مقًمقن ًمؽ: ُم٤م هذا اًمٌميم

٦م واًمير، وقمغم ذم اًمٕم٤مىمٌ وم٤ًمدٌ  ؛وذطمقه، وهذا قمغم اعمًتقى اًم٘مري٥مإُمر ُمٜمٝمؿ ندصمقا قمـ هذا 

اهلل ٓ  رم ؿمٞمًئ٤م إٓ ًمٙمقٟمف وطمرُمف؛ ٕنف ُمٗمًدة وذ،   ٤مهللوم ؛ ,اًمير إظمروي, اعمًتقى اًمٌٕمٞمد

 ضمًدا- ا يمٌػمً  ئ٤م، اهلل طمرُمف؟ ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم ص٤مر ؿمٞم٤مًٌ حمض أو هم٤مًم اوم٤ًمدً 

ًمذة  هقومٞمف ُمّمٚمح٦م؟  ؛ هؾذا اًمٌم  اًمذي هق اًمزٟم٤ملهذا ظمػم أو ذ، يٜمٔمر أن يمل يٕمرف  وم٤معٟم٤ًمن

ضر قمغم ٟمٗمس اعٟم٤ًمن ؛ ٗم٤ًمد واًمير قمغم اعمًتقى اًم٘مري٥م،اًم :ٕم٘مٌٝم٤م ُم٤ٌمذةوم٘مط صمؿ يذم اًم٘مري٥م 

هذه ُمـ ظمالل ومٞمحٙمؿ إذن سم٠مهن٤م ذ، يمٞمػ طمٙمؿ اذا؟  ؛وآضمتامع وهمػمه، صمؿ اًمير ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم

 وهذا ُمث٤مل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة- ،قمٜمٝم٤م دصمٜم٤ماًمدٓٓت اًمتل ن

:  اًمٕمٚمام  اًمٕم٘مؾ، وًمذًمؽ يم٤من اعم١مُمـ  يماملهذا و، شـ اظمت٤مر أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤مؾ هق ُماًمٕم٤مىم»ىم٤مًمقا

هذا اعٟم٤ًمن اظمت٤مر آظمتٞم٤مر اًمّمحٞمح ذم ر  أن ٞمٛمٙمـ وم، ـمًٌٕم٤م اًمت٘مل أيمٛمؾ اًمٜم٤مس قم٘ماًل، واًمٕم٘مؾ يتجزأ 
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ُمٕمروم٦م وٓ  ا٤مُم٤ًمئؾ أظمرى ٓ يٙمقن ًمديف ذم ومتًؽ سمف وقمض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ وؿمد قمٚمٞمف سم٠من٤مُمٚمف، وًمٙمـ 

- ؛ف أن يدريمفيٛمٙمـ ًمٕم٘مٚم  وم٤مًمٕم٘مؾ يتجزأ

 ًمٙمـ ذمذم قمٚمؿ اًمذرة واًمت٘مٜمٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤م  واًمري٤موٞم٤مت واًمٙمٞمٛمٞم٤م ، و اسمروومًقرً  ٤مإٟم٤ًمٟمً  دمد ىمد

؛ ٘مرة أو وم٠مًراسم ونقمٚمام  ذم اًمذرة يٕمٌد ًمق ذه٧ٌم إمم الٜمد ًمقضمدَت ويٕمٌد وم٠مًرا!  ٤مضم٤مٟم٥م الداي٦م دمده ؾمخٞمٗمً 

تح قمٚمٞمف ومٞمف، وأقمٓم٤مه اهلل ووع قم٘مٚمف ذم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم وومُ يتجزأ، ًمٙمـ هذا  وم٤مًمذيم٤م ، هذا أهمٌك ظمٚمؼ اهلل

ومٞمف وم٤مؾمتٜمٗمذ ىمقشمف ومٞمف واؾمتٖمرىمف هذا اجل٤مٟم٥م، ًمٙمـ اجل٤مٟم٥م أظمر وهق إهؿ وهق اًمذي يرشمٌط سمف ُمّمػمه 

اًمدٟمٞم٤م ذم  غمإمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م، ٓ يٕمػم ًمف اهتامًُم٤م! لذا يم٤من اعم١مُمـ أيمٛمؾ اًمٜم٤مس قم٘ماًل، اًمذي اظمت٤مر أظمرة قم

 ٝمام-طم٤مل شمٕم٤مرو

ؾم٤مقم٦م شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م سمروم٤مهٞم٦م، شمدظمؾ إمم ىمٍم  وقمنميـ اًمٞمقم أرسمٕم٦مًمديؽ : عٟم٤ًمن ىمٚم٧َم ُمث٤مل ذًمؽ: ًمق 

، ًمٙمـ همًدا ؾمقف ؛ ومتٛمتع ومٞمٝم٤موزوضم٦م طمًٜم٤م وصٜمقومٝم٤م، واعمِم٤مرب واعمٜم٤مفمر  دمد أُم٤مُمؽ أنقاع اح يمؾ

، أو كقمٜمد ، هذا ظمٞم٤مرؾ سمؽ إوم٤مقمٞمؾوسمٕمده٤م ٟم٘مٓمٕمؽ وٟمٗمٕم وشمٕمذب إمم أن متقتقمغم ؿمٛمٕم٦م نر. 

٤م ؼمهتؾم٤مقم٦م طمتك ًمق ضمٕم٧م وقمٓمِم٧م وم٘مط اؾمتِٕمـ سم٤مهلل وىمق  قمزُمؽ، وًمق ص رسمع وقمنميـهذه إشمّمؼم 

 -قمغم اًمدوام ٞمٙمقن اًم٘مٍم ُمٚمٙمؽًوم

إول ومٝمق إٟم٤ًمن ضم٤مهؾ؛ ٕنف ؾمٞمتٛمتع ىمٚمٞماًل وسمٕمده٤م ؾمٞمٕمذب  وُمـ اظمت٤مرؾمٞمخت٤مر اًمث٤م ،  وم٤مًمٕم٤مىمؾ

 ؿمؽ، ًمٙمـ ذم أظمرة ٓ ًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٞمٛمقت ٓقمٜمدُم٤م أتٞمٜم٤م سمٛمث٤مل احلر. ذم ا ومٜمحـ ٤م؛ُمٝمٞمٜمً  ٤مقمذاسمً 

ُمقت، ي١مشمك سم٤معمقت سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر قمغم هٞمئ٦م يمٌش ومٞمُذسمح وُي٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م ظمٚمقد ومال ) :يقضمد ُمقت

(وي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ظمٚمقد ومال ُمقت
(1)

- 

ضم٤م  ذم إثر قمـ  ژ ڦ ڦ       ڤ ڤ ڤڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ژ،  [١6ـمف: ] ژ  يئ ىئ مئ حئ    جئ ژ

ئٞمٚمٞم٤مت,ض اًمًٚمػ سمٕم        ڤ ڤژ :ؾمٜم٦م أخػىمٞمؾ: ومٞمجٞمٌٝمؿ سمٕمد  ,ًمٕمٚمٝم٤م ُم٠مظمقذة ُمـ اعها

ژڦڦ
(2)

 -[اًمزظمرف] 

أي: يدقمق قمغم ٟمٗمًف  ژ گ گ ژ: ًمق يٛمقت اعٟم٤ًمن ُمـ احلنة ح٤مت ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ي٘م٤مل

 ٦م وأهؾ اًمٜم٤مرسم٤ملالك ًمٙمٜمف ٓ يٛمقت، وم٘مط قمذاب، يٜمتٝمل ر  اؾمٛمف ُمقت، أج٘مٜم٧م اًمٜم٤مس ُمـ أهؾ اجلٜم

 حلنةوم٠مهؾ اجلٜم٦م يٗمرطمقن ومرطًم٤م قمٔمٞماًم، وأهؾ اًمٜم٤مر يٙم٤مدون يٛمقشمقن ُمـ ا ؛مل يٕمد هٜم٤مك ُمقت فأن

                                      
 ( -2662(، صحٞمح ُمًٚمؿ )6١1١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -هلل سمـ قمٛمرو ، وقمٌد ا(، ُروي هذا إثر قمـ اسمـ قم٤ٌمس 222. ١(، شمٗمًػم اًمٌٖمقي )١4. ٧2اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (2)
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ٟم٤مر شمٕمذب  جمرد يم٤مٟم٧مٚمق ومُمرشم٤مطًم٤م وومرطًم٤م،  ًمٌ٘ملذم أظمرة مل خَيػ اعٟم٤ًمن و قتوضمد اعمواًمٙمٛمد، وًمق 

أرسمع الل ظموم٠من٧م ًمٞمس هٜم٤مك ُمقت، قمذاب ٓ يٜم٘مٓمع،  فًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أن ؛ومٞمٝم٤م وخترج ًمٞم٧ًم ُمِمٙمٚم٦م

 ؾم٤مقم٦م ومٕمٚم٧م يمؾ ر  شمريده صمؿ شمذه٥م اًمٕمذاب اعمٝملم ًمألبد!وقمنميـ 

٠من٧م ٓ شمٕمرف ُمتك ي٠متٞمؽ اعمقت، شمّمؼم ىمٚمٞماًل ن٤مرب أقمدا ك ومُت٘متؾ وم ؛أن شمّمؼم ىمٚمٞماًل  :صم٤منٍ  ُمث٤مل

 وشمذه٥م ًمٚمٜمٕمٞمؿ اًمذي ٓ يٛمٙمـ أن يتّمقره قم٘مؾ إٟم٤ًمن-

 ٜمقن ًمٞمس ومٞمف قم٘مؾ-ومٝمق جمإول  ؾمتخت٤مر؟ اًمٕم٤مىمؾ ؾمقف خيت٤مر اًمث٤م ، أُم٤م اًمذي خيت٤مر ُم٤مذا

ٟم٤مت، سمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ قم٘مقل أصاًل  ٤مًمٙمٗمرةوًمذًمؽ وم   پ قمٜمٝمؿ:  ولذا ىم٤مل اهلل  ،هؿ أطمط ُمـ احلٞمقا

ان سمًٞمط، ظمٚم٘مف وقمٜمد اًمتح٘مٞمؼ هؿ أوؾ سم٤مًمٗمٕمؾ؛ ٕن احلٞمق [اًمٗمرىم٤من] ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ

ٞمئ ًمٌم  ومؽميمف، سمٕم٨م اهلل لؿ رؾماًل ٚمؿ خي٤مًمِػ، أُم٤م اعٟم٤ًمن وم٘مد هُ ومهٙمذا ظُمٚمؼ اهلل يٕمٞمش ويٛمقت، 

يرومٕمقهنؿ إمم اًمٙمامل ويدقمقهنؿ إمم اخلػم وم٠مقمروقا ىم٤مئٚملم: اذهٌقا قمٜم٤م ٟمحـ ٓ ٟمريد اًمرؾمؾ- ودمدهؿ 

 يذهٌقن ًمالٟمٖمامس ذم اًمي واًمٗم٤ًمد، وذم أؾم٤ٌمب اًمٕمذاب وـمريؼ الالك!

 ومال قم٘مؾ لؿ- ؛ؼمونويمراُمتف وهديتف وقمٓم٤م ه ويتٙم يٙمرُمٝمؿ وهؿ يرومْمقن ٟمٕمؿ اهلل يريد أن اهلل

قمغم ُمًتقى اًمٌنم، وم٤معٟم٤ًمن شمًٕمك سمٙمؾ ىمقاك أن ختدُمف وشمٕمٛمؾ ًمف، وهق يرومض اخلػم  وطمتك

 ُمٜمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمنم والالك، ومٝمذا هق ُمث٤مل طمٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة-

ٟمام ٟمٔمرة ذم حمت٤مج أن يٗمٙمر ذم اًمٕمقاىم٥م وأن يٜمٔمر إمم إؿمٞم٤م  ٟمٔمًرا يمٚمًٞم٤م ٓ ٟمٔمرة طم٤مًمٞم٦م، وإ وم٤معٟم٤ًمن

 ت٤مج اعمر  إمم أن يٜمٔمر إمم ُمٕمروم٦م اخلػم واًمنم واًمٜم٤مومع ٟم٘مقل:  شالداي٦م»ة إمم دوقمق ؛وُم٤م ي١مدي إًمٞمفاح ل 

واحلًـ، وأوداده٤م  ٗمعواًمْم٤مر، وًمٙمـ سم٤معمٕم٤م  اًمٙمٚمٞم٦م، اخلػم ذم احل٤مل واح ل، واحلؼ واًمّمالح واًمٜم

و ٘م٘مٝم٤م ًمٞمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٞمحت٤مج اعمر  إمم اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  ؛يم٤مًم٘مٌح واًمٗم٤ًمد واعمية واًمنم

 -احل٤مل واح ل، يٕمٜمل ٟمٔمرة يمٚمٞم٦م، واعمر  ٓ يّمؾ إمم هذه إٓ سمتقومٞمؼ اهلل 

ضمٕمؾ الداي٦م أقمٔمؿ اعم٘م٤مصد قمغم اعـمال.؛ ٕن يمؾ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذم الداي٦م،   واهلل

هيتدي اعٟم٤ًمن  وهل أن شهداي٦م اًمتقومٞمؼ»امه٤م اًمٕمٚمام : ؾمًمذًمؽ ، وقمغم شمقومٞمؼ اهلل  ك الداي٦مُمٌٜمو

ُمًتٛمًرا إمم أن يتج٤موز ُمرطمٚم٦م آظمت٤ٌمر  ٤مًمٚمخػم ومٞمٗمٕمٚمف، وهيتدي ًمٚمنم ومٞمٕمرومف وجيتٜمٌف، ويٙمقن صم٤مسمًت٤م قمٚمٞمٝم

ٟمٕمٝم٤م-  ويٜمجح، هذه الداي٦م ل٤م أؾم٤ٌمب، وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م وُمقا

 ومٕمٚم٘م٧م، ش[اًمٗم٤من٦م ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژه اًمٗم٤من٦م »ومٞمٝم٤م: ىم٤مل زم أطمد اعمِم٤ميخ رؾم٤مًم٦م  يمت٥م

 -ش[4اًمٗم٤من٦م: ] ژ  ٹ ژهق ه اًمٗم٤من٦م »: ىم٤مئالقمٚمٞمٝم٤م 
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؛ ٕن ژ  ٹ ژومٝمل يمٚمٛم٦م  ؛ه اًمٗم٤من٦م وًمٌٝم٤م وىمٚمٌٝم٤م وهل ُم٤م شمٜمتٝمل إًمٞمفئ٤م: ؿمٞم ٟمًٛمَل صح أن  إذا

إطمدى قمنم ُمرة عمـ  :ُمرات ُمتٕمددةأن ي٘مرأه٤م قمغم اعمًٚمؿ ذم اًمٞمقم  ؾمقرة اًمٗم٤من٦م اًمتل أوضم٥م اهلل 

، وواضم٥م قمٚمٞمف أن ي٠ًمل اهلل الداي٦م ـ ي٘مٞمؿ ويتؿ صالشمف ؾمٌٕم٦م قمنم ُمرةي٘مٍم صالشمف يمح٤مٓشمٜم٤م أن، وعم

سمٛم٘مت٣م ىمرا شمف ًمٚمٗم٤من٦م، ومٝمذا اًم١ًمال واًمدقم٤م  اًمقاضم٥م قمغم اعٟم٤ًمن أن يدقمق سمف يمؾ يقم، هؾ يقضمد 

 -ٓ ختي  أن خمّمقص٦مُمقاوع دقم٤م  مظمر يدقمق سمف اعٟم٤ًمن؟ ٓ، مهللا إٓ أن شمٙمقن 

ؿ ديـ اعمر  إٓ سمف؛ ٕن اًمّمالة سمدون وم٤من٦م ظمداج، وُمـ مل ُيّمؾ  ا٤م هذا اًمدقم٤م  واضم٥م وٓ يت ًمٙمـ

 -٤ميٛمٙمـ أن ديٜمف يمٚمف يّمػم ظمداضًم 

ًمٚمقصقل  ٕن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م شمقـمئ٦م ل٤م وشمقؾمٌؾ وذًمؽ ژ  ٹ ژذم ؾم١مال اهلل الداي٦م سم٘مقًمٜم٤م:  هه٤م وم٤مًمٗم٤من٦م

 شم٠مُمؾ مي٤مهت٤م:إًمٞمٝم٤م، وُم٤م سمٕمده٤م شمٙمٛمٞمؾ ل٤م، و

محد هلل أي: إصم٤ٌمت اعمح٤مُمد يمٚمٝم٤م  وهذا(، محد  قمٌدي): ي٘مقل اهلل ژ  ڀ پ پ پ پ ژ

 -ًمف، واحلٛمد هق اًمثٜم٤م  سم٤مجلٛمٞمؾ قمغم اجلٚمٞمؾ 

 صٗم٦م ضم٤مري٦م قمغم اعمٜمٕمقت وهق ًمٗمظ اجلالًم٦م- وصػ هلل  ژپ پژ

 (-أثٜمك قمكم قمٌدي): ومٞم٘مقل اهلل  ژ ڀ ڀ ڀ ژ

وم٤متُم٤م يٙمقن سم٤مًمتٗمريؼ سملم اعمؽمادسملم احلٛمد واًمثٜم٤م ، وهق شمٗمريؼ أؿمٌف  ٗمر.اًم
(1)

٤مًمٗمر. سمٞمٜمٝمام وم ؛

 سمذيمر صٗم٤مت اًمٙمامل واجلامل واجلالل- ـمٗمٞمػ، صمٜم٤م  قمغم اهلل 

(جمد  قمٌدي)يمام ضم٤م  ذم احلدي٨م:  هذه إن ىم٤مل٤م اًمٕمٌد ي٘مقل اهلل   ژ  ٺ ٺ   ٺ ٺ ژ
(2)

- 

 ه إًمٗم٤مظ؛ٚم٘م٦م سم٤معمٚمؽ واًمٕمٔمٛم٦م ويمذا، ويمؾ هذهق ذيمر اًمّمٗم٤مت اعمتٕم اعمجدهذا دًٓم٦م قمغم أن  وذم

 -محد وُمدح هلل  لواًمتٛمجٞمد هاًمثٜم٤م  

يم٠منف ي٘مقل ًمف: ي٤م  ًمٚمٕمٌد أن ي٘مقل هذا، وهذا شمٚم٘ملم ُمـ اهلل  ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژىم٤مل:  صمؿ

                                      
٤م سمف، واًمثٜم٤م : ق اعظم٤ٌمر قمـ اهلل شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت يمامًمف ُمع حمٌتف واًمرو( أن احلٛمد: ه66)ص  شاًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م»أوم٤مد يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  (٧)

 -هق شمٙمرير اعمح٤مُمد

اَلةَ ىم٤مل: ) قمـ اًمٜمٌل  ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 125صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2) ْٛم٧ُم اًمّم  ًَ ،  ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم: ىَم ٌِْدي ٟمِّْمَٗملْمِ سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ قَم

ٌِْدي َُم٤م ؾَم٠َمَل  ٌُْد:  ؛َوًمَِٕم ٌِْدي، َوإَِذا ىَم٤مَل: ژ  ڀ پ پ پ پ ژوَم٢ِمَذا ىَم٤مَل اًْمَٕم ، ىَم٤مَل ژڀ ڀ ڀ ژ، ىَم٤مَل اهلُل شَمَٕم٤ممَم: مَحَِدِ  قَم

ٌِْدي، َوإَِذا ىَم٤مَل:  ٌِْدي ، ىَم٤مَل: جَم  ژٺ ٺ   ٺ ٺژاهلُل شَمَٕم٤ممَم: َأثْٜمَك قَمكَم  قَم ةً ,َدِ  قَم ٌِْدي :َوىَم٤مَل َُمر  َض إزَِم  قَم  ٿ ٿژوَم٢ِمَذا ىَم٤مَل:  ,وَمق 

ٌِْدي َُم٤م ؾَم٠َمَل، وَم٢ِمَذا ىَم٤مَل:  ژٹ ٿ ٿ ٌِْدي، َوًمَِٕم  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹژىَم٤مَل: َهَذا سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ قَم

ٌِْدي َُم٤م ؾَم٠َمَل  ژ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ٌِْدي َوًمَِٕم  (-ىَم٤مَل: َهَذا ًمَِٕم
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ًمٚمٕمٌد ٓ يٛمٙمـ همػمه، وىمد شمٙمٚمؿ قمٚمام  اًمٌالهم٦م  اشمٗم٘مقا قمغم أنف شمٚم٘ملم ُمٜمف  واًمٕمٚمام ، قمٌدي ىمؾ هٙمذا

ومٙم٤من  ؛ئر اًمٖمٞم٦ٌم إمم وامئر اخلٓم٤مب: هق اًمتحقل ُمـ واموآًمتٗم٤مت، شآًمتٗم٤مت» ف يقضمد هٜم٤مقمغم أن

وهذا يًٛمك سم٤مًٓمتٗم٤مت ذم  ومل ي٘مؾ: إي٤مه! ژ ٿ ٿ ژىم٤مل: ، إمم أن يتٙمٚمؿ قمـ هم٤مئ٥م ژپ پ ژي٘مقل: 

وهذه صقرشمف وىمد شمٙمقن ًمف صقر  ٥م،اًمٌالهم٦م، وهق اًمتحقل ُمـ وامئر اًمٖمٞم٦ٌم إمم وامئر اخلٓم٤مب ذم اًمٖم٤مًم

 أظمرى-

ومٝمق  ؛ن ي٘مقل ًمف: إي٤مك ٟمٕمٌد ي٤م اهلل، وإي٤مك ٟمًتٕملمأ شمٚم٘ملم ُمـ اًمٕمٌد أن خي٤مـم٥م اهلل  ژ ٿ ٿ ژ

، واًمثالث أي٤مت إومم يمٚمٝم٤م شمقؾّمؾ إمم اعم٘مّمقد، هٜم٤م أىمّر واقمؽمف سم٠منف يٕمٌد اهلل وأنف يًتٕملم سم٤مهلل 

، ,محد وصمٜم٤م  ومتجٞمد,صٗم٤مت يمامًمف وضمالًمف سم٤معؿم٤مرة إمم أصقل٤م  ذيمرشمقؾمؾ إمم اهلل سم ژ  ٹژوهق 

قد، صمؿ شمقؾمؾ إمم اهلل أيمثر واقمؽماف اًمٕمٌد سم٠منف يٕمٌده ويًتٕملم سمف قمغم قم٤ٌمدشمف، هذا يمٚمف شمقؾمٌؾ إمم اعم٘مّم

ومٝمذا هق يمؾ اًمٗم٤من٦م، وُم٤م ىمٌؾ هذا هق شمقؾمؾ وشمقـمئ٦م وؾمٕمل إًمٞمٝم٤م  ژ  ٹژوُم٘مّمقد هذا يمٚمف هق 

 هل ُم٘مّمقد اًمٗم٤من٦م يمٚمٝم٤م- ژ  ٹژصمؿ  ٞمف،وصػمورة إًم

ط اًموصػ لذا  ژٹڤ ٹ  ٹژ  ذيـ أنٕمؿ اهلل اًمٍماط وٟمٕم٧م ًمف وشمقوٞمح سم٠منف سا

ط اًمٜم٤مس اًمذيـ وٚمقا واٟمحرومقا ُمـ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم، صمؿ اًمٙمالم ذم  قمٚمٞمٝمؿ، سم٠منف همػم سا

ط شمٙمٛمٞمؾ ًمٚم١ًمال، وم٤مًمٗم٤من٦م يمٚمٝم٤م ؾم١مال اهلل  قوه ژ  ٹژًمٌٝم٤م وُم٘مّمقده٤م هل ذم يمٚمٛم٦م ؛ هه٤م واًمٍما

 :الداي٦م سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م الداي٦م وهذا اعم٘مّمقد إقمٔمؿ؛ أن ي٠ًمل اًمٕمٌد رسمف 

 -هداي٦م اًمدًٓم٦م قمغم اخلػم واًمنم •

 -وهداي٦م اعرؿم٤مد ًمٚمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م •

وهداي٦م اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م هذا اًمٕمٚمؿ وهل هداي٦م اًمتقومٞمؼ؛ ٕنف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٕمرف اعمر  اخلػم  •

اًمذي خيٚمؼ ذم ىمٚمٌف هداي٦م  واًمنم وًمٙمـ ٓ يٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤ممه٤م، ومٛمـ اًمذي جيٕمٚمف هيتدي؟! هق اهلل 

اًمٗمٕمؾ، وهذه الداي٤مت  عرادة، ومٝمق قمرف اخلػم وأراده وم٤مًْمت٘مك اًمٕمٚمؿ واعرادة ومقىمُمٕمٞمٜم٦م طم٤مصٚمٝم٤م اع

ٟم٠ًمل اهلل الداي٦م  ژ ٹژومٝمل داظمٚم٦م سم٘مقًمٜم٤م  ژٹڤ ٹ  ٹژيمٚمٝم٤م ُم٘مّمقدة قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل: 

 سمجٛمٞمع أنقاقمٝم٤م-

 ومظمره٤م هداي٦م اًمتثٌٞم٧م قمغم هذا اًمٓمريؼ والداي٦م إمم مظمر ُمراشم٥م اًمٗمقز واًمٗمالح- •

أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن  ژ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژ

 ، فوؾمٜم٦م رؾمقًم فُم١مدي٦م إمم الداي٦م ذم يمت٤مسم ٤مأؾم٤ٌمسمً وؾم٤مئَؾ وضمٕمؾ ًمٜم٤م  ٟمدقمقه وٟم٠ًمخف الداي٦م، واهلل 
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 ٟمت٠مُمٚمٝم٤م ضمٞمًدا وٓيمثػًما ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م ، اًمتل ٟمٛمر اًمٙمثػم ُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م  اهلل ظم٤مص٦م سملم ًمٜم٤موذم اًم٘مرمن 

 :وٓ ٟمٜمتٌف إًمٞمٝم٤م

۞  

، وإذا قمرف اعٟم٤ًمن أنف قمٌد هلل قمٜمدئذ يٕمرف اعٟم٤ًمن أنف ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م وأنف قمٌد هلل  أن

ٟمٗمًف، ويٕمٜمل ذًمؽ أنف قمرف أنف حمت٤مج وُمٗمت٘مر إمم ؾمٞمده وٓ يٕمٛمؾ ر  إٓ سم٢مذن ؾمٞمده  رىمدرف يٕم

اًم٘مقي اًم٘م٤مدر  ؾمٞمدهُمقٓه ورسمف وورو٤مه وٓ يتٛمرد قمٚمٞمف، ويٕمرف أنف وم٘مػم وٕمٞمػ قم٤مضمز ذم ُم٘م٤مسمؾ 

ٕن ي٘مقل: ي٤م رب أن٤م وٕمٞمػ قم٤مضمز وم٘مػم اعمتّمػ سمٙمؾ صٗم٤مت اًمٙمامل، هذه اًمٕمٌقدي٦م شمدومع اعٟم٤ًمن 

 ٞم٤م رب أرؿمد  واهد -ضم٤مهؾ؛ وم

هلل ويًتٙمؼم قمـ قم٤ٌمدشمف يمام يٗمٕمؾ اًمٓمقاهمٞم٧م واجل٤ٌمسمرة اعمتٙمؼميـ وإُمؿ  ُمـ ٓ يٕمؽمف سم٠منف قمٌدٌ  أُم٤م

ًٌ  اًمٙم٤مومرة، ه١مٓ  وم٘مدوا : اعمتٙمؼم يٛمٜمٕمف اهلل ُمـ الداي٦م، ىم٤مل وم٢من ُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م؛ ولذا  ا يمٌػمً  ٤مؾمٌ

اعمتٙمؼم ٓ  ّّمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ   [٧64إقمراف: ] ژ أي٦م-- ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ

  ٿ ژ: اعمًتٙمؼم ٓ هيتدي وؾمٞمدظمؾ اًمٜم٤مر، ىم٤مل ووٓ نُّمؾ ًمف هداي٦م وًمق نّّمؾ قمغم سمٕمض اًمٕمٚمقم، 

 -[هم٤مومر] ژ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 هل اًمٕمٌقدي٦م وقمغم ُم٤مذا ُمٌٜم٤مه٤م؟ ُم٤م

ٌ ده أي: ذًمٚمف،  ُمرضمٕمٝم٤م إمم اًمتذًمؾ واخلْمقع، وُمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م إصكم ُم٠مظمقذة ُمـ ـمريؼ ُمٕمٌد، قم

ٌ د أي: ُُماذًم ؾ ًمًٞمده-  وُمٕم

 اًمٕمٌقدي٦م وُمداره٤م قمغم اًمذًم٦م واخلْمقع- ُمٕمٜمك

أن هيديف وسمح٨م قمـ اخلػم واًمّمقاب  إذا قمرف أنف قمٌد وطم٘مؼ اًمٕمٌقدي٦م جل٠م إمم اهلل  وم٤مًمٕمٌد

، وسمح٨م قمام يٜمجح ويٗمٚمح سمف وي٠ًمل رسمف: ي٤م رب أقمٜم ل، ي٤م وسمح٨م قمـ اًمٌم  احلًـ اًمذي يريض رسمف 

 هذا أهؿ ر -- ٘مٜمل، ي٤م رب أرؿمد -رب ووم

أنف ضم٤مهؾ وقم٤مضمز ويٕمرف أن ٟمٗمًف ٟمٗمًف وم٢مذا قمرف أنف قمٌد ومًٞمٕمرف  ؛يتْمٛمـ أؿمٞم٤م  أظمرى وهذا

ومٞم٠ًمخف  ثػمة ضمًدا متٜمٕمف ُمـ الداي٦م ُمثؾ: القى واًمِمٝمقات، وقمٜمدئذ يٚمتجل  إمم اهلل ُمريم٦ٌم ُمـ أؿمٞم٤م  يم

 ەئ ەئژ: قمٜمف، ولذا ضم٤م  ذم اًم٘مرمن ىمقًمف اهلُل إمم اخلػم اًمذي يرى سمف  ويًتٕملم سمف؛ ًمٙمل يقوم٘مف 

ويرضمع ويٜمٞم٥م ٤مًمذي خيِمك اهلل ويت٘مٞمف وم ؛[هم٤مومر] ژ  ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ژ ،[إقمغم] ژ  وئ  وئ

 -هذا هق اًمذي هيديف اهلل  إًمٞمف--
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ژأوئلؽ ٓ هيدهيؿ اهلل  اعم٘م٤مسمؾ اجل٤ٌمرون واعمتٙمؼمون اًمذيـ ٓ خيِمقن اهلل  ذم

 ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ؛[اًمٜمحؾ] ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ٹ ٹ ٹ

 گ گگ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 -[إقمراف] ژ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ       ڳ گ

ُمٕمؽموًم٤م سم٠منف اعٟم٤ًمن  طم٤مل يمقنسم٤مًمٌح٨م قمـ الداي٦م واخلػم،  ؛اًمٕمٌقدي٦م هلل  :داي٦مأؾم٤ٌمب ال وم٠مول

 ڳ گ ژذم ُمقاوع ُمـ اًم٘مرمن:  ومٚمـ يقوم ؼ، ىم٤مل  قمٌد هلل، طم٘مػم ضم٤مهؾ وٕمٞمػ إن مل يقوم٘مف اهلل 

           خت حت جت يب ىب ژ ،ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ ،ژىب مب خب حب جبژ ،ژڳ ڳ ڳ

ٟمٕمٝم٤م: يم٤مًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واًمٗمًؼ ومٌلم ًمٜم٤م أن هٜم٤مك أؿمٞم ؛[يقؾمػ] ژ  ىت مت ٤م  شمْم٤مد الداي٦م وهل ُمقا

ٟم  ًمٚمٝمداي٦م- عواخلٞم٤مٟم٦م واًمتٙمؼم واًمٕمٚمق ذم إرض، يمؾ هذه ُمقا

ًمٞم٧ًم ُمٕمروم٦م اخلػم وم٘مط، وًمٙمـ أن يٕمرف اخلػم صمؿ يٕمٛمؾ سمف؛ ولذا ذم فمٚمامت احلػمة واًمؽمدد  الداي٦م

ٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م وذم آضمتامع اًمٌنمي ٌتغم ا٤م اعواًمِمٙمقك وقمٜمدُم٤م شم٠ميت ومتـ إومٙم٤مر واعمٜم٤مه٩م اًمتل يُ 

ومٞمقوم٘مف ٓظمتٞم٤مر اًم٘مقل  هيديف اهلل  ًمذيهق ا يواعمْم٤ميؼ  ت٤مج اعمر  طمٞمٜمٝم٤م إمم الداي٦م، واعمقوم ؼ واعمٝمتدِ 

 -اًمّمحٞمح ُمع ُمـ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٝمؿاًمّمحٞمح ويٗمٕمؾ اًمٗمٕمؾ اًمّمحٞمح ويٙمقن ذم اعمٙم٤من 

أضمرى أىمداره يمٚمٝم٤م سم٠مؾم٤ٌمب، أهؿ ؾم٥ٌم هق   ، واهللُمـ اهلل  سمتقومٞمؼ يقومؼ اعمر  لذا؟ يمٞمػ

وـمٚم٥م  سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م يم٤مخلِمقع واخلْمقع واعٟم٤مسم٦م واًمتقاوع واعحل٤مح قمغم اهلل  اًمٕمٌقدي٦م هلل 

ٓ  أنف إن مل هيده اهلل  الداي٦م وآقمؽماف واعىمرار سمجٝمؾ اعٟم٤ًمن ووٕمٗمف وُمًٙمٜمتف واومت٘م٤مره إمم اهلل 

إ  طمرُم٧م اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمز  ؛ي٤م قم٤ٌمديد ُمـ طمدي٨م أيب ذر: )ذم احلدي٨م اًم٘مد اهلل  ىم٤مل ؛هيتدي

، ي٤م قم٤ٌمدي، يمٚمٙمؿ و٤مل إٓ ُمـ هديتف وم٤مؾمتٝمدو  أهديمؿ (وضمٕمٚمتف سمٞمٜمٙمؿ حمرًُم٤م ومال شَمٔم٤معمقا
(1)

أي: اـمٚمٌقا  

 ُمٜمل أن أهديٙمؿ-

ًمٙمـ ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ ذم سمٕمض شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ؾم٥ٌم الداي٦م  ،اًم٥ًٌم اجل٤مُمع أهن٤مشمًتٓمٞمع أن شم٘مقل  اًمٕمٌقدي٦م

اعحل٤مح  ،يمثرة اًمدقم٤م  وؾم١مال اهلل الداي٦م ، هللآومت٘م٤مر واًمتقاوع و، اعٟم٤مسم٦م د، ظمِمٞم٦م اهلل إؾم٤م

ٌد هلل قمغم اًمٕمٌد ذم اًمٕمٌقدي٦م وقمّرومف سم٘مدر ٟمٗمًف وأنف قم ويٗمتح قمٚمٞمف، إذا ومتح اهلل  فقمغم اهلل أن هيدي

ُمٕمؽمف  ذم اجلٛمٚم٦م قمٌد هلل وسمٕمده٤م ٓ خَتػ قمٚمٞمف، إٟمام ىمد يٙمقن اعٟم٤ًمن  فوجل٠م إمم اهلل، اهلل هيدي

                                      
 (-25١١ٚمؿ )صحٞمح ُمً (٧)
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 -ًمف سم٤مًمٕمٌقدي٦م هلل ُمًٚمؿ ظم٤موع 

وطمٙمٛمف وذقمف، أؾمٚمؿ اعٟم٤ًمن وًمٙمـ ومٞمف  ، آؾمتًالم هلل : هق إؾمالم اًمقضمف هلل اعؾمالم

اٟمحراف وومٞمف ُمٕم٤ميص وومًق. وقمّمٞم٤من مل هيتِد ذم أبقاب شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ضمزئٞم٦م وإٟمام اهتدى آهتدا  اًمٙمكم 

ًٓ والٓ نجلٛمٚم٦م ص٤مر ُمًٚماًم ًمٙمٜمف ىمد يٙمقاجلٛمكم، أي ظمْمع ًمإلؾمالم قمغم ا ، ٤مُم٘م٤مًمٞم ٤مشمّمقري ٤مقم٘مدي و٤م

طمرُمف ُمـ أنقاع الداي٦م،  ينمب اخلٛمر ويٗمٕمؾ اعمٜمٙمرات، ومٝمذا اهلل  ٤موم٤مؾم٘مً  ٤م؛ يمٙمقٟمفأو والل قمٛمٚمٞم

ُمـ أضمزا  ُمٜمٝم٤م، أي أن هدايتف ًمٞم٧ًم يم٤مُمٚم٦م، وقمٜمدُم٤م شمٜم٘م٥م إؾم٤ٌمب اًمتل أدت سمف إمم أن ٓ هيتدي 

ٓ سمد أن هٜم٤مك أؾم٤ٌمب، واًم٥ًٌم اجلٛمكم ٓ سمد أن يٙمقن طم٤مًضا وهق ٟم٘مص اًمٕمٌقدي٦م،  آهتدا  اًمٙم٤مُمؾ

ويقوم٘مف، إذا  فهيدي وم٤مهلل  ؛وطم٘م٘مٝم٤م ن٘مٞمً٘م٤م يم٤مُماًل يم٤من أهدى يمؾ ُم٤م يمٛمٚم٧م قمٌقدي٦م اعٟم٤ًمن هلل 

ٟم٘مّم٧م قمٌقديتف ومتٜم٘مص هدايتف سمحًٌٝم٤م، ىمد يٙمقن ُمـ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م سمٕمض ُمـ أي٤مت اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م، 

 -ژڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ :ىم٤مل

، أن  رص اعٟم٤ًمن ذم  ُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م ولذا ًٓ أن ي٘مقم اعٟم٤ًمن سم٤مًم٘مًط، أن يٙمقن ُمٜمّمًٗم٤م قم٤مد

طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م وُمًػمشمف إمم اًمٜمٗمس إظمػم أن يٙمقن ُمـ أهؾ ن٘مٞمؼ احلؼ واًمٕمدل واعٟمّم٤مف واًم٘مٞم٤مم 

وٓ  اوٓ سمٕمٞمد ٤موٓ ىمريٌ ٤مال ئمٚمؿ صدي٘مومسم٤مًم٘مًط ٓ يرى سمٖمػم هذا، يٌتٕمد قمـ اًمٔمٚمؿ سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف 

 -آ ئمٚمؿ أطمدً ا-- قمدوً 

 هق قمدم إقمٓم٤م  اعمًتحؼ طم٘مف، قمدم إقمٓم٤م  إؿمٞم٤م  طم٘مٝم٤م، يمؾ ر  ًمف طمؼ-و: ود اًمٕمدل، اًمٔمٚمؿ

ٟم٘مقل  اضمٞمدً  ئ٤ميمؾ ر  ذم حمٚمف، أي إذا وضمدٟم٤م ؿمٞم: وهق إقمٓم٤م  يمؾ ر  طم٘مف ووْوع سمْمده واًمٕمدل

 ـ هذه، اًمٕمدل ذم يمؾ ر -ضمٞمد، ر  هت٤مز ٟم٘مقل هت٤مز وٟم٘مقل هذه أطمًـ ُم

٤ًٌم اعٟم٤ًمن ذم هذه إُمقر يٕمرومٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ يم٤مًمٔمٚمؿ واًمٕمدل ويٗمر. سمٞمٜمٝم٤م، ًمٙمـ يمقن اعٟم٤ًمن يٚمتزم  هم٤مًم

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: جيٕمٚمف ُمٌدأه اًمذي ٓ  ٞمد قمٜمف أبًدا، أن ي٘مقم سم٤مًم٘مًط، ىم٤مل واذا اعمٌدأ 

نف إذا فَمٚمؿ ومٌ٘مدر فمٚمٛمف يٛمٜمٕمف اهلل ُمـ ئمٚمؿ أبًدا، ويٕمٚمؿ أوأن ٓ ٟم٘مقم سم٤مًم٘مًط،  [٧15اًمٜم٤ًم : ] ژپ

، وإذا ىم٤مم سم٤مًم٘مًط وطم٘مؼ احلؼ ويم٤من ُمع احلؼ الداي٦م، يٍمف قمٜمف اًمتقومٞمؼ، شمرشمٗمع قمٜمف ومتقطم٤مت اهلل 

 اهلل قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واحلًٜم٤مت- ٗمتحهيديف ويقوم٘مف وشم١مدي احلًٜم٦م إمم طمًٜم٦م أظمرى وي وم٢من اهلل 

ٟم إذن، ٟمٕمٝم٤م اًمٔمٚمؿ، وُمٜمٝم٤م اًمٙمٗمر سم٤مهلل إذا يم٤من سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م اًمتقىم ل ُمـ ُمقا ٕمٝم٤م، وُمـ ُمقا

إيمؼم وهق اًمنمك واًمٙمٗمر إيمؼم ومٝمذا أىمَم درضم٤مشمف وهق اخلروج ُمـ الداي٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٙم٤مُمؾ واخلروج 

وصٖمػمه٤م، وُمٜمٝم٤م يمٗمر  ه٤مُمـ اعؾمالم، وان يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٙمٗمر إصٖمر ومٝمق اعمٕم٤ميص، وٚم٦م اعمٕم٤ميص يمٌػم

ومٝمذا سمحًٌف أجًْم٤م ي١مصمر  --ُمـ أضمزا  اًمٙمٗمروقب واعمٕم٤ميص هل ُمـ أنقاع اًمٙمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م ومٙمؾ اًمذٟم
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 سم٤ملداي٦م-

ٟمع الداي٦م،  اخلٞم٤مٟم٦م اؾمت٠مُمٜمؽ قمغم  ود إُم٤مٟم٦م وم٤مهلل  اخلٞم٤مٟم٦م ٕن ؛ٓ هيدي اخل٤مئٜملم ٤مهلل ومُمـ ُمقا

؛ ٟم١مدهي٤مأن قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات يمٚمٝم٤م أُم٤مٟم٤مت، شمٙم٤مًمٞمػ اهلل يمٚمٗمٜم٤م ا٤م واؾمت٠مُمٜمٜم٤م ور ، اًمٕمٌقدي٦م يمٚمٝم٤م أُم٤مٟم٦م، 

ويٜم٘مص طمٔمف ُمـ الداي٦م، ُمٓمٚمقب ُمـ هذا اًمٕمٌد أن  تف٢مذا ٟم٘مّم٧م أُم٤مٟم٦م اعٟم٤ًمن سمحًٌف شمٜم٘مص هدايوم

٤ًٌم ح٤م  ٌف ُمقٓه، وم٢مذا قمٛمؾ سمٕمٙمس ُم٤م  ٌف  يٙمقن قمًٌدا هلل ؾم٤مئًرا ُمع أُمر ُمقٓه ُمٗمْماًل ح٤م يٗمْمٚمف ُمقٓه حم

 ،طمَٙمؿ قمْدل رُمف ُمـ الداي٦م سمٛم٘مداره٤م، واهلل اهلل ومٞمٙمقن ظم٤من اهلل وظم٤من أُم٤مٟمتف وم٢من اهلل يٕم٤مىمٌف و 

 -[اًمٙمٝمػ] ژ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژ: ىم٤مل 

سمٕمض أؾم٤ٌمب الداي٦م، وظمالصتٝم٤م: ن٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م هلل، ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مٓت وذم ُم٤ًمئؾ  هذه

اي٦م يٕمٚمؿ أنف قمٌد هلل إن مل هيده اهلل ٓ هيتدي، يٕمٚمؿ أن الد ؛اًمٗمٙمر وهمػمه٤م يًتٕملم اعٟم٤ًمن اذه اعمٕم٤م 

 ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژُمـ قمٜمد اهلل 

 -[٧١١ , 22يقٟمس: ] ژ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک ژيمٚمٝم٤م ُمـ قمٜمد اهلل  الداي٦م

 -[61: إقمراف]ژ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ ،[اًم٘مّمص]

اعٟم٤ًمن سمف يٕمؽمف -- هذا إُمر هلل ويقوم٘مف ويٕمٞمٜمفا فٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن هيتدي إٓ أن هيدييٛمٓ  إذن،

ذم حلٛمف وقمٔمٛمف وؿمحٛمف،  ٘مؼ قمٌقدي٦م  ٤مذم ٟمٗمًف ويتٛمثٚمف وجيٕمٚمف هزوضًم سمف سمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ ىمقة وي٘مر 

واخلٞم٤مٟم٦م واًمٗمًق. واًمتٛمرد واخلروج قمـ  ٚمؿأن هيديف، يٌتٕمد قمـ اًمٔم ويٚمح قمٚمٞمف ويٚمج٠م إًمٞمف  اهلل 

، ويم٤من ُمع أهؾ اخلػم اخلػم وقمـ الداي٦م قم٤مزًُم٤م أنف إذا فمٝمر ًمف اخلػم ومٕمٚمفومٞمقوم٘مف، يٌح٨م قمـ  أُمر اهلل 

 -أهؿ أؾم٤ٌمب الداي٦م هذه -يقوم٘مف وهيديف- وم٤مهلل 

ٟمع الداي٦م ٟمع قمـ الداي٦م :أجًْم٤م وُمـ ُمقا  :هذه احلج٥م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ سمٕمْمٝم٤م، ومٛمـ اًمٕمقائؼ واعمقا

، قمٚمٞمف شمريمف ٤ميّمٌح صٕمًٌ سمحٞم٨م وي٠مخٗمف  وطمج٤مب اًمٓمٌع، يتٕمقد قمٚمٞمف اعٟم٤ًمن طمج٤مب اًمٕم٤مدة واعًمػ

ويتج٤موزه٤م، طمج٤مب اًمٕم٤مدة واعًمػ ٝم٤م أن يتخٚمص ُمٜم ئاًم ج٥م قمغم اعٟم٤ًمن أن يٙمقن ُمًتٕمًدا دااحلومٝمذه 

 واعمقاوٕم٤مت اًمٌنمي٦م اًمتل شمٙمقٟم٧م ُمـ ظمالل ُمالُم٤ًمهتؿ ًمٌٕمض ذم آضمتامع-

ٟمع الداي٦م:  ُمـ  -اشم٤ٌمع القىُمقا

 متٞمؾ ٟمٗمًؽ إًمٞمف، وهذا شمٕمريػ سمًٞمط ًمٚمٝمقى- أي هتقاه؛ : ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ر القى

إؿمٞم٤م  وهتقى ، وم٤مًمٜمٗمس هتقى اًمراطم٦م ؛اًمذي يٜمٗمٕمٝم٤ممتٞمؾ إمم اًمٌم  اًمذي ييه٤م واًمٌم   واًمٜمٗمس
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ومج٤م ت اًمنميٕم٦م  ؛ايٙمقن هذا اًمذي شمٚمتذ سمف اًمٜمٗمس و٤مر  ٛمٙمـ أن ُمـ اعموًمٙمـ  ،اًمتل شمالئٛمٝم٤م وشمٚمتذ ا٤م

أرؾمٚمٝمؿ اهلل،  ًمذيـواًمرؾمؾ ا ،ؿ سم٤مًمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمع القىقمـ اشم٤ٌمع القى وسُمٕم٨م اًمرؾمؾ يمٚمٝم لسم٤مًمٜمٝم

 واًمٙمت٥م اًمتل أنزل٤م اهلل ضم٤م ت يمٚمٝم٤م مُمرة سمٛمح٤مرسم٦م القى، وٟم٤مهٞم٦م قمـ اشم٤ٌمع القى-

  ائ ائ ى    ى ې ژ: اهلل  ىم٤مل؛ شالقى ود الدى»ود الدى، ي٘مقل اًمٕمٚمام : القى  وضُمٕمؾ

 ،[اًم٘مّمص] ژ  جئ ی ی ی ی ىئ    ىئ ېئىئ ېئ ېئ        ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ

 ژ مت خت حت   جت يب ىب خبمب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی   ی ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ژ

 -[24ص: ]

إُمؿ اًمتل وٚم٧م ويمؾ اًمٜم٤مس اًمذيـ وٚمقا ُمـ أول اًمٌنمي٦م إمم مظمره٤م وٚمقا سم٤مشم٤ٌمع القى، إذا  يمؾ

ه ٟمٗمًف,اشمٌع اعٟم٤ًمن هقى ٟمٗمًف  وراطمتٝم٤م،  يم٤مًمٖمٚم٦ٌم قمغم اخلّمؿ واًمٔمٝمقر واًمري٤مؾم٦م واعمٚمؽ ,أي ُم٤م هتقا

ر، ًمٙمـ  ٓ اًمٜمٗمس ُم٤م شمرشم٤مح سمف وشمٚمتذ ونّمٞمؾ ًمذاهت٤م يمٚمٝم٤م وإن يم٤من قم٤مىم٦ٌم هذه اًمٚمذات الالك واًمٌقا

 -اًمٌم  ومتٗمٕمٚمفهتقى ومتٞمؾ إمم سمؾ شمٗمٙمر! 

ٝم١مٓ  هم٤مرىمقن وم ؛ ًمٚمرؾمؾلمًدا ذم القى ُمثؾ اًمٙمٗمرة اعمح٤مرسمسمحًٌٝمؿ، هٜم٤مك ُمـ هق هم٤مر. ضم اًمٌنم

 وشمريمقا الدى-وم٤مشمٌٕمقا أهقا هؿ ، اؾمتٖمرىمٝمؿ القى وأظمذهؿ ؛ذم القى

ودظمؾ ذم اعؾمالم قمغم اجلٛمٚم٦م ىمد يٙمقن ٓ يزال قمٜمده سمٕمض إؿمٞم٤م   اًمذي أؾمٚمؿ هلل  واعمًٚمؿ

اًمتل يتٌع ومٞمٝم٤م هقاه يم٠من ي٠ميت يتخ٤مصؿ ُمع ؿمخص ويٕمرف أن احلؼ ُمع ظمّمٛمف وًمٙمـ هق يٖمٚمٌف ًمٙمل ٓ 

 ًمنمفًمٔمٝمقر وطم٥م اعمٚمؽ وايٖمٚمٌف ظمّمٛمف؛ ٕنف دظمؾ ذم ٟمٗمًف طم٥م اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اخلّمؿ وطم٥م ا

( يمام أظمؼمٟم٤م اًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦مواًمري٤مؾم٦م، القى وهق ُمـ أؿمد اًمِمٝمقات، ومٝمل )
(1)

- 

ٛمالسمس، ًمٚموم٤مًمٜمٗمس ن٥م هذا وئمٝمر صقرشمف ذم اًمٜم٤ًم  يمثػًما طم٥م آىمتٜم٤م   ؛اًمتٛمٚمؽ وطم٥م

٤مل إًمخ، وم٤مًمٜمٗمس ـمٌٞمٕمتٝم٤م هٙمذا، وأفمٝمر ُم٤م شَمٔمٝمر ذم اًمٓمٗمؾ صمؿ اًمٜم٤ًم ، أُم٤م ذم اًمرضم -ضمٝمزة-وإ

اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٜم٤مس وٜمٞم٦م، ومح٥م اًمتٛمٚمؽ واًم٘مُ  ؛ذم ٟمٗمًف واًمِمخص اًمٙم٤مُمؾ ومٞمزول ُمٜمف هذا ومٞمّمٌح طم٤ميماًم 

اًمٖم٤مًم٥م وأن شمٙمقن اًمري٤مؾم٦م ًمف واعمٚمؽ واًمنمف وأن ي٠مُمر ويٜمٝمك وًمف اًمًٚمٓم٤من، وطم٥م  قيٙمقن هسمحٞم٨م 

وأن يٜمٔمروا  أن يٖمٚم٥م اًمٜم٤مس أظمريـ سم٤معمٕم٤م  أجًْم٤م سم٠من يٙمقن هق اعمٛمدوح دوهنؿ وهق إومْمؾ ُمٜمٝمؿ

 -شاًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م»ا، ويمٚمف يرضمع ويٕمقد حل٥م اًمري٤مؾم٦م إًمٞمف وهٙمذ

                                      
( ومٚمام ؾُمِمؾ قمـ اًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م ىم٤مل: ذك وؿمٝمقة ظمٗمٞم٦مختقف قمغم اُمتف ُمـ سمٕمده ) ( أن اًمٜمٌل ١26١) شاعمًتدرك»( روى احل٤ميمؿ ذم ٧)

ْٟمٞم٤َم وَمٞمُْٗمٓمِرُ ) ـْ ؿَمَٝمَقاِت اًمدُّ دي٨م ٓ يّمح- ًمٙمـ ضم٤م  قمـ : طمشختري٩م اعطمٞم٤م »(- ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ُيّْمٌُِح َأطَمُديُمْؿ َص٤مئاًِم وَمتَْٕمِرُض ًَمُف ؿَمْٝمَقٌة ُِم

 ( ُمًٜمًدا-2١١. 22ٟم٘مٚمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف ) شاًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م: طم٥م اًمري٤مؾم٦م»أيب داود اًمًجًتٜم٤مي أن 
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ٟمٞم٦م يمٚمذة اًمٌٓمـ يم٤مح يمؾ واعمِم٤مرب  وطم٥م اًمِمٝمقات اًمتل شمِمتٝمٞمٝم٤م اًمٜمٗمس سم٤مًمٖمريزة، اًمِمٝمقات احلٞمقا

ومٝمذا ُم٤م شمريده اًمٜمٗمس، وم٤مًمٜمٗمس متٞمؾ إمم اًمراطم٦م وُمؾ  اًمٌٓمـ واخلٛمقل  ؛ًمٗمرجواًمتٚمذذات اًمٌٓمٜمٞم٦م وًمذة ا

اجلٌٝم٦م  مماذه٥م ًمٚمجٝم٤مد إ :اًمٜم٤مقمؿ واحلامم اًم٤ًمظمـ هذا ُم٤م نٌف اًمٜمٗمس، وم٢مذا ىمٚم٧م ًمٚمِمخصواًمٌٞم٧م 

اًمٗمالٟمٞم٦م، ومٞم٘مقل ًمؽ: ٓ أريد ٕن اجلٌٝم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م يمذا ويمذا، أريد اجلٌٝم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م، جي٥م أن ٟمٙمقن حم٘م٘ملم 

 ًمٚمحؼ ومٝمذه يمٚمٝم٤م اومؽماو٤مت، ومٜمحـ ٟم٘مقل: ي٤م إٟم٤ًمن، اؾم٠مل ٟمٗمًؽ ح٤مذا اظمؽمت هذا؟

ٓمٚمٌٜم٤م ُمٜمف أن يٙمقن ذم واخلؼمة اًمٗمالٟمٞم٦م؛ ومجم٤مهد جي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمديف اًمٕمٚمؿ اًمٗمال   ,ُمثاًل , هذا

ومػمومض ويٓمٚم٥م ُمٙم٤من مظمر سمحج٦م أنف ٓ يٜم٤مؾمٌف، ٟم٘مقل: ح٤مذا   ُمٕمٞمٜم٤م؛اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ٕن ًمديف قمٚماًم 

 اظمؽمت هذا آظمتٞم٤مر؟ سمؾ هق جي٥م أن يدىمؼ وي٠ًمل ٟمٗمًف هذا اًم١ًمال-

يم٠منف ؿمخص مظمر يٕمٞمش ُمٕمف و ٤مؾم٥م ومٞمف، ومٞم٘مقل ل٤م: ح٤مذا اظمؽمت  ,يمام ىمٚمٜم٤م,ضمٜمٌٞمف  اًمتل سملم ٟمٗمًف

هذا آظمتٞم٤مر وـمٚم٧ٌم أن شمٙمقن هٜم٤م؟ ومٞم٘مقل: هذا اعمٙم٤من ومٞمف ضم٤ٌمل وأن٤م ٓ أؾمتٓمٞمع أن٤م ُمريض ومال سم٠مس، 

 هذا قمذر ومخرج قمـ اعم١ماظمذة-

قاب: أن٤م أظمت٤مر يمذا قمذر وقمجز، وًمٙمـ ٟم٘مقل: ومتش واؾم٠مل ٟمٗمًؽ، ومٌٕمْمٝمؿ يٕمتذر ومٞمٙمقن اجل ومٝمذا

أو  يقضمد ٟم٤مس خيدُمقٟم٤م وي٘مدُمقا ًمٜم٤م-- ٕنف ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ يمذا وهٜم٤مك اشمّم٤مٓت وشمٚمٞمٗمقٟم٤مت، وهٜم٤مك

! ومٜم٘مقل: هذه ىمّم٤مراه٤م أن شمٙمقن ُم٤ٌمطم٦م، وًمٙمـ هؾ ـمٚم٥م هذا اعم٤ٌمح ,ُمثاًل ,شم٘مديؿ سمٕمض احلٚمقي٤مت 

ٌَؾ  جيٕمٚمؽ اعم١ًموًملم قمٚمٞمؽ وُمـ شمؽمك اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤موؾ اعمٓمٚمقب ُمٜمؽ أن شم١مديف واظمتػم ًمؽ ُمـ ىِم

إؿمخ٤مص اعمٗمؽمض قمٚمٞمؽ اشم٤ٌمع أواُمرهؿ، ىمٞم٤مدة، إُم٤مرة، أُمػم، إُم٤مم، وم٤مظمت٤مرت ًمؽ أن شمٙمقن هٜم٤م، 

اًمذي  ٌف اهلل ويرو٤مه، واعمٗمروض طم٥ًم اًمٜمٔمر  ,اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م,وٟمٔمرت اًمٜمٔمر اعمّمٚمحل 

قمٜمدك اقمؽماض  وم٢مذا يم٤من ؛ومالن يٙمقن ذم هذا اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥مأن شمِم٤مورٟم٤م اعمٗمروض  سمٕمداًمنمقمل 

هٙمـ شمٌديف ودم٤مدل سمف وشم٘مقل ُمثاًل: إن٥ًم أن أيمقن هٜم٤م، وهٜم٤مك ضم٤مٟم٥م مل شمٜمٔمروا  ا مظمرواظمؽمت اظمتٞم٤مرً 

ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف ومٝمذا ضمدل  ّمؾ،  ؛ر  ُمٕملم وهمٗمٚمتؿ قمٜمف ومل شمراقمقه ومٞمف، واىمتٍم ٟمٔمريمؿ قمغم

، ٤ماعم٘مّمقد ومٚمٞمس ُمذُمقُمً ُمـ اجلدل هذا اًمقصقل ًمٚمخػم واًمقصقل ًمٚمحؼ وم٢مذا يم٤من هذا هق  وم٤معم٘مّمقد

سم٤مخلػم وسم٤مًمتل هل أطمًـ، ًمٙمـ إذا يم٤من قمٜمده ؿمٝمقة ظمٗمٞم٦م وجي٤مدل ويٙمثر اًمٙمالم  سمف هٜم٤م ال سم٠مسوم

 ٤منوم٘مد يٙمقن ذًمؽ ٓ ًم٥ًٌم ُمٝمؿ إٓ أن هذا اعمٙم ,ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م,واجلدال، ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ي٠ًمل ٟمٗمًف 

إًمخ، وم٢مُم٤م أن  يمـ وسمٞمقت ُمر ٦م--و هٜم٤مك يقضمد أُم٤مومٞمف راطم٦م ًمف أو ومٞمف أصدىم٤م  يًٝمؾ اًمتقاصؾ ُمٕمٝمؿ أ

ذاه٥م إمم هٜم٤مك ٕيمؾ اًمتقت ومٝمذا ُمـ  ,ُمثاًل ,ح ُٕمر ُم٤ٌمح ومحٞمٜمئذ هذا أُمر ُم٤ٌمح، وم٠من٧م يٙمقن رضم  
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م ومٝمق ىمد   ؛ا يمثػًما ُمـ أضمؾ طمرصف قمغم ُم٤ٌمحاعم٤ٌمح ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم هٜم٤م، اعمِمٙمٚم٦م أنف أطمٞم٤مًٟم٤م شمرك ظمػمً 

ٟمٗمًف وهل ًمذة أنف  ٥م اًمتقت، ٓ طمظ  ًمإلؾمالم، اعؾمالم  طمظ ىمّم٤مراه أنفوأراد أن يتِم٨ٌم سمف، و ٤مُم٤ٌمطًم 

ومؽَمك ظمػًما يمثػًما وشمرك أُمر اجلامقم٦م وأُمر إُمػم ورسمام أدى ضمدًمف  ؛ذاه٥م ٕيمؾ اًمتقتًمـ يٜمتٍم وأن٧م 

 إًمخ- ٘مص أدب ووٕمػ ذم اًم٘مقة اجلامقمٞم٦م--إمم ٟم٘مص اطمؽمام وٟم وإمم ُمِم٤مهم٦ٌم أو إمم ؿِم٘م٤م. أ

ذم ىمّم٤مراه   يمٚمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ أنؽ أن٧م ذاه٥م ًمتح٘مؼ هدف ؿمخيص ُمٗم٤مؾمد يمثػمة ذم إثٜم٤م ومحّمٚم٧م

م، ًمٞمس ُمـ هٜم٤م احلُرُم٦م أو ُم٤م ُم٤ٌمحأنف اًمٜمٝم٤مي٦م  ، ٓ ٟم٘مقل أن طمٌؽ ًمٚمتقت أو إرادشمؽ أن شم٠ميمٚمف أهن٤م طمرا

ًمف  اظمتٞم٤مركي٘م٤مرا٤م دقمقٟم٤م ٟم٘مقل اًمٌم  اًمٖمػم ُمريّض؛ أن٧م سم٥ًٌم إرادشمؽ لذا اعم٤ٌمح وشمٗمْمٞمٚمؽ و

إمم ُمِم٤مهم٤ٌمت وقمدم ـم٤مقم٦م وقمدم اٟمتٔم٤مم إُمر  ,ُمثٚمام ىمٚمٜم٤م,ػًما وأدى شمريمؽ وشمِمٌثؽ سمف شمريم٧م ظمػًما يمث

 وشمٜمٖمٞمّم٤مت وهٙمذا-

، ًمٙمـ اعم٘مّمقد أن قمٛمٚمٜم٤م اجلامقمل ذم اجلٝم٤مدذم  ُمث٤مل يٛمس واىمٕمٜم٤مومٝمذا يٜمتٌف إًمٞمٝم٤م اعٟم٤ًمن،  ومٝمذه

واًمري٤مؾم٦م، ًمذة  اًمٜمٗمس متٞمؾ دائاًم إمم أؿمٞم٤م  ُمٕمرووم٦م متٞمؾ إمم اًمٚمذات، ًمذة اًمراطم٦م، ًمذة اًمٔمٝمقر واًمٖمٚم٦ٌم

ٟمٞم٦م اًمتل هل ًمذة اًمٌٓمـ واًمٗمرج، ًمذة ا هت٤م اًمٖمريزي٦م اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م احلٞمقا وإؾمامع واًمٜمٔمر، اًمٜمٗمس  عمٜم٤مفمرؿمٝمقا

ئع يمٚمٝم٤م وضم٤م ت اًمرؾمؾ وٟمزًم٧م اًمٙمت٥م سم٤مًمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمع القى،  متٞمؾ إمم ن٘مٞمؼ ًمذائذه٤م، ضم٤م ت اًمنما

 ائ ائ ى   ى ې   ې ې ې   ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ژ: ، ىم٤مل اهلل تفوضورة ووضمقب خم٤مًمٗم

يٛمٙمـ أن و ،اعم٘مٞم٤مسوهذا هق اعمٕمٞم٤مر  [اًمٜم٤مزقم٤مت] ژ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 شمٙمقن هذه أي٦م ؿمٕم٤مر-

 اًمٓمٖمٞم٤من: وهق جم٤موزة احلد، ـمٖمك اح٤م : ضم٤موز احلد- ﴾  ۋ ۋ ٴۇ﴿

 ، شم٤مريًم٤م أظمرة-مصمره٤م واؾمتحٌٝم٤م وومْمٚمٝم٤م وشمِم٨ٌم ا٤مأي: قمغم أظمرة،  ﴾   ۉ  ۉ  ۅ ﴿

 اجلحٞمؿ ُم٠مواه- ﴾ى ې   ې ې ﴿

ه وظم٤مًمٗمٝم٤م و ،ظم٤مف ُم٘م٤مم اهلل  ﴾  ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿  ۈئ ﴿هنك ٟمٗمًف قمام هتقا

 -﴾    ېئ ېئ ۈئ

 ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ: قمـ اشم٤ٌمع القى وإُمر سمٛمخ٤مًمٗم٦م القى، ىم٤مل اهلل  اًمٜمٝمل

لقى ود اًمنميٕم٦م ود دائاًم ذم اًم٘مرمن هنل قمـ اشم٤ٌمع القى، وا [اجل٤مصمٞم٦م] ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں

 الداي٦م ود ُم٤م ضم٤م ت سمف اًمرؾمؾ-

ُمـ اًمذيـ أهٚمٙمٝمؿ اهلل يمذسمقا اًمرؾمؾ وقم٤مٟمدوهؿ، اعمؽمومقن وواعمٕم٤مٟمدون ُمـ إُم٦م  اعمٙمذسمقن
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 ەئ                ەئ ائ ائ ى ى ژوأت٤ٌمقمٝمؿ يّتٌٕمقن أهقا هؿ ذم اًم٘مرمن، وصٗمٝمؿ اًمدائؿ أهنؿ اشمٌٕمقا أهقا هؿ 

ئع [حمٛمد] ژ ۇئ وئ وئ قمـ اشم٤ٌمع القى، خم٤مًمٗم٦م القى ضورة  ٜمٝملواًمرؾمؾ سم٤مًم ومج٤م ت اًمنما

 -٤موىمقي   ٤مضمًدا وُمتٕمٜمتً  ٤مووضمقب، ومٞمٜمتٌف اعٟم٤ًمن ًمٚمٝمقى ذم ٟمٗمًف واعمٗمروض أن ُيٗمتش قمٚمٞمف شمٗمتٞمًِم٤م دىمٞم٘مً 

و٧م  :ًمٞمس حمٛمقًدا، ًمٙمـ ٟم٘مقل اًمتٕمٜم٧م شمٗمتٞمًِم٤م دىمٞمً٘م٤م طم٤مزًُم٤م قمـ ُم٤مذا هتقى ٟمٗمًف، وإذا اًمٜمٗمس ُرو 

اقم٦م، قمغم هذا يّمػم ؾمجٞم٦م وم ٤مرٌة سم٤مًمًق ، شمٌ٘مك اًمٜمٗمس دائاًم ظمد  ٞمٝم٤م دائاًم اظمتٞم٤مر اخلػم، ًمٙمـ شمٌ٘مك اًمٜمٗمس أُم 

ومٞمٙمقن اعٟم٤ًمن دائاًم  ,هٙمذا ـُمٌٕم٧م,وًمذائذه٤م  ئزه٤مشمٌ٘مك اًمٜمٗمس ومٞمٝم٤م دائاًم اًمٜمزقم٦م متٞمؾ إمم ؿمٝمقاهت٤م وهمرا 

ذم اًمتِم٤مور ذم  ,ُمثاًل ,ُمٜمتًٌٝم٤م ًمٜمٗمًف ولذا ٓ يتٙمٚمؿ ذم ر  قمٜمده ومٞمف هقى، طمتك ذم طم٤مًم٦م اًمِمقرى 

٤مطمزم ًمٜمٗمًؽ ىمؾ: أن٤م هذا اعمقوقع ٓ أؾمتٓمٞمع اًمتٙمٚمؿ ومٞمف؛ وماعم٠ًمخ٦م قمٜمدك ومٞمٝم٤م هقى يم٤مٟم٧م إُمقر، إذا 

هذا ُمـ قم٘مؾ وهذا ضمٞمد،  -ص٤مدر قمـ ن٘مٞمؼ ودمرد- ٤م سمف وم٠مظم٤مف أن يٙمقن يمالُمل همػمٕن قمٜمدي شمٕمٚمٌؼ ُم  

أؾمتٓمٞمع أن أتٙمٚمؿ ذم هذا، يٕمتذر قمٜمف، ـمًٌٕم٤م إذا اعٟم٤ًمن أنف إذا ؿُمقِور ذم أُمر ويم٤من ًمف ومٞمف هقًى ىم٤مل: ُم٤م 

دىمٞمً٘م٤م  اٟمت٤ٌمًه٤ميم٤من هٜم٤مك جم٤مل، ًمٙمـ أطمٞم٤مًٟم٤م ٓ سمد أن يٙمقن ًمؽ ىمقل، ًمٙمـ يٜمتٌف اعٟم٤ًمن ًمٚمٝمقى ذم ٟمٗمًف 

 ضمًدا ضمًدا-

ذم ُم٠ًمخ٦م اشم٤ٌمع القى، يٛمٙمـ أن ٟم٘مرأه٤م قم٤ٌمرٍة ٓسمـ رضم٥م اىمتٜمّمتٝم٤م  لؿ شمدىمٞم٘م٤مت ذم هذا، ذم اًمٕمٚمام 

ذم ُم٠ًمخ٦م آظمتٞم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م واظمتالف اًمٜم٤مس ذم اًمٗمٙمر أن، هٜم٤م أجًْم٤م 

وىمٚمٞمؾ هؿ،  وإـمروطم٤مت اًمتل يٓمرطمٝم٤م اًمٜم٤مس إهقا  يمثػمة ذم هذا، وٓ يًٚمؿ إٓ ُمـ ؾمٚمٛمف اهلل 

قمل  قمل إٟم٤ًمن أنف ؾم٤ممل ُمـ القى أبًدا؛ ٕن هذه ٟمٗمس اعٟم٤ًمن سملم ضمٜمٌٞمف يمقن اعٟم٤ًمن يد  ي٘مقل: وٓ يد 

وأنف  يًداهذا أضمٝمؾ اخلٚمؼ! ًمٙمـ قمغم اعٟم٤ًمن أن يٕمرف أنف ُمٌتغم اذا اسمتالً  ؿمد -أن٤م ٓ أتٌع القى-

 يٖمٚمٌف القى-أن ٛمٙمـ ومٛمـ اعم، وٕمٞمػ إٓ ُمـ يقوم٘مف اهلل 

 ويٕمٞمٜمف- ل٤م، ومٞمقوم٘مف اهلل  ٤مهذه إؿمٞم٤م  ومٞمٙمقن ُمٜمتٌٝمً اعٟم٤ًمن قمرف  ومٚمق

ْٶا ايؾدك ٜٓٛض يٮؽٝا٤ ٗ ْٛضڇٙ َٔ أسز اؿنٛص: ٜا ؽٝخ، ٗ ا ع٪اٍط تباع ايٓؿػ ي٣ًٛٗ، أسٝا

ست٢ يٛ َا بُٝٓا ا٭َرل ٜٓٛض إٍ ْٛض٠ أخض٣  -خاف١ ٗ ايعٌُ اؾٗارٟ-أْٗا َقًش١ أٚ ؾا٥ز٠ 

، اؾايؾدك ٖشا ؼضن٘ ٖشٙ ا٭َٛص ؾٝشٖب إٍ َا ٜضاٙ َٓاعبٶ ;ناْت ؾٝٗا َقًش١ ٚاٖض٠

: ٖٛ دايػ ٗ َٓڀك١ٺ َا يٝػ بٗا عٌُ اٯٕ، ٖٚٛ ٜٓٛض إٍ اايشٟ ٜعًُ٘ ٖٛ اـرل، َجًڄ ٘ٚا٭ؾنٌ أْ

ٖشٙ ٚاٖض٠ بٗا عٌُ ؾرلٜز إٔ ٜشٖب إٍ ايكتاٍ ٚاـرل، بُٝٓا دًٛع٘ ٖٓا  يٝعٌُ بٗا.. َٓڀك١ ثا١ْٝ

يٛ فدل ٚاـرل غرل ٚاٖض ي٘ نإ عٝٓتر أنجض ٖا عٝٓتذ٘ ٗ إٓڀك١ ايجا١ْٝ، ؾٗٛ ٜٓٛض بٗشٙ 

 ص!ٓع ٖ٪٤٫ اٱخ٠ٛ بٗشا ا٭َض; يهٔ نٝـ ْغتڀٝع تكايٓٛض٠

 ,ُمثاًل ,؟ هٜم٤م ظمػم وهٜم٤م ظمػم، ٟمحـ ٟمٌتغم اذا يمثػًما ذم قمٛمٚمٜم٤م، هذا أخ ٝم٤مػم ومٞمُم٤م ُمراشم٥م اخل :انشٍد
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أن٤م ي٤م ؿمٞمخ أريد أن  ووٕمٜم٤مه ٟمحـ هٜم٤م ىمٚمٜم٤م ًمف اقمٛمؾ هٜم٤م إدارًي٤م اقمٛمؾ ذم اعمٙمت٥م أو ذم اًمقرؿم٦م، ومٞم٘مقل:

٤ًٌم ًمرذيٚم٦م سمؾ ؛ ومٝمق ه٥م إمم ظمػمح٤مذا اجلٌٝم٦م؟! هق ذا ومٜم٘مقل ؛أذه٥م ًمٚمجٌٝم٦م ومْمٞمٚم٦م وظمػم إمم ًمٞمس ذاه

وقمٛمؾ ص٤مًمح، ًمٙمـ ٟمحـ ٟمٔمرٟم٤م وشمٌلم  ًمٜم٤م ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر وُمـ ظمالل اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل 

وُم٤م يدل قمكم اًمنميٕم٦م وسم٤مًمتِم٤مور واًمدراؾم٦م شمٌلم  ًمٚم٘مٞم٤مدة أنؽ أن٧م اعمٗمروض أن شمٙمقن هٜم٤م؛ ٕنؽ 

واعمًٚمٛمقن واجلٝم٤مد واعمج٤مهدون هٜم٤م ذم اًمقرؿم٦م  ؾمالمحمت٤مج ًمؽ اعُمٜم٤مؾم٥م وحمت٤مضمقن ًمؽ ٟمحـ هٜم٤م، 

,، ويٛمٙمـ أن ٟمحت٤مضمف ذم اعقمالم ذم اعمجٚم٦م ٤مل ذم اًمقرؿم٦م، ضمٚمقس وصٜم٤مقم٦م أؿمٞم٤م وشمّمؼم ٓ يقضمد ىمت

ن أن يٙمقٟمقا ذم قُمـ اًمٜم٤مس ُم١مهٚم ومٙمثػمٌ  ؛ذم اعمجٚم٦ميُمثر إظمقة  ٟمحت٤مجومٜمحـ ٟم١مؾمس ًمٚمٛمجٚم٦م و ,ُمثاًل 

حمت٤مضمقٟمف طمتك وإن يم٤من قمٛماًل ىمٚمٞماًل يمجامقم٦م حمت٤مضم٦م أن  ؛ويٜمت٩م ذم هذه اعمجٚم٦م وناعمجٚم٦م يٙمتٌقن ويٗمٙمر

يٙمقن قمٜمده٤م جمٚم٦م، ح٤مذا؟ ٕهن٤م ُمٜمؼم ُمـ ظمالل٤م ٟمحـ ٟمدقمقا وٟمحرض وٟم٘مقل سمٕمض إومٙم٤مر، وم٠من٤م أريد 

أن أيمت٥م أومٙم٤مًرا، أجـ أيمتٌٝم٤م؟! ومٜمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٔمٝمر يمؾ يقم ذم اًمِم٤مؿم٤مت وٟم٘مقل أومٙم٤مرٟم٤م، ُمثؾ ُم٤م 

 ٤معمجٚم٦م ُمٝمٛم٦م-؛ وم٤مسمر ُمٕمٞمٜم٦م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتحدث ومٞمٝم٤مىمٚمٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م أنف جي٥م أن يٙمقن هٜم٤مك ُمٜم

هٜم٤مك ؿمخص همػم ُم٘متٜمع وًمٙمـ ٟمح٤مول إىمٜم٤مقمف ومٞم٠ميت وجيٚمس وي٘مٚمؼ وي٘مقل: أن٤م ضم٤مًمس هٙمذا ـمٞم٥م؛ 

- ومٜم٘مقل ًمف: اصؼم، وًمٙمـ هٙمـ أجًْم٤م ٟمٕمٓمٞمؽ ومرصتؽ ذم -أيمت٥م وم٘مط وم٠من٤م أريد ضمٝم٤مد أريد ضمٌٝم٦م ىمت٤مل

ًدد وٟم٘م٤مرب ُمراقم٤مة حل٤مضمتؽ أن شم٘م٤مشمؾ وختقض دمرسم٦م ضمٝم٤مدي٦م، وحمت٤مج أجًْم٤م ًمؽمسمٞم٦م ٟمٗمًؽ اخلط ٟم

ويمذًمؽ ًمٚمؽمويح قمـ ٟمٗمًؽ، ًمٙمـ هق اظمتٞم٤مره ٕن يذه٥م ًمٚمجٌٝم٦م ٟم٤مشم٩م قمـ حمٌتف وهمٚم٦ٌم طم٥م  ًمٚمجٝم٤مد

 اًم٘مت٤مل قمغم ٟمٗمًف وم٘مط، ًمٞمس ٟم٤مفمًرا إمم أن اخلػم هٜم٤م، هذا ظمػم وهذا ظمػم ًمٙمـ ظمػم اخلػميـ هق أن أيمقن

 هٜم٤م-

، وأن٤م ,اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل هق اًمذي اظمت٤مر,أن أيمقن هٜم٤م واظمت٤مرت زم اجلامقم٦م اجلامقم٦م أُمَرشْمٜمل  أن سمدًمٞمؾ

اعٟم٤ًمن أن وم٤معمٗمروض  ؛ضمٕمٚمٜمل أظمت٤مر هذا اجل٤مٟم٥م وإرداهت٤مقم٘مكم اًمقطمٞمد وهق هم٤مًم٥م قمغم هقى ٟمٗمز 

هق إذا ـم٤مل  نفٓ سم٠مس أ خيت٤مر اجل٤مٟم٥م اًمذي اظمت٤مرشمف ًمف اجلامقم٦م ويّمؼم قمٚمٞمف ويٕمٚمؿ أنف هق اخلػم، ًمٙمـ

اًمقىم٧م إذن هٜم٤مك ُمدة وهٜم٤مك ومرص٦م أنف هق يٓمٚم٥م هٙمـ ؾمٜم٦م صمؿ سمٕمده٤م يذه٥م ًمٚمجٌٝم٦م اعمقؾمؿ اًم٘م٤مدم ُمـ 

وشمتٞمن، إُمقر ًمٞم٧ًم صٕم٦ٌم ًمٙمـ ٓ يتٕمٜم٧م  ةروومٝمذا هم٤مًم٥م ُم٤م  ّمؾ ومٞمف اعمِم٤م؛ سم٤مب دمديد اًمٜمٗمس

إٓ  عٟم٤ًمنآ يٙمتًٌٝم٤م  ؛رسمقي٦م يمٌػمةشم ًمٚمجٌٝم٦م هق شمرسمٞم٦م ًمٜمٗمًف، ومٞمف ُمٕم٤منٍ طمتك دظمقًمف  فاعٟم٤ًمن؛ ٕن

سم٤معمامرؾم٦م اًم٘مت٤مًمٞم٦م، وومٞمف قم٤ٌمدة يمٌػمة يذو. طمالوهت٤م وـمٕمٛمٝم٤م ويامرؾمٝم٤م ويٜم٤مل أضمره٤م وومٞمف شمرويح قمـ 

 ٟمٗمًف أجًْم٤م؛ طمتك ٓ ي٘مٚمؼ ذم ُمٙم٤من واطمد ٕن ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اعٟم٤ًمن  ٥م اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ واًمتٜمقيع-

ه٤م ١مئ٦م وشمٌلم ًمؽ ظمٓمأج٧م أن اجلامقم٦م خمٓمئ٦م ُمئ٦م سم٤معمأن خت٤مًمػ ٟمٗمًؽ، مهللا إٓ إذا ر واعمٗمروض
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سمٕمدم ظمروضمؽ ًمٚم٘مت٤مل، ًمٙمـ هذا ذم طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م أن جيزم اعٟم٤ًمن أن اجلامقم٦م خمٓمئ٦م هٜم٤م، ومحٞمٜمئٍذ هٙمـ 

اًم٘مٞم٤مدة طمتك  ٞمٝم٤مجي٤مدل سم٘مقة وًمٙمـ يٌ٘مك ذم اًمٜمٝم٤مي٦م جي٥م قمٚمٞمف أن يٓمٞمع ٕن إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م شمٓم٤مع ومأن 

ٛمـ ومذا ول ؟شأجـ اخلػم»ٕمروم٦م وىمقة اًمٕمٚمؿ سماٝم٤م، ومٝمذه إُمقر ُمٌٜمٞم٦م قمغم ىمقة اعموإن رأى اعٟم٤ًمن ظمالوم

ًمٜمل دُ  --يٙمقن ؿمٕم٤مرٟم٤م ذم وٞمع أُمقر طمٞم٤مشمٜم٤مهذا اعمٗمروض أن  شأجـ اخلػم ومٜمٗمٕمٚمف»اًمِمٕم٤مرات اًمتل أقمددهت٤م 

 قمغم اخلػم وم٘مط وأن٤م أومٕمٚمف-

شم واحلٙمؿضم٤مُمع اًمٕمٚمق»اسمـ رضم٥م ذم  ي٘مقل
(1)

ٜم٤مس ذم ُم٤ًمئؾ اًمديـ ويمثر وح٤م يمثر اظمتالف اًم»: 

أنف يٌٖمض هلل  ئمـ؛ شٝمؿ، ويمؾ ُمٜمٝمؿ ُئمٝمر أنف يٌٖمض هللشمٗمرىمٝمؿ، يمثر سم٥ًٌم ذًمؽ شم٤ٌمهمْمٝمؿ وشمالقمٜم

يٜمتٌف اعٟم٤ًمن أن و ٥م ذم اهلل وأطمٞم٤مًٟم٤م هيجره؛ ٕنف خي٤مًمػ ُمذهٌف ومٝمق ًمٞمس هلل قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ، وماٞمج٥م 

 -لذا

ذورا، وىمد ٓ يٙمقن ُمٕمذورا، سمؾ يٙمقن ُمتٌٕم٤م ُمٕم ,اًمذي يٌٖمْمف ذم اهلل,وىمد يٙمقن ذم ٟمٗمس إُمر »

ه، ُم٘مٍما ذم اًمٌح٨م قمـ ُمٕمروم٦م ُم٤م يٌٖمض قمٚمٞمف أن يٙمقن اعٟم٤ًمن اًمذي شم٘مقل أن٧م قمٜمف  حتٛمؾومٞم شلقا

ىمد يٙمقن ُمٕمذوًرا ذم ٟمٗمس إُمر؛ ٕنف مل يٕمرف احلؼ واضمتٝمد وًمٙمٜمف مل يّم٥م ًمٙمٜمف ُمٕمذور،  شأبٖمْمف هلل»

ه ُم٘مًٍما ذم اًمٌح٨م قمـ ُمٕمروم٦م ُمريد ًمٚمخػم سم٤مطم٨م ًمف سم٤مدر ذم ـمٚمٌف ًمٙمٜمف مل  يقومؼ ًمف، وىمد يٙمقن ُمتًٌٕم٤م لقا

 احلؼ-

أن هذا  اًمٖم٤مًم٥م شوم٢من يمثػما ُمـ اًمٌٖمض يمذًمؽ إٟمام ي٘مع عمخ٤مًمٗم٦م ُمتٌقع ئمـ أنف ٓ ي٘مقل إٓ احلؼ»

وم٘م٦م اعٟم٤ًمن عمتٌقع ًمف ُمـ إُم٤مم أو قم٤ممل أو ؿمٞمخ ئمـ أنف ٓ ي٘مقل إٓ احلؼ، ومٞمٕمٛمؾ اذا  ؾمٌٌف هق ُمقا

 ُمتامهًٞم٤م ويم٠من احلؼ هق ىمقل ؿمٞمخف أو إُم٤مُمف، وًمٞمس يمذًمؽ-ومٞمّمػم احلؼ 

وهذا اًمٔمـ ظمٓم٠م ىمٓمٕم٤م، وإن أريد أنف ٓ ي٘مقل إٓ احلؼ ومٞمام ظمقًمػ ومٞمف، ومٝمذا اًمٔمـ ىمد خيٓمئ »

يٙمقن احل٤مُمؾ إمم اعمٞمؾ إمم  ىمد شويّمٞم٥م، وىمد يٙمقن احل٤مُمؾ قمغم اعمٞمؾ جمرد القى، واعًمػ، أو اًمٕم٤مدة

: هذا ىمقل ىمقُمل وُمِم٤مخيل وُمدرؾمتل وُمِم٤مخيٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م وم٤معٟم٤ًمن  ٥م ىمقل ُمٕملم هق جمرد القى ُمثاًل 

 أن يٙمقن ُمع ىمقُمف ويٛمٞمؾ إمم أن خيت٤مر ُم٤م قمٚمٞمف ىمقُمف-

ويمؾ هذا ي٘مدح ذم أن يٙمقن هذا اًمٌٖمض هلل، وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعم١مُمـ أن يٜمّمح ٟمٗمًف، ويتحرز ذم »

 شومٞمام هنل قمٜمف ُمـ اًمٌٖمض اعمحرمهذا هم٤مي٦م اًمتحرز، وُم٤م أؿمٙمؾ ُمٜمف، ومال يدظمؾ ٟمٗمًف ومٞمف ظمِمٞم٦م أن ي٘مع 

ىمقل يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس: أن٤م أبٖمض ومالن ذم اهلل، وذم احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد اًمتٗمتٞمش دمده يٌٖمْمف؛ ٕنف  يٜمت٘مدومٝمق 

                                      
 (-24١. 2( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )٧)
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د اهلل ورى اهلل  ، سمؾ ٕنف ظم٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف، هق خي٤مًمػ ُمذهٌف ٓ عمجرد أنف ظم٤مًمػ احلؼ وظم٤مًمػ ُمرا

وُمِم٤مخيل وقمٚمامئل وىمقُمل  عمدرؾمتلأو ٕنٜمل أن٤م شم٤مسمع  ,ُمثاًل ,ظم٤مًمٗمٜمل ٕنٜمل أن٤م رأجل يمذا وم٠من٤م أبٖمْمتف 

وإًمٗم٦م اًمتل سمٞمٜمل وسملم ىمقُمل ذم هذا اًم٘مقل وهمػمه٤م واًمٕم٤مدة اًمتل ٟمحـ ُمٕمت٤مديـ قمٚمٞمٝم٤م وم٠من٤م أبٖمْمف 

ي٘مقل ًمؽ أ  وم٘مد  ؛، ومٝمذه اعٟم٤ًمن  ؽمز ُمٜمٝم٤م، ويمذًمؽ أجًْم٤م اعمح٦ٌمهلل اوادقمٞم٧م أنٜمل أبٖمْمف ٕضمؾ 

ي٘مع يمثػًما، ولذا ٓ يٜمٌٖمل اًمتنع ذم أن اعٟم٤ًمن  ٌؽ أو ٓ  ٌؽ ذم  أجًْم٤م أطمٌؽ ذم اهلل ي٤م أظمل وهذا

اهلل ًمٙمـ ي٘مقل٤م قمـ ن٘مٞمؼ، وإن ىم٤مل٤م ي٘مقل٤م قمـ ومٕمؾ قمرف أن ص٤مطمٌف يًتحؼ أن  ٥م ذم اهلل، واًمٌٖمض 

 أؿمد-

ًٓ ُمرضمقطًم٤م وي» ٙمقن وه٤م هٜم٤م أُمر ظمٗمل يٜمٌٖمل اًمتٗمٓمـ ًمف وهق أن يمثػًما ُمـ أئٛم٦م اًمديـ ىمد ي٘مقل ىمق

وٓ يٙمقن  ,ُمٖمٗمقر ًمف,ومٞمف جمتٝمًدا ُم٠مضمقًرا قمغم اضمتٝم٤مده ومٞمف ُمقوققًم٤م قمٜمف ظمٓم١مه  ,هق هذا اعُم٤مم,ومٞمف 

ًٓ رسمام يٙمقن ظمٓمً  يٕمٜمل ش٘م٤مًمتف شمٚمؽ سمٛمٜمزًمتف ذم هذه اًمدرضم٦ماعمٜمتٍم عم ذم ٟمٗمس إُمر،  ٤مقمٜمدٟم٤م إُم٤مم ىم٤مل ىمق

هذا ُم٤م  وزره وًمٙمـٗمقر ًمف حمٓمقط قمٜمف أي ذم احل٘مٞم٘م٦م هذا اًم٘مقل ظمٓم٠م ٕن هق هذا اعُم٤مم اًمٕم٤ممل جمتٝمد ُمٖم

أدى إًمٞمف اضمتٝم٤مده ًمٞمس ُمالًُم٤م ذم ذًمؽ وهق ُمٕمذور سمؾ ُم٠مضمقر ًمٙمـ اعمتٌع ًمف ويٙمقن اعمٜمتٍم عم٘م٤مًمتف ُمـ 

، ي٠ميت ؿمخص ُمٜمتٍم ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واح٤مًمٙمٞم٦م يٌدأ  ت٤ٌمع،اًمٜم٤مس، ُمـ إ ًٓ ُمثاًل: اعُم٤مم ُم٤مًمؽ ىم٤مل ىمق

وهق ُم٠مضمقر حمٓمقط قمٜمف وزره، ُمٖمٗمقر ًمف وجمتٝمد مل  ااضمتٝم٤مدً امًمؽ ىم٤مل هذا اًم٘مقل وميٜمتٍم لذا اًم٘مقل، 

يّم٥م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمٗمس إُمر ومٚمف أضمر واطمد، ًمٙمـ اعمٜمتٍم عم٘م٤مًمتف ٓ يٙمقن سمتٚمؽ اعمٜمزًم٦م؛ ٕن 

يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ آٟمتّم٤مر عمذهٌٝمؿ، عمذه٥م إُم٤مُمٝمؿ، عمذه٥م سمٚمدهتؿ ح٤م قمٚمٞمف ىمقُمٝمؿ 

 ؿ وُمدرؾمتٝمؿ-واظمتٞم٤مرهؿ وهٙمذا وُمِم٤مخيٝم

 ىمد ٓ يٜمتٍم لذا اًم٘مقل إٓ ًمٙمقنوٓ يٙمقن اعمٜمتٍم سمٛم٘م٤مًمتف شمٚمؽ سمٛمٜمزًمتف ذم هذه اًمدرضم٦م؛ ٕنف »

سمحٞم٨م ًمق أنف ىمد ىم٤مًمف همػمه ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ واًمديـ ح٤م ىَمٌِٚمف وٓ  ؛ىمد ىم٤مًمف ,اعُم٤مم اًمذي اشمٌٕمف هق, ُمتٌققمف

وم٘مف وٓ قم٤مدى ُمـ ظم٤مًمٗمف اٟمتٍم ًمٚمحؼ سمٛمٜمزًم٦م ُمتٌققمف  إٟمامهذا ئمـ أنف وهق ُمع  ،اٟمتٍم ًمف وٓ وامم ُمـ يقا

,ومخٓم١مه ُمٕمذور ومٞمف,وًمٞمس يمذًمؽ، وم٢من ُمتٌققمف إٟمام يم٤من ىمّمده آٟمتّم٤مر ًمٚمحؼ، وإن أظمٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده 

ه ح٤م ئمـ أنف احلؼ إرادة قمٚمق ُمتٌققمف وفمٝمقر يمٚمٛمتف أنف ٓ يٜم٥ًم إمم اٟمتّم٤مرُ  ، وأُم٤م هذا اًمت٤مسمع وم٘مد ؿم٤مَب 

 هيدي ُمـ يِم٤م  إمم وم٤مومٝمؿ هذا وم٢مٟمف ومٝمؿ قمٔمٞمؿ واهلل ؛ؼد آٟمتّم٤مر ًمٚمحاخلٓم٠م، وهذه دؾمٞم٦ًم شم٘مدح ذم ىمّم

 -ـها شساط ُمًت٘مٞمؿ

وم٤معٟم٤ًمن يٜمتٌف أؿمد  ؛ٚمٛمذاه٥م وًممرا  وًمٚمٛمدارس وًمٖمػمه٤مآٟمتّم٤مر ًمٚمٛم٘م٤مٓت وًم: وم٤معم٘مّمقد

ٚمام  ذم هذا وإٓ ومٙمالم اًمٕم ،آٟمت٤ٌمه واًمٕمٚمام  دائاًم يٜمٌٝمقن قمغم هذا، واًمٕم٤ٌمرات اًمتل قمثرٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م أبرزٟم٤مه٤م
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اظمتٞم٤مر ُمٕملم، ٓ ًمٙمقٟمف أو ًمرأي ُمٕملم أو يمثػم يمالم اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ، يٜمتٍم اعٟم٤ًمن أطمٞم٤مًٟم٤م ًم٘مقل 

هق احلؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م، ًمٙمـ ًمٙمقن ُمتٌققم٦م إُم٤مُمف ىم٤مل سمف أو و٤مقمتف، ٟمحـ أن قمٜمدٟم٤م اجلامقم٤مت، هذا 

ىم٤مل يمذا وٟمحـ وُمِم٤مخيٜم٤م---! ٓ، أن٧م  اظمتٞم٤مره٤م وشم٘مقل اذا اًم٘مقل، اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ىم٤مل يمذا واًمِمٞمخ ومالن

ًٓ جي٥م أن شمٗمتش وشم٠ًمل: ح٤مذا شمٜمٍمه؟ ح٤مذا شم١ميده؟ ح٤مذا  شمٜمتٍم ًمٚمحؼ وشمٙمقن ُمع احلؼ وإذا ٟمٍمت ىمق

 شمٗمْمٚمف؟ ح٤مذا ختت٤مره؟ ح٤مذا متٌم قمٚمٞمف؟ ومٝمذا ر  ه٤م يتٕمٚمؼ سم٤مشم٤ٌمع القى-

 ٌف لذا القى، ٟمٙمتٗمل اذا اًم٘مدر-ٜمٜمتوم ف؛ـ اشم٤ٌمقمُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م خم٤مًمٗم٦م القى واًمتحرز ُم: إذن

 مهللا وسمحٛمدك، أؿمٝمد أٓ إ  إٓ أن٧م، أؾمتٖمٗمرك وأتقب إًمٞمؽ- ؾمٌح٤مٟمؽ
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إن ؿم٤م  ,ذم هذه اعمج٤مًمس؛ طمتك شمٙمقن ًمٜم٤م ٓ قمٚمٞمٜم٤م، شمٙمقن  أذيمر ٟمٗمز وإي٤ميمؿ سم٢مظمالص اًمٜمٞم٦م هلل 

اًمتٝمٞم١م وغم اًمؼم واًمت٘مقى، وإصالح أنٗمًٜم٤م، ُمدارؾم٦م اًمٕمٚمؿ واًمتٕم٤مون قمٟمٜمقي جم٤مًمس ُم٤ٌمريم٦م،  ,اهلل

 عصالح أُمتٜم٤م، واًمتزود سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واعمٕم٤مرف، ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ-

ذم اًمٙمقن، أو مي٤مشمف  ذم اًم٘مرمن اًمٙمريؿ شمٙمرر يمثػًما أن مي٤مت اهلل  ؛قمغم ُمقوقع الداي٦م ٤مقمٓمٗمً 

ٞمٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وأن أي٤مت ٓ شمٜمٗمع ذم سمٕمض أهن٤م ٓ شمٜمٗمع إٓ أصٜم٤مف ُمٕم --اًمًٛمٕمٞم٦م اًمتل ضم٤م  ا٤م اًمرؾمؾ

يٜمتٗمٕمقن  يمثػمة وًمٙمـ اًمٜم٤مس ٓ يٜمتٗمٕمقن ا٤م إٓ ىمٚمٞمال اعمرات، ٓ شمٜمٗمع سمٕمض اًمٜم٤مس، وأن مي٤مت اهلل 

 ذم سم٤مب اعمٕم٤م  أىمّمد- ؛رمنا٤م، هذا يمثػم ذم اًم٘م

وىمقًمف  [يقؾمػ] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ: ٘مقًمف يم

 :ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ژ، [يقٟمس] ژ  ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ژ 

 وهذا يمثػم ضمًدا- [،يقٟمس] ژ  مئ    حئ جئ ی ی ی ی ىئ    ىئ ېئىئ

ُم٤م أي  ؛أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م :ُمٕمٔمؿ اعم٘مّمقد سم٤مٔي٤مت هٜم٤مو ،ُمٌثقصم٦م ذم يمقٟمف، ذم ظمٚم٘مف  وم ج٤مت اهلل 

، قمغم شمقطمٞمده، ، قمغم اخل٤مًمؼ ُمـ اًمدٓٓت وإُم٤مرات واًمٕمالُم٤مت اًمداًم٦م قمٚمٞمف  ٟمّمٌف اهلل 

وًمٙمـ اًمٜم٤مس ٓ  ويرو٤مه، أي٤مت يمثػمة ذم يمقن اهلل  داًم٦م قمغم احلؼ وقمغم اخلػم اًمذي  ٌف اهلل واًم

 يٜمتٗمٕمقن ا٤م-

ُمـ اًمٜم٤مس ٓ مظمرون وأصٜم٤مف  ،يٜمتٗمع ا٤م أصٜم٤مف ُمـ اًمٜم٤مسٝم٤م أنف ومٞم اهلل هٜم٤مك مي٤مت أظمرى سملم 

  ک     ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ژقمٜمدُم٤م ي٘مقل:  اهلل  ؛٥ًٌم اشمّم٤مومٝمؿ سم٠موص٤مف ُمٕمٞمٜم٦م، ُمثاًل ؛ سما٤م يٜمتٗمٕمقن

ُمقاوع ذم اًم٘مرمن ٦مشمٙمررت هذه ذم صمالصم [11، اًمِمقرى: ٧2، ؾم٠ٌم: 1٧: ًم٘مامن، 5]إسمراهٞمؿ:  ژک
(1)

، هل مي٤مت 

                                      
 ( سمؾ ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع؛ ذيمرٟم٤مه٤م ذم ختري٩م أي٦م-٧)
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ىم٤مًمقا: ىمٍمه٤م قمٚمٞمٝمؿ؛ ٕهنؿ هؿ  ژک  ک     ڑ ڑ ژأظمؼم أهن٤م مي٤مت ل١مٓ  اًمٜم٤مس  ًمٙمـ اهلل 

 -اعمٜمتٗمٕمقن ا٤م، هل مي٤مت، هل ذم ٟمٗمًٝم٤م مي٦م، مي٦م ُمـ مي٤مت اهلل

د اهلل  يٕمٜمل قمالُم٦م داًم٦م قمغم اهلل  ؛ُمٕمٜمك أي٦م: قمالُم٦م ، ًمٙمـ ٓ يٜمتٗمع ا٤م إٓ هذا أو قمغم ُمرا

 -[إسمراهٞمؿ] ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ژاًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس 

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ  ٻ       ٻ ٱ ژىمّم٦م ىمقم ؾم٠ٌم:  سمٕمد أن ىمص  ,ُمثاًل ,ذم ؾمقرة ؾم٠ٌم 

  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ     ڀ  ڀڀ

 ڌ  ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ُم٤م أنٕمؿ   ٙمل اهلل  ژ ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ىمٞمؾ أهن٤م اًمِم٤مم  ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ

 قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ُمـ اًمرهمد ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وطم٤مصٚمٝم٤م: سمٚمدة ـمٞم٦ٌم، ورب همٗمقر- 

 ڌ ژ :وؾم٤م. سمٕمض شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مرب رايض قمٚمٞمٙمؿ وأنتؿ ُُمٌحٌحلم! ٟمٕمٛم٦م يمٌػمة ضمًدا يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م، 

ر  هٙمـ طمتك ؾمٝمٚم٦م وُمٞمنة، ويمؾ ژ  ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ

طمتك  اًمٜم٤مس متؾأُمـ! ٟمٕمٛم٦م إُمـ يمذًمؽ،  ژگڳ گ گ گ ک ژ، اخلدُم٤مت واعمقاصالت

 :٘مدرون اًمٜمٕمٛم٦م وٓ يِمٙمرون، وٓ يّمؼمون، ٓطمظ ىمٚم٦م اًمّمؼمُمـ اًمٜمٕمٛم٦م، ويتٛمردوا ويٙمٗمرون، وٓ يُ 

د﴿إؾمٗم٤مر هذه اًمًٝمٚم٦م واعمٞمنة!! وذم ىمرا ة  ُم٤م هل ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ يمالمه٤م ُمٕمٜمك و ﴾سمٕم 

د اهلل وضمف ُمـ اًمٜم٤مر :واطمد د، سمٕم    ں ژ؛ ًمذًمؽ، وهذا طم٘مٞم٘م٦م اًمٔمٚمؿ ژ ڱ ڱ ژ ،سم٤مقمد وسمٕم 

ُمزىمٝمؿ اهلل ؿمذر ُمذر طمتك ص٤مروا ييب اؿ اعمثؾ، ومٞم٘م٤مل: متزىمقا أو شمِمتتقا  ژڻ       ڻ ڻ ں

قمـ ىمّمّمٝمؿ اًمٜم٤مس، يتحدصمقن يتحدث اؿ  ٤مّم٤مروا شم٤مرخيً وم ؛اًمٕمرب - هٙمذا قمـ-أو شمٗمرىمقا أج٤مدي ؾم٠ٌم

شمٕم٘مٞم٥م يمٚمف وشمذيٞمؾ، شمٕم٘مٞم٥م أي: قم٤مدة اًم٘مرمن  ژ  ڻ       ڻ ڻ ں  ں ژ، يب اؿ اعمثؾوي

 تذيٞمالت هذه ُمٝمٛم٦م ضمًدا ول٤م وم٘مف-واًمأنف خيتٍم اًمٕمؼمة ويٕمٓمل احلٙمٛم٦م واًمٗم٤مئدة واًمٕمؼمة، 

٤ٌّمر = ومّٕم٤مل،  ژ ھ ھ  ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ يمثػم اًمّمؼم، أي ، اعم٤ٌمًمٖم٦مإطمدى صٞمغ وهذه ص

ويمذًمؽ ؿمٙمقر = ومٕمقل، صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمِمٙمر، يمثػم اًمِمٙمر، ومٛمٕمٜم٤مه٤م إن أي٤مت هذه ُم٤م يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م 

 وٓ شمٙمقن مي٤مت قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ قمالُم٤مت داًم٦م وُمٜمٌٝم٦م وُمٗمٞمدة ًمٚمٕمٚمؿ إٓ لذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس:

 ؼم قمغم أطمًـ ُمًتقى-طم٘مؼ اًمِمٙمر قمغم أطمًـ ُمًتقى، وطم٘مؼ اًمّمُمـ 

ه١مٓ  اًمٜم٤مس فمٚمٛمٝمؿ اًمذي فمٚمٛمقه أنٗمًٝمؿ ُمـ ٟمقع همري٥م، يمام شمالطمظ ٟم٤مس ُمٌحٌحلم ذم ٟمٕمٛم٦م 

 : ئٞمؾ ُمـ اعمـ واًمًٚمقى وم٘م٤مًمقا  ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ژيمٌػمة ُمٚمقا ُمـ هذه اًمٜمٕمٛم٦م! يمام ُمؾ  سمٜمقا إها
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 -[4٧اًمٌ٘مرة: ]ژ  ۓ ے  ے ھ   ھ ھ ھ

٦م ُمـ ُمٜم٤مىمْم٦م احلؼ، وُمٜم٤مىمْم٦م احلٙمٛم٦م، وُمٜم٤مىمْم٦م ُم٘مت٣م أؿمٞم٤م  همريٌ ٤مومٞمّمدر قمـ اعٟم٤ًمن أطمٞم٤مٟمً 

ُمـ  ا اًمٕم٘مؾ، وُمٜم٤مىمْم٦م أؾم٤ٌمب اخلػم؛ سم٥ًٌم ىمٚم٦م اًمّمؼم، وأن٧م شمالطمظ ذم اجلٝم٤مد يمؿ ُمـ إٟم٤ًمن شمرك يمثػمً 

قمغم  يِمٙمر اهلل  ژھ  ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ :اخلػم ووم٤مشَمف يمثػم ُمـ اخلػم؛ سم٥ًٌم ىمٚم٦م اًمّمؼم

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ژًمٜمٕمؿ ؾم٥ٌم إداُمتٝم٤م يديٛمٝم٤م قمٚمٞمف؛ ٕن ؿمٙمر ا اًمٜمٕمٛم٦م، وم٤مهلل 

 -[١إسمراهٞمؿ: ] ژ ڄڄ

يمام  يٌلم ومٞمٝم٤م اهلل ؛ قاوع، وهذا يمثػم ضمًدا ذم اًم٘مرمنومٝمذا يم٤من ُمـ وٛمـ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرمن ُمـ اعم

ىمٚمٜم٤م أن أي٤مت يمثػمة ذم ظمٚم٘مف وًمٙمـ اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م ُمٕمروقن، اًمٜم٤مس ٓ شمتٗمٙمر ومٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ٓ شمت٠مُمؾ، 

 اًمٜم٤مس ٓ شمٜمتٌف-

 گ  گ ک ک ک ژ ُمـ أي٤مت أطمٞم٤مًٟم٤م ُم٤م شمٖمٜمل قمـ سمٕمض اًمٜم٤مس؛ ٕهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن أجًْم٤م يمثػم

ًمٞمس قمٜمده اؾمتٕمداد  واطمد ٓ ي١مُمـ ومٚمامذا شمٙمثر قمٚمٞمف ذم أي٤مت؛ ٕنف هق أصاًل  [يقٟمس] ژ  ڳ ڳ گ گ

ذم ظمٚم٘مف  أن ي١مُمـ، أو أنف مل ي١مُمـ سم٤مًمٌداي٤مت طمتك يْم٤مف إًمٞمف اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٤مت! ولذا يم٤من ُمـ ؾمٜم٦م اهلل 

 -[حمٛمد] ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ژإذا مُمـ اًمٕمٌد واهتدى يزيده هدى  أنف

ذم اًمٌداي٦م شم٠ميت لؿ أي٤مت  [٧64إقمراف: ] ژ ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژوىم٤مل: 

 ومٞمتٙمؼمون، ومٞمٍمف قمٜمٝمؿ أي٤مت-

  ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژوهذا ذم قمدة ُمقاوع أجًْم٤م ذم اًم٘مرمن ذم اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف، ُمثؾ: 

سف قمٜمٝمؿ  وم٤مهلل  ؛ي١مُمٜمقن سم ج٤مت اهلل يٕمٜمل ضم٤م هتؿ أي٤مت ومل ي١مُمٜمقا ا٤مٓ  [٧١6اًمٜمحؾ: ] ژ ڤ

 أي٤مت وسف قمٜمٝمؿ الداي٦م-

 -[إنٕم٤مم] ژ  خت حت جت يب ىب   مب خب حب جب     يئ         ىئ مئ حئ جئ ژ: ُمثاًل 

يٕمٜمل سم٥ًٌم، اًم٤ٌم   [٧١٧إقمراف: ]ژ  ھ ہ ہ ہ ژ: ذم ؾمقرة إقمراف ُمقوع اًمِم٤مهد: ُمثاًل 

 سم٠من سف قمٜمٝمؿ أي٤مت- ٥م شمٙمذيٌٝمؿ ُمـ ىمٌؾ، شمٙمذيٌٝمؿ إول، قم٤مىمٌٝمؿ اهلل ؾمٌٌٞم٦م، يٕمٜمل سمًٌ

يٍمف مي٤مشمف قمـ اًمٜم٤مس إذا مل ي١مُمٜمقا أول ُمرة، ولذا يٜمتٌف  هذه شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  قمغم أن اهلل 

هذا سمٕمد  [26إنٗم٤مل: ] ژ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ژ: يمام ىم٤مل اهلل  اعٟم٤ًمن رسمام اهلل 

 ژ ې  ېې  ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ژورؾمقًمف: إُمر سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م هلل 

إن مل شمٗمٕمٚمقا ومٚمٞمٙمـ ذم قمٚمٛمٙمؿ، اٟمتٌٝمقا هذا نذير وشمققمد وهتديد وُمٕمٜم٤مه٤م: وم٢من مل شمًتجٞمٌقا  [26إنٗم٤مل: ]
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، ومٚمٞمٙمـ ذم قمٚمٛمٙمؿ  ، وم٢من مل شمًتجٞمٌقا  ژ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ژوختقيػ وم٤مقمٚمٛمقا

 ًمٙمـ  قل اهلل  ومٞمف، ٚمٝمداي٦مًم ٤مشمٙمقن حمت٤مضًم ىمد  قل سمٞمٜمؽ وسملم الداي٦م ذم وىم٧م  ُمٕمٜم٤مه٤م: أن اهلل 

ومٕمٚمٞمؽ أن شمًتجٞم٥م هلل وًمٚمرؾمقل وشمٜمتٌف، وإذا ضم٤م شمؽ أي٤مت وضم٤م شمؽ اًمٗمرص٦م اؾمتٖمٚمٝم٤م  ؛سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝم٤م

ًمؽ ويتٛمٝم٤م قمٚمٞمؽ، وإٓ  قمٚمٞمؽ، سمؾ اىمٌٚمٝم٤م؛ طمتك يٜمٛمٞمٝم٤م اهلل  وٓ شمْمٞمع ومرصتؽ وٓ شمرد ٟمٕمٛم٦م اهلل 

سم٤محلرُم٤من، ٓ شم٠متٞمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، ٓ شم٠متٞمؽ أي٤مت  ٌؽ اهلل إذا رومْم٧م ٟمٕمٛم٦م اهلل أول ُمرة ىمد يٕم٤مىم

 ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، هذا اعمٕمٜمك ُمٝمؿ ضمًدا ضمًدا، هذا أجًْم٤م قمٓمػ قمغم أؾم٤ٌمب الداي٦م-

 ظم٤مدُم٦م عمقوقع الداي٦م- ,إن ؿم٤م  اهلل,ٟمٜمت٘مؾ إمم سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ إظمرى وهل يمٚمٝم٤م 

۞ 

صم٧ٌم، ورؾمخ، صم٤مسم٧م ذم ٟمٗمس إُمر، هذا ر  صم٤مسم٧م، احلؼ ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م: اًمث٤مسم٧م، طمؼ  ؼ يٕمٜمل 

 يم٤مئـ ُمقضمقد ُمًت٘مر صم٤مسم٧م طم٤مصؾ واىمع-

، ُمتح٘مؼ اعٟم٤ًمن اًمذي يٓمٚم٥م الداي٦م واًمذي ي٠مظمذ سم٠مؾم٤ٌمب الداي٦م أول٤م: أن يٕمٚمؿ أنف قمٌد هلل 

ٕمّرومف احلؼ، وأن يُ  أن هيديف اهلل  ، ٓضمئ إممحمت٤مج إمم اهلل، ؾم٤مئر إمم اهلل  سم٤مًمٕمٌقدي٦م ُمٗمت٘مر إمم اهلل 

 --هق احلؼ، ويمؾ ُم٤م صدر قمٜمف هق احلؼ، وم٤محلؼ هق ُم٤م أطم٘مف اهلل اهلل 

 -,هذا احلؼ ذقًم٤م,هق اهلل وُم٤م أطم٘مف اهلل 

 ـمًٌٕم٤م احلؼ يتٗمرع:

ي٘مقل » هق احلؼ  اهلل  [اًمٜمقر] ژ ۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ژاحلؼ  :ُمـ أؾمام  اهلل احلًٜمك ,

ٕمٚمؿ، يم٠مهنؿ اظمت٤مروه٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أن ومٞمٝم٤م مي٤مت اهلل شمتغم وهل يمثػًما ُم٤م دمده٤م قمغم أخًٜم٦م أهؾ اًم ؛شاحلؼ 

 طمؼ، وًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أن اهلل طمؼ-

هق اعمتّمػ سم٤مًمقضمقد واًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمث٤مسمت٦م اًمدائٛم٦م إزًمٞم٦م، اًمذي ٓ أول  هق احلؼ؛ طمؼ ٕنف  اهلل 

ًٓ  ؛ًمف وٓ اٟمتٝم٤م  ؛ ولذا ٟم ومٝمق إول، وهق أظمر، اعمتّمػ سم٤مًمقضمقد اًمٙم٤مُمؾ، أو ٘مقل: ٓ اسمتدا  ًمف ومظمًرا

اًمال ُمٜمتٝمل، هذا يمالم ًمٚمتٗمًػم، وًمٙمـ ٤مًمقضمقد إززم، واًمٌ٘م٤م  اًمنُمدي ُمتّمػ سم ؛وٓ اٟمتٝم٤م ، أو إززم

اًمٚمٗمظ اًمنمقمل هق إول وأظمر، ًمٙمـ ٟمًتٕمٛمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٚمنمح أخٗم٤مظ ُمثؾ اًمٌ٘م٤م  واًمقضمقد إززم 

٘مط قمٜمد اًمنمح، ًمٙمـ هق جيٛمٕمٝم٤م ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٚمام  وًمٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقؾمع ذم اًمّمٗم٦م وم --وهٙمذا

أظمر، ٓ يٚمح٘مف زوال وٓ قمدم، ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤مت أنف يقصػ اهلل  أؾمام  اهلل احلًٜمك أنف إول 

 اذا-
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وُم٤م أطم٘مف اهلل وُم٤م صدر قمـ اهلل هق احلؼ، هق اًمث٤مسم٧م، هذا ُمٗمٝمقم ُمٝمؿ ٓ سمد أن ٟمريمز قمٚمٞمف ذم  ,

 صم٘م٤مومتٜم٤م وذم ومٙمرٟم٤م وشمّمقرٟم٤م-

ضم٤م ت اًمنميٕم٦م سمت٘مًٞمؿ احل٘مق.، ؛ احل٘مق. أجًْم٤م ؿً  ىمَ  ٤مهلل وم احلؼ ُم٤م أطم٘مف اهلل، يتٗمرع قمــمًٌٕم٤م  ,

 -,طمؼ ًمٚمٜمٗمس، وطمؼ ًمٚمٖمػم,طمؼ هلل، طمؼ ًمٚمٕمٌٞمد 

وطمده، يمؾ ُم٤م  قم٤ٌمدة اهلل  ؛اًمٕم٤ٌمدات ؛قمغم اًمٕمٌٞمد: أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م طمؼ اهلل 

 يدظمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات، هذا طمؼ اهلل-

قمٚمٞمؽ  ٤مًمف طم٘م   ؛ سمحٞم٨م جيٕمؾاهلل ًمف ؾمقا  ًمٜمٗمًؽ أن٧م أهي٤م اعٟم٤ًمن، أو ًمٖمػمكطمؼ اًمٕمٌٞمد: ُم٤م أطم٘مف 

: ىم٤مًم٧م ًمؽ اًمنميٕم٦م اطمؽمم طمؼ واًمدك ف اهلل ًمٚمٕمٌد أي هق: إُم٤م ًمٜمٗمًؽ، أو ًمٚمٖمػم، ُمثاًل ٘م  ومؽماقمٞمف، أطَم 

طمؼ زوضمؽ قمٚمٞمؽ أن شمٓمٞمٕمٞمف وأن شمؼميف وأن شمتقددي إًمٞمف  :ىم٤مًم٧م ل٤م اًمنميٕم٦م ,ُمثاًل ,قمٚمٞمؽ، اًمزوضم٦م 

 نؽمُمٞمف وختدُمٞمف، وهٙمذا- وأن

أتدري ُم٤م طمؼ اهلل قمغم دي٨م ُمٕم٤مذ: )حلحؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م، وم

(اًمٕمٌٞمد
(1)

هذا طمؼ هلل  :وًمذًمؽ دائاًم ٟمجد اًمٗم٘مٝم٤م  ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف ي٘مقًمقن --طم٘مق. اًمٕمٌٞمد واوح٦م، و

ٌٞمد، ُمثاًل: اًمٕم٤ٌمدات، ىمًؿ اًمٕم٤ٌمدات يمٚمف ٚمٕمًمًٟم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م طمؼ اهلل وومٞمٝم٤م طمؼ ٚمٕمٌٞمد، أطمٞم٤مًموهذا طمؼ 

 -هللاعمٕم٤مُمالت هم٤مًمٌٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم طمؼ اًمٕمٌد، وًمٙمـ ومٞمٝم٤م طمؼ ، وطمٙمؿ ُمٌٜمل قمغم طمؼ اهلل 

أُمرٟم٤م  قمغم طمؼ؛ ٕن اهلل -- اعمج٤مهديـو اعؾمالمو ٜمحـ أهؾ اعيامنوم ؛٤ميمؾ ُم٤م أطم٘مف اهلل ص٤مر طم٘م  

أن ٟم٠مُمر وأُمرٟم٤م سم٠من ٟمج٤مهد اًمٙمٗم٤مر، وٙمٛمف وذقمف، أن ٟمٕمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف، أُمرٟم٤م سم٤معؾمالم ًمف وحل

هذا طمؼ  ؛وأن ٟمج٤مهدهؿ اًمٙمٗم٤مروه١مٓ  اعمرشمديـ  أُمرٟم٤م أن ٟم٘م٤مشمؾوسم٤معمٕمروف وأن ٟمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، 

سم٠مي طمؼ شم٘متٚمقا ه١مٓ  اًمٜم٤مس؟  ؟وي٘مقل ًمٜم٤م: سم٠مي طمؼ ن٤مرسمقا احلٙمقُم٦م ,ُمثاًل , أطمدهؿٟم١مُمـ سمف، ومٞم٠ميت 

 قمٓم٤مٟم٤م إي٤مه، ٟمحـ قمغم طمؼ، وٟمحـ أهؾ احلؼ، وٟم٘م٤مشمؾ قمغم احلؼ-أوٜم٘مقل: هذا طمؼ أطم٘مف اهلل ًمٜم٤م، وم

ذهٌٜم٤م ، ,اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ ُمرطمٚم٦م ضمٝم٤مد اًمدومعسمحٞم٨م ٟمٙمقن ىمد ,وم٤مًن٤م ًمٌالد اًمٙمٗم٤مر ذه٧ٌم أن٤م  ,ُمثاًل ,أن 

، ,ؾمٞمٙمقن سم٢مذن اهلل ,ٟمٗمتح اؾمؽماًمٞم٤م، ٟمحـ يمت٤مئ٥م وؿم٤مىملم سمح٤مر وُم٤مؿمٞملم قمغم اًمًقاطمؾ ودظمٚمٜم٤م 

 !قمـ أنٗمًٜم٤م وقمـ أروٜم٤م وقمـ وـمٜمٜم٤م- زًمٜم٤م قمٜمدٟم٤م طمؼ ٟمداومع وٟمحـ ٓأنٜم٤م همزاة!  ؾمٞم٘مقل اًمٜم٤مس

ٟم٘مقل لؿ: ٓ، ًمٞمس طم٘مٙمؿ، ٟمحـ أصح٤مب احلؼ، ٟمحـ اعمًٚمٛملم أهؾ اعيامن، ٟمحـ قمٌٞمد اهلل، ٟمحـ 

ـمًٌٕم٤م هذا قمرض ُمًتح٥م ,- ٟمٌدأ ٟمحـ ٟمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اعؾمالم ُمثاًل -ضمٜمد اهلل، ٟمحـ اًمذي ًمديٜم٤م احلؼ

                                      
 (-1١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )424١، 2654( صحٞمح اًمٌخ٤مري )٧)
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اًم٘متؾ يٙمقن وٟمٌدأ اًم٘مت٤مل،  إذا مل يًتجٞمٌقا  --وٟمٌدأ ٟمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اجلزي٦م ,ٓ ١ملاًمدقمقة  سمٚمٖم٧موم٘مد وإٓ 

زارع وهمػمه٤م، ٟمحـ يمؾ هذا اعمٜم٤مزل واعمؿ رضم٤مل وأـمٗم٤مل وٟم٤ًم  وسمدأ شمدُمػم ، ُم٤مت ومٞمٝمـمًٌٕم٤م ومٞمف رُمل

هق اًمذي أُمرٟم٤م سمجٝم٤مدهؿ، وأن  ٝمذا طمؼ ًمٜم٤م أطم٘مف اهلل؛ ٕن اهلل ؛ ومٟمٗمٕمٚمف سم٤محلؼ، إٟمام اًمذي ٟمٗمٕمٚمف

هؿ وأن ٟمًتقزم قمغم أروٝمؿ، وأن يٙمقن اهلل هق احل٤ميمؿ وهق اًمٖم٤مًم٥م، وهؿ يٙمقٟمقا نتٜم٤م، إذا ٟمٖمزو

ٟمٜم٤م لؿ ُم٤م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م، وإذا مل يًٚمٛمقا ي٘مرون قمغم ديٜمٝمؿ وًمٙمـ يٙمقٟمقن نتٜم٤م  أؾمٚمٛمقا ومٝمؿ إظمقا

سمٞمقشمٜم٤م هذه ٜم٤م وويدومٕمقن اجلزي٦م ويٙمقٟمقن أذٓ ، ٟمحـ أهؾ احلؼ، هؿ ي٘مقًمقن: ٓ، هذه أروٜم٤م، هذا وـمٜم

مل جيٕمؾ ًمٙمؿ طمؼ؛  احلؼ ٟم٘مقل: ٓ، ًمٞمس ًمٙمؿ طمؼ، أنتؿ يمٗم٤مر، اهلل قمٜمٝم٤م؛ ومٜمحـ أهؾ  وٟمحـ ٟمداومع

ٗمً٘متؿ وظمرضمتؿ قمـ أُمر اهلل، ؛ ومقمّمٞمتؿ اهللومتردشمؿ قمغم اهلل، وٕنٙمؿ يمٗمرشمؿ سم٤مهلل، وأذيمتؿ سم٤مهلل، 

 ٤مئف وجلٜمده-وًمديٜمف وٕوًمٞم وطم٤مرسمتؿ أوًمٞم٤م  اهلل، ويمٜمتؿ ذم اًمّمػ اعمٕم٤مدي هلل 

إٟمام هؿ قمٜمدُم٤م يردون وي٘متٚمقن، وٟم٘متٚمٝمؿ سم٤محلؼ، إٟمام ٟمحـ قمٜمدُم٤م ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ وٟم٘متٚمٝمؿ، و ؛ومام قمٜمدهؿ طمؼ

ومٞم٠ميت واطمد ي٘مقل: ٓ،  ؛قمٜمدهؿ طمؼوًمٞمس ي٘متٚمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وييسمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وي٘م٤موُمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ، 

أن٤م قمٜمدي طمؼ أىمتٚمف ٟم٘مقل: ٓ، هق ُم٤م قمٜمده طمؼ،  !، أن٧م شميسمف، ومٝمق ييسمؽ، قمٜمده طمؼقمٜمدهؿ طمؼ

 هذا اعمٗمٝمقم ُمٝمؿ ضمًدا- -وأضسمف، وهق ُم٤م قمٜمده طمؼ

ؿمٞمخ إزهر ح٤م ضم٤م  ومرٟم٤ًم وىم٤مل: ومرٟم٤ًم قمٜمده٤م طمؼ أهن٤م متٜمع احلج٤مب ذم دوًمتٝم٤م، إذا ومرٟم٤ًم أرادت 

 أن متٜمع احلج٤مب ومٝمذا طم٘مٝم٤م طم٘مٝم٤م طم٘مٝم٤م! صمالث ُمرات ىم٤مل٤م!

أن متٜمع احلج٤مب سمؾ ومرٟم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م هل هذا واطمد ضم٤مهؾ ٓ يٕمرف احلؼ؛ ٕنف ًمٞمس ُمـ طمؼ ومرٟم٤ًم 

طم٘مٝم٤م، احلؼ أن هذا ٓ ي٘م٤مل وٟمٗمًٝم٤م أن نتج٥م وشم٠مُمر سم٤محلج٤مب وختْمع ًمنميٕم٦م احلج٤مب، ًمٞمس طم٘مٝم٤م، 

طم٘مٝمؿ ح٤م شمٕمٓمٞمٝمؿ اًمنميٕم٦م احلؼ، ُمثاًل: ًمق يم٤مٟمقا يمٗم٤مر قمٜمدهؿ طمؼ ذم ر  ومٜم٘مقل هذا طم٘مٝمؿ، اًمنميٕم٦م 

ه ٓ يقضمد أبًدا-أقمٓمتٝمؿ هذا احلؼ، ًمٞمس قمٜمدٟم٤م طمؼ أبًدا إٓ ُم٤م أطم  ٘مف اهلل وضم٤م  سمف ذقمف وم٘مط، أُم٤م ؾمقا

ئع اًمدوًمٞم٦م وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌنم،  ئع طم٘مق. اعٟم٤ًمن وطم٘مق. احلٞمقان واًمنما ـمٞم٥م، طمٞمٜمئذ يمؾ ذا

يمٚمٝم٤م ن٧م اًمنميٕم٦م، ٟمٜمٔمر هذا أىمرشمف اًمنميٕم٦م ٟمقاومؼ قمٚمٞمف، مل شم٘مره ٟمرومْمف، ًمٞمس قمٜمدٟم٤م أبًدا أي ر  اؾمٛمف 

ودًم٧م قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م أنف ُمٕمتؼم، وأنف حمؽمم صم٤مسم٧م،  ن أىمرشمف ذيٕم٦م اهلل سم٠م طمؼ إٓ ُم٤م أطم٘مف اهلل 

 ٟمحؽمُمف وٟمراقمٞمف، هذا ُمٕمٜم٤مه-

د اًمٜم٤مس، و ا يمثػم ٞمٔمـ ومذم ر ،  ٤مقمٜمده طم٘م   ًمٚمقاطمد ُمٜم٤م، أن يتقهؿ اعٟم٤ًمن أنُم٤م يٕمرض ٕومرا

وم٢مذا أطمس اعٟم٤ًمن  ؛ ذم ر ٤مقمٜمده طم٘م   وهُيٞم٠م ًمٞمدرك إدرايًم٤م ظم٤مـمًئ٤م أنذًمؽ، اعٟم٤ًمن أو يِمتٌف أو يتقىمع 
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اذا ومٕمٚمٞمف أن يدىمؼ ويٜمٔمر هؾ قمٜمده سم٤مًمٗمٕمؾ طمؼ ذم اًمٌم  أو ٓ؟ وم٢من يم٤من قمٜمده طمؼ ومٚمٞمٓم٤مًم٥م سمح٘مف إن 

وم٢من يم٤من ًمٞمس طمؼ ًمف ومال  -ؿم٤م ، وي٘مقل: هذا طم٘مل وأن٤م أريد يمذا ويمذا، هذا طمؼ أطم٘متف زم اًمنميٕم٦م-

وم٘مد  ظم٤مص٦م ذم إرض؛  طمؼ،طمؼ همػمه سمٖمػمواًمذي ي٘متٓمع ٤مًمذي يٌخس اًمٜم٤مس أؿمٞم٤م هؿ، وم ؛ي٠مظمذه

(ـمّق. ؾمٌع أراولم ُمـ اىمتٓمع ؿمؼًما ُمـ إرض): شمققمدشمف اًمنميٕم٦م وقمٞمًدا ؿمديدا
(1)

- 

، صمؿ  ومٞمتٜمٌف اعٟم٤ًمن إذن إمم ُمٕمروم٦م طم٘مقىمف هق وُمٕمروم٦م طم٘مق. اًمٖمػم، إن يم٤من ُمًٚماًم أو إن يم٤من يم٤مومًرا

إًمخ، يٕمرف اعٟم٤ًمن  ٞمٜمف ُمٕم٤مُمٚم٦م--ًٙم٤م، إن يم٤من سمٞمٜمؽ وسمهذا اعمًٚمؿ أو اًمٙم٤مومر إن يم٤من ضم٤مًرا، إن يم٤من ذي

 ذم اًمنميٕم٦م- ُمقضمقدةٌ ُمٕمروم٦م احل٘مق. وشمٗم٤مصٞمؾ احل٘مق.، 

، وضم٤مري طم٤مئطُم٠ًمخ٦م اجل٤مر، أن٤م ضم٤مري ضمٜمٌل سمٞمٜمل وسمٞمٜمف  ,ُمثاًل ,اًمنميٕم٦م سمٞمٜم٧م احل٘مق.، ًمٜمٗمرض 

ذُم٦م، أو اًمأهؾ ُمـ ًمٜمٗمرض صقرة أنف ُمًٚمؿ، وصقرة همػمه٤م أنف يم٤مومر، ٟمٗمرض أنف يم٤مومر،  ؛ُمًٚمؿ أو يم٤مومر

سمٚمد خمتٚمٓم٦م ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر وومٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم ُمثؾ يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان أن، يٕمٜمل ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م أصؾ احلٙمؿ  ذم

، وضمٕمٚم٧م ًمف طمً٘م٤م ُم٤م، ٓ ؾمٞمام فضم٤مر، اجل٤مر ضم٤م ت اًمنميٕم٦م سم٤مطمؽماُميقضمد اعمٝمؿ  اًمديٜمل وٓ ر ، ًمٙمـ

٤ًٌم ُمًٚماًم وم ؛ـمًٌٕم٤م إن يم٤من ُمًٚماًم  سم٦م،  طمؼ : ٚمف صمالصم٦م طم٘مق. يمام ىم٤مل اًمٕمٚماموم٢من يم٤من ىمري اعؾمالم، طمؼ اًم٘مرا

٤ًٌم يم٤مومرً وإن يم٤من يم٤مومًرا ومٚمف طمؼ اجلقار وم٘مط،  --طمؼ اجلقار سم٦م وطمؼ  ومٚمف ا إن يم٤من ىمري طم٘م٤من، طمؼ اًم٘مرا

 اجل٤مر، وهٙمذا سمحًٌف-

ؿمٖمٚم٧م ُمًجؾ أن٤مؿمٞمد أو ىمرمن، وضم٤مري ٓ يًتٓمٞمع اًمرىمقد، هذا ٓ يٜمٗمع؛ ٕن  ,ُمثاًل ,أن٤م  --ـمٞم٥م

ف، ٓ أؤذيف، قمدم اعيذا  سمحٞم٨م ٓ أؿمقش قمٚمٞم ,إذا صح اًمتٕمٌػم, ُمـ طم٘مف قمكم أن أطمؽمم جم٤مًمف اًمًٛمٕمل

 ٠من٤م أختزم سمف وأطمؽمُمف، هذا ُمث٤مل سمًٞمط-وم ؛هذا طمؼ

وىمًٛمتٝم٤م، قمغم اعٟم٤ًمن أن يتٌلم دائاًم أنف  ,ُمثاًل ,وم٤معٟم٤ًمن جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمرف احل٘مق. ذم إُمقال 

أو أي ىمًٛم٦م ًمألُمقال، قمغم اعٟم٤ًمن ؾمقا  يم٤من ذم همٜمٞمٛم٦م أو ذم   ،هؾ قمٜمده طمؼ ذم اًمٌم  أو ًمٞمس قمٜمده

أن يٜمتٌف إمم ُمٕمروم٦م احل٘مق. ويتذيمر دائاًم أن احلؼ ُم٤م شم٘مره اًمنميٕم٦م، وُم٤م ٓ شم٘مره اًمنميٕم٦م ومٚمٞمس سمحؼ وإن 

 شمقمهف-

 [ع٪اٍ َٔ أسز اؿنٛص: ؽٝخ، ٌٖ نٌ اؿكٛم ٚادب أرا٩ٖا يٰخضٜٔ أٚ ايٓٛض يًُقًش١؟]

وم٢مذا قمجز اعٟم٤ًمن أو  ؛أن شمٕمٓمك احل٘مق. ٕصح٤ما٤م جي٥مف طمؼ ومٝمق ًمف، وًم: اعٟم٤ًمن إذا صم٧ٌم اٌغ١ز

يٕمٛمؾ سمخػم اخلػميـ، اًمقاضم٥م هق اجلٛمع سملم وقمٜمد اًمتٕم٤مرض يٚمج٠م إمم اًمؽمضمٞمح، وم٢مٟمف شمٕم٤مرو٧م اعم٤ًمئؾ، 

                                      
 (-٧4٧١) ( صحٞمح ُمًٚمؿ٧)
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 ذم يمؾ اعم٤ًمئؾ-هذا إذا مل يًتٓمع ومٕمٚمٞمف اًمؽمضمٞمح، و، يمؾ اخلػم اعٟم٤ًمنٞمٗمٕمؾ وماخلػم، 

اؾمتٞمٗم٤م  احل٘مق.، وشمقومٞم٦م احل٘مق. إمم   ًمف احلؼ،ص ُمٕملم أنف جي٥م أن يقرمًمٙمـ ُمٕمٜمك أنف طمؼ ًمِمخ

 أصح٤ما٤م، وىمٞم٤مم اًمٕمداًم٦م-

اًمٕمداًم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم هذا، شمقومٞم٦م احل٘مق. إمم أصح٤ما٤م، يمؾ إٟم٤ًمن قمٜمده طمؼ ي٠مظمذ طم٘مف سمًٝمقًم٦م، ٓ 

ٞمٜمٌٖمل أن يّمؾ إمم طم٘مف سمًٝمقًم٦م، وأن يًٚمؿ ًمف طم٘مف، ومسمتٕمٜم٧م، وسمٕمد صٕمقسم٤مت وُمِم٘م٤مت وسمٕمد طمروب! 

خُيغم  -احلؼ اًمٗمال  هذا طم٘مؽ، ُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٛمٜمٕمؽ إي٤مه، هذا طم٘مؽ ظمذه إن ؿمئ٧م- ي٘م٤مل ًمف: أن٧م ًمؽو

 سمٞمٜمف وسملم أظمذ طم٘مف-

إن صم٧ٌم ًمف ُم٤مل ُمٕملم ٟم٘مقل: هذا طم٘مؽ ُمـ اح٤مل، ىم٤مل: واهلل أن٤م ٓ  ؛ًمٞمس واضم٥م قمٚمٞمف أن ي٠مظمذ طم٘مف

 ومٝمذا ُمـ طم٘مف- --أريده، أن٤م ُمتؼمع سمف

٤م، ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه أنف صم٧ٌم ًمف طم٘مف إن ؿم٤م  أظمذه وخيغم سمٞمٜمف ٤ًمُمح ومٞمٝم٤م وشمؽميمٝمهٜم٤مك ُمـ احل٘مق. اًمٜم٤مس شمُ 

 وسمٞمٜمف وُيٛمّٙمـ ُمـ أظمذه-

ر ًمٞمؾ  ,ُمثاًل ,، أصاًل سمٕمض احل٘مق.  ٓ شمًتٖمٜمل قمـاًمٜم٤مس  ٓ يرى اعٟم٤ًمن أن شمزقمجف سم٤مؾمتٛمرا

وهن٤مر، ضم٤مر شمزقمجف وهق ٟم٤مئؿ وٓ يًتٓمٞمع اًمٜمقم، قم٤مدة ٓ يقضمد أطمد ي٘مقل: ٓ، أن٤م ًمٞمس قمٜمدي ُمِمٙمٚم٦م، 

 ٓ يقضمد ُمـ ي٘مقل٤م! يمؾ واطمد يريد أن يرشم٤مح- -٤مدي-أزقمجٜمل قم

وطم٘مف ذم أنؽ أن٧م ٓ شمتٓمٚمع قمغم قمقرشمف وٓ شمٌٜمل سمٜم٤م  قم٤مًمًٞم٤م يٙمِمػ قمٚمٞمف، هذه طم٘مق.، قمٜمدُم٤م يتٜم٤مزع 

ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ويتِم٤مطّمقا و ّمؾ اًمتِم٤مضمر، يرضمٕمقن ومٞمٝم٤م إمم طمٙمؿ اًمنميٕم٦م، سمقاؾمٓم٦م اًم٘مْم٤م  اعؾمالُمل، 

 أو إٟم٤ًمن  ٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ-أو قمغم إىمؾ حمّٙمؿ ُمٕملم ُمٗمتل 

َٔ ؽدك  ع٪اٍ َٔ أسز اؿنٛص: ٜا ؽٝخ، زلعٓا َٔ بعض ايٓاؼ ٗ ب٬ر ايهؿاص، ٜأخش َا٫]

 [يًهاؾض؟ اٜعتدل ٖشا سكًّ أ٫هٛط إٔ آخشٙ ٭ْ٘ ناؾض،  :ٜٚكٍٛ ،ناؾض ٫ٚ ٜضدع٘

ُم٤م أىمرشمف  أنٟمحـ ىمٚمٜم٤م وهذه ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ـمًٌٕم٤م، و ؛جيقز إن يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمديـ ٓهذا : اٌغ١ز

 -٤م، وإذا ظم٤مًمػ اًمنميٕم٦م ٓ يّمػم طم٘م  ٤ماًمنميٕم٦م يّمػم طم٘م  

يٕمٜمل ؾم١ماًمؽ هٜم٤م: هؾ جيقز هذا اًمٗمٕمؾ أو ٓ؟ إذا ضم٤مز ومٝمق طمؼ ًمؽ، سطم٧م ًمؽ اًمنميٕم٦م وأذٟم٧م 

ومٜمٜمٔمر هؾ هذا ضم٤مئز اًمتٍمف أو ٓ، ومٕمغم  ؛ًمؽ سمٗمٕمؾ هذا، طمٞمٜمئذ مل يٙمـ هٜم٤مك طمؼ ًممظمر اح٠مظمقذ ُمٜمف

اعمدايٜم٦م ومال جيقز أن شمًتديـ ُمـ ؿمخص سمٜمٞم٦م قمدم اًمقوم٤م ؛ ٕن اعمدايٜم٦م قم٘مد ُمـ  يمؾ طم٤مل إذا يم٤من ذم سم٤مب

 ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ژ: ٟمٞم٦م قمدم اًمقوم٤م ، ىم٤مل اهلل قمغم اًمٕم٘مقد ٓ جيقز اًمدظمقل ومٞمٝم٤م 
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 -[٧اح٤مئدة: ]

شمقومٞمف، ًمٙمـ ذم ومٞمج٥م أن اًمٕم٘مقد ُمٕمٔمٛم٦م ذم اًمنميٕم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ُمع يم٤مومر طمريب، إذا دظمٚم٧َم ذم قم٘مد 

اعم٤ًمئؾ أُمقر  هذه إظمذ سم٤مًمٖمٚم٦ٌم واحلٞمٚم٦م ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤مٟمع، أطمٞم٤مًٟم٤م شمدظمؾ ذمجيقز ٦م طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم

 ٤مإٟم٤ًمٟمً أن : ًمق يٕمتؼمه٤م ومٞمٛمٜمع، ًمٙمـ أتٙمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م إصؾ، ُمثال ؛أظمرى يٕمتؼمه٤م اًمٗم٘مٞمف واًمٜم٤مفمر واعمٗمتل

جيقز ًمف أن  دظمؾ سمالد اًمٙمٗم٤مر سمٖمػم أُم٤من وشمٚمّمص وه. ُمٜمٝمؿ وأظمذ هذا ر  ضم٤مئز، وم٢من دظمؾ سم٠مُم٤من ٓ

ًمٙمـ ًمق دظمؾ سمٖمػم أُم٤من وهؿ يمٗم٤مر طمرسمٞمقن، ًمق دظمؾ سمٖمػم أُم٤مهنؿ ومٚمف أن ي٠مظمذ ُمـ  ؛ي٠مظمذ ُمـ أُمقالؿ

ذم ,أُمقالؿ ُم٤م ىمدر قمٚمٞمف، ًمف أن ي٠مظمذ ُم٤م يِم٤م ، إٓ إذا أُمٜمقك ومال جيقز، إٟمام اخلالف واىمع أن يمام 

 هذه ُم٤ًمئؾ أظمرى- ؟أُم٤منأم همػم  ذم اًمت٠مؿمػمة، هؾ هل أُم٤من أصاًل  ,اعم٤ًمئؾ اعمٕم٤مسة أن

، أن٤م طمؼ ًمٜم٤م ٤مطم٘م   ٝمذا ىمد ص٤مرًمٙمـ اعم٘مّمقد أن، يمؾ ُم٠ًمخ٦م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م أضم٤مزهت٤م وم

 زم أن مظمذ هذا اح٤مل-

ل : دظمؾ سمالد اًمٙمٗم٤مر ُمتًٚماًل ُمثاًل  ؿ ُم٤م ؿم٤م ، هذا ودظمؾ عيٓم٤مًمٞم٤م، وهٜم٤مك سمالد يمٗم٤مر، أظمذ ُمـ أُمقا

ٕمؾ هذا؛ ٕن اًمنميٕم٦م أقمٓمتٜمل هذا اًمْمق  إظمي، أقمٓمتٜمل احلؼ هذا طم٘مل أن أوم ؛طمؼ أطم٘متف اًمنميٕم٦م

ًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ أُم٤من وٓ قمٝمد وٓ ,ذم هذا، ه١مٓ  يمٗم٤مر همػم ُمٕمّمقُمل اًمدم وٓ اح٤مل، وأن٤م مل أدظمؾ 

ُمِمٞم٧م وأظمذت سم٤مخلٚم٦ًم، سم٤مٓظمتالس وسم٤محلٞمٚم٦م أظمذت أُمقالؿ، أو سم٤مًمًٞمػ، ُمِمٞمٜم٤م  ,ذُم٦م وٓ أي ر 

ظمٚمٜم٤م، ودظمٚمٜم٤م قمغم ىمري٦م وىمتٚمٜم٤م اًمٜم٤مس، هم٤مرة، هذا يمٚمف ضم٤مئز، هذا اؾمٛمف طمؼ ًمٜم٤م ٟمحـ قمّم٤مسم٦م وجمٛمققم٦م ود

: شمٗمْمؾ أن٧م قمٚمٞمؽ إُم٤من ادظمؾ- ٓ جيقز ًمف  -ٟمحـ، ًمٙمـ رضمؾ ُم٤مر سم٠مُم٤من لؿ، ودظمؾ سم٠مُم٤من وىم٤مًمقا

 هذا خيتٚمط ويٜمٔمر ومٞمف ذم اًمٗم٘مف-؛ أن ي٠مظمذ ُمـ أُمقالؿ ؿمٞمًئ٤م وٓ أن ي٘متؾ ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م

ه١مٓ  ,، ُم٤م زاًم٧م ُمًتٛمرة ومٞمٝم٤م، ؾمٛمٕم٧م سمٕمض اعمحٚمٚملم اجلٝمٚم٦م ٦م اًمتل ذم اًمّمقُم٤ملُم٠ًمخ٦م اًم٘مراصٜم

، ي٘مقل: قمغم اًمًٕمقدي٦م ودول اخلٚمٞم٩م أن شمٕمٛمؾ ُمع ومرٟم٤ًم وُمع أُمريٙم٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م؛ عجي٤مد ,ـمًٌٕم٤م زٟم٤مدىم٦م

ُمٜمٔمٛم٦م دوًمٞم٦م حلامي٦م اًمٌح٤مر، وإٟمِم٤م  وشم٠مؾمٞمس وشمنميع ىمقاٟملم ضمديدة ًمٚم٘مْم٤م  قمغم هذه اًمٗمقى وذيٕم٦م 

ٖم٤مب، ىمٚم٧م ًمف ذم ٟمٗمز: واهلل أن٧م ص٤مطم٥م ذيٕم٦م اًمٖم٤مب، أن٧م وأوًمٞم٤مؤك اًمٙمٗمرة، أنتؿ اًمٙمٗم٤مر اًم

متردشمؿ قمغم اهلل، ومل شمٕمؽمومقا سمديٜمف ومل شمٚمتزُمقا و، أصح٤مب ذيٕم٦م اًمٖم٤مب اًمذيـ ظم٤مًمٗمتؿ ذيٕم٦م اهلل 

هل ذيٕم٦م  سمحٙمٛمف، ومل شمًتًٚمٛمقا ومل ختْمٕمقا ًمف، ذيٕمتٙمؿ هذه اًمتل أنتؿ قمٚمٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ًمديـ اهلل 

اًمٖم٤مب، ُمٝمام سمدت ُمٜمٔمٛم٦م وىمقاٟملم وشم٘مًٞمامت وشمٗمريٕم٤مت، هذه يمٚمٝم٤م ذيٕم٦م اًمٖم٤مب، أُم٤م اًم٘مراصٜم٦م ه١مٓ  

ومٝمؿ قمغم ذيٕم٦م اهلل؛ ٕهنؿ يٖمػمون قمغم اًمٙمٗم٤مر ومٞم٠مظمذون ُمـ أُمقالؿ ُم٤م ؿم٤مؤوا وُم٤م ىمدروا وهيرسمقن، 

ُمًٚمٛملم أو  قمرومٝمؿ، هؾ هؿ أصاًل ه١مٓ  يٕمٛمٚمقن سمنميٕم٦م اهلل، سمٖمض اًمٜمٔمر قمٜمٝمؿ، أن٤م ٓ أزيمٞمٝمؿ، أن٤م ٓ أ
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يمٗم٤مر، ًمٙمـ أن٤م أىمقل أن هذا اًمٗمٕمؾ ُمقاومؼ ًمٚمنميٕم٦م، وًمق ومٕمٚمف ُمًٚمؿ ومٝمذا ضم٤مئز وهذا قمٛمؾ ص٤مًمح ُمقاومؼ 

ًمنميٕم٦م اهلل؛ ٕهنؿ يٖمػموا قمغم يمٗم٤مر همػم ُمٕمّمقُملم ٓ سم٤معيامن وٓ سم٤مُٕم٤من، ٓ سم٤معؾمالم وٓ سم٤مًمٕمٝمد، 

ػم قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ؾمٗمٜمٝمؿ وي٘مٓمع قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمر. ويتٚمّمص ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ر ، وٓ قمٜمدهؿ قمّمٛم٦م، يٖم

وسم٤مًم٘مقة، هذا ضم٤مئز ذم اًمنميٕم٦م، ٟمحـ ٟمِمجع اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف،  ٦مقمٚمٞمٝمؿ، وي٠مظمذ أُمقالؿ سمام ؿم٤م  سم٤محلٞمٚم

ٟمٞمٜمٝم٤م  وٟمدقمقهؿ إًمٞمف، وٟمحروٝمؿ قمٚمٞمف، هذه ذيٕم٦م اهلل  وُم٤م قمٚمٞمف أنتؿ ُمـ إرادة شمٜمٔمٞمؿ اًمٌح٤مر وىمقا

يٕم٦م اًمٖم٤مب؛ ٕنٙمؿ أنتؿ ظم٤مرضمقن قمـ ذيٕم٦م اهلل همػم ُمٚمتزُملم سمنميٕم٦م سم٠مُم٤من، أنتؿ ذوأن متِمقا ومٞمٝم٤م 

 -اهلل 

أن٤م أريد دائاًم أن شمٙمقن اعمٗم٤مهٞمؿ قمٜمدٟم٤م ىمقي٦م وواوح٦م وٟم٤مصٕم٦م، ٟمٕمرف ُم٤م هق احلؼ، ٓ خيدقمقٟم٤م هؿ، 

 وُم٤م واومؼ ديـ اهلل، وُم٤م أضم٤مزشمف ذيٕم٦م اهلل- احلؼ ٟمٕمرومف ٟمحـ، احلؼ ُم٤م أطم٘مف اهلل 

ٝخ، َجاٍ: ايغؿٔ ايغعٛر١ٜ، هٛط اٱغاص٠ عًٝٗا َٔ ايكضاف١ٓ؟ ٖشٙ أسز اؿنٛص: ٜا ؽ]

 [أَٛاٍ َغًٌُ؟

سمؾ ؾمٗمـ اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝم٤م، اًمًٕمقدي٦م  ؛اًمِمٞمخ: ـمًٌٕم٤م اًمًٕمقدي٦م ومرع، هؿ مل يٖمػموا قمغم اًمًٕمقدي٦م وم٘مط

دوًم٦م ُمرشمدة وومٞمٝم٤م ُمًٚمٛملم، قمامل ُمًٚمٛملم، وومٞمٝم٤م أُمقال ُمًٚمٛملم، ومتحرر  ومٞمٝم٤م اًمٚمخٌٓم٦م، هل أصاًل 

 هذه ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م- --ؾمٗمٞمٜم٦م إيٓم٤مًمٞم٤م، أو ؾمٗمٞمٜم٦م أُمريٙمٞم٤مأو ، ًمٙمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ومرٟم٤ًم، ةخ٦م قمغم طمداعم٠ًم

وم٤مح٤مل هذا ُم٤مل اًمدوًم٦م، واًمًٗمٞمٜم٦م هذه ؾمٗمٞمٜم٦م اًمدوًم٦م، ومٜمحـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م إؿمٙم٤مل  ؛وم٢مذا أتٞمٜم٤م ًمٚمًٕمقدي٦م

ف ذم يد اًمدوًم٦م، ، ٓ ي٘م٤مل أنف ًمٚمِمٕم٥م؛ ٕنذم أظمذه وذم اعهم٤مرة قمٚمٞمف وأنف طمالل ًمٜم٤م ذم ذيٕم٦م اهلل 

 اًمدوًم٦م نٙمٛمف، اًمدوًم٦م متٚمٙمف، اًمدوًم٦م أن٤م أقمتؼمه٤م يم٤مومرة ُمرشمدة، ومج٤مئز ًمٜم٤م أظمذه، هق طمالل ًمٜم٤م-

أُم٤م ؿم٤مئ٦ٌم أنف راضمع ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمِمٕم٥م وأنف ُم٤مل اًمدوًم٦م اًمذي ختدم سمف اًمِمٕم٥م، هذا همػم ُمٜمٔمقر إًمٞمف، 

تل نٙمٛمف، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م خَيُٚمص ًمٚمِمٕم٥م هذا وٕمٞمػ ٓ يٜمٔمر إًمٞمف، هذا ُم٤مل ذم يد اعمرشمديـ، اًمدوًم٦م هل اًم

اعمًٚمؿ، ٓ ٟمٛمًف، ًمٜمٗمرض أهن٤م ذيم٦م ظم٤مص٦م، ُمثاًل سمٜمؽ اًمراضمحل ُمًػم  ىم٤مومٚم٦م إمم اؾمؽماًمٞم٤م متٌم ذم 

ٓ  ومام دام اًمرضمؾ ُمًٚماًم  ؛ًٗمٞمٜم٦مسمرضمؾ ُمًٚمؿ وقمٜمده ُم٤مل ُمًػم واًمٜم٤مس ُمًٚمٛملم، اًماًمٌحر، أن٤م ٓ مظمذه٤م؛ 

 مظمذه، اح٤مل شمٌع ًمٚمحٙمؿ قمغم اًمِمخص-

 [اؿنٛص: ٜكاؼ عًٝٗا إقاصف ايضب١ٜٛ ٜا ؽٝخ؟أسز ]

ًٓ اٌغ١ز ل اًمدوًم٦م؟ إذا يم٤من ُم٤م ًمٚمدوًم٦م، هق ُم٤مل ًمٚمدوًم٦م، رسم٤م أو همػم رسم٤م، ًمق شمٕم٤مُمٚم٧م سمٖمػم  : أنف أُمقا

 اًمرسم٤م وهق ُم٤مل ًمٚمدوًم٦م ي١مظمذ-
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 [ايغا٥ٌ: ست٢ ع٢ً د١ٗ ايزٜٔ ٜا ؽٝخ، َجٌ ايكضض؟]

إمم ٟم٤مس ُمرشمديـ وي٘مقل لؿ:  ,ُمثاًل ,ل ٓ ي٠ميت إذا دظمٚمٜم٤م ذم اًم٘مرض ٓ جيقز، يٕمٜم ،: ٓ ٓاٌغ١ز

أقمٓمق  ُمٚمٞمقن دوٓر ديٜم٤ًم، وأن٤م ؾم ظمذه٤م وأهرب، ٓ يّمح، وٓ جيقز، طمتك ُمع اعمرشمد، هذا دظمقل ذم 

قم٘مد سمٜمٞم٦م همػم ذقمٞم٦م، ٟمٞم٦م قمدم اًمقوم٤م ، سمٜمٞم٦م اخلداع، ٓ دمقز ذم اًمٕم٘مقد هذه، ًمٙمـ ًمق ىمدرت قمغم ُم٤مًمف 

 سمدون أن يٙمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜمف قمٝمد، ومٝمذا ضم٤مئز، ٟمٕمؿ- ,سم٤مًمٖمٚم٦ٌم,مظمذه سمحٞمٚم٦م أو سم٤مًم٘مقة 

 [ايغا٥ٌ: ست٢ يٛ نإ احملاصب ايشٟ يٝػ بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ عٗز؟]

 صمالصم٦م أىم٤ًمم:اًمٕمٝمد و ،عمح٤مرب اًمذي ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمٝمدطمتك اعمح٤مرب، طمتك ا ؛: ٟمٕمؿاٌغ١ز

اعمقادقم٦م، وهل اًمّمٚمح اًمذي هق الدٟم٦م واعمقادقم٦م، هذه شمًٛمك اًمّمٚمح، وشمًٛمك الدٟم٦م، وشمًٛمك  ,٧

، ىمقم هؿ لؿ أرض وٟمحـ ًمٜم٤م أرض، وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ صٚمح، سملم شمٙمقن سمٞمٜمٜم٤م وسملم ىمقم ذم سمٚمدهؿ ُمثاًل 

 اًمدوًمتلم، سملم اعمًٚمٛملم وسملم اًمٙمٗم٤مر، اعمج٤موريـ لؿ أو ر -

وإُم٤من هق: يم٤مومر أو سمٕمض اًمٙمٗم٤مر يدظمٚمقن أروٜم٤م سم٠مُم٤من، أو ٟمحـ ٟمدظمؾ أروٝمؿ سم٠مُم٤من سم٢مذهنؿ  ,2

 ، هؿ يٕمٓمقٟم٤م إُم٤من أو ٟمحـ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ أُم٤من، هذا يًٛمك إُم٤من-هؿ وسم٠مُم٤مهنؿ

يدومٕمقن  ,ن٧م طمٙمٛمٜم٤م أو ؾمٚمٓم٤مٟمٜم٤م,واًمذُم٦م: أهؾ اًمذُم٦م اًمذيـ يدومٕمقن اجلزي٦م، يٕمٞمِمقن نتٜم٤م  ,1

 اجلزي٦م ويٚمتزُمقن سمام دمري قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أطمٙم٤مُمٜم٤م-

 وإُم٤م أُم٤من- ,هدٟم٦م,، وإُم٤م صٚمح ,ذُم٦م,هذا اًمٕمٝمد، اعٟم٤ًمن اًمذي ًمف قمٝمد 

أي واطمد ُمـ اًمٙمٗم٤مر ًمف ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕمٝمقد ٓ جيقز أظمذ ُم٤مًمف وٓ جيقز ًمٜم٤م  ؛٠مىم٤ًمُمف اًمثالصم٦ماًمٕمٝمد سم

ـ ٟمٗمًف سم٤مًمٕمٝمد، ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق اًمٙم٤مومر احلريب--ىمتٚمف  - أُم 

 اًمٙم٤مومر احلريب ُمٕمٜم٤مه: اًمٙم٤مومر اًمذي ًمٞمس ًمف قمٝمد، ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمذي  ٤مرب سم٤مًمٗمٕمؾ-

اًمنميٕم٦م، واًمنميٕم٦م طمرُم٧م اًمدظمقل ذم اًمٕم٘مقد قمغم هذا طمتك احلريب إذا قم٤مُمٚمتف شمٕم٤مُمٚمف قمغم ُم٘مت٣م 

اًمٜمحق، أن شمدظمؾ ُمع يم٤مومر سمٕم٘مد ٟم٤موًي٤م قمدم اًمقوم٤م ، أو شمدظمؾ ُمٕمف سمٕم٘مد خم٤مدقًم٤م ًمف ذم اًمٕم٘مد؛ ٕن اًمٕم٘مقد 

 ٤مًمٞمس ذـمً ؛ قن، طمتك ُمع اًمٙم٤مومر احلريبشمٙمقن واوح٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمّمد.، وُمٌٜمٞم٦م قمغم ٟمٞم٦م اًمقوم٤م  ذم اًمدي

س قمٜمده قمٝمد، هذا هق احلريب، ُمٜمًقب إمم احلرب أو إمم دار احلرب أو إمم اعمح٤مرسم٦م، أنف ي٘م٤مشمؾ، يم٤مومر: ًمٞم

 يًٛمك احلريب ويٛمًك اعمح٤مرب-

 -,أهؾ طمرب,أهؾ قمٝمد، وحم٤مرسملم  :اًمٙمٗم٤مر ىمًامن

اًمذي ًمف أُم٤من ُمٜم٤م، ٟمحـ أقمٓمٞمٜم٤مه سمخّمقصف أُم٤من يدظمؾ أروٜم٤م، إمم أن يٜمتٝمل إُم٤من  :أهؾ قمٝمد

ٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ُمقادقم٦م اًمتل شمًٛمك اًمّمٚمح وشمًٛمك الدٟم٦م، هل ر  واطمد، يرضمع حم٤مرسًم٤م ُمـ ضمديد، أو سم
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شمًٛمك هدٟم٦م، أو ذُم٦م هق نتٜم٤م قم٤ميش ذم أروٜم٤م، يدومع اجلزي٦م وظم٤موع ًمٜم٤م، أُم٤م إن مل يٙمـ واطمد ُمـ هذه 

 اًمثالصم٦م ومٝمق حم٤مرب، ومٝمق طمريب، جيقز ىمتٚمف، يٕمٜمل دُمف وُم٤مًمف همػم ُمٕمّمقم، هدر، هذا هق احلريب-

 [؟يش١َ ىتًؿٕٛ عٔ أٌٖ ايعٗزأسز اؿنٛص: أٌٖ ا]

: اًمذُم٦م هل ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕمٝمقد، اًمٕمٝمد ُمـ أنقاقمف اًمذُم٦م، اًمذُمل اًمذي يٕمٞمش ن٧م اٌغ١ز

 ؾمٚمٓم٤مٟمٜم٤م هذا قمٜمده قمٝمد، ُم٤م هق قمٝمده؟ هق اًمذُم٦م، قمٝمد اًمذُم٦م، ولذا يًٛمك اًمذُمل-

١، َا أسز اؿنٛص: إسا أخًٛا ِٖ ايعٗز ٜا ؽٝخ، رخًت أْا ٗ ايعٗز ٚأعڀْٛٞ ؽضٚٙ َعٝٓ]

 [أعڀْٛٞ اؿكٛم نا١ًَ، ؾٌٗ هٛط يٞ إٔ أخايـ ايعٗز؟

 : إذا اقمتؼموا ٟم٤مىمْملم ًمٚمٕمٝمد، إيش ٟمقع اعظمالل هذا، اعظمالل راضمع ًمٚمٕم٘مد سم٤مًمٌٓمالن---؟اٌغ١ز

ايغا٥ٌ: أڂعذٔ ؾذل٠ ٜٚذلنْٛٞ ؾذل٠ َٚضاقځب، ٚقز قايٛا ْعڀٝو ا٭َإ َٚا وقًو ؽ٤ٞ، ]

 [يعٗز؟ؾأخًٛا ِٖ، ؾٌٗ هٛط يٞ إٔ أخايـ ا

 ,ُمثاًل ,اًمِمٞمخ: اهلل أقمٚمؿ، ٓ أقمرف، ًمٙمـ إذا اقمتؼم اًمٕمٝمد ُمٜمت٘مًْم٤م يّمٌح ُمٚمٖمًٞم٤م، ًمٙمـ هؾ يمقهنؿ 

سمٜم٤م  قمغم ٟمحـ  ٤مؿمٙمقا ذم ؿمخص ومًجٜمقه أو ر ، يٕمتؼم ٟم٘مًْم٤م ًمٚمٕمٝمد، هذا ًمق يم٤من أصاًل ومٞمف قمٝمد؛ ٕن

تك إًمٞمٝم٤م ُمًٚمؿ ىم٤مًم٧م هؾ هٜم٤مك أن دوًم٦م يم٤مومرة أ ؛قمٝمد، أن ٓ يقضمد طم٘مق. شمٕمٓمكيقضمد  :٘مقلٟمُم٤مذا 

هذه شمٕمٓمٞمٝم٤م ؾمٗم٤مراهتؿ  ,اًمٗمٞمزا ,ًمف: شمٕم٤مل ٟمحـ ٟمٕمٓمٞمؽ أُم٤من، هؿ يٕمٓمقن طم٤مضم٦م اؾمٛمٝم٤م اًمت٠مؿمػمة 

هؾ شمٕمتؼم قم٘مد  ٤م؛٤ٌمرة قمـ ُم٤مذا؟ هذا اًمٙمالم وىمع هٜموُمٙم٤مشمٌٝمؿ اعمقضمقدة ذم اًمدوًم٦م اعمختٚمٗم٦م، اًمٗمٞمزا قم

تؼم أُم٤مًٟم٤م؟ ومٞمٝم٤م ظمالف، أن٤م أُمٞمؾ ٓ يٕم وْ هل جمرد إذن سم٤مًمدظمقل وم٘مط، ؾمامح ًمؽ أن شمدظمؾ؟ أَ سمؾ أُم٤من؟ 

 وأرضمح أن اًمٗمٞمزا ًمٞم٧ًم أُم٤من، ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م حمتٛمٚم٦م وومٞمٝم٤م سمح٨م ـمقيؾ-

 [أسز اؿنٛص: سكٝك١ ا٭َإ، َا َع٢ٓ ا٭َإ؟ ٜعين آَٔ ٫ ّغو أسز؟]

أن يٙمقٟمقا مُمٜملم ُمٜمؽ، أن٧م ٓ  ,قمغم اًمّمحٞمح,: ٟمٕمؿ أُّمٜمقك، ٓ يٛمًؽ ر ، ويٚمزم ُمٜمف اٌغ١ز

٤مٟم٤من ُمتالزُم٤من، إذا أُّمٜمقك ومٛم٘متْم٤مه أجًْم٤م أهنؿ مُمٜمقن ُمٜمؽ، يٕمٜمل أن٧م مُمـ قمغم ٟمٗمًؽ ُم٤م إُم -شم٘مراؿ-

 يّمٞمٌؽ ُمٜمٝمؿ ذ، وأهنؿ هؿ يٙمقٟمقا مُمٜملم ُمٜمؽ ٓ شم٘مراؿ أن٧م وٓ شم٘مرب أُمقالؿ، هذا ُمٕمٜمك إُم٤من-

 ًمٙمـ اًمت٠مؿمػمة أن ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك إُم٤من، اعم٠ًمخ٦م شمٓمقل ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م، ًمٞمس ُمقوققمٜم٤م أن-

ٌٖ تعتدل أَإ سٌ ٜؾهچٛا ٗ أذ ّغهْٛ٘  ;ص: طٝب ٜا ؽٝخ، بايٓغب١ يًتأؽرل٠اؿنٛأسز ]

 [ٜٚغًُْٛ٘ ٜٚأخشْٚ٘؟!

ٕن اعٟم٤ًمن  ٤ميٕمتؼم أُم٤مٟمً  ؛ ومالٕدًم٦م اًم٘مقي٦م أنف ًمٞمس أُم٤من أصاًل هذا أطمد اشمًتٓمٞمع اًم٘مقل أن : اٌغ١ز
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ومٞم٠مظمذوك ويًٚمٛمقك أو صمؿ هؿ ذم أي حلٔم٦م يِمٙمقا ومٞمؽ قمٜمدهؿ شمدظمؾ  ٛمٙمـ أني همػم مُمـ قمغم ٟمٗمًف،

ي٘متٚمقك، ومال يقضمد أُم٤من! ًمٙمـ إُم٤من أن ي٠مُّمٜمقك، ًمق أن ، وهٙمـ ٤ميٕمذسمقك أو شمٌ٘مك ذم اًمًجـ حمٌقؾًم 

ىمٌؾ قمنمة ؾمٜملم ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أو ؿ ىمديام ، يمٜم٧م ن٤مرا٤م، أو حم٤مرسمً ٤ميمٜم٧م ُمٓمٚمقسمً  ,ُمثاًل ,اـمٚمٕمقا قمغم أنؽ 

 ن ٟمٛمًؽ؛ ٕنٜم٤م أقمٓمٞمٜم٤مك إُم٤من-همػمه٤م، ي٘مقًمقن ٟمحـ أُمٜم٤مك، ارضمع إمم سمالدك، ٓ ٟم٘مدر أ

أن ذم قم٘مٚمٞمتٝمؿ هؿ اًمٖمرسمٞم٦م ٓ يقضمد ُم٤م يًٛمك قمٜمدهؿ أُم٤من،  إُم٤من، هذا ُم٘متْم٤مه، ًمٙمـ هق أصاًل 

تؿ هذا اًمٗمّمؾ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمت٠مؿمػمة وإُم٤من  شاًمتؼمئ٦م»ا ُم٤م شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف اًمديمتقر أجٛمـ ذم وهذ يمز روم٘مد إذا ىمرأ

أُم٤من، ويًخرون ُمـ هذا اعمٕمٜمك، ٟمحـ ًمق ىمٚمٜم٤م لؿ هذه  هؿ أصاًل ًمٞمس قمٜمدهؿ :، ي٘مقلاًمٜم٘مٓم٦م هذهقمغم 

اًمت٠مؿمػمة أُم٤من، يْمحٙمقا قمٚمٞمٜم٤م، ٓ يقضمد قمٜمدهؿ ُم٤م يًٛمك أُم٤من، ُمٗمٝمقم إُم٤من وأن اًمت٠مؿمػمة شمًٛمك 

أُم٤مًٟم٤م، وأنٙمؿ مُمٜمقن ُمٜم٤م وأن٤م ُم١مُّمـ قمغم طمٞم٤ميت طمتك أرد إمم ُم٠مُمـ، هذا ُمٗمٝمقم قمٜمدٟم٤م ٟمحـ، وزُم٤من يم٤من 

ـ أن هؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ هذا أصاًل، وهق راضمع طمتك ًمتٕمريٗم٤مهتؿ هؿ سملم سمٕمض إُمؿ واًمدول، ًمٙم

 ، اخل٤مص٦م سم٤معٟمجٚمٞمزي٦م وضم٤م ت سمٜمّمقصٝم٤م وشمراوٝم٤م ذم دائرة اعمٕم٤مرف اعٟمجٚمٞمزي٦م شمٕمريػ اًمت٠مؿمػمة واًمٗمٞمزا

وطمدودهؿ ل٤م وشمٕمريٗم٤مهتؿ ٓ شمِمٛمؾ أجًْم٤م اًمٜمص قمغم أنف يٙمقن مُمٜم٤ًم أو هؿ يٙمقٟمقا مُمٜملم ُمٜمف، ٓ يقضمد 

ُٕم٤منذيمر ا أصاًل 
(1)

- 

ومٝمذا هق إرضمح أن اًمت٠مؿمػمة ًمٞم٧ًم أُم٤مًٟم٤م، صمؿ ٟمحـ ذم قم٤ممل ٓ ٟمٛمٚمؽ ؿمٞمًئ٤م، إُم٤من  ؛قمغم يمؾ طم٤مل

أصاًل يٙمقن سملم دوًم٦م ودوًم٦م، وٟمحـ قمٜمدٟم٤م يمٞم٤من وقمٜمدٟم٤م ؾمٚمٓم٤من وهؿ قمٜمدهؿ دوًمتٝمؿ، ومٝمق ُمٕم٤مُمٚم٦م سملم 

٤ٌمر أن٧م شمٕمٓمل إُم٤من دول، ًمٙمـ أن اًمًٚمٓم٤من يمٚمف لؿ! ٟمحـ ه٤مرسمقن ُمنمدون ذم يمؾ ُمٙم٤من، سم٠مي اقمت

ٕي ؿمخص؟! وم٠من٧م ُمٜمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ، ُمثاًل: واطمد ظم٤مرج ُمـ دوًم٦م يمٗمر إمم دوًم٦م يمٗمر، ًمٞمس ورا ه دوًم٦م 

إؾمالم صم٤مسمت٦م ذم إرض وقمٜمده٤م متٙملم ُمٕملم اقمؽمف ا٤م اًمٙمٗم٤مر وٟمٔمروا ل٤م، ٟمٕمؿ يٕم٤مدوهن٤م! ًمٙمـ اعمٝمؿ أهن٤م 

 صاًل ًمٚمٛمًٚمٛملم-دوًم٦م ُم٘م٤مسمؾ دوًم٦م شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمٜمد سم٤مًمٜمد، ٓ يقضمد دوًم٦م أ

د  --قمغم يمؾ طم٤مل ٜمرضمع إمم يمالُمٜم٤م، ُمٗمٝمقم احلؼ؟ ومٝمٛمتؿ ُمث٤مل ومرٟم٤ًم ويمالم ؿمٞمخ ومهذا اؾمتٓمرا

إزهر ّح٤م ىم٤مل ومرٟم٤ًم قمٜمده٤م طمؼ أن متٜمع احلج٤مب! ٟم٘مقل: ٓ، ًمٞمس قمٜمده٤م طمؼ، سمؾ ُم٤م ومٕمٚمتف ومرٟم٤ًم هق 

، وخم٤مًمٗم٦م ذقم ، شمٕمدي قمغم طمؼ اهلل فمٚمؿ وسم٤مـمؾ وًمٖمق وحم٤مرسم٦م هلل  ًٓ ف واًمٜمٝمل قمـ ذيٕم٦م اهلل، أو

 سمؾ احلؼ هق أن ختْمع ًمنميٕم٦م اهلل ُمٓمٚمً٘م٤م-

                                      
 -شاًمت٠مؿمػمة وإُم٤من»، ن٧م قمٜمقان: شاًمتؼمئ٦م»( اٟمٔمر: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع ُمـ رؾم٤مًم٦م ٧)
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۞ 

 :قع إمم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م واعمٕم٤مضمؿُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمديـ سم٤مًمرضم

ًمق رضمٕمٜم٤م ٓسمـ وم٤مرس ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، يرضمٕمقهن٤م إمم ُمٕمٜمك أؾم٤مس هق: اًمذًم٦م واخلْمقع، 

ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًمٕمٌقدي٦م، اًمديـ هذا شمٕمريٗمف ًمٖم٦م
(1)

- 

َد َيا »اًمنمقمل ُمٌٜمل قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، ي٘م٤مل: دان ًمف يديـ، أي: ظمْمع وذل ًمف، ُمرضمع ُم٤مدة  اعمٕمٜمك

 ، اًمدال واًمٞم٤م  واًمٜمقن ُمرضمٕمف ُمداره٤م قمغم اًمذًم٦م واخلْمقع-شنَ 

وأرؾمؾ لؿ اًمرؾمؾ، وأنزل لؿ اًمٙمت٥م، هذه اًمٙمت٥م  ,ٟمس واجلـاع,ظمٚمؼ اخلٚمؼ اعمٙمٚمٗملم  اهلل 

ئع ُمٕمٞمٜم٦م، شمٙمٚمٞمٗم٤مت وأواُمر وٟمقاهل، اومٕمٚمقا يمذا، ٓ شمٗمٕمٚمقا يمذا، هذا وه١مٓ  اًمرؾمؾ اًمٙمرام ضم٤مؤوا سمنما 

وم٘مد  ,ظمْمع ًمف ودظمؾ ومٞمف وذل ًمف واٟم٘م٤مد,ومٙم٤من هذا اًمديـ ُمـ اشمٌٕمف  ؛- شمٙمٚمٞمٗم٤مت-طمؼ، وهذا سم٤مـمؾ

 دظمؾ ذم ديـ اهلل، هذا ديـ اهلل-

ُمـ اًمٕمٌد أن  ، اعمٓمٚمقب، اًمديـ هق ديـ اهلل إذن اًمديـ ُمٌٜم٤مه قمغم ُم٤مذا؟ اخلْمقع ًمتٙمٚمٞمػ اهلل 

هق ي٘مقل: أن٤م ُمٚمتزم أن أظمْمع  ,هذه ُمٝمٛم٦م ضمًدا ذم آصٓمالح شيٚمتزم»اٟمتٌف ًمٙمٚمٛم٦م ,يٚمتزم سمديـ اهلل 

م اعو٤مزم، ًمديـ اهلل  ، أن٤م ُمًتًٚمؿ ُٕمر اهلل، أي ر  ي٠مُمر سمف اهلل أن٤م ُمًتًٚمؿ، هذا آًمتزا

هلل وهنٞمف، هذا آؾمتًالم ، ُٕمر ااًمتٙمٚمٞمػ اًمقارد ُمـ اهلل وحلٙمٛمف، وآؾمتًالم ُٕمر اهلل، 

واخلْمقع، واًمذًم٦م ًمف، وآٟم٘مٞم٤مد ًمف، اعو٤مل اعمٌدئل ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، سمِمٙمؾ يمكم ُمٓمٚمؼ أن٤م ُمٚمتزم سمديـ 

أو هنل أن٤م ُمٚمتزم سمف، أومٕمؾ ُم٤م ي٠مُمر  وأنتٝمل قمام هن٤م  قمٜمف، هذا  ، ُمٚمتزم سمحٙمؿ اهلل، أي أُمر هلل اهلل 

 ، طم٤مصٚمٝم٤م أن اًمديـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ-اُمر اهلل ، هق اخلْمقع ٕوآًمتزام هق ديـ اهلل 

م ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م، أو ـمٚم٥م ُم٤م ومٞمف ,ذم إصقل,اًمتٙم٤مًمٞمػ هذه ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م؛ وًمذًمؽ اًمتٙمٚمٞمػ هق  : إًمزا

م واًمٓمٚم٥م-  ُمِم٘م٦م، واظمتٚمٗمقا ذم اًمتٕمريٗملم، وشمٜم٤مفمروا واظمتٚمٗمقا وذيمروا اًمٗمر. سملم اعًمزا

ؽ شم٠مدي٦م ر  ومٞمف سمٕمض اعمِم٘م٦م، واعمِم٘م٦م هذه اًمديـ ُمٕمٜم٤مه اًمتٙمٚمٞمػ، ُمٓمٚمقب ُمٜم ؛قمغم يمؾ طم٤مل

ُمرات شمٙمقن سمًٞمٓم٦م ضمًدا يمٓم٤مقم٦م اًمقاًمديـ ؾمٝمٚم٦م، اًمّمالة ُمتقؾمٓم٦م، اجلٝم٤مد هذا ُمِم٘م٦م يمٌػمة ضمًدا، 

ىمرٟمف ذم اًم٘مرمن ذم ُمقاوع سم٘متؾ  الجرة، شمرك اًمدي٤مر وإوـم٤من، هذا ؿم٤م. ضمًدا ضمًدا ًمدرضم٦م أن اهلل 

                                      
اُل َواًْمَٞم٤مُ  َواًمٜمُّقُن َأْصٌؾ َواطِمٌد إًَِمٞمْ »( ىم٤مل: 1٧2. 2( ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )٧) َٝم٤ماًمد  ل   َوُهَق ضِمٜمٌْس  ،ِف َيْرضِمُع وُمُروقُمُف يُمٚمُّ ْٟمِ٘مَٞم٤مِد، َواًمذُّ ِٓ ـَ ا : ،ُِم ـُ ي  وَم٤مًمد 

ـُ ِديٜم٤ًم، إِ  ، َأْي ُُمٓمِٞمُٕمقنَ  -َذا َأْصَح٥َم َواْٟمَ٘م٤مَد َوـَم٤معَ اًمٓم ٤مقَم٦ُم، ُيَ٘م٤مُل َداَن ًَمُف َيِدي ـٌ  -شُُمٜمَْ٘م٤مُدونَ  َوىَمْقٌم ِدي
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اًمٜم٤ًم : ] ژ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ ٱ ژ: اًمٜمٗمس، ىم٤مل اهلل 

 ڦ    ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ژوذم قمدة ُمقاوع: ، [44

 چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژوُمقاوع أظمرى: ، [٧25مل قمٛمران: ] ژ ڦ

 -[٧1إسمراهٞمؿ: ] ژ ژ  ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ژوأجًْم٤م: ، [264اًمٌ٘مرة: ] ژ چڇ

٤من ُمـ أروف يم٘متٚمف، الجرة؛ ولذا ضم٤م  رضمؾ إمم إظمراج اعٟمًووُم٤م شمٕمرض ًمف إنٌٞم٤م  يم٘متؾ اًمٜمٗمس، 

َ  --ؿَم٠ْمهَن٤َم ؿَمِديدٌ الِْجَرَة إِن   ؛َوْ ََؽ ىم٤مل: ) ،ىم٤مل: إ  أريد الجرة اًمٜمٌل   اًمٌَِح٤مِر، وَم٢ِمن  اَّلل 
ِ
ـْ َوَرا  وَم٤مقْمَٛمْؾ ُِم

ـْ قَمَٛمٚمَِؽ ؿَمٞمْئ٤ًم َك ُِم ـْ َيؽِمَ ( احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مريًَم
(1)

- 

ا وقمٔمٞمؿ، ُمٗم٤مرىم٦م إهؾ وإوٓد، واًم٘مقم اًمذيـ شمرسمك ومٞمٝمؿ اعٟم٤ًمن أُمره٤م ؿمديد ضمدً  الجرة

، هق ؿم٤م. هم٤مي٦م اعمِم٘م٦م، هذا اًمتٙمٚمٞمػ ؾمٝماًل  ا ومٚمٞمس أُمرً  ؛ًمقـمـ اًمذي أطمٌف اعٟم٤ًمن وقم٤مش ومٞمفواًمدي٤مر وا

ن٧م ـم٤مىمتٜم٤م، ذم طمدود  قأظمؼمٟم٤م أنف مل يٙمٚمٗمٜم٤م إٓ ُم٤م ه ًمٙمـ أطمٞم٤مًٟم٤م يٙمقن ٓ سمد ُمٜمف، اهلل  -صٕم٥م-

 [١اًمٓمال.: ]ژ  ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ژ ، [264اًمٌ٘مرة: ]ژ  ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژ: ىم٤مل اهلل  ـم٤مىمتٜم٤م،

أوضم٥م  وم٤مهلل   [264اًمٌ٘مرة: ] ژ ىئ مئ جئحئ ی ی   ی ی ىئ  ىئ ىئ ژٓ يٙمٚمٗمٜم٤م إٓ ُم٤م ٟمٓمٞمؼ  ٤مهلل وم، 

ٜم٤م، ًمٙمـ إٓ ُم٤م هق داظمؾ ن٧م اؾمتٓم٤مقمتٜم٤م وىمدرشموإٓ ُم٤م ٟم٘مدر قمٚمٞمف، ووشمٕمٝمد أنف ٓ يٙمٚمٗمٜم٤م إٓ ُم٤م ٟمٓمٞمؼ، 

هذا اًمذي داظمؾ ن٧م اؾمتٓم٤مقمتٜم٤م وىمدرشمٜم٤م أنقاع وأصٜم٤مف، ُمٜمٝم٤م شمٙم٤مًمٞمػ سمًٞمٓم٦م وصٖمػمة ؾمٝمٚم٦م قمغم يمثػم 

ٓ ؾمٞمام وُمٜمٝم٤م اًمِم٤مىم٦م ضمًدا، ُمـ أؿم٘مٝم٤م: الجرة واجلٝم٤مد؛ ولذا يم٤من اجلٝم٤مد  ٓم٦م،ُمـ اًمٜم٤مس، وُمٜمٝم٤م اعمتقؾم

ًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اعٟم٤ًمن ذم إؾمالُمف، ذروة ؾمٜم٤مم اعؾمالم، يٕمٜمل اًم٘مٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ضمًدا، ا :إذا يم٤من ُمٕمف هجرة

 وذروة اًمٌم  أقماله- ،أقمغم ر ، ذروة ؾمٜم٤مُمف، شمِمٌٞمف ذروة ؾمٜم٤مم اجلٛمؾ يٕمٜمل أقمغم ر  ومٞمف، ومٝمذا ذروشمف

م ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م، ًمٙمـ اعمِم٘م٤مت  وم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ إذن ُمتٜمققم٦م، يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م، ـمٚم٥م ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م أو إًمزا

 خمتٚمٗم٦م-

ٟم٤م اهلل، اُمتحٜمٜم٤م اهلل، اظمتؼمٟم٤م اهلل، يمت٥م قمٚمٞمٜم٤م أن اًمٕمدو ضم٤م ٟم٤م اًمٕمدو وهجؿ قمغم أروٜم٤م، اسمتال أت٤مٟم٤م

ن سم٤مجلٝم٤مد، وىمع اًمتٙمٚمٞمػ واشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمٕمٚمام  هٜم٤م قمغم أن اًمنميٕم٦م قُمٙمٚمٗموٟمحـ وهجؿ قمغم أروٜم٤م، 

ٟمّمده  تكشم٠مُمر طمٞمٜمئذ سم٤مًمتّمدي ًمٚمٕمدو وُم٘م٤موُمتف وجم٤مهدشمف، ورده، ودومٕمف، وُمّم٤موًمتف، وُمٕم٤مروتف، طم

ًمٙمـ هذا  ،ظمٚمٗمفسمٕمد ذًمؽ ح٤م ٟمدومٕمف ويرضمع إمم أروف، ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م أن ٟمٛمٌم  قمـ سمالد اعمًٚمٛملم، صمؿ

- ًمٙمـ ضمٝم٤مد اًمدومع هذا واضم٥م ُمتحتؿ، ُمتٗم٘م٦م قمٚمٞمف اًمٙمٚمٛم٦م -، ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥مـمٚم٥م مظمر سمٕمده، ضمٝم٤مد صم٤منٍ 

                                      
 (-4٧45، 2411، ٧652( صحٞمح اًمٌخ٤مري )٧)
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ُمـ أىمقى  اعو٤مقم٤مت،٤معو٤مع، ُمـ أىمقى اعو٤مقم٤مت ذم اًمنميٕم٦م، شمدسمرُت أن٤م جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ سم

هذه اعم٠ًمخ٦م، يمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م ذم ومروع اًمنميٕم٦م اًمتل  ,ُمـ اعو٤مع اًم٘مٓمٕمل ي٘مؽمب,اعو٤مقم٤مت 

ُادقمل قمٚمٞمٝم٤م اعو٤مع وطمٙمل ومٞمٝم٤م اعو٤مع، وٟم٘مؾ ومٞمٝم٤م اعو٤مع ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م، وُمٕمٔمٛمٝم٤م ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مدح سم٢مصم٤ٌمت 

٤ًٌم، ي٘مؽمب ُمـ اعو٤مع قمغم  ُمٜمفأىمقى  ٓ يقضمد ػ، وُمٕمٔمٛمٝم٤م فمٜمل، ًمٙمـ هذا اعو٤معاعمخ٤مًم وضمقب شم٘مري

اًمّمالة، واعو٤مع قمغم وضمقب اًمزيم٤مة، واعو٤مع قمغم وضمقب صقم رُمْم٤من، ـمًٌٕم٤م هذه إو٤مقم٤مت ىمٓمٕمٞم٦م، 

 ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، أىمقل هذا ي٘مؽمب ُمٜمٝم٤م-

هذا ذم اًمٗمروع اًمٔمٜمٞم٦م ُمـ أىمقى اعو٤مقم٤مت، اعمذاه٥م إرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ يٍمطمقن، قمٚمامؤهؿ  ًمٙمـ

اًمٕمدو اًمّم٤مئؾ اعمٕمتدي قمٚمٞمٜم٤م، اًمٕمدو إذا اقمتدى قمغم أروٜم٤م وهمػمهؿ، إو٤مع اًمٕمٚمام  قمغم وضمقب دومع 

وٟمزل سمٕم٘مر دارٟم٤م، واطمتؾ ؿمؼًما أو أىمؾ، ٟمزل سمؾ طمتك إذا مل يٜمزل، إذا اىمؽمب، ضم٤م  هيدد أروٜم٤م هم٤مزًي٤م ًمٜم٤م، 

جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يدومٕمقه إىمرب وم٤مٕىمرب طمتك نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م، واضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم، ويتًع 

ىمرب، إن قمجزوا أو شمٙم٤مؾمٚمقا جي٥م قمغم ُمـ يٚمٞمٝمؿ، صمؿ ُمـ يٚمٞمٝمؿ، صمؿ ُمـ يٚمٞمٝمؿ، اًمقضمقب إىمرب وم٤مٕ

جي٥م قمغم ُمـ  ن،وإوًمقن يٕمجزون أو يتٙم٤مؾمٚمقا ويؽميمق ،إذا قمجزوا، اًمٓمٌ٘م٦م هذه شمٕمجز ُمع إومم

، هذا ُمـ أىمقى اعو٤مقم٤مت، وٞمع  يٚمٞمٝمؿ إمم أن يٕمؿ ومرض اًمٕملم إُم٦م يمٚمٝم٤م، أو إرض يمٚمٝم٤م يمام ىم٤مًمقا

اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ، اًمٔم٤مهري٦م، وسمٕمض اًمٕمٚمام  اعمًت٘مٚملم، وإئٛم٦م إوًملم همػم ؛ تٗم٘م٦ماعمذاه٥م ُم

وٞمًٕم٤م ؾمٚمًٗم٤م وظمٚمًٗم٤م، ُمتٗم٘م٦م قمٚمٞمف  ٕمٚمام إرسمٕم٦م ُمثؾ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واًمٚمٞم٨م وإوزاقمل وهمػمهؿ، يمٚمٛم٦م اًم

 ُم٤م ومٞمف أصؾ ظمالف وٓ ؿم٤مئ٦ٌم ظمالف-

اظمتٚمٗمقا ومٞمف اًمًٚمػ،  يم٤من ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م أصاًل اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واوح٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم هذا، إذا 

، هذا ضمٝم٤مد الجقم واًمٓمٚم٥م واًمٗمتح، ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ,وإصح أنف يمٗم٤مي٦م,ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل واضم٥م قمٞمٜمل 

أن ٟمٗمتح هٜم٤مك؟ هذا  ٤مأروٜم٤م وقمٜمدٟم٤م سمالدٟم٤م ودوًمتٜم٤م وُمًت٘مريـ وهٙمٜملم وُم٤مًمٙملم اًمدٟمٞم٤م، هؾ جي٥م قمٚمٞمٜم

نف واضم٥م يمٗم٤مئل- أُم٤م إذا ضم٤م  اًمٕمدو وهجؿ قمغم واضم٥م قمٞمٜمل جي٥م قمٚمٞمؽ أن دم٤مهد، ًمٙمـ اًمّمحٞمح أ

ًٓ أروٜم٤م ومال يقضمد ظمالف أصاًل  ، إُمر أوًمًٞم٤م هذا ، ٟمّمقص اًمٙمت٤مب اًمداًم٦م قمغم اجلٝم٤مد يدظمؾ ومٞمٝم٤م دظمق

 وٟمّمقص اًمًٜم٦م ـمًٌٕم٤م يمذًمؽ، ور  ٓ  َم ُمـ هذا-

 [نؿا١ٜ؟ؾضض اٯٕ بأْ٘  ٕاؿنٛص: طٝب ٜكٛيٛ أسز]

 و٤مًمقن-ه١مٓ  : دقمٜم٤م ُمٜمٝمؿ، اٌغ١ز

اسمتالٟم٤م هٜم٤م ذم هذا اعمث٤مل اًمذي ضسمتف، ؾمٚمط قمٚمٞمٜم٤م قمدو، اُمتحٜمٜم٤م، اظمتؼمٟم٤م، ُم٤م  أن اهلل  اعم٘مّمقد
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اًمقاضم٥م قمكم؟ اًمقاضم٥م قمكم أظمرج أضم٤مهد، هذا اجلٝم٤مد هق ديـ، شمٙمٚمٞمػ، اًمتٙمٚمٞمػ هذا ؿم٤م. ذم هذه 

 ژ ﮳   ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ژاعمرة، ؿم٤م. وصٕم٥م ضمًدا، ٓ سمد أن أدظمؾ ذم ديـ اهلل 

ْٚمؿ-  [2١6اًمٌ٘مرة: ]  ً ْٚمؿ أو اًم  ً  ادظمٚمقا ذم اًمديـ يم٤موم٦م، ادظمٚمقا ذم ديـ اهلل وٞمًٕم٤م، ىمقُمقا سم٤مًمديـ، اًم

اؿنٛص: ٜا ؽٝخ، إسا نإ ايعزٚ ٗ أؾػاْغتإ ٚأْا ٖادضت إيٝٗا، ؾٌٗ أرخٌ ٗ ايشٜٔ  أسز]

 [أخضدٛا َٔ رٜاصِٖ؟ ٚأْا ٖادضتٴ كتاصٶا!

ـ، ٓ يقضمد ُمـ اوٓمرهؿ سم٤معمٕمٜمك اعم٤ٌمذ : ذم إصؾ يمثػم ُمـ اعظمقة ظمرضمقا خمت٤مرياٌغ١ز

اًمقاوح، ًمٙمـ ُأظمرضمقا سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، سمدًمٞمؾ أنؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمرضمع أن، أن٧م ذم طمٙمؿ 

 اعمخرج، أن٧م خمرج أن ُمـ أروؽ-

ٝمذا ُمٝمؿ ضمًدا، ٓ يٚمًٌقا قمٚمٞمٙمؿ، أن٧م أن خمرج ُمـ أروؽ، سمدًمٞمؾ أنؽ ٓ شمرضمع إٓ ن٧م وم اٟمتٌف

ئٝم ؿ وذلؿ، أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ هذا، واهلل ًمٚمٛمقت أطم٥م، ىم٤مقمديـ يٜم٤مدوا ومٞمٜم٤م ؾمٚمٓم٤مهنؿ، ون٧م إظمزا

ـمريؼ أهكم  قمـشمٕم٤مًمقا ُمٙمرُملم ُمٕمززيـ، اًم٘مذاذم ىمٕمد يٜم٤مدي ومٞمٜم٤م، أن٤م ؿمخّمًٞم٤م سمٕمثقا زم أيمثر ُمـ ُمرة 

 ويمذا-

ٞمؿ واهلل ٟمحـ ٟمِمٙمر اًم٘م٤مئد اًمٕمٔم :طم٘مػًما أنؽ شمرضمع وشم٘مقل هذا ًمٞمس ُمٕمزًزا ُمٙمرًُم٤م، هذا ذًمٞماًل  ًمٙمـ

وٟمحـ رضمٕمٜم٤م ًمٚمقـمـ، ٓزم شم٘مقل هذا اًمٙمالم، إذا يمٜم٧م درويش هٙمـ ي٤ًمحمقك وي٘مقًمقن ًمؽ شمٕم٤مل 

واؾمٙم٧م، وٓ خيرضمقك ذم اًمتٚمٗمزيقن، هذا أطمًـ ر  هٙمـ، وًمٙمـ هؿ ٓزم خيرضمقك ذم اًمتٚمٗمزيقن، 

ٚمٞمؽ ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس اًم٤ٌمرزيـ، ٓ سمد أن خيرضمقك ذم اًمتٚمٗمزيقن، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمتٚمٗمزيقن ؾمٞمْمٖمٓمقن قم

وؾمٞمٕمٓمقٟمؽ صٞمغ ُمٕمٞمٜم٦م وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٓزم شمِمٙمر اًم٘م٤مئد، واعمٕمٚمقُم٤مت ي٘مقًمقن ٓ سمد أن شمتٕم٤مون ُمٕمٜم٤م 

 وشمٕمٓمٞمٜم٤م ويمذا-

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق ,ظمزي اًمدٟمٞم٤م، طمتك ذم اًمدٟمٞم٤م اعٟم٤ًمن اٟمتٝمك ُمٕمٜم٤مه ًمق ومٕمؾ هذا  ومٝمذا

ظمزي أظمرة أؿمد، وظم٤ًمرة أظمرة  وًمٙمـ ,واًمًالُم٦م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞمذٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ ُمقاىمػ اًمذًم٦م

اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م،  أؿمد، سمٕمد أن يٙمقن اعٟم٤ًمن ىمد ارشم٘مك ذم اجلٝم٤مد، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل هذا ر  ٟم٠ًمل اهلل

 ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞمذٟم٤م، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، مهللا قم٤مومٜم٤م ي٤م رب، ٟمٕمقذ سم٤مهلل-

ة ديـ اهلل ذم أرض ُمٕمٞمٜم٦م ومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م أن٧م ظمرضم٧م خمت٤مًرا، وُمٝم٤مضمًرا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمٜمٍم اعم٘مّمقد

، أن٧م ُمٝم٤مضمر، جم٤مهد،  ,دم٤مهد، ُمِمٞم٧م شمٜم٤مسهؿ؛ ٕن اًمٜم٤مس شمٙم٤مؾمٚمقا وشم٘م٤مقمًقا وىمٕمدوا وشمريمقا

! هذا ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ واهلل، ُمـ أقمٔمؿ اجلٝمؾ  اٟمتٌٝمقا ٕ  ؾمٛمٕم٧م سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقًمقا هذا ًمٞمس ُمٝم٤مضمًرا

!، يمٞمػ همػم ُمٝم٤مضمر؟!  ,ؾمٛمٕمتف ًمذيا هذا ُمٝم٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ ًمٜمٍمة ديـ ي٘مقًمقن هذا ًمٞمس ُمٝم٤مضمًرا
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اهلل، ًمٙمقٟمف ُمع ـم٤مئٗم٦م دم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، سمٕمد أن شم٘م٤مقمس اًمٜم٤مس، هذا جم٤مهد ُمٝم٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، هذا 

سمٕمد أن  ت٤مًراأقمٔمؿ ُمـ اًمذي ه٤مضمر ًمٙمقٟمف همٚمٌف اًمٙمٗم٤مر ووضم٧ٌم قمٚمٞمف الجرة، هذا أقمٔمؿ ُمٜمف، ُمِمك خم

مل يًدوه٤م وشم٘م٤مقمًقا وىمٕمدوا، ٌقا ويًدوا اًمٙمٗم٤مي٦م، رأى شم٘م٤مقمس أظمريـ، اًمذيـ ىمٌٚمف اعمٗمروض هي

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وأن أجًْم٤م سم٤مٓقمت٤ٌمر اًمذي ىمٚمٜم٤مه أن٧م خمَرج ُمـ  ا هذا ُمٝم٤مضمرً  ومٓمٚمع

ومتًؽ سمف، أن٧م ذم دواويـ  ؿوم٤مقمتّم ,إن ؿم٤م  اهلل,أروؽ، هذه يمٚمٝم٤م أن٧م ُمٙمتقب ذم هذه اًمدواويـ 

احل٩م: ]ژ  ٹ ٹ ٿ  ٿ      ٿ ٿ      ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژٝم٤مضمريـ، ديقان قمٔمٞمٛم٦م قمٜمد اهلل، ديقان اعم

هذا  ُمـأن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ أجًْم٤م ذم اًمديقان إقمٔمؿ  ديقان اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ٟم٠ًمل اهلل   [6١

 وطمّمٞمٚمتٝم٤م ديقان اًمِمٝمدا  ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-

 [اؿنٛص: ٚايضباٙ ٜا ؽٝخ؟ أسز]

ٝمؿ ضمًدا، ٟمحـ ذم هذه إرض، ذم رسم٤مط يمذًمؽ، ٕنٜم٤م يمٚمٜم٤م ديقان اًمرسم٤مط ُم ؛: واًمرسم٤مط أجًْم٤ماٌغ١ز

ٟمحـ ىمٞمد آؾمتٕمداد أن ٟمٛمٌم، أؾمٚمحتٜم٤م يمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤م، هذا رسم٤مط ٓ ؿمؽ أنف رسم٤مط، ىمٓمًٕم٤م ُمئ٦م  ٤مذم رسم٤مط؛ ٕن

يمٚمٝمؿ، وشمٕمريٗم٤مهتؿ يمٚمٝمؿ، وشم٘مٞمٞمداهتؿ يمٚمٝمؿ،  ٚمام ذم اعمئ٦م، واهلل ُم٤م ومٞمٝم٤م ؿمؽ أبًدا، شم٠مُمؾ قم٤ٌمرات اًمٕم

ٕمٜمك اًمرسم٤مط، إن مل يٙمـ صقرشمٜم٤م ٟمحـ هٜم٤م ذم وزيرؾمت٤من وسم٤ميمًت٤من، وُم٤م طمقل٤م وذوطمٝمؿ يمٚمٝم٤م عم

رسم٤مط ُمٕمٜم٤مه ٓ يقضمد رسم٤مط  واعمٜم٤مـمؼ احلدودي٦م وهمػمه٤م وـمًٌٕم٤م أومٖم٤مٟمًت٤من ُمـ سم٤مب أومم، إن مل ٟمٙمـ ذم

ذم ٟمٕمؿ قمٔمٞمٛم٦م، ُمٙمتقب ذم  ! هذا هق ُمـ أووح صقر اًمرسم٤مط، ٟمحـ سمٗمْمؾ اهلل ٦مذم اًمنميٕم أصاًل 

 ـ يمٚمٝم٤م، دواويـ ذيٗم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمٜمد اهلل، ُمـ أقمغم اًمدواويـ-هذه اًمدواوي

وًمٞمس قمٜمد اخلٚمؼ، اقمتزوا ا٤م وطم٤مومٔمقا قمٚمٞمٝم٤م طمتك  واومتخروا ا٤م قمٜمد اهلل  سم٤مهلل  وم٤مقمتّمٛمقا 

  ژگ گ ک ک ک ک ژ: اهلل  ىم٤مليقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويٙمقن ًمٙمؿ أضمره٤م، يمام  شم٠متقا ا٤م قمٜمد اهلل 

: ضم٤م  ُمٕمٜم٤مه٤م: قمٛمٚمٝم٤م وطم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م   [62اًمٜمٛمؾ: ] ژ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ ، [٧4١إنٕم٤مم: ] ُمـ ضم٤م ، ىم٤مًمقا

يْمٞمٕمقه٤م ذم اًمٓمريؼ سم٤معمرا اة، سمؾ طمًٜم٤مت ًمٙمـ ٓ ي٠متقا ا٤م،  نُمـ اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمق ا طمتك ي٠ميت ا٤م؛ ٕن يمثػم

، واًمتًٛمٞمع، و ـّ  -ًالُم٦مقمقاُمؾ اعمٌٓمالت اعمحٌٓم٤مت، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمواعم

اًمتٙم٤مًمٞمػ، إواُمر واًمٜمقاهل يمٚمٗمٜم٤م اهلل ا٤م، اًمتٙمٚمٞمػ أصاًل ٓ سمد يٙمقن  اًمديـ هق جمٛمققم٦م ُمـ إذن

,ومٞمف ُمِم٘م٦م صٖمرت أو يمؼمت، واًمتٙم٤مًمٞمػ ُمٜمٝم٤م اًمّمٖمػم وُمٜمٝم٤م اًمٙمٌػم، وُمٜمٝم٤م  ٌٝم٤م اعٟم٤ًمن، يمٚمٗمٜم٤م اهلل 
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( يمام ىم٤مل اًمٜمٌل أج٤مم أيمؾ وذبسم٠من ٟمٗمرح أج٤مم اًمٕمٞمد ) ,ُمثاًل 
(1)

وشمٗمرح وهل  نمباًمٜم٤مس شم٠ميمؾ وشم ،

 ذم إضمر-نّمؾ 

أرأجتؿ إن ووٕمٝم٤م ذم طمرام أيم٤من قمٚمٞمف ؾُمئؾ: أج٠ميت أطمدٟم٤م ؿمٝمقشمف وًمف ومٞمٝم٤م أضمر؟ ىم٤مل: )  اًمٜمٌل

: ٟمٕمؿ- ىم٤مل: )وزر؟ (يمذًمؽ إن ووٕمٝم٤م ذم احلالل ومٚمف أضمر( ىم٤مًمقا
(2)

- 

أمحد ؾمئؾ قمـ هذا وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م ص٤مرت قمٜمد اًمٕمٚمام  وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ دمري جمرى اعمثؾ، ؾمئؾ قمـ  اعُم٤مم

ـمٚم٥م احلدي٨م واًمرطمٚم٦م ذم  ون سمٓم٤مًم٥م احلدي٨م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ؛ ٕنذم اح٤ميض هؿ ي٘مّمد,ـم٤مًم٥م احلدي٨م 

 ويِم٤مومفيرطمؾ ذم ـمٚم٥م احلدي٨م، ، واعم٘مّمقد: اًمذي ـمٚمٌف يم٤مٟم٧م هل اعمِمٝمقرة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

شطمٌظ واومؼ طمً٘م٤م»ذم اًمٜم٤مس، وشمٕمٔمٛمف اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل:  ومٞمحّمؾ ًمف ُمٙم٤مٟم٦م ,إؿمٞم٤مخ
(3)

يٕمٜمل طمظ ًمٚمٜمٗمس  

حلؼ، واٟمتٔمٛمف احلؼ اٟمتٔم٤مًُم٤م وأىمرشمف اًمنميٕم٦م، أن٧م ُم٤م ؾمٕمٞم٧م ًمف؛ ولذا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واومؼ طمً٘م٤م، اشمٗمؼ ُمع ا

ذم طمدي٨م أيب ذر  ح٤م ؾمئؾ قمٜمف اًمٜمٌل ومٞمف يٛمدطمف اًمٜم٤مس، ىم٤مل صمؿ أو اعٟم٤ًمن اًمذي يٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت 

 ( :ذًمؽ قم٤مضمؾ سمنمى ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٞمٛمدطمف اًمٜم٤مس، ىم٤مل

(اعم١مُمـ
(4). 

ُمرا اة يٕمٛمؾ ًمٖمػم اهلل، هذا  ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,قمٛمؾ طمتك يٙم٥ًم صمٜم٤م  اًمٜم٤مس وُمدطمٝمؿ يّمػم هذا  إذا

: هذا رضمؾ ـمٞم٥م يٕمٛمؾ  يٕمٛمؾ ًمٙم٥ًم صمٜم٤م  اًمٜم٤مس، ًمٙمـ إذا قمٛمؾ قمٛماًل ص٤محل٤ًم وُمدطمف اًمٜم٤مس، ىم٤مًمقا

ٞمف، ًمٙمـ أن٤م قمٚم هلل، هذه ٟمٕمٛم٦م اهلل  ٛمدضمٕمؾ ذيمري طمًٜم٤ًم قمٜمد اًمٜم٤مس، احل اخلػم، احلٛمد هلل، أن اهلل 

 ٓ أقمٛمؾ ل٤م، وأضم٤مهد ٟمٗمز أٓ أقمٛمؾ ل٤م-

أن اًمديـ هق جمٛمققم٦م ُمـ إواُمر، جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ ٟمحـ ُم٠مُمقرون ا٤م، ٟمخْمع ل٤م،  وم٤معم٘مّمقد

  [264اًمٌ٘مرة: ] ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژ: وٟمٓمٌ٘مٝم٤م وٟم١مدهي٤م قمغم ىمدر اؾمتٓم٤مقمتٜم٤م، ىم٤مل اهلل 

أن يّمكم  ٓمعدت وًمٙمـ قمجزت، ُم٤م ىمدرت، مل يًتقمجزت؟ شم٘مقل: واهلل ي٤م رب أن٤م طم٤موًم٧م واضمتٝم

٤م، يّمكم ُمْم ًً قمٚمٞمؽ ومدي٦م، مل يًتٓمع أن  :جًٕم٤م، مل يًتٓمع صقم رُمْم٤من ىم٤مل ًمف اهلل ٓمىم٤مئاًم، يّمكم ضم٤مًم

هذا اًمٕمجز، اًمذيـ هؿ  ؛، ىم٤مل: ي٤م رب مل أؾمتٓمعوٟمحقهجي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، يده ُم٘مٓمققم٦م وأقمٛمك 

ٟم٘مٚمٝمؿ إمم  اهلل أن أن يٓمٌ٘مقا اًمٕم٤ٌمدة قمغم ٟمحق ُم٤م، إُم٤م  اًمنمقمٞم٦م اًمذيـ مل يًتٓمٞمٕمقا إقمذار أصح٤مب 

                                      
 (-٧٧62( صحٞمح ُمًٚمؿ )٧)

 (-٧١١4( صحٞمح ُمًٚمؿ )2)

 (-٧١٧. 2( اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )1)

 -( وصححف إًم٤ٌم 6225( سمٚمٗمظ: )شمِٚمؽ قم٤مضمؾ--(، وأُم٤م ًمٗمظ )ذًمؽ قم٤مضمؾ--( ومٗمل: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2462)صحٞمح ُمًٚمؿ  (6)
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 سمديؾ، أو أقمٗم٤مهؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م-

، ًمٙمـ ٟمحـ ٟمذيمر أُمثٚم٦م، ىمٚمٜم٤م ذم اًمٌداي٦م أن ُمٕمٔمؿ يمالُمٜم٤م ؾمٞمٙمقن ذم اًمٙمٚمٞم٤مت، ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ اًمنميٕم٦م

 -وًمٞمس ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ، وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمديـ، اًمديـ هق جمٛمققم٦م أواُمر وٟمقاهل، وشمٙمٚمٞمٗم٤مت

وأن٤م قمغم )اسمتدا  أنٜم٤م ٟمٓمٌ٘مٝم٤م ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م  - جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٚمتزم-اًمتٙمٚمٞمػ أنف ـمٚم٥م ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م وُمٕمٜمك

(--قمٝمدك ووقمدك ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م
(1)

 ٟم٘مقل٤م يمؾ يقم ص٤ٌمح وُم٤ًم  ذم ؾمٞمد آؾمتٖمٗم٤مر، وٟمٕم٤مهد اهلل  

 :دمدد اًمٕمٝمد ُمع اهلل اًمٌنمي٦م دائاًم أن اًمٜمٗمسوٟمجدد يمؾ يقم؛ وًمذًمؽ هذه هل وم٤مئدة إذيم٤مر، شمذيمػم هذه 

اعمًٚمؿ ي٘مقل: ؾمٛمٕمٜم٤م   [١اح٤مئدة: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژ

ي٘مقل: ي٤م رب واهلل ٓ  يًتٓمع،ًمٌٞمؽ ي٤م اهلل، أن٤م ُمٚمتزم، صمؿ إذا أتك ذم طم٤مًم٦م مل  ،وأـمٕمٜم٤م، ؾمٛمٕم٧م وأـمٕم٧م

سمديؾ، وإُم٤م قمٗم٧م  اًمنميٕم٦م ٟم٘مٚمتف إممأن  ,يمام ىمٚمٜم٤م,- وم٢مُم٤م -أؾمتٓمٞمع، أن٧م شمٕمٚمؿ ي٤م رب سمح٤مزم، ُم٤م ىمدرت

 قمٜمف ذم هذا إُمر يم٤مُماًل-

م اعمٌدئل، صمؿ  :هق اًمديـ ومٝمذا م اعمٌدئل واًم٘مقل ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م هذا ُمٌدئًٞم٤م، آًمتزا جي٥م آًمتزا

وٟمٓمٌؼ هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ وٟمٕمٛمؾ ا٤م، مل ٟمًتٓمع سمٕمد ذًمؽ، قمجزٟم٤م واهلل أقمٚمؿ  اعمح٤موًم٦م، أن ٟمٓمٌؼ أُمر اهلل 

 - هذا هق اًمديـ--سمٜم٤م

ٜمدهؿ ظمٓم٠م ذم ومٝمؿ اًمديـ، ذم سمٕمض ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٜم٤مس وُمقضمقد ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مس قم سمٕمض

وُمقضمقد قمٜمد سمٕمض اًمدقم٤مة وهٙمذا، ٓ ؾمٞمام اعمت٠مثريـ سمٌٕمض احلريم٤مت اعصالطمٞم٦م اًمتل شم٠مثرت سم٤مًمٖمزو 

ُمثؾ ُم٤م  شسمرٟم٤مُم٩م ًمٚمحٞم٤مة اًمًٕمٞمدة»اًمٗمٙمري وإومٙم٤مر همػم اعؾمالُمٞم٦م، نقل اًمديـ قمٜمد سمٕمْمٝمؿ إمم 

يٕمٜمل ؾمٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م سمحٌقطم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، يٕمٜمل أن٧م سم٤معؾمالم وٟمحـ ؾمٜمٓمٌؼ اعؾمالم،  هؿ، ٞمٚمقه٤مخت

وسمٕمض  ,هؿ أظمالٌ.  ؛ومٞمٝمؿ وومٞمٝمؿ,واعؾمالم هق احلؾ، اعظمقان اعمًٚمٛملم وجمٛمققم٦م ُمـ هذه 

ذم الٜمد وقمٜمده اُمتداد ذم ًمٞمٌٞم٤م، يم٤من قمٜمدهؿ  شوطمٞمد اًمديـ ظم٤من»، وشمٙمقٟم٧م طمريم٦م ٞم٦ماحلريم٤مت اعؾمالُم

هٙمذا يٕمؼمون قمـ أنٗمًٝمؿ، طمريم٦م هيتٛمقن  شاحلريم٦م اًمتٕمٛمػمي٦م»٤م هنًمٞمٌٞم٤م ذم ـمراسمٚمس، يًٛمقذم  و٤مقم٦م

ٟمحـ أُم٦م، واًمديـ ٥ًٌم ٓؾمتٕم٤مدة اًمٕمزة، وأن ٟمٙمقن، وأن ٟمٙمقن، ويمسم٤مًمرضمقع إمم اًمديـ يمقؾمٞمٚم٦م ديـ، و

إؾم٤مس، يٕمٜمل ٟمتخذ هق ًمٞمس هذا  وًمٙمـًٙمٜم٤م سم٤مًمديـ، ، وضمز  ه٤م ي١مدي إًمٞمف متٟم٤مهذا ضمز  ُمـ مصم٤مر

، ٓ! ٤موؾمٞمٚم٦م طمتك شمٕمٞمش ُمٌحٌحهق ًمٞمس وٜمحـ ٓ ٟمًتٖمؾ اًمديـ، ؛ ومٕهمراض ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وٟمًتٖمٚمفًمديـ ا

                                      
 -(41١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈژ ُمـ اعم٘م٤مصد: ,إن ؿم٤م  اهلل,وإن يم٤من هذا أجًْم٤م 

يدظمؾ صم٤مٟمقي، صم٤مٍن ، ًمٙمـ ًمٞمس هق اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مّمد إول، إٟمام هق ُم٘مّمد  [2١اًمٜمحؾ: ] ژگگ گ

يمٚمف ُمٚمتزم  جمتٛمعاًمتزم سم٤مًمديـ يٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، وًمٙمـ هذا ذم وٛمـ ومٛمـ  وٛمـ آًمتزام ذم اًمديـ؛

قمنميـ ؾمٜم٦م!  ف ويْمٕمقٟمف ذم احلٌسٟمٞم٠مظمذووميٚمتزم سم٤مًمديـ صمؿ ي٠ميت اًمٙمٗم٤مر  ٤مإٟم٤ًمٟمً أن سم٤مًمديـ، وًمٙمـ هٙمـ 

ٓ قم٤مش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، قم٤مش ُمًٙملم ُمٌٝمدل ـمقل قمٛمره قمنميـ قم٤مم زهرة ؿم٤ٌمسمف يمٚمٝم٤م وهق ذم اًمًجـ 

 اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل قم٤مؿمٝم٤م؟ يٕمذب، ُم٤م احلٞم٤مة

؟ ذم طمؼ هذا اعٟم٤ًمن اعمًٚمؿ اعم١مُمـ اًمّم٤مًمح اًمت٘مل اعمٕمذب اًمذي شمًٚمط أي٦م يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ ومحٞمٜمئذ

قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مر واعمجرُمقن اًمٔمٚمٛم٦م واًمٓمٖم٤مة، وؾمجٜمقه وقمذسمقه وىمٝمروه وأذًمقه وضمٕمٚمقه يٕمٞمش ذم وٜمؽ 

ي٘مع  ٙم٤ملٔي٦م قمٚمٞمف؟ إؿماشمٜمٓمٌؼ يمٞمػ ؟ ٔي٦مذه اؿمديد وذم قمذاب، هذا يمٞمػ ٟم٘مقل ذم طم٘مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ل

 احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم؟! أجـ :طمتك هق ٟمٗمًف هذا اعمٕمذب ذم اًمًجـ هٙمـ ح٤م ي٘مرأ هذه أي٦م ي٘مقل ،ًمٚمٜم٤مس

: إُم٤م أن يٙمقن اعم٘مّمقد اذه أي٦م ًمٞمس اعمًٚمؿ يمٗمرد، إٟمام اعمًٚمٛملم يم٤مضمتامع، ,واهلل أقمٚمؿ,اجلقاب 

، ًمق أن اًمٜم٤مس قم٤مؿمقا هٙمذا ذم اعمًٚمؿ اًمٙمٞم٤من أو اعمًٚمؿ سم٘مٞمد يمقٟمف ذم آضمتامع، ذم اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م، ذم

طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم- هٙمـ  ٤مُمٜمٝمؿ  ٞماعؾمالم واًمتزُمقا سم٤معؾمالم وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت حلٞمقا طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، يمؾ واطمد 

 هذا وضمف حمتٛمؾ-

اًمث٤م : أن نٛمؾ احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم قمغم ُمٕم٤مٍن ُمتٕمددة، احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم إُم٤م أن شمٙمقن سمٙم٤مُمٚمٝم٤م وإُم٤م أن  اًمقضمف

واظمتٞم٤مره  سمٛمٕمٜمك طمٞم٤مة ؾمٕم٤مدة اًمٜمٗمس، ومٝمذا اعم١مُمـ اعمٕمذب ذم اًمدار وًمٙمٜمف سم٤مٕنس سم٤مهلل  شمٙمقن ضمزئٞم٦م

ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمْم٦م اًمٗمٓمرة، وُمٜم٤مىمْم٦م أُمر اهلل  ًمٙمٗمر،طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ا ٤مومٝمق  ٞم اًمٙمقن ُمع اهلل 

  ٤مة ـمٞم٦ٌم، وهذا طمٞم  ٞم٤موذيٕمتف، ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٛمرد قمغم اهلل، ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤ميمدة اًمْمٛمػم واًمٗمٓمرة، ومٝمق

واىمع ٟم٘مٓمع سمف ٓ حم٤مًم٦م، واًمذيـ قم٤مؿمقا ذم اًمًجقن ؾمٜملم ـم٤مًم٧م أو يمثرت يٕمرومقن هذا ضمٞمًدا، يٕمرومقن أن 

اًمّم٤مًمح ذم اًمًجـ يٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم أـمٞم٥م ُمـ طمٞم٤مة ضمالديف اعمٜمٕمٛملم وىم٤مقمديـ  عم١مُمـاعٟم٤ًمن ا

 وهق ُمٓمٛمئـ، اهلل  ُمٌحٌحلم ذم ومٚمٚمٝمؿ وذم ىمّمقرهؿ، وذم يمؾ ُم٤ًم  يٕمذسمقا ومٞمف! ي٠متقٟمف ًمٞمٕمذسمقه

ضمًدا ذم  ػمًمٜم٤م اعظمقة يمث لوهؿ ُم٘مٛمققملم أُم٤مُمف، يمام يم٤من  ٙميٙمٚم١مه ويٜمٍمه قمٚمٞمٝمؿ سم٤محلج٦م وسم٤مًمؼمه٤من 

اًمًجقن ؾمقا  ؾمجقن اعمرشمديـ أو ؾمجقن إُمريٙم٤من، وًمٕمؾ اًمِمٞمخ أبق  ٞمك واًمذيـ ظمرضمقا ُمـ 

، ضمرسمقا ٟمحق هذاٝمؿ اًمًجـ ضمرسمقا إُمريٙم٤من هٜم٤مك، وسمٕمض اعظمقة أظمريـ ًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ ؾمٛمع ُمٜم

إُمريٙم٤من وقم٤مؿمقا ذم ؾمجقهنؿ، يمٞمػ يم٤مٟم٧م ُمٕمٜمقي٤مهتؿ ويمٞمػ يم٤من اٟمتّم٤مرهؿ وهؿ ذم اًمًجـ 

وإُمريٙم٤من ُم٘مٛمققمقن أُم٤مُمٝمؿ، طمتك ييب أو يٌخ قمٚمٞمٝمؿ أو يمذا أو يًجٜمف طمٌس  قمٚمٞمٝمؿ،ُمٜمتٍميـ 
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 اذا اعمٕمٜمكة ـمٞم٦ٌم، طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم اٟمٗمرادي ًمٙمـ هق ُم٘مٛمقع، وهق ظم٤مئػ، وهق ٟمٙمد، وإخ ضم٤مًمس ذم طمٞم٤م

 هذا آقمت٤ٌمر، هٙمـ ٟمحٛمؾ أي٦م قمٚمٞمف-و

اح٠مظمقذ ُمـ جمٛمقع اًمنميٕم٦م، ٓ سمد أن ٟمٗمٝمؿ اعمقوقع ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م ُمـ جمٛمقع إدًم٦م وٟمجٛمع  اعمٝمؿ،

سمٞمٜمٝم٤م، اعمٗمٝمقم ُمـ يمؾ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م أن اعمًٚمؿ اعم١مُمـ اًمّم٤مًمح اًمت٘مل ىمد يٕمٞمش ذم هذه اًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مة 

 ٤محمروُمً  ٤مقمٚمٞمف، وىمد يٕمٞمش ُمًٙمٞمٜمً اهلل  حإيمؾ واًمنمب وطمًرا ـمٚمٞمً٘م٤م، ومت ُمرومٝم٦م، طمٞم٤مة ُمتقومر ًمف ومٞمٝم٤م

ٕمدو هٜم٤مك أنٌٞم٤م  قم٤مؿمقا وم٘مرا ، وهٜم٤مك أنٌٞم٤م  قم٤مؿمقا ُمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ اًم ا-- هذا هٙمـ وذاك هٙمـ؛وم٘مػمً 

! ويمذًمؽ ُمـ اًمّم٤محللم وُمـ ئٞمؾ يمؿ ىمتٚمقا ُمـ إنٌٞم٤م ؟ وهٙمذاٝمؿ أقمداؤهؿ سمٕمد ذًمؽ، سمٜمق إها وىمتٚم

 وأهؾ إظمدود ُمث٤مل ضسمف اًم٘مرمن ًمٜم٤م، اعمث٤مل اخل٤مًمد، وهٙمذا-  أوًمٞم٤م  اهلل

وسمٓمٜمف ُمًٚمؿ ُم١مُمـ شم٘مل ص٤مًمح يٕمٞمش ذم اًمٜمٞمجر وأص٤مسمتف اعمج٤مقم٦م،  إٟم٤ًمنٌ  :,ُمثاًل ,ىمٚمٜم٤م ٟمحـ  ولذا

أهمٜمك رضمؾ ذم  شسمٞمؾ ضمٞمتس»هذا أؾمٕمد طمٞم٤مة ُمـ هٞمٙمل قمٔمٛمل، ُمـ اعمج٤مقم٦م، وٓ جيد ُم٤م ي٠ميمؾ،  تٗمخُمٜم

ومٟمس سم٤مهلل  ؛ ٕنف قم٤ميش سم٤مهلل ,إن ؿم٤م  اهلل,، هذا قم٤ميش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم شوم٧مُم٤ميٙمروؾمق»اًمٕم٤ممل ُم٤مًمؽ 

  وُم١مُمـ ظم٤موع ُٕمر اهلل، ُمٓمٛمئٜم٦م ٟمٗمًف، وي٘مقل: ي٤م رب هذا يمٚمف اُمتح٤من، وهذا اظمت٤ٌمر ُمٜمؽ، وأن٤م

ص٤مسمر ٕىمدارك، حم٥م ًمؽ راٍض سم٘مًٛمتؽ، ظم٤موع ُٕمرك، أرضمق ومْمٚمؽ ذم أظمرة، هل صؼم ؾم٤مقم٦م 

ضمٜمتف  شمٚمؽ هلواًمتح٘مؼ ا٤م وُمالطمٔمتٝم٤م هق قم٤ميش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، و  - اذه اعمٕم٤م-٤مئزوشمٜمتٝمل، وأيمقن أن٤م اًمٗم

صمؿ يٗمض إمم أظمرة ًمٞمس قمٜمده ر ، رهمؿ أنف ذم سمحٌقطمتف ًمٙمـ دمد اًمٜمٙمد ذم طمٞم٤مشمف، ـمًٌٕم٤م اًمٖمرسمٞمقن 

أن ه١مٓ ، و اعمؽموملموسمٕمض اًمذيـ ُٓمًقا احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م أخٗمقا يمت٥م يمثػمة ذم طمٞم٤مة 

طمٞم٤مهتؿ ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمٜمٖمّم٤مت وسم٤مًمٜمٙمد وهمػمه٤م، ويمثػم ُمـ رؤوؾمٝمؿ وُمـ رضم٤مٓهتؿ يٜمتٝمقن إمم آٟمتح٤مر، ُم٤م 

 قمٜمدهؿ احلٞم٤مة اًمًٕمٞمدة-

أن سمٕمض اًمٜم٤مس ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م هذا، نقل اًمديـ قمٜمدهؿ إمم سمرٟم٤مُم٩م حلٞم٤مة  اعم٘مّمقد

، ٓ سمد ه ًمٗمظ جمٛمؾ، اًمًٕم٤مدة وطمٞم٤مة ؾمٕمٞمدةهذؾمٕمٞمدة، واحلٞم٤مة اًمًٕمٞمدة سمٛمٗمٝمقُمٝمؿ هؿ، أن يمٚمٛم٦م ؾمٕمٞمدة 

قمغم طم٥ًم  ويٗمٝمٛمفأن ٟمنمطمٝم٤م، ُم٤م هل اًمًٕم٤مدة؟ ُمٕمٜمك اًمًٕم٤مدة اظمتٚمػ ومٞمف اًمٌنم، يمؾ واطمد ينمطمف 

اًمذي قمٜمده اًمًٕم٤مدة أن ي٠ميمؾ وينمب وُمٌحٌح، هذه هل اًمًٕم٤مدة قمٜمدهؿ، ًمٙمـ أُمقر  ؛ومٞمف كُم٤م يًٕم

؟ قم٤ٌمدشمف هلل، وشمقضمٝمف إمم اهلل، وظمْمققمف إمم  أظمرى! أجـ ؾمٕم٤مدة اًم٘مٚم٥م ذم اشمّم٤مًمف سمخ٤مًم٘مف وسمٛمقٓه

 ٟمٙمد اعمنميملم- ئاًم،، ٓ يقضمد قمٜمدهؿ، دمد قمٜمدهؿ اًمٜمٙمد دااهلل 

ُمـ أضمؾ أن ٟمٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، وًمٞمس وؾمٞمٚم٦م  ٤م، وًمٞمس سمرٟم٤مجمً ٤مؾمٞم٤مؾمٞم   ٤مأن اًمديـ ًمٞمس سمرٟم٤مجمً  وم٤معم٘مّمقد
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، ٟمحـ قمٌٞمد اهلل، ُمٙمٚمٗمقن اذه  ٟمتخذه٤م ًمٙمل ٟمٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، ٓ، اًمديـ هق سم٤مٕؾم٤مس هق قم٤ٌمدة اهلل

وأُمره وهنٞمف وهذه اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت  سمديـ اهلل  ٟمٚمتزمإواُمر واًمٜمقاهل واًمتٙمٚمٞمٗم٤مت، ظم٤موٕمقن ُٕمر اهلل، 

وقمدٟم٤م سم٠من ٟمٕمٞمش  اًمتل أُمرٟم٤م ا٤م، ُمًتًٚمٛمقن ًمف وُٕمره وحلٙمٛمف، سمٕمد ذًمؽ ٟمحـ إذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ اهلل 

 ٝمؿ ومٕمٚمقا هذا وقم٤مؿمقا ذم جمتٛمٍع ُم٤م اذا اًمِمٙمؾ ًمٙم٤مٟمقا يمٚمطمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، وًمق أن اعمًٚمٛملم وٝمرة ُمـ اًمٌنم

ىمقة واطمدة ويٕمٞمِمقا طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم سمٙمؾ اعمٕم٤م ، ًمٙمـ أن ٟمتخذ اًمديـ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م، ٟمتخذ اًمديـ وؾمٞمٚم٦م 

ُمـ أضمؾ أن ٟمٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم، وٟمقفمػ اًمديـ طمتك ٟمٖمٚم٥م إُمؿ سم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت، وٟمٖمٚم٥م إُمؿ 

ٕنٜم٤م شمريمٜم٤م ديٜمٜم٤م وٟمرضمع إمم اًمديـ طمتك ٟمٖمٚم٥م! ٓ يٌح٨م سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وهمػمه٤م، وٟمحـ ُم٘مٍمون؛ 

هل ظمراب، ٟمحـ ٓ ٟمحت٤مضمٝم٤م، وُم٤م اطمتجٜم٤م  إٓ قمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، ويمثػم ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أصاًل  هم٤مًمٌٞمتٝمؿ

إًمٞمٝم٤م ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت إٓ ًمٙمل ٟمتٙم٤موم٠م ُمٕمٝمؿ، وًمٙمل ٟمح٤مراؿ، ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم طمرب، وإن يمثػًما ُمـ 

وم٘مط- اعم٘مّمقد أن  ي، ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م، شمٕم٥م سمنماًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هل سم٤مـمؾ أصاًل اًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمدهؿ و

 وشمٙمٚمٞمٗم٤مت ٟمحـ ٟمرضمع إًمٞمٝم٤م، ٟمخْمع ل٤م- هق قم٤ٌمدة اهلل ٤مٕؾم٤مس هذا اًمديـ سم

بعض ايتهايٝـ َٓٗا ايؾاق١ َٚٓٗا ايغ١ًٗ، بعض ايتهايٝـ ايؾاق١ ياؿنٛص: بايٓغب١  أسز]

ؾ٤ٞ ٗ اشلذض٠ ٚاؾٗار ٜكٍٛ أْا َا أطٝل، ٖٚ٪٤٫ ْاؼ اٱْغإ ٜ٪رٜٗا، ؾبعنِٗ ٜتعًٌ بٗشا اي

 ٔ. ٚيٛ قًت ي٘ ع.ٚدزْاِٖ، َٛدٛرٜٔ، ٜكٍٛ: ؾٝين سب ايزْٝا َع أْٞ أقض إٔ اؾٗار ؾضض عٌ

 [ؾُا ٖٛ ماب٘ ا٫عتڀاع١؟ ;اشلذض٠ قاٍ: أْا ٫ أعتڀٝع

ومر شم٘مقل ًمف: - يٕمٜمل ُمثؾ واطمد يم٤م-: ٓ، قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م اعمدقمك ظمٓم٠م، هذا ادقم٤م  يم٤مذباٌغ١ز

ي٘مقل ًمؽ: ُم٤م أؾمتٓمٞمع أن أـمٞمع اهلل- دقمقاه قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م دقمقى يم٤مذسم٦م همػم صحٞمح٦م  -أؾمٚمؿ واقمٌد اهلل

 ،وم٘مط، إذن أن٧م ُم٘مٍم ل٤ماظمتٞم٤مره وسمؾ هق يًتٓمٞمع وهذا ذم ُم٘مدوره، وُم٤م يٛمٜمٕمف هق شمِمٌثف سم٤مًمدٟمٞم٤م، 

ثٛمره٤م وشمريم٧م اًمديـ وشمريم٧م طم٘مٞم٘م٦م أُمرك أنؽ اظمؽمت اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة، اظمؽمهت٤م وومْمٚمتٝم٤م وىم٤مقمد شمو

أظمرة، هذه طم٘مٞم٘م٦م إُمر، وًمٙمـ هذه دقمقى، هق ي٘مقل أن٤م ٓ أؾمتٓمٞمع، يمٞمػ ٓ شمًتٓمٞمع، قمٜمدك 

! قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م ُمدقم٤مة ومهٞم٦م وهمػم ؽ؟يٛمٜمٕماًمذي اًمٗمٚمقس وقمٜمدك ُمٜمًؼ، هٞم٤م ضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ُم٤م 

اًمذي يٜمٔمر إًمٞمف اعٟم٤ًمن، يٜمٔمر هذا شمالقم٥م سم٤مًٕمٗم٤مظ، هق ي٘مقل٤م ًمؽ همػم صحٞمح٦م، ًمٞمس هذا  --صحٞمح٦م

 ؛اعٟم٤ًمن إمم طم٘مٞم٘م٦م إُمر، طم٘مٞم٘م٦م إُمر أنف ُمًتٓمٞمع وأنف ىم٤مدر وًمٙمٜمف ُم٤م زال يٗمْمؾ اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة

ومٝمذا ُم٤م ووم٘مف اهلل وشمٕمذر سم٠منف ٓ يًتٓمٞمع، آؾمتٓم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم هل قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م اًمتل هل سمٛمٕمٜمك اًمٕمجز 

، ًمٞم٧ًم هل- اعٟم٤ًمن ُمٕمف قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م اعمذيمقرة ذم قمـ شم٠مدي٦م اًمتٙمٚمٞمػ اًمتل قمذر اهلل ص٤مطمٌٝم٤م، ٓ

 -[هقد] ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ     ٿ ٿ ژ :ىمقًمف 
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 ڭ                     ژ:  ىمقًمف

  يب           ىب مب خب حب  جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ  ڭ    ڭ

 ٹ    ٹ     ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

ُمٜمٕمف ُمـ هذا طمرُمف  هذا قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م، ومٝمذا ُم٤م يم٤من يًتٓمٞمع؛ اهلل  [هقد] ژ ڤ ڤ ٹ ٹ

ٓ يٖمٜمل  ,يمام ىمٚم٧م ًمؽ,وهق يتٕمذر سم٠منف ٓ يًتٓمٞمع ًمٙمـ هذا شمٕمذر ًمٗمٔمل وادقم٤م  يم٤مذب ، مل يقوم٘مفو

ؿمٞمًئ٤م، يْمحؽ قمغم َُمـ هق؟ يْمحؽ قمكم أن٤م أو قمٚمٞمؽ أن٧م؟! ٟمحـ سمنم قمٌٞمد ُم٤م ٟم٤ًموي ؿمٞمًئ٤م، يْمحؽ 

ًمٙمـ خي٤مدع اهلل؟ ُم٤م يًتٓمٞمع، ُم٤م يًتٓمٞمع أن خي٤مدع اهلل، اًمذي ي٘مقل ٓ أؾمتٓمٞمع هذا همػم صحٞمح،  قمٚمٞمٜم٤م،

أو قمٛمك إاعٟم٤ًمن اًمْمٕمٞمػ اعمريض  [اًمٜم٤ًم ] ژ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژاًمذي ٓ يًتٓمٞمع 

ص سمف، ضم٤مًمس يٕمٜمل ُم٤م وضمد، ُمًٙملم يٌح٨م ومل جيد اًمٓمريؼ، وظم٤مئػ واًمٕمدو ُمؽمسم ؛، مل هيتِد ؾمٌٞماًل همػمه

، وهذا داظمؾ ٓ سمٜمٞمتف ٜمص اًم٘مرمن، هذا جم٤مهد ذم ىمٚمٌفسمهذا ُمٕمذور، قمذره اهلل -- سمص وُمتٛمٜمل وُمريدوُمؽم

(ُم٤م هشمؿ ُمًػًما وٓ ىمٓمٕمتؿ وادًي٤م إٓ ذيمقيمؿ ذم إضمر: )ؿمؽ ذم ىمقل اًمٜمٌل 
(1)

- 

د واح٤مل، وٓت أواطمد يًتٓمٞمع وقمٜمده  ًمٙمـ واحلٛمد اًم٘مقة واًمتٛمٙمـ ووضمد اًمًٌٞمؾ ووضمد اًمزا

 اهلل: هذا قمدم شمقومٞمؼ ُمـ اهلل، ظمذًمفسمؾ ًمٞمس قمدم اؾمتٓم٤مقم٦م،  اهذ ي٘مقل ًمؽ: واهلل أن٤م مل أؾمتٓمع! صمؿهلل، 

٤مهلل صمٌٓمف وظمذًمف وختغم وم ؛[اًمتقسم٦م] ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ژ

قمٜمف ومل يٜمٍمه ومل يٕمٜمف ومل يقوم٘مف، يمؾ هذا سم٤مظمتّم٤مر، ومٝمذا وم٘مط جمرد شمٕمٌػم ظم٤مـمئ قمـ واىمع ُمٕملم، واهلل 

 أقمٚمؿ-

ؾٝذب صؼ إسا ايعزٚ راِٖ أصض إغًٌُ ٛص: ٜا ؽٝخ، اٯٕ مٔ قضصٚا يٓا ٗ إزااؿن أسز]

اٯٕ ٔػ عٓٛات ٗ ايعضام، ٚمثا١ْٝ عٓٛات ٗ  اؾٗار ع٢ً أٌٖ ايبًز ثِ َٔ ًِٜٝٗ ٖٚهشا..

ُا ٖٞ سذ١ ايشٜٔ ٜكٛيٕٛ إٔ اؾٗار إٍ اٯٕ ؾضض ؾ ;َا قزصت ايٓاؼ تضر ايعزٚأؾػاْغتإ، 

 [ِ؟نؿا١ٜ؟ َا سذتٗ

: هؿ ي٘مقًمقن أن اعمج٤مهديـ همػم حمت٤مضملم ًمٚمرضم٤مل ُمٙمتٗملم، هذه طمجتٝمؿ، ي٘مقًمقن يمٗم٤مي٦م، ُم٤م اٌغ١ز

وأن٧م ىم٤مقمد ,هل اًمٙمٗم٤مي٦م؟ يٕمٜمل أن٧م ُمٙمتٗمل ُمـ اًمرضم٤مل، ؾم٤مطم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من همػم حمتٛمٚم٦م ًمرضم٤مل مظمريـ 

 هؿي٦م! يٕمٜمل ومرض يمٗم٤م ,ي٤م ؿمٞمخ ومالن وؿمٞمخ ومالن، اًمٜم٤مس شمريد أن شم٠ميت وأنتؿ ىم٤مقمديـ شمقىمٗمقا ومٞمٝمؿ

قمٜمدهؿ طمج٦م هل هذه احلج٦م ومرض يمٗم٤مي٦م، ومٞم٘مقًمقن أن سمٕمض ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ سطمقا ًمٜم٤م أهنؿ همػم 

                                      
 -(٧2٧٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )6621صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٟمحـ همػم  :ي٘مقل ٕصح٤مسمفوٜم٤مس اًمٕمٛمر ًمحمت٤مضملم ًمٚمرضم٤مل، اجلٞمش اعؾمالُمل ذم اًمٕمرا. ي٘مقل 

ىمٞملم يٙمٗمقٟمٜم٤م، ٟمحـ ٟمحت٤مج وم٘مط إمم ُم٤مل، إيتقا ًمٜم٤م سم٤مح٤مل، ٟمحـ قمٜمدٟم٤م اًمٙمث  ًمٕمراىمٞملمػم ُمـ احمت٤مضملم، اًمٕمرا

أصاًل سم٥ًٌم قمدم وضمقد اح٤مل، ىمد يٙمقن ضمز  ُمـ هذا صحٞمح وأن٤م ٓ أنٗمٞمف  ٤مضم٤مًمًلم وُم٤م جيدون ؾمالطًم 

سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ سمٕمض اًمت٘مٞمٞمدات واًمتحريرات، ًمٕمٚمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م؛ ٕن هذا ًمٞمس 

 ُمقوققمٜم٤م أن-

دٟم٤م أنٜم٤م ًمًٜم٤م حمت٤مضملم ًمٚمرضم٤مل طمٞمٜمئذ ضمز  ُمـ هذا اًمٙمالم صحٞمح، سمٛمٕمٜمك أنف ًمق ن٘مؼ قمٜم وًمٙمـ

ٟم٘مقل: ايمتٗمٞمٜم٤م ذم هذه اًم٤ًمطم٦م، ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ ٟمٔمر يمكم، ـمٞم٥م ذم اًم٤ًمطم٤مت إظمرى؟ ٕنف قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل 

 ؟اجلٝم٤مد ومرض قملم أن، ًمٞمس ىمّمدٟم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وم٘مط أو اًمٕمرا. وم٘مط، ـمٞم٥م واًم٤ًمطم٤مت إظمرى

ُم٤م ومٞمف ضمٝم٤مد، طمتك ذم سمالدٟم٤م ٟمٗمًٝم٤م، وسمالدٟم٤م واًم٤ًمطم٤مت اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مد أصاًل؟ إندًمس ـمٞم٥م 

ئر، واعمٖمرب، وُمقريت٤مٟمٞم٤م، واًمِم٤مم، وسمٚمدان اخلٚمٞم٩م، ُمـ جي٤مهد؟  ٟمحـ: ًمٞمٌٞم٤م، وُمٍم، وشمقٟمس، واجلزا

اعمقاوع  ٕمضاجلٝم٤مد ومرض قملم أن ذم هذا اًمقىم٧م  ت٤مج إمم وٌط ونرير، أن٤م ذطمتف ذم سم :وم٘مقًمٜم٤م

 ًم٘م٤م  احل٦ًٌم ًمٕمٚمٙمؿ رأجتٛمقه أن٤م ذطم٧م هذا وىمٚم٧م أهن٤م ُمٙمتقب قمغم اعٟمؽمٟم٧م وذم سمٕمض اعمقاىمع وذم

م ح٤م ىم٤مل: شمٚمخّمف قم٤ٌمر  -شٚم٦ماحْلؼ سم٤مًم٘م٤موم»ة اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزا

اًمٕم٤ٌمرة أن٤م أراه٤م شمٕمٌػم يمِمٕم٤مر ويمٕمٜمقان يٚمخص ومرض اًمٕملم أن، اعٟم٤ًمن اًمذي حلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م  هذه

 سمام ؿمئتؿ، وٕمق  طمٞم٨م شمرون اًمّمالح وىم٤مل: أن٤م ُمًتٕمد، أن٤م ُمٕمٙمؿ ي٤م جم٤مهديـ ُمرو  أجـ أيمقن، ُمرو 

شمؼمأ ذُمتف إٓ أن  ٤معٟم٤ًمن ذُمتف شمٌ٘مك ُمِمٖمقًم٦م، ٓوموإٓ  ،إٟم٤ًمن سمرئ٧م ذُمتف وأدى اًمذي قمٚمٞمف - هذا-واخلػم

 يٌذل ٟمٗمًف-

: هذا ذم اًمًٕمقدي٦م إٟم٤ًمن ُمـ هٜم٤مك اشمّمؾ قمغم اعمج٤مهديـ وىم٤مل لؿ: أن٤م ُمٕمٙمؿ، ُمرو  سم٠مُمريمؿ، ُمثاًل 

ت٤مضمق  قمٜمديمؿ أن٤م ُمًتٕمد ميت، أب٘مك هٜم٤مك أظمدُمٙمؿ أن٤م ُمًتٕمد، أو أضمٚمس شمريدو  أن ميت قمٜمديمؿ ون

اعمٜم٤مؾم٥م  ٤مُم --  ذظمػمة ًمٙمؿ ذم وىم٧م ٓطمؼ، ُمرو ًمٕمكم دمدو ,إن ؿم٤م  اهلل,أدقمق ًمٙمؿ وظمالص، وأن٤م 

أن٤م  أن ُمـ جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر ذم هذا احللم أن، ُم٤م هق اخلػم؟ ُم٤م هق اًمذي  ت٤مضمف اجلٝم٤مد وي٠مُمر سمف اهلل 

ومٝمذا ىمد سمرئ٧م ذُمتف، وم٢مذا ضم٤م  إُمر ُمـ اًم٘مٞم٤مدة ي٘مقل: ٓ، أن٧م يمـ ذم  ؛هذا ُمـ ٟمٗمز، ُمًتٕمد سم٤مذل

هٜم٤مك إُم٤م ؾم٤مقمدٟم٤م ذم اًمدقمقة هٜم٤مك أو   ت٤مضمقٟمؽُمٙم٤مٟمؽ أن قمٜمدٟم٤م قمدد يٙمٗمل، أن٧م يمـ ذم ُمٙم٤مٟمؽ 

واقمٛمؾ اعقمالم واًمذب قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وٟمنم دقمقشمٜم٤م واًمتحريض، ؾم٤مقمدٟم٤م ُم٤مًمًٞم٤م واوع أُمقال، اؾمتثٛمر 

 ُمنموع، ؾم٤مقمدٟم٤م ُمثاًل سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمالىم٤مت إذا يم٤من قمٜمدك ُمٕم٤مرف ىمؾ لؿ يمذا-

وضمدٟم٤مه يًتٓمٞمع أن يتٕمٚمؿ: اذه٥م وشمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمثالث ؾمٜملم هذه وادرس ُمثاًل هٜمدؾم٦م  ُمثاًل 
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اًمٙمٞمٛمٞم٤م ، ومًٜمحت٤مضمؽ سمٕمد ؾمٜمتلم أو صمالصم٦م ٟمحت٤مج إمم يمقادر ذم هذا، يٛمٌم يتٙمٚمػ سم٠مُمرٟم٤م، هذا سمرئ٧م 

 ف، هذا جم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمثؾ اًمذيـ ذم اعمٞمدان، هذا حلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م-ذُمت

اًمذي مل يٗمٕمؾ ذًمؽ أن٤م قمٜمدي أنف مصمؿ ُم٘مٍم، اعم٠ًمخ٦م ًمٞم٧ًم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مْمٞم٦م اًمرضم٤مل؛ وًمذًمؽ  ًمٙمـ

ٟمحـ ٟمقىمػ اًمٜم٤مس، ٟمقىمػ اًمٜم٤مس سم٤مًمٗمٕمؾ، وٟمخت٤مر وٟمٜمت٘مل؛ ٕنٜم٤م ٟمحـ ٟمٕمرف ىمدراشمٜم٤م آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م، ٓ 

 ؿاًمٜم٤مس، ٓ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اح٤مدي٦م وأيمٚمٝمؿ وذاؿ وـمٕم٤مُمٝمؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ وأهمٓمٞمتٝمٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتققم٥م 

وهمػمه٤م، وٓ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إُمٜمٞم٦م ٟمحـ ذم ىمّمػ وهمػمه، أجـ ٟمْمع اًمٜم٤مس؟ وٓ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م طمتك اعداري٦م 

واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م، يٕمٜمل اًمٜم٤مس أتقا يمٞمػ ٟمرسمٞمٝمؿ ويمٞمػ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ ويمٞمػ ٟمٙمقن ُم١ًموًملم قمـ ديٜمٝمؿ 

ىم٤مقمديـ  ٤م، ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتققمٌٝمؿ، وٓ طمتك اًم٤ًمطم٦م هٜم٤م واًم٘مقم هٜم٤م، إتراك هٜموقمـ أظمالىمٝمؿ

ؾمٌٕملم ُمٚمٞمقن ذم شمريمٞم٤م قمدد ؾمٙم٤من شمريمٞم٤م، ومٞمٝمؿ ُماليلم ُمـ اًمِم٤ٌمب ىم٤مقمديـ ُمتحٛمًلم ًمٚمٛمجل  ًمٚمجٝم٤مد 

قمٞمف سمدون أي وقاسمط وىمٞمقد، هٙمـ ي٠متٞمؽ ذم ؾمٜم٦م واطمدة ُمٚمٞمقن شمريمل  ًمق ومتحٜم٤م لؿ اًم٤ٌمب قمغم ُمٍما

 ت٤من!ًمقزيرؾم

اًمنمىمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ُماليلم هٜم٤م سمج٤مٟم٥م اًمّملم، سمس اومتح لؿ اًم٤ٌمب وىمؾ لؿ: شمٕم٤مًمقا ويٕمٓمقٟمٙمؿ  شمريمًت٤من

اشمّم٤مٓت ويمٗم٤مٓت، وسمٞمقت، دمدهؿ ي٠متقن ضمرًي٤م سم٤مٔٓف، ًمٙمـ ٟمحـ ٟم٘مقل لؿ: ُم٤م قمٜمدٟم٤م يمٗم٤مٓت وٓ 

وُم٤م قمٜمدك  ؼٜمدك طمقمٜمدٟم٤م--- ٟمِمد قمغم اًمٜم٤مس، ًمق أي واطمد ي٠ميت ي٘مقل: أن٤م قمٜمدي طمؼ، ٟم٘مقل: ٓ، ُم٤م قم

طم٤مضم٦م، اضمٚمس هٜم٤مك أن٧م، ٟمحـ اًمذيـ ٟمخت٤مر، ٟمحـ أقمٓم٤مٟم٤م اهلل هذه إُم٤مٟم٦م وظمقًمٜم٤م هذا اعمٜمّم٥م، ٟمحـ 

وُم١ًموًمٞم٦م، اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م إمم ُمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم واًم٘مٞم٤مم اذه إُم٤مٟم٦م وهذا اجلٝم٤مد، ٓ  ٤مٟمامرس طم٘م  

٤م قمكم صمؿ أهَٚمُؽ أن٤م، وُم٤م ي٘مدر أطمد ئً قن قمٌصمؿ شمٙم يّمٚمح اجلٝم٤مد أن ي٠متٞمف يمٛمٞم٤مت يمٌػمة وخٛم٦م ضمًدا ضمًدا

ُمٜم٤م،  ن يمثػمة ضمًدا ويّمٌح اًمٌِمتقن يِمٙمقيرقم٤مهؿ وٓ يدير ؿم١موهنؿ، وشمّمٌح جمٛمققم٤مت وومقى

ُمٜم٤م، وسمٞم٧م اهلل هٜم٤م يٓمردٟم٤م، وه١مٓ  ي٘م٤مشمٚمقٟم٤م، ُم٤م يٜمٗمع أبًدا، يٕمٜمل ُمًتحٞمؾ هذا، هذا  نواًمٓمٚم٦ٌم يِمٙمق

واظمتٞم٤مر اًمٜم٤مس سمح٥ًم ىمدراشمٜم٤م، وٟمتقؾمع  ٤م ،ٚمٞم٦م اٟمت٘موم٤ًمد قمٔمٞمؿ، وم٤مًمذي ٓ سمد أن  ّمؾ أن هق قمٛم

ٟمتقؾمع، اًمذي حلؼ سمٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٚمح٤م.، اًمذي شمٙمٚمٛم٧م قمٚمٞمف هذا رضمؾ ذم اًمًٕمقدي٦م هٜم٤مك أرؾمؾ وىم٤مل: أن٤م 

ُمٕمٙمؿ ُمرو  سمام شمروٟمف ُمٜم٤مؾم٥م زم، أن٤م ـم٤مًم٥م أضمٞمد يمذا، أقمٛمؾ يمذا، قمٜمدي ُمٝم٤مرات يمذا، شمٕمٚمٛم٧م يمذا، 

 مشمٞمؽ؟

 ىم٤مل: أن٤م ـمٌٞم٥م- ًمق

: شمٕم٤مل ضمري ٟمريدك- وضم٥م قمٚمٞمف اعمجل ، ٟمحـ حمت٤مضملم إمم أـم٤ٌم  هٜم٤م أن، ُمٝمٜمدس ًمف ىمٚمٜم٤م
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 اًمٙمؽموٟمٞم٤مت، ُمٝمٜمدس ذم اًمٙمٞمٛمٞم٤م ، وذم اًمًٛمقم، شمٕم٤مل ضمري ٓ شمِم٤مور، حمت٤مضملم ًمؽ-

قمٚمؿ وُمتخرج ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعيامن ودارس قمٜمد اًمِمٞمخ اًمؼماك واًمٖمٜمٞمامن ورضمؾ ُمزيمك ورضمؾ  ـم٤مًم٥م

 ٓ سمد ُمٜمٝم٤م يٙمقن رضمؾ ص٤مًمح ذم اًمٌداي٦م، صمؿ سمٕمده٤م ُم٤مذا  ًـ ُمـ ـمٞم٥م، ـمًٌٕم٤م اًمتزيمٞم٦م هذه دائاًم 

 ؛اعمٝم٤مرات، وُم٤مذا قمٜمده ُمـ اعُمٙم٤مٟمٞم٤مت، شمٕم٤مل ضمري حمت٤مضملم ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ هٜم٤م، هذه إصٜم٤مف ٟمحت٤مضمٝم٤م

وًمذًمؽ ذم ظمٓم٤مسم٤مشمٜم٤م يمٚمٝم٤م ٟمحرض ذم اًمٙمقادر واًمٓم٤مىم٤مت وهمػمه، ًمٙمـ يمجٜمقد قم٤مديلم، ٓ، ُمٙمتٗملم إمم 

يمٗم٤مي٦م سمٛمٕمٜمك اٟمتٝمك وسمحٌحقا ي٤م ٟم٤مس ومت٧م اًمٙمٗم٤مي٦م وٓ ٟمحت٤مج أطمد! ٓ، ًمٙمـ أن٤م طمد ُم٤م، ٓ ٟم٘مقل ومرض 

ومٞم٦م، اضمتامقمٞم٦م، ُم٤مًمٞم٦م، ُم٤مدي٦م، أن٤م طمٙمٛمتٜمل اًمٔم ومام أؾمتٓمٞمع  روف،طمٙمٛمتٜمل فمروف ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ضمٖمرا

 أن أىمقل أن اًمٙمٗم٤مي٦م طم٤مصٚم٦م ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م-

ُمًتقى اًمدٟمٞم٤م، ومٝمذا ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقًمف طمّمقل اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل، قمغم  أُم٤م

أبًدا، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م أن اعمحتٚم٦م ٕرض اعمًٚمٛملم إندًمس، هذه ُمـ جي٤مهده٤م؟ هذا اًمذي ي٘مقل وهق ضم٤مًمس 

 ُمثاًل ذم اًمٙمقي٧م ي٘مقل: هذا ومرض يمٗم٤مي٦م!

وأؾم٤ٌمٟمٞم٤م وهذه اًمدول اعمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اعمرشمدون هذه يمٚمٝم٤م ُمـ جي٤مهد ومٞمٝم٤م؟ وهذه  وومٚمًٓملم

تل هل ُمـ سمالد اعؾمالم وؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر، هذه دار ُمـ دور اعؾمالم اطمتٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر ؾمٜمٖم٤مومقرة اًم

اًمذيـ أصقلؿ صٞمٜملم، اؾمتقًمقا قمٚمٞمٝم٤م وؾمٛمقه٤م ؾمٞمٜمج٤مسمقر، ص٤مر قمٜمده٤م اؾمؿ ضمديد وصٌٖم٦م ضمديدة، 

 يمٗم٤مر ظمالص ص٤مرت رؾمٛمٞم٦م، وهمػمه٤م وهمػمه٤م، ُمـ جي٤مهد ه١مٓ ؟! دسمال

هلل، وم٤مجلٝم٤مد ُمتٕملم قمٚمٞمٜم٤م، ًمٙمـ ُم٤م هق اًم٘مدر اعمتٕملم، أن٤م سمد ًمٚمٛمًٚمٛملم أن جي٤مهدوا ذم ؾمٌٞمؾ ا ٓ

ـم٤مئٗم٦م دم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، طمّمٚم٧م ل٤م سمٗمْمؾ وىمٞم٤مدة جم٤مهدة  شمقضمدذطمتٝم٤م، يٚمحؼ اعٟم٤ًمن سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م، 

ٟمقع وصمق. وأُم٤مٟم٦م وؾمٚمٛمتٝم٤م إُم٦م أُم٤مٟمتٝم٤م ووٝمرة يمٌػمة ُمـ إُم٦م، ُم٤م ٟم٘مقل إُم٦م يمٚمٝم٤م؛ ٕن  ُمـ اهلل 

ٜمٝم٤م وم٤ًم. ويمٗمرة وزٟم٤مدىم٦م ُمٜمتًٌلم ًمألُم٦م اعؾمالُمٞم٦م، ًمٙمـ أن٤م أىمقل وٝمرة ٓ سم٠مس ا٤م إُم٦م ضمز  يمٌػم ُم

ُمـ أُم٦م اعؾمالم ُمـ أظمٞم٤مرهؿ، ص٤محلٞمٝمؿ، اقمؽمومقا اذه اجلامقم٦م ووصم٘مقا ومٞمٝم٤م وؾمٚمٛمقه٤م ىمٞم٤مدهتؿ، 

، واقمؽمومقا ا٤م يم٘مٞم٤مدة ًمٚمٛمج٤مهديـ، هٜم٤م ُمثاًل: اًم٘م٤مقمدة وـم٤مًم٤ٌمن، ه١مٓ  احْلؼ اؿ، هذه ىمٞم٤مدة ُمقضمقدة

احْلؼ اؿ، وىمؾ لؿ: أن٤م ُمًتٕمد، ُمرو  سم٠مُمريمؿ، إذا ىمٚمتؿ زم شمٕم٤مل أن٤م ميت، إذا ىمٚمتؿ زم ٓ، اسمَؼ هٜم٤مك، أو 

هذا ُمٕمٜمك  -اُمِش إمم ُمٙم٤من صم٤م  أن٤م ؾم متر سم٠مُمريمؿ ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م، اذا سمرئ٧م ذُمتف، وأدى اًمذي قمٚمٞمف-

 -نوضمقب اجلٝم٤مد أ

 أىمقل هذا، ًمٙمـ ٟمحـ ٟمخت٤مر ُمـ اًمٜم٤مس-سمٛمٕمٜمك أن يمؾ واطمد ٓزم ُ ِي ٟمٗمًف، ٓ، ُم٤م  أُم٤م

ئر يمذًمؽ، وهٙمذا، ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد حمٚمًٞم٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من هل ختت٤مر  اعظمقة ذم اًمّمقُم٤مل، اعظمقة ذم اجلزا
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اًمٜم٤مس سمحًٌٝم٤م، ًمٙمـ قمغم اًمٜم٤مس أن يٙمقٟمقا ُمًتٕمديـ وأن يٌذًمقا أنٗمًٝمؿ، ومٛمـ ىمٞمؾ ًمف: أن٧م سمٜمٗمًؽ 

يٙمـ  ملٕمٞمٜم٦م، ومٞمج٥م قمٚمٞمف اعمجل  سمٜمٗمًف، وُمـ ٟمحت٤مج إًمٞمؽ ٕنؽ ـمٌٞم٥م أو ُمٝمٜمدس أو يمذا، ـم٤مىم٦م ُم

، ومرد،  ٛمؾ اًمٙمالؿمٞمٜمٙمقف وجي٤مهد، ومٝمذا سمحًٌف، ي٠مظمذون ٤مقم٤مدي   اقمٜمده هذه اخلّمقصٞم٦م ويم٤من جم٤مهدً 

 سمح٥ًم احل٤مضم٦م، هذا واهلل أقمٚمؿ-

: ٓ ٟمحت٤مج  اعظمقة ذم اًمِمٞمِم٤من أج٤مم ظمٓم٤مب وهمػمه طمتك سمٕمده وصٚمقا ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ وىم٤مًمقا

ًٌ أ هؿ -رضم٤مل-  ، واًم٘مٞم٤مدة هل اًمتل شم٘مرر هذا-٤مدرى سمت٘مٞمٞمؿ ؾم٤مطمتٝمؿ وطم٤مضمتٝمؿ، هذا ًمٞمس قمٞم

ُض ايشٟ ٜكٍٛ: ن١ًُ ْافض ايعَجٌ ، ّايه٬ ٕ ٖشاايٓاؼ وبٛإٔ غايب اؿنٛص: ست٢  أسز]

 [شصداٍ إٍ ايعضام غرل قتاز»

 سمد أن : ٕن إـمال. هذا اًم٘مقل يثٌط اًمٜم٤مس ًمٙمـ ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمنمح هذا ًمٚمٜم٤مس، اًمٜم٤مس ٓاٌغ١ز

يمؾ واطمد أن يٚمحؼ سم٘م٤مومٚم٦م اجلٝم٤مد  ًمٚمٌذل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ُمتٕملم قمغم دم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأن شمٙمقن ُمًتٕمدة

وأن يٌذل ٟمٗمًف، وهذا هق اًم٘مدر اعمتٕملم، اطمٗمٔمقه٤م ي٤م إظمقة؛ ٕن اعم٠ًمخ٦م دىمٞم٘م٦م، اًم٘مدر اعمتٕملم قمغم يمؾ 

، وأن ي٠ممتر سم٠مُمر اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ، أطمد أن هق أن يٌذل ٟمٗمًف وأن يٙمقن ُمًتٕمًدا ًمٚمح٤م. سم٤معمج٤مهديـ

وم٢من ىمٞمؾ ًمف شمٕم٤مل واجلٝم٤مد حمت٤مج إًمٞمؽ، وضم٥م قمٚمٞمف، وإن ىم٤مًمقا ًمف اىمٕمد ظمالص، أن٧م أبح٨م قمـ إن٥ًم 

 ي٠ممتر سم٤مُٕمر- ،ًمؽ، ؾم٤مطم٦م أظمرى، أو اسمح٨م قمـ قمٛمؾ مظمر شمٜمٗمع سمف اعمج٤مهديـ

ٝم٤مئؿ، خيرضمقا ذم اًمّم٤ٌمح ه١مٓ  اعماليلم اًمذيـ هؿ ُمـ ىمقُمٜم٤م وُمـ أُمتٜم٤م، اًمذيـ يٛمِمقن يم٤مًمٌ أُم٤م

ويروطمقا ذم اًمٕمِمٞم٦م، يمؾ قمٛمٚمف صمامن ؾم٤مقم٤مت ذم اًمٜمٝم٤مر، صمؿ ذم اًمٚمٞمؾ يٙمقن يم٤مجلٞمٗم٦م اًمٜم٤مئٛم٦م، ضمٞمٗم٦م ُمٚم٘م٤مة 

ٟمٞم٦م وٓ يدري قمـ ضمٝم٤مد وٓ قمـ هجرة وٓ قمغم إؾمالم وٓ  قمغم اًمٗمراش ويامرس طمٞم٤مشمف اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م واحلٞمقا

 قمذسمقا اعمًٚمٛملم، ٓ يِمٕمر سم٤مًمٙمالم هذا، وٓ قمغم اًمٓمقاهمٞم٧م ُم٤م قمٛمٚمقا، وٓ قمٗمًقا قمغم اعمّم٤مطمػ، وٓ

 هيٛمف أصاًل، وٓ سم٤ميمل-

اجلٝم٤مد اعمتٕملم يمٌػمة ُمـ  ُم٘مٍم ٓ ؿمؽ أهنؿ ُم٘مٍمون واىمٕمقن ذم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، شمرك هذا

 چژ، [12اًمتقسم٦م: ] ژ ڱں ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ ر:اًمٙم٤ٌمئ

  ڈ     ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ     چ

اعم٘مّمقد  ژ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژًمثامٟمٞم٦م إن يم٤مٟم٧م هذه إؿمٞم٤م  ا ژ ڈ

 ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ژهق اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وذيمر اهلل ورؾمقًمف هل يم٤مًمتقـمئ٦م 

 إمم أهنؿ وم٤مؾم٘مقن اذا- وم٠مؿم٤مر [اًمتقسم٦م] ژ ڱ ڱ
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 ُمقاوع صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م أو مخ٦ًمذم اجلٝم٤مد اعمتٕملم يٍمح ا٤م اًمٕمٚمام  ذم اًمٙم٤ٌمئر، واجلٝم٤مد يتٕملم  شمرك

طم٥ًم ُم٤م رشمٌف اًمٕمٚمام ، إذا قُملم اعٟم٤ًمن سمٜمٗمًف ُمـ ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد، اؾمُتٜمٗمر اعٟم٤ًمن سمٜمٗمًف حل٤مضم٦م اجلٝم٤مد 

أن٤م ُمثاًل إٟم٤ًمن ُمًٚمؿ قمريب  د،إًمٞمف، أو شمٕمٞمٜم٧م احل٤مضم٦م ومٞمف وقمرومٝم٤م هق، شمٕملم قمٚمٞمف، طمتك ًمق مل يًتٜمٗمره أطم

 ذم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم، وٓ يقضمد قم٤ميش ذم اعُم٤مرات، قمروم٧م أن اعمج٤مهديـ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من حمت٤مضملم خلٌػم

قمٜمدهؿ، وأن٤م هذا اخلٌػم، أن٤م قمٜمدي هذه اخلؼمة، أقمرف هذا اًمٕمٚمؿ، قمٜمدهؿ أضمٝمزة واًمٙمؽموٟمٞم٤مت ويمذا 

هذه اجل٤مؾمقؾمٞم٤مت وطمتك إٟمزال٤م  قمغميًتٓمٞمٕمقن ييسمقن ا٤م اًمٕمدو، أضمٝمزة شمّمٜم٧م وأضمٝمزة شمِمقيش 

 ُمثاًل، وأن٤م قمٜمدي هذه اًمٙمٗم٤م ة وأؾمتٓمٞمع أقمٛمؾ هذا-

ٜمدهؿ أضمٝمزة، وٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يِمٖمٚمقهن٤م ٕنف ٓ يقضمد قمٜمدهؿ ُمـ يٗمٝمؿ ذم إُمقر قم نواعمج٤مهد

هذه، وقمٚمٛم٧م أن٤م اذا، جي٥م قمكم أن أنٗمر ُم٤ٌمذة، ضمري، وًمق مل يًتٜمٗمر  أطمد، وٓ أطمد ؿمٕمر يب، شمٕملم 

 قمكم؛ ٕ  قمٚمٛم٧م اًمتٕملم، هذا ُمـ ُمقاوع اًمتٕملم-

يمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م، ٟمزل سم٠مرض اعمًٚمٛملم ومٞمتٕملم قمغم  إذا ٟمزل اًمٕمدو ذم اًمٕم٘مر، ومٝمذه اعم٠ًمخ٦م اًمتل يمذًمؽ

 ُمـ ىمرب دومٕمف وهٙمذا طمتك نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م-

طمي اعٟم٤ًمن اًمّمػ وضم٥م قمٚمٞمف، إٟم٤ًمن ُم٤مر هٙمذا، وضمد اجلٝم٤مد أُم٤مُمف واحلرب ىم٤مُم٧م  إذا

ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يٙمقن ُمع اعمًٚمٛملم، ٓ ي٘مقل أن٤م يمٜم٧م ميت أؾمٚمؿ قمغم أظمل هٜم٤م وُم٤مر، ٓ يٜمٗمع، أن٧م 

 رب ىم٤مُم٧م جي٥م أن ني-أتٞم٧م واحل

ُمقاوع يتٕملم ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مد، يتٕملم اجلٝم٤مد أجًْم٤م سمتحرير أؾم٤مرى اعمًٚمٛملم، هذا ُمقوع مل يذيمره  هذه

اًمٙمثػمون، وًمٙمـ ذيمره اًمٌٕمض وهق صحٞمح، ًمتحرير أؾم٤مرى اعمًٚمٛملم يتٕملم اجلٝم٤مد، أن ُمـ أطمد 

ٟمٜم٤م اًمذيأؾم٤ٌمب شمٕملم اجلٝم٤مد قمغم اعمًٚمٛملم نرير ُأؾم٤مراهؿ، ُمـ  رر إهى ذم يمقسم٤م  ـ؟ ُمـ  رر إظمقا

ٟمٜم٤م اًمذيـ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم اًمٕمرا.، ُمٚمٞمئ٦م اًمٕمرا.، إُمريٙم٤من قمٜمدهؿ  م وإظمقا ٟمٜم٤م اًمذيـ ذم سم٤مهمرا وإظمقا

، ُمـ  ررهؿ ه١مٓ ؟ ذم يمؾ اًمٌالد أجًْم٤م ُمـ  ررهؿ؟ واضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن جي٤مهدوا ٤مأخٗمً أطمد قمنم 

يمٗم٤مي٦م، وًمٙمـ أن٤م  ومرضيمٗم٤مي٦م؟ ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ هذا، ٓ يقضمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمتحريرهؿ، يمٞمػ ي٘مقًمقا ومرض 

أىمقل ُم٤م هق اًم٘مدر اًمقاضم٥م قمغم يمؾ إٟم٤ًمن، هذا وم٘مط طم٤موًمقا شمدىم٘مقا ومٞمف وشمٗمٝمٛمقه شمٜمحؾ قمٜمديمؿ اعم٠ًمخ٦م، 

 واهلل أقمٚمؿ-

 مهللا وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إ  إٓ أن٧م أؾمتٖمٗمرك وأتقب إًمٞمؽ- ؾمٌح٤مٟمؽ
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قمغم أنف سمرٟم٤مُم٩م حلٞم٤مة ؾمٕمٞمدة  إًمٞمفُمـ إظمٓم٤م  اًمتل شم٘مع ذم اًمديـ أن ُيٜمٔمر  :وىمٚمٜم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمديـ،

واحلٞم٤مة اًمًٕمٞمدة سمٛمٗمٝمقُمٝمؿ  ،,هذه وىمع ومٞمٝم٤م سمٕمض احلريم٤مت اعؾمالُمٞم٦م وسمٕمض اعمٗمٙمريـ واعمث٘مٗملمو,

 ًمٙمل ٟمحٞم٤م طمٞم٤مة ضمٞمدة، شمٕمٞمش اعؾمالم قمغم أنف ر  وٞمؾ، وهق وٞمؾ سمال ؿمؽ،اًمديـ  ٟمًتٖمؾيٕمٜمل أن 

وهق جمٛمققم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ  ٤معمٕمٜمك إؾم٤مد هق ديـ اهلل وم ؛ٙمـ هذا ًمٞمس هق اعمٕمٜمك إؾم٤مدوًم

ا٤م، طمٞم٨م أُمرٟم٤م  وإواُمر واًمٜمقاهل، اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل اسمتالٟم٤م اهلل واُمتحٜمٜم٤م واظمتؼمٟم٤م 

ٌّف هق قم٤ٌمدة اهلل، وهق اًمذًم٦م- ومٝمق قم٤ٌمدة هلل -سم٤مخلْمقع ل٤م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م واًمٕمٛمؾ ا٤م اًمذًم٦م ويمامل  يمامل :، ًم

 وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمره وُمت٤مسمٕم٦م رؾمٚمف- اخلْمقع هلل 

يٜمٔمرون إمم اًمديـ ُمـ  ُمـ اًمٜم٤مس ا ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمديـ وذطمف أن يمثػمً اعمٝمٛم٦م أجًْم٤م ُمـ إؿمٞم٤م  و

اًمديـ ديـ اًمت٤ًمُمح وديـ ومٞم٘مقًمقن:، -- اًمخىمْمٞم٦م اًمٕمٜمػ واعره٤مبتٕمرومقن وم ضم٤مٟم٥م واطمد وم٘مط؛

ٓ ؿمؽ أنف ديـ اًمت٤ًمُمح، وٓ ؿمؽ أنف ديـ اًمًالم، ٟمٕمؿ؛ ٟم٥م واطمد، إمم اًمديـ ُمـ ضم٤مومٞمٜمٔمرون اًمرمح٦م، 

ضم٤م  اعؾمالم ؛ وم٘مد قمٜمًٗم٤مًٛمقٟمف ي٤م ديـ احلرب، وديـ اجلٝم٤مد اًمذي وٓ ؿمؽ أنف ديـ اًمرمح٦م، ًمٙمٜمف أجًْم 

سمٕمٜمػ ُمنموع وهق اًمِمدة قمغم اًمٙمٗم٤مر وىمت٤ملؿ وىمتٚمٝمؿ وذسمحٝمؿ، وم٠مجـ هذا؟ ح٤مذا ٓ شمذيمروٟمف؟ هذا قم٤مدة 

٘مّمقد قمٜمد أصح٤مسمف ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م وأُمث٤ملؿ اًمذيـ اعم   اًمٗمٝمؿ، هذا يٙمقن قم٤مدة ُمـ اًمٖمرضقٓ يٙمقن ُمـ ؾم

وهق ًمٞمس يمذًمؽ، هذا ديـ اهلل ومٞمف ؿمدة  ديـ رىم٦م ورمح٦م!و ٤موًمقن شمّمقير اعؾمالم قمغم أنف ديـ و٤مزم 

اًمرمح٦م، وومٞمف ؿمدة اًمٕمذاب أجًْم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مر وقمغم ُمًتح٘مٞمف، يٕمٓمل يمؾ أطمد ويمؾ ر  طم٘مف وُم٤م 

ومٗمٞمف اًمرمح٦م عمـ يًتحؼ اًمرمح٦م، وومٞمف  ح٘مف ُمـ قمٜمػ أو ًملم أو ُم٤م يًتح٘مف ُمـ طمٙمؿ، هذا ديـ اهلل يًت

د واعمحٌقب هلل  ، اًمًالم ًمٚمٛمًٚمٛملم وُمع ُمـ يدظمؾ ذم َى رْ وإَ  اًمًالم وىمد يٙمقن اًمًالم هق اعمرا

قة واًمدُم٤م  وإؿمال ، هذا اًمديـ أو نتف أو ذم أُم٤مٟمف أو ومٞمٛمـ ي٤ًمعمف، وومٞمف اًم٘مقة واًمِمدة واًمٕمٜمػ واًم٘مً
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 ے ھ ھ ھ ھ ژ [22اًمٗمتح: ]ژ ڀ پپڀ پژ: هذا يمٚمف ُمقضمقد ذم اًمديـ، ىم٤مل 

سم٤مًمؼما ة ُمـ اًمٙم٤مومريـ وُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، وُمقآة اعم١مُمٜملم، وأُمر سم٘مت٤مل  اهلل  وم٠مُمر [56اح٤مئدة: ] ژ ے

 اًمٙمٗم٤مر وأصٜم٤مف اًمٜم٤مس اًمتل ضم٤م ت اًمنميٕم٦م سم٘مت٤ملؿ-

 قمٜمدٟم٤م واوح٦م-ال سمد أن شمٙمقن هذه اعمٗم٤مهٞمؿ وم

 ؿقمٚمٞمٜم٤م أهن ٦ميمذًمؽ أجًْم٤م ُمـ وٛمـ اًمٗمرقمٞم٤مت اًمتل شمرد قمٚمٞمٜم٤م ذم ظمٓم٤مب اًمٙمٗم٤مر ًمٜم٤م وطمراؿ اعقمالُمٞم

طمج٩م  ؛يًتٕمٛمٚمقهن٤م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ احلج٩م اًمتل صقرة اعؾمالموشمِمقيف صقرة اًمديـ  شمِمقيف ن ٤موًمق

 ،ديـ ود طمري٦م اعمرأةو ديـ اعره٤مب،ويم٘مقلؿ ُمثاًل: أن هذا اعؾمالم ديـ اًمٕمٜمػ،  ؛داطمْم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م

ومٝمذه يمٚمٝم٤م حم٤ميمٛم٦م  --ومٞمف قمٜمجٝمٞم٦م وومٞمف ختٚمػ، وومٞمف قمدم اطمؽمام حل٘مق. اعٟم٤ًمن أو طم٘مق. اعمرأةو

ئٝمؿ هؿ وإمم ظمزقمٌالهتؿ وؾمخ٤موم٤مهتؿ وأومٙم٤مرهؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ًمإلؾمالم اًمذي هق ديـ اهلل  ٝمذا وم ؛إمم أهقا

 ؛، واًمديـ هق ديـ اهلل ُم٤م أطم٘مف اهلل  ، احلؼ هقن٧م أرضمٚمٜم٤م يمٚمفو، ئ٤ميمٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ٓ ي٤ًموي ؿمٞم

 سمف، وٟمحـ قمٌٞمد اهلل- ام ضمٕمٚمف اهلل ديٜم٤ًم وارشمْم٤مه ًمٜم٤م ديٜم٤ًم ومٝمق ديٜمٜم٤م، اًمذي ٟمتديـ هلل وم

ٌف أجًْم٤م  ,: شمٚمج٠م اًمٜم٤مس إمم هذا اًمديـ وإمم اعؾمالم وإمم اًمتديـ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م أن ي٘مقًمقا ُمـ اًمِمُّ

ن إًمٞمف سم٥ًٌم اعمِم٤ميمؾ يٚمج١مو ,وٟمحقهؿ حٚمٚملمذم ظمٓم٤مسم٤مت اًمزٟم٤مدىم٦م واعميٙمثر هذا وٓطمٔمقا أن 

٦م ٙمثػم ُمـ ه١مٓ  اًمِم٤ٌمب يٚمج١مون إمم اجلٝم٤مد ويٚمج١مون إمم اًمتديـ وإمم احلريم٦م اعؾمالُمٞم؛ ومآىمتّم٤مدي٦م

سمدراؾم٤مت ُمٌٜمٞم٦م قمغم إطمّم٤م ات وٟمٔمر واؾمتٌٞم٤مٟم٤مت واؾمتٓمالقم٤مت،  ا سم٥ًٌم اًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م! وي٠متق

وأيمثر ؿم٤ٌما٤م وأومراده٤م ويمذًمؽ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م قمغم وضمف  شمٌلم أن أيمثر اعمتٌٕملم ًمٚمحريم٦م اعؾمالُمٞم٦م

جيٕمٚمقن هذا ُمـ سم٤مب و --ُم٤م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم اعمجتٛمع اىمتّم٤مدًي٤ماخلّمقص أهنؿ ُمـ اًمٓمٌ٘م٤مت إُم٤م اعمتقؾمٓم٦م وإ

د اًمذيـ اٟمتًٌقا إمم اعؾمالم وشمديٜمقا واشمٌٕمقا ومٞمجٕمٚمقا قمـ اعؾمالم،  اًمتٜمٗمػم حم٤موًم٦م همرض ه١مٓ  إومرا

اًمذي ذم إٓ  طمال جيدونٟم٤مس ٓ ، أو وذم ضمٝمؾُم٤مٓ ، ٟم٤مس ٓ دمد ٤ماىمتّم٤مديً همرًو٤م احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م 

 -ـمًٌٕم٤م هذا يمٚمف زٟمدىم٦م ويمٗمرو --سم٤مًمديـ اًمديـ يٛمأل اًمٗمراغ ؛سم٤مخلٓم٥م اًمرٟم٤مٟم٦مويِمٌع رهمٌتٝم٤م ذم اًمتحدي، 

٤م وأيمثر ئً را  واًمْمٕمٗم٤م  أن ضمٕمٚمٝمؿ أيمثر هتٞمقمغم اًمٗم٘م أن هذا ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل  ٟمحـ ٟمرد قمٚمٞمٝمؿو

ٟمع وُمـ اًمٕمقائؼ وُمـ اًمٕمالئؼاؾمت سمحٞم٨م يٙمقٟمقا أىمرب إمم اشم٤ٌمع اًمديـ،  ؛ٕمداًدا وأيمثر ظمٚمًقا ُمـ اعمقا

ف »، ىم٤مل ًمف هرىمؾ: أضمقسم٦م هرىمؾٚمام ضم٤موب أبق ؾمٗمٞم٤من قمـ هق اًمٗمر.؛ ومواشم٤ٌمع احلؼ، وهذا  ؾم٠مختؽ أأذا

شوٕمٗم٤مؤهؿ اشمٌٕمقه، وهؿ أت٤ٌمع اًمرؾمؾ ومزقمٛم٧م أن   ؟اًمٜم٤مس اشمٌٕمقه أم وٕمٗم٤مؤهؿ
(1)

قمالُم٦م اؾمتدل  ومٝمذه ؛

                                      
 -(٧١١1(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ُمـ وٛمـ جمٛمققم٦م اًمٕمالُم٤مت اًمتل يًتدل ا٤م- ؛٤م، قمالُم٦م قمغم أنف رؾمقل طمؼ ومٕماًل ا

م ح٤م أرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ إنٌٞم٤م   وم٠مت٤ٌمع اًمرؾمؾ هؿ اًمْمٕمٗم٤م ، وضمرت ؾمٜم٦م اهلل ُمع إنٌٞم٤م  وٞمًٕم٤م وإىمقا

ؾ ذم ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞم مُمـوم٢من  ؛واعمرؾمٚملم أن اعمؽموملم واًم٤ًمدات واًمٙمؼما  وإذاف ُم٤م ي١مُمٜمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م

ٕن إذاف واًم٤ًمدة واًمرؤؾم٤م   ؛اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ واوح ضمًداو ،سمٕمض احل٤مٓت ومٝمق ىمٚمٞمؾ وٟم٤مدر

م واعمؽمومقن اًمذيـ ُمث٤ملؿ ومرقمقن وىم٤مرون وه٤مُم٤من، ه١مٓ  قمٜمدهؿ قمقائؼ يمثػمة  واعمٚمقك ورؤؾم٤م  إىمقا

ؾ، قمٜمدهؿ أُمقالؿ ، وُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمواخلْمقع واًمذًم٦م ُٕمر اهلل  شمٕمقىمٝمؿ قمـ آؾمتًالم هلل 

وقمٜمدهؿ ضم٤مهٝمؿ، وقمٜمدهؿ ؾمٚمٓم٤مهنؿ، وخي٤مومقن أن يٗم٘مدوا هذه اعمٙم٤مؾم٥م اًمتل سم٠مجدهيؿ، سمخالف اًمٗم٘مػم 

وم٢مذا ضم٤م ه احلؼ وقمرض قمٚمٞمف هٙمذا سمًٞمًٓم٤م وم٢مٟمف يتٌٕمف؛ ٕنف  ؛ًمٞمس قمٜمده ُم٤م خينهاًمذي اعمًٙملم اًمْمٕمٞمػ 

 ًمٞمس قمٜمده قمقائؼ-

احلؼ وًمٙمـ ٓ يتٌٕمقٟمف؛ ظمقوًم٤م قمغم ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ  أُم٤م اعمؽمومقن واًم٤ًمدات واًمٙمؼما  وم٢مهنؿ يٕمرومقن

ه١مٓ  اًمْمٕمٗم٤م  - و-آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م، هذا ـمٌٞمٕمل، وهذا هتد وُمًتٛمر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ـ  قمٚمٞمٝمؿ  ؛ ٕن اهلل هؿ أت٤ٌمع اًمرؾمؾ ىم٤مسمٚمٞم٦م ٕن يتٌٕمقا رؾمؾ وأيمثر اؾمتٕمداًدا وضمٕمٚمٝمؿ أيمثر هتٞمًئ٤م وُم

 قمٚمٞمٝمؿ- قا ا٤م، هذه ُمٜم٦م ُمـ اهلل ويٕمٛمٚم ورؾم٤مٓت اهلل  اهلل 

 ًٌ  أن اًمدقمقة يتٌٕمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤م - ٤مومٚمٞمس قمٞم

 صا٭ع٢ً إٛرٚرٟ ٭بٞ  «إقڀًشات ا٭صبع١»طع٪اٍ عٔ نتاب 

ي٘مّمد سم٤معمّمٓمٚمح٤مت إرسمٕم٦م، إًمٗم٤مظ إرسمٕم٦م: اًمرب، واًمديـ، واًمٕم٤ٌمدة أو اًمٕمٌقدي٦م، واًمٓم٤مهمقت، 

٤ًٌم -إن مل أيمـ خمٓمًئ٤م- ٗمح٦مذم ؾمتلم ص وهق شم٘مري
(1)

- 

۞ 

ا٤م ومٞمٝم٤م  ٟمحـ شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمديـ، ىمٚمٜم٤م اًمديـ هق جمٛمققم٦م شمٙم٤مًمٞمػ، هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمتل يمٚمٗمٜم٤م اهلل 

م ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م، وٟمقع ُمِم٘م٦م،  ىمٚمٜم٤م أن اعمِم٘م٤مت ُمٜمٝم٤م يمٌػم وُمٜمٝم٤م واًمتٙمٚمٞمػ هق ـمٚم٥م ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦م أو إًمزا

                                      
شمرو٤من »م، وٟمنم ومّمقل٤م شم٤ٌمقم٤م ذم جمٚمتف اًمِمٝمري٦م  ٧26٧ ,ـه ٧14١ؾمٜم٦م ذم ٦م رؾم٤مًماًمهذه أخػ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م أبق إقمغم اعمقدودي  (٧)

ىم٤مل  -اع  واًمرب واًمديـ واًمٕم٤ٌمدة، واعمّمٓمٚمح٤مت هل: شاعمّمٓمٚمح٤مت إرسمٕم٦م ذم اًم٘مرمن»ذم رؾم٤مًم٦م ؾمامه٤م صمؿ وٕمٝم٤م وٟمنمه٤م  شاًم٘مرمن

ومجامع  ؛ًم٘مٓم٥م اًمذي شمدور طمقًمف دقمقة اًم٘مرمنهذه اًمٙمٚمامت إرسمع أؾم٤مس اعمّمٓمٚمح اًم٘مرم  وىمقاُمف، وا»(: 1اًمِمٞمخ ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م )ص 

ُم٤م يدقمق إًمٞمف اًم٘مرمن اًمٙمريؿ هق أن اهلل شمٕم٤ممم هق اع  اًمقاطمد إطمد واًمرب اًمٗمرد اًمّمٛمد، ٓ إ  إٓ هق، وٓ رب ؾمقاه، وٓ يِم٤مريمف 

ٙمٗمر سم٠مخقهٞم٦م همػمه وجيحد رسمقسمٞم٦م ، وي٤موأن يتخذه دون ؾمقاه رسمً  - ومٞمج٥م قمغم اعٟم٤ًمن أن يرى سمف ًه -ذم أخقهٞمتف وٓ ذم رسمقسمٞمتف أطمد

 -شهمػمه وخيٚمص ديٜمف هلل شمٕم٤ممم ويرومض يمؾ ديـ همػم ديٜمف ؾمٌح٤مٟمف اُمـ ؾمقاه، وأن يٕمٌده وطمده وٓ يٕمٌد أطمدً 



1559  

  

اعٟم٤ًمن: ] ژ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ژ: ٟم٤م اذا اًمديـ، ىم٤مل اهلل اسمتالىمد إذن  ٤مهلل ومصٖمػم، 

وم٤مهلل  ؛ٚملم ًمف، أو ُمٌتٚمٞمٜمف، ُمٌتٚملم إي٤مهذم ُمقوع احل٤مل، يٕمٜمل ظمٚم٘مٜم٤مه ُمٌت﴾وئ﴿ظمٚم٘مٜم٤مه ًمٜمٌتٚمٞمف، ووٚم٦م  [2

  ،أن خيتؼمه، وأن يٛمتحٜمف، سمامذا اظمتؼمه؟ اظمتؼمه سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ؛ ًمٞمٜمٔمر اهلل وظمٚم٘مف وهق يريد أن يٌتٚمٞمف 

آسمتال  هق هذا  --رج ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة قمٌقديتف، أو مترده قمغم اهلل ورومْمف ًمٕم٤ٌمدة اهلل وًمٞمًتخ

 وآظمت٤ٌمر وآُمتح٤من-

ذم طم٤مل اًمٕم٤مومٞم٦م وطم٤مل  --ُمٜمٝم٤م اًمِم٤م. وُمٜمٝم٤م اخلٗمٞمػ ؛آُمتح٤مٟم٤مت وآسمتال ات هل اًمتٙم٤مًمٞمػهذه 

، ـم٤مقم٦م اهلل  يٌذًمقنديـ ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًم ؛ يدظمؾوطم٤مل اًمرظم٤م  وطم٤مل اخلٚمق ُمـ اعمحـاًمًالُم٦م 

طمً٘م٤م ذم وىم٧م اًمِمدائد ووىم٧م آُمتح٤من وآسمتال ، إذا ُووٕمقا قمغم هذه  ًمٙمـ إٟمام يتٛمٞمز اًمٕم٤مسمدون هلل 

 ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ      ھ ھ        ھ ہ ژ: اخلٚمؼ، يمام ىم٤مل اهلل ا٤م يتٛمٞمز اًمتل اعمحٙم٤مت 

يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م،  ,وهق يمذًمؽ, إؿم٤مرة إمم أن اهلل ومٞمف  ؛[٧١2مل قمٛمران: ] ژ ﮽ ﮼      ﮻ ﮺      ﮹ ﮸ ﮶﮷

أراد أن ئمٝمر هذا إمم  سمٕمٚمؿ اهلل، ًمٙمـ اهلل  ٤مإُمر ُمتٕمٚم٘مً يم٤من ٓ  ت٤مج أن يٛمتحٜمٝمؿ ًمق ويٕمٚمؿ طم٤ملؿ 

اًمٌم  اًمذي  إٟمام يٕم٤مىم٥م اًمٕم٤ٌمد أو يثٞمٌٝمؿ قمغموٓ يٕمذب أطمًدا إٓ قمغم ُم٤م فمٝمر ُمٜمف،  قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة، اهلل 

اؾمت٠مثر سمف، ًمٙمـ قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ئمٝمره وىمد  قم٤ممل اًمٖمٞم٥م يٕمٚمٛمف اهلل أُم٤م  قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة،ذم  فمٝمر ون٘مؼ ومٞمٝمؿ

 اهلل أُم٤مم اخلالئؼ-

هل اًمتل ظمٚمؼ اعٟم٤ًمن ًمٞمٌتٚمٞمف ويٙمٚمٗمف، وضمٕمؾ حمؾ آسمتال  هذه اًمدار اًمدٟمٞم٤م  وم٤معم٘مّمقد أن اهلل 

٠من يٌٚمغ سمُمـ ُمرطمٚم٦م شمٙمٚمٞمٗمف دار اسمتال  ودار اُمتح٤من ودار اظمت٤ٌمر، شمٌدأ ومٞمٝم٤م ُمرطمٚم٦م اُمتح٤من اعٟم٤ًمن 

سمِمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م ٕن شمٜم٤مط سمف اًمٌٚمقغ اًمذي أنٞمط سمف اًمتٙمٚمٞمػ، وهق ُمرطمٚم٦م هتٞم١م اًمٕم٘مؾ وهذا هق اًمٕم٘مؾ، 

تٜمتٝمل ومؽمة آظمت٤ٌمر، ومٞمخ٤مـم٥م سم٤مٕطمٙم٤مم ُمـ حلٔم٦م سمٚمقهمف إمم أن يٛمقت اعٟم٤ًمن قم٤مىماًل وم ؛اًمتٙم٤مًمٞمػ

مل  أمهؾ أطمًـ اعضم٤مسم٦م  :إضم٤مسم٤مشمف شمًح٥م ُمٜمف ورىم٦م آُمتح٤من، وُيٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ إمم صحٞمٗمتف وذمو

 ومؽمة آُمتح٤من وومؽمة آظمت٤ٌمر- ؛هذه ومؽمة اًمدٟمٞم٤م ؟! ًـ

اُمتح٤من أن و، اُمتح٤من اجلٝم٤مد واُمتح٤من الجرة وُمـ ذًمؽ:آُمتح٤مٟم٤مت أطمٞم٤مًٟم٤م شمٙمقن ؿم٤مىم٦م وصٕم٦ٌم، 

 أنْ  اهلل  ُم٤مذا ٟمٕمٛمؾ، ومال ُيٕمؽمض قمغم ؛ ًمٞمٜمٔمر اهلل ٤ميًٚمط قمٚمٞمٜم٤م قمدًوا ويًٚمط قمٚمٞمٜم٤م ـمقاهمٞمتً  اهلل 

 قمام يٗمٕمؾ وٟمحـ ٜمحـ قمٌٞمد اهلل ٓ ُي٠ًمل اهللوم، -- اًمخٟمٕمٞمش ذم ؾمالمأن يمٞمػ اظمتؼمشمٜم٤م اذا، ٟمحـ ٟمريد 

هق ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ، وهق ُمدسمرهؿ،  اهلل  [21إنٌٞم٤م : ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ   وئ وئ ژ ،اًمٕمٌٞمد ُٟم٠ًمل

يٙمـ فم٤مًح٤م لؿ وٓ ي٠ًمخف  وهق راؿ وهق ُم٤مًمٙمٝمؿ، يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م  ومٞمٝمؿ، ًمق قمذب أهؾ ؾمامواشمف وأروف مل
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 أطمٞم٤مًٟم٤م خيتؼم اًمٕم٤ٌمد سمٌم  ُمٝمؿ- أطمد، وم٤مهلل 

ًٓ  ؛ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل ضسمتٝم٤م اًمنميٕم٦م وضم٤م  ا٤م اًمرؾمؾ ٕنف مل ي٠مِت  ؛أؿمٌف سم٤معمث٤مل وًمٙمٜمف وهق ًمٞمس ُمث٤م

ر ٠مؿمٝمر ُمث٤مل ًمٚمٗمتٜم٦م اًمٙمٌػمة وآُمتح٤من اًمٙمٌػم هق اظمت٤ٌموم ؛شاًمدضم٤مل»: وهقؾمٞم٠ميت، وسمٕمد، ًمٙمـ هق واىمع 

 اًمدضم٤مل-

(ُم٤م ُمـ رؾمقل إٓ طمذر أُمتف ُمـ اعمًٞمح اًمدضم٤ملاًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ طمذروا أىمقاُمٝمؿ ُمٜمف )
(1)

ىم٤مًمف اًمٜمٌل  

،  ،وم٤معمًٞمح اًمدضم٤مل هذا ُمث٤مل يمٌػم ًمٚمٗمتٜم٦م وًمالُمتح٤من وآظمت٤ٌمر اًمذي ي٠ميت يمٌػًما أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم اًمٜم٤مس

رومض و ًمٌداي٦مه ؾم٘مط ُمـ اهذا ُمٕمٜم٤م ح٤مذا ُٟمختؼم هٙمذا؟وًمٙمـ ٓ أطمد يٕمؽمض وي٘مقل: يمٞمػ اُمتح٤من، و

ٟمٕمؽمف سم٠منٜم٤م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ُي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ؛ ولذا ٟمحـ اًمٕمٌٞمد أول ر   يدظمؾ آُمتح٤من، اهلل أن 

ٜم٘مقل: ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م، ٟمحـ قمٌٞمدك وم ؛يٙمٚمٗمٜم٤م سمف اهلل ُمـ ُمًتٕمدون ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مي شمٙمٚمٞمػ و قمٌٞمد هلل 

، وقمـ أُمرك، طمٙمٛمؽ وٓ ٟمخرج قمـ وىمْم٤مئؽ، وطمٙمٛمؽ، ك،ي٤م اهلل، ٟمٕمٌدك، وٟمِمٙمرك، وٟمّمؼم ُٕمر

وم٢من قمجزٟم٤م رضمقٟم٤م قمٗمقك وُمٖمٗمرشمؽ،  ؛ذًمؽ ؾمٌٞماًل، ُم٤م ىمدرٟم٤م وُم٤م وؾمٕمٜم٤م ٟمٓمٌؼ ُم٤م شم٠مُمرٟم٤م سمف ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم

ٟمٗمس  وٟمٓمٌؼ، إذا ضم٤م ه شمٙمٚمٞمػ صٖمػم ٟمٓمٌؼهٙمذا اعٟم٤ًمن ُمٚمتزم، إذا ضم٤م ه شمٙمٚمٞمػ يمٌػم ٟمًتٕملم سم٤مهلل 

 ذم يمؾ طملم- اهلل  ٞمدٜمحـ قمٌوم ؛اًمٌم 

ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت قمٜمدُم٤م يِم٤م  وهق ذم مظمر اًمزُم٤من وُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م  ٌٕمثف اهلل اًمدضم٤مل ي

جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مدرات؛ اسمتالً   ، أقمٓم٤مه اهلل اًمٙمؼمى، خيرج اعمًٞمح اًمدضم٤مل، ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل 

هق ي٘م٤مل: يمٞمػ هق، وح٤مذا، وهق إٟم٤ًمن أو همػم إٟم٤ًمن، هذه ُم٤ٌمطم٨م يمٚمٝم٤م ٓ ـم٤مئٚم٦م نتٝم٤م، ًمٙمـ  ًمٚمٕم٤ٌمد، ٓ

ىمدرات ُمٕمٞمٜم٦م ومتٜم٦م ًمٚمٕم٤ٌمد واظمت٤ٌمًرا، وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ أقمٔمؿ  أقمٓم٤مه اهلل  خمٚمق. ُمـ ظمٚمؼ اهلل 

اًمدٟمٞم٤م، ُم٤م يٛمر قمٚمٞمٝمؿ ومتٜم٦م أؿمد ُمـ  رآظمت٤ٌمرات وآُمتح٤مٟم٤مت اًمتل متر قمغم اًمٌنم ُمـ ًمدن مدم إمم مظم

ٞم٠مُمر اًمٜم٤مس وم ؛سمخروضمف اعمًٞمح اًمدضم٤مل خيرج يقم ي٠مذن اهلل  ،اعمًٞمح اًمدضم٤مل، سح ا٤م ٟمٌٞمٜم٤م 

 ذم رسمقسمٞمتف وإ ٞمتف- يدقمل إًمقهٞم٦م ويزاطمؿ اهلل وسمٕم٤ٌمدشمف هق، 

؛ ٕنف أقمقر اًمٕملم ُمع أن صٗم٤مشمف يتْمح ومٞمٝم٤م ضمًدا أنف قم٤مضمز ٓ يٙمقن ًه ذم ذًمؽ؛  اًمٜم٤مس ومٞمٜم٘مًؿ

واوح٦م ًمٚمٕم٤ٌمد يمٚمٝمؿ، ُمٙمتقب قمغم  اهلل ضمٕمٚمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك، يم٠من قمٞمٜمف قمٜم٦ٌم ـم٤مومئ٦م، وقمٚمٞمف قمالُم٦م واوح٦م 

اًمذيـ خيرج ومٞمٝمؿ ُم٤م يٜمتٌٝمقا لذا ويٖمؽمون  ٜم٤مسي٘مرأه٤م يمؾ ُم١مُمـ، وُمع هذا يمثػم ُمـ اًم؛ شيم٤مومر» :ضمٌٝمتف

                                      
٤مقَم٦ُم، َأيمْ ىم٤مل: ) ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمـ اًمٜمٌل ٧6٧٧2ُمًٜمد أمحد ) (٧)  ً َٓ شَمُٙمقُن طَمت ك شَمُ٘مقَم اًم ـْ ومِْتٜم٦َِم َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ومِتْٜم٦ٌَم، َو ؼَمَ ُِم

َتفُ  َرُه ُأُم  ٓ  َوىَمْد طَمذ  ـْ َٟمٌِل  إِ َٓ ُِم ٤مِل، َو ضم   -(، وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح سمٓمرىمف وؿمقاهدهاًمد 
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ي٤م واًمٖمرائ٥م اًمتل قمٜمده واخلقار. وإؿمٞم٤م  اًمتل شمدل قمغم ىمدراٍت  ومٞمتٌٕمقٟمف ويٛمِمقن ُمٕمف  ؛سمٌٕمض اعمزا

 ُم٦م-إمم اجلحٞمؿ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًال ن٘مٓمقن ذم آُمتح٤من ويٜمتٝمقومٞمٙمٗمرون ويً

ُمـ ًمدن  وهق أووح ُمث٤مل ًمٚمدضم٤مضمٚم٦م قمغم ُمر شم٤مريخ اًمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م اعمًٞمح اًمدضم٤مل هق أيمؼم ومتٜم٦م، هذا

- أيمؼم ُمث٤مل ًمٚمدضم٤مضمٚم٦م واًمٗمتـ وآسمتال ات اًمٙمٌػمة؛ ٕن هذا اًمرضمؾ يٛمر قمغم -مدم إمم مظمر قمٛمر اًمدٟمٞم٤م

ن دمدب وي٠مُمر اًمًام  أن ومٞم٠مُمر إرض أ؛ سمف وناًم٘مري٦م ومٞم٠مُمرهؿ أن ي١مُمٜمقا سمف ويتٌٕمقه، ومػمومْمقن ويٙمٗمر

متًؽ يٕمٜمل ُم٤م شمٜمزل اًم٘مٓمر، وي٠مُمر اًم٘مري٦م ومتتٌٕمف يمٜمقزه٤م ٓ يٌ٘مك ر  لؿ صمٛملم إٓ ويتٌٕمف ويٛمٌم 

متًٙمقا سمٕمٌقدي٦م ويمٞمٕم٤مؾمٞم٥م اًمٜمحؾ، ويٌ٘مقا هؿ ورا ه ذم طم٤مل د  ضمًدا ويمرب قمٔمٞمؿ ًمٙمٜمٝمؿ يمٗمروا سمف، 

 -فوطمده ٓ ذيؽ ًم اهلل 

مم اعيامن سمف واشم٤ٌمقمف، ومٞمتٌٕمقٟمف ومٞم٠مُمر اًمًام  ومتٛمٓمر، وي٠مُمر إ قمغم اًم٘مري٦م إظمرى ومٞمدقمقهؿ ويٛمر

أىمدره هذه  ؛ ٕن اهلل إرض ومتخرج ٟم٤ٌمهت٤م قمغم أزهك صقره٤م وأطمًٜمٝم٤م، يمؾ هذا اسمتال  ُمـ اهلل 

أُمٓمري متٓمر، ضمٕمؾ هذه إؿمٞم٤م  ُمٜم٘م٤مدة ًمف؛  ل٤ماًم٘مدرات، وح٤م ي٘مقل ًمٚمًام  أُمًٙمل ومتٛمًؽ، وح٤م ي٘مقل 

 ومتٜم٦م ًمٚمٕم٤ٌمد-

، ذم وٞمؼ ؿمديدومٞمّمٌح اًمذيـ يمٗمروا سمف ألًمقهٞم٦م يدقمق اًمٜم٤مس إمم أن يٕمٌدوه، ًم ذير جمرم ُمدعٍ  قوه

ؾم٤مرطمتٝمؿ وشمروح، ٟمقىمٝمؿ وسم٘مرهؿ طم٦م، شمٖمدوا قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمقن سمف ويتٌٕمقٟمف يٙمقٟمقا ذم سمحٌقواًمذيـ ي١م

ٝمق وم ؛ري٦ٌمهن٤ميتف ىموأُمره سمًٞمط،  ـًمٙم يمٌػمة؛ ًمٚمٜم٤مس -- ومتٜم٦مً يمثػم هؿ شمّمػم ضوقمٝم٤م يمٌػمة واحلٚمٞم٥مزُ ٕمِ وُمَ 

 -ر، ويقم يمجٛمٕم٦م، ويقم يمٌٕمض أج٤مُمٙمؿيٌ٘مك أرسمٕملم يقًُم٤م، يقم يمًٜم٦م، ويقم يمِمٝم

ورسمح ُمـ رسمح، وظمن ُمـ ظمن، هذه ُمدة  ؛(1)ٞم٘متٚمف ومومتٜمتٝمؿ، ويٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ  شمٜمتٝمل

، ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمٙمقن ؾمٜم٦م وؿمٝمريـ، ٤مسمًٞمٓم٦م شم٘مٞمًٝم٤م أن٧م ؾمٜم٦م وؿمٝمر وأؾمٌقع وزد قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٕم٦م وصمالصملم يقُمً 

ؾمٌع ؾمٜملم! يٕمٜمل ؾمٜم٦م وٟمٞمػ  ٤مٟمًت٤منأومٖملؿ ذم ًٞمط، ومتٜم٦م ُمرت قمٚمٞمٜم٤م، ٟمحـ قمٜمدٟم٤م إُمريٙم٤من هٜم٤م ر  سم

ومٞمٝم٤م هذا يمٚمف!! ُمدة اًمدضم٤مل وومتٜمتف، وًمٙمـ اٟمٔمر يمٞمػ يٜم٘مًؿ اخلٚمؼ وهق يٓمقف إرض يمٚمٝم٤م ٓ يٌ٘مك 

ٓ يًتٓمٞمع وطمرزهؿ ُمٜمف وُمٜمٕمف ىمدًرا ويمقًٟم٤م ُمٜمف،  ُمقوع إٓ ويدظمٚمف، إٓ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م طمٗمٔمٝمؿ اهلل 

 ي٠ميت ًمٞمدظمٚمٝمؿ ومتّمده اعمالئٙم٦م ومال يًتٓمٞمع- بًدا،أ أن يدظمٚمٝماًم 

وأظمؼم ا٤م إنٌٞم٤م  اًم٤ًمسم٘ملم أهٝمؿ يمذًمؽ؛ نذيًرا وشمٜمٌٞمًٝم٤م،  ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م أظمؼمٟم٤م ا٤م اًمٜمٌل  ومٝمذه

وأجًْم٤م ُمـ سم٤مب ضب اعمث٤مل جلٜمس اًمدضم٤مضمٚم٦م، وضمٜمس أؾم٤ٌمب آسمتال ات واًمٗمتـ وآُمتح٤مٟم٤مت 

                                      
 -؛ سم٤مب ذيمر اًمدضم٤مل(١٧16طمتك  ١٧22، 165١، 1161،1612، ٧662، ٧555اٟمٔمر ذم ىمّم٦م اًمدضم٤مل: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)



 
1562 

 

 

ىمع اًمذي ٟمٕمٞمِمف أن وًمق ٟمٔمرٟم٤م أجًْم٤م إمم اًمت٤مريخ  اًمٙمٌػمة، وإٓ دضم٤مضمٚم٦م  ًمقضمدٟم٤مٟمحـ ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمقا

، أُمريٙم٤م أن هذه ُمث٤مل ًمٚمدضم٤مل، هذه ُمث٤مل صٖمػم  ثريمُ  أيمؼم  ن أهن٤م قمغم يمؼمه٤م، أُمريٙم٤م هذه ي٘مقًمقظمرضمقا

 -هل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م سمج٤مٟم٥م اًمدضم٤مل ٓ شم٤ًموي ؿمٞمًئ٤م، اًمدضم٤مل ىمدراشمف ظم٤مرىم٦م ؛ىمقة ذم اًمت٤مريخ

شمدظمؾ أُمريٙم٤م ًمٚمٕمرا. ومٞمٜم٘مًؿ اًمٜم٤مس، ٟم٤مس يتٌٕمقه٤م ويٙمقٟمقا ُمٕمٝم٤م، ح٤مذا يتٌٕمقه٤م؟ رو٤م سم٤محلٞم٤مة 

 ًٓ ٤ًٌم واظمتٞم٤مًرا ورو٤مً  وىمٜم٤مقم٦م ًمٓمٞم٤ٌمهت٤ماًمدٟمٞم٤م، واؾمتٕمج٤م ، ُم٤م قمٜمده٤م ُمـ اًمدوٓر وُم٤م قمٜمده٤م سمحٓم٤مُمٝم٤م، وـمٚم

رسمام همػم ُم٘متٜمٕملم  ُمٜمٝمؿ ا يمثػمً أن قمٜمده٤م ُمـ ضع وزرع، طمتك  وُم٤مُمـ اًمٗمٚمقس وُم٤م قمٜمده٤م ُمـ ظمدُم٦م 

ًمٙمـ يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم  ؛ٜم٦م ُمـ ظمالل اًمث٘م٤موم٦م إُمريٙمٞم٦مقمٜمده ىمٜم٤مقم٤مت ُمٕمٞمسمٕمْمٝمؿ ، وسم٠مُمريٙم٤م

- ومتجدهؿ -اؾمتح٤ٌمب احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة، واًمرو٤م سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واظمتٞم٤مره٤م وشمٗمْمٞمٚمٝم٤م قمغم أظمرة

يـ يٙمٗمرون اذا اًمدضم٤مل هؿ اًمذ ,اًم٘مٚم٦م دائاًم أهؾ احلؼ هؿ,وـمقائػ ىمٚمٞمٚم٦م ضمًدا  يٙم٤م،يتٌٕمقن أُمر

ذم أي ُمٙم٤من طمٞمثام ٟمزًم٧م اًمدضم٤مضمٚم٦م، وىمٌٚمٝمؿ وومٝمذا هق احل٤مصؾ ذم اًمٕمرا. وذم أومٖم٤مٟمًت٤من  ؛و ٤مرسمقٟمف

 ؾمالمح٤م هجٛمقا قمغم أُم٦م اع ,ُمثاًل ,آؾمتٕمامر اعٟمجٚمٞمزي واًمٗمرٟمز واعيٓم٤مزم وهمػمهؿ، وىمٌٚمٝمؿ اًمتت٤مر 

وؾمت٦م  ؾمٜم٦م ؾمتٛمئ٦م ٦مقا دوًم٦م اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م وأؾم٘مٓمقا اخلالوموايمتًح ،قمغم اعمنم. اعؾمالُمل ؛ىمدياًم 

ومٙم٤مٟم٧م ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمًدا ضمًدا ؛ومخًلم
(1)

- 

 --٦م ُمـ اًمٕمٚمام ٚمطم٤مٓموماًمذي يم٤من ومٞمف اًمٕمٚمام  ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أن و٤مقم٤مت يمٌػمة ضمًدا ُمـ  شمّمقروا

ًمًٜملم سم٤مًمذاتذم هذه ا ؛ٓسمـ إثػم شاًمٙم٤مُمؾ»، وشاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ُمع اًمتت٤مر! واىمرؤوا  قا دظمٚم
(2)

وىمد ، 

صمؿ وىمٗمقا ُمدة صمؿ هجٛمقا  خلالوم٦مهؿ هجٛمقا قمدة هجامت ىمٌؾ ؾم٘مقط اوتٝمؿ ُمدة ـمقيٚم٦م، اٜمااؾمتٛمروا ذم ومت

صمؿ سمٕمد إؾم٘م٤مـمٝمؿ ظمالوم٦م سمٖمداد ُمِمقا إمم اًمِم٤مم وؾمٞمٓمروا قمغم  ،اًمذي أؾم٘مط اخلالوم٦م شٓيمققه»ح٤م ضم٤م  

وىم٤مدة اعمًٚمٛملم  شسمٞمؼمس»و شىمٓمز» لؿ ومًخر اهلل ادمٝمقا إمم ُمٍم؛، وتٝم٤م، ويم٤مدوا ي٠مظمذون سم٘مٞمٝم٤مُمٕمٔمٛم

وإبٓم٤مل واًمٕمٚمام  وإئٛم٦م اًمذيـ وىمٗمقا ُمٕمٝمؿ،  ناًمًالـملم واعمامًمٞمؽ وهمػمهؿ وُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمٗمرؾم٤م

 ؛ٓ  اًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة وىمٗم٦م قمٔمٞمٛم٦مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ أبرز اًمٕمٚمام  اًمذيـ وىمٗمقا ُمع ه١ماؿمٞمخ اعؾمالم ويم٤من 

 ومتٜمتٝمؿ ومتٜم٦م يمٌػمة ضمًدا ضمًدا- اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ، وإٓ يم٤مٟم٧م اهلل ٜمٍم وم

ُمٕمٝمؿ ظم٤مص٦م سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل ؾم٘مٓم٧م ومٞمٝم٤م اخلالوم٦م وُم٤م سمٕمده٤م،  ودظمؾ

                                      
سم٦م شاعمٖمقل )اًمتت٤مر( سملم آٟمتِم٤مر وآٟمٙم٤ًمر»: اٟمٔمر ذم ومتٜم٦م اًمتت٤مر رؾم٤مًم٦م (٧)  -صٗمح٦م 61١، ًمٕمكم حمٛمد اًمّماليب، وي٘مع ذم ىمرا

أظمذوه٤م »( ذم اؾمتٞمال  اًمتت٤مر قمغم طمٚم٥م ىم٤مل اسمـ يمثػم: 12١. ٧١ُم٤م ي١ميد يمالم اًمِمٞمخ؛ ومٗمل ) شاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ضم٤م  ذم قمدة ُمقاوع ذم  (2)

 -ش٤مره٤م سم٤مًمرطم٥م واًمًٕم٦مهيٕم٤م ُمـ همػم ه٤مٟمٕم٦م وٓ ُمداومٕم٦م، سمؾ شمٚم٘م٤مهؿ يمٌ
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وفم٤مئٗمٝمؿ وص٤مروا يٗمتقن لؿ و٤مقم٤مت يمثػمة ضمًدا ُمـ اًمٕمٚمام ، دظمٚمقا ذم طمٙمٛمٝمؿ وذم دظمؾ ُمٕمٝمؿ 

 ج،٤م اًمٕم٤مُم٦م ومحدث وٓ طمرٞمع ضمًدا طمتك ُمـ اًمٕمٚمام ، أُمٔمومٝمذا ر  وم ؛ؿهنُمٕمٝمؿ وي٤ًمقمدو نويٕمٛمٚمق

 اًمٜم٤مس ذم وىم٧م جمل  اًمدضم٤مل-يٜم٘مًؿ هٙمذا و

ويمٗمروا اذا اًمٓم٤مهمقت واذا اًمدضم٤مل، و٤مقم٧م  اًمذيـ أؾمٚمٛمقا وصؼموا، يٕمٜمل مُمٜمقا سم٤مهلل  ه١مٓ 

دة هلل -- وحقا سمدٟمٞم٤مهؿوُمـ اعمتع،  ا قمٚمٞمٝمؿ دٟمٞم٤مهؿ، وظمنوا يمثػمً   ًمفحمٌقسم٦م و ًمٙمـ هذه اًمتْمحٞم٦م ُمرا

، ف دٟمٞم٤مهؿ ذم ؾمٌٞمٚم ا أطم٥م أن يٌذًمقوطمٌٝم٤م ُمٜمٝمؿ، أراده٤م اهلل وأ تف وأن ئمٚمقا سمتقطمٞمد اهلل وسمٕمٌقدي

 واشم٤ٌمع رؾمٚمف واًمتح٤ميمؿ إمم ذيٕمتف وشمرك ُم٤م ؾمقاه٤م-  سمفوطمده ٓ ذيؽ ًمف، واعيامن 

قمغم وآُمتح٤من ٓ ؿمؽ أنف اُمتح٤من يمٌػم وىم٤مٍس ًمدرضم٦م يمٌػمة، وًمٙمـ هذه هل آُمتح٤مٟم٤مت،  هذا

ٓ ي٘مقل: ح٤مذا وؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م،  :قن ُمًتٕمًدا دائاًم ًمالسمتال  وآُمتح٤من وؿمٕم٤مره دائاًم اعمًٚمؿ اعم١مُمـ أن يٙم

وطمٙمٛمف، سمؾ  وطمٙمٛمتف، وقمغم ىمْم٤م  اهلل  - وٓ يٕمؽمض قمغم اظمتٞم٤مر اهلل ؟-ويمٞمػ وح٤مذا أن٤م وم٘مط

د ُمـ هذه ، خيْمع ويذل ويٜم٘م٤مد، ويٙمقن ذم صػ اهلل  ُمـ أن ئمٝمر آُمتح٤مٟم٤مت وآظمت٤ٌمرات اعمرا

 -قن ُمع اهلل وُمـ اًمذي يٛمٌم ُمع أقمدا  اهلل-يٙم

 هؿ قم٤ٌمرة قمـ دضم٤مل صٖمػم- ,ُمثاًل ,ىمٚمٜم٤م أن إُمريٙم٤من أن  يمامو

ومٞمٝم٤م  اهلل أن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هذه يمٚمٝم٤م دار ومتٜم٦م واسمتال  واُمتح٤من واظمت٤ٌمر، ظمٚم٘مٜم٤م : واخلالص٦م

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتٕمد لذا،  ؛اضمًدا ضمدً  ىم٤مسٍ و ايٙمقن ؿمديدً آظمت٤ٌمرات سمٕمْمٝم٤م هذه ًمالُمتح٤من وآظمت٤ٌمر، و

اًمٕم٤مومٞم٦م دائاًم، ذقم٧م ًمٜم٤م  وخيتؼمٟم٤م، وٟم٠ًمل اهلل  ٤مٚم٘مٜم٤م ًمٙمل يٌتٚمٞمٜم٤م اهلل ويٛمتحٜمٜمحـ ُم٤م ظمٚم٘مٜم٤م إٓ ًمف، ظُم وم

واؾمتح٥م ًمٜم٤م وسملم ًمٜم٤م وُمدح هذا إُمر وهق أن ٟم٠ًمل اهلل دائاًم اًمٕم٤مومٞم٦م،  اًمنميٕم٦م وأُمرٟم٤م اًمٜمٌل 

ٓ، اسمتٕمد قمـ  -أنٗمًٜم٤م، ٓ شم٘مؾ: أن٤م ىمقي وُم٤م يي  ر - وٟمٓمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م، وٓ ٟمجرب اهلل، وٓ ٟمجرب

ٓ وأن ٓ يْمٕمؽ قمغم اعمحؽ، أن و قمـ آسمتال ات واًمٗمتٜم٦م، اًمٕم٤مومٞم٦م أن يٕم٤مومٞمؽ اهلل  سمتٕمداعمّم٤مئ٥م وا

يٌٕمد قمٜمؽ أؾم٤ٌمب آسمتال  واعمحـ، وإن يم٤من يمؾ إٟم٤ًمن ٓ سمد أن سمؾ خيتؼمك وٓ يٛمتحٜمؽ وٓ يٌتٚمٞمؽ، 

قمٚمٞمف ويٌٕمد قمٜمف آسمتال ات  ٗمػسمٛمٕمٜمك خي ٌتغم اعٟم٤ًمن، ًمٙمـ أن يٕم٤مومٞمف اهلل أن ي سمدال ؛ ومٌال يّمٞمٌف اًم

ؾم١مال اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ إدقمٞم٦م اعمٝمٛم٦م، وضم٤م  ذم ـ؛ ومٝمذا ُمٓمٚمقب، وٙمٌػمة واًمنمور وآُمتح٤مٟم٤مت واًمٗمتاًم

(اًمٞم٘ملم واًمٕم٤مومٞم٦م)سمٌٕمض إًمٗم٤مظ:  (٦مأنف ًمٞمس ر  أطم٥م أن ي٠ًمخف ُمـ اًمٕم٤مومٞم) :سمٕمض إطم٤مدي٨م
(1)

 ؛

                                      
ْ ُيْٕمَط سَمْٕمَد : )أنف ىم٤مل طمدث قمـ اًمٜمٌل  ( أن أب٤م سمٙمر اًمّمديؼ 1556ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧) َ اًمَٕمْٗمَق َواًمَٕم٤مومِٞم٦ََم، وَم٢ِمن  َأطَمًدا مَل اؾْم٠َمُخقا اَّلل 

ـَ اًمَٕم٤مومِٞم٦َمِ  ا ُِم  -وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح (اًمٞمَِ٘ملِم ظَمػْمً
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 أن يرزىمٜم٤م اهلل اًمٞم٘ملم وأن يٕم٤مومٞمٜم٤م- ؛اًمٞم٘ملم واًمٕم٤مومٞم٦م ومدائاًم ٟم٠ًمل اهلل 

وطمٞمٜمئذ يٜمزل اًمّمؼم قمغم  ٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمّمؼم وٟمًتٕملم سم٤مهلل وم ؛إذا وىمع آسمتال  ووىمٕم٧م اًمِمدة ًمٙمـ

(وُمـ يتّمؼم يّمؼمه اهلل: )وذم احلدي٨ماًمذي يًتٕملم سم٤مهلل، 
(1)

 ٞمّمؼمه اهلل وميتّمؼم ويًتٕملم سم٤مهلل 

إٓ و، يّمؼمهوإٓ أن يٕمٞمٜمف واهلل،  ٘مدرهي٘مدر قمغم ر  إٓ أن يٓ ٕمٞمٜمف وي٘مقيف؛ ٕن اعٟم٤ًمن وٕمٞمػ، وي

 - ومٝمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٓمتح٤مٟم٤مت وآسمتال ات-- إٓ أن يقوم٘مف اهلل، ويٜمٍمهوأن هيديف اهلل، 

 تٙمقن هذه سمٛمٕمٜمك هذه-وم ؛آسمتال  وآظمت٤ٌمر وآُمتح٤من :اًمٗمتٜم٦م شم٠ميت سمٛمٕمٜمكو

آسمتال ات قمغم ُمٕمٜمك  ذم ًم٤ًمن اًمنمع واًمًٜم٦مأيمثر اؾمتٕمامل٤م ضمرى  ,وواطمده٤م اًمٗمتٜم٦م, اًمٗمتـ

 ,ظم٤مص٦مذم اًم٘مرمن ,وآظمت٤ٌمرات وآُمتح٤مٟم٤مت اًمتل شمٙمقن ذم ضم٤مٟم٥م اًمنم، واًمٗمتٜم٦م ذم ًم٤ًمن اًمنمع 

ُمتٕمددة ُمٕم٤منٍ  وضم٤م ت قمغموىمٕم٧م أهن٤م اًمٕمٚمام   ذيمر
(2)

: 

 ضم٤م ت سمٛمٕمٜمك اًمٍمف قمـ اًمديـ- *

 ُمٓمٚمؼ آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من- : أيٓظمت٤ٌمر وآُمتح٤من اعمجردوضم٤م ت سمٛمٕمٜمك ا *

اًمؼموج: ] ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ژ ،[٧6اًمذاري٤مت: ] ژ ڄ  ڄ ژ :وضم٤م ت سمٛمٕمٜمك اًمٕمذاب *

 قمذسمقهؿ-أي  [٧١

]ـمف:  ژ ڤڤ  ڤ ژ ،[16ص: ] ژ ڻ  ڻ ڻ ژ ؛ ٟمحق:ضم٤م ت ذم مي٤مت :آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من *

ذم اًم٘مرمن شمٙمررت يمثػًما واظمت٤ٌمًرا واُمتح٤مًٟم٤م،  [2١اًمٗمرىم٤من: ] ژ ۆئ   ۇئ  ۇئ وئ ژ [٧١اجلـ: ، ٧1٧

 -﴾ۆئ﴿يمٚمٛم٦م 

 ژ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹     ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ژ :وضم٤م ت سمٛمٕمٜمك اًمنمك واًمٙمٗمر *

ونتٛمؾ أجًْم٤م ذم هذه أي٦م ُمٕمٜمك اًمٍمف قمـ اًمديـ واًمّمد قمٜمف؛ ٕهنؿ ىم٤مًمقا أن أصؾ اًمٗمتـ  ،[12إنٗم٤مل: ]

وُيٖمغم ويذاب ويّمٗمك  ٜم٤مرًمِمقائ٥م قمٜمدُم٤م  ر. سم٤مًمهق اًمٍمف، وُمٜمف ومتٜم٦م اًمذه٥م: شمٜم٘مٞمتف وشمّمٗمٞمتف ُمـ ا

 ُمـ اًمِمقائ٥م صمؿ شُمٕم٤مد صٞم٤مهمتف-

ذيمر  ؛ وم٘مدُمذيمقر ذم اًمتٗمًػم فنتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم، وهذا يمٚم ژ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ژ مي٦م

ذٌك ، أي: ٤موذيمً  ا طمتك ٓ شمٙمقن يمٗمرً أي سمٕمض اعمٗمنيـ وع سمٞمٜمٝمام، وم٢من اًمًٚمػ اعمٕمٜمٞملم؛ وًمذًمؽ 

                                      
 (-٧642صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)

وهذا أيمثره٤م ,ُمٕم٤مٍن ًمٚمٗمتٜم٦م: احلر. ذم اًمٜم٤مر، آظمت٤ٌمر  (  أرسمٕم٦م ٧٧6. 4(، أوقا  اًمٌٞم٤من )2٧4. 5ذيمر اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم: اًمٕمذب اًمٜمٛمػم )( 2)

 ًٓ ٦م، احلج٦م,اؾمتٕمام  -، ٟمتٞمج٦م آظمت٤ٌمر سمنمط يمقهن٤م ؾمٞمئ٦م ظم٤مص 
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قمغم اًمٙمٗم٤مر  اًم٘مْم٤م ًمٞمس اعم٘مّمقد  فًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤مًمٍمف قمـ ديٜمٝمؿ؛ ٕنفم٤مهٌر هم٤مًم٥م شم٘مع ُمٜمف اًمٗمتٜم٦م 

ًمف  ا فم٤مهرً إذا يم٤من اًمٙمٗمر واًمنمك أن  :نتٜم٤م أهؾ ذُم٦م، وًمٙمـ اعم٘مّمقد نسمدًمٞمؾ أن اًمٙمٗم٤مر يٌ٘مق ؛سم٤مًمٙم٤مُمؾ

وم٢مهنؿ إذا همٚمٌقا ويم٤من لؿ متٙمـ وؾمٚمٓم٤من  ٤مًمٙمٗم٤مر- ومنتٜم٤م-ذًمٞمال ال سمد أن ُييب طمتك يٙمقن وميمٚمٛم٦م، 

ىمع أن-هق يٗمًدون اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وهذا  ؛ا قمٔمٞماًم يٗمًدون وم٤ًمدً   اًمقا

 :اًمٗمتٜم٦مذم  أن أنٌف قمغم ُمٕم٤منٍ وأطم٥م ه٤مهٜم٤م 

 ًٓ ر ُمـ اًمٗمتـسمقمٜمدٟم٤م ضم٤م ت اًمنميٕم٦م  ٟم٤ًمن قمٚمٞمف أن يٗمر ُمـ اًمٗمتـ؛ ٕناع :أو سم٤مب ُمـ : ٤مُٕمر سم٤مًمٗمرا

ر سم٤مًمديـ ُمـ اًمٗمتـ، ) وُمقاىمع  اجل٤ٌمل ػا٤م ؿمٕميقؿمؽ أن يٙمقن ظمػم ُم٤مل اعم١مُمـ همٜمؿ يرقمك اعيامن اًمٗمرا

(يٗمر سمديٜمف ُمـ اًمٗمتـ اًم٘مٓمر؛
(1)

- 

ٓ وهترب، أن ذم اًمنميٕم٦م، إذا وىمٕم٧م اًمٗمتـ وطمٚم٧م اًمٗمتـ طم٤مول  سم٤مًمديـ ُمـ اًمٗمتـ ُمٓمٚمقٌب  اًمٗمرار

 اسمتٕمد قمـ اًمٗمتٜم٦م-وشمقاضمف اًمٗمتٜم٦م، ٓ شمدظمؾ ومٞمٝم٤م وٓ شم٘مرا٤م، 

 صمٔ ْعتدل ؾاصٜٔ َٔ ايؿت١ٓ؟ٌٖ اؿنٛص: ٜا ؽٝخ،  أسزط

ن ؿم٤م  اهلل، ٓ ؿمؽ أن اعٟم٤ًمن إذا ه٤مضمر وشمرك هذه اًمٌٚمدان وهمػمه٤م واٟمْمؿ إمم ـم٤مئٗم٦م : إاٌغ١ز

ومٝمذا  ؛ذم ٟمٗمًٝم٤م وومٞمام طمقل٤م وذم اًمٌ٘مٕم٦م اًمتل هل ومٞمٝم٤م جم٤مهدة ُمٝم٤مضمرة ُم٤مًمٙم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م ُم٘مٞمٛم٦م حلٙمؿ اهلل 

 ىمٛم٦م اًمٗمرار ُمـ اًمٗمتٜم٦م-

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م  ؛ـي٘مٞمف اهلل اًمٗمتٞمٙمثر اعٟم٤ًمن ُمـ اًمدقم٤م  أن وم ؛اًمٗمتـ يمثػمة ٓ ؿمؽ

ٓ ٟمقاضمٝمٝم٤م وٓ ٟمدظمؾ أن ُمـ اًمٗمتـ والرب اًمٗمرار ُمٕمٜمك وُم٤م سمٓمـ، اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، اخلٗمل واجلكم، 

 ،٦مُمـ اًمٗمتٜم هذا ه٤م يٕملم قمغم اًمٗمرار ،ٝم٤م ُمٜمفٓمٚمٌٟماهلل اًمٕم٤مومٞم٦م و ، وٟم٠ًملوٓ ٟم٘م٤مرا٤م وٓ ٟمٙمقن قمٜمده٤م ومٞمٝم٤م

 قمٛمٚمًٞم٤م- ٝم٤موادُع اهلل ا٤م، اـمٚمٌ دوًُم٤م ٝم٤ماـمٚم٥ٌم اًمٕم٤مومٞم٦م، ومٞمؽ اهلل ُمٜمٝم٤م، اـمٚميٕم٤م اًمدقم٤م  أن

ىمري٦م صٖمػمة، ومقضمدٟم٤م ذم ضمًدا  يـويمٜم٤م ذم ضمٜمقب ُمقريت٤مٟمٞم٤م سمٕمٞمد ،ُمرة ذم ُمقريت٤مٟمٞم٤م ٟمدرس هٜم٤مك يمٜم٤م

: اُمِش اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمل ٘م٤مل زم أطمد اعظمقةوم ُمٜمٝمؿ؛ يمٜم٤م ىمريٌلم، وٟم٘مٓم٦مومٞمٝم٤م ُمريمز ذـم٦م، همروم٦م ـملم 

 : ه١مٓ  ذـم٦م ٓ شم٘مّرب ُمٜمٝمؿ-وم٘مٚم٧م ًمف، ,قمـ ر  ُمٕملم,ٟم٠ًمخٝمؿ 

ومٞمح٥م قمغم وًمٙمـ ُمٝمام يم٤من  ،ُمٕمٜم٤م ضمقازات وٓ أطمد يٌح٨م قمٜم٤م ؛قم٤ميِملم طمٞم٤مة قم٤مدي٦م هٜم٤مك يمٜم٤م

 ٕمد قمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل: أن٧م ًمٞمش ظم٤ميػ؟ ومٛمِمك هق إًمٞمٝمؿ ومِمّدوه! وأظمذت ُمٜمٝم٤م درس ـمًٌٕم٤م-تيٌأن اعٟم٤ًمن 

: أنتؿ ُمـ ُمتك هٜم٤م وح٤مذا مل شمًجٚمقا ٠مخقنوا يًاحلٛمد هلل ـمٚمٌقه وأظمذوه عمريمز اعمديٜم٦م وص٤مرسمٕمده٤م؛ 

 وم٤ًميرٟم٤مهؿ وهرسمٜم٤م سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٛمٞم٦م- --؟!وح٤مذا مل شم٠متقا ُمـ اًمٌداي٦م ًمٚمنمـم٦م

                                      
 (-٧2صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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ٌتٕمد قمٜمٝم٤م، ٓ شم٘مؾ: ٓ يقضمد ُمِمٙمٚم٦م، اسمتٕمد قمـ اًمنم جي٥م قمٚمٞمؽ أن شماؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م أن اًمٗمتـ  ًمٙمـ

ٕم٧م أن شمٌٕمد اسمتٕمد، وٟمحـ يمذًمؽ يٌٕمد قمٜمؽ، هذا ُمث٤مل ًمٓمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م دائاًم، وٓ دمرب ٟمٗمًؽ، ُم٤م اؾمتٓم

، اـمٚم٥م وم٤مومٕمؾ تٕمد ُمـ اًمٗمتـ واعمِم٤ميمؾأن شمٌذم طمريمتٜم٤م هٜم٤م إذا اؾمتٓمٕم٧م طمتك ذم احل٤مٓت اًمٕم٤مدي٦م 

ومتـ واعمٜم٤مص٥م، وإُمقال، واًمٗمرار ُمـ اًمٗمتـ اًمتل شمٗمًد ديـ اعٟم٤ًمن ُمـ ومتـ اًمٜم٤ًم ، وجي٥م  اًمٕم٤مومٞم٦م،

ة قمـ ؾمٌٞمؾ اهللُمٗم٤م، يٗمر ُمـ نيٗمر ُمٜمٝم٤م اعٟم٤ًم-- اًمٙمٗمرة وُمٌٝمج٤مهتؿ، وزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م  ؛ؾمد اًمدٟمٞم٤م اًمّم٤مد 

 ضمًدا وهذا ُمـ اعيامن- نميٕم٦ماًمإُمقر طمث٧م قمٚمٞمٝم٤م يٗمر سمديٜمف، هذه 

شمٙمقن اًمٗمتـ ذم اًمٕمٚمؿ، واًمٗمتـ ذم اًمديـ، وومتـ ذم اًمٗمٙمر واعمٜمٝم٩م،  ؛شم٘مع سم٠مؾم٤ٌمب ُمتٕمددة اًمٗمتـهذه 

يمام أُمرٟم٤م أن  ٤مهلل ومتٕمددة، ولذا ومتـ ذم ومٝمؿ إؿمٞم٤م  ذم اًمتّمقرات واًمتّمدي٘م٤مت، ومتـ ل٤م أؾم٤ٌمب ُم

أُمرٟم٤م يمذًمؽ أٓ ٟمٙمقن ومتٜم٦م ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م--  ٟمقاضمٝمٝم٤مٟمٗمر ُمـ اًمٗمتـ وهنرب ُمٜمٝم٤م وٟمح٤مول أٓ ٟم٘مع ومٞمٝم٤م وٓ 

 ے   ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ژ: ىم٤مل اهلل  ؛تٜمتٝمؿًمٗم ٤مأٓ ٟمٙمقن ؾمًٌٌ أي ًمٚمٜم٤مس، 

 -[64 , 65يقٟمس: ] ژ ﮳﮴  ﮲  ۓ ۓ  ے

ويٕمٜمل ذًمؽ أن ٓ ومتٜم٦م ًمٚمٜم٤مس قمٛمقًُم٤م، وًمٚم٘مقم اًمٔم٤معملم قمغم اخلّمقص،  أٓ ٟمٙمقن اهلل  أُمرٟم٤م

اًمٜم٤مس وإن يم٤من هذه أي٤مت وردت ذم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ومٚمٝم٤م ُمٕمٜمك  يمؾذم  قم٤ممًمٗمتٜمتٝمؿ، وهذا  ٤مٟمٙمقن ؾمًٌٌ 

 ٕن اهلل ؛ ر ُمـ أن يٙمقن ومتٜم٦م ًمٚمٜم٤مس قمٛمقًُم٤مُمـ اعم١مُمـ أن يٗم ًم٦مإدجمٛمؾ ٓمٚمقب ذم اعمأظمص، وًمٙمـ 

طمتك ًمق واًمٔم٤معملم،  ًم٘مقمطمتك ا؛ أن ٟم٠ًمخف اًمٕم٤مومٞم٦م ن ٟمٗمتـ اًمٜم٤مس، و ٥م اًمٕم٤مومٞم٦م، وأُمرٟم٤م اهلل ٓ  ٥م أ

 -ٓ ٟمٙمقن ومتٜم٦م ًمف-- ٟمح٤مرسمفيم٤مٟمقا قمدًوا 

: ٓ شمٔمٝمرهؿ قمٚمٞمٜم٤م سم٠من ُمٕمٜم٤مه٤مهذه قمٜمد اًمًٚمػ يمٛمج٤مهد وهمػمه  نتومُ  ؟ًمٚمٜم٤مسيمٞمػ ٓ ٟمٙمقن ومتٜم٦م 

، ومٞم٘مقًمقا  ؛ٜم٤م أوًمٞم٤م  اهلل طمً٘م٤م ًمٜمٍمٟم٤م اهللومٞمٔمٜمقا أنٜم٤م ًمق يم ًمق يم٤من ه١مٓ  أوًمٞم٤م  اهلل ًمٜمٍمهؿ اهلل،  :ومٞمٗمتتٜمقا

- هٙمذا ومنت وومنت سمٖمػم هذا، ًمٙمـ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك اعمٝمؿ اًمٕم٤مم أنف ومٞمف شمٕمٚمٞمؿ وشمٚم٘ملم ُمـ -ومٞمٗمتتٜمقا 

٤ًٌم ًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مس؛ ولذا ٟمحـ ٟمح٤مول دائاًم أن ٟمٌتٕمد قمـ أن ٟمٗمتـ اًمٜم٤مس  اهلل  ًمٜم٤م أن ٟمدقمقه أٓ جيٕمٚمٜم٤م ؾمٌ

ٟمٜم٤م وأهؾ اعؾمالم، أو ُمـ أو ٦م، سمٙمٚمٛم سمتٍمف ُمٕملم، ؾمقا  اًمٜم٤مس اًمذيـ ُمـ أوًمٞم٤مئٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م وإظمقا

اخلّمقم ُمـ أهؾ اعؾمالم ٟمٗمًٝمؿ، أو ُمـ إقمدا  ُمـ همػم أهؾ اعؾمالم، ٟمح٤مول أٓ ٟمٗمتـ اًمٜم٤مس، سمؾ 

حلؼ، ٓ ٟمح٤مول دائاًم أن ٟمًٝمؾ قمغم اًمٜم٤مس ـمريؼ اعشمٞم٤من ًمٚمحؼ، ـمريؼ أظمذ احلؼ وىمٌقل احلؼ واشم٤ٌمع ا

 ٟمٗمتٜمٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ، ذم ظمٓم٤مسمٜم٤م ذم يمالُمٜم٤م-

دٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ذم : قمٜمدُم٤م شمتٙمٚمؿ ُمع اًمٜم٤مس، قمٚمٞمؽ أن شمراقمل قم٘مقلؿ، يمام ىم٤مل ؾمٞمُمثاًل 
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شُم٤م أن٧م حمدث ىمقًُم٤م طمديًث٤م إٓ يم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ ومتٜم٦م»: شٞمح ُمًٚمؿصح»ُم٘مدُم٦م 
(1)

 ويمام ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمكم  ،

شف؟ام يٕمرومقن، أتحٌقن أن ُيٙمذب اهلل ورؾمقًمطمدصمقا اًمٜم٤مس سم»: شصحٞمح اًمٌخ٤مري»ذم 
(2)

 ومٞمٛمٙمـ أطمٞم٤مًٟم٤م 

شمًتققمٌٝم٤م ومٞمٙمذسمقٟمؽ،  ٓوًمٙمـ اًمٜم٤مس  ،ّمحٞمح٦ماًمنمقمٞم٦م اًمندث اًمٜم٤مس احلدي٨م وسمٕمض إؿمٞم٤م  أن 

ومال شمٗمتـ اًمٜم٤مس وٓ شمقىمٕمٝمؿ ذم شمٙمذي٥م اهلل  ؛اهلل ورؾمقًمف نٙمذسمقهؿ ييٙمذسمقن ُم٤م شم٘مقًمف، وذم احل٘مٞم٘م٦م 

 وىمداُمؽ- ٌٌؽهلل، اعمٗمروض شمتج٤مرم وشمتجٜم٥م أن يٙمذب اهلل ورؾمقًمف سمًورؾمقًمف، يمٞمػ أن٧م شمٕمٔمؿ ا

شم٠ميت ًم٘مقم ندصمٝمؿ طمديًث٤م ٓ شمٌٚمٖمف قم٘مقلؿ وٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يًتققمٌقه وٓ يٕمرومقٟمف أي أنؽ ٓ 

، وًمٞمس ُمٕمٜمك أهنسمٛمٕمٜمك أهنؿ  ، وم٘مط فٟمأنف جي٥م أن ندث اًمٜم٤مس سمٌم  يٕمرومق فٓ يٕمرومقٟم ؿجيدوٟمف ُمٜمٙمًرا

 أنفاًمٌم  اًمذي يٕمرومقٟمف قمٜمدهؿ سمٛمٕمٜمك  :- ُمٕمٜم٤مه٤ما اعم٘مّمقد-ًمٞمس هذ! اضمديدً  ئ٤مس ؿمٞماًمٜم٤م ٟمٕمٚمؿٓ وأن 

ًمٞمس سمٛمٜمٙمر، ُمـ اعمٕمروف اًمذي هق ود اعمٜمٙمر، ًمٞمس ُمـ اعمٕمروف سمٛمٕمٜمك أنف ود اعمجٝمقل، اٟمتٌف إمم 

 -اعم٘مّمقدهق هذا  ؛يٕمٜمل سمام ٓ يٜمٙمرون شطمدصمقا اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن»هذا 

ومٕمغم اًم٘مٞم٤مدات وقمغم اعمتٍموملم  ؛اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد سمِمٙمؾ يمثػم ضمًدا وذم شم٘مع ذم أرض اجلٝم٤مد اًمٗمتـ

وإوًمٞم٤م  واعم١ًموًملم أن  ذروا ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمتـ، ُمثاًل: شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٓم٤م  دون سمٕمْمٝمؿ، 

 ومٞم٘مع ومتٜم٦م ًمٌٕمض اًمٜم٤مس- ؛سمٕمض دونشم٘مري٥م سمٕمض اًمٜم٤مس سمِمٙمؾ ُمٕملم ذم اًمقٓي٦م أو ذم اعمج٤مًمس 

,٤م شمّمدر ُمٜمؽ ٓ شمٜمتٌف ل٤م ومتٙمقن ومتٜم٦م ًمٌٕمض اًمٜم٤مس، وهٙمذا اًمتٍمف : يمٚمٛم٦م شم٘مقل٤م أطمٞم٤مٟمً ُمثاًل 

 ُمـ إٟم٤ًمن ُم٘متدى سمف أو ُمٜمٔمقر إًمٞمف ٓ يٗمٝمٛمف اًمٜم٤مس أو ٓ يٕمرومقن وضمٝمف ومٞمٙمقن ومتٜم٦م ًمٌٕمْمٝمؿ- ,ُمثاًل 

ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٜمتٌٝمقا ل٤م أؿمد آٟمت٤ٌمه؛ ٕنف ص٤مر  ؛نقػًما ويٌتغم ا٤م اًمقٓة واعم١ًموًمإؿمٞم٤م  شم٘مع يمث هذه

شمٙمقن طمريتف أيمثر أن يتٍمف  ومٞمٛمٙمـ أن ٤مقم٤مدي   ٤مٙمٚمٞمػ إو٤مذم همػم اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مدي، ًمق يم٤من إٟم٤ًمٟمً قمٚمٞمف شم

ٟمٗمًف  طٞمج٥م أن يْمٌومإًمٞمف  ايتٙمٚمؿ سمِمٙمؾ قم٤مدي، ًمٙمـ ح٤م يم٤من ُمٜمٔمقرً ويٜم٤مم سمِمٙمؾ قم٤مدي، سمٓمٌٞمٕمتف؛ أي 

 ,ُمثاًل ,ظماللؿ  أيمثر؛ ٕن اًمٜم٤مس طم٤ًمؾم٦م ًمألُمرا  وطم٤ًمؾم٦م ًمٚمٛم١ًموًملم يٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ، وي٘مٞمٛمقن ُمـ

وم٠من٧م متثؾ و٤مقم٦م، ي٘مٞمٛمقن أطمٞم٤مًٟم٤م اًمديـ ُمـ ورائؽ أن٧م، هذا اًمديـ وهذا اعؾمالم  ؛و٤مقمتٝمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م

وسم٤مًمٙمؼما ،  ١موًملم٤مًمٜم٤مس ُمتِمقوم٦م ًمالىمتدا  سم٤معمًوم ؛الًمؽ، ي٘متدون سمؽُمـ ظم فاًمذي شمدقمق إًمٞمف ي٘مٞمٛمقٟم

 ومّم٤مر هٜم٤مك شمٙمٚمٞمػ ضمديد قمغم اعم١ًمول أن يٜمتٌف-

، ,ؿاًمٌنم يمٚمٝمـمٌٞمٕم٦م هذا ذم و,دهؿ ُمٞمؾ إمم أن ي٘متدوا سمٙمؼمائٝمؿأن قمٛمقم اًمٜم٤مس قمٜم اعم٘مّمقد

                                      
 (-٧٧ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )ص ( ٧)

 -(٧2١صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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 اًمخ- ؿ اٟمٔمروا يمٞمػ يٕمٛمؾ ويمٞمػ--٤مًمٙمؼما  واًمٜم٤مس اعمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ وًمٞم٘م٤مل: هذا ومالن اىمتدوا اي٘متدوا سم

سمٖمض , قمغم اعم١ًموًملم وقمغم اًم٘مٞم٤مدات وقمغم يمؾ ُمـ يٛمثؾ اًمدقمقة واًمٙم٤ٌمر واًمٕم٘مال جي٥م  وم٢مذن

و رضمؾ أو داقمٞم٦م أو رضمؾ يمٌػم أ ٤محمؽمُمً  ٤م، هٙمـ يٙمقن ؿمٞمخً ,و همػم ُمٜمّم٥مُمٜمّم٥م أيمقٟمف ذم اًمٜمٔمر قمـ 

يٜمتٌف  أنويمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُم١ًموًمٞم٤مت، هذه ُم١ًموًمٞم٦م ورقم٤مي٦م قمٚمٞمف أن يرقم٤مه٤م،  ؛ىمديؿ ذم اجلٝم٤مد وذم اًمدقمقة

ٞمْمٌط ٟمٗمًف ويٜمقي سمذًمؽ أن  ٤مومظ قمغم ديـ ؛ ومإًمخ شمٍمف--أو ًمٌٕمض اًمٜم٤مس، سمٙمٚمٛم٦م  ٜم٦ميٙمقن ومت أٓ

ل اىمتدائٝمؿ سمف، وأٓ يٙمقن ومتٜم٦م لؿ، ويٙمقن طمٞمٜمئذ اٟمْم٤ٌمـمف ونرزه قمٛمؾ ص٤مًمح، ًمٞمس اًمٜم٤مس ُمـ ظمال

ُم٘مّمقده وم٘مط أن ي٘م٤مل قمٚمٞمف أنف ُم٤م ؿم٤م  اهلل ُمٜمْمٌط، هذا ٓ يٜمٌٖمل أن يٜمٔمر إًمٞمف، ًمٙمـ يٖمٚم٥م اجل٤مٟم٥م 

 ,ُمثاًل ,شمٌح٨م قمـ قمٞم٥م، سمٕمض اعمؽمسمّملم أن إًمٞمف، يٕمٜمل اًمٜم٤مس شم٘متدي سمف، واًمٜم٤مس ن٤مول  ويٜمٔمرأظمر 

يٌحثقا ًمف  ن أن ٤موًمق ؛قمٜمدهؿ ُمِم٤مطمٜم٤متُمـ سمٕمض أو أو سمٕمض اًمٜمٗمقس اًمْمٕمٞمٗم٦م أو سمٕمض اخلّمقم 

 طمتك يٖمٚمط ومٞمف وم٘مط، وي٤م ويٚمؽ! قمـ ر  أصاًل 

ّمؾ  اًمٜم٤مس ذًمؽ أن يٕمٜمل ؛ و، وُمٜمٝم٤م طمرب اًمٗمتٜم٦مسملم اًمٜم٤مسوُمـ ُمٕم٤م  اًمٗمتٜم٦م يمذًمؽ: اًمتٗمريؼ 

 ُمع أي اًمٓمروملم هق-  ُيٕمرف وضمف احلؼ ومٞمٝم٤مٓأنف  :طمرب اًمٗمتٜم٦موو٤مسمط سمٞمٜمٝمؿ طمرب ذم طم٤مًم٦م اًمٗمتٜم٦م، 

ٛمـ وم ؛ْمٝمؿ قمـ سمٕمض، داظمٚم٦م ذم ُمٕمٜمك اًمٍمفيٍمف سمٕم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م،؛ أييٗمتـ  واًمٜم٤مس

 : رضمؾ ومت٤من-ني٘مقًمق ,ُمثاًل , ؿُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٍمف؛ ٕهن

(أومت٤من أن٧م ي٤م ُمٕم٤مذ؟ىم٤مل: )  اًمٜمٌل
(1)

 اؿ وم٠مـم٤مل وهؿ ٟم٤مس صغم   ؛ إذْ شمٗمتـ اًمٜم٤مس قمـ اًمديـأي  

 ج٤م  ُمٕم٤مذ وم ؛اعمٖمرب ويٜمتٔمر ًمٚمٕمِم٤م  ّمكمًمٞمـمقل اًمٜمٝم٤مر، صمؿ ي٠ميت ذم اًمٚمٞمؾ  طمدهؿ يٕمٛمؾأسمًٓم٤م ، 

( شمٗمتـ أومت٤من أن٧م ي٤م ُمٕم٤مذوىم٤مل: ) اؿمديدً  ٤مهمْمًٌ  وصغم اؿ وم٠مـم٤مل ضمًدا، ومٖمْم٥م ُمٜمف اًمٜمٌل  ا ُمت٠مظمرً 

 ؛٤مسُمـ ظمالل ىمّم٦م ُمٕم٤مذ هذه، أنٜم٤م ٓ ٟمٙمقن ومتٜم٦م ًمٚمٜم ُمث٤مل ٟمٌقي قمٚمٛمٜم٤م إي٤مه  ومٝمذا ؛اًمٜم٤مس قمـ اًمديـ

ضمًدا ُمـ شمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمـ  ومٜمٜمتٌفشمٍموم٤مشمٜم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م، وٓ ذم ال ٟمٗمتٜمٝمؿ ذم شمٍموم٤مشمٜم٤م اجلٝم٤مدي٦م، وم

,ٟمحٚمػ احلٚمػ احل٤مٟم٨م  ،اًمٕمٝمقدو دقٓ ٟمٗمل سم٤مًمققمسمحٞم٨م اًمديـ ُمـ ظمالل أظمٓم٤مئٜم٤م وأظمالىمٜم٤م اًمًٞمئ٦م، 

 ٱ ژ: ذم أي٦م وهل ىمقًمف هذه إؿمٞم٤م  شمٜمٗمر اًمٜم٤مس شمٜمٗمػًما قمٔمٞماًم، يمام وهمػم ذًمؽ--  ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 ژ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

أن وسمٛمٕمٜمك أن ٟمحٚمػ إجامن وٓ ٟمٗمل ا٤م،  ؛سمٞمٜمٜم٤م هن٤مٟم٤م أن ٟمتخذ أجامٟمٜم٤م دظماًل و طمذرٟم٤م اهلل  [اًمٜمحؾ]

 اخت٤مذ إجامن دظماًل سمٞمٜمٜم٤م-هق ٟمحٜم٨م ومٞمٝم٤م شمٕمٛمًدا، هذا 

                                      
 (-645(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧١4صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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د أن ﴾ پ پ پ پ﴿ ؾ ذم اعؾمالم وّح٤م شمث٧ٌم وّح٤م شمرؾمخ ىمدُمف ذم ىمدم اعٟم٤ًمن اًمذي دظم اعمرا

ومتزل سمٕمد صمٌقهت٤م، ويمذًمؽ ُمـ سم٤مب أطمرى وأومم اًمٙم٤مومر اًمذي مل يدظمؾ سمٕمد ذم اعؾمالم،  ؛اًمديـ سمٕمد

د ُمٜمف وُيرضمك ُمٜمف أنف يدظمؾ ومٞمٜمّمد  أظمالىمٙمؿ هٙمذا؛ ىومٚمام ي٠ميت ًمٞمدظمؾ ير ؛يريد أن يدظمؾرسمام و ،وُيرا

قمغم اًمدٟمٞم٤م، ُمٝمتٛملم سم٤مًمًٗم٤مؾمػ، يمذب وطمٚمػ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وشمٕمٛمد قمـ اًمديـ، يرايمؿ ؾم٤مرىملم، ُمتٙم٤مًمٌلم 

؟ اًمديـُم٤م هذا احلٜم٨م، وإجامن اًمٖمٛمقس، قمدم اًمقوم٤م  سم٤مًمٕمٝمقد، قمدم اًمقوم٤م  سم٤مُٕم٤مٟم٤مت، ظمٞم٤مٟم٤مت، 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :قمـ اًمديـ ّمدادهيؽمك، وشمٙمقٟمقن أنتؿ ومتٜم٦م ًمف وؾم٥ٌم ذم اٟموومٞمٜمّمد، 

ومٞم٦م واًمًالُم٦موهذا وقمٞمد ؿمديد، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤م ﴾ٺٺ ٺ
(1)

- 

 --واًمٕمٚمام  واًم٘مٞم٤مدات واًمٜم٤مس اعم٘متدى اؿ اعمًٚمؿ ظم٤مص٦م أهؾ اجلٝم٤مد واًمدقم٤مة إمم اهلل  ومٚمٞمتٜمٌف

 وُم٘م٤مسمحٝم٤م؛ ٓ يّمدوا اًمٜم٤مس قمـ ديـ اهلل سمًق  أقماملؿوقمٚمٞمٝمؿ أن يتٜمٌٝمقا ضمًدا ضمًدا إمم هذه اعمٕم٤م ، 

 اًمٗمتٜم٦م-هل ٝمذه وم

أطمٞم٤مًٟم٤م شمٙمقن و، وقمغم اعٟم٤ًمن أن  ذر ُمٜمٝم٤م ويٜمتٌف ل٤م، أؾم٤ٌما٤م يمثػمة ُمتٕمددة همػم ُمٜمحٍمة اًمٗمتـو

 يِمٞمٕمٝم٤م يم٤مٟم٧م صٗمٞم٦م ويم٤من سمٞمتٝم٤م ذم اًمٕمقازم وسمٕمٞمدة ىمٚمٞماًل، ومخرجذم ىمّم٦م صٗمٞم٦م،  ٤مًمٜمٌل ؛ ومسمًٞمٓم٦م ضمًدا

رأوه ومن ُمـ إنّم٤مر ٤مويؽميمٝم٤م، وم٠متك اصمٜم ٞم٧ميٛمٌم ُمٕمٝم٤م طمتك شم٘مؽمب ُمـ اًمٌظمرج  ؛سمٕمد أن ؾمٝمرت قمٜمده

ة ذم اًمٚمٞمؾ ة ذم اًمٚمٞمؾ ُمـ يٕمرف أهن٤م ُم٤م !ُمع اُمرأ  تؽ أو همػمه٤م؟ ومٜم٤مداهؿ اًمٜمٌل أ ُمرار وأن٧م ُمٕمؽ اُمرأ

واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م »( يٕمٜمل اقمٚمام أن هذه صٗمٞم٦م زوضمتل، ومٓمًٌٕم٤م اؾمتٕمٔمام إُمر وىم٤مٓ: إهن٤م صٗمٞم٦مىم٤مل: )

ذم إن اًمِمٞمٓم٤من جيري ُمـ اسمـ مدم جمرى اًمدم، وإ  ظمِمٞم٧م أن ي٘مذف وم٘م٤مل: ) ؛٤مٓأو يمام ىم شيمٜم٤م ٟمِمؽ

(ىمٚمقسمٙمام أو ذم أنٗمًٙمام ؿمٞمئ٤ًم
(2)

ؿمٗم٘م٦م ُمٜمف ورمح٦م اؿ،  ومٌلم لؿ أن هذا اعضمرا  إضمرا  وىم٤مئل ُمـ اًمٜمٌل  

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ژ :سم٠منف سم٤معم١مُمٜملم رؤوف رطمٞمؿ وهق اًمذي وصٗمف رسمف  ؿمٗم٘م٦م ُمٜمف 

ومحرًص٤م ُمٜمف وؿمٗم٘م٦م قمغم أُمتف وقمغم ه١مٓ  إنّم٤مر  [اًمتقسم٦م] ژ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ

رسمام ٓ أن  ؿن يٌلم لؿ طمتك ٓ يؽمك ومرص٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من أن ي٘مذف ذم ىمٚمقاؿ ؿمٞمًئ٤م؛ ٕهنوه١مٓ  آصمٜملم أ

وأن٧م قم٤مدي  شمٜمًك وهٙمـيذهٌقا صمؿ ي٠ميت اًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس،  ,ُمثاًل ,قمٜمدهؿ ر ، وًمٙمـ  يٙمقن

ـمٌٞمٕمل ضمًدا، صمؿ نّمؾ طم٤مدصم٦م أظمرى شم٘مقل: ٟمٕمؿ، ُمٕمٜمك هذه اًمتل رأجتٝم٤م اعمرة اًمٗم٤مئت٦م إذن هل هٙمذا! 

 قمغم اعٟم٤ًمن أن يٜمتٌف-ولذا 

                                      
 أي وزر وإصمؿ؛ اٟمتزقمٝم٤م ُمـ هذه أي٦م- شُمـ ؾم٤م. قم٤مصٞم٤م إمم اًمٙمٗمر يم٤من ًمف سمف يمٗمؾ»طمدصمٜم٤م سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ذم أرض اجلٝم٤مد ىم٤مل: ( ٧)

 -شؾمٌح٤من اهلل ي٤م رؾمقل اهلل!»( وىمد ىم٤مٓ: 2٧١5(، صحٞمح ُمًٚمؿ )126٧، 2١16صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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طمتك ٓ ي٘مذف اًمِمٞمٓم٤من ذم وم٘مط؛ ومٝمق شمٜمٌٞمف -- وطمقا وىمٗمقا هذه صٗمٞم٦م، اٟمتٌٝمتؿ؟ رُ ؟ لؿ ىم٤مل ُم٤مذا

سم٠مُمتف ورمحتف اؿ وقمٓمٗمف قمٚمٞمٝمؿ  ىمٚمقاؿ ؿمٞمًئ٤م ٓ ذم احل٤مل وٓ ذم اعمًت٘مٌؾ، وهذا ُمـ مت٤مم ؿمٗم٘م٦م اًمٜمٌل 

ـمًٌٕم٤م اؾمتٕمٔمٛمقا هذا  واُم٤ًميملم ضم٤مؤومٝمؿ  ًمألنّم٤مر، ٤محمرضًم ُمقىمًٗم٤م وىمد يٙمقن  ،ويمامل طمرصف قمٚمٞمٝمؿ 

 ًمٜم٤م ٟمحـ، يمٞمػ ٟمتٍمف ذم ُمثؾ هذه احل٤مٓت- ًمألُم٦م، شمٕمٚمٞماًم  إُمر، وىمد يٙمقن شمٕمٚمٞماًم 

، مُمـ صمؿ ارشمد ,وهق قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب اًمنح,رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؛ ومٝمذا يمثػمةاًمٗمتـ  أؾم٤ٌمب

د أن ي٘مٌؾ ُمٜمف وؾمٙم٧م، رذم اًمٌداي٦م مل ي ح٤م ضم٤م  واؾمت٠مُمـ ًمف قمثامن واًمٜمٌل  :ىمّمتف ُمِمٝمقرةوصمؿ مُمـ، 

أن٤م ) :ىم٤مل ًمٚمّمح٤مسم٦م ًمٜمٝم٤مي٦م،سمٕمد أن ىمٌؾ ُمٜمف ذم ا ؾم٤ميم٧م، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  ويم٤من قمثامن يٚمح، واًمٜمٌل 

: ي٤م رؾمقل اهلل، هال همٛمزت ًمٜم٤م؟ وم٘م٤مل: (ؾمٙم٧مُّ ُمـ أضمؾ أن ي٘مقم إًمٞمف واطمد ُمٜمٙمؿ ومٞميب قمٜم٘مف ، ىم٤مًمقا

(ُم٤م يم٤من ًمٜمٌل أن شمٙمقن ًمف ظم٤مئٜم٦م إقملم)
(1)

- 

شم٘مع أن روي قمدم صحتٝم٤م ًمٙمـ ٓ سم٠مس ٟمذيمره٤م؛ ٕهن٤م هٙمـ ,قمٌد اهلل سمـ أيب اًمنح  ؛ أنوم٤معمٝمؿ

 وًمٕمؾ هذا,روي أنف  ,ي٘مع ذم اًمقضمقد، ومُٞمت٠مُمؾ ويٕمتؼمومٛمثٚمٝم٤م اًم٘مّم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو ٓ، هذه ؾمقا  صح٧م 

ْمع قمٚمٞمف احلٓم٥م إظمػمة، اًمٌٕمػم ح٤م شم ٤مضم٦مُمث٤مل ُمٕمٜم٤مه احلوهذا  شاًم٘مِم٦م اًمتل ىمّمٛم٧م فمٝمر اًمٌٕمػم»ؾم٥ٌم 

اًم٘مِم٦م  :ومٞم٘مقًمقا  ؛وذم اًمٜمٝم٤مي٦م هٙمـ شم٠مظمذ ىمِم٦م ونٓمٝم٤م قمٚمٞمف هٙمـ يً٘مط هق --يتحٛمؾوٞمتحٛمؾ، وماًمٙمثػم، 

هذه ىمّمٛم٧م فمٝمر اًمٌٕمػم، ًمٞمس ُمـ ىمقة اًم٘مِم٦م هذه وًمٙمـ ُمـ اًمذي ىمٌٚمٝم٤م، ومٚمٕمٚمٝم٤م هل، ُمثؾ اًمذي أتك 

ًمٓمٕم٤مم ُم٤مًمح، سمؾ ُمـ اًمذي ىمٌٚمٝم٤م، ًمٚمٌٞم٧م ومٞمجد اًمٓمٕم٤مم ُم٤مًمح ؿمقي ومٞمٓمٚمؼ اعمرأة، هق مل يٓمٚم٘مٝم٤م يٕمٜمل ٕن ا

هٙمـ اعمِم٤ميمؾ اعمؽمايمٛم٦م، ًمٙمـ اًم٥ًٌم اعم٤ٌمذ إظمػم، أو ُمثاًل: ي٘مقًمقن اًمذي يٙمن ذم طمٓم٥م سم٤مًمٗم٠مس 

يٙمن ييب، ييب، ييب، ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هل أوؿمٙم٧م ًمق ضا٤م اًميسم٦م إظمػمة ؾمتٜمٙمن، وهق مل 

: اٟمٙمنت! اهلل أيمؼم، اًمٗم٠مس وُمِمك، وم٠متك همػمه وٕمٞمػ  ومؽمكيٕمٚمؿ، ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م،  أو ـمٗمؾ، وم٘م٤مًمقا

، ,اعمث٤ملهذا هق شمقوٞمح اًمدىم٦م إومم! ؾم٤مقم٦م يد. ومٞمٝم٤م، وم٤معم٘مّمقد هذه اًم٘مِم٦م اًمتل ىمّمٛم٧م فمٝمر اًمٌٕمػم 

رضمع إمم اعؾمالم وشمث٧ٌم ًمف اًمّمح٦ٌم؛ ٕنف ُم٤مت قمغم اعيامن وىمد رأى اًمٜمٌل هذا اًمّمح٤ميب قمغم يمؾ طم٤مل 

 -ُم١مُمٜم٤ًم 

                                      
ٍح قِمٜمَْد قُمْثاَمَن ح  »ىم٤مل:  ( ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ وىم٤مص 6152داود ) ؾمٜمـ أيب( ٧) ـِ َأيِب َهْ ـُ ؾَمْٕمِد سْم  سْم

ِ
ٌُْد اَّلل  ٠ٌََم قَم ٦َم، اظْمَت ٤م يَم٤مَن َيْقُم وَمْتِح َُمٙم 

ِل   ٤مَن، وَمَج٤مَ  سمِِف طَمت ك َأْوىَمَٗمُف قَمغَم اًمٜمٌ  ـِ قَمٗم  ٌْ سْم ، سَم٤ميِْع قَم
ِ
٤ٌَمَيَٕمُف ، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ، وَمَروَمَع َرْأؾَمُف، وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِف صَماَلصًم٤م، يُمؾُّ َذًمَِؽ َي٠ْمبَك، وَم

ِ
َد اَّلل 

 ٌَ ـْ سَمٞمَْٕمتِِف، ومَ )َؾ قَمغَم َأْصَح٤مسمِِف، وَمَ٘م٤مَل: سَمْٕمَد صَماَلٍث، صُمؿ  َأىْم وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم٤م  (ٞمَْ٘مُتُٚمُف؟َأَُم٤م يَم٤مَن ومِٞمُٙمْؿ َرضُمٌؾ َرؿِمٞمٌد َيُ٘مقُم إمَِم َهَذا طَمٞم٨ُْم َرمِ  يَمَٗمْٗم٧ُم َيِدي قَم

َٓ  َٟمْدِري َي٤م َرؾُمقَل  َؽ، َأ ًِ  َُم٤م ذِم َٟمْٗم
ِ
قَْملُمِ  ظَم٤مئِٜم٦َمُ  ًَمفُ  شَمُٙمقنَ  َأنْ  ًمِٜمٌَِل   َيٜمٌَِْٖمل َٓ إِٟم ُف )إًَِمْٞمٜم٤َم سمَِٕمْٞمٜمَِؽ؟ ىَم٤مَل:   َأْوَُم٠ْمَت اَّلل  ْٕ  وصححف إًم٤ٌم - ش(ا
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ومٞم٘م٤مل ذم هذه اًمرواي٦م أن  ,٤مب اًمقطملت  ُمـ يمُ وىمد يم٤من هق ,ىمٞمؾ طمّمٚم٧م ًمف ومتٜم٦م ومٞمام روي و اعمٝمؿ

  [٧6اعم١مُمٜمقن: ] ژ ﮴﮵  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ژح٤م ٟمزل قمٚمٞمف مي٦م  اًمٜمٌل 

شمٕمج٥م ُمـ هذا ح٤م  ,قمٌد اهلل سمـ اًمنح,وم٘م٤مل هق  ﴾﮴﮵  ﮳ ﮲ ۓ﴿ ٙمذاه قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ومُٞمٛمكِم 

 ﮷ ﮶ ژ :ايمتٌٝم٤م هٙمذا ٟمزًم٧م: )٤مل ًمف اًمٜمٌل ىم٤مل ُمـ ٟمٗمًف: شم٤ٌمرك اهلل أطمًـ اخل٤مًم٘ملم! وم٘ماًمًٞم٤م. 

أن٤م اًمذي أُمكم قمٚمٞمف اًم٘مرمن،  :ومٚمام ُمِمك ويمٗمر وارشمد، ىم٤مل ؛ومحّمٚم٧م ًمف ُمٜمٝم٤م ومتٜم٦م (ژ ﮺ ﮹ ﮸

ايمتٌٝم٤م هٙمذا! :ىمٚم٧م ًمف هذه أي٦م وم٘م٤مل زم
(1)

 -ًمف هذه ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمًداومٙم٤مٟم٧م  

 -ذا ذم اًمٖم٤مًم٥م؛ هأؿمٞم٤م  أظمرى وًمٞمس هذه وم٘مط٧م شمقضمد سم٤مًمت٠ميمٞمد يم٤مٟمٟمحـ ٟم٘مقل أنف  ًمٙمـ

٤ًٌم اًمٗمتٜم٦م شمي ُمـ؟ قمٜمدهؿ ظمٚمؾ ُمًٌؼ ًمٙمـ ظمٗمل؛ ومال شمٙمقن  أصاًل  قنيٙمقٟماًمذيـ شم٘مع لؿ اًمٗمتـ  هم٤مًم

! ٓ، رضمؾ ىمقي اعيامن واًمٞم٘ملم، وضم٤م ت طم٤مضم٦م أؾم٘مٓمتفٓ يٙمقن ُمثال هل اًمقطمٞمدة، احل٤مدصم٦م اًمتل ومتٜمتف 

ًمف  أخ٘مقا ٙمٗم٤مر يم٠من يٙمقن اًم فمروف ُمٕمٞمٜم٦م،ف شمقضمد قمٜمده ، اًمٖم٤مًم٥م أنشىمِم٦م ىمّمٛم٧م فمٝمر اًمٌٕمػم»سمؾ شمٙمقن

أن٤م اًمذي أُمٚمٞم٧م قمٚمٞمف، وأن٤م اًمذي ىمٚم٧م ًمف، ُم٤م  :ومٚمام ُمِمك هٜم٤مك ىم٤مل ئ٤م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ؛و ؿمٞمؿمٌٝم٤مت ىمٌٚمٝم٤م أ

 أىمقًمف يٙمتٌف وهٙمذا-

 ًمٙمـ هل اًمٗمتـ ح٤م شم٘مع ًمإلٟم٤ًمن- ،سم ب٤مئٜم٤م هق وأُمٝم٤مشمٜم٤م  ،رؾمقل اهلل  طم٤مؿم٤م

ح٥ًم ُم٤م ئمٝمر ُمـ آؾمت٘مرا  ُمـ سم , أقمٚمؿواهلل,إدًم٦م  دًم٧م اًمٗمتـ شمي ُمـ؟أن ٟم٘مقل:  ومٜمريد

شمٕمرض اًمٗمتـ قمغم ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر اًمذي ذم اًمّمحٞمحلم: ) اًمٜمٌل واؾمتٗم٤مدًة ُمـ ىمقل اًم٘مرمن واًمًٜم٦م 

 ٧مٙمت٦م ؾمقدا ، وأجام ىمٚم٥م أنٙمره٤م ٟمٙمتاًم٘مٚمقب يمٕمرض احلّمػم قمقًدا قمقًدا، وم٠مجام ىمٚم٥م أذا٤م ٟمٙمت٧م ومٞمف ٟم

ٟم٘مٓم٦م ؛ متثٞمؾ سم٤مًمتدري٩موهذا ٕمرض قمغم اًم٘مٚمقب يمٕمرض احلّمػم، ( وم٤معم٘مّمقد أن اًمٗمتـ شمومٞمف ٟم٘مٓم٦م سمٞمْم٤م 

اًمٗمتٜم٦م هذه ؾم٤مًح٤م، واًم٘مٚم٥م اًمذي ينمب  ٦م يٙمقن أبٞمَض وم٤مًم٘مٚم٥م اًمذي يٜمٙمر اًمٗمتٜم ؛تحمٙم٤ميمٚمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م، 

ح٤م و، شمٜمٙم٧م ومٞمف ٟم٘مٓم٦م ؾمقدا ، يمؾ ُمرة شم٠ميت ًمف اًمٗمتـ ومتٜم٘مط ٟم٘مٓم٦م ؾمقدا  طمتك يّمٌح اًم٘مٚم٥م أؾمقدَ  وي٘مٌٚمٝم٤م

اخلتؿ واًمٓمٌع، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، يتٌٕمف وهذا اًمٖملم صمؿ إن هذا اًمران ٞمف ٟمقع ُمـ اًمران، يًقد اًم٘مٚم٥م يتٙمقن قمٚم

يم٤مًمٙمقز جُمَخٞم٤ًم ٓ يٕمرف ُمٕمرووًم٤م وٓ يٜمٙمر ذم مظمر احلدي٨م سم٠منف ) ٞمّمٌح اًم٘مٚم٥م ُم٤مذا؟ وصٗمف اًمٜمٌل وم

ه (ُمٜمٙمًرا إٓ ُم٤م أذب ُمـ هقا
(2)

 ٓ ي٘مٌؾ الدى-ٞمٕمٞمش هذا اًمرضمؾ ووم 

                                      
(، وُم٤م ضم٤م  ُمًٜمدا ومٝمق ُمـ ٧66. 2ُمـ همػم إؾمٜم٤مد، يمام ذم: اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚمامرودري ) هذا اخلؼم اذا اًمتٗمّمٞمؾ ُذيمر ذم قمدة شمٗم٤مؾمػم( ٧)

هذا ٓ يٜمثٚم٩م ًمف اًمّمدر؛ ٕن » (:1١5. ١اًمتحرير واًمتٜمقير ) :ل ذماًم٘مقهذا ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ُمٕم٘م٤ٌم قمغم اعمراؾمٞمؾ سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م، وىمد 

 -وم٤مًم٘مّم٦م وٕمٞمٗم٦م يمام ذيمر اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م  شقرة ُمٙمٞم٦مقمٌد اهلل سمـ أيب اًمنح ارشمد سمٕمد الجرة وحلؼ سمٛمٙم٦م، وهذه اًمً

 (-٧66صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)
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هإٓ ُم٤م أذب ُمـ ) وُمٕمٜمك ه، هذا اًمذي يٕمرومف أُ أن ( هقا إٓ اًمذي أذسمف هق أي ذب ُمـ هقا

ه اشم٤ٌمقًم٤م ظم٤مًمًّم٤م-هق القى وم٘مط؛ وم هذا اًمذي ي٘مٌٚمف ؛وشمنمسمف ُمـ هقى ٟمٗمًف وم٘مط  ٞمّمٌح ُمتًٌٕم٤م لقا

ىمٚمقب  ,واًمٕم٘مؾ واًمٚم٥م هق اًم٘مٚم٥م يمام ىمٚمٜم٤م، واعيامن ذم اًم٘مٚم٥م,اًمٕم٤ٌمد  ىمٚمقبويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن 

ؾمقا  يم٤مٟم٧م هذه ؛ وُمٜمٝمؿ اًمذي يت٠مثر سم٤مًمٗمتٜم٦م ويٛمٌمومٛمٜمٝمؿ اًمذي يًٚمؿ  ؛ٗمتـشمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اًماًمٕم٤ٌمد 

قمٛمؾ،  :ٛمٚمٞم٦ماًمٗمتٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومٙمري٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ُم٘م٤مًمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتّمقرات وإطمٙم٤مم، أو يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م قم

، يمٞمػ يٜم٘مًٛمقن اًمٜم٤مسيٜم٘مًؿ ومٚمام شم٠ميت اًمٗمتـ  ؛ًمٜم٤مس وومتـ وُمرج وهرج وطمروب وهٙمذاقمراك سملم ا

ُمـ دٓٓت اًم٘مرمن أن  ,واهلل أقمٚمؿ,ٔمٝمر ي ؛ُمٕمٞمٜم٦م ٤مأؾم٤ٌمسمً شم٠مُمؾ ذم هذا واٟمٔمر ومٞمف دمد  ا؟سمٜم٤م  قمغم ُم٤مذو

شمٙمقن اًمٗمتٜم٦م ذم ُم٤مذا  [اًمّم٤موم٤مت] ژ ڳ ڳ گ گ گ ژ: اًمٗمتٜم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م شمي اًمٔم٤معملم، ىم٤مل اهلل 

 ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک  ڑ ڑ ژ :؟ ذم ؿمجرة اًمزىمقمهٜم٤م

 ﮲ ۓ  ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ           ڻ ں ں ڱ

ئمٝمر ُمـ إؿم٤مرات  [اًمّم٤موم٤مت] ژ   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹  ﮸  ﮷    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 اًم٘مرمن--

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحذر  ك ذًمؽ أنف جي٥مُمٕمٜموُمـ إؿم٤مرة اًم٘مرمن أن اًمٗمتٜم٦م شمي اًمٔم٤معملم ضًرا ظم٤مًص٤م،  ومٞمٔمٝمر

ُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م: أن ، يمام ىمٚمٜم٤م ٠ميمؼم ر  جيٕمؾ اًمٗمتٜم٦م شميٟم٤م هق أن ٟمٙمقن ذم ُمقوع اًمٔم٤مملوم ؛ُمـ اًمٔمٚمؿ

 ٓ ٟمٔمٚمؿ، وٟمٌتٕمد قمـ اًمٔمٚمؿ-أن ن٘مٞمؼ احلؼ، واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط، واًمٕمدل واعٟمّم٤مف، و

اعٟم٤ًمن اًمٔم٤ممل اًمذي ٓ  ؼ احلؼ ُم٤م ي٘مًط وٓ يٜمّمػ وٓ  كأت واًمرضمؾ إذا ،شمي اًمٔم٤معملم اًمٗمتٜم٦م

 سمـ أيب اًمنح ًمق طم٘مؼ احلؼ وأنّمػ، ي٘مقم سم٤مًم٘مًط شميه اًمٗمتٜم٦م، ًمٙمـ ًمق طم٘مؼ احلؼ؟ ذم اعمث٤مل قمٌد اهلل

ُم٤م قمٜمد  واوم٘م٧مٓ، ًمٕمكم أن٤م ىمٚمتٝم٤م وم٤مشمٗمؼ سمٓمريؼ آشمٗم٤م. واعمّم٤مدوم٦م، احلٛمد هلل  :ًمٙم٤من شمري٨م وشمث٧ٌم وىم٤مل

قمٞم٥م ذم هذا؟ ُم٤م ومٞمف قمٞم٥م، طم٘مؼ احلؼ وأنِّمػ، ىمد يٙمقن يمذا ل٤م وضمف،  وم٠مي --اهلل، واوم٘م٧م ُم٤م ٟمزل

 حمتٛمٚم٦م يمذا، وحمتٛمٚم٦م يمذا-

ٟمٌقشمف،  ؛رضمح٧م هذا آطمتامل اًمذي رضمحتف؟ أجـ ٟمًٗم٧م اًمٜمٌقة؟ هذا حمٛمد أن٧م ح٤مذا  ـمٞم٥م،

ويمامًمف، وضمالًم٦م ىمدره، وقمٔمٛمتف، وهذا اًمّمد.، وهذه إُم٤مٟم٦م وهذا اًمٕم٘مؾ، وهذه اًمٌالهم٦م وهذه 

 اًمٗمّم٤مطم٦م وهذه اًمٙمامٓت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٌٝمرة ًمألًم٤ٌمب أجـ ٟمًٗمتٝم٤م يمٚمٝم٤م سمٌم  ُمثؾ هذا؟!

 گ گ گ ژشميه اًمٗمتٜم٦م، ًمٙمٜمف فَمٚمؿ ومتيه اًمٗمتٜم٦م ومال ؼ احلؼ أن  ٘مؼ احلؼ، ًمٙمـ ًمق طم٘م ومٕمٚمٞمف

 مئىئ حئ جئ           ی    ی ی   ی   ىئ ىئ ژ :شمٙمررت ذم ُمقوٕملموأي٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  ژ ڳ ڳ
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 ھ ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ژ :ذم ىمّم٦م ُمقؾمك وه٤مرونو ،[اعمٛمتحٜم٦م] ژ  مب خب     حب جب    يئ

 -[يقٟمس] ژ ے   ھ

سمٕمده٤م، أي٦م هذه  [66يقٟمس: ] ژ ۆئ     ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ :مي٦م أظمرى ذم

 ٠مصٕم٥م ر  اًمرضمقع إمم اخلٚمػ-وم ذم شمرشمٞم٥م اعمّمحػ؛ ٟمرضمع إمم اخلٚمػ

يم٤من قمٜمده ىمقة ذم طمٗمظ اًم٘مرمن ف ُمِمٝمقر ذم اًمت٤مريخ أناحلج٤مج و,احلج٤مج يم٤من يتحدى  :ي٘مقًمقن

يمٚمٝم٤م شمٜم٥ًم إًمٞمف، ويم٤من ؛ اًمتحزي٥م واًمِمٙمؾ واًمٜم٘مط :ُمثؾذم اًم٘مرمن أظمرى قمٛمٚمٝم٤م  أُمقرقمجٞم٦ٌم، وقمٜمده 

أن ي٠ميت إُمر؛  ا اذومٛمرة يم٤من خيتؼم ذم اًمٜم٤مس يمثػمً  ,سم٤مًم٘مرمن قمغم يمؾ طم٤مل، هق ضم٤ٌمر وو٤مل ٤مُمٕمتٜمٞمً 

 سم٤مٔي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م وًمٞمس اًمتل سمٕمده٤م-أطمدهؿ 

 ن ذم هذا إُمريم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقُمرة اعمِم٤ميخ قمٜمدٟم٤م ذم اًمٙمت٤مشمٞم٥م  طميت أيمثر ُمـ ىمدياًم قمٜمدٟم٤م  وطمتك

 ن-قت٘مٜماعماحلٗم٤مظ هذه يتٛمٞمز ومٞمٝم٤م سمٕمده٤م،  اًمتلىمٌٚمٝم٤م وًمٞمس  ٔي٦م اًمتلسم٤م شم٠ميت ؛ُم٤ًمسم٘م٤مت

   وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ژ :مي٦م اًمزُمر ائتل سم٤مًمذي ىمٌؾًمرضمؾ: ٤محلج٤مج ىم٤مل وم

[اًمزُمر] ژ ې ې  ۉ ۉ  ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ژًمف:  وم٘م٤مل، [2اًمزُمر: ]ژ  ۇئ ۇئ وئ
(1). 

 ٚمؿ ي٠ًمل أطمًدا سمٕمده-وم: ىم٤مًمقا 

 ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ ژ:  ل ىمٌٚمٝم٤م ىمقًمف وقمقدا عمقوققمٜم٤م؛ وم٤مٔي٦م اًمت

 -[يقٟمس] ژ ڳ  گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 حئ جئ           ی    ی ی   ی   ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ژوذم ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م مي٦م ؿمٌٞمٝم٦م ا٤م ومٞمٝم٤م: 

 -[اعمٛمتحٜم٦م] ژ  مب خب     حب جب    يئ مئىئ

أٓ جيٕمٚمٜم٤م ومتٜم٦م ًمٚم٘مقم وومتٜم٦م ًمٚمذيـ يمٗمروا،  ذم اعمقوٕملم قمٚمٛمٜم٤م وًم٘مٜمٜم٤م أن ٟمدقمقه أٓ جيٕمٚمٜم٤م  وم٤مهلل

مي٦م يقٟمس ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم أن اًمٗمتٜم٦م شمي اًمٔم٤معملم، ومي٦م اعمٛمتحٜم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مقم واًمٔم٤معملم قمغم يمؾ طم٤مل، 

مل يٙمـ  ؛إذا ضم٤م ت شمي اعٟم٤ًمن إذا مل يٙمـ حم٘مً٘م٤م ًمٚمحؼ ٦مومٞمٜمتٌف اعٟم٤ًمن لذه اعمٕم٤م ؛ ٕن اًمٗمتٜم؛ اًمٙم٤مومريـ

و ٘مؼ احلؼ ويٜمّمػ  ٤م اًمذي يٕمتّمؿ سم٤مهلل وسمٜمقر اهلل وسمحٌؾ اهلل ويٚمج٠م إمم اهلل ُمٕمتّماًم سم٤مهلل، أُم

ٕم٤مُم٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمٜم٤مس وٓ ُمٜم٤مص ُمٜمٝم٤م، وهل اًمٗمتـ اًمُمـ اًمٗمتـ،  ,إن ؿم٤م  اهلل,ٞمٜمجق وم ؛وي٘مًط

اعمٓمٚمقب ُمـ اعٟم٤ًمن أن هيرب أن ٤مٕصؾ وميم٤مٟم٧م ومٙمري٦م أو قمٛمٚمٞم٦م، وإٓ  ,ُمثٚمام ىمٚمٜم٤م, قا نّمؾ يمثػًما ؾم

                                      

 ې﴿رضمؾ وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م ىمٌؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٤مُم٤م ي٠ًمل اًم٘مرا ، ومدظمؾ قمٚمٞمف يقُمً  ا ويم٤من احلج٤مج يمثػمً »( ىم٤مل: 6١. 2اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( ٧)

 -شسمٕمده٤م ا، ىم٤مل: ومام ؾم٠مل أطمدً ﴾ې  ۉ ۉ  ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ﴿- وم٘م٤مل: ﴾ائ ى ى  ې
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هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمتٜم٦م، وُم٤م أيمثر اًمٗمتـ اًمتل  ؛,يمام ىمٚمٜم٤م ذم اًمٌداي٦م,اًمٗمتـ ويٗمر ُمٜمٝم٤م ويٌتٕمد قمـ اًمٗمتـ ُمـ 

 نّمؾ ذم اًمقاىمع اًمٞمقُمل-

 اذا اًم٘مدر ٟمٙمتٗمل

 مهللا وسمحٛمدك ٟمِمٝمد أٓ إ  إٓ أن٧م، ٟمًتٖمٗمرك وٟمتقب إًمٞمؽ- ؾمٌح٤مٟمؽ
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اعمٗم٤مهٞمؿ واًمؽميمٞمز ذم ومٝمؿ هذه إًمٗم٤مظ وهذه إًم٘م٤مب : شمّمحٞمح سمٕمض ُمـ هذه اًمدروس اعم٘مّمقد

ُمٕمٞمٜم٦م عمقاضمٝم٦م أقمدائٜم٤م وذم ُمٕمروم٦م ُم٤م يدور  اًمؽميمٞمز قمغم ومٝمؿ ُمٕم٤منٍ  ؛ًمنميٗم٦م واًمٙمٚمامت اًمٙمٌػمة اًمنمقمٞم٦ما

وُمٕم٤م  آسمتال  واًمٗمتٜم٦م قمـ ُمٕم٤م  اًمديـ  ٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤مندصموىمد  --طمقًمٜم٤م ُمـ أومٙم٤مر وُمٜم٤مه٩م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م

 -واعمحٜم٦م

٤مًمٙمالم ًمٞمس ًمف ـمٌ٘م٦م ؛ ومدرضم٤متقمغم ٘مدُم٤مت اًميوري٦م اًمتل أذيمر ا٤م أن اًمٙمالم اًمذي ٟم٘مقًمف ُمـ اعمو

يمالم ُم٘مٓمقع سمف ذم اًمنميٕم٦م أو دل  قمٚمٞمف  ؛هذا طمٙمؿ اهلل ومٞمف: واطمدة أو درضم٦م واطمدة، ُمٜمف يمالم ٟم٘مقل 

تٝم٤مد وحمؾ أؿمٞم٤م  هل حمؾ اضم يمالُمٜم٤م ذم طمٙمٛمف ُمـ طمٞم٨م ىمقة اًمدًٓم٦م، وُمـاًمٜمص اًمقاوح أو إو٤مع أو ُم٤م 

 :ٟمقوح اًمذي ٟمٕمت٘مده، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٟم٘مقلأن ومٜمحـ ٟمخت٤مر ومٞمٝم٤م وٟمرضمح وٟمٜم٤مىمش وٟمج٤مدل وٟمح٤مول  ؛ٟمٔمر

 ومٝمل ُم٤ًمئؾ خمتٚمٗم٦م، وم٤مٟمتٌٝمقا لذا، وأي ر   ت٤مج إمم ٟم٘م٤مش أو ر  دائاًم ٟمٜم٤مىمِمف- ؛اهلل أقمٚمؿ

أن اًمديـ  ذيمرٟم٤مح٤م ٤م وم٢مٟمقمـ قمالىم٦م اًمديـ سم٤مًمدٟمٞم٤م وأظمرة،  أتٙمٚمؿشمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمديـ ويمٜم٧م أريد أن 

ًمٞمس سمرٟم٤مجًم٤م ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م وٓ سمرٟم٤مجًم٤م حلٞم٤مة ؾمٕمٞمدة يمام يتّمقره٤م اًمٜم٤مس: طمٞم٤مة رهمدة، ُمٜمٕمٛم٦م ُمؽموم٦م وراطم٦م 

اؾمتٖمالل اًمديـ  :ُمثاًل: ي٠ميت طمزب ي٠مظمذ اًمديـ ويقفمٗمف صمؿ ي٘مقًمقن ٤مؾمٞم٤مؾمٞم   ٤مواـمٛمئٜم٤من، وًمٞمس هق سمرٟم٤مجمً 

هق اًمتٙم٤مًمٞمػ وإواُمر واًمٜمقاهل اًمتل ٟمٕمٌد اهلل  ،ٕهمراض ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو ر ! ٓ، اًمديـ هق ديـ اهلل 

 ٟمٕمٌد اهلل وٟمتديـ، هذا هق أؾم٤مس اًمديـ- وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ،ا٤م 

ٜمتٔمؿ ؾمٕم٤مدة اعٟم٤ًمن شميمام  ؛ٜمتٔمؿ ؾمٕم٤مدة اعٟم٤ًمن اًمدٟمٞمقي٦مشموٚمتف وذم داظمٚمف وًمٙمـ اًمديـ ذم أؾم٤مؾمف 

سملم اعٟم٤ًمن أن يٜمجح  :إول هق ؾمٕم٤مدة اعٟم٤ًمن إظمروي٦ماًمٖمرض إؾم٤مس واعم٘مّمقد وإظمروي٦م، 

 ؛دار اًمٗمٜم٤م ودار اًمزوال، و، دار اعمٛمروُمـ  ,اُمتح٤من اًمدٟمٞم٤م,ُمـ هذا آُمتح٤من أن خيرج و، يدي اهلل 

أو يٙمقن طمتك أقمغم ُمـ  [احل٤مىم٦م] ژ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ      ڻ ں ں ژي٘مقل:  ٤مخيرج ُمٜمٝم٤م ٟم٤مضمحً 

دا ، اعمٝمؿ أن يٙمقن اعٟم٤ًمن ه١مٓ  ضمًدا اًمذيـ يٛمِمقن سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب، أو يٙمقن ُمـ اًمِمٝم
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؛ ًمٞمختؼمٟم٤م ويٌتٚمٞمٜم٤م، اسمتالٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤م وأوضمدٟم٤م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ، هذا هق اعم٘مّمقد إؾم٤مس؛ ٕن اهلل ٤مٟم٤مضمحً 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ژ :سم٤مًمٕم٤ٌمدة

سملّم  ؛٥م وأرؾمؾ ًمٜم٤م اًمرؾمؾاُمتحٜمٜم٤م اذه اًمٕم٤ٌمدة، أنزل ًمٜم٤م اًمٙمتوظمٚم٘مٜم٤م ًمٕم٤ٌمدشمف،  [اًمذاري٤مت] ژ ژ   ژ ڈ

 --شمِم٤مضمرواوشمٜم٤مطمروا واٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس إمم ُم١مُمـ ويم٤مومر، شم٘م٤مشمٚمقا صمؿ ، ًمٜم٤م يمٞمػ ٟمٕمٌده، قمّرومٜم٤م سمٜمٗمًف 

ووم٤مز شم٤مه اهلل هداه وم ُمـ سم٤مهلل واشمٌع رؾمٚمف، م ُمـ ظمن، واعٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ اًمذي أومٚمح ُمـ أومٚمح، وظمن

 ح ٟمٗمًف سملم يدي اهلل-ٜمج  أن يُ  :٤معم٘مّمقد إؾم٤مدسم

ؿمٕم٤مر اعٟم٤ًمن اعم١مُمـ دائاًم هق أن يٙمقن ، ,إن ؿم٤م  اهلل,ذا أهؿ اًمِمٕم٤مرات اًمتل ؾمٜمٙمتٌٝم٤م هٜم٤م ول

ًٓ  يٕمٜمل أن٤م أنجل ٟمٗمز سملم يدي اهلل شٟمٗمز ٟمٗمز» - ٤مأيمقن راسمحً وأن ، أو ًٓ  أو

 صمؿطمرب وُمٕم٤مرك ذؾم٦م، وؿمٝمدا  ودُم٤م  وأؿمال ،  هٜم٤مٟمحـ ٟمدقمقا إمم اهلل وٟمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل و

 ؟!ًئ٤ماؾمتٗمدٟم٤م ؿمٞمهؾ ًمٜمٗمؽمض أنٜم٤م أىمٛمٜم٤م دوًم٦م اعؾمالم صمؿ دظمٚمٜم٤م اًمٜم٤مر، ُم٤م اًمٗم٤مئدة؟! - -ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

(إن اهلل ًمٞمٜمٍم هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر وسم٠مىمقام ٓ ظَمال. لؿ)
(1)

ال. هق وم٤مخل لؿ؛ يٕمٜمل ٓ ٟمّمٞم٥م 

 ًمًالُم٦م-اًمٜمّمٞم٥م، ٓ ٟمّمٞم٥م لؿ ومٞمام ومٕمٚمقا وومٞمام ن٘مؼ وومٞمام ُأنجز، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م وا

اظمدم  ٟم٘مقل ًمف: --ي٠متٞمؽ أخ ي٘مقل: أن٤م أظمدم ديـ اهلل ؛ولذا هٜم٤مك قم٤ٌمرات شمتٙمرر قمغم اًم٤ًمطم٦م

ًٓ و وطمؽرُ  ٓ أن ختدم ديـ اهلل، ديـ اهلل همٜمل قمٜم٤م وٞمًٕم٤م، طمتك اًمٕم٤ٌمرة هذه وإن يم٤من ل٤م  ؛ٟمٗمًؽ أو

 سمد ُمـ اًمتٜمٌف ل٤م- ومٚمٝمذا ٓ ؛قمـ ُمٗمٝمقم د  ا ُمٕمٜمك طمًـ نٛمؾ قمٚمٞمف، وًمٙمـ ٟمخِمك أهن٤م ص٤مرت شمٕمٌػمً 

اعمٓمٚمقب أن أظمدم ٟمٗمز، و: أنٜم٤م مل ٟمخدم ديـ اهلل، ٟمحـ ٟمخدم أرواطمٜم٤م، ٟمخدم أنٗمًٜم٤م، وم٤معم٘مّمقد

، قمٌد هلل، ضمٜمدي ُمـ ضمٜمقد اهلل، أقمٛمؾ ُم٤م يريض اهلل أن٤م ، ، أن٤م أقمٌد اهلل سملم يدي اهلل  وأنجٞمٝم٤م

اعمٗمٚمحلم اًمراسمحلم اًمٜم٤مضمحلم أيمقن ُمـ اًمٗم٤مئزيـ وُم٤م هل ُمّمٚمحتل؟ قمغم ُم٤مذا أبح٨م؟ أن أومقز، 

، هذا هق إؾم٤مس، ُم٤م ظم٤مًمٗمف وؿمذ قمٜمف ن٧م رضمكم وٓ أنٔمر إًمٞمف، إٟمام هذا يدظمؾ اعمروٞملم قمٜمد اهلل 

 أدقمق اًمٜم٤مس إمم ديـ اهلل، وأطمرص قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس-وومٞمف أنٜمل أقمٛمؾ عىم٤مُم٦م دوًم٦م اعؾمالم، 

 حرص قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس؟ٟمح٤مذا 

 ًٓ أؤدهي٤م، أوضمٌٝم٤م اهلل قمكم سمٛم٘مت٣م  ٟمٗمز، أُمٌر أن٤م ُمٙمٚمػ سمف، قم٤ٌمدة هلل  : أول ر  هق أن٤م، أن٤مأو

وم٠من٤م أىمض ا٤م سملم  ؛قمٚمٛمٜمل ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ، قمٚمٛمٜمل اًم٘مرمن، وقمٚمٛمٜمل اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واحلٙمٛم٦م فأن

                                      
 (-٧٧٧)، صحٞمح ُمًٚمؿ (44١4، 62١1، 1١42صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٌّدهؿ هلل، وأدلؿ قمغم ـمريؼ اهلل وأرؿمدهؿ،  اهلل اًمٜم٤مس وأقمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس وأدقمق اًمٜم٤مس إمم ديـ ، أقم

 ومٝمذه أواُمر إ ٞم٦م أن٤م أـمٌ٘مٝم٤م- ؛رهؿ سم٤معمٕمروف وأهن٤مهؿ قمـ اعمٜمٙمرومُم

أن٤م أىمقم  ،أـمٌ٘مٝم٤م ٕهن٤م قم٤ٌمدة هلل سمؾ  أن٤م ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م وقمٜمدي سمرٟم٤مُم٩م ؾمٞم٤مد،ٓ ٕنجح  ؟أـمٌ٘مٝم٤م ح٤مذا

 ًٓ ذم وٛمٜمٝم٤م اًمًٕم٤مدة، ومٝمذه قم٤ٌمدات أن٤م أؤدهي٤م ُم٘مّمدي إؾم٤مد إول  ,يمام ىمٚمٜم٤م,، ًمٙمـ ا٤م أو

أؤدي ُم٤م قمكم ومػمى قمٜمل و، أومقز سمروقان اهلل واعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ هق أ  أن٤م أنجح، واعم٘مّمد اًمٙمكم و

 وأن٘مٚم٥م إمم ريب ُمنوًرا حمٌقًرا، هذا هق ُم٘مّمدي- اهلل 

يٜمتٔمؿ ؾمٕم٤مدة اعٟم٤ًمن  ,ذم ـمري٘مف وهق ُم٤مر ه اعٟم٤ًمنيٕمٜمل ي٠مظمذ,هذا اعم٘مّمد ٓ ؿمؽ أنف يٜمتٔمؿ 

رً أن ي، اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٙمٗم٤مر وذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ؾمٕم٤مدة آضمتامع اًمٌنم  ، هذه يمٚمٝم٤م ُمٕم٤منٍ اٟمٕمٞمش أطمرا

ىمّمده٤م اًمِم٤مرع، وطم٨م  قمغم نّمٞمٚمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ اخلػم اًمذي ُيًٕمك ًمف، ًمٙمـ اعٟم٤ًمن يْمٞمع اعم٘مّمد 

إن اهلل ُمثاًل: ) ، ُمثؾ هذا اًمذي ضسمف ًمٜم٤م اًمٜمٌل هذا ُمٖمٌقن، خمدوع ؛اًمتٗم٤مصٞمؾذه إؾم٤مد ويٚمٝمك ا

أنؽ ( هذا احلدي٨م واهلل خيٚمع اًم٘مٚم٥م، شمّمقر اًمٗم٤مضمر، وسم٠مىمقاٍم ٓ ظمال. لؿ ًمٞمٜمٍم هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ

ُمٕمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر! ُم٤م اًمٗم٤مئدة؟! اعم٘مّمد  ًؽودوًم٦م اعؾمالم وهتزم اًمٙمٗم٤مر صمؿ دمد ٟمٗم شم٘مٞمؿ ديـ اهلل 

 ومٚمتٙمـ ؿمٕم٤مًرا ًمٜم٤م-اًمٙمٚمٛم٦م هذه  --شٟمٗمز ٟمٗمز»إؾم٤مد هق ٟمحـ 

ُمٕم٤مرف، ووؾم٤مئؾ وقمٚمؿ ذقمل،  يقضمددم ديـ اهلل، ف يمٞمػ خت: شمريد ختدم ديـ اهلل؟ شمٕمر  وم٘مٚمٜم٤م

دقمقٟم٤م ٟمٕمرف اخلػم ومٜمٗمٕمٚمف، هذا أول ر ، ح٤م ي٠ميت ًمؽ إٟم٤ًمن ي٘مقل أن٤م أريد أن  ؛عمٕمروم٦م اخلػم والدى

ديـ اهلل، شمريد ختدم ديـ اهلل طمً٘م٤م ًمًمٞم٧ًم هٜم٤مك ظمدُم٦م  ،أظمدم ديـ اهلل وؾم٠مذه٥م ًمٚمٛمٙم٤من اًمٗمال ! ٓ

ًٓ ٟمٗمًؽ أن٧م،  صمؿ؟، دم ديـ اهلليمٞمػ خُي  ومتٕمرفوأن٧م ص٤مد. ومٞمف  ُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ ظمدُم٦م اهلل؟ أو

 قمٚمٞمؽ، هذا أول ُم٘مّمقد جي٥م أن نّمٚمف- روقان اهلل 

اعمٗمروض دائاًم  (إن اهلل ًمٞم١ميد هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر وسم٠مىمقام ٓ ظمال. لؿ)هذه إطم٤مدي٨م  ومٛمثؾ

 وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، وح٤مذا اهلل ُم٘م٤مصد اعٟم٤ًمن  ؛ٟمٜم٤ًمه٤م وٓ ٟمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤مٓ شمٙمقن ٟمّم٥م أقمٞمٜمٜم٤م أن 

 ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، يمٚمٜم٤م ذم اُمتح٤من وذم اظمت٤ٌمر- نظمٚم٘مٜم٤م؟ ظمٚم٘مٜم٤م ًمٜمٕمٌده وًمٜمٜمجح وٟمٗمقز، ٟمحـ ذم اُمتح٤م

 --آُمتح٤من وآظمت٤ٌمر  تقي قمغم ضمزئٞم٤مت ُمـ إؾمئٚم٦م واًمتٗم٤مصٞمؾ، وومروع ُمتٙم٤مصمرة ضمًدا وهذا

وهق  ،هق ٟمٗمًفه، أول ر  ُمٕمريمتف اًمداظمٚمٞم٦م يمام يٜمجح ذم ُمٕمريمتف ُمع قمدو ومٞمٝم٤م؛ ٕمغم اعٟم٤ًمن أن يٜمجحوم

ئؼ واًمٕمالئؼ  --ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس، ضمٝم٤مد القى، ضمٝم٤مد اًمدٟمٞم٤م، ضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من هذه إؿمٞم٤م  اًمتل هل اًمٕمقا

أن ي٤ًموي ؿمٞمًئ٤م وٓ ي٘مدر  ٓ؛ ٕن اعٟم٤ًمن وٕمٞمػ يًتٕملم سم٤مهلل  ؛قمٚمٞمف أن يٜمتٍم قمٚمٞمٝم٤م احلج٥مو

، واؾمتحْم٤مر ُمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م إٓ أن يٕمٞمٜمف اهلل ويقوم٘مف اهلل، إٓ أن ويٕمٛمؾ أي ر  إٓ أن ي٘مدره اهلل، 
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ذم يمؾ شمٍموم٤مشمٜم٤م ويمؾ أومٕم٤مًمٜم٤م سم٤مؾمتٛمرار، ٟمحـ قمٌٞمد اهلل وٟمحـ ضمٜمقد اهلل، ٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مٌٚمٜم٤م ذم ضمٜمده 

 وأٓ يٓمردٟم٤م-

 ًٞم٤مدأطمٞم٤مًٟم٤م متر قمٚمٞمٜم٤م ُم٤ًمئؾ ذم قمٛمٚمٜم٤م اًم ؛أن هذا اًمديـ يٜمتٔمؿ هذه اًمًٕم٤مدات اًمدٟمٞمقي٦م :اعم٘مّمقد

ُمثاًل: أن اًمٜم٤مس ٓ سمد أن خت٤مـمٌٝمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م سمٌم  ه٤م  ّمٚمقن سمف أو ؛ وذم قمٛمٚمٜم٤م اجلٝم٤مدي واًمدقمقي

م اًمٜم٤مس، ,ٟمٔمرهؿ ىم٤مس  سيِمٕمرون أهنؿ  ّمٚمقن سمف ويٙمًٌقن سمف ؾمٕم٤مدهتؿ اًمدٟمٞمقي٦م؛ ٕن اًمٜم٤م قمقا

ٞم٤م ويًتٓمٞمع يٕمٜمل ًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس شمتٕمٚمؼ سم٤مٔظمرة وم٘مط وٓ شمٜمٔمر إمم اًمدٟم ,وٝمقر اًمٜم٤مسوُمٕمٔمؿ اخلٚمؼ، و

 ووم٘مط، اًمٜم٤مس نت٤مج روم٤مهٞم٦م- ا أن ي٠ميمؾ ُم٤م  ومترً 

يمام  ؛سم٤مٕؾم٤مس وذم ُمراطمؾ ُمٕمٞمٜم٦م يٙمقن اًمؽميمٞمز قمغم اًمديـ وقمغم أظمرة واًمققمد سم٤مجلٜم٦م وم٘مط وًمٙمـ

ُمـ ي١مويٜمل طمتك ذم أول ُمراطمؾ اًمدقمقة ح٤م يم٤من يٕمرض ٟمٗمًف قمغم ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب وي٘مقل: ) يم٤من اًمٜمٌل 

(ًمٙمؿ اجلٜم٦م: )ي٘مقل : ومامذا ًمٜم٤م إن ٟمحـ أويٜم٤مك وٟمٍمٟم٤مك؟ض اًمٜم٤مسومٞم٠ًمخف سمٕم ؛(أبٚمغ دقمقة ريب
(1)

- 

: ٟمِمؽمط قمٚمٞمؽ أن دمٕمؾ ًمٜم٤م إُمر ُمـ سمٕمدك وأتك ٓ، إُمر هلل ي١مشمٞمف ُمـ : )ىم٤مل ،سمٜمق قم٤مُمر وىم٤مًمقا

(يِم٤م 
(2)

- 

ًمٞمس ُمـ  --أن٧م أهي٤م اًم٘م٤مئد ًمٚمٜم٤مسوأن٧م أهي٤م اعمج٤مهد، وأهي٤م اًمداقمٞم٦م، أن٧م ُمراطمؾ ُمٕمٞمٜم٦م  ذمو

أن شمٕمد اًمٜم٤مس سمققمقد دٟمٞمقي٦م ذم ُمراطمؾ  ,ىمد يٙمقن ُمـ اًمز  ضمًداسمؾ ,وًمٞمس ُمـ اجلٞمد  اعمًتحًـ

ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمٜم٤مس ,ومٝمذا خيتٚمػ سمح٥ًم اعمرطمٚم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م، ًمٙمـ أطمٞم٤مًٟم٤م يٙمقن اًمٜم٤مس  ؛ُمٕمٞمٜم٦م

وٟمحـ ٟمريد أن ٟمحروٝمؿ قمغم أن يٚمتزُمقا سم٤مًمديـ ومال سم٠مس  ,ُمًٚمٛملم، حمٙمقم قمٚمٞمٝمؿ سم٤معؾمالم ٚم٦مسم٤مجلٛم

حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م، حم٤مؾمـ »ٟمدظمؾ ذم دقمقشمٜم٤م سمٞم٤من حم٤مؾمـ اًمديـ، هذه يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمام  ي٘مقًمقن:  أن

 شاعؾمالم، حم٤مؾمـ اًمديـ اعؾمالُمل

ة اعٟم٤ًمن ذم احلٞم٤مة إهي٦م إذا اًمتزُم٧م سم٤معؾمالم ٤مدحم٤مؾمٜمف أنف ؾمٕم٤مدة اعٟم٤ًمن ومٞمف ٟمٗمًف، وؾمٕم ُمـ

 ژ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ  ٱ ژ :يٜمزل قمٚمٞمٙمؿ اًمؼميم٤مت اهلل 

         ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ   ٱ  مئ حئ          جئ      ی ی  ی ی ژ، [24إقمراف: ]

 اعم٘مّمقد هٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، واهلل أقمٚمؿ- ؛هذا ذم اًمدٟمٞم٤م [ٟمقح] ژ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ

هذا ُمـ شمٙمٛمٞمؾ اًمٌٞم٤من وُمـ شمٙمٛمٞمؾ اعم٘م٤مصد، ًمٙمـ اعم٘مّمد ويٙمقن سم٠مس أن يققَمد اًمٜم٤مس أطمٞم٤مًٟم٤م،  ومال

                                      
 -( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ٧6654ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 -(16١. 6(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )15١. 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي ) (2)
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، ٟمدقمقيمؿ إمم أنٜم٤م ٟمحـ قمٌٞمد هلل ؛ هق شمقطمٞمد اهلل ٓ سمد أن يٙمقن طم٤مًضا اًمذي دائاًم  إؾم٤مد

اًمٗم٤مئزيـ اًمذيـ يرى اهلل  عمٗمٚمحلمقم٤ٌمدة اهلل طمتك شمٗمقزوا وشمٗمٚمحقا وشمٙمقٟمقا ُمـ اًمٜم٤مضمحلم اًمراسمحلم ا

  ومتٜم٦م إؾم٤مس، وأن هذه اًمدار هل دار اُمتح٤من واسمتال  وهق قمٜمٝمؿ ويدظمٚمٝمؿ ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، هذا

أنتؿ ذم دار هر مترون ومٞمٝم٤م وختتؼمون، صمؿ يٜمتٝمل آُمتح٤من ذم ٟم٘مٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وهل ٟم٘مٓم٦م اعمقت  ؛واظمت٤ٌمر

 -[اًمِمقرى] ژ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :ومٞمٗمؽم. اًمٜم٤مس

 ؛وهذا يمؾ ر  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ أن٧م ،رأس ُم٤مًمؽ ووضمقدكومٝمق  ٞمج٥م أن نرص سمٙمؾ ىمقة قمغم هذا؛وم

 ذم ظمٓم٤مسمٜم٤م وذم دقمقشمٜم٤م- ا يٙمقن طم٤مًض  جي٥م أن اعمٕمٜمك دائاًم  جي٥م أن نرص أن شمٙمقن ُمـ اًمٗم٤مئزيـ، هذا

 ,ُمثؾ هذه أي٤مت اًمتل ىمٚمٜم٤مه٤م وهمػمه٤م ؛اذوضم٤م ت اًمنميٕم٦م ا,أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ سمٕمض اًمتٙمٛمٞمالت  ًمٙمـ

اًمديـ، ودٟمٞم٤م شمدظمٚمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس، وهذا  ومالزم --ٞم٤مٓ سمد أطمٞم٤مًٟم٤م ي٘مقل ًمف اًمٜم٤مس: اًمديـ اًمديـ اًمديـ، واًمدٟم

: سم٤مًمٕم٤مضمؾ، ىم٤مل اهلل ُمقًمٌع  سمٗمٓمرشمف وهمريزشمفواعٟم٤ًمن ؛ ٕن اًمٌنم ٓ شمتحٛمٚمف، ًمٕمٚمف ُمـ ًمٓمػ اهلل 

احل٤مضم٦م اًم٘مري٦ٌم،  ريديأي أنف ٤معٟم٤ًمن ُُمقًمع سم٤مًمٕم٤مضمٚم٦م وم ؛[اًم٘مٞم٤مُم٦م] ژ پ    پ پ ٻ      ٻ ٻ ٻ        ٱ ژ

 -شقمّمٗمقر ذم اًمٞمد وٓ قمنمة ذم اًمِمجرة»: قني٘مقًم

 ,ٕم٧م سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م ـمٌ٘مٝم٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةؾمٛم,ٝم٤م، هٙمذا سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م اًمٜم٤مس يٓمٌ٘م وسمٕمض

أن٤م ُمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م أن، وٓ قمنمة ذم اًمِمجرة ي٘مّمد أظمرة،  ؛اًمدٟمٞم٤م قمّمٗمقر ذم اًمٞمد يٕمٜمل هذه :ي٘مقل

 سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م هٙمذا ـمٌ٘مٝم٤م، ومٝمذا ُمـ اًمٗمتٜم٦م ًمف-

ذم اجلدل،  اخلٓم٠م ذم اًمتِمٌٞمٝم٤مت ُمـ أيمثر إظمٓم٤م  اًمتل شم٘مع ؛ُمـ اخلٓم٠م اًمذي ي٘مع ذم اًمتِمٌٞمٝم٤مت وهذا

ي٠ميت ًمؽ سمٛمث٤مل  ٤مول أن ي٘مٜمٕمؽ سمف ذم طملم أن اعمث٤مل هذا همػم ُمٜمٓمٌؼ قمغم اًمٌم  اًمذي يريد أن يٓمٌ٘مف 

اخلٓم٠م يمثػم ضمًدا ُمـ هذا ذم  ٘معومٞم ؛اعمدقمكقمٚمٞمف، يٕمٜمل اًمدًٓم٦م ٓ شمٓم٤مسمؼ اعمدًمقل، اًمدقمقة أقمؿ وأيمؼم ُمـ 

ذم اًمٜم٤مس اًمتل -- ذم اًمُ٘مّّم٤مصواخلٓم٤ٌم ، ذم وذم اًمٜم٤مس، وذم اًمدقم٤مة، واًمٜم٤مس، ومتجد طمتك ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ، 

ئؼ  نوشمًتٕمٛمؾ أدًم٦م ظمٓم٤مسمٞم٦م ويمالم ي٠متق شم٘مٜمع أظمريـ سمتِمٌٞمٝم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، ُمثاًل: شمتٜم٤مفمر ُمع واطمد ذم ـمرا

،  ؛سمتِمٌٞمٝم٤متاًمتٖمٞمػم أن أو اجلٝم٤مد واًمدقمقة واًمًٚمٗمٞم٦م ومٞم٠ميت ًمؽ  وم٤مًمتِمٌٞمٝم٤مت هذه ي٘مع ومٞمٝم٤م اخلٓم٠م يمثػًما

ٌف أن ٛمٙمـ وي  هذا؛ٟمٌٝمقا قمغمقمٚمؿ اجلدل واًمٌالهم٦م قمٚمؿ ُمثاًل، اًمٕمٚمام  طمتك ذم  ي٘مع ومٞمٝم٤م اخلٓم٠م ذم وضمف اًمِم 

 إن أؾمٕمٗمٜم٤م اًمقىم٧م- ,إن ؿم٤م  اهلل,ٟمٛمر قمٚمٞمف 

 جي٥م، وآظمت٤ٌمر، وأنف اعم٘مّمقد اعمٝمؿ أن اًمديـ أؾم٤مؾمف هق هذا اًمذي ذطمٜم٤مه: قم٤ٌمدة اهلل  ًمٙمـ

قم٤ٌمرة ,ٚمحقن، ًمٙمـ هق يٜمتٔمؿ أن ٟمٙمقن ٟم٤مضمحلم ذم آظمت٤ٌمر، وٟمذه٥م هٜم٤مك ٟمحـ ٟم٤مضمحقن راسمحقن ُمٗم

 اًمدٟمٞمقي٦م، ُمٜمٝم٤م: اعمٜم٤مومعيٜمتٔمؿ جمٛمققم٦م ُمـ اخلػمات اًمدٟمٞمقي٦م، و ,يٜمتٔمؿ هذه قم٤ٌمرة يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٚمام 
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 -أن ٟمٕمٞمش ؾمٕمدا  ,

 -وأن ٟمٖمٚم٥م إقمدا  ,

ًرا وٟمٙمقن ذم قمزة ويمراُم٦م ,  -وأن ٟمٕمٞمش أطمرا

 -وٟمٌٜمل دوًمتٜم٤م ,

دة وٟم٘مقل: هصحٞمح٦م وُمرادة هلل، ًمٙمـ  يمٚمٝم٤م ُمٕم٤منٍ  هذه ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مّمد  ؛ًمٞم٧ًم هل إؾم٤مسل ُمرا

 إول يمام ي٘مقًمقن، إٟمام هذا اًم٘مّمد اًمث٤م  يٕمٜمل ُمرشم٦ٌم صم٤مٟمقي٦م-

ىم٤مل: اهلل اسمتٕمثٜم٤م ًمٜمخرج  اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ص٤مرت ذم ٟمٔمرشمٜم٤م ر  واطمد، رسمٕمل سمـ قم٤مُمر  ؛إذن

ر ي٤م ضمٝمٚم٦م طم٤مسيـ اًمتل أنتؿ ي٤م يمٗم٤م,اًمٕم٤ٌمد ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب اًمٕم٤ٌمد، وُمـ وٞمؼ اًمدٟمٞم٤م 

 چ ڃ ڃ ڃ ژأنٗمًٙمؿ ومٞمٝم٤م، واؾمتٗمرهمتٙمؿ هذه اًمدٟمٞم٤م واؾمتٖمرىمتٙمؿ وشمٗمرهمتؿ ل٤م وٓ شمٕمرومقن همػمه٤م 

 ٹ       ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ ،[اًمٜمٛمؾ] ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ   ڇ چ چچ

يمل اهلل ٟمحـ اسمتٕمثٜم٤م  ,ٓ شم٤ًموي ؿمٞمًئ٤م ؛وٞم٘م٦م ذم اًمٜمٝم٤مي٦موهل اًمتل أظمذشمٙمؿ، هل اًمدٟمٞم٤م  [اًمروم] ژ

ُمـ وٞمؼ اًمدٟمٞم٤م هذه إمم ؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ,إذا مُمٜمتؿ واؾمتجٌتؿ ًمٜم٤م واشمٌٕمتٛمقٟم٤م,ٟمخرضمٙمؿ 
(1)

- 

هٙمذا اسمتداً ، هذه دار هر وأن٤م أُمٌم ًممظمرة، قمكم  ؛واطمد ًئ٤مؿمٞم ٤ميٜمٔمر إمم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمٚمٝم وم٤معم١مُمـ

 وم٤مًمذي أزرقمف هٜم٤م أطمّمده هٜم٤مك- ؛أن أنجح هٜم٤م، وهذه ُمزرقمتل ًممظمرة

أن اجلٜم٦م ي٤م حمٛمد أىمرئ أُمتؽ اًمًالم وأظمؼمهؿ ذم اعها : ) ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ ىم٤مل عمحٛمد  ذاول

(ىمٞمٕم٤من وأن همراؾمٝم٤م ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إ  إٓ اهلل، واهلل أيمؼم
(2)

 وم٤معم٘مّمقد ذيمر اهلل  

ٓ ؾمٞمام اذه و قمغم ذيمر اهلل  وطم٨مؽمهمٞم٥م اذا اًماعم٘مّمقد ووظم٤مص٦م هذه إذيم٤مر، هذه همراس اجلٜم٦م، 

ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إ  إٓ اهلل  :واظمت٤مره٤م ًمٜم٤م اهلل إذيم٤مر اًمنميٗم٦م وإًمٗم٤مظ اًمتل ذقمٝم٤م 

 واهلل أيمؼم-

(ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل يمٜمز ُمـ يمٜمقز اجلٜم٦م)
(3)

 --وم٠من٧م شمٖمرس هٜم٤م وهٙمذا؛ ،يمام ضم٤م  ذم احلدي٨م 

                                      
 شاًمردة واًمٗمتقح»ص٤مطم٥م يمت٤مب  وؾمٞمػ هق اسمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل شرواه٤م ؾمٞمػ قمـ ؿمٞمقظمف»( وىم٤مل: 422، 42٧.  2شم٤مريخ اسمـ يمثػم )( ٧)

ُمع وضمقد ؿمقاهد قمغم طمقادث ُمثٚمف، ُمع  اهتٛمف و٤مقم٦م سم٤مًمقوع، ًمٙمـ ىمد ُيًت٠منس سمٛمثؾ هذا احلدي٨م ظم٤مص٦مً  وهق ُمؽموك احلدي٨م؛

 -؛ ذم شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هذا حمٚمف، وهق اًمراضمحقمت٤ٌمر أن اًمٕمٚمام  يت٤ًمحمقن ذم ٟم٘مؾ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤مإظمذ سم٤مٓ

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌم -1642اًمؽمُمذي ) ؾمٜمـ (2)

 (-2١١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62١5صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 -ذم اجلٜم٦م دمٜمل هٜم٤مكوونّمد هٜم٤مك، 

(ك هلل ُمًجًدا سمٜمك اهلل ًمف ىمًٍما ذم اجلٜم٦مُمـ سمٜم) وهٙمذا
(1)

وُمـ ومٕمؾ يمذا أقمٓم٤مه اهلل ذم اجلٜم٦م، هذه  

اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أن  هاعم١مُمـ وذم شمّمقرذم ٟمٔمر  ومّم٤مر ؛دمٜمٞمٝم٤م هٜم٤مكوإقمامل اًمّم٤محل٦م شمٕمٛمٚمٝم٤م أن٧م هٜم٤م 

 ضمًدا ضمًدا- ٤مر  واطمد، ُمتّمٚمت٤من، وص٤مر ٟمٔمره ُمتًًٕم٤م، وُأوُم٘مف واؾمٕمً 

ىم٤مل اًمٙمٗم٤مر ُمثؾ اًمٞمٝمقد ، طمتك وإن أظمرةإمم  ف ٓ يٜمٔمرؼ اًمدٟمٞم٤م؛ ٕنذم وٞمومٝمق اًمٙم٤مومر  أُم٤م

هذه ذم اجلٜم٦م،  شُم٤مُم٤م شمريزا »دظمٚم٧م اجلٜم٦م و شدي٤مٟم٤م»ضمٜم٦م، و مظمرة وذم ذمأهنؿ ي١مُمٜمقن سم٤مٔظمرة ؛ واًمٜمّم٤مرى

جمرد أوه٤مم ُم٘مت٦ًٌم ُمـ  ،ه١مٓ  أيم٤مسمر أهؾ اجلٜم٦م قمٜمدهؿ! ًمٙمـ ُم٤م قمٜمدهؿ قمٚمؿ اذا أو طمتك فمـ هم٤مًم٥م

ٌقات اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل هؿ ُمٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م، ٟمٌقات إنٌٞم٤م  اًمتل يٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م، ُمقؾمك واًمتقراة، مصم٤مر اًمٜم

ئٞمؾ قمٛمقًُم٤م داوود وؾمٚمٞمامن وهمػمهؿ ُمـ إنٌٞم٤م  واًمرؾمؾ  قمٚمٞمٝمؿ ,وقمٞمًك واعٟمجٞمؾ، وأنٌٞم٤م  سمٜمل إها

ِمقر واجلٜم٦م هذه إصقل يمٚمٝم٤م، احلنم واًمٜم ٤متٓ ؿمؽ أن وٞمع إنٌٞم٤م  ضم٤مؤوا سم٢مصمٌ ؛,اًمّمالة واًمًالم

 واًمٜم٤مر، ضم٤مؤوا سمف واشمٗم٘مقا قمٚمٞمف وٞمًٕم٤م ودقمقة اًمٜم٤مس إمم اشم٤ٌمع اًمًٌٞمؾ اعمقصؾ إمم اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر-

هؿ ي١مُمٜمقن ا٤م، وُمـ مصم٤مر هذه اًمٜمٌقات اًمتل ٓ شمزال قمٜمدهؿ وُم٤م زاًم٧م ذم يمتٌٝمؿ ُمٙمتقسم٦م  ومٝمذه

جيٕمٚمٝمؿ يٕمٛمٚمقن لذه اجلٜم٦م  طم٘مٞم٘مل ؿ؟ هؾ إيامهنسمذًمؽ ي٘ملم يقضمدضمٜم٦م، ًمٙمـ هؾ ف شمقضمد ئمٜمقن أن

؛ ٕهنؿ ذم قمٜمدهؿ هذا ُمٜمٕمدم سمؾ وًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر؟ ويتحرىمقن وخي٤مومقن ويٌٙمقن؟ ٓ يقضمد أصاًل 

وٓ ُٕمره وهنٞمف، وٓ ُمتٌٕملم ُمٜم٘م٤مديـ قم٤مسمديـ  ًمٞمًقا ُمٕمٔمٛملم هلل واذه اًمرؾم٤مٓت،  ناحل٘مٞم٘م٦م يم٤مومرو

ٚم٦ٌم اًمٔمـ، إٟمام سم٤مىمل مصم٤مر قمٜمدهؿ: ٟم١مُمـ ظم٤موٕملم ظم٤مؿمٕملم، ًمٞمًقا يمذًمؽ، وًمٞمس هٜم٤مك ي٘ملم وٓ طمتك هم

اجلٜم٦م، يمٚمٝمؿ  ذماجلٜم٦م، وسمقش ي٘مقل ًمؽ: أن٤م ذم اجلٜم٦م، وؿم٤مرون ي٘مقل ًمؽ: أن٤م  ذمسم٤مهلل، وٟمحـ ٟمٙمقن 

 ي٘مقًمقن هٙمذا!!

:   [٧٧٧اًمٌ٘مرة: ]ژ  ۆئ ۆئ ژ :قمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرمن سم٤مُٕم٤م  اًمذي قمؼم اهلل  هذا  ېژأخؿ ي٘مقًمقا

 ژ ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئۇئ وئ وئ     ەئ ەئ ائ ائ ى ى

سمراهلم أو قمٜمدهؿ ىمٜم٤مقم٦م أو ي٘ملم يٕمٛمٚمقن ًمف؟ ٓ، هذه سم٘م٤مي٤م ُمـ  ؿأطميوا، أرو ، هؾ قمٜمده [اًمٌ٘مرة]

اًمٜمٌقات اًم٤ًمسم٘م٦م أهنؿ ي٘مقًمقا ٟمحـ ُم١مُمٜمقن ا٤م، ي٘مقًمقا ٟم١مُمـ سم٤مهلل، إُمريٙم٤من يم٤مشمٌلم قمغم اًمدوٓر ٟم١مُمـ 

قطمد اهلل! وهل سمٛمٕمٜمك أهنؿ ٓ يٕمٌدون همػمه سم٤مهلل، وٟمثؼ ذم اهلل، وٟمحـ ٟمقطمد اهلل، واًمٞمٝمقد ي٘مقًمقن: ٟم

ئٝمؿ؛ ٕهنؿ يمٗمروا سمٛمحٛمد   -قم٤ٌمدة س ٦م هذا صحٞمح، وإن يم٤مٟمقا يٕمٌدون اًمِمٞمٓم٤من ويٕمٌدون أهقا

                                      
 وأصؾ احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م- (٧56ضمز  ُم٤م اٟمت٘مك ومٞمف اسمـ ُمردويف قمغم اًمٓمؼما  )هق اذا اًمٚمٗمظ ذم:  (٧)
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ٝمل إؾم٤مس، اًمدٟمٞم٤م ًمٞم٧ًم وم ؛ة، ٟمٔمُره ُمِمدود وُمٜمّم٥م قمغم أظمرةاعم١مُمـ ومٝمق اًمدٟمٞم٤م وأظمر أُم٤م

ًرا ويمٜم٤م ومٞمٝم٤م هم٤مًمٌلم أنوؾمٝمؾ ًمٜم٤م ورسمٜم٤م قم٤موم٤مٟم٤م ومٚمق ُمِمٙمٚم٦م إن ظمنٟم٤مه٤م،  ٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م ويمٜم٤م ومٞمٝم٤م أطمرا

اعٟم٤ًمن يٙمقن أن ًمٙمـ هٙمـ  ،ومٝمذا ومتح ُمـ اهلل وٟمٕمٛم٦م وزي٤مدة ظمػم ؛وُم٘متدريـ قمغم إقمدا  وُمٜمتٍميـ

ذم اًمًجقن، ًمٙمـ اًمدٟمٞم٤م هذه ٓ ي٤ٌمزم ا٤م اعٟم٤ًمن،  ٤ميٙمقن ُمٕمذسمً أن ذم اًمٜمٞمجر وضسمتف اعمج٤مقم٦م، وهٙمـ 

هق اًمٗمقز سم٤مٔظمرة هٜم٤مك، اًمذي هق  ,ق رأس ُم٤مًمف ويمؾ ر  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمفاًمذي ه,إٟمام اًمٗمقز احل٘مٞم٘مل 

ومّم٤مر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذم ٟمٔمرة اعمًٚمؿ هٙمذا، واًمديـ  ؛اًمٌ٘م٤م  إبدي اًمنُمدي اًمذي ٓ اٟمتٝم٤م  ًمف

هٜم٤مك، هق هذا  ويمٞمػ يٜمجح، هق سمرٟم٤مُم٩م ًمٚمٜمج٤مح سملم يدي اهلل  ويتٕمٌد هلل  هق يمٞمػ يٕمٌد اهلل 

 إن ؿمئ٧م-

 

۞ 

ٜمنمطمٝم٤م وٟمح٤مول إذا يم٤من ومٟمتٜم٤مول سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ  أن شاًمث٘م٤موم٦م واًمققمل» ُمقوقعذم همروٜم٤م إؾم٤مد 

 ،ٜمٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م؛ طمتك ٓ ٟم٘مع ومٞمٝم٤مؿم٤مئٕم٦م قمٜمدٟم٤م؛ ومأو سمٞمٜمٜم٤م ُمٜمتنمة وُمقضمقدة ذم شمّمقراشمٜم٤م سمٕمض إظمٓم٤م   ٤مومٞمٝم

 أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ- ، ٟم٠ًمل اهلل سمٕمد ذًمؽ اعظمقة ل٤ميتٗمٓمـ و

 ؛ أنف اًمٕمدل، أو أنف طمٙمؿ قمدل هٙمذا اؾمؿ ُمريم٥م أؾمامئف وُمـ طمٙمؿ قمدل، ُمـ صٗم٤مشمف   اهلل

 ٛمـ أؾمام  اهلل احلٙمؿ اًمٕمدل-وم

 ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ :ىم٤مئؿ سم٤مًم٘مًط  اهلل

ؿمٝمد طم٤مل يمقٟمف ىم٤مئاًم سم٤مًم٘مًط، ويمذًمؽ اعمالئٙم٦م وأوًمق اًمٕمٚمؿ  ٤مهلل وم [مل قمٛمران] ژ ڃ ڃ

 -﴾ ڦڦ ڦ﴿هذه طم٤مل قمغم يمقٟمف  ﴾ىم٤مئاًم ﴿ؿمٝمدوا، 

ٓ  طمرم اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمًف وضمٕمٚمف سملم قم٤ٌمده حمرًُم٤م، اهلل  ىم٤مئٌؿ سم٤مًم٘مًط ذم ظمٚم٘مف، واهلل   وم٤مهلل

 [اًمٙمٝمػ] ژ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژذم اًم٘مرمن قمـ ٟمٗمًف اًمٔمٚمؿ ذم ُمقاوع قمديدة:  ئمٚمؿ أطمًدا، ٟمٗمك اهلل 

 -[ومّمٚم٧م] ژ  مخ حخ جخ مح جح ژ

وىم٤مئؿ سم٤مًم٘مًط وطمرم اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمًف وضمٕمٚمف سملم قم٤ٌمده حمرًُم٤م، ويٙمره اًمٔمٚمؿ،  طمٙمؿ قمدل  اهلل

اًمًٛمقات ,و ٥م اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط وي٠مُمر سمف، ويٜمٝمك قمـ اًمٔمٚمؿ، وضمٕمؾ هذه احلٞم٤مة ٓ شمًت٘مٞمؿ 

رواطم٦م ًمٚمٞمٝمقد جيذ لؿ  سمـقمٌد اهلل  لذا ح٤م سمٕم٨م اًمٜمٌل  ؛إٓ سم٤مًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ,وإرض يمٚمٝم٤م

ٓمر. اعمختٚمٗم٦م اجلذاذ يٕمٜمل ضمٜمل اًمرـم٥م، ىمص اًمٕمراضملم أو سم٤مًم, خيرص قمٚمٞمٝمؿ ٟمخٞمٚمٝمؿ ؛ أيٞمؾاًمٜمخ
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 قمراضملمٓ ٟم٘مص سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م وُمٜم٤مـم٘مٜم٤م  ذًمؽ أهؾ اًمٜمخؾ، وٟمحـ يٕمرف؛ طم٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمٜمخؾ

ٟمٜم٘مل اًمٜمخؾ قمدة ُمرات ذم اعمقؾمؿ، ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ ٟمخٞمٚمٝم٤م ي٘مّمقه٤م ىمّم٦م واطمدة، قمغم يمؾ سمؾ ، اًمٜمخؾ

ٞمٜمٔمر ذم اًمٜمخٞمؾ وم ؛ٟم٠ميت سمقاطمد ظمٌػم يٕمرف اًمٜمخؾوهق أن ىمٌؾ اجلذاذ ي٠ميت اخلرص، و اجلذاذ،طم٤مل هذا 

هق و، هذا يًٛمك اخلرص، ُمثاًل  شم٠ميت سمٛم٘مدار صمالصم٦م ىمٜم٤مـمر هذه :وي٘مقل ،أرسمٕملم ٟمخٚم٦م أو مخًلم ٟمخٚم٦م

ُمـ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٕمرف طمًٌتٝم٤م، ًمٙمـ  سم٤مٕيمؾ ُمٜمٝم٤م نيٙمقن قمدد اًمتٛمر؛ ٕهنؿ ح٤م يٌدؤوختٛملم يمؿ 

 -,ىمٌؾ اجلذاذ خيرصقا  اًمٌداي٦م

قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ًمٚمٞمٝمقد خيرص قمٚمٞمٝمؿ ٟمخٞمٚمٝمؿ، ومخرص قمٚمٞمٝمؿ ومح٤موًمقا يراودوه  اًمٜمٌل  سمٕم٨م

 قمـ هذه احل٦ًٌم وم٘م٤مًمقا ًمف: اٟم٘مص أو زد ىمٚمٞماًل-

، وُمع هذا ٓ  ٛمٚمٜمل سمٖمض ًمٙمؿ أن أفمٚمٛمٙمؿ- وم٘م٤مل  لؿ: واهلل ٕنتؿ أبٖمض ظمٚمؼ اهلل إزم 

٤مُم٧م اًمًٛمقات وإرضًمف: اذا ىم وم٘م٤مًمقا 
(1)

- 

هق ي٘مقل لؿ أنٙمؿ أبٖمض ظمٚمؼ اهلل إزم  أنتؿ اًمٞمٝمقد، وُمع هذا وم٢من  --هذا اًمٕمدل وهذا اًم٘مًط يٕمٜمل

 ژ﮷﮸ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓژ أن أفمٚمٛمٙمؿ، وهذا هق ُمٕمٜمك أي٦م:سمٖمض ًمٙمؿ ٓ  ٛمٚمٜمل 

بًدا، أظمرص سم٤مًمْمٌط ُمثؾ أفمٚمٛمٙمؿ أ ٓٓ  ٛمٚمٜمل سمٖمض ًمٙمؿ أن أفمٚمٛمٙمؿ، واهلل : ، ومٝمق ىم٤مل لؿ [6اح٤مئدة: ]

 أن٘مص، نًٌق  أ  ضمئ٧م ٓ أزيد قمٚمٞمٙمؿ وٓ ؛ُم٤م أقمت٘مد وأتحرى وأدىمؼ وأظمرج اخلرص يمام هق

: اذا ىم٤مُم٧م وم ؛ٕفمٚمٛمٙمؿ ٝمق يريد أن ي٘مقل لؿ هٙمذا، ومٚمام رأوا هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمٜمف ورأوا هذا اًمٗم٘مف ىم٤مًمقا

 ًمٕمدل-وُمٕم٤مرف، يٕمرومقن ا قمٚمقماًمًٛمقات وإرض، وـمًٌٕم٤م هؿ قمٜمدهؿ ىمٚمٞمؾ 

: هق طم٤مل ُمـ اؾمؿ اهلل، أي ؿمٝمد ًمٜمٗمًف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م وىمٞمؾ ،﴾ڤ﴿ىم٤مئؿ: طم٤مٌل ُمـ  ﴾ ڦڦ ڦ﴿

 طم٤مل يمقٟمف ىم٤مئاًم سم٤مًم٘مًط-

سمف ىم٤مُم٧م اًمًٛمقات وإرض وٓ يٛمٙمـ أن شم٘مقم اًمًٛمقات وإرض وٓ  :اًمٕمدلومٝمذه هل ُمٜمزًم٦م 

ٌػم شمٗمًد هذه إرض، يٜمتٔمؿ طم٤مل٤م إٓ سم٤مًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط، وًمق وىمع ومٞمٝم٤م اًمٔمٚمؿ قمغم ُمًتقى يم

ومٚمق  اًمِمٝم٥م،إذا ـمٚمٕمقا ومق. اًمًام  شمياؿ  ؛، واجلـ أجًْم٤مومٞمٝم٤م-- اعمٙمٚمٗمقن ذم إرض ُم٤مواًمًٛمقات و

٤مًمٕمدل اًمذي ضم٤م ت سمف اًمرؾمؾ وأُمرت وميمثر اًمٔمٚمؿ يمثرة قمٔمٞمٛم٦م يٗمًد ٟمٔم٤مم إرض ىمٓمًٕم٤م ٓ ؿمؽ، ولذا 

ئع اهلل  ن سمف وضم٤م ت سمف ذا ، ,يمام ىمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك اًمديـ, اهلل  وأُمرت سمف، يمام أنف ُمقصؾ إمم روقا

      گ گ        گ ک ک ژ: يمام ىم٤مل اهلل  ؛اًمٜم٤مس واًمٌنمي٦م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ٤مدةيٜمتٔمؿ ؾمٕمأجًْم٤م سمف 

                                      
 (-2162، 212١( وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح، ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )16٧١اٟمٔمر ذم هذه اًم٘مّم٦م: ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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 هذا اًمٕمدل اًمذي أؾمًف ذم إرض- :ُمـ اًمرمح٦م اًمتل أتك ا٤م [إنٌٞم٤م ] ژ گ

 ؛واًم٘مًطاًمٕمدل  شمٗم٤مصٞمؾ ُمـ ُمٕم٤م  اًمٕمدل وُمـإظمرى سمٕمد ذًمؽ اىمت٧ًٌم اًمٙمثػم ضمًدا  واًمث٘م٤موم٤مت

اىمتًٌتف ُمـ اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م، وم٤مؾمتٗم٤مدت أوروسم٤م ُمـ ظمٓمقط اًمّتامس اًمث٘م٤مذم اًمتل يم٤مٟم٧م سملم أوروسم٤م 

اؾمتٗم٤مدوا وأظمذت أوروسم٤م ذم قمّمقر اًمٔمالم  --ِم٤مم وشمريمٞم٤م وإؾم٤ٌمٟمٞم٤م هٜم٤مك وهمػمه٤مقمغم اًمٌحر اعمتقؾمط واًم

اًمتخٚمػ،  ك اًمتل يم٤مٟمقا هؿ ومٞمٝم٤م ذم ىمٛم٦ماًمٕمّمقر اًمقؾمٓم ,اًمتل ؾمٛمقا هؿ ومٞمٝم٤م أنٗمًٝمؿ قمّمقر اًمٔمالم,

اىمتًٌقا اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم طمتك خت٤مذًمٜم٤م ٟمحـ  ؛ُمؼماـمقري٦م اعؾمالم ودوًم٦م اعؾمالم ىم٤مئٛم٦م قمٜمدٟم٤ماويم٤مٟم٧م 

وطمّمٚم٧م قمّمقر آٟمحٓم٤مط اعؾمالُمل هذه، وهؿ سم٤معم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك اؾمتٗم٤مدوا ُمـ طمْم٤مرة اعؾمالم، 

ٕؾم٤ٌمب اًمدٟمٞمقي٦م وضم٤مؤوا وهمٚمٌقٟم٤م وٟمحـ ضمٚمًٜم٤م واؾمتٗم٤مدوا ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعؾمالُمٞم٦م، وشمرىمقاوأظمذوا سم٤م

 ؛ًمٙمـ هؿ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمٜمقروا سمٌٕمض أنقار اًمنميٕم٦م واىمتًٌقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ أؿمٕمتٝم٤م ؛ُمٖمٚمقسملم ُمٝمزوُملم

 -ژ      گ گ        گ ک ک ژ: اؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م، هذا يمام ىم٤مل اًمٕمٚمام  يدظمؾ ذم ىمقًمف 

ة هق اًمٕمدل اًمذي قمٜمد اعمًٚمٛملم اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًم٘مًط اًمٕمدل اًمٙم٤مُمؾ اعمٜمجل واعمٗمٞمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمر إٟمام

ًٓ وديـ اهلل يمٚمف قمدل، و، ذيٕم٦م اهلل يمٚمٝم٤م قمدل، اعمٚمتزُملم سمديـ اهلل  هق قمدل سمؾ وم٘مط،  ًمٞمس قمد

ذم  وٓ ذم أي ومٙمر وٓ طمْم٤مرةهذه صمالث صٗم٤مت ىم٤مل اًمٕمٚمام  أهن٤م مل دمتٛمع أبًدا ذم أي  ؛ورمح٦م وإطم٤ًمن

اًمِمٞمخ سمِمػم  :ذيمرهوهـ سح اذا اًمٕمٚمام   ؛اًمٕمدل واًمرمح٦م واعطم٤ًمن :أي صم٘م٤موم٦م إٓ ذم اعؾمالم وم٘مط

ىم٤مًمقا مل دمتٛمع، وٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اعم١مرظملم واحلٙمام  أهنؿ سطمقا أهن٤م مل دمتٛمع إٓ ذم اعؾمالم  اعسمراهٞمٛمل 

 قمدل ورمح٦م وإطم٤ًمن- ٝم٤موذم اًمٗمتقطم٤مت اعؾمالُمٞم٦م، يم٤من يمٚم

وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ أُم٦م إٓ وهل شم٠مُمر سم٤مًمٕمدل، وًمٙمـ » سمـ شمٞمٛمٞم٦م:اُمٕمٜمك اًمٕمدل؟ ىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم  ُم٤مًمٙمـ 

شىمد يٙمقن اًمٕمدل قمٜمدهؿ ُم٤م رمه أيم٤مسمرهؿ
(1)

- 

أُم٦م ُمـ إُمؿ ذم اًمت٤مريخ ىمدياًم وطمديًث٤م إٓ وهل شم٠مُمر سم٤مًمٕمدل وشمّدقمل اًمٕمدل واًمٕمداًم٦م، وشمدقمق  ُمـ ُم٤م

تك إٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م يٛمدح اًمٔمٚمؿ؟ ومرقمقن أقم اإمم اًمٕمدل ومتدح اًمٕمدل وشمذم اًمٔمٚمؿ، هؾ ؾمٛمٕمتؿ أطمدً 

ًم٘م٥م لذا اعمٕمٜمك اًمٌِمع  شومرقمقن»,ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م ضسمف اهلل ُمثاًل ًمٚمٗمراقمٜم٦م ووأفمٚمؿ إٟم٤ًمن ذم اًمقضمقد 

هؾ يم٤من ي٠مُمر سم٤مًمٔمٚمؿ أو يٛمدح اًمٔمٚمؿ؟ أو ي٘مقل أن٤م فم٤ممل وأريد أن أفمٚمؿ؟ ٓ، اشمٗم٘م٧م اًمٌنمي٦م  ,اًمٗمٔمٞمع

 ًمٔمٚمؿ، وُمدح اًمٕمدل-يمٚمٝم٤م وٞمع إُمؿ يمٚمٝم٤م يم٤مومرهؿ وُمٚمحدهؿ وُمًٚمٛمٝمؿ وهمػمهؿ قمغم ذم ا

                                      
 (-٧1١. 5ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ) (٧)
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أُم٦م ُمـ إُمؿ شمدقمل أهن٤م نٙمؿ سم٤مًمٕمدل وشم٠مُمر سم٤مًمٕمدل، ًمٙمـ ُم٤م هق اًمٕمدل؟ اًمديـ إُمريٙم٤م   يمؾ

وٟمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ، وٟمٕمذاؿ  شرُمزي سمـ اًمِمٞم٦ٌم»، وشظم٤مًمد ؿمٞمخ»ي٘مقل ًمؽ: قمدل، ٟمحـ طم٤ميمٛملم قمغم 

 -!هذا قمدل ن:ؾمٜم٦م! وي٘مقًمق 26١طم٤ميمٛملم قمٚمٞمف  شقمٛمر قمٌد اًمرمحـ»وطم٤مسمًٞمٜمٝمؿ اعم١مسمد، 

ـ  اًمٕمٔمٞمؿ إن هذا ُمـ أفمٚمؿ اًمٔمٚمؿ ي٤م لؿ: واهلل  ٟم٘مقل اًمٕمدل هٙمذا  جمرُملم ي٤م يمٗمرة ىم٤مشمٚمٙمؿ اهلل، ًمٙم

يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم، أيم٤مسمرهؿ ُمثؾ  شطم٥ًم ُم٤م رمه٤م أيم٤مسمرهؿ»قمٜمدهؿ، هؿ يٗمٝمٛمقن اًمٕمدل 

وُمراقم٤مة هذه  ،اًمذي ووع هذه اًم٘مقاٟملم، هؿ أنٗمًٝمؿ جمتٛمٕملم وواوٕملم ىمقاٟملم شاًمٙمقٟمجرس»

 هل اًمٕمدل قمٜمدهؿ- قاٟملم٘ماًم

، هق ,قمغم اجلٛمٚم٦م,ٟمحـ ٟم٘مقل: ٓ، اًمٕمدل  ًمٙمـ ًٓ وُم٤م دًم٧م ذيٕم٦م اهلل قمغم أنف : ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل قمد

 نرموٓ شم٠ميت سم٤مًمٔمٚمؿ، واًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م قمدل، وٙمؾ ُم٤م ضم٤م ت سمف اًمنميٕم٦م ُمـ احلؼ ومٝمق قمدل، ؛ ومقمدل

ٞمس ومٞمٝم٤م وم٤ًمد، أي ر  دًم٧م أدًم٦م ًمو ح،ُمّمٚمح٦م وصالوقمدل سمؾ يمٚمٝم٤م هنًٞم٤م قمٔمٞماًم، ف اًمٔمٚمؿ، وشمٜمٝمك قمٜم

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م قمغم أنف ُمنموع ومٝمق قمدل وهق صالح وهق رمح٦م وهق إطم٤ًمن، وُم٤م ؾمقاه 

أن وم٢مٟمف ًمٞمس سمٕمدل، ُمع أنف هٙمـ  ؛أنف ُمٙمروه أو طمرامويمؾ ُم٤م دًم٧م اًمنميٕم٦م قمغم أنف همػم حمٌقب هلل، 

 مل يٙمـ ُمنموقًم٤م ومٝمق ًمٞمس سمٕمدل، سمؾ هق فمٚمؿ- ٤مًمٙمـ اعم٘مّمقد يمؾ ُم ؛ذم ُم٠ًمخ٦م اعمٙمروه يٙمقن سمح٨ٌم 

اًمٕمدل هق: اًمتًقي٦م سملم اعمتامصمٚملم، واًمتٗمريؼ سملم »هذا شمٕمريٗمف اًمّمحٞمح: ىم٤مل اًمٕمٚمام :  اًمٕمدل

شاعمختٚمٗملم
(1)

 هذا هق اًمٕمدل، أطمًـ شمٕمريػ وأوٌط شمٕمريػ ًمٚمٕمدل- 

لم، شمًقي سمٞمٜمٝمام ذم تامصمٚمشم٠ميت سم٤مًمتًقي٦م سملم اعم ؛ىم٤مقمدهت٤م هل هذه ,ٕم٦م اهلل اعمٓمٝمرةذي, واًمنميٕم٦م

 ا يمٌػمً ختٚمٗملم سمحًٌٝمام إذا يم٤من اًمٗمر. شمٕمٓمٞمٝمام طمٙماًم واطمًدا، قمٓم٤مً  واطمًدا، وشمٗمر. سملم اًمِمٞمئلم اعم؛ احلٙمؿ

 تٕمٓمل يمؾ ذي طمؼ طم٘مف-وم ا؛إذا يم٤من اًمٗمر. صٖمػمً أو 

مظمر ًمٚمٕمدل شمًتٓمٞمع شم٘مقل أنف: إقمٓم٤م  يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٚمام  ذم شمٕمريػ  شمٕمريػ

 -احلٙمٛم٦م واًمٕمدل: ووع يمؾ ر  ذم حمٚمف، وإقمٓم٤م  يمؾ ر  طم٘مف، هذا هق اًمٕمدل أجًْم٤م-احلٙمٛم٦م يمذًمؽ، 

 طم٘مف- ؤهأومْمؾ ُمـ همػمه! ُيقوع ومٞمف، وإقمٓم٤مهذا أجـ ُمٙم٤مٟمف اًمالئؼ سمف اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي هق 

 اًمتٕمريػ إوٌط إطمًـ هق: اًمتًقي٦م سملم اعمتامصمٚملم واًمتٗمريؼ سملم اعمختٚمٗملم- ًمٙمـ

ال ومسملم إؿمٞم٤م  اعمتامصمٚم٦م، أُم٤م إذا اظمتٚمَٗم٧م  ,ٟم٤ًمن اًمٜم٤مؿمد ًمٚمٕمدلأهي٤م اع,هق: أن شمًقي  اًمٕمدل

                                      
اعؾمالم يتْمٛمـ اًمٕمدَل، وهق اًمتًقي٦م سملم اعمتامصمٚملم واًمتٗمريؼ سملم اعمتٗم٤موٚملم ُمـ »( ىم٤مل: 21٧. 4اٟمٔمر: ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (٧)

 (-152. 2١، جمٛمقع اًمٗمت٤موى )شاعمخٚمقىم٤مت
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 شمٗمر.-سمؾ شمًقي سمٞمٜمٝمام، 

اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم، واًم٤ًمسمؼ واًمالطمؼ، واًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ، واعمج٤مهد  اعمختٚمٗم٦م؛ : أىمدار اًمٜم٤مسُمث٤مل

 ەئ     ەئژ :ٓ شمًّقي سمٞمٜمٝمؿ ذم آقمت٤ٌمر ؛واعم١مُمـ واًمٗم٤مؾمؼ، شمٕمٓمل يمؾ ذي طمؼ طم٘مف ،وهمػم اعمج٤مهد

 -[اًم٘مٚمؿ] ژوئ        وئ

وٟم٘مقل: هذا ص٤مًمح وٟمٕمٓمٞمف درضمتف، ٟم٘مقل: هذا وم٤مؾمؼ أو يًتحؼ يمذا،  ،ذم احلٙمؿ: هذا أومْمؾ ٟم٘مقل

ذم احلٙمؿ سمال شمٗمريؼ سمٞمٜمٝم٤م، إو يم٤مٟم٧م خمتٚمٗم٦م ذم يمؾ واطمد ٟمٕمٓمٞمف طم٘مف، ٟم٤مس ُمت٤ًموي٦م ُمثاًل ومٝمل ُمت٤ًموي٦م 

ه١مٓ  ُمت٤ًموون ُمثؾ  --اًمّمالحو٤مد اجلٝموذم اًمًٌؼ  يمت٤ًموهيؿ، ذاٜمحـ ًمًٜم٤م ُمٙمٚمٗملم اقمٚمؿ اهلل وم

ومال ٟم٠ميت ًمقاطمد وم٤موؾ وٟمٌخًف طم٘مف ُمـ إيامن وضمٝم٤مد وهجرة وصالح وقمٚمؿ وومْمؾ وٟمجٕمٚمف  ؛سمٕمْمٝمؿ

 ٟمٗمر. سملم اًمٜم٤مس! ومٝمذا اًمتٗمريؼ سملم اعمختٚمٗملم- ؛ سمؾذم ُمرشم٦ٌم اًمٜم٤مس اًمذيـ ًمٞمس ًمدهيؿ هذا يمٚمف

يمذًمؽ ُم٠ًمخ٦م و٦م اًمٕمٓم٤م ات، ُم٠ًمخ: ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمٕمدلأفمٝمر إُمثٚم٦م اًمتل ٟمحت٤مج ومٞمٝم٤م إمم  ُمـ

اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ومٞمٝم٤م، واخلٓم٠م اًمذي  ّمؾ قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أهنؿ ضمٕمٚمقا اًمٕمدل سمٛمٕمٜمك و ؛اًمقٓي٤مت

 شإظم٤م  وطمري٦م وُم٤ًمواة»اًمتًقي٦م ُمٓمٚمً٘م٤م، ولذا طمتك ذم اًمِمٕم٤مرات احلديث٦م ُمثؾ اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م ؿمٕم٤مره٤م 

 ٝم٤م اًمٕمرب ُمٜمٝمؿ وشمروقه٤م-اىمتًٌ

 وم٢مذا ُوضمدتهق: إقمٓم٤م  يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، هق شمًقي٦م سملم اعمتامصمالت، سمؾ ٤مواة! ًمٞمس هق اعمً اًمٕمدل

شمٗمر.، ًمٙمـ ح٤م شم٠ميت شمٗمر.، شمٗمر. اقاك؟ ٓ، ومّر. قمغم ُم٘مت٣م يٜمٌٖمل ختٚمٗم٤مت يمٞمػ شمًقي سمٞمٜمٝم٤م؟ اعم

 ذااًمدًمٞمؾ، اًمدًمٞمؾ ي٘مقل: ٓ، هذان خمتٚمٗم٤من، ومر. سمٞمٜمٝمام، هذا يًتحؼ يمذا شمٕمٓمٞمف يمذا، وهذا يًتحؼ يم

 ٤م ذم اًمٕمٚمؿ وإومٙم٤مر واعمٜم٤مه٩م وإطمٙم٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م-ختٚمٗم٦م، ٓ شمًقي سمٞمٜمٝماعمؿمٞم٤م  وم٤مٕف، شمٕمٓمٞمف طم٘م

هق: ٤مًم٘مٞم٤مس وم ؛صمٚم٦م ؾمّقت سمٞمٜمٝم٤م اًمنميٕم٦م ذم احلٙمؿإؿمٞم٤م  اعمت٤ًموي٦م اعمتام ؛ُمٌٜم٤مه قمغم هذااًم٘مٞم٤مس  سم٤مب

٤مًمٗم٘مٞمف أطمٞم٤مًٟم٤م وم، إحل٤م. ومرع سم٠مصؾ ذم احلٙمؿ ًمت٤ًموهيام أو ٟٓمٕمدام اًمٗم٤مر. ؛إحل٤م. ومرع سم٠مصؾ جل٤مُمع سمٞمٜمٝمام

وم٤مر. ُم١مصمر سملم هذا وهذا ومحٙمٛمٝمام ؾمقا ، هذا  دٓ يقضم :يٕمتٛمد ذم اًم٘مٞم٤مس وم٘مط قمغم ٟمٗمل اًمٗم٤مر.، ي٘مقل

- وهذه يمثػًما ُم٤م ٟمحت٤مضمٝم٤م ذم -ٟمٔمره قمغم ٟمٗمل اًمٗم٤مر. ص٥ميٕمٜمل هق  شاًم٘مٞم٤مس سمٜمٗمل اًمٗم٤مر.»ف ٟميًٛمق

 اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م-

ذم سمٕمض ومٞمخرج سمٜمتٞمج٦م  شم٠مثػم؛ ف شم٠مثػم أم ًمٞمس ًمفاًمٗم٘مٞمف وي٘مٚم٥م وضمقه اًمٜمٔمر ي٘مقل: هؾ هذا ًم يٜمٔمر

اًمذي ًمف شم٠مثػم، وإٓ ىمد يٙمقن هٜم٤مك : سم٤مًمٗم٤مر. اعم٘مّمقد ،سملم هذا وهذا وم٤مر. ُم١مصمريقضمد  ؾ أنف ٓاعم٤ًمئ

 ٝمذا وصػ ـمردي ًمٞمس ًمف شم٠مثػم-؛ومأؾمقدوأظمر أبٞمض يمٙمقن أطمدمه٤م وم٤مر. 
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ُم٠ًمخ٦م ٚم٦م ذم طمٙمؿ ُمٕملم وضم٤م ت اًمنميٕم٦م ووح٧م اًمٕميم٠من شمٙمقن  ؛يم٤من ىمٞم٤مؾًم٤م ضمٚمًٞم٤م واوًح٤م وإذا

- ًمٙمـ ٓ سمد أجًْم٤م أٓ ٤م-واوح٦م ضمًدا، ٟمٚمح٘مف اومٞمٝمام ؛ ٕن ٟمٗمس اًمٕمٚم٦م سم٤مٕصؾٜمٚمح٘مف ل٤م ومصم٤مٟمٞم٦م ومرع 

، ٟمٗمل اًمٗم٤مر. ٓ سمد ُمٜمف-  يٙمقن وم٤مرىًم٤م ُم١مصمًرا

قمغم اًمتّمقرات يمٚمٝم٤م يمٞمػ ٟمحٙمؿ ,اًمٕمدل ذم يمؾ ر ، ذم إطمٙم٤مم اًمتل ٟمٓمٚم٘مٝم٤م قمغم إؿمٞم٤م   ؛إذن

ذم يمؾ ر ، اعمتٕمٚم٘م٦م أجًْم٤م سم٤مٕؿمخ٤مص، واعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مًٛم٦م سملم اًمٜم٤مس  ,د. قمٚمٞمٝم٤مقمٚمٞمٝم٤م وٟمّم

شمٌٝمؿ وهٙمذا ٟمحت٤مج إمم ُمٗمٝمقم اًمٕمدل، اخلٓم٠م اًمِم٤مئع اًم  ذيواًمٕمٓم٤م ات واًمتقًمٞم٤مت وذم أىمدار اًمٜم٤مس وُمرا

 اًمتًقي٦م-ُمٓمٚمؼ  ّمؾ قمٜمد اًمٜم٤مس أهنؿ ئمٜمقن أن اًمٕمدل هق 

وطمديثف ذم اًمّمحٞمحلم،  ظمرج ذم قمٝمد اًمٜمٌل اًمذي  ,إول ص٤مطم٥م اخلقارج,ذو اخلقيٍمة 

ن٘مرون ( وؾم٤م. طمدي٨م اخلقارج اًمٓمقيؾ )--خيرج ُمـ وئْمئ هذا ىمقم: )اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل 

ومٞمف شمٜمٓمع وؾمخ٤موم٦م قم٘مؾ ومرأى اًمٜمٌل  اخلقيٍمة هذا يم٤من رضماًل  ذو؛ ومإمم مظمره --(صالشمٙمؿ إمم صالهتؿ

 ُم٤م ُأريَد ا٤م وضمف اهلل! ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م  ي٘مًؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ، وم٘م٤مل: واهلل إن هذه ىمًٛم٦م

وشمٙمذي٥م ًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م هق  ،؛ ٕن هذه إه٤مٟم٦م ًمٚمرؾمقل هلل  ٥َم ِْم همَ  ،اًمٜمٌل  ومٖمْم٥م؛ واًمًالُم٦م

 ميٌؾ إمم اًمتٙمذي٥م-

أج٠مُمٜمٜمل قمغم وطمل اًمًام  ذم ًمٗمظ: ) ( أو يمام ىم٤مل أج٠مُمٜمٜمل قمغم أهؾ إرض وٓ شم٠مُمٜمق !: ) وم٘م٤مل

(وٓ شم٠مُمٜمق 
(1)

، وأن٧م شم٠ميت ختّقٟمف ذم ىمًٛم٦م قمرم  يٕمٜمل اهلل   ًٓ اصٓمٗم٤مه واظمت٤مره واضمت٤ٌمه وضمٕمٚمف رؾمق

 يمٌػم وقمرم صٖمػم! أجـ قم٘مٚمؽ أن٧م ي٤م ذا اخلقيٍمة؟!

أنف رأى اًم٘مًٛم٦م ومٜمٔمر سمٕم٘مٚمف أن هٜم٤مك طم٤مضم٦م  ىمّمده ومٜمجد أن  ؛ذي اخلقيٍمةوًمق أردٟم٤م نٚمٞمؾ ىمّم٦م 

ىمًؿ ىمًٛم٦م،  ,وهق اًمٜمٌل ,اًم٘م٤مؾمؿ اًمذي ي٘مًؿ ، ٟمٗمرض ح٤م ضم٤م  هذا يمٌػمة وطم٤مضم٦م صٖمػمة ُمثاًل 

ضمٚمس اخلقيٍمة  وٕم٤مئٚم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م، أو سمٜمل ومالن، ومذقمٓم٤م ات، ظمذ هذا ًمٗمالن، وأقمِط هذا ًمٗمالن، أو ًمٚم

رأى سمٕمض احل٤مضم٤مت أيمثر ُمـ سمٕمض، وم٤ميمتٗمك اذا وطمٙمؿ سمف، هذه اًمرؤي٦م  ؛يٜمٔمر إمم اًم٘مًٛم٦م ومٚمؿ شمٕمجٌف

ٓؾمتقا ، إيمداس ًمٞمًقا ُمثاًل أو إؿمٞم٤م  اعم٘مًقُم٦م ًمٞم٧ًم يمٛمثؾ ُمـ قمدم ا ٤مرأى ٟمققمً  فاًمتل رمه٤م جمرد أن

 ومرأى هذا سمٕم٘مٚمف- ؛مل يٗمٝمؿ ُمقوقع اًمٕمدل ؛شمٙمقن يمٚمٝم٤م ُمت٤ًموي٦مجي٥م أن سمٕمْمٝم٤م، ومٔمـ أنف 

سم٠من هذه اًم٘مًٛم٦م سم٤مـمٚم٦م وسم٤مًمت٤مزم ُم٤م ُأريد ا٤م همػم ؾمقي٦م، وم٤مقمتٛمد قمغم هذا وطمٙمؿ أن هذه اًم٘مًٛم٦م  رأى

٤مقمتٛمد قمغم أن هذه وم --شاقمدل وم٢مٟمؽ مل شمٕمدل»: ٘م٤مل ًمٚمٜمٌل ؛ ومرشمف هقاهلل، ُم٤م ومٞمٝم٤م قمدل، ُمـ ٟمٔموضمف 

                                      
 (-٧١46(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١612، 615٧، 1166ري )اٟمٔمر ىمّم٦م ذي اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل ذم: صحٞمح اًمٌخ٤م (٧)
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أن اًمٕمدل هق رى شمًقي٦م؛ ٕنف ذم ذهٜمف وًمٞمس سمٞمٜمٝمام يمٌػمة وهذه صٖمػمة وأهنؿ ًمٞمًقا يمٛمثؾ سمٕمض 

أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م. و ،يمٌػمة تفِمخص يمٌػم أو قم٤مئٚماًمهذا أن ٛمٙمـ ُمـ اعماًمتًقي٦م، وًمٞمس يمذًمؽ؛ ٕنف 

ؾم٤مسم٘م٦م سمح٥ًم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م.  وأ ًئ٤م يمٌػًما، وأن٤مس أىمؾ قمدًدا أو ومْماًل وم٠مقمٓم٤مهؿ ؿمٞم ؛أيمثر وأىمقى

ومٚمٞم٧ًم وأوئلؽ يمذًمؽ؛ ٝم١مٓ  أقمٓم٤مهؿ ُم٤م يًتح٘مقن، وميًتح٘مقن،  ُم٤مهق وم٠مقمٓم٤مهؿ ىمٚمٞماًل، ومٝمذا 

هق: إقمٓم٤م  يمؾ ذي طمؼ سمؾ اًمٕمدل ًمٞمس اًمتًقي٦م، وفمـ أن اًمٕمدل هق اًمتًقي٦م، هذا اًمتًقي٦م ذـًم٤م، 

 ٥م ُم٤م يًتحؼ يمؾ واطمد-ًحذم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م. شمٗمر. سمٞمٜمٝمؿ سمن يم٤مٟمقا يٗمؽمىمق وم٢مذا -طم٘مف-

 اًمٌم  إول-هق هذا  ؛٦مفمٜمف اًمتًقياخلقيٍمة مل يٗمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمٕمدل و ومذو

اهلل اظمت٤مره يمٚمف! اًمذي  وم٠من٧م اذا شمٚمٖمل رؾمقل اهلل  ؛ذم اًمتٗمريؼ ٤مًمق وُمرض أنؽ رأج٧م ظمٓمً  وطمتك

 قمغم وطمل اًمًام  وهق ظمػم ظمٚمؼ اهلل، وأت٘م٤مهؿ هلل  واصٓمٗم٤مه واضمت٤ٌمه وأرؾمٚمف ًمٚمٕم٤معملم رمح٦م، وائتٛمٜمف

وظمػم ظمٚمؼ اهلل أوٕملم وأيمرُمٝمؿ قمغم اهلل،  وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل وأؿمٝمدهؿ ًمف ظمِمٞم٦م، وأرو٤مهؿ قمٜمد اهلل 

ؿمٞمًئ٤م هٙمذا؟! ومٝمذه هل قم٘مٚمٞم٦م ذي اخلقيٍمة وهل قم٘مٚمٞم٦م ٓ شم١مدي إمم أنف رأى سمٛمجرد  هذا يمٚمف أخٖم٤مه

 اًمديـ واًمٗم٤ًمد واًمزيغ واًمْمالل وهذا هق طم٤مل اخلقارج-سمؾ ميٚم٦م إمم آٟمحراف قمـ  ؛اًمٜمج٤مح

ىمٚمٜم٤م: اًمتٗمريؼ سملم اعمختٚمٗم٤مت، يمٞمػ ٟمٗمر. سمٞمٜمٝم٤م؟ اًمتٗمريؼ يٙمقن سمح٥ًم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م.، ذم  إذن

ئؾ، ٟمٗمرض أن قمٜمدٟم٤م ؿمخّم٤من ُمثالاًمٕمٓم٤م   ، أو ُمتقزم يُمثر ٤ماًمٕم٤مئٚم٦م قمدد أومراده ه، ًمٙمـ هذقمٜمدمه٤م قمقا

 وهذا أقمٓمٞمتف أىمؾ!أيمثر  هذا ح٤مذا أقمٓمٞم٧مر وزي٤مدة، وٓ ُي٘م٤مل زم: ٝمذا ٟمٕمٓمٞمف أيمثوميرسمٞمٝمؿ،  ٤مأجت٤مُم

٤م ٟمراقمل أؾم٤ٌمسمً أن ٛمٙمـ أو أؿمٞم٤م ؛ ومٞمد، ٟمحـ ًمق يمٜم٤م ٟم٘مًؿ قمٓم٤م ات احل٤مضم٦م سم٥ًٌم يمثرة اًمٕمد إذن،

ُمٙمٚمٗم٦م ذم سمٚمدان أو ُمٜم٤مـمؼ إؾمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ُمرشمٗمٕم٦م ضمًدا، وُمقاصالهت٤م يٕمٞمِمقن ٌٕمض يم٠من يٙمقن اًم ُمٕمٞمٜم٦م؛

ذم اًم٘مًٛم٦م وذم ,ذم اًمٕمٓم٤م   ح٥ًم طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس، ولذا ُمذه٥م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ٌوم ؛ضمًدا أو ٟمحق هذا

 اًمرضمؾ وطم٤مضمتف، واًمرضمؾ وؾم٤مسم٘متف ذم اعؾمالم، واًمرضمؾ وهَمٜم٤مؤه»ُمـ سمٞم٧م اح٤مل، ىم٤مل:  ,اًمٗمل  وهمػمه٤م

شذم اعؾمالم
(1)

 ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م-أن يٛمٙمـ و ،اقمتؼم صمالصم٦م أؿمٞم٤م  

, اًمِٖمٜم٤م وأُم٤م  ؛[احل٤مىم٦م] ژ ېئ ۈئېئ ۈئ  ۆئ ۆئ ژٕمٜمل: ٟمٗمع هَمٜم٤م  سم٤مًمٗمتح، أهمٜمك يٖمٜمل ي شوهمٜم٤مؤه اًمرضمؾ»

يٕمٜمل: طمًـ سمالئف وٟمٗمٕمف  ومٖمٜم٤مؤه؛ يٕمٜمل: ٟمٗمٕمف، ضمدواه، سمالؤه، وٝمق اعمٓمرب اخلٌٞم٨موم: ,سم٤مًمٙمن

 ذم اًمٕمٓم٤م - جم٤مهًدا، اقمتؼمه ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر وىمدُمفًمإلؾمالم، ُمثاًل أن يٙمقن وم٤مرؾًم٤م أو 

                                      
 ( وصححف أمحد ؿم٤ميمر ذم ن٘مٞم٘مف عمًٜمد أمحد-222ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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 ؾم٤مسم٘متف ذم اًمديـ-و ،ؾم٤مسم٘متف ذم الجرة واجلٝم٤مد شؾم٤مسم٘متف ذم اعؾمالم»

خيتٚمػ هذا ، أو ُٓم٘مدار وم٘مره وطم٤مضمتف قمٜمده قمٞم٤مل حمت٤مضملم  ؛أهؾ احل٤مضم٤متيٕمٜمل  شاًمرضمؾ وطم٤مضمتف»

 ذم اًمٕمٓم٤م ات-

 يٙمقن همػمه٤م-وىمد إؿمٞم٤م  ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمقن أؾم٤مس أو أيمثر أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م.  هذه

٤ًٌم هذا ٓد ذم ال٤ٌمت، ذم اًمتٗمريؼ سملم إبٜم٤م  ذم اًمٕمٓمٞم٦م، ُمٕمٚمقم أنف ٓ جيقز اًمتٗمريؼ سملم إو طمتك شم٘مري

 ٞمٝم٤م ظمالف؛ ٕن اًمٜمّمقص واوح٦م ومٞمٝم٤مشمٙمقن حمؾ اشمٗم٤م. ًمٙمـ وىمع ومأن ، واعمٗمروض يمثر اًمٕمٚمام  قمٚمٞمفأ

(هذا همػمي قمغمأؿمٝمد ( وىم٤مل: )ٓ شمِمٝمد  قمغم زورطمرُمٝم٤م ورده٤م، وىم٤مل: )أنف  اًمٜمٌل  قمـ
(1)

ٛمـ وم ؛

 اًم٤ٌمـمؾ أن يٗمْمؾ سمٕمض أبٜم٤مئف ذم ال٦ٌم قمغم سمٕمض-

: ًمٙمـ إذا ُوضمد ؾم٥ٌم ُمقضم٥م ًمتٗمْمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ ومٝمؾ جيقز؟ اًمّمحٞمح أنف جيقز، ًمق يم٤من واطمد  ىم٤مًمقا

٤ًٌمُمٜمٝمؿ  ومٞمحت٤مج إمم ٟمقع ُمـ اًمتٗمْمٞمؾ ذم اًمٕمٓم٤م   ؛، ُمٕم٤م. ُمثاًل ,ٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ٤مٓ ؾمٛمح اهلل وقم٤موم, ُمٕمٞم

 سم٠مس- ومٝمذا ٓ ؛، اؾمتحؼ سمف شمٗمْمٞماًل وقمٓم٤مً  أيمثر ُمـ اًم٤ٌمىمل٤مُمقضمًٌ  ٤مٕن ومٞمف ؾمًٌٌ ؛ ومٝمذا جيقز ًمًد طم٤مضمتف

أنف ! اًمّمحٞمح ومٝمؾ يٗمْمٚمف؟أبر ُمـ همػمه يم٤من أطمدهؿ ٚمق وم٤مًمّمحٞمح قمدم اقمت٤ٌمره٤م، ومُم٠ًمخ٦م اًمؼم وأُم٤م 

 ٓ جيقز؛ نّمؾ اًمِمحٜم٤م  سمٞمٜمٝمؿ واًمتح٤مؾمد-

ريـ ح٤م يٕمرومقا ي٘مرون اذا اًمٔم٤مهرة اًمتل شمرضمع اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، يٕمرف اًمٜم٤مس طمتك أظم إؾم٤ٌمب

ض  ت٤مج إمم أن ُيٍمف قمٚمٞمف، ومٞمجقز أن يٗمْمٚمف ذم ٕنف ُمًٙملم ُمري ؛صح هذا  ت٤مج أيمثر ن:ي٘مقًمق

 اًمٕمٓم٤م  ًمٌم -

إذا يم٤من هٜم٤مك ؾم٥ٌم ُمقضم٥م ًمٚمتٗمْمٞمؾ ومال سم٠مس سمف، ًمٙمـ إصؾ هق هذا اًمذي ُيٚمتزم ُم٤م  :ىم٤مًمقا  اعمٝمؿ

 مل يٙمـ هٜم٤مك ؾم٥ٌم واوح فم٤مهر-

 ذم أزواج اًمٜمٌل   [5٧إطمزاب: ]ژ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ      ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ ژ

شأطمٙم٤مم اًم٘مرمن»ذم  ,اًم٘م٤ميض اسمـ اًمٕمريب,شمٙمٚمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ 
(2)

- 

٠ًمخ٦م شمتٕمٚمؼ سمٌم  ُمـ هذا اًم٤ٌمب، أنف أجًْم٤م ه٤م شمًٙمـ إًمٞمف اًمٜمٗمقس وشمٓمٛمئـ إًمٞمف أن ُيٌلم اعم هذهو

                                      
 (-٧421( ذم: صحٞمح ُمًٚمؿ )أؿمٝمد قمغم--(، وًمٗمظ )قمغم ضَمْقرٍ ( سمٚمٗمظ: )٧421(، صحٞمح ُمًٚمؿ )245١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

ٌِْٕمٞمُد إًَمْٞمؽ، شَمْٗمَٕمُؾ اعمَْ »( ىم٤مل ذم ُمٕمٜمك أي٦م: 4١4. 1اٟمٔمر:أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (2) ، َواًمت ْ٘مِري٥ُم َواًمت  ـ  ىْمَّم٤مُ  َلُ
ْدَٟم٤مُ  َواْعِ َُْمَر إَذا يَم٤مَن اْعِ ْٕ ْٕمٜمَك َأن  ا

َن  اعْمَْرَ  إَذا قَمٚمَِؿ َأن   ِٕ ؛  ـ  ، َوَراطَم٦ِم ىُمُٚمقِاِ ـ  ِة َأقْمُٞمٜمِِٝم ـْ َذًمَِؽ َُم٤م ؿِمْئ٧م، يَم٤مَن َأىْمَرَب إمَم ىُمر  َٓ طَمؼ  ُِم ، ُف   يَم٤مَن َراِوًٞم٤م سماَِم ُأويِتَ ُِمٜمُْف َوإِْن ىَمؾ 
ٍ
ًَمُف ذِم َرْ 

شُمُف قَمَٚمْٞمِف، َوقَمُٔمَؿ طِمْرُصُف ومِٞمفِ  ْت هَمػْمَ ٤م مَلْ ُيْ٘مٜمِْٕمُف َُم٤م ُأويِتَ ُِمٜمُْف، َواؿْمَتد  َُْمرِ َوإِْن قَمٚمَِؿ َأن  ًَمُف طَم٘م  ْٕ ـْ شَمْٗمِقيِض ا ُ ًمَِرؾُمقًمِِف ُِم إًَمْٞمِف ذِم  ، وَمَٙم٤مَن َُم٤م وَمَٕمَؾ اَّلل 

، دُ  ـ  َٛمُح سمِِف ُِمٜمُْف َلُ ًْ ـ  قَمغَم َُم٤م ُي ِر َأقْمٞمُٜمِِٝم ـ  َُمَٕمُف، َواؾْمتِْ٘مَرا ِل َأْزَواضِمِف َأىْمَرَب إمَم ِرَو٤مُه ـ  سم٠َِميْمَثَر ُِمٜمْفُ َأطْمَقا  -شوَن َأْن شَمَتَٕمٚم َؼ ىُمُٚمقُاُ
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وم٢مذا سمٞمٜمٝم٤م لؿ وم٢من ٟمٗمقؾمٝمؿ شمٓمٛمئـ، وهذا اًمذي  ؛سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقمّم واعٟم٤ًمن اعم١ًمول أؾم٤ٌمب اًمتٗمْمٞمؾ

  ٹ ٿ  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: ىم٤مًمف اهلل 

 -[إطمزاب] ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ      ٹ

ي٠مظمذ ُمـ يِم٤م   ؛أذن ًمف وذع ًمف وأب٤مح ًمف أن يتٍمف يمام يِم٤م  أن يٌلم لـ أن اهلل  اهلل  أُمر

: ويّنح ُمـ يِم٤م  وأنف ًمٞمس قمٚمٞمف طمرج ذم هذا، وأهنـ ًمٞمس لـ طمؼ سمحٞم٨م يدقملم طمً٘م٤م ُمثاًل، ي٘مقًم قا

 يمٞمػ ومالٟم٦م ىمرسمتٝم٤م وهذه يمذا؟!

  ٹ ٿ  ٿ ٿ ژقمٜمديمـ طمؼ، ضم٤م   أُمر ُمـ اهلل أن مظمذ ُمـ أؿم٤م  وأظمكم ُمـ أؿم٤م ، صمؿ ىم٤مل:  ُم٤م

وم٤مًمٌٞم٤من ذم ُمثؾ  ؛ًمـ يقضمد ُمـ ؾمٞمٕمؽمض قمٚمٞمؽأنف يٕمٜمل  ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ      ٹ

 هذا ضمٞمد-

ئمؾ يٓم٤مًم٥م ويدقمل  وم٢مٟمفراضمع إمم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م.؛ ٕن اعٟم٤ًمن إذا فمـ أن ًمف طمً٘م٤م  وهذا

ومُٞمٌلم ًمف أنف ٓ يقضمد طمؼ ًمؽ قمٜمدي، ُٟمٌتغم ٟمحـ هٜم٤م ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد سمٌم  ُمـ هذا ذم  ؛ويٜم٤مزع

ذم اًمٙمٗم٤مٓت، ي٠ميت ًمؽ إظمقة ي٘مقل ًمؽ: أن٤م قمٜمدي طمؼ ح٤مذا ٓ شمٕمٓمق ؟ وذم إُمقال واًمٕمٓم٤م ات 

ًمؽ أنف ًمٞمس رى ذقم٤م ٟمطمؼ أو  ًمؽًمؽ طمؼ؟ ٟمحـ ٟمرى ذقًم٤م أن ومٝمؾ  ؛: اًمٕمٓم٤م  يمذا ويمذافومٜم٘مقل ًم

 --طمؼ، وهٙمذا

وهق  وهل أجًْم٤م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  ،هق ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمذه٥م أيب سمٙمرذم ُم٠ًمخ٦م اًمٕمٓم٤م ات  ُمذه٥م قمٛمر و

سمٞمٜمٝمؿ  ومال يٗمر.ىمًٛم٦م ُمـ سمٞم٧م اح٤مل،  ؛ذم اًمٕمٓم٤م ات اًمتل شمٕمٓمك ُمـ اًمٗمل  قمدم اًمتٗمريؼ سملم اًمٜم٤مس

 -٤ًموًي٤ميٕمٓمل اجلٛمٞمع قمٓم٤مً  ُمتسمؾ ٜم٤م ، سم٤مًمذات هذيـ آصمٜملم، سم٥ًٌم اًمًٌؼ ُمثاًل أو سم٥ًٌم اًمٖمَ 

ٌؼ أو سمح٥ًم اًمَٖمٜم٤م ، وهق وُمذهٌف أنف يٗمر. سمٞمٜمٝمؿ سمح٥ًم اًمً ح٤م ضم٤م  يم٤من اضمتٝم٤مده قمٛمر  ؾمٞمدٟم٤م

وذيمر احل٤مضم٦م ُمٕمٝمؿ، ًمٙمـ هق ئمٝمر اًمٗمر. سملم  شاًمرضمؾ وطم٤مضمتف واًمرضمؾ وؾمٌ٘مف واًمرضمؾ وهَمٜم٤مؤه»ذيمر 

٧م هذه هل يم٤مٟمو ،ٜمٗمع، أبق سمٙمر ُم٤م يم٤من يٕمتٛمد هذااعمذهٌلم أصاًل ذم اًمًٌؼ وذم اًمَٖمٜم٤م ، ذم اًمًٌؼ وذم اًم

 :ُمذهٌلم ذم اعم٠ًمخ٦م ومٙم٤من ؛هذه ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل اضمتٝمد ومٞمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمرو، ؾمٜمتف 

ُمذه٥م قمدم اًمتٗمريؼ ذم اًمٕمٓم٤م  سملم اًمٜم٤مس سم٥ًٌم اًمًٌؼ وسم٥ًٌم اًمَٖمٜم٤م ، وُمذه٥م ُمـ يراقمل هذا، 

؛ ٜم٤م  اعٟم٤ًمن، ُمثاًل ذم اًمٜمَّٗمؾهمَ  ٧موع راقم٤مًمنميٕم٦م ذم سمٕمض اًمٗمروم أُمقر؛إمم ذم ذًمؽ ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ُمًتٜمد و

هذا  اًمنميٕم٦م  وم٤مقمتؼمت ؛ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ اًم٘مًٛم٦م، وهق أن يٕمٓمك شمٜمٗمٞمؾ اًمرضمؾ اًمذي طمًـ سمالؤهومج٤مئٌز 

يم٠منف رأى أن اًمٜم٤مس يٜم٤مؾمٌٝمؿ هذا ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وأيمثر ًمٞم٤مىم٦م إُمر، وؾمٞمدٟم٤م قمٛمر هذا إُمر؛ ومراقمك 
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  اؿ وم٤مقمتٛمده، واهلل أقمٚمؿ-

بٝت َاٍ إغًٌُ ىتًـ عٔ بٝت َاٍ ٌٖ  ;«بٝت إاٍ»غأي١ ٜتعًل ََا نٛص: اؿ أسزط

؟ ٜعين ٌٖ ايٛاسز ؾشغب ؾُٝع إغًٌُ، أٚ يًذُاع١َا عٓزْا َٔ َاٍ ٖٛ عز ٌٜٖ اؾُاع١، اٯٕ 

 ص ي٘ سل َؾضٚع إٕ نإ بٝت َغًٌُ أٚ بٝت ْاع١؟ٌٖ ؾع٬ ;َج٬ إسا أت٢ ٜكٍٛ أصٜز سكٞ

يمؾ اعمًٚمٛملم ظم٤موٕملم وٝمذه ًمٞم٧ًم دوًم٦م اعؾمالم وم ؛ىمٓمًٕم٤م سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملمًمٞمس  ؛: ٓاٌغ١ز

 أنف ذماًمٕمٚمام  وىمد ذيمر ل٤م! ًمٙمـ هٜم٤مك سمٕمض إطمٙم٤مم شمٓمٌ٘مٝم٤م اجلامقم٦م وشم٠مظمذ أطمٙم٤مم و٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، 

 ُوضمدوم٢من يمثػًما ُمـ إطمٙم٤مم شُمٜم٤مط سم٠مىمرب ر  ي٘مقم ُم٘م٤مم اعُم٤مم، ُمثاًل: إن  ؛طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اعُم٤مم

سمؾ إذا اصٓمٚمح  ُمٕملم،إن يم٤من هٜم٤مك ٟمٔم٤مم ىمٌكم ، أو يرضمع إًمٞمف اًمٜم٤مس ويتح٤ميمٛمقن إًمٞمف ذم اعمٜمٓم٘م٦م ىم٤مضٍ 

-- ، وهٙمذا ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿأُمره٤م قمٔمٞماًم  ُيٕمتؼماًمٜم٤مس قمغم رضمؾ وًّمقه إُمر وأىم٤مُمقا طمتك احلدود، اًمتل 

٤م-- يمؾ هذا تقٓهُمـ يوٟمحقه٤م وزم لـ، وهٙمذا اًمقص٤مي٦م قمغم إجت٤مم  ، وشمزوي٩م اًمٜم٤ًم  اًماليت ٓاًمخ

 ذيمروا أطمٙم٤مُمف وأنف ي٘مقم سمدل اعُم٤مم ُمـ ي٠مظمذ ُمٙم٤مٟمف ذم طم٤مل قمدم وضمقده-

٘مٌٞمٚم٦م أو ٟمحق اًمٕم٤ممل أو ؿمٞمخ اًم٘م٤ميض أو اًمي٘مٞمٛمٝم٤م  :٘م٤مًمقا وم ؛ذم أبقاب اًمٗم٘مف هذه اعم٤ًمئؾ قمغم شمٙمٚمٛمقا 

ًمٙمـ  ،ٟمقع ظمْمقع، وإن يم٤من ًمٞمس قمٜمده متٙمـ يم٤مُمؾ ؿخيْمٕمقن لواًمٜم٤مس  ؿيرضمع إًمٞمٝم ؛ هـذًمؽ

قمٜمدٟم٤م اعمج٤مهدة  ٦مولذا ٟم٘مقل: سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجامقم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م أن، يمٝمذه اجلامقم ،هذه إؿمٞم٤م أدا  ًتٓمٞمع ي

ل اًمتل شم٠ميت إًمٞمٝم٤م هل إمم سمٞم٧م ُم٤مل٤مو، شمًتٓمٞمع أن شم٘مقم سمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤ممومٝمل  ؛ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م  ؛إُمقا

 إمماًمًٞمٜمٞمٖم٤مل ُمـ ٚمٛملم ومتٍمومف ذم اعمّم٤مًمح اًمتل ن٧م رقم٤ميتٝم٤م وٓ يٚمزُمٝم٤م أن شم٘مًؿ قمغم يمؾ اعمً

 -قمٚمٞمٝم٤م إٟمدوٟمٞمًٞم٤م!! ٓ يٚمزُمٝم٤م هذا، وٓ جي٥م

ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمذي يٌٖمْمف اهلل ويٜمٝمك قمٜمف، يمٞمػ ي٠متٞمٜمل يٙمقن هذا ىمد يٙمقن ُمـ اًمٗم٤ًمد طمٞمٜمئذ،  سمؾ

٤مُٕمقال اًمتل شم٠ميت ل٤م شمٕمٛمؾ ا٤م ذم اجلٝم٤مد، وم ؛أُمقال ٟم٘مًٛمٝم٤م وٟمقزع هٜم٤مك وٟمرؾمؾ! ٓ، هذه و٤مقم٦م ضمٝم٤مدي٦م

ٌَٜم٤م اًمٕمدو ًمٛمع أن، تٌٓمٚم٧م اجلامقم٦م اًمتل دمًمٟمٕمدم شم٠مثػمه٤م وٓاذا اًمِمٙمؾ  ومٚمق ىمًٛمٜم٤مه٤م ٌٓمٚم٧م أصاًل وهمٚم

 وم٤ًمد فم٤مهر-سمؾ هق واٟمتٝمٞمٜم٤م! ومال يّمح هذا، 

أخ ي٠ًمخٜمل قمـ سمٕمض اح٤مل، أىمقل ًمف: وٕمٝم٤م ذم سمٞم٧م اح٤مل، ي٘مقل: أجـ سمٞم٧م ُم٤مل  ًمق ضم٤م  ُمثاًل ًمٙمـ 

ُمٙم٤من ُمٕملم ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ إرض، وٕمٞم٦م ُمقصمقىم٦م  اعمًٚمٛملم؟ ٟم٘مقل: أىمرب سمٞم٧م ُم٤مل، طمتك وٕمٞم٦م ذم

وٕمٞم٦م ًمٞم٧ًم و٤مقم٦م ,ُمٕمٞمٜم٦م  ٞم٦موُم٠مُمقٟم٦م سم٢مُمٙم٤مهن٤م أن شم٘مٌؾ هذا اح٤مل وهل متثؾ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم ذم ٟم٤مطم

يًتٓمٞمع اعٟم٤ًمن أن  ؛سمنمط أن شمٙمقن ُم٠مُمقٟم٦م ذم يد ٟم٤مس أُمٜم٤م  ,سم٤معمٕمٜمك آصٓمالطمل، وٕمٞم٦م ظمػمي٦م

ل اًمتل ٓ  ُيٕمرف أصح٤ما٤م أو أُمقال شم٤مب قمٜمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُمثاًل- يٕمٓمٞمٝم٤م شمؼمقًم٤م أو إُمقا

ًٓ قمـ اًمزٟم٤م واًمٗم٤مطمِم٦م  اًمٌٖمل . يم٤من ين. صمؿ  ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,اًمتل يم٤مٟم٧م شم٠مظمذ أُمقا صمؿ شم٤مسم٧م، ها
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ل يٜمٌٖمل أن خيرج ُمٜمٝم٤م مت٤مًُم٤م ًمتقسمتف، وٓ شمّمح رضمؾ شم٤مب،  يم٤من يّمٜمع اخلٛمر ويٌٞمع صمؿ شم٤مب، هذه إُمقا

 -خيرج ُمـ هذا اح٤مل- شمقسمتف وٓ شمٙمٛمؾ شمقسمتف إٓ سم٠من

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يْمٕمف ذم سمٞم٧م اح٤مل ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يتٚمٗمف، ؛ُمذاه٥م ًمٚمٕمٚمام  هٜم٤مك يٗمٕمؾ سمف؟ ُم٤مذا

يتّمد. سمف قمـ  :ىمٞمؾ ،هٜم٤مك شمٗم٤مصٞمؾ أظمرى إن يم٤من ُمٖمّمقسًم٤م أو ُمنوىًم٤م صمؿ مل ُيٕمٚمؿ أصح٤مسمفو وهٙمذا،

ومٝمذه ًمٞمس ل٤م إٓ  ؛شمٙمقن سمٖمًٞم٤م٠من ؛ يمهىم٦م أو همّم٥مومٞمٝم٤م ٓ شمقضمد ذم طم٤مًم٦م إذا يم٤من ام ، ًمٙمـ ومٞمأصح٤مسمف

ْمٕمٝم٤م ذم سمٞم٧م اح٤مل، اعشمالف هذا أوٕمػ إىمقال، أن ياعشمالف أو  اًمٚمذان ىمد يٜمٓمٌ٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م؛ن اًم٘مقٓ

وٓ شمدل قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م سمؾ شمدل قمغم وده؛ اهلل مل ي٠مُمر سم٢مشمالف إُمقال سمؾ يٜمٝمك قمـ إشمالف إُمقال، 

 ل-إمم سمٞم٧م اح٤مهذا اح٤مل أن يرضمع  :اًمّمحٞمحومٞمٙمقن 

ومٞمْمٕمٝم٤م ٠مجـ سمٞم٧م اح٤مل؟ ٓ يقضمد ًمٚمٛمًٚمٛملم إُم٤مرة ضم٤مُمٕم٦م أو إُم٤مُم٦م ضم٤مُمٕم٦م ودوًم٦م قمٜمده٤م سمٞم٧م ُم٤مل، وم

 وشُمٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم- ،أىمرب سمٞم٧م ُم٤مل جلامقم٦م ىم٤مئٛم٦مذم 

ٝمق وم ؛٤م ُمـ أُمقال وظمزيٜم٦م وسمٞم٧م ُم٤مل٤م هلأن ُم٤م قمٜمده ,ُمثاًل ,ًمٚمجامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م  سم٤مًمٜم٦ًٌم

ٝم٤مد اًمتل هل ىم٤مئٛم٦م ا٤م، ىم٤مئٛم٦م سمقٓي٦م ُمٕمٞمٜم٦م يٍمف هذا اح٤مل ذم سم٤مٕؾم٤مس ُمٍموف ذم ُمّم٤مًمح اجل

، هذا اًمٕمٛمؾ ُمّم٤مًمح هذه اعمٝمٛم٦م واًمقٓي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ا٤م وهل اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واًمدقمقة إمم اهلل 

وم٢من ُم٤م ٟمٜمِمئف خيدم هذا  ؛ًمق أنِم٠من٤م ا٤م ُمدرؾم٦م ُمثاًل إٟم٤م سمحٞم٨م  ؛ٟمحـ ومٞمف سمٙمؾ قمٛمقُمف وسمٙمؾ شمٗم٤مصٞمٚمف اًمذي

ٝم٤مدي اًمذي ٟمحـ ومٞمف، ًمق شم٠مخٗمٜم٤م ا٤م إٟم٤ًمن وم٢مٟمام خيدم هذا اعم٘مّمد، ومٝمل شمٙمقن ذم هذا اعم٘مّمد، اعم٘مّمد اجل

 سمحًٌف- دُمفُم٘مّمد اًمٕمٛمؾ اًمذي ٟمحـ ىم٤مئٛملم سمف، ُم٘مّمد اجلٝم٤مد وُم٤م خي

ُمثاًل ُمـ سمالد سمٕمٞمدة ي٘مقل: أن٤م أريد يمٗم٤مًم٦م، ٟم٘مقل ًمف: ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمٓمٞمؽ يمٗم٤مًم٦م، وٓ  رضمٌؾ  ضم٤م 

 وٟمحت٤مضمف؛جم٤مهد ُمٕمٜم٤م هق و ،ٚمٛملم وٞمًٕم٤م، ٟمحـ ٟمٙمٗمؾ ُمـ اطمتجٜم٤م إًمٞمف ذم قمٛمٚمٜم٤مٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٗمؾ اعمً

 -,طم٥ًم اعُمٙم٤من قمغم يمٗم٤مًمتف,ٟمٙمٗمٚمف؛ ٕنف ؾمٞمتٗمرغ ًمٚمجٝم٤مد، ُم٤م دُمٜم٤م ىم٤مدريـ ومٝمذا 

أنٜم٤م قمجزٟم٤م قمـ يمٗم٤مًمتف ٟم٘مقل ًمف: ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٗمٚمؽ، ضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ودسّمر ٟمٗمًؽ،  وًمٜمٗمرض

تٗمرغ اعمٟمٙمٗمؾ وم٢مٟم٤م  ,واحلٛمد هلل هذا ُمقضمقد ذم اعمتقؾمط,ٜمدٟم٤م ٟمقع ىمدرة ًمٙمـ ٟمحـ ُم٤م دُمٜم٤م ىم٤مدريـ وقم

ىمٚمٞماًل يزيد قمـ احل٤مضم٦م  ٤مي٠مظمذ ُمـ سمٞم٧م اح٤مل سمح٥ًم طم٤مضمتف وُموم٢مٟمف ُمٕمٜم٤م  يم٤منوومٛمـ شمٗمرغ ًمف ًمٚمجٝم٤مد، 

 ًمٙمـ ُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٗمؾ اعمًٚمٛملم وٞمًٕم٤م- ؛ٟم٘مدر شم٘مديرات اضمتٝم٤مدي٦م سمحٞم٨م ٓ يْمٞمؼ قمٚمٞمف، وهٙمذا

ومٚمق أردٟم٤م  ؛يمثر ضمًداهؿ اعظمقان ُمـ شمريمًت٤من وُمـ شمريمٞم٤م وُمـ سمٕمض اًمٌٚمدان اًمٙمثػمة، وي٠متٞمٜم٤م  ولذا

نٟمٙمٗمؾ ه١مٓ  اًمٜم٤مس قم٤مَد هذا قمغم قمٛمٚمٜم٤م سم٤مًمزوال أن  ٟمٕمٛمؾ ومام ٟمًتٓمٞمع، ًمٙمـ ٟمحـ  ؛واًمٌٓمالن واخلنا
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 سم٤مٟٓمت٘م٤م  وسم٤مٓظمتٞم٤مر-

ؾ سم٤مجلامقم٦م وسمراجمٝم٤م ومال اًمٜم٤مس ُمٕمٜم٤م ٓ سمد أن ٟمٙمٗمٚمٝمؿ؛ ٕهنؿ ىم٤مئٛمقن سمٛمّمٚمح٦م اجلامقم٦م واًمٕمٛم سمٕمض

ُمـ ىم٤مم سمٛمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم وضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤محلف،  ؛شمًد طم٤مضمتٝمؿأن اجلامقم٦م قمغم سمد 

 وهذا سمحًٌف-

ىم٤مل: أن٤م أظمدم هٜم٤مك وأن٤م ىم٤مئؿ سمٛمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم- أىمقل: أن٧م شمِمتٖمؾ هٜم٤مك ًم٧ًم شمٌٕمل وٓ  ًمق

 ؛٦م ُمٕمٞمٜم٦م، قمٜمدي ضمٝم٤مد ىم٤مئؿ سمف وقمٛمؾأُم٤مٟم ُم١ًموًمٞمتل، ًمٙمـ أن٤م سم٤مقمت٤ٌمري قمٜمدي وٓي٦م أو ُم١ًموًمٞم٦م أو

تٞمٜمل أن٤م أوزقمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس وم٤مُٕمقال اًمتل شم٠م ؛وخيدم ُمٕمل ذم هذا اعمنموع زم ٛمـ يم٤من نتل وشمٌعوم

وأؾمد طم٤مضمتٝمؿ وظمٚمتٝمؿ سمح٥ًم اعُمٙم٤من، وهم٤مًمٌٝم٤م راضمع إمم هذا ومٞمٜمتٌف اعٟم٤ًمن ل٤م، ًمٞم٧ًم ٝمؿ وأيمٗمٚم

 سمد ًمف طمؼ! هذا إذا يم٤من ذم دوًم٦م اعؾمالم واًمٜم٤مس أن أي ُمًٚمؿ ٓ ؛طم٘مقىًم٤م ُمًت٘مرة سمٛم٘مت٣م اعؾمالم

ومٞمف  ًمفطمٞمٜمئذ اعمقضمقد هٜم٤مك ذم أىمَم اًمدٟمٞم٤م، اًم٘مرش اًمذي يدظمؾ سمٞم٧م اح٤مل  ؛يمٚمٝمؿ نتٝم٤م ظم٤موٕمقن ل٤م

 ًمٚمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م، ًمٙمـ أن ٓ، اجلامقم٤مت ًمٞم٧ًم اذه اعمث٤مسم٦م- ٤مشم٤مسمٕمً  طمؼ عمجرد يمقٟمف ُمًٚماًم 

ل أي أُمر ُمـ إُمقر ؾمقا  اعمٕمٜمقي٦م أو احلًٞم٦م ُمثؾ اًمٕمٓم٤م ات آؾمتح٘م٤م. يٜمٔمر ومٞمٝم٤م، يٕمٜم وم٠مؾم٤ٌمب

وهمػمه٤م يٜمٔمر ذم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م.، وم٤معٟم٤ًمن إذا يم٤من يًتحؼ ؿمٞمًئ٤م ُيٕمٓم٤مه، اًمذي ًمٞمس ُمثٚمف وٓ 

 ومٌحًٌف ٓ ُيٕمٓمك ُمثؾ إول- ؛قمٜمد إوليم٤مًمذي ًمٞمس قمٜمده ُمـ أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م. أي أنف يًتحؼ 

يمؾ وهل ٓ شمِمٛمؾ  ؛ضسمتٝم٤م يمٛمث٤ملاًمٕمٓم٤م  سمح٥ًم اًمَٖمٜم٤م  واًمًٌؼ وُم٤ًمًم٦م اًمتٗمْمٞمؾ سملم اًمٜم٤مس ذم 

اًمٕمٓم٤م ، ُيٜمٔمر إمم طم٤مضمتف ومُتًد طم٤مضمتف، ُيٜمٔمر إمم ؾمٌ٘مف إمم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م. طم٤مضم٦م اعٟم٤ًمن  ؛ ومٛمـر 

، ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر اقمتؼم هذا، ىمد ٟم٤م قمٛمر، هَمٜم٤مؤه ذم احلرب واجلٝم٤مدهٙمـ ُيٗمْمؾ سم٤مًمًٌؼ وهذا ُمذه٥م ؾمٞمد

 -اراضمع إمم هذ ٤مُمٕمٔمٛمٝمًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م ؾمٜمجد أن ٤م  ٟمٕمتؼم ٟمحـ أن أؿمٞم

اًمٕمٛمؾ اجلامقمل أن ٟمٕمتؼم ؾم٥ٌم اًمت٠مخُّػ، شم٠مخػ ىمٚمقب سمٕمض اًمٜم٤مس وٟمٕمٓمٞمٝم٤م، وإن يم٤من هذا ًمٞمس  ذم

 ًٌ ًمالؾمتح٘م٤م.؛ ٕنف هق ذم ٟمٗمس إُمر ٓ يًتح٘مف وإٟمام ٟمحـ أقمٓمٞمٜم٤مه حل٤مضمتٜم٤م إمم شم٠مخٗمف، وىمد يٙمقن  ٤مؾمٌ

ًُم٤م قمٚمٞمف  قمٚمٞمف أن ي٠مظمذ،  ٤مُمً يٙمقن طمرا أن ٛمٙمـ ُمـ اعماعمت٠مخ ػ: اعٟم٤ًمن اًمذي ٟمت٠مخٗمف،  ,اٟمتٌف إمم هذا,طمرا

ًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م  ومتٜمٗمؽ ضمٝم٦م اعمٕمٓمل وضمٝم٦م أظمذ- أن ٟمٕمٓمٞمف؛ وًمٙمـ ٟمحـ ًمٞمس طمرا

أن يٙمقن همػم ُمًتحؼ لذه إقمٓمٞم٦م؛ يمٙمقٟمف همٜمٞم٤م  ,وًمٞمس دائاًم ,وؾم٥ٌم يمقٟمف طمراُم٤م قمٚمٞمف أطمٞم٤مٟم٤م 

ن ٟمًد ا٤م صمٖمرات أظمرى وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م هق مٍت ويٓمٛمع ذم ذم أٟمحت٤مضمٝم٤م ُمثاًل وهذه إُمقال ٟمحـ 

ٓ ييك وطمتك  طمتكوم٠من٧م شمت٠مخٗمف  ؛اح٤مل ويٚمٛمح أو ٓ يرى طمتك شمٕمٓمٞمف أو ٓ خيدم اخلدُم٦م طمتك شمٕمٓمٞمف

وم٘مد  ؛ٓ يًتح٘مف ذم ٟمٗمس إُمرًمٙمٜمف واح٤مل ويٗمرح سمف ومتت٠مخٗمف ومٝمق ي٠مظمذ  ؛شمٙمقن قمالىمتف ُمٕمؽ ضمٞمدة
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ًُم٤م قمٚمٞمف ىمد  ؛ذم قمدة ُم٤ًمئؾ ُمٜمٝم٤م هذهذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤م  ضمٝم٦م أظمذ واعمٕمٓمل ٟمٗمٙم٤مك وُم٠ًمخ٦م ا، يٙمقن طمرا

ًُم٤م قمٚمٞمف،  ُم٤م ًمٚمٛمٕمٓمليٙمقن هق طمرا  -وًمٞمس طمرا

ٜأتٞ فاٖز  ايٛمع اؿايٞ يًذُاع١ٗ  ; ٜا ؽٝخٙ ايٓكڀ١ ق٬ًٝاؿنٛص: يٛ ٚقؿٓا ٗ ٖش أسزط

ڀٝع إٔ تهؿً٘، ٚتضرٙ أٚ ٝ٪ثض عًٝو ٫ٚ تغتؾَٔ اجملاٖزٜٔ ٜضٜز إٔ تهؿً٘، ٚاؿاٍ فعب إٔ تهؿً٘، 

 ٍٚتبكٝ٘! يٛ دا٤ يو عؾضٜٔ أٚ ث٬ثٌ ؽدك أٚ أصبعٌ ٖهشا ٜضٜزٕٚ ايزخٍٛ َعو، أْت ٗ ا٭

 ..اؾب١ٗ إٍتض٣ ٖهٔ ٚاسز ؼتاد٘ عٓزٙ ؽ٤ٞ، تٓتكٞ َِٓٗ اْتكا٤، يهٔ ٗ ساي١ ٚفٛي٘ إٍ ٖٓا 

 صايعٌُ ٗ ٖشٙ اؿاي١؟ َاٚ.! َا اؿٌ، .ٜ٪ثض أٜنٶا ٙ ٖهشا٩بكاٚدٛع ٜ٪ثض عًٝ٘ ٖهٔ ايض

ٟمراقمل ُم٤م ٟمًتٓمٞمع ُمـ اعمّم٤مًمح، ًمٙمـ ًمٞمس ذم يمؾ ُمرة شمًتٓمٞمع أن شم٘مٌؾ و: ٟمًدد وٟم٘م٤مرب، اٌغ١ز

، شمّمقر أنؽ ىمٌٚم٧م ,قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل, شاًم٘م٤مقمدة»اًمٜم٤مس قمٜمدك ذم اجلامقم٦م، اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م شمريد شمدظمؾ 

 -ؿدم اعُمٙم٤من واًمٕمجز ٟمٕمتذر لاًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م ُم٤مذا  ّمؾ ًمٜم٤م؟ هؾ يًت٘مٞمؿ هذا، يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٟمردهؿ؛ ًمٕم

 صتٓؿتض طضم يًُاٍ؟إٔ ٫ تٛدز إَها١ْٝ أ ;: ٚٗ إغتكبٌ ايكضٜبايغا٥ٌط

قف ىمٚمٞماًل، ًمٙمـ سم٘مدر ُم٤مذا ؾم شمتحًـ إوو٤معأن ٛمٙمـ ُمـ اعم، هٙمذا ر  يمٌػم : ُم٤م ذماٌغ١ز

ومتقطم٤مت يمٌػمة  وشمٙمؼم ويٗمتح ًمٜم٤م ريب شمتحًـ؟ ٟمٌ٘مك ٟمحـ و٤مقم٦م حمدودة ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إٓ أن يِم٤م  اهلل 

ُمراطمؾ، ٟمحـ و٤مقم٦م حمدودة  ٧م هٜم٤مكوشمٙمؼم اجلامقم٦م، ًمٙمـ أن ُم٤م زاًم ,إن ؿم٤م  اهلل,وشمٜمٝم٤مر أُمريٙم٤م 

 ٟم٘مٌؾأن ومام ٟمًتٓمٞمع  ة وآٟم٤ًٌمط ضمًدا ضمًداقمٜمده٤م ىمدرات حمدودة وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت حمدودة وٓ يٜم٤مؾمٌٝم٤م اًمٙمثر

أو همػمه ُمٕمٜم٤مه٤م يّمػم قمٚمٞمؽ ، أن شم٘مٌؾ إٟم٤ًمن ُمٕمؽ قمْمقي٦م يم٤مُمٚم٦م، أو سمٞمٕم٦م أو قمٝمد هٙمذا سم٢مـمال.

ُمـ اعمًٚمٛملم، ًمٙمـ ٟم٘مٌؾ سمح٥ًم طم٤مضمتٜم٤م  ا ومال ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مٌؾ يمثػمً  ؛ُم١ًموًمٞم٦م، أن٧م ُم١ًمول قمٜمف

 يُمثر ٤من سمجٝم٤مد ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مٌؾ ٟم٤مؾًم قسمٜمج٤مح، و ٘مؼ اعمّمٚمح٦م، ٟمحـ ىم٤مئٛم ُم٤م يًتٛمر سمف قمٛمٚمٜم٤م ح٥ًموسم

 ٤مس-اًم٥ًٌم هق اًمٕمجز، هذا ٟمنمطمف ًمٚمٜموومٞمٕمقد قمٚمٞمٜم٤م هذا سم٤مًمٗم٤ًمد، 

ومراطمقا ُمٓمٛمئٜملم، ومٜمحـ قم٤مضمزون ٓ ٟمًتٓمٞمع أن  ؛ًمٜم٤م إظمقة أتراك وذطم٧م لؿ هذا كُمدة أت ىمٌؾ

 شمٙمقٟمقا ُمٕمٜم٤م، ًمٙمـ ٟمدرسمٙمؿ وشمرضمٕمقن إمم سمالديمؿ وشمٙمٛمٜمقن ذم أروٙمؿ-

ارضمع إمم سمٚمدك طمتك إذا ؾمٛمٕم٧م يب فمٝمرت أتك ًمف أن٤مس ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ وىم٤مل ًمف: )  اًمٜمٌل

٤مل٤م ًمٕمٛمرو سمـ قم٦ًٌم وىم٤مل٤م ًمٖمػمهؿ( ىم٤مل٤م ٕيب ذر وىموم٠متٜمل
(1)

أن ام يم٤من يًتٓمٞمع وم ؛ُمقضمقدهذا إُمر ، 

 ٟمحـ أجًْم٤م يمذًمؽ-وي٘مٌٚمٝمؿ ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ، 

وم٠من٤م اقمتذرت لؿ وىمٚم٧م لؿ ٓ  ىمٌقلؿ؛ًتٓمٞمع ٟمٓ ٟمحـ  ؛زم مٓف ُمـ إتراك ُمثاًل  كأت أنف شمّمقر

طمتك ,حمدودة، ىمدارهت٤م  إُمٙم٤مٟمٞم٤مهت٤مو٤م حمدودة، ٟمًتٓمٞمع، هذا واىمٕمٜم٤م، ٟمحـ و٤مقم٦م صٖمػمة حمدودة، ُمقارده

                                      
 (-٦ً612م: صحٞمح ُمًٚمؿ )(، وذم ىمّم٦م قمٛمرو سمـ قم164٧ٌاٟمٔمر ذم ىمّم٦م أيب ذر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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أن و، ٚمؿأن ٟمٕموُم٤مذا ي٘مدرٟم٤م أن ٟمريب اًمٜم٤مس،  --يمٓم٤مىم٤متو يمٙمقادرو يم٠مومرادو ٟمحـ يم٘مٞم٤مدة ؛,اعمٕمٜمقي٦م

تٛمردوا يُم٤مذا؟   واطمد أو أرسمٕملم ذم سمٞم٧م، صمؿشمٕم٤مًمقا صمالصملم :، أو ٟم٠ميت اؿ وٟمْمٕمٝمؿ هٜم٤م وٟم٘مقل لؿٟمدرب

-! ومال قمٚمٞمؽ ويٕمٛمٚمقا قمٚمٞمؽ ُمٔم٤مهرة  يٛمٙمـ، ٓ هؿ شمرسمقا وٓ شمٕمٚمٛمقا

ورات وآٟمتٔم٤مر وصٕمقسم٤مت ِمٙم٤موي يمثػمة ُمـ اًمٌط  ذم اًمتدري٥م واًمداًمو ٜم٤م ىمٚمٞمٚم٦م،هٜم٤م ُمِم٤ميمٚم ٟمحـ

؟! سم٤مًمٕمٙمس ٟمحـ ٟمتقىمػ ذم ا يمٌػمً  اٙمٞمػ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مٌؾ قمددً طمٞمٜمٝم٤م؛ ومضمًدا ؾمتٙمثر ِم٤ميمؾ اعم ؛آٟمتٔم٤مر

 ٤موٞم٦م قمـ اؾمت٘م٤ٌمل اًمٜم٤مس-ُمراطمؾ ُمٕمٞمٜم٦م، وسم٤مًمٗمٕمؾ يمٜم٤م ُمقىمٗملم ذم اًمثالصم٦م ؿمٝمقر اح

هذا ُمع أنٜم٤م مُمريـ سم٤مًمتقىمٞمػ يم٤من اًمٜم٤مس سم٤معحل٤مطم٤مت ويٕمتذر اعظمقة، ويرؾمٚمقا اعظمقة ُمـ  وُمع

ن، وي٠ميت اًمٜم٤مس ًمٜم٤م وٟمحـ وإظمقة ُمْمٓمرهؿ إيران: واهلل سم٤مًمًٞمػ ىم٤مسمٚمٜم٤م هذيـ آصمٜملم ويٚمحقن ضمًدا و

س قمٜمدٟم٤م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ وهٙمذا، ، ٟمحـ سم٤مٕؾم٤مس شمٜمٔمٞمؿ قمريب، واًمٕمرب هؿ إؾم٤مآؾمت٘م٤ٌمل ُمقىمٗملم

ومٕمٜمدهؿ أومْمٚمٞم٦م ىمٚمٞماًل، وأجًْم٤م أطمقالؿ أؾمٝمؾ، رددٟم٤م سمٕمض إتراك، ؛ أجًْم٤م وشمٙمقيٜمٜم٤م ٟم٤مجمٜم٤مطم٥ًم سمر

٤ًٌم رددٟم٤مهؿ- د إظمقة ُمـ إيران رددٟم٤مهؿ واهلل، دومٕمتلم شم٘مري  أيمرا

د  قن ًمٜم٤م!ي٠مت ؛، ًمق شم٘مقل لؿ: شمٕم٤مًمقا ي٠متقٟمؽ ذم إيران هٜم٤مك ُمئ٤مت هٙمـ ًمق شمٗمتح لؿ وم٘مط إيمرا

ومٙمٚمف راضمع ًمٚمٕمجز،  ؛: ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مٌٚمٙمؿ يمقٟمقا هٜم٤مك طمتك يٗمتح اهلل، ُم٤م قمٜمدٟم٤م ىمدرة أنٟم٘مقل

ٓ ٟمًتٓمٞمع، ًمٙمـ إذا وومٜمٕمتذر ًمٙمؿ  --سم٤مظمتّم٤مر ؛عمًٚمٛملم وٟمٛمٜمٕمٝمؿ وًمٙمـ ٟمحـ قم٤مضمزونٓ ٕنٜم٤م ٓ ٟمريد ا

٘مد ٟمًتٓمٞمع وم ٚم٦مذم هذه اعمرطم ٟمًتققمٌٙمؿ ومل ٟم٘مدر أن شمٙمقٟمقا ُمٕمٜم٤م أنأن مل ٟم٘مدر أن ٟم٘مٌٚمٙمؿ ومل ٟم٘مدر 

أرؾمٚمقا يمؾ ؿمٝمر يمذا ويمذا قمدد ٟمحـ  ؛ر  ضمٞمد، ىمٚمٜم٤م لؿ: اًمتدري٥م ُمثاًل  اًمتدري٥م ؛أىمؾ ُمـ ذًمؽ ئ٤مؿمٞم

ٟمدراؿ ُمٕمٜم٤م ؿمٝمر أو صمالصم٦م ويرضمٕمقا ٕروٝمؿ ويٌ٘مقا هٜم٤مك، يقم ي٘مقم ضمٝم٤مد ذم اًمِم٤مم، ي٘مقم ضمٝم٤مد ذم 

يٗمتح، يٙمقن  اهلل و شمٞم٦م،ًمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م مشمريمٞم٤م ٟمٗمًٝم٤م، شمً٘مط أُمريٙم٤م، وإيران شم٘مقم ومٞمٝم٤م طمرب، ا

تؿ ذُمتٙمؿ اذا ىمد ًمٙمؿ دور وشمٙمقٟمقا ُمًتٕمديـ وأنتؿ ذظمػمة، وأنتؿ احلٛمد هلل  طم٘م٘متؿ ومرض وأبرأ

اعقمداد وسمذًمتؿ أنٗمًٙمؿ ويمٜمتؿ ُمًتٕمديـ ًمٚمجٝم٤مد، ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ اؾمؽم قا هٜم٤مك، أنتؿ أؾم٘مٓمتؿ اًمذي 

آٟمت٘م٤م  وُمرطمٚم٦م آظمتٞم٤مر وُمرطمٚم٦م  طمٚم٦مأن؟ ُمرقمٚمٞمٙمؿ، ح٤مذا ُمًتٕمجٚملم؟ ٓزم يمؾ واطمد يٙمقن ُمٕمل 

و٤مقم٦م صٖمػمة ٓ يٜم٤مؾمٌٝم٤م أن ٟمٙمقن أقمداًدا يمٌػمة ضمًدا ومقىمٜم٤م ـمػمان ييب ومٞمٝمؿ وٓ ٟمًتٓمٞمع هنرب، ٓ 

 ٕمدد صٖمػم-نت٤مج ًمرطمٚم٦م اعميٜمٗمع هذا، 

ــٌ تضنٝـــا  ٖـــشٙ اؿنـــٛص: أ٫ ّهـــٔ اعـــتػ٬ٍ    أســـزط ــزصٜب ف ;إٓـــاطل َجـ ٚإْؾـــا٤  اتُٛعـــبتـ

 صإعغهضات؟

 : همػم هٙمـ هذا، شُميب، ُم٤م رأجؽ ٟمٌٕمثؽ أن٧م وُمٕمؽ صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م؟اٌغ١ز

أهنؿ  نؿ وٕمٞمٗم٦م ونّمؾ لؿ ُمِم٤ميمؾ وشمٕمرومقهٙمذا وُمع ذًمؽ يٜميسمقن وأُمٜمّٞم٤مهت نإتراك يٕمٛمٚمقو
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، شم٘مقل زم: أرؾمؾ جمٛمققم٦م ويٕمٛمٚمقا هٜم٤مك! أن٧م ٓ ٤مُٕمر ًمٞمس ؾمٝماًل وم ؛طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ محالت ؿمديدة

، أن٧م ذم ؾم٤مطم٦م قمدوك ومٞمٝم٤م ٟمٗمس اًمٌم  وهق اعمًٞمٓمر وهق اعمتٛمٙمـ، ًمٞمس شمِمتٖمؾ وطمدك ذم اًم٤ًمطم٦م

أبًدا، يمٞمػ شمرؾمؾ جمٛمققم٦م شمتدرب هٜم٤مك؟ ٓ يٛمٙمـ، إٓ قمغم ٟمٓم٤م. وٞمؼ ضمًدا، ٟمٓم٤م. هي ًمٚمٖم٤مي٦م،  ؾمٝماًل 

شمدرب أقمداد حمدودة وم٘مط ٕقمامل ظم٤مص٦م، أُم٤م شمٗمتح ُمٕمًٙمرات وشمٌٕم٨م ٟم٤مس ويمذا!! وم٘مط أؾمٌققملم 

 ٦م وُم٤مؾمٙملم ُمئ٦م أو ُمئتلم وىم٤مشمٚملم يمذا ويمذا واٟمتٝمك، ومٝمذا اًمذي طمّمؾ ُمـ ىمٌؾ-صمالصم٦م وم٢مذا سمؽ قمٚمٞمؽ محٚم

ذه٥م ًمؽميمٞم٤م هٜم٤مك  ,أبق ظم٤مًمد اًمؽميمل شمٕمرومقٟمف، أخ ُمـ اًم٘مداُمك اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٜم٤م,أبق ظم٤مًمد  إظمقة

ويم٤من قمٜمده جمٛمققم٦م وُم٤م زال اُمتداداهتؿ ُمقضمقدة طمتك سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذيـ أتقا ًمٜم٤م ُم١مظمًرا ىم٤مًمقا إٟم٤م يمٜم٤م 

 ومٝمق هٜم٤مك طم٤مول يٗمتح قمٛمؾ شمدريٌل وقمٛمؾ سمٕمض إؿمٞم٤م - ؛ ظم٤مًمدُمع أيب

ة وسمدأ  ًمٞمس وم٘مط إقمداد  ؛ٕمٛمؾ شمدريٌلسمقمٜمدٟم٤م ومرع شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم شمريمٞم٤م وًمٙمـ  ٤موًمقا إٟمِم٤م  ٟمقا

 ، دول ُمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م دوًم٦م!ضسمتٝمؿ احلٙمقُم٦م سمنقم٦م، إُمر ًمٞمس ؾمٝماًل  وٟمحقه--

شمذه٥م هٜم٤مك وشمٗمتح ُمٕمًٙمرات وشمدري٥م ويمذا؟ ح٤مذا ح٤مذا ٓ شمٌٕم٨م ًمٚمًٕمقدي٦م جمٛمققم٦م و ؛اًمًٕمقدي٦م

 ي٠متقا ًمٜم٤م يمٚمٝمؿ اًمًٕمقديلم هٜم٤م؟

ئر واعمٖمرب  وُمٍم، ح٤مذا ٓ شمرؾمؾ جمٛمققم٦م هٜم٤مك ذم ُمٍم أجًْم٤م شمٕمٛمؾ شمدري٥م، وًمٞمٌٞم٤م وشمقٟمس واجلزا

 واًمِم٤مم وهمػمه٤م!

ا همػم هٙمـ إٓ قمغم ٟمٓم٤م. وٞمؼ ضمدً  ؽ همػم هذا--ٓ يٛمٙمٜمو شمًتٓمٞمع الوم ُمقضمقدة؛ اًمقاىمع صٕمقسم٤مت

، ويًٌ٘مٝمؿأهؾ إرض هٜم٤مك ُمـ إنّم٤مر يرشم٥م لؿ أطمد ويٙمقن قمٜمدك ُمثال شمرؾمؾ ؿمخّملم ؛ ضمًدا

 ؿصمالصم٦م أو أرسمٕم٦م جيٜمدوه نيدظمٚمقُمٜمف قمغم ٟمٓم٤م. وٞمؼ، وُ  نويٙمقن قمٜمدهؿ متقيـ أو ُمّمدر هٜم٤مك ي٠مظمذو

أن ًمق ضمًدا، وإٓ  ٤مُمت٘مٜميٙمقن قمٛمال دومٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م،  نيٜمتنموا، وسمٕمده٤م ي٠مظمذو ، صمؿويدرسمقهنؿ ذم سمٞمقت

ٟمٜم٤ميمٟم٤ًمن يٕمٛمؾ اع  ومٝمذا يٜميب هيًٕم٤م، ويٜمتٝمل- ٤مومقوقي   قمٛماًل  ؛ٌٕمض إظمقا

ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة شم٘مقم سمف سمؾ ظمٓمػم ضمًدا وهذا قمٛمؾ دىمٞمؼ  ٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع نٛمؾ ُم١ًموًمٞم٤مت اًمٜم٤مس؛

ُمٙم٤مشم٥م صٖمػمة ضمًدا ضمًدا، ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ذم سمٕمض اًمٌٚمدان شمدرب ٟمٗمريـ أو صمالصم٦م وم٘مط، أقمامل ظم٤مص٦م وم٘مط، 

ًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م ي ،ٙمٞمػ شمٗمتحٝم٤م ذم سمالد ُمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م دوًم٦م سمقًمٞمًٞم٦مومشمٗمتح ُمٕمًٙمرات!  أنأُم٤م 

ؾم٤مطم٦م طمرب،  ومتٙمقن ؛ذا اعمٕمٜمك إٓ أن ي٘مقم ومٞمٝم٤م طمربآؾمتخ٤ٌمرات! ٓ يٛمٙمـ ومتح ُمٕمًٙمرات ومٞمٝم٤م ا

 :ًمٜم٤م نًمٌٜم٤من ي٘مقًمقذم  ؛آٟمٗمالت إُمٜمل، ُمثؾ اًمِم٤مم أنيٌدأ آوٓمراب واًمٗمقى وويً٘مط اًمٜمٔم٤مم، 

أطمًـ ُمـ سمٕمض شمٕمتؼم  ري٤مطمتك ؾمقوختتٚمػ ىمٚمٞماًل قمـ ؾمقري٤م، ىمد ًمٌٜم٤من  ُمع أن,يمذا ويمذا ٨م ًمٜم٤م اسمٕم
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 نهٙمـ شمٌٕم٨م اصمٜملم صمالصم٦م ُمدرسملم ويٌدؤو ,سمٚمد إمم سمٚمداحل٤مل ُمـ خيتٚمػ  دول اخلٚمٞم٩م أو ُمٍم، وهٙمذا

شمٕمٓمل  ومٞمٝم٤م صح٤مري وومٞمٝم٤م ضم٤ٌمل وومٞمٝم٤م هم٤مسم٤مت، ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مـمؼ ؛ذم أُم٤ميمـ ُمٕمٞمٜم٦م سمتدري٥م اًمٜم٤مس ودمٝمٞمزهؿ

 ًٓ  ومٞمختٚمػ ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد- ؛وهٙمذا ٓم٤مهمقتًمالظمتٗم٤م  واحلريم٦م واًمٌٕمد قمـ ؾمٞمٓمرة اًم جم٤م

د  شمريمٞم٤م سم٤مًمذات دي٤مر سمٙمر وهذه اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ومٞمٝم٤م طمزب ,ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمج٤مل أجًْم٤م، ُمٜم٤مـمؼ إيمرا

دإيم س ضملم أن ي٠ميت اًمٜم٤مذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م، ولذا ٟمحـ حمت٤م سمؾ ومٞمٝم٤م جم٤مل، وًمٙمـ ًمٞمس سمًٝمؾ، ,را

 وفيتدرب أومقاج وأومقاج ؾمٜم٦م وؾمٜمتلم وصمالصم٦م وأرسمٕم٦م وشمتٖمػم شم٠ميت اًمٔمروف، شمتٖمػم فمر؛ ويتدرسمقا هٜم٤م

ئٞمؾ ييسمقا إيران ذم أي ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ،  هذا اطمتامل ُم٤م زال اًمقاىمع اًمٕم٤معمل، هٙمـ أُمريٙم٤م أو إها

 -وإُمٙم٤مٟمٞمتف ىم٤مئٛم٦م اواردً 

ئٞمؾ وهمػمه٤م وأاًمدول هذه ٤م ذم طمّمٚم٧م ل٤م اهنٞم٤مرات شمًٌٕم٤م ل وأإذا اهن٤مرت  أُمريٙم٤م ؾمٞمٙمقن  ؛ذم إها

ًمق ظمرضم٧م أُمريٙم٤م وشم٠مثػمات يمٌػمة ذم اًمٕم٤ممل، ًمق طمّمؾ اٟم٘مالب ذم سم٤ميمًت٤من هٜم٤م واهنٞم٤مر ًمٚمدوًم٦م، هٜم٤مك 

 ديـ،ٟمٙمقن دائاًم ُمًتٕمأن ومرصتٜم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م، اعمٝمؿ  ٟمٜمتٔمرٟمحـ  ؛ظمرضم٧م ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من وأُمـ اًمٕمرا. 

لم وُمٜمتٔمريـ، وهمػم ُمًتٕمجٚملم، ٓ شمًتٕمجؾ، هذه و٤مقم٦م ؾمقري٤م ودائاًم قمغم أه٦ٌم آؾمتٕمداد ووم٤ممه

ٓ  -- ٟمحـزم جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ نويمؾ يقم يرؾمٚمق --ي٘مقًمقا ؾمقري٤م ؾمقري٤م واًمٕمٛمؾ واًمِم٤مم ورؾم٤مئؾ

 ٛماًل وقم ٤مدىمٞم٘مً  ٞمٕمٛمٚمقا قمٛماًل ًم اصمٜملمأو  ٤مٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمٛمؾ ذم ؾمقري٤م أن؛ ٕن ىمّم٤مراٟم٤م أن ٟمرؾمؾ ؿمخًّم 

شمًتٓمٞمع، ًمٙمـ يقًُم٤م ُم٤م يٌدأ اجلٝم٤مد ذم ؾمقري٤م،  ومالُمٕمًٙمرات ذم ؾمقري٤م أن!  شمٗمتحأن ، أُم٤م اؿمديدً  ٤مأُمٜمٞمً 

 اهن٤مر اًمٜمٔم٤مم- ؛ٟمًتٖمؾ ومرصتٜم٤م-- ومحٞمٜمٝم٤م وشمْمٓمرب اًمدٟمٞم٤م ًمٌٜم٤من واًمِم٤مم شمٜمٗمتح ويٜمٗمٚم٧م أُمـ اًمٓم٤مهمقت

ًٓ ٟمحـ ٟمدراؿ أضمٞم٤مل، ٟماًمٜم٤مس اًمذيـ  ه١مٓ  ، سمٕمد ومؽمة سمًٞمٓم٦م دمدهؿ، ومالن شمدرب قمٜمدٟم٤م درب أضمٞم٤م

وذم يمؾ ُمٙم٤من سمدأ اجلٝم٤مد، ذم سمٚمدان يمثػمة  ،شمٌط سمٜم٤م، وهٙمذا، وهذا اًمذي طمّمؾ ًمٚم٘م٤مقمدة ٟمٗمًٝم٤موومالن ُمر

ب ُمٕمٔمٛمٝمؿ هٜم٤م ذم هذه اًم٤ًمطم٦م  ٤مئدةومٝمذه ؾم٤مطم٦م شم٠مؾمٞمس وأم ًمٚم٤ًمطم٤مت إظمرى، هذه وم ؛ضمًدا شمدر 

هٜمٞم٦م يمٌػمة ًمٚمٛمًٚمٛملم أهنؿ جيتٛمٕمقن ويِمٕمرون سم٤مٟٓمتام  جلامقم٦م واطمدة، أو ًمٗمٙمر واطمد وقم٘مٚمٞم٦م واطمدة وذ

ص٤مر قمٜمدهؿ شمراسمط، وواطمدة، وص٤مرت قمٜمدهؿ صم٘م٤موم٦م ُمِمؽميم٦م، وص٤مر قمٜمدهؿ مُم٤مل ومٓم ُمِمؽميم٦م، 

يم٤مٟمقا  نوإ,اعظمقة ذم اًمّمقُم٤مل ذهٌقا وضم٤مهدوا  --ذم أُم٤ميمـ أظمرى اطمتك ًمق ذهٌقا وومتحقا ضمٝم٤مدً 

روقا يدظمٚمقا ُمٕمٜم٤م، سمؾ هؿ قمأن ًمٞمًقا ُمٕمٜم٤م رؾمٛمًٞم٤م أن، ًمٙمـ هؿ أوًمٞم٤مؤٟم٤م وحمٌقن ًمٜم٤م وسم٢مُمٙم٤مهنؿ 

 -,ُمدة ذًمٞمدظمٚمقا ُمٕمٜم٤م ُمٜم

ٟمٛمٌم طم٥ًم ـم٤مىمتٜم٤م وطم٥ًم ىمدرشمٜم٤م،  ، سمؾ ٟمًتٕمجؾ ومٞمفومال ؛اجلٝم٤مدي قمٛمؾ يمٌػم وواؾمع وم٤مًمٕمٛمؾ

 -اٟمتٔمروا واصؼموا طمتك يٗمتح اهلل  :واًمذي ٟمٕمجز قمٚمٞمف ٟمٕمتذر وٟم٘مقل ًمٚمٛمًٚمٛملم
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ِمٝمر؟ اًمذم ُمـ اًمٜم٤مس سمح٥ًم إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمٜم٤م، سم٘مدر ُم٤مذا شمًتٓمٞمع أن٧م أن شمدرب يٙمقن طمتك اًمتدري٥م و

أن ىمقي٦م، ؿم٤ٌمب وجمتٛمع ؿم٤ٌميب، وٟم٤مس ن٥م هٜم٤مك ر ضمًدا، احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ثاعظمقة إتراك يمُ  :ُمثاًل 

ح٥ًم أن يٙمقن هذا سمشمٜمٗمر، ًمٙمـ سم٘مدر ُم٤مذا شمًتٓمٞمع أن شمدراؿ أن٧م، ذم اًمِمٝمر يمؿ ي٠متٞمؽ؟ ومالزم 

 -ي٠ميت ًمؽ مٓف- وًمق شمٗمتح اًم٤ٌمب إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمؽ-

أن٤م أريد أن ميت ؛ أن٤م قمٜمدي أبٜم٤م  وأهؾ: تٞمؽ اعمتزوج صمؿ ي٘مقلي٠م وُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل ٟمٕم٤م  ُمٜمٝم٤م أنف

زم أريد  :شم٘مقلاؿ صمؿ ًمٙمـ ٓ شم٠ميت  ؛ٟمًتْمٞمػ قمٞم٤مًمؽ، أطميهؿ أن٧مأن سمٕمٞم٤مزم، ٟم٘مقل ًمف: ٓ ٟم٘مدر 

 ُمـ أن قم٤مضمزون-ٟمحـ يمٗم٤مًم٦م، وأريد يمذا، أن٤م ُم٤م أؾمتٓمٞمع، 

 :ٟمجٚمس ُمع اًمٜم٤مس ٟم٘مقل لؿو ٤مٜمًجؾ ذيٓمً ومٟمجٚمس ُمٕمف، وإٓ ًمٙمؾ واطمد وٟمنمح أن ٟمًتٓمٞمع  وٓ

، ًمٙمـ وؾمٜم٘مع ذم طمرج ُمٕمٝمؿ، ًمٙمؾ اًمٜم٤مسنمح ٟم ٓ ٟمًتٓمٞمع أنشمٕم٤مًمقا اؾمٛمٕمقا هذا اًمنميط ًمق ؾمٛمحتؿ! 

 -، وٟمٕمرف ُم٤م قمٜمدٟم٤م ُمـ ُم٘مدراتٟمٙمقن وم٤ممهلم أنٗمًٜم٤م جي٥م أن

 ىم٤مل ًمف ارضمع، أو قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم! شمّمقر ُمقىمػ أيب ذر ح٤م اًمٜمٌل أن٧م؛ 

، صمؿ ىم٤مل ًمف اضمٚمساذه٥م دقمقة ًم٘مقُمؽ :ىم٤مل ًمف ًم٦مذم طم٤م  سمـ قمٛمرو اًمٓمٗمٞمؾويمذًمؽ 
(1)

ُمقىمػ  --

 ٞمحّمؾ وم٤ًمد-ومًًمٙمـ هل ىمرارات صٕم٦ٌم ٓ سمد ُمٜمٝم٤م، أن٧م ًمٞمس قمٜمدك جم٤مل وإٓ  ؛صٕم٥مو حمرج

 -اًمتٗمريؼ سملم اًمٗم٤موؾ وهمػمه ؛ جي٥مذم أىمدار اًمٜم٤مس طمتك

: ولذا  ىم٤مًمقا

 وإَذا احلٌٞماااااااااااااااااا٥ُم أتااااااااااااااااااك سمِااااااااااااااااااَذْٟم٥ٍم َواطماااااااااااااااااادٍ 

  
٤مؾِمااااااااااااااااااٜمُف سماااااااااااااااااا٠َمْخِػ  ؿَمااااااااااااااااااِٗمٞمعِ ضَماااااااااااااااااا٤م ْت حَمَ

(2)
 

   
(أىمٞمٚمقا ذوي الٞمئ٤مت قمثراهتؿ)

(3)
- 

همْم٥م ُمٜمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ىم٤مل:  شأتٗمرُّ ُمـ ىمدر اهلل»:  أبق قمٌٞمدة ح٤م ىم٤مل ًمًٞمدٟم٤م قمٛمر ؾمٞمدٟم٤موهذا 

شًمق همػمك ىم٤مل٤م ي٤م أب٤م قمٌٞمدة»
(4)

ؾمٞمدٟم٤م  هذه اًمٙمٚمٛم٦م أنٙمروم٘مد أطمتٛمٚمٝم٤م ُمٜمؽ، وإٓ ل ًمٙمٜم ؛ًميسمتفيٕمٜمل  

أن٧م ي٤م أب٤م قمٌٞمدة ًمق همػمك ىم٤مل٤م ًمٜمٙمٚم٧م سمف، ًمٙمـ أن٧م ي٤م أب٤م قمٌٞمدة ىمدرك  ٓ شمّمح أن شم٘مقل٤م :قمٛمر وىم٤مل

 وُم٘م٤مُمؽ قمٔمٞمؿ، وهٙمذا-

                                      
 -(56١. 1(، زاد اعمٕم٤مد )265. 6ذم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) اٟمٔمر: ىمّم٦م اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود  (٧)

 (-2٧.  6ىم٤مًمف: حمٛمد سمـ أمحد اًمتٙمريتل، أبق اًمؼميم٤مت سمـ أيب اًمٗمرج سمـ أيب ٟمٍم، يٜمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)

 (، وصححف إًم٤ٌم -احلدودإٓ : )-- ىمقًمف  ( وشمتٛمتف615١ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

 (-22٧2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5١22صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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ُتٖمتٗمر، وي٘مقل ومهمٚمط همٚمٓم٦م وىمد ي٠متٞمؽ احلٌٞم٥م واًمرضمؾ اًمٗم٤موؾ  احل٤مل سملم رضمؾ وأظمر؛ ومٞمختٚمػ

ؾ رضماًمٙمٚمٛم٦م ومُتٖمتٗمر ويت٤ًمُمح ُمٜمٝم٤م، وي٘مػ اعمقىمػ ُمثاًل يٖمْم٥م ُمٜمؽ ويٛمٌم ويؽميمؽ وشُمٖمتٗمر، ًمٙمـ 

أجًْم٤م ُمـ وهذا يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م! ومٞمختٚمػ هذا يمٚمف،  ىمدال شمٖمتٗمر ًمف، أو ٓ ُي٤ًمَُمح ومٞمٝم٤م، وومًمٞمس سمٛمٜمزًمتف  صم٤منٍ 

 ُمٝمؿ ضمًدا-إُمر هذا  ؛ويٕمرف ىمدر ٟمٗمًف ويٕمرف أىمدار اًمٜم٤مس أطمدٟم٤م لذا ٜمتٌفومٞم ؛اًمٕمدل

همْم٥م  قمٛمر ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ح٤م يمٚمؿ اسمٜمتف طمٗمّم٦م قمٜمدُم٤م ؾمٛمع أهن٤م شمراضمع رؾمقل اهلل  ؾمٞمدٟم٤م

 !؟ُمًٙمٝم٤م وهٙمذا، ىم٤مل: أتراضمٕملم رؾمقل اهلل أقمٚمٞمٝم٤م، وىمٞمؾ ضا٤م أو 

ًمٞمس  ٓ :ويٜم٤مىمِمٜمف وي٘مٚمـ فجي٤مدًمٜم شيراضمٕمٜمف»ُمٕمٜمك و !شيراضمٕمٜمف يمؾ أزواج اًمٜمٌل »ًمف:  وم٘م٤مًم٧م

 ومٞمف- ـَ ِْم هٙمذا وٟمحـ ٟمريد يمذا، يٜم٤مىمِ 

وىمٞمؾ ًمف:  ,رةُمِمٝمقواًم٘مّم٦م اًمتل طمّمٚم٧م , وشمٙمٚمؿ ُمع سمٕمض أزواج اًمٜمٌل  ًمٌٞم٧م اًمٜمٌل  ومج٤م 

 وأزواضمف! أن٧م شمدظمؾ ي٤م قمٛمر ذم يمؾ ر  طمتك دظمٚم٧م سملم اًمٜمٌل 

ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ح٤م ضم٤م  يٜمّمح اسمٜمتف طمٗمّم٦م  ,هذا اًمذي أردت أىمقًمف,ذم اًمّمحٞمح، اًمِم٤مهد ومٞمٝم٤م  اًم٘مّم٦م

ِؽ ٓ دمٕمكم  :يٕمٜمل ؛ي٘مّمد قم٤مئِم٦م شٓ يٖمرٟمؽ شمٚمؽ اًمتل أقمجٌٝم٤م طمًٜمٝم٤م ووو٤م هت٤م»ىم٤مل ل٤م:  ًَ ُمثٚمٝم٤م،  ٟمٗم

أن يٙمقن  ٙمـوم٠من٧ِم ًم٧ًِم ذم ُمرشمٌتٝم٤م، هذه شمراضمع ه ؛ ٌٝم٤م يمثػًما  واًمٜمٌل  ،وطمًٜم٤م  وووٞمئ٦مشمٚمؽ وٞمٚم٦م 

ًٓ هذا  هذا احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلمو ؛حلٙمٛم٦مذه ال وم٤مٟمتٌف ًمٙمـ أن٧ِم ًم٧ًِم ُمثٚمٝم٤م!  ُمٜمٝم٤مُم٘مٌق
 (1)

- 

راضمع عمقوقع اًمتًقي٦م  وهذاقمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس أطمٞم٤مًٟم٤م شمٜمٓمع ذم ُمٗمٝمقم اًمٕمدل اخلٓم٠م،   ّمؾ

ئر، أذيمر سمٕمض اعمقاىمػهذا إُمر قمٜمد واة واًمٕمدل، رأج٧م واعم٤ًم  :ُمٜمٝم٤م سمٕمض اعظمقة ذم اجلزا

جتٝمؿ ُمرة  ؛أطمدهؿ ي٠مظمذ اعمقس ًمٞم٘مًٛمٝم٤م شاحلٌح٥م»اًمٌٓمٞمخ  ًً ,ومرأ  ،اؾمتٖمرسم٧مو ٤موأن٤م يمٜم٧م ضم٤مًم

ٓ ىمًٛمٝم٤م أن٧م، يتداومٕمقهن٤م، آ أن٤م ُم٤م أىمًٛمٝم٤م،  :ومٙمؾ واطمد ي٘مقل ,ٝمؿيمٜم٧م ىمري٥م قمٝمد ذم وضمقدي ُمٕمو

ًمٙمـ  ،أظم٤مف ُم٤م أقمدل! هق هٙمـ يٙمقن ضمٞمد ذم فم٤مهره :ُم٤م اعمِمٙمٚم٦م؟ ىم٤مل :أن ي٘مًٛمٝم٤م! ىمٚم٧مأطمد يريد 

سمٕمْمٝمؿ ص٤مر ُمـ وشمٜمٓمع ؿمديد،  ه١مٓ  اًمٜم٤مس يم٤من ذمسمٕمد ُمدة  فأن٤م قمٜمدي أن هذا ًمٞمس سمجٞمد؛ ٕن

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل, يـاخلقارج وُمـ اًمتٙمٗمػم

ٕمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمديـ مل جيسم٤مًمٕمدل وًمٙمـ  أُمرٟم٤م ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع ذم اًمديـ؛ ٕن اهلل  هذا ر ٌ  ًمٙمـ

أن ، أن٧م دمتٝمد ٓ ييومٝمذا ومٙمقٟمؽ شم٠ميت ًمت٘مًٛمٝم٤م ومتٙمقن ىمٓمٕم٦م أيمؼم ىمٚمٞماًل ُمـ ىمٓمٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م  ؛ُمـ طمرج

إًمٙمؽمو  شم٠ميت سمٙمٛمٌٞمقشمر وُمٞمزان أنؽ ، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م سم٤مًمت٤ًمويشم٘مًؿ اًمٌٓمٞمخ٦م ًمٚمٜم٤مس ومتٕمٓمٞمٝمؿ 

                                      
 (-٧6١2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )52٧6، 62٧1، 2646صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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إمحر يمٚمف شمقزٟمف سم٤معمٞمزان! ُم٤م  ,ٞمض ٕنف ًمٞمس ومٞمف وم٤مئدةـمًٌٕم٤م ٓزم نقل إب,إمحر! دجيت٤مل وشم٘مًؿ سمف

أُمر  اهلل أن ومٞمٜمتٌف اعٟم٤ًمن  ؛شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ يٓم٤م. وإدظم٤مل ًمٜم٤م ذم طمرج ؿمديدسمؾ هق ُمـ يٜمٗمع هذا، 

 -اعٟم٤ًمن اًمقؾمقاس ذم قم٘مٚمف دظمؾيُ ومال  ؛سم٤معمٕمروف سم٤مًمٕمدل

أصٚمٝم٤م , أو اًم٘مٓمٕم٦ميٕمٜمل اجلز   شاعمقرؾمق»ف ٟميًٛمقهؿ سمِمٙمؾ  اخلٌز أجًْم٤م ي٘مًٛمقنويم٤مٟمقا 

ىمٚم٧م هذا ر  ُمـ اًمتِمدد ٓ يقضمد داقمل ًمف، أن٧م ىمًؿ  :ومٙمٚمٛمتٝمؿ ؛ون ومٞمفي٘مًٛمقٟمف ويتحرُّ  ,سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م

ٚمقا ُمع سمٕمْمٙمؿ وٓ شم٘مًٛمقا ُي٤ٌمرك شم٘مًٞماًم ُم٘م٤مرسًم٤م وشمقيمؾ قمغم اهلل وسمًؿ اهلل، صمؿ ُم٤م اًمداقمل ًمٚمت٘مًٞمؿ؟ يمُ 

 ًمٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م-

٤م ًمٞمس ضورًي٤م اًم٘مًٛم٦م واحل٤ًمسم٤مت؛ ٕهن٤م شمرومع اًمؼميم٦م، أُمٜم٤م أجًْم٤م ذم يمالُمٜم٤م قمغم اًمٕمدل أطمٞم٤مٟمً  ولذا

أن وم٠ميمَٚم٧م ُمٜمف يمؿ ؿمٝمر، اعمٗمروض  شؿمٞمًئ٤م ُمـ ؿمٕمػم»أو ىم٤مًم٧م:  ،وقمٜمده٤م ص٤معٌ  شمقذم اًمٜمٌل  قم٤مئِم٦م 

 فُ تُ ٚمْ ومٙمِ »وم٠ميمٚم٧م ُمٜمف ُمدة ـمقيٚم٦م، صمؿ ضم٤م  ظم٤مـمر ل٤م ىم٤مًم٧م ٟمحًٌف وٟمٙمٞمٚمف وهٙمذا، ىم٤مًم٧م:  ؛يتؿ هق ذم أج٤مم

شَٗمٜمِلومَ 
(1)

 يم٤مًمتف وَمٜمل! ح٤م 

هذه ًمٙمٞمؾ وهمػمه ذم همػم ُمقاوٕمف، وهديف اًمتحذير ُمـ اًمٕمد واحل٤ًمب وا ذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  ضم٤م 

ذم سملم اًمٜم٤مس، هذا مخ٦ًم يمٞمٚمق وهذا يمذا،  ذم اًم٘مًؿذم اعم٤ٌمدًم٦م واًمٌٞمع واًمنما  وهٙمذا، أو  إُمقر شمٙمقن

وم٢مذا يم٤من  ؛سم٤مت واًمتدىمٞمؼ ومٞمٝم٤ماسمتٕمد دائاًم قمـ احل٤ًمأؿمٞم٤مئؽ ، ًمٙمـ أن٧م ذم ُم٤مًمؽ أو ذم اًمٙمٞمؾ واًمتقزيع

هٜم٤مك اضمتامع وأنتؿ شم٠ميمٚمقن ُمع سمٕمْمٙمؿ اخلٌزة ىمًٛمٝم٤م شم٘مًٞمؿ ُمٕمروف ُمـ سم٤مب اًمت٘مري٥م ضمٜم٥م اًمٜم٤مس 

-! يٜمٛمل اًمِمٕمقر سم٤مٕن٤مٟمٞم٦م واًمٗمردي٦م، وٟمقع ُمـ ْمٝمؿ، أُم٤م أن شمْمع ًمٙمؾ واطمد ىمٓمٕمتف-وي٠ميمٚمقا ُمع سمٕم

 ؛ومٞمٝم٤م إ ٤م ات ًمٞم٧ًم ضمٞمدة شمرسمقًي٤موه٤م، اعمٚمٙمٞم٦م واًم٘مٜمقة ويزيؾ ُمٕم٤م  إظمقة واعمِم٤مريم٦م واًمتْم٤مُمـ وهمػم

ومٙمؾ واطمدة ىمٓمٕم٦م،  ٤مىمٓمٕمً  ٤مٓ شم٘مًٛمٝم٤م هٙمذا، شمٕمٓمل سم٤معمٕمروف وم٘مط، ًمٙمـ إذا أطميٟم٤م أؿمٞم٤م  ُم٘مًٛم٦م ىمٓمٕمً 

 سم٤معمٕمروف- ٝمؿًمٙمـ إؿمٞم٤م  اًمتل هل ذم اًمٕم٤مدة ُيِمؽَمك ومٞمٝم٤م ومٞم٠ميمؾ اًمٜم٤مس ُمع سمٕمْم

ن اًمتٛمر  ذم ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٌد  إٓ أن يًت٠مذن ,سم٤محلٌتلم أن ي٠ميمؾ,قمـ اًمِ٘مران  هنك اًمٜمٌل  ١ُمثاًل ,ىِمرا

شإٓ أن يًت٠مذن ص٤مطمٌف أو أظم٤مه»اهلل سمـ قمٛمر: 
(2)

 ان-رَ ُمٜمٝمل قمـ اًم٘مِ وم٤معٟم٤ًمن  

ي١مدي إمم أن سمٕمض اًمٜم٤مس ف ٕن ُمٜمٝمل قمٜمف؛ ؛ هذاوي٠ميمؾ مه٤م ُمًٕم٤مٞم٠مظمذوم: أن ي٘مرن سملم اًمتٛمرشملم، اًم٘مران

                                      
َ  ًَمَ٘مدْ : » ٤مًَم٧ْم ( ىمَ 22١1(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1١2١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧) ِلُّ  شُمُقذم  ـْ  َرذم   ذِم  َوَُم٤م  اًمٜمٌ    ُِم

ٍ
ٓ  ؿَمْٓمُر ُذو يَمٌِدٍ  َي٠ْميُمُٚمفُ  َرْ  ، إِ

، وَمِٙمْٚمُتُف وَمَٗمٜمَِل   -شؿَمِٕمػٍم ذِم َرف  زِم، وَم٠َميَمْٚم٧ُم ُِمٜمُْف، طَمت ك ـَم٤مَل قَمكَم 

 -شاعذن ُمـ ىمقل اسمـ قمٛمر»( وومٞمف: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم" 2١65(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5664صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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هذا إُمر ٖمؾ ومرص٦م اؾمتحٞم٤م  اًمٜم٤مس، وًتيوهق وهؿ حمتِمٛمقن سم٤محل٦ٌم  ي٠ميمٚمقن٤مًمٜم٤مس وم ٤م؛يٙمقن ضمِمٕمً 

ذم  ٤م ؤدي إمم وم٤ًمد إظمال. واٟمتِم٤مر ىمٚم٦م احلٞمو ،طمتك ذم اخلٚمؼ ذم اًمٔم٤مهر ذم اًمّمقرةًمٞمس ضمٞمًدا؛ 

٤مس وذم ٟمٗمقؾمٝمؿ دائاًم ُمذُمقُم٦م وشمٕمٛمؼ ذم ىمٚمقب اًمٜم شمٌ٘مكاًمنميٕم٦م راقم٧م أن إظمال. اعمذُمقُم٦م واًمٜم٤مس، 

شم١مدي إمم وم٢مهن٤م دة إذا اٟمتنمت واؾمتٛمرأه٤م اًمٜم٤مس إظمال. اًمٗم٤مؾمهذه ه٤م؛ ٕن ذُمٝم٤م وأٓ يًتٕمٛمٚمق

يم٤من ي٠ميمؾ  :ُمثاًل ، قمـ اًمِ٘مران إٓ أن يًت٠مذن ص٤مطمٌف ىمٌٞمح٦م ضمًدا ضمًدا، ومٜمٝم٧مٝمؿ اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ذم ٟمٗمقؾم

ٓ خُيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمتزاطمؿ واًمتِم٤مّح،  ا سمنقم٦م: اؾمٛمح زم ي٤م أظمل ميمؾ سمنقم٦م وُم٤مر، أو يم٤من اًمتٛمر يمثػمً 

ومت٠ميمؾ سم٤محل٦ٌم، وشمٕمٚمؿ ٟمٗمًؽ أٓ شم٠ميمؾ هيًٕم٤م وٓ شمٙمؼم اًمٚم٘مٛم٦م، يْمع  اًل ًمٙمـ ذم احل٤مٓت اًمتل يٙمقن ىمٚمٞم

ٟمٗمًؽ وشمٕمٚمؿ أظمريـ وشمٕمٚمؿ ُمـ  شمٕمٚمؿـمرف اجلٌٜم٦م ذم اًمٖمٛم٦ًم إومم ي٠مظمذ ٟمّمٗمٝم٤م! ٓ، شم٠مظمذ اًم٘مٚمٞمؾ و

ومٝمذه ُمـ أؾم٤ٌمب  --قمٚمٛمف أٓ يٙمؼم اًمٚم٘مٛم٦م ؛طمقًمؽ وهٙمذا، وطمتك ذم شمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل هذه ُمٝمٛم٦م ضمًدا

 -إُمقر ٤من ٓ يتِمدد ذم اًمٕمدل ًمدرضم٦م أنف ي٘مًؿ و ٥ًم ويٕمد ويٙمٞمؾ ذم هذهاًمؼميم٦م، واعٟمً

۞ 

٤مًمٕمٚمام  ومًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن اًم٤ًمسمؼ هق أومْمؾ سم٤مًميورة ُمـ اًمالطمؼ،  ؛ًمف ُمزي٦م وومْمٞمٚم٦م اًمًٌؼ

، وهق يمالم ومٚمًٗمل ًمٞمس ًمف ش؟اًم٤ًمسمؼ أم اًمالطمؼ ؛أهيام أومْمؾ»ظم٤مص٦م إدسم٤م  ُمٜمٝمؿ شمٙمٚمٛمقا ذم ُم٠ًمخ٦م و

إدسم٤م  ُمٖمرُمقن سمٛمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ وقمٜمدهؿ ومٞمٝم٤م أؿمٕم٤مر وأنٔم٤مموػمة، ىمٞمٛم٦م يمٌ
(1)

 حلؼوهمػمه٤م، ًمٙمـ ا 

: إذا اًمذي طم٘م٘مف قمٚمامؤٟم٤م أهؾ اًمتح٘مٞمؼ   -شطمِؼ ال  اًمٗمْمؾ ًمٚمٗم٤موِؾ ٓ ًمٚم٤ًمسمؼ وٓ ًمِ »ىم٤مًمقا

ي٤م، واعمزي٦م ٓ شم٘متض  اًمٗمْمؾ ًمٚمٗم٤موؾ، اًمٗم٤موؾ ذم ٟمٗمًف وذم ذاشمف، واًمًٌؼ هق ُمزي٦م ُمـ اعمزا

ي٤م وجمٛمقع اًمٗمْم٤مئؾ شمُ اًمقاطمدة اًمٙمٚمٞم٦م، اعمزي٦م  إومْمٚمٞم٦م  ن ىمٞمٛم٦م اعٟم٤ًمن اًمٙمٚمٞم٦م-ق  ٙمَ ُمع جمٛمقع اعمزا

قمٜمده قمٚمؿ وقمٜمده شم٘مقى وصالح وظمِمٞم٦م وذيػ اًمٜم٥ًم  ؛اعٟم٤ًمن ؾم٤مسمؼ وهق وم٤موؾ ذم ذاشمف هذا

ي٤م-  وسمالؤه طمًـ ويمذا ويمذا، هذه جمٛمققم٦م ُمزا

ي٤م، أو قم٤ممل وم٘مط ًمٙمـ ًمٞمس ومٕمٜمده ومْمٞمٚم٦م اًمًٌؼ ًمٙمـ ًمٞمس قمٜمده  ؛قمٜمده ؾمٌؼ صم٤منٍ  ورضمؾ سم٤مىمل اعمزا

ي٤م، ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟم٘م٤مرن  ي٤م هٜم٤م وهٜم٤مقمٜمده سم٘مٞم٦م اعمزا ٟمٕمٛمؾ ُمقازٟم٦م ومٞمٙمقن اًمٗمْمؾ  ؛سملم اًمٜم٤مس ٟم٘مٞمس اعمزا

ي٤م وأيمثر ومْم٤مئؾ، هذا  ي٤م ٓ شم٘متض هق ًمٚمٗم٤موؾ اًمذي هق أيمثر ُمزا إومْمؾ، اًمًٌؼ ُمزي٦م ُمـ اعمزا

 سم٤مًميورة أومْمٚمٞم٦م اًم٤ًمسمؼ قمغم يمؾ طم٤مل-

إمم اعؾمالم وإمم الجرة واًم٤ًمسمؼ إمم اجلٝم٤مد واًم٤ًمسمؼ إمم اًمٗمْم٤مئؾ وأن اًم٤ًمسمؼ إمم اخلػم  ٓ ؿمؽ ًمٙمـ

                                      
 -( وهمػمه6١اًمقؾمٞمط ذم شمراضمؿ أدسم٤م  ؿمٜم٘مٞمط )ص  أنٔم٤مم: وع ٟمٔمؿ، وىمد اؾمُتٕمٛمٚم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م يمثػما قمٜمد اًمِمٜم٤مىمٓم٦م؛ يمام ذم: (٧)
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ي٤م أظمرى شمٙمُٛمؾ ومْمٞمٚمتف،  ؛قمٜمده ُمزي٦م ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ؾم٤مسمً٘م٤م يٗم٘مد ومْمٞمٚم٦م وهمػمه ىمد وم٢مذا أوٞمػ إًمٞمٝم٤م ُمزا

ي٤م أيمثر همٚم٧ٌم قمغم همػمه  إظمرى- ُمـ أيمثرومٞمٙمقن أومْمؾ إذا يم٤من جمٛمقع ومْم٤مئٚمف  ؛اًمًٌؼ ًمٙمـ قمٜمده ُمزا

ًٓ  ٟميب ة أنف ُمذيمقر ذم اًمًػموًمٞمس ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،  : ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ُمث٤م

أؾمٚمؿ قمغم رأس أرسمٕملم ؿمخًّم٤م
(1)

وم٤مًمٕمنمة اعمٌنمون سم٤مجلٜم٦م يمٚمٝمؿ ىمٌٚمف، اًمتًٕم٦م أظمرون هق قم٤مذهؿ،  ؛

 ٤م ، ىمٞمؾ قمثامن هق اًمذي ضم، صمؿ قمثامنرضمؾ إؾمالًُم٤مأول يم٤من أبق سمٙمر وإؾمالُمٝمؿ يمٚمٝمؿ ىمٌٚمف سمٙمثػم ضمًدا، 

 ,ورسمام طمتك ؾمٕمٞمد سمـ زيد,ورا ه أبق قمٌٞمدة وقمٌد اًمرمحـ وـمٚمح٦م واًمزسمػم، ىم٤مًمقا ه١مٓ  ضم٤مؤوا يمٚمٝمؿ 

وقمكم  --ن ودقم٤مه، وقمثامن ذه٥م ومٙمٚمؿ ه١مٓ قمغم يد قمثامن، وأبق سمٙمر ىمٌٚمٝمؿ، أبق سمٙمر هق اًمذي أتك سمٕمثام

وذم اعم٠ًمخ٦م واًمؽمشمٞم٥م سملم أي سمٙمر،  يبىمٌؾ أوأؾمٚمؿ، وىمٞمؾ أنف أؾمٚمؿ طمتك  وطمده يم٤من ذم طمجر اًمٜمٌل 

ًٓ أىمقال ُمٕمرووم٦م  -اًمٜم٤مس أؾمٚمؿ أو

ًٞمدٟم٤م قمٛمر أومْمؾ ُمـ اجلٛمٞمع ُم٤م قمدا أيب سمٙمر، أوع أهؾ اًمًٜم٦م أن ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر أومْمؾ وم ؛هذا وُمع

قمثامن اًمث٤مًم٨م وقمٛمر اًمث٤م  سمٕمده إو٤مقًم٤م، و٠مبق سمٙمر هق إول إو٤مقًم٤م، ومواطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد أيب سمٙمر، 

ذم  ٌٝمؿوىمع اعو٤مع يمذًمؽ أن ُرشَمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م هل رشموظمالف ىمٚمٞمؾ ذم اًمًٚمػ يم٤من صمؿ اٟمتٝمك، قمغم 

أُم٤م أبق سمٙمر وقمٛمر ومال يقضمد ظمالف سملم أهؾ اًمًٜم٦م وٞمًٕم٤م، ُم٤م قمدا اًمرواومض  ؛واهلل أقمٚمؿ ،إومْمٚمٞم٦م

ٚمٝمؿ ُمع همػمهؿ يم، طمتك سم٘مٞم٦م اًمٗمر.: اعمٕمتزًم٦م واجلؼمي٦م واجلٝمٛمٞم٦م وه٤مهٜم٤م ه١مٓ  ٓ ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝمؿواًمزٟم٤مدىم٦م 

 ًمٞمس هٜم٤مك ومر. ذم سم٤مب اًمّمح٤مسم٦م- ؛أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذه إبقاب

ًمٙمٜمف أومْمؾ ُمـ قمثامن، سمامذا اؾمتحؼ  ؛ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر مل يٙمـ ؾم٤مسمً٘م٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمثامن : أنوم٤معم٘مّمقد

ي٤م إظمرى، هؿ همٚمٌقه سم٤مٕؾمٌ٘مٞم٦م ومٝمؿ أومْمؾ ُمٜمف  ٌؼ، ًمٙمـ هق زي٦م اًمًسمٛمإومْمٚمٞم٦م؟ سمام قمٜمده ُمـ اعمزا

ي٤م همٚمٌٝمؿسمٛمجٛمقع اعم ي٤م صٖمػمة  :زا يمثػمة ًمٙمٜمٝم٤م اًمّمالح واًمت٘مقى واخلػمي٦م اًمتل ومٞمف، هل جمٛمققم٦م ُمزا

ٞمدٟم٤م إظمال. واًمٗمْم٤مئؾ واًمت٘مقى وىمقة اعيامن واًمٗم٘مف وُم٤م ومتح اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، ومٖمَٚم٥م ؾم ؛ضمًدا

 ٟم٘مٓم٦م إؾمٌ٘مٞم٦م- ؛قمٛمر، ومٜمٜمتٌف إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م

 .صا٤، ايػٳٓا٤ ٖٛ ؾنً٘اؿنٛص: يٛ ْع بٌ ايغبل ٚايػٳٓ أسزط

ًمٙمٜمف ُمثؾ  ٤مٓطم٘مً  ا يٙمقن ُمت٠مظمرً أن ٛمٛمٙمـ هق اًمذي ومْمٚمف؛ وم ًـ سمالئف ذم اعؾمالم: ٓ، طُم اٌغ١ز

 رضمؾ، وًمٙمـ ٤مرضمؾ ي٤ًموي أخٗمً  ؛جم٤مهد ؿمج٤مع وسمٓمؾ ورضمؾ ص٤مطم٥م اىمتح٤مُم٤مت شظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد»

 -سمٞمٜمٝمام ٝمٜم٤مك ومر.وم ؛وم٘مط اؾم٤مسمؼ ُمًٙملم ووٕمٞمػ ي٤ًموي واطمدً 

                                      
ٞم ٥ِم ىَم٤مَل: ( سم٢مؾمٜم٤مده إمم 44١. 2اٟمٔمر: شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم ) (٧) ًَ ُ ـِ اعْم َقةٍ  َوقَمنْمِ  َرضُماًل  َأْرسَمِٕملمَ  سَمْٕمدَ  قُمَٛمرُ  َأؾْمَٚمؿَ »ؾَمِٕمٞمِد سْم ًْ

 -شٟمِ
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 ٟمٗمٕمف-و ؟ اًمَٖمٜم٤م  يٕمٜمل سمال  اعٟم٤ًمن احلًـ، ُمٕمٜمك اًمَٖمٜم٤م ومٝمٛمتؿ

 صِٖ عبكٛٙ يهٔ ٖٛ غځٓا٩ٙ نٌُ عًٝ٘؟ : ٜعين ٖشا ع٢ً قق١ عُض ايغا٥ٌط

ه وظمِمٞمتف هلل  جمتٛمٕم٦م: : هَمٜم٤مؤه وسم٘مٞم٦م اًمٗمْم٤مئؾاًمِمٞمخ وىمقشمف ذم اًمديـ همٚم٥م ا٤م  إيامٟمف وشم٘مقا

 ًمٞمس اًمَٖمٜم٤م  وم٘مط- ؛أظمريـ
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ي٤م واًمٗمْم٤مئؾ يٙمقن ومْمٚمفقمٜمد اعٟم٤ًمٛمجٛمقع ُم٤م سم قمٜمده قمٚمؿ وإيامن وشم٘مقى وصالح  ؛ن ُمـ اعمزا

، وقمٜمده رأي وطمٙمٛم٦م وشمدسمػم وُمٕم٤مرف ٟم٤مومٕم٦م، وقمٜمده ُمٝم٤مرات ُمٕمٞمٜم٦م يٜمٗمع وقمٛمؾ ص٤مًمح وقم٤ٌمدة هلل 

ٌٛمجٛمقع ُم٤م قمٜمد وميمؾ هذه ومْم٤مئؾ،  --ا٤م ٟمٗمًف وقم٤ٌمد اهلل، قمٜمده ومّم٤مطم٦م وؿمٕمر وسمٞم٤من وشمٕمٌػم قمـ إؿمٞم٤م 

٤مًمذي يٙمقن قمٜمده ؾمٌؼ، وم ؛خلػم هدوح وهق ومْمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾاًمًٌؼ إمم اوُمٜمٝم٤م يٙمقن ومْمٚمف، اعٟم٤ًمن 

يٙمقن أومْمؾ ُمـ همػمه هـ حل٘مف ويم٤من ُمت٠مظمًرا قمٜمف؛ ٕن اعمت٠مظمر ىمد أن هذه ومْمٞمٚم٦م، ًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًميورة 

 :  -شيمؿ شمرك إول ًممظمر»يٙمقن قمٜمده ومْم٤مئؾ أظمرى ًمٞم٧ًم قمٜمد اًم٤ًمسمؼ، وىمد ىم٤مًمقا

 اًمٗمر. سمٞمٜمٝمام:و، وهٜم٤مك ُمرشم٦ٌم اًمٗمْمؾ وُمرشم٦ٌم اًمٕمدل، ُمٕمرووم٦م وومْم٤مئؾ اًمٜم٤مس

 اًمذي يًتح٘مف- ؛ أيطم٘مف ذي طمؼاًمٕمدل: هق إقمٓم٤م  يمؾ 

د اعٟم٤ًمن ومْماًل ُمٜمف،  وم٤مقمؽموم٧م ًمف سمح٘مف صمؿ  ؛٤مإٟم٤ًمن يٓمٚم٥م ُمٜمؽ طم٘م  يم٠من ي٠متٞمؽ اًمٗمْمؾ: هق أن ُيزا

 ي٤مدة، ومْمؾ يٗمْمؾ يٕمٜمل زاد،هق اًمز ٤مًمٗمْمؾ:وم ؛قمٚمٞمفا٤م شمتٗمْمؾ  ٝمذه اًمزي٤مدة ومْمؾ ُمٜمؽومزدشمف قمغم طم٘مف، 

اًمٕمالىم٦م سملم هل صمؿ ح٤م يم٤من ُم٤م قمٜمد اعٟم٤ًمن ُمـ ومْمٞمٚم٦م وُمزي٦م يم٠مهن٤م زي٤مدة قمغم همػمه ؾُمٛمل هذا ومْماًل، هذه 

 -لم أصؾ اح٤مدة ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦موسم ,اجل٤مري ذم آؾمتٕمامل,اعمٕمٜمك آصٓمالطمل اًمٕمرذم آؾمتٕمامزم 

فمٝمر ًمف، وُمـ يم٤من قمٜمده ومْمؾ زاد ومٚمٞمٕمد سمف قمغم ُمـ ٓ ُمـ يم٤من قمٜمده ومْمُؾ فمٝمٍر ومٚمٞمُٕمد سمف قمغم ُمـ ٓ )

(زاد ًمف
(1)

وطمرم سمٞمع ومْمؾ اح٤م  ٓسمـ اًمًٌٞمؾ ُمٜمع اًمٜمٌل وىمد  ،
(2)

- 

                                      
 -(٧١26صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

ٞمِٝمْؿ، َوَلُْؿ قَمَذاٌب َأخِٞمٌؿ، َرضُمٌؾ : )صمَ ة ىم٤مل ( ُمـ طمدي٨م أيب هرير2156صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2) ُ إًَِمْٞمِٝمْؿ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َوَٓ ُيَزيم  اَلصَم٦ٌم َٓ َيٜمُْٔمُر اَّلل 

ٌِٞمؾِ   ً ـِ اًم ـَ اسْم  سم٤ِمًمٓم ِريِؼ، وَمَٛمٜمََٕمُف ُِم
ٍ
 -( واسمـ اًمًٌٞمؾ: اعم٤ًمومريَم٤مَن ًَمُف وَمْْمُؾ َُم٤م 
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طمٙمؿ قمدل ىم٤مئؿ سم٤مًم٘مًط وأنف طمرم اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمًف وطمرُمف سملم  ن اهلل إ :ىمٚمٜم٤م طمؼ اهلل  ذم

يٕم٤مُمؾ اخلٚمؼ قمغم وضمٝملم وقمغم  ن اهلل إ :قم٤ٌمده وأنف ٓ ئمٚمؿ أطمًدا وُم٤م هق سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد، وىمٚمٜم٤م

!  ٚمٝمؿإُم٤م سم٤مًمٕمدل وإُم٤م سم٤مًمٗمْمؾ، إذا قم٤مُم ؛ٟمحقيـ ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م  ٤مًمذي يٕم٤مُمٚمف اهلل ومسم٤مًمٕمدل وم٘مد هٚمٙمقا

ٌَد اهلل ومٝمق ُم٘مٍم ٓ ي٤ًموي ؿمٞمًئ٤م، قم٤ٌمدشمف يمٚمٝم٤م ٓ هيسم٤مًمٕمدل  ٚمؽ؛ ٕنف يٕمٓمٞمف ُم٤م يًتح٘مف، اًمٕمٌد ُمٝمام قم

  ڤ ژ: ىم٤مل  ؛وأبًط اًمٜمٕمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن ي١مدي ؿمٙمره٤م شم٤ًموي ؿمٞمًئ٤م، ٓ يًتٓمٞمع أن يقذم اهلل طم٘مف،

 سمٛمٕمٜمك: ٓ شمٕمدوه٤م، وسمٛمٕمٜمك: ٓ شمًتٓمٞمٕمقا ُمٙم٤موم٠مهت٤م سم٤مًمِمٙمر-  [٧6اًمٜمحؾ: ] ژ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ويمام

 ٟمِْٕمَٛمااااااااااااااااا٦مٌ 
ِ
 إَِذا يَماااااااااااااااا٤مَن ؿُماااااااااااااااااْٙمِري ٟمِْٕمَٛماااااااااااااااا٦َم اَّلل 

  
ااااااااااااااااااْٙمرُ   قَمااااااااااااااااااكَم  ًَمااااااااااااااااااُف ذِم َأُْمَث٤مِلَاااااااااااااااااا٤م جَيِاااااااااااااااااا٥ُم اًمِمُّ

   

ااااااااااااااااْٙمِر إِٓ سمَِٗمْْمااااااااااااااااٚمِفِ وَمَٙمْٞمااااااااااااااااَػ   ُوىُمااااااااااااااااقُع اًمِمُّ

  
َّماااااااااااااااااَؾ اًْمُٕمْٛماااااااااااااااااارُ   َوإِْن ـَم٤مًَمااااااااااااااااا٧ِم إَج ااااااااااااااااا٤مُم َواشم 

   

اااااااااااااااااا  ً وُرَهاااااااااااااااااا٤ماإَِذا َُمااااااااااااااااااس  سم٤ِمًم  قَمااااااااااااااااااؿ  ُهُ
ِ
ا   ر 

  
ااااااااااااااااا ٌََٝمااااااااااااااااا٤م إَضْمااااااااااااااااارُ اَوإِْن َُماااااااااااااااااس  سم٤ِمًمْم   َأقْمَ٘م

ِ
ا   ر 

   

 َوُماااااااااااااااااااااا٤م ُِمٜمَْٝماااااااااااااااااااااا٤م إِٓ ًَمااااااااااااااااااااااُف وِمٞمااااااااااااااااااااااِف ُِمٜم اااااااااااااااااااااا٦مٌ 

  
ٌَْحاااااااااااارُ شَمِْماااااااااااٞمُؼ ِاَاااااااااااا٤م إَْوَهاااااااااااا٤مُم َواًْماااااااااااا ؼَمُّ َواًْم

(1)
 

   

ٓ يًتٓمٞمع؛ وم٢مٟمف ىم٤مًمقا أن ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل ُمٝمام طم٤مول اعٟم٤ًمن أن يِمٙمره٤م وقمؼموا قمـ هذا  واًمٕمٚمام 

د ُمـ إبٞم٤متهق هذا ,اًمِمٙمر  ا ُمـشم٘متض ُمزيدً  ٟمٗمس اًمِمٙمر ٟمٕمٛم٦مٌ  ٕن ، أن يقوم٘مؽ اهلل أن ,اعمٕمٜمك اعمرا

وٓ يًتٓمٞمع اعٟم٤ًمن أن اًمٜمٕمؿ، تًٚمًؾ شم اوهٙمذ ،ٝمذه ٟمٕمٛم٦م أظمرى اىمتْم٧م ؿمٙمًرا مظمرومشمِمٙمر ٟمٕمٛمتف 

ومٝمذا سم٤مب اًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أن اعٟم٤ًمن ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمِمٙمر، أي ٓ يًتٓمٞمع أن  طم٘مف؛  قومٞمفي

، ولذا مل يٗمرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م إٓ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م وقمٗمك قمٜم٤م وقمٚمؿ وٕمٗمٜم٤م وقمجزٟم٤م، وم٤مهلل قم٤مُمٚمٜم٤م يقومٞمف هلل 

 ٤م-سمٗمْمٚمف، وًمق قم٤مُمٚمٜم٤م سمٕمدًمف لٚمٙمٜم

۞ 

وم٤مًمٙمالم ذم اجلٝم٤مد واًمدقمقة  ؛ٟمريمز قمغم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط وٟمذيمر ا٤م وٟمتٜم٤مول٤م سم٤مًمٗمحص واًمت٠مُمؾأن  ٟمريد

اًمٕمالىم٦م سملم اًمدقمقة واجلٝم٤مد؛ ٕنٜم٤م  أن ٟمٕمرفيٓمقل وهق ذو ؿمجقن وًمف طمالوة أجًْم٤م، ًمٙمـ أهؿ ر  

 طمٚم٦مـ ىمد يتخٞمؾ أن اجلٝم٤مد هق ُمرٓطمٔمٜم٤م ذم ُمًػمشمٜم٤م ذم اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي واجلٝم٤مدي أن سمٕمض اعمج٤مهدي

                                      
 -(1٧سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )ص ىم٤مًمف: حمٛمقد اًمقرا.، اٟمٔمر: اًمِمٙمر ٓ (٧)
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د أو اجلامقم٤مت سمٕمض يتٙمقن قمٜمد هذا اعمٗمٝمقم  يٌدأ اجلٝم٤مد-- اٟمتٝم٧مومت٧م اًمدقمقة ؛ وم٢مذا سمٕمد اًمدقمقة إومرا

وهذا ٓطمٔمٜم٤مه ذم سمٕمض إوؾم٤مط،  ،ٟم٤م اًمدقمقةزودم٤مأنٜم٤م و ،أنٜم٤م ذم طم٤مًم٦م ضمٝم٤مد وًمًٜم٤م ذم وىم٧م دقمقة

ئري٦م   -,وإُمثٚم٦م يمثػمة ،عمث٤ملقمغم ؾمٌٞمؾ ا,ٓطمٔمتٝم٤م أن٤م ذم اًم٤ًمطم٦م اجلزا

ذم  ٤م، ويم٤من أظمقه و٤مسمٓمً ,ُمث٘مػأنف اعمٗمروض ,اعظمقة يم٤من ُمٕمٜم٤م وهق رضمؾ ذم اعقمالم  أطمد

 ؛ومٞم٘مقل: أرؾمٚمقا هذا ًمٗمالن؛ اًمقاؾمٓم٦م هل إهؾويراؾمؾ أظم٤مه ويٙمٚمٛمف ويدقمقه، أن اًمنمـم٦م، ويًتٓمٞمع 

 ُم٤م دقمقشمف وٓ يمّٚمٛمتف؟أ، وم٠مهٚمف يم٤مٟمقا ذم اعمديٜم٦م وهق ُمٕمٜم٤م ذم اجلٌؾ، وم٘مٚم٧م ًمف: أظمقك هذا و٤مسمط

 -!زم: ٟمحـ أن ذم ُمرطمٚم٦م ضمٝم٤مد، واٟمتٝم٧م ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة وم٘م٤مل

دقمقة ٟمراضمع هذا وٟم٘مقل: اعمٗمروض أن اجلٝم٤مد واًمأن وم٠مطمٌٌٜم٤م دائاًم  ؛ُمث٤مل وهق اعمٗمٝمقم اعمٜمتنم ومٝمذا

 ال سمد أن ُيٗمٝمؿ ويقوع ذم ُمقوٕمف اًمّمحٞمح-وم ؛سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٕمالىم٦م ىمدر ُمٕملم

شمقصٞمػ اًمٕمالىم٦م سملم اجلٝم٤مد واًمدقمقة أن سمٞمٜمٝمام ظمّمقًص٤م وقمٛمقًُم٤م ُمـ  ُم٤م ئمٝمر زم ُمـ وطم٥ًم

ومٙمؾ دقمقة هل ضمٝم٤مد سمٛمٕمٜمك اجلٝم٤مد إقمؿ وإؿمٛمؾ، ويمؾ ضمٝم٤مد هق دقمقة أجًْم٤م سمٛمٕمٜمك أنف  ؛وضمٝملم

ٟمٙم٥ًم ىمٚمقب و ٤م.،ٟمٗمتح أومو، ومجٝم٤مدٟم٤م هذا هق دقمقة إمم اهلل؛ ٕنٜم٤م ٟمٜمٍم ديـ اهلل  ؛دقمقة إمم اهلل

ومتٜمٙمػ قم٤مديتٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم وديـ اعؾمالم، ومٜمحـ  ؛ٟميب اًمٙمٗم٤مرو ديـ اهلل، ٟمحٌٌٝمؿ ذمواًمٜم٤مس، 

م ومٜمٝمٞم٩م اًم٘مٚمقب قمغم آ ؛ٟمٜمٍم وٟمدقمق وٟمٌلم ديـ اهلل، ٟمرومع ىمدر اعؾمالم وقمزة اعؾمالم واعمًٚمٛملم ًمتزا

قع ُمـ ٕمٜمك آصٓمالطمل هل ٟمسم٤معم هللوم٤مجلٝم٤مد هق دقمقة إمم اهلل، واًمدقمقة إمم ا ؛سم٤مًمديـ واًمٕمقدة إمم اًمديـ

٠من٧م قمٜمدُم٤م شمدقمق إمم اهلل اعم٘مّمقد ا٤م اًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م واًمٙمت٤مسمٞم٦م ومٝمذه هل اًمدقمقة، ومٜم٘مقل: هذا ؛ وماجلٝم٤مد

ذم اًم٘مرى واعمدن، هذه اًمدقمقة هل أجًْم٤م  اًمدقمقي٦م ويٓمقف يٕمٛمؾ اًمدروس واًمؼماُم٩مويدقمق إمم اهلل، 

هق ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وسم٤مًمٚم٤ًمن  سمؾ اعمٕمٜمك إقمؿ اًمذي ٘مت٤مل،ضمٝم٤مد سم٤معمٕمٜمك إقمؿ ًمٚمجٝم٤مد، ٓ سمٛمٕمٜمك اًم

 -ُمـ هذا إُمر٤مًمدقمقة وم ؛٤مًمًٜم٤من، وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٙمٚمٛم٦موسم٤مًمٜمٗم٘م٦م وسم

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، دقمقة إمم اهلل وإمم  يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٜمدٟم٤م هق أن ٟمٜمٔمر إمم ضمٝم٤مدٟم٤م هذا أنف دقمقةٌ  واًمذي

٠مطمٙم٤مم اهلل، وأن سمو ًمديـذا ا، وهتٞمٞمجٝمؿ قمغم أن يٚمتزُمقا اٞمفٚمٜم٤مس قمٚمًمًمديـ اهلل، ومحؾ  ٦مٌ رومٕموديٜمف، 
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أن  ؛أن يٙمقن قمٜمدٟم٤مجي٥م  عمٗمروضومٝمذا اعمٗمٝمقم هق ا ؛ ٌقا ذيٕم٦م اهلل وأن يًٕمقا ذم نٙمٞمٛمف وشمٓمٌٞم٘مف

 -ٟمٜمٔمر إمم ضمٝم٤مدٟم٤م أنف دقمقة إمم اهلل 

 صاؿنٛص: ٌٖ هب ع٢ً أسز إٕ نإ أخٛٙ ٗ اؾٝؿ َٓافشت٘؟ أسزط

صٚمٝمؿ ُمًٚمٛمقن، واعمرشمد ٓ دم٥م دقمقشمف ٥م، هؿ ُمـ ىمقُمٜم٤م وأجيٓ و: ٓ، هذا ُمًتح٥م، اٌغ١ز

ُمع  وهق ك يم٤مومر٤مأظم ٟمحـ دقم٤مة، وًمٜمٗمرض أن أنٜم٤م أصاًل، ًمٙمـ أن٤م أتٙمٚمؿ قمـ آؾمتح٤ٌمب، واعمًتحَي 

 ٤مرسُمٜم٤م ُم اح٤مذا ٓ شمٙمٚمٛمف وشمدقمقه إمم اهلل؟ وًمق أن يمؾ واطمدً  ؛إقمدا ، وأتٞمح٧م ًمؽ اًمٗمرص٦م أن شمٙمٚمٛمف

 ،دقمقة ؿمٗمٝمٞم٦م سم٤معمِم٤مومٝم٦م ؛وأهٚمف وأهؾ احلل وُمٕم٤مرومف اًمدقمقة ومٞمٛمـ طمقًمف ُمـ اًمٜم٤مس أىم٤مرسمف وأؿم٘م٤مؤه

 هل ُمـ أطمًـ وأىمقى وؾم٤مئؾ اًمدقمقة ىمٌؾ اًمٙمت٤مسم٦م-و

أّ َكتقض٠ ع٢ً طًب١  ؟اؿنٛص: ٌٖ ايزع٠ٛ بايٓغب١ يًُذاٖزٜٔ ٚادب١ ع٢ً نٌ أسز أسزط

 صايعًِ ؾك٘؟

اضم٥م وُمٜمٝم٤م ومٛمٜمٝم٤م و ؛: اًمدقمقة ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾاٌغ١ز

ًٓ ٓ يٕمرومقن أدا  اًمّمالة وٓ ي٘مٞمٛمقهن٤م صحٞمح٦م وٓ يقضمد أطمد يٕمٚمٛمٝمؿ  ؛ُمًتح٥م وم٢مذا رأج٧م أن٤مؾًم٤م ضمٝم٤م

 ٕمٚمٛمٝمؿ،ٞمتٕملم قمٚمٞمؽ أن شم٠ميت سمٛمـ ي؛ وم شمٕمرفٓ يمٜم٧َم إٓ أن٧م اعمتٕمٚمؿ ومٞمتٕملم قمٚمٞمؽ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ، وًمق 

جي٥م قمٚمٞمؽ و وم٠من٧م ُم١ًمول قمٚمٞمٝمؿ ذم أظمٓم٤مئٝمؿ ؛يمذًمؽ ذم أهشمؽ ون٧م رقم٤ميتؽ زوضم٦م وأوٓدو

اىمرأ قمٚمٞمٝمؿ يمت٥م اًمٗم٘مف واضمٕمٚمٝمؿ وم٘مٝم٤م ! أو اىمرأ قمٚمٞمٝمؿ أبقاب اًمٜمٙم٤مح واًمٓمال.  :شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ، ٓ أىمقل ًمؽ

اعٟم٤ًمن  قمغميمام ٟمتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ ومٛمٜمف اًمٕمٞمٜمل اًمقاضم٥م  ؛واًمٕمدد واًمٔمٝم٤مر واًمٜمٗم٘م٤مت!! هؿ ٓ  ت٤مضمقن هذا

 أن يٓمٚمٌف، وُمٜمف اعمًتح٥م-

ٓ سمد  ؛ُمٜمف ُم٤م هق واضم٥م وُمٜمف ُم٤م هق ُمًتح٥مل قمـ اعمٜمٙمر اًمدقمقة وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝم ويمذًمؽ

ومجٝم٤مدٟم٤م هذا هق ٟمٗمًف دقمقة  ؛ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف، ًمٙمـ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتحي أنٜم٤م دقم٤مة إمم اهلل 

طمتك ًمق مل ٟمتٙمٚمؿ وٓ يمٚمٛم٦م، أن٤م هذا ُم٘مّمقدي، ًمق ومرض أنٜم٤م ٓ ٟمتٙمٚمؿ أبًدا ٓ قمٜمدٟم٤م ُمٜم٤مسمر إقمالُمٞمف وٓ 

ضمٝم٤مدٟم٤م هذا دقمقة إمم اهلل، وًمٙمـ ٟمحـ ؛ وم٘مط ٟمج٤مهد وٟميب اًمٙمٗم٤مر ؛قا ومٞمتحدصمقا قمٜمدٟم٤م ُمِم٤ميخ خيرضم

ُمع هذا ٓ ٟمرى سمذًمؽ وم٘مط سمؾ ٟمدقمق إمم اهلل سم٤مًمٚم٤ًمن ُمع اًمرص٤مص٦م وٟمتٙمٚمؿ وٟمٙمت٥م وٟمرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت 

، وٟمٌلم ح٤مذا ٟمج٤مهد وٟمدقمق اًمٜم٤مس أن يٙمقٟمقا ُمٕمٜم٤م وأن يٕمقدوا ؛ ًمٜمٌلم شمقطمٞمد اهلل وٟمدقمق إمم اهلل 

سمديـ اهلل، وٟمقوح لؿ اًمتقطمٞمد واعيامن وٟمحثٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وٟمٜمٝم٤مهؿ  ا إمم اعؾمالم وأن يٚمتزُمق

قمـ وده وٟمٌلم لؿ حم٤مؾمـ اعؾمالم وٟمرهمٌٝمؿ ومٞمف وٟمٌلم لؿ زيػ اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًمٖمزو اًمث٘م٤مذم وٟمرد 



 
1608 

 

 

ًم٤ًمٟمٞم٦م ٟمحـ ٟمامرؾمٝم٤م ُمع  هلل هذه يمٚمٝم٤م دقمقة إمم ا ؛سم٤محلج٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وهمػمه٤موٟمرد قمٚمٞمف  فقم٤مديت

 اجلٝم٤مد-

اًم٘مت٤مل هق ٟمٗمًف دقمقة إمم اهلل، صمؿ ُمٕمف اًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م واًمٙمت٤مسمٞم٦م، صمؿ ُمٕمف أنقاع أظمرى ُمـ  ويمذًمؽ

اًمدقمقة ُمثؾ اعٟمٗم٤م. ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإقمامل اخلػمي٦م وآضمتامقمٞم٦م وٟمٍمة اًمٜم٤مس وظمدُمتٝمؿ ًمت٠مخٞمٗمٝمؿ قمغم 

أن ٟمٙمقن دائاًم  ؿاعمٝموٟمامرؾمٝم٤م ذم قمٛمٚمٜم٤م اجلٝم٤مدي،  ًمتلاهذه يمٚمٝم٤م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة  ؛اعؾمالم

 ُمًتِمٕمريـ أنٜم٤م دقم٤مة إمم اهلل-

ح٤م دظمؾ قمغم رؾمتؿ ىم٤مل ًمف: ُم٤م أنتؿ؟ ومل ي٘مؾ ُمـ أنتؿ! مل ي٠ًمل قمـ شمٕمٞملم  سمـ قم٤مُمر  رسمٕمل

 أؾمامئٝمؿ، ي٠ًمل قمـ ُم٤مهٞمتٝمؿ: ُم٤م هل طم٘مٞم٘متٙمؿ، ُم٤م هق يُمٜمٝمٙمؿ؟!

ٌَؾ اهلل ئمٝمر وهٜم٤م ، --شٟمحـ ىمقم اهلل اسمتٕمثٜم٤م»: ىم٤مل ، اؾمتِمٕم٤مر اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ ُمٌٕمقصمقن ُمـ ىِم

يٌٕم٨م اهلل لذه إُم٦م قمغم رأس يمؾ ُمئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ جيدد ل٤م وٟمحـ أجًْم٤م اهلل اسمتٕمثٜم٤م وهذا آسمتٕم٤مث هق سمٕم٨م )

(أُمر ديٜمٝم٤م
(1)

ؿ هنديٜمٝمؿ وي٠مُمرو ًمٚمٜم٤مسيٜمِمئ ظمٚمً٘م٤م ويٖمرس همرؾًم٤م ُمـ اًمٜم٤مس يّمٚمحقن  ٤مهلل وم ؛

أن اهلل سم٤مقمثٝمؿ، هذا  يًتِمٕمروناًمّمح٤مسم٦م وىمد يم٤من لؿ ديٜمٝمؿ،  نٜمٙمر وجيددوٕمروف ويٜمٝمقهنؿ قمـ اعمسم٤معم

 ُمٕمٜمًك ُمـ ُمٕم٤م  اًمٌٕم٨م-

ًٓ اًمتقطمٞمد,اهلل اسمتٕمثٜم٤م ًمٜمخرج اًمٕم٤ٌمد ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب اًمٕم٤ٌمد »: ىم٤مل ، وُمـ وٞمؼ ,أو

شاًمدٟمٞم٤م إمم ؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُمـ ضمقر إدي٤من إمم قمدل اعؾمالم
(2)

- 

ُمًتحييـ أهنؿ دقم٤مة إمم اهلل؛ ولذا يم٤من طمرصٝمؿ وشمِمقومٝمؿ وُمٞمٚمٝمؿ اًمٙمٌػم دائاًم أهنؿ  يم٤مٟمقا وم٘مد 

  [٧٧١مل قمٛمران: ] ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: ُيدظمٚمقا اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل ولذا ىم٤مًمقا ذم شمٗمًػم ىمقًمف 

                                      
 - ( وصححف إًم٤ٌم 622٧ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 شاًمردة واًمٗمتقح»وؾمٞمػ هق اسمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ص٤مطم٥م يمت٤مب  شرواه٤م ؾمٞمػ قمـ ؿمٞمقظمف»( وىم٤مل: 422، 42٧.  2شم٤مريخ اسمـ يمثػم )( 2)

د ؿمقاهد قمغم طمقادث ُمثٚمف، ُمع ُمع وضمق اهتٛمف و٤مقم٦م سم٤مًمقوع، ًمٙمـ ىمد ُيًت٠منس سمٛمثؾ هذا احلدي٨م ظم٤مص٦مً  وهق ُمؽموك احلدي٨م؛

 ؛ ذم شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هذا حمٚمف- ، وهق اًمراضمحقمت٤ٌمر أن اًمٕمٚمام  يت٤ًمحمقن ذم ٟم٘مؾ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤مإظمذ سم٤مٓ
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اَلؾِمِؾ ذِم َأقْمٜمَ »ىم٤مل أبق هريرة:   ً  ش٤مىِمِٝمْؿ، طَمت ك َيْدظُمُٚمقا ذِم اِعؾْماَلمِ ظَمػْمَ اًمٜم ٤مِس ًمِٚمٜم ٤مِس شَم٠ْمتُقَن ِاِْؿ ذِم اًم

واحلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري
(1)

- 

يم٤من قمٜمدهؿ دائاًم  ؛يم٤من اًمّمح٤مسم٦م وىمٞم٤مدات اعؾمالم وأئٛمتٝمؿ وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ وهٙمذا

ولذا ومٛمـ هم٤مي٤مت اجلٝم٤مد وُم٘م٤مصده  ؛اؾمتحْم٤مر أهنؿ دقم٤مة إمم اهلل، ُم٘مّمقدهؿ إول هق هداي٦م اخلٚمؼ

اهلل  ٞمدٟمدقمقهؿ إمم شمقطموٟمنمح لؿ اعؾمالم و اسمتٕمثٜم٤م وأُمرٟم٤م أن ٟمًٕمك ذم هداي٦م اخلٚمؼ ٤مهلل؛ ومهداي٦م اخلٚمؼ

ٌّدهؿ هلل و ٟمخرضمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمدة إرسم٤مب وأل٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وهذا و، ٟمٕم

 -يمٚمف ُمقضمقد ذم يمالم اًمّمح٤مسم٦م 

 لؿأن يٙمقن قم٤مُمؾ هداي٦م وهداي٦م اًمٜم٤مس، إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمداقمٞم٦م واعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هل  وم٤مًمقفمٞمٗم٦م

ٌّدهؿ ًمراؿ وُمقٓهؿ   -ويًتجٚمٌٝمؿ ًمديـ اهلل ويٕم

 ّمؾ قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس أطمٞم٤مًٟم٤م أن يٖمٚم٥م قمٚمٞمف إرادة ىمتؾ اًمٜم٤مس واًمتخٚمص ُمٜمٝمؿ، وهذا طمٞمٜمئذ  ىمدو

ومً  ئر ويم٤من هذا ُمع سمداي٦م آٟمحراف٤ميّمػم اٟمحرا طمتك وصٚمقا إمم  ؛، وضمز  ُمـ هذا طمّمؾ ذم اجلزا

حراف اًمٙمٌػم وص٤مروا شمٙمٗمػميلم وظمقارج ي٘متٚمقن اًمٜم٤مس ويٙمٗمرون اعمًٚمٛملم قمٛمقًُم٤م، ًمٙمـ ذم آٟم

ىمٌؾ هذا آٟمحراف وىمٌؾ أن يتْمح يم٤من هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمًٞمئ٦م اًمتل ٓطمٔمٜم٤مه٤م ُمـ  ٤متاًمٌداي

أطمٞم٤مًٟم٤م ًمدرضم٦م أهنؿ يٙمّٗمرون اًمِمخص ًمٞم٘متٚمقه! وًمدرضم٦م اًمتِمقف  قة واًمِمدة--سمٞمٜمٝم٤م فمٜمٝمؿ أهن٤م همٚم٦ٌم اًم٘مً

 ن:ي٘مقًمق ٛمٝمؿ،ًم٘متؾ سمٕمض اًمٜم٤مس ىمٌؾ أن هيتدوا! ومٌدل أن يٛمٜمحٝمؿ ومرص٦م أن هيتدوا أو خي٤مـمٌٝمؿ أو يٙمٚم

ومٝمذه ُمٗم٤مهٞمؿ ٓطمٔمٜم٤مه٤م وهل اٟمحراوم٤مت صمؿ سمٕمده شم١مدي إمم آٟمحراوم٤مت اًمٙمٌػمة  ؛ٟم٘متٚمٝمؿ ىمٌؾ أن يٗمٝمٛمقا 

 وشمٖمٚم٥م ًمق مل شمٕم٤مًم٩م-

داي٦م اًمٜم٤مس وهل أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أن يٙمقٟمقا ٟمحـ ومٜم٘مقل: إن ُم٘مّمدٟم٤م وهم٤ميتٜم٤م ُمـ اجلٝم٤مد هل ه أُم٤م

ٚمٞمس اعم٘مّمقد إول أن ٟم٘متٚمف! وم ؛يًٚمؿ اًمٙم٤مومر أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أن ٟم٘متٚمفوأن وأن ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ وٟم٘متٚمٝمؿ،  ايمٗم٤مرً 

ُمـ اًمٜم٤مس ٓ هيتدون ٓ ؾمٞمام ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وأنّم٤مرهؿ وضمٜمقدهؿ  ا اعم٘مّمقد أن هيتدي، وًمٙمـ ٕن يمثػمً 

ٓ سمد أن  [اًمٌ٘مرة] ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ :ومٝمٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًم٘مت٤مل ؛وضمٞمقؿمٝمؿ

؛ ٕهنؿ اظمتٚمٗمقا قمغم اًمتقطمٞمد، اظمتٚمٗمقا قمغم قم٤ٌمدة اهلل  ًمٙمـ  ،، و ّمؾ اجلدل ونّمؾ اًمدقمقةي٘متتٚمقا

                                      
 - (655١صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)



 
1610 

 

 

ومنَمع اهلل اًم٘مت٤مل، وهذا هق قمٜمقان واىمٕمٞم٦م هذا اًمديـ، صٗم٦م ؛ يمؾ اًمٜم٤مسأن يًتجٞم٥م ًمٚمدقمقة ٓ يٛمٙمـ 

ٝم٤م ؾمٞمد ىمٓم٥مواىمٕمٞم٦م ذم هذا اًمديـ شمٙمٚمؿ قمٚمٞم
(1)

ىمٕمٞم٦م ذم هذا اًمديـ» :واعمٗمٙمرون اعؾمالُمٞمقن  ومٝمذا  ؛شاًمقا

ًمٞمس جمرد وسمٛمٕمٜمك أنف يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف ويراقمل اًمقاىمع ويٕمرف يمٞمػ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ويٖمػمه  اًمديـ ديـ واىمٕمل  

 ومٝمذا ُمـ وٛمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل ٟمريد أن ٟمقوحٝم٤م- ؛ُمث٤مًمٞم٤مت وظمٞم٤مل

۞ 

: هداي٦م اخلٚمؼ وحم٤موًم٦م أن ٟم٠ميت اؿ إمم اعؾمالم ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، صمؿ مح٤مي٦م إؾم٤مؾمٞم٦م إومم هل اًمٖم٤مي٦م •

هذا اًمديـ واًمتقطمٞمد؛ ٕن اًمديـ ٓ  ٛمٞمف إٓ ؾمٞمػ، وهذا أجًْم٤م ضمز  ُمـ واىمٕمٞمتف أنف ديـ اًم٘مقة، وأُمر 

رضمؾ ـمٞم٥م ؛ ٤مًمٞم٤متديـ ُمثهق ًمٞمس وسم٢مقمداد اًم٘مقة وأن يٙمقن ًمف ضمٜمقد؛ ٕن اًمٜم٤مس ٓ ختْمع إٓ ًمٚم٘مقة، 

٤م  أؿمدا  ي٘متٚمقن و ٤مرسمقن هق ديـ ي٘مقم سمف رضم٤مل أىمقي ؛ سمؾويذه٥م، ُمًٙملم! ٓوٞماًل  ٤مالُمً ي٘مقل يم

 سم٤مًم٘مقة- أُمره نوذُ ويٜمٗم  

 ژ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ: ىمقًمف  ؛ٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرمن ذم قمدة مي٤متاعماجلٝم٤مد  هم٤مي٤متُمـ و •

ٜم٤مه٤م: طمتك ٓ يٙمقن هٜم٤مك قمدم اًمٙمقن هٜم٤م ُمٕم ژ چ ڃ ڃژ ، وطمتك، هذه ًمٚمٖم٤مي٦م  [12، إنٗم٤مل: ٧21اًمٌ٘مرة: ]

يمٗمر فم٤مهر ًمف ؾمٚمٓم٤من وىمقة وؿمقيم٦م سمحٞم٨م يٗمتـ اًمٜم٤مس، وًمٞمس اعم٘مّمقد قمدم وضمقد اًمٙمٗمر أصاًل؛ ٕن 

ر اًمٙمٗم٤مر قمغم ديٜمٝمؿ إذا دومٕمقا اجلزي٦م ًمٜم٤م ودظم طمتك ًمق سم٘مقا ذم ، وٚمقا ن٧م ذُمتٜم٤ماًمنميٕم٦م أضم٤مزت إىمرا

 ّمٚمح ًمٞمس دائاًم إٟمام هق ُم١مىم٧م-وقم٤مهدٟم٤مهؿ وإن يم٤من قمٝمد الدٟم٦م واًم ٜم٤مهؿأروٝمؿ وقم٤مهدوٟم٤م وم٠مُمّ 

 صَٔ أٌٖ ايهتاب ؾك٘؟ أّ ت٪خشت٪خش ست٢ َٔ ايهؿاص،  ; ٌٖاؿنٛص: بايٓغب١ يًذظ١ٜ أسزط

واخلالف  ،اخلالف ومٞمام ؾمقاهؿوُمـ اجلٛمٞمع، أهؾ اًمٙمت٤مب واعمجقس ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ،  ؛: ٓاٌغ١ز

ٙمـ اًمّمحٞمح أهن٤م شم١مظمذ ُمـ ، ًمأؿمد ذم ُمنميمل اًمٕمرب، وهؿ أن اٟمتٝمقا ًمٙمـ ُم٤م ؾمقاهؿ ٓ يزال ىم٤مئاًم 

 ؛اجلزي٦م ا قن٧م ذُم٦م اعمًٚمٛملم ويدومٕم ا قمغم ذيمٝمؿ ويدظمٚمق اي٘مروأن جيقز طمتك اعمنميملم  ؛اجلٛمٞمع

 اعمجقس واًمقصمٜمٞملم يٕمتؼمون أهؾ يمت٤مب قمغم إصح، واعم٠ًمخ٦م ظمالومٞم٦م-

                                      
  ٝم٤م(-وُم٤م ىمٌٚم 52(، هذا اًمديـ ًمًٞمد ىمٓم٥م )ص ٧١6اٟمٔمر: ظمّم٤مئص اًمتّمقر اعؾمالُمل، ومّمؾ: اًمقاىمٕمٞم٦م )ص ( ٧)
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     ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ژ :أهؿ ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد يمام قمؼم قمٜمٝم٤م ذم ؾمقريت اًمٌ٘مرة وإنٗم٤مل هذه

أن يٙمقن ديـ اهلل هق اًمٖم٤مًم٥م أي سمٛمٕمٜمك: اًمديٜمقٟم٦م يمٚمٝم٤م هلل،  [12إنٗم٤مل: ] ژ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹

ظمْمع ًمف اعم١مُمـ سم٢ميامٟمف، وظمْمع ًمف اًمٙم٤مومر سم٤مًمّمقًم٦م  ؛واًمٔم٤مهر وهق اعمٝمٞمٛمـ وهق اًمذي ختْمع ًمف اًمٜم٤مس

 واجلقًم٦م واًمًٚمٓم٤من، ظمْمع ًمف سمٛمٕمٜمك: يم٤من ن٧م أطمٙم٤مُمف وؾمٚمٓم٤مٟمف-

ُمٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م وأوـم٤مٟمٜم٤م واًمٜم٤مس، ىم٤مل نر :هم٤مي٤مت اجلٝم٤مد وُم٘م٤مصده أجًْم٤م وُمـ • ير أنٗمًٜم٤م وأىمقا

 :وم٤مًم٘مت٤مل ُمـ أضمؾ ؛ [١5اًمٜم٤ًم : ] ژ ڀ ڀ   ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ 

 ه١مٓ  اعمًتْمٕمٗملم ُم٘مّمد ُمنموع-

 واًم٘مت٤مل ُمـ أضمؾ رومع اًمٔمٚمؿ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م- •

٤ًٌم د شمٗمّمٞمٚمف ًمٙمـ هذه ُم٘م٤مص هل صحٞمح٦م ذم اجلٛمٚم٦م؛ ٘م٤مصد اًم٘مت٤مل اًمتل يٛمٙمـ أن شمذيمره٤ميمؾ ُم ومت٘مري

ٟمٍمة اعمٔمٚمقُملم،  ژ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹     ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ژ :ضمزئٞم٦م شمدظمؾ ن٧م اعم٘مّمد اًمٕم٤مم

 هذا داظمؾ ن٧م ذًمؽ اعم٘مّمد- --نرير اًمِمٕمقب اعمًتٕمٌدة اعمًتْمٕمٗم٦مو

إمم اهلل؛ ٕنف سمٛمجرد إفمٝم٤مر  ٤موم٤معمًٚمؿ يٗمؽمض أن يٙمقن داقمٞمً  اًمٙمالم قمـ اًمدقمقة إمم اهلل  أُم٤م

إن مل يٙمٚمٛمٝمؿ سم٤مخلٓم٤مب واًمدقمقة اًمِمٗمٝمٞم٦م وم٢مٟمف يدقمقهؿ إمم ديـ اهلل؛ إؾمالُمف ذم اًمٜم٤مس وىمٞم٤مُمف طمتك و

واعم٘م٤مم وشمٙمقن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م  وةٕنف يٓمٌؼ ديـ اهلل، ًمٙمـ اًمدقمقة شمٙمقن سم٤مًمٚم٤ًمن يمام شمٙمقن سم٤محل٤مل واًم٘مد

ومٞم٘م٤مل:  ؛وشمٙمقن سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمختٚمٗم٦م، وأؿمٝمر وؾمٞمٚم٦م هل اًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م وهل اًمتل يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس

 ي٘مّمدون اًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م-و --ومالن داقمٞم٦م

ومٝمذا شم٘مًٞمؿ اصٓمالطمل ٓ  ؛ُمرطمٚم٦م دقمقة، وأن ذم ُمرطمٚم٦م ضمٝم٤مدىم٤مل اًمٜم٤مس: ٟمحـ يمٜم٤م ذم  وم٢مذا

ُمِم٤مطم٦م ومٞمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ٟمٕمؿ ٟمحـ يمٜم٤م ذم ُمرطمٚم٦م دقمقة أي: أنٜم٤م مل ٟمٕمٚمـ اجلٝم٤مد سمٕمد وايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمدقمقة 

 حلربـ ضم٤م ت ُمرطمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمدأن٤م ا، وًمٙم,اجلدل واعمح٤مضم٦م ؛أي اًمدقمقة سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م,اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م وم٘مط 

وم٤مًمدقمقة ُمًتٛمرة، ًمٙمـ ٓ سم٠مس إن ىم٤مل اعٟم٤ًمن: هذه  واجلٝم٤مد ومٜمحـ ذم ُمرطمٚم٦م ضمٝم٤مد ودقمقة إمم اهلل 

ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة وهذه ُمرطمٚم٦م اجلٝم٤مد، ٓ ُمِم٤مطم٦م؛ ٕهن٤م شم٘مًٞمامت اصٓمالطمٞم٦م شمٜم٥ًم اعمرطمٚم٦م إمم أهؿ صٗم٦م 

ومٜمحـ ٟمًٛمل اًمٌم  سم٤مقمت٤ٌمر زاوي٦م  تٕمددة، اقمت٤ٌمرات ُمُمـ صٗم٤مهت٤م ٕن ٟم٦ًٌم إؿمٞم٤م  وشمًٛمٞم٤مهت٤م شمرضمع إمم

وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م اًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م وم٘مط،  همٚم٥موم٤معمرطمٚم٦م هذه  ؛ٟمٔمر ُمٕمٞمٜم٦م أو ٓطمٔمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم ومٜمًٌٜم٤مه إًمٞمف
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ُتٕمرف سمٛمرطمٚم٦م ومٜمًٛمٞمٝم٤م ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة، صمؿ سمدأن٤م احلرب واجلٝم٤مد ذم سمٚمد ُمـ اًمٌٚمدان وم ٞمٝم٤م طمرب؛وم

سمؾ ٟم٧ًٌم إمم أهمٚم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م أو أهؿ ُمٞمزة ُمـ ُمٞمزاهت٤م وهق  قمقةًمٞمس ومٞمٝم٤م د فومال يٕمٜمل ذًمؽ أن ؛اجلٝم٤مد

اجلٝم٤مد، وأن٤م ٓ أىمّمد أن شم٘مًٞمؿ اعمراطمؾ ومٞمف ضر أو ر ، ًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أن يٙمقن ذم ُمٗمٝمقُمٜم٤م أن اًمدقمقة 

ٌّدهؿ ًمراؿ   -ُمًتٛمرة، ٟمحـ دقم٤مة إمم اهلل ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم هدى اهلل، إمم ديـ اهلل، ٟمٕم

 صٌ نٌ رع٠ٛ شلا طضٜك١ َع١ٓٝ؟اؿنٛص: ٖ أسزط

ؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  إمم ٟمٗمس : يمؾ دقمقة ل٤م ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜمف ول٤م وم٘مٝمٝم٤م وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمٝم٤م يٓمقل، أص  اٌغ١ز

اًمدقمقة وُم٤م اًمذي شمدقمق إًمٞمف أن٧م ذم إؾم٤مس، وُم٤م شم٘مدم وُم٤م شم٠مظمر، صمؿ اًمداقمٞم٦م وصٗم٤مشمف، صمؿ اعمدقمقيـ 

 يٓمقل-وم٤مًمٙمالم ومٞمٝم٤م  ؛وأصٜم٤مومٝمؿ ويمٞمٗمٞم٦م خم٤مـم٦ٌم يمؾ ُمٜمٝمؿ

ومال يٕمٜمل  ؛أن شمًتحيوا دائاًم وٓ شمٜمًقا أنٙمؿ دقم٤مة إمم اهلل ,ج٤مهدةاعمٓم٤مئٗم٦م اًم٤م أهي,قمٚمٞمٙمؿ  ًمٙمـ

وم٘مط! ٓ، هق داقمٞمف  اأن إخ إذا يم٤من ُمـ اًمٞمٛمـ ُمثاًل أنف يم٤من هٜم٤مك داقمٞم٦م وقمٜمدُم٤م أتك إمم هٜم٤م أصٌح جم٤مهدً 

سمٛمجرد اًم٘مدوة؛ ولذا وسمٚم٤ًمٟمف إن أُمٙمـ، و ُمٙمـ،سمٙمت٤مسم٦م إن أ إمم اهلل أجٜمام يم٤من وطمّؾ، يدقمق إمم اهلل 

٤معمج٤مهديـ إذا دظمٚمقا ًمٚمجٌٝم٤مت جي٥م أن يًتحيوا هذا سم٤مخلّمقص ويٕمرومقا أهنؿ دقم٤مة ورؾمؾ إمم وم

ومٞمٙمقن طم٤ملؿ طم٤مل اًمداقمٞم٦م ُي٘متدى سمف وُيٜمٔمر إًمٞمف، يٛمثؾ  ؛أوئلؽ إىمقام ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ يدقمقهنؿ إمم اهلل

٤ٌمدشمف وصالشمف وظمِمققمف، وذم ؾمٛمتف وطمًـ شمٍمومف، داقمٞم٦م إمم قم ذماعؾمالم سم٠مظمالىمف وأدسمف ورزاٟمتف، و

وذم اعؾمالم، ومٝمذه ُمـ إؿمٞم٤م  اعمٝمٛم٦م  واًمرؾمقل  ،  ٌٌٝمؿ ذم اهلل اهلل يرسمط اًمٜم٤مس دائاًم سم٤مهلل 

 ن دائاًم-ويًتحيه٤م اعمج٤مهدأن اًمتل جي٥م 

اًمدقمقة إمم اهلل هل  ٟمحـ ٟمريمز قمغم ٟم٘م٤مط ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م، ؛اًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة أُم٤م

 وفمٞمٗم٦م إنٌٞم٤م ، ُمـ أقمٔمؿ اًمقفم٤مئػ-

 ڈ ڎ    ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ ژ: اًمٜم٤مس ئمـ أن ىمقل اهلل  سمٕمض

 !، وطم٥ًمهق اًمذي يٕمٓمل دروس وحم٤مضاتإمم اهلل أن اًمداقمٞم٦م  11ومّمٚم٧م:  ژ ڈ

دة هل ُمـ ٤مًمقؾمٞمٚم٦م إطمًـ، واًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهسمسم٠مي وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م،  ؛يٕمٜمل طمٞمثام يم٤من ﴾ڍ ڇ  ڇ﴿

ًٓ ذم هذه أي٦م؛ ٕهنؿ أسح اًمدقم٤مة إمم اهلل   -، وأطمًـ اًمدقم٤مة إمم اهلل أومم اًمٜم٤مس دظمق
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 ڇ ژ،  [٧25اًمٜمحؾ: ]ژ  ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ ژ:  وىم٤مل

 -[يقؾمػ] ژ گ گ  ک ک ک ک  ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ

ِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم يمت٤مب اًم قمٞمٚمٝم٤مٟمٌف هـ ٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمام ، و هذه أي٦م ُمٕم٤منٍ  ذم

ُمـ اًمٜم٤مس ًمق دقم٤م وم٢مٟمام يدقمق  ا وم٢من يمثػمً »: ﴾گ  ک ک ک ک  ڑ﴿ ىم٤مل ذم ىمقًمف  ؛شاًمتقطمٞمد»

شإمم ٟمٗمًف
(1)

  ک ک ک﴿صمؿ ىم٤مل:  ﴾ک  ڑ﴿ىم٤مل:  ؛وقمجز ٞم٥مهٜم٤م قمـ يمؾ موم٦م وقم ولذا ٟمزه اهلل  ،

 -ـ اًمنمكًمٙمـ شمٜمٌٞمف إمم ؿمدة اًمتؼمؤ ُم ؛ُمٕمٚمقم أنف ًمٞمس ُمـ اعمنميملمو ﴾گ

ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يدقمق إمم اهلل ويدقمق إمم  ؛ُمٜمٝم٤م ن٘مٞمؼ اعظمالص ذم اًمدقمقة إمم اهلل  ويًتٜمٌط

، ومٚمٞمٜمتٌف إمم هذا وٓ ٟمٗمًف؛ ًمٞمٜم٤مل ُم٘م٤مًُم٤م وُمٙم٤مٟم٦م! ومٚمٞمٜمتٌف اًمداقمل إمم اهلل واعمج٤مهد اًمذي هق داقمٞم٦م إمم اهلل

يدرب ٟمٗمًف ويقـمٜمٝم٤م ويِمد قمٚمٞمٝم٤م أٓ  أنقمٚمٞمف سمؾ  ؛وٓ اعمدحهؿ ة قمٜمد اًمٜم٤مس واعم٘م٤مم قمٜمدٔمقيٓمٚم٥م احل

ومال شمٌح٨م  -شمٌح٨م قمـ هذه اعم٤ًمئؾ، وسم٤مًمت٤مزم طمتك ذم اًمٜم٤مس يم٠من ي٘مقل: اًمٜم٤مس شم٘مقل قمكم يمذا ويمذا-

قمـ هذا؛ ٕنؽ ًمق شمٌٕمتف هٚمٙم٧م، ٓ شمٌح٨م قمٜمف هذه أطمًـ ـمري٘م٦م، أمِهْٚمف واشْمريمف يم٠منف همػم ُمقضمقد، ذم 

 ًٞمٗمًده إوم٤ًمًدا قمٔمٞماًم-وم ؛ن٤ماًمقؾمقاس قمغم اعٟمًهذا اًمٜم٤مس وُمدطمٝمؿ ًمق همٚم٥م 

ٌّد اًمٜم٤مس هلل ٕنف  وقمغم خيت٤مج اعٟم٤ًمن أن يًتحي قمٜمدُم٤م يدقمق إمم اهلل أنف يدقمق إمم اهلل طمً٘م٤م، يٕم

ٕن اهلل يمٚمٗمٜمل سمذًمؽ، ومٝمق قمٛمؾ  ؛وأن٤م أريد أن أنجق وأومٚمح سملم يدي اهلل ،شٟمٗمز ٟمٗمز» ذًمؽ هق:

٤ًٌم  ٌف اهلل وم٠من٤م ٤ًٌم أو ُمًتح  شمٕمٌٞمدأقمٛمٚمف وأزداد ُمـ اًمّم٤محل٤مت، واًمدقمقة ٕهن٤م  ص٤مًمح ؾمقا  يم٤من واضم

ٌّد اًمٜم٤مس هلل؟! وهق ٟمٗمًف قم٤مسمد، ًمذًمؽ ىم٤مل:    ک ک ک ﴿اًمٜم٤مس هلل، هؾ هٜم٤مك أومْمؾ قمٜمد اهلل هـ يٕم

 ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ ژ، ﴾گ

                                      
 (-6٧اعمجٞمد ذح يمت٥م اًمتقطمٞمد )ص  اٟمٔمر: ومتح ( ٧)
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ٞمؽ أن شمٙمقن وم٠من٧م أصاًل جي٥م قمٚم ؛أن٤م أول اعمًٚمٛملم، أول اعم١مُمٜملم :أن ي٘مقًمقا  إنٌٞم٤م أُمر اهلل 

اعمٝم٤مضمر ُمـ هجر واعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد ٟمٗمًف ذم ذات اهلل، : ),يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ,٤معمج٤مهد وم، ولذا ُمًٚماًم 

(ُم٤م هنك اهلل قمٜمف، واعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده
(1)

- 

قمٜمد اهلل؛ ٕنف جي٤مهد وهق وم٤مضمر وم٤مؾمؼ يٌح٨م قمـ  اٟمف ٓ يٙمقن جم٤مهدً ٢موإٓ وم، اجلٝم٤مد طم٘مٞم٘م٦مهل  هذه

قمٜمد اهلل وإن  اٞمٛمدطمف اًمٜم٤مس؛ ًمٞمٜم٤مل يمذا ويٓمٚم٥م ذيمًرا أو ؿمٝمرة ومٝمذا ٓ يٙمقن جم٤مهدً ًمٖمٚم٦ٌم واًمٔمٝمقر، واًم

ٕمذب يُ ىمد سمؾ  ؛ٓ يٜم٤مل ومْمؾ اجلٝم٤مدوهذا قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اعمج٤مهد،  ريوٟمج ا،يم٤من قمٜمدٟم٤م ذم اًمٔم٤مهر جم٤مهدً 

(أول ُمـ شمًٕمر اؿ اًمٜم٤مر) :اذا اجلٝم٤مد يمام ضم٤م  ذم طمدي٨م
(2)

 واًمٕم٤مومٞم٦م- ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق 

ًدا، حمٌقسًم٤م هلل  اجلٝم٤مد  ُمروًٞم٤م قمٜمد اهلل إذا ىمٞمد سمٙمقٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل- ؛طمتك يٙمقن هدوطًم٤م، ُمرا

 وًمٞم٧ًم إمم ٟمٗمًؽ- ،أهي٤م اًمداقمٞم٦م شإمم اهلل» وهذه

ذم »أي ذم ـمريؼ اهلل، ًمٙمـ اًمنميٕم٦م اظمت٤مرت  ؛اًمًٌٞمؾ: اًمٓمري٘م٦م ُمٕمٜمك يٕمٜمل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ وُم٤مذا

ذم قمٚمؿ اًمٌٞم٤من إذا أراد اًمٗمّمٞمح أو اًمٌٚمٞمغ شمرؾمٞمخ ر  ُمٕملم قمٜمد اًمٜم٤مس ي٠ميت  فٕنحلٙمٛم٦م سمالهمٞم٦م؛  شؾمٌٞمؾ

ٕن  شذم ؾمٌٞمؾ اهلل»اظمت٤مر  فًمٙمٜم ؛ذم ـمريؼ اهلل ًمٙم٤من ُمٕمروف اعمٕمٜمك :ومٝمق ًمق ىم٤مل ؛همػم اعمٕمت٤مدومٞمف سمٚمٗمظ 

٦م ، وًمٙمـ اًمنميٕم,هذه ـمريؼ، ُمررت ُمـ اًمٓمريؼ، ضم٤م  ُمـ اًمٓمريؼ,شمذيمر دائاًم  ٦مٌتذًماًمٓمريؼ يمٚمٛم٦م ُم

ًمٙمـ ُمع همٚم٦ٌم آؾمتٕمامل  ؛أظمذت يمٚمٛم٦م اًمًٌٞمؾ؛ طمتك شمٙمقن يمٚمٛم٦م ل٤م ُمٕمٜمك واطمؽمام هٞمز وؿم٤مدة ًمالٟمت٤ٌمه

 : وضمف اهلل-ىم٤مل مل يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ًمف: ُم٤م ُمٕمٜمك ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟

ومّم٤مر هذا هق اعمٕمٜمك  ؛أقمٓمٞمؽ ؿمٞمًئ٤م سمال ُم٘م٤مسمؾ ًمقضمف اهلل  ؛ضم٤م  سم٤معمٕمٜمك اعو٤مزم وم٘مط ومٝمق

 ﴾ذم ؾمٌٞمؾ اهلل﴿ٟمجد أن ُمٕمٜمك ذي أرادشمف اًمنميٕم٦م وهق اًمّمحٞمح، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمدىمؼ آصٓمالطمل اًم

 أي: ذم ـمريؼ اهلل-

                                      
ُمـ  اعمج٤مهدمل ٟم٘مػ قمغم هذا احلدي٨م هٙمذا سمتامُمف ذم يمت٥م اًمًٜم٦م اعمًٜمَدة؛ سمؾ ورد ُمٗمرىم٤م ذم ُمقاوٕمف، وسمٞم٤من ذًمؽ يم٤مًمت٤مزم: أُم٤م ًمٗمظ ) (٧)

وم٘مد ورد ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري --( ُمـ هجر اعمٝم٤مضمر، وًمٗمظ: )( وصححف إًم٤ٌم ٧4٧2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )--( وم٘مد ورد ذم: ضم٤مهد

 -(6١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )46١4، ٧٧--( وم٘مد ورد ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري )ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمؿ(، وًمٗمظ: )4666، 46١4)

 ( سمٜمحقه-٧2١٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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سم٤مًمتخٗمٞمػ وًمٞم٧ًم سم٤مًمتِمديد، سمٕمض اًمٜم٤مس يمٚمٛم٦م طم٤موَم٦م , ؛ت٤منـمريؼ اهلل ًمف طم٤مومَ هق ـمريؼ اهلل؟  ُم٤م

 :ومه٤م ًمٓمريؼ شمٕمٜمل: طم٤مؿمٞمتف أو طمده،٦م ا، طم٤مومَ ,وهذا ُمـ إظمٓم٤م  اًمِم٤مئٕم٦مسم٤مًمتِمديد ٦م ي٘مقل طم٤موم  

 اعظمالص واعمت٤مسمٕم٦م-

 هق ُم٤م اؿمتٝمر قمٜمد اًمٜم٤مس- :اعظمالص ,٧

وم٘مً  أي :اهلل ؾمٌٞمؾ ,2  ٤موضمف اهلل، وٓ ؿمؽ أنف صحٞمح، ًمٙمـ يْم٤مف إًمٞمف أنف ٓ سمد أن يٙمقن ُمقا

ًَ وًمٚمنميٕم٦م، اٟمتٌف لذا اًم٘مٞمد   ف-ٓ شمٜم

هذا ًمٞمس  جي٤مهد وقمٜمده إظمالص وهق ي٘متؾ ذم اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ، هؾ هذا ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ رضمؾ

 ؛ ٕنف قمغم همػم ذيٕم٦م اهلل-اضمٝم٤مدً 

 ؛شؾمٌل»، وي٠مظمذ سمٜم٤مت اًمٜم٤مس ويز  وي٘مقل شهمٜمٞمٛم٦م»ضم٤م  ي٠مظمذ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ وي٘مقل  ًمق

سمٕمض هذه أن شمقضمد ٛمٙمـ وُمـ اعم، ٤مٓ يٙمقن خمٚمًّم أنف ومٝمذا جمرم، وًمق ومروٜم٤م أنف خمٚمص ُمع أن اًمٖم٤مًم٥م 

ويريدون وضمف اهلل إمم طمٍد ُم٤م، ًمٙمٜمٝمؿ وىمٕمقا ذم ظمٚمؾ ومٗمٞمٝمؿ اعظمالص واًمٕم٤ٌمدة  ؛اًمّمقر ذم اخلقارج

وسمٜم٤م  قمغم ذًمؽ اؾمتحٚمقا دُم٤م هؿ وأُمقالؿ وأقمراوٝمؿ ومٝمذا ٓ يٙمقن ذم ؾمٌٞمؾ  ،ًمٜم٤مسومٙمري يمٗمروا سمف ا

 اهلل؛ ٕنف وم٘مد ذط اعمت٤مسمٕم٦م-

وم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م»اعمت٤مسمٕم٦م يٕمؼم قمٜمف سما ذط وم٘م٦م ًمٚمًٜم٦م أو اشم٤ٌمع»، وسمٕمض اًمٜم٤مس يٕمؼم قمٜمف سماشاعمقا  اعمقا

 دىمؼ سم٤معمٕم٤م  واحل٘م٤مئؼ-سمؾ اًمتٕمٌػم قمـ ر  واطمد، ٓ شمْمٞمؼ ٟمٗمًؽ سم٤مًمتٕمٌػمات وإًمٗم٤مظ،  ؛شاًمًٜم٦م

وم٘م٦م ومً٘م٤م ًمٚمِم٤مرعيٕمٜمل أنف  ًمٚمنمع اعمقا قمغم سمّمػمة واهلل، ُمـ قمغم ذيٕم٦م  ؛ٓ سمد أن يٙمقن ضمٝم٤مدك ُمقا

ئر، ًمق ومرض أن  اجلزا وقمغم هدى ُمـ اهلل، وإٓ نقل اعمج٤مهدون إمم قمّم٤مسم٦م جمرُم٦م وهذا اًمذي طمّمؾ ذم

 -!-٤مإظمالًص قمٜمدهؿ 

أن شمٙمقن  ؛، أن يٙمقن ُمرادك هق إقمال  يمٚمٛم٦م اهللاعظمالصاًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ندد ؾمٌٞمؾ اهلل هل:  واحل٤موم٦م

وهذا  ؛أن شمريض اهلل وشمٜمجق وشمٗمرح وشمٗمقز سملم يدي اهلل وأن نّٙمؿ ديـ اهلل، ويمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، 

هلل أُمر  اذا وأظم٤مف إن ىمٕمدت أن يٕمذسمٜمل اهلل، ومٝمذا ُم٤م وم٠من٤م أضم٤مهد ٕن ا ؛هق اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 دومٕمٜمل ًمٚمجٝم٤مد-
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 واضم٥م قمكم اجلٝم٤مد، يمٞمػ ٟم٘مٕمد قمـ اجلٝم٤مد؟ ٓ يرى قمٜم٤م اهلل! اهلل  أتٞم٧م ًمٚمجٝم٤مد ي٤م ومالن؟ ح٤مذا

 يٕمذسمٜم٤م ويٕم٤مىمٌٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، طمرام، هذا هق اًمذي دومٕمٜمل-

أهنْمف وضم٤م  سمف ًمٚمجٝم٤مد إٓ ٕنف خي٤مف اهلل وهق ُمتٌع  ُم٤م ي٘مقًمف اعمج٤مهد وهذا هق اعظمالص؛ ُم٤م هذا

واطمدة، هل: إرادة وضمف اهلل، هذا  ٕم٤منٍ هذه يمٚمٝم٤م ُم ؛ُٕمر اهلل، يريد أن يريض اهلل وظم٤مئػ ُمـ قم٘م٤مب اهلل

! أو يمٚمٛم٦م و٤مقمتف أو ٤مهق اعظمالص أن يريد إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل، ٓ أن جي٤مهد ًمتٙمقن يمٚمٛمتف هق هل اًمٕمٚمٞم

 ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م-سمؾ ٓ، ُمِم٤مخيف هل اًمٕمٚمٞم٤م!! 

 وطمٙمٛمف- فهل: ديٜمف وذقم اهلل ويمٚمٛم٦م

 : ذم ـمريؼ اهلل-ؾمٌٞمؾ اهلل ذم

ًدا سمف وضمٝمف وـمريؼ ومً٘م٤م ًمنميٕمتف ُمرا هذا  ؛اهلل هق هذا، ٓ يٙمقن ؿمٞمًئ٤م ُمـ ـمريؼ اهلل إٓ أن يٙمقن ُمقا

 ا ٓ يٙمقن-ذه همػموهق ـمريؼ اهلل، 

ومً٘م٤م ًمنميٕمتف، مه٤م احل٤مومت٤من اعمحددشم٤من ًمٓمريؼ ا هذان هلل، يمٞمػ شمٕمرف ـمريؼ اهلل؟ أن يٙمقن ُمقا

ه ًمٞمس سمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ًدا سمف وضمٝمف وم٘مط، وُم٤م ؾمقا سم٠مُمػم ، أو ؾمٛمقه اًمق ؾمامه اًمٜم٤مس ضمٝم٤مدً طمتك وُمرا

 ٓوًمٞمس ًمف ومْمؾ اجلٝم٤مد و اإن وم٘مد إطمداه٤م ومٝمق قمٜمد اهلل ًمٞمس جم٤مهدً  اعمج٤مهديـ وسمٓمؾ اعمج٤مهديـ!

ذم  ُمـ اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـوٓ هق  ،ف اهلل ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وقمّٔمؿ ؿم٠منفيٕمتؼم هق اعمٛمدوح اًمذي ُمدطم

 ، إذا وم٘مد أطمد اًمنمـملم أو يمٚمٞمٝمام-ر 

 اذا اًم٘مدر- ٟمٙمتٗمل
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ل اًمًٞم٤م ؛ضمٞمدةذم طم٤مًم٦م أُمتٜم٤م ًمٞم٧ًم  يم٤مٟم٧م ومٞمف ٟمحـ ُوضمدٟم٤م ذم قمٍمٍ أهي٤م اعظمقة:   ،ؾمٞم٦مإطمقا

اشمٗمؼ  ذم إُم٦م اًمٞمقم؛ آىمتّم٤مدي٦م، واًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٗمٙمري٦م، واًمديٜمٞم٦م ٓ ؿمؽ سم٠مهن٤م ؾمٞمئ٦موآضمتامقمٞم٦م، و

أن قمٍمٟم٤م هذا اًمذي ٟمحـ  ؛قمغم هذااًمٜم٤مس يمؾ اعمّمٚمحقن واًمٕمٚمام  واعمٗمٙمرون واعمٖمػمون واًمثقريقن و

واٟمحٓم٤مط ؿمديد ضمًدا ضمًدا  ذم اٟمحدارو ؛إُم٦م ؾمٞمئ٦م ٦مطم٤مًمأن و ,رسمام وهذا ُمـ ُمدة ىمرٟملم أو صمالصم٦م,ومٞمف 

:  ؛أضمزا  يمٌػمة ضمًدا ُمـ دي٤مرٟم٤م  تٚمقنو همٚمٌقٟم٤مقمغم وٞمع اعمًتقي٤مت، اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم  ًٓ أووحٝم٤م ُمث٤م

سم٘م٤مقًم٤م   تٚمقن، واًمٜمّم٤مرى  تٚمقهن٤م واًمٞمٝمقد أظمس ظمٚمؼ اهلل  ،ومٚمًٓملم ُمٜمذ ؾمتلم قم٤مًُم٤م وهل حمتٚم٦م

ل أُمريٙم٤م وهمػمه٤م، وىمٌٚمٝم٤م قمّمقر آؾمتٕمامر اطمتالذم هذا اًمقىم٧م: أظمرى ذىًم٤م وهمرسًم٤م وهٙمذا، وأن 

اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمٖمزو اًمٗمٙمري  ؛اعٟمجٚمٞمزي واًمٗمرٟمز وهٙمذا، همػم اًمًٞمٓمرة إظمرى

أنٔمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم  ُمـ اٟمحٓم٤مط ديٜمل ؛واًمٖمزو اًمث٘م٤مذم واًمٖمزو إظمالىمل واًمدُم٤مر اًمٕمٔمٞمؿ احل٤مصؾ ذم إُم٦م

 ,إن ؿم٤م  اهلل,ًمقٓ أهن٤م وم٘مط أُم٦م اعؾمالم، واحلٛمد هلل وٝمقره٤م إُم٦م طم٤مًمتٝم٤م يرصمك ل٤م و --وهمػمه٤م

 ُمًٚمٛمقن واحلٛمد هلل ُمع يمثرة اًمٙمٗم٤مر وُمع يمثرة اًمزٟم٤مدىم٦م أجًْم٤م اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مًمديـ و ٤مرسمقن اهلل 

 ،وأُمث٤ملؿ وهمػمهؿ يمثػميـ أجًْم٤م ُمٌثقصملم ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ,ه١مٓ  اًمٕمٚمامٟمٞملم,ورؾمقًمف وديٜمف ُمـ اعمتٕمٚمٛمٜملم 

م واًمٕم٤مديلم ُم٤م زاًمقا ذم دائرة اعؾمالم واحلٛمد هلل ُمـ حلٛمد هلل سم٤مىمل وٝمرة اعمًٚمٛملم وًمٙمـ ا اًمٜم٤مس اًمٕمقا

ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس حم٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة وصقم رُمْم٤من وأريم٤من اعؾمالم  ٌقن اهلل  ؛حم٤مومٔملم قمغم اًمديـ

عمجتٛمٕم٤مت قمغم اظمتالف هذا ذم ا همػمه،ورؾمقًمف و ٌقن اعؾمالم وإن يمثر ومٞمٝمؿ اجلٝمؾ وإن يمثر ومٞمٝمؿ 

ـمًٌٕم٤م شمقضمد جمتٛمٕم٤مت أومْمؾ ُمـ جمتٛمٕم٤مت ًمق ذه٧ٌم ُمثاًل ًمٌٕمض اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ، واعمختٚمٗم٦م
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أطمًـ ُمثاًل ُمـ جمتٛمٕم٤مت اًمٕمرا. وؾمقري٤م وًمٌٜم٤من ؛ ومٝمل ُمثؾ اًمًٕمقدي٦م واخلٚمٞم٩م أو اًمًقدانحم٤مومٔم٦م يمثػمة 

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,وُمٍم وؿمامل أومري٘مٞم٤م 

م  ويمثرة ؾم٥م اًمديـ  ،اعمح٤مومٔم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمًدا ،وٕمٞمػ ضمًدا أو أصاًل ًمق ذه٧ٌم ًمتقٟمس ُمثاًل دمد آًمتزا

 -دمده هٜم٤مك ويمثرة اًمٙمٗمر قمٚمٜم٤ًم وهمػمه٤م وؾم٥م اًمرب 

ًمٙمـ اعمٝمؿ هق أن  ؛خيتٚمػ ُمـ سمٚمد إمم سمٚمدوهذا ذم ؾمقري٤م يمذًمؽ، وذم ًمٌٜم٤من أجًْم٤م يمثػم ضمًدا هذا، و

وٓ رؾمقًمف وٓ  ريض اهلل أبًدا، ٓ ي ااًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م ُمتٗم٘م٦م قمغم أن طم٤مل إُم٦م طم٤مل ٓ يريض أطمدً 

 اعم١مُمٜملم وٓ يريض أي إٟم٤ًمن ص٤مًمح-

ًمثالصملم ؾمٜم٦م إظمػمة أو اًمٕمنميـ أو ا,ذم اعمدة إظمػمة  اهلل وم٘مٞمض  ؛واعمّمٚمحقن دائاًم يتجددون

, وم٤معظمقان اعمًٚمٛمقن ُمٜمذ ؾمٜم٦م ؾمٌٕم٦م وقمنميـىمٞم ض اهلل جمدديـ يّمٚمحقن أُمر هذه إُم٦م؛  ,طمتك أيمثر

اخلٛمًلم ؾمٜم٦م إظمػمة ىمٞمض ومٗمل هذه  ؛شاعظمقان اعمًٚمٛمقن»ُم١مؾمس شمٜمٔمٞمؿ هق ٌٜم٤م وطمًـ اًم ,م٧22١

د ووٝمرة ٓ سم٠مس ا٤م ـمٞم٦ٌم وـمقائػ ـمٞم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤مس اعمٚمتزُملم اًمذيـ  اهلل  و٤مقم٤مت وجمٛمققم٤مت وأومرا

ُمٜمٝمؿ قمٚمام  وأئٛم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ اعمِم٤ميخ ودقم٤مة وُمٗمٙمرون وُمٜمٝمؿ أن٤مس ُمث٘مٗمقن  ؛احلٛمد هللواًْمتزُمقا سم٤مًمديـ 

وٝمرة ٓ سم٠مس ا٤م ـمٞم٦ٌم ُمـ اًمِم٤ٌمب وُمـ اًمرضم٤مل وُمـ اًمٜم٤ًم  اًمذيـ اًْمتزُمقا اذا اًمديـ وص٤مرت وُمٜمٝمؿ 

هٜم٤مك قمقدة ًمٚمديـ هذه يمٚمٝم٤م ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مت و٤مقم٦م ُمـ اًمرضم٤مل إومذاذ اًمذيـ أثروا ذم هذه احلريم٦م 

وُمٜمٝمؿ ىمٌٚمف  ُمٜمٝمؿ طمًـ اًمٌٜم٤م ؛اؿ اًمديـ ذم هذه اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة اعؾمالُمٞم٦م وهؿ اًمذيـ ضمّدد اهلل 

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ودقمقشمف اعم٤ٌمريم٦م وأئٛم٦م اًمدقمقة وقمٚمامئٝم٤م وؾمالًمتٝمؿ وُمٜمٝم٤م قمٚمام  ُمتٗمرىمقن 

ئر وو٤مقم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ ذم ًمٞمٌٞم٤م وذم  ؛ذم اًمٌالد اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سمـ سم٤مديس وسمِمػم اعسمراهٞمٛمل ذم اجلزا

هؿ و٤مقم٦م ٓ سم٠مس ا٤م يمٚمٝمؿ ضمٝمقدهؿ شمقٟمس، وذم اعمٖمرب اًمِمٞمخ ـم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وهمػم

ٌ ٧م، طمًـ اًمٌٜم٤م واعظمقان اعمًٚمٛملم ٟمِم١موا ذم ُمٍم وأؾمًقا شم٠مؾمٞم٤ًمت ضمٞمدة واٟمٓمٚم٘مقا ذم اًمدقمقة  ص

ويم٤مٟم٧م لؿ ضمٝمقد ُمِمٙمقرة ضمًدا وـمٞم٦ٌم، وو٤مقم٤مت اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ ذم الٜمد، وذم سمالد اًمٕمجؿ وهمػمه٤م، 

جمٝمقد وقم٤مُمؾ سمنمي،  ٤ميمٚمٝم ؛وأص٤مسمقا إص٤مسم٤متيمٚمٝمؿ ضمٝمقدهؿ ُمِمٙمقرة أظمٓم١موا أظمٓم٤م   --ذم يمؾ ُمٙم٤من



1619  

  

ه١مٓ  ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ أهؾ اًمّمالح وُمـ أهؾ اخلػم وُمـ أهؾ اًمٖمػمة قمغم اعؾمالم  ,احلٛمد هللو,وًمٙمـ 

 -ٕم٤مسمدون هلل اًماعمريديـ ًمٜمٍمة اًمديـ 

ىمٞمض ًمألُم٦م و٤مقم٤مت ُمـ اًمٕمٚمام   ، ًمٙمـ اعم٘مّمقد أن اهلل ٓطمً٘م٤مي٠ميت وم٤مًمٜم٘مد  ؛أُم٤م إظمٓم٤م  وهمػمه٤م

ي وضم٤م  ؾمٞمد ىمٓم٥م وأبق دؾ اًمٗمٙمر، وضم٤م  سمٕمدهؿ اعمقدواعمِم٤ميخ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م وأهو

احلًـ اًمٜمدوي وه١مٓ  ُمٗمٙمرون وو٤مقم٦م ُمـ أهؾ صٞم٤مهم٦م اًمٗمٙمر اعؾمالُمل وأبدقمقا ذم هذا اًم٤ٌمب، وهؿ 

ٕم٦م ويم٤من ًمٞمًقا ُمتخّمّملم ذم اًمٗم٘مف سم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل وًمٙمٜمٝمؿ شمٜمقروا ودرؾمقا اًمٗم٘مف ودرؾمقا قمٚمقم اًمنمي

ٟم٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽمسمقي٦م وهمػمه٤م ورد قم٤مدي٦م اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٖمزو اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم  اهتامُمٝمؿ أيمثر ر  سم٤مجلقا

وريمزوا قمغم اعم٤ًمئؾ اًمتل هتؿ هذا اًمٕمٍم  ،وذح اعؾمالم وحم٤مؾمٜمف وومٚمًٗم٦م اعؾمالم ذم اعم٤ًمئؾ يمٚمٝم٤م

ديث٦م واًمٖمزو اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري ُمـ واسمتكم ا٤م هذا اًمٕمٍم ُمثؾ ُم٠ًمخ٦م احل٤ميمٛمٞم٦م وُم٠ًمخ٦م هذه إنٔمٛم٦م احل

أؾم٠مل اهلل  --أئٛم٦م ذم هذا اًمِم٠من ؛ُمٜمٝمؿ ؾمٞمد ىمٓم٥م ٓ ؾمٞمام ,ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ,اًمٖمرب وهمػمه٤م، ومٙم٤مٟمقا 

 - أن جيزهيؿ قمٜم٤م وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػم اجلزا 

ـّ  ؛وم٤معم٘مّمقد ٚمٛمٜم٤م يمٜم٤م ُمـ أت٤ٌمع ه١مٓ  وشمٕم ٤مأن   ,ٟمحـ اًمنم ٦م اعمقضمقدة أن,قمٚمٞمٜم٤م اهلل احلٛمد هلل، ُم

ن٤م يمت٤مسم٤مهتؿ وأظمذٟم٤م هذه اًمٕمٚمقم وشمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م واٟمْمٛمٛمٜم٤م إمم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اعم٤ٌمريم٦م، ـم٤مئٗم٦م اًمّمحقة  ُمٜمٝمؿ وىمرأ

ـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م شاًمدقمقة واجلٝم٤مد»اعؾمالُمٞم٦م وـم٤مئٗم٦م مَحٚم٦م اعؾمالم ومحٚم٦م هّؿ اعؾمالم ذم هذا اًمٕمٍم  ، وُم

ُم٘مؾ سملم يمٚمٝمؿ جمتٛمٕملم ومٜمحـ طمًٜم٦م ُمـ طمًٜم٤مت أوئلؽ  ؛أجًْم٤م سم٤مجلٝم٤مد أيمثر وأيمثر ظمّمقصٞم٦م

 وُمًتٙمثر-

ُٕم٦م وإقم٤مدة أجم٤مده٤م اًمْمخؿ اًمذي هق قمٛمؾ عقم٤مدة إطمٞم٤م  ًمٙمـ ٓطمٔمٜم٤م ذم هذا اًمٕمٛمؾ اًمٙمٌػم ا

ُمتٝم٤م وإقم٤مدة هٞمٛمٜم٦م و هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمٌػمة  ؛طم٤ميمٛمٞم٦م وهمٚم٦ٌم وفمٝمقر وهٞمٛمٜم٦م اًمديـوإقم٤مدة قمزهت٤م ويمرا

اًمذي هق: أُم٦م ُمٜمٝم٤مرة ذم هم٤مي٦م  ووخٛم٦م ضمًدا وهل أيمؼم قمٛمؾ هٙمـ أن يامرؾمف اعٟم٤ًمن ذم إرض،

أهي٤م اعمج٤مهد وأهي٤م اًمداقمٞم٦م وي٤م ـم٤مئٗم٦م اعمج٤مهديـ واًمدقم٤مة ي٤م أهي٤م ,آهنٞم٤مر وذم هم٤مي٦م آٟمحٓم٤مط ومت٠ميت أن٧م 

شم٠متقا ًمتٕم٤مودوا سمٜم٤م ه٤م ُمـ ضمديد؟! هذه ُمٝمٛم٦م صٕم٦ٌم ضمًدا ذم هم٤مي٦م اًمققمقرة واًمّمٕمقسم٦م  ,اًمِم٤ٌمب إـمٝم٤مر

ـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وذم هم٤مي٦م اًمدىم٦م وذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة، ُم ١ًموًمٞم٦م وخٛم٦م وضمًٞمٛم٦م ضمًدا ضمًدا، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م أتٞمٜم٤م ُم

اذا ورأجٜم٤م يمام رأى اجلٞمؾ اًمذي ىمٌٚمٜم٤م رأجٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ آظمتالوم٤مت ذم هذا اخلْمؿ اًمٙمٌػم، وآظمتالوم٤مت 
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ام ىمٚمٜم٤م سم٠من اًمٜم٤مس ُمتٗم٘م٦م قمغم أن اًمقاىمع ٓ يريض أطمًدا وجي٥م أن يتٖمػم، يمُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٖمٞمػم، 

يمٞمػ ٟمٖمػمه؟ أن٤مس ضم٤م ت وىم٤مًم٧م: اًمتٖمٞمػم سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، واًمٜم٤مس إذا شمٕمٚمٛم٧م ووم٘مٝم٧م شمٙمقن  وًمٙمـ

زوا قمغم اًمٕمٚمؿ وأظمرضمقا ؿمٕم٤مرات وومٕمٚمقا أؿمٞم٤م  وقمٜمدهؿ أجًْم٤م ضمٝمقد ُمِمٙمقرة وأؿمٝمرهؿ ؛ص٤محل٦م  :ومريم 

 وهمػمه٤م- شاًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م»اًمتٞم٤مر اًمًٚمٗمل اًمذي أظمذ ؿمٕم٤مر 

ومٝمق ُمـ وٛمـ إن٤مس اًمذيـ  ؛أجًْم٤ماعمٕمرووم٦م  ، وًمف ضمٝمقدهاًمِمٞمخ إًم٤ٌم  ُمثاًل وٟمٛمقذضمف اعمِمٝمقر

ضمٝمقدهؿ ُمِمٙمقرة، وىمٌٚمف ـمًٌٕم٤م و٤مقم٤مت يمٌػمة ُمـ اًمٕمٚمام  ُمٜمٝمؿ أمحد ؿم٤ميمر ذم ُمٍم وحمٛمد وم١ماد قمٌد 

 اًم٤ٌمىمل وُمٜمٝمؿ رؿمٞمد رو٤م وهمػمهؿ ُمـ اجلامقم٦م اًمذيـ ؾمٌ٘مقهؿ ذم ُمٍم وهمػمهؿ يمثػمون-

ه١مٓ  اًمٓمٌ٘م٦م اًمذيـ ىمٌؾ اعمِم٤ميخ إظمػميـ، صمؿ  --ٝمؿوذم اًمِم٤مم جمٛمققم٦م، وو٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ىمٌٚم

ُمتٗمرىمقن  ؛ضم٤م ت اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل سمٕمد اًمِمٞمخ إًم٤ٌم  ُمـ ُمِم٤ميخ اجلزيرة وُمِم٤ميخ مظمريـ ُمـ ُمٍم وهمػمه٤م

 ُمِمٙمقرة- ذم أُم٤ميمـ يمثػمة، ه١مٓ  وٞمًٕم٤م لؿ ضمٝمقدٌ 

ت ذم  ،وًمٙمـ ٟمحـ ٟمٜمٔمر إمم أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٖمٞمػم ئؼ اًمتٖمٞمػم اًمتل أثر  إُم٦م، ضم٤م  أن٤مس ُمـ وُمٜم٤مه٩م وـمرا

 ا ُمٕمٞمٜم٦م وشم٠مؾمٞم٤ًمت وومٙمرً  ٤موقمٛمٚمقا و٤مقم٦م وقمٛمٚمقا ٟم٘م٤مـمً  ,وشمٕمٚمٛمقن أنتؿ ـمري٘متٝمؿ, شو٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ»

 هذا هق ـمريؼ اًمتٖمٞمػم- :وىم٤مًمقا  ،وؾم٤مروا قمٚمٞمف ٤موُمٜمٝمجً 

٘م٤مومًٞم٤م وومٙمرًي٤م وُمٜمٝمجًٞم٤م وقمٜمدهؿ سمرٟم٤مجمٝمؿ اًمذي هق ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ضمًدا صم شنقاعظمقان اعمًٚمٛم»  ضم٤م

هٜم٤مك أظمٓم٤م  يمثػمة ضمًدا ومٞمٝم٤م  ، وًمٙمـ ٓ ؿمؽ سم٠منو٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ أيمؼم وأقمر. اجلامقم٤مت، وهل ووم٘مٝمًٞم٤م

وشمرايمٛم٧م هذه إظمٓم٤م  ُمع اًمت٤مريخ وًمألؾمػ ُم٤م صٚمح٧م يمثػم ُمـ إظمٓم٤م  ومٌدأ اًمؽمايمؿ وسمدأت 

آهنٞم٤مرات طمتك وصٚم٧م إمم أطمقال ؾمٞمئ٦م ضمًدا وهل و٤مقم٦م ومٞمٝم٤م اخلػم وومٞمٝم٤م اًمنم، وًمٙمـ ٓ ؿمؽ سم٠من 

 وأن طم٤مل٤م يرصمك ًمف- ،ٗمٝم٤م سم٤مجلٛمٚم٦م ُمقىمػ د  ضمًداُمقىم

اًمذيـ ي٘مقًمقن أن ـمريؼ  شاًمتٕمٛمػميلم»واجلامقم٦م  ششمقطمٞمد اًمديـ ظم٤من» ؛وضم٤م ت و٤مقم٤مت سملم ذًمؽ

ُمتٝم٤م هل ـمريؼ أن هنتؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وٟمٖم ٚم٥م اًمٖمرب اًمٕمقدة إمم قمزة إُم٦م ويمرا

ٓ  ؛-- يمالم وم٤مرغ يمٚمفحـ يمذا وٟمحـ أصؾ هذه اًمٕمٚمقم ووذا وٟمن وٟمحـ يمقوٟمحـ اًمٕمرب وٟمحـ اعمًٚمٛم

 يًٛمـ وٓ يٖمٜمل ُمـ ضمقع-
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 -إًمخ-- ريمزوا قمغم اًمتقطمٞمد وقمغم اًمٕم٘م٤مئدأن٤مس و وضم٤م

 قمغم اًمٕم٤ٌمدة وقمغم اًمؽمسمٞم٦م واًمتزيمٞم٦م-وريمزت  شاًمّمقومٞم٦م»وضم٤م ت 

 وهٜم٤مك أن٤مس سملم وسملم ي٠مظمذ ُمـ هٜم٤م وي٠مظمذ ُمـ هٜم٤م-

ضمدت أجًْم٤م ـمقائػ دم٤مهد ُمـ اعمُدد إومم، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م اعمدد ، ووُ شاًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة»وضم٤م ت 

إومم إُم٤م أهن٤م ُمثؾ قمز اًمديـ اًم٘م٤ًمم واجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م ًمٚمٞمٝمقد واعٟمجٚمٞمز ًمٚمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم ُمثاًل يم٤من 

 ىمت٤مل قمدو ذم اًمٌداي٦م وآؾمتٕمامر، أو سمٕمض اجلامقم٤مت إظمرى اًمتل ىم٤مشمٚم٧م آؾمتٕمامر ذم سمٚمدان أظمرى-

هذه هل ٟم٘م٤مط اجلٝم٤مد اًمقاوح٦م ذم اعمدة إظمػمة ذم و,د ذًمؽ احلرب إومٖم٤مٟمٞم٦م صمؿ ضم٤م ت سمٕم

ضمٝم٤مد  ,اخلٛمًلم أو اًمًتلم ؾمٜم٦م إظمػمة أو طمتك اًمًٌٕملم ؾمٜم٦م إظمػمة سمؾ طمتك ذم اًم٘مرن إظمػم يمٚمف

ٜمحـ ٓ ٟمريد أن ٟمتحدث قمـ طمريم٦م وموإٓ ىمٌٚمٝم٤م  ،اًمذي هق طمريم٦م إؾمالُمٞم٦م دم٤مهد شاعظمقان اعمًٚمٛمقن»

ئر  شاًمًق كم»و شقمٛمر اعمخت٤مر»آؾمتٕمامر ُم٘م٤موُم٦م  قمٌد اًم٘م٤مدر »واجلامقم٦م ذم ًمٞمٌٞم٤م، وهٜم٤مك ذم اجلزا

هٜم٤مك وهمػمهؿ ذم اًمٕم٤ممل  شقمٌد اًمٙمريؿ ظمٓم٤ميب»وهمػمه ُمـ اًمٜم٤مس أظمريـ و شأبق قمامُم٦م»و شاجلزائري

 -,ضمٝم٤مد اًمدومع,اعؾمالُمل يمثػم، هذه طمريم٤مت ُم٘م٤موُم٦م آؾمتٕمامر 

رطمٚم٦م اًمدوًم٦م احلديث٦م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م وضم٤م ت ُمرطمٚم٦م سمٕمد هذه اًمٗمؽمة وسمٕمدُم٤م ضم٤م ت ُم

ومٌٕمده٤م يم٤مٟم٧م ٟم٘م٤مط اجلٝم٤مد أجـ؟ يم٤مٟم٧م ذم ضمٝم٤مد اعظمقان  ؛آؾمت٘مالل وُمرطمٚم٦م اًمتحرير وهمػمه٤م

ويم٤مٟم٧م هذه طمريم٦م إؾمالُمٞم٦م  ,ذم طمٞم٤مة طمًـ اًمٌٜم٤م,اعمًٚمٛملم ذم ومٚمًٓملم وطمًـ اًمٌٜم٤م يم٤من ُمقضمقًدا 

 وأبٚمقا سمالً  طمًٜم٤ًم- ،وسمٕمثتٝمؿ إمم ومٚمًٓملم ,جم٤مهديـ, شُمٞمٚمٞمِمٞم٤مت ُمًٚمح٦م»سم٤مًمٗمٕمؾ ويمقٟم٧م ؿمٌف ضمٞمش 

,طمّمؾ ًمدهيؿ  ؛وذم اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد سم٤مًمذات ،ًمٙمـ ٟمتٞمج٦م اًم٘مّمقر اًمٙمٌػم اًمذي يم٤من ذم اًمٗمٙمر

 اٟمتٙم٤مؾم٦م يمٌػمة ذم اًمٕمٛمؾ- ,٤ًميملماعم

 ؛ ىم٤مل لؿٞمج٤مهدواًمهق أهنؿ ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟمقا ذاهٌلم  :اخلٚمؾ اًمذي ص٤مر سم٤مظمتّم٤مر

قمغم  ,اًمٜمّم٤مرى ؛اًمٖمرب,وٖمط اعٟمجٚمٞمز  ,٤مرو. وىمتٝم٤مويم٤من اعمٚمؽ وم,٥م أن شمرضمٕمقا جي :نقاًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم

ىم٤مًمقا ًمف جي٥م أن خترضمٝمؿ ُمـ اعمٞمدان، وم٤معمٚمؽ أصدر أواُمر أنف أنتؿ ي٤م طمًـ اًمٌٜم٤م وي٤م و٤مقمتف واعمٚمؽ 

شمٜم٤م-ؾماظمرضمقا ُمـ اعمٞمدان وادظمٚمقا ذم اجلٞمش وٟمحـ ؾمقف ٟم٘مقم سم٤مجلٝم٤مد و  ٜم٘مقم سم٤مًمقاضم٥م وؾمٜمرؾمؾ ىمقا
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يٕمرومقا أن ه١مٓ  ـمقاهمٞم٧م جمرُملم ٓ ظمػم  ٦م أنزاًمقا مل يٜمْمجقا ًمدرضم أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ؛ اخلٚمؾ ومٝمٜم٤م

هؿ ضم٤مديـ  ,إن ؿم٤م  اهلل,هذه اعمرة ًمٕمٚمٝمؿ  :ومّمدىمقهؿ وأُمٚمقا ومٞمٝمؿ اخلػم وىم٤مًمقا ؛ ومٞمٝمؿ وٓ أُمؾ

ؿ ن شمراضمٕمقا قمغم أؾم٤مس يتؿ شمٜمٔمٞمٛمٝمقومرضمع سم٤مًم٘مقات، واعظمقان اعمًٚمٛم ؛ويريدون اجلٝم٤مد وٟمدظمؾ ومٞمف

ومٝمؿ رضمٕمقا وقمٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ احلٛمٚم٦م اعمِمٝمقرة وىمتٚمقا  ؛ذم اجلٞمش أو يتؿ سمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م اًمؽمشمٞم٥م ُمع اجلٞمش

وأهوا اًمٙمثػم ُمـ ىمٞم٤مدهتؿ وؿم٤ٌماؿ ويم٤مٟم٧م  ،وقمٛمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ محٚم٦م يمٌػمة ضمًدا ضمًدا ٧262طمًـ اًمٌٜم٤م ذم 

يم٤مٟمقا ـمٞمٌلم ٘مد ومومٝمذه يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م قمدم اًمٜمْم٩م،  ؛هذه هل احلٛمٚم٦م إومم اًمتل يم٤مٟم٧م أج٤مم وم٤مرو.

هؿ اعؾمالم واًمث٘م٤موم٦م اعؾمالُمٞم٦م واًمٕمٚمؿ واًمدقمقة اعؾمالُمٞم٦م، وًمٙمـ ُم٤م زاًم٧م ذم سمداي٤مهت٤م  نو ٛمٚمق

-  ومُٖمٚمٌقا

ٟم٘مٓم٦م نقل أؾم٤مؾمٞم٦م ويمٌػمة ضمًدا ضمًدا ذم شم٤مريخ إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م  ويم٤من ،صمؿ ضم٤م  اجلٝم٤مد إومٖم٤م 

قمٌد اهلل  :قمغم رأؾمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمام  اًمِمٞمخ وسمرز ومٞمف أئٛم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب يم٤من ،شُمدرؾم٦م اجلٝم٤مد إومٖم٤م »

م  وىمٌٚمف وسمٕمده وأثٜم٤م  وضمقده يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمّم٤محللم إظمٞم٤مر اًمٓمٞمٌلم ُمـ اًمدقم٤مة وُمـ  قمزا

وو٤مقم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ  ٦م ُمٜمٝمؿ و٤مقم٦م يمجامقم٦م اًمِمٞمخ أؾم٤مُماًم٘مٞم٤مدات وهمػمهؿ، واحلٛمد هلل أب٘مك اهلل

 -,سم٢مذن اهلل,ّم٤محلقن ُمًتٛمرون قمغم اًمٓمريؼ واًم ,إن ؿم٤م  اهلل ٟمحًٌٝمؿ واهلل طمًٞمٌٝمؿ,إظمٞم٤مر 

ُمـ اًمذيـ شمدرسمقا قمرسًم٤م يم٤من سمال ؿمؽ و ،شمدرب ذم اجلٝم٤مد إومٖم٤م  قمنمات أٓف سمدون ُم٤ٌمًمٖم٦م

ًٓ ذم يمؾ ُمٙم٤من ومٜمنموا اجلٝم٤مد  ؛وقمجاًم قمنمات أٓف اٟمتنموا ذم إُم٦م ذىًم٤م وهمرسًم٤م وضمٜمقسًم٤م وؿمام

، واعمر  ُمٜم٤م هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ؿ اجلٝم٤مد، وسمدأت شمٜمْم٩موشمٙمقٟم٧م ُمٗم٤مهٞمؿ ضمديدة وشمٕمرف اًمٜم٤مس قمغم ُمٗم٤مهٞم

ؿ سمًٞمٓم٦م ويمثػم ُمـ يتٗمٙمر يمٞمػ ضم٤م  اجلٝم٤مد ُمٜمذ طمقازم قمنميـ ؾمٜم٦م، ويمٞمػ يم٤مٟم٧م يمثػم ُمـ اعمٗم٤مهٞم

ويمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم ٟم٤موج٦م وًمٞم٧ًم حمررة سمٕمد وهمػمه٤م، صمؿ سمٕمد مخس ؾمٜملم  ٤مإؿمٞم٤م  ُم٤م زال سمًٞمٓمً 

أن ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: وصٚم٧م احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م  ؛صمؿ قمنم ؾمٜملم ومخس قمنم ؾمٜم٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م

 ُمـ اًمٜمْم٩م-اجلٝم٤مدي٦م إمم ُمًتقى ً 
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، ,ضمٞمد ذم اجلٛمٚم٦م,أن٤م ؿمخّمًٞم٤م طم٥ًم شم٠مُمكم واًمذي رأجتف ُمـ دم٤مرب أقمتؼم أنف ُٟمْم٩م هت٤مز ضمًدا 

أن احلريم٦م  ؛ذم ُم٤ًمئؾ يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس حمت٤مرة ومٞمٝم٤م٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م شمٙمقٟم٧م قمٜمده٤م ىمٜم٤مقم٤مت ٤محلريم٦م اجلٝم٤مديوم

 ُم٤ًمئؾ يمثػمة ضمًدا ضمًدا-وهل ُمٗمروغ ُمٜمٝم٤م، ُم٤ًمئؾ ي٦م شمٕمدهت٤م ص٤مرت اجلٝم٤مد

ٟمًتٕمٛمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م ,يم٤مٟم٧م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمـ وٛمـ آدم٤مه٤مت واًمٗمٚمًٗم٤مت إذا صح اًمتٕمٌػم  ؛اعمٝمؿ

إومٙم٤مر وـمري٘م٦م اًمٜمٔمر ذم اعمِمٙمٚم٦م ويمٞمٗمٞم٦م قمالضمٝم٤م  :وم٤معم٘مّمقد ,إُمر ًمٞمس ومٞمف ُمِم٤مطم٦موسمٕمض إًمٗم٤مظ 

أىمرب ـمريؼ وأومْمؾ ـمريؼ ًمتٖمٞمػم  ,ٟمراه٤م سم٤مجلٛمٚم٦م,إطمدى اًمٓمر. واًمتل هل ومٙم٤مٟم٧م أجًْم٤م  ؛وهمػمه٤م

 ٤مل ؾمٚمٙمتٝمتهل اًمٓمري٘م٦م اًم ؛إُم٦م، وهل اًمتل أؾمٕمد اًمٓمر. وأؾمٕمد اعمٜم٤مه٩م سم٤مًمدٓئؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ُمٜمٝمؿ  واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أن ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ، ا٤م وقمٚمامؤه٤م وُمِم٤مخيٝم٤م وو٤مقمتٝم٤ماحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م وأىمٓم٤م

 -قمٚمٞمٜم٤م وٞمًٕم٤م ُمٜم٦م ُمـ اهلل هذه 

 ,إن ؿم٤م  اهلل,ل٤م  رضمق ل٤م أهن٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة وُمرضمق  اعماًمٓم٤مئٗم٦م هل  ,إن ؿم٤م  اهلل,اًمٓم٤مئٗم٦م  هذه

وهداه٤م اهلل ح٤م اظمتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٕمٍم ُمـ وؾم٤مئؾ  ،اًمٓم٤مئٗم٦م اعمح٘م٦م اًمتل ووم٘م٧م ًمٚمّمقاب أهن٤م

 وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتٖمٞمػم-

ًمٙمـ ىمٚم٧م أهن٤م  ؛ٓ وٓ ٟم٘مقل أهن٤م سمٚمٖم٧م اعمًتقى-- ،دي٦م ُمؼمأة ُمـ اًمٜم٘مصٓ ٟم٘مقل إن احلريم٦م اجلٝم٤م

ٟمْمج٧م وشمٕمٚمٛم٧م وأن ص٤مرت قمٜمده٤م صمروة، صمروة ُمـ اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم واخلؼمات وإدسمٞم٤مت وُمـ 

ص٤مر قمٜمده٤م صمروة ضمٞمدة ضمًدا ضمًدا هت٤مزة، ص٤مر  ؛اعم٤ًمئؾ اعمحررة وُمـ اًمٗمٙمر وُمـ اعمٜمٝم٩م سمِمٙمؾ اؾمت٘مالزم

ص٤مر قمٜمده٤م اقمت٤ٌمر ذم إُم٦م، ٓ ؿمؽ أهن٤م وص٤مر قمٜمده٤م شم٤مريخ وص٤مر قمٜمده٤م ىمٞم٤مدات وٞم٦م قمٜمده٤م ظمؼمة ٟمٗمً

 أن شمزداد ذم هذا اًمًٌٞمؾ وشمت٘مدم أيمثر وأيمثر- ,سم٢مذن اهلل,هت٤مزة ضمًدا وأهن٤م ُمتٝمٞمئ٦م 

يمؾ يقم شمزداد وُم٤م زاًم٧م مل ذم  ؛ٟمرى ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٝم٤م وُمٜمتف قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓزدي٤مد ,سمٗمْمؾ اهلل, ًمٜم٤موُم٤م ز

ُم٤موٞم٦م ذم ظمط ضمٞمد، وهٜم٤مك إظمٓم٤م  وشمقضمد آٟمتٙم٤مؾم٤مت  ,سم٢مذن اهلل,ه٤م وُمداه٤م، وًمٙمـ شمٌٚمغ أىمّم٤م

احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل احلريم٦م اعمقوم٘م٦م وُمٜمٝمجٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م هق  :ًمٙمـ ذم اجلٛمٚم٦م ،ٟمٙم٤ًمرات هٜم٤م وهٜم٤مكآو

هذا يمٚمف اجلٝم٤مد، واجلٛمع ُمع هذا ُمع  أؾمٚمقب اًمتٖمٞمػم وهق اجلٝم٤مد واًمدقمقة إمم اهلل  سم٠منفاًمذي ٟم١مُمـ سمف 

اًمٕمٚمؿ واًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٚمؿ وشمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٔمٞمؿ أهٚمف واحلرص قمٚمٞمف واحلرص قمغم ـمٚمٌف واًمتٛمًؽ 

ًٓ وومروقًم٤م وقمغم ُمٜمٝم٩م ص٤مٍف سم٤مًمنمي  وم٘مقا-وقم٘مٞمدة ضمٞمدة، ه١مٓ  هؿ اًمذيـ وُ  ٕم٦م أصق
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أُم٤م اعمٜم٤مه٩م إظمرى وم٤مًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُم٤م ي٘مقًمقن وُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ ُم٤ًمئؾ صمؿ ٟم٘مده٤م وهمػمه٤م 

طمتك يٙمقن قمٜمديمؿ ومٝمرؾم٦م ذم أذه٤مٟمٙمؿ  ؛أردت أن أظمتٍم وأقمٓمٞمٙمؿ ومٙمرة لًدا ضمًدا وًمٙمٜميٓمقل ضم

 ًمٙمـ ٓ سمد أن ٟمذيّمر دائاًم سم٠مصقل ُمٕمٞمٜم٦م: ؛اعٟم٤ًمن هذه اعم٤ًمئؾ يتٜم٤مول ويمٞمػ

اًمتٖمٞمػم هل ُم٤ًمئؾ ذقمٞم٦م ٓ سمد أن ُيٜمٔمر ومٞمٝم٤م قمغم ُم٘مت٣م وأؾم٤مًمٞم٥م وؾم٤مئؾ أن : إصؾ إول

ىم٤مًمقا يمٞمػ ُم٤م ٟمدظمؾ ذم اًمؼمح٤مٟم٤مت،   سمٛمجرد اًمٕم٘مؾ وم٘مط؛ ٕن هٜم٤مك أن٤مٌس اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ٓ

ئر رومع ؿمٕم٤مر  شاعظمقان اعمًٚمٛملم»اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؟! أطمد وذم  وأظمذوا  شاعمِم٤مريم٦م ٓ اعمٖم٤مًم٦ٌم»ذم اجلزا

ٓ سمد أن ٟمِم٤مرك وٓ ؾمٌٞمؾ  ؛وٓ ٟمؽمك اعمج٤مل ًمٚمقـمٜمٞملم واًمٕمٚمامٟمٞملم ،يْمٕمقن اًمِمٕم٤مرات: جي٥م أن ٟمِم٤مرك

 - هذا يمٚمف يمالم ومٚمًٗم٤مت--ًمٜم٤م إٓ أن ٟمِم٤مرك طمتك ٟم٘مٚمؾ ُمـ اًمنم

ىمع اًمنمعُم٤مذا ي٘مقل ًمٜم٤م ًمٙمـ ٟمحـ ٟم٘مقل:  ُم٤م هق طمٙمؿ اًمنمع ومٞمف؟ اًمقاىمع يمام شمرون و ؟ ُم٤م هق اًمقا

احلٙمقُم٤مت ,اًمٙمٗم٤مر ُمًٞمٓمريـ، واعمرشمدون ُمًٞمٓمرون قمغم ُمٕمٔمؿ سمالدٟم٤م هذا إن مل يٙمـ يمٚمٝم٤م أن؛ 

ذم هذا اًمقاىمع؟ ُم٤مذا ومرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م دم٤مهف؟ ومرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمج٤مهده  ُم٤م هق اًمقاضم٥م ذقًم٤م ,اعمرشمدة

ٓ أىمدر أن أضم٤مهد وٓ ٟمًتٓمٞمع وٓ ىمدرة  :ىم٤مل ؿمخصومٚمق  ؛، واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ضمٝم٤مد ه١مٓ ,هذا سم٤معو٤مع,

- ـمٞم٥م قمجزٟم٤م ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ؟ ٟمٜمت٘مؾ إمم إقمداد اًمٕمدة، -وم٤مًمٕمدو ؾمٞميسمٜم٤م ويًت٠مصٚمٜم٤م وٟمٜمتٝمل ؛ًمٜم٤م وٓ ـم٤مىم٦م

وإدًم٦م اًمنمقمٞم٦م دًم٧م قمغم هذا، وسمًط هذا اًمٙمالم يٓمقل وًمٙمٜمف هٙمذا سم٤مظمتّم٤مر  ،دًم٧م قمغم هذا اًمنميٕم٦م

 وسم٤ًٌمـم٦م- 

اًمذي هق ؾمٞمٓمرة اًمٙمٗم٤مر واعمرشمديـ ,اًمنميٕم٦م دًم٧م أن أنف واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ذم طمؼ هذا اًمقوع اعمزري 

ٓ ٟمًتٓمٞمع  :ن ىمٞمؾوم٢م ؛اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ذقًم٤م أن ٟمج٤مهدهؿ ,قمغم سمٚمداٟمٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م وقمغم دوًمٜم٤م وُم٘مّدراشمٜم٤م

ٞمٕمد ٟمٗمًف ويٕمٚمؿ إُم٦م وموقمجزٟم٤م، ومٞم٘م٤مل: اًمٕم٤مضمز يٜمت٘مؾ إمم إقمداد اًمٕمدة، وذم إثٜم٤م  وهق يٕمد اًمٕمدة 

وٝمقر أهؾ احلؾ  ٘مدر طمتك يّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م أن ي٘مقل، ًمٙمـ اجلٝم٤مد هق ٓ يويدقمق إمم اهلل  ٝم٤مو رو

أو اًمدقمقي٦م وهمػمهؿ ىمٞم٤مدات اًمٜم٤مس واًمٕم٘مد واًمٕمٚمام  وأهؾ اخلؼمة وأهؾ اًم٘مٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمثاًل 

: ٟمحـ أن ٟمًتٓمٞمع أن ٟمج٤مهد، ٟمحـ أن وصٚمٜم٤م إمم ُمرطمٚم٦م ٟمًتٓمٞمع أن إُمٜم٤م وأقمٞم٤مهنؿ اعمقصمقىملم 

 اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م-هق هذا واجلٝم٤مد،  ٝمؿومحٞمٜمئذ جي٥م قمٚمٞم ؛أن ٟمٕمٚمـ اجلٝم٤مدو ؛ٟمج٤مهد
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و٤مقم٤مت و ،اجلامقم٤مت ذم سم٤ميمًت٤من وسمٕمض شنقاعظمقان اعمًٚمٛم»دهؿ وي٘مقل ُمثاًل: أطم ي٠ميتأن ٤م أُم  

وهمػمهؿ ُمـ اجلامقم٤مت  شعمقدوديا»ااُمتداد ًمٚمجامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًم شاًم٘م٤ميض طمًلم»ُمثؾ و٤مقم٦م 

ئر وذم اعمٖمرب وذم شمقٟمس وهمػمهؿ  إظمرى اعؾمالُمٞم٦م، أو ذم يمؾ ُمٙم٤من ذم إردن وذم اخلٚمٞم٩م وذم اجلزا

ن ذم ؾمٌٞمؾ اًمتٖمٞمػم هق دظمقل اًمؼمح٤مٟم٤مت أ رأوا لم وإظمقان ُمًٚمٛملم وُمًت٘مٚملمذم يمؾ ُمٙم٤من اًمٜم٤مس ؾمٚمٗمٞم

 ؛- يمؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات يمالم وم٤مرغ-هذه واؾمتٖمالل اًمٗمرص٦م واؾمتٖمالل ال٤مُمش اعمت٤مح ونرك ذم ال٤مُمش

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل, يٙمقن ذم سمٕمض اًمّمقر يمٗمرٌ أن ٛمٙمـ يسمؾ يمٚمٝم٤م ٟمحـ ٟم٘مقل إن هذا ٓ جيقز، 

٠مقمد ًمٚمجٝم٤مد؛ ٕن إقمداد وم ٓ شمًتٓمٞمع ضمٝم٤مدهؿيمٜم٧م وم٢مذا ٝمق أن ٟمج٤مهد ه١مٓ ، ومأُم٤م اًمقاضم٥م ذقًم٤م 

ًٓ وواضم٥م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ٕنف ٓ يتؿ  ؛سمٜمٗمًف اًمٕمدة طمتك شمًتٓمٞمع أن دم٤مهد واضم٥ٌم  ٕن اعقمداد واضم٥م اؾمت٘مال

واعم٠ًمخ٦م سمًٞمٓم٦م ضمًدا  سمف،ٟمحـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس ؛ سمؾ إٓ سمف، ومٜمحـ قمٜمدٟم٤م اًمدًمٞمؾ ,ٝم٤مداًمذي هق اجل,اًمقاضم٥م 

 -ا يمثػمً  ٤منت٤مج يمالُمً  ٓ

أن وهمػمهؿ هَمَٚمق ذم ضم٤مٟم٥م  شاعمدظمٚمٞم٦م»ِمٞمخ إًم٤ٌم  وو٤مقم٦م اًمًٚمٗمٞملم ُمثاًل وأُمث٤ملؿ واُمتداداهتؿ اًم

: ٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع  -- ومٜم٘مقل لؿ: وأجـٚمؿ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مضم٤مٟم٥م اًمٕم ؛مظمر اجلٝم٤مد؟ ىم٤مًمقا

: ٓ، ٟمحـ ٓ ٟمٕمد وماًمٕمدة!  وم٠مقمدوا- ـمٞم٥م -أن ٟمج٤مهد - -اًمٕمدة وٓ همػمه٤مؽميمقا إقمداد اًمٕمدة وىم٤مًمقا

: ٟمحـ إذا أقمددٟم٤م اًمٕمدة ٛمٙمـ يٖمٚمٌٜم٤م- ـمٞم٥م ىمد ومتح٧م ؾم٤مطم٦م ي٤مًمٕمدو وم ؛وسمدؤوا يتٗمٚمًٗمقا وىم٤مًمقا

اعمٝمؿ  ،ٚمتتدرب إُم٦م وًمػمضمع ُمٜمٝمؿ ُمـ يرضمعوم ؛اًمِم٤ٌمب سم٤معمئ٤مت وأٓف ًمٞمتدرسمقا أومٖم٤مٟمًت٤من أظمرضمقا 

وٓ سمد ُمـ ضمراح وٓ سمد أن أن شمتدرب إُم٦م وشمتٕمٚمؿ، وٓ سمد أن يٙمقن هٜم٤مك ؿمٝمدا  وٓ سمد ُمـ ىمتغم 

يٙمقن ومٞمف ىمراح، أتٔمٜمقن أنٙمؿ خترضمقن ُمـ هذا آٟمحٓم٤مط اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أنتؿ ومٞمف سمدون ضمراح؟! أجـ 

 خترج سمٕم٤مومٞم٦م ,هذا اًمقوع اعمٜمحط ضمًدا ضمًدا,قم٘مقًمٙمؿ؟ إُم٦م شمٔمـ أهن٤م خترج ُمـ هذا آٟمحٓم٤مط 

سمد ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت ظمٓمػمة ضمًدا ضمًدا، ٓ ٓ سمد ُمـ قمٛمٚمٞم٦م ىمٞمٍمي٦م، ٓ سمؾ وؾمالُم٦م! ٓ سمد ُمـ قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م 

شمدومٕمٝم٤م هذه إضمٞم٤مل اعمقضمقدة، ضي٦ٌم هذا آٟمحٓم٤مط  ؛ٓ سمد أن شُمدومع اًميي٦ٌموسمد أن جُيرح اعٟم٤ًمن، 

 واًمٌٕمد قمـ اًمديـ وشمرك اًمديـ-

هذه هل اًم٘مّم٦م اًمٜم٤مس طم٤موًَم٧م خترج سمتٙمٞمٞمٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمقاىمع، وسم٤مىمؽماطم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمحٚمقل 

 شمقومٞمً٘م٤م ضمزئًٞم٤م-َوومؼ  ومؼ، وُمٜمٝمؿ ُمـٝمؿ ُم٤م وُ ُمٜم ا وًمٚمتٖمٞمػم، ًمٙمـ يمثػمً 
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، وهذا ,سمٗمْمؾ اهلل ,أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م  ,ومٞمام رأج٧م,ُمع هذا يمٚمف ٟمحـ واهلل و ،وقمغم يمؾ طم٤مل

رطمٞمٛم٦م  وُمـ ٟمْمجٝم٤م أهن٤م، ,سمٗمْمؾ اهلل ,هل أرطمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٜم٤مس ، وُمـ ٟمْمجٝم٤م اًمذي وصٚم٧م إًمٞمف

ٝمؾ رأجتٛمقٟم٤م ٟمتِم٤مضمر ُمٕمٝمؿ وذم وم ؛ٙمٚم٦م ُمع اًمتٌٚمٞمغواهلل ٟمحـ ٓ شمقضمد ًمديٜم٤م ُمِموَ سم٤محلريم٤مت إظمرى، 

دقمقا ين اهلل ًمٙمؿ، دقمقٟم٤م ؛ اٚمٞمٝمؿ؟ شمريدون أن شمدقمقا إمم اهللطمرب ُمٕمٝمؿ يمؾ يقم؟ هؾ شمٙمٚمٛمٜم٤م قم

ٟمحـ طمتك ًمق يم٤من قمٜمدٟم٤م  ؛٤م ًمٙمؿ طمتك ًمق يم٤من قمٜمدٟم٤م طمؼٟم  طمًٜم٤ًم أذِ  ،وؿم٠منٜم٤م، أنتؿ ُمِمتٖمٚملم سم٤مًمدقمقة

ٓ شم٘مٗمقا أُم٤مُمٜم٤م »شميوٟم٤م، ٟمحـ اًمذي ٟمٓمٚمٌف ُمٜمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م واطمًدا وم٘مط ٓ  ؛ُم١ًموًمٞم٦م، مذٟمقن ًمٙمؿ سم٤مًمدقمقة

 -شوٓ شميوٟم٤م

هذه و ،اًمت٤مسمع ًمإلؾمٙمٜمدري٦م واًم٘م٤مهرة واًمًٚمٗمٞم٦م وطمٚم٥م واًمت٤مسمع ًمألردن واًمت٤مسمع ًمٚمٛمديٜم٦م,هذا ي٘مقل 

ىم٤مل: ٟمحـ ُمٝمتٛملم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م وشمّمٗمٞم٦م اًمٙمت٥م واعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,اًمًٚمٗمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م

٦م اعؾمالُمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمدظمٞمؾ واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ واعمقوققم٦م وظمراوم٤مت وظمزقمٌالت واًمث٘م٤موم

ك وهذه اعمٜم٤مه٩م واًمٙمت٥م  اًمّمقومٞم٦م وآٟمحراف اًمٗمٙمري واًمٕم٘مدي، صمؿ شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس قمغم هذا اًمٌم  اعمّمٗم 

سمقي٦م وٓ سمد أن شمٙمقن ذم يمؾ اعمج٤مٓت اًمؽم ئٝم٤م،وسمٜم٤م تٝم٤م٦م اعؾمالُمٞم٦م ٓ سمد ُمـ إقم٤مدة صٞم٤مهماعمّمٗم٤مة، اعمٙمتٌ

يمت٥م ضمديدة حم٘م٘مف وخمرضم٦م، وجي٥م آهتامم سمٕمٚمؿ احلدي٨م واًمًٜمد واًمرواي٦م ؛ واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م

وهمػمه٤م، طمًٜم٤ًم هذا قمٛمؾ ضمٞمد ومٚمت٘مقُمقا سمف ًمٙمـ ٓ شميوٟم٤م! يقم أن شم٘مٗمقا أُم٤مُمٜم٤م وشميوٟم٤م وم٤مًمقيؾ ًمٙمؿ! 

ـٌ سمٞمٜمٝمؿ ٟمحـ واهلل ٓ ٟمٌح٨م قمٜمف، هذا ُمـ اًمٜمْم٩م اًمذي  وصٚم٧م إًمٞمف احلريم٦م رسمام يمثػم ُمٜمٝمؿ دمد شمٓم٤مطم

 اجلٝم٤مدي٦م-

٤مومذة وٓ ُم٤موٞم٦م وٟم :هذا قمٜمقاهن٤م ؛ِرؾمٚمؽ وٓ شمٚمتٗم٧م اٟمٗمذ قمغم:احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُم٤موٞم٦م ذم ظمٓمٝم٤م

ومٞمتًٚمط  ؛سملم اًمٗمٞمٜم٦م وإظمرى ,سمٕمْمٝمؿ,ؿ ٟمٗمًٝمؿ يتًٚمٓمقن قمٚمٞمٜم٤م وييوٟمٜم٤م شمٚمتٗم٧م، إٟمام اعمِمٙمٚم٦م أهن

هذا واىمػ ُمع إُمريٙم٤من ودك وهذا ي٘مػ ُمع اًمٓم٤مهمقت ودك و ،قمٚمٞمؽ هذا ُمـ هٜم٤م وهذا ُمـ هٜم٤م

وم٤مًمٞمقم اًمذي ي٘مٗمقن ومٞمف ودٟم٤م أو ييوٟم٤م ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ضمٞمًدا يمٞمػ ٟمتٍمف، ٟمحـ قمٜمدٟم٤م وم٘مٝمٜم٤م  ؛وهٙمذا

ومٜمحـ ًمًٜم٤م ُمٕمتٛمديـ قمٚمٞمٙمؿ يمثػًما، ؾم٤مئرون قمغم ـمري٘م٦م  ,سمٗمْمؾ ُمـ اهلل ,وقمٜمدٟم٤م قمٚمٛمٜم٤م وُمٕم٤مرومٜم٤م 
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تٝمؿ وٟمٜمْمٌط سم٠ُمصقلؿ وُم٤موقن قمغم قمٚمامئٜم٤م ٟم٠مظمذ ُمـ َُمٕمٞمٜمٝمؿ، ُمّم٤مدر هذا اًمديـ ٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم ـمري٘م

 ـمري٘م٦م ؾمٚمٗمٜم٤م وٟمٕمرف يمٞمػ ٟمتٍمف ُمٕمٙمؿ-

ىم٤مقمد ذم اًمزرىم٤م  سم٤مٕردن، أن٤م ُم٤م أدرا  ُم٤مذا أخػ ُمـ اًمٙمت٥م  ؛شقمكم قمٌد احلٛمٞمد»أو  شقمكم احلٚمٌل»

أي أطمد يًتٓمٞمع أن ي١مًمػ اًمٙمت٥م ويٌٞمع  ؛ي١مًمػ اًمرؾم٤مئؾ وُيت٤مضمر ويٙمت٥م شضمحٞمؿ اًمٜم٤مر»و شٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م»

وم٠من٤م ُم٤م هل ُمِمٙمٚمتل ُمٕمف؟ جي٥م أن أظمرج أبق  ٞمك ذم  !شاًمرصٞمٗم٦م»اضمر ا٤م، وًمف ىمٍم سمويِمؽمي ويت٤م

 أبًدا، ٓ! هؾ رأجتؿ أنٜم٤م ٟمحـ ُمٝمتٛملم اذا؟ اًمًح٤مب وأقمٛمؾ درس؟

ٓ اًمِمٞمخ ذيمرهؿ وٓ اًمديمتقر أجٛمـ ذيمرهؿ همٜمٞم٦م قمـ ذيمرهؿ،  ,سمٗمْمؾ ُمـ اهلل,وم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م 

 ٤م سمرأؾمٝمؿ، أبًدا! ومٜمحـ ٓ ُم٤مٟمع قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمتخّمص-وٓ أخٗمٜم٤م اًمٙمت٥م ومٞمٝمؿ وٓ ضمٕمٚمٜم٤م رأؾمٜم

رضمؾ ـمٞم٥م، ىمٚمٜم٤م ًمف: شمٕم٤مل ي٤م ؿمٞمخ أبق  سمق زيد يم٤مًمِمٞمخ أبق سمٙمر  ؛ىم٤مل: أن٤م ُمتخّمص ؛ رضمؾ ُمثاًل 

ٟمٜمٗمع إُم٦م ذم اًمٕمٚمؿ وقمٜمدٟم٤م دور  ,إن ؿم٤م  اهلل,ىم٤مل: ٟمحـ ُمتخّمّملم ذم اًمٕمٚمؿ وٟمحـ  -سمٙمر ًمٚمجٝم٤مد-

 يمٌػم وٟمًد صمٖمر-

 ديٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م أقم٤مٟمٙمؿ اهلل وووم٘مٙمؿ، وٟمحـ أجًْم٤م ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٙمؿ-ٟم٘مقل: ٓ سم٠مس، ًمٞمس ًم

ح قمٚمٞمف ذم اًمٕم٤ٌمدة ورب  ب  إٟم٤ًمن وُمتح قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ ومل يٗمتح قمٚمٞمف ذم همػمه، ورب  إٟم٤ًمن ومتورُ 

--  وهذا يمالم صحٞمح ضمٞمد اؾمتٛمروا ًمـ شميوٟم٤م- ورب 

م قمٚمٞمٜم٤م وٟمْمٓمر أ ,ٓ أقمرف ُم٤م اؾمٛمف,أُم٤مُمٜم٤م ؿمٞمخ يم٤من ًمٙمـ ًمق  ن ٟمتٙمٚمؿ؛ ٕنف واىمػ أُم٤مُمٜم٤م ٟمحـ ًمزا

 -,ظمٓمقة سمخٓمقة,ويًٗمٝمٜم٤م! ٓ أىمٌؾ، وؾم٠مقمرف يمٞمػ أرد وأقمرف يمٞمػ أتٍمف ُمٕمف 

قمغم قمٛمؾ  ,إن ؿم٤م  اهلل,ىم٤مل: أن٤م ُمتخّمص، واهلل يٕمٞمٜمٙمؿ ويقوم٘مٙمؿ وأنتؿ  ٤مومق اهلل ًمق أن إٟم٤ًمٟمً 

ٟم٘مٜمٕمف، شمٌدأ ومٝمذه ًمٞم٧ًم سمٛمِمٙمٚم٦م، واهلل ٟمحـ ٟمح٤مول أن  ؛أن٤م أجًْم٤م قمغم صمٖمر وقمغم قمٛمؾ ص٤مًمحص٤مًمح و

سمٕمٛمٚمٞم٦م اعىمٜم٤مع وًمٙمـ يٌ٘مك طمٌٞمٌٜم٤م ويٌ٘مك وًمٞمٜم٤م وُم٤م سمٞمٜم٤م وسمٞمٜمف إٓ اعمح٦ٌم واعظم٤م  واعمقدة واًمدقم٤م ، ًمٙمـ 

ُمـ ه١مٓ  أجًْم٤م ُمع اًمزُمـ وُمع إطمداث وُمع اعمحـ واعمحٙم٤مت واًمٗمتـ دمدهؿ  ا اعمِمٙمٚم٦م أن يمثػمً 

أي هم٤ميتف ذم ,؛ ٕن اعمّمػم ذم إظمػم أُم٤مُمؽ! يمًٚمامن اًمٕمقدة يدور ويدور وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ي٠ميت وي٘مػ أُم٤مُمؽ

هذا؛ ٕن اًمٓمريؼ اًمذي هق  هذا اًمٓمريؼ يقصؾ إممأن أن ي٘مػ ُمع اًمٓم٤مهمقت ودك، ٓ سمد  ,اًمٜمٝم٤مي٦م

قصؾ إمم اًمٙمقن ُمع اًمٓم٤مهمقت ود احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م؛ ٕن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل اًمٕمدو رىمؿ واطمد يؾم٤مًمٙمف 
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ومٝمؿ  ؛ًمٓمقاهمٞم٧م١مٓ  اًمقطمٞمد ذم سمٕمض اًمّمقر لدو اواًمٕمدو إؾم٤مد واًمرئٞمز وهٙمـ أن شمٙمقن اًمٕم

وٓ  شاًمًٚمٗمٞم٦م»و شاًمنوري٦م»ومٝمؿ ر  سمًٞمط، وٓ ُمع  شاعظمقان اعمًٚمٛملم»ًمٞمس ًمدهيؿ ُمِمٙمٚم٦م ذم 

ًمٞمس ًمدهيؿ ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمٝمؿ، وؾمٚمٗمٞم٦م اعؾمٙمٜمدري٦م أو اًم٘م٤مهرة ُمقضمقديـ  ؛شاًمّمقومٞم٦م»وٓ  شاًمتٌٚمٞمغ»

ىم٦ٌم، اًمٓم٤مهمقت يْم٤مي٘مٝمؿ ىمٚمٞماًل وم٘مط وُمٕمٔمٛم ؛ُمٙمرُملم ُمٕمززيـ ٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمتخقيػ واًمتحجٞمؿ لؿ واعمرا

هؿ مٓف ُمقضمقديـ ومال يٜمٔمر أن ذم ُمّمٚمحتف أن  ،ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿوًمٙمـ يٌ٘مٞمٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

ىمع آيِمـ قمٚمٞمٝمؿ محٚم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ضمدوى، ومؽميمٝمؿ، وهؿ سم٘مقا  ٟمؽمٟم٧م يٕمٛمٚمقن دقمقة ودروس وقمغم ُمقا

 طمًٜم٤ًم، وُم٤مذا سمٕمده٤م؟! واشمّم٤مٓت وهمػمه٤م--

ذم ُمٍم ه١مٓ  ؾمٞمٙمقٟمقا ذم  يقم يٙمقن هٜم٤مك ضمٝم٤مدٌ  ؛ٕمدو اًمقطمٞمد ًمٚمٓمقاهمٞم٧م هق احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦ماًم

يّمٌحقا جم٤مهديـ ُمٓم٤مرديـ  ُمٗمؽم. ـمريؼ وقمغم حمؽ ظمٓمػم ضمًدا، إُم٤م أن يٙمقٟمقا ُمع اعمج٤مهديـ ومحٞمٜمئذٍ 

قمـ ـمريؼ  ، وإُم٤م أن يٙمقٟمقا ُمع اًمٓمقاهمٞم٧م، وإُم٤م  ٤موًمقن إطم٤ًمًٟم٤م وشمقومٞمً٘م٤م ومٞمٌدؤون ذم اًمٌح٨موُمنمديـ

ئر، اًمًٚمٗمٞملم  صم٤مًم٨م و ٤موًمقن أن ي٘مقًمقا ٟمحـ ُمًت٘مٚملم ًمًٜم٤م ُمع هذا وًمًٜم٤م ُمع هذا، وهذا طمّمؾ ذم اجلزا

ئر  هذا  ؛اجلٝم٤مد ذم أواؾمط اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت طم٤موًمقا أن ي٠مظمذوا ُمًٚمًٙم٤م ًمقطمدهؿقمزة أج٤مم  ,اعمداظمٚم٦م,ذم اجلزا

ػ اجلٝم٤مد وطمّمؾ آٟمٙم٤ًمر صمؿ سمٕمد أن وٕم ,٧226.٧225. ٧221,ذم اًمٌداي٦م أج٤مم اجلٝم٤مد ذم قمزشمف 

ذم اجلٝم٤مد واًمٗمتـ ُمِمقا يمٚمٝمؿ ُمع اًمدوًم٦م! ومٙم٤من ذم اًمٌداي٦م قمٛمٚمٞم٦م ظمقف؛ ٕن ُمقازيـ اًم٘مقة مل شمٙمـ 

ُمٕمرووم٦م سمٕمد هل ًمّم٤مًمح ُمـ؟ ومٝمؿ ىمد ىم٤مُمقا سمحًٌتٝم٤م هٙمذا ومٌ٘مقا ًمقطمدهؿ واًمدوًم٦م شمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ 

ذه إؿمٞم٤م ، ٟمحـ ًمقطمدٟم٤م، ًمٞمس ًمٜم٤م دظمؾ ا :ًمٞمٙمقٟمقا ُمٕمٝم٤م ود اعمج٤مهديـ ومٝمؿ يتٛمٜمّٕمقن وي٘مقًمقن

وسمٕمْمٝمؿ ظمرج قمغم ىمٜمقات اعقمالم وذم اًمّمح٤موم٦م وشمٙمٚمٛمقا ُمـ قمغم اعمٜم٤مسمر وهمػمه٤م ذم أُم٤ميمٜمٝمؿ، وطمّمؾ 

سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمج٤مهديـ أُمر، واعمج٤مهديـ ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ، ًمٙمـ إيمثري٦م ُمٜمٝمؿ يم٤مٟم٧م ن٤مول أن شم٠مظمذ 

زيـ اًم٘مقة أن همػم واوح٦م  ؛ًمقطمده٤م ٤مُمقىمٗمً  هؿ ظم٤مئٗملم ُمـ أن اعمج٤مهديـ يٜمتٍموا وذم وومال زاًم٧م ُمقا

ومٚمق أظمذوا ُمقىمًٗم٤م ُمـ هٜم٤م أو ُمـ  ؛اًمقىم٧م ٟمٗمًف ظم٤مئٗملم أن اعمج٤مهديـ يٜمٙمنوا واحلٙمقُم٦م شمٜمتٍم وشمًٞمٓمر

٤م وٕمػ اعمج٤مهدون سمدؤوا سمِمٙمؾ ؿمٌف قمٚمٜمل ُمع اٛم  اهٜم٤مك ومٝمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن يمٞمػ ؾمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م، وًم
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أن شمٙمقن ُمٚمتزًُم٤م سم٤محلؼ، واحلؼ اًمذي رأجٜم٤مه ذم اًمٙمت٤مب ومٝمذا يمٚمف ٓ يٜمٗمع، وم٤مًمذي يٜمٗمع هق  ؛احلٙمقُم٦م

 واًمًٜم٦م هق ُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-

وٟمٕمٔمٛمف وٟمٕمٔمؿ أهٚمف سمح٥ًم  فٟمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وٟمحرص قمٚمٞمسمؾ واجلٝم٤مد ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه شمرك اًمٕمٚمؿ! 

 ىمدرشمٜم٤م وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمٜم٤م-

 وًمٙمـ ي٤ٌمرك اهلل وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قمغم ىمّٚمتٝمؿ  ،٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمٜمتنم ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿوم ؛وسمٗمْمؾ اهلل 

اًم٘م٤مقمدون يمثػم ُمٜمٝمؿ ُمٕمذورون إُم٤م أن يٙمقن ٝم١مٓ  وم ؛، وهؿ ُمًتٗمٞمدون ُمـ اًمٕمٚمام  طمتك اًم٘م٤مقمديـومٞمٝمؿ

 ؛يمٌػًما ذم اًمًـ ومال يًتٓمٞمع أن ي٤ًمومر وجي٤مهد، وإُم٤م أن سمٕمض اًمٜم٤مس أظمريـ قمٜمدهؿ شم٠مويؾ وُمت٠موًمقن

شم٠مويؾ ُمٕملم وىمد يٙمقن خمٓمًئ٤م ذم  أن٤مس ضمٞمدون وص٤محلقن وًمٙمـ لؿ ,إن ؿم٤م  اهلل,ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠مهنؿ 

 ٟمٗمس إُمر وًمٙمٜمف ُمٕمذور سم٤مضمتٝم٤مده وهٙمذا-

وم٤محلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ُمًتٗمٞمدة ُمـ اجلٛمٞمع قمرسًم٤م وقمجاًم وذم يمؾ ُمٙم٤من، وطمريّم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ وٓ شمٕمٛمؾ 

 ر  إٓ سمنميٕم٦م-

 واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م داقمٞم٦م إمم اهلل ٓ هتٛمؾ اًمدقمقة-

 ٤مد-احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ٓ هتٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمًٞمو

 احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ٓ هتٛمؾ اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م وهمػمه٤م-و

 احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل أوع اجلامقم٤مت ًمٚمٗمْم٤مئؾ وًمٚمخػم وًمالهتامُم٤مت اًمّم٤محل٦م-و

ه هق اخلػم وهق اًمّمقاب وهق ا  -إن ؿم٤م  اهلل ؛ ٕؾمٕمد سم٤مًمدًمٞمؾ وإىمرب إمم احلؼومٝمذا اًمذي ٟمرا

، وًمٙمـ يمذًمؽورد سمٕمض إومٙم٤مر  ،ل اًمٙمالم قمٚمٞمفأُم٤م اعمٜم٤مه٩م إظمرى ومٙمام ىمٚمٜم٤م أن اًمٜم٘مد ومٞمٝم٤م يٓمق

أطم٧ٌٌم أن أقمٓمل ومٙمرة شمٙمقن ُمدظماًل ًمٙمؿ إذا يم٤من هٜم٤مك سمٕمض اعمٜم٤مىمِم٤مت وسمٕمض إومٙم٤مر اًمتل شمريدون 

٤ًٌم قمغم شمقصٞمػ  ـمرطمٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م، وٓ سمد أنٙمؿ ٓطمٔمتؿ يمام ذيمرت ذم اًمٌداي٦م سم٠من اًمٜم٤مس ُمتٗم٘مقن شم٘مري

ىمع ي٘مع وم ٞمف سمٕمض اخلٓم٠م ًمٙمـ هؿ اشمٗم٘مقا قمغم أن احل٤مل ٓ يريض أطمًدا اًمقاىمع، ُمع أنف طمتك شمقصٞمػ اًمقا

؟ وح٤مذا؟ ُم٤م هق اًم٥ًٌم؟ ومتجد ٤موٓ سمد ُمـ شمٖمٞمػمه وًمٙمـ طمتك اًمتقصٞمػ---، يمٞمػ ًمٞمس ُمروٞم  

اخلالوم٤مت ذم شمقصٞمػ احل٤مًم٦م، ُمثاًل: ُمريض ًمديف ُمرض همػم ُمٕمروف ومٞمذه٥م إمم إـم٤ٌم  وم٠مطمدهؿ ي٘مقل 
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ٜمٙمري٤مس- مظمر ي٘مقل ًمف: اًمتٝم٤مب ذم اًم٘مقًمقن- ويٌدأ يمؾ ـمٌٞم٥م ذم ًمف: سم٥ًٌم اًمٙمٚمٞم٦م- ومظمر ي٘مقل ًمف: اًمٌ

٤ًٌم- ٤م؛شمِمخٞمص احل٤مًم٦م ويمؾ ـمٌٞم٥م ي٘مقل ؾمًٌٌ   هذا هق احل٤مصؾ شم٘مري

ًٓ ظمٗمٞمًٗم٤م وًمٙمـ طم٤موًمقا أن شمنقمقا ذم اعضم٤مسم٤مت، ُم٤م هق ؾم٥ٌم هذا أن ؾم٠مختٙمؿ أ  ًمق  ؾم١ما

يمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ  ٤مول أن ُٕم٦م أن؟ ًمرديئ٦م اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اآٟمحٓم٤مط ذم إُم٦م وؾم٥ٌم احل٤مًم٦م اعمزري٦م وا

 يذيمر زم اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ سمٕم٤ٌمرة يّمقهمٝم٤م-

 : )إسا تباٜعتِ بايع١ٓٝ...( تضى اؾٗار ٜعين.أسز اؿنٛص: سزٜح ايضعٍٛ ط

 آخض: ايبعز عٔ ايزٜٔ ايقشٝض. أذ

 .صثايح: تضى اؾٗار، ٚتغً٘ ايڀٛاغٝت ع٢ً إغًٌُ أذ

 هؿ شمًٚمٓمقا، وًمٙمـ ٟمحـ ُم٤م اًم٥ًٌم ُمـ ضمٝمتٜم٤م؟ ؛: شمًٚمط اًمٓمقاهمٞم٧م هذا قم٤مُمؾ ظم٤مرضملاٌغ١ز

 َٔ أذ: تضى اؾٗار ٚايبعز عٔ ايزٜٔ. دٛابط

 َٔ أذ: ايبعز عٔ ؽضع اهلل. دٛاب

 َٔ أذ: سب ايزْٝا. دٛاب

 َٔ أذ: تضى ايزٜٔ. دٛاب

 .صَٔ اذ: اختٝاص ايزْٝا ع٢ً ايزٜٔ دٛاب

٤ًٌم يمؾ اعضم٤مسم٤مت صحٞمح٦م وًمٙمـ اعم٘مّمقد أن شمرك اجلٝم٤مداٌغ١ز هق ضمز  ُمـ شمرك اًمديـ،  : شم٘مري

هٞم٦م  وم٤مًمٌٕمد قمـ اًمديـ أصاًل، وُمٜمف ظم٤مص٦م اجلٝم٤مد وشمرك اجلٝم٤مد، وح٤مذا شمريمقا اجلٝم٤مد؟ حل٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا

 -ٕي قم٤مصٛم٦م ُمـ اًمٕمقاصؿ ، واٟمٔمراعمقت، وم٤مًمٜم٤مس اٟمٖمٛمًقا ذم اًمدٟمٞم٤م اٟمٖمامؾًم٤م ُم٤م سمٕمده اٟمٖمامس

سمٚمس ُمٜمذ زُمـ ويمٜم٧م أرى اعماليلم اًمتل مت ٌم واًمًٞم٤مرات وأصقاهت٤م اًمّم٤مظم٦ٌم واهلل ًم٘مد يمٜم٧م ذم ـمرا

واًمِمقارع اًمٙمٌػمة هتٚمئ٦م! وذم اًم٘م٤مهرة ُمثاًل ًمق ظمرضم٧م قمغم ؾمٓمح قمامرة قمٜمد اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ص٤ٌمطًم٤م 

وٟمٔمرت إمم هذه اعماليلم اًمتل متٌم، إمم أجـ هل ذاه٦ٌم؟ قمـ ُم٤مذا يٌحثقن؟ ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش! هؾ وضمدهتؿ ذم 

ومٞمف سمٕمض يم٤ٌمر  ؛عمًجد اًمٙمٌػم ُمثاًل ٓ دمد ومٞمف إٓ صًٗم٤م واطمًدااعم٤ًمضمد؟ ًمـ دمد أطمًدا إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ضمًدا، وم٤م

 اًمًـ، اًمٜم٤مس سُمٕمد قمـ اًمديـ وشمرك ًمٚمديـ سم٤مًمٙم٤مُمؾ-

؛ اٟمٖمامس هن٤مئل يم٤مُمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ,ئ٤ميٕمٛمؾ ؿمٞمأن ال سمد ومـمٌٞمٕم٦م اعٟم٤ًمن إذا شمرك اًمديـ  هوهذ, ي٘م٤مسمٚمف

ُمقضم٦م وؾم٥ٌم هذا ومؽميمقا اًمديـ، أظمذهتؿ وأيمٚمتٝمؿ أيماًل و، اؾمتقًم٧م قمٚمٞمٝمؿواؾمتٖمرىمتٝمؿ اًمدٟمٞم٤م،  وم٘مد

آقمت٘م٤مدات ,واًمتقطمٞمد  ٘م٤مئدوم٤ًمد قمغم ُمًتقى اًمٕم ؛يمٌػمة ضمًدا ُمـ اًمٗم٤ًمد قمغم وٞمع اعمًتقي٤مت

، ووم٤ًمد قمغم اعمًتقى اًمث٘م٤مذم وقمغم اعمًتقى إظمالىمل، وم٤مٕظمالىمل هذا ُمـ ,واًمتّمقرات واعمٗم٤مهٞمؿ
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يٛمٙمـ ًمق وأؿمٞم٤م  ٓ شمتّمقر  زيقن وهمػمه٤م--اًمٜم٤ًم  وأن اًمتٚمٗمأذه ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمِمٙمٚم٦م اًمِم٤ٌمب واًمٌٜم٤مت و

ىمٞمٚم٧م ًمإلٟم٤ًمن ذم ىمديؿ اًمزُم٤من ح٤م أُمٙمـ أن يتّمقر هذا وخيٓمر سم٤ٌمًمف أصاًل أو ًمٙمّذسمف، هذا ر  ُمـ 

هذا آٟمحٓم٤مط شمًتٓمٞمع أن شم٘مقل هق اًمٌٕمد  ؛ومقصٚم٧م إُم٦م إمم طم٤مًم٦م ُمـ آٟمحٓم٤مط ؿمديدة ضمًدا ؛اًمًحر

ومٛمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٌٕمد قمـ اًمديـ شمرك اجلٝم٤مد وطمتك ىمٌؾ أن  ؛دقمـ اًمديـ وآٟمٖمامس ذم اًمدٟمٞم٤م وشمرك اجلٝم٤م

اًم٥ًٌم هق شمرك  :٤مًمذي ي٘مقلومهق ُمـ سمداي٤مت اًمٗم٤ًمد، ولذا  اجلٝم٤مداًمٌٕمد اًمٙمٌػم ًمٕمؾ شمرك هذا  ّمؾ 

سمف سم٘مقة؛ ٕن طمتك ىمٌؾ آٟمحٓم٤مط اًمٙمٌػم وىمٌؾ اًمٗم٤ًمد اًمٙمٌػم وىمٌؾ اًمٌٕمد اًمٙمٌػم قمـ  فاجلٝم٤مد صحٞمح ضمقا

ذم  وًمق مل يؽميمقهوإٓ ًمق يم٤من اجلٝم٤مد ُمًتٛمًرا سمٕمٞمد،  ـٍ زُم ذإُم٦م شمريم٧م اجلٝم٤مد ُمٜم اًمديـ يم٤من اًمٌداي٤مت أن

 -تٝمؿ اًمدٟمٞم٤مقمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدو وح٤م دظمٚم ؾمٞمٓمرح٤م  ؛وىم٧م ُمـ إوىم٤مت

 يًتٓمٞمع ، وًمـىمقة إُم٦م ومت٤مؾمٙمٝم٤م وصده٤م ًمٚمٕمدوتٌ٘مك ىمقة اجلامقم٦م وؾمٞمٌ٘مك اًمديـ ووًمٙمـ ٟم٘مقل: ؾم

ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ  ؛واًمٗمٙمري وإظمالىمل وهمػمه وهمزو اعمٜم٤مه٩ماًمٖمزو اًمث٘م٤مذم هذا  ؛اًمٕمدو أن يٖمزوهؿ

 ٕمدويمٚمٝم٤م ُمـ صٜم٤مقم٦م اًم --وُمـ وٛمـ وؾم٤مئؾ اًمث٘م٤موم٦م اعقمالم وهمػمه ،وُمٜم٤مه٩م اًمث٘م٤موم٦م صٜمٕمٝم٤م اًمٕمدو

وم وًمٙمـ اخلالف إيمثر ذم يمٞمػ  ،ومٛمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ُمتٗم٘مقن قمغم هذا ؛ومٝمذا هق وصػ طم٤مًم٦م إُم٦م ف؛وإذا

 طم٤مًمتٝم٤م اًمّمحٞمح٦م؟ٟمٕم٤مًم٩م هذا؟ يمٞمػ ٟمٕمقد سم٤مُٕم٦م إمم 

 طمٙمٛم٧م٤مٔن احلريم٦م اًمتل وم سملم اعظمقان وإنٔمٛم٦م؛ ُمٙمر ؿمديدأن  دث : احلْمقر أطمد]

يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ يت٤ًمسمؼ ُٕمريٙم٤م  اًمٕمٚمامٟمٞم٦م خت٤مف ُمـ اعظمقان؛ ٕن ُمـ إنٔمٛم٦م ا اًمّمقُم٤مل ؾمتجٕمؾ يمثػمً 

مل أن طمتك ريٙم٤م صمؿ أُم ،يمؾ ر  ُٕمريٙم٤م قمٓمقا احلٙم٤مم أ ؛وُم٤م ُيريِض أُمريٙم٤م ًمٙمل شمْمٕمف قمغم اًمًٚمٓم٦م

؛ ي٘مقُمقن سمٜمحق هذا يمذًمؽ اعظمقان واهلل أقمٚمؿ طمتك هؿوأُمريٙم٤م، رُمتٝمؿ وم٘مد سم٤مقمقا ؿمٕمٌٝمؿ وم؛ شمرَض 

 وم٤مٔن ؾمٞمحدث ُمٙمر ؿمديد سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض- ؛ٟمحـ اًمٌديؾ ًمٙمؿ ٜم٤مرأجتٝمؿ يٚمٛمزون ًمألنٔمٛم٦م أن وم٘مد

 -[ة يمٌػمةذم اًمٞمٛمـ ؾمٞمٓمر لؿاعظمقان  ،ىمري٥مقمام ظم٤مص٦م ذم ُمٍم وًمٞمٌٞم٤م ؾمٞمحدث  ؛هذا ي٤م ؿمٞمخو

وٟم٠ًمل اهلل ,احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمقضمقدة  ٧م: أفمـ هذا خيتٚمػ ُمـ طم٤مًم٦م إمم طم٤مًم٦م ًمٙمـ ُم٤م داُماٌغ١ز

 لمحمتٗمٔم قناًمٕمدو وهذه اًمًٚمٓم٤مت اعمرشمدة اًمٙم٤مومرة ؾمٞمٔمٚمٝمذا وم ؛,أن يٌ٘مٞمٝم٤م ىمقي٦م ويزيده٤م سمريم٦م 

ي٠ميمؾ أن  ٤مول طمتك  ٦موٓ يٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ ُمِمٙمٚم ،ضمٌٝم٦م ٕمٝمؿسم٤معظمقان اعمًٚمٛملم أو قمغم إىمؾ ٓ يٗمتح ُم

 اًمثقر إبٞمض ىمٌؾ، ويًتخدُمٝمؿ هؿ أجًْم٤م ُمٕمف ذم ضب اًمثقر إبٞمض هذا-
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يٕمٜمل ًمٞم٧ًم  ؛يٕمٛمٚمقا هذاأن أن ذم أومٖم٤مٟمًت٤من يٛمٙمـ أن يٕمٛمٚمقا هذا، وسم٤ميمًت٤من يٛمٙمـ واًمٕمدو 

ُمًتٌٕمدة أن يٕمٛمٚمقا هذه اًمتٖمٞمػمات اًمٙمٌػمة، إُمريٙم٤من يٕمٛمٚمقه٤م، ذم ُمٍم ُمثاًل ُيٜمَّجحقا اعظمقان 

ضمًدا ن٧م  اؿمديدً  ٤موٖمٓمً  ٦معمًٚمٛملم ذم ُمٍم ويْمٖمٓمقا قمغم احلٙمقُم٦م، ىم٤مدريـ أن يْمٖمٓمقا قمغم احلٙمقُما

ًمٙمـ  ؛ُمٕمؽ ذم شم٠مديٌؽ نيٌدؤواعظمقان  صمؿ، -- ويٗمقز اعظمقانووُمًٛمك اٟمتخ٤مسم٤مت ودوًم٦م طمرة ويمذا 

  ٌ  ُمـ أجدهيؿ- إُمر ظمرجو٧م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، وم٤مهتؿ اًمتٞم٤مر، ؿم

يٝػ ٜٚٛدز أٌَ ٗ صدٛع بعض ٖشٙ اؾُاع١ نكٝار٠ نهٌ اؿنٛص: ٜا ؽٝخ، ٌٖ  أسزط

ٌٖ ٜٛدز أٌَ يضدٛعِٗ يًشل ٚاْنُاَِٗ يًُذاٖزٜٔ؟ أٚ ٌٖ ٖٓاى بٛارص  ;أؾضار ىضدٕٛ َٓٗان

 صبزصت َِٓٗ يًتٛافٌ َع قار٠ اؾُاع١ اؾٗار١ٜ؟

ٙمثػمة وم٤مجلامقم٤مت اًم ؛اًل أهنؿ يٖمػموا ـمري٘مٝمؿ، ُم٤م أقمرفو سمقادر ُمثٓت أ٤م: ُم٤م أقمرف اشمّماٌغ١ز

واعمِمٝمقرة يمجامقم٦م اًمتٌٚمٞمغ واعظمقان اعمًٚمٛملم وسمٕمض اجلامقم٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م واجلامقم٤مت اًمؼمح٤مٟمٞم٦م وهمػمه٤م 

د وم٘مط، أُم٤م يمجامقم٦م شمؽمك هذا اًمٓمريؼ اًمذي ؾم قمٚمٞمف ُمـ ُمدة! هذا ذم  ٤مرتُم٤م رأجٜم٤م إٓ قمغم ُمًتقى إومرا

 اًمٕم٤مدة صٕم٥م-

ٟمحـ ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝمؿ وهؿ ، ونقـمٞمٌأن٤مس و ،اًمتٌٚمٞمغ ُم٤ًمعملم، وُمٞمزهتؿ أهنؿ ُم٤ًمعمقنوو٤مقم٦م 

 ومٞمٜم٤م ًمٚمتٌٚمٞمغ وًمٚمخروج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل- نويدقمق ،يًتٗمٞمدون ُمٜم٤م

شمٕم٤مل اؾمٛمع ُمٜمل أجًْم٤م، وىمؾ ًمف أجـ  :شم٘مقل ًمفصمؿ  ،أطمًـ أؾمٚمقب ُمٕمٝمؿ، أن دمٕمٚمف يتٙمٚمؿ ويتٙمٚمؿو

تؿ ٜمحـ ظم٤مرضملم ًمٜم٤م قمنميـ ؾمٜم٦م وأنوم ؛أن٧م ُمـ اجلٝم٤مد؟ اجلٝم٤مد ىم٤مئؿ أٓ شمريد اًمدقمقة؟! شمٕم٤مل ًمٚمجٝم٤مد

 ٟمٜمتٔمر ٟمٍمشمٙمؿ- ؛ؿمٝمقر وٟمحـ ظم٤مرضملم ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م 5ؿمٝمقر أو  6خترضمقن 

اؿنٛص: نجرل َٔ ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ عٓزَا تتهًِ َع٘ عٔ اؾٗار ٜكٍٛ مٔ عادظٜٔ،  أسزط

تكٍٛ ي٘ اٱعزار؟ ٜكٍٛ يو ا٭١َ دا١ًٖ ٫ بز إٔ تعًُٗا قبٌ إٔ تعزٖا ٜعين ٖشا َٓٗر بعض ايعًُا٤ 

 .صٖشا ايه٬ّ ٕٜٛكٛي ;ؿض ٚغرلٙٗ اؾظٜض٠ نغ

؟ اذا اًمِمٙمؾ يمؿ شمًتٓمٞمع أن شمٕمٚمؿًمٙمـ  ٟمٕمؿ، وم٤مُٕم٦م ضم٤مهٚم٦م ؛ًمٞمس صحٞمًح٤م ٝمؿ: ـمًٌٕم٤م يمالُماٌغ١ز

 ومٞمٝم٤م ىمدر يم٤مٍف  --إُم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمام  واعمِم٤ميخ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واعمدارس اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م وهمػمه٤م

 جزإٟمام قمذرٟم٤ميمؿ سم٤مًمٕموٙمؿ ُمٕمٚمؼ ذم أقمٜم٤مىمٙمؿ اًمقاضم٥م قمٚمٞم ٧م وضم٤مهد، إمم ُمتك شمؽميمقن اجلٝم٤مد؟٤مظمرج أنوم

سمؾ هذا اًمٙمالم ًمٙمـ يمؿ ؾمٞمًتٛمر هذا اًمٕمجز؟ هذا همػم صحٞمح وهذا همػم ُمًٚمؿ سمف قمٜمدٟم٤م  ،ذم ومؽمٍة ُم٤م
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وهذا اًمذي أدى إًمٞمف اضمتٝم٤مدي وضمٚمس  هذا رأجل، وص٤مطم٥م هذا اًمٙمالم ًمق اىمتٍم قمغم هذا وىم٤مل ُمردود

 اضمتٝم٤مده يمٗم٤مٟم٤م ذه- هذا --ٚمٞمس ًمديٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمفوم ؛ُمٕمٜم٤م سمِمٙمؾ ضمٞمد

إمم أجـ ذه٥م سمف هذا اًمٙمالم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، -- اًمذي يم٤من ي٘مقل هذا اًمٙمالم شؾمٗمر احلقازم»إمم  واٟمٔمر

ُمِمٙمٚم٦م أن ي٠متٞمٜمل  يهدة! هذه هل اعمِمٙمٚم٦م، أن٤م ًمٞمس ًمدي١مول إمم أن يٙمقن ُمع اًمٓم٤مهمقت ود اًمٗمئ٦م اعمج٤م

زاًم٧م  ٓأن إُم٦م ٓ شمًتٓمٞمع أن دم٤مهد،  ؾمٚمامن أو ؾمٗمر أو اسمـ سم٤مز أو سمـ قمثٞمٛملم وي٘مقل: أن٤م أن أرى

ٝمذا اًمذي أراه هق اًمّمقاب وم -- اًمخ؛اًمٕمٚمام  ٟمِمتٖمؾ سم٤مًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ ٟمحـ يمٓم٤مئٗم٦م ٜم٤موٕمٞمٗم٦م وأرى أن  

 أن-

٠من٤م أطم٤مول أن أىمٜمٕمف وأضم٤مدًمف وأن هذا أومْمؾ ُمـ وم ؛ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مد ذم اًمٜمٝم٤مي٦موهل هذا ر  سمًٞمط  صمؿ

 ؛٤مل اعمًتٕمديـ ًمٚمجٝم٤مدضمرة ٓ سم٠مس ا٤م ُمـ اًمِم٤ٌمب وُمـ اًمروٝم هذا وأن إُم٦م أن اؾمتٕمدت وومٞمٝم٤م

 وهذاوم٘مط نت٤مج إمم ىمٞم٤مدات ًمٙمل نريمٝم٤م وقمٚمام ، وأنتؿ أن ُمـ اعمٗمؽمض أن خترضمقا وشم٘مقدوا إُم٦م 

سمٕمد  فومٞم٘مدر سم٘مدره ٓ شمتقؾمٕمقا ومٞمف؛ ٕن ضمٝم٤مد واضم٥م، إٟمام هذا اًمٕمجز، واًمٕمجز ي٘مدر سم٘مدره؛ ٕنف قمذرٌ 

 تتٕمٚمؿ قمغم اًمذل-ؾماًمتخ٤مذل، واًمٜمٗمقس أجًْم٤م  ذًمؽ ؾمٞمدظمؾ قمٚمٞمٙمؿ

أن٧م يمؿ شمٌٜمل؟ أن٧م شمٌٜمل ىمٚمٞماًل واًمٕمدو هيٚمؽ أيمثر،  :يمثػمة ُمـ زواي٤م أظمرى أجًْم٤م، ٟم٘مقل ًمفاٟمت٘م٤مدات 

اًمِمٞمخ  يم٤من يًتٕمٛمؾ ؛: قم٤مُمٚملم ُمثؾ ُمّم٤مٟمع شمٗمريخ اًمدضم٤مجُمثؾ ُم٤م يم٤من ي٘مقل لؿ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام

ذم ضسم٦م  ٧م يمؿ شمريب وشمٗم٘مص وشمٗمرخ ُمـ اًمدضم٤مج، واًمٓم٤مهمقت ي٠ميتقمٌد اهلل قمزام هذه اًمٕم٤ٌمرة، يٕمٜمل أن

 واطمدة ي٠ميمٚمٝمؿ! أخٞمس هذا صحٞمًح٤م؟

شمٗمًده اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ذم أج٤مم أو ؿمٝمر واطمد ُمـ اًم٨ٌم ٓ شمًتٓمٞمع أن شمّمٚمحف وشمًده رسمام ذم  اًمذي

 قمنميـ قم٤مًُم٤م، هذا ذم ؿمٝمر واطمد وم٘مط!

، ا لؿوًمٙمـ يٌ٘مك ذم اًمٜمٝم٤مي٦م اضمتٝم٤مدً  ،ذا اًمٙمالم٤مًمٜم٘مد يمثػم وٟمًتٓمٞمع أن ٟمتٙمٚمؿ وٟمج٤مدل يمثػًما ذم هوم

 ڌژ ،[264ٍاًمٌ٘مرة: ]ژ  ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژأن٧م روٞم٧م اذا آضمتٝم٤مد أن٤م قم٤مذرك  :وًمٙمـ أن٤م أىمقل

وهذا اًمذي سمٚمغ إًمٞمف قمٚمٛمؽ واضمتٝم٤مدك وأن٧م ُمٙمٚمػ  ،ُمـ اًمٕمٚمؿأي  [١اًمٓمال.: ] ژ ژڑ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ

 ن٧م طمٌٞمٌل-سم٤مضمتٝم٤مد ٟمٗمًؽ قمغم يمؾ طم٤مل، وأن٤م أقمذرك وأ
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ريمزت قمغم اًمٜم٘مٓم٦م هذه؟ ٕنف ٓ يٜمتٝمل إُمر هٜم٤م، دمدهؿ ودك! اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ُمع ُمـ  ح٤مذا

 سمـ ضمؼميـ رضمؾ ـمٞم٥م أخٞمس يمذًمؽ؟ ًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م واىمػ ُمع قمٌد اهللواىمػ؟ ُمع مل ؾمٕمقد، واًمِمٞمخ 

وىمد  مل ؾمٕمقد، طمتك ًمق يم٤من ًمٞمس أن ويم٤من قمٛمره ـمقيؾ، هق قمغم يمؾ طم٤مل ؿمٞمخ ـم٤مقمـ ذم اًمًـ

اعمقت، وم٠مي واطمد يٌ٘مك اذا اًمِمٙمؾ ُمٕمرض إمم أنف يٙمقن ُمع اًمٓم٤مهمقت ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ  ُمـاىمؽمب 

اعمراطمؾ؛ ٕ  أن٤م ؾمقف أىمقل ًمؽ أن هذا اًمٙمالم ُمـ اضمتٝم٤مدك ؾمٚمٛمٜم٤م ًمؽ، ًمٙمـ هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م ظم٤مًمٗمتؽ ذم 

 آضمتٝم٤مد وقمٜمده٤م اضمتٝم٤مد مظمر، وٓ شمًتٓمٞمع أن٧م سم٤مضمتٝم٤مدك أن شمٚمٖمل اضمتٝم٤مدهؿ صح أم ظمٓم٠م؟

؟ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن وو٤مقمتف  دوظمرضم٧م دم٤مه وؿمّ٘م٧م ؿمقـًم٤م ـمقياًل ًمٕمنميـ قم٤مًُم٤م، ومام شم٠مُمرهؿ، ُم٤مذا يٗمٕمٚمقا

وأُمػم اعم١مُمٜملم اعمال قمٛمر وو٤مقمتف، ه١مٓ  اًمٜم٤مس اًمذيـ جي٤مهدون أن ُم٤مذا شمٗمٕمؾ لؿ؟ اًمِمٞمخ اسمـ 

ئر: يٜمزًمقن ُمـ اجلٌؾ ويًٚمٛمقن أنٗمًٝمؿ ًمٚمحٙمقُم٦م، هؾ ٓ؟  مهذا صحٞمح أ قمثٞمٛملم ىم٤مل أثٜم٤م  ضمٝم٤مد اجلزا

أخؿ ي٘مؾ هٙمذا؟ وُمـ صمؿ خيرضمقن سمٓم٤مُم٤مت يمٌػمة ضمًدا ضمًدا وهذا واهلل اًمٕمٔمٞمؿ أنف والل ُمٌلم وأن٤م ىمٚمتٝم٤م، 

ىمٚم٧م ذم أضمقسم٦م احل٦ًٌم هذا والل ُمٌلم، ًمٞمس ظمٓم٠م وم٘مط هذا ظمٓم٠م ووالل ُمٌلم، اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف 

يم٤مًمِمٞمخ اسمـ  أطمدٞمػ ي٘مع ومٞمف اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ظم٤مرج قمـ أصقل اًمٕمٚمؿ وأصقل اعيامن، ٓ أقمٚمؿ يم

قد قمـ اجلٝم٤مد يٕم٤مىمٌٝمؿ اهلل سم٘مٚم٦م اًمٗم٘مف ومٝمؿ ٓ ٘مٕماخلزقمٌالت، اًمٌٕمد قمـ اجلٝم٤مد واًم قمثٞمٛملم! هذه ُمـ

ٓ يٖمرك أنف قم٤ممل، هق ىمد ختّمص ذم اًمٗم٘مف وٟمٌغ  [1اعمٜم٤موم٘مقن: ] ژ ٴۇ ۈ    ۈ ۆ    ۆ ۇ ۇ ژ :يٗم٘مٝمقن

 دمد قمٜمده صمٖمرات- امرسمومٞمف ويمذا ًمٙمـ قمٜمدُم٤م شم٠ميت ًمٚمٗم٘مف احل٘مٞم٘مل ذم اًمديـ 

: أيٝػ َٔ َقًش١ اؿضن١ اؾٗار١ٜ إٔ تٛد٘ خڀاباتٗا يًشضنات ا٭خض٣ سز اؿنٛصأط

 صَجٌ ْاع١ ايتبًٝؼ تٛدٗٗا شلا بأزلا٥ٗا؟

: ٓ، هٙمذا سمِمٙمؾ قمٚمٜمل! ٓ ًمٞمس ُمـ اعمّمٚمح٦م واهلل أقمٚمؿ، وًمٙمـ يًتٛمر اًمٜم٘م٤مش سمٞمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ

ًمتل هل أطمًـ يمؾ ُم٤م شم٠ميت ومرص٦م ذم دروس أو يمت٤مسم٤مت، شمًتٛمر اعمج٤مدًم٦م سم٤مووسمٞمٜمٝمؿ يمؾ ُم٤م شم٠ميت ومرص٦م 

ًمٙمـ سمدون أن ٟمحقل٤م ًم٘مْمٞم٦م قمدا  أو يمالم ؾمٞم٤مد أو ظمٓم٤مسم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، وًمٙمـ شمٙمقن ذم ؾمٞم٤م. اًمٜم٘مد 

د إُم٦م ٕمٚمٛملاًم ومٝمذا ضمٞمد اذا اًمِمٙمؾ، طمتك سم٘مٞم٦م  ؛واًمٜم٘مد اعمٜمٝمجل اعمدروس ذم ؾمٞم٤م. اًمتٜم٤مصح سملم أومرا

تك اعمتِمددون ُمٜمٝمؿ اًمٙم٤مرهقن ًمٜم٤م واًمقاىمٗمقن ودٟم٤م، إذا اطمتجٜم٤م أن طم؛ طمتك احلريم٦م اًمًٚمٗمٞم٦مواًمٕمٚمام  

ؾمديدة  ي٘م٦مقمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م وأُمراؤٟم٤م هل ـمر ٌ٘مدر ُمٕملم، وهذه اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٛمٌموم ٟمذيمر أؾمام هؿ
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وؾمٚمٞمٛم٦م وٟمراه٤م هل اخلػم، ٓ ٟمذيمر أؾمام هؿ وًمٙمـ ٟمذيمر اعمٜم٤مه٩م وإومٙم٤مر طم٥ًم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُم٤م 

يمز قمغم ُم٠ًمخ٦م أو همػمه٤م، وًمٙمـ إؾمام  أو شمدظمؾ ذم طمرب وشمذيمرهؿ! ٟمر ؛يٜم٤مؾم٥م يمؾ وىم٧م ويمؾ طملم

، وًمٞمس ٞمدًمٞمس سمجهذا  --شمذيمر ذم اًمًٚمٗمٞم٦م شمذيمر إًم٤ٌم  أو اسمـ سم٤مز أو اسمـ قمثٞمٛملم شمذيمر هذه اعمدارس

 واهلل أقمٚمؿ- ،سمًٌٞمِؾ هدًى 

 ص: يهٔ اٱخٛإ إغًٌُ رخًٓا َعِٗ ٗ سضب ٚامش١!أذط

يمقىمقومٝمؿ ُمع اًمٓم٤مهمقت ذم قمدة ؾم٤مطم٤مت،  ؛هٜم٤مك ذور يمثػمة ُمٜمٝمؿ: اعظمقان إمم طمٍد ُم٤م اٌغ١ز

اعظمقان اعمًٚمٛملم وىمٗمقا ُمع سمرايٛمر وُمع اًمذي ىمٌٚمف، أول ُم٤م أتقا إُمريٙم٤من  :قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ذم اًمٕمرا.

دظمٚمقا جمٚمس احلٙمؿ ويمذا وشمريمقا اجلٝم٤مد ومل يٙمتٗمقا سمؽمك اجلٝم٤مد ودائاًم هذه اعمِمٙمٚم٦م، اعمِمٙمٚم٦م ًمٞمس سم٠مهنؿ 

واطمد ُمٜم٤م يِمتٖمؾ ذم  يمؾهذا اضمتٝم٤مدي وأنتؿ ًمٙمؿ ـمري٘مٙمؿ ويًٝمؾ اهلل قمٚمٞمٙمؿ و :اجلٝم٤مد، وىم٤ملشمريمقا 

 ضم٤مٟم٥م، ٓ! قمغم اًمٕمٙمس، هق يٜمت٘مد اجلٝم٤مد وي٘مػ ُمع اًمٕمدو ودك-

٠من٤م ُم٘متٜمع أ  أننم اًمٕمٚمؿ وم٤معمِمٙمٚم٦م أن يٙمقٟمقا ُمع اًمٕمدو ودك، وًمق أنف ىم٤مل ُمـ سم٤مب اًمتخّمص وم

ُمع  قنود اًمٕمدو وٓ يٙمقٟم نذا، وًمٙمـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يٙمقٟمق٦م ويموأهتؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم

 اُمٜمٝمؿ وسمٕمٞمدً  ٤مؼمئً إُمريٙم٤من، جي٤مذم إُمريٙم٤من ويٕم٤مدهيؿ طمتك وإن مل جي٤مهدهؿ ًمٙمـ يٙمقن قمغم إىمؾ ُمت

هذا إٟم٤ًمن  ؛قمٜمٝمؿ وٓ يدظمؾ ُمٕمٝمؿ، وهذا ُم٤م أدى إًمٞمف اضمتٝم٤مده وومٝمٛمف: هذا ومٝمٛمل وهذا ُم٤م قمٚمٛمٜمل ريب

ود احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ويٙمقٟمقن ُمع اًمٕمدو، وه٤مت ُمـ  ؛أهنؿ ي٘مٗمقن ودٟم٤ماعمِمٙمٚم٦م  ًمٙمـ ،ُمٕمذور

ًمتٓمٌٞمؼ ُمت٠موًمقن يتٕم٤موٟمقن ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم ؿ هاحلج٩م ُم٤م ؿمئ٧م، ي٘مقًمقن ظمقارج، سمٖم٤مة، ُمٗمًديـ، و

أن٤م قم٤مضمز  :ىم٤مل ٤مإٟم٤ًمٟمً أن ًمٞم٧ًم ذم اًمتخّمص ٟمحـ ٟمحؽمم اًمتخّمّم٤مت، ًمق  ٦ماًمٕمداًم٦م ذم إرض! اعمِمٙمٚم

ُمع سمٓمالن يمالُمف ذم ,أن وٓ ضمدوى ُمٜمف ؾمتٝمٚمٙمقن أنٗمًٙمؿ أو يمذا  سمف ٤مٕمً ُم٘متٜم ٧مقمـ اجلٝم٤مد أو ًمً

واذه٥م اؿمتٖمؾ ذم  ،هذا اضمتٝم٤مدك وأن٧م طمر ؛ًمٞم٧ًم ُمِمٙمٚم٦م :وًمٙمـ ُمع هذا يمٚمف ٟم٘مقل ًمف ,اقمت٘م٤مدٟم٤م

ٝمؿ أن٤مس وماًمدقمقة؛ ولذا ىمٚم٧م أن و٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ٓ ييوٟمٜم٤م ذم ر وقمالىمتٜم٤م اؿ ضمٞمدة؛ ٕهنؿ مل ييوٟمٜم٤م 

ي٘مقًمقن ًمٞمس ُمـ أصقًمٜم٤م اًمٙمالم ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وهٙمذا، وهذا واهلل، سمرهمؿ اجلٝمؾ اًمذي ومٞمٝمؿ، إمم  قمقنيد

ُمراض إُم٦م، وهذا يمٚمف ي٘مقًمقن ٓ ٟمتٙمٚمؿ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وٓ ذم أو ؛واللواٟمحراف، واًمٙمالم يمٚمف سم٤مـمؾ، 

 هللُمع هذا ٟمحـ ؾم٤ميمتلم قمٚمٞمٝمؿ سمخػمهؿ وذهؿ، اعمٝمؿ ادقمقا إمم اٟمحـ و ،اٟمحرافو يمالم وم٤ميض

ذيمؿ، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م هؿ أىمرب اًمٜم٤مس ًمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ  ٌقن  ، ويمٗمقا ٕمٚمقا اًمٜم٤مس شمّمكم ذم اعم٤ًمضمدواضم
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وم ووهؿ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من  ؛ٛمٚم٦م، ويمذًمؽ اعمج٤مهديـ اطمت٤مضمقا إًمٞمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ اًم٤ًمطم٤متاجلاعمج٤مهديـ ذم 

سمٕمد اخلروج إمم إيران  ةاعظمق مواٟم٤م؟وسم٤ميمًت٤من، اًمتٌٚمٞمغ مووا اعمج٤مهديـ يمثػًما ضمًدا، ٟمحـ ذم إيران ُمـ 

ُمـ اًمذي موى  شسمٚمقؿمًت٤من»وذم ٟمقاطمل  شزاهٞمدان»سمٕمد آٟمًح٤مب ُمـ هٜم٤م ُمـ مواهؿ؟ اًمتٌٚمٞمغ، ذم 

ٛمٞمد وو٤مقمتف مووٟم٤م وٟمٍموٟم٤م قمٌد احل، شؿمٞمخ اعؾمالم»اعظمقة؟ اًمتٌٚمٞمغ، ُمًجد ُمٙم٦م اًمذي يًٛمقٟمف 

ىمٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤م ُمقاىمػ يمريٛم٦م وذيٗم٦م ضمًدا ضمًدا ًمٚمًجقن وشمٕمرض سمٕمْمٝمؿ  وشمٕمروقا  ،ووىمٗمقا ُمٕمٜم٤م، وُمقا

 ًمٚم٘متؾ ويمذا-

اهلل ظمػًما يمثػًما، ؿم٤ٌماؿ ظمدُمقٟم٤م وذهٌقا ُمٕمٜم٤م عمٜم٤مـمؼ إيران يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٗمرس  ضمزاهؿ

ٝمؿ ذي ظمدُمٜم٤م همػم و٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ؟ ٕهنؿ حمٌلم ًمٜم٤م، ًمٙمٜماًمٕم٤مصٛم٦م ـمٝمران، ويم٤مٟمقا ذم ظمدُمتٜم٤م، وُمـ اًم

 ٕظمٓم٤م حٌٝمؿ و ٌقٟمٜم٤م، ًمٙمـ قمٜمدهؿ سمٕمض ايٛمِمقن قمغم ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ وهؿ مل ييوٟم٤م سمؾ ٟم

 وهٙمذا- --واًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ شمرك هذه إؿمٞم٤م  وص٤مر جم٤مهًدا و ٛمؾ ومٙمر اجلٝم٤مد

، وًمٙم وًمٙمـ ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم، وهذا  ـ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ظم٤مًمط اعظمقة ومتٕمٚمؿَ اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ مل يٙمقٟمقا يٕمرومقا

ىمٚمٜم٤م أن ًمدهيؿ أظمٓم٤م  ووالٓت اًمٌم  ي٠ميت سم٤مًمتدري٩م، ًمٙمـ اًمٌم  اعمٝمؿ أهنؿ مل ييوٟمٜم٤م، وٟمحـ إذا 

إظمٓم٤م  وصٕم٥م  هأن هٜم٤مك قمٚمام  أورصمقهؿ هذوأن هٜم٤مك أظمٓم٤م ، وذم إُم٦م،  ٟمٕمرف أن هٜم٤مك ضمٝماًل 

ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن شم٠ميت شمتحدث ًمف ؾم٤مقم٦م أو ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ويٖمػم ُمٜمٝمجف! نت٤مج إمم ُمٕم٤مذة وشمٖمٞمػمه٤م، 

 طمتك يًتٕمد اًم٘مٌقل ُمٜمؽ وهيتؿ- وأن يثؼ ومٞمؽ و ٌؽ ويٕمرف أنؽ أن٧م قمغم ر  ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمديـ؛

وٓ ي٘مٗمقن ُمع اًمٓمقاهمٞم٧م  ،ًمٞمًقا ظمقٟم٦موذم اجلٛمٚم٦م ٟمحـ ٟمٕمرف أهنؿ أن٤مس ـمٞمٌلم ٓ ييوٟمٜم٤م،  ًمٙمـ

ٛمٚم٦م يقضمد ومٞمٝمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م سم٤مجلهذا ذم اجلٛمٚم٦م، ىمد يٙمقن ُمٜمٝمؿ ذم سمٕمض اًم٤ًمطم٤مت أن٤مس ظم٤مٟمقا ًمٙمـ 

جي٤مهدوا! ًمٞم٧ًم ُمِمٙمٚم٦م، ٟمحـ ُمِمٙمٚمتٜم٤م واًمروطم٤مٟمٞم٦م واعمح٦ٌم ًمٚمديـ، وٟمحـ ًمٞمس ًمديٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمٝمؿ، مل 

: ٟمحـ ٟمٙمٗمٞمٙمؿ هذا اجل٤مٟم٥م وؾمٜمٝمتؿ سم٤مًمتّمٗمٞم٦م  عُم اًمذيـ ي٘مٗمقن ودٟم٤م، واهلل ًمق أن اًمًٚمٗمٞم٦م وهمػمه٤م ىم٤مًمقا

هذا ضمٞمد وأن٧م قمغم صمٖمر، ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أنٜم٤م  - ًم٘مٚمٜم٤م:واًمؽمسمٞم٦م وسمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وسم٤معمدارس واًمٙمت٥م واًمتٜم٘مٞم٦م-

 ٟمجدهؿ أُم٤مُمٜم٤م ُمع اًمٓمقاهمٞم٧م-

ٜا ؽٝخ ْاعتٌ ٗ ايُٝٔ ٖٔ ٜظعُٕٛ ايتقؿ١ٝ ٚايذلب١ٝ، نجرل َٔ اٱخ٠ٛ ايشٜٔ  : ٖٓاىأذط

سٖبٛا يًذٗار ْؿضٚا َٔ ْاعيتٵ اؿه١ُ ٚاٱسغإ اييت ٖٞ ايغضٚص١ٜ، ٗ ايؿذل٠ ا٭خرل٠ َٔ عٓتٌ 

 اؿه١ُ ٚمعت ٜزٖا ٗ ٜز ايض٥ٝػ..ْاع١ 
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وضض يًذٗار، أعڀٛٙ ١ًَٗ  طضرٚٙ عٓزَا عضؾٛا إٔ َٓٗذ٘ دٗارٟ «قؿٛٚ سغٌ»ٚايؾٝخ 

ًُعٗز، ٚعٴذٔ بعزٖا، ٚعٓزَا خضز عأيٛٙ ٌٖ أْت َٔ ي اإٔ ٜذلى ايبٝت ٚإعٗز; ٭ْ٘ ٖٛ نإ َزٜضٶ

ست٢ ٕا ادتُعٛا َع ايض٥ٝػ ٚفاصت أٜزِٜٗ  .اؿه١ُ، قاٍ: أْا يغت َٔ اؿه١ُ ٫ٚ َٔ اٱسغإ.

ٖشٙ ايه١ًُ  «ٚؾؾًٛا، فاصٚا َع ايڀاغٛت اؿه١ُ اٯٕ تبٝٓت، ٚقعٛا ٗ ايب٤٬»: اٍبأٜزٟ ايض٥ٝػ، ق

قاشلا ؾُاع١ اٱسغإ، ؾكاٍ شلِ: بكٞ أْتِ إَا إٔ تتدل٩ٚا َٔ ايڀاغٛت ٚتهْٛٛا َع اجملاٖزٜٔ أٚ 

 عتكعٕٛ ٗ ب٤٬ ٚؾُٝا ٚقعت ؾٝ٘ اؿه١ُ، ٫ ٜذلنهِ اهلل بزٕٚ ب٤٬...

ٗ عًُ٘; ٭دٌ إقًش١ ٬ صاعٛا سكٛم إغًٌُ ٫ٚ ْٛضٚا ٗ رٜٓ٘ ٫ٚ ؾطضرٚٙ َٔ بٝت٘! 

 .صايز١ْٜٛٝ!! ٚدًػ ع٢ً ايضفٝـ ٗ عبٌٝ اهلل، ْغأٍ اهلل إٔ ٜٝغض أَضٙ، ٚاهلل إغتعإ

  -ُمِمٙمٚمتٝمؿ-ه١مٓ  هذه هل 
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 انزدزثخ اهجشائزٌخ

 

سمِمٙمؾ همػم ,سمٕمض اعمج٤مهديـ ٟمنمه٤م:  ،ُم٤مئ٦م وصمامٟمٞم٦م وأرسمٕمقن دىمٞم٘م٦م ُمدهت٤ميمٚمٛم٦م صقشمٞم٦م: ]
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 احلٛمد هلل واًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم مخف وصحٌف وُمـ اهتدى اداه:

ئر ضم٤م ت سمٕمد أطمداث ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يم٤من ل٤م ـم٤مسمٕمٝم٤م  ـمًٌٕم٤م أنتؿ شمٕمرومقن أن   احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم اجلزا

سم٘مٞم٤مدة  شاجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ»٤مدي٦م، ودظمقل اخل٤مص، ويم٤من ل٤م شم٠مثػمه٤م اعجي٤ميب قمغم احلريم٦م اجلٝم

ًمالٟمتخ٤مسم٤مت، وُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٚمٕم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وٟمجحقا ذم آٟمتخ٤مسم٤مت، ويم٤من ُمـ  شقمكم سمٚمح٤مج»

 اعمٗمؽمض أن  ٙمٛمقا اًمٌٚمد-

ًمٞمس  ،,أي نٛمؾ ـم٤مسمًٕم٤م ؾمٚمٗمٞم ٤م,٤م  إؾمالُمٞم ٤م ؾمٚمٗمٞم ٤م إمم طمد ُميم٤مٟم٧م شمٜمٔمٞماًم  شاجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ»

ا عمدرؾم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو عمجٛمققم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وًمٙمـ يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمع اًمًٚمٗمل، ُمع ٟمقعٍ  واوٌح  ل٤م اٟمتام ٌ  ُمـ  ضمد 

ئري٦م اعمحٚمٞم٦م-  احلريمٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مرب و٤مقم٤مت أظمرى يمجامقم٦م اعظمقان واجلامقم٤مت اجلزا

ًمٚمدظمقل  ب ؾمٞم٤مدشمٙمقٟم٧م سمِمخّمٞم٤مت ؿمٙمٚمقا أنٗمًٝمؿ ووٕمقا أنٗمًٝمؿ يمحز شاجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م»

يم٤مٟمقا ُمتٜم٤مصمريـ، ويم٤من قمكم سمٚمح٤مج هق اخلٓمٞم٥م اعمٗمقه، وُأويت اًم٘مدرة قمغم اخلٓم٤مسم٦م  --ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد

                                      
أهمٚم٥م اعمداظمالت ُمع شمٗمريغ ضمقاب اًمِمٞمخ قمغم وُمـ طمذف )يمحذف اعمٙمرر  ؛اًمتٍمف ,٧ًمٕمٛمؾ ذم شمٗمريغ اح٤مدة: ؾمٞم٤مؾم٦م ا (٧)

اًمٙمالم ُمـ قم٤مُمٞم٦م إمم ومّمحك،  ؾ  نقيؾ ضُم  ,2ًٞم٤م.(- اًم(، وإو٤موم٦م )يم٢مو٤موم٦م سمٕمض اعمٗمرادت طمتك يتْمح ُم٘مّمقد اًمِمٞمخ ذم اعمداظمٚملم

٥ًٌم اظمتالف أؾمٚمقب اعًم٘م٤م  قمـ أؾمٚمقب سم يمثػم ُمـ اجلٛمؾ همػم اًمقاوح٦م ػمشمٖمٞم ,1وإقم٤مدة صٞم٤مهمتف ُمع قمدم اعظمالل سم٠مصؾ اعمٕمٜمك- 

َٛمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م، وآٟمت٘م٤مل إمم يمالم مظمر وهذا جيٕمؾ اًمٙمالم اعم٘مرو  ُُمٌَٝماًم، وضمٕمٚمٜم٤م حمقر اًمٙمالم ذم اًمٙمت٤مسم٦م، وومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ قمدم إيمامل اجلُ 

 ]اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالم[ ؾمٞم٤م. واطمد سمت٘مديؿ أو شم٠مظمر ذم اًمٜمص، ومح٤موًمٜم٤م ضمٕمؾ اًمٙمالم سم٠مؾمٚمقب اًمٙمت٤مسم٦م ىمدر اعُمٙم٤من-
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ا، يم٤مٟم٧مًمٙمـ يم٤مٟم٧م قمغم ـمري٘م٦م اًمِمٞمخ يمِمؽ ذم ُمٍم، و مٓف ُم١مًمٗم٦م ُمـ  ًمف و٤مهػمي٦م أؿمد وأيمؼم ضمد 

يتٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م  ؛ده أؾمٚمقب هٞمز٤ًمضمد اًمٙمٌػمة، وقمٜميم٤من يٓمقف ذم اًمٌٚمدان واعمٜم٤مـمؼ واعم ؛اًمٜم٤مس يتٕمٚم٘مقن سمف

أىمرب إمم اًمٕم٤مُمٞم٦م، ويٛمزج سملم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕم٤مُمٞم٦م، ويًتٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٞم٦م سمٙمثرة ذم يمالُمف، ويٛمٞمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م إمم 

ومٞمف سمريم٦م،  ؛رضماًل ص٤محل٤ًم ,إن ؿم٤م  اهلل,أفمٜمف أؾمٚمقب ومٙم٤مهل وهتٙمٛمل، وىمد ومتح اهلل قمٚمٞمف ذم اخلٓم٤مسم٦م، و

٤مًمح، وهق أجًْم٤م ُمـ ُمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ، درس اًمٕمٚمؿ وُمـ وومٞمف صد. وإظمالص، وومٞمف محٞم٦م ًمٚمديـ، ؾمٛمتف ص

 -,إن ؿم٤م  اهلل,اًمٕمٚمام  

وجمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مدات إظمرى هؿ إىمرب إمم اًم٘مٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؛ ًمٙمـ يم٤مٟمقا  شقم٤ٌمس ُمد »يم٤من 

 ىمٞم٤مدات شم٤مرخيٞم٦م لؿ دور ُمـ زُم٤من-

٤ًٌم، طمي شقمكم سمـ قم٤ٌمس»  اًمثقرة رضمؾ ؿمٞم٤ٌم  يمٌػم ذم اًمًـ قمٛمره ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ويزيد شم٘مري

ئري٦م، وؿم٤مرك ذم اجلٝم٤مد اجلزائري، وقمٜمده ظمؼم ومٕمغم اعمًتقى  ؛ة ذم ذًمؽ، سم٤معو٤موم٦م إمم أنف ُمث٘مػاجلزا

اًمقـمٜمل يٕمتؼموٟمف ُمث٘مًٗم٤م قمغم ُمًتقى قم٤مٍل ضمًدا، ومٝمق  ٛمؾ درضم٦م سمروومًقر، وًمف أرسمع ؿمٝم٤مدات ديمتقراه، 

٤م وـمٜمٞم  وًمٙمٜمف يم٤من إٟم٤ًمٟمً وجيٞمد اًمٚمٖم٦م اعٟمجٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م وأؿمٞم٤م  ه٤مصمٚم٦م،  ٤م جم٤مهًدا ُمـ اعمج٤مهديـ ٤م قم٤مدي 

٤ًٌم ًمٚمحريم٦م اعؾمالُمٞم٦م-  اًم٘مداُمك، ويم٤من ًمديف شمقضمف إؾمالُمل وشم٤مريخ إؾمالُمل، ويم٤من حم

ذم أوائؾ اًمثامٟمٞمٜم٤مت وأواؾمط اًمثامٟمٞمٜم٤مت يم٤من ه١مٓ  جيٛمٕمقن أنٗمًٝمؿ، رهمؿ اظمتالف اًمتقضمٝم٤مت إٓ 

ومٙم٤من ومٞمٝمؿ ؾمٚمٗمٞمقن،  --واًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م ٔم٤مم اعؾمالُمل،أن اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل وٕمٝمؿ، وإرادة إىم٤مُم٦م اًمٜم

ويم٤من ومٞمٝمؿ سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم، وُمث٘مٗملم إؾمالُمٞملم، وُمِم٤ميخ، ومل يٙمـ قمٜمدهؿ اٟمتام  ُمٕملم، وًمٙمـ 

 اضمتٛمٕمقا قمغم ومٙمرة شمٙمقيـ طمزب-

هرات وده، قمٜمدُم٤م يم٤من اًمِم٤مذزم سمـ ضمديد هق اًمرئٞمس اجلزائري، طمدصم٧م ُمٔم٤م شم٧266»وذم قم٤مم 

، ظمرج اًمِمٕم٥م اجلزائري سم٤معماليلم ذم ُمٔم٤مهرات قم٤مرُم٦م شصمقرة اخلٌز»ظمرج ومٞمٝم٤م ؿم٤ٌمب أؾمٛمقه٤م 

ـ   يٌٙمل اًمِم٤مذزم قمغم اًمتٚمٗم٤مز  خرجوم ؛ؾمٞمزطمٗمقن و تٚمقن اًم٘مٍم اجلٛمٝمقري أهنؿ سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م طمتك فُم

ع اًمتٕمددي٦م اوقمدهؿ ويٜم٤مؿمد اًمٜم٤مس سم٠من شمرضمع، و حلزسمٞم٦م، وأقمٚمـ قمـ إصالطم٤مت أنف ُمـ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ذ 

ؾ شمٕمدد إطمزاب ومرضمع اًمٜم٤مس، و ؛وهمػمه٤م أرضمٕمتٝمؿ ىمٞم٤مداهتؿ اؾمتٜم٤مًدا إمم أن اًمرئٞمس وقمد سم٠منف ؾَمُٞمٗمٕم 

قمقا ذم اًمؼمح٤من، سمققمده شاًمِم٤مذزم سمـ ضمديد»ورم  وؾمٞم٘مقم سم٤معصالطم٤مت وهمػم ذًمؽ، سمٕمد ذًمؽ   :وذ 

يم٤من طم٤ميماًم حلزب واطمد ذم اًم٤ًمسمؼ وهق طمزب ضمٌٝم٦م نرير اًمقـمـ  اًمِم٤مذزم ٕن ؛اًمتٕمددي٦م احلزسمٞم٦م

(FLNوه ،) ق احلزب اًمذي شمقطمدت ومٞمف إطمزاب أج٤مم اًمثقرة، واؾمتٚمؿ اًمًٚمٓم٦م ذم آؾمت٘مالل سمٕمد

ئر،  هذا احلزب هق احلزب اًمقطمٞمد، ومٙم٤من ظمروج ومرٟم٤ًم، ومٙم٤من احلزب احل٤ميمؿ وُمٜمف يمؾ رؤؾم٤م  اجلزا
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صمقرة يم٤مدت شمٓمٞمح وطمّمؾ مترد ؿمٕمٌل و ،اًمٜم٤مس ُمـ شمٍموم٤مت هذا احلزب وديمت٤مشمقريتفوىمد وجرت 

-- ا  واعمٜم٤مؿمدات، وهٙمذا هدأ اًمِمٕم٥مسم٤مًمٌٙم٤م  وسم٤مٓؾمتجداًمٜمٝم٤مي٦م ومتدظمٚمقا ذم  ؛سم٤مًمدوًم٦م واحلٙمقُم٦م

ومٚمام دظمٚمقا ُمرطمٚم٦م اًمتٕمددي٦م يم٤من ه١مٓ   ؛هدأهتؿ اًم٘مٞم٤مدات اًمِمٕمٌٞم٦م وهمػمهؿ، صمؿ دظمٚمقا ُمرطمٚم٦م اًمتٕمددي٦م

)قمكم سمٚمح٤مج، وقم٤ٌمس ُمد ( وو٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ اًمدقم٤مة وُمـ اعمِم٤ميخ وهمػمهؿ، يم٤من ومٞمٝمؿ اًمّم٤مًمح وومٞمٝمؿ 

، اعمٝمؿ أهنؿ يمقٟمقا طمزسًم٤م ًمح، صمؿ أتتٝمؿ اعمحٙم٤مت واًمٓم٤م وأؾمٛمقه اؾماًم  شاجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ»شمديٜمقا

ٓ  قمغم أنف اؾمؿ صمقري، ويم٤من قمٜمدهؿ صمقري٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، يم٤من ُمٜمٝمجٝمؿ ومٞمف يمثػم ُمـ اخلػم ويمثػم ُمـ  دا

ا قمٜمدهؿ، وهذه اًمدوًم٦م يم ٤مومرة ُمرشمدة، اًمّمقاب واًمقوقح؛ ومٙم٤مٟم٧م ُم٠ًمخ٦م احل٤ميمٛمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م واوح٦م ضمد 

ذم وٞمع ظمٓمٌف وذم يمؾ شمٜمٔمػماشمف ي٨ٌم هذا، ويريمز قمغم شمٙمٗمػم اًمدوًم٦م، ومل يٙمـ ًمدهيؿ  ش٤ٌمس اعمد قم»اوم

شمردد ذم ذًمؽ وًمٙمـ يم٤مٟمقا يرون أنف جيقز اؾمتٖمالل اًمٗمرص٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ومٞم٘مقًمقن: ٟمدظمؾ يمحزب ؾمٞم٤مد 

صحقة  ,ـمًٌٕم٤م,ن هٜم٤مك أن اًمِمٕم٥م ؾمٞم١ميد دقمقهتؿ، ويم٤مسمحج٦م ومٜمزاطمؿ قمغم اًمًٚمٓم٦م، ويم٤مٟمقا يتِمجٕمقن 

ا ٞمخت٤مر اعؾمالم، ؛ ؾم%٧١١يتقىمٕمقن أن اًمِمٕم٥م ؾمٞمخت٤مرهؿ ومٙم٤مٟمقا  ؛وهنْم٦م ؿمٕمٌٞم٦م إؾمالُمٞم٦م يمٌػمة ضمد 

ومٙم٤من هذا شم٠مويٚمٝمؿ واضمتٝم٤مدهؿ، وسم٤مًمٗمٕمؾ دظمٚمقا  --عؾمالُمل، وىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦موؾمٞمخت٤مر احلزب ا

وم٤مزوا ا٤م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اًمٌٚمدي٤مت اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد، ودظمٚمقا آٟمتخ٤مسم٤مت، وذم أول اٟمتخ٤مسم٤مت سمٚمدي٦م 

ومتجد أب٤م اًمٚمحٞم٦م ُمدير اًمٌٚمدي٦م، وُمدير اًمدائرة،  --قمغم اًمٕم٤مصٛم٦م قمغم ُمًتقى اًمٌٚمدي٤مت اًمٙمؼمى وؾمٞمٓمروا

وُمدير اجلقازات، أو ُمدير اًمنمـم٦م واحلامي٦م اعمدٟمٞم٦م، وهٙمذا ومٙم٤مٟمقا ُمًٞمٓمريـ، وسمٕمد آٟمتخ٤مسم٤مت 

احلٙمقُم٦م، وم٘م٤مُم٧م اجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م سمدظمقل٤م ومٗم٤مزوا ومٞمٝم٤م  اًمتنميٕمٞم٦م اًمؼمح٤مٟمٞم٦م واًمتل يِمٙمؾ اًمٗم٤مئز ومٞمٝم٤م

% أي ٟم٦ًٌم ؾم٤مطم٘م٦م، ومٛمـ اعمٗمروض أن يًتٚمؿ طمزب اجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ اًمًٚمٓم٦م، وًمٙمـ 66سمٜم٦ًٌم 

 ُم٤ٌمذة سمٕمد إقمالن اًمٜمت٤مئ٩م وإقمالن ومقز اجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م دظمؾ اجلٞمش-

، ويم٤من ىمد طمًؿ أُمره سم٤معمِم٤مورات، ؽ ضمٞمدا؛ ومتٝمٞم٠م ًمذًمشاجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م» يم٤من اجلٞمش ُمتقىمًٕم٤م ومقز

، ومٙم٤من ؛ ومال سمد أن يٙمقن هذا ُمقضمقدا عمـ شمتٌع إطمداثٓ  ت٤مج إمم وصم٤مئؼيمقهنؿ شمِم٤موروا وأقمدوا و

ًمٚمحٙمؿ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م همػم احلؾ إظمػم وهق  شاجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م»اجلٞمش طم٤مؾماًم أُمره أنف ذم طم٤مل وصقل 

 ٟمتٞمج٦م آٟمتخ٤مسم٤مت، وسم٤مًمٗمٕمؾ ٟمزل اجلٞمش وؾمٞمٓمر قمغم ٟم٘مالب قمغمآاًمٜمزول ًمٚمِم٤مرع سم٤مًمدسم٤مسم٤مت، أي 

اًمٕم٤مصٛم٦م وقمغم اعمدن اًمٙمؼمى، وٟمزًمقا سم٤مًمدسم٤مسم٤مت إمم اًمِمقارع، وأخٖمقا ٟمت٤مئ٩م آٟمتخ٤مسم٤مت، وأقمٚمـ اجلٞمش 

 إًمٖم٤م  آٟمتخ٤مسم٤مت-

٤م ًمٚمقزرا ،  ش»اًمٖمزازم»، واؾمت٘م٤مل ُم٤ٌمذة شاًمِم٤مذزم سمـ ضمديد»طمٞمٜمٝم٤م اؾمت٘م٤مل  ًً اًمذي يم٤من رئٞم
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زرا  مظمر، وطمدصم٧م شمٖمػمات دؾمتقري٦م هيٕم٦م، وصدر ىمرار اعمجٚمس اًم٘مٞم٤مدي وووٕمقا رئٞمس و

ُمٜمّم٥م اعمجٚمس إقمغم ًمٚمدوًم٦م أو ؿمٞمًئ٤م ُمـ   ُمٜمف٤م  ُمٜمّم٥م رئٞمس اًمدوًم٦م، وووٕمقا سمدٓاًمٕمًٙمري سم٢مًمٖم

٤ًٌم ضمديًدا، واعمٕمٜمك ذم احل٘مٞم٘م٦م هق اًمرئٞمس ويتقٓه اجلٞم  شقمكم يم٤مذم»ش، ومج٤م  هذا اًم٘مٌٞمؾ، أي أطمدصمقا ُمٜمّم

 قمٛمال ً  يم٤مٟمقا وجمٛمققم٦م ُمـ اجلٜمرآت اًمذيـ  شظم٤مًمد ٟمزار»ٜمرآت اجلٞمش اًمٙم٤ٌمر وُمٕمف أطمد ضم وهق

ـ، وهؿ ُمـ أنزل اجلٞمش، وإٟمزال اجلٞمش يورسم٤مئ٥م ومرٟم٤ًم، يم٤مٟمقا هؿ اعمًٞمٓمر ٗمرٟم٤ًم وشمرسمٞم٦م ومرٟم٤ًم وأبٜم٤م ًم

اذا طمّمقًمف ٤ًمطم٘م٦م، وهذا ىمٚمٞمؾ اًمٚمٌٞم٦م سم٤مٕهمت ًمٚمجٌٝم٦م صٓمدام سم٤مًمِمٕم٥م، واًمِمٕم٥م صق  آُمٕمٜم٤مه 

ومدظمقل اجلٞمش وٟمزوًمف ُمٕمٜم٤مه صدام سم٤مًمِمٕم٥م، وهذا ُم٤م طمّمؾ  ؛ًتقى ذم وٞمع اًمدول اًمديٛم٘مراـمٞم٦ماعم

 سم٤مًمٗمٕمؾ-

، يم٤من اًمِمٕم٥م خيرج شُمرطمٚم٦م آقمتّم٤مُم٤مت»: ًمٚمٛمٔم٤مهرات وآقمتّم٤مُم٤مت وؾُمٛمٞم٧مظمرج اًمِمٕم٥م 

ُمـ  ًمٚم٤ًمطم٤مت اًمٙمٌػمة ذم اًمٕم٤مصٛم٦م، يم٤من هٜم٤مك ؾم٤مطم٦م يمٌػمة ُمِمٝمقرة شم٤مرخيٞم ٤م ُمـ أج٤مم اًمثقرة أو ُمـ ىمٌٚمٝم٤م

 شؾم٤مطم٦م أول ٟمقومٛمؼم»وهل ُمٕمرووم٦م إمم أن سم٤ًمطم٦م اًمِمٝمدا ، وذم  شؾم٤مطم٦م اًمِمٝمدا »أج٤مم ومرٟم٤ًم اؾمٛمٝم٤م 

 وذم اًم٤ًمطم٤مت اًمٙمٌػمة ذم اًمٕم٤مصٛم٦م وهٙمذا ذم اعمدن إظمرى-

ؿُمٚم ٧م احلريم٦م، وطمدث قمّمٞم٤من  اًمِمٕم٥م يم٤من خيرج سمٛمئ٤مت أٓف، واًمٜم٤مس يٕمتّمٛمقن ذم اخلٞم٤مم،

دسم٤مسم٤مت واعمدرقم٤مت، اجلٞمش سمدأ سميب وإـمال. اًمرص٤مص وسمدأ ومال طمريم٦م إٓ ًمٚمجٞمش سم٤مًم ؛ُمد 

آصٓمدام سم٤مًمِمٕم٥م، ومُ٘متؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ىَمتؾ اجلٞمش اعمئ٤مت سمؾ أٓف ُمـ اًمٜم٤مس، صمؿ سمدأت سمٕمده٤م 

 شقم٤ٌمس اعمد »و شقمكم سمٚمح٤مج»محالت آقمت٘م٤مل ذم يمؾ ُمٙم٤من، وطمّمٚم٧م اقمت٘م٤مٓت ًمٚمٛمِم٤ميخ وم٤مقمت٘مؾ 

ٚمٝمؿ ىمٞم٤مدات، وُمـ شمٗمٓمـ ُمٜمٝمؿ ويم٤من ًمديف إرادة وقمزيٛم٦م وذيم٤م  طمزم وهمػمهؿ، ويم شقمٌد اًم٘م٤مدر طمِم٤م »و

 وسمٕمض اًم٘مٞم٤مدات اًمذيـ يم٤مٟمقا أقمْم٤م  ذم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م- شحمٛمد اًمًٕمٞمد»أُمره وهرب ُمثؾ: 

مت٤مرس ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد، وأثٜم٤م  دظمقل٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، يم٤من  شاجلٌٝم٦م»ذم إج٤مم اًمتل يم٤مٟم٧م 

ٟمٜم٤م ُمٜمٝم ؿ ُمـ يم٤مٟمقا هٜم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وُمٜمٝمؿ ُمـ مل ي٠مِت إمم أومٖم٤مٟمًت٤من، وًمٙمـ يم٤مٟمقا هٜم٤مك إظمقة ُمـ إظمقا

ي٘متٜمٕمقن و ٛمٚمقن اًمٗمٙمر اجلٝم٤مدي، ومل يٙمقٟمقا ذم إصؾ قمغم ىمٜم٤مقم٦م سمتٞم٤مر اجلٌٝم٦م، أو مل يٙمقٟمقا ُم٘متٜمٕملم 

سمدظمقل اجلٌٝم٦م ًمٚمؼمح٤من، وسمدظمقل اجلٌٝم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد وآٟمتخ٤مسم٤مت، يم٤مٟمقا يرون قمدم ذقمٞم٦م هذه 

إقمامل وقمدم ضمقازه٤م، ويم٤من لؿ ظمط ضمٝم٤مدي ُمٕملم، ومٌدؤوا سمتِمٙمٞمؾ وشمٙمقيـ أنٗمًٝمؿ، وسمٚمقروا 

، وًمٙمـ يم٤من ٟمزول اًمِمٞمخ شظم٤مًمد ؾمٕمٞمد»أنٗمًٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م، ومٜمزل ُمـ هٜم٤م جمٛمققم٦م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ 

ٟمٜم٤م يمام ىمٚم شظم٤مًمد ؾمٕمٞمد» ٜم٤م مل سمٕمد إًمٖم٤م  آٟمتخ٤مسم٤مت، ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك جمٛمققم٤مت ُمـ ىمٌٚمف، جمٛمققم٦م ُمـ إظمقا

ي٠متقا ًمٚمجٝم٤مد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، ويم٤مٟمقا يامرؾمقن سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ويم٤مٟم٧م إُمٙم٤مٟم٤مهتؿ حمدودة وىمٚمٞمٚم٦م 
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وإؾمٚمح٦م قمٜمدهؿ ىمٚمٞمٚم٦م، وًمٙمـ وٕمقا سمٕمض إؾمٚمح٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وُمـ اًمٌٞمقت، وأؾمٚمح٦م اًمّمٞمد، 

 وسمٕمض اًمرؿم٤مؿم٤مت اًمتل نّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م، ومٙم٤مٟمقا يامرؾمقن سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، ومٞمٝمجٛمقن قمغم ُمريمز ذـم٦م،

ويم٤من هذا ىمٌؾ اًمٗمؽمة آٟمتخ٤مسمٞم٦م، ويمذًمؽ أثٜم٤م  احلٛمٚم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م، وٟمٗمذوا جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت واؿمتٝمر 

، وقمٛمٚمٞم٤مت ص٤مر ل٤م اؾمؿ ذم اًمت٤مريخ، وذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م هجٛمقا قمغم صمٙمٜم٤مت، وُمرايمز شىمامرة»ُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م 

ومٝم١مٓ   ؛ا أنٗمًٝمؿاًمنمـم٦م، ويم٤مٟمقا ي٠مظمذون إؾمٚمح٦م، واذا سمدأت ؿمقيم٦م اعمج٤مهديـ شم٘مقى ووٕمق

٤ًٌم يم٤مٟمقا هؿ اًم٤ًمسم٘م القاري »حلريم٦م ضمٝم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م دم٤مهد ذم أج٤مم  اُمتدادٌ ضمز  ُمٜمٝمؿ ، ويم٤من لمشم٘مري

ئري اًم٤ًمسمؼ ىمٌؾ اًمِم٤مذزم، يم٤مٟم٧م شمقضمد أجًْم  شسمقُمديـ طمريم٦م ضمٝم٤مدي٦م رئٞمًٝم٤م رضمؾ ص٤مًمح  ٤ماًمرئٞمس اجلزا

ُمٕمف ؿمخص مظمر داقمٞم٦م ؿمٞمخ يمٌػم ومٝمذا يم٤من رضماًل جم٤مهًدا، و شُمّمٓمٗمك سمقيٕمكم»اؾمٛمف  ,ًٌف جم٤مهًداٟمح,

، ويم٤من ه١مٓ  قمٜمدهؿ شقمٌد اًم٘م٤مدر ؿمٌقـمل»هـ ؿم٤مرك ذم اًمثقرة وطميه٤م اؾمٛمف وىمديؿ ذم اجلٝم٤مد، وهق 

ىمد  شقمٌد اًم٘م٤مدر ؿمٌقـمل»، وصمؿ شمؿ اًم٘مٌض قمغم اًمٌقيٕمكم وىُمتؾ سمٕمد ذًمؽ، وشاًمٌقيٕمكم»طمريم٦م ضمٝم٤مدي٦م أج٤مم 

ًمدوًم٦م، يم٤من ُمـ هذه احلريم٦م سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ هرب ويم٤من يٕمٞمش ذم اجل٤ٌمل ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ه٤مرسًم٤م ُمـ ا

ال٤مرسملم واًمدوًم٦م شمٌح٨م قمٜمٝمؿ، صمؿ هدأت احلٙم٤مي٦م واًمدوًم٦م شمريمتٝمؿ، وًمٙمٜمٝمؿ هؿ اظمت٤مروا اًمٕمٞمش سمٕمٞمًدا 

ومل يدظمٚمقا اعمدن، وقم٤مؿمقا ذم اًم٘مرى واجل٤ٌمل وهٙمذا، وقمٜمدُم٤م سمدأ اعظمقة جيٛمٕمقن سمٕمض سم٘م٤مي٤م احلريم٦م 

 عقمداد ٟٓمٓمالىم٦م اجلٝم٤مد-شمقاصٚمقا ُمع ه١مٓ ، وسمدأ  ّمؾ ٟمقع ُمـ ا

وهل ٓ زاًم٧م ذم قمز  ٟمِم٤مـمٝم٤م ومت٤مرس اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واًمدقمقي، ومل يٙمـ ذم  شاجلٌٝم٦م»يم٤من هذا أج٤مم 

سمرٟم٤مجمٝم٤م اجلٝم٤مد أو اعقمداد أو أي ر  ُمـ هذا، وقمٜمدُم٤م ٟمزل اجلٞمش وأخٖمك ٟمت٤مئ٩م آٟمتخ٤مسم٤مت، وطمدث 

٘مالب قمغم اًمنمقمٞم٦م يمام ي٘مقًمقن، سمٕمد م، طمّمؾ هذا آٟم2٧آٟم٘مالب اًمذي أؾمٛمقه اٟم٘مالب ديًٛمؼم 

اظمتٞم٤مر اًمِمٕم٥م لذه اًمٜمتٞمج٦م، وسمدأت آقمت٘م٤مٓت ويمثػم ُمـ أنّم٤مر اجلٌٝم٦م وظم٤مص٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب ذم يمؾ 

ٌّٝم٤م، يمثػم ُمـ  ئر وظم٤مص٦م ذم اعمدن اًمٙمؼمى ونديًدا ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اًمتل هل ىمٚم٥م اًمٌالد وًم أنح٤م  اجلزا

ٟمْمامم إمم اعمج٤مهديـ واًم٘مت٤مل ُمٕمٝمؿ، ٓ ظمٞم٤مر إٓ ظمٞم٤مر اًمِم٤ٌمب أنّم٤مر اجلٌٝم٦م رأوا أنف ٓ ظمٞم٤مر إٓ آ

 اجلٝم٤مد-

مل يٙمـ ذم سمرٟم٤مجمٝم٤م اجلٝم٤مد، وًمٙمـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م مل شمٙمـ سمٕمٞمدة يمثػًما قمـ اجلٝم٤مد، ومل شمٙمـ  شاجلٌٝم٦م»

أطمًٜمٝمؿ  شقمكم سمٚمح٤مج»شم٥ًم اعمج٤مهديـ وٟمحقه٤م ُمـ هذه إُمقر، يم٤من ا٤م اًمٌٕمض ُمع اًمّم٤محللم، و

٤ًٌم ُمٕمٔمؿ ُم٤م ذم اجلٌٝم٦م ُمـ ظمػم وصالح يدور ذم هذا اًمرضمؾ قمكم يمقضمف ص٤مًمح وواضمٝم٦م ص٤محل ٦م، وشم٘مري

ًمٙم٤من ٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م ًمدهيؿ ُم٤ٌمدئ وأومٙم٤مر  شاجلٌٝم٦م»سمٚمح٤مج، ورسمام ًمقٓ وضمقده وشم٠مثػمه وقمٛمٚمف ذم 
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ضمٞمدة، ُمٜمٝم٤م شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م وُمٕمروف ًمدهيؿ أن احلٙمقُم٦م يم٤مومرة ُمرشمدة وجي٥م ضمٝم٤مده٤م، ومٙم٤مٟم٧م هذه 

دة وىمد هٞم٠مت اًمٙمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب، ويمثػم ُمـ اًمِمٕم٥م ًمالٟمْمامم ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م إومٙم٤مر ُمقضمق

واظمت٤مروا اجلٝم٤مد، سُمدئ اجلٝم٤مد قمٜمدُم٤م ُأخٖمٞم٧م هذه آٟمتخ٤مسم٤مت، واًمِم٤ٌمب اًمذيـ يم٤مٟمقا يامرؾمقن اًمٕمٛمؾ 

 اجلٝم٤مدي سمٜمٔم٤مم ىمٌؾ ذًمؽ، ىمد سمدؤوا سمتجٜمٞمد اًمِم٤ٌمب واٟمتنم اجلٝم٤مد ذم اًمٌالد يمٚمٝم٤م، ومٌدأ اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي

 يٜمتنم سمِمٙمؾ جمٛمققم٤مت ذم يمؾ اعمدن ويمؾ اًم٘مرى وذم يمؾ إري٤مف-

ئر شمٕمرومقن ـمٌٞمٕم٦م شمْم٤مريًٝم٤م وفمروومٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ومٝمل سمٚمد ُمـ اجل٤ٌمل  ـمًٌٕم٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل اجلزا

واجل٤ٌمل ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من، اًمٕم٤مصٛم٦م ضمز  ُمٜمٝم٤م ورا  اًمٌحر وظمٚمٗمٝم٤م يمٚمف ضم٤ٌمل، ويمذًمؽ سم٘مٞم٦م 

ى ذم اجل٤ٌمل، ضم٤ٌمل وؾمالؾمؾ ضمٌٚمٞم٦م ورا  ؾمالؾمؾ ضمٌٚمٞم٦م شمِمؼ اًمٌالد ُمـ اعمدن، ُمدن ذم اجل٤ٌمل، وىمر

همرا٤م إمم ذىمٝم٤م، ضم٤ٌمل قم٤مًمٞم٦م، وومٞمٝم٤م أجًْم٤م ُمٞمزة أظمرى ومٙمثػم ُمـ ضم٤ٌمل٤م يمًالؾمؾ إـمٚمس اًمتل متتد ُمـ 

ئر، ويمٚمٝم٤م ضم٤ٌمل وىمٛمؿ وهْم٤مب، وهٜم٤مك  طمدود اعمٖمرب إمم شمقٟمس وشمّمؾ ىمٛمٛمٝم٤م ذم سم٤ممت٤م ذم وؾمط اجلزا

ن ُمٕمٔمؿ ضم٤ٌمل٤م ظميا  وهم٤مسم٤مت، وًمٞم٧ًم ضمردا  يمج٤ٌمل سم٤ميمًت٤من، ومٝمٜم٤مك سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمٞمزة أظمرى هل أ

ا عمامرؾم٦م طمرب قمّم٤مسم٤مت ـمقيٚم٦م إُمد، ومٝمذه ىمقاقمد ظمٚمٗمٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م شمًٝمؾ ًمؽ الروب،  وهت٤مزة ضمد 

ئر ذم اًمت٤مريخ ىمٌؾ اعؾمالم وسمٕمد اعؾمالم وأثٜم٤م  اًمدول اعؾمالُمٞم٦م وأثٜم٤م   وشم٤مرخيٞم ٤م ُمٜمذ أن قمروم٧م اجلزا

اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م صمؿ أثٜم٤م  اًمٖمزو آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز وهمػمه٤م يم٤من يمؾ ُمـ يٕم٤مرض احلٙمقُم٦م، أو يٕم٤مرض 

ڄ  ژ آؾمتٕمامر، ي٠موي ُم٤ٌمذة إمم اجل٤ٌمل، ومٙم٤مٟم٧م اجل٤ٌمل شم٘مؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ، وُمٚمج٠م ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝم٤م، 

 -[6٧اًمٜمحؾ: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ

ومؽمة همٌٜم٤م قمـ اجلٝم٤مد طمقازم صمالث ؾمٜمقات  سم٤مًمٜم٦ًٌم زم أن٤م قمِم٧م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ورأج٧م ضم٤ٌمل٤م، صمؿ سمٕمد

ئر واًمًالؾمؾ اجلٌٚمٞم٦م وُمِمٞم٧م ذم اجل٤ٌمل  يمٜم٤م ذم اخل٤مرج ًمٚمدراؾم٦م وٟمحقه٤م، وقمٜمدُم٤م رأج٧م ضم٤ٌمل اجلزا

ا، وىمد ىمٚم٧ُم ىمّمٞمدة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمـ اجل٤ٌمل، ويم٤مٟم٧م ىمد ٟمنمت  ورأج٧م اًمٖم٤مسم٤مت يم٤من ُمٜمٔمًرا ُم١مصمًرا ضمد 

 :ذم جمٚم٦م، ـمًٌٕم٤م ٟمًٞمتٝم٤م يمٚمٝم٤م وًمٙمـ ُمٓمٚمٕمٝم٤م

ا  ـ  اعمًٚمؿ احلر   أج٤م ضمٌال ظمٚم٘م٧م ًمٙمل شُماٙم

ا   ودمٕمؾ ُمـ ؿمٕم٤مسمؽ ًمٚمذي سم٤مًمديـ ىمد ومر 

 ُمالًذا مُمٜم٤م سمف يٜمجق ُمـ ومتـ يمؼَمى

 أذيمر أن هذا يم٤من ُمٓمٚمٕمٝم٤م، وهل ُمـ اًمٌحر اعمت٘م٤مرب، وزهن٤م إي٘م٤مقمل ُمقؾمٞم٘مل ظمٗمٞمػ-

ا سم٤مًمٜم٦ًٌم زم، اعمٝمؿ سمٕمده٤م ح٤م طمّمؾ اٟم٘مالب قمغم ا ٟٓمتخ٤مسم٤مت، سمدأت ومٝمذا ُمٜمٔمر يم٤من ُم١مصمًرا ضمد 

اًمٜم٤مس شم١مُمـ سم٠من اخلٞم٤مر ًمٚمجٝم٤مد وٓ ظمٞم٤مر همػمه، وسمدأت اعمجٛمققم٤مت اجلٝم٤مدي٦م سمتجٜمٞمد مٓف اًمٜم٤مس، 
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يمام يًٛمقهن٤م سمٚمٝمجتٝمؿ اًمٕم٤مُمٞم٦م،  شتيمٚمٞمٙم٤م»عمج٤مهدون، ومٌدأت شمتٙمقن جمٛمققم٤مت وواًمٜم٤مس شمٌح٨م: أجـ ا

ققم٤مت وجمٛمققم٤مت ًمٚمجٝم٤مد، ، ومتٙمقٟم٧م جمٛمش٤ٌمٟمٞم٦م، أي جمٛمققم٦م أو ؿمٚم٦م أو قمّم٦ٌميم»ٟم٘مقل سم٤مًمٚمٞمٌل: وٟمحـ 

ويم٤من اًمًالح يمثػًما واحلٛمد هلل، وأجًْم٤م يم٤من ذم اجلٞمش أن٤مس هرسم٧م ومتردت، وذم اًمنمـم٦م أجًْم٤م أن٤مس 

ئر،  م يمثػم ذم اجلزا متردت، يم٤من هٜم٤مك ُمٚمتزُمقن يمثػم ذم اجلٞمش وذم اًمنمـم٦م وذم يمؾ ُمٙم٤من، يم٤من ذم آًمتزا

ا، ويم٤من اًمٕم٤م ا ضمد  ُمؾ واعمحرك إول اًمٙمٌػم ومٞمٝم٤م هق قمكم سمٚمح٤مج، يم٤مٟم٧م هٜم٤مك صحقة ؿمٕمٌٞم٦م ىمقي٦م ضمد 

ا، سمدأ اجلٝم٤مد واٟمتنم اجلٝم٤مد، ومٙم٤من هٜم٤م قمٛمٚمٞم٦م وهٜم٤مك قمٛمٚمٞم٦م، اًمنمـم٦م  وهذا اًمرضمؾ ُمقهقب ضمد 

ة لذا  ُميوسم٦م، جمٛمققم٤مت ُمٕمٔمٛمٝم٤م همػم ُمٜمٔمٛم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أن٤مس ُمٜمٔمٛمقن هؿ اًمٜمقا

اًمذي ُأـمٚمؼ ىمٌؾ أرسمع أو مخس  شقمٌد اًم٘م٤مدر ًمٕمٞم٤مدة»ُمٜمٝمؿ  قم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م، يم٤مناًمٕمٛمؾ، وهؿ اجلام

٤ًٌم، وىمد ؾُمجـ ذم سمداي٦م  ؾمٜمقات، يم٤من ذم اًمًجـ ذم اًمٗمؽمة اح٤موٞم٦م وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م شم٘مري

، ويم٤من ُمٜمّمقر اعمٚمٞم٤م ، وضم٤م  اًم٘م٤مري ؾمٕمٞمد، اًم٘م٤مري ؾمٕمٞمد ؿمٞمخ  اجلٝم٤مد وظمرج ُمـ اًمًجـ ُم١مظمًرا

عؾمالُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمـ ىمداُمك اعمج٤مهديـ اًمٕمرب اًمذيـ ضم٤م وا ضمزائري وظمري٩م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م ا

ٕومٖم٤مٟمًت٤من، ُمـ اًم٘مداُمك اعمٕمدوديـ قمغم إص٤مسمع، وهق ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م، ٟمحـ ح٤م أتٞمٜم٤م هٜم٤م أن٤م ؿمخّمٞم ٤م 

ىمرأُت قمٚمٞمف، رضمؾ ص٤مًمح، رضمؾ ـمٞم٥م، ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويم٤من ُمع اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م أجًْم٤م، ومٝمق أجًْم٤م اٟمْمؿ 

ـ هق وجمٛمققمتف وٛمـ قمٛمٚمٞم٦م أؾمٛمقه٤م ًمٙمـ مل يٓمؾ قمٛمٚمف هٜم٤مك طمتك ىُمٌِض قمٚمٞمف وؾُمج وٛمـ جمٛمققم٦م،

ذم اًمٕم٤مصٛم٦م، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يريدون آؾمتٞمال  قمغم اعمٞمٜم٤م ، وىمدر اهلل أن ومِمٚم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م  شقمٛمٚمٞم٦م اعمٞمٜم٤م »

م، ُمٙم٨م ؾمٜمتلم ذم اًمًجـ، ٧226م، وظمرج ُمـ اًمًجـ أوائؾ اًمٕم٤مم ٧222وؾُمجـ ىم٤مئده٤م ذم اًمٕم٤مم 

ضمف وٛمـ هروب ُمثؾ هروب ىمٜمده٤مر اًمذي طمدث هذه اًمًٜم٦م، طمّمؾ هروب هٙمذا ذم ويم٤من ظمرو

ئر ؾمٜم٦م  م ُمـ ؾمجـ ذم ُمديٜم٦م سم٤ممت٤م إطمدى اعمدن اًمريٗمٞم٦م اًمٙمؼمى قمغم هْم٤مب إـمٚمز، وهل ٧226اجلزا

 شًمقُمٌٞمز»، هذا اًمًجـ ذم سم٤ممت٤م اؾمٛمف ,ـمٚمسأي إـمٚمز قم٤مصٛم٦م إ,ُمديٜم٦م داظمٚمٞم٦م ٓ شمٓمؾ قمغم اًمٌحر 

هرب ُمٜمف طمقازم أخػ أخ، ومٙم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م هروب يمٌػمة وُمِمٝمقرة، ويم٤مٟم٧م سمتٜمًٞمؼ سملم  ،,ًمٗمظ ومرٟمز ,

اًمداظمؾ واخل٤مرج، يم٤من ىم٤مئده٤م اًم٘م٤مري ؾمٕمٞمد ومٝمق ىم٤مئد اًمؽمشمٞم٤ٌمت ذم داظمؾ اًمًجـ، وسمٕمد ظمروضمف سمٕمدة 

ذم قمٛمٚمٞم٦م، يم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم ضمٞمًدا ُمقصمقىًم٤م قمٜمد يمثػم ُمـ  أؿمٝمر ًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م طمقازم أرسمٕم٦م أؿمٝمر ىُمتؾ 

ٝم٤م  اًمٜم٤مس، ويم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن دمتٛمع قمٚمٞمف احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، ويم٤من إُمػم وطمٞمٜمٝم٤م أبق قمٌد اهلل أمحد وضم

أُمػم اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م طم٥ًم ُم٤م ؿمٝمد وىم٤مًمف اعظمقة اًمذيـ ؾمٛمٕمقا ُمٜمف وقمرومقه، طمٞم٨م ىم٤مل أنف يم٤من يريد 

ئ ئر ُمرشملم، أن يًٚمؿ ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد اعُم٤مرة وًمٙمٜمف ىُمتؾ، وذم ومؽمة ُم٘متٚمف أن٤م دظمٚم٧ُم ًمٚمجزا ر، دظمٚم٧م اجلزا
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م، ٧226م، وسم٘مٞم٧م طمتك ٧226م، صمؿ رضمٕم٧م ذم أواظمر ٧226م، وظمرضم٧م أوائؾ ٧221إومم قم٤مم 

ومٙم٤مٟم٧م هل اًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م، ومل ي٘مدر زم ريب أن أخت٘مل سم٤مًم٘م٤مئد ؾمٕمٞمد ـمًٌٕم٤م، ومحٞمٜمام دظمٚم٧م يم٤من هق ذم 

سمدأ سمٛمجٛمققم٤مت شمٜمتنم ذم يمؾ اًمنم. وأن٤م يمٜم٧م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م، صمؿ أتك ظمؼم ُم٘متٚمف، وم٤معمٝمؿ أن اجلٝم٤مد ىمد 

ُمٙم٤من، واًمنمـم٦م شُميب ذم يمؾ ُمٙم٤من، واجلٞمش ُييب ذم يمؾ ُمٙم٤من، ويٖمٜمؿ ؾمالح ُمـ يمؾ ُمٙم٤من، 

وشمتحرك ؾمٞم٤مرات اًمٜمٞم٤ًمن أو اًمٌؽموٓت اًمتل شمتٌع ًمٚمنمـم٦م واًمدرك، وًمدهيؿ اًمنمـم٦م واًمدرك مه٤م 

ؿ اجلٞمش، صمؿ سمدؤوا يًتحدصمقن اًم٘مقشم٤من اًمت٤مسمٕمت٤من ًمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م، وًمدهيؿ ـمًٌٕم٤م آؾمتخ٤ٌمرات، وًمدهي

 ُم١مؾم٤ًمت قمًٙمري٦م أُمٜمٞم٦م ضمديدة، وذم ومؽمة اجلٝم٤مد أطمدث قمدد ُمـ اعم١مؾم٤ًمت-

سمدأت اًمنمـم٦م شميب ذم يمؾ ُمٙم٤من، واًمدرك ييب ذم يمؾ ُمٙم٤من، واجلٞمش ييب ذم يمؾ ُمٙم٤من، 

واًمثٙمٜم٤مت هُيجؿ قمٚمٞمٝم٤م، واعمٕمًٙمرات وُمرايمز اجلٞمش، هذا ذم اًمٌداي٦م وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ُمثؾ أي طمرب 

ن٤مه٤م ذم اًمٙمت٥م، ُمـ طمرب اًمّملم ُم٤مو شمز شمقٟمغ، إمم  قمّم٤مسم٤مت، ُمثؾ يمؾ طمروب اًمٕمّم٤مسم٤مت اًمتل ىمرأ

ن٤م قمٜمٝمؿ وضمدٟم٤مه٤م هٜم٤مك، وذم اًمٌداي٦م يم٤من اجلٞمش يّمٕمد إمم  ضمٞمٗم٤مرا ويم٤مؾمؽمو، ويمؾ ه١مٓ  اًمذيـ ىمرأ

ًمٌداي٦م اجل٤ٌمل سمًٞم٤مرشملم أو صمالث ؾمٞم٤مرات شمّمٕمد سمحًث٤م قمـ اعره٤مسمٞملم ذم اجل٤ٌمل، ويم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م ذم ا

ُمًت٠مؾمدة، واعمج٤مهدون مل يٜمْمجقا سمٕمد وُم٤م زاًم٧م أؾمٚمحتٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م، ومتّمٕمد اًمًٞم٤مرات هذه إمم اجل٤ٌمل، 

٦م، متٌم ذم ؿمٕم٤مث اجل٤ٌمل واًمٖم٤مسم٤مت، و ٛمقن أنٗمًٝمؿ وٓ سمٓ شمدظمؾ ًمٚمجٌؾ وٓ شمتٕمٛمؼ ذم اًمٖم٤مو

٤ًٌم اجل٤ٌمل ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ـمر. و شمٜمتٝمل اًمٓمر. ومٞمٝم٤م يًتٓمٞمٕمقن شمتٌع اعمج٤مهديـ، وًمٙمـ ي٠متقن ًمٚمج٤ٌمل وهم٤مًم

ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ ,عمًتقى ُمٕملم، وسمٕمض اًمًالؾمؾ اجلٌٚمٞم٦م إمم اخلٚمػ ٓ يقضمد أصاًل ـمر. إٓ سم٤مٕرضمؾ 

، ومٙم٤مٟم٧م اًمدوري٤مت ذم اًمٌداي٦م سمًٞم٤مرشملم أو سم٤مًمثالصم٦م، وشمٕمرومقن أن إري٤مف واجل٤ٌمل شمقضمد ,أن٧م وريم٤مسمؽ

وذًمؽ همػم اجل٤ٌمل اخلٚمٗمٞم٦م اعمٛمتدة ا٤م ىمرى، يمام شمرون اًم٘مرى هٜم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من قمغم وٗم٤مف اجل٤ٌمل، 

٤ًٌم، ومت٠ميت اًمًٞم٤مرشم٤من أو اًمثالث لذه اجل٤ٌمل، صمؿ سمدأوا ييسمقن، شمدظمؾ  ًمٖم٤مسم٤مت ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ؾمٙم٤من هم٤مًم

ُمرطمٚم٦م »شُمًٛمك  ,شمقازن  اًمًٞم٤مرشم٤من ومٞميا٤م اعمج٤مهدون، صمالث ؾمٞم٤مرات ييسمقهن٤م، ومٌدأ  ّمؾ

ٞمع إرؾم٤مل ؾمٞم٤مرشملم أو صمالث، إذا أرادوا ، ومّم٤مرت اًمدوًم٦م ٓ شمًتٓم,ذم طمروب اًمٕمّم٤مسم٤مت شاًمتقازن

أن يٌٕمثقا ىمقات يمٌػمة ُمٙمقٟم٦م ُمـ ىم٤مومٚم٦م وخٛم٦م وـمػمان هٞمٚمٙمقسمؽم  ٛمٞمف، ال سمد إرؾم٤مل ىمقات إمم اجلٌؾ وم

ومٌدؤوا ُييسمقن، واعمج٤مهدون ذم سمداي٦م هذه اًميسم٤مت اخلٗمٞمٗم٦م همٜمٛمقا ومٞمٝم٤م اًمًالح، ومٗمل يمؾ ضسم٦م 

 ّم٤مرهؿ-ي٠مظمذون ؾمالطًم٤م ي٘مقون سمف أنٗمًٝمؿ، وازداد أن

ئري٦م قمقاُمؾ ٟمج٤مٍح  سمح٥ًم ُم٤م ىمرأت ذم اًمتج٤مرب، وطم٥ًم ُم٤م ,شمقومر ذم اًمتجرسم٦م اجلٝم٤مدي٦م اجلزا

مل شمتقومر ذم همػمه٤م، ومٙم٤من هٜم٤مك ٟم٦ًٌم شم٠مجٞمد ُمـ اًمِمٕم٥م ٓ أتقىمع أنف ُوضِمد ذم ُمٙم٤من مظمر  ,رأج٧م وشم٤مسمٕم٧م
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ن٤م ذم اًمتجرسم٦م اًمًقري٦م اًمتل يمتٌٝم٤م أظمقٟم٤م اًمِمٞم خ أبق ُمّمٕم٥م اًمًقري قمغم اعمًتقى اعؾمالُمل، ومٛمثاًل ىمرأ

وشم٤مسمٕمٜم٤مه٤م أجْم٤م ُمـ ظمالل ُمّم٤مدر أظمرى، يم٤من هٜم٤مك شم٠مجٞمد ؿمٕمٌل وًمٙمـ مل يٙمـ لذه اًمدرضم٦م، أُم٤م اًمذي 

ئر شم٠مجٞمد ُأضمزم سمدون ؿمؽ أن  % ُمـ اًمِمٕم٥م يم٤من ُمع احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، ويٛمٙمـ أن شمّمؾ ١١ُوضِمَد ذم اجلزا

اعمج٤مهد قمغم اعيقا  و ّمؾ قمغم % أو أيمثر، وطمٞمثام يتحرك اعمج٤مهدون  ّمؾ 65أو  6١اًمٜم٦ًٌم إمم 

ام ُمِمك، أي يم٤من هٜم٤مك شم٠مجٞمد ؿمٕمٌل ذم اعمدن، أُم٤م اًم٘مرى وإري٤مف ًمٓمٕم٤مم واًمنماب، واًمٜم٤مس نرؾمف أجٜما

% قمغم إىمؾ أتٙمٚمؿ قمـ أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم اعمدن ١١%، ومٜم٦ًٌم ٧١١واجل٤ٌمل وم٤مًمت٠مجٞمد ًمٚمٛمج٤مهديـ يم٤من 

 اًمٙمؼمى، واعمدن اًمّمٖمرى، واًمٌٚمدي٤مت-

 ٞمد اًمِمٕمٌل يمٌػمة، واًمذي ضمٕمؾ اًمت٠مجٞمد اًمِمٕمٌل يقضمد قمدة أؾم٤ٌمب:يم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم اًمت٠مج

 أول٤م: ُم٤م ؾمٌؼ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمـ اًمدقمقة وطمريم٦م اًمدقمقة واًمّمحقة اعؾمالُمٞم٦م-

ا ٓ ي٘مؾ قمـ اًمٕم٤مُمؾ إول ذم إمهٞم٦م، وهق احلج٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م  صم٤مٟمٞمٝم٤م: وهق قم٤مُمؾ رئٞمز ويمٌػم ضمد 

س، ومٙم٤من اًمٜم٤مس يرون أن ه١مٓ  أن٤مس ُم٤ًميملم ضم٤م وا سمٓمري٘م٦م وإدسمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل اىمتٜمع ا٤م اًمٜم٤م

ؾمٚمٛمٞم٦م، وه١مٓ  أن٤مس ُم١مدسمقن، ضسمتٝمؿ اًمدوًم٦م قمغم رؤوؾمٝمؿ وأخٖم٧م آٟمتخ٤مسم٤مت، ُم٤م اًمذي شمريده 

اًمدوًم٦م أيمثر ُمـ هذا؟ ٓ يقضمد همػم ظمٞم٤مر احلرب، وم٤مًمٜم٤مس اىمتٜمٕم٧م اذا وأيمثر اًمِمٕم٥م سمًٓم٤م  ٓ يٗمٝمٛمقن 

ػم ُمرشمد ويم٤مومر وهمػم يم٤مومر، وأنف جي٥م شمٖمٞمػمه واخلروج قمٚمٞمف واجلٝم٤مد اًم٘مقل سم٠من هذا احل٤ميمؿ ُمرشمد وهم

وُمٜم٤مسمذهتؿ سمًٞمٗمؽ وهٙمذا، وم٤مًمٜم٤مس ٓ شمٗمٝمؿ ذًمؽ إٓ ُمـ يٕمرف إُمقر اًمنمقمٞم٦م، وًمٙمـ اًمٜم٤مس اؾمتقوا 

وٞمًٕم٤م ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م اذه احلج٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م وإدسمٞم٦م سم٠من اجلٌٝم٦م طم٤موًم٧م سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٛمٞم٦م وُُمٜمٕم٧م، ومٙم٤من ًمذًمؽ 

م اًمٜم٤مس واعم٘مٛمققملم، ومٚمؿ يٕمد هٜم٤مك ُمـ ُيٕم٤مرض اعمج٤مهديـ؛ ٕن ُمـ شم٠مثػم قمغم ـم ٌ٘م٦م اعمث٘مٗملم وقمقا

ُيٕم٤مروٝمؿ يٕم٤مرض هذه احلج٦م اًمٔم٤مهرة، وهذا ُم٤م رأجتف سمٕمٞمٜمل وقمِمتف أن اعمج٤مهديـ أصٌحقا قمٜمد اًمٜم٤مس 

ـ هؿ اًم٘مقة اًمٔم٤مهرة واًمٖم٤مًم٦ٌم واًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع، ومال أطمد يًتٓمٞمع اًمتحدث أُم٤مُمٝمؿ، وم٠من٧م قمٜمدُم٤م شمتٛمٙم

ام متض دمد اًمٜم٤مس شم٘متٜمع سمؽ ٕن هذه اًم٘مقة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمْمخٛم٦م، وم٠مجٜمُمـ ٟم٤مصٞم٦م احلج٦م واًمؼمه٤من شمٌدأ 

احلؼ ُمٕمؽ، طمتك ُمـ ًمٞمس ُمٕمؽ ُمـ اًمٜم٤مس دمده ُم٘متٜمًٕم٤م سمؽ وي٘مقل: ُمٕمف طمؼ، هذا سم٤معو٤موم٦م إمم اًمت٠مجٞمد 

ثؾ أج٤مم اًمِم٤مذزم، اًمنمقمل، وأجًْم٤م يمره اًمٜم٤مس ًمٚمحٙمقُم٦م ووصؾ هذا اًمٙمره إمم ُمًتقى ىمٌؾ اعمٔم٤مهرات ُم

ة ومٕمؾ احلٙمقُم٦م سم٤مًم٘متؾ ود آقمتّم٤مُم٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م ذم اًم٤ًمطم٤مت  واًمٕمّمٞم٤من اعمد  اًمذي طمّمؾ صمؿ رد 

طملم ىمتٚمقا ُمئ٤مت أٓف، صمؿ آقمت٘م٤مٓت وهمػمه٤م، ومٙم٤من ذم يمؾ سمٞم٧م صم٠مر، ويمؾ سمٞم٧م ًمديف صم٠مر ُمع 

قم٤مٍل، أوػ إمم ُم٤م احلٙمقُم٦م، ومٝمذه اًمؽمايمامت أوصٚم٧م اًمٙمره ًمٚمحزب احل٤ميمؿ واحلٙمقُم٦م إمم ُمًتقى 
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ؾمٌؼ ُمـ قمقاُمؾ أن احلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م ُمٗمٙمٙم٦م ويمحٙمقُم٦م سم٤ميمًت٤من أن، ومٙم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م ُمٗمٙمٙم٦م وٟم٤مظمر 

ئد  ومٞمٝم٤م دودة اًمٗم٤ًمد، ومٙم٤من احلدي٨م ًمدى اجلٛمٞمع قمـ اًمٗم٤ًمد، ومٕمٜمدُم٤م شم٘مرأ ذم اًمّمح٤موم٦م وشمٓم٤مًمع يمؾ اجلرا

ئري٦م دمده٤م شمتحدث قمـ اًمٗم٤ًمد، ويم٤من اعقمالم واًمّمح٤موم٦م ُمًت٘ماًل  وديٛم٘مراـمًٞم٤م، ومٙم٤من احلدي٨م قمـ اجلزا

اًمٗم٤ًمد وي٘مّمدون سمف اًمٗم٤ًمد آىمتّم٤مدي ُمـ هىم٤مت أُمقال ورؿمقات، وأجًْم٤م يم٤من هٜم٤مك وم٤ًمد ذم 

ا، وُمـ أُمثٚم٦م اًمٗم٤ًمد أن ىمٞم٤مدات ُمـ اجلٞمش اؾمت٠مثروا سم٤مًمنميم٤مت  اعدارة واًمٌػموىمراـمٞم٦م وم٤ًمد يمٌػم ضمد 

ًٓ أو اصمٜملم ُمثاًل مه٤م اعم ئر اًمٙمؼمى ذم اًمٌالد، ومؽمى ضمٜمرا تحٙمامن ذم اًم٘مٝمقة وذم اؾمتػماده٤م، اًمٜم٤مس ذم اجلزا

شمنمب اًم٘مٝمقة سمدياًل قمـ اًمِم٤مي، أهمٚمٌٝمؿ ينمسمقٟمف ؾمقا  ذم اًمّمحرا  ذم اًمنم. واًمٖمرب، وُمٕمٔمؿ أهؾ 

اًم٘مٝمقة اًمًقدا  ويًٛمقهن٤م ومٞمنمسمقن  شؿاًم٘مٝمقة طم٤ميمٛم٦م ومٞمٝم»ًمقؾمٓمك ينمسمقن اًم٘مٝمقة يمام ُي٘م٤مل: ا

ئر ٓ شُمزرع ومٞمٝم٤م اًم٘مٝمشاًمٙمحغم» قة، وإٟمام شم٠ميت ُمـ يمقسم٤م واًمؼمازيؾ واًمٞمٛمـ ويمٞمٜمٞم٤م وؾم٤مطمؾ اًمٕم٤مج، ، اجلزا

ومٞمتحٙمؿ ذم آؾمتػماد ضمٜمرال أو اصمٜم٤من، ومٞمِمدون قمغم اًمِمٕم٥م سمرومع اًمًٕمر، ويٕمٛمٚمقن اعم٘م٤مًم٥م ذم اًمِمٕم٥م 

وهٙمذا، وهذا ٟمٛمقذج واطمد وم٘مط، ومٙم٤مٟم٧م اًمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٓمٌ٘م٦م اًمٕمًٙمري٦م شمتحٙمؿ ذم اًمدوًم٦م وذم 

اد واًمتّمدير واًمنميم٤مت اًمٙمؼمى يمٚمٝم٤م سم٠مجدهيؿ، ومٙم٤من هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اعىمٓم٤مع اًمتج٤مرة وذم آؾمتػم

ا ُمـ اًمٗم٤ًمد، وم٤مًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م خمٚمخٚم٦م، دوًم٦م ؾمٝمٚم٦م  واًمٜمٔم٤مم اًمٓمٌ٘مل، وصٚم٧م اًمٌالد إمم ُمًتقى رهٞم٥م ضمد 

اعمج٤مهدون،  متتع سمف ااًمذيآهنٞم٤مر، ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٕمقاُمؾ: اًم٘مقة اعمٜمٓم٘مٞم٦م واحلج٦م واًمؼمه٤من إديب 

ا، وىمْمٞم٦م يمره ويمذًمؽ  إًمٖم٤م  آٟمتخ٤مسم٤مت، وُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمدقمقة واًمّمحقة اعؾمالُمٞم٦م اًم٘مقي٦م ضمد 

احلٙمقُم٦م واًمدوًم٦م، واًمث٤مرات اًمتل شمٙمقٟم٧م ُمع اًمدوًم٦م، ووٕمػ اًمدوًم٦م ٟمٗمًٝم٤م ووم٤ًمده٤م، وإهؿ اًمت٠مجٞمد 

ٖم٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م اًمِمٕمٌل، أوػ إمم ذًمؽ اًمٔمروف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م يم٤مجل٤ٌمل واًمٖم٤مسم٤مت أجًْم٤م، وم٤مًم

أضمزا  ُمثٛمرة ا٤م صمامر وأقمِم٤مب يٛمٙمـ أن شم٠ميمٚمٝم٤م، وشمنمب ُمٜمٝم٤م، اًمِم٤مي ٟمجده ومٞمٝم٤م واًمٜمٕمٜم٤مع أجًْم٤م، وومٞمٝم٤م 

ا، ,هذا وىم٧م اًمٗم٘م٤مع,يمذًمؽ ٟم٤ٌمت اًمٗم٘م٤مع  ، واًمٌٚمقط، يقضمد هم٤مسم٤مت سمٚمقط، واًمتقت، وأؿمٞم٤م  يمثػمة ضمد 

ٟم٤ًمن، وإُمر أظمر شمقومر ـمًٌٕم٤م هذا ًمٞمس إؾم٤مس وًمٙمٜمف ُم٤ًمقمد، ويم٤من هٜم٤مك هم٤مسم٤مت يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اع

اح٤م  ذم يمؾ ُمٙم٤من، أجـ ُم٤م شمذه٥م دمد قمٞمٜم٤ًم، اًمٕمٞمقن واًمِمٕم٤مب واًمقدي٤من شمًٞمؾ ذم اًمّمٞمػ واًمِمت٤م ، ويمثػم 

ُمـ اعمٜم٤مـمؼ صمٚمجٞم٦م، اًمٙمثػم ُمـ اعمٜم٤مـمؼ صمٚمجٞم٦م ُمثؾ اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًمٌحر، شمٙمًقه٤م اًمثٚمقج ذم 

٤ًٌم، وم٤مًمٕمٞم قن يمثػمة شمًٞمؾ وي٠ميت اعمج٤مهدون واًمٜم٤مس ومتأل ُمٜمٝم٤م سمدون أي اًمِمت٤م  دائاًم، وأُمٓم٤مر ؿمتقي٦م هم٤مًم

 -شاجلريم٤مت اًمزرىم٤م »ذم أوقمٞم٦م زرىم٤م  ُمِمٙمٚم٦م، ويًتٕمٛمٚمقن ذم ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٌٖم٤مل واحلٛمػم، وُنٛمؾ 

٤ًٌم، وأطمٞم٤مٟم٤م سم٤مؾمتٕمامل اخل ٞم٤مم يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م اًمٕمًٙمر ذم اجل٤ٌمل هل اًمتخٜمد. واحلٗمر ذم إرض هم٤مًم

طمٗمرة ُمؽم ُمثاًل وومقىمٝم٤م اخلٞمٛم٦م، ويم٤من ًمدهيؿ ـمر. ومٜمٞم٦م ضمٞمدة  شٗمٞم٦مٟمّم»ن٧م أؿمج٤مر اًمٖم٤مسم٤مت، ومٞمحٗمرون 



 
1648 

 

 

ذم اؾمتخدام إؿمج٤مر ومٞمٌٜمقن ومٞمٝم٤م اًمٖمرف وهٙمذا، وٓ يًتخدُمقهن٤م ذم اخلٞم٤مم، يرسمٓمقن ا٤م اعمِمٛمع 

ويًتخدُمقٟمف، وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م هق اؾمتخدام اًمٌالؾمتٞمؽ اًمذي يٜمًجقن ُمٜمف ظمٞم٤مًُم٤م ويٕمٛمٚمقٟمف سمِمٙمؾ 

صمؿ يٖمٓمقهن٤م  ش٦مأؾمالك طمديدي»هن٤م ويرسمٓمقهن٤م سم٤محل٤ٌمل أو سم٤مًمتؾ يثٌتق قمريش  وسم٠مهمّم٤من إؿمج٤مر، طمٞم٨م

سم٤مًمٌالؾمتٞمؽ، أو ُم٤مدة شمِمٌف اًمٌالؾمتٞمؽ ىمقي٦م ؾمقدا  اًمٚمقن، ويًتٕمٛمؾ هذا اًمٜمقع ذم اًمٖم٤مسم٤مت قمغم ٟمٓم٤م. 

واؾمع، وىمٚمٞمؾ ُم٤م يًتٕمٛمٚمقن اًمٚمقن إبٞمض، ويًتٕمٛمؾ اعمزارقمقن اًمٌالؾمتٞمؽ إؾمقد ذم شمٖمٓمٞم٦م اًمتٌـ، ذم 

ًمًٝمقل اجلٌٚمٞم٦م واًمٌٞمقت اًمزضم٤مضمٞم٦م، ويًتخدم أجًْم٤م ذم اًمتخٞمٞمؿ ذم اًمٕمرائش أو اخلٜم٤مد. ذم اعمزارع وا

، وهل همروم٦م شمٙمقن يمٌػمة يمٚمٝم٤م ذم إرض، شمدظمؾ ُمـ اًمدرج ًمٖمروم٦م ن٧م شيم٤مزُم٦م»إرض يًٛمقهن٤م 

إرض ًمٞمس ل٤م ضمدار، همروم٦م يمٚمٝم٤م ذم إرض، وضمدراهن٤م ُمـ اجلٌؾ ٟمٗمًف، وًمٙمـ اًمً٘مػ يٌدو ومٞمٝم٤م 

٤مًمًٞم٤م ُمٙمقًٟم٤م ُمـ أهمّم٤من اًمِمجر اًمٙمٌػمة وسمٕمض إهمّم٤من اًمّمٖمػمة ويْمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمٌالؾمتٞمؽ، ؾم٘مًٗم٤م قم

 ويْمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمؽماب-

اًمٙم٤مزُم٦م أفمٜمف ًمٗمظ قمريب، ويم٠من أصٚمٝم٤م اًمٙم٤مفمٛم٦م ُمـ اًمٙمٔمؿ، يمٔمؿ اًمٖمٞمظ، أو اعمٜمع أو اًمتْمٞمٞمؼ، »

ئريلم ُمـ وًمٕمؾ اؾمٛمٝم٤م اًمٙم٤مفمٛم٦م أو رسمام ًمف أصؾ أقمجٛمل أو أوريب، ويم٤من هذا آؾمؿ ُمِمٝمق ًرا ًمدى اجلزا

 -ش، واعمج٤مهدون يًتٕمٛمٚمقن ٟمٗمس آؾمؿىمٌؾ أج٤مم اًمثقرة

وع هم٤مر ذم اجل٤ٌمل، سمٕمْمٝم٤م ىمديؿ ُمٜمذ أج٤مم اًمثقرة ود ومرٟم٤ًم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ,يم٤من هٜم٤مك سمٕمض اعمٖم٤مرات 

هق ضمديد اًمذي طمٗمره اعظمقة ذم اجل٤ٌمل اًمتل شمٙمقن سمٞمئتٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحٗمر، أي شمرسمتٝم٤م ضمٞمدة أو سمحج٤مرة 

ضمٞمدة، ومٞمحٗمرون ومٞمٝم٤م، ويمالُمل هذا ومٞمف عمح٦م قمـ ـمري٘م٦م متريمزهؿ ذم اجل٤ٌمل، ويم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م هذه صخري٦م 

اًمٖم٤مسم٤مت ختتٚمػ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م ٕظمرى، ومٝمٜم٤مك هم٤مسم٤مت ضمٞمدة وهٜم٤مك هم٤مسم٤مت ًمٞم٧ًم ضمٞمدة يم٤مًمٖم٤مسم٤مت 

اًمّمٜمقسمري٦م، وم٤مًمّمٜمقسمر هذا يِمتٕمؾ يمٕمقد اًمٙمؼمي٧م وظمٓمػم ضمًدا، لذا يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م أجـ ُم٤م وضمدت 

ِمٕمٚمف سم٘مٜمٌٚم٦م أو أي  ُم٤مدة نر. هذه اًمٖم٤مسم٦م، ـمًٌٕم٤م يم٤من اًمٓم٤مهمقت  ر. اًمٖم٤مسم٤مت، وهذا ُم٤م اًمّمٜمقسمر شم

يًتٕمٛمٚمقٟمف ذم طمروب اًمٕمّم٤مسم٤مت طمتك اًمٙمٗم٤مر، ويمذًمؽ اًمٓمػمان  ر. اًمٖم٤مسم٤مت ذم اًمّمٞمػ، أُم٤م ذم 

ًمذا اًمِمت٤م  ومٚمؿ يٙمـ سم٢مُمٙم٤مهنؿ إؿمٕم٤مل احلرائؼ ذم اًمٖم٤مسم٤مت؛ ٕهن٤م شمٙمقن ظميا  وسم٥ًٌم اعمٞم٤مه وإُمٓم٤مر، و

ئؼ يٌدأ ذم ُمقؾمؿ اًمّمٞمػ طمٞم٨م يم٤من اًمٓم٤مهمقت  ر. اًمٖم٤مسم٤مت سمقاؾمٓم٦م  يم٤من ختقف اعمج٤مهديـ ُمـ احلرا

اًمٓمػمان، ويم٤من يٗمرح إذا وضمد هم٤مسم٤مت اًمّمٜمقسمر، طمٞم٨م يرُمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ احل٤مرىم٦م اًمتل شمِمتٕمؾ ذم إؿمج٤مر، 

اًمِمجر قمٜمدُم٤م  ، هذا,طمٓم٥م اًمتقًمٞمع,هق ُم٤م شمًتخدُمقٟمف ذم إؿمٕم٤مل اًمٜم٤مر هؾ شمٕمرومقن ُم٤م هق اًمّمٜمقسمر؟ 

يِمؿُّ رائح٦م اًمٜم٤مر دمري ومٞمف وشمِمٕمٚمف، وىمد طمدصم٧م زم ىمّم٦م ُمع احلريؼ قمٜمدُم٤م ُمِم٧م قمكم  اًمٜم٤مر، أطمرىمقا 
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دُم٤م شم٠ميت إًمٞمؽ، وم٘مد ىمٚم٧م ٓ قمٜم اًمٜم٤مر قمـ ًمٙمؿ أطمٙمل وأن٤م–اًمٖم٤مسم٦م واًمذي ا٤م، وم٘مٚم٧م ؾمت٠ميمٚمٜمل اًمٜم٤مر طمتاًم 

ن٤م أقمرومٝم٤م، وٓ متش ذم اًمّمحرا  شم٘مقل شم٘مؽمب ُمـ اًمٜم٤مر، وٓ متش ذم اًمٖم٤مسم٦م سمزقمؿ أنؽ شمٕمرومٝم٤م وشم٘مقل أ

ة أطمر. اًمٓم٤مهمقت وم٤مًمٜم٤مر أُمره٤م قمجٞم٥م ومٗمل ُمر ,أقمرومٝم٤م، ومتْمٞمع ذم اًمّمحرا  ويمذًمؽ إُمر ذم اًمٖم٤مسم٦م

هذا إخ ُمـ اعظمقة اعمًجقٟملم أن ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، وهق يم٤من , شقمٌد اًمرمحـ اًمٗم٘مٞمف»اًمٖم٤مسم٦م يمٜم٧م أن٤م و

ئر ُمع جمٛمققم٦م ُمـ اعظمقة ذم اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م هـ اًمت٘مٞمٜم٤م اؿ هٜم٤مك، ويمٜم٧م  ُمٕمل هٜم٤مك ذم اجلزا

أن٤م هٜم٤مك ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًم٘م٤مقمدة، وهؿ ُمع اًم٘م٤مقمدة وهق ُمـ اجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م، وم٤مًمت٘مٞمٜم٤م هٜم٤مك دون أي شمٜمًٞمؼ سمٞمٜمٜم٤م 

ويمٜم٧م ىمد ؾمٌ٘متٝمؿ سم٘مٚمٞمؾ وهؿ ضم٤مؤوا سمٕمد ُمدة ُم٘م٤مرسم٦م، وم٤مًمت٘مٞمٜم٤م هٜم٤مك وسم٘مٞمٜم٤م عمدة أرسمع ؾمٜمقات ويمٜم٤م ُمًٕم٤م 

هٌٜم٤م، ويم٤من ص٤مطمٌل وضم٤مري ذم اًمٌٚمد، وُمٕمٜم٤م ذم اجلٝم٤مد واًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي، وظمرضمٜم٤م ُمًٕم٤م إمم اجلٝم٤مد أجٜمام ذ

ئر ُمرة أظمرى٧262ذم اًمٕم٤مم  ومٙم٤من ُمٕمل ذم اًمٖم٤مسم٦م، ويم٤مٟم٧م هم٤مسم٦م يمٌػمة وىمد  ,م، صمؿ اومؽمىمٜم٤م ووٕمتٜم٤م اجلزا

ط أورا. طمٙمٞم٧م ًمٙمؿ قمـ ؿمجرة اًمّمٜمقسمر ومٝمق يتٛمٞمز سم٠من ؿمجرشمف شمٙمؼم هٙمذا وذم ومّمؾ اًمّمٞمػ شمت٤ًمىم

اًمّمٜمقسمر ن٧م اًمِمجرة وهل أورا. ـمقيٚم٦م يم٤معسمر، وم٤مًمذي جيػ ُمٜمف يً٘مط ويٙمقن ـمٌ٘م٦م ُمـ اًم٘مش قمغم 

إرض، ومٌٛمجرد رُمل قمقد صم٘م٤مب شمِمتٕمؾ اًمٜم٤مر ومتٌم ذم إؿمج٤مر ٟمٗمًٝم٤م، متٌم اًمٜم٤مر أُم٤مم قمٞمٜمٞمؽ 

ا وخمٞمػ، ومٕمٜمدُم٤م أطمر. اًمٕمدو اًمٖم٤مسم٤مت ذم شمٚمؽ اعمرة، يم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسملم  اًمْمٗم٦م إظمرى سمِمٙمؾ قمجٞم٥م ضمد 

ؿمٕم٦ٌم   يمٌػمة وـمقيٚم٦م، وهذه اًمِمٕم٦ٌم أطمٞم٤مًٟم٤م يٙمقن ا٤م ُم٤م ، وأقمت٘مد أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ضم٤موم٦م، وٟمحـ 

يمٜم٤م ذم هذه اًمِمٕم٦ٌم واحلريؼ يم٤من ىمد وصؾ ًمٚمِمٕم٦ٌم إظمرى، ومٙمٜم٤م ىمد وٕمٜم٤م أهمراوٜم٤م واعمريم٥م واًمِمٜمط 

ًح٥م ًمٙمـ ىمٚمٜم٤م ٟمٜمتٔمر ىمٚمٞماًل وشمِم٤مورٟم٤م ويم٤من ًمديٜم٤م حمٛمؾ ومقوٕمٜم٤م ومٞمف أهمراوٜم٤م، ويم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أن ٟمٜم

ئريلم، وىمٚمٜم٤م ٟمٜمتٔمر ٟمحـ ىمد وٕمٜم٤م قمدشمٜم٤م وأهمراوٜم٤م  طمٞم٨م يم٤من ُمٕمٜم٤م اصمٜم٤من أو صمالصم٦م ُمـ اعظمقة اجلزا

ويٛمٙمـ أن شمٖمٚم٥م اًمِمٕم٦ٌم اًمٜم٤مر، يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مر شمٚمتٝمؿ احلِم٤مئش واًم٘مش وشم٠ميت ُمِمتٕمٚم٦م ويم٤من ل٤م صقت 

ز اًمِمٕم٦ٌم ٕن اًمِمٕم٦ٌم يم٤من ا٤م طمج٤مرة وسمٕمض اعمٜم٤مـمؼ خمٞمػ وهل نر. اعمٜمٓم٘م٦م، ىمٚمٜم٤م هذه اًمٜم٤مر ًمـ شمتج٤مو

٤ًٌم,اًمتل ٓ ىمش ا٤م  ، ومتخٞمؾ ُمٕمل أن اًمِمٕم٦ٌم سمدأت ,يم٤من اًمقىم٧م طمٞمٜمٝم٤م سمٕمد اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم شم٘مري

٤ًٌم، يم٤من صٝمد اًمٜم٤مر  سم٤مًمتٗمحؿ وٟمحـ ًمٚمتق ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م، ومٙم٤من احلؾ هق اًمٗمرار طمٞم٨م يم٤من ُمٜمٔمر اًمٜم٤مر قمجٞم

ٟمحـ هنرب ُمٜمٝم٤م وهل دمري ظمٚمٗمٜم٤م، ذم هن٤مي٦م هرسمٜم٤م واضمٝمٜم٤م ضمٌاًل وطمرارهت٤م شمٜمت٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من إمم مظمر، و

 واجلٌؾ يمٝمْم٦ٌم يّمٕم٥م اًمّمٕمقد قمٚمٞمٝم٤م ٕقمغم، ومٙم٤من ُمٕمٜم٤م أخ ضمزائري ُمًٙملم ويم٠من ًمديف ظمؼمة ُمـ ىمٌؾ،

يم٤من اعظمقة يّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م يم٤معمّمغم، ومٜم٤مم ذم اخلٜمد.  شُمقيمٞم٧م»جل٠م إمم ظمٜمد. صٖمػم سمف ىمٓمٕم٦م ومرش 

٤من عمدة دىمٞم٘متلم أو صمالث، ومٛمِم٧م اًمٜم٤مر ومقىمف وهل دمري ظمٚمٗمٜم٤م، وهق ىم٤مقمد واًمٜم٤مر متٌم ودمل  قمغم اعمٙم

ن٧م اًمٜم٤مر وـمًٌٕم٤م أيمٚم٧م اًمٜم٤مر ىمٚمٞمؾ ُمـ يديف وأص٤مسمٕمف وىمٚمٞمؾ ُمـ رضمٚمٞمف وقم٤مجلٜم٤مه ٓطمً٘م٤م، وهل دمري 
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ظمٚمٗمٜم٤م، اعمٝمؿ أن اًمٜم٤مر يم٤مٟم٧م شمٚمحؼ سمٜم٤م ٟمحـ إرسمٕم٦م، وأطمرىمتٜم٤م ىمٚمٞماًل، ومٚمج٠من٤م إمم ُمٜمٓم٘م٦م ومٞمٝم٤م طمج٤مرة 

 هلل اسمتٕمدٟم٤م ىمٚمٞماًل قمـ احلِم٤مئش وٟمج٤مٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم- واحلٛمد

احلٙمٛم٦م ُمـ هذا اعمقىمػ أن ٓ يًتٝم٤من سم٤مًمٜم٤مر ومٝمل شم٠ميمؾ سمِمٙمؾ هيع، وٓ شم٘مؾ أبًدا اًمٜم٤مر سمٕمٞمدة، اًمٜم٤مر 

ظمداقم٦م ودمري سمنقم٦م، ٓ شم٘مؾ ؾمٜمٓمٗمئٝم٤م، وٓ شم٘مؾ أن ؿمٞمًئ٤م ؾمٞمقىمػ اًمٜم٤مر، ومٝمل صٕم٦ٌم ضمًدا إذا اؿمتٕمٚم٧م، 

متٌم وم٢من يم٤من اًمِمخص ًمديف طمٗمرة خيتٌئ ا٤م ىمد شميه وًمٙمـ ٓ يٛمقت ُمٜمٝم٤م، إُمر أظمر هل شم٠ميمؾ و

ًدا اعم٘مّمد ُمٜمف أن اًمٕمدو يم٤من  ر. اًمٖم٤مسم٤مت وظم٤مص٦م هم٤مسم٤مت اًمّمٜمقسمر-  هذه ىمّم٦م اًمٜم٤مر ويم٤من هذا اؾمتٓمرا

ئريقن يًٛمقهن٤م أؿمج٤مر وهٜم٤مك أنقاع ُمـ إؿمج٤مر ذم اًمٖم٤مسم٤م ، ,يم٠منف اؾمؿ قمريب شاًميو»ت يم٤من اجلزا

ر إمحر اًمٌٜمٗمًجل، هذه إؿمج٤مر أوراىمٝم٤م همٚمٞمٔم٦م  شاًمدومٚم٦م»رة اؾمٛمٝم٤م ويم٤من هٜم٤مك ؿمج اًمتل شمٕمٛمؾ اًمٜمقا

وؿمديدة اخلية ومال نرىمٝم٤م اًمٜم٤مر وٓ شم٠ميمٚمٝم٤م، اًميو ٓ شم٠ميمٚمف اًمٜم٤مر أبًدا ُمٝمام طم٤موًم٧م آؿمتٕم٤مل ومٞمف ٓ 

ؾ اًمٖم٤مسم٤مت هل شمِمتٕمؾ إٓ سمّمٕمقسم٦م سم٤مًمٖم٦م، طمتك يم٤مٟمقا  رىمقهن٤م ويرُمقن اًم٘مٜم٤مسمؾ احل٤مرىم٦م سمال وم٤مئدة، وم٠مومْم

اًمتل ا٤م اًميو، وُمـ أؿمده٤م وأصٕمٌٝم٤م اًمتل ا٤م اًمّمٜمقسمر، ويم٤مٟم٧م أيمثر اعمٜم٤مـمؼ ا٤م اًمّمٜمقسمر، وًمٙمـ 

يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أؿمج٤مر أظمرى ُمٜمٝم٤م اًمٙم٤مًمٞمتقس اًمذي يًٛمك اًمنو أو اعمٕمروف سمِمجرة اًمٙم٤مومقر ذو 

ن ىمد شمٗمحؿ، وًمٙمـ اًمرائح٦م، هذا اًمٙم٤مومقر  ؽم. ويٕمقد اعمقؾمؿ اًم٘م٤مدم ًمتجد ؿمجرشمف و٤مرسم٦م سمٕمد أن يٙمق

٤ًٌم دمده٤م  ؾمٌح٤من اهلل ىمٚمٌٝم٤م يٙمقن صحٞمًح٤م ومؽمضمع وقمٜمد ٟمزول اعمٓمر شمٕمقد ًمٚمٜمٛمق وسمٕمد ُمقؾمٛملم شم٘مري

 ؿمجرة قم٤مدي٦م، سمٕمٙمس اًمّمٜمقسمر سمٛمجرد اؿمتٕم٤مًمف يتحقل إمم ومحؿ ويٜمتٝمل-

اجلامقم٦م اجلٝم٤مدي٦م اعمٝمؿ سمدأت احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، وسمدأت شمتجٛمع اعمجٛمققم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، وشمٙمقٟم٧م 

، يم٤من ؾمٕمٞمد خمٚمقذم :ف ص٤مطم٥م أبق يٕمغم وُمٕمٝمؿ مظمر اؾمٛمفقمٜم اًمذي طمٙمٞم٧ُم  ، ويم٤من ؿمٌقطاعمًٚمح٦م

، ويم٤مٟم٧م ومٙمرة شاًمٕمّمٞم٤من اعمد »قمتّم٤مُم٤مت وأؾمامه و٤مسمًٓم٤م ذم اجلٞمش وهق ُمـ أخػ يمت٤مسًم٤م أج٤مم آ

ي اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م عؾم٘م٤مط اًمٕمّمٞم٤من حم٤موًم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ ومٙمرة اخلٛمٞمٜمل ذم اًمثقرة اخلٛمٞمٜمٞم٦م ذم إيران، أ

 ًمدوًم٦م-ا

، يم٤مٟم٧م شطمريم٦م اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م»ُم٤م ؾمٛمل سما  شقمٌد اًم٘م٤مدر ؿمٌقـمل»أؾمس هق و شؾمٕمٞمد خمٚمقذم»

و٤مقم٦م ُمٜمّمقر سمٚمٕمٞم٤من وًمٕمٞم٤مدة واًم٘م٤مري ؾمٕمٞمد، واجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م، وشمٙمقٟم٧م جمٛمققم٦م أظمرى، 

، واًمرؾمٛمٞمقن هذه اعمجٛمققم٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل هل شم٤مسمٕم٦م ًمٚمجٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ اعمُ٘م٤مًم٦م سمِمٙمؾ رؾمٛمل

، واًمِمٞمخ حمٛمد يم٤من داقمٞم٦م ُمِمٝمقًرا، ويم٤من ي٘مقد ظمٚمٞم٦م شحمٛمد اًمًٕمٞمد»ًمت٤مسمٕمقن ًمٚمجٌٝم٦م اًمتل يم٤من ي٘مقده٤م ا

إزُم٦م سمٕمد اقمت٘م٤مل ىمٞم٤مدات اجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ُمٜمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد وقمكم وقمٌد اًم٘م٤مدر طمِم٤م ، ه١مٓ  اًمثالصم٦م هؿ 
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ودمٛمٕمقا  شؾمٕمٞمد خمٚمقذم»ًمّمٖمػمة وُمٜمٝمؿ ت إظمرى اًمقؾمٓمك وايم٤ٌمر اًم٘م٤مدة وسمٕمد اقمت٘م٤ملؿ ومرت اًم٘مٞم٤مدا

١مٓ  ِهي ٦م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م سمٕمد هراؿ وؿمٙمٚمقا ُم٤م ُيًٛمك سمخٚمٞم٦م إزُم٦م ذم اجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ، ويم٤من ل

٦م اًمٗمدا »اؾمٛمٝم٤م  ، ويم٤مٟم٧م هذه اًمٙمتٞم٦ٌم ٟمخٌقي٦م، أي وٞمع ؿمخّمٞم٤مهت٤م شًمٗمدا يمتٞم٦ٌم ا»، صمؿ نقًم٧م إمم شهي 

ا، وهذه ة وسمٕمْمٝمؿ ـمٚم٦ٌم ذم اجل٤مُمٕم٤مت وُمٝمٜمدؾملم، أي يم٤مٟمقا ُمث٘مٗملم ضمأؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٤مت وأـم٤ٌم  وديم٤مشمر د 

، ويم٤مٟمقا ىمد دظمٚمقا ُمع اجلٌٝم٦م ىمٌؾ آٟمتخ٤مسم٤مت وطميوا ُمٕمٝم٤م ووم٤مزوا ُمٕمٝم٤م، شحمٛمد ؾمٕمٞمد»هل جمٛمققم٦م 

أي دظمٚمقا ُمع اجلٌٝم٦م واٟمدجمقا اٟمدُم٤مضًم٤م يم٤مُماًل، وح٤م شمؿ إًمٖم٤مؤه٤م وٕمقا أنٗمًٝمؿ وسمدؤوا يامرؾمقن اًمٕمٛمؾ 

وهذا إُمر  ت٤مج ًمنمح , شو٤مقم٦م اجلزأرة»اًمٓمقائػ إظمرى اًمًٚمٗمٞم٦م شمًٛمٞمٝمؿ  ويم٤مٟم٧م اجلٝم٤مدي،

ًٟم٤م، هؿ أن٤مس ,وشمقوٞمح وشمٕمٚمٞمؼ ، يم٤من اًمًٚمٗمٞمقن يٕمتؼموهنؿ أؿمٌف سم٤معظمقان اعمًٚمٛملم وهؿ ًمٞمًقا إظمقا

ُمًت٘مٚمقن ًمدهيؿ أظمٓم٤م  وًمدهيؿ صقاب، قمرومٜم٤م أن٤مس ُمٜمٝمؿ قمـ ىمرب، وهؿ ومٞمٝمؿ أن٤مس ص٤محلقن وقم٘مقل 

ا وُمتٕمٚمؿ وؿمٞمخ وداقمٞم٦م ُمـ  شحمٛمد ؾمٕمٞمد»ُمث٘مٗم٦م، وُمٗمٙمرة و أقمت٘مد أنف رضمؾ ص٤مًمح ورضمؾ ـمٞم٥م ضمد 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ ويم٤من أؾمت٤مًذا ذم اجل٤مُمٕم٦م-

ئر وهؿ جمٛمققم٦م  يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أجًْم٤م جمٛمققم٦م اجلٞمش اعؾمالُمل ًمإلٟم٘م٤مذ، ويم٤من متريمزهؿ ذم ذ. اجلزا

ؾم٦م اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي، ويم٤مٟمقا ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع اجلٌٝم٦م وؾمٚمحقا أنٗمًٝمؿ، وسمدؤوا سمٛمامر

 ُمًت٘مٚملم ويم٤من اؾمٛمٝمؿ اُمتداًدا ًمٚمجٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م، أو يم٤مجلٜم٤مح اعمًٚمح ًمٚمجٌٝم٦م-

إًذا يم٤مٟم٧م هذه هل اعمجٛمققم٤مت اًمرئٞمًٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ ويم٤من هٜم٤مك جمٛمققم٤مت صٖمػمة أظمرى ُمتٗمرىم٦م 

وُمتٜم٤مصمرة، يمٛمجٛمققم٦م قمٌد اًم٘م٤مدر اًمّمقان ذم ضمٌؾ اًمٚمقح، وطمًـ طمٓم٤مب وجمٛمققم٤مت ىمري٦ٌم ُمـ 

م، وؾمٌؼ هذه ٧226ًمٕم٤مصٛم٦م ذم سمقُمرداس، ووٞمع ه١مٓ  دظمٚمقا ذم اًمقطمدة قمٜمدُم٤م ىم٤مُم٧م ذم ُم٤ميق ا

 اًمقطمدة ضمٝمقد واشمّم٤مٓت واضمتامقم٤مت وٟم٘م٤مؿم٤مت وهمػمه٤م-

ؾمٛمٝم٤م وهذا ا, شطمريم٦م اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م»أو  شاحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م»، وشاجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م»

ًٓ سمٕمد اًمتٖمػم، وٓ أدري أي آ ٟمًٞم٧م اؾمٛمٝم٤م سم٘مٞم٤مدة قمٌد اًم٘م٤مدر اًمِمٌقـمل وؾمٕمٞمد  ,ؾمٛملم يم٤من أو

خمٚمقذم، ويم٤مٟم٧م ًمدهيؿ ظمٚمٞم٦م إزُم٦م اًمتل قمٜمده٤م يمتٞم٦ٌم اًمٗمدا  ًمًٕمٞمد اًمٕم٤ميص وحمٛمد ؾمٕمٞمد، واجلٞمش 

اعؾمالُمل ًمإلٟم٘م٤مذ اًمذيـ اقمتؼموا أنٗمًٝمؿ اُمتداًدا أو سمٛمث٤مسم٦م اجلامقم٦م اعمًٚمح٦م جلٌٝم٦م اعٟم٘م٤مذ، ويم٤من ُمٕمٔمؿ 

لؿ أي ٟمِم٤مط ذم اًمقؾمط واًمٕم٤مصٛم٦م، ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا قمٛمؾ أي ر ، ويم٤من متريمزه٤م ذم اًمنم.، وًمٞمس 

ُمٕمٝمؿ و٤مقم٤مت أظمرى، ومل يٙمـ هٜم٤مك وٓ  ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ويم٤من سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مومر وشمٗمر.، ومٙمثرت و٤مقم٤مت 

م يم٤من أُمػم اجلامقم٦م اعمًٚمح٦م ٧226وجمٛمققم٤مت همػم ُمرشمٌٓم٦م سمٌٕمْمٝم٤م، إمم أن ضم٤م ت اًمقطمدة ذم ُم٤ميق 

ويم٤من ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م وداقمٞم٦م  شأبق قمٌد اهلل أمحد» ٥م قمٚمؿ وؿمٞمًخ٤م وداقمٞم٦م اؾمٛمف٤م وـم٤مًمرضماًل وم٤مواًل وص٤محلً 
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ُمع اجلٌٝم٦م وإُم٤مم ُمًجد، وهق ُمـ شمقمم سمٕمد أن شمؿ أه قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٕمٞم٤ميدة، وىُمتؾ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد، واًمِمٞمخ 

، يم٤من ىمد شمقمم اًم٘مٞم٤مدة ضم٤م  ظم٤مًمد ؾمٕمٞمد، وُمٜمّمقر اعمٚمٞم٤م ، وىُمتؾ سمٕمده٤م ؿمخص اؾمٛمف ضمٕمٗمر إومٖم٤م 

ومل أختؼ سمف ؿمخّمٞم ٤م وًمٙمـ طم٥ًم أثره وؿمٝم٤مدة اًمٜم٤مس أنف شمؿ شمزيمٞمتف واشمٗمؼ قمٚمٞمف  شأبق قمٌد اهلل أمحد»سمٕمده 

ؿ، واًمٗمتـ وىمٕم٧م سمٕمده، قمٜمدُم٤م اعمخ٤مًمػ واعمقاومؼ، واشمٗم٘مقا قمغم ضمالًم٦م ىمدره وصالطمف، يم٤من ضمٞمد اًمٗمٝم

 ويم٤مٟم٧م سمداي٤مت آٟمحراف- شو٤مل زيتق »ضم٤م  

٤ًٌم، صمؿ ىُمتِؾ ومؽمشمف مل شمٓمؾ يمثػمً  شأبق قمٌد اهلل أمحد» ا، واقمت٘مد أنف ُمٙم٨م ٟمّمػ ؾمٜم٦م أي ؾمت٦م أؿمٝمر شم٘مري

ًٓ أثٜم٤م  ُمِمٞمف سمًٞم٤مرة ذم ـمريؼ هيع سملم اًمٕم٤مصٛم٦م وُمٜمٓم٘م٦م سمٚمٞمدا قمغم اًمٓمريؼ اًمنيع ومح٤مذشمف ؾمٞم٤مرة  اهمتٞم٤م

صمؿ رؿم٘مقه سم٤مًمرص٤مص طمتك ىُمتِؾ، ويم٤من ُم٘متٚمف هم٤مُمًْم٤م وم٘مد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك شم٤ًمؤٓت وٟمٔمري٤مت وشمٗمًػم 

ٗمٙمؽ سملم اجلامقم٤مت سمدأت اعمٕمٚمقُم٤مت واًمِمٙمقك شمٔمٝمر، وفمٝمرت ؾمٞمٜم٤مريقه٤مت ًمٚم٘متؾ، وطملم طمدث اًمت

اهلل أقمٚمؿ سمّمحتٝم٤م وٓ أضمزم سمٌم ، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م اًمٜمٔمري٤مت اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م شمتٛمريمز طمقل وؿم٤مي٦م ُمـ اًمداظمؾ 

 ًٓ ، واهلل أقمٚمؿ ًمٞمس ًمديٜم٤م ي٘ملم واظمؽما. وأن٤مس ُمٕمٞمٜم٦م يُمت٧ٌم أؾمامؤه٤م واهتٛم٧م سم٠مهن٤م ختٚمّم٧م ُمٜمف اهمتٞم٤م

 سمٌم -

سمٕمد ضمٝمقد وُمِم٤مورات واشمّم٤مٓت اؾمتٛمرت  شأبق قمٌد اهلل أمحد»أن اًمقطمدة ىم٤مُم٧م قمغم يد اعمٝمؿ 

عمدة ؾمٜم٦م أو أيمثر وسمْمٖمقط يمٌػمة طمٞم٨م أن يمؾ اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يريدون اًمقطمدة، طمتك اًمِمٕم٥م واًمٜم٤مس ذم 

اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م »اؾمؿ  واقمتٛمدوا ،ًمقطمدة، وم٘م٤مُم٧م سمرئ٤مؾم٦م أيب قمٌد اهلل أمحداخل٤مرج يم٤مٟمقا يريدون ا

ومدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م أو طمريم٦م اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمِمٌقـمل، ودظمؾ حمٛمد  شعمًٚمح٦ما

ؾمٕمٞمد وجمٛمققمتف، وأبق اًمٗمدا ، ودظمٚم٧م جمٛمققم٤مت يمثػمة أظمرى، أُم٤م اجلٞمش اعؾمالُمل ومٌ٘مل ذم اًمنم. 

 ومل يدظمؾ ذم اًمقطمدة-

د وقمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل اجلٝم٤م، ويم٤مٟم٧م وطمدة قمغم ؾمٌٞمؾ قا هٚمٚمأقمٚمٜم٧م اًمقطمدة وومرح ا٤م اًمٜم٤مس و

إمم أواؾمط  ٧226سملم ُم٤ميق ,-، ويم٤مٟم٧م سمٜمقده٤م اًمٕم٤مُم٦م ضمٞمدة، وازداد قمدد اعمج٤مهديـ ذم هذه اًمٗمؽمة و-و

٤ًٌم ٧225 طميت هذه اًمٗمؽمة ذم أواظمر  أن٤مأن٤م ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٗمؽمة هل اًمٗمؽمة اًمذهٌٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد، و ؛,شم٘مري

٤ًٌم-٧225إمم أواظمر أي ، وسم٘مٞم٧م ؾمٜم٦م وٟمّمػ شاًمزيتق »أي سمداي٤مت أج٤مم  ؛شأيب قمٌد اهلل أمحد»أج٤مم   م شم٘مري

% ُمـ أري٤مف ٧١١يم٤مٟم٧م ومؽمة ذهٌٞم٦م طمٞم٨م يم٤من اعمج٤مهدون يًٞمٓمرون قمغم ُمٕمٔمؿ اًمٌالد سمٜم٦ًٌم 

وضم٤ٌمل ًمٞماًل هن٤مًرا، يتحريمقن ومٞمٝم٤م سمحرّي٦م وٓ شمًتٓمٞمع احلٙمقُم٦م أن خترج، وٓ شمدظمؾ احلٙمقُم٦م إٓ ذم 

ًٙمري يتٙمقن ُمـ مخ٦ًم مٓف إمم قمنمة مٓف قمطم٤مٓت اًمتٛمِمٞمط، أي شم٠ميت عمٜمٓم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمجٞمش 
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ٚمٖمٓم٤م  اجلقي، اعمج٤مهدون ُم٤مذا يٗمٕمٚمقن؟ ي٘مقُمقن سمجٛمع أهمراوٝمؿ ًمودسم٤مسم٤مت وُمدرقم٤مت وهٞمٚمقيمٌؽم 

وإظمٗم٤مئٝم٤م، وقمٜمد سمحثٝمؿ ٓ جيدون ؿمٞمًئ٤م ومٞمؽميمقن اعمٙم٤من ويذهٌقن، ويٕمٚمٜمقن ذم إقمالُمٝمؿ أهنؿ ىمد أطمرىمقا 

٤ًٌم، ُمريمًزا وىمتٚمقا قمدًدا ُمـ اعره٤مسمٞملم، وهذا  يمٚمف يمذب واهلل، ومٜمحـ ذم اعمٜمٓم٘م٦م وىمد رأجٜم٤م ؿمٞمًئ٤م قمجٞم

ومٞم٘مقًمقن ىمتٚمٜم٤م مخًلم إره٤مسمٞم ٤م ويًتحٞمؾ أن ُي٘متؾ مخًقن واطمًدا ُمٜمٝمؿ ُمثاًل ذم متِمٞمط، واًمٙمالم اًمذي يمتٌف 

أرسم٤مب وُم١مًمٗمق طمرب اًمٕمّم٤مسم٤مت شمراه يمام هق طمتك هُيٞم٠م ًمؽ أن يمؾ ر  يٓمٌؼ يمام هق ُمٙمتقب ذم طمروب 

اًمٕمدو يٓمٌؼ ُم٤م يمت٥م، ويمذًمؽ رضم٤مل اًمٕمّم٤مسم٤مت يٓمٌ٘مقٟمف، ومٞم٠ميت اًمٕمدو وي٘مقم سمحِمد اًمٕمّم٤مسم٤مت، ومتجد 

ا وهي٤مضمؿ اعمج٤مهديـ، ومٞمٜمًحٌقن ويٚمتٗمقن قمٚمٞمف ويٜمّمٌقن ًمف يمٛمٞمٜملم أو صمالصم٦م وييسمقٟمف،  يمٌػم ضمد 

ومٞم٠مهون قمنمة أو اصمٜمل قمنم ضمٜمدي، ومٞمٝمرب اًم٤ٌمىمل وهٙمذا ذم يمؾ ُمرة، وي٠ميت اًمٓمػمان ييب و ر. 

ر. مصم٤مر اعمرايمز، ُمثاًل دمد اعمريمز جيٛمع أهمراوف ويرطمؾ وُيٌ٘مل اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمراش وم٤مًمٕمدو اًمٖم٤مسم٤مت، و 

يٗمرح سم٠من قمثر قمغم مصم٤مر ُمريمز، ومٞم٘مقًمقن طمرىمٜم٤م ُمريمًزا وهٙمذا، وي٠متقن سمّمقر ذم أـمراف اًمٖم٤مسم٦م عمرايمز 

ن٤م ذم طمروب اًمٕمّم٤مسم٤مت وطمرب اعمًتْمٕمٗملم وُمذيمرات ُم٤مو د شمقٟمغ  ىمري٦ٌم، وٟمحـ يمٜم٤م ىمد ىمرأ

ؾمؽمو، ومٙمٜم٧م أتٕمج٥م وأىمقل: ؾمٌح٤من اهلل طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة، ومٙمام هق ُمًجؾ ذم طمروب ويم٤م

ئريقن ٓ يٕمرومقن  اًمٕمّم٤مسم٤مت اًمٕمدو يٓمٌ٘مف ذم اعمرطمٚم٦م، وومٕمؾ اعمج٤مهديـ يمرضم٤مل اًمٕمّم٤مسم٤مت وـمًٌٕم٤م اجلزا

طمروب قمّم٤مسم٤مت وٓ ر ، وم٘مط هؿ شمدرسمقا هٙمذا سم٤مًمٗمٓمرة، وهٙمذا اًمٕمٛمؾ يقضم٥م قمٚمٞمؽ أن يٙمقن 

ًمٕمدو ي٠ميت سمحِمد يمٌػم وخيرج وم٤مؿماًل ذم يمؾ ُمرة؛ ٕنف وصؾ إمم ُمرطمٚم٦م شمقازن ُمع هٙمذا، ومٙم٤من ا

اًمٕمّم٤مسم٤مت، ومٙم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن ي٠ميت سمًٞم٤مرشملم أو صمالث ؾمٞم٤مرات إمم اًمٖم٤مسم٦م، ومّم٤مر ٓ يًتٓمٞمع أن ي٠ميت إمم 

 ُمٜمٓم٘م٦م اعمج٤مهديـ إٓ سمحِمد يمٌػم وي٘مقم سم٤مًمتٛمِمٞمط اًمذي ي٘مقم سمف سملم احللم وأظمر طمتك  ٤مومظ قمغم

هٞم٦ٌم اًمدوًم٦م، هق  ٘مؼ ُمٙم٤مؾم٥م سم٘متؾ سمٕمض اًمٜم٤مس أو سم٠مه اًمٌٕمض أو  ر. اعمرايمز وي٘مٓمع اًمٓمر.، 

م إمم ُمرطمٚم٦م ال م وم٘مد وصؾ اًمٕمقا روب ُمع وأجًْم٤م إُمر إظمٓمر واعمحزن ضمًدا وُم٤م يم٤من  زٟمٜم٤م هق اًمٕمقا

م ُمـ اًمٜم٤مس اعمج٤مهديـ، ومٙمؿ ُمـ ُمرة هرب ٤من سمٕمْمٝمؿ ًمٞمس ًمدهيؿ ؾمالح، ويمٕنف  ؛ُمع اعمج٤مهديـ قمقا

يٕمرف اًمٖم٤مسم٤مت واًمٓمر. ومٞم٤ًمقمد اعمج٤مهديـ ذم اًمدًٓم٦م، وم٤مًمٕمدو قمٜمدُم٤م ي٠ميت وهيجؿ و ِمد أٓف 

ويٖمٚمؼ اًمٓمر.، ويم٤من اًمدرك واًمنمـم٦م ذم ظمدُم٦م اجلٞمش وُمٕمٝمؿ دائاًم، ووفمٞمٗمتٝمؿ شمٗمتٞمش اًمِمٕم٥م ومٝمذه 

ش يًتخدم ُمٝمٛمتٝمؿ، وهؿ يٛمثٚمقن وزارة اًمداظمٚمٞم٦م وشمٗمتٞمش اًمٜم٤مس ًمٞمس ُمـ ُمٝمٛم٦م اجلٞمش، ومٙم٤من اجلٞم

اًمدرك عظمراج اًمٜم٤مس وحم٤مسة اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم  ومتحّمؾ اٟمتٝم٤ميم٤مت ٕقمراض اًمٜم٤مس ُمثؾ اًمٞمٝمقد وهؿ 

٤ًٌم قمغم اًمٓم٤مهمقت، ويمٚمام زادت ه٤مرؾم٤مشمف يزداد  يم٤مًمٞمٝمقد سم٤مًمْمٌط، وهذا إُمر يزيد اًمٜم٤مس طمٜمً٘م٤م وهمْم

 طمٜمؼ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، ومٞمدور ذم طمٚم٘م٦م ُمٗمرهم٦م وٓ  ٘مؼ أي ٟمت٤مئ٩م، ومٞمتٕم٥م ُمـ هذا-
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 قمٛمٚمٞم٦م متِمٞمط طميهت٤م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م ُمدهت٤م أرسمٕم٦م أج٤مم أهمٚم٘مقا ومٞمٝم٤م اعمٜمٓم٘م٦م، وىمٞمؾ أن اًمت٘مديرات أيمؼم

ًمٕمدد اًمٕم٤ًميمر ذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٤م سملم مخ٦ًم مٓف إمم قمنمة مٓف قمًٙمري، أهمٚم٘مقا اعمٜمٓم٘م٦م ويم٤مٟم٧م 

واؾمٕم٦م  ُمٜمٓم٘م٦م ضمٌٚمٞم٦م يمٌػمة واؾمٕم٦م ذم سمقُمرداس ويم٤مٟم٧م ذم ُمٜم٤مـمؼ مخٞمس---، ومتتد إمم اًمٌػما وُمٜم٤مـمؼ

ضمًدا، أهمٚم٘مقا اعمٜمٓم٘م٦م ويم٤مٟمقا يدظمٚمقن إمم اًمقادي وإمم اًمٖم٤مسم٦م، وٓ يدظمٚمقن إمم أقمام. اجل٤ٌمل اًمٕم٤مًمٞم٦م، 

وًمٙمـ يرُمقن سم٤مًمٓمػمان ًمإلهمال. واحلّم٤مر، ويم٤من قمٛمٚمٝمؿ إهمٚم٥م هق شمٗمتٞمش اًمٜم٤مس، وـمًٌٕم٤م ه١مٓ  

غم اشمّم٤مل ا١مٓ  اًمٜم٤مس اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمقام، ويمٜم٤م ٟمٕمٞمش قمغم جمٝمقدات ه١مٓ  اًمٕمقام، ومٙم٤من اعمج٤مهدون قم

ومٞمٜمزل اًمٜم٤مس إمم اعمديٜم٦م و يون احل٤مضمٞم٤مت وخيدُمقن اعمج٤مهديـ وخيٌزون لؿ وي٘مقُمقن سمجٛمٞمع هذه 

إُمقر، يم٤مٟمقا أنّم٤مًرا يم٤مٕنّم٤مر هٜم٤م، وًمٙمـ اًمٗمر. أهنؿ هٜم٤مك أنّم٤مر قمرب، وهذا أُمر أومْمؾ-- وم٤مًمير 

طم٘م٦م يم٤مٟمقا هيرسمقن ُمع اعمج٤مهديـ، ومال احل٘مٞم٘مل يم٤من قمغم اًمٜم٤مس، ولذا يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ذم ُمراطمؾ ٓ

يٌ٘مك إٓ اًمرضم٤مل ُمـ اًمٙم٤ٌمر واًمِمٞم٥م واًمٕمج٤مئز واًمٜم٤ًم ، أُم٤م اًمِم٤ٌمب ومٙم٤مٟمقا هيرسمقن قمٜمدُم٤م ي٠ًمل اجلٞمش 

قمٜمٝمؿ، وقمٜمدُم٤م ي٠ًمخقن قمٜمف أهٚمف ي٘مقًمقن لؿ هذا ذم اًمٕم٤مصٛم٦م وًمٞمس ُمقضمقًدا، ـمًٌٕم٤م يم٤مٟمقا ي١مذون 

 ٗمتٞمش سمٞمقهتؿ، واًمدظمقل ًمٚمٌٞمقت إه٤مٟم٦م!اًمٜم٤مس، وأىمؾ اعيذا  هق إه٤مٟمتٝمؿ وضاؿ وشم

اؾمتٛمرت هذه احلرب سمٕمدُم٤م شمٙمقٟم٧م هذه اًمقطمدة سمرئ٤مؾم٦م أبق قمٌد اهلل أمحد، واؾمتٛمرت عمدة ؾمت٦م 

ا،  أؿمٝمر، ومٙم٤مٟم٧م ومؽمة ذهٌٞم٦م، وسمٕمد ُم٘متٚمف اًمٖم٤مُمض واًمذي شمدور طمقًمف اًمِمٙمقك طمدصم٧م ومقى يمٌػمة ضمد 

داظمكم ًمٚمجامقم٦م اعمًٚمح٦م أؾمٛمقه اًم٘م٤مٟمقن ومٙم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمٗمتـ وسمداي٦م اعمِم٤ميمؾ، ويم٤من هٜم٤مك ىم٤مٟمقن 

إؾم٤مد، ويم٤من يٜمص قمغم أن اعمجٛمققم٦م اعمًٚمح٦م ذم طم٤مل همٞم٤مب أُمػم اجلامقم٦م أو ُم٘متٚمف أو قمجزه يتقمم 

ٟم٤مئٌف، ويم٤من اًمٜم٤مئ٥م يًٛمقٟمف سم٤معمًتخٚمػ إول، وهق يتقمم اًم٘مٞم٤مدة سمٕمده سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل، صمؿ جيتٛمع جمٚمس 

ُيِ٘مر اعمًتخٚمػ هذا أم ُيٕملم همػمه، وهٙمذا ٟمص اًم٘م٤مٟمقن  اًمِمقرى ذم ومؽمة شم٘مدر سم٠مؾمٌققملم ويدرس هؾ

٤ًٌم-  شم٘مري

ٞم٤مدة، ويم٤من اعمًتخٚمػ طمٞمٜمٝم٤م اؾمٛمف اًمذي طمدث أنف قمٜمد ُم٘متؾ أيب قمٌد اهلل أمحد شمقمم اعمًتخٚمػ اًم٘م

ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م سمراىمل ُمـ وقاطمل اًمٕم٤مصٛم٦م، هذا اًمرضمؾ يم٤من ُمـ و٤مقم٦م حمٛمد ؾمٕمٞمد  ؛حمٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ

رة، اًمت رة وًمديف ُمالطمٔم٤مت وهمؾ  ُمـ أج٤مم اعمرطمٚم٦م اًمذيـ يًٛمقن سم٤مجلزأ ٞم٤مر اًمًٚمٗمل مل يٙمـ  ٥م شمٞم٤مر اجلزأ

اًمًٚمٛمٞم٦م اًمدقمقي٦م ويم٤من سمٞمٜمٝمؿ ؿمحٜم٤م ، ويم٤من هٜم٤مك شمٞم٤مر ذم اجلامقم٦م اعمًٚمح٦م ُمٜمٝمؿ قمٜمؽم زواسمري واًمزيتق  

ومظمر اؾمٛمف أبق يم٤مسمقس وقمدٟم٤من وأبق سمّمػم ُم٤ميم٤مدور ومظمر اؾمٛمف أبق ر ٤مٟم٦م، جمٛمققم٦م أؾمام  ٕؿمخ٤مص 

ٕمٜم٧م ؿمخص ضم٤مهؾ، وٓ أقمت٘مد أنف خم٤مسمرات أو أن ومٞمٝمؿ شمقا ُمتٜمٗمذيـ وأيمثرهؿ أن٤مس ضُمٝم٤مل، ومٝمذا يم٤مٟم
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خم٤مسمرات، وٓ أقمت٘مد أن اعمخ٤مسمرات شم٘مٌٚمف، واجلٝمؾ سمٚمغ ًمدهيؿ ُم٤ٌمًمغ، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ويمؾ 

ٌٝمؿ ضُمٝم٤مل ه١مٓ  ُمـ اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م- ومٝمذه اعمجٛمققم٦م يم٤مٟم٧م ًمدهيؿ شمريمٞم٦ٌم ُمٕمٞمٜم٦م، وأهمٚم

 وُمٕمٔمٛمٝمؿ طمدي٨م قمٝمد-

قمٜمؽم يم٤من طمدي٨م قمٝمد وضم٤م  ًمٚمجٝم٤مد واؾمتٚمؿ ؾمالطًم٤م ومل يٙمـ ُمٚمتزًُم٤م، وًمٙمـ يم٤من ًمف أخ ىمٌٚمف ُمٚمتزم 

اؾمٛمف إسمراهٞمؿ زواسمري ىُمتِؾ، وىمٞمؾ أنف رضمؾ ـمٞم٥م ص٤مًمح وُمٚمتزم وُمٕمروف، وقمٜمؽم هذا ذه٥م ًمٚمجٝم٤مد 

٤ًٌم، ويم٤من قمٜمده٧221و ٧222سمٕمد ُم٘متؾ أظمٞمف ُم٤م سملم قم٤مُمل  ضمرأة وؿمج٤مقم٦م وىمت٤مل، وىمد نّمؾ  م شم٘مري

٤ًٌم ُمـ أيب قمٌد اهلل أمحد ٕن إظمػم يم٤من  قمغم ٟمقع ُمـ اًمت٘مدم سم٤مًمٗمتقة واًم٘مقة، ومٙم٤من رضمؾ ُمٝمامت وىمري

يٕمرف أظم٤مه، ومٙم٤من يًتٕمٛمٚمف ذم سمٕمض اعمٝم٤مم ويٌٕمثف وهٙمذا، ومل يٙمـ ًمديف ُمٜمّم٥م ويمذًمؽ ح٤م ضم٤م  

ًٓ زيتق  ىمرسمف ومّم٤مر ُمتٜمٗمًذا أيمثر، أُم٤م ُم٤ميم٤مدور ومٙم٤من ُمً ًٓ ًمٚمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م، وأبق ر ٤مٟم٦م يم٤من ُمًئق ئق

ًٓ ذقمٞم ٤م، يمؾ ه١مٓ   دي٦م يم٤من هذا ُمًئق ذقمٞم ٤م قمٜمدهؿ، ويم٤من ًمدهيؿ ؿمخص مظمر اؾمٛمف أبق اًمقًمٞمد ىمرا

قمرومتٝمؿ قمـ ىمرب، مل يٙمـ سمٞمٜمٝمؿ أهؾ قمٚمؿ، أبق ر ٤مٟم٦م يم٤من ىمد درس ىمٚمٞماًل وًمٙمـ مل شمٙمـ دراؾمتف 

قمغم اًمٙمت٥م، ومل يٙمـ سمٞمٜمٝمؿ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ُمتخّمص أو أي ر  ُمـ هذا،  شم٠مصٞمٚمٞم٦م، يم٤من ي٘مرأ ىمٚمٞماًل ويٕمتٛمد

٤ًٌم وىمتٚمقه-  ويم٤من ومٞمٝمؿ واطمد وم٘مط ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ضمّٞمد اؾمٛمف أبق سمٙمر، مل أختؼ سمف وىمد قمٛمٚمقا ًمف ُم٘مٚم

اعمًتخٚمػ حمٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ يم٤من اعمًتخٚمػ اعمٗمؽمض أن يتقمم اًم٘مٞم٤مدة ريثام جيتٛمع جمٚمس اًمِمقرى 

أو أن يٕمٚمـ همػمه، وومٕماًل شمقمم اًم٘مٞم٤مدة سمٕمد ُم٘متؾ أبق قمٌد اهلل أمحد، ويم٤من  ظمالل أؾمٌققملم وإُم٤م أن ي٘مره

د اًمذيـ ىمٚمٜم٤م أهنؿ جمٛمققم٦م ضمٝم٤مل وُمٚمٙمقا اًمًالح همػم راولم قمـ شمقزم حمٗمقظ اًم٘مٞم٤مدة، يم٤مٟم٧م هذه  إومرا

اجلامقم٦م قمّم٤مسم٦م ُمًٚمح٦م،وأومراده٤م رضم٤مل قمّم٤مسم٤مت وًمدهيؿ ىمٞم٤مدة وضمٜمقد وقمٜمدهؿ ٟمزقم٦م اًمتٕمّم٥م 

ا، شمريمٞم٦ٌم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م اًمٕمجٞم٦ٌم، يم٤من اًمديـ ًمدهيؿ ًمٚمًٚمٗمٞم٦م، وقمٜمده ؿ ذم اًمديـ ُمٗم٤مهٞمؿ ظم٤مـمئ٦م ضمد 

ًُم٤م، وٓ يٕمرومقن إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛم٦ًم، مل  ًٓ وٓ طمرا ُم٘مًاًم إمم ىمًٛملم: ؾمٜم٦م وسمدقم٦م، ٓ يٕمرومقن طمال

ع يديؽ هٙمذا؟ يٕمرومقه٤م ومل يًٛمٕمقا ا٤م، اًمديـ ًمدهيؿ ؾمٜم٦م وسمدقم٦م، ومتجد أطمدهؿ ي٠ًمل أن٧م ح٤مذا شمْم

ؾمٜم٦م؟ أن٧م شمٗمٕمؾ سمدقم٦م--! ويمؾ ر  يٜم٤مىمِمقن ومٞمف ؾمٜم٦م أو سمدقم٦م، ًمدرضم٦م أهنؿ وصٚمقا إمم ٟمامذج ٟمخ٤مف 

! واهلل قمٜمدُم٤م يمٜم٧م أن٤م وقمٌد اًمرمحـ اًمٗم٘مٞمف يمٜم٤م ٟم٘مقل إذا ذهٌٜم٤م  وٟمخِمك أن ٟمحٙمٞمٝم٤م ٕنٙمؿ ًمـ شمّمدىمقا

ٓمع ؿمديد ذم ُمقوقع اًمًٜم٦م ًمإلظمقة ذم اخل٤مرج وطمٙمٞمٜم٤م لؿ هؾ ؾمٞمّمدىمقٟمٜم٤م ي٤م شمرى؟!!، ومٙم٤من قمٜمدهؿ شمٜم

واًمٌدقم٦م، وذم يقم يمٜم٤م ذم ُمريمز ىمري٥م ُمـ اًم٘مٞم٤مدة، يم٤من و٤مل زيتق  ىمد ـمٚمٌٜم٤م سمٕمد شمقًمٞمف، اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ووصٚمٜم٤م 

وووٕمقٟم٤م سمٛمريمز ريثام يٚمت٘مل سمٜم٤م، ويم٤من اعمريمز ذم اًمٖم٤مسم٦م، وهذا اعمريمز ُمريمز طمراؾم٦م اًم٘مٞم٤مدة طمٞم٨م اًمتٛمريمز 

! طمقازم ؾمٌٕم٦م ف، ذم اًمٜمٝم٤مر رأجٜم٤م اًمٜم٤مس شمتّم٤مرعاعمريمز وسمتٜم٤م ًمٞمٚم٦م ومٞمذم إؾمٗمؾ واًم٘مٞم٤مدة ذم إقمغم، سم٘مٞمٜم٤م ذم 
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أو صمامٟمٞم٦م أؿمخ٤مص ُمـ طمراؾم٦م اًم٘مٞم٤مدة، ومٙم٤مٟمقا يتّم٤مرقمقن ذم اًمٜمٝم٤مر صمؿ ذم اًمٕمِمٞم٦م وىمٌؾ اعمٖمرب وىمٌؾ 

 -ُم٤م إُمر؟!اًمٜمقم، يتّم٤مرقمقن! 

ؿم٤م  اهلل وومتقة،  ضم٤م  اًمٞمقم اًمث٤م  وأطمد اًمِم٤ٌمب ٓ أتذيمر اؾمٛمف ًمٞمس ًمف حلٞم٦م وًمٙمـ يم٤من ـمقياًل ُم٤م

٤ًٌم شمً٘مٓمقن ذم اًمٌدقم٦م--! ومٗمٝمٛمٜم٤م ٟمحـ إُمر  وم٘م٤مل: ُم٤م سمٙمؿ اًمٞمقم؟ ظم٤مًمٗمتؿ اًمٞمقم ومل شمٓمٌ٘مقا اًمًٜم٦م، ىمري

طمٞمٜمٝم٤م، ومل ٟمتٙمٚمؿ ُمٕمف ٕنٜم٤م يمٜم٤م وٞمقوًم٤م وهؿ طمراؾم٤مت، وؾمٜمذه٥م ًمٚم٘مٞم٤مدة وإطم٤مدي٨م سمٞمٜمٜم٤م يم٤مٟم٧م ودي٦م، 

يمؾ يقم، وإن مل يٓمٌ٘مقه٤م يقًُم٤م يً٘مٓمقن ذم اعمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م أن اعمّم٤مرقم٦م ًمدهيؿ ؾمٜم٦م وٓ سمد ُمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م 

اًمٌدقم٦م ويّمٌحقن ُمٌتدقم٦م!، وًمدهيؿ أي ؿمخص يٗمٕمؾ اًمٌدقم٦م وًمق صٖمػمة يّمػم ُمٌتدقًم٤م وُ ذر ُمٜمف وُيؼمأ 

ُمٜمف، ًمٞمس ًمدهيؿ سمدقم٦م صٖمػمة وسمدقم٦م يمٌػمة، وٓ سمدقم٦م يمٚمٞم٦م وٓ سمدقم٦م ضمزئٞم٦م، ًمٞمس قمٜمدهؿ أي وم٘مف، ر  

واًمتّمقرات اًمٖمري٦ٌم، وًمٙمـ ٟمحـ احلٛمد هلل ُم٤مرؾمٜم٤م اًمدقمقة قمجٞم٥م! دمد ًمدهيؿ جمٛمققم٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ 

ويمٜم٤م ذم اًمٌداي٦م ٟمٕمٓمل سمٕمض اًمدروس، وأن٤م ؿمخّمٞم ٤م ذم أول ٟمزوزم عمٜمٓم٘م٦م وٓي٦م سمقُمرداس وُم٤م طمقل٤م 

اًمتل شمًٛمك سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ويم٤من أُمػمه٤م اًمٕم٤مم طمًـ طمٓم٤مب، وىمٌؾ ذًمؽ يم٤من أُمػم أضمٜم٤مد ومٞمٝم٤م طمٞم٨م 

ي٤م، صمؿ اًمزُمر، ومٙم٤مٟم٧م  يم٤من اًمت٘مًٞمؿ اعداري ًمدهيؿ أن اعمٜمٓم٘م٦م شمتٙمقن ُمـ إضمٜم٤مد، صمؿ اًمٙمت٤مئ٥م، صمؿ اًمنا

هذه هل اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ويم٤من رئٞمًٝم٤م أُمػم أخ ـمٞم٥م وص٤مًمح، يم٤من هٜم٤م ذم اجلٝم٤مد إومٖم٤م  أي ُمٕمرومتل سمف 

ىمديٛم٦م وسمًٞمٓم٦م ٟٓمِمٖم٤مزم، ويم٤من هق ذم إصؾ ُمـ اعظمقان اعمًٚمٛملم ىمدياًم طمتك قمٜمدُم٤م وصؾ إمم اجلٝم٤مد 

يم٤من قمـ ـمريؼ اعظمقان اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ضم٤م  ًمٚمجٝم٤مد شمٖمػم اؾمٛمف وشمرك اعظمقان، ومٝمذا رضمؾ ومٞمف 

قم٘مؾ ورزاٟم٦م ويمٌػم ذم اًمًـ اؾمٛمف أبق ـمٚمح٦م إهمقاـمل، ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إهمقاط، وهذه ُمٜمٓم٘م٦م ضمٜمقسمٞم٦م ذم 

 قمًٙمري سمداي٦م اًمّمحرا ، ُمٜمٓم٘م٦م ٟمخٞمؾ، وهذا اًمرضمؾ يم٤من رضماًل قمًٙمري ٤م ضمٞمًدا وومٞمف ؿمج٤مقم٦م وشمدسمػم

٤م، وسم٤مقمت٤ٌمر أ  يمٜم٧ُم ذم أومٖم٤مٟمًت٤من يم٤من ي٘مدر   ضمٞمد، ىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت يمٌػمة وهت٤مزة، ُمتٗمق. قمًٙمري 

ًٓ ًمٚمدروس ويمٜم٧ُم أقمٓمل دروؾًم٤م قمغم ُمًتقى  و ؽمُمٜمل، ويمذًمؽ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، وىمد طمثٜمل وأقمٓم٤م  جم٤م

ؿ، وم٠من٤م ؾمٌ٘متٝمؿ اًمِم٤ٌمب، وطمتك سمٕمد أن ضم٤م  اعظمقة اًمٚمٞمٌٞمقن اًمذيـ ذيمرهتؿ سمٕمد ؿمٝمريـ واًمت٘مٞم٧م ا

سمٗمؽمة، ومٙم٤مٟمقا ُمٕمل ويمٜم٧م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٙم٤من اًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ُمرً ٤م إمم أن أت٧م ومؽمة سمدأت شمًق  

 ذم سمداي٦م اًمٗمتـ- إُمقر ُمع ىمٞم٤مدة اجلامقم٦م، وًمٙمـ هذا اًمرضمؾ فمؾ   ؽمُمٜم٤م إمم مظمر إُمر، وىُمتِؾ سمٕمده٤م 

ٓمٕملم واعمتحٙمٛملم واعمتٜمٗمذيـ واعمجٛمققم٤مت، وًمٙمـ يم٤من أيمثر اًمٗم٤ًمد ذم إُمرا  وسمٕمض اًمٜم٤مس اعمتٜم

وٝمقر اًمِم٤ٌمب ال٤مدئلم يم٤مٟمقا قم٤مديلم وسمًٓم٤م   ٌقن اًمدروس وذح اًمدروس وىمرا ة اًم٘مرمن وُمداظمؾ 

ا، ومٙمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب دمده ٓ ي٘مرأ  ا يٛمٙمـ أن دمٛمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م، وإُمٞم٦م ومٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م سمٜم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦م ضمد  يمثػمة ضمد 
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تل يم٤من اًمٗم٤ًمد ومٞمٝم٤م يمٌػًما، ومٝمذا يمٚمف سمٕمد أيب قمٌد اهلل أمحد، وأول قمٝمد و٤مل وٓ يٙمت٥م، وم٤مًم٘مٞم٤مدات هل اًم

اًمزيتق  أبق قمٌد اًمرمحـ، وىمد شم٘مدُم٧م ذم إطمداث ؾم٤مسمً٘م٤م طمتك أقمٓمل عمح٦م قمـ أومٙم٤مرهؿ، ويمٞمػ يم٤من 

شم٘مًٞمؿ اًمديـ ًمدهيؿ إمم ؾمٜم٦م وسمدقم٦م، ويمٞمػ أن قمٜمدهؿ شمٜمٓمع وشمٌديع وشمٗمًٞمؼ وشمٙمٗمػم، وأُمقرهؿ خمتٚمٓم٦م 

ا، ا  ضمد  اعمٝمؿ يم٤من أيمثر اًمٗم٤ًمد ذم اًم٘مٞم٤مدات واًمْم٤ٌمط اًمنمقمٞملم، ًمألؾمػ يم٤من هٜم٤مك ظمٚمط ووم٤ًمد يمٌػم ضمد 

ًمدى سمٕمض اًمِم٤ٌمب، وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمِم٤ٌمب سمًٓم٤م  وومٞمٝمؿ اًمّم٤محلقن وومٞمٝمؿ آؾمتِمٝم٤مديقن وومٞمٝمؿ أن٤مس 

ا، وًمٙمـ همٚم٥م اًمٗم٤ًمد ُمـ ظمالل اًمٜمامذج اًمٗم٤مؾمدة ذم اًم٘مٞم٤مدات-  ـمٞمٌقن ضمد 

بق قمٌد اهلل أمحد ويمٞمػ طمدث شمقزم اًمزيتق ، سم٤مظمتّم٤مر أطم٤مول ذح هذا، وهق ٟمٕمقد ًم٘مْمٞم٦م ُم٘متؾ أ

أن و٤مل زيتق  قمٛمؾ اٟم٘مالسًم٤م أبٞمًْم٤م ُمثؾ ُم٤م ُيًٛمك ذم آٟم٘مالسم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م حلٍد ُم٤م، ٓ يقضمد ؾمالح وًمٙمـ 

هٜم٤مك هتديد سم٤مًمًالح سمدون اؾمتخداُمف، وم٤محلدث ؿمٌٞمف سم٤مٟٓم٘مالسم٤مت اًمتل ندث ذم هذه اًمدول، يمٞمػ 

ًمؽ؟ ٟم٠ميت ًمٚمتٗم٤مصٞمؾ وهق أنف قمٜمدُم٤م شمقمم اًم٘مٞم٤مدة حمٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ سمٛم٘مت٣م اًمدؾمتقر قمٜمدهؿ يمام طمدث ذ

ذيمرٟم٤م ويم٤من ُمًتخٚمًٗم٤م، يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أنف سمٕمد أؾمٌققملم جيتٛمع جمٚمس اًمِمقرى وي٘مرر، سمٕمد ُم٘متؾ أيب 

: ًمـ ٟمًٛمح أبدً  سم٠من يتقمم  اقمٌد اهلل أمحد سمٕمد قمدة أج٤مم اضمتٛمٕم٧م جمٛمققم٦م ُمـ ه١مٓ  اعمتٜمٗمذيـ وىم٤مًمقا

، وهذا ؾمٞمحرف اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ أىمقالؿ، ومٙم٤مٟمقا شاجلزأرة»حمٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ هذا 

يتٝمٛمقن حمٗمقظ وو٤مقمتف سم٠مهنؿ ومٙمريقن قم٘مالٟمٞمقن وأهنؿ إظمقان وأهنؿ ىمٓمٌٞمقن وٟمحقه٤م، وهٙمذا 

ثػًما ُمٜمٝمؿ هؿ ٟمامذج اهتٛمقهؿ سمتٝمؿ يمثػمة، وهؿ ومٞمٝمؿ ُمـ هق يمذًمؽ وومٞمٝمؿ ُمـ هق ُمًٙملم-- ُم٤م رأجٜم٤م أن يم

ص٤محل٦م، وًمٙمـ أج٤مم احلريم٦م اًمدقمقي٦م اًمًٚمٛمٞم٦م يم٤من هٜم٤مك ظمالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمتٞم٤مر اًمًٚمٗمل، ومٝمؿ يم٤من 

–ًمدهيؿ شمقضمف سم٠من  ٚم٘مقا اًمٚمحٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ويٚمًٌقا اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت، وٓ يٚمتزُمقا سم٤مًمزي اعمٕمت٤مد 

 ٓ سم٠من ًمدهيؿ ىمقل ُمثاًل  ومٙم٤من ذر،احل و٤مقم٦م يًٛمقن ذًمؽ، شمًتقضم٥م اعمرطمٚم٦م هذه أن ويرون ,اًمدؿمداش

، اعمًٚمٛملم سم٤معظمقان أؿمٌف يٕمتؼمهؿ اًمًٚمٗمل اًمتٞم٤مر ومٙم٤من ًمدهيؿ، ؾم٤مئدة ومتقى وهذه اًمٚمحٞم٦م شمٔمٝمر

ويٕمتؼمهؿ ُمٌتدقم٦م، ومل يٙمـ إُمر سم٤مًميورة يمذًمؽ ومٝمؿ ومٞمٝمؿ ؿم٤ٌمب ضمٞمدون ويمثػم ُمـ ىمٞم٤مداهتؿ طم٘مٞم٘م٦م 

هيؿ رضمقًم٦م، وىمد أثٌتقا ضمدارهتؿ ذم اجلٝم٤مد ص٤محلقن وُمٚمتزُمقن، وًمدهيؿ وقمل وومٝمؿ إؾمالُمل ضمٞمد، وًمد

طمتك أن يمتٞم٦ٌم اًمٗمدا  اًمت٤مسمٕم٦م لؿ ذم اًمٕم٤مصٛم٦م يم٤مٟم٧م ُمتخّمّم٦م ذم اظمتٓم٤مف واهمتٞم٤مل اًمِمخّمٞم٤مت اًمٙمٌػمة 

ئريلم، اًمرضمؾ  واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخل٤مص٦م، ومٝمؿ ُمـ ىمتؾ قمٌد احلؼ سمـ محقدة رئٞمس آن٤مد اًمٕم٤مم ًمٚمٕمامل اجلزا

ئر اًمرضمؾ اًمث٤م  سمٕم د رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، يم٤من قمٌد احلؼ سمـ محقدة زٟمديً٘م٤م أمحر ُمـ أيمؼم اًمذي شمٕمتؼمه اجلزا

ئر يمٚمٝم٤م،  ئر، قمٌد احلؼ سمـ محقدة هذا قمٜمدُم٤م يم٤من خيرج ًمٞمٚم٘مل يمٚمٛم٦م شم٘مػ اجلزا آن٤مد »اًمزٟم٤مدىم٦م ذم اجلزا

ئريلم ئر قمٜمدُم٤م يهذه اعمٜمٔمٛم٦م اًمتل  شاًمٕم٤مم ًمٚمجزا  ؛اًمٞمقم إضاب شم٘مقل:ٜمدرج نتٝم٤م يمؾ اًمٕمامل ذم اجلزا
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، إضاب عمدة أؾمٌقع دمد اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ُمتقىمٗم٦م ٓ أطمد ي٠ميمؾ وٓ ينمب، ومٙم٤من سمٛمث٤مسم٦م يمؾ اًمدوًم٦مشمتقىمػ 

ئر، ومٝم١مٓ   هؿ اًمذيـ ىمتٚمقه، وىمتٚمقا اًمٙمثػم  ,و٤مقم٦م اًمٗمدا  اًمت٤مسمٕملم عمحٛمد ؾمٕمٞمد,اًمرضمؾ اًمث٤م  ذم اجلزا

ا، يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن اًم٤ٌمرضم٤م ت وهل اًمٜم٘م٤مط ُمـ اجلٜمرآت ذم اجلٞمش، ويم٤من ًمدهيؿ قمٛمٚمٞم٤مت يمثػمة ضمد 

اًمقمهٞم٦م، هذا ـمًٌٕم٤م ٕهنؿ ُمتٜمٗمذون، ويم٤من قمٜمدهؿ ُمـ يِمتٖمؾ ذم اًمنميم٤مت وذم اًمدوًم٦م، ومٙم٤مٟمقا  يون 

إًم٦ًٌم وإؾمٚمح٦م اجلٞمدة، ومٞمٕمٛمٚمقن ٟم٘م٤مـًم٤م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م سمٕمد دراؾمتٝم٤م، ـمًٌٕم٤م يٕمٛمٚمقن ومٞمٝم٤م ٟم٘م٤مـًم٤م ومهٞم٦م 

ٓمٗمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ، وىمتٚمقا يمثػًما ضمًدا، ويٛمًٙمقن ُمـ يِم٤م ون، وخيت٤مرون اًمِمخّمٞم٤مت واًم٘مٞم٤مدات اًمٙمٌػمة خل

واًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م شمٕم٤م  ُمٜمٝمؿ، ويم٤من قمٛمٚمٝمؿ ُمٜمٔماًم وهي ٤م، ويم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم اًمٕم٤مصٛم٦م ويامرؾمقن طمرب 

أن ُيٙمت٥م قمٜمٝم٤م  ,واهلل,اًمٕمّم٤مسم٤مت ذم اًمٕم٤مصٛم٦م، ومل يذهٌقا إمم اجل٤ٌمل، ظم٤موقا دمرسم٦م هٞمزة ُمـ اعمٗمؽمض 

شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، اًمت٘مٞم٧م سم٘مٞم٤مدات ُمٜمٝمؿ وُمـ ىمٞم٤مداهتؿ اًمذيـ مل  وشُمًجؾ، وًمٙمـ ًمألؾمػ ًمٞمس ًمدي  اًمٙمثػم ُمـ

سمف هق قمٌد اًمقه٤مب اًمٕمامرة، وهق اًمذي ىمتٚمتف اجلامقم٦م اعمًٚمح٦م وأصدروا  أختؼ اؿ وًمٙمـ اًمت٘مٞم٧م سمٜمقا

سمف سمِمخص اؾمٛمف أبق ص٤مًمح يم٤من هق رئٞمًٝمؿ سمٕمد ُم٘متؾ  ذيًٓم٤م وىمد قمذسمقه صمؿ ىمتٚمقه، واًمت٘مٞم٧م ُمـ ٟمقا

 قه سمحج٦م أنف ُمٌتدع، شمقمم رئ٤مؾم٦م اًمٙمتٞم٦ٌم أي أصٌح أُمػًما ًمٚمٙمتٞم٦ٌم سمٕمده-قمٌد اًمقه٤مب اًمٕمامرة اًمذي ىمتٚم

يم٤من اًمزيتق  وو٤مقمتف مل يروقا سمٛمحٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ يمٛمًتخٚمػ سمٕمد أيب قمٌد اهلل أمحد، وم٤مضمتٛمع 

وُمٕمٝمؿ جمٛمققم٦م،  ,يم٤من قمٜمؽم ؿمخّمٞم٦م قمجٞم٦ٌم,اًمزيتق  وُم٤ميم٤مدور وسمقيم٤مسمقس وقمدٟم٤من وقمٜمؽم اًمزواسمري 

ًٓ إقمالُمٞم ٤م طمٞمٜمٝم٤م، وم٤مضمتٛمٕمقا وىمرروا وىم٤مًمقا ٟمّمدر سمٞم٤مًٟم٤م ويم٤من ُمٕمٝمؿ ؿمخص اؾمٛمف  أبق ُمريؿ يم٤من ُمًئق

أن، ىم٤مل لؿ اعمًئقل اعقمالُمل: وًمٙمـ يمٞمػ ٟمّمدر سمٞم٤مًٟم٤م وجمٚمس اًمِمقرى مل جيتٛمع؟ وم٠مرهمٛمقه قمغم 

ـمٌع اًمٌٞم٤من سم٤مًم٘مقة، ويم٤من ًمديف ُمريمز وأدوات ويمٛمٌٞمقشمرات وـم٤مسمٕم٤مت وهمػمه٤م، ومتؿ صٞم٤مهم٦م سمٞم٤من وـم٤ٌمقمتف 

ق ظمٚمٞمؾ وشمٕمٞملم ُمٗم٤مده أنف ذم يقم يمذا ويمذا ىمد اضمتٛمع جمٚمس اًمِمقرى وىمرر شمٜمحٞم٦م إخ حمٗمقظ أب ويم٤من

أُمػًما ًمٚمجامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م-- ـمًٌٕم٤م مل جيتٛمع جمٚمس  ,أبق قمٌد اًمرمحـ أُملم,إخ و٤مل زيتق  

ق ر ٤مٟم٦م ؿمقرى وٓ همػم ذًمؽ، وسمٕمْمٝمؿ مل يٙمـ ذم جمٚمس اًمِمقرى أصاًل يمٕمٜمؽم واًمزيتق ، أُم٤م أب

وُم٤ميم٤مدور ورسمام ؿمخص صم٤مًم٨م ُمٕمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمـ جمٚمس اًمِمقرى طم٘مٞم٘م٦م--- وـُمٌِع ُمـ اًمٌٞم٤من ُمئ٤مت اًمٜمًخ 

وشمؿ شمقزيٕمف ووصؾ إمم اًمٙمت٤مئ٥م اًمٌٕمٞمدة اعمًٙمٞمٜم٦م اًمتل ىم٤مًم٧م قمٜمدُم٤م وصٚمتٝمؿ اًمقرىم٦م: هذا اًمٌٞم٤من ُمـ 

 اجلامقم٦م، وقمٚمٞمف وم٘مد ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م، ومٚمؿ يٙمـ ًمدهيؿ إؿمٙم٤مل، واًم٘مريٌقن يمذًمؽ-

، ,اًمذي ذيمرٟم٤م أنف ـم٤مًم٥م قمٚمؿ وىمتٚمقه ومٞمام سمٕمد,سمٕمد ٟمنم اًمٌٞم٤من ضم٤م  حمٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ وُمٕمف أبق سمٙمر 

، ضم٤م وا واضمتٛمٕمقا ,وأن٤م مل أطمي اًم٘مّم٦م وًمٙمـ طمٙم٤مه٤م زم سمٕمض اًمذيـ طميوه٤م,ويم٤من ُمٕمٝمؿ جمٛمققم٦م 
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٤م  جمٚمس ذم ُمٜمٓم٘م٦م اؾمٛمٝم٤م إرسمٕم٤م ، ويم٤من اًمت٤ًمؤل هق: ُمـ أصدر هذا اًمٌٞم٤من ويمٞمػ؟ ومِلَ وٟمحـ أقمْم

ومٙمٞمػ وسم٠مي ٟمّم٤مب اضمتٛمع؟ اعمٝمؿ أهنؿ قمرومقا أن قمٜمؽم واجلامقم٦م اًمتل ُمٕمف هؿ ُمـ ومٕمٚمقا ذًمؽ،  ؛اًمِمقرى

وطمدصم٧م ُم٘م٤موًم٦م سمٞمٜمٝمؿ ويمالم يم٤مدت شمٜمتٝمل إمم طمرب وىمت٤مل، ومتدظمؾ اعظمقة وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك 

قمده  ٞمك وم٘مد يم٤من طم٤مًضا طمٞم٨م يم٤من أُمػم إرسمٕم٤م ، وأجًْم٤م ُم٤ًم ,وهق ُمـ يم٤من  ٙمل زم,يمرـم٤مزم 

اًم٘مرُمقح، واًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٓمٞمٌل، وجمٛمققم٦م ُمـ اعظمقة اًمٗمْمال  اًمّم٤محللم اًمذيـ قمِمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ُمدة 

ا  ـمقيٚم٦م، ومٙم٤مد إُمر يّمؾ إمم ىمت٤مل وًمٙمـ شمدظمؾ ه١مٓ  اعظمقة واضمتٛمٕمقا وص٤مر اضمتامع يمٌػم ضمد 

ؾمٚمؿ لؿ وشمٜم٤مزل وهد وا سمٞمٜمٝمؿ ومل  دث ىمتؾ، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمٜمدُم٤م رأى حمٗمقظ أبق ظمٚمٞمؾ أن ومتٜم٦م ؾمت٘مع 

وشمرك إُمر واقمتزل، صمؿ ٟمزل ُمٜمٓم٘متف سمراىمل ذم و٤مطمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وقم٤مش سمني٦م، وسم٘مل شمٚمؽ اًمِمٝمقر طمتك 

ُم٤مت وشمرك لؿ اًم٘مٞم٤مدة وشمرك يمؾ ر ، ومتقمم و٤مل زيتق  وُمِمك هذا اًمٌٞم٤من وأصدروا سمٞم٤مٟم٤مت أظمرى 

، وو٤مل زيتق  اًمذي ص٤مر وأصٌح أُمػًما ًمٚمجامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م، وهذا هق آٟم٘مالب اًمذي طمّمؾ

أُمػما ًمٚمجامقم٦م اعمًٚمح٦م يم٤من ذم اًمٌداي٦م أُمػم هي٦م وم٘مط ذم اًمٕم٤مصٛم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اؾمٛمٝم٤م )سمئر ظم٤مدم(، ويم٤من 

صديً٘م٤م ٕيب قمٌد اهلل أمحد ذم أج٤مم اًمدقمقة، ويم٤من يِمتٖمؾ ُمٕمف ذم ُمٙمت٥م اجلٌٝم٦م، ويم٤من ُمـ رواد ُمًجده 

سم٤مت هذه ويم٤مٟمقا  ي٘مقًمقن هذا ُمع ومالن، وُمثؾ هذا  دث ذم  وُمـ ؿم٤ٌمب ُمًجده، وم٤مؾمتٖمٚمقا آوٓمرا

اجلامقم٤مت يمثػًما وهذا ُم٤م طمدث أن شمقمم و٤مل اًم٘مٞم٤مدة وُمرت ومؽمة قم٤مدي٦م، طمٞم٨م أن اعمج٤مهديـ يم٤مٟمقا 

ي٤م دم٤مهد ذم يمؾ ُمٙم٤من ذىًم٤م وهمرسًم٤م وضمٜمقسًم٤م واًمٓم٤مهمقت َييب وُييب،  جي٤مهدون، واًمٙمت٤مئ٥م واًمنا

٤مٟم٧م ذم أوؾم٤مط اًم٘مٞم٤مدة، وسم٘مل و٤مل زيتق  يّمدر ويمذًمؽ اًمٜم٤مس مل يِمٕمروا سمٌم ، ويمؾ إطمداث يم

 ,أي ٟمقع ُمـ اًمٖمٚمق ذم إطمٙم٤مم,اًمٌٞم٤مٟم٤مت، وُمع شمقازم صدور اًمٌٞم٤مٟم٤مت سمدأت شمٔمٝمر وشمٌلم صٌٖم٦م اًمٗم٤ًمد 

وسمدأت اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمتدرضم٦م شمّمدر يمٌٞم٤من ىمتؾ و٤مقم٦م احلامي٦م اعمدٟمٞم٦م اًمت٤مسمع عـمٗم٤م  احلرائؼ، وىمتؾ ُمقفمٗمل 

ئ٥م واًمذيـ يم٤من ىمتؾ سمٕمْم ٤ًٌم، صمؿ أت٧م ومتقى اًميا ٝمؿ ذقمٞم ٤م، وًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م مل يٙمـ ُمٜم٤مؾم

ويًٛمك ,ىمتؾ ٟم٤ًم  اًمٓمقاهمٞم٧م وأـمٗم٤ملؿ؛ واًمتل اقمتٛمدوا ومٞمٝم٤م قمغم يمالم أيب ىمت٤مدة، صمؿ ىمتؾ ًمٞمزارُمل 

وهؿ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يذهٌقن إمم اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م اعضم٤ٌمري٦م سمٕمد اًمدراؾم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، ومٙم٤مٟمقا  ,لًمزارُم

ي ؿمخص يذه٥م ًمٚمخدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م ُي٘متؾ، طمتك وإن أهنك ظمدُمتف ورضمع ًمٌٞمتف ومٞمج٥م ىمتٚمف ي٘مقًمقن أن أ

ومٝمق حمتٛمؾ ذقًم٤م، سمدؤوا يتخذون اًم٘مرارات اًمنيٕم٦م وهمػم اعمدروؾم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م احلٙمٛم٦م وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

 اًمٜمٔمرة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م-

ا قمغم يمٜم٤م ىمد ٓطمٔمٜم٤م هذا وأقمٓمٞمٜم٤م ُمالطمٔم٤مت ُمٝمٛم٦م وًمٙمـ مل يًٛمٕمقا ًمٜم٤م، ويم٤من شم٠مثػمٟم٤م حمّمقرً 

ُمًتقى اًمِم٤ٌمب ويم٤من هٜم٤مك حم٦ٌم ًمٜم٤م، وًمٙمـ قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة يم٤من سمٞمٜمٜم٤م شمٜم٤مومر ُمٜمذ اجلٚم٤ًمت إومم، 
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وىمد صٜمٗمقٟم٤م أن٤م واًمٗم٘مٞمف سم٠منٜم٤م ُمـ اًم٘مٓمٌٞم٦م وطم٤موًمقا شمروجيٝم٤م سملم اًمِم٤ٌمب، وًمٙمٜمٝم٤م مل شمرج ظم٤مص٦م سملم ُمـ 

 اصٓمؼمٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م-قمِمٜم٤م ُمٕمٝمؿ وقمرومقٟم٤م، ويمؾ حم٤موًمتٝمؿ ًمتِمقيف ؾمٛمٕمتٜم٤م ُمـ اجلٚم٤ًمت إومم 

اًمذي طمّمؾ أن اًمٌٞم٤مٟم٤مت سمدأت شمّمدر سمِمٙمؾ ريمٞمؽ وا٤م ٟمقع ُمـ اًمتدسمػم اًمًٞم٤مد همػم اجلٞمد، أي 

اطمتقت قمغم أظمٓم٤م  ذقمٞم٦م، وًمٙمـ إؿمد ُمـ هذا أهنؿ سمدؤوا يتٌٜمقن جمٛمققم٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ ويٌثقهن٤م 

قطمٞمدة، واجلامقم٦م اعمٌٍمة ويٙمرؾمقهن٤م، ُمٗم٤مهٞمؿ يمٚمٝم٤م أظمٓم٤م  وهمٚمق ُمٜمٝم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ٟمحـ اجلامقم٦م اًم

ي٦م اعمٌٍمة اًمقطمٞمدة، يم٤مٟم٧م هذه هل اًمتًٛمٞم٤مت اًمتل يْمٕمقهن٤م قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت طمتك  اًمقطمٞمدة، و٤مقم٦م اًمرا

ضم٤م  ذم سمٕمض سمٞم٤مٟم٤مهتؿ ىمقلؿ: أن اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م شميب أجٜمام شمِم٤م  ويمٞمػ شمِم٤م  وُمتك شمِم٤م --! يم٤من 

، شإن ُمدطمل زيـ وذُمل ؿملم»قمرايب: ٤مل ومٞمف إاىمتداً  سم٤محلدي٨م اًمذي ىمي٘مرؤه إخ ىمٚم٧م ًمف: ذاك اهلل، 

(ذاك اهلل: )وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(1)

ومٙمٜم٤م ٟمٕمٚمؼ ُمـ ُمرة عمرة ويم٤مٟم٧م شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م شمٌٚمٖمٝمؿ، ويم٤من ًمديف ىم٤مئٛم٦م  ؛

ٜم٤م ٟمققًم٤م ُمـ اعمح٤مسة، وُم٤مرؾمقا قمٚمٞمٜم٤م اعره٤مب، ذم يمؾ هذه اعمدة يمٜم٤م ٝمْ واضَم  واضمٝمقٟم٤م سمٌٕمض إُمقر--

ر، وم٘مد يمٜم٤م هٜم٤مك واًمًٞمػ قمٚمٞمٜم٤م، ويم٤من ووٕمٜم٤م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ووع ٟمح٤مول اخلروج ُمـ اًمٌٚمد واًمًٗم

اًمْمٞمػ وووع اًمرؾمؾ، واعمٗمؽمض أن ٟم٤ًمومر، وىمد ىمٛمٜم٤م سمٛمح٤موًم٦م ؾمٗمر وومِمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م ورضمٕمٜم٤م ُمـ احلدود، 

وىمٌض قمٚمٞمٜم٤م ذم احلدود ًمٞمقم يم٤مُمؾ، وطملم طم٤موًمٜم٤م اًمًٗمر أن٤م وقمٌد اًمرمحـ ىمٓمٕمٜم٤م اًمٓمريؼ ُمـ سملم ضمٞمش 

ويم٤مٟم٧م أوراىمٜم٤م همػم ُمْمٌقـم٦م، ومٌ٘مٞمٜم٤م يقًُم٤م يم٤مُماًل وٟمحـ ٟمح٤مول اخلروج،  ودرك، وم٠مُمًٙمقٟم٤م اجلامرك،

وًمٙمـ اجلامرك رومْمقا إظمراضمٜم٤م ووضمدٟم٤م سمٞمٜمٝمؿ ؿمخًّم٤م ومٞمف سمٕمض اخلػم وم٘م٤مل ًمٜم٤م: ؾم٠مظمرضمٙمؿ وًمٙمـ 

شمرضمٕمقن ُمـ دسمداب، وم٘مد يمٜم٤م ظمتٛمٜم٤م إورا. سمختؿ دسمداب وهذه دسمداب ُمـ ضمٝم٦م همداُمس، وطمٞمٜمام أتٞمٜم٤م 

ريٛمر ُمـ ضمٝم٦م شمقٟمس، وإُمر اًمذي يم٤من ؾمٞمٙمِمٗمٜم٤م أنف ذم اًمٞمقم اًمذي قمٛمٚمٜم٤م ومٞمف ًمٚمخروج ظمرضمٜم٤م ُمـ سمقيم

إظمت٤مم ُمـ دسمداب يم٤من ُمٖمٚمً٘م٤م ومل ٟمٙمـ ٟمٕمٚمؿ سمذًمؽ، ومٝمؿ ومٓمٜمقا ًمذًمؽ وىم٤مًمقا يمٞمػ أتٞمتؿ واعمٜمٓم٘م٦م 

ُمٖمٚم٘م٦م؟ أخٝمٛمٜم٤م رسمٜم٤م أن ٟم٘مقل: ٟمحـ دظمٚمٜم٤م سمٓمري٘م٦م ظم٤مص٦م ُمع وومد ًمٞمٌل دسمٚمقُم٤مؾمٞملم ودم٤مر ويمذا، وٟمحـ 

ٝمؿ، ويم٤من حمتٛماًل يمِمٗمٜم٤م وًمٙمـ رسمٜم٤م ؾمؽم، وُمع اعمراودة ومخِمٞمٜم٤م أن يذهٌقا سمٜم٤م إمم اًمٕم٤مصٛم٦م دظمٚمٜم٤م ُمٕم

ئر  ويتٕمرومقا قمٚمٞمٜم٤م، وم٠من٤م يمٜم٧م ه٤مرسًم٤م ُمـ اًمًجـ وه٤مرسًم٤م أصاًل ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م ىمٌٚمٝم٤م، وم٠من٤م هرسم٧م ُمـ اجلزا

ًمٓم٤مئرة، وأول دظمقل زم ضمئ٧م ه٤مرسًم٤م وذه٧ٌم ًمٚمجٌؾ ُم٤ٌمذة، ومال أؾمتٓمٞمع اًمًٗمر وٓ أؾمتٓمٞمع ريمقب ا

ومذه٧ٌم ًمٚمجٌؾ ويم٤مٟم٧م وٞمع إضمقسم٦م اًمتل جيٞمٌٝم٤م اعمج٤مهد، ورؾم٤مئؾ اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًمِمٞمخ وطمتك اًمرؾم٤مئؾ 

                                      
ِلُّ ىَم٤مَم َرضُمٌؾ ذم اًمًٜمـ قمـ اًمؼما  سمـ قم٤مزب، ىم٤مل:  (٧) ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ  ل ؿَملْمٌ ـٌ َوإِن  َذُم   إِن  مَحِْدي َزْي

ِ
ُ قَمز  َوضَمؾ  ): وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل  -(َذاَك اَّلل 

 (-٧522٧( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )124١يٜمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )
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اًمتل يمتٌتٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمع أخ ضمزائري مظمر ومرشمٌٝم٤م وؾمٗمرهت٤م ُمٕمف ًمإلظمقة ذم اًمًقدان، وسمٚمغ اعظمقة 

ئر وم٘م٤مًمقا زم: اسمَؼ ٓ ُمِمٙمٚم٦م، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م سم دأت اعمِم٤ميمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعضم٤مسم٤مت، واؾمت٠مذٟم٧م ذم اًمٌ٘م٤م  سم٤مجلزا

ىمٞم٤مدة اجلٌٝم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمت٘مٞم٧م سم٤معظمقة اًمٚمٞمٌٞملم يمٕمٌد اًمرمحـ اًمٗم٘مٞمف وقم٤مصؿ وصخر اًمذي ىمتٚمقه ومٞمام 

 -سمٕمد، وقمٌٞمد اهلل، ووم٤مرو.، وؾمٚمامن، وجمٛمققم٦م-

ذه ه سمٕمد ويم٤من ًمٚمزواج ذه٥م وهق ًمٚمٛمج٤مهديـ، طمٞمٜمٝم٤م يذه٥م مل قمروة ٓ، [وقمروة؟: اًم٤ًمئؾ]

ئري٦م، يم٤من هٜم٤مك ًمديف قمالىم٤مت واشمّم٤مٓت وشمزوج هٜم٤م صمؿ أتك اعمرطمٚم٦م وسم٘مل ذم اًم ٕم٤مصٛم٦م وشمزوج ضمزا

وًمٙمٜمف مل ي٠مِت هذه اعمرطمٚم٦م، اعمٝمؿ ٟمحـ يمٜم٤م سمّمقرة وٞمقف ورؾمؾ ومٙمٜم٤م ٟمح٤مول اًمًٗمر ومل ي٤ًمقمدوٟم٤م، 

وٓ يريدون أن ٟمخرج واًم٥ًٌم أنٜم٤م ؾمٜمخرج وٟمخؼم قمٜمٝمؿ، ومٚمذًمؽ مل ي٤ًمقمدوٟم٤م ذم اخلروج، وًمٙمٜمٜم٤م 

٤م ؾمٛمحقا ًمٜم٤م سم٤مًمًٗمر، ومح٤موًمٜم٤م سمجٝمقدٟم٤م اًمِمخّمٞم٦م وسمجقازات ًمٞمٌٞم٦م ىمديٛم٦م دظمٚمٜم٤م ا٤م، سم٢محل٤مطمٜم٤م ووٖمقـمٜم

مل أؾمتخدم ضمقازي سمؾ ضمقاز أطمد اعظمقة أظمذشمف وهمػمت اًمّمقرة ذم اجلٌؾ، وقمٜمدُم٤م ـمٚمٕمٜم٤م قمٛمٚمٜم٤م اخلتؿ 

احلدود يم٤مٟمقا يًٛمقن ذـم٦م احلدود واجلامرك،  ا ذم دسمداب، وم٤محلٛمد هلل يم٤مٟم٧م ذم اجلامرك أي ُمًئقًمق

ٓ  أُمًٙمقٟم٤م هن٤مًرا يم٤مُماًل أي اصمٜم٤م قمنمة ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مر طمتك طمؾ  اًمٚمٞمؾ، وىم٤مًمقا ًمٜم٤م: اذهٌقا ودسمروا ه١م

أنٗمًٙمؿ ُمـ اعمٙم٤من اًمذي أتٞمتؿ ُمٜمف، ومٕمٜمد رضمققمٜم٤م رضمٕمٜم٤م إمم اًمزيتق  وو٤مقمتف، مل يٙمـ ًمديٜم٤م طمؾ  مظمر، 

ؿ صمالث ؾمٜمقات، وظمالل٤م وعمدة ومجقازاشمٜم٤م ُميوسم٦م واحلٛمد هلل اًمذي أنج٤مٟم٤م، رضمٕمٜم٤م إًمٞمٝمؿ وسم٘مٞمٜم٤م ًمدهي

ؾمٜمتلم وصمامٟمٞم٦م أؿمٝمر مل أَر أهكم وأبٜم٤مئل، يم٤مٟمقا ىمريٌلم ذم اًمٕم٤مصٛم٦م وأن٤م ذم اجلٌؾ، اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمٜم٤م أىمؾ ُمـ 

ا،  مخس وصمالصملم يمٞمٚمق ُمؽًما، يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مصٛم٦م نتل واًمٌحر أُم٤مُمل، ويم٤مٟم٧م ومؽمة طمرب وُمرطمٚم٦م صٕم٦ٌم ضمد 

عمٝمؿ أنٜم٤م ح٤م رضمٕمٜم٤م وسم٘مٞمٜم٤م ُمع اجلامقم٦م ويم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م إومم وسم٥ًٌم صٕمقسم٦م اعمرطمٚم٦م وسمداي٦م آهنٞم٤مر، ا

ضمٞمدة إمم طمد ُم٤م ظم٤مص٦م أنٜمل يمٜم٧ُم ُمع إخ أبق ـمٚمح٦م إهمقاـمل اًمذي طمدصمتٙمؿ قمٜمف ؾم٤مسمً٘م٤م، وؿم٤مريم٧ُم 

ذم سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمٕمٝمؿ، وقمٛمٚم٧م سمٕمض اًمدروس ومٙم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ضمٞمدة وًمٙمـ ُم٤م سمٕمده٤م وظم٤مص٦م سمٕمد 

ًمٕمدة أؿمٝمر صمؿ ضم٤م  أُمر ُمـ و٤مل زيتق  أُمر ومٞمف سم٠من ومالًٟم٤م وومالًٟم٤م وومالًٟم٤م حم٤موًمتٜم٤م اًمًٗمر صمؿ رضمققمٜم٤م سم٘مٞمٜم٤م 

ريمز ذم قمٚمٞمٝمؿ اًمذه٤مب ًمٚمٛمريمز اًمٗمال  ويٌ٘مقن ومٞمف، ومقوٕمقٟم٤م ذم ؿمٌف إىم٤مُم٦م ضمؼمي٦م، أي ووٕمقٟم٤م ذم ُم

وهذا يم٤من يم٢مدارة وي٠ميت إًمٞمف أن٤مس ُمـ يمت٤مئ٥م خمتٚمٗم٦م ًمػمشمٌقا  شُمريمز اًمٕمٌقر»اًمٖم٤مسم٦م، هذا اعمريمز يًٛمك 

، ومجٚمًٜم٤م ومٞمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر مل ٟمٖم٤مدره، ويمٜم٤م أُم : ٓ شمتحريمقا قرهؿ، ووٕمقٟم٤م هٜم٤مك ذم وؾمط اًمٖم٤مسم٦م وىم٤مًمقا

ٟمٌٕم٨م سم٤مًمرؾم٤مئؾ واخلٓم٤مسم٤مت وٟمرىمؼ اًمٙمالم وًمٙمـ دون ضمدوى، طمتك ُمر  قمٚمٞمٜم٤م و٤مل، وىمٌٚمٝم٤م أظمؼمٟم٤م 

٘م٦م سمٕمد شمٖمػم أبق ـمٚمح٦م اًمذي طمقًمقه إمم ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى وجمل  طمًـ طمٓم٤مب أُمػم اعمٜمٓم,طمًـ طمٓم٤مب 

وم٠مظمؼمٟم٤م سم٠منف جي٥م أن ٓ ٟمتحرك طمتك ي٠متٞمٜم٤م اًمزيتق ، ومج٤م  أثٜم٤م  ُمروره ُمع اًمٙمتٞم٦ٌم اخليا   ,اًمث٤مٟمٞم٦م إًمٞمٜم٤م
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وم٘م٤م دائاًم ًمف، ويم٤من  وهذه يمتٞم٦ٌم ظم٤مص٦م ُمًٚمح٦م سم٠مضمقد ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ أؾمٚمح٦م، ويم٤من ومٞمٝم٤م قمٜمؽم اًمذي يم٤من ُمرا

اًمذي شمؿ اًم٘مٌض قمٚمٞمف ذم شمِم٤مد  شقمٌد اًمرزا. اًم٤ٌمرا»ُمـ وٛمـ هذه اًمٙمتٞم٦ٌم قمدد ُمـ إؿمخ٤مص ُمٜمٝمؿ 

م ُمع و٤مقم٦م ُمـ اًمًقاح إح٤من، هذا اًمرضمؾ قم٘مٚمف يمٕم٘مؾ قمّمٗمقر، يم٤من ـمقياًل  ىمٌؾ قم٤مُملم أو صمالصم٦م أقمقا

ويمٌػًما ضمًدا ًمٙمٜمف ُمًٙملم ٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م، طمتك اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واًمث٘م٤مذم ٓ يٕمرف ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م، يم٤من رضماًل ذم 

٤م ذم اعم ٔمالت، قم٘مٚمف ذم يمرؿمف! رضمؾ أيمٍؾ، أيمؾ أُم٤مُمل ذم سمٕمض اعمرات اجلٞمش ذم ومئ٦م اعمٔمٚمٞملم أي قمًٙمري 

أن٤م مل أقمده٤م وًمٙمٜمف هق أيمؾ جمٛمققم٦م صمؿ ىم٤مل: هذه اًمرىمؿ  ٤مقمنميـ سمرشم٘م٤مًم٦م، و هذا ُمـ همرائ٥م إيمؾ، ـمٌٕمً 

قمنميـ، واعظمقة سمج٤مٟمٌف ؿمٝمدوا سم٠منف ي٠ميمؾ هذه اًمٙمٛمٞم٦م سمٙمؾ راطم٦م، ويٛمٙمـ أن ي٠ميمؾ صمالث دضم٤مضم٤مت أو 

٤م ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ، وذم ُمرطمٚم٦م يم٤من ُمًئقل يمتٞم٦ٌم، وذم أرسمع دومٕم٦م واطمدة!، يم٤م ًٓ قمًٙمري  ن ُمًئق

، ويم٤من رضمؾ ُمٝمامت ورضمؾ أقمامل ظم٤مص٦م أي يمٛملم يم٤من هق ي٘مقده  ًٓ هم٤مًم٥م اعمراطمؾ مل يٙمـ ُمًئق

ويٕمٛمؾ أي ر  يقيمؾ إًمٞمف، طم٘مٞم٘م٦م يم٤من رضماًل ٓ يٕمرف اعمقت، ؿمج٤مقًم٤م ًمدرضم٦م اًمتٝمقر، خيرج أُم٤مم 

ك يٙمٛمؾ خمزوٟمف ويٕمٌئ وهق واىمػ ويٙمٛمؾ اًميب، يم٤من رضماًل سمال قم٘مؾ ٓ يٗمٝمؿ اًمٕم٤ًميمر ويياؿ طمت

ىمْمٞم٦م اعظمالص ذم اًمٕمٛمؾ وٟمحقه٤م، ومٙم٤من يٕمٛمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م صمؿ يٌدأ  ٙمٞمٝم٤م ًمإلظمقة ويٛمثٚمٝم٤م سمًذاضم٦م 

قمجٞم٦ٌم، ر  قمجٞم٥م واهلل! رضمؾ ىم٤مئد قمًٙمري وقم٘مٚمف ذم سمٓمٜمف، هذا اًمرضمؾ ُمًٙملم سمًٞمط شمقرط سمٕمد 

ذم ـمريؼ قمٜمؽم ومؽمة، وشمقرط ذم ُم٘متؾ إظمقة، ىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ وارشمٙم٥م اًمٗمٔم٤مئع  ومؽمة آٟمحراوم٤مت وُمِمك

ُمٕمٝمؿ صمؿ شمريمٝمؿ ٕؾم٤ٌمب، صمؿ سمٕمد أن اؾمتٛمرت آٟمِم٘م٤مىم٤مت ويم٤من مظمره٤م هذا اًمذي قمٛمٚمقه ذم اًمّمحرا  

واًمذي ومٞمف إضم٤مٟم٥م اًمًٞم٤مح اًمذيـ أظمذهؿ هق ويم٤من ىمد قمٛمؾ جمٛمققم٦م ظم٤مص٦م سمف ٓ شمٜمتٛمل ٕي و٤مقم٦م 

ئر صمؿ ؾمٚمٛمقه سمقؾم٤مـم٦م ًمٞمٌٞم٦م، ُمًٙملم ضمقهيؾ أبًدا، وىُمٌض قمٚمٞمف  ذم شمِم٤مد ويم٤من ُمقضمقًدا ذم اًمًجـ ذم اجلزا

ًمدرضم٦م يمٌػمة، وًمٙمـ ؾمٌح٤من اهلل ٟمٛمقذج ذم اًمِمج٤مقم٦م، ويم٠من اعمقت ًمٞمس ُمقضمقًدا ذم ىم٤مُمقؾمف، ٟمحـ 

 ٟمدظمؾ ًمٚمٛمٕمريم٦م وٟمح٥ًم طم٤ًمب اعمقت، وًمٙمـ هق مل يٙمـ ُمقضمقًدا قمٜمده-

ٟم٤م وٟمريف اًمرؾم٤مئؾ، قمٜمدُم٤م أتك أتذيمر أنٜم٤م  اعمٝمؿ أن و٤مل زيتق  ضم٤م  وـمًٌٕم٤م يم٤من ٓ سمد أن ٟمراه ويرا

، يم٤من ومٞمف شمٙمؼم ,ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُمقىمػ اًمذًم٦م,وىمٗمٜم٤م ُمٕمف ن٧م اًمِمجرة، وؾم٠مخٜم٤مه: ٟمحـ ضم٤مًمًقن هٜم٤م ومؽمة 

ذم اًمًقدان نديًدا؛ ٕن ,واهلل أقمٚمؿ وًمديف أا٦م، وم٘م٤مل: أن٤م سمٚمٖمٜمل أن سمٕمض اًمٜم٤مس شمٙمٚمٛمقا قمٜم٤م ذم اخل٤مرج 

، وأن٤م ؾم٠مت٠ميمد سمٓمرىمل اخل٤مص٦م صمؿ ٟمرى، يمٜم٧ُم أقمٚمؿ أن ,ة يم٤من متريمزهؿ ذم اًمًقدان مٟمذاكيمؾ اعظمق

يمالُمف هذا هتديد أو ختقيػ، ومٓمٗم٘مٜم٤م ٟمحـ ٟمؼمر: ًمٞمس ًمديٜم٤م أي اشمّم٤مٓت وٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م اذا اًمٌم ، وًمٞمس 

٦م أؿمٝمر، ًمٜم٤م أي قمالىم٦م ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد، وأن٧م شمٕمٚمؿ أنف ًمٞمس ًمٜم٤م اشمّم٤مٓت وٟمحـ هٜم٤م ُمٜمذ أرسمٕم
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وومٕماًل عمدة ؾمٜم٦م وٟمّمػ مل ٟمتّمؾ سم٠مي ه٤مشمػ، وىمٌٚمٝم٤م يمٜم٤م ٟمتّمؾ سم٢مظمقة هٜم٤مك ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ أبق 

اعمٜمذر، وإظمقة ُمـ اجلامقم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م هٜم٤مك يم٤مٟمقا هؿ وؾمٞمٚم٦م اًمتقاصؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعظمقة ذم اًمًقدان، 

قن أنس اًمًٌٞمٕمل طمٞم٨م يم٤من هق اعمختص يمٜم٧ُم أتّمؾ اؿ وأىمقل لؿ: سمٚمٖمقا اعظمقة هٜم٤مك، ومٙم٤مٟمقا يٌٚمٖم

ٌػمة سم٠مُمٜمٞم٤مت اًمِمٞمخ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وهق أخ ًمٞمٌل ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمًٌٞمٕمل ويًٛمقن سم٤مًمًٌٞمٕم٤مت، وهل ىمٌٞمٚم٦م يم

ًمٌٜمل قم٤مُمر، واًمًٌٞمٕمل ًمٌٜمل  أخ ُمـ احلْمقر ي٘مقل: ىمٌٞمٚم٦م اًمٕمتٞمٌل يٜمًٌقن]يٜمًٌقن أنٗمًٝمؿ إمم سمٜمل قم٤مُمر

٤ًٌم عمدة ؾمٜم٦م وأيمث[صٕمّمٕم٦م ر مل يٙمـ ًمديٜم٤م اشمّم٤مل، يمٜم٤م ٟمٗمٝمؿ ُمقىمػ اًمزيتق  ُمًًٌ٘م٤م وسمٕمد ، اعمٝمؿ يمٜم٤م شم٘مري

اًمٚم٘م٤م  شم٠ميمد ًمٜم٤م اعمقوقع، ومٝمؿ ظم٤مئٗمقن ُمـ ندصمٜم٤م وٟم٘مٚمٜم٤م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝمؿ، وم٘مد سمدأ اعظمقة يتٙمٚمٛمقن 

 م-٧224قمٜمٝمؿ ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م واًمًقدان، وسمدأت إُمقر شمٜمٙمِمػ وشمتْمح ويم٤من ذًمؽ ذم ُمٜمتّمػ قم٤مم 

ه٤م ضم٤م ت جمٛمققم٦م ويمٜم٧م ىمٌٚمٝم٤م ىمد يمقٟم٧م صداىم٦م وحم٦ٌم ُمع ؿمخص اؾمٛمف سم٘مٞمٜم٤م ذم اعمريمز ومؽمة، وسمٕمد

ًٓ قمًٙمري ٤م، ويم٤من أُمػم أضمٜم٤مد ذم اعمٜمٓم٘م٦م  زيمري٤م وهق ىم٤ٌمئكم ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمؼمسمر، يم٤من رضماًل قمًٙمري ٤م وُمًئق

٤ًٌم ودوًدا ُمث٘مًٗم٤م  جتف رضماًل ـمٞم ُم٤م ؿم٤م  ,هٜم٤مك، ويم٤من شم٤مسمًٕم٤م ٕيب ـمٚمح٦م، ضم٤م  ومؽمة سمٕمد أؾمٌققملم عضم٤مزة ومرأ

أطمٌٌتف وأطمٌٜمل واًمت٘مٞم٧م سمف ًمٕمدة ُمرات، ومج٤م  زي٤مرة صمؿ سمٕمد ومؽمة ـمقيٚم٦م اٟم٘مٓمع قمٜم٤م، وًمٙمـ سمٕمد أن  ,هللا

ومؼ أن ضم٤م  زيمري٤م عمٜمٓم٘م٦م أظمرى وقمٜمد ُمروره قمٛمؾ ضمقًم٦م وسمام أنف رضمؾ قمًٙمري ومٝمق  ضم٤م  اًمزيتق  شمقا

ومٞمف إىم٤مُم٦م ضمؼمي٦م وأظمؼم  ي٠ميت ًمٚم٘مٞم٤مدة وي٠ميت عمِم٤مورات وأُمقر يمٝمذه، ومٛمر  قمٚمٞمٜم٤م ذم اعمريمز اًمذي يمٜم٤م ٟم٘مٞمؿ 

ومالن هذا هق أبق اًمقًمٞمد اًمذي أظمؼمشمٙمؿ قمٜمف ُمـ إهمقاط ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م همرداي٦م، ,سمٍن وم٘م٤مل: ومالن أظمؼم  

وهؿ ىم٤ٌمئؾ ُمـ سمٜمل ُمزاط، يًٛمقهنؿ )اجلٌٞمٚمٞم٦م( يم٤مجلٌٞمٚمٞم٦م اًمذيـ ًمديٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م، أب٤موٞم٦م أصقلؿ أُم٤مزيٖمٞم٦م، 

ٕمؽمومقن سم٤مخلٚمٞمكم ويٕمتؼموٟمف ُمٗمتٞمٝمؿ، يقضمدون ذم ًمٞمٌٞم٤م وهؿ أب٤موٞمقن يم٠مب٤موٞم٦م قُمامن ويٜمتٛمقن إًمٞمٝمؿ وي

ئر، هذا اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ وًمٙمٜمف أصٌح ؾمٜمٞم   ، مل يٙمـ ًمدهيؿ أُمقر ٤م، ويم٤من قمْمًقا ذم جمٚمس اًمِمقرىواجلزا

، وم٘م٤مل ,% ذم اًمٜمٔم٤مم، وًمٙمـ يم٤من هٜم٤مك أقمْم٤م  ُمٕمروومقن سم٠مقمْم٤م  جمٚمس اًمِمقرى ويم٤من ُمٜمٝمؿ٧١١حمددة 

س اًمِمقري قمٜمٙمؿ، ويٗمٙمرون سم٤مًمتخٚمص ُمٜمٙمؿ أو شمٙمٚمٛمقا ذم ىمتٚمٙمؿ زم: ضم٤م شمٜمل أظم٤ٌمر وشمٙمٚمٛمقا ذم جمٚم

وم٤مٟمتٌٝمقا ٕنٗمًٙمؿ، وهذا اًمرضمؾ أقمرف صدىمف وإظمالصف زم وأقمرف أنف ٟم٤مصح، وًمديف قمالىم٦م سمذًمؽ وٓ 

يٕمٚمؿ سم٠من قمالىمتف يب محٞمٛم٦م، ومٙم٤من إُمر أهنؿ يٗمٙمرون سمتّمٗمٞمتٜم٤م أن٤م وقمٌد اًمرمحـ ص٤مطمٌل، طمٞمٜمٝم٤م ذه٧ٌم 

صؿ وصخر يمٜم٤م أرسمٕم٦م إظمقة، وسم٘مٞم٦م اعظمقة اًمًت٦م يم٤مٟمقا ىمد ذهٌقا إمم اًمنم. ُم٤ٌمذة ًمٕمٌد اًمرمحـ وقم٤م

ًمإلظمقة اعم٘م٤مشمٚم٦م، ووٞمع اعظمقة يم٤مٟمقا ُمـ اجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م إٓ أن٤م، اعمٝمؿ أن إخ أبٚمٖمٜمل قمغم وضمف اًمٜمّمح 

ومّمخر  وذيمر  أن٤م وقمٌد اًمرمحـ سم٤مًمتحديد دون سم٘مٞم٦م اعظمقة؛ ٕهنؿ مل يٙمـ ًمدهيؿ أي إؿمٙم٤مل ُمع اًم٘مٞم٤مدة،

ئر ذم أُمقر اًمتدري٥م  ٤م سمٕمثف اعظمقة اعم٘م٤مشمٚم٦م ُمـ سم٤مب ُمٕم٤موٟم٦م وُم٤ًمٟمدة اعظمقة ذم اجلزا يم٤من رضماًل قمًٙمري 
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٤م سم٤مًمقصم٤مئؼ ومٜمل وًمديف ُمٝم٤مرات ُمتٕمددة، وهق  طمٞم٨م يم٤من ُمدرب شمٙمتٞمؽ وشمٜمٗمٞمذ، وقم٤مصؿ يم٤من خمتّم 

ضمقازي ن٧م اًمِمجرة،  اًمرضمؾ إول ذم شمزوير اًمقصم٤مئؼ سم٤مجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م، وهق ُمـ ظمتؿ زم

ئر ورؿم٦م وسم٘مل يّمٜمع إؾمٚمح٦م  ويم٤من ُم٤مهًرا أجًْم٤م ذم اخلراـم٦م، يم٤من يّمٜمع اًمتقر، وىمد ومتح ذم اجلزا

، وأن هق ُمًجقن ذم ًمٞمٌٞم٤م ذم ,ُم٤م ؿم٤م  اهلل,ويّمٚمحٝم٤م، ويم٤من ظمٌػم ُمتٗمجرات، ُمتٕمدد اعمقاه٥م 

در اًمٚمٞمٌٞم٦م اًمتل أرؾمٚمٝم٤م اعظمقة ذم اًمًقدان  ئر، اًمٕم٤مصٛم٦م، ومٝم١مٓ  ُمـ اًمٙمقا عقم٤مٟم٦م اعظمقة ذم اجلزا

ئر مل يًتٗمٞمدوا ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ وىم٤مًمقا  سمٕمْمٝم٤م  ٓ ٟمريد، يم٤من ًمدهيؿ ٟمقع ُمـ اًمتٜمٓمع وأُمقرٌ  :وًمٙمٜمٝمؿ ذم اجلزا

ٝم٤م، اعمٝمؿ يمٜم٤م أن٤م وقمٌد اًمرمحـ اعم٘مّمقديـ سم٤مًم٘متؾ ٕن اًمٌ٘مٞم٦م مل يٙمـ ًمدهيؿ قمالىم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ ٙمِ طْم دم٤موزات مل أَ 

ن ومٚمؿ يذيمروا سمٌم  ٕهنؿ مل  تٙمقا اؿ واىمتٍم قمٛمٚمٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مدي أو اًمٗمٙمري، هؿ إظمقة ومٜمٞمق

ا، ويمذًمؽ صخر، وأُم٤م ٟمحـ آصمٜم٤من  اًمٙمت٤مئ٥م، ومٕم٤مصؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمقرؿم٦م وٟمِمط ومٞمٝم٤م ويم٤مٟمقا  ٌقٟمف ضمد 

وم٘مد شمٙمٚمٛمٜم٤م وٟم٤مىمِمٜم٤م وضم٤مدًمٜم٤مهؿ، وىمد ىم٤مًمقا أنٜم٤م ُمٌتدقم٦م، ورددٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ ذم سمداي٦م 

 إُمقر-

ظمؼمت اعظمقة ىمررُت أن٤م وقمٌد اًمرمحـ الرب سم٠مي وؾمٞمٚم٦م، ومٝمؿ يريدون ىمتٚمٜم٤م وذم أي حلٔم٦م سمٕمد أن أ

يٛمٙمـ أن ي٠متقا ًمتّمٗمٞمتٜم٤م، ومال سمد ُمـ اعمٖم٤مُمرة والروب، يمٚمٛمٜم٤م قم٤مصؿ وىم٤مل: أن٤م ُمٕمٙمؿ، ويم٤من قم٘مالٟمٞم ٤م 

٤ًٌم ُمـ اًمٜمقع اًمذي يّمٕم٥م  ُمتٗمتًح٤م يٕمرف إُمقر، ويٕمرف اًمٜم٤مس ويٕمرف اًمٗم٤ًمد، ويمٚمٛمٜم٤م صخر ويم٤من ـمٞم

ك إىمٜم٤مقمف، طم٤موًمٜم٤م إىمٜم٤مقمف سميورة الروب وأظمؼمٟم٤مه سمٜمٞم٦م ه١مٓ ، وم٘م٤مل: هذا ُمًتحٞمؾ وٓ يقضمد ُم٤م ُيٌٜم

--، ؾمٝمرت ُمٕمف ًمٞمٚم٦م عىمٜم٤مقمف، وضم٤م  قمٌد اًمرمحـ ويمٚمٛمف ومٚمؿ ي٘متٜمع ومل ي٘مٌؾ سم٤ملروب ُمٕمٜم٤م، ومٕمٜمدُم٤م قمٚمٞمف-

ٙمـ أن٧م مل شمرٟم٤م وٓ شمٕمرف يئًٜم٤م ُمٜمف ىمٚمٜم٤م ًمف: ؾمٜمٝمرب ٟمحـ وهذا ىمرارك وأن٧م اعمًئقل قمـ ٟمٗمًؽ، وًم

قمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م، وىمؾ لؿ أنؽ يمٜم٧م قمغم ظمالٍف ُمٕمٜم٤م، وومٕماًل قمٜمدُم٤م هرسمٜم٤م اؾمتدقم٤مه و٤مل زيتق  وم٘م٤مل ًمف قم٤مصؿ 

هذا اًمٙمالم، ويم٤من اًمزيتق  يٕمتؼمه حمؽمًُم٤م سمِمقؿًم٤م، وم٘مد اؾمتدقم٤مه ًمديف ٕيمثر ُمـ ُمرة، وصخر مل يٙمـ قمغم 

 ًمنمقمٞم٦م، ويم٤من قمًٙمري ٤م وم٘مط، وىمد ىمتٚمف قمٜمؽمة ٓطمً٘م٤م- دراي٦م سمنمهؿ؛ ٕنف يم٤من وٕمٞمًٗم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م ا

هرسمٜم٤م ذم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ًمٞماًل، يم٤من اًمِمت٤م  ىمد اٟمتٝمك وسمدأ ومّمؾ اًمرسمٞمع، ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يمٜم٤م ٟمحـ  

ُمـ ٟمحرس اعمريمز، وُمٕمٜم٤م ؿمخص صم٤مًم٨م ضمٕمٚمٜم٤مه يٜم٤مم، ىمٚمٜم٤م ًمف ٟمؿ وٟمحـ ؾمٜمًتٚمؿ قمٜمؽ، رهمؿ أن إىم٤مُمتٜم٤م 

ٓ أنٜم٤م يمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ ذم احلراؾم٦م ومل ٟمٙمـ ُم٘مٞمديـ سم٤مًمًالؾمؾ أو ُمتٝمٛملم، وإىم٤مُمتٜم٤م ذم اعمريمز إىم٤مُم٦م ضمؼمي٦م إ

يم٤مٟم٧م قم٤مدي٦م، وًم٘مد هرسمٜم٤م سمٕمد أن ٟم٤مم اًمِمخص اًمث٤مًم٨م، طمٞم٨م يمٜم٤م صمالصم٦م ذم احلراؾم٦م ويم٤من ُمٕمل ؾمالح 

يم٤من هٜم٤مك وم٘مر ذم  !صٜمٕمف أبق قم٤مصؿ ذم اًمقرؿم٦م صٜم٤مقم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م، ظمرـمقش صٞمد وُم٤مؾمقرة ُم٤م  سمقًمٌم
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ٓ شمتّمقره ًمدرضم٦م أن هٜم٤مك إظمقة ذم اعمٕمًٙمرات يٌ٘مقن ذم اعمٕمًٙمرات ًمٚمًٜم٦م واًمًٜمتلم إؾمٚمح٦م سمِمٙمؾ 

دون أؾمٚمح٦م، ومٞمتؿ قمٛمؾ هذا اًمًالح ذم اًمقرؿم٦م، ويمذًمؽ اًم٘مٜم٤مسمؾ يدوي٦م إُم٤م ُمـ اًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٕم٤مدي٦م اعمٜمتنمة 

ؾ سم٤مًمٗمتٞمؾ أو أظمرى يّمٜمٕمقهن٤م حمٚمٞم ٤م ُمـ اًم٘مّمدير ويٚمحٛمقهن٤م سم٤مًمٚمح٤مم اًم٤ٌمرد وجيٕمٚمقهن٤م يم٤مًم٘مقاًم٥م، وشمِمتٕم

اًمٌٓمل ، وُمـ اًمٓمريػ أن اًمٗمتٞمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م ٓ يِمتٕمؾ، وٓ سمد ُمـ أن شُم٘مص سمِمٙمؾ ضمديد، اعمٝمؿ يم٤من طمٞمٜمٝم٤م 

قمقز وطم٤مضم٦م ؿمديدة ووم٘مر ذم اًمًالح، ومتجد اح٤مئ٦م ؿمخص ُمثاًل يٙمقن ًمدهيؿ قمنمون رؿم٤مؿًم٤م 

ـ ٓ يٛمٚمؽ يمالؿمٜمٙمقف، ور  ُمـ سمٜم٤مد. اًمّمٞمد، ومتجد مخ٦ًم أو ؾمت٦م ًمٞمس ًمدهيؿ إٓ ىمٜمٌٚم٦م، وهٜم٤مك ُم

ٟمف ويٛمٌم ُمٕمٝمؿ وإذا اٟمًحٌقا يٜمًح٥م ُمٕمٝمؿ، ومٞمٙمقن  ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمًالح ي٘مٕمد وًمٙمـ يٌ٘مك ُمع إظمقا

 شم٠مُمٞمٜمٝمؿ سم٤مجلٛمٚم٦م!

يم٤من طمٞمٜمٝم٤م قمٌد اًمرمحـ قمٜمده ُمًدس إيٓم٤مزم أو ؾمالح ُمّمٜمقع حمٚمٞم ٤م، ظمرضمٜم٤م هٙمذا قمغم سمريم٦م اهلل، 

ذه٧ٌم إمم هذه اعمٜمٓم٘م٦م ؾم٤مسمً٘م٤م ُمرة أو ُمِمٞمٜم٤م طمٞمٜمٝم٤م إمم ُمٜمٓم٘م٦م ىمري٦ٌم اؾمٛمٝم٤م ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م ، ويمٜم٧ُم ىمد 

ُمرشملم، وأقمرف اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم، وًمٙمـ ٓ أقمرف شم٘م٤مـمٞمع اًمٓمريؼ ذم اًمٖم٤مسم٦م، وظمِمٞمٜم٤م أن ٟمدظمؾ إمم اًمٖم٤مسم٦م 

وٟمجد أنٗمًٜم٤م سمٛمريمز لؿ؛ ٕن اًمٖم٤مسم٦م ُمِمٙمٚم٦م ُمٕم٘مدة وآدم٤مه٤مت ومٞمٝم٤م يّمٕم٥م ُمٕمرومتٝم٤م يم٤مًمّمحرا  ورسمام 

وًمٙمـ اًمٖم٤مسم٦م يٛمٙمـ أن شمرى ٟمجقًُم٤م ويٛمٙمـ أن ٓ أصٕم٥م، ومٗمل اًمّمحرا  يٛمٙمـ أن هتتدي سم٤مًمٜمجقم 

يمٞمٚمق ُمؽم، وًمق أنٜم٤م  25شمراه٤م سم٥ًٌم إؿمج٤مر، مل يٙمـ ًمديٜم٤م طمؾ إٓ أن ٟمٛمٌم ذم اًمٓمريؼ اًمذي يٌٚمغ ـمقًمف 

يمٞمٚمق ُمؽم، ومٙم٤من ٓ سمد أن ٟمجقل ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م  وُمِمٞمٜم٤م  ٧١ىمٓمٕمٜم٤م ـمريؼ اًمٖم٤مسم٦م ًمٙم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م أىمؾ ُمـ 

ًمٓمريؼ، سمدأن٤م اعمٌم ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ًمٞماًل إمم اًم٤ًمقم٦م احل٤مدي٦م قمنم يمٞمٚمق ُمؽم سمج٤مٟم٥م ا 25ُم٤ًموم٦م 

ص٤ٌمطًم٤م، وذم ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م  يم٤مٟم٧م هٜم٤مك يمتٞم٦ٌم ظم٤مرضم٦م قمـ اجلامقم٦م اًمتح٘مٜم٤م ا٤م وهرسمٜم٤م إًمٞمٝم٤م، يم٤مٟم٧م هذه 

اعمرطمٚم٦م اًمتل هرسمٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمرطمٚم٦م ؾمٛمٞم٧م سمٛمرطمٚم٦م اخلروج، طمٞم٨م سمدأت اًمٙمت٤مئ٥م هٜم٤م وهٜم٤مك خترج قمـ 

٦م وشمٕمٚمـ اخلروج قمٜمٝمؿ ًمْمالل٤م ويّمدرون اًمٌٞم٤مٟم٤مت سمذًمؽ، ويمذًمؽ يمتٞم٦ٌم إرسمٕم٤م  أقمٚمٜم٧م قمـ اجلامقم

ظمروضمٝم٤م قمـ اجلامقم٦م واًمتل ؾمٛمتٝم٤م سم٤مجلامقم٦م اًمْم٤مًم٦م، اًمذي ضمٕمؾ هذه اًمٙمت٤مئ٥م خترج قمـ اجلامقم٦م هق 

دة ُم٘متؾ حمٛمد ؾمٕمٞمد وص٤مطمٌف قمٌد اًمرزا. رضم٤مم اعمًئقل اعقمالُمل، وم٘مد سمدأ و٤مل زيتق  ىمٌٚمٝم٤م سمٕم

رة اح٤مرىم٦ماًمّمق»ّمٗمٞم٤مت وأصدروا سمٞم٤مًٟم٤م اؾمٛمف: شم ، وسمدأ ًمدهيؿ ُمنموع أؾمٛمقه شاقمؼ احل٤مرىم٦م قمغم اجلزأ

، ومٌدؤوا ذم شمّمٗمٞم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ أؾمٛمقهؿ اعمٌتدقم٦م ُمـ اعظمقان شع شمٓمٝمػم اًمّمػ ُمـ اعمٌتدعُمنمو»

ن٧م هتٛم٦م طمٚم٦م ي٘متٚمقن ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ضمًدا طمتك وصٚمقا إمم ُمر اؿمديدً  ٤مة واًم٘مٓمٌٞم٦م، ويم٤من شمٜمٓمٕمً رواجلزأ 

أي ُمٚمتحؼ سم٤مجل٤مُمٕم٦م، ومٙمؾ ضم٤مُمٕمل هق ُمـ اعظمقان واجلزأرة، ويم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ومتـ وًمٞمس  شضم٤مُمٕمل»

 سم٤مًمًٝمقًم٦م قمغم اعمج٤مُمٞمع أن شمٖمػم ذم هذه اعمرطمٚم٦م، وجي٥م اًمؽمي٨م واًمت٠مؾمٞمس عمٕمروم٦م ـمري٘م٦م اًمتحرك-
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ام ىُمتال سمٙمٛملم سمٕمد سمداي٦م ُمنموقمٝمؿ اؾمتدقمقا حمٛمد ؾمٕمٞمد وص٤مطمٌف عمٜمٓم٘م٦م وىمتٚمقمه٤م ومٞمٝم٤م، صمؿ ىم٤مًمقا أهن

ًمٚمٓم٤مهمقت، ويم٤من هذا أُمًرا ُمِمٝمقًرا طمٞم٨م شمٜمّم٥م اًمٙمامئـ ُمـ احلٙمقُم٦م ومُٞم٘متؾ ومٞمٝم٤م مخ٦ًم أو ؾمت٦م 

أؿمخ٤مص، ومح٤موًمقا شمرىمٞمع إُمر اذا اًم٘مقل، وًمٙمـ اًمٜم٤مس مل ي٘متٜمٕمقا سمذًمؽ، ومٙم٤مٟمقا يت٤ًم ًمقن: أجـ هذا 

٦م وُمـ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس وذم اًمٙمٛملم؟، ٕنف قمٜمدُم٤م  ّمؾ يمٛملم ذم أي ُمٙم٤من يم٤مٟم٧م اًم٘مرى واعمدن اًم٘مريٌ

اجل٤ٌمل يًٛمٕمقن اًمرص٤مص ًمٞماًل ويٕمٚمٛمقن أن اًمٓم٤مهمقت يم٤من هٜم٤م وٟمّم٥م يمٛمٞمٜم٤ًم، أجًْم٤م ًمق ىُمتؾ حمٛمد ؾمٕمٞمد 

ذم يمٛملم وم٢من احلٙمقُم٦م ؾمت٠مظمذ ضمثتف، وقم٤مدًة قمٜمد ُم٘متؾ أطمد اًم٘م٤مدة يتؿ أظمذ اجلث٦م وقمروٝم٤م قمغم اًمتٚمٗم٤مز 

ن مل يٙمـ ؿمخًّم٤م ُمٕمرووًم٤م ًمٚمدوًم٦م وم٢مهنؿ ؾمٞم٘متٚمقٟمف ويٕمٚمٜمقن ُم٘متٚمف و ٚمٚمقن ضمثتف وهٙمذا عصم٤ٌمت ُم٘متٚمف، وإ

 ويؽميمقن ضمثتف، وإن مل شم٠مظمذه اًمدوًم٦م وم٠مجـ ضمثتف؟ وأجـ شمؿ دومٜمف هق وص٤مطمٌف قمٌد اًمرزا.؟

سمدأت إؾمئٚم٦م ويمثرت وسمدأ إحل٤مح اًمٜم٤مس واًمِمٕم٥م عمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م، وسمدأت آشمّم٤مٓت ُمـ 

يب ُمّمٕم٥م اًمًقري، وأيب اًمقًمٞمد، واجلامقم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعظمقة يم٠ميب ىمت٤مدة، وأ

 اعم٘م٤مشمٚم٦م، يم٤مٟم٧م ًمٜمدن ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سمحٌقطم٦م ًمإلظمقة، وآشمّم٤مٓت شمرد ُمٜمٝم٤م عمٕمروم٦م ُم٤م طمدث-

زادت اًمْمٖمقـم٤مت طمتك وصٚم٧م و٤مقم٦م زيتق  إمم ُمرطمٚم٦م مل يًتٓمٞمٕمقا ومٞمٝم٤م نٛمؾ هذه اًمْمٖمقـم٤مت 

ة اح٤مرىم٦م»وم٠مصدروا سمٞم٤من  ؽمومقا ومٞمف سم٠مهنؿ ىمتٚمقا حمٛمد ؾمٕمٞمد وقمٌد اًمرزا. واقم شاًمّمقاقمؼ اح٤مرىم٦م قمغم اجلزأ

رضم٤مم، وأهنؿ ؾمٞمًتٛمرون ذم ىمتؾ يمؾ اعمٌتدقم٦م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمٗمؽمة أُمًٙمقا قمٌد اًمقه٤مب اًمٕمامرة طمٞم٨م 

اؾمتدقمقه ًمدهيؿ ومذه٥م إًمٞمٝمؿ سمٜمٞم٦م ـمٞم٦ٌم وم٠مُمًٙمقه وقمذسمقه، وأصدروا شمًجٞماًل ُمرئٞم ٤م ًمف يٕمؽمف سمٓمري٘م٦م 

ٕمذي٥م واؾمتخراج آقمؽماوم٤مت، واقمؽمف سم٤مًمٗمٕمؾ سم٠مهنؿ يمقٟمقا شمٜمٔمٞماًم شمِمٌف ـمري٘م٦م اًمٓمقاهمٞم٧م مت٤مًُم٤م ذم اًمت

وأهنؿ يم٤مٟمقا خيٓمٓمقن ًمالٟم٘مالب قمغم اجلامقم٦م، صمؿ ىمتٚمقه وىم٤مًمقا هذه اقمؽماوم٤مت اًمٗم٤مؾمؼ اعمٌتدع، ومل 

٤ًٌم وىم٤مئًدا ًمٙمتٞم٦ٌم اًمٗمدا ، وُ ٙمك قمٜمف أنف رضمؾ  يٙمٗمروه طمٞمٜمٝم٤م، سمؾ ىمتٚمقه ٕنف ًمدهيؿ ُمٌتدع، ويم٤من ـمٌٞم

 ص٤مًمح-

قمٌد احلؼ مل أره، ؾمٛمٕم٧م ُمـ اعظمقة ذم اخل٤مرج ظمؼم ُم٘متٚمف،  [وقمٌد احلؼ؟ :طمد احلْمقرأظمٚم٦م ُمدا ]

وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ذم اًمداظمؾ مل يٙمـ ًمدي أي ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمف، ؾمٛمٕم٧م ُمـ اعظمقة ذم اخل٤مرج أنف دظمؾ 

ئر ذم أوائؾ  ئري ٤م ودظمؾ ًمٚمجٝم٤مد وىُمتؾ هم٤مًم٧224إمم اجلزا ئر، ويم٤من ضمزا ٤ًٌم، وىُمتؾ ذم اجلزا ٤ًٌم، وًمٙمـ م شم٘مري

 ًمٞمس ًمدي  ي٘ملم سم٘مّم٦م وشمٗم٤مصٞمؾ ُم٘متٚمف أو ُمـ اًمذي ىمتٚمف، وًمٙمـ اًمٜم٤مس وأهٚمف يمذًمؽ ندصمقا قمـ ُم٘متٚمف-

سمٕمد ُم٘متؾ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمدأت اجلامقم٦م شمٕمٚمـ وشمتٌجح سم٠من ًمدهيؿ ُمنموقًم٤م ًمتٓمٝمػم اًمّمػ ُمـ اعمٌتدقم٦م 

س اًمٗمؽمة جمٛمققم٦م ُمـ واجلزأرة، ويمٜم٤م ٓ ٟمزال ًمدهيؿ، ومٕمٜمدُم٤م ضم٤م  هذا اًمٌٞم٤من هرسمٜم٤م، وظمرضم٧م ذم ٟمٗم
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اًمٙمت٤مئ٥م ُمـ وٛمٜمٝم٤م يمتٞم٦ٌم إرسمٕم٤م ، ويمتٞم٦ٌم اعمدي٦م، واعمدي٦م هذه ُمٜمٓم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا وإؾمؽماشمٞمجٞم٦م، ويمذًمؽ 

إرسمٕم٤م  ُمٜمٓم٘م٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ىمري٦ٌم ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م، ويم٤مٟم٧م ُمٕم٘ماًل ُمـ ُمٕم٤مىمؾ اعمج٤مهديـ، طمتك ذم أج٤مم 

 ٗمح ضمٌؾ وظمٚمٗمٝم٤م اجل٤ٌمل وإودي٦م-اًمثقرة ود ومرٟم٤ًم، وشمْم٤مريس اعمٜمٓم٘م٦م ُم٤ًمقمدة ذم ُمٜمٓم٘م٦م ذم ؾم

يمتٞم٦ٌم اًمٗمدا  هل ُمـ أول اًمٙمت٤مئ٥م اًمتل أقمٚمٜم٧م ظمروضمٝم٤م قمغم اجلامقم٦م قمٜمد صدور اًمٌٞم٤من، ومٌٕمد 

يقُملم أو صمالصم٦م أقمٚمٜم٧م اًمٗمدا  واعمدي٦م سمٞم٤مًٟم٤م سم٤مخلروج، وسمٕمده٤م سم٠مج٤مم أقمٚمٜم٧م ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م  يمذًمؽ 

ظمّمقًص٤م أ  ىمد زرت ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م  ذم  ظمروضمٝم٤م، ومٝم١مٓ  قمٜمدُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م سمخروضمٝمؿ ومتح٧م ًمٜم٤م موم٤مىًم٤م،

أج٤مم اًمرظم٤م  وأقمرف ومٞمٝم٤م إظمقة ُمًئقًمقن، ومٕمٜمد هروسمٜم٤م يم٤مٟم٧م ظمٓمتٜم٤م أن ٟمتقضمف إمم إرسمٕم٤م  ويم٤من أىمرب 

 ُمٙم٤من ًمٜم٤م ويم٤من هٜم٤مك يمت٤مئ٥م أظمرى ظمرضم٧م وًمٙمٜمٝم٤م سمٕمٞمدة ىمٚمٞماًل---

ويمٜم٤م ٟمٛمٌم ضمرًي٤م ظم٤مص٦م  هرسمٜم٤م ُمـ احلراؾم٦م قمٜمد اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ًمٞماًل، ورشمٌٜم٤م أُمقرٟم٤م يمام ذيمرت

٤م طمتك ٟمٌتٕمد قمٜمٝمؿ، وطم٤موًمٜم٤م ختٓمل اًمٓمريؼ  اًمٜمّمػ اًم٤ًمقم٦م إومم، يم٤من جي٥م ومٞمٝم٤م أن ٟمجري ضمرًي٤م ىمقي 

وآٟمحراف ىمٚمٞماًل قمـ اًمٓمريؼ اعمٕمت٤مد، طمتك اىمؽمسمٜم٤م ُمـ ـمريؼ إرسمٕم٤م  ومل يٙمـ ظمٚمٗمٜم٤م أطمد، وًمٙمـ ىمٞمؾ 

ـ طمٓم٤مب، ٓ أقمٚمؿ ُمدى صح٦م هذا وًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمِمٕمر ًمٜم٤م ومٞمام سمٕمد أنٜم٤م دم٤موزٟم٤م يمٛمٞمٜم٤ًم ىمد أقمدشمف و٤مقم٦م طمً

سمٌم  واحلٛمد هلل، وؾمٌح٤من اهلل اًمذي أقم٤مٟمٜم٤م وم٘مد يم٤من اجلق سم٤مرًدا ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك زظم٤مت ُمٓمر سمًٞمٓم٦م، ومٚمق 

أن اجلق يم٤من طم٤مًرا ًمتٕمٌٜم٤م يمثػًما، يمٜم٤م ٟمٛمٌم عم٤ًموم٤مت صمؿ ٟمًؽميح، وهٙمذا طمتك وصٚمٜم٤م ىمٌؾ إرسمٕم٤م  سم٘مٚمٞمؾ 

٤ًٌم-وصٚمٞمٜم٤م وارنٜم٤م صمؿ واصٚمٜم٤م   اعمٌم إمم أن وصٚمٜم٤م قمٜمد اًمْمحك ويم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م احل٤مدي٦م قمنم ص٤ٌمطًم٤م شم٘مري

ذم ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م  وىمٌؾ أن ٟمّمؾ إًمٞمٝم٤م يم٤من اعظمقة ومٞمٝم٤م ىمد ظمرضمقا قمغم و٤مقم٦م زيتق  وسمدأت 

احلرب سمٞمٜمٝمؿ، ويم٤مٟم٧م أي يمتٞم٦ٌم شمٕمٚمـ اخلروج قمٜمٝمؿ شمٌدأ اًم٘مت٤مل ُمٕمٝم٤م ُم٤ٌمذة، ومحلم وصقًمٜم٤م يم٤مٟم٧م 

ويم٤مٟم٧م اًمٓمر. ُمٚمٖمٛم٦م ُمـ ىمٌؾ و٤مقم٦م إرسمٕم٤م ، ويم٤من اًمتٚمٖمٞمؿ سم٠من٤مسمٞم٥م اًمٖم٤مز احلرب ىمد سمدأت، 

ئر ىمديٛم٦م، يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ  ٟم٤مت إيمًجلم اعمخّمّم٦م ًمٚمح٤مم، ويم٤مٟم٧م طمرب إًمٖم٤مم ذم اجلزا وأؾمٓمقا

ا، وم٘مد يم٤مٟمقا يًتخدُمقن اًمٞمقري٤م وظمالئط اعمًتقدقم٤مت  اًمٗمؽمة قمغم أؿمده٤م وشمًتٕمٛمؾ قمغم ٟمٓم٤م. واؾمع ضمد 

هن٤م ُمع اًمًٙمر أو اًمٜمج٤مرة سمٕمد إذاسمتٝم٤م صمؿ اًمٓمحـ صمؿ اًمرطمك وهٙمذا، ويم٤من ًمدهيؿ وإؾمٛمدة وخيٚمٓمق

 أطمٗمظ ويمٜم٧م اعمحرو.، واًمزي٧م واًمٗمحؿ اًمٙم٤مومقر ُمع ,إُمقٟمٞم٤م ٟمؽمات–ظمٚمٞمط صم٤من ُمٙمقن ُمـ اًمٞمقري٤م 

د ًمدهيؿ ويم٤من ًمٗمؽمة، اًمقرؿم٦م ذم ا٤م ُمٕمٝمؿ وقمٛمٚم٧م إُمقر هذه ٜمٝم٤م وًمٙم قمًٙمري٦م أصٚمٞم٦م ُمتٗمجرة ُمقا

٤ًٌم يّمٜمٕمقهن٤م سم٠منٗمًٝمؿ، اعمٝمؿ يم٤مٟمقا ذم ذًمؽ اًمٞمقم ىمد ًمٖمٛمقا اًمٓمريؼ ويم٤مٟمقا ُمراسمٓملم يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م ضم ا وهم٤مًم د 

قمغم إًمٖم٤مم، مل يٙمـ ًمدهيؿ ريٛمقت ًمألًمٖم٤مم، احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م أن شمٓمقرت، يم٤مٟم٧م إًمٖم٤مم ذم ذًمؽ 

سمٓم٤من قمغم اًمٚمٖمؿ، ومٙم٤من اًمٚمٖمؿ يقوع قمغم اًم ٓمريؼ اًمقىم٧م شمٕمٛمؾ سم٤مٕؾمالك ي٘مقًمقن: ومالن وومالن ُمرا
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ويدومـ اًمًٚمؽ و ٗمر ًمف ُم٤مئ٦م ُمؽم ذم إرض وخيتٌئ اعمراسمٓمقن ن٧م ؿمجرة أو قمقؾم٩م ويؽمصدون 

ًمٚمًٞم٤مرات اًم٘م٤مدُم٦م، ويٛمٙمـ أن يٌتٕمدوا قمـ اًمِمجرة وجيٚمًقا ذم سمٞم٧م أو ُمٜمٓم٘م٦م، وإذا ضم٤م ت ىم٤مومٚم٦م ُمـ 

ٖمؿ يم٤من هٜم٤مك سمٕمٞمد يرضمٕمقن إمم ن٧م اًمِمجرة ويٜمتٔمرون ُمرور اًم٘م٤مومٚم٦م ًمتٗمجػم اًمٚمٖمؿ، وقمٜمدُم٤م ُمررٟم٤م سم٤مًمٚم

سمٓم٤من وم٘م٤مل أطمدمه٤م ًممظمر: ومجر، ىم٤مل أظمر اٟمتٔمر ىمٚمٞماًل، ومل يٕمرومقٟم٤م مٟمذاك وًمٙمٜمٝمؿ  اصمٜم٤من ُمـ اعظمقة ُمرا

ىم٤مًمقا أن أؿمٙم٤مًمٜم٤م يم٤مٟم٧م همري٦ٌم، وأتٞمٜم٤م وٟمحـ ٟمْمع إؾمٚمح٦م قمغم أيمت٤مومٜم٤م وئمٝمر قمٚمٞمٜم٤م اًمتٕم٥م واعره٤م. 

 رهمؿ أن ص٤مطمٌف  رض قمغم شمٗمجػم اًمٚمٖمؿ ومٚمؿ يٙمـ ئمٝمر قمٚمٞمٜم٤م أن ُم٘مدُمٜم٤م ًمنم، وم٤مٕخ شمث٧ٌم ىمٌؾ اًمتٗمجػم

سمٜم٤م، وقمٜمدُم٤م دم٤موزٟم٤م اًمٚمٖمؿ ضمرى إمم اعمريمز ويمٚمؿ اعظمقة ومٞمف وم٤مٟمتنموا سمنقم٦م، ومٕمرومٜم٤م سمٕمْمٝمؿ قمٜمد 

٤ًٌم ويمٜم٤م ٟمتٜم٘مؾ ذم ومؽمات ُٕم٤ميمـ أظمرى  ُم٘مدُمٜم٤م وم٤مؾمت٘مٌٚمقٟم٤م واحلٛمد هلل، وقمِمٜم٤م ًمدهيؿ طمقامم قم٤مُملم شم٘مري

 ٧م إُمقر ضمٞمدة---ظم٤مرج اجلامقم٦م، ورشم٧ٌم عم٘مدم إهؾ ويم٤مٟم

اؾمتٛمر اًمزيتق  أُمػًما ًمٚمجامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م طمتك ىمتٚمتف يمتٞم٦ٌم اعمدي٦م، طمٞم٨م قمٛمٚمقا ًمف يمٛمٞمٜم٤ًم وىمتؾ هق 

 وًمٙمٜمف مل ُي٘متؾ- ,أبق يمرؿم٦م,وُمـ ُمٕمف ُمـ أصح٤مسمف، ويم٤من ُمٕمف طمٞمٜمٝم٤م قمٌد اًمرزا. اًم٤ٌمر ذًمؽ اًمِمج٤مع 

وًم٤م، رهمؿ أن آٟمحراف سمدأ ُيامرس ذم هن٤مي٦م  سمدأت ُمرطمٚم٦م قمٜمؽم سمٕمد ُم٘متؾ زيتق  ومٙم٤مٟم٧م أؿمد اٟمحرا

قمٝمد زيتق  طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اعمج٤مزر وسمٕمض إقمامل اعمٜمحروم٦م، وسمدؤوا يرشم٘مقن ويٙمٗمرون اًمٜم٤مس ومّم٤مر 

اًمتٙمٗمػم ومٙمًرا ًمدهيؿ، ويم٤من هٜم٤مك أُمقر يّمٕم٥م أن أهده٤م أو أن أذيمره٤م، ومٝمؿ مل يّمٚمقا لذه اًمدرضم٦م ُمـ 

٦م اًم٘مٜم٤مقم٦م سمتٙمٗمػم اًمٜم٤مس، وم٤مًمٜم٤مس طمٞمٜمٝم٤م سمدأت آٟمحراف ُمرة واطمدة وإٟمام سم٤مًمتدرج، ووصٚمقا إمم ُمرطمٚم

شمتٕم٤مـمػ ُمع اًمٙمت٤مئ٥م اًمتل ظمرضم٧م ُمـ اجلامقم٦م، سمدأ ه١مٓ   ٘مدون قمغم اًمٜم٤مس ويامرؾمقن إذٓلؿ، 

وقمٜمدُم٤م ضم٤م ت ُمرطمٚم٦م آٟمتخ٤مسم٤مت صقت اًمٜم٤مس وؿم٤مريمقا ومٞمٝم٤م سم٘مقة، ومٙمٗمرهتؿ اجلامقم٦م واقمتؼموا يمؾ 

سمدؤوا سمتّمٜمٞمػ اًمقٓي٤مت ومٝمذه وٓي٦م حم٤مرسم٦م وشمٚمؽ  ُمـ ؿم٤مرك ذم آٟمتخ٤مسم٤مت يم٤مومًرا ُمع اًمٓم٤مهمقت، صمؿ

ئر، يم٤من رىمؿ  وٓي٦م ُمرشمدة وهٙمذا، وأول وٓي٦م سمدؤوا ا٤م يم٤مٟم٧م وٓي٦م اؾمٛمٝم٤م )شمٞم٤ٌمزة( ذم همرب اجلزا

ئر يمؾ ُمٜمٓم٘م٦م ويمؾ وٓي٦م ًمدهي٤م رىمؿ ًمقطم٦م شمٌدأ سمف اًمًٞم٤مرة، 62ًمقطم٤مت اًمًٞم٤مرات ومٞمٝم٤م هق  ، وذم اجلزا

ُي٘متؾ  62طم٦م اًمًٞم٤مرة ًمتٕمرف اعمٜمٓم٘م٦م، ومٙم٤مٟمقا قمٜمدُم٤م جيدون ؾمٞم٤مرة سمرىمؿ ومٙم٤من اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف أن شمٜمٔمر ًمٚمق

ص٤مطمٌٝم٤م ُم٤ٌمذة؛ ٕنف ُمـ وٓي٦م حم٤مرسم٦م يمام زقمٛمقا وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب ُمٕمٞمٜم٦م ٓ أتذيمره٤م وٓ أومٝمؿ يمٞمػ 

ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م هذه سمدايتٝمؿ سم٤محلٙمؿ قمغم اعمٜم٤مـمؼ سم٠مهن٤م حم٤مرسم٦م، صمؿ سمدؤوا سمٕمٛمؾ طمقاضمز، ومٙم٤من أي سم٤مص 

٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ُي٘متؾ ُمـ ومٞمف، وم٤مٟمتنمت قمٛمٚمٞم٤مت ىمتؾ ؿمٜمٞمٕم٦م ضمًدا ذم يمؾ ُمٙم٤من، واٟمتنمت ي٠ميت ُمـ اعمٜمٓم٘م

 اعمذاسمح ذم يمؾ ُمٙم٤من-
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ومق. اجلٌؾ قمغم ـمريؼ ضمٌكم وأن٧م ذم  ششم٤مٓغ»سمح٦م يمٌػمة ذم ُمٜمٓم٘م٦م صٖمػمة اؾمٛمٝم٤م صمؿ طمدصم٧م ُمذ

إمم أو ذم أواؾمٓمٝم٤م، ومدظمٚمقا  ٧22١ـمري٘مؽ ًمٚمٕم٤مصٛم٦م، دظمٚمقا إًمٞمٝم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم أوائؾ قم٤مم 

ُمًجد ويم٤من ذًمؽ سمٕمد آٟمتخ٤مسم٤مت، دظمٚم٧م اًمني٦م وطم٤مست اعمًجد وذقمقا ذم ُمٜم٤مداة اعمقضمقديـ 

نتخ٥م ٕضمؾ أرف، أن٤م ذم اعمًجد، أن٧م شمٕم٤مل إمم هٜم٤م: هؾ اٟمتخ٧ٌم؟ ومٞمجٞم٥م اًمرضمؾ: اٟمتخ٧ٌم، أن٤م ٓ أقم

اٟمتخ٧ٌم؟ ٓ مل اًمٌٓم٤مىم٦م و-- ي٘مقًمقن ًمف: اذه٥م إمم هٜم٤مك صمؿ يذسمحقٟمف، وي٘مقًمقن ًممظمر شمٕم٤مل إمم هٜم٤م: هؾ 

٤ًٌم ويم٤مٟم٧م جمزرة يمٌػمة،  أنتخ٥م، اذه٥م إمم هٜم٤مك، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمؿ ذسمح اجلٛمٞمع، ذسمحقا أرسمٕملم ؿمخًّم٤م شم٘مري

ومذ اعمًجد، وم٠مـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ  اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م ؾمٛمٕمقا سم٤مًمدُم٤م  وأصقات اعمذسمقطملم ص٤مروا يت٘م٤مومزون ُمـ ٟمقا

ويم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من  ,٤مدصم٦موهذه رواي٦م سمٕمض ُمـ طمي احل,اًمرص٤مص وىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ جمٛمققم٦م أجًْم٤م 

ذم صالة اًمؽماويح، ويم٤مٟم٧م هذه ُمـ أيمؼم اعمج٤مزر اًمتل سمدؤوا ا٤م، ويم٤مٟم٧م شمرشمٙم٥م جم٤مزر ُمتٗمرىم٦م سمٕمْمٝم٤م 

صٖمػم وسمٕمْمٝم٤م يمٌػم، وًمٙمـ أيمؼمه٤م جمزرة سمـ ـمٚمح٦م ذم و٤مطمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًٗمغم، وجمزرة ؾمٞمدي مح٤مد، 

 ٙمٌتٝم٤م اجلامقم٦م-وجمزرة ٓقمّم٤مص، وجمزرة اًمتٗم٤مح، وجم٤مزر قمديدة وٞمٕمٝم٤م ارشم

هٜم٤مك ُمـ جيٚمس قمغم اعٟمؽمٟم٧م ويتٙمٚمؿ وي٘مقل سم٠من اًمْم٤ٌمط ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ وومرٟم٤ًم وهمػم ذًمؽ ُمـ 

إُمقر، وٟمحـ ٟمًؽم قمغم أهؾ اعؾمالم، هذه اعمج٤مزر وٞمٕمٝم٤م ارشمٙم٧ٌم ذم مظمر أج٤مم اًمزيتق  وذم أج٤مم 

طمتك و٤مقم٦م طمًـ قمٜمؽم، ويمٚمٝم٤م جم٤مزر اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م، وُمٕمٔمؿ اًمٙمت٤مئ٥م ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م و

طمٓم٤مب ظمرضم٧م ُمٜمٝمؿ ح٤م رأت هذا آٟمحراف، ومل شمٌؼ إٓ و٤مقم٦م قمٜمؽم ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك سمٛمح٤مذاة 

 ًمٚمٖمرب ويم٤مٟم٧م ًمدهيؿ جمٛمققم٦م يمت٤مئ٥م ذم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى، وظمرضم٧م هذه اًمٙمت٤مئ٥م سمٕمد ؾمامقمٝم٤م ًمٚمٛمج٤مزر-

ٞماًل ويدظمٚمقن يم٤مٟمقا يرصدون اًم٘مرى ومٞمٜمزل مخ٦ًم قمنم ؿمخًّم٤م ُمثاًل وي٘متٚمقن ُمئتل ؿمخٍص، ي٠متقن ًم

اًمٌٞمقت وي٘متٚمقن ُمـ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤ًم  وإـمٗم٤مل، ينىمقن اًمذه٥م وإُمقال، وأت٧م ُمرطمٚم٦م يم٤مٟمقا 

ا وأُمقر ٓ شمٙم٤مد شُمّمد.، سمٚمٖمقا ُمـ آٟمحراف واجلٝمؾ  ي٠مظمذون ومٞمٝم٤م اًمٗمتٞم٤مت!-- ارشمٙمٌقا ومٔم٤مئع يمٌػمة ضمد 

 واًمْمالل ُمٌٚمًٖم٤م قمٔمٞماًم ٓ يٛمٙمـ شمّمقره-

٤مس ذم اخل٤مرج ًمًٌٞمٓم٦م وؿم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م، وندث سمذًمؽ سمٕمض اًمٜماحلٙمقُم٦م ارشمٙم٧ٌم سمٕمض اعمج٤مزر ا

ومٕمٜمدُم٤م سمدأت آٟمحراوم٤مت وسمٕمد شمقزم قمٜمؽم يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م شم٠ميت سم٠من٤مس ذم  ؛ويم٤من يمالُمٝمؿ صحٞمًح٤م

ؾمٞم٤مرات يتٔم٤مهرون سم٠مهنؿ ُمـ اعمج٤مهديـ وي٘متٚمقن اًمٕمقام وهيرسمقن، ويمؾ ذًمؽ ًمتِمقيف صقرة 

احلٙمقُم٦م، أُم٤م اعمج٤مزر اًمٙمٌػمة اعمٕمٚمٜم٦م ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمـ شمٜمٗمٞمذ  اعمج٤مهديـ وشمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ، هذا ُم٤م ومٕمٚمتف

 وًمٞم٧ًم احلٙمقُم٦م- ,اًمٖمالة,ه١مٓ  

ُمٜم٤م،  قنجمزرة ؾمٞمدي مح٤مد هذه ُمـ أيمؼم اعمج٤مزر، طملم طمدصم٧م أن٤م يمٜم٧م سمج٤مٟمٌٝم٤م ذم اجلٌؾ وهؿ ىمريٌ
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يٓمٚم٘مقن اًمٜم٤مر، أصٌحٜم٤م ص٤ٌمح ذًمؽ اًمٞمقم واًمدٟمٞم٤م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًم٘متغم، مل ٟمِمٕمر اؿ ذم اًمٚمٞمؾ ٕهنؿ مل يٙمقٟمقا 

ُمٕمٔمؿ ىمتٚمٝمؿ سم٤مًمًٙم٤ميملم واًمٗم٠مس، يم٤مٟمقا يًتخدُمقن ؾمٙم٤ميملم ومرٟمًٞم٦م أصٚمٞم٦م اؾمٛمٝم٤م )أوسمٜم٤مل( أمتٜمك أن 

ٌّؼ، طمديده٤م ىمقي  أضمد ُمثٚمٝم٤م أن، مل أر ُمثٚمٝم٤م ذم طمٞم٤ميت، ًمدهي٤م ٟمّمؾ ًمقطمل وقمٜمد إهمالىمٝم٤م ل٤م خم٠ٌم وشُمٓم

ا، ا وطم٤مدة ضمد  وهذا ُمتقؾمط، مل  6ؼمه٤م، يم٤من ًمدي  هق أيم 2١و ش2١ , ٧2 , ٧١ , 6»ًمدهي٤م درضم٤مت  ضمد 

يٙمقٟمقا يًتخدُمقا اًمٜم٤مر إٓ ىمٚمٞماًل، ويم٤من اؾمتخداُمٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م ًمٚمًٙم٤ميملم، وىمد يٙمقن هذا ؾم٥ٌم قمدم 

 ؾمامقمٜم٤م لؿ-

يم٤من يمؾ اًمٜم٤مس ًمدهيؿ يمٗم٤مر سمدظمقلؿ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت أو قمدُمف، طمٙمٛمقا قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمٗمر، وسمٕمد 

٤ًٌم  ظمروج اًمٙمت٤مئ٥م قمٚمٞمٝمؿ وٟمٌذهؿ اًمٜم٤مس شمؿ وم٘مدان صم٘متٝمؿ ومٌدؤوا يتْم٤م ًمقن، واؾمتٛمروا عمدة ؾمٜم٦م شم٘مري

ُمريرة وصٕم٦ٌم  ومؽمةً  م٧22١، ويم٤مٟم٧م ومؽمة اًمٕم٤مم واًمٜم٤مس ذم سمال  ُمٜمٝمؿ، ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس شم١مُمـ ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمٝمؿ

ًٟم٤م، واهلل رأج٧م ُمـ اًمٜم٤مس اًمٕم٘مال  واًمٕم٤ٌمد و ٞمٌلم مل يٕمقدوا ٓماًمًمٚمٖم٤مي٦م، ُمرطمٚم٦م ضمٕمٚم٧م احلٚمٞمؿ طمػما

ًمتًٚمٞمؿ أنٗمًٝمؿ ًمٚمحٙمقُم٦م، ومل ٟمٙمـ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٔمٝمر وضمقهٜم٤م ًمٚمٜم٤مس، ومذهٌقا  ؛يّمؼمون قمغم ُم٤م طمؾ

ٟم٤م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن:  ، اٟمتنمت هذه اعم٘مقًم٦م سملم اًمٜم٤مس، طمٞمٜمٝم٤م ٓ يٛمٙمٜمؽ شأبق حلٞم٦م هق أبق حلٞم٦م»قمٜمدُم٤م يرا

 أن شم٘مٜمع اًمٜم٤مس سم٠منؽ رضمؾ ـمٞم٥م، وأنؽ ًم٧ًم ُمـ اعمٜمحروملم، ٓ جم٤مل ًمذًمؽ، جي٥م قمٚمٞمؽ الروب وم٘مط-

٤مهلل أ  يمدت أبٙمل ُمٜمٝم٤م، يمٜم٤م ٟمٛمٌم ذم ُمٜمٓم٘م٦م إرسمٕم٤م  ذم ُمٜمٓم٘م٦م اؾمٛمٝم٤م زسمرسمر ىمري٦ٌم ذم طم٤مدصم٦م أىمًؿ سم

ر أج٤مم اًمثقرة، ضم٤ٌمل يمٌػمة  ئر، ويم٤من ومٞمٝم٤م اًمثقا ا وُمـ ُمٕم٤ممل اجلزا ُمـ ضم٤ٌمل زسمرسمر، وهل ُمِمٝمقرة ضمد 

رٟم٤م ، ُمِمٞمٜم٤م ًمٞمقُملم وؿمٕم,اؾمٛمٝم٤م اًمٖمرسم٤م ,وقم٤مًمٞم٦م، يمٜم٤م ٟمٛمٌم ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ إرسمٕم٤م  إمم يمتٞم٦ٌم هٜم٤مك 

ٞمقت ذم اجل٤ٌمل وومٞمٝم٤م أؿمج٤مر ًمقز، ُمٜمٓم٘م٦م اؿمتٝمرت ٌسم٤مًمٕمٓمش ومل يٙمـ ًمديٜم٤م ُم٤م  وظمالل ُمِمٞمٜم٤م ُمررٟم٤م سم

٤ًٌم، ٟم٤مديٜم٤مه ومٚمؿ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م وهرب؛ ٕن  سم٤مًمٚمقز، وضمدٟم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م ومتك صٖمػم قمٛمره أطمد قمنم قم٤مًُم٤م شم٘مري

٤م واًمدشمف اًمٕمجقز وفمٚم٧م اعمٜمٓم٘م٦م يٛمر ا٤م ه١مٓ  اخلقارج اعمجرُمقن، ىمٚمٜم٤م ًمف: شمٕم٤مل ًمٜمٙمٚمٛمؽ، ومخرضم٧م ًمٜم

ا وأظمذت اسمٜمٝم٤م وهرسم٧م، ومٙم٤مٟم٧م ُمٗم٤مرىم٦م يمٞمػ يم٤من اًمٜم٤مس يًت٘مٌٚمقٟمٜم٤م و ٌقٟمٜم٤م،  ؛شمٍمخ سمّمقت قم٤مل ضمد 

م، وٓ يٛمٙمـ أن شم٘مٜمع اًمٜم٤مس سم٠منؽ جم٤مهد،  ٤ًٌم ًمٚمٖم٤مي٦م، اًمٜم٤مس مل شمٕمد شمتحٛمؾ هذا اعضمرا ومٙم٤من اعمٜمٔمر صٕم

ا سمِمٙمؾ ٓ يتّمقر، جم٤مزر ذم اًم٘مرى ي روح وحٞمتٝم٤م اًم٘مرويقن، شُمقىمػ ومٙم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م صٕم٦ٌم ضمد 

اًمًٞم٤مرات ومُٞم٘متؾ ُمٜمٝم٤م مخ٦ًم أو ؾمت٦م سمِمٙمؾ يقُمل ومٝمذا أصٌح أُمًرا ُمٕمت٤مًدا ذم يمؾ يقم، وهذا همػم ُم٤م يٜم٘مؾ 

ذم اعذاقم٤مت ُمـ اعمج٤مزر اًمٙمؼمى اًمتل يٙمقن وحٞمتٝم٤م أرسمٕمقن أو مخًقن أو ُم٤مئ٦م ؿمخص، هٜم٤مك ىمتؾ 

دأت اًم٘مرى نرس ٟمٗمًٝم٤م، وو٤مىم٧م اًمٜم٤مس ومٌ ؛ٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ اًم٘متؾ واًم٘متؾ واًم٘متؾسمِمٙمؾ يقُمل، ُمرطم
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ئؿ، وم٠مصٌحقا يِمتٙمقن ًمٚمحٙمقُم٦م وسمدأت احلٙمقُم٦م سمتًٚمٞمح اًمٜم٤مس، واًمٜم٤مس  رؾمقن،  ذرقًم٤م سمتٚمؽ اجلرا

أجـ ُم٤م شمذه٥م دمده٤م، ومٙم٤من اًمٜم٤مس  رؾمقن ذم يمؾ ُمٙم٤من، وأهؾ  شاًمٙمِم٤موم٤مت»شمقومرت إوقا  اًمٙم٤مؿمٗم٦م 

وؾم٤مسمً٘م٤م يمٜم٤م ٟمٛمٌم ًمٞماًل سمٙمؾ أر ٞم٦م، وًمق اطمتجٜم٤م أي اًم٘مرى  رؾمقن ًمٞماًل، أصٌحٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع اعمٌم ًمٞماًل 

ر  ذم اًم٤ًمسمؼ يمٜم٤م ٟمٓمر. أبقاب اًمٌٞمقت ومٜم٠ًمل اًمٜم٤مس، ويم٤مٟمقا يدًمقٟمٜم٤م قمغم اًمٓمرىم٤مت، أُم٤م سمٕمد هذه 

اعمرطمٚم٦م مل ٟمٕمد ٟم٘مدر قمغم اًمتحرك، طم٤مًم٦م صٕم٦ٌم طمتك إؿمخ٤مص اًمٓمٞمٌقن ُمـ اعمج٤مهديـ إظمٞم٤مر اًمذيـ 

وسم٤مىمقن ذم صالطمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ مل يٕمد ًمدهيؿ جم٤مل ًمٚمٕمٛمؾ، اًمٜم٤مس يٜمٙمرون هذا وهؿ قمغم ُمٜمٝم٩م صحٞمح 

 -شأبق حلٞم٦م هق أبق حلٞم٦م» :وم٘مدت اًمث٘م٦م سمٜم٤م، ومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقن

يمؾ هذه إطمداث واعمج٤مزر طمدصم٧م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك، أُم٤م اًمنم. مل  دث سمف أي جم٤مزر، طمتك ذم 

ئر رضمٕمقا  ُمـ اًمنم.، وسمداي٦م اًمٕمقدة ُمـ اًمنم. اًمقىم٧م احل٤مض اجلامقم٦م اجلٝم٤مدي٦م قمٜمدُم٤م رضمٕمقا إمم اجلزا

٤ًٌم  ٕهن٤م يم٤مٟم٧م سمخػم، اًمٗم٤ًمد يمٚمف يم٤من ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك، ضمٝم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وسمٚمٞمدا وُمدي٦م وسمقُمرداس، شم٘مري

 % ُمـ اًمدوًم٦م- ١١ إمم  4١متثؾ طمقازم أرسمع وٓي٤مت هل ُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم٤م يمؾ هذا، وًمٙمٜمٝم٤م 
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املإيٍ انمٌي ذريٌ ) :شزذ حسٌث
 ( يٍ املإيٍ انضؼٍفًأَحتُّ ئىل اه

 

 ،,سمِماٙمؾ هماػم رؾماٛمل,سمٕمض اعمج٤مهديـ ٟمنمه٤م:  ،صمالصمقن دىمٞم٘م٦م ُمدهت٤محم٤مضة صقشمٞم٦م: ]

 [٧615ُمٓمٚمااااااع قماااااا٤مم ت ذم ِمااااااارٟمُ وىمااااااد  ،شُم١مؾمًاااااا٦م اًمتح٤مياااااا٤م ًمإلقمااااااالم» (1)وىماااااا٤مم سمتٗمريٖمٝماااااا٤م

 

 
 

 

ٟمف وُمـ اهتد ى احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وقمغم مخف وأصح٤مسمف وإظمقا

 ديف إمم يقم اًمديـ، أُم٤م سمٕمد:ا

وهق احلدي٨م  ومٛمقوققمٜم٤م اًمٞمقم يمٚمٛم٦م سمًٞمٓم٦م هل شمذيمرة اظمؽمُت ل٤م طمديًث٤م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػٌم : )ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة  شصحٞمحف»ذم  شُمًٚمؿ»اًمذي رواه 

ز، وإن شمٕمجِ  ٓٗمٕمؽ، واؾمتٕمـ سم٤مهلل ووَأطم٥مُّ إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ، وذم يمٍؾ ظمػم، اطمرص قمغم ُم٤م يٜم

ر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ، وم٢من ًَمْق شمٗمتح  أص٤مسمؽ رٌ  ومال شم٘مؾ: ًمق أ  ومٕمٚم٧ُم يمذا ًمٙم٤من يمذا ويمذا، وًمٙمـ ىمؾ: ىمد 

(قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من
(2)

 -اٟمتٝمك احلدي٨م  

إطمٙم٤مم ووٚم٦م ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ ُيٕمتؼم ذم احل٘مٞم٘م٦م ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد وومٞمف وٚم٦م ُمـ  هذا

 :داب اًمٕمٔمٞمٛم٦مأ

( وذم هذه اجلٛمٚم٦م ُمـ اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػسم٘مقًمف: ) يٌدؤه اًمٜمٌل 

                                      
ت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىم (٧)

 -سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙمرة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ 

 (-2446صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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 عمٕم٤م :ا

 أن اعم١مُمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمقًي٤م ويٛمٙمـ أن يٙمقن وٕمٞمًٗم٤م- •

 ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ- وأن اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػمٌ  •

 -ي أطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػوأن اعم١مُمـ اًم٘مق •

 ,ُمثاًل ,أن اًمْمٕمٞمػ ُمذُمقم  تقهؿِ ودومع ًمهذا اطمؽماز  ،(وذم يمٍؾ ظمػم: )؛ وم٘مد ىم٤ملوًمٙمـ ذم يمٍؾ ظمػم

ؿ أنؽ شمذم وده، هذا يم٘مقل اهلل  فأو أنف ٓ ظمػم ومٞمف؛ ٕن  ۈئ ۆئژ: أطمٞم٤مًٟم٤م إذا ُمدطم٧َم ؿمٞمًئ٤م ىمد ُيتقه 

 أو، [٧١احلديد: ] ژ يبجت ىب مب خب  جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی     ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: يم٘مقًمف 

 -[اًمٜم٤ًم ] ژ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ

وذم يمؾ ( صمؿ ىم٤مل: )اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػٌم وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػهٜم٤م ي٘مقل: )  وم٤مًمٜمٌل

٤معم١مُمـ ظمػمه ؛ وموفا ُمت٘مرر ُمٕمروهذ ،( اعم١مُمـ يمٚمف ظمػم ىمد ضم٤م  هذا ُمٍمطًم٤م سمف ذم أطم٤مدي٨م يمثػمةظمػم

ٌ َٝمف اًمٜمٌل  إن ُمـ : )شصحٞمحف»ذم  شاًمٌخ٤مري» هروااًمذي سم٤مًمٜمخٚم٦م يمام ىم٤مل ذم احلدي٨م  يمثػم ولذا ؿم

( ومقىمع اًمٜم٤مس ذم ؿمجر اًمٌقادي، ىم٤مل اًمِمجر ؿمجرة ٓ يً٘مط ورىمٝم٤م، وإهن٤م ُمثؾ اعمًٚمؿ، ومحدصمق  ُم٤م هل؟

: طمدصمٜم٤م ُم٤م هل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  قىمع ذم ٟمٗمز أهن٤م اًمٜمخٚم٦م، وم٤مؾمتحٞمٞم٧ُم، صمؿوم: سمـ قمٛمر قمٌد اهلل ىم٤مًمقا

(هل اًمٜمخٚم٦م)
(1)

- 

 ،أهن٤م ُيٜمتٗمع ا٤م قمغم يمؾ وضمفطمٞم٨م  ا٤م؛ ٙمثرة وقمٛمقم اًمٜمٗمعأي ًمسم٤مًمٜمخٚم٦م أهن٤م ٟم٤مومٕم٦م،  ووضمف اًمِمٌف

٤معم١مُمـ ومٞمف ظمػم يمثػم، طمتك وإن يم٤من ومٞمف ومطمٞم٨م ُم٤م يم٤من َٟمَٗمع، ؛ يمذًمؽ اعم١مُمـو ،ٞمٜمتٗمع سمٙمؾ ر  ُمٜمٝم٤موم

ػم ٟمٗمع وهق صالح، اعم١مُمـ ظم وهقًمٙمـ سم٤مقمت٤ٌمر اًمٖم٤مًم٥م ومٝمق ظمػم  ،طمٞم٤مًٟم٤مسمٕمض اًمِمقك وسمٕمض اًمنم أ

، ًمٙمـ اعم١مُمـ اًم٘مقي ومٞمف ُمـ اخلػم أيمثر ه٤م ذم اعم١مُمـ (ظمػموذم يمٍؾ )وظمػمه يمثػم وهم٤مًم٥م وٟمٗمٕمف هم٤مًم٥م 

 اًمْمٕمٞمػ-

ٜم٤م ىمقة اًمٕمزيٛم٦م ذم نّمٞمؾ ىم٤مل اًمٕمٚمام : ُمٕمٜمك اًم٘مقة ه ؟(اعم١مُمـ اًم٘مقيُمٕمٜمك اًم٘مقة ذم ىمقًمف: ) ُم٤م

وم٤مًم٘مقة  ؛( ومٜمٝمك قمـ اًمٕمجزاطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ، واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجزولذا ىم٤مل سمٕمده٤م: ) ،٤مومعاعمٜم

 ٘مقياعم١مُمـ اًمأي تقهؿ أن اعم٘مّمقد سم٤محلدي٨م ىمقة اعيامن، يٌٕمض اًمٜم٤مس ومهٜم٤م ًمٞم٧ًم ىمقة اعيامن، 

 يٕمٜمل ظمػم وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ إيامًٟم٤م! ٓ، ًمٞمس يمذًمؽ- ؛سم٢ميامٟمف

                                      
 (-4٧66، 4٧22، 5666، 6426، 22١2، ٧1٧، ١2، 42، 4٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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حٛمؾ اًمتاجلُ  د واهلل أقمٚمؿوم ؛وشمنمطمف احلدي٨م ل سمٕمد هذه اجلٛمٚم٦م شمقو  إٓ أن ُي٘م٤مل أنف  ،ٚمٞمس هذا اعمرا

د سم٤مًم٘مّمد إول وأص٤مًم٦ًم هق اعم١مُمـ اًم٘مقي، اًم٘مقة هذا هٙمـداظمؾ ذم قمٛمقم ًمٗمظ اًم٘مقي  اًمتل ، ًمٙمـ اعمرا

وذم  اًمتدسمػم هل ىمقة اًمٕمزيٛم٦م ذم»أظمرة هذه اًم٘مقة، ىم٤مل اًمٕمٚمام : ذم نّمٞمؾ ُمٜم٤مومع وظمػمات اًمدٟمٞم٤م و

يٕمٜمل هٜم٤مك ُمـ اعم١مُمٜملم ُمثاًل ُمـ هق ُم١مُمـ وٕمٞمػ ُمًٞمٙملم ُم٤م  ،شّمٞمؾ اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦من

ٓ  ًـ جي٤مهد وٓ  ًـ ي٠مُمر سمٛمٕمروف وٓ  ًـ يّمدع سم٤محلؼ وٓ وُم٤م  ًـ يتٍمف و ًـ اًمتدسمػم 

يّمٚمح لذا وجي٤مهد  يق ًـ ي٘مقد اًمثقرات، وٓ  ًـ أن يٕمٛمؾ إقمامل اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وهٜم٤مك ُم١مُمـ ىم

 وي٠مُمر ويّمدع ويٗمٕمؾ ويٗمٕمؾ وي٘مقم سم٤معمٝمامت وسمٕمٔم٤مئؿ إُمقر، ويرشمٙم٥م اعمِم٤م.، هذا اعم١مُمـ اًم٘مقي-

 ت٤مج اؾمتٕمداد،  ت٤مج إمم  ,يمٞمػ يم٤من ىمقًي٤م؟ اًم٘مقة هذه ُمٚمٙم٤مت,اًم٘مقي هذا  ت٤مج إمم  اعم١مُمـ

أمهٝم٤م ىمقة اعرادة وىمقة اًمٕمزيٛم٦م؛ ًمٙمـ  ،اًم٘مقة اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٗمٙمري٦مواؾمتٙمامل أدوات اًم٘مقة، اًم٘مقة اًمٌدٟمٞم٦م 

٤ًٌم اًمٕمٚمام  ي٘مقًمقن ذم ذطمف: ولذا   -شوإظمروي٦م ٟمٞمقي٦مىمقة اًمٕمزيٛم٦م ذم نّمٞمؾ اعمٜم٤مومع اًمد»هم٤مًم

 ؛نّمٞمؾ ُمٜم٤مومٕمؽ اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦مووذم هذا طم٨ٌم قمغم اًم٘مقة ذم شمدسمػم ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

 ومٚمتٙمـ ومٞمٝم٤م أهي٤م اعم١مُمـ ىمقًي٤م-

( هذه اًمثالث وؾ أهي٤م اًمٕمٌد اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ، واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجزُم٤م سمٕمده ىم٤مل: ) يقوحف

ُم٤م يٜمٗمٕمؽ ُمـ ظمػمي اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل ًمٞمٙمـ ُمٜمؽ طمرص دائؿ قمغم  (اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ)اعم١مُمـ، 

أؾم٤ٌمب ُمـ ٤معم١مُمـ اًم٘مقي  رص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف، احلرص، وىمقة احلرص قمغم اًمٜمٗمع هذه ؛ وموأظمرة

، يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ ٤م يٜمجحشمٙمقن طمريًّم  قمٜمدُم٤موع دٟمٞمقي سمًٞمط اًمٜمج٤مح واًمٗمالح، طمتك ذم ُمنم

قمٜمدهؿ طمتك أومٙم٤مر أطمٞم٤مًٟم٤م وُمِم٤مريع ُمٕمٞمٜم٦م، وهٙمـ هق قمٜمده ختٞمُّؾ ضمٞمد وومٙمرة ضمٞمدة ًمٙمـ ُم٤م وأُم٤م ، 

يٜمجح اعمنموع سمٛمجرد أنف ومٙمرة! ٓ سمد أن شمتحقل اًمٗمٙمرة إمم إيامن، إمم اقمت٘م٤مد سم٠من هذا ٟم٤مومع وهذا ُمٗمٞمد 

د أن ٟمٗمٕمٚمف، ومٞمٙمقن ومٞمف ٟمقع ُمـ احلرىم٦م وٟمقع ُمـ اًمتّمقر احل٤مُمؾ ًمإلٟم٤ًمن قمغم اًمٕمٛمؾ وهق وأن هذا ٓ سم

ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شم١مُمـ ا٤م ومتحقل٤م إمم قمٛمؾ، هذا اعيامن  ،إيامن اذه اًمٗمٙمرة، وىمٜم٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، سمٛمٕم٤مدًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

 وهذا اًمتحقل إمم قمٛمؾ هق أن نرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ-

هذا ؾم٥ٌم قمٔمٞمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح  ؛ومٕمٚمؽ ًمِاام اىمتٜمٕم٧َم سمف يتْمٛمـ ىمقة اًمٕمزيٛم٦م ذمأنف احلرص  ىمقة

اًمدرضم٤مت اًمٕمال  رص قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت واخلػمات قمغم ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، احلريص قمغم اجلٜم٦م و

ُمٗمتقح ؾمٝمؾ ُمٞمن ُمـ أبقاب اجلٜم٦م، سم٤مب  سم٤مٌب  ؛ ومٝمذا,ُمثاًل ,وُي٤ًمسمؼ إًمٞمٝم٤م، و رص قمغم اًمِمٝم٤مدة 

 إٓ اًمِمٝمدا ! ه١مٓ  سمٕمدام وم؛ ًمّمدي٘ملمُمٜمزًم٦م اًمٜمٌٞملم وا إمميرومٕمؽ 
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مل واًمًق. ُم٤م زال  ٤ماذه اًمٗمٙمرة واًم٤ٌمب ُمٗمتقطًم اعمر  ع ٘متٜمأن ياًمٓمر. إمم اًمدرضم٤مت اًمٕمال، هق  أىمرب

ومٞمًتِمٝمد ذم  ؛ٟمدومع إمم اجلٝم٤مد وإمم ؾم٤مطم٤مت آؾمتِمٝم٤مد٤موم ؛٤مىمَتٜمَع ىمٜم٤مقم٦م نقًم٧م يم٠مهن٤م رأي قملموم، يٖمٚمؼ

 أُمر أظمروي- قمغم رٌص هذا طمريص، هذا طمِ  --ؾمٌٞمؾ اهلل

ذم أُمقرٟم٤م وذم نّمٞمؾ ُمٕم٤مؿمٜم٤م  ،دٟمٞمقي٦مؿم١مون قمغم أُمر دٟمٞمقي يمثػم، يمثػمة أُمثٚمتف ذم شمدسمػم  احلرص

ُمٜم٤مزًم٦م إقمدا ، ذم وور احلرب قذم أُموذم أُمقرٟم٤م آىمتّم٤مدي٦م، يمٛمنموع اىمتّم٤مدي سمًٞمط، وآضمتامقمٞم٦م 

 ؾم٤ٌمب،سم٤مٕظمذ سم٤مٕ سمؾ أُمرٌ  شمٜمٌٞمف(، ذم هذه اجلٛمٚم٦م اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽذم يمؾ ر  )و ،ؾمٞم٤مؾم٤مت إُمؿ

 هذا ُم٤م يًٛمٞمف اًمٕمٚمام  إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب-

إمم وسم٤مٕؾم٤ٌمب: وع ؾم٥ٌم، وهق إُمر اعمُٗمض إمم أُمر مظمر، ؾم٥ٌم ُمٗمض إمم ٟمتٞمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م  واعم٘مّمقد

 هذا هق اًم٥ًٌم- ؛إمم ُم٘مّمقدوهدف 

 ؛٘م٤مصدٟم٤مهذه اًمقؾم٤مئؾ اعمقصٚم٦م إمم ُموٟم٘مقل ٟم٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب أي: ٟمٕمٛمؾ اذه إؾم٤ٌمب  وقمٜمدُم٤م

 وأب٤مح وأطمؾ أو أُمر- اًمتل شمٜمدرج ومٞمام ذع اهلل واعم٘م٤مصد اعمنموقم٦م اًمتل ٟمريده٤م 

واحل٘مٞم٘م٦م أن ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ـمًٌٕم٤م، إظمذ سم٤مًم٥ًٌم  ،سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمقصٚم٦م إمم اعم٘م٤مصد ُم٠مُمقر سمف وم٤مٕظمذ

٤ًٌم ٤ًٌم أو ُم٤ٌمطًم٤م ومٝم ُمتك يٙمقن واضم  ؛سمح٥ًم اعم٘مّمقدوومٞمف شمٗمّمٞمؾ سمح٥ًم الدف،  ذاوُمتك يٙمقن ُمًتح

٤ًٌم؛ ٕن ُم٤م ٓ يتؿ  ٤ًٌم يم٤من اًم٥ًٌم اعمٗمض إًمٞمف واضم ٤ًٌم يٕمٜمل نّمٞمٚمف ون٘مٞم٘مف واضم وم٢من يم٤من اعم٘مّمقد واضم

 سمف ومٝمق ُم٠مُمقر سمف-إٓ اح٠مُمقر 

سم٤مجلٝم٤مد، أُمرٟم٤م  ,ُمثاًل , ٜمحـ أُمَرٟم٤م اهلل ومشم٠مُمر سمٙمؾ ر  شمقىم ػ نّمٞمؾ اح٠مُمقر سمف قمٚمٞمف،  اًمنميٕم٦م

٤ًٌمؿ سمجٝم٤مد أقمدا  اهلل وىمت٤مل لذا اجلٝم٤مد، وهذا اًم٘مت٤مل ومٞمف إقمداد اًمٕمدة  ٕمدةومال سمد ُمـ إقمداد اًم ؛دومًٕم٤م وـمٚم

ي هق ذ٤م يتقىمػ قمٚمٞمف نّمٞمؾ هذا اًم٥ًٌم اًمُم يمؾ -وطمًـ اًمتدسمػم واًمتٜمًٞمؼ وشمرشمٞم٥م أُمقرٟم٤م وهمػمه٤م-

ٟمحرر أروٜم٤م  وأن ٟمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ وأن ٟمدومع ذهؿ وأنتٝمؿ اٟمتّم٤مرٟم٤م قمغم إقمدا  ودطمر إقمدا  وهزيٛم

يمؾ ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف ذًمؽ ومٝمق واضم٥م، شمٌ٘مك شمٗم٤مصٞمؾ سمٕمد ذًمؽ يٕمٜمل سمح٥ًم ُم٤م -- ُمٜمٝمؿ وٟمحرر ُم٘مدؾم٤مشمٜم٤م

 -وسمٕمده ُمـ ُمٕمٜمك شمقىمػ قمٚمٞمف ذًمؽيتقىمػ قمٚمٞمف سمقوقح وسمح٥ًم ىمرب 

٤ًٌم أُم٤م وم٤مًم٥ًٌم اعمقصؾ إًمٞمف ُمًتح٥م، وإن يم٤من ُم٤ٌمطًم٤م وم٤مًم٥ًٌم اعمقصؾ إًمٞمف  ؛إن يم٤من اعم٘مّمقد ُمًتح

 --وهٙمذا ،ُم٤ٌمح

ٞمٝم٤م إُمر سم٤مٕظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب واحلرص قمغم ُمٜم٤مومع اًمدٟمٞم٤م ( وماطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ) :وم٤معم٘مّمقد

أظمرة، واحلرص هذا هق اًمذي يتح٘مؼ سمف اًمٜمج٤مح واًمٗمالح ذم إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م، أُم٤م و

 -(وٓ شمٕمجز: )ومٝمذا اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل  ؛قم٤مضمزأي اعٟم٤ًمن اًمذي ًمٞمس سمحريص، 
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ٌ ف قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل؛ ًمٞمجٛمع واؾمتٕمـ سم٤مهلل) ًمؽ أهي٤م اًمٕمٌد اعم١مُمـ سملم أُمريـ ٓ سمد أن شمٗم٘مٝمٝمام ( ٟم

 -واًمتقطمٞمد اًمنميٕم٦م؛ إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب واًمتقيمؾ قمغم اهللأهي٤م اعم١مُمـ ومه٤م: 

 اًمنميٕم٦م: هل إطمٙم٤مم وإواُمر واًمٜمقاهل وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ وـمٚم٥م اًمؽمك وُم٤م ىم٤مرب

أب٤مح اهلل يمذا، أُمر اهلل سمٙمذا، هن٤مٟم٤م  ,يٕم٦مىمقاٟملم اًمنم,طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم وأنتؿ شمٕمرومقن إ

 اًمنميٕم٦م-هل هذه  ،اهلل قمـ يمذا، ووع اهلل اًمٌم  اًمٗمال  ًمف قمالىم٦م سمٌم  مظمر، هذه هل إطمٙم٤مم

إؾم٤ٌمب: أي ر  دًم٧م دٓئؾ اًمنميٕم٦م قمغم أنف ؾم٥ٌم ُمقصؾ إمم ر  مظمر ُم٘مّمقد ذقًم٤م  وُمٜمٝم٤م

ومٝمذا اًم٥ًٌم ُمنموع، أو دًم٧م دٓئؾ احلس  ُم٠مُمقر سمف أُمر إجي٤مب أو اؾمتح٤ٌمب أو قمغم إىمؾ ُم٤ٌمح

 ووم٢من يم٤من ذًمؽ اعم٘مّمقد ُم٤ٌمطًم٤م أ ؛إًمٞمف ُم١مد   ،إمم ذاك اًمٌم  رسم٦م واًمٕم٘مؾ قمغم أن هذا اًمٌم  ُمٗمضٍ واًمتج

 -إؾم٤ٌمبهل ُمنموقًم٤م ومٝمذا اًم٥ًٌم ُمنموع، هذه 

 , اًمير اًمٗمال,أن اًمٓمري٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م هل اًمتل متٜمع اًمٌم   ,ُمثاًل ,قمرومٜم٤م سمدًمٞمؾ اًمتجرسم٦م  ٟمحـ

ومٜمٗمٕمؾ هذه اًمٓمري٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م، قمٚمٛمٜم٤م سمٓمري٘م٦م دم٤مرب إُمؿ واًمِمٕمقب أن هزيٛم٦م هذا اًمٕمدو ُم٤م شمٙمقن إٓ 

ٗمض إمم اعم٥ًٌم اًمٜمًتٕمٛمؾ هذا وم ,وسم٥ًٌم اًمتٙمتٞمؽ اًمٗمال  وٟمحقه٤م، طمرب اًمٕمّم٤مسم٤مت,اذه اًمٓمري٘م٦م 

 الدف واعم٘مّمقد- ذًمؽ

ًٓ قمٚمٞمف سمدًمٞمؾ اًمنمع اًم٥ًٌم ًٓ قمٚمٞمف سمدًمٞمؾ اًمتجرسم٦م واًمٕم٘مؾ وإُم٤م أن  ،إُم٤م أن يٙمقن ُمدًمق يٙمقن ُمدًمق

 واحلس، ولذا أي٤مت شمدل واًمنمع يٕمتؼم ذًمؽ-

نرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ وهذا ٓ هٜم٤م سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل سمٕمد إظمذ إؾم٤ٌمب، شم٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب و ومٜمٌدأ

( سمٛمٕمٜمك واـمٚم٥م اؾمتٕمـ( يٕمٜمل شمقيمؾ قمٚمٞمف، )واؾمتٕمـ سم٤مهلل) سمؾ ٓ سمد ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل  ؛يٙمٗمٞمؽ

ُمٜمف، اجْل٠م إًمٞمف واـمٚم٥م  قناًمٕمقن ُمٜمف، دًٓم٦م إًمػ واًمًلم واًمت٤م  هذه دًٓم٦م اًمٓمٚم٥م، يٕمٜمل اـمٚم٥م اًمٕم

أُمرك وسم٢مٟمج٤مطمؽ وإومالطمؽ ومال  وإن مل ُيِٕمٜمؽ ومل ي٠مذن سمتٍميػ ،وم٢مٟمف هق اًمذي يٕمٞمٜمؽ وم٘مط ؛اًمٕمقن ُمٜمف

 -[66هقد: ] ژ یی ىئ ىئ ىئ ژ ، [٧24مل قمٛمران: ] ژ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ ژ ،شمٜمجح

ٌ ف إذن ـ سم٤مهللواؾمتٕم) ، واًمتقيمؾ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل قمغم وضمقب  ,سم٤مٕؾم٤ٌمبسمٕمد إُمر سم٤مٕظمذ ,( ومٜم

 قمغم اهلل، شمًتٕمـ سم٤مهلل وشمتقيمؾ قمٚمٞمف-

ٚمف ذم أُمرك، أن شُمقيِمؾ أُمرك إًمٞمف، وهذا اًمتقيمؾ ي٘متض أنؽ أن٧م يم  أن شمقَ  ُمٕمٜم٤مه قمغم اهلل  واًمتقيمؾ

شمقيمؾ إًمٞمف أُمقرك؟ ٓ سمد ُمـ اًمث٘م٦م وطمًـ هؾ ومٞمف!  شمثؼ ومٞمف، يٕمٜمل أن٧م يمٞمػ شمقيمؾ أُمقرك ٕطمد ٓ شمثؼ

 هٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم نّمؾ ُمـ أجـ؟ نّمؾ ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مهلل  اًمٔمـ، هذه اًمث٘م٦م وطمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل 
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 وقمٔمٛمتف- سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف، اعمٕمروم٦م سمجامًمف ويمامًمف وضمالًمف  اعمٕمروم٦م سم٤مهلل 

سم٤مهلل، ٟمٕمرف رمحتف وأنف أرطمؿ سمٜم٤م ُمـ أنٗمًٜم٤م هل اًمتل دمٕمٚمٜم٤م ٟمثؼ  وُمٕمرومتٜم٤م سم٤مهلل  هلل  شمقطمٞمدٟم٤م

ٟمٕمرف أن اهلل سمٜم٤م رطمٞمؿ، وأنف سمٜم٤م ًمٓمٞمػ يٚمٓمػ سمٜم٤م، وأنف  قمٜمدُم٤م ،طمؿ سمٜم٤م ُمـ أُمٝم٤مشمٜم٤م اًمالئل وًمدٟمٜم٤موأنف أر

اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ر  وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم أُمره وهق اًمٕمزيز اًمذي ٓ  ٤مودود يمريؿ وه٤مب وأنف رزا. وأنف أجًْم 

وهق اًمذي ٓ يٕمزب قمٜمف ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًاموات وٓ ذم  ،هر ومق. قم٤ٌمدهيٛمتٜمع ُمٜمف ر ، وهق اًم٘م٤م

، إرض، ويٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور، يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك، وهٙمذا ٟمٕمرف صٗم٤مت اهلل 

 ،واًمذي ٓ شم٠مظمذه ؾمٜم٦م وٓ ٟمقم، وٓ يٖمٗمؾ وٓ يٜمًك ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ٟمٗمس سمام يم٧ًٌم ٞمقموأنف احلل اًم٘م

  -واًمذي ٓ يٕمجزه ر

ه احلًٜمك قمٜمدُم٤م ٟمٕمرومٝم٤م وٟمحّمٞمٝم٤م وٟمٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٟم٘مػ قمٜمده٤م وٟمتدسمره٤م ؤوأؾمام صٗم٤مت اهلل 

اًمث٘م٦م سم٘مدرشمف وىمقشمف وسمرمحتف وًمٓمٗمف وإطم٤ًمٟمف، واًمث٘م٦م سم٠منف ٓ يٕمجزه ر   ؛نّمؾ قمٜمدٟم٤م اًمث٘م٦م سم٤مهلل 

 ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژذم أُمقرك شمتقيمؾ قمٚمٞمف،  تقيمٚمفوم ؛,يمام ذيمرٟم٤م,ف أرطمؿ سمٜم٤م ُمـ أنٗمًٜم٤م وأن

ض إًمٞمف أُمقرك [اعمزُمؾ] ژ ڑ ژ ؾ إًمٞمف أُمرك وؿم٠منؽ وومق  وىمؾ: طمًٌل اهلل  ،اختذه ويمٞماًل ًمؽ، ويم 

ٌ ف قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م واًمتقيمؾ اًمذي هق اًمتقطمٞمد سمٕمد إُمر سم٤مٕظمذ  ؛اًمقيمٞمؾ، ٟمِْٕمَؿ اهلل ويمٞماًل ًمٜم٤م وٟمٕمؿ ومٝمذا ٟم

 -شاًمًٛمح٤م »أو  شح٦ماحلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛم»سم٤مٕؾم٤ٌمب؛ ولذا شمقصػ ذيٕمتٜم٤م وديٜمٜم٤م سم٠مهن٤م 

ٝمل أيمٛمؾ إدي٤من ذم اًمتقطمٞمد، وم د؛يٕمٜمل يم٤مُمٚم٦م ذم اًمتقطمٞم شطمٜمٞمٗمٞم٦م ذم اًمتقطمٞمد»ىم٤مل اًمٕمٚمام : ؛ احلٜمٞمٗمٞم٦م

صحٞمح أن آٟمٌٞم٤م  يمٚمٝمؿ ضم٤مؤوا سم٤مًمتقطمٞمد سمديـ واطمد وهق قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وًمٙمـ ديٜمٜم٤م 

ُم٤ٌمطم٦م طُمرُم٧م ذم  سم٘م٦ميم٤مٟم٧م ذم إدي٤من اًم٤ًمطمتك ذم اًمتقطمٞمد هق أيمٛمؾ ُمـ إدي٤من اًم٤ًمسم٘م٦م، هٜم٤مك أؿمٞم٤م  

، وأؿمٞم٤م  ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ يم٤مًمًجقد شُم٤م ؿم٤م  اهلل وؿمئ٧م»ُمثاًل:  ؿديٜمٜم٤م زي٤مدة ذم ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد، يم٘مقل

وؾمد ُمٜم٤مومذ اًمنمك وذرائع اًمنمك وهمػمه٤م؛  ,يمام ىم٤مل اًمٕمٚمام ,وهمػمه؛ مح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد  ًمٖمػم اهلل 

 -ذم ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ؛ذم اًمتقطمٞمد تكهل أيمٛمؾ طم ٕن هذا اًمديـ إذن وهذه اًمنميٕم٦م

اًمٌٕمد قمـ اًمتٙمٚمػ، واًمٌٕمد قمـ وومٞمٝم٤م اًمٞمن، أن سمٛمٕمٜمك  شؾمٛمح٤م »أو  شؾمٛمح٦م»وذم اًمنميٕم٦م ذيٕم٦م 

ىمٕمٞم٦م، و، اًمّمٕمقسم٦م واًمتٕمًػم  ومٞمٝم٤م اًمٌٕمد قمـ اًمتٙمٚمػ اًمذي هق اًمًامطم٦م-وومٞمٝم٤م اًمقا

هُنٞمٜم٤م قمـ » ،]ص[ ژ ٹ         ٹ   ٹ  ٿ    ٿ ژود اًمتٙمٚمػ ذم إصؾ يٕمٜمل ُم٤م ومٞمٝم٤م شمٙمٚمػ  اًمًامطم٦م

 -(1)ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر  فىم٤مًم شاًمتٙمٚمػ

                                      
 (-١221صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٌ ف قمغم إُمريـ وم٢مذن ٟملم هذا اًمٌم   :ٟم اًمنميٕم٦م واًمتقطمٞمد، اًمنميٕم٦م إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب واًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مقا

ُمٗمض إمم هذا اًمٌم ، ًمٙمل شمٜمجح ذم اًمٌم  اًمٗمال  ٓزم شمٕمٛمؾ يمذا ويمذا، هذه اًمٓمري٘م٦م ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٦م ٓ سمد 

ُمـ هذه إؾم٤ٌمب ُمٗمْمٞم٦م إمم  ا ٤م، يًتقي ذم هذا اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، طمتك اًمٙم٤مومر يٕمرف أن يمثػمً أن شمٗمٕمٚمٝم

 ٜم٤موه٤م ٟمٌٝم ،ُمـ هذه اًمنميٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦مًمٜم٤م  زيد قمٚمٞمٝمؿ سمام قمٚمٛمف اهلل أهؾ اعيامن ٟمٟمحـ وهذه اعم٘م٤مصد، 

 ذم إؾم٤ٌمب واعم٤ًٌٌمت- دٓئؾقمٚمٞمف ُمـ 

 (-غم ُم٤م يٜمٗمٕمؽاطمرص قم) :اًمٌم  إول، إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ومٝمذا

 -واًمتقيمؾ قمٚمٞمف هق اًمتقطمٞمد ( آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل واؾمتٕمـ سم٤مهللىم٤مل: ) صمؿ

ُمٕمٜمك اًمٙمٞمس  ,هٜم٤م ود,( اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمجز، اًمٕمجز ود اًمَٙمْٞمس ذم اًمٚمٖم٦م وٓ شمٕمجزسمٕمده٤م ىم٤مل: )

؛ اًمَٙمْٞمس هذا( اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ( وذم )اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػُمذيمقر ذم اًم٘مقي، )

 -َٞم٤مؾَم٦ماًمٙمِ 

هق اًمذي ٓ يٕمرف يمٞمػ يٍمف و٤مًمٕم٤مضمز هق اًمْمٕمٞمػ، وم: هق اًمذي ٓ ي٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، اًمٕم٤مضمز

أُمقره وٓ يدسمر ؿم٠منف، ٓ  رص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف ٓ ُمـ ظمػم اًمدٟمٞم٤م وٓ ُمـ ظمػم أظمرة هذا قم٤مضمز، هذا 

 -ْجز يٚمقم اهلل قمٚمٞمف وي١ماظمذ قمٚمٞمفقمَ 

 إـمالىملم:أو  لم،سمٛمٕمٜمٞمٞمٓمٚمؼ اًمٕمجز سم٤مقمت٤ٌمريلم أو وم ؛ٕن اًمٕمجز قمجزان

ٓ يٙمٚمػ اًمٕمٌد إٓ ُم٤م  ٤مهلل وم ؛اًمٕمجز اًمذي هق ود اًم٘مدرة، واًم٘مدرة ـمًٌٕم٤م هل ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ ,

؟ اًمذي ذط يمؾ شمٙمٚمٞمػ ذم اًمديـ هق اًم٘مدرة  [264اًمٌ٘مرة: ] ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژ ؛يًتٓمٞمٕمف

ػ اًمذي مل ؾم٘مط قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞم أي أنفهمػم ُُمٙمٚم ػ،  ذاوه ا ًمٞمس قمٜمده اًم٘مدرة ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ يًٛمك قم٤مضمزً 

ٝمذا وم، هذا قم٤مضمز ًمٙمـ هذا ًمٞمس ُم٘مّمقًدا هٜم٤م، قمٜمف ً٘مطاعمر  يمل ي٘مدر قمٚمٞمف اًمذي تٙمٚمٞمػ اًم؟ ي٘مدر قمٚمٞمف

ًً  ؛جز أن٧م ٓ إرادة ًمؽ ومٞمفٓ ي١ماظمذ اهلل قمٚمٞمف، هذا قم  أو ٟم٤مئاًم  ٤ميم٤مًمٕم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمّمالة يّمكم ضم٤مًم

 ،ٕم٤مضمز قمـ احل٩م ٓ جي٥م قمٚمٞمفاًمُمٕمذور، وومٝمذا  ف؛وهٙمذا، اًمٕم٤مضمز قمـ اجلٝم٤مد ٓ يًتٓمٞمٕم ٤مُمْمٓمجٕمً 

ٕم٤مضمز قمـ أي شمٙمٚمٞمػ يً٘مط قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ اًمذي يٕمجز قمٜمف؛ ٕنف ٓ واًمٕم٤مضمز قمـ اًمّمٞم٤مم، اًموهٙمذا 

 هذا قمجز مظمر ٓ يٚمقم اهلل قمٚمٞمف، ٓ ًمقم ومٞمف- ، ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژي٘مدر، ظمالص 

٥م اعٟمُمِ  ٜمف هٜم٤م هق قمجزٌ قم ُيٜمٝمكًمٙمـ اًمٕمجز اًمذي  , ًْ ٘مدر أن يولذا ًمِٞمؿ ومٞمف ٕنف قمجز  ٤ًمن؛ـ يَم

ٌؽ وُمـ وٕمجز ُمٜمؽ أن٧م اًمٝمذا وم ؛قمـ ٟمٗمًؽ فزيٚميًتٓمٞمع أن يوتداريمف سم٤مٕظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًم٘مقة، ي ًْ ُِمـ يَم

 -ّمح أن يتقضمف إًمٞمف اًمتٙمٚمٞمػوم --ومٕمٚمؽ ومٜمُٝمٞم٧َم قمٜمف
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 قمدم اًم٘مقة،وقمدم احلرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ، و( ُمٕمٜمك اًمٕمجز هٜم٤م قمدم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، زوٓ شمٕمجِ )

آؾمتٙم٤مٟم٦م واًمْمٕمػ، إذن اعم١مُمـ هق اًمٙمٞم س اًمَٗمٓمِـ اًمذي ي٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب و ًـ اًمتدسمػم ذم أُمره أي 

سم٤مٕؾم٤ٌمب،  إظمذيؽمك واًمدٟمٞمقي وإظمروي ويٙمقن ىمقًي٤م، واًمٕم٤مضمز هق اًمذي يؽمك هذه إؿمٞم٤م ، 

ْمٕمٞمػ وٕمًٗم٤م اًمُمٗمرط ذم إؾم٤ٌمب، اًمذي ٓ  رص قمغم اًمٜمٗمع اًمدٟمٞمقي وإظمروي، هق ٝمق ومط، ر  ٗمَ يُ 

 أؾم٤ٌمب اًم٘مقة-وذًمؽ سمؽميمف ُمالًُم٤م ومٞمف، 

يٕمٜمل ظمّمامن  ,ىم٣م سملم رضمٚملم اظمتّمام  ( ذم ؾمٜمـ أيب داوود وهمػمه أن اًمٜمٌل وٓ شمٕمجز)

 ,اًمث٤م  ,ومقمم  اًمذي ىُمِض قمٚمٞمف  ,يٕمٜمل أقمٓم٤مه احلؼ,وم٘م٣م ٕطمدمه٤م قمغم أظمر  ,اظمتّمام قمٜمده

،  هوم٘م٤مل ًمف: شمٕم٤مل أو ىم٤مل: ردو ٤مه اًمٜمٌل وهق ي٘مقل: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، ومدقم ،اٟمٍمف قَمكَمْ

 (ُم٤م ىمٚم٧َم؟ومٜم٤مدوه وىم٤مل: )

 : ىمٚم٧ُم: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-ىم٤مل

احلدي٨م هق ُمٕمٜمك واًمٙمٞمس هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمَٗمٓم٤مٟم٦م واحلرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ،  (سٞمْ قمٚمٞمؽ سم٤مًمٙمَ : )ىم٤مل

وم٢مذا ) ق ُمٕمٜمك اًم٘مقة أجًْم٤موه (اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز)اًمذي ورد هٜم٤م طمديثٜم٤م هذا 

 (- همٚمٌؽ أُمر وم٘مؾ: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

ذم ؾمٜمده َُم٘م٤مل، ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه شمِمٝمد ًمف إطم٤مدي٨م إظمرى ويِمٝمد  شؾمٜمـ أيب داوود»احلدي٨م ذم  هذا

ًمف يمثػم ُمـ اًمدٓئؾ، وسمٕمض اًمٕمٚمام  صححف أجًْم٤م ُمع هذا
(1)

- 

ؽ ٠مفمٝمر سمٞمٜم٤مشمؽ ودٓئٚمومُمٕمؽ  ( يٕمٜمل اطمرص قمغم ُمٜمٗمٕمتؽ إذا يم٤من احلؼقمٚمٞمؽ سم٤مًمٙمٞمسىم٤مل: )

ذم نّمٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمدٟمٞمقي٦م وذم أظمذ احلؼ  ؽ ومرـم٧موطُمججؽ واطمرص قمغم أظمذ طم٘مؽ، ًمٙمٜم

قمٚمٞمؽ سم٤مًمٙمٞمس وم٢مذا همٚمٌؽ أُمر وم٘مؾ: وإظمروي٦م صمؿ شم٘مقل: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ!! ُم٤م هذا حمٚمٝم٤م، )

واًمتٗمقيض  ٚمجق  إمم اهلل ( سمٕمد ذًمؽ هٜم٤مك حمٚمٝم٤م، ظمالص مل يٕمد ًمديؽ إٓ اًمطمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

 إًمٞمف وم٘مط، هذه ُمٕمٜمك طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ: أي اهلل يم٤مذم  وىمد ومقو٧ُم إًمٞمف أُمري وؿم٠م -

 يٕمٜمل ُمـ اًمٌال  واعمّمٞم٦ٌم (اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز، وإن أص٤مسمؽ ر ) إذن

 (-ن يمذا ويمذاٙم٤مًمومٕمٚم٧ُم يمذا ويمذا : )ذم رواي٦م أظمرىضم٤م  و (ومال شم٘مؾ ًمق أ  ومٕمٚم٧ُم )

 (ًمقهذه )( ًمق أ  ومٕمٚم٧م يمذا ًمٙم٤من يمذا ويمذا( اذا اًم٘مٞمد، يٕمٜمل ٓ شم٘مؾ: )ًمقومٞمف اًمٜمٝمل قمـ ىمقل ) هذا

 ٟمقع ُمـ آقمؽماض قمغم ىمدر اهلل  ؛ ومٝمقاًمتل شمٗمٞمد آقمؽماض قمغم اًم٘مدر أو اًمتًخط قمغم اًم٘مدر

                                      
 ( ووٕمٗمف إرٟم١موط، ومل أضمد ُمـ صححف-21261ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد ) (،142١ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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سم٤معـمال. ولذا ضم٤م  اؾمتٕمامل ٜمٝم٤م ًمٞمس ُمٜمٝمًٞم٤م قم (ًمق)اًمتل هُنل قمٜمٝم٤م؛ ٕن  (ًمق)وىمْم٤مئف واًمتًخط، هذه 

 ذم اًم٘مرمن وذم اًمًٜم٦م يمثػًما- (ًمق)

ب ذم صحٞمحف  ٝم٤م اًمٕمٚمام ،تٕمٛمٚمٝم٤م ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ووٕماؾم  اًمٜمٌل سم٤مب ُم٤م »واًمٌخ٤مري أجًْم٤م سمق 

شجيقز ُمـ اًمٚم ق
(1)

سم٤مب ُم٤م ضم٤م  ذم » :أجًْم٤م شاًمتقطمٞمد»ذم يمت٤مب  شحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب»اًمِمٞمخ قم٘مد ، و

شاًمٚم ق
(2)

 ،يٗمٞمد اًمتٛمٜمل أو يٗمٞمد ُم٤م ي٘م٤مرسمف ٕمٜم٤مها قمٚمٞمٝم٤م إًمػ واًمالم؛ ٕهنؿ ضمٕمٚمقا هذا احلرف سمٛمأدظَمٚمق 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك  --اُمتٜمع ضمقاا٤م ُٓمتٜم٤مع ذـمٝم٤م ؛ي٘مقًمقن ذم اًمٜمحقيمام ش ُٓمتٜم٤معاُمتٜم٤مع »هل طمرف و

 هذا أرؿمد إمم ا(ًمق أ  ومٕمٚم٧م يمذا ًمٙم٤من يمذا ويمذ: )ًم٘مدر واًمتًخط قمٚمٞمف ومٝمل هٜمققم٦مآقمؽماض قمغم ا

شمٗمتح اًمتذيٞمؾ إظمػم قمغم أهن٤م هنل يمراه٦م؛ ٕنف ىم٤مل: ) ااذ ًمقا ( واؾمتدوم٢من ًمق شمٗمتح قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤منسم٘مقًمف: )

( أهن٤م شم١مدي سمؽ أهي٤م اعٟم٤ًمن اعم١مُمـ إمم اًمقؾمقؾم٦م، ومٝمل شمٗمتح ًمٚمِمٞمٓم٤من سم٤مسًم٤م يمٌػًما قمٚمٞمؽ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من

وىمدره وشمتًخط    اهلل يدظمؾ ُمٜمف إًمٞمؽ وإمم ىمٚمٌؽ ومٞمقؾمقس إًمٞمؽ ومٞمجٕمٚمؽ يٕمٜمل شمِمؽ ذم ىمْم٤م

 !- ويٗمًد طمًـ فمٜمؽ سم٤مهلل ،وشمتٝمؿ رسمؽ قمغم ىمًٛم٦م اهلل  تًخطقمٚمٞمف، وشم

                                      

ـَ اًمٚم قْ »: ىم٤مل اًمٌخ٤مري  (٧) صمؿ ذيمر ذم اًم٤ٌمب صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م اؾمتٕمٛمٚم٧م  ش[6١هقد: ] ژ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ ژ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: سَم٤مُب َُم٤م جَيُقُز ُِم

ـَ  :َٞم٤مٌض ىَم٤مَل قمِ »: ش226. ٧1اًمٗمتح: »ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م )ًمق(، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم  ٤ٌَمِب ُِم ٌَُخ٤مِري  َوِه ٤م َذيَمَرُه ذِم اًْم ـْ شَمْرَو٦َِم اًْم ِذي ُيْٗمَٝمُؿ ُِم اًم 

هِ  ٤ٌَمِل ِه ٤م وَمَٕمَٚمُف ًمُِقضُمقِد هَمػْمِ َٓ ومِٞماَم َيُٙمقُن ًماِِلؾْمتِْ٘م طََم٤مِدي٨ِم َأن ُف جَيُقُز اؾْمتِْٕماَمُل ًَمْق َوًَمْق ْٕ ـْ سَم٤مِب ًَمْق ًمَِٙمْقٟمِِف مَلْ  ،ا ٓ  َُم٤م ُهَق َوُهَق ُِم ٤ٌَمِب إِ َيْدظُمْؾ ذِم اًْم

٤ٌَملِ  ـٌ  ،ًماِِلؾْمتِْ٘م ٤مسمِِؼ  ؛َوَُم٤م ُهَق طَمؼ  َصِحٞمٌح ُُمَتٞمَ٘م   ً اٌض قَمغَم اًْمَٖمْٞم٥ِم َواًْمَ٘مَدِر اًم ٤ميِض َواعْمُٜمَْ٘مِض َأْو َُم٤م ومِٞمِف اقْمؽِمَ َواًمٜم ْٝمُل إِٟم اَم ُهَق  :ىَم٤مَل  ،سمِِخاَلِف اْحَ

ٌُْف َُم٤م َأَص٤مسَمُف ىَمْٓمًٕم٤مطَمْٞم٨ُم ىَم٤مًَمُف ُُمْٕمَتِ٘مًدا ذَ  َ َأَراَد َذًمَِؽ  ؛ًمَِؽ طَمْتاًم َوَأن ُف ًَمْق وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ مَلْ ُيِّم َٓ َأن  اَّلل   شَمَٕم٤ممَم َوَأن ُف ًَمْق
ِ
ـْ َرد  َذًمَِؽ إمَِم َُمِِمٞمَئ٦ِم اَّلل  ٤م َُم وَم٠َمُم 

ـْ َهَذا ِذي قِمٜمِْدي ذِم َُمْٕمٜمَك : ىَم٤مَل  -َُم٤م َوىَمَع وَمَٚمْٞمَس ُِم وَم٢ِمن  ًَمْق ) :َوَيُدلُّ قَمَٚمْٞمِف ىَمْقًُمفُ  ،احْلَِدي٨ِم َأن  اًمٜم ْٝمَل قَمغَم فَم٤مِهِرِه َوقُمُٛمقُِمِف ًَمِٙمٜم ُف هَنُْل شَمٜمِْزيفٍ َواًم 

ْٞمَٓم٤منِ  ْٞمَٓم٤منُ  (شَمْٗمَتُح قَمَٛمَؾ اًمِم  ٌَُف اًمٜم   -َأْي ُيْٚمِ٘مل ذِم اًْمَ٘مْٚم٥ِم ُُمَٕم٤مَرَو٦َم اًْمَ٘مَدِر وَمُٞمَقؾْمِقُس سمِِف اًمِم  ٤ميِض  :َقِويُّ سم٠َِمن فُ َوشَمَٕم٘م  ـَ اؾْمتِْٕماَمِل ًَمْق ذِم اْحَ ضَم٤مَ  ُِم

ـْ َأُْمِري َُم٤م اؾْمتَ  ٌَْٚم٧ُم ُِم َٓ وَم٤مئَِدَة ومِٞمفِ  ن  أْدسَمْرُت َُم٤م أهدي٧م وَم٤مًمٔم ٤مِهر ُِمْثَؾ ىَمْقًمِِف ًَمِق اؾْمَتْ٘م ًٗم٤م قَمغَم  ،اًمٜم ْٝمل قَمـ إـِْماَلُ. َذًمَِؽ ومِٞماَم  ـْ ىَم٤مًَمُف شَم٠َمؾمُّ ٤م َُم َوَأُم 

ـْ ـَم٤مقَم٦م اهلل َأو َُم٤م ُهَق ُُمَتَٕمذر قَمَٚمٞمِْف ُِمٜمُْف َوَٟمْحُق َهَذا وَماَل سَم٠ْمَس َُم٤م  طََم٤مِدي٨ِم  ،وَم٤مَت ُِم ْٕ ؾْمتِْٕماَمِل اعْمَْقضُمقِد ذِم ا ِٓ َوىَم٤مَل - سمِِف َوقَمَٚمٞمِْف ُ َْٛمُؾ َأيْمَثُر ا

ِذي َأظْمَرضَمفُ  :اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ ذِم اعْمُْٗمِٝمؿِ  ـَ احْلَِدي٨ِم اًم  ُد ُِم رَ  اعْمَُرا َى سماَِم ىَمد   َواًمر 
ِ
َُْمِر اَّلل 

ِٕ ٚمِٞمُؿ  ًْ ُ سَمْٕمَد ُوىُمقِع اعْمَْ٘مُدوِر اًمت  ٌؿ َأن  اًم ِذي َيَتَٕملم 
ٚمِ ًْ  ،ُُم

٤م وَم٤مَت  َ
ِ
ًْمتَِٗم٤مِت ح ِٓ ـْ ا قْمَراُض قَم ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل  ؛َواْعِ ُف إِذا ومٙمر ومِٞماَم وَم٤مشَمُف ُِم ْٞمَٓم٤مِن وَماَل  (َن يَمَذاًَمْق َأ   وَمَٕمْٚم٧ُم يَمَذا ًَمَٙم٤م) :وَم٢ِمٟم  ضَم٤مَ شْمُف َوؾَم٤مِوُس اًمِم 

نِ  ا ُل سمِِف طَمت ك ُيْٗمِضَ إمَِم اخْلُْنَ َ٘م٤مِديرِ  ؛شَمَزا ِؿ اًمت ْدسمػِِم ؾَم٤مسمَِؼ اعْمَ ٤ٌَمسمِفِ  ،وَمٞمَُٕم٤مِرَض سمَِتَقهُّ ـْ شَمَٕم٤مـمِل َأؾْم ْٞمَٓم٤مِن اعْمَٜمِْٝملُّ قَم  :سمَِ٘مْقًمِفِ  ؛َوَهَذا ُهَق قَمَٛمُؾ اًمِم 

ْٞمَٓم٤منِ  وَماَل شَمُ٘مْؾ ) ِلُّ  (ًَمْق وَم٢ِمن  ًَمْق شَمْٗمَتُح قَمَٛمَؾ اًمِم  ُد شَمْرَك اًمٜمُّْٓمِؼ سمَِٚمْق ُُمْٓمَٚمً٘م٤م إِْذ ىَمْد َٟمَٓمَؼ اًمٜمٌ  ِة َأطَم٤مِدي٨َم  َوًَمْٞمَس اعْمَُرا ؾ  اًمٜم ْٝمِل  ،ِا٤َم ذِم قِمد  ـ  حَمَ َوًَمِٙم

ـْ إـِْماَلىِمَٝم٤م إِٟم اَم ُهَق ومِٞماَم إَِذا ُأـْمٚمَِ٘م٧ْم ُُمَٕم٤مِرَو  ٤مٟمَِع ًَمِق اْرشَمَٗمَع ًَمَقىَمَع ظِماَلُف اعْمَْ٘مُدورِ قَم ٤مٟمِِع قَمغَم  ،٦ًم ًمِْٚمَ٘مَدِر َُمَع اقْمتَِ٘م٤مِد َأن  َذًمَِؽ اْحَ َٓ َُم٤م إَِذا َأظْمؼَمَ سم٤ِمْحَ

ٌَؾِ  َتْ٘م ًْ ُ َدٌة ذِم اعْم
ِز إـِْماَل  ؛ضِمَٝم٦ِم َأْن َيَتَٕمٚم َؼ سمِِف وَم٤مئِ َتَٚمُػ ذِم ضَمَقا َٓ خُيْ َٓ َُم٤م ُيْٗمِض إمَِم َنِْريؿٍ  ،ىِمفِ وَم٢ِمن  ُِمْثَؾ َهَذا  ْٞمَٓم٤مِن َو  -شَوًَمْٞمَس ومِٞمِف وَمْتٌح ًمَِٕمَٛمِؾ اًمِم 

 (-64١اٟمٔمر: ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد )ص  (2)
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واًمٕم٤مضمز هق اًمذي ي٘مقل: ًمق، دائاًم ي٘مقل: ًمق أ  وًمق أ ، وُيتٌع ٟمٗمًف هقاه٤م، ًمٙمـ اًم٘مقي اًمَٙمٞم س 

سمف سمٕمد أن ي٠مظمذ هق اًمَٗمٓمِـ احلريص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف هق اًمذي يٗمٕمؾ إؿمٞم٤م  وم٢مذا أص٤مسمف ر  مل يٙمـ ذم طم٤ًم

ر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ،  قيمؾويت سم٤مٕؾم٤ٌمب ويًتٕملم سم٤مهلل  قمٚمٞمف، قمٜمدُم٤م يّمٞمٌف ر  هٜم٤م ي٘مقل: ىمد 

ذم ُمـ  قوٕمٝم٤م، هٜم٤م اًمتٗمقيض، ظمالص ُم٤م قم٤مدوي٘مقل: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، هذه اًمٙمٚمٛم٦م هذا ُم

 !٧م إؾم٤ٌمباٟمتٝمر ، إؾم٤ٌمب 

وًمٙمـ ًمٞمس ذـًم٤م أنؽ أن٧م شمٜمجح! ىمد شمٗمِمؾ  ،ٚمٞمٝم٤م أظمذٟم٤م ا٤ماًمتل أُمَرٟم٤م اهلل ا٤م أو دًمٜم٤م قم إؾم٤ٌمب

ُمّمٞم٦ٌم أو شمّمٞمٌؽ ؿمدة أو ُمِم٘م٦م،  ومٞمّمٞمٌؽ ُمثاًل ر  ُمـ ىمدر اهلل  ؛سمٕمقاُمؾ يمثػمة ي٘مدره٤م اهلل 

ر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ، ومٗمٞمف أجش؟  اعيامن سم٤مًم٘مْم٤م  واًم٘مدر واًمتٗمقيض إمم  ومٞمفومِمؾ، اٟمٙم٤ًمر، ومت٘مقل: ىمد 

ًٓ ٟمٚمج٠م إًمٞمف مظمرً واًمٚمجق  إًمٞمف يمام اهلل  ،  جل٠من٤م إًمٞمف أو  -ؾمٌح٤مٟمف ا

وم٤مشمٜم٤م إُمر اًمدٟمٞمقي ُمثاًل أو أص٤مسمتٜم٤م ُمّمٞم٦ٌم ومٕمغم إىمؾ ٓ يْمٞمع ُمٜم٤م إيامٟمٜم٤م، وقمغم إىمؾ ٓ ُٟمٙمَن  وم٢مذا

،  [٧٧اًمتٖم٤مسمـ: ] ژ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ: وٟمًٚمؿ سم٘مْم٤مئف وىمدره وىم٤مل اهلل  ذم إيامٟمٜم٤م ومٜمٚمج٠م إمم اهلل 

ر اهلل وُم٤م ؿم٤م  صدر ا وينمح اهلل  ًمٕمٌد اعم١مُمـ ويٗمتح قمٚمٞمف وُيٖمٚمؼ قمٚمٞمف أبقاب اًمِمٞمٓم٤من ومٞم٘مقل: ىمد 

ومٕمؾ، وي٘مقل: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م يمٚمٛم٦م شمٗمقيض ويمٚمٛم٦م إيامن 

ذم ُمقوٕمٝم٤م يِمٕمر سمتٚمؽ اعم١مُمـ إذا مل ي٘مٚمٝم٤م  ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمًدا ومٞمٝم٤م ُمٕم٤منٍ سم٤مًم٘مْم٤م  واًم٘مدر، و

 -ال ؿمؽسم  اعمٕم٤م

ىم٤مل:  أهؿ اعمٕم٤م  ذم هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمٕمٔمٞمؿ وٟمٕمٞمد ىمرا شمف ُمرة أظمرى، قمـ أيب هريرة  هذه

اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػٌم وَأطَم٥مُّ إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ، وذم يمٍؾ ظمػم، اطمرص قمغم : )ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٕمٚم٧ُم يمذا ًمٙم٤من يمذا ويمذا، وًمٙمـ وم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ، واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز، وإن أص٤مسمؽ رٌ  ومال شم٘مؾ: ًمق أ 

ر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ، وم٢من ًَمقْ ىم  (-شمٗمتح قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من ؾ: ىمد 

ًٓ ومظمًرا  ،ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ وأىمقل  --واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أو

 ؾمقًمف حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملماهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ور غموص
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 يَباهجُنسٌِخُ ًَأحْكَبيُيي

 

مل  ؛وهاال ظم٤مصاا٦م اااذا اعمجٛمااقع ،: صمااالث وأرسمٕمااقن دىمٞم٘ماا٦م٤مُماادهت حماا٤مضة صااقشمٞم٦م ُمااـ ضماازئلم؛]

 [٧61١ذم قم٤مم  أخ٘مٞم٧م ،شُم١مؾم٦ًم اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالم»سم٤مًمتٕم٤مون ُمع  (1)شمؿ شمٗمريٖمٝم٤م ،ر ُمـ ىمٌؾاشُمٜمِم
 

 
 

هياده ]احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م وُماـ ؾماٞمئ٤مت أقمامًمٜما٤م، ُماـ 

اهلل وماااال ُمْماااؾ ًماااف وُماااـ يْماااٚمؾ وماااال هااا٤مدي ًماااف، وأؿماااٝمد أن ٓ إ  إٓ اهلل وطماااده ٓ ذياااؽ ًماااف، وأؿماااٝمد أن 

 حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأزواضمف وذريتف وُمـ اهتدى اديف إمم يقم اًمديـ-

 أُم٤م سمٕمد:

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 -ُمـ أطمٙم٤مم اذاوُم٤م يتٕمٚمؼ  شاًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م»وش اًمٌٞمٕم٦م»وش ٜمدي٦ماجل»ومٜمتٙمٚمؿ سم٢مذن اهلل قمـ ُم٤ًمئؾ ذم 

[وإصااؾ اًمااذي يٜمٌٖماال اًم٘مٞماا٤مم سمااف ذم ُمثااؾ هااذه اعمًاا٤مئؾ أن
(2)

اًمٙمٌااػم دائاااًم اًمّمااٖمػم، واًمٕماا٤ممل  ٝماا٤مومٞم يااريب 

ـ   أيماؼم ُماٜمٝمؿ وُماـ هاؿ اعمجا٤مل جيا٥م أن ُياؽمك ًمألُمارا  ُماـ ىمٌاؾ إُمارا  اًماذيـ  يريب اًمذي نتف وهٙمذا، وًمٙم

طمتاك ًماق قمٜمادك رأي  ؛وذًمؽ ًمٞمؽميمقا ُٕمرائٝمؿ اعمج٤مل وٓ يٕمؽموقا قمٚمٞمٝمؿ ،ٝمؿ وُمـ ىمٌؾ اجلٜمقدىمٌؾ رقمٞمت

أن هاااذا ظمٓمااا٠م ومتااا٠ميت شمٌٚماااغ وشم٘ماااقل اًمااارأي فمٝمااارًوا ضمٞماااًدا مهللا إٓ إن شمااارضمح ًماااديؽ وفمٝمااار قمٜمااادك  ٧م،وم٤مؾماااٙم

 :شم٘ماقلأن - واطماذر سمٕماد اٟمتٝما٤م  إُمار ,ذم وىم٧م اعمِمقرة يمام ىمٚمٜم٤م، أُم٤م سمٕمده٤م وماال,وشم٘مؽمح وشمٕمٓمل اعمِمقرة 

                                      
سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىمت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م  (٧)

 -سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙمرة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ 

 ٟمٔمرا ًمقصقل اعمح٤مضة ًمٜم٤م ُمٌتقرة ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م؛ وم٘مدأوٗمٜم٤م ل٤م ُم٤م سملم ]اًم٘مقؾملم اعمٕمٙمقوملم[ ًمٞمٙمتٛمؾ اًمًٞم٤م.، وًمُٞمٗمٝمؿ اعم٘مّمقد واعمراد- (2)
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 ؛٘مقًمااؽوهااؿ اعمٗمرـمااقن اًمااذيـ مل ي٠مظمااذوا سماعمٕمّمااقم، ٓ شم٘مٚمٝماا٤م أبااًدا، يم٠منااؽ أناا٧م اًمٗماا٤مًمح اًمِماا٤مـمر  ؛أناا٤م ىمٚماا٧م

وم٘ماااد شمااا١مدي سماااؽ إمم اًمٕمجااا٥م وإمم أُماااراض ىمٚمٌٞمااا٦م  ؛ُمزًمااا٦م ظمٓماااػمة ضماااًدا ًمٜمٗمًاااؽ وًم٘مٚمٌاااؽاًمٙمٚمٛمااا٦م ٕن هاااذه 

هٙماذا واًمٔماـ سما٠من لا٤م ظمٓمػمة ضمًدا، واًمٕمج٥م هق رؤي٦م اًمٜمٗمس واعقمج٤مب ا٤م وفمـ أهنا٤م أومْماؾ ُماـ اًمٖماػم و

أناا٤م  وىمااؾسمٜمٗمًااؽ وشمقاوااع  ، واهْمااؿ ٟمٗمًااؽ وأزرِ لااذاوم٤مٟمتٌااف  ؛طم٘مقىًماا٤م وأن لاا٤م ُمرشمٌاا٦م مل يقومٝماا٤م اخلٚمااؼ طم٘مٝماا٤م

 ٤م٠مظماذوا سماف ومٝماذا اضمتٝما٤مديمؿ ويما٤من ُماـ اعمٛمٙماـ أن يٙماقن ظمًٓماشمأُما٤م إن مل و ،أظماذشمؿ سماف ومجٞمادإن  ؛قمٜمدي رأي

ومٝماذه اٟمتٌٝماقا لا٤م،  ؛٘ماقل أنا٤م ىمٚما٧م وأنا٤م ىمٚما٧ماعٟمًا٤من وي أو صقاب وىمدر اهلل وُم٤م ؿما٤م  ومٕماؾ- ًمٙماـ ٓ يادقمل

وُمٗمًااادة أجًْمااا٤م ًمالضماااتامع  ًااافوهاااذه ُماااـ إظمٓمااا٤م  اًمتااال أطمٞم٤مًٟمااا٤م ي٘ماااع ومٞمٝمااا٤م سمٕماااض اًمٜمااا٤مس، وهااال ُمٗمًااادة ًمٜمٗم

 وُمٗمًدة ًمٚمٕمالىم٦م سملم اًمٜم٤مس وأُمرائٝمؿ-

ـ ٜـا ؽـٝخ   أسز اؿنـٛص:  ط ْٶـا ػـز   ؾيـٛ تعـزرت دٗـات اؽـاس ايكـضاص؟       نٝـ ٝـ أسٝا أَـرل َباؽـض    وٜأت

نـشا بـٌ اؾعـٌ نـشا، ٜٚضدـع ا٭َـرل       يٹـِ ؾعًـتٳ    :ٜٚأتٞ ا٭َرل ايعاّ ٜكٍٛ، شا، ثِ ٜشٖباؾعٌ ن :ٜكٍٛ

تؿعٌ نشا ٚنشا، ؾٝكٍٛ ي٘ ا٭َـرل ايعـاّ قـاٍ يـٞ سيـو، ؾٝكـٍٛ يـ٘ ٫، ٫        إٔ أَا قًت يو  :إباؽض ٜكٍٛ

 .ص. ٚنٌ ٚاسز ٜتناٜل َٓ٘ ٖٚٛ ٫ ٜزصٟ أٜٔ ٜشٖب َٚٔ ٜغُع.تؿعٌ ٚأْا عأنًُ٘ بعز سيو

- اجلٞمااقش قمٜماادهؿ إُماار -ي٘ماادم رأي إُمااػم اًمٙمٌااػمومٝمٜماا٤م  ؛طماا٤مٓت ىمٚمٞمٚماا٦م وًمٞمًاا٧م يمثااػمة هااذه ايؾــٝخ:

- اجلٞماااقش احلديثااا٦م ذم اًمااادول يٗمٕمٚماااقن ذًماااؽ واًماااذي أظماااذ -إظماااػم هاااق اًماااذي ُيٜمٗماااذ، هاااؿ طم٤مؾماااٛمٞمٜمٝم٤م هٙماااذا

اًمٕمًٙمري٦م ذم اجلٞمش يٕمارف ذًماؽ وم٤مًمتٜمٗمٞماذ ًمألُمار إظماػم قمٜمادهؿ- ًمٙماـ ٟمحاـ ٓ ٟمًاٚمؿ ااذا احلًاؿ ُم٤مئا٦م ذم 

 اح٤مئ٦م- 

ضم٤م  إُمػم اًمٙمٌػم اعمُٓم٤مع قمٚمٞمؽ أن شم٠مظمذ سمٙمالُمف، إذا ضم٤م  سمٕمده ُماثاًل إُماػم اًمثا٤م  وىما٤مل ًماؽ اومٕماؾ  إذا

- واًمٔما٤مهر واهلل أقمٚماؿ أن -يمام ىمٚم٧م ًمؽ أن٤م وأن٤م ؾم٠مطمؾ ُمِمٙمٚمتل ُمع إُمػم اًمٙمٌػم، ٓ سم٠مس أن شم٠مظماذ سم٘مقًماف

 وهذه طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م- ،قمٚمٞمؽ ـم٤مقمتف

يٕمٚماؿ أن إُماػم اًمٙمٌاػم أُمار ااذا اًمٌما  ُماـ اعمٗماؽمض أن يًاٚمؿ أصااًل، دُم٤م قمٜماإُمػم أظمر اًمّمٖمػم  أو

 ومحٞمٜمئذ ًمف ذًمؽ وهق سمٕمده٤م يراضمع إُمػم اًمٙمٌػم وهٙمذا- ؛إٓ إذا قمرف أنف ظمٓم٠م

ًُـأَٛص إٔ ٜغـُع ٜٚڀٝـع ٭َـرلٙ ٗ إغـا٥ٌ ا٫دتٗارٜـ١، يهـٔ        ي٫ بـز  سنـضا أْـ٘   طأسز اؿنٛص: 

ا٭َـــرل بُٝٓا ٜضاٖـــا غـــأي١ ادتٗارٜـــ١،إٔ ٖـــشٙ إيٝغـــت  ْؿغـــ٘ ٫ ٜـــض٣ ٖٗـــشا إـــأَٛص َـــاسا يـــٛ نـــإ 

٫عـتُضاص ٗ  ٖٚشا إـأَٛص ٜـض٣ إَهاْٝـ١ ا    ،ايكتاٍ فدٗار١ٜ قضص قارتٗا إٜكا ٖب إٔ ْاع١ڄ .ادتٗار١ٜ.

 ٚا٭َـرل ٜكـٍٛ َـج٬    ،ا أَٛاٍ ؾٝأتٞ إأَٛص ٜضٜز سًـٗا أٚ ٜكٛيٕٛ ي٘ َا عٓزْ ،َج٬ ايكتاٍ ست٢ يٛ ق٬ًٝ

ار أٚ خـدل٠  ؾٗٛ نُا ٜض٣ ٖشا إأَٛص إٔ سٌ نٌ إؾه٬ت َٔ أَٛاٍ ٚأؾض ;ٖٚٓا َؾه١ً ٖٓاى َؾه١ً

ٝـ   ؼتادـ٘  أٚ أٟ ؽ٤ٞ َج٬ ،عغهض١ٜ ٍ    ..١ٖـشٙ ايعًُ ٫ َـا بكـٞ فـاٍ يٮَـرل إٔ      :ؾٗٓـاى َـأَٛص ٜكـٛ

ٝٶبٌ ٚ ،٫ ٜضاٖا َغأي١ ادتٗار١ٜؾٗشا إأَٛص ٜكٍٛ ٖشٙ إغأي١ َغأي١ ادتٗار١ٜ،  ا هلل ٜض٣ ا٭َرل عاف

 صؾُاسا ْؿعٌ اٯٕ؟ ;ٚتاصنڄا يًٛادب 
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وأناف يا٠مُمر ،  ذم أُمارههلل وُمٗمارط  قما٤مصٍ ويارى أُماػمه  ى ومٕمٚماف ُماـ اًماديـ،ريا ٤من اجلٜماديإذا يما ايؾٝخ:

ٓ سماد أن  ؛ضماًدا وذم هم٤ميا٦م اًمتثٌا٧م ٤مٙماقن ُمتثًٌتايٞمجا٥م أن ومقماغم ظمٓمار، هذا اجلٜمادي ًمٙمـ ُيٓم٤مع؛ ومال -- سم٤معمٜمٙمر

 -وم٘مط فًمٞمس سمٛمجرد فمٜمأي ، اًمنميٕم٦م قمَم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ وظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م ىمد أن إُمػمهذه اعم٠ًمخ٦م ذم ٕمرف ي

هال ريٕم٦م أو جمٛماع قمٚمٞمٝما٤م أو اقمٛمقم اعم٤ًمئؾ ُيٕمرف أهن٤م ُم٤ًمئؾ ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمِما ؛يمؾ طم٤مل قمغمو

ًمٙماااـ إذا شمٌااالم أن  ،ٓ  تااا٤مج اعٟمًااا٤من أن يااادىمؼ يمثاااػًما قمٛماااقم اعمًااا٤مئؾ ُمٕمروومااا٦م، و ؛ُمًااا٤مئؾ ىم٤مسمٚمااا٦م ًمالضمتٝمااا٤مد

(ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمق. ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ) :، اًمنميٕم٦م ىم٤مًم٧م هذاومال ُيٓم٤مع٤معمٕمّمٞم٦م إُمػم ي٠مُمر سم
(1)

- 

وهاذا  تا٤مج ، شمٌلم ًمؽ أهن٤م ُمٕمّمٞم٦م ومال شمٓمٕمف ذم اعمٕمّمٞم٦م، ًمٙمـ ٓ سمد أن شمٕمارف أهنا٤م ُمٕمّماٞم٦م سم٤مًمٗمٕماؾ إذا

ًرا ،إمم شمثٌاااا٧م  وذم اعمقاوااااع اًمتاااال  ّمااااؾ ومٞمٝماااا٤م ادقماااا٤م ات نتاااا٤مج إمم شمثٌاااا٧م ؿمااااديد ضمااااًدا وٓ شمتخااااذ ومٞمٝماااا٤م ىماااارا

اًمٕم٘مااؾ واًمٜمٔماار واًم٘مٞماا٤مدات  أهااؾهيًٕما٤م، وسم٢مُمٙم٤مٟمااؽ ذم هااذه احل٤مًماا٦م ُمااثاًل أن شمرضمااع إمم أهاؾ اًمٕمٚمااؿ سمج٤مٟمٌااؽ و

وشم٠ًمخٝمؿ، شم٘مقل لؿ هؾ هذا ُمثاًل ه٤م ُيٓم٤مع ومٞمف إُمػم، إُمػم أُمرٟما٤م سمٙماذا ومٙمٞماػ شمارون؟ هاؾ هاذا ها٤م ُيٓما٤مع 

 ٤ًمئؾ-- ومًتجد اجلقاب وُنًؿ اعم-ومٞمف أو هق خم٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م واوح٦م

ُـّ  ًمٙمـ  ؛أن إُمػم قما٤مص ويماذا وؾماٜمخرج قمٚمٞماف اًمذي  ّمؾ قمٜمد سمٕمض اًمِم٤ٌمب أهنؿ يتنقمقن، وئم

ُمٜمٝماا٤م اجلٝمااؾ وأطمٞم٤مًٟماا٤م  ؛ومٝمااذا ُمااـ اجلٝمااؾ وُمااـ اًمٓمااٞمش وُمااـ اًمٗمًاا٤مد اًمااذي  ّمااؾ سمًاا٥ٌم قمقُمااؾ يمثااػمة ضمااًدا

وهٙماااـ  ؿهوىمٚمٞماااؾ إدب وىمٚمٞماااؾ اعمٕمرومااا٦م سمٜمٗمًاااف وىمٚمٞماااؾ اعمٕمرومااا٦م سم٤مًمٜمااا٤مس وأىمااادار ٤موـم٤مئًِمااا ٤مرقمً ايٙماااقن ُمتًااا

ٓ يٕمٚمٛمٝماا٤م إٓ اًمتاال هااذه أوماا٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞماا٦م ٟمحااق سماا٠مُمراض أظماارى، يٕمٜماال طماا٥م فمٝمااقر و ٤ميٙمااقن أصاااًل ُُمّماا٤مسمً 

 -اهلل 

هنجاؿ اًمٞماقم أو ٓ  ؛ٚماـ ختتٚمٗماقا ومٞمٝما٤مومأُما٤م قم٤مُما٦م اعمًا٤مئؾ  ،هٜم٤م ذم ُمقوع ظمٓمر ومٕمٚمٞمف أن يتث٧ٌم وم٤معٟم٤ًمن

ىمتحاا٤مم همااػم ُمٜم٤مؾماا٥م وؾمااُٞم٘متؾ أظمااقة هنجااؿ؟ هااذا اعمٕمًااٙمر ٟم٘متحٛمااف أم ٟمٙمتٗماال سمرُم٤مياا٦م اًمّمااقاريخ وم٘مااط وآ

 يمثػمون ُمثاًل ومٝمذا اضمتٝم٤مد، ويمؾ اًمٜم٤مس شمٕمرف أهن٤م ُم٤ًمئؾ اضمتٝم٤مد-

ومٙماؾ هاذه ُمًا٤مئؾ اضمتٝم٤مديا٦م،  ذم ُمٜمٓم٘متٜما٤م هاذه؛ٟمٌٕمثٝم٤م إمم أومٖم٤مٟمًت٤من أم إومْمؾ ٟمْمٕمٝم٤م هٜما٤م  جمٛمققم٤مت

وماال  ؛شمادسمر وٟمٔمار- يماؾ هاذه ُمًا٤مئؾ اضمتٝما٤مد و-شمقىمػ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت أن ُمثاًل ًمٚمتٝمدئ٦م، أو ٟمًتٛمر سمدون شمقىمٞمػ

 يقضمد ٟمص وٓ إو٤مع وٓ هل ُم٤ًمئؾ ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمديـ-

ذم ُمًاا٠مخ٦م ُمااثاًل شم٘ماااقل زم أن اجلامقماا٦م ُمااثاًل ىماااررت وىمااػ اًمٕمٛماااؾ  ِت هاال قم٤مُمااا٦م اعمًاا٤مئؾ، أُماا٤م أن شمااا٠م ومٝمااذه

                                      
( 11١٧١ٟم١موط، وًمٗمظ اعمّمٜمػ ورد ذم: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )( سمٚمٗمظ )-- ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل( وصحح إؾمٜم٤مده إر٧١25ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-1424وصححف إًم٤ٌم  ذم: ن٘مٞمؼ ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )
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ٟمادرس هاذا ًمُتٓما٤مع ومٞماف أم ٓ، أم ٟماؽمك هاذه اجلامقما٦م أو ٟمخارج قمٚمٞمٝما٤م أو ٟمٙماقن  ,وىمٗمف سم٤مًمٙم٤مُمؾ,اًمٕمًٙمري 

اًم٘ما٤مٟمقن إن  اإذا ُمِماٞم٧م قماغم هاذ -ظمرى أو ر  ٟمدرس هذا طمٞمٜمئذ وٟمتث٧ٌم وٓ ٟمتنع وٓ ٟمتٕمجؾ-و٤مقم٦م أ

ؿمااا٤م  اهلل أنااا٧م ٟمااا٤مضمح وُمااا٤م ختااا٤مف، ًمٙماااـ اخلاااقف ُماااـ اًمٓم٤مئِمااالم اًماااذيـ شمٕمااارف أُمٙمٜماااتٝمؿ، اًمٓم٤مئِماااقن هااا١مٓ  

يٕم٦م راهااذه ًمٞمًاا٧م ُمااـ اًمِماا :ي٘مااقل -اًمااذيـ أول ُماا٤م شمٌاادر لااؿ سماا٤مدرة يٕمٛمٚمااقن ااا٤م، وهاا١مٓ  هااؿ اخلٓماار اًمٕمٔمااٞمؿ-

وإذا صمٌا٧م ، ًمٕمٚماؿا هاؾشمٕما٤مل ٟمًا٠مل أ هاذا؛ُماـ ىما٤مل ًماؽ ومٜم٘ماقل ًماف:  وهاذا يماذا ويماذا-- وهاذا خما٤مًمػ ًمٚمنمايٕم٦م

 حٞمٜمئذ ٟمخرج قمٚمٞمٝم٤م سم٤مـمٛمئٜم٤من-وم ؛أن اجلامقم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ ظم٤مًمٗم٧م اًمنميٕم٦م

إسا طًب َٔ ا٭ذ أٚ َٔ اؾٓزٟ عُـٌ ٜٚكٝٓـ٘ ٜػًـب عًـ٢      ;ٗ باب ايغُع ٚايڀاع١أسز اؿنٛص: ط

: ٗ خضاعـإ عٓـزْا تعًـِ أيػـاّ، ؾذـا٤ ا٭َـرل       ٬إسا اتبـع ٖـشا ا٭َـض، ٜعـين َـج      اصٶؽه٘ بأْ٘ عٝشزخ مـض 

 تڀٝععًُِٗ ؾـو ٚطصع ا٭يػـاّ، ٖٚـٛ ٜعـضف أْـ٘ ٫ ٜغـ      يًذُاع١ ايذلنغتا١ْٝ ٚاسٖب  :ٚقاٍ يًذٓزٟ

ــا ٫ ٜهؿــٞ،     ايًػــ١ إٔ ىڀــ٧ ٗ تضْــ١  ُُهــٔ ؾإٔ ٜتداطــب َعٗــِ بايقــؿ١ ايهاؾٝــ١ ٚإذلدــِ أٜنٶ

ع٢ً اٱخ٠ٛ  اَع إٔ ٜكٝٓ٘ ٜػًب ع٢ً ؽه٘ أْ٘ عٝشزخ مضصٶعًٝ٘ طاع١ أَرلٙ ٜتعٌ  ؾٌٗ ;ايعغهض١ٜ

ٜ   ٛاٗ ٖشٙ اؿاي١؟ ٜعين ٖـٛ ٜعڀـِٝٗ إعًَٛـ١ ايهاؾٝـ١ يهـٔ قـز ٫ ٜغـتڀٝع        ْٛٗـا  هؿاعـتٝعابٗا، ٖهـٔ 

 .صخڀأ أٚ ٜٓؿذض ؾِٝٗ ؽ٤ٞٺ

هاذا إُمار طمتاك يتٌالم وضماف ٕمٚمٞماف أن يراضماع إُماػم ذم هاذا ويٜم٤مىمِماف ذم ؛ وميما٤من هٜما٤مك ومرصا٦م إذا: ايؾٝخ

اًمّماقاب، وما٢مذا أس إُماػم سمٕماد ذًماؽ ُمرضمًحاا٤م أناف ٓ يقضماد ظمٓما٠م وٓ ر  وأن اًمّماالح هم٤مًما٥م، ومٕمٚمٞمااف أن 

أن يٓمٞماع  قمٚمٞماف ُمتقىمٕما٦م،ومٝماذه أؿماٞم٤م  حمتٛمٚما٦م وم٘ماط وأظمٓما٤مر  ؛- اًمٔما٤مهر أن قمٚمٞماف أن يٓمٞماع-يٓمٞمع ذم هذه احل٤مًما٦م

واهلل  ،٤مس وشمٗما٤مدي طمادوث اٟمٗمجا٤مر لاؿ أو ر ويٕمٛمؾ سمام يٛمٙمـ ُماـ وؾما٤مئؾ ن٘مٞماؼ اعمّماٚمح٦م وشمٕمٚماٞمؿ اًمٜما

 أقمٚمؿ-

هااق أنااف أُماار سمٌماا   ٞمااف أن يٓمٞمااع، ًمٙمااـ ذم طم٤مًماا٦م اًمٞم٘ماالمقمٜمااده جماارد ؿمااٙمقك وشمرضمٞمحاا٤مت ومٕمٚماًمااذي دام  اموماا

 ومٝمذه احل٤مٓت اًمتل ُيٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ٓ شمٓمٞمٕمف-ي٘مٞمٜم٤م؛ إُمػم جمتٝمد وًمٙمٜمف خمٓمئ أن ، ووم٤مؾمد

، وهاق أن ياؽمك إُماػم اعمٌا٤مذ ويروماع اعمار إمم ُماـ ومقىَماف؛ شًماتٔمٚمؿا»وجيقز ًمٚمرضمؾ أن يٖمٛمؾ سماام ُيًاٛمك سماا

ه ظمااػمً  ,اًمّمااٖمػم يٕمٜماال,يمٚمااؿ إُمااػم اعمٌاا٤مذ  إذاومٛمااثال:  أو ٟمّمااٞمح٦م أو ظمٓماا٦م قمروااٝم٤م  ٤موصااالطًم  ا ذم أُماار ياارا

ًٓ أو  مل ُيٚمااِؼ ووضمااده  ،قمٚمٞمااف أو ومٙماارة إسمداقمٞماا٦م وُمٗمٞماادة وضمٞماادة قمروااٝم٤م قمٚمٞمااف قمٜمااده اهااتامم ااا٤م أو  ًمااٞمسلاا٤م سماا٤م

ًٓ وضمده يمً  ومال سم٠مس أن يٜمت٘مؾ إمم إُمػم إيمؼم- ؛ق

 -ُم٤ٌمٌح  هق اًمِمٙمقى ُمـ إُمػم اًمّمٖمػم إمم إُمػم إيمؼم، وهق ضم٤مئز٤مًمتٔمٚمؿ وم

ٜكٍٛ مٔ باٜعٓا ا٭َرل  ٖٚٞ أِْٗ ٜكٛيٕٛ:ٜتهًِ عًٝٗا بعض ايؾباب،  ٖٓا َغأي١طأسز اؿنٛص: 

 تــضى ٖــشا ايعُــٌ ايعغــهضٟ ٚاَــؿڇأْــت ا :ٗ أَــٛص اؾٗــار، يهــٔ ٖــٛ ٜكــٍٛ َــج٬عًــ٢ ايغــُع ٚايڀاعــ١ 

; إٍ ٖشا ايعٌُ ايعغهضٟ اتضى ايزع٠ٛ ٚاَؿڇ :ؾٝكٍٛ ي٘ تٛسٝز، أٚ ٖٛ ٜزعٛ ايٓاؼ إٍ اييًزع٠ٛ َج٬

أْا باٜعتو ع٢ً ايغـُع ٚايڀاعـ١ ٗ أَـٛص اؾٗـار ٚيـٝػ ٗ نـٌ ا٭َـٛص، أْـت يغـت ٗ           :ٝكٍٛ ٭َرلٙؾ

ٞ   َهإ اٱَاّ ا٭عِٛ ٚاـًٝؿ١ ست٢ ْغُع ْٚڀٝع ٗ نـ  ؾُـاسا تكـٍٛ ٗ ٖـشٙ     ;ٌ َـا تكـٍٛ إ٫ إعافـ
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 صإغأي١ ٜا ؽٝدٓا؟

ٚمااق أُماار أطمااًدا ُمااـ اعمج٤مهااديـ أن يتٗماارغ ًمٚماادقمقة أو يتٗماارغ ومأنااف ُيٓماا٤مع إُمااػم ذم هااذا،  اًمٔماا٤مهرايؾــٝخ: 

هااق أُماااػم طماارب وأُمااػم ضمٝماا٤مد يمااام ي٘ماااقل  -ٕن هاااذا هاا٤م ياادظمؾ ذم اجلٝماا٤مد- ؛ُيٓماا٤مع ذم هااذاوم٢مٟمااف ًمٓمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ 

ٕنااف ُمااع همٞماا٤مب إُماارا   ؛، هااق ناا٧م إُمااػم إقمٔمااؿيتااف أقمااؿ ُمااـ جماارد أُمااػم هياا٦م ُمااثاًل ٓوًمٙمااـ ؾمااٚمٓم٤مٟمف وو

، هاااذه اجلامقماا٤مت صااا٤مر لااا٤م شاًمًاااٚمٓمٜم٦م»اًمٙمٌاا٤مر وُماااع همٞمااا٤مب اعُم٤مُماا٦م اًمٕمٔمٛماااك صااا٤مر لااذه اجلامقمااا٤مت ُمااا٤م يِمااٌف 

ومٛماثاًل ٟمحاـ أن ذم شمٜمٔماٞمؿ أو ذم و٤مقما٦م أو يماذا،  ؛شكاعُم٤مُما٦م اًمٕمٔمٛما»وأظماذت سمٕماض صاالطمٞم٤مت ، ؾمٚمٓم٤منٌ 

ًمٓمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ ذم  ٗمرًمااق أُماارت اًم٘مٞماا٤مدة ؿمخًّماا٤م ُمااثاًل ًمٚمتٗماارغ ًمٓمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ أو اظمتاا٤مرت صمالصماا٦م أو أرسمٕماا٦م ًمٚمًاا

- ٕن هااذا ضمااز  ُمااـ اجلٝماا٤مد وُمااـ اًمٕمٛمااؾ  -إومري٘مٞماا٤م ذم ُماا٤مزم هٜماا٤مك أو ذم ٟمٞمجػمياا٤م قمٚمااٞمٝمؿ أن يًااٛمٕمقا ويٓمٞمٕمااقا

ومٚمااٞمس  ،إقمٔمااؿٝمااذه اجلامقماا٦م ًمٞمًاا٧م إُماا٤مرة طماارب وم٘مااط وًمٞمًاا٧م هاال يماا٠مُمػم هياا٦م ناا٧م اعُماا٤مم ؛ وماجلٝماا٤مدي

يرؾمااٚمؽ ذم  أنإٓ ذم أُماار احلاارب وم٘مااط وًمااٞمس ًمااف قمالىماا٦م  أُمااػم احلاارب وٓ شمٓمٞمااع ا،اعُماا٤مم إقمٔمااؿ ُمقضمااقدً 

ٓ، هاااال أن أؿمااااٌف سم٤مًمًااااٚمٓم٤من، اجلامقماااا٦م صاااا٤مرت أؿمااااٌف  --ومٞمٝماااا٤مأناااا٧م ُماااا٤مٍض اًمتاااال  همااااػم اعمٝمٛماااا٦م ُمٙماااا٤من مظماااار

ومُٞمٓمااا٤مع ذم هاااذا، ٕناااف ٓ  --ؿهاااذا اًماااذي ٟماااراه واهلل أقمٚمااا ؛سم٤مًمًاااٚمٓم٤من ووٓيتٝمااا٤م وٓيااا٦م ومٞمٝمااا٤م ٟماااقع ُماااـ اًمٕمٛماااقم

 شمًت٘مٞمؿ إُمقر إٓ اذا-

يمام شمٕمرومقن أُمقر اجلٝم٤مد شم٘ماقم اا٤م و٤مقما٤مت ويماؾ و٤مقما٦م يمٌاػمة أو لا٤م ىمادرة أو ٟمٗماقذ ولا٤م ؾماٚمٓمٜم٦م ذم  ٕنف

-- إذا أُمٜماا٧م وىمااقع ُمٗمًاادة أيمااؼم ومٚمٝماا٤م أن شمٓمٌااؼ ٕطمٙماا٤مم إذا أُمٜماا٧م ٟمٗمًااٝم٤مٟم٤مطمٞماا٦م ُمااـ إرض لاا٤م أن شمٓمٌااؼ ا

 شمرضمع إمم اًمًٚمٓم٤من- تلقد وإنٙمح٦م وهمػمه٤م، وُمٜمقط ا٤م يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمإطمٙم٤مم وأن شمٕم٘مد اًمٕم٘م

هااذا يرضمااع إمم اًمًااٚمٓم٤من، ُمااثاًل ذم إنٙمحاا٦م واًمٓمااال.  :ذم يمثااػم ُمااـ أبااقاب اًمٗم٘مااف ي٘مقًمااقن ُمااثاًل  اًمٗم٘مٝماا٤م 

ة ُمااا٤م قمٜماااده٤م وزم ُماااثاًل ُماااـ اًمرضمااا٤مل ومقًمٞمٝمااا٤م -شمرضماااع إمم اًمًاااٚمٓم٤من أظمااارىأُماااقر يمثاااػمة ووأناااقاع اًمٕم٘ماااقد  - اُمااارأ

 ش:هٙمٜماااا٦م ٌفؿمااا»أىمااارب ؾماااٚمٓم٤من هااال هاااذه اجلامقماااا٤مت اًمتااال هااال  ،ٚمٓم٤من، وُمااا٤م قمٜمااادٟم٤م ؾماااٚمٓم٤من ٟمحااااـ أناًمًااا

ٍح  ش٘م٤مقمااادةاًم»ُماااثاًل ذم أومٖم٤مٟمًااات٤من،  شـم٤مًمٌااا٤من» ُماااـ إرض وهٙماااذا، اجلامقمااا٤مت اًمٙمٌاااػمة اعم١ممتٜمااا٦م  ُماااثاًل ذم ٟماااقا

إُمااا٤مرة، هاااذا  إمم و٤مقماا٦م صاااٖمػمة همااػم ُمٕمروومااا٦م وشمٕمٛمٚمٝماا٤م شماااذه٥مٓ  -اعمقصمقىماا٦م اًمتااال صاا٤مرت لااا٤م صم٘ماا٦م ذم إُمااا٦م-

ُماااـ اًمًاااٚمٓم٤من، ؾماااٚمٓم٤مهن٤م ًماااٞمس  قعاجلامقمااا٤مت اًمتااال أقمٓمتٝمااا٤م إُمااا٦م أُم٤مٟمااا٦م وأقمٓمتٝمااا٤م صم٘مااا٦م وصااا٤مر لااا٤م ٟمااا -ًمٕمااا٥م-

ومٚمٞم٧ًم هل دوًم٦م هٙمٜم٦م ذم إرض وـمػماهن٤م جيقل ذم اًمًام ، وًمٙمـ قمٜماده٤م ٟماقع ُماـ اًمًاٚمٓمٜم٦م شُمٜما٤مط ؛ يم٤مُماًل 

اًمًااٚمٓم٤من، ويمثااػم ُمااـ اًمٕم٘مااقد ويمثااػم ُمااـ اًمقصاا٤مي٤م قمااغم إجتاا٤مم وقمااغم أُمااقالؿ ُيرضمااع ومٞمٝماا٤م إمم  -ااا٤م إطمٙماا٤مم-

 إطمٙم٤مم ُمثاًل، إىمْمٞم٦م وهمػمه٤م شُمٜم٤مط سم٤مًمًٚمٓم٤من- ذشمٜمٗمٞم -اعمِم٤ميمؾ وإُمقر  ٚمٝم٤م اًمًٚمٓم٤من-
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سماف اًمٞمقم  ٤مًمًٚمٓم٤منوم ومّما٤مرت هاذه  ؛ُمٕمادوموٟمحاقهؿ ُمٕمدوم، اًمًٚمٓم٤من إقمٔمؿ وُم٤م يتٗمرع قمٜماف ُماـ ٟمقا

صاا٤مرت سمٛمٜمزًماا٦م اًمًااٚمٓم٤من ولاا٤م ٟمااقع ُمااـ اجلامقماا٤مت قمٜمااد ؿمااٖمقر اًمزُماا٤من قمااـ اعُماا٤مم إقمٔمااؿ وقمااـ اًمًااٚمٓم٤من 

هياا٦م ُمااثاًل وااٛمـ هااذه اجلامقماا٤مت اًمتاال ٟمٕمااٞمش ومٞمٝماا٤م ـم٤مقم٤مهتاا٤م ًمٞمًاا٧م ذم احلاارب وم٘مااط ٕنااؽ ًمًاا٧م  -اًمٕمٛماقم-

ري٦م، ٓ، ٓ اتااذه٥م ًمٌٞمتااؽ دمٚمااس ناا٧م فمااؾ اًمًااٚمٓم٤من إقمٔمااؿ أناا٧م وهااذه اًمًااوم ؛اٟمتٝمااك إُماارصمااؿ قمٛمٚمٞماا٦م  أو

 ؾمٚمٓم٤مٟمؽ- - هيتؽ هل ؾمٚمٓم٤مٟمؽ، و٤مقمتؽ هذه هل-شمقضمد هي٦م أصاًل 

هذه أن ص٤مر ل٤م ٟمقع ُمـ إُم٤مٟما٦م وٟماقع ُماـ اًمًاٚمٓمٜم٦م، وذًماؽ ذم طمادود ُمٕمٞمٜما٦م وذم طمادود  وم٤مجلامقم٤مت

- نديااده٤م سمدىماا٦م -ُماا٤م شم٘ماادر قمٚمٞمااف وُماا٤م يٜمااتٔمؿ سمااف اًمّمااالح، وهااذه ُمًاا٤مئؾ  اادده٤م اًمٗم٘مٞمااف اعمقضمااقد ويٜمٔماار ومٞمٝماا٤م

سم٤ميٕمتٝماااااا٤م  إذا٤مقمتٝماااااا٤م ُمااااااـ اًمٕمٛمااااااقم ذم ؾمااااااٚمٓم٤مهن٤م، وأن ـم ٤مسماااااا٤مًمٙمٛمٌٞمقشمر صاااااإم٥م، وًمٙمااااااـ ٓ ؿمااااااؽ أن لاااااا٤م ٟمققًماااااا

 ؛رب وم٘مااططمااأُمااػم : ٕمٝماا٤م وم٘مااط ذم قمٛمٚمٞماا٦م قمًااٙمري٦م، وُي٘ماا٤ملواٟمْمااقي٧م نتٝماا٤م ومٓم٤مقمتٝماا٤م أقمااؿ ُمااـ جماارد أن شمٓمٞم

 هق أقمؿ ُمـ ذًمؽ-سمؾ هق ًمٞمس أُمػم طمرب وم٘مط  --ٓ

ؿمااٌف ُمااـ اًمًاااٚمٓم٤من إقمٔمااؿ وًمٙمااـ ٓ ي٠مظماااذ يمااؾ أطمٙماا٤مم اًمًااٚمٓم٤من إقمٔماااؿ، ٓ ي٠مظمااذ يمااؾ أطمٙمااا٤مم  ومٞمااف

نااا٧م  شاًمدوًمااا٦م اعؾماااالُمٞم٦م»٤م سمٛمٜمزًمااا٦م أُماااػم احلااارب اًماااذي هاااق أُماااػم هيااا٦م ذم اعُم٤مُمااا٦م اًمٕمٔمٛماااك، وٓ هاااق أجًْمااا

أُماا٤م ُماا٤م نديااده سم٤مًمْمااٌط ومٞمّمااإم٥م  --اًمًااٚمٓم٤من إقمٔمااؿ أرؾمااٚمقه ذم قمٛمٚمٞماا٦م هااق وجمٛمققمتااف، ٓ، هاااق سماالم سماالم

 نديده واًمتٕمٌػم قمٜمف-

، شًمٌاا٤منـم٤م»- وُمث٤ملا٤م -وحمااؾ ؾماٚمٓم٤مهن٤م ،اجلامقما٤مت أؿمااٌف سم٤مًمًاالـملم ذم حماؾ ٟمٗمقذهاا٤م، وحماؾ وٓيتٝما٤م هاذه

طمتااك ُماااـ طمٞماا٨م آصااآمالح قمٜماااد اًمٜماا٤مس ُمًاااٚمٛمٝمؿ ويماا٤مومرهؿ هااال ًمٞمًااا٧م  ؛طمريمااا٦مسماااؾ ًمٞمًااا٧م دوًماا٦م، ومٝماال 

 قددوًم٦م، ًمٙمـ قمٜمده٤م ٟمٗمقذ ىمقي ويرضمع إًمٞمٝم٤م اًمٜما٤مس ذم يمثاػم ُماـ اعمًا٤مئؾ شمًاتٓمٞمع أن شم٘ماقم سمٙمثاػم ُماـ اًمٕم٘ما

ومٝمال  ؛درضما٦م احلادود، إمم ٤مواًمقٓي٤مت وإىمْمٞم٦م وهمػمه٤م واعم٤ًمئؾ اًمتل شُمٜم٤مط سم٤مًمًٚمٓم٤من يمثاػم ُمٜمٝما٤م شم٘ماقم اا

ومٝمال لا٤م -- همػمها٤م وشمٜمّما٥م ىمْما٤مة ذم سمٕماض إُما٤ميمـشم٘متؾ، طمتك اًمدُم٤م  شم٘متؾ ومٞمٝما٤م، وشمٗمّماؾ ذم اًمٜمزاقما٤مت و

ذم اًمّمااااقُم٤مل أن،  عظمااااقةاعظمااااقة ذم اًمااااٞمٛمـ ُمااااثاًل اعمًاااٞمٓمرون هٜماااا٤مك، ا --ٟماااقع ُمااااـ اًمًااااٚمٓم٤من، هااااذا ُمثااا٤مل

 اًمّمقُم٤مل أؿمد ومٝمل ؿمٌف دوًم٦م، وهٙمذا-

ذم حمااؾ وٓيتٝماا٤م ذم ٟمقاطمٞمٝماا٤م اًمتاال شمًااٞمٓمر قمٚمٞمٝماا٤م ولاا٤م ومٞمٝماا٤م ٟمٗمااقذ وىمااقة اجلامقماا٤مت أؿمااٌف سم٤مًمًااٚمٓم٤من  ومٝمااذه

٤مقماا٦م ٓ وجماارد  شم٘مااقل أهناا٤م ال شمًااتٓمٞمع أنوماا ؛ٕمٞمِمااقن نتٝماا٤مياًمٜماا٤مس و -ومتًااتٓمٞمع أن شمٜمٗمااذ يمثااػم ُمااـ إطمٙماا٤مم-

ومقاوااح أهناا٤م ًمٞمًاا٧م ؛ ٤مأُمااقرك يمٚمٝمايمٗم٤مًماا٦م، وشمؽمسمااك وشماتٕمٚمؿ وشمٜمااتٔمؿ إٓ ذم احلاارب وم٘مااط، أنا٧م شم٠مظمااذ  ٕمٝما٤مٟمٓمٞم

ويمؾ واطماد ياذه٥م إمم  ،واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ،وم٘مط شمذه٥م ُمٕمف إمم اًمٕمٛمٚمٞم٦م وشمٜمتٝمل ؛ُمػم طمربٕ جمرد ؾمٚمٓم٤من

 هذه وٓي٦م يمٌػمة أؿمٌف سم٤مًمًٚمٓم٤من إقمٔمؿ ذم حمؾ وٓيتٝم٤م- --سمٞمتف، ٓ
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، ٕن إؾما٤مس ُمٜماع شمٕمادد إئٛما٦م إٓ اعمٗماروض ؛ هاذا هاقإقمٔماؿ هاق وٓيا٦م قماغم اًمادٟمٞم٤م يمٚمٝما٤م اًمًٚمٓم٤من

 ؛ناااف ٓ يٛمٙماااـ ًمٚمٛمًاااٚمٛملم أن يٜمْماااقوا وأن يٜماااتٔمؿ ؿماااٛمٚمٝمؿ نااا٧م إُمااا٤مم واطمااادإذا شم٤ٌمقمااادت إىمٓمااا٤مر وقُمٚماااؿ أ

 حٞمح٦م-صاعمت٠مظمريـ وهل  ىهذه ومتق --ئٛم٦م ُمـ اعمًت٤ًمغ قمغم اًمّمحٞمحومحٞمٜمئذ يٙمقن شمٕمدد إ

ومٝماااذه  ؛أن اعمًاااٚمٛملم يٙمقٟماااقا نااا٧م إُمااا٤مم أقمٔماااؿ، ًمٙماااـ سمًااا٥ٌم أناااف ٓ يقضماااد أن إُمااا٤مم أقمٔماااؿ وم٤مٕصاااؾ

 ُمـ وٓي٦م اعُم٤مم إقمٔمؿ-اجلامقم٤مت ىم٤مئٛم٦م سم٠مضمزا  ٓ سم٠مس ا٤م 

ٖشا ايغُع ٚايڀاع١ َت٢ هب ع٢ً ايؾدك إكاتـٌ، عٓـزَا بـاٜع اؾُاعـ١ أٚ ٫؟      ;ٜا ؽٝخ طٝبط

 صعٓزَا ٜٓنِ إٍ اؾُاع١ ؾك٘ بزٕٚ إٔ ٜباٜع ا٭َرل؟

ـمًٌٕمااا٤م دظمٚمٜمااا٤م ذم قمٜماااقان يمٌاااػم وهاااق اجلامقمااا٦م واًمٕمٛماااؾ اجلامقمااال، وهاااذا ُمقواااقع يمٌاااػم ضماااًدا ضماااًدا  ٟمحاااـ

ومٞمٙمااقن ذم اًمٙمااالم اًمااذي يمٜماا٤م  ٟم٘ماا٤مٌش  ُوضماادوإذا  ،أن شاجلٜمدياا٦م»- ٟمحااـ ٟمااتٙمٚمؿ قمااـ -ضة ومٞماافو تاا٤مج إمم حماا٤م

دمٕمٚماااقه ذم حمااا٤مضة أن  ٙماااـٛمومٛماااـ اعمقواااقع يمٌاااػم ضماااًدا  تااا٤مج إمم نريااار، اعمومٝماااذا  ؛ٟماااتٙمٚمؿ ومٞماااف ذم اجلٜمديااا٦م

ي سمٕمااض اًمٙمتاا٥م وسمٕمااض اًمتحْمااػمات وهٙمااذا اأظماارى وٟمجٝمااز أنٗمًااٜم٤م ومٞمااف وٟماا٠ميت سمٜمّمااقص اًمٕمٚمااام  وٟمحاا

 ن أومْمؾ وأخٞمؼ سمف-يٙمق

أن٤م ؾم٠مقمٓمٞمؽ ُم٘مدُم٦م سمًٞمٓم٦م شمٜمتٗمع ا٤م أن، وشمٙمقن شمقـمئ٦م ًمؽ إذا أنا٧م ىمارأت سمٜمٗمًاؽ وطم٤موًما٧م  ًمٙمـ

 ومٝمؿ هذه اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن هذه اعم٘مدُم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمؽ:

ُمااـ »هاذا اًماذي ىما٤مل ومٞمااف اعُما٤مم أمحاد: و ؛اظمتٞماا٤مر ٤مومٞمٝماًماٞمس ، أي اًمٕمٔمٛماك ُمٌٜم٤مها٤م قمااغم اًمتحاري٩م اعُم٤مُما٦م

ٞمػ طمتاااك ؾُمااٛمل أُماااػم اعماا١مُمٜملم ٓ  اااؾ ًمرضماااؾ ياا١مُمـ سمااا٤مهلل واًمٞمااقم أظمااار يٌٞمااا٧م همٚماا٥م قماااغم اعمًااٚمٛملم سم٤مًمًااا

ه إُم٤مًُمااا٤م قماااغم ٟمٗمًااافًمٞمٚمتااا شلم إٓ وهاااق يااارا
(1)

وهاااذه ,قمٜمااادك ُمٜمااا٤مص، إذا همٚمااا٥م قماااغم اعمًاااٚمٛملم رضماااؾ ومٚماااٞمس - 

ًٓ  ٤مُماا٦مإُم اعمتٖمٚماا٥م، وهاال إطماادى ـماار. اٟمٕم٘ماا٤مد اعُم٤مُماا٦م، وماا٤مجلٛمٝمقر قمٜماادهؿ صمالصماا٦م ـماار. ٟٓمٕم٘ماا٤مد اعُم٤مُماا٦م: أو

يًاٛمقن  سمٞمٕم٦م اعمًٚمٛملم ويٙمٗمل وٝمارة شم٘ماقم ااؿ اًمِماقيم٦م ويتإٌمٝمؿ اًمٜما٤مس ومٞمٝما٤مأي  ؛احلؾ واًمٕم٘مد سمٌٞمٕم٦م أهؾ

وهاااذا  ظمٚمٗماااف،أن يًاااتخٚمػ اعُمااا٤مم اًمًااا٤مسمؼ واطماااًدا ؛ آؾماااتخالف واًمٓمرياااؼ اًمثااا٤م :- ٠مهاااؾ احلاااؾ واًمٕم٘مااادسم

سماا٠من إُم٤مُماا٦م اعمتٖمٚماا٥م اًمااذي همٚماا٥م قمٚمااٞمٝمؿ سم٤مًمًااٞمػ، واًمث٤مًماا٨م: ، وإصااؾ أن يرضمااع ًمٚمٌٞمٕماا٦م- اًمٙمااالم ومٞمااف ٟمٔماار

ٛمًاؽ احلٙمقُما٦م واجلاٞمش، واجلاٞمش ؾما٤مُمع ُمٓمٞماع ًماف، وٟمنما ؛ سما٠من يقمغم أُمار اعمًاٚمٛملم سم٤مًمًاٞمػرضمؾ يٖمٚم٥م 

طم٘مٜمًا٤م  :واًمٕم٘ماد وؾماٚمٛمقه وسما٤ميٕمقه وىما٤مًمقا  ؾأُمػًما ًمٚمٛم١مُمٜملم وظمْمع ًمف أهاؾ احلا، وؾُمٛمل واؾمتخدُمفاجلٞمش 

                                      
وُمـ همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٞمػ طمتك ص٤مر »( ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف ُمـ  رواي٦م قمٌدوس اًمٕمٓم٤مر ىم٤مل أمحد: 21اٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ٕيب يٕمغم )ص  (٧)

ه إُم٤مُمً ظمٚمٞمٗم٦م وؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم ومال  ؾ ٕطمد  وُم٠ًمخ٦م احلٙمؿ سم٤مًم٘مٝمر  شا يم٤من أو وم٤مضمرً  ا ، سمرً ٤مي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن يٌٞم٧م وٓ يرا

 -واًمٖمٚم٦ٌم ىمد سمحثٝم٤م قمدد ُمـ اًمٕمٚمام  وأثٌتقا أهن٤م ًمٞم٧ًم ـمري٘م٤م ذقمٞم٤م ًمٌٚمقغ احلٙمؿ
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شمٕمت٘ماد أنااف ومٞمٚمزُماؽ أن ٦م، - وما٤مُٕمر راضماع إمم اًمدي٤مٟما,وؾُماٛمل أُماػم اعما١مُمٜملمٟم٤ٌميٕماف، ًمٚمادُم٤م  وشمًاٙمٞمٜم٤ًم ًمٚمادمه٤م  

 أُمػم قمغم ٟمٗمًؽ وأنف جي٥م ًمف قمٚمٞمؽ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م-

جمٛمققماا٦م ,اعمًااٚمٛمقن أهااؾ احلااؾ واًمٕم٘مااد  ,ُمااثاًل ,اعُم٤مُماا٦م اًمٕمٔمٛمااك ُمٌٜمٞماا٦م قمااغم اًمتحااري٩م، إذا ضماا٤م   وماا٢مًذا

ئٝمؿ وقمٚمامئٝمااااؿ  يمٌااااػمة ُمااااـ أقمٞماااا٤مهنؿ ورضماااا٤ملؿ اًمٙمٌاااا٤مر ورضماااا٤مل ُمِماااا٤ميخ اًم٘م٤ٌمئااااؾ وهمااااػمهؿ وىماااا٤مداهتؿ وأُماااارا

، ومٕمااغم اًمااذي ذم إُماار ًمااف سمٞمٕماا٦م واٟمتٝمااك ٘ماادتاظمتاا٤مروا أُمااػًما؛ ؾُمااٛمل أُمااػم اعماا١مُمٜملم واٟمٕم ,اوىمْماا٤مهتؿ وهٙمااذ

أن٤م رأجل خمتٚمػ وأن٤م ُم٤م اظمت٤مرشماف، ٓ  اؾ ًماف أن ي٘ماقل هاذا، هاذا جيا٥م  :- وٓ ي٘مقل-أىمَم إرض أن يًٚمؿ

٘ماادت سم٘ماادر يماا٤مف ُمااـ ٓ يٚمزُمااف أن ياا٠ميت ويٌاا٤ميع هااق سمٜمٗمًااف، ٕن اًمٌٞمٕماا٦م اٟمٕم ؛قمٚمٞمااف أن يٜم٘ماا٤مد، وٓ شمٚمزُمااف اًمٌٞمٕماا٦م

إُمااار أي أهاااؾ احلاااؾ واًمٕم٘ماااد يماااام ُيًاااٛمقن ذم آصااآمالح،  ااااؿاًمٜمااا٤مس اًماااذيـ نّماااؾ ااااؿ اًمِماااقيم٦م وي٘ماااقم 

 اٟمٕم٘مد اؿ إُمر واٟمتٝمك، إذا هم٤مب همػمهؿ يٙمٗمل هؿ-

ن يًاٛمٕمقن ويٓمٞمٕماقن وجيا٥م قمٚماٞمٝمؿ أن يٕمت٘مادوا أن هاذا اًماذي اظمتاػم وقُمالم واٟمُتخا٥م وأظمر وم٤مًمٜم٤مس

ف قمٚماااٞمٝمؿ اًمًاااٛمع واًمٓم٤مقمااا٦م، وٓ خيرضماااقا قماااـ إُم٤مُمتاااف وٓ يِمااا٤مىمقه وٓ يٕمّماااقه أناااف أُماااػم قمٚماااٞمٝمؿ، واضمااا٥م ًمااا

 أطمٙم٤مم ديٜمٞم٦م-هذه إُمقر ّم٤مرت وم -وهٙمذا-

زياا٤مدة ظمااػم وم٘ماااط ؛ وسماا٤ميع سمٕمااد ذًمااؽ ومخااػم قمااغم ظمااػمك إرض اضماا٤م  هااذا اعٟمًاا٤من اًمٌٕمٞمااد ُمااـ أىمّماا إذا

٤مًمٕمٚمام  ي٘مًاٛمقن اًمٌٞمٕما٦م إمم وماذا - ولا-ًمٚمٌٞمٕما٦م وًمٙماـ ٓ شمٚمزُماف اًمٌٞمٕما٦م اخل٤مصا٦م د ًمٚمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وشم٠ميمٞمدٌ وشم٠ميمٞم

؛ ٤مصاا٦م هاال اًمتاال شمٜمٕم٘مااد ااا٤م اعُم٤مُماا٦مسمٞمٕماا٦م اًمٕم٤مُماا٦م وسمٞمٕماا٦م اخل٤مصاا٦م، أو اًمٌٞمٕماا٦م اًمٕم٤مُماا٦م واًمٌٞمٕماا٦م اخل٤مصاا٦م- سمٞمٕماا٦م اخل

م اًماذيـ ورائٝماؿ  --ٜمٕم٘مد ا٤م إُمري سمٞمٕماتٝمؿ سمٛمجارد  ًمٙماؾ واطماد ُماٜمٝمؿ؛ ٓ شمٚمازُمٝمؿ اًمٌٞمٕما٦مُماـ اعماليالم واًمٕمقا

ٞماادظمٚمقن وم ؛أن يًااٚمٛمقا ًمااف وياادظمٚمقا ناا٧م اًمًااٛمع واًمٓم٤مقماا٦م ىمٚمًٌٞماا٤م وديٜمًٞماا٤مأن يٕمت٘ماادوه إُم٤مًُماا٤م وأي آقمت٘ماا٤مد، 

ئٝمؿ وقمروم٤مئٝمؿ وأقمٞم٤مهنؿ اًمذيـ هؿ أصاًل أقمٞم٤من اًمٜم٤مس--ًمفن٧م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م   - هؿ ُم٤ٌميٕمقن شمًٌٕم٤م ُٕمرا

اعُم٤مُماا٦م اًمٕمٔمٛمااك ُمٌٜم٤مهاا٤م قمااغم اًمتحااري٩م واًمتْمااٞمٞمؼ، أناا٧م ُماا٤م قمٜماادك جماا٤مل، اٟمٕم٘مااد إُماار ومٕمٚمٞمااؽ أن  وماا٢مًذا

 ع ومٝمذا إُم٤مم قمٚمٞمؽ-وشمٓمٞمشمًٛمع 

ٛمٌٜم٤مهااا٤م ذم إصاااؾ قماااغم آظمتٞمااا٤مر ؛ وماعُمااا٤مراتهاااذه أُمااا٤م اعُم٤مُمااا٤مت اًمّماااٖمرى ذم هاااذه إزُمااا٤من ُماااثاًل و

اا اظمتاا٤مروا أُمااػًما قمٚمااٞمٝمؿ وشمٕم٤مهاادوا وهاادوا ٤موذم زُمااـ ُماا٤م شمٕم ٤مواًمتقؾماإم٦م، يٕمٜماال و٤مقماا٦م ُمااـ اعمًااٚمٛملم ذم واىمااع ُم 

 ؛غم آظمتٞماا٤مر، ًمٙمااـ يْمااٞمؼ إُماار ومٞمااف أطمٞم٤مًٟماا٤م- ومٝمااذا ُمٌٜماا٤مه ذم إصااؾ قماا-وشمٌاا٤ميٕمقا قمااغم اجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل

 ٞمحت٤مج إمم ر  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ-وم

جلامقمااااااا٦م وسمااااااادأت ذم ٟم٤مطمٞمااااااا٦م ُماااااااـ إرض ُماااااااثاًل، ًمٜمٗمااااااارض هٜمااااااا٤م ذم  اجلامقمااااااا٤مت إذا اظمتاااااااػم أُماااااااػمٌ  ومٝماااااااذه

سمٞمٕمااا٦م وو٤مقمااا٦م وصااا٤مرت قمٜماااده٤م ىماااقة  ,ُماااثاًل ,اٟمٕم٘مااادت ًماااف ش قمٛماااراعماااال حمٛماااد »أُماااػم اعمااا١مُمٜملم  شأومٖم٤مٟمًااات٤من»
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صماااؿ أن هاااؿ  ااا٤موًمقن وسمٞمااادهؿ  ،ويمقٟمااا٧م دوًمااا٦م أو ؿماااٌف دوًمااا٦م صماااؿ اهنااا٤مرت اًمدوًمااا٦م وؿماااقيم٦م وىمااا٤مدت اجلٝمااا٤مد

- ومٞمٜمٌٖمل ًمٙماؾ جم٤مهاد أن يٙماقن ُمٕمٝماؿ، وٓ -وُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ُمٕمٝمؿ ويمذا، وم٤مٟمٕم٘مدت اًمٌٞمٕم٦م لؿ ٦ماًم٘مقة واعمٙمٜم

يِمااااا٤مىمٝمؿ، وٓ خيااااارج قمٚماااااٞمٝمؿ، وٓ يٕمّماااااٞمٝمؿ، وٓ خيااااارج ًمتٙماااااقيـ و٤مقمااااا٦م أظمااااارى، يرياااااده٤م أومٚماااااح وأؿمااااآمر 

أن يٙمااقن ُمااع اجلامقماا٦م، ٕن اخلااروج أو إطمااداث و٤مقماا٦م قمٚمٞمااف جياا٥م و هااذا ٓ يّمااٚمح؛شم٘م٤مًٟماا٤م، وأطمًااـ وأيمثاار إ

أصاااٌح٧م إمم طماااد ُمااا٤م ؛ ومٝمااال هٜمااا٤م ىمااد وؿماااؼ ًمٕمّماا٤م اجلامقمااا٦م وومااا٧م ذم قمْماااد و٤مقماا٦م اعمًاااٚمٛملم ٤مدصم٤مٟمٞماا٦م هاااق ومًااا

 -ؿمٌٞمٝم٦م سم٤معُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك

ٓ يٚمازم، وم٤مًمٌٞمٕما٦م هاذا ؟ ًمٙمـ هؾ يٚمزم يماؾ جم٤مهاد ذم أومٖم٤مٟمًات٤من ُماثاًل وُما٤م طمقلا٤م أن يٌا٤ميع أُماػم اعما١مُمٜملم

- وهااق جي٤مهااد ُمٕمٝمااؿ ويٚمزُمااف اًمًااٛمع واًمٓم٤مقماا٦م، وهٙمااذا اًم٘م٤مقماادة ذم -ُمٜمٕم٘ماادة ًمااف سم٠مهااؾ احلااؾ واًمٕم٘مااد واٟمتٝمااك

أو ذم حمااؾ ؾمااٚمٓم٤مهن٤م ومٛمااـ ضماا٤م  ُمٕمٝماا٤م واٟمْمااؿ يٚمزُمااف اًمًااٛمع واًمٓم٤مقماا٦م،  قمٛمٚمٝماا٤مٟم٤مطمٞمتٝماا٤م ُمااثاًل أو يمااذا ذم حمااؾ 

قمااااغم سمٕمااااض اًمٜماااا٤مس،  ,صااااٗم٘م٦م اًمٞمااااد,تٕماااالم اًمٌٞمٕماااا٦م ًمٙمااااـ ىمااااد شم ؛- اًمٌٞمٕماااا٦م هااااذه شم٠ميمٞمااااد-ؾمااااقا  سماااا٤ميع أو مل يٌاااا٤ميع

ُمِم٤مىم٦م هٜم٤م دما٥م اًمٌٞمٕما٦م، طما٤موًمقا شمتّماقروا اًمْما٤مسمط و٤مسمٓمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ أنف إذا قُمد  سمٕمدم سمٞمٕمتف و، هؿمطم٤مدو

 هذا-

ُمثاًل: اًمِمٞمخ أبق زياد ُماـ أقمٞما٤من اًمٜما٤مس وُمِما٤ميخ اًمٜما٤مس وأهاؾ اًمٕمٚماؿ، ٟم٘ماقل ًماف: سما٤ميع يا٤م ؿماٞمخ؛ وم٤مًمٌٞمٕما٦م 

ت قمادم ُم٤ٌميٕمتاف ـمٕمٜمًا٤م ُمٓمٚمقسم٦م ذم طم٘مؽ-- ح٤مذا؟ ٕ نف ًمق مل ي٤ٌميع ًم٘مٞمؾ: ح٤مذا مل يٌا٤ميع اًمِماٞمخ أباق زياد؟ َوًَمُٕماد 

اا٤م ذم قمْمااده٤م وؿمااً٘م٤م ًمٕمّماا٤مه٤م، ومحٞمٜمئااذ دماا٥م قمٚمٞمااف اًمٌٞمٕماا٦م وضمقسًماا٤م اؾمااتٜم٤ٌمـمًٞم٤م اؾمااتدًٓمًٞم٤م يٓمٚم٘مااف  ذم اجلامقماا٦م، َووَمت 

ؾ هاذه احلا٤مٓت أناف جيا٥م ئمٝمر ًمٜم٤م ذم ُمث ,واهلل أقمٚمؿ,اًمٗم٘مٞمف-- ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: هذا طمٙمؿ اهلل، ًمٙمـ 

 قمغم ه١مٓ  إقمٞم٤من اًمٌٞمٕم٦م-

؛ ومٝمااذا ٓ هيااتؿ أطمااد هااؾ سماا٤ميع أو مل يٌاا٤ميع، ًمٙمااـ ,رضمااؾ ُمااـ قم٤مُماا٦م اًمٜماا٤مس ,ًمٙمااـ أبااق ُمّماإم٥م اًمٗمااال  

ومٝمؿ اعمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ-  اعمٝمؿ يمقٟمف ُمع اجلامقم٦م واٟمتٝمك؛ ٕنف ًمٞمس ُمـ أقمٞم٤من اًمٜم٤مس وٓ ىمٞم٤مداهتؿ وأذا

ًمٚمجامقما٦م اعمقضماقدة ذم اعمٙما٤من اًمتال خُيِماك  ,واهلل أقمٚمؿ,اًمٌٞمٕم٦م  أُم٤م اًمِمخص اعمٜمٔمقر إًمٞمف ومتج٥م قمٚمٞمف

 أن ُيٕمد ُمِم٤مىًم٤م وأن ُيٜمٔمر إمم قمدم سمٞمٕمتف أنف ُمِم٤م.- ,ُم٤م دام هق ُمٕمٝم٤م أصاًل ,أنف إن مل ي٤ٌميع 

ومٙم٤مٟما٧م اًمٜما٤مس يمٚمٝما٤م شمٓم٤مًمٌاف  ؛(1)ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ختٚمػ ؾمات٦م أؿماٝمر قماـ سمٞمٕما٦م أيب سمٙمار :ُمثاًل 

إقمااراب  همااػم؛ هااؾ سمحاا٨م أطمااد قمااٜمٝمؿ وىماا٤مل لااؿ: شمٕماا٤مًمقا سماا٤ميٕمقا؟ طمتااك وناًمٌٕمٞمااد سم٤مًمٌٞمٕماا٦م-- ًمٙمااـ إقمااراب

م  ًمٞمًاقا  ها١مٓ ؟ أطماد أيب سمٙمر، هؾ يٌح٨م قمٜماف اًمذي يًٙمـ سمجقارسمج٤مٟم٥م دار اخلالوم٦م،  شاعمديٜم٦م»ُمـ قمقا

                                      
 (-٧١52(، صحٞمح ُمًٚمؿ )626١اٟمٔمر ىمّم٦م ختٚمٗمف قمـ اًمٌٞمٕم٦م صمؿ سمٞمٕمتف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ٙما٤من ُمٓمٚماقب ُمٜماف أن يٌا٤ميع ولاذا يما٤منومذم إُما٦م،  رضماؾٍ يما٤من ُيٕمتاؼم صم٤مًما٨م أو راسماع  ٤مًمٙمـ قمٚمٞم ا --ُمـ اعمِم٤مهػم

، وُمااااا٤م زال اًمٗم٘مٝمااااا٤م  يتًااااا٤م ًمقن إمم اًمٞماااااقم وإمم ياااااقم اًم٘مٞم٤مُمااااا٦م ٚمحاااااقن قمٚمٞماااااف ويم٤مٟمااااا٧م اًمتًااااا٤مؤٓتاًمّماااااح٤مسم٦م ي

 ٤ٌميع؟مل يؾمت٦م ؿمٝمقر و ؾمٞمٔمٚمقن يت٤ًم ًمقن: ح٤مذا ضمٚمس قمكم 

 -وم٘مٞمؾ: أنف يم٤من ُمِمتٖماًل سمتٛمريض وم٤مـمٛم٦م 

 ؛ُمٕمٝماا٤م ٤م٤مُمٜمً ُمتْمااقمااكم  ٙماا٤من وم ؛وىمٞمااؾ: أنااف ًمٖمْماا٥م وم٤مـمٛماا٦م ُمااـ أيب سمٙماار ذم ىمّماا٦م وَمااَدك، وُمااػماث اًمٜمٌاال 

 -همػم ذًمؽ وىمٞمؾ وىمٞمؾ --مل ي٤ٌميعٛمـ سم٤مب إدب وم

 اخلٓمر-وهٜم٤م يٙمٛمـ ! ذم هذه اعم٠ًمخ٦م طمتك هذا اًم٘مقل ىمٞمؾ؛ ع ذم اخلالوم٦مإىمقال: أنف يم٤من يٜم٤مزِ  وأؿمد

ىمٚمٜماا٤م أنااف ٓ يٕمااد ُمِماا٤مىًم٤م ولااذا
(1)

ٚمااام شمقومٞماا٧م وم ؛ٟماا٧م ُم٤مؿمااٞم٦م، سماا٤ميع قمااكم أو مل يٌاا٤ميعسمٙماار يم٤م ، ًمٙمااـ ظمالوماا٦م أيب

ُماااـ اًمٗم٘مٝمااا٤م  ي٘مقًماااقن هاااق سمًااا٥ٌم وم٤مـمٛمااا٦م  ا ، وهاااذا اًماااذي ضمٕماااؾ يمثاااػمً ُمٌااا٤مذةذم اًمٞماااقم اًمثااا٤م  سم٤ميٕماااف وم٤مـمٛمااا٦م 

، وهاال ُماااـ أهااؾ اجلٜماا٦م وأباااق سمٙماار ُمااـ أهاااؾ سمٙماار  وىمّمااتٝم٤م وآؿمااتٖم٤مل ااا٤م وهااال ٟمٗمًااٝم٤م هم٤مواا٦ٌم ُماااـ أيب

إمم أيب سمٙمار  ضما٤م ت وم٘ماد ضماًدا،  طسمًاٞمواًم٥ًٌم اًمٜم٤مس اًمّم٤محللم خت٤مًمٗمقا، يمٞمػ أن وًمٙمـ اٟمٔمروا  ،اجلٜم٦م

ٟمحااـ ُمٕماا٤مذ ي٘مااقل: ) وم٘ماا٤مل لاا٤م: إ  ؾماٛمٕم٧م اًمٜمٌاال ؛ أرض ذم وماادك ٜمادهقم ٧م ًمااف: أقمٓمٜماال ُمااػماث أيبوم٘م٤مًما

سمٜمٗمزا  ( ىم٤مل: ُم٤م ٟمٕمٓمٞمؽ، هذه ًمٌٞما٧م احا٤مل يمٚمٝما٤م، أنا٤م ؾماٛمٕم٧م اًمٜمٌال إنٌٞم٤م  ٓ ُٟمقرث، ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م

                                      
، سمؾ وضمزم سمٕمْمٝمؿ أنف ىمد سم٤ميع ًها ذم اًمٌداؾم٦م ًمٙمٜمف أظمٗمك ذًمؽ ػم ُمـ اعم١مرظملم واًمٕمٚمام  قمـ أؾم٤ٌمب قمدم سمٞمٕم٦م قمكم ٕيب شمٙمٚمؿ يمث (٧)

إٟم٤م »: قمـ وم٤مـمٛم٦م طمتك ٓ جيرطمٝم٤م سمذًمؽ؛ ًمٙمـ هذا اًم٘مقل وٕمٞمػ، وًمٕمؾ أوضمف إىمقال ُم٤م ذيمره قمكم ذم ؾم٥ٌم ختٚمٗمف إذ ىم٤مل ٕيب سمٙمر 

سمتٜم٤م ُمـ رؾمقل ، ىمد قمرومٜم٤م ومْمٚمؽ وُم٤م أقمٓم٤مك اهلل ومل ٟمٜمٗمس قمٚمٞمؽ ظمػما ؾم٤مىمف اهلل إًمٞمؽ، وًمٙمٜمؽ اؾمتٌددت قمٚمٞمٜم٤م سم٤مُٕمر، ويمٜم٤م ٟمرى ًم٘مرا

شم٠مظمره ًمٞمس سم٘م٤مدح »(: ١١. ٧2ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وىم٤مل اًمٜمقوي ذم شمقضمٞمف هذه احل٤مدصم٦م ذم: ذح ُمًٚمؿ ) ش-- ومقضمدٟم٤م ذم أنٗمًٜم٤مٟمّمٞم٤ٌم اهلل 

وإٟمام يِمؽمط  ،أنف ٓ يِمؽمط ًمّمحتٝم٤م ُم٤ٌميٕم٦م يمؾ اًمٜم٤مس وٓ يمؾ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد أُم٤م اًمٌٞمٕم٦م وم٘مد اشمٗمؼ اًمٕمٚمام  قمغم ؛ذم اًمٌٞمٕم٦م وٓ ومٞمف

وأُم٤م قمدم اًم٘مدح ومٞمف ومألنف ٓ جي٥م قمغم يمؾ واطمد أن ي٠ميت إمم اعُم٤مم  ،ُم٤ٌميٕم٦م ُمـ شمٞمن إو٤مقمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمام  واًمرؤؾم٤م  ووضمقه اًمٜم٤مس

وهٙمذا يم٤من  ،ٕمّم٤ماًميِمؼ وأن ٓ ئمٝمر ظمالوم٤م وٓ  ،ُم٤مم آٟم٘مٞم٤مد ًمفوإٟمام يٚمزُمف إذا قم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ًمإل ،ومٞمْمع يده ذم يده وي٤ٌميٕمف

 وًمٙمٜمف شم٠مظمر قمـ احلْمقر قمٜمده ًمٚمٕمذر ،وم٢مٟمف مل ئمٝمر قمغم أيب سمٙمر ظمالوم٤م وٓ ؿمؼ اًمٕمّم٤م ؛ذم شمٚمؽ اعمدة اًمتل ىمٌؾ سمٞمٕمتف ؿم٠من قمكم 

٘م٤مد اًمٌٞمٕم٦م واٟمؼماُمٝم٤م ُمتقىمٗم٤م قمغم طمْمقره ومل يٙمـ اٟمٕم[، ]يٕمٜمل ُم٠ًمخ٦م قمدم ىمًٛم٦م قمكم ٕرض ومدك وُمػماث اًمٜمٌل اعمذيمقر ذم احلدي٨م 

وًمٙمـ سم٘مل ذم ٟمٗمًف قمت٥م ومت٠مظمر  ،٘مؾ قمٜمف ىمدح ذم اًمٌٞمٕم٦م وٓ خم٤مًمٗم٦موُم٤م ٟمُ  ،ومٚمام مل جي٥م مل  ي ؛ومٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف احلْمقر ًمذًمؽ وٓ ًمٖمػمه

وهمػم ذًمؽ رأى أنف ٓ  ويم٤من ؾم٥ٌم اًمٕمت٥م أنف ُمع وضم٤مهتف وومْمٞمٚمتف ذم ٟمٗمًف ذم يمؾ ر  وىمرسمف ُمـ اًمٜمٌل  ،طمْمقره إمم أن زال اًمٕمت٥م

ويم٤من قمذر أيب سمٙمر وقمٛمر وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م واوح٤م ٕهنؿ رأوا اعم٤ٌمدرة سم٤مًمٌٞمٕم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُمّم٤مًمح  ،يًتٌد سم٠مُمر إٓ سمٛمِمقرشمف وطمْمقره

طمتك قم٘مدوا اًمٌٞمٕم٦م ًمٙمقهن٤م  ولذا أظمروا دومـ اًمٜمٌل  ،اعمًٚمٛملم وظم٤مومقا ُمـ شم٠مظمػمه٤م طمّمقل ظمالف وٟمزاع شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م

أهؿ إُمقر يمٞمال ي٘مع ٟمزاع ذم ُمدومٜمف أو يمٗمٜمف أو همًٚمف أو اًمّمالة قمٚمٞمف أو همػم ذًمؽ وًمٞمس لؿ ُمـ يٗمّمؾ إُمقر ومرأوا شم٘مدم اًمٌٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م 

 -شأهؿ إؿمٞم٤م  واهلل أقمٚمؿ
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 سمف!شمٙمذومٝمل مل وهل مل شمًٛمع هذا اًمٙمالم ومتْم٤مي٘م٧م ُمٜمف، ُمع أهن٤م شمٕمرف أنف ص٤مد.،  ي٘مقل ذًمؽ،

ومزقمٚماا٧م  ، وهاال اُماارأة ذم اًمٜمٝم٤مياا٦م؛اخلااالف يّمااػم سماالم اعمًااٚمٛملم وسماالم اًمّماا٤محللم وسماالم إوًمٞماا٤م  وًمٙمااـ

ًٓ  ،سمٙمر طمتك شمقومٞم٧م سمٕمد ؾمت٦م ؿماٝمقر ُماـ ووما٤مة اًمٜمٌال  ٤موُم٤م يمٚمٛم٧م أب اا٤م  وقماكم سماـ أيب ـم٤مًما٥م يما٤من ُمِماٖمق

ًٌ يماا٤مرسمااام ُمٕمٝماا٤م وُماا٤م ذهاا٥م ًمٞمٌاا٤ميع، و ٤مومٙماا٤من ُمتْماا٤مُمٜمً ؛ وظماادُمتٝم٤م وسمتٛمريْمااٝم٤م واًمٌ٘ماا٤م  ُمٕمٝماا٤م ُمااـ  ٤من طمتااك هم٤مواا

 ومٞم٧م سم٤ميع ُم٤ٌمذة واٟمتٝم٧م اعمِمٙمٚم٦م-ح٤م شمق ، ًمٙمـأيب سمٙمر

ار اًمٌٞمٕما٦م ,واهلل أقمٚماؿ,وم٤مًمٔم٤مهر  ًمٙماـ يما٤من ُمٓمٚمقسًما٤م ُمٜماف أن يٌا٤ميع ذم ذًماؽ اًمقىما٧م،  ،أناف سمًا٥ٌم هاذا، أظم 

يما٤مٟمقا يرؾماٚمقن إًمٞماف ي٘مقًماقن  ,طمتاك أفماـ أباق سمٙمار وقمٛمار,ويم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقًمقن ًماف: سما٤ميع- ويما٤من 

 ل سم٤ميع ويٚمحقن قمٚمٞمف-ًمف: شمٕم٤م

ٕنااف ُمااـ أقمٞماا٤من اًمٜماا٤مس وىمٞماا٤مداهتؿ اًمااذي ًمااق مل يٌاا٤ميع ًمُٕمااد ُمِماا٤مىًم٤م وقُمااد ـمٕمٜمًاا٤م ذم اعُم٤مُماا٦م واعُماا٤مرة،  حاا٤مذا؟

ًٓ شمٕمتاااؼم  ؛هاااذه اًمٌٞمٕمااا٦م ًمٚمخ٤مصااا٦م --سمخاااالف هماااػمه وقمٜماااده ؾمااا٥ٌم ُمٕمااالم  ذم طم٘مٝماااؿ واضمٌااا٦م- هاااق يمااا٤من ُمتااا٠مو

 -,واهلل أقمٚمؿ,أظمره٤م 

ع، وًمٙماـ اًماذي اٟمْماؿ إمم و٤مقماا٦م وُمقضماقد نا٧م و٤مقما٦م ذم إىمٚمااٞمؿ يٌاا٤ميأن : ٓ يٚمازم يماؾ واطماد وم٤معم٘مّماقد

أو ذم ُمٙماااا٤من ُمٕماااالم ناااا٧م  ،شؾمااااٚمٓمٜم٦م»ُمااااـ إىماااا٤مًمٞمؿ أو ذم ٟم٤مطمٞماااا٦م ُمااااـ إرض أو ذم ؾمااااٚمٓم٤من ُمااااـ اًمًااااالـملم 

 سمٛمجارديٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن يٙماقن ُماع اجلامقما٦م يًاٛمع ويٓمٞماع، ؾماقا  سما٤ميع سمّماٗم٘م٦م اًمٞماد أو مل يٌا٤ميع، هاق  --وٓيتٝم٤م

يٚمزُماااف اًمًاااٛمع واًمٓم٤مقمااا٦م لااا٤م، وٓ جياااقز ًماااف أن  --ده نااا٧م ؾماااٚمٓم٤مهن٤م وذم ُمٙم٤مهنااا٤مدظمقًماااف ُماااع اجلامقمااا٦م ووضماااق

 خيرج، وٓ  دث و٤مقم٦م ضمديدة-

- اخلاروج -و٤مقم٤مت ضمديدة ٓ جيقز إٓ سمٛمًقغ ذقمل ُمٕمتؼم وي٘مر اًمٗم٘مٝم٤م  أناف ُمًاقغ ذقمال إطمداث

د وآٟمِمااا٘م٤مىم٤مت و  جياااقز إٓ  آؾمااات٘مالٓت وهمػمهااا٤م ٓقماااغم اجلامقمااا٤مت وشمِماااٙمٞمؾ و٤مقمااا٤مت أظمااارى وآٟمٗمااارا

 -أقمٚمؿواهلل يمام ىمٚمٜم٤م، اذا اعمًقغ 

ئاافيٛمٚمااؽ طمااؼ ُمااـ اجلٜمااقد يمااؾ واطمااد : ُمًاا٠مخ٦م  ، وؾمااٞمدٟم٤م قمٛماار آقمااؽماض أو إسماادا  اعمِماا٤مروة ُٕمرا

٤موإن يمااا٤من احلااادي٨م وااإمٞمٗمً ,اقمؽموااا٧م قمٚمٞماااف اُمااارأة يماااام شمٕمروماااقن ذم اًم٘مّمااا٦م اعمِماااٝمقرة 
(1)

اقمؽموااا٧م قماااغم  ,

ي٘مااقل   ىم٤مًماا٧م: اهلل [2١اًمٜمًاا٤م : ] ژ پ پ  پ ژ: سم٘مقًمااف  ؛نديااد ؾمااٞمدٟم٤م قمٛماار عمٝمااقر اًمٜمًاا٤م 

                                      
 أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مكهق وٕمٞمػ ُمٜمٙمر يرويف جم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌك قمـ قمٛمر- »( قمـ هذا احلدي٨م: ٧22١ىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: إروا  اًمٖمٚمٞمؾ ) (٧)

، وم٢من وٕمٞمػ ُمـ أضمؾ جم٤مًمد وهق اسمـ ؾمٕمٞمد، ًمٞمس سم٤مًم٘مقى صمؿ هق ُمٜمٙمر اعمتـ ىمٚم٧م: وُمع اٟم٘مٓم٤مقمف -شهذا ُمٜم٘مٓمع»( وىم٤مل: 211.١)

 -شٓ شمٖم٤مًمقا رم صدىم٤مت اًمٜم٤ًم »: وىمد صحح إًم٤ٌم  أثر قمٛمر ش أي٦م ٓ شمٜم٤مرم شمقضمٞمف قمٛمر إمم شمرك اعمٖم٤مٓة رم ُمٝمقر اًمٜم٤ًم 
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 -اًم٘مّم٦م ُمِمٝمقرة وإن يم٤من إؾمٜم٤مده٤م ومٞمف ُم٘م٤ملش أظمٓم٠م قمٛمر وأص٤مسم٧م اُمرأة»وم٘م٤مل:  أن٧م؟ ٙمٞمػ نددوم ؛ذاه

ُماـ ريٕم٦م يٛمٜماع أطماًدا ادًمٞمؾ ذم اًمِما ٓ يقضمدومٞمٝمؿ، وهذا ٤مًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروف وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًم٘مّم٦م؛ وم

 هذا همػم ُمقضمقد- --اح أو اعمِمقرة ذم أن٤مس ُمٕمٞمٜملمر آقمؽماض أو آٟمت٘م٤مد أو آىمؽماأو  ّمذًمؽ، 

ىمااقل أو ,إٟمًاا٤من ُمًااٚمؿ ًمااف طمااؼ أن يٕمااؽمض قمااغم اخلٓماا٠م إذا رمه، أو يٕمااؽمض قمااغم ر  ُمٕماالم ظمٓماا٠م  يمااؾ

ًمٙمـ يمام ىمٚمٜم٤م: اًمتثٌا٧م وأن يٜمتٌاف اعٟمًا٤من عمقواع اخلٓمار اًماذي ومٞماف، جيا٥م  --وي٘مؽمح ويِم٤مور، ًمف هذا ,ومٕمؾ

أو آقماؽماض  احقن ُمتثًٌتا٤م وُمت٠مدسًما٤م أجًْما٤م، وإذا فماـ أن هاذا آىماؽمقمٚمٞمف أن ي٘مقل احلاؼ، وجيا٥م قمٚمٞماف أن يٙما

يااا١مدي إمم ُمٗمًااادة أيماااؼم وماااال يٕماااؽمض وٓ يٌدياااف، وهٙماااذا، ويٜمٔمااار أهياااام أن ٛمٙماااـ يذم ُمقواااع ُماااـ اعمقاواااع 

 ٞمحت٤مج اعٟم٤ًمن أن يتٗم٘مف ذم هذا-وم ؛ومٝمذا وم٘مف --أومْمؾ أن ي٘مقًمف سم٤مًمن وأن ي٘مقًمف سم٤مًمٕمالٟمٞم٦م، وهٙمذا

ٜم٤مس يٕمؽمض قمغم مرا  إُمػم ذم ُم٠ًمخ٦م هق ئمـ أهن٤م حمًقُم٦م ذقًما٤م وهاق ُما٤م قمٜماده سمٕمض اًمُم٠ًمخ٦م: و]

ضم٤مهؾ ُمتنع ـما٤مئش، ورسماام يٙماقن قمٜماده أُماراض ٟمٗمًاٞم٦م  وهق رضمؾٝمذا قمغم ظمٓمر، وم [؛قمٚمؿ ذقمل أصاًل 

 أظمرى وأُمراض ىمٚمٌٞم٦م ومٝمق ذم ُمقوع ظمٓمر، ومٕمٚمٞمف أٓ يٕمؽمض إٓ سمٕمٚمؿ وأدب وأُم٤مٟم٦م-

م ذم اًمٜمااا٤مس واًمٙماااالم ذم اجلامقمااا٤مت وذم اًمرضمااا٤مل وذم شم٘ماااقيٛمٝمؿ وذم آقمؽماوااا٤مت وؾمااا٤مئر اًمٙماااال ؾمااا٤مئر

ٓ سمااد أن يٙمااقن سمٕمٚمااؿ وقماادل وأدب وإظمااالص، وإٓ يٙمااقن قمٚمٞمااؽ  --احلٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿ وذم اٟمت٘ماا٤مدهؿ أو همااػمه

 ٓ ًمؽ-

هق ا٤م، ًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م إصؾ هق ُم٤ٌمح ًمف وُمنموع ًمف أن يٜمت٘ماد وأن يارد اخلٓما٠م  هذه شمٙم٤مًمٞمػ ُمٙمٚمٌػ 

- ًمٙمااـ أناا٧م -وأن يٜمٝمااك قمااـ اعمٜمٙماار وأن يٜمّمااح وأن يِماا٤مور، هااذا ُمنمااوع ًمٙمااؾ أطماادوأن ياا٠مُمر سماا٤معمٕمروف 

 هذا شمٙمٚمٞمٗمؽ أن٧م- ث٧ٌم؟ُمتك شمتٙمٚمؿ؟ وإذا رأج٧م ُم٤م سمدا ًمؽ أنف ظمٓم٠م هؾ شمتٙمٚمؿ أو شمّمؼم ىمٚمٞماًل وشمت

ظمٓما٠م، هاؾ أتٙمٚماؿ سمناقم٦م  --رومف إُماػم اًمٞماقمارف اًماذي شمّمااأن ُمثاًل ُمع أُمػم وسمدا زم أن هذا اًمتّم أن٤م

رسماام وماالن ُماثاًل ُماـ اًمٕم٘ماال  وأهاؾ اًمٕمٚماؿ هٜما٤م و أو ًمٕمٚماف يماذا؟ٟمٔمار ىمٚمٞماًل وأتثٌا٧م ًمٕماؾ قمٜماده وضمٝما٦م أم أنتٔمر 

أؿم٤موره وأىمقل ًمف: ُم٤م رأجؽ؟ أنا٤م ئمٝمار زم أن إُماػم ومٕماؾ يماذا ويماذا وهاذا ًماٞمس صاحٞمًح٤م ومٙمٞماػ ٟمٜمّماحف؟ 

 ومتٜما٦م، ًمٙماـ شمتحاقل إممإُماقر ٝماذه ومٓ أن شمتِم٤مور ُمِم٤مورة يمٌاػمة وشمٕمٛماؾ واج٦م وومتٜما٦م!  -شمِم٤مور ُمع واطمد-

 ٗمٞمدك-ي١مدي إمم متحٞمص اًمرأي وي هذاُمع واطمد إذا يم٤من ئمٝمر ًمؽ أن  روأن شمتِم٤مهٙمـ 

٤مذهٌقا إًمٞماااف واٟمّماااحقه، واظمتااا٤مروا دائااااًم ومااا ؛سمااادا ًمٙماااام أناااتام آصمٜمااالم أن إُماااػم اعمٗماااروض أن ُيٜمّماااح ومااا٢مذا

 أومْمؾ ُمـ اًمٕمٚمٜمل، هذا هق إصؾ-ومٝمق ـمريؼ اًمٜمّمح اًمني 

، وًمٙمااـ ٓ ٟمٛمٜمااع اًمٜمّمااح قمالٟمٞماا٦م يمااام ُمٜمٕمااف سمٕمااض اًمٜماا٤مس، إٟمااام اًمٖم٤مًماا٥م  إصااؾ ُيٜمّمااحقا ذم  إُماارا  ًها

- ًمٙمااـ أطمٞم٤مًٟماا٤م ذم ُمقاوااع يٙمااقن اخلٓماا٠م ومااقري وأُماا٤مم -ري هااق اعمٓمٚمااقب وإصااؾ هااق هااذااأن اًمٜمّمااح اًمًاا
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 اًمٜم٤مس وٓ  تٛمؾ اًمت٠مظمػم ومٝمٜم٤م ٟمٜمّمح قمالٟمٞم٦م-

ايما٤من و ،اًمٖم٤مًم٥م إذا يما٤من  تٛماؾ اًمتا٠مظمػم ًمٙمـ ويٛمٙماـ أن يا١مدى ًها  ،ًٓما٤م سمازُمـوًماٞمس ُمرشمٌ ٤مإُمار قم٤مدي 

 ومٞمٜمّمح ًها ًمألُمرا - ؛وهٙمذا

 ومٝمذا هق إصؾ- ؛وسمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل  دًم٧م قمٚمٞمف ؾمػم اًمّمح٤مسم٦م  وهذا

وأن يٕمااارف هاااؾ اًمٜمّماااح أن ُمٓمٚماااقب؟ هاااؾ  :هاااذا راضماااع إمم اعٟمًااا٤من ٟمٗمًاااف، قمٚمٞماااف أن يتثٌااا٧م ومااا٢مذن

٘ماد يٌادو ًماف أن إُماػم وم ؛د يٙمقن يٌادو ًماف وهاق خمٓمائاعمِم٤مورة ُمٓمٚمقسم٦م؟ هؾ آقمؽماض ُمٓمٚمقب؟ أم هق ىم

 أظمٓم٠م وذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر هق اًمذي أظمٓم٠م-

ًٓ صااااااااااااااااااااحٞمًح٤م  ويمااااااااااااااااااااؿ ُمااااااااااااااااااااـ قم٤مئاااااااااااااااااااا٥ٍم ىمااااااااااااااااااااق

  
ومومتااااااااااااااااااااااااااف ُمااااااااااااااااااااااااااـ اًمٗمٝمااااااااااااااااااااااااااِؿ اًمًاااااااااااااااااااااااااا٘مٞمؿِ 
(1)

 

   

 ىمااااااااد شُمٜمِٙماااااااار اًمٕماااااااالُم وااااااااقَ  اًمِّمااااااااٛمَس ُمااااااااـ َرَُماااااااادٍ 

  
 ُماااااااااااـ ؾَماااااااااااَ٘مؿِ 

ِ
وُيٜمٙمااااااااااار اًمَٗماااااااااااُؿ ـمٕماااااااااااَؿ احااااااااااا٤م 

(2)
 

   

 اعمريض- ٜمف هقوًمٙم ،٤م ُُمرة، وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم ُمرةاعمٞم٤مه ومٞمجدهاعٟم٤ًمن رب ايِموم٘مد 

« ًٓ ًٓ صااااحٞمًح٤م وياااارده وجياااا٤مدل يٕمٞماااا٥م ىماااا ش صااااحٞمًح٤م ومومتااااف ُمااااـ اًمٗمٝمااااؿ اًمًاااا٘مٞمؿويمااااؿ ُمااااـ قم٤مئاااا٥م ىمااااق ق

 وم٤معٟم٤ًمن قمٚمٞمف أن يتث٧ٌم- ؛وضم٤مهؾيٙمقن اًمً٘مؿ ذم ومٝمٛمف وهق قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ وقمٜمد اًمٜمٔمر و ض--ويٕمؽم

إُماااار سماااا٤معمٕمروف واًمٜمٝماااال قمااااـ اعمٜمٙماااار، وطم٘مااااؽ ذم ٓ أُمٜمٕمااااؽ طم٘مااااؽ ذم آقمااااؽماض أو طم٘مااااؽ ذم  أناااا٤م

ٙمٞمااااػ أُمٜمٕمااااؽ؟ وًمٙمااااـ وم ؛اًمٜمّمااااح واًمتااااقايص سماااا٤محلؼ واًمتااااقايص سم٤مًمّمااااؼم، سمااااؾ هااااذا واضماااا٥م قمٚمٞمااااؽ أصاااااًل 

 ،ُمًاا٤مئؾ ًمٚمتادسمػم خيتٚمااػ ومٞمٝماا٤م اًمٜماا٤مسوُمااـ اعمًا٤مئؾ هاال ُمًاا٤مئؾ اضمتٝماا٤مد وُمًا٤مئؾ ًمٚمٜمٔماار  ا سم٤مًمتثٌا٧م؛ ٕن يمثااػمً 

تٛمٝمااؾ، وإذا اطمتجاا٧م أن شمتِماا٤مور ُمااع ؿمااخص قم٤مىمااؾ ُمااـ ومااال شُمًاا٤مرع وٓ شمٓمااٞمش، وإٟمااام قمٚمٞمااؽ سم٤مًمتثٌاا٧م واًم

 أهؾ اًمٕم٘مؾ واًمرزاٟم٦م واًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ٓ سم٠مس شمتِم٤مور؛ طمتك شمٜمّمحقا إُمػم ُمثاًل وشمتثٌتقا ُمـ إُمر-

وٓ  ّماااااؾ ظمٚماااااؾ وٓ ومتٜمااااا٦م ذم  ,سمااااا٢مذن اهلل,ُمِماااااك اعٟمًااااا٤من قماااااغم هاااااذا شمٙماااااقن إُماااااقر ُمٜمتٔمٛمااااا٦م  ومااااا٢مذا

 -,ٚم٘مٚمقب وهٙمذا، واهلل أقمٚمؿًم اوم٤ًمدً و ٤مُمـ آقمؽماو٤مت شم٥ًٌم ومتٜمً  ا اًمّمٗمقف؛ ٕن يمثػمً 

 ح٤م  ٥م ويرى-- اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ ٟم٠ًمل

 ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك

 

                                      
 (-15ل اًم٤ًمئرة ُمـ ؿمٕمر اعمتٜمٌل )ص ىم٤مًمف: اعمتٜمٌل، اٟمٔمر: إُمث٤م (٧)

 (-٧١5، اًمٌٞم٧م رىمؿ ٧٧ىم٤مًمف: اًمٌقصػمي، اٟمٔمر: اًمؼمدة )ص  (2)
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 أسجبة اننصز

 

سمٕمض ٟمنمه٤م:  ،ؾمت٦م وصمالصمقن دىمٞم٘م٦م ُمدهت٤م: شدورة إنّم٤مر اًمنمقمٞم٦م»صقشمٞم٦م، وٛمـ حم٤مضة ]

 [٧615ُمٓمٚمع قم٤مم ت ذم رِماٟمُ  ،شُم١مؾم٦ًم اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالم» (1)وىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م ،اعمج٤مهديـ 

 

 
 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه-

ٟمتحااادث قماااـ ُمقواااقع ًماااف أمهٞمااا٦م؛ ٓ سمااا٠مس أن ٟمتاااذايمر ومٞماااف، وٟمتٜمااا٤مىمش وٟمتحااا٤مور وٟمت٠مُماااؾ وٟمتااادسمر، وهاااق 

 -شاًمَٖمَٚم٦ٌم قمغم إقمدا وأؾم٤ٌمب آٟمتّم٤مر قمغم اًمٕمدو، »ُمقوقع: 

َٗمٜمااا٤م سمااا٠من ٟمجتٝماااد وٟمًااإمك وٟمحااا٤مول أن ٟمٖمٚمااا٥م اًمٕمااادو، واًمٖمٚمٌااا٦م قماااغم أُمرٟمااا ٟمحاااـ ٟمٕمٚماااؿ أن اهلل و ٤م ويمٚم 

اًمٕماااادو وآٟمتّماااا٤مر قمٚمٞمااااف سماااا٠من شمٙمااااقن اًمٙمٚمٛماااا٦م ٕهااااؾ اعؾمااااالم، واحلٙمااااؿ ٕهااااؾ اعؾمااااالم، واًمدوًماااا٦م ٕهااااؾ 

واًمٜمٗماااقذ ٕهاااؾ اعؾماااالم-- هاااذا ٟمحاااـ ُمااا٠مُمقرون سماااف وسمتحّماااٞمٚمف؛ ومااا٤مهلل أُمرٟمااا٤م  وإُمااارٌ  اعؾماااالم، واًمًاااٚمٓم٤منُ 

أؾما٤ٌمسمف اًم٘مدريا٦م واًمنماقمٞم٦م؟ هاذه ؾماٜمتحدث هال ام وماوسم٤مٟٓمتّما٤مر قمٚمٞماف-- هاذا ُمٓمٚماقب؛  سم٤مًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٕمدو،

ر ا٤م-  ومٞمٝم٤م وٟمذيم 

٤مهاد ٟمحاـ قمٚمٞمٜما٤م أن ٟمج»٘مقل هذا اًمٙماالم؟ ٕن سمٕماض اًمٜما٤مس يٗمٝماؿ ومٝمااًم ظم٤مـمًئا٤م ويتاقهؿ، ي٘ماقل: ٟمح٤مذا 

َٛمااٌؾ ظمٓماا٠م  --شوٟم٘م٤مشمااؾ وًمااٞمس قمٚمٞمٜماا٤م اًمٜمتٞمجاا٦م! َٛمااٌؾ صااحٞمح، وًمااف حَمْ ي٘مااع ومٞمااف سمٕمااض اًمٜماا٤مس، هااذا اًمٙمااالم ًمااف حَمْ

 ظمٓم٠م-ووضمف مظمر صحٞمح، وًمف ُمٕمٜمك مظمر وُمٕمٜمك يٕمٜمل ُ َٛمؾ وُيٗمٝمؿ قمغم وضمف 

ومٝمااذا ومٕمااُؾ  ؛أنٜماا٤م ؾمااقا  همَٚمٌٜماا٤م واٟمتٍمااٟم٤م وٟمجحٜماا٤م أو مل ٟمٜمتٍماا ومل ٟمٖمٚمِاا٥م ح ىمااقل اًم٘م٤مئااؾ:اعمٕمٜمااك اًمّمااحٞم

ٕؾماا٤ٌمب اعمٛمٙمٜماا٦م وىمْماا٤مئف وٓ ـم٤مىماا٦م ًمٜماا٤م سمااف، إٟمااام جياا٥م قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمٗمٕمااؾ ا ، وهااذا ُمرسمااقط سم٘ماادر اهلل اهلل 

 صحٞمح-وضمٝمف ٙمالم اًموًمٙمـ اًمٜمتٞمج٦م سمٞمد اهلل، هذا  وأن ٟم٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب وأن ٟمج٤مهد يمام أُمرٟم٤م اهلل 

                                      
سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىمت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م  (٧)

 -رة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙم
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ًمٙماااـ اعمٕمٜماااك اخلٓمااا٠م واًمقضماااف اخلٓمااا٠م: أن ُي٘مَّماااد ااااذا اًمٙماااالم أنٜمااا٤م ٓ ٟمجتٝماااد وٓ ٟمًااإمك وٓ ٟمحااا٤مول أن 

 ٟمٖمٚم٥م اًمٕمدو، وأن ٟمٜمتٍم قمٚمٞمف-

 ومٌٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل ًمؽ: أن٤م أضم٤مهد وم٘مط-

اًمتاال ٕمٞم ٜماا٦م اعمُ ؾماا٤ٌمب إؽمشمٞمٌاا٤مت وُمااـ اًمًمااٞمس هٙمااذا،  اا٥م أن شمٗمٕمااؾ يمااذا ويمااذا شم٘مااقل ًمااف: ًمٙمااـ اجلٝماا٤مد 

 !٥م أن شمٗمٕمٚمٝم٤م طمتك شمٜمتٍم قمغم اًمٕمدو 

 ومٞم٘مقل: ًمٞمس ُمٝماًم اًمٜمٍم، أن٤م أضم٤مهد وم٘مط، واًمٜمتٞمج٦م قمغم اهلل-

 أؾمااااا٤ٌمسًم٤م، وأُمرٟمااااا٤م سم ٟمٕماااااؿ، اًمٜمتٞمجااااا٦م قماااااغم اهلل ًمٙماااااـ سم٤مٕؾمااااا٤ٌمب، اهلل 
ٍ
٤مٕظماااااذ ااااااذه ضمٕماااااؾ ًمٙماااااؾ ر 

ؾ قمغم هذه اًمٜمتٞمج٦م، ومٜمحـ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًػم قمغم ا ض إمم إؾم٤ٌمب؛ طمتك ٟمتَحّم  ٕؾم٤ٌمب سمٕماد ذًماؽ ُٟمٗماق 

اهلل يٕمٓمٞمٜماا٤م اًمٜمٍمااا أو ٓ يٕمٓمٞمٜمااا٤م، اًمٜمٍمااا ُمااـ قمٜماااد اهلل وطماااده وًمٙماااـ قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمٌاااذل إؾمااا٤ٌمب وٟم٠مظماااذ  ؛اهلل

 صمؿ ٟم٘مقل: اًمٜمتٞمج٦م قمغم اهلل- ،سم٤مٕؾم٤ٌمب

اًمًاٚمٓم٦م-- هاذا  ,ٟمحاـ,ن ٟمٜمتٍما قماغم اًمٕمادو وٟمٖمٚما٥م اًمٕمادو وٟم٘مٝماره وشمٙماقن ًمٜما٤م قمٚمٞمٜما٤م أن ٟمجتٝماد ذم أو

ر اجياا٥م قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمجتٝمااد ومٞمااف وٟمًاإمك ًمااف، يٕمٜماال سمٕمااد إظمااذ سم٤مٕؾماا٤ٌمب واؾمااتٗمراغ اًمقؾمااع ذم نّمااٞمؾ اًمٜمّماا

أ؛ هٙمـ أن يٙماقن اًمٜمٍما يما٤مُماًل يٕمٓمٞماف اهلل  واًمًٕمل ًمتحّمٞمٚمف، ٟم٘مقل: اًمٜمتٞمج٦م قمغم اهلل، أي أن اًمٜمٍم يتجز 

 ـ يِم٤م ، وهٙمـ أن يٕمٓمٞمف سمٕمض اًمٜمٍم و رُمف ُمـ سمٕمْمف-عم 

ر اًمتاال ؾمااٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝماا٤م، وهاااذه اقمااغم ىماادر أظمااذهؿ سم٠مؾماا٤ٌمب اًمٜمّماا اًمٜمٍَماا (اًمٕمٌاا٤مد)يٕمٓماال اًمٜماا٤مس  اهلل 

ر؛ ار أو قمٜماادُم٤م يًاا٠مل اهلل اًمٜمّمااااًمّمااقرة هاال اًمّمااقرة اًمتاال ي٘مّمااده٤م اعٟمًاا٤من دائاااًم قمٜماادُم٤م يااتٙمٚمؿ قمااـ اًمٜمّماا

ر، ُماااا٤مذا ي٘مّماااادون؟ مهللا اًمّمااااقرة وهااااذا اعمٔمٝماااار ُمااااـ ُمٔماااا٤مهر اًمٜمّمااااوم٤مًمٖم٤مًماااا٥م أن اًمٜماااا٤مس ي٘مّماااادون هااااذه ا

اٟمٍمٟم٤م، مهللا اٟمٍم اعما١مُمٜملم؛ يٕمٜمال يٕمٓماٞمٝمؿ اًمٖمٚمٌا٦م قماغم إقمادا  واًمتٛمٙمالم ذم إرض واًم٘ماقة واًمًاٚمٓم٤من 

 وشمٙمقن يدهؿ هل اًمٕمٚمٞم٤م، هذا إُمر هم٤مًم٥ٌم يٕمٜمل-

ٕمٓمٞمااااف اًمِمااااٝم٤مدة واًمٗمااااقز ذم هااااذه اًمّمااااقرة ُمااااثاًل، ًمٙمااااـ ي يٕمٓمٞمااااف اهلل  ًٓمٙمااااـ ُمااااـ اعمٛمٙمااااـ أن إٟمًاااا٤مًٟم٤م 

اااًل أن، ًمٙمااـ ذم  ،أظماارة، اًمٗمااقز إظمااروي، هااذا أقمٔمااؿ اًمٜمٍماا اًل وًمااٞمس ٟمًٍمااا ُُمٕمج  وإن يماا٤من ٟمًٍمااا ُماا١مضم 

اااؾ اواااٛمٜمف ٟمّمااا ًمٙماااـ هاااق ذم هم٤مًمٌاااف ُمٜمٔماااقٌر ومٞماااف إمم أضماااؾ، إمم  ,ؾمااا٠متٙمٚمؿ قمٚمٞماااف ذم اًمٜم٘مٓمااا٦م إظمااارى,ٌر ُُمَٕمج 

 اًمٕم٤مىم٦ٌم، اًمِمٝم٤مدة واًمٗمقز ذم أظمرة، واًمٜمج٤مح-

ع ُماع اًمٗمتٜما٦م، اًمث٤ٌمت قمغم اًماديـ واحلاؼ واعمٌا٤مدئ؛  ـماقل ـمرياؼ رهماؿ اًمثٌا٤مت: يَماْقن اعٟمًا٤من ُماع اًمٍماا

ع واحلرب واًمٗمتٜم٦م وُمٙمر إقمدا  وهمػمه٤م هق صم٤مسم٧ٌم قمغم ديٜمف، صم٤مسما٧ٌم قماغم احلاؼ، صم٤مسما٧ٌم قماغم ُمٌدئاف،  --اًمٍما
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ر، اـ ُمٕماا٤م  اًمٜمّماار وُمٕمٜمااك ُماااُمٌاا٤مدئ احلااؼ، ُمٌاا٤مدئ اًمٕماادل واًمٗمْمااؾ واعطمًاا٤من، هااذا هااق ذم طمااد ذاشمااف ٟمّماا

 ؛وُمٌدئاف وفمٝمقرها٤م (دقماقة اًمٕمٌاد اعما١مُمـ) هذا اًماديـ، اٟمتّما٤مر دقماقة اعٟمًا٤من وضمقده واؾمتٛمراره صم٤مسمًت٤م قمغم

 يم٤مرشمٗم٤مقمٝم٤م وقمٚمق يمٚمٛمتٝم٤م ذم اًمٜم٤مس واٟمتِم٤مره٤م ذم اًمٜم٤مس هذا ٟمقع ُمـ آٟمتّم٤مر-

ٚماااؽ قماااغم ولاااذا ىمااا٤مًمقا ذم اًمٖماااالم، اًمٖماااالم صااا٤مطم٥م اعمٚماااؽ، صااا٤مطم٥م اًمًااا٤مطمر واًمٙمااا٤مهـ، اًماااذي دل  اعم

٤ًٌم عياامن اًمٜما٤مس وما َُمـ اًمٜما٤مس ًمااام  ىما٤مل ًماف:  ًماـ شمًاتٓمٞمع أن شم٘متٚمٜمال إٓ أن »يمٞمٗمٞم٦م ىمتٚمف وضمٕمؾ هذه اًمٙمٞمٗمٞما٦م ؾماٌ

قمل ششم٠مظمااذ اًمًااٝمؿ وشم٘مااقل سمًااؿ اهلل رب  اًمٖمااالم - ومٗمٕمااؾ، واعمٚمااؽ هااذا يماا٤من ي٘مااقل: أناا٤م اهلل! اعمٚمااؽ يماا٤من يااد 

اؿ اهلل؛ يٕمٜمل إٓ أ شأن٧م ُم٤م شمًتٓمٞمع أن شم٘متٚمٜمل»إًمقهٞم٦م، وم٘م٤مل:  ن شمٕمؽمف سمرسمقسمٞما٦م اهلل وشمٚمجا٠م إمم اهلل وشُمٕمٔم 

ومٝماذا ومٞماف اقمااؽماف سم٠مناف قمٌااٌد طم٘ماػم ًمااٞمس رسًما٤م- ذم اًمٜمٝم٤مياا٦م قَمِٛماؾ سمااام ىم٤مًماف ًمااف وأظماذ اًمًااٝمؿ وىما٤مل: سمًااؿ اهلل رب 

إظم٤مديااد وىمااتٚمٝمؿ سم٤مًمٜماا٤مر   ُمـ اًمٜماا٤مس، ومَخااد  لااؿ؛ ومااشمُمٜم اا٤م سماارب اًمٖمااالم»اًمٖمااالم- ومرُماا٤مُه وم٘متٚمااُف، وم٘ماا٤مل اًمٜماا٤مس: 

ذًمؽسمٕمد 
(1)

- 

 ،رت يمٚمٛمتاااف اًمتااال هااال يمٚمٛمااا٦م احلاااؼ وفمٝمااارت ومُماااـ اااا٤م اًمٜمااا٤مسارت دقماااقة اعٟمًااا٤من واٟمتِمااااوًمٙماااـ اٟمتِمااا

 وص٤مروا ُم١مُمٜملم، اًمٜم٤مس هٙمذا سم٤معـمال. دًٓم٦م قمغم اًمٙمثرة اًمٖم٤مًم٦ٌم-

َرت دقمقشماف وُمٌادؤه وفمٝمارت واٟمتنمات، وٟمحاـ ُما٤م ٟمرياد إٓ اووم٤مزت واٟمتّم هق رزىمف اًمِمٝم٤مدة اهلل 

 وم٢مذن هذا ٟمقع ُمـ آٟمتّم٤مر- ؛ـ اهلل اٟمتّم٤مر احلؼ واٟمتّم٤مر دي

ي١مشمٞماف ُماـ يِما٤م ،  ًمٚمٕمٌد سمٕمض هذه اعمٔم٤مهر واًمّماقر ُماـ اًمٜمٍما أو يمٚمٝما٤م ومٗمْماؾ اهلل وىمد جيٛمع اهلل 

ٌَا٧م قماغم اًماديـ واحلاؼ صماؿ ُما٤مت ُماثاًل مل ُيارز. طمتاك اًمِماٝم٤مدة! ًمٙمٜماف  ؛وىمد يٕمٓمٞمف سمٕمْمٝم٤م ىمد يٕمٓمٞمف ُماثاًل أناف صَم

إن يم٤من ًمٞم٧ًم اًمٙم٤مُمٚما٦م ُماثاًل وًمٙماـ ٓ سما٠مس؛ ىمريا٥ٌم ُمٜمٝما٤م، وومْماؾ ُم٤مت قمغم احلؼ، ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمِمٝم٤مدة و

 يٕمٜمل أنقاع- --اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م ، وهٙمذا

ااااؾ قمااااغم سمٕمْمااااٝم٤م  يمٚمٝماااا٤م، ـمًٌٕماااا٤م ًمااااٞمس ؿمااااٞمًئ٤م ىمٚمااااٞماًل ُمٜمٝماااا٤م، أو ًمٙمااااـ ذم اًمٖم٤مًماااا٥م سم٤مًمٜمًاااا٦ٌم ًمٚمٛماااا١مُمـ أنااااف ُ ّم 

ااؾ ااؾ قمااغم اًمِمااٝم٤مدة ومٞمٛمااق ؛اعماا١مُمـ ذم اًمٖم٤مًماا٥م قمااغم يمثااػم ُمٜمٝماا٤م يتحّم  ت قمااغم ـمريااؼ احلااؼ وماا٤مًمٗمقز إن مل َيتحّم 

ًمٙمٜماف ُمْماٛمقٌن ًماف، اًمٗماقز إظماروي  (اًمِمٝم٤مدة رسماام)إظمروي ُمْمٛمقن ًمف وإن يم٤من ًمٞمس ذم أقمغم درضم٤مت 

أقمااؿ ُمااـ اًمِمااٝم٤مدة، واًمثٌاا٤مت قمااغم اًمااديـ وآؾمااتٛمرار قمٚمٞمااف ُمْمااٛمقن ًمٚمٕمٌااد اعماا١مُمـ اًمااذي يثٌاا٧م قمااغم  ُمٕمٜمااًك 

دقمقة ذم اًمٖم٤مًم٥م أجًْما٤م ًمٚمٛما١مُمٜملم طم٤مصاٚم٦م، ، واٟمتّم٤مر اًمذم اًمٖم٤مًم٥م، ٟمٗمس اًمث٤ٌمت قمغم اًمديـ هق ٟمٍم اًمديـ

قمااغم أجاادي سمٕمااض  وإن يم٤مٟماا٧م أطمٞم٤مًٟماا٤م ىمااد خَتٌااق اًماادقمقة ُمراطمااؾ ُُمٕمٞم ٜماا٦م ذم سمٕمااض اًمٗمااؽمات صمااؿ ئمٝمرهاا٤م اهلل 

                                      
 ( وإؾمٜم٤مده صحٞمح-2121٧ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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 ظمٚم٘مف ُمـ ضمديد ُمرة أظمرى وهٙمذا، ًمٙمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م نّمؾ هذه يٕمٜمل-

ة قمٜمدٟم٤م مي٦م ذم اًم٘مر :اًم٥ًٌم اجل٤مُمع ٕؾم٤ٌمب اًمٜمٍم هق اعمذيمقر ذم هذه أي٦م من مي٦م جُمَٛمَٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م، اًمٗم٤مذ 

 ۇ  ڭ﮴  ژ: ذم ؾماقرة حمٛماد  ر يمٚمٝما٤م يٕمٜمال مل شماؽمك ؿماٞمًئ٤م، وهال ىمقًماف ااًمتل وَٕما٧م أؾما٤ٌمب اًمٜمّما

 -[حمٛمد] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ﴾ۇ ﴿رط جماااازوم حماااااذوف اًمٜمااااقن؛ ٕناااااف جماااازوم سماااااااهاااااذا ومٕمااااؾ اًمِمااااا ﴾ ۆ ۆ ﴿هااااذه ذـمٞماااا٦م،  ﴾ۇ ﴿
 -اًمنمـمٞم٦م

جمااااازوم وقمالُمااااا٦م ضمزُماااااف  ، وهاااااققاب أو اجلااااازا اجلااااا :ٛمكيًاااااورط أو اجلااااازا ، اضماااااقاب اًمِمااااا ﴾ۈ﴿

 -﴾ ٴۇ ۈ ﴿: وقَمَٓمػ قمٚمٞمف ،اًمًٙمقن؛ ٕنف ومٕمٌؾ صحٞمح همػم ُُمٕمَتّؾ 

يمااؾ ُماا٤م ؾمااقف  --أوَٚماا٧ْم وٞمااع إؾماا٤ٌمب؛ وم٘مااد اًمٕماا٤مم، أوَٚمْتااف هااذه أياا٦م (اعواا٤مزم) هااذا اًمًاا٥ٌم اجلُْٛمااكِم 

 ٕمٜمك هذه أي٦م-ٟمتحدث قمٜمف ُمـ أؾم٤ٌمب ًمالٟمتّم٤مر واًمٖمٚم٦ٌم قمغم إقمدا  داظمٌؾ ن٧م ُم

ٟم٤م اهللًمٜم٤م ذم  ومٌلم  اهلل  وما٢من اهلل يٜمٍماٟم٤م ويثٌا٧م أىماداُمٜم٤م، وُماـ ُمٕمٜماك ذًماؽ أناف  ؛هذه أي٦م أنف إذا َٟمٍَمْ

ااٌِف، وإن ٟمّمااومرٟم٤مُه ىمٚمااٞماًل اإن ٟمّماا --اهلل يٜمٍمااٟم٤م ويثٌاا٧م أىمااداُمٜم٤م رشمٜم٤م هلل اسمحًاا٥م وقمااغم ىماادر ٟمّماا ًَ رٟم٤مه اٌح

ٌِف اًمٜمٍم وشمثٌٞم٧م إىمدام ا ٟمًٍم  ًَ  -يم٤مُماًل ومٌح

ِه، شمٜمّماااا؟ يٕمٜمااال: شمٜمّماااژ ۆ ۆ ۇ ژُمٕمٜماااك  ُمااا٤م ف وذم طَماااد  روا ديٜماااف اروا ديٜماااف، أي: شمٙمقٟماااقا ُمٕماااف ذم َصاااٗم 

فماااا٤مهًرا  وسم٘مٞماااا٤مُمٙمؿ سمااا٠مُمر اهلل  روه سمٓمااا٤مقمتٙمؿ ًمااااف وسمٕمٌااا٤مدشمٙمؿ وشمقطمٞماااديمؿ هلل اوشمٙمقٟماااقا أوًمٞمااا٤م ه، شمٜمّماااا

 ومٌحًٌف يٜمٍمٟم٤م اهلل ويث٧ٌم أىمداُمٜم٤م- ؛وسم٤مـمٜم٤ًم، هذا ُمٕمٜمك ٟمٍم اهلل 

 [6١احل٩م: ] ژ  چ چ چ چ ژذم ؾمقرة احل٩م:  ىمقًمف  ُمٜمٝم٤م وىمري٥ٌم 

ااؿ،  ﴾چ﴿ ًَ ئاا٦م ًمٚمَ٘م ااؿ، واًمااالم هااذي ٓم اًمتقيمٞمااد، اًمتاال يًااٛمقهن٤م اًمااالم اعمَُقـم  ًَ هاال شماا٠ميت سمٕمااد ىَم

ر يماا٠من اهلل هٜماا٤م يقضمااد  ااؿ وي٘مااقل: واهلل  ىمًااؿ ُُمَ٘مااد  ًِ ومٗمٞمٝماا٤م شمقيمٞمااد  ؛رهارن  اهلل ُمااـ َيٜمّماااًمٞمٜمّماا ,ُمااثاًل ,ُي٘م

 -رهار ُمـ َيٜمّمايٜمّم أنف اهلل  ؿؿمديد،  ُي٘مً

هق اًمَٙمْقُن ُمع اهلل سمٕم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف واًمٕمٛمؾ  يٜمٍم ُمـ يٜمٍمه، ٟمٍم اهلل  اهلل 

 وهٙمذا- ،وٟمٍمة أوًمٞم٤مئف وذيٕمتف ف،قمتف وٟمٍمة ديٜمف واًمٙمقن ُمع أوًمٞم٤مئسمٓم٤م

 :ٕمْمٝم٤م مي٤مت يمثػمة يٛمٙمـ أن ٟم٘مرأ سم، ذمورد ومٞمف مي٤مت ُمتٕمددة شُمٌلم  ومٞمف ُمٕمٜمك ٟمٍمة اهلل  اًم٘مرمنو

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ژ ذم ؾمقرة إقمراف: ُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

 ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
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 ڱڱ ڱ   ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ           ک ک ک ڑ ڑ ژ

 -، وآشم٤ٌمعاًمتٕمزير: سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٔمٞمؿ، آطمؽمام اًم٤ٌمًمغ واًمتٕمٔمٞمؿ [إقمراف] ژ ڻ ڻ ں ں

: ىم٤مل اهلل  ,ُمثاًل , هذا اًمًٞم٤م.وذم  ،وشمٕمزيره وشمٕمٔمٞمٛمف ،ه٤م ُيٌلم  اًمٜمٍم، أنف اشم٤ٌمع ًمٚمٜمٌل  هذا

 حج يث ىث جثمث يت ىت مت خت  جتحت      يب ىب مب خب حب    جب يئ ىئ     مئ حئ   جئ            ۋ ٴۇ ۈ ۈژ

 -[اًمّمػ] ژ  جض مص حص    مس خس  حس جس مخ جخحخ مح    جح مج

ئٞمؾ قمٛمقًُم٤م قمٞمًك   ﴾حئ   جئ            ۋ﴿  ژ جثمث يت ىت مت خت  جتحت      يب ىب مبژ :ىم٤مل ًمٌٜمل إها

ُمثؾ احلقاريلم  ژ حئ   جئ            ۋ ٴۇ ۈ ۈژييب ًمٜم٤م اؿ ُمثاًل ومٞم٘مقل:   اهلل -وٟمٍموا اهلل ومٕماًل-

ُمقه وٟمٍموا ديٜمف ودقمقشمف،  روه وقَمٔم ٛمقه واطمؽَمَ ٌَٕمقه وقمز  قمٜمدُم٤م ٟمٍموا قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ومُمٜمقا سمف واشم 

 -ومٝمذا ُمٕمٜمك ٟمٍم اهلل 

 ڀ پ پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژذم ؾماقرة احلدياد:  اهلل  ىم٤مل

 -[احلديد] ژ ڦ ڦ ڤ ڤ     ڤ ٹڤ    ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ     ٺ ٺ ڀ ڀڀ

أظمؼَمٟماا٤م أنااف أناازل هااذه إؿمااٞم٤م ، أناازل اًمٙمتاا٤مب واعمٞماازان؛ ٕضمااؾ ُماا٤مذا؟ ًمٞم٘مااقم اًمٜماا٤مس سم٤مًم٘مًااط،   اهلل

 ٿ ﴿، احلاااارب ومٓت احلاااارب ﴾ٺ ٺ     ٺ﴿؛ وأنااااف أناااازل احلديااااد اًمااااذي شُمّمااااٜمَع ُمٜمااااف هااااذه أٓت

 ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل- ةٌ يمثػم ﴾ ٿ

ًماااف وظمْٚماااؼ اهلل إيااا٤مه ًمٜمااا٤م وشمًاااخػمه ًمٜمااا٤م  جًْمااا٤مأو  ﴾ٹڤ    ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ُماااـ وٚمااا٦م احِلَٙماااؿ ذم إٟمزا
 اعم٘مّمقدة هٜم٤م ٟمٍمشمف سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل- ومٜمٍمة اهلل 

وقمٛمر وقمثامن وقمكم سمٙمر   ؿم٠من اعمٝم٤مضمريـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أيبر ذماذم ؾمقرة احلِم اهلل  وي٘مقل

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژـ سم٤مجلٜم٦م وهمػمهؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: يٌنمواًمٕمنمة اعم

 [احلنم] ژ ې ې ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ

يم٤مٟم٧م ٟمٍمهتؿ هلل  يمٞمػ، وٟمٍموا اهلل ورؾمقًمف اعمٝم٤مضمرون اًمذي ه٤مضمروا ُمع اًمٜمٌل  ومٝم١مٓ 

ووىمقومٝمؿ ُمع   ويَمْقهِنؿ ُمٕمف، وسمقٓئٝمؿ ًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم وًمديـ اهلل ورؾمقًمف؟ سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ ًمرؾمقل اهلل 

وصم٤ٌمهتؿ قمغم هذا اًمديـ  وُمع رؾمقًمف وُمع اعم١مُمٜملم سم٤مشم ٤ٌمقمٝمؿ ًمديـ اهلل، قمٛمٚمٝمؿ سمٓم٤مقم٦م اهلل  اهلل 

 -وصؼمهؿ، هذا هق ٟمٍمهؿ هلل  اهللوهجرهتؿ وضمٝم٤مدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ 

 أظمؼم قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ يٜمٍمون اهلل ورؾمقًمف-  وم٤مهلل

إُماااا٤م  ﴾ ڌ ﴿ف: ىمقًماااا ژ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ژمياااا٦م احلاااا٩م هااااذه  وذم
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ـْ ﴿سمٞم٤مٌن وإُم٤م سمدٌل ًما  اؾمؿ ُمقصقل- وهل ﴾َُم

ٜم٤مهؿ ذم يم٠منف ىم٤مل: وًمٞمٜمٍمن اهلل اًمذيـ يٜمٍم ژچ چ چ چ ژ وٟمف اًمذيـ إن ُمٙم 

 إُم٤م سمدٌل ُمٜمٝم٤م أو سمٞم٤مٌن ل٤م- ومٝمل؛ إرض

ٌَالم    ﴾ ڌ ﴿ىم٤مل: صمؿ هذا شمذيٞمؾ ُمثؾ آقمؽماض، وٚم٦م ُُمٕمؽِمو٦م،  ژ ڍ  ڇ ڇ ڇ ژ  ﴾َُماـ﴿وم
َ  --هااذه ر أن اُمااـ هااؿ اًمااذيـ يٜمّماا ومٌاالم  ر لااؿ اًمتٛمٙماالم، ًمااق ىُمااد  ٜماا٤مهؿ، اًمااذيـ ًمااق ىُمااد  رهؿ؟ هاا١مٓ  اًمااذيـ إن ُمٙم 

ٜمٝمؿ ذم إرض  -ٓ سم٤معمقؾمٞم٘م٤م واًمّمقر واًمٌٜم٤مت؟ ه٤مه؟! ا ومامذا يٗمٕمٚمقن؟ ينمسمقن مخر؟ ي٠متق اهلل ُمٙم 

 [6٧احلااااااااا٩م: ]ژ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ       ڌ ڌ ژ

 يااااذيمر سمٕمااااض ُماااا٤م يٙمٗماااال، ومٝمٛماااا٧م يمٞمااااػ؟ تٗماااا٤م ، يًااااٛمقٟمف ايمتٗماااا٤م ، اهلل وومٕمٚمااااقا اعم٘مّمااااقد، يٕمٜماااال هااااذا ايم

ٜمقا ًمديـ اهلل  : قِمٛمٚمقا سمٓم٤مقم٦م اهلل واعم٘مّمقد  أىم٤مُمقا اًمديـ- أهنؿ ٤معم٘مّمقد؛ وموُمٙم 

قمااغم وضمااف اعواا٤مل، سماادون دظمااقل ذم اًمتٗم٤مصااٞمؾ اًمدىمٞم٘ماا٦م، وهااذا يٙمٗماال ًمٚمٕمٌااد اعماا١مُمـ، وُمااع هااذا  ومٝمااذا

ٌَط ُمٜمٝما٤م وي١مظَماذ ُماـ  ،إُما٤م قماـ ـمرياؼ اًماٜمص ؛ضم٤م ت اًمنمايٕم٦م سم٠مؾما٤ٌمب يمثاػمة شمٗمّماٞمٚمٞم٦م فماقاهر وإُما٤م ُما٤م ُيًاَتٜم

 وهٙمذا- ،ٟمّمقصٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م

اعٟمًاااا٤من واوااااح٦م، ٟمااااذيمر سمٕمااااض قم٘مااااؾ شمٙمااااقن أُماااا٤مم طمتااااك أضمااااؾ آؾمااااتذيم٤مر وشمٗمٝمااااٞمؿ اعمًاااا٤مئؾ  وُمااااـ

 اًمتٗم٤مصٞمؾ سمٕمد اعو٤مل-

 :قمغم اًمتٗمّمٞمؾ وُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم

اجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل ٓ جمااارد دقماااقة سم٤مًمٚمًااا٤من جم٤مهاااديـ ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل طمً٘مااا٤م، أن ٟمح٘ماااؼ أن ٟمٙماااقن ٟمحاااـ 

ئٜمااا٤م! ٓ، أن ٟمٙماااقن جم٤مهاااديـ ذم  وٟم٘ماااقل ٟمج٤مهاااد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل وٟمحاااـ ٟمٚمٕمااا٥م، وٟمحاااـ ٟمج٤مهاااد ُماااـ أضماااؾ أهقا

 ؾمٌٞمؾ اهلل طمً٘م٤م-

انو اهلل ؾمٌٞمؾ  ُم٤م مه٤م؟ ؛ـمريؼ اهلل ًمف طمد 

وم٘م٦م اًمنميٕم٦م، هذا هق  ,  -شذم ؾمٌٞمؾ اهلل»ُم٘مّمقد ُمقا

ٕن اًمًاااااا٥ٌم اًمثاااااا٤م  هااااااق صااااااح٦م  ؛اًمٕمٛمااااااؾ اًمّماااااا٤مًمحاًمت٘مااااااقى و : صااااااح٦م آقمت٘ماااااا٤مد واًمتقطمٞمااااااد هلل ,

راشمٜم٤م صاحٞمح٦م، أن ٟمٕمت٘ماد ذم  آقمت٘م٤مد، ٓ سمد أن يٙمقن اقمت٘م٤مداشمٜم٤م صحٞمح٦م، أقماامل اًم٘مٚماقب صاحٞمح٦م، شمّماقُّ

ُماـ اًمتٕمٔماٞمؿ وُما٤م  سما٤مهلل  ٚمٞماؼآقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح، وٟمٕمرف أؾمام  اهلل احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م وُم٤م ي اهلل 

، ُماا٤م يٚمٞمااؼ أن ٟمٕمت٘مااده ومٞمااف ُمااـ إؾمااام  واًمّمااٗم٤مت، ويمااذًمؽ اًمتقطمٞمااد هلل  هللشمّمااقرٟم٤م  يٚمٞمااؼ ذم ِذيْمااره، وذم

ٜمقطمد اهلل ذم وٞمع إقمامل ًمٞمس سم٤مٕقمامل اًمٔم٤مهرة وم٘مط، وإٟمام سم٤مًم٤ٌمـمٜم٦م-وم ؛ 
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اااُف وأن ٟمت٘مٞماااف، وٟمت٘مااال قمذاسماااف وؾماااخٓمف وهمْماااٌف، أن  ٟمقطماااد اهلل  أن ٌَ ذم أن ٟمخ٤موماااف وٟمخِمااا٤مه وأن َٟمرَه

تٜما٤م ًمٙماؾ ر ، ٕي ر ، وُما٤م ٟمحٌاف ُماـ إؿماٞم٤م  ٟمجٕماؾ حمٌتاف شم٤مسمٕما٦م عمحٌتٜما٤م هلل، أيمثر ُماـ حمٌ ٟمح٥م اهلل 

 وهٙمذا هل أقمامل اًم٘مٚمقب-

ً  يمااااا٤من اًمٔمااااا٤مهر واًمٌااااا٤مـمـ، يااااادظمؾ نااااا٧م صاااااح٦م آقمت٘مااااا٤مد  ويماااااذًمؽ اًمت٘ماااااقى واًمٕمٛماااااؾ اًمّمااااا٤مًمح ؾماااااقا

   گ ژ: أن ٟمٕمت٘مااد أن اًمٜمٍماا ُمااـ قمٜمااد اهلل وطمااده، ىماا٤مل اهلل  ياادظمؾ ناا٧م ؛ يمااؾ ُماا٤م شم٘ماادمواًمتقطمٞمااد هلل 

وٟمٕمت٘ماد أن اًمٜمٍما ٓ يٛمٚمٙماف  [66هقد: ] ژ یی ىئ ىئ ىئ ژ ،[مل قمٛمران] ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ

إٓ اهلل، وٓ يٕمٓمٞماااف إٓ اهلل، ٓ سم٠مؾمااا٤ٌمسمٜم٤م وٓ سم٘مقشمٜمااا٤م، وٓ سمحقًمٜمااا٤م وٓ سماااذيم٤مئٜم٤م، وٓ سمٛمٝمااا٤مرة وًمٙماااـ هاااق ُماااـ 

 -ژ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ ژقمٜمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

عمالئٙماا٦م وُماادهؿ سم٤م اًمّمااح٤مسم٦م اعمج٤مهااديـ ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ُمااع رؾمااقل اهلل  قمٜماادُم٤م أج ااَد اعمًااٚمٛملم اهلل 

ر-- سمٛماااادٍد ُمااااـ اعمالئٙماااا٦م سماااا٠مخٍػ ُمااااـ اعمالئٙماااا٦م  وًمٙمااااـ ُمااااع هااااذا ُماااادهؿ اهلل  وم٘مااااط يٙمٗماااال اواطماااادً  أن شمّمااااق 

هؿ سم٤معمالئٙمااا٦م ُأطمااادُُمااارِدوملم ذم سمااادر، ويماااذًمؽ ذم   ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ژوىمااا٤مل:  ،ُمااا٤م أُماااد 

ر ُماااااااش ااًمٜمّمااااااا وىمااااااا٤مل لاااااااؿ:ُمااااااادهؿ سم٤معمالئٙمااااااا٦م  ان[رمل قمٛمااااااا] ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

أصااااًل، اٟمتٍماااوا شمٜمتٍماااوا، يُماااـ ومٞمٙماااقن، وًمٙماااـ ُمااا٤مذا؟  ئٙمااا٦مسم٤معمالئٙمااا٦م، أنااا٤م أؾماااتٓمٞمع أن أنٍمااايمؿ سمااادون ُمال

ر و ّمااؾ اشمٓمٛماائـ اًم٘مٚمااقب، وشمٗماارح وشُمًاا[ ٧24: مل قمٛمااران] ژ گگ ک ک ک ک     ڑ ڑ ژ ژ ژىماا٤مل: 

 وإطم٤ًمٟمف ورمحتف سمخٚم٘مف وسمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم- وًمٓمٗمف ًمٙمؿ اًمنور واًمٌنِم، ومٝمذا ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل 

 ُم٤م اًمٜمٍم إٓ ُمـ قمٜمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ومال سمد أن ٟمٕمت٘مد هذا- وًمٙمـ

وٓ ي٘ماع ذم ُمٚماؽ اهلل إٓ ُما٤م يرياد اهلل وإٓ ُما٤م يا٠مذن  يمٚمٝمؿ ظمٚمؼ اهلل، واعمُٚمؽ يمٚمف ُُمٚمؽ اهلل  واخلٚمؼ

 ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ژ: ىماااا٤مل  ولااااذا اهلل اهلل سمااااف، وُمااااـ وٚمتااااف إقمٓماااا٤م  اًمٜمٍماااا عمااااـ يريااااد 

 -[262اًمٌ٘مرة: ] ژ ڑڑ ژ ژ

 ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژأجًْمااا٤م ذم ىمّمااا٦م ـمااا٤مًمقت وضمااا٤مًمقت:  وىمااا٤مل

سمااااااااااااادون إذن اهلل ٓ [ اًمٌ٘مااااااااااااارة] ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ

  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژر اأهياااا٤م اًمٕمٌااااد أن شمٜمتّماااا ٓمٞمعهتاااازم ؿمااااٞمًئ٤م وٓ شمًاااات

 -[اًمٌ٘مرة] ژ  ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

ُمااـ قمٜمااد اهلل، ولااذا قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمتقيمااؾ قمااغم اهلل وطمااده، شمقيمااؾ قمااغم اهلل، وٟمثااؼ ذم اهلل وسماا٢مذن اهلل   اًمٜمٍماا

ٓ  وٟمٚمااح ذم اًماادقم٤م  قمااغم اهلل  اهلل  وٟماادقمقوٟمحًااـ اًمٔمااـ سماا٤مهلل وٟمٓمٚماا٥م اًمٜمٍماا ُمااـ قمٜمااد اهلل وطمااده، 
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ؾ اهلل   ذم يمؾ أُمقرٟم٤م، هذا ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ- ٟمٓمٚم٥م اًمٜمٍم ُمـ همػم اهلل، وٟمقيم 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ژ: وشمقيمٚمااف وشمتخااذه ويمااٞماًل يمااام ىماا٤مل اهلل  : أن شمٗمااقض أُمااقرك إمم اهلل اًمتقيمااؾ

ٚمااف أُمااقرك ُمٕمااروف ُمٕمٜماا٤مه، أناا٤م أن قمٜماادي [ اعمزُمااؾ] ژ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ اختااذه ويمااٞماًل ذم يمااؾ أُمااقرك ويم 

ٚمتااؽ شمٗمٕمااؾ زم يمااذا أريااد ,ُمااثاًل ,ُما٤مل   أن أقمٛمااؾ ُمنمااوع وماا يت إمم هااذا إخ أىمااقل ًمااف: ظمااذ هااذه اًمٗمٚمااقس ويم 

أريد أؿمؽمي ؾمٞم٤مرة ُمثاًل، وم٠مىمقل: ظمذ هذه اًمٗمٚمقس أن٧م شمِمؽمي ًمٜما٤م سمٞمٜمجاق  ضمٞماد، أن شماذه٥م إمم  أو ، ويمذا

 اًمًق. شمِمؽمي سمٞمٜمجق-

ٚمتاااف أُماااري، حااا٤مذا ويمٚمتاااف أُماااري؟ ٕنٜمااال أثاااؼ ومٞماااف،  هاااق هاااذا ويمٞماااؾ، أنااا٤م اختذشماااف ويماااٞماًل ذم هاااذا إُمااار، ويم 

أقمٚمؿ أنف ٓ خيدقمٜمل وٓ خياقٟمٜمل وأناف يرياد زم اخلاػم ٕنٜمل أقمٚمؿ أنف يٗمٕمؾ زم اًمٌم  اًمّم٤مًمح، ٕ  أثؼ ومٞمف و

زم ؾماٞم٤مرة؟ أنا٤م ضمئا٧م لاذا  اؿماؽمِ ويريد زم اًمّمالح، وٕنٜمل أثؼ ذم ىمدرشمف هؾ أذه٥م ًمقاطمد ضم٤مهؾ أىمقل ًماف 

ٕنٜمل أقمرف أنف يٕمٚمؿ يمٞمػ يِمؽمي اًمًٞم٤مرة، هق ُم٤مهٌر قمٚمٞمٌؿ يٕمارف يمٞماػ يِماؽمهي٤م ويِماؽمي اًمٌما   اًمرضمؾ

ٚمتف ذم أُمري- اجلٞمد، وهق يريد اخلػم زم  وم٠من٤م ويم 

اؾ أُماقرك  ،ي٘مقل: يا٤م ُما١مُمٜملم، يا٤م ٟما٤مس، اختاذوا اهلل ويماٞماًل، اختاِذ اهلل ويماٞماًل، شمقيماؾ قماغم اهلل  اهلل ويم 

ٕمٚمااااق ىمدرشماااااف أي ٟم٘ماااااص، ويرياااااد سماااااؽ شمٓ اًم٘مااااا٤مدر اًماااااذي ، ژ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ ژ ،ًماااارب اًمٕمااااازة 

إرض، ًمااف اًمٙمااامل واجلااالل واجلااامل ذم اًمًاااموات وذرة اخلااػم، وٓ ُيٕمجاازه ر ، وٓ يٕماازب قمٜمااف ُمث٘ماا٤مل 

ض إًمٞمااف يمااؾ أُمااقرك ومٝمااق ي٘مْمااٞمٝم٤م ًمااؽ، هااذا  اعمُٓمٚمااؼ  وم٤مخِتااذ اهلل ويمااٞماًل، شمقيمااؾ قمٚمٞمااف ذم يمااؾ أُمااقرك وومااق 

ؾ-  ُمٕمٜمك اًمتقيمُّ

 وئ ژ :يٕمٓمٞمٜماا٤م سمحًاا٥م ذًمااؽ وإُماار ًمااف  ٟمتقيمااؾ قمااغم اهلل وٟمٓمٚماا٥م اًمٜمٍماا ُمااـ قمٜمااده، وماا٤مهلل  ومااٜمحـ

 -[إنٌٞم٤م ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ   وئ

ذيمر اهلل  [إنٗم٤مل] ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ژ ,

أن شمٙماقن دائااًم ذايماًرا  ؛يمثػًما، ذيمر اهلل وآؾمتٛمرار سمٙمؾ أنقاع اًمذيمر، اًمذيمر اًمٚم٤ًم ، وأمهٝم٤م اًماذيمر اًم٘مٚمٌال

سم٤مؾمتٛمرار ذم اًمٚمٞمؾ وذم اًمٜمٝما٤مر وذم يماؾ وىما٧م شمًاٌٞمًح٤م وهتٚماٞماًل وأذيما٤مر اًمّما٤ٌمح  ٚم٤ًمنهلل سم٘مٚمٌؽ، واًمذيمر سم٤مًم

اا٤م  -اعمًاا٤م  أذيماا٤مر اًمٜمااقم أذيماا٤مر اًماادظمقل واخلااروج واًمنمااب وإيمااؾ ويمااؾ ر -وأذيماا٤مر  ًٌ يٙمااقن ًمًاا٤مٟمؽ رـم

 سمذيمر اهلل- اهٚمق ً  سمذيمر اهلل، ًمٞمٚمؽ وهن٤مرك ويمؾ وىمتؽ وقمٛمرك قم٤مُمًرا سمذيمر اهلل 

ٓ سمااد ٟمّمااؼم وٟمّماا٤مسمر ٟمٛمًااؽ أنٗمًااٜم٤م،  ب؛واعمّماا٤مسمرة واًمثٌاا٤مت قمااغم اًمٓمريااؼ ُمااـ أهااؿ إؾماا٤ٌم :اًمّمااؼم ,

وٟم٤م يٕمٜماال ٟمٖمٚماا٥م قماادوٟم٤م سم٤مًمّمااؼم، وٟمثٌاا٧م قمااغم هااذا اًمااديـ وهااذا اًمٓمريااؼ ٓ يّمااٞمٌٜم٤م اعمٚمااؾ ٟمّمااؼم وٟمّماا٤مسمر قمااد
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 وٓ اخلَقر وٓ اًمؽمدد وٓ اًمْمٕمػ واًمقهـ، ٟمّمؼم وٟمّم٤مسمر وٟمث٧ٌم قمغم اًمٓمريؼ-

أن يٙماقن اعم١مُمٜماقن  ،سمالم اعما١مُمٜملموإصاالح ذات  ،يٕمٜمل اعمقآة سملم اعم١مُمٜملم ؛ن٘مٞمؼ اًمقٓ  اعيام  ,

(١مُمـ ًمٚمٛما١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞما٤من اعمرصاقص َيُِماد سمٕمْماف سمٕمًْما٤ماعم): يمام ىم٤مل 
(1)

﮲  ۓ ۓ ے  ے ژ ،

صاااااالح إيٙماااااقن ًماااااٞمس ومٞماااااف ظمٚماااااؾ، وإصاااااالح ذات اًمٌااااالم   [اًمّماااااػ] ژ﮹  ﮸  ﮷              ﮶ ﮵ ﮳﮴ 

ة اعيامٟمٞما٦مٝما٤م، اًم٘مٚماقب سمالم اعمًااٚمٛملم وشمٓم٤مسم٘م : يمااام ىما٤مل اًمٜمٌاال  ؛٠من يٙمقٟماقا إظمااقًة ُمتحا٤مسملمسمٞمااٜمٝمؿ سما وإظمااق 

شماداقمك ًماف  26اجلًد اًمقاطمد إذا اؿماتٙمك ُمٜماف قمْماقٌ  شَمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ ُمثؾ اعم١مُمٜملم ذم)

ك (ؾم٤مئر اجلًد سم٤مًمًٝمر واحلُٛم 
(2)

 هذا ُمثؾ اعم١مُمٜملم، هذه صٗمتٝمؿ هٙمذا- 

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژإصااااالح ذات اًمٌاااالم  ,

اًمٌاااالم هاااال إصااااالح ُماااا٤م سماااالم  أصااااٚمحقا ذات سمٞمااااٜمٙمؿ، إصااااالح ذات  [إنٗماااا٤مل] ژ ٹ ٿ             ٿ ٿ ٿ ٺ

دد، اًمتٕما٤مـمػ، اًماؽماطمؿسمحٞم٨م اعم١مُمٜملم  أن  ا٥م سمٕمْماٝمؿ سمٕمًْما٤م وأن  ،يٙمقن ؿم٠مهنؿ اًمّمالح، اعمح٦ٌم، اًمتقا

ُُمٗمًااد، هااذا ومًاا٤مد  ,واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل,هااذا ٞمااٜمٝمؿ شمااداسمر وٓ ؿمااحٜم٤م  وٓ ن٤مؾمااد يااقاد سمٕمْمااٝمؿ سمٕمْماا٤م، ًمااٞمس سم

اًمٌلم هل احل٤مًمِ٘م٦م، ٓ أىمقل نٚمؼ اًمِمإمر وًمٙماـ  وم٢من وم٤ًمد ذات: )ذات اًمٌلم طمٞمٜمئٍذ يٙمقن يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

(نٚمااؼ اًمااديـ
(3)

وماا٢من  ؛إذا ومًاادت وطمّمااؾ اًمتح٤مؾمااد واًمتااداسمر واًمِمااحٜم٤م  وشمٗمااّر. اًم٘مٚمااقب اعماا١مُمٜملم ىمٚمااقب  

 ذه٥م سمف سمُٙمٚمٞم ٦م-وشمٗمًده، شمُ ( يٕمٜمل: ٚمؼ اًمديـني٘مقل: ) اًمٜمٌل هذا وم٤ًمٌد قمٔمٞمؿ؛ ٕن 

م سم٤مجلامقم٦م،  ,  ،ىمّم٦م ُأطمد ُمٕمرووم٦م وُمِمٝمقرة، هاذا ُماـ أؾما٤ٌمب اًمٜمٍماوطُمًـ اًمٓم٤مقم٦م ًمألُمرا  وآًمتزا

 ژ  پپ پ پ ٻ ٻ ژ: ١مدي إمم اًمٗمِمااااؾ وياااا١مدي يمااااام ىماااا٤مل اهلل ومتااااخم٤مًمٗماااا٦م أواُماااار إُمااااػم  أُماااا٤م

 -[64إنٗم٤مل: ]

 ،وخلٚم٘مااااااف أجًْماااااا٤م؛ ٕن اهلل أُماااااار أن يتقاوااااااع سمٕمْمااااااٜم٤م ًماااااإٌمض أن َٟمااااااِذل  ًمٚمٛماااااا١مُمٜملم اًمتقاوااااااع هلل  ,

، وإٟماام ٟمٗمت٘مار إمم اهلل وُٟمٔمٝمار وم٘مرٟما٤م ,واًمٕمٞم٤مذ سما٤مهلل,واًمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ هق: شمرك اًمتٙمؼم واًمؽموّمع  اًمتقاوعو

 ، وٟمذل ًمٚمٛم١مُمٜملم وٟمٙمقن رمح٤م  ُمع اعم١مُمٜملم-إمم اهلل 

م سمٛمح٤مؾمااااـ إظمااااال. وسم٤مًمٗمْماااا٤مئؾ وٞمٕمٝماااا٤م، ُمااااـ أؾماااا٤ٌمب اًمٜمٍماااا؛ أي اخلٚمااااؼ قمٛمقًُماااا٤م  وطُمًااااـ آًمتاااازا

أن أي  شيماااػُّ إذى وسماااْذل اعمٕماااروف هاااق»هاااق ًمٗماااٌظ ضمااا٤مُمُع ًمٙماااؾ اًمٗمْمااا٤مئؾ، ىمااا٤مل اًمٕمٚماااام : وطُمًاااـ اخلٚماااؼ 

                                      
  ( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط-٧2425ُمًٜمد أمحد ) (٧)

  ( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط-٧61١1ُمًٜمد أمحد ) (2)

  (-2666( وطمًٜمف إًم٤ٌم  ًمٖمػمه يمام ذم: صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )٧61١ُمًٜمد أمحد ) (1)
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سمٙمااؾ ظُمٚمااٍؼ طمًااـ، سمٙمااؾ ومْمااٞمٚم٦م ـمٞمٌاا٦م صاا٤محل٦م، ذم يمالُمااف، ذم ُمقىمٗمااف، ذم قمٛمٚمااف، ذم  ٤ميٙمااقن اعٟمًاا٤من ُُمتّمااٗمً 

 شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜم٤مس، ذم يمؾ ر -

اضمتٜما٤مب اًمٔمٚماؿ واًمٗمًا٤مد؛ وما٢من اًمٔمٚماؿ ُيٗمًاد قماغم اعمج٤مهاد ضمٝما٤مده وُيٗمًاد  :ب اًمٜمٍم اعمٝمٛما٦مُمـ أؾم٤ٌم ,

 اًمٗم٤ًمد ذم إرض- قمٚمٞمف اًمٜمٍم، ويمذًمؽ

إذا ُمٚمااؽ اًمًااالح وُمٚمااؽ اًم٘مااقة شم٠متٞمااف ومتٜماا٦م فمٚمااؿ اخلٚمااؼ إن مل يٙمااـ ُمٕمااف ديااـ وإيااامن وشم٘مااقى  واعمج٤مهااد

 ىمد ئمٚمؿ اخلٚمؼ، وىمد يٗمًد ذم إرض؛ ٕن قمٜمده اًمًٚمٓم٤من! وخي٤مف اهلل 

وهذا داظمٌؾ ذم اًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ًمٙمـ ٟمحـ ٟمٗمارده سم٤مخلّماقص ُماـ سما٤مب  أن يت٘مل اهلل  قمٚمٞمف

 تٜمٌٞمف قمٚمٞمف، ُمـ سم٤مب ذيمر اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم يٕمٜمل-اًم

، وُمٕمٜم٤مها٤م: أن يٕمٚماؿ اعمج٤مهاد أناف داقمٞما٦م إمم اهلل، ومٝماق سمجٝما٤مده داقمٞما٦م قمٜماف تٌٚمٞمغواًم اًمدقمقة إمم اهلل  ,

م سمٓم٤مقماا٦م ياادقمق إمم ديااـ اهلل، ياادقمق إمم شم٘مااقى اهلل  ؛إمم اهلل  ، ياادقمق إمم شمقطمٞمااد اهلل، ياادقمق إمم آًمتاازا

داقمٞمااا٦م وطمٞماا٨م ُماا٤م يماا٤من يٜمٌٖمااال أن  ومٝمااق -ـم٤مقماا٦م اهلل قمٛمقًُماا٤م، يااادقمق إمم حم٤مؾمااـ إظمااال.-إمم  دقمق، ياااهلل 

 يٙمقن داقمٞم٦ًم، اعمج٤مهد داقمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-

ي٤م واجلٞمقش، يٌٕمثٝمؿ ٕي ر ؟ ًمٚمدقمقة، اقمٜمدُم٤م يم٤من يرؾمؾ اعمج٤مهديـ اًمٌٕمقث واًمً  اًمٜمٌل را

ؿ: ينوا وٓ شمٕمنوا قمغم اًمٜم٤مس، وي٠مُمرهؿ ويقصٞمٝمؿ وي٘مقل لؿ اومٕمٚمقا يمذا واومٕمٚمقا يمذا، وي٘مقل ل

روا ينوا) (وٓ شمٕمنوا، وسمنموا وٓ شُمٜمٗم 
(1)

 يمذا- ا ، واومٕمٚمقا يمذا وٓ شمٗمٕمٚمقا يمذا، واضمتٜمٌق

(إٟماام سُمٕمثاتؿ ُُمٞمنايـ) :ُمٕمٚماؿ ًمٚمٜما٤مس ُُمٌٚم غ قماـ اهلل  هق ذم احل٘مٞم٘م٦م داقمٞم٦م إمم اهلل  وم٤معمج٤مهد
(2)

ذم  

(ٜمل ُمٕمٚماًم ومل يٌٕمثٜمل ُُمتٕمٜم ت٤مإن اهلل سمٕمثي٘مقل قمـ ٟمٗمًف: ) ًمٗمظ، واًمٜمٌل 
 

شصحٞمح ُمًٚمؿ»احلدي٨م ذم 
(3)

- 

ومٞمجاا٥م أن يًتحياا هااذا، يٜمٌٖماال ًمااف أن يًتحياا دائاااًم أنااف داقمٞماا٦م إمم اهلل  داقمٞماا٦م إمم اهلل  وم٤معمج٤مهااد

  وأن ضمٝماا٤مده ُمااـ أضمااؾ هداياا٦م اًمٜماا٤مس، أنااف جي٤مهااد ُمااـ أضمااؾ هداياا٦م اًمٜماا٤مس، ٟمحااـ ٟمج٤مهااد ُمااـ أضمااؾ هداياا٦م

ٕنٜماا٤م ٓ سمااد أن ٟم٘مااتٚمٝمؿ؛ ٕهنااؿ  ر؛ٟمحااـ ٟم٘متااؾ اًمٙمٗماا٤م ،رورةاٜماا٤مس، اًم٘متااؾ هااق ًمٚمْماااًمٜماا٤مس ٓ ُمااـ أضمااؾ ىمتااؾ اًم

دون ـُمٖم٤مة ُُمتجاؼمون هيجٛماقن قمٚمٞمٜما٤م وقماغم اعمًاٚمٛملم، وٕهناؿ يٗمًادون ذم إرض وٕهناؿ ىماقة ٓ سماد  ًِ ُُمٗم

 وًمٙمـ إؾم٤مس هق أنٜم٤م ٟمريد ًمٚمٜم٤مس أن هتتدي- ،ُمـ إزاًمتٝم٤م، وم٤ٌمًم٘مدر اًمذي يٜم٤مؾم٥م ٟمحـ ٟم٘م٤مشمؾ وٟم٘متؾ

                                      
ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25جْم٤م: صحٞمح اًمٌخ٤مري )(، وأ42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   (- اَوؾَمٙم 

  ( وصححف إرٟم١موط-١١22، ١255ُمًٜمد أمحد ) (2)

ـْ سَمَٕمَثٜمِل ُُمَٕمٚم اًم ُُمٞمَ ( وًمٗمٔمف: )٧6١6صحٞمح ُمًٚمؿ )(1) َٓ ُُمَتَٕمٜم ًت٤م، َوًَمِٙم ٌَْٕمْثٜمِل ُُمَٕمٜم ًت٤م، َو ا إِن  اهلَل مَلْ َي ً   (-ن 
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خلٓم٠م اًمذي  ّمؾ قمٜمد اعمج٤مهديـ أن ئمٜمقا أن اعمج٤مهد هذا ًماٞمس داقمٞما٦م، اعمج٤مهاد هاذا حما٤مرب ا وُمـ

 وم٘مط وٓ يدقمق إمم اهلل!! ويتٙمٚمٛمقن قمـ اًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة: هذا اعمج٤مهد شمٌٚمٞمغ وم٘مط!

هاق اعمج٤مهاد،  اعمج٤مهد هق شمٌٚمٞمٖمل أصاًل وأومْمؾ شمٌٚمٞمٖمل هاق اعمج٤مهاد، وأومْماؾ داقمٞما٦م إمم اهلل  --ٓ

ااؿ اًمٜماا٤مس وياا٠مواعمج٤مهااد  ااؿ اًمٜماا٤مس وُيٗمٝم  ااغ اًمٜماا٤مس وُيٕمٚم  ُمر سماا٤معمٕمروف ويٜمٝمااك قمااـ يٜمٌٖماال أن يٙمااقن داقمٞماا٦م وُيٌٚم 

واجلٝمااا٤مد أظَماااقان، وماااٜمحـ ٟم٘ماااقم  قةوم٤مًمااادقم ؛وأت٤ٌمقماااف وفمٞمٗمااا٦م اًمٜمٌااال  ه هااالوهاااذ ،هااال اًمااادقمقة هاعمٜمٙمااار، هاااذ

 سم٤مجلٛمٞمع، ٟم٘مقم سم٤مًمديـ يمٚمف-

أن يٜمٍماٟم٤م وأن  ٚمٞمٜما٤م وقمٚماٞمٙمؿ، ٟمًا٠مل اهلل اهلل ظمػًما وسما٤مرك اهلل وماٞمٙمؿ، ٟمًا٠مل اهلل أن يٗماتح قم ضمزايمؿ

 أن يرزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ طمًـ اخلت٤مم- جيٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمٗم٤مئزيـ اعمٗمٚمحلم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ٟم٠ًمل اهلل 

أصٚمح ًمٜم٤م ديٜمٜم٤م اًمذي هق قِمّمٛم٦م أُمرٟم٤م، وأصٚمح ًمٜم٤م دٟمٞم٤مٟم٤م اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مؿُماٜم٤م، وأصاٚمح ًمٜما٤م مظمرشمٜما٤م  مهللا

 ي٤مدًة ًمٜم٤م ذم يمؾ ظمػم، واضمٕمؾ اعمقت راطم٦ًم ًمٜم٤م ُمـ يمؾ ذ-اًمتل إًمٞمٝم٤م ُمٕم٤مُدٟم٤م، واضمٕمؾ احلٞم٤مة ز

اا٤م ٟمًااا٠مخؽ سم٠مؾماااامئؽ احلًااٜمك وصاااٗم٤مشمؽ اًمُٕماااغم أن شمٗماااتح قمٚمٞمٜماا٤م ذم اًمٕمٚماااؿ واًمٕمٛماااؾ، مهللا ارزىمٜمااا٤م  مهللا إٟم 

 شم٘مقاك وظمِمٞمتؽ ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ي٤م رب اًمٕم٤معملم-

اا٤م ٟمًاا٠مخؽ أن شمٜمٍمااٟم٤م وأن شمٜمٍماا اعمج٤مهااديـ ذم ؾمااٌٞمٚمؽ ذم يمااؾ ُمٙماا٤م مهللا ن، مهللا اٟمٍماا اعمج٤مهااديـ إٟم 

 ذم ؾمٌٞمٚمؽ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من وذم يمؾ ُمٙم٤من-

اضمٕمٚمٜماا٤م ُماااـ قمٌاا٤مدك اًمًااإمدا  ذم اًماادٟمٞم٤م وأظمااارة، مهللا اظمااتؿ ًمٜمااا٤م سمخ٤ممتاا٦م اًمًااإم٤مدة ذم ؾمااٌٞمٚمؽ يااا٤م  مهللا

 رب اًمٕم٤معملم-

ج يمروسمٜماا٤م ويمااروب اعمًااٚمٛملم مهللا اا٤م ٟمًاا٠مخؽ أن شُمٗماار  اا٤م ٟمًاا٠مخؽ أن شمًااؽم قمقراشمٜماا مهللا، إٟم  ٤م وقمااقرات إٟم 

 -إٟم ٤م ٟم٠ًمخؽ روقاٟمؽ واجلٜم٦م مهللا، اعمًٚمٛملم

اا٤م ٟمًاا٠مخؽ اًمٗمااردوس إقمااغم ذم اجلٜماا٦م مهللا اا٤م ٟمًاا٠مخؽ اًمٗمااردوس إقمااغم ذم اجلٜماا٦م مهللا، إٟم  اا٤م  مهللا، إٟم  إٟم 

 ٟم٠ًمخؽ اًمٗمردوس إقمغم ذم اجلٜم٦م-

ًٓ ومظمًرا وفم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قم واحلٛمد غم قمٌده ورؾمقًمف هلل رب اًمٕم٤معملم أو

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم-
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 يمبصس اهجيبز
 

ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ، يتخٚمٚمٝم٤م  ُمدهت٤م ،شدورة إنّم٤مر اًمنمقمٞم٦م»حم٤مضة صقشمٞم٦م، وٛمـ ]

سمٕمض ٟمنمه٤م:  ،٤معمج٤مهديـ وـمٚم٦ٌم أقم٤مضمؿ  يوهن شإوردي٦م»شمرو٦م سم٤مًمٚمٖم٦م 

 [٧615ُمٓمٚمع قم٤مم  :تِمارٟمُ  ،شُم١مؾم٦ًم اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالم» (1)وىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م ،اعمج٤مهديـ
 

 
 

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه-

ذع ًمٜم٤م وومرض قمٚمٞمٜم٤م وأوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اجلٝم٤مد ذم  َٟمِّمؾ إمم اًمٙمالم قمـ اًمتقطمٞمد، ٟمحـ ىمٚمٜم٤م أن اهلل 

: ومتٜم٦م، ىم٤مل اهلل وديٜمف وذيٕمتف هل اًمٕمٚمٞم٤م، وطمتك ٓ شمٙمقن  ؾمٌٞمٚمف؛ ُمـ أضمؾ أن شمٙمقن يمٚمٛمتف هق 

 [12إنٗم٤مل: ] ژ ﮼﮽﮻  ﮺ ﮹    ﮸  ﮷﮶   ﮴﮵  ژ

 شُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد وهم٤مي٤مشمف»إذن ٟمجٕمؾ اًمٕمٜمقان اًمٙمٌػم: 

 يٕمٜمل إمم هذه اًمٖم٤مي٦م- ژ  ﮴﮵  ژأُمر ذم هذه أي٦م سم٘مت٤مل اًمٙم٤مومريـ، ىم٤مل:  اهلل 

٤مده ومح٤ميتف ُم٘مّمد ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وإجي :ذع ًمٜم٤م وومرض قمٚمٞمٜم٤م اجلٝم٤مد عم٘م٤مصد أمهٝم٤م ن اهلل إ

 وَصْقٟمف، وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ اًمتقطمٞمد، وٟمتٙمٚمؿ اسمتداً  قمغم هذه أي٦م-

، وإُمُر ىم٤مشمِْؾ ًمٚمقاطمد،  ژ﮴ ژ: ىم٤مل  ًٓ هذا أُْمر سم٤مًم٘مت٤مل، ىَم٤مشمؾ ُي٘م٤مشمِؾ ُُم٘م٤مشمٚم٦ًم وىمت٤م

-  وًمٚمجامقم٦م ىم٤مشمٚمقا

  ۀ ڻ ژ: ؟ اًمْمٛمػم قم٤مئد قمغم اًمٙمٗم٤مر اعمذيمقريـ ذم أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، ىم٤مل ﴾ؿْ هُ ﴿َُمـ 

                                      
سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىمت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م  (٧)

 -سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙمرة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ 
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 ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے    ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ

 أي: ىم٤مشمٚمقا اًمٙمٗم٤مر لذه اًمٖم٤مي٦م، وهذا أُمر سم٤مًم٘مت٤مل- ژ    ﮸ 

يٕمٜمل ىم٤مشمٚمقا اًمٙمٗم٤مر،  [12 , 16: إنٗم٤مل] ژ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹     ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ژ

 ُمـ أهؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م:وطمتك: طمرف هم٤مي٦م، ول٤م ُمٕم٤م  يمثػمة ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واؾمتٕمامٓت يمثػمة، 

وىم٤مشمٚمقهؿ إمم هذه اًمٖم٤مي٦م، ، سمٛمٕمٜمك: إمم هذه اًمٖم٤مي٦م شطمتك شمٙمقن» :طمرف هم٤مي٦م، ًمٌٞم٤من اًمٖم٤مي٦م أهن٤م ,

وم٠مَُمَرٟم٤م سم٘مت٤مل اًمٙم٤مومريـ إمم هذه اًمٖم٤مي٦م، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م، ؛ أن ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م ويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل هلو

ٌَؾ رسمٜم٤م   أن ٟم٘م٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر إمم هذه اًمٖم٤مي٦م- ُمٗمروٌض قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ىِم

يٕمٜمل إمم أن ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م، إمم  ؛طمتك سمٛمٕمٜمك: إمم أن، إمم أن  دث يمذا ويمذاوشمًتٓمٞمع أن شم٘مقل:  ,

 هذه اًمٖم٤مي٦م، ىم٤مشمٚمقهؿ إمم هذا احلد، وإمم هذا اًمٖم٤مي٦م وإمم هذا اًم٘مدر-

ُم٤م هل اًمٗمتٜم٦م؟ ىم٤مل اًمٕمٚمام  ذم اًمتٗمًػم: اًمٗمتٜم٦م هل اًمٙمٗمر واًمنمك، واعم٘مّمقد  ژ ﮸ ﮷ ﮶ ژأن 

ًمنمك يٛمٙمـ أن يٌ٘مك ُمع همٚم٦ٌم اعؾمالم يٌ٘مقن ن٧م اعؾمالم، ٓ ُُمٓمٚمؼ اًمٙمٗمر واًمنمك؛ ٕن اًمٙمٗمر وا

ة، وًمٙمـ اعم٘مّمقد: طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م وذك ًمف ,ُمثاًل ,أهؾ اًمذُم٦م  ، ًمٞمس اعمٓمٚمقب إومٜم٤م  اًمٙم٤مومريـ سم٤معمر 

ؾمٚمٓم٤من وٟمٗمقذ وهَمَٚم٦ٌم، ؾمٚمٓم٤من يٗمتـ اًمٜم٤مس وهذا ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ولذا يم٤من اًمٙمٗمر واًمنمك سمٛمٕمٜمك 

يٕمٜمل يٍمومٝمؿ ويّمدهؿ قمـ  ؛وٟمٗمقذ وطمٙمؿ فم٤مهر هم٤مًم٥م يٗمتـ اًمٜم٤مسٚمٓم٤من وهمٚم٦ٌم وىمقة ًمف ؾم -اًمٗمتٜم٦م-

 ديـ اهلل-

هٜم٤م ذم أي٦م هذه شمًٛمك يم٤من اًمت٤مُم٦م وًمٞم٧ًم اًمٜم٤مىمّم٦م، ًمٞم٧ًم هل اًمتل ُمـ سم٤مب يم٤من  ژ ﮷ ژ

، ژ ﮷ ژ هل وم٤مقمٌؾ ًما ژ ﮸ ژيم٤من اًمت٤مُم٦م ولذا يمٚمٛم٦م  سمؾ هل هٜم٤مذم اًمٜمحق،  ٦موأظمقاهت٤م اعمٕمرووم

 -ژ﮷  ژوًمٞمس اؾمؿ 

 يٙمقن شم٤مًُم٤م ويٙمقن ٟم٤مىمًّم٤م- شيم٤من»شم٤مُم٦م، ٕن اؾمؿ هذه  ژ﮷  ژ وما

، ًمٙمـ اًمت٤مُم٦م ومٕمٌؾ ُم٤مٍض يم٤مُمؾ شم٤مم شسم٤مب يم٤من وأظمقاهت٤م»اًمٜم٤مىمّم٦م هذه ُمٕم٘مقٌد ل٤م سم٤مب ذم اًمٜمحق يًٛمك 

 -ژ﮷  ژإمم وم٤مقمؾ، ومٗمتٜم٦م هذه وم٤مقمؾ  ،  ت٤مجيرومع وم٤مقماًل 

ذي ًمف ٟمٗمقذ إطمٙم٤مم اعم٘مّمقد سم٤مًمديـ: اًمديـ اًم ژ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ژػ قمٚمٞمف ٓمَ قمَ  ﴾و﴿

اًمٖم٤مًم٦ٌم واعمٝمٞمٛمٜم٦م واعمتحٙمٛم٦م وطمتك شمٙمقن أطمٙم٤مم اهلل وديـ اهلل وىمقاٟملم اهلل وذيٕم٦م اهلل هل اًمٜم٤مومذة 

سم٠من شمٙمقن ؛ ًمٜم٤مس هلل سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، واخلْمقع هللومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل، ديٜمقٟم٦م ا ؛اًمٔم٤مهرة

ٙمقن ومتٜم٦م، ويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل، مه٤م سمٛمٕمٜمك أطمٙم٤مُمف هل اًمٜم٤مومذة وم٘مط، ومٝمذا شمٙمٛمٞمؾ ًمألول سم٠من ٓ شم
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واطمد هق سمٛمٜمزًم٦م قمٓمػ اًمٌم  قمغم ٟمٗمًف ُمع شمٖم٤مير اًمٚمٗمظ، أو قمٓمػ اًمٌم  قمغم ٟمٗمًف سمٜمٗمل وده ومٝمق 

 شمقوٞمح، ومٙمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد-

ٓ سمد أن يٙمقن ديـ اهلل هق سمؾ ٓ شمٜمتٗمل ؾمٚمٓمتٝمؿ وم٘مط، أن طمّمقل اًمٜمٗمقذ ًمديـ اهلل، ومٛمٕمٜمك 

 اعصم٤ٌمت- اًمٙم٤مُمؾ، ومٝمذا اًمٜمٗمل وهذا

سم٠من ٟمح٤مرا٤م وٟمزيٚمٝم٤م  أنقاقمٝم٤م وُمٔم٤مهره٤م اًمتل أُمرٟم٤م اهلل وُم٤م هل ُم٤م هق اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٗمتٜم٦م 

 ٔم٤مهر يمثػمة، وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ سمٕمْمٝم٤م قمغم وضمف اعو٤مل-اعم وٟمٚمٖمٞمٝم٤م؟

وهل , هلل قمٚمٞمٜم٤م اجلٝم٤مد ُمـ أضمؾ إزاًمتٝم٤مُمٔم٤مهر وصقر اًمنمك واًمٙمٗمر اًمتل ومرض ا وأقمٔمؿ وم٠مول

 ًمٙمـ ُمـ أمهٝم٤م أن: ؛,ختتٚمػ ُمـ وىم٧م ًمقىم٧م

ظمٚمَ٘مٜم٤م وأوضمَدٟم٤م يمل ٟمٕمٌده وطمده  أن ُينَمك ُمع اهلل همػمه ذم إطمٙم٤مم، اهلل  :اًمنمك ذم احلٙمؿ ,٧

ٓ ذيؽ ًمف، وأوضمَدٟم٤م ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمالُمتح٤من وآظمت٤ٌمر واًمٗمتٜم٦م وآسمتال ؛ ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ ٟمٕمٛمؾ، 

يتٛمرد ويٕميص ويتٌع هقاه، وأُمرٟم٤م أن ٟمحٙمؿ ًمٞمٜمٔمر ُمـ اًمذي يٓمٞمٕمف ويتٌع رؾمٚمف وُمـ اًمذي يٕم٤مٟمد و

 سمنميٕمتف وطمده ٓ ذيؽ ًمف، أن ٟمٗمرده وأن ٟمقطمده ذم احلٙمؿ ذم نٙمٞمؿ ذيٕمتف-

م ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ُمـ  ؛وٟمقاهٞمف وم٘مط هل اًمتل ٟمٕمٛمؾ ا٤مه أواُمرف وأطمٙم٤مُموىمقاٟملم اهلل  وم٠متك أىمقا

: ُم٤م ٟمريد طمٙمؿ اهلل، ٓ ُمٜم٤م ُمـ أُمتٜم٤م ورومْمقا طمٙمؿ اهلل! ىم٤مًمقا ٟمريد اًمنميٕم٦م، ٓ ٟمريد ىمرمن وٓ ؾمٜم٦م  أىمقا

 ، وٓ طمدي٨م وٓ قمٚمؿ وٓ وم٘مٝم٤م  وٓ ٟمريد ر ، ُم٤م ٟمريد هذا يمٚمف، ٟمريد ىم٤مٟمقن ومرٟم٤ًم، وىم٤مٟمقن ؾمقينا

ع اًم٘مقاٟملم ًمٙمؾ اعم٤ًمئؾ ،ٟمجٚمٞمزآوىم٤مٟمقن  وٟمٕمٛمؾ ىم٤مٟمقن ووٕمل ٟمحـ ووٕمٜم٤مه،  ،وسمرح٤من يٗمٙمر وينم 

ٌَٚمٜم٤م ٟمحٙمؿ سمف-  ُمقوقٌع ُمـ ىِم

ظم٤مرٌج قمـ اعؾمالم، هذا يمٗمر ومٝمق وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ  ،هذا ظمروج قمـ اعؾمالم ؛هذا يمٗمر وذك

 وذك ُمثؾ يمٗمر اًمٙم٤مومريـ مت٤مًُم٤م، هذا أُمَرٟم٤م اهلل أن ٟمج٤مهده وأن ٟم٘م٤مشمٚمف طمتك ٟم٘مض قمٚمٞمف-

ٌ َدٟم٤م  يٕمٜمل ـمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمٕمٌده، سم٠من ٟمحٙمؿ سمنميٕمتف وم٘مط ٓ همػم، وىم٤مل ًمٜم٤م: احلٙمؿ  اهلل وم٢مذن شمٕم

ُمري وٟمقاهل هق اًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ وهق اعمٗمروض قمٚمٞمٙمؿ، وهق اًمٕم٤ٌمدة اًمتل سمنميٕمتل وأطمٙم٤مُمل وأوا

زم وُم٤م ؾمقى ذًمؽ إذا طمٙمٛمتؿ سمٖمػم ديٜمل وذيٕمتل وأطمٙم٤مُمل وأواُمري وٟمقاهل  وم٘مد يمٗمرشمؿ  ،شم١مدوهن٤م

 -ذم هذا وؾمٜمذيمر سمٕمض أي٤متذم اًم٘مرمن، يب وظمرضمتؿ قمـ ديٜمل، وهذا ُمقوح شمقوٞمح يم٤مُماًل 

  ومٛمـ ذًمؽ أن اهلل  :[6١يقؾمػ: ] ژ کگ       ک ک ک ڑ  ژڑ ژ   ڈ    ڈ ژىم٤مل- 

 ُم٤م احلٙمؿ إٓ هلل- ، أيشُم٤م»هذه ٟم٤مومٞم٦م سمٛمٕمٜمك   ﴾إن﴿
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 ؾم٤ميمٜم٦م وإٟمام طمريم٧م سم٤مًمٙمن ختٚمًّم٤م ُمـ اًْمت٘م٤م  اًم٤ًميمٜملم- شإنْ »أصٚمٝم٤م  ﴾إن احلٙمؿ﴿

 ًمٞمس احلٙمؿ إٓ هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف-أي  ﴾إن احلٙمؿ إٓ هلل﴿

 ظمْٚمَ٘مف وقم٤ٌمده- ﴾أُمر﴿

 هق وم٘مط شمٕمٌدوه ٓ شمٕمٌدوا همػمه-؛ س أهي٤م اخلٚمؼ إٓ إي٤مهأُمر أٓ شمٕمٌدوا أهي٤م اًمٜم٤م ﴾ا إٓ إي٤مهأٓ شمٕمٌدو﴿

 هذا وٛمػم اًمٜمّم٥م- ﴾إي٤مه﴿إٓ هق، 

 -هٜم٤م شمٜمٌٞمًٝم٤م قمغم أن احلٙمؿ سم٠مطمٙم٤مُمف واًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف هل قم٤ٌمدة ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمف  ﴾شمٕمٌدوا﴿وىم٤مل 

 ٕمٛمٚمقا إٓ سم٠مطمٙم٤مُمف هق، هذه هل قم٤ٌمدشمف-سمٛمٕمٜمك: أٓ شم ﴾إن احلٙمؿ إٓ هلل أُمر أٓ شمٕمٌدوا﴿

 سمتٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مُمف واًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف؛ ٕن احلٙمؿ ًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف- ﴾إٓ إي٤مه﴿

 أظمرى، وُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًم٘مرمن ُمٌثقث- ، وُمثٚمٝم٤م ذم اًم٘مرمن ُمقضمقد ذم ؾمقرذم اًم٤ٌمب مي٦مومٝمذه هل أهؿ 

   وُمٜمٝم٤م ىمقًمف :اهلل  ،[اًمٙمٝمػ] ژ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ژ ك ذم طمٙمٛمف أطمًدا،  هق ٓ ُينْمِ

 يٕمٜمل مل يتخذ ذيًٙم٤م سمؾ هق احل٤ميمؿ وطمده-

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ: وأجًْم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقًمف 

 -، أي ر  يم٤منهذا ًمٚمتٕمٛمٞمؿ ﴾ُمـ ر ﴿ -[اًمِمقرى] ژ  ی ی ی

 َوَُم٤م اظْمَتٚمَ ﴿
ٍ
ـْ َرْ  تٕمٚم٘م٦م سمذواشمٙمؿ، أهي٤م اًمٜم٤مس، ُمٝمام يم٤من صٖمػم أو يمٌػم ذم إطمٙم٤مم اعم ﴾ْٗمُتْؿ وِمٞمِف ُِم

سم٠مي ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤م  اًمذوات، سم٠مي ىمٞمٛم٦م ُمـ اًم٘مٞمؿ، سم٠مي ر  ُمـ ديـ أو دٟمٞم٤م أو همػم ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مزقم٤مت 

  وَمُحْٙمُٛمفُ  ﴿، وُمِم٤مضمرات وخم٤مصامت أو أي ر 
ِ
أي وطمده ٓ ذيؽ ًمف ومخذوه ُمـ اهلل  ﴾إِمَم اَّلل 

 واـمٚمٌقه ُمـ رؾم٤مًم٦م اهلل وُمـ ذيٕم٦م اهلل-

ومٌلم اهلل ؛ [إقمراف] ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ  ڻ ں ں ژ :قمرافذم ؾمقرة إ وىم٤مل اهلل 

  أن اخلٚمؼ وإُمر يمالمه٤م هلل  وطمده ٓ ذيؽ ًمف، يمام أنف ًمٞمس ًمف ذيؽ ذم اخلٚمؼ يمذًمؽ أجًْم٤م

 ًمٞمس ًمف ذيؽ ذم احلٙمؿ، ذم إُمر واًمٜمٝمل-

ؿ يمٞمػ يٕمٜمل أن اهلل اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ هق اًمذي يٕمٓمٞمٝمؿ إواُمر، ي٠مُمرهؿ ويٜمٝم٤مهؿ، وىمد سملم ل

يٗمٕمٚمقن ويمٞمػ يتٍمومقن، يمٞمػ يٕمٌدوٟمف، وظمٚم٘مٝمؿ ٕضمؾ قم٤ٌمدشمف، وسملم لؿ يمٞمػ يٕمٌدوٟمف سم٠من أرؾمؾ 

لؿ اًمرؾمؾ وأنزل لؿ اًمٙمت٥م، ومٌلم لؿ ومٞمٝم٤م يمٞمػ يٕمٌدوٟمف ويمٞمػ يتٍمومقن ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م وىم٤مل لؿ: أن٤م 

 بًدا أن  ٙمؿ همػمي-احل٤ميمؿ ومٞمٙمؿ وٞمًٕم٤م، طمٙمٛمل هق اًمٜم٤مومذ، وٓ يٜمٌٖمل وٓ جيقز وٓ يّمح وٓ يٙمقن أ

واًمٕم٘مؾ  ٙمؿ ويدل ويٗمٞمد سم٠من ص٤مٟمع اًمّمٜمٕم٦م هق اًمذي يٕمرف صالطمٝم٤م، يمٞمػ شمّمٚمح، ويتقىمك قمـ 

ٟملم ويْمع ل٤م إطمٙم٤مم، يمٞمػ شمًػم ويمٞمػ  وم٤ًمده٤م، ص٤مٟمع اًمّمٜمٕم٦م هق اًمذي يٜمٌٖمل أن يْمع ل٤م اًم٘مقا
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 ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀژ: شمٗمٕمؾ ًمٙمل شمّمٚمح وًمٙمل شمٙمقن قمغم أطمًـ طم٤مل، ولذا ىم٤مل اهلل 

 -[اعمٚمؽ] ژٿٿ

وٓ  ,ًمالضمتامع اًمٌنمي,، وٓ صالح ًمٚمٌنمي٦م ,ذم اًمٜمٗمس,ولذا ومال صالح ًمإلٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف 

 صالح ًمٚمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مًمح وإرادات وهمػمه٤م إٓ سم٤مشم٤ٌمع ذيٕم٦م اهلل وأطمٙم٤مم اهلل-

ٕمتف اًمٕم٘مؾ ي٘مض سمف واًمنميٕم٦م ضم٤م ت سمف وسمٞمٜمتف وووحتف، وأُمرٟم٤م اهلل أن ٟمحٙمؿ سمنمي إُمر؛ هذا

وم٘مط ٓ سمٌم  مظمر، وسملم ًمٜم٤م أن هذا ُمـ قم٤ٌمدشمٜم٤م ًمف اعمٓمٚمقسم٦م واًمتل جي٥م أن ٟمٗمرده وٟمقطمده ا٤م، وهن٤مٟم٤م أن 

ًمٜم٤م أن  لموسم ،ٟمحٙمؿ سمٖمػم ذيٕمتف اًمٜمٝمل اًمٍميح واًم٘م٤مـمع واًمقاوح ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وذم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

 ہ  ہ ۀ ۀ ژ: اهلل  اًمذيـ  ٙمٛمقن سمٖمػم ذيٕمتف أهنؿ ظمرضمقا ُمـ ذيٕمتف وظمرضمقا ُمـ ديٜمف ىم٤مل

 -[اح٤مئدة] ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہ

- ومٌلم  ًمٜم٤م أن اًمذي إذا طمٙمؿ ٓ  ٙمؿ سمنميٕم٦م اهلل وم٘مد ظمرج ُمـ ديـ اهلل وص٤مر يم٤مومًرا

ع لؿ ويزاطمؿ اهلل ًمٜم٤م  وسملم ذم طمٙمٛمف،   أن اًمذي ينمع ُمع اهلل ويْمع أطمٙم٤مًُم٤م ًمٚمخٚمؼ وُينم 

ي يرى سمف ويٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف ىمد اختذه ًه ُمع اهلل أنف ـم٤مهمقت وأنف ىمد ضمٕمؾ ٟمٗمًف ذيًٙم٤م هلل، وأن اًمذ

 ۓ ے     ے ھ ژ: ىم٤مل اهلل  ٤م؛قشمً هذا ـم٤مهم  وص٤مر سمذًمؽ ـم٤مهمقشًم٤م، يًٛمل اهلل وذيًٙم٤م هلل

 -[2٧اًمِمقرى: ] ژ ﮸﮹ ﮷﮶ ﮵ ﮴  ﮳  ﮲ ۓ

هذه ًمإلضاب واعم٘مّمقد سمٕمده٤م آؾمتٗمٝم٤مم، يٕمٜمل  ﴾أم﴿أي٦م هل ذم صقرة آؾمتٗمٝم٤مم يٕمٜمل  هذه

هؾ لؿ ذيم٤م ؟ اعم٘مّمقد سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم هذا إٟمٙم٤مر، اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري، يٕمٜمل ٓ وضمقد ًمف، هؾ لؿ  :اًمت٘مدير

 مخٝم٦م أظمرى ينميمقن ُمع اهلل ذقمقا لؿ ُمـ اًمديـ ؿمٞمًئ٤م؟!

٤مس هذه ُم٤م اًمتٜمٙمػم، يٕمٜمل ؿمٞمًئ٤م مل ي٠مذن سمف اهلل؟! ٓ، ًمٞمس ُمقضمقد ُمع اهلل ذيم٤م  ينمقمقن ًمٚمٜم ﴾ُم٤م﴿

ع ُمـ دون اهلل أنف اختذ ٟمٗمًف ذيًٙم٤م ُمع اهلل وأن ومدًم٧م ا ؛ؿمٞمًئ٤م مل ي٠مذن سمف اهلل ٔي٦م قمغم أن يمؾ ُمـ ينم 

 ومٝمذا ذك---  سمف اختذه ذيًٙم٤م وإ  ُمع اهللاًمذي ريض

ُمـ دون اهلل ذك، واًمذي يتخذ ُُمنّمقًم٤م ينّمع ًمف ُمـ دون اهلل ويتٌٕمف اختذه ذيًٙم٤م ُمع  وم٤مًمتنميع

 ويمٗمر وظمرج ُمـ ديـ اهلل- اهلل وأذك سم٤مهلل 

، وووحٝم٤م أطمًـ شمقوٞمح ًمٞمس سمٕمده شمقوٞمح، هذه يم٤مُماًل  ٤مذم اًم٘مرمن سملّم هذه اعم٠ًمخ٦م شمٌٞمٞمٜمً   واهلل

 ُمـ أووح اعم٤ًمئؾ ذم اًم٘مرمن-

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ ُم١مُمٜمقن ىم٤مل:  ىم٤مل اهلل  طمتك
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ

هـ يزقمؿ ,أن رضماًل هـ يٜمت٥ًم إمم اعؾمالم هذه أي٦م  ؾم٥ٌم ٟمزولو ، [ اًمٜم٤ًم] ژ ڦ ڦ ڤ   ڤ

ًمٞمحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ  ؛خت٤مصؿ ُمع رضمٍؾ ُمـ اًمٞمٝمقد، ومذه٤ٌم إمم اًمٜمٌل  ,اعؾمالم واعيامن وهق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم

ىم٤مل اعمٜم٤مومؼ ًمٚمٞمٝمقدي: ٟمذه٥م  ،سمٞمٜمٝمؿ، ومريض اًمٞمٝمقدي ومل يرَض اعمٜم٤مومؼ سمحٙمؿ اًمٜمٌل  اًمٜمٌل  حٙمؿوم

سمٙمذا  ومحٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م إمم أيب سمٙمر، وم٘م٤مٓ ًمف: اظمتّمٛمٜم٤م وذهٌٜم٤م إمم حمٛمد  ذه٤ٌم، ومٙمر، ىم٤مل: ٟمذه٥مإمم أيب سم

، وذه٤ٌم ,ًمٞمس ٕطمد سمٕمده طمٙمؿ ظمالص, شهق احلٙمؿ ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٜمٌل »ويمذا، وم٘م٤مل لام أبق سمٙمر: 

ـمًٌٕم٤م , ٘م٤مل اعمٜم٤مومؼ ًمٚمٞمٝمقدي: شمٕم٤مل ٟمذه٥م إمم قمٛمر، ومذه٤ٌم إمم قمٛمروم، ف قمـ أيب سمٙمر ومل يروٞم٤م سمحٙمٛم

ومحٙمؿ سمٙمذا ويمذا ومل يرَض ص٤مطمٌل  ٘م٤مٓ ًمٕمٛمر: ذهٌٜم٤م إمم حمٛمد وم ,شمٕمرومقن ؿمدة قمٛمر وىمقشمف ذم احلؼ

٤م قمٚمٞمف اًم٘مّم,ومذهٌٜم٤م إمم أيب سمٙمر  : ٟمٕمؿ، طمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م  وم٘م٤مل لام قمٛمر: طمٙمؿ سمٞمٜمٙمام اًمٜمٌل  ,٦موم٘مّم  ىم٤مًمقا

ُمٙم٤مٟمٙمام، ومدظمؾ إمم سمٞمتف وأظمرج  : اٟمتٔمرا ىم٤مل، : ومل شمروٞم٤م؟ ىم٤مل: ص٤مطمٌل مل يرَض ويمذاىم٤مل - سمٙمذا ويمذا

ؾمٞمٗمف وأت٤ممه٤م ُمنقًم٤م وميب رأس اعمٜم٤مومؼ وم٘متٚمف وأـم٤مر رأؾمف ويم٤من يريد أن ييب اًمٞمٝمقدي ومٝمرب 

 ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :اًمٞمٝمقدي، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم

ژ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
(1)

- 

ع ُمـ دون اهلل ع ُم٤م  هقو ،ُمـ هق اًمٓم٤مهمقت؟ هق اًمذي ينم  اًمذي ُيّمدر أطمٙم٤مًُم٤م ُمـ دون اهلل، ينم 

مل ي٠مذن سمف اهلل، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ىمقل اهلل همػم ُمٚمتزم أصاًل سم٠مطمٙم٤مم اهلل وٓ ٟم٤مفمر ل٤م وٓ ُمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م، ُمـ 

 قمٜمد ٟمٗمًف ينّمع، هذا هق اًمٓم٤مهمقت-

 ه١مٓ  اعمٜم٤موم٘مقن، ومًامه ـم٤مهمقشًم٤م وأُمر سم٤مًمٙمٗمر سمف وىم٤مل ُأُمروا أن ژ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژ

يٙمٗمروا سمف ذم احل٘مٞم٘م٦م وهؿ يتح٤ميمٛمقن إمم اًمٓم٤مهمقت ومذُمٝمؿ قمغم ذًمؽ، وضمٕمٚمٝمؿ حمٙمقم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤م. 

 -(دُمف َهْدرأهدر دُمف سمٕمد أن ىمتٚمف قمٛمر، ىم٤مل: )  اًمٜمٌلو ،يزقمٛمقن أهنؿ مُمٜمقا، وذم احل٘مٞم٘م٦م هؿ مل ي١مُمٜمقا 

ًٓ يمٌػًما سم٤مًمٖمً  ﴾ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ شمف، أىمَم هم٤مي٤م ٤ميريد اًمِمٞمٓم٤من أن يْمٚمٝمؿ وال

ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يمؾ اًمٙمٗمر ورا ه اًمِمٞمٓم٤من، ويمؾ ُمٕمّمٞم٦م ورا ه٤م  فاًمٓم٤مهمقت؛ ٕن ٕمٚمٝمؿ يتح٤ميمٛمقن إممجيطملم 

هق اًمذي يًقل ًمٌٜمل مدم وم٘م٤مل: ويريد اًمِمٞمٓم٤من أن  ،,ًمٕمٜمف اهلل,اًمِمٞمٓم٤من وؾمٌٌٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ووؾمقؾمتف 

ًٓ سمٕمٞمًدا وذم هذا سمٞم٤من أن اًمتح٤ميمؿ إ ,سمتح٤ميمٛمٝمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت,يْمٚمٝمؿ سمذًمؽ  مم اًمٓم٤مهمقت والل وال

 ضمًدا- دسمٕمٞم

                                      
 (-1١. 5اٟمٔمر اًم٘مّم٦م ذم: ومتح اًم٤ٌمري ) (٧)
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 ﴾ پ پ ٻ ﴿: وىمقًمف  ،هذه أي٦م واوح٦م أهن٤م ضم٤م ت ذم اعمٜم٤موم٘ملم واعمٗمنون قمغم هذاو
اؿ اهلل ومٞمىمد   وأؿم٤مر إمم أن هذا جمرد زقمؿ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف، ومٝمذا ُمـ اًمٜمٗم٤م. واًمٜمٗم٤م. يمٗمر-ف يمذ 

ٕمرب: هق ُمِمتؼ ُمـ أي٤مت إظمرى ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر وُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت، واًمٓم٤مهمقت ذم ًمٖم٦م اًم وسمٞمٜم٧م

ُم٤م   [احل٤مىم٦م] ژ ٹ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ: ـمٖمك يٓمٖمك، ـمٖمك يٕمٜمل: دم٤موز احلد، ىم٤مل اهلل 

اًمٓمٖمٞم٤من  ،[اًمٕمٚمؼ] ژ ڱ  ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ ژ: ، ىم٤مل اهلل  اًمٓمقوم٤من، ـمقوم٤من ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح

 ٤موزون احلد-ذم اًم٘مرمن ذم ُمقاوع، وهق صٗم٦م اًمٙم٤مومريـ اعمتٛمرديـ اجل٤ٌمسمرة اًمٕمت٤مة اًمذيـ جي ُمذيمقر

هق اعمٗمروض قمٌد هلل، ومتج٤موز طمد اًمٕمٌقدي٦م وٟم٤مزع  ,طمد اًمٕمٌقدي٦م,اًمذي ضم٤موز طمده  وم٤مًمٓم٤مهمقت

يذًمف، اهلل  وم٤مهلل  اهلل ذم طمٙمٛمف وزامحف ذم طمٙمٛمف وٟم٤مزقمف قمزشمف ويمؼمي٤م ه وٟم٤مزقمف ذم ظمّم٤مئّمف 

 مت خت حت جت يب ژ: ؾمٛمك ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م وأُمرٟم٤م أن ٟمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت ىم٤مل اهلل 

وأُمرٟم٤م ذم مي٤مت يمثػمة ذم اًم٘مرمن أن ٟمٙمٗمر  [اًمٌ٘مرة] ژ  حخ جخ مح جح حجمج يث ىث مث جث يت  ىت

 سم٤مًمٓم٤مهمقت-

 چ ژضم٤موز طمده، جم٤موزة قمٔمٞمٛم٦م وادقمك اًمرسمقسمٞم٦م واع ٞم٦م وىم٤مل:  [ـمف] ژ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲   ۓ ۓ ژ

هذا ـم٤مهمقت يمٌػم،  [اًمٜم٤مزقم٤مت] ژ چ چ چ ڃ ژوىم٤مل:  ، [16اًم٘مّمص: ] ژ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ومرقمقن يم٤من ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م-

ذم طمٙمٛمف وجي٤موز طمد اًمٕمٌقدي٦م اًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقن  هق اًمٓم٤مهمقت، هق اًمذي يٜم٤مزع اهلل  اومٝمذ

 ومٞمف إمم أن ي٠مظمذ صٗم٦م اًمرب وصٗم٦م اع ، هذا هق اًمٓم٤مهمقت-

 -ينّمع ًمٚمٜم٤مس ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل أن :ٞم٤من اًمتل يّمػم ا٤م اًمٕمٌد ـم٤مهمقشًم٤مُمـ صقر اًمٓمٖمو ,

 مهم٤م» شمٕمرومقن --ن اًمذي ادقمك إًمقهٞم٦م أو سمٕمض اًمٜم٤مسيمٗمرقمق ,ُمثاًل ,أن يدقّمل إًمقهٞم٦م : وُمٜمٝم٤م ,

جيٕمؾ ٟمٗمًف ًه! وهٙمذا سمٕمض اًمٙمٗمرة اًمٕمت٤مة  قم٤ٌمدشمف، إمم اًمٜم٤مس يدقمق ـم٤مهمقت هذا اعمجرم، هذا شظم٤من

اهلل  ونٝم١مٓ  ـمقاهمٞم٧م، أو اًمٜم٤مس شمٕمٌدهؿ ُمـ دومُمـ اًمّمقومٞم٦م سمٕمْمٝمؿ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم قم٤ٌمدهتؿ 

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت  ومٞمتخذوهنؿ ـمقاهمٞم٧م، هذا يمٚمف داظمؾ ذم

يمذًمؽ إصٜم٤مم وإوصم٤من وسمقذا وأُمث٤ملؿ، ويمؾ ُم٤م اخُتذ ًه ُمـ دون اهلل، يمؾ ُم٤م قمٌد ُمـ دون  ,

اهلل ومٝمق ـم٤مهمقت، إطمج٤مر وإضطم٦م واًم٘مٌقر اًمتل شُمٕمٌد ُمـ دون اهلل، هذه ـمقاهمٞم٧م، اًمٜم٤مس اختذوه٤م 

اعمٕمٜمك ـم٤مهمقشًم٤م يٕمٌد ُمـ دون اهلل، طمتك وإن يم٤من ومّم٤مرت اذا  ؛ـمقاهمٞمًت٤م واختذوه٤م أصٜم٤مًُم٤م ومخٝم٦مً 

اهلل  [إنٌٞم٤م ] ژ  ائ ائ ى ى ژ :ص٤مطم٥م اًم٘مؼم رضمؾ ص٤مًمح، إن يم٤من رضمؾ ص٤مًمح وم٤مهلل ُيؼمئف
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يؼمئف إن يم٤من ص٤محل٤ًم وٓ يرى اذا وٓ ي٠مُمر سمف، ًمٙمـ اًمٜم٤مس اختذوه ـم٤مهمقشًم٤م وص٤مر اًم٘مؼم أو اًمييح 

ُمـ اختذ ؿمجرة أو اختذ طمجًرا  ذًمؽُمع اهلل أو ُمـ دون اهلل، ويم ُمـ دون اهلل، وصٜماًم وإ  ُيٕمٌد ٤مـم٤مهمقشمً 

 ومٝمق ـم٤مهمقت ُمـ دون اهلل- ؛ُيٕمٌد ُمـ دون اهللأو ؿمٞمئ٤م ا أو اًمِمٛمس أو اًم٘مٛمر أو همػمه٤م أو هنرً 

وم٤مًمؼمح٤من اًمذي ينّمع ُمـ دون اهلل، اًمؼمح٤من هذا ـم٤مهمقت واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، ىم٤مٟمقن اًمدوًم٦م  ولذا

ٟملم  ، إٟمام  ٙمؿ سم٘م٤مٟمقن أنٗمًٝمؿ هؿ اًمذي ووٕمقهاًمتل ٓ نٙمؿ سمنميٕم٦م اهلل واظمت٤مروه هؿ ُمـ سملم ىمقا

، وىمدُمق ، وٟمًخقا ، وطمذومقا وأظمروا،  ا إرض، اؾمتٗم٤مدوا ُمـ إُمؿ إظمرى وزادوا وـمقروا وقمدًمقا

ٟملم وينّمع، يمؾ ُم٤م نّمؾ إطمداث ينّمع  ،وضمٕمٚمقا ٕنٗمًٝمؿ ىم٤مٟمقًٟم٤م ويمؾ يقم اًمؼمح٤من يزيد ذم اًم٘مقا

 ومٝمذا اًمؼمح٤من ـم٤مهمقت، إ  ُيٕمٌد ُمـ دون اهلل- --ًمٚم٘مْم٤مي٤موًمٚمٛم٤ًمئؾ، وًمألطمداث، ويًـ ىم٤مٟمقًٟم٤م 

سمٖمػم إذٍن ُمـ اهلل، ينّمقمقن إؿمٞم٤م  اًمتل مل  ،ٕهنؿ ينّمقمقن ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل، ُمـ دون اهلل ح٤مذا؟

روقن ا٤م ووع ىم٤مٟمقًٟم٤م، ووع أطمٙم٤مًُم٤م ومٝمؿ ٓ ي سمؾ اهلل  ي٠مذن ا٤م اهلل ومل يٕمِط إذًٟم٤م وٓ إضم٤مزًة 

سمٜم٤م وشمّمٚمح سمٜم٤م، وسمح٤مًمٜم٤م وسمٕمٍمٟم٤م وسمزُم٤مٟمٜم٤م،  ٞمؼٓ ٟمريده٤م وٟمٌدل٤م وٟمٕمٛمؾ أطمٙم٤مم أظمرى شمٚم :ومٞم٘مقًمقن

طمٙمؿ سمجٚمد اًمزا  اًمٖمػم اعمحّمـ سمجٚمده ُمئ٦ًم، وطمٙمؿ سمرضمؿ اًمزا  اعمحّمـ أو  : اهلل ومٛمثاًل  -وسمٌٚمدٟم٤م-

ٟمٞم٦م، اعمحّمـ سمروف طمتك اعمقت،  ومال ر  اًمٗمت٤مة قمـ شمراٍض ٝمؿ ي٘مقًمقن: ٓ، إذا زٟمك اًمِم٤مب ووماًمزا

 ؾمٜمتلم قم٘مقسم٦م- ,ُمثاًل ,أظمذه٤م سم٤مًم٘مقة وسم٤مٓهمتّم٤مب ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمًجـ  ؛قمٚمٞمٝمام، وإذا يم٤من اهمتّم٤مب

شمٖمٞمػم وشمٌديؾ حلٙمؿ اهلل، أصاًل طمٙمؿ اهلل ُمقضمقد ذم اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ يٌدًمقٟمف و ذومقٟمف وٓ  ومٝمذا

ٙم٤مرهؿ وُمـ ىمٜم٤مقم٤مهتؿ هؿ ؾمقا  هؿ يروقن سمف وٓ يريدوٟمف وٓ يٚمتزُمقن سمف، وي٠متقن سمٌم  مظمر ُمـ أوم

 أووحومٝمذا يمٗمر سيح سملّم واوح ُمـ  ؛أو اؾمتٗم٤مدوه٤م ُمـ همػمهؿ ُمـ إُمؿ اظمؽمقمقه٤م ُمـ قمٜمد أنٗمًٝمؿ

 ظمالف أبًدا سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمدياًم وطمديًث٤م-ذًمؽ ذم ًمٞمس اًمٙمٗمر، واًمٕمٚمام  ُمتٗم٘مقن قمغم أن هذا يمٗمر، 

أم مل اهلل  سمحٙمؿ اهلل، يٕمٜمل ٓ هيؿ ذع ٓ يٚمتزُمقن أصاًل  :ٛمٕمٜم٤مهوم ژ  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ژُمٕمٜمك  ومٝمذا

ع ُم٤م ٟمريد، هذا ُمٕمٜم٤مه وينمقمقن، نَم ٟمحـ ٟمخت٤مر ُم٤م ٟمريد وٟمحـ ٟمُ  ،ٓ ٟمٜمٔمر إًمٞمفوينمع، هذا ٓ هيٛمٜم٤م 

ومٞمف اهلل هؿ ٓ هيٛمٝمؿ! هؿ  ؿاًمذي ذع اهلل واًمذي مل ينمع ومٞمف اهلل واًمذي شمٙمٚمؿ ومٞمف اهلل، واًمذي مل يتٙمٚم

 -ُم٤م يريدون ويِمتٝمقن خيت٤مرون

جمٛمققم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ ذم اعمريمز وووٕمٜم٤م ٓئح٦م: هٜمقع اخلروج ُمـ هٜم٤م ًمق ضمئٜم٤م ٟمحـ  ,ُمثاًل , ًمٙمـ

ذم اًمٜمٝم٤مر، اخلروج يٙمقن ذم اًمٚمٞمؾ وم٘مط، إطمْم٤مر اح٤م  يٙمقن اًم٤ًمقم٦م يمذا ويمذا، إقمامل اًمٌٞم٧م هذا 

 ذا وٓ ُيٗمٕمؾ يمذا-يم ٗمٕمؾاعمجٛمققم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م شمٗمٕمؾ يمذا واعمجٛمققم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م شمٗمٕمؾ يمذا، يُ  ؛قمغم يمذا ُم٘مًٛم٦م

ُم٠مذون ًمٜم٤م ومٞمف، ضم٤مئز وهذا ًمٞمس شمنميًٕم٤م ومٞمام مل ي٠مذن سمف اهلل؛ ٕن هذا ُم٠مذون ًمٜم٤م ٟمحـ قمٌٞمد اهلل  هذا
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ٌَؾ اهلل أن ٟمٗمٕمؾ هذه إؿمٞم٤م ، هذا ن٧م ختقيٚمٜم٤م،  ٟملم أو همػمه٤م  ٟمحـ خمقًمقنُمـ ىِم ئح أو ىمقا أن ٟمْمع ًمقا

ٟملم، ىمًمتًٞمػم إُمقر، أن٤م قمٜمدي ذيم٦م دم٤مري٦م، قمٜمدي ُمّمٜمع،  ٟملمأو قمٜمدي ىمقا ، ؾمػم اعمرور هذه ضم٤مئزة قا

هذا ًمٙمؿ اومٕمٚمقا ومٞمف ُم٤م شمِم٤مؤون  :ىم٤مل أذن ومٞمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس ومل يٜمزل ومٞمٝم٤م ر  واهلل  ٕن اهلل ذًمؽ و

(أنتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ: )وىم٤مل اًمٜمٌل 
(1)

ٟملم؛ ٕنف   ئح أو ىمقا وهٙمذا هذه إُمقر ضم٤مئز ومٞمٝم٤م ووع ًمقا

ٓ  خت٤مًمػ اًمنميٕم٦م وم٘مط-أن شمٙمق ٝم٤من٧م اًمنميٕم٦م، ذـم  ن ن٧م اًمنميٕم٦م سمٛمٕمٜمك: أ

ذم هذه احل٤مًم٦م ُمٚمتزُمقن سمنميٕم٦م اهلل ٓ ٟمخ٤مًمٗمٝم٤م وٓ ٟمخرج قمٜمٝم٤م وٓ ٟمٌدل٤م وٓ ٟمٖمػمه٤م، وإٟمام  وٟمحـ

ظمقًمٜم٤م ذم  ٟمٕمٛمؾ ذم اح٠مذون ًمٜم٤م ومٞمف؛ ٕنٜم٤م ٟمحـ ُم٠مُمقرون سمٗمٕمؾ اًمّمالح واًمتقىمل قمـ اًمٗم٤ًمد، واهلل 

(، ومٝمذا ومر. يمٌػم سملم هذه اعم٠ًمخ٦م أنتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ: )٤م وىم٤مل اًمٜمٌل إُمقر اًمتل مل  ٙمؿ هق ومٞمٝم

ٟمٞمٜمٝمؿ وسملم  -شاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»اًمتل يًٛمٞمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م  شاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»ُمـ  وهذه ..ىمقا

ئح اح٠مذون ا٤م,هذه اعم٠ًمخ٦م  يِمٌفو إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمّمدر قمـ اًمٗم٘مٝم٤م  وقمـ  :,ووع اًمٚمقا

أبق طمٜمٞمٗم٦م، ُم٤مًمؽ، اًمِم٤مومٕمل، أمحد وهمػمهؿ وؾم٤مئر قمٚمام  اعؾمالم إمم مظمر اًمدٟمٞم٤م،  اًمٕمٚمام ، أئٛمتٜم٤م 

يمت٤مسًم٤م ذم اًمٗم٘مف أو يمت٤مسًم٤م ذم  ي١مًمػقمٜمدُم٤م ي٠ميت اًمٗم٘مٞمف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  واًمٕم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمام  ويٗمتل ذم ُم٠ًمخ٦م ُمٕمٞمٜم٦م و

ًمقاضم٥م ومٕمؾ يمذا ُم٠ًمخ٦م ومالٟمٞم٦م قمٜمدُم٤م  ّمؾ ومٞمٝم٤م يمذا وم٤محلٙمؿ ومٞمٝم٤م يمذا وا :اًمٗمتقى ويٗمتل ًمٚمٜم٤مس وي٘مقل

 ويٜمٌٖمل ومٕمؾ يمذا وٓ شمٗمٕمٚمقا يمذا وإمم مظمره-

ٓ  ٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل، ًمٙمٜمف خمقٌل ذم اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م، اعم٤ًمئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم  هق

اًم٘مرمن أو اًمًٜم٦م اعمًُٚم ٛم٦م اًمّمحٞمح٦م أو اعمُجٛمع قمٚمٞمٝم٤م ؾمقا  إو٤مقًم٤م ىمٓمٕمًٞم٤م أو ُمٌٜمًٞم٤م قمغم اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م، 

 سمٛمٜمزًم٦م اًمراوي يروي قمـ اهلل وخيؼم سمحٙمؿ اهلل-ومٝمذه هق ومٞمٝم٤م 

آضمتٝم٤مدي٦م هق  ٤مول ويًٕمك وجيتٝمد ذم اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ ل٤م ُمـ يمالم اهلل وُمـ يمالم  واعم٤ًمئؾ

رؾمقًمف وُم٤م دل قمٚمٞمف يمالم اهلل ورؾمقًمف، ُمـ اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م: اعو٤مع، اًم٘مٞم٤مس، اعمّمٚمح٦م، 

احلٙمؿ وخيؼم  قمغمٝمق اًمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف جيتٝمد ومٞمًتٜمٌط احلٙمؿ ويًتدل يمذا ُمـ إدًم٦م، وموآؾمتّمح٤مب، يمذا 

 اًمٜم٤مس سمف، وهذه هل اًمٗمتقى، اًمٗمتقى: هل اعظم٤ٌمر سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ٓ قمغم اًمقضمف اعًمزاُمل-

اًمٗم٘مٞمف وهذا اعمٗمتل وهذا اًمٕم٤ممل وهذا اعُم٤مم ينّمع ًمٚمٜم٤مس ومٞمام أذن اهلل ًمف ومٞمف، ومٝمق يٕمٛمؾ ن٧م  ومٝمذا

نميٕم٦م اهلل، ٓ خي٤مًمػ ذيٕم٦م اهلل وٓ خيرج قمٜمٝم٤م سمؾ هق يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م ويٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م إذن اهلل ُمٚمتزًُم٤م سم

 سملم اًمًام  وإرض- امويًتخرج ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمتل مل شمٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًمنميٕم٦م، ومٗمرٌ. يمٌػم يم

                                      
 (-2141صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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 -ن٧م إذن اهلل ؛ ألطمٙم٤مم قم٤مُمٌؾ وُمنّمٌع ن٧م اعذناعمًتٜمٌط ًم وم٤مًمٗم٘مٞمف

اًم٘م٤مٟمقن ًمف و, ٤مٟم٤مت ذم سم٤ميمًت٤من وىم٤مل ذم اًم٘م٤مٟمقنقع، وهل ًمق ضم٤م  اًمؼمحصم٤مٟمٞم٦م سم٘مٞم٧م ذم اعمقو ُم٠ًمخ٦م

إطمقال اًمِمخّمٞم٦م، يٕمٜمل أطمقال  ,اجلزا ات,ج٤مرة، اًمتٕمٚمٞمؿ، اًمّمح٦م، اًمٕم٘مقسم٤مت : اًمت,ؿُمٕم٥ٌم يمثػمة

ة وإـمٗم٤مل واًمؽمسمٞم٦م، احلْم٤مٟم٦م، اًمٙمٗم ؾمٛمقه٤م  ٤مًم٦م،إهة واًمٕم٤مئٚم٦م، اًمزواج واًمٓمال. واًمٜمٙم٤مح، اعمرأ

أفمـ ذم سم٤ميمًت٤من هٙمذا، هؿ يٕمٛمٚمقن هٙمذا، وّمٞم٦م، يمثػم قمٜمدٟم٤م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ُمقضمقد إطمقال اًمِمخ

ىمقاٟملم دم٤مرة يمام  ٌقن واًمتٕمٚمٞمؿ يمام  ٌقن واًمّمح٦م واًمدوًمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م واًم٘مْم٤م  واًمٕم٘مقسم٤مت هذه يمام 

 ,سمالدٟم٤م أو اًمٗم٘مف اح٤مًمٙمل ذم,هذه ُمـ اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ٟم٠مظمذه٤م  : ٌقن، صمؿ ي٠ميت ًمألطمقال اًمِمخّمٞم٦م ي٘مقل

قمغم اًمٗم٘مف ومٞم٘مقًمقن: ـمًٌ٘م٤م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ومٝمؾ  ومٞمحٞمٚمقن؛ ومٞم٘مقل: شم١مظمذ ُمـ اًمٗم٘مف اح٤مًمٙمل ُم٤ٌمذةً 

ٓ، وٓ طمتك ذم اجلز ، ح٤مذا؟ ٕنف مل  ٙمؿ ا٤م سمٜم٤م  قمغم أهن٤م  ذم هذه احل٤مًم٦م طم٤ميماًم سم٤مًمنميٕم٦م؟ ُيٕمتؼم اًمؼمح٤من

ق ُمٚمتزم سمف ٓ خيرج قمٜمف، أصاًل اًمؼمح٤من يم٤مومٌر سم٤مهلل، ديـ اهلل وطمٙمؿ اهلل وذيٕم٦م اهلل وأُمره وهنٞمف اًمذي ه

ٝمق ٓ هيٛمف َأَُمر اهلل أو مل ي٠مُمر، شمٙمٚمؿ اهلل أو مل وم تف؛سمحٙمؿ اهلل وذيٕموٓ هق همػم ُمٚمتزم سمديـ اهلل أصاًل، 

٤ًٌم أو مل يٜمزل!  يتٙمٚمؿ، سمٕم٨م رؾماًل أو مل يٌٕم٨م، أنزل يمت

ًمؼمح٤من  ٙمؿ سمام يريد،  ٙمؿ سمام  ٥م! ذم اًمٜمٔمر، سمٍمف اًمٜمٔمر، سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ طمٙمؿ اهلل، ا سمٖمض

ُه هق، سمام  ؛ وم٘مرٍة ُم٤م أقمجٌف طمٙمؿ اهلل وم٠مظمذهذمأو ُم٠ًمخ٦ٍم ُم٤م  ومٝمذا ًمٞمس طمٙماًم سمديـ اهلل، إٟمام هق طَمَٙمؿ اقا

ٟملم  ه ُمـوهمػم شضمٜمٙمٞمز ظم٤من»وَمَٕمؾ  وهٙمذا -يٕمجٌف هق- اًمذيـ اٟمتًٌقا إمم اًمنميٕم٦م، أول ُمـ ووٕمقا اًم٘مقا

ئٝمؿ وُمـ أومٙم٤مرهؿ، ووٕمقا ىم٤مٟمقًٟم٤م- ذم أُم٦م اعؾمالم وم٠مظمذوا  ُمـ اًمنميٕم٦م وُمـ همػم اًمنميٕم٦م وُمـ أهقا

ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م، يٕمٜمل طمتك ًمق ضم٤م  اًمؼمح٤من يمٚمف وووع اًمنميٕم٦م وىم٤مل: ًم٘مد ىمرر اًمؼمح٤من وومرض  ومٝمذه

وأُمر وٞمع اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم أن  ٙمٛمقا سم٤مًمنميٕم٦م، وم٤مًمذي خيرج قمـ اًمنميٕم٦م ٟمٕم٤مىمٌف؛ ٕنف ظم٤مًمػ اًمؼمح٤من، ُم٤م 

سمد أن ٟمحٙمؿ سم٤مًمنميٕم٦م وسمديـ اهلل قمغم أؾم٤مس أنف ذع اهلل، ٟمحـ ُمٚمتزُمقن سمف وًمق ظمرضمٜم٤م قمٚمٞمف  الوم !يٜمٗمع

 ًمٙمٗمرٟم٤م، ًمٞمس ٕن اًمؼمح٤من ضمٕمٚمف ىم٤مٟمقًٟم٤م! ًمٞمس سم٘مقة اًمؼمح٤من! سمؾ هق ىمقشمف ذم ٟمٗمًف أنف ديـ اهلل-

ٟمًتٖمٗمرك أقمٚمؿ، وضمزايمؿ اهلل ظمػًما، ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك، ٟمِمٝمد أن ٓ إ  إٓ أن٧م  واهلل

 وٟمتقب إًمٞمؽ، وصؾ  مهللا وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم-
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ذم  شدورة إنّمااااااا٤مر اًمِماااااااارقمٞم٦م»أخ٘مٞمتااااااا٤م واااااااٛمـ  ٤مُمؽماسمٓمتااااااا٤من ُمقواااااااققمٞم   حم٤مضشمااااااا٤من صاااااااقشمٞمت٤من]

عمتااا٤مم اعمٕمٜماااك ُماااع طماااذف ُمتّماااٚمت٤من ذم ذات اعمٙمااا٤من ، مصمرٟمااا٤م ووااإمٝمام ذم ؾماااٞم٤مٍ. واطماااد ؾمااا٤منا ظُمر

سمِمٙمؾ همػم ,سمٕمض اعمج٤مهديـ ٤م: ٟمنممه ،مخ٦ًم وصمالصمقن دىمٞم٘م٦م :هتام جمتٛمٕمت٤منُمد ٙمرر ُمٜمٝمام،اعم

 [٧615ُمٓمٚمااع قماا٤مم ذم  ٤مشمِمااارٟمُ وىمااد  ،شُم١مؾمًاا٦م اًمتح٤مياا٤م ًمإلقمااالم» (1)اموىماا٤مم سمتٗمااريٖمٝم ،,رؾمااٛمل

 

 
 

 

 غم مخف وصح٤مسمتف وُمـ وآه، وسمٕمد:احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقم

أهؿ ُم٘مّمد ُمـ ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد وهق ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمـ أول ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد وهم٤مي٤مشمف، شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم احلٚم٘م

هق: ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وإزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م اًمتل هل اًمٙمٗمر واًمنمك، وىمٚمٜم٤م أن إصؾ ذم هذا هق و ،وهم٤مي٤مت اجلٝم٤مد

 ﮺ ﮹     ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ژذم ؾمقرة إنٗم٤مل:  هق ىمقًمف اًمذي اًمدًمٞمؾ اًمٙمٌػم 

هق: قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وهق ُمٕمٜمك أن يٙمقن وذطمٜم٤م اًمتقطمٞمد، ىمد و  [12إنٗم٤مل: ] ژ ﮼﮽ ﮻

 وهذا اًمنمك واًمٙمٗمر هق اًمٗمتٜم٦م- ،,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,هق اًمنمك واًمٙمٗمر وود اًمتقطمٞمد  ،اًمديـ يمٚمف هلل

 ٟمحـ ٟمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمٗمتٜم٦م اًمذي هق اًمنمك واًمٙمٗمر- ؛إذن

اًمنمك أو اًمٙمٗمر ذم احلٙمؿ، وهذا شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم اًمتنميع ُمـ  :نمكوُمـ أنقاع اًمٙمٗمر واًم

اعظمقة اؾمتققمٌقا اًمدرس أن  ,إن ؿم٤م  اهلل,دون اهلل اًمذي هق قمٛمؾ اًمؼمح٤مٟم٤مت، شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف وأفمـ 

 اح٤ميض-

                                      
سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىمت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م  (٧)

 -سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙمرة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ 
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 -، وضسمٜم٤م ًمف أُمثٚم٦ماًمنمك ذم احلٙمؿهق: ًمٚمنمك اًمٜمقع إول أن وم٘مٚمٜم٤م 

ع اًم ٌُّد واًمت٠مخُّف-، اًمنمك ذم اًمٕم٤ٌمدةنمك: واًمٜمقع اًمث٤م  ُمـ أنقا  واعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤ٌمدة هٜم٤م: اًمتٕم

 -اًمٕم٤ٌمدة اعم٤ٌمذة: يم٤مًمًجقد، وشم٘مديؿ اًم٘مرسم٤مت وهمػمه٤م ًمٖمػم اهلل 

ذك ذم اًمٕم٤ٌمدة، ذك ذم اًمت٠مخُّف، ومٝمق : أن يمؾ قم٤ٌمدة ُسوم٧م ًمٖمػم اهلل، اًمنمك ذم اًمٕم٤ٌمدة و٤مسمطو

ون إوصم٤من، واًمذيـ يٕمٌدون اًم٘مٌقر، واًمذيـ يٕمٌدون وهذا ي٘مع ُمـ اًمذيـ يٕمٌد ،ذك ذم اع ٞم٦م

اًمذيـ يٕمٌدون وإضطم٦م وٟمحقه٤م، واًمذيـ يٕمٌدون اًمٓمقاهمٞم٧م واًمٗمراقمٜم٦م قمغم اظمتالف أخقاهنؿ، 

٦ًم أظمرى شمقضمٝمقا إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٤ٌمدة ٝمه١مٓ  يمٚمٝمؿ أذيمقا ُمع اهلل مخ --إطمج٤مر وإؿمج٤مر وإىمامر وهمػمه٤م

قًم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة  -وسومقا ل٤م أنقا

 -و ي٤م ؿمٛمس، ي٤م ىمٛمر، يدقمق همػم اهللاًمدقم٤م  ُمثاًل: يدقمق همػم اهلل، ي٘مقل: ي٤م ومالن، أ

اًمذسمح ًمٚمجـ، وًمٚمٓمقاهمٞم٧م؛ ظمقوًم٤م ُمٜمٝمؿ واشم٘م٤م   ؛يذسمح وأأو يًجد ًمٖمػم اهلل أو يٜمذر ًمٖمػم اهلل، 

ذسمح ًمٚم٘مؼم وهمػمه، أي   [اجلـ] ژ گ ک ک  ک ک      ڑ ڑ    ژ ژ ڈ       ڈ ڎ ژ :ذهؿ وشمٕمقًذا ُمٜمٝمؿ

٧ٌَم يَمْقُٟمف قم٤ٌمدة هلل إذا ُسف ًمٖمػم اهلل ومٝمق يمٗمٌر سم٤مهلل وذٌك سم٤مهلل وهق ذٌك ذم اًمٕم٤ٌمدة قم ٤ٌمدة، أي ر  صَم

 ذم اع ٞم٦م-و

ُل٤م وأيمؼمه٤م وهق طم٘مف أن ُيذيَمر هق إول ًمٙمـ ًم٘مٚم٦م وضمقده ذم ,ُمـ أنقاع اًمنمك  ـمًٌٕم٤م هق أو 

رٟم٤مه ٟمٗمٍع أو ٍض أو همػمه٤م ُمـ اخلٚمؼ أو اعطمٞم٤م  أو  ، وهق اقمت٘م٤مداًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦موهق:  ,اعمًٚمٛملم أظم 

 اعُم٤مشم٦م واًمرز. أو همػمه٤م ًمٖمػم اهلل، اقمت٘م٤مد وضمقده٤م يٕمٜمل ذم همػم اهلل-

أي ر  همػم ُمٝمام يم٤من، ,إٟم٤ًمن يٕمت٘مد أن همػم اهلل  ,راضمع إمم آقمت٘م٤مداًمٜمقع هذا ,ومٛمـ اقمت٘مد 

هذا ذك ذم  --ر اعم٘م٤مدير أو ٟمحق ذًمؽاًمذي ي٘مد  يٜمٗمع أو يي أو خيٚمؼ أو ُ ٞمل أو ُيٛمٞم٧م أو هق  ,اهلل

سمٕمض اًمٜمقاطمل ذًمؽ ذم ، ي٘مع ومٞمف ضَمٝمٚمف ىمد يٕمت٘مدون اهذا ٓ يقضمد ذم اعمًٚمٛملم إٓ ٟم٤مدرً واًمرسمقسمٞم٦م، 

ًمٙمـ ٟمحقه٤م، ذم سمٕمض إؿمج٤مر أو سمٕمض إطمج٤مر أو ر   ,ُ ٙمكيمام ,ُمثاًل سمٕمْمٝمؿ  اًمٌٕمٞمدة، ىمد يٕمت٘مد

ٞمقضمد وم ا؛وىمع هذا يمثػمً وىمد  ،ك ذم اًمٕم٤ٌمدة ذم أُم٦م اعؾمالمهذا ىمٚمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م آقمت٘م٤مد، ًمٙمـ يقضمد اًمنم

، ًمٙمـ آقمت٘م٤مد يٕمٜمل أنف يٕمت٘مد أنف يٜمٗمع اًمٗم٤ًمد، أو ذم سمٕمض اًمٗمر. اًمْم٤مًم٦م ذم سمٕمض اعمتّمقوم٦م وأصح٤مب

 -ومٝمذا ٟم٤مدر ,ٟمٕمقذ سم٤مهلل,أو يي 

٤ًٌم هذ ؿ اًمنم ,ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م,أهؿ أىم٤ًمم اًمنمك واًمٙمٗمر  هشم٘مري  ً ك واًمٙمٗمر اًمتل ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘م

 -,هيٕمٜمل ُمـ سم٤مب اعٟم٤ًمن يٕمرف هذ,٤م، إًمٞمٝم

 -د، وذيمرٟم٤م ُمٕمٜمك اًمتقطمٞموإزاًمتف ُم٠مُمقرون سم٤مجلٝم٤مد؛ عىم٤مُم٦م اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمك واًمٙمٗمر نٟمحـ إذ
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 إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: ن اًمتقطمٞمدي٘مًٛمق ,ُمـ سم٤مب ُمٕمروم٦م آصٓمالطم٤مت,واًمٕمٚمام  

هذا  -، وشمقطمٞمد إؾمام  واًمّمٗم٤مت-,ٕم٤ٌمدةيًٛمقٟمف أجًْم٤م شمقطمٞمد اًم,شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وشمقطمٞمد اع ٞم٦م 

 -شم٘مًٞمٌؿ اصٓمالطمل درد ًمٚمتقطمٞمد

رسًم٤م يٕمٜمل ظم٤مًمً٘م٤م سم٤مرًئ٤م ُمّمقًرا رازىًم٤م ُمٕمٓمًٞم٤م ُم٤مٟمًٕم٤م حُمٞمًٞم٤م ُهٞمًت٤م، ٟم٤مومًٕم٤م  أن ٟمقطمد اهلل شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م: 

 شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م-ُمـ ُمٜمف اًمٜمٗمع واًمي واعجي٤مد واعقمدام ويمؾ ذًمؽ، هذا  ،و٤مًرا

ف، أن ٟمٕمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وهذا هق إهؿ-ٞم٦م أو شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدةشمقطمٞمد اع   : شمقطمٞمد اًمتقضمُّ

 شمقطمٞمد إؾمام  واًمّمٗم٤مت: أن ٟمٗمرده سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمُٕمال-

ؾمٜمرضمع وٟمٙمٛمؾ اًمٙمالم قمغم ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد وهم٤مي٤مشمف،  قمٜمدُم٤م ٓطم٘م٤مؾمٜمرضمع إمم اًمٙمالم قمغم اًمتقطمٞمد 

واًمنمك واًمٙمٗمر، وهٙمذا ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمردة واعمرشمديـ، وٟمتٙمٚمؿ قمغم ُم٠ًمخ٦م سمٕمده٤م إمم اًمٙمالم قمغم اًمتقطمٞمد 

 اًمتٙمٗمػم ُمتك ُ ٙمؿ قمغم اعٟم٤ًمن سم٤مًمٙمٗمر وهٙمذا-

؛ اًمذي د واًمديـ وإزاًم٦م اًمنمك واًمٙمٗمرأول ُم٘مّمد هق إىم٤مُم٦م اًمتقطمٞم :ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد وهم٤مي٤مشمف ذم ىمٚمٜم٤م

ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد، ح٤مذا ٟمج٤مهد ٟمحـ؟ أول وأيمؼم وأقمٔمؿ ُم٘مّمد ُمـ هل إزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م أي أن  ؛شاًمٗمتٜم٦م» قه

 -ى ًمٙمٜمٝم٤م شم٠ميت شمًٌٕم٤م لذا اعم٘مّمداجلٝم٤مد ًمف ُم٘م٤مصد أظمرو، ُمـ أضمٚمف هذا أهؿ ر  ٟمج٤مهد إُمر-- لذا

هذا سمٕمد شم٠ميت  ، وهلذع ًمٜم٤م أن ٟم٘مّمده٤م ذم اجلٝم٤مد وحمٛمقدة واهلل  ُم٘م٤مصد أظمرى ُمٓمٚمقسم٦م وهٜم٤مك

 -ورومٕمف ، ُمٜمٝم٤م: احلري٦م، ودومع اًمٔمٚمؿاعم٘مّمد

آؾمتٕم٤ٌمد ذع ًمٜم٤م أن ٟمٓمٚم٥م احلري٦م واًمتحرر ُمـ  طمؼ  ًمإلٟم٤ًمن، واهلل  وهل ُم٘مّمقدة،احلري٦م 

، ٟمدومٕمف ىمٌؾ أن ي٘مع وٟمرومٕمف إذا وىمع، يٕمٜمل دومع اًمٔمٚمؿ ىمٌؾ وىمققمف إذا ضم٤م وأن ، وآؾمتٕمامر وآؾمتٙم٤ٌمر

 هذا ُمـ ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد-اًمٔمٚمؿ ٟمدومٕمُف وٟمرومٕمُف،  --ورومٕمف إذا وىمع

وإقمراض وإُمقال وإوـم٤من  ٟمٗمقس اعم١مُمٜملمطمٗمظ ٘م٤مصد اجلٝم٤مد: ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل أجًْم٤م ُمـ ُم

ٜمحـ ٟمج٤مهد أجًْم٤م حلٗمظ ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم وأقمراوٝمؿ وأُمقالؿ وم ؛ًمٚمٛمًٚمٛملم، يمٚمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد

ذقمف  ٙمؾ اًمٜمٗمقس نٌف وشمريده، واهلل وموهذا ر  حمٌقٌب ًمٚمٜمٗمس  ،وأوـم٤مهنؿ، ٟمج٤مهد ُمـ أضمؾ ذًمؽ

ومحٗمظ ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم  [اًمّمػ] ژ   ژ: ؼ احلؼ يمام ىم٤مل اهلل ًمٜم٤م، ومٝمق ُمـ احلظ اًمذي واوم

 وأقمراوٝمؿ وأُمقالؿ واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م وأوـم٤مهنؿ، هذا ُمـ ُم٘م٤مصد اجلٝم٤مد-

 ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژىم٤مل ذم اًم٘مرمن:  واهلل 

 -[اًمٜم٤ًم ] ژ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
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، ,ذم ؾمٌٞمٚمف واعمًتْمٕمٗملم,أي: وذم ؾمٌٞمؾ اعمًتْمٕمٗملم  ،ؾ ذم ؾمٌٞمٚمفسم٠من ٟم٘م٤مشمإًذا  وم٠مُمرٟم٤م اهلل 

ووَصػ ه١مٓ  اعمًتْمٕمٗملم سم٠مهنؿ ُمـ اًمرضم٤مل وُمـ  ،عٟم٘م٤مذهؿ وإظمراضمٝمؿ ُمـ آؾمتْمٕم٤مفوذًمؽ 

٤ًميملم ن٧م آوٓمٝم٤مد ون٧م طمٙمؿ اعمْمٕمٗم٤م  ، اًم,يٕمٜمل إـمٗم٤مل واًمّمٖم٤مر,اًمقًمدان  اًمٜم٤ًم  وُمـ

 ﴾ٿ ٿ ٺ ﴿أو هذا اًمٌٚمد أو هذا اًمًٚمٓم٤من،  هذه اًمدوًم٦م ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿اًمٙمٗم٤مر 
 ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ژُمـ ًمدٟمؽ وًمًٞم٤م ُمـ أهؾ اعؾمالم يتقٟٓم٤م  ٔمٚمٛمقٟمٜم٤م واضمٕمؾ ًمٜم٤م ي٤م رب  اًمذيـ ي

 يٜمٍمٟم٤م ُمـ ًمدٟمؽ وسم٤مؾمٛمؽ وسمديٜمؽ وسمح٘مؽ-

أن يٙمقن شم٤مسمًٕم٤م ًمٚم٘مّمد إول، ُمثاًل: ًمق ضم٤م  إٟم٤ًمن  ٓ سمد طمتك يٙمقن يمؾ هذا ُمروٞم ٤م قمٜمد اهلل 

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، جي٤مهد ُمـ  اهذا ُم٤ٌمح ًمٙمٜمف ًمٞمس ضمٝم٤مدً  ؛وم٘مط ُمـ أضمؾ احلري٦م، يريد أن يٙمقن طمًرا ُي٘م٤مشمؾ 

 ٓ ٟمٔمر ًمف إمم إىم٤مُم٦م اًمديـ-و! وم٘مطأضمؾ احلري٦م 

٘م٤مم رضمؾ ُمًٚمؿ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ىمٞمؾ ًمف: ح٤مذا شم٘م٤مشمؾ إُمريٙم٤من؟ ومأن دظمؾ إُمريٙم٤من إمم أومٖم٤مٟمًت٤من ُمثال: 

ُٞم٘م٤مل ًمف: أن٧م إذن شمريد أن شم٘مٞمؿ ومهذا ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ احلري٦م،  !٤مدأن٤م أريد احلري٦م وأيمره آؾمتٕمٌىم٤مل: 

طمٙمؿ اهلل وذيٕم٦م اهلل وشمزيؾ اًمٙمٗمر واًمنمك وشم٘مّمد هذا وشمريده ونٌف وشمٕمٛمؾ ًمف، ي٘مقل: ٓ! هٙمـ هق 

 ومٝمذا ٓ جي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل- هق سمٜمٗمًف؛ ًمق همٚم٥م قمغم إُمريٙم٤من ي٘مٞمؿ اًمٙمٗمر

ُمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م، ُمٜمٔمٛم٦م ومتح ذم ,ن قٞمامٟمد، اًمٕمٚماًمٕمٚمامٟمٞمقن ذم ومٚمًٓملم ي٘م٤مشمٚمقن اًمٞمٝمق

ه١مٓ  ي٘م٤مشمٚمقن اًمٞمٝمقد، ذم ومؽمة  ,اجلٌٝم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م واجلٌٝم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وهمػمه٤م,واًمِمٞمققمٞملم  ,وهمػمه٤م

ُمـ اًمٗمؽمات يم٤مٟمقا ي٘م٤مشمٚمقن، أن ُم٤م ي٘م٤مشمٚمقهنؿ ًمٙمـ ذم اًمًٜملم اًم٘مديٛم٦م يم٤مٟمقا ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ أضمؾ احلري٦م، 

 ؾمٌٞمؾ اهلل؟ ًمٞمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-ًمٙمـ هؾ هذا ذم 

وأطمٙم٤مم اهلل ويٜمٗمل  إىم٤مُم٦م اًمديـ واًمتقطمٞمد واًمنميٕم٦موًمٙمـ اًمذي ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل، 

، وي٘مّمد ُمٕمٝم٤م احلري٦م ودومع اًمٔمٚمؿ ورومٕمف، وطمٗمظ ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم زيؾ اًمٗمتٜم٦موي اًمٙمٗمر واًمنمك

ٟمحـ ٟمداومع قمـ أوـم٤من  ؛همراضـ إوم٤مٕوـم٤من ُمثاًل ُم --ٕقمراض وإُمقال وإوـم٤من وهمػمه٤موا

وإٓ ومٝمق واًمٌٝم٤مئؿ  اعمًٚمٛملم وًمٙمـ ٓ سمد أن يٙمقن ن٧م هذا اعم٘مّمد طمتك يٙمقن ُمنموقًم٤م حمٛمقًدا هلل 

 ٓ ومر.!

يداومع قمـ حمٚمف، هذا سمؾ ُم٤م يؽميمؽ شم٠ميت إمم قمِمف أو حمٚمف  ,طم٤مؿم٤مك,أن٧م قمٜمدُم٤م شم٠ميت ًمٚمٌٝمٞمٛم٦م اخلٜمزير 

ئع يمٚمٝم٤م واًم٘مقاٟملم إروٞم٦م واًمًاموي٦م، وهؿ ي٘مقر  ضِمٌكِم  ومٓمرٌي أضم٤مَزشْمف اًمٗمٓمرة واًمنم  :ًمقن هذا أجًْم٤ما

سمذاشمف، إٟمام ٟمحـ ٟمذيمره ويٙمقن حمٛمقًدا قمٜمدُم٤م يٙمقن ُمٜمدرضًم٤م ن٧م  ا، هذا ًمٞمس حمٛمقدً اًمدوم٤مع قمـ إوـم٤من

 هذا اعم٘مّمد اًمٙمٌػم-
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يمقٟمف  ٤مًمٙمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٛمٚمف ُم٤ٌمطًم  ,طمتك يٙمقن ؿمٝمٞمًدا,اًمِمٝمٞمد ٓ سمد أن يٜمقي إىم٤مُم٦م ديـ اهلل 

ُيثٞمٌف  ٝمذا ُم٤ٌمح، هؾ اهلل وم ؛ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ طمريتف ويٙمره آؾمتٕم٤ٌمد واًمٔمٚمؿ، ويدومع اًمٔمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف

قي سمف اخلػم قمٚمٞمف طمًٜم٤ًم أو ٓ؟ اعم٤ٌمح ذم طمد ذاشمف ٓ صمقاب قمٚمٞمف وٓ قم٘م٤مب، إٟمام هق سمح٥ًم اًمٜمٞم٦م إذا ٟمُ 

٤ًٌم قمٚمٞمف، ًمٙمـ اعم  ٤ٌمح ذم طمد ذاشمف ٓ صمقاب وٓ قم٘م٤مب ومٞمف-ومٞمٙمقن ُُمث٤مسًم٤م قمٚمٞمف وإذا ُٟمقي سمف اًمنم يٙمقن ُمٕم٤مىم

ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ احلري٦م وم٘مط، ومٕمٚمف ُم٤ٌمح وًمٙمـ إذا ىُمتؾ ذم هذا اًم٘مت٤مل ٓ ٟمًٛمٞمف  ٤مومٝمذا يمقٟمف إٟم٤ًمٟمً 

، وٓ يٙمقن ؿمٝمٞمًدا ذم طمٙمؿ اهلل وقمٜمد اهلل، واهلل أقمٚمؿ سمح٤مًمف، ًمٙمـ  اهلل ؿمٝمٞمًدا ُم٤م مل ي٘مّمد إىم٤مُم٦م ديـ

ق ذم طمٙمؿ اهلل إذا يم٤من ٓ ي٘مّمد إىم٤مُم٦م اًمديـ ٓ يٙمقن ؿمٝمٞمًدا، ٟمحـ سمح٥ًم ُم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م ٟمحٙمؿ، ًمٙمـ ه

ىمد يٙمقن ٟم٤مضمًٞم٤م ٕنف ومٕمؾ ومٕماًل ُم٤ٌمطًم٤م، يم٠منف  ؛ سمؾال ٟم٘مقل أنف ذم اًمٜم٤مرومٕمؾ ومٕماًل ُم٤ٌمطًم٤م، ًمٙمـ ىمد يٜمجق ٕنف ومَ 

ِمٝم٤مدة؛ ٕنف مل ي٘مّمد إىم٤مُم٦م ُم٤مت ُمقشم٦ًم ـمٌٞمٕمٞم٦م، يم٠منف ُم٤مت طمتػ أنٗمف، ًمٙمٜمف ٓ يٜم٤مل ومْمؾ اًمِمٝمدا  واًم

 هذا اًمذي شمٕمٓمٞمف إدًم٦م واًم٘مقاقمد- --ديـاًم

اًمذي يداومع قمـ ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم وأقمراوٝمؿ وأُمقالؿ وأوـم٤من اعمًٚمٛملم ًمٙمقهن٤م أوـم٤من اعمًٚمٛملم 

سمحًٌف يٕمٜمل، إذا يم٤من ُمٔمٚمقًُم٤م واًمث٤م  فم٤ممل وهق َدوَمع اًمٔمٚمؿ وىُمتؾ، ومٝمذا  ؛هذا ؿمٝمٞمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إذا ىُمتؾ

(تؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد وُمـ ىُمتؾ دون قمروف ومٝمق ؿمٝمٞمدُمـ ىُمتؾ دون ٟمٗمًف ومٝمق ؿمٝمٞمد وُمـ ىمُ )
(1)

طمتك  

 وشمتداظمؾ ىمٚمٞماًل-شمت٘م٤مرب اعم٤ًمئؾ  ٕن ؛يدظمؾ ومٞمٝم٤م هذاأن ؾم٠مل قمٚمٞمٝم٤م إخ يٛمٙمـ  اًمتلهذه اعم٠ًمخ٦م 

! ومٝمذا ومٕمؾ ومٕماًل ُم٤ٌمطًم٤م، ًمٙمـ إذا يم٤من ُمًٚماًم و ٥م وم٘مطأن٤م أضم٧ٌم قمـ اًمذي ي٘م٤مشمؾ عمجرد احلري٦م 

ُمـ اًمِمٝمدا ، ًمٙمـ أن٤م أىمّمد أنف إذا ُم٤م قمٜمده هذا اعم٘مّمد  ,إن ؿم٤م  اهلل,ومٝمذا اعؾمالم ويريد اعؾمالم 

 اًمٙمٌػم إول، قمغم أؾم٤مس هذا أضم٧ٌُم قمٚمٞمف-

، هل قمٜمده٤م قمدة صقر: إُم٤م أن يٙمقن يمالمه٤م يريدان اًمٖمٚم٦ٌم اعمًٚمامن إذا شم٘م٤مشمال ومال خيٚمق ُمـ طم٤مٓت

( اًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مرىم٤مل: ) وم٤مًمٜمٌل  ؛وٟمزاقمٝمام قمغم اًمدٟمٞم٤م، ظمالف قمغم اًمدٟمٞم٤م وشم٘م٤مشمال قمغم اًمدٟمٞم٤م

( إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن سمًٞمٗمٞمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مر) ،,ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق اًمٕم٤مومٞم٦م,هذا وقمٞمد ؿمديد 

إٟمف يم٤من طمريًّم٤م قمغم ومام سم٤مل اعم٘متقل؟ ىم٤مل: ) ,ىم٤مشمؾ واوح يٕمٜمل,ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل هذا اًم٘م٤مشمؾ ٟمٕمرومف 

ًمّمحٞمحلم( واحلدي٨م ذم اىمتؾ ص٤مطمٌف
(2)

- 

احلدي٨م أصؾ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م، ولذا أظمذ ُمٜمف اًمٕمٚمام  أنف إذا شم٘م٤مشمؾ اعمًٚمامن وم٠ميمثر شم٘م٤مشمٚمقا قمغم  وهذا

                                      
 ( سمٚمٗمظ ىمري٥م ُمٜمف، وإؾمٜم٤مده ىمقي-٧425ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-2666(، صحٞمح ُمًٚمؿ )46١5، 1٧اًمٌخ٤مري )صحٞمح  (2)
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ومٞمٙمقن  ,إمم اًمٗمري٘ملم,قضمٌف إًمٞمٝمؿ وٞمًٕم٤م ومٝمذا اًمققمٞمد ُمت --واعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦مٝم٤م ٟمٞم٤م وقمغم اًمٖمٚم٦ٌم ومٞماًمد

٤مًمٜم٤مر، يدظمؾ اًمٜم٤مر، هذا وقمٞمد سمدظمقًمف اًمٜم٤مر يٕمٜمل ُُمٕمّذب سم ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,اًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مر 

 -ئردظمقل أهؾ اًمٙم٤ٌم ؛ ومدظمقلؿيمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر هٝمذوموًمٙمٜمف ًمٞمس اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، 

ضم٤م  اًمٔم٤ممل اًم٘مقي اًمٖم٤مًم٥م يريد أن ي٠مظمذ  ؛فم٤مملاًمث٤م  و ٤مواوحً  فمٚماًم  ٤مُمٔمٚمقُمً  أطمدمه٤مإذا يم٤من  ًمٙمـ

إن  وذًمؽ ،ف ومدومٕمف وم٘متٚمف ومٝمذا ُمِمٙمقٌر هدوحُم٤مل هذا اعمًٙملم اعمٔمٚمقم أو يٕمتدي قمغم قمروف أو ٟمٗمً

 يم٤من ىمد ىُمتؾ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر، وهذا إذا ىُمتؾ ومٝمق ؿمٝمٞمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-

ضم٤م  إُمريٙم٤من وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ  ,ُمثاًل ,أن يٙمقن ُمثاًل ُمٔمٚمقًُم٤م ٕن اًمٔم٤ممل ىمتٚمف، ذم أومٖم٤مٟمًت٤من  يٛمٙمـ

ىُمتؾ ُمٔمٚمقًُم٤م،  أنفيٜم٤مل أضمر أن  ,إن ؿم٤م  اهلل,أهؾ أومٖم٤مٟمًت٤من وىم٤مشمؾ إُمريٙم٤من ودومٕمٝمؿ وم٘متٚمقه، هٙمـ 

 اًمٙمـ ٓ ُيًٛمك ؿمٝمٞمدً  ؿومٞمدظمؾ ذم هذا اًمققمد وذم هذا إضمر أنف ىُمتؾ ُمٔمٚمقًُم٤م وىمتٚمف فم٤ممل وهق يدومع اًمٔمٚم

ديـ وأن شمٙمقن ُم٤م مل يٜمِق ويٙمقن ذم إرادشمف وذم حمٌتف وٟمٞمتف وىمّمده أن ي٘مٞمؿ اًم ٕنف ؛اًمذي هق ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م

٤مًمِمٝمٞمد هق اًمذي يٜمقي ويٙمقن ىمّمده إؾم٤مد وإرادشمف وـمٚمٌف وم ؛ٞمًدايٙمقن ؿمٝم وماليمٚمٛم٦م اهلل اًمٕمٚمٞم٤م 

اًمٙمٗمر ,تٜم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م وإىم٤مُم٦م اًمتقطمٞمد وإزاًم٦م اًمٗم ٦موحمٌتف أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل وأن شمٙمقن يمٚمٛم

 -هذا اًمذي يٙمقن ؿمٝمٞمًدا --وهذه اعمٕم٤م  ,واًمنمك

هذا إُم٤م أنف يم٤معمٞم٧م ٓ أضمر ًمف؛ ٕنف يٗمٕمؾ ، فظم٤مًمًٞم٤م ُمٜمويم٤من وم٤مرهًم٤م ُمـ هذا،  سمحٞم٨مأُم٤م ُم٤م مل يٜمِق ذًمؽ، 

 ٤مإٟم٤ًمٟمً يم٤من ، أو أطمًـ طم٤مٓشمف أنف يٙمقن ُمٔمٚمقًُم٤م وًمف أضمر اعم٘متقل فمٚماًم، يٕمٜمل ًمق ىمتالوُم٤مت  ٤مُم٤ٌمطم ومٕماًل 

 ًمٞمس ؿمٝمٞمًدا-و، ًمٞمس جم٤مهًدا، أضمر اعم٘متقل فمٚماًم  ًمف أن ىُمتؾ ُمٔمٚمقًُم٤م ٟمرضمق اًمٞمس جم٤مهدً  ٤مقم٤مدي  

يمٌػمة ُم٤م مل يٙمـ ًمف قمذر ذم هذه احل٤مًم٦م  وُمرشمٙم٥ٌم  ُم٘مٌٍم ىم٤مم سمف؛ ومٝمق  وإذا يم٤من اجلٝم٤مد ومرو٤م قمٚمٞمف وُم٤م

هق ُم٘مٍم ًمٙمـ هذه ُم٠ًمخ٦م ويمقٟمف ُم٘متقل فمٚماًم ُم٠ًمخ٦م أظمرى، خمتٚمٗمت٤من، ومٜم٘مقل:  ,ُمثؾ طم٤مًم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من,

وًمٙمٜمف  [اًمتقسم٦م] ژ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ: ذم اجلٝم٤مد وُمًتحؼ ًمٚمققمٞمد

ن أهؾ اًمٙم٤ٌمئر، وُمـ هذه ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م وهذه ُم٠ًمخ٦م، هق ُم ؛ُمٔمٚمقًُم٤م ىُمتؾ ـ هذه اجلٝم٦م هق ظم٤مٌه ظمنا

أُمقر اًمثقاب واجلٝم٦م هق ُمٔمٚمقم ًمف أضمر اعم٘متقل فمٚماًم، وم٤مهلل أقمٚمؿ ُم٤م طم٤مًمف ذم أظمرة، أُمقر أظمرة 

 اًمقاوح اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م- رإٓ سم٤مًم٘مدومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمتٙمٚمؿ  ،اًمٙمالم ومٞمٝم٤م دىمٞمؼ ؛واًمٕم٘م٤مب

ي٘م٤مشمٚمقن الٜمد ومٝم١مٓ   شزردا »و شضمٞمال »و شيمٞم٤م »ن، وىم٤مم أن ًمق دظمَٚم٧م الٜمد إمم سم٤ميمًت٤م ًمٙمـ

ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ أضمؾ وـمٜمٝمؿ، وُمـ أضمؾ دوًمتٝمؿ، ًمٙمـ ٓ ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ أضمؾ اًمديـ سمدًمٞمؾ أهنؿ هؿ طم٤ميمٛمقن 

واعمٕمّمٞم٦م  ٜم٦مي٘مٞمٛمقن اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٗمتوأن وهؿ ٓ ي٘مٞمٛمقن اًمديـ، سمؾ هؿ  ٤مرسمقن اًمديـ أصاًل، 

ومٝمؿ ٓ جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ  ؛وٓ ي٘مٞمٛمقن اًمديـ ه إُمقرن هذي٘مٞمٛمق ,ٞم٤مذ سم٤مهللواًمٕم,واًمٗمًق. واًمٗمجقر 
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 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أبًدا- اضمٝم٤مدً يٕمتؼم اهلل وٓ يٕمتؼم ضمٝم٤مدهؿ ُمِمٙمقًرا وٓ 

إذا يم٤من ذم ؾمٌٞمؾ احلري٦م وذم ؾمٌٞمؾ أهنؿ يدومٕمقن فمٚمؿ الٜمد ؛ أنف اهلل أقمٚمؿهؾ يٕمتؼم ُم٤ٌمطًم٤م؟  ًمٙمـ

واًمذي ُي٘متؾ ومٞمف ًمٞمس ؿمٝمٞمًدا  احمٛمقدً  ٤مٛمٙمـ أن يٙمقن هدوطمُمـ اعم واًمٔمٚمؿ قمـ ىمقُمٝمؿ ومٝمذا ُم٤ٌمح، سمؾ

هؿ ًمٞمًقا  ون،ر  ُم٤ٌمح، يم٤مومر يامرس ومٕماًل ُم٤ٌمطًم٤م يٕمٜمل هؿ أصاًل يمٗم٤مر ُمرشمدهق وٓ يًٛمك ضمٝم٤مًدا، 

جم٤مهديـ أصاًل، ًمٙمـ ومٕمٚمٝمؿ هذا يم٤ًمئر إومٕم٤مل اعم٤ٌمطم٦م يٙمقن طمٞمٜمئٍذ هذا أطمًـ طم٤مٓهتؿ! ًمٙمـ هؿ 

؛ ٕهنؿ يمٗم٤مر ٓ يٙمقن ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,ؾمٌٞمؾ اهلل أصاًل وُمـ ىُمتؾ ُمٜمٝمؿ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ًمٞمًقا جم٤مهديـ ذم 

وًمٙمـ  ٤مأهنؿ يٗمٕمٚمقن ومٕمؾ ُم٤ٌمطًم وأطمًٜمٝم٤م أطمٌد ُمٜمٝمؿ ؿمٝمٞمًدا إذا ىُمتؾ ذم هذا اًم٘مت٤مل، أىمَم احل٤مٓت 

طمري٦م اًمقـمـ وطمري٦م أوـم٤مهنؿ و شمزادي»اًمٖم٤مًم٥م أجًْم٤م أنف ًمٞمس ُم٤ٌمح، ح٤مذا؟ ٕهنؿ ٓ ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ أضمؾ 

 اًمٜم٤مس واًمدوم٤مع قمـ أىمقاُمٝمؿ واًمٜم٤مس، ٓ، إٟمام ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ أضمؾ ُمٚمٙمٝمؿ وري٤مؾمتٝمؿ هذا اًمٖم٤مًم٥م-

 ُم٤ًمئؾ ُمٝمٛم٦م ذم اعم٘م٤مصد جي٥م أن شُمٕمرف- ههذ

ًمف أضمر اعم٘متقل فمٚماًم واهلل أقمٚمؿ  أظمرى؛ وُمـ ضمٝم٦م ،ُمـ ضمٝم٦م ُمرشمٙم٥م يمٌػمة ويًتحؼ اًمٕم٘م٤مب هق

 سمح٤مًمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م-

-- وٞمع طمتك اًمٔم٤مهري٦مه٤م ُمـ وٞمع اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػم  اًمٕمٚمام  أوع :ًم٘مْمٞم٦م اًمقـمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم دومٕمف  اأوٕمقا قمغم أنف إذا دظمؾ اًمٕمدو وًمق ؿمؼًما واطمدً اًمٕمٚمام  

احلٜمٗمٞم٦م واح٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  :ىمرب، هذا حمؾ إو٤مع سملم اًمٕمٚمام إىمرب وم٤مٕسمذًمؽ أو اًم٘مٞم٤مم 

 وًمٙمـ اعمٕمٜمك واطمد-ذم ذًمؽ، اًمٔم٤مهري٦م وهمػمهؿ يمٚمٝمؿ جمٛمٕمقن قمغم هذا اعمٕمٜمك، أخٗم٤مظ اًمٕمٚمام  ختتٚمػ و

٥م ُمـ أرض اعمًٚمٛملم أو ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف جي ا أوٕمقا قمغم أنف إذا دظمؾ اًمٕمدو وًمق ؿمؼمً  اًمٕمٚمام 

راضمف إىمرب ظمجلٝم٤مده ودومٕمف وإ اعمًٚمٛمقن ٞمٝم٥مُّ وم ؛ٟمّمقا قمغم ذًمؽوىمد قمغم اعمًٚمٛملم أن يدومٕمقه، 

أن نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م  ممقمغم ُمـ يٚمٞمٝمؿ، إصمؿ وم٢من قمجزوا أو ىمٍموا ومٕمغم ُمـ يٚمٞمٝمؿ،  ؛وم٤مٕىمرب واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ

 -هذا ُمٝمؿ ضمًدا --ًمدومع اًمٕمدو ونرير سمالد اعمًٚمٛملم

ًمٙمل يٙمقن اعٟم٤ًمن جم٤مهًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٓ سمد أن يٜمقي أنف يداومع قمـ سمٚمد اعمًٚمٛملم ٕنف سمٚمد  ًمٙمـ

د اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف ي٘مٞمؿ اًمٙمٗمر، ي٘م٤مم ومٞمف ديـ اهلل وذيٕم٦م اهلل وٕن اًمٙم٤مومر إذا همٚم٥م قمغم سمالاعمًٚمٛملم اًمذي 

هذه اًمٜمٞم٦م ٓ سمد أن  --اًمٙمٗمر ٛمقن٤معمًٚمؿ اًمذي جي٤مهد يدومع ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر ويدومع اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ي٘مٞموم

 شُمًتّمح٥م طمتك يٙمقن ضمٝم٤مًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-

يمؾ إنٔمٛم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمٕم٤مسة ؛ ومٜمجد أن أن !,وم٘مطاًمقـمـ ,ؾمٌٞمؾ اًمقـمـ جمرًدا  اجلٝم٤مد ذم أُم٤م
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، يمٚمٝمؿ يٕمٔمٛمقن اًمقـمـ، ويتٙمٚمٛمقن قمـ اًمقـمـ ,اًمِٗمْرَهٜمْؽ احلدي٨م اجلديد اًمٖمريب وهمػمههذه ,واًمث٘م٤موم٦م 

سم٤مهلل،  قـمـاًمقـمـ ًمٞمس اذا اًمِمٙمؾ، اًمقـمـ يٛمٙمـ أن ٟمؽميمف إذا يمٗمر اًموجمرًدا قمـ اًمديـ واًمتقطمٞمد، 

 ؽميمٝم٤م-واًمدوًم٦م إذا يمٗمرت سم٤مهلل ٟم

ٟمحـ إذا ىم٤مشمٚمٜم٤م ُمـ أضمؾ أوـم٤من اعمًٚمٛملم وسمالد اعمًٚمٛملم ٟم٘م٤مشمؾ قمٜمٝم٤م؛ ٕهن٤م سمالد اعمًٚمٛملم ي٘م٤مم  إٟمام

ومٞمٝم٤م ذيٕم٦م اهلل وديـ اهلل وطمٙمؿ اهلل وشمرومرف قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م ٓ إ  إٓ اهلل ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمدومع اًمٙمٗم٤مر إٟمام 

سمذًمؽ أن شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل  ًتّمحٌلمٟمدومٕمف وٟمرومٕمف وٟمرده وُمريديـ سمذًمؽ وُماًمٙمٗمر ذم احل٘مٞم٘م٦م،  ٟمدومع

 قمغم أرض اهلل- هل اًمٕمٚمٞم٤م وأن ي٘م٤مم ديـ اهلل 

اعمًٚمٛملم يٕمٜمل دار اعمًٚمٛملم، ودار اعؾمالم ُمٕمٜم٤مه٤م واوح حمدد قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م ، ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم  سمالد

، ًمٙمـ ٟمحـ ُم٠مُمقرون سم٢مقم٤مدهت٤م إمم سمالد ٜم٤م هذاطم٤مًمذم ٤مر اعمًٚمٛملم، يُمـ د ٧مًمٞمً ,ُمثاًل ,ًمألندًمس أن 

ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمج٤مهد  ؛قمٚمٞمٝم٤م قا واؾمتقًماًمٙمٗم٤مر وأظمذه٤م  ،ُمـ دار اعؾمالمضمزً ا عمًٚمٛملم؛ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ا

يم٤مٟم٧م سمالد  اًمتليمام جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمج٤مهد ُمـ أضمؾ إقم٤مدة يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان إظمرى  ،ُمـ أضمؾ إقم٤مدهت٤م

 ٜمٝم٤م-ُمإؾمالم وٟمدومع اًمٕمدو 

اًمتل مل يدظمٚمٝم٤م اعؾمالم أصاًل، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك ذم اًمٌالد  يمام

ذم ٟم٠مظمذه٤م وٟمخْمٕمٝم٤م حلٙمؿ اعؾمالم، ًمٙمـ هذا اًمقضمقب خيتٚمػ قمـ هذا اًمقضمقب، هذا اًمقضمقب 

 -واهلل أقمٚمؿ، ذا ُمـ سم٤مب وضمقب ضمٝم٤مد اًمدومعوه ،هق ُمـ سم٤مب وضمقب ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م شإندًمس»

همػمه٤م يم٠مـمراف ُمـ أوروسم٤م اًمنمىمٞم٦م سمالد اعمًٚمٛملم، إندًمس وص٘مٚمٞم٦م وإقم٤مدة ومرض قملم قمٚمٞمٜم٤م أن 

ووؾمط مؾمٞم٤م، وشمريمًت٤من اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًمّملم، ويمثػم ُمـ سمالد ذ. مؾمٞم٤م وهمػمه٤م يم٤مٟم٧م سمالد إؾمالم ونٙمؿ 

 ٙمؿ  ,ىمرون رسمام,سمالد اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م ذم زُمـ  هو ُمٕمٔمٛمٝم٤م، ومٝمذسم٤معؾمالم والٜمد ٟمٗمًٝم٤م أضمزا  ُمٜمٝم٤م أ

ومٝمذه جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٞمده٤م وهذا ومرض قمغم إُم٦م، ُم٤م  ؛ومٞمٝم٤م اعؾمالم وذيٕم٦م اعؾمالم صمؿ أظمذه٤م اًمٙمٗم٤مر

ُمـ سمرئ٧م ذُمتف سم٤مًم٘مٞم٤مم أي وم٤مجلٛمٞمع مصمٛمقن إٓ ُمـ اؾمتؼمأ،  ,ُم٤م مل نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م,مل ي٘مؿ سمف ُمـ يٙمٗمل 

الم، ًمٙمـ ٟمٕمٞمده٤م إمم سمالد اعؾم أنومٝمذه جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  ؛سمقؾمٕمف، اؾمتٗمرغ وؾمٕمف وىم٤مم سمام أُمٙمـ وقمجز

 -هٜم٤م اعم٘مّمقدهق إؾمالم سم٤مًمٗمٕمؾ إذا ٟمزل٤م اًمٕمدو، هذا د اًمتل هل دار اًمٌال: اعم٘مّمقد سمٌالد اعمًٚمٛملم

طمتك يٙمقن ضمٝم٤مد اعمج٤مهد وىمت٤مل اعم٘م٤مشمؾ ضمٝم٤مًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمً٘م٤م ويؽمشم٥م قمٚمٞمف أضمر اًم٘مت٤مل ذم  ًمٙمـ

٤ًٌم ًمٜمٞم٦م إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل، ٓ سمد أن يٙمقن ومؾمٌٞمؾ اهلل واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛  ال سمد أن يٙمقن دائاًم ُمًتّمح

٤ًٌم لذا، يٕمٜمل هذا ُمقضمقد ذم اخلٚمُم  قمٜمده ذم اًم٤ٌمك ىمراوٟمد، ٓ سمد يٕمٜمل- ٗمٞم٦مًتّمح

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م، مهللا ,إمم ُم٠ًمخ٦م اًمردة واعمرشمديـ  ٟمدظمؾ
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 :,قم٤مومٜم٤م

يمٗمر ومٝمذا يًٛمك و خص يم٤من ُمًٚماًم صمؿ ظمرج ُمـ اعؾمالماًمٙمٗمر سمٕمد اعؾمالم، يٕمٜمل ؿمهل : اًمردة

 رشمد-اعم

، وهذا اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمذي يٗمٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ: اؾمؿ وم٤مقمٍؾ ُمـ ارشمد يرشمد ومٝمق ُمرشمٌد، ُمرشمد واعمرشمد

آرشمداد قمـ اًمديـ يٕمٜمل اخلروج ُمـ اًمديـ سمٕمد أن يٙمقن ىمد دظمؾ ومٞمف، دظمؾ ذم اعؾمالم وصم٧ٌم ًمف قم٘مد 

اعؾمالم، أو  دظمؾ ذموماعؾمالم سمٓمري٘م٦م ُمـ ـمر. صمٌقت اعؾمالم ؾمقا  يم٤من يم٤مومًرا صمؿ ٟمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم 

ٟمِم٠م ُمًٚماًم صمؿ سمحٞم٨م ًمديف أو يم٤من سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ٕهٚمف ووا ،قمٛمؾ أقمامل اعمًٚمٛملم اًمتل يث٧ٌم ا٤م اعؾمالم ًمف

قمغم ر  صمؿ ارشمد وشمريمف، يم٤من  ُم٘مٌاًل  ٤مارشمد، يٕمٜمل يَمَٗمر وظمرج ُمـ اعؾمالم ومٜم٘مقل أنف ارشمد، يم٠من إٟم٤ًمٟمً 

 شمريمف وذه٥م- صمؿقمغم ر  وداظماًل ومٞمف وُمقضمقًدا ومٞمف  ُم٘مٌاًل 

اًمٌم ، وشمرك ًمٗمظ آرشمداد لذا اعمٕمٜمك؛ ح٤م ومٞمف ُمـ اًمِمٜم٤مقم٦م ُمـ اجلٝم٦م اًمٌالهمٞم٦م، ارشمداد  ػمِ ظمتِ وا

ر سمٕمد اعؾمالم أو سمٕمد آرشمٙم٤مس وآرشمداد، ومٝمذا هق اًمٙمٗم :ذم اًم٘مرمن ژ  ۈئ ۆئ ژاٟمتٙم٤مس وارشمداد 

رج ُمـ اعؾمالم خي ًمثٌقتهل اًمردة، اعٟم٤ًمن اًمذي صم٧ٌم ًمف طمٙمؿ اعؾمالم سمٓمري٘م٦م ُمـ ـمر. ا هاعيامن هذ

 ومٝمذا هق اعمرشمد اًمذي ٟم٘مقل قمٜمف ارشمد يرشمد ارشمداًدا ومٝمق ُمرشمد- ر؛ويؽميمف ويٙمٗم

 خيرج اعمًٚمؿ ُمـ دائرة اعؾمالم؟ وُم٤م هل إؿمٞم٤م  اًمتل خيرج ا٤م؟ يمٞمػ

، ُمقضمقد ذم هذه اًمدائرةإٟم٤ًمن  ,دائرة اعؾمالم,صم٧ٌم ًمف قم٘مد اعؾمالم، هذا هق اعؾمالم  إٟم٤ًمن

ُم٤م هل إؿمٞم٤م  اًمتل خيرج ا٤م اعٟم٤ًمن ُمـ دائرة وؾمالم إمم دائرة اًمٙمٗمر؟ اعدائرة يمٞمػ خيرج ُمـ 

 اعؾمالم ويّمػم يم٤مومًرا سمٕمد أن يم٤من ُمًٚماًم؟

أو  ,يمالم,اعمًٚمؿ ُمـ دائرة اعؾمالم إمم اًمٙمٗمر ويّمػم ُمرشمًدا سمٙمؾ ومٕمؾ أو ىمقل  خيرجاجلقاب: 

ذم آقمت٘م٤مد  يدظمؾ وم٤مًمِمؽ ؛وُمـ وٚمتف اًمِمؽ، آقمت٘م٤مد ُمٜمف اًمِمؽ ,ر  ُمتٕمٚمؼ ذم اًم٘مٚم٥م,اقمت٘م٤مد 

٤ًٌم وإن يم٤من اًمِمؽ ًمٞمس اقمت٘م٤مدً   ذم احل٘مٞم٘م٦م- اشمٖمٚمٞم

ومٕمٍؾ أو ىمقٍل أو اقمت٘م٤مٍد يٙمقن ُمـ ؿم٠منف أن اًمدًمٞمؾ دل قمغم أنف يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م، يٕمٜمل دل  سمٙمؾ

ال سمد أن يقضمد دًمٞمؾ وم ؛ذا آقمت٘م٤مد يمٗمٌر خمرٌج ُمـ اعمٚم٦ماًمدًمٞمؾ قمغم أن هذا اًمٗمٕمؾ أو هذا اًم٘مقل أو ه

ُم٤م مل يٙمـ ًمف , قمذرل يدل قمغم أن هذا اًمٗمٕمؾ أو هذا اًم٘مقل أو هذا آقمت٘م٤مد خمرج ُمـ اعمٚم٦م سمدون ذقم

 -,قمذر

يمٗمر أو ىم٤مل ىمقل يمٗمر أو اقمت٘مد اًمٙمٗمر  ٚمق ىم٤مل يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر أو ٟمحقه٤م، ومٕمؾ وِمٕمَؾ وم ؛اعمُٙمَرهُمثؾ  إقمذار
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هل يمٗمر ودل اًمدًمٞمؾ قمغم أهن٤م سمدون قمذر، وشمًٛمك هذه إومٕم٤مل أو إىمقال أو آقمت٘م٤مدات اًمٙمٗمري٦م اًمتل 

اًمتل  ،شىمضاًمٜمقا »، ذم اصٓمالح اًمٕمٚمام  يًٛمقهن٤م شٟمقاىمض اعيامن»أو  شٟمقاىمض اعؾمالم»يمٗمر شمًٛمك 

م ، واًمٜم٘مض هق طمٚمف فشمٜم٘مض اعؾمالم، شمٜم٘مْم ، اًمٜم٘مض هق سمٕمد سمرُمف ومت٤مؾمٙمف يٕمٜمل اًمٜم٘مض سمٕمد اعسمرا

شمٜم٘مْمف وشمٖمػمه ٕهن٤م ا ؾمٛمٞم٧م ٟمقاىمض اًمٗمؽ؛ ولذوشمرسمٓمف واًمٜم٘مض هق احلؾ  ,ُمثاًل ,احلؾ واًمٗمؽ، طمٌؾ 

 وشمْم٤مده ونٚمف وشمٗمٙمف وشمزيٚمف، ٟمقاىمض اعؾمالم اًمتل شمزيؾ اعؾمالم وشمٜم٘مْمف وشمذه٥م سمف-

يمؾ إومٕم٤مل وإىمقال وآقمت٘م٤مدات اًمتل يدل اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م 

 -شمًٛمك ٟمقاىمض اعؾمالم هأنف يمٗمر أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م، هذ قمغم

ويمؾ اًمٕمٚمام  ُمـ وٞمع اعمذاه٥م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف  ،اًمٕمٚمام  وومّمٚمقه٤م وووحقه٤موٕمٝم٤م اًمٜمقاىمض هذه و

سمقن  أؾمام   -شسم٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمديـ»أو  شسم٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمد»أو  شسم٤مب اعمرشمديـ»أو  ،شردةسم٤مب اًم»يٌق 

 خمتٚمٗم٦م ويمٚمٝم٤م ر  واطمد، يمٚمٝم٤م شمٕمٌػٌم قمـ سم٤مٍب واطمد ًمٙمـ قم٤ٌمرات اًمٕمٚمام  ختتٚمػ-

د اعم٤ًمئؾ  ؛ُمـ اعم٤ًمئؾ ا يمثػمً  هذا اًم٤ٌمب ويذيمرون ذم أنقاقمٝم٤م وأضمٜم٤مؾمٝم٤م وطمتك أومراده٤م، سمٕمض أومرا

ٚمٝم٤م وُمـ ي٘مقل٤م وُمـ اًمتل ُمـ إىمقال وُمـ إومٕم٤مل وُمـ آقمت٘م٤مدات اًمتل يٙمٗمر ُمـ ي٠متٞمٝم٤م وُمـ يٗمٕم

 يمت٥م اًمٕمٚمام  وٞمًٕم٤م، احلٜمٗمٞم٦م واح٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م، احلٜم٤مسمٚم٦م-ذم ُمقضمقدة  هيٕمت٘مده٤م، ومٝمذ

يمت٥م اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م واًمٌٞمقع وإنٙمح٦م وُم٤م  ف يقضمدت٥م اًمٗم٘مف يمام أنذم يم

 يتٕمٚمؼ ا٤م، اجلٝم٤مد واًمٗمرائض اعمقاري٨م وهمػمه٤م، يمذًمؽ أجًْم٤م يقضمد سم٤مب اًمردة-

د إومٕم٤مل  ٤م،وأنقاقمً  ٤مُمـ اًمٗم٘مف، واًمٕمٚمام  يذيمرون ذم هذا اًم٤ٌمب أضمٜم٤مؾًم  ومٝمذا واًمٙمثػم ُمـ أومرا

وم٠من٧م ًمق ذه٧ٌَم إمم يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م دمد ذم وٞمع يمت٥م  ؛دات اًمتل يّمػم ا٤م اعمًٚمؿ يم٤مومًرا ت٘م٤موإىمقال وآقم

 احلٜمٗمٞم٦م  سم٤مب اًمردة-



اًمردة هل: ظمروج اعمًٚمؿ ىمٚمٜم٤م أن ، و,أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م,ُم٤م زًمٜم٤م ٟمتحدث قمـ ُمقوقع اًمردة 

يٛمٙمـ أن خيرج ُمـ اعؾمالم سم٠مي ومٕمٍؾ أو ىمقٍل أو ُمـ اعؾمالم سمٕمد أن يٙمقن ىمد دظمؾ ومٞمف، وأن اعمًٚمؿ 

 اقمت٘م٤مٍد ه٤م دل اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم أنف يمٗمر خمرج ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم-

خمرج ُمـ اعمٚم٦م، وأن  ال سمد أن يدل اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم أن هذا اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ أو آقمت٘م٤مد يمٗمرٌ وم

أهن٤م يمٗمٌر وخترج ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم،  اًمتل دل اًمدًمٞمؾ قمغم ؛٤مل وهذه إىمقال وهذه آقمت٘م٤مداتهذه إومٕم

 شُمًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمام  ٟمقاىمض اعؾمالم أو ٟمقاىمض اعيامن-

، هق ,ٓ سمد أن يٙمقن ُمًٚمؿ هق أصاًل ,يتٌلم ًمٜم٤م أن احلٙمؿ سم٤مًمردة قمغم أي ُمًٚمؿ  ؛ُمـ هذا اًمٙمالم
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ُمـ ف احلٙمؿ سمخروضمواحلٙمؿ سم٤مًمردة قمغم ؿمخص ُمٕملم،  :,ُمٝمؿ ضمًدااًمٙمالم هذا و,طمٙمؿ ذقمل 

ؾاعؾمالم و وًمٞمس يمؾ أطمد يتٙمٚمؿ ذم ظمروج  ،صػمورشمف يم٤مومًرا هذا طمٙمؿ ذقمل يتٙمٚمؿ ومٞمف اًمٗم٘مٞمف اعم١ُمه 

، هذا طمٙمؿ سم٤مًمردة قمغم ؿمخص اًمذي هق يًٛمك سم٤مًمتٙمٗمػم، شمٙمٗمػُم أو احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر إٟم٤ًمن إمم اًمٙمٗمر

قمل هذا طمٙمٌؿ ذ --ُمرشمد يم٤مومرٟمحٙمؿ قمٚمٞمف أنف  ٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مخلروج ُمـ اعؾمالم، أنؿمخٍص ُمٕمٜم٤مه٤م: احل

ؾ  يٕمٜمل درس اًمٕمٚمقم وأت٘مٜمٝم٤م وص٤مر قمٜمده أهٚمٞم٦م  ,اعٟم٤ًمن اًمٕم٤ممل اعمٗمتل اعم١مهؾ,يتٙمٚمؿ ومٞمف اًمٗم٘مٞمف اعم١مه 

 ٕن يتٙمٚمؿ ذم اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م-

م، يمام ٟم٘مقل  ٤مًمتٙمٗمػموم أيْمُؾ حلؿ إرٟم٥م أو أيمؾ حلؿ اًمدضم٤مج،  :,ُمثاًل ,طمٙمٌؿ ذقمٌل يم٤محلالل واحلرا

قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م أو سمٞمع اًمٌم  اًمٗمال  وذا ه واًمتٕم٤مُمؾ سم٤معم٤ٌميٕم٦م  ذم اًمٌٞمع اًمٗمال  ,ُمثاًل ,أو اًمٌٞمقع 

٠مطمٙم٤مم يمويم٤مٕنٙمح٦م وٟمحقه٤م يٗمتل ومٞمٝم٤م اعمٗمتل، وسم٤مُٕمقر اًمٗمالٟمٞم٦م طمالل، يٗمتل اعمٗمتل سم٠مهن٤م طمالل، 

، ويم٤محلٙمؿ سمّمح٦م صالٍة أو سمٓمالهن٤م أو وم٤ًمده٤م، ويم٤محلٙمؿ ُمـ صح٦م إوىم٤مف واحلٌقس واعمقاري٨م

وُم٤م ٓ دم٥م وُم٘م٤مديره٤م وهمػمه٤م ذم أقمٞم٤من اعمقضمقدات  ٤مةُم٤م دم٥م ومٞمف اًمزيمو ؿ ذم اًمزيمقاتيم٤محلٙمواًمّمٞم٤مم، 

أن٧م شم٠ميت ًمٚمٛمٗمتل شم٘مقل ًمف: أن٤م دظمٚم٧ُم ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م دم٤مري٦م أؿمؽمي ؾمٞم٤مرة ُمـ  ؛طمٙمٌؿ ذقمل - هذاوهٙمذا-

خ؟ ي٘مقل يمذا ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من وأدظمؾ ا٤م يمذا أو أقمٛمؾ ا٤م يمذا، أبٞمٕمٝم٤م ًمٗمالن وأؿمؽمهي٤م، ُم٤م طمٙمؿ هذا ي٤م ؿمٞم

 ًمؽ طمالل، أو ي٘مقل ًمؽ طمرام ٓ جيقز، هذا طمٙمؿ ذقمل-

ُمـ يتٙمٚمؿ ذم هذا؟ اًمٗم٘مٞمف اعم١مهؾ، يمذًمؽ احلٙمؿ سم٢مظمراج ؿمخٍص ُمًٚمؿ ُمـ دائرة اعؾمالم 

 ، هذا طمٙمؿ ذقمل ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمف إٓ اًمذي قمٜمده أهٚمٞم٦م وهؿ  --احلٙمؿ سم٠منف يم٤مومرأي وصػمورشمف يم٤مومًرا

 اًمٕمٚمام  اًمٗم٘مٝم٤م -

ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل هل يمٗمر، يٕمرومٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ويًتقي ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ممل  ا ًمٙمـ ُمٕمٚمقم أن يمثػمً 

,ُمزىمف وأخ٘م٤مه ذم اًمزسم٤مًم٦م واجل٤مهؾ، اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ا٤م قمٚمام ، ُمث٤مل: ًمق ضم٤م  رضمؾ ُمًٚمؿ وأظمذ اعمّمحػ و

ه وٓ أطمد ُيٙمرهف وٓ يْمٖمط قمٚمٞمف ,طم٤مؿم٤ميمؿ ، وهق قم٤ممل خمت٤مر سمٙمامل ىمقشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م أُم٤مُمٜم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف إيمرا

 ٙمؾ اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن أن هذا يمٗمر وأن وم٤مقمٚمف يم٤مومر-وم، خُمت٤مًرا  ، ومٕمؾ هذاوٓ ر

وأن  ٙمؿ قمغم  ،ومٝمذه ضم٤مئز ًمٙمؾ واطمد إـمال. اًمٙمٗمر ومٞمٝم٤م، ضم٤مئز ًمٙمؾ أطمد أن  ٙمؿ قمغم هذا سم٤مًمٙمٗمر

 ، ًمٞمس ًمف قمذر ُمـ إيمراه وٓ ٟمحقه-ا وقمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر ُم٤م دام طم٤مًمف فم٤مهرً  ،ومٕمٚمف سم٤مًمٙمٗمر

ٟمًٞم٤م  ,٤مذ سم٤مهللواًمٕمٞم,أو ي٠ميت ؿمخص وي٘مقل أنف  ٟمٞم٦م، وص٤مر ٟمٍما يمَٗمر سم٤معؾمالم ونقل إمم اًمٜمٍما

ًٚمٛمقن وٞمًٕم٤م يٕمٚمٛمقن أن ومٙمؾ ُمًٚمؿ  ٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر، اعم ؛ًمٌس اًمّمٚمٞم٥م وص٤مر يّمكم ذم اًمٙمٜمٞم٦ًمو
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 ومٝمذا يًتقي ومٞمف اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ ُمـ اعمًٚمٛملم- ؛هذا يمٗمر

قمغم اًمٖم٤مًم٥م اًم٤ًمسمؼ الُمٜم٤م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ا٤م قمٚمام ، ًمٙمـ يم ؛هذه اعم٤ًمئؾ وٟمحقه٤م وُم٤م ىم٤مرا٤م

وهق ُمتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمئؾ اًمتل  ّمؾ ومٞمٝم٤م آظمتالف واًمٜمٔمر واظمتالف إومٝم٤مم وهل اعم٤ًمئؾ  ،وًمالطمتٞم٤مط

ٌٜمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ اعمُٙمت٥ًم، أُم٤م اعمُمٌٜم٤مه٤م قمغم آؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتدٓل، يٙمقن واعم٤ًمئؾ اًمتل  ،آضمتٝم٤مدي٦م

ـ اعمًٚمٛملم ويمٚمٝمؿ يٕمرومقهن٤م، هذه ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ اعم٤ًمئؾ إظمرى اًمتل يًتقي ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ ُم

 اًميوري، ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ٓ أطمد جيٝمٚمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم-

م مت٤مًُم٤م، ًمٙمـ  هذا ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ُمٌٜم٤مه٤م قمغم آؾمتدٓل وآؾمتٜم٤ٌمط، ُمثؾ ُم٤ًمئؾ احلالل واحلرا

م  ؛اًمٕمٚمام  واًمٕمقامًتقي ذم ُمٕمرومتٝم٤م اعم٤ًمئؾ اعمٕمٚمقُم٦م قمٜمد وٞمع اعمًٚمٛملم ومٝمذه ي يمٛم٤ًمئؾ احلالل واحلرا

 طمالل، يمؾ ُمًٚمؿ يٕمرف أن هذا طمالل صح وٓ؟ :أيمؾ حلؿ اًمْم٠من حٙمؿيم

يمؾ ُمًٚمؿ يٕمٚمؿ أن  ،هذا اعمّمٜمقع ُمـ اًم٘مٛمح :يٕمرف اًمٙمؾ أهن٤م طمالل، أيمؾ اخلٌز :أيمؾ حلؿ اجلٛمؾ

 هذا طمالل ُم٤ٌمح ضم٤مئز، أطمٚم ف اهلل-

طمالل أم روسم٤م، هٙمـ يؽمدد ومٞمف اعٟم٤ًمن ٓ يٕمرف طمٙمٛمف ًمٙمـ ًمق ضمئٜم٤م إمم أيمؾ اجلٌـ اعمًتقرد ُمـ أو

 ٟم٠ًمل اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤ممِل-ومٝمٜم٤م ؟ هذا  ت٤مج وم٘مٞمف يٜمٔمر ومٞمف، طمرام

اعم٠ًمخ٦م دظمٚمتٝم٤م ُم٤ًمئؾ أظمرى، هؾ ُمقضمقد ذم شمريمٞمٌف ر  طمرام؟ وُم٤م طمٙمؿ  هح٤مذا؟ ٕن هذ

 طمٙمؿ أنٗمحتٝمؿ؟ وُمٕمٚمقم ، ومام,اًمٌ٘مر أو همػمه,اجلٌـ ُيّمٜمع ُمـ أنٗمح٦م احلٞمقان هذا إنٗمح٦م؟ ُمٕمٚمقم أن 

ٟم٤مت إن يم٤مٟم٧م سم٘مرً  ههذأن  ومام طمٙمؿ أيمٚمٝم٤م؟ ُم٤م طمٙمؿ أيمؾ اًمٌم   ؛أو همػمه٤م ُمذسمقطم٦م قمٜمد اًمٙمٗم٤مر ا احلٞمقا

ٟم٠ًمل ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف؛ وم٤مًمٗم٘مٞمف رضمؾ هذه أو همػمه٤م،  اًمِمقيمقٓشم٦موواًمًٌٙمقت  ,ُمثاًل ,اعمّمٜمقع ُمٜمٝم٤م يم٤مجلٌـ 

ٝم٤م وأدًمتٝم٤م ومُٞمٕمِٛمؾ وِمْٙمره وٟمٔمره وجيتٝمد قم٤ممل ُم١مهؾ درس اًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م وقمرف مٓهت٤م وقمرف ٟمّمقص

م- ؛سمف، ًمٙمـ اًمٕم٤مُمل ٓ يٕمرف ويًتدل ويًتٜمٌط ًمٜم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل وخيؼمٟم٤م  هذه ذم ُم٤ًمئؾ احلالل واحلرا

 :سمؾ طمٙمؿ اًمتٙمٗمػم أؿمد؛ ٕنف ظمٓمر ضمًدا، ولذا ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م  ،يمذًمؽ أجًْم٤م ذم طمٙمؿ اًمتٙمٗمػم

وومٞمف ظمٓمقرة  ,يٕمٜمل صٕم٥م ضمًدا,طمٙمؿ ظَمٓمِر  ,ردشمفيٕمٜمل احلٙمؿ سم,احلٙمؿ سمخروج ُمًٚمؿ ُمـ اعؾمالم 

و ت٤مط ومٞمف  ,اعٟم٤ًمن اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤ممل,ويٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن ي٘مػ ومٞمٝم٤م ويت٠مُمؾ ضمًدا ويؽمدد وخي٤مف وهي٤مب 

 هم٤مي٦م آطمتٞم٤مط-

ن٤م ُمـ يمت٤مب شمالطمٔمقن ًمق ، وأنتؿ هذا ه٤م ٟمٌف قمٚمٞمف اًمٕمٚمام   أن اًمٕمٚمام   شاًمٗمت٤موى اًمت٤مشم٤مرظم٤مٟمٞم٦م»ىمرأ

 -يٙمٗمر، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٓ يٙمٗمر :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ؛ثػم ُمـ اعم٤ًمئؾخيتٚمٗمقن ذم يم

ُمـ اعم٤ًمئؾ خمتٚمٗملم ومٞمٝم٤م، ىم٤مل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م يٙمٗمر،  ا يمٚمف، دمد يمثػمً  أطمٙم٤مم اعمرشمد وًمق ىمرأَت سم٤مَب 
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وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٓ يٙمٗمر، ىم٤مل إن يم٤من يمذا يمٗمر وإن يم٤من يمذا ومٝمق قمغم ظمٓمر، ىم٤مل أؾم٤م  وًمٙمـ ٓ  ٙمؿ 

٤ًمئؾ هؾ هل ذم أبقاب اًمردة، خيتٚمٗمقن ذم ُم ُمثؾ هذا دمد وٞمع اعمذاه٥م سمٙمٗمره، ُم٤ًمئؾ يمثػمة ضمًدا وذم

مل شمّمؾ إمم طمد اًمٙمٗمر وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م وظمٓمر وإؾم٤م ة ورسمام يًتحؼ ص٤مطمٌٝم٤م  موصٚم٧م إمم طمد اًمٙمٗمر، أ

ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  وخيتٚمٗمقن ومٞمٝم٤م؛ ٕهن٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ  ُم٤ًمئؾ يتٙمٚمؿ هٕمزير واًمت٠مدي٥م، ًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمر ومٝمذاًمت

 -٤ميتٗم٘مقن قمٚمٞمٝم ، وسمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمٕمرووم٦م,يمذًمؽ  ُمٜمٝم٤ميمثػم,آضمتٝم٤مد 

ولذا ٓ سمد ُمـ آطمتٞم٤مط اًمِمديد ذم إـمال. اًمٙمٗمر قمغم إومٕم٤مل أو قمغم إؿمخ٤مص، وىمد طمذر اًمٜمٌل 

  نذيًرا ؿمديًدا ُمـ إـمال. اًمٙمٗمر قمغم اعمًٚمؿ، وضم٤م  هذا ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم اًمّمحٞمحلم وذم همػممه٤م

 ُمـ يمت٥م اًمًٜمـ-

ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر أو ي٤م قمدو ر ُمـ إـمال. اًمٙمٗمر قمغم اعمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ، ه٤م ىم٤مل: )طمذ    اًمٜمٌل

(اهلل، وم٢من يم٤من يمام ىم٤مل وإٓ طم٤مرت قمٚمٞمف
(1)

(وم٘مد سم٤م  سمف أطمدمه٤م) :وذم طمدي٨م مظمر ،
(2)

وإطم٤مدي٨م ذم هذا  

 يمثػمة-

م اًم٥ًٌم فم٤مهر؛ ٕن احلٙمؿ سمخروج اعمًٚمؿ ُمـ اعؾمالو، إطم٤مدي٨م يمثػمة ذم هذا اعمٕمٜمكو

ة سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، ُمٕمٜم٤مه٤م  :وصػمورشمف يم٤مومًرا ُمٕمٜم٤مه٤م ر  يمٌػم ضمًدا! ظمالص اٟمتٝمك! ُمٕمٜم٤مه٤م إًمٖم٤م  قم٘مد إظمق 

وُمٕمٜم٤مه٤م أجًْم٤م ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م  ٜم٤مر،وُمًتحؼ ًمٚم ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٠منف ُمـ اًمٙم٤مومريـ ذم اًمققمٞمد 

ُٕمقر، أنف يًتحؼ اًم٘متؾ دُمف طمالل، وُم٤مًمف شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم يمثػمة، أنف يٕم٤مَُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومر ذم ؾم٤مئر ا

طمالل، وأنف ٓ ُيدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم إذا ُم٤مت وٓ ُيٖمًؾ وٓ ُيٙمٗمـ وٓ ُيّمغم قمٚمٞمف، وأنف شَمٌلِم ُمٜمف 

أطمٙم٤مم يمثػمة شمؽمشم٥م  --سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف، وأنف ٓ يرث اعمًٚمٛملم وٓ يرصمقٟمف ٗمريؼزوضمتف وشُمٓمٚم ؼ وُ ٙمؿ سم٤مًمت

ا  ذم اًمدٟمٞم٤م وأقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مطمٙم٤مم أظمرة، واقمت٘م٤مدٟم٤م ٟمحـ ٟمحقه؛ قمٚمٞمف وهل أطمٙم٤مم قمٔمٞمٛم٦م ؾمق

 ومٚمٝمذا اًم٥ًٌم ومٝمق طمٙمٌؿ يمٌػم وظمٓمػم وٓ سمد ُمـ اًمتث٧ٌم ومٞمف هم٤مي٦م اًمتث٧ٌم، وآطمتٞم٤مط هم٤مي٦م آطمتٞم٤مط-

 …اؿامضٜٔ: إٗٓزعٌ ٚايـ أسز

ٟم٘مقل إذا يمٗمرت  ، ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ٓ يًتٕمجؾ اعٟم٤ًمن ويتث٧ٌم، يٕمٜمل ٟمحـخيتٚمػهذا 

احلٙمقُم٦م، ُمثؾ أن طمٙمقُم٦م ُمرشمدة يم٤مومرة وظمرضَم٧م ًمٕمدة أؾم٤ٌمب: ٕهن٤م ٓ نٙمؿ سم٤مًمنميٕم٦م، نٙمؿ 

ًمٞم٦م ًمٙمٗم٤مر ُمقآة يم٤مُمٚم٦م أقمغم  اعمقآة  درضم٤متسم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل وىم٤مٟمقن ظمالف ًمإلؾمالم، وٕهن٤م ُمقا

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -611إدب اعمٗمرد ) (٧)

 ( وصححف إرٟم١موط-52٧6ُمًٜمد أمحد )  (2)
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ًم ٞمٝمؿ ويده٤م ذم يدهؿ، ون٤مرب اعؾمالم واعمًٚمٛملم، شم٘مػ ذم صػ اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞملم ون٤مًمٗمٝمؿ وشمقا

وشمٕم٤موهنؿ أؿمد اعمٕم٤موٟم٦م قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم ودوًم٦م اعؾمالم واعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وهمػمه٤م ُمـ 

أؾم٤ٌمب اًمٙمٗمر، طمتك أؾم٤ٌمب أظمرى ومٙمري٦م وقم٘مدي٦م وهمػمه٤م اعمقضمقدة ومٞمٝمؿ، ومٝمل طمٙمقُم٦م ُمرشمدة سمال 

  اًمذيـ ي٘مقًمقن ًمٞم٧ًم ُمرشمدة ؿمؽ، طمٙمقُم٦م سم٤ميمًت٤من ُمرشمدة ُمٞم٦م ذم اعمٞم٦م هذه ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞمٝم٤م ؿمؽ، واًمٕمٚمام

ويٕمتؼموهن٤م طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م قمٜمدٟم٤م هذا يمٚمف والل ويمٚمف هذا يمالم وم٤ميض ويمٚمٝم٤م أهقا  وم٘مط ٓ همػم، ُم٤م 

 قمٜمدهؿ دًمٞمؾ وٓ ر -

ٕن اًمٕمٛمؾ ُمٕمٝم٤م هق شم٘مقي٦ٌم ل٤م، وٟمٌٍم ل٤م  ,ُمع هذه احلٙمقُم٦م,ٟم٘مقل ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ  ًمٙمـ

 ذم أي ر ، ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ ُمٕمٝم٤م-أو ٕمٛمؾ ُمٕمٝم٤م ذم أي وزارة ومال جيقز اًم ؛ومتٙملم ل٤م وإُمداد ل٤م

وٓ سمد أن  ،هذا خيتٚمػ، وًمٞمس ومٞمف طمٙمؿ قم٤مم و ت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾاًمذي يٕمٛمؾ ُمٕمٝم٤م، ُم٤م طمٙمٛمف؟  ًمٙمـ

: سمٕمْمف ,ُمثاًل ,ٟمتحغم ومٞمف سمٙم٤مُمؾ وهم٤مي٦م آطمتٞم٤مط وٟمٗمّمؾ شمٗمّمٞمؾ ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م قمغم طمده ٟمٗمّمؾ وٟم٘مقل 

 ٤ميمٗمًرا ويٙمٗمر ص٤مطمٌف، وسمٕمض احل٤مٓت يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م وم٘مط، وم٤مٔن ُم ىمد يٙمٗمر، ذم سمٕمض احل٤مٓت يٙمقن

 ٕن يمؾ اعم٤ًمئؾ نت٤مج إمم ٟمٔمٍر خمّمقص- ؛إضم٤مسم٦م قم٤مُم٦م أن ٟمجٞم٥مٟمًتٓمٞمع 

ذم ومرص أظمرى هٙمـ ٟمتٙمٚمؿ أيمثر وًمٙمـ أن ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ ذم إطمٙم٤مم اًمٜمٔمري٦م، هق  ,إن ؿم٤م  اهلل,و

ـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمؾ طم٤مًم٦م، سمٜم٤مً  قمغم ُم٤مذا ٟمٗمّمؾ؟ سمٜم٤مً  اًمٜمٔمر واًمتٗمّمٞمؾ سمٜم٤م  قمغم ُم٤مذا؟ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل ٓ سمد ُم

 قمغم ىمقة فمٝمقر واشمْم٤مح وىمقومف ُمع هذه احلٙمقُم٦م وُمٕم٤موٟمتف ل٤م وُمٜم٤مسشمف ل٤م وىمٞم٤مُمف ُمٕمٝم٤م ويمٞمٜمقٟمتف ُمٕمٝم٤م-

اًمذي ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ احلٙمقُم٦م، هذا ُمٕمٝم٤م، هذا ضمٜمدي ُمـ ضمٜمقده٤م وقمقن ُمـ أقمقاهن٤م،  وم٤مًمٕمًٙمري

، ويمذًمؽ اًمقزير وُمٕم٤موٟمقه ,ُمثاًل ,ضم٤مت، أو آؾمتخ٤ٌمرات وُمٜم٤مس ُمـ ُمٜم٤مسهي٤م ذم أقمغم اًمدر

ومٝم١مٓ  يمٗم٤مر، أو أقمْم٤م  اًمؼمح٤من اعمنمقمقن ُمـ  ,ٓ شم٘مقم إٓ اؿ,وُمًتِم٤مروه اًمذيـ شم٘مقم اؿ اًمدوًم٦م 

 دون اهلل اًمذيـ شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ه١مٓ  يمٗم٤مر ومٜمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل ذم هذه اًمٓمقائػ ه١مٓ  يمٗم٤مر-

هتؿ ًمٚمحٙمقُم٦م وُمٜم٤مسهتؿ وُمٕم٤موٟمتٝمؿ ل٤م، ويمقهنؿ ُمٕمٝم٤م وأهنؿ ًم٘مقة فمٝمقر واشمْم٤مح ُمقآ ح٤مذا؟

ُمٕمٝم٤م ذم هذا اًمٙمٗمر، وأهن٤م اؿ شم٘مقم، ُمٕمٝم٤م ذم هذا اًمٙمٗمر اًمذي ُمٜمف وُمـ وٚمتف أهن٤م شمٔم٤مهر اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم 

ًمديـ اهلل وٕوًمٞم٤م   رسملماًمٜمّم٤مرى اًمّمٚمٞمٌٞملم اًمٖم٤مزيـ اًمّم٤مئٚملم، اًمٖم٤مزيـ ٕروٜم٤م، اعمٕمتديـ قمٚمٞمٜم٤م، اعمح٤م

 اهلل-

ًم٘مقة فمٝمقر يمٞمٜمقٟمتٝمؿ ُمع اًمدوًم٦م ووٓئٝمؿ ل٤م وشم٘مقيتٝمؿ وُمٜم٤مسهتؿ ل٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٗمرهؿ،  ومٝمذا

 وإن يم٤من ذم اجلٛمٚم٦م هق  ّمؾ فاًمديمتقر يِمتٖمؾ ذم وزارة اًمّمح٦م، ُم٤م ٟمًتٓمٞمع ٟمٙمٗمره؛ ٕن ,ُمثاًل ,ًمٙمـ 

إـم٤ٌم   ط،ً٘مٕن اًمدوًم٦م ًمق شمرك اعمدرؾمقن يمٚمٝمؿ ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ي ؛ُمـ قمٛمٚمف ذم اًمدوًم٦م شم٘مقي٦م ًمٚمدوًم٦م
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واًمديم٤مشمرة ويمؾ اًمٗمٜمٞملم واًمٕم٤مُمٚملم، واعمالزُملم ذم ىمٓم٤مع اًمّمح٦م يؽميمقن اًمٕمٛمؾ يً٘مط ىمٓم٤مع اًمّمح٦م، 

واًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م واًمري واًمزراقم٦م وهمػمه٤م ًمق يمٚمٝمؿ شمريمقا اًمدوًم٦م شمً٘مط ذم مخ٦ًم أج٤مم! اًمدوًم٦م ُم٤م 

ًمٚمدوًم٦م، وشم٘مقي٦ٌم  ٤ممٌ ىمٞم ,ُمع احلٙمقُم٦م,شمًتٓمٞمع شمٌ٘مك، ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م  ّمؾ ُمـ قمٛمٚمٝمؿ ُمع اًمدوًم٦م 

ًمٙمـ هذا احلّمقل هق ٓزُم ومٕمٚمٝمؿ وهؿ مل ي٘مّمدوا ذًمؽ وٓ يريدوٟمف رسمام، رسمام دمد ديمتقر ُم٤م  --ًمٚمدوًم٦م

وٓ  ٥م اًمدوًم٦م سمؾ يٕم٤مروٝم٤م أو ُمدرس ُمٕمٚمؿ أو شم٤مضمر يٕم٤مروٝم٤م وٓ  ٌٝم٤م ويتٛمٜمك زوال٤م،  هؿيريد

 اًمٜم٤مس ًمقضمقد ديمتقر أجًْم٤م- ٤مضم٦مٚمٕمٛمؾ وحلأطمٞم٤مًٟم٤م وًمٙمٜمف يٕمٛمؾ، ح٤مذا؟ حل٤مضمتف ًم اورسمام يٙمقن جم٤مهدً 

ومٜمحـ ٓ ٟمٙمٗمر ه١مٓ ؛ ٕهنؿ مل يريدوا  ؛شم٘مقي٦ٌم ًمٚمدوًم٦م ,ومٝمذا ٓزمٌ ,ًمِزم ُمٜمف وطمّمؾ ُمـ قمٛمٚمف  ًمٙمـ

٤مُمتٝم٤م وشمثٌٞمتٝم٤م ومتٙمٞمٜمٝم٤م مل ي٘مّمدوا شم٘مقي٦م اًمدوًم٦م وإىم ،شم٘مقي٦م اًمدوًم٦م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ وسمِمٙمؾ ُم٘مّمقد

٘مس وم ه١مٓ  وأُمث٤ملؿ رٜمحـ ٓ ٟمٙمٗمّ وماًمالزم،  يؼوُمٕمقٟمتٝم٤م، ًمٙمـ طمّمؾ هذا ُمـ قمٛمٚمٝمؿ سمٓمر وٟمٍمهت٤م

 قمٚمٞمف-

اًمذي قمٛمٚمف سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ وُم٘مّمقد، شم٘مقي٦م اًمدوًم٦م وإىم٤مُمتٝم٤م ومتٙمٞمٜمٝم٤م وهق اًمذي يٕم٤موهن٤م، وهق  ًمٙمـ

 قمقهن٤م وضمٜمدهي٤م أصاًل سمف شم٘مقم ه١مٓ  قمٜمدٟم٤م أهنؿ يٙمٗمرون، واهلل أقمٚمؿ-

 :أن ذم ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ٟمتٙمٚمؿ

 :,ومالن,سملم اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ وسملم شمٙمٗمػم اًمِمخص اعمٕملم  ىم٤مقمدة ذم اًمتٗمريؼ

ي هق احلٙمؿ قمغم اًمٗمٕمؾ أو اًم٘مقل أو آقمت٘م٤مد سم٠منف يمٗمر، ذسملم يمالُمٜم٤م ذم اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ اًم هٜم٤مك ومرٌ. 

وسملم اٟمٓم٤ٌم. اًمٙمٗمر قمغم ؿمخص ُمٕملم واحلٙمؿ سم٠منف ىمد يمٗمر ومٕماًل وظمرج ُمـ دائرة اعؾمالم، يٕمٜمل مه٤م 

 ُم٠ًمخ٦م ٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م سمدًمٞمٚمٝم٤م- هوهذ ،ٞمٝم٤م سمدًمٞمٚمٝم٤مُم٠ًمخ٦م ٟمتٙمٚمؿ وم ههذ ؛ُم٠ًمخت٤من

يمؾ ومٕمؾ أو ىمقل أو اقمت٘م٤مد صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، سم٤مًمنميٕم٦م، سم٤مًمٗم٘مف، سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ  :ٟم٘مقل

، صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل يمقٟمف ,ُمٕمٜمك اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م,٘مٞم٤مس وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه اًمو٤مع وواعاًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب 

اعم٤ًمئؾ يمثػم ُمٜمٝم٤م يتٙمٚمؿ  هيمٗمر، وهذ اهذا اًم٘مقل يمٗمر، اقمت٘م٤مد يمذيمٗمًرا ٟم٘مقل أنف يمٗمر، هذا اًمٗمٕمؾ يمٗمر، 

 :٤م  ذم يمت٥م اًمردة هل ُمـ هذا اًم٤ٌمب٤ًمئؾ اًمتل يذيمره٤م اًمٗم٘مٝماعمأيمثر ٟم٘مقل أن ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤م  ذم اًمٙمت٥م، أو 

 -شسم٤مب اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ»

إذا  سم٤مب شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس إؿمٞم٤م  اًمتل هل يمٗمر؛ طمتك  ذروه٤م، ًمٙمـ احلٙمؿ قمغم اًمِمخص اعمٕملم ُمـ

هذا  هؾ هٜم٤م؛ ؟ اًمٜمٔمر اًمٜمٔمرهذا ومٕمؾ أو ىم٤مل أو اقمت٘مد ُم٤م هق يمٗمر ٓ سمد أن ٟمٜمٔمر ٟمٔمًرا مظمر، ُم٤م هق 

أو همػم  راًمِمخص اعمٕملم اًمذي ومٕمؾ اًمٙمٗمر أو ىم٤مل اًمٙمٗمر أو اقمت٘مد اًمٙمٗمر ًمف قمذر أو ٓ؟ هؾ هق ُمٕمذو
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رج ُمـ اعؾمالم ُمٕمذور؟ إن يم٤من ُمٕمذوًرا ومال ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر وإن يم٤من همػم ُمٕمذور وم٘مد يمٗمر وظم

 هق يم٤مومر- :وٟم٘مقل

، وٞمع اعمًٚمٛملم هذا يمٗمر ُم٘مٓمقع سمف متزي٘مف واًمدوس قمٚمٞمف هذا يمٗمر سم٤معو٤مع، قمٜمد ؛اعمّمحػ :ُمث٤مل

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م, وشمقهٞمٜمفإه٤مٟم٦م اًم٘مرمن، 

، ُمّمحػ رضمؾ يٛمز. اعمّمحػ ويٕمٗمس قمٚمٞمف ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,يمٗمر، أن٤م ظمرضم٧ُم أن رأج٧ُم  هذا

ؾمٕمٞمد، يم٤مومر أو همػم  ,ُمثاًل ,يمٗمر، اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ، ًمٙمـ هذا اًمِمخص اعمٕملم اؾمٛمف اًمٗمٕمؾ أُم٤مُمل! هذا 

 ٤مؾمالطًم  أُمًؽ قمٚمٞمفًمٕمؾ رضمؾ  ؛هؾ هق جمٜمقن؟ هٙمـ يٙمقن جمٜمقن، صح وٓ ٓ؟ أو ٟمٜمٔمر ؛يم٤مومر؟ ٟمٜمٔمر

 ٙمره-هف ومٝمق ُمٟمٔمر هذا اًمرضمؾ ُيٙمرِ ٤مأن! وموإٓ أىمتٚمؽ  ,٤مُُمٙمَرهً ومٞمٙمقن ,اومٕمؾ  :ي٘مقل

ٓ ُيتّمقر همػممه٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م، مهللا إٓ ىمد ُيتّمقر وهذان اًمٕمذران ُيتّمقران ذم هذه اعم٠ًمخ٦م،  يٕمٜمل

، أو ىمد ُيتّمقر أنف ٓ يٕمرف أن هذا ىمرمن وهذا ىمٚمٞمؾ، ًمٙمـ ىمٚمٞمؾهذا أنف ذم طم٤مًم٦م ذهقل ؿمديد ًمٙمـ 

ه وُيتّمقر اجلٜمقن  وأنع همػم قم٤مىمؾ- ُيتّمقر اعيمرا

وُم٤م زال ُمًٚماًم ًمٙمـ ومٕمٚمف يمٗمر، ًمٙمـ هذا  ور،هذا ُمًٙملم ُمٕمذ :ر ٟم٘مقلحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمٟمٓ  ومحٞمٜمئذٍ 

أو هق ُمٙمره ؿمخص  ،ٕمٚمف قمـ قمذر جمٜمقن ٓ يٕم٘مؾٙمٗمر وهق ُمٕمذور ُمًٙملم ومَ اًمرضمؾ ومٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ اعم

ي٘مقل ًمف اومٕمؾ وإٓ ىمتٚمتؽ أن ضسمتؽ سم٤مًمرص٤مص، ؿمخص ضم٤ٌمر جمرم وىم٤مدر قمغم شمٜمٗمٞمذ اًمتٝمديد ي٘مقل 

 هذا ُمٕمٜمك اًمٜمٔمر أظمر اًمذي ٓ سمد ُمٜمف ذم اًمِمخص اعمٕملم-اومٕمؾ وإٓ ىمتٚمتؽ،  :ًمف

يمٞمػ ئمٝمر اًمٗمر.؟ ًمٜمٗمرض أنٜمل ظمرضم٧ُم ووضمدُت هذا اًمرضمؾ يٛمز. اعمّمحػ ويٕمٗمس  ؛ـمٞم٥م

قمٚمٞمف وم٠مظمذشمٜمل اًمٖمػمة ومٛمًٙم٧ُم اًمًالح وىمتٚمتف ذم احل٤مل وأن٤م ٓ أقمرف هؾ ًمف قمذر أو ًمٞمس ًمف قمذر؟ أن٤م مل 

 أو أثر اًمٜمٔمر هذا- أنٔمر، وىمتٚمتف، ومٝمٜم٤م ئمٝمر أثر اعم٠ًمخ٦م

: ح٤مذا ىمتٚم٧َم هذا اعمًٙملم ذًمؽ ضم٤م   أهٚمف سمٕمد ٝمدوا أنف جمٜمقن ُمٕمروف واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ؿمَ؟ ىم٤مًمقا

وم٠من٤م ىمتٚم٧ُم رضماًل جمٜمقًٟم٤م ُمٕمذوًرا ذم هذه احل٤مًم٦م ويم٤من جي٥م قمكم أن أتث٧ٌم، ومحٞمٜمئٍذ هذا اًمرضمؾ  -جمٜمقن-

ٕنف ُمًٙملم حمٙمقم سم٢مؾمالُمف ٕنف  ؛قمٚمٞمف جمٜمقن ُمًٙملم ٟمدومٜمف ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم وٟمٖمًٚمف وٟمٙمٗمٜمف وٟمّمكم

ـ  ذم قمٛمره، ًمٕمٚمف يم٤من  ٤ميم٤من ُمًٚماًم أو ُوًمد ُمًٚماًم ُمـ أبقيـ ُمًٚمٛملم، ؾمقا  يم٤من جمٜمقٟمً  ُمـ اًمٌداي٦م أو ضُم

ـ    -ئ٤مًٙملم وٓ يٕمرف ؿمٞماعمرضماًل ص٤محل٤ًم صمؿ ضُم

ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف  حمٙمقٌم سم٢مؾمالُمف، هذا ُمـ جم٤مٟملم اعمًٚمٛملم ومال ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر وإٟمام ٟمًتٛمر ومٝمذا

سم٤معؾمالم وٟمٕم٤مُمٚمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمؿ، وٟمرضمق ًمف اًمٜمج٤مة واًمٗمٕمؾ اًمذي ومٕمٚمف اًمٙمٗمر هق ُمٕمذوٌر ومٞمف؛ ًمٚمجٜمقن 

 ًمٗم٘مد اًمٕم٘مؾ، هذا أثر هذا اًمٜمٔمر، ومٛمع أنف ومٕمؾ اًمٙمٗمر ًمٙمٜمٜم٤م ٟمحٙمؿ سم٢مؾمالُمف-و
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اًمٕمٛمقم أنف ٓ  ـمًٌٕم٤م هذا اًم٘مْم٤م  يٜمٔمر ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ اهلل أقمٚمؿ قمغم ,اهلل أقمٚمؿ,ذم هذه احل٤مًم٦م  اًم٘م٤مشمؾ

ويم٤من يٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن يتث٧ٌم وي٠ًمل ويؽمك طمٙمؿ اًم٘متؾ  ،ُيٕمزر وي١مدبأن وًمٙمٜمف أؾم٤م  ومٛمٛمٙمـ  ،ُي٘متؾ سمف

وي١مد ب وًمٙمـ ٓ  رًمقزم إُمر اعمًٚمؿ، ًمٙمٜمف شمنع ومٞمٜمٌٖمل أن ُيٕم٤مىَم٥م ويٕمز  وًمٚم٘مْم٤م  أو ًمٚمًٚمٓم٦م اعمًٚمٛم٦م، 

اًمٙمٗمر اًمذي ٓ خُيتٚمػ ومٞمف  ؛أُم٤مُمفقاوح اًمٍميح اًمُي٘متؾ سمف؛ ٕنف ىمتٚمف ُمـ أضمؾ اًمٖمػمة ًمٚمديـ ورأى اًمٙمٗمر 

 ومال ُي٘متؾ سمف-

ـم٤مهمقت؛ ٕنف إ  ُمـ دون وأنف ، ُمث٤مل: اًمؼمح٤مٟم٤مت، ٟمحـ شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمؼمح٤من أُمثٚم٦م أظمرى ٟميب

ُمر واحلٙمؿ وٓ طمٙمٛمف وصٗمتف وظم٤مصٞمتف، أنف هق اًمذي ًمف اخلٚمؼ وإ ، يٜم٤مزع اهلل اهلل يٜم٤مزع اًمرب 

ع ًمٚمٜم٤مس ُمـ دون اهلل وسمٖمػم  فن هذا  ٙمؿ ُمـ دون اهلل، ُم٤م مل ي٠مذن سموم٤مًمؼمح٤م ؛طمٙمؿ إٓ هلل اهلل، ُينم 

 إضم٤مزة وسمٖمػم إذن ُمـ اهلل، ومٝمذا ـم٤مهمقت وإ  اًمٜم٤مس اختذوه ُمـ دون اهلل-

ر هذا اًمؼمح٤من  هذا وهق واوح، ًمٙمـ ضم٤م  رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم، ؿمٞمخ ُمـ قمٜمدٟم٤م ـم٤مهمقت، شم٘مر 

اقمٞم٦م وأؾمت٤مذ يمام  ّمؾ أن، ودظمؾ ذم اًمؼمح٤من ويِم٤مرك ذم اًمِمٞمقخ، قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمام  أو ُمٗمٙمر ود

 :اًمرضمؾ ىمٚمٜم٤م ًمفٝمذا اًمتنميٕم٤مت! وم هذهتّمقي٧م قمغم اعم٤ًمئؾ وذم اًمذم ف أقمْم٤م  اًمؼمح٤من وأهٚماًمؼمح٤من ُمع 

اًمؼمح٤من إ  ُمـ دون اهلل وهذا ـم٤مهمقت وهذا شمنميع ُمـ دون اهلل وهذا يمذا هذا اعم٠ًمخ٦م يمذا ويمذا و

أقمرف هذا وًمٙمٜمٜمل أريد أن أىمٚمؾ اًمنم وُأؾمٛمع يمٚمٛم٦م احلؼ وأدومع ُم٤م اؾمتٓمٕم٧ُم، وأىمٚمؾ ويمذا، ومٞم٘مقل: أن٤م 

ح٤مول ٟمًتّمدر ىمقاٟملم شمٓم٤مسمؼ اًمنميٕم٦م ٟماًمؼمح٤من و رُّ أضموًٚمٛملم وأنٗمٕمٝمؿ، ُمـ اًمٗم٤ًمد وًمٕمكم أومٞمد اعم

 يت٠مول هذه إؿمٞم٤م ! -أضمٕمؾ اًمؼمح٤من خيْمع ًمٚمديـ-أن وختٗمػ ُمـ اًمٗم٤ًمد، أو ؾم٠مطم٤مول ُمـ ظمالًمف 

اًمٕمٚمام  هذا اًمٕمذر؟ اًمٕمٚمام  يًٛمقن هذا اًمٕمذر قمذر  يًٛمل ذاا اًمٕمذر ُم٘مٌقل أو ٓ؟ وُم٤مومٝمؾ هذ

 اًمت٠مويؾ، ًمٙمـ هؾ يّمح هذا اًمٕمذر أو ٓ يّمح؟ هؾ ٟمٕمتؼمه قمذًرا أو ٓ؟

 احلٙمؿ ُمـ وم٘مٞمف إمم وم٘مٞمف وُمـ ُمٗم٧ٍم  ىمد خيتٚمػ ؛واًمٗم٘مٞمف  ٙمؿ ومٞمٝم٤م ،اعم٠ًمخ٦م خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  هذه

ًمٚمخػم، وُمريد ًمٚمحؼ ُمٖمٚم٥م د. هذا اًمرضمؾ ذم شم٠مويٚمف وأنف سم٤مًمٗمٕمؾ ُمت٠مول ، ُمـ فمٝمر ًمف صإمم ُمٗم٧ٍم 

 -اذاوًمٚمّمقاب ًمٙمٜمف شم٠مول وومٝمؿ أن هذا ضم٤مئز ويمذا ويمذا، ومٕمٛمٚمف ومٞمٔمٝمر ًمف قمذره 

٤ًٌم وضمرًي٤م ُمع ال وُمـ قى ومال يٕمذره، فمٝمر ًمف أن هذا اًمت٠مويؾ سمٕمٞمد ووم٤مؾمد ويقؿمؽ أن يٙمقن شمالقم

 ُمٌٜمل قمغم هذا اًمٜمٔمر-ه ُمـ قمدُمف ويؾ واقمت٤ٌمراًمت٠م٦م-- طم٤مًمإمم  ٦مومٝمذا خيتٚمػ ُمـ طم٤مًم

ؿمخص يٗمٕمؾ اًمٙمٗمر، ُي٘م٤مشمؾ ُمع اعمرشمديـ قمًٙمري : ُمثؾ ُم٠ًمخ٦م اعمجٌقري٦م ؛إُمثٚم٦مؾم٤مئر  وهٙمذا

 ، أو ذم سم٤ميمًت٤من أو همػمه٤م-أومٖم٤مٟمًت٤منذم دوًم٦م اًمٙم٤مومرة اعمرشمدة، ُمـ ضمٜمقد اًم شؾم٤مرسم٤مز»ضمٜمدي ُمـ ضمٜمقد 
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أن٤م جمٌقر ُمـ أضمؾ اًمٕمٞم٤مل وُم٤م ذم ومٚمقس  :وي٘مقل شرزاييم»أومٖم٤مٟمًت٤من: رضمؾ ذم ضمٞمش  ومٚمٜم٠مظمذ ُمثال

هذا واوح ضمًدا؛ و ،همػم ُم٘مٌقلقمذره ُم٤م ذم قمٛمؾ أطمت٤مج أقمٛمؾ ذم اجلٞمش، هؾ هذا اًمٕمذر ُم٘مٌقل أو ٓ؟ 

ًٓ ذم اًمًق.، يًت ٕن أن يٕمٛمؾ  ٓمٞمعهذا يًتٓمٞمع أن يذه٥م و تٓم٥م يًتٓمٞمع أن يذه٥م ويٕمٛمؾ مح٤م

 زسم٤مل، أي ر -

ًمدرضم٦م اعمقت طمتك يٗمٕمؾ اًمٙمٗمر وقمٜمده أقمامل يمثػمة، يًتٓمٞمع هذا ؾ يّموًمـ مل وأن يٕمٞمش،  يًتٓمٞمع

ًمق ذه٥م يتٚمّمص قمغم احلٙمقُم٦م و ،أن هي٤مضمر وي٠ميت ُمع اعمج٤مهديـ، ويًتٓمٞمع أن يتٚمّمص قمغم اًمٙمٗم٤مر

 ؛طمتك ًمق شمٕمرض ًمٚم٘متؾ ومٞمٙمقن ؿمٝمٞمًدا اًمٙم٤مومرة وين. ُمٜمٝم٤م وي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م اح٤مل اًمذي أطمٚمف اهلل يم٤من أومْمؾ

أُمث٤مل ه١مٓ  يتحججقن سم٤مًمدٟمٞم٤م وسم٤مح٤مل وسم٤معمٕم٤مش واًمّمٌٞم٤من ويمذا، و ،اًمٕمذرومٚمٞمس ًمف وضمف أبًدا ذم 

 همػم ُم٘مٌقًم٦م- هأيمثر إقمذار اعمجٌقري٦م هذومٜم٘مقل أن 

إن مل ٟم٘مػ  ٜم٤مٟمحـ جمٌقريـ، ٓ سمد ٟم٘مػ ُمع إُمريٙم٤من؛ ٕن :شم٘مقل ,ُمثاًل ,احلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م  أن

ٟمحـ  ،٠مُمريٙم٤م ؾمتيسمٜم٤م وهذا قمذر؛ ومصٗمٝم٤موٓ ٟمٙمقن ذم ٝم٤م ومل ٟمتح٤مًمػ ُمٕم ٝم٤مُمع أُمريٙم٤م ومل ٟمٓمٕم

ويمذا وه١مٓ  ال سمد ٟم٘مػ ُمع أُمريٙم٤م، ٟمح٤مرب دوًم٦م ـم٤مًم٤ٌمن واعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من ومجمٌقريـ 

ف»هذا اًمٕمذر ُم٘مٌقل ُمٜمٝمؿ؟  ومٝمؾ --اًم٘م٤مقمدة واعره٤مسمٞملم أصح٤مسمف وأهؾ ويم٤من ي٘مقل هذا،  شسمرويز ُمنم 

 أنتؿ؟، ومٝمؾ هذا ُم٘مٌقل؟ ُم٤م رأجٙمؿ ُمٚمتف ي٘مقًمقن هذا

أن اًمذي يٕمتذر سمٕمذر ٓ سمد أن يٙمقن ص٤مدىًم٤م ذم واوح أنف ًمٞمس قمذر، هذا جمرد شمالقم٥م وم٘مط، سمدًمٞمؾ 

إمم طم٤مل يٜمٔمر سمحٞم٨م ٚمٗم٘مٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم، هذا ُمٝمؿ اذا اًمٕمذر هؿاقمتذارذم  ص٤مدىملم همػمؿ ؛ ومٝمآقمتذار

 اًمذي ي٠متٞمف-

ُم٤م يٚمٕم٥م قمكم!  هذا -ف يتالقم٥م-ام ي٠ميت رضمؾ وي٘مقل أن٤م واهلل يمذا ويمذا وهق يتالقم٥م وأن٤م أقمرف أنوم

ه  اًمٗم٘مٞمف جي٥م أن يٙمقن ذيمًٞم٤م ومٓمٜم٤ًم، ٓ سمد أن يٕمرف صد. اعمٕمتذر ذم هذا آقمتذار، أنف ص٤مدٌ. ذم دقمقا

 ًمٞمًقا ص٤مدىملم، ًمق يم٤مٟمقا ص٤مدىملم يم٤مٟمقا يٓمٌ٘مقا اًمنميٕم٦م، ويٚمتزُمقا سمديـ اهلل أصاًل-وومٝمؿ يتالقمٌقن 

ويٜمٍمون اعؾمالم وي٘مْمقن قمغم  سمام أنزل اهلل يم٤مٟمقا هؿ يٓمٌ٘مقن اًمديـ واًمنميٕم٦م و ٙمٛمقن  ًمق

واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٗم٤ًمد  اًمٗمًؼ واًمٗمجقر، واًمٙمٗمر اعمقضمقد ذم اًمٌٚمد أنقاع اًمٙمٗمر اًمٙمثػمة، ُمـ ؾم٥م  اهلل 

ـ وسمٕمد ذًمؽ ضم٤م هؿ قمدو وإومٙم٤مر اًمٙم٤مومرة واًمث٘م٤موم٤مت اًمٙم٤مومرة اًمٗم٤مؾمدة وهمػمه٤م ويم٤مٟمقا ُمٚمتزُملم سم٤مًمدي

أن  ٤مُم٤م يدُمر دوًمتٜم٤م، يم٤من هٙمٜموُم٤م ييسمٜم٤م، و، اًمٕمدو ٟمٗمٕمؾ يمذا طمتك ُم٤م يٖمٚمٌٜم٤م ٓ سمد أن :وم٘م٤مًمقا  ؛ومخ٤مومقا ُمٜمف

 ٤م وهذا طم٤ملؿ، يمٞمػ ٟمٜمٔمر ذم قمذرهؿ أصاًل؟ هذا يمٚمف جمرد ًمٕم٥م-طمٞمٜمئٍذ ذم قمذرهؿ، أُم  اعٟم٤ًمن يٜمٔمر 

، ويم٤من ي٤ًمقمد ىمٚمٞماًل ,ُمثاًل ,خيٌئ اعمج٤مهديـ، ي٘مقل اُمِش اُمِش وٟمحـ ٟمتٔم٤مهر أُم٤مم إُمريٙم٤من  يم٤من
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ن ويم٤من ُيٕمرف طم٤مًمف، ًمٙمـ ه١مٓ  هؿ أصاًل جمتٝمدون ذم ظمدُم٦م أُمريٙم٤م وهؿ أصاًل يمٗم٤مر سم٠منٗمًٝمؿ سم٤مًم

ٓ اقمت٤ٌمر ًمف  ذاومال ىمٌقل ًمٕمذرهؿ، هذا يمٚمف جمرد شمالقم٥م ه ؛ٗمروا سمٛمح٤مًمٗمتٝمؿ وُمقآهتؿ أُمريٙم٤مىمٌؾ أن يٙم

 أصاًل-

أو ُمت٠موًمقن، يداومع ئمـ أهنؿ ًمٞمًقا ُمرشمديـ وهؿ ُمٕمذورون ويم٤من هذا اًمرضمؾ يداومع قمـ اضمتٝم٤مد  إذا

قمٜمٝمؿ ذم إظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗمر،  ٤مول أن يٕمتذر قمٜمٝمؿ ذم ومٕمٚمٝمؿ هذا سمحٞم٨م يٜمٗمل قمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر، ويم٤من 

ر اذا، وهق خمٓمئ  شمٙمٗمػمه  ذمىمّمده صحٞمًح٤م جي٤مدل قمـ قمٚمؿ، ومٝمذا اضمتٝم٤مد ُمٜمف ُم٤م يٜمٌٖمل شمٙمٗمػمه ٓ ُيٙمٗم 

 قمٚمٞمف أن يًتٖمٗمر اهلل وم٘مط إذا يم٤من هٙمذا-

 يداومع قمٜمٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ وسمٛمجرد القى سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٚمؿ وٓ يٕمرف اًمٕمٚمؿ وٓ إذا قُمٚمؿ أنف إٟمام أُم٤م

ٟم٠ًمل اهلل ,اًمديـ وم٘مط ٟمٍمة لؿ عمجرد اًمٜمٍمة وحم٦ًٌم لؿ وُمقآة لؿ، ومٝمق ُمثٚمٝمؿ ومٝمق ُمّمٞم٥ٌم ومٞمف 

 ىمد يٙمقن ُمٜمٝمؿ وُمثٚمٝمؿ ,واهلل أقمٚمؿ,، خُيِمك قمٚمٞمف اًمٙمٗمر ,اًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦م، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

أو أؿمد ُمٜمٝمؿ، احلٙمؿ قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٗمر أو اعؾمالم  ت٤مج إمم شمدىمٞمؼ أيمثر، وًمٙمـ ٓ ؿمؽ أن هذا ظمٓمر 

قمٔمٞمؿ وأنف حمًقب ُمـ وٚمتٝمؿ ذم أطمٙم٤مم احلرب، هذا اًمذي ٟمٙمتٗمل سمف، ًمٙمـ خُيِمك قمٚمٞمف اًمٙمٗمر أنف 

، ًمٙمـ احلٙمؿ اًمٙم٤مُمؾ  ت٤مج إمم ٟمٔمر أيمثر وشمدىمٞمؼ أ هؾ ًمف قمذر أو ٓ؟ ذم طم٤مًمف وهٙمذا، و يمثريٙمقن يم٤مومًرا

 إًمخ- --أو ًمٕمٚمف ومٝمؿ ومٝماًم ظمٓم٠م

أن اجلٞمش ضمٞمٌش ضمٞمد وضمٞمٌش  سم٤مشم٤ٌمقمف ًمٌٕمض ومت٤موى أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ وفمـ ,ُمثاًل , ُمٕمذورٌ 

ذم أطمٙم٤مم احلرب هذا حمًقب ُمٜمٝمؿ ُم٤م دام هق ي٤ًمقمدهؿ ويٕم٤موهنؿ  ؛إؾمالُمل، ىمد يٙمقن ر  ُمـ هذا

ىمتٚمف  ذمي٘م٤مشمٚمقا وي٘متٚمقا أُمث٤مل ه١مٓ  إذا رأوا أن ويدقمق لؿ، حمٙمقٌم سم٠منف ُمـ وٚمتٝمؿ، اعمج٤مهديـ أن 

 ُمّمٚمح٦ًم-

 اؿامضٜٔ: إسا سٴغب َِٓٗ قز قڂتٌ ٜعين! أسز

 ، ًمٙمـ ىمد ٟم٘متؾ ُمـ ٓ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمره؛ ًمٙمقٟمف ُمٜمٝمؿ-ختتٚمػٓ ٓ، أطمٙم٤مم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل 

ٓ شمرُمقا  :إذا يم٤من هذا ُمـ أضمؾ هذه اعمّمٚمح٦م وم٘مط ويتٗم٤مهؿ ُمع اعمج٤مهديـ وي٘مقل لؿ يٕمٜمل

ًمّمقاريخ ُمـ هٜم٤م اذهٌقا هٜم٤مك قمٜمد اجلٌؾ وارُمقه٤م هذا ُمـ وٚم٦م اعمًٚمٛملم، يتٗم٤مهؿ ُمع اعمًٚمٛملم، ًمٙمـ ا

، يتٖمػم احل٤مل، هق ذم اًمٌداي٦م يٌدأ هٙمذا صمؿ يتٓمقر، يٛمٜمع اعمج٤مهديـ ُمـ اجلٝم٤مد ٓ ُمـ ىمريتف …إذا يم٤من

هذا يٛمٜمع ُمـ ىمرب وٓ ُمـ همػمه٤م، وىمد يٙمقن ىمّمده ُمٜمع اعمج٤مهديـ أصاًل هذا يٛمٜمع ُمـ ىمرب ىمريتف و

ىمريتف، ومٞمٛمٜمٕمقا اعمج٤مهديـ، سمٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن ُمرادهؿ ُمٜمع اعمج٤مهديـ ُمـ اجلٝم٤مد وإسمٓم٤مل اجلٝم٤مد واًمّمد 
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ذم طمرب ُمع  ا قمـ اجلٝم٤مد وىمد يتٓمقرون ذم ُمرطمٚم٦م أظمرى ًمٞمٙمقٟمقا ُمع اًمدوًم٦م سمٕمد ذًمؽ ويدظمٚمق

ُمع اعمج٤مهديـ ويٗمٕمٚمقا ُم٤م  ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م ظمٓمػمة ضمًدا ويٜمٌٖمل إذا يم٤من ص٤مدىًم٤م قمٚمٞمف أن يتٗم٤مهؿ ؛اعمج٤مهديـ

 -؛ طمٙمٛمف طمٙمٛمٝم٤مهق ظمػم، وىمد يٙمقن ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ ُمثؾ احلٙمقُم٦م سم٤مًمْمٌط

 ، ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إ  إٓ أن٧م أؾمتٖمٗمرك وأتقب إًمٞمؽ-ا اهلل ظمػمً  ضمزايمؿ
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 املؼبزاحاملٌاالح ًَ

 
 

ٟمنمه٤م:  ،٦م وأرسمٕمقن دىمٞم٘م٦مصمالصم ُمدهت٤م ،شدورة إنّم٤مر اًمنمقمٞم٦م»حم٤مضة صقشمٞم٦م، وٛمـ ]

 [٧615ُمٓمٚمع قم٤مم ت ِمارٟمُ  ،شُم١مؾم٦ًم اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالم» (1)وىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م ،سمٕمض اعمج٤مهديـ

  

 
 

 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه، أُم٤م سمٕمد:

واعيامن  ٟمريد أن ٟمتحدث أن ذم هذه احلٚم٘م٦م قمـ ُمقوقع مظمر ُمٝمؿ، وًمف شمٕمٚمؼ سمٛم٠ًمخ٦م اًمٙمٗمر

وىمد يٕمؼمون قمٜمف  ،شاعمقآة واعمٕم٤مداة»سمً٘م٤م ُمـ اًمتقطمٞمد ووده وهق ُمقوقع واًمردة، وُم٤م ندصمٜم٤م قمٜمف ؾم٤م

 ، هق شمٕمٌػم قمـ ر  واطمد-شاًمقٓ  واًمؼما »اسم

ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ أضمؾ قم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأوضمدٟم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م، دار اًمٕم٤ٌمدة؛  ُمٕمٚمقم أن اهلل 

حٜمٜم٤م اذه اًمٕم٤ٌمدة وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ آُمتح٤مٟم٤مت، هؾ ٟمٜمجح ذم قم٤ٌمدشمف وـم٤مقمتف وٟمًػم ًمٙمل ٟمٕمٌده، اسمتالٟم٤م واُمت

ـمف اعمًت٘مٞمؿ أو ٓ ٟمٜمجح   -,أؾم٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٜم٤مضمحلم,قمغم سا

ومقٟمٜم٤م سم٤مهلل  وُمـ رمحتف  د اهلل  وًمٓمٗمف أنف أرؾمؾ ًمٜم٤م اًمرؾمؾ وأنزل ًمٜم٤م اًمٙمت٥م ُيٕمر  ويٌٞمٜمقن ًمٜم٤م ُمرا

اهلل ًمٜم٤م سمٕم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ويمٞمػ ٟمٕمٌده؟ شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٤ٌمدة إواُمر واًمٜمقاهل  يمٞمػ ٟمٕمٌده، َأُْمرُ 

صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، اًمرؾم٤مًم٦م إُم٤مٟم٦م، وأدوا ,ضمزاهؿ اهلل قمٜم٤م ظمػم اجلزا ,واًمتٙمٚمٞمٗم٤مت، ومٌٚم غ اًمرؾمؾ 

  -أوٕملم وؾمٚمؿ

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ژ: اًمرؾمؾ اومؽم. اًمٜم٤مس واظمتٚمٗمقا يمام ىم٤مل اهلل  وقمٜمدُم٤م أرؾمؾ اهلل 

ذم أي٦م  ح٤م أنزل اهلل اًمرؾمؾ يمام ىم٤مل اهلل  [اًمٌ٘مرة] ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

                                      
سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىمت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م  (٧)

 -ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙمرة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم 
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أُم٦ًم واطمدة قمغم اًمٙمٗمر، أم أُم٦ًم  :واعمٗمنون لؿ ىمقٓن  [2٧1اًمٌ٘مرة: ] ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ژإظمرى: 

 ؛ًمتقطمٞمدأُم٦ًم واطمدة قمغم ا» ٤موإصح هق اًمذي صم٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػمه٤م أهن ؟واطمدة قمغم اًمتقطمٞمد

شيم٤من اًمٜم٤مس أُم٦م واطمدة ُمـ ًمدن مدم قمغم اًمتقطمٞمد إمم أن وىمع اًمٙمٗمر واًمنمك ذم ىمقم ٟمقح
(1)

يمام طمٙم٤مه  

 وأؿم٤مر إًمٞمف ذم اًم٘مرمن، وىمع اًمنمك وقمٌدوا إصٜم٤مم- اهلل 

 :ىم٤مل لؿو ،ومت٤مصمٞمؾ سم٢م ٤م  اًمِمٞمٓم٤من اصقروا ًمّم٤محلٞمٝمؿ صقرً  ؛ُمٕمروومف قم٤ٌمدهتؿ إصٜم٤ممـمري٘م٦م 

٠موطمك إًمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من أن قَمٔم ٛمقهؿ وصقروا لؿ اًمّمقر ؛ وم٥م أن شمٕمٔمٛمقهؿه١مٓ  اًمّم٤محلقن جي

شمتذيمروا ٟمّم٤مئحٝمؿ وُمقاقمٔمٝمؿ وشمتذيمروا ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ وٚمقا لؿ اًمتامصمٞمؾ؛ طمتك شمتذيمروهؿ واضمٕم

ومٞمزيديمؿ هذا صالطًم٤م، اًمِمٞمٓم٤من دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ هذا اًم٤ٌمب ومّمقروا شمٚمؽ  ؛وٟمحق ذًمؽاخلػمة اًمًػمة 

 تامصمٞمؾ-اًمّمقر وصٜمٕمقا شمٚمؽ اًم

ٜمُز اًمٕمٚمؿ يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، ومصمؿ ح٤م ـم٤مل إُمد  ،ورسمام اًمث٤م  واًمث٤مًم٨م ،وم٤مجلٞمؾ إول يم٤من يٕمرف

 ھ ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ژذم ؾمقرة ٟمقح ذم ىمقًمف:  ومٕمٌدوهؿ ُمـ دون اهلل وهؿ اًمذيـ ذيمرهؿ اهلل 

د ذم اًم٘مرا ة إظمرىأو وُ ,: َود مخ٦ًم [ٟمقح] ژ ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ
(2)

 وؾمقاع ويٖمقث ,

لؿ ىمقُمٝمؿ مت٤مصمٞمؾ وهٙمذا، صمؿ قُمٌِدوا سمٕمد  ُمـ اًمّم٤محللم ُمـ ىمقم ٟمقح، صمؿ صقرويٕمق. وٟمن، يم٤مٟمقا 

 ٌدوا ح٤م ُٟمز اًمٕمٚمؿ ومقىمع اًمنمك واًمٙمٗمر-ذًمؽ، قمُ 

صمؿ وىمع اًمنمك ذم إُم٦م، أي قمغم اًمتقطمٞمد؛ ومٗمل اًمٙمالم طمذف،  ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ژهذا ُمٕمٜمك 

 اًمٜم٤مس، ووىمع اًمٙمٗمر-و ذم اًمٌنمي٦مو

ٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ، ُمٌنميـ سم٤مًمثقاب مل أـم٤مع اهلل وسم٤مخلػم، وُمٜمذريـ ؾمخط اهلل ومٌٕم٨م اهلل اًمٜم

 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژوهمْمٌف وقمذاسمف عمـ يمٗمر وقمَم وأذك 

اًمٌ٘مرة: ] ژ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ

: اومؽمىمقا يمام ىم٤مل اهلل وم٤معم٘مّمقد أن اًمٜم٤مس ح٤م سمٕم٨م اهلل اًمرؾمؾ ُمٌنميـ وُمٜمذريـ، اًمٜم٤مس ؛ أي٦م [2٧1

 ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ  ڀڀ      ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ

 چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

                                      
ة ىمرون، يمٚمٝمؿ قمغم ذيٕم٦م ُمـ يم٤من سملم ٟمقح ومدم قمنم»ىم٤مل:  ( روى اًمٓمؼمي سم٢مؾمٜم٤مده إمم اسمـ قم٤ٌمس 2١5. 6اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (٧)

، ومٌٕم٨م اهلل اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ،  ؛احلؼ  -شًمٜم٤مس أُم٦ًم واطمدًة وم٤مظمتٚمٗمقا يم٤من ا: ىم٤مل: ويمذًمؽ هل ذم ىمرا ة قمٌد اهللوم٤مظمتٚمٗمقا

 (.329البدور الزاهرة يف القراءات العشرة ادلتواترة )ص - اٟمٔمر: الواوفبضم جعفر  ما عدا نافع وأيب، ﴾ ھ ﴿ي٘مرأه٤م وٞمع اًم٘مرا  سم٤مًمٗمتح  (2)
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وم٠موم٤مدت هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اًمٜم٤مس  ؛[اًمٌ٘مرة] ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

ؾ وصدىمقهؿ ومُمٜمقا اؿ واشمٌٕمقهؿ اظمتٚمٗمقا سملم ُم١مُمـ ويم٤مومر سمٕمد سمٕمث٦م اًمرؾمؾ، اًمذيـ اشمٌٕمقا اًمرؾم

 ه١مٓ  هؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ قمٌدوا اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف-؛ وأـم٤مقمقا اهلل 

ا٤م ورومْمقه٤م وأبَْقه٤م ومل يتٌٕمقه٤م، واشمٌٕمقا  واؾمتٝمزأواواًمذيـ صدوا قمـ دقمقة اًمرؾمؾ ويمٗمروا ا٤م 

؛ وطمده ه وًمٙمٜمٝمؿ مل يٕمٌدوهأو قمٌدوا اهلل وقمٌدوا ُمٕمف همػم مل يٕمٌدوا اهلل اًمذيـ أهقا هؿ، هؿ اًمٙمٗم٤مر 

ٌَد اهلل وقمٌد  ٕن اًمٕم٤ٌمدة اعمٕمتؼمة قمٜمد اهلل  هل قم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وُم٤م ؾمقاه٤م ًمق ؿمخص قم

 ٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م مل يٕمٌد اهلل؛ ٕن قم٤ٌمدشمف اجلز  اًمذي سومف هلل همػم ُمٕمتؼم ذقًم٤مومهمػمه يم٠منف مل يٕمٌد اهلل، 

 اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف- قم٤ٌمدة؛ ، إٟمام اعمٕمتؼم هق اًمتقطمٞمدقمٜمد اهلل

    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ: وم٤مٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس إمم ُم١مُمـ وإمم يم٤مومر، صمؿ طمّمؾ آىمتت٤مل سمٞمٜمٝمؿ ىم٤مل اهلل 

، ُم٘مّمقد يريده اهلل، وم٠موم٤مدت أي٦م أن اىمتت٤مل اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ ُمراد هلل  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ض، وؾمٚمط سمٕمْمٝمؿ قمغم ـ اخلٚمؼ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمتَ وهذا سمٞمٜمتف مي٤مت أظمرى يمثػمة، سمٞمٜم٧م أي٤مت أن اهلل ومَ 

 سمٕمض اظمت٤ٌمًرا ًمٚمٓمروملم لذا ولذا، اظمت٤ٌمًرا واُمتح٤مًٟم٤م وومتٜم٦ًم لؿ وعم٘م٤مصد أظمرى ُمٜمٝم٤م أن خيت٤مر اهلل 

وخيت٤مر اًمذيـ خيت٤مروٟمف ويٗمْمٚمقٟمف ويقاًمقٟمف و ٌقٟمف  ،أوًمٞم٤م ه وأصٗمٞم٤م ه وأطم٤ٌمسمف وخيت٤مر اًمِمٝمدا 

 -ؿ ومٝمذا ُم٘مّمقد هلل ويرومع درضم٤مهت وي٘مدُمقن حم٤مسمف قمغم يمؾ ر ، خيت٤مرهؿ اهلل 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: ىم٤مل اهلل 

 ۆئۈئ ۆئ   ۇئ  ۇئ وئ ژذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من:  ىم٤مل اهلل ، و[إنٕم٤مم] ژ ٺ ٺ

 ؛ ُٕمر ُم٘مّمقدؾمٚمط اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وومتـ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض وم٤مهلل ؛ ژ  ېئ ېئ ېئ ۈئ

يريد هذا اًمٌم ، وُمـ  ُم٘مدؾم٦م، اهلل قمٔمٞمٛم٦م ذيٗم٦م، ُمٓمٝمرة  ، إرادة إ ٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ؾم٤مُمٞم٦م اهلل هيريد

ه وطمتك نّمؾ اعم٘م٤مصد أوًمٞم٤م َ  اهلل خيت٤مر أضمٚمف سمٕم٨م اًمرؾمؾ وُمـ أضمٚمف يمٚمٗمٜم٤م اذه اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت؛ طمتك 

 اًمتل أذٟم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م-

                پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژٻ ٻ ٱ :ؾمقرة حمٛمد ُمٓمٚمع ذم  ىم٤مل اهلل 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ            ٹ ٹٹ  ٿ        ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پپ

  ژ ڇ ڇ  ڇ ڇ  چ         چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ             ڦ                ڦ

؛ وَُمثٚمٝمؿ، وصٗم٤مت اًمٙم٤مومريـ وَُمثٚمٝمؿصٗم٤مت اعم١مُمٜملم هٜم٤م ٞمٌلم اهلل ؛ ومٟمحق ذًمؽ اًمٌٞم٤منأي  ﴾چ ﴿ 
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أُمر سمّمٞمٖم٦م  ﴾ضب﴿؛ وماوضمٝم٤مدهؿأُمر سميب رىم٤ماؿ وىمت٤ملؿ   ژ ڎ ڎ       ڌ ڌ  ڍ ڍ ژ: وم٘م٤مل

 ک ک ڑ ژأًها  ژڑ ژژ  أيمثرشمؿ ومٞمٝمؿ اًم٘متؾ واجلراح ژژ    ڈ  ڈژاعمّمدر اًمٜم٤مئ٥م قمـ ومٕمٚمف 

هذا حمؾ اًمِم٤مهد، واعم٘مدُم٦م  ژڻ  ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ   گ گ گ ک ک

﴾ سمٕمْمٙمؿ ڻ  ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ :إومم ىمٌٚمٝم٤م ُمٝمٛم٦م، ًمٙمـ حمؾ اًمِم٤مهد هق

 ُمـ سمٌٕمْمٙمؿ اًمٙم٤مومر-، سمٕمْمٙمؿ اعم١مسمٌٕمض أنتؿ اخلٚمؼ

، يًتٓمٞمع أن ؿم٤م  اهلل ٟٓمتٍم ُمـ اًمٙم٤مومريـ، اهلل يًتٓمٞمع وي٘مدر وهق قمغم يمؾ ر  ىمدير  ًمق

واسمتالٟم٤م اؿ وؾمٚمٓمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ يمام ؾمٚمٓمٝمؿ هؿ قمٚمٞمٜم٤م،  ،وًمٙمـ إٟمام ضمٕمٚمٝمؿ ُمقضمقديـ ژ ۅ ۅ ژيٗمٜمٞمٝمؿ 

 -ًمٜم٤م ٟمحـ ولؿ هؿ اًمٙمٗم٤مر اسمتالً  ُمٜمف 

ًمٞم٧م اعظمقة يتدسمروٟمف ذم يمت٥م وٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف، أي٤مت ومٞمٝم٤م سمٞم٤من لذا اعمٕم ومٝمذه

اًمتٗمًػم طمتك يٗمٝمٛمقه ضمٞمًدا
(1)

- 

صٚمقات اهلل ,سمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ  اعظمقة ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ: يرشم٥مأن ٟمًجؾ سمٕمض اًمٜم٘م٤مط طمتك  ٟمًتٓمٞمع

إمم ومري٘ملم: ُم١مُمٜملم ويمٗم٤مر، وؾمٚمط اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، ٟمًتٓمٞمع  اًمٜم٤مساٟم٘مًؿ  ,وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ

دٍة هلل ٟم٘مقل: اسمت اًم٤ٌمًمٖم٦م  ٦موهلل احلج غم سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض اسمتالً  ُمـ اهلل ًمٚمٗمري٘ملم وحلٙمؿ قمديدة ُُمرا

؛ ًمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يرضمع اظمت٤ٌمر واُمتح٤من، وُمزيد ومرص٦م يٕمٓمٞمٝمؿ اهلل و اسمتال  ُمزيد، واحلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م

ًٚمٓمقن ويٜمتٌف ىمٌؾ أن يدريمف اعمقت وىمٌؾ أن ي٠متٞمف اًمٞم٘ملم، هذا اسمتال  لؿ، أن ه١مٓ  إُمريٙم٤من ُم

 ُمزيد اظمت٤ٌمر وُمزيد اُمتح٤من وُمزيد ومتٜم٦م- خيتؼمهؿ، يٕمٜمليٌتٚمٞمٝمؿ،  قمٚمٞمٜم٤م، هذا اسمتال  لؿ هؿ، اهلل 

 أجًْم٤م ُمٜمف أنف يٕمٓمٞمٝمؿ ُمزيد ومرص٦م؛ ًمٕمٚمٝمؿ يتدسمرون ًمٕمٚمٝمؿ يتٗمٙمرون ًمٕمٚمٝمؿ يرضمٕمقن- وًمٓمػ

 ئف احلًٜمك ر إًمٞمٝمؿ يمؾ اعقمذار وشمٔمٝمر مصم٤مر أؾمام، وُيٕمذِ سم٠منٗمًٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ي٘مٞمؿ اهلل إن  صمؿ

٤ٌّمٌر صٌقر طمٚمٞمٌؿ، واؾمؿ  وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م ذم أنف  ومٚمؿ يٕم٤مضمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م، وًمٙمـ  هلل  شاحلٚمٞمؿ»ص

 -رص٦مأقمٓم٤مهؿ اًمٗمرص٦م شمٚمق اًمٗم

ع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، سملم اًمٙمٗمر واعيامن،  ؛اسمتال  ًمٚمجٛمٞمع ومٝمق ع: ومقىمع اًمٍما احلرب واًم٘مت٤مل اًمٍما

                                      
ؿ، واٟمتّم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض احلٙمؿ اعمذيمقر ذم اسمتال  اعم١مُمٜملم سم٤مًمٙم٤مومريـ، وُمداوًم٦م إج٤مم سمٞمٜمٝم ﴾َذًمَِؽ ﴿»:  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي  (٧)

ُ ْٟٓمَتٍَمَ ُِمٜمُْٝمؿْ َوًَمْق َيَِم ﴿ أبدا، طمتك يٌٞمد اعمًٚمٛمقن وم٢مٟمف شمٕم٤ممم قمغم يمؾ ر  ىمدير، وىم٤مدر قمغم أن ٓ يٜمتٍم اًمٙمٗم٤مر ذم ُمقوع واطمد  ﴾٤مُ  اَّلل 

ـْ ﴿، ظميا هؿ ٌُْٚمَق َوًَمِٙم ٌَْٕمضٍ ًمَِٞم د، اًمّم٤مد. ُمـ اًمٙم٤مذب، وًمٞم١مُمـ ُمـ مُمـ ؾمق. اجلٝم٤مد، ويتٌلم سمذًمؽ أطمقال اًمٕم٤ٌم ًمٞم٘مقم ﴾سَمْٕمَْمُٙمْؿ سمِ

- ش٤ميًتٛمر ًمّم٤مطمٌف قمٜمد اعمحـ واًمٌالي إيامٟم٤م صحٞمح٤م قمـ سمّمػمة، ٓ إيامٟم٤م ُمٌٜمٞم٤م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م أهؾ اًمٖمٚم٦ٌم، وم٢مٟمف إيامن وٕمٞمػ ضمدا، ٓ يٙم٤مد

 (-١66ـها، اٟمٔمر: شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من )ص 
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ٓ يٛمٙمـ أن يّمٓمٚمح٤م أو ٓ يٛمٙمـ أن  ,اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر,سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ؛ ٕن هذيـ اًمٗمري٘ملم 

ًمٞم٤م ُمتح٤مسملم،  ض قمدو، ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٗمري٘ملمسمد أن يٙمقٟم٤م قمدويـ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕم ٓ ؛يتح٤مسم٤م أو يتقا

 ُمتّم٤محللم ـمقل اًمقىم٧م!وُمتٕم٤ميِملم، و

اًمّمٚمح اعم١مىم٧م ىمد يٙمقن وضم٤م ت سمف اًمنميٕم٦م، ًمٙمـ اًمّمٚمح اعمًتديؿ قمغم ـمقل ُمتّم٤محللم 

ًمُمُمتٕم٤ميِملم  لم ُمتقاديـ ٓ يٛمٙمـ! ٓ يٛمٙمـ أصاًل سمٛم٘مت٣م هذا آٟم٘م٤ًمم وسمٛم٘مت٣م هذا تح٤مسملم ُمتقا

سمد أن يٙمقٟم٤م قمدويـ ُمتّم٤مرقملم  ال؛ ومسمف ٠مُمر! واهلل يريد ذًمؽ ويذًمؽ اعيامن وهذا اًمٙمٗمر، ٓ يٛمٙمـ

، ًمٙمـ ؿ،  ٌف اهلل أن ٟمٙمقن ٟمحـ ُمٕم٤مديـ لُم٘مّمقد هلل  ُمراد هلل  ُمتح٤مرسملم؛ هذا ُمٓمٚمقب هلل 

ر اهلل ومٝمٜم٤م اظمتٚمػ اًمٙمقن، ٓ  ٥م أهنؿ يٕم٤مدوٟمٜم٤م ـمًٌٕم٤م، سمؾ هذا ُمٙمروه هلل ُمٌٖمقض هلل ًمٙمٜمف واىمع سم٘مدَ 

يمقٟمٜم٤م ٟمٙمرهٝمؿ وٟمٕم٤مدهيؿ  ؛اًمٙمقٟمٞم٦م ُمع اعرادة اًمنمقمٞم٦م، ًمٙمـ ذم طم٘مٜم٤م ٟمحـ اعرادةاًمقضمقد اًمٙمق  أو 

إرادة ذقمٞم٦م اًمتل ُمٌٜم٤مه٤م قمغم وٟمح٤مراؿ، هذا يريده اهلل و ٌف اهلل يريده إرادة يمقٟمٞم٦م، وأوضمده، ويريده 

ػمة، وهذا هق ذط صالح إرض، وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٌنم ىم٤مل اهلل ثومٞمف ُمّم٤مًمح يم وٕن، ر سمفُمَ اعمح٦ٌم وأَ 

: سمٞمٜم٧م هذه أي٦م أن ُمـ   [25٧اًمٌ٘مرة: ] ژ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژ

ن اعم١مُمٜملم يدومع أن  ّمؾ اًمتداومع اًمذي سمف صالح إرض؛ ٕنف ًمقٓ أ وه٤م يريده اهلل  طمٙمٛم٦م اهلل 

 -اؿ اًمٙم٤مومريـ ويمٗمرهؿ وـمٖمٞم٤مهنؿ وفمٚمٛمٝمؿ؛ ًمٗمًدت إرض اهلل 

ع  ژ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژ يمثػم ُمـ اًمنم سم٤مخلػم، واٟمدوم٤مع ًمقٓ طمّمقل هذا اًمٍما

ع واًمتداومع ًمٗمًدت إرض- اذهوسم٤مجلٝم٤مد وسم٤مًم٘مت٤مل، و  احلرب واذا اًمٍما

ٞمٓمرة اًمٙمٗم٤مر قمغم إرض إذا ؾمٞمٓمر سمًٞمٓمرة اًمٙمٗم٤مر، وأقمٔمؿ وم٤ًمد هق ؾمشمٗمًد شمٗمًد إرض؟  يمٞمػ

اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٗمًؼ واًمٗمجقر  ؛اًمٗم٤ًمد اًمٕمٔمٞمؿومٞم٘مع  ,ٟمٕمقذ سم٤مهلل,اًمٙم٤مومر قمغم إرض ونٙمؿ ومٞمٝم٤م 

ؾمٞمٓمرة  قس،، وؾمٞمٓمرة اًمِمٞم٤مـملم، ودقمقة اًمِمٞمٓم٤من، وحم٤مب اًمِمٞمٓم٤من وأهقا  اًمٜمٗموُمٕم٤ميص اهلل 

 اًمٙمٗم٤مر قمغم إرض هق أقمٔمؿ وم٤ًمد ُم٤م ذم وم٤ًمد أيمؼم ُمـ هذا-

وديٜمف وًمرؾمٚمف، واعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، أن هذا اًمقٓ   ًمٜم٤م ُمـ هذا أن وٓ  اعم١مُمٜملم هلل  يتٌلم

ُمٓمٚمقب هلل، ُم٘مّمقد هلل، ُمراد هلل، اهلل ي٠مُمرٟم٤م سمف وأنف ٓ سمد ُمٜمف سمٛم٘مت٣م اعيامن واًمٙمٗمر، سمٛم٘مت٣م أنٜم٤م 

 قمٌٞمد هلل-

ًُم٤م   هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، اًمتقطمٞمد، اعيامن، اعؾمالم هلل وم٤مًمٕم٤ٌمدة ي٘متض ويًتٚمزم سمذاشمف اؾمتٚمزا

٤ًٌم ضمًدا سمٞمٜم٤ًم واىم ي٘متض أن يقازم  ,هذا ذم اعمٜمٓمؼ شاًمٚمزوم اًم٘مري٥م»أو  شاًمٚمزوم اًمٌلم  »ومٞمف  قا ُيًٛمُّ ,تْم٤م  ىمري
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وأن يؼمؤوا ويٕم٤مدوا اًمٙمٗمر واًمٙمٗم٤مر ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ اؿ،  اعم١مُمٜملم،ورؾمقًمف وديٜمف و اعم١مُمٜمقن اهلل 

واًمِمٞمٓم٤من وطمزسمف، وُمـ  اعمٕم٤ميص واًمٗمجقر واًمٕمّمٞم٤من واًمتٛمرد قمغم اهلل يٕمٜمل وُم٤م يٜمت٩م قمـ اًمٙمٗمر ُمـ 

 ىم٤مراؿ ويم٤من ُمٜمٝمؿ، ومٝمام ومري٘م٤من-

ًُم٤م سمّٞمٜم٤ًم  ويًتٚمزماعيامن ي٘متض هذا، واًمتقطمٞمد، و، اعؾمالم هلل و، اًمٕمٌقدي٦م هلل  يٕمٜمل اؾمتٚمزا

٤ًٌم أنف ٓ سمد أن يٙمقن اعم١مُمٜمقن أوًمٞم٤م  هلل  ، يؼمؤون  ُ ، وأن يٙمقٟمقا سُمرم ديٜمف وًمٚمٛم١مُمٜملموًمرؾمقًمف و ىمري

 واًمٙمٗمر واًمِمٞمٓم٤من وطمزسمف ويمؾ ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف- ريت٤ٌمقمدون ويتج٤مومقن، ويٕم٤مدون ويٌٖمْمقن اًمٙمّٗم٤مو

اعؾمالم واعيامن واًمتقطمٞمد وهق اًمٕمٌقدي٦م هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف هذا يمٚمف ٜم٘مقل: ومٟمٚمخّمٝم٤م  ٟمًتٓمٞمع

ًمقا اهلل ورؾمٚمف وديٜمف واعم ن ١مُمٜملم وأوًمٞم٤م ه اعم١مُمٜملم، وأن يٕم٤مدوا وأي٘متض ويًتٚمزم ُمـ اعم١مُمٜملم أن يقا

 هؿ اًمٙمٗم٤مر ويمٗمرهؿ- ذيـيؼمؤوا ويٕم٤مدوا أقمدا  اهلل اًم

، هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل أن اًمقٓ  واًمؼما  واعمقآة واعمٕم٤مداة هذه هل ُم٘مت٣م قم٤ٌمدة اهلل  ومٛمـ

 يٛمٙمـ أن يٜمٗمؽ ٦م، ٓئذم اعم ُمئ٦مُم٘مت٣م اًمتقطمٞمد، وُم٘مت٣م اعؾمالم، وُم٘مت٣م اعيامن، ي٘متْمٞمف ٓزٌم ًمف 

ذيؽ ًمف و ٥م اهلل ويٓمٞمٕمف  ٓيٕمٌد اهلل وطمده  اُمقطمدً  ٤مُم١مُمٜمً  ومٖمػم هٙمـ أن يٙمقن اعٟم٤ًمن ُمًٚماًم  ؛ٜمفقم

ًمٞمٝمؿ وي٘م٤مراؿ ويٕمٞمش ُمٕمٝمؿ طمٞم٤مة ُمر ٦م  وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م  ٥م اًمِمٞمٓم٤من و ٥م اًمٙمٗمر واًمٙمٗم٤مر أو يقا

ر؛وهق ُمٓمٛمئٜم٦م ًمٞمس قمٜمده ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمٝمؿ!! ٓ يٛمٙمـ هذا،  ُمٌٜم٤مه٤م قمغم أصاًل ٕن اًمٕمٌقدي٦م  همػم ُُمتّمق 

لاًمٕمٌقدي٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اعمح٦ٌم واًمذ :اعمح٦ٌم، ىم٤مل اًمٕمٚمام 
(1)

إٓ سمٛمجٛمقع  ومال يٙمقن اًمٕم٤مسمد قم٤مسمًدا هلل  ،

 وأن يذل ًمف، اًمذًم٦م هل اًمتل ُم٘متْم٤مه٤م اخلْمقع واخلِمقع وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمر اهلل  اعمح٦ٌم اًمٙم٤مُمٚم٦م هلل 

غم اعمح٦ٌم واًمذل، ومال يٙمقن اًمٕمٌد قمًٌدا إٓ اذا، وٓ يٛمٙمـ أن  ٥م واًمٓم٤مقم٦م ًمف، اًمٕمٌقدي٦م أصاًل ُمٌٜم٤مه٤م قم

 اهلل وأن  ٥م أقمدا ه هذا همػم هٙمـ-

وهق ذم اعمح٤مب اًمٕم٤مدي٦م سملم اًمٜم٤مس، ٓ يٛمٙمـ أن ن٥م ؿمخص ون٥م قمدوه! هذا ٓ يٛمٙمـ،  طمتك

 -ُمْم٤مد ًمف ُمـ يمؾ وضمفوٛمٕمٜم٤مه أن حم٦ٌم قمدو اًمذي هق قمدوه يٕمٜمل ُمٜم٤مىمض ومهمػم ُم٘مٌقل أصاًل، 

وديٜمف وأوًمٞم٤م ه وُمـ يٙمقن  وٟمح٥م رؾمٚمف شم٘متض ُمٜم٤م أن ٟمح٥م اهلل  ؿمؽ أن قمٌقديتٜم٤م هلل  وٓ

ًمق مل يقضمٌف قمٚمٞمٜم٤م، ًمٙم٤من وٟمٙمره وٟمٌٖمض، وٟمٕم٤مدي يمؾ ُمـ يٕم٤مديف، ًمق مل ي٘مؾ ًمٜم٤م اهلل هذا،  وأن، ذم صٗمف

سم٤مُٕمر سمٛمقآة ومٙمٞمػ وىمد ضم٤م ت اًمنميٕم٦م  ؛سمٛم٘مت٣م اعؾمالم واعيامن واًمتقطمٞمد واًمٕمٌقدي٦م ٤مهذا واضمًٌ 

                                      
- ش٤ٌمدة اح٠مُمقر ا٤م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمذل وُمٕمٜمك احل٥م، ومٝمل شمتْمٛمـ هم٤مي٦م اًمذل هلل سمٖم٤مي٦م اعمح٦ٌم ًمفاًمٕم»ىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  (٧)

 (-٧5١. 5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )
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 -,اهلل ؿم٤م إن ,اهلل ورؾمقًمف وأوًمٞم٤مئف، واًمٜمٝمل قمـ ُمقآة وُم٘م٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر واًمٙمقن ُمٕمٝمؿ يمام ؾمٜمذيمره 

واهلل رومٞمؼ  ٥م اًمرومؼ واهلل ودود  ، ٤مًٟم٤م وشمقوٞمًح٤م، رمح٦ًم ُمٜمف وًمٓمًٗم٤مسمٞم هذا زادٟم٤م اهلل  وُمع

قمٚمٞمٜم٤م زادٟم٤م سمٞم٤مًٟم٤م  وشمًٝمٞماًل ُمـ اهلل  ٤موختٗمٞمٗمً   [٧65اًمٌ٘مرة: ] ژ ﮽  ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ژيمريؿ 

ٟمٞم٦م وسملّم ًمٜم٤م رؾمقًمف  فوشمقوٞمًح٤م، وسملّم ًمٜم٤م ذم مي٤مشم نف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقازم اًمنميٗم٦م أ فذم أطم٤مديث اًم٘مرم

ورؾمقًمف وديٜمف وٟمٙمقن ُمع اعم١مُمٜملم أوًمٞم٤م  ٟمحٌٝمؿ، وٟمٙمقن ُمٕمٝمؿ وذم صٗمٝمؿ،  ٟمقازم اهلل ؛ اعم١مُمٜملم

 -ُمع اعم١مُمٜملم سمٕمْمٜم٤م أوًمٞم٤م  سمٕمض ٟمٙمقن، راؿ وٟمٕم٤مذهؿ وٟمٙمقن ُمع اعم١مُمٜملموٟم٘م٤م

وأن ٟمٌٖمض اًمٙم٤مومريـ وأن ٟمتؼمأ ُمٜمٝمؿ، وأن ٟمجتٜمٌٝمؿ وأن ٟم٤ٌمقمدهؿ وٓ ٟم٤ًميمٜمٝمؿ وٓ ٟمجتٛمع ُمٕمٝمؿ 

اًمٜمٌل  ف( ىم٤مًموٓ شمرا ى ٟم٤مرامه٤مذم ؾمٙمـ، وذم سمٚمد، )
(1)

ه٤م ُمـ سم ،ٕمدوا قمٜمٝمؿتاسم ، ٕمٞمد طمتك ٟم٤مرهؿ ٓ شمرا

ؿ سمٞمٜمٝمؿ وٓ خت٤مًمٓمٝمؿ ُمٕمٝمؿ ذم أرض وٓ شم٘مِ  ـشمٙمُ  قمٜمٝمؿ واضمتٜمٌٝمؿ وٓ وٓ يرون ٟم٤مرك، سم٤مقمدهؿ ودم٤مَف 

 وٓ وٓ---

لؿ،  ٤ما ُمٜمٝمؿ، وُمٕم٤مداة لؿ وسمٖمًْم  ً ًمٚمٙمٗم٤مر، وسمرا ة ُمـ اًمٙمٗم٤مر وشمؼم هذا ُم٤ٌمقمدة ًمٚمٙمٗم٤مر، وجم٤مٟم٦ٌم يمؾ

سمّٖمْمٜم٤م اهلل ومٞمٝمؿ وىم٤مل أبٖمْمقهؿ يمٞمػ نٌقهنؿ ه١مٓ ؟! شمٌٖمْمقهنؿ ٕهنؿ أقمدا  اهلل يمٗمروا سم٤مهلل ويمٗمروا 

 ه١مٓ  أقمداؤيمؿ- --قمّمقا اهلل ومتردوا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل سمرؾمؾ اهلل و

أنف ٓ سمد ًمٜم٤م أن ٟمقازم اعم١مُمٜملم، وٟمقازم سمٕمْمٜم٤م سمٕمض، وٓ  ؛اًم٘مرمن وذم اًمًٜم٦م سمٞم٤مًٟم٤م قمٔمٞماًم  ًمٜم٤م هذا ذم سملم

 -سمد ًمٜم٤م أن ٟمتؼمأ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، وأن ٟمٕم٤مدهيؿ وأن ٟمٌٖمْمٝمؿ وٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ وٟمج٤مهدهؿ وٟمح٤مراؿ ذم ذات اهلل 

أن  ,إن ؿم٤م  اهلل,ضمًدا ُمـ أطمًـ ُم٤م يٙمقن اًمٌٞم٤من، وهٙمـ ٟمتٚمقا  قمٔمٞماًم  ٤مسمٞم٤مٟمً  من ُُمٌلمٌ ذم اًم٘مر هذا

 ًمٙمـ اعم٘م٤مم يٓمقل سمذيمره٤م وذطمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م، ومٜمٙمتٗمل سمٌٕمض إُمثٚم٦م- اًم٤ٌمب، سمٕمض أي٤مت ذم هذا

روا سم٤مهلل أجًْم٤م سمّٖمْمٜم٤م ومٞمٝمؿ وسملم ًمٜم٤م أنف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌٖمْمٝمؿ ذم مي٤مت يمثػمة ضمًدا؛ ٕهنؿ يمٗم  اهلل

 ومٝمذا ُمٌلم ذم اًم٘مرمن أطمًـ شمٌٞملم- ومتردوا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل 

 ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :يمثػمة ومٞمٝم٤م اًمتٌٖمٞمض ًمٚمٙمٗم٤مر مي٤مت

 ﮼ ﮻ ژ :يمٚمٝم٤م شمٌٖمٞمض ذم اًمٙمٗم٤مر ههذ  [٧٧2مل قمٛمران: ]ژ  ﮲ ۓ    ۓ ے ے ھ ھ ھ

            ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 وهمػمه٤م-  [اًمتقسم٦م] ژ                       

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -2465ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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ومٞمٝم٤م قمـ ُمقآة اًمٙم٤مومريـ واخت٤مذهؿ  اًم٘مرمن مي٤مت يمثػمة شم٠مُمر سمٛمقآة اعم١مُمٜملم ويٜمٝم٤مٟم٤م اهلل  ومٗمل

 ٻ ٱ ژ: ٛمٝم٤م وضمز  يمٌػم ُمٜمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمبُمٕمٔمُيٕمتؼم ذم ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م اًمتل  أوًمٞم٤م  ىم٤مل اهلل 

 ٹ ٹ ٹ ٿٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ ڀ ڀ  ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ             ڤ ڤ ٹ

ومٙمٞمػ نٌقهنؿ! هذا اعمٕمٜمك نريض قمغم سمٖمْمٝمؿ وُمٕم٤مداهتؿ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ     ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

      ک ک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ     ڌ ژ﴾ جيدويمؿ ذم أي ُمٙم٤من  ڎ     ڌ ﴿

 هؿ  ٌقن يمٗمريمؿ ويقدون أنٙمؿ شمٙمٗمروا سم٤مهلل-  ژ گ ک

 ۓ ۓ   ے       ے ھ ھ ھ ھ         ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ژضب ًمٜم٤م ُمثاًل سم٢مسمراهٞمؿ ىم٤مل:  صمؿ

ح سمذيمر اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤م  ﴿َوسَمَدا﴾ س   ژ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻   ﮺ ﮹     ﮸    ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

ومتزول اًمٕمداوة  ؛﴾ إٓ أن شم١مُمٜمقا سم٤مهلل وطمده وم٘مط ﯁﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼﮻    ﮺ فمٝمر ﴿

 -﴾﯁ ﯀  ﮾﮿  واًمٌٖمْم٤م ، أُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ٓ ﴿

اذا وذم ؾمقرة مل قمٛمران وذم ؾمقرة اح٤مئدة وذم  ُمكم ٌ وم٤مًم٘مرمن  ،مت٤مم اًمقوقح واوح٦م ضمًدا ومٝمذه

 ؾمقرة إنٕم٤مم واًمٌ٘مرة، وذم يمثػم ُمـ ؾمقر اًم٘مرمن هذا ُمقوح ضمًدا، وُمٌلم أطمًـ سمٞم٤من-

 ٟمٚمخص هذا اًمٙمالم: إذن،

ذا يمام ذيمرٟم٤م، شم٘متض يٕمٜمل ُمع أن اًمٕمٌقدي٦م واعؾمالم واعيامن واًمتقطمٞمد شم٘متض ه,ذًمؽ  وُمع

سم٠مووح سمٞم٤من  ًمٜم٤م ذم يمت٤مسمف وذم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  وم٘مد سملم اهلل  ,ُمقآة اعم١مُمٜملم وُمٕم٤مداة اًمٙم٤مومريـ وسمٖمْمٝمؿ

 -واًمٜمٝمل قمـ ُمقآة اًمٙم٤مومريـاعم١مُمٜملم، وأسطمف، وضمقب ُمقآة 

سمٕمض أي٤مت اًمتل ضم٤م ت ذم اًم٘مرمن، أهؿ أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م  ,إن ؿم٤م  اهلل,ٟمذيمر أن  وٟمحـ

تِمديد ذم ُمقآة اًمٙم٤مومريـ، شمِمديد ذم اًمٜمٝمل، واًمتِمديد ذم طمٙمؿ ُمـ يقازم اًمٙم٤مومريـ، ٟمذيمر أهؿ اًم

 أي٤مت-

 ُمثؾ هذه أي٤مت يمثػم ذم اًم٘مرمن-وذيمرٟم٤م مي٤مت ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م،  ٟمحـ

ؾم٠مذيمر أهؿ صمالث مي٤مت ذم ؾمقر خمتٚمٗم٦م، واطمدة ذم ؾمقرة مل قمٛمران، اصمٜمتلم ذم ؾمقرة اح٤مئدة،  أن

 مي٤مت ذم طمٙمؿ ُمقآة اًمٙم٤مومريـ- هذه أهؿ صمالث

اًم٘مرمن هنك قمـ ُمقآة اًمٙم٤مومريـ وأُمر سمٛمقآة اعم١مُمٜملم، وؿمدد ذم ُمقآة اًمٙم٤مومريـ أهن٤م أن ىمٚمٜم٤م  ٟمحـ

ذم  إصمؿ وُمٕمّمٞم٦م، سمؾ سح ذم سمٕمض أي٤مت سم٠مهن٤م أؿمد ُمـ ذًمؽ يمام ؾمٜمراه ذم هذه أي٤مت، وم٘م٤مل اهلل 
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 وئ    ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې  ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ :ؾمقرة مل قمٛمران

 ٹ   ٹ ژ :إظمرى أي٦مذم و ،[مل قمٛمران] ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ  ۇئ وئ

 -[مل قمٛمران] ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

د سمف ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ : ﴿ىمقًمف ﴾ هذا صقرشمف صقرة اخلؼم، وًمٙمـ اعمرا

د سمف إُمر، وهق هنل ﴿  ٞم٦م-هٜم٤م ٟم٤مه ﴾ٓ﴿هنٌل ُم٤ٌمذًة، وما هقٟم٤مومٞم٦م، ًمٙمـ  ﴾ ٓ ۋ ٴۇ ۈ اعٟمِم٤م ، اعمرا

﴾ هذا هنل ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ ؛أهي٤م اعم١مُمٜمقن، ٓ شمتخذوا، هذا ُمٕمٜم٤مه٤م

ًمٚمٛم١مُمٜملم أن يتخذوا اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م  ُمـ دون اعم١مُمٜملم، هذه شمٙمٛمٞمؾ وشمقوٞمح، إٟمام شمتخذ اعم١مُمٜملم أوًمٞم٤م  

 وٓ شمتخذوا اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م - وم٘مط،

ذم  يًتٕمٛمؾ ﴾ هذا اًمتٕمٌػمەئ ائ ائ ى ى ﴾ واًمذي يٗمٕمؾ ﴿ې ې  ې ذًمؽ ىم٤مل: ﴿ سمٕمد

: ُمـ ومٕمؾ يمذا ومٚمٞمس ُمٜمل، ,ُمثاًل ,ًمٚمؼما ة ُمـ اًمٌم ، أو اًمؼما ة ُمـ اًمِمخص، ومٞم٘مقل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ذم ُمقاوع، يم٘مقًمف:  وورد ُمثٚمف وٟمٔم٤مئره ذم يمالم اًمٜمٌل  ،ذم ر  ُمٜملومٚم٧ًم ُمٜمف، ومٚمٞمس ُمٜم٤م، ومٚمٞمس 

(ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م)
(1)

 أن٤م سمري  ُمـ يمذا- ،

سمري  ُمٜمف، ًمٞمس ُمـ اهلل ذم ر  وٓ ي٘مرب اهلل، وٓ يٙمقن ﴾ يٕمٜمل وم٢من اهلل ەئ ائ ائ ى ى ﴿

إٓ طم٤مل اًمت٘مٞم٦م، إٓ أي ﴾ ۇئۆئ  ۇئ وئ وئ    ەئ ٘م٤مل: ﴿ومسمٕمد ذًمؽ  كاؾمتثٜمصمؿ ُمٜمتٛمًٞم٤م إمم اهلل هذا ُمٕمٜم٤مه، 

ٙمؿ ٓ شمٕم٤مدوهنؿ، أن ,ذم اًمٔم٤مهر,ُمْمٓمٝمديـ ُمٖمٚمقسملم ُمٜمٝمؿ ومتت٘مقا ُمٜمٝمؿ شم٘م٤مة ومتٔمٝمروا لؿ  شمٙمقٟمقا أن 

ه وطم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م ُمًتثٜم٤مة وم٘مط، أُم٤م همػمه طم٤مًم، إرادة أن شمت٘مقهؿ اًمٜمٝمل  :ال، هذا هق احلٙمؿ إصكموم٦م اعيمرا

طم٦م أيمثر ُمـ همػمه٤م ذم يمثػمإن قمـ اخت٤مذ اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م ، صمؿ  ُمـ أي٤مت أن ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ  أي٦م ومٞمٝم٤م سا

 ﴾-ەئ ائ ائ ى ى ويتخذ اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م  ُمـ دون اعم١مُمٜملم وم٘مد سمِرئ اهلل ُمٜمف ﴿

 ﴾ ُمٕمٜم٤مه٤م أنف ظمرج ُمـ ديـ اهلل أصاًل ەئ ائ ائ ى ى هؾ هل اًمٙمٗمر؟ ﴿؛ ًمؼما ةُمٕمٜمك هذه ا ُم٤م

ده، وًمٙمـ؛ ومأو ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٗمًق. واًمٕمّمٞم٤من، حمتٛمؾ أي أنف يَمَٗمر، ُمـ أىمقى  هذه أي٦م ٤مهلل أقمٚمؿ سمٛمرا

أي٦م  ه، هذ,اهلل ٤م إن ؿم,أي٤مت اعمحتٛمٚم٦م قمغم يمٗمر اعمقازم ًمٚمٙم٤مومريـ، وؾمٜمزيد هذا اعمٕمٜمك إيْم٤مطًم٤م 

 ومٞمٝم٤م أنف سمري  هـ يقازم اًمٙم٤مومريـ- ذم ؾمقرة مل قمٛمران اًمتل سملم اهلل  إومم

 ڀٺ ڀ  ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ؾمقرة اح٤مئدة ىم٤مل اهلل  أي٦م

                                      
 ( سمٚمٗمظ: )ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ همش(، وصححف إًم٤ٌم -2226ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (٧)
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يٜم٤مدهيؿ اعم١مُمٜملم، ذم هذه أي٦م خي٤مـم٥م اهلل  [اح٤مئدة] ژ ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

أن  ؿأهن٤ميم، يٕمٜمل هذه ٟم٤مهٞم٦م ﴾ ٻ ﴿﴾ هنل،  پڀ پ پ پ ٻ ﴿ :٤مؾمٛمٕمقا هذا اًمٙمالموموخي٤مـمٌٝمؿ 

، هذشمتخذ د ا٤م  هوهؿ أوًمٞم٤م ، ٓ شمٗمٕمٚمقا وٚم٦م شمِمٌف اجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م يم٠منف اقمؽماض، واجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م يرا

 سمٞم٤من ُمٕمٜمك ىمٌؾ مت٤مم اًمٖمرض اعم٤ًم. ًمف اًمٙمالم-

ٕمض، هؿ واحل٤مل، اًمِم٠من أهنؿ هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤م  سمأي ﴾  ڀٺ ڀ  ڀ : ﴿وم٘م٤مل

ًمقن سمٕمْمٝمؿ ﴾ وُمـ يٗمٕمؾ هذا اًمذي  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ صمؿ ىم٤مل: ﴿ ،وم٠منتؿ ٓ شمتخذوهؿ أوًمٞم٤م  ؛يقا

ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٙمؿ وم٘م٤مل  ؛نهنٞمٜم٤مه قمٜمف ويتخذهؿ أوًمٞم٤م  ويتقلؿ ُمٜمٙمؿ أنتؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن اعمخ٤مـمٌق

٦م هذه أسح مي --﴾ٿ ٿ هذه ذـمٞم٦م وهذا هق ضمقاب اًمنمط وضمزاؤه ﴿ ﴾َُمـ﴿أنف ُمٜمٝمؿ، ضمزاؤه 

حمًقب ؛ ُمثٚمٝمؿوأنف ُمٜمٝمؿ، ؛ وؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر ُمثٚمٝمؿ ,اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هٜم٤م,ذم يمٗمر اًمذي يقازم اًمٙمٗم٤مر 

ٞمؾ ومٞمف وقمٞمد وومٞمف هتديد، يٕمٜمل أنٙمؿ ي﴾ هذا شمذڤ    ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ُمٜمٝمؿ ويم٤مومر ُمثٚمٝمؿ، صمؿ ىم٤مل: ﴿

ومٞمٝم٤م هتديد  هلم، ومٝمذهلل ٓ هيدي اًم٘مقم اًمٔم٤معماهلل ٓ هيديٙمؿ وم٢من ا نإْذ فمٚمٛمتؿ ويمٜمتؿ فم٤معملم وم٤مقمٚمٛمقا أ

 ؿمديد ووقمٞمد سمٕمد هذا اًمٜمٝمل وسمٕمد سمٞم٤من احلٙمؿ-

: وم٢مٟمف ُمٜمٝمؿ ذم ﴾ سح سمٕمض اًمٕمٚمام  سم٠منف ُمٜمٝمؿ يٕمٜمل: يم٤مومر ُمثٚمٝمؿ، وقمٚمام  ٿ ٿ ﴿ مظمريـ ىم٤مًمقا

إسح وإووح واًمذي ُيٗمٝمؿ واعمت٤ٌمدر واًمذي هق أْخَٞمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٙمالم اًمٕمريب أنف ُمٜمٝمؿ  ًمٙمـ، اعصمؿ

 أنف يم٤مومر ُمثٚمٝمؿ واهلل أقمٚمؿ، هذا أرضمح- أي يٕمٜمل ذم اًمٙمٗمر،

وأي٦م إظمرى سمٕمده٤م ذم ؾمقرة اح٤مئدة يمذًمؽ سمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ ذم  ،اًمث٤مًمث٦م أجًْم٤م ذم ؾمقرة اح٤مئدة أي٦م

 [6٧اح٤مئدة: ] ژہ  ہ ۀ      ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژ: اًمؽمشمٞم٥م وهل ىمقًمف 

 ڤ     ڤ ٹ ژ: اعمقآة ىم٤مل اهلل اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ـمقيٚم٦م، يمٚمٝم٤م ذم  ي٤متىمٌٚمٝم٤م، ىمٌؾ هذه أي٦م ٟمتٚمقا أ

 چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ٓ يٜمٝمك يٕمٜمل اًمٞمٝمقد، يم٤مٟمقا  [اح٤مئدة] ژ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ

 گ  گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ  ژ ڈڈژقمـ اعمٜمٙمر  ٤مسمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم 

ًمقن  ٝمؿيذُم اًمٞمٝمقد، اهلل  ژڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ويٜمٕمك قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يقا

 گ  گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ژ ، يتؼمؤون ُمٜمٝمؿاًمٙم٤مومريـ وٓ

  ہ ۀ      ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 -ژ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ



 
1746 

 

 

ذم هذه  ضمز  ُمـ مي٦م وهذا ُمقوٕمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م ذم مي٤مت هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م، ومٞم٘مقل اهلل  ذهه

 :قمـ اًمٞمٝمقد . أي٤متاًمٙمالم يمٚمف ذم ؾمٞم٤مو ،أي٦م قمـ اًمذيـ يتخذون اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م  ُمـ اًمٞمٝمقد

يتحدث قمـ اًمٞمٝمقد ويٜمٕمك قمٚمٞمٝمؿ ويذُمٝمؿ سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يتٜم٤مهقن قمـ ُمٜمٙمر ومٕمٚمقه، وأن   ٤مهللوم

 ۀ      ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يتقًمقن اًمذيـ يمٗمروا، صمؿ ىم٤مل: ﴿ ا يمثػمً 

ٚمق يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٜمٌل وُم٤م أنزل إًمٞمف ُم٤م اختذوا وم﴾  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ

هذه طمرف ذٍط،  ﴾ًمق﴿رؾمقًمف واًمٜمٌل وُم٤م أنزل إًمٞمف ٕن ًمٞم٤م ، ُمٕمٜم٤مه٤م أهنؿ مل ي١مُمٜمقا سم٤مهلل واًمٙم٤مومريـ أو

وم٤مُمتٜمع إيامهنؿ سم٤مهلل واًمٜمٌل وُم٤م أنزل إًمٞمف،  ؛طمرف ذط يٗمٞمد اُمتٜم٤مع ٕضمؾ اُمتٜم٤مع ﴾ًمق﴿ذم اًمٜمحق ي٘مقًمقن 

هلل واًمٜمٌل وُم٤م أنزل إًمٞمف، هٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمت٠مويؾ ـمًٌٕم٤م؛ ٕن هذا ُمٜمٗمل ومٞمٙمقن اًمت٘مدير وًمق يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سم٤م

ل سم٤مًمٜمٗمل- ل سم٤مًمٕمدم وُي١مو   وم٤مُمتٜمع إيامهنؿ ُٓمتٜم٤مع قمدم اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤م ، ٕن هذا ُمٜمٗمل، ومال سمد أن ُي١مو 

، ٗم٤مر أوًمٞم٤م اخت٤مذهؿ اًمٙمقمدم إيامهنؿ سم٤مهلل واًمٜمٌل وُم٤م أنزل إًمٞمف ُٓمتٜم٤مع وًمٕمدم هذا اًمٌم  وهق  وم٤مُمتٜمع

طمرف اُمتٜم٤مع  ؛هل هٙمذا ذم أصؾ اًمٕمرسمٞم٦م ﴾ًمق﴿قوع اًمٜمٗمل وإٓ ٝم٤م؛ ٕن هذا ذم ُمسمد ُمـ شم٠مويؾ ومٞم الوم

ُٓمتٜم٤مع، شم٘مقل: ًمق ضمئتٜمل أيمرُمتؽ، وم٤مُمتٜمع إيمراُمل ُٓمتٜم٤مع جمٞمئؽ، ًمٙمـ ًمقضمقد طمرف اًمٜمٗمل هذا ومال سمد 

ل وٚمتف-  أن شُم١مو 

، أن اعمٕمٜمك أهنؿ ًمق يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٜمٌل ُم٤م يم٤مٟمقا يتخذون اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م  :اعم٘مّمقدو اعمٝمؿ

 ومدل قمغم أهنؿ ح٤م اختذوا اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م  ُم٤م يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم-

لم ُمٜمٗمل ئأطمد اجلز ومٝمٜم٤م؛ ٜم٤مع، يٛمتٜمع ضمقاا٤م ُٓمتٜم٤مع ذـمٝم٤ميًٛمقهن٤م طمرف اُمتٜم٤مع ُٓمت ههذ ﴾ًمق﴿

ُذوُهْؿ﴾ ومال سمد ُمـ شم٘مديره سم٤مًمٜمٗمل أو اًمٕمدم ومٞمٙمقن اًمت٘مدير: اُمتٜمع إيامهنؿ سم٤مهلل واًمٜمٌل وُم٤م أنزل  َ ﴿َُم٤م اخت 

 -أوًمٞم٤م ُمتٜم٤مع قمدم اخت٤مذهؿ إًمٞمف ٓ

 اًمٕمدم هق ٟمٗمل اًمٜمٗمل، ومٝمق إصم٤ٌمت، وهق اخت٤مذهؿ اًمٙمٗم٤مر أوًمٞم٤م - اُمتٜم٤مع

أن اهلل سمري  ُمٜمف وأنف ٓ  :أسح وأووح صمالث مي٤مت ذم اًم٘مرمن ذم طمٙمؿ اًمذي يقازم اًمٙمٗم٤مر ومٝمذه

 ي١مُمـ وأنف ُمٜمٝمؿ-

، درضم٤مت اًمٙمٗم٤مر ُمقآةًُم٤م أن اًمٕمٚمام  اؾمتٜمٌٓمقا ُمـ هذه أي٤مت وُمـ مي٤مت اًم٘مرمن قمٛمق؛ وم٢من ولذا

سح  اهلل  ٕن؛ أقماله٤م اًمٙمٗمر ونتٝم٤م درضم٤مت ذم اًمٗمًق. واًمٕمّمٞم٤من، درضم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل 

 ذم ُمقوع أنف سمري  ُمـ اًمذي يقازم اًمٙمٗم٤مر، وسح ذم ُمقوع أن اًمذي يقازم اًمٙمٗم٤مر أنف ُمٜمٝمؿ-

ٞمٝم٤م درضم٦م شمٙمقن اذه اعمٜمزًم٦م وم وم٠مظمذوا ُمـ هذا أن ُمقآة اًمٙمٗم٤مر ؛ذم ُمقوع أنف ٓ ي١مُمـ وسح
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، وهذه اًمدرضم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن إٓ أقمغم اًمدرضم٤مت ولذا ىم٤مًمقا أن أقمغم درضم٤مت اعمقآة ًمٚمٙمٗم٤مر يُمٗمًرا 

اًمتل ن٧م شمٚمؽ  ضم٤متيمٗمر وهل اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمقاوح٦م ضمًدا وهل اًمتل ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م أن، أُم٤م اًمدر

 ة وسمٕمْمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م صٖمػمة-اًمدرضم٦م ومتٙمقن ُمٕمّمٞم٦م، وخيتٚمػ سمٕمْمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م يمٌػم

 يٛمٙمـ أن ٟمتّمقره٤م ُمـ ُمراشم٥م ُمقآة اًمٙمٗم٤مر؟ُمتّمقرة، هل أقمغم ُمرشم٦ٌم ودرضم٦م  ُم٤م

ًمٞمٝمؿ,غم درضم٦م ُمـ درضم٤مت ُمقآة اًمٙمٗم٤مر اًمٕمٚمام : أقم ىم٤مل هل أن ي٘م٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ  ,أن اعمًٚمؿ يقا

٘مت٤مل وذم ُمٔم٤مهرة اًمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم ذم احلرب وذم اًم ؛اعمٔم٤مهرة: ٛملم، وؾمٛمقا هذه اًمدرضم٦ماعمًٚم

ع- ع وقمراك يٙمقن هق ذم صػ اًمٙمٗم٤مر يٕم٤موهنؿ  يٕمٜمل -اًمٍما قمٜمدُم٤م شمٙمقن هٜم٤مك طمرب وىمت٤مل وسا

 وي٤ًمقمدهؿ وي٘م٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ اعمًٚمٛملم، هذه أقمغم اًمدرضم٤مت، هذه اًمدرضم٦م يمٗمر-

يٙمقن ُمع اًمٙمٗم٤مر ذم صٗمٝمؿ وذم ضم٤مٟمٌٝمؿ وذم طمدهؿ وذم ٟم٤مطمٞمتٝمؿ وُمٕمٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم،  اًمذي

يٕم٤موهنؿ ويٛمدهؿ وئم٤مهرهؿ هذه أقمغم اًمدرضم٤مت وأووحٝم٤م، أووح درضم٤مت  ٤مرب اعمًٚمٛملم ُمٕمٝمؿ و

 ذااًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م أن اهلل سمري  ُمٜمٝمؿ، وأنف ُمٜمٝمؿ وأنف ٓ ي١مُمـ، هذا همػم ُم١مُمـ أبًدا، ه هاعمقآة هذ

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م,ٟم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض اعؾمالم 

 ؾ اًمٙمٗمر ًمٙمـ هذا اًمذي ٟمجزم أنف يمٗمر-ذًمؽ ُمراشم٥م سمٕمْمٝم٤م ىمد يٙمقن  تٛم ودون

ًٓ ومظمًرا وفم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده  واهلل أقمٚمؿ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أو

 ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم-
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٤مب  ج اًم٘م٤مصدـي»ىمرا ة ذم يمت  ؛ ومّمؾ: اًمٕمزًم٦م وآظمتالطشخمتٍم ُمٜمٝم٤م

 

 شج انمبصسٌٍخمزصز ينيب»لزاءح يف كزبة 

 

سمِمااااٙمؾ همااااػم ,سمٕمااااض اعمج٤مهااااديـ ره٤م: اٟمِماااا ،رون دىمٞم٘ماااا٦ماؾماااات٦م وقمِماااا ُماااادهت٤محماااا٤مضة صااااقشمٞم٦م: ]

، ٧615ُمٓمٚماااااع قمااااا٤مم ت ذم ِماااااارٟمُ  ،شُم١مؾمًااااا٦م اًمتح٤ميااااا٤م ًمإلقماااااالم» (1)وىمااااا٤مم سمتٗمريٖمٝمااااا٤م ،,رؾماااااٛمل

 [شلمىمقؾما»، وىماد ُمٞمزٟما٤م يمالُماف سمتٖمٛمٞم٘ماف سمالم شاعم٘مادد»واًمدرس قمٌا٤مرٌة قماـ ؿماارح ٟميصا ًمٙماالم 

 

 
 

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه:

ٓسمـ اجلقزي هق  شُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ»أصؾ اًمٙمت٤مب: ، وشخمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ»يمت٤مب هذا هق 

ويمت٤مب اسمـ ىمداُم٦م هذا هق اظمتّم٤مر ًمٙمت٤مب اسمـ ، فوهذسم ًمٚمٖمزازم شإطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ» طمٞم٨م اظمتٍم سمف

شاعمٖمٜمل»قم٤مئٚم٦م اًمِمٞمخ اعُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اسمـ ىمداُم٦م ص٤مطم٥م ـ ىمداُم٦م ُمـ ضم٤مًمقزي، واسم
(2)

  -، واهلل أقمٚمؿ

                                      
ٝم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ذم دورة ذقمٞم٦م؛ وم٘مد اىمت٣م ذًمؽ شمٖمٞمػَم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُمٞم٦م واؾمتٌدال٤م سمام أن هذه اعمح٤مضة همػم رؾمٛمٞم٦م وهل ُمقضم (٧)

 -سم٠مظمرى ومّمٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمًٞم٤م.؛ ُمع ُمراقم٤مة أصؾ اًمٗمٙمرة اًمتل يريده٤م اًمِمٞمخ 

، ويمذًمؽ ًمٕمدم ، وذًمؽ ًمٕمدم ؿمٝمرشمف إٓ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ومٚمؿ يذيمره اعمت٘مدُمقن ذم يمتٌٝمؿشخمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ»اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم ُم١مًمػ  (2)

 قمغم خمٓمقـم٦م اًمٙمت٤مب؛ وم٤مظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم ٟمًٌتف قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: شاسمـ ىمداُم٦م»سمٞم٤من ُمـ 

ُمقومؼ اًمديـ شمرو٦م وهذا همٚمط ٕن ، ص٤مطم٥م اعمٖمٜمل (42١)ت  سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهللٟمًٌف إمم ُمـ  ومٛمٜمٝمؿ ,٧

 ش٘م٤مصديـ ذم ومْمؾ اخلٚمٗم٤م  اًمراؿمديـُمٜمٝم٤مج اًم»سمؾ ًمف يمت٤مب اؾمٛمف  ،اذا آؾمؿُمٕمرووم٦م، ومل ُينم أطمد ُمـ ُمؽموٞمف إمم أن ًمف يمت٤مسم٤م 

 -خم٤مًمػ مت٤مُم٤م ًمالؾمؿ اعمٙمتقب قمغم اعمخٓمقـم٦م شُمقومؼ اًمديـ»٤مؾمؿ وم وأجْم٤موهق ُمٓمٌقع ُمقوققمف ُمٓم٤مسمؼ ًمٕمٜمقاٟمف، 

 ُمقضمقدة، ، وهذا اًمرضمؾ همػم ُمٕمروف وشمروتف همػمأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مددوُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمًٌف إمم  ,2

 وُمـ ذيمر أن هذا اؾمٛمف وم٘مد ظمٚمط سمٞمٜمف وسملم همػمه؛ ومتٙمقن هذه اًمٜم٦ًٌم ظم٤مـمئ٦م أجْم٤م-

احلٜمٌكم  سمـ أيب قمٛمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مددؿمٞمخ اعؾمالم ؿمٛمس اًمديـ ااًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ  قٟمجؿ اًمديـ أبأن ُم١مًمٗمف:  ,1

 حٛمد دمه٤من، وهمػمه، واهلل أقمٚمؿ-(،  وهذا هق اًمّمحٞمح، اًمذي أيمده اعمح٘م٘مقن لذا اًمٙمت٤مب يمٛم462)ت 
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ئده٤م وومْمٚمٝم٤م،  شاًمٕمزًم٦م»ويتٙمٚمؿ اعم١مًمػ أن ذم سم٤مب  شمٙمٚمؿ ذم ُمٓمٚمع اًم٤ٌمب قمغم وؾمٌؼ وىمد وومقا

ذم اًمٕمزًم٦م واخلُٚمٓم٦م، ُمـ  ,ي٘مّمد اًمٕمٚمام ,أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م إؿم٤مرات ظمٗمٞمٗم٦م، ُمذاه٥م اًمٜم٤مس وُمذاه٥م اًمٜم٤مس، 

ؾ هذه، وأؿم٤مر إمم أن اًمّمقاب ومٞمٝم٤م اًمتٗمّمٞمؾ اظمت٤مر ؾ هذه وُمـ ومْم   ،هذه وُمـ اظمت٤مر هذه، يٕمٜمل ُمـ ومْم 

 وأن هذا خيتٚمػ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص، وسم٤مظمتالف إزُم٤من، وسم٤مظمتالف إطمقال-

ئد إو٤مًمٞم٦مصمؿ  وٟمتٙمٚمؿ أن قمـ ذم  ؛ـمقيٌؾ  يمالمٌ ُمٜمٝم٤م يمؾ واطمدة ، ون٧م ذيمر أن ًمٚمٕمزًم٦م ؾم٧م ومقا

 اًم٤ًمدؾم٦م:اًمٗم٤مئدة 

٤من ُمـ ُمِم٤مهدة اًمث٘مال  ص ومٞمٝم٤م اعٟمًخيٚمُ  اًمٕمزًم٦مأن يٕمٜمل : شاخلالص ُمـ ُمِم٤مهدة اًمث٘مال  واحلٛم٘مك»

اًمث٘مال : وع صم٘مٞمؾ، هق اعٟم٤ًمن اًمذي يث٘مؾ قمغم همػمه سم٤معيذا  وسم٤مًمٗمْمقل، وسمٙم٤مُمؾ ، وواحلٛم٘مك

 ُمٕمروف هذا آؾمتٕمامل، طمتك اًمٞمقم قمٜمدٟم٤م ُمٕمروف، ي٘مقلواعمٜمٖمّم٤مت واعمٙمدرات، يًٛمقهؿ صم٘مال ، 

 ًمؽ: واطمد صم٘مٞمؾ-

 يت٠مذى ُمٜمٝمؿ وي٘م٤مد أظمالىمٝمؿ، ويٕم٤م  ُمٜمٝم٤م-: شوُُم٘م٤مؾم٤مة أظمالىمٝمؿ»

ذم اًمٕمزًم٦م وومٞمٙمقن ذًمؽ ذريٕم٦ًم ٓهمتٞم٤ماؿ، : شوإذا شم٠مذى اعٟم٤ًمن سم٤مًمث٘مال ، مل يٚم٨ٌم أن يٖمت٤ماؿ»

 اعم٘مّمقد-هق هذا  --اخلالص ُمـ هذا يمٚمف

اًمرد قمٚمٞمٝمؿ يٕمٜمل إمم ُمٙم٤موم٠مهتؿ؛  ف يِزلُّ وإذا ىمدطمقا ومٞمف وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن: شوم٢من مذوه سم٤مًم٘مدح ومٞمف يم٤موم٠مهؿ»

 -أجًْم٤م سمٛمثؾ ُم٤م مذوه سمف وٟمحق هذا، ومٞم٘مع ذم ُمذُم٦م

: اخلالص ُمـ اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦مومٝمذه هل  شوم٤مٟمجر  إُمر إمم وم٤ًمد اًمديـ، وذم اًمٕمزًم٦م ؾمالُم٦ٌم ُمـ ذًمؽ»

إمم و٠مهتؿ، خم٤مًمٓم٦م اًمث٘مال  واحلٛم٘مك، واًمٜم٤مس اًمذيـ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ؛ ومٞمًٚمؿ ُمـ أن ُيًتجر إمم ُمٙم٤موم

تٝمؿ؛ ومٞمْمٞمؼ صدره ورسمام يٗمًد ىمٚمٌف، أذيإمم ُُم٘م٤مؾم٤مة أظمالىمٝمؿ، واًمٌ٘م٤م  ن٧م وـم٠مة صم٘مٚمٝمؿ وواهمتٞم٤ماؿ، 

 ذم اًمٕمزًم٦م ؾمالُم٦م ُمـ هذا يمٚمف، هذا ُمٕمٜمك هذه اًمٗم٤مئدة-و

ئد أجًْم٤م ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ احلؼ و، اًمتل ذيمره٤م ىمٌؾة؛ يمٝمذه اخلٛمس يمثػم اًمٕمزًم٦م ٓ ؿمؽ أن ومٞمٝم٤م ومقا

 اعمالطمٔم٤مت واًمت٘مٞمٞمدات؛ شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم طمٞمٜمٝم٤م ذم اًمدروس اًم٤ًمسم٘م٦م-واًمّمقاب، ُمع سمٕمض 

وٓ  ،: اقمٚمؿ أن ُمـ اعم٘م٤مصد اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٖمػمومّمٌؾ ذم موم٤مت اًمٕمزًم٦م»

 ش ّمؾ ذًمؽ إٓ سم٤معمخ٤مًمٓم٦م

، وٟمٔم ر هٜم٤مك اًمتٗمّمٞمؾ :أؿم٤مر ذم ُمٓمٚمع اًم٤ٌمب إمم أن اًمّمقاب ذم اًمٙمالم قمغم ومْمؾ اًمٕمزًم٦م أو اخلٚمٓم٦م

سمح٥ًم  إومْمؾ ومٞمفوُم٤م ُمتك يٙمقن ُمٓمٚمقسًم٤م؟ وُمتك يٙمقن شمريمف ُمٓمٚمقسًم٤م؟  ؛سمٛم٤ًمئؾ ُمثؾ: اًمٜمٙم٤مح وهمػمه٤م

 -إؿمخ٤مص وإطمقال وإزُمٜم٦م
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ئد، شمٙمٚمؿ  يمالُمفسمٕمد ومٝمٜم٤م   ذيمر ومْمؾوم ؛قمغم موم٤مت اًمٕمزًم٦مهٜم٤م قمـ ومْمؾ اًمٕمزًم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقا

ئد،  اعمخ٤مًمٓم٦م ن هٜم٤مك ُمـ اعم٘م٤مصد اًمديٜمٞم٦م وإظمروي٦م ُم٤م ٓ يت٠مت ك إٓ أؿم٤مر إمم أووُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقا

 حمت٤مج إمم اعمخ٤مًمٓم٦م-ك يمالُمف؛ أي أنؽ هذا ُمٕمٜم --سمٛمخ٤مًمٓم٦م اخلٚمؼ

ئد اعمخ٤مًمٓم٦م» يٕم٦م واًمديـ وإظمال. وأداب يمٞمػ شمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ واًمنم: شاًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ :وُمـ ومقا

 إٓ سم٤معمخ٤مًمٓم٦م، وهٙمذا إذا أردَت أن شُمٕمٚمؿ- اًمخ --قاضم٦ٌماًمًتح٦ٌم واعمنموقم٦م واعم٤ٌمطم٦م واعمؾم٤مئر اًمٕمٚمقم و

 قمٛمقم اًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع، هذا أقمؿ ه٤م ىمٌٚمف، يٕمٜمل اًمٜمٗمع سم٤مًمٕمٚمؿ وسمٖمػم اًمٕمٚمؿ-: شواًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع»

 واوح-: شواًمت٠مدي٥م واًمت٠مدب»

 ؛أن شم١مٟمًٝمؿأي آؾمتئٜم٤مس سم٤مًمٜم٤مس وإيٜم٤مؾمٝمؿ أن شُمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ إنس، : شوآؾمتئٜم٤مس واعيٜم٤مس»

راطم٦م، وذم اًمراطم٦م وآـمٛمئٜم٤من واًمًٙمٞمٜم٦م واـمٛمئٜم٤من، وومٞمف ؾمٙمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م،  قمل؛ ٕنُم٘مّمقد ذ هذا

وٓ ي٠منس ، إنسوآـمٛمئٜم٤من، واًمراطم٦م، ويٗمٕمؾ اعٟم٤ًمن اخلػم؛ ٕن هذا اعٟم٤ًمن حمت٤مج إمم اًمًٙمٞمٜم٦م، 

ف ُمـ اًمٌنم- ًِ  إٓ سمٛمج٤مٟمِ

ُنرم ُمٜمٝم٤م ذم  ؛اخلٚمؼو يمثػم ُمـ طم٘مق. اًمٌنم، طم٘مق. اًمٜم٤مس: شاًمثقاب ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤محل٘مق. وٟمٞمؾِ »

ئد اخلٚمٓم٦م- --تٜم٤مل صمقاا٤م وُنّمٚمٝم٤م، وشم٘مقم ا٤موماًمٕمزًم٦م، أُم٤م ذم اخلٚمٓم٦م   هذا ُمـ ومقا

ٛمـ خي٤مًمٓمٝمؿ يؽمسمك وم٤معمٜمٕمزل يمٞمػ يتٕمٚمؿ اًمتقاوع وهق سمٕمٞمد قمـ اخلٚمؼ؟ : ومشواقمتٞم٤مد اًمتقاوع»

 يتٕمٚمؿ اًمتقاوع ُمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس وُمٕم٤مذهتؿ واًمٕمٞمش ُمٕمٝمؿ-وىمٚمٞمال ىمٚمٞمال ويتٕمٚمؿ، 

ئد اخلٚمٓم٦م، وًمٜمٗمّمٚمٝم٤م» يريد : شواؾمتٗم٤مدة اًمتج٤مرب ُمـ ُمِم٤مهدة هذه إطمقال وآقمت٤ٌمر ا٤م، ومٝمذه ومقا

ئد اخلٚمٓم٦م، ه٤م يرضمح ضم٤مٟم٥م اخلٚمٓم٦م وومْمٚمٝم٤م، يمام أن اًمٕمزًم٦م ل٤م  أن يٗمّمؾ أن سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ذم ومقا

ئده٤م اًمتل ؾمٌؼ  ٜم٤مؾم٥م ًمِمخّمف وذم وم٤معٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ اًمٗم٘مٞمف يٜمٔمر إصٚمح واعم ؛ره٤ميمَ ذَ أن ومْم٤مئٚمٝم٤م وومقا

 طم٤مًمف وزُم٤مٟمف، ويٗمٕمؾ اخلػم-

م يمت٤مب : شاًمٗم٤مئدة إومم: اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، وىمد ذيمرٟم٤م ومْمٚمٝمام ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ» ، ذم هذا شاًمٕمٚمؿ»شم٘مد 

اًمٙمت٤مب يٙمقن ؛ ـ اًم٤ٌمباًمٙمت٤مب أقمؿ ُم، وذم اصٓمالح اًمتّمٜمٞمػ: ,اًمٙمت٤مب ي٘مّمد سمِف اًم٤ٌمب,اًمٙمت٤مب 

 -وهٙمذا ُم٤ًمئؾ--صمؿ ومروع،  ونتفنتف أبقاب، واًم٤ٌمب نتف ومّمقل، 

وم٠مُم٤م ُمـ شمٕمٚمؿ اًمٗمرض ورأى أنف ٓ يت٠متك ُمٜمف اخلقض ذم اًمٕمٚمقم، ورأى آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕم٤ٌمدة ومٚمٞمٕمتزل، »

ن ؛وإن يم٤من ي٘مدر قمغم اًمتؼمز ذم قمٚمقم اًمنمع ا ُمٕمٜم٤مه٤م أن هذ: شوم٤مًمٕمزًم٦م ذم طم٘مف ىمٌؾ اًمتٕمٚمؿ هم٤مي٦م اخلنا

 ًٓ ُيرضمك ًمف  ,ُمثاًل ,رضمؾ ػ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص، خيتٚمأن هذا إُمر شمٗمّمٞمؾ ًمٚمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف أو
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، قم٤مىمؾ ذيمل، قمٜمده ضمٚمد قمغم اًمند واجلرد واًم٘مرا ة واًمٙمت٤مسم٦م ,ومٞمفقمٜمده إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمؼموز ,اًمتؼمز ذم اًمٕمٚمؿ 

واًمًٝمر، وقمٜمده ؿمٖمػ وحم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ وومٝمٌؿ ومٞمف، وطمًـ ومٝمؿ، ويرضمك ًمف أن يٙمقن ُمـ أهٚمف وأن يٜمٌغ ومٞمف، 

 اذه٥م شمٕمٚم ؿ- :هذا ي٘م٤مل ًمف

ؿمخص مظمر يٙمٗمٞمف أنف شمٕمٚمؿ اًمٗمرائض، وشمٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مٞمؿ صالشمف وصقُمف وضوري٤مت اًمٕمٚمؿ ذم  ًمٙمـ

اًمٕمٚمؿ اًمٕمٞمٜمل اعمتٕملم قمٚمٞمف وسمٕمض ُم٤م يٗمٞمده ُمـ اعمًتح٤ٌمت، ويم٤من قمٜمده ضمٚمٌد وىمقٌة قمغم اًمٕم٤ٌمدة أي طم٘مف، 

 ل ٓ-وًمٙمـ إو اًمرضمؾ إظمػم،اًمٕمزًم٦م ضمٞمدة ُمٜم٤مؾم٦ٌم لذا  --يٕمتزلأن ٛمٙمـ ُمـ اعمومٝمذا  ل٤م؛وحم٦ٌم 

ٞمختٚمػ طمٙمٛمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م ُمـ قمدُمف، سمح٥ًم إؿمخ٤مص ومهذا اعمث٤مل يقوح اًمٙمالم اًمذي ىمٚمٜم٤مه، 

 وهٙمذا- ،وسمح٥ًم إطمقال

ف صمؿ اقمتزل» ولذا ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: شمٗم٘م 
(1)

اًمٕم٤ممل : ش، واًمٕمٚمؿ أصؾ اًمديـ، وٓ ظمػم ذم قمزًم٦م اًمٕمقام

ٛمٕمٜمك شمرك اعمخ٤مًمٓم٦م ذم أيمثر إطمقال خي٤مًمط اًمٜم٤مس؛ ٕن اًمٙمالم هٜم٤م قمـ اًمٕمزًم٦م سمٓ يٕمتزل، يٕمٜمل 

 وقمٛمقُمٝم٤م، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م شمرك اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م وشمرك اجلٝم٤مد!

ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م، يمٞمػ  شؾُمئؾ سمٕمض اًمٕمٚمام : ُم٤م شم٘مقل ذم قمزًم٦م اجل٤مهؾ؟ وم٘م٤مل: ظم٤ٌمٌل ووسم٤مٌل »

ويؽمك جم٤مًمس يٕمتزل اًمٜم٤مس يمٞمػ ّمٚمح ديٜمف وىمٚمٌف وهق ضم٤مهؾ؟ ويتٕمٚمٛمقا؟ ويمٞمػ يتٗم٘مٝمقا؟ ويمٞمػ يُ 

 -ؿمٞمئ٤ميًتٗمٞمد هذا ٓ اًمٕمٚمؿ ويؽمك ُمّم٤مطم٦ٌم اًمّم٤محللم!! 

شمرد اح٤م  وشم٠ميمؾ اًمِمجر طمتك  وم٘مٞمؾ ًمف: وم٤مًمٕم٤ممل؟ وم٘م٤مل: ُم٤م ًمؽ ول٤م، دقمٝم٤م، ُمٕمٝم٤م طمذاؤه٤م وؾم٘م٤مؤه٤م»

جيٝمده٤م را٤م
(2)

ئؾ طمدي٨م اًمٚم٘مٓم٦م اعمِمٝمقر، ح٤م ؾُم وومٞمف ذم سم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م،  هذا اىمت٤ٌمس ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل  ش

ُم٤م ًمؽ ول٤م، )قمـ ًم٘مٓم٦م اعسمؾ، ىم٤مل:  ئؾؾُم صمؿ  (،هل ًمؽ أو ٕظمٞمؽ أو ًمٚمذئ٥م)ؿ، وم٘م٤مل: قمـ ًم٘مٓم٦م اًمٖمٜم

(دقمٝم٤م ُمٕمٝم٤م ؾم٘م٤مؤه٤م وطمذاؤه٤م
(3)

ُمـ ؿم٠مهن٤م أهن٤م شمنح ومتٌم إج٤مم واًمٚمٞم٤مزم  ٤معسمؾوم ؛ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ٓ شمْمٞمع 

ذاؤه٤م ومام شمْمٞمع، وُمٕمٝم٤م طم ويٌح٨م قمٜمٝم٤م؛ورسمام شمٖمٞم٥م ومؽمات ـمقيٚم٦م وشمرضمع ًمّم٤مطمٌٝم٤م، وص٤مطمٌٝم٤م يٓمٚمٌٝم٤م 

نت٤مج ٓ أهن٤م يٕمٜمل : وؾم٘م٤مؤه٤م اعمٌم اًمٓمقيؾ-وشمتحٛمؾ اعمدة اًمٓمقيٚم٦م أي : أظمٗم٤مومٝم٤م، طمذاؤه٤مو وؾم٘م٤مؤه٤م-

 ؾمٗمٞمٜم٦م اًمّمحرا ، واهلل أقمٚمؿ-ومٝمل  ؛شمٌ٘مك ُمدة ـمقيٚم٦مو ٧مي٢مذا ذسم٧م رووم، ًمٚمنمب

دي٨م، ٝمق متث ؾ اذا احلومال سم٠مس-- ومتْمٚمع ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمق اقمتزل أن اعمُمٕمٜم٤مه و، احلدي٨م اىمت٤ٌمس ُمـ هذا

اًمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف ًمق اقمتزل أن  ُمٕمٜم٤مهوأضمراه جمرى اعمثؾ وجمرى اًمرُمز وم٤مىمتًٌف وقمؼم سمف قمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م، أي 

                                      
 (-16اٟمٔمر: اًمٕمزًم٦م وآٟمٗمراد ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ) (٧)

 (-151. ٧، اٟمٔمر: ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )شاسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم»هذه اًمٕم٤ٌمرة سمِمٓمرهي٤م ًما شاسمـ رضم٥م احلٜمٌكم»ٟم٥ًم  (2)

 (-٧١22(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2626، 2٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 ُمٕمف طمذاؤه وؾم٘م٤مؤه-ومال سم٠مس؛ دقمف 

٧م اًمٜمٞم٦م ومٞمف وأُم٤م»  اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع- شمٕمٚمٞمؿ: شاًمتٕمٚمٞمؿ، ومٗمٞمف صمقاٌب قمٔمٞمؿ إذا صح 

اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  ٟم٠ًمل: شٕت٤ٌمع ومٝمق هالك اًمديـيم٤من اًم٘مّمد إىم٤مُم٦م اجل٤مه وآؾمتٙمث٤مر ُمـ ا وُمتك»

أن يٙمقن ًمف أي ,٢مذا يم٤من ىمّمده آؾمتٙمث٤مر ُمـ إت٤ٌمع وىمّمده اجل٤مه وم --هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٕمٚمؿ ؛واًمًالُم٦م

 هالك ووسم٤مل قمغم ص٤مطمٌف- ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,وهمػم هذا ُمـ اعم٘م٤مصد اًمدٟمٞمقي٦م همػم إظمروي٦م؛ ومٝمذا  ,ضم٤مه

ـُ واًمٖم٤مًم٥م ذم هذا اًمزُم٤من ؾمق  اًم٘م» اًمٜمٔمر هق  هذا: شآقمتزال قمٜمٝمؿ ّمد ُمـ اعمتٕمٚمٛملم ومٞم٘متض اًمدي

ومٙمٞمػ سمزُمٜمٜم٤م هذا أن؟! ؾم٤م ت إُمقر-- إزُم٤من اعمت٠مظمرة ومٝمق يذيمر أن ذم شمٚمؽ إمم اًمزُم٤من وإطمقال، 

أن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمتٕمٚمٛملم هق ٓ ؿمّؽ  ومٙمٞمػ سمزُمٜمٜم٤م هذا؟!،؛ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع أو اًمث٤مُمـهق يتٙمٚمؿ 

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م- اعم٘م٤مصد اًمًٞمئ٦م،

إذا يم٤من حمت٤مضًم٤م عمـ يٕمٚمٛمف، أن٧م  شصقدف ـم٤مًم٥ٌم هلل وُمت٘مرٌب سم٤مًمتٕمٚمؿ إًمٞمف، مل جيْز آقمتزال قمٜمف وم٢من»

 عمـ حمت٤مضملم اًمٓمٚم٦ٌم ووضمدَت  ,اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ويمٜم٧َم ,إٟم٤ًمن شمًتٓمٞمع أن شمٕمٚمؿ اًمٓمٚم٦ٌم، مشم٤مك اهلل قمٚماًم 

يريدون  وًمٚمٞمقم أظمر، وًمٚمٗمقز واًمٜمج٤مة ذم اًمٞمقم أظمر، اعمٜمزًم٦م، يٕمٜمل ـم٤مًمٌقن هلل اذه وهؿ يٕمٚمٛمٝمؿ،

 ٟمٞم٤مهتؿ وُم٘م٤مصدهؿ صحٞمح٦م-و ،اعمٛمدوح، اعمحٛمقد اعمحٌقب هلل  ظمرويًمٓمٚم٥م إا

وشم٘مقل: أن٤م أتٕمٌد، وأن٤م ٓ أريد أقمٚمؿ اًمٜم٤مس، وٓ وشمذه٥م إذن ٓ شمٜمٕمزل قمٜمٝمؿ وشمؽميمٝمؿ  طملم

؛ هذا اًمثٖمر جيقز إذا يم٤من ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يًد ٓو- هذا ظمٓم٠م، وٟمحقه-أنتّم٥م ًمٚمٕمٚمؿ، وٓ أبٖمل اًمتٕمٚمٞمؿ 

ُمـ يٕمٚمٛمٝمؿ، إٓ سمٛمِم٘م٦ٍم  مل جيدإذا  ًمٙمـ -ؾم٘مط قمٜمف- يمٗم٤مي٦م إذا ُوضمد ُمـ يٕمٚمٛمٝمؿ ومرض ٕن إصؾ أنف

قمٚمٞمؽ أن ، طملم إذن ٓ جيقز آقمتزال قمٜمٝمؿ سمؾ جي٥م ذًمؽ شمٕمذروسم٤مًمٖم٦م أو صٕمقسم٦م، أو مل يقضمد أصاًل، 

 -هذه اعم٠ًمخ٦م أطمٙم٤مماًمٗم٤مئ٧م اًمذي ومّمٚمٜم٤م ومٞمف جيري قمغم اًمٜمًؼ  ؛شمٗمّمٞمؾ هذا شم٘مقم سمقاضم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ، وذم

 ؾ يمتامن اًمٕمٚمؿ، وٓ يٜمٌٖمل أن يٖمؽم سم٘مقل ُمـ ىم٤مل: شمٕمٚمٛمٜم٤م اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل، وم٠مبك أن يٙمقن إٓ  وٓ»

دمدوهن٤م ذم يمت٥م اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ,أن هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمتل وردت قمـ سمٕمض اًمًٚمػ  ليريد أن ي٘مق شهلل

شمٕمٚمٛمٜم٤م »: ٝمؿ ىم٤مل، همػم واطمد ُمٜمو٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػوم٘مد ىم٤مل٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ،  ه٤ميذيمرو ,ومداب ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ

شاًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل، وم٠مبك أن يٙمقن إٓ هلل
(1)

، ًمٙمـ ًمٞمس أن اًمٕمٚمؿ جير ص٤مطمٌف إمم اهلل  وُمرادهؿ، 

ٓ ٓ هيٛمؽ اًمٜمٞم٦م وشمّمحٞمح اعم٘مّمد ُمـ اًمٌداي٦م؛ واـمٛمئـ ٕن اًمٕمٚمؿ ؾمٞم٠ميت سمؽ  ؛ُمٕمٜم٤مه٤م: ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ

                                      
(، وقمـ ُمٕمٛمر وقمـ احلًـ اًمٌٍمي، اٟمٔمر: ضم٤مُمع 466. 1ري، اٟمٔمر: اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمالح ًمٚمزريمٌم )ُٟم٘مؾ هذا قمـ: ؾمٗمٞم٤من اًمثق (٧)

 (-٧62. 4(، وقمـ اًمٖمزازم، اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل )٧161، ٧1١6سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )
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 -اًم٘مقل آ شمٖمؽم اذوهٙمذا،  ٝم٤مٓ شمٗمٝمٛم --٤مًم٦محم

، مل يٙمقٟمقا  ؿُمٕمٜم٤مه٤م أهن٤م ُنٛمؾ قمغم أهن ًمٙمـ يم٤مٟمقا صٌٞم٤مًٟم٤م صٖم٤مًرا،  وأ، يم٤مٟمقا ضمٝم٤مٓرسمام يٕمرومقا

قمٜمده ىمّمد وٓ يٙمقن يرؾمؾ إمم اًمُٙمت٤مب وإمم اعمٕمٚمٛملم وإمم اعم١مدسملم يتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، قمٜمدُم٤م ٤مًمّمٌل اًمّمٖمػم وم

ػ اعمح٦ٌم واًمِمٖم ٚمٞمف، ورسمام يٖمٚم٥م قماعمٕم٤م هذه ٓ يٕمرف اعظمالص واًمري٤م  وام زال وم ؛اي٦مذم اًمٌد صحٞمح

 -يٙمقن ُمتٕمٚماًم  أن يٙمقن ُمـ اًمٕمٚمام ، وأنوسم٤مًمٕمٚمؿ، 

ُم٤م زال ذم اًمٖم٤مًم٥م إُم٤م ف ًمٙمٜم ،رسمام يدظمؾ قمٚمٞمف هذا ؛اًمِمٝمرةي٘مّمد أجًْم٤م ُُمرا اة اًمٜم٤مس و ورسمام

ـْ ن٧م اًمتٙمٚمٞمػ، وإُم٤م ذم سمداي٤مت اًمتٙمٚمٞمػ وُم٤م زال ضم٤مهاًل  ُمـ ضمٝم٦م اٟمجذاسمف  يٙمقن ومٞمف صالٌح  ، ًمٙم

 -واًمتٕمٌد هلل  ًمتقاوعُمـ ًملم اًم٘مٚم٥م وا واًمٞمقم أظمر، وُمـ ضمٝم٦م ُم٤م رزىمف اهلل  إمم اهلل 

٤مؿمٌئ ـم٤مرٌئ ؛ ٕنف ٟماضمره إمم اخلػم واٟمتٗمك ذًمؽ اًمٗم٤ًمد اًمذي يم٤من ُمقضمقدً ذًمؽ اًمٕمٚمؿ شمٕمٚمؿ  وم٢مذا

ٌ  هل هذه  --٤مشمفسمدايوسم٥ًٌم ضمٝمٚمف،  ، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م: ٓ هيٛمؽ وأرادوه٤م ػقمٜمٝم٤م اًمًٚم رَ اااًمتل قم

 سمؾ جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمّمحح اًم٘مّمد- اًم٘مّمد، ٓ

أؿم٤مر اذه اًمٕمٚمقم إمم قمٚمقم اًم٘مرمن واحلدي٨م، وُمٕمروم٦م ؾمػم إنٌٞم٤م  واًمّمح٤مسم٦م، وذًمؽ يتْمٛمـ  وم٢مٟمف»

قمٚمؿ  ر ذم احل٤مل أث ر ذم اح ل، وم٠مُم٤موم٢من مل ي١مصم   ؛وهق ؾم٥ٌٌم عصم٤مرة اخلقف ُمـ اهلل  ،اًمتخقيػ واًمتحذير

سمؾ ٓ يزال ص٤مطمٌف ُمتامدًي٤م ذم طمرصف إمم ،   اًمراهم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م إمم اهلل دُّ رُ  يَ اًمٙمالم وقمٚمؿ اخلالف وم٢مٟمف ٓ

أهن٤م حمٛمقًم٦م قمغم  لقمٚمٞمف، وهشمٗمٝمؿ ونٛمؾ ٝم٤م اًمتل يٜمٌٖمل أن ووضمٝم ؾ هذه اًمٕم٤ٌمرةإمم حمٛمِ  أؿم٤مر شمظمر قمٛمره

اًمنميٕم٦م، وأراد أن يتٕمٚمؿ اًمديـ وقمٜمده اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمٚمؿ ُمـ  اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح ؛ُمـ ـمٚم٥م قمٚمؿ اًمديـ

 فطمتك إن يم٤من ذم اًمٌداي٦م ُم٤م زال ٓ يٕمراًمٕمٚمؿ ٝمذا يٜمٗمٕمف وم ؛,ىمٚمٜم٤ميمام ,حم٦ٌم واٟمجذاب إمم اًمديـ واًمتٕمٚمؿ 

جيره إمم اعظمالص وإمم إصالح ُم٘مّمده وٟمٞمتف وإصالح ىمٚمٌف وٞمٜمٗمٕمف اًمٕمٚمؿ وي٠ميت سمف ًمٚمٓمريؼ، وم ،إُمر

 ٕمد ُمدة-وئمٝمر قمٚمٞمف هذا ويرؾمخ ومٞمف سم ،وٟمٗمًف

يٜمٗمٕمف، ومال ي٘مقل: أن٤م أتٕمٚمؿ  ٓومٝمذا  ؛ُمـ يم٤من يتٕمٚمؿ قمٚمقم اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜم٤مفمرة واجلدل أُم٤م

واهلل ًمـ سمؾ ٓ ًمـ دمرك!  -- ومٜم٘مقل:هذه اًمٕمٚمقم ًمٖمػم اهلل، ًمٞم٧ًم ُمِمٙمٚم٦م، ًمٙمـ هل ؾمتجر  إمم اهلل

 -,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,ك إٓ إمم الالك دمر

اًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع،  ؛اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اخلٚمٓم٦م وخم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس اًمٗم٤مئدةهذه هل  شٗم٤معاًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٜمٗمع وآٟمت اًمٗم٤مئدة»

 وهق أقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ اًمذي ؾمٌؼ-

آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٜم٤مس وم٤ٌمًمٙم٥ًم واعمٕم٤مُمٚم٦م، واعمحت٤مج إمم ذًمؽ ُمْمٓمٌر إمم شمرك اًمٕمزًم٦م، وأُم٤م إن يم٤من  أُم٤م»

قمٜمده ُم٤م يٙمٗمٞمف وم٤مًمٕمزًم٦م أومْمؾ يم٤من ٛمـ ومُم٤م يًد طم٤مضمتف،  شُم٤م ي٘مٜمٕمف»يٕمٜمل سما شُمٕمف ُم٤م ي٘مٜمٕمف، وم٤مًمٕمزًم٦م أومْمؾ
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اًمؽمضمٞمح  حت٤مج إممتٕنؽ أن٧م أطمٞم٤مًٟم٤م دمتٛمع اًمقضمقه ومُمـ هذا اًمقضمف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمقضمقه إظمرى؛ 

 -ةيمؾ قمٜمٍم قمغم طمدهٜم٤م يتٙمٚمؿ اعم١مًمػ قمـ ت٤مج إمم اعمقازٟم٦م، ًمٙمـ نو

-- اًمٕمزًم٦م هٜم٤م اًمٙم٥ًم أن يٓمٚم٥مًمف وم٤مًمٕمزًم٦م أومْمؾ ًمف، وهمػم ٓزم ؛ ُم٤م يٙمٗمٞمفو يم٤من قمٜمده ُم٤م ي٘مٜمٕمف إن

 ـ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ-ُمـ اًمٙم٥ًم وُمأومْمؾ 

يتّمد. قمغم اًمٗم٘مرا  واعم٤ًميملم وٟمحقهؿ،  شأن ي٘مّمد اًمتّمد. سمٙمًٌف، ومذًمؽ أومْمؾ ُمـ اًمٕمزًم٦م إٓ»

 إذا ىمّمد هذا، ؾمتٙمقن اخلٚمٓم٦م ُمٓمٚمقسم٦م؛ ٕنف يمٞمػ يٙم٥ًم وهق ُمٕمتزل؟

سمف، قمـ يمِمٍػ وسمّمػمة، ٓ قمـ أوه٤مٍم وإنس  اهلل  إٓ أن شمٙمقن اًمٕمزًم٦م ُمٗمٞمدًة ًمف ُمٕمروم٦مَ »

إٓ أن يٙمقن »ىم٤مل صمؿ يريد اًمتّمد.، ُمـ  ؛ ومٝمق يذيمرأؿمٞم٤م  يرضمح سمٞمٜمٝم٤م اعٟم٤ًمن هذه: شوظمٞم٤مٍٓت وم٤مؾمدة

؛ ٕهن٤م شمٗمٞمده ُمٕمروم٦م اهلل وإنس سمف، وًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس هٙمذا؛ ولذا اطمؽمز شيرى أن اًمٕمزًم٦م أومْمؾ ًمف

إذا قمروم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ قمـ سمّمػمة وشمٌلم ًمؽ أن اًمٕمزًم٦م  يٕمٜمل؛ شقمـ سمّمػمٍة، وًمٞمس قمـ أوه٤مم»وىم٤مل ًمؽ: 

ؾمػًما  واًمًػم ذم ـمريؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل  ُمٗمٞمدٌة ًمؽ، شمٗمٞمدك ُمٕمروم٦م اهلل وإنس سمف، واًمتح٘مؼ سمٕم٤ٌمدة اهلل 

 ، ومال سم٠مس-ذم هذاآضمتٝم٤مد ، ُمع صحٞمًح٤م ُمًت٘مٞماًم 

ون، وومٞمف طمٌؼ وومٞمف ، ظم٤مص٦ًم ذم هذه اًم٘مرا اًمٕمٚمام  وىمع ُمٜمٝمؿ هذا يمثػمً : شأو يمِمٍػ »: هٜم٤م وأو٤مف

إذا يم٤من قمـ سمّمػمة شمٌلم ًمؽ هذا ٓ سم٠مس، ًمٙمـ إذا أنف ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف أن، ًمٙمـ اعم٘مّمقد أن ٟمريد ٓ سم٤مـمٌؾ، 

 شمرضمح سمف- ٓيٗمٞمدك! وم٤مطمؽمز ُمـ هذا واٟمتٌف و ٓسمٞمٜمام هق آقمتزال يٗمٞمدك ىمد أوه٤مم؟ فمٜمٜم٧َم أنف  ٧ميم٤مٟم

ر قمغم ذًمؽ ُمع اًم٘مٞم٤مم دَ ًم٘مْم٤م  طمقائجٝمؿ، وُمـ ىمَ  اًمٜمٗمع: ومٝمق أن يٜمٗمع اًمٜم٤مس إُم٤م سمامًمف أو سمٌدٟمف؛ وأُم٤م»

؛ شسمحدود اًمنمع ومٝمق أومْمؾ ُمـ اًمٕمزًم٦م إن يم٤من ٓ يِمتٖمؾ ذم قمزًمتف إٓ سمٜمقاومؾ اًمّمٚمقات، وإقمامل اًمٌدٟمٞم٦م

هذه إقمامل اًمتل يٜمٗمع ا٤م اًمٜم٤مس أقمٔمؿ ُمـ آؿمتٖم٤مل سمٜمقاومؾ اًمٕم٤ٌمدات اًم٘م٤مسة ُمـ صالٍة ًمٞماًل  ٕن

 وهٙمذا- ،هلل ذيمرٍ و ،وهن٤مًرا، وىمرا ة اًم٘مرمن

ع ا٤م أومْمؾ ، ًمٙمـ اعمًتح٥م ُمٜمٝم٤م واعمتٓمق  أو اًمقاضم٥م اًمٜم٤مس ُم٘مدٌم قمٚمٞمٝم٤م إٓ اًم٘مدر اعمتٕملم ُمٜمٝم٤م ٜمٗمعوم

، سمال ؿمؽ إذا شمٕملم وم٤معمتٕملم هق اعمتٕملمأُم٤م ، ـمًٌٕم٤م هذا ذم طم٤مًم٦م قمدم اًمتٕملموُمٜمف آؿمتٖم٤مل سمٜمٗمع اًمٜم٤مس، 

 أطم٥م إزم ههق إومْمؾ، )و
ٍ
(اومؽموتف قمٚمٞمف ٤مُم٤م شم٘مرب إزم قمٌدي سمٌم 

(1)
- 

 أومْمؾ- يتٕمدى ٟمٗمٕمف--وم٤مٓؿمتٖم٤مل سمام يٜمٗمع اًمٜم٤مس اًمذي يمٚمٝم٤م؛ شمٓمققم٤مت وذم طم٤مل يمقهن٤م ٟمقاومؾ  ًمٙمـ

قمٜمد اًمٕمٚمام ، وهذا ٕدًم٦م اًمنميٕم٦م قمغم أن  ؛ يمام شم٘مرراًمتٕمدي واًم٘مّمقر :ُمرضمح٤مت إقمامل ٛمـوم

                                      
 -(45١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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وًمٙمـ ىمد يٙمقن ذم ومروع اًمٕمٛمؾ اًمذي يٜمٗمع اًمٜم٤مس أومْمؾ ُمـ اًم٘م٤مس قمغم ٟمٗمًف ذم اًمٕمٛمقم وذم إهمٚم٥م، 

 صٞمؾ-٤مهذا إصؾ سمٕمض اًمتٗم

 هذا شأخٌتفيم٤من هـ اٟمٗمتح ًمف ـمريؼ اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م سمدوام ذيمٍر أو ومٙمر، ومذاك اًمذي ٓ ُيٕمدل سمف  وإن»

إذا مل يتٕملم هذا اًمٗمٕمؾ اعمتٕمدي، سمام هذا يمٚمف ُم٘مٞمد وإؿم٤مرة إمم أنف ىمد يؽمضمح اًم٘م٤مس أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم اعمتٕمدي، 

ًمؽ أن شمتٜمٗمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمدة يم٤مًمّمالة وشمالوة اًم٘مرمن، وًمؽ أن شمتٜمٗمؾ  ، ويم٤من يتٕملم أطمدمه٤ممل -- وم٢مذاس٤مأو اًم٘م

 --ـ يٕم٤موهنؿعمن قهؿ حمت٤مضم، وىمٚمٞماًل  ؿني ُمٕمٝمؿ اًمٓمقب وشمٕم٤موهنؿ وختدُمٝموتٌٜمل ومسم٠من شمذه٥م ًمٚمٜم٤مس 

 ٟمحق هذا ىِمْس-قمغم وُم٘مّمد يمالُمف، هٜم٤م ٠مهيام أومْمؾ؟ وم

 ؛سمٕمض اًمٜم٤مسو، ًمٙمـ ىمد شمقضمد سمٕمض احل٤مٓت ذم إهمٚم٥م وإقمؿ ٟمٗمع اًمٜم٤مس أومْمؾ :ًمؽ ومٞم٘مقل

إومْمؾ ًمف هق أن يٌ٘مك ذم سمٞمتف أو ذم قمزًمتف وُمٙم٤مٟمف ويتٕمٌد؛ ٕنف أومٞمد ًم٘مٚمٌف، ٕنف يٜمٗمتح قمٚمٞمف ذم اًمٕم٤ٌمدة، 

 وٓ خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس-

وُمٜم٤مضم٤مة  وآشمّم٤مل سم٤مهلل ف، ُم٘م٤مُم٤مشموٗمتح قمٚمٞمف ذم اعيامن، إذا ضمٚمس ًمٚمٕم٤ٌمدة وىمرا ة اًم٘مرمن يُ  هذا

 ومٝمذا يٙمقن ذم طم٘مف أومْمؾ، واهلل أقمٚمؿ- ؛ومت٤ممٌ  ودقم٤مئف، و ّمؾ ًمف قمٚمق ذم اعيامن ويمامٌل   اهلل

 اهلل ظمػًما- ؿهذا اًم٘مدر، وضمزايم يٙمٗمل

 مهللا وسمحٛمدك، أؿمٝمد أن ٓ إ  إٓ أن٧م، أؾمتٖمٗمرك وأتقب إًمٞمؽ- ؾمٌح٤مٟمؽ
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 يف ثؼض اإلصساراد --كهًبد
 

 

ُم١مؾمًاا٦م اًمًااح٤مب »اًمتاال ٟمِمااارهت٤م  ،ٝم٤مدياا٦مذم سمٕمااض اعصاادارات اجل يمٚمااامت ًمٚمِماااٞمخ ]

 [شٟمخٌااااااااااااااااا٦م اعقماااااااااااااااااالم اجلٝمااااااااااااااااا٤مدي»وومرهمٝمااااااااااااااااا٤م اعظماااااااااااااااااقة ذم  ،شًمإلٟمتااااااااااااااااا٤مج اعقمالُمااااااااااااااااال

 

 : (1)ذؾبص صجغ صٕٛاد ِٓ اٌرغٚة اٌؾ١ٍج١خ ۞

ٚڇط  ص: ٜــزعٞ ا٭َضٜهــإ أْٗــِ سككــٛا ا٫ْتقــاص عًــ٢ اجملاٖــزٜٔ ٗ ايعــضام ٚإٔ خڀــتِٗ  احملــا

 ؾهٝـ تضرٕٚ ع٢ً سيو؟ص ;ا٭١َٝٓ قز لشت

سمؾ ٓزال اعمج٤مهدون سمحٛمد  ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، هذا ُمـ يمذاؿ اًمقاوح: خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞمًما

اهلل يذي٘مقهنؿ أصٜم٤مف اًمٕمذاب، ويٜمٙمقن ومٞمٝمؿ اًمٜمٙم٤مي٤مت اًمٙمٌػمة، ويًتٜمزومقهنؿ، إُمريٙم٤من ٓ اٟمتٍموا 

سمً  قا يتقرـمقن وُمـ ُم٤م زاًمو ِمار،ضمديدة ُمـ اًم ٤موٓ ٟمجح٧م ظمٓمتٝمؿ إُمٜمٞم٦م، وإٟمام ومتحقا قمغم أنٗمًٝمؿ أبقا

ًمٚمٛمحتؾ  ٤موهق ًمٞمس ٟمج٤مطًم  ،وع اًمّمحقاتِماروع ًمألُمريٙم٤من ذم اًمٕمرا. هق ُمِمارأيمؼم ُم ،ُم٠مز. إمم ُم٠مز.

وع ظمٞم٤م  ذايت ؾم٤ممه٧م ومٞمف أجد ُمتٕمددة ظم٤مئٜم٦م وسم٤مئٕم٦م ًمديٜمٝم٤م وأُمتٝم٤م وقمروٝم٤م هل ِمارسم٘مدر ُم٤م هق ُم

وإٟمام أظمرهؿ ىمٚمٞمال  ،ٓم٤منٞمِماُمًتٕمدة ًمٚمخٞم٤مٟم٦م وٓظمتٞم٤مر اًمٕم٤مضمٚم٦م واًمٕمامًم٦م واًمٙمقن ُمع اعمحتؾ وُمع اًم

 -سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤مممؿمال وع هق أن ذم ـمقر اًمت يمؾ واًمتالِماروهذا اعم ،فمروف ُمٕمٞمٜم٦م

ُمرطمٚم٦م صؼم وُمّم٤مسمرة وصم٤ٌمت وسمٗمْمؾ اهلل وم٢من اعمج٤مهديـ صم٤مسمتقن ص٤مُمدون ُمّم٤مسمرون  :واعمرطمٚم٦م

ئؿ ٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽ واهلل طم ، صمؿ ت٘مقىواحلرب ؾمج٤مل واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚم ،ٌٝمؿًاٞمًمٕمدوهؿ وهؿ رضم٤مل أهؾ قمزا

٧م نّمد ضمٜمقدهؿ وشمٓم٤مل رؤوس ُم٤م زاًمتٝمؿ إُمٜمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اعمج٤مهديـ اًمٜمققمٞم٦م أجـ ٟمج٤مح ظمٓم

 ؟!قمٛمالئٝمؿ ذم سمٖمداد

                                      
قمالن احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمث٤مًمث٦م قمغم اعؾمالم وأهٚمف، وُم٤م طم٘م٘مف إصدار ُمرئل وخؿ يتٙمٚمؿ قمـ اعمج٤مهديـ سمٕمد ُُمْمال ؾمٌع ؾمٜمقات ُمـ إ (٧)

٤ًٌم، ضمز  واطم٧622ر اعمٌلم، ُٟمِمار ذم رُمْم٤من اهلل قمغم يدهيؿ ُمـ اًمٜمّما  ؛ شمْمٛمـ هذا اًمٚم٘م٤م  اًمذيد، عمدة ؾم٤مقمتلم ؾمٌع وصمامٟملم دىمٞم٘م٦م شم٘مري

 -ىمرا ة ؾماريٕم٦م ًمٚمٛمٕمٓمٞم٤مت قمغم ضمٌٝمتل اًمٕمرا. واعمٖمرب اعؾمالُمل قُمِ٘مد ُمع اًمِماٞمخ 
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ويمؾ  ،  ـمٌٞمٕملؿمالأُم٤م شمراضمع ُمٕمدل اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وشمراضمع ُمٕمدل اخل٤ًمئر ذم صٗمقف إُمريٙم٤من ومٝمذا 

 ٤مت سمقش طملم أقمٚمـ وىمػ صمؿ إن اعم٘م٤مرٟم٦م سملم شمٍم ،يمؾ ُمرطمٚم٦م ل٤م فمروومٝم٤م ،  ًمف إىم٤ٌمل وإدسم٤مرؿمال

٦م ذم اًمٕمرا. وىم٤مل إن اعمٝمٛم٦م ىمد أنجزت وسملم شمٗم٤مووف ًمٚمخروج وؾمح٥م ًاٞماًمٕمٚمٛمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م اًمرئٞم

شمف وشمرطمٞمؾ اعمِمٙمٚم٦م ًمٚمرئٞمس اًم٘م٤مدم يمؾ هذا ئمٝمر طم٘مٞم٘م٦م الزيٛم٦م إُمريٙمٞم٦م سمٕمد مخس ؾمٜمقات  ىمقا

 -واحلٛمد هلل

  

بايقــشٛات، ثــِ اجملــايػ  احملــاٚص: نُــا سنــضت عضؾــت دبٗــ١ ايعــضام ٚٗــٛص َــا ٜغــ٢ُ      ط

 ايغـٝاعـ١ٝ يًُكا١َٚ، ٚدبٗات ايتٛاؾل ايك١َٝٛ ايٛط١ٝٓ، ؾُا ٖٛ تكّٛهِ شلشٙ ايٛٛاٖض؟ص

فمقاهر ُمروٞم٦م شمٕمٙمس طم٤مًم٦م اخلٚمخٚم٦م اًمديٜمٞم٦م وآٟمحٓم٤مط اًمذي شمٕمٞمِمف إُم٦م  ،ٟمٕمؿ: خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞماًم

ٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م وم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ًمٙمـ أُمر اعم١مُمـ يمٚمف ظمػم وهلل احلٙم ،ُمِم٤مريع ظمٞم٤مٟم٦م يمام ىمٚم٧م ًمؽ ،ًمألؾمػ

واًمٕمدو أن يتحدث قمـ ٟم٘مؾ دمرسم٦م اًمّمحقات هذه إمم سم٘م٤مع أظمرى وهذا ظمٞم٤مل  ،ايمت٧ًٌم ظمؼمات أيمثر

ويمِمػ اهلل  ،وهرا  واحلؼ أن اعمج٤مهديـ وإُم٦م اعمًٚمٛم٦م اؾمتٗم٤مدت ُمـ اًمتجرسم٦م أيمثر ه٤م اؾمتٗم٤مد اًمٕمدو

 -- ًمٚمٜم٤مس إُمث٤ملب اهللواراًمٙمثػم ُمـ أصٜم٤مف اخلقٟم٦م واعمًتٕمديـ ًمٚمخٞم٤مٟم٦م و

وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل أرض دظمٚمٝم٤م قمدو هم٤مزي وؾم٘مٓم٧م ومٞمٝم٤م دوًم٦م يمٌػمة واؿمتٕمٚم٧م ومٞمٝم٤م طمرب وهل سمٚمد 

ًٌ  صم٘مٞماًل  ٤ميٕمٞمش طم٤مًم٦م شمرايمؿ أظمٓم٤م  شم٤مرخيٞم٦م وإرصمً  أجْم٤مً ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمديٜمل وآضمتامقمل وشمٜم٤مىمْم٤مت  ٤موقمجٞم

شمٌ٘مك دائام ُمٜمحٍمة ذم  يمٌػمة ضمدا ومٓمٌٞمٕمل أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمِم٤مريع خمتٚمٗم٦م وإرادات وأهقا  وهل

وع ِماروع اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم شم٘مقى ُمـ اهلل عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل وهذا هق اعمِماروقملم ٓ همػم ُمِمارُم

أن ُيٛمتحٜمقا وَيٜمجحقا ذم آُمتح٤من اُمتح٤من ٓ سمد ًمٙمـ أهٚمف  احلؼ اًمث٤مسم٧م اعمٜمّمقر اعم١ميد سمت٠مجٞمد اهلل 

ه٤م ؤّم٤مًمح وُمِم٤مريع أظمرى ُمتٕمددة ُمٝمام شمٕمددت أؾماماًمّمؼم ذم ذات اهلل واًمث٤ٌمت قمغم احلؼ واًمٕمٛمؾ اًم

ؾ أو ؿمجرات أرز شمٔمؾ ىم٤مئٛم٦م إمم أن يٙمقن ًاٞموؿمٕم٤مراهت٤م وٓومت٤مهت٤م وهل يمٚمٝم٤م ٟمٌت٤مت قمغم طم٤موم٦م اًم

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ژ: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،اٟمجٕم٤مومٝم٤م ُمرة واطمدة

ع احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م ذم ]اًمرقمد[ ژىئ ی ی ی شمٓمقر اًمٗمٝمؿ قمٜمد و٤مهػم  هق هق إذن سا

إُم٦م وقمٜمد ُٟمخٌٝم٤م اًمّم٤محل٦م وأضمٞم٤مل٤م وىمقاه٤م اًمٗم٤مقمٚم٦م اعم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦م ُٟمْم٩م وهذا  ت٤مج إمم وىم٧م  ت٤مج إمم 

واعمج٤مهدون إن ؿم٤م  اهلل هؿ أهؾ اًمّمؼم  ,ؾمٜم٦م اهلل,  ُمـ اًمقىم٧م وذم وٛمـ ذًمؽ ُمٕم٤مٟم٤مة وُمٙم٤مسمدة ؿمال

  -واعمّم٤مسمرة واًمٕمزم ووم٘مٝمؿ اهلل

 

 ايٛمع ايغا٥ز إٍ أٜٔ ٜغـرل اؾٗار ٗ ايعضام؟صاحملاٚص: ٗ ٌٚ ط
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إُمريٙم٤من ُمٜمًحٌقن وظم٤مرضمقن ُمـ اًمٕمرا. جيرون أذي٤مل اخلٞم٦ٌم ٓ حم٤مًم٦م سم٢مذن : خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞماًم

 ، قمٚمٞمٝمؿٗمتح اهللؾماٞمو واجلٝم٤مد واعمج٤مهدون سم٤مىمقن وُمًتٛمرون سمٕمقن اهلل  ،اهلل شمٕم٤ممم هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف

ٛمٞمع أن يدرك أن اجلٝم٤مد ذم اًمٕمرا. ىمد ؿم٥م قمـ اًمٓمق. وهق يم٤مجلٌؾ َن ًمٚمجوإٟمام هق ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمّمؼم، م

قمٜمف دون أن شم١مصمر ومٞمف إن ْمال اًمِم٤مُمخ شمدور طمقًمف اًمٕمقاصػ وإقم٤مصػم وهق صم٤مسم٧م ٓ يتزطمزح صمؿ مت

 -ؿم٤م  اهلل

 

 احملاٚص: إعضن١ ٗ إػضب اٱع٬َٞ، َا ٖٞ ٚإٍ أٜٔ تتذ٘؟صط

سملم أبٜم٤م   ،ـمؾ سملم أهؾ اًمتقطمٞمد وأهؾ اًمٙمٗمر واًمتٜمديدهل ُمٕمريم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌم: خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞماًم

وهل ُمٕمريم٦م إـمٝم٤مر  ،اعؾمالم وأبٜم٤م  ومرٟم٤ًم وقمٌٞمد اًمٖمرب اح٤مدي اعمٚمحد اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مًمديـ

ُمًت٘مٚملم يٕمٌدون اهلل ذم أروف يمام  ااعمٔمٚمقُملم اعمٓم٤مًمٌلم سمح٘مٝمؿ ذم أن  ٙمٛمقا سمٚمداهنؿ وأوـم٤مهنؿ أطمرارً 

اعمٕمريم٦م  ،سمرة اًمٓمٖم٤مة اًمٔمٚمٛم٦م أهؾ اًمتخٛم٦م أهؾ اعمجقن واًمٗمجقر واخلٞم٤مٟم٦مأُمر اهلل وأطم٥م وسملم اجل٤ٌم

اًم٘مٚمقب اًمذيـ أقمٛمتٝمؿ اًمدٟمٞم٤م واك إٓ قمغم ُمـ ـمٛمس اهلل سمّمػمشمف، ًمٙمـ أهؾ اًمٜمٗم٤م. وُمر اواوح٦م ضمدً 

 ًٌ ٔمٚمقن ذم طمػمهتؿ اًمدائٛم٦م يؽمددون ويت٤ًم ًمقن ُم٤م هذا اًم٘متؾ ؾماٞم ٤مومل ي٘مًؿ اهلل لؿ ُمـ الداي٦م ٟمّمٞم

٤م هذه احلروب وآطمؽماب اًمداظمكم وُم٤م هذا اًمٕمٜمػ وقمدم آؾمت٘مرار وُم٤م هذا اعمًٚمًؾ واًم٘مت٤مل ُم

 ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اًم٘مرون ُمْم٧م يمام ويٛمْمقن  اهلل ىمدر قمٚمٞمٝمؿ ي٠ميت أن إمم شمًٛمٕمقن ه٤م مظمره إمم …اًمداُمل

 -اعمًتٕم٤من واهلل يرضمٕمقن وٓ يتٕمٔمقن ٓ وهؿ

وهذه طمرب  ،احلؼ وأهؾ احلؼ إن ؿم٤م  اهلل وم٤معمٕمريم٦م شمتجف إمم اٟمتّم٤مر ؛وأُم٤م إمم أجـ شمتجف اعمٕمريم٦م

ًمٙمـ ٟمحـ اعمًٚمٛملم ُمٗمٝمقم احلرب قمٜمدٟم٤م هق أرىمك  ،سمؾ هل أهقال ويمروب ،واحلرب ًمٞم٧ًم ٟمزه٦م

ُمٌٜمل قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ  ،ديـ اهللّمار ُمٗمٝمقم وأقمدًمف ٕنف ُمٌٜمل قمغم شم٘مقى اهلل وقمغم إرادة اهلل وقمغم ٟم

 -ـ ظمٚمؼ وهق اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػماًمذي يٕمٚمؿ ُم ،اًمرطمٞمؿ اًمذي ظمٚمؼ اعمقت واحلٞم٤مة

 

 صاحملاٚص: هارٍ ايعزٚ ٚأبٛاق٘ بأْ٘ يٝػ يًُذاٖزٜٔ بضْاَر عـٝاعـٞ ٗ إػضب اٱع٬َٞط

ىمف وده٤مىمٜم٦م ُمٙمره قمغم اًمرؾمؾ : خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞماًم هذه طمج٦م ىمديٛم٦م ودائٛم٦م يٕمؽمض ا٤م اًمٕمدو وأبقا

ُم٤م هل رؤيتؽ  ،يم٤مُماًل ؾمال ٤مًاٞمؽ اًمأرٟم٤م سمرٟم٤مجم ،و ٤موًمقن ا٤م اؾمتٕمج٤ملؿ واؾمتٗمزازهؿ ،وأت٤ٌمع اًمرؾمؾ

ًمٙمٜمٝمؿ يًتٕمجٚمقن  ،عمـ أراده اًمؼمٟم٤مُم٩م يمٚمف واوٌح  ؟ُم٤مذا قمٜمدك ُمـ سمراُم٩م يمذا ويمذا ؟٦مؾماٞم٤مًاٞماًم

ئٝمؿًاػموي٠ًمخقن ُمتٕمٜمتلم ُمتحٙمٛملم ويريدون أن شم ،اؾمتٕمج٤مل آؾمتٗمزاز  ، إُمقر يمؾ إُمقر قمغم أهقا
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ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ژوهذا ٓ يٛمٙمـ 

، ٟمحـ ٟم٘مقل لؿ قمٜمدُم٤م ٟمٛمٚمؽ وٟمحٙمؿ قمٜمدُم٤م ي٠مذن اهلل سمزوال []اعم١مُمٜمقن ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

احل٘مٞم٘م٦م أن  ،إن ؿم٤م  اهللؾمال ٤مًاٞموهمػم اًمؾمال ٤مًاٞمُمٚمٙمٙمؿ واًمتٛمٙملم ٕوًمٞم٤مئف ؾم٤مقمتٝم٤م ؾمؽمون اًمؼمٟم٤مُم٩م اًم

ئر  ؛ومل شمًتٓمع ُمقايم٦ٌم اًمتٖمٞمػم ،اًمٙمثػم ُمـ هذه إبقا. مل شمًتققم٥م اًمتحقل اًمت٤مرخيل سمٕمد وم٤مجلزا

نقًم٧م إمم صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعمًٚمٛملم سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل  ٤مواعمٖمرب اعؾمالُمل اًمٙمٌػم قمٛمقُمً  ٤مظمّمقًص 

وؾم٤مطم٦م ُمـ ؾم٤مطم٤مت ضمٝم٤مد ـمٚمٞمٕم٦م  ،ونقًم٧م إمم طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م ضمٝم٤مد أُمتٜم٤م ذم ُمرطمٚمتٜم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمراهٜم٦م

ػ اعمٕم٤مدًم٦م إذن ادمٝم٧م إمم آؾمت٘مرار قمغم أن ُمٕمريمتٜم٤م واطمدة ُمع قمدو واطمد ذم ص ،إُم٦م اعمج٤مهدة

وزال سمحٛمد اهلل اًمتٜم٤مىمض سملم ىمت٤مل اًمٕمدو إضمٜمٌل اخل٤مرضمل واًمٕمدو اعمحكم اًمداظمكم وص٤مر الؿ  ،واطمد

 -واهلل وزم اعم١مُمٜملم اواطمدً  ٤ممهً 

 

احملاٚص: دـظاى اهلل خـرلا ْٚٛـضٶا إٍ إٔ ٖـشٙ إٛامـٝع ؼتـاز إٍ تؿقـٌٝ أنجـض ؾإْٓـا ْعـز           ط

هلل يكا٤ٶا َؿتٛسٶا ع٢ً ا٫ْذلْت قضٜبٶا إٕ ؽـا٤  إخٛآْا إؾاٖزٜٔ بأْٓا عٓذضٟ َع ايؾـٝخ عڀ١ٝ ا

اهلل، ٚٗ اْتٛاص ٖشا ايًكا٤ ْڀًب َٔ ايؾـٝخ ن١ًُ ٭ًٖٓا ٗ ايعضام خاف١ ٚا٭َـ١ اٱعـ١َٝ٬   

 . صعا١َ

ى ژاًمث٤ٌمت اًمث٤ٌمت واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة وم٢من اهلل أُمرٟم٤م سمذًمؽ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم : خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞماًم

ائ ژ، وىم٤مل [ل]إنٗم٤م ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

وا سمٗمرج اهلل ِمار، وأب[]مل قمٛمران ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

صمٌقن إمم ُمٞم٤مديـ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م وًمـ يرده٤م  وٟمٍمه وومتحف وم٤مُٕم٦م سمحٛمد اهلل ٟم٤مهْم٦م وؿم٤ٌما٤م ورضم٤مل٤م يتقا

ًمٙمؾ ؼ وؾم٤مر ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ حِ اوهٜمٞمئ٤م عمـ ًمَ  ،راد قمـ ن٘مٞمؼ ُم٤م شمّمٌق إًمٞمف ُمـ اًمرومٕم٦م واًمٔمٝمقر سم٢مذن اهلل

  -ظمػم
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 : (1)(ٖع٠د اٌخٕخ ) ۞

سمٕمد وصقًمٜم٤م إمم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد واجلٌٝم٤مت، وسمٕمد أن أظمذٟم٤م اًم٘مًط إول ُمـ اًمتدري٥م، اًمتدري٥م » 

ُمـ اًمتجرسم٦م سمحٛمد اهلل، صمؿ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومرص ًمٓمٚم٥م  ا، دظمٚمٜم٤م اجلٌٝم٤مت اًم٘مت٤مًمٞم٦م وٟمٚمٜم٤م ىمدرً ؾماٞمًالاًمت٠م

ًمدورات اًمِمارقمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ٟمقا ذم اًم٤ًمطم٦م، وسمٕمض اقمل سمقاؾمٓم٦م سمٕمض اعمِم٤ميخ اًمذيـ يم٤مِماراًمٕمٚمؿ اًم

ًمقٓ ): ًمقٓ اجلٝم٤مُد ًمٙمٜم٤م ُمع ـمالب اًمٕمٚمؿ، وٟمتٛمثؾ ذم هذا سم٘مقل اًمٜمٌل : ُم٤م ٟم٘مقل ا ٟمحـ يمٜم٤م يمثػمً  --شم٘م٤مم

(ُمـ إنّم٤مر ا ً رَ الجرة ًمٙمٜم٧ُم اُمْ 
(2)

ٕن اًمٗمتك اًمٓمٛمقح،  ؛ريف جمرى اعمثؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرُمز، يٕمٜمل ٟمج

ذم اجلٝم٤مد ومال يٙمقن إٓ ـم٤مًم٥م قمٚمٍؿ  اوىم٤مئدً  االٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، إذا مل يٙمـ جم٤مهدً  يػ اًمٜمٗمس، ص٤مطم٥مؿمار

  -ًمٚمٕمٚمام  ٤موُمزامحً 

واحل٘مٞم٘م٦م أن اعمٖمٌقن هق اًمذي ٓ يٙمقن هذا وٓ هذا وهق ي٘مدُر أن يٙمقن، وإن يم٤من اعمًٚمؿ يمٚمف ظمػم 

,٘مٞم٤مدة يمام شمٕمرف طم٤مصؾ هذا اًمٙمالم اًمذي ذيمرشمف هق ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مدة، اًم --قمغم يمؾ طم٤مل سمحٛمد اهلل 

  -إُم٤م قمٚمٛمٞم٦م أو قمٛمٚمٞم٦م، واًمٙمامل هق اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ,أظمل اًمٕمزيز

خ أبق اًمٚمٞم٨م ذم اًمٌداي٦م يم٤من ًمف شمقضمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وٟمٌَغ ومٞمف سمجقدة احلٗمظ وطمًـ اًمٗمٝمؿ ِماٞماًم

صمؿ وىمع ًمف سمٕمد ذًمؽ  ،يٙمقن ًمف ؿم٠من ومٞمفومٙم٤من ومٞمف شمٗمق.، ويمٜم٤م ٟمرضمق أن  ؛ًاردد واًمّمؼم قمغم اًمٚمَ واجلَ 

  -شؾمال واًمؽمسمقي واًمٕمًٙمري وآؾمؽماشمٞمجل٤مًاٞمف إمم اجل٤مٟم٥م اًم٘مٞم٤مدي اًمٕمٛمكم اًمشمقضم

ؽهًت ؾٝـ٘    ايتذاصب ٚا٫بت٤٬ات اييت عاٜؾٗا ايؾـٝخ أبٛ ايًٝح»طٚدٛابا ع٢ً قٍٛ إعًل: 

 :صٜكٍٛ ايؾـٝخ  شؽدق١ٝ ايكا٥ز اييت وزثٓا عٓٗا أسز إكضبٌ َٓ٘ ٖٚٛ ايؾـٝخ عڀ١ٝ

 ٤مأجًْم  ٤مـمٌٕمً  -اؾمتٕمدادات وُمٚمٙم٤مت ىمٞم٤مدي٦م يم٤مُمٜم٦م شمٗمجرت أهن٤مره٤م ُمع اًمتج٤مربسم٤مًمت٠ميمٞمد يم٤مٟم٧م ومٞمف »

خ ذم احلريم٦م ِماٞميم٤من ضمق اًمّمد. واعظمالص واًمتح٤مسم٥م واًمقٓ  واًمتٕم٤مون قمغم اخلػم اًمذي ُوضمد ومٞمف اًم

 وذم و٤مقمتف اًمتل يم٤من يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م يم٤من هذا اجلق سمٞمئ٦م ٤ماجلٝم٤مدي٦م اعم٤ٌمريم٦م قمٛمقُمً 

 -ُم٤ًمقمدة ًمؼموز ُمقاهٌف وُمٜمحف اًمٗمرص٦م ًمٚمٜمْم٩م واًمؽمىمل وًمٞم٠مظمذ ُمٙم٤مٟمف

يم٤مٟم٧م شم٘مقل عمـ وع جمٛمققم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ  أبق اًمٚمٞم٨م ؿمخّمٞم٦م ومذة وُمقهقسم٦م سمال ؿمؽ، واًمٕمرب ىمدياًم 

                                      
ؾم٤مقمتلم إٓ مخس  ُمدشمف اًمٙمٚمٞم٦م:زئلم، ، ُمٙمقن ُمـ ضم شأيب اًمٚمٞم٨م اًمٚمٞمٌل اًم٘م٤مؾمٛمل»( إصدار ُمرئل يتحدث قمـ ؾماػمة اًمِماٞمخ اعمج٤مهد: ٧)

 - ٧61١ذم ؿمٝمر اهلل اعمحرم ًمٕم٤مم  شُم١مؾم٦ًم اًمًح٤مب ًمإلٟمت٤مج اعقمالُمل»، ٟمنمشمف دىم٤مئؼ

 (-١265صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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رضمٌؾ يم٤مُمؾ، يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن رضمٌؾ يم٤مُمؾ يمام ذيمره قمٚمام  اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمح٤مة وإدسم٤م   :اًمٗمْم٤مئؾ واعمٝم٤مرات أنف

ش٥م اًمَٙمَٛمَٚم٦م ُمـ سمٜمل قمٌسوًمدت وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلرؿم» ؿ:ٜمد ىمقلوإظم٤ٌمريقن قم
(1)

ذم ُم٤م  ، أبق اًمٚمٞم٨م 

ًٌ  ٤مٌف أقمٓم٤مه اهلل ٟمّمٞمًٌ ًاٞمٟمحًٌف واهلل طم ُمـ اًمٗمْم٤مئِؾ واًمٙمامٓت وووم٘مُف اهلل ومٌذَل وصؼَم وصم٤مسمَر  ٤مـمٞم

  -شىمٞم٤مدات إُم٦م اعمحٛمقدة اعمِمٙمقرة --واضمتٝمَد طمتك يم٤من ُمـ اًم٘مدوات وُمـ اًم٘مٞم٤مدات

تٛايـت ا٫بـت٤٬ات ٚا٫َتشاْـات عًـ٢ اجملاٖـزٜٔ،      »دٛابٶـا عًـ٢ قـٍٛ إعًِّـل:      يؾـٝخ طٜكٍٛ ا

ــِٓٗ   ــز َـ ــٗز ايعزٜـ ــات    ؾاعتؾـ ــٛايٞ اـٝاْـ ــع تـ ــ١ َـ ـــضِٖ، خافـ ــز ؾـــو اهلل أعـ ـــض ايعزٜـ ، ٚأڂعـ

َـٔ   صشإَاص٠ طايبإ اٱعـ١َٝ٬ »طٜعين َضس١ً َا بعز عكٛٙ  ٚاـش٫ٕ، ٚاعتدلت ٖشٙ إضس١ً

 :صشَعاْا٠ڄ ٗ تاصٜخ اؿضن١ اؾٗار١ٜ أؽز إضاسٌ ٚأنجضٖا

ہ ھ ھ ھ ژ ٹٹًمٚمجٛمٞمع يمام  ٤مسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ؿمدة ويمرٍب قمٔمٞمؿ، ويم٤مٟم٧م اُمتح٤مٟمً »

﮶﮷ سمام طمٙم٤مه اهلل  ٤مأي٦م، ويم٤من إُمر ؿمٌٞمٝمً  ]مل قمٛمران[ ژھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

  ٓسم٤مهلل، ومث٧ٌَم ُمـ قمـ أصٜم٤مف اًمٜم٤مس ُمـ ُم١مُمٜملم وُمٜم٤موم٘ملم ذم ؾمقرة إطمزاب، ومال طمقل وٓ ىمقة إ

 -ٟم٠ًمَل اهلل شمٕم٤ممم أن يث٧ٌم ىمٚمقسمٜم٤م وىمٚمقسمٙمؿ قمغم ديٜمف احلؼ ،صم٧ٌم وؾم٘مَط ُمـ ؾم٘مط

ُمـ رضم٤مل هذه اعمرطمٚم٦م اًمذيـ صمٌتقا وىمٌٚمقا اًمتحدي وواضمٝمقا اًمّمٕم٤مب سمٙمؾ  ويم٤من أبق اًمٚمٞم٨م 

إمم واًمذيـ ؾم٘مٓمقا ُمـ دقم٤مٍة أو ُمٜمتًٌلم  ،ا رضمقًم٦م وؿمٝم٤مُم٦م ضمزاهؿ اهلل قمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػمً 

اًمٕمٚمؿ واًمديـ أو ُمـ أي صٜمٍػ ُمـ أصٜم٤مف اًمٜم٤مس ٓ سمد  أن يت٠مُمؾ اعٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ اعمٕمتؼم ح٤مذا ؾم٘مٓمقا 

أهنؿ ي٘مٗمقن ذم  ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,وزًم٧م أىمداُمٝمؿ واظمت٤مروا آظمتٞم٤مر اخلٓم٠م طمتك مل إُمر سمٌٕمض اًمٜم٤مس 

ٕمقن ذم شمًٚمٞمؿ يًو صػ اًمٙمٗم٤مر وـمقاهمٞم٧م اًمردة ويٜمح٤مزون إًمٞمٝمؿ ويٕم٤موٟمقهنؿ قمغم اعمج٤مهديـ

ڳ ڳ ڳ ژاعمج٤مهديـ إًمٞمٝمؿ، يمؾ ذًمؽ ُمـ ظمذٓن اهلل لؿ سم٠مؾم٤ٌمب يٜمٌٖمل أن يت٠مُمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس 

، شمرك الجرة واًم٘مٕمقد قمـ اجلٝم٤مد وجم٤مورة اًمٓمقاهمٞم٧م واًمدظمقل ن٧م طمٙمٛمٝمؿ ويمثرة ]اًمٙمٝمػ[ ژڱڱ

  -ش٠ميت سمخػم أظمل اًمٕمزيزُمالسمًتٝمؿ، هذا يمٚمف ٓ ي

ام ٚإعكاٙ ْٛاّ ايبعح ايهاؾض، ٚؾضٻ اؾٝؿ ايعضاقـٞ  ا غظٚ ايعض»طٚدٛابا ع٢ً قٍٛ إعًل: 

 :ص; ٜكٍٛ ايؾـٝخشَٔ أصض إعضن١ ٚناْت اـٝا١ْ ٖٞ ايغ١ُ إُٝظ٠ شلشٙ اؿضب

دً » ًٓ  اهق اُمتح٤من ًمٚمجٛمٞمع يمام ىمٚم٧م ًمؽ، اجلٛمٞمع اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر، أومرا ، اخلٞم٤مٟم٦م هل وو٤مقم٤مٍت ودو

                                      
 -، وقمامرة اًمقه٤مب، وىمٞمس احلٗم٤مظ، وأنس اًمٗمقارس، أبٜم٤م  زي٤مد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٌزاًمرسمٞمعؿ: ، وه٧٧4. 6اٟمٔمر: اعم٘متْم٥م ًمٚمٛمؼمد ) (٧)
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قمدا  ذم يمؾ ُمرة، ًمألؾمػ يمٚمام داهَؿ إُم٦م قمدٌو وضمد اًمدا  اخلٌٞم٨م اًمذي هٚمٙم٧م سمف إُم٦م وهمٚمٌٝم٤م ا٤م إ

ًٕم٤م ذم دٟمٞم٤مه  ذم ريم٤مسمف ـمٛمًاػمذم اؾمت٘م٤ٌمًمف أؾم٤مـمٞمؾ ُمـ اخلقٟم٦م ُمًتٕمديـ خلدُمتف وىم٤مسمٚملم ًمٚمٕمٌقدي٦م ًمف واًم

. أهؾ اخلػم اًمّم٤محللم، ظمٞم٤مٟم٦م ُمـ اًمداظمؾ ِمالهذا اًم --ولًث٤م ورا  ومت٤مشمف   اًمذي طمػم اعمّمٚمحلم وأر 

إيران اًمراومْمٞم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ُمًتٕمدة ًمٚمخٞم٤مٟم٦م وشمٜمتٔمر ل٤م ومرص٦م  --ٞم٤مٟم٤مت وظمٞم٤مٟم٤متظم ،وظمٞم٤مٟم٦م ُمـ اجلقار

ٕمل اًمٕمراىمل اخل٤مئـ اعمتٛمثؾ ذم ِماٞموشمؽمسمص سم٤مُٕم٦م اًمدوائر، ومال قمج٥َم أن ُن٤مًمػ وشمدقمؿ اًمتح٤مًمػ اًم

واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وهمػمهؿ ُمـ دول اخلٚمٞم٩م  ،واًمتل يم٤مٟم٧م نٛمل فمٝمر إُمريٙم٤من ىمقات سمدر وهمػمه٤م،

 -اح٤مل واًم٘مقاقمد اًمٕمًٙمري٦م ًمٚم٘مقات اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمٖم٤مزي٦م وُم٤م ىمٍموا ذم اعمٙمر واخل٨ٌم ٓ ووم٘مٝمؿ اهلل ووّمروا

ٟمئٝم٤م ًمتزويد  ٤مـمٌٕمً ّمار وُم ىمٜم٤مة اًمًقيس ُمٗمتقطم٦م عمرور إؾم٤مـمٞمؾ اًمٌحري٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، واًمٞمٛمـ ومتح٧م ُمقا

ذم  ا شمدظمر ضمٝمدً هذه اًم٘مقات سم٤مًمقىمقد واعم١من، وهٙمذا سم٤مىمل احلٙمقُم٤مت اًمٕمٛمٞمٚم٦م ذم اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل مل

ذم اسمتال  اًمٜم٤مس واُمتح٤مهنؿ سمتًٚمٞمط  وًمٙمـ هذه هل ؾُمٜم٦م اهلل  ؛٤ماًمقىمقف سمج٤مٟم٥م ومرقمقن اًمٕمّمار أُمريٙم

  -ش]اًمٗمرىم٤من[ ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژسمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض 

 :صٜكٍٛ ايؾـٝخ عڀ١ٝ اهلل  طٚعٔ ايؾـٝخ أبٞ ايًٝح ايًٝيب 

ديـ، يم٤من اجلٝم٤مد ىمد ُمأل قمٚمٞمف يمٞم٤مٟمف واؾمتٖمرىمف ُمع ومٞمف ظمٚمؼ اًمتٗم٤م  واعمح٦ٌم ًمٚمجٝم٤مد وٟمٍمة اًم يم٤من»

٤ًمن إمم ُمراشم٥م اعمجد ُم٤م مل شمٙم٤مُمؾ ـمٞم٥م وشمٕمدد اهتامُم٤مت يمام ىمٚم٧م، واحل٘مٞم٘م٦م أنف ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ اعٟم

  ذم اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕمٛمؾ ذم اجلٝم٤مد أو ؿمالذم اًمٕمٛمؾ، اًمٕمٛمؾ سمام ي١مُمـ سمف ُمـ ومٙمرة أو ىمْمٞم٦م وهذا ذم يمؾ  يتٗم٤منَ 

طمتك أهؾ اًمدٟمٞم٤م اًمذيـ  ٤موسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم أجًْم  ،إُمر يمذًمؽ --ر اًمدٟمٞمقي٦م وُمٙم٤مؾمٌٝم٤مُٕمقذم همػمه، سمؾ طمتك ذم ا

إن اًمِمخص اًمٜم٤مضمح اًمذي إذا مُمـ سمٗمٙمرٍة شمٗم٤مٟمك ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  :ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل وٓ سم٤مًمٞمقم أظمر ي٘مقًمقن

هٙمذا يم٤من أبق اًمٚمٞم٨م ذم ُم٤م أطم٥ًم شمٗم٤مٍن وشمْمحٞم٦م  ؛اعمٕمٜمك صحٞمح ذم اجلٛمٚم٦مووحك ُمـ أضمٚمٝم٤م، وهذا 

اهلل شمٕم٤ممم وضمزيؾ واك ىمٞم٤مم سم٤مًمديـ وإىم٤مُمتف واًمٌذل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمٜمٞمؾ رو ذم اًمٕمٛمؾ سمام مُمـ سمف ُمـ اجلٝم٤مد

سمف واًمٗمالح واًمٗمقز سم٤معمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم أظمرة يمام ىمٞمؾ  : صمقا

ااااااااااااااااااااااااٜمً  ًَ  ٤مأهياااااااااااااااااااااااا٤م اًمٕم٤مؿمااااااااااااااااااااااااؼ ُمٕمٜمااااااااااااااااااااااااًك طَم
  

 ُمٝمرٟماااااااااااااااااااااااااااااا٤م هماااااااااااااااااااااااااااااا٤مٍل عمااااااااااااااااااااااااااااااـ يٓمٚمٌٜماااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

 ضمًااااااااااااااااااااااااااٌد ُمْمااااااااااااااااااااااااااٜمك وروٌح ذم اًمٕمٜماااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 ٤موضمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااقٌن ٓ شماااااااااااااااااااااااااااااااااذو. اًمقؾماااااااااااااااااااااااااااااااااٜم

  

 وومااااااااااااااااااااااااااااا١ماٌد ًماااااااااااااااااااااااااااااٞمس ومٞماااااااااااااااااااااااااااااف همػمٟمااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
ـَ   شوإذا ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااائ٧م أد  اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااثٛم

  

ٜٛٔ ايبعض إٔ اؾٗار ٜكتقـض ع٢ً خٛض إعاصى ؾك٘ ٚيهـٔ  »طٚتعًٝكڄا ع٢ً قٍٛ إعًِّل: 

اؿكٝكــ١ أبعــز َــٔ سيــو، ؾــايعٝؿ ٗ عــاسات اؾٗــار ٖــٞ احملــو اؿكٝكــٞ يقــٓاع١ ايضدــاٍ        
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َـٔ ايُٓـاسز ايـيت ُجًـت ؾـِٝٗ       ٝخ أبٛ ايًٝـح  ٚإٝزإ ايؿعاٍ يذلب١ٝ ؽباب ا٭١َ، ٚنإ ايؾـ

 :ص; ٜكٍٛ ايؾـٝخ شٖشٙ اؿكٝك١

« ًٓ ُمـ اًمِمٝم٤مُم٦م ويمرم  شاًمٗمتك»سمام شمتْمٛمـ يمٚمٛم٦م  ،هق اًمٗمتك وٟمٕمؿ اًمٗمتك يم٤من أبق اًمٚمٞم٨م  وم٠مو

ومٝم٤م وقمزهت٤م واحلٞم٤م  وىمقة اًمٓمٛمقح واًمتٓمٚمع ًمٚمٙمامٓت واعمزامح٦م قمغم اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اخلػم ؿماراًمٜمٗمس و

ُمـ اًمًٗم٤مؾمػ وإنٗم٦م ُمـ اًمٙمقن ذم احلْمٞمض، صمؿ طمٜمّٙمتف اًمتج٤مرب يٕمٜمل اؾمتٗم٤مد ُمـ  ٤مٜمٗمقر أجًْم واًم

ه٤م ىمرا ة صحٞمح٦م وسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م سمحٞم٨م قمرف اًمٕمٚمؾ واحِلَٙمؿ وقمرف  اًمتج٤مرب اًمتل ُمر ا٤م ذم طمٞم٤مشمف سم٠من ىمرأ

 ، ٕن سمٕمضا  ُمٝمؿ ضمدً ِمالاًمّمحٞمح واخلٓم٠م واحلًـ واًم٘مٌٞمح وشمث٘مٗم٧م ٟمٗمًف وايمتٛمؾ قم٘مٚمف وهذا اًم

ًمٙمـ ىمد ٓ يًتٗمٞمد ٕنف ي٘مرأ  ااًمٜم٤مس يٛمر سمتج٤مرب يمثػمة ورسمام دم٤مرب يمٌػمة وسمٚمٞمٖم٦م وُمٕم٘مدة وُمٗمٞمدة ضمدً 

ًٓ  اًمتجرسم٦م ىمرا ة ظم٤مـمئ٦م ومتٕمقد اًمتجرسم٦م  ،اًمٚمٞم٨م خ أيبِماٞموم٤معمٝمؿ ٟمٕمقد إمم اًم --قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ قمٚمٞمف وسم٤م

ر، اعمتٓمقرة اًمٓم٤مًم٦ٌم ًمٚمٗم ، ٓ يتقىمػ قمـ ـمٚم٥م اًمٗمْمؾ ْمؾ دائاًم يم٤من اًمِمخّمٞم٦م اعمجرسم٦م اعمًتٗمٞمدة سم٤مؾمتٛمرا

يٓمٚم٥م أن يٙمقن أومْمؾ، يمؾ يقم يٙمقن أومْمؾ ُمـ أُمًف، ويم٤من ُ ًـ آؾمتامع وآؾمتٗم٤مدة  سمٛمٕمٜمك دائاًم 

ٟمف  --ؽمومع قمـ اًمت٘م٤مط اًمٗم٤مئدة هـ يم٤منوٓ ي ُمع اًمقىم٧م واًمتج٤مرب يم٤من اسمـ زُم٤مٟمف ورضمؾ وىمتف ُمع إظمقا

ُمًتٗمٞمدة ُمتٓمقرة همػم  ؿمخّمٞم٦م، ُمرشم٦ٌم قم٘مٚمٞم٦م تذا ؿمخّمٞم٦م، ,ىمٚم٧م يمام,اًمرضم٤مل، يم٤من ؿمخّمٞم٦م ىمٞم٤مدي٦م 

ضم٤مُمدة قمغم ُم٤م اقمت٤مدشمف ومح٥ًم سمؾ هق سم٤مطم٨م سم٤مؾمتٛمرار قمـ إومْمؾ وإيمٛمؾ وإطمًـ، ؿمخّمٞم٦م 

شمرسمقي٦م يٕمٜمل ُمرسمٞم٦م، يٕمٜمل ؿمخّمٞم٦م ذات قم٘مٚمٞم٦م شمرسمقي٦م سمٜم٤م ة هيتؿ  ٤مص٤مدىم٦م ؿمٗم٤موم٦م، متٞمز سم٠منف ؿمخّمٞم٦م أجًْم 

٤مس وُمٕم٤مدهنؿ وأىمدارهؿ وصٗم٤مهتؿ وشمٗم٤موهتؿ ويٕمرف سم٤مًمؽمسمٞم٦م وسمٜم٤م  اًمٜمٗمس وسمٜم٤م  اًمِمخّمٞم٦م، يٕمرف اًمٜم

ـ اًمٗمٝمؿ وص٤مطم٥م ُمٕم٤ميػم صحٞمح٦م ُمًت٘مٞمٛم٦م ووم٘مٍف ضمٞمد،  ًَ قمٞمقاؿ وُمداظمؾ اًمٜم٘مص ومٞمٝمؿ، ويم٤من طَم

واعظمقة اًمٙم٤ٌمر ٓطمٔمقا هذا وقمرومقه ولذا يم٤من اعظمقة اًمذيـ لؿ أبٜم٤م  أو ؿم٤ٌمب ٟم٤مهزوا اًمٌٚمقغ  ٌقن 

ومفٟمقا ُمٕمف ذم ُمرا إرؾم٤مل أبٜم٤مئٝمؿ إًمٞمف ًمٞمٙمق   -شيمزه ون٧م إؿمارا
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 : (1)اٌغغة ٚإٌفك اٌّظٍُ ۞

 :صٗ أثض ايضبا ٗ ايػضب  شعـٝز قڀب»َعًكا ع٢ً ن٬ّ  طٜكٍٛ ايؾـٝخ 

 ؛ذم هذا اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اًمٖمريب اًمرأؾمامزم وُمٝماًم  ا يمٌػمً  ًمٞمس اًمرسم٤م ومح٥ًم وإن يم٤من اًمرسم٤م أصاًل »

ًمٜم٤مُمقس  ٤مهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل أنف ُمّم٤مدٌم مت٤مُمً فم٤ممل ُمّم٤مدٌم ًمٗمٓمرة ا و٤مل   وم٤مؾمدٌ  ًمٙمـ هق ٟمٔم٤ممٌ 

هق ٟمٔم٤مم  ،احلٞم٤مة واًم٘مقاٟملم اًمتل يّمٚمح ا٤م اًمٗمرد واعمجتٛمع يمام سمٞمٜمٝم٤م ًمٜم٤م اًمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم ؾمٌح٤مٟمف

 ،واح٤مدي٦م اعمحْم٦م ،وإن٤مٟمٞم٦م ،هِمارواًم ،واًمٔمٚمؿ ،واًمٓمٛمع ،اجلِمع ؛ىم٤مئٌؿ قمغم اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م وإظمال. اًمًٌٕمٞم٦م

واًمتٗمٚم٧م ُمـ يمؾ اًم٘مٞمؿ واًم٘مقاٟملم اًمًاموي٦م اًمتل أنزل اهلل ا٤م  ،وقمدم اعيامن سم٤مًمٖمٞم٥م ،قمـ اًمديـواًمٌٕمد 

 -يمتٌف وأرؾمؾ ا٤م رؾمٚمف

وُم٤م يتِمدىمقن سمف ُمـ  ،إٟمف ٟمٔم٤مم اعهمرا. ذم اًمِمٝمقات سمال ىمٞمقد وٓ رمح٦م ًممظمريـ وٓ ؿمٗم٘م٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م

ًمف هق  ،أخٗم٤مظ إٟم٤ًمٟمٞم٦م وٟمحقه٤م هق جمرد متقيف وإجي٤مد  ،٦م عرو٤م  اًمْمٛمػمًاٞمطمريم٦م ٟمٗمأو ذم أطمًـ أطمقا

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ: أنف ىم٤مل ًم٘مقُمف اعمقدة آضمتامقمٞم٦م يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ 

وسم٤مًمت٤مزم رأجٜم٤م هذا اًمٜمٔم٤مم يتٗمٜمـ ذم يمؾ ُم٤م خيدم هذه اًم٘مٞمؿ  ،[25: ]اًمٕمٜمٙمٌقت ژڦ ڦ ڦ ڄڄ

ٟمٞم٦م اح٤مدي٦م اًمٙم٤مومرة سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ  -احلٞمقا

سمف واهنٞم٤مره وزواًمفومٝمذا اًمٜمٔم٤مم  ٛمؾ ذم  وم٤مٓهنٞم٤مر احل٤مزم مل يٙمـ ُمٗم٤مضمًئ٤م وٓ  ،ـمٞم٤مشمف قمقاُمؾ ظمرا

وهذه ومرص٦م ضمٞمدة ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل ًمٙمل يٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس حم٤مؾمـ اعؾمالم  ،ُمٜمتٔمًرا  ٤مسمؾ مل يزل ُمتقىمٕمً  ٤مُمًتٖمرسمً 

ًمٜمٔمؿ وُم٤م ومٞمف ُمـ ا ،يؽ ًمف واًمتٕمٚمؼ سم٤مٔظمرة ورضم٤م  اًمٗمقز ومٞمٝم٤مؿمارديـ اًمتقطمٞمد وقم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ 

  -شي٦م اًمًٕم٤مدة ذم دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿِمارآىمتّم٤مدي٦م واح٤مًمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل شمٙمٗمؾ ًمٚمٌ

ٕٻ      ــضب أ ــٔ ايػ ــٔ طعــِ َ ــ٢ َ ــ٘ ايعــٝؿ      »طٚصرٽا عً ــِ ٜهضٖــٕٛ ِ ــاِْٖٛ ٭ْٗ اجملاٖــزٜٔ ٖ

 :ص; ٜكٍٛ ايؾـٝخ شايػضبٞ!

ٙمـ ًمٞمس هذا هق ؾم٥ٌم وًم ،اهللوال ٟمٕمؿ ٟمحـ ٟمٙمره ٟمٛمط قمٞمِمٝمؿ اح٤مدي اًمٗم٤مؾمد اًمذي ٓ ُير»

قمـ أن يٙمقن اًمقطمٞمد سمؾ اًم٥ًٌم إهؿ هق اقمتداؤهؿ قمٚمٞمٜم٤م وضمرائٛمٝمؿ  أو إهؿ ومْماًل ؿمار احلرب اعم٤ٌم

ًٓ ؿمار إهنؿ يٕمتدون قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمذ قم٘مقد سم٤مٓطمتالل اعم٤ٌم ،ذم طم٘مٜم٤م وطمؼ أُمتٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م صمؿ سم٢مىم٤مُم٦م إنٔمٛم٦م  ،أو

                                      
ومصم٤مره، وطمرب اعمج٤مهديـ ُمع اًمٖمرب، وأطمقال  شاًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اًمٖمريب اًمرأؾمامزم اًمٗم٤مؾمد»إصدار ُمرئل يمٌػم ُمتٛمٞمز يتٛمحقر طمقل  (٧)

٤ًٌم، ٟمنم ذم اًم٤ًمطم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، يتٙمقن ُمـ ضمزئلم، عمدة ؾم٤مقم٦م ومخًلم د  - ٧61١ىمٞم٘م٦م شم٘مري
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ًمٞم٦م لؿ ذم سمٚمداٟمٜم٤م ٛم٦م واحلٙمقُم٤مت اًمٗم٤مؾمدة ود ؿمٕمقا٤م اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤محلري٦م صمؿ سمدقمؿ هذه إنٔم ،اًمٕمٛمٞمٚم٦م اعمقا

ئٝمؿ سمديٜمٜم٤م وسم ،واعمريدة ًمٚمتٛمًؽ سم٤معؾمالم   -ش؟رؾمقل اهللسم٤معو٤موم٦م إمم اؾمتٝمزا

ُم٤مرؾمقا قمغم أُمتٜم٤م اعؾمالُمّٞم٦م ُم٤م ًمق ُص٥م  قمغم اجل٤ٌمل ٟٓمديم٧م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اعمٙمر »:ص طٜٚكٍٛ 

 --ل وؾماٞمٚمتل اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤متُمـ ظمالوذًمؽ  ،ؼ واعوم٤ًمدًاٞموُمـ ُمِم٤مريع اًمتٗم ،واًمٗمتٜم٦م

ث وٓ طمرج ُمـ إهمرا. اجلٞمؾ ذم ًمذائذ اًمٗمـ :أُم٤م اًمِمٝمقات  ،واًمري٤مو٦م واًمٗمرضم٦م وصم٘م٤موم٦م اًمٚمٝمق ،ومحد 

ة واًمّمقر وؾم٤مئر وؾم٤مئؾ نريؽ اًمِمٝمقات  ،وصم٘م٤موم٦م اعمتٕم٦م واًمٚمذة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،قمؼم اؾمتٕمامل اعمرأ

ئز سمدون طمدود  -ظمٚمؼ احلٞم٤م  وإُم٤مشم٦م ،وىمتؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م واعمرو ة ،واًمٖمرا

سمػم ُمـ اعمث٘مٗملم قمغم ـمري٘متٝمؿ :وأُم٤م اًمِمٌٝم٤مت  ،واًمراوٕملم ُمـ ًم٤ٌمهنؿ ،وم٤مصٓمٜمٕمقا ًمذًمؽ ـمقا

واًمٕمٚمامٟمٞملم اًمٙم٤مومريـ سم٤مًمديـ واًمزٟم٤مدىم٦م سمقؾم٤مئؾ ُمتٕمددة ُمثؾ آسمتٕم٤مث ُمـ أج٤مم اخلٌٞم٨م حمٛمد قمكم وإمم 

ئز واًمتحٗمٞمزات واًمتٕم٤مون اًمث٘م٤مذم واعمٜمح اًمدرا ،أن قمـ وؾم٤مئؾ  ا. وهمػمه٤م ومْماًل ارِم٦م وآؾمتؾماٞموسم٤مجلقا

ديق واًمّمح٤موم٦م وهمػمه٤م سمؾ واعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمّٞم٦م وُم٤م ىمّم٦م  ،اًمث٘م٤موم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اجلامهري٦م اًمتٚمٗم٤مز واًمرا

  -شقمٜم٤م سمٌٕمٞمدةّمار ٦م ذم ُمؾماٞماعٟمجٚمٞمزي واوع اعمٜم٤مه٩م اًمدرا شداٟمٚمقب»

عًــ٢  ٖــشا إؾـــضٚع ايــشٟ أؽـــضف  »طٚصرٽا عًــ٢ خڀــ٘ ايقــًٝبٌٝ ٗ إٓڀكــ١ ٚقــٍٛ إعًــل:    

 :صٜكٍٛ ايؾـٝخ  شايتدڀٝ٘ ي٘، فُٛع١ َٔ احملاؾٌٛ إتٓؿشٜٔ ٗ إراص٠ بٛـ ايغابك١

واًم٘مْم٤مي٤م طمٚم٘م٤مت ذم ؾمٚمًٚم٦م ي١مدي سمٕمْمٝم٤م  ،شم٘مدير اهلل وقمغم ؾمٜمتف ذم ظمٚم٘مفَوومؼ  إُمقر يمٚمٝم٤م دمري»

أخٞمًقا هؿ رد ومٕمؾ قمغم صحقة أُمتٜم٤م  ؟وااعمح٤مومٔمقن اجلدد أجـ يم٤مٟمقا وُمـ أجـ ضم٤م ُ  ،إمم سمٕمض

ل اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ إمم اًمتٛمحقر طمقل اًمديـ ،اعؾمالُمّٞم٦م وًمذًمؽ ومٕمٜمدُم٤م شمتحقل اعمٕمريم٦م  ،سمغم ؟ونقُّ

ٕهنؿ إٟمام همٚمٌقٟم٤م وىمٝمروٟم٤م قمٜمدُم٤م  ،ومٜمحـ أهؾ اعؾمالم اًمٖم٤مًمٌقن سم٢مذن اهلل ،إمم ُمٕمريم٦م ديٜمّٞم٦م سم٤مٕؾم٤مس

وإٟمام هل ظمالوم٤مت  ،غم همػم اًمديـأبٕمدوٟم٤م قمـ اًمديـ وقمٜمدُم٤م ظمدقمقٟم٤م قم٘مقًدا وىمروًٟم٤م سم٢مهي٤مُمٜم٤م أن احلرب قم

وحم٤مومٔمق سمقش هؿ  --ـ اعمٕمريم٦م وهٙمذا ومٕمٚمقا ذم ومٚمًٓملموم٠مبٕمدوا اًمديـ قم ،٦م واىمتّم٤مدي٦م وُم٤م ؿم٤مسمفؾماٞم٤مؾماٞم

ک ک ک ک گ گ گ گ ژ: ومحراؿ ديٜمّٞم٦م يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،اٟمٕمٙم٤مس لذا اًمتٛمحقر

ٕهنؿ قمرومقا أنٜم٤م  ، ٟمٌدأهؿِمٜمقن احلرب قمٚمٞمٜم٤م سمدأن٤مهؿ أم ملؾماٞموهؿ يم٤مٟمقا  ،[2٧١: ]اًمٌ٘مرة ژڳڳ

ولذا يم٤من ُمـ احلٙمٛم٦م أن يٌدأهؿ اعمج٤مهدون طمٞم٨م  ،وأنٜم٤م ىم٤مدُمقن ،اؾمتٞم٘مٔمٜم٤م وصحقٟم٤م ُمـ ؾم٤ٌمشمٜم٤م

  -شوأُمٙمٜمتٝمؿ اًمٗمرص٦م ،ىمدروا

ٚمل ٜكتقـض ٖشا ايتٛدـ٘ ايعـزا٥ٞ يٲعـ٬ّ ٚإغـًٌُ عًـ٢ قـاؾٛٞ       »طٜٚتابع إعًل قا٬٥: 
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ــز يٝؾــٌُ إعغــهض     ــ٘ اَت ــو      أَضٜهــا ؾكــ٘، ٚيهٓ ــ٢ سي ــ١، ٚػً احملــاؾٜ ٗ ايعــامل ايػضبــٞ قاطب

 بايكٍٛ:ص ; ؾٝعكب ايؾـٝخ شبٛمٛح ٗ فضٜات غظٚ ايعضام

إن يمؾ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م  :وم٤مٟمٔمر ُمٕمل ،وذم طمراؿ قمغم اًمٕمرا. يم٤من إُمر ذم هم٤مي٦م اًمقوقح»

ن قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا ذم سمؾ طمتك اعمح٤مومٔمق ،ذم اًمتح٤مًمػ اًمّمٚمٞمٌل ذم اًمٕمرا. شم٘مقده٤م ىمقًى وطمٙمقُم٤مت حم٤مومٔم٦م

وم٠منجٞمال ُمػميمؾ وطمزا٤م أج دوا احلرب قمغم اًمٕمرا. واعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م  أخامٟمٞم٤م ُمثاًل  ،اعمٕم٤مرو٦م أج دوا احلرب

شمّمقر  ،وا ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ًمٙمٜمٝمؿ أرادوا إفمٝم٤مر اًمتٛمًؽ سم٤معم٤ٌمدئًاروظم ،وهؿ يم٤مٟمقا ذم اعمٕم٤مرو٦م وىمتٝم٤م

قمغم وؿمؽ اٟمتخ٤مسم٤مت وُمع ذًمؽ أج دوا همزو اًمٕمرا.  أنجٞمال ُمػميمؾ هذه وطمزا٤م يم٤مٟمقا ذم اعمٕم٤مرو٦م ويم٤مٟمقا 

وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم هؿ أن قمغم وؿمؽ اٟمتخ٤مسم٤مت قم٤مُم٦م ضمديدة وهؿ ذم ُمٗمؽم. ـمر. وىمد  ،واعمِم٤مريم٦م ذم احلرب

٤م  يمام سملم ذًمؽ أظمقٟم٤م احل٤مومظ أبق ـمٚمح٦م إح ،أنذرهؿ اعمج٤مهدون وُمٜمحقهؿ اًمٗمرص٦م ًمٕمٚمٝمؿ يرضمٕمقن

, η٤مومٔملم ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ويم٤مٟمقا ذم اعمٕم٤مرو٦م يقُمٝم٤م أج دوا واًمؼمه٤من اًمٕمجٞم٥م أن اعمح ،,وووم٘مف

واؿ اؾمتٓم٤مع سمٚمػم وهق قمامزم ن٤مًمػ ًمتديٜمف ُمع سمقش واعمح٤مومٔملم اجلدد ذم أُمريٙم٤م أن يدظمؾ  ،احلرب

ًمٙمـ ح٤م شمٕمٚم ؼ إُمر  ،عوٕم٤مف احلٙمقُم٦م ،رهمؿ أن ؿم٠من اعمٕم٤مرو٦م ذم أنٔمٛمتٝمؿ أهن٤م شمٕم٤مرض ،احلرب

ح ذًمؽ أجًْم٤م أن احلٙمقُم٤مت همػم اعمح٤مومٔم٦م مل شمِم٤مرك ذم طمرب سمٛمٌدأ وقم٘مٞمدة أج دوا احلٙمقُم٦م  ويقو 

وهذه دًٓم٦م  ،ويمٜمدا واًمًقيد وسمٚمجٞمٙم٤م ،اًمٕمرا. ُمثؾ أخامٟمٞم٤م سم٘مٞم٤مدة احلزب آؿمؽمايمل اًمديٛم٘مراـمل يقُمٝم٤م

ا ًمٞم٧م أن سمٕمض اعظمقة ذم ُم١مؾم٤ًمشمٜم٤م اعقمالُمّٞم٦م اجلٝم٤مدّي٦م اًمٓمٞم٦ٌم قمغم آٟمؽمٟم٧م يِمٌٕمٝم٤م سمحًث٤م  ُمٝمٛم٦م ضمد 

طمتك ذم أُمريٙم٤م ٟمٗمًٝم٤م ومٛمـ  ،وع اعمح٤مومٔملم اجلددِمارواحلٛمد هلل وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى اًمٞمقم ومِمؾ ُم ،اواؾمتٔمٝم٤مرً 

شمراضمٕم٤مهتؿ واٟمتٙم٤مؾم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م وآؾمؽماشمٞمجّٞم٦م إمم ومْم٤مئحٝمؿ اعمتٕمددة إمم ظم٤ًمرهتؿ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت 

  -شوٟمٌذ اجلٛمٝمقر إُمريٙمل لؿ

كزؼ ٚا٭صض إباصنـ١، ٖـٛ أَٓٝـ١    إٕ اؾٗار ٗ أنٓاف بٝت إ»طٚتعًٝكا ع٢ً قٍٛ إعًل: 

نـــٌ َغـــًِ غٝـــٛص، ٚإٕ اؿضنـــ١ اؾٗارٜـــ١ ُنــــٞ ٗ طضٜكٗـــا ثابتـــ١ َغـــتٝك١ٓ بٛعـــز اهلل  

بايٓقض، ٖٚٞ إ٪١ًٖ يًكٝاّ بٛادبـات ايعكٝـز٠ ٚايـزٜٔ، ٚتٛسٝـز ايهًُـ١ عًـ٢ نًُـ١ ايتٛسٝـز،         

      ٚ اَـضٙ، ٚايقـدل   ٚيشيو ؾٗٞ َڀايب١ بأَاْـ١ تقـشٝض إغــرل٠، ٚا٫ْنـباٙ عًـ٢ ؽــضٜع١ اهلل ٚأ

 :ص; ٜكٍٛ ايؾـٝخ شع٢ً سيو

 ،ذم هذه اعمرطمٚم٦م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م شمريمز قمغم اًمًٕمل عمٜمع اًمتٜم٤مزٓت قمـ احل٘مق. اعؾمالُمٞم٦م»

ًمٙمـ أُمر اجلٝم٤مد ذم ومٚمًٓملم ٓ زال ذم وٚمتف  ،واًمًٕمل عمقاصٚم٦م ضمٝم٤مد اًمٞمٝمقدي اًمٖم٤مص٥م سم٘مدر اعُمٙم٤من

ومٜمًٕمك ًمتح٘مٞمؼ أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م  ؛ٜم٦م قمغم اجلٝم٤مدذم يد و٤مقم٤مت ٟمحـ ٓ ٟمٕمت٘مد أهن٤م ُم١ممت
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ٞمع قمٚمٞمٝم٤م واًمٜمٝمل قمـ ِماٞمواًمت ،قمٞم٦مِماروسمٕمرض اخلٞم٤مرات اًمّمحٞمح٦م اًم ،سم٤مًمدقمقة سم٤محلًٜمك واًمٜمّمٞمح٦م

وًمذًمؽ ومٜمحـ ٟمٜمٙمر قمغم طمريم٦م مح٤مس وهمػمه٤م ُمـ  --واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗم٤ًمد، واهلل اعمًتٕم٤من ،اعمٜمٙمر

ه٤م شمرشمٙمٌف  وٟمؼمأ إمم اهلل  ،قمٞم٦م واٟمحراوم٤مت قم٘مدي٦مؿمارؿ ُمـ خم٤مًمٗم٤مت اجلامقم٤مت اعؾمالُمٞم٦م ُم٤م قمٜمده

 ،وٟمٜمذرهؿ ٟم٘مٛمتف وٟمخقومٝم٤م اهلل  ،ُمـ يم٤ٌمئر سم٢مىمداُمٝم٤م قمغم ىمتؾ اعمج٤مهديـ هـ خي٤مًمٗمقهن٤م ،طمٙمقُم٦م مح٤مس

ٟمٜم٤م ظمٞم٤مر آصٓمدام ُمع مح٤مس وُم٘م٤مشمٚمٞمٝم٤م وٟم١ميمد أن اجلٝم٤مد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم  وًمٙمٜمٜم٤م أجًْم٤م ٓ ٟمرى عظمقا

أنٗمًٜم٤م ذم طمدود وٞم٘م٦م  ٤مسٟم٤م ومٞمٝم٤م ّمار ومال يٜمٌٖمل أن ٟمح ،هق ضمٝم٤مد ذم ومٚمًٓملم ،ا. وذم همػممه٤ماًمٕمر

ٟمٜم٤م  ،مهتٜم٤م قمغم ومتح اعمٕم٤مسمر واًمًامح ًم٘مقاومؾ اعمٕمقٟم٤مت سم٤معمرورّمار اًمٕمدو وجيققمٜم٤م وي٘م وإن شمٕمذر قمغم إظمقا

وإُمريٙم٤من طم٤موٜمل  وُمّم٤مًمح اًمٞمٝمقد ،أن جي٤مهدوا ذم همزة واًمْمٗم٦م وم٢من أبقاب اجلٝم٤مد ُمٗمتقطم٦م ذم همػممه٤م

  -شة ذم يمؾ ُمٙم٤منِماراًمٞمٝمقد ُمٜمت
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 : (1)ال رىٍف ئال ٔفضه ۞

 :ّٕن آٟمٖمامس هق ؛اًمذي ٟمتحّدث قمٜمف هق صقرة ُمـ صقر آٟمٖمامس اجلٝم٤مد اًمٗمردّي ٓ ؿمّؽ أّن » 

ا قمٚمٞمٝمؿ يم٠منّف يٜمٖم ،محؾ اًمرضمؾ اًمقاطمد قمغم اًمٕمدو اًمٙمثػم اًمٕمدد يمثرة سم٤مًمٖم٦م ٛمس ذم ٕنّف سمدظمقًمف ومٞمٝمؿ يم٤مر 

ُمِم٤مرع »يٛمٙمـ أن يراضمع ًمف اعٟم٤ًمن يمت٤مب: و ،وآٟمٖمامس ُمٕمروف ووردت ذم ومْمٚمف أطم٤مدي٨م ،سمحرهؿ

 -وقمّٞمتف وومْمٚمف واًمتحريض قمٚمٞمفِمارطمٞم٨م قم٘مد ًمف سم٤مسًم٤م ذم ُم ،ٓسمـ اًمٜمّح٤مس ُمثاًل  شإؿمقا.

ظم٤مٍل  ل٤م قمغم وضمفٍ  أو يم٤من داظماًل  ،وإخ اعمج٤مهد ؾمقا  يم٤من ُمـ أهؾ شمٚمؽ اًمٌالد اًمٙم٤مومرة اعمح٤مرسم٦م

هق ُمٜمٖمٛمس اذا  ،ا٤م وىمت٤مل وىمتؾ ُمـ جيقز ىمتٚمف ُمـ أهٚمٝم٤م اًمٙمٗمرةوارُمريًدا الجقم قمٚمٞمٝم٤م و ؛ُمـ اًمٖمدر

ورومع  ،ودمري  ىمٚمقب اعمًٚمٛملم ،ويٜمقي إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،اعظمالصْمار ومٕمٚمٞمف أن يًتح ،اعمٕمٜمك

ويمّػ  ،وشمقهلم قمزائٛمٝمؿ ،ؿإرادهتًار ويم ،ونٓمٞمؿ ُمٕمٜمقّي٤مهتؿ ،وردع اًمٙمٗمرة قمـ قمدواهنؿ ،ُمٕمٜمقّي٤مهتؿ

  -شسم٠مؾمٝمؿ سم٢مذن اهلل

 :صٜكٍٛ ايؾـٝخ  شاؾٗار ايؿضرٟ»طٚٗ بٝإ رٚاؾع 

اًاٞمسم٤مًمٗمٕمؾ هل ُمٕم٤مدًم٦م سم»  ،ون٤مسك ،ون٤مًمٗم٤مت قم٤معمّٞم٦م ن٤مرسمؽ ،أن أن٧م قمٜمدك أقمداٌ  يُمُثر ؛ٓم٦م ضمد 

ة ذم ِمارُمٜمت ُمّم٤محلٝمؿ ،وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ه١مٓ  إقمدا  قمٜمدهؿ ٟم٘م٤مط وٕمػ واوح٦م ،وشمتٙم٤مًم٥م قمٚمٞمؽ

 ًٓ  ،وهل أهداف ُمٝمّٛم٦م واًمقصقل إًمٞمٝم٤م ؾمٝمٌؾ ٟمًٌٞم ٤م ،صمؿ ذم أراوٞمٝمؿ هؿ أنٗمًٝمؿ وذم يمّؾ اًمٕم٤ممل أروٜم٤م أو

 ,ذم اًمٕم٤مدة,واًمتل هل ذم اًمٖم٤مًم٥م  ،ومٝمل أهداف شمٜم٤مؾم٥م احلريم٤مت اًمتل مت٤مرس طمروب قمّم٤مسم٤مت

٤م ،اًمٓمرف إوٕمػ وُي١مصّمر ذم  ،يردع اًمٕمدو ب هذه اعمّم٤مًمح ًمٚمٕمدو ٓ أىمقلوارو ،واًم٘مّقة إصٖمر ُم٤مدي 

ع   -ش؟!ومٙمٞمػ ٟمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م وٟمؽميمٝم٤م ،سمؾ أىمقل رسّمام  ًؿ احلرب أجًْم٤م ،ُمٞمزان اًمٍما

ٞٸ؟»طٚدٛابا يغ٪اٍ:  ٝٸات َتٓاغ١ُ َع أٖزاف اؾٗار ايعإ  :صٜكٍٛ  شنٝـ لعٌ ٖشٙ ايعًُ

ّو وأهداومف ذم عمّم٤مًمح اًمٕمد ,اًمذي ٟمتحّدث قمٜمف,ب ْماروهذا اًم ،إّٟمام ٓ سمّد أن يٙمقن هذا اجلٝم٤مد»

سمط اًم ،أرض اًمٕمدو وذم همػم أرض اًمٕمدو وظم٤مدًُم٤م خلّٓم٦م  ،عِمارٓ سمّد أن يٙمقن حمٙماًم ُمْمٌقـًم٤م سمْمقا

وُمٕمروم٦م  ،ُمٜمًجاًم وُمتٜم٤مهماًم ُمٕمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اظمتٞم٤مر إهداف ،اعمج٤مهديـ اًمٕم٤مُّم٦م )آؾمؽماشمٞمجٞم٦م(

اًمدول اًمٖمرسمّٞم٦م ًمٞم٧ًم يمّٚمٝم٤م  ُمثاًل  ،ٚمٞمفوُمٕمروم٦م ُم٤م ُي٘مّدم وُم٤م ُي١مظّمر وُم٤م يؽمك وُم٤م ُي٘مَدم قم ،إوًمقّي٤مت سمدىّم٦م

                                      
قمغم إطمٞم٤م  هذه اًمًٜم٦م، وسمٞم٤من لؿ ٤م وطمث  ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٚمٞمف، وأثره قمغم اًمٙمٗم٤مر: نريْم٤م  شاجلٝم٤مد اًمٗمردي»إصدار ُمرئل وخؿ يتحدث قمـ:  (٧)

٤ًٌم ذم ضمزئلم، ٟمنم ذم و٤مدى أظمرة  ٧١١، ُمدشمف اجلٝم٤مد اًمت٤مريخ اعمنمف ًمٌٕمض اعمج٤مهديـ ذم هذا  - ٧612دىمٞم٘م٦م شم٘مري
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واًمقصّٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م هل أنّف ُمـ يًتٓمٞمع أن يتّمؾ  --ٓ سُمّد ُمـ آٟمت٤ٌمه إمم هذا وومٝمٛمف ضمّٞمًدا ،ذم دوًم٦م واطمدة

ويٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٜمده ُمـ  ،ويٕمرف ُمٜمٝمؿ ُم٤مذا يريدون وُم٤م اًمذي يٜمٌٖمل أن يٗمٕمٚمف ،سم٘مٞم٤مدات اعمج٤مهديـ

ًمٙمـ طمٞم٨م أّن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ اعمج٤مهديـ  ،ومٝمذا أومْمؾ --ومٙمرة أو ظمّٓم٦م وُمٕمٚمقُم٤مت وهٙمذا

 ،اًمٗمٝمؿ: وم٤معمٓمٚمقب هق ،واعمريديـ ًمٚمجٝم٤مد ذم فمروف احلرب احل٤مًمّٞم٦م ٓ شمًٛمح لؿ اًمٔمروف سمذًمؽ

  -شوقمزيٛم٦ٌم وإرادٌة ص٤مدىم٦م ،وقمٌل وومٝمٌؿ ضمّٞمد: ئلمؿماٞمإُمر إًذا ٓ يتٕمّدى  ؛اًمتقيّمؾ قمغم اهلل صمؿ  ،اًمٗمٝمؿ

ٟٸ عتٴؿځضٿؽ اؾبٗـات َـٔ   »قز طٚصرٶٸا ع٢ً َا  ٕٸ ٖشٙ ايزع٠ٛ إٍ اؾٗار ايؿضر ٜتبارص إٍ ايشٖٔ أ

 شإكاتًٌ، ٖٚشا صبٸُا ٜتعاصض َع ايزعٛات إتهضٸص٠ َٔ قار٠ اؾٗار اييت تزعٛ إغًٌُ يًـٓؿرل! 

 :صٜكٍٛ ايؾٝخ 

أو سمدون ىمٞمد  ،دون شم٘مٞمٞمديٕمٜمل سم,وآًمتح٤م. سم٘م٤مومٚم٦م اجلٝم٤مد ُمٓمٚمً٘م٤م  ،دقمقة اعمًٚمٛملم وٞمًٕم٤م إمم اجلٝم٤مد»

ىم٤مل اهلل  ،قمّل ؿمارواًمتحريض قمغم اجلٝم٤مد هذا واضم٥م  ,يمقن اًمٜمٗمػم إمم اجلٝم٦م اًمٗمالٟمّٞم٦م أو اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمالٟمّٞم٦م

﮺ ژ: وىم٤مل ،[45: ]إنٗم٤مل ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌژ: شمٕم٤ممم ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

اًمٜمٗمػم إمم ُمٞم٤مديـ  ًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمّٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مّٞم٦م أقمت٘مد أّن اًمدقمقة إمم ؛[66: ]اًمٜم٤ًم  ژ﮻ ﮼ ﮽﮾

هؾ  ؛ندي٨م ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت ،اجلٝم٤مد وؾم٤مطم٤مشمف اعمتٕمّددة ُم٠ًمخ٦م نت٤مج دائاًم إمم قمٛمٚمّٞم٦م ندي٨م

 ،أو همػم ُمٓمٚمقب ،أو اًم٤ًمطم٦م اًمٗمالٟمّٞم٦م ،اعمٓمٚمقب أن ٟمٗمػم أقمداد ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم إمم اًم٤ًمطم٦م اًمٗمالٟمّٞم٦م

ٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم إًمٞمف  ُمٝمؿمالوهذا  ،هذا اًمذي شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف سم٤مًمتج٤مرب ،وهٙمذا  -ّؿ ٟمريد ًمٗم٧م ٟمٔمر إظمقا

وهل أّن اًمدقمقة إمم اجلٝم٤مد اًمٗمردّي ٓ  ،وًمٙمـ سم٤مًمرضمقع إمم ُمقوققمٜم٤م وم٠موّد اًمت٠ميمٞمد قمغم ٟم٘مٓم٦م

ت ؿمارشمتٕم٤مرض ُمع اًمدقمقة إمم اًمٜمٗمػم إمم اجلٌٝم٤مت اعمٗمتقطم٦م، قمغم شمٗمّمٞمؾ ـمًٌٕم٤م ذم طم٤مل اجلٌٝم٤مت يمام أ

 -طمٞمٜمام ذيمرت ُم٠ًمخ٦م ندي٨م اًمٌٞم٤مٟم٤مت

ًمف ًار وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يتٞم ،ًمف اًمٜمٗمػم إمم اجلٌٝم٤متًار ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يتٞم ؛إمم اجلٝم٤مد قم٤مُّم٦م وم٤مًمدقمقة

واعمٓمٚمقب ذم طمّ٘مف  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن إومٞمد ،صمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ُمٓمٚمقسًم٤م ُمٜمف أن يٜمٗمر إمم اجلٌٝم٤مت ،ذًمؽ

وُمزيد  ،ًمٚمقؾم٤مئؾومٝمق إًذا شمٜمقيع  ؛سمٜمحقه ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اجلٝم٤مد اًمٗمردّي  سم٤مٟٓمٖمامس أو ،هق اجلٝم٤مد اًمٗمردّي 

  -شواهلل ُي١ميت ومْمٚمف ُمـ يِم٤م  ،واؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٛمتٖمػّمات ،وشمٙمّٞمػ ُمع اًمقاىمع ،شمقؾمٕم٦م

سٍٛ أ١ُٖٝ ايتشـضط َـٔ ايـزَا٤ إعقـ١َٛ;      طٚدٛابٶا ع٢ً ن١ًُ يًؾـٝخ أعا١َ بٔ ٫رٕ 

 :صٜكٍٛ ايؾـٝخ عڀ١ٝ 

وقمٛمٚمّٞم٤مهتؿ ًمٞمس جمّرد  اعمج٤مهديـ قمغم دمٜم٥م اًمدُم٤م  اعمٕمّمقُم٦م واعمحّرُم٦م ذم ؾم٤مئر ظمٓمقاهتؿ ُص رْ طمِ »

رّدة ومٕمؾ قمغم الجامت اًمتِمقهيّٞم٦م اًمتل شمِمٜمّٝم٤م وؾم٤مئؾ اعقمالم اًمٖمرسمّٞم٦م واح٠مضمقرة وُمـ يتٌٕمٝم٤م ذم شمروي٩م 
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 ٌّ سمؾ إّن  ، ُمـ قمٚمام  اًمًق  ويمّت٤مب اًمّمحػ وهمػمهؿًالمشمٚمؽ اًمتٝمؿ اعمٚمّٗم٘م٦م ُمـ سمٕمض اًمْم٤مًّملم اعمٚم

ويٕمٚمٛمقن  ،ٜمتٛمقن إًمٞمف وي٘م٤مشمٚمقن ُمـ أضمؾ إىم٤مُمتفاًمذي ي ،ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ ذم ذًمؽ هق اًمتزاُمٝمؿ سمديٜمٝمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

ؽ سمف واًمتخّٚمؼ سم٠مظمالىمف  ًّ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أّن ؾمٕم٤مدهتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وٟمج٤مهتؿ وومقزهؿ ذم أظمرة هل وم٘مط سم٤مًمّتٛم

م سم٘مٞمٛمف اًمٜمٌٞمٚم٦م وىمد أيّمدوا  ،واعمج٤مهدون ذم ُمٜمِمقراهتؿ ويمتٌٝمؿ وؾم٤مئر أدسمٞم٤مهتؿ ي١ميّمدون دائاًم  --وآًمتزا

ًرا قمغم ًرا وشمٙمرا اًمٕمٛمٚمّٞم٤مت اًمٜمققمّٞم٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمغم : وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،وه٤مِمارهذه اعمٕم٤م  وسمّثقه٤م وٟم ُمرا

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ومٞمف ُم٤م  ،اًمتٗمجػم واؾمتٕمامل ُم٤م يٕمّؿ سمف اًم٘متؾ ؾمقا  يم٤مٟم٧م اؾمتِمٝم٤مدّي٦م أو همػم اؾمتِمٝم٤مدّي٦م

سمط واًم ،ُيٕمَرف وم٘مٝمٞم ٤م سم٤مًمتؽمس ٌّٝمقن قمغم اًمْمقا  ٘مٞمقد اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل جي٥ماعمج٤مهدون دائاًم وسمِمٙمؾ ُمًتٛمّر ُيٜم

 ُمراضمٕم٦م يمت٤مب اًمِماٞمخ أيب  ٞمك: قمغم اعمًتقى اًمٜمٔمرّي يٛمٙمـ ُمثاًل  ؛ُمراقم٤مهت٤م ومٞمٝم٤م وُيِمّددون ذم ذًمؽ

و٤مقم٦م ىم٤مقمدة » وقمغم اعمًتقى اًمٕمٛمكّم ومٜمحـ ذم ،وهمػمه ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت ،شاًمتؽمس ذم اجلٝم٤مد اعمٕم٤مس»

 قمغم واًمٙمقادر اعم١ًموًملم ُمـ جلٜم٦م سمقاؾمٓم٦م ,ٜمليٕم اعمامرؾم٦م ذم, ٟمْمٌط يمّؾ ذًمؽ قمٛمٚمٞم ٤م وومٕمٚمٞم ٤م شاجلٝم٤مد

 يمؾ ذم يدىّم٘مقن ,هلل واحلٛمد, إُم٤مٟم٦م ضمٝم٦م ُمـ رًو٤م وقمغم ،ًمألُمقر واًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمؿ ُمـ ـمّٞم٥م ُمًتقى

  -شيرومْمقهن٤م أو وجيٞمزوهن٤م ،طمدة قمغم قمٛمٚمّٞم٦م

ٚٴدٹزت ٗ ايب٬ر اٱع١َٝ٬; ٜكٍٛ  طٚتعًٝكڄا ع٢ً مـضٚص٠ ا٫ْنُاّ يًذُاعات اؾٗار١ٜ إٕ 

 ؾـٝخ:صاي

إّن اًمقاضم٥م قمغم : ح واًمتٗمّمٞمؾ، وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل سم٤مظمتّم٤مرِمارـمًٌٕم٤م هذا  ت٤مج إمم سمٕمض اًم»

ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ وهنٞمف قمـ وّده وهق اًمٗمرىم٦م وآظمتالف  ؛اعمج٤مهديـ هق آضمتامع ووطمدة اًمّمػ

ٻ ٻ ژ: وىم٤مل ،[٧١1: ل قمٛمران]م ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃژ: واًمتٜم٤مزع، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ا وذم هم٤مي٦م اًمقوقح، وٕنّف أجًْم٤م ٓ  ،[64: ]إنٗم٤مل ژپ پ پپ وذًمؽ ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م يمثػٌم ضمد 

 ،ومحٞم٨م أُمٙمـ ؛وقمٚمٞمف --يتّؿ اجلٝم٤مد وٓ يٜمجح وٓ ي١ميت أيمٚمف وٓ  ّ٘مؼ هم٤ميتف إٓ سم٤مًمقطمدة وآضمتامع

ت )ؾم٤مطم٤مت وُمٝمام أُمٙمـ أن يٙمقن اعمج٤مهدون و٤مقم٦ًم واطمدة ومذاك هق اعمتٕملّم، وسم٤مًمت٤مزم ومٗمل اجلٌٝم٤م

اجلٝم٤مد( ومٕمغم اعمًٚمؿ اًمذي ووم٘مف اهلل ًمٚمٜمٗمػم إمم ؾم٤مطم٦م ُمـ ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد ًمٞمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم 

ي٦م و قمّٞم٦م وُم١مهٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مجلٝم٤مد وىم٤مئٛم٦م ؿماراًمٌٚمدان اًمتل ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مد وومٞمٝم٤م و٤مقم٤مت ضمٝم٤مدي٦م واوح٦م اًمرا

  -شقمٚمٞمف أن يٜمْمّؿ إًمٞمٝم٤م وجي٤مهد ن٧م رايتٝم٤م ؛سمف ومٕماًل 

ٝٸـ١ اهلل باٱدابـ١ عًـ٢ بعـض ا٭عـ١ً٦ ايـيت قـز           ٚٗ ختاّ ٖشط ا ايؾــضٜ٘ ٜتؿنٸـٌ ايؾــٝخ عڀ

ٟٸ»تعذلض عبٌٝ إغًِ إكبٌ ع٢ً ايكٝاّ بؿضٜن١   صشاؾٗار ايؿضر

 َغأي١ ايتأؽـرل٠ َا تكٛيٕٛ ؾٝٗا؟صط
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 وُمٕمّ٘مدة وؿم٤مئٙم٦م، وٟمحـ وأُّمتٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم قم٤ممل ُمٕمّ٘مد ة ُم٠ًمخ٦م حمػّمة ومٕماًل ؿماػمُم٠ًمخ٦م اًمت٠م --احل٘مٞم٘م٦م»

,واعم٠ًمخ٦م  ،واىمع ومٞمف اظمتالط يمٌػم ذم إُمقر ،ومل ٟمِم٤مرك ذم صٜم٤مقمتف ،وذم واىمع مل ٟمّمٜمٕمف ٟمحـ اعمًٚمٛملم

وذم فمٜمّل أهّن٤م مل شمٜمْم٩م  ،ىم٤مسمٚم٦م ٓظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ؛ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدّي٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمالظمتالف ,ةؿماػمُم٠ًمخ٦م اًمت٠م

وٟمحـ  ،  اًمّم٤محللم إمم سمحثٝم٤م ونريره٤موأمتٜمّك أن يقوّمؼ اهلل و٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمتٛمٙمٜملم إُمٜم٤م ،سمٕمد

واًمت٤ٌمطم٨م ُمع  ،مل هنٛمؾ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م واًمٌح٨م واًمدرس وآـمالع قمغم أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ ومٞمٝم٤م

 -وٟمٕمرف أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م وُمداريمٝمؿ واحلٛمد هلل ،سمٕمْمٝمؿ وؾم١مالؿ واؾمتٗمت٤م هؿ

واًمذي قمٚمٞمف  ,أيمثرهؿ ًمٕمّٚمف,هديـ واًمذي يٛمٙمـ ىمقًمف أن هق أّن اًمذي شمرضّمح قمٜمد يمثػم ُمـ اعمج٤م

خ اًمديمتقر ِماٞموُمـ ضمّٞمد ُم٤م يُمت٥ِم ومٞمٝم٤م ُم٤م يمتٌف اًم ،ٓ شُمٕمّد قم٘مد أُم٤من شاًمٗمٞمزا »ؿماػمة اًمٕمٛمؾ قمٜمدٟم٤م أّن اًمت٠م

 ُمـِمار قم احل٤مدي أطمداث ىمٌؾ ُمٓمروىم٦م ىمديٛم٦م ُم٠ًمخ٦م واعم٠ًمخ٦م ،شاًمتؼمئ٦م» يمت٤مب ذم η  شأجٛمـ»

وأظمقٟم٤م  ،ومٞمٝم٤م   رأي اًمِماٞمخ قمٌد اهلل قمّزامُمثاًل  وٟمٕمرف ،وـم٤مح٤م يم٤مٟم٧م شمٌح٨م وشمٜم٤مىمش ،ؾمٌتٛمؼم

ٌّتف, شأبق ُمّمٕم٥م اًمًقرّي »إؾمت٤مذ   ـمتفؿمارأ ذم حلٞمثٞم٤مهت٤م حؿمارو ومٞمٝم٤م ُمٗمٞمد يمالم ًمف ,قمٜمف وومّرج اهلل صم

ه اعمًّجٚم٦م وٟمحـ ٟمٕمرف  ،ومٞمٝم٤م اذا وهذا وأومتقا  ،اًمٕمٚمام  ًمٌٕمض ؿم٠مهن٤م ذم اًم١ًمال وىمع وىمد ،ظمػًما  اهلل ضمزا

ة ؿماػميم٤مٟمقا إمم أُمٍد ىمري٥م يٗمتقن سم٠مّن اًمت٠م ،اًمٞمقم هّـ يتٙمّٚمٛمقن يمالًُم٤م خمتٚمًٗم٤م أن سمٕمض اًمٕمٚمام  اعمِمٝمقريـ

وأن يٕمٞمذٟم٤م  ،أن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمرؿمد واًمّمقاب وجيٜمٌّٜم٤م اًمزًمؾ وٟم٠ًمل اهلل  ،ٓ شُمَٕمّد قم٘مد أُم٤من وٓ ؿمٌٝم٦م أُم٤من

 -شُمـ ُمْماّلت القى

ــزؾ   ط ــًٌُ ٗ ايػـــضب ٚغرلٖـــِ ٗ ايـ ــاْع َـــٔ َؾـــاصن١ إغـ اع عـــٔ اٱعـــ٬ّ ٖٚـــٌ ٖٓـــاى َـ

ٞٸ؟ص  ٚإغًٌُ ٚصرٸ ايعزٚإ ٚؽب١ٗ َا افڀًض عًٝ٘ بعٗز ا٭َإ ا٫دتُاع

وـمف ُمٕمرووم٦م ذم اًمٗم٘مف وُمًٌقـم٦م ذم ُمقاوٕمف ؿمارأطمٙم٤مُُمف و --إُم٤من ُمـ ُمًٚمؿ ًمٙم٤مومر ىم٤مسمٍؾ ًمألُم٤من»

ًمٙمـ  ،ٛمٜمّل وُمٜمف اًمْم ،أو ُم٤م ذم ىمّقشمف ،وهق اعمتٚمّٗمظ سم٢مٟمِم٤مئف وقم٘مده وإُم٤من ُمٜمف اًمٍميح ،ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤م 

واهلل  ،  حمدث وهمػم ُمٜمْمٌطؿمالهذا  ،أُم٤من اضمتامقمل اذا اعمٕمٜمك اًمذي  ٤مول سمٕمض اًمٜم٤مس أن يًّقىمف

وأراد سمٕمض اًمٜم٤مس  ،  ُمـ أُمـ اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ذم سمٕمض إزُمٜم٦مؿمالصمؿ قمغم ومرض أنف وىمع  --أقمٚمؿ

ا اهتؿ اًمٍم ٦م واعمتٙمّررة قمغم وم٢مّن اًمٙمٗمرة يٜم٘مْمقن هذا إُم٤من اعمّدقمك سم٤مقمتد ؛قمٞم ٤مؿمارأن جيٕمٚمف أُم٤مًٟم٤م 

  -شواهلل أقمٚمؿ ،اعؾمالم واعمًٚمٛملم

ٌٸ ا٭َِ ٚتؿتشٕٛ دبٗات ط ْٸهِ بٗشٙ ا٭عُاٍ تغتٳعزٴٕٚ عًٝهِ ن َا صرٸنِ ع٢ً َٔ ٜكٍٛ إ

 أْتِ ٗ غ٢ٓ عٓٗا؟ص

ًرا هذا وىمٚم٧م,أن٤م أقمت٘مد  ،احلٛمد هلل» ْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أطمًـ ُمـ جيٞمد سمٗم هؿ اعمج٤مهديـ أن ,ُمرا

وم٤معمج٤مهدون يٗمتحقن ُمـ اجلٌٝم٤مت قمغم وقمل وسمخٓمقات  ؛واًمتحّٙمؿ ذم ومتح اجلٌٝم٤مت ،ٞمٞمد إقمدا ومـ ن
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ٟمٜم٤م وٞمًٕم٤م قمغم احلؼ ،وًمًٜم٤م ُمًتٕمجٚملم واحلٛمد هلل ،ُمدروؾم٦م سمحًٌف ٌّتٜم٤م وإظمقا وقمٜمدُم٤م  ،ٟم٠ًمل اهلل أن يث

ف اًمؼمازيؾ اجلٝم٤مد اًمٗمردّي ومٜمحـ ٓ ٟمٓمٚم٥م ُمـ اعمج٤مهديـ اؾمتٝمدا ،ٟمتٙمّٚمؿ قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد

طمتك دول  ،٦مؾماٞم٤مًاٞموٟمحـ ٓ ٟمْمع وٞمع اًمدول اًمٙم٤مومرة قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم ،وومٜمزويال ُمثاًل 

ومٛمـ شمقّرط ذم حم٤مرسم٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم قمٛمقًُم٤م أو ذم حم٤مرسمتٜم٤م ٟمحـ  ؛ٟمحـ ٟمٗمّر. سمٞمٜمٝم٤م ،أوروسم٤م

ويمذًمؽ اًمدول اًمتل  ،اعمج٤مهديـ سمِمٙمؾ ظم٤مص همػم اًمذي اضمتٜم٥م ومل يٜمّم٥م ًمٜم٤م قمدا  سمِمٙمؾ قمٛمكمّ 

همػم  ،اضمتٜم٧ٌم اعمِم٤مريم٦م ذم همزو سمالد اعمًٚمٛملم واضمتٜم٧ٌم ىمتؾ اعمًٚمٛملم ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا. وهمػممه٤م

ًئ٤م ؿماٞمواًمتل أوهمٚم٧م ذم اًمتقّرط واًمٕمدوان واًمتجٜمّل واعؾم٤م ة، همػم اًمتل اىمؽموم٧م  ،اًمدول اًمتل شمقّرـم٧م

ٌّٝمٜم٤م إمم أمه -قمغم اؾمتحٞم٤م  وختّقف ّٞم٦م ومٝمؿ هذه اعم٠ًمخ٦م طمتك ذم اًمٙمالم قمـ اجلٝم٤مد ٟمحـ ٟمٗمّر. وٟمٛمّٞمز وٟم

  -شاًمٗمردّي اًمذي ٟمتحّدث قمٜمف اًمٞمقم

ٚٗ اـتاّ نٝـ ّهـٔ ا٫عـتؿار٠ َـٔ ٖـشٙ ا٭عُـاٍ إتؿضٸقـ١ ٖٓـا ٖٚٓـاى ستٸـ٢ تقـب ٗ           ط

ٟٸ ٗ ٖشا ايقزر؟ص ٞٸ، َٚا رٚص اٱع٬ّ اؾٗار  َقًش١ اؾٗار ايعإ

ا اعقمالم اجلٝم٤مدّي ؾمقا  يم٤من اعمريمزّي ا» ًمرؾمٛمّل أو ؿمٌف اًمرؾمٛمّل اعم٤ًمٟمد واًمداقمؿ دوره ُمٝمؿ ضمد 

ٌّؾ ؾمٕمٞمٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ ،ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ وٞمًٕم٤م ،ـمًٌٕم٤م  -وؾمٝمرهؿ وسمذلؿ ذم ؾمٌٞمٚمف ،وأن يت٘م

٧ٌّم ُمـ إظم٤ٌمرصال وإن يم٤من ًمٜم٤م ُمـ وصّٞم٦م ومٜمق ٧ٌّم واًمّمد. واًمدىم٦م  ،دائاًم سم٤مًمتث وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمتث

وايمت٤ًمب ومْمٞمٚم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م وسمح٨م  ،واًمتٛمّرن قمغم ُمٝمٜمّٞم٦م اًمٕمٛمؾ اعقمالُمل ،عمٕمٚمقُم٦ماًمٙم٤مُمٚم٦م ذم ٟم٘مؾ اخلؼم وا

وٓ يٙمـ هّؿ اعقمالُمّل أو اعم١مؾّم٦ًم اعقمالُمّٞم٦م هق اًمًٌؼ وجمّرد  ،يمّؾ اًم٘مْم٤مي٤م سمٛمقوققمّٞم٦م وصد.

ٟمحـ  ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ صٗمتٜم٤م سمؾ هق ُمـ ضمٜمس ُمرض طم٥م اًمٔمٝمقر واًمِمٝمرة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،اعصم٤مرة ُمثاًل 

  -٦م وـم٤مًمٌق طمؼ وٟم٤مؿمدو قمدل قمغم ُمٝمٍؾ وشم١مدةدقم٤مة هداي

ًمٙمـ إضم٤مسم٦م قمغم ؾم١ماًمؽ سم٤مًمتحديد أنّف يمٞمػ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه إقمامل اعمتٗمّرىم٦م طمتك شمٙمقن 

ومٝمذا ذم ٟمٔمري يٙمقن  ،وع اجلٝم٤مدي اًمٙمٌػم ًمألُّم٦مِمارظم٤مدُم٦م ًمٚمٛم ,أقمامل اجلٝم٤مد اًمٗمردي,يمؾ إقمامل 

 : ٤م  ًمٕمّؾ ُمـ أمّهٝم٤مؿماٞمسم٠م

  -٤مهمؿ ُمع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمج٤مهديـ يمام ىمٚمٜم٤ماًمتٜم٤مؾمؼ واًمتٜم •

شمقطمٞمد اخلٓم٤مب ذم وص٤مي٤م آؾمتِمٝم٤مديلم ويمٚمامت اعمج٤مهديـ وسمٞم٤مٟم٤مهتؿ سم٤مًمؽميمٞمز قمغم دواومٕمٜم٤م  •

وقمٜمدٟم٤م ىمْمّٞم٦م  ،وأنّٜم٤م ٟم٤مؿمدو طمرّي٦م ،٦م ًمٚمحرب واجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل سمذيمر أنّٜم٤م ُمٔمٚمقُمقن ُمٕمتدى قمٚمٞمٜم٤مؾماٞمإؾم٤م

ي٠ميت هٜم٤م ذم اعم٘مدُم٦م ذيمر ىمْمّٞم٦م ومٚمًٓملم اعمحتّٚم٦م واًمدقمؿ و ،وٟمحـ ذم دوم٤مع ورّد ًمٚمٕمدوان ،قم٤مدًم٦م

ئٞمؾ اًمٚم٘مٞمٓم٦مؾمارإُمريٙمّل اًمالُمتٜم٤مهل ًمدويٚم٦م إ ويمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م  ،واحلْم٤مٟم٦م إُمريٙمّٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ل٤م ،ا
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  -وسمٕمض اًمدول إظمرى ُمثاًل 

  -صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠ميت ذيمر ىمْم٤مي٤م أظمرى ُمثؾ ىمْمّٞم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من وهٙمذا سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م •

 ،أجًْم٤م شمقطمٞمد اعمٓم٤مًم٥م واًمتامهل ذم هذا ُمع اعمٓم٤مًم٥م اعمريمزّي٦م اًمقاوح٦م واعمحّددة ًمٚمٛمج٤مهديـ •

طم٤مًمٞم ٤م ُمـ أهؿ اعمٓم٤مًم٥م اخلروج ُمـ  ،ىمدر اعُمٙم٤من ـمًٌٕم٤م ٕنّف ىمد شمٙمقن هٜم٤مك سمٕمض آؾمتثٜم٤م ات

  -ش اعمقوّمؼواهلل ، ذم أومٖم٤مٟمًت٤منأومٖم٤مٟمًت٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدول اعمتقّرـم٦م ُمع إُمريٙم٤من ذم طمرب اعمًٚمٛملم
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 :(1)فخغ إٌؾغ اٌٛع١ه ۞

تِااااااااااااااااااااااااال ُمااااااااااااااااااااااااا٤من قماااااااااااااااااااااااااغم ُأُم  ظماااااااااااااااااااااااااك اًمز   شمرا

  
اااااااااااااااااااْٞمؿ ُمااااااااااااااااااا٤م ٟم٤ملااااااااااااااااااا٤م ـَ اًمْم   وٟم٤مًمااااااااااااااااااا٧م ُِمااااااااااااااااااا

  

ااااااااااااااااااااااااااااااا٦مٍ  ااااااااااااااااااااااااااااااا٤م هنْماااااااااااااااااااااااااااااااٜم٤م قماااااااااااااااااااااااااااااااغم قمٚم   وح 

  
 وصُمرٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ًمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمٗمَض أث٘م٤ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

 ج 

وم ذم ضمحٗمااااااااااااااااااااااااااااااؾٍ  ٛماااااااااااااااااااااااااااااا٧م اًماااااااااااااااااااااااااااااارُّ  شم٘مح 

  
َلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  شمرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌالَد وأُمقا

  

 وَهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااْدَم قم٘مٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااادشمٜم٤م واًمتَُّ٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااك

  
 !ك لاااااااااااااااااااااااااااا٤منَم اًمرذيٚماااااااااااااااااااااااااااا٦م أن اااااااااااااااااااااااااااااوٟماااااااااااااااااااااااااااا

  

ُـّ اًمٕم٘مٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادَة ذم همٗمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مٍ   شمٔمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
ـ  ذم اًمٖمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مب أبٓم٤مُلااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  وًمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  

 شمرياااااااااااااااااااااااااااااد اًمٜمُّٗماااااااااااااااااااااااااااااقَس سماااااااااااااااااااااااااااااال قمااااااااااااااااااااااااااااازةٍ 

  
 ٟمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااقُت وٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااارومُض إذَٓلاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

 قم٘مٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُة أمحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَد ُمٜمٝم٤مضُمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
قمااااااااااااااااااااااااااااا٤مً  لااااااااااااااااااااااااااااا٤م  سمحاااااااااااااااااااااااااااااٍؼ وًماااااااااااااااااااااااااااااٞمس اد 

  

ٌاااااااااااااااااااااااااااااا٤مٌع ًمااااااااااااااااااااااااااااااف  وطُماااااااااااااااااااااااااااااا٥مُّ اًمٜمٌاااااااااااااااااااااااااااااال  اشم 

  
لااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  وسماااااااااااااااااااااااااااااااااااذُل اًمٜمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااقِس وأُمقا

  

 وًمااااااااااااااااااااااااااااٞمس اًمت ٌاااااااااااااااااااااااااااا٤ميمل قمااااااااااااااااااااااااااااغم مخااااااااااااااااااااااااااااف

  
لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤موضَب اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُّ   ومقف وُمقا

  

 وضمٚماااااااااااااااااااااااااااا٥َم إقماااااااااااااااااااااااااااا٤مدي إمم أروااااااااااااااااااااااااااااٜم٤م

  
 ر اًمٜم ّماااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرى وأذي٤ملاااااااااااااااااااااااااااااااا٤ماوٟمّماااااااااااااااااااااااااااااااا

  

 ومااااااااااااااااااااااااااااااااام يماااااااااااااااااااااااااااااااا٤من إٓ  وأن أصااااااااااااااااااااااااااااااااحروا

  
لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  وُزًمزًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م إرُض زًمزا

  

اااااااااااااااااااااااا٧م ًمٞمااااااااااااااااااااااااقث اًمااااااااااااااااااااااااقهمك هٌاااااااااااااااااااااااا٦مً   ٌ  وه

  
 وطمٓم ٛمااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م إؾُْماااااااااااااااااااااااااااااااااُد أهماللااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

 وقم٤موماااااااااااااااااااااااااااا٧م ٟمٗماااااااااااااااااااااااااااااقٌس ُمْمااااااااااااااااااااااااااااا٤مضمٞمٕمٝم٤م

  
ئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااُر أؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ٌمل٤م  وٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مدى احلرا

  

 وأومٖماااااااااااااااااااا٤مُن قمااااااااااااااااااااا٤مدْت شماااااااااااااااااااااد.ُّ اًمٓمٌاااااااااااااااااااااقَل 

  
 يب ًمٚمحاااااااااااااااااااااااااااااااارب أُمث٤ملاااااااااااااااااااااااااااااااا٤ماشمااااااااااااااااااااااااااااااااو

  

 وصمااااااااااااااااااااااا٤مرت قمِماااااااااااااااااااااااا٤مئُر ُمااااااااااااااااااااااااـ يٕماااااااااااااااااااااااارٍب 

  
م أبٓم٤ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٧م شم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااد   وواااااااااااااااااااااااااااااااااااااج 

  

روا  وأطمٗمااااااااااااااااااااااااا٤مُد ومااااااااااااااااااااااااا٤مشمح ىماااااااااااااااااااااااااد ؿماااااااااااااااااااااااااٛم 

  
 وأبٜمااااااااااااااااااااااااااا٤مُ  زٟمٙمااااااااااااااااااااااااااال شَماااااااااااااااااااااااااااَداقمك لااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

 وأبٜمااااااااااااااااا٤مُ  ـمااااااااااااااااا٤مر. وؾماااااااااااااااااط اًمّماااااااااااااااااح٤مري

  
 وشمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااٌس ًمٚمحااااااااااااااااااااااااااااااااارب هسم٤ملااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

 وصاااااااااااااااااااااااااااااااقُم٤مًُمٜم٤م أفمٝمااااااااااااااااااااااااااااااارت سم٠مؾَماااااااااااااااااااااااااااااااٝم٤م

  
 شماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردُّ اجلٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقش ومُم٤ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

                                      
ر اذه اًم٘مّمٞمدة اًمتل ىمرأه٤م اًمِمٞمخ: قمٓمٞم٦م اهلل، وٟمٔمٛمٝم٤م  (٧) ُٟمنم هذا اعصدار سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور قمنم ؾمٜمقات قمغم همزوات اًمثالصم٤م ، وُصد 

 - ٧612، ُمدشمف ؾم٤مقم٦م، وُٟمنِم ذم ؿمقال ,شم٘مٌٚمٝمام اهلل,اًمِمٞمخ اعُم٤مم: أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن 
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ـِ ذم طمرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ويم٤مسمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ مل شماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااار أرشم٤ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م شهماااااااااااااااااااااااااااااااااااااز »و  شمٗمج 

  

 وأن٤ٌمُرٟماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م قماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مودْت ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد سم٤مًمٗمٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ أىمقا  شم١مي 

  

 وسمٖمااااااااااااااااااااااااداُد قمااااااااااااااااااااااااا٤مدْت لااااااااااااااااااااااااؿ ُماااااااااااااااااااااااااقئاًل 

  
 نااااااااااااااااااااااااااادُّ ُماااااااااااااااااااااااااااـ اًمٌِاااااااااااااااااااااااااااٞمض أنّمااااااااااااااااااااااااااا٤مل٤م

 ج 

 دياااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ممم وَُمْقصااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ ُمقصااااااااااااااااااااااااااااااااااقًم٦مٌ 

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع ًمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروم أوصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مل٤م  شم٘مٓم 

  

 ٍم اع  وأخٓم٤مومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافاوٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
ب اهلل مضم٤ملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ًمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ىماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

  

 وقُم٘مٌاااااااااااااااااااك اجلٝماااااااااااااااااااا٤مد دظماااااااااااااااااااقُل اجلٜماااااااااااااااااااا٤منِ 

  
 ٤م ومٓمااااااااااااااااااااااااااااااقسمك عمااااااااااااااااااااااااااااااـ ٟم٤ملاااااااااااااااااااااااااااااا٤مي٘مٞمٜمًااااااااااااااااااااااااااااا
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  شأثً يصؼت انشرلبًي»رسبنخ ئىل انشٍد 
 

 

؛ شضمٝم٤مز ُمٙم٤مومح٦م اعره٤مب إُمريٙمل»اًمت٤مسمع ًما شُمريمز اًمقصم٤مئؼ»رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦ٌم ُٟمنمت ذم ]

هذه اًمرؾم٤مًم٦م  ، وىمد زيمكوٛمـ اًمقصم٤مئؼ اًمتل قمثر قمٚمٞمٝم٤م إُمريٙم٤من ذم سمٞم٧م اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م 

 [وذيمروا أهن٤م وصٚمتٝمؿ ُمًٌ٘م٤م سمٓمريؼ رؾمٛمل ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم سمالد اعمٖمرب اعؾمالُمل»

  
 

 
 

 

ورقم٤مه وؾمدد ظمٓم٤مه،  ηإمم إخ اًمٕمزيز واًمّمديؼ احلٌٞم٥م واًمًٞمد اًمِمٝمؿ اًمٜمٌٞمؾ أيب ُمّمٕم٥م 

 ورومع ذم اًمداريـ درضمتف وأيمرم ُمثقاه، ُمـ أظمٞمف اعمح٥م قمٓمٞم٦م قمٗم٤م اهلل قمٜمف-

 وسمٕمد: ،ٌده ورؾمقًمف وقمغم مخف وصحٌف وضمٜمدهمحده، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد قم احلٛمد هلل طمؼ

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

وٟم٠ًمخف ، ٟم٠ًمل اهلل أن شمٙمقٟمقا سمخػم وقم٤مومٞم٦م هتٕملم سم٤مًم٘مقة هدوديـ سم٤مًمتقومٞمؼ ُمـ اعمقمم اًم٘مدير 

٧ٌّم أىمداُمٙم ؿ ويٛمّديمؿ سمٛمدد ُمـ قمٜمده ويٜمزل شمٕم٤ممم ًمٙمؿ اًمٜمٍم قمغم إقمدا  وأن يرسمط قمغم ىمٚمقسمٙمؿ ويث

قمٚمٞمٙمؿ وقمغم ؾم٤مئر إظمقاٟمٙمؿ هـ ىِمٌٚمٙمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م ويٖمِّمٞمٙمؿ اًمرمح٦م ويٙمقن ًمٙمؿ قمقٟم٤م وٟمّمػما، إٟمف ٟمٕمؿ 

 اعمقمم وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

، ؾم٠مظمتٍم اًمٙمالم اظمتّم٤مر وأتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم صمؿ أثؼ ذم ؾمٕم٦م صدرك وقمٚمّق يمٕم٥م أظمل اًمٕمزيز

، وصم٘متل أنؽ شمًّد اخلٚمؾ وشمًؽم اًمٕمٞم٥م واًمزًمؾ، وشمٖمض إن أظمالىمؽ، وصد. حمٌتؽ زم وطمًـ فمٜمؽ ذمّ 

سمدر ُمـ أظمٞمؽ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ، وأذع ذم اعم٘مّمقد ُمتج٤موزا اًمٕمٛمقُم٤مت واعو٤مٓت إمم اًمتٗم٤مصٞمؾ 

واجلزئٞم٤مت، وقمغم اهلل ىمّمد اًمًٌٞمؾ، وُمٜمف أؾمتٛمد اًمٕمقن واًمتًديد، وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م 

 وإًمٞمف أنٞم٥م-

، يٕمٚمؿ اهلل يمؿ ٟمٔمـ ومٞمؽ اخلػم ويمؿ ٟمحـ إن ؿم٤م  اهلل أب٤م ُمّمٕم٥م اخلػم ووم٘مف اهلل أظمل احلٌٞم٥م اًمًٕمٞمد

واصم٘مقن ومٞمؽ وذم ديٜمؽ وإظمالصؽ ٟمحًٌؽ يمذًمؽ واهلل طمًٞمٌؽ، وأن٧م ظمػٌم ُمٜم٤م، ؾمٌ٘م٧م وووّمٞم٧م وُم٤م 
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ٟمٞم٧َم وٓ أخ٘مٞم٧م اًمًالح، سمؾ واصٚم٧م ذم اهلل اجلٝم٤مد واًمٙمٗم٤مح، طم٤ٌمك اهلل سمّمٗم٤مت ـمٞم٦ٌم  شمرددَت وٓ شمقا

ٞمؽ سمخالل يمريٛم٦م: ُمـ صد. اًمتقضّمف واحلرىم٦م قمغم اًمديـ واًمت٠مثر سمٛمّم٤مب أهٚمف واًمٜمجدة لؿ، وأنٕمؿ قمٚم

والٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم سمام شمراه احلؼ واًمّمقاب وإن ظم٤مًمٗمتؽ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م، ىمقة إرادة وقمزيٛم٦م يٗمت٘مده٤م 

 اًمٙمثػم ُمـ اخلٚمؼ طمتك ُمـ أهؾ اًمّمالح واًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وؿمج٤مقم٦م وصد. ٟمحًٌؽ يمذًمؽ، وهمػم ذًمؽ

ُمـ حم٤مؾمـ إظمال. واًمِمٞمؿ، ُمع طمًـ اًمدي٤مٟم٦م، ٟمحًٌؽ يمذًمؽ، ومٝمذا فمٜمل ومٞمؽ ُم٤م شمٌّدل وُم٤م شمٖمػم، 

وًم٘مد قمروم٧ُم اًمٜم٤مس وسمٚمقهتؿ، ومال يٙم٤مد خيٗمك قمكّم اًمٜم٤مئح٦م اعمًت٠مضمرة ُمـ اًمثٙمغم إٓ ُم٤م ؿم٤م  اهلل، وًم٧ًُم 

أذيمرك سمٜمٕمؿ اهلل هٜم٤م أزيمٞمؽ وم٠من٧م أدرى سمٜمٗمًؽ وسمٕمٞمقسمؽ وٟم٘مّمؽ أهي٤م اًمٕمٌد أيمثر ُمـ أي أطمٍد، وًمٙمٜمل 

 ؛ف ًمؽ ُمـ اًمرأي واًمٜمّمٞمح٦م واًمتقضمٞمفقمٚمٞمؽ وُم٤م وهٌؽ ه٤م قمرومٜم٤مه ٟمحـ، وأضمٕمؾ ذًمؽ شمقـمئ٦م ح٤م ؾم٠مىمقًم

وم٢من طمديثل ؾمٞمٙمقن ذم هم٤مًمٌف قمـ اًمًٚمٌٞم٤مت واًمتحذير ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت اعمٗمًدات، وًمـ أتٕمّرض 

، ومال دمدّن ذم ًمإلجي٤مسمٞم٤مت واحلًٜم٤مت ومٝمل إصؾ وهلل احلٛمد واعمٜم٦م وهل إيمثر اًمٖم٤مًم٥م سمٗمْمؾ اهلل

ٟمٗمًؽ ُمـ ذًمؽ، وم٢من اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمّمحٞمح وشمقضمٞمف وٟم٘مد، ٓ ُم٘م٤مم شم٘مٞمٞمؿ وٓ ُمدح وشمرو٦م، وًمق ؿم٤م  اهلل 

ٟمؽ أنّمػ اًمٜم٤مس ًمؽ وأنّمحٝمؿ وأؿمٗم٘مٝمؿ قمٚمٞمؽ وأرقم٤مهؿ  وشمروٜم٤م ًمؽ ومًتجدٟم٤م ٟمحـ أطم٤ٌمسمؽ وإظمقا

اهلل طم٘م٤م، اًم٘م٤مئٛمقن  وم٠منتؿ اعمج٤مهدون ٕقمدا  ؛قمٚمٞمؽ سم٤محلؼ وأؾمؽمهؿ إن ؿم٤م  اهلل حل٘مؽ وأثٜم٤مهؿ

ُم٘م٤مُم٤مت اًمّمد. واًمٌٞمع ُمع اهلل، اًمٔم٤مهرون سم٤مًمديـ اعمٔمٝمرون ًمف، أنتؿ ُمـ ُمّرهمتؿ ذم اًمؽماب أنػ أُمريٙم٤م 

، وأرهمٛمتٛمقه٤م ويمنشمؿ هٞمٌتٝم٤م وأـمحتؿ ا٤م ذم احلْمٞمض، وأضمرى اهلل أيمؼم ىمقة صٚمٌٞم٦م يم٤مومرة ذم اًمت٤مريخ

٤مُٕم٦م ىمدرا ـمٞم٤ٌم واصٚمتؿ سمف اعمًػمة ذم وىم٧م قمغم أجديٙمؿ ُمـ اخلػم اًمٕمٛمٞمؿ ُمـ إي٘م٤مظ اجلٞمؾ واًمٜمٝمْم٦م سم

قمّمٞم٥م، هّٞم٠ميمؿ اهلل ًمف سمٗمْمٚمف وُمٜمّف، وسمٕمض ذًمؽ يٙمٗمل ًمٚمٗمخر ذم اًمدٟمٞم٤م عمـ أراد، وًمٚمرومٕم٦م ذم أظمرة 

د يمريؿ سمر رؤوف رطمٞمؿ-  عمـ اطمت٥ًم، ٟم٠ًمل اهلل أن يًددٟم٤م وإي٤ميمؿ ويرزىمٜم٤م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ إٟمف ضمقا

، ووٕمٝم٤م ٟمّم٥م اهلل وطمٗمٔمؽ اؾمٛمع ُمٜمل هذه اًمٙمٚمامت ومٞم٤م أظمل وطمٌٞمٌل سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وأقمزك

قمٞمٜمٞمؽ ويمـ ُمٜمٝم٤م قمغم ذيمر، واقمٚمؿ أهن٤م إن ؾم٤م ك رٌ  ُمٜمٝم٤م ذم ٟمٗمًؽ ؿمٞمئ٤م ُم٤م وم٢مهن٤م واهلل ظمػم، وإٟمؽ رسمام 

ٌّؽ، ورسمام اطمتج٧َم إمم ُمـ ي٘مقل٤م ًمؽ وىمؾ أن دمده ذم ُم٘م٤مُمؽ هذا إٓ أن يِم٤م   ًمـ شمًٛمٕمٝم٤م ُمـ همػم حم

 اهلل-

قم رضمُؾ قم٤مُم٦ٍم، سَت حمط أنٔم٤مر اًمٜم٤مس، وص٤مرت أومٕم٤مًمؽ وىمراراشمؽ ، إٟمؽ اًمٞمأظمل احلٌٞم٥م

الم واعمًٚمٛملم وشمٍموم٤مشمؽ ًمٞم٧ًم ًمؽ أن٧م وم٘مط همٜمٛمٝم٤م وهمرُمٝم٤م، وًمٙمـ ًمإلؾمالم وقمغم اعؾم

ذم إرض اًمٞمقم، وهذا وإن يم٤من ٟمٕمٛم٦ًم ُمـ اهلل ُمـ سمٕمض  شاًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة»واعمج٤مهديـ ظمّمقص٤م 

واظمت٤ٌمر قمٔمٞمؿ، يٌتٚمٞمؽ اهلل ويٌتكم سمؽ، وٓ شمدري هؾ أن٧م  وضمقهف، وم٢مٟمف ُمـ وضمٍف مظمر سمال  وشمٙمٚمٞمٌػ 
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 ومٞمف ٟم٤مٍج أو همػم ٟم٤مٍج، وأن٧م قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ، ومٚمٓم٤مح٤م متٜمّك اًمّم٤محلقن أن خيرضمقا ُمـ ُمثٚمف يمٗم٤موم٤م-!

وأن٧م ي٤م أظمل شمقًّمٞم٧م هذا اعم٘م٤مم )ُم٘م٤مم ىم٤مئد أيمؼم جمٛمققم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم إرض اًمٞمقم شم٘م٤مشمؾ 

ًمؽ هذه ال٤مًم٦م واعمٙم٤مٟم٦م واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ومٞمؽ سملم حم٥م وُمٌٖمض  إُمريٙم٤من وشمٜمٙمل ومٞمٝمؿ(، وص٤مرت

وؿم٤مشمؿ وهم٤مٍل ُمتٕمّم٥م ذم هذا اجل٤مٟم٥م أو ذم ذاك، وص٤مر ًمؽ صقٌت يّمؾ إمم إقمدا  وإمم  وطم٤مُمدٍ 

إُم٦م، وص٤مرت أومٕم٤مًمؽ يّمؾ شم٠مثػمه٤م إمم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م، وشُمرَصد وُنٚم ؾ، وأن٧م ي٤م أظمل يّمٕم٥م قمٚمٞمؽ 

ًم٘مٞم٤مم سمف، ورسمام ىمٍّمَت ومٞمف وقمجزَت قمٜمف، ورسمام فمٜمٜم٧م سم٥ًٌم سمٕمض نّٛمؾ هذا اعم٘م٤مم واًمتٙمٚمٞمػ وا

اعم١مصمرات أنؽ نًـ صٜمٕم٤م وأن٧م شمز  وختٓمئ ذم أؿمٞم٤م  ُمٝمٛم٦م وظمٓمرة أطمٞم٤مٟم٤م، ومٞمحّمؾ سم٥ًٌم ذًمؽ 

ال سمد ضمدا، ٓ يٙم٤مد يقضمد ذم مطم٤مد رضم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم، وميمٌػمة اٟمثالم ووم٤ًمد ٓ ىمّدر اهلل، هذا أُمر  ت٤مج إمم مُم٤مٍل 

٤م أظمل اًمٕمزيز أن امل ُمٌدأ اًمتٙمٛمٞمؾ ًمٚمٜم٘مص، وذًمؽ هق حمقر ُم٤م أريد ًمٗمتؽ إًمٞمف، ومٙم٤من ًمزاُم٤م يومٞمف ُمـ اؾمتٕم

٥م قمٚمٞمؽ ضمدا، سمؾ يّمٕم٥م قمغم ُمـ هق ٕمّمة اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م وُمٜمّم٥م اًمتقضمٞمف، يوم٤مًم٘مٞم٤مد ؛شمراضمع هذا إُمر

٦م أقمغم ُمٜمؽ، وٓ شم٘مدر قمٚمٞمف ًمق شمٗمردَت وفمٜمٜم٧م أنؽ شم٘مدر قمٚمٞمف، وشمقًّمٞمؽ ًمف اذا اًمِمٙمؾ ومٞمف صٕمقسم

وظمٓمر، وم٤مٟمتٌف لذا إُمر ٕنف رسمام شمٙمثر إظمٓم٤م  وًمـ شمًتٓمٞمع أن شمًتققم٥م اًمٜم٤مس وشمًقؾمٝمؿ وشم٘مقد أُم٦ًم 

 ُمـ اًمٌنم وؿمٕمقسم٤م وشمقضمٝمٝمؿ-

٘مٞم٤مدة اًمتل هل إذن ُمـ شمٙمٛمٞمؾ اًمٜم٘مص سم٤مٕقمقان واعظمقة اعمِم٤موريـ اعمٕم٤موديـ وسم٤مًمرضمقع ًمٚمٓ سمد 

 وهمػم ذًمؽ- أقمغم ُمٜمؽ وأىمدر--

ىمدرة قمغم  أنؽ ىم٤مئد ُمٞمداّ  ذم ٟم٤مطمٞم٦م ن٧َم ىمٞم٤مدة يمٌػمة هل أىمقى وأيمثر أن شمْمع ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽٓ سمد 

 اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م-

ٟمؽ اًمٜم٤مصحلم وٓ ؾمٞمام ىمٞم٤مداشمؽ وُمـ ٓ سمد و أن شمؽمك سمٕمض رأجؽ أو يمثػما ُمـ رأجؽ ًمرأي إظمقا

 ؾمٌ٘مؽ ذم هذا اًمِم٠من-

، وهذا ر  ـمٞم٥م أن٧م ن٘مؼ ٟمج٤مطم٤مت وشمٜمٙمل ذم أقمدا  اهلل وشمثخـ وشمٗمٕمؾ وشمٗمٕمؾ ،أظمل احلٌٞم٥م

وقمٔمٞمؿ ٓ ٟم٘مٚمؾ ُمٜمف أبدا، ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ويزيد، وًمٙمـ ًمٞمس هذا يمؾ ر ، وم٤مًمٓمريؼ ـمقيؾ 

وصٕم٥ٌم، واًمٕمدو ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ، وهق يمٌػم ويمثػم وسم٢مُمٙم٤مٟمف أن يتحّٛمؾ اًمٙمثػم أجْم٤م، وإٟمام اًمٜمٍم احل٘مٞم٘مل 

ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس، وشم٠مُمؾ شمًٛمٞم٦م  هق اٟمتّم٤مر اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ واٟمتّم٤مر اًمدقمقة، واًمٗمتح احل٘مٞم٘مل هق اًمٗمتح

أن شمٙمقن ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٕمًٙمري٦م، هذه ُمـ ىمقاقمد احلرب اًمتل ٓ سمد ومتح٤م، واًمًٞم٤مؾم٦م  شصٚمح احلديٌٞم٦م»

اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م إُمؿ يمٚمٝم٤م يم٤مومره٤م وُمًٚمٛمٝم٤م، أي أن اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري هق ظم٤مدم ًمٚمًٞم٤مؾم٦م، وٟمحـ أهؾ 

وذيٕمتٜم٤م  ،اًمخ --اًمرمح٦م واعطم٤ًمن ُماليمٝم٤م اًمٕمدل واعؾمالم أهؾ ؾمٞم٤مؾم٦م وطمٙمٛم٦م وقم٘مؾ وطمًـ شمدسمػم
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ئع احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م وهلل احلٛمد ، ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م طمٜمٞمٗمٞم٦م ذم اًمتقطمٞمد )اًمٙمامل ذم اًمتقطمٞمد(  :أيمٛمؾ اًمنما

ئع )اًمٞمن واًمًٝمقًم٦م واًمقوقح واًمقاىمٕمٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م(-- ومام مل شمٙمـ  ؾمٛمح٦ٌم ذم اًمنما

٦م، وُم٤م مل شمٙمـ أهداومٜم٤م وٟمج٤مطم٤مشمٜم٤م اعمرطمٚمٞم٦م ظم٤مدُم٦م أقمامًمٜم٤م اًمٕمًٙمري٦م ظم٤مدُم٦م ًمًٞم٤مؾمتٜم٤م اًمنمقمٞم٦م احلٙمٞمٛم

لدومٜم٤م إيمؼم وُم٘م٤مصدٟم٤م اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمل أؿمٌف سم٤مًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م واًمٖمرور، وأؿمٌف سمٗمرح إـمٗم٤مل ىمٚمٞمال سمٌم  

 أول اًمٜمٝم٤مر يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مٓ ذم مظمره وُم٤ًمئف-!! ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-

عمرطمٚمٞم٦م، ويمـ قمغم طمذر ُمـ ظمٓمئؽ ُمٝمام صٖمر وم٢من ومال شمٖمؽم ي٤م أظمل احلٌٞم٥م سم٤مًمٜمج٤مطم٤مت اًمنيٕم٦م وا

إظمٓم٤م  إذا شمرايمٛم٧م أهٚمٙم٧ْم، وٓ شمًتِٝمـ سم٠مي ٟم٘مص ُمـ أي ضمٝم٦ٍم دظمؾ قمٚمٞمؽ، سمؾ ؾم٤مرع إمم ؾمّده 

 وشمٙمٛمٞمٚمف، وًمتٙمـ ُمٗمّٙمرا ذم اًمٕمقاىم٥م، ُمتقيمال قمغم اهلل ذم يمؾ ذًمؽ مظمذا سمام ذع ُمـ إؾم٤ٌمب-

ئر، ومٙمـ ُمٜمف قمغم ذيمر-- ُمٕمؽ وُمع اًمٙمثػم ُمـ اعظمقة  ٧موىمد يمٜم٧م ىمديام ندصم ذم ُم٤م طمّمؾ ذم اجلزا

ًمٜم٤م  اوي٤م أظمل ُم٤م وم٤مئدة أن ٟمٗمرح سمٌٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت واًمٜمٙم٤مي٤مت اًمٜم٤مضمح٦م صمؿ شمٙمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم اًم٘مري٦ٌم اٟمٙم٤ًمرً 

ّم اًمذيـ هؿ و٤مهػم إُم٦م اجلٝمال  واًمًٌٓم٤م ، اًمذيـ  ًمدقمقشمٜم٤م ووم٘مداٟم٤م ًمٕمداًم٦م ىمْمٞمتٜم٤م وُمٜمٓم٘مٞمتٝم٤م قمٜمد اًمٕمقا

ؾ واًمتْمٚمٞمؾ واعوم٤ًمد، وُمزيدا ُمـ شمًٚمط إقمدا  وُمـ اًم٘مٝمر واًمذًم٦م شمرايمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ دهقر اًمتجٝمٞم

ن ًمإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت واًمتْمٞمٞمع ًمٚمٗمرص---؟! ومٕمٚمٞمٜم٤م أن  شمدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م، وُمزيدا ُمـ اًمنمور واعمٗم٤مؾمد واخلنا

اعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد ٟمٗمًف )٦م وٟمْمٖمط قمغم أنٗمًٜم٤م ذم ذًمؽ، وم٢من ٟمٜمتٌف لذا وٟم٠مظمذ سمٙم٤مُمؾ إؾم٤ٌمب اعمنموقم

(ذم ذات اهلل
(1)

، ٟمٕمؿ ٟمحـ ُمًتٛمرون ذم اجلٝم٤مد وُم٘م٤مرقم٦م أقمدا  اهلل إمم مظمر رُمؼ وإمم يمام ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  

م  مظمر ىمٓمرة ُمـ دُم٤مئٜم٤م إن ؿم٤م  اهلل، ٟمجحٜم٤م ذم اًمٕمرا. أو اٟمٙمنٟم٤م، وصٚمٜم٤م إمم ر  أو مل ٟمّمؾ، وًمٙمـ طمرا

وم٢من إظمذ  ؛ٟم٤م وهت٤موٟمٜم٤م وقمدم أظمذٟم٤م سم٤مٕؾم٤ٌمبقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمْمّٞمع اًمٗمرص اًمتل يٛمٜمحٜم٤م اهلل إي٤مه٤م سمت٘مّمػم

سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمتل دًم٧م اًمنميٕم٦م قمغم اقمت٤ٌمره٤م ودًم٧م اًمتجرسم٦م واحلس قمغم أهن٤م ؾم٥ٌم ُمقصؾ ًمٚمٛم٘مّمقد 

د( واضمًٌ أىمقل اًمت٘مّمػم واًمتٝم٤مون ذم ذًمؽ حمرم إذا يم٤من ا  -!!٤معم٘مّمقد )الدف اعمرا

 وم٠مُمرٟم٤م هٜم٤م جمٛمقع ؿمٞمئلم: اًمنميٕم٦م واًمتقطمٞمد، ومه٤م: إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب واًمتقيمؾ قمغم اهلل-

ُم٤م أن٧م ومٞمف أُمر هجؿ قمٚمٞمؽ وطمّمؾ ًمؽ سمدون ختٓمٞمط ُمٜمؽ وشمنّمف وطمرٍص، ٟمٕمؿ ذًمؽ ٟمٕمؿ، 

أن يٕمٞمٜمؽ وٓ يٙمٚمؽ إًمٞمٝم٤م، وًمٙمـ أجْم٤م قمٚمٞمؽ أن  صحٞمح إن ؿم٤م  اهلل، واعمرضمق ُمـ اعمقمم اًمٙمريؿ 

، وشمراقمل ُم٤م شم٘مدر قمٚمٞمف وشمًتٓمٞمٕمف، وٓ شمٜمدومع وٓ شمًتٕمجؾ، ومرسمام شم٠مظّمر ٤مشمٕمرف ىمدراشمؽ وىمدراشمٜم٤م وٞمٕمً 

 جؾ-!اعمًتٕم

                                      
 ىم٤مل: طمدي٨م صحٞمح-( و21244( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )٧4٧2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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 هؾ مُمرك سم٤مًمتخكم قمام أن٧م ومٞمف ُمـ إُمر؟ :وم٢من ؾم٠مخ٧م

ضمقايب: ٓ، ًمٞمس سم٤مًميورة، أي أن ذًمؽ ًمٞمس سمالزم، ُمع أنف هٙمـ ًمق أن٧م رأج٧م ذم وىم٧م ُمـ 

إوىم٤مت ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ وأصٚمح، يمام يمٜم٧م ٟمّمحتؽ اذا ىمديام، ُم٤م مل يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ُم٤مٟمع ُمـ قمجٍز أو 

 أن٧م أىمدر قمغم نديده وشم٘مديره-ظمقف ُمٗمًدة ُم٤م أو ٟمحق ذًمؽ، وهذا أُمر 

ًمٙمـ مُمرك ي٤م أظمل سمتٙمٛمٞمؾ اًمٜم٘مص يمام ؾمٌؼ اًم٘مقل، ويمام شمٕمرف أن هذه هل ىم٤مقمدة اًمقٓي٤مت ذم 

وم٢من مل يٛمٙمـ وم٤مٕصٚمح وم٤مٕصٚمح سمح٥ًم اعُمٙم٤من، وًمٞمٙمَٛمؾ ٟم٘مص اًمٜم٤مىمص  ؛ٙمػ اًمنميٕم٦م: أن يقمّم اًم

ؾ ٟم٘مّمؽ سم٠مؿمٞم٤م  يمثػمة، وٓ يٙمٗمل سمد ًمؽ ُمـ شمٙمٛمٞم وم٠من٧م ٓ ٙمـ ُمـ اًمٓمر. واًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م--سمام يٛم

-- وسم٤مجلٛمٚم٦م  أن يٙمقن ُمٕمؽ جلٜم٦م ذقمٞم٦م وجمٛمققم٤مت ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمٜم٤مىميص اخلؼمة واًمتجرسم٦م ُمٝمام يم٤مٟمقا

 :اعـم٤مر سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اعضمرا ات ؾم٠منّمحؽ ذم هذا

وذم إُمقر اًمٙمٌػمة، طمتك شمرضمع إمم  ,ع٤مُمضمأُمر ,قمـ أظمذ أي ىمرار ذم ُم٠ًمخ٦م ضم٤مُمٕم٦م  أن متتٜمع *

ٟمؽ اعمج٤مهديـ ىمٞم٤مدشمؽ اًمِم ٞمخ أؾم٤مُم٦م واًمديمتقر وإظمقاهنؿ هٜم٤مك، وشمِم٤مورهؿ، وأجْم٤م أن شمِم٤مور إظمقا

ٟمٜم٤م  وهمػمهؿ، ُمٝمام اظمتٚمٗم٧م ُمٕمٝمؿ وُمٝمام يم٤من ًمؽ قمٚمٞمٝمؿ  شأنّم٤مر اًمًٜم٦م»ُمٕمؽ ذم اًمٕمرا. ٟمٗمًٝم٤م ُمثؾ إظمقا

ُم٠ًمخ٦م اعقمالن قمـ طمرب اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م  :أو قمغم سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمالطمٔم٤مت أو ُم١ماظمذات، ُمث٤مل ذًمؽ

ُم٠ًمخ٦م شمقؾمٞمع رىمٕم٦م احلرب إمم سمٚمدان جم٤مورة، واًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض إقمامل اًمٙمٌػمة اًمتل شم١مصمر يمثػما وىمتٚمٝمؿ، و

: ُمِم٤مورة طمتك همػم اعمج٤مهديـ ُمـ أهؾ اخلػم ذم اجلٛمٚم٦م ، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ-- سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽويٕمّؿ أثره٤م

قا ُم٤م داُم، ُمـ أهؾ اًمٌٚمد قمٜمدك أهؾ اًمًٜم٦م، وُمـ ىم٤مراؿ، وإن يم٤مٟمقا قمغم سمدقم٦م أطمٞم٤مٟم٤م أو طمتك ٟمٗم٤م.

ُمثؾ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام  وزقمام  اًمٕمِم٤مئر  واجلٝم٤مد همػم واىمٗملم ُمع اًمٙمٗم٤مر-- ُمًٚمٛملم ُمتٗم٘ملم ُمٕمٜم٤م ذم اعم٘م٤موُم٦م

يمٝمؿ  وٟمحق ذًمؽ، ٕن ُمِم٤مورهتؿ )وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه سم٤مًميورة إظمذ سمرأهيؿ ذم يمؾ ُمرة وٓ ذم إيمثر( وإذا

ًمت٤مريخ وُمٕم٤مرف إُمؿ ودم٤مرا٤م، ذم إُمر ؾمٞم٤مؾم٦م طمٙمٞمٛم٦م دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمدٓئؾ ُمـ اًمنمع واًمٕم٘مؾ وا

وؾم٠ميمٚمٛمؽ أيمثر قمـ اطمتقا  اًمٜم٤مس وشم٠مخٗمٝمؿ واصٓمٜم٤مقمٝمؿ وشمٓمٞمٞمٌٝمؿ وهمػم ذًمؽ، ومذًمؽ ي٤م أظمل هق ؾمٌٞمؾ 

يمٌػم ًمٚمٜمٍم واًمٗمتح ٓ ي٘مؾ قمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م، سمؾ هق ذم احل٘مٞم٘م٦م إصؾ واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م 

ٕمٝمؿ سم٠مظمالىمؽ ويمٚمٛمتؽ اًمٓمٞم٦ٌم وُم٤ًميًتؽ جي٥م أن شمٙمقن ظم٤مدُم٦م ُمٙمّٛمٚم٦م ًمف، ومٕمٜمدُم٤م نتقي اًمٜم٤مس وشمً

، وإذا أطمٌؽ اًمٜم٤مس وقمٔمٛمقك قمـ وشمرسمٞمتؽ شمٙمقن ىمد اُمتٚمٙم٧م أيمؼم وؾم٤مئؾ اًمٜمٍم قمغم قمدوك سم٢مذن اهلل

ووّد، وقمٓمػ اهلُل ىمٚمقاؿ قمٚمٞمؽ، يم٤من ذًمؽ أنجح وأىمقم ًمٙمٚمٛمتؽ وأطمٗمظ ًمؽ ُمـ يمؾ ُمٙمروه  ٦محمٌ

 خيٓمط ًمف قمدوك-

أن شمٌٕم٨م رؾمال  ,ذه اًمٙمٚمامت سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ واهلل صم٤مًمثٜم٤موأن٤م أظمقك وٓ أُمٚمؽ إٓ ه,مُمرك ي٤م أظمل  *
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ويٚمت٘مقن سم٤معظمقة اًم٘مٞم٤مدات واًمٕم٘مال  واعمجرسملم واعمِم٤ميخ هٜم٤م، ٕنؽ  شوزيرؾمت٤من»ُمـ قمٜمدك ي٠متقن إمم 

ٟمؽ هٜم٤م، أن٧م قمٜمدك إن ؿم٤م  اهلل  أن٧م ومرصتؽ ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ )إظمقة ختت٤مرهؿ( أيمثر ُمـ ومرص٦م إظمقا

اًمِم٤ٌمب واًمرضم٤مل اًمٖمػم حمروىملم واًم٘م٤مدريـ قمغم اًمتحرك و ٛمٚمقن  إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن دمٜمد لذا إُمر ُمـ

سم٤مت وهٙمذا، وم٘مط وع هذا ُمـ أهؿ أوًمقي٤مشمؽ وضمّد ومٞمف واطمرص قمٚمٞمف  اخلٓم٤مسم٤مت ويٜم٘مٚمقن ًمؽ اجلقا

: إن دمٝمٞمز إظمقة ودمٜمٞمدهؿ ئ٤م ىمد يٌدو ًمؽ ُم٤ٌمًمٖم٦م وًمٙمـ شم٠مُمٚمفيًّٝمٚمف اهلل ًمؽ، وأن٤م أىمقل ًمؽ ؿمٞم

ٜمؽ وسملم اًم٘مٞم٤مدة هٜم٤م، هق أهؿ ُمـ دمٝمٞمز وإقمداد وإرؾم٤مل إظمقة ًمٌٕمض وإقمدادهؿ ًمٙمل يٙمقٟمقا رؾمال سمٞم

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمثؾ قمٛمٚمٞم٦م ومٜم٤مد. قمامن إظمػمة!!

ٟمؽ هٜم٤م واًمت٤ٌمطم٨م اعمًتٛمر واًمتِم٤مور  ٟمٕمؿ، واهلل ًم٧ًُم ال٤مزل، وًمٙمـ أمهٞم٦م شمقاصٚمؽ ُمع إظمقا

 ٞم٤مت اًمٙمٌػمة-واعمٌم ُمٕمٝمؿ قمغم ظمٓمط ُمدروؾم٦م وشمٗم٤مهؿ واٟمًج٤مم وشمًديد لق أهؿ ُمـ يمثػم ُمـ اًمٕمٛمٚم

وم٤مضمتٝمد ي٤م أظمل سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وأرؾمؾ رضم٤مًمؽ يٜم٘مٚمقن ًمؽ اًمتقضمٞمٝم٤مت واًمٜمّم٤مئح وإومٙم٤مر 

ٟمؽ، وأن٤م ذم زي٤مرٍة لؿ أن وأيمت٥م ًمؽ هذه  وآىمؽماطم٤مت واعمِمقرة واًمٜم٘مد واًمرأي اًمٜم٤مو٩م ُمـ إظمقا

 اًمث٘م٦م ؾيم٤مُم ُمع,اًمرؾم٤مًم٦م وأن٤م سملم أفمٝمرهؿ، وهؿ لؿ ُمالطمٔم٤مت قمغم سمٕمض أوو٤مقمٙمؿ ؾمدديمؿ اهلل 

 وشمقضمٞمٝمؽ، وشمًديدك وٟمّمحؽ عمخ٤مـمٌتؽ ـمري٘م٤م يٛمٚمٙمقن أهنؿ ويقّدون ,واًمت٘مدير واعقمٔم٤مم واعمح٦ٌم

 يمنهؿ، وجيؼم ي٘مّقهيؿ أن اهلل ٟم٠ًمل وٕمٗم٤م  أجْم٤م وهؿ هٜم٤م، ذؾملم سم٠مقمدا  ُمِمٖمقًمقن أجْم٤م هؿ ًمٙمـ

يمٚمٛمتٝمؿ الح، ورأج٧م وص ٟم٤مومع وقمٚمؿ ودمرسم٦م قم٘مؾ أهؾ هؿ ًمٙمـ اًمٙمثػمة، اخل٤مص٦م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ وقمٜمدهؿ

جمتٛمٕم٦م قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت واًمتقضمٞمٝم٤مت، دمد ظمالصتٝم٤م ذم رؾم٤مًم٦م اًمديمتقر اًمتل ٟمنمه٤م 

إُمريٙم٤من، وهل رؾم٤مًم٦م صحٞمح٦م، وهل متثؾ أومٙم٤مر اعظمقة اعمِم٤ميخ واًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م يمٚمٝم٤م 

ونٛمؾ ٟمٗمًؽ قمٚمٞمف، هٜم٤م، وم٠مرضمق أن شمت٠مُمٚمٝم٤م ُمٚمّٞم٤م وشمريمز ضمٞمدا قمغم يمؾ أومٙم٤مره٤م، وشمٕمٛمؾ سم٤معمًتٓم٤مع ُمٜمٝم٤م 

ؾمٌٞمؾ إقمذار وإسمدا  اًمٗمقار.، وهذه اًمرؾم٤مًم٦م متثؾ ُمٕمٔمؿ وظمالص٦م ُم٤م يريد أن ي٘مقًمف ًمؽ  ؽودع قمٜم

 اعظمقة ، وظم٤مص٦م ذم إبقاب أشمٞم٦م:

، واًمرومؼ اؿ وظمدُمتٝمؿ وأظمذهؿ قمغم قمالهتؿ )أي ايمت٤ًمب اًمٜم٤مس وشم٠مخٞمٗمٝمؿ واحلذر ُمـ شمٜمٗمػمهؿ *

وٓ شمٜم٤مذم هذا آؾمتٛمرار ذم إظمذ سم٠مجدهيؿ  طمًـ وّد --ة ووٕمػ وصالح ووم٤ًمد وسمام ومٞمٝمؿ ُمـ ىمق

إمم اخلػم وإومْمؾ( واصٓمٜم٤مقمٝمؿ وٟمٞمؾ شمٕم٤مـمٗمٝمؿ سمٙمؾ ُمًتقي٤مهتؿ ودرضم٤مهتؿ، واحلذر يمؾ احلذر ُمـ 

اًم٘مًقة قمٚمٞمٝمؿ أو إذٓلؿ وختقيٗمٝمؿ أو اًمتٕمجؾ ذم إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿ أو طمتك اًمتٕمجؾ ذم إصالطمٝمؿ 

هٞم٦م وُمْم٤مّدةٜمف ويٜم٘مسمِمٙمؾ ىمد ٓ يًتققمٌقٟمف ويٙمقن لؿ ومت  ك-- وًمٙمـ سم٤ملقيٜمٚمٌقن قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمؽ يمرا

وسم٤مًمِمقي٦م سم٤مًمِمقي٦م سم٤مًمتدري٩م اًمقاؾمع اًم٤ٌمل، واعهمْم٤م  واًمًٙمقت قمـ يمثػم ُمـ أظمٓم٤مئٝمؿ وسمالوهيؿ، 
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 ونٛمؾ يمثػم ُمـ اًمير ُمٜمٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ أن ٓ يٜمٗمروا وٓ يٜم٘مٚمٌقا أقمدا  سم٠مي ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت-

ذم اًمٕمرا. قمغم اخلّمقص وذم اًمٕم٤ممل أوع، واطمؽماُمٝمؿ قمغم  عمِم٤ميخآقمتٜم٤م  سمٓمٌ٘م٦م اًمٕمٚمام  وا *

اجلٛمٚم٦م، وقمدم اًمتٕمّرض ٕي ُمٜمٝمؿ ُمٝمام يم٤من وُمٝمام أظمٓم٠موا شم٠مخٞمٗم٤م ًم٘مٚمقب اًمٕم٤مُم٦م طمتك يٗمتح اهلل، صمؿ سمٕمد 

ذًمؽ يٙمقن ًمٜم٤م ظمٓم٤مب مظمر، مهللا إٓ طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م وٞم٘م٦م ضمدا يٙمقن ومٞمٝم٤م اٟمحراف اًمٕم٤ممل 

د ـمٜمٓم٤موي أو اخلٌٞم٨م اًمٕمٌٞمٙم٤من ُمثال، ُمع أنٜم٤م ُمًتٖمٜمقن قمـ اًمٙمالم ذم أي واوح٤م ضمدا يم٤مٟمحراف ؾمٞم

ٌّف أن اًمٕمٚمام  هؿ  أطمد ُمٜمٝمؿ، وم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م ذًمؽ وشم١ميمد قمٚمٞمٜم٤م ومٞمف-- وظمالص٦م اعمقوقع وًم

ُمٗم٤مشمٞمح إُم٦م وهؿ ىمٞم٤مداهت٤م هذا ر  واىمع ؿمئ٧م أم أبٞم٧م، ومٜمحـ ٟمتٚمٓمػ ُمٕمٝمؿ هم٤مي٦م اًمتٚمٓمػ ذم اًمٕم٤ٌمرة 

لؿ وعمـ ورا هؿ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م وهؿ وٝمقر إُم٦م،  ٤موٟمٔمٝمر اطمؽماُمٝمؿ وشمقىمػمهؿ قمغم اجلٛمٚم٦م شم٠مخٗمً واخلٓم٤مب 

وم٢مٟمؽ إن فمٝمرت أُم٤مم إُم٦م ذم صقرة اعمِم٤مىمؼ ًمٓمٌ٘م٦م اًمٕمٚمام  اعمخ٤مًمػ لؿ ىمٚمٞمؾ آطمؽمام لؿ اًم٤ًمب لؿ 

قت اًمِم٤مشمؿ وم٢مٟمؽ ختن اًمٜم٤مس وشمٗمِمؾ ذم أي دقمقة وقمٛمؾ ؾمٞم٤مّد، ُمـ أضمؾ ذًمؽ ٟمّمٓمٜمٕمٝمؿ سم٤مًمًٙم

واعهمْم٤م  وسم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم طمتك ُمع اعمخ٤مًمٗم٦م لؿ ذم قمٔم٤مئؿ إُمقر قمٚمٛمٞم٤م وقمٛمٚمٞم٤م، ويدظمؾ ذم ذًمؽ 

اًمًٕمل ذم آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٚمام  اًمّم٤محللم واًمذيـ ومٞمٝمؿ ظمػم وًمق ُمع ر  ُمـ اًمدظمـ، وشم٠مخٞمٗمٝمؿ وُمِم٤مورهتؿ 

ث٤مصمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م وؾم١مالؿ واصٓمٜم٤مقمٝمؿ ذم اًمٕمرا. وذم اجلزيرة وهمػمه٤م، واًمثٜم٤م  قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم واؾمتح

اًمٜمٍمة واجلٝم٤مد وإُمر واًمٜمٝمل واًم٘مٞم٤مم اذا اًمديـ واًمثٜم٤م  قمٚمٞمٝمؿ سمام ومٞمٝمؿ ُمـ ظمػم واًمًٙمقت قمـ سمٕمض 

وم٤ٌمًمٜمّمح سمٖم٤مي٦م اًمتٚمّٓمػ وسم٢مفمٝم٤مر يم٤مُمؾ آطمؽمام واًمت٠مؾمػ واًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م، ٓ سمد ُم٤ًموئٝمؿ، وم٢من يم٤من 

ًمٚمٛم١مُمٜملم، وشمٙمنم ذم وضمقه اًمٜم٤مس طمتك  أن شم٠مـمر ٟمٗمًؽ قمغم هذا اًمٌم ، وشمٙمقن ذًمٞمالٓ سمد وهٙمذا، 

 وهمػم ذًمؽ-- شسمئس أظمق اًمٕمِمػم»ؽ يٚمٕمٜمٝمؿ، وإن يم٤مٟمقا ُم٘مقٓ ومٞمٝمؿ وإن يم٤من ىمٚمٌ

وُمـ أؿمد ُم٤م يدظمؾ ذم ذًمؽ احلذر يمؾ احلذر ُمـ حم٤موًم٦م ىمتؾ أي قم٤ممل أو زقمٞمؿ قمِم٤مئري ُمٓم٤مع 

ؾ ذي ذ سمقؾم٤مئؾ أظمرى ُمًتقر احل٤مل ذم اًمٕمرا. هـ يٜمتٛمل إمم أهؾ اًمًٜم٦م ، ُمٝمام يم٤من، سمؾ ٟمقاضمف ذ يم

يمثػمة ُمـ اعمج٤مدًم٦م وضمٝم٤مد اًمٙمٚمٛم٦م وهمػم ذًمؽ، وسمٌم  ُمـ احلٙمٛم٦م واًمّمؼم وإن٤مة، وٟمًتٛمر ذم ضمٝم٤مدٟم٤م، 

يٜم٤مؾم٥م طمٞمٜمٝم٤م، ويٛمٙمـ أنف وطملم يٗمتح اهلل وشمٙمقن ًمٜم٤م اًمٖمٚم٦ٌم يٛمٙمـ أن ٟمتٍمف سمقضمف مظمر سمح٥ًم ُم٤م 

وضمال ـم٤مًم٤ٌم اًمّمٗمح، ومٞمٖمٜمٞمؽ  ي٠ميت إًمٞمؽ ذًمٞمال ص٤مهمرا ُمًتًٛمح٤م ظم٤مئٗم٤م ,اًمذي يم٤من قمدوك,هق ٟمٗمًف 

اهلل قمـ أي شمٍمف ومٞمف ؾمق  ُمٖم٦ٌم، وشمٙمقن ًمؽ اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م، ويٙمقن ُم٘م٤مُم٤مٌت أظمرى أقماله٤م اًمٕمٗمق 

 واعطم٤ًمن وأدٟم٤مه٤م اًمٕمدل-

، وإٟمام يمؾ احلذر يمؾ احلذر ُمـ أن شمتٕمّمٌقا ٓؾمؿ اًم٘م٤مقمدة أو أي اؾمؿ وشمٜمٔمٞمؿواعم٠ًمخ٦م إظمرى،  *

ٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م إظمق ٟمٜم٤م وأوًمٞم٤مؤٟم٤م اعمج٤مهديـ ُمـ إظمقا قا ُمًٚمٛملم وًمق يم٤مٟمقا قمّم٤مًة وًمق يم٤مٟمقا ومج٤مرا، ُم٤م داُما
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ٟمٜم٤م وأوًمٞم٤مؤٟم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م، ٟمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ وٟمتٜم٤مس  ، ومٝمؿ إظمقا ؾمقا  دظمٚمقا ُمٕمٜم٤م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ أو مل يدظمٚمقا

وٟمتٕم٤مود وٟمٕمٛمؾ ُمٕم٤م، وُم٤م يدريؽ ًمٕمٚمؽ شمذل همدا ويٕمّزون، وشم٘مؾ ويٙمثرون؟! وم٠من٧م سم٤مهلل صمؿ سم٢مظمقاٟمؽ 

 
ِ
ىمٚمقَب اًمٜم٤مس قمٚمٞمؽ، وإٓ وم٘مد ضم٤مهد أن٤مس يمثػمون ىمٌٚمؽ ووصٚمقا إمم أيمثر ه٤م وصٚم٧م  وسمٕمٓمػ اهلل

ئر ؾمٜمقات أرسمٕم٦م وشمًٕملم ومخ٦ًم وشمًٕملم طملم يم٤مٟم٧م ذم قمز ىمقهت٤م  إًمٞمف--! ؾمٚمٜمل إن ؿمئ٧م قمـ اجلزا

ومتٙمٜمٝم٤م ويم٤مٟم٧م قمغم وؿمؽ أظمذ اًمدوًم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م قمغم ؿمٗم٤م اهنٞم٤مر ذم أج٦م حلٔم٦م، قمِم٧ُم هذا ٟمٗمز 

أي اًمٕملم مل خيؼم  سمف أطمد، وًمٙمـ إٟمام أهٚمٙمقا أنٗمًٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ سمًق  صٜمٞمٕمٝمؿ وىمٚم٦م قم٘مقلؿ ورأجتف ر

ػ واًمتِمديد، وىمٚم٦م احلٚمؿ واًمتٚمٓمػ  ًّ وهمرورهؿ واؾمتٖمٜم٤مئٝمؿ قمـ اًمٜم٤مس وشمٜمٗمػمهؿ لؿ سم٤مًمٔمٚمؿ واًمتٕم

، واهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره  وًمف ، واًمرومؼ، مل يٖمٚمٌٝمؿ قمدوهؿ، وإٟمام هؿ همٚمٌقا أنٗمًٝمؿ وشم يمٚمقا وؾم٘مٓمقا

ـٌ  هق سمؾ–إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد- ٓ سم٠مس  ٟمٜم٤م ُمٜم٤م اًمٜمّمح يًتٛمر أن ,ُمٓمٚمقٌب  طمً  يتحدوا أن عظمقا

 اعظمقان سملم واًمت٤ٌمطم٨م واًمتٜم٤مفمر اًمٜمّمح ؾمٌٞمؾ قمغم أؾم٤مُم٦م، اًمِمٞمخ ون٧م اًم٘م٤مقمدة ذم يدظمٚمقا  أو ُمٕمٜم٤م

ٖمل وٓ ٙمـ ٓ شمٕمّّم٥م وٓ سموًم اخلػميـ، ظمػم وإمم اًمّمقاب وإمم إومْمؾ إمم ًمٚمقصقل وإطم٤ٌمب

قمدوان وٓ فمٚمؿ، وإٟمام سم٤مًمٜمّمح اًمّم٤مد. واًمت٤ٌمطم٨م واًمرومؼ واعمح٤مورة احلًٜم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف واًمرأي 

وُمع يمامل إدب وطمٗمظ احل٘مق.، وم٢من مل ي٘متٜمع أظمقك ومل يقاوم٘مؽ ومٝمق أظمقك ووًمّٞمؽ، وذًمؽ ظمالف 

، سمؾ هق ُمـ ضمٜمس ا ظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ذم سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ٓ يقضم٥م شم٤ٌمهمْم٤م وٓ شمٜم٤مومرا وٓ شمٕم٤مدي٤م وٓ شمداسمرا

ومروع اًمنميٕم٦م ووم٘مف إطمٙم٤مم سمؾ وطمتك ذم سمٕمض اًمتّمقرات وآقمت٘م٤مدات-!! ُمع سم٘م٤م  إظمقة وإًمٗم٦م 

دد واًمتٕم٤مـمػ--واعمح٦ٌم واًمتٜم٤مس واًم  -اًمخ ؽماطمؿ واًمتقا

 شم٘مري٤ٌم شمٚمؽ يم٤مٟم٧م أهؿ اعمح٤مور يمام  ي  أن--

 هلل أن يٜمٗمٕمٜم٤م وإي٤مك ا٤م:وؾم٠مهد ًمؽ أن وٚم٦م ُمتٜم٤مصمرة ُمـ اًمتقصٞم٤مت وإومٙم٤مر قمًك ا

ي٤م أظمل أب٤م ُمّمٕم٥م طمٗمٔمؽ اهلل وؾمددك، اقمٚمؿ ي٤م أظمل سم٤مرك اهلل ومٞمؽ أنٜم٤م يمجامقم٦م اعمج٤مهديـ 

٤م وٕمٗم٤م ، ٟمحـ ذم ُمرطمٚم٦م اًمْمٕمػ وطم٤مًم٦م اًم٘مٚم٦م ومل ٟمّمؾ سمٕمد إمم ُمًتقى ذي سم٤مل ُمـ ُم٤م زًمٜموٞمٕم٤م، 

ٟم٤م أن ٓ ٟمٗمرط ذم أي ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب ؛اًمتٛمٙمـ ضمٝمدا ذم وع  ٟمّمػم، وٓ ٟم٠مخقاًم٘مقة وأي ُمٕملم و ومام أطمرا

ىمقى أُمتٜم٤م وـم٤مىم٤مهت٤م، ٟمٕمؿ ٟمحـ ًمٜم٤م ُمـ اًم٘مقة وهلل احلٛمد ُم٤م ًمٞمس قمٜمد قمدوٟم٤م ُمـ اعيامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم 

اعظم٤م  واًمؽماسمط وهمػم ذًمؽ وقمداًم٦م اًم٘مْمٞم٦م و ،اًمخ -طمٞمد وآقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف-واًمٕم٘مٞمدة واًمتق

تٜم٤م يمقٟمٜم٤م ضمز ا ُمـ هذه إُم٦م ٜم٤م ذم وٕمٗمٜم٤م وُمًٙمُمـ أؾم٤ٌمب اًم٘مقة، وُمٜمٝم٤م أي ُمـ أؾم٤ٌمب ىمقشمٜم يمثػم--

ويمقن إُم٦م ُمٕمٜم٤م نٌٜم٤م وشم١مويٜم٤م وشمدقمٛمٜم٤م وشمٕمٓمػ قمٚمٞمٜم٤م وشم١ميدٟم٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤مدشمٜم٤م وُمدد  اًمٕمٔمٞمٛم٦م أُم٦م حمٛمد 

اًمخ ه٤م ٓ خيٗمك، ومٚمق ومّرـمٜم٤م ذم هذا اًم٥ًٌم اعمٝمؿ وم٢مٟمٜم٤م  وهل سمحرٟم٤م اًمذي شمًٌح ومٞمف ؾمٛمٙمتٜم٤م وو--ضمٜمدٟم٤م 
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ٚمٗمِمؾ، واحلٛمد هلل اخلػم يمثػم ي٤م أظمل، وصٗمٜم٤م اجلٝم٤مدي وأن٧م وإظمقاٟمؽ ُم٘مٍمون ُمٗمرـمقن ُمٕمروقن ًم

ي٤م أظمل اًمٕمزيز قمغم ظمػم إن ؿم٤م  اهلل، وًمٙمـ ٓ شمتٗمرد وٓ شمٜمدومع أيمثر ُمـ اًمٚمزوم، واطمذر ُمـ آهمؽمار 

سمٛمدح اًمٜم٤مس أو سمْمٖمقـمٝمؿ قمٚمٞمؽ أن شمٗمٕمؾ وشمٗمٕمؾ، سمؾ قمٚمٞمؽ سمتٙمٛمٞمؾ ٟم٘مّمؽ سم٤معمِم٤مورة واًمرضمقع إمم 

جؾ اعصالح وصالح إُم٦م وٓ شمًتٕمجؾ اًمٜمٍم قمغم اًمٕمدو وم٤محلرب ـمقيٚم٦م ودرسمٜم٤م إظمقاٟمؽ، وٓ شمًتٕم

درب ـمقيؾ طم٘م٤م، واعمٝمؿ أن ن٤مومظ قمغم ٟم٘م٤م  ؾمٛمٕمتؽ وؾمٛمٕم٦م اعمج٤مهديـ وشمٜمٔمٞمٛمؽ ظم٤مص٦م، وشمٙمت٥ًم 

حم٦ٌم اًمٜم٤مس وُمقدهتؿ وشمًٕمك ومٞمٝم٤م ـمٌٕم٤م ذم طمدود ُم٤م شمًٛمح سمف ذيٕمتٜم٤م، وه٤م شمًٛمح سمف ذيٕمتٜم٤م وهلل 

ُمـ اًمًٙمقت واعهمْم٤م  إمم طملم اًم٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمتٛمٙمـ وهٙمذا يمام أؾمٚمٗم٧ُم،  احلٛمد سم٤مٌب واؾمع

: ُمتك ٟمتٙمٚمؿ وُمتك  ًـ دا أن يتٕمٚمٛمف اعٟم٤ًمن وطم٤مصٚمفواحل٤مصؾ أن هذا ُمـ اًمٗم٘مف اًمّمحٞمح اعمٝمّؿ ضم

-- غم اًمٜم٤مس ُمـ اعم٤ًمئؾ، وُم٤مذا ٟم١مظمراًمًٙمقت، وُم٤مذا ٟم٘مقل ذم يمؾ ُمقىمػ وُم٘م٤مم وُمرطمٚم٦م، وُم٤مذا ٟمٚم٘مل قم

 وهٙمذا--

، وقمغم ارشمّم٤مص صػ اعمج٤مهديـ وٞمٕم٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ شمٜمٔمٞمؿ وُمًّٛمكقمٚمٞمؽ أن ن٤مومظ قمغم و

اًمت ظمل واًمت خػ واًمتح٤مسم٥م واًمتٜم٤مس، أهؿ ر  ي٤م أظمل احلٌٞم٥م هق صٗمؽ اًمداظمكم أن يٙمقن ُمرصقص٤م 

وم٢من يمؾ  شصٗمؽ»٤مـمػ اخل٤مًمص اًمّم٤مد.، وقمٜمدُم٤م أىمقل ُمتامؾمٙم٤م ىمقاُمف اعمح٦ٌم وآطمؽمام واًمتٕم

م اًمِمٕم٥م )أهؾ اًمًٜم٦م( ُمـ طمقًمؽ هؿ ُمـ صٗمؽ، وٓ أىمّمد صػ اعم٘م٤مشمٚملم وٟمخ٦ٌم اعمج٤مهديـ وقمٛمق

اعمٜمْمٛملم إًمٞمؽ رؾمٛمٞم٤م وم٘مط-- ومٝمذا أهؿ ر  واصؼموا وص٤مسمروا واصمٌتقا وٟمحـ ُمٕمٙمؿ سمام ٟمٛمٚمؽ، واهلل 

ُمٕمٜم٤م، وواهلل إٟمٜمل أمتٜمك ًمق أـمػم أن وأيمقن قمٜمدك وًمٙمـ اهلل اعمًتٕم٤من وإمم اهلل اعمِمتٙمك، وًمٕمؾ اهلل 

وٟم٠ًمل اهلل أن يٞمن ًمٜمٙمقن ُمٕمٙمؿ وسمج٤مٟمٌٙمؿ ٟمٕمٞمٜمٙمؿ سمام ٟمٛمٚمؽ ُمـ  ،، ُمـ يدري! ومٝمذه رهم٦ٌم أيمٞمدةيٞمن

وم٢من  ؛روا وشمراسمٓمقا طمتك اًمٚمحٔم٦م إظمػمة: أهؿ ر  أن شمّمؼموا وشمّم٤مسمقلرأي وقمٚمؿ ودمرسم٦م-- أىم

ر قمدويمؿ أجْم٤م يّم٤مسمر ويراهـ قمغم اًمٚمحٔم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أنتؿ شمْمٕمٗمقن وشمٗمِمٚمقن وشمٜمٝم٤مرون داظمٚمٞم٤م ٓ ىمدّ 

 :اهلل ذًمؽ، وم٤مؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل وظمّٞمٌقا أقمدا يمؿ وطم٘م٘مقا رضم٤م  أطم٤ٌمسمٙمؿ وأوًمٞم٤مئٙمؿ ويمقٟمقا يمام ىم٤مل اهلل 

اٟمٗمذ ): ًمٕمكّم  اًمٜمٌل ، وشمذيمر ىمقل ك، والقيٜمك القيٜم [56اح٤مئدة: ] ژ ے ے ھ ھ ھ ھ ژ

(قمغم رؾمٚمؽ
(1)

 وم٢من ومٞمف ُمٕمٜمك إذا شم٠مُمٚمتف---! 

ومال شمًتٕمجٚمقا ذم ذًمؽ، أىمّمد ذم إًم٘م٤م  اًمدروس  ؛ٞم٤من ًمٚمٜم٤مسومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمدقمقة واًمٌويمذًمؽ أجْم٤م 

: صحٞمح أن ٤مئٝم٤م، وؾم٠مىمقل ًمؽ ؿمٞمئ٤م أظمل احلٌٞم٥مقمٚمٞمٝمؿ وذم اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٚم٘مك قمغم إُم٦م وـمري٘م٦م إًم٘م

                                      
 (-26١١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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إُم٦م حمت٤مضم٦م إمم ُمـ ينمح ل٤م ظمّم٤مئص اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة و روٝم٤م قمغم ىمت٤مل أقمدا  اهلل وينمح ل٤م 

٤ميمٛمٞم٦م وسمٕمض أطمٙم٤مم اًمتٙمٗمػم وإمم شمٕمريٗمٝمؿ سم٤معمرشمديـ اًمٓمقاهمٞم٧م وإصم٤مرهتؿ قم٘مٞمدة اًمقٓ  واًمؼما  واحل

ئح ُمّتًٕم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة  قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م ؿم٤مسمف، وهق سمحٛمد اهلل قمٚمؿ ص٤مر يٜمتنم ويِم٤مرك ومٞمف ذا

واجلٝم٤مد، وهق قمٚمٌؿ ٟم٤مومع صحٞمح وضورّي، وًمٙمـ إُم٦م أجْم٤م حمت٤مضم٦م إمم يمثػم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ إظمرى 

وذم وقمٞمٝم٤م صقرة اعؾمالم اًمِم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، حمت٤مضم٦م إمم ُمٕم٤م  اًمرمح٦م واًمٕمدل  ًمٞمٙمتٛمؾ قمٜمده٤م

واعطم٤ًمن، وسمٞم٤من حم٤مؾمـ اعؾمالم وُمٗم٤مهٞمٛمف اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمحٞم٤مة، وحمت٤مضم٦م ُمٜم٤م ٟمحـ اًمذيـ شمّمّديٜم٤م ًمٚمحرب 

ٜمق أىمقل حمت٤مضم٦م أن شمرى ُمٜم٤م ُم٤م  ٌٌٝم٤م ومٞمٜم٤م و  ,واًم٘مت٤مل وسٟم٤م سمّمدد اعمٜم٤مزقم٦م قمغم اعمٚمؽ وىمٞم٤مدة إُم٦م

ىمٚمقا٤م ويٕمٓمٗمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م، ويٛمٜمحٝم٤م قمٓمٗم٤م وصم٘م٦ًم واـمٛمئٜم٤مٟم٤م، نت٤مج إُم٦م ُمٜم٤م إمم اًمٙمالم اًمٓمٞم٥م وإمم اًم٘مٜم٤مقم٦م 

٤ٌّمرون وٓ ُمًتٙمؼمون وٓ قمٜمٞمٗمقن! أُم٤م إذا يم٤من ًم٤ًمن طم٤مل إُم٦م  سم٠منٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمِمٗم٘مقن ول٤م رامحقن، ٓ ضم

ومٝمذا ييٟم٤م ويٗمًد  ؛[اًم٘مّمص] ژ  ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى       ى ې  ې ژ :ي٘مقل ًمٜم٤م

 قمٚمٞمٜم٤م ىمٚمقب اًمٜم٤مس ويٜمٗمرهؿ ُمٜم٤م أو قمغم إىمؾ جيٕمٚمٝمؿ ذم هم٤مي٦م اًمًٚمٌٞم٦م دم٤مهٜم٤م-

: ب وشمقضمٞمف ُمًتٛمر وختٚمٞم٦م ُمـ أوم٤متصػ اعمج٤مهديـ  ت٤مج إمم شمرسمٞم٦م وأدويمذًمؽ صٗمٜم٤م اًمذي هق 

ئديـ قمغم احلّد وؾمق  إد ب ُمع اًمٜم٤مس اًمٔمٚمؿ واًمٕمج٥م واًمٖمرور واًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم واًمِمدة واًمٕمٜمػ اًمزا

وُم٤م ؿم٤مسمف، وهذه سمٕمض أُمراوٜم٤م وومٞمٜم٤م اًمٙمثػم ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمحٜم٤م، و ت٤مج صٗمٜم٤م  وٓ ؾمٞمام اعمخ٤مًمٗملم--

إمم اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٕمدل وإطمداث اًمتقازن سملم اًمِمدة واًمٚملم وسملم اًمٕمٜمػ واًمرومؼ وسملم اًمرمح٦م اًمٖمٚمٔم٦م، وٓ 

ا وٕوداده ُمـ اًمرمح٦م واًمرومؼ، ٟمٙمقن وم٘مط أهؾ ىمتؾ وذسمح ودُم٤م  وؾم٥ّم وؿمتؿ وهمٚمٔم٦م، سمؾ أهؾ لذ

وٟمْمع يمؾ ر  ذم حمٚمف، وشمٖمٚم٥م رمحتٜم٤م همْمٌٜم٤م وشمًٌ٘مف، ٟمحت٤مج أن ٟمٕمٓمل ٕت٤ٌمقمٜم٤م وؿم٤ٌمسمٜم٤م اًمّم٤مقمد ُمٕم٤م  

ومٞمٝم٤م شمقازن وشمٙم٤مُمؾ واقمتدال ذم إظمال. واعمٗم٤مهٞمؿ- وم٤مًمّمقاب واًمٙمامل أظمل اًمٕمزيز أن ٟمجٛمع سملم هذا 

 -مُملم--اهلل ُم٘م٤مُمٙمؿ ذم قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ُمٙمؿ اًمٗم٤موؾ أقمغموهذا، وٓ ؾمٞمام ًمٚم٘م٤مدة اعمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ ُمٜم٤م يمٛم٘م٤م

وأن٧م ىم٤مئد ؾمٞم٤مد وزقمٞمؿ وىمٞم٤مدة ذم حمٞمٓمؽ سم٤مخلّمقص، ًمؽ أقمامل وُمٝمامت قمٔمٞمٛم٦م أظمرى، أن٧م 

صمؿ مت٤مرس ُم٤م أتٞمح ًمؽ وُم٤م ذم إُمٙم٤مٟمؽ ُمـ اًم٘مٞم٤مدة اعمٕمٜمقي٦م  أن شمٙمقن ىم٤مئدا ٟم٤مضمح٤م ًمٚمٛمج٤مهديـأهؿ ر  

ٟمؽ ومؽمّي٨م ومٞمف وٓ شمًتٕمجؾ ومٞمف سمرأي وإدسمٞم٦م ًمألُم٦م، وُم٤م مل نرره ُمـ  اعم٤ًمئؾ وُم٤م ظم٤مًمٗمؽ ومٞمف إظمقا

ٟمؽ اًم٤ًمسم٘ملم ًمؽ ذم اًمٕمٚمؿ وا امت ًمٗمْمؾ واًمتجرسم٦م، وأن٧م يٙمٗمل ُمٜمؽ يمٚمطمتك شمِم٤مور ومٞمف ىمٞم٤مدشمؽ وإظمقا

ىمٚمٞمٚم٦م طمٞمٜمام شمٙمقن حمٌقسم٤م ، شمٗمٕمؾ هذه اًمٙمٚمامت اًمٓمٞم٤ٌمت اًمًٝمالت اًمًٌٞمٓم٤مت اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٕم٘مٞمد ُم٤م ٓ 

ف إذـم٦م ُمـ همػمك، ًمٙمـ أهؿ ر  أن شمٙمقن حمٌقسم٤م ذم إُم٦م وىمد دظمٚم٧م إمم شمٗمٕمٚمف اًمٙمت٥م ومٓ

 ىمٚمقب قمٛمقم إُم٦م، طمٞمٜمٝم٤م شمٜمًجؿ يمٚمٛمتؽ ُمع صم٤ٌمشمؽ وُمع أقمامًمؽ اًمٕمٔمٞمٛم٦م وإصمخ٤مٟمؽ ذم قمدو اهلل شمٕم٤ممم-
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ذم ؾم٤مئر أىمٓم٤مر اعمًٚمٛملم وأقمٜمل سمذًمؽ  اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد :وُمـ أقمامًمؽ اعمٝمٛم٦م

ًمّم٤محللم أهؾ اخلػم واًمٌذل ذم اهلل شمٕم٤ممم، وإن ظم٤مًمٗمقٟم٤م وظم٤مًمٗمٜم٤مهؿ ذم سمٕمض أو ذم يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ا

اعم٤ًمئؾ وأرا  واعمقاىمػ يم٤معمقىمػ ُمـ طمٙمقُم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م أو أظمرى وٟمحق ذًمؽ، مت٤مُم٤م يمام أقمٜمل سم٠مهؾ اجلٝم٤مد 

سمٞم٦م صٗمٜم٤م أهؾ اجلٝم٤مد اًمّم٤محللم اًمّم٤مدىملم اعمٜمْمٌٓملم سمنميٕم٦م رب اًمٕم٤معملم، وُمـ أقمامًمؽ اعمٝمٛم٦م شمر

اجلٝم٤مدي قمغم حم٤مؾمـ إظمال. سم٢مقمٓم٤مئٝمؿ اًم٘مدوة اًمٓمٞم٦ٌم ذم إدب وآطمؽمام واًمتقاوع واًمٜمّمح وىمٌقل 

ًمٗملم، واًمرمح٦م واًمٕمدل اًمٜمّمح وآقمؽماف سم٤مخلٓم٠م واطمؽمام أظمريـ، وطمًـ اعمح٤مورة وإدب ُمع اعمخ٤م

ٟم٘مص ومٞمٝم٤م يمام ي٘مر سمذًمؽ اًمخ اًمّمٗم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م اعمٓمٚمقسم٦م واًمتل يٕم٤م  صٗمٜم٤م اجلٝم٤مدي ُمـ  -واعطم٤ًمن-

ٟمٜم٤م ُمـ ُمِم٤ميخ اعمج٤مهديـ وىمٞم٤مداهتؿ، يمام شم٘مدُم٧م اعؿم٤مرة، ٟمحـ ٟمحت٤مج إمم سمذل يمثػم ًمٚمؽمسمٞم٦م  يمؾ إظمقا

وشمقضمٞمف صٗمٜم٤م ومٗمل صٗمٜم٤م )اعمج٤مهديـ( يمثػم ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٞمئ٦م اًمتل نت٤مج إمم ُمٕم٤مجل٦م، ورضمؾ ُمثٚمؽ 

ُمع ُمٝمامشمؽ أيمد ذم  ٤ميمؾ ذًمؽ ي٠ميت ُمؽماوم٘مً أن يٙمقن هذا ُمـ ُمٝمامشمف وأوًمقي٤مهتؿ، ـمٌٕم٤م ٓ سمد وذم ُم٘م٤مُمؽ 

اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري اًم٘مت٤مزم واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واًمٕمٛمؾ آضمتامقمل ذم اطمتقا  اًمٜم٤مس وشم٠مخٗمٝمؿ وطمًـ 

ؤه قمغم إىمؾ---اًمخ وأن٧م إن ؿم٤م  اهلل أهؾ ًمٙمؾ ذًمؽ اخلػم،  اًمٕمالىم٦م اؿ، ونٞمٞمد ُمـ مل يٛمٙمـ اطمتقا

 ؽ، وؿم٤مور وشمرّي٨م وشمقيمؾ قمغم اهلل-وم٘مط وٕمف ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ واضمٕمٚمف ُمـ أوًمٞم٤مت أوًمقي٤مشم

وم٤مًمِم٤مهد أهي٤م احلٌٞم٥م أن أقمامًمؽ وُمٝمامشمؽ يمثػمة ويمٌػمة، ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمؽ اعقم٤مٟم٦م واًمتًديد- 

وٟمج٤مطمؽ ذم حمٞمٓمؽ يٜمٕمٙمس ٟمج٤مطم٤م قمغم ُمنموقمٜم٤م ٟمحـ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، وًمق طمّمؾ ًمؽ 

 اٟمٙم٤ًمر ووىمٕم٧م أظمٓم٤م  ومٜمتحٛمؾ شمٌٕمتٝم٤م وٞمٕم٤م أجْم٤م-

ُمـ آهتامم سمؽمسمٞم٦م اعمج٤مهديـ قمؼم اًمت٘مقيؿ اعمًتٛمر وقمدم اًمًٙمقت قمـ ٓ سمد ٞم٥م، أظمل احلٌ

ٓ سمد ُمـ اًمًٕمل احلثٞم٨م ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م، ٓ سمد أظمٓم٤مئٜم٤م، وٓ ؾمٞمام إظمٓم٤م  اًمٗم٤مطمِم٦م ُمٜمٝم٤م، سمؾ 

قمغم ًمٚم٘م٤مئد ُمـ ه٤مرؾم٦م ىمقاُم٦م يم٤مُمٚم٦م وىمقي٦م قمغم أت٤ٌمقمف قمؼم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وإظمذ 

أجدي اعمٗمرـملم واعمٗمًديـ واعمتٝم٤موٟملم، إٟمف ضمد وًمٞمس سم٤مًمٚمٕم٥م- وًمٞمس سم٤مًمٗمقى، وإذا مل يٙمـ 

سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م أن ٟم٘مقم أنٗمًٜم٤م وٟمّمٚمحٝم٤م وٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم اخلػم واًمؼم واعمٕمروف ومٙمٞمػ ٟمٓمٛمع أن ٟمّمٚمح 

 إُم٦م-؟!

قمقشمٜم٤م وم٠مي ؿمخص يرشمٙم٥م اًمٔمٚمؿ واًمتٕمدي قمغم اًمٜم٤مس ويٗمًد ذم إرض ويٜمّٗمر اًمٜم٤مس ُمٜم٤م وُمـ د

وضمٝم٤مدٟم٤م وُمـ اًمديـ واًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ٟمحٛمٚمٝم٤م ومٝمذا جي٥م أن ي١مظمذ قمغم يديف وٟم٠مـمره قمغم احلؼ واًمٕمدل 

 واعطم٤ًمن وإٓ ٟمّحٞمٜم٤مه وأبٕمدٟم٤مه قمـ حمؾ اًمت٠مثػم، واؾمتٌدًمٜم٤مه، وهٙمذا، ومٝمذا أُمر ُمٝمؿ-

ومٕمقن ، وٓ يٖمٚمٌٜم  أن شمٜمتٌف ًمٌٓم٤مٟمتؽ وظم٤مصتؽٓ سمد و ًم٘مدرك ؽ أت٤ٌمقمؽ وحمٌقك واح٤مدطمقن ًمؽ واًمرا
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رة هق صدي٘مؽ طم٘م٤م، اًمذي يّمدىمؽ  اعمٕمٔمٛمقن ًمؽ، سمؾ اقمٚمؿ أن اعمِمدد قمٚمٞمؽ اًمٜم٤مصح ًمؽ وًمق قمغم ُمرا

اًمٜمّمح وٓ جي٤مُمٚمؽ ذم اخلٓم٠م، وهق اًمذي دمده يقم اًمْمٞمؼ، وأن٧م ٓ شمٕمقزك اًمتج٤مرب إن ؿم٤م  اهلل، وٓ 

شمف وـم٤مىمتف يٗمقشمؽ اؾمتحْم٤مر دٓئؾ هذا اًم٤ٌمب أجْم٤م- واقمٚمؿ أنؽ حمت٤مج إمم يمؾ أطمٍد يمؾ سمح٥ًم ىمق

وسمح٥ًم ُمقىمٕمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف، ومال هتٛمؾ أطمدا وٓ شمًتٖمـ قمـ أطمد ُمٝمام وٕمػ وىمّؾ، سمؾ اهتّؿ سم٤مًمٜم٤مس 

وٞمٕم٤م وٓ ؾمٞمام وٕمٗم٤مؤهؿ واؾمتحّثٝمؿ قمغم ٟمّمحؽ وُمٕم٤موٟمتؽ، وأفمٝمر احل٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ وإمم وىمقومٝمؿ 

ئٝمؿ وشم٠مخُمٕمؽ، طمتك  ٌقك ويٜمٗمٕمؽ اهلل اؿ، وهذه ـمري٘م٦م ُمـ ـمر. اؾمتامًم  ،ٞمػ ىمٚمقاؿ٦م اًمٜم٤مس واطمتقا

وهل ـمري٘م٦م ُمِم٤مورهتؿ وآهتامم اؿ، وطمتك ختّمٞمّمٝمؿ سمٌم  أطمٞم٤مٟم٤م، وإفمٝم٤مر أنٜم٤م ٓ ٟمًتٖمٜمل قمـ 

ُم٤ًمقمدهتؿ وأنٜم٤م اؿ أىمقي٤م  سم٢مذن اهلل، وأن إخ إٟمام هق ىمقي سم٠مظمٞمف، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤م ، وم٤مؾمَع ي٤م 

وُمـ ٓ خيٚمقن ُمـ أظمل ذم ذًمؽ ُمع يمؾ اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمؽ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م طمتك ُمع اعم٘مٍميـ ُمٜمٝمؿ 

قا ُمـ أقمٞم٤من اًمٜم٤مس وُم١مصمرهيؿ ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ، سمؾ طمتك اعمٜم٤موم٘ملم ُمٜمٝمؿ، اؾمَع ذم ُم٤م داُماًمٗمًؼ واًمٗمجقر 

ذًمؽ وظمذ ٟمٗمًؽ سمف وٓ هتٛمٚمف، طمتك شمًتققم٥م اًمٜم٤مس، وشمًتقزم قمغم ىمٚمقاؿ، أو قمغم إىمؾ نٞمدهؿ 

ُمٕمٝمؿ قمغم طم٥ًم شمٚمؽ  واًمٜم٤مس ُمراشم٥م وشمٕم٤مُمٚمٜم٤م ،وشمٙمن ؿمقيم٦م طمدهتؿ ذم قمدائؽ وظمّمقُمتؽ، وهٙمذا

ر  اعمراشم٥م ـمٌٕم٤م، ويمؾ ُم٤م ذيمرشمف ذم هذا اًم٤ٌمب ٓ يٜم٤مذم أن ٟمدأَب ذم دقمقة اًمٜم٤مس إمم اخلػم سم٤مؾمتٛمرا

وٟمٜمّمحٝمؿ وٟم٠مُمرهؿ وٟمٜمٝم٤مهؿ وٟمجرهؿ إمم اخلػم واعمٕمروف، وًمٙمـ يمام ىمٚم٧ُم قمغم ىم٤مقمدة اًمتٚمٓمػ 

ر  ٓسم٠مس سمف ُمـ  ,يمام ىمدُم٧م,واًمتدرج واعم٤ًمي٦ًم سمح٥ًم ُم٤م دل قمٚمٞمف ذقمٜم٤م اعمٓمٝمر، وُمـ ذًمؽ 

وطمّمقل اًم٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م أو ُم٤م ي٘م٤مرا٤م  ز واعمت٤مريم٦م إمم أوىم٤مت زوال اًمٕمجاًمًٙمقت واعهمْم٤م  واًمتٕم٤مذم

 وأُم٤من طمدوث وم٤ًمد أيمؼم ه٤م ٟمًٕمك عزاًمتف---! 

وم٠من٧م قمٜمدك ذم اًم٤ًمطم٦م ُمثال ـمقائػ ُمـ اخلٚمؼ )أىمّمد هٜم٤م ُمـ أهؾ  :ودقمٜمل أضب ًمؽ ُمثال

، ُمـ طمٞم٨م اًمّمالح واًمٓمالح واخلػم واًمنم واًم٘مرب إٓ اًمذي سمرأه٤م اًمًٜم٦م( وهؿ درضم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م 

ُمـ احلؼ واًمٌٕمد قمٜمف-- وأن٧م ًمق ـمٚم٧ٌم اًمّم٤مذم اًمٜم٘مّل اعمٝمذب، مل دمد إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٞمًػم، وًمق قم٤مدي٧م 

وظم٤مصٛم٧م وٟم٤مومرَت يمؾ ُمـ ٓ يٕمجٌؽ ٟمٗمر قمٜمؽ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس وقم٤مدوك وظم٤مصٛمقك وؾمٕمقا ذم طمرسمؽ 

ظم٤مومقك اًمٞمقم ٕنؽ ىمقّي شمرهٌٝمؿ وشمٗمزقمٝمؿ ًمٙمٜمؽ إن وُٕمٗم٧م ورأوا ُمٜمؽ  أجْم٤م وُم٤مًمقا إمم قمدوك ورسمام

أن٧م قمٜمدك  ؛! ٓ ىمّدر اهلُل قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمؽ ذًمؽ--!اوٕمٗم٤م وم٢مهنؿ ؾمٞمًتٕمٚمٜمقن سمذًمؽ ويٙمقٟمقن قمٚمٞمؽ ودً 

سمخٚمٞمٓمٝم٤م وٟمامذضمٝم٤م، وقمٜمدك  شهٞمئ٦م قمٚمام  اعمًٚمٛملم»سمدرضم٤مهتؿ أجْم٤م، وقمٜمدك  شاعظمقان اعمًٚمٛمقن»ُمثال 

 واًمٕمِم٤مئر واًم٘م٤ٌمئؾ، وقمٜمدك وقمٜمدك وقمٜمدك، صمؿ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمٓمٌ٘م٤مهتؿ اعمختٚمٗم٦م--رضم٤مٓت اعمجتٛمع 

وم٠من٧م يم٘م٤مئد وشمٜمٔمٞمؿ ؾمٞم٤مد ضمٝم٤مدي يريد أن هيدم ىمقة ودوًم٦م وي٘مٞمؿ قمغم أن٘م٤موٝم٤م دوًم٦م اعؾمالم أو 
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ًمف ُمـ شم٠مخػ ٓ سمد قمغم إىمؾ يٙمقن ًمٌٜم٦م ذم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح إمم ذًمؽ ،  ت٤مج إمم يمؾ أوئلؽ اًمٜم٤مس و

 شحمًـ قمٌد احلٛمٞمد»سمدرضم٤مت خمتٚمٗم٦م أجْم٤م، وم٤معظمقان درضم٤مت قمغم ُم٤م أفمـ، وم٢مذا دم٤موزٟم٤م اخل٤مئـ اجلٛمٞمع 

وأُمث٤مًمف ومٝم١مٓ  اًمٔم٤مهر أهنؿ يمٗمروا وارشمدوا واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ومٝم١مٓ  ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م أُمرهؿ واوح 

٤مد ُمقىمٗمٝمؿ فم٤مهر، وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م فمٝمرت ٕيمثر اًمٜم٤مس ظمٞم٤مٟمتٝمؿ ووٓؤهؿ ًمٚمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة وومً

ومال ييٟم٤م قمداؤهؿ سمؾ يٜمٗمٕمٜم٤م، وإن يم٤من ًمٞمس ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمتقضمف إًمٞمٝمؿ سم٘متؾ وىمت٤مل أن سمؾ ًمٞمس ُمـ 

اجلٞمد سمؾ هق ُمّي واهلل أقمٚمؿ، ًمٙمـ هـ يٜمتٛمل ًمإلظمقان ـمقائػ أظمرى وٟم٤مس يمثر خمتٚمٗمقن، يمٌٕمض 

ن ٟمْمٕمٝمؿ يم٤مٕوًملم، وهمػمهؿ ومٝم١مٓ  ٟمت٠مخٗمٝمؿ وٓ جي٥م أ شالٞمئ٦م»واًمٕم٤مُمٚملم ُمع  شطم٤مرث اًمْم٤مري»ٟم٤مس 

سمؾ ٟمٕم٤مُمٚمٝمؿ سمِمٙمؾ أومْمؾ وٟم٘مٌؾ إطم٤ًمهنؿ وٟمدقمقهؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ إمم شمرك ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م 

ووم٤ًمد وٟمحق ذًمؽ، وٟمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ سمام ومٞمٝمؿ ُمـ ظمػم، وٟمح٤مورهؿ سمٕمٚمؿ وقمدل وأدب، صمؿ قمٜمدك زقم٤مُم٤مت 

عم٘م٤مرب ٟمِم٤موره ذم اًمٕمِم٤مئر وأُمث٤ملؿ ُمـ إقمٞم٤من آضمتامقمٞملم ومٝم١مٓ  درضم٤مت يمذًمؽ وم٤مجلٞمد ُمٜمٝمؿ ا

سمٕمض أُمقرٟم٤م وٟمٕمٓمٞمٝمؿ ىمٞمٛم٦م وٟمٙمؼّم اؿ سمٕمض اًمتٙمٌػم وٟمنميمٝمؿ ذم سمٕمض إُمقر وٟمخّمٝمؿ سم٠مؿمٞم٤م  

ٕهنؿ  ٌقن اًمٗمخر--- وهٙمذا وٟمح٤مول أٓ ٟمجٕمٚمٝمؿ يٕمت٘مدون أنٜم٤م ٟمتج٤موزهؿ وٟمٗمتئ٧م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مٞم٤مدة 

لؿ ىمٞمٛم٦م وٓ ٟمح٥ًم لؿ طم٤ًمسم٤م، آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، أو أنٜم٤م ٟمتج٤موزهؿ وٓ ٟمٕمتؼمهؿ ؿمٞمئ٤م وٓ ٟمٕمٓمل 

اعؾمالم  سمؾ ٟمِمٕمرهؿ سم٠منٜم٤م ٟمريد أن ٟمٕمٛمؾ ٟمحـ وهؿ عىم٤مُم٦م اًمديـ ونرير اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد وإىم٤مُم٦م دوًم٦م

وأهنؿ ذم ٟمٔمرٟم٤م لؿ دور يمٌػم ي٘مقُمقن سمف وٟمحـ حمت٤مضمقن ًمٙمؾ ُمًٚمؿ  ،اًمخ واحلٙمؿ سمنميٕم٦م اًمرمحـ--

م سم٤مًمنميٕم٦م وإمم يمؾ ظمػم وومْمٞمٚم٦م وًمٙمؾ إٟم٤ًمن ُمٜم٤م ذم ُمقوٕمف، وذم همْمقن ذًمؽ ٟمدقمقهؿ إمم  آًمتزا

ومٙمٚمام ؿمٕمر اًمٜم٤مس أنٜم٤م  ئ وٟمًٕمك ذم شمٙمٛمٞمٚمٝمؿ واؾمتٜمٝم٤موٝمؿ--وٟمٜمٝم٤مهؿ قمـ اعمٜمٙمر وقمـ يمؾ اعم٤ًمو

ٟم٘مٞمٛمٝمؿ وٟمثّٛمـ ضمٝمقدهؿ وأنٜم٤م ٟمحؽمُمٝمؿ، وأنٜم٤م ٟمريد لؿ اخلػم وٟمِمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمذا هق اًمذي ي١مًمػ 

ػما ث٤م  واح٤مل، وذًمؽ ًمقٌن مظمر، ًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م أن يمىمٚمقاؿ قمٚمٞمٜم٤م، يمام أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٟمت٠مخٗمف سم٤مًمٕمٓم

اًمٓمٞم٦ٌم واًمتٍمف احلًـ ُمـ ـمقائػ اًمٜم٤مس يٛمٙمـ أن ٟمحتقهيؿ وٟمت٠مخٗمٝمؿ وٟمٙمًٌٝمؿ ذم صٗمٜم٤م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م 

 وٟمحذر سم٤مجلٛمٚم٦م ُمـ إقمامل اعمٜمٗمرة، ُمـ ىمتؾ أو ُمٕم٤مُمٚم٦م أج٤م يم٤مٟم٧م-- ،اًمًٌٞمط ضمدا

اًمٜم٤مُس ويًتحًٜمقٟمف،  إٓ إذا يم٤من ىمتٚمٝمؿ يٗمٝمٛمفٟم٘متٚمٝمؿ  وطمتك اًمٗم٤مؾمديـ واخلقٟم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ومال

وذًمؽ ًمٔمٝمقر وم٤ًمدهؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ وّذهؿ، أُم٤م أن ٟم٠ميت وٟم٘متؾ سمٕمض اًمٜم٤مس هـ اـمٚمٕمٜم٤م ٟمحـ قمغم 

ومٝمذا ي١مدي إمم وم٤ًمد قمٔمٞمؿ وهق قمٛمؾ ود يمؾ  ؛وم٤ًمدهؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ، وهؿ قمٜمد اًمٜم٤مس حمؽمُمقن حمٌقسمقن

 ، واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ-أصقل اًمًٞم٤مؾم٦م واًم٘مٞم٤مدة، وم٤مطمذروا ذًمؽ أظمل اًمٙمريؿ

ي٤م أظمل أي ظم٤مرج حمٞمط اًمٕمرا.، وم٠موصٞمؽ سمٕمدم اًمتقؾمع طمتك شمراضمع وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألقمامل اخل٤مرضمٞم٦م 



 
1792 

 

 

اعظمقة وشم ُمرهؿ ذم ذًمؽ، وهذا هق رأي اعظمقة هٜم٤م، وهؿ قمٜمدهؿ سمٕمض إومٙم٤مر واًمتّمقرات يريدون 

أىمَم ُم٤م يٛمٙمٜمٙمؿ ذم اًمتقاصؾ إيّم٤مل٤م إًمٞمؽ ذم هذا اعمقوقع، ويريدون يرشمٌقا ُمٕمؽ ومٞمف، ومٞم٤م ًمٞمتؽ شمٌذل 

اًمنيع ُمٕمٝمؿ ًمٚمتٜمًٞمؼ ومٞمف، واضمتٝمدوا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ذم اضمتٜم٤مب شمٙمرر ظمٓم٠م قمدم دىم٦م اًمتٜمٗمٞمذ يمام طمّمؾ 

ُم٤م ذم إردن وىمدر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ، وٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح اخلٚمؾ ويًؽم اًمٕمٞم٥م واًمزًمؾ وجيٕمؾ قم٤مىم٦ٌم 

 -طمّمؾ ظمػما قمغم اعؾمالم وأهٚمف-

وا ذم ضمٝم٤مديمؿ ذم اًمٕمرا. وشمّمؼموا وشمّم٤مسمروا طمتك ُمع اًمْمٕمػ وطمتك ُمع ىمٚم٦م وأهؿ ر  أن شمًتٛمر

اًمٕمٚمٛمٞم٤مت، طمتك ًمق يمؾ يقم ٟمّمػ قمدد اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٞمقُمٞم٦م طم٤مًمّٞم٤م، ومال ُمِمٙمٚم٦م، سمؾ طمتك أىمؾ، ومال 

، وأهؿ ر  أن يًتٛمر اجلٝم٤مد سمث٤ٌمت ورؾمقخ ويزداد أنّم٤مرً  ة وٟمّم٤مقم٦م طمج٦م وفمٝمقر وىمق اشمًتٕمجٚمقا

حلرب ُمـ ص٤محلٜم٤م سم٢مذن اهلل، وظمػم إقمامل أدوُمٝم٤م وإن ىمّؾ، سمنمط أن ٟمحذر وم٢من ـمقل ا ؛سمره٤من يمؾ يقم

شمرايمؿ إظمٓم٤م ، ويٙمقن قمٜمدٟم٤م شمٙم٤مُمؾ ذم اعمنموع اجلٝم٤مدي، وأظمقف ُم٤م خت٤مومقن قمٚمٞمف هق أنٗمًٙمؿ 

ُم٤م دُمتؿ ص٤مسمريـ صم٤مسمتلم مل ندصمقا ظمٚمال يمٌػما أو  اوأظمٓم٤مؤيمؿ ٓ قمدّويمؿ، ومقاهلل ًمـ يٖمٚمٌٙمؿ قمدّويمؿ أبدً 

 -[اًمٌ٘مرة] ژ ڭ         ژ؛ اؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل، إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم، وًمـ يْمّٞمٕمٜم٤م يمثػما، و

أظمل اًمٕمزيز احلٌٞم٥م اعمج٤مهد اًم٤ٌمر طمٗمٔمؽ اهلل ورقم٤مك وأجّدك وىمّقاك، هٜم٤م أيمقن ىمد أتٞم٧ُم قمغم ُم٤م 

 وم٢من أص٧ٌُم  ؛  ُمـ اًمتٓمقيؾ قمٚمٞمؽ، وسمٕمض اًمتٙمرارطمي  اًم٤ًمقم٦م ُمـ أومٙم٤مر وٟمّم٤مئح، ومؾمػ ًمٌم

ومٛمـ اهلل شمٕم٤ممم، وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ ٟمٗمز وُمـ اًمِمٞمٓم٤من، واهلل ورؾمقًمف سمريئ٤من ُمٜمف، وُم٤م أريد إٓ 

اعصالح ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أنٞم٥م، ٓ إ  همػمه وٓ رب ؾمقاه، وٓ 

هلل ُم٤م أردت إٓ ، واعمٕمذرة إن زل ىمٚمٌؿ أو طم٤مد ومٙمٌر أو سمدرت يمٚمٛم٦م ٓ شمٚمٞمؼ ومقا طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٢مٟمٜم٤م وٞمٕم٤م ُم١ًموًمقن--شمٙمٛمٞمٚمؽ واًمٜمّمح ًمؽ و

واقمذروٟم٤م أجْم٤م إن يم٤من شمّمقرٟم٤م قمـ طم٤مًمٙمؿ هٜم٤مك وفمروومٙمؿ ومٞمف ٟم٘مص وهمٌش ومٝمذا ُمًت٘مرٌب همػم 

ُمًتٌٕمد، ٓ ؾمٞمام ُمع آٟم٘مٓم٤مع احل٤مصؾ ووم٘مد اًمتقاصؾ، وٟمقصٞمؽ سم٤مًمتقاصؾ اًمقصمٞمؼ واًمنيع سمٙمؾ ُم٤م 

أن٤م »ًمالشمّم٤مل قمؼم اًمٜم٧م أو همػمه٤م، وم٤مسمٕم٨م رضم٤مًمؽ يٓمٚمٌقٟمٜمل ذم ُمٜمتدى  متٚمؽ ُمـ ىمقة، وأن٤م ُمًتٕمد

، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمتٗمؼ شهذيؽ احل٤مضم٦م اًمكم أطميهت٤م زم زُم٤من ُمـ هرات» :وهمػمه ويمٚمٛم٦م اًمن سمٞمٜمٜم٤م شاعمًٚمؿ

ُمٕمٝمؿ قمغم إيٛمٞمالت، أو أوِص رضم٤مًمؽ اًمذيـ ذم اًمٌالد اًمتل أؾمٙمـ ومٞمٝم٤م يٓمّقرون آشمّم٤مل سمٜم٤م، وٟمحـ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ، يمؾ وىم٧م ُم٤ٌمذة ٤مسم٦م ًمٙمؿ واعمِم٤مورة قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمرأي ذمُمًتٕمدون ًمٚمٙمت

 -[اًمٕمٍم] ژ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ

 --وًمٙمؾ ُمـ ُمٕمؽ ُمـ إطم٤ٌمب اًمٙمرام، وؾمالُمل ًمؽ جمددا ُمٙمررا
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 --وأبٚمٖمؽ ؾمالم أيب اًمٚمٞم٨م وأيب ؾمٝمؾ واحلٌٞم٥م واعمٝم٤مضمر وؾم٤مئر اعظمقة هٜم٤م

 ٤م--أن جيٕمٚمؽ ه٤مدي٤م ُمٝمدي أؾم٠مل اعمقمم 

 وٟم٠ًمل اهلل أن  ٗمٔمٙمؿ ويًٝمؾ أُمقرٟم٤م وأُمقريمؿ، وأن يٗمرج اًمٙمروب ويٛمـ سم٤مًمٜمٍم اًم٘مري٥م-

 -وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن ي٘مّقيٙمؿ ويًدديمؿ ويٛمديمؿ سمٛمدد ُمـ قمٜمده إن هق اًمرزا. ذو اًم٘مقة اعمتلم-- مُملم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 

 قمٓمٞم٦م .أظمقك

 ـه ٧624اًمٕم٤مذ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة 
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  رسبئم ئىل انشٍد أثً ثصري انٌحٍشً
 

  

، يم٤من ىمد أرؾمٚمٝم٤م ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم ضمزيرة اًمٕمرب»قمدة رؾم٤مئؾ ظم٤مص٦م وصٚمتٜم٤م رؾمٛمٞم٤م ُمـ ] 

ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد ذم »أُمػم شمٜمٔمٞمؿ  شأيب سمّمػم ٟم٤مس اًمقطمٞمٌم»إمم اًمِمٞمخ   شقمٓمٞم٦م اهلل»اًمِمٞمخ 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م، ، شمْمٛمٜم٧م قمددا ُمـ اًمتقضمٞمٝم٤مت واًمرؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م وشضمزيرة اًمٕمرب

 [واًمٜم٘م٤مط اًمتل ووٕمٜم٤مه٤م سملم إىمقاس؛ هٙمذا )---------( هق يمالم حمذوف ٓقمت٤ٌمرات أُمٜمٞم٦م

  

 اةل األولىالرـس
 

  
 --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ؛إخ اًمٕمزيز أب٤م سمّمػم طمٗمٔمٙمؿ اهلل ورقم٤ميمؿ

ٟمٙمؿ اعم ج٤مهديـ إبٓم٤مل، وٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ أرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقٟمقا سمخػم وقم٤مومٞم٦م، ووٞمع إظمقا

 اًمتقومٞمؼ ذم هذه اًمٔمروف اعمٝمٛم٦م-

 ٟمخؼميمؿ أنٜم٤م سمخػم وٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٟم٠ًمخف قمز وضمؾ أن يقزقمٜم٤م ؿمٙمره٤م، وأن يٕمٗمق قمٜم٤م-

 وقم٤مُم٦م اعمِم٤ميخ واعظمقان سمخػم وقم٤مومٞم٦م واحلٛمد هلل-

ِمٙمؾ قم٤مم، وٟم٠ًمل اهلل ٟمت٤مسمع أظم٤ٌمر اًمٞمٛمـ قمغم اخلّمقص، وأظم٤ٌمر هذه اًمثقرات اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم

ًمٙمؿ الُدى واًمًداد واعقم٤مٟم٦م واعمدد-- هنٜمئٙمؿ أهن٤م سم٢مذن اهلل ومٞمٝم٤م ظمػٌم يمثػم، وهل ُمدٌد ُمـ اهلل 

ئٞمؾ»ًمٚمٛمج٤مهديـ وومٞمٝم٤م ومرج ًمٕمٛمقم إُم٦م، وهل سم٢مذن اهلل إره٤مص٤مٌت ًم٘مرب زوال دويٚم٦م اًمٞمٝمقد  ش-- إها

ـّ قمغم اعمًٚمٛملم سمزوال ـم٤مهمٞم تل شمقٟمس صمؿ ُمٍم، صمؿ ه٤م هق اًمٓم٤مهمقت ومٜمحٛمد إًمٞمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم أن ُم

ه اهلل,اًم٘مذاذم يؽمّٟمح وطمٙمُٛمف ذم شمالٍش واحلٛمد هلل، رهمؿ ُم٤م طمّمؾ ُمـ ُم ٍس ورهمؿ أنف  أبك أن  ,أظمزا

يٖم٤مدر طمتك جير ضمٞمقش أوًمٞم٤مئف اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم اجلقّي٦م نقم ذم ؾمام  اًمٌٚمد وشم٘مّمػ وشمدُّمر، وًمٙمـ اهلل 

ٟمرى ومٞمام ضمرى وجيري ظمػًما يمثػًما ًمٚمٛمًٚمٛملم إن ؿم٤م  اهلل؛  يٛمٙمر اؿ وٞمٕم٤م، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وٟمحـ

ئر  ؛ومٚمٞمٌٞم٤م أن ُمٝمٞم٠مة ًمقوع ضمٝم٤مدي  وسمحٙمؿ ُمقىمٕمٝم٤م اعمٝمؿ وم٢مٟمف ؾمتٙمقن ؾم٤مطم٦م ضمٝم٤مدي٦م ُمٗمتقطم٦م قمغم اجلزا
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واًمّمحرا  اًمٙمؼمى وقمغم اًمًقدان ودارومقر وشمِم٤مد واًمٕمٛمؼ اعومري٘مل سم٤معو٤موم٦م إمم اٟمٗمت٤مطمٝم٤م قمغم شمقٟمس 

 ٕج٤مم اجل٤مري٦م سمدأت نريم٤مت اًمِمٕم٥م ذم ؾمقري٤م ويمذا إردن- وُمٍم-- وظمالل هذه ا

ذم شمرشمٞم٥م أنٗمًٝمؿ، )-----------( ويمذا  سمدأواوىمد سمدأت إظم٤ٌمر شمّمٚمٜم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ سم٠من اعظمقة ذم ًمٞمٌٞم٤م 

 اعظمقة ذم شمقٟمس-

قم٤مت ضم٤مٟمٌٞم٦م  وه٤م ٟمٜمّمح سمف ًمٙمؿ أظمل أب٤م سمّمػم، سم٠من يتجٜم٥م اعظمقة اًمدظمقل أو آٟمِمٖم٤مل سمٍما

٦م أن يم٤مٓصٓمدام سم٤محلقصمٞملم اًمِمٞمٕم٦م وٟمحق ذًمؽ، وأن يٙمقٟمقا ظمٞم٤مَر اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل ذم وًمٞم٧ًم أؾم٤مؾمٞم

 طم٤مًم٦م اٟمٗمالت إوو٤مع، وأفمٜمٝم٤م ُمٜمٗمٚمت٦م، )--------------------(-

وأفمـ أن هذا اًمقوع هق ُمـ أطمًـ إوو٤مع ًمإلظمقة اعمج٤مهديـ ذم اًمٞمٛمـ ذم هذه اعمرطمٚم٦م، أقمٜمل 

ٌ٘مك اعظمقة ىمقة يمٌػمة وصٕم٦ٌم ذم اًمٌٚمد، وم٢مذا ووم٘مٝمؿ اهلل حلًـ إدارة اهنٞم٤مر اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م ذم اًمٌٚمد، وي

ؿ  ويمرٌب اعمرطمٚم٦م؛ وم٢مهنؿ سم٢مُمٙم٤مهنؿ أن ي١مؾمًقا ًمًٚمٓم٦م ومٕمٚمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ضمٝم٤مدي٦م ذم اًمٌٚمد، وهذا سم٤مًمت٠ميمٞمد هَ 

 قمٔمٞمؿ قمغم إُمريٙم٤من وأذٟم٤ماؿ اًمًٕمقديلم، وهق ٟمٌٍم ًمإلظمقة ذم اًمّمقُم٤مل وذم اجلزيرة وًمٜم٤م وٞمًٕم٤م--

وم٤مًمتٚمٓمػ  ؛هل اضمتٜم٤مب أي شمٍموم٤مت ُمثػمة وُمًتٗمزة ًمألقمدا  أيمثر ُمـ اًمالزم ٜمّمٞمح٦م اًمّم٤مدىم٦مواًم

ُمٓمٚمقٌب واعم٤ًمي٦ًم؛ ومٞمٜمٌٖمل شمرك إقمامل اًمتل ٓ وم٤مئدة يمٌػمة ُمٜمٝم٤م ذم اًمقاىمع، وُمـ ذًمؽ إقمالن إُم٤مرات 

وهؿ  وٟمحقه٤م، سمؾ اعمٝمؿ أن يٙمقن اعظمقة اعمج٤مهدون هؿ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم اًمقاىمع وقمغم إرض هؿ اًمًٚمٓم٦م

 اًمدوًم٦م وهؿ أصح٤مب اًم٘مقة واًمٜمٗمقذ وي٘مٞمٛمقا ديـ اهلل ويرومٕمقا راي٦م اجلٝم٤مد ويٜمٓمٚم٘مقا ا٤م إمم إُم٤مم--

وٟمٜمّمح سم٠من هيتٛمقا سم٤مًم٘م٤ٌمئؾ وُيقيمٚمقا إمم اًم٘مقى اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ إدارة أُمقر ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ، ويِمجٕمقا 

 اًمتج٤مرة )-------------------------------(-

ر. قمغم إُمريٙم٤من، واؾمتٜمزاومٝمؿ ُمًتٛمّر، وقمام ىمري٥ٍم يٜمٙمٗمئقن همػم ىم٤مدريـ سمحٛمد اهلل؛ وم٘مد اشمًع اخل

 قمغم اعمزيد ُمـ اًمٙمٞمد، واهلل وزّم اعم١مُمٜملم-

إن أُم٤مُمٙمؿ دوًرا يمٌػًما، ومٜم٠ًمل اهلل أن ي٘مقيٙمؿ ويٛمديمؿ سم٤معمدد، وإٟمٜم٤م ٟمٙمثر اًمدقم٤م  ًمٙمؿ  ؛أظمل اًمٕمزيز

 قمٚمٞمٝم٤م- )---------------------------(وٟمقيص سمف، وٟمحـ ذم ظمدُمتٙمؿ سم٠مج٦م ُمِمقرة وسم٠مج٦م ظمدُم٦م ٟم٘مدُر 

 وؾمالُمٜم٤م ًمٙمؾ اعظمقة اًم٘مٞم٤مدات قمٜمديمؿ ووٞمع ُمـ يٌٚمٖمف ُمـ اعمج٤مهديـ، ٟمٍمهؿ اهلل-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

  أظمقيمؿ اعمح٥م ًمٙمؿ: قمٓمٞم٦م

 ـها٧612رسمٞمع أظمر22
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اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل  ؛وؾمدد ظمٓم٤ميمؿ إخ اعمٙمرم اًمٕمزيز أب٤م سمّمػم طمٗمٔمٙمؿ اهلل وقم٤ميمؿ

 وسمريم٤مشمف-

ًمٗمتقطم٤مت سمٛمٜم٦م اهلل ويمرُمف أرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقٟمقا سمخػم وقم٤مومٞم٦م وذم ازدي٤مد ُمـ اًمتقومٞمؼ وا

 وضمقده--

أثٚمجتؿ صدورٟم٤م سم٠مظم٤ٌمريمؿ اًمٓمٞم٦ٌم وأومٙم٤مريمؿ اًمٜمػمة؛ وم٤مهلل يرومع درضمتٝمؿ ويٜمقر ىمٚمقسمٙمؿ سمذيمره 

 وُمٕمرومتف وحمٌتف واشم٤ٌمع ذقمتف-

سمف: ,و٤مدى اًمث٤م  ٧١أظمل اًمٕمزيز، هذه ردود هيٕم٦م قمغم رؾم٤مًمتؽ إظمػمة اعم١مرظم٦م ذم  وصقا

 -ـه٧612 ,و٤مدى أظمرة

 ضمزايمؿ اهلل ظمػما قمغم اًمتٕمزي٦م وُم٤م ىمٛمتؿ سمف، واهلل يتقٟٓم٤م ويتقٓيمؿ- *

، وٟمحـ دائام ٟم٘مقل ًمإلظمقة: اعمٝمؿ أن ٟمٙمقن إُم٤مرة شإقمالن إُم٤مرات»وقمغم شمٓمٛمٞمٜمٜم٤م قمغم ُم٠ًمخ٦م  *

ذم أروف  وٟمح٘مؼ شمقطمٞمده  ،ٟمٓمٞمع سمف اهللَ  ،ًمٜم٤م اًمًٚمٓم٤من سم٢مذن اهلل ٜم٦م قمغم إرض ومٕمال؛دوًم٦م وىمقة هٙم  و

وأُم٤م اعقمالن  حلري٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م واًمؼم واعمٕمروف--وٟمٓمٌؼ ذيٕمتف قمغم ظمٚم٘مف وٟم٘مٞمؿ اًمٕمدل وٟمٜمنم ا

، سمح٥ًم اًمًٞم٤مد ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م أظمرى شمٙمقن ُمٓمٚمقسم٦م وضمٞمدة ذم وىم٧ٍم وٓ شمٙمقن يمذًمؽ ذم وىم٧ٍم مظمر

م واجلٛمٝمقر واخلّمقم  ُمتٓمٚم٤ٌمت شمدسمػم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ون٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح ودمٜم٥م اعمٗم٤مؾمد ُمع إىمقا

 وم٤مهلل ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ- -ًمٙمـ اعمٝمؿ هق اًمقاىمع ذم اعمٞمدان- ؛وإقمدا -- إًمخ

ُم٤م ذيمرشَمُف ذم ُم٠ًمخ٦م احلقصمٞملم وم٠مىمقل: يمالُمٙمؿ واوُح اًمقضم٤مه٦ِم، وأىمقل ًمٙمؿ يمام يم٤من  ؛أظمل اًمٕمزيز *

وم٠منتؿ أدرى سمقاىمٕمٙمؿ،  ؛شإن اًمِم٤مهد يرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م»ذم ُمثٚمٝم٤م:  (1)ؿمٞمخٜم٤م أبق قمٌد اهلل  ي٘مقل

ُم٤م دُمتؿ سمحٛمد اهلل شمّمدرون قمـ شمِم٤مور سمٞمٜمٙمؿ ودراؾم٦م وطمًـ ىمّمد ذم إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم وصؼٍم 

 قمغم ذًمؽ-

اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ  وإن ؿم٤م  اهلل ٟمتقاصؾ دائام ذم اًمتِم٤مور طمقلؿ وطمقل همػمهؿ، واٟمٔمروا ذم ؾمٞم٤مؾم٦م

                                      
 -هق اًمِمٞمخ اعُم٤مم اعمجدد: أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن ( ٧)
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وُم٤م اخلٓم٤مب واعمٗمردات  ؟يمؾ ضمٝم٤مهت٤م، هؾ إطمًـ أن متض سمّمٛم٧ٍم، أو إطمًـ إقمالهن٤م وإفمٝم٤مُره٤م

واًمٚمٖم٦م اعمٜم٤مؾم٥م اؾمتٕمامُل٤م، وُم٤م اعمًّقهم٤مت اعمٕمٚمٜم٦م ًمٚمٜم٤مس اعمٗمٝمقُم٦م قمٜمدهؿ اعم٘مٌقًم٦م اًمتل شمقوحقهن٤م--- 

 -----------------------------------(-)---- واهلل ُمٕمٙمؿ-

أيب »؛ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٛمؾ قمغم إُمريٙم٤من ذم سمٚمدة ظمٚمٞمجٞم٦م، ومتِم٤مورت هيًٕم٤م ُمع أظمل أظمل اًمٕمزيز *

وٟم٘مقل ًمؽ: رأجٜم٤م طم٥ًم ُم٤م قمٜمدٟم٤م ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت وُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرف ُمـ رأي اًمِمٞمخ وٟمتِم٤مور ُمٕمف ذم  ش ٞمك

-- ٞم٩مٜم٤مىمِم٤مت قمٚمٞمٜم٤م ذم اجلزيرة واخلٚمُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ: أن شمٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٟمٔمٞمٗم٦م ٓ شمثػم ُمزيد ضمدل وُم

 --------------------(------سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن اًميسم٦م قمغم الدف ُمت٘مٜم٦م ٓ شمٓمقل اعمًٚمٛملم سم٘متؾ، )--

ًٓ ٟمِمٙمرك قمغم قم٤ٌمرشمؽ اعمحٙمٛم٦م ؛ سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٠ًمخ٦م إُم٤مرة اًمتٜمٔمٞمؿ سمٕمد اًمِمٞمخ أظمل اًمٖم٤مزم * ؛ وم٠مو

أجٛمـ اًمٔمقاهري هق اجل٤مُمٕم٦م وم٘مد ٟمّمح٧َم وسمررَت، سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-- صمؿ ٟمخؼُميمؿ أن اًمِمٞمخ أب٤م حمٛمد 

ٟم٤مئ٥م اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م واعم٘مدم قمٜمدٟم٤م واعمرضمع إًمٞمف سمٕمد اًمِمٞمخ أيب قمٌد اهلل ذم طمٞم٤مة اًمِمٞمخ وسمٕمده، وإُمُر 

يتجف إمم إقمالن شمقًمٞمف إُمرة اًمتٜمٔمٞمؿ سمِمٙمؾ رؾمٛمل رسمام ىمري٤ٌم، وم٘مد شمِم٤مورٟم٤م ذم إُمر، ويمٜم٤م ٟمريد أظمذ 

اًمت٠مظمر، صمؿ ضم٤م ت رؾم٤مًمتؽ هذه،  رأجٙمؿ أجْم٤م، ويمٜم٧ُم أقمد ُمًقدة رؾم٤مًم٦م ًمٙمؿ، ُمع ظمِمٞمتٜم٤م ُمـ

ومٜمخؼميمؿ سمام قمٜمدٟم٤م، وإن يم٤من ًمديٙمؿ رأٌي أو ُم٘مؽمح وم٤مسمٕمثقا ًمٜم٤م ذم أىمرب ُمدة-- وإن وىمع ُمٜم٤م اعقمالن ومٝمق 

ع-   ------------------------------()--------قمغم ُم٤م ذيمرُت واًمٔمرف ىمد يتٓمٚم٥م ٟمقَع إها

 تف ؾمالُمؽ وأىمرأتف رؾم٤مًمتؽ اح٤موٞم٦م-يًٚمؿ قمٚمٞمؽ إخ قمٌد اًمرمحـ اعمٖمريب يمثػًما-- سمٚمٖم *

 اًمٖم٤مُمدي سمخػٍم يمذًمؽ وُمـ ُمدة مل أره، هق سمٕمٞمٌد قمٜمل ُمٙم٤مًٟم٤م، وًمٙمٜمف سمخػم واحلٛمد هلل- *

   رؾم٤مًمتؽ هذه إزّم:هذا ه٤م يمتٌُتف ذم ُمًقدة اًمرؾم٤مًم٦م ًمٙمل أرؾمٚمٝم٤م ًمٙمؿ ىمٌؾ جمل *

 ٟمٜمتٔمر أظم٤ٌمريمؿ وشمٕمرف أطمقاًمٙمؿ-»

ب اعمتٕم٤مـمٗملم ُمٕمٙمؿ واًم٤ًمُمٕملم ًمٙمؿ، وشم٠مُمروهنؿ أظمل اًمٕمزيز، ًمق شمرؾمٚمقن أن٤مؾًم٤م ُمـ اًمِم٤ٌم

سم٤مًمدظمقل ذم وؾمط اعمٔم٤مهرات وآطمتج٤مضم٤مت واقمتّم٤مُم٤مت ؿم٤ٌمب اًمتٖمٞمػم ذم اًم٤ًمطم٤مت ويرومٕمقن 

احلري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم آًمتزام »ؿمٕم٤مرات وي٤مومٓم٤مت شمقضمف اًمثقرة إمم اعؾمالم واًمديـ واًمنميٕم٦م ُمثؾ: 

م سمديٜمٜم٤م وىمٞمٛمٜم٤م»، شسم٤مًمنميٕم٦م ٟمٞم٦م شؾمٚمٛمٞم٦مإؾمالُمٞم٦م »، شآًمتزا ، ُمثؾ ي٤مومٓم٤مت ومٞمٝم٤م ذيمٌر هلل شمٕم٤ممم ومي٤مت ىمرم

وهمػمه٤م، اعمٝمؿ أن ٟمٕمٛمؾ قمغم شمقضمٞمف اًمثقرة وإقمٓم٤مئٝم٤م ـم٤مسمٕم٤م إؾمالُمٞم٤م ىمدر اعُمٙم٤من وم٢من لذا شم٠مثػما ذم 

اًم٘مٚمقب واًمتقضمٝم٤مت-- واعمٝمؿ أن شمٙمقن اًمِمٕم٤مرات واًمٞم٤مومٓم٤مت ًمٓمٞمٗم٦م ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اًمذو. اًمٕم٤مم 

ش  ىمدرٟم٤م، ورسمٜم٤م وزم اًمتقومٞمؼـ ٟمدومع ذم ادم٤مه احلؼ وذم ادم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ُمٝمامًمٚمجٛمٝمقر وٓ شمثػم شمّم٤مدًُم٤م؛ ومٜمح

 -ـها
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هؾ هق ضمٞمٌد ًمٙمؿ أن أو يٙمقن إومْمؾ أن شم٠مظمذوا ش آطمتٗم٤مظ سم٤مٕرض»اٟمٔمروا ذم ُم٠ًمخ٦م  *

إؾمٚمح٦م واًمذظم٤مئر واًمتجٝمٞمزات ويمؾ ُم٤م يٗمٞمد وشمؽميمقا اًمٌٚمد ًمٚمٜم٤مس واًم٘م٤ٌمئؾ يديروهن٤م ُمع حم٤موًم٦م 

 واهلل اعمقومؼ- شمقضمٞمٝمٝمؿ--

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٞم٤مؾم٦م قمدم اًمٙمالم ُمـ ـمرومٙمؿ قمـ اًمثقرات وقمـ اًمثقرة ذم اًمٞمٛمـ ظمّمقًص٤م؛ ومٚمٕمٚمٝم٤م  *

ٓ سم٠مس ا٤م، وأنتؿ أقمرُف سم٤مٕن٥ًم ذم واىمٕمٙمؿ-- وٟمحـ يم٤من ًمٜم٤م ظمٞم٤مٌر مظمُر وهق دقمؿ اًمثقرات 

الل٤م ذم شم٘مري٥م واًمتحريض قمٚمٞمٝم٤م وحم٤موًم٦م شمقضمٞمٝمٝم٤م إمم اًمقضمٝم٦م اًمديٜمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م واؾمتٖم

أهداومٜم٤م اًمتل هل إىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل ذم إرض-- ؿم٤مريمٜم٤م يمام قمٚمٛمتؿ سم٤معم٘م٤مٓت وسم٤مًمٙمٚمامت اعمتٕمددة 

 اعمًٛمققم٦م وُم٤م زًمٜم٤م ٟمرشم٥م عمِم٤مريم٤مت أظمرى، وٟم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ-

أيب ؾمٗمٞم٤من وأيب هريرة واًمِمٞمخ أنقر وإسمراهٞمؿ اًمرسمٞمش »سمٚمغ ؾمالُمٜم٤م ًمٙمؾ إطم٤ٌمب ُمٕمٙمؿ   *

ا حلد اًم٤ًمقم٦م، وهق سمٕمٞمٌد قمٜمل ورؾم٤مًمش واجلٛمٞمع ٦م اًمِمٞمخ أنقر طمقًمتٝم٤م إمم إخ اعمرؾَمٚم٦م إًمٞمف، ومل أتٚمؼ رد 

 ىمٚمٞماًل أجْم٤م-

ٟمت٤مٟم٤مُمإخ إسمراهٞمؿ اًمرسمٞمش قمٜمدُم٤م يم٤من ذم  ومٕم٤مروتٝم٤م  شأهى»نِمت ًمف ىمّمٞمدة ذم ُمقىمع ٟمُ  قضمقا

ه٤م اعظمقة ذم ٟمٗمس اعمقىمعسمٛم٘مٓمققم٦م ؿمٕمري٦م ٟمنَم 
(1)

 ، ًمٕمٚمف رمه٤م-

--قا سم٤مهلل واقمٚمٛمقا أن اًمٜمٍم ُمع اًمّمؼم وأن اًمٗمرأظمل اًمٕمزيز اؾمتٕمٞمٜم  ج ُمع اًمِمدة وأن ُمع اًمٕمن يًنا

 -[اًمٌ٘مرة] ژ ڭ          ژ

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 قمٓمٞم٦م .أظمقيمؿ

  

                                      
 -شُمٕم٤مرو٦م ىمّمٞمدة اًمِمٞمخ اًمرسمٞمش--»سمٕمٜمقان:  شُم٘م٤مٓت ورؾم٤مئؾ وىمّم٤مئد--»وٛمـ ىمًؿ  شاعمجٛمقع»أثٌتٜم٤م اًم٘مّمٞمدشملم ذم  (٧)
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 الثالثةاةل الرـس
 

  
 

٤مدات وُمـ ُمٕمٙمؿ ُمـ اعظمقة اًم٘مٞم، سمّمػم اًمقطمٞمٌم طمٗمٔمٙمؿ اهلل وووم٘مٙمؿإخ اعمٙمرم اًمِمٞمخ أبق 

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف --اًم٤ًمدات وٞمًٕم٤م طمٗمٔمٝمؿ اهلل

 :أُم٤م سمٕمد

، ٟمخؼميمؿ سمّمح٦م اخلؼم، ومٌ٘مٚمقٍب راوٞم٦م سم٘مْم٤م  اهلل وُمٓمٛمئٜم٦م سمذيمره وواصم٘م٦م ذم وقمده اًمٙمريؿ 

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ ذم ضمٝمتٙمؿ سم٤مًمتٕمزي٦م واًمتٝمٜمئ٦م ذم ؿمٞمخٜم٤م أيب قمٌد اهلل أؾم٤مُم٦م سمـ  وٟمت٘مدم إًمٞمٙمؿ وإمم وٞمع إظمقا

واحل٤مدث يمام شم٤مسمٕمتؿ ذم وؾم٤مئؾ اعقمالم، وٓ شمتقومر ًمديٜم٤م شمٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م حلد أن قمـ أؾم٤ٌمب  -- ٓدن

٤م ذم قمٛمؼ ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمدو   ًً طمٞم٨م اظمت٤مر  ؛ُم٤م طمّمؾ ُمـ هذه احل٤مدصم٦م اعم١معم٦م، ًمٙمقن اًمِمٞمخ يم٤من ُمٜمٖمٛم

ؾ طمٚم٘م٤مت ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات، ويم٤من آشمّم٤مل سمٞمٜمٜم٤م يتؿ ُمـ ـمرومف وم٘مط، وسمِمٙم شإؾمالم مسم٤مد»آظمتٗم٤م  ىمرب 

 حمٙمٛم٦م ومٞمام يٌدو ًمٜم٤م-

 واحلٛمد هلل؛ إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، مهللا اؤضمرٟم٤م ذم ُمّمٞمٌتٜم٤م واظمٚمػ ًمٜم٤م ظمػما ُمٜمٝم٤م-

حمتًٌقن وٟمٓمٛمئٜمٙمؿ أن قمٛمقم اعظمقة قمٜمدٟم٤م سمخػم وسم٘مٞم٦م اعمِم٤ميخ واًم٘مٞم٤مدات واًمٙمقادر، وص٤مسمرون 

مم أن ؾمؽمٟم٤م وذومٜم٤م ذم ىمٞم٤مداشمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ويمرُمف وشمقومٞم٘مف، وإٟمٜم٤م ٟمحٛمد اهلل شمٕم٤م فصم٤مسمتقن إن ؿم٤م  اهلل وسمٛمٜم

أهنؿ ٓ خيرون إٓ واىمٗملم، ويٛمقشمقن ؿمٝمدا  صم٤مسمتلم قمغم هذا اًمٓمريؼ، همػم ُمٌدًملم وٓ ُمٖمػميـ وٓ 

 ُمٗمتقٟملم-

ٟمرضمق ُمٜمٙمؿ رومع ُمٕمٜمقي٤مت اعمج٤مهديـ وقمٛمقم اعمًٚمٛملم سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًمتّمٌػم واًمتثٌٞم٧م، 

 ـمري٘مف- واًمًػم قمغم واًمتحريض قمغم اًمث٠مر ًمٚمِمٞمخ 

 وإن ؿم٤م  اهلل ؾمٜمراؾمٚمٙمؿ سم٠مي ضمديد أو ُمِمقرة ٓطم٘م٤م سمٕمقن اهلل-

 وٟمحـ سمّمدد إصدار سمٞم٤من ًمألُم٦م ُمع سمٕم٨م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعظمقة ذم إىم٤مًمٞمؿ-

 واهلل أيمؼم وهلل احلٛمد-

  ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽  ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷   ﮶ ﮵ ﮴        ﮳ ﮲    ۓ ۓ ے ے ھ ژ

 -[مل قمٛمران] ژ ﮴   ﮳             ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ژ ،[مل قمٛمران] ژ 

 واهلل ُمقٟٓم٤م واًمٙم٤مومرون ٓ ُمقمم لؿ-
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 أؾم٠مل اهلل أن يتقٟٓم٤م وإي٤ميمؿ سمتقومٞم٘مف وُمدده-- مُملم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 قمٓمٞم٦م اهللأظمقيمؿ: 

 م2١٧٧ُم٤ميق 1اعمقاومؼ:  ،ـها٧612و٤مدى إومم22اًمثالصم٤م  

  
 

 شمٙمٛمٞمؾ: 

اًمث٤مًم٨م ُمـ ذي احلج٦م »وصٚمتٜم٤م ُمٜمٙمؿ ذم اًمِمٝمر اعمٜمٍمم رؾم٤مًمت٤من سمت٤مريخ  ؛أظمل اًمٕمزيز أب٤م سمّمػم

رسمٞمع  22» إثٜم٤م  أرؾمٚم٧ُم ًمٙمؿ رؾم٤مًم٦م سمت٤مريخويمٜم٧ُم ذم  ،شـه٧612رسمٞمع آول  4»صمؿ  شـه٧61٧

 ، هل مظمر ُم٤م أرؾمٚمُتف-شـه٧612أظمر

لدٟم٦م ُمع اًمٜمٔم٤مم ؽمح اأظمل اًمٕمزيز، سم٤مًمٜم٦ًٌم ح٤م ذيمرمتقه ُمـ شمٕمٚمٞمؼ قمغم رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اعمٓمقًم٦م وُم٘م

حمؾ شمِم٤مور وأراد  ومٝمل يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م، ويم٤مٟم٧م ُمـ اًمِمٞمخ  ؛إًمخ شمٚمؽ اًمٗمٙمرة -واًمتٝمدئ٦م-

ـمرطمٝم٤م قمٚمٞمٙمؿ ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٔمر، وأن اًمقوع واحل٤مل خمتٚمػ مت٤مًُم٤م، واًمرأي هق ُم٤م ىمٚمتٛمقه، وأنتؿ أدرى 

 سمح٤مًمٙمؿ وواىمٕمٙمؿ، واهلل يتقٓيمؿ-- وواصٚمقٟم٤م سم٠مظم٤ٌمريمؿ-

سمٕمُض اًمقصم٤مئؼ اًمتل  أن يٙمقن ىمد وىمع ذم يد اًمٕمدو ذم طم٤مدصم٦م ُم٘متؾ اًمِمٞمخ  ٓسمد ؛أظمل اًمٕمزيز

يم٤مٟم٧م ُمٕمف ذم اًمٌٞم٧م، وىمد يمٜم٧مُ أرؾمٚم٧م ًمف ذم مظمر ُمراؾمٚم٦م رؾم٤مًمتؽ إظمػمة اعمتْمٛمٜم٦م ًمًٓمريـ قمـ 

سمخّمقص اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل يٜمقي اعظمقة ذم اًمٞمٛمـ اًم٘مٞم٤مم ا٤م »وأرؾمؾ ذم اجلقاب ي٘مقل:  شاًمًٛمقم»ومٙمرة 

ٟم٥م سمام ومٞمٝم٤م ردود اًمٗمٕمؾ وم ؛سمقاؾمٓم٦م اًمًؿ ٠مرضمق احلذر ُمـ اعىمدام قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ دراؾمتٝم٤م ُمـ وٞمع اجلقا

هذا ًمٗمٔمف ُمـ ، ـهاش ضمق آهتامم سم٤معم٠ًمخ٦مراًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعقمالُمٞم٦م قمغم اعمج٤مهديـ وشمّمقر اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ ومٜم

٤مدصم٦م، ٚم٧ْم سمٕمد ُم٘متٚمف، ويم٤من رؾمقًمف اٟمٗمّمؾ ا٤م ُمـ قمٜمِده ىمٌؾ أؾمٌقٍع ُمـ احلَص مظمر رؾم٤مًم٦م وصٚمتٜم٤م ُمٜمف، وَ 

 وهلل إُمُر-

سمف  ، صمؿ أخٗم٧م اٟمت٤ٌمهٙمؿ إمم أن اًمٕمدو ىمد يٙمقن طمّمؾ قمغم اًمرؾم٤مًم٦م واعم٘مّمقد أن أن٘مؾ ًمٙمؿ ضمقا

 ذم اًمٌٞم٧م-

ؾمٛمل أو اؾمؿ ومالٍن اشمٜمنمه سم٤مؾمٛمؽ أو »ُم٘مؽمطًم٤م حلؾ أزُم٤مت اًمٞمٛمـ وىم٤مل زم:  يمام أرؾمؾ اًمِمٞمخ 

ًمٙمـ هق ًمٞمس ًمٚمٜمنم، ]ُف ذم إؾمٗمؾ قمغم أؾم٤مس أنف رؾم٤مًم٦م ُمقضمٝم٦م إمم قمٚمام  اًمٞمٛمـ ووضمٝم٤مئف، وهذا ٟمّمُّ 

وم٢من إصؾ أن يٜمنم ُمـ  ؛ٕنف يمتٌف قمغم قمجؾ وـمٚم٥م ُمٜمل هتذيٌف وشمٙمٛمٞمٚمف وإقمداد ًمٚمٜمنم، صمؿ ًمق ٟمنمٟم٤مه
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ضمٝمتٜم٤م[، ًمٙمـ أن٧م شمًتٗمٞمد ُمـ اًمٗمٙمرة اًمتل ومٞمف، وٟمحـ ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٜمنمه٤م ذم وىم٧م ٓطمؼ ُم٤م مل ي٠متٜم٤م ُمٜمؽ رٌ  

 يٛمٜمع-

 هذه اًمٕمج٤مًم٦م، وٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اعقم٤مٟم٦م واًمتقومٞمؼ واًم٘مٌقل-- هذا ُم٤م أُمٙمـ يمت٤مسمتف ذم ؛أظمل اًمٕمزيز

 وإن ؿم٤م  اهلل ٟمًتٛمر ذم اًمتقاصؾ-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

  
 

 ٌ أطَات ايُٝٔؿْك َكذلح ًَشل: 
 

 شصمقرة اًمٞمٛمـ» وسملم يدي اًمٌح٨م قمـ خمرج ًمٚمِمٕمقب أوع ُم٘مؽمطًم٤م عهن٤م  أـمقل اًمثقرات اًم٘م٤مئٛم٦م»

ئف ًمٞمٙمقن ٟمٛمقذضم٤م يٛمٙمـ شمٕمديٚمف سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع ووع يمؾ ىمٓمر ذم شمٗم٤مصٞمؾ واىمٕمف سمٖمٞم٦م شمٓم قيره وإصمرا

اجلامهػم  ؛أن ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتل يًتٛمد ُمٜمٝم٤م طم٤ميمؿ صٜمٕم٤م  ىمقشمف ذم أوٟم٦م إظمػمة وظمالص٦م اعم٘مؽمح:

 ٕمًٙمري٦م اًمتل مل شمٜمْمؿ ًمٚمثقرة سمٕمد-اًمتل خيرضمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م وإضمٝمزة اًم

ومٝمل فم٤مهرة شمًتدقمل اًمتقىمػ قمٜمده٤م عمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب ظمروضمٝمؿ ًمت٠مجٞمد  ؛ل خيرضمٝم٤موم٠مُم٤م اجلامهػم اًمت

قًم٤م ُمـ إذى وهق ُم٤م خي٤مًمػ اًمقوع اح٠مخقف ذم شمٕم٤مُمؾ اعٟم٤ًمن  رضمؾ ظم٤من اعمٚم٦م وإُم٦م وأنزل اؿ أنقا

إٓ أن اعمٚمؿ سمٌم  ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ واىمع اًمٞمٛمـ ذم فمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مئؿ ُمٜمذ صمٚم٨م ىمرن يدرك  ،ُمع ُمـ ي١مذيف

٦م ُمرة وهل أن اًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اجلامهػم أصٌح طم٤ملؿ يِمٌف طم٤مل إهى ذم يد احل٤ميمؿ اًمذي ىمٍم طم٘مٞم٘م

اًمٜم٤مس ذم اعقمداد خلٚمٕمف سمٕمد أن ؾم٘مٓم٧م وٓيتف ذقًم٤م ووضم٥م ظمٚمٕمف سم٤مرشمٙم٤مسمف ًمٜم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض 

٤م سمدقمٛمف ًمٚمٙم٤مومريـ وشمزويد ُمدُمراهتؿ احلرسمٞم٦م  ًً ًمٞم٘متٚمقا اعؾمالم اًمتل أوع اًمٕمٚمام  قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م وٌط ُمتٚمٌ

اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمرا. ويم٤من ذًمؽ ُمٜمذ أيمثر ُمـ قم٘مد ه٤م يٕمٜمل أن صمٚم٨م ُمدة طمٙمٛمف شم٘مري٤ٌم 

ومٕمدم إداٟمتف سمذًمؽ اجلرم  ؛ُمْم٧م سمٕمد أن فمٝمر ًمٚم٘م٤ميص واًمدا  ارشمٙم٤مسمف ًمٜم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض اعؾمالم

ًمٌالد إمم أن أوصؾ شمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ دومٕمف عمقاصٚم٦م دأبف ذم اخلروج قمـ ذع اهلل شمٕم٤ممم وفمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد وشمدُمػم ا

صمؿ قم٤مد ًمٞمًتٕملم سمٗم٘مرهؿ قمغم ذا  ذهٝمؿ  ،اجلامهػم ًمدرضم٦م ُمـ اًمٔمٚمؿ و اًمٗم٘مر واجلٝمؾ يّمٕم٥م وصٗمٝم٤م

وإن ًمألـمٗم٤مل إبري٤م  طمؼ قمغم يمؾ ُمـ ي٘مدر قمغم  ،واعمٕمٞمؾ قمغم ُمـ يٕمٞمؾ ،ٖمؾ قم٤مـمٗم٦م إب قمغم سمٜمٞمفتوم٤مؾم

ٞمقد اجلٝمؾ واًمٗم٘مر اًمتل ىمٞمدهؿ ا٤م ؾمد طم٤مضم٤مهتؿ ُمـ أبٜم٤م  إُم٦م ؤسم٤مئٝمؿ طمؼ ذم ومؽ أههؿ ُمـ ىم

 --وًمٙم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ذم اًمٞمٛمـ طمؼ ذم طمٗمظ دُم٤مئٝمؿ وإظمراضمٝمؿ ُمـ إزُم٦م اًمتل يٕم٤مٟمقن ُمٜمٝم٤م ،اًمٓم٤مهمٞم٦م

ٞمام دم٤مر اًمٞمٛمـ ودول اخلٚمٞم٩م ؾم وم٢من سمحثٜم٤م ذم ؾمٌؾ إٟم٘م٤مذ اجلٛمٞمع ٟمجد ُمـ وٛمٜمٝم٤م أن يت٘مدم دم٤مر وٓ

ًمف إٓ أن هذه ًمٗمؽ اًم٘مٞمقد ٓ عطمٙم٤مُمٝم٤م ومتتٕمٝمد سمٍمف  جل٤من يمتٚمؽ اًمتل ي٘مٞمد ا٤م اًمرئٞمس اعم١ميديـ ٠موشمٜمَِم 
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شم٘مقم رواشم٥م أؾمٌققمٞم٦م شمًٚمؿ يقم اجلٛمٕم٦م ذم اًم٘مرى ًمٙمؾ ُمـ يؽمك اًمذه٤مب إمم ؾم٤مطم٤مت اًمٓم٤مهمٞم٦م إمم أن 

 -طمٙمقُم٦م ضمديدة شم٘مقم سمقاضم٤ٌمهت٤م

وإن شمٙم٤مًمٞمػ هذه اعم٤ٌمًمغ ؾمٝمٚم٦م ُمٞمًقرة ٕطمد دم٤مر اخلٚمٞم٩م ومْماًل قمـ أن يتٕم٤مون اًمتج٤مر ُمع 

 اخلػمي٦م- اجلٛمٕمٞم٤مت

د شمٚمؽ  :وأُم٤م إضمٝمزة اًمٕمًٙمري٦م ومٛمـ ؾمٌؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م أن شُمِمٙمؾ طمٙمقُم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م شمتٕمٝمد ٕومرا

إضمٝمزة سم٠مهن٤م شمْمٛمـ لؿ إن شم٤مسمقا وأصٚمحقا اًمٜمٞم٦م آٟمت٘م٤مل إمم أضمٝمزهت٤م سمقفم٤مئٗمٝمؿ ورواشمٌٝمؿ ومٝمق أؾمٚمؿ 

ؾ سمتقومػم اًمرواشم٥م وقمٗمك اهلل قمام ؾمٚمػ قمغم أن شمتٙمٗم ،ومٛمـ شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف ؛ًمديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ

ًمٚمحٙمقُم٦م آٟمت٘م٤مًمٞم٦م ضمٝم٦م ُم٘متدرة وشمٕمٚمـ شمٙمٗمٚمٝم٤م سمذًمؽ ًمٞمٓمٛمئـ اًمراهمٌقن ذم اًمٚمح٤م. سم٤محلٙمقُم٦م أن هٜم٤مك 

 ُمّمدر ىم٤مرد قمغم شمقومػم رواشمٌٝمؿ-

جي٥م قمغم اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة أن يٙمثٗمقا ضمٝمقدهؿ اًمدقمقي٦م عٟم٘م٤مذ أبٜم٤م  اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م  *

 اجلٝمؾ-

 ـ وظم٤مرضمٝم٤م أن يّمدروا ومتقى شم١ميمد قمغم ؾم٘مقط وٓي٦م اًمرئٞمس-جي٥م قمغم اًمٕمٚمام  ذم اًمٞمٛم *

أنقه إمم أن طمؾ إزُم٦م ذم اًمٞمٛمـ يتٓمٚم٥م نريم٤مت ؿمٕمٌٞم٦م ُمٜم٤مسة ًمٚمٛمًٚمٛملم هٜم٤مك وأن  واسمتدا ً  *

صمؿ أيمد ُم٘مدُمقه٤م سم٠مهن٤م هن٤مئٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٗم٤موض ه٤م أيمد  ،اًمرؾمٛمٞم٦م ىمد شمْمٛمٜم٧م سمٜمقًدا ضم٤مئرة اعم٤ٌمدرات

وإٓ  ،ذ احل٤ميمؿ وآًمتٗم٤مف قمغم اًمثقرة طمتك ٓ يت٠مثر ضمػمان اًمٞمٛمـ سمٜمج٤مح صمقرشمفقمغم أهن٤م ُم٤ٌمدرات عٟم٘م٤م

 ؛وم٤مًمٕم٘مال  يٕمٚمٛمقن أنف همػم ُم١مهؾ ًمٚمتٗم٤موض سمٕمد أن أيمثر ُمـ اخلداع وٟم٘مض اًمٕمٝمقد ووم٘مد صم٘م٦م اًمٜم٤مس سمف

يمام طمّمؾ ذم ُم٠مرب وؿمٌقة صمؿ شمزويره  ؛قمغم ىمتؾ أبٜم٤م  ؿمٕمٌف إُمريٙمٞملماًمقصم٤مئؼ شمقاـم١مه ُمع  وم٘مد أثٌت٧م

 -ـها ش٘م٤مئؼاحل
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اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل  ؛إمم إخ احلٌٞم٥م وإُمػم اعمقىمر اًمِمٞمخ أيب سمّمػم طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه

 -وسمريم٤مشمف

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقٟمقا سمخػم طم٤مٍل وذم ؾمؽٍم ويمال ة ُمـ اعمقمم اًم٘مدير اًمٚمٓمٞمػ اًمرطمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف، 

 يـ-أنتؿ ووٞمع اًم٘مٞم٤مدات وؾم٤مئر اعمج٤مهد

 )---------------(  رة قمٜمدٟم٤م، سمٜم٤م ؿمٖمٌػ عمٕمروم٦م اًمدىم٤مئؼ، وم٤مهلل يٕمٞمٜمٜم٤م وإي٤ميمؿ-زِ ٟمت٤مسمع أظم٤ٌمريمؿ اًمٜم  

 صمؿ ٟم٠ًمل قمـ جمري٤مت إطمقال وإطمداث قمٜمديمؿ قمغم إرض--؟

ٟمؽ أظمل أب٤م سمّمػم، وًمٙمـ يٙمقن إُمر هي  ,صمؿ قمٜمدٟم٤م ُمِمقرة ظم٤مص٦م   ,٤ميٛمٙمـ أن شمِم٤مور ومٞمٝم٤م إظمقا

ٕمٚمٛمقن أن اعظمقة ذم اًمّمقُم٤مل ىمد سم٤ميٕمقا اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وهؿ ُمع اًمتٜمٔمٞمؿ واحلٛمد وهل: أنٙمؿ ًمٕمٚمٙمؿ شم

هلل، ًمٙمـ يم٤من اًمِمٞمخ سمٕمد اًمتِم٤مور ُمٕمٜم٤م رضّمح أن شمٙمقن سمٞمٕمُتٝمؿ هي٦م ٓ يٕمٚمٜمقن ا٤م، وُمـ أهؿ ُمرضمح٤مت 

د اعمًٚمٛملم  ذًمؽ قمٜمد اًمِمٞمخ أن شمت٤مح اًمٗمرص٦م عمـ يريد ُم٤ًمقمدهتؿ وُم٤ًمقمدة دوًمتٝمؿ اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ إومرا

ؾ اخلػم واجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م وهمػمه٤م أن شمت٤مح لؿ اًمٗمرص٦م عم٤ًمقمدهتؿ ودقمٛمٝمؿ سمدون ظمقٍف ُمـ وأه

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م، وقمٛمقُم٤م ًختٗمٞمػ اًمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ؛ وم٢مهنؿ ًمق أقمٚمٜمقا أهنؿ ُم٤ٌميٕمقن ًمٚم٘م٤مقمدة 

 وٕؾم٤مُم٦م ًم٥ًٌم ذًمؽ وٖمٓم٤م واوًح٤م ومل يؽميمقا عمـ يٜم٤موؾ قمٜمٝمؿ قمذًرا-- إًمخ-

وووم٘مف أن أراضمع اعظمقة ذم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم هذا إُمر،  ηُمٜمل اًمِمٞمخ أجٛمـ ًمٙمـ أن ـمٚم٥م 

ر سمٌٞمٕمتٝمؿ ًمٚمتٜمٔمٞمؿ يمام هق احل٤مل إمم   هذهوهؾ اعقمالن يٙمقن أومْمؾ أو يًتٛمر اعظمقة قمغم اعها

اًمٚمحٔم٦م-- وم٠من٤م أرؾمٚم٧ُم ًمإلظمقة ذم اًمّمقُم٤مل أؾمتِمػمهؿ، صمؿ رأجٜم٤م أن ٟمِم٤موريمؿ أنتؿ-- وم٠مرضمق ُمٜمٙمؿ 

وُمِمقرشمٙمؿ، وشمذيمرون شمٕمٚمٞمالشمٙمؿ وُم٤م شمرضمحقن ُمـ إجي٤مسمٞم٤مت ومٞمام شمرون ُمـ رأٍي، قمغم إقمٓم٤م ٟم٤م رأجٙمؿ 

 -أن يٙمقن إُمُر هًي٤م- وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ- )----------------------------------------(

 واهلل يرقم٤ميمؿ، وؾمالُمل ًمٙمؾ إطم٤ٌمب قمٜمدك-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ـها٧612رضم٥م٧6|  قمٓمٞم٦محمٌٙمؿ: 
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  شقمٓمٞماا٦م اهلل»، أرؾمااٚمٝم٤م اًمِمااٞمخ شاجلٝماا٤مدىم٤مقماادة  و٤مقماا٦م»رؾماا٤مًم٦م ظم٤مصاا٦م وصااٚمتٜم٤م رؾمااٛمٞم٤م ُمااـ ] 

شمْمااااٛمٜم٧م  ذم اًمّمااااقُم٤مل؛ شطمريماااا٦م اًمِماااا٤ٌمب اعمج٤مهااااديـ»إمم جم٤مهاااادي   شأبااااق  ٞمااااك»واًمِمااااٞمخ 

اا٦م شاًمتٛمٙماالمُماا٤م سمٕمااد »ا ُمااـ اًمتقضمٞمٝماا٤مت واًمرؾماا٤مئؾ اًمِمااارقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمااٞم٦م، ذم ُمرطمٚماا٦م قمااددً   [ظم٤مص 
  

 

  
 

وقمغم مخف وصحٌف وُمـ اهتدى اديف إمم  ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف وقمٌده،احلٛمد هلل طمؼ محده 

 وسمٕمد: ،يقم اًمديـ

وم٢ممم اعظمقة إطم٦ٌم إظمٞم٤مر ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٙمقٟمقا ذم هذا اًمٕمٍم اًم٘م٤مشمؿ ُمـ اعمِم٤مقمؾ 

شمٌٕم٨م إُمؾ ذم ىمٚمقب اًمٞم٤مئًلم اعمحٌٓملم، وذًمؽ ومْمؾ اهلل  واعمٕم٤ممل اًمتل ،اًمتل شمٜمػم ؾمٌٞمؾ اًم٤ًمًمٙملم

 ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ-

 ٻ ٻ ٻ ٱ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ     ى ى ې ې ې ې ژ

 -[اًم٘مّمص] ژڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ

ومٜمرضمق أن شمّمٚمٙمؿ هذه اًمرؾم٤مًم٦م وأنتؿ وٞمٕم٤م شمتٜم٘مٚمقن ُمـ ظمػم إمم أظمػم، وُمـ طمًـ إمم أطمًـ، شمذًمؾ 

٤ٌمت، وشمتٛمٝمد ذم ـمري٘مٙمؿ اًمّمٕم٤مب، وشمٜمٗمًح أُم٤مُمٙمؿ اعمْم٤ميؼ، ويتٞمن قمٚمٞمٙمؿ يمؾ قمًػم، وأن ًمٙمؿ اًمٕم٘م

يٙمقن وٞمع اًم٘م٤مدة واجلٜمد واًمِمٕم٥م ىمد اؾمتٜمِم٘مقا قَمرف اًمنميٕم٦م اًمزيمل وٟمًٞمٛمٝم٤م اًمٜم٘مل سمٕمد أن أنتٜم٧م 

 إضمقا  ؾمٜملم قمديدة سمدظم٤مظملم ٟم٤مومخل يمػم إهقا  واًمْمالٓت واًمِمٝمقات واعضمرام-

ٌَٚمٜم٤م ُمـ اعمج٤مهديـ ُمًتِمٕمرون ومٜمحـ  ؛أُم٤م قمٜم٤م واحلٛمد هلل قمغم ظمػم إن ريض اهلل قمٜم٤م، وؾم٤مئر ُمـ ىِم

ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمع اؿمتداد إُمر، وًمٙمـ ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل ذم ىمٚمقاؿ ُمـ إُمؾ اًمقاؾمع هقن قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م 

 ,واٟمتٗم٤مؿمف شمٌجحف رهمؿ–يالىمقن وأذه٥م قمٜمٝمؿ ُم٤م يٙم٤مسمدون وزادهؿ ىمقة إمم ىمقهتؿ، وُم٤م يرون قمدوهؿ 

 ي٤ٌمزم، وٓ وينة يٛمٜم٦م ومٞمخٌط اعمقت ؾمٙمرات يٕم٤مًم٩م يم٤مًمذي أو اعمس، ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يتخٌٓمف ٛمـيم إٓ
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 ُمـ ُمٙم٤من يمؾ ذم اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده و ٗمظ ظمزهيؿ، قمغم ظمزي٤م ويزيدهؿ قمٚمٞمٝمؿ وـم٠متف يِمدد أن اهلل ٟم٠ًمل

 -ذهؿ

، همػم أن ؛ يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أن شمتقاصؾ وشمت٤مسمع ُمراؾمالشمٜم٤م ًمٙمؿ سم٠ميمثر ُمـ هذا اًم٘مدرإظمقا  اًمٙمرام

٤م ذم اًمّمقارف و٦م، ُمع أنٜم٤م ٟمرى أن ُمقوٕمٙمؿ اًمٞمقم ُمـ إُم٦م قمٛمقُم٤م وىمْم٤مي٤م اعمج٤مهديـ ظمّمقًص 

اعم٘مدُم٦م، وأنتؿ أطمؼ ُمـ يقىمػ سمج٤مٟمٌف، ويِمد ُمـ أزره؛ ومام طم٤ٌميمؿ اهلل سمف ُمـ اًمتٛمٙملم واًمتقؾمٕم٦م مل يٌٚمٖمف 

مل شمٕمد هل ىمْمٞم٦م أطمد طمتك أن، ومٜمج٤مطمٙمؿ ٟمح٤مج جلٛمٞمع اعمج٤مهديـ، ومتٙمٜمٙمؿ متٙمٜمٝمؿ، وىمْمٞمتٙمؿ 

اًمّمقُم٤مل ذم طمدوده اًمْمٞم٘م٦م سمؾ أصٌح٧م ُم٠ًمخ٦م أُمؾ إُم٦م قمٛمقُم٤م واعمج٤مهديـ ظمّمقًص٤م اًمذيـ ـم٤مل 

وم٠منتؿ اًمٞمقم اعمث٤مل احلل اًمذي يث٧ٌم ًمٚمٕم٤ممل  ؛اٟمتٔم٤مرهؿ وسمٕمدت ُمًػمهتؿ وؿم٘متٝمؿ ًمٞمٌٚمٖمقا ؿمٞمًئ٤م ه٤م سمٚمٖمتٛمقه

نٗم٤مس، وأن اًمتٍمف ذم ُمّم٤محلف وُمًٚمقب اعرادة وُمٙمٌقت إ اعؾمالُمل وُمـ أرض اًمقاىمع أنف حُمتؾ  

ـٌ سم٢مرادة ُمًتٕمٛمريف، وأن هذه إُم٦م اًمٙمٌػمة ىمد همٓمٞم٧م سمٕم٤ٌم ة يمٌػمٍة صم٘مٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م شمٔمـ أن نتٝم٤م اًمدف   ره

ومريمٜم٧م إمم طم٤مل٤م وَأن٧ًِم سمف، وم٠منتؿ َُمـ  ؛واًمًٙمقن واًمًٙمٞمٜم٦م، ون٥ًم أهن٤م ٓ دمد ظمػًما ه٤م هل ومٞمف

أن هٜم٤مك ٟمقًرا ورا  اًمٔمٚمٛم٦م اًمتل شمٕمٌم أبّم٤مرهؿ، وأن هٜم٤مك ؾمٞمٛمز. ضمزً ا ُمـ شمٚمؽ اًمٕم٤ٌم ة ًمٞمٔمٝمر ُٕمتف 

ومًح٦م واؾمٕم٦ًم ومق. ُم٤م هؿ نتف ُمـ ريم٤مم آؾمتٕم٤ٌمد، ومحري  سمٙمؿ أن نًٜمقا متزيؼ اًمٕم٤ٌم ة آؾمتٕمامري٦م، 

وأن شمروا أُمتٙمؿ ٟمقًرا ـم٤مح٤م طمرُم٧م ُمٜمف، وأن شمٙمِمٗمقا ل٤م ُمدى اًمٔمٚمؿ واًمٔمالم اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف ويٛمقه 

 ٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ اعمزيد واحلٗمظ واًمتقومٞمؼ واًمًداد- -ٞمف ومٌْمده٤م شمتٌلم إؿمٞم٤م -قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمريمقن إًم

احلزب »واسمتدا  هنٜمئٙمؿ ُمـ أقمام. ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ُم٤م ووم٘متؿ إًمٞمف ُمـ آشمٗم٤م. وآضمتامع ُمع إظمقاٟمٙمؿ ذم 

وهذا ُمـ أضمؾ  اًمٜمٕمؿ وأقمٔمٛمٝم٤م، ومٚمتٕمْمقا قمٚمٞمٝم٤م  ،طمٞم٨م سشمؿ صًٗم٤م واطمًدا ويمٚمٛم٦ًم واطمدةً  شاعؾمالُمل

وًمتحرصقا أؿمد احلرص قمغم شم٘مقيتٝم٤م وشمدقمٞمٛمٝم٤م  ،قاضمذ، وًمتحذروا ُمـ يمؾ ُم٤م يٗمًده٤م ويداظمٚمٝم٤مسم٤مًمٜم

اًمّم٤مدىم٦م، وؾمد اعمٜم٤مومذ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن  ةاعيامٟمٞم٦م واعمقدسمٖمرس ُمٕم٤م  إظمقة اعؾمالُمٞم٦م واعمح٦ٌم 

٤م ىمٌٚمف، شمٗمر. اًمّمػ وشمِمت٧م اجلٛمع، وم٢من اًمتٗمر. اًمذي  ّمؾ سمٕمد آشمٗم٤م. يٙمقن ؿم٠منف أؿمد وأنٙمك ه

ٟمٙمؿ ىمدرهؿ  واًم٘مٚمقب سمٕمده٤م ؾمتٙمقن أقمٔمؿ ٟمٗمرًة وأقمٛمؼ قمداوًة يمام هق ُمٕمٚمقم وُمِم٤مهد، وًمتٕمرومقا عظمقا

وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وًمت٘مرسمقهؿ ُمٜمٙمؿ ومٝمؿ اًمٞمقم ُمثٚمٙمؿ وٓ أىمقل ضمز  ُمٜمٙمؿ وم٠منتؿ هؿ وهؿ  وُمٜمزًمتٝمؿ وؾم٤مسم٘متٝمؿ

ظمٓم٤م  أو زًمؾ أو اضمتٝم٤مدات، أنتؿ، وًمتتجٜمٌقا إصم٤مرة يمقاُمـ اًمٜمٗمقس سم٤محلدي٨م قمـ اح٤ميض وُم٤م اقمؽماه ُمـ أ

ومٙمٚمٜم٤م ىمد يمٜم٤م ًمقٓ أن أن٘مذٟم٤م اهلل وهداٟم٤م صمؿ أخػ سمٞمٜمٜم٤م، وًمتجٕمٚمقا ٟمّم٥م أقمٞمٜمٙمؿ ُم٤م أنتؿ ومٞمف ُمـ اًمقاىمع وُم٤م 

 ٞمط سمٙمؿ ُمـ اعمٙم٤مئد واعم١ماُمرات وشمٙم٤مًم٥م إقمدا ، وُم٤م أنتؿ ُم٘مدُمقن قمٚمٞمف ُمـ وخ٤مُم٦م اعم١ًموًمٞم٦م 

وم٤مُٕمر  ت٤مج إمم ؾمٕم٦م اًمّمدور وظمٗمض اجلٜم٤مح  ؛ٝملوضم٤ًمُم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ وإحل٤مح اعمٓم٤مًم٤ٌمت اًمتل ٓ شمٜمت
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وًمٞمقٟم٦م اجل٤مٟم٥م وؾمٛمق إظمال. وُمٞم٤مهة اًمنميؽ، واًمٌٕمد قمـ اًمِمامشم٦م وختٓمل اح٤ميض واحلذر ُمـ ٟمٌِمف، 

ٟمٜم٤م هـ هْمٛمقا أنٗمًٝمؿ وأرهمٛمقا أنػ اًمِمٞمٓم٤من وىمدُمقا ُمّمٚمح٦م  وذم هذا اعم٘م٤مم ومًالُمٜم٤م إمم يمؾ إظمقا

تٛمٕمقا ُمع إظمقاهنؿ وم٠مومرطمقا سمذًمؽ اعم١مُمٜملم اعمحٌلم، وأهم٤مفمقا إُم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم احلٔمقظ اخل٤مص٦م وم٤مضم

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژأقمدا هؿ اًمٙم٤مومريـ احل٤مىمديـ: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ        چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 -[مل قمٛمران] ژ گ    گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ     ژ ڈ ڈ

ًٓ لذه اًمٗمرص٦م أطمٌٌٜم٤م أن ٟمدو   ٕمض اخلقاـمر أو إومٙم٤مر اًمتل رسمام دمدون ومٞمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م ن سمواؾمتٖمال

 ًمٕمؾ اهلل يٙمت٥م ًمٜم٤م أضمر اعمِم٤مريم٦م وًمق يمٜم٤م سمٕمٞمديـ- ؛شمًتٗمٞمدون ُمٜمف ذم ُمًػمشمٙمؿ اعم٤ٌمريم٦م

 ًٓ م، يمام شمٕمٚمٛمقن أو ع اسمتٚمٞم٧م ىمد إُم٦م هذه أن ,اهلل ؾمدديمؿ,: إظمقا  اًمٙمرا  يمؾ اًمٖمزو ُمـ سم٠منقا

 وأظمالىمٞم٤م، وومٙمري٤م، قمًٙمري٤م، ومٖمزي٧م ؛ورمحتف اهلل ًمٓمػ ًمقٓ قمٚمٞمٝم٤م ي٠ميت ٕن يم٤مومٞم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م واطمد

 سم٤مؾمٛمف وشمتًٛمك إًمٞمف شمٜمت٥ًم اًمذي اًمديـ أصٌح طمتك ُمتٕمددة، ُمتٜمققم٦م أظمرى ضمٌٝم٤مٍت  وقمغم وقم٘م٤مئدي٤م،

جتف )طم٘مٞم إمم ٟمٔمرَت  إن ٤ًٌم٘متف وواىمٕمف ًمرأ (ديٜم٤م همري
(1)

، وإن أيمثر ُمّمداىم٤م ح٤م أظمؼم سمف اًمّم٤مد. اعمّمدو.  

وإؿمٖم٤مل٤م سمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمٜمٗمؼ  هق إسمٕم٤مده٤م قمـ يمت٤مب را٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م  ُم٤م اهتؿ سمف أقمدا  إُم٦م

      چ                 ڃ ژومٞمٝم٤م إقمامر وشمٜم٘مٓمع ذم نّمٚمٞمٝم٤م إنٗم٤مس وهل ٓ شمًٛمـ وٓ شمٖمٜمل ُمـ ضمقع، وإٟمام هل: 

، طمتك [اًمٜمقر] ژ  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ

ُمقضمقًدا،  اًمٙمت٤مب هذا دام ُم٤م»رئس وزرا  سمريٓم٤م  ؾم٤مسمؼ:  شهمالدؾمتقن»ق ىم٤مل أطمد جمرُمل اًمٖمرب وه

 قمغم ٟمٕمٛمؾ أن ُمـ ًمٜم٤م سمدّ  ٓ ًمذا ؛أُم٤من ذم ٟمٗمًٝم٤م هل شمٙمقن أن اًمنم.، وٓ قمغم اًمًٞمٓمرة أورسم٤م شمًتٓمٞمع ومٚمـ

شسمف اعمًٚمٛملم صٚم٦م ٟم٘مٓمع اًمقضمقد، أو ُمـ إزاًمتف
(2)

وم٦م   ـها- وم٠منت٩م هذا اعسمٕم٤مد ريم٤مُم٤م ُمـ اجلٝمؾ واخلرا

خلزقمٌالت وشمداظمؾ ُم٤م هق ديـ سمام هق قم٤مدات وأقمراف ؿم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمٖمػم وهرم ومٞمٝم٤م اًمٙمٌػم، وا

وأذسم٧م ىمٚمقب اًمٜم٤مس شمٚمؽ إُمقر طمتك ص٤مرت ذم ُمٜمزًم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمراؾمخ٦م اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمٜم٘مض وٓ 

د ومّم٤مر إرضم٤مع إُم٦م إمم ديٜمٝم٤م ويمِمػ همٛم٦م أنقاع اًمٖمزو قمٜمٝم٤م  ت٤مج إمم ضمٝم ؛آقمؽماض إٓ سمِمؼ إنٗمس

 هذا –ضمٝمٞمد ويمد ُمتقاصؾ ُمع اًمِمٛمقل واًمتٕمٛمٞمؿ سمحٞم٨م ٓ يتقىمػ ذًمؽ قمغم رد اًمٖمزو اًمٕمًٙمري وم٘مط 

سم٦م أنف ُمع  ذم وأُم٤مٟم٦م ؾمٚمٓمتٙمؿ ن٧م أيمثره أو اًمِمٕم٥م ص٤مر طمٞم٨م أنتؿ طم٤مًمتٙمؿ ذم ظم٤مص٦م – ورا ه ح٤م اًمٌقا

                                      
 (-٧65ُمًٚمؿ )- رواه (قد همري٤ٌم يمام سمدأ ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤م ٕمؾماٞمهمري٤ٌم و ؾمالمسمدأ اع: )يٕمٜمل اذا ىمقًمف  (٧)

 -(٧62. 1(، ٟم٘مال قمـ: وا حمٛمداه إن ؿم٤مٟمئؽ هق إبؽم )٧١ىم٤مدة اًمٖمرب ي٘مقًمقن: دُمروا اعؾمالم أبٞمدوا اهٚمف )ص  (2)
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 اًمؽميمٞمز يٜمٌٖمل ُم٤م وم٠مول اهلل، إٓ  ّمٞمف ٓ ه٤م واعمًتقي٤مت آدم٤مه٤مت ُمـ ُمتٕمددة أصٜم٤موم٤م وؿ وىمد قمٜم٘مٙمؿ

ٞمن ًمف ذًمؽ وفمٝمرت قمٚمٞمف خم٤ميؾ آؾمتٕمداد شم عمـ اعمٜمٝمجل سم٤مًمتدريس ؾمقا  احل٘مٞم٘مل اًمٕمٚمؿ ٟمنم هق قمٚمٞمف

أو سم٤مًمدقمقة اًمٕم٤مُم٦م واًمتذيمػم واعمقاقمظ واًمتقضمٞمف وقمالج أُمراض اعمجتٛمع رويدا رويدا وؿمٞمئ٤م ومِمٞمًئ٤م قمغم 

٤مٟمٞم٦ٍم  طمتك يٜمتنم اًمٕمٚمؿ ويِمٞمع اخلػم وشمًتٞم٘مظ  ,يم٤ٌمرهاًمٌد  سمّمٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ ,َُمٝمِؾ وسمت١مدة وأن٤مٍة ورسم 

اًم٘مٚمقب ويٖمٚم٥م قمغم اًمٜم٤مس ذيمر أظمرة، واًم٘مرب ُمـ اهلل، واعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٌؾ اخلػمات، وحم٤مؾمـ 

٤ًٌم؛ وم٢من إصالح ىمٚمقب اًمٜم٤مس هق ٟمّمػ اًمٕمالج سمؾ  إظمال.، ويّمٌح هذا اخلػم ؿم٤مئًٕم٤م ُمٜمتنًما وم٤مؿمًٞم٤م هم٤مًم

دِ  ذِم  إِن  : ) اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أيمثر، قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  ًَ ُد  ُُمْْمَٖم٦مً  اجْلَ ًَ إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجْلَ

ُد يُمٚمُُّف َأَٓ َوِهَل اًْمَ٘مْٚم٥ُم  ًَ َد اجْلَ ًَ َدْت وَم ًَ ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمفيُمٚمُُّف، َوإَِذا وَم
(1)

 هق اًمذي–، وإن صالح إضم٤ًمد 

 ُمٙمٛمالت ُمـ أنف نًٌقا  وٓ إُمر هذا ُمـ هتقٟمقا  وٓ اعمجتٛمع، صالح يٕمٜمل ,احلؼ قمغم اؾمت٘م٤مُمتٝم٤م

 إضمرا  قمٚمٞمٙمؿ يٞمن ُم٤م أقمٔمؿ وُمـ أقمامًمٙمؿ، صٛمٞمؿ ُمـ هق وإٟمام يمال،-- اعمٝمامت وومْمقل إقمامل

وينمح صدور اًمٜم٤مس ًمت٘مٌٚمٝم٤م وشم٘مٌٚمٙمؿ، هذا ُمع ختّقلؿ سم٤معمققمٔم٦م وقمدم اعيمث٤مر قمٚمٞمٝمؿ يمام  ؾمٞم٤مؾم٤مشمٙمؿ،

 »ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل:  ومٕمـ ؛هل ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك 
ِ
ٌُْد اَّلل  ُر اًمٜم ٤مَس ذِم يُمؾ  مَخِٞمٍس وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ًٕمقد سمـ ُميَم٤مَن قَم ُيَذيم 

ـْ َذًمِ  ُف َيْٛمٜمَُٕمٜمِل ُِم ْرشَمٜم٤َم يُمؾ  َيْقٍم؟ ىَم٤مَل: َأَُم٤م إِٟم  ـِ ًَمَقِدْدُت َأن َؽ َذيم  مْحَ ٌِْد اًمر  َؽ َأ   َأيْمَرُه َأْن ُأُِمٚم ُٙمْؿ، َرضُمٌؾ: َي٤م َأب٤َم قَم

ًُمٙمُ َوإِ    ْققِمَٔم٦مِ َأتََخق  ِلُّ ْؿ سم٤ِمعْمَ ً  َُم٦ِم قَمَٚمْٞمٜمَ  ، يَماَم يَم٤مَن اًمٜمٌ  ٤موَم٦َم اًم ًُمٜم٤َم ِا٤َم، خَمَ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش٤مَيَتَخق 
(2)

- 

ومٝمذا شمٕمٌػم  قمٛمكم  ؛ورسمٓمف سم٤ًمئر ؿم١مون احلٞم٤مة ويٜمٌٖمل ذم هذا اًمّمدد إرضم٤مع ُمٙم٤مٟم٦م اعمًجد وطمٞمقيتف

ؿ ُمقاـمـ صٚم٦م اًمٕم٤ٌمد قمٚمٛمل طم٘مٞم٘مل قمغم هٞمٛمٜم٦م اًمديـ قمغم ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م، ومٙمام أن اعمًجد ُمـ أقمٔم

ئع ديٜمٝمؿ، وأنف ٓ ومّمؾ سملم  سمراؿ سم٠مدا  اًمّمالة ومٞمف، ومٝمق أجًْم٤م ُمـ أقمٔمؿ ُمّم٤مدر رسمط اعمجتٛمٕم٤مت سمنما

هذا وذاك ه٤م ٟمت٩م قمـ اًمت٠مثر سم٤مًمٗمٙمر اًمٕمٚمام  اًمذي جيٕمؾ سمٕمض ُم٤م هلل هلل وُم٤م ًم٘مٞمٍم ًم٘مٞمٍم، وم٤معمًجد 

ٙمؿ، وُمٝمد اًمؽمسمٞم٦م، وُمٜمٓمٚمؼ اجلٞمقش وىمد ُمريمز اًمرؾم٤مًم٦م، وحمؾ اًمتقضمٞمف، وُمقـمـ اعرؿم٤مد، وُمٜمٌع احل

وًمٜمٜمٗمض قمٜمف هم٤ٌمر ىمرون  ،ومٚمٜمرده إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف وظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ  يم٤من يمؾ  ر  ذم زُمـ اًمٜمٌل 

 ُمـ الجران واعمه٤مل واًمٕمزل اًمذي ضسمف قمٚمٞمف اجلٝمؾ وىمٜمع سمف اجلٝم٤مل-

ُمً  عمتجذرة واح٠مخقوم٤مت اًمتل ٤م ُمـ اجلٝمؾ اعمٙمدس وإقمراف اعمت٠مصٚم٦م واًمٕم٤مدات اواعم٘مّمقد أن أيمقا

ٓ يٜمٌٖمل أن هتٛمؾ ومال يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وٓ يٕمتٜمك سمٕمالضمٝم٤م -- أقمقاُم٤م وأقمقاُم٤م ه٤م خي٤مًمػ اًمنمع أذسمتٝم٤م اًمٜمٗمقس

                                      
 -(٧522(، صحٞمح ُمًٚمؿ )52صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -(262٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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وإصالح اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م، ويمذًمؽ ٓ يٓمٚم٥م قمالضمٝم٤م وٓ ختكم اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م واٟم٘مالاؿ قمٚمٞمٝم٤م سملم قمِمٞم٦م 

ومٞمحت٤مج إمم اًمٕمالج قمغم ضمرقم٤مٍت شمٜم٤مؾم٥م  ؛ضووح٤مه٤م، وإٟمام اًمٜم٤مس اًمٞمقم يم٤معمريض اًمذي أره٘مف اعمر

طم٤مًمف وشمراقمل ُمروف طمتك يتٕم٤مرم، ومٕمالج اًمٜم٤مس ذم أُمراض أدي٤مهنؿ هق ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ قمالضمٝمؿ ُمـ 

 هؿ اًمذيـ, أدوا  أبداهنؿ، وُمـ ظمػم ُم٤م يٌٕم٨م اًمٜم٤مس قمغم شم٘مٌؾ احلؼ واًمتزاُمٝمؿ سمف هق ؾمٚمقك دقم٤مهتؿ

هؿ اًم٘مدوة ًمٚمٕم٤مُم٦م، ومٞمٜمٌٖمل آقمتٜم٤م  سمؽمسمٞمتٝمؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ  ٜمقديمؿ اًمٞمقمومج ؛طمقلؿ وُمـ ,إـم٤ٌم  سمٛمٜمزًم٦م

وشمقضمٞمٝمٝمؿ وٟمّمحٝمؿ وشمقؾمٞمع ُمداريمٝمؿ، وشمٕمريٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م أنٗمًٝمؿ، وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م ُمرطمٚمتٝمؿ، وأهنؿ 

ريـ ؾمقا  سم٠مىمقالؿ أو سم٠مومٕم٤ملؿ  ذم حمؾ  قمٔمٛم٧م ومٞمف ُم١ًموًمٞمتٝمؿ، وًمٞمحذروا أؿمد احلذر ُمـ أن يٙمقٟمقا ُمٜمٗم 

 وشمٌٖمٞمْمٝمؿ اًمٜم٤مسِ  شمٜمٗمػم ُم١مداه٤م يٙمقن ,صٖمرت ُمٝمام,جي٥م رصد أج٦ِم سم٤مدرٍة  وؾمٚمقيمٝمؿ، وذم هذا اًمّمدد

 احلؼ   قمـ اًمتٜم٤مزل وٓ اًمنمع، طم٤ًمب قمغم اًمٜم٤مس إرو٤م  هق ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس قمٜمٙمؿ، وإسمٕم٤مدهؿ

٤ًٌم ومتٞمٞمٕمف وشمْمٞمٞمٕمف م اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٦م إشم٘م٤من هق اًمقاضم٥م وإٟمام ًمذًمؽ، ـمٚم  طمتك ًمٚمٜم٤مس احلؼ هذا ا٤م ي٘مد 

ـَ سمف ٓ ٟم٤مومريـ قمٜمف، وإُمثٚم٦م ذم ؾمػمة اًمٜمٌل ٌٚمقه ُمًتٌنميت٘م يمثػمٌة وُمتٜمققم٦ٌم وهل عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م ُمٚمٞمئ٦م  ي

ـْ  ُٕمقدٍ  َأيِب  سم٤محِلٙمؿ اًم٤ٌمًمٖم٦م واعرؿم٤مدات اًمٕمٔمٞمٛم٦ِم يمام روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قَم ًْ ، ىَم٤مَل:  َُم َنَّْم٤مِري  ْٕ ضَم٤مَ  ا

 
ِ
ـْ  َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اهلل ُر قَم َت٠ََمظم  َٕ ِل   وَمَ٘م٤مَل: إِ    ـْ َأضْمِؾ وُماَلٍن، ِه ٤م ُيٓمِٞمُؾ سمِٜم٤َم وَماَم َرَأج٧ُْم اًمٜمٌ  ٌِْح ُِم َصاَلِة اًمّمُّ

  :٤َم اًمٜم ٤مُس إِن  )هَمِْم٥َم ذِم َُمْققِمَٔم٦ٍم ىَمطُّ َأؿَمد  ِه ٤م هَمِْم٥َم َيْقَُمِئٍذ وَمَ٘م٤مَل ، ُِمٜمُْٙمؿْ َي٤م َأهيُّ ـَ ِري  اًمٜم ٤مَس، َأم   وَم٠َمجُُّٙمؿْ  ُُمٜمَٗم 

ـْ  وَم٢ِمن   وَمْٚمٞمُقضِمزْ  ِٕمٞمَػ  اًْمَٙمٌػَِم، َوَرائِفِ  ُِم (احْل٤َمضَم٦مِ  َوَذا َواًمْم 
(1)

، وم٤مٟمٔمر إمم هذا احلدي٨م قمغم وضم٤مزشمف يمؿ وؿ 

 :واًمتقضمٞمٝم٤مت اًمتل جي٥م قمدم إهمٗم٤مل٤مُمـ احِلٙمؿ واًمدٓٓت 

وضمقد اجلٝم٦م اًمتل يِمتٙمل إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس قمٜمد وضمقد اًمَٕمٜم٧َم ووىمققمٝمؿ ومٞمف يمام اؿمتٙمك اًمرضمؾ إمم  :ُمٜمٝم٤م

ـِ ومك وًمق يم٤من ذًمؽ اًم، طمتاًمٜمٌل  ـٍ ُمـ أريم٤من اًمدي ٙمٞمػ إذا يم٤من ومٞمام دون ذًمؽ أو ذم أُمٍر تٕمٜمٞم٧م ذم ريم

 قمغم اعمر  أن يٙمتؿ قمٜم٤م ه و ٌس ُمٕم٤مٟم٤مشمف ُمع ؿمٕمقره سم٤مًمْمٞمؿ واعضمح٤مف 
ٍ
ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م، وإن أؿمد  ر 

د » :ًمٕمدم وضمقد ُمـ يٜمّمٗمف، ومٛمثؾ هذا ىمد يّمؼم وًمٙمـ إمم طملٍم، ومٙمام ي٘مقًمقن  ،شآٟمٗمج٤مراًمْمٖمط يقًم 

وُم٤م إطمداث اجل٤مري٦م اًمٞمقم ذم  ،وىمد يٙمقن اٟمٗمج٤مًرا وخاًم ُمتِمٔمًٞم٤م ُمًتئّماًل ي٠ميت قمغم اًمدوِل وإنٔمٛم٦مِ 

 -٤م سمٌٕمٞمٍد، واحلٙمٛم٦ُم و٤مًم٦م اعم١مُمـإُم٦م قمٜم  

 -ل٤م واًمتٖم٤ميض قمٜمٝم٤م واًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤مإمم ؿمٙمقى اًمرضمؾ وقمدم إمه٤م : اؾمتامع اًمٜمٌل وُمٜمٝم٤م

٤ًٌم ذم إسمٕم٤مد اًمٜم٤مس قمـ احلؼ  وقمٛمِؾ  غم ؾمد  قم : طمرص اًمٜمٌل وُمٜمٝم٤م ـُ أن يٙمقن ؾمٌ يمؾ سم٤مٍب يٛمٙم

                                      
 -( واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ644(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧٧١، ١١6، ١١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)



1809  

  

 شطمؾ ُمِمٙمٚمتف»سم٤مٓؾمتامع إمم ؿمٙمقى اًمرضمؾ سمؾ شمقمم   ، ومل يٙمتِػ اًمٜمٌل ولذا همْم٥م  ،اخلػم

 -ُمر ُمـ أصٚمف طمتك ٓ يتٙمرر ويتٗم٤مىمؿوقم٤مًم٩م إ ،اخل٤مص٦م

ف قمغم أوو٤مقمٝمؿ وشموُمٜمٝم٤م ل اًمٜم٤مِس ذم إُمقر واًمتٕمرُّ ٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اًمرومؼ واًمتًٝمٞمؾ : اقمت٤ٌمر أطمقا

 -اًمذي ُيِم٤مِريمقن ومٞمف أو ي٘مقُمقن سمفواًمتٞمًػم قمٚمٞمٝمؿ سمام ٓ خُيؾُّ سم٠مصؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح 

: أن ٓ ُيٜمٔمر ذم شم٘مقيؿ إقمامل اًمٕم٤مُم٦م اعمِمؽميم٦م وشمّمقيٌٝم٤م إمم جمرد إظمالص اعمر  وصدىمف وُمٜمٝم٤م

 أدائف واًمٌّمػمة ذم اًم٘مٞم٤مم سمف، إذ ٓ وطمرصف اًمت٤مم قمغم اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ، وإٟمام ُيَْمؿ إمم ذًمؽ احلٙمٛم٦م ذم

( يم٤مٟمقا يٓمٞمٚمقن اًمّمالة حلرصٝمؿ قمغم اعمٜمٗمريـ)سما ؿمؽ أن ه١مٓ  اًمٜم٤مس اًمذيـ وصٗمٝمؿ رؾمقل اهلل  

، (اعمٜمٗمريـ)سماُمـ وصٗمٝمؿ  اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وـمٚمٌٝمؿ ًمألضمر سمتٓمقيؾ اًمّمالة، وًمٙمـ هذا مل يٛمٜمع اًمٜمٌل 

( صمالصًم٤مأن٧َم ي٤م ُمٕم٤مذ؟ أومت ٤منٌ ) وذم ىمّم٦م إُم٤مُم٦م ُمٕم٤مذ ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل 
(1)

ٌ ٝمقا ضمد  ًا ُمـ ؾمٚمقك اًمٗمت ٤مٟملم  ؛ ومٚمتتٜم

 طمتك وًمق يم٤من أصؾ ُم٘مّمدهؿ اخلػم واعصالح وـمَٚم٥َم آزدي٤مد ُمـ اًمثقاب-

ا وم٤مُٕمر  ت٤مج إمم شمٜمِمٞمط ضم٤مٟم٥م اًمدقمقة واًمتققمٞم٦م ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وظم٤مصتٝمؿ وهذا اجلٝمد يتحٛمٚمف يمؾ إذً 

ف يم٤مخلٓم٤ٌم  ذم اعم٤ًمضمد، وإؾم٤مشمذة ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت، ُمـ أُمٙمـ أن يِم٤مرك ومٞمف ويتقمم ٟمّمٞم٤ٌم ُمٜم

واًمٕمٚمام  ذم طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ، واًمدقم٤مة ذم اجلٚم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م اعمٗمتقطم٦م، ووؾم٤مئؾ اعقمالم اعمتٞمنة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، [مل قمٛمران] ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں     ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ ژ

، طمتك وًمق يم٤من قمغم شري٤مض اًمّم٤محللم»ًمٙمت٤مِب وأىمؽمُح أن يٙمقن هٜم٤مك ىمرا ة وشمدريٌس ذم ؾم٤مئر اعمج٤مُمع 

سمف-  ـمري٘م٦م اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ وًمٙمـ ُمـ همػم إىمّم٤م  ٕي سم٤مٍب ُمـ أبقا

أن جيٕمؾ قم٤مىم٦ٌم  ٟم٠ًمل اهلل ؛وًمتٕمٚمٛمقا أن ُم٤م يتقومر ًمٙمؿ اًمٞمقم ىمد ٓ يتٞمن همًدا ًمٙمثرة شم٘مٚم٥م إطمقال

 هم٤مي٦م إمهٞم٦ِم وإٟمام احلٞم٤مُة ، وم٤مؾمتٖمالل اًمٔمروف وُم٤ًمسم٘م٦م اًمزُمـ وُمقاصٚم٦م اجلٝمقد ذمإُمقر يمٚمٝم٤م ظمػمً 

وُمرٌص، ويمؾ همرٍس شمٖمرؾمقٟمف أن وم٢مٟمٙمؿ ؾمتجٜمقن صمامره ونٛمدون قم٘م٤ٌمه ه٤م ؾمتالىمقٟمف ُمـ شم٠مجٞمد اًمٜم٤مس 

 ًمٙمؿ، وصؼمهؿ قمغم ُم٤م يٕمؽمهيؿ ُمـ اًمِمدائد ذم أُمقر دٟمٞم٤مهؿ، ٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ اًمٕمقن واًمتًديد واًمٌّمػمة-

اًمدقمقي٦م واًمؽمسمقي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ اعؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م  اجلٝمقد هذه أن ,أقمٚمؿ واهلل –صم٤مٟمٞم٤م: ومٞمام ٟمرى 

 يٜمٌٖمل أن يٙمقن ل٤م وضمٝمت٤من أو ُم٤ًمران:

: هل وضمٝم٦ٌم إقمالُمٞم٦م شمٕمريٗمٞم٦م شُمؼمزوهن٤م سملم احللِم واحللِم قمؼم ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٤مئ٥م، أو اًمقضمٝم٦م إومم

ٝم٦م إ مم قمٛمقم إُم٦م ُمـ إصدار جمٚم٦م رؾمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م رٌ  ُمـ سمٞم٤من شمٚمؽ إقمامل واجلٝمقد ًمتٙمقن رؾم٤مئؾ ُمقضم 

                                      
 -(645(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واعمث٘مٗملم واًمتج٤مر وهمػمهؿ، وًمٞمس وم٘مط إمم اعمج٤مهديـ واعم١ميديـ، ًمٞمٜم٤مل يمؾ صٜمٍػ 

ىمًٓمف ُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ اًمتٓمٛمٞمٜمٞم٦م، وعزاًم٦م طمزازات اًمٜمٗمقس وؿمٙمقيمٝم٤م ًمتٙمقن دوًمتٙمؿ اعم٤ٌمريم٦م حمتَْمٜم٦م 

ر اًمٜمنم واًمتٕمريػ وشمٜمقيٕمف ؾمتجدون سم٢مذن اهلل  ُم١مَيدة ُمـ قم٤مُم٦م إُم٦م وأيمثره٤م، وُمع ُمرور إج٤مم وشمٙمرا

ُمـ يذبُّ قمٜمٙمؿ ويرد قمـ وضمٝمٙمؿ هـ ٓ شمتقىم ٕمقٟمف، أو قمغم إىمؾ شُمٙمن يمثػم ُمـ إىمالم اعمخذوًم٦م اًمتل 

اقمت٤مدت اًمٓمٕمـ وإصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت، ومٛمـ ذًمؽ آؾمتٛمرار ذم إفمٝم٤مر ُم٤ًمسم٘م٤مت اًم٘مرمن اًمتل دمروهن٤م سملم 

 ُمـ شم٘مً
ٍ
وا احللم واحللم، ويمذًمؽ إفمٝم٤مر ر  ٞمٝم٤م وإضمرا  ًم٘م٤م ات ُمع سمٕمْمٝمؿ ًمٞمٕمؼم  ٞمؿ اًمزيم٤مة قمغم ُمًتح٘م 

قمـ مرائٝمؿ وومرطمتٝمؿ، أو ًم٘م٤م ات ُمع سمٕمض إهمٜمٞم٤م  اًمذيـ ي١مدون زيم٤مة أُمقالؿ وسمٞم٤من أهنؿ ي١مدوهن٤م 

وم٘م٦م واعظمالص اًمّمد. ُمع,سمٛمحض إرادهتؿ وـمٞم٦ٌم ا٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ، وقمٛمقًُم٤م اًمؽميمٞمز   ,ـمًٌٕم٤م اًمقاىمع وُمقا

، وىمد يٙمقن ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ذم هذا اًمّمدد إٟمِم٤م  سمٕمض اًمٚمج٤من أو شاعٟم٤ًم »جلٜم٤مب سم٤م ُيًٛمك ُم٤م قمغم

ؿ هذا وٓ ي٘متٍم ومٞمف  شم٦م ًمرقم٤مي٦م إجت٤مٞموٕم»يمام اجلٛمٕمٞم٤مت اعمتخّمّم٦م وإسمرازه٤م ذم وؾم٤مئؾ اعقمال وًمُٞمٕمٛم 

ـْ ؾَمٚم  »ىمٌؾ ُم٘متٚمف سم٠مج٤مم:  ، وي٤م ًمٙمٚمٛم٦م قمٛمر شوٕمٞم٦م آقمتٜم٤م  سم٤مٕراُمؾ»قمغم أبٜم٤م  اًمِمٝمدا ، أو  ُ ًَمِئ َٛمٜمِل اَّلل 

ـَ إمَِم َأطَمٍد سَمْٕمِدي َتْج ْ َ َٓ  .ِ ـ  َأَراُِمَؾ َأْهِؾ اًْمِٕمَرا ََدقَم اًمٌخ٤مري شَٕ
(1)

ىملم»ِم٤م  ، أو إٟم ، شوٕمٞم٦م ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمٕمق 

ويمام فمٝمر ذم اًمّمقر اعم١مصمرة اًمتل رأجٜم٤مه٤م ُمـ شمقزيع اعم٤ٌمًمغ قمغم اعمٙمٗمقوملم ضمزايمؿ اهلل يمؾ ظمػٍم، وٟمحِق 

ئد اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ُم٤م ٓ  َم، وهل ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب وم٢من هذا اجل٤مٟم ؛ذًمؽ ٥م واًمٕمٜم٤مي٦م سمف ًمف ُمـ اًمٗمقا

مح٦م سم٤مخلٚمؼ واًمتل ُيًتٜمزل ا٤م رمح٦ُم أرطمؿ  اؾمتجالب اًمت٠مجٞمد واًمٜمٍم ُمـ اهلل  ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٔمٞمؿ اًمر 

ـْ ذِم اًمرامحلم يمام ضم٤م  ذم احلدي٨م: ) ، اْرمَحُقا َُم ـُ مْحَ امِحُقَن َيْرمَحُُٝمُؿ اًمر   اًمر 
ِ
اَم   ً ـْ ذِم اًم (  إَْرِض َيْرمَحُْٙمْؿ َُم

رواه أمحد، واًمؽمُمذي، وأبق داود وهمػمهؿ
(2)

َٓ َيْرمَحُْف اهللُ : )، وىم٤مل اًمٜمٌل  َٓ َيْرطَمِؿ اًمٜم ٤مَس،  ـْ  (  َُم

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ
(3)

، وهذه اعمٕم٤م  قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتٞم٘مٜمٝم٤م وٟمجزم ا٤م ضمزًُم٤م ٓ شمردد ومٞمف، وم٢مٟمٜم٤م وُمع أظمذٟم٤م 

ٌ ٤ٌمهت٤م واًمتل يًتقي ذم إظمذ ا٤م اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر إٓ أن سم٤مٕ ؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة اعمٛمٙمٜم٦م اًمتل فمٝمر شمٕمٚمُّ٘مٝم٤م سمٛمً

هٜم٤مك ُمـ إؾم٤ٌمب اخلٗمٞم٦م اًمتل ٓ يٕم٘مٚمٝم٤م إٓ أهؾ اعيامن واًمتل  ّمؾ ا٤م ُمـ اًمت٠مجٞمد اع ل واعقم٤مٟم٦م 

أقمٔمؿ اًمٗمقار. سمٞمٜمٜم٤م وسملم أهؾ اًمٙمٗمر  اًمرسم٤مٟمٞم٦م عمـ أظمذ ا٤م ُم٤م يرسمق قمغم شمٚمؽ إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة، وهذا ُمـ

ومؽمشمٌط ا٤م ىمٚمقاؿ ويٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ويٖمؽمون  ؛اًمذيـ ٓ يٕمرومقن إٓ اح٤مدي٤مت اعمحْم٦م واحلًٞم٤مت اجل٤موم ٦م

يمام ىم٤مل  ،سمتٛمٙمٜمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ومُٞمخذًمقن ا٤م ذم أؿمد اعمقاـمـ طم٤مضم٦ًم إًمٞمٝم٤م وًمـ شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ مٟمذاك ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م

                                      
ـُ َُمْٞمُٛمقنٍ  ىَم٤مَل ( 42٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)  - اًمخ--إمَِم َراسمَِٕم٦ٌم طَمت ك ُأِصٞم٥َم  : وَماَم َأت٧َْم قَمَٚمْٞمفِ ,راوي احلدي٨م, قَمْٛمُرو سْم

 ( وصححف إًم٤ٌم -٧226(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )626٧ه، ؾمٜمـ أيب داود )( وصححف إرٟم١موط ًمٖمػم4626ُمًٜمد أمحد ) (2)

 ( واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ-21٧2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١1١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک    ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ژشمٕم٤ممم: 

 ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے     ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ۀۀہ ڻ ڻ

ل اًمٜمٍم وـمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ [ومّمٚم٧م] ژ ﮻ ﮺ ﮹   ﮸ ﮶﮷    ﮵ ، وذًمؽ أن اؾمتجالب اًمت٠مجٞمد واؾمتٜمزا

 اهلل شمٕم٤ممم ًمف أجًْم٤م شمٚمؽ اعمٕم٤م  اخلٗمٞم٦م ذم فم٤مهر طم٤مل٤م اجلٚمٞم٦م قمٜمد أهؾ اعيامن اعمًتٞم٘مٜملم ا٤م، وقمغم هذا ُمـ

 ٹ ٹ ٿٿ  ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؛إدًم٦م ُم٤م ٓ  َم ؾمقا  ذم سم٤مب اجلٝم٤مد أو همػمه

 ژٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ﮴ ژ، ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: [مل قمٛمران] ژ ڤ ٹ ٹ

 ، ويم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ذيمرُت سمٕمْمٝم٤م- [حمٛمد]

 ؛ش٦ماًمرمح»داظمٌؾ ذم ُمٕمٜمك  هق شاعٟم٤ًم »وم٤معم٘مّمقد أن يمثػًما ُمـ إُمقر اًمتل يٕمؼم  قمٜمٝم٤م اًمٞمقم سم٤مجل٤مٟم٥م 

ذًمؽ اًمقضمف اعمنم. اًمٌٝمل اًمٜم٤مصع ذم ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ واًمذي جي٥م إفمٝم٤مره قمغم طم٘مٞم٘متف اًمٜم٤مضة اًمتل يم٤من 

 -[إنٌٞم٤م ] ژگگ گ        گ ک ک ژيًػم قمٚمٞمٝم٤م َُمـ سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل ًمف: 

 حل٘م٤مئؼ متٞمٞمع همػم ُمـ ,هويم٤مومر ُمًٚمٛمف يمٚم ف ًمٚمٕم٤ممل سمؾ وم٘مط اعؾمالم ُٕم٦م ًمٞمس, وم٢مسمدا  هذه اًمّمٗمح٦م

، ـِ  اًمتل اعمحٛمقدة اجلٝمقد ُمـ هق --ّم٤م. ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف سمفإًم ذم شمٙمٚمٍُّػ  وٓ أطمٙم٤مُِمف، قمـ شمٜم٤مزلٍ  وٓ اًمدي

 آٟمْم٤ٌمط ُمع, واطمذروا وإؿمٝم٤مره٤م، إفمٝم٤مره٤م قمغم واًمؽميمٞمز إسمدائٝم٤م، يمٞمٗمٞم٦م وشمٜمقيع ا٤م، آقمتٜم٤م  جي٥م

 اًمقٓ  ذم اًمتٗمريط» أو ،شاعم٤ٌمدئ قمـ اًمتٜم٤مزل» وأ ،شاحلؼ متٞمٞمع» ُمـ هذا أن شمًتِمٕمروا أن ,اعمذيمقر

٤مر»، أو شاًمرظمص شمتٌع» أو ،شواًمؼما  أو ٟمحق ذًمَؽ ه٤م ىمد يؽمدد ذم اًمٜمٗمقس، أو ختٓمُّف سمٕمض  شُمداهٜم٦م اًمٙمٗم 

ئع وآٟمْم٤ٌمط ا٤م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح هق  ؛أىمالم اعمتٝمقريـ ـِ واًمتٛمًؽ سم٤مًمنما وم٢من  ٟمٗمَس إىم٤مُم٦م اًمدي

مح٦م ٕن  قملَم  مح٦م، وسم٤مًمت٤مزم  ,ٛم١مُمٜملمًمٚم وم٘مط وًمٞمس, ﴾گ﴿ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ضم٤م  ا٤م اًمٜمٌل اًمر  هل اًمر 

 ُمـ إؿمٞم٤م  سم٠منف ضٌب ُمـ ضوب اًمرمح٦ِم صمؿ اًم٘مٞم٤مم سمف طمتك وًمق يم٤من 
ٍ
ومال  ت٤مج إُمُر إمم ختُٞمؾ ر 

مح٦م اعمتخٞم ٚم٦م واعمزقمقُم٦م إٟمام هل ُمقهقُم٦م ُمٚمٖم٤مة، إُم٤م ًمٙمذا٤م ذم أ ؛ظمالف اًمنمع صٚمٝم٤م ٟٓمٕمدام وم٢من شمٚمؽ اًمر 

اًمرمح٦م ُمٜمٝم٤م رأؾًم٤م وإٟمام هل وٕمػ وظمقر ورىم٦ٌم ذم همػم ُمقـمٜمٝم٤م، وإُم٤م عمٕم٤مروتٝم٤م وُمٜم٤مىمْمتٝم٤م ح٤م هق أومم 

 ؿ شمٚمؽ اًمرمح٦م-هُمٞم ٧ٌم قمـ قم٘مِؾ وومٝمؿ ُمتقهّ  ُمٜمٝم٤م شم٘مدياًم، أو ٓؿمتامل٤م قمغم ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦ٍم هم٤مسم٧م أو

 اعؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م إًمٖم٤م  قمغم ًمت٤مموا اًمدائؿ طمرصٝمؿ هق ,إطم٦ٌم أهي٤م–إن ًم٥م اعمِمٙمٚم٦م ُمع أقمدائٜم٤م 

ٕم٤مدا شم٤مًُم٤م قمـ واىمع اًمٜم٤مس وقمـ ومٙمرهؿ، وسمذل اجلٝمد عيّم٤مل اًمِمٕمقب إمم درضم٦م آؾمتٝمج٤من إسم وإسمٕم٤مده٤م

ُمـ ذيمر شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ومْمال قمـ اًمًٕمل عىم٤مُمتٝم٤م، وًمٞمس ذًمؽ طمرص٤م قمغم ُمّم٤مًمح اًمِمٕمقب وٓ رمح٦م ا٤م وٓ 

م  ؿمٗم٘م٦ًم قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام ٕن إىم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م قمغم وضمٝمٝم٤م اًمّمحٞمح سمام شمْمٛمٜمتف ُمـ رمح٦م وقمدٍل وؿمٛمقٍل وإيمرا

ًمإلٟم٤ًمن شمٌدد فمالم دقم٤موى أنٔمٛمتٝمؿ اعمًتٌدة واعمٖمٚمٗم٦م زورا سمح٘مق. اعٟم٤ًمن، وشمٙمِمػ ُمدى الٛمجٞم٦م 
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ومٞمٙمقن ذًمؽ داقمًٞم٤م ًٓمتٗم٤مت  ؛شاًمديٛم٘مراـمٞم٦م»واًمقطمِمٞم٦م واًمٔمٚمؿ واًم٘مًقة اًمتل متثٚمٝم٤م شمٚمؽ إنٔمٛم٦م 

ديد اًمذي مل يٕمٝمدوا ُمثٚمف ومل يروا ٟمٔمػمه ومٞمتنب إمم ىمٚمقاؿ طمٌف اًمِمٕمقب إمم هذا اًمٜمٛمقذج اًمٕم٤مدل اجل

واًمِمق. إمم ُمزيد ُمـ اًمتٕمرف قمٚمٞمف، وهذا وطمده يم٤مٍف ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ أوئلؽ اًمٓمٖم٤مة اعمًتٌديـ 

ئٝمؿ، وهذا إُمر  اًمذيـ يٕمدون ذًمؽ ىمْم٤م  قمغم ُمّم٤محلٝمؿ وطمٞمٚمقًم٦م دون ن٘مٞمؼ ُم راؿ وؾمٞمٓمرة أهقا

، شدٟمٞم٤مهؿ»الم، ًمٞمِمٛمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م سمديـ اًمٜم٤مس وطمًٞم٤م طم٘مٞم٘مٞم٤م ًمتٓمٌٞمؼ اعؾميدقمقيمؿ ٕن شمٙمقٟمقا ٟمٛمقذضًم٤م 

وًم٧ًم سمذًمؽ أدقمق إمم حم٤موًم٦م اًمتٙمٚمػ ذم اًمتٜمٛمٞمؼ واًمتزويؼ واًمتٕمًػ ذم إفمٝم٤مر صقرة اعؾمالم اجلٛمٞمٚم٦م 

 وومًحتِف سمًامطمتف واًمتٜمٗمػم واًمٖمٚمق اًمِمٓمط قمـ سمٕمٞمًدا وضمٝمف قمغم اعؾمالم ٟمٓمٌؼ أن وم٘مط وإٟمام ,ي٘م٤مل يمام,

الم شمٚمؽ إنٔمٛم٦م اًمتل ـمٛم٧ًم قمغم سمٍم فم وشمٖمٞمٞم٥م ٟمقره عفمٝم٤مر يم٤مٍف  وطمده ومٝمذا ؛وضمديتف وؾمٕمتِف

 اًمٜم٤مس وسمّم٤مئرهؿ قم٘مقًدا قمديدة-

وم٤معم٘مّمقد اذه اًمٜم٘مٓم٦م هق أن دمتٝمدوا قمؼم وؾم٤مئؾ إقمالُمٙمؿ اعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م  --وقمغم يمؾ  طم٤ملٍ 

وم٘م٦م اًمدقم٤مي٦م ، وشمٕمريػ اًمٕم٤مملَ شاعٟم٤ًمٟمٞم٦م»٘مرو ة ذم إفمٝم٤مر يمثػٍم ُمـ ضمٝمقديمؿ واعم  ا٤م، ُمع آقمتٜم٤م  اًمت٤مم سمٛمقا

ًمٚمح٘مٞم٘م٦م وُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمنمع واًمقاىمع، ومٚمٞمس صمٛم٦َم رٌ  يم٤مًمّمدِ. اًمذي هيدي إمم اًمؼم، ح٤م ذم ذًمؽ يمٚم ف ُمـ 

اؾمتٜمزال ُمٕمقٟم٦ِم اهلل ًمٙمؿ وًمٓمٗمف سمٙمؿ ُمع ُم٤م  ّمؾ ُمـ اؾمتامًم٦ِم ىمٚمقِب اًمٜم٤مِس ويمػ  يمثػٍم ُمـ أبقاب 

ضمزٌ  ُمـ ؾم٤مطم٤مت اعمٕمريم٦م اًمتل جي٥م أن ختقوقا همامره٤م سمٕمٜم٤مي٦ٍم وإشم٘م٤مٍن اًمنمور قمٜمٙمؿ، ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م 

 وُمٝم٤مرٍة واهلل ُمٕمٙمؿ وًمـ يؽميمؿ أقمامًمٙمؿ-

  شمقضمٞمف ُمـ ,سمٔمروومٙمؿ أدرى وأنتؿ,وذم هذا اًمّمدد ومال أرى أي ُم٤مٟمٍع 
ٍ
 اخلػمي٦م ًمٚمٛمٜمٔمامت قمٚمٜمل   ٟمدا 

 يٛمٙمـ ُم٤م سمٕمض وشمقومػم اعمًٚمٛملم ُمـ اعمح٤موي٩م إهم٤مصم٦م ذم ضمٝمدٌ  ل٤م ًمٞمٙمقن ؛واعو٤مل سم٤مًمٕمٛمقم اعؾمالُمٞم٦م

٦ًم ذم أوىم٤مت اًمٜمٙم٤ٌمت أو ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٙمقارث يم٤مجلٗم٤مف، واجلدب، واعمج٤مقم٦ِم ظم٤مص ضوري٤مهتؿ، ُمـ

وٟمحق ذًمَؽ، ومٚمـ يٕمدَو إُمر أن يٙمقن اؾمتٕم٤مٟم٦م سمٌٕمض اعمًٚمٛملم ذم وضمٍف ُمـ وضمقه اخلػم اًمتل ي٘مدرون 

َُم٤مدِ أؾمٚمؿ:  قمٚمٞمٝم٤م، قمـ ـِ َأن ُف َح ٤م يَم٤مَن قَم٤مُم اًمر  ـُ اخْلَٓم ٤مِب إِمَم قَمْٛمِرو سْم َْرُض يَمَت٥َم قُمَٛمُر سْم ْٕ ، َوَأضْمَدسَم٧ِم ا ي 

٤ٌَمزِم  ِ  اًْمُٕمَٛمِريُّ َُم٤م شُم ـِ اًْمَٕم٤مِص، َأظْمؼَمَ  قُمَٛمَر َأُِمػِم اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِمَم قَمْٛمِرو سْم
ِ
ٌِْد اَّلل  ـْ قَم ـْ اًْمَٕم٤مِص: ُِم  إَِذا ؾَمِٛمٜم٧َْم، َوَُم

ٌََٚمَؽ َأْن َأقْمَجَػ، َوُمَ  ٌَكِم، َوَي٤م هَمْقصَم٤مُه، وَمَٙمَت٥َم قَمْٛمٌرو: ىِم ٌ ْٞمَؽ، َأتَْتَؽ قِمػٌم »ـْ ىِم ٌ ْٞمَؽ ًَم ٤م سَمْٕمُد: ًَم اَلُم قَمَٚمْٞمَؽ َأُم   ً اًم

ٌَْحرِ  ُل٤َم قِمٜمَْدَك، َومظِمُرَه٤م قِمٜمِْدي، َُمَع َأ   َأْرضُمق َأْن َأضِمَد ؾَمٌِٞماَلِن َأمْحُِؾ ذِم اًْم  ,رواه اسمـ ظمزيٛم٦م، واحل٤ميمؿ شَأو 

واًمٌٞمٝم٘مل ,ا ًمٗمٔمفوهذ
(1)

- 

                                      
 (-٧1١٧١(، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )٧6١٧(،  ُمًتدرك احل٤ميمؿ )21١4صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م ) (٧)
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ـ  أيمثر وم٢من شمٚمؽ اعمٜمٔمامت طمتك وًمق يم٤من سمٕمْمٝم٤م ذم اخلٗم٤م  ُمرشمًٌٓم٤م سمٌٕمض إنٔمٛم٦م اعمرشمدة ، وًمٙم

اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٞم٤مديـ إقمامل هؿ ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم أو طمتك ُمـ ظمٞم٤مرهؿ، وإُمقال اًمتل شُمًػم  ا٤م 

٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن ُمـ صدىم٤مهتؿ وشمؼمقم٤مهتؿ، وُم٤م يُ  ر اعمحتٛمٚم٦م اًمتل ىمد شم٘مع ظمٗمٞم٦م ُمِم٤مريٕمٝم٤م هم٤مًم تّمقر ُمـ إضا

ومٝمل ًمٞم٧ًم سمتٚمؽ اجل٤ًمُم٦م ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمجقاٟم٥م اخلػم اًمذي شم٘مقم سمف، وًمٞمس طم٤مل٤م يمح٤مل  ؛ُمـ شمٚمؽ اعمٜمٔمامت

يمثػم ُمـ اعمٜمٔمامت اعٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل مت٤مرس اًمتٜمّمػم وٟمنم اًمٗم٤ًمد إظمالىمل واًمٕم٘م٤مئدي سملم 

اخلػمي٦م اعؾمالُمٞم٦م يمؾُّ اًمتًٝمٞمؾ واًمتٞمًػم ذم اجلقاٟم٥م اًمتل  اعمًٚمٛملم، وًمٞمٙمـ ُمٜمٙمؿ ًمتٚمؽ اعمٜمٔمامت

ٌ لم ًمٙمؿ اًمذيـ يتحرضمقن ُمـ ُم٤ٌمذة دقمٛمٙمؿ  ؛يتقًمقهن٤م وم٢مهن٤م ىمد شمٙمقن سم٤مسم٤م قمٔمٞمام ًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اعمح

إُم٤م خلقومٝمؿ قمغم أنٗمًٝمؿ ُمـ إًمّم٤م. هتٛم٦م اعره٤مب ودقمٛمف، وإُم٤م عمٞمقلؿ إمم اًم٘مٞم٤مم سمجقاٟم٥م اخلػم 

وشمٜمِمط ٟمحقه٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ سمٜم٤م  اعم٤ًمضمد ويمٗم٤مًم٦م إجت٤مم وإراُمؾ  ٛمئـ إًمٞمٝم٤م ىمٚمقاؿإظمرى اًمتل شمٓم

ومام دام ذًمؽ هٙمٜم٤ًم وي١مدي سمٕمض اخلػم اًمذي  ت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس وخيٗمػ  ؛وإٟمِم٤م  اعمدارس وٟمحق ذًمؽ

 -قمٜمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ إقم٤ٌم  ومال يٜمٌٖمل أن  رُمقا ُمٜمف، وًمتدرؾمقا إُمر سمٕمٜم٤مي٦ٍم، وإٟمام هذا جمرد شمٜمٌٞمفٍ 

: ومٝمق ُمْم٤مقمٗم٦م اجلٝمقد اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م، وذًمؽ سم٢مٟمِم٤م  إدارات أُم٤م اًمقضمٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ئح اًمِمٕم٥م يم٤موم٦ًم عمت٤مسمٕم٦ِم أطمقالؿ، واًمتٕمرف قمغم فمروومٝمؿ، وإىم٤مُم٦م ضمٝم٤مت شمتقمم  ُمٜم٤مؾم٦ٌٍم شُمٕمٜمك سمِمٛمقل ذا

دورات اًمنمقمٞم٦م، شمقومػم اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ، وهذا يًتدقمل ُمٜمٙمؿ إىم٤مُم٦م سمٕمض اًمدورات اعداري٦م سمج٤مٟم٥م اًم

ًة وسمداي٦ًم ًمٌٜم٤م  ُم١مؾم٤ًمت يتقٓه٤م أهؾ اًمٙمٗم٤م ة واخلؼمة واًمدي٤مٟم٦م هـ ي٘مقم قمغم هذا إُمر سمقضمٝمف  ًمتٙمقن ٟمقا

إطمًـ طم٥ًم اعُمٙم٤مِن، وٓ هيقًمٜمّٙمؿ إُمر وٓ شمًتٕمٔمٛمقه وم٢مٟمف ذم هم٤مي٦م اًمٞمن ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل 

 اًمتل وإث٘م٤مل إقم٤ٌم  ُمـ يمثػًما  قمٜمٙمؿ ؾمٞمخٗمػ أنف ,شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن,واًمنموع ومٞمف قمٛمٚمًٞم٤م وؾمتٙمتِمٗمقن 

د أن محٚمٝم٤م يتقمم  -حمدودة ضمٝم٤مت أو ُمٕمدودون أومرا

ل ًمٞماًل ذم اعمديٜم٦م سمٜمٗمًف ًمٞمتٕمرف قمغم إطمقال ويًت٘مّمٞمٝم٤م،  ومٚمئـ يم٤من قمٛمُر سمـ اخلٓم٤مب  يتجق 

ـٍ اًمٞمقم ٓشم٤ًمع اًمرىمٕم٦م ويمثرة اخلٚمؼ وؿمدة اعمخ٤مـم ر وشمٜمقع وي٘مض طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس وم٢من هذا همػم هٙم

احل٤مضمٞم٤مت اًمتل ٓ يت٠متك أن يتقٓه٤م ؿمخٌص واطمٌد وٓ أؿمخ٤مٌص، وهل ُمـ ضوري٤مت احلٞم٤مة وُمـ 

ومٚمزم ؾمٚمقك ـمرٍ. إداري٦ٍم  ّمؾ ا٤م هذا  ؛ًمقازُمٝم٤م وٓ يًتٖمٜمل اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م سمحٞم٨م يٛمٙمـ  إهمٗم٤مل٤م

 ُمـ اًمقىم٧م وإمم ضمٝمٍد يمٌػٍم وُمتقاصٍؾ أنتؿ 
ٍ
ًمف أهٌؾ إن ؿم٤م  اهلل اعم٘مّمقد، وٓ ؿمؽ  أن هذا  ت٤مج إمم ر 

ة ًمقوِع أؾم٤مٍس يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف يمؾُّ ص٤مطم٥ِم ُمٝمٛم٦ٍم  زة وضم٤مد  شمٕم٤ممم، ويٌدأ يمام ذيمرُت سم٢مىم٤مُم٦م دورات شمٕمريٗمٞم٦م ُمريم 

ٌ ل :ومٛمثاًل  ؛وشمٙمٚمٞمٍػ  د اٟمت٘م٤م  سمٕمد ,اًميوري٤مت ُمـ وهق, ذم اجل٤مٟم٥ِم اًمٓم  إىم٤مُم٦م يتؿ اعمٜم٤مؾمٌلم إومرا

 أقمغم ُمًتقى ُمـ دورات لؿ وشمٕم٤مدُ  ومِمٞمًئ٤م، ؿمٞمًئ٤م اؿ رشم٘مكي صمؿُ  إوًمٞم٦م اعؾمٕم٤موم٤مت ُمـ شمٌدأ ـمٌٞم٦مٍ  دورات
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ل اًمٓمٌٞم٦م سمج٤مٟم٥م سمٕمض إـم٤ٌم  ًمٞمٙمتًٌقا ظمؼمًة قمٛمٚمٞم٦م سمج٤مٟم٥م إقمام ذم ُمِم٤مريمتٝمؿ ُمع هذا ومؽمةٍ  سمٕمد

 حل٤مضم٦م اجلٜمًلم إًمٞمف، 
ِ
ٚمقا قمٚمٞمٝم٤م، وًمٞمِمٛمؾ هذا إُمر طمتك سمٕمض اًمٜم٤ًم  اعمٕمٚمقُم٤مت إوًمٞم٦م اًمتل نّم 

 وىمس قمغم ذًمؽ-

٤مٟم٥م أرى أن ٓ شمٙمِمٗمقا أوراىمف يمٚم ٝم٤م أُم٤مم وؾم٤مئؾ اعقمالم، سمؾ يٙمٗمل ُمٜمف سمْمع وُمْم٤مٍت ه٤م وهذا اجل

ر  أذت إًمٞمف ؾم٤مسمً٘م٤م، وإٟمام يٜمٌٖمل أن شمًػم وشمػمشمف سمٕمٞمًدا قمـ اعؿمٝم٤مر واًمتٕمريػ رقم٤مي٦ًم عٟمج٤مطمف وآؾمتٛمرا

ومٝمؿ، ٕنف يٕمؼم ومٞمف وُمٜمع ُم٤م ىمد يٕمقىمف ُمـ اًمٙمٞمد واعمٙمر واًمتخٚمٞمط اًمذي ىمد يًٚمٙمف أقمداؤيمؿ سمِمتك صٜمق

وذم احل٘مٞم٘م٦م وم٢من هذا  ،,ٝم٤مقمٜم يٕمَٚمـ مل وًمق,ذم طم٘مٞم٘متف قمغم مت٤مم اًمتٛمٙملِم، وآٟمت٘م٤مل إمم ُمرطمٚم٦م اًمدوًم٦ِم 

ل اًمذي ؾمٞم٘م٤مم قمٚمٞمف اًمٌٜم٤م  وجَيٕمؾ اًمٙمٞم٤من ُمتامؾمًٙم٤م  ل ٕنف إؾم٤مس إو  اجل٤مٟم٥م هق اًمذي قمٚمٞمف اعمٕمق 

ئٞم٦م وآردم٤مًمٞم٦م-  ُمتٜم٤مؾمً٘م٤م سمٕمٞمًدا قمـ اًمٕمِمقا

قد ُمـ هذا يمٚم ف أنٙمؿ اًمٞمقم نٛمٚمقن طم٤مضم٤مِت ؿمٕم٥ٍم يم٤مُمٍؾ قمغم يم٤مهٚمٙمؿ، وُمٓم٤مًمٌٝمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥ِم واعم٘مّم

ٍد سمؾ وٓ جلامقم٦ٍم أن شمٜمٗمرَد سمحٛمؾ هذا اًمٕم٥م  ومال سمَد إًذا ُمـ إجي٤مد طمؾ   ؛ُُمٚمح٦م، وٓ يٛمٙمـ ًمٗمرٍد وٓ ٕومرا

ؽ اعمٝم٤مم، وهذا يِمٛمؾ لذه اًم٘مْمٞم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل آضمتٝم٤مد ذم إٟمِم٤م  ضمٝم٤مٍت ذاِت يمٗم٤م ٍة شمْمٓمٚمع سمتٚم

ًمٞم٘مقم  شمِمجٞمع ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ؾم٤مسم٘م٦م ودمرسم٦م وظمؼمة ذم ختّمٍص ُمـ اًمتخّمّم٤مت وومًح اعمج٤مل ًمف ودومٕمف

در ضمديدةٍ   وشمٜمْم٩م ًمؽمشم٘مل ,اخلؼمة ٟم٘مص ُمع وًمق, سمام يًتٓمٞمع ويِمٛمؾ أجًْم٤م ُم٤م يٚمزُمٙمؿ ُمـ شمٙمقيـ يمقا

 سمٛم١ماظمذٍ  ومٚمٞمس طم٘مٞم٘مًٞم٤م جًزا قم اعمر  قمٜمف قمجزَ  وُم٤م واًمتث٘مٞمػ، واًمتّمحٞمح واًمتقضمٞمف اعمامرؾم٦م ـمقل ُمع

٤م اهلل يٙمٚمػ وٓ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤م  إن قمٚمٞمف ًً َي٦ًم ومَ »: ٞمخ اعؾمالم ؿم ىم٤مل ويمام وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم َٓ ـْ َوزِمَ ِو َٛم

ٚمِِٛملَم َوَأىَم٤مَم وِمٞمَٝم٤م َُم٤م ُيَٛمٙم   ًْ ُ ـْ ِديٜمِِف َوَُمَّم٤مًمِِح اعْم ٜمُُف ُِم  َوإىَِم٤مَُم٦َم َُم٤م ُيَٛمٙم 
ِ
٤ٌَمِت َيْ٘مِّمُد ِا٤َم ـَم٤مقَم٦َم اَّلل  ضِم ـْ اًْمَقا ٜمُُف ُِم

ِر ظَمػْمٌ  َبَْرا ْٕ َُم٤مِت: مَلْ ُي١َماظَمْذ سماَِم َيْٕمِجُز قَمٜمُْف؛ وَم٢ِمن  شَمْقًمَِٞم٦َم ا ـْ اعْمَُحر  ٜمُُف ُِم ـْ شَمْقًمَِٞم٦ِم َواضْمتِٜم٤َمِب َُم٤م ُيَٛمٙم  ٦ِم ُِم  ًمأِْلُُم 

ْٚمَٓم٤مِن وَ  ًُّ ـِ سم٤ِمًم ي ـْ إىَم٤مَُم٦ِم اًمد  ـْ يَم٤مَن قَم٤مضِمًزا قَم ٤مِر- َوَُم ـْ اًمٜم ِّمٞمَح٦ِم سمَِ٘مْٚمٌِِف اًْمُٗمج  َٝم٤مِد وَمَٗمَٕمَؾ َُم٤م َيْ٘مِدُر قَمَٚمْٞمِف ُِم اجْلِ

: مَلْ ُيَٙمٚم ْػ َُم٤م َيْٕمِجُز قَمٜمْ  ـْ اخْلػَْمِ ٌ ٦ِم اخْلػَْمِ َووَمَٕمَؾ َُم٤م َيْ٘مِدُر قَمَٚمْٞمِف ُِم ٦ِم َوحَمَ  ًمأِْلُُم 
ِ
قَم٤م  . 26]جمٛمقع اًمٗمت٤موى:  شفُ َواًمدُّ

م سمّمٗمح٤مت وم٢مٟمف ُمٝمٌؿ وُمٗمٞمٌد، وذم هذا اًمّمدد أنّمح سم٘مرا ة وًمػُماضمع ُم٤م يمتٌف ىمٌؾ هذا اًمٙمال[، 124

ئد اًمتل نت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م وشمٗمتح  ؛سمٕمٜم٤مي٦مٍ  شاًمؽماشمٞم٥م اعدراي٦م ًمٕمٌد احلل اًمٙمت٤م »يمت٤مب  وم٢من ومٞمف يمثػًما ُمـ اًمٗمقا

ذ اًم٘مّمص واحلٙم٤مي٤مِت-  ًمٙمؿ ُمدارك قمدٍة، هذا ُمع قمدم آًمتٗم٤مت إمم سمٕمض ُم٤م يذيمره ُمـ ؿمقا

يٖمٞم٥م قمـ ذهٜمٙمؿ أهي٤م إطم٦ٌم أنٙمؿ اًمٞمقم اخلط إول سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم يٜمٌٖمل أن ٓ وقمٛمقًُم٤م 

وم٤مًمٙمٗم٤مر ُمٝمام شمٔم٤مهروا سمتٝمقيـ ىمْمٞمتٙمؿ وأبدوا قمدم آيمؽماث ا٤م، وحم٤موًم٦م  ؛وًمٚمٙمٗم٤مر قمغم طمد  ؾمقا 

وأن اعمح٤مومؾ اًمدوًمٞم٦م ٓ شمٕمٜمك ا٤م يمثػما وأن ًمدهي٤م ُمـ الٛمقم  ،اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م ُم٠ًمخ٦م ؾمٝمٚم٦م ُمٞمنة
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ِمٙمالت واًم٘مْم٤مي٤م اًم٤ًمظمٜم٦م ُم٤م هق ُم٘مدم، وم٢من ذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن خيدقمٙمؿ، وٓ أن جيٕمٚمٙمؿ شمتٝم٤موٟمقن واعم

ذم أظمذ يم٤مُمؾ احلذر ه٤م يٛمٙمرون، ومٝمؿ يٕمدون ٟمج٤مطمٙمؿ ىم٤مصٛم٦م اًمٔمٝمر سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ، ومتٙمٜمٙمؿ هق سمداي٦م 

هل ُمـ  أومقل ؿمٛمقؾمٝمؿ ٓ ؾمٞمام ُمع ُمقىمع سمٚمديمؿ ال٤مم، وذاؾم٦م ؿمٕمٌٙمؿ ذم اًم٘مت٤مل، وىمرسمٙمؿ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م

ومٕمٚمٞمٙمؿ أن شمِمٕمروا  ؛احلٞمقّي  شسم٤مب اعمٜمدِب »، وإـمالًمتٙمؿ قمغم شضمزيرة اًمٕمرب» :أهؿ اعمٜم٤مـمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ

عمٝمٛم٦م ومٙمقٟمقا طمٞم٨م  ٥م اهلل سم٠من احلٛمؾ صم٘مٞمؾ، وأن إُمر أيمؼم ه٤م شمتّمقرون، وىمد اظمت٤مريمؿ اهلل لذه ا

ٙم٧م ىمٞمقدهؿ وشمٙمّنت وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٝمؿ يٕمدوٟمٙمؿ اًمٜمٛمقذج اًمذي إن ٟمجح وم -شمٕم٤ممم

أصٗم٤مدهؿ ونٓمٛم٧م أهماللؿ، وأقمت٘مقا ُمـ رسم٘م٦م آؾمتٕم٤ٌمد اًمدوزم اعميوب قمٚمٞمٝمؿ، وظمرضمقا ُمـ 

ؾمٞمام اعمج٤مهدون اًمذيـ و٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ إرض  همٞمٌقسمتٝمؿ وأوه٤مُمٝمؿ، وقم٤مدوا إمم ؾم٤مسمؼ جمدهؿ وقمزهؿ ٓ

اف: إقمر] ژ﮶﮷ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ژاوم ,أهي٤م إطم٦ٌم,سمام رطم٧ٌم، وأنتؿ يمام شمرون 

، ومٚمٞمس ًمٓم٤مئٗم٦م أن متـ قمغم اهلل شمٕم٤ممم سم٤ًمسم٘م٦م وٓ سمت٤مريخ وٓ سمٙمثرة شمْمحٞم٦م وٓ همػم ذًمؽ، وإٟمام خيت٤مر [٧26

، وُمـ شمقاوع هلل رومٕمف اهلل، ومٚمؿ يٙمـ أطمد ئمـ أن شمٙمقٟمقا اهلل ًمٚمتٛمٙملم ًمديٜمف ُمـ ؿم٤م  وطمٞم٨م ؿم٤م  

يٛمٙمـ ًمف متٙمٞمٜم٤م طم٘مٞم٘مًٞم٤م، ظمالل هذه اًمًٜمقات اعمٕمدودات ٓ ؾمٞمام ُمٜمذ ؾم٘مقط أومٖم٤مٟمًت٤من ُمـ أول ُمـ 

 وخيت٤مريمؿ اهلل قمغم همػميمؿ، وذًمؽ ومْمُؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مُ  واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ-

ٝم٤م ىمد ؾم٤مرت قمغم ظمٓمقات وظمٓمط ئة إًمٖم٤م  اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م وإىمّم٤م: قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدرك أن ُم٠مؾم٤مصم٤مًمًث٤م

ذم ذًمؽ قمٚمام  والًم٦م ريـ ُمًخ ؛صؼم ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٙمٗمر أجام صؼم طمتك سمٚمٖمقا سمٖمٞمتٝمؿ وٟم٤مًمقا ُمٓمٚمٌٝمؿ

ن سمٛمجٛمققمف ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م شم٘مقم قمغم أؾم٤مس ه٤م يٙمق   وُمٗمتقٟملم سمحْم٤مرة اًمٖمرب وًمٗمٞمًٗم٤م  ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م

 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژطمرُم٤من إُم٦م ُمـ هذه اًمٜمٕمٛم٦م وإىم٤مُم٦م ظمزقمٌالت اًمٖمرب ُمٙم٤مهن٤م، 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ ،[إسمراهٞمؿ] ژگگ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 -[إقمراف] ژڱڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گگ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ

وهؿ ُمع ذًمؽ ٓ يزاًمقن يؽمسمّمقن سمٙمؿ ُمـ داظمؾ اًمٌالد وظم٤مرضمٝم٤م يٛمد سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، و ِمدون 

ًمٙمؿ يمؾ ُم٤م أُمٙمـ ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت وـم٤مىم٤مت وقم٘مقل ويمٞمد وُمٙمر وظم٨ٌم، ويتحٞمٜمقن اًمٗمرص حلٔم٦ًم سمٚمحٔم٦ٍم، 

 ۋژشمٕم٤ممم: يٓمقون ُم٤م يٜمٗمٕمٙمؿ ويٜمنمون ُم٤م يًقؤيمؿ،  زٟمقن ًمٗمرطمٙمؿ، ويٗمرطمقن عمّم٤مسمٙمؿ، يمام ىم٤مل 

 ۆئ ۆئ ۇئ  وئۇئ      وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

وهذا ي٘مت٣م ُمٜمٙمؿ أن شمٙمقٟمقا قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمققمل واًمٞم٘مٔم٦م  ،[مل قمٛمران] ژۈئېئ ۈئ

ٕن  ؛ة همػم اجل٤مٟم٥م اًمٕمًٙمري وهق أمهٝم٤م هٜم٤مواًمتٜمٌف ًمٚمثٖمرات اًمتل يٛمٙمـ أن يٕمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمٙمٗمرة اًمٙمر  

أنف يٕمٜمل أن إىم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٕم٤مم اًمقاؾمع اًمت٤مم ٓ يٛمٙمـ أن  اًمْمٕمٞمػ ٓ يٛمٙمـ أن يٗمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م، يمام
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يٙمقن سملم قمِمٞم٦م ووح٤مه٤م وًمٙمـ اعمٝمؿ هق اًمنموع واًمٕمزم وآؾمتٛمرار وشمت٤مسمع اخلٓمقات وقمدم اًمتٚمٙم١م 

ٟملم اًمقوٕمٞم٦م هشمؿ إمم همػمه٤م طمتك شم٠متقا قمغم مظمره٤م  ،وٓ اًمؽمدد، ويمٚمام ٟم٘مْمتؿ قمروة ُمـ قمرى سم٘م٤مي٤م اًم٘مقا

 شمٕم٤ممم- سم٢مذن اهلل

ظم٤مص٦ًم داظمَؾ اًمّمقُم٤مل، إُم٤م  ،ومٛمام ٟم١ميمد قمٚمٞمف هٜم٤م هق حم٤موًم٦م شم٘مٚمٞمِؾ أقمدائٙمؿ طم٥ًم اعُمٙم٤منِ 

وم٤محلرُب  ؛سم٤مؾمتامًمتٝمؿ وشم٠مخػ ُمـ أُمٙمـ شم٠مخٗمف ُمٜمٝمؿ، وإُم٤م سمزرع اخلالف واًمٜمزاع سمٞمٜمٝمؿ وإؿمٖم٤ملؿ سم٠منٗمًٝمؿ

وًة، وطم٥ًَم قمٚمٛمل وم٠من أيمثر َُمـ ي٘مٗم قن ذم صػ  ؿمٞمخ ظمدقم٦م، وأنتؿ ذم أذس اعمٕم٤مرك وأيمثره٤م ضا

ذيػ ُمـ اجلٜمقد واعم٘م٤مشمٚملم إُم٤م أن يٙمقن داومٕمٝمؿ اح٤مَل وهق اًمٖم٤مًم٥م، وإُم٤م أن يٙمقن اًمتٕمّم٥م اًم٘مٌكم، 

وٓ أفمـ أن واطمًدا ُمٜمٝمؿ ًمف داومٌع قم٘م٤مئدي أو ًمف ُمٌدأ أو ومٙمر ي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمف، وىمد يٙمقن هٜم٤مك دواومع أظمرى 

حقران اًمٚمذان قمٚمٞمٝمام اعمدار، وم٠مرى أن أنتؿ أقمٚمؿ ا٤م، وًمٙمـ قمغم إرضمح وم٢من هذيـ إُمريـ مه٤م اعم

خُيّّمص ٓؾمتامًم٦ِم َُمـ أُمٙمـ ُمـ ه١مٓ  وهمػمهؿ سمؾ طمتك  شمرصدوا ُمٌٚمًٖم٤م ضمٞمًدا ُمـ اح٤مِل ذم ظمزيٜمتٙمؿ

ئؿ ُم٤ٌمذة ىمذرة ود اعمًٚمٛملَم، وشمٕمٚمٜمقا قمؼم وؾم٤مئؾ إقمالُمٙمؿ أو  سمٕمض اًمؼمح٤مٟمٞملم اًمذيـ مل شمٙمـ لؿ ضمرا

٘م٦م اًمتل شمروهن٤م ُمٜم٤مؾم٦ًٌم: أن يمؾ  ُمـ ووع اًمًالح وختغم  قمـ قمـ ـمريؼ اًمقؾمٓم٤م  اعمقصمقىملم، أو سم٤مًمٓمري

ُم٤ًمٟمدة احلٙمقُم٦ِم وم٢مٟمف ؾمٞمتؿ اًمٕمٗمق قمٜمف وقمدم ُم٤ًمئٚمتف وٓ ُم١ماظمذشمف سم٤مح٤ميض سمؾ يٙم٤موم٠م سمٛمٌٚمٍغ نددوٟمف 

قا اًم٘م٤مدة واًمْم٤ٌمط اًمذيـ  ي٘مٌْمف ُم٤ٌمذًة سمحٞم٨م يٙمقن ُمٖمرًي٤م وزائًدا قمام  يًتٚمٛمقٟمف، ويٛمٙمـ أن ختّمُّ

هؿ قمغم ضمٜمقدهؿ، وهذا ُمتقىمٌػ قمغم يتخٚمقن قمـ احل ٙمقُم٦ِم سمٛمٌٚمغ أيمؼم عؿمٕم٤مرهؿ سمتٛمٞمزهؿ وقمٚمق 

ىمدراشمٙمؿ، وًمٙمٜم ل أرى أنف ضم٤مٟم٥ٌم ؾمٞمذًمؾ ًمٙمؿ يمثػًما ُمـ اعمّم٤مقم٥م واًمٕم٘م٤ٌمت، ظم٤مص٦ًم إذا طمددشمؿ ًمذًمؽ 

 زُمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم يمِمٝمريـ أو صمالصم٦م سمح٥ًم اعمٜم٤مؾم٦ٌم، سمحٞم٨م يٌ٘مك اجلٜمدي ُمؽمدًدا ٟمٗمًًٞم٤م سملم اخلقف ُمـ اٟمتٝم٤م 

 وسملم اعهمرا  اًمذي يٜمتٔمره ويؼمُ. أُم٤مُمف- ،اعمدةِ 

سمٕمد اعقمالن أو طمتك ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ومٞمخرضمقن ذم اعقمالِم وهؿ  وإذا شمؿ  وؾمٚم ؿ سمٕمض اجلٜمقد أنٗمًٝمؿ

ومقن سمف طم٤مَلؿ ويدقمقَن أصح٤ماؿ إمم اهمتٜم٤مم اًمٗمرص٦ِم وقمدم  ـِ طم٤مٍل ُمع إضمرا  ًم٘م٤م  ُمٕمٝمؿ يٕمر  ذم أطمً

 -اًمتامدي ومٞمام ٓ وم٤مئدَة ومٞمف

ويمذًمؽ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٗمريؼ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وزرع قمدم اًمث٘م٦م وشمِمٙمٞمؽ سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمٍض ومٝمق عمـ ووم ؼ ومٞمف 

٦ًم ُمٕمٙمؿ، وأنف ىمد  وأت٘مٜمف ُمـ أنجع إؾمٚمح٦م وأنٙم٤مه٤م، سمحٞم٨م يِمٕمر يمؾُّ ـمرٍف ُمٜمٝمؿ أن ًمٖمػمه قمالىم٦ًم هي 

ـ ًمٜمٗمًف ظمط  اًمرضمٕم٦ِم ًها  وُم٤م سم٘م٤مؤه ذم صٗمقومٝمؿ إٓ  ،يٜم٘مٚم٥م قمغم ص٤مطمٌف ذم أج٦ِم حلٔم٦ٍم، وأن سمٕمْمٝمؿ ىمد أُم 

وم٢من ُمثؾ هذه اًمِمٙمقك وإوه٤مم واًمزقمزقم٦م إذا  ؛ُم٠ًمخ٦م وىم٧ٍم وفمرٍف صمؿ ئمٝمر ُم٤م يٙمٜم ف ويٌدو قمغم طم٘مٞم٘متف

قن سمف أو ي٘مقدوٟمف ُمـ أؿمد إُمقر ومتًٙم٤م، وأيمثره٤م وىمًٕم٤م، يمام ي٘م٤مل رب » :وىمٕم٧م ذم ىمٚمقب اجلٞمش وُمـ  ٗمُّ
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شُمٙمٞمدة أبٚمغ ُمـ ٟمجدة
(1)

ـ احِلٞمؾ احلرسمٞم٦م واعمٙم٤مئد اًمٕمًٙمري٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن يًتٌٍم ، وىمد ذيمر اًمٕمٚمام  ُم

سمف اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريقن ذم ُمٕم٤مريمٝمؿ وجيٕمٚمقٟمف ٟمؼماؾًم٤م هيتدون سمف، وىمد قمٚمٛمتؿ يمٞمػ يم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم اعمتحزسملم 

، ُمع اًمتٜمٌٞمف قمغم أن ٓ شمٕمقد شمٚمؽ اعمٙم٤مئد قمغم ٟمٗمس (2) وُم٤م ىم٤مم سمف ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد قمغم رؾمقل اهلل 

ير وآوٓمراب ًم٘مّمقر ومٝمٛمٝمؿ وىمٚم٦م إدرايمٝمؿ ومٞم٘مع قمٙمس ُم٤م ٟمريده، ومٞمحّمؾ صػ اعمج٤مهديـ سم٤مًم

ـ  اًمًق  ُمـ اًمتقاـم١م ُمع  اًمِمؽُّ وقمدم اًمث٘م٦ِم سملم اعمج٤مهديـ أنٗمًٝمؿ ًمٗم٘مداهن٤م ذم ىم٤مدهتؿ، وفمٜمٝمؿ اؿ فم

 إقمدا ، ومٝمذه ُمِمٙمٚم٦م جي٥م قمالضمٝم٤م سم٤مًمتققمٞم٦م واًمتٕمريػ-

 أجديٙمؿ وخيزي قمدويمؿ ويري ومراقمٜم٦م أن يٜمٍميمؿ ويٛمٙمـ ًمٙمؿ ويٗمتح قمغم هذا وٟم٠ًمل اعمقمم 

 -اًمزُم٤من وضمٜمقدهؿ ُمٜمٙمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا  ذرون

 وؾمالُمٜم٤م عمـ ىِمٌٚمٙمؿ- ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

ٟمٙمؿ ذم شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد. اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م  إظمقا

 قمٓمٞم٦م اهلل، وأبق  ٞمك اًمٚمٞمٌلقمٜمٝمؿ: 

 

 ـه٧612رسمٞمع أظمر

 

                                      
ج اعمٚمقك ًمٚمٓمرـمقر )ص  (٧)  -(٧6٧اٟمٔمر: ها

، وذه٥م إمم اًمًٝمقد   ىم٤مم ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد (2) سمتٗمريؼ صٗمقف اًمٙم٤مومريـ ذم همزوة اخلٜمد.؛ طمٞم٨م ذه٥م إمم ىمريش وم٠مومهٝمؿ سم٤مًمٞمٝمقد ذا

، سمٕمد أن ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل   -(5١6. 2( اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٓمؼمي )اؾمتٓمٕم٧م؛ وم٢من احلرب ظمدقم٦م  ُم٤م ظمذل قمٜم٤م: )وم٠مومهٝمؿ سم٘مريش ذا



 

 

 

 ًثبئك أثٌد أثبزانسفؼخ األًىل يٍ 
 

 

 األولىاةل رـسال 
 -SOCOM-2012-0000007: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -ششـم٤مًم٤ٌمن سم٤ميمًت٤من طمريم٦مأُمػم »طمٙمٞمؿ اهلل حمًقد : اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه-

 -,ووم٘مف اهلل,إمم إخ اعمحؽمم: طمٙمٞمؿ اهلل حمًقد )أُمػم نريؽ ـم٤مًم٤ٌمن سم٤ميمًت٤من( 

 -ًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفاًم

 ٟمقد أن ٟمقوح جلٜم٤مسمٙمؿ سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م:

نرياااؽ »أنٜمااا٤م ذم أوٟمااا٦م إظماااػمة اضمتٛماااع ًماااديٜم٤م قمااادة ُمالطمٔمااا٤مت ُمٝمٛمااا٦م شمتٕمٚماااؼ سمٗمٙمااار وُماااٜمٝم٩م وؾماااٚمقك 

هااا٤م ؾماااٚمٌٞم٤مت وأظمٓمااا٤م  ذقمٞمااا٦م واواااح٦م وُمزًمااا٦م ظمٓماااػمة، و ٟمخِماااك  شـم٤مًمٌااا٤من سم٤ميمًااات٤من  أن ,اهلل ىمااادر ٓ–ٟمرا

٤ًٌم شمٙماقن ْما٤مد ُم٘م٤مصاد اجلٝما٤مد ي وذًماؽ سم٤ميمًات٤من، ذم اجلٝم٤مديا٦م احلريما٦م ُمًاػمة ذم قمٔماٞمؿ وومًا٤مد ٟٓمحاراف ؾماٌ

ٟمٜما٤م اعمج٤مهادون ووٞماع اعمًاٚمٛملم ُماـ اعمٝما٤مضمريـ وإنّما٤مر ذم ؾماٌٞمٚمف  ويٜم٤مذم ُم٤م سماذًمٜم٤م وُما٤م سماذًمتؿ وسماذل إظمقا

 ُمـ دُم٤مئٝمؿ وأرواطمٝمؿ وُُمٝمِجٝمؿ وأُمقالؿ! وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعؿم٤مرة اعو٤مًمٞم٦م:

إُمااػم إوطمااد اًمااذي جياا٥م قمااغم اجلٛمٞمااع ُم٤ٌميٕمتااف، وُيٕماادُّ اخلاا٤مرج قمٚمٞمااف  شاهلل حمًااقدطمٙمااٞمؿ »اقمتٌاا٤مر  ,٧

وهمااػم اعمٜمْمااؿ إًمٞمااف ذم اًمتحريااؽ سم٤مهمًٞماا٤م، وقماادم اًمتٗمريااؼ سماالم إُماا٤مرة اجلٝماا٤مد وُمٜمّماا٥م اعُماا٤مم إقمٔمااؿ، وقماادم 

قماا٤مة أطمااقال اعمًااٚمٛملم اًمٞمااقم، وهااذا ٓ ؿمااؽ أنااف ظمٓماا٠م ذم اًمتّمااقر اًمّمااحٞمح ًمٚمٛمًاا٠مخ٦م ذقًماا٤م، وومٞمااف أجًْماا ٤م ُمرا

 ظمٓمر إؿمٕم٤مل آىمتت٤مل سملم و٤مقم٤مت اعمج٤مهديـ-

م  ؛ع ذم ُمًاا٠مخ٦م اًم٘متااؾاًمتقؾماا ,2 سم٤مًمتقؾمااع ذم ُمًاا٠مخ٦م اًمتااؽمس وقماادم واآٌمٝم٤م سم٤مًمنمااع قمٛمٚمًٞماا٤م، وىمتااؾ قمااقا
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اًمٜماا٤مس اعمًااٚمٛملم ذم اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت اًمٗمدائٞماا٦م ذم إؾمااقا. واعمًاا٤مضمد واًمِمااقارع وُمٚمت٘مٞماا٤مت اًمٜماا٤مس ودمٛمٕماا٤مهتؿ، 

اًمتقؾماااع ذم  ،ر سمااالم اعمٜمتًاااٌلم إمم اًمتحرياااؽا٤مر سم٤مـمٚمااا٦م سمااادأت شمٜمتِماااوقمااادم اعمٌااا٤مٓة ااااؿ، وسمٚمٖمٜمااا٤م ذم ذًماااؽ أومٙمااا

 -شاًمتحريؽ»شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم، وًمف صقر سمٚمٖمتٜم٤م قمـ أن٤مس ُمتٕمدديـ ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم 

وأرؾماؾ ًمٜما٤م  شطمٙماٞمؿ اهلل حمًاقد»اًمتال ووإمٝم٤م إخ  شنرياؽ ـم٤مًمٌا٤من سم٤ميمًات٤من»إن ُمًقدة ٓئح٦م  ,1

وماؼ قمٚمٞمٝما٤م، وٓ سماد ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م، هل همػم ص٤محل٦م وٓ ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ووم ٞمٝما٤م أظمٓما٤م  ذقمٞما٦م وؾمٞم٤مؾماٞم٦م، وٟمحاـ ٓ ٟمقا

 ُمـ شمٖمٞمػمه٤م ضمقهري ٤م وىمد أرؾمٚمٜم٤م ًمٙمؿ شمٕمٚمٞم٘م٤مت خمتٍمة قمغم يمثػم ُمـ وم٘مراهت٤م اعمٝمٛم٦م-

رة ًمْماااٌط ُمًااا٠مخ٦م اخلٓماااػ وأظماااذ إُماااقال ُماااـ إؿماااخ٤مص ُمااا٤م اإٟمٜمااا٤م ٟمٕمااارض قمٚماااٞمٙمؿ ٓئحااا٦م خمتّمااا ,6

ٞمااااع اعظمااااقة اعمج٤مهااااديـ ذم ٞمٝماااا٤م ٟمحااااـ وأنااااتؿ ووُيًااااٛمح سمااااف وُماااا٤م ٓ ُيًااااٛمح سمااااف، وٟماااادقمقيمؿ إمم أن ٟمتٗمااااؼ قمٚم

 -,ًمٙمؿ ُمع هذه اًمرؾم٤مًم٦موهل ُمروم٘م٦م ,سم٤ميمًت٤من 

شمٜمٔمٞمؿ إؾماالُمل ضمٝما٤مدي قما٤معمل ٓ يت٘مٞماد سماقـمـ  ششمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد»ٟمقوح ًمٙمؿ أجًْم٤م أنٜم٤م ٟمحـ  ,5

إُماا٤مرة » أُمااػم اعماا١مُمٜملم ذم شاعمااال حمٛمااد قمٛماار جم٤مهااد»وٓ ضمااٜمس، وأنٜماا٤م ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من ُمٌاا٤ميٕمقن ُٕمااػم اعماا١مُمٜملم 

، وُم٠مذون ًمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أُمػم اعما١مُمٜملم سم٤مًمٕمٛماؾ اجلٝما٤مدي اًمٕما٤مم، وإٟمٜما٤م ٟمًاٛمع ُماـ سمٕماض شأومٖم٤مٟمًت٤من اعؾمالُمٞم٦م

اًمٜم٤مس شمًٛمٞمتٜم٤م سم٤مًمْمٞمقف قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مّمد إمم ُمٕما٤مٍن ؾمٞم٤مؾماٞم٦م، وإٟمٜما٤م ٟمحا٥م أن ٟمٌالم ًمٙماؿ أن هاذا اًمقصاػ 

، وٟمحااااـ ، واًمااااديـ ديٜمااااف ٓ يتٕمٚمااااؼ سمااااف طمٙمااااؿ ذقماااال، وأن اعماااا١مُمٜملم إظمااااقة وأن إُماااار هلل وإرض هلل

قمٌٞمده ٟمًٕمك ذم اًمٕمٛمؾ سمرو٤مه، وًمذًمؽ ٟمدقمقيمؿ ويمؾ اعمج٤مهديـ ًمؽمك اؾمتٕمامل هذا اًمقصاػ اعمِما٤مر إًمٞماف 

 أو اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف ذم ر -

، ششمٜمٔمااٞمؿ ىم٤مقماادة اجلٝماا٤مد»هااق ضمٜماادي ُمااـ ضمٜمااقد  ,ووم٘مااف اهلل, شسماادر ُمٜمّمااقر»ٟمقوااح ًمٙمااؿ أن إخ  ,4

ي٤مٟماا٤م، وًمااٞمس ُمااـ احلّماا٤موم٦م أن ا ٤مسمع ًمٜماا٤م، وهااق أُمااػم هياا٦م ُمااـ هوشماا ُمٌاا٤ميع ًمٚمِمااٞمخ أؾماا٤مُم٦م سمااـ ٓدن؛ ومٝمااق ُمٕمٜماا٤م

دٟما٤م,يتٙمٚمؿ أطمد ُمٕمف  ذم آٟمْماامم إمم شمٜمٔماٞمؿ مظمار؛ اًمتحرياؽ أو هماػمه، سماؾ إن يما٤من ٓ  ,أو ُمع همػمه ُمـ أومرا

ئااف واعمًاائقًملم قمٜمااف ُمااـ ىمٞماا٤مدات اًمتٜمٔمااٞمؿ، هااذا ُماا٤م ي٘متْمااٞمف اًمٗم٘مااف وأصااقل ومداب  سمااد ومٞمااتؿ اًمٙمااالم ُمااع أُمرا

 اًمٕمٛمؾ اجلامقمل-

ٟم١ميمااد قماااغم أن اعصاااالح اجلااا٤مد  احل٘مٞم٘ماال ُمٜمااا٤م وٞمًٕمااا٤م أُمااار واضماا٥م وأناااف ٓ وماااالح ًمٜمااا٤م وٓ ٟمجااا٤مح إن مل  ,١

ٟمح٤مؾم٥م أنٗمًٜم٤م وٟمٗمتش قمـ أظمٓم٤مئٜم٤م وٟمٕمؽمف ا٤م وٟمّمٚمحٝم٤م وٟمجتٝمد ذم ذًمؽ سم٤مًمتٜم٤مصاح واًمتاقايص سما٤محلؼ 

ؾ ُمٜما٤م سماام ٘مٞما٤مم يماواًمتقايص سم٤مًمّمؼم وسم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قماـ اعمٜمٙمار وسم٤مٕظماذ قماغم أجادي اًمٔما٤معملم، وسم

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ژ، [إقمااااراف] ژ  يئ ىئ   مئ حئ   جئ ی ژ ؛جياااا٥م قمٚمٞمااااف ُمااااـ ذًمااااؽ وهمااااػمه

 -[اًمٜمحؾ] ژ  خب حب
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اا٤م وظمٓمااقات قم ؛وقمٚمٞمااف ُمااـ  ئِ ٛمٚمٞماا٦م ومٕمٚمٞماا٦م واوااح٦م ًمإلصااالح واًمتااؼموماا٢من مل ٟمااَر ُمااٜمٙمؿ ؾماإمًٞم٤م ضماا٤مًدا ومقري 

ٞمااا٦م قمٚمٜمٞمااا٦م طم٤مؾماااٛم٦م ُماااـ ت ذقموم٢مٟمٜمااا٤م ؾماااٜمٙمقن ُمْمااآمريـ ٓختااا٤مذ ظمٓماااقا  ؛رقمٞم٦م اًمٗم٤مطمِمااا٦ماشمٚماااؽ إظمٓمااا٤م  اًمِمااا

 اهلل ومم اعم١مُمٜملم-ـمرومٜم٤م، و

ٟمًااا٠مل اهلل شمٕمااا٤ممم أن يقوم٘مٜمااا٤م وإيااا٤ميمؿ حااا٤م  ٌاااف ويروااا٤مه ُماااـ اًم٘ماااقل واًمٕمٛماااؾ، وأن يٕمٞماااذٟم٤م ُماااـ ُمْماااالت 

 -، مُملم[مل قمٛمران] ژ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ژاًمٗمتـ، 

 مخف وصحٌف أوٕملم-واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ و سم٤مرك قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد و

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 حمٛمقد احلًـ )قمٓمٞم٦م اهلل(، وأبق  ٞمك اًمٚمٞمٌل

 م2١٧١ديًٛمؼم  1ـه . ٧61٧ذي احلج٦م  2١
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 ةالثاني اةل الرـس
 -SOCOM-2012-00000011: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -شطم٤مومظ ؾمٚمٓم٤من»: قمدٟم٤من اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

 :شطم٤مومظ ؾمٚمٓم٤من»أظمل اًمٕمزيز قمدٟم٤من 

شأيب قمٛماااار»و شيمروُماااال»ـمٚمٌاااا٧م ُمااااٜمٙمؿ ذم رؾماااا٤مئؾ ؾماااا٤مسم٘م٦م اعمًاااا٤مرقم٦م سمٙمت٤مسماااا٦م رؾماااا٤مئؾ إمم 
(1)

؛ ؿوٟم٤مؾمااااٝم 

سمااد ظمٓمٌاا٦م  إظمٓماا٤م  اًمًٞم٤مؾمااٞم٦م، وم٘مااد ؾمااٛمٕمتؿ وٓرؾماا٤مئؾ شمقضمٞمٝمٞماا٦م طم٤مزُماا٦م، وماا٢مٟمٜمل أظماا٤مف قمااغم اعظمااقة ُمااـ 

٦م ىم٤مئاد إظمػمة، وذم ٟمٔمري أن ومٞمٝم٤م أظمٓم٤م  واوح٦م، ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤م  ُما٤م يما٤من يٜمٌٖمال أن شماذيمر ذم ظمٓمٌا شأيب قمٛمر»

سماا ٓ ؾمااٞماميمٝمااذا، وياادل ذيمرهاا٤م ذم ظمٓم٤مسمااف و واعمٌاا٤مدئ قمااغم أهنااؿ ُمتِمااددون، وشمٕمٓماال إ اا٤م   ٧مذم ؾمااٞم٤م. اًمثقا

 سم٠مهنؿ ُمتٕمٛم٘مقن ُمًتٕمجٚمقن! وومٞمٝم٤م شمٜمٗمػم وىمٚم٦م طمٙمٛم٦م-

وأناا٤م قمااـ ٟمٗمزاا يمتٌاا٧م لااؿ وقماا٤مشمٌتٝمؿ، وؿمااددت قمٚمااٞمٝمؿ سمٕمااض اًمتِمااديد، وأظماا٤مف أهنااؿ إن اؾمااتٛمروا ذم 

ن ويٜمٗمااارون اًمٜمااا٤مس ويٗم٘مااادوهنؿ، ويٙمًاااٌقن إقمااادا  شمٚماااق إقمااادا  ُمثاااؾ هاااذا إؾماااٚمقب واًمٓمري٘مااا٦م يٗمًااادو

ا شمِماااقهي٤ًم وشمٜمٗماااػًما ويماااذسًم٤م  ويٕمٓماااقن ًمألقمااادا  واخلّماااقم اًمٗمرصااا٦م ًمٚمٜمٞماااؾ ُماااٜمٝمؿ، واحلٛمٚمااا٦م قمٚماااٞمٝمؿ ذؾمااا٦م ضماااد 

ٟمٜما٤م يزيادون  واومؽماً ، وهذا يًتدقمل همٚمؼ ُم٤م أُمٙمٜمٜم٤م ُمـ أبقاب، وىمٓماع اًمٓمرياؼ قماغم إقمادا ، ومٙمٞماػ سم٢مظمقا

سًم٤م ُمـ اًمنم!اًمٓملم سمٚم٦م ويٗمتحقن   قمغم أنٗمًٝمؿ أبقا

قم٤مُمااا٦م قمٚمٜمٞمااا٦م وطماااده، أرياااد ُماااٜمٙمؿ اؾمتّمااادار رؾمااا٤مئؾ ظم٤مصااا٦م و شقمٓمٞمااا٦م»واعم٘مّماااقد: ٓ شمؽميماااقا حمٛماااقد 

ومٞمٝماااا٤م ٟمّماااا٤مئح وشمقضمٞمٝماااا٤مت  ؛إذا أُمٙمااااـ شزُمااااراي»، وطمتااااك ُمااااـ اًمّماااا٤مد. شيمٚمااااٞمؿ»وهياااا٦م ُمااااـ قمٌااااد اًمِماااا٤مذم 

واًمتٕم٤مُمااؾ ُمٕمٝمااؿ وُمااع  ُمٌا٤مذة وحمااددة واوااح٦م ًمٚمٙمروُماال وأيب قمٛماار وإظمااقاهنؿ ذم ُمًاا٤مئؾ ؾمٞم٤مؾماا٦م اًمٜماا٤مس،

( إٓ سمٛمِمااااااقرة، وأن يًاااااإمقا  اًمٗمّماااااا٤مئؾ إظماااااارى، وقماااااادم آؾمااااااتٕمج٤مل وأن ٓ  اااااادصمقا أُمااااااًرا )يمٌااااااػًما ُمٝمااااااام 

روقمٞم٦م أو ٟمحقهاا٤م؛ اضم٤مهااديـ ٓؾمااتٞمٕم٤مب اًمٜماا٤مس، وأن ٓ يّمااٗمقا أطمااًدا ُمااـ اعمج٤مهااديـ أظمااريـ سمٕماادم ُمِماا

ذًماااؽ هااا٤م يٜم٤مؾمااا٥م، واًمرضمااا٤م   ومااا٢من هاااذا ؾمااا٤مسمؼ ٕواٟماااف وًمٚمٜمااا٤مس أومٝمااا٤مم خمتٚمٗمااا٦م وشمااا٠مويالت وٟمٔمااارات، وٟمحاااق

ع ذم ذًمؽ-  اعها

                                      
 -٦م اًمٕمرا.، أبق قمٛمر: أبق قمٛمر اًمٌٖمدادي؛ أُمػم شمٜمٔمٞمؿ دوًم٦م اًمٕمرا.( يمروُمل: أبق محزة اعمٝم٤مضمر؛ إُمػم اًمٕمًٙمري ًمتٜمٔمٞمؿ دوًم٧)
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يٕمرومااؽ ودائاااًم يًاا٠مخٜمل قمٜمااؽ، وي٘مااقل: ظماا٤مزم ومااالن،  شاًمٙمروُماال»اوماا ؛ايمتا٥م أناا٧م ٟمٗمًااؽ أظماال اًمٙمااريؿو

أمحاااد قمٌاااد »يٙمتااا٥م ويٙمتااا٥م وٓ يٛماااؾ ُماااـ اعمراؾماااٚم٦م واًمْماااٖمط قماااغم اعظماااقة، وأجًْمااا٤م  شقمٌاااد احلٗماااٞمظ»وظماااكم 

ا، و ؽمُمقٟمف يمثػًما، و شاًمٕمٔمٞمؿ  يمؾ ُمـ ًمف شم٠مثػم-ومٝمق ُم١مصمر ومٞمٝمؿ ضمد 

ٟمٜمااا٤م  ا ٓ سماااد أن شمٙمتٌاااقا عظمقا ، ومااا٢مهنؿ يٜمتٔمااارون ُماااٜمٙمؿ شأنّمااا٤مر اًمًاااٜم٦م»وأجًْمااا٤م ُمًااا٠مخ٦م أظمااارى ُمٝمٛمااا٦م ضماااد 

، وطما٤مول أجًْما٤م شوأمحاد شقمٌاد احلٗماٞمظ»اُمراؾمالت وأضمقسم٦م قمغم ؿمٙمقاهؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ، ايمتٌقا لاؿ واؾماتٕمـ سما

اا٤م ٓ خيًاا، ايمتٌااقا لااؿ يمالًُماا٤م ًمٓمٞمًٗماا٤م قمشقمٌااد اًمِماا٤مذم»أن شمًتّماادر لااؿ رؾماا٤مًم٦م ُمااـ  رون ُمٜمااف ؿمااٞمًئ٤م، هااذا ذم ا٤مدي 

احلااااد إدٟمااااك، وًمااااق يمٚمااااامت سمًااااٞمٓم٦م ـمٞمٌاااا٦م شمٕماااادون ومٞمٝماااا٤م سماااا٤مخلػم وسماااا٤مًمتح٘مؼ ُمااااـ إُمااااقر، وسماااا٠منٙمؿ شمتاااا٤مسمٕمقن 

إمم اًمٙماقن  (إنّما٤مر)ؾماٚمقن اعظماقة، وأجًْما٤م شمٕمادوهنؿ هاؿ وشمٜمّمحقن وشمقضمٝمقن، وأنٙمؿ راؾماٚمتؿ وؾمؽما 

ن أن اًمقاضماا٥م ي٘متضاا ذًمااؽ رهمااؿ ُماا٤م هٜم٤مًمااؽ ُمااـ ذم اًمنماايط، وشماارو شقمٌااد احلٗمااٞمظ»ُمااع إظمااقاهنؿ يمااام ومٕمااؾ 

ٟمٙمؿ قم٤مُِماااَؾ  ٟم٘ماااص وظمٚماااؾ وًمٙماااـ اًمٗمرىمااا٦م هااال أذ ُماااـ يماااؾ ذًماااؽ، وأنٙماااؿ سمااا٤مًمٕمٙمس: ؾماااتٙمقٟمقن ُماااع إظماااقا

 إصالح وشمًديد سم٢مذن اهلل--- إًمخ-

قماادة رؾماا٤مئؾ مظمرهاا٤م ىمٌااؾ يااقُملم، وأناا٤م قمااغم شمقاصااؾ  شإنّماا٤مر»ـمًٌٕماا٤م ياا٤م أظماال اًمٕمزيااز أناا٤م يمتٌاا٧م عظمااقة 

، وًمٙماـ دائااًم شاًمٙماروم»ٞمٞم٥م خلقاـمرهؿ وحم٤موًم٦م إصالح وشم٘مري٥م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٕمٝمؿ وٟمّمح وشمقضمٞمف، وشمٓم

أؿمٙمق إمم اهلل ُمـ وطمديت واٟمٗمرادي، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، طمتك أظما٤مف أن اًمٜما٤مس متاؾُّ ُمٜمال وأصاػم 

، أؿمٙمق إمم اهلل وطمده، وطمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ- ًٓ  قمٜمدهؿ ُمٌتذ

ااا٤م  ٤مُمااا شقؾماااػي»ٜماااديمؿ شمقاصاااؾ ُمٕمٝماااؿ؟ هاااؾ يمٞماااػ أطماااقال اًمّماااقُم٤مل؟ وهاااؾ قم :أظمااال اًمٕمزياااز زال طمٞم 

ٟمٜما٤م ُمقضمااقد هٜماا٤مك؟ أو يمقٟماا٧م سمٕمااض اًمٕمالىما٤مت اًمًٌااٞمٓم٦م ُمااع إظمااقة قمااؼم  وُمقضماقًدا هٜماا٤مك؟ أو أطمااد ُمااـ إظمقا

ُمٕم٤مرف اعٟمؽمٟم٧م ـمًٌٕم٤م؟ وهل سمًٞمٓم٦م وسمّمادد اًمتقصماؼ وًمٙماـ ًمٕمٚمٝما٤م شمتٓماقر، وما٠مرضمق أن ختاؼمو  سماام قمٜماديمؿ 

سماا٤مرك اهلل ومٞمااف , ٞمااك اجلدياادة اعمقضمٝماا٦م إًمااٞمٝمؿ وهاال ـمٞمٌاا٦م هاا٤م يًااٛمح احلاا٤مل سمااذيمره، وىمااد ؾمااٛمٕم٧م يمٚمٛماا٦م أيب 

 -,وومٞمٙمؿ

وم٘مااد ىمٞمااؾ إن اعظمااقة ذم  ؛شهماا٤مز اًمٙمٚمااقر»شمقضمٞمًٝماا٤م ذم ُمًاا٠مخ٦م اؾمااتخدام شم٘مٜمٞماا٦م ٟمريااد ُمااٜمٙمؿ  :أظماال اًمٕمزيااز

 ٟمٗمًٞم٤م وٛمٜمٞم ٤م- شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»اًمٕمرا. اؾمتخدُمقه٤م، وًمٙمٜمٝمؿ ٟمٗمقا ذم سمٞم٤من ص٤مدر قمـ 

ضماالل ـم٤مًمٌا٤م  ,قمٜمدهؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٓؾمتخداُمٝم٤م قمغم ىماقات اعمرشماديـ  شقدحمٛم»ويمذًمؽ اعظمقة ذم ضمٝم٦م 

، وومٙمااروا سم٤مًمٗمٕماؾ ذم اؾمااتخداُمٝم٤م، ًمٙمٜمال أباادي٧م لاؿ رأجال سماا٠من ُمثاؾ هااذه إُماقر ظمٓمااػمة ,وُمًإمقد سمارزا 

ونت٤مج إمم ُمريمزي٦م واؾماتئذان اًم٘مٞما٤مدة اًمٙمٌاػمة؛ ٕناف ىماد يّمإم٥م وآٌمٝم٤م وىماد شميا اًمٜما٤مس، وىماد  ّماؾ اا٤م 

 شُماااش ٟم٤مىمّماااٜم٤م ُمِمااا٤ميمؾ»يٕمٜمااال  شُمااا٤م خيّماااٜم٤مش»يماااام ٟم٘ماااقل  شمٜمٗماااػم ُمٜمااا٤م وهماااػم ذًماااؽ، وٟمحاااـشمِماااقيف ًمّماااقرشمٜم٤م و
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 اعمًاا٠مخ٦م هااذه شمتاادارس ,شقماادٟم٤من» أظماال–ومٝمااؿ أن ُمتقىمٗمااقن قمٜمٝماا٤م، وًمٙمااـ إطمًااـ أنااتؿ  ؛واهلل اعمًااتٕم٤من

 -اهلل وأقم٤مٟمٙمؿ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك! ًمإلظمقة ٟم٘مقًمف واوًح٤م دؾمتقًرا ومٞمٝم٤م وشمٕمٓمقٟم٤م قمٜمدك اخلؼما  ُمع

ُمٜمااذ مظماار رؾماا٤مًم٦م ٟم٘مٚمتٝماا٤م ًمٙمااؿ مل ياا٠متٜمل ُمااٜمٝمؿ أي ر ، وأناا٤م أنتٔماار هااذه اعماادة ُمااٜمٝمؿ  :روُماالأظمٌاا٤مر اًمٙم• 

ا وذم شم٘ماادم وهلل  رؾماا٤مئؾ ًمٙمااـ مل شمّمااؾ سمٕمااد، وسم٤مجلٛمٚماا٦م أظمٌاا٤مرهؿ قمااغم اعمٞماادان وُمااـ ٟم٤مطمٞماا٦م اًمتجاا٤مرة ـمٞمٌاا٦م ضمااد 

ا ُماـ يماؾ ٟم٤مطمٞما٦م، ودائااًم أنا٤م أظمِماك ُماـ سمٕماض إظمٓما٤م  وم٘ما ط، وماق احلٛمد، وًمٙمـ احلارب قمٚماٞمٝمؿ ؿماديدة ضماد 

، سماااؾ هاااؿ واهلل أطم٘مااار وأهاااقن ُماااـ ذًماااؽ، وإٟماااام  اهلل ٓ خُيٞمٗمٜمااال إقمااادا  واااٞمٕمٝمؿ ُمٝماااام يمااا٤مٟمقا وُمٝماااام اٟمتٗمِماااقا

ٟمٜما٤م هاق ُماـ أظمٓم٤مئٜما٤م وؾماق  شمٍماومٜم٤م وجم٤مٟمٌتٜما٤م ًمٚمحٙمٛما٦م أطمٞم٤مًٟما٤م، ولاذا أخاحُّ قمٚماٞمٙمؿ  اخلقف قمغم أنٗمًٜم٤م وإظمقا

ا ي٤م أظمل دائاًم ذم اًمتٕم٤مون واعمت٤مسمٕم٦م ويمثرة اًمتقضمٞمف واًمتٕم ٟمٜم٤م-ضمد   ٝمد ًمٕمؾ اهلل يًددٟم٤م ويٗمتح قمغم إظمقا

ٟمٜم٤م سمخػم وقم٤مومٞم٦م وأظم٤ٌمرهؿ اعمٞمداٟمٞم٦م ـمٞمٌا٦م، ويمثاػم  ٤م ُيتٝمٛماقن سماف يماذب وزور حماض، هاواعم٘مّمقد: إظمقا

ا،  تاا٤مضمقن ًمٚمٛمٕم٤موٟماا٦م، ٟمًاا٠مل اهلل أن ي٘مااقهيؿ ويًااددهؿ ويٜمّماا رهؿ قمااغم اًم٘مااقم اواحلٛمٚماا٦م قمٚمااٞمٝمؿ ىمقياا٦م ضمااد 

 اًمٙم٤مومريـ واًمٔم٤معملم، مُملم-

ًمؽ ُمع هذه اًمرؾما٤مًم٦م ُمٚمًٗما٤م ومٞماف دمٛمٞمٕما٤مت خمتا٤مرة ُماـ ُم٘ما٤مٓت وسمٞم٤مٟما٤مت وهمػمها٤م ُماـ اًمٜما٧م  ًمٕمكم أرومؼ• 

 ًمٚمٗم٤مئدة-

 ؾمٜمح٤مول ٟمرشم٥م ُمع إظمقة ًمٌٜم٤من، ًمٙمل يزورٟم٤م ُمٜمٝمؿ ُمٜمدوب ذم اًمٗمؽمة اًم٘م٤مدُم٦م، واهلل اعمقومؼ-• 

اًمٜمًاااا٤مي٥م سمخااااػم وقم٤مومٞماااا٦م، وؾم٠مواااااع ًمااااؽ ذم إؾمااااٗمؾ مظماااار رؾمااااا٤مًم٦م ُمااااٜمٝمؿ، وومٞمٝماااا٤م سمٕمااااض اًمٓمٚمٌااااا٤مت • 

 ٜمٙمؿ، وهؿ يٌٚمٖمقٟمٙمؿ اًمًالم اًمٙمثػم-يٓمٚمٌقهن٤م ُم

ًمٞمٙمؿ ُماـ إطمٌا٤مب هاـ  ذم إظمػم ؾمالُمل ًمٙمؿ ُمٙمرًرا وًمٚمحٌٞم٥م، وعمٜمّمقر، وٕيب ظمٚمٞمؾ، وعمـ طماقا

 يٕمرومٜم٤م )ًمألؾمػ أن ٟمحـ ذم طم٤مًم٦م اًمًالم قمغم ُمـ ٟمٕمرف وم٘مط وي٤م دوسمؽ!(-

 اهلل  ٗمٔمٙمؿ ويرقم٤ميمؿ وي٤ٌمرك ومٞمٙمؿو

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفو

 

 حمٌٙمؿ

 ُم٤مرس26رسمٞمع إول، اعمقاومؼ  2
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 ثالـثةال اةل الرـس
 -SOCOM-2012-00000012: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -: اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

 --ؿمٞمخٜم٤م اعمٙمرم

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ٠مجٞمد، وسمٕمد:أرضمق ُمـ اعمقمم اًم٘مدير أن شمٙمقٟمقا سمخػم وقم٤مومٞم٦م وذم ازدي٤مد ُمـ اًمتقومٞمؼ واًمٜمٍم واًمت

ئؿ واًمتّمٜمٞمٗم٤مت اعم٘مؽمطم٦م•  ومٗمٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمام  )اعمٜمتًٌلم ًمٚمٕمٚمؿ( ومٜمحـ أرؾمٚمٜم٤م ًمؽ  ؛سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مقا

ئؿ  :أجًْم٤م، وُمٚمخّمف شاًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م»رأجٜم٤م ورأي اعظمقة ذم  أنٜم٤م ٓ ٟمحٌذ ومٙمرة اًمتّمٜمٞمٗم٤مت واًم٘مقا

م اًمدىم٦م وٟمحق ذًمؽ، وٟمرى شمرك سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٜمتًٌلم ًمٚمٕمٚمؿ، ح٤م ٟمخِمك أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتحجػم وقمد

ٟمٜم٤م قمغم أنٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمزيد ُمـ ضمرقم٦م ٟم٘مد ويمِمػ  وم٘متل أن٤م ؿمخّمٞم ٤م ويمثػم ُمـ إظمقا إُمر يمام هق ُمع ُمقا

ٟمٜم٤م ,ٓ يمثرهؿ اهلل,وومْمح قمٚمام  ودقم٤مة اًمًق   ، وذًمؽ ٕنٜم٤م سمحٛمد اهلل ص٤مرت ًمٜم٤م )ًمٜم٤م يمجامقم٦م وعظمقا

ـ اًمرؾمقخ واًمث٘م٦م سملم و٤مهػم إُم٦م ُم٤م ي١مهٚمٝمؿ ٕن ي٘مقًمقا اعمتحدصملم ذم ُمٜم٤مسمرٟم٤م( ُمـ اًم٘مقة واعمّمداىمٞم٦م وُم

سمٕمض اًمٙمالم اًم٘م٤مد ومُٞم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ، وأجًْم٤م أوئلؽ اًمٗم٤مؾمديـ ُمـ اعمٜمتًٌلم ًمٚمٕمٚمؿ واًمدقمقة ىمد ص٤مر يمثػم 

 إًمخ- ٤م سم٘مقة اًمٙمالم ومٞمف وسمٞم٤من قمقاره--ُمٜمٝمؿ أُمره ُمـ اًمقوقح سمحٞم٨م يًٛمح ًمٜم

طم٤ًمؾمٞم٦م أزيد ُمـ همػمه، وًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمث٘مٗملم  فوم٤مُٕمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٜمتًٌلم ًمٚمٕمٚمؿ واًمدقمقة ومٞم

ومٝم١مٓ   ؛ن اعمح٤مرسملم هلل ورؾمقًمف وأوًمٞم٤مئفواًمٙمّت٤مب واعمٗمٙمريـ وزٟم٤مدىم٦م اًمّمحٗمٞملم وأرسم٤مب اًم٘مٚمؿ واًمٌٞم٤م

ئؿ وشمّمٜمٞمٗم٤مت لؿ شمْمؿ ذم اًمٌداي٦م جمٛمققم٦م ُمـ رؤوؾمٝمؿ اًمٕمٗمٜم٦م ُمع ٟمٌذة  ٟمحـ ٟمقاومؼ قمغم ٟمنم ىمقا

 ًمف إن أُمٙمـ، وٟمٜمنمه٤م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم- )سمرووم٤ميؾ( قمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ وصقرة ؿمخّمٞم٦م

ئؿ واعمٚمٗم٤مت  وىمد ـمٚم٧ٌم ُمـ اعظمقة ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي )اًمٜم٧م( أن ينمقمقا ذم إقمداد هذه اًم٘مقا

 واعمٕمٚمقُم٤مت ويٗمٞمدوٟم٤م ا٤م، واهلل اعمقومؼ-

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمالم قمـ اًمراومْم٦م وظمٓمرهؿ واخلٓمر اعيرا  اًمّمٗمقي واعمجقد، ومٙمالُمٙمؿ اًمذي • 

ـمٞم٥م، وٟمحـ سمّمدد إرؾم٤مًمف )رسمام ٟمٕمدل ذم اًمّمٞم٤مهم٤مت، أو سمٕمض  ,سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ,أرؾمٚمتٛمقه ًمٜم٤م 
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وم٠مُمره ؾمٝمؾ، وسم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م إرؾم٤مًمف  شطم٤مُمد اًمٕمكم»اعو٤موم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم( ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام اىمؽمطمتؿ؛ وم٠مُم٤م 

 -اعمقمم واهلل مظمريـ، و٤مقم٦م إمم عرؾم٤مًمف ٟمخٓمط ًمٙمـ ،,اهلل سمحقل–ًمف سمًٝمقًم٦م 

ومٝمؿ ُمٝمتٛمقن سم٠مُمر  شقمغم سمٙم٤م  ٓ شمقيص يتٞماًم »ومٝمق وُمـ طمقًمف يمام ي٘م٤مل:  شاًمٕمكمطم٤مُمد »اـمًٌٕم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم

اًمراومْم٦م وظمٓمرهؿ اهتامًُم٤م يمٌػًما، وُم٤ٌمًمٖمقن ومٞمٝمؿ طمتك! وم٘مد يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ًمٜم٤م ويٚمقُمقٟمٜم٤م قمغم أنٜم٤م 

ُم٘مٍمون ذم اًمِم٠من اًمراومض وشمّمّقر اخلٓمر اًمراومض اعيرا  وُم٤م ؿم٤مسمف، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: اخلٓمر اًمراومض 

 أؿمد ُمـ اخلٓمر إُمريٙمل! وهٙمذا-

ح قمغم ُمًتقى اًمٕمالىم٦م ُمع اعيراٟمٞملم•  ٟمٜم٤م إهى هٜم٤مك: ومٜمٌنميمؿ أهنؿ أـمٚم٘مقا ها ، وُمِمٙمٚم٦م إظمقا

 جمٛمققم٦م ُمـ اعظمقة قمغم دومٕم٤مت ذم اًمِمٝمر إظمػم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وم٘مد ضم٤م  إًمٞمٜم٤م أن يمؾ ُمـ:

 قمٌد اعمٝمٞمٛمـ اعمٍمي، ُمع قم٤مئٚمتف- ,

 ي )أُمت٤مع و٤مقم٦م اجلٝم٤مد( ُمع قم٤مئٚمتف-ؾم٤ممل اعمٍم ,

ومً٘م٤م ًمٚمِمٞمخ أيب ؾمٚمٞمامن اعمٙمل  , أبق صٝمٞم٥م اعمٙمل )أصٚمف يٛمٜمل، يم٤من أج٤مم احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ُمرا

 احلريب(، ُمع قم٤مئٚمتف-

 أبق صٝمٞم٥م اًمٕمراىمل، ُمع قم٤مئٚمتف- ,

 اًمزسمػم اعمٖمريب )أخ يم٤من يِمتٖمؾ ُمع اعظمقة ذم اجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م(، ُمع قم٤مئٚمتف- ,

ٟمٞم٦م، ورسمٜم٤م يًٚمٛمفًمٕمٚمف ذم يمقيتف أو ٟمحقه٤م، اعمٝمؿ أنف دم٤مو,ذم اًمٓمريؼ أن و ,  ,ز احلدود اعيرا

 ظمٚمٞمٗم٦م اعمٍمي، ُمع قم٤مئٚمتف يمذًمؽ-

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

ٟمٜم٤م وهق  ّقلؿ إًمٞمٜم٤م,أرؾمٚمقا ظمؼًما ُمع إخ اعمٜمًؼ   ,أخ سمٚمقر ذم زاهدان هق اًمذي يًٚمٛمقٟمف إظمقا

٤ًٌم رسمام ظمالل أؾمٌقع، هٙمذا ىم٤مًمقا ًمف ًمٙمل يًتٕمد ًمتًٗمػمهؿ إًمٞمٜم٤م-  شرايأزُم»أهنؿ ؾمٞمًٚمٛمقٟمف قم٤مئٚم٦م  ىمري

ٟم٠ًمل اهلل أن يًٝمؾ أُمرهؿ وٞمًٕم٤م وي٠ميت اؿ  ؛وأـمٗم٤مل، سمدون رضم٤مل( يمذا ىم٤مًمقا ًمفىم٤مًمقا ًمف: اًمٕم٤مئٚم٦م )ٟم٤ًم  

 قمغم ظمػم، وأن يٜمجل اجلٛمٞمع ُمـ اًم٘مقم اًمْم٤مًملم-

 إُمقر، واهلل اعمقومؼ- ٟمحـ ُمـ ضمٝمتٜم٤م ضم٤مهزون ٓؾمت٘م٤ٌملؿ وؾم٤مقمقن ذم شمٞمًػم

ح اعظمقة، وه١مٓ  هؿ إظمقة ُمتقؾمٓمقن،  واعم٘مّمقد: أهنؿ هقمقا هذه اًمٗمؽمة ُمـ إـمال. ها

ح اعمزيد ُمـ اًمدومٕم٤مت ذم اًم٘مري٥م، وم٤مهلل  وهسمقا ًمٌٕمض اعظمقة اًمذيـ أـمٚم٘مقهؿ أهنؿ ؾمٞمٓمٚم٘مقن ها

 أقمٚمؿ-

راىمل، وأيب قمٛمرو ويٛمٙمـ أن يٌدؤوا سمٕمض ه١مٓ  ذم دومٕم٦م: أيب طمٗمص اًمٕمرب، وأيب زي٤مد اًمٕم
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 - وٟم٠ًمل اهلل أن يٗمرج قمـ اجلٛمٞمع يم٤ٌمرهؿ وصٖم٤مرهؿ، مُملم--اعمٍمي، وٟمحقهؿ

، واًمتٝمديد اًمذي شاًمٙمالُمل»تٛمٚم٦م ًمٚمتّمٕمٞمد اًمًٞم٤مد واعقمالُمل وٟمحـ ٟمٔمـ أن ضمٝمقدٟم٤م )اعمِم

أرؾمٚمٜم٤مه لؿ، وُمًؽ ص٤مطمٌٝمؿ اًمقيمٞمؾ اًمتج٤مري ذم اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م ذم سمٞمِم٤مور، وهمػمه٤م ه٤م رأوه ُمٜم٤م وظم٤مومقه(، 

سم٠مي  ًمٜم٤م يرؾمٚمقا  مل ,اعمجرُملم–ٟمٔمـ أنف رسمام يٙمقن أطمد أهؿ إؾم٤ٌمب لذه اعم٤ًمرقم٦م ُمٜمٝمؿ، ًمٙمٜمٝمؿ 

رؾم٤مًم٦م، وٓ يمٚمٛمقا أي أخ سم٠مي ر  ًمٜم٤م! وـمًٌٕم٤م هذه ًمٞم٧ًم ُمًتٖمرسم٦م ُمٜمٝمؿ، سمؾ هل قم٘مٚمٞمتٝمؿ وـمري٘متٝمؿ 

ؿ هذه هل حمض أهنؿ ٓ ئمٝمرون أهنؿ يٗم٤مووقن ُمٕمٜم٤م وٓ يًتجٞمٌقن ًمْمٖمقـم٤مشمٜم٤م، إٟمام ئمٝمرون أن أقمامل

 إضمرا ات أطم٤مدي٦م ُمٜمٝمؿ وُم٤ٌمدرة! ٟم٠ًمل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م ذهؿ، مُملم-

 ومٌٕم٨م ،η يمٜم٧م أرؾمٚم٧م ُمنموع يمٚمٛمتٙمؿ اعمزُمٕم٦م قمـ إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م، إمم أيب حمٛمد • 

٤ًٌم يمٚمٝم٤م أهن٤م رأج٧م اعمالطمٔم٤مت، سمٌٕمض  سمٕمض قمـ آؾمتٖمٜم٤م : ُمثؾ إًمٞمف، اًمتٜمٌٞمف ذم اؿمؽميمٜم٤م ه٤م شم٘مري

ه٤م أضمد ومٚمؿ رؾم٤مًمتف، ُمـ ختٚمّم٧م أنٜمل يٌدو ًمألؾمػ إًمخ، --ُمٜم٤مؾم٦ٌم همػم ٟمراه٤م واًمتل ٦م،اعمِمٙمٚم اًمٕم٤ٌمرات

 إمم أن-

 وهذا ُم٤م طمي أن ُمـ ضمديدٟم٤م، واهلل  ٗمٔمٙمؿ-

د  شه٤مرد دؾمؽ»اًمٜمّمٞم٦م، وًمق اؾمتٓمٕمٜم٤م ؾمٜمرؾمؾ ًمٙمؿ  ُمرومؼ ًمٙمؿ سمٕمض ُمٚمٗم٤مت اًمٜم٧م•  يمٌػم ومٞمف ُمقا

ا ُمـ اًمٜم٧م، ومٝمؾ سم٤معُمٙم٤من إرؾم٤مل   ًمٙمؿ؟ شؾمؽه٤مرد د»يمثػمة ضمد 

 هذا واهلل اعمًئقل أن يتقٓيمؿ سمٚمٓمٗمف وإطم٤ًمٟمف وشم٠مجٞمده، مُملم-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 

 قمٓمٞم٦محمٌٙمؿ: 

 2١١2, 4 ,٧٧اخلٛمٞمس 
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 األولىاةل الرـس
 -CR-019-S-4-RJD-Original,10420,10: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -شاًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن »أبق قمٌد اهلل : اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اًمّم٤مد. إُملم وقمغم مخف 

 وأصح٤مسمف أوٕملم، وسمٕمد:

 ,طمٗمٔمٙمؿ اهلل ورقم٤ميمؿ,ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمزيز. أب٤م قمٌد اهلل 

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

أن  ا وٞمًٕم٤م سمخػم وقم٤مومٞم٦م وصح٦م ـمٞم٦ٌم، ووٞمع أهٚمٙمؿ وُمـ يٚمٞمٙمؿ، وٟم٠ًمخف أن شمٙمقٟمق أؾم٠مل اهلل 

 صمؿ أُم٤م سمٕمد:، يديؿ ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتقومٞمؼ واًمتًديد واًمًؽم واًمٜمٍم قمغم إقمدا 

 اًمٓم٤مئرات ُمـ ىمّمػ ذم اؾمتِمٝمد إذْ  ، شاًمٞمزيد أيب ُمّمٓمٗمك»ٟمٕمزيٙمؿ ذم أظمٞمٜم٤م اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد 

 ديٖمقن، ظمٞمؾ، حمٛمد ُمٜمٓم٘م٦م ذم ،م2١٧١ ُم٤ميق 22- ـه٧61٧ أظمرة و٤مدى ١ اًم٧ًٌم ًمٞمٚم٦م اجل٤مؾمقؾمٞم٦م

 -شوزيرؾمت٤من» ؿمامزم

وواهلل ُم٤م ٟمدري ُم٤م ٟمٙمت٥م ًمؽ--! وم٢من اعمّم٤مب ضمٚمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م، وٟمحّس سم٠من الّؿ قمٚمٞمٙمؿ يمٌػم، وًمٙمـ اهلل 

 وسمف اًمٕمّمٛم٦م- ،أيمؼم 

٤ًٌم ٟمٗمس اًم٘مّم٦م اعمتٙمررة ذم أيمثر ُم د ىمّم٦م ُم٘متٚمف  اًم٘مّمػ اًمتل  ذم هم٤مي٦م اًم٤ًٌمـم٦م، وهل شم٘مري

ٟمٕم٤م  ُمٜمٝم٤م، يم٤من ُمٕمٜم٤م ذم اضمتامقم٤مت ُمع إظمقة اعقمالم عمدة يقُملم وًمٞمٚمتلم، صمؿ ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمًٍما 

ذه٥م ًمٚم٘م٤م  سمٕمض اعظمقة قمغم أنف ي٠ميت ذم اًمٚمٞمؾ، وم٘مدر اهلل أن شم٠مظمر ذم اًمٚمٞمؾ ومٚمؿ ي٠مِت وسم٤مت ذم ُمٙم٤مٍن 
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ضم٤مؤوا ُمـ اًمٌٞم٧م اًمٌٕمٞمد ٟمًًٌٞم٤م؛ سم٥ًٌم سمٕمض ىمد  ,أم اًمِمٞمام  وسمٜم٤مهت٤م,مظمر، صمؿ ذم اًمٜمٝم٤مر قمٚمَِؿ أن أهٚمف 

اًمؽمُمٞمؿ ذم اًمٌٞم٧م، إمم ُمٙم٤مٍن ىمري٥م قمٜمد أطمد إنّم٤مر ذم ُمٜمٓم٘م٦م حمٛمد ظمٞمؾ، ومذه٥م يزورهؿ ويتٗم٘مدهؿ، 

ومل يٙمـ ُمـ اعمٗمؽمض أن يٓمٞمؾ اعمٙمقث هٜم٤مك وٓ أن يٌٞم٧م، ويم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أنف إذا ًمٗم ٧م اجل٤مؾمقؾمٞم٦م 

٤من  ذي ٟمٕمرومف وص٤مر ًمإلظمقة ومٞمف ظمؼمة سمحٞم٨م يٕمرومقن أهن٤م إذا ًمٗم ٧م هذا اعمٛمٞمز اًم شاًمدوران»وظم٤مص٦ًم اًمٚمٗم 

يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أنف ٓ يذه٥م هٜم٤مك وٓ أن ُيٓمٞمؾ ومٞمف سمٚمف أن يٌٞم٧م! ًمٙمـ  :اًمٚمػ  أهن٤م ؾمت٘مّمػ، أىمقل

ىمدر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ، وإذا ضم٤م  اًم٘مدر قمٛمل اًمٌٍم، وم٢من اعمٙم٤من يم٤من حمروىًم٤م مت٤مًُم٤م يمام ٟم٘مقل، وُمٕمروف 

وم٠مـم٤مل اًمٌ٘م٤م  ُمع  ,أصح٤مسمف ُمـ إنّم٤مر اعمِمٝمقريـ ضمًدا، ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ,ُمٙم٤من ًمٚمٕمرب  ُمِمٝمقر أنف

ًمٞم٠مظمذه إمم ُمٙم٤من مظمر، طمقازم اًمٕم٤مذة ًمٞماًل وىمد  شقمٌد اًمرمحـ» اًمٚمٞمؾ، صمؿ ح٤م ضم٤م  اسمٜمف يٕم٘مقب سمٜم٤مشمف ذم

يمف يٜم٤مم، يم٤مٟم٧م اجل٤مؾمقؾمٞم٤مت شمدور سمِمٙمؾ ىمقي ضمًدا وىمري٥م، وضمده ىمد ٟم٤مم، وم٘م٤مًمقا ًمف: إٟمف ُمتٕم٥م واشمر

 ومؽميمف وذه٥م، سمٕمده٤م سم٠مىمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمع اًم٘مّمػ قمٚمٞمٝمؿ-

اخلالص٦م: اًمٌ٘م٤م  واعمٌٞم٧م ذم ُمٙم٤من حمرو. ضمًدا ضمًدا، سمٞم٧م أنّم٤مري ًمٜم٤م ُمٕمروف ُمِمٝمقر، وٟمٗمس 

احلجرات هل طمجرات ًمإلظمقة، سمٜم٤مه٤م اعظمقة، يم٤من أول ُمـ ؾمٙمـ ومٞمٝم٤م إخ اًمًٕمدي صمؿ أُمػم اًمٗمتح صمؿ 

ُمٚمح٘م٦م سمٌٞم٧م  ,احلجرات: طمجرشم٤من وطمقش صٖمػم وومٞمف مح٤مم,رة ظم٤مًمد احلٌٞم٥م، وهمػمهؿ، ومٝمل ُمِمٝمق

 إنّم٤مري هذا اعمِمٝمقر-

٤ًٌم ويمٜم٤م شمقاصٞمٜم٤م سم٤محلذر  ,أوػ إًمٞمف أن هذا اًمٞمقم وهذه إج٤مم يم٤من اًم٘مّمػ ومٞمٝم٤م ُمتقىمًٕم٤م ُمرشم٘م

اًمٕمٛمٚمٞم٦م ,اًمٜم٤مضمح٦م اًمٙمٌػمة سمٗمْمؾ اهلل سمٞمقُملم  شسم٤مهمرام»؛ ٕن هذا اًمٞمقم ي٠ميت سمٕمد قمٛمٚمٞم٦م ,ؾمٌح٤من اهلل

دٟم٤م ُمٜمٝمؿ آٟمت٘م٤مم سمٕمد يمؾ قمٛمٚمٞم٦م يمٌػمة ,٧م يقم إرسمٕم٤م  اًمذي ىمٌٚمفيم٤مٟم ، وم٠مقمدا  اهلل أظمزاهؿ اهلل شمٕمق 

هٞمزة، وذم فمٜمٜم٤م ونٚمٞمالشمٜم٤م أهنؿ راصدون ٕهداف ُمتٕمددة حمتٛمٚم٦م أو طمتك أيمٞمدة قمٜمدهؿ، ًمٙمٜمٝمؿ ٓ 

 ,طم٤مٓت آٟمت٘م٤مم ُمثاًل ,ي٘مّمٗمقهن٤م إٓ إذا وضمدوا ومٞمٝم٤م هدوًم٤م سمنمًي٤م صمٛمٞمٜم٤ًم أو دمٛمًٕم٤م أو ذم وىم٧م اًمِمدة 

 وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

، ,اسمٜم٦م قمٌد احلؼ اجلزائري ,ىُمتؾ ُمٕمف زوضمتف اعمٍمي٦م أم اًمِمٞمام  وصمالث سمٜم٤مشمف، وطمٗمٞمدشمف طمٗمّم٦م 

وٟمج٧م أم طمٗمّم٦م اًمِمٞمام  وهل ُمّم٤مسم٦م، وىمد شمٕم٤موم٧م أن ٟمقع شمٕم٤مٍف، ٟم٠ًمل اهلل أن يرسمط قمغم ىمٚمٌٝم٤م 

 ويثٌتٝم٤م-

ـٌ ٕيب ـم٤مر.  اًمتقٟمز، يم٤من ُمٕمٝمؿ صٖمػم، هق أصٖمر أبٜم٤م  أيب ـم٤مر.، وىمتؾ ُمٕمٝمؿ وىمتؾ ُمٕمٝمؿ اسم

 سمٕمض إنّم٤مر أهؾ اًمٌٞم٧م اعم٘مّمقف، ٟم٠ًمل اهلل أن يرطمؿ اجلٛمٞمع ويت٘مٌٚمٝمؿ ذم اًمِمٝمدا -

اضمتٛمٕم٧ُم سم٢مظمقة اًمِمقرى قمٜمدٟم٤م سمٕمده٤م ُم٤ٌمذة، ورأجٜم٤م أنف ٓ سمد ُمـ اعقمالن قمـ ُم٘متٚمف؛ ٕنف 
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 --ُم٦م، وٕن يمتامن اخلؼم إمم ُمدة ـمقيٚم٦م همػم هٙمـ، وؾمٞمتنبؿمخّمٞم٦م يمٌػمة، خت٤مـم٥م إُم٦م، وشمٕمرومٝم٤م إ

قمغم اًمٕمدو ومرطمتف وؿمامشمتف، وهٙمذا شمؿ وهلل  ٟمٗمقت طمتك أج٤مم قمنمة طمقازم ىمٚمٞماًل  ٟمؽمي٨م أن رأجٜم٤م ًمٙمـ

 احلٛمد-

 احلٛمد هلل، ُمٕمٜمقي٤مت اعظمقة ـمٞم٦ٌم ذم اجلٛمٚم٦م، وص٤مسمرون وىمد دمٚم دوا-

ُمٜمٙمؿ أن شمٙمٚمٗمقا أطمًدا وشمٕمٗمق  سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وم٢من يدير اًمٕمٛمؾ أن، وٟمٜمتٔمر  اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ ,2

 اعم١ًموًمٞم٦م صٕم٦ٌم ؿم٤مىم٦م وُم٤م أرا  إٓ وٕمٞمًٗم٤م قمٜمٝم٤م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

٤ًٌم صم٤مٟمًٞم٤م، وىمد ـمٚم٧ٌم ُمـ اعظمقة ذم  ,سمٕمد اًمتقضمٞمف ُمٜمٙمؿ, ويم٤من اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد  قملم   اًمِمٞمَخ أب٤م  ٞمك ٟم٤مئ

 مل أتقصؾ سم٠مي يمت٤مسم٦ٍم ُمـ أطمدهؿ- اًمِمقرى أن يٙمتٌقا ًمٙمؿ سم رائٝمؿ، وحلد أن

إوو٤مع قمٜمدٟم٤م يمام شمٕمرومقن ُمٕمٔمؿ اجلامقم٦م، وُمٕمٜم٤م ُمٕمٔمؿ اعمٝم٤مضمريـ )أزسمؽ، أتراك،  ,1

وُم٤م ىم٤مراؿ، شمريمًت٤مٟمٞملم، أخامن وسمٚمٖم٤مر، ـم٤مضمٞمؽ، وهمػمهؿ( حمّمقرون ذم ؿمامزم  أذرسمٞمج٤مٟمٞملم

ًٓ إْذ قمٜمدٟم٤م يمتٞم٦ٌم يم٤مُمٚم٦م  ذم ٟمقرؾمت٤من  ,ؾمٌٕملم ومرًداطمقازم ,وزيرؾمت٤من، وٟمحـ ًمٕمٚمٜم٤م ُمـ أطمًٜمٝمؿ طم٤م

 ويُمٜمر، واحلٛمد هلل-

ُم٤م زاًم٧م اًمٓمر. إمم ظم٤مرج ؿمامزم وزيرؾمت٤من ومٞمٝم٤م صٕمقسم٦م، اًم٘مّمػ سم٤مجل٤مؾمقؾمٞم٤مت ُم٤م زال ُمًتٛمًرا 

ئٜم٤م سمِمٙمؾ ؿمٌف يقُمل، ختػُّ أطمٞم٤مًٟم٤م سم٥ًٌم  وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، وُم٤م زاًم٧م اًمٓم٤مئرات شمدور ذم أضمقا

 هٙمذا، صمؿ شمٕمقد إذا صٗم٧م إضمقا -فمروف ضمقي٦م ُمثؾ: رقمد وسمر. وري٤مح وهمٞمقم و

٤ًٌم-  إوو٤مع إُمٜمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ؿمامزم وزيرؾمت٤من يمام هل شم٘مري

احلرب ُمًتٛمرة، اعمج٤مهدون يِمٜمقن طمرب قمّم٤مسم٤مت قمغم اجلٞمش اًم٤ٌميمًت٤م  وطم٥ًم  شُمًٕمقد»ذم 

غم ذم اجلٞمش وُمـ اعمٝم٤مضمريـ ُمـ إظمقشمٜم٤م وهمػمهؿ اعمِم٤مريملم ُمٕمٝمؿ وم٢من اًم٘مت شُمًٕمقد»إظم٤ٌمر ُمـ إظمقة 

٤ًٌم، ودائاًم هٜم٤مك قمٛمٚمٞم٤مت أيمٛمٞم٦م وشمٗمجػم أخٖم٤مم وىمٜمص وطمتك اىمتح٤مُم٤مت  ,اًم٤ٌميمًت٤م  يً٘مٓمقن يقُمًٞم٤م شم٘مري

 قمغم ُمرايمز ُمت٘مدُم٦م ًمٚمجٞمش- ,شمٕمّرو٤مت

 شُمًٕمقد»سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٞمش اًم٤ٌميمًت٤م  ظم٤مهة سمٙمؾ ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م، وإظمقة  شُمًٕمقد»احلرب ذم 

 هؿ ُمّمٛمٛمقن قمغم ىمت٤مل اجلٞمش اًم٤ٌميمًت٤م  طمتك خيرج-ومٌٙمؾ آقمت٤ٌمرات  ,ىم٤ٌمئؾ جم٤مهدون,ُمّمٛمٛمقن 

اجلٞمش طم٤مول اًم٘مٞم٤مم سمحٛمٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمغم ُمٜمٓم٘م٦م أورهمزاي اًم٘مٌٚمٞم٦م، ًمٙمـ يم٠منف مل يتٛمٙمـ واعمج٤مهدون 

ًرا-  هٜم٤مك يمُثر وحمتِمدون ًمّمده وىمد صدوه ُمرا

ٟمٜم٤م ُمع اعمجٛمققم٤مت إُمٜمٞم٦م اًمٌِمتقٟمٞم٦م  قمغم ُمًتقى ُمٙم٤مومح٦م اجلقاؾمٞمس واحلرب اجل٤مؾمقؾمٞم٦م، إظمقا

ذم يمِمػ وشمدُمػم ؿمٌٙم٤مت اجلقاؾمٞمس وأبٚمقا سمالً  ضمٞمًدا ذم هذا  ,ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ,إظمرى ُمًتٛمرون 
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 سمال ؿمؽ، واحلٛمد هلل-

ًمٙمـ هذا مل يٛمٜمع شمٙمرر اًم٘مّمقف؛ ًمتٙمرر أظمٓم٤مئٜم٤م وٕؾم٤ٌمب أظمرى، وىمَدُر اهلل هم٤مًم٥ٌم، اًمتٜمٔمٞمؿ ذم 

 ًٌٕم٤م وسم٥ًٌم اعُمٙم٤مٟم٤مت-سم٤مىمل اعمٜم٤مطمل يٛمٌم سمٓم٤مىم٦م ُمتقؾمٓم٦م ومٞمام أفمـ؛ سم٥ًٌم اًمقوع إُمٜمل ـم

ٟمٌنميمؿ أنف ىمد أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمٛمٌٚمغ ضمٞمد ُمـ اح٤مل ظمالل هذا اًمِمٝمر، طمٞم٨م مت٧م ُم٤ٌمدًم٦م اًمًٗمػم 

إومٖم٤م  اًمذي يم٤من قمٜمدٟم٤م ُم٠مؾمقًرا ُمـ ؾمٜمتلم، وؾم٥ٌم شم٠مظمر ُم٤ٌمدًمتف هق طمرصٜم٤م قمغم ُم٤ٌمدًمتف سم٢مظمقة 

همػم إظمقة ,اعمًجقٟملم ُمٜمٝمؿ قمرب ؾمجٜم٤م  ًمٜم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، ىمدُمٜم٤م اعمٓمٚم٥م إؾم٤مد نرير ىم٤مئٛم٦م ُمـ 

وأهمٚمٌٝمؿ ُمـ اًمقزيريلم وإومٖم٤من،  ,شسمقل ذظمل»اًمذيـ قمٜمد إُمريٙم٤من، سمؾ اًمذي ذم  شسم٤مهمرام»

جٜم٤م أن ٟمٛمض ذم اعم٤ٌمدًم٦م  وطم٤موًمٜم٤م اًمٙمثػم وشمِمٌثٜم٤م اذا اعمٓمٚم٥م، ًمٙمـ مل ٟمتٛمٙمـ ومل يًتج٥م اعمجرُمقن ومرأ

 ًمتخٚمٞمص إهى- ,إن ؿم٤م  اهلل,اح٤مًمٞم٦م، وٟمخّمص ضمزً ا ضمٞمًدا ُمـ اح٤مل 

سم٦م اعمٚمٞمقٟملم إمم يمت٤مسم٦م هذه  اعمٌٚمغ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمّمٗم٘م٦م هق مخ٦ًم ُماليلم دوٓر، وىمد اؾمتٚمٛمٜم٤م ىمرا

 إؾمٓمر وٟمٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ اًم٤ٌمىمل، واًمرضمؾ إؾمػم ُم٤م زال قمٜمدٟم٤م مل ٟمٓمٚم٘مف لؿ طمتك يتؿ دومع وٞمع اعمٌٚمغ ـمًٌٕم٤م-

,هى ُمـ اعمج٤مهديـ اًمٌِمتقن اًمقزيريلم واوم٘مقا ذم وٛمـ آشمٗم٤م. قمغم إـمال. اصمٜملم وم٘مط ُمـ إ

ُمًجقٟملم ذم يم٤مسمؾ، وًمٙمـ ومقضمئٜم٤م أهنؿ سمٕمد أن ُمْمٞمٜم٤م ذم اًمّمٗم٘م٦م واؾمتٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝمؿ طمقازم اصمٜملم  ,أنّم٤مرٟم٤م

ُمٚمٞمقن، يرضمٕمقن وي٘مقًمقن: ٓ يٛمٙمـ طمتك إـمال. هذيـ آصمٜملم، وم٘مٚمٜم٤م إذن ٟمحـ سم٤مخلٞم٤مر أن ذم 

ٓمٚمقب إمم قمنمة ُمٚمٞمقن أي سمزي٤مدة مخ٦ًم ُم٘م٤مسمؾ اؿمؽماط ذوط أظمرى ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ورومٕمٜم٤م اعمٌٚمغ اعم

ًمٙمـ ؾمٜمٜمزل ـمًٌٕم٤م  ,هٙمذا أظمؼم  إخ اعمٗمقض أنف ىم٤مل لؿ,اُمتٜم٤مقمٙمؿ قمـ إـمال. آصمٜملم اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام 

ذم اًمتٗم٤موض اعمًت٠منػ، ورسمام ٟمٙمتٗمل سمًت٦م ُماليلم، يٕمٜمل سمزي٤مدة ُمٚمٞمقن قمغم ُم٤م يم٤من، واهلل اعمقومؼ، وىمٚم٧م 

ًمٜم٤م ٓ نتٛمؾ يمثػًما ُمـ اعمامـمٚم٦م واًمت٠مظمػم، وأنتٔمر أظم٤ٌمرهؿ هذه ًمإلظمقة أن يٛمْمقا اًمّمٗم٘م٦م سمن قم٦م وم٠مطمقا

 إج٤مم-

سًم٤م ُمٌدئًٞم٤م  ، وأضمٌٜم٤م قمٚمٞمف ذم رؾم٤مئؾ ىمري٦ٌم إًمٞمف ضمقا ًٓ ,ًمٚمٗم٤مئدة: وم٘مد يم٤من اًمِمٞمخ أبق حمٛمد  أبدى شم٤ًمؤ

ئد، أروم٘مٝم٤م ُمع هذه اًمرؾم٤مئؾ ذم اعمروم٘م٤مت  ,ٟم٤مىمًّم٤م  -,إن ؿم٤م  اهلل,ًمٙمـ ومٞمف ومقا

خيؼميمؿ، وم٘مد ُمررٟم٤م ذم إؿمٝمر اًمٗم٤مرـم٦م سمِمدٍة سم٤مًمٖم٦م، واحلٛمد هلل أن ين  ِمٞمخ ؾمٕمٞمد ويمام يم٤من اًم

إُمقر، أبٚمٖمقٟم٤م إذا يمٜمتؿ نت٤مضمقن أن ٟمرؾمؾ ًمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اح٤مل قمؼم اًمقؾمٞمط، وىمد طمقًمٜم٤م ٕيب حمٛمد 

ُمٌٚمًٖم٤م ضمٞمًدا، وـمٚم٧ٌم ُمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ أن يْمع ذم صٜمدوىمٙمؿ ُمٌٚمًٖم٤م سمًٞمًٓم٤م هدي٦م ًمٙمؿ سم٤مؾمؿ وٞمع 

 عظمقة-ا

وظمّمّمٜم٤م ُمٌٚمغ رسمع ُمٚمٞمقن دوٓر يمّمٜمدو. ًمتخٚمٞمص إهى، ووٕمٜم٤مه ن٧م إذاف أظمٞمٜم٤م 
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 اًمِمٞمخ أيب ظمٚمٞمؾ اًمٗمٚمت٤موي، ووزقمٜم٤م اعم٤ٌمًمغ إظمرى ذم احلٗمظ ذم إُم٤مٟم٤مت-

وؾمٜمقزع يمٗم٤مٓت إه هذه اًمدومٕم٦م عمدة قمنمة أؿمٝمر ومٞمٝم٤م ؿمٝمٌر زائد إيمراُمٞم٦م ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ ؿمٙمًرا هلل 

 قن ذم احل٘مٞم٘م٦م أطمد قمنم ؿمٝمًرا حمًقسم٦ًم قمنمة وم٘مط-، يٕمٜمل ؾمتٙم,شمٕم٤ممم,

يمام ظمّمّمٜم٤م ُم٤ٌمًمغ ضمٞمدة ًمت٘مقي٦م اًمتٜمٔمٞمؿ قمًٙمرًي٤م، سمتخزيـ إؾمٚمح٦م واًمذظم٤مئر اجلٞمدة وسمٕمض 

ٟمٜم٤م- ٟمٜم٤م وضمػما  اًمٕمٓم٤م ات عظمقا

 ويٌ٘مك رصٞمد ٓ سم٠مس سمف، ٓ أدري يمؿ يٙمقن ىمدره أن-

سم٘مٞم٦م ,ٚمٛمٜم٤ممه٤م حلد أن، وُم٤م ٟمٜمتٔمره  اؾمتاًمتلم، وهق ذم وٛمـ اعمٚمٞمقٟملم يمؾ هذا ُمـ ومْمؾ اهلل 

 ومٝمق أيمثره ؾمٞمقوع يمرصٞمد ًمٚمجامقم٦م، واهلل اعمقومؼ- ,اعمٌٚمغ

٤ًٌم أن  وشمٕمرومقن أن اخلؼم ٓ يٛمٙمـ اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف، هذا ُمًتحٞمؾ؛ سم٥ًٌم اًمقؾمٓم٤م  وهمػمهؿ، ومت٘مري

واهلل وٞمع اعمجٛمققم٤مت اًمقزيري٦م واعمًٕمقديلم وهمػمهؿ قمرومقا سم٤مخلؼم ومٝمؿ يٓمٚمٌقن ُمٜم٤م أن ٟمٕمٓمٞمٝمؿ، 

 يًددٟم٤م ويًؽمٟم٤م ُمع ظمٚم٘مف أوٕملم، ـمًٌٕم٤م ؾمٜمٕمٓمل ًمألـمراف يمٚمٝم٤م اًم٘مري٦ٌم اًمٙمٌػمة يماًل سمحًٌف-

: ُمٕمٔمؿ ُمِم٤ميمٚمٜم٤م ُمـ اجل٤مؾمقؾمٞم٦م وطمرب اجلقاؾمٞمس، وٟمِم٠م قمٜمٝم٤م ـمًٌٕم٤م ٟم٘مص اًم٘مٞم٤مدات ظمالص٦م

ُمـ واًمٙمقادر قمٜمدٟم٤م، صمؿ سمٕمض اعمِم٤ميمؾ إظمرى ُمٜمٝم٤م ُم٤م يمتٌٜم٤م ًمٙمؿ قمٜمف ؾم٤مسمً٘م٤م ُمـ اًمٜمتق ات واخلروضم٤مت 

هيٞمٛمقن قمغم رؤوؾمٝمؿ ويدورون ذم  ,ؿم٤ٌمب ُمـ اجلزيرة واًمٙمقي٧م وُمـ همػممه٤م,سمٕمض اًمِم٤ٌمب 

إؾمقا. ٓ يٜمْمٌٓمقن سمجامقم٦م وٓ ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م، وسمٕمْمٝمؿ يِم٤مرك ذم اجلٝم٤مد ُمِم٤مريم٦م ُم٤م ذم إـم٤مر 

سمٕمض اجلٝم٤مت ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن أطمٞم٤مًٟم٤م، وسمٕمْمٝمؿ طمتك اعمِم٤مريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ص٤مرت قمٜمده ُمٜمٕمدُم٦م واؾمتٕمَم 

 حلؾ عمِمٙمٚمتٝمؿ، وُم٤م زًمٜم٤م ٟمًٕمك، واهلل اعمقومؼ-قمٚمٞمٜم٤م ا

٤ًٌم ذم ىمّمٍػ أجًْم٤م، ٟم٠ًمل ُمـ مظمر ُمـ اؾمتِمٝمد أظمقٟم٤م اًمًٕمدي إطم٤ًمن اهلل  ، ىُمتؾ ىمٌؾ أؾمٌقع شم٘مري

 اهلل أن يت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا -

ر  در اؾمتحر  ومٞمٝمؿ اًم٘متؾ واًمتٕمقيض سمٓمل  واهلل اعمًتٕم٤من، واؾمتٛمرا وم٤مًم٘مٞم٤مدات اعمتقؾمٓم٦م واًمٙمقا

 ٞم٦م ٓ يٕمٓمل ومرص٦م يمٌػمة-احلرب اجل٤مؾمقؾم

وًمألؾمػ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م طمٚمقل ٟم٤مضمٕم٦م عم٠ًمخ٦م اجل٤مؾمقؾمٞم٦م هذه، وم٤مهلل طمًٌٜم٤م وهق ُمقٟٓم٤م وم٘مط ٓ همػم، 

 سمف ٟمًتٕملم وقمٚمٞمف ٟمتقيمؾ وسمف ٟمٕمتّمؿ، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف-

ٟمٕمؿ ٟمجتٝمد ذم إؾم٤ٌمب اعمٛمٙمٜم٦م، اًمًٚمٌٞم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم اخلّمقص وإيمثر، وسمٕمض اعمح٤موٓت 

ه٤م وآضمتٝم٤مد ذم شم٘مٜمٞم٤مت اًمتِمقيش قمٚمٞمٝم٤م أو اظمؽماىمٝم٤م اعجي٤مسمٞم٦م ًميا حم٤موٓت يمثػمة ,٤م وضب ُم٘م٤مر 

 أو همػم ذًمؽ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم- ,دمري، مل شمًٗمر قمـ ٟمت٤مئ٩م حلد أن، ًمٙمٜمٝم٤م ُمًتٛمرة
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ختٗمٞمػ اًمٕمٛمؾ واًمٜمِم٤مط، واًمؽميمٞمز قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقضمقد واًمٌ٘م٤م ، واًمؽميمٞمز قمغم ٟمٔمرشمٜم٤م اًمراهٜم٦م: 

ُمٜمٝم٤م اًمؽميمٞمز قمغم ضب ُم٘م٤مر  اًمٓم٤مئرات اجل٤مؾمقؾمٞم٦م  ,ُمٙم٤مومح٦م احلرب اجل٤مؾمقؾمٞم٦م,وم٤مع إُمٜمل اًمد

وٟمحقه٤م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمققمٞم٦م، واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة وآظمتٗم٤م  واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٔمٝمقر قمغم إىمؾ ذم هذه 

 ,اهلل إن ؿم٤م ,اًمًٜم٦م، وم٢مٟمف ؾمٜم٦م طم٤مؾمٛم٦م، وإُمريٙم٤من ُمققمد اٟمًح٤ماؿ ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من ذم يقًمٞمق اًم٘م٤مدم 

 ُمٝمزوُملم ُمٖمٚمقسملم-

ذم سم٤ميمًت٤من، أرؾمٚمٜم٤م رؾم٤مئؾ ؿمٗمقي٦م وطمتك ُمٙمتقسم٦م قمؼم سمٕمض اًمقؾمٓم٤م  ٟم٘مقل ًمٚم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم: إٟمٜم٤م ٟمقضمف 

طمرسمٜم٤م ًمألُمريٙم٤من ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وم٢من شمريمٜم٤م اجلٞمش اًم٤ٌميمًت٤م  واحلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م ومٜمحـ ٟمؽميمٝمؿ، وإٓ 

ريٙم٤من ذم احلرب اجل٤مؾمقؾمٞم٦م وهمػمه٤م ومًػمون ُم٤م إن شمقضمٝمقا إًمٞمٜم٤م سمنم  ومل يؽميمقٟم٤م ووىمٗمقا ُمع إُم

 يذهٚمٝمؿ ذم إؾمالم مسم٤مد وسمٜمدي وهمػمه٤م-

سمٜم٤م قمؼم اًمقؾمٓم٤م   سم٠منٜم٤م  ,ؿمخّمٞم٤مت ضمٝم٤مدي٦م ل٤م قمالىم٤مت ذم اًمدوًم٦م وآؾمتخ٤ٌمرات وهمػمه٤م,وه 

شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة قمٜمدٟم٤م قمٛمٚمٞم٤مت يمٌػمة ُمزًمزًم٦م وؾمتٙمقن ىم٤مصٛم٦م ضم٤مهزة ذم سم٤ميمًت٤من، ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مدة أُمرت 

ػ واًمتٝمدئ٦م إذا شمقىمٗم٧م اًم٤ٌميمًت٤من قمـ ُميشمٜم٤م، وٟمحـ سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمدٟم٤م قمٛمٚمٞم٤مت يمٌػمة ضم٤مهزة سم٤مًمتقىمٞم

٤ًٌم، واحلٛمد هلل-  شم٘مري

ومٝمذا أهؿ ُم٤م قمٜمدٟم٤م وٟمريد شمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ، وٓ ؾمٞمام ذم ومٙمرة أن ٟم٘مٚمؾ اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك إي٘م٤مف اًمٙمثػم ُمـ 

ؾمت٤من وًمق سمِمٙمؾ إقمامل، طمتك ٟم٘مٚمؾ ُمـ احلريم٦م واًمتٕمرض ًمٚم٘مّمػ، ويمذًمؽ ومٙمرة اخلروج ُمـ وزير

ومٝم٤م وىمراه٤م  ئٚمٝمؿ إمم داظمؾ سم٤ميمًت٤من ُمثؾ اًمًٜمد وأـمرا ضمزئل ًمٙمـ يمٌػم، ومٛمثاًل: ٟمرؾمؾ سمٕمض اعظمقة سمٕمقا

 وسمٚمقؿمًت٤من يمذًمؽ، وهٙمذا-

ورسمام ٟمرؾمؾ اًمٕمديد ُمـ اعظمقة ُمـ يمت٤مئٌٜم٤م اًمٕمًٙمري٦م إذا ىمدُمقا سمٕمد اعمقؾمؿ إمم إظمقاهنؿ ذم 

 ثؾ ظمٞمؼم، وهٙمذا-ٟمقرؾمت٤من، ورسمام ٟمرؾمؾ جمٛمققم٤مت إمم ىم٤ٌمئؾ أظمرى ُم

ومٜم٤م  اًمٙمقادر واًم٘مٞم٤مدات واًمٜمخ٥م ,وقمٜمدٟم٤م ومٙمرة يرضمحٝم٤م سمٕمض اعظمقة ذم ؾمٌٞمؾ شمٗم٤مدي اًمٗمٜم٤م  

ئٚمٝمؿ وم٘مط عمجرد احلٗمظ واًمٌ٘م٤م   ,اًم٘مديٛم٦م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ وهل أن ي٤ًمومر سمٕمض اعظمقة إمم أُم٤ميمـ مُمٜم٦م سمٕمقا

 هذه اعمدة طمتك ٟمتج٤موز اعمحٜم٦م، يٕمٜمل ذم همْمقن ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم-

٘مؽمطم٦م اعمٛمٙمٜم٦م داظمؾ سم٤ميمًت٤من يم٠مـمراف اًمًٜمد وأـمراف سمٚمقؿمًت٤من وٟمحقه٤م، وإيران، واجلٝم٤مت اعم

 ومٚمق أُمٙمـ أن شمقضمٝمقٟم٤م ذم هذا يمذًمؽ-

وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمزيز أن شم٘مٚمٚمقا ُمـ اًمتقاصؾ ُمٕمٜم٤م هذه اًمٗمؽمة،  ؛وذم إـم٤مر إومٙم٤مر اعمذيمقرة

حلذر وٓ ؾمٞمام هذه اًمًٜم٦م، واهلل واضمٕمٚمقا اًمؽماؾمؾ قمغم ومؽمات ـمقيٚم٦م ُمت٤ٌمقمدة، ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم آطمتٞم٤مط وا
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 يتقٓيمؿ سمحٗمٔمف وؾمؽمه وشمقومٞم٘مف-

ه اعظمقة ذم اًمٚمجٜم٦م إُمٜمٞم٦م ًمٙمـ ٟمٔمرت ومٞمف  ُمالطمٔم٦م: اًمت٘مرير إُمٜمل اًمذي يمٜمتؿ ـمٚمٌتٛمقه، أقمد 

ومقضمدهتؿ ىمٍموا ضمًدا ذم اًمت٘مرير، طمٞم٨م يم٤من خمتًٍما وٓ يٕمٓمل صقرة ضمٞمدة ومٓمٚم٧ٌم ُمٜمٝمؿ شمٙمٛمٞمؾ 

٤ًٌم وإرؾم٤مًمف إًمٞمٙمؿ، رسمام اًمت٘مرير وإشم٘م٤مٟمف، وًمٕمٚمٝمؿ ومٕم ٚمقا أن، ًمٙمٜمف مل يّمٚمٜمل سمٕمد، وم٠ًمؾمٕمك ٓؾمتالُمف ىمري

 ٟمٚمح٘مف هٜم٤م ذم هذه اعمراؾمٚم٦م، أو ذم ُمرة ىم٤مدُم٦م سمٕمقن اهلل-

اجلٝم٤مد واحلرب اًمتل ٟمخقوٝم٤م ,أىمؽمح ُمراضمٕم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمٛمؾ ذم سم٤ميمًت٤من  :اًمٕمٛمؾ ذم سم٤ميمًت٤من ,6

اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم إقمداد دراؾم٦م وشم٘مرير يم٤مُمؾ قمـ وؾم٠مـمٚم٥م ُمـ أقمٞم٤من اعظمقة  ,ُمع اًمدوًم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م

ُم٤م سمٕمد ٓل ُمًجد ودقمقة أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن إمم ضمٝم٤مد ,طمّمٞمٚم٦م اًمثالث ؾمٜمقات أو إرسمٕم٦م اعمٜمٍمُم٦م 

 -,إن ؿم٤م  اهلل,ورسمام ٟمِمٙمؾ ُمٜمٝمؿ جلٜم٦م لذا اًمٖمرض، صمؿ ٟمٕمروف قمٚمٞمٙمؿ  ,احلٙمقُم٦م اعمرشمدة ذم سم٤ميمًت٤من

ىمٌتٙمؿ ًمٚم٘مْم  ٞم٦م، صمؿ شمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ-وٟمريد ُمٜمٙمؿ شم٘مٞمٞمامشمٙمؿ أنتؿ وُمرا

يمام شمٕمٚمؿ وم٢من ىمٓم٤مع اًمٕمٛمؾ ذم سم٤ميمًت٤من ذم اًمتٜمٔمٞمؿ قمٜمدٟم٤م ي٘مقده إخ أبق قمثامن اًمِمٝمري، وأريد أن 

أؾم٠مل قمـ أظمٞمٜم٤م أيب قمثامن هؾ يم٤مٟم٧م ًمف سمٞمٕم٦م ًمٙمؿ؟ وقمغم يمؾ طم٤مٍل ىمد أظمذ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سمٞمٕم٦ًم جمددة 

، وإذا ٤ميمًت٤من سمٕمد ُم٘متؾ أؾم٤مُم٦م اًمٙمٞمٜمل وُم١ميمدة قمٜمدُم٤م سمدأ اًمٕمٛمؾ ُمٕمٜم٤م وطملم شمقًمٞمتف إي٤مه اًمٕمٛمؾ ذم سم

 يم٤من قمٜمديمؿ شم٘مٞمٞمؿ ًمألخ أو شمقضمٞمف طمقًمف-

هق ُمٕمٜم٤م ضمٞمد وٟمِمط سم٤مرك اهلل ومٞمف، ًمٙمـ ٟمرى قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمٞمقب، شمِمقش قمٚمٞمف ىمٚمٞماًل ويِمٙمق ُمٜمف 

اعظمقة اًمٕم٤مُمٚمقن ُمٕمف يمثػٌم ُمٜمٝمؿ، ًمٙمـ ظمػمه هم٤مًم٥م ضمزاه اهلل ظمػًما، ومٛمـ قمٞمقسمف اًمٔم٤مهرة: ـمري٘م٦ٌم ًمف ذم 

ٌَؾ سمٕمض اًمتٕم ٤مُمؾ وذم اًمٙمالم متٞمؾ إمم اًمديٌٚمقُم٤مؾمٞم٦م واعيمث٤مر ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م وقمدم اًمدىم٦م، طمتك ُوِصػ ُمـ ىِم

 اًمٜم٤مس سم٤مًمقصػ اًم٘مٌٞمح، وسم٤مًمٚمػ واًمدوران! وهٙمذا-

 ُمـ آضمتٝم٤مد، طمتك  قضمٜم٤م إمم اًمتِمدد ذم وٌٓمف وُمت٤مسمٕمتف، ُمع 
ٍ
ومٝمذا ُمـ أقم٘مد اًمٕمٞمقب، ُمع ر 

ُم٤م زال يمام هق، ورسمام  ,يمام يًٛمٞمف,هق أن هقاه ُمع احلزب واعمٝمٜمدس ، ورٌ  مظمر ,أيمرر,ظمػٍم يمثػٍم ومٞمف 

ٟمٜم٤م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم  ,شمٙمٚمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م سمذًمؽ ُمع شمِمديدٟم٤م قمٚمٞمف أٓ يتٙمٚمؿ سمذًمؽ، طمتك وصؾ إمم سمٕمض إظمقا

ٟمٗمح٤مٌت ُمـ ذًمؽ، ومج٤م   ىمٌؾ ُمدة يًػمة إظمقٌة هـ هؿ ُمٕمٜم٤م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ ُمـ  ,سمِمتقن وسمٜمج٤مب

٤م قمثامن يٛمدح احلزب واعمٝمٜمدس ذم سمٕمض ضمٚم٤ًمشمف ُمع اًمٜم٤مس، وأنف قمٜمدُم٤م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم يِمٙمقن أن أب

 يذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم يٕمؼم  قمٜمف سما: أظمقٟم٤م اعمال حمٛمد قمٛمر!

ومقاهلل ًمق يم٤من قمٜمديمؿ شمقضمٞمف سمخّمقصف يٙمـ ضمٞمًدا، وىمد شم٠ميمد أن أيمت٥م ًمؽ ذم ؿم٠منف؛ ٕنٜم٤م أجًْم٤م 

٤ًٌم ا ًمؽمؿمٞمح٤مت اعمٓمٚمقسم٦م، ًمٙمٜمل أوىمٗم٧م أن شمرؾمٞمؿ سمّمدد إدظم٤مًمف ذم جمٚمس اًمِمقرى قمٜمدٟم٤م، وم٢مٟمف ٟم٤مل شم٘مري
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إُمر ومل ٟمٌٚمٖمف ومل ٟمٌٚمغ أقمْم٤م  اًمِمقرى سمتامم قمٛمٚمٞم٦م آٟمتخ٤مب ًمألقمْم٤م ؛ ٕن اضمتامقمٜم٤م ًمٚمِمقرى شمؿ  

ُمع  جمزً ا، ومل جيتٛمع اعمجٚمس يم٤مُماًل سمؾ ضمٚم٧ًم أن٤م ُمع سمٕمض إقمْم٤م ، وضمٚمس اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد 

دد ومٙم٤من ُمـ اعمرؿمحلم اًمذيـ ٟم٤مًمقا أيمثر شمرؿمٞمح٤مت سمٕمْمٝمؿ وـُمٚم٥م ُمـ اعظمقة اًمؽمؿمٞمح ًمألقمْم٤م  اجل

هق إخ أبق قمثامن، ُمـ ُمرضمح٤مت قمْمقيتف ًمٚمِمقرى يمقٟمف يرأس ىمٓم٤مقًم٤م ُمٝمام هق ىمٓم٤مع اًمٕمٛمؾ ذم 

 سم٤ميمًت٤من، ومام رأجٙمؿ؟

: جمٛمققم٤مشمٜم٤م ذم اًمداظمؾ يمٙمؾ ُمقؾمؿ ُمٜمذ ؾمٜملم، قمٜمدٟم٤م ذم سم٤ميمتٞم٤م وسم٤ميمتٞمٙم٤م وظمقؾم٧م، أومٖم٤مٟمًت٤من ,5

، سم٤معو٤موم٦م ـمًٌٕم٤م إمم اًمٙمتٞم٦ٌم اًمتل ذم ٟمقرؾمت٤من ويمقٟمر، اًمٕمٛمؾ اًم٘مت٤مزم ذم وذم زاسمؾ وهمز ، وذم وردك

 أومٖم٤مٟمًت٤من ىمقي ضمًدا واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمققمٞم٦م يمثػمة، وإُمريٙم٤من واًمٜم٤مشمق ُميوسمقن سمِمدة-

، وهل سم٤مظمتّم٤مر سم٤مًمتٕم٤مون سمٞمٜمٜم٤م شسم٤مهمرام»وُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمققمٞم٦م إظمػمة اًمتل ؾم٤ممهٜم٤م ومٞمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م 

ج طم٘م٤م »وسملم   -، سم٤مهمراممظمر ن٧م ذم يم٤مسمؾ شقُمٜمدانيم»و شها

م، سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آٟمٖمامؾمٞملم يٚمًٌقن أطمزُم٦م ٟم٤مؾمٗم٦م وُمٕمٝمؿ  واًمٗمٙمرة هل: شمًٚمؾ إمم ىم٤مقمدة سم٤مهمرا

ًمٚمٙمالؿمٜمٙمقف، وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌٞمٙم٤م، وسمٕمْمٝمؿ مر يب ضمل ُمع يمالؿمـ، واًمٙمؾ  خم٤مزن اًمذظمػمةقمدد ضمٞمد ُمـ 

٤ًٌم  ٛمؾ إُم٤م واطمد أو اصمٜملم ُمـ إًمٖم٤مم اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م ا ب شم٘مري ًمّمٖمػمة اعمريم٥م قمٚمٞمٝم٤م دائرة شمقىمٞم٧م ُدر 

 اجلٛمٞمع قمغم اؾمتٕمامل٤م-

اخلٓم٦م: اًمتًٚمؾ ًمٞماًل ىمٌؾ اًمٗمجر أو ُمع اًمٗمجر، ُمـ صمالصم٦م حم٤مور: حمقران أؾمالك ؿم٤مئٙم٦م شمؿ ىمّمٝم٤م 

 -,وضمد اعظمقة ومٞمف سم٤مسًم٤م يمنوه ودظمٚمقا ُمٜمف,سم٤مًمٙمالًمٞم٥م اخل٤مص٦م، وحمقر ؾمقر 

 :يتقضمف اعظمقة سمٕمد دظمقلؿ إمم صمالث ادم٤مه٤مت

 -يتجف ًمف جمٛمققم٦م طمٞم٨م اًمٓم٤مئرات اًمراسمْم٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة :اجلٜم٤مح إجٛمـ ,

 -طمٞم٨م صٝم٤مري٩م اًمٙم٤ميروؾملم وهمػمه٤م ُمـ اعمراومؼ :وجمٛمققم٦م أظمرى إمم اًمٞم٤ًمر ,

 -واعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م إمم اًم٘مٚم٥م طمٞم٨م صمٙمٜم٤مت اجلٜمقد واًم٘مٞم٤مدة وُمراومؼ يمثػمة وُمالطمؼ ,

٤ًٌم ؾم٤مرت ا نصمؿ يٜمْمؿ اجلٜم٤مطم٤م ؾمّٝمؾ وسم٤مرك  خلٓم٦م طم٥ًم اعمرؾمقم وأطمًـ، وم٤مهلل ًمٚم٘مٚم٥م، شم٘مري

 وؾمدد-

اعظمقة هؿ  ٦م سمدون إـمال. أج٦م رص٤مص٦م طمتك يم٤منسمٕمد دظمقل اعظمقة ُمِمقا طمقازم قمنميـ دىمٞم٘م

اًمٕمدو، وومجروا اًمّمٝم٤مري٩م، ورسمام طمتك سمٕمض خم٤مزن اًمذظمػمة،  ووم٤مضم٠موااعم٤ٌمدريـ سم٢مـمال. اًمرص٤مص 

إمم اًم٘مٚم٥م وأقمٛمٚمقا اؿمت٤ٌميًم٤م وىمتاًل ذم اجلٜمقد  ودُمروا جمٛمققم٦م ُمـ اًمٓم٤مئرات همػم حمددة، وادمٝمقا 

 واًم٘مٞم٤مدات وهمػمهؿ-
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 ٧٧سمٗمْمؾ اهلل اؾمتٛمرت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م ومجًرا طمٞم٨م دظمؾ اعظمقة ومجر يقم إرسمٕم٤م  

 ُم٤ميق إمم ُم٤م سمٕمد اًمٔمٝمر، وىمٞمؾ إمم اًمٕمٍم، سمؾ ىمٞمؾ إمم اًمٞمقم اًمث٤م  يم٤من هٜم٤مك إـمال. رص٤مص-

٤ًٌم,سمٗمْمؾ اهلل أوع يمؾ اعظمقة  قمغم أن اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمٌػمة ضمًدا وٟم٤مضمح٦م أيمثر ه٤م شمّمقرٟم٤م  ,شم٘مري

وظمٓمٓمٜم٤م، احلّمٞمٚم٦م همػم حمددة سمدىم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل، وإومٖم٤من ي٘مقًمقن أؿمٞم٤م  يمٌػمة يمٕم٤مدهتؿ، ًمٙمـ اًمٌم  

اًم٘مري٥م هق: شمدُمػم قمدد ُمـ اًمٓم٤مئرات اًمراسمْم٦م همػم حمدد، ىمتؾ قمنمات وضمرح اًمٕمنمات ُمـ قم٤ًميمر 

وشمدُمػم خم٤مزن ذظمػمة همػم حمددة اًمٙمؿ واحلجؿ، إطمرا. وشمدُمػم صٝم٤مري٩م إُمريٙم٤من ًمٕمٜمٝمؿ اهلل، 

 -,هذه ُمتٞم٘مٜم٦م صم٤مسمت٦م,اًمٙم٤ميروؾملم واًمٌؽمول ذم اًم٘م٤مقمدة 

وُمٕمٜمقًي٤م شمٕمتؼم ُمـ أىمقى اًمٕمٛمٚمٞم٤مت قمغم اًمٕمدو يمحرب ٟمٗمًٞم٦م وإره٤مب وإرقم٤مب، واحلٛمد هلل رب 

 اًمٕم٤معملم-

ت٦م قمنم أظًم٤م، اؾمتِمٝمدوا وٞمًٕم٤م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤من قمدد اعظمقة آٟمٖمامؾمٞملم اًمذيـ متٙمٜمقا ُمـ اًمدظمقل ؾم

 سمٕمد طمًـ اًمٌال  ضمزاهؿ اهلل ظمػًما وشم٘مٌٚمٝمؿ اهلل ذم قمٚمٞملم، مُملم-

ٟمف، هذا  يم٤من قمغم رأس آٟمٖمامؾمٞملم آؾمتِمٝم٤مديلم أظمقٟم٤م أبق ـمٚمح٦م إح٤م  اعمٖمريب  وؾم٤مئر إظمقا

أن ي٘مقم أبق ـمٚمح٦م اخلؼم ُمٗم٤مضمئ ًمٙمؿ، وىمد يم٤مٟم٧م وصٚم٧م رؾم٤مًم٦م ُمٜمٙمؿ شم٠ًمخقن قمام إذا يم٤من يّمٚمح 

٤ًٌم ُمـ ذًمؽ، ووصٚم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م وىمرأهت٤م ُمع اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد،  سمٛم١ًموًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل أو ؿمٞمًئ٤م ىمري

واعظمقة يم٤مٟمقا ذم أج٤مُمٝم٤م إظمػمة ًمالٟمٓمال. ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م ىمٜم٤مقمتٜم٤م هل قمدم إُمٙم٤من اًمؽماضمع سم٤مًمٜم٦ًٌم 

يمقر، ٓ ًمٕمدم ىمدرشمف ذم ذاشمف، ومٝمق قم٘مؾ ٕيب ـمٚمح٦م، وأنف أصاًل ٓ يّمٚمح ٕن يتقمم ُم١ًموًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اعمذ

 ًمٙمـ ًمٕمدم اؾمتٕمداده اًمٜمٗمز- ,إن ؿم٤م  اهلل,ضمٞمد وىم٤مدر 

ضم٤م  أصاًل ىمٌؾ طمقازم صمالث ؾمٜملم اؾمتِمٝم٤مدًي٤م ُمتٗمً٘م٤م ُمع أظمٞمٜم٤م  ,ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمزيز,أظمقٟم٤م أبق ـمٚمح٦م 

 قمٌٞمدة أبق فُم٤مـمٚم صمؿ أصاًل، اؾمتِمٝم٤مدي٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمتٜمٗمٞمذ ىم٤مدمٌ  أنف قمغم  شاعمٍمي قمٌٞمدة أيب»قمٌد احلٛمٞمد 

 ٟمحـ واؾمتٛمررٟم٤م قمٌٞمدة أبق وشمقذم اعمامـمٚم٦م اؾمتٛمرت وهٙمذا وم٤مقمٚم٦م، وـم٤مىم٦م يمٙم٤مدر اًمٕمٛمؾ ذم ُمٕمف وأراده

-- دائاًم ودظمٚمٜم٤م ُمٕمف ذم سمرٟم٤مُم٩م أخامٟمٞم٤م واًمْمٖمط قمغم أخامٟمٞم٤م واحلرب اًمٜمٗمًٞم٦م شمٗمٕمٞمٚمف حم٤موًملم ه٤مـمٚمتف ذم

 -إًمخ

يمرٟم٤م سمنمـمف وأنف ضم٤م  قمغم اشمٗم٤م. وقمٝمد ووقمد، وًمٙمٜمف يم٤من يمؾ ُمرة ُيٚمحُّ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦م ويذ

اعمٝمؿ اشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمف قمغم أنٜم٤م سمٕمد أن ٟمٙمٛمؾ ُمقوقع أخامٟمٞم٤م سمٕمد اٟمتٝم٤م  آٟمتخ٤مسم٤مت إح٤مٟمٞم٦م ٟمٕمٓمٞمف اعضم٤مزة، 

وسم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمده٤م سمٛمدة ىمٚمٜم٤م ًمف: ًمؽ اعضم٤مزة، وًمٙمـ ؾمٜمجتٝمد أن ٟمرشم٥م ًمؽ قمٛمٚمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمٚمٞمؼ سمؽ، 

م وم٘مٚمٜم٤م ًمٞمس هٜم٤مك أومْمؾ  وهق ,أيمثر ُمـ ٟمّمػ ؾمٜم٦م,وُمرت ؿمٝمقر  يٜمتٔمر، طمتك ضم٤م ت قمٛمٚمٞم٦م سم٤مهمرا
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 ُمٜمٝم٤م ًمف، وشمقيمٚمٜم٤م قمغم اهلل-

اًمرضمؾ سمٚمغ ُمٌٚمًٖم٤م يمٌػًما ضمًدا ذم اًمِمق. ًمالؾمتِمٝم٤مد، ومل يٙمـ يٛمٙمـ إي٘م٤مومف يمثػًما طم٥ًم ىمٜم٤مقمتٜم٤م، أن٤م 

رض واًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد واًمِمٞمخ أبق  ٞمك وهمػمٟم٤م هـ قم٤مٟم٤مه وطم٤موًمٜم٤م ُمٕمف طمتك يئًٜم٤م، طمتك ظمٗم٧م قمٚمٞمف أن يٛم

ٟمف ذم اعمٝمديلم- ذم سمٕمض اعمرات-! ومٜم٠ًمل اهلل   أن يت٘مٌٚمف ذم قمٚمٞملم وأن يرومع درضمتف وإظمقا

ًم٘مد يم٤من آؾمتِمٝم٤مديقن ه١مٓ  ٟمامذج قمجٞم٦ٌم ومريدة طمً٘م٤م، واعظمقة ذم اًمًح٤مب سمّمدد اعقمداد 

 ًمنميط قمٜمٝمؿ وقمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، واهلل اعمقومؼ-

ِمٞمخ يقٟمس ضم٤مهز ًمٚمتحرك واًمًٗمر، : يمام اشمٗمؼ ُمٕمٙمؿ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد وم٢من اًماًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل ,4

واًمقضمٝم٦م ُمٌدئًٞم٤م هل إيران، وُمٕمف طمقازم ؾمت٦م إمم صمامٟمٞم٦م إظمقة اظمت٤مرهؿ، وم٘مٚم٧م ًمف: ٟمٜمتٔمر اًمت٠ميمٞمد اًمٙم٤مُمؾ 

وم٘م٦م قمغم هذه اًمقضمٝم٦م إيران ُمٌدئًٞم٤م؛ ٕن ومٙمرشمف هل اًمٌ٘م٤م  طمقازم  واًمٜمٝم٤مئل ُمٜمٙمؿ ًمٚمتحرك سم٤مًمٗمٕمؾ واعمقا

قملم قمغم اًمدٟمٞم٤م عمٝم٤مُمٝمؿ صمالصم٦م ؿمٝمقر ذم إيران عقمٓم٤م  اعظمقة دور ة هٜم٤مك، صمؿ اًمٌد  ذم نريٙمٝمؿ ُمقز 

 وختّمّم٤مهتؿ اًمتل ذطمٝم٤م ًمٙمؿ ذم شم٘م٤مريره وُمنموقمف-

 ومٜمحـ ٟمٜمتٔمر ُمٜمٙمؿ اًمت٠ميمٞمد إظمػم، ًمق أُمٙمـ، ووم٘مٙمؿ اهلل وؾمٚمٛمٙمؿ-

وهمػمه٤م،  شاخلٓمقات اًمٕمٛمٚمٞم٦م»وأرؾمٚم٧م إًمٞمف ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ يقٟمس وىمد يمت٧ٌم أجًْم٤م ٕيب حمٛمد، 

 ر قمٚمٞمٙمؿ أجْم٤م-أردت أن يِم٤مو

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألخ اًمؽميمل اًمذي يمٚمٛمٜم٤ميمؿ قمٜمف ُمـ ىمٌؾ واعمقيمؾ إًمٞمف شم٠مؾمٞمس ومرع شمريمٞم٤م، وم٘مد اٟمٓمٚمؼ ُمٜمذ 

٤ًٌم، ووصؾ هٜم٤مك سمخػم ومل يتقاصؾ ُمٕمٜم٤م سمٕمد؛ ٕنٜم٤م اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أن يٕمٛمؾ ادو  وًمق شم٠مظمر  ؿمٝمريـ شم٘مري

 قمٚمٞمٜم٤م ىمٚمٞماًل؛ طمتك يٓمٛمئـ وي١مؾمس سمث٤ٌمت ورزاٟم٦م-

 ٗمٞم٦م سمف، وًمألؾمػ يم٤من ىمد ؾم٤مومر قمٜمدُم٤م وصٚم٧م رؾم٤مئٚمٙمؿ-وىمد ـمٚمٌتؿ ٟمٌذة شمٕمري

 وؾم٠ميمت٥م ًمٙمؿ قمٜمف ُمٕمٚمقُم٤مت سمًٞمٓم٦م:

ئ٘مٜم٤م اًمٌدائٞم٦م  ٟمف وؾمٙمـ أهٚمف؛ وهذا ُمـ همٚم٦ٌم ـمرا آؾمؿ: مل ٟم٠مظمذ اؾمٛمف إصكم ًمألؾمػ وٓ قمٜمقا

٤ًٌم وُم١مهالشمف، وسم٠مصدىم٤مئف، ومٝمٜم٤مك  اًمًٌٞمٓم٦م، ًمٙمٜمف ُمٕمروف قمٜمدٟم٤م سم٤مؾمٛمف احلريمل وسمٛمٜمٓم٘متف وشم٤مرخيف شم٘مري

 ضمٞمد ُمـ اعمٕمروم٦م واًمتقصمٞمؼ- ىمدر

 اعمديٜم٦م ذم شمريمٞم٤م: ىمقٟمٞم٤م-

 اًمٕمٛمر: مخ٦ًم وقمنميـ أو ؾمت٦م وقمنميـ-

صٗم٤مشمف: أٌخ قم٤مىمؾ ُم١مدب ُمث٘مػ، ُمـ ظمػم ُمـ شمرى ُمـ اعظمقة، وُمـ أوم٤موؾ اعظمقة إتراك، 

 طمٞم٨م أيمثر، قم٤مذه شاًمّمقُم٤مزم ص٤مًمح بقأ»ضمٚمًٜم٤م ُمٕمف ضمٚم٤ًمت يمثػمة وقمرومٜم٤م قم٘مٚمف، وأظمقٟم٤م قمٌد احلٗمٞمظ 
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، صمؿ  اًمزرىم٤موي أج٤مم اًمٕمرا. إمم ذه٥م إخ يمثػًما، وزيم٤مه ضمًدا سمف ومرح ومؽمة، هٜم٤م اًمِمٖمؾ ذم ُمٕمف سم٘مل

قمٞمٜمقه ذم جمٛمققم٦م اًمٕمٛمؾ اعداري ذم ؾمقري٤م ويم٤من وٛمـ جمٛمققم٦م اًمقصم٤مئؼ، ومٚمف ظمؼمة ضمٞمدة ذم اًمقصم٤مئؼ، 

جمٛمققم٦م أصاًل ذم وىمد أوم٤مد اعظمقة هٜم٤م وقمٚم ؿ سمٕمْمٝمؿ، وًمف ظمؼمة ذم اًمٕمٛمؾ اجلامقمل ـمٞم٦ٌم، طمٞم٨م إٟمف ًمف 

 شمريمٞم٤م صٖمػمة أؿمٌف سم٤مًمٜمخٌقي٦م-

 -,إن ؿم٤م  اهلل,رسمام قمٜمدُم٤م ٟمتقاصؾ ُمٕمف ٟمٓمٚم٥م ُمٜمف ُمؾ  اًمقرىم٦م اًمتل ـمٚمٌتٛمقه٤م 

، ,صٝمر اًمِمٞمخ أيب حمٛمد,: ُمـ مظمر ُمـ وصؾ ُمـ اعظمقة ُمـ إيران أبق دضم٤مٟم٦م اًم٤ٌمؿم٤م إيران ,١

قع وم٘مط، وىمد ًم٘مٞمتف وضمٚم٧ًم ُمٕمف، وأبق مه٤مم اًمّمٕمٞمدي، صمؿ ُم١مظمًرا أنس اًمًٌٞمٕمل اًمٚمٞمٌل وصؾ ىمٌؾ أؾمٌ

 واحلٛمد هلل-

وضمٝمتف ُمٌدئًٞم٤م ًمٚمٕمٛمؾ ُمع اعظمقة ذم اًمٚمجٜم٦م إُمٜمٞم٦م، ـمٚم٧ٌم ُمٜمٝمؿ أن جيٚمًقا ُمٕمف وي٠مظمذوه ويتٕمرف 

 عمٕمروم٦م ُمدة  ت٤مج اًمًجـ ذم ؾمٞمام وٓ اًمٖمٞم٤مب ومؽمة سمٕمد اعٟم٤ًمن ـمًٌٕم٤م إًمخ،…قمغم اًمٕمٛمؾ واًمدٟمٞم٤م

 -إطمقال

يد آـمٛمئٜم٤من ومٓمٛم٠من٤مه وأظمؼمٟم٤مه قمـ ُمراؾمالشمٙمؿ وأنٙمؿ ُمت٤مسمٕمقن هق ي٠ًمل قمـ أطمقاًمٙمؿ يمثػًما، وير

 ُمٕمٜم٤م، ًمق ختّمقٟمف سمرؾم٤مًم٦م يٗمرح ا٤م-

وُم٤م زًمٜم٤م ُمٜمتٔمريـ ىمدوم اعظمقة شم٤ٌمقًم٤م، وـمًٌٕم٤م ىمدوم اعظمقة رهمؿ أنف ُمٗمرح ًمٜم٤م وحم٥ٌم وًمٙمٜمف ذم 

 ,ه٘متٜم٤م!اًم٘مّمقوم٤مت اًمتل أر,ٟمٗمس اًمقىم٧م همؿ  ُمـ ضمٝم٦م اخلقف قمٚمٞمٝمؿ ذم أوو٤مقمٜم٤م إُمٜمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م 

وًمذًمؽ ُم٤م ٟمدري إذا ضم٤م  اًمزي٤مت واعظمقة اًمٙم٤ٌمر ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ويمٞمػ وأجـ ؾمٜمًت٘مٌٚمٝمؿ صمؿ يمٞمػ ؾمٞمٙمقن 

ض  ُم٤م دام ,ووٕمٝمؿ، هؿ ىمٞم٤مدات اعمٗمؽمض أن يٛمًٙمقا اًمِمٖمؾ واعم١ًموًمٞم٦م، وًمٙمـ أجًْم٤م اًمٙمؾ ُمٕمر 

 ًمٚمّم٤مروخ، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ- ,يتحرك

 ٤ميمؿ ويٗمرج اًمٙمروب ويًٝمؾ إُمقر سمٚمٓمٗمف، مُملم-سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ وضمٝمقٟم٤م، واهلل يٕمٞمٜمٜم٤م وإي

ئر وهمػمه٤م، وؾم٠مت٠ميمد ُمـ إرؾم٤مل٤م ًمٙمؿ، إىم٤مًمٞمؿ ,6 : أفمـ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد طمقل ًمٙمؿ رؾم٤مئؾ اجلزا

هؿ، وهٙمذا وىمد يمتٌٜم٤م  سًم٤م طمقل ُمقوقع ُمٝم٤مدٟم٦م اعمرشمديـ وُمٗم٤مداة أها ئر ـمًٌٕم٤م يٜمتٔمرون ضمقا وإظمقة اجلزا

يب  ٞمك يقؾمع اًمٌح٨م واًمٜمٔمر ذم اعم٠ًمخ٦م، وأرضمق أن شمٙمتٌقا ًمٜم٤م لؿ ُمـ ضمٝمتٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م، وـمٚمٌٜم٤م ُمـ اًمِمٞمخ أ

 ولؿ، ُمرومؼ مراؤٟم٤م ٟمحـ ذم اعم٠ًمخ٦م-

 ضم٤م ت ُمٜمٝمؿ رؾم٤مًم٦م سمٕمد ُم٘متؾ اًمِمٞمخلم وشمقًمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة اجلديدة، ُمروم٘م٦م- :اًمٕمرا. ,

 ٓ ضمديد هذه اعمدة، وإظمقة اًمّمقُم٤مل يٜمتٔمرون أضمقسمتٙمؿ وشمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ- :اًمّمقُم٤مل واًمٞمٛمـ ,

احلٛمد هلل قم٤مد اًمتقاصؾ ُمٕمف، وُمـ ُمٕمف سمخػم وقم٤مومٞم٦م، واهلل اعم١ًمول أن  :η  أبق حمٛمد ,2
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  ٗمٔمٝمؿ ويرقم٤مهؿ، وىمد أرؾمؾ ًمٙمؿ رؾم٤مئؾ، وهل ُمروم٘م٦م-

 ُمتٗمرىم٤مت: ,

 رؾم٤مًم٦م اسمٜمٙمؿ ظم٤مًمد ىمد ُٟمنِمت ـمًٌٕم٤م، وأفمـ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد أرؾمؾ ًمٙمؿ يمؾ اعمٚمٗم٤مت-• 

 رؾم٤مًم٦م ُمريؿ أوىمٗمٜم٤م ٟمنمه٤م، يمام أُمرشمؿ-• 

 -ن قمـ اؾمتِمٝم٤مد اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ُمرومؼ سمٞم٤من اعقمال• 

اعظمقة اًمٖمرسمٞمقن ذم اًمتٜمٔمٞمؿ، قمٜمدٟم٤م قمدٌد ُمٜمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٚمح ًمٚمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل طم٥ًم شم٘مٞمٞمٛمٜم٤م • 

ئري  وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٚمح عمج٤مٓت أظمرى، أذيمر ُمـ  ي  ُمٜمٝمؿ: أظمقان سمريٓم٤مٟمٞم٤من ُمـ أصؾ ضمزا

هق أجًْم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل أطمدمه٤م يٕمٛمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم جلٜم٦م اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل، وهق ضمٞمد، وأظمر يّمٚمح 

 ًمٙمٜمف ٓ يريده، وهق يٕمٛمؾ أن ذم اعمج٤مل اًمٕمًٙمري واًمتدريٌل-

٤ًٌم ٟمِم٤مط ًمف وًمٞمس اًمٕمًٙمري، اًمٕمٛمؾ ذم هق يمام زال ُم٤م شصٝمٞم٥م أبق»قمٜمدٟم٤م محزة إؾمؽمازم   ُمـ شم٘مري

 -ومؽمة

 قمٜمدٟم٤م أخ يمٜمدي ُمـ أصؾ أثٞمقيب يٕمٛمؾ ذم جلٜم٦م اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل-

زر ُم٤مًمديػ سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم جلٜم٦م اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل وٟمِمٓمقن، قمٜمدٟم٤م قمدٌد ُمـ اعظمقة ُمـ ضم

 وسمٕمْمٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ذم سم٤ميمًت٤من-

قمٜمدٟم٤م أخ أخام  ُمـ أصؾ ًمٌٜم٤م  يٕمٛمؾ ذم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، ُمٞمقًمف قمًٙمري٦م وهق أجًْم٤م 

 ُمدرب ضمٞمد-

، هؿ جمٛمققم٦م ويريدون  اًمٕمٛمؾ ُمٕمٜم٤م وًمٙمـ ُم٤م ويقضمد ذم اًم٤ًمطم٦م أن قمدد ُمـ إح٤من ضم٤مؤوا ُم١مظمًرا

 قمؼم إًمخ-- زًمٜم٤م ٟمتٕمرف قمٚمٞمٝمؿ وٟمتقصمؼ ُمٜمٝمؿ وىمٚمٜم٤م لؿ: ٓ سمد أن ٟمٛمر سمٛمرطمٚم٦م اًمتٕم٤مرف واًمتٗم٤مهؿ واًمتقاصمؼ

 -إومم اعمرطمٚم٦م ذم واًمتٜمًٞمؼ اًمتٕم٤مون

وقمٜمدٟم٤م أخ أخام  ُمـ أصؾ ؿم٤مُمل ومظمر ُمـ أصؾ ضمزائري ومظمر ُمـ أصؾ إيرا  وم٤مرد اظمت٤مرهؿ 

 ٔن-صمالصمتٝمؿ اًمِمٞمخ يقٟمس ُمٕمف ا

 قمٜمدٟم٤م إظمقة أتراك ـمٌٕم٤م يمُثر-

قمٜمدٟم٤م سمٕمض اعظمقة ُمـ اًمٌٚمدان اًمروؾمٞم٦م: سمٚمٖم٤مر، أذريقن وىمقىم٤مزيقن، ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمٕمٜم٤م سمِمٙمؾ 

رؾمٛمل، وُمٜمٝمؿ اعمتٕم٤موٟمقن ُمٕمٜم٤م، ٟمح٤مول شمقضمٞمف سمٕمْمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل، واعظمقة أظمذوا شمقضمٞمٝم٤مت ذم 

 هذا وقم٤مُمٚمقن قمٚمٞمف-

 ، ٟم٠ًمل اهلل أن يتقٓه طمٞم٨م يم٤من-ٓ ظمؼم قمـ أظمٞمٜم٤م أيب حمٛمد إح٤م • 
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 ُمرومؼ ًمٙمؿ ُمٚمػ شمقضمٞمٝم٤مت إقمالُمٞم٦م اًمذي سمٕمثٜم٤مه ٕىم٤مًمٞمؿ وًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعقمالُمٞم٦م قمغم اًمٜم٧م-• 

 ُمرومؼ ًمٙمؿ رؾم٤مئؾ ُمـ ُمٜمػم، وُمـ إًمٞم٤مس يمِمٛمػمي-• 

 وُمرومؼ رؾم٤مًم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد، ًمٕمٚمف يم٤من أرؾمٚمٝم٤م ًمٙمؿ-• 

، وقمٜمدٟم٤م شمقاصٌؾ سمف واحلٛمد هلل، واًمرؾم٤مًم٦م وُمرومؼ رؾم٤مًم٦م ُمـ اًمٓمٞم٥م مهم٤م ص٤مطم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم• 

ٌب ًمرؾم٤مًم٦م ىمديٛم٦م ؿمٞمًئ٤م ُم٤م ًمٚمِمٞمخ أيب حمٛمد أجٛمـ أرؾمٚمٜم٤مه٤م إًمٞمٝمؿ ىمٌؾ ؾمٜم٦م ًمٕمؾ ومٞمٝم٤م شمٜمٌٞمٌف ًمف  يم٠مهن٤م ضمقا

 وشمذيمػم وُمٜم٤مىمِم٦م طمقل: إيران، واعُم٤مرات، وطمقل سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات اًمتل يًتٕمٛمٚمقهن٤م-

 وُمرومؼ أؿمٞم٤م  أظمرى ُمتٗمرىم٦م-• 

 إي٤ميمؿ سمحٗمٔمف وؾمؽمه وقمٗمقه وًمٓمٗمف وشمقومٞم٘مف، إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم-هذا واهلل يتقٟٓم٤م و

ىمٌؾ اخلت٤مم ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمزيز، ُم٤م ـمٚمٌٜم٤م ومٞمف ُمِمقرشمٙمؿ وم٢من يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمراؾمٚم٦م ىمري٦ٌم وُمالطمٔم٦م ذم إظمػم 

ومٜمحـ ٟمٜمتٔمره٤م، ومام زاد وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ  ,إمم أوائؾ أو وؾمط ؿمٕم٤ٌمن,ذم همْمقن ؿمٝمر إمم ؿمٝمر وٟمّمػ رسمام 

ٌ  ذم ُمقوقع اًمِمٞمخ يقٟمس وطمريمتف ووضمٝمتف أو همػمه٤م ُمـ اعمقاوٞمع، وإهؿ قمٜمدٟم٤م  سم٤مٓضمتٝم٤مد، ؾمقا

دائاًم هق أُم٤مٟمٙمؿ وؾمالُمتٙمؿ، واهلل اعمقومؼ، وهق ظمػٌم طم٤مومًٔم٤م وهق أرطمؿ اًمرامحلم، ٓ إ  همػُمه وٓ رب 

 ؾمقاه-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 

 حمٛمقد

 ـه ٧61٧رضم٥م  ١
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ورقماا٤مه، وصمٌتااف وؾماادده وأضماارى احلٙمٛماا٦م ذم ىمقًمااف وومٕمٚمااف η ,إمم ؿمااٞمخٜم٤م اًمٕمزيااز. أيب قمٌااد اهلل 

 مُملم- ,وُمأل ا٤م ىمٚمٌف

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

ؿماإم٤ٌمن، ويمٜماا٤م أقمااددٟم٤م ُماا٤م  1وم٘مااد وصااٚمتٜم٤م رؾماا٤مئٚمٙمؿ إظمااػمة يااقم اخلٛمااٞمس  ؛تٙمؿاحلٛمااد هلل قمااغم ؾمااالُم

ؾماااٌؼ هااا٤م شمروٟماااف، وهاااذه سمٕماااض اًمٜم٘مااا٤مط اعمٛمٙماااـ اًمٙمت٤مسمااا٦م ومٞمٝمااا٤م أن سمٜمااا٤م  قماااغم رؾمااا٤مًمتٙمؿ إظماااػمة، واًمااإٌمض 

  ت٤مج إمم ومرص٦م أظمرى واهلل اعمقومؼ:

ومٝماااااًم وطمٙمٛماااا٦م  ُمقوااااقع اًمااااٞمٛمـ ياااا٤م ؿمااااٞمخٜم٤م اًمٕمزيااااز يمالُمٙمااااؿ ـمٞماااا٥م وقمٛمٞمااااؼ، ٟمًاااا٠مل اهلل أن يزياااادك *

وؾمداًدا، وأبنمك أنٜم٤م ومرطمقن سمف وٟمٕمتاؼمه ُماـ ومْماؾ اهلل قمٚماٞمٙمؿ وقمٚمٞمٜما٤م ُماـ احلٙمٛما٦م واًمتادىمٞمؼ واعٟمّما٤مف 

 واًمرزاٟم٦م وىمقة اًمًداد واعص٤مسم٦م-

وًمٙمـ أرضمق ُمٜمؽ أن شمريمز ذم اًمقاىمع احل٤مزم وشمٗم٤مصٞمٚمف، وهق أن احلرب ىمد ص٤مرت واىمًٕما٤م وُما٤م احلارب 

 أن ٟمًاااتٓمٞمع يمٞماااػ واىماااع أُمااا٤مم ٟمحاااـ ومااا٤مٔن -- إًماااخ؛ُمااا٤م شمٙماااقن ومتٞمااا٦مٌ إٓ ُمااا٤م ىماااد قمٚمٛماااتؿ وذىماااتؿ، واحلااارب أول 

قمااادٟم٤م أُمااا٤مم ٟمْمااإمػ أن أىماااقل ٓ ورضم٤مًمٜمااا٤م، ًمِمااا٤ٌمسمٜم٤م وسم٤مؾماااتٞمٕم٤مب سمحٙمٛمااا٦م ٟمتٍماااف  سماااؾ ٓ، ٟمًااا٤ميرهؿ، أو ىمقا

، ًمٙمااـ هاال قمٛمٚمٞماا٦م طمريمٞماا٦م ذم هم٤مياا٦م اًمّماإمقسم٦م ومٚمٜمريمااز قمااغم ,اهلل سماا٢مذن, اًمرؿمااد إمم سم٠مجاادهيؿ وٟم٠مظمااذ ٟم٘مااقدهؿ

 ٦م ًمتٓمٌٞمؼ ُم٤م ذيمرشمؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-اًمٙمٞمٗمٞم٤مت وأًمٞم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم

ومٛمًا٠مخ٦م أن ٟمياب إُمريٙماا٤من وٓ ٟمياب اعمرشمااديـ أباديٜم٤م ًمااؽ اًمارأي ومٞمٝماا٤م وأنا٧م أقمٚمااؿ اا٤م، وُمًاا٠مخ٦م 

اخلروج ُمـ اعمٕمريم٦م مت٤مًُم٤م ظمٓماػٌم وُمٝمٚماٌؽ أجًْما٤م، واًم٘ماقل سمٕمادم اًمتّمإمٞمد يم٠مناف يٌادو زم أناف هماػم واواٍح وًماـ 

٤مت، وآىمؽماطماااا٤مت قمااااغم اًم٘مٞماااا٤مدة سم٤مًمٕمٛمٚمٞماااا٤مت واًمٗماااارص يٙمااااقن قمٛمٚمًٞماااا٤م، وم٤مًمِماااا٤ٌمب يرياااادون اخلااااط واًمٕمٛمٚمٞماااا

 يمؾ يقم، ومال سمد ُمـ أواُمر واوح٦م وطمًؿ- ,اًمؽمصد وآؾمتٓمالقم٤مت,واًمرصقد 

احلاااراك أو هماااػمهؿ يًاااتقًمقن قماااغم احلٙماااؿ ٟمٔماااًرا إمم احااا ٓت يماااام  ,ُماااثاًل ,وُمًااا٠مخ٦م أن ٟماااؽمك اجلٜماااقسمٞملم 
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ٗمقى، وهاق ظماػٌم ُماـ ؾماٞمٓمرة اًمٙمٗمارة ذيمرشمؿ ومٞمٝم٤م قمٜمدي شمردد، ًمٕمؾ هٜم٤مك ظمٞم٤مر مظمر وهق آوٓمراب واًم

 اعمرشمديـ-

سماا٢مذن ,وقمااغم يمااؾ طماا٤مل، ؾماا٠مبدأ ذم اعمراؾمااٚم٦م ُمااع أيب سمّمااػم ذم اًمتٛمٝمٞمااد لااذه آؾمااؽماشمٞمجٞم٦م سمّمااٗم٦ٍم قم٤مُماا٦م 

، ومااا٠مرضمق أن هياااديٜم٤م اهلل ًمٚمّماااقاب واخلاااػم واًمٗماااالح، وًمٕماااؾ ذم رؾمااا٤مئؾ أيب حمٛماااد ًماااؽ أن ُمااا٤م يٜمااا٤مىمش ,اهلل

 هذه اعم٠ًمخ٦م ويزيدك رأج٤ًم-

ٟمٜم٤م ذم طم٤مًم٦م طمرب طم٘مٞم٘مٞما٦م ُماع اًمدوًما٦م وُماع إُمريٙما٤من ـمًٌٕما٤م وىماد : اخلالص٦م يياسمقن  سمادأواأن إظمقا

طمتااك ُم٘ماارات إُمااـ يمااام شماا٤مسمٕمتؿ وٓ سمااد ىمٌااؾ أجاا٤مم ذم أباالم، هااؾ اعمٜم٤مؾماا٥م ٟم٘مااقل: وىّمٗمااقا اًمتّماإمٞمد، ٓ ٟمريااد 

٠م ـمًٌٕما٤م، هاؾ طمرسًم٤م ذم اًمٞمٛمـ؟! هذا ٓ أؤيده ويمؾ إظمقيت هٜم٤م يماام رومٕماقا ًمٙماؿ مرا هاؿ ٓ ي١ميدوٟماف وٟماراه ظمٓما

ٟمدومع ذم ادما٤مه الدٟما٦م؟ ويمٞماػ؟ وُما٤م ذوـمٝما٤م؟ ٓ سماد أن ٟمادظمؾ ذم شمٗم٤مصاٞمؾ شمّماقره٤م، وٟمقضمٝماف إذن، وهٜما٤م 

 اًمذي ؾمٓمرمتقه وهمػمه-اًمٙمالم وٞمع ؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمٜم٤م وٟمٜم٘مؾ لؿ ٟمنمح لؿ ا

وٓ سمد أن ٟمجٞم٥م قمغم إؾمئٚم٦م: هؾ ؾمػمى إُمريٙم٤من واًمًإمقديقن سم٤ملدٟما٦م أصااًل؟ وأجاـ ؾماٞمجٚمس 

ٟمٜم وىماد  صمٜمتالم،٤م اعمٝم٤مدٟملم؟! وقمغم يمٍؾ ومٛمرومؼ ًمؽ أن مظمر رؾم٤مئؾ أيب سمّماػم، وىمٌٚمٝما٤م هٜما٤مك رؾما٤مًم٦م أو إظمقا

 سم٢مرؾم٤مل رؾم٤مئؾ ُمٗمّمٚم٦م قمـ أطمقالؿ- ,اؾمتٕمجٚم٧م,وقمد ويمت٧ٌم ًمف 

وياااا٤م ؿمااااٞمخٜم٤م اًمٕمزيااااز، اعظمااااقة ذم اًمّمااااقُم٤مل يٜمتٔماااارون رؾماااا٤مًم٦ًم ُمااااٜمٙمؿ وأواُمااااريمؿ، وأجًْماااا٤م اعمِمااااقرة  *

 ومحٌذا ختّمقهنؿ سمٌم  ٟمٜم٘مٚمف لؿ يٗمرطمقن سمف-واحلًؿ ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ـمرطمقه٤م 

ٟمٌنمااك أن اًمِمااٞمخ أباا٤م حمٛمااد سمخااػم وقم٤مومٞماا٦م وُمٕمااف أهٚمااف وُمٕمااف أطمااد اعظمااقة اًمٕماارب، وٟمًاا٠مل اهلل أن  *

يًااؽمهؿ ويٕماا٤مومٞمٝمؿ ويٌاا٤مرك ومااٞمٝمؿ، وُمرومااؼ ًمٙمااؿ رؾماا٤مئٚمف وهاال شمٜمتٔماار ُمااـ ومااؽمة، وىمااد أصاادر يمٚمٛماا٦م ذم رصماا٤م  

٤ًٌم؛ اوم٠موىمٗمٜم٤مهاا٤م ٕن ٟمِماا اًمِمااٞمخ ؾماإمٞمد، ويماا٤من ىمٌٚمٝماا٤م سمٕماا٨م ًمٜماا٤م يمٚمٛماا٦م قمااـ شمريمٞماا٤م ره٤م مل يٙمااـ طماالم ضم٤م شمٜماا٤م ُمٜم٤مؾماا

ُمٜمٝماا٤م ُماااع ىمّماا٦م أؾمااآمقل احلرياا٦م واًمٜمٝم٤ميااا٦م اًمؽماضمٞمدياا٦م لااا٤م واًمتٕماا٤مـمػ اًمِمااإمٌل اًمؽميماال ُماااع اًم٘مْمااٞم٦م وُماااع  ًمتزا

 ٜم٤مه٤م أصاًل، وهق ٟمٛمقذج أطم٧ٌٌم ذيمره ًمٙمؿ-أخٖمٞم حمٛمد أيب ُمراضمٕم٦م سمٕمد صمؿ إًمخ،-- ُمقىمػ طمٙمقُمتٝمؿ

، وأُماا٤م أوٓده ومٝمااؿ سمخااػم وـمٞمٌااقن وأـمٛمئااٜمٙمؿ أنٜماا٤م ٧م ًمااؽ سم٤مًمٜمًاا٦ٌم حاا٤م طمّمااؾ ًمٚمحاا٤مومظ وم٘مااد يمتٌاا *

ادت أهٚماف  ُما٤مت ُم٤مًمٞما٦م وُمًا٤مقمدات وشمٕمٝم  ٟمرقم٤مهؿ طمًـ اًمرقم٤مي٦م وٟمًتقيص اؿ وسما٠مههؿ، وأيمارُمتٝمؿ إيمرا

ُٟمقؾمااااع قمٚمااااٞمٝمؿ وٟمٙماااارُمٝمؿ وٟمقاؾمااااٞمٝمؿ وٟم٘مااااػ ُمٕمٝمااااؿ وُماااا٤م  ,إن ؿماااا٤م  اهلل,إظماااارى اًمًااااقداٟمٞم٦م، وُماااا٤م زًمٜماااا٤م 

يمٚمٛمٜماال  ,ؾمااالح قماا٤مم ًمٌٞماا٧م احاا٤مل، يمالؿمااٜمٙمقف,ح واًماادهؿ ؾماا٠مخق  ؿمااٞمًئ٤م إٓ ىمٚماا٧م لااؿ ٟمٕمااؿ، طمتااك ؾمااال

قمٌد اًمرمحـ أنف يريد أن يٌ٘مك قمٜمدهؿ ومؽميمتاف لاؿ عمادة أرسمٕما٦م ؿماٝمقر صماؿ ٟمٜمٔمار ًمٙماـ رسماام ٟمجٞمازهؿ سماف، اًمِماٞمخ 

ااقا أن يٙمااقن ؾمااالح  ٌُّ يمتاا٥م ذم وصااٞمتف أنااف ياارد إمم سمٞماا٧م احاا٤مل ومٝمااذه ٟمااص  ذم وصااٞمتف وهااؿ يٕمرومقٟمااف، ًمٙمااـ أطم
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د اًمرمحـ اًمًٞم٤مرة، ويمٚمٝمؿ قمغم قمٛمٚمف اًمذي شمريمٝمؿ قمٚمٞمف واًمادهؿ، سماؾ قمٌاد اهلل واًمدهؿ ُمٕمٝمؿ وضمددت ًمٕمٌ

 زدشمف ذم اًمرومٕم٦م وذم اعمٝم٤مم، واهلل اعمقومؼ-

ُماااـ اًم٘مٞماااا٤مدات قمٜماااادٟم٤م  ,اؾمااااٛمف قمٜماااادٟم٤م: حمٛماااد ظماااا٤من، وُمٕمااااروف أجًْمااا٤م سمااااا: ُمًااااٚمؿ,وىماااد صاااا٤مر قمٌاااد اهلل 

ذم إقماامل اخل٤مصا٦م وشما٤مسمع ًمٚمجٜما٦م اًمٕمًٙمريلم، وأؾماٌد ُما٤م ؿما٤م  اهلل قمٚمٞماف، ويماذا قمٌاد اًمارمحـ قماغم إصماره يٕمٛماؾ 

إُمٜمٞماا٦م، وأؾماا٤مُم٦م ُماا٤م زال صااٖمػًما وهااق ؾمااٞمٜمزل أن إمم سم٤ميمًاات٤من ُمااع أظمتااف أم طمٗمّماا٦م ؿمااٗم٤مه٤م اهلل ًمٚمٕمااالج، 

 ٟم٠ًمل اهلل أن يِمٗمٞمٝم٤م ويرسمط قمغم ىمٚمٌٝم٤م-

اًمِمااٞمخ يااقٟمس ُماا٤م زال ُمقضمااقًدا ويمااام شماارى أنٜماا٤م يمتٌٜماا٤م ًمااؽ ٟمٜمتٔماار اعذن اًمٜمٝماا٤مئل اًمقاوااح، ومٕمااغم هااذا  *

 ,إن ؿما٤م  اهلل,، ؾم٠مؾمّجؾ ُمٜماف ؾماػمشمف اًمذاشمٞما٦م يم٤مُمٚما٦م ,سمٕمقن اهلل,يتحرك ُمتك ُم٤م يٙمقن ُمًتٕمًدا ؾمٜم٘مقل ًمف 

 وٟمٌٚمٖمف اًمرؾم٤مًم٦م-

ل وأذح ًماف، وهاق ىماد سمٕما٨م ًمٙماؿ رؾما٤مئؾ ُمروم٘ما٦م اأبٚمٖماف ُما٤م ذيمارشمؿ سمٜمٗمًا ,سما٢مذن اهلل,اًمِمٞمخ إًمٞم٤مس  *

٤ًٌم وأظم٤ٌمره ـمٞم٦ٌم، وٓ سمد أن شمٙمتٌقا ًمف رؾم٤مًم٦م  -يمام شمروهن٤م، وىمد اًْمت٘مٞمتف ىمري

ٟمٜماا٤م وٟمٌٝماا٧م سمٜمٗمااااعمِماا شاًمؼميٚمقياا٦م»سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٕمٛمٚمٞماا٦م ٓهااقر قمااغم  * ز طمٙمااٞمؿ اهلل اريملم، وم٘مااد ٟمٌٝمٜماا٤م إظمقا

ئااااػ اعمٜمحروماااا٦م هااااق اًماااادقمقة  ُمًاااإمقد أن ئمٝمااااروا أهنااااؿ ٓ قمالىماااا٦م لااااؿ ااااا٤م، وأن ؾمااااٌٞمٚمٜم٤م ُمااااع ُمثااااؾ هااااذه اًمٓمقا

 سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م واًمٌٞم٤من، ؿمددت قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة واحلٛمد هلل-

تٕمٚمااااؼ سم٤مًمتٗماااا٤موض ياااا٤م ؿمااااٞمخٜم٤م اًمٗم٤موااااؾ، وم٠مقمٓمٞمااااؽ ٟمٌااااذة اهلل يٕمٞمٜمٜماااال قمٚمٞمٝماااا٤م: وم٘مااااد سماااادأ اًمٕماااادو وومااااٞمام ي *

، ويمٜماااا٤م اًم٤ٌميمًاااات٤م  ُمٜمااااذ ُُمَدْياااادة ذم ُمراؾمااااٚمتٜم٤م وُمراؾمااااٚم٦م نريااااؽ ـم٤مًمٌاااا٤من طمٙمااااٞمؿ اهلل ُمااااـ وىماااا٧م احلاااا٤مومظ 

رأجٜما٤م  شمِم٤مورٟم٤م ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م صمؿ شم٤ٌمدًمٜم٤م اًمتِم٤مور ُمع أيب حمٛماد أظماػًما قمٜمادُم٤م اؾمات١مٟمػ اًمؽماؾماؾ ُمٕماف ويما٤من طم٤مصاؾ

هاااق: ٟمحاااـ ُمًاااتٕمدون ٕن ٟماااؽميمٙمؿ، وٟمحاااـ أصااااًل ُمٕمريمتٜمااا٤م هااال ُماااع إُمريٙمااا٤من، وأناااتؿ إٟماااام دظمٚماااتؿ ُماااع 

 إُمريٙم٤من وم٢من شمريمتٛمقٟم٤م وؿم٠منٜم٤م شمريمٜم٤ميمؿ، وإٓ ومٜمحـ رضم٤مٌل وؾمؽمون ُم٤م يذهٚمٙمؿ واهلل ُمٕمٜم٤م-

ج طم٘ماااااا٤م ، وسمقاؾماااااآم٦م ُمًاااااا٤مقمدة إظمااااااقة ُمًاااااإمقد وهمااااااػمهؿ قمااااااؼم  وهسمٜماااااا٤م ُمٕمٚمقُماااااا٤مت قمااااااـ ـمريااااااؼ ها

أن اًم٘م٤مقماادة ويمااذا نريااؽ ـم٤مًمٌاا٤من قمٜماادهؿ قمٛمٚمٞماا٤مت يمٌااػمة وُمزًمزًماا٦م ذم سم٤ميمًاات٤من، ًمٙمااـ ىمٞماا٤مدهتؿ  اشمّماا٤مٓهتؿ

ر  إمم اأوىمٗمتٝمااا٤م ذم حم٤موًماااا٦م ًمٚمتٝمدئاااا٦م واُمتّماااا٤مص اًمْمااااٖمط إُمريٙماااال ًمٙماااـ ًمااااق ىم٤مُماااا٧م شمقضمٝماااا٧م سم٤ميمًاااات٤من سمِماااا

هااذا ,اعمج٤مهااديـ ذم وزيرؾماات٤من وماا٢من اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت ؾمااتجري، وومٞمٝماا٤م قمٛمٚمٞماا٤مت يمٌااػمة ضمااًدا وضماا٤مهزة ذم اًم٘مٚماا٥م 

 -,ٜمك اًمٙمالم هسمٜم٤مه ُمـ قمدة ـمر. ووصؾ إًمٞمٜم٤م ىمٓمًٕم٤مُمٕم

، أرؾماااٚمقا قماااـ ـمرياااؼ سمٕماااض اجلامقمااا٤مت اجلٝم٤مديااا٦م ,آؾماااتخ٤ٌمرات,ذم اعرؾمااا٤مل ًمٜمااا٤م  سمااادأواقماااغم إصمرهااا٤م 

ٌَٚمٝمؿ، وهال طمريما٦م اعمج٤مهاديـ سم٘مٞما٤مدة ومْماؾ اًمارمحـ ظمٚمٞماؾ، ومج٤م ٟما٤م رؾماقل  اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م اعماريّض قمٜمٝما٤م ُماـ ىِما
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، سماا٠مهنؿ يرياادون احلاادي٨م ُمٕمٜماا٤م ٟمحااـ ,ؿمااج٤مع ؿماا٤مه وهمااػمه ,خ٤ٌمراتُمااٜمٝمؿ يٜم٘مااؾ ًمٜماا٤م رؾماا٤مًم٦م ُمااـ ىمٞماا٤مدة آؾماات

سمٕمثاقا اًمرضماؾ ٟمٗمًاف ُمارة أظمارى  ,ىمٌاؾ صمالصما٦م أؾما٤مسمٞمع,اًم٘م٤مقمدة، ومٌٚمٖمٜم٤مهؿ ٟمٗمس اًمرؾم٤مًم٦م وم٘ماط، صماؿ سمٕماد وماؽمة 

ر ُمٕمٝمااااؿ اجلٚمًاااا٦م ومْمااااؾ اًماااارمحـ ظمٚمٞمااااؾ اوهااااذه اعماااارة اًمالوماااا٧م أهنااااؿ أدظمٚمااااقا ذم اجلٚمًاااا٦م محٞمااااد همااااؾ، وطمْماااا

: ؿمااٝمر وٟمّمااػ أو ؿمااٝمريـ,ٚمقٟماا٤م ىمٚمااٞماًل يمٛمِماا٤مور! وأرؾمااٚمقا ي٘مقًمااقن: أُمٝم ومااٜمحـ أن سمّماادد إىمٜماا٤مع  ,ىماا٤مًمقا

إُمريٙماااا٤من واًمْمااااٖمط قمٚمااااٞمٝمؿ سماااا٠من يتٗم٤مووااااقا ُمااااع اًم٘م٤مقماااادة، وإىمٜماااا٤مقمٝمؿ سماااا٠من اًمتٗماااا٤موض ُمااااع ـم٤مًمٌاااا٤من سماااادون 

يٕمٜمااااااقن أنٗمًااااااٝمؿ ,اًم٘م٤مقماااااادة ٓ جياااااادي وماااااا٤مٟمتٔمروا ىمٚمااااااٞماًل، وإذا متٙمٜماااااا٤م ُمااااااـ إىمٜماااااا٤مع إُمريٙماااااا٤من وم٢مٟمٜماااااا٤م ٟمحااااااـ 

ٟمع ذم اًمتٗماااا٤موض ُمٕمٙمااااؿ واجلٚمااااقس ُمٕمٙمااااؿ، وم٘ماااا٤مل لااااؿ اعظمااااقة: ٟمٌٚمااااغ ىمٞم٤مدشمٜماااا٤م ُماااا٤م قمٜماااادٟم٤م ُماااا٤م ,اًم٤ٌميمًاااات٤مٟمٞملم

 اًمرؾم٤مًم٦م وذه٥م اًمرؾمقل، وم٘مط-

وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚماؼ سمتحرياؽ ـم٤مًمٌا٤من، وم٘ماد أظمؼمٟما٤م طمٙماٞمؿ اهلل وصا٤مطمٌف ىما٤مري طمًالم أن طمٙمقُما٦م اًمٌٜمجا٤مب 

ٝماؿ يم٤مٟم٧م أرؾمٚم٧م لؿ سم٠مهنؿ يريدون اًمتٗم٤موض ُمٕمٝمؿ وأهنؿ ُمًتٕمدون ٕن يٕم٘مادوا ُمٕم ,ؿم٤مه سم٤مز ذيػ,

ذم دائااارة طمٙماااقُمتٝمؿ، وهااال ٓ شمِماااٛمؾ إؾماااالم أبااا٤مد وٓ ,صاااٚمًح٤م قماااغم أٓ ي٘مقُماااقا سمااا٠مي قمٛماااؾ ذم اًمٌٜمجااا٤مب 

 -إًمخ…وأهنؿ ُمًتٕمدون ٕن يدومٕمقا أي صمٛمـ ,سمٜمدي

ويم٤مٟماا٧م اعمٗم٤موواا٤مت ضم٤مرياا٦م يمااام ىماا٤مًمقا ًمٜماا٤م، ؿمااددٟم٤م قمٚمااٞمٝمؿ أن يِماا٤موروٟم٤م ذم يمااؾ ر ، ومققماادوا سمااذًمؽ، 

ل: ٓ ضمدياااد وأي ضمدياااد ؾماااٜمخؼميمؿ- وأظمؼمشماااف أنااا٤م سماااام ضمااارى ذم مظمااار اضماااتامع زم ُماااع طمٙماااٞمؿ اهلل ؾمااا٠مختف وم٘مااا٤م

ُمٕمٜم٤م، وشمقاصٞمٜم٤م سم٤محلذر ُماٜمٝمؿ، ويارى طمٙماٞمؿ أٓ ٟمٔمٝمار ٟمحاـ ذم اًمّماقرة وٓ ٟمجٚماس ُمٕمٝماؿ، وم٠مج دشماف ذم هاذا 

 ُمٌدئًٞم٤م، وىمٚم٧م ًمف: قمغم يمؾ  ٓ ٟمؼمم ؿمٞمًئ٤م إٓ سمٛمِمقرة ىمٞم٤مدشمٜم٤م وإٓ سم٤مًمتٗم٤مهؿ ُمٕمٙمؿ-

٤ًٌم ُمٚمخص ُم٤م ضمرى، وهق يمام شم  رى جمرد يمالم!!ومٝمذا شم٘مري

ومٝمااااااؾ اًم٤ٌميمًاااااات٤مٟمٞمقن ضماااااا٤مدون، أم هااااااؿ يتالقمٌااااااقن و تاااااا٤مًمقن؟ احلااااااذر واضماااااا٥م وآؾمااااااتٕمداد واًمٞم٘مٔماااااا٦م 

واعمح٤مومٔماااا٦م قمااااغم الٛمااااؿ واًمٕماااازائؿ ضوري، ـمًٌٕماااا٤م هااااؿ ذم يماااارٍب أجًْماااا٤م وهااااؿ ياااارون أوًمٞماااا٤م هؿ وأرسماااا٤ماؿ 

وطمًاٌٜم٤م اهلل وٟمٕماؿ  ,واًمٕمٞم٤مذ سما٤مهلل,إُمريٙم٤من ذم يمرٍب ؿمديٍد أجًْم٤م وهل طمٙمقُم٦م ودوًم٦م ُمـ ـمٞمٜم٦م اًمٜمٗم٤م. 

 اًمقيمٞمؾ-

وؾماا٠مختؿ: ُمااا٤م رأجٙماااؿ؟ ومااٜمحـ ٟمااارى يااا٤م ؿماااٞمخٜم٤م هااق ُمااا٤م ىمٚمتٛماااقه: أي ومرصاا٦م طم٘مٞم٘مٞمااا٦م عمٝم٤مدٟمااا٦م اًم٤ٌميمًااات٤مٟمٞملم 

 ؾمٜمًتٖمٚمٝم٤م ًمٚمتٗمرغ ًمألُمريٙم٤من، هذا واوح-

ٟمٜماا٤م اًم٤ٌميمًاات٤مٟمٞملم، وماال شمااٜمَس إظمااقة ؾماقات وإظمااقة ُمًاإمقد  ٟمٕماؿ ؾمااٞمٙمقن ومٞمااف صإمقسم٦م قمااغم يمثااػم ُماـ إظمقا

ٌلم ضمااًدا، وهمااػمهؿ وطمتااك اعمجٛمققماا٤مت اًمتاال ُمٕمٜماا٤م، ًمٙمااـ شمٗمٝمااٞمٛمٝمؿ وإيْماا٤مح إُماار طمٚمٗم٤م ٟماا٤م وأطم٤ٌمسمٜماا٤م اًم٘مااري

 -,سمٕمقن اهلل,لؿ وأمهٞمتف وأنف ظمػٌم هٙمـ 
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م إُمريٙمااال سمخاااػم وقم٤مومٞمااا٦م وهلل احلٛماااد، وُمااا٤م أؿمااا٤مقمف اًم٤ٌميمًااات٤مٟمٞمقن يمااا٤من ظماااؼًما يم٤مذسًمااا٤م مل  * أظمقٟمااا٤م قمااازا

 ر  ُمـ ُمٙمر ُمٕملم؟!ٟمٕمرف سم٤مًمْمٌط ُم٤م طم٘مٞم٘متف، هؾ يم٤من ظمٓم٠م ُمٜمٝمؿ واؿمت٤ٌمًه٤م، أو ورا ه 

يٙمقٟمقن سمخػم، وًمٙماـ مل يا٠مِت أطماٌد إمم أن سمٕماد  ,إن ؿم٤م  اهلل,اعظمقة إهى وإهؾ ذم إيران  *

أنس اًمًٌٞمٕمل يمام ذيمارت ًمٙماؿ أناف مظمار ُماـ ضما٤م  ُماـ اعظماقة، وهاق ضما٤م  ُمٜمٗمارًدا سمٕماد أن ؾماٗمر أهٚماف إمم ًمٞمٌٞما٤م 

ا ينااا اهلل جمااال  اًمٕم٤مئٚمااا٦م ٟمرشمااا٥م إُماااار، إذ ,إن ؿمااا٤م  اهلل,قماااؼم شمريمٞمااا٤م وقماااؼم آشمّمااا٤مل سمٛم١مؾمًااا٦م اًم٘ماااذاذم و

وًمٙمااـ ياا٤م ؿمااٞمخ رسمااام إُماار أصاإم٥م هاا٤م شمٔمااـ ذم اًمٓماار. واًمتٗمتٞمِماا٤مت أن سمٞمٜمٜماا٤م وسماالم سمٞمِماا٤مور، وًمااذًمؽ رسمااام 

 -,سمٕمقن اهلل,ٟمٛمٞمؾ إمم إسم٘م٤مئٝمؿ ومؽمة ذم ُمٙم٤من سمٕمٞمد قمٜمدٟم٤م حمٗمقفملم، صمؿ ٟمرشم٥م لؿ قمغم ُمٝمٍؾ وسم٠مُم٤مٍن 

ناا٤م ٓ أقماارف محاازة وىمااد يماا٤من صااٖمػًما ًمٙمٜمااف يمااؼم أن، وًمٕمااكم أُماا٤م ُم٘مااؽمطمٙمؿ سم٤مًمٜمًاا٦ٌم حلٛماازة اسمااٜمٙمؿ، وم٠م *

اا٤م ُمٜمااف ومااؽمة  ًٌ ذم اًمًااجـ، وماا٢من يمٜمااتؿ قمااغم صم٘ماا٦م ُمااـ  ,قمااغم ُماا٤م أفمااـ,أؾماا٠مل إخ اًمااٜمٕمامن اعمٍمااي وم٢مٟمااف يماا٤من ىمري

 صم٤ٌمشمف وىمقة ٟمٗمًف ومٝمذا آىمؽماح ضمٞمد، ًمٕمؾ اهلل يٞمن ظمروضمف سمخػم وظمروج سم٘مٞم٦م اعظمقة-

ٟماااف إذا أظمرضماااقه ؾماااٞمدومٕمقٟمف إًمٞمٜمااا٤م سمااا٤مًمٓمر. اًمتٝمريٌٞمااا٦م اعمٕمروومااا٦م، ويمٞماااػ شمااارون يٙماااقن ذه٤مسماااف إمم ىمٓمااار؟ وم٢م

اؼ ُماع ؾماٗم٤مرة ىمٓمار ذم سم٤ميمًات٤من  ًّ ؟ ًمٙماـ ,ُماثاًل ,ومًقف يّمؾ إًمٞمٜما٤م ومٙمٞماػ سمٕماده٤م؟ هاؾ ُماـ اعمٜم٤مؾما٥م أن يٜم

ؾمٞم٠مظمذه إُمريٙم٤من طمتاًم!! وم٤مُٕمر  ت٤مج إمم دراؾم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ واحلاذر وآطمتٞما٤مط، إٓ إذا أُمٙماـ أن ٟم٘ماقل 

ٟمٞملم: اشمريمق  ه يٛمٌم إمم ىمٓمر، ؾمٜمح٤مول-ًمإليرا

ومااؼ، يمٜماا٧م قمااغم اـمااالع سمااام ؾمااٌؼ اًمٌحاا٨م ومٞمااف ُمااع احلاا٤مومظ، وسم٤معمٜم٤مؾماا٦ٌم أناا٤م ُمٓمٚمااع قمااغم  * اًمٌحاا٨م قمااـ ُمرا

ًٓ سمااا٠مول وٟم٘مرؤهااا٤م ُمًٕمااا٤م وٟمتِمااا٤مور ومٞمٝمااا٤م، وأنااا٤م أن ُأـمٚماااع أبااا٤م  ٞماااك ُمٕمااال قماااغم  يماااؾ رؾمااا٤مئٚمٙمؿ ًمٚمحااا٤مومظ  أو

عمِماااقرة اعمٛمٙمٜمااا٦م، ٟم٘متٓماااع ُماااـ رؾمااا٤مئٚمٙمؿ وم٘ماااط ٓ هماااػم، أُمااا٤م إظماااقة مظمااارون ومٌحًااا٥م اًمتخّماااص أو ضمٝمااا٦م ا

، ,ُمااثاًل ,وم٘ماارات ُٟمٓمٚمااع قمٚمٞمٝماا٤م قمٌااد اًماارمحـ اعمٖمااريب إن يم٤مٟماا٧م شمتٕمٚمااؼ سم٤مًمًٞم٤مؾماا٦م اعقمالُمٞماا٦م  ,ُمااثاًل ,اًمرؾماا٤مًم٦م 

وماؼ،  وإن يم٤من سم٤مًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل وم٘ماد ُأـمٚماع قماغم اًمٗم٘مارات اعمتٕمٚم٘ما٦م اا٤م إظماقة مظماريـ، وأىماقل: سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٚمٛمرا

 ؼ-ٟمجتٝمد ذم اًمٌح٨م واهلل اعمقوم ,إن ؿم٤م  اهلل,وما

وؾمٜمٗمٕمؾ ُم٤م ىمٚماتؿ سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًماألخ اًماذي ُماـ ـمرومٜما٤م ذم اعمراؾماٚم٦م، ٟمًا٠مخف وٟمٗماتش أُماقره وُمالسمًا٤مشمف، واهلل 

 ٗمٔمٙمؿ وٞمًٕم٤م، وؾماٌؼ أن يمتٌا٧م ًماؽ رأجال سما٠من ٟمخٗماػ اًمتقاصاؾ، وقمٜمادي اىماؽماح مظمار أن ٟمِماٗمر اًمؽماؾماؾ 

ر اعمج٤مهاديـ، ؾما٠مروم٘مف ًمٙماؿ ُماع ذوٍح ًماف، ًم ٕماؾ ُمًا٤مقمديؽ ومٝمؾ يٛمٙماـ عماـ قمٜمادك أن ياتٕمٚمؿ سمرٟما٤مُم٩م أها

 يتٕمٚمٛمقٟمف وٟمؽماؾمؾ سمف-

، وما٢من مل أضماده شٟمٔمارات»ِماٞمخ أيب  ٞماك وإروم٤مىماف ًمٙماؿ، ويماذا ًمٚم شاًمتاؽمس»وٟمح٤مول اًمٌحا٨م قماـ يمتا٤مب 

 أن ومٗمل ُمرة أظمرى واهلل اعمًتٕم٤من-
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وذًماااؽ سم٘مّماااػ سمٓمااا٤مئرات اًمتجًاااس ذم ضمٜماااقيب وزيرؾمااات٤من  أظماااؼميمؿ سمٛم٘متاااؾ إخ محااازة اجلاااقذم  *

 ُمٜمٝمؿ حلد اًمٚمحٔم٦م،  تٛمؾ أن يٙمقن ومٞمٝمؿ أبق احلًلم اعمٍمي-وأنف ىمُتؾ ُمٕمف مظمرون مل ٟمت٠ميمد 

إن ؿم٤م  اهلل ؾمٜمٓمٚم٥م ُمٕمٚمقُم٤مت قماـ أيب سمٙمار اًمٌٖمادادي وٟم٤مئٌاف، وقماـ أيب ؾماٚمٞمامن اًمٜما٤مس ًماديـ اهلل  *

 وؾمٜمًٕمك ًم١ًمال إظمقة إنّم٤مر وهمػمهؿ، وٟمحّمؾ قمغم صقرة أيمثر دىم٦م، واهلل اعمقومؼ-

٤م سم٤مًمٗمٕمااؾ، ويمتٌٜمااا٤م لااؿ ذم رؾمااا٤مئؾ اًمتٕمزياا٦م ذم إُماااػميـ وسماا٢مذن اهلل ٟمقاصاااؾ ُمًاا٤مقمٞمٜم٤م ًمٚمقطمااادة وىمااد ومٕمٚمٜمااا

 -إًمخ…اًمِمٝمٞمديـ سم٠منف ًمٕمؾ هذه ومرص٦م ًمتجديد ُم٤ًمقمل اًمقطمدة وإجي٤مد هٞمٙمٚم٦م ضمديدة دمٛمع اًمِمٛمؾ

اًمٗمٙماارة قمااـ ذيااط وصماا٤مئ٘مل قمااٜمٙمؿ سم٤مًمتٕماا٤مون سماالم اجلزياارة واًمًااح٤مب ؾمٜمًاإمك ومٞمٝماا٤م، ؾم٠متِماا٤مور ُمااع  *

ـ فمٜماااال أنااااف ٓ سمااااد قمااااغم إىمااااؾ أن شمٙمااااقن أضمااااقسمتٙمؿ ُمٜمااااػم وٟمرؾمااااؾ ًمزياااادان سماااا٤مًمٗمٙمرة صمااااؿ ـمٚماااا٥م أؾماااائٚمتف، ًمٙماااا

صااقشمٞم٦م، وىمااد يمٜماا٧م ـمٚمٌاا٧م ُمااٜمٙمؿ ياا٤م ؿمااٞمخٜم٤م ُمااـ ىمٌااؾ أذـماا٦م ًمٜماا٤م ٟمحااـ ٟمحااتٗمظ ااا٤م قمااـ شماا٤مرخيٙمؿ وطمٞماا٤مشمٙمؿ 

 -يمثػمة أؿمٞم٤م  إًمخ،…ويمؾ ر ، ويمٞمػ شمٓمقرت اًمٗمٙمرة اجلٝم٤مدي٦م قمٜمديمؿ

ون قمٚمٞمااف اوٟمحااـ ُمّماا وأظمقٟماا٤م ُمٜمااػم سمٕماا٨م ًمٙمااؿ أؾماائٚم٦م وهمػمهاا٤م، ًمٙمااـ مل دمٞمٌقٟماا٤م ومؽميمٜماا٤م إُماار إمم طماالم، رُّ

اا٤م، وأجًْماا٤م ياا٤م ؿمااٞمخٜم٤م اًمٕمزيااز، يمٚمااامت صااقشمٞم٦م ىمّمااػمة ًمإلظمااقة هٜماا٤م ظم٤مصاا٦م، ُٟمًااِٛمُٕمٝمؿ إي٤مهاا٤م سماادون  ًٌ ه واضم وٟماارا

أن ي٠مظماااذ أطماااٌد ٟمًاااخ٦م أباااًدا صماااؿ ٟمحاااتٗمظ اااا٤م ذم أرؿماااٞمٗمٜم٤م أو ٟمٕمااادُمٝم٤م يماااام شمااا٠مُمرون، ًمٙماااـ ٓ سماااد ُمٜمٝمااا٤م ًمٚمٜمااا٤مس؛ 

واًمتثٌٞماااا٧م ورومااااع الٛمااااؿ  ةواًمّمااااؼم واعمّماااا٤مسمرًمٚمتٓمٛماااالم سم٤مًمتٕمٞمٞمٜماااا٤مت وهمػمهاااا٤م واًمتقصااااٞم٦م سم٤مًمًااااٛمع واًمٓم٤مقماااا٦م 

 واًمتٌِمػم-

سمااااـ ٓدن ًمٙماااـ ًمًاااا٧م ُماااع احلاااا٤مومظ ؾماااٚمٓم٤من وٓ ُمااااع ظم٤مًمااااد يماااا٤من ي٘ماااقل: أناااا٤م ُماااع أؾماااا٤مُم٦م  اجلاااقذم  *

اح وُماٜمٝمؿ ُماـ دون ذًماؽ، ٟمًا٠مل اهلل   ,شمٕما٤ممم,احلٌٞم٥م وٓ حمٛماقد وهٙماذا قمٜمادٟم٤م هماػمه ُماٜمٝمؿ ُماـ يٙما٤مد يٍم 

 أن يٞمن ًمٜم٤م وًمٙمؿ ُم٤م ومٞمف اخلػم-

ًمٚمٔمٝمااقر اعقمالُماال، ومجاازايمؿ اهلل ظمااػًما قمااغم اًمٜمّمااٞمح٦م وىمااد شمِماا٤مورت ُمااع اعظمااقة ورأجٜماا٤م سم٤مًمٜمًاا٦ٌم  *

ًٌا٤م ًمالظمتٗما٤م  وإُماـ ون٤مؿماًٞم٤م قماـ اًمرصاد اًمتجًا ز اأنٜم٤م ذم هذه اًمٗمؽمة إمم أضمٍؾ هماػم ُمًاٛمك ٓ ٟمٔمٝمار؛ شمٖمٚمٞم

 وٟمحـ ٟمٕم٤م  ُمـ احلرب اجل٤مؾمقؾمٞم٦م، واُمتّم٤مًص٤م ًمٚمْمٖمقط إُمريٙمٞم٦م قمغم اًم٤ٌميمًت٤من-

اا٤م، رسمااام ٟمتجااف إمم ٟمقرؾماات٤من، سمٕمْمااٜم٤م، ويٌ٘مااك اًماإٌمض  وقمٜماادٟم٤م ومٙماارة ًٌ ,سم٤مٟٓمت٘ماا٤مل ظماا٤مرج وزيرؾماات٤من ىمري

در اعم١مؾمًااٞم٦م يماا٤معقمالم واًمٚمجٜماا٦م اًمنمااقمٞم٦م وٟمحقهاا٤م ٟم٘مًااؿ أنٗمًااٜم٤م، ىمًااؿ يااذه٥م  ,أقمٜماال اًم٘مٞماا٤مدات واًمٙمااقا

 وىمًؿ يٌ٘مك-

ؾ ُماـ ويمام أظمؼمٟم٤ميمؿ ُمـ ىمٌؾ أن قمٜمدٟم٤م يمتٞم٦ٌم ضمٞمدة هٜم٤مك، ي٘مقده٤م إخ وم٤مرو. اًم٘مٓمري وهاق أخ وم٤موا

در اًمٓمٞمٌاالم، وىمااد أرؾمااؾ إًمٞمٜماا٤م ُماا١مظمًرا سم٠منااف ضمٝمااز ًمٜماا٤م إُمااقر ٓؾماات٘م٤ٌمًمٜم٤م وأن إُماا٤ميمـ ضمٞماادة وإنّماا٤مر  اًمٙمااقا
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 ويمؾ ر ، وم٤مهلل أقمٚمؿ، وٟم٠ًمل اهلل اعقم٤مٟم٦م-

ًٓ أؾما٠مل اهلل أن  * ًٌا٤م ًماؽ، وما٠مو ـمٚمٌتؿ أن شمرؿمح زم أؾمام  سمٕمض اعظمقة اعمٝمٞمئلم ٕن يٙمقن أطمادهؿ ٟم٤مئ

وواهلل ياا٤م ؿمااٞمخٜم٤م إهناا٤م ُمًاا١موًمٞم٦م يمٌااػمة وإٟمٜماال واإمٞمػ قمٜمٝماا٤م، وأظمِمااك أن أوااٞمع  يٕمٞمٜمٜماال قمااغم ُماا٤م يُمٚمٗماا٧م سمااف،

وأومارط وأظمناا، ويمٜما٧م أـمٚماا٥م ًها ُماـ اًمِمااٞمخ ؾمإمٞمد إقمٗماا٤مئل قماغم اؾمااتحٞم٤م ؛ ٕ  أجًْما٤م سم٤معم٘م٤مسمااؾ أىمااقل ذم 

در ُمٗم٘ماقدة واًم٘مٞما٤مدات يماام ٟمارى، وم٠مظما٤مف  ٟمٗمز: ُمـ ًمإلظمقة واًمٕمٛمؾ واجلٝم٤مد، وىمد اطمتاٞم٩م إًمٞمٜما٤م؟! واًمٙماقا

ر ُماـ اًمزطماػ وٟمحاقه، ومٕماغم يماؾ  اهلل يٕمٞمٜمٜما٤م وإيا٤ميمؿ، وأؾما٠مل اهلل أن يٗمارج قمٜمال أن هذا ىما د يٙماقن ُماـ اًمٗمارا

 سمنقم٦م ُمـ هق ظمػم ُمٜمل يتقمم إُمر- هيٞمئوأن 

أىمااقل: ٓ أرى هااـ هااق يم٤مُمااؾ اًمتٝمٞماا١م أن إٓ اًمِمااٞمخ أباا٤م  ٞمااك، وسم٤معمٜم٤مؾماا٦ٌم ومٝمااق يماا٤من ُمااـ أجاا٤مم احلاا٤مومظ 

ٞمااف اًمااذي ضماا٤م  ُمااٜمٙمؿ سمتقًمٞماا٦م ٟم٤مئاا٥م صماا٤مٍن، ومٝمااق أن ٟماا٤مئٌل، وأفمٜمااف أهٞماا٠م إظمااػمة اًمٜم٤مئاا٥م اًمثاا٤م  سمٜماا٤مً  قمااغم اًمتقضم

 اعظمقة-

ًمٙمٜمٜمااال هماااػم راٍض ااااذا، وأمتٜماااك أن أضماااد ؿمخًّمااا٤م مظمااار، ومٚماااق شمِماااػمون قماااكّم، واًمًااا٥ٌم: أنٜمااال أرى أناااف 

يٜمٌٖماال أن يٙمااقن ُمتٗمرهًماا٤م ًمٚمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف واًمٗمتااقى واعمضاا ذم ؾمااٚمؿ اًمٕمٚمااؿ، وماا٢من ؿمااٖمٚمٜم٤مه سماا٤معدارة أوؿمااؽ أن 

أنااف ىمٞمااؾ ًمًااٞمدٟم٤م قمٛماار: ملَ ٓ شمااقزّم إيماا٤مسمر ُمااـ أصااح٤مب رؾمااقل  شاًمًااػَم »وشم٠مهٚمااف، وىمااد ورد ذم ٟمخناا قمٚمٛمااف 

شيمره٧م أن أخقصمٝمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ»ٙم٤من ي٘مقل: وم ؟اهلل 
(1)

- 

ئااف ومًاا٤مد ديااٜمٝمؿ، وُمااـ ضمٝماا٦م  واًمتٚمااقث ُمااـ وضمٝماالم: ُمااـ ضمٝماا٦م شمٕمريْمااٝمؿ ًمٚمٗمتٜماا٦م ذم أنٗمًااٝمؿ، وُمااـ ضمرا

ي٘مااع ًمااف ُمِماا٤مطمٜم٤مت وُمٝماا٤مشمرات وضماادل وُماا٤م  ,ولاعمًاا١م,إؾماا٘م٤مط هٞمٌااتٝمؿ ُمااـ ىمٚمااقب اًمٜماا٤مس، وماا٢من اًمٕم٤مُمااؾ 

 -إًمخ-- ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمع اخلٚمؼ، ورسمام دمرؤوا قمٚمٞمف واسمتذًمقه

يمٜماا٧م وُماا٤م زًماا٧م أطماا٥م أن يٙمااقن أبااق  ٞمااك سمٕمٞمااًدا قمااـ ذًمااؽ، وًمٙمااـ ٓ أضمااد ُمااـ هااق أهٞماا٠م وٓ  وًمااذًمؽ

 أطمًـ ُمٜمف وأومْمؾ، سمؾ هق ظمػم ُمٜمل وأطمؼ-

 ومها٦م اًمِمٞمخ يقٟمس ُم٤م زال  ت٤مج إمم قمٛمٍر وُمزيد ٟمْم اًمٌ٘مٞم٦م،
ٍ
,٩م ودمرسم٦م، قمغم قم٘مؾ ومٞمف وٟم٤ٌمهما٦ٍم وذيما٤م 

، وُمااـ أيمااؼم ُمِماا٤ميمؾ ُمثٚمااف أنااف ضمديااد ُيٕمتااؼم، وٓ ياارى سمٛمثٚمااف اًمٜماا٤مس، صمااؿ هااق أن ُمٙمٚمااػ ,اهلل يٌاا٤مرك ومٞمااف

 سمٕمٛمٍؾ هق ُم٤مض ًمف، واهلل يقوم٘مف-

وظمٚماااؼ قمااا٤مل،  ,ٟمحًاااٌف يماااذًمؽ,أظمقٟمااا٤م قمٌاااد اًمااارمحـ اعمٖماااريب قم٘مٚمٞمااا٦م ـمٞمٌااا٦م ضماااًدا ودياااـ ُمتااالم  ويٛمٙماااـ

 واهلل يرقم٤مه- ,سم٢مذن اهلل,وومٙمر ص٤مئ٥م ووقمل هت٤مز، ص٤مًمح ًمٚم٘مٞم٤مدة  ويمتامن وصؼم

                                      
  :ُٕمَٛمرَ ىِمٞمَؾ ًمِ ( 26١. 1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (٧)

ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اَّلل  َيَم٤مسمَِر ُِم ْٕ َٓ شُمَقزم  ا ُٝمْؿ سم٤ِمًْمَٕمَٛمؾِ »؟ وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ًَمَؽ  ًَ  -شَأيْمَرُه َأْن ُأَدٟم 
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أقمٜمال اًمِماٞمقخ اًمٙمٌا٤مر اًمًاـ ,ُمِمٙمٚمتف ُمع اًمٙم٤ٌمر وم٘مط ٓ يٙم٤مدون ي٘مٌٚماقن هاـ هاق أضمادُّ ُماٜمٝمؿ  ؾمتٙمقن

ًمٙمااـ هاذه ُنااؾُّ سما٤مًمتٕمٞملم اًمٍمايح ُمٜمااؽ، ٓ اًمٙمتا٤ميب سمااؾ اًمّماقيت قماغم إىمااؾ، هاذا ٓ ٟماازول  ,وأنا٧م شمٕمارومٝمؿ

 قمٌد اًمرمحـ ًمق اطمتٞم٩م إمم شمٕمٞمٞمٜمف- قمٜمف، ذم ُمثؾ طم٤مل

هاااق أن اعمًااا١مول قماااـ اًمًاااح٤مب، ًمٙماااـ يٛمٙماااـ اىمتٓم٤مقماااف ُمٜمٝمااا٤م وشمرىمٞمتاااف، وًمٕماااكم أؾماااتٜمٌط إُمااار  ـمًٌٕمااا٤م

 وضمًف، وأنتٔمر ُمِمقرشمٙمؿ-

، وٟمحاااـ قمااا٤مُمٚمقن قماااغم ,واهلل ي٘ماااقهيؿ,اجلٞماااؾ اجلدياااد إظماااقة ـمٞمٌاااقن ويماااقادر وىمٞمااا٤مدات ُمًااات٘مٌؾ  وذم

، ًمٙمااااـ فمروومٜماااا٤م واهلل صاااإم٦ٌم ياااا٤م ؿمااااٞمخٜم٤م ,سمٕمااااقن اهلل,سمااااام يّنااااك إقمااااداد اًمٙمااااقادر وهتٞمئاااا٦م اًم٘مٞماااا٤مدات وم٠مبنماااا 

 وٟمًٕمك وٟمح٤مول وًمٙمـ احلرب اجل٤مؾمقؾمٞم٦م أتٕمٌتٜم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ-

اًمااذي ,أُمااػم اًمٗمااتح، أبااق اعم٘مااداد، أبااق ؾمااٚمٞمامن  شؾماإمدوف» اًم٘مااداُمك سم٘ماال قمٜماادٟم٤م لمي  اعظمااقة اعمٍماا ُمااـ

ذم اًمٕمٛماؾ ُمٕمٜما٤م وٞمًٕما٤م، ًمٙماـ  ها١مٓ  ,يم٤من يًٙمـ ذم ظمقؾما٧م ُماع اجلاقذم أجا٤مم اعُما٤مرة، ويما٤من قم٤مُماؾ شم٤ميمزا

ضمٝما٦م اًمٗمٙمارة  ـٓ يّمٚمح ُمٕمٔمٛمٝمؿ لذا إُمر، مهللا إٓ أب٤م اعم٘مداد ىماد يٙماقن أىماراؿ، وهاق ُماـ أومْماٚمٝمؿ ُما

 واًمرأي، ًمٙمـ ذم ظمٚم٘مف صٕمقسم٦ٌم-

إظمقة اجلزيرة قمٜمدٟم٤م أبق قمثامن، ٓ يّمٚمح لذا إُمر وقمٜمادٟم٤م أطمًاـ ُمٜماف أٌخ اؾماٛمف قمٌاد اجلٚمٞماؾ هاـ  ُمـ

يما٤مٟمقا صمالصما٦م: هاق وؾماٞمػ ,اعُما٤مرة، وهاـ ؾماجـ ذم يم٤مسماؾ قمٜماد ٟما٤مس ؾماٞم٤مف صماؿ أـمٚم٘ماقهؿ ضم٤م  ذم مظمار أجا٤مم 

م اًمزهرا    -,اسمـ قمٛمر قمٌد اًمرمحـ اعمٍمي، وقمزا

اا٤م أن، أنٔماار ذم إُماار  هااذا ًٌ إخ ضمٞمااد يٛمٙمااـ أن يٙمااقن ُماا١مهاًل ذم ومااؽمة ىم٤مدُماا٦م، وىمااد ٟمحاا٤مول يٙمااقن ٟم٤مئ

ق اًماذي رؿماحف ًماؽ احلا٤مومظ ؾما٤مسمً٘م٤م ًمٞمٙماقن ُمتحادصًم٤م وأؾمتٜمٌٓمف صماؿ أردُّ قمٚمٞماؽ ذم رؾما٤مًم٦م أظمارى، وًماق شماذيمر ها

 سم٤مؾمؿ اًم٘م٤مقمدة-

ٟمٜما٤م ُماـ اًمًاجـ ومٞما٠متقن ًمٞمًا٤مقمدوا وًمٞمحٛمٚماقا اًمٕما٥م ، وما٢مهنؿ أيمٗما٤م ، أباق  وأؾم٠مل اهلل أن يٗمرج قماـ إظمقا

ر اهلل ظماااروضمٝمؿ وماااال سماااد ُماااـ أن احمٛماااد اًمزيااا٤مت وأباااق اخلاااػم وؾماااٞمػ اًمٕمااادل وهماااػمهؿ، ًمٙماااـ ًمألُم٤مٟمااا٦م إذا يًااا

 وجياددواأؿماٝمٍر ويٛمٙماـ إمم ؾماٜم٦م؛ طمتاك يٕمروماقا إُماقر ُماـ ضمدياد يمٞماػ شمًاػم،  ي٘مْمقا قمغم إىمؾ ُمدة ؾمات٦م

 ُمٕم٤مرومٝمؿ وٟمِم٤مـمٝمؿ وطمٞمقيتٝمؿ-

هاااذه اًمٗماااؽمة يٙمقٟماااقن ىماااريٌلم ٟمققًمااا٤م ُمااا٤م ويِمااا٤مورون سم٤مًمتااادري٩م ذم إُماااقر، صماااؿ يٛمٙماااـ أن يًاااتٚمٛمقا  وذم

 ٤ٌمده اًمّم٤محللم-إُمقر، ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمرج قمٜمٝمؿ ويٜمٍم اؿ اعؾمالم واعمًٚمٛملم وجيٕمٚمٝمؿ وإي٤مٟم٤م ُمـ قم

ذيمر سمٕمض اعمِم٤ميمؾ، وٓ ٟمح٥م واهلل أن يِمٖمؾ سم٤مًمٙمؿ سم٤معمِم٤ميمؾ وًمٙمـ ًمٕماؾ ؿماٞمًئ٤م ُمٜمٝما٤م ٓ سماد ُمٜمٝما٤م  قمغم

ًمتتّماقروا إُمااقر، وماا٠ُمرومؼ ًمٙمااؿ وم٘ماارة يمتٌتٝما٤م ذم رؾماا٤مًم٦ٍم ًمااألخ أيب سمّمااػم اًمقطمٞمٌماا يما٤من ـمٚماا٥م ُمٜماال ٟمٌااذة قمااـ 
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 اًم٤ًمطم٦م قمٜمدٟم٤م-

ٙمؿ ذم اعمراؾمااٚم٦م اًم٘م٤مدُماا٦م ذم اًمٗم٘ماارات اعمٝمٛماا٦م اًمتاال مل ٟمٕمٞمااد ىماارا ة اًمرؾماا٤مًم٦م قمااغم ُمٝمااؾ، وٟماارد قمٚمااٞم سماا٢مذن اهلل

ٟمتٜم٤مولاا٤م أن، ُمثاااؾ ومٙماارة أن شمّمااادروا سمٞم٤مًٟماا٤م ومٞماااف اًمتٍماايح سم٠منٜمااا٤م ٟمّمااحح سمٕماااض ُماا٤م سمااادر ُمٜماا٤م، ومٝماااذا ٓ سماااد أن 

زًٟماااا٤م هم٤مياااا٦م اًمتااااقازن ُمدروؾًماااا٤م يم٤مُمااااؾ اًمدراؾماااا٦م، وىمااااد ٟمحتاااا٤مج أن شمًااااٌ٘مف ر  ُمااااـ  يٙمااااقن دىمٞمً٘ماااا٤م ضمااااًدا وُمتقا

 اخلٓمقات اًمتدرجيٞم٦م-

ياا٤م ؿمااٞمخٜم٤م اًمٕمزيااز، أن اجلٝمااقد ذم جماا٤مل وااٌط اعمااٜمٝم٩م وشم٘مااقيؿ رؤوس اًمٕمٛمااؾ ذم يمااؾ ُمٙماا٤من  ؽوٟمٓمٛمئٜماا

وآشمّم٤مل سم٤مًمّم٤محللم ُمـ اعمث٘مٗملم وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وهمػمهؿ، ٟمٕمٛمؾ قمٚمٞماف وٟمجتٝماد ومٞماف رهماؿ يماؾ اًمّمإمقسم٤مت، 

، حا٤م قمٜمدٟم٤م شمقاصؾ ُمع جمٛمققم٦م ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ؾم٠مظمت٤مر ُماٜمٝمؿ اصمٜمالم أو صمالصما٦م، ُماع ُمث٘ماػ أو اصمٜمالم أو صمالصما٦م

 -ذيمرمتقه ُم٤م إًمخ-- أذشمؿ ًمف ُمـ اًمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص واًمٜمّمح ًمٜم٤م، وٟمخؼمهؿ سم٠منٜم٤م ٟمريد اًمتّمحٞمح

,ؾمٜمٌدأ سماف وٟمٛمٝماد ًمٙماؿ، وٟمحاـ ذم شمّماحٞمح ُمًاتٛمر ىمٌاؾ هاذا وذم أثٜم٤مئاف وسمٕماده  ,سم٢مذن اهلل,يمٚمف  هذا

ٓقمتااادال، ، ذم ُمًاا٤مئؾ اًمتٙمٗماااػم واًمٖمٚمااق واًمتٓمااارف وهمػمهاا٤م وذم ُمًااا٤مئؾ إظمااال. وإذوا. وا,سمٕمااقن اهلل

 وذم ُم٤ًمئؾ قمٛمقم اًمٗمٙمر واًمتحٚمٞمؾ واًمٜمٔمر واًمٌح٨م، وذم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ-

اجلٝماا٤مد وُمٕمريماا٦م »٘ماا٤مل ـمقيااؾ وضمٞمااد ٕيب  ٞمااك سمٕمٜمااقان ُمروم٘ماا٤مت أظماارى، اًمٜمّمااح واعؿمااٗم٤م.، وُم هٜماا٤مك

٤من، ذم جمٚما٦م ـمالئاع ظمراؾماا شاٟمٗماذ قماغم رؾماٚمؽ»ن ًمألؾماػ، ومظمار ُم٘ما٤مًمتل ذم ؾمٚمًاٚم٦م مل أضماده أ شاًمِماٌٝم٤مت

 -شرؾم٤مًم٦م أيب  ٞمك ًمإلقمالُمٞملم»، ششمقضمٞمٝم٤مت إقمالُمٞم٦م»

ُمقٟٓمااا٤م اًمااارطمٞمؿ اًمٙماااريؿ اًماااقدود هاااق اعمرضماااّق أن يٞمنااا يماااؾ  ر ُماااـ اًماااردود أن، واهلل اُمااا٤م شمٞمًااا وهااذا

 أُمقرٟم٤م وأُمقريمؿ وأن ي٠ميت سم٤مًمٗمتح اًم٘مري٥م واًمٜمٍم اعم١مزر ٕوًمٞم٤مئف، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

 شمفقمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤م واًمًالم

 حمٛمقد

 ـه٧61٧ؿمٕم٤ٌمن 5 اًم٧ًٌم
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 الـثالثةاةل الرـس
 -CR-109-S-4-RJD-Original,428,10: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -شاًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن »: أبق قمٌد اهلل اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

 ,ووم٘مف اهلل وأقمزه,إمم ؿمٞمخٜم٤م اعمٙمرم. أيب قمٌد اهلل 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ديمؿ ُم٤ٌمرك، وشم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م أن شمٙمقٟمقا ويمؾ ُمـ ُمٕمٙمؿ سمخػم وقم٤مومٞم٦م، وقمٞم ,شمٕم٤ممم,أرضمق ُمـ اهلل 

 أُم٤م سمٕمد:، وُمٜمٙمؿ

ويمٜم٧م يقُمٝم٤م أت٤مسمع  ,ٟمقومٛمؼم 2يقم ,٘مد وصٚمٜم٤م ذم ٟمٗمس يقم آٟمتخ٤مسم٤مت ، ومسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٞم٤من أُمريٙم٤م ,٧

 ,أيمتقسمر ٧5,ح٤مذا، وم٘مد سمٚمٖم٧م اًمرؾمقل سم٤معمققمد أظم٤ٌمر آٟمتخ٤مسم٤مت!! واًمت٠مظمػم ٓ أدري  BBCذم 

وأيمدُت قمٚمٞمف ضمًدا، وأفمٜمف ذه٥م ذم اعمققمد ومل أراضمٕمف إمم أن سمدىم٦م، ًمٙمٜمل ؾم٠مخ٧م اسمـ قمٛمف ص٤مطمٌٜم٤م 

 وم٘م٤مل زم إٟمف ضم٤م  اًمٚمٞمٚم٦م وم٠مطميه زم ذم اًمٖمد، وم٤مهلل أقمٚمؿ-

وسم٥ًٌم هذا اًمت٠مظمػم شمِم٤مورت ُمع اعظمقة هؾ ٟمٜمنمه٤م قمغم يمؾ طم٤مل أو ٟم١مظمره٤م ىمٚمٞماًل ًمٕمؾ اًمِمٞمخ 

ؿمٞمًئ٤م أو شمٕمدياًل أو إًمٖم٤مً  وشم٠مضمٞماًل أو همػم ذًمؽ، وهل سمح٥ًم ُمْمٛمقهن٤م  قمٜمدُم٤م يٕمرف أهن٤م مل شمٜمنم يرؾمؾ

ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٕمٚمؼ واوح سم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت، وسم٘مل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمتٔمر ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضمٞمدة عظمراضمٝم٤م وأن ٟمراقمل هؾ 

ظمروضمٝم٤م ذم احللم ُمٜم٤مؾم٥م ًمقوٕمٜم٤م ذم ؿمامزم وزيرؾمت٤من وهٙمذا أو ٓ، أو هؾ ظمروج اًمِمٞمخ أن 

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم إمم إًمخ،-- ٜم٤مؾم٥م أو ي١مضمؾ ظمروضمف؛ ٕنف ؾمٞمٙمقن ًمف دوي ونٚمٞمالتهق اعم ,ومٞمديق,سم٤مًمّمقرة 

 !اًم٘م٤مدُم٦م؟ ؾمٌتٛمؼم ذيمرى إمم طمتك أو ,ُمثاًل , ىمري٦ٌم أفمٝمر

ومتِم٤مورت ُمع أيب  ٞمك وُمٜمػم ويم٤من ظمالص٦م ُم٤م ظمرضمٜم٤م سمف أن ٟم١مظمره٤م ىمٚمٞماًل، وىمد ضمٝمزه٤م ُمٜمػم ًمٚمٜمنم 

أومْمؾ ُمقوققًم٤م ُمٕمٝم٤م اًمؽمو٦م اعٟمجٚمٞمزي٦م؛ ًمٙمٜمف دمٝمٞمز هيع، وىمٚم٧م ًمف أن أن يٕمٞمد دمٝمٞمزه٤م سمِمٙمؾ 

 وم٤مًمٜمًخ٦م اعمروم٘م٦م ًمٙمؿ هل حمؾ شمٕمديؾ وًمٞم٧ًم اعمٕمتٛمدة، وٟمٜمتٔمر شمقضمٞمٝمٙمؿ ذم هذا-

وومٞمف رأجف سم٠من ٟمٜمنمه٤م، وومٞمف  شقمزام»عمٚمػ اعمرومؼ ُمـ أظمٞمٜم٤م ٟمقر اًمديـ وسمٕمد يمت٤مسم٦م ُم٤م شم٘مدم ضم٤م   ا

وُمع اعظمقة ُمـ ىمٌؾ وُمـ اعمٝمؿ أن  ُمٜم٤مىمِم٤مت وأومٙم٤مر وُم٤ًمئؾ أظمرى يمٜم٤م شمٜم٤مىمِمٜم٤م ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ُمٕمف
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 شمٓمٚمٕمقا قمغم اعمٚمػ-

 -شقمٌد اًمرمحـ اعمٖمريب»ًمألخ  شُمٜمػم»أود ًمٗم٧م ٟمٔمريمؿ أنٜم٤م ٟمًتٕمٛمؾ اؾمؿ  ,2

ومٝمٜم٤مك دمدد ًمٚمٛمخ٤موف واعؿم٤مقم٤مت طمقل محٚم٦م حمتٛمٚم٦م يِمٜمٝم٤م  ؛سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕوو٤مقمٜم٤م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ,1

ؾ ًمٜم٤م أن هذه اًمْمٖمقط ظمٗم٧م سمٕمد اجلٞمش قمغم ؿمامزم وزيرؾمت٤من سمْمٖمط ُمـ إُمريٙم٤من ـمًٌٕم٤م، وًمٙمـ ىمٞم

 زي٤مرة أوسم٤مُم٤م ًمٚمٝمٜمد ومل يزر سم٤ميمًت٤من-

: ُم٤م مل شمتقىمػ آشمّم٤مٓت اًمتٚمٗمقٟمٞم٦م ُمـ  ,ًمٌٕمْمٝمؿ,وسمٕم٨م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞمقن ًمٚمٓمٚم٦ٌم هٜم٤م ذم ؿمامزم  ىم٤مًمقا

يِمػمون إمم اًمْمٖمقط إُمريٙمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم ,ُمػمان ؿم٤مه وُمػم قمكم وٟمحقه٤م وم٤محلٛمٚم٦م حمتٛمٚم٦م 

 -,آشمّم٤مٓت

ٓشمّم٤مٓت ومٜمحـ أن ُم٤مٟمٕملم آشمّم٤مٓت إٓ سم٢مضم٤مزة ظم٤مص٦م وٟمًٛمح ًمٌٕمض اًمٕمقائؾ وقمغم ذيمر ا

ٕملم ذم أؾمقا. أوزاع واعمٜمْمٌٓملم، سمؾ ذم  ,اًمتٜمٔمٞمؿ,وهٙمذا، واعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم ومٞمٜم٤م ٟمحـ  ُمـ اعمتًٙم 

ُمػمان ؿم٤مه هـ ٓ يٜمْمٌٓمقن وٓ يًٛمٕمقن ٕطمد وهؿ ُمـ اًمٕمرب وإتراك وإذريلم وطمتك إح٤من 

ط يمثػمة، ودائام ٟمح٤مول أن ٟمٜمّمح اًمٕم٘مال  واًمرؤوس ذم اعمجٛمققم٤مت وٟمتقاصؾ ُمٕمٝمؿ وهمػمهؿ أظمال

ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمنم وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، وأجًْم٤م ٟمحـ ؾم٤مقمقن أن ذم شمٙمقيـ جمٚمس شمٜمًٞمؼ 

اعظمقة إتراك، واًمؽميمًت٤مٟمٞمقن، وإوزسمؽ سمٕمْمٝمؿ وًمٞمًقا ٟم٤مس ـم٤مهر ,ًمٚمٛمجٛمققم٤مت اًمؽميمٞم٦م اًمٚم٤ًمن 

 واهلل اعمقومؼ- ,واًمٌٚمٖم٤مر رسمام ضم٤من وإذريقن

ئؾ إمم سم٤ميمًت٤من اطمتٞم٤مـم٤م وسمدأن٤م سمٛمرطمٚمتٝم٤م إومم  إزا  هذه اعمقاىمػ ووٕمٜم٤م ظمٓم٦م عدظم٤مل سمٕمض اًمٕمقا

ئؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م أراُمؾ وهمػمه٤م، وح٤م سمٚمٖمٜم٤م سمٕمْمٝمؿ رومْمقا اًمٜمزول  وهل اًمٌد  سمٛمجٛمققم٦م اظمؽمٟم٤مه٤م ُمـ اًمٕمقا

وسمٕمْمٝمؿ نريمقا سم٤مًمٗمٕمؾ، وسمٕمْمٝمؿ سمّمدد إمم سم٤ميمًت٤من وشمٕمرومقن يمٞمػ اعظمقة واًمٕمقائؾ شمتٍمف! 

 اًمتحرك أن-

وقمغم اعمًتقى اًمٕمًٙمري اؿمؽميٜم٤م يمٛمٞم٤مت ُمـ اًمذظم٤مئر ورؾمٛمٜم٤م سمٕمض اخلٓمط اًمًٌٞمٓم٦م، وأُمقرٟم٤م ومٞمٝم٤م 

صٕمقسم٦م؛ سم٥ًٌم ٟم٘مص طم٤مد ذم اًمٙمقادر ويمثرة اجلقاؾمٞمس طمتك أصٌح٧م اًمٌٞمئ٦م ُمقسمق ة واهلل اعمًتٕم٤من، 

 -ف وًمٙمٜمٜم٤م ًمـ ٟمٕمجز سمحقل اهلل وىمقشمف وصم٘م٦م ومٞم

يمام رأجٜم٤م أن ٟمريمز قمغم ُمًٕمقد، وم٢من اٟمٙم٤ًمر اجلٞمش اخلٌٞم٨م ذم ُمًٕمقد ؾمٞمٙمقن ُم٤مٟمًٕم٤م ًمف ُمـ اعىمدام 

ذم ُمِمقرشمف إن ُمًٕمقد هل ظمط اًمدوم٤مع  ηقمغم أج٦م قمٛمٚمٞم٦م يمٌػمة ذم ؿمامزم، يمام ىم٤مل ًمٜم٤م أبق حمٛمد 

ِمقرات سم٤مرك اهلل إول قمـ ؿمامزم، أـمٛمئٜمٙمؿ أن اًمِمٞمخ أبق حمٛمد ُمت٤مسمع ُمٕمٜم٤م سمٌم  ُمـ اًمدىم٦م ُمثؾ هذه اعم

 ومٞمف-
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 وُمٜمٝم٤م: طمّمٚم٧م ظمالل هذا اًمِمٝمر سمٕمض إطمداث اعم١مؾمٗم٦م اجلديدة ُمـ ىمدر اهلل 

وُمٕمف أخ   سمـ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ُمّمٓمٗمك أيب اًمٞمزيد قمٌد اهللوهق  ,ُمًٚمؿ,ُم٘متؾ إخ حمٛمد ظم٤من * 

درٟم٤م اؾمٛمف ُمٕم٤موي٦م يم٤من ُمتزوضًم٤م سم٢مطمدى سمٜم٤مت أظمٞمٜم٤م أيب ظمٚمٞمؾ اًمٗمٚمت٤مو ي، شمزوج مظمر سمٚمقر قمريب ُمـ يمقا

٤ًٌم وأنج٥م ُمٜمٝم٤م وًمًدا، وم٤مٔن مل يٌَؼ ُمـ أوٓد اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد إٓ اًمّمٖمػم أؾم٤مُم٦م  ا٤م ُمـ ٟمحق ؾمٜمتلم شم٘مري

 واسمٜمتف اًمِمٞمام  أم طمٗمّم٦م اعمّم٤مسم٦م واهلل يتقٓهؿ-

اًمٕم٤مئٚم٦م أن ذم سم٤ميمًت٤من ن٧م، وٓ أدري هؾ شمٌٚمٖمقا سم٤مخلؼم أو ٓ قمغم أؾم٤مس أن اعظمقة ؾمٞمخؼموهنؿ 

 سمٕمد اًمٕمٞمد-

٤ًٌم يقم وُمٜمٝم٤م*  : ُم٘متؾ قمنميـ أظًم٤م ذم ىمّمػ واطمد أو ىمّمٗملم ُمزدوضملم قمغم ُمٙم٤من واطمد شم٘مري

ٟمٜم٤م ُمـ يمتٞم٦ٌم ُمـ يمت٤مئٌٜم٤م وهل يمتٞم٦ٌم أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ؛ اًمٕمٞمد وهؿ قمًٙمريقن يمٚمٝمؿ جم٤مهدون ُمـ إظمقا

واًم٥ًٌم هق دمٛمٕمٝمؿ ًمٚمٕمٞمد ورهمؿ شم٠ميمٞمداشمٜم٤م وشمِمديداشمٜم٤م قمغم اعظمقة ذم اضمتٜم٤مب أي دمٛمٕم٤مت، طمتك يمٜم٧م 

اًمٕمٞمد سمٗمؽمة ىمٚمٞمٚم٦م أيمدت قمٚمٞمٝمؿ سم٠مٓ يزيد اًمٕمدد ذم اعمريمز اًمقاطمد قمـ مخ٦ًم إٓ أهنؿ يت٠موًمقن أطمٞم٤مٟم٤م ىمٌؾ 

وجيتٝمدون، ذم ه١مٓ  اًمٕمنميـ قمدد ُمـ اعظمقة إتراك ويمردي٤من اصمٜم٤من ُمـ إيران وصمالث إظمقة ًمٞمٌٞمقن 

 واصمٜملم أو صمالصم٦م ُمـ اجلزيرة وؿم٤مُمل-

 مهللا اؤضمرٟم٤م ذم ُمّمٞمٌتٜم٤م واظمٚمػ ًمٜم٤م ظمػًما ُمٜمٝم٤م-واحلٛمد هلل، إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، 

ًمالٟمٓمال. إمم ضمٝمتٙمؿ  ,إن ؿم٤م  اهلل,: وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ٕم محزة ومٝمل ضم٤مهزة ُمقوقع محزة وواًمدشمف ,6

ًمٙمـ يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر شم٠ميمٞمد إُمر ُمٜمٙمؿ، وأجًْم٤م ٟمٜمتٔمر أج٤مًُم٤م هم٤مئٛم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحريم٦م طمًٌام وضمٝمتؿ، وسم٤مًمٜم٦ًٌم 

قمٌد قا ُمٕمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ه٤م أطميوه ُمـ إيران ومٝمؿ قم٤مرومقن، سمٚمٖمٝمؿ ًمٚمتٕمٚمٞمامت سم٠مٓ يؽميمقا وٓ يًتّمحٌ

ٚمٓمٞمػ صمؿ سمٚمٖمتٝمؿ أن٤م، طمتك إهنؿ ُم٤ٌمًمٖمقن ذم آطمتٞم٤مط طمتك ؾم٠مخ٧م قمـ اًمذه٥م اًمذي ُمٕمٝم٤م وم٠مؿم٤مر سم٠منف اًم

ٓ ظمقف ُمـ ضمٝمتف، سمؾ وؾم٠مَخ٧م قمـ أؾمٜم٤من يم٤مٟم٧م ىمد طمِمتٝم٤م ذم إيران وظمدُمتٝم٤م سمٌٕمض  ,إن ؿم٤م  اهلل,

هم٤مًم٥م فمٜمل أنف ٓ وػم ذم ر  ُمـ  ,إن ؿم٤م  اهلل,٧م ُمـ محزة وم٘مٚم٧م لؿ اح٤ميم٤ًمت اًمٔم٤مهر طمًٌام ومٝمٛم

 ذًمؽ-

اعمِمٙمٚم٦م هل أهنؿ ىم٤مًمقا إهنؿ قمٛمٚمقه٤م هٜم٤مك ذم إيران ن٧م إذاف ـمٌٞم٦ٌم شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٜم٤مس اًمذيـ يم٤مٟمقا 

أنف ًمٞمس ومٞمٝم٤م ر ، ًمٙمـ ومْمٚم٧م أن أذيمر ًمٙمؿ يمؾ  ,إن ؿم٤م  اهلل,قمٜمدهؿ هٜم٤مك رؾمٛمٞم٦م، وأن٤م هم٤مًم٥م فمٜمل 

 ُمر وٟمتِم٤مور ذم آطمتٞم٤مط-هذا ًمؽموا إ

، وٟمؽمك  ,ص٤مهن٤م اهلل,وم٢من أردشمؿ أن ٟمرؾمؾ أم محزة  وم٠مظمؼموٟم٤م هذه اعمرة إُم٤م سمٛمققمد حمدد أو أـمٚم٘مقا

 وؾمٞمٓمٜم٤م ي٠مظمذهؿ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م قمٜمدُم٤م ٟمرشم٥م لؿ ُمٕمف ذم يقم هم٤مئؿ ُمٜم٤مؾم٥م-
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ي٤م ؿمٞمخٜم٤م ,٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٛمزة ومٝمق ـمٞم٥م ص٤مًمح رأج٧م ومٞمف اًمٕم٘مؾ وإدب اهلل ي٤ٌمرك ومٞمف، ًمٙمـ ـمٌٕمً 

هق ؿم٤مب صٖمػم وقم٤مش شمٚمؽ اًمًٜملم ذم اًمًجـ وهق اعمًٙملم أن ُمقوقع ذم ؿمٌف ؾمجـ مظمر  ,اعمٙمرم

قمٜمدٟم٤م ومٝمق ىمٚمؼ ُمـ ذًمؽ ويراضمٕمٜمل سم٠منف ٓ سمد أن يتدرب ويِم٤مرك وي٘مدم، وأنف ٓ يريد اعمٕم٤مُمٚم٦م اخل٤مص٦م 

ه اهلل ظمػًما، ومٙمٜم٧م أصؼمه وأطم٤مضمجف وًمٙمٜمف ؾمٝمؾ اًمٕمري ٙم٦م ًملم احلٛمد هلل، يم٤مسمـ ومالن وهٙمذا ضمزا

يم٤من أؿمد إحل٤مطًم٤م ُمٜمف وأن أهؿ ر  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ أن هق أن   اوذيمرشمف سمام ضمرى ًمًٕمد وًمٙمـ ؾمٕمدً 

يمؾ ر  ي٠ميت سم٤مًمّمؼم وسمؽمشمٞم٥م طمًـ، وىمد وقمدشمف أن أرشم٥م ًمف  ,إن ؿم٤م  اهلل,شمٙمقن ذم ُم٠مُمـ وؾمالم و

٠مظمرت قمٚمٞمف أن أيمثر ه٤م سمٕمض اًمتدري٥م أُمـ واًمرُم٤مي٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ مُمٜم٦م سمٛمختٚمػ إؾمٚمح٦م وًمألؾمػ شم

يمٜم٧م أود وًمٕمكم أومٕمؾ ذم إج٤مم اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م سمحقل اهلل، يمام أتٕمٝمده سم٤مًمٙمت٥م واعمٚمٗم٤مت اعمٗمٞمدة وقمٜمده 

 يمٛمٌٞمقشمر واحلٛمد هلل وص٤مسمر حمت٥ًم-

- ٤ًٌم ًمٓمٞمًٗم٤م وم٤ميمتٌقا  وإن ؿمتؿ أن شمٙمتٌقا ًمف ؿمٞمًئ٤م ُمٜم٤مؾم

ون سم٠منٗمًٝمؿ أي شمقوٞمح٤مت أو ويمذًمؽ ًمٞمتٙمؿ شمٙمتٌقن سم٠منٗمًٙمؿ ٕم محزة وأن٤م أقمٓمٞمٝمؿ ي٘مرؤ

 واهلل ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ- -شمقصٞم٤مت وشمذيمػم-

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمراومؼ اًمذي ؾمٕمٞمٜم٤م ومٞمف وم٘مد سمٚمٖمٜمل إخ اًمذي يمٚمٗمتف أن قمٜمده أيت:

 ٕرسمٕم٦م هٜم٤م اًمٌ٘م٤م  سمٕمد ورضمع قمٜمدٟم٤م شمدرب جم٤مهد أخ هق قمٜمدي اًمذي وم٤مٕخ اخل٤مص اعمقوقع أُم٤م»

٤ًٌم، أؿمٝمر ًمٙمـ ,٤مر صٖم أوٓد قمٜمده ُمتزوج ,أيمثر ُمٜمف وؾم٠مت٠ميمد, ٦مؾمٜم وصمالصملم مخ٦ًم ي٘م٤مرب قمٛمره شم٘مري

، وقمٜمده ديم٤من أو سمٕمض ,ؾم٠مرؾمؾ ًمٙمؿ قمددهؿ وقمٛمر يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤م  اهلل

اًمديم٤ميملم ذم ٓهقر، وهق رضمؾ وم٤مهؿ ٟم٤مو٩م صم٘م٦م يٕمرف أُمقر اؾمتئج٤مر اًمٌٞمقت، سمٞمع وذا  ووٞمع 

، ًمٙمٜمف ًمٞمس سمِمتقٟمًٞم٤م ,إن ؿم٤م  اهلل,ف ذم اعمدن اًمتٕم٤مُمالت اًمالزُم٦م ًمٚمٕمٞمش اعمد ، ويٕمرف يمٞمػ يتٍم

إن ؿم٤م  ,سمؾ سمٜمج٤مسمًٞم٤م ومام رأجٙمؿ؟ وأن٤م ُمـ ضم٤مٟمٌل ؾم٠مرؾمؾ ًمٙمؿ ُم٤م سم٘مل قمٜمف ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ذم اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م 

 -ـها ش,اهلل

قمغم  شسمٜمج٤ميب»ت اًمرضمؾ، ًمٙمـ هق ُمـ أهؾ إوردو ومٙمام شمرى ص٤مطمٌل ُم٤م زال ؾمٞمت٠ميمد ُمـ ُمقاصٗم٤م

٤ًٌم- وًمٕمكم أنٔمر هذ ،يمؾ طم٤مل  اعمرة قمٜمد أظمٞمٜم٤م إًمٞم٤مس يمِمٛمػمي ومٚمٕمؾ قمٜمده ؿمخًّم٤م ُمٜم٤مؾم

ويمام ىمد شمٌلم ًمٙمؿ ُمـ يمالُمل وم٢من محزة قمٜمدٟم٤م ذم اعىمٚمٞمؿ إْذ سمٕمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ شمٕمٓمٚم٧م اعمِم٤مريع، 

وزادت اعمِمٙمٚم٦م سمٛم٘متؾ حمٛمد ظم٤من وإخ ُمٕم٤موي٦م اًمٌٚمقر؛ ٕنٜم٤م ضمٕمٚمٜم٤ممه٤م مه٤م اعمنموم٤من قمغم اًمؽمشمٞم٤ٌمت 

ام. سمٚمقؿمًت٤من وارشمٞم٤مد إُم٤ميمـ أُمٜم٦م ومذه٤ٌم ضمزامه٤م اهلل ظمػًما واؾمتٙمِمٗم٤م ورشم٤ٌم ًمٚمٓمريؼ واًمتقؾمٕم٦م ذم أقم

 صمؿ ح٤م قم٤مدا ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م سم٘مٚمٞمؾ ىمدر اهلل أن يًتِمٝمدا ذم ىمّمػ أجًْم٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
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طمف  صٗم٘م٦م اًمًٗمػم إومٖم٤م  ,سمحٛمد اهلل وقمغم ظمػم وؾمالم,أظمؼميمؿ أن إظمقشمٜم٤م أمتقا  ,5 وأـمٚم٘مٜم٤م ها

ٕمتؿ ذًمؽ ذم إظم٤ٌمر، وًم٘مد اؾمتٚمٛمٜم٤م يمؾ أو ُمٕمٔمؿ اعمٌٚمغ، يٛمٙمـ يٙمقن سم٘مل ر  قمٜمد اًمقؾمٞمط وًمٕمٚمٙمؿ شم٤مسم

اًمْم٤مُمـ وًمٕمٚمٝمؿ اؾمتٚمٛمقه أن، واًمقؾمٓم٤م  اًمْم٤مُمٜمقن هؿ مل طم٘م٤م  ُمٜمٝمؿ احل٤مضمل إسمراهٞمؿ أظمق اًمِمٞمخ 

 ضمالل اًمديـ ورضمؾ مظمر-

 رة سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م-هذا اًمتتٛمٞمؿ ًمٚمٛمٌٚمغ يٕم٤مدل طمقازم صمالصم٦م ُماليلم دوٓر اؾمتٚمٛمٜم٤مه هذه اعم

ومٜمحـ يم٤مٟم٧م اًمٌٞمٕم٦م ظمالل اًمثالث ؾمٜمقات وٟمّمػ اح٤موٞم٦م سمٕمد جمل   اًمٌٞمٕم٦مسم٤مًمٜم٦ًٌم عمقوقع  ,4

اًمِمٞمخ سمٕمٞمًدا وإُمر  اعظمقة ُمـ إيران ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد وم٘مط، وإٟمام أن٤م أنقب قمٜمف ذم طم٤مٓت وٞم٘م٦م سم٠من يم٤من

وهٙمذا ويٙمقن اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ذم : أخ ؾمٞم٤ًمومر ًمٚمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل وٟمريد ٟم٠مظمذ قمٚمٞمف سمٞمٕم٦م ُمًتٕمجاًل، ُمثال

اجلٜمقب وأن٤م ذم اًمِمامل أو ٟمحق ذًمؽ، وأن أن أتقمم أظمذ اًمٌٞمٕم٤مت وم٘مط، ويمذًمؽ ىمٚم٧م ٕيب  ٞمك يٗمٕمؾ 

يمام يمٜم٧م أومٕمؾ ُمع اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ذم احل٤مٓت اعمًتٕمجٚم٦م واًمْمٞم٘م٦م، وذم ُمرة يم٤من إظمقة اًمِمٞمخ يقٟمس 

ٝمؿ وم٠مرؾمٚم٧م لؿ شمًجٞماًل صقشمًٞم٤م ؾمٞم٤ًمومرون ويمٜم٧م سمٕمٞمًدا ويّمٕم٥م قمكم أن أخت٘مل اؿ ىمٌؾ اٟمٓمالىم

وأطمٚمتٝمؿ ذم اًمٌٞمٕم٦م قمغم اًمِمٞمخ قمٛمر ظمٚمٞمؾ ويمت٧ٌم ًمف ورىم٦م ُمٕمٝمؿ أيمٚمٗمف ومٞمٝم٤م سم٠مظمذ اًمٌٞمٕم٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمل قمغم 

 -ومٗمٕمؾ إًمخ-- ه١مٓ  اعظمقة

وٟمحـ ـمًٌٕم٤م ٟم٠مظمذ ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن وٟم٘مقل ذم صٞم٤مهمتٝم٤م ُم٤م ُمث٤مًمف: أب٤ميٕمؽ ٟمٞم٤مسم٦م قمـ 

واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن واًمٞمن واعمٜمِمط واعمٙمره، وأثرة قمكم ذم اعمٕمروف ًمٚمِمٞمخ  اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م قمغم اًمًٛمع

أؾم٤مُم٦م وعمـ يقًمٞمف قمكم ُمـ إُمرا  قمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل عىم٤مُم٦م ديـ اهلل ودوًم٦م اعؾمالم اًمتل نٙمؿ 

 سمنميٕم٦م اهلل وأن أطمٗمظ ه اجلامقم٦م وأن أيمقن طمٞم٨م أُمرت أن أيمقن-

، ومٙمام ذيمرت ًمؽ ُمـ ىمٌؾ إخ قمٌد اجلٚمٞمؾ، ٦م ذم اعمًت٘مٌؾاعظمقة اعمٝمٞم١مون ًمٚمٛم١ًموًمٞموأُم٤م  ,١

ُمع أنف  ,إن ؿم٤م  اهلل,وهٜم٤مك إخ ىم٤مري ؾمٗمٞم٤من اعمٖمريب، وإخ أنس اًمًٌٞمٕمل يّمٚمح ًمٌٕمض اعم١ًموًمٞم٦م 

 صٕم٥م ؿمٞمًئ٤م ُم٤م ًمٙمٜمف ذو مه٦م وذو رأي وٟمٔمر وطمزم، أنتؿ شمٕمرومقٟمف-

ر  يمٌػم، وهٜم٤مك أخ سم٤ميمًت٤م  وهٜم٤مك إخ أبق ظمٚمٞمؾ يٕم٤مون ذم اعم١ًموًمٞم٤مت ًمٙمـ ٓ ي٘مدر قمغم 

وهق رضمؾ وم٤موؾ ويٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م سمِمٙمؾ ضمٞمد  ,ُم١ًمول اًمًح٤مب أوردو,اؾمٛمف أمحد وم٤مرو. 

 -,سمٕمقن اهلل,وص٤مطم٥م إدارة وقم٘مؾ وصم٘م٤موم٦م ومه٦م، وًمٕمٚمٜم٤م ٟمدظمٚمف ُمٕمٜم٤م ذم اًمِمقرى هذه اعمرة 

١موًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ذم ، وأن سمّمدد أن ٟمجرسمف ذم ُمً,اهلل  ٗمٔمف,وهٜم٤مك إخ أبق دضم٤مٟم٦م اعمٍمي اًم٤ٌمؿم٤م 

 سم٤ميمًت٤من-

 وـمًٌٕم٤م أبق قمٛمر اعمٍمي وأبق ص٤مًمح وأبق زي٤مد اًمٕمراىمل يّمٚمحقن ًمٌٕمض إقمامل-
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وهق أن يدير اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من أيب قمثامن،  اسمـ قمؿ ٕيب قمثامن ,وهٜم٤مك إخ أبق طمٗمص اًمِمٝمري 

 ومٝمذا ُمـ اًم٘مداُمك- ,وهق ظمػم ُمـ أيب قمثامن ومٞمام ٟمٔمـ

خ أبق قمٌد اًمرمحـ اًمنمىمل ُمـ اًمٌحريـ، ؿم٤مب وم٤موؾ وهق أن وأُم٤م ُمـ اجلٞمؾ اجلديد ومٕمٜمدٟم٤م إ

 ذم جلٜم٦م اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل-

ئكم يٕمٛمؾ ُمٕمل ذم آشمّم٤مٓت ويِم٤مرك ذم اعقمالم ؿم٤مب وم٤موؾ  وأخ يمقيتل اؾمٛمف أبق طمًـ اًمقا

 -,أطمًٌف يمذًمؽ,ضمًدا 

 ,ٟمحًٌف يمذًمؽ,وأخ مظمر ُمـ اجلزيرة قمًٙمري ورضمؾ ص٤مًمح ذيمل ذو ظمٚمؼ قم٤مٍل وقم٘مؾ وديـ 

أبق محزة اخل٤مًمدي وهق اسمـ قمؿ اًمِمٞمخ اخل٤مًمدي اعمًجقن ُمع اًمِمٞمخ اًمٗمٝمد واًمِمٞمخ اخلْمػم ذم اؾمٛمف 

 اًمًٕمقدي٦م، وهق أن أُمػم يمتٞم٦ٌم قمٜمدٟم٤م-

٤ًٌم، وُم٤م زاًمقا يؽمىمقن وٟمٔمـ ومٞمٝمؿ اخلػم  ه١مٓ  اًمثالصم٦م قمٜمدهؿ ُمٕمٜم٤م ذم اًم٤ًمطم٦م صمالث ؾمٜمقات شم٘مري

 -,إن ؿم٤م  اهلل,واًمٜمج٤مح 

 ؿ أجًْم٤م، واهلل  ٗمظ اجلٛمٞمع-ويقضمد ُمـ اجلٞمؾ اجلديد همػمه

ٟمرؾمؾ ًمٙمؿ ُمع هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمٌٚمغ ؾمت٦م قمنم ٓك روسمٞم٦م، ويمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أرؾمٚمٜم٤م ًمٙمؿ صمامٟمٞم٦م ٓك  ,6

ذم إرؾم٤مًمٞم٦م ىم٤مدُم٦م، وهل مت٤مم ُم٤م يٕم٤مدل  ,سمحقل اهلل,وٟمّمػ، وقمغم هذا يٌ٘مك قمنمة ٓك ٟمرؾمٚمٝم٤م ًمٙمؿ 

اًمٍمف يم٤من ىمد ,ٛمئ٦م ومخ٦ًم قمنم اًمثالصملم أخػ يقرو واًمتل ـمٚمٌتٛمقه٤م قمغم أؾم٤مس اًمٍمف قمٜمدٟم٤م سم

 -,ٟم٘مص صمؿ زاد

 واهلل اعمقومؼ-

، وُم٤م ,إن ؿم٤م  اهلل,وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتٕمٛمٞمد ُمـ يّمٚمح ًمٞمنمف قمغم صٜمدوىمٙمؿ ومٕمٜمدي أخ يتقمم ذًمؽ 

 ، وٟمرؾمؾ ًمٙمؿ سمحقل اهلل اًمٙمِمػ يم٤مُماًل-,سمٕمقن اهلل,زًم٧م مل أتٙمٚمؿ ُمٕمف وؾم٠مطم٤مول ذم اعمدة أشمٞم٦م 

٤ًٌم ُمـ ,شمؿ ُمٜمذ طمقازم أرسمٕم٦م أؿمٝمر  ,سمحٛمد اهلل,يمؿ أنف ، ومٜمخؼمإوو٤مع اح٤مًمٞم٦موقمغم ذيمر  ,2 شم٘مري

آشمٗم٤م. ُمع أظمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ أيب  ٞمك قمغم آٟمدُم٤مج اًمٙم٤مُمؾ ُمع اًمتٜمٔمٞمؿ  ,ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك اح٤ميض

ٟمف ويمٚمٝمؿ ىمد اؾمتِمٝمدوا  أبق  :وواومؼ ضمزاه اهلل ظمػًما قمغم شمرك ذـمف اًمذي يم٤من ذـمف هق وإظمقا

ٛمقا إمم اًمتٜمٔمٞمؿ سم٠من يٙمقن لؿ اؾمت٘ماللؿ اح٤مزم وأن ْمٕمٞمد، قمٜمدُم٤م اٟمبق ؾمٝمؾ وقمٌد اهلل ؾماًمٚمٞم٨م وأ

 تٗمٔمقا سمٛمّم٤مدرهؿ ويًتثٛمروهن٤م، وم٤مٔن احلٛمد هلل اٟمتٝمك هذا، ويمٛمؾ آن٤مد سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ذم يمؾ ر ، 

ٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م-  وأقمٓمك أبق  ٞمك يمؾ ُمّم٤مدره ويمؾ ُم٤م ي٠متٞمف أن  قًمف ًمٚمٛمٞمزا

ٟمٞم٦م ظم٤مص٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مدره ؿمٝمرًي٤م يٍمف ُمٜمف قمغم ُم٤م  ,ًمتٜمٔمٞمؿُمـ اًمٚمجٜم٦م اح٤مًمٞم٦م ذم ا,وص٤مر ًمف هق  ُمٞمزا
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  ٥م ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مشمف وقمالىم٤مشمف يمٝمداي٤م ًمٚمْمٞمقف واعمٕم٤مرف وُمٕمقٟم٤مت ُمـ ـمرومف وهمػم ذًمؽ-

٤ًٌم وصم٘م٦ًم وشمٕم٤موًٟم٤م، وٟم٠ًمل اهلل  أن ي٤ٌمرك ذم هذا  واحلٛمد هلل ٟمٌنميمؿ أنٜم٤م قمغم ىمٚم٥م رضمٍؾ واطمٍد ن٤مسم

 اجلٛمع اًمذي اضمتٛمع قمٚمٞمف-

سمٚمٖم٧م اًمِمٞمخ أب٤م حمٛمد سمذًمؽ ويمت٥م ًمف اًمِمٞمخ أبق  ٞمك سمرؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ، ومٗمرح أبق حمٛمد  وىمد يمٜم٧م

 سمذًمؽ أؿمد اًمٗمرح ويمت٥م زم أن أظمؼميمؿ اذا، احلٛمد هلل-

أظمؼميمؿ أن اًمِمٞمخ أبق يقٟمس ىمد ؾم٤مومر ُمـ قمٜمدٟم٤م، وًمٙمٜمف ُم٤م زال ذم اعمٜمٓم٘م٦م احلدودي٦م ذم ضمٝم٦م  ,٧١

إمم إيران، واهلل يقوم٘مٝمؿ، ويمؾ أصح٤مسمف ُمٕمف وأفمـ  ,سمحقل اهلل,سمٚمقؿمًت٤من، سمحٞم٨م يرشمٌقن ًمٚمدظمقل 

 قمددهؿ ؾمت٦م، ٟم٠ًمل اهلل أن يًؽمهؿ و ٗمٔمٝمؿ ويٛمدهؿ سم٤معمدد ُمـ قمٜمده-

ٟمرؾمٚمٝم٤م  ,إن ؿم٤م  اهلل,وسم٥ًٌم شمٕمثر اًمتقاصؾ سمٛم٘متؾ اعظمقة مل أرؾمؾ ًمف رؾم٤مًمتٙمؿ إظمػمة سمٕمد، و

 ُمتك ُم٤م شمٞمن سمتٞمًػم اهلل وشمقومٞم٘مف-

يمٜمتؿ أرؾمٚمتٛمقه ذم اعمرة إظمػمة إمم قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ومٝمق ُم٤م زال  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٚمػ اًمٕم٤مئكم اًمذي ,٧٧

 قمٜمدي ومٝمؾ أطمذومف أو شم٠مُمرون ومٞمف سمٌم ؟

ه- وهذا ُم٤م شمٞمن وسم٤مهلل   اًمٕمّمٛم٦م وقمٚمٞمف آشمٙم٤مل، ٓ إ  همػمه وٓ رب ؾمقا

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 حمٛمقد

 ـه٧61٧ذي احلج٦م  ٧١يقم اًمثالصم٤م  
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 عةالراب اةل الرـس
 -CR-109-S-4-RJD-Original,430,10: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -شاًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن »: أبق قمٌد اهلل اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ,طمٗمٔمٙمؿ اهلل ورقم٤ميمؿ,ؿمٞمخٜم٤م اعمٙمرم، 

ُمـ  أؾم٠مل اهلل أن شمّمٚمٙمؿ هذه اًمرؾم٤مًم٦م وأنتؿ ذم ظمػم طم٤مٍل وذم طمٗمظ وؾمؽم وُمزيد ُمـ اًمتقومٞمؼ، ويمؾ

 ُمٕمٙمؿ ُمـ أهٍؾ وأنّم٤مر-

أنٙمؿ ُمٜمنمطمق اًمّمدر ُمتٗم٤مئٚمقن وشمرضمقن اخلػم وشم٠مُمٚمقن ٟمٍم اهلل اًم٘مري٥م  ,إن ؿم٤م  اهلل,وقمًك 

 واهلل يرقم٤ميمؿ، وسمٕمد:

أنٜم٤م ٟمخؼميمؿ سمحٛمد هلل سمخػم، وقم٤مُم٦م اعظمقة هذه اعمدة إظمػمة إوو٤مع أهدأ واعظمقة أيمثر طمذًرا 

 واٟمتِم٤مًرا ويمٛمقًٟم٤م واهلل اعمًتٕم٤من-

خ أبق حمٛمد سمخػم واعمراؾمٚم٦م ُمٕمف ُمًتٛمرة إٓ أنف هذيـ اًمِمٝمريـ أظمؼمٟم٤م سم٠من رؾمقًمف ًمـ ي٠ميت اًمِمٞم

 - ,إن ؿم٤م  اهلل,ومٞمٝمام، ومٚمٕمٚمف شمٙمقن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ُمراؾمٚم٦م ذم مظمر أبريؾ هذا 

 وٟمٌدأ ُمتقيمٚملم قمغم اهلل ذم اًمٜم٘م٤مط احل٤مضة، وم٠مول٤م ُمقوقع محزة، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:

ٞمًٕم٤م ذم هذا اعمقوقع وأرضمق ُمٜمٙمؿ أن شمٗمٝمٛمقا وضمٝم٦م ٟمٔمري وأن ُم٤م زًم٧م واهلل ذم طمرج ُمٕمٙمؿ و

 ٟمٕم٤مًم٩م اعمقوقع سمت١مدٍة-

ًمٞمس قمٜمدي همرٌض ذم اعمقوقع يمام شمٕمرف وُم٤م أريد إٓ اخلػم واًمًالُم٦م  ,ي٤م ؿمٞمخٜم٤م اعمٙمرم,وم٠من٤م 

واًمتقومٞمؼ، وأن٧م واًمده هق، وأن٧م سمْم٤مقمتؽ أُمػمٟم٤م وٟمحـ ًمؽ ُمٓمٞمٕمقن وإٟمام هل ُم١ًموًمٞم٦م يمٌػمة أردت 

ٛمقا احل٤مًم٦م إُمٜمٞم٦م ًمٚمٓمريؼ سمِمٙمؾ أن أتث ٧ٌم ومٞمٝم٤م وأصدىُمؽ أنٜمل ؿمٕمرت أنٙمؿ ذم ـمرومٙمؿ رسمام مل شمتٗمٝم 

 يم٤مُمؾ-

يٕمٜمل ٓ هيٛمؽ طمتك ًمق ,إذا يمٜمتؿ شم٠مُمرو  سم٢مرؾم٤مًمف ُمع اًمرؾمقل قمغم أي طم٤مٍل وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمٍر 

 وم٠من٤م أومٕمؾ قمغم سمٞم ٜم٦ٍم، وم٠مُمرو  اذا سً ٤م- ,ُُمًؽ ٓ ىمدر اهلل ذم اًمٓمريؼ

ٟمٜمل ىمد طم٤موًم٧م اًمؽمشمٞم٥م ًمتٜمزيٚمف وإجي٤مد ـمري٘م٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُُمَٓمْٛمئٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إُمٜمٞم٦م سمح٥ًم وإٓ وم٢م
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إؾم٤ٌمب، وم٤محل٘مٞم٘م٦م أنٜمل مل أضمد، ووضمدٟم٤م اًمتٗمتٞمِم٤مت ذم هذه اعمدة قمغم اًمٓمريؼ ازدادت واؿمتدت، 

ـمريؼ  سمد ومٜمٌح٨م ذم شمٜمزيٚمف ُمـ وإُمر ظمٓمػم ضمًدا، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٌم ُمع اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم، وم٢من يم٤من ٓ

 ي٥م، يمام يٜمزل اعظمقة اعمج٤مهدون-رٝماًمت

وهٜم٤مك ظمٞم٤مٌر مظمر، وهق أن ٟمرشم٥م ًمف ًمٚمذه٤مب إمم إىمٚمٞمؿ سمٚمقؿمًت٤من وُمـ هٜم٤مك ٟمرشم٥م ُمع إخ أيب 

هؿ يرشمٌقن ًمف هٜم٤مك، قمٜمدهؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ,قمٌد اهلل اًمًٜمدي وأصح٤مسمف، يًتٚمٛمقٟمف صمؿ هؾ يٌ٘مك ذم سمٚمقؿمًت٤من 

 ريدون، شمٜمٔمرون ذم هذا واهلل اعمًتٕم٤من-، أو  قًمقٟمف إمم سمٞمِم٤مور يمام يمٜمتؿ شم,ًمذًمؽ

 :هٜم٤مك صمالث ظمٞم٤مراتوم٤مخلالص٦م إذن، 

: ٟمرؾمٚمف ًمٙمؿ قمؼم وؾمٞمٓمٜم٤م قمغم يمؾ طم٤مل، وهذا اخلٞم٤مر قمٜمدي همٚمٌط وٓ جيقز اعىمدام اخلٞم٤مر إول ,

قمٚمٞمف؛ ح٤م أرى ُمـ إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة ح٤م ذيمرت ُمـ اًمتٗمتٞمِم٤مت واًمّمٕمقسم٤مت إُمٜمٞم٦م قمغم اًمٓمريؼ، صمؿ ٕن 

، وهق وؾمٞمٓمٜم٤م اًمذي ,ٓ ىمدر اهلل,يٛمٙمـ أن يتٕمرض هق ٟمٗمًف ًمأله ًمق طمّمؾ رٌ  حلٛمزة وؾمٞمٓمٜم٤م 

 سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ، وم٤مُٕمر ظمٓمٌر ُمْم٤مقمػ!!

ل هذا اخلٞم٤مر سم٠من ٟمرؾمؾ محزة ُمع ؿمخص مظمر همػم وؾمٞمٓمٜم٤م  ٓ قمالىم٦م ًمف سمقؾمٞمٓمٜم٤م ,ويٛمٙمـ أن ُيٕمد 

ؿ إذا وصٚمقا هٜم٤مك ويًٚمٛمف سمٕمد أن ٟمٕمٓمٞمف أرىم٤مم شمٚمٗمقن وؾمٞمٓمٙمؿ أؾمٚمؿ أو همػمه، ويتّمؾ ا ,اخل٤مص

 إًمٞمٝمؿ-

: أن ي٘م٤مم سم٢مرؾم٤مًمف إمم سمٞمِم٤مور قمؼم أن٤مٍس مظمريـ همػم وؾمٞمٓمٜم٤م، وسم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل يٜمزل ا٤م اخلٞم٤مر اًمث٤م  ,

ُمـ قمٜمدٟم٤م إمم سمٞمِم٤مور وهل ـمري٘م٦م هتري٥م طمٞم٨م يتحريمقن ُمـ وزيرؾمت٤من إمم ضمٝم٦م ىم٤ٌمئؾ  اعمج٤مهدون

٤ًٌم ُمٜمٝم٤م يٜمزًمقن قمغم,ظمٞمؼم وُمـ هٜم٤مك يٜمزًمقن وقمغم سمٞمِم٤مور  ويدظمٚمقن سمٞمِم٤مور،  ,سم٤مره قمغم ُم٤م أفمـ أو ىمري

ض وؾمٞمٓمٜم٤م اخل٤مص ٕي اطمتامل ظمٓمر؛  وهذا اًمٓمريؼ ومٞمف ظمٓمٌر أجًْم٤م ًمٙمـ أىمؾ ُمـ إول، ويتٗم٤مدى شمٕمرُّ

 ٕن ٟمزول محزة ؾمٞمٙمقن ذم هذه احل٤مًم٦م قمـ ـمريؼ إظمقة مظمريـ جم٤مهديـ-

إمم سمٞمِم٤مور هؾ  ,شمٜمزيٚمف,ّمحٌتف وـمًٌٕم٤م ذم هذا اخلٞم٤مر ُم٠ًمخ٦م وهل أن اعظمقة اًمذيـ ٟمخت٤مرهؿ ًم

و ذم إُمر ضمًدا، ومٝمذا ًمٞمس سمٛمٜم٤مؾم٥م أُمٜمًٞم٤م، أو ٓ ٟمخؼمهؿ سمؾ ٟم٘مقل  ٟمخؼمهؿ ُمـ هق هذا إخ؟ ًمٙمل جيدُّ

ف وقمٜمده اًمٕمٜم٤مويـ وأرىم٤مم القاشمػ، ومٝمذا هٙمـ وهق اعمخت٤مر، وُمع  ٚمقه إمم سمٞمِم٤مور وهق يتٍم  لؿ وص 

 ذًمؽ رسمام شمٗمٝمؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م-

: أن ٟمرؾمؾ محزة إمم سمٚمقؿمًت٤من وهذا أؾمٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م وقمٜمدٟم٤م اًمٓمريؼ ُمـ ضمٜمقيب ًم٨ماخلٞم٤مر اًمث٤م ,

 وزيرؾمت٤من وٟمدظمٚمف قمٜمد أن٤مٍس هٜم٤مك جيٚمس قمٜمدهؿ إمم أن ي٠ميت إخ قمٌد اهلل اًمًٜمدي ويًتٚمٛمف-

ح ُمـ اخلٞم٤مرات  وهذا اخلٞم٤مر أىمؾ اخلٞم٤مرات ظمٓمًرا وأىمرا٤م ًمٚمًالُم٦م وأؾمٝمٚمٝم٤م، قمٜمدي هق اعمرضم 
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 اًمثالصم٦م-

٧م ًمٙمؿ: شمرشمٌقن ُمع قمٌد اهلل اًمًٜمدي سمقاؾمٓمتل أو ُم٤ٌمذة إذا أرؾمؾ إخ قمٌد اهلل أرىم٤مم صمؿ يمام ىمٚم

 ، واهلل اعمقومؼ ح٤م ومٞمف اخلػم-,إن ؿم٤م  اهلل,اًمتٚمٗمقن اخل٤مص٦م 

إٟمٜمل ؿم٤مورت إخ ُمٜمػم ذم ُم٠ًمخ٦م إرؾم٤مل محزة ومٝمق ُمقاومؼ زم ذم قمدم اعىمدام ذم إرؾم٤مًمف واحل٤مل يمام 

 ًمٕمدم اًْمت٘م٤مئٜم٤م ُمٜمذ أيمثر ُمـ صمالصم٦م أؿمٝمر ومل أيمت٥م ًمف ذم اعمراؾمالت-وصٗم٧م ومل أتِم٤مور ُمع أيب  ٞمك 

ومٚمٞمس صمٛم٦م ُمِمٙمٚم٦م ذم شمٜمزيٚمٝمؿ ُمـ  ,اُمرأة محزة ووًمداه,اًمٙمالم يمٚمف قمغم محزة يمرضمؾ، وأُم٤م اًمٕم٤مئٚم٦م 

 ، وإذن وم٤مًمٗمٙمرة هل: ٟمزول محزة ًمقطمده واًمٕم٤مئٚم٦م قمغم طمده-,اخلٞم٤مر إول,اًمٓمريؼ إول اًمٕم٤مدي 

ومٞمًتٓمٞمع اًمذه٤مب ُمع قم٤مئٚمتف، ًم٘مد أرؾمؾ زم  ,اخلٞم٤مر اًمث٤مًم٨م,ٟم٤م خلٞم٤مر سمٚمقؿمًت٤من ًمٙمـ ذم طم٤مل اظمتٞم٤مر

إخ قمٌد اهلل اًمًٜمدي سمٓم٤مىم٦م ظم٤مًمد، وُمٕمٝم٤م رظمّم٦م ؾمٞم٤مىم٦م ًمف أجًْم٤م، ومه٤م ص٤محلت٤من ٕن يًتٕمٛمٚمٝمام محزة 

 ، وم٢مُم٤م شم٠مُمرو  سم٠مُمريمؿ ومٞمٝمام، وإُم٤م ؾم٠مقمٓمٞمٝمام حلٛمزة ًمٞمتحرك اام إذا ىمررشمؿ,إن ؿم٤م  اهلل,إذا نرك 

 اًمنموع ذم أطمد اخلٞم٤مرات-

: إذا يم٤من اًم٘مرار هق اظمتٞم٤مر ـمريؼ سمٚمقؿمًت٤من ومتخؼمو ، وًمٙمـ  ت٤مج ُمٜمل سمٕمض اًمقىم٧م عيمامل شمٜمٌٞمف

، وإٟمام اطمتج٧م ًمٚمتٜمٌٞمف ًمتذيمػميمؿ سمّمٕمقسم٦م فمروومٜم٤م ونريمٜم٤م قمٛمقًُم٤م ,إن ؿم٤م  اهلل,شمرشمٞمٌف، ًمٞمس يمثػًما 

-  وًمٙمل ٓ شم٘مٚم٘مقا

، ويريد أن يتدرب ويتٕمٚمؿ، ويمٜم٧م ,إن ؿم٤م  اهلل,ه، وص٤مسمٌر سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٛمزة ومٝمق سمخػم وأهٚمف وأوٓد

أريد أن أؾمت٠مذٟمٙمؿ ذم أن ٟمٕمٓمٞمف اعمج٤مل ًمٌٕمض احلريم٦م اًمتل ٟمح٤مول أن ٟمرشمٌٝم٤م ًمف سم٤مطمتٞم٤مط ؿمديد ُمـ أضمؾ 

أن  ي سمٕمض اًمتدري٤ٌمت اخل٤مص٦م، وقمغم يمؾ طم٤مٍل أن هق أظمذ قم٤مئٚمتف إمم سمٞم٧م أظمٞمٜم٤م أيب ظمٚمٞمؾ، ومٝمؿ 

شم٧ٌم ًمف ُمع أيب ظمٚمٞمؾ طمْمقر دورة ظم٤مص٦م ًمف ذم شمٕمٚمؿ اعمتٗمجرات وؿمددت قمٚمٞمٝمؿ قمٜمده ُمـ أج٤مم؛ ٕنٜمل ر

ض ًمٚمخٓمر، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-  ذم إُمـ وقمدم اخلروج أو احلريم٦م أو يمذا ه٤م يٕمر 

 ُمقاوٞمع أظمرى:

ٌَؾ  ,صٝمر أيب قمٌد اهلل اًمًٜمدي,سم٠مؾمٍػ أظمؼميمؿ سم٠من إخ أب٤م احل٤مرث اًمًٜمدي  * ىمد أه ُمـ ىِم

 ٟمٞم٦م ذم يمراشمٌم، وهذا ىمٌؾ أْزَيد ُمـ ؿمٝمريـ، ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمرج قمٜمف-آؾمتخ٤ٌمرات اًم٤ٌميمًت٤م

سًم٤م ُمـ إخ أيب قمٌد اهلل  * وحلد أن مل أتٚمؼ  أي أضمقسم٦م ُمـ قم٤مئٚم٦م اًمٌل إم، ُمع أ  شمٚم٘مٞم٧م ضمقا

يمام يمت٧ٌم أقماله، وًمٙمـ إخ  ,سمٓم٤مىم٦م ؿمخّمٞم٦م، ورظمّم٦م ؾمٞم٤مىم٦م,اًمًٜمدي، وأرؾمؾ إزم سمٓم٤مىمتل ظم٤مًمد 

يٕمٓمٞمٜمل أي شمٗم٤مصٞمؾ أظمرى، وًمٙمـ وقمد سم٠منف ؾمػمؾمؾ زم أرىم٤مم ال٤مشمػ اخل٤مص٦م اًمتل قمٌد اهلل اًمًٜمدي مل 

٤ًٌم، واعمقومؼ اهلل-  ـمٚمٌٜم٤مه٤م ُمٜمف ىمري



1859  

  

 ًم٘مد أرؾمٚم٧م ُمّمحػ أم محزة ومٕم٤ًمه وصؾ إًمٞمٙمؿ- *

إمم إخ أؾمٚمؿ، ويمت٧ٌم ًمف  ,يٕمٜمل قمنمة ُمٚمٞمقن,وأجًْم٤م سمدأن٤م ذم نقيؾ ُمٌٚمغ واطمد يمرور روسمٞم٦م  *

 و يقرو، و تٗمظ ا٤م، ومتٙمقن قمٜمديمؿ-سم٠من  قل٤م إمم دوٓر أ

سمخّمقص اعم٤ٌمًمغ اًمتل قمٜمدٟم٤م وم٘مد ىمٛمٜم٤م سمتحقيؾ ضمز  يمٌػم ُمـ اعم٤ٌمًمغ اًمروسمٞم٦م إمم ذه٥م ودوٓر  *

 ويقرو، وهلل احلٛمد-

ـمًٌٕم٤م ُمع ُمّم٤مريػ يمٌػمة سومٜم٤مه٤م سم٤مًمروسمٞم٦م ُم٤ٌمذة: دقمؿ ًمٚمجامقم٤مت واعمجٛمققم٤مت اجلٝم٤مدي٦م 

٦م واعمًٕمقديلم، ونريؽ طم٘م٤م ، ـم٤مًم٤ٌمن وهمػمهؿ سم٤معو٤موم٦م ؿمقرى، ؿمامزم، وظمٚمٞمٗم,اًمٕمديدة ذم اًم٘م٤ٌمئؾ 

 إْذ ٓ سمد أن ٟمدقمؿ اًمٜم٤مس، وىمد ؾمٛمع اًمٙمؾ سم٤مًمّمٗم٘م٦م- ,إمم جمٛمققم٤مت اعمٝم٤مضمريـ

ٟمٞم٤مت ًمٚمٕمٛمؾ وؾمداد ديقن وهمػمه٤م، ًمسم٤معو٤موم٦م إمم ُمّم٤مريػ اًمٙمٗم٤مٓت  ٚمدومٕم٦م احل٤مًمٞم٦م، واعمٞمزا

 اًمديقن ىمٚمٞمٚم٦م ضمًدا وهلل احلٛمد-

 وذظم٤مئر ودمٝمٞمزات؛ اؾمتٕمداًدا ٕج ٧م طمرب حمتٛمٚم٦م-واؿمؽميٜم٤م أؾمٚمح٦م ُمتٕمددة 

ٟمٞم٤مت اجلديدة ًمٌٕمض اًمقرش، وسمٕمض اعمجٛمققم٤مت اعمتٕم٤موٟم٦م ورومٕمٜم٤م ىمٞمٛم٦م  واؾمتحدصمٜم٤م سمٕمض اعمٞمزا

ٟمٞم٤مت أجًْم٤م، وهلل احلٛمد-  سمٕمض اعمٞمزا

وسمٗمْمؾ اهلل طمتك شمدومؼ إُمقال ُمـ اخل٤مرج هذه اعمدة ضمٞمد ضمًدا وـمٞم٥م، وُمـ داظمؾ سم٤ميمًت٤من 

 اهلل-يمذًمؽ وذًمؽ ومْمؾ 

قمغم  ٟمت٤مسمع هذه إج٤مم اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م وُم٤م طمّمؾ ُمـ شمٖمٞمػمات ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، وٟمحٛمد اهلل  *

أرومؼ و, ،شمت٤مسمٕمقن، وذم اًمٞمٛمـ وؾمقري٤م يمذًمؽ زوال ـم٤مهمٞمَتْل شمقٟمس وُمٍم، وأن إوو٤مع ذم ًمٞمٌٞم٤م يمام

ًمتٖمٞمػمات يمٌػمة وومٞمٝم٤م وذم اجلٛمٚم٦م ٟمٔمـ أن هذه ا ,ًمٙمؿ سمٕمض ُم٤م يمتٌتف ًمٌٕمض إظمقا  طمقل هذه اًمثقرات

 -,سم٢مذن اهلل,ظمػٌم يمثػم 

وهؾ ومٙمرشمؿ ذم إصدار يمٚمٛم٦م ًمألُم٦م اذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٞمٝم٤م شمْم٤مُمـ وإفمٝم٤مر ًمٚمنور ُمع إُم٦م ح٤م شمؿ ُمـ 

م واًمٓمٖمٞم٤من، وومٞمٝم٤م سمٕمض اًمتقضمٞمٝم٤مت  زوال سمٕمض اًمٓمقاهمٞم٧م وشم٠مجٞمد ًمٚمثقرة قمغم اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد واعضمرا

جلٛمٚم٦م شمٙمقن يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م ٓ شمدظمؾ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ وًمٙمـ ئمٝمر ُمٜمٝم٤م واًمتذيمػم ًمٚمِم٤ٌمب وًمألُم٦م وٕم٤م ، وذم ا

اًمت٠مجٞمد واًمنور لذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل أنٕمؿ اهلل ا٤م قمغم اًمٜم٤مس ُمـ اًمتخٚمص ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وطم٨م قمغم إيمامل 

اًمٓمريؼ سم٤مجلٝم٤مد واًمتقسم٦م واًمرضمقع إمم اهلل وسم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل واًمتحذير ُمـ ُمٙمر إُمريٙم٤من 

 وهٙمذا- ,ُمثاًل , سم٘مرب هن٤مي٦م دويٚم٦م اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ، واًمتٌِمػم

,وم٢من مل يٙمـ ُمٜمٙمؿ يمٚمٛم٦م أن، ومٚمٕمٚمٙمؿ شمٜمتٔمرون طمتك شمتْمح هذه اًمثقرات وشمٜمتٝمل إمم ُمًت٘مره٤م 
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٤ًٌم ، ,اًمذيمرى اًمٕم٤مذة ًمٚمح٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم,، ويٙمقن ًمٙمؿ يمالٌم قمٚمٞمٝم٤م ذم ذيط اًمٕمنمي٦م ,شم٘مري

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-

ٙم٤مر طمقل هذه اًمتٖمػمات اًمٙمؼمى؛ ًمتٗمتح اعم٤ًمئؾ واًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م، وٟمرومؼ ًمٙمؿ سمٕمض اًمٕمٜم٤مس وإوم ,

 وهل ورىم٦م يمتٌتٝم٤م ًمإلظمقة قمٜمدٟم٤م ًمٚمتِم٤مور ومٞمٝم٤م-

 ؾم٠مرومؼ ًمٙمؿ سمٕمض ُم٤م يمتٌٜم٤مه أو صدر ُمـ قمٜمدٟم٤م ُمـ يمٚمامت سمخّمقصٝم٤م- ,

 وٟمرومؼ ًمٙمؿ أجًْم٤م رؾم٤مًمتلم ُمـ اًمٓمٌٞم٥م مهم٤م وضمقايب قمٚمٞمٝمام- ,

ئر واًمّمقُم٤مل واًم , ئر-ومظمر اعمراؾمالت ُمع اجلزا  ٞمٛمـ، وضمقايب قمغم اعظمقة ذم اجلزا

 -,اًمٞمٛمـ,ورؾم٤مًم٦م ُمٜمل ًمإلظمقة ذم اًمّمقُم٤مل وأظمرى ٕيب سمّمػم  ,

ويمام شمرون وم٤معظمقة ذم اًمّمقُم٤مل ي٘مؽمطمقن قمٚمٞمٙمؿ يمت٤مسم٦م رؾم٤مًم٦م ًمألخ طمًـ فم٤مهر قمقيس شمِمجٕمقٟمف 

دوٟمف   -,واهلل ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ,وشمرومٕمقن ُمٕمٜمقي٤مشمف وشمتٕمٝم 

 ي٦م وهمػمه٤م ُمـ ُمٚمٗم٤مت اًمٜم٧م-وٟمرومؼ ًمٙمؿ أجًْم٤م سمٕمض اًمٙمت٥م اعدار ,

وصٚمتف،  ,إن ؿم٤م  اهلل,سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٞمخ يقٟمس ومٝمق سمخػم، وىمد أرؾمٚم٧ُم ًمف رؾم٤مًمتٙمؿ إظمػمة و ,

وأرؾمؾ إزم ىمٌؾ ٟمحق ؿمٝمر سم٠منف ؾمٞمتحرك إمم اًمّمقُم٤مل ُم٤ٌمذة رسمام إذا ٟمجح اًمؽمشمٞم٥م ويم٤من ُمت٘مٜم٤ًم سم٤محلؼم 

ذم ُمدة إىم٤مُمتٝمؿ ذم ,عظمقة اًمٌٚمقش طمٞم٨م وضمدوا ُمٝمرسملم ُمقصمقىملم يقصٚمقهنؿ إمم هٜم٤مك ُم٤ٌمذة قمؼم ا

 -,سمٚمقؿمًت٤من ُمدة قمدة إؿمٝمر إظمػمة اؾمتٓم٤مقمقا اًمتٕمرف قمغم ـمريؼ اًمٌحري٦م

ورأوا هق وأصح٤مسمف أن اًمدظمقل إمم إيران واعمٙمقث ومٞمٝم٤م همػم ُمٜم٤مؾم٥م، يمذا يمت٥م زم سم٤مظمتّم٤مر، وىمد 

سًم٤م ىمٌؾ أج٤مم أوصٞمتف سم٤مًمتث٧ٌم ُمـ أُمـ اًمٓمريؼ، صمؿ قمرو٧م قمٚمٞمف ومٙمرة  ًمٙمل يت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م يمت٧ٌم ًمف ضمقا

ويدرؾمٝم٤م رسمام هق وسمٕمض ُمـ ُمٕمف، واًمٗمٙمرة ضم٤م شمٜمل قمغم وق  اًمثقرات اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمراهٜم٦م، 

ٟمف قمغم شمقٟمس وؾمقري٤م وُمٙم٤مٍن مظمر-  وظمالصتٝم٤م: أنف ىمد يٙمقن ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن يقزع إظمقا

ط ٟمٔم٤مم أن يٜمتٔمر ىمٚمٞماًل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلظمقة اًمًقريلم طمتك شمٜمجح اًمثقرة ذم ؾمقري٤م ويً٘م ي٘متضوهذا 

 سمِم٤مر إؾمد أو شمتحقل اًمٌٚمد إمم اٟمٗمالت وومقى، واهلل اعمًتٕم٤من-

وًمٚمتذيمػم هق اًمِمٞمخ يقٟمس ُمٕمف ُمـ صمالصم٦م ُمـ اعظمقة، ؾمقريقن وواطمد شمقٟمز ومظمر ضمزائري يم٤من 

يٕمٞمش ذم أخامٟمٞم٤م، وم٤مًمتقٟمز سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٤ًمومر إمم شمقٟمس أن ُم٤ٌمذة ويدظمؾ شمقٟمس سمًٝمقًم٦م، وىمد ؾم٤مومر 

-أن٤مٌس ُمـ قمٜمدٟم٤م   ودظمٚمقا

٤ًٌم، يٌ٘مك هق وإخ اجلزائري، ًمٕمٚمف يٜم٤مؾمٌٝمؿ أن  واًمثالصم٦م اًمًقريـ ًمٕمٚمٝمؿ يتٛمٙمٜمقن سم٢مذن اهلل ىمري

 يذهٌقا إمم اًمّمقُم٤مل أو طمتك خيتٗمقا سمًٝمقًم٦م ذم إيران أو همػمه٤م ُم٤م داُمقا اصمٜملم-
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 ُٕمقر-وإن اًمتٖمػمات اًمتل طمّمٚم٧م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمٌػمة ضمًدا وٓ سمد أن شمتٖمػم ُمٕمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ ا

يرشمٌقن أُمقرهؿ،  سمدأواسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٞمٌٞم٤م قمغم وضمف اخلّمقص وم ظمر ُم٤م ضم٤م ٟم٤م ُمـ اعظمقة ذم ًمٞمٌٞم٤م أهنؿ 

 وأهنؿ لؿ ٟمِم٤مٌط ودوٌر هٜم٤مك وهلل احلٛمد-

إظمقة اجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م اخل٤مرضملم ُمـ اًمًجـ وهمػمهؿ ذم اًمنم. اًمٚمٞمٌل سمٜمٖم٤مزي ودرٟم٦م واًمٌٞمْم٤م  وُم٤م 

ٟمِمٓم٦م ُمـ زُم٤من يٜمتٔمرون ُمثؾ هذه اًمٗمرص٦م وٟمٔمـ أنف قمـ ىمري٥م  ىم٤مرا٤م، هٜم٤مك صحقة إؾمالُمٞم٦م ضمٝم٤مدي٦م

 ؾمٞمٌدأ ئمٝمر ٟمِم٤مط اعظمقة وأؾمامؤهؿ وشمًجٞمالهتؿ-

وومٞمام يتٕمٚمؼ سمٚمٞمٌٞم٤م أجًْم٤م ومٜمتٞمج٦م ًمٚمحامؾم٦م قمٜمد اعظمقة وُم٤م أتٞمح ُمـ ومرص٦م ضمٝم٤مدي٦م هٜم٤مك وشمِمق. 

مظمرون اؾمت٠مذٟمقا اعظمقة ًمٚمجٝم٤مد ود اًمٓمقاهمٞم٧م هٜم٤مك وم٘مد طمّمؾ أن إخ أنس اًمًٌٞمٕمل اًمٚمٞمٌل وإظمقة 

 ذم اًمٜمزول إمم ًمٞمٌٞم٤م-

ل٤م، وأبق  ٞمك  ,اؾمٛمف قمٜمدٟم٤م أن قمٌد اًم٘مٞمقم,وأرومؼ ًمٙمؿ رؾم٤مًم٦م ُمـ أنس  يمتٌٝم٤م ٕيب  ٞمك وطمق 

,يٕمت٥م قمكم ذم اًمت٠مظمػم قمٚمٞمف ذم اجلقاب، وـمًٌٕم٤م ؾم٥ٌم شم٠مظمري ُمقوققمل ضمًدا واحلٛمد هلل أن٤م ومٞمف ُمٕمذوٌر 

وشم٘مٚمٞمكم ُمـ اًمتقاصؾ واحلريم٦م هذه اعمدة، ومل شمّمٚمٜمل وهق سُمٕمدي ويُمٛمق  واظمتٗم٤مئل  ,إن ؿم٤م  اهلل

 رؾم٤مئٚمف اًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م طمتك هذه اًمٚمحٔم٦م-

وقمغم يمؾ طم٤مٍل صقرت رؾم٤مًمتف ًمٙمل شمٓمٚمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م، وأرومؼ ُم٤م ًمٙمؿ يمت٧ٌم ٕيب  ٞمك ًمٙمل يٌٚمٖمف 

 واعظمقة أظمريـ إي٤مه، وظمالصتف أنٜم٤م أقمٓمٞمٜم٤مه اعذن ًمٚمٜمزول إمم ًمٞمٌٞم٤م-

نس طم٤مًمتف اًمٜمٗمًٞم٦م ؾمٞمئ٦م ضمًدا ُمـ يقم ُم٤م ضم٤م ٟم٤م ُمـ إيران، وشمٕمرومقن أنف ُمـ ـمًٌٕم٤م ًمٚمتٜمقير: هق أ *

أرؾمؾ أهٚمف وأوٓده يمٚمٝمؿ طمتك اًمٙمٌػميـ ُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل وقمٌد اًمرمحـ رهمؿ أهنام  ,ُمـ إيران,هٜم٤مك 

سم٤مًمٖم٤من رضمالن، وقمٜمدُم٤م ضم٤م  هٜم٤م يم٤من ئمٝمر قمٚمٞمف اًمت٠مثر ضمًدا واًم٘مٚمؼ واًمٙم ب٦م، وهق سمٓمٌٞمٕمتف ذم صٕمقسم٦م ذم 

سمٕمٚمٛمل وقمٚمؿ أيب ,ة واعمزاج ومٙم٤من ٓ يرشم٤مح ُمع ُمٕمٔمؿ اعظمقة وٓ ذم اعمرايمز، ومٙم٤من اعظمقة دائاًم اًمٕمنم

يًٕمقن ًمتقومػم ُمٙم٤من ظم٤مل ًمف يرشم٤مح ومٞمف أو ُمريمز قمغم إىمؾ ًمٞمس ومٞمف إظمقة  , ٞمك وإذٟمٜم٤م وُم٤ًمقمدشمٜم٤م

 ، وهٙمذا-,ُمثاًل ,يمثػمون سمؾ يٙمقن ُمٕمف ذم واطمٌد أو اصمٜم٤من خيدُم٤مٟمف 

٤مٟم٧م طم٤مًمتف ىمٚمٞمٚم٦م، ويم٤من يتّمؾ سم٠مهٚمف ذم ًمٞمٌٞم٤م رهمؿ قمٚمٛمف سمٛمٜمٕمٜم٤م ًمالشمّم٤مٓت! ًمٙمـ وذم اجلٛمٚم٦م يم

ًرا سم٤مًمتٚمٗمقن واشمّمؾ إًمخ…ورهمؿ أنف ُمٕمروٌف أنف رضمؾ ظمٓمػم وُمٓمٚمقب ًمألُمريٙم٤من  !!ُمرا

يم٤من ُمٕمف ذم ,وح٤م ضم٤م ت اًمثقرة احل٤مًمٞم٦م واحلرب ذم ًمٞمٌٞم٤م وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م قمٚمؿ أن إخ قمروة اًمٚمٞمٌل 

س ىمد ؾم٤مومر ودظمؾ  ,ؾمجـ إيران ٌ وؾمٝمٌؾ، ومتحٛم  ٕمف وىم٤مل ًمف إن اًمٓمريؼ ُمٞمن  إمم ًمٞمٌٞم٤م واشمّمؾ قمٚمٞمف وؿمج 

 ضمًدا ًمٚمٜمزول ويمت٥م ُم٤م يمت٥م-
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 وٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمف وًم٤ًمئر اعظمقة اًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م-

وهؾ قمٚم٘متؿ  شهٌقهؿ أر»ف ًمٙمؿ ىمٌؾ أؿمٝمر ًمألخ ـمقوم٤من سم٤مؾمؿ هؾ ىمرأتؿ اعمٚمػ اًمذي أرؾمٚمت *

طم٦م ٓ  قمٚمٞمف؟ ٕن إخ ًمف أومٙم٤مٌر وـمٚم٤ٌمت وٟمِم٤مط ويريد ُمٜمٙمؿ أو ُمـ أيب حمٛمد يمٚمٛم٦م ًمتقضمٞمٝمف؛ ٕنف سمٍما

 يًٛمع ُمٜمل أن٤م وٓ أفمـ ُمـ همػمي هٜم٤م-

ؾ ي٘مقل: إن  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلظمقة ذم إيران، وم٘مد أرؾمؾ إزم ُمٜمًً٘م٤م هٜم٤مك ىمٌؾ أج٤مم ظمؼًما جمٛماًل  * همػم ُمٗمّم 

ٗم٤مصٞمؾ، وىمٚم٧م ًمف: سمٕمض اعظمقة اًمٙم٤ٌمر ظمرضمقا ويمٞمػ ٟمٗمٕمؾ ُمٕمٝمؿ، وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف ومقًرا سمٓمٚم٥م اًمت

 اًمٙم٤ٌمر ي٠متقن قمٜمدٟم٤م ضوري، وٟمحـ ُمٜمتٔمرون-

ـمًٌٕم٤م يم٤من ىمد ظمرج إخ أبق اًمًٛمح اعمٍمي، وهق أن سم٤مٍ. ذم إيران، ويٌدو أنف اؾمت٠منػ ه٤مرؾم٦م 

 يمام شمرون ذم ُمٚمٍػ ُمرومؼ- شو٤مقم٦م اجلٝم٤مد»ٍٓت سمٕمٜمقان ٤مٟمِم٤مط إقمالُمل واشمّم

 إخ وظمرج يمذًمؽ، إيران ذم هٜم٤مك وهق شىمدياًم  اًمقرد أبق»يمذًمؽ ظمرج إخ قمٌد اهلل رضم٥م اًمٚمٞمٌل 

 ىمٌؾ صمؿ قمٜمدٟم٤م، ي٠مِت  ومل إيران ذم وسم٘مل اعم٘م٤مشمٚم٦م ذم اًم٤ٌمرزيـ اعظمقة أطمد وهق شقمروة» اًمٚمٞمٌل ُم٤مًمؽ أبق

 -هلل واحلٛمد سمًالمٍ  ودظمٚمٝم٤م ًمٞمٌٞم٤م إمم ؾم٤مومر ؿمٝمر طمقازم

ٟمٜم٤م ُمـ هٜم٤مك، وقمٜمدٟم٤م ُمٕمف شمقاصؾ سم٤مًمٜم٧م وٟمٜمتٔمر ُمٜمف رؾم٤مئؾ ، وهق أطمد اعظمقة واشمّمؾ سمٌٕمض إظمقا

 اعمٞمداٟمٞملم اعمٝمٛملم وٟمتقىمع أن يٙمقن ًمف دور ذم ًمٞمٌٞم٤م-

أطمدمه٤م ُمتزوج اسمٜم٦م ,وُمـ ىمٌؾ أفمٜمٜمل أظمؼمشمٙمؿ قمـ ظمروج اسمٜمَْل اًمِمٞمخ أيب اخلػم وسمٕم٤مئٚمتٞمٝمام  *

، ومه٤م أن ذم سمٚمقؿمًت٤من رشمٌٜم٤م ,اًمِمٞمخ أيب حمٛمد اعمٍمي، ومٝمق قمديؾ محزة، وأظمر ٓ أدري هـ شمزوج

وىمٚمٜم٤م لام يٌ٘مٞم٤من هٜم٤مك خمتٗمٞملم طمتك إؿمٕم٤مٍر مظمر، وأرؾمٚم٧م لام رؾم٤مًم٦م وذطم٧م لام سمٕمض لام هٜم٤مك 

ٟمٜم٤م إُمٜم٤م  اًمٓمٞمٌلم  ٜمتٝمام ومه٤م هٜم٤مك ذم سمٚمقؿمًت٤من ُمع أطمد إظمقا ، ,إن ؿم٤م  اهلل,اًمنمح حل٤مًمٜم٤م، وـمٛم 

 ويٛمٙمـ أن ٟم٠مظمذ محزة قمٜمدمه٤م ن٧م إذاف ذًمؽ إخ اًمٌٚمقر-

 ,ىمٌؾ ٟمزوًمف إمم ًمٞمٌٞم٤م سم٘مٚمٞمؾ,دُم٤م يم٤من ذم إيران ىمٌؾ طمقازم ؿمٝمريـ إخ قمروة اًمٚمٞمٌل اعمذيمقر قمٜم *

يم٤من يمت٥م زم رؾم٤مًم٦م قمغم اعيٛمٞمؾ وأظمؼم  ومٞمٝم٤م أن سمٕمض اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم اًمذيـ ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م شمٙمٚمٛمقا ُمٕمف 

 سم٤مٔيت:

وـمٚمٌقا  ,ُمٕمف اعظمقة اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ اًمٚمٞمٌٞملم ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م,أن آؾمتخ٤ٌمرات اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م شمٙمٚمٛمقا ُمٕمٝمؿ 

ٜمٝمؿ أن  ٤موًمقا آشمّم٤مل سمٛمـ يٕمرومقن ذم اًم٘م٤مقمدة، وخيؼموهنؿ ويٕمروقا قمٚمٞمٝمؿ ويٕمرومقا ومٙمرهتؿ ذم أن ُم

د سمِمٙمؾ سيح سم٠مٓ شمٕمٛمؾ ود  سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمًتٕمدة ًمٚمخروج ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ؾمتتٕمٝم 

 سمريٓم٤مٟمٞم٤م وُمّم٤محلٝم٤م-
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 هذه هل اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مظمتّم٤مر-

٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م اًمتٗمٙمػم ذم إُمر واًمقصقل إمم ر  ُمٜم٤مؾم٥م ذم هذا أن٤م يمت٧ٌم ًمألخ قمروة ذم ضمقايب ًمف: إٟمف سم

 اًمّمدد، وؾم٠من٘مؾ اًمٗمٙمرة ًمٚم٘مٞم٤مدة، ومٚمٕمٚمف سمٚم غ اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم أن وهؿ رسمام يٙمقٟمقا سمٚمٖمقا اًمؼميٓم٤مٟمٞملم-

ذم رؾم٤مئؾ ىم٤مدُم٦م يٙمقن قمٜمده ر ، رهمؿ أنف أن ؾمٞمٙمقن  ,قمروة,ًمٞمس قمٜمدي شم٠ميمٞمد ـمًٌٕم٤م، وًمٕمٚمف 

ًٓ ذم ًمٞمٌٞم٤م ضمدً   ا، ومٝمذا ُم٤م طمّمؾ، وٟم٠ًمل اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م وأن يتقٟٓم٤م سمرقم٤ميتف-ُمِمٖمق

ئح,ُمالطمٔم٦م: ختٚمّم٧م ُمـ يمؾ اًمٙمروت  * اًمتل يم٤مٟم٧م ذم سمٞمتٜم٤م اًم٤ًمسمؼ، ويمنهت٤م،  ,اًمنما

وأقمدُمتٝم٤م، وأن أؾمتٕمٛمؾ ُمٕمٙمؿ يمروشًم٤م ضمديدة، وأرضمق ُمٜمٙمؿ يمذًمؽ شمٙمًػم وإقمدام يمؾ اًمٙمروت 

 يمؾ ُمدة ٟمٖمػم  اًمٙمروت-اًم٤ًمسم٘م٦م، وٟمًتٕمٛمؾ اجلديدة وهٙمذا ٟمٗمٕمؾ 

أجًْم٤م ؾم٤محمقٟم٤م أن ٟمرومؼ ُمٕمٙمؿ رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ًمألخ أؾمٚمؿ نقًمقهن٤م إًمٞمف، ومٞمٝم٤م سمٞم٤من أن اعمٌٚمغ اًمذي 

 أرؾمٚمتف إًمٞمف ُمع رؾم٤مئٚمٙمؿ هذه هق يمٗم٤مًمتف اعم٘مررة قمٜمدٟم٤م-

ٟمٜمتٔمر رؾم٤مئٚمٙمؿ وأظم٤ٌمريمؿ، وأؾم٠مل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ ح٤م  ٥م ويرى وأن يؼمم ًمٜم٤م 

 ؾمٌٞمٚمف أُمر قمز وومرج وومتح ىمري٥م، مُملم-وًمٚمٛمج٤مهديـ ذم 

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 حمٛمقد

 ـه ٧612أوائؾ و٤مدى إومم 

 م 5.5.2١٧٧ ،اًم٧ًٌم
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 ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف- ٙمؿٞموىمّقاك. اًمًالم قمٚم دكجأوطمٗمٔمؽ اهلل  ػمأب٤م سمّم ٥مٞمأظمل احلٌ

وأنف  شاًمٕمرب رةيوضمز ٛمـٞماًم احلرب ذم»أب٤م قمٌد اهلل، قمٜمده رأي ذم  خٞموأذُت ًمؽ سم٠من اًمِم ؾمٌؼ

 اًمتِم٤مور سمٕمد- ٜمتفيومل  ٜمف،ٞموسم ٜمٜم٤مٞمقمدة رؾم٤مئؾ ًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م زاًم٧م ذم ـمقر اًمتِم٤مور سم ٜم٤مٞمأرؾمؾ إًم

إٓ واطمًدا أو  ٝم٤مٞمسمٕمض اًمٜم٘م٤مط، ًمٙمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ًمؽ ظم٤مص٦م، ٓ شمٓمٚمع قمٚم ؽٞمأن٤م أن أقمٓم وهٜم٤م

ُدٟم٤م هق احلؼ واًمّمقاب وومٕمؾ  ٙمقنيأو صمالصم٦م ُمـ أصح٤مسمؽ، وإُمقر يمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتِم٤مور، و لماصمٜم ُمرا

:  ػماخل  :[احل٩م] ژ  ںڻ ں    ڱ ڱ ژواًمّمالح، يمام أُمَر اهلل شمٕم٤ممم وأطم٥م 

 سٞمًم ٝمام،ٞماًمٕمرب ُمع اًمٜمٔم٤مم اعمحكّم اعمرشمد وم رةيوذم ضمز ٛمـٞمإمم أن احلرب ذم اًم خٞماًمِم ؾٞمٛمي *

٤ًٌم أن، واًمقاضم٥م هق أن ٟمقضّمف يمؾ ـم٤مىمتٜم٤م وىمدراشمٜم٤م وإُمٙم٤مٟم  ٙم٤م،ياًمرأس، وهق أُمر إمم ضب ٤مشمٜم٤مٞمُمٜم٤مؾم

 -شاًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل»قمغم  زٞموذًمؽ سم٤مًمؽميم

أن  دوٟمري–ُمٕمٜم٤م أن  خٞماًمِم درسٞمأن، وم ٤مُمع اًمٜمٔم٤مم اعمحكّم ص٤مرْت واىمٕمً  ٛمـٞمًمٙمـ احلرب ذم اًم

ىمع ُمع ػٞمٞمشمٙم ٦مٞمٗمٞمذم يم ,وٓ سمدّ  ٟمِم٤موريمؿ , جلٞموأن ٟمح٤مومظ قمغم ظمٓمٜم٤م آؾمؽماشم ،تٜم٤مٞمجٞماؾمؽماشم هذا اًمقا

 -ويمالئٝمؿقمؼم  ٙم٤منيإُمر ٝم٤مٞمإًم رٟم٤مجي ٦مٞموشمٗم٤مدي أي ُمٕم٤مرك ضم٤مٟمٌ ,أسوهق آؿمتٖم٤مل سميب اًمر

: قمدم ٕمٜمليُمع اًمٜمٔم٤مم، وهذا  ,ٓ طمرب وٓ ؾمٚمؿ,احلؾ هق احلٗم٤مظ قمغم ُمرطمٚم٦م شمقازن  ٙمقنيومٝمؾ 
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هٜم٤مك  ٙمقنيورسمام  ٙم٤من،يذم احل٤مًم٦م اعمذيمقرة، وٟمٜمِمٖمؾ ٟمحـ سميب إُمر فٞمُمع اًمٜمٔم٤مم، سمؾ ٟمٌ٘م دٞماًمتّمٕم

أن  ديقمؼم وؾمٓم٤م  ُمثاًل إمم اًمٜمٔم٤مم سم٠مْن: اشمريمقٟم٤م وؿم٠منٜم٤م ٟمؽميمٙمؿ، ٟمحـ ٟمر ٦م أو طمتك س ٦مٞمرؾم٤مئؾ وٛمٜم

 -ٙم٤منيٟميب إُمر

أو هؾ هٜم٤مك ومرص٦م ًمٕم٘مد هدٟم٦م ُمع احلٙمقُم٦م اعمرشمدة، وًمق سمقاؾمٓم٦م اًم٘م٤ٌمئؾ ون٧م همٓم٤مئٝم٤م، قمغم أن 

، و ـيٟمح٤مومظ قمغم اعظمقة اعمج٤مهد ـٍ قمدٟم٤م ؿم٤ٌمسمٜم٤م وىمقا  عوٞم وٟمٗمٝمؿ,اعم٘مّمد  ٙمقنيأطمًـ طمٗم٤مظ ذم أُم

 -,ضب اًمرأس,أن ٟمتٗمرغ ًمٚمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل  ,ذًمؽ

 --٤مراتٞمذًمؽ ُمـ اخل ػمهم أو

 ؛إمم ُمٜمٕمف ؾٞمٛميأصاًل، سمؾ  خٞماًمِم دهي١ميٓ  ش٦مياًمًٕمقد»ذم  ٤متٞموًمذًمؽ وم٤مٟٓمِمٖم٤مل أن سمٕمٛمٚم *

وًمٙمؿ ومرص٦م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م إُمقر واعمذايمرة ُمٕمٜم٤م هذه اعمدة، ًمٙمـ ذم  ًدا،ٞموم٠مرضمق ُمٜمٙمؿ أن شمت٠مُمٚمقا اًمٙمالم ضم

ٖمٚمٌٝم٤م اًمِم٤ٌمُب يأن  ٤مدةٞمًمٚم٘م ٜمٌٖمليوٓ  ٦م،يوظمّمقًص٤م ذم اًمًٕمقد دٞمإثٜم٤م  شمٕمتٛمدون قمدم اًمتّمٕمهذه 

د اًمتٜمٔم صمؿ  ػمسم٢مذن اهلل، وٟمجتٝمد ذم إص٤مسم٦م اخل ؿهي(، سمؾ ٟمحـ ٟم٘مقد اًمٜم٤مس وٟمرؿّمدهؿ وهندؿٞم)ىمقاقمد وأومرا

ٕطمًـ  فٞمقمٚم ٤ميمؿيوإاهلل  ٜم٤ميدهيطمتك  ف،ٞمقمٚم لمُمتقيمٚم سمرسمٜم٤م  لمٜمٞمسم٤معمٛمٙمـ، ُمًتٕم ٤ممٍ ٞمقمٛمٚمف سمٙمؾ ىمقة وىم

  گ   گ ژ، [هقد] ژ  مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ژ ؼٞماًمتٍمف، وهلل هق اعمقمم وهق وزم اًمتقوم

 -[مل قمٛمران] ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

أطمٌد أبًدا، وهق ن٧م اًمدراؾم٦م  فٞمقمٚم ٓمٚمعيومال  ؛٤متٞمجٞموإُمر أُمر اؾمؽماشم ،ٟمحت٤مج إمم ُمذايمرشمٙمؿ

ُمثاًل ذم ُمرطمٚم٦م  شأنقر» خٞمأن٧م واًمِم فٞمسم٤مٓـمالع قمٚمأن شمٙمتٗمل  ٛمٙمـيطمتك ,يمام أذُت  ؼٞمواًمٜمٔمر واًمتدىم

 -,ُم٤مٟم٦م اًمت٤مُم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّن قمغم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مىمِم٤مت سم٤مٕ ٓمٚمعييمؾ َُمـ  تٕمٝمديأومم، وقمغم يمٍؾ 

 ٙم٤ميأظم٤ٌمر ووع أُمر شاًمٌل يب د»ٟمحـ ٟمت٤مسمع ذم إذاقم٦م  ,ؿمٕم٤ٌمن 4إطمد , قمٞموهن٤مر اًم واًم٤ٌمرطم٦م

٤مئٛم٦م اعره٤مب، وشمٗم٤مقمالت اعمقوقع، وًمذًمؽ ٟمٓمٚم٥ُم ُمٜمٙمؿ أُمًرا قمغم ىم شأنقر اًمٕمقًم٘مل» خٞماؾمؿ اًمِم

ف ٞمقمٚم يّمزػمسمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، ؾم ٤مشمفٞمطم ٘م٦ميـمر ػمٖميأن ٓ سمد ، شأنقر» خٞمًمٚمِم ٤مطٞموضَمْزًُم٤م أن نت٤مـمقا يمؾ آطمت

 ٦مٞم، واقمٚمٛمقا أن احلرب اجل٤مؾمقؾم [١٧اًمٜم٤ًم : ] ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژأقمداُ  اهلل، وم٤مطمذروهؿ 

وشمٜمجح، ٓ أنجحٝم٤م  ٝم٤مٞمشمٜمٛمق وم ئ٦مٞمهق أطمًـ سم ـي، واًمتٝم٤مون ُمـ اعمج٤مهدُمٜمٝم٤م ٜم٤مٞم، وىمد قم٤مٟماضمدً  ةػمظمٓم

،  ؛اهلل وَُمـ  ٔمٝمري ػٞمًمٙمؾ نريم٤مشمف ويم امتٞموشمٕمٚم دٞمأُمـ ضم خٞمًمٚمِم ٙمقنيأن ٓ سمد وم٤مشم٘مقا اهلل واٟمتٌٝمقا

 إًمخ- ُمـ ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ-- ٛمتٜمعيوَُمـ  ٘م٤مسمؾي

 ,ؽ وم٘مط ُمثاًل تومالؿموشم٘مرأ ُمـ ,: ٓ شمٕمِط ٟمًخ٦م ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ٕي أطمٍد سمؾ شمٙمقن قمٜمدك ُمالطمٔم٦م

 سمٕمد آؾمتٖمٜم٤م  قمٜمٝم٤م: امٞمطمتك شُمٕمِدُمٝم٤م وم
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ٚم٦م، وإٓ ومٝمل  ٜم٤م،ٞمإًم خٞمسمٕمض ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ رؾم٤مئؾ اًمِم ؽٞموإًم وهل وم٘مرات ُمتٗمرىم٦م ًمٚمٗم٤مئدة اعمٕمج 

حٞموشمٜم٘م ٥مٞمُمًّقدات نت٤مج إمم شمرشم
(1)

: 

 ح أٓ يٜمحرف[:ٞم٦م اًم٘م٤مقمدة، وضورة اعمح٤مومٔم٦م قمغم ظمٓمٝم٤م اًمّمحٞمجٞماؾمؽماشم] ۞

ٖٛ دٗز َغاِٖ ٚإِا  ،غتهٌُٜمل  غٞٝعز٠ أُٖٗا َٛمٛع ص٥ عٝتنُٔ َٛامٖشٙ ت صعاييت»

َٔ ايظَإ  ٜٔايكاعز٠ بعز أنجض َٔ عكز ِٝإٕ تٓٛ حٝايعٌُ اؾٗارٟ س ضَٜع دٗٛرنِ ٗ تڀٛ

َع ٖشٙ إضس١ً  تٓاعبٜ ضٶاٜتڀٛ ضَٜٙٔ تڀ٬ٛ بز شلا َا بعزٖا ؾ ٠رل١َُٗ ٚخڀ ز٠َٜضس١ً دز بزأٜ

ايعا١َ يًكاعز٠ ٗ  اع١ٝبايغ نِرلأٚر تشن ضٜايتڀٛ زٟٜ بٌٚ ،اعات٘ٝعٚ ٚخڀابات٘ ات٘ٝٗ أرب

ع٢ً ايعزٚ ا٭ندل اـاصدٞ قبٌ  ظٖاٝايكاعز٠ ٗ تضن ظتٝؾكز ُ ;اجملاٍ ايعغهضٟ ٚاٱع٬َٞ

أغًٜ نؿضٶا إ٫ إٔ ا٭ٍٚ أٚمض نؿضٶا نُا أْ٘ أعِٛ مضصٶا ٗ ٖشٙ  رلايزاخًٞ ٚإٕ نإ ا٭خ

يًٗضَظإ  اؾٓاسإ نُا قاٍ عُض  عكٜايهؿض ؾإسا قڀع٘ اهلل مل  ٖٞ صأؼ هاٜؾأَض ;إضس١ً

صأؼ ٚدٓاسإ  ّْٛٝعِ إٕ ؾاصؼ اي :قاٍ ؟اْقض يٞ ؾإْو أعًِ بأٌٖ ؾاصؼ :ٚقاٍ ي٘ ،عٓزَا اعتؾاصٙ

 ٌإ٪َٓ رلأَ اٜايضأٟ عٓزٟ  :ٚقاٍ ،ٌايضأؼ؟ قاٍ ْٗاْٚز ثِ سنض َٛمع اؾٓاس ٜٔؾكاٍ ي٘: ؾأ

بٌ أعُز إٍ ايضأؼ ؾأقڀع٘  ;عزٚ اهلل اٜنشبت » :ؾكاٍ عُض !ايضأؼ ٜٗٔ ٌتكڀع اؾٓاس ٕأْو إ

«اؾٓاسإ عكٜؾإسا قڀع٘ اهلل مل 

(2)
. 

بٗا َهتٛب١ ٜٓبػٞ ايتشنرل ٚامش١ ٗ أسٖإ اٱخ٠ٛ ايهباص إ٫ أْ٘ ايغٝاع١ إٔ ٖشٙ  ٚصغِ

اؾٗار ٚمل تتِ َغرل٠ َٔ ايؾباب اْنُٛا إٍ أدٝا٫ دزٜز٠ اٱخ٠ٛ َع ٬َس١ٛ إٔ ٖٓاى ؾُٝع 

ع٢ً ا٭فٌ نُا زلعٓا ايذلنٝظ بزيڄا َٔ ايكٝاّ بعًُٝات ؾضع١ٝ إٍ ٜ٪رٟ بٗشا ا٭َض ٖا تٛعٝتِٗ 

ؾعغ٢ إٔ تهٕٛ ٖٓاى مضٚص٠ رؾعت  ;ع٢ً ق٣ٛ ايزٚي١ ٗ َأصب ٚعتلايعًُٝات ٗ ا٭خباص َٔ بعض 

 نايزؾاع عٔ ايٓؿػ. اٝٗإي

 هاٜع٢ً أَض ظٝايعا١َ يًكاعز٠ ٗ ايذلن اع١ٝايغ ضٝقٛل تٛم غعبل إٔ مضبت َجا٫ ٚقز

َتؿاٚت١  ٠رلعِ ٚؾضٚعٗا نج 50قڀضٙ  هٜٞعاقٗا أَض ج١ٝنؾذض٠ خب ّٖٛٝٚٛ إٔ أعزا٤ ا٭١َ اي

إعكاٙ ٖشٙ ايؾذض٠  زَٜٔ ا٭١ُْٛ ٗ إٓڀك١ ٚمٔ ْض جرلٚن تٛٝا٭سذاّ َٓٗا رٍٚ سًـ ايٓ

إٓؾاص  ظْاٝٚايؿعاٍ ٱعكاطٗا ٖٛ بذلن ِٝايغً كٓاٜإٔ قٛتٓا ٚطاقتٓا قزٚر٠ ؾڀض ٌبٓؾضٖا ٗ س

ثِ  بٶاٜعِ تكض 30ست٢ ٚفًٓا إٍ عُل  هٞضٜؾًٛ صنظْا ٗ عُل ايغام ا٭َ ;هٜٞع٢ً أفًٗا ا٭َض

بإٔ لعٌ  ١ٝؾ٬ ْؿعٌ َع ٚدٛر اٱَهاْ ڀاْٜٞعٓشت يٓا ؾضف١ ُهٓٓا َٔ ايٓؾض ٗ ايؿضع ايدل

 هٜٞاقتٓا ٚيٛ بكٞ ايٓؾض ٗ عُل ايغام ا٭َضؾٗزْا ٚط تٝ٭ٕ سيو تؾت هٜٞٗ ا٭فٌ ا٭َض ضايٓؾ

 ايباقٕٛ بإسٕ اهلل. غك٘ٝع غكٜ٘إٍ إٔ 

ٗ أؾػاْغتإ يغام ؽذض٠ ايضٚؼ  ٜٔاٯثاص اييت تضتبت ع٢ً قڀع اجملاٖز :َجاٍ ع٢ً سيو ٚيهِ

رٕٚ إٔ ْقضف  ١ٝاؾٓٛبٞ إٍ أٚصبا ايؾضق َُٔٝٔ اي ;ٚعكٛٙ ؾضٚعٗا تبعٶا يشيو ٚاسزٶا بعز اٯخض

 ٗز ع٢ً تًو ايؿضٚع ٗ سيو ايٛقت.أٟ د

فضؾ٘  ٓبػٞٝؾ ِٖرلب٘ ٖٚٓاى غ ٌٝهٜاعتٗزاف ا٭َض تِٜإٔ  هّٔؾهٌ عِٗ ٚنٌ يػِ  ٝ٘;ٚعً

                                      
، وأُم٤م ُم٤م ُوضمد سملم ]إىمقاس ُمع شمٖمٞمػم ظمٓمف هق يمالم اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن  شىمقؾملم صٖمػميـ»لم اًمٙمالم اًمذي ُيقوع سم شمٜمٌٞمف:( ٧)

 -اعمٕمٙمقوم٦م[ سم٤مخلط اعمٕمت٤مد ومٝمق ُمـ يمالم اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل 

 -( وٛمـ ىمّم٦م ـمقيٚم٦م، وطمًـ إؾمٜم٤مده طمًلم أؾمد ذم خترجيف عمقارد اًمٔمٛم ن٧١٧2(، ُمقارد اًمٔمٛم ن )٧٧١. 6( اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٓمؼمي )2)
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 عُٔ رِْٚٗ. ؾن٬ تَٛٝٔ سًـ ايٓ ِٖرلرٕٚ غ ٌٝهٜمٛ ا٭َض

ا٭ؾػاْٞ ٚأخض٣  ؿذٝقٓزٖاص ًُٖٚٓز َٚضت عضبات يً ٌب لٜتضفزْا يًعزٚ ٗ ايڀض ؾًٛ

ٚمضبٗا ٚإٕ نإ عزر اؾٓٛر ٗ ايعضبات  ٗاٝعً ظٝايذلن ٓبػٞٝؾ ٌٝهٜٚثايج١ يٮَض تٛٝؿًـ ايٓ

 ا٭خض٣ أندل.

ٗا اجملاٖزٕٚ ٝٛدز ؾٜؿ ايزٚي١ اييت ٝٓبػٞ اعتجٓا٩ٙ نإٔ تهٕٛ ق٠ٛ َٔ دٜغتج٢ٓ َٔ سيو َا ٜ

نٌ عٌُ يًزؾاع إباؽض عٔ  :١ عا١َ، ٚبعباص٠ أخض٣ٜٛد١ٗ مٛ َضانظ اٱخ٠ٛ ٫ ٗ رٚصَت

١ ٝٗا ست٢ تكّٛ َُٗتٗا ا٭عاع١ٝ يًُشاؾ١ٛ عًٝز٠ ٗ تًو ايزٚي١ مز ايك٣ٛ احملًؾُاع١ اجملاٖا

 ١ ؾٗٞ تٴغتج٢ٓ َٔ ايكاعز٠ ايعا١َ.ضٜهٝضس١ً ٖٚٞ مضب إقاحل ا٭َٗ ٖشٙ إ

ٚخاف١ بعز  ٕٛٝهٜٚصعا٥ًٓا ِٖ ا٭َض اتٓاٝبعًُ ك١ٝإٔ إضٖل ٚاجملٗز سك ض٣ٜيٮسزاخ  ٚإتابع

تٛاطٕ ٗ ايضعب ٚتقبض تهًؿ١  قٌوإٍ إٔ  ِٗٝاينػ٘ عً ار٠ٜط ٓبػٞٝؾ ;ارٟ عؾضأسزاخ اؿ

إٍ ساي١ َٔ اٱدٗار  قًٛاٜٚ ،ِٗٝع٢ً ب٬رْا أندل َٔ ؾٛا٥زٖا عً ١ُٓٝاؿضب ٚا٫ست٬ٍ ٚاشل

 .ٗٛرٝايزعِ عٔ اي كافٜإٍ ايضمٛذ ٚا٫ْغشاب َٔ ب٬رْا ٚإ ؾعِٗتز

ٚسيو َا ت٪نزٙ ا٭ٚماع ٚا٭سٛاٍ  ١ٝا٭ُٖ ١ٜٗٛ ٗ غاؾ تٝايتٛق ١ٝع٢ً أُٖ زٝايتأن ٓبػٜٞٚ

ايزٚي١  اّٝايعٌُ ٗ ق بٝٗ ٖشا ايٛقت إٔ تضت ٓٓاٝإٔ ْنع ْقب أع ذبٝاؿامض ؾ خٜعدل ايتاص

 عِٚايزا اتٗاٝس إٜع٢ً رٍٚ إٓڀك١ ؽض رلبإْٗاى ايهؿض ايعإٞ فاسب ايٓؿٛس ايهب بزأٜإغ١ًُ 

رٚي١ »ٚ «ٗ أؾػاْغتإ ١ٝاٱَاص٠ اٱع٬َ»َهٓت٘ َٔ إعكاٙ  ٠رلق٠ٛ نب ًوّا٭عاعٞ شلا ايشٟ 

ق٠ٛ ٱعكاٙ سه١َٛ أٟ رٚي١  ٜ٘يهٓ٘ َا طاٍ يز ;٠رلبضغِ أْ٘ ا اعتٓظاؾ٘ بقٛص٠ نب «ايعضام

 ٌٝقيإٛاف١ً ٚا٫عتُضاص ٗ اعتٓظاؾ٘ ٚإصٖاق٘  ٓبػٜٞيشا  ،تكّٛ ٗ إٓڀك١ ٗ ٖشا ايٛقت ١ٝإع٬َ

َضاعا٠ مضٚص٠ ايعٌُ ع٢ً ْع  تِبٚعٓزٖا  ،ُٗابٔ إعكاٙ أٟ رٚي١ ْكإٍ ساي١ معـ ٫ ُهٓ٘ َ

 رلَٔ اؾٗٛر ٚايڀاقات إغ١ًُ اييت قعزت عٔ اؾٗار بعشص أٚ بػ زٙٝتٛس هّٔنٌ َٔ  زٝٚتٛس

سيو ع١ٓ  رلٚإٕ اعتزع٢ ا٭َض تأخ ،ايؾضٚع بايبز٤ ٗ إقا١َ ايزٚي١ إغ١ًُ بإسٕ اهلل هٕٜٛعشص ثِ 

 أٚ أنجض ؾ٬ بأؼ.

إٔ نجرلٶا َٔ اؾُاعات اجملاٖز٠ اييت أفضت ع٢ً ايبز٤ بايعزٚ ايزاخًٞ قز تعجضت  ٚتعًُٕٛ

َٚا ٚقع َٔ َقا٥ب ٚخاف١ ٗ ٓا٠  ،اٜٗ عٛص ٌناٱخٛإ إغًُ ;ٚمل ؼكل أٖزاؾٗا تٗارلَغ

ٚنشيو ٗ  ،ث٬ث١ عكٛر كاصبٜٖا أفاب ايٓاؼ بقز١َ َا طايت آثاصٖا َٛدٛر٠ صغِ َنٞ َا 

 ،ٚٗ اؾظا٥ض ،اٝبٝٚنشيو ساٍ اٱخ٠ٛ ٗ ي ،ْٚاع١ اؾٗار ،ٗ َقض ١ٝاٱع٬َ ُاع١اؾقاٚي١ 

ٱعكاٙ  ػٝٚي ١ٝهٜصغِ إٔ ايعٌُ نإ ع٢ً بعض إضانظ ا٭َض ;ايعضب ض٠َٜٚجٌ سيو ٗ دظ

ايٓاؼ  ١ٝٚنشيو تٛع ،ٌإخضاز قٛاعزِٖ ايهدل٣ َٔ ب٬ر اؿضَ :ايزٚي١ ٚقز سكل ؾٛا٥ز َٔ أُٖٗا

ثِ َا يبح ايعٌُ ايعغهضٟ إٔ تعجض يٮعباب  ،ايؾباب ٌٚاْتؾاص صٚح اؾٗار ب ،ا٤ي٤٫ٛ ٚايدلا ز٠ٝبعك

خ٬ٍ  ٠رلسضنات إكا١َٚ مز ايعزٚ ا٭دٓيب احملتٌ سككت لاسات نب ُٓاٝب ،ايغابل سنضٖا

ِٖ َٚٔ أعباب ايٓذاح ٚدٛر أسز أ ،ٚنإ َٔ آخضٖا ٗ أؾػاْغتإ ،ايكضٕ إامٞ ٗ ايعامل اٱع٬َٞ

 ٛؾضٜأعين ٚدٛر است٬ٍ ايضٚؼ ايهؿاص ا٭داْب ٖا  ;عٓافض ايٓذاح ٖٚٛ ايعٓقض احملؿظ يًعا١َ

ؾايؾعب يًشضن١ نإا٤ يًغُه١ ؾأٟ سضن١ تؿكز  ا;أندل ٖٚٛ أَض َِٗ دزٶ اٝٽتعاطؿا ؽعب

باعتُضاص إٍ إٔ تت٬ؽ٢ اؿضن١ أٚ تهُٔ، ٚنشا اؿاٍ  ٗاٜايتعاطـ ايؾعيب تنعـ ق٠ٛ ايزؾع يز

بأخڀا٤  عًُٕٜٛمز عزٚ خاصدٞ ِٖٚ ٫  ١ٝإكا١َٚ اٱع٬َ اتٜسٍٛ صا ؾعب غظ٠ ايتـ َعِٛ ايٗ

يًب٬ر ٚأخڀأ خڀ٦ٶا ؾارسٶا ؾًٗ٘  اٜٶٚنشا اؿاٍ ٗ ايعضام رخٌ ايعزٚ اـاصدٞ غاط ،ٗاٝساًَ

ِ َٚزٖ ٜٔأًٖٗا ؾأثاص ايكبا٥ٌ ٚأيبٗا ٖا أر٣ إٍ تعاطـ ايؾعب َع اجملاٖز ع١ٝبإٓڀك١ ٚطب

إٍ إٔ سقًت بعض ا٭خڀا٤ نإ َٔ أندلٖا  ;ٌٝهٜيًذٗار مز ا٭َض أبٓا٥٘بعؾضات ا٭يٛف َٔ 
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 إٍ ٌهْٛٛا َتٛدٜٗنإٔ -ساي١ ايزؾاع إباؽض عٔ ايٓؿػ  رلمضب بعض أبٓا٤ قبا٥ٌ ا٭ْباص ٗ غ

مز  ٚإِا ناْٛا ٗ ػُع ي٬نتتاب ٗ ق٣ٛ ا٭َٔ ٖا أشلب َؾاعض ايكبا٥ٌ، -اٱخ٠ٛ يكتاشلِ

باعتجاصتٗا ٗ تًو  ٌٝنؿ ١ًٝٚتعًُٕٛ إٔ قتٌ صدٌ ٚاسز َٔ قب ،ِٗٝعً ٛاٚاْتؿن ،ٜٔاجملاٖز

 بكتٌ ا٦ٕات. ـٝؾه ;ايٛضٚف

ؾٛادبٓا إٔ  ..اٖٝٛ دعٌ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعً ع١ٜؾُكقز ايؾض ;ؾكٗٗا بهٖٓاى َغأي١ ١َُٗ  ٚ

 ،إقاحل ٚإؿاعز ضٜ تكزٗ ١ٖٝشا ا٭َض ٗ َآي٘ َع َضاعا٠ اينٛاب٘ ايؾضع شكلْٝغع٢ ٕا ع

 ٓبػٜٞٚيهٔ  ٓؿشٕٚٝباؿنٛص ع ٪َضٕٜٚٚعٓزَا  ،١َٜٚعًّٛ إٔ ٖ٪٤٫ انتتبٛا ٗ ايك٣ٛ ايعغهض

 رلٚبايتايٞ ؾِٗ غ ،١ٜٚإِا انتتبٛا يٲغضا٤ات إار ١ٝقتاي ز٠ٝعك تًه٫ّٕٛ  ٬َِْٗس١ٛ أ

ٌ أبٓا٤ عَُٛتِٗ ٚيٛ قتٌ بؾذاع١ يكت ٓزؾعٛاٜٚئ  هاٜبأْؿغِٗ َٔ أدٌ أَض ١ٝيًتنش َٜٔغتعز

قتًِٗ عٓز ا٫نتتاب بأعزار  ُٓاٝب ;اٝؿڄمع هٕٛٝؾضر ايؿعٌ ع ٓاَِٝٓٗ أسزٶا أثٓا٤ ٖذَِٛٗ عً

 .اٖـ «مزْا ِٖرلغتجٜفز١َ ع٢ً نٌ ايكبا٥ٌ ٚ ٛيزٜ ٠رلنب

 

 [:ٜمحرفيأٓ  حٞماًم٘م٤مقمدة، وضورة اعمح٤مومٔم٦م قمغم ظمٓمٝم٤م اًمّمح ٦مٞمجٞم: اؾمؽماشمًْم٤مجأ] ۞

ها ٚامشٶا ٜٕٛ ٖزؾٓا ا٭عاؼ ٗ سضبٓا َع أَضهٜز ع٢ً مضٚص٠ إٔ ٝيتأنصعاييت ٖشٙ با أأبز»

ٓٓا ٝنِ ايتؿاعٌ َع ا٭ؾعاٍ ٚصرٚرٖا بزٶا عٔ ٖزؾٓا ٗ خٝا بعٝٶهست٢ ٫ ْتذ٘ تزص; ٓٓاْٝقب أع

  خقَٛٓا.ٌٚب

ٗٛر ٝيها ؽضٖا عٓا نزعِ اٜإٔ تهـ أَض :ِ بعز اؿارٟ عؾضغٳإٕ َضارْا ٖٛ َا ـك ٗ ايكځ

 غض يٓا إقا١َ رٚي١ اٱع٬ّ سكڄا.ٝتٝ ٚؽأِْٗ يٌغًُٚتذلى إ

ٔ نً٘ ٜهٕٛ ايز١ٜ ايع٢ُٛ إٔ ٠ٜ ٚايػارلات نجٜ غاٌهِ إٔ يًكتاٍ عٓز إغًُٝؿ٢ عًى٫ٚ 

  ﯁ ﯀ ﮿  ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹     ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ژهلل نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: 

ٱع٬ّ ٚأًٖ٘ نُا ٗ تٗٞ ايهؿاص عٔ ا٫عتزا٤ ع٢ً آٜات إٔ َٜٚٔ ايػا [-إنٗم٤مل] ژ   

[اًمتقسم٦م] ژ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ  ۓ ژقٛي٘ تعاٍ: 

ٖشا بك٠ٛ ٚعضع١ بإسٕ اهلل تشكل ٜٚ ،دل ايعزٚ ع٢ً إْٗا٤ اعتزا٥٘ ٚقتاي٘ يٓاهز قتايڄا ٜؾٓشٔ ْض

ا ٗ ٝار٠ ٚايغًڀ١ ايعًَٝٚعًّٛ إٔ ايغ ،هاّٜٛ ِٖ أَضٝٚأ١ُ٥ ايهؿض اي ،ظ ع٢ً أ١ُ٥ ايهؿضٝبايذلن

ظ ٝٓبػٞ تضنٝؾ ;ضٝت ا٭بٝجً٘ فًػ ايٓٛاب ٚايبّٞ يًؾعب ٖٚٛ فاسب ايكضاص ا٭ٍٚ ٖٚها ٜأَض

 ٘.ٝهٞ ٖٚجًٜايكتٌ ٚايكتاٍ ع٢ً ايؾعب ا٭َض

 ; بإسٕ اهللٌ ٱخضادِٗ َٗظًٌَٚؿا٥ِٗ ٗ أؾػاْغتإ ٚادب ٚؾضض ع ٚسٌٝهٜٚإٕ قتاٍ ا٭َض

قاف ٖشٙ اؿضب َٔ َقزصٖا یإ ٗ سكٓا ًٖٛڄا، إ٫ إٔ اٯنز ٜأخش َٓا دٗزٶا ٚٚقتٶا طڄٜٛ صغِ أْ٘

 هٞ.ٜايؾعب ا٭َض :ٖٚٞ نُا سنضتٴ ،كاؾٗا بأعضع ٚقتٜغٞ بايك٣ٛ ايكارص٠ ع٢ً إٝايض٥

ض ٝت ا٭بٝات ايعزٚ ؿضبٓا ٖٚٞ إراص٠ ايبٝار٠ عًُٝٓبػٞ إٔ ْنع غضؾ١ قٝؾ ;٘ٝٚعً

 ،ِٓٗٝٓٓا ٚبٝيضعب بو باعتدزاّ َعاري١ تٛاطٕ اٚسي ،ٚايهٛلضؼ ٚايبٓتذٕٛ ؼت اينػ٘ إباؽض

ها تؿكزٙ ٜات راخٌ أَضٝهٞ نً٘ أٚ َعُٛ٘ بؾهٌ َباؽض بعًُٜ ع٢ً ايؾعب ا٭َضرلتِ بايتأثٜا شٖٚ

اصز ٚخاف١ ٗ ايزٍٚ إقزص٠ نٶا ٚسيو باعتٗزاف ايٓؿ٘ ٗ اـٜ ع٢ً اقتقارٙ أرلٚبايتأث ،أَٓ٘

 تٛص٠ َعاؽ٘ ٚخاف١ ٚقٛرٙ.هٞ باصتؿاع ؾاٜ ع٢ً رخٌ إٛاطٔ ا٭َضرلِ ايتأثتٜٚعٓزٖا  ،هاٜ٭َض

١ إٕ هٜا٭َضهٕٛ دظ٤ َٓٗا عدل ٚعا٥ٌ اٱع٬ّ ٠ٜ َضنظ٠ َٓا رل١ نبٝضاؾل سيو ١ًٓ إع٬َٜ

 ٚايعضام ٚأؾػاْغتإ ٌُا ٗ ؾًغڀٝع ات بؿكزإ ا٭َٔ ٗ ب٬رْا ٫ٚٝ ٖشٙ ايعًٌُصابڀ ،غضٝت
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 .ٌعٶا ٗ ؾًغڀؾ٘ ٚاقٝها با٭َٔ ست٢ ْعٜئ ؼًِ أَض :نايكٍٛ ;ٚبانغتإ ٚايقَٛاٍ

هٕٛ نٌ ٚاسز ٜ إٔ ٌ طضؾٌص ا١ُٕٗ دزٶا عٓز ٚدٛر ايٓظاع بهِ إٔ َٔ ا٭َٛٝؿ٢ عًى٫ٚ 

ٓ٘ ٝعٜؾإٕ ٖشا ٖا  ;ٙ ْٚكاٙ معؿ٘ ٚقٛت٘رل١ تؿهٝؿٝ٘ ٚنىُٓٗا َڀًعٶا ع٢ً ثكاؾ١ خقُ٘ ٚتاصَ

 ي٘. ع٢ً اؽاس ايكضاصات ا٭فٛب بعز عٕٛ اهلل 

ع ع٢ً تڀٛص ايقضاع ٚٚاقع  ٚا٫ط٬ٌٝهٜات عاع١ ا٭َضوقضٍ إتابع١ يتٚيكز ٚٗض َٔ خ٬

١ ٝها ٗ عكض راصٖا ي٘ ا٭ُٖٜإٍ إٔ مضب أَض ;ِٓٗ ؾنًڄا عٔ سضٚبِٗ ايغابك١ٝٓٓا ٚبٝاؿضب ب

 َٔ مضبِٗ ٌٝهٜؾتأثض ا٭َض ;زٌٜ ا٭عاعٞ إٛفٌ ٕا ْضٖٝٚٛ ايغب ،ايكق٣ٛ ٚٗ إضتب١ ا٭ٍٚ

  عٔ مضب سًؿا٥ِٗ ٚٚن٥٬ِٗ.ؾن٬ ،خاصدٗا كاصٕ بنضبِٜٗها ٫ ٜراخٌ أَض

ؾإٕ ايكاعِ  ; سضبٶا َٓش ْؾ٥ٛٗاٌها لز أْٗا صغِ خٛمٗا قضاب١ عتٜخ أَضٜؾبتأًَٓا يبعض تاص

خقَِٛٗ ٗ اـاصز ٖٛ ايعاٌَ هٔ ايعٌُ ايعغهضٟ َٔ ٜذلى يبعض ٖشٙ اؿضٚب ٖٛ أْٗا مل إؾ

ٌ ٝؾع٢ً عب ;١ شلاٝؾعيب ٚإعاصم١ ايزاخًر ايػنب ايٚإِا سغُت عٓزَا اطرا ،ػ ٗ سغُٗاٝايض٥

هٞ ٚمل ؼغِ اؿضب بٗشا ايعزر اشلا٥ٌ َٔ ٜدٓزٟ أَض 57000ٗا ٝتٓاّ قتٌ ؾٝسضبِٗ ٗ ؾ :إجاٍ

باصٟ ٕٛاف١ً ز اٱدٝهغٕٛ ٚأَض بايتذٓٝغِٗ ْٝڀأ ص٥ٚإِا امڀضٚا ي٬ْغشاب عٓزَا أخ ،ايكت٢ً

ُا ط٬ب اؾاَعات ٝعٓزٖا ثاص ايؾعب ٫ٚ عهٞ ١ٜٚ ُػ أَٔ نٌ ؾضر أَضٝاؿضب ٖا دعٌ ايكن

 َٛاٖضات ساؽز٠ مز اؿضب ٚاؿه١َٛ ٖا امڀضٖا ي٬ْغشاب.

ا١ً٥ َٔ ١ اشل١ٝ ٕعاؾ١ ْكك اؾٓٛر ٖٞ باٱغضا٤ت إايٝاعتِٗ اؿايٝهِ إٔ عٝؿ٢ عًى٫ٚ 

 هغٕٛ.ٝرٕٚ إنضاٙ يت٬ٗ خڀأ ْ

دٓزٟ خ٬ٍ  1000إ سٛايٞ ِٗ ٗ أؾػاْغتٕٛ، قتٌ ًََٓٝ 300ها ٜهِ إٔ عزر عهإ أَضَٜٚعًّٛ يز

٠ َِٓٗ ٫ تهؿٞ رلغٜعين إٔ اينضص قز أفاب ؾ١٦ ٜٖشا  ;دٓزٟ 4000ٚٗ ايعضام سٛايٞ  ،ٌمثإ عٓ

 ٱثاصتِٗ ٚؼضنِٗ ٱصغاّ ايغاع١ ع٢ً ٚقـ اؿضب.

 ها ٗ أؾػاْغتإ ع٢ً عزر عهاْٗا ؾغتهٕٜٛإسا قغُٓا عزر قت٢ً أَض :ڀ١ٝ١ بغ١ٝ سغابٝٚبعًُ

ٖٞ ْغب١ ٕٛ ْٚٝغتإ ث٬ث١ ؾاف١ً ث٬ث١ ٗ إًهٞ ٗ أؾػاٜب١ عزر ايكت٢ً َٔ ايؾعب ا٭َضْغ

ح نإ ٝس ;ٕٛٝ ٗ إًٌتٓاّ ث٬مث١٦ ٚمثاُْٝٓا ْغب١ عزر قت٬ِٖ ٗ ؾٝب ،١ً دزٶا ٫ تٴشنضٝم٦

ْٶا.ٝ ًٌَها ٚقتٗا ١٦َ ٚٔغٜعزر عهإ أَض ٛ 

ِ ٗ أؾػاْغتإ نعزر قت٬ِٖ ٗ قت٬ٖ هٕٛ عزرٜإٔ أَآَا أنجض َٔ َا١٥ معـ ست٢ أٟ 

  َٔ ايكت٢ً.رلٖشا ايعزر ايهب َٚع سيو مل ؼغِ اؿضب ٖٓاى بغبب ،تٓاّٝؾ

ا ٫ٜ تشنض ٫ ت٪ثض عار٠ ٗ َجٌ قنا١ً ٗ َقا٥ب ا٭َِ ٚاييت ٝتنض إٔ ايٓغب اين٦ٜٚبشا 

ٌ ٜل أَآَا طٜٛٛٗض إٔ ايڀضٜٴٖٚشا  ،ؿ َعٗا ٚؼًُٗااٜع ايتعٝايؾعٛب ٚغنبٗا ٚثٛصتٗا ٚتغتڀ

 دزٶا يهغب إعضن١ ٗ أؾػاْغتإ إسا نإ ا٭َض َتٛقؿڄا ع٢ً عزر قت٢ً اـقّٛ ؾك٘.

 عٔ ايعٌُ ٗ ٌقـ اؿضب َٓٗا اصتؿاع عزر ايعاطًإ٫ إٔ ٖٓاى عٓافض أخض٣ َ٪ثض٠ ٗ ٚ

١ ها بعز اؿارٟ عؾض ٚسضبٞ ايعضام ٚأؾػاْغتإ إٍ ْغب١ عؾض٠ ٗ ا١٦ٕ َٔ ايك٣ٛ ايعاًَٜأَض

٘ عزر قت٬ِٖ ٗ ٝػ إيٝ دزٶا إسا َا قرل عاطٌ ٖٚٛ صقِ نبٌٜكزص بعؾض٠ ٬َٜٖٚٛ َا  ،ٖٓاى

 ح تقٌ ايٓغب١ إٍ ٚاسز ٗ نٌ عؾض٠ آ٫ف.ٝس ;أؾػاْغتإ

ٕ بغبب اٱْؿام اشلا٥ٌ ع٢ً عًُٕٛ إٔ دظ٤ٶا َٔ اينضص ايشٟ ؿل بِٗ ناٜٖٚ٪٤٫ ايعاطًٕٛ 

ٛصى ٜٛٝؾع ٚايؿغار إايٞ ٚاٱراصٟ ٗ ْاٯخض بغبب اؾ ٚاؾظ٤ ، ٗ ايعضام ٚأؾػاْغتإٌاؿضب

 ٚٚاؽٓڀٔ.

تًو ا٭مضاص ٚإِا كاف َقارص ٜغِ ٗ إوغتڀع بعز إٔ ٜ َٔ ايٓاؼ مل رلهبٖٚشا ايعزر اي

 ٌٝكضاطزّايٚصؽشٛا  ، اييت تغببت بتًو إقا٥بٌٜٔ ٗ إعكاٙ إراص٠ اؾُٗٛصٜعاِٖ َع اٯخض
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 ا.رلٶ ا٭َٛص نجرلمل تتػ َٚع سيو ،يًهٛلضؼ ٚايض٥اع١

غـُٛا ا٭َـٛص يـزؾع اينـضص عـِٓٗ      وعٛا إٔ ٝغـتڀ ٜ عاطـٌ عـٔ ايعُـٌ مل    ٌٜؾإسا نإ عؾض٠ ٬َ

ــشصٟ ــاب أٍٚ إٔ ٫  ;بؾـــهٌ دـ ــٔ بـ ــع عًـــ  وؾُـ ــضص ايٛاقـ ــضب اينـ ــِ اؿـ ــزٟ ٗ  ٝغـ ــٌ أيــــ دٓـ ِٗ بكتـ

 أؾػاْغتإ.

ٕٛ ٬ٝمثا١٥ ًَها يًنػ٘ ع٢ً ثُٜا راخٌ أَض١ٝ ايعٌُ اـاصدٞ ٫ٚ عٝٚبشا تتأنز أُٖ

٫ٚ  ،ٌؽعٛب إغًُكاف اؿضٚب ايٛا١ٕ ايناغڀ١ ع٢ً ٜتشضى ايؾعب نهٌ ٱٜهٞ ست٢ ٜأَض

  ٚايعضام ٚأؾػاْغتإ ٚبانغتإ.ٌُا ٗ ؾًغڀٝع

ؾضز  «عُض ايؿاصٚم»١ ٝايشٟ أفابِٗ بضدٌ ٚاسز أعين عًُ ٪نز ٖشا إع٢ٓ، أثض ايضعبٜٖٚا 

اص ر٫ٚص ٝ ١ًٌَ قضاب١ أصبعٝاطات أَٓٝكز اعتُزٚا ٫ؽاس استؾ ;اهلل عٓ٘ صغِ إٔ ايڀا٥ض٠ مل تٓؿذض

 َباؽض٠ ٖٚٛ أمعاف َا ناْت تٓؿك٘ اٱراص٠ ع٢ً اؿضب ٗ نٌ ع١ٓ َٔ رلـ َباؽض٠ ٚغٝتهاي

 ايغٓٛات ا٭ٍٚ شلا ٗ أؾػاْغتإ.

بًؼ عزرِٖ أصبعُا١٥ ٜح ٝ سٌمضاص ايتزخاصات َٚٛت٢ أٝؾإقا٥ب ايعا١َ نكت٢ً سٛارخ ايغ

إ٫ أِْٗ مل  ;ؽدك ٖٚٛ عزر مدِ أَاّ عزر قت٢ً اؿضب ٗ ايعضام ٚأؾػاْغتإ (400000) أيـ

١ ٝيو اؿاٍ بايٓغب١ يٮَضاض ايٛبا٥ٚنش ،ضدٛا َٛاٖضات ساؽز٠ ٱغ٬م ؽضنات ايزخإى

ع ٝتغتڀ ;ج٬ث١ ٗ ا٭يـ َج١ً٬ نَٝا تهٕٛ ْغب١ اينضص ع٢ً ايؾعب م٦ؾعٓز ;ٖارلٚاؿضٚب ٚغ

 ..ْٕٛٝغب١ ث٬ث١ ؾاف١ً ث٬ث١ ٗ إً ـ ٚمٔ ْتشزخ عٔٝؾه ،ؿ َعٗاٜب إٔ تتعاا٭َِ ٚايؾعٛ

 ١ً دزٶا.ٜهٞ يعكٛر طٜٛؿ َعٗا ايؾعب ا٭َضٜتعاٜؾُٔ باب أٍٚ إٔ 

ذب إٔ ٝؾ ;ل ٖزؾٓا ا٭عاؼٝز ؼكٜخقُٓا أرصنٓا أْ٘ طإا أْٓا ْض ؾإٕ عضؾٓا ْكڀ١ معـ

 ،هٜٞب ا٭َين ٚا٫قتقارٟ يًؾعب ا٭َضايعقتٓا تقب بؾهٌ َباؽض ٗ اينػ٘ ع٢ً ٝإ عًُتهٛ

٘ تبعز ٝض٠ ٗ احملٜناْت ٗ دظ ،ٍ ٖاصبضرلها مل تنضب ٗ عكض راصٖا ست٢ بٜؾُٓش إٔ أعغت أَض

 ;ِٗ ٗ عكض راصِٖٝتذضأ أسز عًٜؾِٗ قز تٛاصثٛا ا٭َٔ ٚإٔ ٫  ;هاٌٜ عٔ أَضٝأنجض َٔ أيـ َ

ِ ا٭َض ٗ ٝغٌٗ تندٜٚيشيو  ،راخٌ ب٬رِٖ ١ٜات ايعغهضٝ٭َين َضٖـ دزٶا ػاٙ ايعًُؾشغِٗ ا

كاف ا٭عباب اييت رعت إٍ ِٜ ٚثٛصتِٗ ع٢ً عاعتِٗ ٚايتشضى ٱ٪رٟ إٍ غنبٜٖٗا  ،سغِٗ

 ؾكزِٖ ٭َِٓٗ.

 َٓش ١ٌ ؾًغڀٝل أٟ لاح ٗ قنٝغ١ يعزّ ؼكٝاٱؽاص٠ إٍ إٔ َٔ ا٭عباب ايض٥ ٖٚٓا ػزص

 ،اٝٽ٘ راخًٝ٪ثض عًٜتعضض ٭ٟ مػ٘ ٜمل  «هاٜأَض» ٗٛرٝػ يًٝجض َٔ عت١ عكٛر إٔ ايزاعِ ايض٥أن

  عا١َ ٚغظ٠ خاف١.ٌهٞ َعاْا٠ أًٖٓا ٗ ؾًغڀٜؾعض ايؾعب ا٭َضٜٚبايتايٞ مل 

ا صاؾع١ ع٬ُق١ أريت ٜٗض يز١ٓٝ ٗ ايبشض ا٭بٝ نٛدٛر عؿٌٚإٕ َجاٍ اؿاٍ ٗ ؾًغڀ

ُٶا راخ٬ٝعباشلا ؾ نضبْٛ٘ بايعقٞ ٜؾكاَٛا  ;آس٣ أًٖ٘ؾٗزّ دزصإ ايزاص ٚ ;لٌٝ ؾٓا٤ راصْا اين مد

 ٌ.َٝٚعًّٛ إٔ ايعقٞ ٫ ث٪ثض ٗ ايؿ ،دضدٛٙ َٔ راصْا ٚيهٔ رٕٚ دز٣ٚٝ ع١ٓ يٌَٓش أنجض َٔ عت

غو عباي٘ يذلؾع٘ عِٓٗ ١ٓ اييت ُٝنضبٛا ايغؿِٜ ناْٛا َٚا طايٛا عاد١ إٍ إٔ ٚايقٛاب أْٗ

 ها.ٜٞ أَض١ٓ ٖٖٝٚشٙ ايغؿ

 ;ٌ ؾك٘ ٚأ٫ ؽضز إكا١َٚ خاصز ايزاصٝسقض اينضب ع٢ً ايؿ٫ بز َٔ  :كٛيٕٜٛٔ ٜٚإٕ ايش

 ٌ.ٝض ايزاص َٔ ٖشا ايؿٜل ا٭عًِ ٚا٭قضب يتشضٜضؾنٕٛ عًٛى ايڀضٜٖ٪٤٫ 

زٟ سهاَٗا ٚن٤٬ ١ُٜ ع٢ً أٝؿ ٗ َعاْا٠ عٛٝضاٖا تعٜٚنشيو َٔ تزبض ساٍ ؽعٛب إٓڀك١ 

 ٌدًٞ عٔ ٖ٪٤٫ اؿهاّ ٚتضى إغًُتيً ;ها بنضبٗاٜنٶا َٔ أَضٜبزأ أٜاؿٌ  ٚإٔ َؿتاح ،هاٜأَض

 ٚؽأِْٗ.

ؿٛم ق٠ٛ ايٓٛاّ ايكا٥ِ ٚأصارٚا ٜٔ ٗ َقض َا ٜت ؽٛن١ اجملاٖزٌٜ إجاٍ: إٕ قٛٝؾع٢ً عب
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ها عتغاصع يٓذزت٘ ابتزا٤ٶ بايك٣ٛ ٜؿ٢ ع٢ً ايعك٤٬ إٔ أَضىؾإْ٘ ٫  ;إعكاط٘ ٚإقا١َ ؽضع اهلل سكڄا

 هٞ.ٜرؼ ا٭َضض ا٭عڀٍٛ ايغاٝإضابڀ١ ٗ ايبشض ا٭ب

هٞ ٚإقضٟ إغُا٠ َٓاٚصات ٜؿ ا٭َضٝ اؾٌبات ٚإٓاٚصات إؾذلن١ بٜٚإٕ نٌ ايتزص

ٛر َٓٗا ٖٛ ٚإِا إكق ،قڀعٶا اٱعضا٥ًٌٝٝأٚ  يٝبٝاػ إكقٛر َٓٗا اشلذّٛ ع٢ً ٝي «ايٓذِ ايغاطع»

 ها.١ٜ ٭َضَٝعاصمٶا يًشه١َٛ إٛايكّٛ ٗ َقض ٜإعكاٙ أٟ سهِ إع٬َٞ 

ٗٛر ٚيًشهاّ ٝغتُض ايزعِ يًٝمثٔ ايًِٛ ٚايعزٚإ ع٢ً أًٖٓا ع هٜٞزؾع ايؾعب ا٭َضٜٕ مل ؾإ

 ١ً.ٜاْا ب٬ سٌ يعكٛر طٜٛاي١ًُٛ ٚعتبك٢ قنا

 ٚخ٬ف١ ايكٍٛ:

ات اييت ُػ بؾهٌ َباؽض أَٔ ٚاقتقار ايؾعب ٝاّ بايعًُٝايك «ِٝايتٓٛ»إٕ َٔ أِٖ أعُاٍ 

ٍ إقزص٠ شلا ُا ايزٚٝاعتٗزاف ايٓؿ٘ ٗ اـاصز ٫ٚ عٚ هاضٜات راخٌ أَٝؾايعًُ ;هٞ نهٌٜ٭َضا

 ؾهٌ اينػ٘ ع٢ً ايغاع١.ٜعً٘ ه٪ثض ع٢ً ايؾعب َٜٚٔ أق٣ٛ ٚأعضع َا 

اع١ ايغابل سنضٖا ٚؾاض َٓٗا ٝش ايغ١ٝ يتٓؿ١ٝ ناؾ١ٝ َٚايٜات بؾضٝؾإٕ نإ عٓزْا إَهاْ

  ٗ اـاصز.ٌٝهٜ٘ ايڀاقات ينضب ا٭َضٝتِ تٛدٜؾعٓزٖا  ;ؽ٤ٞ

ها ٗ اؾبٗات ٜٔ يًعٌُ مز أَضٜ َٔ اجملاٖزرلِ عزر نبٝهٕٛ يز٣ ايتٓٛٝؿ٢ أْ٘ عى ٖٚا ٫

ض ي٘ ٝٚأَا َٔ ٫ تت ،«قغِ ايعٌُ اـاصدٞ»هٕٛ ٗ ُٝٔ عْٝٛضٶا يزق١ إٛافؿات إڀًٛب١ ؾٹإؿتٛس١ 

ايعٌُ  ٗا ايقؿات إڀًٛب١ يكغِٝ تٛؾضت ؾ١ ايغؿض عدل إڀاصات ٖٚٛ َٔ ايڀاقات اييتٝٚضٚؾ٘ ا٭َٓ

 هْٕٛٛ ٗ ٖشا ايكغِ.ٝٔ عٜزصب اٱخ٠ٛ ايشٜڀ٘ أٚ ىهٕٛ ٖٔ ٝؾ ;اـاصدٞ

 أَاَ٘ ع٢ً مؿيت ايٓٗض قض٣ رلها نُجٌ عز نبٜجٳٌ فضاع ايعامل اٱع٬َٞ َع أَضٚإٕ َ

ؾؿاض  ;ٓبػٞ شلا إٔ تؿتضٜ ٚؾتشٛا بٛابات َٓ٘ َا نإ ٌ٘ بعض ايٛا٠ٕٝ، ؾشٖب إيرل١ نجٝٓٝط

ٖٚب َِٓٗ صداٍ ؽذعإ  ٛت ٚتنضص ايٓاؼ ٚاعتٓؿضٚاٝض٣ اييت أَاَ٘ ؾٗزّ ايبٌ ع٢ً ايكَا٩ٙ اشلا٥

 ٌٔ بأْؿغِٗ ٱْكاسِٖ ٚتأٌَٜ ْٗاص كاطضٝٚايٓغا٤ ٚا٭طؿاٍ ٗ عٌُ ر٩ٚب ي ٛذٝٱْكاس ايؾ

بشيٛٙ يذلؾع  ١ تغتزعٞ دٗزٶا أقٌ ٖاٜناْٛا عاد١ إٍ ؾهض٠ ١َُٗ ٚدٖٛضاتِٗ، إ٫ أِْٗ ٝس

ٔ ٜشٖب بعض ؾضعاِْٗ إٍ ايش١ٜ ٚتٛؾضشلِ طاقاتِٗ، ٖٚٞ إٔ ّتز١ إغُٝعِٓٗ إعاْا٠ ايعٛ

ٚبشيو  ،زٚا إغ٬ق٘ٝعٜبعزِٖٚ عٓ٘ ٜٚعاقبِٖٛ ٚٝز ٚأْظيٛا أْٛاع ايعٓا٤ بايٓاؼ ؾؾتشٛا بٛابات ايغ

 ١ُ.ٝتٓتٗٞ َعاْاتِٗ ايعٛ

كضاص ٗ ٞ ٚمػڀ٘ ع٢ً أفشاب ايهٜيؾعب ا٭َضؾاعتُضاص ا٭عُاٍ إ٪ثض٠ ع٢ً ا ;ؾٗشا ٖٛ سايٓا

 ػًل بٛابات ايغز بإسٕ اهلل.ٖٝٛ ايشٟ ع ;دٕٛاض ٚايهٛلضؼ ٚايبٓتٝت ا٭بٝايبٚها ٜأَض

ها عٔ ٜتشكل إضار َٔ نـ أَضٜضْا اؾٗز ٚايٛقت ع٢ً ا٭١َ ست٢ ٚبشيو ْهٕٛ قز اختق

 .اٖـ « ٚتضنِٗ ٚؽأِْٗ َع أعزا٥ٌِٗٛؽٗا َٔ ب٬ر إغًٌُٝ ٚإخضاز دٝرعُٗا ٱعضا٥

 

 [:اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ٜمٌٖملي ػٞموصم٤مراهت٤م، ويم تٝم٤مٞمئؾ وقمّمٌؿم٠من اًم٘م٤ٌم] ۞

ِ يًزَا٤ َٔ آثاص ع٢ً اـٛال ٚن ،ؿ٢ َز٣ عُل ايتعقب ٚايجأص عٓز ايعضبىنُا ٫ »

ُٔ ٚثاصت سضب ٝ إسا صدعٛا إٍ ائٌ إًتظَٜؾكز نإ َعٓا بعض اٱخ٠ٛ اجملاٖز ; عٔ ايعٛاّؾن٬

ٓؿهٛا ٜعٕٛ إٔ ٝغتڀٜٗا ٫ٚ ٝٓدضطٕٛ ؾٜبعنِٗ  ؾهإ ;١ً أخض٣ًٝتِٗ ٚقبٝ قب١ٌ ب١ٝ قبًٝداًٖ

١ دعًٗا ؽڀ٧ ٗ ايتعاٌَ َع ُٝٓٝهٞ ع٢ً اؿه١َٛ ايٜٚإٕ اينػ٘ ا٭َض ،َٔ عار٠ ايجأص يًزَا٤

أ٠ ٭خڀا٤ أندل ت٪رٟ ٝعًٗا َٗهٚاعتُضاص اينػٛٙ  ،ايكبا٥ٌ بكقـ أبٓا٤ ايكبا٥ٌ ٗ احملؿز ٚؽب٠ٛ

اط ٝهٕٛ غايب امٝجملاٖزٕٚ ايتعاٌَ َع ايكبا٥ٌ ؾغاٚإٕ أسغٔ  ،إٍ تأيب بعض ايكبا٥ٌ مزٖا

ّٛ بزص ٕا ٜ ؿ١ ِٜ ٚتشنضٕٚ قٍٛ أبٞ سشٝٗا ع١ٝٛ أثض ايزَا٤ ؾٝؾاجملتُعات ايكبً ;ِٗٝايكبا٥ٌ إي

أْكتٌ آبا٤ْا ٚأبٓا٤ْا ٚإخٛآْا »: قاٍ بايٓٗٞ عٔ قتٌ ايعباؼ بٔ عبز إڀًب  بًػ٘ أَض صعٍٛ اهلل 
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«ـٝت٘ ٭ؿُٓ٘ ايغٝاهلل ي٦ٔ يكٚعؾضتٓا ْٚذلى ايعباؼ؟ ٚ

(1)

ٞٸ ابٔ عًٍٛ يضعٍٛ اهلل  ٚقٍٛ ايقشابٞ  ا صعٍٛ اهلل إْ٘ بًػين ٜ :عبز اهلل ابٔ عبز اهلل ابٔ أب

و ُٝا بًػو عٓ٘، إٕ نٓت ٫ بز ؾاع٬ ؾُضْٞ ب٘، ؾأْا أٌٓ إيٝز قتٌ عبز اهلل ابٔ أبٞ ؾٜأْو تض

ٟ رليزٙ َين، ٚإْٞ أخؾ٢ إٔ تأَض ب٘ غدٌ أبض بٛاصأع٘، ؾٛاهلل يكز عًُت اـظصز َا نإ شلا ص

ؾٞ ٗ ايٓاؼ، ؾأقتً٘ ؾأقتٌ صدًڄا َ٪َٓٶا ّأْٛض إٍ قاتٌ عبز اهلل ابٔ أبٞ كتً٘، ؾ٬ تزعين ْؿغٞ ٝؾ

(بٌ ْذلؾل ب٘ ٚمغٔ فشبت٘ َا بكٞ َعٓا: )بهاؾض ؾأرخٌ ايٓاص، ؾكاٍ ي٘ صعٍٛ اهلل 

(2)
ٚقٍٛ 

ا عُض أَا ٚاهلل يٛ ٜـ تض٣ ٝنفاطات٘ إسا أسزخ ) ٍّبٳقّٛ ابٔ أڂ عٓزَا تٍٛ يعُض  صعٍٛ اهلل 

ـٷ، يٛ أَضتٗا ايّ قًت يٞ اقتًٜٛقتًت٘  (ّٛ بكتً٘ يكتًت٘ٝ٘، ٭صعزت ي٘ آْ

(3)
ؿ٢ ع٢ً أسز ىٖٚٓا ؾ٬ 

ت ٖٚشا ٝاـ٬ف ٗ ايتٛق ٚإِا ،ب قتاشلِه ٌهإ مز إغ١ًُٜ ا٭َضٜكاتًٕٛ ؼت صأٜ ٜإٔ ايش

(...ّٛ قًت يٞ اقتًٜ٘أَا ٚاهلل يٛ قتًت٘ ) :٘ َٔ قٛي٘ هٔ ؾُّٗ

ا ٫ْتؾاص ايؿهض اؾٗارٟ ع١ ٖٚٛ ٗ فاؿٜٓكذلب غڀ٢ عضٜؾايٛقت ٱقا١َ ايزٚي١ إغ١ًُ 

١ ا٭خض٣ ؾهًٗا ٫ ٝاص١ْ باؾُاعات ٚاؿضنات اٱع٬َاٍ ايقاعز٠ َكٝ ايؾباب ٚا٭دٌٚخاف١ ب

 .اٖـ «ا ا٭١َٜايغًؿٞ اؾٗارٟ إتؿاعٌ َع قنا باعتجٓا٤ ايؿهض ؾ٘ أبٓا٤ ا٭١َٝعٜٮ ايؿضاؽ ايشٟ ُ
 

 :[ٛمـٞمظمّمقص اًمٙمالم قمغم اًم] ۞

ُٔ َٔ ٝع١ ٗ ايٜ ؽو أْهِ تتابعٕٛ ايتڀٛصات ايغضؾ٬ ;ُٖٔٝٚٓا أطًب َؾٛصتهِ ٗ َٛمٛع اي»

عات ٠ٛ َضاصٶا بأعًشتِٗ ٗ ػُؾكز ٚٗض اٱخ ;ؾضز اهلل عٓ٘ َٚٔ بعز «عُض ايؿاصٚم»قبٌ طا٥ض٠ 

 ٠ أَاّ اٱع٬ّ ايعإٞ.رلنب

ُٔ ٝ ٗ ايٌٝهٜ ٗ دٛيت٘ ٗ ايعضام إٔ أسز ا٭َضٌهٞ نإ َع دٕٛ َهٜنُا سنض عٓذل أَض

ّٛ ٚإٕ سضب ٝا٭َػ ٚسضب أؾػاْغتإ ٖٞ سضب اي إٕ سضب ايعضام ٖٞ سضب» :قاٍ ي٘ قبٌ ع١ٓ

إٕ  :بٶا ٚقًت شلِٜ تكضٌعٓت ٚيكز صاعًت اٱخ٠ٛ قبٌ ،«ُٔ إسا مل تتشضنٛا بغضع١ٝايػز ٖٞ سضب اي

 ;ُٔ صرٶا ع٢ً طًبِٗ َغاعزات يؿتض دب١ٗ ٖٓاى١ٝ ٫ تغُض بؿتض دب١ٗ اي١ٜ ٚاٱراصٝتٓا إايٝاإَهاْ

 ز.ٝإ٫ إٔ ا٭َٛص عاصعت ػاٙ ايتقع

مػڀڄا ـ دزٶا ٚإٔ ٖٓاى ٝـ إٔ ٚمع اؿه١َٛ معٝسنضٚا ٗ صعا٥ٌ عابك١ قبٌ ع١ٓ ْٚٚ

 تشضى.ِٗ َٔ ايؾباب ٚايكبا٥ٌ يًٝعً

كاصٕ ٜ ٔ ٗ أؾػاْغتإ ٫ٜيهؿض ايعإٞ ٚاحملًٞ َٔ اجملاٖزهِ إٔ ؼغػ اٝؿ٢ عًى٫ٚ 

ٚأندل كظٕٚ  ،ح ايهعب١ إؾضؾ١ٝس ;ض٠ ايعضبٜٚسشصِٖ َٓا عٓزَا ْهٕٛ ٗ قًب دظبتشغغِٗ 

 أمـ إٍ سيو إٔ أًٖٓا ٚعؾا٥ضْا ٖٓاى. ،ْؿڀٞ ٗ ايعامل نُا تعًُٕٛ

ا ٜٶٔ صغِ معؿ٘ ٚاعتٓظاؾ٘ عغهضَٜٚٔ ؿل بِٗ َٔ إضتزيب ٝٚأسغب إٔ ايتشايـ ايقً

 ;ضإ ٚايقَٛاٍٜ ٚايغٛرإ ٚإٌنٶا ٗ ؾًغڀٜا أٝٶاعٝٚاعتٓظاؾ٘ ع ،ا ٗ ايعضام ٚأؾػاْغتإٜٶٚاقتقار

 ٦ٌَٗٝ رلغؾِٗ ٚسًؿا٩ِٖ  ;ُٔٝٔ ٗ ايَٜا تبك٢ َٔ قٛاٙ ٕٓاطي١ اجملاٖزغتذُع ٜشاٍٚ إٔ ٝؾإْ٘ ع

                                      
ٌَِْمِٛمل يم٤من ُمـ ومْمال  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م وىمتؾ ( ىم٤مئؾ ذًمؽ: ٧) أبق طُمذيٗم٦م سمـ قُمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مرر اًمَٕم

 (، ووٕمػ إؾمٜم٤مده قمٚمقي اًمً٘م٤مف-٧26. 5(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )65١. 2- واٟمٔمر ذم هذه اًم٘مّم٦م: شم٤مريخ اًمٓمؼمي )يقم اًمٞمامُم٦م

 (-٧66.  4ٜمٝم٤مي٦م )( اٟمٔمر: اًمٌداي٦م واًم2)

 (-256ذم: صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م )ص  شاًمٕمكم»(، وطمًٜمف ًمٖمػمه ٧66.  4(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )4١6. 2( اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٓمؼمي )1)
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ٔ ايك٠ٛ ٚاٱصار٠ ًهٕٛ ََّٚع سيو ؾِٗ ٫  ،ض٠ ايعضبٜٚخاف١ ٗ دظ ١ٝبعز يكبٍٛ رٚي١ إع٬َ

اّ ١ًٝ رٕٚ قٜهؿٞ ـٛض سضب يغٓٛات طٜٛاعٞ ٚايؾعيب َا ١ٝ ٚايزعِ ايغ١ٜ ٚايبؾضٝٚإٛاصر إاي

 ع ٚدٖٛ٘.ٝ٘ َٔ ْٝب ا٭َض ٚايٓٛض إيٝٓبػٞ تكًٝؾ ;رٚي١ اٱع٬ّ

 ًٞ:ٜ َع ٬َس١ٛ َا

بًؼ تعزارٙ أنجض َٔ ٜض٠ ايعضب ٌٜٚ ايبؾضٟ ا٭ندل ٗ دظ ٖٛ ايتهتُينٝإٔ ايؾعب اي -1

 بٶا ٗ اؾٓٛب.ٜٕٛ عزعِٗ تكضٝٔ ًَٜعؾض

ٓاطل ١ باعتجٓا٤ َٝيب خ٬ٍ ايكضٕٚ إامٝتعضض ي٬ست٬ٍ ايقًٜ ُين ملٝإٕ ايؾعب اي -2

 ١ٓ عزٕ.ٜقزٚر٠ ٗ اؾٓٛب ٚأُٖٗا َز

 ٛذ ايكبا٥ٌ.ٝف ؾايغًڀإ يؾا١ٜ ٚعًڀاْٗا راخٌ إزٕ ٚأَا ا٭صؿُٝٔ معٝسه١َٛ اي -3

ٖٳٝعزر قڀع ايغ٬ح ٗ اي -4 إ ا٭ٍٚ إسا بًػٛا اؿًِ ٝايؿت ِټُٔ أنجض َٔ معؿٞ عزر ايؾعب، ٚ

 كتٓٛا ايه٬ؽٓهٛف.ٜإٔ 

 .ُين َتُضؼ ٚدض٤ٟ ع٢ً ايكتاٍٝايؾعب اي  -5

 %. 40إٍ  30 ٌْغب١ ايؿكض تذلاٚح ب -6

ِٓٗ ُٝا بٝٚقز تعقبٛا ؾ ،ض٠ثـؾعضٕٚ با٭١ٜ ٠ٚ مز اؿهَٛرل نجِٗ َٛاملٜؾٓٛب يزأٌٖ ا -7

خ ٝزإ ايؾٝٚأبضط ٚدٛٙ اؿضاى اؾٓٛبٞ ٗ إ ،١ََٜٝٛٚٛاٖضاتِٗ ؽب٘  ،مز عًٞ عبز اهلل فاحل

ؾٛات اسز٣ احملإ، ٖٚٞ ٌخ عؾا٥ض قاؾ١ٛ أبٜخ َؾاٝؾٗٛ ؽ ;طاصم ابٔ ايغًڀإ ْافض ايؿنًٞ

َع ٬َس١ٛ إٔ إٗض٠ َٓڀك١ ، إٗض٠، ، ؽب٠ٛ، سنضَٛتٌٖٞ: عزٕ، ؿر، أبايغت يًذٓٛب ٚ

 يـ ْغ١ُ.أ ٌقٌ إٍ ٔغٌٜ دزٶا قز ْٝٗا ق١ً عزر عهاٜفشضاٚ

 ١ٓ عزٕ ٚبعض اينٛاسٞ اجملاٚص٠.ٜتؾٌُ َز :قاؾ١ٛ عزٕ

١ ٚعض٠ ٝغٗا اؾبًٜز٠ تناص١ٝ دٜح إغاس١ نجاؾتٗا ايبؾض٠ٝ َٔ سرلفػ :قاؾ١ٛ ؿر

 ٞ ٭سز دٓاسٞ اؿظب ا٫ؽذلانٞ ٗ ايغابل.غٝٚناْت ٖٞ إزر ايض٥ ،ٚأًٖٗا أٌٖ قتاٍ

خ ٝز َع ايؾٝز٠ قبا٥ٌ َكات١ً تضابڀٗا د١ٝ دٜؾتٗا ايبؾضانج ،أندل َٔ ؿر :ٌقاؾ١ٛ أب

خ طاصم ٝ َع ايعًِ إٔ ايؾرلٗا ْؿٛس نبٝٔ ؾٜٚيًُذاٖز ،ز٠ٝٗا دٝطاصم ايؿنًٞ ٚايقش٠ٛ ؾ

اؿه١َٛ ١ ٜٚٚع٬قت٘ بٓا قٛ ،أباراّ د٬ٍ ٜٔ ٗ أؾػاْغتإ أٜاٖزايؿنًٞ نإ َٔ إخٛآْا اجمل

 ١.ٜتقٓؿ٘ ع٢ً إٔ دشٚصٙ قاعز

َٔ  ;قبا٥ًٗا َكات١ً َؾٗٛص٠ بؾز٠ ايبأؼٚ ،٠رلز٠ َٚغاستٗا نبٝنجاؾتٗا د :قاؾ١ٛ ؽب٠ٛ

ٛذ ٝز٠ ٚبعض ؽٝٗا د١ٝ ؾٜنُا إٔ ايقش٠ٛ اؾٗار ،١ً ايباناط١ًّٝ ايعٛايل ٚقبٝأؽٗضِٖ قب

  َع ايكاعز٠.ٌع٥ٌٜ َباايكبا

 رلٚايكبا٥ٌ َٔ سنضَٛت ايغاسٌ غ ،ز٠ٝا ٖتاط٠ ٚايهجاؾ١ دٝٗايقش٠ٛ ؾ :نضَٛتقاؾ١ٛ س

قبا٥ٌ َكات١ً َٔ ٚقبا٥ٌ سنضَٛت ايزاخٌ  ،ؾتػًٕٛ بايتذاص٠ٜ ،اي١ يًغضع١ ٗ اؽاس قضاص ايكتاٍَٝ

 ح ٗ أَٛص ايكتاٍ.ٜتغُٕٛ باؿشص ٚايذلٜنٶا ٜٚيهِٓٗ أ ،عضٝأبضطِٖ ْٗز ٚايق

 ٌ دزٶا.ٝٗا قًٝاؿنض ؾ ،١ٝ١ َٚٓغ٥ٝقاؾ١ٛ ْا :قاؾ١ٛ إٗض٠

 ،ُٔٝٓافض ٚايٓٛاّ ايغعٛرٟ ع٢ً أصض اي عبز ايٌٓات ْؾب فضاع بٝٗ ؾذل٠ أٚا٥ٌ ايغت

ٚاؽتٗض ٗ تًو إضس١ً ؽضا٤ ايشَِ  ،ٌٌٝ َع إًه١ًٝ بهٝ ٚقب١ًٌٜ ساؽز َع اؾُٗٛصٝٚناْت قب

ٓات ٚٗضت ايقش٠ٛ بؾهٌ ٝتقـ ايغبعٗا، ثِ ٗ َٓٝم إاٍ ٚايغ٬ح عًٚاعتؿارت ايكبا٥ٌ َٔ إغزا

١ ٜٓات ٚٗضت ايقش٠ٛ اؾٗارٝباصط ٗ سيو، ثِ ٗ أٚا٥ٌ ايجُأُْ ٚنإ يٲخٛإ رٚص ٝز ٗ ايدٝ

ات ايعزر ا٭ندل َٔ عا١َ ؾهًٕٛ ٗ بعض ا٭ٚقُٜٔ ٝت ٗ ايُٓٛ ٚنإ اجملاٖزٕٚ َٔ ايٚاعتُض

 ،ِ اٱع٬ّٝ٘ ا٫يتظاّ ٚايتُغو بتعايٝعً ػًبُٜٔ ٝزٶا ٗ اي٬ٜ دزٝٛر إٔ دٚإكق ،ٔ ايعضبٜاجملاٖز
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ِ َتٛاصخ يز٣ ُٜٔ طبع قزٝ ٚيهٔ َع سيو ٗ ايٌٛخٗا َٔ إًتظَٝا َٔ ايكبا٥ٌ أفبض ؽرلٶٚإٔ نج

 ;١ٜ١ َٚارٜ َٔ ق٠ٛ َعٓٛرلهٕٛ شلا عٓز ْٜٚٚٗٗا َكات١ً إ٫ أْٗا تضغب ٗ إٔ ؾدلغِ نٛ ;ايكبا٥ٌ

يهدل٣ ٗ ٖشٙ ايٛضٚف بزٕٚ ٚدٛر رعِ َايٞ ؾأسغب أْ٘ َٔ ايقعٛب١ إٔ تتشضى ايكبا٥ٌ ا

ذ١ ٝٚيهٔ ْت ،لِٝٓٗ عٗٛر َٚٛاثٝين ٚبُٝٔ بٝٛذ ايكبا٥ٌ ايهدل٣ ٗ ايٝؾُعِٛ ؽ ;َٚعٟٓٛ قٟٛ

ز٠ ١ٜ شلشا ا٭َض َٚع رخٍٛ عٓافض دز١ٝ ناؾٝات َايٝظَين ٚاؾػضاٗ ٚيعزّ تٛؾض إَهاْيًبعز اي

هتؿٕٛ ٜار ٚٝكؿٕٛ ع٢ً اؿٝيكبا٥ٌ ايهدل٣ عٛذ اٝؾأسغب إٔ ؽ ;١ ٗ سًب١ ايقضاع١ُٝٝ ٚإقًٝرٚي

ؾإسا  ،١ًٝع أؾضار ايكب١ٝ ْٜقارصٚا سضٜعين إٔ ٜيهٔ ٖشا ٫  ،ٛؾِٗ َعٓاٝبايزعا٤ يٓا رٕٚ إٔ تهٕٛ ع

ٖٚٞ  ،ّٛ ؼتنٔ اٱخ٠ٛٝٚايكبا٥ٌ اي .كؿٕٛ َعٓا بإسٕ اهلل.ٝفًت ا٭َٛص إٍ رصد١ ا٫ؽتعاٍ ؾغٚ

َٚٔ  ،غًُٛا اٱخ٠ٛ صؾنٛا سيوِٜٗ يهٞ ٝيزٚي١ عًٚصغِ مػٛٙ ا ،ؼتنِٓٗ َٓش بنع عٓٛات

خ أبٛ عًٞ اؿاصثٞ ٚإخٛاْ٘ ٚعذظت ايزٚي١ ِٝ ايؾٝ ايتَٓٛرلِ أٝصؾنٛا تغً ِٗا٭َج١ً ع٢ً سيو أْ

٘ ٝز٠ بايڀا٥ض٠ ٚقڂتٌ عًٝاصت٘ ٗ ٚارٟ عبٕٝٛ ٚققؿٛا عٝهٜا تزخٌ ا٭َضرلٶٚأخ ،عٔ أخشٙ َِٓٗ

 ص١ٓ اهلل.

هِ ٝؿ٢ عًىٚاٱخٛإ نُا ٫  ،ِٖ مز ايكاعز٠ ٌٝٚؽب٘ ايضزلٕٛ ٝ: ايعًُا٤ ايضزل٬َس١ٛ

ؾإٕ ايٓٛاّ ايغعٛرٟ  ;ُٔيٝ ٗ ارلت ؽٛن١ اٱخ٠ٛ بؾهٌ نبٜايكاعز٠، َٚٔ إتٛقع أْ٘ إسا قٛمز 

 إ.رلإٍ ايزعِ ايعغهضٟ خاف١ عدل ايڀ تذاٚط ايزعِ إايٞ ؿه١َٛ فٓعا٤ٝع

ٓبػٞ ايتٛافٌ َعِٗ ٝؾ ;ز ٚايكتا١ًٍٝ ايتقعُٔ َتشُغٕٛ دزٶا ٕٛافي٠ٝ ٗ اٛٗض إٔ اٱخٜٛ

 ض َؿقٌ عٔ ا٭ٚماع ٖٓاى.ٜٚطًب تكض

ؾذلى  ;ز ٚرق١ٜٓبػٞ ايتعاٌَ َع٘ باْتباٙ ؽزٜ دزٶا ؽا٥و َٚتؾابو رلؾأَآَا ٚمع َِٗ ٚخڀ

 َعضؾ١ رلبػ ٘ٝٚايزخٍٛ ؾ ،٠ دزٶا يٓقض٠ اٱع٬ّرلع ؾضف١ نبٝٝعين تنٜا٭َض أٚ تٗز٥ت٘ قز 

 .٠رلٗا خغاص٠ نبٝذلتب عًٜإرخاٍ إٓڀك١ ٗ أسزاخ عٛاّ قز عين ٜٓاعب١ قز ات ١َٝ ٚإَهاْٝناؾ

 ٗا ٚأْا باْتٛاص َؾٛصتهِ.ٝٗا ٚإثضا٥ٗا ٚايتؾاٚص ؾٝ ؾرلهِ يًتؿهٜزٜ ٌُٔ بٝؾٗشٙ بعض أخباص اي

ع٢ً ايغؿاص٠ ١ ٝٔ يًعًُُٜٔ سنض عٔ أسز إٓؿشٝ: ٗ إسز٣ إفزاصات اٱخ٠ٛ ٗ اي٬َس١ٛ

تُتع بؿڀ١ٓ ١ٜ أخٶا ٝهٕٛ إدڀ٘ يًعًُٜ٘ ع٢ً إٔ ٝؾأصدٛ ايتٓب ;١َٝٗٓزؼ ايع١ًُ أْ٘ ٖٛ ٝهٜا٭َض

٘ ٚا٫ستؿاٚ ب٘ ست٢ تذلانِ عٓزٙ ٝتِ اْتكا٤ طاقِ ا٫عتڀ٬ع ٚايتدڀٜٚ ،ز٠ ٚخدلات ٚاعع١ٝد

 .اٖـ «اـدلات

 [:ذم اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل] ۞

ِ تتنُٔ ٠ٛٝ ٗ ا٭قايع اٱخٝتِ إصعاشلا إٍ ْٜايعٌُ اؾٗارٟ أصدٛ إعزار صعاي١ غقٛل »

 بعض ا٭عػ ا١ُٕٗ يٓذاح ايعٌُ.

 أٚ ٌهْٕٛٛ اثٜٓٚإِا  ،ؾإْ٘ خڀأ ؾارح ;اّ بٗا١ٝ أذ ٚاسز يًكٝات ايؿزا٥ٝضعٌ ٗ ايعًُٜنإٔ ٫ 

نإ يٛسزٙ ٗ  ا إٔ أخاْا أٓز عبز اهلل ١ٝ تٓظاْٝٚتشنضٕٚ إٔ َٔ أعباب معـ أثض عًُ ،ث٬ث١

خ أبٛ قُز ٝض ع٢ً ٚدٛر َضاؾل َع٘ ست٢ ٚٔ ايؾح إْ٘ أفٝس ١ عظاّ ٝغ٬ف عًُ ;ايؾاس١ٓ

عنزٙ ٜهٕٛ عاد١ َاع١ إٍ أذ ٜٚإِا ا٭ذ ٗ َجٌ سيو ايٛضف  ، ي٘ خ٬ف سيوٌثِ تب ،أْ٘ َذلرر

ٚقاٍ  ،ت٘ٝح تعجضت عًُٝس -ؾضز اهلل عٓ٘-ٓا عبز اؾباص ٝٚيٲخ٠ٛ عدل٠ ٗ طا٥ض٠ أخ ،اٝٶْؿغ

ض ٖشٙ إع١ًَٛ ٗ اٱْذلْت ٓبػٞ إٔ تٓؾٜي١ إؽعاٍ ايعب٠ٛ، ًٚكڄا قبٌ قاٚايضناب أْ٘ نإ ق

 ١ ٚأْ٘ أَض فضب.ٝعجض ايعًُٜ إٔ إصعاٍ أذ ٚاسز صَا ٌٚتب ،ٌٝبتؿق

١ َٚتزصبٶا ع٢ً ٝض ٗ ايڀا٥ضات َٚا ؽاب٘ قٟٛ ايبٓهٕٛ ا٭ذ ايشٟ ظاْب إؿذٜمضٚص٠ إٔ 

 ٚع٢ً إٔ تهٕٛ رلاصؼ ايتؿذّعٓزَا ػڀٞ بٗا أخاٙ ٠ٜ رلز٠ نبًٜظّ َٚع٘ دضٜا ٙ ٖرلاؾٛرٚ ٚغ
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 ٛطع ٗ ايڀا٥ض٠.ٜ ٍٛ ايڀا٥ض٠ ٚعزّ ا٫عتُار ع٢ً َابت٘ قبٌ رخٝز٠ ٗ سكٜاؾض

 .٬ٝ إٍ أصبع١ يٌز َٔ اثٜٓ ٖٛ ٚقت ا٫عذلخا٤ ايؾزرلأؾنٌ ٚقت يًتؿذ

 ١.ًٝ ايٓذاح يًعُرلسيو َٔ ايبعز عٔ ايٓاؼ ٚتٛؾعاب ايهضاعٞ ايج٬ث١ ٕا ٗ ٝتِ اعتٜا٭فٌ إٔ 

هْٛٛا َٔ ايػضب أٚ ًٝؿت ايٓٛض ؾٜػ ٗ أؽهاشلِ َا ١ٝ يٝهٕٛ اٱخ٠ٛ ايكا٥ُٕٛ بايعًُٜإٔ 

 .-قزص اٱَهإ- بِٗ ٌَتؾابٗ

 ;ْٚبعزٙ عٔ ايٛع٘ إًتظّ ،ز ؽباب ٗ أٍٚ ايتظا١َٝ٘ ٖٚٞ ػ١ٝٓ ا٭ُٖٜمتاز إٍ َغأي١ ٗ غا

ٚإٔ  ،ٔ راخٌ ايٛع٘ إًتظّٜمث١ كدلت٘ بأْ٘ ٝٚتتِ تٛع ،١ٝ٘ أٟ َعًَٛات أَٓٝعًهٕٛ ٜح ٫ ٝع

 ١.ٜات اؾٗارٝاّ بايعًُٝٚإِا ٖٞ ايك ، ايٓاؼٌع٠ٛ إٍ اؾٗار أٚ إٚٗاص آصا٥٘ بغت ايزَُٝٗت٘ ي

١ ٚاسز٠ ٚلاسٗا ٖٛ ٝ ايٛاسز ٚاؿضل ع٢ً إتكإ عًٌُات ٗ اؿٝعزّ اٱنجاص َٔ ايعًُ

ٚقٛع اـًٌ َٚؾاصن١ أؽدال  ت ْغب١ات ٚعٓافضٖا نٌ َا اطرارٝهٌ َا نجضت ايعًُؾ ;إڀًٛب

ض ـح إٕ إضار ٚا٭ثٝس ;ا ايعاّ إامٞٝڀا١ْٜ ايڀا٥ضات ٗ بض١ٝ نُا سقٌ ٗ عًُٝ ٗ ايعًٌَُضاقب

ْٚغب١ ايٓذاح بإسٕ اهلل  ،تِ بڀا٥ض٠ ٚاسز٠ ؾكٜ٘هٔ إٔ ّ نإ ٌ ايڀضؾٌإڀًٛب يتٛاطٕ ايضعب ب

ٔ ٜز ع٢ً اٱخ٠ٛ ايشٝتِ ايتأنز ٚايتأنٜقت ٚاسز، ٚؽذلاى عز٠ طا٥ضات ٗ ٚ َٔ ارلهٕٛ أندل بهجت

شنضٚا ٜٗ ايعٌُ ٚخاف١ ٗ ٖشا اجملاٍ ٚ ١ اٱتكإٝؿكٗٛا أ١ُٜٖ إٔ ٝكَٕٛٛ بأعُاٍ ؾزا٥ٝع

(تكٜٓ٘ إٔ ب إسا عٌُ أسزنِ ع٬ُوهلل إٕ ا) خ صعٍٛ اهلل یعز
(1)

إٔ تتشضٚا  ، ٚأصدٛ

َع  ،-ؾضز اهلل عٓ٘-ٓا عُض ايؿاصٚم ١ٝ أخًُٝع١ اـًٌ ايؿين ايشٟ ٚقع ٗ ع١ٝ طبْٝٛٞ َاٖٚتعًُ

ب عز٠ َضات ع٢ً دغِ َؾاب٘ ٜ ايعب٠ٛ أثٓا٤ ايتزصرلهٕٛ ا٭ذ إٓؿش قز قاّ بتؿذٜٓبػٞ إٔ ٜأْ٘ ايعًِ 

تٗا ٝٚنُ بإٔ ايعب٠ٛ عتؾتعٌ ٚإٔ ْٛعٗا ٌكٝقٌ إٍ رصد١ ايٜإٍ إٔ  ،إٍ سز َا ؾغِ ايڀا٥ض٠

 .«١ ي١ًُُٗ إڀًٛب١ٝناؾ

 [:٦مٞماعقمالُم ٤مؾم٦مٞمذم اًمً] ۞

با ٖٛ إٔ ْضنظ ع٢ً ١ٜ بؾهٌ ثابت تكضٝع٢ً إٔ تهٕٛ مُٔ صعا٥ًٓا اٱع٬َأصدٛ إٔ تتؾاٚصٚا »

ز ٝؾإٕ بزا يهِ إٔ ٖشا ا٭َض د ;ٌ ٚسًؿا٥ِٗ يٓا ٗ ؾًغڀٜه١ٌٝ ٖٞ ًِٚ ا٭َضٝإٔ أفٌ ايكن

بٶا ُٝٔ تعكٝخٛآْا َٔ ايٌ إجاٍ صعاي١ إِٝ، ٚع٢ً عبٝخ٠ٛ ٗ ا٭قايؾأصدٛ إٔ تعُُٛا ا٭َض ع٢ً اٱ

ُٔ ٖٞ ٝ يًٌٝهٜؾكقـ ا٭َض ;مل تهٔ ٖٞ ا٭ْغب -ؾضز اهلل عٓ٘-١ طا٥ض٠ ايؿاصٚم ٝع٢ً عًُ

هٞ ١ٜ ايؾعب ا٭َضٝٚغايب ،ٌّٛ اؿارٟ عؾض يغبب ؾًغڀٜي١ َتؿضع١ عٔ قتايٓا ٚمضبٓا شلِ َغأ

 دزٶا دزٶا رلخ نبؾشارخ ايڀا٥ض٠ سار ;عضؾٛا أْٗا قز ققؿتٜإٔ   عُٔٔ ؾن٬ٝعضؾٕٛ اي٫ٜ 

نٶا ٜهٞ نً٘ ؾشغب بٌ أٜػ ايؾعب ا٭َضّٖٚٛ مل  ،١ً بإسٕ اهللٜات٘ عتغتُض يؿذل٠ طٛعٝٚتزا

ض تًو ايؾعٛب إٔ عبب ٜ٘ ٚؼش١ُٝ يتٓبٝؾهاْت ؾضف١ عٛ ;١ إتشايؿ١ َع٘ٝايؾعٛب ا٭ٚصب

ؾٗشا  ;ًُٔٝهٞ يٌٜ أْ٘ صر ع٢ً ايكقـ ا٭َضٝػ نُا قٝٚي ،ٌٗٛر ٗ ؾًغڀ١ٝ ٖٛ رعُهِ يًٝايعًُ

ٕٻٝس ،ٌ بعز إٔ مكل ا٫ْتقاص ٗ ؾًغڀشٌ بايتبع بإسٕ اهللٝت٘ عٝع٢ً أُٖ ؽًٞ ايػضب عٔ  ح إ

عين سًش١ً ٜاعاتِٗ إتغًڀ١ ع٢ً ب٬رْا ٖا ٝ ٖٛ ؼٍٛ دشصٟ ٗ عٌ ٗ ؾًغڀًٌٝٝاٱعضا٥

 ا ُٖاّ ايبًٟٛ ١ٝٓ، ٚنشيو صعاي١ أخْٝاعات ايعزٚاٝتًو ايغ١ ا٭خض٣ إتأثض٠ بٝغْٝا ايض٥ٜاقنا
ػ ٝهٕٛ عٓٛاْٗا ايض٥ٜٓبػٞ إٔ ٜؾهإ  ;٠ دزٶا َٚ٪ثض٠ ٚشلا فز٣ ٗ ايعامل أْعرل١ نبٝؾهاْت عًُ

 .اٖـ «ٕ ١َُٗؾًغڀٔ َع َا تنُٓت٘ َٔ عٓاٚ

                                      
 (-٧٧٧1(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )621٧، 621١، 6222( ؿمٕم٥م اعيامن )٧)
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 [:ُمِم٤مورة أظمرى، ذم إدارة اًمٕمٛمؾ اعقمالُمل ذم هذه اعمرطمٚم٦م] ۞

تِ ٜٚ ،٤ ٚأخش ايعدل َٓٗا ا٭خڀأٌ ٚدٗٛرِٖ ٚتبٜع قا٫ٚت اجملاٖزٝذب رصاع١ ْٝؾ»

تغبب ٜ ٓؾض ايباقٞ ٗ أٚقات ٫ٜع٢ً إٔ  ;تٝهٔ ْؾضٙ ٗ ٖشا ايتٛقّٓٓا ٚتزاصؼ َا ُٝا بٝايتؾاٚص ؾ

  ٚاؾٗار.ٌعٓٗا مضص ع٢ً إغًُ

ُٔ ٝٚيٞ ع٢ً ايظ ايز١ٝ ايذلن١ٜ بٌ ٚخقٛفٶا َع بزاٝع إامٝٚقز ٫سٛتِ َٔ خ٬ٍ ا٭عاب

 ،ٖٚٞ إغتٗزف ا٭ٍٚ ،ز أفبشت ايكاعز٠ سامض٠ ٗ اٱع٬ّ بك٠ٛؾك ; ٚؽب٠ٌٛبعز ايكقـ ع٢ً أب

ٚتؾٗز اْتؾاصٶا ٚاععٶا  ،٠ٜٝٛ١ ٚاؿٝإ ايكاعز٠ بؿنٌ اهلل تتُتع باؿٚسيو ٕا قز ٚٗض يٮعزا٤ َٔ أ

١ ٝاؾاْب اٱع٬َٞ يًتٛعظرار اٖتُآَا بٜٓبػٞ إٔ ٝؾ ;يؿهضٖا اؾٗارٟ ٗ ا٭ٚعاٙ إغ١ًُ

هٕٛ يٓا سنٛص إع٬َٞ ع٢ً بب إٔ هبٌ  ،ٓا١ٝ َٔ خقَٛٓا ع١ًُٝ اٱع٬ََٚكا١َٚ ؽضاع١ اشلذ

طَؾاٚص٠ خاف١ ٗ اعتشزاخ َٓقب َغ٪ٍٚ إع٬َٞ عاّ  ..ا٭سزاخ، ٚأص٣ إٔ تتِ اعتؾاص٠ َغت٣ٛ

ٌ خڀأ ٚاٖض َٔ ِ ٚإسا سقَٝٔ مُٔ َٗاَ٘ ايتشزخ باعِ ايتٓٛ هٕٜٛٚص، ِٝا٭قاي عْٝ ٢عً

 .ـاٖ «عتشص عٔ سيو ٗ اٱع٬ّٜٕ ٓبػٞ أٝؾ ;ض َكقٛرٕ غیاجملاٖز

 [:إظمرى ٦مٞمسمٕمض اعمالطمٔم٤مت اعقمالُم] ۞

ػ بايڀعإ ٫ٚ ايًعإ ٫ٚ ٝصات اييت تتٓاؾ٢ َع نٕٛ إ٪َٔ يٓبػٞ ػٓب ايهًُات ٚايعباٜ•»

ؿ٢ ى٫ٚ  ،١ َٚغأي١ دًب إٓاؾع ٚرص٤ إؿاعزٝاع١ ايؾضعٝأٚ اييت تتٓاؾ٢ َع ايغ ،ايؿاسؿ ايبش٤ٟ

ك١ بَتابع١ رقٚأص٣ أْٓا ٗ ٖشٙ إضس١ً عاد١ إٍ  ،ٕ شلشٙ إغأي١یَضاعا٠ اجملاٖز١ ٝهِ أُٖٝعً

ٖٞ اييت تٛٗض ًتٓا يًٓتشِ َعٗا ٚٝٚٚع ،قٌ إٍ ا٭١َبؾٗٞ فٛتٓا ايشٟ  ;١ٝٱفزاصاتٓا اٱع٬َ

ب إٔ هٚ عٛاّ ا٭١َ ٬ََٚغ١ شلَُِٛٗ، ؿُٗٗآٜبػٞ إٔ تهٕٛ بًػ١ ٝؾ ;ٌفٛصتٓا أَاّ إغًُ

 ،نِٜٗٚؼض ،ا٭١َ رلغٞ َٓٗا ٖٛ كاطب١ ْاٖباتِٗ إٔ اشلزف ايض٥ْٝاض اٱخ٠ٛ ٗ بغتؾعٜ

٘.ٝزخًٛا ٗ ًُٚات ايتْٜكاس أندل قزص َٔ ايٓاؽ١٦ َٔ إٔ ٚقاٚي١ إ

٫ٚ  ،٢ٝوخ أبٞ ٝخ قُٛر ٚايؾٝأص٣ إٔ تهْٛٛا ؾ١ٓ َٓهِ َٚٔ ايؾ ;ٚيت٬ٗ بعض ايظيٌ•

٘ بعض ايعباصات أٚ بعض ٝٚإٕ نإ ؾ ،ع٢ً ٖشٙ ايًذ١ٓبح أٟ إفزاص يًغشاب إ٫ بعز َضٚصٙ ٜ

ؾإٕ نإ َٔ  ; إٓاعب أٚ َضادع١ قا٥ً٘رلشلشٙ ايًذ١ٓ سل ٗ سشف إكڀع غ هٕٛٝؾ ;ط٫ت ايًغإ

ع ٝٚنشيو َع ْ ،٘ٝخ أبٞ قُز تضادعْٛ٘ ؾٝٚإٕ نإ َٔ عٓز ايؾ ،٘ٝعٓزٟ تضادعْٛين ؾ

 اٱفزاصات.

ص ْؿغ٘ ٗ فاٍ اٱخضاز بايبشح عٔ نتب ٗ ٖشا اجملاٍ ڀٜٛنُا أص٣ أْٓا عاد١ إٍ أذ •

غٞ َٔ ٝ إٔ ٖزؾٓا ايض٥ٌٗ س ، ع٢ً إؾاٖزرل١ يًتأث١ٝ ا٭ُٖٜؾٗٛ عًِ َغتكٌ ٚٗ غا ;ٚقضا٤تٗا

ع ٝٛدٗٗا ؾُٜهٕٛ شلشا ا٭ذ ْقا٥ض ٜٚ ، أبٓا٤ ا٭١ٌ١َ ٖٛ اْتؾاص ايٛعٞ بٝاٱفزاصت اٱع٬َ

ٓٛٙ ع٢ً إخضاز ٝع١ٜ أٚ َهتٛب١ ست٢ ٝات عٛا٤ ناْت َغُٛع١ أٚ َض٥اْٝ بإفزاص ايبٌاٱخ٠ٛ ايكا٥ُ

 . عٓز أبٓا٤ ا٭١َتًك٢ قب٫ٛ ،١ َ٪ثض٠َٝار٠ َٛمٛع

 ٔ:ٜإِٗ ػٓبٗا ٗ إفزاصات اجملاٖزإٔ َٔ  -ٚاهلل أعًِ-َٚٔ إغا٥ٌ اييت أص٣ 

١ إ٫ إٔ تهٕٛ ٝٛتات ٚإكاطع ايقٝهضصٚا ايعًُٜؾ٬  ;ز٤ٜٞ اؾز ٗ ايؾرلَضاعا٠ صغب١ اؾُاٖ -1

ل دظ٤ ١ٝ ٚتًقٝتٓبٕٛ قك إكاطع ايقٛتهٚنشيو  ،َع اؿزخ ايٛاصر ٗ ايؿًِٓاعب ت١ڄ تٜقٛ

ح ٝس ٓا أبٞ َقعب ايضطقاٟٚ ٝنُا سقٌ ٗ َكڀع فٛتٞ ٭خ ;م ايه٬ّٝا عرلػٜٗا ٖا ٝآخض ؾ

١ ٗ ٝٚايجاْ ،ٜٔناْت ا٭ٍٚ ٗ ؾًِ إعزاّ يًُضتز ; بؾهٌ كتًـٌَضت «َ٪عغ١ ايؿضقإ»بجت٘ 

 ..«ايزٚي١ َٔ أؾٛاِٖٗ»ؾًِ 

ت٪رٟ إٍ ْؾ٤ٛ بعض إؾانٌ ٚاييت قز  ،ٚػٓب ايقٛص إ٪ثض٠ دزٶا ،َضاعا٠ َؾاعض إؾاٖز -2

  إٍ اؾٗار.رلٟٓٛ ايٓؿٜاييت قز تزخٌ اـٛف ع٢ً قًب َٔ  أٚ ،١ يز٣ ايٓاؽ١٦ٝايٓؿغ
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 ،ِٝض اعتإ َٚٔ بعض ا٭قايٜٚط ١ َٔٝاييت فزصت ٗ إفزاصاتٓا اٱع٬َ ٖٚشٙ بعض ايعباصات

 ٗا:ِٝٗٗ عًٝ ع٢ً اٱخضاز ٚتٓبٌأصدٛ إصعاشلا إٍ اٱخ٠ٛ ايكا٥ُ

 .«َٔ ايشباب أٚ عُٓغض بهِ ايب٬ٙ أسكض»كاٍ بأِْٗ ٜنإٔ  ; اـقّٛرلؼك -

 .«ا٫عتٗظا٤» -

 .]ومٞمف ر  ُمـ اًمتٗمّمؾ[ «نأبٓا٤ ؾضْغا»ايتًؿٜ بأيؿاٚ ؼّٛ سٍٛ ايكشف  -

 .ؾ[ٞمف شمٗمّمٞم]يمذًمؽ وم «ا٭ْشاٍ» ،«١ُٝٝايبٗ»، «زٝن٬ب ف»: كاٍٜنإٔ  ;ؽتِ ا٭عزا٤ -

بح صعاي١ ابٓيت  صدا٤ٳإڇ نُا أصدٛ ،صعاٍ صرٚر ايؿعٌ َٔ اٱْذلْت ع٢ً صعاي١ ابين خايزإ أصدٛ

 .اٖــ «ؽعاص آخضإِ إٍ َٜض

 -دةٞموٕمف ُمـ وم٘مرات ُمٗم ّن ٞمهذا ُم٤م شم ،ا ػمً وأظم

 -خٞمل ٟمرومٕمٝم٤م ًمٚمِماعمٗمّمٚم٦م ًمٙم ريمؿريُمِم٤موراشمٙمؿ، وشم٘م٤م ديوٟمر

 دةيضمد ٤مةٞموطم ًدايومٝمق ىمد دظمؾ قم٤مًح٤م ضمد ؛قمغم ٟمٗمًف ٤مومظ ؾمالُمٜم٤م، وأن  شأنقر» خٞماًمِم وشمٌٚمٖمقن

 ؼٞمخمتٚمٗم٦م، وشمٕمٚم٘م٧م سمف أطمٙم٤مم وواضم٤ٌمت وشمٙم٤مًمٞمػ ضمديدة، واهلل يرقم٤مه وي٘مقيف، وأهؿ ر  هق ن٘م

 فٞموم ٤ٌمركي ؾٚمٞم٘مواًم ٝم٤م،ٞمسمٙمؾ ُمٕم٤مٟم ٤مةٞم، واطمرص قمغم اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ شمقه٥م ًمؽ احلهلل  ٦مياًمٕمٌقد

ُمٜمف  دي- وٟمرلمرب اًمٕم٤معم ٤مياًمذي شمٕمدوه سمريم٦ُم اهلل، مهللا ٓ همٜمك ًمٜم٤م قمـ سمريمتؽ  ػمُمـ اًمٙمث ػمٌ ظم اهلل 

ُمٕمف أومٙم٤مر اًمٕمٛمؾ اًمدقمقة واجلٝم٤مد سم٤مًمٚمٖم٦م  ٗمتحيو ,٦ميزٞمسم٤مٟٓمٙمٚم,مدم همدن  ٜم٤مٞمرؾم٤مًم٦م ٕظم ٙمت٥مي

 -ٜم٤مًم شمرؾمٚمقن اًمرؾم٤مًم٦م ؛ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذم جمٚمتٙمؿ دقمقهيو ،٦ميزٞمآٟمٙمٚم

 -رقم٤مهؿيو ٗمٔمٝمؿ  اهلل رة،يأيب هر ٜم٤مٞموأظم ٤من،ٞمأيب ؾمٗم ٜم٤مٞمسمٚمٖمقا ؾمالُمٜم٤م ٕظم ،ػمإظم وذم

 ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف- ٙمؿٞمقمٚم واًمًالم

 

 ٦مٞمقمٓم .حمٌٙمؿ

 ـه ٧61٧ؿمٕم٤ٌمن  4
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 الـثانيةاةل الرـس
 -Letter_dtd_March_2008_-_Arabic: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

شمْمٛمٜم٧م شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمـ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل،  دن سمـ ٓ: رؾم٤مًم٦ٌم ُمـ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م اعمقوقع

اًمِمٞمخ  اعم١مًمػ، وشمٕمٚمٞم٘م٤مت ٕطمد ُمِم٤ميخ اًمٞمٛمـ شرؾم٤مًم٦م اعيامن»قمغم  وأيب  ٞمك اًمٚمٞمٌل 

 [ سم٤مخلط اعمٕمت٤مد، وأُم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ أيب  ٞمكُمٕمٙمقوملم]سملم ُمٖمٛم٘م٦م دمده٤م  قمٓمٞم٦م اهلل 

ي خيٚمق ُمـ إىمقاس قمٚمٞمف ، واًمٜمص اًمذ[ أجًْم٤ممعكوفنيومتجده٤م سمخط ُمٖم٤مير سملم ] اًمٚمٞمٌل 

 -,رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع,ومٝمق ُمـ يمالم اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م 

 

  
 

 

 ؿُز هلل صب ايعإٌ، ٚايق٠٬ ٚايغ٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُز ٚع٢ً آي٘ ٚفشب٘ أْعٌ، ٚبعز;ا

 هِ ٚص١ٓ اهلل ٚبضنات٘.ٝايغ٬ّ عً

 ِ.ٜف َٔ إٍٛ ايهضايدلنات ٚا٭يڀال ٚٝز َٔ ايتٛؾ١ٜ ٚٗ َظٝ ٚعاؾرلتهْٛٛا غأعأٍ اهلل إٔ 

 ثِ أَا بعز;

، «إّصعاي١ اٱ»٢ ع٢ً ٝو أبٞ اؿغٔ ٚأبٞ ٌّ ايهضٌدٝٔ ايؾٜكٞ ا٭خٛٝؾكز طايعت تعً

بؿنٌ اهلل -ٚأثًر فزصٟ ٚهلل اؿُز، ٚعضصت أّا عضٚص َا صأٜت َٔ تعًٝكات َؿٝز٠ صف١ٓٝ تزٍ 

ٖ٪٤٫ اٱخ٠ٛ، ؾٓعِ اٱخ٠ٛ ٚاهلل ع٢ً قب١ ٚفزم ٚأَا١ْ ْٚقض يٲع٬ّ ٚأًٖ٘، َٔ قبٌ  -تعاٍ

ِٵ، ْٚع إٔ تؿتدض بِٗ ارتِٗ اييت سل شلا ٝعٶا ٚٗ قِٝٗ ْٝباصى ؾِٜ اؾٓٛر يٲع٬ّ، ْغأٍ اهلل إٔ ٖ

 .ٌا صب ايعإٜا، ؾايًِٗ يو اؿُز  سكڄٚتٛقٔ إٔ َعٗا صدا٫

َٚع سيو ٛٗض َٔ ن٬َ٘، ٜعًِ َٔ ٖٛ ناتب ايضعاي١ ع٢ً َا ٜاؿغٔ مل  خ أباٝصغِ إٔ ايؾ

 ٘.ٝا، ٚباصى اهلل ؾرلٶر ٚرقل ْٚقض ٚأؾار; ؾذظاٙ اهلل خأدا

َغأي١ ٚدٛر إط٬قات ٗ ن٬ّ  ١ َٔٝؽز٠ اؿغاع -٢ٝوخ أبٞ ٝخقٛفا َٔ ايؾ–٫سٛتٴ 

ٕڈ غٜهٔ إٔ ّخ ٝايؾ ٌ إٍ إط٬م أسهاّ ايهؿض ًٝل بإتعٜز٠، ٚخقٛفٶا َٓٗا َا ٜ عزرلؿِٗ َٓٗا َعا

 رلُا أص٣: ٖٛ ابت٩٬ْا ظُاٖٝيؾعٛص ٖٛ ْؿػ ايشٟ عٓزٟ، ٚعبب٘ ؾٖشا اع٢ً أؾضارٺ أٚ ْاعاتٺ، ٚ

 رل١; ؾٛاهلل إٕ َغأي١ ايتهؿٜ اؾٗاررل١ َٓٗا ٚست٢ غ١ٜ اؾٗارٝايؾباب ٗ عاساتٓا اٱع٬َ

ع٢ً ١ُ، ٚنشا عُّٛ إغاصع١ إٍ اـ٬ف ٚايڀعٔ ٝا ايعٜٛ٘ شلٞ َٔ إًٗهات ٚايب٬ٝٚإغاصع١ ؾ

ٞ إ ٚايٓٛاسٝػًبٕٛ ٗ بعض ا٭س١ُٜ، ست٢ ٝؿ٢ نجض٠ ا٭ؾٗاّ ايغكىٝ٘..! ٫ٚ إدايـ ٚاؿهِ عً

َٳٔ عٛاِٖ َٔ أٌٖ اؿه١ُ ؾ  ، ٚهلل إغتعإ..! عٌِٓٗذِ إتًڀؿٕٛ َٔ ايعًُا٤ ٚإقًشعٝع٢ً 

ٗات ٝز ع٢ً عا٥ض تًو ايتٓبٝإخٛاْٞ ٗ ايتأن٢ ٚعا٥ض ٝوٚيشيو ؾأؽز ع٢ً عنز أخٞ أبٞ 

 ٥ض.ضات ٚايٓقاٜٚايتشض

 ٌ عبشاْ٘، ْضدٛ ؾنً٘ ٚبضنت٘.ٝ إٛؾل ٚاشلارٟ إٍ عٛا٤ ايغبٚاهلل

 .ٌٔ، آَٜانِ َٔ أ١ُ٥ اشلز٣ ٖزا٠ڄ َٗتزٜعًٓا ٚإهغزرنِ ٜٚأعأٍ اهلل إٔ 
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 كات:ٝأَج١ً ي٬تؿاقات ٗ ايتعً

 :ةعطي 
ؾٗٓــاى أؾعــاٍ شلــا أسهــاّ قــزر٠ ٗ ايؾــضٜع١، غٝبٗــا اؿهــاّ ٚأعــٛاِْٗ عــٔ أزلــاع ايٓــاؼ; ؾكــز      

يبعز عٗزنِ عٔ زلاعٗـا، ؾعًـ٢ عـبٌٝ إجـاٍ: إسا     [ ,أو سمٕمٌض ُمـ اًمٜم٤مس,يٜمٙمره٤م سمٕمْمٙمؿ ]هضْٚٗا تٓ

مز اٱع٬ّ ٚأًٖ٘، ٚطعِ ايعامل بعز سيـو أْـ٘ ٚيـٞ     [وفم٤مهره٤م]تٍٛ اؿانِ رٚي١ ناؾض٠ ْٚافضٖا 

ُٝاتٗا عٓـزٖا ؾـإْٞ أزلـٞ ا٭ؽـٝا٤ َغـ     [، ذقمّل جي٥م ًمف اًمًٛمُع واًمٓم٤مقما٦م وٓ جياقز اخلاروُج قمٚمٞماف]أَض

ايؾضع١ٝ، ؾاؿانِ قز اصتهب ْاقنٶا َٔ ْٛاقض اٱع٬ّ، ٜهٕٛ ب٘ ناؾضٶا َضتزٶا عٔ ايـزٜٔ، ٜٚذلتـب   

أنــدل  اقڄــاعًــ٢ سيــو ٚادبــات نــايتدل٩ َٓــ٘، ٚاـــضٚز عًٝــ٘ ٚخًعــ٘، ٚايعــامل ٖٓــا ٜهــٕٛ قــز ْــاؾل ْؿ     

ــا َــٔ إًــ١   واًمٙمااالم صاا٤مدر ُمااـ ٓ ؾمااٞمام ،ئمٝماار زم أنااف يٜمٌٖماال اًمتحاارز ضمٞمااًدا ذم ُمثااؾ هااذه اعمقاوااع] كضدٶ

اًمِماااٞمخ اًم٘م٤مئاااد اعم٘متااادى سمااااف، ومٕمٚمٞماااف واضمااا٥ُم الدايااا٦م أيمٛمااااؾ وأتاااؿ ُماااـ هماااػمه، ويت٠ميمااااد ذم طم٘ماااف طمًاااـ اًمٌٞماااا٤من 

ؾماٞمام وٟمحاـ ٟمٕمارف هتٞما١م يمثاػم  ٓواًمتحرز ُمـ وىمقع اًمقهؿ ذم أومٝم٤مم اًمٜم٤مس، ووىمع اًمٗمتٜم٦م سمٌم  ُمـ يمالُمف، 

ىماااع ُمااـ ُمتٕمااددة ٕؾمااا٤ٌمب–ُمااـ اًمٜمٗمااقس ُماااـ ؿماا٤ٌمسمٜم٤م وهمااػمهؿ   قمٚمامئٝمااا٤م وـمٌ٘ماا٤مت ًمألُمااا٦م اعماازري  اًمزاا اًمقا

د؛ ًمٚمتِمادد ,ذًمؽ وهمػم  اًمٗمتٜما٦م وُما٤م أهع اًمٗمتٜما٦م إًماٞمٝمؿ!! واعم٘مّماقد: أن ُمثاؾ هاذا إمم أهقمٝماؿ وماام وآٟمٗمارا

ذم احلٙمقُما٤مت اعمرشمادة اعمٕما٤مسة ذم سمالدٟما٤م، هاق  ٛمٚماقناعمقوع اًمذي ومٞمف اًمٙمالم قمغم قمٚماام  اًمًاق  اًماذيـ يٕم

وؿماادة اًمتحاارز واخلااقف ُمااـ اًمٖمٚمااط، واًم٘مٞماا٤مم سم٤مًم٘مًااط يمااام أُماار  ُمقوااع طماارٌج دىمٞمااٌؼ ٓ سمااد ومٞمااف ُمااـ اًمتٗمّمااٞمؾ

وىمااد ؾمااٌؼ ًمٚمٕمٌااد اًمْماإمٞمػ أن يمتاا٥م ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦م سمٕمااض إضمقسماا٦م  ،وأٓ جيرُمٜمّاا٤م ؿمااٜم هنؿ أن ٓ ٟمٕماادل اهلل

ومٚمٕماؾ  ؛إمم اًمتٕمٚمٞماؼ قماغم اًمٗم٘مارة احل٤مًمٞما٦م اعمختٍمة ًمٕمكم أن٘مؾ سمٕمْمٝم٤م ذم اعمٚمحؼ )اًمتٕمٚمٞماؼ اعوا٤مزم(، وأرضماع

سمٕمض اًم٘مٞماقد وآطماؽمازات ُمثاؾ: --- واًمٕما٤ممل هٜما٤م  شاًمٕم٤مملِ »ـ اًمٗم٘مرة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمالم قمـ ٛم  إطمًـ أن شُمْم

 [-يٙمقن ىمد ٟم٤مومؼ ٟمٗم٤مىًم٤م أيمؼم خمرضًم٤م ُمـ اعمٚم٦م ,إن يم٤من ىمد قمرف يمٗمَر احل٤ميمؿ وسم٤مَن ًمف أُمُره,
 :ّٕحيأبُ 

ٓـ    ؾٗٓاى اؼ، ٚعـعٛا ٗ  أؾعاٍ شلا أسهاّ قزر٠ ٗ ايؾضٜع١، غٝبٗا اؿهاّ ٚأعٛاِْٗ عـٔ أزلـاع اي

طُغــٗا بهــٌ َــا ٜغــتڀٝعٕٛ، ؾكــز تٓهضْٗــا يبعــز عٗــزنِ عــٔ زلاعٗــا، ؾعًــ٢ عــبٌٝ إجــاٍ: إسا تــٍٛ   

 ٘اؿانِ رٚي١ ناؾض٠ ْٚافضٖا مز اٱع٬ّ ٚأًٖ٘، ٚطعِ ايعامل بعز سيو أْ٘ ٚيٞ أَض، ػب طاعتـ 

اصتهب ْاقنٶا َـٔ  ٚوضّ اـضٚز عًٝ٘، عٓزٖا ؾإْٞ أزلٞ ا٭ؽٝا٤ َغُٝاتٗا ايؾضع١ٝ ؾاؿانِ قز 

ْٛاقض اٱع٬ّ، ٜهٕٛ ب٘ ناؾضٶا َضتزٶا عٔ ايزٜٔ، ٜٚذلتب ع٢ً سيو ٚادبات نايتدل٩ َٓ٘، ٚاـضٚز 

ٓـ           ٝٶـا عٓـز ايعذـظ ٚؾكـز ايكـزص٠، ٚايعـامل ٖ ٝٶا دـارٶا عًُ ٜهـٕٛ قـز ْـاؾل     اعًٝ٘ ٚخًع٘، ٚايغعٞ يـشيو عـع

ــا َــٔ إًــ١،     ــا أنــدل كضدٶ س علــى إقالقــه  ألن العــاك قــد يكــون ال شــأ أن هــذا الكــالم لــي :تنبيهه ْؿاقڄ
منطلقه فيما ذهـب إليـه اجتهـاًدا شـرعًيا صـ يً ا أ طـي يف نتيجتـه كمـا خيطـس يف أيـة مسـيلة علميـة أو عمليـة، 
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فاللبس قد يقع للعاك يف أصل الدليل الذي يستند إليه احلكم الشرعي، وقد حيصل عند تنزيل احلكـم الشـرعي 
هتني حيصـل فيهمـا اخلطـي أعـم فهـم الـدليل وتنزيلـه، فـال ديكـن صـال أن يوصـ   على الواقعة العينيـة فكـال الـوج

كــل عــاك أفــك هــا ذكــرش فضــيلة الشــيخ بينــه نــافق نفاقًــا أكــد، كمــا أنــم أرى أن اســتخدام مثــل هــذش العبــارات 
غلنا يف اجلازمة يف موضع االحتمال ستفتح علينا موجة من غلو بعض الشباب ادلت مسني ال قبل لنا هبا وستش

مناقشــات وردود نشــعر أننــا بفضــل اهلل  اوزناهــا إر حــد مــا فــيرى لــزوم مراعــاة هــذا األمــر مراعــاة تامــة وذلــذا 
ايـشٟ ٜؿـيت بٛدـٛب     ايعـامل ٚ:على الن و التايل -إن كان وال بد من إبقائها–فيقرتح أن تكون هذش العبارة 

١ فضو١، ُٓع َٔ َتابعت٘ عًٝٗـا،  طاع١ ٖشا اؿانِ َع ٚٗٛص صرت٘ ٜهٕٛ قز خايـ اؿل كايؿ

ٚتٛدـب ايـضر عًٝــ٘ ٚبٝـإ خڀ٦ـ٘ ٚفاْبتــ٘ يًشـل، ستـ٢ ٚيــٛ نـإ َعـشٚصٶا ٗ ادتٗــارٙ، ؾعـشصٙ ؾُٝــا          

إؾــتٗض٠ ايــيت  ايٛــاٖض٠أخڀــأ ؾٝــ٘ ؽــ٤ٞ َٚتابعــ١ ا٭َــ١ يــ٘ عًــ٢ طيتــ٘ ؽــ٤ٞ آخــض، خافــ١ ٗ إغــا٥ٌ   

ٗ َعضؾتٗـا ايعـامل ٚايعـاَٞ، نُغـأي١     تٛاصرت عًٝٗا ا٭ري١ ٚتڀابكت نًُـ١ ا٭٥ُـ١، ٜٚهـار ٜغـتٟٛ     

نؿـض َــٔ ٚــاٖض ايهؿــاص عًــ٢ إغــًٌُ، ٚطٚاٍ ٫ٜٚـ١ اؿــانِ ايهــاؾض َذــضر صرتــ٘، ٚٚدــٛب ايغــعٞ   

 ـًع٘.

 

 حيّٕ: أبُ
ٜٶا َعاْٞ ٖشٙ ايهًُات، بٓا ْتزاصؼ أَض رٜٓٓا، ٚي ؾًِٗ : لقـد   حـذم مقطـع قويـل تنبيه ٓضادع عٛ

لــذكرش، ال ســيما إن ادلقصــود هنــا هــو بيــان حقــائق هــذش األ ــاء ولــيس احلكــم  يف هــذا ادلــوقن، وال أرى داعًيــا
فـ ن بعــض  -صــ يً ا انوإن كـ-علـى عمـوم النــاس وتقسـيمهم، وفيمـا أرى فــ ن تصـني  النـاس هبــذش الكيفيـة 

ســيجعلونه مــد اًل للخــوا يف غمــار مســائل عظيمــة بغــري علــم وال فهــم وخيبطــون  شجهلــة الشــباب وغال ــم»
اهـدون عشوائًيا، فينبغي عند ادلخاقبة التنبه ذلذش الشرحية مـن الشـباب والـذين ال يتـيذى اجلهـاد واجمل فيها  بطًا

 ايعبار٠ ٚاٱع٬ّ أقٍٛ: َع٢ٓٚبٌ ٜزٟ ايتعضٜـ  ،من قائفة كما يتيذون منهم

 :ةعطي 
ٜٶا َعاْٞ ٖشٙ ايهًُات.  ؾًِٗ  بٓا ْتزاصؼ أَض رٜٓٓا، ٚيٓضادع عٛ

نز، إٔ ايػايب١ٝ ايع٢ُٛ َٔ أبٓا٤ أَتٓا ٜعبزٕٚ اهلل تعاٍ، ؾـاَت٤٬ إغـادز   ايبزا١ٜ أٚر إٔ أ٩ ٚٗ

ؽــاٖز عًــ٢ سيــو. ثــِ إٕ ٖــ٪٤٫ ٜٓكغــُٕٛ إٍ قغــٌُ: قغــِ ٜعبــزٕٚ اهلل ٚســزٙ، ٚاْتبٗــٛا دٝــزٶا إٍ       

أصدـٛ   يٓعـِٝ، . ؾٗ٪٤٫ ِٖ ايشٜٔ ع٢ً ايقضاٙ إغتكِٝ، ِٖٚ إٛعٛرٕٚ بزخٍٛ دٓات ا«ٚسزٙ»ن١ًُ 

 عًين ٚإٜانِ َِٓٗ.اهلل إٔ ه

ايجاْٞ ٜعبزٕٚ اهلل تعاٍ ٜٚعبزٕٚ َع٘ غرلٙ، ٚإٕ نإ بعنـِٗ ٫ ٜؾـعض بـشيو. ٖٚـ٪٤٫      ٚايكغِ

إومْماؾ أن ُي٘ما٤مل: ]قز مًٛا عٔ عٛا٤ ايغبٌٝ، ٚقاَٛا بأؾعاٍ ؽضن١ٝ، ْعٛس باهلل َٔ ايؾضى، ٚايغبب 

ذم اًمًااٌٌٞم٦م اعقمااراُض وقماادم وُماـ أؾماا٤ٌمب ذًمااؽ---إًمخ، وماا٢من اًمًاا٥ٌم ًماٞمس هااق اجلٝمااؾ وم٘مااط، سمااؾ أقمٔماؿ ُمٜمااف 

اًم٘مٌااقل ًمٚمحااؼ والاادى وقماادم اًمٌحاا٨م قمٜمااف أصاااًل، سمًاا٥ٌم آؾمااتٖمرا. ذم اًماادٟمٞم٤م وحمٌتٝماا٤م واًماارى ااا٤م )أي 
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آيمتٗمااا٤م  وآؾماااتٖمٜم٤م  واًم٘مٜم٤مقمااا٦م اااا٤م( وشمٗمْماااٞمٚمٝم٤م، وهاااذا اعمٕمٜماااك ذم اًم٘مااارمن يمثاااػٌم ضماااًدا، وطم٤مصاااٚمف أن ُمٕمٔماااؿ 

ذم رأجال أن ُيِماا٤مر ذم  ًْما٤مأظمارة، وإومْماؾ أج واالل ويمٗمار اخلٚماؼ هاق سمًا٥ٌم اؾماتح٤ٌمب احلٞما٤مة اًمادٟمٞم٤م قماغم

ٗ سيـو إٔ َعٓـ٢ ايعبـار٠ ، َٚعٓـ٢ ٫ إيـ٘ إ٫       [هذه اًمٗم٘مرة إمم هذه إؾم٤ٌمب جمتٛمٕم٦م وٓ هُتٛمؾ ُماـ اًماذيمر

إطمًاـ قمٜمادي ] ٚإفـ٬ح ٖـشا اـًـٌ ٖـٛ فـًب َٛمـٛعٓا      اهلل ٗ أسٖاِْٗ قز أفاب٘ خًٌ نبرل دـزٶا،  

عمٚما٦م أو قمٚماٞمٝمؿ شمٗمّماٞماًل سما٤مًمٙمٗمر واخلاروج ُماـ ا ٙماؿسمٖماّض اًمٜمٔمار قماـ احل -هٜم٤م إدراج وم٘مرة شم٘مقل ُما٤م ُمٕمٜما٤مه: --

ٟمٕمااف،  ؛سم٘ماا٤مئٝمؿ ذم دائاارة اعؾمااالم وماا٢من هااذا ًمااف أطمٙم٤مُمااف وشمٗم٤مصااٞمٚمف، ومٞمٜمٔماار ذم ُمًاا٤مئٚمف وصااقره وذوـمااف وُمقا

 -[ٙمٜمل أصّقر واىمع احل٤مل اعم١مؾمَػ--وًم

 ٚبٌ ٜزٟ ايتعضٜـ َع٢ٓ ايعبار٠ ٚاٱع٬ّ أقٍٛ: 

 

 حيّٕ: أبُ
ــِ ــأت ثـ ــ٘ إ٫ اهلل ْـ ــٗار٠ إٔ ٫ إيـ ــ٢ ؽـ ــ١    ;ٞ إٍ َعٓـ ــشٙ ايهًُـ ــ٘ إ٫ اهلل ٖـ ــٗار٠ إٔ ٫ إيـ ــأقٍٛ: إٕ ؽـ ؾـ

       ٕ ، ٖٚـٞ ايؿـاصم بـٌ ايهؿـض     ايع١ُٝٛ، ٖٞ رع٠ٛ اهلل يًٓـاؼ ناؾـ١، ٖٚـٞ أعٛـِ نًُـ١ ٜكٛشلـا اٱْغـا

َٶــا عًــ٢ ايعُــٌ َكتنــاٖا،  ؾبٗــا ٜــزخٌ ايــزٜٔ اؿــل إسا نــإ عاصؾڄــا َعٓا  ;ٚاٱّــإ : ال تنبيــهٖــا، عاط
ولكن هناك من سيستعملهما استعمااًل  اقًئا مـن  ،داعي لذكر هذين القيدين وإن كانا يف احلقيقة ص ي ني

شــراذمة الغــالة الــذين يتصــيدون مبتغــاهم بــني العبــارات، وعليــه فســيتم اــل الكــالم علــى معــ : التوقــ  عــن 
وكونــه عازًمـــا علـــى العمـــل  ،عناهـــااحلكــم لسنســـان باإلســـالم مـــع نطقــه هبمـــا حـــك نت قـــق ونتبــني أنـــه يعـــرم م

ـل قـدر اإلمكـان صيـا تـضدي الغـرا وتوصـل ادلطلـوب مـن  هقتضاها، وادلقصود فقط هـو التنبيـه وإحكـام اجللمق
 -غري أن تكون متكًئا حلدثاء األسنان سفهاء األحالم أعم  وارج العصر

 

ه، إذ احلــديا كــان حــول قضــية : مــا هتــه  ــط مــن الكــالم الســابق، لــيس لــه تعلــق قــوي هــا قبلــتنبيهه ] 
التشريع والت ليل والت رمي، مث انتقل إر مسيلة مظـاهرة الكفـار علـى ادلسـلمني بـذكر بعـض صـورها، بـل و ـرج 
احلديا عن كونه على اليمن ليشمل دواًل أ رى كباكستان وغريها، وهذا وإن كان ناقًضـا معلوًمـا مـن نـواقض 

ريع والت ليل والت رمي، والذي أراش هنا وفيما بعدش هو عدم الد ول يف اإلسالم إال أنه مسيلة مستقلة غري التش
مسائل تفصيليلة جزئية ديكن اخلوا يف مالبسا ا وتعلقا ا من قبـل ادلخـال  ولكـن يكتفـى يف ذلـأ بـالتقرير 

وحـاول العام بين هضالء الطغاة قد أعطوا ألنفسهم حق التشريع وسوغوا الت ليل والت رمي ونكلـوا هـن  ـالفهم 
التمرد على ألوهيتهم، وهي قضية صارت مشتهرة ال حيتاج أمر إثبا ا إر ذكـر جزئيـات تفصـيليلة رهـا يضـع  
هبا الب ا، كمـا أنـم ال أحبـذ اإلشـارة إر مثـل الزنـداين ألنـه رغـم مـا فعـل مـن القبـائح والفضـائح إال أن كثـريًا 

فــ ن  -ولسنصــام –يبجلونــه ورهــا يستشــريونه، بــل مــن حمــه اجلهــاد وأنصــارش دا ــل الــيمن و ارجــه يوقرونــه و 
عدًدا ال بيس به من اجملاهدين الذين يصلون إر ساحة اجلهاد هنا   تـوجيههم ورهـا  هيـزهم مـن ق بلـه  اصـة 
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بعض ادلسلمني اجلدد من الروس الذين هاجروا من روسيا إر اليمن بعد د ـوذلم يف اإلسـالم وبقـائهم مـدة يف 
من مثق جاءوا هم وعوائلهم إر ساحة اجلهاد، وال جند اآلن ما حيوجنا إر فتح جبهـة معـه ومـع جامعة اإلديان و 

ًـــا ثقـــياًل يف معركتنـــا مـــع الصـــليبيني وأذنـــاهبم، فقـــد يكـــون لنـــا يف  ـــا صـــعًبا ووزن أتباعـــه، وال يعـــد هـــذا األمـــر رقًم
 مرضية أحيانًا، هذا ما أراش السكوت سعة أو يف التعميم مندوحة تضدي الغرا وال تسوقنا إر مساجالت غري

يف هذش ادلسيلة فلذا أقرتح أن حيـذم الكـالم عـن شـاويي الـيمن إال إذا أرد  ذكـر بعـض النـواقض الـ  تلبسـوا 
هبــا ســوى التشـــريع يف فقــرة مســـتقلة فتــذكرون مظـــاهرة الكفــار علـــى ادلســلمني فيصـــبح أمــرًا منفـــرًدا، أمــا قضـــية 

 .واهلل أعلم[ ..ا على كل حاليرى حذفهالزنداين وجامعة اإلديان ف
 :ةعطي 

ٔ ٗ دبًــ١ بــإب َــٔ أصض ٜضايــضطام بــٔ ناَــٌ، ايــشٟ قتــٌ إٓقــ  ... َٚــٔ ســانِ عابــز بــٔ عبــز 

ايــُٝٔ، ٚقــز ْؾــضٚا رٜاْــ١ ايٓقــاص٣ ٚأقٓعــٛا بعــض ا٭عــض ايُٝٓٝــ١ بٗــا ؾشهــِ ايكنــا٤ ايــُٝين بكتًــ٘     

قتٌ أعز َٔ أعـٛر اٱعـ٬ّ طْـزٜكڄا َـٔ     ثِ ٕا  .َٛدب رٜٔ عًٞ بٔ عبز اهلل بٔ فاحل إصما٤ٶ ٭َضٜها.

طْارق١ ا٫ؽذلانٌٝ َؾٗٛص بظْزقت٘ راخـٌ فًـػ ايٓـٛاب قـاّ ص٥ـٝػ داَعـ١ اٱّـإ ٜـزاؾع          نباص

؟ ؾهٝــ َـٔ   [واًمزٟم٤مدىما٦م اعمٚمحاديـ]عٓ٘ ٜٚكٍٛ إْ٘ ٜقًٞ ٌٖٚ عقـُت ايقـ٠٬ رَـا٤ َـاْعٞ ايظنـا٠      

أشلـــشٙ ايزصدـــ١ اختًڀـــت ، [ويمؼمي٤مئااافويٜمااا٤مزع اهلل ذم طمٙمٛماااف ]ٜٓهـــض إٔ ٜهـــٕٛ اؿهـــِ يـــضب ايغـــُا٤ 

 عٓزنِ َؿاِٖٝ اٱّإ ٜا َزٜض داَع١ اٱّإ؟

ر ٦م، إن يمااا٤من ار هاااؾ ُماااـ اعمٜم٤مؾمااا٥م اعؿمااا٤مرة إمم ُمااادير ضم٤مُمٕمااا٦م اعياااامن ااااذه اعؿمااا٤مرات ؿماااٌف اًمّماااٜمَٔمااايُ ]

اعمٜم٤مؾماااا٦ٌَم اًمًٞم٤مؾمااااٞم٦م اًمدقمقياااا٦م!! وماااارسمام يٙمااااقن  شاعمٜم٤مؾماااا٥م»هااااق اًمِمااااٞمخ اًمزٟماااادا ، أقمٜماااال سم٘مااااقزم  اعم٘مّمااااقد سمااااف

 ش!اعياااامن؟أخٝمااذه اًمدرضمااا٦م اظمتٚمٓماا٧م ُمٗماا٤مهٞمؿ -- »٤مرة ونااذف مظمرهاا٤م ويٙمتٗماااك سمااااا ومْمااؾ أن شُمٚمّٓمااػ اًمٕمٌاااإ

 [-شىم٤مم اًمٌٕمُض يداومع قمٜمف--»ًْم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل ذم أول اًمٕم٤ٌمرة: وأج

 

 :حيّٕ أبُ
ّ ْؿـض  أَـا  [6اعمٜما٤موم٘مقن: ] ژ گگ ک          ک ک ک    ڑ ڑ ژ ژ :قاٍ ٗ غـظ٠ٚ إضٜغـٝع   ٚقز

ٚأفشاب٘ ٚنإ بِٝٓٗ طٜز بـٔ أصقـِ ٚنـإ غـ٬ّ سـزخ ؾـأخدل عُـ٘ بـاـدل ؾـأخدل عُـ٘            َٔ قبًٝت٘

عُض: َض عبار بٔ بؾض ؾًٝكتً٘ كاٍٚعٓزٙ عُض، ؾصعٍٛ اهلل 

ال شأ أن شرحية من الشـباب  :تنبيه(1)
ر تصـفية أنه دعـوة إ «فليقتله ..مر عباد»هضالء العلماء ادلضلني  سيفهمون من هذا أنه دعوة إر تصفية وقتل

ك يرد ذلـأ وك خيطـر لـه علـى بـال إال أن η ضلني مع علمي اليقيم أن الشيخ وقتل هضالء العلماء ادل
هذش العبارة تعـد صـيًدا نينًـا لـبعض الغـالة الـذين يب ثـون عمـا يوافـق أهـواءهم بعدسـات اجملهـر، فالـذي أراش أن 

ـــة رأًســـا، وأن يكـــون الكـــالم صـــرحًيا واضـــً ا حم ـــا يف كيفيـــة التعامـــل معهـــم، وهـــو هجـــر هـــذم هـــذش اجلمل كًم
فتــاواهم، وتــرك االســتماي ألراجــيفهم، وهــذير النــاس مــن ضــالذلم وتضــليلهم، وأن تفنــد حججهــم الواهيــة الــ  

                                      
 (-654اًمٔمالل ) (، وصححف قمٚمقي اًمً٘م٤مف ذم: ختري٩م4١4. 2( شم٤مريخ اًمٓمؼمي )٧)
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إخل ..احلق ليسوَّق ويروج بني الدمهاء يء منـيلبسون هبا على الناس وخيلطون باقلهم بش
أرى حذم هذش العبارة فلـيس  غًُٕٛ َع عًُا٤ ايكٓٛات ّ ب٘ إؾٗشا ٖٛ ايٛادب ايشٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜكٛ

ηالوصــ  الــذي بعــدها هــا ذكــرش الشــيخكــل مــن خيــرج عــد القنــوات هــم علــى  ــط واحــد، ويكفــي 
ٚىشيٕٛ  ايٓاؼايّٝٛ َٔ عًُا٤ ايغ٬طٌ ايضزلٌٝ ٚغرل ايضزلٌٝ، ايشٜٔ ٜهشبٕٛ ع٢ً اهلل ٚع٢ً 

.تؾابٗت قًٛبِٗؾػاْغتإ ٚايعضام، ايٓاؼ عٔ اؾٗار ٗ أ

 :شعطية» أبُ احلضه
 ًمٚمٓمٖم٤مة؟ ٝمؿٞمفمٝمر ٟمٗم٤مىمٝمؿ وشمقًم ـيأطمد ىم٤مئاًل: ومام اًمٕمٛمؾ ُمع ه١مٓ  اًمٕمٚمام  اًمذ ت٤ًمئؾي وىمد

 قم٤مُمااؾ اًمّمااح٤مسم٦م  ػٞماايم ٜمٔمااروايذم ُمٕم٤مُمٚماا٦م هاا١مٓ  وأُمثاا٤ملؿ أن  لمقمااغم اعمًااٚمٛم ٜمٌٖماالي: إن هاا٤م أىمااقل

رؾماقل اهلل  دييا لميماؾ وٕما٦م سما ٘مقُمافي٤من ًماف ُم٘ما٤مم إول قمٌد اهلل سمـ أيب  سمـ ؾمٚمقل، اًمذي يم لماعمٜم٤موم٘م ؿٞمزقم

اًمٜماااا٤مس هااااذا رؾمااااقل اهلل  ٤مهيااااأ»: ٘مااااقلي، و روه اوم٤مٟمّماااا ؛أفمٝمااااريمؿ، أيماااارُمٙمؿ اهلل سمااااف، وأقماااازيمؿ سمااااف لمسماااا

روه، واؾمااٛمٕمقا ًمااف وأـم أطمااد ُماا٤م صااٜمع، وظمااذل اعؾمااالم وأهٚمااف،  قميااطمتااك إذا صااٜمع  ٚمااس،جيصمااؿ  شٕمااقا ٞموقمااز 

ُمااـ  ٤مسماافٞمُمااـ ىمٌااؾ وم٠مظمااذ اعمًااٚمٛمقن سمث ٓماا٥مخييمااام يماا٤من  خٓماا٥مٞمواٟمتٝماا٧م احلاارب، ىماا٤مم ًم ش،ٞمورضمااع سمثٚماا٨م اجلاا

رىما٤مب  تخٓم اكيقمدو اهلل ًم٧ًم ًمذًمؽ سم٠مهؾ، وىمد صاٜمٕم٧م ُما٤م صاٜمٕم٧م، ومخارج  أياضمٚمس  :وىم٤مًمقا  ف،ٞمٟمقاطم

٤ًٌم اًمٜم٤مس هم٤مو
(1)

- 

ٟمف:  وم٠منزل  ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژاهلل ذم ىمرم

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 -[مل قمٛمران] ژ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چچ چ     ڃ ڃ ڃ

قماغم  ٜمٌٜماليٕنف  ش٘متٚمفٞمُمر قم٤ٌمد سمـ سمنم ومٚم»وىمقل قمٛمر:  عٞمًي: شمؿ طمذف وم٘مرة همزوة اعمرُمالطمٔم٦م ه٤مُم٦م

ؾٗـشا ٖـٛ ايٛادـب    »: ٦مٞماـمًٌ٘ما٤م حا٤م ورد ذم اًمٗم٘مارة اًمت٤مًم هؿػموهم ٞملمذًمؽ اًمدقمقة إمم ىمتؾ ه١مٓ  اًمٕمٚمام  اًمرؾمٛم

ًمٌحاا٨م ضمااقاز ذًمااؽ  ٦مٞمااذقم ٕماا٦مإمم ُمراضم تاا٤مج  ػمنااف أُماار هاا٤مم وظمٓمااأ فٞماا، وهااذا هاا٤م ٓ ؿمااؽ ومش..ٓبػــٜٞايــشٟ 

ذم هاااذه إوىمااا٤مت، ظمّمقًصااا٤م ذم فماااؾ احلٛماااالت  ـيقماااـ قمااادم ُمٜم٤مؾماااٌتف ًمقواااع اعمج٤مهاااد ُماااـ قمدُماااف، ومْمااااًل 

م اعمًااٚمٛم ـياًمٔم٤معماا٦م وااد اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااد ٦مٞماااعقمالُم وىمتااؾ  ػمأهااؾ شمٗمٙماا ـيسماا٠من اعمج٤مهااد لمواعمقضمٝماا٦م ًمٕمااقا

 ٗمٝمؿٞميماااام هااال، ًمااا ٦مٞمااااًمٗم٘مااارة اًمت٤مًم ٤م أرى ضورة إىمااارار هاااذا احلاااذف وإسم٘مااا - ًماااذالمواؾماااتحالل ًمااادُم٤م  اعمًاااٚمٛم

وإؾمااٙم٤مشمف  ٤مسماافٞم، وومٕمااؾ اًمّمااح٤مسم٦م ُمٕمااف ُمااـ أظمااذ صماًمٜمٌاال  ديياا لمسماا ٤مُماافٞماًم٘ماا٤مرئ ُمااـ طم٤مدصماا٦م اسمااـ ؾمااٚمقل ذم ىم

اًم٘ماا٤مرئ أن اًمقاضمااا٥م ُماااع هااا١مٓ  اًمٕمٛمااال  هاااق رد سمااا٤مـمٚمٝمؿ وإؾماااٙم٤مهتؿ ُمااا٤م  ٗمٝمؿٞم-- أىماااقل: ًماااإًماااخ --وإضمالؾمااف

                                      
 (-641. 5(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )٧١5. 2( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )٧)
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 لماعمًاٚمٛم ريوناذ ،لمقمامًمتٝمؿ وقمامًم٦م وٓة أُمقرهؿ أُم٤مم اعمًاٚمٛم ٘م٦مٞمطم٘م ٤مروإفمٝم تٝمؿيروذًمؽ سمتٕم ،اؾمتٓمٕمٜم٤م

 واهلل أقمٚمؿ- ،ـياًمقٓ  واًمؼما  وقمغم اجلٝم٤مد واعمج٤مهد دةٞموُمـ ظمٓمرهؿ قمغم قم٘م ٝمؿٞمُمـ اعصٖم٤م  إًم

 ٌَـٔ عًُـا٤ ايغـ٬ط    ّٛٝب٘ إغًُٕٛ َع عًُا٤ ايكٓٛات اي كّٜٛإٔ  ٓبػٜٞؾٗشا ٖٛ ايٛادب ايشٟ »

ٚ  هــشبٕٜٛ ٜٔايــش ،ٌٝايــضزل رلٚغــ ٌٝزلايــض ايٓــاؼ عــٔ اؾٗــار ٗ   شيٕٛىــعًــ٢ اهلل ٚعًــ٢ ايٓــاؼ 

 -شتؾابٗت قًٛبِٗ ;ؾػاْغتإ ٚايعضامأ

قماغم اًمٗم٘مارة اعمتٕمٚم٘ما٦م  ؼٞمُمثؾ اًمتٕمٚم --ا ػمً اعظمقة ضمزاهؿ اهلل ظم ٘م٤متٞمُمـ اًمٗم٘مرات اعمٝمٛم٦م ذم شمٕمٚم ه٤مػموهم

 -ػميمث ه٤مػم، وهمشٚإَاَِٗ ٌْاع١ إغًُتًظّ » اسمٕمكم قمٌد اهلل ص٤مًمح، واًمٗم٘مرة اعمتٕمٚم٘م٦م سم

ُمااااـ ومْمااااٚمف، مهللا إٟمااااف ٓ همٜمااااك ًمٜماااا٤م قمااااـ  دياااااعمز اهلل رب اًمٕماااا٤معملم قمااااغم شمقومٞم٘مااااف، وٟمًاااا٠مخف  واحلٛمااااد

 سمريمتؽ، مُملم-

 ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ٙمؿٞمقمٚم واًمًالم

 حمٛمقد

 ـه ٧622إول  عٞمرسم
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 الـثالثةاةل الرـس
 -Letter_to_Hakimullah_Mahsud_Leader_of_the_Taliban_Movement_-_Arabic: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -ش أُمػم طمريم٦م ـم٤مًم٤ٌمن سم٤ميمًت٤من» طمٙمٞمؿ اهلل حمًقد: اعمرؾَمٚم٦م إمم

 

  
 

 

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وسمٕمد؛

 -شنريؽ ـم٤مًم٤ٌمن ؾمدده اهلل قمغم احلؼأُمػم »إخ اعمحؽمم. طمٙمٞمؿ اهلل حمًقد  إمم

 وسمريم٤مشمف- اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

ن يزيدٟم٤م وإي٤ميمؿ هدى وؾمداًدا، ويثٌتٜم٤م قمغم أوودٟمٞم٤ميمؿ،  أرضمق ُمـ اهلل أن شمٙمقٟمقا سمخػم ذم ديٜمٙمؿ

 قمٜم٤م- ـمري٘مف طمتك ٟمٚم٘م٤مه وهق راضٍ 

اًمتل أرؾمٚمتٛمقه إًمٞمٜم٤م ًمٜمٕمٓمٞمٙمؿ ومٞمٝم٤م رأجٜم٤م، ويمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ ىمد أرؾمٚمٜم٤م  شٓئح٦م اًمتحريؽ»وم٘مد اـمٚمٕمٜم٤م قمغم 

٤ًٌم، وًمٙمـ ىمدر اهلل أنف ىمتؾ سمٕمد ذًمؽ إٟم :، وىمٚمٜم٤م ًمفإمم إخ ىم٤مري طمًلم  ٜم٤م ؾمٜمرؾمؾ شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م إًمٞمٙمؿ ىمري

 سمٗمؽمة ىمّمػمة، وـمٚمٌٜم٤م ُمٜمف أن خيؼميمؿ سم٤مُٕمر وٓ أدري إن يم٤من ىمد ومٕمؾ أم ٓ-

وم٤مًمت٘مقيؿ اًمٕم٤مم اعو٤مزم ًمالئح٦م أنٜم٤م ٓ ٟمراه٤م ُمٜم٤مؾم٦ًٌم ًمْمٌط احلريم٦م ذم يمثػم ُمـ  ؛وقمغم يمؾ طم٤ملٍ 

اًمتجرسم٦م وم٢من ٟمت٤مئجٝم٤م ؾمتٙمقن قمٙمًٞم٦م وظمالف ُم٤م ٟمريد ُمـ ٦م، وطم٥ًم ٞمُم٤ًمئٚمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م أو اًمتٗمّمٞمٚم

٤ًٌم ذم إصم٤مرة يمثػم ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل أنتؿ ذم همٜمًك  قمٜمٝم٤م أن، وهذا هق  آٟمْم٤ٌمط وآشمٗم٤م.، وؾمتٙمقن ؾمٌ

 ُمـ ُم٤ًمئٚمٝم٤م ُمع أنٜم٤م مل 
ٍ
شم٘مقيؿ إو٤مزم ًمالئح٦م، وىمد يمتٌٜم٤م سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اجلزئٞم٦م اًمتٗمّمٞمٚم٦م قمغم ر 

ُمـ اعم١ماظمذات ًمٙمثرهت٤م، وؾمٜمرؾمؾ ًمٙمؿ إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم سمٕمْمٝم٤م ومٞمام سمٕمد إن ين ٟمًتققم٥م يمؾ ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م 

ه سم٤مظمتّم٤مراهلل ؾمٌح٤مٟمف،   :وم٤مًمذي ٟمرا

 ًٓ ٤ًٌم ذم وٌط اًمتحريؽ وٓ ذم وع أو : أن هذه اًمالئح٦م سم٤مًمٕمٛمقم ٓ شمّمٚمح ٕن شمٙمقن ٟم٘م٤مـمٝم٤م ؾمٌ

 ّمقد اسمتداً -يمٚمٛم٦م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مص٦م قمٜمد اًمٜمزول إمم اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٚمٛمل اًمذي هق اعم٘م

: أن هٜم٤مك سمٕمض اعم١ماظمذات اًمنمقمٞم٦م اًمتل جي٥م شمّمحٞمحٝم٤م، وىمد يمتٌٜم٤م سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت صم٤مٟمٞم٤ًم

 اًمنيٕم٦م قمغم ذًمؽ، ومل ٟمًتٓمرد ظمِمٞم٦م اًمتٓمقيؾ هذا ُمع وٞمؼ اًمقىم٧م ويمثرة إقمامل-

: ؾمٜمجتٝمد إن ؿم٤م  اهلل ذم إرؾم٤مل سم٤مىمل اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت، وذيمر اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م صم٤مًمًث٤م
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 ًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ، وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞمٜمٜم٤م وإي٤ميمؿ قمغم ـم٤مقمتف، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-ا

: هٜم٤مك ُم٤ًمئؾ ُمٝمٛم٦م مل شمتٕمرض ل٤م اًمقصمٞم٘م٦م، ُمثؾ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمًٙمري٦م وومروقمٝم٤م، ُمع أن اًمتٜمٔمٞمؿ راسمًٕم٤م

سمٓمٝم٤م ووقاسمط إهداف  أصاًل ضمٝم٤مدي قمًٙمري، ويمذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م ووقا

 ًتٝمدف ا٤م، ويمذًمؽ جلٜم٦م اًمتدري٥م واعقمداد ؾمقا  اعقمداد اًمٕمًٙمري أو اعقمداد اًمؽمسمقي- اًمتل شمُ 

٤م ًً  : يمؾ شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م قمغم اًمالئح٦م ُمروم٘م٦م ُمع هذه اًمقرىم٦م وىمد ُمٞمزٟم٤مه٤م سمٙمت٤مسم٦م ظمط  نتٝم٤م-ظم٤مُم

 . اًمِمٞمخ حمٛمقد، واًمِمٞمخ أبق  ٞمكويمتٌف

 ـه ٧61٧.ذو احلج٦م.  2١
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 اعمٚمحؼ إول: ٟمٌذة ُمًٌٓم٦م قمـ واىمع ؾم٤مطمتٜم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من:

ومْم٤مِل اهلل وٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ؾم٤مسمٖم٦م، ٟمت٘مٚم٥ُم ذم أ ٦مٞموقم٤موم ػمومٜمحـ سمخ ؛احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ,٧

ُمـ اًمٕمز  ٜم٤مٞموأُمٜمٜم٤م وضمٝم٤مدٟم٤م ٕقمدا  اهلل وُم٤م أنٕمؿ اهلل سمف قمٚم ٜمٜم٤ميوذم د ِمٜم٤مٞمإطم٤ًمٟمف واُمتٜم٤مٟمف؛ ذم قم ؿٞموقمٛم

ضمًدا، ًمٙمـ هل يمٙمؾ  ػمٌ يمث ػمٌ ظم ٝم٤مٞمذم هذه إيمٜم٤مف، وؾم٤مئر اعظمقة سمخػم واحلٛمد هلل، ٟمٔمـ أن ؾم٤مطمتٜم٤م وم

إًمخ، ومٝمذه  وىمّمقر--وأظمٓم٤م  وٟم٘مص  ٤متٞمُمـ ُمِم٤ميمؾ وؾمٚمٌ ٝم٤مٞمٓ سمد وم ؛٦ميضمٝم٤مد شُمٕم٤مٟم٤مة»ؾم٤مطم٦م ويمٙمؾ 

ومٙمؿ ُمـ رضمٍؾ  ؛[اًمٙمٝمػ] ژ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژًمٌٕمض اًمٜم٤مس،  ٤مًٟم٤مٞمومتٜم٦م أطم ٝم٤مسمًٌٌ ُّمُؾ  ىمد  ٤م ٞمإؿم

ورسمام  ه٤م،ػمأو هم ٦مياعدار ٓم٤م ح٤م رأى ُمـ إظمٓم٤م  ُمثال وُمـ اًم٘مّمقر وإظم ٝم٤مٞموم ّمؼميضم٤م  ًمٚم٤ًمطم٦م ومٚمؿ 

هم٤مًم٥ٌم يم٤مصمٌِر وهلل احلٛمد واعمٜم٦م، ٟمٔمـ أن  ػمُ واخل ٚم٦م،ٞمٟمامذج ىمٚمًمٙمـ هذه  ٤مًٟم٤م،ٞم٤م ؾم٤مظمًٓم٤م أطماٟم٘مٚم٥م سمٕمْمٝمؿ ذاُم  

ؾم٤مطمتٜم٤م ُمـ أرؾمخ اًم٤ًمطم٤مت قمٚماًم ووم٘مًٝم٤م وقم٘ماًل ورزاٟم٦ًم وٟمْمًج٤م، وهل أم  أو أظم٧ٌم يمؼمى ًم٤ًمئر 

 اًم٤ًمطم٤مت سمٗمْمؾ هلل شمٕم٤ممم-

م هٜم٤م اٟمتِم٤مًرا اٟمتنم ذم ا ٦مً ٞموحمٌقسم ٤مٞمً وشمٕمٚمً٘م٤م ىمٚمٌ ٤مٞمً قمٛمٚم ً٘م٤مٞماجلٝم٤مد ومٙمًرا واقمت٘م٤مًدا وُمٜمٝمًج٤م وشمٓمٌ ,2 ٕىمقا

 ٓمّقليهٜم٤م هؿ ذم أوـم٤مهنؿ أظمزاهؿ اهلل، و ٝمؿٞمقمٚم ٜمّٖمصيٟمقُمٝمؿ و ١مر.يو ظٍ ٞمهم امجأقمداَ  اهلل أ ظٞمٖمي

أومٖم٤مٟمًت٤من أو ذم ُمٜم٤مـمؼ اًم٘م٤ٌمئؾ  ذم ديضمٝم٤مدي يم٤مُمؾ ضمد ٌؾ ٞمُمًت٘مٌٚمٝمؿ واهلل أيمؼم؛ ضم ٝمؿٞمقمٚم ٜمّٙمديأرىمٝمؿ و

ٓ سمد ُمـ وضمقده يمام  ـٍ  ُمِم٤ميمؾ وَدظَم قمغم ٥م،ٞمواحلٛمد هلل، أيمٛمؾ وأىمرُب وأنْم٩م وأـم ٦م،ٞماًم٤ٌميمًت٤مٟم

  ش٥مٞمظم٤مًمد احلٌ» ٥مٞماحلٌ دٞمأذُت، وهلل إُمر، ًمٙمـ ٓ ظمقف قمغم اجلٝم٤مد سم٢مذن اهلل، ويمام ىم٤مل اًمِمٝم

 -ًمألُم٦م ٕمٜملي ؛شومال ظمقف قمغم اجلٝم٤مد وم٘مد وصٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م ًٕم٤مٞمطمتك ًمق ىُمتٚمٜم٤م و»: ذات ُمرة ُم٤م ُمٕمٜم٤مه

 تٌّٚمدون،يو ٝم٤مٞموم ٤مرون  هؿػمهم ونػميم٤من وٓ زال يمث ةػموُٟمْمجف ُم٤ًمئؾ يمث فٞمسمققم ؾٞمدم٤مَوز هذا اجل

ًم ـيُمثؾ ىمت٤مل اعمرشمد  -ةػموُم٤ًمئؾ يمث هؿ،ػموهم ٞملمٌٞمًمٚمّمٚم لمواعمقا

إم هٜم٤م( ٟمِمتٖمؾ قمغم ضم٤مٟمٌل أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من، سم٤معو٤موم٦م إمم ُمٝم٤مم  ؿٞمٟمحـ )اًمتٜمٔم ,1
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وإُمداده٤م واعذاف  ٝمٝم٤مٞمإومرع وشمقضم ٤مدةٞمواًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل وىم ؾ،ٞموإنّم٤مر وإٟمِم٤م  اجل ـيًمٚمٛمٝم٤مضمر

 -ةػمذًمؽ ُمـ اًمقفم٤مئػ اًمٙمٌ ػموهم ؿ،ٞماًمتٜمٔم ٤منٞموطمٗمظ يم ٝم٤م،ٞمقمٚم

 ٦م،ٞمُمـ اعمجٛمققم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م واًمٓم٤مًم٤ٌمن اعمحٚم ػمسمٜمٗمًف، ومٝمٜم٤مك اًمٙمث ؾُّ ًت٘مي ٙم٤مديذم سم٤ميمًت٤من  اًمٕمٛمؾ

 -ـيقمـ اعمٜمْمق ٘مٚمقنيٓ  ـياعمٜمْمق ػموهم ـ،ياعمٜمْمق ػمأو هم شـم٤مًم٤ٌمن ؽينر» ن٧م ـياعمٜمْمق

 ٙم٤مدونيوٓ سمد ًمٜم٤م ُمـ ذًمؽ، ًمٙمـ احلٛمد هلل هؿ اًمٓم٤مًم٤ٌمن ٓ  ف،ٞمذم أومٖم٤مٟمًت٤من ٟمِم٤مرك وم واًمٕمٛمؾ

 ُمٝمٛم٦م- ٦ٌمٞموُمع ذًمؽ ومٛمِم٤مريمتٜم٤م ـم ٦م،يواًمرُمز ٦ميمهللا إٓ اعمِم٤مريم٦م اعمٕمٜمق ٜم٤م،ٞمإًم ت٤مضمقن 

 ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل ٟمٕم٤م  ُمٜمٝم٤م: ,6

ؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م اؾمتٗم٤مدة اًمتل متٙمـ اًمٕمدو ُمـ آ ٦مٞمواًمٓم٤مئرات اجل٤مؾمقؾم ٦مٞماحلرب اجل٤مؾمقؾم ُمِمٙمٚم٦م

وهذا  ،لمتٞماح٤مو لمظمالل اًمًٜمت هؿػمواًمٙمقادر وهم ٤مداتٞمُمـ اًم٘م ـيُمـ اعمج٤مهد ػموىمتؾ اًمٙمث ،ةػميمٌ

إن ؿم٤م  هلل  وٟمحـ ،ػماعمّم فٞماعمِمتٙمك واعمٗمزع وإًم فٞم، إًمرٌ  أّرىمٜم٤م وأتٕمٌٜم٤م، واهلل ُمقٟٓم٤م وطمًٌٜم٤م 

رب وإظمذ سم٤معمٛمٙمـ ُمـ إؾم٤ٌمب، وًمذا ٦م هذه احلحقن ُمًتٛمرون ذم سمذل اجلٝمد ذم ُمٙم٤مومص٤مسمرون صم٤مسمت

هذه اًمتج٤مرب إمم ؾم٤مطمتٙمؿ  ٜم٘مؾٞموأنٜم٤م ٟمتقىمع أن اًمٕمدو ؾم امٞمٟمحت٤مج أن ٟمتٕم٤مون وٟمت٤ٌمدل اخلؼمات، ٓ ؾم

سمنقم٦م، وسم٢مذن اهلل ؾمٜمجٛمع  ًمتٕم٤مونا ٜم٤مٞمقمٚم ج٥مٞموإمم ؾم٤مطم٦م اًمّمقُم٤مل وم٢مٟمف ىمد ذا. طمالوهت٤م أظمزاه اهلل، وم

ئد ذم هذا اعمج٤مل ُم٤م قمٜمدٟم٤مًمٙمؿ رسمام ذم ُمراؾمٚمتٜم٤م اًم٘م٤مدُم٦م   -ُمـ ومقا

 -ؿٞموهذه يم٤مًمٕم٤مدة ذم اجلٝم٤مد ذم اًمِمدة واًمرظم٤م ، واهلل هق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚم ٦م،ٞماعمِمٙمٚم٦م اح٤مًم :وُمٜمٝم٤م

ومٕمٜمدٟم٤م اًمٕمرب وإزسمؽ  ؛هٜم٤م شاًمقضمقد اعمٝم٤مضمري»ُمـ ُمٙمقٟم٤مت  ػمُمِمٙمٚم٦م إدارة اًمٙمث :وُمٜمٝم٤م

ذم اًم٤ًمطم٦م  حّمؾٞموم هؿ،ػمن وهموإتراك واًمؽميمًت٤من واًمٌٚمٖم٤من واًمروس سم٠منقاقمٝمؿ وُم٤م ىم٤مراؿ إح٤م

 ُمـ اًمٗمقى، ًمألؾمػ، ًمٙمـ ٟمًدد وٟم٘م٤مرب- ػمُ اًمٙمث

دٟم٤م اعمٝم٤مضمروُمٜمٝم٤م اًمٕمرب قمغم وضمف اخلّمقص، وؾم٠مطم٤مول إًم٘م٤م  سمٕمض  ـي: ُمِمٙمٚم٦م سمٕمض أومرا

قمٛمقًُم٤م ُمـ آٟم٘م٤ًمُم٤مت  ٦ميوسم٤مهلل أؾمتٕملم وأقمتّمؿ: ومٜمحـ ٟمٕم٤م  ذم ؾم٤مطمتٜم٤م اجلٝم٤مد ٝم٤م،ٞماًمْمق  قمٚم

طمتك ذم ؾم٤مطمتٜم٤م ٟمحـ ذم  ٗم٦م،يّ اعمز ش٤متٞماًمٙمقُم٤مٟمداٟم»سمااا  فٞموُم٤م أؾمٛمّ  طمؼ، ػمواًمتٙمتالت اًمٜم٤مؿمئ٦م سمٖم

ُمـ وٕمػ ٟمٔمـ يمام ذيمرُت قمغم رهمؿ ُم٤م هٜم٤مًمؽ  امٞمرهمؿ أهن٤م اًم٤ًمطم٦م إم وأومْمؾ اًم٤ًمطم٤مت وم شنظمراؾم٤م»

إًمخ، ًمٙمـ سم٥ًٌم  --٦ميواًم٤ًمطم٦م إيمثر ؾمداًدا ورُمز ٤مدةٞموىمّمقر وصٕمقسم٤مت، ًمٙمـ شمٌ٘مك هل ؾم٤مطم٦م اًم٘م

 ٠متقنيومٝمؿ  ؛شٗمٝمؿٞمقمغم يم»و شقمغم ُمزاضمٝمؿ ٤مهدونجي»يم٤مُمؾ وم٢مٟمٜم٤م ٟمٌتغم سم٠من٤مس  ػمأن ىمقشمٜم٤م ومتٙمٜمٜم٤م هم

ذم اًمٖم٤مًم٥م أهؾ  ٙمقٟمقنياًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمئد و ٕمجٌٝمؿيورسمام ٓ  ٜمْمٌٓمقنيًمٙمـ ٓ  ٝم٤مٞموم ِمقنٞمٕميو ٚم٤ًمطم٦مًم

سمال ؿمؽ، ًمٙمـ نّمؾ لؿ  ػمٍ ُمـ ظم ٚمقنخيوـم٤مىم٦م أو ُمٝم٤مرة وؿمٓم٤مرة وٓ  ٦ميقٞمطم ٝمؿٞموم ٙمقنيورسمام  ،شمّنع
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 ف،ٞموم رهمٌقني امٞم!! إن رأوا أنٜم٤م ُمثاًل مل ٟمقفمٗمٝمؿ سمنقم٦م ومشٟمحـ ُمٝمّٛمِمقن»اًم٘مقل ُمثاًل:  ؾٞمومتٜم٦م ُمـ ىمٌ

اًمٜم٤مس وقمدم  ٦مٞماًم٤ٌمًمغ ذم شمزيم ٤مطٞمذم ذًمؽ واًمتل شمٜمٌٜمل ذم ضمز  ُمٜمٝم٤م قمغم آطمت ٘متٜم٤ميوٟمحـ ًمٜم٤م ـمًٌٕم٤م ـمر

ـٌ لؿ ذم اًم٤ًمطم٦م ُمـ اًمٌذل واًمٕمٓم٤م   ٛمريسمٕمد أن إٓ  تٝمؿٞمشمقًم أن٤م »أو  ٦م،ٞماًمتزيم ٤مًمقنٜميطم٤مُلؿ و فٞموم ٔمٝمريزُم

 ٝم٤م،ٞم، وٟمحق ذًمؽ، وسمٕمْمٝمؿ جمرد أهقا  حمْم٦م ٓ ضمدال ومشدوٟمٜملٞم٘ميقمٜمدي ـم٤مىم٦م أؿمتٖمؾ وأقمٛمؾ وهؿ 

إٓ أن  رىيُو ِوَع، وٓ  ٨ُم ٞمطم ٙمقنين٧م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م و ٜمدرجيُم٠مُمقًرا وأن  ٙمقنيأن  رومضي

رٟم٤م ُمـ أظمٓم٤مئٜم٤م وىمّمق روٟمفيُم٤م  ٝم٤مٞمرأؾًم٤م، وٟمامذج ُمـ هذا اجلٜمس ُمتٕمددة إنقاع، وم٢مذا اٟمْم٤مف إًم ٙمقني

ؿمٕمروا  ٝم٤مٞمقمًٌئ٤م قمغم اًم٤ًمطم٦م ووم٤ًمًدا وم ٔمٚمقنيو قم٦ماجلام ؽميمقنيومتجدهؿ  ؛ووٕمٗمٜم٤م ايمتٛمٚم٧م أؾم٤ٌمُب اًمٗمتٜم٦م

ُمّم٤مًمح  راقمقنيإًمخ، وٓ  طمريم٤مهتؿ واشمّم٤مٓهتؿ وقمالىم٤مهتؿ-- ذم ٜمْمٌٓمقنيٕهنؿ ٓ  ِمٕمروا،يأو مل 

دة وحمِرضم٦م اجلٝم٤مدي، ورسمام ٟمِم٠م ُمـ اٟمٗمرادهؿ واؾمت٘م شآضمتامع» ًِ اللؿ شمٕم٤مُرو٤مت وُمزامح٤مت ُمٗم

 ُوٍل ويمالٍم وذ، وهلل اعمًتٕم٤من-شم٘م٤م إممطم٤مُلؿ هذا ُمٕمٜم٤م  وُمٜمّٗمرة، ورسمام اٟمجر  

د ُمتٜم٤مصمر أبق » ٛمٜملٞمويم٤من ُمٜمٝمؿ إخ همزوان اًم ـ،يومٕمٜمدٟم٤م أن ُمـ هذه إنقاع قمدة سم١مر وقمدة أومرا

يم٤من ىم٤مل ًمٜم٤م إٟمف ىم٤مدٌم و ٤ًٌميشم٘مر لمؾ ؾمٜمتاًمذي ىمتؾ ىمٌؾ ٟمحق ؿمٝمر وٟمّمػ، واًمذي ضم٤م ٟم٤م ىمٌ  شلماحلً

إخ  ًْم٤مجُمتٕمددون، يم٤من ُمٜمٝمؿ أ هُ ػمُ وهم ش ٓملٞمُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٕم وٓ أدري هؾ ُمـ ضمٝمتٙمؿ أ»ُمـ قمٜمديمؿ 

ذم سم٤ميمًت٤من ذم  ا ُأِه  ٤مويمالمه ،٤منٞمّ ٛمٜمٞم! اًمشؿيسمـ ُمر ًكٞمقم»ٟمٗمًف  ًٛمليمظمر  ػموؿم٤مب  صٖم ،صٗمقان

ُمٕمٙمؿ وقمـ  ؽماؾمؾياًمٕم٤مم اح٤ميض، وصٗمقان هذا هق اًمذي يم٤من  رانيإمم إ ٘مٝماميويم٤مٟم٤م ذم ـمر ٦م،تييمق ٜم٦ميُمد

- وُمٜمٝمؿ إخ محزة ّمٚمحٝماميقمٜمٝمام و ٗمرجياعمّمقرة اًمٕم٤مم اح٤ميض، ٟم٠ًمل هلل أن  ؾم٤مًمتٙمؿضم٤م شمٜم٤م ر ٘مفيـمر

ىمرب  ٦مٞماجلقذم، ويم٤من ُمٜمٝمؿ أٌخ ُمٕمروف سم٤مؾمؿ: اًمذسم٤مح اًمٓم٤مئٗمل، وهذا ُأِه ذم سم٤ميمًت٤من ذم ُمٜمٓم٘م٦م ىمٌٚم

 ٤م،قمٜمف، وًمف أصح٤مب ُم٤م زاًمقا هٜم ٗمرجيو ّمٚمحفيٟم٠ًمل اهلل أن  ٦م،يوؾُمٚمؿ ًمٚمًٕمقداًمٕم٤مم اح٤ميض  ِم٤مورٞمسم

 وُمٜمٝمؿ قمٙم٤مؿم٦م اًمٕمراىمل وُمٜمٝمؿ أن٤مٌس مظمرون-

ومٝمق ٟمٛمقذج ُمـ هذه اًمٜمامذج  ؛ٛملٞماًم٘مّم شص٤مًمح اًم٘مرقم٤موي» ػمأن إخ ٟمجؿ أو ٟمجؿ اخل وُمٜمٝمؿ

: أن٤م ُمع ٘مقليًمٜم٤م، هق  عٞمٓميوٓ  ًٛمعيواًمٙم٤مُمؾ، وٓ  ٘ملٞمشم٤مسمًٕم٤م ًمٜم٤م سم٤مًمِمٙمؾ احل٘م سٞمًمألؾمػ؛ ومٝمق ًم ًْم٤مجأ

وٓ  ديزٞمسم٤مًميورة أيمقن ُمع ُمّمٓمٗمك أبق اًم سٞمُمال حمٛمد قمٛمر، ًمٙمـ ًم لماعم١مُمٜم ػمأؾم٤مُم٦م وُمع أُم خٞماًمِم

 د،يًمألؾمػ اًمِمد ٤ًٌم،يهذا ىمقًمف سم٤محلرف شم٘مر سمجامقم٦م!! دٞمذـًم٤م اًمت٘م سٞماجلٝم٤مد واؾمع، وًم ه،ػموٓ هم ٦مٞمقمٓم

ًمف وعمـ ؿم٤م   ٚمق عمـ  ٦ميٚمٕم٥م سم٢مٟمِم٤م  و٤مقم٤مت ضمٝم٤مداًم تْمٛمـيوهذا اًمٙمالم ضمٝمٌؾ ووم٤ًمٌد سمال ؿمؽ، و

اعمقضمقدة ىمدر اعُمٙم٤من،  تأصاًل أن ٟمقطّمد اجلامقم٤م ٜم٤مٞمقمٚم ٥مجيوٟمحـ  ػٞميم قد،ٞمسمدون وقاسمط وٓ ىم

د ذم ؾم٤مطم٦ٍم ُمثاًل أو سمٛمج٤مٍل، واهلل اعمًتٕم٤من،  وإٟمام ٟمٕمُذُر َُمـ ًمف قمذٌر ذقمّل ُم٘مٌقٌل وم٘مط ذم آٟمٗمرا
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اؾمت٘مٓم٤مب ؿم٤ٌمب اجلزيرة دائاًم، وقم٤مُمؾ  ٤مول ٦م هـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتف، وواحل٤مصُؾ أنف أن قمٜمده جمٛمققم

قمٛماًل  ٘مقدين قمٜمده ُم١مهالت ٕ سٞمضمًدا ًم طٞمإٟم٤ًمن سمً قراضمٕمقن- وـمًٌٕم٤م ه فٞمًمٜم٤م ومتٜم٦م، وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًم

 ؾٞمُمـ ضمٜمقد اعؾمالم جم٤مهًدا ذم ؾمٌ ٤ميً ضمٜمد ٙمقنيُمـ اعم١مهالت، اعمٗمروض أن  ػمٓ وم٘مف وٓ يمث ٤م،يً ضمٝم٤مد

 ٜمْم٩ميطمتك  ف،ٞمشمنمف قمٚم دةٞمرؿم ةػميمٌ ٤مدةٞماح٠مُمقٟم٦م، ن٧م ىم ـيُووع ُمـ ىمٌؾ و٤مقم٦م اعمج٤مهد ٨ُم ٞماهلل طم

ُمٙم٤مَن أؾم٤مُم٦م سمٕمده٤م، ُم٤م اعمِمٙمٚم٦م؟!!  ٙمـٞموارشمْم٤مه اعمًٚمٛمقن وضم٤مَ  زُم٤مُٟمف ومٚم فٞمٚمقمغم هدو  وإذا ومتح اهلل قم

ص٤مًمح ل٤م، هذه  ػمُمًت٘مٚم٦م ومٝمق هم ٤مدةٞمهق أن ىم ٙمقنيُمـ سم٤مسمف، ًمٙمـ أن  ١مشمكيإٟمام ٓ سمد ًمٙمؾ ر  أن 

ره هق قمغم أن  ٕم٤مسمفٞمُم٘متٜمع، وٟمحـ ومِمٚمٜم٤م ذم اؾمت ػمىمٜم٤مقمتٜم٤م، ًمٙمـ هق هم  ى!! وىمد أضمرًئ٤مٞمؿم ٙمقنيًم٘مقة إسا

ًمٙمـ ىمدر اهلل وُم٤م ؿم٤م  ومٕمؾ،  روه،جُي ُم٤م يم٤من عظمقة اًمٗمجر أن ,ًم٘م٤مً  ُمٕمف  لمُمريمز اًمٗمجر ىمٌؾ ٟمحق أؾمٌققم

ٟم٤مذة ًمٜم٤م، ؿمٌف  ٦ميضمٝم٤مد ٦مٞميمٛم١مؾم٦ًم إقمالُم ٝمؿٞمواًمقاضم٥م قمٚم ٜم٤م،ٞمإًم رضمٕمقا يومل  فٞموم ِم٤موروٟم٤ميومٝمؿ مل 

 -,لؿ قمٜمد إُم٦م!! ٦مٞموشمزيم ٤مداتٞمًم٘م ٩ميشمرو ٦مٞمذم أي قمٛمٚم ِم٤موروٟم٤ميًمٜم٤م و رضمٕمقا يأن  ٦م،ٞمرؾمٛم

 ٓمَرحيُ أن  ٕمٜملي,خ ٟمجؿ ذم اًمٚم٘م٤م  ُمـ ظمالل اًم١ًمال ذم يمالم إ ةػمأن٧م شمالطمظ اًمثٖمرة اًمٙمٌ ولذا

 :,اًم١ًمال أيت فٞمقمٚم

 لماًم٘م٤مقمدة أبًدا ٓ ُمدطًم٤م وٓ ذًُم٤م وٓ سم ذيمرياًم٘م٤مقمدة؟! هق مل  ؿٞمٟمجؿ ُمـ شمٜمٔم ٤ميُم٤م ُمقىمٕمؽ أن٧م  ,

 ُمقىمٕمف هق ُمٜمٝم٤م-

ٟم٤مس  ػمأيب سمّم خٞماًمِم ٤مدةٞمُمٕمروف سم٘م شاًمٕمرب رةياًم٘م٤مقمدة ذم ضمز ؿٞمشمٜمٔم»اًم٘م٤مقمدة ًمف ومرع  ؿٞمشمٜمٔم ,

 تٗم٤مدىيسمؾ هق  ع،ٞمًتٓميـمًٌٕم٤م وٓ  ف،ٞمهذا وٓ قمّرج قمٚم ذيمريٟمجؿ ُمٜمف؟ مل  ٤ميُم٤م ُمقىمٕمؽ أن٧م  ٌمٞماًمقطم

 وسمس! شيمقُمٜمدان»هذه اعمٓم٤ٌمت، هق وم٘مط 

شمٜمٔمر هؾ هذا  ٤مدهت٤مٞم: أن اجلامقم٦م هثٚم٦م ذم ىمٟمحـ ومٛمقىمٗمٜم٤م هق يم٤مٔيت ذم هذه اعم٠ًمخ٦م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م أُم٤م

ذم اعمٙم٤من اًمٗمال  واًمٕمٛمؾ اًمٗمال  أو ٓ؟ وم٢من يم٤من  ٤مدةً ٞمىم ٙمقنيإخ ص٤مًمٌح لذا اًمٕمٛمؾ أو ٓ؟ ص٤مًمٌح ٕن 

ومالن  ٤ميص٤مًمح، ومت٘مقل:  ػمهم ًمِمٙمؾأو أن اًمٕمٛمؾ اذا ا ّمٚمح،يأنف ٓ  ٤مدةٞمومٜمتقيمؾ قمغم اهلل، وإن رأت اًم٘م

: ؾمٛمًٕم٤م وـم٤مقم٦ًم، وأن٤م ٘مقليو عٞمٓميوقمغم هذا إخ أن  ّمٚمح،يأن٧م ٓ شمّمٚمح لذا، أو هذا اًمٕمٛمؾ ٓ 

٤ًٌم ُمـ قمٛمؾ وًم ؛ ُمرو  سمام ؿمئتؿ وُم٤م شمروٟمف ُمٜم٤مؾم  ذٌط- ٙمؿٞمًمف قمٚم سٞمضمٜمدي 

وٟمحق أو ًمٌٜم٤من  رةيذم اجلز ٕمٛمؾيأن  ديري ؛)جمٛمققم٦م( شىمروب»أنف قمٜمده  ِمؽمطيإخ و ٠ميتيأن  أُم٤م

 ٓئؼ- ػمومٝمذا هم ؛ذًمؽ قمغم اجلامقم٦م ٗمرضيأن  ديرييمذا ويمذا، و ٤متٞمذًمؽ، وقمٜمده ظمّمقص

أن اجلامقم٦م ىمد شم٘مٌؾ ذم سمٕمض احل٤مٓت، ٕن اجلامقم٦م شمٕمرف أهن٤م ٓ سمد أن شمًتققم٥م اًمٜم٤مس ىمدر  ُمع

 ـ هل ُمقازٟم٤مت صٕم٦ٌم، وحمؾ ًمالضمتٝم٤مد-اعُمٙم٤من، ونتقي وشمقفمػ اًمؼم  واًمٗم٤مضمر، وًمٙم
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ًو٤م وم٘مط ٓ هم ٤م ٞمأن أيمثر شمٚمؽ إؿم ٛمليذم ٟمٔمري اخل٤مص وشم٘مق ٘م٦مٞماحل٘م ذم  ،ػمٓ شمٕمدو يمقهن٤م أُمرا

وم٢مذا ؾمٙمتٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م، وإذا شمٙمٚمٛمٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م، واًمٜم٤مس ٓ  ٦م،ٞم٘مٞمًمٙمـ ٟمحـ ذم ُمِمٙمٚم٦م طم٘م ٜم٤م،ٞمٕم٤موميٟم٠ًمل اهلل أن 

سم٤مهلل،  ٤مذٞمواًمٕم ٤مًٟم٤مٞمأطم ٦مٞمإُمر إمم ُمِم٤مطمٜم٤مت ؿمخّم ًمقنقّ  قمغم ؾمٙمقشمٜم٤م، وىمد  ٘مت٤مشمقنيشمٕمرف، وه١مٓ  

 ُمـ اًمٗمتـ- ٜم٤مٞمشمرى ا٤م قمٜم٤م وشمٜمج ٚمؽٞموم٤مًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م ؿمٝم٤مدة ذم ؾمٌ

م وسم٤مًمٜم٦ًٌم  خيُمـ اعظمقة ذم ًمٌٜم٤من، ىم٤مُمقا سمرُمل اًمّمقار ةػمومٝمؿ جمٛمققم٦م صٖم ؛ًمٙمت٤مئ٥م قمٌد اهلل قمزا

هٜم٤مك ومجزاهؿ  ؾٞمٗمٞمقٟمٞمب ىمقات اًموض ٝمقدٞمًميب اًم ًٕمقنيأو أيمثر، و لمذم ُمرة أو ُمرشم ٝمقدٞمقمغم اًم

 ٜمٝمؿ،ٞموسم ٜمٜم٤مٞموهؿ )هذه اعمجٛمققم٦م( يم٤مٟمقا قمغم شمقاصؾ ُمٕمٜم٤م ذم ومؽمة ُم٤م ومٚمام اٟم٘مٓمع آشمّم٤مل سم ،ػماهلل يمؾ ظم

ُمـ اًمدقمؿ، وص٤مَر ؿمٌف  ٛمٕمفجيوضمدوا ارشم٤ٌمـًم٤م سم٤مٕخ ٟمجؿ وم٤مرشمٌط اؿ واطمتقاهؿ ودقمٛمٝمؿ سمٌٕمض ُم٤م 

 ١مؾمسيمل  ٘م٦مٞمقم٦م ويمذا ويمذا، ومٝمق ذم احل٘مقمٜمدٟم٤م جمٛمق ٘مقليسم٤مؾمٛمٝمؿ، و تحدثيو ٝمؿٞمُمنمٍف قمٚم

وأن  اعمذيمقرإخ ٟمجؿ  ٕم٤مبٞماعمجٛمققم٦م- وقمغم يمؾ طم٤مل ُمـ مظمر اًمتٓمقرات أنٜم٤م ٟمح٤مول ُمرة أظمرى اؾمت

يمت٤مئ٥م »ل قمغم اًمٕمٛمؾ ذم ًمٌٜم٤من ُمع اعظمقة ًمف ُمثاًل اعذاف اًمرؾمٛم ٕمٓمكيُ ُمع اجلامقم٦م ُمٜمْمًٌٓم٤م، و ٙمقني

ًمف، وذم سمٕمض  ٛمٜم٤ميهق وشم٘مق فٞمهٜم٤مك ُمِمٙمالت وقم٘م٤ٌمت وم ن٧م اًم٘م٤مقمدة، ًمٙمـ ٙمقٟمقني، وشقمٌد اهلل قمزام

 ٙمؿٞمشمٕمٓم ٓم٦م،ٞم- ومٝمذه عمح٦م سمًؼٞمقومُمـ ُمٕمف ذم ؾم٤مطمتٜم٤م هـ قمرومٜم٤مهؿ، واهلل اعمًتٕم٤من وهق ؾمٌح٤مٟمف وزّم اًمت

هٜم٦م-   سمٕمض اًمتّمقر قمـ أطمقال ؾم٤مطمتٜم٤م ذم ُمرطمٚمتٜم٤م اًمرا

 - ػمُمقٟٓم٤م وُمقٓيمؿ، ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّم واهلل

ًمٜم٤م  مهللا  لمرب اًمٕم٤معم ٤ميأصٚمح أطمقا

 

 

 

  



 
1892 

 

 

 الـخامسةاةل الرـس
 -Gist_of_conversation_Oct_11_-_Arabic: رىمؿ اًمرؾم٤مًم٦م

 -اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن : اعمرؾَمٚم٦م إمم

، وقمٚمٞمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مٌت ُم٘متْم٦ٌٌم ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م : هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم إصؾ ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمالطمٔم٦م

 ، وُم٤م قمداه ومٝمق ًمٚمٛم١مًمػ-غ٘ َػاٜضٚ؛ وم٠مثٌتٜم٤م يمالم اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سملم ]ُمٕمٙمقوملم[ اهلل 

 

  
 

 

غقٛل صعاي١ ا٭ذ أبٞ َقعب عبز ايٛرٚر ؾكز ُهٓا بؿنٌ اهلل َٔ ؾتشٗا ٚاطًعت ع٢ً  •ط

َا تنُٓت٘ ٚعأصؾل ي٘ صعاي١ ٗ إض٠ ايكار١َ بإسٕ اهلل نُا أصدٛ إٔ تؿٝزْٚٞ ٌٖ ا إعزار ايبشح 

ٞٸ عٔ َٗار١ْ إضتزٜٔ ٚإصعاي٘ إٍ اٱخ٠ٛ ٗ اؾظا٥ ض أّ ٫ ٚإٕ نإ قز ا ؾشبشا إٔ تضعًٛا إي

ٞٸ اؾظ٤ ايشٟ نتب َٓ٘ص.  ْغد١ َٓ٘ ٚإٕ مل ٜهتٌُ بعز ؾشبشا إٔ تضعًٛا إي

ًمٕمكم أرؾمٚم٧ُم ًمٙمؿ رؾم٤مًم٦م أيب  ٞمك إًمٞمٝمؿ، ومٝمذا يمؾ ُم٤م يمت٥م ذم اعم٠ًمخ٦م، سم٤معو٤موم٦م إمم سمٕمض 

ئد اًمتل ؾمجٚمتٝم٤م أن٤م، وأرؾمٚمتٝم٤م إًمٞمٙمؿ، وًمٙمـ سمح٨م اعم ٠ًمخ٦م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، مل يتؿ حلد اًمتجٛمٞمٕم٤مت واًمٗمقا

 أن-

ٚسبشا إٔ تٛدٗٛا اٱخ٠ٛ ٗ ايغشاب ي٬ٖتُاّ بذل١ْ ا٭ربٝات اؾٗار١ٜ بايؿضْغ١ٝ َٚا  •ط

ٜغتڀٝعْٛ٘ َٔ يػات إخٛآْا ٗ إؾضٜكٝا ؾًٗشا ا٭َض أ١ُٖٝ نبرل٠ أؽاص إيٝٗا ايؾٝخ بؾرل إزْٞ ٗ 

تضعًٛا ْغد١ َٓ٘ يًؾٝخ أبٞ قُز ٚأص٣ إٔ تكضٜضٙ عٔ إػضب اٱع٬َٞ ٖٚٛ َضؾل ؾشبشا إٔ 

 تضعٌ ْغد١ َٓ٘ يٲخ٠ٛ ٗ ايغشاب بعز اط٬عو عًٝ٘ص.

، وؾم٠مقمٞمد ُمٓم٤مًمٕمتف، وأقمٓمٞمف ًمإلظمقة يمام وضمٝمتؿ- ـٍ  يمٜم٧م اـمٚمٕم٧ُم قمٚمٞمف ُمٜمذ زُم

طٚنشيو تضعًٕٛ إٍ إخٛآْا ٗ إػضب اٱع٬َٞ بإٔ ٜظٜز ا ٚاٖتُاَِٗ بذل١ْ ا٭ربٝات 

 ١ٝ ٚايًػات احمل١ًٝص.اؾٗار١ٜ إٍ ايؿضْغ

٤ًٌم-  إن ؿم٤م  اهلل ىمري

تكضٜضٙ ٚبؾهٌ عاّ قبا٥ٌ ٗ  شبؾرل إزْٞ»أصدٛ إصعاٍ أزلا٤ ايكبا٥ٌ اييت سنضٖا ايؾٝخ  •ط

ع٢ً إٔ تهٕٛ ايهتاب١ َؾه١ً َٚٛمش١ بتعضٜـ اؿضٚف إعذ١ُ َٔ  -إػضب اٱع٬َٞ-إٓڀك١ 

 غرلٖاص.

 إن ؿم٤م  اهلل ذم ُمراؾمٚم٦م أظمرى-

إ يًؾعب ايؿضْغٞ أصدٛ إعڀا٩ٙ يكٓا٠ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚقٓا٠ اؾظٜض٠ ايزٚي١ٝ َضؾل بٝ •ط

ٚنشيو َضؾل ْغد١ أخض٣ َٔ ايبٝإ ٗ ؽضو١ خاف١ يٲخ٠ٛ ٗ اٱع٬ّ، َٚكڀع َقٛص 

 نتذضب١ يبٝإ أَضٜها يٝڀًعٛا عًٝ٘ ٜٚؿٝزْٚا ٬َسٛاتِٗ ايؿ١ٝٓ عًٝ٘ ثِ ٜتًؿٛٙص.
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 ٤من واًمتجرسم٦م وصال، وؾمٜمرؾمؾ ًمؽ رد اعظمقة سمٕمقن اهلل-مل شمّمٚمٜمل إٓ ذ ٦م واطمدة، واًمٌٞم

ع٢ً ٚد٘ ايغضع١ تتنُٔ اٱؽاص٠  شإػضب اٱع٬َٞ»أصدٛ إصعاٍ صعاي١ إٍ إخٛآْا ٗ  •ط

عًِٝٗ بإٔ ٫ ٜتؿاٚمٛا َع ايؿضْغٌٝ ع٢ً إط٬م عضاح أعضاِٖ بإاٍ ٚإِا ٜهٕٛ ايتؿاٚض َع 

ًِٗ ٗ ؽ٪ٕٚ إػضب اٱع٬َٞ ٜٚهٕٛ َٔ أِٖ ايؿضْغٌٝ ع٢ً صؾع َٛإِٗ عٔ ا٭١َ نتزخ

إڀايب اْغشابِٗ َٔ أؾػاْغتإ َع اٱؽاص٠ إٍ إٔ بزاٜات ايتؿاٚض قبٌ إبضاّ ا٫تؿام ٫ تًظَِٗ 

بؾ٤ٞ، نُا أصدٛ ايتعُِٝ يٲخ٠ٛ بإٔ إؿاٚمات َع ا٭ٚصبٌٝ ٜهٕٛ ع٢ً صأعٗا اْغشابِٗ َٔ 

ايتدًٞ عٔ رعِ ايٝٗٛر ٫ٚ تناف َغأي١ ايٝٗٛر أؾػاْغتإ َٚع ا٭َضٜهٌٝ ٜهٕٛ ع٢ً صأعٗا 

ؾُت٢ امڀض ا٭َضٜهٕٝٛ يًتدًٞ عٔ ايٝٗٛر عٝتد٢ً  ;يًتؿاٚض َع ا٭ٚصبٌٝ ٭ْٗا ؼقٌٝ سافٌ

 ا٭ٚصبٕٝٛص.

٤ًٌم، وأـمٛمئٜمٙمؿ أنٜم٤م وضّمٝمٜم٤مهؿ ُمـ ىمٌؾ سم٠من شمٙمقن اعمٓم٤مًم٥م هل:  أبنم إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمٕمؾ ىمري

 ، أقمٜمل ُمـ إوروسمٞملم، ومٞمٙمقن اعمٓمٚم٥م واوًح٤م ىمّمػًما حمدًدا-اخلروج ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من، وم٘مط ٓ همػم

غقٛل ايقشؿٌٝ ايؿضْغٌٝ يز٣ ايڀًب١ ؾإٕ تأنز أِْٗ دٛاعٝػ ؾايضأٟ إٔ ٜتِ صب٘  •ط

قن١ٝ إط٬م عضاسِٗ غضٚز ايؿضْغٌٝ َٔ أؾػاْغتإ ٚإٕ مل ٜتِ إع٬ِْٗ ؾزٍٚ طَين 

 .صإؿاٚم١ َعِٗ ع٢ً ايؿز١ٜي٬ْغشاب ٜكت٬ ٚأَا إٕ ناْت ٖٓاى ؽب١ٗ ؾتتِ 

ٓ قمٚمؿ زم سمِم٠مهنام ي٤م ؿمٞمخٜم٤م، وًمٕمكم أطم٤مول آشمّم٤مل سمح٘م٤م  ُمثاًل وٟم٠ًمل صمؿ ٟم٘مؽمح قمٚمٞمٝمؿ 

 وٟمٜمّمحٝمؿ سمام ذيمرشمؿ-

«ْكاٙ ا٫صتهاط»غقٛل نتاب  •ط
(1)

ٞٸ طضٜك١   َٚا سنضا عٔ َ٪يؿ٘ ؾشبشا إٔ تكذلسٛا عً

ٗ صعاييت يٮذ بقرل أؽضت إٍ ايهتاب  ي٬عتؿار٠ َٓ٘ رٕٚ ايزخٍٛ ٗ تظن١ٝ ايهاتب ٚقز نٓت

 .صؾشبشا إٔ ؼشف ٖشٙ اٱؽاص٠ قبٌ إصعاٍ ايضعاي١ إٍ بقرل ٖشا إٕ ناْت ايضعاي١ مل تضعٌ بعز

ضمزاك اهلل ظمػًما، وىمد يمٜم٧ُم طمذوم٧ُم اًمٗم٘مرة ومٕماًل ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمّمقُم٤مل طمٞم٨م يمٜم٧م سمّمدد إرؾم٤مل 

، واحل٘مٞم٘م٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٙمت٤مب دون شمزيمٞم٦م رؾم٤مًمتٝمؿ صمؿ شم٠مظمرٟم٤م ذم اعرؾم٤مل ًم٥ًٌم ومٜمل، واهلل اعمقومؼ

اًمٙم٤مشم٥م ٓ أدري يمٞمػ شمٙمقن!! هق إؿمٙم٤مُل، وًمٙمـ ؾمٜمٗمٙمر هؾ يٛمٙمـ أن ٟمٕمٝمد إمم أطمد سم٠من يٙمت٥م يمت٤مسًم٤م 

ُمِم٤ما٤ًم حمرًرا ُمٖمٜمًٞم٤م قمٜمف سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن ٟمٜمنمه وٟمٕمٓمٞمف اًمتزيمٞم٦م أو يٙمقن ُمـ إصداراشمٜم٤م، طمتك ًمق أؿم٤مر 

وُمـ يمت٥م أظمرى  ،هذا شاعمٍمي» أنف اؾمتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب إخ اًمٙم٤مشم٥م اجلديد ذم اًمٙمت٤مب اجلديد إمم

وٛمـ ُمراضمٕمف إؾم٤مؾمٞم٦م، وومٙمرة اًمٙمت٤مب ٓ ؿمؽ أنف ومٙمرة صحٞمح٦م وضمٞمدة، وهذا هق اجلٞمد واعمٛمت٤مز ذم 

                                      
يمالم ذيمر ومٞمف ُم١مًمٗمف  شأيب حمٛمد اعم٘مدد»سمت٘مديؿ اًمِمٞمخ ش سملم اًمِمٝمٞمد ؾمٞمد ىمٓم٥م وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدنٟم٘م٤مط آرشمٙم٤مز »يمت٤مب  (٧)

اعمٜمٝمجٞم٦م ، وذيمر ومٞمف اؾمٞمٌد ظمٚمػ ؾمٞمدً وأنف ، سمـ ٓدن ٦م أؾم٤مُماًمِمٞمخ اًم٘م٤مئد ذم وسملم أن يمالُمف ىمد فمٝمر قمٛمٚمٞم٤م  اًمِمٝمٞمد ؾمٞمد ىمٓم٥م 

، ُمًتٕمرًو٤م ذم سمٞم٤من ذًمؽ اعمٜم٤مه٩م اًمٌدقمٞم٦م اًمدقمقة واجلٝم٤مدسملم اًمتل جي٥م أن شم٘مقم ا٤م إُم٦م يمل شمًؽمضمع أجم٤مده٤م؛ وهل ضورة اجلٛمع 

رضمؾ و٤مٌع قمٜمده همٚمق  شاعمٍمي أبق أمحد قمٌد اًمرمحـ»- وُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب: -اًمتل اٟمحروم٧م قمـ اجل٤مدة ًمٕمدم وم٘مٝمٝم٤م لذا اًمٓمريؼ

قمٌد »واٟمحراف ًمذًمؽ وم٘مد أراد اًمِمٞمخ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمْمٛمقن اًمٙمت٤مب دون اًمٜمٔمر إمم شمزيمٞم٦م ص٤مطمٌف، وىمد رد قمغم هذا اعم١مًمػ اًمِمٞمخ 

 مل-وسملم ُم٤م قمٜمده ُمـ همٚمق وشمٕم٤م ششمٜمزيف إقمالم اعمج٤مهديـ قمـ قم٨ٌم اًمٖمالة اعمٗمًديـ»ذم رؾم٤مًمتف اح٤مشمٕم٦م:  شاًمٕمزيز سمـ ؿم٤ميمر اًمراومٕمل
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 اًمٙمت٤مب، وٟم٠ًمل اهلل أن جيزي أظم٤مٟم٤م ظمػًما وأن يًؽم قمٞمقسمٜم٤م ويٕمٗمق قمٜم٤م وٞمًٕم٤م-

ّ اؿارٟ عؾض بأٜاّ فزص خڀاب يًؾٝخ أبٞ بعز ايشنض٣ ا٭خرل٠ يًعًُٝات إباصن١ ٜٛ •ط

قُز ٚنإ تعاٌَ اؾظٜض٠ َع٘ ًَؿت ي٬ْتباٙ ؾبجت غرلٖا َٔ ايكٓٛات اـدل قبًٗا ٚبجت٘ ٖٞ ٗ 

ْؾض٠ ٜهٕٛ ؾٝٗا َعِٛ إغًٌُ ٗ ايعامل ايعضبٞ ْا٥ٌُ ٚدعًت٘ اـدل ا٭خرل ثِ ٚمعت اـدل ٗ 

عاع١ إ٫ أْٗا سشؾت٘ َٔ ؽضٜ٘ ا٭ْبا٤  24ضٜ٘ ا٭ْبا٤ ؽضٜ٘ ا٭ْبا٤ ٚإأيٛف إٔ ٜبك٢ اـدل ٗ ؽ

بعز بنع عاعات رٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سزخ نبرل ٜدلص عزّ ا٫ٖتُاّ باـڀاب ؾشبشا إٔ تؿٝزْٚا 

 بتٛقعاتهِ ٚؼ٬ًٝتهِ شلشا ا٭َض نُا ٜغتشغٔ إٔ تغأيٛا عٓ٘ أٓز طٜزإص.

ٟمح٤مول ُمت٤مسمٕم٦م إُمر ُمع أمحد زيدان سم٤معمراؾمٚم٦م، واهلل ي٤م ؿمٞمخٜم٤م، ُم٤م أدري ُم٤مذا ٟمت٤مسمع أن!! ًمٙمـ ًمٕمٚمٜم٤م 

!! شاًمٔمقاهري»وٟمًتٗمن وٟمٓمٚم٥م ُمٜمف شمٌٚمٞمغ اطمتج٤مضمٜم٤م ًمٚم٘مٜم٤مة، وذم فمٜمل أهنؿ ىمد يٙمقٟمقن يٜمت٘مٛمقن ُمـ 

!! هذا همػم ُمًتٌٕمد، وسمح٥ًم اعمحرر اًم٘م٤مئؿ شاًمٔمقاهري»هذا همػم ُمًتٌٕمد، ىمد يٙمقٟمقن يٜمت٘مٛمقن ُمـ 

 قمغم اًمِمٖمؾ ذم طمٞمٜمف-

ؾكتُٛٙ يٞ عابكڄا َكايڄا َٓغٛبٶا ٭خٝٓا عٝـ ايعزٍ بعٓٛإ )ايغرل٠ نإ َٔ مُٔ َا أص •ط

ٚبعز اط٬عٞ عًٝ٘ ٚٗض يٞ ظ٤٬ أْ٘ َهشٚب ٗ  ايشات١ٝ يًكا٥ز ايشباح أبٞ َقعب ايظصقاٟٚ( 

ٚ٭خٝٓا عٝـ ٚيًتِٓٛٝ بؾهٌ عاّ  ْغبت٘ ٭خٝٓا عٝـ ايعزٍ ٚؾٝ٘ إعا٠٤ ٭خٝٓا أبٞ َقعب 

ٚڂٗض إٔ ٚؾٝ٘ ؼؿٝظ ؽزٜز يٲخ٠ٛ ٗ  ايعضام بإٔ ٜكُٝٛا رٚي١ مل تهتٌُ َكَٛات لاسٗا ٖٚا ٟ 

ايهاتب يٝػ ٖٛ عٝـ ايعزٍ سنضٙ ٗ إكاٍ بأْ٘ أخش تؿٜٛنٶا َين َٚٔ ايؾٝخ أبٞ قُز يًتعاٌَ 

ٗ سٌ إٔ ٗ سيو ايٛقت مل تهٔ ايٛسز٠ قز ُت بٝٓٓا ٚبٌ ْاع١  َع قن١ٝ أبٞ َقعب 

يٓا ٗ تًو ايؿذل٠ عٝكٍٛ أْ٘ أخش ايتؿٜٛض َين َٚٔ ايؾٝخ أبٞ  اؾٗار ؾأٟ ؽدك نإ َعاٜؾٶا

ُٶا أْ٘ مل تهٔ ٖٓاى أٟ َؾه١ً  بُٝٓا ايهاتب مل ٜشنض ؽ٦ٝٶا عٔ ايؾٝخ أبٞ سؿك  سؿك  عً

ٖا سنض ٚأْٓا مل ْؿٛض أسزٶا ؿًٗا ٚؾٝ٘ عضر يكقك يٝػ شلا أٟ أعاؼ َٔ ايقش١ ؾأصدٛ إٔ 

ت٣ٛ عًٝٗا إكاٍ ٚتٛمٝض َاسا أصار ايهاتب إٔ ٜزؼ ؾٝٗا نُا ٜتِ ؼًٌٝ ايٓكاٙ اـڀرل٠ اييت اس

أصدٛ إٔ تكّٛ بتهشٜب ْغبت٘ يغٝـ ٚتشنض أْ٘ ٗ ايغذٔ ٖا ٫ ٜتٝض اط٬ع٘ عًٝ٘ ٚتدل١٥ ْؿغ٘ 

َٓ٘ ٚإٔ ٖٓاى أؽدافٶا بٌ أدٗظ٠ تابع١ يبعض رٍٚ إٓڀك١ َُٗتٗا ا٫ؾذلا٤ ع٢ً اجملاٖزٜٔ ٚتؾٜٛ٘ 

 ٕ عٝـ ايعزٍ بضا٠٤ َٔ إكاٍ رٕٚ طٜار٠ ٗ ٚفـ أخٝٓاص.فٛصتِٗ ٜٚهٕٛ ايتهشٜب بأ

اعم٘م٤مل ىمديؿ ُمٜمِمقر ذم آٟمؽمٟم٧م، وىمد يمٜم٧ُم رأج٧ُم أن٤مؾًم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب ذم اًمٜم٧م يِمٙمٙمقن ومٞمف، ويمٜم٧ُم 

ىمدياًم شمّمٗمح٧ُم ومٞمف، وًمٙمـ ٓ  ي  ُمٜمف ر  أن، وًمٙمٜمل قمروم٧ُم أنف ُمٙمذوب، وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م مل 

ضمٞمدة، وسم٢مذن اهلل أىمقم أو أيمٚمػ ُمـ ي٘مقم سم٘مرا شمف سمٕمٜم٤مي٦م وٟم٘مده صمؿ ٟمٙمت٥م ومٞمف هنتؿ سمٜم٘مده، وًمٙمـ ومٙمرشمٙمؿ 

ؿمٞمئ٤م يمام أُمرشمؿ، سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وضمزايمؿ اهلل ظمػما قمغم اًمتٜمٌٞمف قمغم أىمدار اعظمقة، وم٠مُم٤م اًمزي٤مت وؾمٞمػ 

٤ًٌم، ًمٙمـ أبق اخلػم مل أقم٤مذه وُمٕمرومتل سمف ؾمٓمحٞم٦م-  وم٠مقمرومٝمام واًمت٘مٞمٞمؿ قمٜمدي هق يمذًمؽ شم٘مري

ل ايذلاعٌ عدل ا٫ْذلْت ؾ٬ بأؼ بايذلاعٌ ٗ ايضعا٥ٌ ايعا١َ إ٫ أْ٘ ست٢ َع َا غقٛ •ط

سنض اٱخ٠ٛ عٔ بضْاَر أعضاص اجملاٖزٜٔ ؾغض١ٜ ايعٌُ اـاصدٞ ٫ تغُض باعتدزاَ٘ ؾشبشا 

 ايتأنٝز ع٢ً اٱخ٠ٛ ايشٜٔ ٜعِٓٝٗ ا٭َض بإٔ ايعٌُ اـاصدٞ ٫ ٜهٕٛ إ٫ عدل ايضعٌ ايجكاتص.

ئر، وطمتك اًمٕمرا. واًمٞمٛمـ إُمر ُمٕم٘مد ضم ًدا ي٤م ؿمٞمخٜم٤م، ومٛمثال يمٞمػ ؾمٞمتؿ اًمتٜمًٞمؼ ُمع إظمقة اجلزا

واًمّمقُم٤مل شمرى ُم٤م ذم اًمتقاصؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ صٕمقسم٤مت!! وم٠مطمٞم٤مٟم٤م ٓ ُمٜم٤مص ُمـ اًمٜم٧م، ُمع اؾمتٗمراغ اًمقؾمع 
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ذم إضمرا ات إُم٤من ومٞمٝم٤م، واًمٕمرا. ُمثال، رسمام ٟمًتٓمٞمع اًمتقاصؾ قمغم إرض، ُمع أنف وٕمٞمػ ضمًدا 

 ٝمؿ ذم هذا ُمره٘م٦م-ودم٤مرسمٜم٤م ُمٕم

َضؾل صعاي١ يقاسب ايڀٝب أصدٛ ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚإصعاشلا ٚا٫ط٬ع ع٢ً صعايت٘ إيٝٓا  •ط

ْٚغد١ َٔ صعايت٘ ٚصعاييت يًؾٝخ أبٞ قُز ٚعتقًهِ صعاي١ يًؾٝخ أبٞ قُز ٗ ايضعاي١ 

 ايكار١َص.

رومع ىمدريمؿ وىمدره اـمٚمٕم٧ُم قمغم رؾم٤مًم٦م ص٤مطم٥م اًمٓمٞم٥م، وطمًٜم٤ًم ىم٤مل وطمًٜم٤ًم ُم٤م أضمٌتؿ ٟم٠ًمل اهلل أن ي

وأن ي٤ٌمرك ذم اًمٕمٛمؾ، وؾمٜمٚمتزم سمذًمؽ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، وُم٤مذا يٕمٜمل سمؽمؾمٞمخ اًم٘مقاقمد ذم اًمٌٚمد اعمج٤مور سمدىم٦م؟ 

 وإن ؿم٤م  اهلل ٟمحقل اًمرؾم٤مئؾ ٕيب حمٛمد-

أصدٛ تهًٝـ َٔ ًٜظّ ظُع إعًَٛات عٔ فشؿٝتٌ َٔ ايزِضى ٜعًُٕٛ َع ايقشٝؿ١  •ط

 ُا َٔ بانغتإ ثِ أعٝزتا بنػٛٙ خاصد١ٝص.ٚقز نإ ا طضرٖ إغ١٦ٝ يًضعٍٛ 

 إن ؿم٤م  اهلل ٟمٗمٕمؾ- 

سبشا إٔ تؿٝزْٞ عٔ إعًَٛات اييت طًبتٗا عٔ اٱخ٠ٛ ٗ ايعضام ٌٖٚ تٝغض يهِ إٔ تضعًٛا  •ط

 إيِٝٗ ايغٝاع١ ايعا١َ َٚاسا ا غقٛل صرٚر اٱخ٠ٛ ايشٜٔ أصعًتُٖٛا إيِٝٗص.

وأومٕمؾ إن ؿم٤م  اهلل ٓطم٘م٤م سمٕمد أن يردوا قمغم رؾم٤مئٚمٜم٤م  اًمٕمرا. مل أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٕمد،

إظمػمة سمٕمقن اهلل، وم٘مد أرؾمٚم٧ُم إًمٞمٝمؿ وـمٚم٧ٌُم شمٕمريًٗم٤م سم٘مٞم٤مداهتؿ اجلديدة وسمٚمٖمتٝمؿ ؾمالُمٙمؿ وهمػم ذًمؽ، 

ئر، وؾم٠مرؾمٚمٝم٤م ًمٚمّمقُم٤مل أجًْم٤م ذم أول  وٟمحـ ٟمٜمتٔمر أضمقسمتٝمؿ، وًمٙمـ أرؾمٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م ًمٚمٞمٛمـ وًمٚمجزا

 ُمراؾمٚم٦م سمٕمقن اهلل-

ٕ تضاعًٛا ْٝع اٱخ٠ٛ ٗ ا٭قايِٝ بإٔ هتٓبٛا إدضا٤ ايًكا٤ات َع اٱع٬ّ اؾٗارٟ; ٕا أصدٛ أ •ط

قز سنضت٘ عابكڄا َٔ أْٗا تهٕٛ خاصد١ عٔ ا١ٕٝٓٗ اييت اعتكض اعًٝ٘ أٌٖ ٖشٙ ايقٓاع١، ٫ٚ ؼٌُ 

ٕڈ يٝغت ٗ فاحل اجملاٖزٜٔ; نايتدًـ َٚا ؽاب٘ سيو ، اؿ١ٜٛٝ ايهاؾ١ٝ ٖا ٜٛسٞ يًٓاؼ َعا

ؾنًڄا عٔ عزّ تٛؾض ا٭ذ إٗٝأ ٱراص٠ اؿزٜح ٚاختٝاص ا٭ع١ً٦ إٓاعب١ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ، ٚيعًهِ 

ٚتكبً٘ ٗ ايؾٗزا٤ ايؿضم بٌ ايبٝإ  ٫سٛتِ ٗ ا٭ؽضط١ ا٭خرل٠ يٮذ أبٞ ردا١ْ اـضاعاْٞ 

ا مل ٜهٔ َٓاعبٶا ايشٟ ٜتشزخ ؾٝ٘ َؿضرٙ ٚبٌ ايًكا٤ َٚا ٚصر ؾٝ٘ َٔ أع١ً٦ عٔ إارٜات; ٖ

 ي٬عتؿار٠ َٔ ٚقت صدٌ ٜضٜز تكزِٜ صٚس٘ هلل بعز أٜاّ أٚ عاعات مغب٘ ٚاهلل سغٝب٘ص.

زم رأٌي سم٠من ٟمدقمق ًمتٓمقير أدا  اعقمالم اجلٝم٤مدي، وٟمحدث شمٖمٞمػًما ومٞمف، وقمٜمدي هذه اًمٗمٙمرة ورسمام 

أن يٙمقن اًمٚم٘م٤م  قمٗمقًي٤م ، سمٛمٕمٜمك أنٜمل ـمٚم٧ٌُم ُمـ اعظمقة شاًمًح٤مب»شمٙمقن سمٕمقن اهلل ذم ًم٘م٤م  ٟمٗمٙمر ومٞمف ُمع 

رًي٤م، وًمـ أيمت٥م ؿمٞمئ٤م ُمٜمف سمؾ ؾم٠مخ٘مٞمف ُمردمال، ُمع نْمػم ىمٌٚمف، صمؿ هق ذم أجديٜم٤م، ٟمحذف  شمٗم٤مقمٚمٞم٤م طمقا

اعقمالم »أُم٤م آؾمتٖمٜم٤م  قمـ - ذم إؾمئٚم٦م واًمٓمرح وطمرّي٦م وهٙمذا-وٟمّمُٚمح ُمٜمف ُم٤م ؿمئٜم٤م، ويٙمقن ومٞمف ضُمرأة 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :اؿومٝم١مٓ  هؿ ٟم٤مؾُمٜم٤م وهؿ أومم سمٜم٤م وٟمحـ أومم  شاجلٝم٤مدي

- ومل يتٌلم اعم٘مّمقد ُمـ إؿم٤مرشمٙمؿ إمم ًم٘م٤م  أيب دضم٤مٟم٦م، -، واهلل اعمقومؼ [26اًمٙمٝمػ: ]ژ  ڀ پ  پ
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سم٤ميمًت٤م  ,أبق دضم٤مٟم٦م هق اًمذي صٛمٛمف ُمـ أوًمف إمم مظمره، وإخ اًمذي يم٤من ي٠ًمخف هق أقمجٛمل  :وم٤مًمٚم٘م٤م 

ٟمٜم٤م اًمذيـ ووٕمٜم٤مهؿ ُمٕمف ذم اًم,يم٤من يِمتٖمؾ ُمٕمف  ,سمريٓم٤م  ٕمٛمؾ، واؾمتِمٝمد ُم١مظمًرا ذم ىمّمػ ُمـ إظمقا

 وأبق دضم٤مٟم٦م جيٞم٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م صمؿ مت٧م دسمٚمج٦م يمالم اًم٤ًمئؾ- ،ويم٤من يٚم٘مل إؾمئٚم٦م سم٤معٟمٙمٚمٞمزي٦م أصال أجْم٤م 

ٞٸ ْٝع ٚفاٜا اٱخ٠ٛ ايتغع١ عؾض إٛدٛر٠ يز٣ اٱخ٠ٛ ٗ اٱع٬ّص. •ط  سبشا إٔ تضعًٛا إي

هذه اعمرة أو شمٙمقن ذم ُمرة ىم٤مدُم٦م سمٕمقن ـمٚم٧ٌم ُمـ قمٌد اًمرمحـ دمٝمٞمزه٤م وإرؾم٤مل٤م زم، وم٢من شمقومرت 

 اهلل-

غقٛل ؽظٜٔ ايكُض ؾًٞ صأٟ بإٔ تؿضغٛا أخٜٛٔ َٔ أٌٖ ٖشٙ إٓاطل سٚا نؿا٠٤  •ط

ٚيزُٜٗا سػ ػاصٟ أٚ ٜهْٛا أفًڄا عاًٌَ ٗ ايتذاص٠ ؾتڀًبٛا َُٓٗا إٔ ٜهٕٛ مُٔ ػاصتُٗا 

ا٤ ٜٚهٕٛ شلِ َغتٛرع َتٌ َتكٔ ٫ ايتذاص٠ بايكُض ٚايغهض ٚاؿبٛب َٚا ؽاب٘ َٔ مضٚصٜات ايػش

تتغضب إيٝ٘ إٝاٙ َضتؿع عٔ َغت٣ٛ ؾٝناْات ا٭ر١ٜٚ ٚا٭ْٗاص ؾتؾاصنٕٛ َعُٗا بايه١ُٝ اييت 

ُٶا إٔ ايه١ُٝ ا٫ستٝاط١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ناؾ١ٝ يهِ ٕز٠ ع١ٓ ع٢ً ا٭قٌ  ؼتادْٛٗا َٔ ايػشا٤ عً

تِ ا٫تؿام َعُٗا أْ٘ عٓزَا تبزأ ا٭ط١َ ُٖٚا ٜتادضإ بٗا ؾتبك٢ َتذزر٠ باعتُضاص ع٢ً إٔ ٜ

ٜتٛقؿإ َباؽض٠ عٔ ايبٝع ٜٚبك٢ إدظٕٚ ايشٟ يزُٜٗا يٲخ٠ٛ ُٖٚا َغتؿٝزإ َٔ ٖشٙ اـڀ١ 

با٭صباح إذلتب١ ع٢ً ايبٝع ٚايؾضا٤ ؾٓشٔ ئ ْؾػٌ َغتٛرعاتُٗا رٕٚ ؾا٥ز٠ تعٛر عًُٝٗا. إ٫ أْ٘ َٔ 

يٓڀام ايشٟ ٜغُض بٛفٍٛ ايكُض َٓ٘ إٍ اٱخ٠ٛ عٓز ا٭١ُٖٝ َهإ إٔ تهٕٛ إغتٛرعات مُٔ ا

 اينضٚص٠.

أَا ايڀضٜك١ ا٭خض٣ اييت سنضتٗا عابكڄا ؾإٕ ناْت سضنتهِ نجرل٠ ؾٝقعب ْكًٗا ٚايتشضى 

ناْت تغتدزّ ٕٛار غشا١ٝ٥ نإؾضٚبات ايػاط١ٜ ٚايظٜٛت ايٓبات١ٝ -بٗا ؾٗٞ ؽضا٤ بضاٌَٝ ْٛٝؿ١ 

غ٬م تػغٌ ٚتٓؾـ ٗ ايؾُػ ٕز٠ ّٜٛ َع َضاعا٠ إٔ ٭غڀ١ٝ قه١ُ اٱ -ٚيٝػ إٛار ايهُٝا١ٜٚ

ٖشٙ اٍ بضاٌَٝ سًك١ َڀاط١ٝ ٕٓع تغضب اشلٛا٤ ٖا واؾٜ ع٢ً اؿبٛب إدظ١ْ ؾٝٗا ٕز٠ عبع 

عٓٛات ؽضٜڀ١ إٔ تهٕٛ اؿبٛب َٔ إْتاز ايعاّ ايشٟ عٓدظٕ ؾٝ٘ ْٛٝؿ١ َٔ ايغٛؼ ٚاؿؾضات 

 َٚا ؽاب٘ص.

 خلٞم٤مر إول، طم٥ًم فمروومٜم٤م وىمدرشمٜم٤م أن، واهلل اعمقومؼ-ًمٕمٚمٜم٤م ٟمح٤مول أن ٟمًٕمك ذم ا

سبشا إٔ تؿٝزْٚٞ عُا ا غقٛل ايدلْاَر ايشٟ عٝكّٛ بإعزارٙ أٓز طٜزإ غقٛل  •ط

 ايشنض٣ ايعاؽض٠ص.

مل يتؿ ر  حلد أن، إٓ أنٜمل شمِم٤مورُت ذم إُمر ُمع قمٌد اًمرمحـ، وُمع اًمِمٞمخ أيب  ٞمك، ويم٤مٟم٧م 

ٗمٜمٞم٦م قمٜمد قمٌد اًمرمحـ ـمٚم٧ٌُم ُمٜمف أن يٙمت٥م ومٞمٝم٤م، وطم٤مصُٚمٝم٤م أنف يرى أن هذا هٜم٤مك سمٕمض آىمؽماطم٤مت اًم

 شؿم٤مهد قمغم اًمٕمٍم»إٓ سمرٟم٤مُم٩م ُمثؾ  شاعظمراضمٞم٦م»يٗمَل سمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعقمالُمٞم٦م و اعم٘مّمد ٓ يٛمٙمـ أن

وُم٤م ؿم٤ماف ُمـ سمراُم٩م ًم٘م٤م ات طمقاري٦م شمٙمقن واؾمٕم٦م اعمدة وُمٗمتقطم٦م ورسمام شم٠مظمذ قمدة  شاجلزيرة»ُمثال ذم 

، أُم٤م سمرٟم٤مُم٩م ؿمٌف وصم٤مئ٘مل ومٚمـ شمٙمقن اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م اعمت٤مطم٦م ًمٚمِمٞمخ ًمٚمتحدث ومٞمف إٓ قمنم دىم٤مئؼ أو طمٚم٘م٤مت

وؾم٠مراضمع أظمل قمٌد اًمرمحـ طمتك يٙمت٥م ًمٙمؿ قمـ  -ٕيمثر، وسم٤مًمت٤مزم ًمـ يتؿ اعم٘مّمقد-رسمع ؾم٤مقم٦م قمغم ا

رة ُمـ ٗمٙمٟمحـ ىمررٟم٤م أن ٟمتّمؾ سم٠ممحد زيدان وٟمٓمرح قمٚمٞمف اًم ؛اًمٗمٙمرة سمِمٙمؾ أطمًـ، وأجْم٤م قمغم يمؾ طم٤مل

جْم٤م وومٙمرشمف، وهذا ُم٤م يُمٚمٗم٧ُم سمف، وسمدأت ذم دمٝمٞمز اًمرؾم٤مًم٦م ًمزيدان، ًمٙمٜمل مل أأؾم٤مؾمٝم٤م صمؿ ٟمٜمٔمر رأجف هق 
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 أرؾمٚمٝم٤م ًمف حلد أن، ًمٕمكم أومٕمؾ ىمري٤ٌم إن ؿم٤م  اهلل-

 .غقٛل إضاؾلص •ط

 إن ؿم٤م  اهلل ؾمٜمًٕمك سمحقًمف وىمقشمف وُمدده ؾمٌح٤مٟمف وهق اًمٚمٓمٞمػ اًمقدود اًمٙمريؿ-

 اي١ يٲخ٠ٛ ٗ اـ٘ ٚمل ٜقًين إؽعاص َٓهِ عٔ ٚفٛشلا َٚا ا بؾأْٗاص.عبل إٔ أصعًٓا صع •ط

، ومٝمذا وزقمُتٝم٤م قمغم قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ ًمٕمٚمؽ شم٘مّمد اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمزي٦م ذم اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد 

اعظمقة، وُمٕمٔمؿ اعظمقة اعمٝمٛملم، واجلٛمٞمع ومرح ا٤م واحلٛمد هلل- وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم سمخّمقص اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد 

قىم٧م ًمرصم٤مئف ُمـ ىمٌٚمٙمؿ، وم٠مرى أنف ًمق ضم٤م ت ومرص٦م ذم أي ُمٜم٤مؾم٦ٌم أن شمِمػموا إًمٞمف ، ومحٞم٨م أنف شم٠مظمر اًم

 -وشمتٙمٚمقا طمقًمف سمام يٜم٤مؾمٌف ُمـ صمٜم٤م  وإيمرام 

 ص.طٚنشيو صعاي١ أخٝٓا أبٞ أْػ ايغبٝعٞ ٚصعاي١ أبٓا٤ ايؾٝخ ععٝز 

هل و,يمٚمٝم٤م وصٚمتٝمؿ واحلٛمد هلل، وًمٙمـ مل أتٚمؼ ُمٜمٝمؿ أي أضمقسم٦م، وقمٜمدُم٤م ىم٤مسمٚم٧ُم أنس مظمر ُمرة 

٤ًٌم:  ,اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م أىم٤مسمٚمف سمٕمد جمٞمئف إًمٞمٜم٤م احلٛمد هلل، اهلل »وم٤مسمتًؿ ىم٤مئال:  شيمٞمػ أظم٤ٌمر اًمِمٞمخ؟»ؾم٠مختف ُمداقم

 هذا ُم٤م ىم٤مل زم ًمٚمٛمالـمٗم٦م، واهلل يرقم٤ميمؿ و ٗمٔمٙمؿ وٞمًٕم٤م- --ش، يمٕم٤مدشمف اًمِمٞمخ؛ رؾم٤مًم٦م ُم٘متْم٦ٌما ظمػمً جيزيف 

سًم٤م، أن٤م سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ٓ أـمٚمع قمغم اًمرؾم٤مئؾ ًمٖمػمي، وٓ أدري هؾ ذم  رؾم٤مًمتٙمؿ ًمف ُم٤م يتٓمٚم٥م ضمقا

 وؾم٠مراضمٕمف إن ؿم٤م  اهلل-

ٚنشيو بٝإ ايؿٝناْات ا٭ٍٚ مل ٜقًين إؽعاص َٓهِ بٛفٛي٘ َٚا ايشٟ ساٍ رٕٚ بج٘ ٗ  •ط

َٶا ٚايبٝإ ايجاْٞ إٕ تٝغض إٔ ٜبح  اٱع٬ّ َع ٬َس١ٛ أْ٘ بعز َضٚص ايٛقت ؾأصدٛ إٔ ؼشؾٛٙ ُا

سٝح إْ٘ قز وتاز إٍ ػزٜز ٚسبشا إٔ تؿٝزْٞ عٔ أعباب  خ٬ٍ أعبٛعٌ ؾ٬ بأؼ ٚإ٫ ؾأٚقؿٛٙ

 تأخضُٖاص.

ىمد ُٟمنما أن ذم اًمٜم٧م، اًمٌٞم٤من إول واًمث٤م ، وىمد يم٤من قمٜمد اعظمقة شمردد ذم ٟمنممه٤م، وًمٙمـ ىمٚمٜم٤م لؿ 

اٟمنمومه٤م وشمقيمٚمقا قمغم اهلل، وؾم٥ٌم اًمت٠مظمر ذم ٟمنم إول أنٜم٤م أرؾمٚمٜم٤مه ًمٚمجزيرة ومٚمؿ يٜمنموه رهمؿ ُمرور 

ـ أؾمٌققملم، صمؿ أرؾمؾ ُمت٠مظمًرا ًمٚمٜم٧م وأرؾمؾ اًمث٤م  ُمٕمف ُم٤ٌمذة، سم٥ًٌم شمٕمّٓمؾ ذم ـمرىمٜم٤م ًمٚمٜم٧م ذم أيمثر ُم

اًمًح٤مب »وأروم٘م٧ُم ًمٙمؿ ٟم٘مًدا ًمٌٕمض اعظمقة اًمٕم٤مُمٚملم ذم  -شمٚمؽ إج٤مم، واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل-

وي٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م، ُمـ سم٤مب اًمتٛمحٞمص واًمتدىمٞمؼ، وأن٤م اقمتذرُت ًمإلظمقة سم٠من اًمِمٞمخ ريمز ذهٜمف قمغم زا شأوردو

ُمٕمٞمٜم٦م ويم٤من ًمف ُم٘مّمد إفمٝم٤مر هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ اهتامُم٤مشمٜم٤م ٟمحـ اعمج٤مهديـ سمِم١مون إُم٦م واًمِمٕمقب- 

وطمّمؾ ؾمٝمٌق قمـ شمٙمٛمٞمؾ اًمٙمالم قمـ اجل٤مٟم٥م اعيام  واًمققمٔمل، وهٙمذا اعٟم٤ًمن ـم٤مىم٤مت، وقمٜمدُم٤م 

 يٙمقن اعٟم٤ًمُن ًمقطمده ذم فمروومٜم٤م ومٛمثؾ هذا اًم٘مّمقر ُمتقىمع-

 عز ايشٟ اتؿكٓا عًٝ٘ ٗ ايغابع ٚايعؾضٜٔ َٔ ؽٗض أغغڀػص.طٚتأخض ا٭ذ ايٛعٝ٘ بٝٓٓا عٔ إٛ

خ صمالصملم، ير٤م  ىم٤مل: ُمققمدي اًم٘م٤مدم ُمع ومالن شم٤مهذا ؾمٌٌف ُمـ قمٜمدي اًمٔم٤مهر، ٕن اًمرؾمقل قمٜمدُم٤م ضم
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وم٤مؾمت٘مر ذم ذهٜمل ذًمؽ، وهمٗمٚم٧ُم قمام ذم اًمرؾم٤مًم٦م رهمؿ أنٜمل ىمرأهت٤م سمٛمجرد اًمقصقل صمؿ ىمرأهت٤م ُمرة أظمرى 

إٟمٜمل شم٠مظمرت إمم مظمر اًمقىم٧م ٕنتٔمر رؾم٤مئؾ داود، ومتّم٤مدف أنف يم٤من  ًمٚمتحْمػم ًمٚمٕمٛمؾ وإضمقسم٦م، صمؿ

وم٤مخلٓم٠م ُمـ قمٜمدي، وٟم٠ًمل اهلل أن  ؛، واهلل اعمًتٕم٤من,يٕمٜمل طمٔمر دمقل, شيمرذم»يقُم٤من ُمتت٤مًمٞم٤من قمٜمدٟم٤م 

 يٕمٞمٜمٜم٤م وإي٤ميمؿ، واعمٕمذرة ًمٙمؿ، وٟمجتٝمد إن ؿم٤م  اهلل ذم آطمتٞم٤مط ًمٚمٛمقاقمٞمد-

ٜهِ َٔ نتب ٗ ا٫عذلاتٝذٝات ٫ٚ ىؿ٢ عًٝهِ أْٗا سبشا إٔ تضعًٛا إيٝٓا َا ٜتٛؾض يز •ط

 ص.َتٛؾض٠ ٗ ا٫ْذلْت

 سم٢مذن اهلل-

 .غقٛل إصعاٍ ا٭َٛاٍ إيٞ..ص •ط

أبنموا سم٢مذن اهلل، ًمٙمـ ىمد ٓ أؾمتٓمٞمع هذه اعمرة إرؾم٤مل ر  إًمٞمٙمؿ، اًمقىم٧م وٞمؼ ومٕماًل، وم٢من ؿم٤م  

يمٞمٗمٞم٦م إرؾم٤مًمف، ومٜمحـ ٟمحقًمف سمقاؾمٓم٦م اهلل ٟمجٝمز اعمٌٚمغ اعمٓمٚمقب ًمٚمٛمرة اًم٘م٤مدُم٦م، وطمٌذا شمٜمّقرو  ذم 

ساف ُمـ ضمٝمتٜم٤م، ويًتٚمٛمف رؾمقًمٜم٤م هٜم٤مك، ومٝمق يًتٚمؿ سم٤مًمروسمٞم٦م، وم٢من ؿمئتؿ  ٤مومظ قمغم ىمٞمٛمتف ويٕمٓمٞمف 

ًمرؾمقًمٙمؿ سم٤مًمروسمٞم٦م يمام هق، أو ٟمٓمٚم٥م ُمـ رؾمقًمٜم٤م أن  ّقًمف إمم اًمٞمقرو هٜم٤مك ىمٌؾ شمًٚمٞمٛمف ًمرؾمقًمٙمؿ، ُم٤م 

 ُمٜم٤مؾم٥ٌم أُمٜمًٞم٤م؟-- هق إومْمؾ ًمٙمؿ، وهؾ إرؾم٤مل ُمٌٚمغ يمٝمذا قمغم دومٕم٦مٍ 

 ذم طمقازم ُمٜمتّمػ رُمْم٤من- وأرؾمؾ ًمٙمؿ يمِمػ طم٤ًمسمٙمؿ يمام يم٤من أقمٓم٤م  إي٤مه داود 

طنُا أصدٛ إٔ ؼشف ايضعا٥ٌ ايغابك١ إيِٝٗ َٚضؾل صعا٥ٌ أخض٣ شلِ َع ٖشٙ ايضعاي١، نُا 

 أصدٛ إٔ تؿٝزٚا ا٭ذ عبز ايًڀٝـ بإٔ ونض َِٓٗ صعا٥ٌ إيٝٓاص.

٤ًٌم-ًمٞمس ًمدي  أي رؾم٤مئؾ ؾم٤مسم٘م٦م لؿ  ، وؾم٠مقمٓمٞمٝمؿ )حلٛمزة( هذه إن ؿم٤م  اهلل ىمري

 َضؾل صعاي١ َٔ ابين خايز يٲع٬ّص. •ط

 مل شمّمْؾ!-

 يغ٬ّ عًٝهِ ٚص١ٓ اهلل ٚبضنات٘صطا

 وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 أيمتقسمر ٧٧

 

 

  



1899  

  

 

 رسبنخ خبط انشٍد ئىل أحس اإلذٌح
 

  

إمم   شقمٓمٞماا٦م اهلل»، أرؾمااٚمٝم٤م اًمِمااٞمخ شقائكمأيب احلًااـ اًماا»رؾماا٤مًم٦م ظم٤مصاا٦م وصااٚمتٜم٤م ُمااـ اًمِمااٞمخ ] 

، يمتٌٝماا٤م ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من شاعُماا٤مرة اعؾمااالُمٞم٦م»سمٕمااد ؾماا٘مقط  شحمٛمااد قمٌااد اهلل سمااـ اًمٌِمااػم أيب»اًمِمااٞمخ 

، طمتااك يتٗماارغ ًمٚمجٝماا٤مد، سمااالد أبااٞمٝمؿ؛ يااتٙمٚمؿ ومٞمٝماا٤م قمااـ شمًااٗمػم إهااؾ إمم م2١١1اًمِمااٞمخ ذم قماا٤مم 

ُمتاااااف ووىمااااا٤مره-وُمااااا٤م ذم ذًماااااؽ ُماااااـ اعمٗم٤مؾماااااد، ُماااااع ُمٕمااااا٤مٍن ًمٓمٞمٗمااااا٦م شمٔمٝمااااار ومٞمٝمااااا٤م قمااااازة   اعمج٤مهاااااد ويمرا

 [دة سمخاط اًمِماٞمخ اجلٛمٞماؾ؛ ومًاٜمث٧ٌم اًمٜمًاخ٦م إصاٚمٞم٦م ُمٚمح٘ما٦م اا٤مقهذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمقضما: 
  

 

  
 

طمٗمٔماااف اهلل ورقمااا٤مه، وؾماااّدد  شأباااق حمٛماااد قمٌاااد اهلل سماااـ اًمٌِماااػم»إخ اًمٙماااريؿ واًمّماااديؼ اًماااقذّم إؾمااات٤مذ 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-- ؛ظمٓم٤مه

ؾمااالُمتٙمؿ وأن ُمّتٕمٜماا٤م سمرؤياا٦م ظمّٓمٙمااؿ إذ وم٤مشمٜماا٤م أن رؤياا٦م ؿمخقصااٙمؿ، وـماا٤مل قمٜماا٤م ٟمحٛمااد اهلل شمٕماا٤ممم قمااغم 

ومراىمٙمؿ، ُمع أنّٙمؿ دائاًم قمغم ظم٤مـمرٟم٤م، طما٤مضون ذم ىمٚمقسمٜما٤م ٟمًا٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜما٤م ُماـ اعمتحا٤مسّملم ومٞماف وجلالًماف، 

قماـ يٛمٞمٜماف  وأن جيٕمٚمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اعمًتٔمٚملم سمٔمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف، وأن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ ُمٜم٤مسمر اًمٜماقر

 -شم٤ٌمرك اؾمٛمف-

 ؛؛وسمٕمد

ـٍ يمٚمامشمٙماؿ، ويمٜما٧م سمالم اًمٗمٞمٜما٦م وإظمارى اوم٘مد شمٚم٘مٞم٧م سمٖما٤مُمر اًمًا رور واًمٖمٌٓما٦م ظمٓما٤مسمٙمؿ، وىمارأت سماتٛمّٕم

ُروم٧م سمٓماا٤مسمع اعمحٌاا٦م اخل٤مًمّماا٦م واًمٜمّمااح اأيماارر ىمرا هتاا٤م وشم٠مُّمٚمٝماا٤م ٕهناا٤م ُمااٜمٙمؿ صاادرت، وإًمااٞمٙمؿ اٟمتًاا٧ٌم، ومِماا

اا - ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن يٕمٗمااق قمٜماا٤م وقمااٜمٙمؿ وأن -رتاإُماالم، ومٌاا٤مرك اهلل ومٞمااؽ وم٘مااد ٟمّمااح٧َم وسَمااَرْرَت وُماا٤م ىمّم 

 يت٘مٌؾ ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ص٤مًمح إقمامل ويتج٤موز قمـ اًمًٞمئ٤مت سمرمحتف وومْمٚمف إٟمف قمٗمّق يمريؿ همٗمقر رطمٞمؿ-

 -وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن  ٗمٔمٜم٤م ومٞمام سم٘مل، وأن خيتؿ ًمٜم٤م وٞمًٕم٤م سم٤محلًٜمك ؿمٝم٤مدًة ذم ؾمٌٞمٚمف 

 وصؾ إمم ُمـ أطمٌٌتؿ وهؿ يًٚمٛمقن قمٚمٞمٙمؿ- ٟم٤ٌمدًمٙمؿ قم٤مـمر اًمتحٞم٤مت وطم٤مّر إؿمقا.، وؾمالُُمٙمؿ



 
1900 

 

 

واـمٛمئٜم٤مٟمؽ قمٜمٝمؿ سمٕماد اًمٓماقل، وأهناؿ وأهٚماؽ سمخاػم، وأؾماٗم٧ُم  شرىمٞم٦م»و شاًمٌِمػم»اومرطم٧ُم ٓشمّم٤مًمٙمؿ سم

قمٜماااؽ وُمااا٤م اظمت٤مرشماااف، وُمااا٤م قمٜمااادٟم٤م إٓ اًمااادقم٤م  لاااؿ سمااا٤مًمتقومٞمؼ وصاااالح احلااا٤مل وأن  ٗمٔمٝماااؿ  شأم حمٛماااد»ًمًاااٗمر 

هؿ- ّٓ زم اعمزيااد ُماـ أظمٌاا٤مريمؿ وشمٗم٤مصاٞمؾ أُمااقريمؿ، وًمٕمااّؾ ويمٜماا٧م أمتٜماك أن شمٙمتاا٥م  -ويٚمٝمٛمٝماؿ رؿماادهؿ ويتاق

ّٓ أن ٟمٗم٤مضمئٙمؿ هٜم٤مك  وُمـ يدري! --ذًمؽ يٙمقن ذم ومرص٦م أظمرى إذا ؾَمٜمح٧ْم إ

وم٘مااارا ة هيٕمااا٦م »ُمااا٤م ًمٗمااا٧م اٟمتٌااا٤مهل وؿماااد   ُماااـ قمٌااا٤مرات رؾمااا٤مًمتؽ ىمقًماااؽ  . إن ُماااـ أؿماااد  أظمااال احلٌٞمااا٥م

شمٕماؼّم سمّماد. قماـ احل٤مًما٦م  ,ذم فمٜمال,إهنا٤م ش ًمٚمٛمًت٘مٌؾ يتْمح أن اًمقواع ًماٞمس ُمٕمٚماقم واًمرؤيا٦م هماػم واواح٦م

رؤياا٦م اًمقوااع اًمًااٞم٤مد واًمِماا٠من اًمٕماا٤مم، أُّماا٤م اًمرؤياا٦م  :إقمااؿ ًمٜماا٤م وًمألُماا٦م يمٚمٝماا٤م، وأناا٧م شمٕمٜماال سمااال ؿمااؽ سم٤مًمرؤياا٦م

ومتٚمااااؽ ؿماااا٠مهن٤م خمتٚمااااػ، وىمااااد َوَوااااح ُمااااـ رؾماااا٤مًمتٙمؿ أهناااا٤م واوااااح٦م  ؛قمااااغم اعمًااااتقي٤مت اًمٗمردياااا٦م ًمااااألخ اعماااا١مُمـ

ش ومتٕماا٤مَل ًمٜمٙمااقن ُمااـ اًمِمااٝمدا »-- ظم٤ممتتٝماا٤م وضماا٤م  ذم  ،٤م ُماا٤م دقمقمتقٟماا٤م إمم ُمااـ اًمٚمحاا٤م. سمٙمااؿقمٜمااديمؿ، وطم٤مصااٚمٝم

 ـها
ِ
ًمااائـ شمااارددت ذم سمٕماااض إؿماااٞم٤م  وماااال شمااارّدد قمٜمااادي وٓ ؿمااا٤مئ٦ٌم أن  هم٤ميااا٦م ُمٜمااا٤مي ُماااـ هاااذه اًمااادٟمٞم٤م  ، وإ  واهلل

اا٤م ًواا٤م أطمٌااف ٕطمٌاا٤ميب أجًْماااوأىمَماا أُمٜمٞمتاال أن أظماارج ُمٜمٝماا٤م ؿمااٝمٞمًدا ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل، ويمااام أطماا٥ّم هااذا ًمٜمٗمًاا ًٌ ٤م ل طم

 ٤م--ومٜم٠ًمل اهلل أٓ خيّٞم٥م رضم٤م ٟم

وُماا٤م شمٜمٗمااع إُماا٤م ؟ ٟمٕمااؿ إن يم٤مٟماا٧م رضماا٤مً  وم٤مًمرضماا٤م  ٟماا٤مومع حمٌااقب قمٜمااد اهلل، ويٌ٘مااك شمقومٞمااؼ اهلل  :وىمااؾ زم

وُمااـ  ،ها٤م صمااؿ ُماا٤مت قمااغم ومراؿماافف ٟم٤مرَ طمٞم٤مشمِاا ظماا٤مض همامرهاا٤م وَصااغَم ـمااقَل  ويمااؿ ُمااـ سمٓماؾٍ  ،وحماض ومْمااٚمف وُمٜمتااف

ذًماااؽ ًماااٞمس هاااق  وذًماااؽ ومْماااؾ اهلل ي١مشمٞماااف ُماااـ يِمااا٤م ، قماااغم أن --اًمٜمااا٤مس ُماااـ ُرزىمٝمااا٤م ُماااـ أول ياااقم سماااال ُم١موٟمااا٦م

اًمتٙمٚمٞمااػ، وإٟمااام اًمتٙمٚمٞمااػ هااق اجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ًمتٙمااقن يمٚمٛماا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞماا٤م، وـم٤مقماا٦م اهلل قمااغم اعمٕمٜمااك 

 إؿمٛمؾ إقمؿ-

وم٘مٜمل أن اًمرؤي٦م ًمٚمقوع اًمًٞم٤مد واًمِما٠من اًمٕما٤مم ًمألُما٦م واحلريما٦م واجلامقما٦م إن مل أظمل احلٌٞم٥م . إٟمؽ شمقا

ػم ُمااـ إطمٞماا٤من هااق أُماار ىماادرّي يمااق  ٓ شمٙمٚمٞمااػ ومٝمااذا ر  ُم١مؾمااػ وحماازن، ُمااع أنااف ذم يمثاا --شمٙمااـ واوااح٦م

أو طمتاااك أؾمااا٤ٌمب شمٙمٚمٞمٗمٞمااا٦م )ذقمٞمااا٦م ديٜمٞمااا٦م( وًمٙمٜمٝمااا٤م سم٤مقمتٌااا٤مر  ،ومٞماااف، وشمٙماااقن ًماااف أؾمااا٤ٌمسمف اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمااا٦م أو همػمهااا٤م

 وم٤مًمٜمج٤مة هٜم٤مك- ؛اًمٌٕمض، ويٜمجق ُمـ ىم٤مم سمام قمٚمٞمف قمٜمد اهلل

ًمرؤيا٦م اًمديٜمٞما٦م، طمٞما٨م قمادم وواقح ا :ًمٙمـ اًمٌم  إؿمد أؾمًٗم٤م واعمحزن طمً٘ما٤م سماؾ اعمّماٞم٦ٌم احل٘مٞم٘مٞما٦م هال

 شمًٞمٓمر احلػمة وشمٕمّؿ اًمٗمتٜم٦م وختتٚمط إُمقر-

ومٜمًاا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م والداياا٦م اًمت٤مُماا٦م، وم٢مٟمااف ٓ  --ح وُيٕماادم اعمرؿمااد، ويتٌّٚمااد اًمٗمٝمااؿصااوي٘مااّؾ اًمٜم٤م

، وٓ شمقومٞماااؼ إٓ ُماااـ قمٜماااده، وإٟماااام هاااق حماااض اًمتقومٞماااؼ وماااال طماااقل وٓ ىماااّقة إٓ سمااا٤مهلل، وٓ هااا٤مدَي إٓ هاااق 

 أو يمثاارة قمٚمااٍؿ فماا٤مهٍر وطمٗمااٍظ، إٟمااام هااق شمقومٞمااؼ اهلل وطمااده، وُماا٤م قمااغم اًمٕمٌااد قمالىماا٦م ًماا
ٍ
ااؼ,ذًمؽ سمااذيم٤م  إٓ  ,اعمقوم 
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ّرع وآسمتٝماا٤مل ويٚمااّح ذم اًماادقم٤م  ااًمرهمٌاا٦م إمم ُمااقٓه وُمااقمم يمااؾ أُمااٍر وأن يرهماا٥م إًمٞمااف ؾمااٌح٤مٟمف ويّمااد. اًمتْماا

، [زُمااااااراًم]ژ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ،  [٧24مل قمٛمااااااران: ]ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ ژ :ويٓماااااار. إبااااااقاب

 ژحئمئ جئ ی ی ژ، صمااااااااااؿ ىماااااااااا٤مل: ژ یی ىئ ىئ ىئ ژ،  [اًمٜمااااااااااقر]ژ  ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ

 ۀ ڻ       ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ          ڳ ڳ ژ ،شمٜمٌٞمًٝمااااا٤م إمم اًمٓمرياااااؼ اعمقصاااااٚم٦م إًمٞماااااف[ هااااقد]

﮵ ﮴      ﮲﮳  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ،  [٧22إنٕماااااااااااااااااااااااااااااا٤مم: ]ژ  ہ ہ ہ ۀ

 الداياا٦م اًمااذي ضُمِٕمااَؾ ومرًواا٤م وُمااـ هٜماا٤م ٟمٕماارف قم، [26احلدياد: ] ژ﮺ ﮹ ﮸  ﮶﮷ 
ِ
ٔمااٞمؿ ؿماا٠من ؾماا١ماِل اهلل

اٍت  ، ٟمًاا٠مل اهلل اعمااقمم اًمٙمااريؿ أن [اًمٗم٤مناا٦م]ژ  ڤ ٹ ٹ ٹ ژ :يمااؾ يااقم وًمٞمٚماا٦م ذم ىمقًمااف قمااغم اًمٕمٌااد ُماار 

ـ  قمٚمٞمٜم٤م سم٤ملداي٦م اًمت٤مُم٦م سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م-  مُملم- -يٛم

إمم ؾما٤مقمتل هاذه  ًمٜمٗمز وٕظمل، وأُما٤م ُماـ طمٞما٨م واىماع احلا٤مل وما٤مقمٚمؿ يا٤م أظمال احلٌٞما٥م أنٜمال ومٝمذا شمذيمػمٌ 

ومٚمئـ سمدا هذا ظمٞم٤مًرا ُمّتًاًم  ؛َأروُمُض آىمؽماح سم٢مرؾم٤مل اًمٕمٞم٤مل ُمع ُم١مؾم٦ًم ومالٍن! وٓ أرى ذًمؽ يٚمٞمؼ سم٠مُمث٤مًمٜم٤م

 سمؾ قم٤مٍر!! ؛سم٤مًمقاىمٕمٞم٦م وومٞمف ُمّمٚمح٦م اًمتٗمّرغ ًمِم٠منٜم٤م، ًمٙمٜمف يٜمٓمقي قمغم ُذل  وظمزي

ُـّ ذًمااؽ ِرَىً قمٜمااد اهلل وٓ حمٌقسًماا٤م ًمااف، وًمًاا٧ُم أخااق ا وَمَٕمااَؾ، سمااؾ َأقمااذُره، واهلُل وإ  واهلل ُماا٤م أفماا ُم ُُمْماآمر 

يٕمٗمق قمٜما٤م وٞمًٕما٤م، وإٟماام أخاقُم ُماـ يٗمٕماؾ ذًماؽ سم٤مظمتٞما٤مره وًماف َٟماْقُع ؾَمإَم٦ٍم واًمّماؼُم أوؾماع، إن  قمادّوٟم٤م ىماد يائس أن 

سم٠من ٟمًّٚمؿ ًمف أزواضمٜما٤م وومٚماذات أيم٤ٌمدٟما٤م، صماؿ ٟمّماؼم سمٕماد ذًماؽ،  ,طمتك طملم,ٟمًّٚمؿ ًمف أنٗمًٜم٤م اسمتداً ، وم٤ميمتٗمك 

 ي ذم اًمّمؼم قمغم ومراىمٝمؿ ومذًمؽ رسمام يم٤من ُم٘مدوًرا ًمٙمثػم ُمـ اعظمقة-وًمٞم٧ًم اعمِمٙمٚم٦م قمٜمد

ورسمام اؾمتٕم٤مض قمٜمٝمؿ وًمٕمٚمف يتازوج طمٞما٨م هاق! ًمٙماـ أيُّ َواْٞمٍؿ وُمٝم٤مٟما٦ٍم شمٚمحُ٘ماُف ذم أهٚماف وأوٓده اًماذيـ 

َ  ذًمؽ؟! ا  أرؾمٚمٝمؿ ُمع قمدّوه اخلٌٞم٨م وأي وٞمؿ وُمٝم٤مٟم٦ٍم شمٚمحؼ اعمج٤مهديـ وٞمًٕم٤م وو٤مقمتٝمؿ ضمر 

، وي٠مظمااااذ إوٓد ىمًاااآًم٤م ُمااااـ ,شمٕمٜمااااك إهااااؾ أضماااادادهؿ وأقمامُمٝمااااؿ,ٍد أُمٞمٜماااا٦ٍم شم٘مااااقل زم: واااإمٝمؿ ذم أجاااا

اًمتٕمٚمااٞمؿ، ًمٙمااـ ياا٤م أظماال دون ذًمااؽ أن أواإمٝم٤م ذم يااٍد همااػم أُمٞمٜماا٦ٍم ذم يااد اًمٓماا٤مهمقت!! هااذا همااػم ُماا٤م ذيماارُت ُمااـ 

تٍم ااًمٕماا٤مِر ذم اعمًاا٠مخ٦م سمرُمتٝماا٤م وإقمٓماا٤مئٝمؿ ُماا٤م أرادوا، وإقماا٤مٟمتٝمؿ قمااغم اًمٔمٝمااقر قمٚمٞمٜماا٤م وأُماا٤مم اًمٜماا٤مس سمٛمٔمٝماار اعمٜماا

ٜمااا٤مضمح واعٟمًااا٤مّ ، وفمٝمقرٟمااا٤م أُمااا٤مم اخلٚماااؼ اًماااذيـ اٟمتّماااٌٜم٤م ًمااادقمقهتؿ ويم٤مسمااادٟم٤م اًمًاااٜملم اًمٓماااقال ذم ؾماااٌٞمؾ واًم

ىماع ,فمٝمقرٟما٤م أُما٤مُمٝمؿ ُمٜمٝمازُملم ذًمٞمٚمالمَ ,ختٚمٞمّمٝمؿ وضَمْٚم٥م اخلػم واًمٕمدل اعؾمالُمل إًمٞمٝمؿ  ، ٓ شم٘ماؾ زم: اًمقا

اااااقن، وًمٙماااااٜمٝمؿ ٓ ُيٕمٓماااااقن اًم ٌُ دٟمٞمااااا٦م وٓ ياااااذًّمقن ذم أنٜمااااا٤م ذم هزيٛمااااا٦م، ٓ يااااا٤م أظمااااال، ىماااااد شمٜمٝمااااازم إبٓمااااا٤مل وُيٖمَٚم

 وهذا واوح وإٟمام ُأذيمُر سمف- ،إن الزيٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م هل هزيٛم٦م اًمٜمٗمس -ٟمٗمقؾمٝمؿ-

أن أرؾمااؾ أهااكم ُمااع اًمٓماا٤مهمقت قمااغم هااذا اًمٜمحااق ًمٙماال أتٗمااّرغ ًمٚمجٝماا٤مد؟ إذا يماا٤من  هااؾ يٓمٚماا٥م ُمٜماال ريب 
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ٟم٤م إًمٞمااف غ حاا٤م شماادقمقىمادرٟم٤م أنٜماا٤م شمزوضمٜماا٤م وأنجٌٜما٤م اًمّذرّياا٦م ونٛمٚمٜماا٤م أُما٤مٟمتٝمؿ هااؾ يٓمٚماا٥م ُمٜما٤م أن ٟمااؽميمٝمؿ ًمٙماال ٟمتٗمارّ 

- اًمخ، ٟمؽميمٝمؿ ذم يد ـما٤مهمقت ُمٌا٤مذًة طمتاك يّماٚمقا إمم اًمٞماد إُمٞمٜما٦م، وسما٤مًم٘مّقة -طمٞم٨م يٕمؼّم اًمرص٤مص وطمده

وطمٙماًم وسمٓمريؼ همػم ُم٤ٌمذ هٜم٤مك وهاؿ قمٜماد اًمٞماد إُمٞمٜما٦م!! أنا٤م ًمًا٧ُم واصمً٘ما٤م أن هاذا يٙماقن قماذًرا ًمٜما٤م ويٙماقن 

ُـّ أن إىماارب أن آؿمااتٖم٤مل سم٤مًمٕمٞماا٤مل ذم ُمثااؾ طم٤مًمٜماا٤م وطمٗمٔمٝمااؿ-- اًمااخ  ُمٓمٚمقسًماا٤م ُمٜماا٤م وُمروااٞم ٤م قمٜمااد اهلل، سمااؾ أفماا

ـْ يُٕمقُل ) :وهق قمذٌر ذم شمرك اًمٚمح٤م. سمام شم٘مقلهق اًمقاضم٥م   إصماًم أن يْمّٞمع َُم
ِ
(ويمٗمك سم٤معمر 

(1)
- 

ر  ؛أنٜمل أرى أن هذا اخلٞم٤مر مظمر اخلٞم٤مرات إمم أن وظمالص٦م ُم٤م قمٜمدي ومال ٟمٚمجا٠م إًمٞماف إٓ ُماع آوآمرا

أظمااارى يم٤مًمتٜمااا٤موب سمااالم اعظماااقة، أو أظماااذ إهاااؾ هٜمااا٤مك يٙمقٟماااقن ُماااع وٟمٗمااا٤مذ احلٚماااقل، وًمٜمٌحااا٨م قماااـ طمٚماااقل 

اعٟم٤ًمن ُمٜم٤م، ويّمؼمون، ويٕمتّمٛمقن سما٤مهلل، صماؿ إذا وىماع اعمحاذور ُماـ ىمتاؾ أو أٍه ًمٚمرضماؾ وما٢من أُمار اًمٕمٞما٤مل 

وطمٞمٜمئذ ٓ قَمْٞم٥َم قمٚمٞمٝمؿ إن ؿم٤م  اهلل، وإٟماام اًمٕمٞما٥ُم قماغم اًمرضماؾ أن يرؾماٚمٝمؿ  ،شإذا و٤م. إُمر اشمًع»يًٝمؾ 

 ٤مهد! واهلل أقمٚمؿ-خمت٤مًرا ًمٙمل جي

وما٢من إُمار يٙماقن  ؛وىمد ومٝمٛم٧ُم ُمـ يمالُمؽ أن اًمٕمٞم٤مل إذا رضمٕمقا إمم اًمٌالد ُمْمٓمّريـ ٓ ىمّدَر اهلل ذًماؽ

 أؾمقأ، واًمذي أراه قمٙمس ذًمؽ-

ؾمااااا٤محمٝم٤م اهلل مل شمّماااااؼم واظمتااااا٤مرت ُمااااا٤م اظمتااااا٤مرت وم٘ماااااد يّماااااؼم همػمهااااا٤م، واًمٜمااااا٤مُس  شأم حمٛماااااد»وإذا يم٤مٟمااااا٧م 

ًها يمثااػمة ُمااـ سمٜماال ضمٚماادشمٜم٤م يٕمٞمِمااقن سماا٤مًم٘مرب ُمااٜمٙمؿ، ًمٙمااـ حاا٤م أن  أُ  ,يمااام شمٕمٚمٛمااقن,خيتٚمٗمااقن، وٟمحااـ ٟمٕمٚمااؿ 

 ؾَمُٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمؼم ومل شمٜمٗمتح لؿ أبقاب اًمت َٛمْٚمُٛمؾ، واهلل اعمًتٕم٤من-ش ىم٤مـمٕملم اًمٞم٠مس»يم٤مٟمقا 

َٟمؽ أن إٟم٤ًمًٟم٤م يٕماٞمش ذم قم٤مصاٛم٦م دوًما٦م ُمديٜما٦م ُمًاؽم ٦م يًاٙمـ ذم سمٞما٧م طمًاـ ويٛمٚماؽ  ؛وي٤م أظمل ٓ يٖمر 

ااا٤مًم٦م وصمالضمااا٦م  ًّ -- ط، وي٠ميماااؾ ظمٌاااًزا ؾمااا٤مظمٜم٤ًم ووم٤ميمٝمااا٦مً ودوّم٤ميااا٦م وظمااااّل  ,رظمٞمّمااا٦م ذم اًمٖم٤مًمااا٥مُمًاااتٕمٛمالت و,هَم

ر ًماف أن يٙماقن هٜما٤مك ُماع اًمٌادو قما٤مش  اًمخ، ومٝمذا ؿم٠من احلٞم٤مة هٜم٤م وهذا هق اعمًتقى اًمٕما٤مدي   لا٤م، ًمٙمٜمّاف إذا ىُماد 

ااا٤م، وَصااؼَمَ َصااؼْمَ احلاااامر، أو ىُمااْؾ  ًٌ  ڇ چ چ چچ ڃ  ڃ ڃ ڃ ژ :شَصااؼْمَ اًمٙمٚمااا٥م»يمااام ُيَٕماا٤مُش هٜماا٤مك شم٘مري

َع اهلُل وم٠َمْوؾِمُٕمقا »: ، وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ىم٤مل قمٛمر  [١اًمٓمال.: ] ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ شإذا َوؾم 
(2)

- 

ٌ اف اًمٕمٚماام   ٌف وخمٞمٚما٦م، وىماد َٟم ٤ًٌم ُمـ طمٞم٨م هق ُم٤م مل يٙمـ ومٞماف إها إمم أن اعٟمًا٤من ىماد  ومٚمٞمس ذًمؽ َُمٕمٞم

ًٕم٤م قمغم ٟمٗمًف ٕن هذا احلا٤مل يّماٚمحف، وهاق ُماـ ا ا وُُمَقؾم  ًمزاهاديـ، ويٙماقن هماػمه ذم طما٤مل يٙمقن همٜمٞم ٤م ُُمقِهً

ىمٚماا٦م وؿمااّدٍة أو رسمااام يْمااٞم ؼ قمااغم ٟمٗمًااف، وًمٙمااـ ُماا٤م هااق ُمااـ اًمزهااد ذم ر  حلرصااف قمٚمٞمٝماا٤م وحمٌتااف لاا٤م، وأُمثٚماا٦م 

                                      
 -( وطمًٜمف إًم٤ٌم ٧422( ذم: ؾمٜمـ أيب داود )ُمـ ي٘مقت-- (، وضم٤م  سمٚمٗمظ: )6524ُمًتدرك احل٤ميمؿ ) (٧)

 -(145صٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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إن اًمادٟمٞم٤م » :وُماـ هٜما٤م ىما٤مل سمٕماض إدسما٤م  ذًمؽ ذم اًمٕم٤معملم يمثاػمة، وُماـ اًم٘مًاؿ إول أهمٜمٞما٤م  اًمّماح٤مسم٦م 

 اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واعقم٤مٟم٦م، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-ٟم٠ًمل اهلل  ؛شيم٤مٟم٧م سم٠مجدهيؿ ومل شمٙمـ ذم ىمٚمقاؿ

ااا٠مل ومٞماااف وُيٜمااا٤مىمش ضمٞماااًدا، وًمٕماااؾ  اهلل  ,شمًاااٗمػم اًمٕمٞمااا٤مل,وأنااا٤م أرى أن هاااذا إُمااار  ًْ ٌَْحااا٨َم وُي يٜمٌٖمااال أن ُي

ـِ اًمتٍماا اا ًْ ػ وُماا٤م ومٞمااف اخلااػم ورواا٤مه ؾمااٌح٤مٟمف، وأرى أنااف ُمااـ إُمااقر اجل٤مُمٕماا٦م اُّهيااديٜم٤م ًمٚمّمااقاب ويقوم٘مٜماا٤م حل

َت٠مذن، واهلل أقمٚمؿ-اًمتل شُمَِم٤مَوُر وم ًْ  ٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مدة وشُم

. ضماازاك اهلل ظمااػًما قمااغم ٟمّمااحؽ وصم٘متااؽ، واقمٚمااؿ أنٜماال إن ؿماا٤م  اهلل قمااغم اًمٕمٝمااد، وٟمحااـ أظماال احلٌٞماا٥م

ٟمٌحا٨م ًماف  وهاذا إُمارٟمٜمتٔمر اًمُٗمَرَص وٟمٜمتٔمُِر اًمٗمارج ُماـ جمٞما٥م اعمّْمآمّريـ وُمٖمٞما٨م اعمًاتٖمٞمثلم ضماؾ وقماال، 

ُٚمٜمَااا٤م واقمتامدُ  ٟمااا٤م وإًمٞماااف ُمرضمٕمٜمااا٤م وُم بٜمااا٤م، وماااٜمٕمؿ اعماااقمم وٟمٕماااؿ اًمقيمٞماااؾ وٟمٕماااؿ قماااـ طمٚماااقل، وقماااغم اهلل شمٕمااا٤ممم شمقيمُّ

ًمٜم٤م- -اًمٜمّمػم- ون ٟم٠ًمل اهلل أن يٖمٗمر ًمٜم٤م ويّمٚمح أطمقا  وٟمحـ واهلل ُُم٘مٍم 

٤ًٌم ذم وىمتاف وُمدروؾًما٤م، وٟمحاـ أن أُما٤مم  ًرا صا٤مئ وأن٧م شمٕمٚمؿ أن اخلروج ُمـ هٜم٤مك يم٤من أُمًرا و٤مقمًٞم٤م وىمارا

َقُره إْهاُؾ واًمٕمٞما٤مل د اًمتٕما٤مرض، وُما٤م احلٚماقل ا ٟمٗمٕماؾ لاؿ ويمٞماػ ُٟمقوّماؼ وُما٤مذا ٟم٘مادم قمٜماوماامذ ؛واىمع ضمديد حِمْ

اًماااخ، ومٜمًااا٠مل اهلل الدايااا٦م واًمتقومٞماااؼ واًمتًاااديد، وُماااع ذًماااؽ وماااٜمحـ قماااغم أجااا٦م طمااا٤مل إن ؿمااا٤م  اهلل ذم  اعمٛمٙمٜمااا٦م--

شمٞماااا٦م وىمااااد أْرَصااااْدٟم٤م أنٗمًااااٜم٤م هلل شمٕماااا٤ممم  قمٌاااا٤مدٍة هاااال اًمّمااااؼم واًمرضماااا٤م  واٟمتٔماااا٤مر اًمٗماااارج واًمااااؽمسمُُّص ًمٚمُٗمْرصاااا٦م اعمقا

ٓ  يْمٞمع قمٞم٤مًَمُف وٓ يٕمٓمل اًمدٟمّٞما٦م ُما٤م اؾماتٓم٤مع، صماؿ إن همٚمٌاف إُماُر وقَمَجاَز وًمٜمٍمة  ديٜمف، وًمٙمـ قمغم اعٟم٤ًمن أ

  ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ژ :قمجًزا يم٤مُماًل وم٤مهلل ٓ يٚمقُُمُف، سمؾ طمٞمٜمَٝم٤م ٓ خيُذًُمُف اهلُل، وجيٕمؾ ًماف خمرضًما٤م سمرمحتاف وًمٓمٗماف

 -[اًمٓمال.]ژ  ڻ ں

ٚمِمااٞمخ أيب اًمٚمٞماا٨م رؾماا٤مًم٦ًم ًمٙمااؾ واطمااٍد ُمااٜمٙمام قمااـ ـمريااؼ ًمااؽ وًم ُأذيماارك أ  يمٜماا٧م أرؾمااٚم٧ُم  ؛وىمٌااؾ اخلتاا٤مم

 --ُمـ قمٜمدٟم٤م إًمٞمٙمؿ سم٘مٚمٞمؾ شأم حمٛمد»رسمٕمل، ومال أدري هؾ وصٚمتٙمؿ، يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ ٟمحق اًمٕم٤مم، سمٕمد ؾمٗمر 

، وأنا٤م ـم٤مًما٥ٌم ُماٜمٙمؿ اًمادقم٤م  شأيب اًمٚمٞما٨م»ؾمالُمل ًمٙماؿ ُماـ ضمدياد، وؾماالُمل ًماألخ اًمٕمزياز  ؛وذم إظمػم

رٟم٤م وإيااا٤ميمؿ ويٗماااتح قمٚمٞمٜمااا٤م وهياااديٜمٝم٤م ويت٘مٌاااؾ ُمٜمااا٤م اويماااروسمٙمؿ ويٜمّمااا ًمٜمااا٤م وُمزياااد اًمٜمّماااح، واهلل يٗمااارج يمروسمٜمااا٤م

  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوٞمًٕماااااااااااااااا٤م، 

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ-  --[اًمٕمٍم] ژ ٺ

 قمٓمٞم٦ماعمح٥م ًمٙمؿ اعمٖمتٌط سمح٤مًمٙمؿ: 

 ٧2.٧2.2١١1اجلٛمٕم٦م 
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ر دضٜ ايت شكٝل ٚ  َضادع ايت

 

 

 يزاخغ انزحمٍك ًانزرزٌح
 

 

(، ن٘مٞمؼ: قمقاد ١5٧ت : ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اضمتامع اجلٞمقش اعؾمالُمٞم٦م -٧

 اعمٕمتؼ، ُمٓم٤مسمع اًمٗمرزد. سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

٘مٞمؼ: حمٛمد ص٤مد. ن (،1١١: أمحد سمـ قمكم أبق سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص احلٜمٗمل )ت اًم٘مرمنأطمٙم٤مم  -2

 -٧6١5، دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب، ـمٌٕم٦م ٘مٛمح٤موياًم

 (، ن٘مٞمؼ: حمٛمد قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م561: حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أبق سمٙمر سمـ اًمٕمريب )ت طمٙم٤مم اًم٘مرمنأ -1

 ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 (، دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت-5١5د حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد )ت أبق طم٤مُم: إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ -6

: ؿمٛمس اًمديـ أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم اعم٘مدد )ت أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م -5

 (، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م- ١41

(، ن٘مٞمؼ: ؾمٛمػم اًمزهػمي، وُمٕمف 254: أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري )ت إدب اعمٗمرد -4

 ٚمٞم٘م٤مت وختري٩م: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم-شمٕم

، إرٟم١موط ٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدرن (،4١4)ت  ًمٜمقويا : أبق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ  ٞمك سمـ ذفر٤مإذيم -١

 -٧6٧6دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، ـمٌٕم٦م ضمدي٦م ُمٜم٘مح٦م 

ي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ -6 اًمٕمامدي حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك )ت  قداًمًٕم قأب :إمم ُمزا

 -(، دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب262

: أبق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم  )ت ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ إروا  اًمٖمٚمٞمؾ -2

 -(، اعمٙمت٥م اعؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م٧62١

اًم٘مرـمٌل اًمٜمٛمري )ت  أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب -٧١

 ، ن٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، دار اجلٞمؾ سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم-(641

(، ن٘مٞمؼ: قم٤مدل 652: أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مال  )ت ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م اعص٤مسم٦م -٧٧



 
1914 

 

 

 قمٌد اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم- 

(، ُمٙمت٦ٌم ٧62١اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم  )ت  : أبق قمٌد أصؾ صٗم٦م صالة اًمٜمٌل -٧2

 اًمٓمٌٕم٦م إومم- اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض،

: حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل )ت ذم إيْم٤مح اًم٘مرمن سم٤مًم٘مرمن أوقا  اًمٌٞم٤من -٧1

 - ٧6٧5(، دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، ـمٌٕم٦م ٧121

(، ١2١ٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل )ت : إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرآقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل -٧6

 ن٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٞمد الالزم، دار اسمـ قمٗم٤من سم٤مًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ١5٧ت : ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )قمـ رب اًمٕم٤معملم إقمالم اعمقىمٕملم -٧5

 حمٛمد قمٌد اًمًالم إسمراهٞمؿ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم- ن٘مٞمؼ:

: قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمرزو. اًمٓمريٗمل، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمٓمٌٕم٦م إومم ٞمح ٟمقاىمض اعؾمالماعقمالم سمتقو -٧4

 م-2١١6 , ٧625

ئد ُمًٚمؿ -٧١ (، ن٘مٞمؼ: 566ٞمحّمٌل )ت ًم: اًم٘م٤ميض أبق اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اإيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقا

 م-٧226 , ٧6٧2 ٞمك إؾمامقمٞمؾ، دار اًمقوم٤م  سم٤معمٜمّمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

: اي٦م ذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد ُمـ اًمرضم٤مل ؾمقى ُمـ ذيمر ذم هتذي٥م اًمٙماملاعيمامل ذم ذيمر ُمـ ًمف رو -٧6

(، ن٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ١45ؿمٛمس اًمديـ أبق اعمح٤مؾمـ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل )ت 

 ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اعؾمالُمٞم٦م سمٙمراشمٌم، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: أمحد 14١: أبق حمٛمد احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمالد اًمراُمٝمرُمزي )ت أُمث٤مل احلدي٨م -٧2

 -قمٌد اًمٗمت٤مح مت٤مم، ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم

أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مًم٘م٤م  إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد؛ اعمِمٝمقر سم٤مًمّم٤مطم٥م سمـ : إُمث٤مل اًم٤ًمئرة ُمـ ؿمٕمر اعمتٜمٌل -2١

 حمٛمد طمًـ مل ي٤مؾملم، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م سمٌٖمداد، اًمٓمٌٕم٦م إومم-ن٘مٞمؼ: (، 165قم٤ٌمد )ت 

ر اًمت٠مويؾ ؾأنقار اًمتٜمزي -2٧ )ت  ًمٌٞمْم٤مويا : ٟم٤مس اًمديـ أبق ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازيوأها

 -(، ن٘مٞمؼ: حمٛمد اعمرقمِمكم، دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م إومم465

امطم٦م ٩م أطم٤مدي٨م ومتح اًم٤ٌمرييأنٞمس اًم٤ًمري ختر -22  ً ٦م اًم ًَ : أبق طمذيٗم٦م ٟمٌٞمؾ سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقيتل، ُم١مؾم 

٦م اًمري ٤من سمٌػمو ًَ  ت، اًمٓمٌٕم٦م إومم-وُم١مؾم 

 : أبق ىمت٤مدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل قمٛمر سمـ حمٛمقد أبق قمٛمر، ُمٜمِمقر قمغم آٟمؽمٟم٧م-أهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن -21

: اسمـ اًمقزير حمٛمد سمـ إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ذم رد اخلالوم٤مت إمم اعمذه٥م احلؼ ُمـ أصقل اًمتقطمٞمد -26
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 ٦م-(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم66١إسمراهٞمؿ قمز اًمديـ اًمٞمٛمٜمل )ت 

(، ن٘مٞمؼ: زهػم 16١: أبق قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ سَمٓم ٦م اًمٕمٙمؼمي )ت إيٓم٤مل احلٞمؾ -25

 اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اعؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد  :ن٘مٞمؼ(، ١26: شم٘مل اًمديـ أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت اعيامن -24

سمٕم٦م-، اعمٙمت٥م اعؾمًٕم٤ٌم ا  الُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

أبق اًم٘م٤مؾمؿ ؿمٝم٤مب اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ  :اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقادث -2١

 ، ن٘مٞمؼ: قمثامن قمٜمؼم، دار الدى سم٤مًم٘م٤مهرة-(445 تاعم٘مدد اًمدُمِم٘مل اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م )

(، دار اًمٙمت٤مب 2١١ٞمؿ )ت : اسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي زيـ اًمديـ سمـ إسمراهاًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ -26

 اعؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

، ن٘مٞمؼ: قمٌد اهلل (١١6: أبق اًمٗمدا  إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي )ت اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م -22

 دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم- يـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،

ئع سمدائع اًمّمٜم٤مئع -1١ (، 56١ٙم٤مؾم٤م  احلٜمٗمل )ت : قمال  اًمديـ أبق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمذم شمرشمٞم٥م اًمنما

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

ئدسمدائع  -1٧  (، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب-١5٧ت : ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اًمٗمقا

 اًمٌقصػمي، وٌٓمٝم٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م: قمٌد اًمرمحـ طمًـ حمٛمقد، ُمٙمت٦ٌم أداب سم٤مًم٘م٤مهرة-اعُم٤مم : اًمؼمدة -12

(، ن٘مٞمؼ: 652أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مال  )ت : مُمـ أدًم٦م إطمٙم٤م سمٚمقغ اعمرام -11

 -ؾمٛمػم اًمزهري، دار اًمٗمٚمؼ سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

: أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل اًمٜمٛمري )ت وأنس اعمج٤مًمس اج٦م اعمج٤مًمس -16

 -,همػم ُمقاومؼ ٕي ـمٌٕم٦م,(، ـمٌٕم٦م اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م وشمرىمٞمٛمٝم٤م 641

(، دار اًمؽماث 1٧١)ت  اًمٓمؼمي: أبق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير يـ يزيد أُمكم ؾ واعمٚمقكاًمرؾمشم٤مريخ  -15

 سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

(، ن٘مٞمؼ: ومٝمٞمؿ ؿمٚمتقت، 242اًمٜمٛمػمي اًمٌٍمي )ت  سمـ قمٌٞمدة سمـ ؿم٦ٌمأبق زيد قمٛمر  :شم٤مريخ اعمديٜم٦م -14

 -٧122ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م: اًمًد طمٌٞم٥م حمٛمقد أمحد، ـمٌٕم٦م 

(، ن٘مل: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر 641اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ت  د سمـ قمكمأبق سمٙمر أمح :شم٤مريخ سمٖمداد -1١

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم-اًمٕمٚمٛمٞم٦مقمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م 

(، ن٘مٞمؼ: 5١٧: أبق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ قم٤ًميمر )ت شم٤مريخ دُمِمؼ -16
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 -٧6٧5قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، قم٤مم اًمٜمنم: 

: حمٛمد شنرير اعمٕمٜمك اًمًديد، وشمٜمقير اًمٕم٘مؾ اجلديد، ُمـ شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اعمجٞمد» تحرير واًمتٜمقيراًم -12

 -٧266(، اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م، ـمٌٕم٦م ٧121اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر قم٤مؿمقر اًمتقٟمز )

(، ٧151: أبق اًمٕمال حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري )ت سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي نٗم٦م إطمقذي -6١

 ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م- دار اًم

: أبق سمٙمر اسمـ قم٤مصؿ اًم٘مٞمز حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد نٗم٦م احلٙم٤مم ذم ٟمٙم٧م اًمٕم٘مقد وإطمٙم٤مم -6٧

(، ن٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًمًالم حمٛمد، دار أوم٤م. اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م 622اًمٖمرٟم٤مـمل )ت 

 إومم-

الجرة ًمٚمٜمنم  ، داراًمً٘م٤مف: قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم٘مرمنفمالل أطم٤مدي٨م ومصم٤مر يمت٤مب ذم ختري٩م  -62

 واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

: اًم٘م٤ميض أبق اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل، ن٘مٞمؼ: اسمـ شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ -61

 شم٤موي٧م اًمٓمٜمجل، ومظمريـ، ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م سم٤معمٖمرب، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

٘مٞمؼ: (، ن454: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي اعمٜمذري )ت ُمـ احلدي٨م اًمنميػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م -66

 إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٞمٛم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ١25: زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ احلًـ احلٜمٌكم )ت شمٗمًػم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم -65

 وع وشمرشمٞم٥م: أيب ُمٕم٤مذ ـم٤مر. سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد، دار اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤مًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اهلل 5٧١حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي )ت  : حمٞمل اًمًٜم٦م أبقشمٗمًػم اًمٌٖمقي -64

سمٕم٦م-  اًمٜمٛمر ومظمرون، دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

: قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل شمٗمًػم اًمًٕمدي )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من( -6١

 ؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-(، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمق ؼ، ُم١م٧1١4اًمًٕمدي )ت 

، ن٘مٞمؼ: (١١6أبق اًمٗمدا  إؾمامقمٞمؾ سمٜمٌـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي )ت : اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿشمٗمًػم  -66

 ؾم٤مُمل حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞم٦ٌم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

(، 652: أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مال  )ت اًمتٚمخٞمص احلٌػم -62

 ـ سمـ قم٤ٌمس سمـ ىمٓم٥م، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم-ن٘مٞمؼ: أبق قم٤مصؿ طمً

(، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح 622اًمثٕم٤مًمٌل )ت  : أبق ُمٜمّمقر قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمداًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مضة -5١

 احلٚمق، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-
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ًمؼم اًم٘مرـمٌل أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد ا: اًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م  وإؾم٤مٟمٞمد -5٧

(، ن٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي وحمٛمد اًمٌٙمري، وزارة إوىم٤مف اعمٖمرسمٞم٦م، ـمٌٕم٦م 641اًمٜمٛمري )ت 

٧16١- 

(، ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف 652أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مال  )ت  هتذي٥م اًمتٝمذي٥م -52

 اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سم٤ملٜمد، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

أبق احلج٤مج، و٤مل اًمديـ اًم٘مْم٤مقمل  ،محـقؾمػ سمـ قمٌد اًمر: يهتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمام  اًمرضم٤مل -51

 ، ن٘مٞمؼ: سمِم٤مر ُمٕمروف، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-(١62 تاًمٙمٚمٌل اعمزي )

زيـ اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم احلدادي صمؿ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري )ت : اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ -56

 -٧6٧١(، قم٤ممل اًمٙمت٥م سمٛمٍم، ـمٌٕم٦م ٧١1٧

اًمديـ أبق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك اجلزري اسمـ إثػم )ت : جمد ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ضم٤مُمع إصقل -55

 (، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط، ُمٙمت٦ٌم احلٚمق  وهمػمه٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-4١4

٘مٞمؼ: ن(، 1٧١)ت  اًمٓمؼميأبق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير يـ يزيد أُمكم : ذم شم٠مويؾ اًم٘مرمنضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  -54

 ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-ؿم٤ميمر أمحد حمٛمد

زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ  :ذم ذح مخًلم طمديث٤م ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿضم٤م -5١

 (، ن٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م-١25رضم٥م اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم )ت 

، (641أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل اًمٜمٛمري )ت : ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف -56

 م- ٧226 , ٧6٧6أبق إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، دار اسمـ اجلقزي سم٤مًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم  ن٘مٞمؼ:

، اًمٓمٌٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم جمٚمد شؾمٞمد إُم٤مم»: قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ -52

 ، ُمٜمِمقر قمغم آٟمؽمٟم٧م-شاًمٜمٙم٧م اًمٚمقاُمع»واطمد اعمحقسم٦م سما

(، ن٘مٞمؼ: أمحد 4١٧)ت  اًم٘مرـمٌلاهلل حمٛمد سمـ أمحد  ؿمٛمس اًمديـ أبق قمٌد :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن -4١

 -اًمؼمدو  وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

(، ن٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ ٧51: أبق قمروة قمٛمر سمـ أيب قمٛمرو راؿمد )ت ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد -4٧

 ًمث٤مٟمٞم٦م-إقمٔمٛمل، اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤ٌميمًت٤من وشمقزيع اعمٙمت٥م اعؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م ا

(، ن٘مٞمؼ: سمٙمر سمـ ٧٧61: أمحد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٤مُمري )ت اجلد احلثٞم٨م ذم سمٞم٤من ُم٤م ًمٞمس سمحدي٨م -42

ي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-  قمٌد اهلل سمق زيد، دار اًمرا

 -، هنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م(٧١١أبق زيد حمٛمد سمـ أيب اخلٓم٤مب اًم٘مرر )ت : وٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب -41
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(، اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م، ٧6٧احلٜمٔمكم اًمؽميمل اعمْروزي )ت  ٤مركسمـ اعمٌأبق قمٌد اًمرمحـ قمٌد اهلل  :اجلٝم٤مد -46

 -٧2١2ـمٌٕم٦م 

أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل اعمٓمٚمٌل  :اجلقهر اًمٜمٗمٞمس ُمـ ؿمٕمر اعُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس -45

 (، ن٘مٞمؼ: حمٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمؿ، ُمٙمت٦ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م سمٛمٍم-2١6اًم٘مرر اعمٙمل )ت 

 (، دار اًمٗمٙمر-٧21١اح٤مًمٙمل )ت سمـ أمحد اًمدؾمقىمل حمٛمد  :طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم -44

 (، دار اًمٗمٙمر-٧21١: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل اح٤مًمٙمل )ت طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم ظمٚمٞمؾ -4١

(، ٧٧16: أبق احلًـ حمٛمد سمـ قمٌد ال٤مدي اًمتتقي اًمًٜمدي )ت طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل -46

 ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اعؾمالُمٞم٦م سمحٚم٥م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

اًمِم٤مه وزم اهلل »: أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ اًمِمٝمٞمد وضمٞمف اًمديـ اعمٕمروف سمااهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م طمج٦م -42

 ، ن٘مٞمؼ: اًمًٞمد ؾم٤مسمؼ، دار اجلٞمؾ سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم-شاًمدهٚمقي

(، 452: صدر اًمديـ أبق احلًـ اًمٌٍمي قمكم سمـ أيب اًمٗمرج سمـ احلًـ )ت احلامؾم٦م اًمٌٍمي٦م -١١

 ٥م سمٌػموت-ن٘مٞمؼ: خمت٤مر اًمديـ أمحد، قم٤ممل اًمٙمت

: قمٚمام  ٟمجد إقمالم، ن٘مٞمؼ ووع: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م -١٧

 -ىم٤مؾمؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

: أبق ُمّمٕم٥م اًمًقري قمٛمر قمٌد احلٙمٞمؿ اًم٧ًم ُمريؿ، اًمٓمٌٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م دقمقة اعم٘م٤موُم٦م -١2

 اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمٜمِمقرة قمغم آٟمؽمٟم٧م-

 -2١١4٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: د- وًمٞمد قمروم٤مت، دار ص٤مدر سمٌػموت، ـمٌٕم٦م : نديقان طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م  -١1

(، ن٘مٞمؼ: إطم٤ًمن 562: أبق احلًـ قمكم سمـ سم٤ًمم اًمِمٜمؽميٜمل )ت اًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة -١6

 قم٤ٌمس، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب سمٚمٞمٌٞم٤م وشمقٟمس-

(، دار ٧252اسمـ قم٤مسمديـ حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل )ت : رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر -١5

 اًمٗمٙمر سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم، أو رؾم٤مًم٦م اجلٗمر ذم أن اًمٖمٚمق ذم اًمٙمٗمر يقدي إمم  -١4

 : أبق حمٛمد اعم٘مدد قم٤مصؿ اًمؼمىم٤موي، اًمٓمٌٕم٦م اعمٜمِمقرة قمغم اًمِمٌٙم٦م-اًمٙمٗمر

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد  :(ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مذم اًمٙمالم قمغم أرواح إُمقات وإطمٞم٤م  سم٤مًمدٓئؾ ) اًمروح -١١

 (، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت-١5٧ت سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )

٘مٞمؼ: ن (،4١4)ت  ًمٜمقويا : أبق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ  ٞمك سمـ ذفروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم -١6
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 زهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اعؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-

(، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ اًمٗمريقائل، ُمٙمت٦ٌم اًمدار سم٤معمديٜم٦م ٧2١اح )ت : أبق ؾمٗمٞم٤من ويمٞمع سمـ اجلراًمزهد -١2

 اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

: قمز اًمديـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح احلًٜمل؛ إُمػم اًمّمٜمٕم٤م  ذح سمٚمقغ اعمرام ؾمٌؾ اًمًالم -6١

 (، دار احلدي٨م-٧٧62)ت 

وائؾ اعمٓمٌققم٤مت (، ُمـ أ52١: أبق سمٙمر حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمرـمقر اح٤مًمٙمل )تهاج اعمٚمقك -6٧

 م(-٧6١2، ٧262اًمٕمرسمٞم٦م )ُٟمنمت قم٤مم 

: أبق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم  ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ور  ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م -62

 -(، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم عمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف٧62١)ت 

ـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم  )ت : أبق قمٌد اًمرمحؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م وأثره٤م اًمز  ذم إُم٦م -61

 -(، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم٧62١

(، ن٘مٞمؼ: قمٓمٞم٦م 1٧٧اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم )ت  اخلاللأمحد يـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمٙمر  قأب :اًمًٜم٦م -66

ي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-  اًمزهرا ، دار اًمرا

اًمدارُمل اًمتٛمٞمٛمل اًمًٛمرىمٜمدي : أبق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ اًمدارُمل شُمًٜمد»ؾمٜمـ  -65

 (، ن٘مٞمؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، دار اعمٖمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم-255)ت 

(، ن٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد 2١1اًم٘مزويٜمل ) ,وهق ُم٤مضمف,: أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -64

 قمٌد اًم٤ٌمىمل، ُمّمحقسم٤م سم٠مطمٙم٤مم: ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم ، دار إطمٞم٤م  اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-

(، ن٘مٞمؼ: حمٛمد 2١5بق داود ؾمٚمٞمٛمـ سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤م. اًمًجًت٤م  )ت : أؾمٜمـ أيب داود -6١

 حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمٌػموت-

(، ن٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر 2١2أبق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾَمْقَرة اًمؽمُمذي )ت  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -66

 احلٚمٌل سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-وهمػمه، ُمّمحقسم٤م سم٠مطمٙم٤مم ونرجي٤مت: إًم٤ٌم ، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب 

(، ن٘مٞمؼ: 165: أبق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمٌٖمدادي اًمدارىمٓمٜمل )ت ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل -62

 ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وهمػمه، ُمّمحقسم٤م سم٠مطمٙم٤مم: إًم٤ٌم ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

ْوضِمردي اخلراًمًٜمـ اًمٙمؼمى -2١ (، ن٘مٞمؼ: 656اؾم٤م  )ت : أبق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم اخلُْنَ

 حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-

(، ن٘مٞمؼ: 1١1أبق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤م  اًمٜم٤ًمئل )ت  :اًمًٜمـ اًمٙمؼمى -2٧



 
1920 

 

 

 طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل، إذاف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: قمٌد 1١1ق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤م  اًمٜم٤ًمئل )ت : أبؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل -22

 اًمٗمت٤مح أبق همدة، ُمّمحقسم٤م سم٠مطمٙم٤مم: إًم٤ٌم ، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اعؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤مْيامز اًمذهٌل )ت  : ؿمٛمس اًمديـؾمػم أقمالم اًمٜمٌال  -21

 قم٦م سم٢مذاف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-(، ن٘مٞمؼ: جمٛمق١66

(، ن٘مٞمؼ: ؾمٝمٞمؾ ٧5٧حمٛمد سمـ إؾمح٤م. سمـ ي٤ًمر اعمد  )ت  :شؾمػمة اسمـ إؾمح٤م.» اًمًػم واعمٖم٤مزي -26

 زيم٤مر، دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

)ت  اًمديـ أبق حمٛمد قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أجقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري ل: و٤مؾمػمة اسمـ هِم٤مم -25

 (، ن٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م ومظمريـ، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-2٧1

(، ن٘مٞمؼ: أمحد 2٧6: أبق حمٛمد اعمٍمي قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ )ت ؾمػمة قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -24

 قمٌٞمد، قم٤ممل اًمٙمت٥م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م-

(، شمّمحٞمح: ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م، ٧15١)ت  : أمحد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرىم٤مذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م -2١

 دار اًم٘مٚمؿ سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

 -(، دار اًم٘مٚمؿ5١2أبق زيمري٤م  ٞمك سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌم  اًمتؼميزي )ت  :ذح ديقان احلامؾم٦م -26

(، ن٘مٞمؼ: همريد 62٧: أبق قمكم أمحد سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤م  اعمرزوىمل )ت ذح ديقان احلامؾم٦م -22

 -ٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومماًمِمٞمخ، دار اًمٙمت٥م اًم

د، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م إومم-ذح ديقان قمٜمؽمة -٧١١  : اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي، ن٘مٞمؼ: جمٞمد ـمرا

(، ن٘مٞمؼ: أبق 662قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ )ت  اسمـ سمٓم٤مل: أبق احلًـ صحٞمح اًمٌخ٤مريذح  -٧١٧

 -متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد (، 656أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل )ت : أبق سمٙمر امنؿمٕم٥م اعي -٧١2

 طم٤مُمد، إذاف: خمت٤مر اًمٜمدوي، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، 566ٞمحّمٌل )ت ًماًم٘م٤ميض أبق اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ا : اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مق. اعمّمٓمٗمك -٧١1

 -٧6١2دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، ـمٌٕم٦م 

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ : ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤م  واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ٚمٞمؾؿمٗم٤م  اًمٕم -٧١6

 -٧126(، دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت، ـمٌٕم٦م ١5٧ت اجلقزي٦م )

(، ن٘مٞمؼ: سمدر اًمٌدر، اعمٙمت٥م 26٧: أبق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )ت اًمِمٙمر -٧١5
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 اعؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-

(، شم٘مديؿ اًمِمٞمخ: ٧616د قمٌد اهلل سمـ ظم٤مًمد اًمٕمدم )ت : أبق قمٌٞمدة اعم٘مد زُمـ اًمٖمرسم٦مؿمٝمدا  ذم -٧١4

 ٜمِمقرة قمغم آٟمؽمٟم٧م-اعمٓمٌٕم٦م اًمأيب اًمقًمٞمد اًمٖمزي إنّم٤مري، 

شم٘مل اًمديـ أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت  : اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل -٧١١

 ٛمٞمد، احلرس اًمقـمٜمل-، ن٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احل(١26

أبق طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ ش: اعطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن» صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن -٧١6

ًٌُتل ) (، رشمٌف وىمرسمف: إُمػم قمال  اًمديـ سمـ سمٚم٤ٌمن اًمٗم٤مرد )ت 156طم٤ٌمن اًمتٛمٞمٛمل اًمدارُمل اًم

 (، ن٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-١12

: أبق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤م. يـ ظمزيٛم٦م سمـ اعمٖمػمة اًمًٛمل اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت يٛم٦مصحٞمح اسمـ ظمز -٧١2

 (، ن٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، اعمٙمت٥م اعؾمالُمل-1٧٧

: أبق قمٌد شوؾمٜمٜمف وأج٤مُمف اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمتّمؾ ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل » صحٞمح اًمٌخ٤مري -٧٧١

 ـمق. اًمٜمج٤مة، اًمٓمٌٕم٦م إومم- (، ن٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم، دار254اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري )ت 

(، اعمٙمت٥م ٧62١: أبق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم  )ت صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف -٧٧٧

 اعؾمالُمل-

: أبق احلًلم شاعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل » صحٞمح ُمًٚمؿ -٧٧2

ٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤م  (، ن٘مٞمؼ: حم24٧ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت 

 اًمؽماث-

(، ن٘مٞمؼ: أمحد سمـ 52١أبق اًمٗمرج و٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم اجلقزي )ت : صٗم٦م اًمّمٗمقة -٧٧1

 -٧62٧قمكم، دار احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة، ـمٌٕم٦م 

(، ن٘مٞمؼ: طمًـ 52١أبق اًمٗمرج و٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم اجلقزي )ت : صٞمد اخل٤مـمر -٧٧6

 اًم٘مٚمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم-اعم٤ًمطمل ؾمقيدان، دار 

(، أذف ٧62١: أبق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم  )ت وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف -٧٧5

 قمغم ـمٌٕمف: زهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اعؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اعمجددة اعمزيدة واعمٜم٘مح٦م-

ي )ت : ؿمٛمس اًمديـ أبق اخلػم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤مواًمْمق  اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع -٧٧4

 (، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة سمٌػموت-2١2

(، ن٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك ظمي 61١: أبق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤م  )ت اًمٓم٥م اًمٜمٌقي -٧٧١
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 دوٟمٛمز اًمؽميمل، دار اسمـ طمزم، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: 21١أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع ال٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓ  )ت  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى -٧٧6

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم-ر ص٤مدرداإطم٤ًمن قم٤ٌمس، 

م سمـ قمٌٞمد اهلل اجلٛمحل )ت : أبق قمٌد اهلل ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمرا  -٧٧2 (، ن٘مٞمؼ: 212حمٛمد سمـ ؾمال 

 حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، دار اعمد  سمجدة-

: ؾمٗمر سمـ قمٌد اًمرمحـ احلقازم، سم٢مذاف: حمٛمد ىمٓم٥م، دار ذم اًمٗمٙمر اعؾمالُمل فم٤مهرة اعرضم٤م  -٧2١

 اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، دار اًمٙمت٥م 126: أبق قمٛمر ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد رسمف إندًمز )ت يداًمٕم٘مد اًمٗمر -٧2٧

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

أبق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ طمًلم : قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -٧22

 - ضمزً ا 25، ـمٌٕم٦م دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب، (655 تاًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمك سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك )

، اًمٓمٌٕم٦م شؾمٞمد إُم٤مم»: قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٛمدة ذم إقمداد اًمٕمدة -٧21

 -اعمٜمِمقرة قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م

: أبق قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٔمٞمؿ مسم٤مدي حمٛمد قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، وُمٕمف طم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ -٧26

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م- (، دار اًمٙمت٥م٧122أذف سمـ أُمػم سمـ قمكم سمـ طمٞمدر )ت 

(، ن٘مٞمؼ: قمٌد 122: أبق احلًـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد ـم٤ٌمـم٤ٌم احلًـ اًمٕمٚمقي )ت قمٞم٤مر اًمِمٕمر -٧25

 اًمٕمزيز اح٤مٟمع، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل سم٤مًم٘م٤مهرة-

، دار اًمٙمت٥م (١26: شم٘مل اًمديـ أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى -٧24

 ٕومم-اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م ا

(، 652أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مال  )ت : ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريومتح اًم٤ٌمري  -٧2١

شمرىمٞمؿ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، شمّمحٞمح: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، سمتٕمٚمٞم٘م٤مت: اسمـ سم٤مز، دار اعمٕمروم٦م 

 سمٌػموت-

 : زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكمذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ومتح اًم٤ٌمري -٧26

(، ن٘مٞمؼ: حمٛمقد قمٌد اعم٘مّمقد وهمػمه، ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤م  إثري٦م سم٤معمديٜم٦م ودار احلرُملم، ١25)ت 

 -اًمٓمٌٕم٦م إومم

: قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد -٧22
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ًمٓمٌٕم٦م (، ن٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ا٧265اًمتٛمٞمٛمل )ت 

 اًم٤ًمسمٕم٦م-

ٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد سمـ حمأبق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ : اًمٗمروع ُمع شمّمحٞمح اًمٗمروع ًمٚمٛمرداوي -٧1١

ُمٞمٜمك صمؿ اًمّم٤محلل احلٜمٌكم ) ُمٗمرج ، ن٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، (١41ت اعم٘مدد اًمرا

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم- 

ن٘مٞمؼ: قمدٟم٤من قمٌد اًمرمحـ (، 656كم اًمٌٞمٝم٘مل )ت أمحد سمـ احلًلم سمـ قم: أبق سمٙمر ومْم٤مئؾ إوىم٤مت -٧1٧

 اًم٘مٞمز، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مرة سمٛمٙم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: 6٧١: جمد اًمديـ أبق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزمسم٤مدي )ت اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط -٧12

قد، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م- ًُ  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سم٢مذاف: حمٛمد اًمٕمرىم

 تسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل اًمٖمرٟم٤مـمل ) ق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهللأباًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م:  -٧11

 ، سمدون شم٤مريخ ـمٌع-(١6٧

(، ن٘مٞمؼ: ١66أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤مْيامز اًمذهٌل )ت  : ؿمٛمس اًمديـاًمٙم٤مؿمػ -٧16

ُم٦م، دار اًم٘مٌٚم٦م وُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرمن، اًمٓمٌٕم٦م إومم-  حمٛمد قمقا

: ُمقومؼ اًمديـ أبق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم )ت أمحداًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اعُم٤مم  -٧15

 (، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-42١

، (641أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل اًمٜمٛمري )ت  :اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م -٧14

 ًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-ن٘مٞمؼ: حمٛمد أمحد أطمٞمؽ اعمقريت٤م ، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م، ا

: قمز اًمديـ اسمـ إثػم أبق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري )ت اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ -٧1١

 (، ن٘مٞمؼ: قمٛمر قمٌد اًمًالم شمدُمري، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم-41١

أبق  :,شم٘مٌٚمف اهلل,اًمٙمت٤مب اجل٤مُمع خلٓم٥م ويمٚمامت اًمِمٞمخ اعمٕمتز سمديٜمف: أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي  -٧16

 ورؿم٦م قمٛمؾ اًمؼما.، اًمٓمٌٕم٦م إومم-(، ٧62١ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي أمحد اخلاليٚم٦م )ت 

: أبق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل )ت قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ اًمٙمِم٤مف -٧12

 -(، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م516

 تُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ) أبق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ :اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م -٧6١

 -إسمراهٞمؿ محدي اعمد ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ,ن٘مٞمؼ: أبق قمٌد اهلل اًمًقرىمل ، (641

: حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم أبق اًمٗمْمؾ، و٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إنّم٤مري اًمرويٗمٕمك ًم٤ًمن اًمٕمرب -٧6٧
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 (، دار ص٤مدر، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-١٧٧ تاعومري٘مك )

(، ن٘مٞمؼ: أبق قمٌٞمدة 111: أبق سمٙمر أمحد سمـ ُمروان اًمديٜمقري اح٤مًمٙمل )ت ر اًمٕمٚمؿاعمج٤مًم٦ًم وضمقاه -٧62

ُمِمٝمقر سمـ طمًـ مل ؾمٚمامن، وٕمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٌحريـ ودار اسمـ طمزم سمٌػموت، شم٤مريخ 

 -٧6٧2اًمٜمنم: 

ن٘مل:  (،6١١أبق احلًـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر الٞمثٛمل )ت : وُمٜمٌع اًمٗمقائد جمٛمع اًمزوائد -٧61

 -٧6٧6طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد، ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد سم٤مًم٘م٤مهرة، ـمٌٕم٦م 

ووع:  ن٘مٞمؼ(، ١26شم٘مل اًمديـ أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت : جمٛمقع اًمٗمت٤موى -٧66

 -٧6٧4قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، ـمٌٕم٦م جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد، ُٟمنم قم٤مم 

(، وع ون٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ؾمٕمد ٧62١: قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز )ت ومت٤موى اسمـ سم٤مزجمٛمقع  -٧65

 -، اًمٓمٌٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم صمالصملم ضمزً ااًمِمقيٕمر

(، دار اًمٗمٙمر 654أبق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إندًمز اًم٘مرـمٌل )ت : اعمحغم سم٤مٔصم٤مر -٧64

 -سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اعمحتقي٦م قمغم اصمٜمل قمنم ضمزً ا

(، ن٘مٞمؼ: 444احلٜمٗمل اًمرازي )ت  : زيـ اًمديـ أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمرخمت٤مر اًمّمح٤مح -٧6١

 يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم-

(، دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت، 246: أبق إسمراهٞمؿ اعمز  إؾمامقمٞمؾ سمـ  ٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ )ت خمتٍم اعمز  -٧66

 -٧6٧١ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 

(، ن٘مٞمؼ: أمحد ١١4 : وٞم٤م  اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤م. سمـ ُمقؾمك اح٤مًمٙمل اعمٍمي )تخمتٍم ظمٚمٞمؾ -٧62

 ضم٤مد، دار احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

ئراجلٝم٤مد ذم خمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم  -٧5١ : أبق ُمّمٕم٥م اًمًقري قمٛمر قمٌد احلٙمٞمؿ (٧224 , ٧266) اجلزا

 اًم٧ًم ُمريؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمٜمِمقرة قمغم آٟمؽمٟم٧م-

أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ  : ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم -٧5٧

(، ن٘مٞمؼ: حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م ١5٧اجلقزي٦م )ت 

 اًمث٤مًمث٦م-

: ؾمٞمدي قمٌد اهلل سمـ احل٤مج إسمراهٞمؿ اًمِمٜم٘مٞمٓمل، راضمٕمٝم٤م اًمرىمل واًمّمٕمقد لُمراىمل اًمًٕمقد عمٌتٖم -٧52

ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م  ووٌٓمٝم٤م: د- حمٛمد وًمد ؾمٞمدي وًمد طمٌٞم٥م اًمِمٜم٘مٞمٓمل، شمقزيع: دار اعمٜم٤مرة

 اًمث٤مٟمٞم٦م-
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قمغم ظمالف  424: حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمدٓيص اًمٌقصػمي )ت ُمراىمل اًمًٕمقد عمٌتٖمل اًمرىمل واًمّمٕمقد -٧51

 ذم شم٤مريخ اًمقوم٤مة(، راضمٕمٝم٤م ووٌٓمٝم٤م: قمٌد اًمرمحـ طمًـ حمٛمقد، شمقزيع: ُمٙمت٦ٌم أداب سم٤مًم٘م٤مهرة-

(، ن٘مل: أؾمٕمد 164ي )ت : أبق احلًـ قمكم سمـ احلًلم اعمًٕمقدُمروج اًمذه٥م وُمٕم٤مدن اجلقهر -٧56

 -٧6١2داهمر، دار الجرة سم٘مؿ، ـمٌٕم٦م 

: أبق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٓمٝمام  اًمٜمٞم٤ًمسمقري قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدرك -٧55

 اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع، ن٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ١26ل اًمديـ أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت : شم٘مجمٛمقع اًمٗمت٤موىقمغم  اعمًتدرك -٧54

 -٧6٧4ووع: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم قم٤مم  ن٘مٞمؼ

(، ن٘مٞمؼ: 215: أبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٌز )ت ُمًٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم -٧5١

 اًمٓمٌٕم٦م إومم- قم٤مدل اًمٕمزازي وأمحد اعمزيدي، دار اًمقـمـ سم٤مًمري٤مض،

: أبق يٕم٘مقب إؾمح٤م. سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد اعمروزي اسمـ راهقيف )ت ُمًٜمد إؾمح٤م. سمـ راهقيف -٧56

 (، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٌٚمقر، ُمٙمت٦ٌم اعيامن سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم-216

ٞمؼ: (، ن٘م26٧: أبق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌم  )ت سمـ طمٜمٌؾ أمحداعُم٤مم ُمًٜمد  -٧52

 -ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وهمػمه سم٢مذاف: قمٌد اهلل اًمؽميمل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم

(، 222: أبق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ اًمٕمتٙمل اًمٌزار )ت شاًمٌحر اًمزظم٤مر» ُمًٜمد اًمٌزار -٧4١

 ن٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وهمػمه، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ سم٤معمديٜم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

: أبق حمٛمد احل٤مرث سمـ حمٛمد سمـ داهر شسمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث» ثُمًٜمد احل٤مر -٧4٧

(، ن٘مٞمؼ: طمًلم اًم٤ٌميمري، ُمريمز ظمدُم٦م اًمًٜم٦م واًمًػمة 262اًمتٛمٞمٛمل اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب أؾم٤مُم٦م )ت 

 اًمٜمٌقي٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

وي٤م  )ت ُمًٜمد اًمروي٤م  -٧42 ٞمؼ: أجٛمـ قمكم أبق يام ، ُم١مؾم٦ًم (، ن٘م1١١: أبق سمٙمر حمٛمد سمـ ه٤مرون اًمرُّ

 ىمرـم٦ٌم سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، 14١أبق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أجقب اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل اًمٓمؼما  )ت :ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم -٧41

 ن٘مٞمؼ: محدي اًمًٚمٗمل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: 656 : أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مْم٤مقمل اعمٍمي )تُمًٜمد اًمِمٝم٤مب -٧46

 محدي اًمًٚمٗمل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

(، 61١: أبق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤م  )ت ُمًٚمؿصحٞمح قمغم اعمًٜمد اعمًتخرج  -٧45
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 ن٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: ١6٧ٛمري اًمتؼميزي )ت : أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اظمٓمٞم٥م اًمٕمُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح -٧44

 حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم ، اعمٙمت٥م اعؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-

: أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل صمؿ احلٛمقي )ت اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم -٧4١

 (، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت-١١١ٟمحق 

: شونذير اًمٕم٤ٌمد ُمـ أهؾ اًمٕمٜم٤مد سمٌدقم٦م آن٤مدشمٜمٌٞمف اًمٖمٌل إمم شمٙمٗمػم اسمـ قمريب، » ُمٍمع اًمتّمقف -٧46

 (، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ، ـمٌٕم٦م اًم٤ٌمز-665إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ اًمرسم٤مط اًمٌ٘م٤مقمل )ت 

(، شم٘مديؿ: حمٛمد ٧122: أبق إقمغم سمـ أمحد طمًـ اعمقدودي )ت اعمّمٓمٚمح٤مت إرسمٕم٦م ذم اًم٘مرمن -٧42

  قم٤مصؿ احلداد، ختري٩م: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ آًم٤ٌم ،

(، 215: أبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٌز )ت ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم -٧١١

 ن٘مٞمؼ: يمامل احلقت، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

(، ن٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م 2٧٧: أبق سمٙمر قمٌد اًمرزا. سمـ مه٤مم احلٛمػمي اًمٞمام  اًمّمٜمٕم٤م  )ت ّمٜمػاعم -٧١٧

 د، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م- اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤ملٜم

 : أبق ىمت٤مدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل قمٛمر سمـ حمٛمقد أبق قمٛمر، دار اًمٜمقر، اًمٓمٌٕم٦م إومم-ُمع صٌٖم٦م اهلل اًمّمٛمد -٧١2

: أبق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد اًمًٌتل اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب )ت شذح ؾمٜمـ أيب داود» ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ -٧١1

 (، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمحٚم٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-166

(، ن٘مٞمؼ: 14١ؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أجقب اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل اًمٓمؼما  )ت أبق اًم٘م٤م: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم -٧١6

 محدي اًمًٚمٗمل، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

ْوضِمردي اخلراؾم٤م  )ت ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر -٧١5 (، 656: أبق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم اخلُْنَ

 الُمٞم٦م سمٙمراشمٌم ودار ىمتٞم٦ٌم ودور أظمرى،ن٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اعؾم

 اًمٓمٌٕم٦م إومم-

: أبق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ شختري٩م أطم٤مدث إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ» اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر -٧١4

 -(، دار اسمـ طمزم، اًمٓمٌٕم٦م إومم-6١4سمـ احلًلم اًمٕمراىمل )ت 

(، ُمٙمت٦ٌم 42١ٜمٌكم )ت : ُمقومؼ اًمديـ أبق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلاعمٖمٜمل -٧١١

 اًم٘م٤مهرة، سمدون ـمٌٕم٦م وشم٤مريخ-

: أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ اًمتٞمٛمل اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ أو اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م -٧١6
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 (، دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م-4١4اًمرازي )ت 

(، ن٘مٞمؼ: 454ًم٘مرـمٌل )ت : أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٛمر ااعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ -٧١2

 دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم-و، دار اسمـ يمثػم وهمػمه حمٞمل اًمديـ ُمًتق

(، ٧222: أبق قمٌد اهلل اح٤مًمٙمل حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش )ت ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ -٧6١

 -٧6١2دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، شم٤مريخ اًمٜمنم: 

(، 4١4)ت  ًمٜمقويا حمٞمل اًمديـ  ٞمك سمـ ذف: أبق زيمري٤م اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج -٧6٧

 دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

: أبق احلًـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن الٞمثٛمل )ت ُمقارد اًمٔمٛم ن إمم زوائد اسمـ طم٤ٌمن -٧62

 (، ن٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًمرزا. محزة، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-6١١

(، ن٘مٞمؼ: اًمًٞمد أمحد 1١١بق اًم٘م٤مؾمؿ احلًـ سمـ سمنم أُمدي )ت : أسملم أيب مت٤مم واًمٌحؽمي اعمقازٟم٦م -٧61

سمٕم٦م-  ص٘مر وهمػمه، دار اعمٕم٤مرف وُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

(، ن٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر ؾمٚمامن، ١2١: إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِم٤مـمٌل )ت اعمقاوم٘م٤مت -٧66

 دار اسمـ قمٗم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم-

ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ إصٌحل اعمد  )ت  ش:زهرياًمأيب ُمّمٕم٥م رواي٦م »ُم٤مًمؽ اعُم٤مم ُمقـم٠م  -٧65

د ُمٕمروف، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م- سمِم٤مر ٘مٞمؼ:ن(، ٧2١  قمقا

حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل اًمٜمجدي ُم١مًمٗم٤مت ؿمٞمخ اعؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب:  -٧64

 (، ن٘مٞمؼ: ٟم٤مس اًمٓمريؿ، ضم٤مُمٕم٦م اعُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض-٧2١4 ت)

دار  (،665إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ طمًـ اًمرسم٤مط اًمٌ٘م٤مقمل )ت : أي٤مت واًمًقر ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م -٧6١

 اًمٙمت٤مب اعؾمالُمل سم٤مًم٘م٤مهرة-

: أبق حمٛمد اعم٘مدد قم٤مصؿ اًمؼمىم٤موي، اًمٓمٌٕم٦م اعمٜمِمقرة قمغم ذم ُمٚمحقفم٤مت اجل٤مُمع اًمٜمٙم٧م اًمٚمقاُمع -٧66

 -شاجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ»آٟمؽمٟم٧م، اؾمتٕم٤مٟم٦ًم سم٤مًمٓمٌٕم٦م اعمٜمِمقرة قمغم طمقار 

(، 4١4: جمد اًمديـ أبق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك اجلزري اسمـ إثػم )ت ٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثراًمٜم -٧62

 -٧122ن٘مٞمؼ: ـم٤مهر اًمزاوي وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، ـمٌٕم٦م 

(، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ١5٧: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )ت ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ -٧2١

 اًمث٤مٟمٞم٦م-سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م 

: ًمٕمٚمف أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًم٘محٓم٤م  اعمٕم٤مومري إندًمز اح٤مًمٙمل )ت ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤م  -٧2٧



 
1928 

 

 

 (، ن٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمزيز اجلرسمقع، دار اًمذيمرى، اًمٓمٌٕم٦م إومم-1١6

(، ن٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ ٧25١: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤م  اًمٞمٛمٜمل )ت ٟمٞمؾ إوـم٤مر -٧22

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم-اًمّم٤ٌمسمٓمل، دار احلدي٨م سمٛمٍم

 : ؾمٞمد سمـ طمًلم اًمٕمٗم٤م ، دار اًمٗم٤م  سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم-وا حمٛمداه-- إن ؿم٤مٟمئؽ هق إبؽم -٧21

: أبق اعمٜمذر ؾم٤مُمل اًم٤ًمقمدي، ٟمنم وشم٘مديؿ: أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م اهلل وسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم أطمٙم٤مم اعُم٤مُم٦م -٧26

 اًمٚمٞمٌل، ـمٌٕم٦م اجلٌٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م-

 



 

 

ٜات  عقتٛ  اجملُٛ
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 ---------------- ٧6 

 ------------ ٧١ 

 ------------------------ ٧2 

 --------------- 21 

 -------------------------- 24 

 ---------------------------------------- 26 

 ---------------------------------------- 1٧ 

 -------------------------- 16 

 ---------------------------------- 14 

 ----------------------------------------------------------------------------- 16 

 ------------------------------------------------------------------------------- 62 

 61 ------------------------------------------------------------------------- ُمـ اًمٜمِم٠مة إمم الِجرة:

ؾَم٤من مظمر اًمثامٟمٞمٜم٤مت:  6١ ------------------------------------------------------------------- ذم ظُمَرا

 66 ---------------------------------------------------------------------- ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ُمقريت٤مٟمٞم٤م:

ئر طمتك أومٖم٤مٟمًت٤من:  5١ -------------------------------------------------------------------- ذم اجلزا

 5١ ------------------------------------------------------------------------------ أظمالىمف وصٗم٤مشمف:

 52 ------------------------------------------------------------- صٗم٤مت اًمِماٞمخ اجلٝم٤مدي٦م واًم٘مٞم٤مدي٦م:

 : ------------------------------------------ 51ش قمٓمٞم٦م اهلل»طم٥ّم وووم٤مٌ  سملم اعمج٤مهديـ واًمِمٞمخ 



 
1930 

 

 

 55 --------------------------------------------------------------------- ريم٦م:اعم٤ٌمش ظمقؾم٧م»همزوة 

 54 --------------------------------- ُمع اًمِمٝمدا : ,سم٢مذن اهلل,آرشم٘م٤م  إمم رب اًمًام ، وآصٓمٗم٤م  

 : ---------------------------- 5١ رصم٤م  وقمزا ؛ ُمـ أُم٦م اعؾمالم، ذم اًمِمٞمخ إؾمد الامم: قمٓمٞم٦م اهلل

 ١2 ------------------------------------------------------------------------ يمت٥م اًمِماٞمخ وُم٘م٤مٓشمف:

 --------------------------------------------------------------- ١4 

 ------------------------------------------------------------------------- ١2 

 6٧ --------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م:

 : ----------------------------------------------------------------------- 65ٟمٔمرة ذم دقمقة حمٛمد 

 6١ ---------------------------------------------------------------------------------- ًم٥مُّ اًم٘مْمٞم٦م:

 66 ------------------------------------------------ ُم٤م اًمذي يٛمٜمٕمؽ ُمـ اًمدظمقل ذم ديـ اعؾمالم؟

 2٧ ---------------------------------------------------------------------------- ٟمدا  إمم اًمٖم٤مومٚملم--

 --------- 21 

 25 ---------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م اًمٚم٘م٤م 

 ٧١2 ---------------------------------  ِٓ ِؼبٟٔ اصزغٙبص اٌغـ١ز أثٟ ِؾؼت اٌزعلبٚٞ

 ٧١2 ------------------------------ ُم٤مذا سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد اًمِمٞمخ اعمج٤مهد أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي  

ٍٗ ػبَ  ٧٧1 ----------------------------------------------------------- اٌّضـ١غح اٌخٙبص٠خ ثٛح

شم٘مٞمٞمؿ اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م اعمٕما٤مسة، وذيمار إجي٤مسمٞم٤مهتا٤م وؾماٚمٌٞم٤مهت٤م، وسمٞما٤من ٟمْما٩م احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م ذم يم٤موما٦م 

 ٧٧1 ------------------------------------------- اًمٜمقاطمل سمحٛمد اهلل، وأهن٤م اًمقضمف اعمنم. ًمألُم٦م

 ٧٧6 --- ، وإجي٤مسمٞم٤مهت٤م وؾمٚمٌٞم٤مهت٤متٛمؼم؛ هؾ أص٤مب ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م همزوة احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌ

 ٧2١ ----------------------------- اًمتح٤مًمػ اًمٕم٤معمل ود اعمج٤مهديـ، وأثره قمغم اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م

 ٧22 -------------------------------------------------- ك اجلٝم٤مد ًمٚمٜمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدو وم٘مط؟هؾ ؾمٞمٌ٘م

ئر؛ ؾم٥ٌم ىمٚم٦م اًمٔمٝمقر اعقمالُمل، وٟمّم٤مئح ًمٚمٛمج٤مهديـ  ٧26 --------------------- اجلٝم٤مد ذم اجلزا

 ٧25 ---------- أؾمٚمقب ـمرطمف؟، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمػ اخلٓم٤مب اجلٝم٤مدي-- ُم٤مذا  ت٤مج ذم



1931  

  

ئر، واًمٕمرا.، واًمًقدان، وإيران، وؾمقري٤م  ٧26 ---- ُمًت٘مٌؾ اجلٝم٤مد اًمٕم٤معمل؛ ذم اًمّمقُم٤مل، واجلزا

 ٧12 ---------------------- ًمتٞم٤مر اًمًٚمٗمل اجلٝم٤مدي ذم اعمٖمرب ظم٤مص٦م، واًمٌٚمدان اعؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦ما

 ٧12 ------------- طمٙمؿ قمرض الدٟم٦م ذم سمٕمض اجلٌٝم٤مت؛ ًمٞم٘مقم اجلٝم٤مد ويِمتد ذم ضمٌٝم٤مت أظمرى

ذم اعمٖماارب إىمَماا، ُمنمااوع شمقطمٞمااد اجلامقماا٤مت ش اًمتقطمٞمااد واجلٝماا٤مد»ىمتاا٤مل إنٔمٛماا٦م اعمرشماادة، و٤مقماا٦م 

 ٧14 ------------------------ اجلٝم٤مدي٦م اعمٕم٤مسة، ُم٠ًمخ٦م إومم سم٤مًم٘مت٤مل: اًمٕمدو اًم٘مري٥م أم اًمٌٕمٞمد

اعمقىمااااػ ُمااااـ اًمٕمٛمٚمٞماااا٤مت اًمتاااال طماااادصم٧م ذم ُمٍماااا وضمزياااارة  قمالىماااا٦م أُمريٙماااا٤م سماااا٢ميران وطم٘مٞم٘ماااا٦م ٟماااازاقمٝمؿ،

 ٧12 --------- اًمٕمرب وسمالد اعمًٚمٛملم، طم٤مل أُمريٙم٤م هذه إج٤مم، ٟمٔمرة قمغم ُمًت٘مٌؾ اجلٝم٤مد وأهٚمف

م ش ؾمااٞمد ىمٓماا٥م»اًم٘مااقل ذم  ش ظمااقان اعمًااٚمٛملمو٤مقماا٦م اع»، واعمقىمااػ ُمااـ اٟمتامئٝماا٤م ًمااا وقمٌااد اهلل قماازا

 ٧65 ------------------------- شو٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛملم»واًمرد قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ومٞمٝمام، واًمٙمالم ذم 

 ٧66 ----- اًمدقمقة إمم اهلل ذم صٗمقف اًمِم٤ٌمب رهمؿ اعمْم٤مي٘م٤مت، وإقم٤مدة ـمرح اًم٘مْمٞم٦م سمٚمقن ضمديد

 ٧51 ---------------------------------------------- أفغبٔضزبْ ٚمبٌجبْ ٚثبوضزبْ ِٚب لبعثٙب

ًمٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤منش ـم٤مًم٤ٌمن»قمقدة إُم٤مرة   ٧51 --------------- اعؾمالُمٞم٦م؛ ذم فمؾ آٟمتّم٤مرات اعمتقا

 ٧56 --- ضمٜمقب إيرانش سمٚمقؿمًت٤من»، وإهقازيلم ذم شأومٖم٤مٟمًت٤من»وش وزيرؾمت٤من»أطمقال اعمج٤مهديـ ذم 

 ٧4١ودوًمتٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م قمقدهت٤م ًمٚمحٙمؿ، ودور سم٤ميمًت٤من اخلٞم٤م ش ـم٤مًم٤ٌمن»اًم٘مقل ذم طمريم٦م 

 ٧44 ------------- ، واجلٝمد اعقمالُمل ًمٚمحريم٦م، ودور إنّم٤مرشـم٤مًم٤ٌمن»ٟمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم دم٤مه 

 ٧46 ---------------------------------------------------------------- ٚاٌغبَ فٍضن١ٓ ٚذّبس

؛ هؾ يؼمر؟، اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ ًمألقمدا ، اًمقىمقف ذم صػ اعمٜما٤مديـ سماام شمح٤مس ذم آٟمتخ٤مسم٤مت»دظمقل 

 ٧١١ --------------------------------------------------------------- شاًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م»يًٛمك: 

 ٧١4 -------------------------------- ًٓملمذم ومٚمش اجلٝم٤مد اعؾمالُمل»وش مح٤مس»اًم٘مقل ذم طمريم٦م 

، وطمٙماااؿ وصاااػ محااا٤مس سم٤مخلٞم٤مٟمااا٦م واًماااردة، شآٟمتخ٤مسمااا٤مت»طمااا٤مل ضمٝمااا٤مد ومٚمًااآملم سمٕماااد دظماااقل محااا٤مس 

ئااااااد ذم اًمٗماااااار. سمااااالم اعمداهٜماااااا٦م واعمااااااداراة، واؾمااااااتٕمامل سمٕمااااااض إًمٗماااااا٤مظ  وذيمااااار اًمٜمّمااااااح حلااااااامس، وومقا

 ٧6١ --------------- وٟمّمٞمح٦م ُمٝمٛم٦م ذم شمرك اًمتّمدر ًمٚمتٙمٗمػم ذم ُم٘م٤مصده٤م اًمّمحٞمح٦م،ش اًمقـمٜمٞم٦م»

 ٧65 ------------ ، وٟمّمٞمح٦مشاحلٙمقُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م»أن، وش مح٤مس»اًم٘مقل ذم اخلط اًمذي شمٜمتٝمجف 



 
1932 

 

 

 ٧6١ ------------------------------- ذم ومٚمًٓملم؟ وُم٤م أبٕم٤مد ذًمؽ؟ش اًم٘م٤مقمدة»هؾ ؾمٞمٔمٝمر شمٜمٔمٞمؿ 

قمٌااااد اهلل »اٟماااادُم٤مج اًمًااااٚمٗمٞملم اعمج٤مهااااديـ ذم ومٚمًاااآملم وااااٛمـ اجلامقماااا٤مت إظماااارى، ورؤياااا٦م اًمِمااااٞمخ 

 ٧66 --------------------------------------------------------------- ًمٚمجٝم٤مد ذم ومٚمًٓملمش قمزام

ش اعمجٚماااااس اًمتنمااااايٕمل»ُماااااـ اًماااااقٓ  واًماااااؼما  واًمراومْمااااا٦م، وهاااااؾ يمٗمااااار أقمْمااااا٤م  ش اعظماااااقان»ُمقىماااااػ 

 ٧2٧ ----------------------------------- احلٛم٤ًمويلم يمٗمر أيمؼم؟، واًم٘مقل ذم اًمتّم٤مًمح ُمع اًمٞمٝمقد

 ٧22 ------ ٟمخراط ذم قمٛمؾ خيدم اًمٓمٖم٤مةطمٙمؿ اًمتح٤مًمػ ُمع إنٔمٛم٦م اعمرشمدة وطمزب اًمالت، وآ

ئااد ذم ش اعمٖمٞماا٥م»اجلٝماا٤مد  ذم اًمِماا٤مم، وطمٙمااؿ شماارك إىم٤مُماا٦م اًمااديـ سمحجاا٦م ُمّمااٚمح٦م اًمااٜمٗمس واًماادقمقة، وومقا

 2١6 ---------------------------------------------------------------------- شاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»

 2١١ -------------------------------------------------- ِٚب لبعثٙب اٌضٛصاْ ٚصاعفٛع ٚاٌؾِٛبي

ضماااار اًمٕماااادو إمم سمااااالد اعمًااااٚمٛملم »، وإيْماااا٤مح ٟمٔمرياااا٦م اًم٘م٤مقماااادة: شاًمًااااقدان»اًم٘مااااقل ذم اجلٝماااا٤مد ذم سمااااالد 

 2١١ -------------------------------------- ومٞمٝم٤مش شمٜمٔمٞمؿ طمرس اخلالوم٦م»، واًم٘مقل ذم شٓؾمتٜمزاومف

 2٧2 -- ؛ واًمٙمالم قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمًقدا شاًمًقدان»ح٤مذا يريد اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمـ أنّم٤مره اًمتقضمف إمم 

 2٧6 - واًمٜمّمٞمح٦م لؿش اًمّمقُم٤مل»يـ ذم واجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م، وأطمقال اعمج٤مهدش دارومقر»اًم٘مقل ذم ىمْمٞم٦م 

ئده، واجلٝم٤مد ش دارومقر»اًم٘مقل ذم اجلٝم٤مد ذم   226 --------------- شاًمّمقُم٤مزم»وسمٕمض ُم٤ًمئٚمف وومقا

 22١ ------------------------------------------------------------------------------------- اٌِؼغاق

 22١ ---- شجمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ»اًمٙمالم قمغم ن٤مًمػ قمدد ُمـ اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م سم٤مًمٕمرا. ذم 

 222 --------------- ظم٤مص٦م اًمذيـ جيٞمزون دظمقل آٟمتخ٤مسم٤مت؛ ذم اًمٕمرا.ش اعظمقان»اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

 21١ ------------------- اًمًٌٞمؾ عمٜمع طمدوث اًمٗمتٜم٦م سملم اعمج٤مهديـ قم٘مٞم٥م آٟمًح٤مب إُمريٙمل

 21٧ --------------------------------- ٟمّمٞمح٦م إمم اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا.، وشم٘مٞمٞمؿ دور اًمِمٞمٕم٦م ومٞمف

، وُمًاا٤مئؾ ذم أطمٙماا٤مم شو٤مقماا٦م أنّماا٤مر اًمًااٜم٦م»، واًم٘مااقل ذم ؾمٞم٤مؾماا٦م اًمِمااٞمخ أيب ُمّماإم٥م اًمزرىماا٤موي 

ىمٞم٦م؟  214 -------------- اًمٌٞمٕم٦م سملم اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، واًمٗمرىم٦م أومم أم آضمتامع ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمرا

ىماال، شاًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم اًمٕماارا.»طمااقل ُماا٤م ىمٞمااؾ قمااـ إقمااالن  ، وطمٙمااؿ آٟمخااراط ذم اجلااٞمش اًمٕمرا

 261 ----------------------------------- وطمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م اعمٜمتًٌلم إًمٞمف سمٜم٤مً  قمغم ومت٤موى ُمْمٚم ٚم٦م
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 262 --------- ُٕمريٙمل ُمـ اًمٕمرا.، ويمٞمػ يتٕم٤مُمؾ اعمج٤مهدون ُمع همػمهؿ؟ُم٤م سمٕمد آٟمًح٤مب ا

 254 ------------------------------------------------------------------------------ اٌؼغة حز٠غح

 254 --------- شضمزيرة اًمٕمرب»، واعمقىمػ ُمـ سمٕمض قمٛمٚمٞم٤مت شاجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م»ُمًػمة اجلٝم٤مد ذم 

ئده؟شسمالد احلرُملم»اجلٝم٤مد ذم   252 --- ، وهؾ ؾمٞمًتٛمر سمٕمد ُم٘متؾ سمٕمض أبرز ىم٤مدشمف؟، وُم٤م هل ومقا

 242 ----- ، واًمٙمالم قمغم ظمٚمؾ ذم اؾمؿ اًم٤ًمئؾشزيرة اًمٕمربضم»ؾمٞم٤مؾم٦م ضب اًمٜمٗمط ُمـ جم٤مهدي 

 246 - ؟، وهؾ هل ضم٤مئزة ذقم٤م؟، وٟمّمٞمح٦مشاًم٘م٤مقمدة»ُمـ ىمٞم٤مدة ش اجلزيرة»هؾ أىمرت قمٛمٚمٞم٤مت جم٤مهدي 

 245 ---------------------- ضم٤مئز؟ش اًمٞمٛمـ»ٟمّمٞمح٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اًمٞمٛمـ، وهؾ اجلٝم٤مد ذم داظمؾ 

َٚاٌّغغة َٚاٌؾرغاء   24١ -------------------------------------------------------- اٌؼغثٟ اٌخزائغ 

ئااااراعمّماااا٤محل٦م اًمقـمٜم»اًم٘مااااقل ذم  ئااااري، شٞماااا٦م ذم اجلزا ، وىمّماااا٦م ُمٝم٤مدٟماااا٦م سمٕمااااض اعمج٤مهااااديـ ًمٚمٜمٔماااا٤مم اجلزا

 24١ ------------------------------------------ ويمٚمٛم٦م قمـ إوو٤مع ذم أرض اًمِمٝمدا ، وٟمّمح

 2١٧ ------------------ ؛ ذم فمؾ إوو٤مع اًمراهٜم٦مشاعمٖمرب اعؾمالُمل»شم٘مٞمٞمؿ اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م ذم 

 2١1 ----------------------------------- ؟شاعمٖمرب اًمٕمريب»مِل مَل يٜمتنم اجلٝم٤مد اجلزائري ذم ُمٜمٓم٘م٦م 

ئاار»اًم٘مااقل ذم جم٤مهاادي  ، وؾماا٥ٌم قماازوف ُمٕمٔمااؿ اًمٜماا٤مس قمااـ ٟمٍمااهتؿ، ويمٞمااػ ٟم٘مٜمااع اًمِماإمقب شاجلزا

 2١6 ---------------------------------------------------------- اًمٜمٔم٤مم اعمرشمد ومٞمٝم٤م؟سم٠ممهٞم٦م ضمٝم٤مد 

 2١4 سمٕمد اًمتْمٞمٞمؼ اًمِمديد قمٚمٞمف، واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمج٤مهديـش اجلزائري»اًم٘مقل ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتٛمرار اجلٝم٤مد 

ئر خلدُم٦م اًمدور اًمذي يً  2١6 - ًمٚم٘م٤مقمدة، وٟمّمحش اعمنموع اجلٝم٤مدي اًمٕم٤معمل»تٓمٞمٕمف جم٤مهدو اجلزا

 26٧ --------------------------- ذم اجلٝم٤مد اجلزائريش قمٓمٞم٦م اهلل »رٌ  يًػم ُمـ دمرسم٦م اًمِمٞمخ 

ئار»شم٘مٞمٞمؿ اعمًػمة اجلٝم٤مديا٦م ذم  ، وذيمار دمرسما٦م اًمِماٞمخ ومٞمٝما٤م، واًمٙماالم قماـ أؾما٤ٌمب اًمٗمِماؾ هٜما٤مك، شاجلزا

 261 -------------- واعمخرج ُمـ طم٤مًم٦م اجلٛمقد اًمراهٜم٦م ذم شمٚمؽ اًمٌالد، وٟمّم٤مئح ًمٚمٛمج٤مهديـ ومٞمٝم٤م

ئري٦م»٤مهديـ ظم٤مرج احلدود مِل ًماَؿ شمتٙمرر قمٛمٚمٞم٤مت اعمج  22٧ ------- سمٕمد قمٛمٚمٞم٤مت ُمقريت٤مٟمٞم٤م؟ش اجلزا

 222 ---- ، وسمٞم٤من اًمقاضم٥م قمغم إُم٦م دم٤مه اعمج٤مهديـشاجلامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٚمدقمقة واًم٘مت٤مل»اًم٘مقل ذم 

ئرياااا٦م»شم٘مااااقيؿ يمتاااا٤مب اًمِمااااٞمخ أيب ُمّماااإم٥م اًمًااااقري قمااااـ  ، وشمٗمّمااااٞمؾ سمٕمااااض أطمااااداث شاًمتجرسماااا٦م اجلزا

ئر اعمريرة، واًمٙمالم قمغم يمت٤مب   225 -------------------------------------- شاحلرب اًم٘مذرة»اجلزا
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، وُمًا٤مئؾ ذم اجلٝما٤مد شاعؾماالُمٞم٦م اعمًاٚمح٦م اجلامقما٦م»وش اجلامقم٦م اًمًاٚمٗمٞم٦م ًمٚمادقمقة واًم٘متا٤مل»اًمٗمر. سملم 

ئااار، وطمٙماااؿ ُماااـ ٟمااازل ُماااـ اجلٌاااؾ ومًاااٚمؿ ٟمٗمًاااف إمم  ئااري، وسمٞمااا٤من طمٙماااؿ الدٟمااا٦م ُماااع ـمااا٤مهمقت اجلزا اجلزا

ئاار، واًم٘مااقل ذم وطماادة اجلامقماا٤مت اعمٖمرسمٞماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚماا٦م، وسمٞماا٤من ُمًاا٠مخ٦م  شمٙمٗمااػم »ـمقاهمٞماا٧م اجلزا

ن طمٙماااؿ اًمتتااا٤مر وهاااؾ ي٘مااا٤مس قمٚماااٞمٝمؿ ، وسمٞمااا٤مشأقماااقان اًمٓمقاهمٞمااا٧م»، وُمًااا٠مخ٦م شُماااـ مل يٙمٗمااار اًمٓمااا٤مهمقت

 1١١ ---------------------------------------------------------------- طمٙم٤مم زُم٤مٟمٜم٤م اًمٓمقاهمٞم٧م؟

 1٧2 -------------- إدارة اعمٜمٓم٘م٦م سمٕمد ؾم٘مقط إنٔمٛم٦م؟ش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»هؾ شمًتٓمٞمع 

 1٧2 ------------- قمـ اًم٤ًمطم٦م؛ اؾمؽماشمٞمجٞم٦م أم شمراضمع؟ش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»ؾم٥ٌم همٞم٤مب 

 12١ - ؛ وهؾ شم٠مظمر اعمج٤مهدون قمـ اؾمتٖمالل اًم٘مدرات اًمٌنمي٦م ومٞمٝم٤م؟شٟمٞمجػمي٤م»واىمع اعمًٚمٛملم ذم 

 12٧ --- عؾمامع صقهتؿ؟ ,يم٤مًمٙمت٥م وإذـم٦م واًمِمٌٙم٦م,مِل مل شمًتٖمؾ اجلامقم٦م اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٍمي٦م 

 12٧ -- ذااًمًٓمق قمغم اًمٌٜمقك ذم ًمٞمٌٞم٤م؛ سمذريٕم٦م أهن٤م أُمقال اعمًٚمٛملم أصال، وقمدم ضر اعمًٚمٛملم ا

 12٧ ------------------------------------------ اعمقىمػ ُمـ اًمنميم٤مت إُمريٙمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم ًمٞمٌٞم٤م

 122 ؾمتٝمداومٝمؿ؟واًمذُم٦م، أم جيقز ا ,أو لؿ ؿمٌٝم٦م إُم٤من,هؾ إضم٤مٟم٥م ذم ًمٞمٌٞم٤م ُمـ أهؾ إُم٤من 

 126 ------ سم٤معرضم٤م ، وهؾ هؿ ومٞمٝمؿ ذًمؽ طم٘م٤م؟ش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»اعمقىمػ هـ يّمػ 

؟ ذم سماااالد اعمٖمااارب، وسمٞمااا٤من أؾمااا٤ٌمب الدايااا٦م، وٟمّمااا٤مئح ذم ُمااا٤م إومْماااؾ: اجلٝمااا٤مد اعمًاااٚمح؟ أم اًمااادقمقة

 126 ------------- اجلامقم٦م وشمرك اخلالف وُم٤م اًمٕمٛمؾ قمٜمد طمّمقًمف؟، واًمتقومٞمؼ سملم اجلٝم٤مد واًمٕمٚمؿ

ؿ؟، وٟمّماااااٞمح٦م واًمٜمٔمااااا٤مم احلااااا٤ميمش اعمٕمتااااادًملم»ُمااااا٤م اًمٕمٛماااااؾ إذا اٟمااااادًمٕم٧م اعمقاضمٝمااااا٤مت سمااااالم اعؾماااااالُمٞملم 

 126 ------------------------------ ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اعمٖمرب وؿمامل إومري٘مٞم٦م طمتك شم٘مقى ؿمقيمتٝمؿ

وُمتاك ي٘ماقم اجلٝما٤مد ومٞماف؟، واًمٙماالم قماـ ُمِماٙمالت اًمٕمٛماؾ اجلٝما٤مدي ذم ش اعمٖمارب»ٟمٔمرة قمغم أوو٤مع 

 122 --------------- رب ُمع شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدةسمالد اعمًٚمٛملم، وضمقاب ؾم١مال ذم شمقطمد جم٤مهدي اعمٖم

ن   111 --------------------------------------------- ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ًمِمامل إومري٘مٞم٤م»ح٤مذا مل ُيَٙماَق 

 116 --------------------------------------------------------------------------- اٌخٙبصٞ اإلػالَ

، ويمٞمٗمٞماااا٦م شمٓمااااقيره ُمااااع اًمقىماااا٧م، وسمٞماااا٤من أثااااره قمااااغم إُماااا٦م، وُماااا٤م هاااال شاعقمااااالم اجلٝماااا٤مدي»سمٞماااا٤من أمهٞماااا٦م 

 116 --------------- رؾم٤مًمتف اعمٓمٚمقب إيّم٤مل٤م؟، ويمٚمٛم٦م إمم أنّم٤مر اجلٝم٤مد، وٟمّم٤مئح ًمٚمٕم٤مُمٚملم ومٞمف
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آهاااتامم سم٠مظمٌااا٤مر اعمج٤مهاااديـ يمااا٤مٍف ذم اعقماااداد اًمٜمٗمزااا واعمٕمٜماااقي خلاااقض اعمٕمريمااا٦م احل٘مٞم٘مٞمااا٦م؟،  هاااؾ

 16٧ -------------------- واًمٜمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي، وؾمٚمٌٞم٤مت اًمِمٌٙم٦م اعمٓمٚمقب دمٜمٌٝم٤م

 166 ------------------------------------------------------------------ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ٚاٌخٙـبص

اًمٕمالىما٦م سمالم اعمج٤مهاديـ واًمٕمٚمااام ، وطم٘مٞم٘ما٦م اًمُٗمْرىما٦م احل٤مصاٚم٦م سمٞمااٜمٝمؿ، وسمٞما٤من ُمًا٠مخ٦م اًمٕم٤مومٞما٦م وآسمااتال ، 

 165 ---------- واًمٙمالم قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، وذيمر طم٘مٞم٘م٦م قمٚمام  اًمًالـملم، وأصٜم٤مف اًمٕمٚمام 

ُم٤م اح٤مٟمع ُمـ شمٙمٗمػم اًمٕمٚمام  اعمٗمتالم ًمٚمحٙما٤مم اعمرشماديـ، وينماقمقن لاؿ يمٗمارهؿ؟ وهاؾ ها١مٓ  اًمٕمٚماام  

 156 ----------- شُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر»ُمٜم٤موم٘مقن ٟمٗم٤م. قمٛمؾ أم اقمت٘م٤مد؟، وإيْم٤مح ىم٤مقمدة: 

 142 ---------- ، وهمػمهؿشاسمـ قمثٞمٛملم»وش اسمـ سم٤مز»طمٙمؿ اًمٕمٚمام  اًمذيـ ٟم٤مسوا احلٙم٤مم؛ يم٤مًمِمٞمخ 

طمٙماااؿ اًمٕمٚماااام  اًماااذيـ يٗمتاااقن سم٘متاااؾ اعمج٤مهاااديـ، وهاااؾ هاااذا اًمًااا١مال صاااحٞمح، وهاااؾ يٕمتاااؼم هاااذا ُماااـ 

 1١١ ------------ يؾ؟ وُم٤م اًمٗمر. سملم اعمٗمتل واعمٗمتك ًمف؟!اعمٔم٤مهرة اعمٙمٗمرة؟ وهؾ يٕمذرون سم٤مًمت٠مو

 1١2 ------ وأهٚمٝم٤م؛ وٟم٘مض يمالم ُمـ مل ُيقضم٥م أن ؾمقى اًمدقمقةش اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م»اًمرد قمغم ؿمٌٝم٦م 

 16٧ - اًمٕمٚمام  اعمخٓمئلم اعمقاًملم ًمٚمحٙم٤مم، اعمح٤مرسملم ًمٚمٛمج٤مهديـ، واًمتٕم٤مُمؾ ُمع أنّم٤مرهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م

ش ضمٝماااٞمامن اًمٕمتٞمٌاااال»مل خياااارج قماااغم احلااا٤ميمؿ ذم زُم٤مٟماااف، واًم٘ماااقل ذم ش أمحاااد»اًمااارد قماااغم ؿماااٌٝم٦م أن اعُمااا٤مم 

م اًمٜم٤مس ويمتٌف، وأن٥ًم ـمري٘م٦م ًمٚمدقمقة  165 --------------- اجلٝم٤مدي٦م واًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت سملم قمقا

ذم ُمٍماا، وذم ُمااـ يٚمااٌس قمااغم اًمٜماا٤مس ذم يمٗماار احلٙماا٤مم، وهااؾ ش اجلامقماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م»اًم٘مااقل ذم ُمراضمٕماا٦م 

 162 ------------------------------ هؿ ُمرضمئ٦م؟، واًم٘مقل ذم ومتقى أيب سمّمػم سمتٙمٗمػم اًم٘مرو٤موي؟

 12٧ ----------------------------------------- شاسمـ قمثٞمٛملم»، وشاسمـ سم٤مز»اعمقىمػ ُمـ اًمِمٞمخلم: 

 12٧ ----------------- طمٙمؿ سمٞمع وذا  يمت٥م قمٚمام  اًمًالـملم اًمتل شمتٙمٚمؿ سمٙم٤موم٦م إُمقر اًمنمقمٞم٦م

 122 ------- اًمٕمالىم٦م سملم اعمج٤مهديـ واًمٕمٚمام ، واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٕمٚمام  اًمّم٤مدىملم، وٕنّم٤مر اعمج٤مهديـ

واًم٘مااا٤مدة ُماااـ اًمٓمٖمااا٤مة؟،  ًمٓم٤مًمااا٥م اًمٕمٚماااؿ، وحااا٤مذا يٕمت٘ماااؾ يمثاااػم ُماااـ اًمٕمٚماااام ش سمرٟمااا٤مُم٩م قمٚمٛمااال»اًم٘ماااقل ذم 

 121 ------------------------------------ أنف ٓ يٗمر ُمـ سمالده! ,ُمـ اًمٕمٚمام ,واًمرد قمغم ُمـ ذيمر 

وم٘ماا٦م اعمج٤مهااديـ؛ ش شمقرياا٦م»هااؾ يٕمااذر ُمااـ شماا٠مول ُمااـ اًمٕمٚمااام  وم٘ماا٤مل يمالُماا٤م قم٤مُماا٤م  ىمااد يٗمٝمااؿ ُمٜمااف قماادم ُمقا

 124 --------------------- اخلٗم٤م  ذم اًمدقمقة ًمٚمٛمٜمٝم٩م احلؼ؟ رهمؿ أنف  ٌٝمؿ ويٜم٤مسهؿ ويٕمٛمؾ ذم
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 122 ---------------------------------- قمـ اًمٓمقاهمٞم٧م!ش اعمٜمتًٌلم ًمٚمدقمقة»ؾم٥ٌم دوم٤مع يمثػم ُمـ 

د اعمج٤مهديـ؛ ومٞميوهؿ ُماـ طمٞما٨م أرادوا اًمٜمٗماع، ٟمّمٞمح٦م إمم اعظمقة اًمذيـ يّمدىمقن اًمٙم٤مومريـ و

 6١2 -------------- وضورة اًمتث٧ٌم ذم ٟم٦ًٌم إظم٤ٌمر ًمٚمٛمج٤مهديـ، وُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمٓم٤مئٝمؿ

 6١5 ------------------------------------------------------------------------- ِضبئً فٟ اٌخٙبص

 6١5 ------------------------------------------- واظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمفش صدام طمًلم»اًم٘مقل ذم 

احل٤موااٜم٦م »قمااغم اًمتٕماا٤مـمػ ُمااع اعمج٤مهااديـ، وسمٞماا٤من أمهٞماا٦م ش اًمااٌالد اعؾمااالُمٞم٦م»أثاار اًمتٗمجااػمات داظمااؾ 

 6١4 ------------------------- ًمٚمٛمج٤مهديـ، وضورة زرع اًمٕم٘مٞمدة اجلٝم٤مدي٦م سملم اًمٜم٤مسش اًمِمٕمٌٞم٦م

 6١6 -------------------------------------------------------- يمٚمٛم٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م

 6١2 ------------------- ُم٤م هل صٗم٦م اخلقارج؟ واًمرد قمغم ُمـ زقمؿ أن اعمج٤مهديـ ُمـ اخلقارج؟

 6٧٧ -- ، وطمٙمؿ و٤ٌمط أُمـ اًمدوًم٦م سم٤مًمتٕمٞملم، وهؾ جيقز ىمتٚمٝمؿ؟شقمٛمر قمٌد اًمرمحـ»ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ 

ّي٦م؛ إقمالُمٞم٦م وقمًٙمري٦م  6٧2 --------------------------------- إقمداد سمٕمض اًمِم٤ٌمب ًمتٜمٔمٞمامت ِهّ

اًمتحااا٤مًمػ ُماااع احلريمااا٤مت اًمٕمٚمامٟمٞمااا٦م اعمرشمااادة، وؾماااٌؾ إظماااراج أهى اعمًاااٚمٛملم ُماااـ اًمًاااجقن، وطمٙماااؿ 

 6٧1 ---------------------------------- شمًٚمٞمؿ اعمًٚمؿ ٟمٗمًف ًمٚمٓمقاهمٞم٧م، وطمٙمؿ ؾمٌل اًمٙم٤مومرات

ع إُماا٦م أو اعمجتٛمٕماا٤مت اعؾمااالُمٞم٦م، وطمٙمااؿ اًمتٕم٤مُمااؾ ُمااع اًماادول اًمتاال ٓ نٙمااؿ طمٙمااؿ ُمااـ يٙمٗماار وٞماا

سمنمااع اهلل واًمتحاا٤ميمؿ ًم٘مْماا٤مئٝم٤م، واًمتحاا٤ميمؿ ًم٘مْماا٤م  اًمدوًماا٦م اًمٙماا٤مومرة عمااـ يٕمااٞمش ومٞمٝماا٤م ُمااـ اعمًااٚمٛملم، 

 6٧4 ------------------------------ وذيمر ُم٤ًمئؾ ذم احل٤ميمٛمٞم٦م، وطمٙمؿ اًمّمالة ظمٚمػ أئٛم٦م اًمدوًم٦م

 62٧ ---- ذم ـمٚم٥م آقمتذار ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمخّمقص اًمرؾمقم اعمًٞمئ٦م؟ هؾ يٜمقب أطمد قمـ اًمٜمٌل 

 622 -------- ُم٤ًمئؾ ذم اًمٌٞمٕم٦م: عمـ شمٙمقن؟ وُم٤مذا يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م؟، وهؾ ُمـ يمت٥م ٟم٤مومٕم٦م ذم اًم٤ٌمب؟

 625 ---- ُمدى ذقمٞم٦م اًمٌٞمٕم٤مت اعمتٙم٤مصمرة ُٕمرا  اجلٝم٤مد ُمـ اًم٘م٤مقمديـ أو اعمج٤مهديـ، وُم٤م ٟمققمٝم٤م؟

خمااااتص  احلٙماااا٤مم اًمٕماااارب: يمٗماااا٤مر أصااااٚمٞمقن أم ُمرشماااادون؟، وشمٙمٞمٞمااااػ ىمتاااا٤مل ضمٞمقؿمااااٝمؿ، وهااااؾ اًمّمااااٞم٤مل

 624 ----------------------------------------------------------------------- سم٤مًمٕمدو اخل٤مرضمل؟

 626 ---------------------------- هؾ إظمالف اعمج٤مهد ذم أهٚمف وُم٤مًمف ي٘مقم ُم٘م٤مم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس؟
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، ش!ـ ىماقُمٙمؿ إٓ ُماـ ىماد مُماـ، وماال شمٜمِماٖمٚمقا سم٤مًمٜما٤مسأهيا٤م اعمج٤مهادون، ًماـ يا١مُمـ ُما»اًمرد قمغم ُم٘مقًم٦م: 

 61١ ------------------------------------ وٟم٘مض ُم٘مقًم٦م ُمـ يٜمتٔمر سمٕمض قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ًمٞمٕمٛمؾ

 616 - اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦مش اجلٝم٤مد»وش مح٤مس»طمٙمؿ اًمراومْم٦م، وؾمٚم٥م أُمقالؿ، وطمٙمؿ رومع راي٤مت طمريم٦م 

ٟمٕماااف، ووم٤مئااادة ذم ىمقًمٜمااا٤م:  سمط اًمتٙمٗماااػم وُمقا إىم٤مُمااا٦م احلجااا٦م قماااغم اًمٓمقاهمٞمااا٧م ىمٌاااؾ شمٙمٗماااػمهؿ، وسمٞمااا٤من واااقا

 615 ------------------------------------------------------------------------ شهتٜمع قمـ ىمدرة»

يٛمٙماـ أن يٕماذروا سم٤مجلٝماؾ ذقما٤م؟، واًمارد  طمٙمؿ إُمـ اًمقـمٜمل، وهاؾ دماقز اًمّماالة ُمٕمٝماؿ؟، وهاؾ

 61١ ---------------- شاًم٘مّمص»اعمًتدل قمغم شمٙمٗمػمهؿ سم ج٦م ؾمقرة ش قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمٕمزيز»قمغم 

طمٙمااؿ آٟمْمااامم ًمألضمٝماازة إُمٜمٞماا٦م سم٤مًماادول اًمٕمرسمٞماا٦م سمّمااٗم٦م قم٤مُماا٦م، وسمٜمٞماا٦م اًمتاادرب قمااغم اًمًااالح سمّمااٗم٦م 

 662 ------------------------------ ص٦م، وُم٤م هل اعمح٤مذير اًمنمقمٞم٦م اًمتل يِمؽمط آًمتزام ا٤م؟ظم٤م

طمٙمؿ اجلٝم٤مد سمدون إذن اًمقاًمديـ، ووم٤مئدة ىمتؾ طم٤مؿمٞم٦م اًمرؤؾم٤م ، وطمٙمؿ قمًا٤ميمر اًمنماـم٦م وأُماقالؿ، 

قمق ًمٚمٓمقاهمٞماا٧م ُمااـ أئٛماا٦م اعمًاا٤مضمد؛ هااؾ وأي اجلٌٝماا٤مت اجلٝم٤مدياا٦م أومم سم٤مًم٘متاا٤مل ومٞمٝماا٤م؟، وطمٙمااؿ ُمااـ يااد

ش اًمااادقمقة اًمٕمٚمٜمٞمااا٦م»ُيَّماااغم  ظمٚمٗماااف؟، ويمتااا٥م ُمٝمٛمااا٦م ًمٚمٜمااا٤مومر إمم اجلٝمااا٤مد، وهاااؾ اًمٕمٚماااؿ ذط ًمٚمجٝمااا٤مد؟، و

 661 ------------- ًمٚمجٝم٤مد ذم فمؾ اًمٓمقاهمٞم٧م، وهؾ يّمٚمح جم٤مهد ُمدظمـ؟ وُم٤ًمئؾ أظمرى ُمٗمٞمدة

همٞمااا٧م واًمٚمااالم ُمٕمٝماااؿ ُماااـ أضماااؾ إزاًمااا٦م ُمٜمٙمااار، ووااا٤مسمط ذًماااؽ، واًمااارد قماااغم ُماااـ زقماااؿ أن طمٙماااؿ اًمااادقم ٤م  ًمٚمٓمقا

 662 ------ حم٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ واعمًٚمٛملم ًمٞم٧ًم ٟم٤مىمْم٤م ًمإلؾمالم، وطمٙمؿ إضاب إهى ذم اًمًجقن

 651 -------------------------------------------- ش٦ماًم٘متؾ سم٤مًمِمٌٝم»، وشاًمتؽمس»اًم٘مقل ذم ُم٠ًمخ٦م 

 656 - أجف أومم: سم٘م٤م  اجلٛمٞمع ذم اًمدقمقة، أم ٟمٗمػمهؿ ًمٚمجٝم٤مد، أم سم٘م٤م  سمٕمْمٝمؿ ظمٚمٗم٤م لؿ ذم أهٚمٞمٝمؿ؟

، وطمٙمااااؿ اًم٘مًااااؿ ٕقمْماااا٤م  شؿ اًمااااذه٤مب ًمٚمجٝماااا٤مد ذم اًمٕماااارا.نااااري»سماااااش مل اًمِمااااٞمخ»اًم٘مااااقل ذم ومتااااقى 

 655 --------------------------------------- ىمٌؾ اًمدظمقل إًمٞمفش اعمجٚمس اًمتنميٕمل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل»

 654 --------------------------- طمٙمؿ همزوة ؾمٌتٛمؼم، وومٜم٤مد. إردن؛ رهمؿ وضمقد ُمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م

اعؾمالُمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؼ اًمّمقر اجلٝم٤مدي٦م داظماؾ اعمًا٤مضمد، وذيمار طمٙماؿ اًمّماقر ش إن٤مؿمٞمد»طمٙمؿ شمِمٖمٞمؾ 

ومٞم٦م وإن٤مؿمٞمد اجلٝم٤مدي٦م  656 --------------------------------------------------------- اًمٗمقشمقهمرا

 652 - ٛمقر وٟمحقه سمال إذن أُمػميمٓمقاهمٞم٧م اًمزُم٤من؟، وطمٙمؿ شمٗمجػم أُم٤ميمـ اخلش مح٤مس»هؾ طمٙمؿ 
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وٓ  ٞمااد قمااـ يمالُمااف أخٌتااف، واًماارد قمٚمٞمااف ذم ُمًاا٠مخ٦م: ش قمٌااد اًم٘ماا٤مدر قمٌااد اًمٕمزيااز»اًمٜمّمااٞمح٦م عمااـ ي٘ماارأ ًمٚمِمااٞمخ 

همٞمااا٧م» ، شٚماااؿ اًمنمااايػاجلااا٤مُمع ذم ـمٚمااا٥م اًمٕم»، وذيمااار سمٕماااض اعم١ماظماااذات قماااغم يمت٤مسماااف: ششمٙمٗماااػم أقماااقان اًمٓمقا

واًم٘مااااقل ذم ُمااااـ اٟمتَخاااا٥م أو اٟمُتِخاااا٥َم أو دقماااا٤م ًمااااذًمؽ ُمااااـ اًمٕمٚمااااام ، وطمٙمااااؿ شَمَ٘مّّمااااد اًمِمااااٞمٕم٦م قمٛمقًُماااا٤م سم٤مًم٘متااااؾ، 

 64١ ------------ ، وطمٙمؿ ُمٗم٤مداة اعمرشمديـ سم٤مح٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمفشاًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ»واًمتٗمّمٞمؾ ذم ُم٠ًمخ٦م 

، وهاؾ ـمٌ٘ماف اًمِماٞمخ اًمزرىما٤موي؟، وهاؾ ىمٍّما اًمِماٜم٤مىمٓم٦م ذم اجلٝماا٤مد؟، شإدارة اًمتاقطمش» ُمّمآمٚمح اًم٘ماقل ذم

 66١ ---------- ُمـ إُم٤مرة و٤مقم٦م اجلٝم٤مد ووصٗمٝم٤م سم٤مًمْماللش قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمٕمزيز»ومل اؾمت٘م٤مل اًمِمٞمخ 

٤مد اعمٕماا٤مس؟، وهااؾ اًمٜمّماا٤مرى إصااٚمٞملم ذم سمااالد اعؾمااالم أهااؾ مل ٓ ي١مًمااػ اًمِمااٞمخ ذم ُمًاا٤مئؾ اجلٝماا

 662 ------------------------------------------------------------------------------------ ذُم٦م؟

 664 --------------------------------------------------- ذم سمالد اًمٙمٗمرش جمٝمقل اًمديـ»اًم٘مقل ذم 

يمٗم٤مر أصٚمٞمقن أم ُمرشمدون؟، وشمٕمٚمٞمؼ قماغم رؾما٤مًم٦م اًمِماٞمخ أيب ُمّمإم٥م  اًم٘مقل ذم اًمرواومض؛ وهؾ هؿ

 66١ ------------------------------------------------------------------------ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمراومْم٦م

 662 -- ذم سمالد احلرُملم؛ ًمتقاومؼ أهقا  اًمٙم٤مومريـ واعمرشمديـش اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م»اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم شمٖمٞمػم 

 62٧ -------------أهيام أومم: الجرة ٕرض اجلٝم٤مد، أم ـمٚم٥م اًمرز. وإرؾم٤مل اح٤مل ًمٚمٛمج٤مهديـ؟

، وطمٙمااؿ شٓ يٗمتاال ىم٤مقمااد عمج٤مهااد»، وُم٘مقًماا٦م: شىمااد شم٘مااقم دوًماا٦م اعؾمااالم سمااال ضمٝماا٤مد»اًم٘مااقل ذم ُم٘مقًماا٦م: 

ًمٚمجااٞمش اًم٤ٌميمًاات٤م  سماا٤مًمثقرة قمااغم ش د- أجٛمااـ اًمٔمااقاهري»اجلٝماا٤مد ذم هااذا اًمزُماا٤من، واًم٘مااقل ذم ُمٜم٤مؿماادة 

 622 ------------------------------------------------------------------------------- شُمنمف»

 624 -- اًمٜمّمٞمح٦م عمـ يتٝمٞم٠م ًمٚمجٝم٤مد ومل شمتٞمن ًمف اًمٗمرص٦م، وٟمّمٞمح٦م أُمٜمٞم٦م ًمإلظمقة ذم اًمدقمقة، وُمع اًمٕمٚمام

 626 ---------------------------------------------------------------------------------- ِزفغلبد

 626 شأيب حمٛمد اعم٘مدد»، ويمت٥م اًمِمٞمخ شقمٌد اًم٘م٤مدر»، واًمِمٞمخ شاجل٤مُمع ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ»اًم٘مقل ذم 

 626 -------------------------------------- ، وًم٘م٤م  اًمِمٞمخ سمفشأيب ُمّمٕم٥م اًمًقري»ذيمر اًمِمٞمخ 

 5١١ ---------------------------------------------------------- شأمحد ؾمٕمٞمد ظمي»ذيمر اًمِمٞمخ 

ىماااػ-- ُماااع  أيب »، واًمِماااٞمخ شأجٛماااـ اًمٔماااقاهري»، واًمِماااٞمخ ش أؾمااا٤مُم٦م سماااـ ٓدن»اًمِماااٞمخ اعُمااا٤مم ُمقا

 5١١ ------------------------------------------------------ ذم أرض اجلٝم٤مدش ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي
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 5١1 --- شاجلامقم٦م اعمٖمرسمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»، وذم شأيب قمٌد اهلل اعمٝم٤مضمر اعمٍمي»اًم٘مقل ذم اًمِمٞمخ اعمج٤مهد 

  ------------------------------------------------ 5١6ش قمٓمٞم٦م اهلل»ؾم٥ٌم ىمٚم٦م ُم٘م٤مٓت اًمِمٞمخ 

 5١5 ----------------------------------------------------- ذم ؿمٜم٘مٞمطش قمٓمٞم٦م اهلل»دراؾم٦م اًمِمٞمخ 

  ----------------- 5١4؟!، وذيمر ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اًمِمٞمخ اًمزرىم٤موي شقمٓمٞم٦م اهلل»هؾ جي٤مهد اًمِمٞمخ 

 5١١ ------------------------------------------------------------------------------------- سبرّخ

 5١١ ----------------------------------- دُم٦م هذا اًمٚم٘م٤م :سم٤مًم٘مقاقمد اًمتل أؿمارت إًمٞمٝم٤م ذم ُم٘مشمذيمػٌم 

 5١6 -------------------------------------------------------------- ٟمّماٞمح٦م أظمرى ىمٌؾ اخلت٤مم: 

 ------------------------------------------ 5٧1 

 5٧4 --------------------------------------------------------------------------- اًمٚم٘م٥م واًمٕمٜمقان:

ة )ٟمقاة دوًم٦م اعؾمالم اًمٙمؼمى واخلالوم٦م اًمراؿمدة(:  5٧6 --------------------------------------- اًمٜمقا

 5٧2 -------------------------------------------------------------------------------- ُم٤مهٞم٦م اًمٌٞمٕم٦م:

 52٧ ---------------------------------------------------------------------------- ُمقىمع اًمتٜمٔمٞمامت:

 522 ----------------------------------------------------------------------------- شمقصاٞم٦م ونذير:

 521 ---------------------------------------------------------------------------- :ؿمٌٝما٤مت وردود

 521 ---------------------------------------------- ي٘مقًمقن: ٓ يقضمد أرٌض شُم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م:

 521 -------------------------------------------------------------------------- شم٘مًاٞمؿ اًمٕمرا.:

 525 ------------------------------------------------------------------------------- آومتئ٤مت:

 524 ----------------------------------------------------------------- أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م:

 524 --------------------------------------------------------------------------------- اجلٝم٤مًم٦م:

 52١ ----------------------------------------------------------------------- شمقصاٞم٤مت ًمٚمٛمًٚمٛملم:

 ------------------------ 51٧ 

 511 -------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 516 --------------------------------------------- ژڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ ژ
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 515 ------------------------------------------------------------------------ ًمٚم٘مقم فم٤مهر وسم٤مـمـ:

 51١ --------------------------------------------------------- ـمريؼ اًمقىمقف قمغم أطمقال اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م:

 566 ----------------------------------------------------------------------- فم٤مهر اًم٘مقم وسم٤مـمٜمٝمؿ:

 562 -------------------- وارورة ووضمقب اعٟمّم٤مف واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ُمع يمؾ أطمد قمدّو أو صديؼ:

 55١ --------------------------------------------------------------- ت:طم٘م٤مئؼ وأوه٤مم وشمّمحٞمح٤م

 55١ ------------------------------------------------------------------ قمٜمد اًمراومْم٦م:ش اًمؼماهمامشمٞم٦م»

 556 ------ ؾمٛم٦م اًمتٜم٤مىمض واًمٖمٛمقض، واًمت٘مٞم٦م واًمٙمذب واًمتٛمقيف واًمتالقم٥م سم٤مًمٙمالم واًمتّمار ٤مت:

:  552 ------------------------------------------------------ دوًم٦م إيران ٟمٛمقذج ًمٚمِماٞمٕم٦م إذا طمٙمٛمقا

 54٧ ------------------------------------------ وٝمقري٦م إيران اًمِماٞمٕمٞم٦م، واعم٘م٤موُم٦م اًمِماٞمٕمٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من:

 542 -------------------------------------------------------------------------- :طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م 

 545 ------------- اًمِماٞمٕمٞم٦م:ش طمريم٦م أُمؾ»ُمـ رطمؿ ش طمزب اهلل»اًمٜمِم٠مة واًمٔمٝمقر ًمٚمقضمقد؛ وٓدة 

 5١١ ------------------------ ؾ ؾماٞم٤مؾم٦م طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م  دم٤مه اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م:حم٤مور ووؾم٤مئ

 5١2 ------------------------------------------------------------------------------------- :ظم٤مشماٛم٦م

 5١2 ----------------------- ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت هذا احلزب وُمٗم٤مؾمده اًمًاٞم٤مؾماٞم٦م اًمٔم٤مهرة اعمحًقؾم٦م:

 5١5 ---------------------------------------------------------------------------- ومتٜم٦م واسمتال :

 5١4 ------------------------- اًمِماٞمٕم٦م ذم ًمٌٜم٤من واًمٕمرا.: ومرص٦م شم٤مرخيٞم٦م وشم٘مدم، أم سمداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م؟

 5١١ ----------------------------------------- إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م:ش طمًـ ٟمّمار اهلل»قمٜمدُم٤م يٜم٤مدي 

 5١١ ------ ذم قمّمقره٤م إظمػمة اًمراومْم٦مشمرشمٞم٥م اعمراطمؾ اًمتل ُمرت وؾمتٛمّر ا٤م أُم٦م اعؾمالم ُمع  

 ------------- 56٧ 

 561 --------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م ُمريمز اًمٞم٘ملم اعقمالُمل

 565 ------------------------------------------------------------- ٚم٘م٤م  وأضمقسمتف ُمـ اًمِماٞمخأؾمئٚم٦م اًم

 565 --------------------------------------------------------------------------- اومتت٤مطمٞم٦م اًمٚم٘م٤م 
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ُماـ شم٘مٞمٞمؿ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م، واجلٝم٤مدي٦م ظم٤مصا٦م، وهاؾ شم٘مادُم٧م أم شمٕمثارت؟، واًمٌنماى سم٘مراا٤م 

 565 ---------------------------- شديٜمٞم٦م قم٘مدي٦م»سمٞم٧م اعم٘مدس، وسمٞم٤من أن احلروب احل٤مًمٞم٦م ص٤مرت 

، ويمٚمٛما٦م ذم اًمٗمرىما٦م احل٤مصاٚم٦م سمالم اجلامقما٤مت هٜما٤مك، ويمٞماػ يٗمٕماؾ شاًمٕمارا.»شم٘مٞمٞمؿ اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي ذم 

 52٧ ---------------------------------------------------------- اًمٕمٌد قمٜمد طمّمقل هذا اخلالف

إمم اًمتّمااا٤مدم ًمٚمقصاااقل ًمٚم٘مٞمااا٤مدة، وذيماااار ش اًمٕمااارا.»هاااؾ يااا١مدي هاااذا آظماااتالف ذم ُمٜمااا٤مه٩م جم٤مهااادي 

 526 ----------------------------------------- اًمّمٗم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ذم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م

 4١2 ----- ؿ أّن اعمٜمٝم٩م اجلٝم٤مدي ٓ يًتجٚم٥م إٓ اعمٖمرر اؿ، اًمذيـ يٗمرىمقن إُم٦ماًمرد قمغم ُمـ زقم

 4١5 --------- سم٤محل٤موٜم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، واًمدقمؿ اًمنمقمل اًمالزمش دوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»ح٤مذا مل نظ 

 4١4 ---------------- شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»سمخّمقص ش طم٤مُمد اًمٕمكم»اًم٘مقل ذم ومتقى اًمِمٞمخ 

 4١2 ------------------------ ظم٤مرٌج قمـ اجلامقم٦م؟!ش دوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»هؾ يمؾ ُمـ مل ي٤ٌميع 

 4٧٧ ----- اًم٘مقل ذم ُمـ ذيمر أن: الدف هق ـمرد اعمحتؾ؛ ٓ إىم٤مُم٦م طمٙمقُم٦م ُمريمزي٦م ذم فمؾ اعمحتؾ

 4٧6 -- شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»ُم٠ًمخ٦م اظمؽما. اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، واًمرد قمغم ُمـ زقمؿ اظمؽما. 

 4٧5 ------------------------------------------ ـمريؼ اجلٝم٤مد حمت٤مج إمم يمؾ إُم٦م؛ سمره٤م ووم٤مضمره٤م

اًماااااارد قمااااااغم ُمااااااـ زقمااااااؿ اٟمٖمااااااال. اًمتٞماااااا٤مر اجلٝماااااا٤مدي قمااااااغم ٟمٗمًااااااف، واؾمااااااتٕمدا  اعمخاااااا٤مًمٗملم عمااااااٜمٝمجٝمؿ أو 

 4٧6 ------------------------------------------- ًمقضمٞم٤مهتؿ، وقمدم ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمدأجد

، وذيمااار اًم٘ماااقل ذم شمزيمٞمااا٦م اًمِماااٞمخ اجلٜمااا٤ميب ُِماااـ اًمِماااٞمخ أيب ُمّمااإم٥م اًمزرىمااا٤موي وأيب أناااس اًمِمااا٤مُمل 

ئد ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتزيمٞم٦م قمٛمقًُم٤م  42١ ----------------------------------------------------------- ومقا

 421 --------------- سمٕمد ومِمؾ ُمنموقمٝمؿ ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤منش أُمريٙم٤م»اخلٞم٤مرات اعمت٤مطم٦م أُم٤مم 

اًم٘مقل ذم اًمِما٤ٌمب اعماتحٛمس، هماػم اعمٜمْماٌط سما٤مٕظمال. اعمحٛماقدة ذم اًمتٕم٤مُماؾ ُماع اعمخا٤مًمػ؛ ظم٤مصا٦م 

 424 ------------------------------------------ اًمذيـ وىمٗمقا ُمع احلٙم٤مم ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمام 

ري٦مش اعمٜمتدي٤مت اجلٝم٤مدي٦م»ذيمر إجي٤مسمٞم٤مت   426 ---------------------------------------------- احلقا

 422 ------------------------ احلقاري٦مش اعمٜمتدي٤مت»ورواد ش اعقمالم اجلٝم٤مدي»ٟمّم٤مئح إمم ؿم٤ٌمب 

ىمع، وهؾ ُيِمٕمر سم٤مًمتٗم٤مؤل وآؾمتٌِم٤مر؟  41١ -------------------------- ىمٌؾ اخلت٤مم: ٟمٔمرة قمغم اًمقا



 
1942 

 

 

ىمش اًمٗمتـ»اًم٘مقل ذم شمٜمزيؾ أطم٤مدي٨م  ي٤مت اًمًقدقمغم اًمقا  41٧ ------ ع، ويمذا أطم٤مدي٨م اعمٝمدي واًمرا

 416 ------------------------- اًم٘مقل ذم طمدي٨م )شمّم٤محلقن اًمروم صٚمح٤م مُمٜم٤م(، وُم٤م اعم٘مّمقد سمف؟

 414 ---------------- شم٘مٜمٕمٝمؿ سمّمقاب ُمٜمٝمجٝمؿ، وصح٦م ـمري٘مٝمؿيمٚمٛم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمج٤مهديـ، 

 41١ ---------------------------------------------------------- ؿمٙمًرا ًمٙمؿ عشم٤مطم٦م هذه اًمٗمرص٦م

 ---------------------------------------------------------- 412 

اًمًاا١مال: ضمٝمااا٤مد اًمااادومع إٟماااام ؿماااارع ًمٚمااادوم٤مع قماااـ دار اعؾماااالم اًمتااال يّماااقل قمٚمٞمٝمااا٤م اًمٙمٗمااا٤مر؛ ومٙمٞماااػ يٛمٙماااـ 

يمٞمااػ يٛمٙمااـ وشم٠مدياا٦م ضمٝماا٤مد اًماادومع اًمٞمااقم ووٞمااع دياا٤مر اعمًااٚمٛملم نقًماا٧م ًماادي٤مر يمٗماار ًمٖمٚمٌاا٦م اًمٙمٗماا٤مر قمٚمٞمٝماا٤م، 

ومٙمٞمااػ  --لم ذم دياا٤مر اًمٙمٗماار أهنااؿ يمٗماا٤مر ُمِماااريمقناًماارد قمااغم هااذه اًمِمااٌٝم٦م، صمااؿ أخااٞمس احلٙمااؿ اًمٕماا٤مم ًمٚمٛم٘مٞمٛماا

 46٧ ---------------------------------------------- ٟمحٙمؿ قمغم قم٤مُم٦م سمالد اعؾمالم سم٠مهنؿ ُمًٚمٛمقن؟

ًٌ  462 -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

 466 ------------------------------------------- سم٤مؾمتٛمرار:ُمـ أُمثٚم٦م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل شمٕمؽموٝمؿ 

 46١ --------------------------------------------------------------------------------------- ومّمٌؾ 

ًٌ  45١ -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

 45١ --------------------------- ح٤مرىملم شمٙمٛمـ ذم أُمقٍر ُمٝمٛم٦م:اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ومتٜم٦م ه١مٓ  اعمٗمتقٟملم ا

ًٌ  444 -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

ًٌ  442 -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

 4١2 -------- وىمقشمف الؿ اًمْم٤مّل ودطمض طمجتٝمؿ اًمِماٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمقوٞمٕم٦م سمحقل اهلل اعضم٤مسم٦م قمغم ؾم١م

 ------------------------------------------------------- 465 

ي٦م همدا-  46١ ------------------------------------------------------ :-(شمدسمر ذم طمدي٨م )ٕقمٓملم اًمرا

 466 -------------------------------------------------------------- شم٤مريخ اًم٘مّم٦م وُمٕمٜمك اًمٞمقم:

ي٦م؛ ُمٕمٜم٤مه٤م وأمهٞمُتٝم٤م ورُمِزّيُتٝم٤م:  462 -------------------------------------------------------- اًمرا

ي٦م:  42٧ ---------------------------------------------------------- أظمٓم٤م  ؿم٤مقم٧م ذم ُم٠ًمخ٦م اًمرا

 422 ---------------------------------------------- : )ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م(:ُمٕمٜمك ىمقًمف 
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 421 ------------------------------------------ لم:ىمت٤مل اعمًٚمؿ ن٧م راي٦م ىمقُمف ذم ضمٞمش اعمًٚمٛم

 425 ------------------------------- وم٤مئدة؛ وهذا ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م  اًمِمارقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚم٘مقُمٞم٦م:

 : -------------------------------------------------------------------------- 424ُمٜم٘م٦ٌم ًمٕمكّم 

 424 -------------------- وشم٤ًمسم٘مٝمؿ إمم اخلػم واًمٗمْمؾ واًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م: شمٜم٤مومس اًمّمح٤مسم٦م 

 42١ ---------------------------------------------------------------- ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م :

ي٦م و  42١ -------------------------------------------------------- اًمتث٧ٌم ُمـ اعمٝمٛم٦م:اؾمتالم اًمرا

 426 -------------------------------------- اًمذي يٌٝمر اًم٘مٚمقب: ضمقاب اًم٘م٤مئد اعمٕمٚمؿ اًم٘مدوة 

  ----------------- 422اًمدهٚمقي  ًمٚمِماٞمخ اًمٕمالُم٦م وزم اهللش طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م»وم٤مئدة ُمـ يمت٤مب 

 ١١١ -------------------------------------------- :: )أفظ ػٍٝ عصٍه(اٌرىّخ األٌٚٝ: لٌٛٗ 

 ١١5 ------------------------------------ احلٚمؿ وإن٤مة واًمت٠م  ذم إُمر يمٚمف، واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر:

 ١١١ ---------------------------------------------------------------------- ُمٕمٜمك اجلد واحلزم:

 ١١6 ---------------- ژ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ ژ وم٤مئدٌة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 إسّم٤من:
ٍ
 ١٧٧ ------------------------------------------------------------------------- ًمٙمؾ  ؿمال 

 ١٧1 ------------------------------------------ :(: )وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقنشمقوٞمح ُمٕمٜمك ىمقًمف 

 ١٧6 ----------------------------------------------------------------------------------- شمٜمٌٞمف:

 ١2٧ ----------------------- وم٤مئدة ذم ُمٕمٜمك اًمرومؼ، وطم٨م اًمِماريٕم٦م قمٚمٞمف، وذم وده وهق اًمٕمٜمػ:

 ١2١ -------- أُمثٚم٦م قمغم ؾمامطم٦م ؿماريٕم٦م اعؾمالم ذم اجلٝم٤مد وُم٤م يٚمحؼ سمف ُمـ أبقاب ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر:

ئد شمتٕمٚمؼ سم٤ٌمب اًمرومؼ واًمٕمٜمػ زي٤مدة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ:  ١15 -------------------------------------- ومقا

 ١1١ ----------------------------------------- اعمقازٟم٦م سملم اًمِمدة واًمٚملم ُمـ أصقل شمرسمٞم٦م اخلٚمؼ:

 ١16 ----------------------------- اًمٕمٜمػ واجلٝم٤مد: هؾ اجلٝم٤مد قمٜمٌػ؟ وهؾ يّمّح شمًٛمٞمتف قمٜمًٗم٤م؟

 ١61 -------------------------------------------------------------------------- شم٤ًمؤل ضمري :

 ١66 -------------------------------------------------- رٍزفذ(:: )ٚال اٌرىّخ اٌثب١ٔخ: لٌٛٗ 

ر اًمٜمٌّل طملم رضمع اًم٘مٝم٘مرى ًمٞم٠ًمل اًمٜمٌل   وم٤مئدة؛ ذم ومٕمؾ قمكّم   ١65 -- ًمف: ، ومل يٚمتٗمتقإىمرا
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 ١6١ ------------------------------------------------------------------- وىمٗم٦م طمقل آًمتٗم٤مت:

 ---------------------------- ١51 

 ---------------------------------------------------------------------------------- ١4٧ 

 ١41 -------------------------------------------------------- ش ظمادجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚماد»اعم١مُمٜملم أم 

 ١4١ ------------------------------------------------------------------------------ سمٜم٧م ؾم٤مـمرون

 ١42 ------------------------------------------------------------------- شأم ؾمٚمٛم٦م»أم اعم١مُمٜملم 

 ----------------------- ١١1 

 ------------------------------------------------------------------------------- ١65 

 ١6١ ------------------------------------------------------------ ژ ې           ۉ   ۉ     ۅ   ۅ              ۋ   ۋ ژ

 ١2١ ------- ژېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ        ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى ژ

 ---------------------------- ١21 

 ١25 ------------------------------------------------------------------------------------ اًم١ًمال:

 ١25 ------------------------------------------------------------------------------------ اجلقاب:

 ١24 ---------------------------------------------------------- عـغح اٌخٛاة ٚثبهلل اٌزٛف١ك:

 ١26 ----------------- ومّمٌؾ؛ اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞمس واًمقضمداٟم٤مت يمثػٌم ُمٜمٝم٤م داظمٌؾ ن٧م اًمتٙمٚمٞمػ

وظمااااروٌج قمااااـ  ومّمااااٌؾ؛ ُمثااااؾ هااااذه اًمتٗمجااااػمات ذم أؾمااااقا. اعمًااااٚمٛملم سم٤مـمااااٌؾ وومًاااا٤مٌد وفمٚمااااٌؿ وقماااادوانٌ 

 6١2 ------------------------------------------------------------------------- ؿماريٕم٦م اعؾمالم

 6١5 ------ ـمروم٤من ووؾمط: ,يمام هق اًمِم٠من ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمئؾ هم٤مًم٤ٌم,ومّمٌؾ؛ اًمٜم٤مس ذم هذه اعم٤ًمئؾ 

 6١4 ---------------------------------- ٗمجػمات ًمٞم٧ًْم ُمـ قمٛمؾ اعمج٤مهديـومّمٌؾ؛ ُمثؾ هذه اًمت

 6١2 -------- ؟شمٜمٌٞمٌف؛ وم٢من ىمٞمؾ: هؾ ُ َتَٛمُؾ أن يٙمقن اًمتٗمجػم طمّمؾ سمٗمٕمؾ سمٕمض اعمج٤مهديـ ظمٓم٠مً 

ًراومّمٌؾ، شمؼمأ اعمج ًرا وشمٙمرا  6٧١ ------------------------ ٤مهدون ُمـ هذا اًمتٗمجػم وُمـ أُمث٤مًمف ُمرا

 ----------------------------- 6٧1 

 6٧5 ----- ٕمٞمٜم٤ًم، وو٤مسمط ذًمؽ، وطم٤مضم٦م اعمج٤مهديـ إمم اًمٙمقادراًمٙمالم قمـ ومرض اجلٝم٤مد يمٗم٤مي٦ًم وشم
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هااؾ إومْمااؾ ًمٓم٤مًماا٥م اًمٕمٚمااؿ أن يٜمٗماار ًمٚمجٝماا٤مد ُمٌاا٤مذة؟ أم يٜمتٔماار طمتااك يااتؿ ىماادرا يم٤مومٞماا٤م ُمٜمااف صمااؿ يٜمٗماار؟ 

د إيام  ًمٚمٛم  6٧6 ------------------------- ج٤مهدوُم٤م اًمٜمٞم٦م ذم اًمٓمٚم٥م؟ وُم٤م اًمٙمت٥م اعمٜمّمقح سمف يمزا

ٟمٕمف ذم وم٤مقمؾ اًمٙمٗمر  6٧2 ------- ذط اعمتّمدي ًمٚمتٙمٗمػم، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتح٘مؼ ُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم وُمقا

 ----------------------------------------------------------------- 62٧ 

 ----------------------------------------- 611 

 ------------------------ 66٧ 

 661 -------------------------------------------------------------------------------- ٟمص اًم١ًمال

 666 --------------------------------------------------------------------- اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:

 -------------------------------------------------------- 645 

 64١ ----------------------------------------------------------------------------- ُمًالة اًم٤ًٌمط:

 642 ----------------------------------------------------------------------- رضمؿ اًمٗمٙمرة اًمٖم٤موي٦م:

 6١1 ------------------------------------------------------------- ًمٜمحذر ُمٖم٤مًمٓم٤مت اًمٕمدو وُمٙمره:

 6١6 ------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘م٤مرٟم٦م:

 ------------------------------------------- 6١١ 

 6١2 ----------------------------------------------------- «أٔب اٌّضٍُ»ذٛاع اٌغ١ز ِغ عجىخ 

 6١2 ------------------------------------ اًم١ًمال إول: رٌ  ُمـ ؾمػمة اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل اًمذاشمٞم٦م

واًمِمااج٤مقم٦م  اًمًاا١مال اًمثاا٤م : هااؾ ًمٚمٔماارف آضمتامقماال شماا٠مثػٌم ذم اًمٗماارد اعمًااٚمؿ؟ وهااؾ ًمااف أثااٌر ذم اجلااٌـ

 66١ ------------------------------------------------------------------------------------- ُمثال

اًمًاا١مال اًمث٤مًماا٨م: ُماا٤م ُمٙم٤مٟماا٦م يمتاا٥م ؿمااٞمخ اعؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م واًمِمااٞمخ اسمااـ قمٌااد اًمقهاا٤مب قمٜمااد اًمِمااٞمخ 

 661 ----------------------------------- قمٓمٞم٦م؟ وسمٛمـ شم٠مثر ُمـ إهؾ وإصدىم٤م  واعمٕم٤مسيـ؟

سمع: ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل ُمـ اعمٕم٤مرك اًمٙمالُمٞم٦م إمم اجلٝم٤مد قمٛمٚمٞم ٤م  665 ----------------------- اًم١ًمال اًمرا

ئر، وظم٤مص٦م ضمٝم٤مد اًمٚمٞمٌٞملم ومٞمٝم٤م  664 --------------------------- اًم١ًمال اخل٤مُمس: اجلٝم٤مد ذم اجلزا
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اًمًااا١مال اًمًااا٤مدس: اًمٖمٛماااقض اًماااذي يٙمتٜماااػ سمٕماااض اًمِمخّماااٞم٤مت اجلٝم٤مديااا٦م اعمٕمااا٤مسة، وقماااـ ًم٘مااا٤م  

 666 ----------------------------------------------- اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل سمٌٕمض ىم٤مدات اعمج٤مهديـ

 62٧ ------------------ شُٕمؿ اعمتحدة هٞمئ٦م»اًم١ًمال اًم٤ًمسمع: سمخّمقص ؾمٕمل ـم٤مًم٤ٌمن ًمالٟمْمامم ًما

اًم١ًمال اًمث٤مُمـ: قمالىم٦م اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم اًمدول اعؾمالُمٞم٦م وأوروسما٤م، وأثار ىما٤مدة اجلٝما٤مد ذم اًمارد 

٥ٌم قمغم ومٙمر اًمتٙمٗمػم والجرة، واًمرد قمغم ُم٘مقًم٦م أن اعمج٤مهديـ ُمٓمٞما٦م ًمتح٘مٞماؼ أهاداف اًمٖمارب، وؾما

 626 --------------------------------------------------- اشم٤ًمع اًمٗمجقة سملم اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ

اًمًاا١مال اًمت٤مؾمااع: ذيماار سمٕمااض اعمٗم٤مؾمااد اًمتاال دمٕمااؾ سمٕمااض اًماادقم٤مة ياادقمق إمم قماادم اًمااذه٤مب ًمٚمجٝماا٤مد ذم 

 2١6 -------------------------------------------------------- اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من-- وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ

ؾماااٌتٛمؼم قماااغم احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م، واًمٕمالىمااا٦م سمااالم أُمريٙمااا٤م وإياااران،  ٧٧اًمًااا١مال اًمٕمااا٤مذ: مصمااا٤مر هجاااامت 

 2٧٧ --------------------------------------------- ويمٞمٗمٞم٦م شمٕم٤مُمؾ إُمريٙم٤من ُمع ُم٠مزىمٝمؿ سم٤مًمٕمرا.

 2٧5 ---------------------------------------------------- ٓم٦ماًم١ًمال اًمٕم٤مذ: احلٗمظ قمٜمد اًمِمٜم٤مىم

 2٧2 ---------------- اًم١ًمال احل٤مدي قمنم: هؾ ٟمجح٧م ـمري٘م٦م اعمج٤مهديـ ذم اًمتٖمٞمػم أم ومِمٚم٧م؟

ؾمااااا٥ٌم شمْماااااخٞمؿ أظمٓمااااا٤م  اًمٕمٚماااااام   ر: اًمٗمجاااااقة سمااااالم اًمٕمٚماااااام  واعمج٤مهاااااديـ، وُمااااا٤مااًمًااااا١مال اًمثااااا٤م  قمِمااااا

 221 ---------------------------------------------- اًم٘م٤مقمديـ، وهتقيـ أظمٓم٤م  قمٚمام  اعمج٤مهديـ

 224 --------- اًم١ًمال اًمث٤مًم٨م قمنم: اًمتٜم٤مصح سملم اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ، وهؾ احلؾ ذم اًمًٙمقت؟

سمع قمنم: قمـ  222 --------- ًمٌقـمل وأُمث٤ملاماواًمِمٕمقب اًمٙم٤مومرة، وطمٙمؿ اًم٘مرو٤موي  اًم١ًمال اًمرا

 21٧ -------------------- ذم اًمذب قمـ اعمج٤مهديـش اًمٕم٘مال»اًم١ًمال اخل٤مُمس قمنم: ومتقى اًمِمٞمخ 

 21٧ --------------------- شإُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اعؾمالُمٞم٦م»اًم١ًمال اًم٤ًمدس قمنم: قمٛمؾ اًمِمٞمخ ُمع 

 212 ------------------------- اًم١ًمال اًم٤ًمسمع قمنم: اًمٕمٛمؾ اجلامقمل، وهؾ يّمح اجلٝم٤مد سمدوٟمف؟

 211 ------------------------- اًم١ًمال اًمث٤مُمـ قمنم: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٙمت٥م اعم١ميدة ًمٚمٜمٔم٤مم اجلزائري

ئري اعمجرم  215 ---------------------- اًم١ًمال اًمت٤مؾمع قمنم: اًمتٕمريػ سمٌٕمض أزٓم اًمٜمٔم٤مم اجلزا

 216 --------------- ًمٚمِمٞمخ أيب حمٛمد اعم٘مددش صمٛمرات اجلٝم٤مد»اًم١ًمال اًمٕمنمون: اًمرأي سمٙمت٤مب 
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وقماغم ش قمٓمٞما٦م اهلل»اعمٕماؽمض قماغم اًمِماٞمخ ش أيب ـماقاري»اًم١ًمال احل٤مدي واًمٕمنمون: اًمرد قمغم إخ 

 26١ ------------------------------------------------------------------------- ٦ماحلريم٦م اجلٝم٤مدي

 256 -------- ٌزٕظ١ُ اٌمبػضح فٟ أذض األفغع« اٌٍخٕخ اٌغغػ١خ»ئحبثبد أصئٍخ ِٛحٙخ ِٓ 

 254 --------------------------------------------------------------- ٟمص إؾمئٚم٦م ُمع إضم٤مسم٤مهت٤م:

 265 ----------------------------------------- ٍِرك: رٛح١ٙبد رزؼٍك ثبٌضٚعاد اٌغغػ١خ:

 262 ------------------------------ «لنبع غزح»ئحبثبٌد ػٍٝ ثؼـ اٌزضبؤالد ِٓ ِخب٘ضٞ 

 262 --- اًم١ًمال إول: هؾ جيقز أظمذ اح٤مل ُمـ اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى وذًمؽ سمٗمرض دقمؿ اجلٝم٤مد قمٜمدٟم٤م--

اًم١ًمال اًمث٤م : هؾ جيقز اؾمتثامر إُمقال ذم اًمٌقرصا٦م وسمٞماع وذا  إؾماٝمؿ اادف دقماؿ اجلٝما٤مد، أو 

 22١ ------------------------------- أُمقال اًمتؼمقم٤مت ذم اًمٌقرص٤مت وإؾمٝمؿ--؟اؾمتثامر سمٕمض 

اًمًاا١مال اًمث٤مًماا٨م: هااؾ جيااقز ضب دماا٤مر اعمخاادرات واًم٘مْماا٤م  قمٚمااٞمٝمؿ وىمااتٚمٝمؿ؟ أم أن هٜماا٤مك شمٗمّمااٞمال 

 22١ -------------- ذم اعم٠ًمخ٦م؟ وهؾ جيقز أظمذ أُمقالؿ اًمتل ايمتًٌقه٤م ُمـ اًمتج٤مرة سم٤معمخدرات؟

 22١ ------------------------------------------------------------------- ضمقاب اًم١ًمال إول

 225 -------------------------------------------------------------------- ضمقاب اًم١ًمال اًمث٤م 

 225 ------------------------------------------------------------------- ٤مًم٨مضمقاب اًم١ًمال اًمث

 ٧١١١ ---------------------------------------------------------------------- األصئٍخ اٌؾِٛب١ٌخ

 ٧١١6 -------------------------------------------------------«أثٟ ِؾؼت اٌىغصٞ»أصئٍخ األخ 

 ٧١٧6 ---------------------------------------------------------- حٛاٌة فٟ اٌمضُ ث١ٓ األػٚاج

 ٧١٧4 -------------------------------------------------------------------- «اٌجضػخ»حٛاٌة فٟ 

 ٧١٧١ ------------------- اًمٗمّمؾ إول: ذيمر أصٍؾ و٤مسمط عم٤ًمئؾ اًمٌدقم٦م ونرير اعؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م

 ٧١12 -------- اًمٗمّمؾ اًمث٤م : ذم اجلقاب قمغم أُمثٚم٦م ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ أؾمئٚمتٙمؿ شمٙمقن يم٤مًمتٓمٌٞمؼ ح٤م نرر

 ٧١12 ----------------------------------------- «اٌضٍف١١ٓ اٌجبوضزب١١ٔٓ»حٛاٌة ػٍٝ عصبٌخ 

 ---------------------- ٧١51 

 ٧١55 -------------------------------------- رٛف١ربد فٟ اٌّضأٌخ اٌخزائغ٠خ ٚلق١خ اٌخٙبص
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 ٧١١4 ---------------------------------------------------------------------- رظِوـــَغُح عِقبْ

 ٧٧٧١ --------------------------------------------- «إٌّزض٠بد»أصئٍخ ٚأحٛثخ ٔبفؼخ ٌىزبة 

 ٧٧٧6 ----------------------------------------------------------------------------- أِخ اٌغٙبصح

 ٧٧٧6 ---------------------------------------------------------------- «أِغ٠ىب»ِب ثؼض ٘ز٠ّخ 

 ٧٧21 --------------------------------------------------- ِغث١خ فٟ اٌغـ١ز اٌّٙبحغ ٚؽرجٗ

 ٧٧24 ----------------------------------------------------------------- فٟ ث١بْ ذىُ اٌزؾ٠ٛغ

 ٧٧14 ----------------------------------------------- «اٌف١ض٠ٛ اإلصالِٟ»اٌزؼ١ٍك ػٍٝ وزبة 

 ٧٧65 --------------- ألثٟ إٌّظع اٌضبػضٞ« ٚثً اٌغّبِخ فٟ أذىبَ اإلِبِخ»ِمضِخ وزبة 

 ٧٧6١ ------------------------- ذىُ االٔقّبَ ئٌٝ اٌخ١ظ ٚاٌغـغمخ اٌؼغال١١ٓ اٌؼ١ٍ١ّٓ

ٌُ ٚرأ١٠ض  ٧٧5٧ ------------------------ رر١خ ٚرمض٠غ ٌٍغ١ز اٌمبئض أثٟ ذّزح اٌّٙبحغ، ٚصػ

 ٧٧55 ------------------------------------------ ِظِخ إٌبلؼ اٌجنبي عٙبصٌح ٌألس١بع األثنبي

 ٧٧52 ---- اٌزربٌف ِغ اٌؼٍّب١١ٔٓ اٌّؼبعف١ٓ ٌالذزالي فٟ اٌؾِٛبي ذٛيرؼ١ٌٍك ػٍٝ ث١بْ.. 

 ٧٧١1 ------------------------ «اٌزظاوغ اٌخ١بص.. ألً٘ اٌخٙبص»اٌزؼ١ٍمبد اٌضَِّضاص؛ ػٍٝ وزبة 

 ٧٧١2 - « ِرّض صبٌُ ٌٚضػضٚص»ٚ« ثضاٖ ٌٚضاٌجٛؽ١غٞ»عثبء ٚػزاء فٟ ٚفبح ػبٌِّٟ ِٛع٠زب١ٔب 

 ٧٧6٧ ------------------------------------------------ رٛح١ٙبد فٟ اٌؼًّ اإلػالِٟ اٌخٙبصٞ

 ٧٧6١ ------------------------------------------------- «األعثؼْٛ فٟ اٌغٙبصح»ِمضِخ وزبة 

 ٧٧66 ------------------------------------- «عثبء ٚذضاء.. فٟ اٌفزٝ ػبؽُ»ِمضِخ لؾ١ضح 

 ٧٧2٧ ----------------------------------------------------------------------- اٌغصبٌخ اٌجرغ١ٕ٠خ

ِٖ  ٧٧21 ------------------------------------------------ اٌغ١ز أصبِخ ثٓ الصْ.. ٔض١ُج ٚذـِض

 ٧٧24 ------------------------------------- « ِؾنفٝ أثٟ ا١ٌز٠ض»ٔجظح ِٓ ص١غح اٌغ١ز 

 ٧2١٧ ------------------------------------ «إٌّزض٠بد اٌرٛاع٠خ»ثؼـ ِغبعوبد اٌغ١ز فٟ 

 ٧2١٧ ----------------------- ۞ اًمتٜمٌٞمف قمغم أظمٓم٤م  ؿم٤مئٕم٦م ذم وٌط أخٗم٤مٍظ ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي

 ٧2١5 ------------------------------------------------------------ ۞ ًمق أىمًؿ قمغم اهلل ٕبره
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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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ه سمٞم٤من   ٧611 -------------------- سم٤مًمٕمرا.ش اجلٞمش اٍعؾمالُمل»۞ شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم سمٕمض ُم٤م اطمتقا

 ٧664 --------------------------------------------------------------- ۞ نٞم٦م جلٞمش اعؾمالم

 ٧666 ------------------------------- ويٌؾ ُٕم٦ٍم ظمذًمتٙمؿ؟!ش-- هنر اًم٤ٌمرد»۞ أهؾ اًمتقطمٞمد ذم 

 ٧65١ -------------------------- اًمٕمقذم حمٛمد:»۞ اًمًٞمػ اعمٝمٜمد؛ ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م صدر ُمـ 

 ٧652 --------------------------------------------------------------- ۞ ضمٝم٤مد اعمرأة اعمًٚمٛم٦م

 ------------------------------------------------- ٧655 

 ٧65١ --------------------------------------------------------- رؼظ١ُ ذغِخ صِبء اٌّض١ٍّٓ

 ٧64٧ ------------------------------------------------------------------- رر١خ ألٍٕ٘ب فٟ ١ٌج١ب

 ٧646 ---------------------------------------------------------- ثغبئغ إٌؾـغ فٟ عٙغ اٌؾجغ

 ٧6١1 -------------------------------------------------------- صعس فٟ اٌزرغ٠ـ ػٍٝ اٌخٙبص

 ٧665 ---------- ِربٚعح اٌغ١ز أثٟ ٠ر١ٝ ا١ٌٍجٟ ٌٍغ١ز ػن١خ اهلل ذٛي اٌثٛعاد اٌؼغث١خ

َٚاٌٛػٟ»صٍضٍخ   ٧622 -------------------------------------------------- «اٌثمبفخ اإلصال١ِخ 

 ٧5١٧ -------------------------------------------------------------------- اًمتّمقر واًمتّمديؼ

 ٧5١6 ---------------------------------------------------------------------- شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ

ٟمٕمٝم٤م  ٧5٧5 -------------------------------------------------------------- الداي٦م: أؾم٤ٌما٤م وُمقا

 ٧51١ ---------------------------------------------------------------------------------- احلؼ

 ٧56١ --------------------------------------------------------------------------------- اًمديـ

 ٧556 -------------------------------------------------- آسمتال  وآظمت٤ٌمر واًمٗمتٜم٦م وآُمتح٤من

 ٧562 ----------------------------------------------------------------------- اًمٕمدل واًمٗمْمؾ

 ٧4١٧ --------------------------------------------------------------------------------- اًمًٌؼ

 ٧4١5 ----------------------------------------------------------------------- اجلٝم٤مد واًمدقمقة

 ٧4٧١ ------------------------------------------------------------------------- هم٤مي٤مت اجلٝم٤مد

ئؼ اًمتٖمٞمػم  ٧4٧١ ----------------------------------------------------------------- ُمٜم٤مه٩م وـمرا
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 ٧416 ----------------------------------------------------------------------- اٌزخغثخ اٌخزائغ٠خ

 ٧4١2 ------------- عغح ذض٠ث: )اٌّإِٓ اٌمٛٞ س١ٌغ َٚأذتُّ ئٌٝ اهلل ِٓ اٌّإِٓ اٌقؼ١ف(

َٙب ُِــ َٚأْذَىب  ٧462 ------------------------------------------------------------------- اٌُخِٕض٠ُخ 

 ٧425 ---------------------------------------------------------------------------- أصجبة إٌؾغ

 ٧١١4 --------------------------------------------------------------------------- ِمبؽض اٌخٙبص

 ٧١٧4 --------------------------------------------------------------------------- اٌزىف١غ ٚاٌغصح

 ٧١14 ----------------------------------------------------------------------- َٚاٌّؼبصاح اٌّٛاالح

 ٧١66 -------------- ؛ فؾً: اٌؼزٌخ ٚاالسزالك«ِشزؾغ ِٕٙبج اٌمبؽض٠ٓ»لغاءح فٟ وزبة 

 ٧١54 ---------------------------------------------------------- وٍّبد.. فٟ ثؼـ اإلؽضاعاد

 ٧١54 -------------------------------------------- طمّم٤مد ؾمٌع ؾمٜمقات ُمـ احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م:

 ٧١4١ ----------------------------------------------------------------------- (:1ريح اجلٜم٦م )

 ٧١46 -----------------------------------------------------------------اًمٖمرب واًمٜمٗمؼ اعمٔمٚمؿ:

 ٧١46 ------------------------------------------------------------------ ٓ شمٙمٚمػ إٓ ٟمٗمًؽ:

 ٧١١6 ------------------------------------------------------------------ ومجر اًمٜمٍم اًمقؿمٞمؽ:

 ------------------------------------- ٧١١١ 

 ٧١١2 ----------------------------------------- « أثٟ ِؾؼت اٌزعلبٚٞ»عصبٌخ ئٌٝ اٌغ١ز 

 ٧١26 --------------------------------------------- عصبئً ئٌٝ اٌغ١ز أثٟ ثؾ١غ اٌٛذ١غٟ 

 ٧١26 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م إومم

 ٧١24 ------------------------------------------------------------------------- اًمرؾما٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 ٧١22 ------------------------------------------------------------------------- اًمرؾما٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م

سمٕم٦م  ٧6١1 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م اًمرا

 ٧6١6 ---------------------------------------------------- عصبٌخ ئٌٝ اٌّخب٘ض٠ٓ فٟ اٌؾِٛبي

 ٧6٧6 ---------------------------------------------------- ِٓ ٚثبئك أثٛد أثبصاٌضفؼخ األٌٚٝ 
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 ٧6٧6 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م إومم

 ٧62٧ ------------------------------------------------------------------------- اًمرؾما٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 ٧626 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م اًمث٤مًمثا٦م

 ٧62١ --------------------------------------------------- اٌضفؼخ اٌثب١ٔخ ِٓ ٚثبئك أثٛد أثبص

 ٧62١ ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م إومم

 ٧66١ ------------------------------------------------------------------------- اًمرؾما٤مًم٦م اًمثا٤مٟمٞم٦م

 ٧662 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م اًمثا٤مًمث٦م

سمٕم٦م  ٧654 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م اًمرا

 ٧646 ------------------------------------------------------------ اٌضفؼخ اٌثبٌثخ ِٓ اٌٛثبئك

 ٧646 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م إومم

 ٧6١6 ------------------------------------------------------------------------- اًمرؾما٤مًم٦م اًمثا٤مٟمٞم٦م

 ٧665 ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م اًمثا٤مًمث٦م

سمٕم٦م  ٧66١ ------------------------------------------------------------------------ اًمرؾما٤مًم٦م اًمرا

 ٧622 ---------------------------------------------------------------------- اًمرؾما٤مًم٦م اخلا٤مُم٦ًم

 ٧622 ------- () عصبٌخ ثشل اٌغ١ز ئٌٝ أذض اإلسٛح

 ٧2٧1 ------------------------------------------------------------------- ُمراضمع اًمتح٘مٞمؼ واًمتخري٩م

 ٧222 ---------------------------------------------------------------------------- حمتقي٤مت اعمجٛمقع
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