,

ٌٍّإٌف اٌغ١ز اٌّخب٘ض :ػن١خ اهلل اٌٍ١جٟ

عذّٗ اهلل ٚرمجٍٗ ٚأصىٕٗ اٌفغصٚس ٚأسٍف األِخ ػٕٗ س١غا

ٚألثنبي األِخ ٚذّبرٙب :اٌّخب٘ضٓ٠
ٌٚفم١غ عفب عثٗ ِؼضِّ اٌّغغٚع :اٌزث١غ اٌغزٞ

ٔؾغُ٘ اهلل ٚصضص عِٚ ُٙ١ثجزِٚ ُٙـىـٕـٙـُٚ ،أطي ػـضُ٘ٚ

٘ضاٖ اهلل ٚػٍَّّٗ ٚغفغ ٌٗ ٚلجٍٗٚ ،سزُ ٌٗ ثبٌش١غ ٚاٌغٙبصح

ٌٍّٚضٍّ ٓ١ػبِخٚ ،أً٘ اٌغبَ سبؽّخ

أػاي اهلل مغبرٚ ،ُٙأِٓ سٛفِٚ ،ُٙىٓ ٌغغػٗ ذىّب ثُٕٙ١

ف ناصرٍ
كتا ٌب هادٍ --لشي ٍ

كلمات يف نصرة « دولة العراق اإلس المية ش

كــمـــمـــاتٌ --فــي نـــصـــرة

مت وشـس ٌرا ادلقال يف ادلىتدٔات اجلٍادٔة
مه قبل «جممُعة األوصاز الربٔدٔةش
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احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف و َُمـ وآه-
ومٜمٝمٜمئ إظمقاٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا .سم٤مٟمتّم٤مراهتؿ وُم٤م ُم ّـ اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٙم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م
أُم٤م سمٕمد:
ُ
ذم ضمٞمقش اًمّمٚمٞم٥م اًمتل أُمً٧م شمؽمٟمح ميٚم٦م ًمٚمً٘مقط سمحقل اهلل  وىمقشمف ،وُم٤م أضمرى اهلل قمغم أجدهيؿ
ُمـ أؾمٌ٤مب ؾمارور أُمتٜم٤م وهنْمتٝم٤م وإطمٞم٤م ُمٕم٤م اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ومٞمٝم٤م؛ ومجزاهؿ اهلل ظمػما -
وٟمجدد اًمتٝمٜمئ٦م لؿ وًمٚمٛمًٚمٛملم وٞمٕم٤م سمت٠مؾماٞمس «دوًم٦م اعؾمالم ذم اًمٕمرا.ش ،أقمزه٤م اهلل وىمقاه٤م
ومح٤مه٤م وسم٤مرك ومٞمٝم٤م-
قمزا وؾمٜمدً ا جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم ،وُم٠موى ًمٚمخ٤مئٗملم ،وُمال ًذا ًمٚمْمٕمٗم٦م
وٟمً٠مل اعمقمم اًمٙمريؿ  أن جيٕمٚمٝم٤م ً
ِ
وأنً٤م ًمٚمثٙم٤ممم ،وصمِ ً
ًمألراُمؾ --مُملم مُملم-
اامٓ ًمٚمٞمت٤مُمك وقمّمٛم٦م ً
اعمٕمقزيـً ،
سمٕمض
صمؿ أُم٤م سمٕمد :وم٢مٟمف ىمد يمثر شمً٤مؤل اعظمقة قمـ سمٕمض اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مقمالن اًمدوًم٦م ،وأورد ُ
()1
ٍ
إيرادات وشمِمٙمٞمٙم٤مت طمقل٤م ،وإظمقاٟمٜم٤م اعمج٤مهدون ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش ,أقمزهؿ اهلل
اًمٜم٤مس
٥م
وٟمّمارهؿ ,ذم ؿمٖمؾ سمجٝم٤مد أقمدا اهلل وسم٤مًمٕمٛمؾ ذم اعمٞمدان ،وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  ،وٟمّماٞم ُ
اًمٙمثػميـ ُمـ همػمهؿ اًمٙمال ُم ،ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [اًمٜمً٤م -]25 :
(ُ )٧أقمٚمـ ذم اًمِمٝمر اًمٕم٤مذ ُمـ قم٤مم  2١١4م قمـ ىمٞم٤مم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش ،وىمد أجده٤م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد ذم اًمٌداي٦م،
وٟم٤مسوه٤م سمٚمً٤مهنؿ وسمٜم٤مهنؿ ،وشمدومؼ لؿ اعمٝم٤مضمرون ُمـ يمؾ ُمٙم٤من؛ إطمً٤مٟمً٤م ًمٚمٔمـ سم٘م٤مدهت٤م ،وشمٚمٛمً٤م ًمألقمذار ل٤م ذم ضمٝم٤مده٤م ،طمتك ىم٤مم
اجلٝم٤مد اًمِم٤مُمل ,اًمذي حمص اهلل سمف اًمّمٗمقفُ ,وم٠مقمٚمـ سمٕمد ُمدة ُمـ ىمٞم٤مُمف قمـ «اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمرا .واًمِم٤ممش اومتئ٤مشم٤م قمغم
اعمج٤مهديـ وشمٗمري ً٘م٤م ًمّمٗمٝمؿ؛ ومٌدأ شمٙمِمػ أورا .هذه اجلامقم٦م اعمًامة سما«اًمدوًم٦مش يقم طمٙمٛم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م سم٤مًمٗمٜم٤م ؛ ًم٘متٚمٝم٤م ًمٚمٛمج٤مهديـ،
وإصداراه٤م اًمٌٞمٜم٤مت ذم شمٙمٗمػمهؿ ،وؾمٚمٌٝم٤م أُمقالؿ ،سمؾ وإومت٤مئٝم٤م سمًٌل ٟمً٤مئٝمؿ ,قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ،,وأؾمق ُة سمٖمػمه ُمـ اعمِم٤ميخ؛ وم٘مد أطمًـ
اًمِمٞمخ «قمٓمٞم٦م اهللش  اًمٔمـ اذه اجلامقم٦م وشم٠مول ل٤م ،وسمٕمد ُم٘متٚمف فمٝمر ُم٤م يم٤من خمٗمٞم٤م ُمـ اًمرؾم٤مئؾ وإظمٌ٤مر قمـ طم٤مل «دوًم٦م اًمٕمرا.
اعؾمالُمٞم٦مش وأؿمٝمر ذًمؽ رؾم٤مًم٦م ىم٤موٞمٝم٤م اًمٕم٤مم «أبق ؾمٚمامن اًمٕمتٞمٌلش اًمتل أرؾمٚمٝم٤م إمم «اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدنش  أُمػم و٤مقم٦م «ىم٤مقمدة
اجلٝم٤مدش ،وه٤م ضم٤م ومٞمٝم٤م :أن إقمالن «اًمدوًم٦مش مل يٙمـ إٓ شمٖمٞمػما ٓؾمؿ «شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم سمالد اًمراومديـش ومل يدظمؾ ذم اًمٌٞمٕم٦م ٓ اًمٕمِم٤مئر
وٓ اًمٙمت٤مئ٥م اًمتل ُذيمرت ذم إقمالهن٤م ،وذيمر ُمـ أظمٓم٤مئٝمؿ« :ؾمٚم٥مش ُٕمقال اعمًٚمٛملم سمال ُمؼمر ذقمل ،واًمتً٤مهؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم
واعمرشمديـ عمّم٤مًمح همػم ذقمٞم٦م ،واًمتً٤مهؾ ُمع قمٛمال ُم٘مرسملم ُمـ «اعُم٤مرةش ،واًمتنع ذم اخت٤مذ اًم٘مرارات ،واًمتٕمّم٥م ًمِمٕم٤مر اًمدوًم٦م
وقمٚمٛمٝم٤م ،واًمٙمذب ذم اًمتِمٙمٞمٚم٦م اًمقزاري٦م ،وقمدم اٟمْمٌ٤مـمٝمؿ ذم ُمٗمٝمقم «اًمدوًم٦مش ومٝمؾ هق إقمالن أم إىم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م؟ واوٓمرااؿ ذم هذا
اًمٌ٤مب يمثػمُ ،مع ُم٤م ذيمره ُمـ اًمٙمذب ذم دقمقى اُمتالك إرض وىمّمص يمثػمة ،واًم ُٕمج٥مُ --مع ُم٤م ذيمره ُمـ أن اعقمالن ضمر قمٚمٞمٝمؿ
اعمِمٙمالت والزائؿ --واًمٙمالم اًمذي ذيمره يمثػم؛ هذا خمتٍمه وم٤مرضمع ًمرؾم٤مًمتف اًمتل ٟمنمهت٤م «ُم١مؾمً٦م اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالمش-
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وم٤مؾمتخرت اهلل  أن أيمت٥م ذم هذا اعمقوقع سمٕمض اًمتقضمٞمٝم٤مت واًمقص٤مي٤م عظمقا
ُ

اعمًٚمٛملم

وذسماً٤م قمـ إظمقاٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ
اعمحٌلم ،وسمٕمض اًمتقوٞمح٤مت اًمتل أراه٤م ُمٝمٛم٦مٟ ،مّمح٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ّ
ودوًمتٝمؿ اًمٗمتِٞم٦م ،وُمً٤ممه٦م ذم إزاًم٦م سمٕمض اًمٚمٌس اًمذي طمّمؾ قمٜمد سمٕمض اعمحٌلم سمخّمقص هذا احلدث
اًمٙمٌػم ،وأؾم٠مل اهلل اعقم٤مٟم٦م واًمتًديد ،وُم٤م أيمتٌف هق رأجل وٟمٔمري ،اؾمتقضمٌف ؾم١مال اعظمقان واحل٤مضم٦م إمم
أصٌ٧م ومٛمـ اهلل  وسمتقومٞم٘مف ،وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ
اًمٌٞم٤من واًمتقوٞمح ًمٚمٛمحٌلم وًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم؛ وم٢من
ُ
()1

شمٌلم زم ظمٓم١مه ٟ ،مً٠مل اهلل أن ي٘مٞمٜم٤م اًمزًمؾ ويٕمّمٛمٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م
ٟمٗمًال وُمـ اًمِماٞمٓم٤من ،وأن٤م
ٌ
راضمع قمٜمف ُمتك ّ
ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ-

 ايًكب ٚايعٓٛإ:

ًم٘م٥م لذا اًمٙم٤مئـ
وم٠مول ُم٤م أود شمٜمٌٞمف إظمقا إًمٞمف هق أن هذا آؾمؿ «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش هق ٌ

اًمًاٞم٤مؾمال وآضمتامقمل ًمٚمٛمج٤مهديـ واعمًٚمٛملم أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اًم٘مٓمر ُمـ سمالد اعؾمالم؛ ومٞمٜمٌٖمل أٓ
ووٕمل اصٓمالطمل ،ووٕمف إظمقاٟمٜم٤م اًم٘م٤مئٛمقن قمغم هذا إُمر
ًم٘م٥م ومٝمق اؾمؿ
يٖمٞم٥م هذا قمٜم٤م ،وم٢مذا شم٘مرر أنف ٌ
ّ
ُمِم٤مطم٦م إذن!-
اًمذيـ هؿ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف؛ ومال
ّ
وسمٜم٤م ً قمٚمٞمف؛ ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ :ح٤مذا هذا آؾمؿ قمغم اخلّمقص؟ ومٜم٘مقل :هذا اضمتٝم٤مد إظمقاٟمٜم٤م
واظمتٞم٤مرهؿ ،وًمٙمـ ح٤مذا هذا اًمٚم٘م٥م سمخّمقصف دون «اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمرا.ش ُمثال ،أو «اعُم٤مرةش--
وهمػم ٍ
ُمٜمٙمرً ،مٙمـ ٓ سمد أن
يًٛمقه٤م «إُم٤مرةش واظمت٤مروا شمًٛمٞمتٝم٤م «دوًم٦مش؟ ومٝمذا ؾم١مال ضمٞمدٌ
اًمخ؛ أي ح٤مذا مل ّ
ُ
ٍ
اضمتٝم٤مد ،وأن إظمقاٟمٜم٤م ىمد اظمت٤مروا ُم٤م رأوه ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ،سمٕمد اًمدراؾم٦م واعمِم٤مورة
ٟمٕمرف أن هذا يمٚمف ُم٘م٤مم
واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم اًمٜمّمح هلل وًمرؾمقًمف وًمديٜمف وًمٚمٛمًٚمٛملمٟ ،محًٌٝمؿ يمذًمؽ ،ومام سم٘مل إٓ أن ي٘مقل
اًم٘م٤مئؾ :يم٤من إومم قمٜمدي شمًٛمٞمتٝم٤م يمذا ُمثال --ومٝمذا ًمف ،وٓ يٛمٜمٕمف أطمدٌ ُمـ ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م هق ،إٓ أن
يّمؾ إمم طمدّ اعمِم٤مهمٌ٦م واًمتِمقيش وإطمداث ٍ
ومتٜم٦م ومٞمٛمٜمَ ُاع!!
وُمع ذًمؽ ومٛمـ احلّم٤موم٦م اًمتٜم ٌّف إمم أن إظمقاٟمٜم٤م لؿ ُمزي٦م اعمٕمروم٦م سمٌقاـمـ إُمقر وقمٛمٞمؼ اًمٔمروف
واعمٕمٓمٞم٤مت قمغم إرض؛ وم٠مصقل اعمٕم٤مُمٚم٦م شم٘متْمال اًمتًٚمٞمؿ لؿ اضمتٝم٤مدهؿ ذم هذا ُم٤م مل خي٤مًمػ ىمٓمٕم ًٞم٤م ذم

( )٧وهذا دًمٞمؾ ومْمؾ اًمِمٞمخ ؛ إذ يالطمظ أن رؾم٤مًمتف هذه ىمد سمٜمٞم٧م يمٚمٝم٤م قمغم ٟم٘مقٓت «اًمدوًم٦مش وُمّم٤مدره٤م ذم اًمٙمالم ،وُم٤م ٟمٜم٘مٚمف ُمـ ٍ
ٟم٘مد
ُ
ُ
لذه اًمرؾم٤مًم٦م وشمقضمٞمف عمً٤مئٚمٝم٤م إٟمام هق ٌ
قمٛمؾ اذا اًمٙمالم؛ ومٜمحـ ذم سمٞم٤مٟمٜم٤م ٟٓمحراف هذه اجلامقم٦م ٟمذب قمـ اًمِمٞمخ أن ٓ ي٘مع ذم ُمٜم٤مسة
ـم٤مئٗم٦م ُم٤مرىم٦م ىمتٚم٧م اعمًٚمٛملم واؾمتحٚم٧م دُم٤م هؿ وأُمقالؿ سم٤مؾمؿ اعؾمالم واجلٝم٤مد وأهٚمف؛ ومٙمٗمرت وىمتٚم٧م واؾمتحٚم٧م اًمدُم٤م وإُمقال-
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اًمديـ أو ُم٤م ىم٤مرسمف ،واحلٛمد هلل -
وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٘مد اٟمحّمار آظمتالف ذم اًمرأي ذم اًمٚمٗمظ ،وهق اظمتالف ٓ يْمار إن ؿم٤م
ُمرضمح٤مت ،وًمٕمؾ إظمقاٟمٜم٤م
اهلل؛ وُمع أن ًمٗمظ «اعُم٤مرةش ًمف ُم٤م يرضمحف ُمـ اًمٜمٔمر؛ ومٚمٚمٗمظ «اًمدوًم٦مش أجْم٤م
ٌ
احل٤مزم ًمٚمٕمرا .وًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م،
ٓطمٔمقا أن ًمٗمظ «اًمدوًم٦مش أنً٥م ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمً٤مئدة ،وأوىمع ذم اًمٔمرف اًمًاٞم٤مؾمال
ّ
ٍ
سمٛمرضمح٤مت ظمٗمل سمٕمْمٝم٤م قمغم
ومرضمحقه
وأىمرب عطمداث اًمت٠مثػم اًمًاٞم٤مؾمال اعمٓمٚمقب ،أو همػم ذًمؽّ ،
اًمٌٕمٞمد!-
ومٕمغم يمؾ ٍ
وًم٘م٥م ،وأن اًمٜمٔمر إمم
اؾمؿ
طم٤مل؛ وم٢من اًمذي يٜمٌٖمل أن ٟمٕمت٘مده هق ,يمام
ُ
ٌ
ىمدُم٧م :,أن هذا هق ٌ
ّمح َح اًمٚمٗمظ ًمٞمّمدُ  .قمغم اعمٕمٜمك ويٜم٤مؾمٌف سمحً٥م اعُمٙم٤من ،وذم
اعمٕم٤م واحل٘م٤مئؼ هق اعمتٕملم دائام ،صمؿ ُي َ
ذًمؽ ٌ
دائام-
جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ً
وزم إُمر
وُمثؾ ًم٘م٥م اًمدوًم٦م ُ
ًم٘م٥م «أُمػم اعم١مُمٜملمش ،وهق ًم٘م٥م أُمػم هذه اًمدوًم٦م ورئٞمًاٝم٤م ،وهق ّ
اضمتٝم٤مدي ،وهق اؾمؿ رئٞمس هذه اًمدوًم٦م
اًمٚم٘م٥م هق
واًمًٚمٓم٤من ذم هذا اًمٙمٞم٤من اًمًاٞم٤مؾمال «اًمدوًم٦مش؛ ومٝمذا
ّ
ُ
( )٧صمٌ٧م سمٕمد إٟمِم٤م «دوًم٦م اًمٕمرا .واًمِم٤ممش أن هذه اجلامقم٦م ىمد اومت٠مت٧م قمغم إُم٦م وؾمٚمٌتٝم٤م طم٘مٝم٤م ذم اًمِمقرى ،ومل شمُٕمٚمِؿ طمتك أُمرا ه٤م ذم ىمٞم٤مدة
«شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدةش؛ ىم٤مل اًمِمٞمخ أجٛمـ اًمٔمقاهري« :شمٕمديتؿ قمغم أُمػميمؿ سم٠من أنِم٠متؿ دوًم٦م مل يًٛمع قمٜمٝم٤م إٓ ُمـ اعقمالمش ،وىم٤مل« :ىمقًمٙمؿ
سم٠منٙمؿ أقمٚمٜمتؿ اًمدوًم٦م ٕنٙمؿ أردشمؿ اؾمتٌ٤م .اٟمِم٘م٤م .اجلقٓ وُمٕم٤مجلتف؛ ومجقاب قمجٞم٥مٕ :نٙمؿ سمًٌ٤مـم٦م يمٜمتؿ شمًتٓمٞمٕمقن أن شمرؾمٚمقا زم
رؾم٤مًم٦م أن اجلقٓ ؾمٞمٜمِمؼ ومال شمٕمؽمف سم٤مٟمِم٘م٤مىمف ،واٟمحٚم٧م اعمِمٙمٚم٦م --وهؾ إقمالٟمٙمؿ اًمدوًم٦م ؾمٞمٛمٜمٕمف ُمـ آٟمِم٘م٤م .إذا يم٤من يريده؟ صمؿ
هؾ اعُم٤مرة ُمً٤مسم٘م٦م أو ُمٌ٤مراة ُمـ يٕمٚمـ ً
أوٓ يٙمقن إُمػم؟ صمؿ هؾ هل دوًم٦م قمغم و٤مقم٦م أم دوًم٦م قمغم إىمٚمٞمؿ :إن يم٤مٟم٧م دوًم٦م قمغم و٤مقم٦م
ومٝمل ُمـ قمج٤مئ٥م إُمقر -وإن يم٤مٟم٧م دوًم٦م قمغم إىمٚمٞمؿ؛ ومٙمٞمػ شمتقًمقن إُم٤مرة إىمٚمٞمؿ مل شمًتِمػموا أهٚمف -صمؿ هؾ اًمدوًم٦م يٌ٤ميٕمٝم٤م اًمٜم٤مس ً
أوٓ؟
أم شم٘م٤مم اًمدوًم٦م صمؿ دمٛمع ل٤م اًمٌٞمٕم٤مت ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك؟ صمؿ أخؿ شم٘مدروا أنٙمؿ شمْمٕمقٟم٤م ذم طمرج أُم٤مم اعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م؟ ومٜمحـ ذم سمٞمٕم٦م أُمػم
اعم١مُمٜملم اعمال حمٛمد قمٛمر ،صمؿ خيرج ذم اًمٕمرا .أُمػم ُم١مُمٜملم ،وأرؾمٚم٧م ذم رؾم٤مًم٦م ؾم٤مسم٘م٦م أقمتذر ًمف قمـ ذًمؽ وأطم٤مول شمؼميره ،صمؿ خيرج أُمػم
ُمرة أظمرى قمغم اًمٕمرا .واًمِم٤مم؟ وأنتؿ يمؾ مهٙمؿ أن شمً٤مسم٘مقا اجلقٓ  ،وٓ شم٘مدرون احلرج اًمذي شمْمٕمقٟمٜم٤م ومٞمف -صمؿ شمّمقروا اعمٝمزًم٦م اًمتل
ؾمتٜمِم٠م ًمق اىمتدى سمٙمؿ إظمقة اعمٖمرب وضمزيرة اًمٕمرب واًمّمقُم٤مل واًمِمٞمِم٤من وسم٤ميمًت٤من وؾمٞمٜم٤م وومٚمًٓملم ،وٟمِم٠م ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م أُمػم
ًمٚمٛم١مُمٜملم -صمؿ ح٤مذا ٓ ي٘متدي سمٙمؿ همػميمؿ ذم اًمِم٤مم؟ ومتٜمِم٠م صمالث أو أرسمع إُم٤مرات واطمدة ذم طمٚم٥م وأظمرى ذم دُمِمؼ وصم٤مًمث٦م ذم درقم٤م؟ أم
أنٙمؿ ؾمٌ٘متؿ وهمػميمؿ ظمقارج وسمٖم٤مة؟ صمؿ هؾ آٟمِم٘م٤م .أو اخلقف ُمـ آٟمِم٘م٤مُ .مؼمر عٟمِم٤م دول؟ وهؾ يمٚمام مه٧م جمٛمققم٦م أن شمٜمِمؼ
أنِم٠من٤م ل٤م دوًم٦م؟ ً
ومٛمثال إذا يم٤مٟم٧م ًمٙمؿ جمٛمققم٦م ذم إردن وؿمٙمٙمتؿ ذم اٟمِم٘م٤مىمٝم٤م ،ومٝمؾ ؾمتْمٞمٗمقن يمٚمٛم٦م ضمديدة ٓؾمؿ دوًمتٙمؿ؟ صمؿ سمٕمده٤م
ذم شمريمٞم٤م ،وسمٕمده٤م ذم ًمٌٜم٤من ،وهٙمذا شمتزايد دوًمتٙمؿ يمٚمام اٟمِمؼ قمٜمٝم٤م اعمٜمِم٘مقن!! صمؿ هؾ شمٍمومٙمؿ طمؾ اعمِمٙمٚم٦م أم ومجره٤م؟ وضمٚم٥م
أضا ًرا ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وم٤مدطم٦م قمغم اجلٝم٤مد ذم اًمِم٤ممً --م٘مد أؿمٛمتؿ سمتٍمومٙمؿ إقمدا سم٤معمج٤مهديـ ،وضمٕمٚمتؿ ُمٜمٝمؿ أوحقيم٦م ،وم٠مج٦م دوًم٦م؟ وأنتؿ
ذم يمر وومر -أنتؿ شمًٌٌتؿ سمتٍمومٙمؿ ذم ؿمؼ اجلامقم٦م ذم اًمِم٤مم واًمٕمرا .سمٕمد أن يم٤مٟم٧م واطمدة ،سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ دوم٤مقمٙمؿ سم٠منٙمؿ أردشمؿ
اخلػم،وًمٙمٜمل أتحدث قمـ احلٙمٛم٦م اًمتل هم٤مسم٧م-صمؿ وومرشمؿ ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًقري وُٕمريٙم٤م ومرص٦م يم٤مٟمقا يتٛمٜمقهن٤مش-
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يمام ىمٚمٜم٤م ،وًمٞمس اعمراد ُمٜمف أنف اعُم٤مم إقمٔمؿ واخلٚمٞمٗم٦م اًمذي اٟمٕم٘مدت ًمف سمٞمٕم٦م ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم أو ُمـ
أُمػم اعم١مُمٜملم ،سم٤معمٕمٜمك اًمذي هق ًمإلُم٤مم
أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمٜمٝمؿ ،أو شمٖمٚم٥م قمغم سمالد اعؾمالم طمتك ُؾم ّاٛمل َ
ًم٘م٥م ُٕمػم هذه اًمدوًم٦م-
إقمٔمؿ واخلٚمٞمٗم٦م --سمؾ هذه اًمتًٛمٞم٦م هٜم٤م هل ٌ
رضمحقا اظمتٞم٤مر هذا اًمٚم٘م٥م دون همػمه،
وهٜم٤م ي٘م٤مل يمام ىمٞمؾ ذم ًمٗمظ «اًمدوًم٦مش و«اعُم٤مرةشً :مٕمؾ إظمقاٟمٜم٤م ّ
عمرضمح٤مت رأوه٤م وظمٗمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمٌٕمدا  ،وإن يم٤من سم٤مدي اًمرأي قمٜمدي أن اظمتٞم٤مر همػمه أومم
ىمٚم٧م رأجل هذا طمتك ذم أُمػم اعم١مُمٜملم «اعمال حمٛمد قمٛمرش ُ ،ηمـ ىمٌؾ-
وأطمًـ ،وىمد ُ
أُمػما «إُمػمش ،سمدون إو٤موم٦م «ًمٚمٛم١مُمٜملمش؛ طمتك يٙمقن اعمٕمٜمك
ومٚمٕمؾ إطمًـ يم٤من هق شمًٛمٞمتفً :
ِ
اعمتٌ٤مدر اًمقاوح :أنف أُمػم هذه اًمدوًم٦مٕ ،ن اًمتًٛمٞم٦م سم ا«أُمػم اعم١مُمٜملمش ِ
وشمقهؿ
شمقهااؿ أنف اعُم٤مم إقمٔمؿ،
اؾمت٘مر ذم ُقمرف اعمًٚمٛملم ُِمـ ًمدن ؾماٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
أن إظمقاٟمٜم٤م رسمام يٕمت٘مدون ومٞمف أنف يمذًمؽ! ح٤م
ّ

 أن هذا ًم٘م٥م اعُم٤مم إقمٔمؿ اًمذي هق اخلٚمٞمٗم٦م؛ وم٢مذا اٟمْم٤مف إمم هذا أنف  η,وؾمدده ,ىمرؿمال
واوح ُمـ أدسمٞم٤مت اعظمقة وإصداراهتؿ عمـ صٗم٤م
ىمقي اعهي٤مم !-وُمع أن إُمر سمحٛمد اهلل
ٌ
ٜمل ،وم٘مد َ
طمًاٞم ّ
()1

ومٚمٞم٧م اعظمقة أجْم٤م يقوحقن هذه إُمقر أيمثر ُمع اًمٗمرص إن ؿم٤م اهلل ،واهلل اعمقومؼ-
وأراد اخلػم ؛ َ

 ايٓٛاْٛ( ٠ا ٠رٚي ١اٱع ّ٬ايهدلٚ ٣اـ٬ؾ ١ايضاؽز:)٠

اًمذي ٟمٕمت٘مد أن إظمقاٟمٜم٤م ىمّمدوه وأرادوه ,أقمزهؿ اهلل وؾمددهؿ وٟمّمارهؿ ,هق أن شمٙمقن هذه

اًمدوًم٦م هل ٟمقاة وسمداي٦م شم٠مؾماٞمس ًمدوًم٦م اعؾمالم اًمٙمؼمى وًمٚمخالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة؛ ومٝمذه
اًمدوًم٦م إذن هل ٟمقا ٌة وسمداي٦م ،دمٛمع أهؾ اعؾمالم أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اًم٘مٓمر واعىمٚمٞمؿ واًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ سمالد
اعؾمالم ،وهل اًمٕمرا .ورسمام ُم٤م ضم٤موره٤م سمحً٥م اعُمٙم٤من ،وشمذوب ومٞمٝم٤م يمٞم٤مٟم٤مهتؿ اًمّمٖمرى وو٤مقم٤مهتؿ
و ّمؾ لؿ ا٤م اًم٘مقة واعمٜمٕم٦م واًمٕمزة ،ومٞمٜمٓمٚم٘مقن ًمٚمٛمراطمؾ اًم٘م٤مدُم٦م وُمقاضمٝم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ندي٤مت ضمً٤م ٍم-
سمٕمض ُم٤م ُياحذر !--وأهنؿ يم٤مٟمقا ذم ُمقىمػ
وسمٚمٖمٜم٤م قمـ إظمقاٟمٜم٤م أهنؿ اؾمتٌ٘مقا اذا اعقمالن واعٟمِم٤م
َ
ٍ
وو٤مقم٧م ،وأهنؿ يرون أن احل٤مضم٦م ؿمديدة ضمدً ا عجي٤مد ٍ
َ
يمٞم٤من
يرون أهنؿ إن مل يًتٖمٚمقه٤م وم٤مشم٧م
ومرص٦م ُمقاشمٞم٦م
ْ
اذا اًمِمٙمؾ ،ويرون أن قمٜمدهؿ ُمـ إرض واجلٛمٝمقر ُم٤م يٛمٙمّٜمٝمؿ ُمـ اًمت٠مؾماٞمس واعقمالن-
ٍ
وأهن٤م سمٙمؾ ٍ
سم٤مٟمٓمالىم٦م يمؼمى
وىم٤مًم٥م ُيرا ُد ًمف أن جيٛمع أيمثر اًمٜم٤مس أو يمٚمٝمؿ
طم٤مل ٟمقا ٌة يمام ىمٚمٜم٤م وهٞمٙمؾ
ٌ
وىمٗمزة ،صمؿ سم٤مًمتدري٩م ،واًمِم٤مهد يرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م ،وهؿ أهؾ اًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦م واًم٘مقةٟ ،محًٌٝمؿ
( )٧هذا هق إطمً٤من اًمٔمـ اؿً ،مٙمـ اًمقىم٤مئع وإدًم٦م أثٌت٧م أن أدسمٞم٤مت «و٤مقم٦م اًمدوًم٦مش شم٠ميمد قمغم أهنؿ ظمالوم٦م قمٔمٛمك ،وإُم٤مُم٦م يمؼمى ،طمتك
ىمٌؾ إقمالهنؿ «اخلالوم٦مش وًمذًمؽ قمٛمدوا إمم ىمتؾ يمثػم ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمـ اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة يما«أنّم٤مر اعؾمالمش ،وهمػمهؿ-
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يمذًمؽ واهلل طمًاٞمٌٜم٤م وطمًاٞمٌٝمؿ-

واحل٤مصؾ :أن «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش هل دوًم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هذا اعمِاّمار ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم،

أقمٜمل اًمٕمرا .سمٛمٕمٜم٤مه اعمٕمروف اًمٞمقم ورسمام ُم٤م طمقًمف سمحً٥م اعُمٙم٤من ،وًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م أن أهن٤م دوًم٦م
اًمٜمٔمر
ُمٌٙمرا  ،سمحً٥م ُم٤م يٕمٓمٞمف
اعؾمالم اًمٙمؼمى (اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك واخلالوم٦م)؛ وم٢من هذا ٓ يزال
ُ
ً
وآضمتٝم٤م ُد ،واهلل أقمٚمؿ ،وأن أُمػم هذه اًمدوًم٦م ًم٘مٌف «أُمػم اعم١مُمٜملمش ،وأن هذه اًمدوًم٦م هل ٟمقاة ,إن ؿم٤م
اهللً ,مدوًم٦م اعؾمالم اًمٙمؼمى واخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة ،وأهن٤م ظمٓمقة ُمرطمٚمٞم٦م ،ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمقير
قمل قمغم ىم٤مقمدة اًمت٘مقى
واًمتٕمديؾ واًمؽمؿماٞمد سمحً٥م آضمتٝم٤مد ،قمغم َوومؼ ُم٤م يتٓمٚمٌف اًمٜمٔمر اًمًاٞم٤مؾمال اًمِمار ّ
واًمٜمٔمر عمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم-
واهلل اعمقومؼٟ --مً٠مل اهلل أن يٌ٤مرك ومٞمٝم٤م ،مهللا إٟمف ٓ همٜمك ًمٜم٤م قمـ سمريمتؽ ي٤م رب اًمٕم٤معملم --مُملم-

َ اٖ ١ٝايبٝع:١

وُم٤مهٞم٦م اًمٌٞمٕم٦م لذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م إن ؿم٤م اهلل ،وُٕمػمه٤م  ηوؾمدده ،أهن٤م سمٞمٕم٦م ؿمارقمٞم٦م قمغم

أؾم٤مس أنف أُمػم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هذا اًم٘مٓمر وهذا اعىمٚمٞمؿ ،وطمٙمٛمٝم٤م ,واهلل أقمٚمؿ ,قمغم طمً٥م ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م ُمـ
ٍ
ُمٕمٓمٞم٤مت قمغم إرض :أهن٤م يمٌٞمٕم٦م اعُم٤مم إقمٔمؿ ذم ؾم٤مئر إطمٙم٤مم ،إٓ أنف ًمٞمس سم٢مُم٤مم أقمٔمؿ ،أي ًمٞمس
وأُمػم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ىمٓمره ون٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف-
إُم٤مُم٤م ًمٙمؾ اعمًٚمٛملم ،سمؾ هق إُم٤مم
ٌ
وظمالص٦م هذا اعمٌح٨م أنف يدظمؾ ن٧م وٓي٦م «أُمػم اعم١مُمٜملمش ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش صٜمٗم٤من:
اًمّمٜمػ إولَُ :مـ يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م وهـ يٓمقًمف ؾمٚمٓم٤من هذه اًمدوًم٦م ،سم٤مًم٘مقة
واًمٖمٚمٌ٦م ،وهذا هؾ يٕمؿ يمؾ ٍ
أطمد ذم شمٚمؽ اًمٌالد؟
ّ
ُمٌٜمل قمغم ؿماٞمئلم:
اجلقاب واهلل أقمٚمؿ أن هذا ّ
اًمِمال إول :طمّمقل اًمٌٞمٕم٦م لذه اًمدوًم٦م وُٕمػمه٤م ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم هذا اًم٘مٓمر ،واعم٘مّمقد
أيمثرهؿ ،سمحٞم٨م ي٘مقم سمٛمثٚمٝمؿ إُمر ودمتٛمع يمٚمٛم٦م إيمثر-
اًمِمال اًمث٤م  :طمّمقل اًمٖمٚمٌ٦م سم٤مًم٘مقة اح٤مدي٦م ,اًمٕمًٙمري٦م واًمًاٞم٤مؾماٞم٦م آضمتامقمٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م ,سمحٞم٨م
اخلْمقع ل٤م ؿمار ًقم٤م واًمدظمقل ن٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م و رم
خيْمع ل٤م أيمثر اًمٜم٤مس ذم اًم٘مٓمر واعىمٚمٞمؿ ،ومٞمٚمزم اًمٌ٤مىملم
ُ
ٍ
طمرم ُمـ أضمٚمٝم٤م اخلروج قمغم
قمٚمٞمٝمؿ اخلروج قمٜمٝم٤مُ ،مـ ضمٝم٦م أن اخلروج طمٞمٜمئذ ومٞمف ٟمٗمس اعمٗم٤مؾمد اًمتل ّ
()1

وٞمع)--
إئٛم٦م ،وىمد صارح أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمثؾ ذًمؽ وٟمّمقا قمٚمٞمف ،وـمٌ٘مقا طمدي٨مُ( :مـ أت٤ميمؿ وأُمريمؿ ٌ
ٍ
ٍ
يٗمر .و٤مقمتٙمؿ وم٤مىمتٚمقه)-
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ ()٧652وشمتٛم٦م احلدي٨م--( :قمغم
رضمؾ واطمد يريدُ أن يِمؼ قمّم٤ميمؿ أو ّ
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وهمػمه قمغم ُمثؾ هذا اًمقاىمع سمؾ قمغم أىمؾ ُمٜمف سمٙمثػم ضمدً ا ،يمام ًمق اؾمت٘م٤مم ٕهؾ اًمٜمقاطمل واًمٌقادي إُم٤مرة
ٍ
ىم٤مض أو ؾماٞمد ىمٌٞمٚم٦م وٟمحقه ذم أزُمٜم٦م اًمتٞم٤مث اًمٔماُٚماَؿ!-
واضمتٛمٕمقا قمغم قم٤ممل أو
ىم٤مل اًمِماٞمخ أبق اعمٜمذر اًمً٤مقمدي ومرج اهلل قمٜمف ذم يمت٤مسمف «وسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اعُم٤مُم٦مش:
«وم٢من ىمٞمؾ :يمٞمػ شمًتدل سم٠مطمٙم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م قمغم اعمال حمٛمد قمٛمر وهق ًمٞمس ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم وٞم ًٕم٤م ،وإٟمام
ُمًٚمام قمغم سم٘مٕم٦م ُمـ أرض اعؾمالم؟
أُمػما
ً
هم٤مي٦م أُمره أن يٙمقن ً
وم٤مجلقابٟ :مٕمؿ هق ًمٞمس ظمٚمٞمٗم٦م ًمٙمؾ اعمًٚمٛملم ،وًمٙمٜمف ذم اًم٘مٓمر اًمذي ٙمٛمف ي٠مظمذ أطمٙم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م ذم
ؿماروـمف وـمري٘م٦م شمٕمٞمٞمٜمف وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م واًمقوٕمٞم٦م-
ىم٤مل اسمـ وقي٤من احلٜمٌكم  ذم ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ« :ىم٤مل ذم اًمٖم٤مي٦م :ويتجف ٓ :جيقز شمٕمدد اعُم٤مم ،وأنف ًمق
()1

شمٖمٚم٥م يمؾ ؾمٚمٓم٤من قمغم ٟم٤مطمٞم٦م يمزُم٤مٟمٜم٤م ومحٙمٛمف يم٤معُم٤ممش  ،وىم٤مل اعُم٤مم اًمّمٜمٕم٤م  ذم ؿمارح طمدي٨م
أيب هريرة  اًمذي رواه ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل  ىم٤ملُ( :مـ ظمرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م ،ووم٤مر .اجلامقم٦م ،وُم٤مت ومٛمٞمتتف
()2

ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م) ىم٤مل(« :قمـ اًمٓم٤مقم٦م) :أي ـم٤مقم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي وىمع اعو٤مع قمٚمٞمف ،ويم٠من اعمراد ظمٚمٞمٗم٦م أي
ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر ،إذ مل جيٛمع اًمٜم٤مس قمغم ظمٚمٞمٗم٦م ذم وٞمع اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م ُمـ أثٜم٤م اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾماٞم٦م ،سمؾ
اؾمت٘مؾ أهؾ يمؾ إىمٚمٞمؿ سم٘م٤مئؿ أُمقرهؿ ،إذ ًمق محؾ احلدي٨م قمغم ظمٚمٞمٗم٦م اضمتٛمع قمٚمٞمف أهؾ اعؾمالم ًم٘مٚم٧م
()3

وم٤مئدة احلدي٨مش  -وىم٤مل اًمِماٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمتٛمٞمٛمل « :إئٛم٦م جمٛمٕمقن ُمـ يمؾ ُمذه٥م
قمغم أن ُمـ شمٖمٚم٥م قمغم سمٚمد أو سمٚمدانً ،مف طمٙمؿ اعُم٤مم ذم وٞمع إؿماٞم٤م  ،وًمقٓ هذا ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م،
ٕن اًمٜم٤مس ُمـ زُمـ ـمقيؾ ىمٌؾ اعُم٤مم أمحد إمم يقُمٜم٤م هذا ُم٤م اضمتٛمٕمقا قمغم إُم٤مم واطمد ،وٓ يٕمرومقن أطمدً ا
()4

ُمـ اًمٕمٚمام ذيمر أن ؿماٞم ًئ٤م ُمـ إطمٙم٤مم ٓ يّمح إٓ سم٤معُم٤مم إقمٔمؿش -
وهذا اجلقاب نت٤مج إًمٞمف ذم يمثػم ُمـ ُمٌ٤مطم٨م اعُم٤مُم٦م ،ومٙمـ ُمٜمف قمغم ذيمر وأن٧م شم٘مرأ هذا اًمٙمت٤مب،
()5

واهلل ال٤مدي إمم صاراط ُمًت٘مٞمؿش ـها-
وُم٤م ي٘م٤مل ذم إطمدى اعُم٤مرشملم ي٘م٤مل ذم إظمرى --ومٝمام أظمت٤من ،واعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك سمٕمد ذًمؽ ًمٕمٚمٝم٤م

(ُ )٧مٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ([ -)151 . 2اعم١مًمػ]
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧666
( )1ؾمٌؾ اًمًالم ( )٧42١ . 1ط دار اًمٗمٙمر[ -اعم١مًمػ]
( )6اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ([ -)212 . ١اعم١مًمػ]
( )5يٜمٔمر( :ص -)5٧ ،5١
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شمت٘مرر سمِمٙمؾ أيمؼم ُمـ اًمٗمرص٦م ًمالظمتٞم٤مر ،وومرص٦م أيمؼم ٓضمتامع أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمغم ُمًتقى إُم٦م ،أو
ٍ ِ
وزم اًمتقومٞمؼ -
همٚمٌ٦م ُيذقمـ ل٤م اًمٜم٤مس --واهلل أقمٚمؿ ،وهق ّ
واًمّمٜمػ اًمث٤م هـ يدظمؾ ن٧م وٓي٦م «أُمػم اعم١مُمٜملمش ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مشُ :مـ دظمؾ ومٞمٝم٤م
ـمققم٤م ،وم٢مٟمٜم٤م إذا ىمررٟم٤م أهن٤م ًمٞمً٧م إُم٤مُم٦م قمٔمٛمك ،وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمغم قمٛمقم اعمًٚمٛملم ذم وٞمع
اظمتٞم٤مرا وسم٤مي َٕمٝم٤م ً
ً
ىمٓمر ٍ
ٍ
ُمًٚمؿ ذم ٍ
خمت٤مرا ،وم٢من
سمٕمٞمد
وطمٞمٜمئذ ومٚمق سم٤ميٕمٝم٤م
إىمٓم٤مر سمٞمٕمتٝم٤م يمام جي٥م ذم طم٤مل اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك،
ً
ٌ
اًمٌٞمٕم٦م شمٚمزُمف ،ومٝمذا ًمزو ٌم سم٤مًمِمارط ٓ سم٤مًمِمارع ،واهلل أقمٚمؿ-
سم٘مل أن ي٘م٤مل :هؾ هذا ضمٞمدٌ ُمًتحً ٌـ؟ وم٤مهلل أقمٚمؿ ،وٓ يٌ ُٕمااد ذًمؽ عمَـ مل يٙمـ ًمف إُم٤مرة ظم٤مص٦م ذم
إىمٚمٞمٛمف وٟم٤مطمٞمتف-

َٛ قع ايتُٓٝٛات:

وأُم٤م اًمتٜمٔمٞمامت وم٘مد سملم اًمِماٞمخ «أبق محزةش ذم ظمٓم٤مب «إقمالن اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمدوًم٦مش أن «شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم

سمالد اًمراومديـش ،و«جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـش سمام يْمٛمف ُمـ شمٜمٔمٞمامت ،ىمد ُطم ّٚم٧م وذاسم٧م ذم اًمدوًم٦م؛ ومٝمذا
ُمدقمقة
واوح ،واحلٛمد هلل ،وأُم٤م اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى ,اجلامقم٤مت ,اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمً٤مطم٦م اًمٕمراىمٞم٦م؛ ومٝمل
ُّ
ٌ
سم٘مقة أن ًمٚمدظمقل ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش ،وٟمحـ ٟم٠مُمؾ ذم ذًمؽ وٟمرضمقه وٟمٜمتٔمره ،وم٢من هذا آن٤مد
يمثػما ُمـ اًمتٕمٚمالت اًمتل
ىمد ص٤مر اًمٞمقم سمٕمد ٟمِمق اًمدوًم٦م ميمد وأؿمد ُمٓمٚمقسمٞم٦م ُمـ يمؾ وىم٧م ُم٣م ،وإن ً
يم٤مٟم٧م ذم اًمً٤مسمؼ ىمد و ُٕمٗم٧م أو زاًم٧م !-وم٤مًم٘مٞم٤مدة قمراىمٞم٦م ،واًمدوًم٦م ُمًتحقذة قمغم أيمثر ىمقاقمد اعمج٤مهديـ،
واضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م أيمثر أهؾ اًمت٠مثػم ذم اًمٌٚمد ومٞمام ٟمرى وومٞمام سمٚمٖمٜم٤م

()1

,أقمٜمل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وأنّم٤مر اجلٝم٤مد

واوح ،وظمٓم٤مسم٤مت
شمٗمر .أو شم٠مظمػم ًمالن٤مد ،واعمٜمٝم٩م سمحٛمد اهلل
ٌ
ُمٜمٝمؿ ,وواىمع اعمرطمٚم٦م ٓ يًٛمح سم٠مي ّ
اًمِماٞمخ «أيب محزةش أب٤مٟم٧م قمـ شمٙم٤مُمؾ ُمٜمٝم٩م ورص٤مٟم٦م ومٙمر وىمقة ٟمٔمر وؾمالُم٦م صدورٟ ،محًٌٝمؿ يمذًمؽ-
وًمٕمؾ ُمـ اعمًتحًـ أن ٟمذيمر أن دظمقل أي شمٜمٔمٞمؿ أو و٤مقم٦م ذم اًمدوًم٦م تٛمؾ صقرشملم:
 ,إُم٤م ّ
طمؾ اًمتٜمٔمٞمؿ وذوسم٤مٟمف سمِمٙمؾ شم٤م ّم ذم اًمدوًم٦م ،وهذه هل اًمّمقرة إيمٛمؾ-
(ً )٧مٙمـ هذا سمٕمد احل٘مٞمؼ مل يثٌ٧م؛ وم٘مد ىم٤مل أبق ؾمٚمٞمامن اًمٕمتٞمٌل ذم رؾم٤مًمتف ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م « :ئمـ اًمٜم٤مس أن ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م يم٤من سمٕمد ُمٌ٤ميٕم٦م
و٤مقم٤مت جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ ًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة صمؿ ُمٌ٤ميٕم٦م ؿمٞمقخ اًمٕمِم٤مئر ًماِام أؾمامه إخ أبق محزة اعمٝم٤مضمر سما« ِطم ْٚمػ اعمُٓمٞمٌلمش ،وًمٞمس
إُمر يمذًمؽ أ ْخٌت٦م ،وإٟمام سم٤ميع رؤوس هذه اجلامقم٤مت يما«هاي٤م اجلٝم٤مد ،وهاي٤م اًمٖمرسم٤م  ،وضمٞمش أهؾ اًمًٜم٦م ،ويمت٤مئ٥م إهقال ،وضمٞمش
اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة--ش وهؿ أن٤مس ٓ قمالىم٦م لؿ سم٤مجلٝم٤مد احل٘مٞم٘مل ذم اًمً٤مطم٦م ،سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ مل ٛمؾ اًمًالح ذم طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ًمٞمس ًمف أتٌ٤مع ً
أصال! وإٟمام هل أؾمام جمردة ،ومٌ٤ميٕمقا واؿمؽمـمقا إُم٤م سمٚمً٤من احل٤مل أو اعم٘م٤مل أن يتقًمقا ُمٜم٤مص٥م ذم هذه اًمدوًم٦م اًمتل ؾمتُٕم َٚمـ،
ووىمع إُمر يمام أرادوا ،وأن٤م أؿمٝمد سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ذًمؽش-
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 ,وإُم٤م دظمقل اًمتٜمٔمٞمؿ سمِمخّماٞمتف اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ,آضمتامقمٞم٦م ,ذم اًمدوًم٦م ،سمحٞم٨م يٌ٘مك شمٜمٔمٞمام داظمؾ
ٌ
حمتٛمؾ ،ويٜمٔمر إظمقاٟمٜم٤م ذم ذًمؽ ،وهؾ يٜم٤مؾم٥م أو ٕٓ ،نف خيتٚمػ ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل؛ واهلل
اًمدوًم٦م ،ومٝمذا
اعمقومؼ --وُمث٤مل هذه اًمّمقرة إظمػمة «شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدةش ,إصؾ ,ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من ،وم٢مٟمف شمٜمٔمٞمؿ
ُمتٙم٤مُمؾ ُمًت٘مؾ وإن يم٤من داظمال ن٧م إُم٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم «اعمال حمٛمد قمٛمرش -η
وقمغم إظمقاٟمٜم٤م ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش أن يتٜم٤مزًمقا ىمدر اعُمٙم٤من ويتقاوٕمقا عظمقاهنؿ إمم
أىمّماك طمدّ ً ،مٞمِمٛمٚمقهؿ ُمٕمٝمؿ ،ويٕمرومقا ًمٚمً٤مسم٘ملم ؾم٤مسم٘متٝمؿ ،ويٕمرومقا ٕهؾ اًمٗمْمؾ واعمٙم٤مٟم٦م ومْمٚمٝمؿ
وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ،ويٜمزًمقا اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزلؿ ،ويت٠مخٗمقهؿ ،وم٢من اًمِماريػ همػم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ،وأهؾ اًمً٤مسم٘م٦م واًمت٤مريخ
واًمت٠مؾماٞمس ت٤مضمقن إمم أن يٓمٛمئٜمقا إمم أهنؿ يْمٕمقن أجدهؿ ذم أجدي إظمقاهنؿ قمغم يم٤مُمؾ اـمٛمئٜم٤من وأنس-
قمٔمٞمام أيمثر ه٤م شمتٗم٤موت ذم فمقاهر
واًمٜم٤مس شمتٗم٤موت ذم اًمديـ واًمت٘مقى واًمّمد .واعظمالص شمٗم٤مو ًشم٤م
ً
وُمـ دون ذًمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم
إُمقر ،وم٠مهؾ اًمديـ اًمٙم٤مُمؾ واًمتجرد اًمٙم٤مُمؾ ُيقيمٚمقن إمم ديٜمٝمؿ ويٙمٗمٞمٝمؿَ ،
ىمد ٓ يٙمٗمٞمٝمؿ ،وذم ٍ
ظمػم ،واًمٗمْمؾ هلل ي١مشمٞمف َُمـ يِم٤م -
يمؾ ٌ

 تٛفـٚ ١ٝؼشٜض:

وٟمقصال إظمقاٟمٜم٤م ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش و َُمـ أطمٌٝم٤م وقم٤موده٤م ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ،أن يٕمذروا

رأي طمتك يٓمٛمئـ أيمثر وطمتك يرى ُم٤م ٓ يٛمٙمٜمف ُمٕمف
َُمـ أبٓم٠م قمـ اًمدظمقل ُمٕمٝمؿ وشمر ّي٨م أو يم٤من ًمف ٌ
آٟمٗمراد ،وم٢مٟمٙمؿ ؾمتجدون هذا ذم اًمٜم٤مس ٓ حم٤مًم٦م!-
اًمٜم٤مس أنؽ أن٧م إصٚمح
وىم٤مقمدة اًمٜمج٤مح ذم ُمثؾ هذا هل :أن شمّمٚمح ٟمٗمًؽ أن٧م أو ًٓ ،و ُشمري
َ
وإومْمؾ ،وإطمؼ وإومم ؿمار ًقم٤م وؾماٞم٤مؾم ً٦م ،وذًمؽ ُمـ ظمالل ىمقشمؽ ذم يمؾ اعمج٤مٓت :اًمديـ واًمت٘مقى
واًمّمالح ،واًمٕمٚمؿ وآؾمتٕمداد واًمٙمامل اعمٕمٜمقي ،وذم اًم٘مقة اح٤مدي٦م قمًٙمري٦م وهمػمه٤م ،واًم٘مقة آضمتامقمٞم٦م
وحمٌ٦م اًمٜم٤مس واضمتامقمٝمؿ ،وهمػم ذًمؽ --وم٢مذا يمٜم٧م أن٧م إىمقى وإومْمؾ؛ وم٢من اعمًت٘مٌؾ ًمؽ ،وٓ يْمارك
سمٕمض َُمـ ختٚمػ ،وًمق يمثروا-
ُ
وأُم٤م اًمٗمتقى ومٝمل هٜم٤م شمتٌع احل٤مل واًمقاىمع يمام أؿمارٟم٤م :وم٢من يم٤من ىمد ن٘مؼ اضمتامع أيمثر أهؾ اًمت٠مثػم
واًم٘مقة لذه اًمدوًم٦م طمتك ُيإمدّ اخل٤مرج قمٜمٝم٤م اعمٜمٗمرد اعمٗم٤مر .ل٤م ُمٗمًدً ا ؿم٤مىم٤م ًمٚمٕمّم٤م ُمْمٕمٗم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٤م ّشماً٤م
ذم قمْمدهؿ ُمْم ّٞم ًٕم٤م لؿ --أُمٙمـ أن ٟم٘مقل سمقضمقب اًمٌٞمٕم٦م ل٤م واًمدظمقل ن٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م ونريؿ آٟمٗمراد
قمٜمٝم٤م ،وقمٚمٞمف --ومٜمحذر ؿمٌ٤مسمٜم٤م اعمح ٌّلم ,ؾمددهؿ اهلل ورقم٤مهؿُ ,مـ اًمتًارع ذم إطمٙم٤مم قمغم اًمٜم٤مس ذم
هذا إُمر ،واًمتًار ع ذم شمٓمٌٞمؼ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اخلروج قمغم و٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وأطم٤مدي٨م قمدم اًمٌٞمٕم٦م
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وٟمحقه٤م ؛وم٢من هذه ُمً٤مئؾ ي٘مع ومٞمٝم٤م آًمتٌ٤مس ،وخيتٚمػ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد سمحً٥م اًمقىم٤مئع وإطمقال،
و ت٤مج شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمقىم٤مئع إمم ٟمٔمر أهؾ اًمِم٠من وأهؾ اًمٕمٚمؿ-
وزم اًمتقومٞمؼٟ ،مً٠مخف  أن هيديٜم٤م ويًددٟم٤م ووٞمع إظمقاٟمٜم٤م-
واهلل ّ

 ؽبٗـات ٚصرٚر:

هٜم٤مك جم ٛمققم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واعيرادات ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م وىمرأن٤مه٤م قمغم شم٠مؾماٞمس وإقمالن هذه اًمدوًم٦م،

يقرده٤م سمٕمض اعظمقة اًمّم٤محللم قمـ شمً٤مؤل وطمًـ ٟمٞم٦م ،أو اعمٖمروقن هـ «ٓ ي٘مّمارون ذم ذُمل
وُمٜم٘مّمتلش وٓ ي٠مخقن اعمج٤مهديـ ً
وفمٚمؿ ذوي اًم٘مرسمك أؿمدُّ ُمْم٤مو٦م!--
سمٕمض ُمـ ي٘م٤مل ومٞمٝمؿ:
ظمٌ٤مٓ ،أو ُ
ُ
وأذيمر سمٕمض هذه اعيرادات وٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م سمام يٗمتح اهلل ،وهق ؾمٌح٤مٟمف وزم اًمتقومٞمؼ:
۞ َٗٗلَى :أ َٗرس ؤضؼٗ تُٗدم يلْ٘د خلسٍلٔ:

اعمٜمع؛ سمؾ إرض ُمقضمقدة ،أو قمغم إىمؾ :وم٢من إظمقاٟمٜم٤م ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش ,
وضمقاا٤مُ :

ٟمًٌل
أرض ىم٤مسمٚم٦م ًمت٠مؾماٞمس دوًم٦م ،وأن ُمٕمٜمك إرض
وهؿ ىمقة يمٌػمة ُم١مصمرة ذم اًمً٤مطم٦م ,يرون أنف َ
صمٛم٧م ٌ
ّ
إو٤مذم ،وقمٜمدٟم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٜم٤م وإمم طم٤مًمٜم٤م ُمٜمف ُم٤م يٙمٗمل-
ّ
إنٌ٤مر وُم٤م أدراك ُم٤م إنٌ٤مر ،وهل ىم٤مقمدهت٤م ،وأضمزا أظمرى طمقل٤م وىمريٌ٤م ُمٜمٝم٤م-

ِ
ِ
واعمِم٤مىم٦م!-
ًمٚمخالف
صمؿ هذه هم٤ميتٝم٤م أهن٤م ُمً٠مخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م حمتٛمٚم٦م ،واًمٔم٤مهر إن ؿم٤م اهلل أهن٤م ٓ شمٜمٝمض

وسمٕمْمٝمؿ يًتّمٖمر هذه إرض ،ومٞم٘م٤مل ًمف :هل أيمؼم سمٙمثػم ُمـ إرض اًمتل أىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل 
يثرب اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م-
دوًمتف ذم َ
وهمػم سمٕمٞمد قمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ىمّم٦م اًمِماٞمخ «حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبش  ويمٞمػ أىم٤مم دوًمتف ذم
ُ
«اًمدرقمٞم٦مش وهل ذم طمجؿ ىمري٦م ُمـ ىمرى إنٌ٤مر!-
ٟمًٌل ،وٓ يًت٘مؾ سم٤محلٙمؿ ،وإٟمام ي٘مقى اقمتٌ٤مره وشم٠مثػمه أو يْمٕمػ
وسم٤مجلٛمٚم٦م --وم٘مد ىمٚمٜم٤م إن إُمر
ّ
سمْمٛمٞمٛم٦م همػمه ُمـ اًمٕمقاُمؾ أو قمدُمٝم٤م-
۞ تٗسـ٘ن خلًطخٔ:

ومٞم٘مقًمقن :إن إقمالن هذه اًمدوًم٦م شم٘مًاٞمؿ ًمٚمٕمرا .أو «ؿمارقمٜم٦مش ,يمذاً ,مت٘مًاٞمٛمف ،أو «شمٙمريسش لذا

( )٧وه٤م ُيذيمر هٜم٤م أن «اًمدوًم٦مش ىمد ظم٤مًمٗم٧م يمؾ ٟمّم٤مئح اًمِمٞمخ ومٞمام سمٕمد؛ ومٙمٗمرت ُمـ مل يٌ٤ميٕمٝم٤م ،واؾمتحٚم٧م دُمف وُم٤مًمف ،ضم٤م ذم جمٚم٦م «داسمؼش
اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ «اًمدوًم٦مش شمٙمٗمػمه٤م ًمٙمؾ جم٤مهدي اًمِم٤مم(« :اًمّمحقات ُمّمٓمٚمح ؾمٌٙمتف اًمٌٞم٤مد .إُمريٙمٞم٦م ًمتجٛمٞمؾ ُمرشمدهيؿ--
ن٤مًمػ اًمّمحقات يت٠مخػ ُمـ اجلٞمش اًمًقري احلر واجلٌٝم٦م اًمِم٤مُمٞم٦م وومٞمٚمؼ اًمِم٤مم وضمٞمش اعؾمالم وضمٌٝم٦م اجلقٓ ش [اًمٕمدد -]٧١ ،٧
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اًمت٘مًاٞمؿ !!--وهذه ؿمٌٝم٦م ؾم٤مىمٓم٦مً ،مقٓ أن سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اعؾمالم واًمديـ ذيمره٤م ،وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف
راضمٕمقن ،ح٤م ظمٓمر سم٤مًمٌ٤مل إيراده٤م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ!-
وىمد أؿم٤مر اًمِماٞمخ «أبق محزةش  ηإمم اًمر ّد قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمٓم٤مب «إقمالن اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمدوًم٦مش سمام طم٤مصٚمف
اًمٜمٌل  دوًمتف ذم اعمديٜم٦م شم٘مًاٞمام (سم٤معمٕمٜمك اعمذُمقم ذم ٟمٔمر ىم٤مئكم هذه اعم٘م٤مًم٦م)
اًمً١مال :وهؾ يم٤من شم٠مؾماٞمس ّ
اًمٕمريب؟!
جلزيرة اًمٕمرب وًمٚمٛمجتٛمع
ّ
ٟمًج٤م قمغم ُمٜمقاًمفُ ،يًت٠منَس ا٤م ،وشمٗمٞمد أن ُم٤م ومٕمٚمف إظمقاٟمٜم٤م
ويٛمٙمـ أن يْم٤مف إًمٞمف
ٌ
اؾمتدٓٓت أظمرى ً
ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش ًمٞمس سمد ًقم٤م ذم أومٕم٤مل أهؾ اًمتقطمٞمد واًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واجلٝم٤مد ،يمام أؿمارٟم٤م إمم
دوًم٦م اًمِماٞمخ «حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبش ُ ،مع أن اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م يم٤مٟم٧م يقُمٝم٤م ذم زُمٜمف ىم٤مئٛم٦م،
قمغم ىمقل إيمثريـ ،أو سمحً٥م اًمٔم٤مهر واًمرؾمقم قمغم ّ
إىمؾ ،ومٙمٞمػ سمٜم٤م اًمٞمقم وٓ دوًم٦م ًمإلؾمالم ضم٤مُمٕم٦م
قمغم احل٘مٞم٘م٦م وٓ طمتك ذم اًمٔم٤مهر واًمّمقرة ،وإٟمام ٙمؿ سمال َد اعمًٚمٛملم ُ
دول اًمزٟم٤مدىم٦م واعمرشمديـ اًمذيـ
ُمزىمقه٤م سمٙمؾ ُمٕم٤م اًمتٛمزيؼ ،وهذه اًمٕمرا .واًمِم٤مم يمٚمٝم٤م ن٧م أجدي اًمٙمٗمرة-؟! وذًمؽ ٌ
ومّمؾ يٓمقل!--
وشم٘مًؿ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م إذا يم٤من ٓ
ومٚمٞم٘مًؿ اًمٕمرا.
صمؿ ُم٤م ُمٞمزان اًمت٘مًاٞمؿ ذم ديٜمٜم٤م وأُمرٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم؟
ّ
ّ
سمد ُمـ اًمت٘مًاٞمؿ ،طمتك ٟم٘مٞمؿ ًمٜم٤م دوًم٦م ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ًمتقطمٞمد اًمٕم٤م ًَماؿ ن٧م راي٦م اًمتقطمٞمد!--
ٍ
ُ
اًم٘م٤مئؾ لذه اعم٘م٤مًم٦م ن٧م راي٦م اًمر ّدة واًمرومض وهٞمٛمٜم٦م
وطمدة ًمألرض يرضمقه٤م ويٗمرح ا٤م هذا
وأي
ِ
اًمّمٚمٞم٥م؟!! ؾمٌح٤مٟمؽ هذا ات٤من قمٔمٞمؿ!-
واًمٕمج٤مئ٥م و٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م --أن سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة إمم اهلل ي٘مقل
وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م،
ُ
ٌ
٥م
هقى
ًمٚمٜم٤مس :إٟمف يرومض شم٘مًاٞمؿ اًمٕمرا .وًمق يم٤من إؾمالُم ًٞم٤م!! وهذا ظمٓم٠م
وشمٕمّم ٌ
ّ
وم٤مطمش ،رسمام محؾ قمٚمٞمف ً
اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ!-
ّ
ظمٗمل ًم٘مق ٍم أو ُمٜم٤مومر ٌة ٔظمريـ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ّ

أخؿ يٕمٚمؿ أن حمٛمدً ا ٌ
وومر .سمديـ اهلل اًمذي ضم٤م سمف سملم اعمر
ومر .سملم اًمٜم٤مس؛ ّومر .سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ ّ

وأظمٞمف وسملم آسمـ وأُمف وأبٞمف وسملم أهؾ اًمقـمـ اًمقاطمد؟!! واحل٤مصؾ أن هذه اًمِمٌٝم٦م ُم٤م هل إٓ ًمقصم٦م ُمـ
ًمقصم٤مت اًمٗمٙمر اجل٤مهكم اعمٕم٤مصار ،ومٙمر اًمقـمٜمٞم٦م اًمْمٞم٘م٦م ،اًمتل هل ذم احل٘مٞم٘م٦م «وصمٜمٞم٦مش ضمديدة ،وومٙمر اًم٘مٓمري٦م
واًم٘مقُمٞم٦م ،وٟمتٞمج٦م ًمالئتً٤مر ًمّمٜم٤مئع اًمٖمرب اًمٙم٤مومر اًمذي أُمغم قمٚمٞمٜم٤م طمدودا وشم٘مًاٞم ٍ
امت ،وأؾمس ًمٜم٤م
ً
ُمِم٤مرع وووع ًمٜم٤م ؿمارائع ،ىم٤مشمٚمف اهلل وأظمزاه !-وأُم٤م ٟمحـ وم٘مد يمٗمرٟم٤م سمف وسمام ضم٤م سمف ،ومُمٜم٤م سم٤مهلل وطمده
واشمٌٕمٜم٤م رؾمقًمف  ،وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

525

۞ خأْتحدت:

وهل ُمـ أىمقى ُم٤م يقرده سمٕمض اًمٓمٞمٌلم ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ،ومٞم٘مقًمقن :إن إقمالن اعظمقة اًمذيـ أؾمًقا هذه

اًمدوًم٦م وأقمٚمٜمقه٤م ،وهؿ و٤مقم٦م «جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـش وقمغم رأؾمٝمؿ «اًم٘م٤مقمدةش ،صمؿ َُمـ دظمؾ ُمٕمٝمؿ
ذم «طمٚمػ اعمٓمٞمٌلمش ،صمؿ سمٕمض َُمـ واوم٘مٝمؿ ودظمؾ ُمٕمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمقاقمد وأضمٜمح٦م سمٕمض اجلامقم٤مت
إظمرى ،هؿ ًمٞمًقا يمؾ أهؾ إُمر ،وٓ يٛمثٚمقن اجلٛمٞمع ،وًمٞمس لؿ احلؼ ذم هذا اعقمالن دون ُمقاوم٘م٦م
سم٘مٞم٦م اًمٗمّم٤مئؾ واجلامقم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمً٤مطم٦م-
واجلقاب قمغم هذا أنٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م أن إيمثريـ ُمٕمٝمؿُ ،مع ىمقاقمد اعمج٤مهديـ ،وُمـ رضم٤مل
اًمٕمِم٤مئر ،وُمـ قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم إنٌ٤مر وُم٤م ضم٤موره٤م ُمـ ُمٕم٤مىمؾ أهؾ اًمًٜم٦م وقم٘مر دارهؿ،
وُمـ دظمؾ ُمٕمٝمؿ) أيمؼم وأىمقى
سم٤معو٤موم٦م إمم يمقهنؿ هؿ (أقمٜمل إظمقاٟمٜم٤م ذم جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ َ
()1

اجلامقم٤مت واًمٗمّم٤مئؾ -
ويقوحف ُمع إج٤مم إن ؿم٤م
اومتئ٤مت !--واًمقاىمع ؾماٞم ٌّلم ذًمؽ
صحٞمح٤م ،ومال
وم٢مذا يم٤من هذا أو ُم٤م ىم٤مرسمف
َ
ّ
ً
اهلل ،صمؿ ُم٤م اًمٕمٛمؾ؟ وُم٤مذا يٕمٛمؾ اًمًاٞم٤مؾمال واًم٘م٤مئد ذم ُمٞمدان اًمّماراع؟! أجؽمك اؾمتٖمالل اًمٗمرص اعمت٤مطم٦م
ٓضمتامع اًم٘مقى واًمٓم٤مىم٤مت اًمٗم٤مقمٚم٦م أيمثره٤م أو يمثػم ُمٜمٝم٤م ،ويٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ويًٕمك ذم شمٓمقيره٤م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م؟ أو
ِ
يريمـ ًمٚم٘مٕمقد وآٟمتٔم٤مر طمتك جيتٛمع ُّ
ي٘م٤مرب يمٚمٝمؿ) جيتٛمٕمقن
اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ (أو ُم٤م
اًمٜم٤مس؟ وُمتك يم٤من
يمؾ
ُ
ُ
قمغم ُمثؾ هذه إُمقر؟! وهذا قمٜمديمؿ اعمث٤مل أُم٤مم ٟم٤مفمريٙمؿ ىمراسم٦م أرسمٕم٦م ؾمٜملم ،وًمق أرادوا أن جيتٛمٕمقا ذم
ٍ
واطمد طمتك ىمٌؾ إقمالن اًمدوًم٦م ًمٗمٕمٚمقا !--
شمٜمٔمٞمؿ
إن اًمٖم٤مًم٥م ذم ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ذم ُمثؾ هذا أن اًمٜم٤مس ٓ يٛمٙمـ أن جيتٛمٕمقا قمغم اظمتٞم٤مر ،سمؾ ٓ سمد أن
أؾمٌ٤مب؛ ومتت٘مدم عسمرام هذا اًمِم٠من وشم٠مؾماٞمًف ،صمؿ يٜم٘مًؿ
شم٘مقم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ىمقي٦م ذات ضمٚمد وشمتٝمٞم٠م ل٤م
ٌ
اًمٜم٤مس مٟم ّٞماً٤م؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يً٤مرع إمم ُمت٤مسمٕمتٝمؿ وُمٌ٤ميٕمتٝمؿ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يت٠مظمر يٜمتٔمر ويًت٠م  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
جي٤مدل ويامطمؾ و ٤مول أن يٙمقن ًمف ؿمار ٌك ذم إُمر ويٜم٤مزع ومٞمف ،وُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ !---طمتك شمًت٘مر إُمقر
قمغم ُم٤م ي٘مدره اهلل  -واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده  ،واعمقومؼ اعمًدد َُمـ أقم٤مٟمف اهلل؛ ٟمً٠مل اهلل  أن يؼمم
ٍ
يٕمكم يمٚمٛم٦م احلؼ --مُملم-
ٕهؾ اعؾمالم واجلٝم٤مد اًمّم٤محللم اًمّم٤مدىملم أُمر رؿمد وأن َ

( )٧ىمدُمٜم٤م أن اًمِمٞمخ  أطمًـ اًمٔم ـ اذه اجلامقم٦م ،وهذا ُمـ أضمٚم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م ،وىمد أثٌ٧م اًمقاىمع أن ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ ٓ ٟمّمٞم٥م ًمف ذم اًمقاىمع،
إٓ واىمع اعمدًمًلم ،وشمزوير اعمحدصملم؛ وم٢من قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ىمد شمريمقا «اًمدوًم٦مش سمؾ وطم٤مرسمقه٤م ح٤م رأوا ُمـ فمٚمٛمٝم٤م ،واهلل اعمًتٕم٤من-
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۞ ؤّل ه ٔٛؤزض زطًدزْد:

ِ
ٍ
سم٤مـمؾ ،وشمٕم٤مورهت٤م أـمراف اجلدل وٓيمتٝم٤م
اًمٖم٤مًم٥مً ،مٙمـ ًمٓم٤مح٤م اؾم ُتإمٛمٚم٧م ذم
وهل يمٚمٛم٦م طمؼ ذم

أخًٜم٦م أهؾ احلٞمدة وىمٚم٦م اعٟمّم٤مف !--وُم٘مّمقد َُمـ ي٘مقل٤م هٜم٤م اعؿم٤مرة إمم أن هذه اًمدوًم٦م هل سمٛمٜمزًم٦م
«دوًم٦م شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدةش ،وأهن٤م ًمٞمً٧م قمراىمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ،وهذه ؿمٌٝم٦م ظم٤مئرة ُمتٝم٤مًمٙم٦م شمِمٌف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ؿمٌٝم٦م
شم٘مًاٞمؿ اًمٕمرا ،.سمؾ هل أظمتٝم٤م وسمٜم٧م ًمٌ٤مهن٤م!! وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
احلؼ هقٟ :مّمار احلؼ طمٞمثام وأجٜمام يم٤من ،وىمٌقًمف ُمـ ٍ
أي يم٤من ،ون٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح
واًمذي ضم٤م سمف ديٜمٜم٤م ُ
اعمْم٤مر واعمٗم٤مؾمد أو شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سمحً٥م اعُمٙم٤من-
وشمٙمثػمه٤م وإزاًم٦م
ّ
صمؿ شمٗم٤مصاٞمؾ ذًمؽ شمٕمرف ذم يمؾ ؿمال سمحًٌف ،وُم٤م أؿمٙمؾ ُمٜمف ُيرد إمم ُمقارد آضمتٝم٤مد قمغم ىم٤مقمدة
اًمت٘مقى --ومٙمقن أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م ُمع يمقٟمف أهمٚمٌ ًٞم٤م ،سمٛمٕمٜمك أن همػم أهؾ ُمٙم٦م ىمد يٕمرومٝم٤م أيمثر ُمـ
أهٚمٝم٤م أطمٞم٤م ًٟم٤م ًمٙمقٟمف ؾمٙمٜمٝم٤م ُمدة واؾمتقـمٜمٝم٤م وم٠مت٘مـ ُمٕمرومتٝم٤م ُمثال ٓ ،ؾماٞمام إذا اٟمْم٤مف إمم ذًمؽ أنف ؾمٌؼ ًمف
ٌ
ىمرسم٤م ُمٙم٤مٟم ًٞم٤م
دراؾمتٝم٤م وُمٕمروم٦م ٟمٔمري٦م ا٤م
وشمقاصؾ ُم٤م ،أو أهن٤م شمِمٌف أروف وأصؾ ُمقـمٜمف وأهن٤م ىمريٌ٦م ُمٜمف ً
واضمتامقم ًٞم٤م ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕمقاُمؾ ،أىمقل :ومٝمق (أي يمقن أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م) قمغم يمؾ ٍ
طم٤مل ُمٞمزة
ُمـ اعمزاي٤م ،ل٤م ىمدره٤م وطمدّ ه٤م ،وٓ ٟمتج٤موز ا٤م ُمٜمزًمتٝم٤م ،وًمٞمً٧م هل يمؾ اعمز ّي٦م ،وٓ هل أيمؼم اعمزاي٤م
وأقماله٤م درضم٦م-
وم٢مذا شم٘مرر هذا --وم٢مذا قم٤مرض هذه اعمزي٦م (سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ ا٤م ذم طم٤مل صدىمٝم٤م) ُمزاي٤م أظمرى ،وم٢مٟمف ُياٜمٔمر
قازن سملم احلًٜم٤مت واًمًاٞمئ٤مت ،وأن٤م قمغم ٍ
ي٘ملم أن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ واشم٘مك اهلل أنف يّمؾ
ذم جمٛمقع اعمزاي٤م و ُي َ
إمم احلؼ ويٕمٞمٜمف اهلل ويًدده !-وم٢مذا اٟمْم٤مف إمم يمؾ ُم٤م شم٘مدم أن «أُمػم اعم١مُمٜملمش وهق رأس اًمدوًم٦م وأُمػمه٤م
هق ُمـ «أهؾ ُمٙم٦مش أقمٜمل ُمـ صٚم٥م أهؾ اًمٌٚمد وُمـ أوؾمط أهٚمٝم٤م ٟمً ًٌ٤م ،ومٝمق ُمـ أدرى اًمٜم٤مس سما«ؿمٕم٤مب
ُمٙم٦مش ،وأن وٝمرة ُمـ ُمٕمف ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم واًم٘مقى اًمْم٤مرسم٦م ،وُمـ أهؾ اًمرومد هؿ يمذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٌٚمد،
ومٙمٞمػ يٚمٞمؼ سمٕم٤مىمؾ رزيـ أن يقرد هذا اعيراد-؟!
۞ خلزْدلٔ:

أجْم٤م أن أُمػم اعم١مُمٜملم ،وهق أُمػم هذه اًمدوًم٦م «أبق قمٛمر اًمٌٖمداديش ؾمدده اهلل وأقم٤مٟمف،
يقرد ً
وه٤م َ

جمٝمقل همػم ُمٕمروف ،يمذا ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ-
ُمٕمروف وهلل احلٛمد ،يٕمرومف أهؾ
وم٢من يم٤من اعم٘مّمقد أنف جمٝمقل ًمٚمجٛمٞمع ومٝمذا سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤م ،سمؾ هق
ٌ
سمٖمداد وإنٌ٤مر ويمثػم ُمـ أهؾ اعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مورة ،يٕمرومف أهؾ اًمٗمْمؾ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة ،ويٕمرومف أهؾ
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ٍ
ٍ
وُمٞمزات
ٟمً٥م ،وطمٙمك قمٜمف إظمقاٟمٜم٤م ومْم٤مئؾ
اجلٝم٤مد ،وًمف ؾم٤مسم٘م٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واجلٝم٤مد ،وؿمارف
ِ
إُمر ً
دمٕمٚمف ً
وحمال ًمٚمث٘م٦م وهلل احلٛمد-
أهال لذا
وإن يم٤من اعم٘مّمقد أنف همػم ُمٕمروف لذا اًم٘م٤مئؾ لذه اعم٘م٤مًم٦م ،ومٝمذا ٓ يْماره وىمد قمرومف همػمه اًمذيـ هؿ
وُمـ يم٤من ُمـ
أُمػما َ ،
ُمٕمٔمؿ أهؾ اًمت٠مثػم واًم٘مقة واـمٛم٠منقا إًمٞمف ووصم٘مقا ذم ىمدرشمف وومْمٚمف وأهٚمٞمتف واظمت٤مروه ً
أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا ٓ .يٕمرومف ومال يّم ُٕم٥م قمٚمٞمف ُمٕمرومتف واًمت٠ميمد ُمٜمف وآـمٛمئٜم٤من إمم طم٤مًمف واًمتقصمؼ ُمٜمف؛
ومٚمؿ اعمج٤مدًم٦م؟!
َ
اعؾمالُمل ،ومٝمذا صحٞمح ،وٓ يْمار ،وم٢من
وإن يم٤من اعم٘مّمقد أنف همػم ُمِمٝمقر ذم اًمٕمرا .وذم اًمٕم٤م ًَماؿ
ّ
اًمّمالح!--
اًمِمٝمرة ل٤م أؾمٌ٤ما٤م اعمتٕمددة واعمتٜمققم٦م ،وشمٙمقن سمحؼ وشمٙمقن سمٌ٤مـمؾ ،وٓ شمالزم
َ
احلروب ندث ذم آضمتامع اًمٌِمار ّي شمٖمٞمػمات يمٌػمة ضمقهري٦م وضمذري٦م ،ويرومع اهلل ا٤م (سم٤مجلٝم٤مد)
صمؿ
ُ
أىمقا ًُم٤م ويْمع مظمريـ-
ُمٕمروف سمحٛمد اهلل  قمٜمد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد لذا اًمِم٠من ،وقمٜمد وضمٝم٤م أهؾ
إُمػم
واحل٤مصؾ --أن
ٌ
َ
ً
جمٝمقٓ يمام
وُمٕمروف قمٜمد ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة ،ومٚمٞمس
اًمٌٚمد ويمثػم ُمـ قم٤مُم٦م أهٚمٝم٤م،
ٌ
ىم٤مل هذا اًم٘م٤مئؾ لذه اعم٘م٤مًم٦م ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم--
وزم اًمتقومٞمؼ-
واهلل  أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وهق ؾمٌح٤مٟمف ّ

 تٛفـٝات يًُغًٌُ:
اًمّمؼم وآٟمتٔم٤مر وقمدم اًمٕمجٚم٦م :وم٢من اًمٕمجٚم٦م ُمـ اًمِماٞمٓم٤من ،واًمت٠م ُمـ اهلل  ،ومٕمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م

ُ
واًمتٌلم وطمًـ آٟمتٔم٤مر واًمّمؼم ،واًمتٛمٝمؾ ،وأن ٟمٕمرف يمٞمػ ٟم٠ميت يمؾ ؿمال ُمـ سم٤مسمف سم٤مًمٓمريؼ
سم٤مًمتث ٌّ٧م
ّ
()1
ِ
ظمػما يٗم٘م ّٝمف ذم اًمديـ) -
اًمّمحٞمح اعمحٛمقد اًمذي يٕمٓمٞمف اًمٗم٘م ُف ذم اًمديـ ،وًمذاَُ ( :مـ يرد اهلل سمف ً
 اًمث٘م٦م وطمًـ اًمٔمـ :وم٢من ُمـ حم٤مؾمـ أهؾ اعؾمالم شم خػ ىمٚمقاؿ واضمتامقمٝمؿ قمغم إُم٤مٟم٦م ،واًمث٘م٦م
ذم أهؾ اًمت٘مقى واًمّمد .واًمٌذل واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وطمًـ اًمٔمـ اؿ وسم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ
واعطمً٤من --ومٚمٜمتذيمر هذا ضمٞمدا ،وًمٜمحًـ اًمٔمـ سم٢مظمقاٟمٜم٤م ،وًمٜمٕمٚمؿ أهنؿ طمٞمٜمام ي٘مدُمقن قمغم أُمر وخيت٤مرون
اظمتٞم٤مرا وم٢مهنؿ ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ قمـ دراؾم٦م وطمًـ ومٙمر وٟمٔمر وُمِمقرة وٟمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم ،صمؿ ىمد خيٓمئقن،
ً
إضمر واًمثقاب؛ ومٚمٜمً ّٚمؿ
ومٞمتؿ لؿ
َ
ُ
أضمرا واطمدً ا ،ويٖمٗمر اهلل لؿ ،وىمد يّماٞمٌقن و ُي َاق ّوم٘مقن ّ
ومٞم١مضمارون ً
عظمقاٟمٜم٤م اظمتٞم٤مرهؿ واضمتٝم٤مدهؿ ،وٟمحـ اًم ٌُٕمدا قمغم ُمً٤موم٦م مٓف إُمٞم٤مل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجتٝمد ذم اعمٕمقٟم٦م لؿ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)١1٧2 ،1٧44 ،١٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١1١
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واخلػم واًمؼميم٦م ذم آضمتامع-
ٟمٗمر!.
سم٤مًمث٘م٦م وطمًـ اًمٔمـ وذم شمقطمٞمد يمٚمٛم٦م اجلٛمٞمع ٓ أن ّ
ُ
 واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م :وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل دائام اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م اًمتل نٌ٥م اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض،
شمٗمر ،.واًمتل شمُٕملم قمغم اخلػم وٓ شمث ٌّط قمٜمف ،وٓ شمٕملم قمغم سم٤مـمؾ ،وٓ ُندث ومتٜم٦م وٓ
واًمتل دمٛمع وٓ ّ
()1

ًمٞمّمٛم٧م)
ظمػما أو
ْ
ختذيال وٓ إرضم٤م ًوم٤م ،ىم٤مل رؾمقل اهلل َُ ( :مـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞم٘مؾ ً
()2

وىم٤مل( :اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م صدىم٦م)  ،ىم٤مل اهلل  :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮒﮊ [اعؾمارا

] ،وىم٤مل  :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﮊ [إطمزاب]-

 اعيمث٤مر ُمـ اًمدقم٤م  :وهذا أىمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م دم٤مه إظمقاٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ وأهؾ اًمًٜم٦م ذم
اًمٕمرا .قم٤مُم٦م ،ومٚمٜمجتٝمد ي٤م إظمقا ,سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ,ذم اًمدقم٤م  ،وٓ ِ
ٟمًتٝمـ سمف ،ومقاهلل إٟمف ًمًالح قمٔمٞمؿ
ضمدً ا ٟمٛمٚمٙمف وٓ يٛمٚمٙمف همػمٟم٤م ،ومًٌح٤من اهلل يمٞمػ ٟمذهؾ قمٜمف!!-
 ضمٝم٤مد اًم٘م٤مقمديـ :ومام شم٘مدم هق ُمـ وٚم٦م ضمٝم٤مد اًم٘م٤مقمديـ هـ يّمد .قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل  :ﮋﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [اًمتقسم٦م] ،ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﮊ [اًمٌ٘مرة ،]2١1 :واًمذيـ اؾمتج٤مسمقا ُٕمر اهلل ورؾمقًمف وومٕمٚمقا ُم٤م ي٘مدرون قمٚمٞمف وُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ،
اخلػم ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮡﮊ [احل٩م] :ديدهنؿ يمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦م
وٟمّمحقا هلل ورؾمقًمف وومٕمٚمقا
َ
ودقمقة ُمٌ٤مريم٦م ص٤محل٦م ظم٤مًمّم٦مٌ ،
اػم ورومع ًمٚمٛمٕمٜمقي٤مت ،وحمٌ٦م وإضمالل ٕهؾ
وأُمؾ ورضم٤م ذم اخلػم ،وشمٌِم ٌ
اجلٝم٤مد واًمٌذل واًمًٌؼ إمم اخلػمات ،ورمح٦م ًمٚمجٛمٞمع-
اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ--
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ّ
مهللا أبرم ًمٜم٤م أُمر ٍ
وهدى وؾمداد ،وأصٚمح ًمٜم٤م سمرمحتؽ وًمٓمٗمؽ ؿم٠منٜم٤م يمٚمف وٓ شمٙمٚمٜم٤م إمم أنٗمًٜم٤م ـمروم٦م
رؿمد
ً
َ
ٍ
قملم ،أن٧م ُمقٟٓم٤مٟ ،مٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّماػم-
مهللا سم٤مرك ًمٜم٤م ذم «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش-
مهللا اٟمّمار قمٌ٤مدك اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽ ،وأخػ سملم ىمٚمقاؿ وأصٚمح ذات سمٞمٜمٝمؿ واوع يمٚمٛمتٝمؿ،

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)465١ ،4٧16 ،4٧14 ،4٧15 ،4١٧2 ،4١٧6صحٞمح ُمًٚمؿ (-)66 ،6١
( )2ؾم٤مىمف اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف ذم :صحٞمحف (ىمٌؾ طمدي٨م ُ ،)4١21مًٜمد أمحد ( )6٧61وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط-
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ِ
اًمٕمٌ٤مد قمٚمٞمٝمؿ ي٤م َُمـ ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد سملم أص٤مسمٕمؽ ي٤م رمحـ ي٤م رطمٞمؿ-
واقمٓمػ ىمٚمقب
مهللا واٟمّمار أهؾ اًمًٜم٦م واٟمتّمار لؿ وومرج يمراؿ وايمِمػ قمٜمٝمؿ اًمٖمٛم٦م سمرمحتؽ وًمٓمٗمؽ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م
ودود ي٤م َُمـ جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه ويٙمِمػ اًمًق -
وايمٌ٧م أقمدا ك أقمدا اًمديـ ،وؿمت٧م ؿمٛمٚمٝمؿ ،وؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ أوم٤مت واعمٕم٤مي٥م واعمِمٙمالت،
مهللا
ْ
ىمقي ي٤م قمزيز-
واؿمٖمٚمٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ ،واضمٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ ؿمديدً ا ،واضمٕمؾ شمدسمػمهؿ شمدُمػمهؿ ي٤م ّ
وفم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م--
ومظمرا
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أوٓ
ً
ً
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطمً٤من-
ويمتٌف :قمٓمٞم٦م اهلل
إرسمٕم٤م  22ذو اًم٘مٕمدة ٧62١ـها
اعمقاومؼ ٧1 :ديًٛمؼم 2١١4م
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حزب اهلل اللبناين والقضية الفلسطينية --رؤية كاشفة

«حزب اهلل المبهانيش

والقضية الفمشطيهية---

مت وشـس ٌرا ادلقال يف ادلىتدٔات اجلٍادٔة

مه قبل «مؤصضة الضحاب لإلوتاج اإلعالمٓش
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َكزَ١
احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم واعيامن واًمًٜم٦م وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ دقمقشماف واعمج٤مهاديـ ذم ؾماٌٞمٚمف
عقمااال يمٚمٛمتاافٟ ،مًاا٠مخف  أن يٛمااـ قمٚمٞمٜماا٤م سمحًااـ اخل٤ممتاا٦م ؿمااٝم٤مد ًة ذم ؾمااٌٞمٚمف يرو ااك ااا٤م قمٜماا٤م ويرومااع ااا٤م
درضم٤مشمٜماا٤م ُمااع اًمٜمٌٞماالم واًمّماادي٘ملم واًمِمااٝمدا واًمّماا٤محللم وطمًااـ أوئلااؽ رومٞم ً٘ما٤م ،وأصااكم وأؾمااٚمؿ قمااغم
قمٌااد اهلل ورؾمااقًمف وصااٗمٞمف ُمااـ ظمٚم٘مااف وظمٚمٞمٚمااف ٟمٌٞمٜماا٤م وىماادوشمٜم٤م حمٛمااد وقمااغم مخااف وصااحٌف واًمتاا٤مسمٕملم لااؿ
ٍ
َ
ِ
واضمتٜم٤مب اًمٓم٤مهمقت واعٟم٤مسم٦م
اًمٕم٤معملم ،أهؾ اًمتقطمٞمد
سم٢مطمً٤من ،اًمذيـ أىم٤مُمقا اًمديـ ذم أنٗمًٝمؿ وقمغم
إمم اهلل ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﮊ [اًمزُمر]-
وسمٕمد :وم٘مد يم٤من اعظمقة ذم جمٚم٦م «ـمالئع ظمراؾم٤منش ـمٚمٌقا ُمٜمال أن أيمتا٥م ُم٘م ً
ا٤مٓ يتٜما٤مول ُمقواقع
ا٤مهزا ىمٌااؾ هن٤مياا٦م
«طماازب اهلل وقمالىمتااف سم٤مًم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦مش ًمٙماال يٜمِم اار ذم اعمجٚماا٦م ،قمااغم أن يٙمااقن ضما ً
اتٕمٜم٧م سماا٤مهلل ويمتٌتااف وأرؾمااٚمتف إمم اعمجٚماا٦م ذم اعمققمااد اعمحاادد ،ومٚمااام
ؿمااٝمر صااٗمر ُمااـ ؾمااٜم٦م ٧626ـه؛ وم٤مؾما ُ
ـم٤مًمٕمااف سمٕمااض اعظمااقة إوم٤موااؾ ورأوه ـما َا٤مل ىمٚما ً
اكم سماا٠من ُيٜمِم اار ذم يمتاا٤مبٕ ،ن ٟمِم ااره ذم
اٞمال أؿماا٤مروا قما ّ
اعمجٚم٦م سمٓمقًمف هماػم هٙماـ ،وشمٗمري٘ماف قماغم طمٚم٘ما٤مت يْمإمػ وم٤مئدشماف ًمٚم٘مارا ُماـ ظماالل وم ْ٘م ِاد اًماؽماسمط ،وٓ
اٜم٧م
ؾم ااٞمام أن اعمجٚم اا٦م ىم ااد شمت اا٠مظمر قم ااـ اًمّم اادور ذم سمٕم ااض إؿم ااٝمر سمً اٌ٥م فم ااروف احل اارب ،وم٤مؾمتحً ا ُ
اٚم٧م ٟمً ا ً
اخ٤م إمم سمٕم ااض إوم٤مو ااؾ
اًمٗمٙم اار َة ،وريمٜم ُت ااف ُم اادة ٕقم ااقد إًمٞم ااف وأراضمٕم ااف ذم وىم اا٧م وم ااراغ ،وأرؾم ا ُ
اػما  ،وه ااذا أوان شم٘مديٛم ااف ًمٚمٜمِما اار
ًمٚمٛمراضمٕم اا٦م واًمتٕمٚمٞم ااؼ ،ومحٔمٞم ا ُ
ا٧م ومٕم ااال سمٗمقا ئ ااد ُم ااٜمٝمؿ ضم اازاهؿ اهلل ظم ا ً
سمٗمْمؾ اهلل ٟ ،مً٠مل اهلل  أن جيٕمٚمف ٟم٤موم ًٕم٤م ًم٘م٤مرئف ويم٤مشمٌف ُمٙمتق ًسم٤م ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمٜم٤م ،وأن يٗمتح حا٤م
اقب ،وأن يٕمٗمااق قمااام يٛمٙمااـ أن يٙمااقن وىمااع ومٞمااف ُمااـ زًمااؾ ،ويرزىمٜماا٤م اًمًااداد
ومٞمااف ُمااـ اخلااػم واحلااؼ اًم٘مٚما َ
واًمتقومٞمؼ ،ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [هقد]-
قمٓمٞم٦م اهلل
و٤مدى أظمرة ٧622ـه  .يقٟمٞمق 2١١6م
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ

اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمراومْماال اعمًاٛمك سم ا«طمازب اهللش ًماٞمس سما٤مُٕمر اًمًاٝمؾ ،وهال دمرسما٦م خمتٚمٗما٦م سم٤مًمٜمًاٌ٦م
ًمٙمث ااػم ُم ااـ اًمٙمت اا٤مب واًمٌ اا٤مطمثلم؛ ومٚم ااق أن اعٟمً اا٤من أراد أن يٙمت اا٥م ُم ا ً
اثال قم ااـ سمٕم ااض إطم اازاب واحلريم اا٤مت
آٟمٗمّم اا٤مًمٞم٦م أو اًمتحرري اا٦م ذم اًمٕم اا٤ممل ىم ااديٛمٝم٤م وطم ااديثٝم٤م ،أو قم ااـ اًمتٜم اا٤مومس إُمريٙم اال اًمٗمرٟمً اال اًمّم ا اٞمٜمل قم ااغم
اًمًق .إومري٘مٞم٦م ًمٙم٤من ذًماؽ أؾماٝمؾ سمٙمثاػم ،واًمًاٌ٥م أن «طمازب اهللش اًمٚمٌٜما٤م هاق طمازب راومْماال ومٞماف طماظ
ا٤مهر وسما اا٤مـمـ ،وهٜما اا٤مك ىما اادر يمٌا ااػم ُما ااـ اًمٖمٛما ااقض واخلا ااداع واًمتٛمقيا ااف
واوما اار ُما ااـ «اًمٌ٤مـمٜمٞما اا٦مش ،ومٝمٜما اا٤مك إذن فما ا ٌ
واًمٙمذب واًمدضمؾ!--
ىمااد ي٘مااقل اًم٘ماا٤مرئ إن هااذا طمٙما ٌاؿ ُمًااٌؼ ،وُمٕمٚمااق ٌم أن اًمٙم٤مشماا٥م إذا يماا٤من قمٜمااده طمٙمااؿ ُمًااٌؼ وماا٢من سمحثااف ًمااـ
٤مًمٗمف اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل واًمدىم٦م واعٟمّم٤مف-
وهٜم٤م أؾم٤مرع إمم اًم٘مقل :إٟمٜمل ًمً٧م سمّمدد اًمٌح٨م قماـ طم٘مٞم٘ما٦م هاذا احلازب وُمٚمتاف ،ومٝمال قمٜمادٟم٤م ُمٕمٚمقُما٦م
ُمًااتٞم٘مٜم٦م ٓ ختٗم ااك ،واو ااح٦م وو ااقح اًمِم ااٛمس ،وم٠من اا٤م ٓ أىمااػ ُمقىم ااػ اًمٌ٤مطم اا٨م قم ااـ ؿم اال ٓ أقمروم ااف وأري ااد
اؾمااتٜمٙم٤مهف واًمقىمااقف قمااغم طم٘مٞم٘متااف واًمتٕماارف قمٚمٞمااف ،ومااٜمحـ ٟمٕمرومااف ضمٞماادا ووماا٤مرهمقن ُمااـ ذًمااؽ ،ومٚمااٞمٙمـ هااذا
ُمٕمٚمق ًُما٤م ُمااـ أول إُماار ،وإٟمااام اعم٘مّمااقد ُمااـ اًمٙمت٤مسماا٦م هااق دمٚمٞماا٦م طم٘مٞم٘ماا٦م هااذا احلاازب ًمٚمٜماا٤مس سماا٤مًمٓمر .اعمٜمٓم٘مٞماا٦م
واًماادٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞماا٦م ،اًمتاال شم٘مٜمااع اعمًااٚمٛملم سمخٓمااره وومًاا٤مده اًمٕمٔمااٞمؿ ،وم٠مناا٤م هٜماا٤م دا ٍع إمم اهلل  أؾماإمك ذم دقمااقة
اًمٜم٤مس إمم اخلػم واحلؼ قمغم سمّماػمة إن ؿم٤م اهلل ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
واًمااداقمل إمم ذيماار هااذه اعم٘مدُماا٦م هااق شمٜمٌٞمااف اًم٘ماا٤مرئ أٓ يٜمخاادع سمِماإم٤مرات «ؿم اارط احلٞم٤مدياا٦مش ذم اًمتح٘مٞمااؼ
اًمٕمٚمٛم اال واًمٌح اا٨م إيم اا٤مديٛمل ،وإٟم ااام اًمِم اارط احل ا ُّاؼ ه ااق اًمٕم ا ُ
ا٤مف واًم٘مٞم اا٤م ُم سم٤مًم٘مً ااط ،وٟمً اا٠مل اهلل
ادل واعٟمّم ا ُ
اًمتقومٞمؼ-
اًمٙمت٤مسم٦م قمـ طمزب اهلل اًمٚمٌٜما٤م  ٓ ،يٛمٙماـ أن شمٙماقن ُمٜمٗمّماٚم٦م قماـ اًمٙمت٤مسما٦م قماـ ـم٤مئٗمتاف اًمتال هال اًمٓم٤مئٗما٦م
اًمِماٞمٕمٞم٦م اًمراومْمٞم٦م ،وقماـ اًمدوًما٦م اًمٙمٌاػمة اًمتال هال يما٤مًمٕمامد لاذه اًمٜمحٚما٦م ،وهال دوًما٦م إياران ،وسم٤مًمتا٤مزم وماال سماد
ُمااـ اًمااتٙمٚمؿ قمااـ صمااقرة اخلٛمٞمٜماال اًمِم ااٞمٕمٞم٦م ،واُمتااداده٤م وطم٘مٞم٘ماا٦م أهااداومٝم٤م ،إذ ٓ سمااد ُمااـ ووااع هااذا احلاازب ذم
ؾم ا ااٞم٤مىمف احل٘مٞم٘م اال اًم ااقاىمٕمل ًمٞمتّم ااقره اًم٘م اا٤مرئ يم ااام ه ااق ،ومح اازب اهلل اًمٚمٌٜم اا٤م ًم ااٞمس إٓ ص ااٜمٞمٕم٦م ُم ااـ ص ااٜم٤مئع
اًمراومْم٦م سم٘مٞم٤مدة دوًمتٝمؿ إيرانُ ٓ ،مري٦م ذم ذًمؽ ،وؾماٞم٠ميت شمقوٞمحف-
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 يًكٚ ّٛاٖض ٚباطٔ:

ومٚماق أن اًمِمااٞمٕم٦م اًمراومْماا٦م ىما٤مًمقا ٟ :محااـ ديٜمٜماا٤م وُماذهٌٜم٤م هااق يمااذا ويماذا سمِمااٙمؾ واوااح سم ّالم ،وأقمٚمٜمااقه سماادون

ونٛمٚمااقا ُماا٤م يٙمااقن ُمااـ ٟمتاا٤مئ٩م سمِمااج٤مقم٦م ،ومٞمٕمٚمٜمااقن ُما ً
اثال أهنااؿ يٕمت٘ماادون يمٗماار أيب سمٙماار وقمٛماار
ظمااداع وٓ شم٘مٞماا٦مّ ،
وقمثامن وؾم٤مئر اًمّماح٤مسم٦مُ ،م٤مقمادا ومال ًٟما٤م وومال ًٟما٤مٟ ،مٗم ًارا ُمٕمادوديـ قماغم أصا٤مسمع اًمٞماديـ ،ويًاتٕمٚمٜمقن سما٤مًمٓمٕمـ ذم
أم اعماا١مُمٜملم قم٤مئِماا٦م  ورُمٞمٝماا٤م سمااام سمرأ هاا٤م اهلل ُمٜمااف وهمااػمه ،ويٕمٚمٜمااقن سم٘مااقلؿ :إن اًم٘ماارمن هااذا اعمقضمااقد قمٜماادٟم٤م
اًمٞما ااقم ذم ُمّما اا٤مطمػ اعمًا ااٚمٛملم ها ااق حما ا ّارف ٓ يقصما ااؼ سما ااف ٕنا ااف ُما ااـ روايا اا٦م اًمّما ااح٤مسم٦م وإن اًمّما ااح٤مسم٦م زوروه
وطمرومقه ،وإن اًم٘مرمن احل٘مٞم٘مال اًماذي أنزًماف اهلل قماغم حمٛماد  هماػم ُمقضماقد اًمٞماقم إٓ قمٜماد إُما٤مُمٝمؿ اعمٕمّماقم
()1

دايبش  ،وهٙمااذا ذم ؾماا٤مئر قم٘م٤مئاادهؿ يٕمٚمٜمقهناا٤م سمّم ااراطم٦م وصااد .وؿمااج٤مقم٦مً --مااق أن
اًمٖم٤مئاا٥م «اعمٝماادي اًمً اار ّ
اًمراومْم٦م ومٕمٚمقا ذًمؽً ،مٙمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ يمام ٟمتٕم٤مُمؾ ُماع ؾما٤مئر أهاؾ اعمٚماؾ واًمٜمحاؾ اعمٜمحروما٦م
قمٛمكم ؾماٞم٤مؾمال يقضمٌف طمٙمؿ اهلل ذم أُمث٤ملؿ-
اقمت٘م٤مدي وُمـ شمّمارف
سمام يًتح٘مقن ُمـ طمٙمؿ ٟمٔمري
ّ
ّ
ًمٙمااـ اعمِم ااٙمٚم٦م ُم ااع ه اا١مٓ اًمراومْم اا٦م أهن ااؿ ٓ يٕمٚمٜم ااقن ؿم ااٞم ًئ٤م ،وٓ يٛمٙم ااـ أن خت اارج سمً اا١مالؿ أو اًمتح اا٤مور
ُمٕمٝمااؿ سمِم اال يٛمااأل ياادك أباادً ا ،واًمٓماا٤مُمع ذم ذًمااؽ واها ٌاؿ واعمٕمتٛمااد قمااغم فما ِ
ا٤مهر ضمااقااؿ ُمٖمٗمااؾ ٓ يّمااٚمح أن
فم٤مهر يٕمٚمٜمقٟمف ًمٚمٜم٤مس سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع يمؾ ٟماقع ُماـ أناقاع
يٙمقن ًمٚمٜم٤مس إُم٤م ًُم٤م !--وم٤مًم٘مقم قمٜمدهؿ
ٌ
خماا٤مـمٌٞمٝمؿ ،وسماا٤مـم ٌـ هااق طم٘مٞم٘ماا٦م أُماارهؿ ،ومٚمااؿ يٙمااـ سمااد ُمااـ اًمقصااقل إمم ُمٕمروماا٦م سماا٤مـمٜمٝمؿ سماا٠منقاع اًماادٓئؾ اًمتاال
ُيًتدَ ل ا٤م قمغم سمقاـمـ إُمقر وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م ،قمٜمدُم٤م خيتٚمػ اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ-
اعمِم٤مه اد ًمٜما٤م واعمٕمٚماقم،
ُمٕمٚمق ٌم أن إصؾ ذم اعٟمً٤من أنف ي١مظمذ سمٔم٤مهره و ٙمؿ قمٚمٞمف سمف ،إذ اًمٔم٤مهر هق
َ
واًمٌ٤مـمـ ٓ يٛمٙمـ ُمٕمرومتف ،هذا ذم اجلٛمٚما٦م هاق إصاؾً ،مٙماـ طمالم شمادل اًمادٓئؾ قماغم سم ٍ
ا٤مـمـ خي٤مًمِااػ اًمٔما٤مهر
اذسم٤م
وماا٢من اعمٕمااقل قمٚمٞمااف واعمٕمتٛمااد هااق اًمٌاا٤مـمـ ٕنااف طم٘مٞم٘ماا٦م اًمِماال وطم٘مٞم٘ماا٦م اعٟمًاا٤من ،وطمٞمٜمئااذ يٙمااقن اًمٔماا٤مهر يما ً
()2

وشمّمٜمْٕمٜمً٤م  ،ويًٛمك ذم اًمِماريٕم٦م ٟمٗم٤مىم٤م وزٟمدىم ً٦م-
ه١مٓ اًم٘مقم قمٜمدهؿ ىمدر يمٌػم ضمدا ُمـ «اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مش اذا اعمٕمٜمكٕ ،ن اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ل٤م ُمٕمٜمٞم٤من:

( )٧وم٢من ضم٤مدًمقا سم٠من هذا ىمقل ُمؽموك ًمٌٕمض قمٚمامئٝمؿ ،وأن ُم٤م قمٚمٞمف اًمِماٞمٕم٦م ُمٜمذ أخػ ؾمٜم٦م هق أن اًم٘مرمن اعمقضمقد سم٠مجديٜم٤م همػم حمرف --إًمخ؛
ومٞم٘م٤مل لؿ :ومام ىمقًمٙمؿ ذم أوئلؽ اًمٌٕمض ُمـ قمٚمامئٙمؿ (وهؿ ُمـ أيم٤مسمر قمٚمام اًمٓم٤مئٗم٦م قمؼم اًم٘مرون) اًمذيـ ىم٤مًمقا هذا اًم٘مقل وؾمٓمروه ذم
َ
خمرج ُمـ اعمٚم٦م ،أو هق قمٜمديمؿ
يمٗمرهؿ؟ أو قمغم إىمؾ أن هذا
اًم٘مقل اًمذي صدر ُمٜمٝمؿ يمٗم ٌر ٌ
سمٕمض أهؿ يمت٥م ُمذهٌٙمؿ؟ هؾ شمٕمت٘مدون َ
ٍ
ٌ
عمٚمحظ ؾماٞم٤مؾمال اقمتام ًدا قمغم «اًمٕمٜمقان اًمث٤م ش
اًمراضمح قمٜمديمؿ؟ أو ًمٕمٚمف اًمراضمح ًمٙمـ شمريمتٛمقه
ُمٕمتؼم ًمف وضم ٌف وإن مل يٙمـ
ىمقل
َ
ٌ
(اعمّمٚمح٦م)؟ أو همػم ذًمؽ؟ ومٌذًمؽ ئمٝمر شمٜم٤مىمْمٝمؿ وهت٤مومتٝمؿ --وهٙمذا ي٘م٤مل ذم ؾم٤مئر اعمً٤مئؾ[ -اعم١مًمػ]
( )2يمذا ذم «إصؾش ،وًمٕمؾ اًمّمقاب :شمّمٜمُّ ًٕم٤م-
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ِ
خمتٚمٗملم؛ اًمٔم٤مهر ًمٚمٕم٤مُم٦م واًمٌ٤مـمـ لذا اًمِمخص
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م
اعمٕمٜمك إول :آقمت٘م٤مد سم٠من ًمٚمِماريٕم٦م
ً
ِ
اعمٕمت٘ماد ًمذًمؽ ً
ُمثال أو ًمٖمػمه-
واعمٕمٜمك اًمث٤م  :هق اؾمتٌٓم٤من ظمالف اًمٔم٤مهر ،وهق ُمـ ضمٜمس اًمٜمٗم٤م ،.وهق اعم٘مّمقد هٜم٤م-
إهنؿ يتًؽمون سمٛمٌدأ يمٌػم ُمـ ُمٌ٤مدئٝمؿ ،ضمٕمٚمقه (ضمٕمٚمف أوائؾ زٟم٤مدىمتٝمؿ؛ ُمـ إضمٞم٤مل إومم
ًمٜمحٚمتٝمؿ) ُمـ أهؿ وأقمٔمؿ ُمٌ٤مدئ ديٜمٝمؿ وهق :اًمت٘مٞم٦م ،وهذه اًمت٘مٞم٦م اًمتل قمٜمدهؿ اؾمٛمٝم٤م ذم ؿماريٕم٦م
ٌ
قمٔمٞمؿ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمت٘مٞم٦م اجل٤مئزة
وومر.
اعؾمالم ؿمال واطمد ُمٕمروف هق :اًمٙمذب اعمٌلم واًمٜمٗم٤م ٓ ،.همػم،
ٌ
ذم ؿماريٕم٦م اعؾمالم اعمذيمقرة ذم ىمقًمف  :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [مل قمٛمران] وهل أن
اًمٙم٤مومر اًمٔم٤مهر اًمذي خي٤مف ؾمٓمقشمف؛
اًمْمٕمٞمػ ,ذم ُمقو ٍع ٓ ي٘مدر ومٞمف قمغم إفمٝم٤مر ديٜمف,
يت٘مل اعم١مُمـ
ُ
َ
ومٞمٔمٝمر ًمف ُمقاوم٘متف أو يًٙم٧م أو يداري وئمٝمر اًمقٓ  ،طمتك خيرج ُمـ شمٚمؽ احل٤مل إمم طم٤مل اًم٘مقة ،ومٝمل
ٍ
إيمراه أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف --ومٝمذه ؿماريٕم٦م خمتٚمٗم٦م مت٤م ًُم٤م قمـ شم٘مٞم٦م اًمراومْم٦م ،اًمٗمر .سمٞمٜمٝمام يم٤مًمٗمر .سملم
إذن طم٤مًم٦م
اعيامن واًمٜمٗم٤مٟ ،.مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م-
وُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ وماا٢من هاا١مٓ اًمِم ااٞمٕم٦م اعُم٤مُمٞماا٦م اًمراومْماا٦م هااؿ ذم احل٘مٞم٘ماا٦م أن سم٤مـمٜمٞماا٦م !!--ومٝماا١مٓ اًم٘مااقم
ٍ
ا٤مب وُمٌ اا٤مهمض هما ااػم اًمت اال ئمٝمروهنا اا٤م؛
يً ااتٌٓمٜمقن اقمت٘م اا٤مدات وأومٝم٤م ًُم ا ا٤م وأه اادا ًوم٤م وأطم٤مؾم ا ااٞمس وُمِما اا٤مقمر وحم ا ّ
ىم٤مراؿ ،ومتِمٛمؾ رضم َا٤مل اًماديـ ُماٜمٝمؿ ورضما٤مل
واعم٘مّمقد هٜم٤م سم٤مٕؾم٤مس
ُ
ـمٌ٘م٤مهتؿ اًمٜم٤مـم٘م٦م سم٤مؾمؿ اعمذه٥م و َُمـ َ
اًمدوًم٦م واًمًاٞم٤مؾم٦م واًمٗمٙمر واًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م واًمٙمثػم ُمـ ُمتد ّيٜمٞمٝمؿ-
هذا ؿمال ُم٘مٓمقع سمف قمٜمدٟم٤م ٟمحـ أهؾ اعؾمالم أهؾ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أتٌا٤مع حمٛماد  وأصاح٤مسمف ،وٓ ؾمااٞمام
قمٜمد َُمـ قمرومٝمؿ ووىمػ قمغم ضمٚمٞم٦م أُمرهؿ ،و َُمـ ؿمؽ ذم هذا إصؾ وفمـ أن اًم٘ماقم صا٤مدىمقن وماٞمام ي٘مقًماقن
وئمٝماارون ،وم٢مٟمااف واهااؿ خماادوع ،واًمٙمااالم ُمٕمااف ًمااف ٟمٛمااط مظماار ،ومٞمٜمٌٖماال أن ُيق َىمااػ قمااغم طم٘مٞم٘مااتٝمؿ ُمااـ ظمااالل
آـمالع قمغم يمتاٌٝمؿ إصاٚمٞم٦م اعمٕمتٛمادة وُمٜمٝما٤م ومتا٤موى ُمٕمتٛمادهيؿ وأئٛماتٝمؿ ،صماؿ واىمٕمٝماؿ احل٘مٞم٘م ّال ذم سمالدهاؿ
وطمٞما٨م مت ّٙمٜمااقا  ،وشماا٤مرخيٝمؿ اًم٘مااديؿ واحلاادي٨م ،وُماا٤م ذم ِواٛمـ ذًمااؽ يمٚمااف ُمااـ شمٜم٤مىمْماا٤مهتؿ وُمثاا٤مًمٌٝمؿ وومًاا٤مدهؿ
()1

اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم ه٤م يٌّماره يمؾ ص٤مطم٥م سمّمار -

ارح يمؾ ذًمؽ ُمـ يمتٌٝمؿ وهمػمه٤م ،ومٝمذا ًمف ٌ
نريرا وشمقوٞمح٤م يمثػمون ضمزاهؿ
جم٤مل مظمر وىمد أؿمٌٕمف
( )٧وًمٞمس ُمـ همروال ذم هذا اًمٙمت ّٞم٥م ؿم ُ
ً
اهلل ظمػما هـ شمّمدّ وا ًمٌٞم٤من زيػ ديـ اًمراومْم٦م وسمٞم٤من ظمٓمرهؿ ،وإٟمام اًمٖمرض هٜم٤م اعؿم٤مرة اعو٤مًمٞم٦م إمم أؾمس ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمراومْم٦م-
[اعم١مًمػ]
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وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من ُم٤م يامرؾمف سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اعؾمالم واًمًٜم٦م ُمـ قمٚمام وُمٗمٙمريـ ُمـ دقمقة إمم
اًمت٘مري٥م ،واًم٘مقل سم٠من اًمًٜم٦م واًمِماٞمٕم٦م ُمذهٌ٤من ذم اعؾمالم وٟمحق ذًمؽ --لق شمٚمٌٞمس قمٔمٞمؿ وإومً٤مد ذم ديـ
اهلل وإوالل خلٚمؼ اهلل ،وهل ؿمٝم٤مدة ؾماٞمً٠مل أصح٤ما٤م يقم اًمديـ

ﮋﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ

[اًمزظمرف] ،وه١مٓ ًمٞمس أنٗمع لؿ ُمـ أن يقىمٗمقا قمغم واىمع اًمراومْم٦م وومٔم٤مئٕمٝمؿ ذم أهؾ اًمًٜم٦م ،وًمٞمس أومٞمد
ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ ؾماٞمام اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ اعقمراض قمٜمٝمؿ!-

 طضٜل ايٛقٛف عً ٢أسٛاٍ ايباطٓ:١ٝ

وإذا شم٘م اارر أن ل اا١مٓ اًمراومْم اا٦م فم اا٤مهرا وسم٤مـمٜم اا٤م ،ويم اا٤من ُمٕمٚمق ًُما ا٤م قمٜم ااد وٞم ااع اًمٕم٘م ااال أن اًمٕم ااؼمة إٟم ااام ه اال
ٍ
سمٔم٤مهر خي٤مًمٗمف ذم همػم طم٤مل اعيماراه وٟمحقها٤م؛ وماام هال ـمارُ .مٕمروما٦م سماقاـمـ ها١مٓ
سم٤مًمٌ٤مـمـ وطم٘مٞم٘م٦م إُمر ٓ
اًم٘مقم واًمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ؟
وم٤مجلقاب :أن ـمرُ .مٕمروم٦م سمقاـمـ اًمٜم٤مس وطم٘مٞم٘م٦م أطمقالؿ يمثػمة:
ُمٜمٝماا٤مُ :مٕم٤مؿم اارهتؿ واًمٕمااٞمش ُمٕمٝمااؿ واًمقىمااقف زُمٜماا٤م ـمااقيال ذم اًمٕماا٤مدة قمااغم أطمااقالؿ اًمٕم٤مدياا٦م آظمتٞم٤مرياا٦م

ا٤مرهؿ وأطماازاهنؿ وُماا٤م يٕمٔمٛمقٟمااف وُماا٤م
وؾم ااػمهؿ وُمٕم٤ميِمااٝمؿ ،ومٞمٕماارف اعمٕم٤مؿم اار لااؿ حماا٤ماؿ وُمٌ٤مهمْمااٝمؿ وُمًا ّ
يٙمرهقٟمف ،وُم٤م يٛمٞمٚمقن إًمٞمف ُمـ اظمتٞم٤مرات ،وُم٤م يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمف ُمـ ُمٜمٓمٚم٘ما٤مت ذم أطمٙما٤مُمٝمؿ وشمّمااروم٤مهتؿ ،وُما٤م
قمٜمدهؿ ُماـ شمّماقرات وُمٕمت٘مادات شمتاقامم قماغم إصمٌ٤مهتا٤م اًمٙمٚماامت وإومٕما٤مل واًمتّمااروم٤مت ُماع شمٕمادد اعمٜم٤مؾماٌ٤مت
واظمتالف اعم٘م٤مُم٤مت-
ومٝمذا أول ـمريؼ ،وهق ًمِمخّمالم:
إُم٤م ؿمخص ُمـ أهؾ اعؾمالم واًمًٜم٦م قما٤مش سمٞماٜمٝمؿ وظما٤مًمٓمٝمؿ ًمًاٌ٥م ُماـ إؾماٌ٤مب يماام ذم طما٤مل اًمٙمثاػم
ُمـ اًمٌالد اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اظمتالط سملم اًمًٜم٦م واًمِماٞمٕم٦م ذم أزُمٜم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م واًمٗمً٤مد-
وإُم٤م ؿمخص ُماٜمٝمؿ وقماغم ٟمٗماس ٟمحٚماتٝمؿ أدريمتاف رمحا٦م اهلل  ومٛما ّـ قمٚمٞماف اهلل  سم٤ملدايا٦م واًمتقومٞماؼ إمم
اعؾمااالم واشمٌاا٤مع اًمًااٜم٦م؛ ومتاا٤مب ُمااـ ٟمحٚمااتٝمؿ اًمٌ٤مـمٚماا٦م واًمتاازم ديااـ اعؾمااالم احلااؼ يمااام ضماا٤م سمااف حمٛمااد  وسمٚمٖمااف
قمٜمف أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-
وه ااذان اًمً ااٌٞمالن طم٤مص ااالن ذم اًمقا ىم ااع ،ويمالمه اا٤م ًم ااف أُمثٚم اا٦م يمث ااػمة ،واًمث اا٤م ُم ااٜمٝمام إن يم اا٤من ص اا٤مطمٌف ُم ااـ
اًمٕمٚمااام هااـ درس قمٚمااقم اًم٘مااقم ويمتااٌٝمؿ وقماارف ديااٜمٝمؿ وُمااذاهٌٝمؿ وُمٕمت٘مااداهتؿ وأومٙماا٤مرهؿ طمااؼ اعمٕمروماا٦م صمااؿ
هااداه اهلل إمم احلااؼ ،ومٝمااذا ُمااـ أناادره وأقما ّازه وهااق أمهااف وأىمااقاه ،وُمااـ أُمثٚمتااف ذم اًمٕمّم اار احلاادي٨م« :اًمؼمىمٕماال
اًمِم ااػمازيش  ،صاا٤مطم٥م يمتاا٤مب «يمً اار اًمّمااٜمؿش ،وم٢مٟم اف يماا٤من ُمااـ قمٚمامئٝمااؿ ،و«طمً االم اعمقؾمااقيش صاا٤مطم٥م
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يمت٤مب «هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخش ،وو٤مقم٦م مظمرون همػممه٤م-
وُمااـ اًمٓماار .يمااذًمؽ عمٕمروماا٦م طم٘مٞم٘ماا٦م أُماار اًمراومْماا٦م واًمٌ٤مـمٜمٞماا٦م واًمقىمااقف قمااغم سمااقاـمـ أطمااقالؿُ :ماا٤م ي٘مااع
سم٠مؾما ٍ
اٌ٤مب ظم٤مصاا٦م ُمااـ اًمااتحٗمظ قمااغم سمٕمااض يمتااٌٝمؿ ووصماا٤مئ٘مٝمؿ اًمتاال ٓ يااذيٕمقهن٤م وٓ يٛمٚمٙمٝماا٤م ؾمااقاهؿ ،يمااام ذم
يمثػما -
سمٕمض أطمقال احلروب واًمٖمٚمٌ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد وىمع ذًمؽ ً
وُمااـ أُمثٚمتااف ,وإن يماا٤من ذًمااؽ ًمٕمٚمااف ذم سمٕمااض وماار .اًمٌ٤مـمٜمٞماا٦م اًمااذيـ هااؿ أؿمااد وماار .اًمِم ااٞمٕم٦م وا ً
االُٓ ,ماا٤م
ذيمره اعُما٤مم «اسماـ اًماقزيرش  ذم يمت٤مسماف اًمٕمٔماٞمؿ «إيثا٤مر احلاؼ قماغم اخلٚماؼش« :وأُما٤م إُمار اًمثا٤م وهاق :اًماٜم٘مص
ذم اًم ااديـ سم اارد اًمٜمّم ااقص واًمٔم ااقاهر ،ورد طم٘م٤مئ٘مٝم اا٤م إمم اعمج اا٤مز ُم ااـ هم ااػم ـمري ااؼ ىم٤مـمٕم اا٦م شم اادل قم ااغم صمٌ ااقت
اعمقضماا٥م ًمٚمت٠مويااؾ ،إٓ جماارد اًمت٘مٚمٞمااد ًماإٌمض أهااؾ اًمٙمااالم ذم ىمقا قمااد مل يتٗم٘مااقا قمٚمٞمٝماا٤م أجْماا٤م ،وأومحااش ذًمااؽ
وأؿماٝمرهُ :ماذه٥م «اًم٘مراُمٓماا٦م اًمٌ٤مـمٜمٞما٦مش ذم شم٠مويااؾ إؾماام احلًااٜمك يمٚمٝما٤م أو ٟمٗمٞمٝماا٤م قماـ اهلل قمااغم ؾماٌٞمؾ اًمتٜمزيااف
ًمااف قمٜمٝماا٤م ،ون٘مٞمااؼ اًمتقطمٞمااد سمااذًمؽ ،ودقمااقى أن إـمالىمٝماا٤م قمٚمٞمااف ي٘متْماال اًمتِمااٌٞمف ،وىمااد همٚمااقا ذم ذًمااؽ وسماا٤مًمٖمقا
طمتك ىم٤مًمقا  :إٟمف ٓ ي٘م٤مل إٟمف ُمقضماقد وٓ ُمٕمادوم ،سماؾ ىما٤مًمقا  :إٟماف ٓ يٕماؼم قمٜماف سما٤محلروف ،وىماد ضمٕمٚماقا شم٠مويٚمٝما٤م
أن اعمراد اا٤م يمٚمٝما٤م إُما٤مم اًمزُما٤من قمٜمادهؿ ،وهاق قمٜمادهؿ اعمًاٛمك :اهلل واعماراد سماال إ إٓ اهلل ،وىماد شماقاشمر هاذا
قمٜمٝمؿ وأن٤م هـ وىمػ قمٚمٞمف ومٞمام ٓ ّماك ُمـ يمتٌٝمؿ اًمتل ذم أجدهيؿ وظمزائٜمٝمؿ وُمٕم٤مىمٚمٝمؿ اًمتل دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ
قمٜمقة أو ومتح٧م سمٕمد ـمقل حم٤مصارة وأظمذ سمٕمْمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض اًمٓمرىم٤مت وىمد هرسمقا سمف ووضمد سمٕمْماٝم٤م
()1

ذم ُمقاوع ظمٗمٞم٦م ىمد أظمٗمقه ومٞمٝم٤مش ـها-
وُم اا٤م ذيم ااره ؿما ااٞمخ اعؾم ااالم «اسم ااـ شمٞمٛمٞم اا٦مش ُ م ااـ و ااٛمـ رؾم اا٤مًمتف ذم هتٜمئ اا٦م اعمٚم ااؽ اًمٜم٤مصا اار سمٗم ااتح «ضمٌ ااؾ
يمًاروانش ،وهق ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش جمٚمد ُ« :26مـ اًمداقمل أمحاد سماـ شمٞمٛمٞما٦م ،إمم ؾماٚمٓم٤من اعمًاٚمٛملم ،وُماـ
أجد اهلل ذم دوًمتف اًمديـ ،وأقمز ا٤م قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ،وىمٛمع ومٞمٝم٤م اًمٙمٗما٤مر واعمٜما٤موم٘ملم واخلاقارج احا٤مرىملم, --إمم
()2

ىمقًمااف ,وحاا٤م ظمرضماا٧م اًمٕمًاا٤ميمر اعؾمااالُمٞم٦م ُمااـ اًماادي٤مر اعمّم ااري٦م فمٝماار ومااٞمٝمؿ ُمااـ اخلاازي واًمٜمٙماا٤مل ُماا٤م قمرومااف
اًمٜما٤مس ُمااٜمٝمؿ ،وحاا٤م ٟمّماار اهلل اعؾمااالم اًمٜمّماارة اًمٕمٔمٛمااك قمٜماد ىماادوم اًمًااٚمٓم٤من يماا٤من سمٞماٜمٝمؿ ؿمااٌٞمف سماا٤مًمٕمزا  ،يمااؾ
ه ااذا وأقمٔم ااؿ ُمٜم ااف قمٜم ااد ه ااذه اًمٓم٤مئٗم اا٦م اًمت اال يم٤مٟم اا٧م ُم ااـ أقمٔم ااؿ إؾم ااٌ٤مب ذم ظم ااروج «ضمٜمٙمً ااخ٤منش إمم سم ااالد
اعؾمااالم ،وذم اؾمااتٞمال «هقٓيمااقش قمااغم سمٖمااداد ،وذم ىمدوُمااف إمم طمٚماا٥م ،وذم هناا٥م اًمّماا٤محلٞم٦م ،وذم همااػم ذًمااؽ
ُمـ أنقاع اًمٕمداوة ًمإلؾمالم وأهٚمف؛ ٕن قمٜمدهؿ أن يماؾ ُماـ مل ياقاوم٘مٝمؿ قماغم وااللؿ ومٝماق يما٤مومر ُمرشماد ،وُماـ

( )٧إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ (-)٧21 . ٧
( )2أي ذم أهؾ اجلٌؾ اعمتٙمٚمؿ قمٜمٝمؿ[ -اعم١مًمػ]
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اؾمتحؾ اًمٗم٘م٤مع ومٝماق يما٤مومر ،وُماـ ُمًاح قماغم اخلٗمالم ومٝماق قمٜمادهؿ يما٤مومر ،وُماـ طمارم اعمتٕما٦م ومٝماق قمٜمادهؿ يما٤مومر،
وُماـ أطما٥م أبا٤م سمٙمار أو قمٛماار أو قماثامن أو شمروااك قماٜمٝمؿ أو قماـ واا٤مهػم اًمّماح٤مسم٦م ومٝماق قمٜمادهؿ يما٤مومر ،وُمااـ مل
ياا١مُمـ سمٛمٜمتٔماارهؿ ومٝمااق قمٜماادهؿ يماا٤مومر ،وهااذا اعمٜمتٔماار صااٌل قمٛمااره ؾمااٜمت٤من أو صمااالث أو مخااس ،يزقمٛمااقن أنااف
دظم ااؾ اًمًا اارداب سمً اا٤مُمرا ُم ااـ أيمث اار ُم ااـ أرسمٕمامئ اا٦م ؾم ااٜم٦م ،وه ااق يٕمٚم ااؿ يم ااؾ ؿما اال  ،وه ااق طمج اا٦م اهلل قم ااغم أه ااؾ
إرض؛ ومٛم ااـ مل ي اا١مُمـ سم ااف ومٝم ااق قمٜم اادهؿ يم اا٤مومر ،وه ااق ؿما اال ٓ طم٘مٞم٘م اا٦م ًم ااف ومل يٙم ااـ ه ااذا ذم اًمقضم ااقد ىم ااط،
وقمٜماادهؿ ُمااـ ىماا٤مل :إن اهلل ياارى ذم أظماارة ومٝمااق يماا٤مومر ،وُمااـ ىماا٤مل :إن اهلل شمٙمٚمااؿ سماا٤مًم٘مرمن طم٘مٞم٘ماا٦م ومٝمااق يماا٤مومر،
وُمااـ ىماا٤مل :إن اهلل ومااق .اًمًااٛمقات ومٝم اق يماا٤مومر ،وُمااـ مُمااـ سم٤مًم٘مْماا٤م واًم٘ماادر وىماا٤مل :إن اهلل هياادي ُمااـ يِماا٤م
ويْمؾ ُمـ يِم٤م وإن اهلل ي٘مٚم٥م ىمٚمقب قمٌ٤مده وإن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ ؿمال ومٝمق قمٜمادهؿ يما٤مومر ،وقمٜمادهؿ أن ُماـ
مُمااـ سمح٘مٞم٘ماا٦م أؾمااام اهلل وصااٗم٤مشمف اًمتاال أظمااؼم ااا٤م ذم يمت٤مسمااف وقمااغم ًمًاا٤من رؾمااقًمف ومٝمااق قمٜماادهؿ يماا٤مومر؛ هااذا هااق
اعمذه٥م اًمذي شمٚم٘مٜمف لؿ أئٛمتٝمؿُ ،مثؾ سمٜمل اًمٕمقد؛ وم٢مهنؿ ؿماٞمقخ أهؾ هذا اجلٌؾ ،وهؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٠مُمروهنؿ
سم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم ويٗمتقهنؿ اذه إُمقر ،وىمد طمّمؾ سم٠مجدي اعمًٚمٛملم ـم٤مئٗم٦م ُماـ يمتاٌٝمؿ شمّماٜمٞمػ اسماـ اًمٕماقد
وهمػمه ،وومٞمٝم٤م هذا وأقمٔمؿ ُمٜمف ،وهؿ اقمؽمومقا ًمٜم٤م سم٠مهنؿ اًمذيـ قمٚمٛمقهؿ وأُمروهؿ ًمٙمٜمٝمؿ ُمع هذا ئمٝمارون
اًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤م ،.ويت٘مرسمقن سمٌذل إُمقال إمم ُمـ ي٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ ،وهٙمذا يم٤من قم٤مدة ه١مٓ اجلٌٚمٞم٦م؛ وما٢مٟمام أىما٤مُمقا
()1

سمجٌٚمٝمؿ ح٤م يم٤مٟمقا ئمٝمروٟمف ُمـ اًمٜمٗم٤م .ويٌذًمقٟمف ُمـ اًمؼمـمٞمؾ عمـ ي٘مّمدهؿش ـها-
أجْم ا٤م ,وه ال أهااؿ
وُمااـ اًمٓماار .يمااذًمؽ عمٕمروماا٦م طم٘مٞم٘ماا٦م أُماار اًمراومْماا٦م واًمقىمااقف قمااغم سمااقاـمـ أطمااقالؿ ً
اًمٓماار .قمااغم اعـمااال .وأبٞمٜمٝماا٤م ًمٕم٤مُماا٦م اعمًااٚمٛملم ,وهاالٟ :مٗمااس ُمٕمروماا٦م أىمااقالؿ ذم يمتااٌٝمؿ اعمٕمتٛماادة ،وُمٕمروماا٦م
ُم ااذهٌٝمؿ وُم ااٜمٝمجٝمؿ ذم ُمً اا٤مئؾ آقمت٘م اا٤مد واًمتٚم٘م اال وإطمٙم اا٤مم وهمػمه اا٤م ،واًمقىم ااقف قم ااغم ُم اا٤م ذم ذًم ااؽ ُم ااـ
اًمتٌ ا ااديؾ ًمٚم ا ااديـ واًمٙم ا ااذب اًمّما ا ااريح وُمٜم٤مىمْم ا اا٦م اًمتقطمٞم ا ااد وُمّم ا اا٤مدُم٦م أطمٙم ا اا٤مم اًمٕم٘م ا ااقل اًمً ا ااٚمٞمٛم٦م واًمٗمٓم ا اار
اعمًاات٘مٞمٛم٦م ،وُمٕمروماا٦م ُمااقاىمٗمٝمؿ ُمااـ اعمًاا٤مئؾ اًمٙمٌااػمة اًمديٜمٞماا٦م واًمًاٞم٤مؾم ااٞم٦م وُماا٤م ومٞمٝماا٤م ُمااـ شمٜم٤مىمْماا٤مت وُماا٤م لااؿ ذم
ذًمؽ ُمـ اًمدواومع واعم٘م٤مصد ،وؾم٠مذيمر ُمـ ذًمؽ أُمثٚم٦م سمًاٞمٓم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م يمؾ ٍ
أطمد ،وهل ُشمٜمٌف قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م:
وم٠مول ؿمال ُمـ ذًمؽ هق اًمتقطمٞمد اًمذي هاق أؾما٤مس دياـ اعؾماالم ،ومٙماؾ ُمًاٚمؿ يٕمٚماؿ أن اهلل  سمٕما٨م
حمٛمدً ا سم٤مًمتقطمٞمد اخل٤مًمص ،وهق قمٌ٤مدة اهلل  وطمده ٓ ُيِمارك سمف ؿمال  ،وهنك قماـ اًمِماارك يمٚماف دىماف وضمٚماف،
وؾمدّ اًمذرائع اعمٗمْمٞم٦م إًمٞمف ،طمٗمٔم٤م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد وشمٕمٔمٞمام ًمف وصاٞم٤مٟم٦م-
وم٤مٟمٔمر إمم اًمِماٞمٕم٦م اًمراومْم٦م ذم يمؾ ٍ
سمٚمد اًمٞمقم ،هؾ دمد هذا اًمتقطمٞمد؟ ذم اًمقاىمع ًمـ جياد اًمٜما٤مفمر إًماٞمٝمؿ إٓ
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ا٤مرب أـمٜم٤مسماف وماٞمٝمؿ؛ ُماـ
سمٕمض اًمِمٕم٤مرات واًمٕمٜم٤مويـ ،يمٙمقهنؿ ي٘مقًماقن ٓ« :إ إٓ اهللش ،وًمٙماـ اًمِماارك و ٌ
دقماا٤م همااػم اهلل وآؾمااتٖم٤مصم٦م ذم اًمِماادائد واًمٙمرسماا٤مت سم٤مٕئٛماا٦م ُمااـ مل اًمٌٞماا٧م وهمااػمهؿ ،وهمااػم ذًمااؽ ُمااـ اًمِماارك
اعمًتٌلم --ضم٤م حمٛمد  سم٤مًمٜمٝمل قمـ شمٕمٔماٞمؿ اًم٘مٌاقر واًمٌٜما٤م قمٚمٞمٝما٤م واخت٤مذها٤م أقمٞما٤م ًدا واًمّماالة قمٜماده٤م وإًمٞمٝما٤م،
وهااؿ يٗمٕمٚمااقن يمااؾ هااذه اعمٜمٝمٞماا٤مت وأيمثاار ُمٜمٝماا٤م --!-ضماا٤م حمٛمااد  سماا٤مًمٜمٝمل قمااـ اًمّمااقر واًمتامصمٞمااؾ وشمٕمٔمٞمٛمٝماا٤م
ورومٕمٝم٤م ،وهؿ يٗمٕمٚمقن يمؾ ذًمؽ ،سمؾ ويٕمٔمٛمقن اًمتامصمٞمؾ واًمّمقر وصم٘م٤مومتٝم٤م وـم٘مقؾمٝم٤م!-
وُمـ ذًمؽ :أن يٜمٔمر اعمًٚمؿ إمم جمٛماؾ قم٘م٤مئادهؿ؛ وما٢من أي ُمًاٚمؿ قما٤مدي وًماق يما٤من أُمٞما٤م مل يادرس اًمٕمٚم َاؿ،
ؾمااٞمٕمرف أن قم٘م٤مئااد هاا١مٓ اًم٘مااقم هاال جمٛمققماا٦م ُمااـ اخلرا وماا٤مت وإيم٤مذياا٥م وُمٜم٤مىمْماا٦م اًمٕم٘مااقل واًمٖمٚما ّاق اعمٌاالم
ذم أئٛمااتٝمؿ ،وشمٕمٔمااٞمؿ أنٗمًااٝمؿ وسمٜماال ٟمحٚمااتٝمؿ ٓ قمااغم أؾماا٤مس شم٘مااقى اهلل  وشمقطمٞمااده ،سمااؾ قمااغم أؾماا٤مس جماارد
اًمٜمًٌ٦م وآٟمتام  !--ويمؾ ُمًٚمؿ سمًاٞمط يٕمرف أن هذا ؿمال همػم اًمذي ضم٤م سمف حمٛمدٌ -
وُمااـ ذًمااؽ :أن يمااؾ ُمًااٚمؿ يٕم اارف أن اًمٜمٌاال  ضماا٤م سماا٤مًمٜمٝمل قمااـ اًمذ٤مطم اا٦م قمااغم إُمااقات وقمٔمااؿ ه ااذا
شمٜمٗمػما ُمٜمف وشمٜمٙمٞمال سماف ،وها١مٓ اًم٘ماقم دياٜمٝمؿ اًمذ٤مطما٦م
اًمٜمٝمل شمٕمٔمٞمام سم٤مًم ًٖم٤م وؾمامه ضم٤مهٚمٞم٦م وُمـ أقمامل اجل٤مهٚمٞم٦م ً
وإىم٤مُماا٦م إقمزياا٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝماا٤م أبااد اًماادهر ،لااؿ ُمٜم٤مؾمااٌ٤مت وُمٜم٤مؾمااٌ٤مت وأقمٞماا٤مد دائاارة قمااغم أجاا٤مم اًمًااٜم٦م ،يٜمقطمااقن
ومٞمٝم اا٤م وئمٝم اارون احل اازن ,زقمٛم ااقا  ,ويتٌ اا٤ميمقن ويتٚمٗمٕم ااقن سم٤مًمً ااقاد ،وجيٕمٚم ااقن ذًم ااؽ ُم ااـ أومْم ااؾ أقمامل ااؿ،
وي٘مقًمااقن ويٗمٕمٚمااقن ومٞمٝماا٤م ُمااـ اعمٜمٙماارات ُماا٤م يٕمٚما ُاؿ يمااؾ ُمًااٚمؿ سمً ااٞمط ُمااـ همااػمهؿ أن حمٛماادً ا  ضماا٤م سمْماادّ ه،
وسم٤مًمٜمٝمل قمٜمف!-
وُما ااـ ذًما ااؽ :أن اهلل  سمٕما اا٨م حمٛما اادً ا  سما اا٤مًمقٓ واًما ااؼما قما ااغم ها ااذا اًما ااديـ ،وها ااق اًمتقطمٞما ااد هلل رب
اًمٕماا٤معملم ،وماا٤مًمقٓ واًمااؼما هااق ُم٘متْمااك يمٚمٛماا٦م ٓ إ إٓ اهلل وٓزُمٝماا٤م ٓ يٜمٗمااؽ قمٜمٝماا٤م ،وهاا١مٓ اًم٘مااقم يقا ًمااقن
ويٕماا٤مدون ٓ قمااغم شمقطمٞمااد اهلل سمااؾ قمااغم أهااقائٝمؿ وقمااغم جماارد آٟمتًاا٤مب واًمٜمًااٌ٦م إًمااٞمٝمؿ ،أو اعم٘م٤مرسماا٦م لااؿٓ ،
همػم ،وهذا ؿمال يٕمرومف ُمـ ؾمؼم ؾماػمهؿ وأطمقالؿ-
واٟمٔماار إمم شمٕمٔمااٞمٛمٝمؿ ًمٚمزٟم٤مدىماا٦م ُمااـ احلٚمقًمٞماا٦م وآن٤مدياا٦م أو اًمٗمالؾمااٗم٦م اًمٙماا٤مومريـ سمااديـ اهلل اعمٜمحٚماالم ُمااـ
ؿمارائٕمف ،هـ يٜمتً٥م إمم اعؾماالم وإمم أهاؾ اًمًاٜم٦م ،وما٢مهنؿ يٕمٔمٛماقن ُم ً
اثال :احلاالج ،واسماـ قماريب ،واسماـ ؾمااٞمٜم٤م
واًمٗماا٤مرايب وأُمثاا٤ملؿ ،وماا٤مخلٛمٞمٜمل ُما ً
اثال يٕمٔمااؿ اسمااـ قمااريب ويٕمتااؼمه إُم٤م ًُما٤م وىمااد ذيماار هااذا ذم أيمثاار ُمااـ ُمقوااع ُمااـ
يمتٌااف وظمٓمٌااف ،وُمٕمٚمااق ٌم أن اسمااـ قمااريب ًمااٞمس ؿمااٞمٕم ًٞم٤م وإٟمااام هااق ُمٜمتًاا٥م إمم اًمًااٜم٦م يااقازم أباا٤م سمٙماار وقمٛماار وقمااثامن
وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ،وًمٙمٜمف ح٤م يم٤من طمٚمقًمٞم٤م زٟمدي٘م٤م ٟم٤مل شمٕمٔمٞمؿ اخلٛمٞمٜمل وأطمٌ٤مر ٟمحٚمتاف !-وأن ذم واىمٕمٝماؿ هاؿ
ا٥م إمم اًمًااٜم٦م ُمٕما ٍ
ٓ يٗمرىمااقن سماالم زٟمااديؼ ُمٜمتًا ٍ
اروف زٟمدىم ُت ا ُف ،وسماالم ُمًااٚمؿ صاا٤مًمح ُمًاات٘مٞمؿ قمااغم ديااـ اهلل ،سمااؾ
هااؿ ذم اًمٖم٤مًماا٥م يٗمْمااٚمقن اًمزٟمااديؼ ويقاًمقٟمااف و ٌقٟمااف؛ ومحٞمااثام يماا٤من اًمزٟم٤مدىماا٦م وماا٢من اًمراومْماا٦م نااٌٝمؿ وشمااقاًمٞمٝمؿ،
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ُمٕمروف ُمِم٤مهدٌ  !-وأُم٤م قمالىم٤مهتؿ سم٤مًمزٟم٤مدىم٦م اًمٓمقاهمٞم٧م اعمرشماديـ ُماـ احلٙما٤مم وهماػمهؿ ومِماال ُمِماتٝمر
وهذا
ٌ
قمٜمد اًمٜم٤مسُ ،مٕمروف قمٜمد يمؾ أطم ٍاد ،وما٤مٟمٔمر قماغم ؾماٌٞمؾ اعمثا٤مل إمم وٓئٝماؿ ًمٌِما٤مر إؾماد طما٤ميمؿ ؾماقري٤م أن،
وًمٖمااػمه ُمااـ ـمقاهمٞم ا٧م اًمااردة ،وصااداىم٤مهتؿ وُمااقدهتؿ عمااـ يٙمااقن ذم صااداىمتف ُمّمااٚمح٦م قم٤مضمٚماا٦م لااؿ ُمااـ دون
اقمتٌ٤مر وٓ ٟمٔمر إمم ديـ وشمقطمٞمد!-
وُمااـ ذًمااؽُ :ماا٤م يااراه ويًااٛمٕمف ويٕمٚمٛمااف يمااؾ اعمًااٚمٛملم ُمااـ سمٖمااض هاا١مٓ اًمراومْماا٦م ًمّمااح٤مسم٦م رؾمااقل اهلل
 ،وفمااٜمٝمؿ اًمً اال اااؿ وؾمااٌٝمؿ إياا٤مهؿ وـمٕمااٜمٝمؿ ومااٞمٝمؿ إُماا٤م سماا٤مًمٙمٗمر واًمٜمٗماا٤م .أو اًمٗمًااق .واخلٞم٤مٟماا٦م ،إٓ ٟمٗما ًارا
ىمٚمٞمال ضمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واظمتٚمٗمقا ومٞمٝمؿ :ىمٞمؾ أرسمٕم٦م وىمٞمؾ همػم ذًمؽ إمم صمالصم٦م قمِمار صح٤مسم ًٞم٤م وم٘مط!--
وُمٕمٚم ااق ٌم ًمٙما ااؾ ُمًا ااٚمؿ قم اارف اًمّما ااح٤مسم٦م وىما اارأ ؾم ا ااػمهؿ وشما ااراوٝمؿ اعمٌثقصما اا٦م ذم يمت اا٥م اًمً ا ااػم واًمتا اا٤مريخ
واًم ااؽماضمؿ وذم يمت اا٥م شمٗمً اار اًم٘م اارمن اًمٙم ااريؿ وؿما اارح احل اادي٨م اًمٜمٌ ااقي وهمػمه اا٤م أهن ااؿ ُم ااـ ظمٞم اا٤مر ظمٚم ااؼ اهلل،
يماا٤مُمٚمقن ذم اًمّمااالح واًمت٘مااقى واًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف واجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ،وذم ؾماا٤مئر اًمٗمْماا٤مئؾ ،ومتحااقا اًمٌٚماادان
سمااال إ إٓ اهلل وٟمِم ااروا ديااـ اهلل ووااحقا ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل وهاا٤مضمروا وضم٤مهاادوا ،وهااؿ محٚمااقا هااذا اًمااديـ إمم
ؾما٤مئر اًمٌنماي٦م ،وهاؿ شمرسمٞماا٦م رؾماقل اهلل ُ ،مٕماف قم٤مؿمااقا وها٤مضمروا وضم٤مهادوا وسماالم فمٝماراٟمٞمٝمؿ ٟمازل اًمااقطمل،
ٟمٗمرا ىمٚمٞمال ُيٕمدون قماغم أصا٤مسمع اًمٞماد اًمقا طمادة أو
ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ قم٘مؾ قم٤مىمؾ أن ي٘م٤مل إهنؿ يمٚمٝمؿ قمـ مظمرهؿ إٓ ً
اًمٞمااديـ ارشماادوا وظماا٤مٟمقا وسماادّ ًمقا وهمااػموا سمٛمجاارد ووماا٤مة رؾمااقل اهلل  ،وهااؾ هااذا إٓ ـمٕمااـ صااريح ذم اًمٜمٌا ّال
 وذم اًمديـ واًم٘مرمن اًمذي محٚمقه؟!
ُمـ أضمؾ ذًمؽ --وم٤مًمراومْم٦م ٓ شمثؼ سم٤مًم٘مرمن وٓ شم١مُمـ سماف طم٘ما٤م ،سماؾ اًمتح٘مٞماؼ قمٜماد و٤مقما٦م يمٌاػمة ُماـ أيما٤مسمر
طمرومف اًمّمح٤مسم٦م وسمدّ ًمقه ويمتٛمقهٟ !--ماؼمأ إمم اهلل ُماـ هاذا
حمرف ُمٌدّ ل ّ
قمٚمامئٝمؿ قمغم ُمدى اًمت٤مريخ أن اًم٘مرمن ّ
َ
وطم٤مش هلل-
آقمت٘م٤مد اًمٌ٤مـمؾ،
ٜمّماؾ ُماـ شمٌٕما٦م هاذا آقمت٘ما٤مد اعم٘مارر قمٜماد قمٚمامئٝماؿ اًمٙمٌا٤مر --ومٚماـ يًاتٓمٞمٕمقا ،
وهؿ اًمٞمقم ُمٝماام طما٤موًمقا اًمت ُّ
وؾماٞمٔمٝمر ًمٙمؾ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ سمًاٞمط ُمدى خت ٌّٓمٝمؿ ويمذاؿ ومتقهيٝمؿ ،وأهنؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ي١مُمٜماقن سما٤مًم٘مرمن
وًم ااٞمس قمٜم اادهؿ سم ااف وصم ااق !--.وُم ااـ أضم ااؾ ذًم ااؽ ومٚم ااٞمس قمٜم اادهؿ اه ااتام ٌم ي ااذيمر سم اا٤مًم٘مرمن ،وإن طم اا٤موًمقا إفمٝم اا٤مر
آهتامم سمف ذم قم٘مقدهؿ إظمػمة وص٤مروا يْمٕمقن اًمؼماُم٩م واعمً٤مسم٘م٤مت حلٗمظ اًم٘مارمن اًمٙماريؿ وٟمحاق ذًماؽ،
اًمتٜمّماؾ ُماـ اًماتٝمؿ اًمتال يارُمٞمٝمؿ اا٤م ويِماٜمّع قمٚماٞمٝمؿ اا٤م
ومٙمؾ ذًمؽ ٟم٤مشم٩م ,قمٜمد ُماـ شمتٌاع أُمارهؿ ,قماـ حم٤موًما٦م ّ
أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًم٘مرمن وٓ هيتٛمقن سمف!-
وهٙمذا أجْم٤م ،سمؾ ىمد يٙمقن أؿمد :ـمٕمٜمٝمؿ ذم «قم٤مئِم٦مش أم اعم١مُمٜملم  وسم٘مٞم٦م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وما٢من يماؾ
ُمًااٚمؿ سمً ااٞمط ٓ يٕماارف ُمااـ اًم٘ماارا ة واًمٙمت٤مسماا٦م واًمٕمٚمااؿ ؿمااٞم ًئ٤م ،ي ادرك سمًااذاضم٦م ومٓمرشمااف وؾمااالُم٦م ٟمٗمًااف وصااح٦م
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قم٘مٚم ااف أن ه ااذا ُم اا٤م ه ااق إٓ ـمٕم ااـ قمٔم ااٞمؿ ذم اًمٜمٌ اال ِ 
وقمرو ااف اًمِما ااريػ اًمٓم اا٤مهر ،ومْم ااال قم ااـ يمقٟم ااف شمٙم ااذي ًٌ٤م
ًمٚم٘مرمن ،وُمٜم٤مىمْم ً٦م ًمٚمٛمٕمٚمقم اعمًتٞم٘مـ ُمـ اًمت٤مريخ واًمًاػم-
وُم ااـ ذًم ااؽ :أن يت٠مُم ااؾ اعمً ااٚمؿ ذم اًمٕمالىم اا٦م سم االم قم ااكم ومل اًمٌٞم اا٧م وسم االم سم اا٤مىمل اًمّم ااح٤مسم٦م وقم ااغم رأؾما اٝمؿ
اًمِماٞمخ٤من :أبق سمٙمر وقمٛمر روال اهلل قمـ اجلٛمٞمع؛ وم٢مٟمف جياده٤م ُمًآمقرة ذم يمتا٥م اًمتا٤مريخ واًمًااػم واًماؽماضمؿ
ُمِمٝمقرة قمغم إًمًٜم٦م ُمتٜم٤مىمٚم٦م سملم أضمٞم٤مل إُم٦م أهن٤م يم٤مٟم٧م قمالىم٦م إظماقة اًمٙم٤مُمٚما٦م واعمحٌا٦م واًماقٓ اعياام ّ ،
وجياادُ اعمًااٚمؿ أن قمٚمٞم ا٤م َؾم اٛمك أبٜماا٤م ه سم٠مؾمااام أيب سمٙماار وقمٛماار وقمااثامن ،وهٙمااذا ومٕمااؾ احلً االم اسمٜمااف  وٞمٕماا٤م،
وجيااد ُم اا٤م سم االم مل اًمٌٞماا٧م وسم االم ؾم اا٤مئر اًمّمااح٤مسم٦م وٓ ؾم ااٞمام أيب سمٙم اار وقمٛماار ُم ااـ اعمّم اا٤مهرة واعمرا محاا٦م ،صم ااؿ جي ااد
يٗمرىمقن سمٞماٜمٝمؿ ويزقمٛماقن أهناؿ يقا ًماقن قمٚمٞما٤م ومل سمٞمتاف ،ويٚمٕمٜماقن ويٌٖمْماقن ؾما٤مئر أصاح٤مب
ه١مٓ اًمراومْم٦م ّ
اقرا ُم ااـ اًمّم ااح٤مسم٦م
اكم ومل سمٞمت ااف زاقمٛم االم أن قمٚم ّٞم ا اً٤م يم اا٤من ُمْم اآمٝمدا ُمٙمره اا٤م ُم٘مٝم ا ً
اًمٜمٌ اال  ،ويٙم ااذسمقن قم ااغم قم ا ّ
ُمٜماازوع احلااؼ ُمٖمتّماا٥م اعمٙم٤مٟما ِا٦م ،هماا٤مومٚملم ذم همٛماارة هااقاهؿ وؾمااٙمرة وااالًمتٝمؿ قمااـ أنااف إؾماادُ ؿمااج٤مقم ً٦م وأنااف
قمٜمقان اًمرضمقًم٦م واًمِمارف واًمٙمامل!-
وهٙمذا ي٘ما٤مل ذم ُمٌ٤ميٕما٦م قماكم ٕيب سمٙمار صماؿ قمٛمار  وٞمٕما٤م ،صماؿ روا٤مه سمحٙماؿ اًمِماقرى ُماـ اعمًاٚمٛملم ذم
اكم  اسمٜمتااف ُمااـ قمٛماار  ،اًمااذي
اظمتٞماا٤مر قمااثامن  إُم٤م ًُما٤م قمٚمٞمااف وقمااغم اعمًااٚمٛملم ،وهٙمااذا أجْماا٤م ذم شماازوي٩م قما ّ
يٕماادّ ه هاا١مٓ اًمراومْماا٦م أيمٗما َار اًمٙماا٤مومريـٟ ،مٕمااقذ سماا٤مهلل ُمااـ ُم٘م٤مًماا٦م اًمًااق ! ومٝمااؾ يماا٤من قمااكم ذم يمااؾ ذًمااؽ ُمٙمرهاا٤م
ِ
اكم سمااؾ ذم رضمقًمتا ِاف ًمااق يماا٤مٟمقا
اقرا ظم٤مئٗماا٤م
ُم٘مٝما ً
ً
ُمٖمٚمقسما٤م؟! أخااٞمس ادقماا٤م ُ ذًمااؽ ُمااـ اًمًااٗمف وُمااـ اًمٓمٕمااـ ذم ومْما ِاؾ قما ّ
يٕم٘مٚمقنٟ !-مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن-
اٚمح سماالم اعمًااٚمٛملم وُمٌ٤ميٕمتااف عمٕم٤موياا٦م  ،واحلًا ُـ هااق
ويمااذا إُما ُار ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سم٤مظمتٞماا٤مر احلًااـ  اًمّما َ
صم٤م إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمٜمدهؿ-
ومٝمااذه أُمثٚماا٦م ًمقىماا٤مئع شم٤مرخيٞماا٦م ٓ شم٘مٌااؾ اًمِمااؽ ،وإٟمٙم٤مرهاا٤م ؾمٗمًاآم ٌ٦م ،واًم٘ما ُ
اقل سماا٠من قمٚمٞم ا٤م واسمٜمااف وأها َاؾ سمٞمتااف
متجااف قم٘ما ُ
يماا٤مٟمقا ومٞمٝماا٤م ُمٙما َارهلم ُمٖمٚمااقسملم ىما ٌ
اقل أوزم إًمٌاا٤مب ويٜماا٤مدي قمااغم ىم٤مئٚمٞمااف سم٤مخلااذٓن ،ودون إصمٌ٤مشمااف
اقل ّ
ظما ُ
ار .إرض ورىما ّال اًمًااام  ،ويمااؾ ُمااـ ىماارأ اًمتاا٤مريخ قماارف أن شمٗم٤مصااٞمؾ شمٚمااؽ اًمقىماا٤مئع وُمالسمًاا٤مهت٤م وؾمااٞم٤مىمٝم٤م
شمٜمٗمل اعيمراه اعمزقمقم أؿمد اًمٜمٗمل-
وُمـ ذًمؽ :أن يتً٤م ل اعمًٚمؿ اًمًٌاٞمط اًمٕما٤مدي :أجاـ اًمًااػمة اًمٜمٌقيا٦م؟ وأجاـ ؾماٜم٦م رؾماقل اهلل  وسمٞم٤مٟماف
وشمٕمٚمٞمٛمف ًمٜم٤م وشمٗمًاػمه ًمٚم٘مرمن وأطم٤مديثف اًمتال هال يمٚمٝما٤م قمٚماؿ وطمٙمٛما٦م وشمِمااريع ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ؟ [اًمااٜمجؿ] ٓ يٙماا٤مد جيااد لاا٤م قمٜمااد اًمِم ااٞمٕم٦م ذيما ًارا  ،وأجااـ هماازوات اًمٜمٌاال  وضمٝماا٤مده وهجرشمااف
ادر وأطم اادٌ واخلٜم ا ُ
اؼم ووم ااتح ُمٙم اا٦م وطمٜم االمٌ وشمٌ ااقك وُم١مشم اا٦م
وأؾم ااٗم٤مره ذم ؾم ااٌٞمؾ اهلل؟ أج ااـ سم ا ٌ
اد .واحلديٌ اا٦م وظمٞم ا ُ
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واوح ٓ خيٗماك قماغم قم٤مىم ٍاؾ ؾماٚمٞمؿ اًمٗمٓمارة يرياد
ذيمر قمٜمد اًمراومْم٦م ،وهذا شمٕمٚمٞمٚمف
ٌ
وهمػمه٤م؟ ٓ يٙم٤مد يقضمد ل٤م ٌ
احل ااؼ ،وم اا٢مهنؿ إذا يم اا٤من اًمّم ااح٤مسم٦م قمٜم اادهؿ يمٚمٝم ااؿ ظمقٟم اا٦م يمٗم اارة أو ُمٜما ا٤موم٘مقن أو ومً اا٘م٦م إٓ ٟمٗم ا ًارا ىمٚم ااٞمال ،ومٙمٞم ااػ
يٛمٙمااٜمٝمؿ أن يااذيمروا اًمٖماازوات واًمً ااػمة اًمٜمٌقياا٦م ،وهااؾ ؾم ااػمة اًمٜمٌاال  وهمزواشمااف إٓ ؾم ااػمشمف هااق وأصااح٤مسمف
؟! وهااؾ هااذه اًمٖماازوات واًمً ااػمة اًمٕمٓماارة إٓ ؾمااٌ٤مئؽ ُمااـ اًمٗمخ اار واًمِم اارف واًمٕمااز واًمٙمااامل اًمٌِم ااري
ًمٚمّمح٤مسم٦م ؟!
وُمااـ ذًمااؽ :أن يٜمٔماار اعمًااٚمؿ إمم شمٜم٤مىمْماا٤مهتؿ اًمقا وااح٦م قمااغم ُمًااتقى اًمًاٞم٤مؾم ا٦م ،ومٗماال طماالم هااؿ يرومٕمااقن
اٜمل وؿمااٞمٕمل ،دماادهؿ يٜمّماارون اًمٓمقاهمٞماا٧م
ؿماإم٤مرات اعؾمااالم ،واًمقطماادة اعؾمااالُمٞم٦م وقماادم اًمتٗمريااؼ سماالم ؾما ّ
اعمرشمااديـ قمااغم أبٜماا٤م اعؾمااالم أهااؾ اًمتقطمٞمااد ،إذا يم اا٤من ذًمااؽ اًمٓماا٤مهمقت طمٚمٞمٗماا٤م لااؿ أو يماا٤مٟمقا ياارون ذم ىمقشم ااف
ُمّمٚمح٦م لاؿ ،وُمثا٤مل ذًماؽ :ؾماقري٤م وُما٤م طمّماؾ أجا٤مم «طما٤مومظ إؾمادش ُماـ شمٜمٙمٞماؾ سم٤معمًاٚمٛملم ذم «محا٤مةش ،وىماد
اؼم ُمِماا٤مريم٦م ضمٜمااقد «اخلٛمٞمٜماالش ذم أطمااداث «محاا٤مةش اعمٗمٔمٕماا٦م ،ويمااذا ذم «ًمٌٜماا٤منش ،وٟمّم اارهؿ حلٙمقُماا٦م
اؿمااتٝمر ظما ُ
أوًمٞم٤مئٝمؿ رواومض اًمٕمرا ،.وؾمٙمقهتؿ اعمٓمٌؼ قمغم ُم٤م جيري قمغم أهؾ اًمًاٜم٦م ُماـ اعمحاـ واعمجا٤مزر ذم اًمٕمارا.
قمغم أجدي أوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ «ضمٞمش اعمٝمديش وهمػمه أن ،وُمثؾ ذًماؽ ُماقىمٗمٝمؿ ُماـ جما٤مزر «طمريما٦م أُماؾش وطمتاك
«طماازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م ش ذم ًمٌٜماا٤من وااد اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞملم وأهااؾ اًمًااٜم٦م ذم ًمٌٜماا٤من ذم أواؾمااط وأواظماار اًمثامٟمٞمٜماا٤مت ُمااـ
اًم٘مرن اعمٞمالدي اح٤موال وسمٕمده٤م أجْم٤م ،وإُمثٚم٦م يمثػمة-

وُماا٤م ؿمااذ قمااـ ذًمااؽ هاا٤م فماا٤مهره أهنااؿ ي١مياادون طمريما ٍ
ا٤مت إؾمااالُمٞم٦م ومتٗمً ااػمه يٙمٛمااـ ذم ُمٕماا٤مدٓت ؾماٞم٤مؾم ااٞم٦م

ُمٕمٞمٜم٦م وذم أهمراوٝمؿ اًمًاٞم٤مؾماٞم٦م اًمتل ؾماٞم٠ميت شمقوٞمحٝم٤م-
وُمااـ أقمٔمااؿ شمٜم٤مىمْماا٤مهتؿ قمااغم اعمًااتقى اًمًاٞم٤مؾم اال :ومْمااٞمحتُٝمؿ اًمٕمٔمٛمااك ذم هااذا اًمٕمّم اار سمتااقاـمئٝمؿ ُمااع
إُمريٙماا٤من قمااغم هماازو أومٖم٤مٟمًاات٤من واًمٕماارا .سمقضما ٍاف ُمااـ اًمقضمااقه ،وأهنااؿ مل يٗما ِ
ا٧م ُمرضم ا ٌع واطماادٌ ُمااـ ُمااراضمٕمٝمؿ
سمقضمقب اجلٝم٤مد واد إُمريٙما٤من ذم أومٖم٤مٟمًات٤من أو اًمٕمارا ،.واقمؽموماقا سما٤محلٙمقُمتلم اًمٕمٛمٞمٚمتالم وماٞمٝمام ،سماؾ وحا٤م
وشمٜم٤مىمْمٝمؿ سمالم شم٠مجٞمادهؿ ًمٚمجٝما٤مد ذم ومٚمًآملم
وصػ طمٙمٛمتٞم٤مر طمٙمقُم٦م يمرزاي سم٤مًمٕمٛمٞمٚم٦م ـمردوه ُمـ إيران،
ُ
ويمقهنؿ ذم اًمٕمرا .هؿ يد إُمريٙم٤من وخمٚماٌٝمؿ سماام ؿماٙمٚمقه ُماـ
وًمٌٜم٤من وإٟمٙم٤مرهؿ ًمف ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا،.
ُ
أضمٝمزة إُمـ واًمِمارـم٦م واجلٞمش واحلرس اًمقـمٜمل-
وُمـ ذًمؽ :أن يٜمٔمر اعمًٚمؿ إمم دوًما٦م اًمِمااٞمٕم٦م إياران وهال ٟمٛماقذج ًمٚمراومْما٦م إذا طمٙمٛماقا ويم٤مٟما٧م سمٞمادهؿ
ُم٘م٤مًمٞما ااد إُما ااقر ،وما ااػمى ُما اا٤م قمٜما اادهؿ ُما ااـ اًمتحٚما ااؾ ُما ااـ اًمِم ا اارائع وومًا اا٤مد اًما ااديـ؛ قما ااغم ُمًا ااتقى اًمٕمٌا اا٤مدات
واعمٕم٤مُمالت ،وم٤مًمرسم٤م ٍ
و٤مرب أـمٜم٤مسمف وومت٤موى يمٌ٤مرهؿ ُمتٔم٤مومرة قمغم نٚمٞمٚمف واعمًا٤محم٦م ومٞماف سما٠منقاع احلٞماؾ،
وم٤مش
ٌ
وأن ا ااقاع اًمٌٞم ا ااقع واًمِما ا ااريم٤مت واعمٕم ا اا٤مُمالت اًمتج٤مري ا اا٦م واعمٙم٤مؾم ا اا٥م ،واجل ا ااقائز واعمً ا اا٤مسم٘م٤مت واعم٘م ا اا٤مُمرات،
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واًمري٤مواا٤مت رضم٤مًمٞماا٦م وٟمًاا٤مئٞم٦م ،واعمقؾم ااٞم٘مك واًمتٛمثٞمااؾ واًمً ااٞمٜمام وصااٜم٤مقم٦م إومااالم ،واًمّمااقر واًمتامصمٞمااؾ اًمتاال
شم٘مديًا ا٤م قمٔم ااٞمام ،وهم ااػم ذًم ااؽ يمث ااػم ،وم ااال دم ااد أث ا ًارا
اقري ذم صم٘م اا٤مومتٝمؿ وطمْم اا٤مرهتؿ ي٘مدّ ؾم ااقهن٤م
ه اال قمٜمّما اار حم ا ّ
ً
ًمٚمِمااريٕم٦م اعؾمااالُمٞم٦م إٓ ومااٞمام ٟماادر ُمااـ اعمٜماا٤مطمل ،وماا٠مجـ ديااـ اهلل وأجااـ اعؾمااالم؟ وأجااـ إرادة أن شمٙمااقن يمٚمٛماا٦م
اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م؟ يٙم٤مد يٙمقن اًمديـ اٟمحّمار قمٜمدهؿ ذم اًمٕمزا ات واعمٜم٤مطم٤مت اعمقؾمٛمٞم٦م واًمًقاد واًمٌٙم٤م !-
واعم٘مّمقد :أن هذه ٟمامذج وأُمثٚم٦م ُمـ إؿماٞم٤م اًمتال يادريمٝم٤م قم٤مُما٦م اعمًاٚمٛملم ويٗمٝمٛمقهنا٤م سمًاٝمقًم٦م؛ ومٛمٝماام
طماا٤مول اًمراومْماا٦م اخلااداع واًمتزويااؼ واًمتالقماا٥م وماا٢من ومًاا٤مد ديااٜمٝمؿ وومًاا٤مد أقماملااؿ اعمٌٜمٞماا٦م قمٚمٞمااف ٓ يٛمٙم ااـ أن
نًاـ صاقرهت٤م قمٜماد اعمًاٚمٛملم وذم
يٖمٓمٞمٝم٤م اًمٙمال ُم !-وهذا ياذيمر سم٤مًمٖمٌا٤م إُمريٙمال طمالم شمرياد أُمريٙما٤م أن ّ
«اًمِم اار .إوؾمااطش يمااام يًااٛمقٟمف ،ومتّم اارف ُمالياالم اًماادوٓرات ُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ وشمٕم٘مااد ُماا١ممترات وشمٗمتااتح
حمٓم اا٤مت شمٚمٗمزي ااقن ومْم اا٤مئٞم٦م ل ااذا اًمٖم اارض وشمِم ااؽمي سمٕم ااض اًم ااذُمؿ ُم ااـ أه ااؾ اخلً اا٦م ًمٞمً اا٤مقمدوه٤م ذم ذًم ااؽ
اتٛمرة ذم اًمقا ىما ااع وقما ااغم إرض وذم ُمٞما اادان اًمٕمٛما ااؾ؛ ُمًا ااتٛمرة ذم
ويٙمقٟما ااقا لا اا٤م أبقا ىما اا٤م ---ذم طما االم ها اال ُمًا ا ّ
ادوهؿ إؾم٤مؾماال وهاؿ اًمٞمٝماقد ذم ومٚمًآملم
همٓمرؾمتٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م ،وذم اوٓمٝم٤مد اعمًٚمٛملم وحما٤مرسمتٝمؿ ودقماؿ قم ّ
ودقمااؿ يمااؾ أقماادائٝمؿ ُمااـ الٜمااد ذم يمِمااٛمػم إمم ٟمّماا٤مرى ضمٜمااقب اًمًااقدان ُماارورا سماادقمؿ يمااؾ أنٔمٛماا٦م آؾمااتٌداد
واًمٗمً٤مد واًمٓمٖمٞم٤من ذم ؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملم!---
ومٝمؾ ئمٜمقن أن نًالم اًمّمقرة ّماؾ سمٛمجارد اًمٙماالم--؟! إن يما٤من ذًماؽ ومٝماق ُماـ أؿماد أناقاع اًمٖمٌا٤م !-
ويمذًمؽ اًمرواومض ومٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ هذا-

ٚ اٖض ايكٚ ّٛباطِٓٗ:

فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م ،ومام هق فم٤مهرهؿ وُم٤م هق سم٤مـمٜمٝمؿ:
إذا شم٘مرر أن ًمٚم٘مقم
ً
أُم٤م فم٤مهرهؿ ومٝمق اعمتحّمؾ ُمـ دقم٤موهيؿ وفمقاهر شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع سم٤مىمل اعمًٚمٛملم وأيمثريتٝمؿ ذم إُم٦م وهؿ

أهؾ اًمًٜم٦م ،ويٛمٙمـ إو٤مل ذًمؽ ذم ظمٓمقط قمريْم٦م:
( )٧آدقماا٤م سم٠منٜماا٤م وٞمٕماا٤م ُمًااٚمٛمقن (ؾمااٜم٦م وؿم ااٞمٕم٦م) وٓ وماار .سمٞمٜمٜماا٤م إٓ يمااام شمقضمااد اًمٗماارو .سماالم ُمااذاه٥م
اعمًااٚمٛملم وُمدارؾمااٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞماا٦م ،وًمااذًمؽ وماا٢مهنؿ يريماازون قمااغم ضمٕمااؾ أنٗمًااٝمؿ قمٜمااد قمااقام اعمًااٚمٛملم ُمااـ أهااؾ
ظم٤مُمً٤م ،وهق اعمذه٥م «اجلٕمٗمريش زقمٛماقا  ،واعم٘مّماقد سماذًمؽ ظماداع قماقا ّم اعمًاٚمٛملم ذم أنحا٤م
اًمًٜم٦م ُمذهٌ٤م
ً
اقع ُم ااـ اًمٖم ااش واًمٙم ااذب
اذه٥م يمً اا٤مئر اعم ااذاه٥م اعمٕمت ااؼمة ،وه ااق ٟم ا ٌ
اًمٕم اا٤ممل ه ااـ ٓ يٕم اارف طم٘مٞم٘م ااتٝمؿ سم اا٠مهنؿ ُم ا ٌ
واًمتٛمقيف ٍ
ضم٤مر قمغم أصقلؿ وأظمالىمٝمؿ وديٜمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ اعمٌٜمل قمغم اًمٙمذب!-
ولذا دمدهؿ ً
ُمثال قمٜمادُم٤م يٕم ّاؼمون قماـ «اًمٌٚماقشش ذم إياران ،يريمازون قماغم وصاٗمٝمؿ سما٠مهنؿ قماغم اعماذه٥م
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احلٜمٗمل ،وهٙمذا ُمع إيمراد ذم ؿمامل همرب إيران إذا ندصمقا قمٜمٝمؿ رصقن قمغم وصٗمٝمؿ أو وصاػ اًمٕما٤ممل
ُمـ قمٚمامئٝمؿ ً
ؿم٤مومٕمل ،واٟمٔمر إمم هذا اعمث٤مل اًمًٌاٞمط:
ُمثال سم٠منف
ّ
«ؾماا٘مز اعمٜمٗمااك إظمااػم :ذم فمااروف ضمقياا٦م صاإمٌ٦م وسماارد ؿمااتقي ىماا٤مرص ًمتٚمااؽ اعمٜمٓم٘ماا٦م ،أُمْم ااك مياا٦م اهلل
اًمٕمٔمٛم اك «اعمٜمتٔمااريش أج اا٤مم ٟمٗمٞمااف إظم ااػم ،وقمااغم اًم اارهمؿ ُمااـ أن أه اا٤مزم هااذه اعمديٜم اا٦م يماا٤مٟمقا قم ااكم همااػم ُم ااذه٥م
ؾمامطمتف (اًمِم٤مومٕمل) إٓ أن حمؾ إىم٤مُمتف أصاٌح ُمريمازا ًمٚم٘م٤مئاف سمٛمختٚماػ أبٜما٤م هاذه اعمديٜما٦م ،وُماـ ضمٝما٦م أظمارى
وإصماار اقمت٘ماا٤مل اًمٕمِم اارات ُمااـ أصاادىم٤م وشمالُمااذة ؾمااامطمتف ضماارا ُمِماا٤مريمتٝمؿ ذم ُمرا ؾمااؿ ختٚمٞمااد ذيماارى اٟمتٗم٤مواا٦م
اخل اا٤مُمس قمِما اار ُم ااـ ظم اارداد ذم اعمدرؾم اا٦م اًمٗمٞمْم ااٞم٦م ،يمِم ااػ اًمً اا٤موم٤مك اًمّم ااالت اًمت اال شم اارسمط ها ا١مٓ سمً ااامطم٦م
()1

اًمِماٞمخ اعمٜمتٔمري ،وًمذًمؽ ىمرر اقمت٘م٤مل ؾمامطمتف وٟم٘مٚمف إمم ـمٝمرانش ـها -
وم ا اا٤مٟمٔمر إمم ىم ا ااقلؿ :إن ُم ا ااذه٥م أه ا اا٤مزم اعمديٜم ا اا٦م اعم ا ااذيمقرة ه ا ااق اعم ا ااذه٥م اًمِم ا اا٤مومٕمل ،ذم ُم٘م٤مسم ا ااؾ ُم ا ااذه٥م
اعمٜمتٔمري ،وُما٤م هاق ُماذه٥م اعمٜمتٔماري؟ إن ُماذه٥م «اعمٜمتٔماريش اًماذي جيا٥م أن ُياذيمر ذم ُم٘م٤مسماؾ ُماذه٥م أهاؾ
ا٤مُملش ،وقمٚمٞم ااف ومٞمج اا٥م أن ي ااذيمر أن أه ااؾ اعمديٜم اا٦م
شمٚم ااؽ اعمديٜم اا٦م ه ااق اعم ااذه٥م «اًمِما ااٞمٕمل آصمٜم اا٤م قمِم ا ااري اعُم ا ّ
ُمذهٌٝمؿ (أهؾ ؾمٜم٦م  ,ؿم٤مومٕمٞم٦م) ومتٙمقن يمٚمٛما٦م ؿما٤مومٕمل ومر ًقما٤م قماـ يماقهنؿ أهاؾ اًمًاٜم٦م ،وهاذا واواح ٓ خيٗماك،
ًمٙمـ هل ـمري٘م٦م اًم٘ماقم ،وُما٤م هاذا إٓ جمارد ُمثا٤مل وطمٞماد وم٘ماط ها٤م وىماع سمالم يادي أن وأنا٤م أيمتا٥م هاذا اعم٘ما٤مل،
وشمٚمٌٞمً٤م وظمدا ًقم٤م!-
وإٓ ومٝمذه ؾماٞم٤مؾمتٝمؿ ٓ ٞمدون قمٜمٝم٤م ُمٙمرا ويمٞمدا
ً
وُماـ أضماؾ ظمدُماا٦م هاذا اًمٖمارض آؾمااؽما شمٞمجل ذم ؾمااٞم٤مؾمتٝمؿ (آدقماا٤م سم٠مناف ٓ ومار .سماالم ؾماٜمل وؿمااٞمٕمل،
وأنٜم٤م وٞمٕما٤م ُمًاٚمٛمقن) :أؾمًاقا اًمٕمدياد ُماـ اًماؼماُم٩م اًمدقمقيا٦م واًمدقم٤مئٞما٦م ُماـ ُمقا ؾماؿ وُمٜم٤مؾماٌ٤مت وُما١ممترات
وهمػمه اا٤م ،واص اآمٜمٕمقا اًمٕمدي ااد ُم ااـ اًمِم اإم٤مرات وؾم ا ّ
اخروا ًم ااذًمؽ اًمٕمدي ااد ُم ااـ اًم٘م اقى واًمقؾم اا٤مئؾ اعقمالُمٞم اا٦م
واًمث٘م٤مومٞماا٦م؛ وم٘مااد أؾمًااقا ذم قمٝمااد «اخلٛمٞمٜماالش وسمٕمااد ٟمجاا٤مح صمقرشمااف سم٘مٚمٞمااؾ ،وسماا٤مىمؽماح ُمااـ «مياا٦م اهلل اعمٜمتٔمااريش ,
قمغم ُم٤م ي٘مقل أصح٤مسمف ذم شمروتف ,إقمالن إؾمٌقع اًمقا ىماع ذم ؿماٝمر رسمٞماع إول سمالم شما٤مرخيل وٓدة اًمٜمٌال 
قمااغم طمًاا٥م شم٘مااقيٛمل أهااؾ اًمًااٜم٦م واًمِم ااٞمٕم٦م أؾمااٌق ًقم٤م ًمٚمقطماادة اعؾمااالُمٞم٦م ،هٙمااذا أؾمااٛمقه« :أؾمااٌقع اًمقطماادة
اعؾم ا ااالُمٞم٦مش ،و تٗمٚم ا ااقن سم٢مطمٞم٤مئ ا ااف سم ا اا٤معم١ممترات اًمدقم٤مئٞم ا اا٦م واًمث٘م٤مومٞم ا اا٦م يم ا ااؾ قم ا اا٤مم ذم ُمٜم ا اا٤مـمؼ اًمً ا ااٜم٦م قم ا ااغم وضم ا ااف
اخلّمقص ،وذم قمٛمقم إيران أجْم٤م ،ويريمزون ومٞمف قماغم دقماقة اًمت٘مريا٥م سمالم اعماذاه٥م ويًاتدقمقن ومٞماف قمٚماام
وُمٗمٙمريـ ويمت٤مسم٤م ودقم٤مة ُمـ أنح٤م اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل ٞمقن أج٤مُمف-
ضم ا اا٤م ذم ُمقىم ا ااع مي ا اا٦م اهلل «ُمٜمتٔم ا ااريش قم ا ااغم آٟمؽمٟم ا اا٧م ذم ؾم ا ا ااٞم٤م .ذيم ا اار أقم ا ااامل وُمٌ ا اا٤مدرات وإٟمج ا اا٤مزات

(ُ )٧مـ شمرو٦م مي٦م اهلل ُمٜمتٔمري ،قمغم ُمقىمٕمف قمغم آٟمؽمٟم٧م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م[ -اعم١مًمػ]

546

«اعمٜمتٔمااريش« :اعقمااالن قمااـ أؾمااٌقع اًمقطماادة ُمااـ أضمااؾ رص صااٗمقف اعمًااٚمٛملم واناا٤مد يمٚمٛمااتٝمؿ سمٕمٞماادً ا قمااـ
يم ااؾ ُما اا٤م يِما اات٧م وٕمٝم ااؿ ويٗما اارىمٝمؿ ،وي٘ما ااع ه ااذا إؾما ااٌقع ُما ااـ اًمٞم ااقم اًمثا اا٤م قمِم ا اار ُم ااـ رسمٞما ااع إول طمٞما اا٨م
يااري ُمقرظمااق أهااؾ اًمًااٜم٦م سم٠منااف يّماا٤مدف ُمااٞمالد اًمٜمٌاال إقمٔمااؿ (ص) واًمٞمااقم اًمًاا٤مسمع قمِم اار ُمااـ هااذا اًمِمااٝمر
طمٞماا٨م يٕمتااؼم قمٚمااام وُم١مرظمااق اًمِمااٞمٕم٦م أن هااذا اًمٞمااقم هااق يااقم ُمااٞمالده (ص) -وىمااد ًم٘مٞماا٧م هااذه اعمٌاا٤مدرة شمرطمٞم ًٌا٤م
واؾمٕم٤م ُماـ ىمٌاؾ يمٌا٤مر اًمٕمٚماام واًمِمخّمااٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞما٦م ُماٜمٝمؿ ُمرا ضماع اًمت٘مٚمٞماد واعُما٤مم «اخلٛمٞمٜمالش وُم١مؾمًا٤مت
اًمثقرة اعؾمالُمٞم٦م ورضم٤مل اًمدوًم٦مش ـها-
وأؾمً ا ااقا أجْم ا اا٤م «ُم ا اا١ممتر اًمت٘مري ا اا٥م سم ا االم اعم ا ااذاه٥مش ،سم٤مًمتٕم ا اا٤مون ُم ا ااع ضمٝم ا اا٤مت ؾم ا ااٜمٞم٦م ُمٕمرووم ا اا٦م ذم اًمٕم ا اا٤ممل
اعؾمااالُمل ،وهم ااػم ذًم ااؽ ُمااـ اعمً اا٤مقمل اًمٙمٌ ااػمة خلدُم اا٦م هااذا اًمٖم اارض ُم ااـ أهمرا و ااٝمؿ اًمااذي ه ااق قمٛم ااق ٌد ُم ااـ
أقمٛم اادة ؾما ااٞم٤مؾمتٝمؿ --أقمٜم اال اًمتٔم اا٤مهر سم٠من ااف ٓ وم اار .سما الم ؾم ااٜمل وؿما ااٞمٕمل وأن اجلٛمٞم ااع ُمً ااٚمٛمقن وإظم ااقة ،وأن
اخل ااالف ها ااق جما اارد ظم ااالف سما االم اعما ااذاه٥م واعم اادارس اعؾما ااالُمٞم٦م؛ يما اا٤مًمٗمرُ .م ا ً
اثال سما االم احلٜمٗما ا ّال واحا اا٤مًمٙمل
واًمِم٤مومٕمل واحلٜمٌكم!-
( )2اطمتْماا٤من وشمٌٜمّاال ىمْماا٤مي٤م اعمًااٚمٛملم اًمٙمااؼمى واًمتاال لاا٤م اًمتاا٠مثػم اًمٌاا٤مًمغ ذم أُماا٦م اعؾمااالم وٕماا٤م  ،واًمتاال
شمٙمقن ّ
حمؾ اشمٗم٤م .سملم وٞماع إُما٦م ،وهاذه ُمث٤ملا٤م اًمقا واح ويٙما٤مد يٙماقن اًمقطمٞماد هاق« :اًم٘مْماٞم٦م اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞم٦مش،
وؾما ااٞم٠ميت ُمزي ااد يم ااالم قمٚمٞمٝم اا٤م إن ؿم اا٤م اهللٕ ،هن اا٤م ذم إص ااؾ ُمقو ااقع يمالُمٜم اا٤م ،وُمٕمٚم ااق ٌم أن ىمْم ااٞم٦م ومٚمً اآملم
واطمتالل اعمًجد إىمَم ،ووضماقب نريرها٤م وختٚمٞمّماٝم٤م ُماـ اًمٞمٝماقد اًمٖم٤مصاٌلم ًمٕماٜمٝمؿ اهلل ،هاذه ُمًا٠مخ٦م ٓ
ظم ااالف قمٚمٞمٝم اا٤م سم االم وٞم ااع ـمقا ئ ااػ اعمٚم اا٦م اعؾم ااالُمٞم٦م وأه ااؾ اًم٘مٌٚم اا٦م اعمٜمتً ااٌلم إمم اعؾم ااالم ،طمت ااك اًمٕمٚمامٟمٞم االم
واًمزٟم٤مدىما٦م ،ووٞم ُاع اًمٜمحاؾ ُمِماؽميمقن ُماع قمٛماقم اعمًاٚمٛملم ذم ذًماؽ ،ومٝمال ىمْماٞم٦م إذن ًمٞمًا٧م حمٙمًا٤م ُماـ طمٞماا٨م
هل ،وإٟمام اًمٜمٔمر ذم ُمٕمت٘مد اعٟمً٤من وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف وصح٦م ُمٜمٝمجف ---إًمخ-
( )1اًمتٔماا٤مهر قمٛمق ًُم ا٤م سمحٛمااؾ راياا٦م اعؾمااالم ،وحم٤موًماا٦م ُمااؾ اًمٗمااراغ احل٤مصااؾ ذم أُماا٦م اعؾمااالم طمٞماا٨م ٓ
دوًم٦م ًمإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،واًمًٕمل ًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤ممل اعؾماالُمل سمادقمقى أهناؿ دوًما٦م إؾماالُمٞم٦م حمْما٦م (وٝمقريا٦م
إؾمااالُمٞم٦م) و(صمااقرة إؾم ااالُمٞم٦م) ،وهااذا اًمٖماارض يً ااتدقمل ن٘مٞم٘مااف اؾمااتٕمامل ًمٗم ااظ «اعؾمااالمش وم٘مااط واًمتٔم اا٤مهر
ُمر ذم اًمٗم٘مرة رىمؿ واطمد ،وقمدم ذيمر ًمٗمظ «ؿماٞمٕم٦مش وُمِمت٘م٤مشمف-
ًمذيمل سمام ّ
ا ّ
وُم ااـ أضم ااؾ ظمدُم اا٦م ه ااذا اًمٖم اارض ُم ااـ أهم ااراض ؾم ااٞم٤مؾمتٝمؿ أجْم اا٤م قمٛمٚم ااقا قم ااغم شمٌٜمّ اال اًمٕمدي ااد ُم ااـ ىمْم اا٤مي٤م
اعمًااٚمٛملم ،ودقمااؿ اًمٙمثااػم ُمااـ ؿماإمقاؿ اًمْماإمٞمٗم٦م وُمااؾ اًمٗمااراغ اًمث٘ماا٤مذم واعٟمًاا٤م ذم يمثااػم ُمااـ ضمٝماا٤مت اًمٕماا٤ممل
اعؾمالُمل اعمٛمتحٜم٦م ذم أومري٘مٞم٤م ومؾماٞم٤م وهمػمه٤م ،وم٠منِم٠موا اًمٕمديد ُمـ اعم١مؾمً٤مت اًمث٘م٤مومٞما٦م اًمدقمقيا٦م اًمتال شمٜمِماار
اًمٙمتاا٥م واًمرؾماا٤مئؾ اًمدقمقياا٦م وشمٌااذل سمًااخ٤م  ،وشمااقزع ُماا٤م ًمٕمٚمااف ُمالياالم اًمٜمًااخ ُمااـ اًمٙمتاا٥م واًمرؾماا٤مئؾ سم٤مًمؼميااد
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وهمااػمه ذم أنحاا٤م اًمٕماا٤ممل ،ويتٌٕمااقن ذم رؾماا٤مئٚمٝمؿ اًمدقمقياا٦م (يمتاا٥م صااٖمػمة احلجااؿ يًااٝمؾ اىمتٜم٤مؤهاا٤م وىمرا هتاا٤م)
ؾم ااٞم٤مؾم٦م ذم هم٤مياا٦م اًمااذيم٤م واعمٙماار شمٕمتٛمااد قمااغم ُماا٤م ذيمرشمااف ذم اًمٗم٘ماارشملم رىمااؿ واطمااد واصمٜماالم أقماااله ،وشمريمااز قمااغم
اًمت٤مريخ سمروايتٝمؿ هاؿ اعمِم ّاقه٦م ـمٌٕما٤م ،وقماغم ٟم٘ماد اًمٗمٙمار واًمٕم٘ماؾ اعؾماالُمل ،وؿماال ُماـ اًمٗمٚمًاٗم٦م اعٟمًا٤مٟمٞم٦م
واعمٜمٓم٘مٞم٦م ،وإصم٤مرة اًمتًا٤مؤٓت واًمتٜمٌٞمٝما٤مت اًمتال يريادون اا٤م اًمتقصاؾ سم٤مًم٘ما٤مرئ اًمٕما٤مدي اًمٕما٤م ُّم ّل إمم اعمٞماؾ إمم
ـمري٘مٝمؿ وديٜمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ ،وجيتٜمٌقن اًمتّماريح سمِمال ُمٜم ّٗمار يمًا٥م اًمّماح٤مسم٦م وٟمحقها٤م ُماـ ُمًا٤مئؾ ،هماػم أهناؿ
ادرج ذم آؾماات٘مٓم٤مب ُمااـ ظمااالل اًمٓمٕمااـ ذم ُمٕم٤موياا٦م  ،ويزيااد اسمٜمااف ،وسمٜماال
يٓم ّٕمٛمقهناا٤م سمِماال هاا٤م ي٘متْمااٞمف اًمتا ّ
أُمٞماا٦م قمٛمق ًُم ا٤م صمااؿ سمٜماال اًمٕمٌاا٤مس ،وذيماارهؿ سماا٤مًمٔمٚمؿ وإسمااراز «ُمٔمٚمقُمٞماا٦م مل اًمٌٞماا٧مش قمااغم أجاادهيؿ ،يمااام يزقمٛمااقن
ويٜمٛم٘م ااقن ،و ُئمٝم اارون يمت٤مسم اا٤مهتؿ ذم ص ااقرة اًمٗمٙم اار اعؾم ااالُمل اعمتح اارر اعمً ااتٜمػم اًمٜم٤مىم ااد ًمٚم ااذات ،وذم صمٜم٤مي اا٤مه
ّ
اًمتقضمٞمف إمم «رواي٤مت مل اًمٌٞم٧مش و«اعمٗم٤مظمر واعمٌ٤مدئ اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦م واحلًُاٞمٜمٞم٦مش زقمٛمقا  ،وهٙمذا!---
ويم٤مٟم٧م ومٙمارة «شمّمادير اًمثاقرةش وظم٤مصا٦م ُسمٕمٞماد ٟمجا٤مح صماقرهتؿ اخلٛمٞمٜمٞما٦م ذم إياران اًمتال هال إطمادى اًمٗماتـ
واعمحاـ اًمٙمااؼمى ٕهااؾ اعؾمااالم ذم اًمٕمّماار احلاادي٨م ،ويماا٤مٟمقا طمٞمٜمٝماا٤م واىمٕماالم ناا٧م ـم٤مئٚماا٦م ٟمِمااقة آٟمتّماا٤مر--
يم٤مٟم اا٧م ه اال اًمٕمٜم ااقان اًمٌ اا٤مرز عمٕمٔم ااؿ شمٚم ااؽ اعمح اا٤موٓت واعمً اا٤مقمل ،ومح اا٤موًمقا قم ااغم اعمً ااتقى اًمًاٞم٤مؾم اال شمٌٜم اال
اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْما٤مي٤مً ،مٙماـ أيمثار ذًماؽ ومِماؾ واصآمدم سمّماخرة ايمتِما٤مف طم٘مٞم٘ماتٝمؿ ُماـ ِىم ا ٌَؾ اًمٜما٤مس ،ووىمٕماقا
ا٤مئٗمل !-وما٢من اًماديـ اًماذي قمٜمادهؿ واًماذي ا٤موًمقن
اكم اًمٓم ّ
وحٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م حلتٛم ّٞم٦م حمدودي٦م ديٜمٝمؿ اًمقو ّ
إمل اعم ّ
إمل ُمٌادل قماـ دياـ اهلل ( اعؾماالم) ذو ـمٌٞمٕما٦م ُمٚم ّٞما٦م (أي ىمقُمٞما٦م) وهال اًمٗم٤مرؾمااٞم٦م
آٟمٓمالُ .مٜمف دي ٌـ وو ّ
سم٤مٕؾم اا٤مس (سم٤مًمٜمً ااٌ٦م ًمإلي ااراٟمٞملم) خمٚمقـم اا٦م سم اادقم٤موى آٟمتً اا٤مب ٔل سمٞم اا٧م اًمٜمٌ اال  ،وـمٌٞمٕم اا٦م دي ااـ يمٝم ااذا ٓ
يٜم٤مؾمٌٝم٤م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمٝمام طم٤موًمقا  ،وهذا ُم٤م ىمّمدشمف سم٤محلتٛمٞم٦م هٜم٤م-
وأُماا٤م سماا٤مـمٜمٝمؿ اًمااذي هااق طم٘مٞم٘مااتٝمؿ سمٜماا٤م قمااغم ُماا٤م شم٘ماادم ذيمااره ُمااـ ـمرا ئااؼ ُمٕمروماا٦م اًمٌااقاـمـ واحل٘ماا٤مئؼ طماالم
خيتٚمػ اًمٔم٤مهر و اًمٌ٤مـمـ ومٞمٛمٙمـ أجْم٤م إو٤مًمف ذم اًمٜم٘م٤مط اعمختّمارة أشمٞم٦م:
( )٧أهن ااؿ ومرىم اا٦م ُمٜمتً ااٌ٦م إمم اعؾم ااالم ،وه ااؿ يٜمً ااٌقن أنٗمً ااٝمؿ إمم اعؾم ااالم طم٘مٞم٘م ا ا ً٦م ،سمٛمٕمٜم ااك أهنا ااؿ ٓ
يٜمتًااٌقن إمم اعؾمااالم متقهيًا٤م قمااغم اخلٚمااؼ وهااؿ ذم اًمٌاا٤مـمـ يمٗماارة قمٜمااد أنٗمًااٝمؿ يااديٜمقن ذم اًمٌاا٤مـمـ سمااديـ مظماار
يم٤معمجقؾماٞم٦م أو اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمّمااراٟمٞم٦م أو اًمٌقذيا٦م ُم ً
اثال ،سماؾ اٟمتًا٤ماؿ إمم اعؾماالم قمٜماد أنٗمًاٝمؿ هاق اٟمتًا٤مب
صاا٤مدُ .مااـ هااذه اجلٝماا٦م واااذا اعمٕمٜمااك ،إٓ أهنااؿ يرياادون اعؾمااالم يمااام يريدوٟمااف هااؿ ،أي قمااغم َوومااؼ ُماا٤م هتااقاه
حمٛمد  !-وهذه ٟم٘مٓم٦م ه٤مُما٦م نتا٤مج إمم ُمزياد ؿماارح --و ُيًاتثٜمك ُماـ ذًماؽ
أنٗمًٝمؿ ٓ ،يمام أنزًمف اهلل  قمغم ّ
ا٤مر زٟما٤مدىمتٝمؿ ُماـ «ُمٓما ّاقري اعماذه٥مش اًماذيـ يٕمٚمٛماقن قمٚمااؿ اًمٞم٘مالم أن ُما٤م هاؿ قمٚمٞمااف ًماٞمس هاق دياـ اعؾمااالم
يمٌ ُ
يمااام ضماا٤م سمااف حمٛماادٌ  ،وًمٙمااٜمٝمؿ ارشمْمااقا اًمً ااػم ذم ـمريااؼ اًمْمااالًم٦م ٕؾما ٍ
اٌ٤مب هاال ذم أهمٚمٌٝماا٤م يم٠مؾمااٌ٤مب يمٗما ِار
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ف وضماا٤مه اظمتاا٤مروه
اًمرؤؾماا٤م وأؿم ااراف إىمااقام وٟمحااقهؿ هااـ طمّمااٚم٧م لااؿ اُمتٞماا٤مزات دٟمٞمقياا٦م وُم٤مدي ا٦م وؿم اار ٌ
قمااغم الاادى ،واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل ،وهاا١مٓ اًمزٟم٤مدىماا٦م يمثااػمون ومااٞمٝمؿ ،ذم ـمٌ٘ماا٦م قمٚمامئٝمااؿ وُمث٘مٗمااٞمٝمؿ وُمٗمٙماارهيؿ وأهااؾ
اًمري٤مؾم٦م ومٞمٝمؿ ،ىمد ٟمٕمرف سمٕمْمٝمؿ قمٞمٜمً٤م سم٤مٕدًم٦م اًم٘مقي٦م اًمٔم٤مهرة!-
( ) 2وسم٤مًمت اا٤مزم ومٝم ااؿ ومرىم اا٦م ُمٜمتً ااٌ٦م إمم ُمٚم اا٦م اعؾم ااالم سمحً اا٥م اًم اادقمقى وسمحً اا٥م اًمتٔم اا٤مهر ،وسمحً اا٥م
آٟمتً٤مب ًمالؾمؿ واًمٕمٜماقان (اؾماؿ اعؾماالم) ٓ سمحًا٥م احل٘مٞم٘ما٦م وٟمٗماس إُمار ،سماؾ هاؿ ذم احل٘مٞم٘ما٦م ُما٤مرىمقن
اٞمامُ ،متٚم ًٌّ ااقن سم اا٠منقاع يِم ااؼ طمّما ااره٤م ُم ااـ اعمٌ اا٤مدئ اعمخ٤مًمٗم اا٦م ًم ااديـ اعؾم ااالم ُم ااـ
ُم ااـ اعؾم ااالم ُمرو ًىما ا٤م قمٔم ا ً
أؾم٤مؾماافُ ،مااـ أنااقاع اًمِماارك واًمٙمٗماار اعمٌاالم ،وهمػمهاا٤م ُمااـ اًمْمااالٓت آقمت٘م٤مدياا٦م واًمٕمٛمٚمٞماا٦م واًمٌاادع وإهااقا
واًمٗمً٤مد اًمٕمريض!--
إمل ،سمٛمٕمٜم ااك أهن ااؿ وو اإمقه وص اا٤مهمقه
( )1ومٝم ااؿ إذن قم ااغم «دي ا ٍاـ ُمٌ اادّ لش قم ااـ دي ااـ اعؾم ااالم ،دي ا ٍاـ وو ا ّ
وأؾمًااقه ٕنٗمًااٝمؿ وصاا٤مر ُ,مااع اًماازُمـ واًمتٓمااقير!!ٟ ,محٚماا٦م لااؿ ُمتقار ًصما٤م خماادو ًُم٤م سماا٠منقاع اخلدُماا٦م اعٟمًاا٤مٟمٞم٦م:
ُمااذاه٥م وُماادارس قمٚمٛمٞماا٦م وشمااراث قمٛمااكم وصم٘م٤موماا٦م وأدب وومٜمااقن ويمتا٥م ويم ّتاا٤مب وشما خٞمػ ---إًمااخ ،وصاا٤مر ًمااف
شم٤مريخ وٟمِم٠مت قمٚمٞماف ٌ
دول ،وُمارت قمٚمٞماف أضمٞما٤مل وأضمٞما٤مل وأضمٞما٤مل ،ومّما٤مر قمٜماد أهٚماف ووارصمٞماف ؿمااٞم ًئ٤م ٓ يٛمٙماـ
اًمتٜمّمؾ قمٜمف إٓ عمـ شمداريمتف رمح٦م اهلل !--
ّ
( )6وهؿ (يمالُمٜم٤م هٜم٤م قمـ اعيراٟمٞملم سم٤مٕؾم٤مس يمٛمث٤مل واوح) يٜمٓمٚم٘مقن ,ذم اجلٛمٚم٦مُ ,مـ هذا اًمديـ
ا٤مت وُمٌاا٤مدئ
اعم اذيمقر وُمٌ٤مدئااف ،ومٝمااق ُمااـ أهااؿ اعمٌاا٤مدئ وإؾمااس اًمتاال يٜمٓمٚم٘مااقن ُمٜمٝماا٤مُ ،مْماا٤م ًوم٤م إًمٞمٝماا٤م أؾم٤مؾما ٌ
اًمتقؾماإمٞم٦م،
وُمٜمٓمٚم٘ماا٤مت أظماارى ُمثااؾ اًماادواومع اًم٘مقُمٞماا٦م اعمٚم ّٞماا٦م اًمٗم٤مرؾم ااٞم٦م واحلْماا٤مري٦م واًمت٤مرخيٞماا٦م ،واًمًاٞم٤مؾم ااٞم٦م
ّ
وهمػمه٤م-
( )5وسم٤مًمتاا٤مزم وماا٢مهنؿ ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ٓ يٕمتااؼمون أنٗمًااٝمؿ ضمااز ً ا ُمااـ أُماا٦م اعؾمااالم سمٛمٕمٜم٤مهاا٤م قمٜماادٟم٤م ٟمحااـ أهااؾ
اًمًٜم٦م ،سمؾ هؿ ,قمٜمد أنٗمًٝمؿ ,اعمًٚمٛمقن احل٘مٞم٘مٞمقن وم٘مط ،وهؿ سمديؾ ُٕما٦م اعؾماالم ،وؿماال مظمار همػمها٤م،
ٕهنؿ يرون أن «إُم٦م اعؾمالُمٞم٦مش هل أُم٦م ؾمٜمّ ّٞم٦م (أُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م) يًاٞمٓمر قمٚمٞمٝما٤م قماغم ُمًاتقى اًم٘مٞما٤مدة وقماغم
ُمًااتقى اًم٘م٤مقماادة أها ُاؾ اًمًااٜم٦م ،وهااؿ (اًمِم ااٞمٕم٦م) يٜم٤موااٚمقن ُمااـ أضمااؾ أن يّمااٚمقا إمم ىمٞماا٤مدة إُماا٦م ،ومتٙمااقن لااؿ
اًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة!-
وُمٕمٚما ااق ٌم أهنا ااؿ يٕمت٘ما اادون يمٗما ا َار أها ااؾ اًمًا ااٜم٦م قما ااغم اًمٕمٛما ااقم ،وقمٜما اادهؿ شمٗم٤مص ا ااٞمؾ ُئمٝمروهنا اا٤م واهلل أقمٚما ااؿ
سمٌقاـمٜمٝماا٤م شمتٕمٚمااؼ سمٕمااقا ّم أهااؾ اًمًااٜم٦م وضمٝمٚمااتٝمؿ ،أُماا٤م قمٚمااام ُ أهااؾ اًمًااٜم٦م وأهااؾ اًمتقطمٞمااد واًمتٛمًااؽ سم٤مًمًااٜم٦م وُماا٤م
يمٗم٤مر ىمقٓ واطمدً ا!--
قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطمً٤من ،ومٝم١مٓ قمٜمدهؿ ٌ
هقه ا اا٦م يمٕم ا اا٤مدهتؿ ُمث ا ااؾ« :اًمقه ا اا٤مسمٞملمش
وه ا ااؿ ٌّ ا ااقن أن يٓمٚم٘م ا ااقا قمٚم ا ااٞمٝمؿ اًمٞم ا ااقم ذم قمّم ا اارٟم٤م ه ا ااذا أؾم ا ااام ّ
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و«اًمتٙمٗمػميلمش وٟمحقه٤م ،ومْمال قمـ آؾمؿ اًم٘ماديؿ اعمًاتٕمٛمؾ ُمٜماذ اًم٘مادم وهاق «اًمٜمقا صا٥مش ،وُمارادهؿ ُماـ
ذًمؽ واوح جلٛمٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ٓ خيٗمك!--

وهؿ يٕمت٘مدون أهنؿ مل يزاًمقا أىمٚمٞم٦م ُمْمٓمٝمدة ذم أُم٦م اعؾمالم ُمـ ِىما ٌَاؾ وٝماقر اعمًاٚمٛملم اًماذيـ هاؿ أهاؾ

اًمًٜم٦م ،وىمٞما٤مدات اعمًاٚمٛملم قماؼم اًمتا٤مريخ اًمتال هال ُ
دول أهاؾ اًمًاٜم٦مُ ،ماـ ًمادن دوًما٦م «اخلٚمٗما٤م اًمرا ؿماديـش إمم
دوًماا٦م «سمٜماال أُمٞماا٦مش إمم دوًماا٦م «سمٜماال اًمٕمٌاا٤مسش وُماا٤م سمٕمااده٤م أو ذم أثٜم٤مئٝماا٤م ُمااـ دويااالت إمم دوًماا٦م «اًمٕمثامٟمٞماالمش وإمم
اًمٞمقم أجْم٤م ،سم٤مقمتٌ٤مر اًمدقمقى وآٟمتًا٤مب قماغم إىماؾ سم٤مًمٜمًاٌ٦م ٕيمثار اًمادول اعمٕم٤مصاارة ،وإٟماام ىم٤مُما٧م لاؿ هاؿ
دويالت صٖمػمة حمدودة ذم سم٘م٤مع ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ رىمٕم٦م سمالد اعؾمالم ،ومظمره٤م دوًمتٝمؿ اًمٞمقم ذم إيران-
( )4وسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ أضمؾ ن٘مٞمؼ أهمراوٝمؿ وهمروٝمؿ إؾم٤مؾمال وإصااٞمؾ وهاق اًمٖمٚمٌا٦م قماغم أهاؾ اًمًاٜم٦م
واعُمًاا٤مك سم٘مٞماا٤مدة إُماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م وماا٢مهنؿ أنِماا٠موا اًمٕمديااد ُمااـ اًمقؾماا٤مئؾ ًمااذًمؽ ُمااـ أمهٝماا٤م :إٟمِماا٤م أطماازاب
وُمااٜمٔمامت ؿمااٞمٕمٞم٦م ُمااـ أهااؾ ٟمحٚمااتٝمؿ ذم يمثااػم ُمااـ سمااالد اعمًااٚمٛملم ،وٓ ؾمااٞمام ُمااـ اًمٌٚماادان اًمتاال ٕهااؾ ٟمحٚمااتٝمؿ
ومٞمٝم اا٤م وضم ااقد يمٌٚم اادان اجلزي اارة اًمٕمرسمٞم اا٦م واخلٚم ااٞم٩م وُمٕمٔم ااؿ سم ااالد اًمٕمج ااؿ اًمِم ا اارىمٞم٦م وهمػمه اا٤م ،واًمٖم٤مًم اا٥م أهن ااؿ
مهٝماا٤م سمًااٌ٥م
يًا ّاٛمقهن٤م «طماازب اهللش ،ومااام احلاازب اعمًااٛمك طماازب اهلل ذم ًمٌٜماا٤من إٓ أطمااده٤م ،وًمٙمٜمااف أيمؼمهاا٤م وأ ّ
اًمٔمروف واًمٗمرص «اجلٞمقؾماٞم٤مؾماٞم٦مش وهمػمه٤م-
وسم٤مًمت٤مزم أجْم٤م وم٢من أي ؾماٞم٤مؾم٤مت وأقمامل ضمٚمٞمٚم٦م يتٔم٤مهرون ا٤م ُمـ ُمثاؾ دقماؿ وشمٌٜمال اًم٘مْماٞم٦م اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞم٦م
ُمٜمزًماا٦م قمااغم هااذا إؾماا٤مس وقمااغم ُماا٤م شم٘ماارر ذم اًمٜم٘ماا٤مط اًمًاا٤مسم٘م٦م ،وُماا٤م يتٌاا٤مهقن سمااف ُمااـ ذيماار ىمْمااٞم٦م
وهمػمهاا٤م ،وم٢مهناا٤م ّ
ومٚمً اآملم واًمؽميمٞم ااز قمٚمٞمٝم اا٤م ذم ومٙم اار وأقم ااامل وُم٘م اا٤مٓت إُم اا٤مُمٝمؿ «اخلٛمٞمٜم االش ،يمٚم ااف ٓ خي اارج قم ااـ يمقٟم ااف ُمث اا٤مٓ
ًمًاٞم٤مؾمتٝمؿ اًمتل ندصمٜم٤م قمٜمٝما٤م ،واخلٛمٞمٜمال هاق ُماـ أهاؿ واوإمل وُم٘مارري هاذه اًمًااٞم٤مؾم٦م وُماـ أيماؼم أئٛمتٝما٤م ذم
اًمٕمّمار احلدي٨م!-

 مـضٚصٚٚ ٠دٛب اٱْقاف ٚايكٝاّ بايكغ٘ َع نٌ أسز عزٚٸ أ ٚفزٜل:

ىم٤مل  :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂   ﮊ [اح٤مئدة] ،وىم٤مل  :ﮋﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [اًمٜمً٤م ] ،وىم٤مل :
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ ذم ؾمقرة إنٕم٤مم [ ]٧15 ،2٧ويقؾمػ [ ]21وهمػممه٤م [اًم٘مّمص ،]1١ :وىم٤مل  :ﮋﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ ذم ؾمقريت اًمٌ٘مرة [ ]256ومل قمٛمران [ ]46وذم اًمتقسم٦م

[ ]٧١2 ،٧2وهمػمه٤م [اًمّمػ،١ :
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اجلٛمٕم٦م ،]5 :وىم٤مل  :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [يقٟمس] ،وأي٤مت ذم هذا
اعمٕمٜمك يمثػمة ُمٕمرووم٦م-
وأطم٤مدي٨م اًمٜمٌل  ذم هذا اًمٌ٤مب يمثػمة ضمدا ،وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م طمدي٨م أيب ذر  قمـ اًمٜمٌل  ومٞمام
حمر ًُم٤م ومال شمٔم٤معمقا )--
يرويف قمـ رسمف أنف ىم٤مل( :ي٤م قمٌ٤مدي إ
ُ
طمرُم٧م اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمًال وضمٕمٚمتف سمٞمٜمٙمؿ ّ
()1

احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ -
وقمٚمٞم ااف --وم اا٢من اًمقا ضم اا٥م ه ااق اًمّم ااد .ذم اًم٘م ااقل واعٟمّم اا٤مف واًمٕم اادل ذم إطمٙم اا٤مم وذم يم ااؾ شمّم ا اارف،
واًم٘مٞماا٤مم سم٤مًم٘مًااط ٓ ،فمٚمااؿ وٓ ويمااس وٓ ؿماآمط ،سمااؾ ٟمٕمٓماال يمااؾ ؿم اال طم٘مااف وٟمْمااع يمااؾ ؿم اال ذم ُمقواإمف
قم ااغم طمً اا٥م ُمٞم اازان اًمٕمٚم ااؿ واًمٕم اادل واحلٙمٛم اا٦م يم ااام قم ّٚمٛمٜم اا٤م اهلل  ووم ااتح قمٚمٞمٜم اا٤م ُم ااـ وم٘م ااف ديٜم ااف ،وًم ااف  اعمٜم اا٦م
واًمٗمْمؾ وطمده-
ا٧م اااؿ إُماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ُمااـ وماار .اًمْمااالًم٦م واعمااروُ .مااـ اًمااديـ
وهاا١مٓ اًمراومْماا٦م ُمااـ وٚماا٦م ُمااـ اسمتٚمٞما ْ
اعمحٛمدياا٦م --وم٤مًمقا ضماا٥م ومااٞمٝمؿ هااق يم٤مًمقا ضماا٥م ذم اًمتٕم٤مُمااؾ ُمااع ؾماا٤مئر ظمٚمااؼ اهلل ُمااـ ُمًااٚمؿ ويماا٤مومر
وإومًاا٤مد اعمٚماا٦م
ّ
اٚمقاؿ وأؾماٚمقب
ُمـ اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ،وماال ٟمٔمٚمٛمٝماؿ وٓ ٟمٙماذب قمٚماٞمٝمؿ وٓ ٟمٕمتٛماد ذم ُماقاضمٝمتٝمؿ أؾم َ
َ
وطم٤مش هلل ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ!--
همػمهؿ ُمـ اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من وآومؽما واعومؽُ ،مٕم٤مذ اهلل
وماا٢من اًمٙماا٤مذب واعمٗمااؽمي واًمٔماا٤ممل ٓ هيديااف اهلل  وٓ يق ّوم٘مااف وٓ يٕمٓمٞمااف اًمٜمجاا٤مح ذم قمٛمٚمااف اًماادٟمٞمقي وٓ
اقع اًمؼميما٦م-
ٟمجحً ،مٙمٜماف يٙماقن
اؽم ُم٘مٓم َ
ً
يٌ٤مرك ًمف ذم ؾمٕمٞمف ،وإن فمٝمر ذم سمٕمض إوىم٤مت أنف َ
ٟمج٤مطما٤م فم٤مهر ًيا٤م أب َ
صمؿ ٓ هيديف ذم أظمرة سمؾ يٙمقن قمٜمد اهلل ُمـ اعمٛم٘مقشملم اعمًتح٘ملم ًمٚمٕمذاب ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
ومام ٟم٘مقًمف ومٞمٝمؿ هق ُم٤م أراٟم٤م اهلل ومٞمٝمؿُ ،مٚمتزُملم اًمّمد .واًمٕمدل واًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼٟ ٓ ،مٌٖمل همػم
أنّم٤مرا هلل يمام ىم٤مل  :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁﰢﮊ وىم٤مل
احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م ،وٟمّمار احلؼ وأن ٟمٙمقن
ً
 :ﮋﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﮃﮊ [احل٩م]

وىم٤مل  :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

طمًـ ذم هذا اعم٘م٤مم شمقوٞمح سمٕمض اعمً٤مئؾ ؾمت٠ميت ن٧م اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم:
ﭹﭺﮊ [اًمتقسم٦م] وُمـ هٜم٤م ُ

 سكا٥ل ٚأٖٚاّ ٚتقشٝشات:

 اًمراومْم٦م إذن لؿ ديـ يمام شم٘مدّ م ،وًمٙمٜمف ديا ٌـ ُمٌادّ ٌل قماـ دياـ اهلل ،وُمٕمٜماك يمقٟماف ُمٌادّ ٓ أناف ًماٞمس هاق

اًم ااديـ اًم ااذي سمٕم اا٨م اهلل سم ااف رؾم ااقًمف حمٛم اادً ا  ،ومٝم ااؿ ىم ااد سم اادّ ًمقه وهم ا ّاػموه وـم ا ّاقروه قم ااؼم إزُمٜم اا٦م واًمٕمّم ااقر،
وأدظمٚمااقا ومٞمااف ُمااـ اًمٌاادع اًمٕمٔمٞمٛماا٦م آقمت٘م٤مدياا٦م واًمٕمٛمٚمٞماا٦م اًمٙمثااػم ،وم٤مًمتٌااديؾ واىمااع قمااغم ُمًااتقى اًمااديـ وهااق
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)25١١
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اًمتقطمٞمااد وجمٛمااؾ آقمت٘ماا٤مد ،وقمااغم ُمًااتقى اًمِمااريٕم٦م وهاال إطمٙماا٤مم اًمٕمٛمٚمٞماا٦م ،وم٢مٟمااؽ إذا ٟمٔماارت ومااٞمام قمٜماادهؿ
اػما ,ذم يمٚمٞماا٤مت يمثااػمة وذم ضمزئٞماا٤مت همااػم ُمٜمحّماارة يمثاار ًة,
ُمااـ اًمااديـ اًمٞمااقم وضما َ
ادت ؿمااٞم ًئ٤م خمتٚمٗماا٤م اظمتالوماا٤م يمٌا ً
قمـ ديـ حمٛمد  وأصح٤مسمف-
وه ااؿ يٜمٓمٚم٘م ااقن ُم ااـ ه ااذا اًم ااديـ ذم وو ااع أضمٜم ااداهتؿ اًمًاٞم٤مؾما ااٞم٦م واؾم ااؽماشمٞمجٞم٤مهتؿ يمٚمٝم اا٤م ،سم٤معو اا٤موم٦م إمم
دواومااع أظماارى ىمقُمٞماا٦م وشم٤مرخيٞماا٦م طمْماا٤مري٦م وشمقؾماإمٞم٦م ،يمااام ذيمرٟماا٤م -وٟمحااـ قمٜماادُم٤م ٟمتحاادث قمااـ اًمراومْماا٦م هٜماا٤م
وٟم٘مقل إن لؿ ديٜم٤م صٗمتف يمذا ويمذاٟ ،مٕمٜمل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل اًمراومْم٦م اعمتد ّيٜملم ،اًماذيـ يٛمٚمٙماقن زُما٤مم احلٙماؿ ذم
إيااران ،وذم طماازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م وهمػممهاا٤م ،وٓ ٟمٕمٜماال اًمراومْماا٦م اًمٕمٚمامٟمٞماالم واعمٜمًااٚمخلم قمااـ إدياا٤من أصااال،
وهؿ يم ُثر قمٜمدهؿ يمام هق اًمِم٠من ذم اعمٜمتًٌلم ٕهؾ اًمًٜم٦م-
اكم (اًم٘مااقُمل) اجلاا٤مهكم اًمتاا٤مرخيل اًمٗم٤مرؾماال قمٜمااد ؿمااٞمٕم٦م إيااران قمااغم وضمااف اخلّمااقص ,وقمٜمااد
 اًمٌٕمااد اعما ّ
همػمهؿ ُمـ ؿماٞمٕم٦م اًمٕمجؿ سمٜمًٌ٦م أىمؾ وقمٜمد سمٕمض ؿماٞمٕم٦م اًمٕمرب سمٜمًاٌ٦م أىماؾ شما٠م ًثرا سم٤مًمث٘ماؾ اًمِمااٞمٕمل اًمٗم٤مرؾماال,
اعمتقؾمٛملم-
ؿمال ٌ ُمقضمق ٌد قمٚمٞمف دٓئؾ ٓ ختٗمك قمغم
ّ
وم اا٤مٟمٔمر إمم إطمٞما اا٤مئٝمؿ ًمتا اا٤مرخيٝمؿ اًمٗم٤مرؾم ا اال وقمٔما ااٞمؿ اه ااتامُمٝمؿ سما ااف ،ذم ُم٘م٤مسما ااؾ اٟمحّما اا٤مر شما اا٤مريخ اعؾما ااالم
قمٜماادهؿ ذم ىمّماا٦م احلً االم ويماارسمال وأُمث٤ملاا٤مُ ،مااع ُماا٤م ومٞمٝماا٤م قمٜماادهؿ ُمااـ اًمٙمااذب اًمٕمٔمااٞمؿ وآومااؽما واًمِماآمح
واًمٌٝمت٤من!-
وظمذ هذه إُمثٚم٦م:
 ,ااؽمم اًمراومْماا٦م اعيراٟمٞمااقن ويٕمٔمٛمااقن قمااددا ُمااـ اًمِماإمرا اًمٗماارس اعؾمااالُمٞملم وهااؿ ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م
ارسُ ،مااـ دون ذيماار
اٟمتًا ًا٤مسم٤مُ ،مااـ أُمثاا٤مل «ُمقًمااقيش ،و«طماا٤مومظش ،و«ظمٞماا٤ممش وهمااػمهؿً ٓ ،مِم اال إٓ ٕهنااؿ وما ٌ
ؿمال قمـ ُمذاهٌٝمؿ؟
 ,ناارص دوًماا٦م إيااران قمااغم شمًااٛمٞم٦م «اخلٚمااٞم٩م اًمٕم اريبش سم ا«ظمٚمااٞم٩م وماا٤مرسش ،وقمٜماادهؿ ىماا٤مٟمقن جيا ّارم شمًااٛمٞمتف
سمٖمااػم ذًمااؽ ،ويٕم٤مىماا٥م ُمااـ يًااٛمٞمف اخلٚمااٞم٩م وم٘مااط ،سماادون ٟمًااٌ٦م ،ومْمااال قمٛمااـ يًااٛمٞمف اخلٚمااٞم٩م اًمٕمااريب ،وقمٜماادُم٤م
يرياادون اًمتٕمٌااػم قمااـ «دول اخلٚمااٞم٩م اًمٕمرسمٞماا٦مش ي٘مقًمااقن« :دول ظمٚمااٞم٩م وماا٤مرس اًمٕمرسمٞماا٦م!-ش ويٕم٘ماادون اعماا١ممترات
ؾمااٜمقي٤م سمٕمٜمااقان« :اخلٚمااٞم٩م وم٤مرؾم اال أباادً اش !-وهااذه قمٜماادهؿ ُمًاا٠مخ٦م قمٔمٞمٛماا٦م ولاا٤م ؿماا٠من يمٌااػم ،وهاال ٓ شمٕماادو ذم
اص
احل٘مٞم٘ماا٦م أن شمٙمااقن شمًااٛمٞم٦م ،ومًا ّاٛمف ُماا٤م ؿما َ
ائ٧م ،وإؾمااام شمتٖمااػم قمااؼم اًمٕمّمااقر وإزُماا٤من ،ولاا٤م ُمٜم٤مؾمااٌ٤مت ختا ّ
وشمٕمؿ أظمارى؛ وما٠مي و ٍ
أدسما٤م
أطمٞم٤مٟم٤م
ّ
اػم ذم شمًاٛمٞم٦م لا٤م ُمٜم٤مؾماٌ٦م ووضم٤مها٦م ،وٓ ُما٤مٟمع ُمٜمٝما٤م ٓ ؿماارقم٤م وٓ قم٘ماال وٓ ً
وٓ طمت ااك سم٤مجلٖمراومٞم اا٤م واًمت اا٤مريخ؟! وه ااؾ شمً ااتحؼ ُمث ااؾ ه ااذه اعمً اا٠مخ٦م يم ااؾ ه ااذا اًمتٕمٜمّ اا٧مً ،م ااقٓ ىم ااقة اًم٘مقُمٞم اا٦م
ائ٧م ُماا٤م دُماا٧م
اجل٤مهٚمٞماا٦م وقم٘مٚمٞماا٦م اًمِماإم٤مرات اًمت٤مومٝماا٦م ،وهااؿ ئمٜمقهناا٤م ُمااـ اًمً ااٞم٤مؾم٤مت احلٙمٞمٛماا٦م !!-ؾما ّاٛمف ُماا٤م ؿما َ

552

ا٤مطم٦م ،وإٟماام
يًٛمٞمف سمحً٥م ُم٤م يرى ً
أجْم٤م ،وىمؾ ٓ ُمِم ّ
شمرى أن اًمتًٛمٞم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م أنً٥م وأصد ،.ودع همػمك ّ
أن٧م إذا يمٜم٧م شمريد أن شمٙمقن ىمق ًي٤م ٟم٤مضمح٤م ذم ُمٞمدان اًمقاىمع ،وم٤مًمٕمٛمؾ هق اعمحؽ-
 ,وُم ااـ ذًم ااؽ أجْم اا٤م ًم ااق ٟمٔم اارت إمم ؿما ااٞمٕم٦م إي ااران وه ااؿ دوًم اا٦م اًمِم ا ااٞمٕم٦م ذم ه ااذا اًمزُم اا٤من ،وم اا٤مٟمٔمر إمم ىمٚم اا٦م
اروف قمٜمااد ُمااـ قماارومٝمؿ ،وىمااد يماا٤من لااؿ
اٞمام واطمؽما ًُم ا٤م ،وهااذا ؿم اال ُمِماا٤مهد ُمٕما ٌ
اقمتٜماا٤مئٝمؿ سم٤مًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م شمٕمٚما ً
ارص ذم اًمتاا٤مريخ أن جيٕمٚمااقا اًمٕمرسمٞماا٦م ًمٖماا٦م رؾمااٛمٞم٦م أو ؿمااٌف رؾمااٛمٞم٦مً ،مٙمااـ أنااك لااؿ ذًمااؽ وٟماا٤مر اًم٘مااقة اًم٘مقُمٞماا٦م
وما ٌ
ناار .أومئاادهتؿ !-وىمااد ًمااقطمظ أهنااؿ ذم ًمٖمااتٝمؿ يٕما ّاؼمون قمااـ اًمٕماارب أطمٞم٤مٟماا٤م قمااغم ىمٚما ٍا٦م سمٚمٗمااظ «أقماارابش ،وفمٜماال
دؾمااٝم٤م لااؿ ذم سمٕمااض ُمرا طمااؾ شماا٤مرخيٝمؿ،
واهلل أقمٚمااؿ أن ذًمااؽ ُمااـ دؾم٤مئًااٝمؿ اخلٌٞمثاا٦م ،ومٚمٕمااؾ سمٕمااض أطمٌاا٤مرهؿ ّ

يٖمٛماازون ااا٤م ذم اًمٕماارب ويتقصااٚمقن ااا٤م إمم رُمااٞمٝمؿ سماا٠مهنؿ جماار ُد أقما ٍ
اراب ،وُمٕمٚمااقم اًمٗماار .ذم ًمٖماا٦م اًمٕماارب سماالم

ارب وأقم ٍ
قم ٍ
اراب ،وأن إقماراب هاؿ سم٤مديا٦م اًمٕمارب أهااؾ اجلٗما٤م وىمٚما٦م اًمتٛمادّ ن ،وٓ أفمٜمٝما٤م ُماـ أصاؾ ًمًاا٤مهنؿ،
ومٝماال يمٚمٛماا٦م قمرسمٞماا٦م ومّمااٞمح٦م ىمديٛماا٦م هااؿ أظمااذوه٤م ُمااـ اًمٚمًاا٤من اًمٕمااريب ،ومٝماذا فمٜماال ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سم٤مؾمااتٕماملؿ لااذه
اًمٚمٗمٔم٦م ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمرب ،وإن يم٤من إُمر ت٤مج إمم ُمزيد ن٘مٞمؼ-
ٕمل قمااـ ُمًاا٠مخ٦م يمراهٞماا٦م اًمراومْماا٦م ًمٚمٕماارب ،وإـماارائٝمؿ
 ,وىمااد ناادث قمااد ٌد ُمااـ اًمدارؾم االم ًمٚمِماا٠من اًمِم ااٞم ّ
«ؾما َ
اٚمامن اًمٗم٤مرؾماالش ٕ صااٚمف اًمٗم٤مرؾماال ،وُمااٞمٚمٝمؿ إمم شمٕمٔمااٞمؿ «احلًاالمش أيمثاار ُمااـ همااػمه يمااذًمؽ عمّماا٤مهرشمف
اًمٗمرس ،وأؿماٞم٤م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ،أواػ إًمٞمٝما٤م ُما٤م ذم اًمٕمدياد ُماـ روايا٤مهتؿ ,قماـ أئٛما٦م مل اًمٌٞما٧م زقمٛماقا  ,ذم
َ
يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة يما«اًمٙم٤مذمش ًمٚمٙمٚمٞمٜمل وهمػمه ُماـ اًمٙماالم اجلا٤مذم قماـ اًمٕمارب ،يٛمٙماـ ُمراضمٕمتٝما٤م ذم ُمقا وإمٝم٤م،
اذوب قمااغم مل اًمٌٞماا٧م  وأنااف ُماـ دؾماا٤مئس زٟماا٤مدىمتٝمؿ اًمٙمٌاا٤مر ُمٓما ّاقري
ا٥م أن يمااؾ ذًمااؽ ُمقوااقع ُمٙما ٌ
وٓ ريا َ
اعمذه٥م وُمٌدّ زم اًمديـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل!-
طم٘مٞم٘ملُ ،مٌٜم٤مه ُمـ ضمٝم٦م اًمراومْم٦م قمغم أؿمااٞم٤م :
ّ
 اًمٕمدا سملم اًمراومْم٦م وسملم أُمريٙم٤م وإؾمارائٞمؾ هق قمدا ٌ
ُمٜمٝم٤م اًمديـ أي ديٜمٝمؿ اعمٌدل اًمذي هؿ قمٚمٞمف وُم٤م ومٞمف ُمـ سم٘م٤مي٤م ديـ احلاؼ ،وُمٜمٝما٤م ًمازوم ذًماؽ سمٓمٌٞمٕما٦م إؿمااٞم٤م
طمٞم٨م إن اًمراومْم٦م يريدون أن جيٕمٚمقا أنٗمًٝمؿ أُم٦م اعؾمالم احل٘مٞم٘مٞم٦م ويريادون أن يٛمًاٙمقا سمزُما٤مم اًم٘مٞما٤مدة ذم
إُماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ،وهااذا ٓ سمااد وأن يٚماازم ُمٜمااف آصاآمدام ُمااع اًمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤مرى ،يمااام أؿماارٟم٤م ذم أول اعم٘ماا٤مل،
وُمٜمٝم٤م اًمت٤مريخ وإـمامع اًمتقؾمٕمٞم٦م واًمًاٞم٤مدي٦م اعىمٚمٞمٛمٞم٦م-
ومٛم ااـ فم ا ّـ أن ااف ٓ قم اادا سم االم اًمراومْم اا٦م وسم االم اًمٞمٝم ااقد ذم دويٚم اا٦م إؾم اارائٞمؾ ،وٓ سمٞم ااٜمٝمؿ وسم االم أُمريٙم اا٤م ،وم٘م ااد
أظمٓماا٠م ،ويرضمااع ضمااز ُمااـ ذًمااؽ قمٜمااد سمٕمااض اًمٜماا٤مس إمم شماا٠مثػم ُماا٤م ُيًااٛمك قمٜمااد اعمث٘مٗماالم سم ا«ٟمٔمرياا٦م اعماا١ماُمرةش قمااغم
اًمٕم٘مااؾ اًمٕمااريب واعؾمااالُمل واًمِم اارىمل قمٛمق ًُم ا٤م ،وهاال ُمااـ ُمٕم٤مىمااد اخلٚمااؾ ذم صم٘م٤مومتٜماا٤م ًمألؾمااػ !-واهلل أقمٚمااؿ،
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وحاا٤مذا يااذه٥م اعٟمًاا٤من اعمًااٚمؿ اًمٕم٤مىمااؾ سمٕمٞماادً ا قمااـ مياا٤مت اهلل ذم اًمٙمااقن ،وهااق ياارى اًمٕماادا سماالم ُمٚمااؾ اًمٙمٗماار
أُماا٤مم ٟم٤مفمريااف وقمااغم ُماادار اًمتاا٤مريخ ،وم٤مًمّم ااراع واًمٕماادا يٙمااقن سماالم احلااؼ واًمٌ٤مـمااؾ ،ويٙمااقن سماالم أهااؾ اًمٌ٤مـمااؾ
ُ
اعؿمٙم٤مل؟ واًمٌ٤مـمؾ أؿمٙم٤مل وأنقاع وؾم ٌُ ٌؾ-
اعمختٚمٗملم :أهؾ سم٤مـمؾ يّم٤مرقمقن أهؾ سم٤مـمؾ ،وم٠مجـ
وىمد يًتِمٙمؾ سمٕمض اعمًٚمٛملم هٜم٤م أؿماٞم٤م ٟمْمار ُب ل٤م أُمثٚم٦م:
ومٛمااـ ذًمااؽُ :ماا٤م صاادر قمااـ سمٕمااض يمٌاا٤مر ىمٞماا٤مداهتؿ وُمًاا١موًمٞمٝمؿ اًمًاٞم٤مؾم ااٞملم ُمااـ شمّم اار ٤مت سماا٠مهنؿ أقماا٤مٟمقا
أُمريٙم اا٤م ذم اطم ااتالل أومٖم٤مٟمً اات٤من واًم٘مْم اا٤م قم ااغم ـم٤مًمٌ اا٤من ويم ااذا ذم اًمٕم اارا ،.يم ااام ىم اا٤مل «حمٛم ااد أبٓمح االش ويم اا٤من
ؾماا٤مقمتٝم٤م ُمٕم٤مو ًٟم ا٤م ًم ا«حمٛمااد ظماا٤ممتلش رئااٞمس اجلٛمٝمقرياا٦م ذم إيااران طمٞماا٨م وىمااػ ,سمٗمخاار ًااده قمٚمٞم اف اًمٕمٚمامٟمٞمااقن
اًمٕم اارب اعمت اا٠مُمريمقن ,ذم ظمت اا٤مم أقم ااامل ُم اا١ممتر اخلٚم ااٞم٩م ون اادي٤مت اعمً اات٘مٌؾ اًم ااذي يٜمٔمٛم ااف ُمريم ااز اعُم اا٤مرات
ًمٚمدراؾم اا٤مت واًمٌح ااقث آؾم ااؽماشمٞمجٞم٦م ؾم ااٜمقي٤م سم٢مُم اا٤مرة أب ااق فمٌ اال ُمً اا٤م اًمثالصم اا٤م 2١١6.٧.٧5م ًم ااٞمٕمٚمـ أن
سمااالده «ىماادُم٧م اًمٙمثااػم ُمااـ اًمٕمااقن ًمألُمااريٙمٞملم ذم طماارسمٞمٝمؿ وااد أومٖم٤مٟمًاات٤من واًمٕماارا.ش ،وُم١ميماادا أنااف «ًمااقٓ
()1

()2

اًمتٕم٤مون اعيرا ح٤م ؾم٘مٓم٧م يم٤مسمقل وسمٖمداد اذه اًمًٝمقًم٦مش ـها -
وهااذا اًم٘مااقل ٟمٗمًااف ىم٤مًمااف ىمٌٚمااف «راومًااٜمج٤م ش اًماارئٞمس اًمًاا٤مسمؼ ورئااٞمس جمٚمااس شمِمااخٞمص ُمّمااٚمح٦م اًمٜمٔماا٤مم
طم٤مًم ًٞم٤م طملم صارح ذم ظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران يقم  2١١2.١2.١6سم٤مًم٘مقل« :إن اًم٘ماقات اعيراٟمٞما٦م
ىم٤مشمٚم اا٧م ـم٤مًمٌا اا٤من وؾم اا٤ممه٧م ذم دطمرها اا٤م وإٟم ااف ًما ااق مل شمًا اا٤مقمد ىم ا ّاقاهتؿ ذم ىمتا اا٤مل ـم٤مًمٌ اا٤من ًمٖما اار .إُمريٙمٞما ااقن ذم
اعمًتٜم٘مع إومٖما٤م  ،وجيا٥م قماغم أُمريٙما٤م أن شمٕمٚماؿ أناف ًماقٓ اجلاٞمش اعيارا اًمِمإمٌل ُما٤م اؾماتٓم٤مقم٧م أُمريٙما٤م أن
()3

شمً٘مط ـم٤مًمٌ٤منش ـها-
ويماارره «قمااكم ٓرجياا٤م ش ُمًاا١مول إُمااـ اًم٘مااقُمل ذم ُماا١ممتر قم٘مااد سمٛمديٜماا٦م سمااػمن اًمًقيً ااري٦م ذم اًمٜمّمااػ
إول ُمـ ؿمٝمر ومؼماير ُمـ هذا اًمٕم٤مم اعومرٟمجل 2١١١م ،وٟم٘مٚمتف وؾم٤مئؾ إقمالم ُمتٕمددة-
ويماارره «قم ااكم أيم ااؼم وٓيت االش ،وه ااق وزي اار ظم٤مرضمٞماا٦م ؾم اا٤مسمؼ ،وُمًتِم اا٤مر دسمٚمقُم ا٤مد عمرؿم ااد اًمث ااقرة «قم ااكم
ظم٤مُمٞمٜماا٤مئلش طم٤مًم ًٞما٤م ذم ومرٟمًاا٤م سمتاا٤مريخ  2٧ومؼما ياار 2١١١م ،يمااام ٟم٘مٚمتااف «إذاقما٦م اًمٌاال يب ؾماالش ذم شم٘مرياار ُمرا ؾمااٚمٝم٤م
«حمٛمد ُمٜمػم ؾماراجش ُمـ سم٤مريس ذم سمرٟم٤مُم٩م قم٤ممل اًمّمٌ٤مح ًمٚمٞمقم اًمت٤مزم  22ومؼماير-
(ٟ )٧م٘مال قمـ ُمقىمع ُمٗمٙمرة اعؾمالم ،واخلؼم ُمِمٝمقر ٟم٘مٚمتف اًمٕمديد ُمـ وؾم٤مئؾ اعقمالم[ -اعم١مًمػ]
( )2اٟمٔمر شمّمار ٤مت ه٤مصمٚم٦م ًمف ُمّمقرة ذم ؿماريط «ُم١مؾمً٦م اًمًح٤مب اعقمالُمٞم٦مش« :ىمرا ة ًمألطمداثش ،وهق اًمٚم٘م٤م اًمث٤م ًمٚمًح٤مب ُمع اًمِماٞمخ
اًمديمتقر «أجٛمـ اًمٔمقاهريش ،قمٜمد اًمزُمـ ( )64 :٧5 :٧وُم٤م سمٕمده ،وراضمع يمالم «د -أجٛمـش ذم اعمقوقع ذم ٟمٗمس اًمِماريط[ -اعم١مًمػ]
(ٟ )1م٘مال قمـ ضمريدة اًمِمار .إوؾمط سمت٤مريخ اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمتٚمؽ اجلٛمٕم٦مٟ ،م٘مٚمتف سمقاؾمٓم٦م قمدة أبح٤مث وُم٘م٤مٓت ٟم٘مٚم٧م قمـ اجلريدة اعمذيمقرة-
[اعم١مًمػ]
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ومٞمحًـ ـمرح سمٕمض إؾمئٚم٦م:
وم٢مذا أردٟم٤م نٚمٞمؾ هذه اًمتّمار ٤مت،
ُ
هؾ إيران ومٕمال ؾم٤مقمدت أُمريٙم٤م ذم اطمتالل أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.؟
ُ
إيران ذًمؽ؟
وح٤مذا وقمغم أي أؾم٤مس ومٕمٚم٧م
هااؾ هااق دًمٞمااؾ قمااغم أهنااؿ أوًمٞماا٤م أصاادىم٤م ُمتحا ّا٤مسمقن ،وأنااف ٓ قماادا سمٞمااٜمٝمام ذم احل٘مٞم٘ماا٦م؟ أي هااؾ هااذا دًمٞمااؾ
قمغم اٟمتٗم٤م اًمٕمدا سملم اًمٓمروملم؟
وم ا اا٤مجلقاب قم ا ااـ اًمً ا اا١مال إول أن إي ا ااران أقمٚمٜم ا اا٧م فم٤مهر ًيا ا ا٤م أهن ا اا٤م ٓ وًم ا ااـ شمً ا اا٤مقمد أُمريٙم ا اا٤م ذم همزوه ا اا٤م
ٕومٖم٤مٟمً اات٤من وًمٚمٕم اارا ،.وسم٤مًمٗمٕم ااؾ ٓ ُيٕم ا َارف أهن اا٤م ؾم اا٤مقمدت سمِم اال فم ا ٍ
ا٤مهر يمٌ ااػم ،وُم اا٤م ُي اا٘م٤مل ُم ااـ أهن اا٤م همْم اا٧م
ارف ص ااحتف ،وه ااق إن
اقي ذم هم اازوهؿ ٕومٖم٤مٟمً اات٤من ،وم ااال أقم ا ُ
اًمٓماارف قم ااـ اؾم ااتخدام إُمريٙم اا٤من عمج٤مل اا٤م اجل ا ّ
اػم ُمًاتٖمرب ،وأُما٤م ؿماال
طمّمؾ ومٞمٛمٙمـ شم٠مويٚمف سم٠منف ٌ
واىمع ُمـ إُمريٙم٤من سمادون إذهناؿ (اعياراٟمٞملم) وهاذا هم ُ
مظمر ُمـ اعمً٤مقمدة واعمٕمقٟم٦م وم٢ميران ؾم٤مقمدت إُمريٙم٤من ُمً٤مقمدة أظمٗمك ىمٚمٞمال وهل ُمـ ٟمققملم:
اٚمٌل ،وهااق قماادم اعمداومٕماا٦م ،وماا٢ميران اًمتاال شماازقمؿ أهناا٤م دوًماا٦م إؾمااالُمٞم٦م وشماازاطمؿ وشمٜماا٤مومس قمااغم
ُمااـ اًمٜمااقع اًمًا ّ
ىمٞم اا٤مدة اًمٕم اا٤ممل اعؾم ااالُمل مل شمٌ ا ِاد أي ُمداومٕم اا٦م ُم ااـ أي ٟم ااق ٍع ًمألُمريٙم اا٤من اًمٜمّم اا٤مرى اًمٖم اا٤مزيـ ًم ااٌالد اعمً ااٚمٛملم ذم
ادوهي٤م
ارح سما ااذًمؽ سمٜما اا٤م ً قما ااغم أن إُمريٙما اا٤من ؾم ا ااٞمخ ّٚمّمقهن٤م ُما ااـ قما ا ّ
أومٖم٤مٟمًا اات٤من واًمٕما اارا ،.سما ااؾ ىما ااد أبا اادت اًمٗما ا َ
اًمٚمدوديـ ومه٤مٟ :مٔم٤مم ـم٤مًمٌ٤من (إُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اعؾمالُمٞم٦م) وٟمٔم٤مم صدام طمًالم-
وُمـ اًمٜمقع اعجي٤ميب ،وهل أهن٤م ؾم٤مقمدت إُمريٙم٤من ,ذم طم٤مًم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من قمغم إىمؾ ,سم٢مهمال .احلادود
ادوا
واًمتْمااٞمٞمؼ قمااغم ـم٤مًمٌاا٤من ،يمااام أن حم٤مرسماا٦م إيااران اًمًاا٤مسم٘م٦م ًمٜمٔماا٤مم «ـم٤مًمٌاا٤منش ويمٞمااده٤م لااؿ واقمتٌ٤مرهاا٤م إياا٤مهؿ قما ّ
اؾمؽماشمٞمج ّٞماً٤م ،ون٤مًمٗمٝم٤م ُماع نا٤مًمػ اًمِماامل إومٖما٤م اعمخا٤مًمػ واعمٕما٤مدي ًمٓم٤مًمٌا٤من ،وُمًا٤مقمدهت٤م اعمًاتٛمرة لاذا
اًمتح اا٤مًمػ وه ااق ن اا٤مًمػ اًمٌٜمِم ااػميلم واًمٓم٤مضمٞم ااؽ و َُم ااـ ُمٕمٝم ااؿ سم٘مٞم اا٤مدة «أمح ااد ؿم اا٤مه ُمً اإمقدش قمٛمٚمٞم اا٤م ،وسم٘مٞم اا٤مدة
«سمرهاا٤من اًمااديـ رسماا٤م ش ٟمٔمرياا٤م ،وهااذا إظمااػم ذو قمالىم ا٦م ضمٞماادة ُمااع اعيااراٟمٞملم إمم طمااد اًمٞمااقم ،وىمااد يماا٤من ي٘مااٞمؿ
ًمٗمااؽمة ـمقيٚماا٦م ذم إيااران يمااؾ ذًمااؽ يٛمٙمااـ أن ُيٕم َتااؼم سمٛمٕمٜما ًاك ُمااـ اعمٕماا٤م ُمااـ اعمًاا٤مقمدة ًمألُمريٙماا٤من قمااغم هماازو
أومٖم٤مٟمًاات٤من ،وهااق أووااح ُمٜمااف ذم ؿماا٠من اًمٕماارإ ،.هنااؿ ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سماا٤مًمٕمرا .سم٢مُمٙماا٤مهنؿ أن ي٘مقًمااقا إن صاادام
اػما وومٕمااؾ وومٕمااؾ ،أُماا٤م «ـم٤مًمٌاا٤منش ومٚمااٞمس لااؿ طمجاا٦م ذم
وٟمٔم٤مُمااف قما ّ
ادو ًمٜماا٤م طم٤مرسمٜماا٤م ؾمااٜملمَ ـمقيٚماا٦م وأو اار سمٜماا٤م يمثا ً
طم ااراؿ إٓ قم ااداوة اًم ااديـ ٓ هم ااػم ،وه ااق ُمث اا٤مل يٜمْم اا٤مف إمم أُمثٚم اا٦م شمٜم٤مىمْم اا٤مت اًمراومْم اا٦م ،ودًٓم اا٦م ُمْم اا٤موم٦م إمم
اًمدٓٓت اًمٙمثػمة قمغم أضمٜمدهتؿ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمِماٞمٕمٞم٦م ،يمام ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م-
يمام ضمٝمزت إيران ىمقات «حمٛمد إؾمامقمٞمؾش اًمتل ه٤مو٧م «هػماتش صمؿ ؾمٚمٛمتٝم٤م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم--
وذم اًمٕمرا .ؾم٤مقمدت إيران أُمريٙم٤م ُماـ ظماالل دقمٛمٝما٤م ًمألطمازاب اًمِمااٞمٕمٞم٦م احلٚمٞمٗما٦م لا٤م ،اًمتال دظمٚما٧م إمم
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اًمٕمرا .قمغم فمٝمقر اًمدسم٤مسم٤مت إُمريٙمٞم٦م-
ومٝمذه سمٕمض أنقاع اعمً٤مقمدة اًمتل ىمدُمتٝم٤م إيران ُٕمريٙم٤م ذم هاذيـ احلارسملم اًمّماٚمٞمٌ ّٞمتلم ،ها٤م قمرومٜما٤مه؛ وما٢من
يم٤من أوئلؽ اعمتحدصمقن اًمِماٞمٕم٦م يِماػمون إمم ُمً٤مقمدات أظمرى ىمدّ ُمقه٤م ذم اخلٗم٤م  ،ومٝمذا ؿمال مظمر!-
وأُم٤م ضمقاب اًمً١مال اًمث٤م  --وم٢من إيران ؾم٤مقمدت أُمريٙم٤م اعمً٤مقمدة اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ،أو همػمه٤م ه٤م يٛمٙمـ أن
ادوهي٤م
يٙم ااقن ذم اخلٗم اا٤م ً ،مٔمٜمٝم اا٤م أن ذم ذًم ااؽ ُمّم ااٚمح٦م ل اا٤م؛ وم٢مهن اا٤م يم٤مٟم اا٧م شمرضم ااق أن أُمريٙم اا٤م ؾمتخ ّٚمّم ااٝم٤م ُم ااـ قم ا ّ
اقوملمٟ :مٔم اا٤مم ـم٤مًمٌ اا٤من ،وٟمٔم اا٤مم ص اادام ،وىم ااد شم ااؿ ذًم ااؽ إمم طم ااد ُم اا٤م ،وًمٙمٜمٝم اا٤م سمٓمٌٞمٕم اا٦م احل اا٤مل ًمٞمً اا٧م هن٤مي اا٦م
ا َعمخ ا ْ
اعمٓماا٤مف --وهااذا ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ُمثا ٌا٤مل ًمٚمٓمٌٞمٕماا٦م إن٤مٟمٞماا٦م وآٟمتٝم٤مزياا٦م واًمٔمرومٞماا٦م ذم اًمً ااٞم٤مؾم٦م اًمراومْمااٞم٦م ،وإُمثٚماا٦م
يمث ااػمة ضم اادا؛ صم ااؿ ه ااق ُمث اا٤مل أجْم اا٤م ح اا٤م يٗمٕمٚم ااف اًم ااٌٖمض واحل٘م ااد سمّم اا٤مطمٌف ُم ااـ اًمٕمٛم ااك واًمً ااٙمرة واًمزي ااغ قم ااـ
ارف أن سم٘ماا٤م ٟمٔماا٤مم ـم٤مًمٌاا٤من (إُماا٤مرة
اًمّمااقاب ذم ن٘مٞمااؼ ُمّماا٤محلف ،وإٓ ومحتااك اًمٙماا٤مومر اًمٕم٤مىمااؾ ًمااق أنّمااػ ًمٕما َ
اػم عيااران ُمااـ اطمااتالل أُمػميماا٤م لاا٤م ،ؾمااقا سمٛمٕمٞماا٤مر اًمِم اارع أو اًمًااٜمـ
أومٖم٤مٟمًاات٤من اعؾمااالُمٞم٦م) ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من ظما ٌ
اػم واعؾمااالم رمحاا٦م ًمٚمٕماا٤معملم ،وسمٛمٕمٞماا٤مر اًمًااٜمـ وماا٢من
اػم وضما ُ
اقاره ظما ٌ
اًمٙمقٟمٞماا٦م ،ومٌٛمٕمٞماا٤مر اًمِم اارع وماا٢من اعمًااٚمؿ ظما ٌ
اًمت٤مريخ ؿم٤مهدٌ سمرمح٦م أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمراومْم٦م-
ًمٙم ااـ ه ااذا اًمتّم اارف ُم ااـ اًمراومْم اا٦م ُمٌٜم اال قم ااغم أص ااؾ أص ااٞمؾ قمٜم ااد اًم اارواومض ٓ يتزقم اازع ُمٝم ااام طم اا٤موًمقا
ادو إول وإقمٔم ااؿ لا ااؿ قم ااغم ُم اادار وضم ااقدهؿ وشما اا٤مرخيٝمؿ ه ااق :أه ااؾ اًمً ااٜم٦م ،وأُما اا٤م
إظمٗم اا٤م ه ،وه ااق أن اًمٕم ا ّ
اٝمؾ وأهاؾ يمتا ٍ
اًمٜمّما٤مرى واًمٞمٝماقد وما٢مهنؿ قماادو ؾم ٌ
ا٤مب يٛمٙماـ ُماقادقمتٝمؿ واًمتٕما٤ميش ُمٕمٝمااؿ ،وأُمارهؿ أهاقن ُمااـ
ذًمؽ ،هذا أصؾ قمٜمد اًمِماٞمٕم٦م اًمراومْم٦م ،اٟمٌٜم٧م قمٚمٞمف ُمثؾ هذه اًمتّماروم٤مت ،ومٝمؿ سمٙمؾ سمً٤مـم٦م يرون أيت:
اقي وم٢مٟم ااف ؾم ا ااٞمٙمقن دقم ااام ٕه ااؾ اًمً ااٜم٦م ذم إي ااران وٓ ؾم ااٞمام ذم اعىمٚمٞمٛم االم
ٟمٔم اا٤مم «ـم٤مًمٌ اا٤منش ًم ااق متٙم ااـ وىم ا َ
اػما قمااغم دوًمااتٝمؿ وٟمٔماا٤مُمٝمؿ،
اعمجاا٤موريـ ًمااف ومهاا٤م :سمٚمقؿمًاات٤من وظمرا ؾماا٤من ،وؾم ااٞمٙمقن ذًمااؽ ظمٓماارا دائااام ويمٌا ً
ٕنف ؾمااٞمجٛمع سمالم قمٜم٤مصاار ىماقة ُمتٕماددة :ىماقة اًمٕمادا اًماديٜمل واًمٕم٘مادي ،وىماقة آٟمٓماالُ .ماـ اًماداظمؾ ،وىماقة
اًمٕمٛمؼ آؾمؽماشمٞمجل ُماـ ظماالل اجلاقار إومٖما٤م  ،أي دوًما٦م أومٖم٤مٟمًات٤من اعمجا٤مورة اعمًات٘مرة ذم ياد أهاؾ اًمًاٜم٦م
يٗمْمااٚمقن سمااال شمااردد أن
اعمتااديٜملم أهااؾ اًمتقطمٞمااد واًمت٘مااقى؛ ومٛمااـ أضمااؾ يمااؾ ذًمااؽ وماا٢من اًمِم ااٞمٕم٦م ذم دوًماا٦م إيااران ّ
يٙمقٟم ااقا ذم ص ااػ أُمريٙم اا٤م قم اغم أومٖم٤مٟمً اات٤من ،ه ااذا ٓ ي ااؽمددون ومٞم اافً ،مٙم ااٜمٝمؿ ُم ااع ذًم ااؽ قمٜم اادهؿ زواي اا٤م أظم اارى
ًمٚمٜمٔماار ،ومااال يٛمٙمااٜمٝمؿ أن ئمٝمااروا ذم اًمّمااقرة أُماا٤مم إُماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م سماا٠مهنؿ أوًمٞماا٤م وأقمااقان ُٕمريٙماا٤م ،يمااام ٓ
يٛمٙمااٜمٝمؿ أن ي٘مٗمااقا ُمااع أُمريٙماا٤م وىمقوماا٤م يماا٤مُمال حاا٤م شم٘ماادم ُمااـ اًمٕماادا سمٞمااٜمٝمام ًمألؾمااٌ٤مب اًمتاال ذيمرٟم٤مهاا٤م ،وماا٤معمقىمػ
اعيرا إذن يم٤من ُمٌٜمٞم٤م قمغم ُمقازٟم٦م سملم يمؾ هذه اًمتج٤مذسم٤مت-
واخلالص اا٦م --أن اًمراومْم اا٦م يٜمٓمٚم٘م ااقن ُم ااـ ُمّم اا٤محلٝمؿ اًمِمخّم ااٞم٦م اًمٓم٤مئٗمٞم اا٦مُ ،مّم اا٤محلٝمؿ يمِم ااٞمٕم٦م ومُم اا٤ملؿ
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وـمٛمقطما٤مهتؿ ،ومٝماؿ ذم احل٘مٞم٘ما٦م ؿماال  ،وأُما٦م اعؾماالم (أهاؾ اًمًاٜم٦م) ؿماال مظمار ،وُمٝماام طما٤موًمقا اًمتٛمقياف قماغم
ذًمؽ؛ وم٢من شمٜم٤مىمْم٤مهتؿ شمٗمْمحٝمؿ وإطمداث اًمٙمؼمى ذم اًمقضمقد شمٙمِمٗمٝمؿ سمًارقم٦م-
اًمتٚمقن ذم اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمٌ٤مـمؾ ويمثرة
ً
وأجْم٤م ومٛمـ اجلدير سم٤معمالطمٔم٦م أن ُمـ ـمرائؼ اًمدسمٚمقُم٤مؾماٞم٦م اعيراٟمٞم٦م ُّ
اًمدقم٤موى ،وإفمٝم٤مر اعمٜم٦م قمغم اخلّمقم ،ومٝمؿ ي٘مقًمقن ًمألُمريٙم٤من ُمـ سم٤مب اعمح٤مضم٦م لؿ وإفمٝم٤مر أهنؿ لؿ ُمٜم٦م
قمٚمٞمٝمؿً :مقٟٓم٤م ٟمحـ ح٤م اؾمتٓمٕمتؿ يمذا ،وح٤م ىمدرشمؿ قمغم يمذا ،وهق ؾمٌٞمؾ وم٤مؿمؾ قمغم يمؾ طم٤مل أؿمٌف سم٠مطمقال
أهؾ اخلً٦م واًمْمٕم٦م !-وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمً١مال اًمث٤مًم٨م يٙمقن ىمد اشمْمح٧م اعضم٤مسم٦م قمٚمٞمف-
وه٤م ىمد يًتِمٙمؾ أجْم٤م :شمّمار ٤مت ًمّمٌحل اًمٓمٗمٞمكم اًمازقمٞمؿ اًمًا٤مسمؼ حلازب اهلل ( ٧262إمم )٧22٧
سم اا٠من «إي ااران ظمٓم اار قم ااغم اًمتِما ااٞمع ذم اًمٕم اا٤ممل ورأس طمرسم اا٦م اعمِما ااروع إُمػميم اال ،واعم٘م٤موُم اا٦م ذم ًمٌٜم اا٤من ظمٓمٗم اا٧م
()1

وأصٌح٧م طمرس طمدود عؾمارائٞمؾش ـها يٕمٜمل سم٤معم٘م٤موُم٦م ُمٜمٔمٛم٦م طمزب اهلل -
وُمثٚمٝم٤م شمّمار ٤مت ًما«حمٛمد طمًالم ومْماؾ اهللش اعمرضماع اًمِمااٞمٕمل اًمٚمٌٜما٤م ىما٤مل ومٞمٝما٤م« :إن احلاقار مل يٜم٘مٓماع
سماالم إيااران وأُمريٙماا٤م ذم سمٕمااض اًم٘مْماا٤مي٤م اًمتٗمّم ااٞمٚمٞم٦م هٜماا٤م وهٜماا٤مك ُماا٤م يااقطمل أن احلااقار ذم اًمتٗم٤مص ااٞمؾ ىمااد جيٕمااؾ
()2

ومٙمرة احلقار ذم اعمٌ٤مدئ أيمثر واىمٕمٞم٦مش ـها-
وُمثٚمٝم٤م شمّمار ٤مت ُمِم٤ما٦م أظمرى عمً١موًملم إيراٟمٞملم أجْم٤م ،وهذه جمرد أُمثٚم٦م طم٤موارة؛ ومٙمؾ هاذا جيا٥م
رأؾما٤م
أن يٗمٝمؿ ذم ؾمااٞم٤مىمف اًمّماحٞمح ،وُماـ اخلٓما٠م آؾماتدٓل سماف قماغم أن ُمٜمٔمٛما٦م طمازب اهلل قمٛمٞمٚما٦م عؾماارائٞمؾ ً
ووزم ًمٚمٞمٝمااقد ،وٓ أن إيااران صااديؼ ُٕمريٙماا٤م ووزم محااٞمؿ ،وأنااف ٓ قماادا سمٞمااٜمٝمام ،يمااام ىمااد يًااتدل
وأهناا٤م طمٌٞما ٌ
ا٥م ّ
ّمحح!-
سمذًمؽ سمٕمض اعظمقة ،هذا ظمٓم٠م يٜمٌٖمل أن ُي ّ
ادو عمٜمٔمٛماا٦م «طماازب اهللش اًمٚمٌٜماا٤م  ،قماادا ؿمخّمااٞم٤م وـمٌٞمٕم ًٞما٤م ،سمًااٌ٥م
«صااٌحل اًمٓمٗمااٞمكمش أوٓ هااق أن قما ّ
ادو وسم٢مُمٙم٤مٟمااف أن ي٘مااقل قمااٜمٝمؿ
آٟم٘ماالب قمٚمٞمااف وإسمٕماا٤مده قمااـ ىمٞما٤مدة احلاازب ؾمااٜم٦م ٧22٧م ،ومٝمااق ظمّمااؿ لاؿ وقما ّ
أي ؿم اال ه اا٤م شمًااٛمح اًمٕمقا ئ ااد سمٛمثٚم ااف ،صمااؿ يمالُم ااف يٛمٙم ااـ ومٝمٛمااف قم ااغم اعمٌ٤مًمٖم اا٦م وأن اعم٘مّمااقد أن ه ااذه اعمٜمٔمٛم اا٦م
صا اا٤مرت سمًا ااٌ٥م أومٕم٤ملا اا٤م وؾم ا ااٞم٤مؾم٤مهت٤م (شمٗم٤ممها اا٤مت يقًمٞما ااق «متا ااقزش  ٧226وشمٗما اا٤مهؿ أبريا ااؾ «ٟمٞمًا اا٤منش )٧224
وهمػمه٤م ُمـ اًمتّماروم٤مت ص٤مرت يم٠مهن٤م طم٤مرؾم٦م حلدود إؾمارائٞمؾ ،سم٤معوا٤موم٦م إمم يمقهنا٤م طم٤مرؾما٦م عؾماارائٞمؾ ُماـ
ضمٝم٦م أن حم٤موًمتٝم٤م آٟمٗمراد سمتٚمؽ اجلٌٝم٦م وسم٤مًمت٤مزم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٚم٘مْم٤م قمغم يمؾ ومّماٞمؾ ُم٘م٤موم هٜم٤مك ُماـ أهاؾ اًمًاٜم٦م
ُم ااـ اًمٗمٚمً اآمٞمٜمٞملم أو اًمٚمٌٜم اا٤مٟمٞملم ،ي اا١مول إمم ذًم ااؽ ،أي إمم طمرا ؾم اا٦م إؾما اارائٞمؾ ،ومٝم ااذا اؾم ااتدٓل سم اا٤مًمالزم ،وٓ

( )٧صحٞمٗم٦م اًمِمار .إوؾمط .اًمٕمدد 2١4١اخلٛمٞماس 25ؾمٌتٛمؼم[ -2١١1اعم١مًمػ]
( )2طمقار ًمف ُمع صحٞمٗم٦م اخلٚمٞم٩م اعُم٤مراشمٞم٦م سمت٤مريخ ً ،2١١2.٧2.2٧
ٟم٘مال قمـ ُمقىمٕمف قمغم آٟمؽمٟم٧م[ -اعم١مًمػ]
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اًمقزم ًمقًم ّٞمف ،وأُم٤م ضمري٤مهن٤م سمالم اخلّماقم ومٙمثاػم ضمادً ا ،وماال
خيٗمك أن ُمثؾ هذه أرا وآٟمت٘م٤مدات ي٘مقل٤م طمتك ّ
٥م حمؼ ذم هذا أو ٓ ،هذا ٟمحـ ٟم٘مرر اجلقاب قمٚمٞمف سم٠مدًمتٜم٤م اعمًت٘مٚم٦م-
يمثػما  !-صمؿ هؾ هق ُمّماٞم ٌ
ُي َ
ٗمرح ا٤م ً
وأُماا٤م إىمااقال اًمّماا٤مدرة قمااـ أىمٓماا٤مب اًمراومْماا٦م ؾمااقا ُمااـ اًمًاٞم٤مؾم ااٞملم اعيااراٟمٞملم أو همااػمهؿ اعمّم اارطم٦م
سمقضمااقد ناا٤مور سماالم إيااران وأُمريٙماا٤م ،وطمتااك إؾماارائٞمؾ رسمااام ،وأهناا٤م مل شمٜم٘مٓمااع ،وٟمحااق ذًمااؽ ،ومٝماال يمااذًمؽ هاا٤م ٓ
ارر قمٜماادٟم٤م سمٙمااؾ ووااقح
اػما  ،وٓ طم٤مضماا٦م سمٜماا٤م إًمٞمااف ،ومااٜمحـ ُمت٘ما ٌ
يٜمٌٖماال ًمٚمٌ٤مطماا٨م أو ًمٚمٛمٜماا٤مفمر أن يٕما ّاقل قمٚمٞمااف يمثا ً
ُمٕم٤ممل وـمٌٞمٕم٦م اًمًاٞم٤مؾم٦م اعيراٟمٞما٦م واًمراومْماٞم٦م قمٛمق ًُما٤م ُماـ طمٞما٨م :اًمٕم٘مالٟمٞما٦م اعمٗمرـما٦م واًمؼماهمامشمٞما٦م واعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞما٦م
أطمٞم٤مٟم اا٤م ،وإن٤مٟمٞم اا٦م واًمٓم٤مئٗمٞم اا٦م !---وسم٤مًمت اا٤مزم ومقضم ااقد طم ااقارات وًم٘م اا٤م ات ،وحم اا٤موٓت ُم ااـ اًمٓم ااروملم ًمتح٘مٞم ااؼ
سمٕمض اعمّم٤مًمح ,وهم٤مًمٌٝم٤م ُمّم٤مًمح مٟمٞم٦مُ ,مـ ذًماؽ ،هاذا ؿماال قما٤مدي ضمادً ا ،واًمٓمروما٤من (أُمريٙما٤م واًمراومْما٦م)
يٗمٕمالٟمف سمٜمٗمس ُمًتقى اًمٜمِم٤مط أو اًمٗمتقر-
ادو اا٤مور قماادوه ؾم اارا أو
ويمااؾ ذًمااؽ ٓ يٜماا٤مذم صمٌااقت اًمٕماادا سمٞمااٜمٝمام ،وٓ يااٜم٘مض ُماا٤م ىمررٟماا٤مه أقماااله ،واًمٕما ّ
ضمٝما ًارا ويٗم٤مووااف ،ويًااتٖمٚمف ويااامرس ُمٕمااف اًمًااٞم٤مؾم٦م آٟمتٝم٤مزياا٦م وهمػمهاا٤م ،هااذا همااػم ُمًا ٍ
اتٖمربً ،مٙمااـ قمٚمٞمٜماا٤م أن
ٟمٗمٝمؿ شمرشمٞم٥م اًمٕمداوات قمٜمد اعيراٟمٞملم واًمراومْم٦م قمٛمق ًُم٤م ،يمام أؿمار ُت إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ-

« ايدلاغُات١ٝش عٓز ايضاؾن:١
ًمٗم ااظ «اًمؼماهمامشمٞم اا٦مش ًمٗم ااظ ُمً ااتٕمٛمؾ ذم آص اآمالح اًمًاٞم٤مؾما اال اعمٕم٤مصا اار ،وُمٕمٜم اا٤مه قم ااغم وضم ااف اًمت٘مري اا٥م:
اًمٕم٘مالٟمٞم اا٦م اعمٗمرـم اا٦م اًمت اال شمرا قم اال ُمّم اا٤محلٝم٤م وًم ااق اعم١مىمت اا٦م واًمٕم٤مضمٚم اا٦م اًمًا ااريٕم٦م ،وشم ااتخغم ذم ؾم ااٌٞمؾ ذًم ااؽ قما اـ
ىمرسم ا٤م ُمااـ
اعمٌاا٤مدئ واًم٘مااٞمؿ واًمِماإم٤مرات اعمٕمٚمٜماا٦مُ ،مااع أن هااذا اعمّماآمٚمح أجْماا٤م أطمٞم٤مٟماا٤م ُيًااتٕمٛمؾ اؾمااتٕمامٓ أيمثاار ً
ُمٕمٜمااك «اعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞماا٦مش واًمتاال هاال اعسم٤مطمٞماا٦م اًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م وُمٌاادأ «اًمٖم٤مياا٦م شمااؼمر اًمقؾمااٞمٚم٦مش ،واًمراومْماا٦م قمٛمق ًُما٤م ؾمااقا
متثٚمقا ذم دوًمتٝمؿ إيران ،أو ذم شمٜمٔمٞمامهتؿ اعمٕمرووم٦م يمحزب اهلل ،أو همػمه٤م هؿ سمرهمامشمٞمقن ًمدرضم٦م ؿمديدة-
وما اا٤معيراٟمٞمقن ؿم ا ااٞمٕم٦م راومْما اا٦م اصمٜم ا اا٤م قمِم ا ااري٦م إُم٤مُمٞما اا٦م ،وُما ااذهٌٝمؿ ُمٕم ا ااروف ًمٜما اا٤م وٞم ًٕم ا ا٤م سمٙم٤مُما ااؾ اًمقو ا ااقح،
وظمّمقصا ا٤م ومٞمٜم اا٤م ٟمح ااـ اًمً ااٚمٗمٞملم ،واو ااح ُمٕم ااروف،
وُمٕمت٘م اادهؿ ومٞمٜم اا٤م ُمٕم ااروف؛ ُمٕمت٘م اادهؿ ذم أه ااؾ اًمً ااٜم٦م
ً
وـمٛمااقطمٝمؿ ًمٚمً ااٞمٓمرة قمااغم اًمٕماا٤ممل اعؾمااالُمل وشمقىماا٤مهنؿ إمم شما ّ
اقزم زُماا٤مم اًم٘مٞماا٤مدة ًمٚمٕماا٤ممل اعؾمااالُملُ ،مٕمااروف
اقُمل ُمقوااقع خمااؽمع ُمّمااٜمقع سماا٠مهقائٝمؿ ،يمااؾ ذًمااؽ ُمٕمااروف متاا٤مم
يمااذًمؽ ،ويمااقهنؿ أصااح٤مب ديا ٍاـ ـماا٤مئٗمل ىما ّ
اعمٕمروماا٦م ًمااديٜم٤م وٞمٕماا٤م ،وؿماإم٤مراهتؿ اًمتاال يرومٕمقهناا٤م ُمٕمرووماا٦م !---وُمااع ذًمااؽ وماا٢مهنؿ ُما ً
اثال قمااغم أتااؿ آؾمااتٕمداد
ٍ
وه٤مسم ّٞماا٦مش يمااام يًا ّاٛمقهنؿ ،طمٞمااثام رأوا أن
ادو أو خماا٤مًمػ لااؿ طمتااك ُمااع أيمثاار اًمٜماا٤مس ؾمااٚمٗمٞم٦م و« ّ
ًمٚمتٕماا٤مون ُمااع أي قما ّ
ويتٜمّمااٚمقن ُمٜمااف،
هااذا اًمتٕماا٤مون واًمتٕم٤مُمااؾ ٘مااؼ لااؿ ُمّمااٚمح٦م وًمااق ُم١مىمتاا٦م ،صمااؿ يٜمٌذوٟمااف ذم اًمقىماا٧م اعمٜم٤مؾماا٥م
ّ
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ويدومٕمقن سمٛمختٚمػ أنقاع اجلدل-
واًمراومْما اا٦م ديا ااٜمٝمؿ ُمٌٜما ا ّال قما ااغم اًمت٘مٞما اا٦م واًمٙما ااذب ،وم٤مًمتٛمثٞما ااؾ واًمتالقما اا٥م وإفمٝما اا٤مر ظما ااالف ُما اا٤م يٌٓمٜما ااقن،
واًمٌِم٤مؿماا٦م ذم وضمااقه أخاادّ إقماادا واخلّمااقم ،وآؾمااتٕمداد ًمٚمتٕم٤مُمااؾ ُمٕمٝمااؿ سمٚمٓمااػ وسمٙمااؾ إفمٝماا٤مر ًمٚمااق ّد ،هااق
وُمرسم ْقن قمٚمٞمف ،وهق ُمتقارث ومٞمٝمؿ ،قمٛمٞمؼ ذم ـمٌ٤مقمٝمؿ!-
ُمـ أجًار إُمقر قمٚمٞمٝمؿ ،هؿ ّ
ُمتٕمقدون ّ

 زل ـ ١ايتٓــاقض ٚايػُــٛضٚ ،ايتكٝــٚ ١ايهــشب ٚايتُٜٛــ٘ ٚايت٬عــب
بايهٚ ّ٬ايتقـضوات:

أجْما٤م ُمااـ أفمٝماار صااٗم٤مهتؿ قمااغم اعمًااتقى اًمًاٞم٤مؾماال واًمدسمٚمقُم٤مؾماال؛ ومٝمااؿ ُمتٕما ّاقدون قمااغم اًمٕمااٞمش ذم
هااذه ً

شمٜما ا اا٤مىمض ،وٓ يٙمؽمصما ا ااقن يمثا ا ااػما ًمٔمٝما ا ااقر أبِما ا ااع اًمتٜم٤مىمْما ا اا٤مت ذم ُما ا ااقاىمٗمٝمؿ وؾم ا ا ااٞم٤مؾم٤مهتؿ وؾما ا اا٤مئر أومٙما ا اا٤مرهؿ
اوٓمر ذم سمٕمض ُمقا ىماػ طمٞم٤مشماف ٕن يٙماذب
وامحر واظمْمار ،إذا
شمٚمقن وضمٝمف
وشمّماروم٤مهتؿ ،وم٤مًمقاطمدُ ُمٜم٤م رسمام ّ
ّ
ّ
اعمتٛمرؾمالم سمٛماذهٌٝمؿ وؾمااٞم٤مؾمتٝمؿ!-
وًمق يم٤من ُم٠مذو ًٟم٤م ًمف ؿمارقم٤م ذم اًمٙمذبً ،مٙمـ ٓ شمتقىمع ذًمؽ ُمـ اًمراومْم٦م
ّ
واًمراومْم ا اال سم٢مُمٙم٤مٟم ااف أن جيٞمٌ ااؽ قم ااغم أي ؾم اا١مال ًمٙمٜم ااف ٓ يٕمٓمٞم ااؽ ؿم ا ااٞم ًئ٤م ،وـمٌٞمٕم اا٦م اًمٖمٛم ااقض وقم اادم ىم اادرة
أظمريـ قمغم ومٝمٛمٝمؿ هذه اؿمؽمك ذم إدرايمٝم٤م اًمِمار .واًمٖمرب واًمٙم٤مومر واعمًٚمؿ-
وٓ أفمٜمٜماال ذم طم٤مضماا٦م إمم ؾماارد اًمٙمثااػم ُمااـ إُمثٚماا٦م ،ومٞمٙمٗماال ُمثاا٤مٓ ُمااقاىمٗمٝمؿ ُماا٤م سماالم اًمتحاا٤مًمػ ُمااع اًمٕماادو
ا٤مدي
اًمّم ااٚمٞمٌل إُمريٙم اال اًمٖم اا٤مزي ذم اًمٕم اارا ،.وسم االم اًمٕم اادا ًم ااف وحم٤مرسمت ااف ذم ًمٌٜم اا٤من ،ه ااذا قمٜم اادهؿ ؿما اال قم ا ّ
خترج!-
سمؿ ُ
ضمدا !!--واسمح٨م أن٧م أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ قمـ أضمقسمتٝمؿ حلؾ هذا اعؿمٙم٤مل ،واٟمٔمر َ
وأُماا٤م ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سمٛمقا ىمااػ أىمٓماا٤مب اًمراومْماا٦م ذم إيااران وذم ًمٌٜماا٤من وذم ؾماا٤مئر اًمٌٚماادان ُمااـ وماار .اعمااقت وُماا٤م
اٛمٕم٧م وًمااق ُماار ًة قم٤م ًح ا٤م
مت٤مرؾمااف ُمااـ جماا٤مزر ذم طمااؼ أهااؾ اًمًااٜم٦م ذم اًمٕماارا ،.ومٝمااذا ُمااـ أوؾمااط إُمثٚماا٦م ،ومٝمااؾ ؾما َ
ويٜمٙمر قمغم وم٤مقمٚمٞمٝم٤م وي٘مقل يمٚمٛم٦م طمؼ ذم ؿم٠مهن٤م وؿم٠من أُمث٤مل٤م ه٤م يتٕمٚماؼ سمٛمٕم٤مُمٚما٦م أهاؾ
يمٌػما ؿماٞمٕمٞم٤م يًتٜمٙمره٤م
ً
ُ
اًمًااٜم٦م ذم أي ُمٙماا٤من ذم اًمٕماا٤ممل؟ ًمااـ دمااد إٓ اعـمٌاا٤م .قمااغم اًمًااٙمقت أو شمٙمااذي٥م اًماادقمقى واعصاارار قمااغم أن
ؿماٞم ًئ٤م مل يٙمـ ،أو شم٠مويؾ اًمقىم٤مئع اعمًتٞم٘مٜم٦م!--
أناا٧م دمااد قمٜمااد أهااؾ اًمًااٜم٦م قمٜماادُم٤م خيٓماائ أي شمٜمٔمااٞمؿ ُمااـ اًمتٜمٔمااٞمامت اجلٝم٤مدياا٦م ُما ً
اثال ومػمشمٙماا٥م أظمٓماا٤م ً ُمااـ
ُمٕملم أظمٓم٠م ومٞماف اًمٗم٤مقم ُاؾ ،دماد أن
حمرُم٦م أو ٟمحق ذًمؽ ،وًمق يم٤من ذًمؽ ص٤مدرا قمـ اضمتٝم٤مد أو شم٠مويؾ ّ
ىمتؾ دُم٤م ّ
اؼمؤون ُماـ
قمٚمام وىمٞم٤مدات ُمتٕمدديـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمِم٤مر .إرض وُمٖم٤مرا٤م يٜمٙمرون قمغم اعمخٓمائ ويت ّ
اخلٓما ا ِ٠م إطم٘م٤مىم اا٤م ًمٚمح ااؼ وىمٞم٤م ًُما ا٤م سم٤مًم٘مً ااط يم ااام أُم اار اهلل وحم٤مومٔم اا٦م قم ااغم ص ااٗم٤م اعم ااٜمٝم٩م وؾم ااالُمتف ُم ااـ اًمتحري ااػ
واًمدظمٞمؾ ،واىمتدا سم٘مقل ٟمٌٞمٝمؿ وطمٌٞمٌٝمؿ وُم٘متدَ اهؿ إُملم رؾمقل اهلل  طملم ىم٤مل( :مهللا إ أبرأ إًمٞمؽ
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ظمػما -
ه٤م صٜمع ظم٤مًمد)  ،وهذا ح٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمديـ واًمتقطمٞمد واًمت٘مقى هلل  ،ضمزاهؿ اهلل ً
وشمٕمًااػ أن
اػما ىمٌااؾ أن دمااد لااؿ ُمثاا٤مٓ يٛمٙمااـ سمتٙمٚمااػ
ّ
ًمٙمااـ هااؾ دمااد هااذا قمٜمااد اًماارواومض؟ ؾمااتتٕم٥م يمثا ً
شمدظمٚمف ن٧م هذا اًمٌ٤مب!-

 رٚي ١إٜضإ ِٛسز يًؾـٝع ١إسا سهُٛا:
وُمـ اًمٜمامذج إظمرى طمٙماقُمتٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘ما٦م اخلْماارا ذم سمٖماداد اًمٞماقم ،واًمٜمٗماقذ اًم٘ماقي ًمتٜمٔماٞمؿ طمازب
ُكم اؿ وقمرومٝمؿ ،سمؾ وًمٙمؾ ُمت٤مسم ٍع ،يمٞمػ يٕم٤مُمٚمقن
اهلل ذم أضمزا ُمـ ًمٌٜم٤من --وىمد فمٝمر ًمٙمؾ ُمـ ىم٤مراؿ أو اسمت َ
ادوهؿ اًمٓمٌٞمٕماال واحلتٛماال هااؿ أهااؾ اًمًااٜم٦م ،ومٝمااؿ
أهااؾ اًمًااٜم٦م قمااغم وضمااف اخلّمااقص ،وشمااذيمر ُماا٤م ىمٚمٜماا٤مه أن قما ّ
يٛمٙمٜمٝمؿ أن ياليٜمقا ورسمام يٜمّمٗمقن أهؾ إدي٤من إظمارى ُماـ هياقد وٟمّما٤مرى وهماػمهؿً ،مٙماٜمٝمؿ ٓ يٜمّماٗمقن
أهؾ اًمًٜم٦م-
وهذه سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعؿم٤مرة:
ُ ,مٕماا٤مُمٚمتٝمؿ ٕهااؾ اًمًااٜم٦م ذم إيااران؛ وماا٢من هااذه اعمٕم٤مُمٚماا٦م شمااؽماوح سماالم صااٗم٤مت :اًمٔمٚمااؿ واًمٕماادوان واًم٘مٝماار
واعوم٘م اا٤مر واًمتجقي ااع واعمه اا٤مل واًمتٝمٛم ااٞمش ،سم٤معو اا٤موم٦م إمم اًمتجٝمٞم ااؾ واًم٘مْم اا٤م قم ااغم يم ااقادرهؿ وقمٚمامئٝم ااؿ
اتٛمرا ،
سم٤مًم٘متااؾ واًمًااجقن واًمٜمٗماال وهمػمهاا٤م ،وىمتااؾ اًمٕمٚمااام قمااغم وضمااف اخلّمااقص مل يٜم٘مٓمااع أباادً ا وٓ ياازال ُمًا ً
ًمٙمٜمااف يماا٤من قمااغم أؿمااده ذم اًمًااٜملم إومم ٟٓمتّماا٤مر صمااقرة «اخلٛمٞمٜماالش وذًمااؽ ذم أثٜماا٤م هٞمجاا٤من اًمثااقرة وومقرهتاا٤م
وؿمارهت٤م ،وذم ٟمِمقة اٟمتّم٤مرهؿ ،وىمد قمٛمٚمقا أج٤مم اًمثقرة وسمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ جم٤مزر ُمٗمٔمٕم٦م ذم أبٜما٤م أهاؾ اًمًاٜم٦م ُماـ
اًمٌٚمااقش واًمٙماارد واًمٕماارب وهمااػمهؿ ،وىم ااد مخااقا سمٕمااده٤م ذم اًمًااٜملم إظم ااػمة إمم ؿم اال أيمثاار ُمااـ اًمقاىمٕمٞم اا٦م!!
وأدريمتٝمؿ اًمًٜمـ ،وهلل وإُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد-
وسم٤مجلٛمٚماا٦م --وم٤مًمٜمٔماا٤مم اًمراومْم اال احلاا٤ميمؿ ذم إيااران ٟمٔماا٤مم هٚمااق سماا٤مًمٔمٚمؿ واًمٗمًاا٤مد ،وٓ يريااد وضمااف اهلل 
وٓ أن شمٙمااقن يمٚمٛماا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞماا٤م ،سمااؾ يرياادون أن شمٙمااقن يمٚمٛمااتٝمؿ هااؿ هاال اًمٕمٚمٞماا٤م ،هااذا ٓ يِمااؽ ومٞمااف ُمااـ
شمٕمً اٗمٝمؿ ون ّٞماازهؿ وٟمّم اارهؿ ٕهااؾ ُمٚمااتٝمؿ وإن يماا٤مٟمقا ُمااـ أومًااؼ اًمٜماا٤مس ،قمااغم أهااؾ
قماارومٝمؿ ،وُمااـ قما َ
ارف ّ
اًمًاٜم٦م وإن يما٤مٟمقا ُمااـ ظمٞما٤مر اًمٜماا٤مس ،أدرك ذًماؽ ،وُماا٤م أيمثار إُمثٚما٦م واًم٘مّمااص ذم هاذا عمااـ اـمٚماع !-واٟمٔماار ذم
ذًمؽ أظمٌ٤مر أهؾ اًمًٜم٦م ذم إيران ذم قمدة ُمّما٤مدرُ ،مٜمٝما٤مُ« :مقىماع راسمٓما٦م أهاؾ اًمًاٜم٦م ذم إيارانش قماغم آٟمؽمٟما٧م،
ِ
٥م ذم ذًمؽ قمدة يمت٤مسم٤مت-
وقمدة ُمقاىمع ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م اًمًٜمٞم٦م اًمٌٚمقؿماٞم٦م وإهقازي٦م وهمػمه٤م ،يمام ىمد ُيمت َ
ُ ,مٕم٤مُمٚماا٦م شمٜمٔمااٞمؿ «طماازب اهللش ًمٚمًااٜم٦م ذم ًمٌٜماا٤من وسماا٤مٕظمص ذم واا٤مطمٞم٦م سمااػموت اجلٜمقسمٞماا٦م طمٞماا٨م ُمٕم٘مٚمٝمااؿ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مريُ ،مٕمٚم٘م٤م (سمٕمد طمدي٨م ُ ،)416١ ،1٧١2مًٜمد أمحد ( )4162وىم٤مل إرٟم١موط :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم-
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ذم اًمٕم٤مصااٛم٦م وذم ضمٜمااقب ًمٌٜماا٤من طمٞماا٨م ُمٕم٘مٚمٝمااؿ اًمااقـمٜمل ،وهاال ٓ ختتٚمااػ يمثااػما قمااـ اًمّمااٗم٤مت اعمااذيمقرة ذم
اًمٗم٘م اارة اًمً اا٤مسم٘م٦م إٓ سمحً اا٥م ُم اا٤م ختتٚم ااػ أطم ااقال اًم٘م اادرة واًم ااتٛمٙمـ ،وُم ااـ ص ااٗم٤مت ُمٕم اا٤مُمٚمتٝمؿ ٕه ااؾ اًمً ااٜم٦م:
اًمتٝمج ا ااػم واًمت٘متٞم ا ااؾ واًمتّم ا ااٗمٞم٦م طمٞم ا اا٨م واشم ا ااتٝمؿ اًمٗم ا اارص اًمت٤مرخيٞم ا اا٦م ًمٚم٘مٞم ا اا٤مم سم ا ااذًمؽ ،يم ا ااام طمّم ا ااؾ ذم أواؾم ا ااط
اًمثامٟمٞمٜمٞم اا٤مت ُم ااـ اًم٘م اارن اعومرٟمج اال اح اا٤ميضٕ ،ه ااؾ اًمً ااٜم٦م ُم ااـ اًمٚمٌٜم اا٤مٟمٞملم واًمٗمٚمً اآمٞمٜمٞملم ،ؾم ااقا قم ااغم أج اادي
قمٜم٤مصار طمريم٦م أُمؾ اًمِماٞمٕمٞم٦م أو قمغم أجدي أومراد شمٜمٔمٞمؿ طمزب اهلل-
 ,وأُم٤م ذم اًمٕمرا .وم٤مًمراومْم٦م مل يتٛمٙمٜمقا اًماتٛمٙمـ اًمٙم٤مُماؾ وٓ طمتاك ُما٤م ي٘م٤مرسماف؛ ومٗمٕمٚماقا إوم٤مقمٞماؾ ذم أهاؾ
اًمًااٜم٦م هاا٤م هااق صاا٤مدر قمااـ صااٗم٤مت آٟمت٘ماا٤مم واًمٖمااؾ واحل٘مااد وطماا٥م اًمثاا٠مر ،ومٚمااؿ يًااتٓمٞمٕمقا اًمااتحٙمؿ ذم أنٗمًااٝمؿ
شمرسماقا قمٚمٞماف أضمٞما٤مٓ
طمتك يتٛمٙمٜمقا ويًاٞمٓمروا ،وًمـ يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽٕ ،ن ٟم٤مر احل٘مد واًمٖمؾ وـمٚما٥م اًمثا٠مر اًماذي ّ
ِ
اقه ُؿ
واا٤مرسم٦م ذم اًمتاا٤مريخ ٓ ،يٛمٙمااـ أن شمًااٛمح لااؿ سماا٤مٓشمزان وُمٚمااؽ اًمااٜمٗمس ،وىمااد اٟمْماا٤مف إًمٞمٝماا٤م اًمٖماارور واًمتا ّ
سما٠مهنؿ ىماد واشماتٝمؿ ومرصاتٝمؿ اًمت٤مرخيٞما٦م ،وأن أهاؾ اًمًااٜم٦م وإمٗم٤م هزىماقن ُمٜمٝمٙماقن وٓ سماقايمل لاؿ ،ومرأجٜما٤م ُماا٤مذا
ومٕمٚمقا !--
 ,وُم ااـ إُمثٚم اا٦م أجْم اا٤م :قم٤مُم اا٦م ؾم ااٞم٤مؾم٤مهتؿ قم ااغم ُمً ااتقى طمٙمقُم اا٤مهتؿ اعم١مىمت اا٦م واًمث٤مسمت اا٦مُ ،م ااـ زُم ااـ جمٚم ااس
احلٙمااؿ إمم طمٙمقُماا٦م ٟمااقري احاا٤مًمٙمل ُماارورا سمحٙمااقُمتل «قمااالويش و«اجلٕمٗمااريش ،سمااد ً ا سمتحاا٤مًمٗمٝمؿ (أيمثاارهؿ)
ُمااع إُمريٙماا٤من ،إمم وؿماا٤ميتٝمؿ سم٠مهااؾ اًمًااٜم٦م ًماادهيؿ ،واًمٕمٛمااؾ ُمااع إُمريٙماا٤من ًمتاادُمػم دوًماا٦م اًمًااٜم٦م سمحجاا٦م أهناا٤م
ٟمٔم٤مم صدام طمًالم ،ومٝمؿ ؿماريم٤م أؾم٤مؾماٞمقن ًمألُمريٙما٤من ذم يماؾ إظمٓما٤م اًمت٤مرخيٞما٦م اًمتال ارشمٙمٌٝما٤م إُمريٙما٤من
سمٕمااد دظمااقلؿ سمٖمااداد ،يمخٓماا٠م طمااؾ وزاريت اًماادوم٤مع واًمداظمٚمٞماا٦م ،أي اجلااٞمش واًمِم اارـم٦م ،وشماادُمػم اًمدوًماا٦م سمّمااٗم٦م
قم٤مُم اا٦م وهنٌٝم اا٤م ،صم ااؿ قمٛمٚمٝم ااؿ ًمت اادُمػم ُمٜم اا٤مـمؼ أه ااؾ اًمً ااٜم٦م وسمٜم اا٤مهؿ اًمتحتٞم اا٦م ،وحم٤مص ا اارهتؿ واًمتْم ااٞمٞمؼ قمٚم ااٞمٝمؿ
وإمه٤ملؿ ،ن٧م دقم٤موى حم٤مرسم٦م اعره٤مب-
 ,اعؾم ااراع سم٤مًمً ااٞمٓمرة قم ااغم وٚم اا٦م يمٌ ااػمة ُم ااـ ُمً اا٤مضمد أه ااؾ اًمً ااٜم٦م وأوىم اا٤مومٝمؿ --ي اا٤م ىم ااقم ،اٟمتٔم ااروا طمت ااك
شمتٛمٙمٜمقا  !-مل يًتٓمٞمٕمقا آٟمتٔم٤مر!-
 ,آؾمااتٕمالن سمٙمثااػم هاا٤م يماا٤مٟمقا يًااتخٗمقن سمااف ُمااـ آقمت٘ماا٤مدات وإىمااقال ،وىمااد صاادرت قمااـ يمثااػم ُمااـ
أناا٤مس ؿمااٌف رؾمااٛمٞملم ُمااٜمٝمؿ أىمااقال شمٕما ّاؼم قمااـ يمااقاُمـ ُماا٤م يٕمت٘ماادون ،يمااذاك اًمااذي ىماا٤مل« :أهااؾ اًمًااٜم٦م ٙمٛمقٟمٜماا٤م
ُمٜمااذ أخااػ وصمالصمامئاا٦م ؾمااٜم٦م وىمااد ضماا٤م ت ومرصااتٜم٤م ًمااٜمحٙمؿش ،وهاال ُم٘مقًماا٦م يمررهاا٤م أيمثاار ُمااـ هثااؾ لااؿ ُمااـ ؿمااٌف
اًمرؾمٛمٞملم-
 ,اًمت٘متٞماؾ واًمتٜمٙمٞمااؾ واًمتٝمجاػم واًمتِمااريد اًمااذي ُم٤مرؾماقه قمااغم اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞملم اعمًااتقـمٜملم ذم اًمٕماارا ،.وٓ
ؾماٞمام سمٖمداد ،واًمدواومع لذا اًمت٘متٞمؾ واًمتٜمٙمٞمؾ هال ديٜمٞما٦م سم٤مٕؾما٤مس ،وُمٕمٚماق ٌم أن اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞملم يمٚمٝماؿ ُماـ أهاؾ
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اًمًٜم٦م ،واًمراومْم٦م يٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ يم٠موًمٞم٤م ٕهؾ اًمًٜم٦م اًمٕمراىمٞملم وًمٚمدوًم٦م اًمٕمراىمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م-
 ,ومر .اعمقت ،وُم٤م ومٕمٚمتف ُمـ شم٘متٞمؾ وإضمرام وهتجػم ٕهؾ اًمًٜم٦م اًمْمإمٗم٤م  ،وهاذه طمٙم٤مي٤مهتا٤م نتا٤مج إمم
جمٚمدات ًمت٠مرخيٝم٤م ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ--
 ,شمّمااٗمٞم٦م يمااقادر أهااؾ اًمًااٜم٦م سمِمااٙمؾ ُمااٜم ّٔمؿ ُماادروسُ ،مااـ ىمٌااؾ ىمااقات ُمٚمٞمِمااٞم٤مت ضمااٞمش اعمٝماادي وومٞمٚمااؼ
ا٤مئع اًمٕمٚم ُاؿ سماف قمٜماد أهاؾ
سمدر ،وهذا سمدأ ُمع سماداي٤مت اهنٞما٤مر ٟمٔما٤مم صادام وهاق ُمًاتٛمر إمم أن ،وهاذا صم٤مسم ٌ
ا٧م ؿم ٌ
اًمًٜم٦م سمٙم٤موم٦م ادم٤مه٤مهتؿ-
 ,وُمااـ مظماار ُماا٤م يٛمٙمااـ أن يااذيمر ُمااـ إُمثٚماا٦م ذم ذًمااؽ :شمّم اارومٝمؿ اعمِم االم واًمٓماا٤مئش اًماادال قمااغم ؾم ااٞمٓمرة
اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦م آٟمت٘م٤مُمٞم٦م وىماقة احل٘ماد اًمادوملم واًمٖماؾ اًمٕمٔماٞمؿ قماغم أهاؾ اًمًاٜم٦م ،وـمٚما٥م اًمثا٠مر اعمزقماقم ُماٜمٝمؿ،
وهااق إقمااداُمٝمؿ ًمّماادّ ام طمًاالم سمتٚمااؽ اًمٓمري٘ماا٦م اًمتاال شمًاارسم٧م سمٛمٙماار اهلل اااؿ ،ورمهاا٤م اًمٕماا٤ممل ،وؿماا٤مهده٤م أهااؾ
اًمًااٜم٦م ذم يمااؾ ُمٙماا٤من ،ذم يااقم قمٞمااد اعمًااٚمٛملم اًمٙمٌااػم قمٞمااد إوااحك اعمٌاا٤مرك !--وسمٖما ّاض اًمٜمٔماار قمااـ اًمٙمااالم ذم
صاادام طمً االم واعمقىمااػ ُمٜمااف؛ وماا٢من ُماا٤م ضماارى ُمااـ اًمراومْماا٦م ذم ذًمااؽ هااق أنٛمااقذج ٟماا٤مـمؼ سمااام ذيمرٟماا٤م ُمااـ احل٘مااد
واًمٖم ااؾ واًمٓم ااٞمش وىمٚم اا٦م ُِمٚم ااؽ اًم ااٜمٗمس ،وؾم ا اارقم٦م اؾم ااتج٤مسمتٝم٤م ًم اادواقمل اًمٖمْم اا٥م ،وأجْم اا٤م ًمً ا ااٞمٓمرة اًمٖم اارور
قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد فمٜمقا أهنؿ ُمٚمٙمقا  ،وأجْم٤م هق ُم١مؿمار ح٤م يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمقه ذم أهؾ اًمًٜم٦م ًماق ُمٚمٙماقا زُما٤مم إُمار،
ُمااع دًٓمتااف قمااغم وااٞمؼ قمٓمااٜمٝمؿ وصااٖمر ٟمٗمقؾمااٝمؿ وطم٘م٤مرهتاا٤م طمٞماا٨م يماا٤من سم٢مُمٙماا٤مهنؿ ذم ُمثااؾ هااذه اعم٘م٤مُماا٤مت أن
ئمٝمااروا اًمٕماادل اًمٙم٤مُمااؾ واًمٜمزا هاا٦م ،وماا٢من مل يٖم ّٚمٌااقا اًمٕمٗما َاق ومااال أىمااؾ ُمااـ اًمتجاارد ذم ن٘مٞمااؼ احلااؼ ،وجيتٜمٌااقا أي
إؿما اا٤مرة شمٗمٝمٛمٝما اا٤م ٟمٗما ااقس اخلٚما ااؼ إمم ُمٕما اا٤م اًمثا اا٠مر وآٟمت٘ما اا٤مم واًمًا ااخري٦م واًمتح٘ما ااػم واعه٤مٟما اا٦م ٕها ااؾ اًمًا ااٜم٦م،
وسم٢مُمٙماا٤مهنؿ أن يٕمٓمااقا ٟمٛمقذضماا٤م أيمثاار رضمقًمٞماا٦م وقم٘مالٟمٞماا٦م ويما َ
اامل أظمااال .وومْماا٤مئؾُ ،مااـ ظمااالل شمٕماا٤مُمٚمٝمؿ ُمااع
ُمثااؾ ىمْمااٞم٦م «صاادامش وحم٤ميمٛمتااف واحلٙمااؿ قمٚمٞمااف وشمٓمٌٞمااؼ احلٙمااؿً --مٙمااـ يمااؾ ذًمااؽ ُماا٤م يماا٤من ًمٞمحّمااؾٕ ،هنااؿ
سمٕمٞم اادون يم ااؾ اًم ٌُٕم ااد قم ااـ أظم ااال .اعمٚم ااقك ،إٟم ااام إظم ااال .اًمالئ٘م اا٦م ا ااؿ ه اال أظم ااال .اًمً ااقىم٦م وأه ااؾ اًمْم اإم٦م
ا٤مف ُماٜمٝمؿ اًمٌٓم ُار واًمٗمًا٤مد إذا ؿمٌ إِمقا  ،وإناذال اًماذيـ ُخيا٤مف ُماٜمٝمؿ اًمقي ُاؾ إذا
واحل٘م٤مرةُ ،مـ اجلٞم٤مع اًمذيـ ُخي ُ
َُماٚمٙمقا ٟ !!--مً٠مل اهلل  اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-

ْٛٗ ص ١ٜإٜضإ ايؾـٝعٚ ،١ٝإكا ١َٚايؾـٝع ٗ ١ٝيبٓإ:
ٟمٕمؿ هٙمذا يٜمٌٖمل أن شماًُٛمك ،ومٚمٞمً٧م هذه وٝمقري٦م إؾمالم ،وٓ شمٚمؽ ُم٘م٤موُم٦م إؾمالُمٞم٦مً !-مٙماـ هاذا يمٚماف
ومترؾماقا ومٞمٝما٤م ،والادف دائاام إفمٝما٤مر أهناؿ
ُمـ ُمٙمر اًمراومْم٦م وُمـ وم ّـ ؾماٞم٤مؾم٦م اًمٙمٚمٛم٦م واًمِمٕم٤مر اًمتل يت٘مٜمقهنا٤م ّ
أهؾ اعؾمالم ،وأهنؿ يٛمثٚمقن ديـ اعؾمالم وأُم٦م اعؾمالمً ،مٞمجدوا اًم٘مٌقل ُمـ و٤مهػم اعمًٚمٛملم اًماذيـ هاؿ

562

اقضمس واًمااتحٗمظ قمااغم إىمااؾ ،وهااذا يتامؿم ااك أجْماا٤م ُمااع
أهااؾ اًمًااٜم٦م ،وإٓ ومٚمااق ىماا٤مًمقا إهنااؿ ؿم ااٞمٕم٦م ًمقضماادوا اًمتا ّ
اقمت٘م٤مدهؿ سم٠مهنؿ هؿ اعمًٚمٛمقن احل٘مٞم٘م ّٞمقن أهؾ احلؼ ،ظم٤مسمقا وظمًاروا!--
وىمااد يم٤مٟماا٧م لااؿ سمٕمااض اًمتجاا٤مرب أجْماا٤م شمٕم ّٚمٛمااقا ُمٜمٝماا٤م أهنااؿ جياا٥م أن يًااتٕمٛمٚمقا اؾمااؿ اعؾمااالم دون اؾمااؿ
اًمِم ااٞمٕم٦م ،ومٙماا٤من اؾمااؿ «طمريماا٦م أُمااؾ اًمِم ااٞمٕمٞم٦مش ذم ًمٌٜماا٤من ُما ً
اثال ظمٓماا٠م ،قمٛمٚمااقا هااؿ ومااٞمام سمٕمااد قمااغم شمٗم٤مديااف سم٢مٟمِماا٤م
«طمزب اهللش ،ولؿ دم٤مرب أظمرى ُمِم٤ما٦م-
وهٙمااذا يٌٜمٖماال أن شمًا ّاٛمك صمااقرة اخلٛمٞمٜماال« :اًمثااقرة اًمِم ااٞمٕمٞم٦م ذم إياارانش ،وم٢مهناا٤م صمااقرة ؿم ااٞمٕمٞم٦م ظم٤مًمّماا٦مٓ ،
متثؾ اعؾمالم دي َـ اهلل اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً ا  ،يمٞمػ وهل صمقرة ضم٤م ت ًمتٜمّمار اًمِماارك ودقما٤م إئٛما٦م
وآؾمااتٖم٤مصم٦م اااؿ وشمٕمٔمااٞمؿ اًم٘مٌااقر واًمٌٜماا٤م قمٚمٞمٝماا٤م واخت٤مذهاا٤م ُمًاا٤مضمد وأقمٞماا٤م ًدا ،واًمٜمااقاح اًماادائؿ قمااغم اعمااقشمك ذم
ا٥م أصااح٤مب رؾمااقل اهلل  ورو اال اهلل قمااٜمٝمؿ اًمااذيـ محٚمااقا إمم
وٚماا٦م قمٔمٞمٛماا٦م ُمااـ آسمتااداع ذم اًمااديـ ،وؾما ّ
اًمٌِما ااري٦م اًم ااديـ واًم٘م اارمن ،وشمٙم ااذيٌٝمؿ وخت ااقيٜمٝمؿ وشمٗمًا ااٞم٘مٝمؿ أو شمٙمٗم ااػمهؿ ،واًمٓمٕم ااـ ذم قم اارض اًمٜمٌ اال 
ورُمل أزواضمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم اًمٓم٤مهرات سم٤مًمٌٝمت٤من اعمٌالم ،واعياامن سمجٛمٚما٦م آقمت٘ما٤مدات اًمٌ٤مـمٚما٦م اعمّما٤مدُم٦م
ًمديـ حمٛمد ُمـ قمّماٛم٦م أئٛماتٝمؿ وقمٚمٛمٝماؿ سما٤مًمٖمٞمقب وإطمٞما٤مئٝمؿ ًمٚمٛماقشمك وشمادظمٚمٝمؿ ُمتاك ؿما٤م وا ذم ؿما١مون
اًمٕم٤مًماَؿ وشمدسمػمه ،وهمػم ذًمؽ ه٤م يٕمٚمؿ وٞمع أهاؾ إرض ُماـ ُمًاٚمؿ ويما٤مومر أناف ُمٜما٤مىمض ًماديـ اعؾماالم ،وأن
حمٛمدً ا ُ سم ِٕم َ٨م سمخالومف!-

 سظب اهلل ايًبٓاْ:ٞ

وهٜم اا٤م ٟمٙم ااقن ىم ااد وص ااٚمٜم٤م إمم اًمٙم ااالم قم ااـ شمٜمٔم ااٞمؿ «طم اازب اهللش اًمٚمٌٜم اا٤م ووو اإمٜم٤مه ذم ؾم ااٞم٤مىمف اًمٓمٌٞمٕم اال،

واظمتّم ا اار ٟم٤م اًمٓمريا ااؼ أجْما اا٤م سم٤مٓؾما ااتٖمٜم٤م قما ااـ يمثا ااػم ُما ااـ اًمتٓمقيا ااؾ ذم وا ااع إبحا اا٤مث واعم٘ما اا٤مٓت واًمقصما اا٤مئؼ
واًمتّم ا اار ٤مت وهمػمها اا٤م؛ وما اا٢من ها ااذا احلا اازب ُما اا٤م ها ااق إٓ ُمٜمٔمٛما اا٦م ؿم ا ااٞمٕمٞم٦م ه ا ال وؾم ا ااٞمٚم٦م وأداة خلدُما اا٦م أضمٜم ا اادة
واؾم ااؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْم اا٦م ،وه اال إيراٟمٞم اا٦م مخٞمٜمٞم اا٦م ىمٌ ااؾ أن شمٙم ااقن ًمٌٜم٤مٟمٞم اا٦م؛ وًم ااذًمؽ يم اا٤من اًمٜم اا٤مـمؼ سم٤مؾم ااؿ احل اازب
«إسماراهٞمؿ إُماالمش صاا٤مدىم٤م طمٞمااٜمام ىماا٤مل ذم إطماادى اعمٜم٤مؾماٌ٤مت اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م ذم ؿمااٝمر ُماا٤مرس ُمااـ ؾمااٜم٦مٟ« :٧26١محااـ
()1

ٓ ٟم٘مااقل إٟمٜماا٤م ضمااز ُمااـ إياارانٟ ،محااـ إيااران ذم ًمٌٜماا٤من وًمٌٜم ا٤من ذم إياارانش ـها -وُمثااؾ هااذه اًمٕمٌاا٤مرة اًمتاال ىم٤ملاا٤م
«إسمراهٞمؿ أُملمش شمّمدر ُمٜمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م ذم ُمقاىمػ ُمٕمٞمٜم٦م ن٧م ـم٤مئٚم٦م ُمِم٤مقمر ُمـ اًمتحدّ ي واًمتٕمزز!-
وي٘م ااقل «طمً ااـ ٟمّم اار اهللش« :إٟمٜم اا٤م ٟم اارى ذم إي ااران اًمدوًم اا٦م اًمت اال نٙم ااؿ سم٤معؾم ااالم واًمدوًم اا٦م اًمت اال شمٜم٤مص اار
اعمًااٚمٛملم واًمٕماارب! وقمالىمتٜماا٤م سم٤مًمٜمٔماا٤مم قمالىم اا٦م شمٕماا٤مون ،وًمٜماا٤م صااداىم٤مت ُم ااع أريم٤مٟمااف وٟمتقا صااؾ ُمٕمااف ،يم ااام أن
( )٧صحٞمٗم٦م اًمٜمٝم٤مر اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ،سمقاؾمٓم٦م ُمّم٤مدر ُمتٕمددة[ -اعم١مًمػ]
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اعمرضمٕمٞماا٦م اًمديٜمٞماا٦م هٜماا٤مك شمِمااٙمؾ اًمٖمٓماا٤م اًمااديٜمل واًمِم اارقمل ًمٙمٗم٤مطمٜماا٤م وٟمْماا٤مًمٜم٤مش ،وي٘مااقل أجْماا٤م« :وذم وىماا٧م
آضمتٞم اا٤مح آؾما اارائٞمكم يم اا٤مدت احل اارب شمتً ااع وشمٓم ااقل ؾم ااقري٤م وشمّم ااٌح إىمٚمٞمٛمٞم اا٦م ،إذ أت اا٧م ىم ااقات إيراٟمٞم اا٦م إمم
()1

ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من ًمٚمٛمً٤مقمدة ،وهذه اًم٘مقات هل اًمتل شمقًم٧م شمدري٥م ُم٘م٤مشمٚمٞمٜم٤مش ـها-
وىمد ضم٤م ذم ٍ
شمٕمريٗمل ص٤مدر قمـ احلزب ؾمٜم٦م ٧265م سمٕمٜمقان « َُمـ ٟمحاـ وُما٤م هقيتٜما٤مش ُما٤م ياكم« :إٟمٜما٤م
سمٞم٤من
ّ
أبٜما٤م أُماا٦م «طماازب اهللش اًمتال ٟمّماار اهلل ـمٚمٞمٕمتٝماا٤م ذم إيااران ،وأؾمًا٧م ُمااـ ضمديااد ٟماقاة دوًماا٦م اعؾمااالم اعمريمزياا٦م
ا٤مًمقزم اًمٗم٘مٞمااف اجلاا٤مُمع ًمٚمِم اارائط ،وشمتجًااد
ذم اًمٕماا٤مملٟ ---مٚمتاازم سماا٠مواُمر ىمٞماا٤مدة واطماادة طمٙمٞمٛماا٦م قم٤مدًماا٦م ،شمتٛمثااؾ سما ّ
طم٤مو اارا سم٤معُماا٤مم اعمًاادد مياا٦م اهلل اًمٕمٔمٛم اك روح اهلل «اعمقؾمااقي اخلٛمٞمٜماالش دام فمٚماافُ ،مٗمجاار صمااقرة اعمًااٚمٛملم
()2

وسم٤مقم٨م هنْمتٝمؿ اعمجٞمدةش -
وُمٕمٚمق ٌم أن «طمًـ ٟمّمار اهللش هق ويمٞمؾ ميا٦م اهلل اًمٕمٔمٛماك ُمرؿماد اًمثاقرة اعيراٟمٞما٦م «قماكم ظم٤مُمٜما٤مئلش ،يماام
هااق ُمٜمّمااقص قمٚمٞمااف قمٜماادهؿ --وىمااد يماا٤من اًمتا ّ
ا٤مهرا ذم ٟمِمااق احلاازب وشم٠مؾم ااٞمًف وإمم
ادظمؾ اعياارا طمًاٞم اً٤م وفما ً

زُم ٍاـ هماػم سمٕمٞماد ُماـ شم٤مرخيافُ ،ماـ ظماالل وضماقد أوماراد ُماـ احلارس اًمثاقري اعيارا أقمْما٤م ذم جمٚماس ؿماقرى
احل اازب ،إمم أن شمٖم ا ّاػمت ومٙم اارة اًم٘م ااقم ورأوا إسمٕم اا٤مد اًمٞم ااد اعيراٟمٞم اا٦م اًمٔم اا٤مهرة ،سمً ااٌ٥م و ااٖمقط اًم اارأي اًمٕم اا٤مم
ازب إياران ذم ًمٌٜما٤من وُما٤م ؿما٤مسمف
اًمٚمٌٜم٤م واًمٕمريب واحلرج اًمذي يالىمقٟمف طملم ُيٜمٕمتقن سمٕمدم اًمقـمٜمٞم٦م ،وسما٠مهنؿ طم ُ
اقع ُماـ اًمرهمٌا٦م ذم آؾمات٘مالًمٞم٦م اًمِمخّمااٞم٦م قمٜماد
ذًمؽ --وقمٜمدي أنف ٓ ُيًاتٌٕمدُ أن يٙماقن ُماـ اًمادواومع ً
أجْما٤م ٟم ٌ
«طمًااـ ٟمّم اار اهللش وؿم اٞمٕم٦م ًمٌٜماا٤من ٓ ،ؾم ااٞمام وأنااف ُمااع ُماارور اًمقىماا٧م وىمًااقة اًمقا ىمااع ومااؽمت قمٜمااد اًم٘مااقم ضمااذوة
مح٤مؾما اا٦م اًمث ا ااقرة اعيراٟمٞما اا٦م ووه ا اا٩م ؿما اإم٤مراهت٤م ،وص ا اا٤مروا أىما اارب إمم اًمتٗمٙم ا ااػم اًمٕم٘ما ااال واًمقاىمٕمٞم ا اا٦م ،إن ص ا ا ّاح
اًمتٕمٌػم !-واعمّم٤مدر اًمتل شمدون ًمت٤مريخ ٟمِمق احلزب قمغم ٍ
أجد إيراٟمٞم٦م ،واًمقصم٤مئؼ ذم ذًمؽ يمثػمة ُمٕمرووم٦م-
ّ
ُيرا ضمااع يمتاا٤مب« :طماازب اهلل --رؤياا٦م ُمٖماا٤ميرةش ًمٕمٌااد اعمااٜمٕمؿ ؿمااٗمٞمؼ ،اجلااز اًمرا سمااع ناا٧م قمٜمااقان« :اًمٖماازو
اعؾمارائٞمكم ًمٚمٌٜم٤من واًمتحا٤مًمػش ،وها٤م ضما٤م ومٞماف« :يما٤من ًمٖمازو ٧262م شما٠مثػم قمٛمٞماؼ قماغم وضماقد إياران ذم ًمٌٜما٤من
قمااـ ـمريااؼ شمقؾمااٞمع دورهاا٤م ذم اًمّمااراع اًمٕمااريب اعؾماارائٞمكم؛ وماا٢من اًمٖماازو ىمااد ووماار اًمٗمرصاا٦م ًمٚمٛمًاا٤ممه٦م اعيراٟمٞماا٦م
اعمٌ٤مؿماارة إومم ذم اعمجٝمااقد احلااريب اًمااداقمؿ ًمٚمحريماا٦م اًمِم ااٞمٕمٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤من قمااغم ؿمااٙمؾ وطماادة قمًااٙمري٦م صااٖمػمة
ٟمًاٌ ًٞم٤م ُمٙمقٟما٦م ُماـ  ٧5١١قمٜمّماار ُماـ «اًمٌ٤مؾمادارانش (احلاارس اًمثاقري اعيارا ) اًماذيـ ُؾماٛمح لاؿ سم٤مًماادظمقل
قمااـ ـمريااؼ ؾمااقري٦م إمم اًمٌٞمئاا٦م اًمّماادي٘م٦م ذم وادي اًمٌ٘ماا٤مع ،وىمٌااؾ ذًمااؽ اًمقىماا٧م يم٤مٟماا٧م اجلٝمااقد اعيراٟمٞماا٦م عىم٤مُماا٦م

( )٧جمٚم٦م اعم٘م٤موُم٦م :اًمٕمديـ2١و ،1٧سمقاؾمٓم٦م« :رؤي٦م ُمٖم٤ميرةش ًمألؾمت٤مذ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ[ -اعم١مًمػ]
(ٟ )2م٘مال قمـ ُمّم٤مدر ُمتٕمددةُ ،مٜمٝم٤م يمت٤مبُ« :م٤مذا شمٕمرف قمـ طمزب اهللش شم٠مخٞمػ :قمكم اًمّم٤مد ،.وُمقىمع ىمٜم٤مة اجلزيرة[ -اعم١مًمػ]
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وضمااقد قمًااٙمري ُمًاات٘مؾ ذم ًمٌٜماا٤من ىمااد ُصاادت ُمااـ ِىم ٌَا ِاؾ إؾمااد ٟمٗمًاافً ،مٙمااـ اعمقىمااػ اًمًااقري سمٕمااد اًمٖماازو
اعؾمارائٞمكم رسمام أوحك أىمؾ ُم٘م٤موُم٦م ًمٕمروض اعمً٤مقمدة اعيراٟمٞم٦م ُمـ ذي ىمٌؾ-
ُم ااـ وضمٝم اا٦م ٟمٔم اار إي ااران وم اا٢من وضمقده اا٤م اجلدي ااد ذم ًمٌٜم اا٤من أن اات٩م ٟم٘مٓم اا٦م اًم اتامس اعمٌ٤مؿم اار إول سم االم اًمٜمٔم اا٤مم
اًمثقري وـم٤مئٗم٦م ؿماٞمٕمٞم٦م يمؼمى ذم اًمٕم٤مًماؿ اًمٕمريب ،وُمٜمذ ذًماؽ احلالم همادت إياران ٓقم ًٌا٤م ىمٞم٤مد ًيا٤م ذم ؿما١مون هاذه
اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل متثؾ ىم٤مقماادة هٙمٜم٦م عمدّ ٟمٗمقذه٤م إمم ىمٚم٥م اًمّماراع اًمٕمريب اعؾمارائٞمكم-
ومال ذًماؽ اًمقىم٧م سمدأ شم٘م٤مـمع اعمّم٤مًمح واًمتقضمٝم٤مت سمالم ؾماقري٦م وإياران سم٤مٓشمًا٤مع؛ ومٗمال محٚمتٝما٤م عظماراج
اعؾما ا اارائٞمٚمٞملم ُم ا ااـ ًمٌٜم ا اا٤من يم٤مٟم ا اا٧م اًم ا اادواومع اعمٌ٤مؿما ا اارة ًمً ا ااقري٦م دواوم ا ااع اؾم ا ااؽماشمٞمجٞم٦م؛ وم ا اا٤مًمقضمقد اًمٕمً ا ااٙمري
اعؾم اارائٞمكم ذم اًمٜمّمااػ اجلٜمااقيب ُمااـ ًمٌٜماا٤من ,وقمااغم إظمااص ذم وادي اًمٌ٘ماا٤مع ,ىمااد ووااع اًمٕمٛمااؼ اًمًااقري
ن اا٧م هتدي ااد ُم اازدوج؛ وم ااألول ُم اارة يم٤مٟم اا٧م دُمِم ااؼ ُمٕمرو اا٦م خلٓم اار ُم اازدوج حمتٛم ااؾ ُم ااـ اجل ااقٓن واعمقا ىم ااع
اعؾم اارائٞمٚمٞم٦م إُم٤مُمٞماا٦م ذم ًمٌٜماا٤من ،إواا٤موم٦م إمم ذًمااؽ؛ وم٘مااد يماا٤من هٜماا٤مك اًمتٝمديااد اجلٞمقؾماٞم٤مؾم اال اًمٜماا٤مسمع ُمااـ وضمااقد
ٍ
ُمقال ًما «إؾمارائٞمؾش وُمقال ًمٚمٖمرب ذم ًمٌٜم٤من-
ٟمٔم٤مم
إن اًم٘مٚم ااؼ اًمً ااقري طم ااقل إُمٙم٤مٟمٞم اا٦م اًمٕمزًم اا٦م اعىمٚمٞمٛمٞم اا٦م وخم اا٤مـمر اًمّم ااٗم٘م٤مت اًمثٜم٤مئٞم اا٦م اًمٕمرسمٞم اا٦م اعؾما اارائٞمٚمٞم٦م
اعمًت٘مٚم٦م يما٤من مٟماذاك اعمحادد إؾما٤مس ًمًااٞم٤مؾمتٝم٤م اخل٤مرضمٞما٦م؛ ومقضماقد ًمٌٜما٤من ذم اًمٗماٚمااؽ اعؾماارائٞمكم إُمريٙمال
ؾمااقف يزيااد ُمااـ شماارضمٞمح يمٗماا٦م اًمتااقازن اعىمٚمٞمٛماال اح٤مئااؾ أصا ًاال سمِمااٙمؾ همااػم ُمرهمااقب ومٞمااف قمااـ ـمريااؼ إيمااامل
اًمتٝمديدات اًمٕمراىمٞم٦م واعؾمارائٞمٚمٞم٦م سمتٓمقيؼ حمتٛمؾ ُمـ اًمٖمرب-
يما ااام أن ارشما ااداد ًمٌٜما اا٤من ؾما ااقف يْما ااٞمػ صم٘مٚما ااف إمم ظمًا اا٤مرة ُمّم ا اار ،وُما ااع إظما ااذ سمٕما االم آقمتٌا اا٤مر اعمقىما ااػ
اًم ااٛمِمٙمقك ومٞم ااف ًم ااألردن ،وذم فم ااؾ ه ااذه اًمٔم ااروف وم اا٢من رهمٌ اا٦م ؾم ااقري٦م ذم شم٘مقي اا٦م رواسمٓمٝم اا٤م ُم ااع إي ااران ًمٞمً اا٧م
ُمٗم٤مضمئ٦م -اؾمتٓم٤مقم٧م ؾمقري٦م آقمتامد قمغم إيران ًمت٠مُملم اعمً٤مقمدة اح٤مديا٦م قماغم ؿماٙمؾ ُمٕمقٟما٦م اىماتااّم٤مدي٦م ،وىماقة
سمِم ااري٦م قم ااغم ؿم ااٙمؾ و اا٤مهػم حمٚمٞم اا٦م ُمٝمٞم اا٠مة ،ون ااريض يٛمث ا ااؾ وضمٝم اا٦م ٟمٔم اار «راديٙم٤مًمٞم اا٦مش ُمٕم ا اا٤مدي٦م ًم ا ا«إؾما اارائٞمؾش
وًمٚمٖماارب ،وُمّماادر ضمديااد ًمٚمْمااٖمط واًمتٝمديااد اعمحتٛمااؾ علاا٤م يمااؾ ظم ااّمقم ؾمااقري٦م اعىمٚمٞمٛمٞماالم واًماادوًمٞملم
شم٘مري ًٌ٤مُ ،مع احلٗم٤مظ ذم اًمقىم٧م ذاشمف قمغم ُمً٤موم٦م ُم٤مدي٦م وشم٤مرخيٞم٦م يم٤مومٞم٦م ًمتٗم٤مدي أن شمّمٌح ىمقي٦م أيمثار ها٤م جيا٥م أو
ُمًت٘مٚم٦م أيمثر ه٤م جي٥م قمغم احلٚمٌ٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمًقري٦م-
وسمالم أهمًآمس  ،٧266وأهمًاآمس ٧22١م يما٤من هٜما٤مك قماادد ُماـ اًمتٓماقرات اًمتاال أثارت قماغم اًمٕمالىماا٦م
اًمًااقري٦م  ,اعيراٟمٞماا٦م؛ ومٛمااع اٟمتٝماا٤م احلاارب اعيراٟمٞماا٦م  ,اًمٕمراىمٞماا٦م سماادت ىمااقة اًمٕماارا .سمِمااٙمؾ ُمٚماح ااقظ ذم وضمااف
يمؾ ُمـ ؾمقري٦م وإياران؛ وما٤مًمٕمرا .مل ياٜمجح وم٘ماط ذم ومارض هن٤ميا٦م ُمذًما٦م ًمٚمحارب ،سماؾ يماا٤من ذم ُمقىماع ضمٞماد ضمادً ا
جلٜماال أومْمااؾ وم٤مئاادة ُمااـ اًمت٠مجٞمااد اًماادوزم واًمٕمااريب اًمقا ؾمااع ًمٚم٘مٞماا٤مم سماادور اًم٘مااقة اًمٕمرسمٞماا٦م اًمٙمااؼمى اعمؽمسمٕماا٦م قمااغم
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اخلٚم ااٞم٩م واعمِم اارً ،.م ااذًمؽ وم٘م ااد ىمقي اا٧م دواوم ااع إي ااران ًمٚمتٛمً ااؽ سم٤مًمات ااح٤مًمػ ُم ااع ؾم ااقري٦م سمٗمٕم ااؾ شمْم اا٤مومر قم اادة
قمقا ُمااؾ ،واًمتاال ُمٜمٝماا٤م :واإمٗمٝم٤م ُم٘م٤مسمااؾ اًم٘مااقة اًمٕمراىمٞماا٦م وآٟمتِماا٤مر اًمٕمًااٙمري إُمريٙماال ذم اخلٚمااٞم٩م واًمٕمزًماا٦م
اعىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م --وسم٤معمثؾ وم٘مد يم٤مٟم٧م ؾمقري٦م ُمدومققم٦م سمٛمّماٚمحتٝم٤م اًمت٘مٚمٞمديا٦م ذم اطمتاقا اًمٕمارا .واحلٗما٤مظ
قمغم دوره٤م اًمٗمريد ذم ًمٌٜم٤من ،سمٞمد أن قماقاُمؾ أظمرى يم٤مٟم٧م شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤م ،أول٤م وأمهٝما٤م :اًمتٖماػمات ذم قمالىما٤مت
اًمِمار .سم٤مًمٖمرب ،وإسمٕم٤مد اًمتٜم٤مومس إُمريٙمل اًمًقومٞمٞمتل ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م؛ وم٘مد سمادأت قمالىما٤مت ؾماقري٦م اًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م
وآؾما ااؽماشمٞمجٞم٦م اًمٓمقيٚما اا٦م إُما ااد ُما ااع آنا اا٤مد اًمًا ااقومٞمٞمتل سم٤مًمت يما ااؾ ُما ااع جما اال اًما اارئٞمس «همقرسم٤مشمِما ااقفش ذم
ُمٜمتّمػ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت وآُمتٜم٤مع اًمًقومٞمٞمتل اعمتزا ياد قماـ إُماداد اعمجٝماقد احلاريب ًمًاقري٦م أو شمادقمٞمؿ اىمتّما٤مده٤م
اعمتققمااؽ --هااذا احلٚمااػ اعياارا اًمًااقري يماا٤من ًمااف ُمريمااز هاا٤مم عفمٝماا٤مر ٟمت٤مئجااف ،ومٙماا٤من ًمٌٜماا٤من هااق ُمٓمااٌخ هااذا
احلٚمػ اًمذي شمِمتؿ ُمٜمف رائح٦م اًمّمٗم٘م٤مت وآشمٗم٤مىمٞم٤مت ،واذا وم٘مد شماؿ رسماط ًمٌٜما٤من ااذا احلٚماػ ؿما٤م أم أباكش
ـها-
قمكمش اًمذي يم٤من ُمراؾمال ًمٕمدة وؾم٤مئؾ إقمالُمٞم٦م ذم إيران ،ذم ُم٘م٤مل ٟمِمارشمف «ويم٤مًم٦م إنٌ٤م
ويمت٥م «ٟم٤مضمح ّ
اًمًقيً ااري٦مش وهمػمهاا٤م سمٕمٜمااقان « :طماازب اهلل سماالم طمًاا٤مسم٤مت ًمٌٜم٤مٟمٞماا٦م وأضمٜماادة إيراٟمٞماا٦مش« :وم٘مااد ُماار طماازب اهلل
سمٛمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف اًمت٠مؾماٞمًاٞم٦م ،يم٤من هثؾ اًمقزم اًمٗم٘مٞمف اعُم٤مم «اخلٛمٞمٜملش ضمز ا وم٤مقمال وىمقيا٤م ُماـ جمٚماس
ؿمقرى احلزب ،اًمذي يم٤من ْمار اضمتامقم٤مشماف ُمًا١موًمقن إيراٟمٞماقن ،إٓ أن ميا٦م اهلل «قماكم ظما٤مُمٜمئلش واوماؼ قماغم
ـمٚم٥م ُمـ ؿمقرى احلزب سمت٠مثػم ُمٌ٤مؿمار ُمـ ٟمّمار اهلل سم٤مًمتخكم قمـ هثٚمف وإًمٖم٤م هذا اًمدور اعيارا ً ،مػمشمادي
طمزب اهلل ظمّمقصاٞمتف اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م سمٕمٞمدً ا قمـ وص٤مي٦م هثؾ اًمقزم اًمٗم٘مٞماف وقمٌ٤م شماف ،وقماـ ّ
شمدظمااؾ احلارس اًمثاقري
وسمٕمٞم ااد آضمتٞم اا٤مح اعؾما اارائٞمكم إمم ًمٌٜم اا٤من قم ااددا ُم ااـ ىمٞم٤مديٞم ااف ورضم٤مٓشم ااف ًم اادقمؿ
اًم ااذي يم اا٤من أرؾما ااؾ ذم اًمً اا٤مسمؼ ُ
ُم٘م٤موُم٦م طمزب اهلل وشمٜمٔمٞمؿ دورات شمدريٌٞم٦م ًمٕمٜم٤مصارهش ـها-
؛
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أؿم ااػم أوٓ إمم أن شمً ااٛمٞم٦م ه ااذا اًمتٜمٔم ااٞمؿ سم ا ا «طم اازب اهللش ه اال ُم ااـ اًمٌ٤مـم ااؾ ،وأن ااف يم اا٤من يٜمٌٖم اال أن يٜمً ااٌقا
ويْم٤مومقا إمم اًمِمارك واًمْمالل ٓ إمم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم وشم٘مدس  قمـ اًمِمارك واخت٤مذ اًمِماريم٤م -
إؾمٌ٤مب اعمٕمٚمٜم٦م ًمٜمِم٠مة احلزبٟ :مًتٓمٞمع اًمٕمثقر قمغم يمالم يمثػم لؿ وًمٖمػمهؿ ذم هذا-
()1

وهذا ُمث٤مل ُجيٛمؾ ىمقلؿ ذم اعمً٠مخ٦م ---« :ذم قم٤مم  ،٧262اٟمًح٥م ُمع جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمً١موًملم
واًمٙمقادر ُمـ طمريما٦م أُماؾ اصمار ظمالوما٤مت ضمقهريا٦م ُماع اًم٘مٞما٤مدة اًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م ًمٚمحريما٦م مٟماذاك طماقل ؾماٌؾ ُمقاضمٝما٦م
( )٧أي طمًـ ٟمّمار اهلل[ -اعم١مًمػ]
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اًمتٓمقرات اًمًاٞم٤مؾماٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ آضمتٞم٤مح آؾمارائٞمكم ًمٚمٌٜم٤منش ـها -
()2

ُمثاا٤مل مظماار« :فمااروف اًمٜمِماا٠مة :ؾمااٌؼ اًمقضمااقد اًمتٜمٔمٞمٛماال حلاازب اهلل ذم ًمٌٜماا٤من واًمااذي ياا١مرخ ًمااف سمٕماا٤مم
 ٧262وضمااقد ومٙمااري وقم٘م٤مئاادي يًااٌؼ هااذا اًمتاا٤مريخ ،هااذه اًمٌٞمئاا٦م اًمٗمٙمرياا٦م يماا٤من ًمٚمِم ااٞمخ طمً االم ومْمااؾ اهلل
دور ذم شمٙمقيٜمٝم٤م ُمـ ظماالل ٟمِما٤مـمف اًمٕمٚمٛمال ذم اجلٜماقب -ويما٤من ىمٞما٤مم اًمثاقرة اعؾماالُمٞم٦م ذم إياران قما٤مم ٧2١2
سم٘مٞماا٤مدة مياا٦م اهلل اخلٛمٞمٜماال داومٕماا٤م ىمقياا٤م ًمٜمٛمااق طماازب اهلل ،وذًمااؽ ًمالرشمٌاا٤مط اعمااذهٌل واًمًاٞم٤مؾم اال سماالم اًمٓمااروملم-
وىمااد ضماا٤م ذم سمٞماا٤من صاا٤مدر قمااـ احلاازب ,ذم  ٧4ومؼما ياار «ؿمااٌ٤مطش  ,٧265أن احلاازب «ُمٚمتاازم سماا٠مواُمر ىمٞماا٤مدة
طمٙمٞمٛماا٦م وقم٤مدًماا٦م شمتجًااد ذم وٓياا٦م اًمٗم٘مٞمااف ،وشمتجًااد ذم روح اهلل مياا٦م اهلل «اعمقؾمااقي اخلٛمٞمٜماالش ُمٗمجاار صمااقرة
اعمًٚمٛملم وسم٤مقم٨م هنْمتٝمؿ اعمجٞمدةش-
ُمٕمٔماؿ أوماراد احلازب هاؿ ُماـ اًمٚمٌٜما٤مٟمٞملم اًمِمااٞمٕم٦م اعمارشمٌٓملم ُماذهٌ ًٞم٤م سما٢ميران ،طمٞما٨م يٕمتاؼمون ميا٦م اهلل «قماكم
ظماا٤مُمٜمئلش ُمرؿمااد اًمثااقرة اعيراٟمٞماا٦م واطماادً ا ُمااـ أيمااؼم اعمرا ضمااع اًمديٜمٞماا٦م اًمٕمٚمٞماا٤م لااؿ ،ويٕمتااؼم اًمِمااٞمخ «طمًااـ ٟمّماار
اهللش إُم ا االم اًمٕم ا اا٤مم حل ا اازب اهلل اًمقيمٞم ا ااؾ اًمِما ا اارقمل ٔي ا اا٦م اهلل «قم ا ااكم ظم ا اا٤مُمٜمئلش ذم ًمٌٜم ا اا٤من --ه ا ااذا آرشمٌ ا اا٤مط
إجدوًمقضمل واًمٗم٘مٝمل سم٢ميران ؾمارقم٤من ُم٤م وضمد شمروتف اعمٌ٤مؿمارة ذم اًمدقمؿ اًمًااريع واعمٌ٤مؿماار ُماـ اجلٛمٝمقريا٦م
اعؾمالُمٞم٦م وقمؼم طمرؾمٝم٤م اًمثقري ًمٚمحزب اًمٜم٤مؿمئ-
شمِمااٙمؾ احلاازب ذم فمااروف يٖمٚماا٥م قمٚمٞمٝماا٤م ـماا٤مسمع اعم٘م٤موُماا٦م اًمٕمًااٙمري٦م ًمالطمااتالل اعؾماارائٞمكم اًمااذي اضمتاا٤مح
ًمٌٜماا٤من قماا٤مم  ،٧262وًمااذًمؽ وماا٤محلزب يٌٜماال أجدوًمقضمٞمتااف اًمًاٞم٤مؾم ااٞم٦م قمااغم أؾماا٤مس ُم٘م٤موُماا٦م آطمااتالل؛ ويم٤مٟماا٧م
أومم اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت اًمٜم٤مضمحاا٦م اًمتاال ىماا٤مم ااا٤م احلاازب وأيمًااٌتف ؿمااٝمرة ُمٌٙماارة ذم اًمٕماا٤ممل اًمٕمااريب ،ىمٞم٤مُمااف سمٜمًااػ ُم٘ماار
اًم٘م ااقات إُمػميمٞم اا٦م واًمٗمرٟمً ااٞم٦م ذم أيمت ااقسمر .شمِما ااريـ إول قم اا٤مم  ،٧261وىم ااد أؾم ااٗمرت شمٚم ااؽ اًمٕمٛمٚمٞم اا٦م قم ااـ
ُم٘متؾ  1١١ضمٜمدي أُمػميمل وومرٟمًالش ـها-
إؾمااٌ٤مب اًمٌ٤مـمٜماا٦م ًمٜمِماا٠مة احلاازب ،واًمتاال يٛمٙمااـ أن ٟمٗمٝمٛمٝماا٤م سماادٓئؾ يمثااػمة ُمااـ أنااقاع اًماادٓٓت اعمِماا٤مر
إًمٞمٝماا٤م ،وهااق ُماا٤م ي٘مقًمااف حم٘م٘مااق يم ّتاا٤مب وُمٗمٙمااري اعمًااٚمٛملم (أهااؾ اًمًااٜم٦م) :وهاال شمتٛمثااؾ سم٤مظمتّماا٤مر ذم شمّماادير
اًمثقرة اًمِماٞمٕمٞم٦م ،وظمدُم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمِمااٞمٕمٞم٦م اًمٙماؼمى اًمتال نادصمٜم٤م قمٜمٝما٤م ،سمحٞما٨م يٙماقن «طمازب اهللش أداة
ًمٚمحريماا٦م اًمِم ااٞمٕمٞم٦م اًمٙمااؼمى ذم ًمٌٜماا٤من وقمااغم ُم٘مرسماا٦م ُمااـ اًم٘ماادس أهااؿ ىمْمااٞم٦م إؾمااالُمٞم٦م ،وًمٚمتٖمٚمٖمااؾ اًمِم ااٞمٕمل ذم
ضمً ااد إُم اا٦م اعؾم ااالُمٞم٦م ،وسمٕمٌ اا٤مرة أظم اارى :طم اارص إي ااران قم ااغم أن يٙم ااقن ضمٜم ااقب ًمٌٜم اا٤من ُمٜمٓم٘م اا٦م ٟمٗم ااقذ ل اا٤م
( )٧قمـ ُمقىمع «ُم٘م٤موُم٦مش قمغم آٟمؽمٟم٧م ،وهق ُمقىمع ؿمٌف رؾمٛمل ًما«طمزب اهللش ،ن٧م شمٌقي٥م «اًمًاػمة اًمذاشمٞم٦م ًمألُملم اًمٕم٤ممشٟ« :مٌذة قمـ طمٞم٤مة
ؾمامطم٦م إُملم اًمٕم٤مم اًمًاٞمد طمًـ ٟمّمار اهللش[ -اعم١مًمػ]
( )2قمـ ُمقىمع «اجلزيرة ٟم٧مش ،اعمٕمروم٦م« :طمزب اهلل اًمٜمِم٠مة واًمتٓمقرش[ -اعم١مًمػ]
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وًمٚمِم ا ااٞمٕم٦م ،وه ا ااق ُم ا اا٤م أيمدشم ا ااف ؾماٞم٤مؾم ا ااٞم٤م شمٗم٤ممه ا اا٤مت يقًمٞم ا ااق (مت ا ااقز)  ٧226وشمٗم ا اا٤مهؿ أبري ا ااؾ (ٟمٞمً ا اا٤من) ،٧224
وآؾمتٕم٤مو٦م قمـ شمٜمٔمٞمؿ طمريم٦م أُمؾ اًمِماٞمٕمٞم٦م ٕهن٤م همػم ٟم٤مومٕم٦مٕ ،ؾمٌ٤مب يمثػمة:
ُمٜمٝما٤م :أهنا٤م ؿم ا ُّقه٧م صااقرهت٤م سما٤مجلرائؿ اًمٗمٔمٞمٕما٦م اًمتاال ؾما٤ممه٧م ذم ارشمٙم٤ماا٤م سماا٤مًمتقاـم١م ُماع طمازب اًمٙمت٤مئاا٥م
اًمٚمٌٜم اا٤م اًمٜمّم اارا وُم ااع اًمٞمٝم ااقد ذم طم ااؼ أه ااؾ اًمً ااٜم٦م ُم ااـ اًمٗمٚمً اآمٞمٜمٞملم ذم اعمخ ااٞمامت ،وذم طم ااؼ سمٕم ااض أه ااؾ
اًمًٜم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم أجْم٤م-
وُمٜمٝماا٤م :أن طمريماا٦م «أُمااؾش قمٚمامٟمٞماا٦م اًمٓماا٤مسمع إمم طمااد يمٌااػم ُمٜمااذ ٟمِماا٠مهت٤م أو هاال ظمٚمااٞمط سماالم اًمٕمٚمااام واًمااديٜمل
ٕمل ،ومٙماا٤من هااذا ظمٚمااال يقضماا٥م اؾمااتٌدال٤م سمٕمااد اٟمتّماا٤مر اًمثااقرة اًمِم ااٞمٕمٞم٦م ذم إيااران واٟمتّماا٤مر ُمٌاادأ وٓياا٦م
اًمِم ااٞم ّ
اًمٗم٘مٞمف واًمتٞم٤مر اًمديٜمل اًمِماٞمٕمل قمٛمق ًُم٤م-

اقع اؾماات٘مالًمٞم٦م ،واعمااراد أن إجياا٤مد طما ٍ
ازب يٙمااقن شم٤مسمٕماا٤م وُمقاًمٞماا٤م
وُمٜمٝماا٤م :أن طمريماا٦م «أُمااؾش يماا٤من قمٜمااده٤م ٟما ُ

سمِم ااٙمؾ ُمٓمٚم ااؼ عي ااران وصمقرهت اا٤م ،سم٤معو اا٤موم٦م إمم أن اٟمتّم اا٤مر «اًمث ااقرة اًمِم ااٞمٕمٞم٦م اخلٛمٞمٜمٞم اا٦مش ذم إي ااران ىم ااد أخٝم اا٥م
ُمِماا٤مقمر اًمِم ااٞمٕم٦م ذم يمااؾ ُمٙماا٤من ،واؾمااتث٤مر ـمٛمقطماا٤مهتؿ سمِمااٙمؾ مل يًااٌؼ ًمااف ُمثٞمااؾ ذم اًمتاا٤مريخ احلاادي٨م ،ومٙم٤مٟماا٧م
أومٙماا٤مر و٤مقماا٦م يمٌااػمة ُماا١مصمرة ُمااـ رضماا٤مٓت اًمِمااٞمٕم٦م هااـ يماا٤مٟمقا ذم طمريماا٦م أُمااؾ أو ظم٤مرضمٝماا٤م شمتجااف إمم اًمٙمااقن ُمااع
اقزم
اًمثقرة اعيراٟمٞم٦م واًمتجٜمّد ن٧م رايتٝم٤م واعيامن سمٜمٔمري٦م «وٓي٦م اًمٗم٘مٞمفش اًمتل شم٘متْماال وماٞمام شم٘متضا ُمٌ٤ميٕما٦م اًم ّ
اًمٗم٘مٞم ا ااف (وه ا ااق اخلٛمٞمٜم ا اال ؾم ا اا٤مقمتٝم٤م) واًمّم ا اادور قم ا ااـ ىمقًم ا ااف وأُم ا ااره ،واًمٕمٛم ا ااؾ ذم ٟمٓم ا اا٤مُ .مِم ا ااروقمٞمتف ٓ هم ا ااػم،
اروف اجل اادل اًمٗم٘مٝم ال واًمٗمٙم ااري اًمٙمٌ ااػم اًم ااذي صم اا٤مر طم ااقل ه ااذه اًمٜمٔمري اا٦م سمٕم ااد ٟمج اا٤مح صم ااقرة «اخلٛمٞمٜم االش،
وُمٕما ٌ
وآٟم٘مً٤مُم٤مت اًمتل طمدصم٧م ذم اًمقؾمط اًمِماٞمٕمل سمًٌٌٝم٤م وطمقل٤م-
اعمًٛمك سم ا «طمزب اهللش-
ومٝمذه إذن هل طم٘مٞم٘م٦م احلزب اًمراومْمال
ّ
اًمتًٛمل اذا آؾمؿ «طمزب اهللش دًمٞمؾ قمغم ىمٚم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ ،وأنك لؿ اًمٗم٘مف ذم اًمديـ
وٓ خيٗمك أن
ّ
وهؿ أهؾ اًمِمارك ودقم٤م همػم اهلل وآقمت٘م٤مد سم٤مًمٌ٤مـمؾ اعمٌلم وشمٙمذي٥م اًم٘مرمن !-وإٓ ومٙمٞمػ يًقغ عمًٚمؿ
طمزب اهللش هق
يًٛمل شمٜمٔمٞمٛمف
يًٛمٞمف «طمزب اهللش ،وهق يٕمٚمؿ أن « َ
ّ
اخل٤مص اًمذي ي١مؾمًف هق ويٜمِمئف؛ ّ
أن ّ
قمل ىمرم ّ ًمٚمٛم١مُمٜملم وٞمع اعم١مُمٜملم أهؾ اًمتقطمٞمد واًمت٘مقى وـم٤مقم٦م اهلل  واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم
اؾمؿ ؿمار ّ
ٌ
اؾمؿ اًمٙمٗم٤مر أهؾ اًمِمارك واًمتٜمديد واعحل٤مد واعومً٤مد ذم إرض
ُم٘م٤مسمؾ اؾمؿ «طمزب اًمِماٞمٓم٤منش اًمذي هق ُ
سم٤مًمٙمٗمر واًمٕمّماٞم٤من !-يمام ىم٤مل  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ [اعمج٤مدًم٦م] ،وىم٤مل  ذم ؾمقرة اح٤مئدة :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﮊ [اح٤مئدة]

ا٤مص وشمِم ااٙمٞمؾ ؾماٞم٤مؾم اال ظم اا٤مص وُم اارطمكم ُم ااـ وو ااع اعٟمً اا٤من وصا ااٞم٤مهمتف--
ومتً ااٛمٞم٦م شمٜمٔم ااٞمؿ سمِما اار ّي ظم ا ّ
شمً ااٛمٞم ُت ُف سم ا اا٤مؾمؿ «طم اازب اهللش ،شمً ااٛمٞم ٌ٦م أىم ا ُاؾ أطمقا ل اا٤م اًمٙمرا ه اا٦م اًمِم ااديدة ،ح اا٤م ومٞمٝم اا٤م ُم ااـ اًمتحج ااػم واًمتزوي اار
واًمتٖمٞمػم عمٕم٤م إؾمام اًمتل ووٕمٝم٤م اهلل  ذم يمت٤مسمف وقمغم ًمً٤من رؾمقًمف  ،وح٤م ومٞمٝم٤م ُماـ شمٕماريض اًماديـ
ِ
٥م أظمٓم اا٤م اًمٌِم ا اار وومً اا٤مدهؿ ه ااؿ قم ااغم إؾم ااام اًمِم ا اارقمٞم٦م ،ه ااذا إذا يما اا٤من
ًمإلومً اا٤مد واًمتِم ااقيف طم االم شمٜمً ااح ُ
ص٤مطمٌٝم٤م ُمًاد ًدا ُماـ أهاؾ اًمّماالح ،وم٠مُما٤م إذا يما٤من صا٤مطمٌٝم٤م ُماـ أهاؾ اًمِماارك وآسمتاداع واًمْماالل واعمارو.
ُم ااـ اًم ااديـ ،يم ااام ه ااق احل اا٤مل هٜم اا٤م ذم ُمقو ااققمٜم٤م ،وم ااقاهلل إن ه ااذه اًمتً ااٛمٞم٦م عم ِااـ أبٓم ااؾ اًمٌ٤مـم ااؾ وأقمٔم ااؿ ؿم ااٝم٤مدة
اًمزورٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م!-
وإذا شم٘ماارر ًمااديٜم٤م يمااؾ ُماا٤م شم٘ماادم --وم٢مٟمااف يًااٝمؾ قمٚمٞمٜماا٤م ُمٕمروماا٦م حاا٤مذا هيااتؿ هااذا احلاازب سم٤مًم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م
اًمٕمدو اعؾمارائٞمكم ،ويٙماقن يماؾ ذًماؽ ىماد ُو ِواع ذم ُمٙم٤مٟماف اًمّماحٞمح ُماـ اًمٗمٝماؿ؛ وماال يٛمٙماـ
وسم٘مْمٞم٦م ُم٘م٤موُم٦م
ّ
حلاازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م إٓ أن جيٕمااؾ اًم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م وىمْمااٞم٦م ُم٘م٤موُماا٦م اعمحتااؾ اًمٞمٝمااقدي ُمااـ أومم اهتامُم٤مشمااف،
ويتقؾماع قماغم
ٕهن٤م هل اعمدظمؾ خلدُم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْم٦م اًمتل ندصمٜم٤م قمٜمٝم٤م ،ومٝمق يٌٜمل جمدً ا ،ويٜمِماار ديٜماف،
ّ
ُمًتقى إُم٦م اعؾماالُمٞم٦م ،وي١مؾماس ًمٚم٘مٞما٤مدة اًمراومْماٞم٦م اح٠مُمقًما٦م قمٜمادهؿ وزقم٤مُما٦م إُما٦م اعؾماالُمٞم٦م اًمتال هال
ادي !-وٓ سم ااد إذن ُم ااـ دقم ااؿ اعم٘م٤موُم اا٦م ذم ومٚمً اآملمً !--مٙم ااـ ُم ااـ ؿما اارط ذًم ااؽ أن شمٙم ااقن ه ااذه
ُطم ُٚمٛمٝم ااؿ إب ا ّ
اعم٘م٤موُم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمذًمؽ ،وهق اًمذي يم٤من-
وم٘مااد صاا٤مدف ,وإُماار هلل ُ مااـ ىمٌااؾ وُمااـ سمٕمااد ,أن اعم٘م٤موُماا٦م ذم ومٚمًاآملم ذم اًمٕم٘مااديـ إظمااػميـ ُمااـ
اًمزُماا٤من يم٤مٟماا٧م ذم ضمزئٝماا٤م إيمااؼم ُم٘م٤موُماا٦م إؾمااالُمٞم٦م ُمااـ اًمٜمااقع اًمااذي يًااٝمؾ قمااغم اًمراومْماا٦م اًمتٕم٤مُمااؾ ُمٕمااف ،وهااؿ
«اعظم ااقان اعمً ااٚمٛمقنش اعمتٛمثٚم ااقن ذم «طمريم اا٦م مح اا٤مسش ،وأؿم ااٌ٤م ٌه ل ااؿ وإن اظمتٚمٗم اا٧م أؾم ااامؤهؿ وه ااؿ طمريم اا٦م
«اجلٝما اا٤مد اعؾما ااالُملش؛ ومًا ااٝمؾ قما ااغم اًمراومْما اا٦م ذم دوًما اا٦م إيا ااران وذراقمٝما اا٤م اًم٘مريٌا اا٦م «طما اازب اهلل اًمٚمٌٜما اا٤م ش أن
اقي ًمٚمتٕماا٤مون واًمتاادظمؾ واًمتٖمٚمٖمااؾ قم ااؼم هاا٤مشملم احلااريمتلم ،طمتااك صاا٤مروا سمٗمْمااؾ ه ااذا
يِم اارقمقا ذم سمرٟماا٤مُم٩م ىما ّ
اًمتٕم اا٤مون واًمتح اا٤مًمػ ،وذم فم ااؾ همٞم اا٤مب دوًم اا٦م طم٘مٞم٘مٞم اا٦م ًمإلؾم ااالم واًمً ااٜم٦م ،وظمٞم٤مٟم اا٦م دول اًمٕم اارب واعمً ااٚمٛملم
اعمقضم ااقدة وخت ّٚمٞمٝم اا٤م قم ااـ ومٚمً اآملم وضمري٤مهن اا٤م ورا اعمِم اا٤مريع إُمريٙمٞم اا٦م واًمٖمرسمٞم اا٦م ولثٝم اا٤م ورا اًمتٓمٌٞم ااع ُم ااع
دو اًمٞمٝمااقدي ،صاا٤مروا (أقمٜمال اًمراومْماا٦م) هااؿ اًمااداقمؿ «اعؾماالُملش إول واًمرا قماال ًمٚم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م،
اًمٕما ّ
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ومٝمل إذن ذم ضمز ٓ سم٠مس سمف ُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م ُمؾ ومراغ شم٤مرخيل!-
ومٛمدظمؾ «طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م ش إذن إمم ومٚمًٓملم هق ه٤مشم٤من احلريمت٤من« :مح٤مسش ،و«اجلٝم٤مد اعؾمالُملش،
اتحٛمالن وزر دقم ااؿ
اتحٛمالن وزر إدظم اا٤مل اًمتِم ااٞمع وُم ااذه٥م اًم اارومض إمم ومٚمً اآملم إن دظم ااؾ ،ومه اا٤م ي ا ّ
ومه اا٤م ي ا ّ
ويتحٛمالن وزر ٟمّماارة اًمراومْما٦م وُمٕما٤موٟمتٝمؿ وروماع راياتٝمؿ ،وإٟما٤م هلل
اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْم٦م اًمتل ندصمٜم٤م قمٜمٝم٤م،
ّ
وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن-
وٓ يٜمٗمااع آقمتااذار سم٤محل٤مضماا٦م اًمِمااديدة أو اًمْماارورة؛ ومااال واارورة شمٚمجاائ إمم أُمثاا٤مل هاا١مٓ  ،سمااؾ اًمٌاادائؾ
اعمِم ااروقم٦م ُمتااقاومرة عمااـ صااد .واشم٘مااك ،وهلل احلٛمااد ،صمااؿ إن هٜماا٤مك ومر ًىم ا٤م ؿم٤مؾم ا ًٕم٤م سماالم أن شمتٚم٘مااك دقما ًاام ُم٤مًمٞماا٤م أو
قمًااٙمري٤م ُمااـ أُمثاا٤مل هاا١مٓ ذم طماا٤مل اًمِماادة واعو اارار ،وسماالم أن يتٜماا٤مزل اعماار ُ قمااـ صمقا سماا٧م قم٘مٞمدشمااف ويًااٛمح
ٕه ااؾ اًمِما اارك واًمْم ااالل أن يٜمٗم ااذوا ُم ااـ ظمالًم ااف إمم اعمً ااٚمٛملم وأضمٞم اا٤ملؿ ،ومٝم ااذا و ا ٌ
االل ُمٌ االمٌ وشمٗم ا ٌ
اريط ذم
آمر اًمِمااٞمٕم٦م اعيراٟمٞمااقن عمًاا٤مقمدهتؿ حلاا٤مضمتٝمؿ
اًمااديـُ ،مااع أنااف ًمااق متًااؽ اًمتٜمٔمااٞمامن اعمااذيمقران سمٕم٘مٞماادهتؿ ٓوا ّ
ًمدظمقل اعمٞمدان اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ،وًمٙمـ يٌدو أن اًمتً٤مسمؼ سملم اًمتٜمٔمٞمٛملم قمغم آؾمتحقاذ قمغم اعمًا٤مقمدة يما٤من هاق
اعمّم ا ااٞمٌ٦مُ --!-مٕمٚما ااقم أن حلا اازب اهلل أضمٜما اادشملم :حمٚمٞما اا٦م ،وقم٤معمٞما اا٦م ،ويمالمها اا٤م يٜما اادرضم٤من نا اا٧م آؾما ااؽماشمٞمجٞم٦م
اًمِما ااٞمٕمٞم٦م اًمت اال ن اادصمٜم٤م قمٜمٝم اا٤م ،أُم اا٤م إضمٜم اادة اعمحٚمٞم اا٦م ومتٓم ااقرت قم ااؼم اًمً ااٜملم وسمٛمً اا٤مقمدة قمقا ُم ااؾ اًم اازُمـ ُم ااـ
اًمًإمل إمم شم٘مقياا٦م اًمقضمااقد اًمٓما٤مئٗمل اًمِمااٞمٕمل ذم ًمٌٜماا٤من ،إمم اعمِماا٤مريم٦م اًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م ذم اًمدوًماا٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م إمم حم٤موًماا٦م
آؾم ا ااتٞمال قم ا ااغم اًمً ا ااٚمٓم٦م رسم ا ااام ،يم ا ااام جي ا ااري أن ذم ه ا ااذه إثٜم ا اا٤م وُمٜم ا ااذ طم ا ااقازم ؿم ا ااٝمريـ ُم ا ااـ اقمتّم ا اا٤مُم٤مت
وُمٔما اا٤مهرات ًمٚمٛمٕم٤مروا اا٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞما اا٦م اًمتا اال ي٘مقدها اا٤م طما اازب اهلل وطمٚمٗما اا٤مؤه« :طمريما اا٦م أُما ااؾش ،و«اًمتٞما اا٤مر اًمٕما ااق
اًمٜمّمارا ش ومظمرون-
ازب اهلل ذم نريم٤مشماف اًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م قماغم
وىمد ضم٤م ذم اًمٜمٌذة قمـ «احلزبش ذم ُمقىمع «اجلزيرة ٟما٧مش« :يٛمٞماز طم ُ
اًمًاا٤مطم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم اا٦م سم االم اًمٗمٙم اار واًمؼمٟم اا٤مُم٩م اًمًاٞم٤مؾم اال ،وم ااػمى أن اًمٗمٙم اارة اًمًاٞم٤مؾم ااٞم٦م ٓ شمً اا٘مط إذا يم اا٤من اًمقا ىم ااع
اًمًاٞم٤مؾماال همااػم ُما ٍ
اقات ًمتٓمٌٞم٘مٝماا٤م ،يمااام هااق احلاا٤مل سم٤مًمٜمًااٌ٦م ًمٗمٙماارة إىم٤مُماا٦م دوًماا٦م إؾمااالُمٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤من ،ي٘مااقل «طمًااـ
ٟمّم اار اهللشٟ :محااـ ٓ ٟمٓماارح ومٙماارة اًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤من قمااغم ـمري٘ماا٦م اًمٓم٤مًمٌاا٤من ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من؛ ومٗمٙماارة
اًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤من طم٤مو اارة قمااغم ُمًااتقى اًمٗمٙماار اًمًاٞم٤مؾم اال ،أُماا٤م قمااغم ُمًااتقى اًمؼمٟماا٤مُم٩م اًمًاٞم٤مؾم اال
وماا٢من ظمّمقص ااٞم٤مت اًمقا ىمااع اًمٚمٌٜماا٤م ٓ يًاا٤مقمد قمااغم ن٘مٞمااؼ هااذه اًمٗمٙماارة ،وم٤مًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اعمٜمِمااقدة يٜمٌٖماال
أن شمٙمقن ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ إرادة ؿمٕمٌٞم٦م قم٤مرُم٦م ،وٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع إىم٤مُمتٝم٤م أن حل٤مضمتٝم٤م إمم مح٤مي٦مش ـها-
ارارا ُمااـ آؾمااؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْمااٞم٦م
وأُماا٤م إضمٜماادة اعىمٚمٞمٛمٞماا٦م أو اًمٕم٤معمٞماا٦م ًمٚمحاازب --ومٝماال ُماا٤م ناادصمٜم٤م قمٜمااف ُما ً
اخلٛمٞمٜمٞم٦م ًمٜمِمار اًمتِماٞمع واًمقصقل إمم اًمٖمٚمٌ٦م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م واعُمً٤مك سم٘مٞم٤مدة إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م!-
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ويمااال إضمٜماادشملم اعمحٚمٞماا٦م واًمٕم٤معمٞماا٦م سمح٤مضماا٦م ؿمااديدة إمم شمٌٜماال ظمٞماا٤مر ُم٘م٤موُماا٦م اًمٕماادو اعؾم اارائٞمكم ودقم ااؿ
اعم٘م٤موُما٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م وشمٌٜماال ىمْمااٞم٦م ومٚمًاآملم واًمًاإمل ًمتحريرهاا٤مٕ ،نااف اًمًااٌٞمؾ إمم سمٜماا٤م جمااد ًمٚمِمااٞمٕم٦م ذم إُماا٦م
ويمًاا٥م صم٘ماا٦م واا٤مهػم اعمًااٚمٛملم (هماا٤مًمٌٝمؿ أهااؾ ؾمااٜم٦م) ،وٕنااف يٕمٓماال ومرصاا٦م ًمٚمتٙمااقيـ آضمتامقماال واًمًاٞم٤مؾم اال
واًمٕمً ااٙمري ،ويً ااٛمح سم٤مؾم ااتٛمرار شمًا ا ّٚمح اًمراومْم اا٦م وؾما ااٞمٓمرهتؿ قم ااغم ُم٘م اا٤مـمع ُمٝمٛم اا٦م ُم ااـ ًمٌٜم اا٤من ،واؾم ااتٛمرار
قمٛمٚمٝم ااؿ اًم اادقمقي (ٟمِم ا اار اًمتِما ااٞمع) ٕهن ا اؿ سم اادون ىمْم ااٞم٦م اعم٘م٤موُم اا٦م ونري اار ومٚمً اآملم ؾم ا ااٞمٗم٘مدون اًمٙمث ااػم ُم ااـ
اًمٗمرص٦م!-
ظم٤مص قمٜماد اًمراومْما٦م أو قمٜماد سمٕمْماٝمؿ قماغم إىماؾ وىماد نادث قمٜماف و٤مقما٦م ُماـ اعمٓمٚمٕمالم
هٜم٤مك داومع مظمر
ّ
وذيمااروا أن «طمًااـ ٟمّم اار اهللش زقمااٞمؿ احلاازب ،و«أمحاادي ٟمجاا٤مدش اًماارئٞمس اعياارا احلاا٤مزم هااـ ي١مُمٜمااقن سمااف،
وهق آقمت٘م٤مد سما٠من نريار ومٚمًآملم ُماـ أجادي اًمٞمٝماقد اًمٖم٤مصاٌلم هاق ُم٘مدُما٦م ٓزُما٦م خلاروج اعمٝمادي اًمًااردايب
اعمٜمتٔمر اًمذي شم١مُمـ سمف اًمراومْم٦م ،وم٤مًمًٕمل إذن ًمتحرير ومٚمًآملم هاق أجْما٤م ُماـ أضماؾ اًمتٕمجٞماؾ سمٗم َار ِج ُمٝمادّ هيؿ
يمام يٕمت٘مدون!-


وُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م ًمتجًاٞمد ؾماٞم٤مؾمتف دم٤مه ومٚمًٓملم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:
 ,شمٌٜماال اًم٘مْمااٞم٦م وآهااتامم ااا٤م ودقمٛمٝماا٤م وضمٕمٚمٝماا٤م ,سمحًاا٥م اًماادقمقى واًمتٔماا٤مهر قمااغم إىمااؾُ ,مااـ أهااؿ
أوًمقي٤مهتؿ-
 ,اًمٕمٛم ااؾ قم ااغم اطمت ااقا طمريمت اال «مح اا٤مسش و«اجلٝم اا٤مدش --ذم ًمٌٜم اا٤من ،صم ااؿ ذم إي ااران ،وذم ؾم ااقري٤م ،وشم٘مقي اا٦م
اًمٕمالىم٤مت اؿ إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ضمدا ،واًمت٠مثػم قمٚمٞمٝمؿ ،وُمؾ اًمٗمرغ اًمٕمريب واعؾمالُمل-
 ,اًمً ا اإمل ًم ا اارسمط احل ا ااريمتلم اعم ا ااذيمقرشملم سمدوًم ا اا٦م اًمراومْم ا اا٦م (إي ا ااران) وُمراضمٕمٝم ا اا٤م اًمديٜمٞم ا اا٦م واًمًاٞم٤مؾم ا ا ااٞم٦م
واًمٗمٙمري٦م-
 ,وقمـ ـمري٘مٝمام :حم٤موًم٦م اًمتٖمٚمٖمؾ اًمديٜمل اعماذهٌل واًمٗمٙماري اًمِمااٞمٕمل إمم ومٚمًآملم ،وىماد يٙماقن طمّماؾ
لااؿ ُمااـ ذًمااؽ سمٕما ُاض اًمٖماارض ُمااـ ظمااالل شمِمااٞمع سمٕمااض إومااراد ُمااـ طمريماا٦م اجلٝماا٤مد اعؾمااالُمل ،قمااغم ُماا٤م ُٟم٘مااؾ،
وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
 ,اص اآمٜم٤مع إوًمٞم اا٤م وؿم اارا اًم ااذُمؿ ،ؾم ااقا ذم ومٚمً اآملم أو ذم اًمِم اات٤مت اًمٗمٚمً اآمٞمٜمل ذم ًمٌٜم اا٤من وؾم ااقري٤م
وإياران قماغم وضمااف اخلّماقص ،وذم همػمهاا٤م أجْما٤م ،وُمًاا٠مخ٦م ؿماارا اًماذُمؿ واصاآمٜم٤مع إوًمٞما٤م هااذه سما٤مرزة ضماادا
ذم ؾم ااٞم٤مؾم٦م «طم اازب اهلل اًمٚمٌٜم اا٤م ش طمت ااك وم ااٞمام يتٕمٚم ااؼ سم٠مه ااؾ اًمً ااٜم٦م ذم ًمٌٜم اا٤من ،وُم ااـ أُمثٚمتٝم اا٤م اعمِم ااٝمقرةُ« :م اا٤مهر
محقدش ذم صاٞمدا سم٤مجلٜمقب اًمٚمٌٜم٤م  ،وهاق يما٤من ُماـ ُم١مؾمًاال «طمريما٦م اًمتقطمٞمادش ،اصآمٜمٕمف طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م
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ويٖمد .قمٚمٞمف إُمقال ويقومر ًمف احلراؾم٦م واحلامي٦م ويمؾ أنقاع اًمدقمؿ ،ويًاتٗمٞمدون ُمٜماف ضمادا ذم ٟمِماار ُماذه٥م
اًمت٘م٤مرب واًمقطمدة يمام يًٛمقٟمف ونًالم صقرهتؿ واًمدقم٤مي٦م لؿ!-
 ,شم٘مااديؿ اعمًاا٤مقمدات اًمًااخٞم٦م ًمٚمٗمٚمًاآمٞمٜمٞملم اًمااذيـ يرضمااقن ُمااٜمٝمؿ ظمدُماا٦م ؾمٞم٤مؾم اتٝمؿ واؾمااؽماشمٞمجٞمتٝمؿ،
يماإٌمض ىمٞماا٤مدات «محاا٤مسش و«اجلٝماا٤مد اعؾمااالُملش ذم ًمٌٜما٤من وؾمااقري٤م ،وأُماا٤م ذم إيااران وماا٢ميران هاال أؾماات٤مذهتؿ ذم
ذًمااؽ ،وأقماملاا٤م ذم هااذا ُمٕمرووماا٦م ُمِمااٝمقرةُ ،مااع أن دقمٛمٝماا٤م ذم أهمٚمٌااف ٓ يٕماادو اًمٗمتاا٤مت واًمققمااقد همااػم اعمٜمجاازة
واًمدقم٤مي٦م!-
 ,جمٛمققم اا٦م ُم ااـ اًم اادقم٤موى واًمتٛمقي ااف واًمٙم ااذب قم ااغم قم اا٤مدهتؿ ،واعمامرؾم اا٤مت اعقمالُمٞم اا٦م واًمدقم٤مئٞم اا٦م قم ااؼم
ُمٜم اا٤مسمرهؿ اعقمالُمٞم اا٦م يم ا ا«ىمٜما ا٤مة اعمٜم اا٤مرش وهمػمه اا٤م ،اًمت اال دمٕم ااؾ ُم ااٜمٝمؿ اًم ااداقمؿ إؾم٤مؾما اال واحل٤مو ااـ ًمٚمٛم٘م٤موُم اا٦م
اًمٗمٚمًا آمٞمٜمٞم٦م ذم ًمٌٜم اا٤من وذم ؾم ااقري٤م وإي اارانً ،مٙم ااـ شمٗم٤ممه اا٤مت مت ااقز وٟمٞمً اا٤من وهمػمه اا٤م وىمٌ ااقل احل اازب سم اا٤مًم٘مرار
«٧١١٧ش شمز ّيػ يمؾ شمٚمؽ اًمدقم٤موي!-
واًمًاا١مال اعمٓمااروح هٜماا٤م هااق :قمااغم أي أؾماا٤مس يتٕماا٤مون ُمًاا١موًمق طمريمتاال محاا٤مس واجلٝماا٤مد اعؾمااالُمل ُمااع
اًمراومْماا٦م ؾمااقا ذم طماازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م أو ذم دوًماا٦م إيااران ،ويتخااذون ُمااٜمٝمؿ أوًمٞماا٤م وأقمقا ًٟم ا٤م لااؿ ذم ٟمْماا٤ملؿ
اًمًاٞم٤مؾماال وُم٘ماا٤موُمتٝمؿ ًمٚمٕماادو اًمٞمٝمااقدي؟ واعمٕمااروف أن ضمٝما ٍ
ا٤مت ُمتٕمااددة ُمااـ اعمرضمٕمٞماا٤مت اًمديٜمٞماا٦م واًمٗمٙمرياا٦م
ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م؛ قمٚمااام وُمٗمٙمااريـ وزقمااام طمريماا٤مت إؾمااالُمٞم٦م وهمػمهاا٤م ،ىمااد ىماادُمقا اًمٜمّمااح حلريماا٦م «محاا٤مسش
ارارا سم٤مٓسمتٕم ا٤مد قمااـ اًمراومْماا٦م واحلااذر ُمااٜمٝمؿ وقماادم إقمٓماا٤مئٝمؿ ومرصاا٦م ًمٚمت٘ما ّاقي قمااغم طمًاا٤مب أهااؾ
ارارا وشمٙما ً
ُما ً
اًمًٜم٦م قمغم ُمًتقى إُم٦م ،وقمدم إجي٤مد ؾمٌٞمؾ لؿ ًمٚمتٖمٚمٖمؾ إمم ومٚمًٓملم ،وهناقهؿ قماـ اًمتٕم٤مُماؾ ُمٕمٝماؿ واعمٞماؾ
إًمااٞمٝمؿ؛ ومٙماا٤من هم٤مًم ًٌ ا٤م ضمااقاب اعمًاا١موًملم ذم «محاا٤مسش و«اجلٝم ا٤مد اعؾمااالُملش أو َُمااـ جياا٤مدل قمااٜمٝمؿ هااق اًماادومع
سما اا٠مهنؿ ذم طم٤مضما اا٦م ؿما ااديدة عما ااـ يًا اا٤مٟمدهؿ ويا اادقمٛمٝمؿ ،وأن اًما اادول اًمٕمرسمٞما اا٦م واعؾما ااالُمٞم٦م ىما ااد ختٚما اا٧م قما ااٜمٝمؿ
وطماا٤مرسمتٝمؿ ومٚمااؿ جياادوا َُمااـ يًاا٤مقمدهؿ إٓ إيااران ،يمااام ياادومٕمقن سماا٤مًم٘مقل إن ُمًاا٤مقمدة إيااران و«طماازب اهللش لااؿ
ه اال ذم فم٤مهره اا٤م ُمً اا٤مقمدات سمريئ اا٦م ٓ ي ااراد ا اا٤م إٓ وضم ااف اهلل ،وًمٞمً اا٧م ُمِم ا ااروـم٦م سم اا٠مي ؿم ا اارط ُم ااذهٌل أو
ؾماٞم٤مؾمال أو همػمه!!
ًمٙمااـ ُمااـ يٕماارف ُمٜماا٤مه٩م احلااريمتلم وأومٙم٤مرمهاا٤م ياادرك أن اًم٘مٜم٤مقماا٦م سمخٓماار اًمراومْماا٦م وسمح٘مٞم٘ماا٦م اٟمحااراومٝمؿ
وو ا اااللؿ و ا اإمٞمٗم٦م قمٜم ا ااد احل ا ااريمتلم ،شمٌٕم ا اا٤م ٕومٙم ا اا٤مر «اعظم ا ااقان اعمً ا ااٚمٛملمش اًمرؾم ا ااٛمٞم٦م وأومٙم ا اا٤مر اًمٙمث ا ااػم ُم ا ااـ
ُمرضمٕمٞم اا٤مهتؿ اًمٗمٙمريا اا٦م ُمثا ااؾ «يقؾما ااػ اًم٘مروا اا٤مويش وهما ااػمه ،وها ااذا ها ااق اًمًا ااٌ٥م اًمرئٞمً ا اال ًمٕما اادم ايما ااؽماصمٝمؿ
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سم٤مًمتحااذيرات ُمااـ ظمٓماار اًمراومْماا٦م ،ويٙمٗماال أن ٟمتااذيمر أن «ظم٤مًمااد ُمِماإمؾش ذم اًمٕماا٤مم اح٤مو اال 2١١4م زار
إيااران وىماادّ م ـم٘مااقس اًمٕماازا قمٜمااد وااريح «اخلٛمٞمٜماالش صمااؿ ىماا٤مل ذم شمّمااريح ًمإلقمااالم« :إن طمريماا٦م محاا٤مس شمٕمتااؼم
ٟمٗمً ااٝم٤م آسم ااـ اًمروطم اال ًمإلُم اا٤مم اخلٛمٞمٜم االش !-وأُم اا٤م طمريم اا٦م «اجلٝم اا٤مد اعؾم ااالُملش ومٝم اال أيمث اار ىمرسم اا٤م وُم ااٞمال إمم
إقمج٤مسما٤م ؿماديدا سم ا«اخلٛمٞمٜمالش وصمقرشماف
اًمراومْم٦م ُمٜمذ أج٤مم ُم١مؾمًٝم٤م «ومتحال اًمِما٘م٤مىملش ،ومٝماق يما٤من ُماـ اعمٕمجٌالم
ً
وأومٙم٤مره ،وؿمديد اعمدح ًمف واعيمٌ٤مر ،وٓزال سمٕمض ىمٞم٤مدات احلريم٦م ؾم٤مئريـ قمغم ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م!--
وم٤معمِم ااٙمٚم٦م إذن ه اال ُمِم ااٙمٚم٦م ُمٜمٝمجٞم اا٦م ومٙمري اا٦م ديٜمٞم اا٦م ىمٌ ااؾ يم ااؾ ؿم اال  ،وًمٞمً اا٧م ُمً اا٠مخ٦م و اارورة وطم٤مضم اا٦م
ؾماٞم٤مؾماٞم٦مٟ --مً٠مل اهلل أن يّمٚمح أطمقال اعمًٚمٛملم-

 خاتـُ:١

وإذا يمٜم ا اا٤م ىم ا ااد اىمتٜمٕمٜم ا اا٤م سم ا اا٠من طم ا اازب اهلل اًمٚمٌٜم ا اا٤م ُم ا اا٤م ه ا ااق إٓ طم ا اازب ؿم ا ا ااٞمٕمل ـم ا اا٤مئٗمل ُمتٕمّم ا اا٥م خي ا اادم

آؾمااؽماشمٞمجٞم٦م اًمِمااٞمٕمٞم٦م اخلٛمٞمٜمٞماا٦م اًمٙمااؼمى ،ومااال داقماال ًمٚمتٓمقيااؾ ذم ُمًاا٤مئؾ ُمااـ ىمٌٞمااؾ :هااؾ سم٤مًمٗمٕمااؾ طماازب اهلل
اًمٚمٌٜم٤م ي٘ما٤موم اعمحتاؾ اعؾماارائٞمكم؟ وهاؾ ومٕماال ؾمإمك ويًإمك طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م عمٜماع وضماقد أي ىماقة ؾماٜمٞم٦م
ُم٘م٤موُماا٦م ًمٚمٞمٝمااقد ذم ًمٌٜماا٤من وقمااغم احلاادود اًمِمااامًمٞم٦م ًمدوًماا٦م اًمٞمٝمااقد؟ وهااؾ يماا٤من ذًمااؽ ٟم٤مدماا٤م قمااـ اشمٗم٤مىماا٤مت دوًمٞماا٦م
أُمريٙمٞم اا٦م ؾم ااقري٦م ،وسمٜم اادً ا ُم ااـ سمٜم ااقد اشمٗم اا٤م .اًمٓم اا٤مئػ هم ااػم اعمٕمٚمٜم اا٦م؟ وُم اا٤م ؿم اا٤مسمف ذًم ااؽ ُم ااـ اعمً اا٤مئؾ وإؾم اائٚم٦م
اًمٙمثاػمة ،ومًااقا يما٤من ذًمااؽ أو مل يٙمااـ ،وماٜمحـ ٓ ٟمحتاا٤مج إًمٞمااف يمثاػما  ،إٟمااام ُ تا٤مج إمم ُمثااؾ هااذا قماغم أىمّمااك طما ٍاد
اس ,ىم ااد ُ ت اا٤مج إًمٞم ااف عىمٜم اا٤مع سمٕم ااض و اإمٗم٤م اًم ااديـ
ًمِم اال ُم ااـ آؾم ااتئٜم٤مس وم٘م ااط ،صم ااؿ ,وه اال احل٤مضم اا٦م إُم ا ّ
واًمٗمٝم ااؿ اًم ااديٜمل ه اـ ٓ ي٘متٜمٕم ااقن إٓ سم٤مح٤مدي اا٤مت واًمقصم اا٤مئؼ اًمرؾم ااٛمٞم٦م وسم٤مدقم اا٤م ات ايمتِم اا٤مف إؾم اارار وٟمح ااق
ذًمؽ ه٤م خيدع اًمْمٕمٗم٤م  ،ومٝما١مٓ ىماد ًُاـ أن شماذيمر لاؿ شمٜم٤مىمْما٤مت طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م وُمٗم٤مؾماده اًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م
اعمحًقؾم٦م اًمٔم٤مهرة-


ُ ,مقىم اػ احلاازب ُمااـ جماا٤مزر «صااؼما وؿماا٤مشمٞمالش و«سماارج اًمؼماضمٜماا٦مش ذم أواؾمااط اًمثامٟمٞمٜمٞماا٤مت طماالم شمقًماا٧م
طمريماا٦م «أُمااؾش اًمِمااٞمٕمٞم٦م ,سم٤مًمتٕماا٤مون ُمااع «طماازب اًمٙمت٤مئاا٥م احاا٤مرو ش ،وسمرقم٤مياا٦م هيقدياا٦م ,يمااؼم اعمجاا٤مزر ذم طمااؼ
اعمٝم اا٤مضمريـ اًمٗمٚمً اآمٞمٜمٞملم اًمالضمئ االم ،وأيمث اارهؿ يم اا٤مٟمقا ُم ااـ اًمْم اإمٗم٦م أـمٗم ا ً
ا٤مٓ وٟمً اا٤م ً وؿم ااٞم ً
قظم٤م ،إذ إن ُمٕمٔم ااؿ
اعم٘ماا٤مشمٚملم يماا٤مٟمقا ىمااد ظمرضمااقا ُمااـ اعمخااٞمامت أو ىمتٚمااقا دوم٤م ًقم ا٤م قمٜمٝماا٤م ،ووىمااػ «طماازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م ش اًمااذي يماا٤من
ً
ُمتٗمرضم٤م قمغم إىماؾ إن مل يٙماـ ىماد ؿما٤مرك
وُمٜم٤مومرا ل٤م ،وىمػ
ُمٜمٗمّمال قمـ طمريم٦م «أُمؾش
يقُمٝم٤م طمدي٨م اًمٜمِم٠مة
ً
ً
( )٧يم٤من «ظم٤مًمد ُمِمٕمؾش ذم هذه اًمٗمؽمة يِمٖمؾ ُمٜمّم٥م :رئٞمس اعمٙمت٥م اًمًٞم٤مد حلريم٦م «مح٤مسش-
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ومٕمال ،يمام هال قما٤مدة اًمراومْما٦م طمالم يتٕمٚماؼ إُمار سم٘متاؾ أهاؾ اًمًاٜم٦مُ ،م ً
ً
اتٕمٚمال سما٠من فمرو ًوما٤م ؾماٞم٤مؾمااٞم٦م يم٤مٟما٧م ناقل
دون أن يٗمٕمااؾ ؿم ااٞم ًئ٤م ،وهااق ُمثاا٤مل ُمااـ إُمثٚماا٦م همااػم اعمحّمااقرة ًم٘مٚماا٦م ديااـ هاا١مٓ اًم٘مااقم وقماادم همااػمهتؿ قمااغم
حم٤مرم اهلل وقمدم مت ّٕمار وضماقهٝمؿ ذم اهلل وطمالم شمٜمتٝماؽ طمرُما٤مت اهلل ،سماؾ إٟماام يٖمْماٌقن ًمٚمٓم٤مئٗما٦م واًمٕمّماٌ٦م ٓ
همػم!-
 ,شمرؿماٞمح طمزب اهلل ًمٚمٛمجرم «إيكم اطمٌٞم٘م٦مش اًمٜمّمارا اح٤مرو أيمثر ُمـ ُمارة قماغم ىمقائٛماف ًمالٟمتخ٤مسما٤مت
اًمؼمح٤مٟمٞم٦م ،رهمؿ أنف هق ُمـ أيم٤مسمر جمرُمل اعمج٤مزر اعمذيمقرة أظمزاه اهلل وأُمث٤مًمف!-
 ,ويمااذًمؽ ناا٤مًمٗمٝمؿ ُمااع «ٟمٌٞمااف سما ّاريش وهااق ُمااـ رؤوس جمرُماال شمٚمااؽ اعمجاا٤مزر أجْماا٤م ،سم٤معواا٤موم٦م إمم يمٗمااره
وقمٚمامٟمٞمتااف وإضمرا ُمااف اًمٙمثااػم ،ومٝمااؿ ٓ يٌاا٤مًمقن سمااديـ وٓ يمٗماار وٓ إيااامنُ ،ماا٤م دام اًمِمااخص ُمٜمتٛم ًٞم ا٤م إمم ـماا٤مئٗمتٝمؿ
أو طمٚمٞم ًٗم٤م لؿ أو يم٤مٟمقا يرون ذم ىمرسمف ُمّمٚمح٦م ًمٓم٤مئٗمتٝمؿ وأضمٜمدهت٤م-
 ,يمااقن احلاازب يم٤مًٔماا٦م ًمٚماادوًمتلم اعيراٟمٞماا٦م واًمًااقري٦م ،وشمٌٕمٞمتااف لااام ،وظمدُمتااف عمّماا٤محلٝمام وؾم ااٞم٤مؾم٤مهتام،
وهذا ذم هم٤مي٦م اًمقواقح ،و َُماـ ٓ يٌّماار ذًماؽ ومٚماـ يٌّماار ؿمااٞم ًئ٤م !-واعمٕمٚمقُما٤مت اعمٜمِماقرة واعمٕمٚمٜما٦م قماـ شمٚم٘مال
احلزب ًمألُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ُمـ إيران وًمٚمتًٚمٞمح وهمػمه ُمـ اًمدقمؿ ٓ ،ختٗمك قمغم أطمد-
 ,اًمقصماا٤مئؼ وإظمٌاا٤مر واًمِمااٝم٤مدات اًمٙمثااػمة اعمٗمٞماادة حل٘مٞم٘ماا٦م ُمٜمااع احلاازب أي وضمااقد ُم٘ماا٤موم وجم٤مهااد ،وٓ
ؾماٞمام اًمقضمقد اًمًاٜمّل ،قماغم احلادود اًمِماامًمٞم٦م عؾماارائٞمؾ ،أي ذم ُمٜما٤مـمؼ ضمٜماقب ًمٌٜما٤من ،وأن ذًماؽ يمٚماف إٟماام هاق
ٟمتٞمجاا٦م ٓشمٗم٤مىماا٤مت ُمٕم٘مااقدة ُمااع ؾمااقري٤م وُمااع أُمريٙماا٤م وطمتااك إؾم اارائٞمؾ ،شمراوم٘ماا٧م ُمااع ُمّمااٚمح٦م احلاازب ٟمٗمًااف،
ًمٞمٜمٗمرد سم٤مًمً٤مطم٦م وسمٚم٘م٥م اعم٘م٤موُم٦م وصٜم٤مقم٦م اعمجد ويمً٥م اًمِمٕمٌٞم٦م ذم إُم٦م!-
 ,وُمااـ هٜماا٤م إًم٘ماا٤مؤهؿ اًم٘مااٌض قمااغم يمااؾ َُمااـ اا٤مول ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞملم أو اًمٚمٌٜماا٤مٟمٞملم أن جي٤مهااد
اًمٕمدو اًمٞمٝمقدي ُمـ ضمٝم٦م ضمٜماقب ًمٌٜما٤من ،وىماد ىمٌْماقا سم٤مًمٗمٕماؾ قماغم يمثاػميـ وؾماٚمٛمقهؿ إُما٤م ًمًاقري٤م أو ًمألُماـ
()1

اًمٚمٌٜم٤م  ،وهـ ذيمر ذًمؽ صٌحل اًمٓمٗمٞمكم وهمػمه ،سم٤معو٤موم٦م إمم ؿمٝم٤مدات ظم٤مص٦م قمٜمدٟم٤م ذم ذًمؽ-
 ,ىمٌ ااقل احل اازب سم اا٤مًم٘مرار اًمّم اا٤مدر قم ااـ إُم ااؿ اعمتح اادة رىم ااؿ ( )٧١١٧وشمٕمٝم ااده سم٤محلٗم اا٤مظ قم ااغم ؾم ااالُم٦م
اًم٘مااقات اًمدوًمٞم اا٦م واؾم ااتٜمٙم٤مره عمٝم اا٤موتٝمؿ !-وهااذا يٙم ااذب دقم٤موي ااف سم اا٤محلرص قمااغم نري اار ومٚمً اآملم ،إذ يمٞم ااػ
نااقل سماالم اعمج٤مهااديـ ذم ًمٌٜماا٤من وومٚمًاآملم؟ وىمااد يماا٤من أؿماارف لااذا احلاازب أن يتحااقل إمم
ي٘مٌااؾ سمقضمااقد ىمااقة َ ُ
طمريماا٦م ُم٘م٤موُماا٦م ؾم ااري٦م ًمااق يماا٤من صاا٤مد ًىم٤م ،سما ً
ادٓ ُمااـ أن ي٘مٌااؾ اااذا اًم٘ماارار ًمٞمحاا٤مومظ قمااغم وضمااقده يم٘مااقة ؾماٞم٤مؾم ااٞم٦م
ُمٕمؽمف ا٤م رؾمٛم ًٞم٤م أو ومٕمٚم ًٞم٤م-

( )٧صحٞمٗم٦م اًمِمار .إوؾمط :اًمٕمدد  25 ،2١4١ؾمٌتٛمؼم [ -2١١1اعم١مًمػ]
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ُ ,ماا٤م ذم شماا٤مريخ احلاازب ُمااـ ٟم٘ماا٤مط ؾمااقدا وومٔماا٤مئع وٓ ؾمااٞمام ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سمٕمٛمٚمٞماا٤مت اًمتٝمجااػم ًمٚمًااٜم٦م ُمااـ
و٤مطمٞم٦م سمػموت اجلٜمقسمٞم٦م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤م ُمـ اًمثامٟمٞمٜم٤مت ،وقمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘متٞمؾ وآهمتٞم٤مٓت وهمػمه٤م-
 ,أُماا٤م ُمقىمااػ احلاازب ُمااـ اًم٘مْمااٞم٦م اًمٕمراىمٞماا٦م ومٝماال ُمااـ إُمااقر اًمقا وااح٦م اًمدًٓماا٦م اًمتاال يٜمٌٖماال أٓ شمٗمااقت
قمغم ُمت٠مُمؾ-
 ,ويمذا ُمً٤مقمدشمف ًمٚمٛمٚمٞمِماٞم٤مت اًمِماٞمٕمٞم٦م ذم اًمٕمراُ .مثؾ ضماٞمش اعمٝمادي وومٞمٚماؼ سمادر وشمدريٌاف ًمٕمٜم٤مصاارمه٤م
اًمتل شمتقمم ىمتؾ أهؾ اًمًٜم٦م ويمقادرهؿ ،ومه٤م اعمٜمٔمٛمت٤من اًمٚمت٤من اٟمٌث٘م٧م ُمٜمٝمام ومر .اعمقت اًمتال ارشمٙمٌا٧م ُما٤م ٓ
ّماك ُمـ اعمج٤مزر ذم أهؾ اًمًٜم٦م!-
 ,وذم ُم٘م٤مسمااؾ ذًمااؽ ُمقىمااػ احل اازب وزقمٞمٛمااف «طمًااـ ٟمّم اار اهللش ُم ااـ اعمج٤مهااديـ واعم٘م٤موُماا٦م ُمااـ أه ااؾ
وه٤مسمٞم اا٦م شمٙمٗمػم ّي ااقن ،وسمٖم ااػم ذًم ااؽ ُم ااـ
اًمً ااٜم٦م ذم اًمٕم اارا ،.وىم ااد وص ااٗمٝمؿ ذم سمٕم ااض اعمٜم٤مؾم ااٌ٤مت ىمري ًٌ ا ا٤م سم اا٠مهنؿ ّ
إوصا٤مف اًمتال يًاتٕمٛمٚمٝم٤م اًمِمااٞمٕم٦م ذم وصاػ أبٓما٤مل وصااٜم٤مديد جم٤مهادي أهاؾ اًمًااٜم٦م أهاؾ آؾمات٘م٤مُم٦م وأهااؾ
اعمٕمروم٦م سمْمالل اًمِماٞمٕم٦م وؿماريمٝمؿ وُمروىمٝمؿ!-
 ,صمااؿ ًمٞمًاا٠مل اعٟمًاا٤من ٟمٗمًااف :هااؾ طماازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م يريااد وضمااف اهلل سمحروسمااف وُم٘م٤موُمتااف وُمًاا٤مقمٞمف؟!
وًمٞمت٠مُمؾ ذم اجلقاب ويٌح٨م قمٜمف-
 ,وًمٞمت٠مُم ااؾ أجْم اا٤م ذم «طمً ااـ ٟمّم اار اهللش وظمٓم٤مسم٤مشم ااف اًمٓمقيٚم اا٦م اًمت اال شمً ااتٛمر ُم اا٤م سم االم اًمً اا٤مقم٦م واًمً اا٤مقمتلم
وأيمثر ٓ ،يذيمر اهلل ومٞمٝم٤م إٓ ىمٚمٞمالُ ،م٤م ظمال آومتت٤مح سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اًمتال شمٕم ّاقدوا قمٚمٞمٝما٤م وجيٕمٚمقهنا٤م يما٤مًمٕمٜمقان قماغم
االُمل زقمٛمااقا  ،وٟمحقهاا٤م ُمااـ اًمٙمٚمااامت ،وٓ يااذيمر مياا٦م ُمااـ يمتاا٤مب اهلل وٓ طماادي ًث٤م ًمرؾمااقل اهلل
اٟمااتامئٝمؿ اعؾما ّ
 ،وٓ ي ااذيمر اجلٝم اا٤مد ذم ؾم ااٌٞمؾ اهلل يم ااام ؿم اارقمف اهلل وأطمٌ ااف ،رهم ااؿ قمِم اارات سم ااؾ ُمئ اا٤مت أي اا٤مت ذم اًم٘م اارمن
اًمااقاردة ذم إُماار سم٤مجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل واًمؽمهمٞماا٥م ومٞمااف وسمٞماا٤من ومْمااٚمف ،وومْمااؾ اًمِمااٝم٤مدة ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل !-وأُماا٤م
االُمل؟ أم أن ااف زقمااٞمؿ اعمٜم اا٤موم٘ملم
أطم٤مدياا٨م اًمٜمٌاال  ومٛم ااـ ذًمااؽ ؿم اال ٓ يٙماا٤مد ُ َم ا !-ومٝمااؾ هااذا زقم ااٞمؿ إؾما ّ
اًمذيـ ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞمال؟!
 ,واٟمٔماار إمم ناا٤مًمٗمٝمؿ أن ُمااع ُمٞمِم ااٞمؾ قمااقن وهمااػمه ُمااـ اًمٙمٗماارة واًمٗم٤مؾمااديـ ذم ُمٕم٤مروااتٝمؿ ًمٚمحٙمقُماا٦م
اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م ،واٟمٔماار ُماا٤م ذم أثٜماا٤م اقمتّماا٤مُم٤مهتؿ ذم اًمًاا٤مطم٤مت وشمٔماا٤مهراهتؿ ُمااـ اًمٗمًاا٤مد واظمااتالط اًمرضماا٤مل سم٤مًمٜمًاا٤م
واًمِمٌ٤مب سم٤مًمٗمتٞم٤مت ًمٞمؾ هن٤مر وُم٤م ذم وٛمـ ذًمؽ ُمـ خم٤مزي يٜمادى لا٤م اجلٌالم و ُيًاتحٞمك ُماـ ذيمرها٤م ،ويمٞماػ
ّ
اعمتقمها٦م،
أن «طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م ش ضمز ُمـ رقم٤مهت٤م واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝما٤م واًمًا٤ميمتلم قمٜمٝما٤م ،ذم ؾماٌٞمؾ ُمّماٚمحتٝمؿ
وٟمٔمرا ًمٚمٞمقم أظمر؟ يمال واهلل!-
ومٝمؾ شمرى ديٜم٤م قمٜمد ه١مٓ وُمراىمٌ٦م هلل 
ً
وإُمثٚما اا٦م يمثا ااػمة ضما اادا عما ااـ أراد أن يريما ااز قم ا اغم ومًا اا٤مد ها ااذا احلا اازب وـم٤مئٗمتا ااف سم٤مًما اادٓٓت اعمحًقؾما اا٦م
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اًمٔم٤مهرة ،و َُمـ مل ي٘مٜمع سمٙمؾ ذًمؽ ومٚمـ ي٘مٜمع سمِمال !-


وٓ سمد أن يٕمٚمؿ اعمًاٚمؿ أن هاذا احلازب (طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م ) وُم٘م٤موُمتاف وأقمامًماف اًمتال فم٤مهرها٤م اًمٌٓمقًما٦م
وُم٘م٤موُماا٦م اعمحتااؾ اًمٖم٤مصاا٥م واًماادوم٤مع قمااـ إرض واًمااديـ واًمٕماارض --أهناا٤م يمٚمٝماا٤م ومتٜماا٦م واسمااتال قمٔمااٞمؿ خيتااؼم
اهلل سمااف اًمٕمٌاا٤مدً ،مٞمٜمٔماار اهلل , وهااق قماا٤ممل اًمٖمٞما ِ
ا٤مر اهلل  وُماا٤م
ا٥م واًمِمااٝم٤مدة ,يمٞمااػ ٟمٕمٛمااؾ و َُمااـ اًمااذي خيتا ُ
ُ
قمٜمااده ويٙمااقن ُمااع احلااؼ وياادور ُمٕمااف طمٞماا٨م دار ،ويٜمّم اار اهلل وديٜمااف واًمتقطمٞمااد وؾمااٜم٦م رؾمااقل اهلل  ،و َُمااـ
اًمذي شمًتٝمقيف اًمٌٓمقٓت اجلقوم٤م  ،سمٓمقٓت «قمٜمؽمة سمـ ؿمادادش و«يمٚمٞما٥مش و«اعمٝمٚمٝماؾش و«ُم٤موشمًاال شماقٟم٩مش
و«ضمٞمٗم٤مراش و«يم٤مؾمؽموش وأُمث٤ملؿ-
وهٙمااذا اًمٗمتٜماا٦م سمثااقرة «اخلٛمٞمٜماالش؛ وم٢مهناا٤م ُمااـ أقمٔمااؿ اًمٗمااتـ قمااغم اعمًااٚمٛملم ذم اًمتاا٤مريخ احلاادي٨مً ،مٕمٚمٝماا٤م ,
سم٤مًمٜمً ااٌ٦م إمم يمث ااػم ُم ااـ اًمٜم اا٤مس ,أؿم ااد ُم ااـ ومتٜم اا٦م آؾم ااتٕمامر اًمٖم ااريب اًم ااذي اطمت ااؾ سم ااالد اعمً ااٚمٛملم ذم اًم٘م اارٟملم
اح٤موااٞملم --وماا٢من ذًمااؽ يماا٤من قماادوا صااٚمٞمٌ ًٞم٤م يماا٤مومرا أصااٚمٞم٤م ُمٕمٚمقُماا٤م يمٗمااره ًماادى قمٛمااقم وٝمااقر اعمًااٚمٛملمً ،مٙمااـ
هاا١مٓ اخلٛمٞمٜمٞماا٦م ُمٜماا٤موم٘مقن زٟم٤مدىماا٦م اؿمااتٌف أُماارهؿ قمااغم وٝمااقر إُماا٦م وشمٚم ًٌّااقا سم٤معؾمااالم وشمز ّيااقا سماازي اًمّمااالح
واعصالح ،وًمًٌقا ُمًقح اًمٜمٝمْم٦م اعؾمالُمٞم٦م وضمٝم٤مد اًمٕمدو اًمٙم٤مومر!---
واٟمٔمار ُماا٤م يمتٌااف اًمٙمثااػمون ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م هااـ اٟمخاادقمقا سمثااقرة «اخلٛمٞمٜماالش ذم سماا٤مدئ إُماار صمااؿ سم٤مٟماا٧م لااؿ
طم٘مٞم٘متٝماا٤م ومااٞمام سمٕمااد ،وُمااـ أُمثٚمااتٝمؿ اًمِمااٞمخ «أؾماإمد سمٞمااقض اًمتٛمٞمٛماال اًمٗمٚمًاآمٞمٜملش ،وىماد يمتاا٥م قمٜمااف اسمٜمااف حمٛمااد،
وهم ااػمه يمث ااػم« :قمٜم اادُم٤م اٟمتّم اارت اًمث ااقرة اعيراٟمٞم اا٦م ذم هن٤مي اا٦م قم٘م ااد اًمً اإٌمٞمٜمٞم٤مت ُم ااـ اًم٘م اارن اعمٜمّم اارم اؾمتٌِم اار
اػما  ،وفمٜمااقا أن ومج اار اعؾم ااالم ىم ااد سماازغ ُم ااـ ضمدي ااد ،وأن نري اار
اعمًااٚمٛمقن ذم ُمِم اا٤مر .إرض وُمٖم٤مرا اا٤م ظم ا ً
ومٚمًاآملم أصااٌح ىماا٤مب ىمقؾم االم أو أدٟمااك ،وماا٤مًمتٗمقا طمقلاا٤م ٗمقهناا٤م سمٕم٘مااقلؿ وأومئاادهتؿ وُمِماا٤مقمرهؿ ،طمٞماا٨م إن
هذه اًمثقرة يم٤مٟم٧م شمرومع ؿمٕم٤مرات هل وٛمػم يمؾ ُمًٚمؿ:
إول :اعؾمالم-
اًمث٤م  :قمروم٧م ٟمٗمًٝم٤م سم٠مهن٤م صمقرة اعمًٚمٛملم اعمًتْمٕمٗملم ذم إرض ود اًمِماٞمٓم٤من إيمؼم «أُمريٙم٤مش-
اًمث٤مًم٨م :نرير ومٚمًٓملم ُمـ اًمٞمٝمقد-
اػما ُم ااـ قمٚم ااام أه ااؾ اًمً ااٜم٦م وىمٗم ااقا إمم ضم٤مٟمٌٝم اا٤م وسمٕمْم ااٝمؿ ُم ااـ اًمً ااٚمٗمٞملم أص ااح٤مب اًمٕم٘مٞم اادة
طمت ااك إن يمث ا ً
اًمّمااحٞمح٦م اًمتاال شمتٓماا٤مسمؼ ُمااع اًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م أي ُمااع قم٘مٞماادة رؾمااقل اهلل  وأصااح٤مسمف واًمتاا٤مسمٕملم فماا٤مٟملم ااا٤م
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ظمػما ش ـها-
ً
وٓ سمد ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٗمٓمـ اًمٞمقم خلٓمر ه١مٓ وٞمٕم٤م ،ويٕمرف ُم٤م قمٜمادهؿ ُماـ احل٘ماد قماغم أهاؾ اعؾماالم،
شمرسما ااقا قما ااغم احل٘ما ااد واًما ااٌٖمض ٕها ااؾ اًمًا ااٜم٦م ،ومٝما ااؿ ٘ما اادون قمٚما ااٞمٝمؿ أيمثا اار ها اا٤م ٘ما اادون قما ااغم اًمٞمٝما ااقد
ٕهنا ااؿ ّ
ا٤مر ُمٕمرووم ا ااقن ،ويٛمٙم ا ااـ ُم ا ااقادقمتٝمؿ
واًمٜمّم ا اا٤مرى ،وم ا اا٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم ا اا٤مرى ؿم ا اا٠مهنؿ ؾم ا ااٝمؾ قمٜم ا اادهؿ ،ه ا ااؿ يمٗم ا ا ٌ
ادو إؾم٤مؾما اال واحل٘مٞم٘م ا ّال ًمٚمراومْم اا٦م ،واًمراومْم اا٦م
وُمّم اا٤محلتٝمؿ واًمتٕم اا٤ميش ُمٕمٝم ااؿً ،مٙم ااـ أه ااؾ اًمً ااٜم٦م ه ااؿ اًمٕم ا ّ
ويؽمسمااقن قمٚمٞمااف ،سمقا ؾماآم٦م جمٛمققماا٦م يمٌااػمة ُمااـ اًمِماإم٤مرات وُمٜمٔمقُماا٦م صم٘م٤مومٞماا٦م
يتقارصمااقن ذًمااؽ ضمااٞمال قمااـ ضمٞمااؾ
ّ
ومٙمري٦م وأدسمٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م شمدور طمقل حم٤مور :أن أهؾ اًمًٜم٦م هاؿ ىمتٚما٦م احلًاالم وأهناؿ هم٤مصاٌقا أهاؾ اًمٌٞما٧م
طم٘مٝمؿ ،وأهنؿ فم٤معمق أهؾ اًمٌٞم٧م وؿماٞمٕمتٝمؿ ،وأن ؿماٞمٕم٦م مل اًمٌٞم٧م يماام يًاٛمقن أنٗمًاٝمؿ ؾمااٞمث٠مرون ُماٜمٝمؿ يق ًُما٤م
ادهيؿ اًمٖم٤مئاا٥م ذم اًمً اارداب ًمٞمٔمٝماار وًمٞم٘متٚمااقا ُمٕمااف أهااؾ اًمًااٜم٦م ويٜمت٘مٛمااقا ُمااٜمٝمؿ ؿم اار
ُماا٤م ،وأهنااؿ ذم اٟمتٔماا٤مر ُمٝما ّ
اٟمت٘م٤مم !!-وقمٜمدُم٤م يردد اًمِماٞمٕم٦م :ي٤م صم٤مر اهلل ،وي٤م صم٤مر احلًاالم ،وٟمحاق ذًماؽ ُماـ اًمِمإم٤مرات ،إٟماام ي٘مّمادون اا٤م
يٛمقهااقا ويٙمااذسمقا ويًااتٕمٛمٚمقا اًمت٘مٞماا٦م ،ومٚمااٞمس اًمٞمٝمااقد وٓ
ذم احل٘مٞم٘ماا٦م أهااؾ اًمًااٜم٦م ٓ ،همااػمُ ،مٝمااام طماا٤موًمقا أن ّ
اًمٜمّم اا٤مرى ه ااؿ اًم ااذيـ ىمتٚم ااقا احلًا االم ،سم ااؾ إٟم ااام ىمتٚم ااف ,قمٜم اادهؿ وسمحً اا٥م اقمت٘م اا٤مدهؿ أو سمحً اا٥م شمزوي اارهؿ
وختٞمٞمٚمٝمؿُ ,
أهؾ اًمًٜم٦م ،ومٝمؿ يٜمتٔمرون اًمٞمقم اًمذي يٜمت٘مٛمقن ومٞمف ُمٜمٝمؿ ويث٠مرون!-
وطما ا َ
ا٥م ىمتا ااؾ احلً ا االم قما ااغم أها ااؾ اًمًا ااٜم٦مٟ ،ما ااؼمأ إمم اهلل ُما ااـ ذًما ااؽ ،وطمًا ااٌٜم٤م اهلل وٟمٕما ااؿ
ا٤مش هلل أن ُ ًَا ا َ
صح٤ميب ضمٚمٞماؾ وإُما٤مم ُماـ أئٛما٦م اعمًاٚمٛملم أهاؾ اًمًاٜم٦م يمًا٤مئر اًمّماح٤مسم٦م وأئٛما٦م
اًمقيمٞمؾ --وُم٤م احلًالم  إٓ
ّ
اتص سمااف ُمااـ اًمٌِماا٤مرة سم٤مجلٜماا٦م واًمٌٜما ّاقة ًمرؾمااقل اهلل  ،وإٟمااام يماا٤من ُم٘متٚمااف ومتٜماا٦م أراد
اًمًااٚمػ اًمّماا٤مًمحُ ،مااع ُماا٤م اظما ّ
اهلل ااا٤م متحااٞمص اًمٕمٌاا٤مد ،وذم وااٛمٜمٝم٤م طمٙما ٌاؿ هلل  سم٤مًمٖماا٦م؛ وم٤محلً االم ُمااـ أئٛماا٦م اعمًااٚمٛملم أهااؾ اًمًااٜم٦م وُم٘مت ُٚم ا ُف
ضمرى ذم طمقادث ؾماٞم٤مؾماٞم٦م واىمتت٤مل سملم اعمًٚمٛملم ،يم٤من ومٞمف احلًاالمُ  هاق اعمحاؼ اعمّمااٞم٥م اعمت٘مال هلل ،
وىم٤مشمِٚمقه هؿ اعمٌٓمٚمقن اًمٗمجرة اًمٓمٖم٤مة اًمٔمٚمٛم٦م ،وسم٤مؤوا سم٤مخلًاران ،ومام ؿم٠من اًمِماٞمٕم٦م اًمراومْما٦م؟ ومٝماؿ ٓ وضماقد
زورا وات٤م ًٟما٤م ،واحلٛمااد هلل قمااغم يمااؾ
لااؿ أصااال إٓ ومااٞمام اسمتدقمااف اًمزٟم٤مدىما ُ٦م ُمااـ اًمااديـ وآٟمتًاا٤مب إمم مل اًمٌٞماا٧م ً
إُمر وطمده-
طم٤ملً ،مف
ُ


،

؟

ئمااـ اًمِم ااٞمٕم٦م أن هااذه اًمٗمرصاا٦م اًمت٤مرخيٞماا٦م اعمت٤مطماا٦م لااؿ اًمٞمااقم ذم اًمٕماارا .وإمم طمااد ُماا٤م ذم ًمٌٜماا٤من وذم سمٕمااض
اًمٌالد إظمرى ،أهن٤م ومرصاتٝمؿ اًمت٤مرخيٞما٦م ًمتح٘مٞماؼ طمٚمٛمٝماؿ اًمٙمٌاػم سمتاقزم ىمٞما٤مدة إُما٦م ون٘مٞماؼ اًمٖمٚمٌا٦م قماغم أهاؾ
(ُ)٧م٘م٤مل« :هؾ اًمثقرة اعيراٟمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م أم ُمذهٌٞم٦م ىمقُمٞم٦م؟ش عمحٛمد أؾمٕمد سمٞمقض اًمتٛمٞمٛمل[ -اعم١مًمػ]
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اًمًااٜم٦م ،وًمٙمااٜمٝمؿ همٗمٚمااقا ذم همٛماارة هماارورهؿ وؾمااٙمرهتؿ سماإٌمض آٟمتّماا٤مرات اجلزئٞماا٦م اعم١مىمتاا٦م أهنااؿ ذم ٟمٗمااس
اًمقىم اا٧م ه ااؿ يٜمٙمِم ااٗمقن ًمألُم اا٦م ،وئمٝم اارون أُم٤مُمٝم اا٤م قم ااغم طم٘مٞم٘م ااتٝمؿ اًمت اال ـم٤مح اا٤م اضمتٝم اادوا ذم ؾم ااؽمه٤م واًمتٙم ااتؿ
قمٚمٞمٝماا٤م؛ وم٤مُٕماا٦م اًمٞمااقم ,سمٗمْمااؾ اهلل  وطمًااـ يمٞمااده ً مٚمٛمًااٚمٛملم وُمٙمااره سم٤مًمٙماا٤مومريـ واعمٜماا٤موم٘ملم ،صمااؿ سمااام
أت٤مطمتف شم٘مٜمٞم٤مت اًمٕمّماار ُماـ ومْما٤مئٞم٤مت وإٟمؽمٟما٧م ووؾما٤مئؾ ُمٕمٚمقُما٤مت ,صا٤مرت شمٕمارومٝمؿ ضمٞمادً ا وشماتٗمٓمـ لاؿ،
ُمدي واًمِم اارك سماا٤مهلل  ،واعمحاا٤مدة ًمااديـ حمٛمااد 
وىمااد َ
رأت ُماا٤م قمٜماادهؿ ُمااـ اًمااديـ اعمٌاادّ ل واًمٜمااقاح اًمً اار ّ
وأصح٤مسمف !-


«

ش

ِ
اعمٚمتٝمٌ٦م اعمًاٚمٛملم وإُما٦م اعؾماالُمٞم٦م ىمٌاؾ ؾماٜملم ،يما٤من
قمٜمدُم٤م يم٤من «طمًـ ٟمّمار اهللش يٜم٤مدي ذم ظمٓم٤مسم٤مشمف

خيادع سمٜمدائاف واا٤مهػم اعمًاٚمٛملم ُماـ أهااؾ اًمًاٜم٦م ذم ُمِما٤مر .إرض وُمٖم٤مرااا٤م ،اًماذيـ فمٜماقا سمااف اًمٔماـ احلًااـ،
وطمًٌقه جم٤مهدً ا ي٘م٤مشمؾ اًمٞمٝمقد !--وًمٙمـ ذًمؽ مل يٕمدْ جيدي يا٤م «طمًاـ ٟمّماار اهللش --وم٘ماد اٟمتٝماك زُماـ اخلاداع
ادىم٧م اًمٚمٝمج ا َ٦م وم ااال يً اإمؽ اًمٞم ااقم إٓ أن شمٜم اا٤مدي
واًمتٚمٌ ااٞمس ،وسم٤مٟم اا٧م احل٘م اا٤مئؼ وفمٝم اارت اعمٙمٜمقٟم اا٤مت ،ومٚم ااق ص ا َ
ؿماٞمٕمتؽ وأهؾ ُمٚمتؽ آصمٜمل قمِماري٦م ،وم٘مد ومٓمٜم٧م إُم٦م ًمؽ سمحٛمد اهلل!-
وإٟمٜم اال أفم ااـ ,واهلل أقمٚم ااؿ ,أن ُمرطمٚم اا٦م اًمٖمٗمٚم اا٦م اًمً ااٜمٞم٦م ىم ااد سم اادأت شمتالؿم ااك ،وأقم٘مٌتٝم اا٤م سمٗمْم ااؾ اهلل 
وُمٜمتف ُمرطمٚم٦م اًمٞم٘مٔم٦م واًمتٗمٓمـ واًمٜمٝمقض-
وؾمتٛمر ا٤م أُم٦م اعؾمالم ُمع اًمِم٠من اًمراومْمال ذم قمّمقره٤م
وقمغم وضمف اًمت٘مري٥م يٛمٙمـ شمرشمٞم٥م اعمراطمؾ اًمتل ُمرت
ّ
إظمػمة يم٤مٔيت:

اًمًٌ٤مت ،أو طمتك اعمقت!--
ُ ,مرطمٚم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمًٜمٞم٦م ،وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ ُّ
ُ ,مرطمٚم٦م اًمتٚمٌٞمس واًمٖمش واخلداع وآٟمخداع--
ُ ,مرطمٚم٦م آشمْم٤مح وآومتْم٤مح اًمراومض--
ُ ,مرطمٚماا٦م آٟمتٗماا٤مش واًمٖماارور اًمراومْم ال ،وٓ ؾمااٞمام سمٕمااد ؾماا٘مقط ٟمٔماا٤مم «صاادام طمًاالمش ،وأجْماا٤م سمًااٌ٥م
ٟمج٤مطم٤مت طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م اًمٔم٤مهري٦م اعم١مىمت٦م-
ُ ,مرطمٚم٦م اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمٌٞم٤من اًمقاوح-

ٍ
ُمٗم٤مصٚم٦م ذم أطمًـ إطمقال-
ُ ,مرطمٚم٦م اعمقاضمٝم٦م ،أو اعمت٤مريم٦م واعمٕم٤ميِم٦م قمغم
ُ ,مرطمٚم٦م اًمٖمٚمٌ٦م ًمٚمحؼ واًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م ،سم٢مذن اهلل -
وإن ُم ااـ ظم ااػم اًمٌِم ااري٦م وٕم اا٤م أن يٙم ااقن احل ااؼ واًمتقطمٞم ااد واًمً ااٜم٦م ه ااق اًمٖم٤مًم اا٥م واًمٔم اا٤مهر ،ومٗمٞم ااف اًمرمح اا٦م
واًمٕمدل واعطمً٤من ،وٓ واهلل ًمـ يٙمقن ٌ
طم٤مل أطمًـ ُمٜماف ،وإن أهاؾ اًمتقطمٞماد واًمًاٜم٦م لاؿ أرطماؿ سم٤مًمراومْما٦م
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ٍ
إٌمض ،وهااذا يمااام ؿمااٝمدت سمااف دٓئااؾ
وؾماا٤مئر أهااؾ اًمٌاادع وإهااقا اعمٜمتًااٌلم إمم اًم٘مٌٚماا٦م ُمااـ سمٕمااض هاا١مٓ ًما
اًمِمارع ؿمٝمدت سمف أجْم٤م دٓئؾ اًمقاىمع واًمت٤مريخ-
وؾم٠موارب هٜما٤م ُمثا٤مٓ واطمادً ا وم٘ماط ظمِمااٞم٦م اًمتٓمقياؾ ,وأظماتؿ سماف هاذا اعم٘ما٤مل ,واظماؽمت هاذا اعمثا٤مل ٕن
ص٤مطمٌف ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمغم اًمراومْم٦م وأقمٔمؿ ُمـ ومْمحٝمؿ وٟمٙمّؾ اؿ سم٤محلج٦م واًمؼمها٤من قماغم ُمادار اًمتا٤مريخ
اعؾمالُمل ،وهق ُمـ أبٖماض اًمٜما٤مس قمٜماد اًمراومْما٦م ،وذًماؽ هاق ؿمااٞمخ اعؾماالم اعُما٤مم «أمحاد سماـ قمٌاد احلٚماٞمؿ
سم ااـ شمٞمٛمٞم اا٦م احل اارا ّ ش ؛ ىم اا٤مل  ذم «ُمٜمٝم اا٤مج اًمً ااٜم٦م اًمٜمٌقي اا٦مش سمٕم ااد يم ااال ٍم قم ااـ خم اا٤مزي اًمراومْم اا٦م ذم اًمت اا٤مريخ
ووىما ااقومٝمؿ دائ ا ااام ُما ااع أقم ا اادا اهلل اًمٖم ا اازاة ُما ااـ اًمٞمٝم ا ااقد واًمٜمّما اا٤مرى واًمتت ا اا٤مر وهم ا ااػمهؿ وُمٕما اا٤موٟمتٝمؿ ل ا ااؿ قم ا ااغم
اعمًااٚمٛملم ،ىماا٤مل« :وُمااع هااذا وم٠مهااؾ اًمًااٜم٦م يًااتٕمٛمٚمقن ُمٕمٝمااؿ اًمٕماادل واعٟمّماا٤مف وٓ ئمٚمٛمااقهنؿ ،وماا٢من اًمٔمٚمااؿ
اػم ُمااـ سمٕمْمااٝمؿ ًماإٌمض ،سمااؾ هااؿ ًمٚمراومْماا٦م
طماارام ُمٓمٚم٘ماا٤م يمااام شم٘ماادم ،سمااؾ أهااؾ اًمًااٜم٦م ًمٙمااؾ ـم٤مئٗماا٦م ُمااـ هاا١مٓ ظما ٌ
اػم وأقماادل ُمااـ سمٕمااض اًمراومْماا٦م ًماإٌمض ،وهااذا هاا٤م يٕمؽمومااقن هااؿ سمااف وي٘مقًمااقن أنااتؿ شمٜمّمااٗمقٟمٜم٤م ُماا٤م ٓ يٜمّمااػ
ظما ٌ
سمٕمْما٤م ،وهااذا ٕن إصاؾ اًمااذي اؿماؽميمقا ومٞماف أصا ٌاؾ وم٤مؾماد ُمٌٜمال قماغم ضمٝماؾ وفمٚمااؿ ،وهاؿ ُمِمااؽميمقن
سمٕمْماٜم٤م ً
ذم فمٚمااؿ ؾماا٤مئر اعمًااٚمٛملم ،ومّماا٤مروا سمٛمٜمزًماا٦م ىمٓماا٤مع اًمٓمريااؼ اعمِمااؽميملم ذم فمٚمااؿ اًمٜماا٤مس ،وٓ رياا٥م أن اعمًااٚمؿ
اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مدل أقمدل قمٚماٞمٝمؿ وقماغم سمٕمْماٝمؿ ُماـ سمٕماض ،واخلاقارج شمٙمٗمار أهاؾ اجلامقما٦م ويماذًمؽ أيمثار اعمٕمتزًما٦م
ومًاؼ ،ويماذًمؽ أيمثار أهاؾ إهاقا يٌتادقمقن رأجا٤م
يٙمٗمرون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ويمذًمؽ أيمثر اًمراومْم٦م وُمـ مل يٙمٗمار ّ
ويٙمٗماارون ُمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿ ومٞمااف ،وأها ُاؾ اًمًااٜم٦م يتٌٕمااقن احلااؼ ُمااـ راااؿ اًمااذي ضماا٤م سمااف اًمرؾمااقل  ،وٓ يٙمٗماارون
َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞماف ،سماؾ هاؿ أقمٚماؿ سما٤محلؼ وأرطماؿ سما٤مخلٚمؼ ،يماام وصاػ اهلل سماف اعمًاٚمٛملم سم٘مقًماف ﮋﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﮊ [مل قمٛمااران ،]٧٧١ :ىماا٤مل أبااق هرياارة « :يمٜمااتؿ ظمااػم اًمٜماا٤مس ًمٚمٜماا٤مسش  ،وأهااؾ اًمًااٜم٦م ٟم٘ماا٤موة
()1

اعمًٚمٛملم ،ومٝمؿ ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس ،وىمد قمٚماؿ أناف يما٤من سم ا«ؾما٤مطمؾ اًمِما٤ممش ضمٌ ٌاؾ يمٌاػم ومٞماف أخاقف ُماـ اًمراومْما٦م
يًااٗمٙمقن دُماا٤م اًمٜماا٤مس وي٠مظمااذون أُمااقالؿ وىمتٚمااقا ظمٚم٘ماا٤م قمٔمااٞمام وأظمااذوا أُمااقالؿ ،وحاا٤م اٟمٙمً اار اعمًااٚمٛمقن
« َؾمٜمَ٦م هم٤مزانش أظمذوا َ
اخلٞمؾ واًمًالح وإؾمارى ،وسم٤مقمقهؿ ًمٚمٙمٗم٤مر اًمٜمّما٤مرى سم ا«ىماؼمصش ،وأظماذوا ُماـ ُم ّار
اؿ ُمـ اجلٜمد ،ويم٤مٟمقا أواار قماغم اعمًاٚمٛملم ُماـ وٞماع إقمادا  ،ومحاؾ سمٕم ُاض أُمارائٝمؿ رايا٦م اًمٜمّما٤مرى وىما٤مًمقا
ظمػم اعمًٚمٛمقن أو اًمٜمّم٤مرى؟ وم٘م٤مل :سمؾ اًمٜمّم٤مرى ،وم٘م٤مًمقا ًمفُ :مع َُمـ نِمار ياقم اًم٘مٞم٤مُما٦م؟ وم٘ما٤ملُ :ماع
ًمف :أجام ٌ
اًمٜمّماا٤مرى ،وؾم ااٚمٛمقا إًم ااٞمٝمؿ سمٕم ااض سم ااالد اعمً ااٚمٛملم ،وُم ااع ه ااذا ومٚم ااام اؾمتِم اا٤مر سمٕم ا ُاض وٓة إُم اار ذم هم اازوهؿ
ويمتٌا٧م ضمقا سما٤م ُمًٌاقـم٤م ذم همازوهؿ وذهٌٜما٤م إمم ٟما٤مطمٞمتٝمؿ وطمْماار قمٜمادي و٤مقما٦م ُماٜمٝمؿ وضمارت سمٞمٜمال وسمٞماٜمٝمؿ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)655١
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ُمٜم٤مفمرات وُمٗم٤موو٤مت يٓمقل وصٗمٝم٤م ،ومٚمام ومتح اعمًٚمٛمقن سمٚمدهؿ ومتٙمـ اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ هنٞمتٝمؿ قمـ ىمتٚمٝمؿ
()1

وقمـ ؾمٌٞمٝمؿ ،وأنزًمٜم٤مهؿ ذم سمالد اعمًٚمٛملم ُمتٗمرىملم ًمئال جيتٛمٕمقا ش ـها-
واجلٌااؾ اًمٙمٌااػم اًمااذي يماا٤من لااؿ ذم اًمِماا٤مم هااق قمااغم ُماا٤م أفمااـ «ضمٌااؾ يمً ااروانش ،وىمااد شم٘ماادم ذيمااره ذم أول
اقيمل
ووزم إُم اار اًم ااذي أؿم اا٤مر إًمٞم ااف ًمٕمٚم ااف ه ااق اعمٚم ااؽ «اًمٜم٤مصا اار سم ااـ ىم اا٤مًمقونش ،اًمً ااٚمٓم٤من اعمٛمٚم ا ّ
ُم٘م٤مًمٜم اا٤م ه ااذاّ ،
اعمٕماروف ،وًم ا«ؿمااٞمخ اعؾمااالمش رؾما٤مًم٦م يمتٌٝماا٤م ًمااف هيٜمئااف ومٞمٝما٤م سمٗمااتح هااذا اجلٌااؾ وياذيمر ومٞمٝماا٤م ىمّمااتٝمؿ وؿمااٞمئ٤م ُمااـ
()2

أطمٙم٤مُمٝمؿُ ،مثٌت٦م ذم «جمٛمقع ومت٤مويفش -
وىمقًماف « َؾماٜمَ٦م هما٤مزانش ،اًمًاٜم٦م هال ؾماٜم٦م ؾمااتامئ٦م وشمًإم٦م وشمًإملم ًمٚمٝمجارة -و«هما٤مزان أو ىما٤مزانش ،هاق أطمااد
ُمٚمقك اًمتت٤مر ُمـ ذري٦م «ضمٜمٙمٞمزظم٤منش ،وهق اًمذي ىم٤مسمٚمف ؿماٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؾماٗم٤مرة ُماع ووماد ُماـ أهاؾ
اًمٕمٚمؿ وأقمٞم٤من اًمِم٤مم وظم٤مـمٌف شمٚمؽ اعمخ٤مـمٌ٦م اعمِمٝمقرة ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ يمثاػم ذم «اًمٌدايا٦م واًمٜمٝم٤ميا٦مش ذم طماقادث
اؽ اًمتا َؽم ىما ُ
ؾمااٜم٦م أرسمااع وشمًاإملم وؾمااتامئ٦م« :وومٞمٝماا٤م ُمٚما َ
ا٤مزان سما ُـ أرهمااقن سمااـ أبٖماا٤م سمااـ شمااقمم سمااـ ضمٜمٙمٞمزظماا٤من وم٠مؾمااٚمؿ
وأفمٝماار اعؾمااالم قمااغم يااد إُمااػم شمااقزون  ،ودظمٚماا٧م اًمتتاا٤مر أو أيمثاارهؿ ذم اعؾمااالم وٟمثاار اًمااذه٥م واًمٗمْماا٦م
واًمٚم١مًماا١م قمااغم رؤوس اًمٜماا٤مس يااقم إؾمااالُمف ،وشمًااٛمك سمٛمحٛمااقد ،وؿمااٝمد اجلٛمٕماا٦م واخلٓمٌاا٦م ،وظماارب يمٜماا٤مئس
يمثااػمة ،وواارب قمٚمااٞمٝمؿ اجلزياا٦م ورد ُمٔماا٤ممل يمثااػمة سمٌٖمااداد وهمػمهاا٤م ُمااـ اًمااٌالد ،وفمٝماارت اًمًااٌح والٞم٤ميمااؾ ُمااع
()4
()3
ٍ
صمالث وؾمٌٕمامئ٦م -
اًمتت٤مر واحلٛمد هلل وطمدهش ـها ،وذيمر ووم٤مشمف ذم طمقادث ؾمٜم٦م
واحلٛمااد هلل رب اًمٕماا٤معملم ،وٟمًاا٠مخف  أن يٗمااتح قمااغم اعمًااٚمٛملم وي٠مظمااذ سم٠مجاادهيؿ إمم يمااؾ ظما ٍ
اػم ،ويٜمّم اار
وزم اعم١مُمٜملمٟ ،مٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّماػم-
اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ،إٟمف ّ
يمتٌف :أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م اهلل
صٗمر ٧626ـه



(ُ )٧مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (-)٧4١ . 5
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )126 . 26وُم٤م سمٕمده٤م-
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يمسيخ يزكش انٍمني اإلػاليً
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،اعمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مٔٓ واعماٜمـ ،واًمّماالة واًمًاالم قماغم رؾماقل اهلل  الا٤مدي
إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد واعمحذر ًمٜم٤م ُمـ ؿمارور اًمٗمتـ ،وسمٕمد:
ٓ خيٗمااك قمااغم ذي ًماا٥م ُماا٤م يٕم٤مٟمٞمااف اًمٕماا٤ممل اًمٞمااقم ُمااـ اطمتٙماا٤مر ُمّماا٤مدر إظمٌاا٤مر ذم إجاادي اًمّمااٝمٞمقٟمٞم٦م صمااؿ
آؾمااتخٌ٤مراشمٞم٦م اًمٖمرسمٞماا٦م ،واعقمااالم هااق أطمااد أهااؿ ُمّماا٤مدر احلااروب ذم شماا٤مريخ اًمٌِمااري٦م ،إذ سمااف ُيِماا٤مع ُماا٤م يٗماار.
وع إُم٦م ويْمإمػ قمزيٛما٦م أبٜم٤مئٝما٤م ويٗمار .اًمٜما٤مس ُماـ طماقل اعماداومٕملم قمٜمٝما٤م ،سمٕماد أن ي١م ّيًاٝمؿ ُماـ طمّماقل
َ
أي ٟمّم اار ،وياادومٕمٝمؿ إمم رومااض ُمٌاا٤مدئ احلااؼ اًمتاال يِمااقهٝم٤م اعقمااالم وئمٝمرهاا٤م ذم أبِمااع صااقرة ،ويٖما ّارهؿ
سمققمااقد اًمٕماادو سم٠منااف ُماا٤م يريااد إٓ ٟمِم اار اًمٕمداًماا٦م واًمًااالم واحلْماا٤مرة ومح٤مياا٦م أبٜماا٤م شمٚمااؽ إُماا٦م قمٛمااـ يااداومٕمقن
قمٜمٝمؿ ،ومٞمّمقرهؿ اعقمالم سمٙمؾ ٟم٘مٞمّم٦م ُشمٜمَٗمر أبٜم٤م أُمتٝمؿ ُمـ طمقلؿ ،ووماق .يماؾ هاذا شم٘ماقم ُمّما٤مدر إظمٌا٤مر
هذه سمتزيلم اًمٕمٛمال  ،وإواٗم٤م اًمِماارقمٞم٦م قمٚماٞمٝمؿ وضمٕمٚمٝماؿ أبٓما٤مل إُما٦م احل٘مٞم٘مٞمالم ،وم٠مصاٌحٜم٤م ٟمٕماٞمش ومٕماال ُما٤م
أظمؼمٟم٤م سمف رؾمقل اهلل  طمٞم٨م ىم٤مل( :ؾمٞم٠ميت قمغم اًمٜم٤مس ؾمٜمقات ظمداقم٤مت يّماد .ومٞمٝما٤م اًمٙما٤مذب ويٙماذب
()1

ومٞمٝم٤م اًمّم٤مد .وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ وخيقن ومٞمٝم٤م إُملم- )--
يؽمأؾماٝم٤م ًمٕمادوه٤م سمٕمااد أن
وم٠مصاٌحٜم٤م ٟمارى اًمٙما٤مذب اًمٚماص اًماذي ؾماار .أُمااقال إُما٦م ورهاـ اًمدوًما٦م اًمتال
ُ
أظمذ طمّم٦م قمٛمقًمتف قمغم ؿماٙمؾ ُمًا٤مقمدات دوًمٞما٦م ،وُما٤م هال إٓ رؿماقة وأضمار قماغم قمامًمتاف ،ودوماع سم٠مبٜما٤م إُما٦م
ًمٚمٕمٌقدياا٦م وسمٞمااع أقمااراض سمٜماا٤مهتؿ ذم اًمٗمٜماا٤مد .واعمِماا٤مريع اًمً ااٞم٤مطمٞم٦م اًمتٜمٛمقياا٦م ،يم٤مًمٕمٌٞمااد يِمااتٖمٚمقن ُُما َارومٝملم قمااـ
أؾما ااٞم٤مدهؿ اًمروُم اا٤من اجل اادد ،أص ااٌحٜم٤م ٟم اارى ه اا١مٓ اًمٚمّم ااقص اًمٕمٛم ااال ه ااؿ ىم اا٤مدة إُم اا٦م اًم ااذيـ يٛمج اادهؿ
اعقمالم ًمٞمؾ هن٤مر هؿ وسمٓم٤مٟمتف-
أُماا٤م اًمّماا٤مد .إُماالم ،ومٝمااق اًمٔمالُماال اًمرضمٕماال اعمتخٚمااػ اعرهاا٤ميب اًمااذي يريااد ٟمًااػ ُمٔماا٤مهر احلْماا٤مرة
( )٧ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( ،)6١14وصححف إًمٌ٤م ذم :صحٞمح اجل٤مُمع (-)145١

584

واعمدٟمٞما اا٦م اعمٕم٤مص ا اارة ويريا ااد اؾما ااتٕمٌ٤مد اعما اارأة وضمٕمٚمٝما اا٤م ُمت٤مقما ااف وًمذشما ااف ذم اًمٌٞما اا٧م ،ويريا ااد ىمٛما ااع طمريا اا٦م اًمٙمٗما اار
وآؾمتٝمزا سم٤مًمديـ وسم٤مٕنٌٞم٤م وسمخػمة اًمٌِمار سمؾ وطمتك سمرب اًمٌِمار ،شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن قمٚمقا يمٌػما -
وهذا اعقمالم هق اًمذي ي٘مدم ًمٜم٤م ذم ٟمِماراشمف ونٚمٞمالشماف ـم٤مئٗما٦م ُماـ اًمرويٌْما٤مت اًمتقا وماف اًماذيـ يتٙمٚمٛماقن
وأهاٚمِا َٞم٦م ًمتًاٞمػم ؿما١مون إُما٦م ،وماال هاؿ يٕمروماقن ؾماٜمـ شماداومع إُماؿ
ذم أُمقر اًمٕم٤مُم٦م وهؿ ُمـ أىمؾ اًمٜم٤مس ؿم٠من٤م ْ
اًمِماارؾم٦م ومرا طمااقا يروضمااقن ًمااؼماجمٝمؿ آؾمتًااالُمٞم٦م سماادقمقى اخلٞماا٤مر اًمًااٚمٛمل ،وٓ هااؿ اشمّمااٗمقا سمّمااٗم٦م اًم٘م٤مئااد
احل٘مٞم٘م اال اًم ااذي يت٘م اادم أُمت ااف ويٙم ااقن أول اعمْم ااحلم سمٜمٗمً ااف وُم٤مًم ااف ،ذم طم االم أنٜم اا٤م ٟمج ااد ه اا١مٓ اًمرويٌْم اا٤مت
ُمتخٗماالم ذم ُمٙم اا٤مشمٌٝمؿ وياادومٕمقن سم٠مبٜم اا٤م إُم اا٦م ذم ُمقاضمٝماا٤مت ؿم اارؾم٦م ُم ااع احلٙمقُماا٤مت واًمٕمً اا٤ميمر اًم٘مٛمٕمٞم اا٦م ذم
إوا ااراسم٤مت واطمتج٤مضم اا٤مت ،ومت اادومع إُم اا٦م اًم ااثٛمـ ُم ااـ دُم٤مئٝم اا٤م وطمريتٝم اا٤م ،و َي٘مٌْم ااقن ه ااؿ إضم اار قمٌ اا٤مرة قم ااـ
ُمٜم٤مص٥م ووزارات واشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمع إنٔمٛم٦م اعمًتٌدة-
َ
و ذم فمؾ هذا اًمتٕمتٞمؿ اعقمالُمل قمغم صقت احل٘مٞم٘م٦م ،رهمؿ ادقما٤م سمٕماض أيماؼم اعمٜما٤مسمر اعقمالُمٞما٦م اًمٕمرسمٞما٦م
واًمٖمرسمٞما٦م دقماقى «اًماارأي واًمارأي أظماارش ،وُما٤م هاق إٓ اًماارأي وٓ رأي مظمار ،وم٠مصااٌح٧م يم٤مح٤مومٞما٤مت شمُ٘مّماال
ُم ااـ يٜمت٘م ااده٤م و ُشم٘م اارب ُم ااـ ُي ااداهٜمٝم٤م ،وأص ااٌح٧م خت اادم أضمٜم اادهت٤م وأضمٜم اادة اًمٖم اارب اًمًاٞم٤مؾم ااٞم٦م وآؾم ااتٕمامري٦م،
هم٤مولم ـمرومٝمؿ قمـ اًمٙمقارث اًمت٤مرخيٞما٦م اًمتال يًاٌٌقهن٤م ُٕمتٜما٤م ،طمٞما٨م ي٘مرسماقن اًمٕمادو اًمٖما٤مدر سمادقمقى شمٖمٓمٞما٦م
ُم١ممترات اًمت٘مري٥م اًمٓم٤مئٗمل أو اعمذهٌل واحلقار احلْم٤مري ،ويًٙمتقن قمـ ضمرائؿ ها١مٓ ومٞمخادقمقن إُما٦م
وٓ ُي َٕمرومقهنؿ قمدوهؿ قمغم طم٘مٞم٘متف-
ذم فمااؾ يمااؾ هااذا ،ارشم٠مجٜماا٤م إـمااال .ظمدُماا٦م «ُمريمااز اًمٞم٘ماالم اعقمالُماالش ،طمٞماا٨م ٟماا٠ميت إُماا٦م اعمًااٚمٛم٦م سماا٤مخلؼم
اًمٞم٘ملم ُمـ ُمّم٤مدره إن ؿم٤م اهللٛ ٓ ،مؾ صٌٖم٦م همرسمٞم٦م وٓ أضمٜمدة اؾماتٕمامري٦م ،سماؾ ٟمحٛماؾ لاؿ اًمارأي إُمالم
واخلؼم اًمّم٤مذم ُمـ ُمٜم٤مسمٕمف وٟمُٖمذيف سم٤مًمتحٚمٞمؾ اعمٜمٝمجال ،اًماذي َيٌٜمال جماد أُما٦م اعؾماالم وٓ َهيادُمٝم٤م ،ويٜمّمااره٤م
وٓ َخيااذل٤م ،ويًااتح٨م قمزيٛمتٝماا٤م وٓ يقهٜمٝماا٤م ،هاادومٜم٤م إزاًماا٦م اًمٖمِماا٤موة قمااـ إقماالم وإومٝماا٤مم ،وـماارح احل٘مٞم٘ماا٦م
سم٠منّمع صقره٤م وأقمذب يمٚمامهت٤م وأصد .شمٗم٤مقمالهت٤م ،وُمـ اهلل ٟمرضمق اًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م-
ويًارٟم٤م أن ٟمٗمتتح أومم ظمادُم٤مت ُمريمزٟما٤م اجلدياد ،سمحاقار ُماع اًمِمااٞمخ «قمٓمٞما٦م اهللشً ،مٜمٕمٓمال ًمألُما٦م وضمٝما٦م
ٟمٔماار ُمٖمٞمٌاا٦م سمِماٙمؾ يمااكم أو ضمزئا ّال قمااـ اعقمااالم اعؾمااالُمل واًمٕمااريب واًمٕماا٤معملً ،مٜمٙمًاار اًمٓمااق .قمااـ أصااقات
وم٤مقمٚم اا٦م ذم اًمً اا٤مطم٦م ،وخت ااقض ُمٕمريم اا٦م ُمّما ااػمي٦م ٟمٞم٤مسم اا٦م قم ااـ إُم اا٦م أو ـمٚمٞمٕم اا٦م ل اا٤م سم٤مٕص ااحٟ ،مٕم اارف رأهي ااؿ ذم
إطمااداث ،ودواومٕمٝمااؿ ذم إومٕماا٤مل ،وطمٚمااقلؿ ًمألزُماا٤متُ ،متااقيمٚملم قمااغم اهلل ،راضماالم ُمٜمااف اًمتقومٞمااؼ واًمًااداد
واعمٕمقٟم٦م ،واعظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،واًم٘مٌقل ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف-
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أسئهخ انهمبء ًأخٌثزو يٍ انشيٍد
[اؾتتاس ١ٝايًكا]٤

 مزكز اليقيه :خلطـ٘د يك٘ٔ خهلل؛ خلسام يل٘ٛن ٍضحؤ خهلل ٍزطٚدتًٍِ ،طٛط لٙ

ٖسَل ٙإلرطخء ّصخ خلحَخض هًٌدْ ،زعخ٘ خهلل ذ٘طخ-

ظمػما  ،وسم٤مرك اهلل
الشـيخ عطية اهلل :وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،وإي٤ميمؿ ضمزى اهلل ً

وصالطم٤م ٓ ،ومتٜم٦م وٓ
وهدى
ومٞمٙمؿ ،وٟمً٠مل اهلل أن جيٕمؾ ًم٘م٤م ٟم٤م وطمديثٜم٤م ًمٜم٤م ٓ قمٚمٞمٜم٤م ،وأن جيٕمٚمف سمريم٦م
ً
ً
ؿم٘م٤م ً  --مُملم-

[تكٝـــ ِٝاؿضنـــ ١اٱعـــ ١َٝ٬عاَـــٚ ،١اؾٗارٜـــ ١خافـــٖٚ ،١ـــٌ تكـــزَت أّ تعجـــضت؟،
ٚايبؾض ٣بكضبٗا َٔ بٝت إكزؼٚ ،بٝإ إٔ اؿضٚب اؿاي ١ٝفاصت «ر ١ٜٝٓعكز١ٜش]

 مزكز اليقيه ْٖ :خلسسء ،سٌحدٍل خإلحدقٔ زحػـ٘لٔ ٍحوطخت خلًول خإلساهٖ

زديتسدضٚن هي زيدتِ ٍحدهلٖ ّوَهٍِ ،قدلود ؤى رعءٖخ هٌِ ؤٍ قدجٓٔ هٌِ ٍّٖ خلكدجٓٔ

خلوزدّسٓ ّٖ خلًٌػـط خألسدسـٖ خلٓديل ْٖ خلسدحٔ ْٖ هَخرْٔ خلْزؤ خألهطٗ،ٔ٘ٛ

ًٍٛطض خلساخل خلصٕ أ زس ؤى ٗكطح زخجود ّ٘ٚ :تٗ٘٘وٛن للحط ٔٚخإلساه٘ٔ يوَهد ٍللحطٔٚ
خلزْدزٗٔ زطٛل ذدظّ ،ل ٌّد٘ تٗسم ؤم ٌّد٘ تًخط؟ ّل حٗٗت ًزدحدت ؤم ْطلت

ْٖ هرككدتْد؟

الشـيخ عطيـة اهلل :سمًاؿ اهلل اًمارمحـ اًمارطمٞمؿ ،احلٛماد هلل رب اًمٕما٤معملم ،وصاغم اهلل وؾماٚمؿ وسما٤مرك
قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م ٍ
حمٛمد ومخف وصح٤مسمتف أوٕملم و َُمـ اهتدى ادهيؿ إمم يقم اًمديـ--
وسمٕمااد :أظماال اًمٙمااريؿ ،إن اعطم٤مـماا٦م سمااام ذيماارشمؿ ؿم اال همااػم هٙمااـ ٕطما ٍاد ُمااـ اًمٜماا٤مس ،وًمٙمااـ ُم٘مّمااقديمؿ
ا٤مزم واعمٕمتٛم ااد قم ااغم وٚم اا٦م ووٝم اارة ُم ااـ اًمتٗم٤مصا ااٞمؾ اعمٝمٛم اا٦م ،قم ااغم طم اا٤مل احلريم اا٦م
اعح اا٤مم واًمتٕم ا ّارف اجلٞم ااد اعو ا ّ
اعؾمالُمٞم٦م وإٟمج٤مزاهت٤م وصمٛمرات قمٛمٚمٝم٤م ظمالل اًمًٜمقات إظمػمة-
اهلل  :إن شم٘م ا ااقيٛمل اًمِمخّم ا اال ًمٚمحريم ا اا٦م اعؾم ا ااالُمٞم٦م وقمٛمقُم ا اا٤م
وم ا اا٠مىمقل قم ا ااغم وضم ا ااف اعو ا اا٤مل طم٤مُم ا اادً ا َ
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واجلٝم٤مدياا٦م ظمّمقصاا٤م ،واًمتاال هاال ـمٚمٞمٕماا٦م احلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اًمٞمااقم ،واًمٕمٜمّماار إؾم٤مؾم اال واًمٗم٤مقمااؾ ومٞمٝماا٤م يمااام
يٕمؼمون --هق شم٘مقيؿ إجي٤ميب ،وهلل اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م-
أؿمارشمؿ ،واًمرىمؿ اًمّمٕم٥م يمام ّ
اًماادقمقة اعؾمااالُمٞم٦م ذم شم٘ماادم قمااغم أيمثاار اعمًااتقي٤مت :إن يماا٤من قمااغم ُمًااتقى اٟمتِماا٤مر اعؾمااالم ذم اًمٕماا٤ممل ،ذم
اعمجتٛمٕماا٤مت اًمٖمرسمٞماا٦م واًمِماارىمٞم٦م اًمٙماا٤مومرة ،وأنااتؿ يماا٢مقمالُمٞملم إؾمااالُمٞملم ُمٓماا٤مًمٕمقن وُمتاا٤مسمٕمقن سمااال رياا٥م حلريماا٦م
اًماادظمقل ذم اعؾمااالم واقمتٜماا٤م .ديااـ اهلل ديااـ احلااؼ ديااـ اًمتقطمٞمااد ،وشمالطمٔمااقن ازدياا٤مد ُمٕمدٓشمااف سمحًاا٥م ُماا٤م
شمٕمٓمٞما ااف يما ااؾ اعطمّما اا٤م ات اًمرؾما ااٛمٞم٦م وهما ااػم اًمرؾما ااٛمٞم٦م ُما ااـ أُمريٙما اا٤م إمم روؾم ا ااٞم٤م إمم أخامٟمٞما اا٤م واؾما ااٙمٜمدٟم٤مومٞم٤م ،إمم
اؾمؽماًمٞم٤م ،إمم اًمؼمازيؾ وأُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م وهمػمه٤م-
وإن يماا٤من قمااغم ُمًااتقى اًمٕماا٤ممل اعؾمااالُمل ٟمٗمًااف (احلريماا٦م اًمداظمٚمٞماا٦م إذا ؿماائٜم٤م أن ٟمًا ّاٛمٞمٝم٤م) ومٝماال ذم ٟمٔمااري
يمااذًمؽ ذم شم٘ماادّ م واؾمااتداد وٟمْمااقج وهلل احلٛمااد ،سمخااالف ُماا٤م يتّما ّاقره سمٕمااض إظمقاٟمٜماا٤م ،هااـ شمّما ّاقر ذم سماا٤مدئ
إُمر أن اًمدظمقل ذم طمرب ُمع اًمٖمرب اًمٙما٤مومر سم٘مٞما٤مدة أُمريٙما٤م سماد ً ا سمِماٙمؾ رئٞمًاال سم٠مطماداث «احلا٤مدي قمِماار
ُما ااـ ؾما ااٌتٛمؼمش --أن اًما اادقمقة اعؾما ااالُمٞم٦م شمتٕما اارض ًمالٟمٙمًا اا٤مر وآٟمحًا اا٤مر واًمت٘مٝم٘ما اار ،ونا اادصمقا قما ااـ ومِما ااؾ
ُمِم٤مريع دقمقي٦م وإهماالُ .م١مؾمًا٤مت ظمػميا٦م ُماـ ىمٌاؾ اًمادول واحلٙمقُما٤مت اًمٙما٤مومرة واًمٔم٤معما٦م ،وسمٕماض اًمٜما٤مس
أطمٞم٤مٟم٤م ىمد ّمؾ قمٜمده اؾمتٖمرا .ذم ومٙمرشمف أو ُمِم٤مريٕمف ،هق أؿمٌف ُما٤م يٙماقن سما ا«اًمٗمٜما٤م ش اًمّماقذم ،ويتّماقر أن
شمٚم ااؽ اعمِم اا٤مريع اخلػمي اا٦م واًمدقمقي اا٦م ه اال أه ااؿ ؿم اال وأقمٔم ااؿ ُمٜمج اازات احلريم اا٦م اعؾم ااالُمٞم٦م وأقمٔم ااؿ أدواهت اا٤م
ووؾماا٤مئٚمٝم٤م ،وأهناا٤م اًمٙمااؾ ذم اًمٙمااؾ يمااام ٟم٘مااقل !-وهااذا ٟمااقع ُمااـ اًم٘مّمااقر ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ،وُمااـ اًمااٜم٘مص ًمإلٟمًاا٤من
اعمًااٚمؿ اًمٙم٤مُمااؾ أن ّم اار ٟمٗمًااف ذم ُمث ااؾ هااذا اًم٘مٗم ااص ،سمااؾ قمٚمٞمااف أن يٜمت٘م ااؾ إمم ومْماا٤م أوؾم ااع وأرطماا٥م ُم ااـ
اًمٕمٛمااؾ هلل  وًمديٜمااف ،وأن يٙمااقن واؾمااع إومااؼ ُمٜمّمااٗم٤م قمٜمااد اًمت٘مااقيؿ واجلاارد ًمثٛماارات اًمٕمٛمااؾ اعؾمااالُمل
اجلٛمٕمل-
اًماادقمقة قمااغم ُمًااتقى اًمٕماا٤ممل اعؾمااالُمل ٟمٗمًااف وسماا٤مٕظمص اًمٕماا٤ممل اًمٕمااريب ُمٜمااف اًمااذي هااق ُماا٤مدة اعؾمااالم
وأصٚمف ،هال ذم شم٘مادم سم٤مجلٛمٚما٦م ،رهماؿ اًمتْماٞمٞمؼ ُماـ اًمٓمقاهمٞما٧م واًمادول اعمح٤مرسما٦م ًمإلؾماالم ،رهماؿ إهماالُ .ما٤م
أهمٚم٘مقه ُمـ أبقاب اخلػم اعمتٛمثٚم٦م ذم وٕمٞم٤مت ظمػميا٦م أو ُم١مؾمًا٤مت وُمِما٤مريع دقمقيا٦م ،رهماؿ ؾماجـ اًمٕمٚماام ذم
يمااؾ ُمٙماا٤من ،وؾمااجـ اًمٜم٤مؿماآملم ُمااـ اًماادقم٤مة ،رهمااؿ يمااؾ هااذه احلاارب قمٚمٞمٝماا٤م ومٝماال ذم شم٘ماادم سم٤مجلٛمٚماا٦م وذم ظمٓمٝماا٤م
اًمٌٞماا٤م اًمٕم اا٤مم --وقمٜم اادُم٤م أىم ااقل «سم٤مجلٛمٚم اا٦مش وم اا٢مٟمٜمل أقمٜم اال أن ااف ىم ااد يٙم ااقن هٜم اا٤مك شمٕم ّث اار وريم ااقد دقم ااقي وطمريم اال
إؾمالُمل ذم ُمٜمٓم٘م٦م أو أظمرى (سمٚمد أو مظمر) ًمٙمـ قمٜمد اًمٜمٔمر اًمٙم٤مُمؾ واًمت٠مُمؾ واعٟمّما٤مف دماد أن سما٢مزا ذًماؽ
شم٘مد ًُم٤م يمٌػما وٟمج٤مطم٤مت يمٌػمة ذم أُم٤ميمـ أظمرى-
واًماادظمقل ذم اًمتٗم٤مص ااٞمؾ اًمدىمٞم٘ماا٦م يٓما ّاقل اعم٘ماا٤مم واعم٘ما َا٤مل ضماادا ،وم٠مفمٜمااف ٓ يٜم٤مؾماا٥م ًم٘م٤م ٟماا٤م هااذاً ،مٙمااـ هااذه
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اجلٛمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م إذا شم٠مُمٚمٝم٤م اعمٜمّمػ ٟمٗمٕمتف سم٢مذن اهلل -
وقم ااغم ُمً ااتقى احلريم اا٦م اجلٝم٤مدي اا٦م ،ومٝم اال سمحٛم ااد اهلل ذم شم٘م اادم سم ااال ؿم ااؽ ،ؿم ااٝمد سم ااف إقم اادا  ،وُم اا٤م زاًم ا٧م
ؿمٝم٤مداهتؿ شمؽمى !-واحلٛمد هلل قمغم شمقومٞم٘مف--
احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ن٘مااؼ شم٘ماادُم٤م قمااغم اعمًااتقى آؾمااؽماشمٞمجل واًمتٙمتٞمٙماال؛ احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م وصااٚم٧م إمم
ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل شم٘مريٌ٤م أو ىمريٌ٤م ُمـ ىمٚمٌف (اًمٕمرا ،).ورهمؿ يمؾ اًمّمٕم٤مب وأٓم ومٝمال ٟم٤مضمحا٦م سمٗمْماؾ
اهلل  وسمٙمااؾ اعم٘ماا٤ميٞمس ذم اًمٕماارا ،.وهاال شم٘مااؽمب ُمااـ سمٞماا٧م اعم٘ماادس سماا٤معمٕمٜمك اًمااذي ٟمريااده ٟمحااـ وٟماارى أنااف
اًمقا ضماا٥م ،طمتااك ٓ يًاا٤مرع أطماادٌ هٜماا٤م ًمالقمااؽماض سماا٠من اجلٝماا٤مد يماا٤مئ ٌـ وُمًاات٘مر ذم سمٞماا٧م اعم٘ماادس ُمٜمااذ قم٘م اقد،
أووحف هٜم٤م ووم٤مشمٜمل ،ومرسمام أزيده شمقواٞمح٤م ذم ُمقواع مظمار إن ؿما٤م اهلل،
وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٙمالم ،ومٝمذا إن مل ّ
ٕن اًمٙمالم يتزاطمؿ قمغم اعٟمً٤من ،وٟمح٤مول أن ٟمرشم٥م إومٙم٤مر ىمدر اعمًتٓم٤مع ،وقمغم اهلل آقمتامد-
احل٘مٞم٘ماا٦م أناا٤م واهلل ،أيمااره شمِماا٘مٞمؼ اًمٕمٌاا٤مرات ويمثاارة اًمتّمااٜمٞمٗم٤مت وإوصاا٤مفً ،مٙمااـ أطمٞم٤مٟماا٤م ٟمجااد أنٗمًااٜم٤م
ُمْمٓمريـ ًمِمال ُمـ ذًمؽ ًمتقوٞمح ومٙمرة ٓ سمد ُمـ شمقوٞمحٝم٤م-
أقمؼم قمٜمٝم٤م يمثػما سما«طمريم٦م اجلٝم٤مد
واعم٘مّمقد :أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٜم٤مصٕم٦م اعمٜمٝم٩م ،اًمتل ّ
ويٕمؼمون قمٜمٝم٤م سما«احلريم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦مش ،احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اعمح٘م٘م٦م ًمٚمقٓ واًمؼما ،
واًمتقطمٞمد واًمًٜم٦مش ّ
ِ
اجلٝم٤مد ،هل اًمٞمقم سم٢مذن اهلل  قمغم ُمِم٤مرف سمٞم٧م اعم٘مدس ،هذه
واًمتل يٛمٙمـ ائتامهن٤م ومٕمال قمغم راي٦م
احلريم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م آٟمتً٤مب ،اًمتل ٓ شمقازم أو شمٕم٤مدي أو شم٘مٞمؿ قمالىم٤مهت٤م قمغم اقمتٌ٤مرات اًمقـمٜمٞم٦م أو اجلٜمًاٞم٦م
إروٞم٦م ،سمؾ قمغم اًمديـ واًمتقطمٞمد واًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ همػم ،هذه احلريم٦م هل اًمتل ىمّمدت أهن٤م
هيؿ يمقهن٤م ُمـ داظمٚمف (سمٞم٧م اعم٘مدس) أو ُمـ
وصٚم٧م إمم ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل وإمم سمٞم٧م اعم٘مدس ،ومال ّ
ظم٤مرضمف ،اعمٝمؿ هق اعمٜمٝم٩م ذاشمف ،هق اًمديـ احلؼ اًمذي ص٤مرت شمٕمٚمق رايتف وشمٙمقن ًمف اًمٖمٚمٌ٦م واًمٔمٝمقر سم٢مذن
اهلل ،اًمقاضم٥م أٓ يٙمقن قمٜمدٟم٤م اقمتٌ٤مر ًمداظمؾ وظم٤مرج إٓ سم٤معم٘مدار اعمٓمٚمقب ومٜم ّٞم اً٤م إذا صح اًمتٕمٌػم ،وم٘مط،
يٕمٜمل ُمثال :أن اًم٘مٞم٤مدة ذم سمٚمد ُم٤م إطمًـ أن شمٙمقن ذم يد رضمؾ ُمـ أهؾ ٟمٗمس اًمٌٚمد ،هذا ًمف اقمتٌ٤مره قمٜمدٟم٤م
قمل ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمّمالح اًمٙم٤مُمـ ذم ذًمؽٕ ،ؾمٌ٤مب فم٤مهرة راضمٕم٦م إمم
سمال ؿمؽ ،وهق
اقمتٌ٤مر ؿمار ّ
ٌ
ٍ
وقم٤مدات وقم٘مٚمٞم ً٦م ،وهمػم ذًمؽ،
وٟم٤مؾم٤م وـمٌٞمٕم٦م وأظمالىم٤م
اًمت٠مهؾ قمٜمد اسمـ اًمٌٚمد ًمٙمقٟمف قم٤مروم٤م سمٌٚمده أرو٤م ً
وًمٙمقٟمف أدقمك ًمٚم٘مٌقل ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مس ذم سمٚمده ،وم٢من هذه ـمٌٞمٕم٦م سمِماري٦م ُمدًم ٌ
قل قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرمن سمٜمحق ىمقًمف
 :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮊ [إسمراهٞمؿ ،]6 :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﮊ [اجلٛمٕم٦م ]2 :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [اعم١مُمٜمقن ]12 :وهمػمه٤م --ومٝمذا وم٘مف صحٞمح ٓ ،خي٤مًمػ ومٞمف قم٤ممل أو
راضمع إمم
اقمتٌ٤مر
اقمتٌ٤مرا لذه إؿماٞم٤م  ،ومٝمق إذن
قم٤مىمؾُ --مـ هذا اًمقضمف شم٘مٞمؿ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م
ٌ
ٌ
ً
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وُمٌٜمل قمغم اًمٜمٔمر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،وم٢مذا شم٘مرر هذا وم٢مٟمف ىمد يٙمقن ذم همػم اسمـ اًمٌٚمد ُمزي٦م أو
اًمديـ
ّ
جمٛمققم٦م ُمزاي٤م شم٘متْمال شمٗمْمٞمٚمف قمغم اسمـ اًمٌٚمد ذم شمقزم اًمِم٠من ،وٓ ؾماٞمام طمٞم٨م يٙمقن اًمٗم٤مر .سمٞمٜمف وسملم اسمـ
اًمٌٚمد ذم آقمتٌ٤مرات اعمذيمقرة ىمٚمٞمال ًمٞمس سمذاك اًمٙمٌػم ،ويٙمقن احل٤مل يً٤مقمدُ  ،ومٝمذه إذن ُمً٠مخ٦م ل٤م وم٘مٝمٝم٤م،
طم٧م هذا ذم سمٕمض يمت٤مسم٤ميت ؾم٤مسم٘م٤م ،واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م قمغم سمّماػمة اذا ،سمحً٥م ُمٕمرومتل ،واحلٛمد
وىمد ؿمار ُ
هلل --واحل٤مصؾ أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل أن شم٘مقد احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ،وهذا هق اًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل ذم ُمثؾ
طم٤مل إُم٦م اًمٞمقم ،اًم٘مٞم٤مدة (ىمٞم٤مدة إُم٦م) هل ٕهؾ اجلٝم٤مد ،وومٞمٝمؿ وُمٕمٝمؿ َُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ـمٌٕم٤م،
أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمج٤مهديـ أُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر اًمّم٤مدقملم سم٤محلؼ أهؾ اًمقٓ واًمؼما ذم
ديـ اهلل  ،اظمتٚمٗمقا ىمٚمٞمال أو يمثػما  ،وىمع اًمت٘مّماػم ىمٚمٞمال أو يمثػما  ،هذا ٓ هيؿ!-
اؽمض سم٤مومتٕم ا اا٤مل اظمتالوم ا اا٤مت أؿم ا ااٌف سم٤مًمٚمٗمٔمٞم ا اا٦م اجلدًمٞم ا اا٦مَُ :م ا ااـ اًم ا ااذي ًم ا ااف اًمت٘م ا اادم:
ٟم٘ما ااقل ه ا ااذا طمت ا ااك ٓ ُيٕم ا ا َ َ
اعمج٤مه اادون أو اًمٕمٚم ااام ؟! وم اا٢من احل ااؼ أن اًمت٘م اادم ًمٚمٕم اا٤ممل اعمج٤مه ااد ،وه ااؿ ُمقضم ااقدون سمٗمْم ااؾ اهلل  داظم ااؾ
ُمٜمٔمقُم٦م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمتل ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م-
واحلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م صاا٤مرت هاال صاا٤مٟمٕم٦م إطمااداث ذم اًمٕماا٤ممل وومرواا٧م ٟمٗمًااٝم٤م ،وهاال متْم اال روياادً ا إمم
ُمًاات٘مره٤م سماا٢مذن اهلل ،طمتااك شمٙمااقن يمٚمٛماا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞماا٤م ذم إرض ،وهااذه أُم٤مٟماا٦م قمٔمٞمٛماا٦م ،واحلٛمااد هلل أهناا٤م
سمٗمْمؾ اهلل وٟمٕمٛمتف ذم ٍ
وصقاسم٤م وشمقومٞم٘م٤م --مُملم-
أجد أُمٞمٜم٦م ،وٟمً٠مل اهلل أن يزيده٤م ىمقة وُمت٤مٟم٦م وطمٙمٛم٦م
ً
اًمٞم ا ااقم اٟمتخ ا اا٤مب «ؾم ا ا ااريمقزيش ذم ومرٟمً ا اا٤م ،واًمتح ا ااقٓت احل٤مص ا ااٚم٦م واعمٜمتٔم ا اارة ذم أُمريٙم ا اا٤م (اًمقٓي ا اا٤مت
اعمتحدة) وذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وهمػمه٤م ،واًمتحقٓت قمغم اعمًتقى اعىمٚمٞمٛمل (اًمِماار .إوؾماط يماام يًاٛمقٟمف) وُمٜماف
اػم ومٞماف ،خيتٚماػ فمٝماقره
ا٠مثػم يمٌ ٌ
ُم٤م ُيتقىمع ًمف ُماـ طماروب وناقٓت يمٌاػمة ضمادا ،يماؾ ذًماؽ ًمٚمحريما٦م اجلٝم٤مديا٦م شم ٌ
وظمٗم٤مؤه ُمـ طم٤مل إمم أظمرى-
وه ااذا ًم ااٞمس ُمٝم ااام ذم ذاشم ااف وٓ ٟمتٕمٚم ااؼ سم ااف ،ومٚم ااٞمس ُم ااـ ُمٜمٝمجٜم اا٤م اًمتٕمٚم ااؼ سمٛمج اارد إًمٗم اا٤مظ واًمِم اإم٤مرات
واًمٔما ااقاهر واًمتزوي٘ما اا٤متً ،مٙما ااـ اعم٘مّما ااقد اعؿما اا٤مرة إمم واىما ااع ىما ااقة احلريما اا٦م اعؾما ااالُمٞم٦م اجلٝم٤مديا اا٦م وشم٠مثػمها اا٤م
وطمْماروه٤م-
وأناا٤م ذيماارت أقماااله يمٚمٛماا٦م «اؾمااتدادش طماالم ىمٚماا٧م إن احلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم ٟمْماا٩م واؾمااتداد واحلٛمااد هلل،
وُمااـ وٚماا٦م ذًمااؽ ُماا٤م شم٘ماادم ىمريٌاا٤م اًمٙمااالم ومٞمااف ،وُمٜمااف أجْماا٤م ُماا٤م شمٙمٚمٛمٜماا٤م ومٞمااف ذم ُمٜم٤مؾمااٌ٤مت ؾماا٤مسم٘م٦م أجْماا٤م ُمااـ أن
احلريم اا٦م اجلٝم٤مدي اا٦م ٟمجح اا٧م سمتقومٞم ااؼ اهلل  وومْم ااٚمف ذم إطم ااداث ن ا ّاقل ضم ااذري ذم اًمٕمالىم اا٦م سم االم اعمً ااٚمٛملم
واًمٙمٗم٤مر ،وذم شمّمقير ديـ اعؾمالم ًمٚمٜم٤مس يمام سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدا -
حمقرهاا٤م إؾماا٤مس هااق اًمااديـ
رضمٕماا٧م اًمٕمالىماا٦م سماالم اعمًااٚمٛملم واًمٙمٗماا٤مر إمم اًمٕمالىماا٦م إمم أؾماا٤مس اًمااديـُ ،
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يمٗم٤مرً ،مٜم٤م ُمٕمٙماؿ أطمٙما٤مم سم ّٞمٜمٝما٤م اهلل ً مٜما٤م ذم ديٜماف وؿمااريٕمتف شمٗم٤مصااٞمٚمٝم٤م يماذا
واًمتقطمٞمدٟ ،محـ ُمًٚمٛمقن وأنتؿ ٌ
ويمذا ويمذا ،أؾم٤مؾمٝم٤م إذن هق :اًمديـ ،اًمتقطمٞمد ،اًمقٓ واًمؼما  ،احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل-
اديٜمل ،احلارب اًمديٜمٞما٦م ،احلارب اًمتال ُمٌٜم٤مها٤م
ص٤مر
ُ
يرضمع رويدً ا رويادً ا إمم اعمٕمٜماك اًم ّ
وطمتك ُمٕمٜمك احلرب َ
قم ااغم اًم ااديـ ،وسم اا٤مُٕمس اؾم ااتٛمٕمٜم٤م إمم شمّم اار ٤مت اًمٜمّم اارا «أُم االم اجلٛمٞم ااؾش ذم ًمٌٜم اا٤من ،ويمٞم ااػ فمٝم اار ووم٤مضم اا٠م
اعمااراىمٌلم سمخٓماا٤مب ضمديااد وهمااػم ُماا٠مخقف ُمٜمااذ زُمااـ ـمقيااؾ ،طماالم ـم٤مًماا٥م اًمدوًماا٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م وضمٞمِمااٝم٤م سمْم اارب
ؾمامه٤م يٕمٜمال إظمقاٟمٜما٤م ذم «وماتح اعؾماالمش وهماػمهؿ ُماـ أهاؾ اًمتقطمٞماد واجلٝما٤مد ،وشمٙمٚماؿ
احلريم٦م إصقًمٞم٦م يمام ّ
()1

قمـ «أن ُمًاٞمحٞمل ًمٌٜم٤من ًمـ ي٘مٗمقا ُمٙمتقذم إجدي إذا ُم٤م شمٕمرض وضمقدهؿ ًمٚمخٓمرش -
ٟمحـ يمحريم٦م إؾمالُمٞم٦م وضمٝم٤مدي٦م ،هذا يمٚمف ذم ص٤محلٜم٤م --قمٜمادُم٤م شمتحاقل احلارب إمم طمارب ديٜمٞما٦مُ ،مٌٜم٤مها٤م
قمااغم اًمااديـ ،طماارب سماالم اعؾمااالم وأهٚمااف وسماالم اًمٙمٗماار وأهٚمااف ،هااذا هااق اًمااذي ٟمرياادهٕ ،ن هااذا هااق اعمٕمٜمااك
احل٘مٞم٘مل ًمٚمحرب ذم اعؾمالم ،وٕنف قمٜمدُم٤م شمٙمقن احلرب هٙماذا وما٢من اًمٜمّماار ومٞمٝما٤م ًمٜما٤م سماال ريا٥م ،إٟماام اعمًا٠مخ٦م
ُمً اا٠مخ٦م وىم اا٧م وم٘م ااط ،وم ااديـ اعؾم ااالم (اًمتقطمٞم ااد احل ااؼ) يٕمٚم ااق وٓ ُيٕم ااغم ،وقمٜم اادُم٤م شمقاضمٝم ااف إدي اا٤من اعمزيٗم اا٦م
اعمحروما اا٦م اعمٜمحروما اا٦م اًمْما اا٤مًم٦م ،أديا اا٤من اًمِم ا اارك والا ااقى وقمٌا اا٤مدة اًما اادٟمٞم٤م واًمِما ااٝمقات ُمٝما ااام زظمرومٝما اا٤م أصا ااح٤ما٤م
وزوىمقه٤م ،قمٜمده٤م شمٙمقن اجلقًم٦م ًمإلؾماالم اًماذي هاق دياـ اًمٗمٓمارة ،وهاق دياـ وٞماع إنٌٞما٤م اًماذيـ سمٕماثٝمؿ اهلل
ّ
 إمم اخلٚم ااؼ ُم ااـ ًم اادن أبٞمٜم اا٤م مدم إمم أن ظم ااتٛمٝمؿ سمٛمحٛم ااد  ،وقمٜم اادُم٤م يتّم اا٤مول احل ااؼ واًمٌ٤مـم ااؾ ذم ُمٕمريم اا٦م
طم٘مٞم٘مٞماا٦م وم٤مًمٖمٚمٌاا٦م ًمٚمحااؼ سمااال ؿمااؽ ،وٓ ي٘مااقى اًمٌ٤مـمااؾ قمااغم ُم٘م٤مرقماا٦م احلااؼٕ ،نااف زها ٌ
اق .وسم٤مـمااؾ زائاؾ ،ؾم ااريع
آوٛمحالل ٓ ،صمٌ٤مت ًمف ،وقمٜمده٤م شمٕمٚمق طمج٩م احلؼ وسمراهٞمٜماف ومي٤مشماف وسم ّٞمٜم٤مشماف وشمًآمع أناقاره قماغم اًمقضماقد
وشمٌٚما ا ااغ أؿما ا اإمتف أوما ا اا٤م .ﮋﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﮊ [اعمج٤مدًم ا اا٦م] ،واحلٛما ا ااد هلل رب
اًمٕم٤معملم-
اح٤م ,وُماا٤م زاًم ا٧م سمح٤مضماا٦م أيمثاار ًمٌااذل ضمٝمااقد عمتاا٤مم
وصااقرة اعؾمااالم رضمٕماا٧م سمٗمْمااؾ اهلل رضمق ًقم ا٤م واوا ً
قمٛمٚمٞماا٦م اعرضماا٤مع هااذه ,رضمٕماا٧م إمم اًمّمااقرة احل٘مٞم٘مٞماا٦م يمااام ىمٚمٜماا٤م :صااقرة اعؾمااالم اًمااذي هااق ديااـ اهلل واًمااذي
هق ديـ اًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾماٚمف يم٤موما٦م وظماتٛمٝمؿ سمٛمحٛماد  سم٤مًمرؾما٤مًم٦م اخل٤ممتا٦م واًمِمااريٕم٦م اًمٜم٤مؾماخ٦م
ًمٙمؾ ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م-
وأناا٧م ٓ نتاا٤مج إمم يمٌااػم قمٜماا٤م ًمتٕماارف هااذه احل٘ماا٤مئؼ وشمٚمٛمًااٝم٤م قمااغم إرض ،وٓ نتاا٤مج أجْماا٤م إمم ـمااقل

( )٧يم٤من هذا اًمتٍميح سمت٤مريخ ،٧626 .5 .21 :اعمقاومؼ 2١١١ .4 .٧١م يمام ذم ُمقىمع «اجلزيرة ٟم٧مش ،طمٞم٨م ٟم٘مٚمف قمـ «ضمريدة
اًمدؾمتقرش-
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شمٗمٙمااػم ًمتٕماارف أن «أطمااداث ؾمااٌتٛمؼمش هاال ,سم٤مُمتٞماا٤مز ,الاازة واًمّماادُم٦م اًمٕمٜمٞمٗماا٦م اًمتاال يماا٤من آضمااتامع اًمٌِم ااري
وُمٜمٔمقُم ا ا اا٦م اًمٕمالىم ا ا اا٤مت اًمٌِما ا ا ااري٦م (سم ا ا االم اًمٙمٗم ا ا اا٤مر واعمً ا ا ااٚمٛملم) سمح٤مضم ا ا اا٦م إًمٞمٝم ا ا اا٤م ،عطم ا ا ااداث ه ا ا ااذا اعرضم ا ا اا٤مع
واًمتّمحٞمح !-وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل  وطمده-
ُمتجقٓ ذم سمالد اًمٖمرب (أوروسم٤م) وي٘مقل إٟمف يرياد نًاالم صاقرة
ولذا قمٜمدُم٤م يذه٥م «سمرويز ُمِمارفش
ّ
ًمٞمحًااـ صااقرة
اعؾمااالم ًماادى اًمٖماارب ،وقمٜماادُم٤م يٕم٘مااد «اًم٘مااذاذمش ُماا١ممترات «إؾمااالُمٞم٦مش أهٞماا٦م قم٤معمٞماا٦م أجْماا٤م
ّ
اعؾمالم ًمدى اًمٖمارب واًمِماار ،.زقم َاؿ ،وقمٜمادُم٤م متا٤مرس أُمريٙما٤م راقمٞما٦م اًمّماٚمٞم٥م أؿماد اًمْماٖمقط قماغم اًمادول
احل٤ميمٛماا٦م ذم سمااالد اًمٕماارب واعمًااٚمٛملم ًمٞمٖما ّاػموا اعمٜماا٤مه٩م و ااذومقا ُمٜمٝماا٤م يمااؾ ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سمااٌٖمض اًمٙماا٤مومر وقمداوشمااف
واًمؼما ة ُمٜمف وضمٝم٤مده ،وًمٞمدظمٚمقا ومٞمٝم٤م «إظمقة اعٟمً٤مٟمٞم٦مش وأن اعؾماالم «دياـ اًمرمحا٦م واًمتًا٤مُمح واًمًاالمش
يمااام ي٘مقًمااقن ،وهااق يمااذًمؽ واهللً ،مٙمااـ ٓ قمااغم اعمٕمٜمااك اًمااذي ي٘مّماادوٟمف هااؿ ويرياادون أن يِماارطمقه ًمألضمٞماا٤مل
ويٜمِم١موهؿ قمٚمٞمف ،سمؾ قماغم اعمٕمٜماك احلاؼ اًماذي ضما٤م ُمِمااروطم٤م ُمٗمّماال أد .وأوواح شمٗمّمااٞمؾ ذم ديٜمٜما٤م ٟمٗمًاف،
وشمقوٞمح٤م قمٚمام ُ اعمًٚمٛملم وأئٛمتف قمغم ُمدار اًمت٤مريخ!!-
واًمذي قمرومف وىمرره وزاده ؿمار ًطم٤م
ً
أىمااقل :قمٜماادُم٤م نّمااؾ هااذه إؿم ااٞم٤م ومٝماال ُمااـ إدًماا٦م اًمقا وااح٦م قمااغم ُماادى ُماا٤م طم٘م٘مت اف ون٘م٘مااف احلريماا٦م
اجلٝم٤مدي٦م ُمـ ٟمج٤مح-
اًمٕمدو اًمٙم٤مومر ،وأتٌ٤مقماف اعمرشمادون ُماـ سمٜمال ضمٚمادشمٜم٤م ،وًمألؾماػ يٕمٛماك
واعمٗم٤مرىم٦م اًمٕمجٞمٌ٦م اًمتل مل يٗمٝمٛمٝم٤م
ّ
اػم ُمااـ اعمًااٚمٛملم أجْماا٤م هاال :أن يمااؾ هااذه احلاارب قمااغم اعؾمااالم هاال ذم صاا٤مًمح اعؾمااالم واعمًااٚمٛملم
قمٜمٝماا٤م يمثا ٌ
قم ااغم اعم اادى اًمٓمقي ااؾٕ !-ن ُمٞم اازة إدي اا٤من وإومٙم اا٤مر وإج اادًمقضمٞم٤مت قمٛمق ًُم ا ا٤م وًم ااق يم٤مٟم اا٧م أرو ااٞم٦م سمِم ا ااري٦م
اح٤مرب وشمتٕماارض ًمٚمْمااٖمقط والجااقم وم٢مهناا٤م شمٜمٛمااق وشماازداد اشمًاا٤م ًقم٤م ،ومٞمٙمااػ سمااديـ اهلل
ؾمااخٞمٗم٦م ،أهناا٤م طماالم ُشم ا َ
اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م-؟!
احلؼ اًمذي هق ومٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر َ
أظمل اًمٙمريؿ ظمذ أُمثٚم٦م سمًاٞمٓم٦م وشم٠مُمٚمٝم٤م :شماقٟمس واجلزا ئار وشمريمٞما٤م ُماثال ،وهمػمها٤م اًمٙمثاػمً ،مٙماـ يٙمٗمال أن
شمٕمروا٧م ًمٚمتٖمريا٥م واعومًا٤مد واعمح٤مرسما٦م ًماديـ اهلل ،
شمت٠مُمؾ هاذه إُمثٚما٦م اًمثالصما٦م شما٠مُمال ضمٞمادا ،وشمٜمٔمار يماؿ ّ
ويمٞمااػ أن اعؾمااالم يّمااٛمد واحلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م شماازداد وشمٜمٛمااق وشم٘مااقى ،اٟمٔماار ُمًاا٠مخ٦م «احلجاا٤مبش قمااغم ؾمااٌٞمؾ
اعمث٤مل اًمًٌاٞمط!-
وأُم٤م قمغم ُمًتقى اؾمتداد وٟمْم٩م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ومٝمذا ؿمال يٕمرومف يمؾ ُمـ اهتؿ سم٤مًمِم٠من
وشم٤مسمٕمااف --احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م شمرايمٛماا٧م ًماادهي٤م ظمااؼمات ودماا٤مرب وصاا٤مرت لاا٤م ُمٙمتٌاا٦م قماا٤مُمرة سم٤مًمٗم٘مااف واحلٙمٛماا٦م،
وص٤مرت أؾمدّ وأقمدل وأوع سملم اًمٚملم واًمِمدة واًمرومؼ واًمٕمٜماػ ،وأووماؼ ,سمحٛماد اهلل وشمقومٞم٘ماف ,ذم وواع
يم ٍاؾ ذم ُمقواإمف اًمالئاؼ !---واًمٙمااالم يٓماقل ذم هااذاً --مٙماـ اعمتاا٤مسمع اعمٜمّماػ يٙمٗمٞمااف اعؿما٤مرة ويٌٚمااغ اعم٘مّمااق َد

591

سمٛمختّمار اًمٕمٌ٤مرة -واهلل اعمقومؼ-


[تك ِٝٝايعٌُ اؾٗار« ٗ ٟايعضامشٚ ،نًُ ٗ ١ايؿضق ١اؿافً ١بٌ اؾُاعات ٖٓاى،
ٚنٝـ ٜؿعٌ ايعبز عٓز سقٖ ٍٛشا اـ٬ف]

 مزكز اليقيه :بشخ خًتٗلٌد بلى خلًطخٔ يلى خلرػَظ ح٘ج َّ خلرف خألٍل خلصٕ
ستحسز ًت٘زٔ خلوًط ِْ٘ ٔٚهػـ٘ط خلوٌكٗٔ ٍخألهٔ زل ٍحتى خلْ٘ؤٌ خألهطٗٔ٘ٛ

خلًدلو٘ٔ ّ٘ٚ --تٗ٘٘وٛن للًول خلزْدزٕ ْٖ خلسدحٔ خلًطخٖ٘ٔ؟ ٍهدشخ يي خلٓطٖٔ
خلحدغلٔ ز٘ي خلزوديدت خلتٖ حولت ضخٗٔ خلزْدز ٌّد٘؟ ْٗس قٓت بلى خلسكح ذاْدت

ؤْعيت خلٛخ٘ط ٍؤًًطت ؤٗؿد خلٛخ٘ط ،ؤيٌٖ ضزود ؤًًطت خلًسٍ٘ بلى حس٘ هدّ ،ل تًتٗس ؤى
حو٘تٓ غـطخو هٌدّذ ٌّد٘؟

الشـيخ عطية اهلل :أظمال اًمٙماريؿ ،صااراع اعمٜما٤مه٩م وار ٌد وواىماع سماال ؿماؽ ،وٓ يٛمٙماـ أن ٟمٜمٙماره!--

وإو٤مزم اًمرسمح أو اخلً٤مرة ٓ ىمدّ ره٤م اهلل قمغم اعمًٚمٛملم:
ًمٙمـ دقمٜم٤م ٟمتحدث قمـ اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م،
ّ
ظمّمقص ا٤م،
ا٤مح واٟمتّم اا٤مر يمٌااػم ًمٚمحريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م
ومٙمااام ىمٚماا٧م ًمااؽ إن
ً
اعمحّمااٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم اا٦م هاال رسما ٌاح وٟمجا ٌ
ّ
أقمؿ-
وًمٚمحريم٦م اعؾمالُمٞم٦م قم٤مُم ً٦م ،وُٕم٦م اعؾمالم سمِمٙمؾ ّ
أظماال اًمٙمااريؿ ،هاا٥م أنااف ذم أؾمااقأ إطمااقال ،وقمااغم أؾماا٤مس أيمثاار آطمااتامٓت شمِماا٤مؤ ًُم٤م أنااف وىمااع اٟمٙمًاا٤مر
ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم اًمٕمرا ،.وطمّمؾ ظمالف وٟمازاع ووم اُرىم٦م ؿماديدة وذها٤مب رياح وومِماؾ ،وماقاهلل طمتاك ُماع
ذًمؽ يمٚمف وم٢مٟمٜمل ٓ أؿمؽ أبدً ا أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م سم٤مجلٛمٚم٦م ىمد رسمح٧م واٟمتّمار ْت!!-
وٟمً٠مل اهلل  اًمًالُم٦م ،وٟمٕماقذ سما٤مهلل ُماـ اخلاذٓن ،وٟمًا٠مل اهلل أٓ يٙماقن ذًماؽ ،وإٟما٤م واهلل ًمٜمٓمٛماع ذم
ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّماػم-
قم٤مومٞم٦م اهلل  وواؾمع ومْمٚمف وُمٜمتف وومتحف اًم٘مري٥م ،إٟمف هق ُمقٟٓم٤م َ
ًمٙمااـ سم٤معم٘م٤مسمااؾ قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمٙمااقن واىمٕمٞماالم ،وٟمٜمّمااػ« --اًمٕماارا.ش هااق ذم ومٚمًااٗم٦م احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٕم٤معمٞماا٦م
ُمرطمٚماا٦م ،وطمٌاا٦م ذم ِقم ا ٍ
ا٘مد ،وطمٚم٘ماا٦م ذم ؾمٚمًااٚم٦م ُمتٙم٤مُمٚماا٦م ،وهااذا وماا٤مر .ضمااقهري سماالم قماادة ُمٜماا٤مه٩م ،رسمااام ٟمااتٙمٚمؿ
قمٚمٞمااف أيمثاار إن ؿمائتؿ --واحل٤مصااؾ أن احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ،وقمالىماا٦م اعؾمااالم سماا٤مًمٙمٗمر ،واعمًااٚمٛملم سم٤مًمٙمٗماا٤مر ،هاال
ذم شم٘م ا اادم ٟمح ا ااق إومْم ا ااؾ ،وذم ٟمج ا اا٤مح ُمً ا ااتٛمر سمٗمْم ا ااؾ اهلل ،وقم ا ااغم أؾم ا ااقأ آطم ا ااتامٓت ذم اًمٕم ا اارا .وم ا ااٜمحـ
اخلػم-
ُمٜمتّمارون ووم٤مئزون سم٢مذن اهلل ،واحلٛمد هلل ،وم٠مبِماروا وسمِماروا وأ ُّمٚمقا
َ
سم اا٤معمٕمٜمك إقم ااؿ وإص ااؾ اًمرا ؾم ااخ اًم ااذي ٟمرضم ااع إًمٞم ااف دائ ااام وٓ ٟمٖمٗم ااؾ قم ااـ ُمٞمزا ٟم اافٟ :مح ااـ سم االم إطم اادى
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احلًا ااٜمٞملمٟ :مّم ا اار أو ؿما ااٝم٤مدة ،وسم٤معم٘ما اا٤ميٞمس إروا ااٞم٦م :يٙمٗما اال احلريما اا٦م اجلٝم٤مديا اا٦م ذم اًمٕما ااراُ .ما اا٤م طم٘م٘متا ااف ُما ااـ
إٟمجاا٤مزات قمااغم وٞمااع اعمًااتقي٤مت وإصاإمدة :قمااغم ُمًااتقى اًمٕماا٤ممل سم٠مؾمااره أه٤مٟماا٧م أُمريٙماا٤م وُمرهمتٝماا٤م ذم وطمااؾ
اًمااذل والزيٛماا٦م وأذاىمتٝماا٤م اًمااقيالت واًمٙمااروب وأرىماا٧م ًمٞمٚمٝماا٤م وأفمٚمٛماا٧م هن٤مرهاا٤م وضمٕمٚمتٝماا٤م ُمًااخرة ًمألُمااؿ،
وأـم٤مطماا٧م اٞمٌتٝماا٤م اًمزائٗماا٦م ،وأفمٝماارت سمِماا٤مقم٦م طمْماا٤مرهت٤م اح٤مدياا٦م اًمٕمٜمّم ااري٦م اًمِمااٝمقاٟمٞم٦م اخلً ااٞمً٦م ضمٚم ّٞماا٦م أُماا٤مم
ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل ،واؾمتٜمزومتٝم٤م اىمتّما٤مدي٤م وقمًاٙمري٤م ،وضم ّارأت قمٚمٞمٝما٤م إُماؿ ----إًماخ ُما٤م يٛمٙماـ أن شم٘مقًماف ذم هاذا
اًمّمدد ،وهق واوح ضمدا-

وؾم اا٤ممه٧م احلريما اا٦م اجلٝم٤مدي اا٦م ذم اًمٕما اارا, .سم٤مقمتٌ٤مرها اا٤م درة ذم ِ
اًمٕم ا اا٘مد يما ااام ىمٚمٜم اا٤م ,ذم إطما ااداث اًمتٖمٞما ااػمات
ُّ

اجلذري ا اا٦م و«اعرضم٤مقم ا اا٤متش واًمتّم ا ااحٞمح٤مت اًمالزُم ا اا٦م ًمٚمٕمالىم ا اا٤مت اًمدوًمٞم ا اا٦م واٟمٌٜم٤مئٝم ا اا٤م قم ا ااغم أؾم ا اا٤مس اًم ا ااديـ،
وؾما اا٤ممه٧م سمِما ااٙمؾ وم ّٕما اا٤مل ضما اادا ويٙما اا٤مد يٙما ااقن هما ااػم ُمًا ااٌق, .سمٕما ااد اجلٝما اا٤مد إومٖما اا٤م إول وا ااد اًما ااروس
واًمِم ااٞمققمٞملم ,ذم إطمٞماا٤م ومريْماا٦م اجلٝماا٤مد ذم إُماا٦م وسمٕماا٨م ُمٕماا٤م اًمٕماازة واًمٙمرا ُماا٦م واًمٜمجاادة واًمٖمااػمة واحلٛمٞماا٦م
اًمديٜمٞم٦م وُمٕم٤م اًمِماٝم٤مُم٦م واًمرضمقًما٦م واعسما٤م ذم ؿماٌ٤مب ورضما٤مل إُما٦م وأضمٞم٤ملا٤م ُماـ ؿماارىمٝم٤م إمم همراا٤م --وهماػم
ذًمؽ اًمٙمثػم اًمٙمثػم ،ه٤م ؾم٤ممه٧م ومٞمف سمجدارة وٟم٤مًم٧م ومٞمف وؾم٤مم ؿمارف قمـ اؾمتح٘م٤م!-.
وقمااغم اعمًااتقى اًمااقـمٜمل (اًمٕماارا ).وم٘مااد ناادث إُمااػم «أبااق قمٛماار اًمٌٖمااداديش أُمااػم اعماا١مُمٜملم ذم «دوًماا٦م
اًمٕمرا .اعؾماالُمٞم٦مش  ηوؾمادده ذم ظمٓم٤مسماف ذم هم ّارة رسمٞماع أظمار ُماـ هاذه اًمًاٜم٦م ٧626ـه (اًماذي يما٤من
سمٕمٜمااقان« :طمّماا٤مد اًمًااٜملم سمدوًماا٦م اعمقطمااديـش) قمااـ عمحاا٤مت ُمِماارىم٦م ُمااـ إٟمجاا٤مزات احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٕمٔمٞمٛماا٦م
وطمًااـ سمالئٝماا٤م قمااغم اعؾمااالم واعمًااٚمٛملم ذم اًمٌٚماادُ :مااـ إرضماا٤مع اًمٜماا٤مس إمم اًمااديـ واًمتقطمٞمااد اًمّماا٤مذم ،وُمااـ
إطمٞماا٤م اهلل ً مألضمٞماا٤مل سم٤مجلٝماا٤مد واٟمتِماا٤مر إطمٙماا٤مم اًمِم اارقمٞم٦م واًمٕمٛمااؾ ااا٤م وشمٓمٌٞم٘مٝماا٤م ،وهمااػم ذًمااؽ اًمٙمث ااػم،
وناادث إُمااػم «أبااق قمٛماارش أجْماا٤م قمااـ يمثااػم هاا٤م أوٚمتااف مٟم ًٗم ا٤م ُمااـ ُمًاا٤ممه٤مت احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ذم اًمٕماارا .وهاا٤م
ىم٤مل« :وأُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م ،ومّمد .أطمد ؿماٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ إذ ىم٤مل :إذا يم٤مٟما٧م أومٖم٤مٟمًات٤من ُمدرؾما٦م اعرها٤مب
وم٢من اًمٕمرا .ضم٤مُمٕم٦م اعره٤مبش ـها-
وؾمتً ااتٛمر اًمٕم اارا .إمم ُم اا٤م ؿم اا٤م اهلل ٟم٘مٓم اا٦م ضم ااذب وُمٞم اادان شمرسمٞم اا٦م ًمألُم اا٦م وأضمٞم٤مل اا٤م وُمّم ااٜمٕم٤م ًمٚمرضمقًم اا٦م
وُمدرؾم٦م شمتخرج ُمٜمٝم٤م دومٕم٤مت شمٚمق اًمدومٕم٤مت ُمـ إبٓم٤مل سمٕمقن اهلل -
ومٝم ااذا قم ااغم أؾم ااقأ آطم ااتامٓت وأيمثره اا٤م شمِم اا٤مؤ ًُم٤م !--ومٙمٞم ااػ وٟمح ااـ ٟمرضم ااق رهم ااؿ يم ااؾ ُم اا٤م هٜم٤مًم ااؽ ُم ااـ
صاإمقسم٤مت وُمااـ دظمااـ وىمّمااقر وُمِماا٤ميمؾ ٟمرضمااق اًمٔمٗماار قمااغم إقماادا واًمٜمّماار واًمٗمااتح ،وٟمٜمتٔمااره ىمريٌاا٤م سماا٢مذن
ادو إُمريٙماال اًمّماٚمٞمٌل يتٚم٘مااك يماؾ يااقم واارسم٤مت مل يٙمااـ يتّماقره٤م أظمّماا٥م اًمٙمتا٤مب ظمٞماا٤مٓ،
اهلل  --وم٤مًمٕم ّ
وٓ أيمثر اعمخرضملم اًمًٜمامئٞملم ُمٖم٤مُمرة!--
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ورهم ااؿ يم ااؾ اًمتٕمت ااٞمؿ اًم ااذي يامرؾم ااقٟمف ،وم ااال يّم ااؾ إمم اًمٕم اا٤ممل (وُمٜم ااف اًمٕم اا٤ممل اعؾم ااالُمل) إٓ اًم٘مٚمٞم ااؾ ُم ااـ
احل٘مٞم٘م٦م ،رهمؿ يمؾ ذًمؽ وم٢من اًم٘مدر اًمٓم٤مومح ُمـ اعٟم٤م يٜمٌئ قمـ آُمتال !-
وأُم٤م اعمت٤مسمٕمقن واعمٓمٚمٕمقن قمغم احل٘مٞم٘م٦م ومٝمؿ سمحٛمد اهلل قمغم ي٘ملم أن أُمريٙم٤م اهنزُم٧م ومٕمال ،وأهن٤م يٛمٙمـ
ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤م وصقر اًمٗمرار !-إٟماام هال شمّما٤مسمر
وشمٗمر ه٤مرسم٦م ُمـ اًمٕمرا .ذم أج٦م حلٔم٦م ُمٗم٤مضمئ٦م ،سم٠مي ً
أن شمٜمٝم٤مر ّ
وشمتج ّٚمدٕ ،هنؿ يٕمٚمٛمقن ضمٞمدا أن هزيٛمتٝمؿ ًماق أىماروا سم٤ملزيٛما٦م وهرسماقا هال يم٤مرصما٦م شم٤مرخيٞما٦م سم٤مًمٜمًاٌ٦م ُٕمريٙما٤م،
ًمااـ شمًاا٤موي قمٜمااده٤م هزيٛماا٦م ومٞمتٜماا٤مم ؿمااٞمئ٤م وًمااـ شمااذيمر ُمٕمٝماا٤م ،ويٕمٚمٛمااقن أن الزيٛماا٦م ؾمااؽمضمٕمٝمؿ مخًاا٦م ىماارون إمم
اًماقرا يماام ىما٤مل سمٕماض دهاا٤مىمٜمتٝمؿ ،وأن اعمٕمريما٦م ذم اًمٕمارا .هال ُمّمااػمي٦م سم٤مًمٜمًااٌ٦م لاؿُ ،مًا٠مخ٦م طمٞما٤مة أو ُمااقت،
اٟمتّم٤مرا قمٔمٞمام-
وأهنؿ ًمق اهنزُمقا وم٢من اعره٤مب يمام يًٛمقٟمف ىمد اٟمتّمار
ً
اػما ل ااؿ --واحلريم اا٦م اجلٝم٤مدي اا٦م وإُم اا٦م
ًمٙم ااـ ُم ااع يم ااؾ ذًم ااؽ ٟمح ااـ ٟمٜمّم ااحٝمؿ سم اا٠من يٌ اا٤مدروا إمم اًمٗم اارار ظم ا ً
ؾمٚمام ،اعمٝمؿ أن يذهٌقا ويؽميمقٟم٤م ٟمحـ ٟمحاؾ ُمِما٤ميمٚمٜم٤م ُماع
اعؾمالُمٞم٦م ُمًتٕمدة ومٞمام سمٕمد ٕن شمٜمّمٗمٝمؿ ً
طمرسم٤م أو ً
اخلقٟم٦م ُمـ ىمقُمٜم٤م ،وؾمتٙمقن اًمٖمٚمٌ٦م ًمإلؾمالم وأهٚمف سم٢مذن اهلل ،واخلػم ًمٚمٌِماري٦م يمٚمٝم٤م ،إن ؿم٤م اهلل-
وأُم٤م اخلالوم٤مت سملم اًمٗمّم٤مئؾ واجلامقم٤مت ومٝمق واىمع ،وهق ُمـ اعمّم٤مئ٥م واًمٌال  ،وًمف أؾماٌ٤مسمف اًمتال ُمٜمٝما٤م
ص ااراع اعمٜماا٤مه٩م ومٕمااال --هٜماا٤مك ص ااراع سماالم ُمااٜمٝم٩م اًمتقطمٞمااد واجلٝماا٤مد واًمًااٜم٦م واًمااقٓ واًمااؼما  ،أو ُماا٤م يًااٛمٞمف
اًمٌٕمض سم٤مًمًٚمٗمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م ،وسملم ُمٜم٤مه٩م أظمرى ُمتٗم٤موشم٦م ذم ُسمٕمده٤م واظمتالومٝم٤م ُمع اعمٜمٝم٩م اعمذيمقر-
ًمٙمااـ اًمٖمٚمٌ اا٦م واًمٕم٤مىمٌاا٦م ؾم ااتٙمقن ًمٚمحااؼ إن ؿم اا٤م اهلل ،واحلااؼ ُمٕم ااروف وواوااحً ،مٙم ااـ هاال ُمً اا٠مخ٦مٓ« :
ُيٛم ّٙم ااـ طمت ااك ُيٌ ااتغمش !--آظم ااتالف واًمتٜم اا٤مزع وارد وواىم ااع ذم يم ااؾ ُمٞم اا٤مديـ اًمٕمٛم ااؾ ،وُمٜمٝم اا٤م ُمٞم اادان اًمٕمٛم ااؾ
اًمًاٞم٤مؾمال واحلريب سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل-
وهااق ُمااـ أىماادار اهلل  اًمتاال ٓ ُماار ّد لاا٤مُ ،مااع أنٜماا٤م ذم اجلٛمٚماا٦م ُماا٠مُمقرون سماادومع اًم٘ماادر سم٤مًم٘ماادرً ،مٙمٜمٜماا٤م أجْماا٤م
ٟماا١مُمـ سم٠منٜماا٤م ٓ يٛمٙمااـ أن ٟم٘مْم اال قمااغم اخلااالف سم٤مًمٙم٤مُم ااؾ ،وٓ يٛمٙمااـ ُمٜمااع وىمققمااف سم٤مًمٙم٤مُم ااؾ ُمٝمااام سمااذًمٜم٤م ُم ااـ
ضمٝمقد واختذٟم٤م ُمـ أؾمٌ٤مب-
إٟم ااام اعمً اا٠مخ٦م اعمٝمٛما ا٦م اًمت اال يتٕمٚم ااؼ ا اا٤م اًمتٙمٚمٞم ااػ (شمتٕمٚم ااؼ سمٗمٕم ااؾ اًمٕمٌ ااد اعمٙمٚم ااػ) ه االُ :م اا٤مذا يٗمٕم ااؾ قمٜم ااد
اخلالف ،ويمٞمػ يتّمارف ،وُمع ُمـ يٙمقن إذا يم٤من ٓ سمد أن يٙمقن ُمع ٍ
أطمد؟ هذه هل اعمً٠مخ٦م اعمٝمٛم٦م ضمدً ا-
َ
وأنتؿ شمالطمٔمقن أن طمظ سمٕمض اًمٜم٤مس ًمألؾمػ ُماـ ُمٕم٤مجلا٦م هاذه اًم٘مْما٤مي٤م وشمٜم٤مولا٤م هاق اًمٌٙما٤م واًمٕمقياؾ
أطمٞم٤م ًٟم ا ا٤م ،واًمتحا ا ّازن وآؾما ااتٖمرا .ذم احلا اازن ،ويّما ااؾ احلا اا٤مل سم ا ا ظمريـ إمم أطما ااقال ُما ااـ اًمٞما اا٠مس واًم٘مٜما ااقط أو
اعطمٌ٤مط واًمٙمًؾ اعم ِ
ا٘مٕماد قمـ اًمٕمٛمؾ واًمٌذل واًمٕمٓم٤م واعٟمج٤مز ،ويمؾ ه١مٓ قمغم ظمٓم٠م!--
ُ
ٟمٕمااؿ زٟمٜماا٤م اًمتٗماار .سمااال ؿمااؽً --مٙمااـ ٓ ي ِ
٘مٕم اادٟم٤م هااذا احلاازن قمااـ اًمٕمٛمااؾ واًمٌااذل ،وٓ ياادومٕمٜم٤م إمم اًمٞماا٠مس
ُ
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واًم٘مٜمقط ،وٓ طمتك اعطمٌ٤مط واًمٙمًؾٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ يمٚمف-
احلاازن اًمااذي هااق ومٕمااؾ اًم٘مٚماا٥م قمٜمااد رؤياا٦م وُمالطمٔماا٦م هااذه إؿم ااٞم٤م  ،هااذا إُماا٤م أنااف ظماا٤مرج قمااـ اًمتٙمٚمٞمااػ
()1

أصاال ،يم٘ماقل اًمٜمٌال ( :إن اًمٕمالم ًمتادُمع وإن اًم٘مٚماا٥م ًمٞمحازن ،وٓ ٟم٘ماقل إٓ ُما٤م يرواال رسمٜما٤م)  ،ومٝمااذا ٓ
َ
ي١ماظماذ سمف اًمٕمٌد-
أو هااق هاا٤م يم اُٚمػ اًمٕمٌاادُ سمٛمج٤مهدشمااف ُماا٤م أُمٙماـ ،و ُيٜمٝمااك قمااـ اعومااراط ومٞمااف ،وياا١مُمر سم٤مًمتًا ّاكم سمٛمالطمٔماا٦م ىماادر
اهلل  اًمً٤مسمؼ اًمٜم٤مومذ ،وشمذيماّر إُمث٤مل-
واًمِم اال إهااؿ اًمااذي هااق ُمٜماا٤مط اًمتٙمٚمٞمااػ (اًمِم اال اًمااذي ُيمٚمااػ سمااف اًمٕمٌااد) هااق أٓ يٙمااقن هااذا احلاازن
ِ
وُم٘مٕمدً ا ًمف قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مص واًمٕم٤م ّم-
ُم٤مٟم ًٕم٤م ًمف ُمـ قمٛمؾ اخلػم،
وهذا يمٚمف ُمـ ُمٕمٜمك هنل اهلل  رؾمق ًَماف حمٛمدا  قمـ احلزن ذم مي٤مت يمثػمة ُمثؾ :ﮋﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [اًمٜمحؾ] وىمقًمف :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [اح٤مئدة] وىمقًمف:
ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮊ [وم٤مـمر ،]6 :وىمقًمف :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﮊ [اًمٙمٝمػ]

وىمقل اهلل ً مٚمٛم١مُمٜملم :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﮴ﮊ [مل قمٛمران]-

ومٝمق هنل قمـ احلزن اعم٘مٕمد اعمٗمًد قمغم اعٟمً٤من قمٛمٚمف وديٜمفِ ،
اعمٝمٚمؽ ًمف --وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ هق هنل قمـ

اًمِمال سم٤مًمٜمٔمر إمم ٓزُمف اًمذي ضمرت سمف اًمٕم٤مدة؛ ٕن قم٤مدة سمٜمل مدم هل أن احلزن ي٘مٕمدهؿ ويٗمًد قمٚمٞمٝمؿ
قمٛمٚمٝمؿ ومهٛمٝمؿ وقمزائٛمٝمؿ ،ورسمام ًمق أومرط ومٞمف أهٚمٙمف ،ولذا يم٤من اًمٜمٌل  ه٤م يٙمثر أن يًتٕمٞمذ ُمٜمف:
()2

«احلزنش ٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ احلزن-
ىماا٤مل اسمااـ قم٤مؿمااقر « :واًمٜمٝماال قمااـ احلاازن هناال قمااـ ؾمااٌٌف ،وهااق اؿمااتٖم٤مل سما ِ
ا٤مل اًمرؾمااقل سم٢مقمرا وااٝمؿ قمااـ
ىمٌااقل اًمااديـ احلااؼ ،وهااق يًااتٚمزم إُماار سم٤مٕؾمااٌ٤مب اًمّماا٤مروم٦م ًمٚمحاازن قمااـ ٟمٗمًااف ُمااـ اًمتًا ّاكم سمٕمٜم٤مياا٦م اهلل 
()3

وقم٘م٤مسمف ُمـ ٟم٤موأوه وقم٤مدوهش ـها-
وىم٤مل اًمِماٜم٘مٞمٓمل  قمٜماد ىمقًماف  :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯡﮊ [إنٕما٤مم] ذم «ؾماقرة إنٕما٤ممش:

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )٧1١1سمٚمٗمظ( :إن اًمٕملم شمدُمع ،واًم٘مٚم٥م زن ،)--صحٞمح ُمًٚمؿ ( )21٧5سمٚمٗمظ( :شمدُمع اًمٕملم ،و زن اًم٘مٚم٥م)--
احلدي٨م-
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )4142 ،4141 ،5625 ،2621سمٚمٗمظ( :مهللا إ أقمقذ سمؽ ُمـ الؿ واحلزن )--احلدي٨م-
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير (-)١2 . 21
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«صارح  ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠منف يٕمٚمؿ أن رؾمقًمف  زٟمف ُم٤م ي٘مقًماف اًمٙمٗما٤مر ُماـ شمٙمذيٌاف  ،وىماد هنا٤مه
()1

 قمـ هذا احلزن اعمٗمرط ذم ُمقاوع أظمر--ش ـها-
ومٞمٌ٘مك اًمً١مال :طمًٜمً٤مً ،مـ ٟمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ واًمٌذل واعمج٤مهدة ،وًمـ ٟمجٕمؾ احلزن ُي٘مٕمدٟم٤م ،و ُيٗمًد
قمٚمٞمٜم٤م قمزيٛمتٜم٤م وإرادشمٜم٤م ،وًمٙمـ ُم٤م هق اًمٕمٛمؾ اعمٓمٚمقب ُمٜم٤م؟ وم٤مجلقاب هق قمغم اعو٤مل ذم ىمقل اهلل :
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡﮊ [احل٩م] ،ﮋﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [اًمٌ٘مرة] ،ﮋﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [اًمٜمحؾ] ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [اح٤مئدة] ،ﮋﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [اًمتقسم٦م] ،ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [احل٩م]

أي٦م،

وأطم٥م
ظمػم
ُّ
وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ( :اعم١مُمـ اًم٘مقي ٌ
()2

ظمػم ،اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز) احلدي٨م--
إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ ،وذم يمؾ ٌ
ٟمٗمر ُمـ ىمدر اهلل إمم ىمدر
ودومع اًم٘مدر سم٤مًم٘مدر ،يمام ىم٤مل ؾماٞمدٟم٤م قمٛمر  يمام ذم ىمّم٦م ـم٤مقمقن اًمِم٤ممُّ « :
()3
اهللش ؛ وم٠موٓ ٓ سمد ُمـ دومع أىمدار اًم ُٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع وآظمتالف سم٠موداده٤م ،وهل اعمح٤موٓت واًمًٕمل

اجل٤مد واعمًتٛمر اًمدائؿ إمم إجي٤مد آن٤مد وآضمتامع وآئتالف واًمقٓ اعيام واًمتٕم٤مصؿ واًمتٕم٤مون
واًمتح٤مسم٥م واًمتقادد واًمتٕم٤مـمػُ( ،مثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ اجلًد ،إذا اؿمتٙمك
()4

()5

واحلٛمك) ( ،اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م) ،
ؾم٤مئر اجلًد سم٤مًمًٝمر
ّ
ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ُ
ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﮊ [اًمّمػ] ،ﮋﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭷﮊ [مل قمٛمران ،]٧١1 :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﮊ [إنٗم٤مل-]64 :
وُم ااـ و ااٛمـ ذًم ااؽ ،أقمٜم اال دوم ااع اًم٘م اادر سم٤مًم٘م اادر ذم ه ااذا اًمٌ اا٤مب ،اًمتٜم اا٤مزل ُم ااـ سمٕم ااض اعمً ااٚمٛملم ًم اإٌمض،
واًمذًما٦م ًمٚمٛما١مُمٜملم ،وشم٘ماديؿ آضماتامع وًمااق قماغم اعمٗمْماقل قماغم اًمٗم اُرىم٦م ذم ـمٚماا٥م آضماتامع قماغم اًمٗم٤مواؾ ،ىماا٤مل
اهلل  ذم وصػ اًمذيـ ٌٝمؿ و ٌقٟمف :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [اح٤مئدة ]56 :أي٦م-

( )٧أوقا اًمٌٞم٤من (-)6١4 . ٧
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2446
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)5١22
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2564
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4١24 ،2664 ،66٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2565
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وُمٜمف اًمًٕمل ًمإلصالح سملم اعم١مُمٜملم ُمتك ُم٤م وضمد ظماالف؛ وما٢من اعصاالح سمالم اعما١مُمٜملم واضما٥م يمٗما٤مئل
وقمٛمااؾ صاا٤مًمح ُمااـ ظمٞماا٤مر إقمااامل اًمّماا٤محل٦م ،ىماا٤مل اهلل  :ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ [إنٗما اا٤مل] ،وىما اا٤مل :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﮊ [اًمٜمً٤م ] ،وىم٤مل :ﮋﭡ ﭢﮊ [اًمٜمً٤م -]٧26 :
وىم٤مل اًمٜمٌل  ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي ذم اًمؽمُمذي وأيب داود وهمػممها٤م( :أٓ أظماؼميمؿ سم٠مومْماؾ ُماـ
درضماا٦م اًمّمااٞم٤مم واًمّمااالة؟) ىماا٤مًمقا  :سمااغم ياا٤م رؾمااقل اهلل ،ىماا٤مل ( :إصااالح ذات اًمٌاالم وماا٢من ومًاا٤مد ذات اًمٌاالم هاال
()1

احل٤مًم٘م٦م ٓ ،أىمقل نٚمؼ اًمِمٕمر وًمٙمـ نٚمؼ اًمديـ) -
وهمػم ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مف اًمذي جي٥م أن ٟمٜمِمااره سمالم اعمًاٚمٛملم ويتٗم٘ماف قمٚمٞماف ؿماٌ٤مب اعؾماالم؛ ومٕمٚمٞماؽ
ي٠مُمر رسمٜما٤م  ذم هاذه احلا٤مل
وسمؿ ُ
ي٤م أظمل اعمًٚمؿ أن شمٜمٔمر وشمٌح٨مُ :م٤م هق اخلػم وأجـ هق وُم٤مذا ٥م اهلل ُمٜم٤م َ
وهذا اًمقىم٧م --واومٕمٚمف-

يمٞمااػ شمٕماارف ذًمااؽ؟ سماا٤مًمٕمٚمؿ اًمٜماا٤مومع ،واًمٗم٘مااف ذم اًمااديـ ،ويما ُّاؾ إٟمًا ٍ
ا٤من سمحًااٌف وسمحًاا٥م درضمتااف ذم اًمٕمٚمااؿ

واًمتٙمٚمٞم ااػ ،إن يم اا٤من قم٤مًما ًٛم ا ا٤م ومتٙمٚمٞمٗم ااف آضمتٝم اا٤مد ذم ُمٕمروم اا٦م احل ااؼ وذم إص اا٤مسم٦م اًمّم ااقاب واًمٕمٛم ااؾ سم ااف ودقم ااقة
اًمٜم٤مس إًمٞمف ،وإن يم٤من قم٤مُمٞم٤م ومتٙمٚمٞمٗمف هق أن جيتٝمد ذم اًمٌح٨م قماـ احلاؼ واًمّماقاب سمحًاٌف ،وأرضماح وا٤مسمط
ًمااذًمؽ قمٜمااد اًمٕمٚمااام هااق :أن يًاا٠مل أوصمااؼ ُمااـ يٕماارف ُمااـ اًمٕمٚمااام ديٜماا٤م وقمٚما ًاام ،وي٠مظمااذ سم٘مااقلؿ ،وًمااف أن يًاا٠مل
أيمثر ُماـ واطم ٍاد قمٜماد آؿماتٌ٤مه واًمِماؽ واًماؽمدد ،وجيتٝماد ذم ُمٕمروما٦م أهاؾ احلاؼ ومٞمتإٌمٝمؿ ،وما٢مذا ومٕماؾ ذًماؽ وم٘ماد
ِ
دائر سملم إضمر وإضمريـ-
أطمًـ وأدى اًمذي قمٚمٞمف ،أص٤مب أو أظمٓم٠م ،وهق طمٞمٜمئذ يم٤مًمٕم٤مًماؿ؛ ٌ

ا٤مُمل
وهٜماا٤مك ُمرشمٌاا٦م ُمتقؾماآم٦م سماالم ُمرشمٌاا٦م اًمٕماا٤ممل اعمجتٝمااد اعمًاات٘مؾ سماا٤مًمٜمٔمر وآؾمااتدٓل ،وسماالم ُمرشمٌاا٦م اًمٕما ّ
اخل اا٤مًمص ،وه اال ُمرشمٌ اا٦م ـم٤مًم اا٥م اًمٕمٚم ااؿ اًم ااذي مل يّم ااؾ إمم درضم اا٦م اعمجتٝم ااد اعمً اات٘مؾ اؾم اات٘مالٓ يم اا٤مُمال سم اا٤مًمٜمٔمر
ا٤مُمل ،سمااؾ ًمااف ىماادر ٌة ُمتقؾماآم٦م قمااغم اًمٜمٔماار شم٘مااؽمب ُمااـ درضماا٦م اًمٕماا٤ممل اعمجتٝمااد
وآؾمااتدٓل ،وًمٙمٜمااف ًمااٞمس يم٤مًمٕما ّ
أطمٞم٤مٟماا٤م ،وشم٘مااؾ أطمٞم٤مٟماا٤م ،ويًااتٓمٞمع اًمؽمضمااٞمح ذم يمثااػم ُمااـ اعمًاا٤مئؾ ،وهااذه اعمرشمٌاا٦م هاال اًمتاال يًااٛمٞمٝم٤م َُمااـ أثٌتٝماا٤م
ُم ااـ أه ااؾ اًمٕمٚما ااؿ سمٛمرشمٌ اا٦م اعم ّتٌا ااع ،ومٝم ااذا شمٙمٚمٞمٗما ااف أن جيتٝم ااد ذم ن ااري اًمّما ااقاب سمحً اا٥م ىمدرشما ااف قم ااغم اًمٜمٔما اار
يم٤مًمٕم٤مُمل اعمذيمقر ذم اًمدرضم٦م اًمً٤مسم٘م٦م-
رضمع
وآؾمتدٓل واًمؽمضمٞمح يمذًمؽ ،وم٢من َ
قمجزَ ،
ّ
هااذا وااٌط اعمًاا٠مخ٦م ُمااـ طمٞماا٨م إصااقل ،وأُماا٤م اًمتٗم٤مصااٞمؾ ،ومااال يٛمٙمااـ اخلااقض ومٞمٝماا٤مٕ ،ن يمااؾ طم٤مًماا٦م لاا٤م

( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )25١2وىم٤مل« :طمدي٨م طمًـ صحٞمحش ،ؾمٜمـ أيب داود ( )62٧2وصححف إًمٌ٤م -
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ٟمٔمر ُمًت٘مؾً --مٙمـ ٟمحـ ٓ سمد أن ٟمٕمرف إنقاع ،هذا ُمٝمؿ ضمدا:
ٌ

ٍ
شمقصااؾ إًمٞمااف ُمااـ رأي
ومٝمٜماا٤مك ُمااـ اعمًاا٤مئؾ ُماا٤م يًااع ومٞمااف اخلااالف ،ويٕمٛمااؾ ومٞمٝماا٤م يمااؾ واطمااد ُمااـ اًمٜماا٤مس سمااام ّ

واظمتٞم٤مر ُمـ إىمقال واعمذاه٥م ،وٓ يٕمٜمّػ واطمدٌ قمغم أظمر ،وٓ يٜمٙمر أطمدٌ قماغم أطمادُ ،ماع سم٘ما٤م اًمتٜم٤مصاح
واًمتٌ٤مطم٨م واًمٜمدب إمم إومْمؾ-

ظمالف ،و ُيٜمٙمر ومٞمف قمغم اعمخ٤مًمِػ ،سمحً٥م ُمرشمٌتف وُما٤م يًاتح٘مف ُماـ إٟمٙم ٍ
ا٤مر
وُمـ اعمً٤مئؾ ُم٤م ٓ يًع ومٞمف
ٌ

ؿمدة أو ًمٞمٜمً٤م ىمقة ووٕم ًٗم٤م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ؿماروط ووم٘مف ومداب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر-
وهذا أفمٜمف سم٤مجلٛمٚم٦م واوح٤م ،وشمٗم٤مصاٞمٚمف وأُمثٚمتف ُمٕمرووم٦م قمٜمد قم٤مُم٦م ؿماٌ٤مب اعؾماالم اعمتٗم٘مٝمالمُ ،ماع أناف
ت٤مج دائام أجْم٤م ؿماروح وشمٗمٝمٞمؿ ُمـ ِىماٌؾ اًمدقم٤مة واًمٕمٚمام -
ًمٙم ااـ هٜم اا٤مك ُمً اا٠مخ٦م ًُ ااـ اًمتٜمٌٞم ااف قمٚمٞمٝم اا٤م ،وه ااذه اعمً اا٠مخ٦م ه اا٤م يٌ ااتكم اهلل  سم ااف اًمٜم اا٤مس ذم سم اا٤مب احل اارب
واًمًاٞم٤مؾم٦م واًمقٓي٦م ،واخلالف واًمٜمزاع طمقل هذه إؿماٞم٤م  ،وُم٤م ّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ومتـ-
هااذه اعمًاا٠مخ٦م هاال :أنااف سمٕمااد أظمااذٟم٤م سمٙمااؾ إؾمااٌ٤مب اعمت٘مدُماا٦م ودومٕمٜماا٤م سماا٤مًمتل هاال أطمًااـ ،وؾماإمٞمٜم٤م اجلاا٤مد
سمحاازم وىمااقة ،وىمٞم٤مُمٜماا٤م سمااام ذم وؾماإمٜم٤م ُمااـ دومااع اًم٘ماادر سم٤مًم٘ماادر ،وم٢مٟمٜماا٤م ىمااد ٟمّمااؾ أطمٞم٤مٟماا٤م إمم طم٤مًما ٍا٦م ٓ سمااد ومٞمٝماا٤م ُمااـ
وىمٗم٦م ٍ
شمًٛمٞمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م ُمٗم٤مصٚم٦م-
طمؼ ٟمٜمّمار احلؼ وٟمٙمقن ُمٕمف ،وٓ ٟمٙمقن ُمع اًمٌ٤مـمؾ أبدا ،يٛمٙمـ أن ّ
وؿم اارح هااذه اعمًاا٠مخ٦م قمااغم وضمااف آظمتّماا٤مر :أنااف ًمااٞمس اًمّمااقاب هااق دائا ًاام اضمتٜماا٤مب «اًمٗمتٜماا٦مش طمتااك وإن
ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م ومتٜم٦م --سمؾ ىمد يٙمقن اًمّمقاب هق اًمقىمقف ُمع إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم وٟمّماره٤م-
ّ
وم٤معمجتٜم اا٥م ًمٙم ااؾ ظم ااالف وشم٘م٤مشما ُا ا ٍاؾ سم االم اعمً ااٚمٛملم سم اادقمقى أن ااف ومتٜم اا٦م جي اا٥م اضمتٜم٤ما اا٤م ،وأن اهلل ىم ااد أُمرٟم اا٤م
سم٤مضمتٜم٤مب اًمٗمتـ ،هذا خمٓمئ ىمد وؾ اًمٓمريؼ ،وًم ٌّس قمٚمٞمف اًمِماٞمٓم٤من!!--
إٟمام اًمٗمتٜم٦م اح٠مُمقر سم٤مضمتٜم٤ما٤م هل ؿماٞمئ٤من:
وضمقسما٤م ٓ ؿماؽ ومٞماف
 ,إُم٤م ُم٤م يم٤من ٟمزاقم٤م قمغم اًمادٟمٞم٤م واعمٚماؽ واًمرئ٤مؾما٦م ٓ قماغم اًماديـ ،ومٝماذا جيا٥م اضمتٜم٤مسماف
ً
وٓ إؿمااٙم٤مل ،وجياا٥م هناال اعمت٘ماا٤مشمٚملم قمٜمااف واعٟمٙماا٤مر قمٚمااٞمٝمؿ سمحًاا٥م اعُمٙماا٤من ،وإدًماا٦م قمااغم ذًمااؽ ُمٕمرووماا٦م ٓ
ٟمٓمٞمؾ ا٤م-
 ,أوُ :ماا٤م اًمتااٌس قمااغم اعٟمًاا٤من ،ومل يٕماارف وضمااف احلااؼ ومٞمااف ،وٓ فمٝماار ًمااف اًمّمااقاب ُمااع أي ـم٤مئٗماا٦م ُمااـ
اًمٓمقا ئااػ اعمتٜم٤مزقماا٦م اعمت٘م٤مشمٚماا٦م ،ورأى أهنااام (اًمٓمااروملم) يمالمهاا٤م ُمتاا٠مول ُمااثال ،أو ًمااف طمااؼ ُمااـ وضما ٍاف ،وُمٕمااف طمااؼ
اح٤م --ومٝمااذا يمااذًمؽ اًمقا ضماا٥م أو اعمٜماادوب ومٞمااف
وسم٤مـمااؾ ،ومل يااتٛمحض أو يااؽم ّضمح احلااؼ ُمااع أطماادمه٤م سم ّٞمٜماا٤م واوا ً
اضمتٜم٤مب اًمٗمتٜم٦م-
ومتح ااض احل ا اؼ أو فمٝم اار
وأُم اا٤م ذم طم اا٤مل اشمْم ااح ص اا٤مطم٥م احل ااؼ ،و ُقم ا ااروم٧م اًمٗمئ اا٦م اعمح ّ٘م اا٦م ُم ااـ اعمٌٓمٚم اا٦مّ ،
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ارضمح ضمٚمٞم ا٤م ذم ضم٤مٟم ا ٍ
ا٥م ،ومٝمااذا جياا٥م ومٞم ااف ٟمّم اار احل ااؼ واًمٙمااقن ُمااع أه ااؾ احلااؼ ،وأدًماا٦م ه ااذا أجْماا٤م ُمٕمرووم اا٦م
وشما ّ
ُمًٌقـم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م-
ىم ا ا ا اا٤مل اهلل  :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﮊ [احلجا اارات] ،وىم ا اا٤مل :
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [اًمتقسما ا ا ا ا ا اا٦م] ،وىم ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤مل  :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﮊ [اًمٜمًاا٤م  ،]56 :واهلل اعمًااتٕم٤منٟ ،مًاا٠مل اهلل  أن يّمااٚمح ذات سماالم اعمًااٚمٛملم وي١مًمااػ سماالم
ىمٚمقاؿ ،وأن جيٜمٌٜم٤م اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ --مُملم-


[ٌٖ ٪ٜرٖ ٟشا ا٫خت٬ف ٗ َٓاٖر فاٖز« ٟايعضامش إٍ ايتقارّ يًٛف ٍٛيًكٝار،٠
ٚسنض ايقؿات اييت ٜٓبػ ٞإٔ ته ٗ ٕٛاؿضن ١اؾٗار]١ٜ

 مزكز اليقيه :لٛي ّل تتػَض ؤى ّصخ خلتًدضؼ ؤٍ خأذتاِ ْٖ ذكف ٍهٌدّذ
خلزوديدت خلورتلٓٔ أًتطدل خلًدلن خإلساهٖ هي ٍؾًِ خلحدلٖ ٖس ٗسْى بذَٓ خألهس

للتػدزم هي ؤرل خإلهسد٘ زعهدم خلٗ٘دزٓ ٍْطؼ ٚل لطئٗتِ ٍهرككِ؟

الشـــيخ عطيــة اهلل :يمااؾ ؿم اال ُمتّمااق ٌر وهٙمااـ اًمقىمااقعٟ ٓ ،مٙمااذب قمااغم أنٗمًااٜم٤م وٓ قمااغم اًمٜماا٤مس،

ٟمحـ سمِمار ،وإظمقاٟمٜم٤م اعمج٤مهدون قمغم إرض سمِمار ،وهؿ درضم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝما٤م إٓ اًماذي ظمٚم٘مٝما٤م  ،أقمٜمال:
ا٤مب واعرادات وقمٜم ااد
ا٤مب اهلل  قمٜم ااد شم اازاطمؿ اعمح ا ّ
ذم اًم ااديـ واًمت٘م ااقى واظمتٞم اا٤مر اهلل واًمٞم ااقم أظم اار وحم ا ّ
ورود اًمٗمااتـ وإهااقا واًمِمااٝمقات ،وذم اًمٕم٘مااؾ واًمٗمٝمااؿ ورضم٤مطماا٦م اًمٌّم ااػمة واًمٗمٓمٜماا٦م ،وذم اًمٗم٘مااف ذم اًمااديـ
واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف :اًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل  وطمده ٓ ؿماريؽ ًمف-
وًمٙم ااـ ُم اارسمط اًمٗم اارس يم ااام ي٘م اا٤مل ه ااق :أن جيتٝم ااد اعٟمً اا٤من ذم اًمٌح اا٨م قم ااـ احل ااؼ ،ويٕمٛم ااؾ سم ااف ،ويٜمّم ااره
ويٙمقن ُمع أهٚمف --إذا ومٕمؾ ذًمؽ ،وم٘مد رسمح ،وٓ ظمقف قمٚمٞمف إن ؿم٤م اهلل-
اوااع هااذا اًمٙمااالم اعمختّماار ُمااع ُماا٤م يمٜماا٤م ٟم٘مقًمااف ىمٌااؾ ىمٚمٞمااؾ ُمااـ وضمااقب اًمًاإمل ًماادر أؾمااٌ٤مب آظمااتالف
واًمتٜم ا اا٤مزع واًمتٗم ا ا ّار .اعم ا ااذُمقم سم ا االم اعم ا اا١مُمٜملم ووضم ا ااقب إص ا ااالح ذات اًمٌ ا االم واًمً ا اإمل ًمتح٘مٞم ا ااؼ آضم ا ااتامع
وآئتالف ،ىمدر اعمًتٓم٤مع-
ارت ُمً اا٠مخ٦م صا ااراع ُمٜم اا٤مه٩م وأومٙم اا٤مر ،وؾم اا٠مخ٧م أن :ه ااؾ يٛمٙم ااـ أن جي اار ه ااذا اًمّم ا ااراع إمم
وأن اا٧م ذيم ا َ
شمّم٤مدم؟ وىمٚم٧م ًمؽ إن صاراع اعمٜم٤مه٩م وإومٙم٤مر واعمِم٤مريع ُمقضمقد-
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وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجتٝمد ذم أٓ ٟمٜمجر سمًٌ٥م ذًمؽ إمم اىمتت٤مل سمالم اعمًاٚمٛملمً ،مٙماـ ذم طما٤مل طمّماؾ اًمتٜما٤مزع
وآىمتت٤مل؛ ومٚمٞمٜمٔمر اعٟمً٤من ذم اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف ،وهق ُم٤م طم٤موًم٧م اًمتٕمٌػم قمٜمف ذم يمالُمل اًمً٤مسمؼ-
أظماال اًمٙمااريؿ :طمتااك ٟمٙمااقن ص اارطم٤م وصاا٤مدىملم ،وٓ أرى و اار ًرا ذم اًمّم ااراطم٦م هٜماا٤مٕ ،ن إُمااقر قمااغم
إرض سمدأت ُمٜماذ وماؽمة شمًااػم ذم ادما٤مه متا٤ميز اًمّماٗمقف واٟم٘مًا٤مُم٤مت واؾمات٘مٓم٤مسم٤مت ،وماال ٟمًاتٓمٞمع أن ٟمٖمٛماض
أقمٞمٜمٜم٤م أو ٟمتٕم٤مُمك ،سمؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقاضمف اًمقاىمع سمام أراٟم٤م اهلل-
اًمتّماا٤مًمح سماالم اعماا١مُمٜملم ُمٓمٚمااقب ،واًمتٕماا٤مذم واًمتٖم٤مواال واًمتٜماا٤مزل واًمذًماا٦م ًمٚمٛماا١مُمٜملم --وًمٙمااـ دائااام هٜماا٤مك
طمدود وظمٓمقط محرا  ،وهذا ذم يمؾ ؿمال ُمـ أُمر اعمخٚماق ،.ومٙماؾ ؿماال ًماف طمادوده ،وىماد ىمٞماؾ أجْما٤م« :إن
اًمِم اال إذا زاد قمااـ طمااد اٟم٘مٚماا٥م إمم واادهش ،وهااق يمااالم صااحٞمح قمااغم وضمااف إهمٚمٌٞماا٦م واعواا٤مل ،سمٛمٕمٜمااك أن
اًمزي٤مدة قمغم احلد اعمٓمٚمقب هم٤مًمٌ٤م ُم٤م شمّماػم إمم ومً٤مد وٓ يتح٘مؼ ُمٕمٝم٤م صالح سمؾ ي٘مع ا٤م اًمْمارر-
أظمل اًمٙمريؿ ،إن راي٦م اجلٝم٤مد ٓ سمد أن شمٙمقن ذم أجدي أُمٞمٜم٦م ،يٛمٙمـ ائتامهن٤م قمغم اجلٝم٤مد ،أنا٤مس ُماـ أهاؾ
اًمّمااد .وُمت٤مٟماا٦م اًمدي٤مٟماا٦م واًمت٘مااقى وأهااؾ اًمٕماازائؿ واًمّمااؼم ،واحلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ضمرسماا٧م وقم٤مٟماا٧م وشمرايمٛماا٧م
قمٜمده٤م ظمؼمات ودما٤مرب ،ومٝمال ًمٞمًا٧م ذم ُمرطمٚما٦م ـمٗمقًما٦م ،سماؾ هال سمحٛماد اهلل سم٤مًمٖما٦م راؿمادة ؾماديدة ؿماديدة،
ىمد سمٚمٖم٧م أؿمده٤م واؾمتقت ،ومشم٤مه٤م اهلل طمٔم٤م ُمـ احلٙمٛم٦م ـمٞمٌ٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
وم٠منا٤م ؿمخّمااٞم٤م سمحًا٥م ُمٕمرومتال أؾماتٌٕمد أن احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م اًمٞماقم شمٗمارط سمًاٝمقًم٦م ذم رايتٝما٤م وشمْمإمٝم٤م ذم

ٍ
ا٤مس يرياادون أن ي٘مااقدوا
يقضمااد ,ياا٤م أظماال اًمٕمزيااز ,أنا ٌ
أجااد همااػم أُمٞمٜماا٦مُ !!-ماا٤م هاال إجاادي همااػم إُمٞمٜماا٦م هااذه؟ َ
اجلٝم ا اا٤مد واحلريم ا اا٦م اجلٝم٤مدي ا اا٦م ،وأن يٛمً ا ااٙمقا سمزُم ا اا٤مم إُم ا ااقر وشمٙم ا ااقن سم٠مج ا اادهيؿ اًمرا ي ا اا٦مً ،مٙم ا ااـ ًم ا ااٞمس قمٜم ا اادهؿ
اعم١مهالت ًمذًمؽ ،وٟمحـ ٟمٕمرف ذًمؽ ،واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م شمٕمارف ذًماؽ ضمٞمادا ،وهال واقمٞما٦م سمحٛماد اهلل وقم ًٞما٤م
يماا٤مُمال اااذا اًمِماا٠من يمااام ىمٚماا٧م ًمااؽ ،ومااال يٛمٙمااـ أن شم ااج٤مهد احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م وشمااٌكم وشمٜم٤موااؾ وشمٙماا٤مومح وشمٕماا٤م
وشم٘م اادّ م اًمتْم ااحٞم٤مت اجلٚمٞمٚم اا٦م صم ااؿ شمً ا ّٚمؿ اًمرا ي اا٦م سمً ااٝمقًم٦م عم ااـ ٓ ُي اا١ممتـ قمٚمٞمٝم اا٤م ،ه ااذه ٟم٘مٓم اا٦م ذم ٟمٔم ااري ذم هم٤مي اا٦م
ُ
اعٟمً٤من ُمٌٜمك ُمـ ُمٌ٤م اًمّماراع وشمٙمقن قمٜمده ظمٚمٗمٞم٦م-
إمهٞم٦م ،طمتك يٗمٝمؿ
ٓ أتقىمع أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م سمٕمد هاذا اًمٜمْما٩م واًماققمل واًمرىم ّال واعٟمجا٤مز شمًاٚمؿ زُم٤مُمٝما٤م إمم َُماـ يٛمٙماـ
و ُي َتق ّىما ُاع ُمٜمااف ,سمحًاا٥م ُماا٤م يٕمٓمٞمااف اًمٜمٔماار ذم إؾمااٌ٤مب واعمًااٌٌ٤مت وُماا٤م شمٕمٓمٞمااف اًمتجاا٤مرب وآُمتح٤مٟماا٤مت ,أن
ٍ
ٕمدو ،ويرواك سم٠منّم٤مف احلٚمقل واًمتًقي٤مت!-
يرواك همدً ا أو سمٕمد همد سمِمال ُمـ اًمٗمت٤مت ُيٚم٘مك ًمف ُمـ اًم ّ
احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ـمري٘مٝم٤م واوح وهل قمغم سمّماػمة ُمـ أُمره٤م وؾمتّمؼم ،وهل ُم٤موٞم٦م قمغم ٍ
ُمٝمؾ وشم١مدة،
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وٟم٤مومذة قمغم ِرؾمٚمٝم٤م ٓ ،شمٚمتٗم٧م ،و دوه٤م طمدي٨م اًمٜمٌل  ٓ( :يْمارهؿ ُمـ ظمذلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ)

()1

شمّمق ًرا
وُمتّمقرة عمراطمؾ ُمًاػمهت٤م
ف هدومٝم٤م،
وىمقل اهلل  :ﮋ﮴ ﮵ ﯗ ﯘﯙﮊ [اح٤مئدة ،]56 :شمٕمر ُ
ّ
ّ
إو٤مًمٞم٤م ُمع يمثػم ُمـ اًمتٗم٤مصاٞمؾ ،وشمًتٙمٛمؾ اًمتٗم٤مصاٞمؾ ذم إثٜم٤م  ،وشمؽمايمؿ قمٜمده٤م اًمتج٤مرب ،وهل ذم
ازدي٤مد يمؾ يقم وًمٞمً٧م ذم ٟم٘مص واحلٛمد هلل-
وضم اادد قم ااغم
هٜم اا٤مك أن اا٤مس ُم ااـ داظم ااؾ إـم اا٤مر ُم اا٤م يً ااٛمك «اعم٘م٤موُم اا٦مش أو طمت ااك إن ؾم ا ّاٛمل ضمٝم اا٤م ًدا ،ـم اا٤مرئقن ُ
اجلٝماا٤مد وقمااغم ـمريااؼ اجلٝماا٤مد ،وقمااغم وم٘مااف اجلٝماا٤مد وقمااغم ُمااٜمٝم٩م اجلٝماا٤مد يٗمت٘ماادون إمم اًمرؾمااقخ ،وُمت٘مٚمٌااقن ،ومل
يقواإمقا قمااغم اعمحااؽ احل٘مٞم٘ماال ومل شمٜمجااٌٝمؿ إجاا٤مم ِ
اًمّماإم٤مب ،سمااؾ أنجٌااتٝمؿ فمااروف وأطمااقال أؿمااٌف ُماا٤م شمٙمااقن
سما«آشمٗم٤مىمٞم٦مش ،ويمؾ ؿماال سم٘مادر اهلل ُ ،وضم ِاادوا ومٞمٝما٤م ووضمادوا أنٗمًاٝمؿ ومٞمٝما٤م ىمٞما٤مدات ،ها١مٓ يمٞماػ يٛمٙماـ
ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م أن شم٠ممتٜمٝمؿ قمغم اًمرا يا٦م !-طماؼ ًمٚمجٛمٞماع أن جي٤مهاد ويًا٤مهؿً ،مٙماـ طماؼ أجْما٤م ُٕمثا٤مل ها١مٓ
أن يٕمرومقا ىمدر أنٗمًٝمؿ-
وهٜماا٤مك أناا٤مس ُمااـ ظماا٤مرج اعمٜمٔمقُماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م أصااال (ظماا٤مرج قمااـ يمااؾ ُماا٤م يًااٛمك ضمٝماا٤مد وطمتااك ُم٘م٤موُماا٦م)
ويرياادون أجْماا٤م أن ي٘مااقدوا إُماا٦م وي٘مااقدوا احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م قمااـ ُسمٕما ٍاد ويٗمروااقا أنٗمًااٝمؿ يم٘مٞماا٤مدة ٓ يٛمٙمااـ
اًمرؿماد واحلٛمااد
دم٤موزها٤م ،هاذا أجْما٤م هماػم ُم٘مٌاقل وٓ أتقىماع أبادً ا أن شمٜمخادع وماٞمٝمؿ احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م سمٕماد هاذا ُ
اقطم٤م :طمًاا٥م ُمٕمرومتال اعمتقا واإم٦م؛ ًماـ شم٘مٌااؾ احلريما٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٞمااقم
هلل !--أظمال؛ ًمااٜمٙمـ أيمثار صااراطم ً٦م ووو ً
سمٕمااد هااذا اًمااققمل واًمٜمْماا٩م وهاذه اًمتجاا٤مرب وهااذه اعمٕم٤مٟماا٤مة ،أن شمًا ّٚمؿ اًم٘مٞماا٤مدة ًم ا«اعظمااقان اعمًااٚمٛملمش أو َُمااـ
ىم٤مراؿ وؿم٤ماٝمؿ ،هذا واوح ،وأرضمق أن شمٙمقن قمٌ٤مريت واوح٦م ٓ نت٤مج إمم يمٌػم ؿمارح ونرير!-
وًمااـ شم٘مٌااؾ احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م أن شمًااٚمؿ اًم٘مٞماا٤مدة ٕناا٤مس أظمااالط ُمااـ اًمٗمٙماار اعظمااقا واًمٌٕمثاال واًمااقـمٜمل
ٛمحّمااقا ضمٞماادا ،ومل ّمااؾ اًمقصمااق .اااؿ ضمٞماادً ا ،سمااؾ قمٜمااد سمٕمااض آُمتح٤مٟماا٤مت اًمّمااٖمػمة
واًم٘مااقُمل وهمااػمه ،مل ُي ّ
فمٝمار ُمااٜمٝمؿ اًمْمإمػ واًمريم٤ميماا٦م سماؾ ؾماا٘مط سمٕمْمااٝمؿ ذم اُمتح٤مٟما٤مت ؿمااٝمري٦م وٟمّماٗمٞم٦مٟ !--مًاا٠مل اهلل  أن ياارسمط
قمغم ىمٚمقسمٜم٤م ويثٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ قمغم احلؼ ويرزىمٜم٤م اًمٞم٘ملم وأن يٕم٤مومٞمٜم٤م ىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمده --مُملم-
وًمـ شم٘مٌاؾ احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م أن شمًاٚمؿ اًمرا يا٦م ٕنا٤مس يٕمٞمِماقن ُمتٜم٘مٚمالم سمالم أومخاؿ اًمٗمٜما٤مد .ذم دول اًمار ّدة
ُمرو ااٞم٤م قم ااٜمٝمؿ ُم ااـ طمٙمقُم اا٤مت شمٚم ااؽ اًم اادول ،يٕم٘م اادون اعم اا١ممترات قمٚمٜم اا٤م قمٜم اادهؿ ،ويِم اا٤مريمقن ذم اًمٚم٘م اا٤م ات
وآضمتامقم ا اا٤مت اًمٓم٤مهمقشمٞم ا اا٦م و ُيٕم ا اا٤مٟم٘مقن اًمٓمقاهمٞم ا اا٧م وأئٛم ا اا٦م اعمرشم ا ااديـ سم٤مٕطمْم ا اا٤من ،وي٘م ٌّٚم ا ااقهنؿ ويٌِم ا ااقن ذم
وضم ااقهٝمؿ سمِم٤مؿم اا٦م إخ اًم ااقدود ،وئمٝم اارون ل ااؿ اعم ااقدة ،و ُيثٜم ااقن قمٚم ااٞمٝمؿ وقم ااغم ضمٝم ااقدهؿ ويرضم ااقن وم ااٞمٝمؿ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)146٧
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اخلػم ،ويًتٜمجدون اؿ ويروهنؿ ضمز ً ا ُمـ احلؾ ،ويٕمتؼموهنؿ إظمقة!---
َ
ا٥م قمااغم أُماارهٟ ،مًاا٠مخف  أن ٗمااظ اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااديـ وي٘مااٞمٝمؿ
هااذا همااػم هٙمااـ ،واهلل أقمٚمااؿ ،واهلل هم٤مًما ٌ
ؿمار يمؾ ذي ؿمار-
ول ااذا ح اا٤م ىم اا٤مل إُم ااػم «أب ااق قمٛم اار اًمٌٖم ااداديش أُم ااػم اعم اا١مُمٜملم ذم «دوًم اا٦م اًمٕم اارا .اعؾم ااالُمٞم٦مش ذم أطم ااد
ظمٓم٤مسم٤مشمااف« :أُم ا اا٦م اعؾما ااالمً ،م٘مااد قمزُمٜماا٤م أٓ ٟمٙماارر اح٠مؾماا٤مة وأن ٓ شمْمااٞمع اًمثٛماارة ،ومااال يٚماادغ اعماا١مُمـ ُمااـ ضمحاار
()1

ُمرشملمش ـها ،يم٤من يٜمٓمٚمؼ ُمـ ومٝمؿ ووقمل احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م إصاٞمؾ-
وًمٜمٙمااقن واواحلم أجْماا٤م ُماارة أظماارى أظماال اًمٙمااريؿ ،ومٕمٜماادُم٤م أىمااقل «احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦مش وماا٢مٟمٜمل أقمٜماال ااا٤م:
احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتال هال ُمِمااروع أُما٦م اعؾماالم اًمٙم٤مُماؾ اعمتٙم٤مُماؾ اعماؽماسمط ،وهال طمريما٦م :اًمتقطمٞماد
واجلٝم٤مد واًمًٜم٦م واًمقٓ واًمؼما  ،وٟمّما٤مقم٦م اًمٕم٘مٞمادة وصاٗم٤م اعماٜمٝم٩م ووواقطمف ،واًمّماد .واًمّمادع سما٤محلؼ،
ادوه٤م اًمٙم اا٤مومر ذم ُمٜمتّم ااػ اًمٓمري ااؼ ،وٓ
اًمت اال ٓ شمرو ااك سم٠منّم اا٤مف احلٚم ااقل واًمتً ااقي٤مت ،وٓ شمٚمت٘م اال ُم ااع قم ا ّ
شمرواك سم٤مًمٗمت٤مت!! طمريم٦م أظمذت قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م اعطم٤مـم٦م اذا اًمديـ ُمـ يماؾ ضمقاٟمٌاف سمحًا٥م اًمقؾماع واًمٓم٤مىما٦م
ٟمٗمًا٤م إٓ وؾمإمٝم٤م ،طمريما٦م ُماـ ُمٌ٤مدئٝما٤مً :ماٞمس قمٜمادٟم٤م ُما٤م ٟمخًاارهٟ :محاـ سمالم إطمادى احلًاٜمٞملم:
وٓ يٙمٚمػ اهلل ً
ٟمّم اار أو ؿمااٝم٤مدة ،وُمااـ ُمٌ٤مدئٝماا٤م :اعمٜم ّٞماا٦م وٓ اًمدٟمٞماا٦م ،وًمْم اارسم٦م سمً ااٞمػ ذم قما ّاز ظمااػم ُمااـ و اارسم٦م ؾمااقط ذم ذل--
طمريم ا ٌ٦م اًمقؿم ااٞمج٦م اًمتاال شماارسمط سماالم أبٜم٤مئٝماا٤م وأقمْماا٤مئٝم٤م وأومرادهاا٤م هاال اعؾمااالم :اًمتقطمٞمااد واًمًااٜم٦م واًمً ااػم قمااغم
ُم ااٜمٝم٩م وـمري ااؼ اًمً ااٚمػ اًمّم اا٤مًمح ُم ااـ ه ااذه إُم اا٦م ُم ااـ اًمّم ااح٤مسم٦م واًمت ا٤مسمٕملم وشم اا٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمً اا٤من ٓ ،شمٕم ااؽمف
سما ا«ؾم اا٤ميٙمس سمٞمٙمااقش واحل اادود اًمت اال صااٜمٕمٝم٤م ووو اإمٝم٤م أقم اادا إُماا٦م وُمزىمقه اا٤م ا اا٤م ،إٓ سم٘ماادر ذًم ااؽ آقمتٌ اا٤مر
متحااص واشمْمااح٧م ومٞمااف اعمّمااٚمح٦م اًمراضمحاا٦م،
«اًمٗمٜماالش إذا صااح اًمتٕمٌااػم اًمااذي شمٙمٚمٛمٜماا٤م قمٜمااف ومااٞمام ؾمااٌؼ ُمتااك ُماا٤م ّ
اكم وأضمٜمٌا ّال ،إٓ ُ,ماارة أظماارى ,سم٤مًم٘ماادر
وذًمااؽ ُمااـ ُمًاا٤مئؾ اًمًااٞم٤مؾم٦م اًمِماارقمٞم٦م ،طمريماا٦م ٓ شمٗما ّار .سماالم يماا٤مومر حما ّ
وآقمتٌ٤مر «اًمٗمٜمالش إذا صاح اًمتٕمٌاػم وإٟماام ٟمًاتٕمٛمٚمف ًمت٘مريا٥م اًمٗمٝماؿ ،يمت٘ماديؿ ىمتا٤مل هاذا قماغم ذاك أو ذاك قماغم
هذا ،أو نٞمٞمد هذا واًمًٙمقت قمٜمف إمم طملم ،أو ٟمحق ذًمؽ ،ها٤م شمًإمف اًمًااٞم٤مؾم٦م اًمِماارقمٞم٦م وهلل احلٛماد واعمٜما٦م،
طمريم٦م ٓ شمٕمؽمف إٓ سمِمارقمٞم٦م ديٜمٜما٤م وؿمااريٕمتٜم٤م اعمٓمٝمارة ؿمااريٕم٦م رب اًمٕما٤معملم يمٛمرضمٕمٞما٦م ُمٓمٚم٘ما٦م ٓ ،سماام ُيً ّاٛمك
اًمٞمقم سما«اًمِمارقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦مش وهمػمه٤م ،طمريم٦م هم٤مي٦م اجلٝم٤مد قمٜمده٤م وداومٕمف هل :أن شمٙماقن يمٚمٛما٦م اهلل هال اًمٕمٚمٞما٤م،
ويٙمااقن اًماادي ُـ يمٚمااف هلل ،هااذا هااق اعمٌاادأ إؾم٤مؾم اال وإيمااؼم واعم٘مّمااد إقمٔمااؿ ،ومااام اٟماادرج ناا٧م هااذا اعمٌاادأ
وظمدُماافُ ،مااـ أهمااراض وُم٘م٤مصااد أظماارى ،ومل يرضمااع قمٚمٞمااف سماا٤مًمٌٓمالن ،يمتحرياار إوـماا٤من ُمااـ ىمٌْماا٦م إقماادا

( )٧ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمّمقشمٞم٦م« :طمّم٤مد اًمًٜملم سمدوًم٦م اعمقطمديـش-
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ادوه٤م
اًمٔمٚمٛم٦م ،وٟمّمار اعمًتْمٕمٗملم وطمٗمظ إقماراض وٟمحقها٤م ،ومٝماق شما٤مسمع ًماف ذم اًمِماارقمٞم٦م ،طمريما٦م قمروما٧م قم ّ
اؽمة سمٜمٗماا٤مىمٝمؿ وأٓقمٞم اٌٝمؿ ،طمريماا٦م ٓ شمًااٚمؿ ىمٞم٤مدهتاا٤م
ضمٞماادا وقمروماا٧م أقماادا إُماا٦م ومل شمٕمااد ُمٜمخدقماا٦م ومااٞمٝمؿ أو ُمٖما ّ
إٓ ًمألُمٜماا٤م قمااغم اًمااديـ ومٕمااال ،ﮋﯛﮊ ٟمحًااٌٝمؿ يمااذًمؽ ،سمحًاا٥م وؾماإمٝم٤م وـم٤مىمتٝماا٤م ،وٓ يٙمٚمااػ اهلل
ٟمٗمً٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م-
ً
اح٤م ذم وٚمتاف وذم أيمثار شمٗم٤مصااٞمٚمف
ا٤مر واو ً
واًمٙمالم قمغم صٗم٤مت هذه احلريم٦م يٓمقل ،وًمٙمٜماف سمحٛماد اهلل ص َ
ًمِمٌ٤مب اعؾمالم ،وهل سم٤مجلٛمٚم٦م صٗم٤مت «اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرةشٟ ،مً٠مل اهلل  أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م-
ٟمٕمااؿُ --مااـ صااٗم٤مهت٤م أجْماا٤م :اًمتقا وااع واًمذًماا٦م ًمٚمٛماا١مُمٜملم وظمٗمااض اجلٜماا٤مح لااؿ ،وشمتٜماا٤مزل احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م
عظمقاهن٤م طمتك أوٕمػ اًمْمٕمٗم٤م ُمٜمٝمؿ ىمدر اعمًتٓم٤مع ،وشمرطم٥م وشمٗمرح وشمًار سمٙمؾ ضمٝمد ويماؾ ُمٕمقٟما٦م ،وٓ
شمً ااتٖمٜمل قم ااـ أطم ااد ُم ااـ إُم اا٦م ،وشم اادقمق اجلٛمٞم ااع ًمٚمٙم ااقن ُمٕمٝم اا٤م ،وشمت اا٠مخػ ىمٚم ااقب اًمٜم اا٤مس ،وشمً اإمك ذم يمً اا٥م
حمٌتٝمؿ وودهؿ سم٤معمٕمروف وسم٤محلؼ ،وسم٤مًمٕمٗمق واعهمْم٤م واًمًؽم ،وشمِمٙمر ًمٚمجٛمٞماع إؾماٝم٤مُم٤مهتؿ ُمٝماام صاٖمرت
وشمثٛمٜمٝماا٤م ُمااٜمٝمؿ ،وهاال شمٗمٝمااؿ وشمٕماال ضمٞماادا ىمااقل
وٓ شمًااتٖمٜمل قمٜمٝماا٤م وٓ شمؽم ّومااع ،وشماادقمقهؿ ًمٚمٛمِماا٤مريم٦م اًمٗم٤مقمٚماا٦م ّ
()1

اًمٜمٌاال ( :وهااؾ شمٜمّم اارون وشمرزىمااقن إٓ سمْماإمٗم٤مئٙمؿ)  ،وٟمّماا٥م أقمٞمٜمٝماا٤م دائااام ىما ُ
اقل اهلل  :ﮋﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [اًم٘مّما ااص] ،يم ا ااؾ ه ا ااذا طم ا ااؼ ،وًمٙم ا ااـ
سمح٤مل ُمـ إطمقال أن شمُٕمٓمك سمًٝمقًم٦م ٕي ٍ
ٍ
أطمد-
اًمراي٦م أُم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ ،يٛمٙمـ أبدً ا
اًم٘مٞم٤مدة أظمل اًمٙمريؿ؛ ىمٞم٤مدة إُم٦م وىمٞم٤مدة اجلٝم٤مد إٟمام شمٙمقن ذم يد أهٚمٝم٤م اًمذيـ ُقمرومقا سم٤مًمّمد .واًمّمؼم
واًمٞم٘ملم ،وإُمر هلل ُمـ ُ
ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ،واهلل ي١ميت ُمٚمٙمف َُمـ يِم٤م ً ،مٙمـ هذه هل ىمٜم٤مقم٦م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م
اًمِمارقمٞم٦م وومٙمرهت٤م ،وهق ُمٌدأ صحٞمح سمال ؿمؽ ،ىم٤مل اهلل  :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﮊ [اًمتقسم٦م] ،وىم٤مل  :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮊ [اًمًجدة] ،واهلل أقمٚمؿ-


[ايضر عً َٔ ٢طعِ إٔٸ إٓٗر اؾٗارٜ ٫ ٟغتذًب إ ٫إػضص بِٗ ،ايشٜ ٜٔؿضق ٕٛا٭َ]١

 مزكز اليقيه :لٛي ٌّد٘ هي َٗٗل زإى ّصخ خلٓٛط خلصٕ ٗزًل هي خلوسلن خلصٕ
ٌٗػـط خلوسلو٘ي ٍخلصٕ أ ٗٗتطذ هي خألهطٗ٘٘ٛي ٍأ ٗسديسّن ٍأ ًٗدًٍْن ٍأ ٗطـ٘ط
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)2624
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يلْ٘ن َّ خلوسلن خلػدزٔ ٍ ،ؤى هي ٗسذل ْٖ خلحلَل خألهطٍٗ ٔ٘ٛخلُطز٘ٔ سَخء ؤٚدًت
تحدلٓدت هحدضزٔ خإلضّدذ ؤٍ ٖسَل حلَلْن خلسـ٘دسـ٘ٔ خلسٗوٗطخق٘ٔ ٍخلتحطضٗٔ ،زإًِ ل٘س

زوسلن ٍؤًِ ذدجي ألهتِ ٍزٌِٗ ٍٍقٌٌِّ ،د٘ هي َٗٗل ؤى ّصخ خلٓٛط أ ٗاحط بأ يلى

خلوتحوسـ٘ي ٍأ ٗستٗكر بأ خلؤُطض زْن ٚود ٗػْٓن خإليام ،خلصٗي لن ٗزسٍخ ْطغد ْٖ
خًسهدد خٖتػدزٕ ؤْؿل ْٖ هزتوًدتْن ؤٍ حطٗٔ ؤٍسى ْٖ خلوطدض ٔٚخلسـ٘دسـٍ٘ٔ ،ؤًِ أ
ٌٗتذ ًت٘زٔ ٍخؾحٔ ٍأ ٗخوط ْٖ خلٌْدٗٔ سَ خلوعٗس هي خلتٓتت ْٖ خلساز ٍخلوزتوًدت
خإلساه٘ٔ ٍٗاٍل بلى خلتوعٔ ٍخلػـطخو خلسخذلٖ ز٘ي ّاأء خألزٌدء ؤًٓسْن ٍْ٘ود زٌْ٘ن

ٍز٘ي حَٛهدتْن؟

الشـيخ عطيـة اهلل :هاذا يماالم يٓماقل --و تا٤مج إمم ُم٘ما٤مم أرطما٥مً ،مٙماـ قماغم يماؾ طما٤مل ،اًم٘ماقل سما٠من

اعمتحٛمًاالم اًمٕماا٤مـمٗمٞملم وٓ
هااذا اًمٗمٙماار اًمااذي ىمٚمٜماا٤م إٟمااف ومٙماار وُمااٜمٝم٩م احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م إٟمااف ومٙماار ٓ ياا١مصمر إٓ ذم
ّ
يًاات٘مٓم٥م إٓ يمااذا ويمااذا ،هااذه شم٘مريٌاا٤م هاال ُم٘مقًماا٦م يمااؾ أقماادا اًمرؾمااؾ ذم يمااؾ زُماا٤من قمااغم ُماار اًمتاا٤مريخ ،وُمٕمٚمااق ٌم
أن أتٌ٤مع اًمرؾمؾ هؿ اًمْمٕمٗم٤م «ىم٤مل :أأؿماراف اًمٜم٤مس اشمٌٕمقه أم وٕمٗم٤مؤهؿ؟ ىم٤مل سمؾ وإمٗم٤مؤهؿ ،ىما٤مل :وهاؿ
()1

ٌ
ُمدًمقل قمٚمٞمف ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ذم ىمّمص إنٌٞم٤م وؾماػمة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد -
أتٌ٤مع اًمرؾمؾش وهذا
وم ااٜمٕمؿ ،ه ااذا اعم ااٜمٝم٩م أتٌ٤مقم ااف ذم اًمٖم٤مًما ا٥م ه ااؿ اًمْم اإمٗم٤م اًمًٌ اآم٤م واًمٗم٘م اارا  ،وه ااؿ أتٌ اا٤مع اًمرؾم ااؾ؛ ٕهن ااؿ
سمحًاا٥م ؾمااٜم٦م اهلل اًمتاال أضمرا هاا٤م ذم ظمٚم٘مااف ،هااؿ أصااٗمك ومٓما ًارا وأىماارب إمم ىمٌااقل الاادى وأىمااؾ ُمقا ٟما َاع ،سمخااالف
اعمؽموملم اعمذُمقُملم ذم اًم٘مرمن اًمذيـ هاؿ أقمادا اًمرؾماؾ هم٤مًم ًٌا٤م ،وسمخاالف إؿمااراف ،واعم٘مّماقد ااؿ اًمازقمام
وؾم٤مدات إىمقام وأهؾ اعمٚمؽ وأصح٤مب اًمري٤مؾم٤مت --مهللا إٟم٤م ٟمً٠مخؽ طم٥م اعمً٤ميملم-
ازوىملم هااـ يريااد أن خياارج قماـ اعمح٤مصاارة اًمًاا٤مسم٘م٦م ،وي٘ماقل ،ٓ :أناا٤م أىمّمااد أنااف
وأُما٤م شمزوي٘ماا٤مت سمٕمااض اعم ّ
نٛم ًً٤م زائدً ا ُمذُمق ًُم٤م ،سمدون قم٘مؾ ًمألُماقر وطمًاـ ومٝماؿ وشمادسمر وشمٗمٙمار
جيٛمع
اعمتحٛمًالم أقمٜمل ّ
ّ
ومٙمر قم٤مـمٗمل ّ
ا٤مت ًمااف وٓ رؾمااقخ ،وٓ يًااتٝمقي إٓ اًمٗمئاا٤مت اًمتاال هاال ىمٚمٞمٚماا٦م قم٘مااؾ وومٝمااؿ وقمٚمااؿ--
وشم٠مُمااؾ ،وأنااف ومٙم ار ٓ صمٌا َ
إًمخ-
ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م ،قمٜمد اًمتدىمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ --وم٢من هذا هق ُمـ ضمٜمس ذاك ،ولذا ٟم٘مقل َعماـ ي٘مقًماقن ُمثاؾ هاذا
اًمٙمالم :اشم٘مقا اهلل وظم٤مومقا همْمٌف وؾماخٓمف ،وإيا٤ميمؿ أن شمِما٤ماقا اًمٙمٗمارة اعمِمااريملم ذم طمججٝماؿ ذم رد احلاؼ
وُمٕم٤مرو٦م ـمريؼ إنٌٞم٤م  ،واًمّمد قمٜمٝما٤م ،وإيا٤ميمؿ وُمِما٤ما٦م اعمٜما٤موم٘ملم ذم أىماقالؿ وعمازهؿ ًمٚمٛما١مُمٜملم ،وما٢من اهلل
 مل ي٘م ااص قمٚمٞمٜم اا٤م ىمّم ااص إىم ااقام اعمٕم٤مٟم ااديـ ًمألنٌٞم اا٤م واًمرؾم ااؾ وُم اا٤م ىم اا٤مًمقه ودومٕم ااقا سم ااف ذم وضم ااقهٝمؿ ُم ااـ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)6551صحٞمح ُمًٚمؿ ( )٧١١1وؾم٤م .اًمِمٞمح ضمز ا ُمٜمف وم٘مط-
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احلج٩م اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمداطمْم٦م وُم٤م شمٕمٚمٚمقا سمف ًمرد دقمقهتؿ ،وُم٤م سملم ًمٜما٤م صاٗم٤مت اعمٜما٤موم٘ملم وٟمٌ٠منا٤م ُماـ أظمٌا٤مرهؿ إٓ
ٟمحذر صٗمتٝمؿ واًمقىمقع ومٞمام وىمٕمقا ومٞمف وٟمحذر ُمـ اًمتِمٌف اؿ واًمٙمقن ُمثٚمٝمؿ؛ وم٢من ُماثٚمٝمؿ ُمثاؾ اًمًاق
ًمٙمل
َ
اًمذي يٌٖمْمف اهلل  ويًخط قمغم ص٤مطمٌف ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل!-
ومٙمٞمػ يٚمٞمؼ سمٛم١مُمـ يدّ قمل اشمٌ٤مع اًمٜمٌل  أن ي٘مقل هذه إىمقال ويٚم٘مٞمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس ويٚم ٌّس سمف قمغم
اخلٚمؼ ويّمدّ ا٤م قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل؟ أُم٤م خيِماك أُمث٤مل ه١مٓ أن يٜم٤ملؿ ىمقل اهلل  :ﮋﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ [ص] وىمقًمف  :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﮊ [اًمٜمحؾ] وٟمحقه٤م ُمـ مي٤مت اًمققمٞمد عمـ يّمدّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل-؟! طمتك وصؾ احل٤مل
سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن يّمػ ؾمٕمل احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م إمم إىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل ذم إرض ،وإىم٤مُم٦م دوًم٦م
اعؾمالم سم٠منف «أطمالمش و«ظمٞم٤ملش!--
ومٌ اا٤مهلل قمٚمٞم ااؽ --أخ ااٞمس ه ااذا ُمْم اا٤مهٞم٤م ًم٘م ااقل اعمٜم اا٤موم٘ملم قم ااـ اًمٜمٌ اال  وأتٌ٤مقم ااف وأص ااح٤مسمف :ﮋﮢ ﮣ
ﮤﮥﮊ [إنٗم٤مل]62 :؟! ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمٌؾ اًمْمالًم٦م-
ًمٙمااـ ًمااق دم٤موزٟماا٤م هااذا --وماا٢من أول رد لااذا اًمٙمااالم هااق أنااف دقمااقى ،جماارد دقمااقىً ،مٚمٛمخاا٤مًمػ أن ياادّ قمل
قمٙمًٝم٤م ،وي٘مٚمٌٝم٤م قماغم صا٤مطمٌٝم٤م طمروما٤م سمح ٍ
شمٗمْماؾ
ارف !-صماؿ ي٘ما٤مل ًماف :يمالُماؽ سم٤مـماؾ سماال ريا٥م ،ودًمٞماؾ هاذاّ :
تٌلم قمٜمااد شمّماا٤مول اًمٗمرؾماا٤من ذم طمٚمٌاا٦م اعمٞماادان:
وادظمااؾ ذم اًمتٗم٤مص ااٞمؾ ،وأرٟماا٤م سمره٤مٟمااؽ إن يمٜماا٧م صاا٤مدىم٤م ،وؾمااٞم ّ
ُمٞماادان احلجاا٩م واًمٌحاا٨م اًمٕمٚمٛماال ،يمٞمااػ شمٕمٚمااق سمااراهلم احلااؼ و ُيزهااؼ اًمٌ٤مـمااؾٕ ،ن اًمٌ٤مـمااؾ زها ٌ
اق ٓ ،.يثٌاا٧م
أُم٤مم ىمذائػ احلؼ اًمتل هل اًمؼماهلم وإدًم٦م واحلج٩م اًمٌ٤مهرات واًمٌ ّٞمٜم٤مت اًمً٤مـمٕم٤مت!-
ويمااذًمؽ ىمقًمااف ٓ« :يٜماات٩م ٟمتٞمجاا٦م وٓ صمٛماارةش --إًمااخ ،ومٝمااذا يمٚمااف ُمااـ اًماادقم٤موى اًمٌ٤مـمٚماا٦م واعمح٤مضماا٦م سم٤مًمٌ٤مـمااؾ
ٓ همػم! وإٓ ومثٛمرات هذا اعمٜمٝم٩م وهاذه احلريما٦م اًمتال شمتٌٜماك هاذا اعماٜمٝم٩م فما٤مهرة ٕوزم إبّما٤مر ،وهال سمريما٦م
قمغم إُم٦م ،يمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم ؿمال ُمـ ذًمؽ ذم أول هذا اًمٚم٘م٤م -
واًمٙمالم قمـ صاراقم٤مت سملم أبٜم٤م هذا اًمٗمٙمر ،هق يمذًمؽ ُمـ اعمح٤مضم٦م سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،وم٠مجـ اًمّماراع سمالم أبٜما٤م
اعمتٗمرىما٦م،
هذا اًمٗمٙمر واعمٜمٝم٩م ذم اًمقا ىماع؟! سماؾ اًمّمااراع ذم هماػمهؿ وسمالم صاٗمقف خما٤مًمٗمٞمٝمؿ أصاح٤مب اًمًاٌؾ
ّ
اع سمالم اعما١مُمٜملم اااذا
واًمقا ىماع ؿما٤مهد ذًماؽ ،وما٤معمٜمٙمر ًماف ُمٙما٤مسمر أو ضم٤مهاؾ سم٤مًمتا٤مريخ واحلا٤مل --صماؿ ًماق وىماع صاار ٌ
اعمااٜمٝم٩م أطمٞم٤م ًٟم ا٤م ومٝمااؾ هااذا دًمٞمااؾ قمااغم سمٓمالٟمااف؟ اجلااقاب سماا٤مًمٜمٗمل ـمٌٕماا٤م ،وماا٢من اًمّم ااراع ىمااد ي٘مااع سماالم اًمّماا٤محللم
إظمٞم٤مر ،وًمف أؾمٌ٤مسمف اًمٙمثػمةُ ،مـ أمهٝم٤م :الاقى ،واًمت٠موياؾ ،اًمت٠موياؾ أيمثار ذم أهاؾ اًمّماالح ،والاقى أخّماؼ
سم٠مهؾ اًمدٟمٞم٤م وىمٚمٞمكم اًمديـ-
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وأُماا٤م اًمٙمااالم قمااـ ص ااراع سماالم أبٜماا٤م هااذا اعمااٜمٝم٩م وسماالم طمٙمقُماا٤مهتؿ ،واعم٘مّمااقد ااا٤م احلٙمقُماا٤مت اعمرشماادة
احل٤ميمٛم٦م ذم سمٚمداٟمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ،ومٝمذا ًمٕمؾ ص٤مطمٌف أرد أن جيٕمٚمف ُمـ سم٤مب اعمدح سمام يِمٌف اًمذم!-

[ٕاسا مل ؼ« ٜرٚي ١ايعضام اٱع١َٝ٬ش باؿامٓ ١ايؾعبٚ ،١ٝايزعِ ايؾضع ٞاي٬طّص
 مزكز اليقيه :خٙى هخا ْٖ خلًطخٔ« ،زٍلٔ خلًطخٔ خإلساه٘ٔش زٌٔ٘ت يلى ّصُ

خلوسدزت ٍخلٌٗديدت خلتٖ تحسٛحتٓ يٌْد ،هي ؾـطٍضٓ بضردو خلحٛن زدلطـطًٗٔ ٍبضردو خلًأٖ
ز٘ي خلوسلو٘ي ٍخلٓٛدض بلى غَضتْد خلػح٘حٔ زٌٗد ٍضـطيد ٚود ؤضـطتن ًٌٖٗ ،خلَأء

ٍخلسطخء ،ذدغٔ خلوٌدغـطٓ خلًسٛطٗٔ خلزْدزٗٔ للوسلو٘يٍ ،خلتسطئ هي ٚل هد ٖس ًٗ٘ي
خلٓٛدض خلَ٘م ْٖ حطزْن لإلسامْْ ،ل غح٘ح ؤى ّصُ خلسٍلٔ لن تحم زدلسين خلطـطيٖ

ٍخلطًسٖ خلاظم؟

الشــيخ عطيـة اهلل ،ٓ :أبادً ا ،هماػم صاحٞمح أهنا٤م مل ناظ سم٤مًمادقمؿ اًمِماارقمل واًمِمإمٌل اًماالزم !--هااذا

اًمٙم ااالم ا ااذا اعـم ااال .هم ااػم ص ااحٞمح وٓ ُمٜمّم ااػ ،سم ااؾ إن «دوًم اا٦م اًمٕم اارا .اعؾم ااالُمٞم٦مش نٔم ااك سم٤مًمِم ا اارقمٞم٦م
ٍ
ويم٤مف ُمـ اًمِمٕمٌٞم٦م-
اعمًتٜمدة إمم احلؼ اًمث٤مسم٧م اعمت٘مرر ذم اًمِماريٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م ووم٘مٝمٝم٤م ،ونٔمك سم٘مدر ـمٞم٥م
وإٓ وم٠من٤م أؾم٠مخؽُ :م٤م هق ُمٕمٞم٤مر اًمِمارقمٞم٦م؟ إذا يمٜم٧م شم٘مّمد أهنا٤م إُما٤مرة ؿماارقمٞم٦م هماػم ظم٤مرضما٦م قماـ اًمِماارع،
سمؾ هل إُم٤مرة ووٓي٦م أىم٤مُمٝم٤م ُمًاٚمٛمقن جم٤مهادون ذم ؾماٌٞمؾ اهلل  طمّماٚم٧م لاؿ ؿماقيم٦م وىماقة ذم سمٕماض سم٘ما٤مع
إرض؛ وم٠مىماا٤مُمقا إُماا٤مرة واظمتاا٤مروا رضمااال ُمااٜمٝمؿ سماا٤ميٕمقه قمٚمااٞمٝمؿ ،وأىماا٤مُمقا ُماا٤م ىماادروا قمٚمٞمااف ُمااـ اًمااديـ وأطمٙماا٤مم
اًمِمااريٕم٦م ،وهااؿ سماا٤مذًمقن ضمٝماادهؿ ذم ذًمااؽ ،وهااؿ سمحٛمااد اهلل ُمقصمقىمااقن أهااؾ ديااـ وصااد .وضمٝما ٍ
ا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ
اهلل ---ومٝمذا واهلل يم٤مئـ وطمؼ ،وهذا ٓ ّ
ُمٕمٞم٤مر اًمِماارقمٞم٦م إؾم٤مؾماال ،وهاذه اعُما٤مرة (اًمدوًما٦م) شمثٌا٧م
ؿمؽ أنف
ُ
وضمقده اا٤م ذم اعمٞم اادان وقم ااغم إرض ،وشم اازداد ىم ااقة سمحٛم ااد اهلل وشمتٓم ااقر رهم ااؿ يمٞم ااد أقم اادائٝم٤م اًمٙم ٌّ اا٤مر اًمٕمٔم ااٞمؿ
ضماادا !-وأُماا٤م اًمِماإمٌٞم٦م ،وهاال هاا٤م ياادظمؾ أجْماا٤م ذم اقمتٌاا٤مر اًمِماارقمٞم٦م ،سمقضما ٍاف ُمااـ اًمقضمااقهٕ ،هناا٤م ًمااق يم٤مٟماا٧م جماارد
طمااؼم قمااغم ور ،.مل شمٙمااـ لاا٤م «ؿم اارقمٞم٦مشٕ ،هناا٤م ٓ وضمااقد لاا٤م قمااغم إرض ،يٕمٜماال ٓ ىمااقة وٓ ؾمااٚمٓم٦م وٓ ٟمٗمااقذ
وٓ ىمدرة قمغم إٟمٗم٤مذ يمثػم ه٤م شمريد ُمـ إىم٤مُم٦م إطمٙم٤مم ،طمٞمٜمئذ شمٙمقن قمٌث٤م ،وٓ اقمتٌ٤مر ل٤م-
أىمااقل :أُماا٤م اًمِماإمٌٞم٦م وم ا«دوًماا٦م اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش لاا٤م ؿماإمٌٞم٦م يمٌااػمة ذم ُمٜم٤مـم٘مٝماا٤م ،وُمٕمٝماا٤م واا٤مهػم قمريْماا٦م:
ُمٌ٤ميٕم٦م أو ُم١ميدة وُمتٕم٤مـمٗم٦م ،أو طمتك داظمٚم٦م ن٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م سم٤مًمرهمٌ٦م واًمرهٌ٦م ،درضم٤مت-
هاال وٓياا٦م لاا٤م وضمااقد قمااغم إرض ومٕمااكم وواىمٕماال ،يٗماارض ٟمٗمًااف ،ويٜمٗمااذ إطمٙماا٤مم ،ؾمااٚمٓمتٝم٤م وأُمرهاا٤م
ويمٚمٛمتٝماا٤م ٟم٤مومااذة وقم٤مًمٞماا٦م ذم ُمٜماا٤مـمؼ واؾماإم٦م وؿم٤مؾماإم٦م ُمااـ إرض ،ودقمااؽ ُمااـ يمٚمٛماا٦م واؾماإم٦م ،اقمتؼمهاا٤م طمتااك
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ؿمئ٧م!--
ُمٜم٤مـمؼ وٞم٘م٦م ،إن َ
وًمقٓ اًمِمارقمٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م اًمتل شمتٛمتع ا٤م «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش ،ح٤م صمٌت٧م يمؾ هاذه اعمادة ُماع قمٔماٞمؿ
اًمٙمٞمااد ويمٌ اػم اعمٙماار اًمااذي شمتٕماارض ًمااف ،وىمااد رُم٤مهاا٤م إقماادا قمااـ ىمااقس واطما ٍ
ادة ،وىمااد ظمااذل٤م اًمٙمثااػمون هااـ
يماا٤من ُيرضماال ُمٜمااف ٟمّم ااره٤م !-وهاال صاا٤مُمدة وشماازداد ىمااقة سمٗمْمااؾ اهلل ويٜمْمااؿ إًمٞمٝماا٤م اًمٜماا٤مس واًمٙمت٤مئاا٥م ،وذًمااؽ
سمٗمْمؾ اهلل أوٓ صمؿ سمٗمْمؾ اًمت٠مجٞمد ُمـ اًمِمٕم٥م وقمِما٤مئره وأيمثار اًمٓمٞمٌالم اخل ّاػميـ ُمٜماف ،يمٞماػ ورضما٤مل اًمدوًما٦م
هؿ ذم أهمٚمٌٞمتٝمؿ اًمً٤مطم٘م٦م ُمـ هذا اًمِمٕم٥م وقمِم٤مئره-
اًمِماإم٥م اًمٕمرا ىماال ذم اًمٕماارا .أن قمااغم ُماا٤م ي٘ماا٤مل ذم اعطمّماا٤م ات :طمااقازم أرسمٕماا٦م وقمِم ااريـ ُمٚمٞمق ًٟم ا٤مً ،مااق
ا٧م ٟمّم ااٗمف اصمٜم اال قمِم اار ُمٚمٞمقٟم اا٤م ،ؿم ااٞمٕم٦مٟ ٓ ،متقىم ااع أن ي١مي ااد «دوًم اا٦م اًمٕم اارا.ش ُمٜمٝم اا٤م ؿم اال  ،سم٘م اال اصمٜم اا٤م قمِم اار
ٟمحٞم ا َ
ّ
اقزقملم قماغم
رسماع هاذا اعم٘مادار ،ومٞمٙماقن ًمادى اًمدوًما٦م ؿمإم٥م ُماـ صمالصما٦م ُماليالمُ ،م ّ
ُمٚمٞمق ًٟم٤م ،قمغم إىمؾ ًمق أجاده٤م ُ
حم٤مومٔماا٤مت مخااس شم٘مريٌاا٤م ،يِمااٙمٚمقن أيمثرياا٦م ذم سمٕمْمااٝم٤م ،وأىمٚمٞماا٤مت ُمتٗم٤موشماا٦م ذم سمٕمْمااٝم٤م أظماارً --مٙماا٤من يم٤موم ًٞم ا٤م ذم
ُمثؾ هاذه إطماقال ٕي يمٞما٤من ؾماٞم٤مؾماال أن يًاتٛمر وٓ يًا٘مط سمًاٝمقًم٦م ،ومٙمٞماػ وٟمحاـ ٟمٙما٤مد ٟمجازم سما٠من أيمثار
ُمـ ٟمّمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمع اًمدوًم٦م ،وُم١ميدون ل٤م حمٌقن داقمٛمقن !-واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
وو٤مقماا٦م سمِمااري٦م ويمٞماا٤من ؾماٞم٤مؾماال واضمتامقماال يتٛمتااع اااذا اًم٘ماادر ُمااـ اًمت٠مجٞمااد ُمااـ اعمًااٚمٛملم ٓ يٛمٙمااـ سماا٢مذن
قمدو ُم٤م داُم٧م قمغم احلؼ وص٤مسمرة-
اهلل أن ي٘مْمال قمٚمٞمٝم٤م ّ
وٟمح ااـ أجْم اا٤م قمٚمٞمٜم اا٤م سم٤مًمّم ااؼم؛ اًمّم ااؼم وآٟمتٔم اا٤مر ضمٞم ااد ،وٟمّم ا اار احل ااؼ وأهٚم ااف ،وآؾم ااتٛمرار ذم شمرؿما ااٞمد
اعمًاػمة سمٜمّمح ص٤مد ،.هق هذا اعمٓمٚمقب ،واهلل هق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ-


[ايك ٗ ٍٛؾت ٣ٛايؾٝخ «ساَز ايعًٞش غقٛل «رٚي ١ايعضام اٱع١َٝ٬ش]

 هطٚع خل٘ٗ٘ي :لٛي ًًطِ يلى سس٘ل خلوخدل ْتَ خلطـ٘د «حدهس خلًلٖ٘ش ٍَّ ،هي

خلًلودء خلواٗسٗي للوطـطٍو خلزْدزٕ لألهٔ-

اًمٕمكمش قم٤مملٌُ ،مـ أهاؾ اًمّمادع سما٤محلؼ ٟمحًاٌف يماذًمؽ ،وهاذا رأجُا ُف
الشـيخ عطية اهلل :اًمِماٞمخ «طم٤مُمد ّ

ا٤مر ٌض سم٤مضمتٝم اا٤مد هم ااػمه ُم ااـ اًمٕمٚم ااام  ،وٟمح ااـ ٟمٕم اارف قمٚم ااام ه ااؿ ذم درضم اا٦م اًمِما ااٞمخ
واضمتٝم اا٤مده ،وًمٙم ااـ ه ااق ُمٕم ا َ
«طم٤مُمدش وٟمٕمرف قمٚمام هؿ أقمغم ـمٌ٘م٦م ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمِماٞمخ «طم٤مُمدش ُم١ميدون ًمٚمدوًما٦م ،ويماؾ اًمٜما٤مس ؾماٛمٕم٧م
سمٛمحا٤موٓت وُمًاا٤مقمل سمٕماض اًم٘مااقى واًمٗمّماا٤مئؾ اعمٜمتًاٌ٦م إمم اجلٝماا٤مد واعم٘م٤موُماا٦م ذم اًمٕمارا .ذم احلجاا٤مز وٟمجااد
ٓؾمتّمدار ومتقى ُمـ اًمٕمٚمام سمٕمدم ؿمارقمٞم٦م اًمدوًم٦م ومٚمؿ يٜمجحاقا  ،وًمإلٟمّما٤مف وإطم٘ما٤م .احلاؼً :ماٞمس اًمًاٌ٥م

607

اًمقطمٞمد عطمج٤مم اًمٕمٚمام قمـ إصدار ومتقى شمديـ اًمدوًم٦م وشمرومْماٝم٤م هاق اخلاقف ُماـ اًمٗمتٜما٦م وازديا٤مد اعمٗم٤مؾماد،
ا٤مٟمقي ،سمااؾ اًمًااٌ٥م اًمرئٞمًاال أن و٤مقماا٦م ُمااـ اًمٕمٚمااام وُمااٜمٝمؿ سمٕمااض اًمٙمٌاا٤مر ُم٘متٜمٕمااقن
اٌ٥م صما ّ
ٓ واهلل ،سمااؾ هااذا ؾما ٌ
سم٠من هذه اعمً٠مخ٦م ُمً٠مخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م ٓ ،يٛمٙمـ إصدار ومتقى سمٕمدم ؿمارقمٞمتٝم٤مٕ ،هن٤م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م وإن شماردد
ٟمٔماار سمٕمااض اعمٗمتاالم ذم :هااؾ يم٤مٟماا٧م هاال اخلٞماا٤مر إومْمااؾ أو يماا٤من إطمًااـ اًمؽم ّياا٨م ومٞمٝماا٤م ،أقمٜماال اعقمااالن قمااـ
شمِمااٙمٞمؾ دوًماا٦م وإُماا٤مرة قمااغم اًمٜمحااق اًمااذي أقمٚمٜمااف اعظمااقة ذم اًمٕماارا ،.ويمااذًمؽ ٟمحااـ ٟمٕماارف أن ىمٞماا٤مدات اجلٝماا٤مد
اًمٙمٌ اا٤مر ُم ااـ اًمِم ااٞمخ «أؾم اا٤مُم٦مش ُم اارورا سم٤مًمِم ااٞمخ «اًمٔم ااقاهريش إمم اًمِم ااٞمخ «أيب ٞم ااك اًمٚمٞمٌ االش وهم ااػمهؿ أجّ اادوا
اًمدوًم٦م ودقمقا اًمٗمّم٤مئؾ إظمرى إمم آٟمْمامم إًمٞمٝم٤م ،و«اًم٘م٤مقمدةش قمٜماده٤م جلٜما٦م ؿماارقمٞم٦م ومٞمٝما٤م قمٚماام وُمِما٤ميخ،
وقم ااغم رأؾم ااٝم٤م اًمِما ااٞمخ «أب ااق ٞم ااكش  ،ηوه ااؿ قم ااغم ص ااٚم٦م سمجامقم اا٦م ُم ااـ اعمِم اا٤ميخ ذم اًمٕم اا٤ممل اعؾم ااالُمل
وشمِم٤مور ُمٕمٝمؿ-
ا٤مر ٌض سمٛمثٚماف سماؾ سماام هاق أىماقى
وم٤معم٘مّمقد أن ومتقى اًمِماٞمخ «طم٤مُمدش هل ومتاقاه ورأجاف واضمتٝما٤مده ،وهاق ُمٕم َ
ُمٜمااف ،وٓ سمااد أن شمالطمااظ أظماال اًمٙمااريؿ أن اًمٕما ِ
ا٤ممل اًمااذي ياارى قماادم ؿماارقمٞم٦م اًمدوًماا٦م سم٢مُمٙم٤مٟمااف اًمتّمااريح سمااذًمؽ،
أقمٜماال أنااف ٓ و اارر قمٚمٞمااف ذم اًمتّمااريح سمٛمثااؾ هااذاً ،مٙمااـ اًمااذي ياارى ؿماارقمٞمتٝم٤م وي١ميااده٤م ويٜمّمااره٤م ٓ يٛمٙمٜمااف
اًمتّم ااريح سمااذًمؽ ،وماا٢من هااذا ُمااـ اخلٓماار اًمٕمٔمااٞمؿ اًمٞمااقم ،سمااؾ اعم١ميااد يٙمااتؿ ذًمااؽ وخيِم ااك أن ئمٝماار قمٜمااف ،ورسمااام
ورىٟ !--مً٠مل اهلل أن ٗمظ اجلٛمٞمع-
ّ
اجؾ شمٕمٚمٞم٘ماا٤م صااٖمػما هٜماا٤م ،وهااق أ أناا٤م ٟمٗمً اال يمٜماا٧م هااـ ٓ ي١ميااد إقمااالن إُماا٤مرة إؾمااالُمٞم٦م ذم
ًمٙمٜمٜماال ؾم٠مؾما ّ
اًمٕماارا .ذم هااذه اعمرطمٚماا٦م ،ويماا٤من رأجاال أن ذًمااؽ ُمٌٙماار ورسمااام يماا٤من ؾماا٤مسم٘م٤م ٕواٟمااف ،وأؿم اار ُت إمم رأجاال هااذا ذم
صمٛماا٧م هااؾ شم١ميااد إىم٤مُماا٦م
ًم٘ماا٤مئل ُمااع ُمٜمتاادى احلًااٌ٦م ،اًمٕماا٤م َم احاا٤ميض ،ومااٞمٛمٙمـ ُمراضمٕمتاافٕ ،ن اعظمااقة ؾماا٠مخق ّ
إُماا٤مرة إؾمااالُمٞم٦م أن ذم اًمٕماارا .يمااام يماا٤من اًمِم ااٞمخ اًمِمااٝمٞمد أبااق ُمّماإم٥م اًمزرىماا٤موي  أؿماا٤مر إًمٞمٝماا٤م ذم ؿم ااريٓمف
اعمرئل ،وذيمر أهن٤م ُمِماروع يٛمٙمـ أن يٜمٓمٚمؼ ذم إؿمٝمر اًم٘م٤مدُم٦م-
ًمٙمٜمل أقمرف أهن٤م ُمً٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م ىم٤مسمٚما٦م ًمٚمٜمٔمار وآظماتالف ،وحا٤م أقمٚماـ اعظماقة قماـ اعُما٤مرة (اًمدوًما٦م)
دمٛمااع قمٜماادي ُمااـ اعمٕمٓمٞماا٤مت واًمٜمٔماار ُماا٤م ضمٕمٚمٜماال أؤيااده٤م وأراهاا٤م شمًااتحؼ اًمت٠مجٞمااد ومٕمااال،
ومٕمااال ،شمر ّيثا ُ
ا٧م طمتااك ّ
ورأجاا٧م ًماادى اعظمااقة وضمٝماا٦م ٟمٔماار واقمتٌاا٤مرات وضمٞمٝماا٦م ضماادا ،وأن ٟمّم ااره٤م ودقمٛمٝماا٤م هااق إومْمااؾ إن مل يٙمااـ
اًمقا ضماا٥م؛ وم٘مااد يماا٤من اعقمااالن طمريماا٦م ؾماٞم٤مؾم ااٞم٦م اؾمااتٌ٤مىمٞم٦م ،وىمااد شمااقومرت قمٜمااد اعظمااقة ُمٕمٚمقُماا٤مت ُم١ميماادة ضماادا
سم٠من هٜم٤مك ضمٝم٤مت همػم ُمرو ّٞم٦م ُمٜمتًٌ٦م إمم أهؾ اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م سمّمدد اعقماداد عقماالن شمِماٙمٞمؾ ؾماٞم٤مؾماال ىمريا٥م
ُمـ اًمدوًم٦م وذم ُمٕمٜمك اًمدوًما٦م و ُياراد ًماف اطمتاقا أهاؾ اًمًاٜم٦م ون٘مٞماؼ اًمًاٌؼ اًماذي هاق أجْما٤م يادظمؾ سمقضم ٍاف ُماـ
اًمقضمقه ذم ُمٕمٜمك «اًمِمارقمٞم٦مش-
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ويم اا٤من شمِم ااٙمٞمؾ اًمدوًم اا٦م واعقم ااالن قمٜمٝم اا٤م طمريم اا٦م ؾماٞم٤مؾم ا ااٞم٦م اؾم ااتٌ٤مىمٞم٦م ٓطم ااتامل ه ااروب ُمٗم اا٤مضمئ ًمٚمٕم اادو
ؾمتتٌلم ًمٚمٛمتٚم ٌّثلم إن ؿم٤م اهلل-
اًمّمٚمٞمٌل ذم أج٦م حلٔم٦م --ويم٤من ومٞمف ومقائد أظمرى وإجي٤مسمٞم٤مت
ّ
واحل٤مصا ُاؾ أن اعظمااقة ذم إرض وقمااغم اعمٞماادان لااؿ وضم ا ٌف وضمٞمااف ذم إقمااالن هااذه اعُماا٤مرة ،واهلل أقمٚمااؿ،
وهاؿ قمٜماادٟم٤م صم٘ما٤مت ُم١ممتٜماقن واحلٛماد هلل ،وُماا٤م يقضماد ُمااـ ُمالطمٔما٤مت وىمّمااقر ٟمرضماق أنااف يٜمّماٚمح ُمااع اًمقىماا٧م
وشمٔم٤مومر اجلٝمقد إن ؿم٤م اهلل-
ا٧م ًمااؽ :اًمِم ااٞمخ «طم٤مُماادش هااق قماا٤ممل وًمااف اضمتٝماا٤مده وهااق أدرى سمااام ي٘مااقل ،ويمااذا همااػمه ُمااـ
ولااذا ومٙمااام ىمٚما ُ
وددت ًم ااق أن اًمِما ااٞمخ  ηوووم٘م ااف ايمتٗم ااك سمٜمٝم اال اعظم ااقة قم ااـ
أي أطم ا ٍاد سمرأ ج اافً ،مٙمٜم اال
ُ
اًمٕمٚم ااام ًم ااق أدمم ُّ
حم٤موًم٦م إضمٌ٤مر اًمٜم٤مس قماغم اًمٌٞمٕما٦م واقمتٌا٤مر َُماـ مل يٌا٤ميع ظم٤مر ًضما٤م قماـ اجلامقما٦م ُماثال وسم٤مهمٞما٤مً ،ماق صاح هاذا أصاال،
ٕن هااذا ًمااٞمس صااحٞمح٤م قمااـ إظمااقة «اًمدوًماا٦مش اااذا اعـمااال ،.و تاا٤مج إمم ؿم اال ُمااـ اًمتٗمّم ااٞمؾ واًمتقوااٞمح،
وٓ داقماال ًماادقمقة «اًمدوًماا٦مش إمم أن نا ّاؾ ٟمٗمًااٝم٤م وشمرضما َاع يمااام يم٤مٟماا٧م شمٜمٔمااٞمام ُمثااؾ ؾماا٤مئر اًمتٜمٔمااٞمامتٕ !-ن هااذا
واهلل أقمٚمؿ ًمٞمس ؾمديدً ا ُمـ قمدة ضمٝم٤مت:
يروضمٝماا٤م إقماادا سم٤مٕؾماا٤مس ،صمااؿ اخلّمااقم قمااغم
اٞمام ُمٕمٞمٜمً ا٤م ،سمااؾ هااذه ومٙماارة ّ
ُمٜمٝماا٤م :أن اًمدوًماا٦م مل شمٙمااـ شمٜمٔما ً
درضم ا اا٤مهتؿ اعمتٗم٤موشم ا اا٦مٕ ،ه ا ااداف ظمٌٞمث ا اا٦م ُمٕمرووم ا اا٦م ،وأه ا ااقا  ،وؾم ا ااق ومٝم ا ااؿ ذم أطمً ا ااـ إطم ا ااقال ،سم ا ااؾ احل ا ااؼ
واعٟمّم٤مف ي٘مْمال سم٤معىمرار سما٠من اًمدوًما٦م شمِماٙمٚم٧م ُماـ جمٚماس ؿماقرى اعمج٤مهاديـ وهاق يما٤من ُمٙمق ًٟما٤م ُماـ قمادة
شمٜمٔمااٞمامت صااٖمػمة ُمااع شمٜمٔمااٞمؿ «اًم٘م٤مقماادة ذم سمااالد اًمرا ومااديـش ،صمااؿ يمااؾ هاا١مٓ ُمااع و٤مقماا٦م ُمااـ ؿم ااٞمقخ اًمٕمِماا٤مئر
اػ اعمٓمٞمٌاالم صمااؿ ؿمااٙمٚمقا اًمدوًماا٦م،
ووضمٝم٤مئٝماا٤م ،ويمت٤مئاا٥م أظماارى ُمااـ ومّماا٤مئؾ أظماارى ؿمااٙمٚمقا طمٚمٗم ا٤م ؾما ّاٛمقه طمٚما َ
وىمقي !-واهلل أقمٚمؿ-
ذيمل
ّ
وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ،ؾمقا واوم٘مف اعٟمً٤من أو ظم٤مًمٗمف ،هق قمٛمؾ ؾماٞم٤مؾمال ّ
اًمؽماضم ا ا َاع قم ا ااـ ُمث ا ااؾ ه ا ااذه إُم ا ااقر
وُمٜمٝم ا اا٤م :أن اعمت٘م ا اارر ذم وم ا ااـ اًمًا ا ااٞم٤مؾم٦م واحل ا اارب وشم ا اادسمػم اعم ُا ا ااٚمؽ أن
ُ
آضمتٝم٤مديا٦م اعمحتٛمٚما٦م سمٕماد إسمراُمٝما٤م ًماٞمس ُماـ احلٙمٛما٦م ،وأن اًم٘ما٤مدة اًمًاٞم٤مؾمااٞملم إذا قم٘مادوا أُم ًارا واختاذوا ىمارارا
ٓ يٜمٌٖم ال لااؿ ُ,ماا٤م دام اضمتٝم٤مدياا٤م حمااتٛمالً ،مااف وضم ا ٌف ,أن يرضمٕمااقا قمٜمااف إمم همااػمه ُمااـ آضمتٝماا٤مد ،طمتااك يٜمتٝماال
ا٤مب ومٞم ااف أضمٚم ااف !-وذم ذًم ااؽ طمٙم ا ٌاؿ ُمٕمرووم اا٦م ،وه ااذا أص ااؾ ىم ااد شم٘م اارر ؿم اارقم٤م وقم٘م ااال ،وُم ااـ
أُم ااده ،ويٌٚم ااغ اًمٙمت ا ُ
ٍ
اٙمؿ اعمُٚمٙمل ؿمٌٞمف سمف ،وىمقل اًمٜمٌال ( :إٟماف
دٓئٚمف« :أن آضمتٝم٤مد ٓ يٜم٘مض سم٤مضمتٝم٤مدش ذم سم٤مب اًم٘مْم٤م  ،واحلُا ُ
()1

ًمٞمس ًمٜمٌل إذا ًمٌس ُٕمتف أن يْمٕمٝم٤م طمتك ي٘م٤مشمؾ) ًمٗمظ أمحد ذم اعمًٜمد ،وصححف ًمٖمػمه حم٘مؼ اعمًٜمد  ،أو

(ُ )٧مًٜمد أمحد ( ،)٧6١66ؾمٜمـ اًمدارُمل ( )22١5وىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد« :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿش-
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قمدوه) يمام ذم ُمّم٤مدر اًمًاػمة  ،وهمػمه٤م ،وُمٜمٝم٤م وضمقه أظمرى همػم هذه-
(طمتك ٙمؿ اهلل سمٞمٜمف وسملم ّ
ا٧م ًمااؽ حمااؾ اضمتٝماا٤مد ،وأناا٤م أطمٌااذ آيمتٗماا٤م اااذا اًم٘ماادر ُمااـ اًمتٕمٚمٞمااؼُ ،مٕمروم ا ً٦م
واحل٘مٞم٘ماا٦م أن اعمًاا٠مخ٦م يمااام ىمٚما ُ
سم٘ماادر ٟمٗمً اال ،واطمؽما ًُم ا٤م ًمٚمٕمٚمااام  ،وشمر ًيم ا٤م ًمألُماار ٕهٚمااف ،رضماا٤م أن يٙمٗمٞمٜماا٤م اهلل  سم٠مهااؾ اًمٕمٚمااؿ ،وًمٕمااؾ أهااؾ
اًمٕمٚمؿ يٙمتٌقن ويٌ ّٞمٜمقن ُمع اًمقىم٧م؛ ومال يٜمٌٖمل آؾمتٕمج٤مل-


ز عٔ اؾُاع١؟!]
[ٌٖ نٌ َٔ مل ٜباٜع «رٚي ١ايعضام اٱع١َٝ٬ش خاص ٷ

 هطٚع خل٘ٗ٘ي :هد َّ خلتٓػـ٘ل ٍخلطـطح خلصٕ ؤضـطتٓ بلِ٘ ْٖ هسإلٔ خيتسدض هٓي لن

ٗسدٗى خلسٍلٔ ذدضرد يي خلزودئ؟

ادت أنااف ىمااد ىمٞمااؾ :إن اًمدوًماا٦م دمااؼم اًمٜماا٤مس قمااغم اًمٌٞمٕماا٦م ،وأهناا٤م شماارى أن
الشـــيخ عطيــة اهلل :أناا٤م ىمّما ُ

اًمذي ٓ يٌ٤ميع وٓ يٚمتحؼ سم٤مًمدوًم٦م أنف ُمٗم٤مر .جلامقما٦م اعمًاٚمٛملم ،ويٓمٌ٘ماقن قمٚمٞماف طمادي٨مَُ ( :ماـ ُما٤مت وًماٞمس
()2

روضماف اخلّماقم يمثاػما  ،وسمخ٤مصا٦م
ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمتا٦م ضم٤مهٚمٞما٦م) وٟمحاقه ُماـ إطم٤مديا٨م ،وهاذا اًم٘ماقل ّ
«احلزب اعؾمالُملش و َُمـ ٟمحا٤م ٟمحاقه وىم٤مرسماف ،وسم ّثاقه قماؼم ؿماٌٙم٦م ُمٕم٘مادة ُماـ اعمِمااٞمخ٦م واًمٕمالىما٤مت يتٛمتاع اا٤م
«اعظمقانش يمام هق ُمٕمروف!-
وأقم اادا «اًمدوًم اا٦مش و«اًم٘م٤مقم اادةش يمث اار ،وٓ يٜم٘مّم ااٝمؿ الٛم اا٦م ذم قم ااداوهت٤مً ،مألؾم ااػ اًمِم ا اديدٟ ،مً اا٠مل اهلل
اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م! -وًمٙمااـ اعمتث ٌّاا٧م اعمتاا٠م  ،واًمااذي يٓمٚمااع قمااغم إُمااقر سمِمااٙمؾ أيمٛمااؾ وأد .وأيمثاار اقمااتام ًدا،
يٕمرف أن هذا ًمٞمس صاحٞمح٤م ،أو قماغم إىماؾ ًماٞمس دىمٞم٘ما٤م ،وىمٞما٤مدات «اًمدوًما٦مش ٟمٗما٧م هاذا ،وسم ّٞمٜما٧م أهنا٤م شمادقمق
اًمٜماا٤مس إمم آًمتحاا٤م .سم ا«اًمدوًماا٦مش وُمٌ٤ميٕمتٝماا٤م ،وًمٙمٜمٝماا٤م ٓ دمااؼمهؿ سماا٤مًم٘مقة قمااغم ذًمااؽ ،وٓ متااٜمٕمٝمؿ طم٘مٝمااؿ إن مل
يٌا٤ميٕمقا  ،وٓ شمٕمتادي قمٚماٞمٝمؿ ،وٓ شم٘مٓمااع وٓ ها٤م لاؿ ،سمااؾ شماراهؿ إظماقة جيا٥م ٟمّماارهتؿ وُماقآهتؿ ،طمتاك ُمااع
آقمت٘م٤مد سم٠مهنؿ ُم٘مّماارون ذم أُمار اًمقطمادة وآضماتامع واًمٌٞمٕما٦م ًم ا«اًمدوًما٦مش ٕهنا٤م صا٤مرت أن هال اجلٝما٦م اًمتال
ٓ يداٟمٞمٝم٤م ضمٝم٦م أظمرى يٛمٙمـ أن جيتٛمع قمٚمٞمٝما٤م اعمًاٚمٛمقن وأهاؾ اجلٝما٤مد ذم اًمٕمارا ،.وًماٞمس هٜما٤مك ضمٝما٦م أطماؼ
ُمٜمٝماا٤م ٕؾمااٌ٤مب يمثااػمة ،أىمااقل :طمتااك ُمااع آقمت٘ماا٤مد سماا٠مهنؿ ُم٘مّم اارون ذم ذًمااؽ ،سمااؾ وأهنااؿ واىمٕمااقن ذم ُمٕمّم ااٞم٦م
ًمٕماادم ىمٞماا٤مُمٝمؿ اااذا اًمقا ضماا٥م ،وماا٢مهنؿ يٌ٘مااقن إظمااقة جياا٥م لااؿ طمااؼ اًمااقٓ واًمٜمّم اارة وإظمااقة اًمت٤مُماا٦م ---إًمااخ-
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (سمٕمد طمدي٨م ُ )١146مٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف سمٚمٗمظ ىمري٥م ،اعمًتدرك ( )2566وصححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م
( ،)166 . 5وصححف اًمً٘م٤مف ذم خترجيف «اًمٔماللش (-)6٧ ،6١ . ٧
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧65٧
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ىمٞم٤مدات اًمدوًم٦م سم ّٞمٜمقا هذا وووحقه ضمدا-
وىم٤مًمقا ٟ ٓ :م٘مقل إن َُمـ مل يٌ٤ميع اًمدوًم٦م وم٢مٟمف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف احلدي٨مَُ ( :مـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘ماف سمٞمٕما٦م ُما٤مت
ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م) سم٢مـمال .وقمغم يمؾ ٍ
أطمد مل يٌ٤ميع ،وًمٙمـ ىمد يٙمقن هٜما٤مك ومّمااٞم ٌؾ يٜمٌٖمال قماد ُم إمه٤مًماف ،وٟمٕمٚماؿ أن
اًمٌٞمٕم٦م لذه اعُم٤مرة (اًمدوًم٦م) ًماٞمس سمٛمٜمزًما٦م اًمٌٞمٕما٦م ًمإلُما٤مم إقمٔماؿ ًمٚمٛمًاٚمٛملم اًماذي اضمتٛمٕما٧م قمٚمٞماف اًمٙمٚمٛما٦م،
ُمـ يمؾ ٍ
وضمف وإن ؿم٤مريمتٝم٤م ذم اًمٙمثػم ُماـ إطمٙما٤مم ،وٟمٕمارف ىماقل اعُما٤مم أمحاد  حا٤م ؾمائؾ قماـ ىماقل اًمٜمٌال
ُ ( :مـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞما٦م) ىما٤مل« :أتادري ُماـ اعُما٤مم؟ هاق َُماـ اضمتٛمٕما٧م قمٚمٞماف
()1

يمٚمٛم٦م اًمٜم٤مس ويمٚمٝمؿ ي٘مقل هذا إُم٤ممش -
ًمٙمـ ىمد يًتخدم اعظمقة هذا احلادي٨م وُما٤م يما٤من ٟمحاقه ذم اًماققمظ واحلا٨م واحل ّاض قماغم اعمٌ٤ميٕما٦م وقماغم
آًمتح اا٤م .سم٤مًمدوًم اا٦م ،ومٗم ا ٌ
ار .سم االم اؾم ااتٕمامل احل اادي٨م ذم شم٘مري اار طمٙم ااؿ هم ااػم اعمٌ اا٤ميع ،وسم االم إي ااراده ذم اًم اادقمقة
واًمتحااريض واًمااققمظ ،قمااغم أؾماا٤مس أنااف ٌ
دال ذم اجلٛمٚماا٦م قمااغم وضمااقب يمااقن اعمًااٚمٛملم و٤مقماا٦م واطماادة لااؿ إُماا٤م ٌم
(أُمااػم) ُماا٤م أُمٙمااـ ،وقمااغم أؾماا٤مس اًم٘مااقلٟ :مخِمااك أن َُمااـ مل يٌاا٤ميع ىمااد ي٘مااع ناا٧م ـم٤مئٚماا٦م اًمققمٞمااد اًمااقارد ذم هااذا
احلدي٨م --ومٝمؿ ىمد ُيقردوٟمف ُمقرد اًمزاضمر اعمٜم ّٗمر قمـ آٟمٗمراد وآومؽما-.
أُم٤م آقمت٘م٤مد سم٠من َُمـ مل يٌ٤ميع «دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش أنف ُمٗم٤مر .جلامقم٦م اعمًٚمٛملم ُيِمارع ىمت٤مًمف وىمتٚمف،
ا٥م يمٌااػمة ُمااـ اًمٙمٌاا٤مئر ومٝمااذا ٓ يٕمت٘مااده اعظمااقة ذم يمااؾ َُمااـ مل
وأنااف إن ُماا٤مت ومٛمٞمت ُتااف ضم٤مهٚمٞماا٦م ،سمٛمٕمٜمااك أنااف ُمرشمٙما ٌ
وو ااحقه ،ويم اام ه ااق ُمٗمٝم ااقم عم ااـ قم اارف رأهي ااؿ وشم اا٤مسمع إص ااداراهتؿ وُمٜمِم ااقراهتؿ ،وذًم ااؽ ُمرا قم اا٤مة
يٌ اا٤ميع يم ااام ّ
ًمالظمتالوم اا٤مت آضمتٝم٤مدي اا٦م وًمّم اإمقسم٦م اًمٔم ااروف ذم أطم ااقال احل اارب وآظم ااتالط ،وًمٕم اادم وو ااقح اًمّم ااقرة
سمجااال ضماادا قمااـ اًمٙمثااػميـ ،وًمااذًمؽ وماا٢من اًمؽميمٞمااز أن هااق قمااغم شم٘مقياا٦م اًمدوًماا٦م اًمٜم٤مؿماائ٦م وشمثٌٞمتٝماا٤م وشمًااديده٤م،
اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م وطمّمؾ ل٤م اعم٘مّمقد إن ؿما٤م اهلل ،وأهمٜم٤مها٤م اهلل
وم٢مذا ومتح اهلل قمٚمٞمٝم٤م وٟمّماره٤م وأقمغم رايتٝم٤م ،وم٤م
ُ
قمـ يمثػم ُمـ شمٚماؽ اعمٌ٤مطما٨م أصاالُ !-ماع أناف أجْما٤م ًمٚمح٘مٞم٘ما٦م؛ قمٜماد ٟمِماق اًمدوًما٦م وإقمالهنا٤م ،يما٤من ذًماؽ اًمارأي
هاق رأي سمٕماض اعظماقة ومٕماالُ ،ماـ ـمٚمٌا٦م اًمٕمٚماؿ وسمٕماض اعظماقة اعمًا١موًملم ُماـ اعمج٤مهاديـ ،أقمٜمال أناف جيا٥م
قمغم اجلٛمٞمع ذم ُمٜما٤مـمؼ أهاؾ اًمًاٜم٦م ذم اًمٕمارا .سمٞمٕمتٝما٤م واًمادظمقل ذم ؾماٚمٓم٤مهن٤م ،وأن َُماـ مل يادظمؾ هاق ذم طمٙماؿ
اخلاا٤مرج قمااغم و٤مقماا٦م اعمًااٚمٛملم اًمِماا٤مً .مٕمّماا٤مهؿ ،أىمااقل :يماا٤من هااذا رأي سمٕمااض اعظمااقة ومل يٙمااـ هااق اًماارأي
ات٘مر إُما ُار قمااغم قماادم
اًمرؾمااٛمل ًمٚمدوًماا٦مً ،مٙمااـ ُمااع اعمراضمٕماا٦م واًمتاادارس وُمرا ؾمااالت اًمٕمٚمااام وُمٌ٤مطمثاا٤مهتؿ اؾما ّ
اتامع
اًم٘مااقل سمااذًمؽ ،وأنااف ٓ زال ُمٌٙما ًارا  ،وٓ يٛمٙمااـ أن ٟم٘مااقل ذًمااؽ طمتااك ّمااؾ ًمٚمدوًماا٦م متٙماالمٌ أفمٝماار ،واضما ٌ

( )٧اًمًٜم٦م ًمٚمخالل (ُ )٧١مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب ه٤مرون ،أن إؾمح٤م .طمدصمٝمؿ ،وإؾمٜم٤مده صحٞمح-
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ىم٤مـمع ًمٕمذر اعمخ٤مًمػ!-
ًمٚمٙمٚمٛم٦م أووح وأقمغم،
ٌ
زًم٧م أقمت٘مده صاحٞمح٤م ذم ُم٘ما٤مل زم سمٕمٜماقان «يمٚماامت ذم ٟمّماارة دوًما٦م
قمؼمت قمـ شمٗمّماٞمؾ ُم٤م ُ
وأن٤م ؿمخّماٞم٤م ّ
اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش وىمٚماا٧م« :وأُماا٤م اًمٗمتااقى ومٝماال هٜماا٤م شمتٌااع احلاا٤مل واًمقا ىمااع يمااام أؿم اارٟم٤م :وماا٢من يماا٤من ىمااد ن٘مااؼ
اضمتامع أيمثر أهؾ اًمت٠مثػم واًم٘مقة لذه اًمدوًم٦م طمتك ُيإمدّ اخل٤مرج قمٜمٝما٤م اعمٜمٗمارد اعمٗما٤مر .لا٤م ُمٗمًادً ا ؿما٤مىم٤م ًمٚمٕمّما٤م
ُمْم اإمٗم٤م ًمٚمٛمً ااٚمٛملم وم٤م ّشم ا اً٤م ذم قمْم اادهؿ ُمْم ا ّٞم ًٕم٤م ل ااؿ --أُمٙم ااـ أن ٟم٘م ااقل سمقضم ااقب اًمٌٞمٕم اا٦م ل اا٤م واًم اادظمقل ن اا٧م
ؾمٚمٓم٤مهن٤م ونريؿ آٟمٗمراد قمٜمٝم٤مش ـها ،واهلل أقمٚمؿ-
أظمل اًمٙمريؿٟ :محـ ىماد ٟمقضما٥م ُمٌ٤ميٕما٦م شمٜمٔماٞمؿ ُمٕم ّالم قماغم أهاؾ ُمٜمٓم٘ما٦م أو ٟم٤مطمٞما٦م ُمٕم ّٞمٜما٦م ،طمتاك ًماق مل يً ّاؿ
ٟمٗمًاف دوًما٦م وٓ ؾمااٚمٓم٤م ًٟم٤م وٓ طمٙمقُما ً٦م وٓ إُما٤مرة وٓ ؿمااٞمئ٤م ها٤م ي٘ما٤مرب هااذه إًم٘ما٤مب ،سماؾ يًااٛمل ٟمٗمًاف شمٜمٔمااٞمام
وو٤مقم٦م ،إذا شمق ّومرت أؾمٌ٤مب اعجي٤مب ،وهذا ىمد ىم٤مل سمف اًمٕمٚمام  ،وأومتاقا سم٠مناف قمٜماد ؿماٖمقر اًمزُما٤من قماـ ؾماٚمٓم٤من
ًمٚمٛمًاٚمٛملم ًمااق اضمتٛمااع أهااؾ يماؾ ٟم٤مطمٞماا٦م قمااغم َُمااـ ي٘ماقم سماا٠مُمرهؿ وي٘مااقدهؿ ويٙمااقن أُماػما قمٚمااٞمٝمؿ ،وم٢مٟمااف ًمااق ضماا٤م
مظم اار يٜم٤مزقم ااف وم٢مٟم ااف ي اادظمؾ ذم ىم ااقل اًمٜمٌ اال ُ( :م ااـ أت اا٤ميمؿ وأُم ااريمؿ وٞم ااع قم ااغم رضم ا ٍاؾ واطم ا ٍاد يري ااد أن يٗم اار.
()1

واا٤مقمتٙمؿ وم اا٤مىمتٚمقه) وٟمحااقه ،وه ااذا ذيم ااره اًمِم ااٞمخ «ُمٞم اا٤مرةش ُ مااـ اح٤مًمٙمٞم اا٦م ،وذيم ااره همااػمه ،وأؿم اا٤مر إُم اا٤مم
()2
ٍ
ىمري٥م ُمـ هذا اًمرأي-
احلرُملم ذم «اًمٖمٞم٤مصملش إمم

ظم٤مرضم ا٤م قم ااـ و٤مقم اا٦م اعمً ااٚمٛملم وُمٗم٤مرىم اا٤م ًمٚمجامقم اا٦م
وسم٤مًمت اا٤مزم وم ااٜمحـ ٓ ٟمٛمٜم ااع اقمتٌ اا٤مر اخل اا٤مرج قم ااـ اًمدوًم اا٦م
ً
ُمًااتح٘م٤م ًمٕم٘مقسماا٦م اعمٗماا٤مرً .مٚمجامقماا٦م ،طمٞماا٨م وضماادت اًمٔمااروف ُمااـ اًم٘مااقة واؾمااتتٌ٤مب إُماار ًمٚمدوًماا٦م وٓ ؾم ااٞمام
ُمااع وىمااقع اًمٗمًاا٤مد ُمااـ هااذا اعمٜمٗماارد اخلاا٤مرج اعمٗماا٤مر --.إًمااخ يمااام أؿم اارٟم٤م إًمٞمااف ،وهااذا ُمااؽموك ًمرضماا٤مل اًمدوًماا٦م
وىمٞم٤مداهتاا٤م وأهااؾ احلااؾ واًمٕم٘مااد ومٞمٝماا٤م ،هااؿ ي٘مدّ روٟمااف ،واًمٗمتااقى شمٜمٌٜماال قمٚمٞمااف --وهااذا طمااؼ وؿماار ٌع ٟمٕمت٘مااده ،ومٚمااؿ
اًمتٜمّماؾ ُمٜمٝما٤م
اخلقف ُمـ ُمثؾ هذه إطمٙم٤مم وإسمرازه٤م ،طمتك ص٤مر اًمٌٕمض هيرب ُمٜمٝم٤م ،و ٤مول إٟمٙم٤مرها٤م أو ّ
سم٠منقاع اًمت٠مويالت ،وئمـ أنف يريد أن يٜمزه اًمِماريٕم٦م قمـ ُمثٚمٝم٤م ،ؾمٌح٤من اهلل!--


[ايك َٔ ٗ ٍٛسنض إٔ :اشلزف ٖ ٛطضر احملتٌ؛  ٫إقاَ ١سهَ ١َٛضنظ ٌٚ ٗ ١ٜاحملتٌ]

 مزكز اليقيه :ل ٛي حوتٓ هٓي ٗط ؤى خلْسِ خألٍل خٙى ٍخألٍلَٗٔ خلوكلٗٔ ّٖ

إلذطخد خلوحتلٍّ ،ل٘س إلٖدهٔ حَٛهٔ هطٚعٗٔ ضـطي٘ٔ ْٖ نل خأحتال؟
خمتٍما -
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ ( )٧652وؾم٤مىمف اًمِمٞمخ
ً
( )2همٞم٤مث إُمؿ (ص -)٧١١
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ا٥م
الشـيخ عطية اهلل ٓ :ؿمؽ أن ُمٓمٚم٥م ظمروج اعمحتؾ اًمّمٚمٞمٌل اًمٖم٤مزي ُمـ دي٤مر اعمًٚمٛملم ُمٓمٚم ٌ
قمل ،يمااؾ اعمًااٚمٛملم واعمج٤مهااديـ يٓمٚمٌقٟمااف ويًاإمقن إًمٞمااف ،وٓ ؿمااؽ أن اٟمًااح٤مب هااذا اًمٕماادو وهروسمااف
ؿم اار ّ
ا١مزرا وومتح اا٤م ُمٌٞمٜمًا ا٤مً ،مٚمحريم اا٦م اجلٝم٤مدي اا٦م سمّم ااٗم٦م ظم٤مص اا٦م،
طم االم ّم ااؾ سمح ااقل اهلل وىمقشم ااف ؾم ا ااٞمٙمقن ٟمّم ا اارا ُم ا ً
ٍ
وومتحا٤م
سمّمٗم٦م قم٤م ُّم٦م ،وُٕم٦م اعؾمالم سمّماٗم٦م أقم ّاؿ ،ؾمااٞمٙمقن طمادصم٤م وناقٓ شم٤مرخيٞما٤م قمٔماٞمام
وًمٚمحريم٦م اعؾمالُمٞم٦م
ً
يّماإم٥م اًمتٕمٌااػم قمٜمااف ذم هااذا اًمقىماا٧مً ،مٙمااـ ٓ سماد ُمااـ اًمااتٗم ّٓمـ إمم أن اعم٘مّمااقد إقمٔمااؿ ُمااـ اجلٝماا٤مد هااق إىم٤مُماا٦م
طمٙماؿ اهلل ذم إرض ،هاذا هاق اعم٘مّماقد إقمٔماؿ ًمٚمجٝما٤مد ،ىما٤مل اهلل  :ﮋ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ﮊ [إنٗماا٤مل ]12 :وىماا٤مل اًمٜمٌاال َُ ( :مااـ ىم٤مشمااؾ ًمتٙمااقن يمٚمٛماا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞماا٤م ومٝمااق ذم
()1

ؾمٌٞمؾ اهلل)  ،هذا هاق اًم٘متا٤مل ذم ؾماٌٞمؾ اهلل :اًم٘متا٤مل ًمتٙماقن يمٚمٛما٦م اهلل هال اًمٕمٚمٞما٤م ،هاذا هاق اًم٘متا٤مل ذم ؾماٌٞمؾ
ادطم٤م سم٤مًم ًٖما٤م؛ وماٜمحـ اعمًاٚمٛمقن قمٜمادُم٤م ٟم٘م٤مشماؾ ذم أومٖم٤مٟمًات٤من
اهلل اعمٛمدوح واعمٛمدوح أه ُٚم ُف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُم ً
أو ذم اًمٕمرا .أو همػمه٤م ،هدومٜم٤م إؾم٤مؾمال وإيمؼم ،الدف اًمٜمٝم٤مئل ،إقمغم وإؾماٛمك هاق :أن يٙماقن اًماديـ
يمٚمف هلل ،وهذا اعمٕمٜماك ٟمٕماؼم قمٜماف يمثاػما سمٜمحاق ىمقًمٜما٤م :إىم٤مُما٦م طمٙماؿ اهلل ذم إرض ،وإىم٤مُما٦م دوًما٦م اعؾماالم اًمتال
نٙمؿ سمديـ اهلل وشم٘مٞمؿ ؿمارع اهلل ذم أرض اهلل وقمغم قمٌ٤مد اهلل-
وسمٕمااض اًمٜماا٤مس يريمااز قمااغم ىمْمااٞم٦م ظمااروج اعمحتااؾ ،ويٙمثاار ُمااـ اًمدٟمدٟماا٦م طمقلاا٤م طمتااك يٙماا٤مد جيٕمٚمٝماا٤م هاادف
إهااداف وهم٤مياا٦م اًمٖم٤مياا٤مت!! ًمٙمااـ هٜماا٤مك ىمااقل مظماار ي٘مااقلٟ :مٕمااؿ ،ظمااروج اعمحتااؾ ُمٓمٚمااقب يمااام ىماادُمٜم٤م ،وًمٙمااـ
حاا٤مذا ٟمًااتٕمجؾ ظمااروج اعمحتااؾ وٟمٜماازل هااذا اعمٓمٚم اا٥م ُمٜمزًماا٦م أقمااغم ُمااـ ُمٜمزًمتااف؟! حاا٤مذا ٓ ٟمحاا٤مول أن ٟمرشم اا٥م
إه ااداف واًمٖم٤مي اا٤مت شمرشمٞمٌ اا٤م ؿما اارقمٞم٤م ُمٌٜمٞم اا٤م قم ااغم طم٘م اا٤مئؼ ديٜمٜم اا٤م وؿما ااريٕمتٜم٤م ووم٘مٝمٝم اا٤م اعمت٘م اارر؟! وٟمج ا ّاقد أدا ٟم اا٤م
ٍ
طمرف طم٘مف وُمًتح٘مف؟!
اًمًاٞم٤مؾمال وٟمٕمٓمل يمؾ
إذا يم٤من ظمروج اعمحتؾ ؾماقف يٕم٘مٌاف متٙمُّاـ ـمقا ئاػ ُماـ اًمٙمٗمارة اعمرشماديـ اًمٕمٚمامٟمٞمالم وهماػمهؿ وظمالئاط
يمثػما آؾمتٕمج٤مل سمف ،وىماد يٙماقن اًمؽميا٨م ذم ـمٚمٌاف
ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م اعمٜمتًٌلم إمم اًمًٜم٦م واًمِماٞمٕم٦م ،ومٝمذا ٓ يٗمٞمدٟم٤م ً
أومْماؾ ُما٤م داُما٧م شمتا٤مح ًمٜما٤م ومرصا٦م اًمٜمٙم٤ميا٦م ومٞماف واعصمخا٤من ومٞماف واًمٜمٞماؾ اًمٌا٤مًمغ ُمٜماف قماغم ـماقل اًمٓمرياؼ واؾمااتٜمزاومف
ا٤مرب ٓ يٚمااقي قمااغم ؿم اال ُ ،مٝمزو ًُم ا٤م
ارج إٓ وهااق ها ٌ
ُمٝما َاؾ وذم صااؼم وصمٌاا٤مت ،ومااال خيا ُ
وإهاليمااف روياادً ا وقمااغم َ
اػما  ،وياادٟمُ٤م ٟمحااـ هاال اًمٕمٚمٞماا٤م سماا٢مذن اهلل ،وشمٙمااقن قم٤مىمٌاا٦م ظمروضمااف ووم٤مئاادهت٤م ذم صاا٤محلٜم٤م ٟمحااـ
طم٘مااػما ذًمااٞمال يمً ا ً
اعمًٚمٛملم أهؾ اعؾمالم واًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-
ادف ضمزئا ّال ،خياادُمٜم٤م
ظمااروج اعمحتااؾ ,سمحًاا٥م ومٝمٛماال ,ذم ٟمٔماارة احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م هااق ُمرطمٚماا٦م وهااق ها ٌ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)26٧١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧2١6
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ا٤مدي
ٟمح ا ااـ يمحريم ا اا٦م ضمٝم٤مدي ا اا٦م ويمحريم ا اا٦م إؾم ا ااالُمٞم٦م وأُم ا اا٦م إؾم ا ااالُمٞم٦م ،خي ا اادُمٜم٤م ذم ُمِما ا ااروقمٜم٤م اًمٜمٝمْم ا ااقي اجلٝم ا ا ّ
ُمدوياا٦م وشم٤مرخيٞماا٦م ُٕمريٙماا٤م ،وٟمّم ا ًارا قمٔمااٞمام ًمٚمٛمج٤مهااديـ وُٕماا٦م اعؾمااالم،
اعمتٙم٤مُمااؾٕ ،هناا٤م ؾمااتٙمقن هزيٛماا٦م ّ
وؾماٞمٙمقن ومٞمٝم٤م دومٕم٦م ىمقي٦م ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م وإطمٞما٤م ًمألُما٦م وأضمٞم٤ملا٤م؛ ودومٕما٦م ىمقيا٦م ًمِماٌ٤مب اعؾماالم ورضم٤مًماف
وٟمًاا٤مئٝمؿ شمرومااع ُمٕمٜمقياا٤مهتؿ وشمِمااحذ مهٛمٝمااؿ ويٌٓمااؾ اًمٙمثااػم ُمااـ اًمٌ٤مـمااؾ وخياارس اًمٜمٗماا٤م .ويٜم٘مٛمااع ،وشمرشمٗمااع
ِ
وشمٜمًااؿ أجماا٤مدهؿ
سماا٢مذن اهلل أقمااالم احلااؼ وختٗما ُاؼ ذم اًمًااام راي٤مشمااف ،ودومٕماا٦م ىمقياا٦م ًمٚمٛمًااٚمٛملم ًمٚمٕمااقدة إمم ديااٜمٝمؿ ّ
اًمْم اا٤مئٕم٦م ،ويٕمٔم ااؿ قمٜم اادهؿ إُم ااؾ واًمرضم اا٤م  ،وشمٜم ااٌض قم اارو .اًمٜمخ ااقة واًمِم ااٝم٤مُم٦م واًمٜمج اادة وم ااٞمٝمؿ أؿم اادّ ُم اا٤م
يم٤مٟم٧م ،وٓ ؿمؽ أن هذا ؾماٞمٙمقن نقٓ شم٤مرخي ًٞم٤م طم٘م٤م ،وأن٤م أؾمتّمٕم٥م طم٘مٞم٘م٦م اًمتٕمٌػم قمٜمفً ،مٙمـ يٌ٘ماك هاق يماام
ىمٚمٜماا٤م هاادوم٤م ضمزئ ًٞم ا٤م ،وإٟمااام الاادف إؾم٤مؾم اال وإقمااغم هااق إىم٤مُماا٦م طمٙمااؿ اهلل ذم إرض ﮋ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮊ [إنٗم اا٤مل] واًمتٛمٙم االم ل ااذا اًم ااديـ سم اا٠من يٙم ااقن ه ااق إقم ااغم وه ااق احل اا٤ميمؿ ذم
أرض اهلل وقمغم قمٌ٤مد اهلل-
وم٤محلريما اا٦م اجلٝم٤مديا اا٦م شمًا اإمك عظما ااراج اعمحتا ااؾ ،وًمٙمٜمٝما اا٤م شمٕما اارف سمحٛما ااد اهلل يمٞما ااػ شمًا اإمك إمم إظمرا ضما ااف
وشمًااتثٛمر إظمرا ضماف ًمٞمٙمااقن ٟمّماارا ًمإلؾمااالم وأهٚمااف ،وهااذه اًمْماارسم٤مت اًم٘م٤مصااٛم٦م يمااؾ يااقمُ ،مااـ ىم ٌَااؾ «اًم٘م٤مقماادة
ذم سمااالد اًمرا ومااديـش و«جمٚمااس ؿمااقرى اعمج٤مهااديـش وؾماا٤مئر إظمااقاهنؿ اعمج٤مهااديـ هااـ هااؿ قمااغم ُمااٜمٝم٩م احلااؼ،
و«دوًم٦م اًمٕمرا .اعؾمالُمٞم٦مش أن ،وؾم٤مئر إظمقاهنؿ اعمج٤مهديـ هـ قمغم اعمٜمٝم٩م احلاؼ ،أىماقل هاذه اًمْماارسم٤مت
اػما ً ،مٙمااـ سمحٞما٨م يٙمااقن ظمروضماف ًمّماا٤مًمح
هال حا٤مذا؟ إٓ عظمااراج اعمحتاؾ ُمٝمزو ًُما٤م ُم
ً
ادطمقرا ذًمااٞمال ه٤مرسما٤م طم٘م ً
اعؾمالم وأهٚمف-
ومٝمذه اًمٜم٘مٓم٦م أفمـ أهن٤م ُمٝمٛم٦م ضمادا ،وهال يماام ٓ خيٗماك شمٕم ّاؼم قماـ ضم٤مٟما٥م ُماـ اًمٗماقار .سمالم قم٘مٚمٞما٦م وشمٗمٙماػم
وُمٗم اا٤مهٞمؿ احلريم اا٦م اجلٝم٤مدي اا٦م اًمت اال شمٙمٚمٛمٜم اا٤م قمٜمٝم اا٤م ،وهمػمه اا٤م ه ااـ ريم اا٥م طمّم اا٤من اعم٘م٤موُم اا٦م واًمتحري اار وإظم ااراج
اعمحتؾً ،مٙمٜمف ٓ يٌ٤مزم يمثػما سم٠من يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل أو يٙمقن ًمٖمػم اهلل!!-
واًمااذي شماا٤مسمع ظمٓم٤مسماا٤مت وُم٘ماا٤مسمالت اًمِم ااٞمخ «اًمٔمااقاهريش يالطمااظ هااذا اعمٕمٜمااك اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ذم يمالُمااف،
ويما ااذا ذم ظمٓم٤مسما اا٤مت اًمِم ا ااٞمخ اًمِما ااٝمٞمد «أيب ُمّما اإم٥م اًمزرىما اا٤مويش  ،وهٙما ااذا ها ااذا اعمٕمٜما ااك سما اا٤مرز وواوا ااح
وُمٗمٝمااقم ذم ظمٓماا٤مب اعظمااقة ذم «دوًماا٦م اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش --وماإٌمض اًمٜماا٤مس يريمااز قمااغم ظمااروج اعمحتااؾ وٓ
ي٘مرع أذان سم٤مًمٙمالم قمـ ظمروج اعمحتؾ ،طمًٜمً٤م ،ظمرج اعمحتؾ !--صمؿ ُم٤مذا سمٕمد؟
يٗمت٠م ُ
إذا ظمرج اعمحتاؾ واؾماتٓم٤مع أن يرشما٥م أُماره ضمٞمادا ويٓمٛمائـ قماغم َُماـ ؾمااٞمخٚمٗمف ،ومتٙمّاـ ُماـ سمٕماده سم٤مًمٗمٕماؾ
ـمقا ئااػ ُمااـ اعمرشمااديـ واًمزٟم٤مدىماا٦م هااؿ أؿمااد يمٗما ًارا ُمااـ اعمحتااؾ ٟمٗمًااف ،ناا٧م ُمًااٛمٞم٤مت ظمٌٞمثاا٦م؛ طمٙمقُماا٦م وطماادة
وـمٜمٞماا٦م وهمػمهاا٤مُ ،مٙمقٟماا٦م ُمااـ أظمااالط ُمااـ قمٚمامٟمٞم اال وزٟم٤مدىماا٦م اًمِم ااٞمٕم٦م واًمًااٜم٦م واًمٕماارب وإيمااراد وهم ااػمهؿ،

614

يت٘م٤مؾمٛمقهن٤م --ومام اًمٗم٤مئدة؟!
اػمة ؿم ااٌ٤مسمٜم٤م ورضم٤مًمٜم اا٤م سم اا٠مرواطمٝمؿ
ًم ااٞمس ه ااذا ه ااق ال اادف اًم ااذي ٟم٘م٤مشم ااؾ ُم ااـ أضمٚم ااف وو ااحك ُم ااـ أضمٚم ااف ظم ا ُ
ادف ٓ يً ااتحؼ أن ي٘م٤مشم ااؾ اعٟمً اا٤من ويري ااؼ دُم ااف ُم ااـ أضمٚم ااف ،أقمٜم اال جم اارد ظم ااروج
ودُم اا٤مئٝمؿ !--ه ااذا واهلل ه ا ٌ
قمٛم ااـ ٙم ااؿ وي اا١مول إًمٞم ااف إُم اار ،وسمٖم ا ّاض اًمٜمٔم اار قم ااـ ص ااػمورة
اعمحت ااؾ ون اارر إرض ُمٜم ااف ،سمٖم ا ّاض اًمٜمٔم اار ّ
ا٤مومرا أضمٜمٌٞم ا٤م أو حمٚمٞما٤م ،وٟمحااـ
اًمااديـ يمٚمااف هلل أو ٓ !-هااق اًمٙماا٤مومر ُمقضمااقد قمااغم إرض ُمقضمااقد ،ؾمااقا يماا٤من يما ً
ُمٙمتقب قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ِىم ٌَؾ رسمٜم٤م  ضمٝم٤م ُد ه١مٓ اًمٙمٗم٤مر طمتك يٗمتح اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ وهاق اًمٗمتا٤مح اًمٕمٚماٞمؿ،
ٌ
هااذه هاال ـمريااؼ اجلٝماا٤مد؛ هاال ـمريااؼ ـمقيٚماا٦م ،ـمريااؼ صااؼم وُمّماا٤مسمرة وصمٌاا٤مت ،وإٟمااام يتٜماازل اًمٜمّماار ُمااع اًمّمااؼم،
()1

ا٥م سم٤مًمّمااؼم طم٤مًمٗمااف اًمٜمّم اار ،واقمٚمااؿ (أن اًمٜمّم اار ُمااع اًمّمااؼم) ُ ،مااع سماا٤مىمل ؿم اارائط وأؾمااٌ٤مب اًمٜمّم اار
ومٛمااـ همٚما َ
اعمٌ ّٞمٜم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؛ واعمج٤مهد ًمٞمس قمٜمده ُم٤م خيًارهٕ ،نف سملم إطمدى احلًٜمٞملم ٟمّمار أو ؿمٝم٤مدة-
اتٛمر احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م إذن ذم و اارسمف واعصمخاا٤من ومٞمااف واؾمااتٜمزاومف
ا٤مرج ظما ٌ
واعمحتااؾ ظما ٌ
ا٤مرج ٓ حم٤مًماا٦م ،ومٚمتًا ّ
ادو ًي٤م يماام
وإهاليمفُ ،مًتٕمٞمٜم٦م سم٤مهلل ُ متقيمٚم٦م قمٚمٞمف ،ؾم٤مقمٞم٦م ٕن يٙمقن ظمروضمف طملم خيرج
هروسم٤م واهنزا ًُم٤م ُم ّ
ً
ىمٚمٜم٤م ،وشمٙمقن ٟمتٞمج٦م ظمروضمف وصمٛمرشمف ميٚم٦م إمم أهؾ اعؾماالم أهاؾ اًمتقطمٞماد ٓ !--هياؿ َُماـ« ،اًم٘م٤مقمادةش أو هماػم

«اًم٘م٤مقماادةش ،ومااالن أو قمااالن ،همٌاال وُمٖمٌااقن ُمااـ ّم اار احلااؼ أو اؾمااتح٘م٤م .اًمثٛماارة اًمٓمٞمٌاا٦م ذم أؾمااام وأنا ٍ
ا٤مس
سم٠مقمٞماا٤مهنؿ !--اعمٝمااؿ أن شمٙمااقن اًمثٛماارة واًمٜمتٞمجاا٦م ٕهااؾ اعؾمااالم ويٙمااقن اًمااديـ يمٚمااف هلل ،هااذا هااق اعمٝمااؿ وهااق
سمٕمْمااف هلل
الاادف واًمٖم٤مياا٦م اًمتاال ٟمحااـ ُماا٠مُمقرون سم٤مجلٝماا٤مد طمتااك شمتح٘مااؼ وطمتااك ٟمّمااؾ إًمٞمٝماا٤م ،وُماا٤م دام اًماادي ُـ ُ
واضم٥م طمتك يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ،واهلل أقمٚمؿ ،وٟمً٠مل اهلل ُمـ ومْمٚمف-
وسمٕمْمف ًمٖمػم اهلل وم٢من اًم٘مت٤مل
ٌ


[َغأي ١اخذلام اؾُاعات اؾٗارٚ ،١ٜايضر عً َٔ ٢طعِ اخذلام «رٚي ١ايعضام اٱع١َٝ٬ش]



مزكز اليقيه :خلسًؽ ٗتحسث يي ذكط خأذتطخٖدت يلى خلزوديدت خلزْدزٗٔ؛

ْْل ٌّد٘ ًْا خذتطخٔ حدغل لْن حسر تػَضٍّ٘ ،ل خأليودل خلتٖ تٌسسْد زًؽ

خلٓػدجل خلًطخٖ٘ٔ لسٍلٔ خلًطخٔ خإلساه٘ٔ ؤٍ ٚود ٗطَسَى ؤى ٗسوَّد «تٌه٘ن خلٗديسٓش

ّل ّٖ زطؤًٗ ٙت٘زٔ خذتطخٖدت هخاٍ ،لَ ْٖ رعء هٌْد يلى خألٖل؟

الشـــيخ عطيــة اهلل :آظمااؽما .أظماال اًمٙمااريؿ حمتٛمااؾ وضمااقده ٕي شمٜمٔمااٞمؿ أو دوًماا٦مً ،مٙمااـ اًمٜم٘مٓماا٦م

اًمٗم٤مرىماا٦م ه اال :قم ااغم أي ُمً ااتقى طمّم ااؾ آظم ااؽما.؟ وم٤معمِمااٙمٚم٦م اًمٙمٌ ااػمة اعم ااد ُّمرة ه اال أن ي ااتٛمٙمـ اًمٕم اادو ُم ااـ
(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )26١1وىم٤مل :طمدي٨م صحٞمح-
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أقمؿ ُمـ إُماػم إقماغم ًمٚمتٜمٔماٞمؿ أو اًمدوًما٦م ،يٕمٜمال قماغم
اظمؽماىمؽ قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة ،وٟمٕمٜمل سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُم٤م هق ّ
ُمًتقى ىمٞما٤مدي وم ّٕما٤مل ُمِما٤مرك ذم اختا٤مذ اًم٘مارار وذم اًمتقضمٞماف وذم آـماالع قماغم اعمٕمٚمقُما٤مت وآؾماؽماشمٞمجٞم٤مت
وهمػمه اا٤م ،ها ااذا آظما ااؽما .اعم ااد ُّمر ،وشما اادُمػمه سمحًا اا٥م ىمقشم ااف ويمثرشما ااف ،وم٘ما ااد ي٘مْم ا اال قما ااغم اجلامقما اا٦م سم٤مًمٙم٤مُما ااؾ
وي ااد ُّمره٤م ومٕم ااال ،واًمٕمٞم اا٤مذ سم اا٤مهلل ،وأُم اا٤م آظمؽما ىم اا٤مت اًمت اال شم٘م ااع قم ااغم ُمً ااتقي٤مت دٟمٞم اا٤م ،ومٝم اال شم اادظمؾ ذم ؾم ااٞم٤م.
آمالطم٤م ،وهااذه ٓ يٙماا٤مد يٜمجااق ُمٜمٝماا٤م شمٜمٔمااٞمؿ أو و٤مقماا٦م أو دوًماا٦م ُمٝمااام يم٤مٟماا٧م حمؽمؾماا٦م ،وم٠مناا٧م ذم
اجلقؾمًاا٦م اصا
ً
ُمراراً ،مٙمـ اعمٝماؿ أٓ يّماؾ اًمٕمادو
طمرب ُمع
ّ
اًمٕمدو وهذه احلرب ؾمج٤مل ،يٜمجح ذم اظمؽماىمؽ ُمرة ويٗمِمؾ ً
ذم اظمؽماىمٜم٤م إمم ُمًتقى يتحٙمؿ ومٞمٜم٤م --ومٝمذا قمغم وضمف اعو٤مل-
ومٙمااؾ شمٜمٔمااٞمؿ ىمااد يتٕماارض ًماإٌمض آظمؽما ىماا٤متُ ،مااـ اًمٕماادو أو ُمااـ ضمٝماا٤مت أظماارى صاادي٘م٦م ذم فم٤مهرهاا٤م،
هااذا حمتٛمااؾ ،وأُماا٤م اًمًاا١مال قمااـ «دوًماا٦م اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش سمخّمقصااٝم٤م ،وم٤مقمت٘ماا٤مدي أهناا٤م إن ؿماا٤م اهلل ذم أجا ٍاد
أُمٞمٜماا٦م ُمقصمقىماا٦م ،وأن ىمااقة اًمٕم٘مٞماادة وطمً٤مؾم ااٞم٦م اعظمااقة ًمّمااح٦م اعمااٜمٝم٩م وؾمااالُمتف ،وـمريااؼ إظمااذ سماا٤مًمٕمزائؿ،
واًم٘مٜم٤مقماا٤مت واًمااققمل اعمااؽمايمؿ اًمااذي ُمٗماا٤مده أن :إُم٤مُمٜماا٤م أُم٤مُمٜماا٤م ،وىم٤مدشمٜماا٤م ىماادوشمٜم٤م ،وأن اًم٘مٞماا٤مدة شمٜمٌااع ُمااـ اعمٞماادان
وأقمٜماال سم ااف ُمٞم اادان اًمٕمٛمااؾ اًمّم اا٤مًمح سمٛمٕمٜم اا٤مه إؿم ااٛمؾ اًمااذي ُم ااـ أب اارز ُمٙمقٟم٤مشم ااف هٜماا٤م اجلٝم اا٤مد سم اا٤مًمٜمٗمس وصمٌ ااقت
ص ااد .وص ااح٦م ؾما ااػمة اعٟمً اا٤من ُم ااع اًم اازُمـ ،ودم اا٤موزه ًمٚمٕمدي ااد ُم ااـ آظمتٌ اا٤مرات اًمّم اإمٌ٦م ،وظمروضم ااف ُم ااـ
اذسم٤م ،وقم اادم اًمتٕمقي ااؾ قم ااغم جم اارد «اًم٘م ااقلش و«اًمٙم ااالمش ،وهم ااػم ه ااذه إؿم ااٞم٤م ُم ااـ اعمٌ اا٤مدئ
اعمحٙم اا٤مت ٟم٘م ًٞم ا٤م ُمٝم ا ً
واًم٘مٜم٤مقم ا اا٤مت وُمٙمقٟم ا اا٤مت اًم ا ااققمل ًم ا اادى «اًم٘م٤مقم ا اادةش و َُم ا ااـ ؿم ا اا٤ميمٚمٝم٤م وىم٤مرا ا اا٤م وؾم ا اا٤مر قم ا ااغم ٟمٗم ا ااس اًم ا ااٜمٝم٩م ُم ا ااـ
اجلامقم٤مت ،هذه يمٚمٝم٤م دمٕمؾ ُمـ اظمؽماىمٝم٤م ؿماٞمئ٤م يم٤معمًتحٞمؾ قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة واًمت٠مثػم!-
وأن٧م يٙمٗمٞمؽ أن اًمٕمدو قمغم طمرده وىمقشمف وضمؼموشماف اًمٗمت٤ميما٦م ،وىمدراشماف اح٤مديا٦م ال٤مئٚما٦م ،وانا٤مده وشمٕم٤موٟماف
واضمتامقمف يمٚمف ؿمارىم ّٞمف وهمرسمٞم٦م قمغم «اًم٘م٤مقمدةش ،وُمع يمؾ ذًماؽ هال صا٤مُمدة صا٤مسمرة صم٤مسمتا٦م ُمت٠مخ٘ما٦م ٓ ،شماؼمز ومٞمٝما٤م
اًم٘مٞم٤مدات إٓ سمٕمد ـمقل قمٜم٤م ؿمديد ،هذا يٙمٗمل دًمٞمال ًمٚمٛمت٠مُمٚملم-
ٟمً٠مل اهلل أن ٗمظ يمؾ اعمج٤مهديـ ويٌ٤مرك ومٞمٝمؿ-
وأُماا٤م ُماا٤م ىمٚماا٧م إن سمٕمااض اجلامقماا٤مت يٜمًاا٥م أؿم ااٞم٤م ُمااـ إظمٓماا٤م إمم «دوًم ا٦م اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش ،وهااؾ
ي٘م٤مل :إن هذه إؿماٞم٤م ًمق صاح٧م ضمزئٞما٤م هال واىمٕما٦م ٟمتٞمجا٦م اظمؽما ىما٤مت؟ ومٝماذا ٓ يٛمٙماـ اًمٙماالم ذم شمٗم٤مصااٞمٚمف
ًمٕماادم اـمالقمٜم اا٤م قم ااغم اًمتٗم٤مص ااٞمؾ اـمالقم اا٤م ي١مهٚمٜماا٤م ًمٚمحٙم ااؿً ،مٙم ااـ إن ُو ِضم ااد ؿم اال ُمااـ ذًم ااؽ ومٝم ااذا ٓ يٜم اا٤مذم ُم اا٤م
ىمدُمتف ،ويٙمقن ُمـ اًمدظمـ اًمذي ىمد ّمؾ ذم أي و٤مقم٦م سمِماري٦م قمغم ُمًتقي٤مت دٟمٞم٤م-
ٟمً٠مل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م واعمًٚمٛملم ؿمار يمؾ ذي ؿمار --مُملم-



616

[طضٜل اؾٗار قتاز إٍ نٌ ا٭َ١؛ بضٖا ٚؾادضٖا]

 هطٚع خل٘ٗ٘ي :هى ٚل خأذتاْدت ٍتًسز خلوٌدّذ ٍخألٗسَٗلَر٘دت ْٖ سدحٔ خألهٔ

خلوسلؤ خلَ٘م ،لٛي قطٕٗ خلزْدز ٌٗسُٖ ؤى ٗستَير خلٌدس زٛل ْحدتْنٍ ،خلوطـطٍو
خلزْدزٕ هحتدد بلى خلٛلّٚ ،ل خلكدٖدت ،زل حتى بلى خلسط ٍخلٓدرط ،ؤل٘س ّصخ غح٘حٖد؟

الشـيخ عطية اهللٟ :مٕمؿ هذا صحٞمح وطمؼ ،قمغم اجلٛمٚم٦م ،وم٤مجلٝم٤مد ُمِماروع إُم٦م يمٚمٝم٤م ،وهق حمتا٤مج

اٚمٞمام،
إمم ضمٝمقد اجلٛمٞمع ويًاتققم٥م اجلٛمٞماع ُماـ اعمًاٚمٛملمً ،مٙماـ اٟمتٌاف إمم أن هاذا اًمٙماالم وإن يما٤من فما٤مهره ؾم ً
يتْمٛمـ ؿماٞم ًئ٤م ُمـ اًمتٚمٌٞمس واًمٖمٚمط!--
ًمٙمـ ومٞمف ٟمقع ُمـ اعو٤مل ،وىمد
ّ
سمٞم٤من ذًمؽ :أن اًم٘مقل سم٠من اعمِماروع اجلٝم٤مدي هق ُمِمااروع إُما٦م يمٚمٝما٤م واًمٙماؾ ُمًا٤مهؿ ومٞماف ،هاذا صاحٞم ٌح
قمغم فم٤مهرهً ،مٙمـ هذا ٓ يتٜم٤مرم ُمع شمٗم٤موؾ ـمٌ٘ما٤مت إُما٦م وـمٌ٘ما٤مت اعمج٤مهاديـ ،وشمٗما٤موت ُما٤م سمالم اًمًا٤مسم٘ملم
ُمااٜمٝمؿ واًمالطم٘ماالم ،واًمتٗماا٤موت ُماا٤م سماالم ىمٞماا٤مدات اًمٜماا٤مس ويمااؼمائٝمؿ و َُمااـ لااؿ إُماار و َُمااـ سمٞماادهؿ أز ُّماا٦م اًمِماا٠من،
ىمدرا-
وسملم همػمهؿ هـ حلؼ اؿ وؾم٤مهؿ ُمٕمٝمؿ ،وىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾ ؿمال ً
ومٛمـ يريد أن جيٕمؾ اجلٛمٞمع ؾمقا ومٝمق خمٓمئ ،خم٤مًمػ ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًم٘مرم ّ  :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ

[احلديد] ،ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [اًمٜمً٤م ]،
ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [اًمتقسم٦م]-
وضمف اًمدًٓم٦م ذم أي٦م إومم (مي٦م احلديد) واوح ،وذم ميتل «اًمتقسم٦مش و«اًمٜمًا٤م ش أن اًم٘م٤مقماد قماـ اجلٝما٤مد
سماا٤مًمٜمٗمس همااػم اعمتٕما ّالم قمٚمٞمااف (اًمٙمٗماا٤مئل) ووم٤مقمااؾ إقمااامل اًمّماا٤محل٤مت اًمٙمٌااػمة يمًاا٘م٤مي٦م احلاا٤مج وقمااامرة اعمًااجد
احلرام وٟمحقه٤م ،ىمد يٙمقٟمقن ُمِم٤مريملم ذم اعمِماروع اجلٝم٤مدي اًمٙمٌػم ًمألُم٦م سما٠منقاع ُماـ اعمِما٤مريم٦م واعمًا٤ممه٦م،
وهاذا هاق اًمٗمارض ،وهاذا هاق اًمااذي يما٤من قمٚمٞماف طما٤مل اعمًاٚمٛملم ذم قمٝمااد اًمٜمٌال  قمٜمادُم٤م ٟمزًما٧م هاذه أياا٤مت
اًمٙم ا ااريامت ،يم ا ااام ىم ا اا٤مل  :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ

[اًمتقسم٦م] ،يم٤معمً٤ممه٦م سمٌٕمض اح٤مل ،وسم٤مًمٙمٚمٛم٦م واخلٓم٤مسم٦م واًمتحاريض واًمادقم٤م  ،واعمِماقرة وهمػمها٤م ،ها٤م ي٘متْماٞمف
ىمقًما ا ااف  ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ وُما ا ااع ذًما ا ااؽ وم٘ما ا ااد سما ا ا ّالم اهلل  سما ا اا٤مًمٜمص اًمّم ا ا ااريح أهنا ا ااؿ ٓ يًا ا اا٤موون
ظمػم وأقمغم درضم٦م!-
اعمج٤مهديـ وأن اعمج٤مهديـ سم٠منٗمًٝمؿ ٌ
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وحاا٤م اظمتّمااؿ ظم٤مًمااد وقمٌااد اًماارمحـ سمااـ قمااقف  ،ىماا٤مل اًمٜمٌاال ( :دقمااقا زم أصااح٤ميب ،ومااقاهلل ًمااق أنٗمااؼ
()1
أطمااديمؿ ُمااؾ أطما ٍاد ذهٌاا٤م ُماا٤م سمٚمااغ ُُمااد أطماادهؿ وٓ ٟمّم ااٞمٗمف) ُ ،مااع أن ظم٤مًماادً ا ُمااـ أصااح٤مب اًمٜمٌاال ً ،مٙمااـ
صحٌ٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف صحٌ ٌ٦م ظم٤مص٦م وأقمغم درضم٦م وٓ يًتقي٤من ،وم٤مٟمٔمر ذم هذا وشم٠مُمٚمف-
وىماد ىمادُم٧م ذم اجلاقاب قماغم ؾما١مال ؾما٤مسمؼ سمٕماض اًمٙماالم اًماذي ًماف قمالىما٦م ااذا اعمقواع ،طمٞماٜمام شمٙمٚمٛما٧م
قم ااـ ىمٞم اا٤مدة اجلٝم اا٤مد ومحٚم اا٦م رايت ااف ،ومٗم اار .سم االم َُم ااـ ؾم ااٌ٘مقا وىم اا٤مم اجلٝم اا٤مد قم ااغم أيمت اا٤مومٝمؿ ويم اا٤مٟمقا ه ااؿ قم ااامد ه ااذا
اعمِمااروع ،واااؿ ىماا٤مم سماا٢مذن اهلل ،وإًمااٞمٝمؿ وماا٤م اًمٜماا٤مس ،وطمااقل رايااتٝمؿ اًمتاال رومٕمقهاا٤م اضمتٛمٕمااقا  ،وسماالم َُمااـ حلااؼ
اااؿ سمٕمااد ذًمااؽ و ّحاا٤م يٚمحااؼ درضمااتٝمؿ ذم اًمّمااؼم واًمثٌاا٤مت واًمااٌال  ،أو سمٞمااٜمٝمؿ وسماالم َُمااـ ؾماا٤مهؿ ُمًاا٤ممه٦م ـمٞمٌاا٦م
ٟمِمااٙمره قمٚمٞمٝماا٤مً ،مٙمٜمٝماا٤م ٓ شمااؼمئ ذُمتاافُ ،مااـ طمٞماا٨م إٟمااف ُمٓمٚمااقب ُمٜمااف ُماا٤م هااق أيمثاار ُمٜمٝماا٤م ،هاا٤م ي٘ماادر قمٚمٞمااف ويتٕماالم
قمٚمٞمااف --ولااذا قمٜم اادُم٤م ي٘مااقل ىم٤مئ ااؾ :اًمٙمااؾ ُمً اا٤مهؿ ذم اجلٝماا٤مد ،اًمِم ااخص اعمج٤مهااد ذم اعمٞم اادان سمٜمٗمًااف وُم٤مًم ااف،
واًمِمااخص اًمااداقمؿ سمامًمااف وهااق ضماا٤مًمس ذم سمٞمتااف وسماالم قمٞم٤مًمااف ،واًمٕماا٤ممل اًمااذي ياادقمق اًمٜماا٤مس إمم اخلااػم ويٕمٚمٛمٝمااؿ
اًمديـ ،ويمذا ويمذا!---
ٟم٘ما ااقل ًما اافٟ :مٕما ااؿ ٓ ؿما ااؽ أن يما ااؾ ها ااذه ُمًا اا٤ممه٤مت ُمِما ااٙمقرة ذم اجلٝما اا٤مد واًمٕمٛم ا اؾ اًمّما اا٤مًمحً ،مٙما ااـ ﮋ﮵
اػم إمم اجلٝماا٤مد سمٕمٞمٜماافً ،مًا ٍ
اٌ٥م ُمااـ أؾمااٌ٤مب
﮶ﮊ [اًمًااجدة ،]٧6 :صمااؿ ًمااق يماا٤من اًمِمااخص ُمااثال
ً
ُمٓمٚمقسما٤م ُمٜمااف اًمٜمٗما ُ
اًمتٕما ّالم ،ومجٚمااس ذم سمٞمتااف وىماا٤مل :أناا٤م أقمٚمااؿ اًمٜماا٤مس أطمٙماا٤مم اًمِم اارع وأدقمااقهؿ إمم اخلااػم قمااـ ـمريااؼ اًمٙمت٤مسماا٦م ذم
«آٟمؽمٟم٧مش واًمدروس ذم «اًمٌا٤مًمتقكش ُماثال ،ومٝماذا ُمًا٤مهؿ ُماـ وضما ٍفً ،مٙمٜماف ُم٘مّماار ُماـ وضم ٍاف أفمٝمار وأقمٔماؿ،
وٟمحااـ ٟمِمااٙمر ُمًاا٤ممهتفً ،مٙمٜمٜماا٤م أجْماا٤م ٟمٚمقُمااف قمااغم شم٘مّمااػمه وٟمحاا٤مول أن ٟم٠مظمااذ قمااغم يديااف وٟمٜمٙماار قمٚمٞمااف شم٘مّمااػمه
ٍ
اًمذي هق هٜم٤م ُ
شمٕملم قمٚمٞماف اًمٜمٗماػم) ،ومٝماذا ٓ يٜمٌٖمال أن
شمرك
ُمتٕملم قمٚمٞمف (ٕنٜم٤م اومؽموٜم٤م هٜم٤م ذم ُمث٤مًمٜم٤م أنف ّ
واضم٥م ّ
ي٘م اا٤مل :إٟم ااف ُمً اا٤مهؿ ذم اجلٝم اا٤مد؛ هٙم ااذا سم اا٢مـمال ،.وأن اجلٛمٞم ااع ُمِم اا٤مرك ذم ه ااذا اعمِما ااروع ،قم ااغم ُمٕمٜم ااك إًمٖم اا٤م
اًمٗمقار !--.هذا ظمٓمػم ضمدا ،وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ وؾماٞمّمٓمدم ىم٤مئٚمف سمحقاضمز اًمِمارع واًم٘مدر!!-
يمؾ هذا ـمٌٕم٤م قمغم ومرض أن هذا اًمٕم٤ممل أو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي ُمثٚمٜما٤م سماف وىمٚمٜما٤م :إن اًمٜمٗماػم إمم اجلٝما٤مد شمٕم ّالم
قمٚمٞمااف سمحًاا٥م اًمٜمٔماار اًمٗم٘مٝماال ،صمااؿ مل يٜمٗماار وىماا٤مل :أناا٤م أضمٚمااس ذم سمٚماادي وسمٞمتاال وسماالم أهااكم وقمٞماا٤مزم ،ويٙمٗماال أن
أؾم٤مهؿ ذم ٟمِمار اًمٕمٚماؿ واًمٙمتا٥م وإقمٓما٤م اًمادروس واًمٙمت٤مسما٦م ذم «آٟمؽمٟما٧مش ،أىماقل :هاذا يمٚماف قماغم ومارض أناف
اػ ُمٕمٝمااؿ ،يٕمٜماال أناافِ :
ُمٕما ٌ
(ٟم٤مصا ٌاح هلل ورؾمااقًمف) ،أُماا٤م إذا
ا٤مون قمااغم اجلٝماا٤مد ٟم٤مصاار ًمٚمٛمج٤مهااديـُ ،م١م ّيااد لااؿ واىما ٌ
يم٤من ُمـ اًمٜمقع اعمٕم٤مرض ًمٚمٛمج٤مهديـ وُمِماروقمٝمؿ ،ويراه وٞم٤م ًقم٤م ويّمادّ قمٜماف سماام يٛمٚماؽ ُماـ ىماقة ذم اًمادقمقة
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)14١1
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ا٤مهؿ ذم ُمِم ااروع
واًمٕمٚمااؿ واًماادروس واًمٙمت٤مسماا٦م ،ويٜم ّٗم اار اًمٜماا٤مس قمااـ اعمج٤مهااديـ ---إًمااخ ،ومٙمٞمااػ ي٘ماا٤مل إٟمااف ُمًا ٌ
ارب ًماافٟ !-مً اا٠مل اهلل
اجلٝماا٤مد اًمااذي هااق ُمِم ااروع إُماا٦م؟ سمااؾ ه ااذا واهلل ُمٕماا٤مرض لااذا اعمِم ااروع ظمّما ٌاؿ وطما ٌ
اًمًالُم٦م ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن-
ؾم٤ممه٧م ذم شمقوٞمح اًمٗمٙمرة ٟمقع شمقوٞمح ،واهلل اعمقومؼ-
أرضمق أن أيمقن ىمد
ُ


[ايضر عً َٔ ٢طعِ اْػ٬م ايتٝاص اؾٗار ٟعًْ ٢ؿغ٘ٚ ،اعتعزا ٤إدايؿٌ ٕٓٗذِٗ أٚ
أٜزيٛدٝاتِٗٚ ،عزّ َضاعا ٠إقاحل ٚإؿاعز]
 مزكز اليقيه :لٛي ْٖ ّصخ خإلقدض ٌّد٘ هٓي ٗتْن خلوزدّسٗي ٍ,أ سـ٘ود ت٘دض

«خلسلٓ٘ٔ خلزْدزٗٔش ،ؤٍ لٌٗل ت٘دض «خلٗديسٓش ,زإًْن هٌحػـطٍى يلى هًتٌٖٗ
هٌْزْنٍٗ ،ستًسٍى يلْ٘ن ؤّل خلوٌدّذ ٍخإلٗسَٗلَر٘دت خألذط ْٛ٘ ،خطٍى هي ْتح
خلزسْدت يلْ٘ن ٍأ ٗز٘سٍى تح٘٘س خلرػَمٍ ،أ ٗحَٗٗى خلٌهط ر٘سٖخ ْٖ هسإلٔ

خلوػدلح ٍخلوٓدسس ٍهَخظٌْٗد ،هد تًل٘ٗٛن يلى ّصُ خأتْدهدت؟!

الشـيخ عطية اهلل :واهلل ي٤م أظمل أقمت٘مد أن هذا اًمٙمالم ومٞمف فمٚمؿ وسمٖمال قماغم اعظماقة اعمج٤مهاديـ

ُمـ «اًم٘م٤مقمدةش و َُمـ ؾم٤مر قمغم ٟمٗمس ظمٓمٝماؿ ُماـ أهاؾ اجلٝما٤مد ،سماؾ أنا٤م واهلل أؤيماد ًماؽ أن اعظماقة اعمج٤مهاديـ
هااؿ أؾماا٤مشمذة نٞمٞمااد اخلّمااقم ،وهااؿ ُمااـ أومٝمااؿ اًمٜماا٤مس لااذه اعمًاا٤مئؾ :حم٤موًماا٦م نٞمٞمااد ُماا٤م اؾمااتٓم٤مقمقا ُمااـ اخلّمااقم
وإقمادا  ،واًماتحٙمؿ ذم اعم٘مادار اعمٜم٤مؾما٥م ُماـ اجلٌٝما٤مت اعمٗمتقطما٦م ،وإهماالُ .ما٤م يٚمازم إهمالىماف ،ون٘مٞماؼ اًمٜمٔمار
ذم ُمااقازيـ اعمّماا٤مًمح واعمٗم٤مؾمااد ،هااذه إؿم ااٞم٤م هاال ُمااـ صااٛمٞمؿ وم٘مااف اعظمااقة اعمج٤مهااديـ وهااؿ ُمااـ أقم اارف
أـمقارا!-
اًمٜم٤مس ا٤م وأوم٘مٝمٝمؿ ومٞمٝم٤م ،وإٟمام جيٝمؾ هذا ُمـ جيٝمٚمٝمؿ ،واهلل ظمٚمؼ اًمٜم٤مس
ً
وًمٙمااـ هاال هم٤مًمٌاا٤م ـمٌٞمٕماا٦م اعمتٗماارج قمااغم اًمِمااخص اًمٕم٤مُمااؾ ذم اعمٞماادان ،وٟمِمااٌٝمٝم٤م دائااام سمحاا٤مل اعمتٗماارج قمااغم
ٓقمٌلم ُمٝمرة يٚمٕمٌاقن اًمٙمارة ُماثال ،ومٝماق يارى أظمٓما٤م هؿ وومِماٚمٝمؿ ذم شمًاجٞمؾ إهاداف ،ومٞمٔماؾ يٜمٙمار قمٚماٞمٝمؿ
ورسمام ؾم ٌّٝمؿ يمام هق ُمِم٤مهد يمثػما ُمـ أهٚمٝم٤م ومٕمال ،قم٤مومٜم٤م اهلل وإيا٤ميمؿً ،مٙماـ ًماق هاق دظماؾ اعمٞمادان حا٤م اؾماتٓم٤مع
أن يٗمٕمؾ قمِمار ُمٕمِم٤مر ُم٤م ومٕمٚمقا هؿ!-
اٛمٕم٧م ذم يمٚمٛماا٦م أظمٞمٜماا٤م اًم٘م٤مئااد «أيب محاازة اعمٝماا٤مضمرش ,وزياار احل ارب ذم «دوًم ا٦م اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش
وىمااد ؾما ُ
اٛمٕم٧م ذم ظمٓم٤مسمااف إظماػم اًماذي صاادر ذم ؿمااٝمر رسمٞماع أظماار ُمااـ هاذه اًمًااٜم٦م ٧626ـه سمٕمٜمااقان« :ىمااؾ
أن ,ؾم ُ
ُمقشمقا سمٖمٞمٔمٙمؿش قمٌ٤مرة ي٘مقل ومٞمٝما٤م --« :وًماٞمس يماام ئماـ اًمإٌمض أنٜما٤م ٓ ٟمٗم٘ماف نٞمٞماد اخلّماقمش ـها ،وماقاهلل ًم٘ماد
ؿمٕمرت سم٤معمرارة واحلزن ي٘مٓمر ُمـ هذه اًمٕمٌ٤مرةٕ !--ن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ىمٞمٚم٧م وشم٘ما٤مل دائاام ُماـ يمثاػم ُماـ اًمٜما٤مس،
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وهل حمزٟم٦م وُم١مذي٦م ضمداً ،مٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن-
ًمااق يماا٤من اعمج٤مهاادون ٓ ًااٜمقن نٞمٞمااد اخلّمااقم وٓ يٕمرومااقن ومااـ اًمااتحٙمؿ ذم ومااتح وإهمااال .اجلٌٝماا٤مت
ًمرأج٧م ؿماٞمئ٤م ُمـ اًمٗمقواك وآٟمٗمالت مل يًتٓمع ُمٕمف أطمد ضمٝم٤م ًدا!--
إذا يماا٤من اعمج٤مهاادون ٓ يٕمرومااقن هااذه إؿم ااٞم٤م وٓ يٌاا٤مًمقن سمٛمااقازيـ اعمّماا٤مًمح واعمٗم٤مؾمااد وٓ يٗم٘مٝمقهناا٤م
ح٤مذا مل يِمٕمٚمقا احلرب ذم اًمِم٤مم ،وذم سمٚمدان اخلٚمٞم٩م ،وذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان ،وح٤مذا مل يْمارسمقا اًمّماالم والٜماد
ومل يٕمٚمٜمااقا احلاارب قمااغم سم٤ميمًاات٤من ،واٟمٔماار يمٞمااػ ّٞماادون اجلااٞمش اًمٌ٤ميمًاات٤م ذم «وزيرؾماات٤منش ،واٟمٔماار يمٞمااػ
طمٞمدوا إيران وؾمٙمتقا قمٜمٝم٤م ـمقيال وصؼموا قمغم هذا اًمًٙمقت وٓىمقا ومٞمف إذى!--
ا٥م إمم اًمٕمٚم ااؿ واًم اادقمقة واًمٙمت٤مسم اا٦م واًم٘مٚم ااؿ ،ومل
يٜمً ا ُ
واٟمٔم اار يمٞم ااػ يً ااٙمتقن قم ااغم يمث ااػم ه ااـ ي اا١مذهيؿ ه ااـ َ
اتثامرا لاا٤م ذم أوضمااف
يِماا٤مؤوا أن ياار ّدوا قمٚمٞمااف أو يٗمتحااقا ضمٌٝماا٤مت ُمٕمااف وُمااع همااػمه ،حم٤مومٔماا٦م قمااغم ـم٤مىماا٤مهتؿ واؾما ً
شمقؾمااع أومااؼ اعٟمًا َ
ا٤من ،ومٞمٜمٌٖماال ًمااف أن يت٠مُمٚمٝماا٤م ،ويمااام
اخلااػم !-وهمااػم هااذا اًمٙمثااػم اًمٙمثااػم ُمااـ ُمٜماا٤مطمل اًمٜمٔمار اًمتاال ّ
ىمٞمااؾ :اعمتِماا٤مئؿ يٜمٔماار إمم ٟمّمااػ اًمٙماا٠مس اًمٗم٤مرهماا٦م ،وي٘مااقل« :اًمٙماا٠مس ٟمّمااٗمف وماا٤مرغش ،واعمتٗم٤مئااؾ ي٘مااقلُ« :ما ٌ
امن
إمم اًمٜمّمااػش ،ومهاا٤م ذم اعمٕمٜمااك واطماادً ،مٙمااـ اٟمٔماار إمم شمريمٞمااز يمااؾ واطما ٍاد أجااـ؛ وم٤معمج٤مهاادون هااذه ـمااري٘مٝمؿ:
رأؾما٤م !-ولاذا دماد هاذا
ـمريؼ آسمتال سم٤مًمٚمقم ويمثرة اًمالئٛملم ،وسم٤مخل٤مذًملم واعمخ٤مًمٗملم واًمٜم٤مهلم قمـ اجلٝما٤مد ً
ا٤مرا إًمٞمااف ذم اًم٘ماارمن سمقوااقح :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ُمِما ً
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ

[اح٤مئدة]-
وذم احل اادي٨م اًمّم ااحٞمح سم ااؾ اعمت ااقاشمر ،طم اادي٨م اًمٓم٤مئٗم اا٦م اعمٜمّم ااقرة ٓ( :يْم ا اارهؿ ُم ااـ ظم اا٤مًمٗمٝمؿ) و(ٓ
()1

يْماارهؿ َُماـ ظمااذلؿ)  ،هاذه يا٤م أظماال اًمٙماريؿ هاال ُماـ أبارز صااٗم٤مت وؾماامت هاذا اًمٓمريااؼ ،وأبارز صااٗم٤مت
وؾما ااامت أهٚما ااف اعمٗمٚمحا االم اًمٗما اا٤مئزيـ أهنا ااؿ ُم٤موا ااقن ذم قما اازم وصمٌا اا٤مت ٓ يٚمتٗمتا ااقن إمم ًما ااقم اًمالئٛما االم وقما ااذل
اًمٕم٤مذًملم ،وإُمثٚم٦م ٓ نّماك يمثرة عمـ أراد اًمت٠مُمؾ-
وأن٧م شم٘مقل :إن اعمج٤مهديـ يً َت ْٕمدُ ون أهؾ اعمٜم٤مه٩م إظمرى ويٗمتحقن ضمٌٝم٤مت!--
أناا٤م أىمااقل ًمااؽ ؿم ااٞمئ٤م سمً ااٞمٓم٤م ؾمااٝمال طم٤مو اارا :ذم اًمٕماارا ،.هااؾ ؾمااٛمٕم٧م يق ًُم ا٤م ُمااـ إجاا٤مم ُمااـ اعظمااقة ذم
«اًم٘م٤مقماادةش أو ذم «جمٚمااس ؿمااقرى اعمج٤مهااديـش أو ُمااـ «دوًماا٦م اًمٕماارا .اعؾمااالُمٞم٦مش أهنااؿ هنااقا أي إٟمًاا٤من أراد
أريض ،أو همػمهؿ؟
ىمقُمل
أن جي٤مهد قمـ اجلٝم٤مد ،وًمق يم٤من سمٕمثٞم٤م أو ىمقُم ًٞم٤م ُمٜمٓمٚم٘م٤م ُمـ ُمٜمٝم٩م وـمٜمل
ّ
ّ

( )٧شم٘مدم خترجيف-
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ه اا١مٓ اًمٌٕمثٞم ااقن يٜمِم اآمقن ذم شمِم ااٙمٞمالت ُم٘م٤موُم اا٦م وقمٛم ااؾ ُمً ااٚمح ،ه ااؾ أطم اادٌ ُم ااٜمٕمٝمؿ أو أنٙم اار قمٚم ااٞمٝمؿ
ُم٘ماا٤موُمتٝمؿ أو وىمااػ ذم ـمااري٘مٝمؿ واؿمااتٖمؾ اااؿ وومااتح ُمٕمٝمااؿ ضمٌٝما ٍ
ا٤مت؟ ياا٤م رضمااؾ اشم٘مااقا اهلل ،هااؾ يٗمٕمااؾ هااذا
قم٤مىم ااؾ ومْم ااال قم ااـ أه ااؾ اًمٗم٘م اف ذم اجلٝم اا٤مد واخل ااؼمات اًمٓمقيٚم اا٦م اعمؽمايمٛم اا٦م اًم ااذيـ حمّم ااتٝمؿ اعمح ااـ وص ااٝمرهتؿ
اًمتج٤مرب--؟!
وه١مٓ اًمّمقومٞم٦م وأهؾ اًمٓمر .جي٤مهدون وي٘م٤موُمقن ،هؾ ُمٜمٕمٝمؿ أطمدٌ وضمٕمٚمٝمؿ ؿمٖمٚمف اًمِم٤مهمؾ؟
ُمِمٙمقرا ،سمؾ ٟمحـ ٟمِمجٕمف-
يمؾ َُمـ يريد أن يْمارب اًمٕمدو ويٜمٙمل ومٞمف ،ومٚمٞمتٗمْمؾ
ً
ا٥م يمثاػم ُماـ اًمٜما٤مس اًمدٟمدٟما٦م طمقًماف
ًمٙمـ يمؾ ذًمؽ أجْم٤م هق ظم٤موع ًم٘ما٤مٟمقن اعمّما٤مًمح واعمٗم٤مؾماد اًماذي ّ
اػم احلٙمااؿ ومٞمااف ُمااـ ُمرطمٚماا٦م إمم ُمرطمٚماا٦م ،وُمااـ طم٤مًماا٦م إمم طم٤مًماا٦م ،واعمج٤مهاادون هااؿ ُمااـ أقماارف
و ُيق ًَمااع سمااف ،وُمتٖما ٌ
اًمٜم٤مس سمذًمؽ ،وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن!-
واٟمٔمر يمٞمػ قم٤مُمؾ اعمج٤مهدون اًمِماٞمخ «قمٌد اهلل اجلٜم٤ميبش وأُمث٤مًمف اًمٙمثػم-
واعمٗم٤مرىم ا اا٦م --أن اخلّم ا ااقم يتٝمٛم ا ااقن اعمج٤مه ا ااديـ سم ا اا٠مهنؿ ٓ يٌ ا اا٤مًمقن سمٛم ا ااقازيـ اعمّم ا اا٤مًمح واعمٗم٤مؾم ا ااد وٓ
يٗم٘مٝمقهناا٤م ،ويٜمًااٌقهنؿ إمم «احلَ ْرومٞماا٦مش وىمٚماا٦م اًمٗم٘مااف وقماادم اعمٕمروماا٦م سم٤مٕىمًاا٤مم وإنااقاع وُماا٤م إمم ذًمااؽ ،وقمٜماادُم٤م
ي٠ميت اعمج٤مهدون وي٘مقًمقن ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م :إن اًمٜمٔمر إمم ُمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًاٚمٛملم شم٘متْماال أن ٟمٛمٜماع أُمثا٤مل
هاا١مٓ اًمٌٕمثٞماالم واعمتً ا ّٚم٘ملم ُمااـ أن ّماادوا صمٛماارة اجلٝماا٤مد ،وأنااف جياا٥م أن ٟمتّماادّ ى لااؿ ،ي٘مقًمااقن (أوئلااؽ
اخلّمقم) :اٟمٔمروا يمٞمػ ُيِمٕمٚمقن ومتٜم٦م!!-
وماا٤مهلل اعمًااتٕم٤من ،واعمج٤مهاادون لااؿ اهلل  ،وهااذه ـمااري٘مٝمؿ يمااام ىمٚماا٧م ًمااؽ ،ـمريااؼ اًمّمااؼم قمااغم إذى
اػمه ،وًمٙماـ هاق
وًمقم اًمالئٛملم ،وًمقٓ ذًمؽ ح٤م ىم٤مم ضمٝم٤م ٌد أصال وٓ ُر ِوم ْ
ٕم٧م راي٦م ،وٓ يما٤من اًمزرىما٤موي وٓ هم ُ
ٟمّمار اهلل وشم٠مجٞمده ٕهؾ احلؼ واًمّمؼم ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-


[ايك ٗ ٍٛتظن ١ٝايؾٝخ اؾٓابَ ٞٹٔ ايؾٝخ أبَ ٞقعب ايظصقاٚ ٟٚأب ٞأْػ ايؾاَ، ٞ
ٚسنض ؾٛا٥ز ٗ َغأي ١ايتظن ١ٝعَُٛٶا]

 هطٚع خل٘ٗ٘يًً :ن ،يلى شٚط خلطـ٘د «خلزٌدزٖشٌْْ ،د٘ هي شٚط ؤى خلطـ٘د «ؤزد

هػًر خلعضٖدٍٕش ٖ س ظٚى «خلزٌدزٖش ٍؤى «ؤزد ؤًس خلطدهٖش ٖ س ٖسل ضؤسِ!-

الشـــيخ عطيــة اهلل :أظماال اًمٙمااريؿ ،ىمْمااٞم٦م اًمتزيمٞماا٦م هااذه ُمااـ أقمااقص اًم٘مْماا٤مي٤م ذم اًمٕمٛمااؾ اًمًاٞم٤مؾماال

واجلٝم٤مدي واًمدقمقي ،وومٞمٝم٤م دم٤مرب ىم٤مؾماٞم٦م-
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اعمِمااٙمٚم٦م أنااؽ أناا٧م طمٞمااٜمام شمريااد أطمٞم٤مٟماا٤م أن شمتاا٠مخػ سمٕمااض اًمٜماا٤مس وشمٙمًااٌٝمؿ سمِم اال ُمااـ اًمٙمٚمٛماا٦م اًمٓمٞمٌاا٦م،
وسمٕمااض اًمثٜماا٤م اعم٘متّمااد ،وشمًااٛمٕمٝمؿ ؿم ااٞمئ٤م ُمااـ اًمٗمخاار اًمااذي ٌّقٟمااف ،وشمتٚمٓمااػ ُمٕمٝمااؿ وشمٓمٞماا٥م ظمااقاـمرهؿ،
وشمًتِمااػمهؿ ،وشمٙم ّاؼم ااؿ --طمٞماٜمام شمٗمٕماؾ ذًماؽ أطمٞم٤مٟما٤م ُمااع سمٕماض اًمٜما٤مسُ ،ي٘ما٤مل :ها٤م ىماد زيما٤مه ،وُمدطماف وأثٜمااك
قمٚمٞمااف ،وأطمٞم٤مٟماا٤م يّم ااػم هااذا اًمتٕم٤مُمااؾ ٟمٗمًااف ومتٜماا٦م قمااغم ذًمااؽ اًمِمااخص اعمٕمٛمااقل سمااف ،ومااٞمٔمـ ٟمٗمًااف ؿم ااٞمئ٤م ومٕمااال،
إم٥م ٓ يٛمٙماٜمٝمؿ دما٤موزه،
وئمـ أنف ُم٤م ؿم٤موروه (اعمج٤مهدون) إٓ ٕنف ُمًاتحؼ ًماذًمؽ ًمذاشماف ،وٕناف رىم ٌاؿ ص ٌ
وجمرب واًمتج٤مرب ومٞمف يمثػمة ،وٟمٗمقس اًمٌِماار وأخقا هنا٤م ٓ اٞمط اا٤م إٓ اًماذي
وأنف وأنف !--ومٝمذا ُمقرد ومتٜم٦مّ ،
ظمٚم٘مٝم٤م  ،وومٞمٝم٤م قمج٤مئ٥م-
وم٠من٧م ذم طم٤مًم٦م شمًتدقمل شمقاز ًٟم٤م واطمتٞم٤مـما٤م وطمًا٤مسم٤مت دىمٞم٘ما٦م ضمادا ،يٕمٜمال أنا٧م سمتٕمٌاػم صاحٗمل :متِماال ذم
طم٘مؾ أخٖم٤مم ،سم٤مًمٗمٕمؾ --وأن٧م ذم وؾمط ىمقم ٌّقن اًمٚمقم ،ويٚمقُمقن قمغم يمؾ ؿمال !--
إذا ومٕمٚم٧م ؿماٞمئ٤م ىم٤مًمقا  :مل ومٕمٚمف ،وإن مل شمٗمٕمٚمف ىم٤مًمقا  :هال ومٕمٚمف ،ملَ مل يٗمٕمٚمف!!-
اًمِم ااٞمخ «اجلٜماا٤ميبش ،أناا٤م ٓ أقمرومااف وٓ أؾمااتٓمٞمع شم٘مااقيؿ اًمرضمااؾ سمِمااٙمؾ يم٤مُمااؾ ،وٓ أريااد أن أتٙمٚمااؿ قمٚمٞمااف،
وإن يم٤من ًم٘م٤مؤه اًمِمٝمر اح٤موال ُمع «ىمٜم٤مة اجلزيرةش يم٤من ومٞمف دٓٓت ؾماٚمٌٞم٦م !--ها٤م قمرومٜما٤مه قماـ اًمِمااٞمخ اجلٜما٤ميب
ا٥م إمم إطماادى اًمٓماار .اًمّمااقومٞم٦م ،وأنااف ُمااـ أهااؾ اًمٗمٚمقضماا٦م ،وأنااف ؿماا٤مرك ذم اجلٝماا٤مد
أنااف ؿم ااٞمخ ُمتّما ّاقف ُمٜمتًا ٌ
ضمزاه اهلل ظمػما  ،وضم٤مهد ُمع أهؾ اًمٗمٚمقضم٦م وُمع قمٛمقم اعمج٤مهديـ ذم ُمٕمريمتل اًمٗمٚمقضم٦م-
ويم اا٤من اًمِم ااٞمخ «أب ااق ُمّم اإم٥مش يت٠مخٗم ااف ويٌٕم اا٨م ًم ااف اعظم ااقة وه ااق  شمٕم اا٤ممم يم ااام يمت اا٥م ذم سمٕم ااض رؾم اا٤مئٚمف
ًماإٌمض إظمقا ٟمااف هااق اًمااذي اىمااؽمح قمااغم اعظمااقة إدظماا٤مل اًمِم ااٞمخ ذم «جمٚمااس ؿمااقرى اعمج٤مهااديـش ؾماا٤مقمتٝم٤م ،صمااؿ
شمقًمٞمتااف إدارة اعمجٚمااس ،حاا٤م رأى ُ مااـ اخلااػم ذم ذًمااؽ واًمتاا٠مخػ ًمااف وًمٚمٜماا٤مس واضمااتامع اًمٜماا٤مس قمااغم اجلٝماا٤مد،
وهذا ُمـ اًمًاٞم٤مؾم٦م احلٙمٞمٛم٦م ،ويم٤من اًمِماٞمخ «أبق أنسش ًـ إمم اًمِماٞمخ «اجلٜم٤ميبش و ؽمُماف ويٙماؼم سماف ،أجْما٤م
يمااؾ ذًمااؽ شم٠مخٗماا٤م ًمااف ،وىم ٌّااؾ رأؾمااف ذم سمٕمااض اعماارات ،شمااقىمػما ًمِم ااٞمٌتف ذم اعؾمااالم ،وجلٝماا٤مده قمااغم هااذه اًمًااـ،
وهذا آٟمتً٤مب إمم اعمِماٞمخ٦م واًمٕمٚمؿ ،يمؾ ذًماؽ ُماع قمٚماؿ اعظماقة :اًمِمااٞمخ «أباق ُمّمإم٥مش  واًمِمااٞمخ «أباق
اقذم وقمٜمااده ُمااـ وااالل اًمّمااقومٞم٦م سمحًاا٥م ُماا٤م قمٜمااده ،هااؿ يٕمرومااقن هااذا
أنااسش وإظمااقاهنؿ سماا٠من «اجلٜماا٤ميبش صا ّ
ضمٞماادا ،ويٕمرومااقن ُم ا٤م ومٞمااف ُمااـ ٟم٘مااصً ،مٙمااـ اىمتْم ااك وم٘مااف اعمرطمٚماا٦م اًمًااٙمقت قمااـ هااذا واعهمْماا٤م قمااـ إصم٤مرشمااف،
ظمػم ُمـ رضمؾ ؾمٚمٞمؿ آقمت٘م٤مد ٟمٔمر ًيا٤م ًمٙمٜماف شم ٌ
ا٤مرك
وقمدم ضمٕمٚمف ؾمٌٞمال ًمالومؽما .واًمتٜم٤مزع ،وأن ُمٌتدقم٤م جم٤مهدا ٌ

ًمٚمجٝم اا٤مد اًمقا ضم ا ِ
ا٥م اعمتٕم ا ّالم سم٤معو اا٤مع ؾم اا٤مقمتٝم٤م قم ااغم أه ااؾ اًمٗمٚمقضم اا٦م وُم اا٤م طمقل اا٤م وُم ااـ طمْما اار اًم٘مت ا َا٤مل وأُمٙمٜما اف
ُ
اذورا أصاال ،ويٛمٙماـ
اًمٖمقث ،ومٝمذا اًمت٤مرك ًمٚمجٝما٤مد اعمتٕمالم قمٚمٞماف وم٤مؾم ٌاؼ ،سمخاالف إول ،وم٢مٟماف ىماد يٙماقن ُمٕم ً
شم٠مظمػم اًمٙمالم ُمٕمف إن ًفمـ أن اًمٙمالم ُمٗمًدة أن ،وهٙمذا -ومٝمذا هق اًمذي طمّمؾ-
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وهذا يدًمؽ قمغم ضمقاٟم٥م ُمـ وم٘مف اعظمقة اعمج٤مهديـ ،وُمث٤مل ُيً٤مً .مٚمذيـ يٙمثرون ُمـ اًمٚماقم واًم٘ماقل
سم اا٠من اعمج٤مه ااديـ ٓ ً ااٜمقن نٞمٞم ااد اخلّم ااقم ويٙمث اارون ُم ااـ وم ااتح اجلٌٝم اا٤مت وٓ يٕمروم ااقن يمٞم ااػ يً ااتققمٌقن
اًمٜم٤مس -واهلل اعمًتٕم٤من-
َ
وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من هذا احلؼ واعمٜمٝم٩م اعؾماالُمل اًمِما٤مُمؾ اعمتٙم٤مُماؾ اًماذي قمٚمٞماف اعمج٤مهادون هاق ُماٜمٝم٩م
اعؾمااالم واًمٗمٓماارة ،وهااق أطمااؼ ُماا٤م اضمتٛمااع قمٚمٞمااف أهااؾ اعؾمااالم ،اًمااذيـ ومااٞمٝمؿ اخل اػم ومل شمٗمًااد ومٓماارهؿ ،وهااق
ا٤مخلػميـ وياا٠ميت إًمٞمااف
جيٛمااع اًمٓم ّٞمٌاالم اخلا ّاػميـ ٕن اًمٌٚمااد اًمٓمٞماا٥م خيا ُارج ٟمٌ٤م ُشمااف سماا٢مذن رسمااف أي ـم ّٞم ًٌ ا٤م ،واخلااػم ياا٠ميت سما ّ
اخلا ّاػمون أهااؾ اخلااػم ،وهٙمااذا اعمٜماا٤مه٩م اًمْماا٤مًم٦م ياا٠ميت إًمٞمٝماا٤م أؿمااٌ٤مهٝم٤م ،واًمٌٚمااد اًمااذي ظمٌاا٨م ٓ خيا ُارج ٟمٌ٤مشمااف إن
ازو .ي٠متٞم ااف أه اؾ اًمتزوي ااؼ واًمزظم اارف !--ىم اا٤مل اهلل  :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ظم اارج إٓ ٟمٙم اادً ا ،واعم ا ّ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [اًمّم٤موم٤مت]-
ومٙمٞمػ ي٘م٤مل :إن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي قمٚمٞمف اعمج٤مهدون ٓ يًتققم٥م اًمٜم٤مس وٓ جيٛمٕمٝماؿ ،سماؾ هاق أطماؼ ُما٤م
وع اًمٜم٤مس واؾماتققمٌٝمؿ قماغم قمالهتاؿ وقماغم ىمّماقرهؿ وٟم٘مّماٝمؿ ،قماغم طماد اًمتقضمٞماف اًم٘مارم اًمٕمٔماٞمؿ :ﮋﭵ
اٚمام
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [إقمااراف]ً ،مٙمااـ ًمٙمااؾ ؿم اال طماادو ٌد ،ومااام دام اعٟمًاا٤من ُمًا ً
ومٝمق أخ جي٥م ًمف طمؼ اًمقٓ واًمٜمّمارة وإن يم٤من ُم٘مّمارا أو وم٤مؾم٘م٤م قمٛمٚمٞم٤م أو اقمت٘م٤مدي٤مً ،مٙماـ يماام ىمٚمٜما٤م ُماـ ىمٌاؾ:
ِ
يزاطمؿ قمٚمٞمٝم٤مٌ ،
هذا ٌ
ًمقن مظمر!--
ًمقن واًمًامح ًمف سمًٝمقًم٦م أن يتقمم اًم٘مٞم٤مدة إذا ضم٤م
أجْماا٤م سمٛمٜم٤مؾمااٌ٦م اًمٙمااالم قماغم اًمتزيمٞماا٦م ووم٘مٝمٝماا٤م ودم٤مرااا٤م ٓ ،سمااد ُمااـ اًمتااذيمػم دائااام سماا٠من اعماادار ذم شمزيمٞماا٦م أي
اؼم إول واًمًااريع قماـ
إٟمً٤من أو و٤مقم٦م هق اًمٕمٛمؾ وًمٞمس جمرد اًم٘مقل وم٘مطٟ ،مٕمؿ اًم٘ماقل ُمٓمٚماقب ،وهاق اعمٕم ّ ُ
اعٟمًاا٤من أو اجلامقماا٦مً ،مٙمااـ قمٜماادُم٤م ٟمًااٛمع اًم٘مااقل احلًااـ ٓ ،سمااد أن ٟم٘مااػ وٟمٜمتٔماار ىمٚمااٞمال وٟم٘مااقل :ىمااد ؾمااٛمٕمٜم٤م
ىمقًمٙمؿ وهق ىمقل طمً ٌـ ،ومًٜمرى ومٕمٚمٙمؿ!--
هذه ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدا ،واخلٓم٠م ومٞمٝم٤م ُمٙم ّٚمػ وٓ ؾماٞمام ًمٚمٙماؼما اًماذيـ يًاٛمع اًمٜما٤مس شمزيمٞما٤مهتؿ ُماـ قمٚماام
أو ىمٞم٤مدات وزقم٤مُما٤مت ؾماٞم٤مؾمااٞم٦م واضمتامقمٞما٦م؛ وهاذه اًم٘م٤مقمادة ُمادًمقل قمٚمٞمٝما٤م ذم اًمٙمتا٤مب واًمًاٜم٦م ،ودًما٧م قمٚمٞمٝما٤م
اًمتج٤مرب واشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مال يم٤مومرهؿ وُمًٚمٛمٝمؿ-
ومٗمال يمتا٤مب اهلل ُماـ أدًمتٝماا٤م اًمٙمثاػم وذم اًمًاٜم٦م واًمًااػمة اًمٜمٌقيا٦م وؾمااػم أهاؾ اًمٕمٚمااؿ واجلٝما٤مد ُماـ إئٛماا٦م ذم
اًمديـ واًم٘مدوات واًم٘م٤مدات اًمّم٤محللم قمغم ُمر اًمت٤مريخ ،وطمتك قمٜمد أهؾ اًمٕم٘مؾ واًمتج٤مرب ُمـ اًمٙمٗم٤مر-
ىم ا اا٤مل اهلل  :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [مل قمٛما ااران ،]1٧ :وىم ا اا٤مل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [اًمٕمٜمٙمٌااقت] أياا٦م ،وىماا٤مل  :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
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ﭦ ﭧ ﭨﮊ [حمٛما ا ا ا ااد] ،وىم ا ا ا ا ا اا٤مل :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﮊ [مل

قمٛمران ]٧١2 :أي٦م-
ا٤مس صم ااؿ يمٗم اار أيمث اارهؿ)ً ،مٙمٜم ااف و اإمٞمػ
وذم احل اادي٨م اًم ااذي ذم اًمؽمُم ااذي ,إن ص ا ّاح( :,ىم ااد ىم٤مل اا٤م اًمٜم ا ُ
()1

اعؾمٜم٤مد ،وىمد أؿم٤مر اًمؽمُمذي ٟمٗمًف إمم شمْمٕمٞمٗمف  ،واهلل أقمٚمؿ-
وىماا٤مل اًمّمااح٤مسم٦م واًمتاا٤مسمٕمقن« :إذا أقمجٌااؽ يمااال ُم أطما ٍاد؛ ومتاا٠من طمتااك شمٜمٔماار ذم قمٛمٚمااف وماا٢من واومااؼ ومٕمٚمااف ىمقًمااف
ومذاك وإٓ ومدقمفش-
اًمٜم٤مس ىماد أطمًاٜمقا اًم٘م َ
اقل يمٚمٝماؿ ،ومٛماـ واوماؼ ىمقًماف ومٕمٚماف وماذًمؽ اًماذي أصا٤مب
يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد« :إن َ
()2

ٟمٗمًافش  ،ويمالُمٝمؿ ذم هذا يمثػم ضمدا ًمق شمتٌٕمٜم٤مه-
طمٔمف ،و َُمـ
َ
يقسمخ َ
ظم٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف وم٢مٟمام ّ
ا٤مرك
وُمٕمٚم ااق ٌم يم ااالم ؾم ااٞمدٟم٤م قمٛم اار  ذم ُمً اا٠مخ٦م شمزيمٞم اا٦م اًمِم اا٤مهد طم االم ىم اا٤مل عم ااـ زيم ااك ؿم اا٤مهدً ا« :أه ااق ضم ا ُ
()3

()4

ا٤مومرت ُمٕماف ومٕمرومتاف  ،أو قم٤مُمٚمتاف سم٤مًمادرهؿ واًماديٜم٤مرش  ،يٕمٜمال
إدٟمك اًماذي شمٕمارف ُمدظمٚماف وخمرضماف ،أو ؾم َ
آسمتال وآظمتٌ٤مرات ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ واعمٕم٤مُمٚم٦م وـمقل اًمٕمِمارة واًمّمحٌ٦م-
واعم٘مّمااقد أن اًمتزيمٞماا٦م ٓ ي٘متّم اار ومٞمٝماا٤م قمااغم اًم٘مااقل ،سمااؾ ٓ سمااد ُمااـ اًمٜمٔماار ذم اًمٕمٛمااؾ واٟمتٔماا٤مر اًمتجاا٤مرب
وووااع اعٟمً اا٤من قم ااغم اعمحٙماا٤مت ،واعمٕم٤مؿم اارة ًمإلٟمً اا٤من واخلااؼمة سم ااف ،وقمٜم اادُم٤م ٟمٕما ّاؼم سم اا٤مخلؼمة وم٢مٟم ااؽ ٓ سم ااد أن
شمالطمظ أن ُمٕمٜمك اخلؼمة يدور طمقل اعمٕمروم٦م سمٌقاـمـ إُماقر ،وسماقا ـمـ أُماقر اعٟمًا٤من إٟماام شمٌالمُ ًمٚمٛمخا٤مًمط ًماف
وهن٤مرا وذم اًمًارا واًمْمارا وؾم٤مئر إطمقال-
اعمجرب اعمٕم٤مؿمار اًم٘مري٥م اًمذي سماله وقمرومف ًمٞمال
ً
ا٥م ذم فما٤مهره ،ىماد يٕمجٌاؽ سماؾ
اػم ُمٜمٝما٤م طمًا ٌـ ـمٞم ٌ
ولذا قمٜمدُم٤م ٟمرى ُمٜم٤مه٩م اجلامقم٤مت اعمٙمتقسم٦م ُمثال ،ومٙمث ٌ
طمً٤مؾماا٦م وٟمٗماق ًذا ُمااـ ظمااالل ُمًاا٤مم
احرك ودمااد ومٞمااف إشم٘م٤مٟما٤م وطمًااـ شم٘مًااٞمؿ وشمٜمقيااع ،وواار ًسم٤م قمااغم أوشماا٤مر ّ
ىماد يًا ُ
و ا اً٤م ،ومٝم ااذا ضمٞم اادً ،مٙم ااـ ٓ شمتًا اارع ذم شم اازيمٞمتٝمؿ واًمثٜم اا٤م قمٚم ااٞمٝمؿ
وأدسما ا٤م ّ
اًم ااققمل واًمالوقم اال ،وذيم اا٤م وأخٛمٕم ّٞم اا٦م ً
َ
وختؼم احل٘مٞم٘م٦م ورا هذا اًم٘مقل اجلٛمٞمؾ-
واًمِمٝم٤مدة لؿ ،طمتك شمرى
اًمٕمٛمؾ ُ َ
ٍ
وزم اًمتقومٞمؼ-
هذا ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من آٟمتٌ٤مه ًمف ،واهلل ّ



( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )125١ىم٤مل« :هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ هذا اًمقضمفش ،ووٕمػ إؾمٜم٤مده إًمٌ٤م -
( )2اًمزهد ًمقيمٞمع ( ،)244وو٤مقم٤مت ُمـ ـمري٘مف-
(ٕ )1ن اًمًٗمر ئمٝمر طم٘مٞم٘م٦م اعٟمً٤من هم٤مًمٌ٤م[ -اعم١مًمػ]
( )6ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل ( )2١6١١وصححف إًمٌ٤م ذم :إروا اًمٖمٚمٞمؾ (-)24١1

624

[اـٝاصات إتاس ١أَاّ «أَضٜهاش بعز ؾؾٌ َؾضٚعِٗ ٗ ايعضام ٚأؾػاْغتإ]

 مزكز اليقيه :حسًٌد ،خٙى زًس ؤى هيّ خهلل يلى خلوزدّسٗي زةْطدل خلوطـطٍو

خألهطٗ ْٖ ٖٛخلًطخٔ ٍؤُْدًستدىٍ ،زًس ؤى تحَلت رسدل ؤُْدًستدى ٍغحدض خلًطخٔ خلى

هٗدزط للُعخٓ ،هد ّٖ خلر٘دضخت خلوتدحٔ ؤهدم ؤهطٗٛد خٙى؟

اكم اًمٙمٌااػم أن خي ّٞمااٌٝمؿ وأن جيٕمااؾ يمٞماادهؿ ذم شمْمااٚمٞمؾ ،وأن جيٕمااؾ
الشـــيخ عطيــة اهللٟ :مًاا٠مل اهلل اًمٕما ّ

شمدُمػمهؿ-
شمدسمػمهؿ
َ
أوٓ ٓ :سما ااد أن ٟمٕما اارف أن اًمٖما اازاة اًمّما ااٚمٞمٌٞملم يتج ّٚما اادون ويّما اا٤مسمرون ،و ا اا٤موًمقن سمٙما ااؾ ؾما ااٌٞمؾ ،وها ااؿ
ُيٕم٤مٟمقن ذم ذًمؽ ُمٕم٤مٟم٤مة يمٌػمة وىم٤مؾماٞم٦م ،وي٠مخٛمقن ضمدا ،ويّم٤مسمرون ويتج ّٚمدون أجْما٤م ،وىماد أُمرٟما٤م رسمٜما٤م  أن
ا٤مسمرهؿ وٟمٖمٚم ا ا ا ا ا ا ا ااٌٝمؿ سم٤مًمّم ا ا ا ا ا ا ا ااؼم :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ٟمّم ا ا ا ا ا ا ا ا َ
ﯳ ﯴﮊ[مل قمٛمااران] ٓطم ااظ اًمٗماار .سمٞمٜمٜم اا٤م وسمٞم ااٜمٝمؿ شم٘مريٌاا٤م ه ااق يمٚم ااف ذم يمٚمٛماا٦م ﮋﯰ ﯱﮊ ،ه ااذا ه ااق
اًمٗماار --.ومٝمااؿ يّمااؼمون ويّماا٤مسمرون ،وقمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمتحااداهؿ سم٤مًمّمااؼم وٟمٖمٚمااٌٝمؿ ،وهااق ُمٕمٜم اك اعمّما َا٤مسم َرة ،ي٘ماا٤مل:
ومّمؼمه أي همٚمٌف سم٤مًمّمؼم ،ويمذا اعمراسمٓم٦م وهال اعمداوُما٦م قماغم ًمازوم اًمٕمٛماؾ وهال هٜما٤م اًم٘متا٤مل واجلٝما٤مد،
َ
ص٤مسم َره َ َ
هاؿ يماذًمؽ يراسمٓمااقن ذم ؾماٌٞمؾ أهااقائٝمؿ وذم ؾماٌٞمؾ اًمٓماا٤مهمقت ،ومٚماؿ يٌ َاؼ وماار .إٓ أنٜما٤م ٟمحااـ أهاؾ اًمت٘مااقى هلل
 ،أهؾ اًمتقطمٞمد واًمٕمٌ٤مدة اخل٤مًمّم٦م ًمٚمٌ٤مري  اًمذي ًمف إؾماام احلًاٜمك واًمّماٗم٤مت اًمٕماالٟ ،محٌاف وٟمخ٤موماف
وٟمرضمااقه ،وٟمتااذًمؾ ًمااف وٟمٕمٌااده وطمااده ٓ ؿم ااريؽ ًمااف ،وٟمتٌااع رؾمااٚمف وٟمٕمٛمااؾ سمِم اارقمف وٟم٘م٤مشم اؾ ذم ؾمااٌٞمٚمف واسمتٖماا٤م
ُمرواا٤مشمف وومْمااٚمف ،أُماا٤م هااؿ ومخٚم ّٞمااقن ُمااـ هااذا يمٚمااف ،هااؿ قمٌاادة اًمٓم ا٤مهمقت وإهااقا واًمِمااٝمقات واًمِم ااٞمٓم٤من،
ويمااام ىماا٤مل اهلل  ذم أياا٦م إظماارى :ﮋﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿ﮊ [اًمٜمً٤م ]-
ومٝمذا هق اًمٗمر.؛ ٟمحـ ٟمٖمٚمٌٝمؿ سم٤مًمت٘مقى واًمٕمٛماؾ اًمّما٤مًمح ،ورضما٤م ُما٤م قمٜماد اهلل ُ ماـ اًمثاقاب وإضمار
اًمٕمٔمٞمؿ وطمًـ اًمٕم٤مىمٌ٦م ،هذا هق أؾم٤مس اًمٗمر .سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ-
اؼم) شمااؿ اًمٜمّم اار وطمًااٜم٧م اًمٕم٤مىمٌاا٦م ،وان
واًمٜمّم اار هااق ُمااع اًمّمااؼم وُمااع احلااؼ ،وماا٢من اضمتٛمٕماا٤م (احلا ُاؼ واًمّما ُ
اومؽمىم٤م يم٤مٟم٧م اًمٖمٚمٌ٦م ًمٚمّمؼم هم٤مًم ًٌ٤مً ،مٙمـ شمٙمقن اًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمحؼ-
هذا اعمٗمٝمقم ُمٝمؿ ضمدا اًمت٠مُمؾ ومٞمف ،وٟمً٠مل اهلل أن يٞمًار ُمقوٕم٤م مظمر ًمِمارطمف ضمٞمدا-
وماا٤مٔن إُمريٙماا٤من وأوًمٞماا٤مؤهؿ سمٕمااد أن أج٘مٜمااقا سمٗمِمااٚمٝمؿ ذم اًمٕماارا .ظمّمقصاا٤م ،وأومٖم٤مٟمًاات٤من قمااغم اًمٓمريااؼ
ا٥م قمااغم يمٞمٗمٞماا٦م اخلااروج سم٠مىمااؾ ظمًاا٤مئر لااؿ،
إن ؿماا٤م اهلل ،هااؿ أن ذم شماادارس وشمٗمٙمااػم وختٓمااٞمط وُمٙماار ُمٜمّما ّ
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وأن ٓ يٌاادوا أُماا٤مم اًماادٟمٞم٤م ذم صااقرة اعمٜمٝماازُملم اًمٗم٤مؿمااٚملم اخلاا٤مئٌلم ،وأن يٕمٚم٘مااقا ومِمااٚمٝمؿ قمااغم ؿمااامقم٦م ُمٜم٤مؾمااٌ٦م،
ٟمج٤مطم٤م ٕقمدائٝمؿ وقمغم رأؾمٝمؿ اعمج٤مهادون ،صماؿ اًم٘ماقى إظمارى اعىمٚمٞمٛمٞما٦م اًمتال هال
وأن ٓ يٙمقن ومِمٚمٝمؿ
ً
ادو لااؿ وًمااق ُم١مىم ًت ا٤م ،واعم٘مّمااقد هٜماا٤م إيااران ،وهااؿ ُمِمااٖمقًمقن ضماادا سمْمااامن أن ُمااـ يٕم٘مااٌٝمؿ يٙمااقن وًم ّٞم اً٤م لااؿ
قما ّ
ظمٓمرا قمٚمٞمٝمؿ يمام أؿمارٟم٤م-
ُمرو ّٞم٤م قمٜمدهؿ ،أو قمغم إىمؾ ٓ يٙمقن ً
وهؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ ُيا َتاق ّىمع ُمٜمٝمؿ أي ؿمال !--
وسم اا٤مُٕمس ىمرأ نا اا٤م شم٘م اا٤مرير ذم اًمّما ااحػ قم ااـ إُمٙم٤مٟمٞما اا٦م شمًا ااٚمٞمح إُمريٙم اا٤من ًمٓمقا ئا ااػ ُم ااـ ؾما ااٜم٦م اًمٕما اارا،.
وإُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن ظمٞم٤مر زي٤مدة إؿمٕم٤مل احلرب إهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرا .ضماز ً ا ُماـ احلاؾ سم٤مًمٜمًاٌ٦م لاؿ ،وهماػم ذًماؽ،
وجيرسمااقن وًمٙمااٜمٝمؿ ُ,مااـ ُمٙماار اهلل اااؿ ,يتخ ٌّٓمااقن وٓ ياادرون ُماا٤م
واهلل  لااؿ سم٤معمرصاا٤مد ،وهااؿ اا٤موًمقن ّ
يٗمٕمٚمااقن !-وواارسم٦م أُمريٙمٞماا٦م إؾماارائٞمٚمٞم٦م عياارانُ ،مااع إُمٙماا٤من اًمتحاا٤مًمػ ُماع ىمااقى أظماارى يمثااػمة سمااام ومٞمٝماا٤م اًماادول
اًمٕمرسمٞماا٦م اعمجاا٤مورة ،يمااؾ هااذا وارد وسم٘مااقة ،وُمااـ أيمااؼم دواقمٞمااف ُمااع اعمٚمااػ اًمٜمااقوي :اخلااقف ُمااـ نا ّاقل اًمٗمِمااؾ
إُمريٙمل ذم اًمٕمرا .إمم هدي٦م قمغم ـمٌؼ ُمـ ذه٥م ًمإليراٟمٞملم!!-
وُم ااـ أه ااؿ قمٜم٤مص اار اعمٙم اار اخلٌٞم اا٨م اًم ااذي يٛمٙمروٟم ااف :ه ااق اًمً اإمل سمِم ااتك اًمٓم اار .إمم إؿم اإم٤مل اخلالوم اا٤مت
وإطم ااداث اًمِم اا٘م٤مىم٤مت سم االم ص ااٗمقف اعمج٤مه ااديـ واعم٘م اا٤موُملم ،وسمٞم ااٜمٝمؿ وسم االم اًمِم اإم٥م ،وقمٜم اادهؿ ذم ذًما ااؽ
وؾم٤مئؾ ىمذرة ًمٚمٖم٤مي٦م ٓ يتّمقره٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مسً ،مٙمـ قمٚمٞمٜما٤م أٓ ٟمٖمٗماؾ قماـ شما٤مريخ ها١مٓ اًمٙمٗمارة اًمٗمجارة
اًمٕمٜمّم ااريلم أهااؾ اًمٗمرقمٜماا٦م واًمٓمٖمٞماا٤من واًمٕمٚما ّاق ذم إرض ،شماا٤مرخيٝمؿ ذم «ومٞمتٜماا٤ممش وهمػمهاا٤م وذم ؾماا٤مطم٤مت يمثااػمة
دظمٚمقه ا اا٤م :اًمٕمٛمٚمٞم ا اا٤مت اًم٘م ا ااذرة ُم ا ااـ ىمت ا ااؾ ًمٚمِم ا اإم٥م إقم ا اازل ،واًمؽميمٞم ا ااز قم ا ااغم ىمت ا ااؾ اًمٜمً ا اا٤م وإـمٗم ا اا٤مل قم ا ااغم
اخلّمااقص ،وسمٌِماا٤مقم٦م ،هااذه ُمااـ أهااؿ وأيمثاار وؾماا٤مئٚمٝمؿ ىمااذارة ،طمت اك يٞماا٠مس اًمٜماا٤مس وئمٚمااقا ي٘مقًمااقن :قمٞمٞمٜماا٤م
وشمٕمٌٜم٤مٟ ٓ ،مريد إٓ إُمـ واًمًالم وم٘مط ،وًمق ن٧م طمٙمؿ اًمٞمٝمقد!!--
وسمِمااٙمؾ قماا٤مم اٟمتٝماا٤مضمٝمؿ ؾمااٞم٤مؾم٦م أؿمااٌف سمًااٞم٤مؾم٦م «إرض اعمحروىماا٦مش ،ؾمااٞم٤مؾم٦م اًمتاادُمػم اًمٕمِمااقائل ًمٚمٌٜمٞماا٦م
اًمتحتٞم اا٦م وًمٙم ااؾ ُمّم اا٤مًمح اًمٜم اا٤مس ،وطمت ااك ًمٚمٛمً اا٤مضمد وهمػمه اا٤م ،واعومً اا٤مد ذم إرض ،واًمٕمٛمٚمٞم اا٤مت اًم٘م ااذرة
قمٛمق ًُم ا ا٤م اعم٘مّما ااقد اا اا٤م إطما ااداث أيما ااؼم ىما اادر ُما ااـ اعطمٌا اا٤مط واًمٞما اا٠مس واًم٘مٜما ااقط واًمٗما ااقى !-وؿم ا اارا اًما ااذُمؿ
واصٓمٜم٤مع إوًمٞم٤م واًمٕمٛمال  ،وسمذل إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ذم ذًمؽ-
ه ااذا هم ااػم اًمٓم اار .اخلٗمٞم اا٦م واعمٙم اار اًم اادىمٞمؼ ذم إي٘م اا٤مع اًمٗمتٜم اا٦م سم االم أه ااؾ احل ااؼ ،اعم اا١مُمٜملم أه ااؾ اًمتقطمٞم ااد،
ارئ :ﮋﮍ ﮎ
سما اا٢مهمرا ات وشمٗمْما ااٞمالت وطمتا ااك دقم ا ا ٍؿ ظمٗما ا ّال ،وهما ااػم ذًما ااؽ ،ومٛمٙما ا ُارهؿ يما ٌّ ا اا٤مر ،وىما ااد ىما ا َ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [إسمااراهٞمؿ] سمٗمااتح اًمااالم ورومااع اًمٗمٕمااؾ ﮋ ًَم ا َت ُز ُ
ا٤مئل
ولﮊ ،وهاال ىماارا ة اًمٙمًا ّ
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-
وًمٙمـ ٟمحـ ٟم٘مقل يمام قمٚمٛمٜم٤م اهلل :ﮋﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [إنٗم٤مل] ،ﮋﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ

[مل قمٛمران] ،ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [مل قمٛمران] ،ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [يقؾمػ] ،ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [اًمٜمحؾ]-


[ايك ٗ ٍٛايؾباب إتشُػ ،غرل إٓنب٘ با٭خ٬م احملُٛر ٗ ٠ايتعاٌَ َع إدايـ;
خاف ١ايعًُا ٤ايشٚ ٜٔقؿٛا َع اؿهاّ ٗ بعض إغا]ٌ٥
 مزكز اليقيه :بشخ تحسحٌد يي ضـٖء آذط :يي ؤًػدض خلزْدزٍ ،ذدغٔ هي خلطسدذ

خلصٗي ّن ٍَٖز ؤٕ حط ٔٚبًسدًٍ٘ٔ ،لَ ؤذصًد خلوٌتسٗدت يلى خأًتطًت ًوَشرٖدْ ،ةًٌد
ًطدّس زًؽ خلسلَ٘ٚدت ٍخألذاٖ٘دت خلتٖ ٗػْٓد خلسًؽ زدلوٌٓطٓٚ ،دلطسٓ ٍخلحسٓ ْٖ

خلركدذ ٍت٘ٓٛط ؤٍ تسسٗى ٍتٓسـٕ٘ خلوردلّ ْٖ ٚخ٘ط هي خألح٘دى زسٍى ٍرِ حٕ ،زل
حتى ٍغل خلسًؽ بلى ضهٖ زًؽ خلطهَظ خلْٓٗ٘ٔ زدلًهدجن ٚدلطـ٘د «خزي زدظش لًسم

هٓدغلتِ لود ًٗتٗسٍى ؤًِ قدََت زاز خلحطه٘ي ٍٍَِْٖ ؾس خلوزدّسٗي هى خلسٍلٔ خلتٖ

أ تحٛن زطـطو خهلل ٚدها ٍتَخلٖ خلػل٘س٘٘ي؟

الشـيخ عطية اهللً :مألؾمػ هذا ؿمال ُمقضمقد ،وهق ُماـ وٚما٦م اًماٌال واًماٜم٘مص واًم٘مّماقر واخلٚماؾ

اعمقضمقد ومٞمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم قمٛمق ًُما٤م ،وهاذا ًماٞمس حمّماقرا ذم ؿماٌ٤مب اجلٝما٤مد أو أنّما٤مر اجلٝما٤مد يماام ٟمًاٛمٞمٝمؿ،
سمؾ هاق ُمقضماقد ذم يماؾ اًمٓمقا ئاػ واًمٌٞمئا٤مت اًمدقمقيا٦م واًمًاٞم٤مؾمااٞم٦م وآضمتامقمٞما٦مُ ،م٘م ّاؾ وُمًاتٙمثر ،وأنا٧م شمارى
قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل سمٕمض ؾم٤مطم٤مت اًمدقمقة وآٟمتًا٤مب ًمٚمٛمِما٤ميخ ،وشمٕمارف أطماقالؿ وسمٕمْماٝم٤م أؾماقأ سمٙمثاػم ها٤م
شم ااذيمر قم ااـ اًمِم ااٌ٤مب اعمٜم٤مص اار ًمٚمجٝم اا٤مد ذم اعمٜمت اادي٤متً --مٙم ااـ قم ااغم يم ااؾ طم اا٤مل اخلٓم اا٠م ٓ سم ااد أن يٜمٙم اار ه ااـ يم اا٤من
و ُيٕم٤مًم٩م وي١مظمذ قمغم أجدي أصح٤مسمف ،وٓ سمد ُماـ سماذل اجلٝماقد اعمًاتٛمرة واًمدائٛما٦م ًمٚمؽمسمٞما٦م واًمتٕمٚماٞمؿ واًمتٗم٘مٞماف
ذم اًمديـ واًمت٘مقيؿ ًمٚمًٚمقك وٟمِمار أداب واًم٘مدوات اًمّم٤محل٦م وإسمرازه٤م ،وىمٛمع اعمٗمًديـ!-
اعمِمااٙمٚم٦م أظماال اًمٙمااريؿ ذم اعمٜمتاادي٤مت وقماا٤ممل آٟمؽمٟماا٧م أنااؽ ٓ شمٕماارف أيمثاار اًمٜماا٤مس اًمااذي يٙمتٌااقن ،أناا٧م
سم٤مًمٗمٕمااؾ ذم قماا٤ممل اومؽما و اال يمااام ي٘مااقل سمٕمااض اعظمااقة وذم دٟمٞماا٤م أؿمااٌ٤مح ،أقمٜماال أهناا٤م ُمٚمٞمئاا٦م سم٤مٕؿمااٌ٤مح ،وم٤معمِمااٙمٚم٦م
هل ذم اعمٜمدؾمالم اًمذيـ ٓ شمٕمرومٝمؿ أن٧م وٓ أن٤م وٓ أطمد ،ويّمإم٥م اًم٘مْما٤م قمٚماٞمٝمؿ ذم أي ُمٜمتادى أو ؾما٤مطم٦م
اؼما
طم ااقار ويمت٤مسم اا٦م ،اعمٜمت اادي٤مت أطمٞم٤مٟم اا٤م أن ا٤م أؿم ااٌٝمٝم٤م سم٤مٕؾم ااقا ،.أؾم ااقا .اًمٕم اارب وٟمحقه اا٤م ه اا٤م يم اا٤من قمٜم اادهؿ ُمٜم ا ً
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ًمٚمٙمالم واخلٓم٤مسم٦م ،ويمً٤مطم٦م اًمٓمرف إهمر اًمٞمقم ذم «ًمٜمدنش ُمثال ،أي ؿماخص يًاتٓمٞمع أن يادظمؾ وياتٙمٚمؿ،
اًمٜماا٤مس شم٘ماارأ أو ٓ شم٘ماارأ  ،شماارد أو ٓ شماارد سمحًاا٥م قمقا ُمااؾ ُمتٕمااددة ،اًمٓمٞماا٥م يتٛمٞمااز ويٜمٕماارف ُمااع ـمااقل اًمقىماا٧م
وٓ يٛمٙم ااـ أن خيٗم ااك ذم اًمٕم اا٤مدة ،واًمِم ا اارير أجْم اا٤م يتٌ االم ،وهٙم ااذا ُم ااع ـم ااقل اًمقىم اا٧م شمٕم اارف ُمٜم اا٤مزل اًمٜم اا٤مس
اًمٙمت٤مب واعمتحدصملمً ،مٙمـ َُمـ يريد أن يٜم٤مومؼ ويٕمٛمؾ قمٛمال ُمٜمٔمام سم٢مُمٙم٤مٟمف-
وىم ااد يمِم ااػ اعظم ااقة ذم سمٕم ااض اًمً اا٤مطم٤مت اعقمالُمٞم اا٦م ؿم ااٌٙم٤مت ُم ااـ اعمٜمدؾم االم اًم ااذيـ يِم ااتٖمٚمقن ؿم ااٖمال
جم٤م قمغم َوومؼ أضمٜمدة ُمدروؾم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م-
ُمؼم ً
هٜما اا٤مك ُم١مؾمًا اا٤مت ـم٤مهمقشمٞما اا٦م ُمتٗمرهما اا٦م وراصا اادة ُٕما ااقال ورضما اا٤مل وُمٙم٤مشما اا٥م جمٝما اازة وإُمٙم٤مٟما اا٤مت قم٤مًمٞما اا٦م
وفمٞمٗمتٝم اا٤م وم٘م ااط احل اارب اعقمالُمٞم اا٦م واًمٜمٗمًا ااٞم٦م واًمتِم ااقيش واعومً اا٤مد وسم اا٨م إظم ااال .اًمرذيٚم اا٦م واًم اادقمقة إمم
اًمِمار وإي٘م٤مع اًمٕمداوة واًمٌٖمْما٤م سمالم اعما١مُمٜملم ،واًمتِماٙمٞمؽ ذم اًماديـ وأهٚماف وحم٤مرسما٦م اعمج٤مهاديـ وضمٝما٤مدهؿ
واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ وذم اًمٕمٚمام سمٓمرُ .متٕمددة سم٤مرزة وظمٗمٞم٦م وشمِمقهيٝمؿ وشمِمقيف ضمٝم٤مدهؿ!---
وم٠مناا٧م قمٜماادُم٤م شم٘مااقل زم« :اعمٜمتاادي٤متش ومٞمٝماا٤م يمااذا ،أىمااقلٟ :مٕمااؿ ومٞمٝماا٤م ،وًمٙمااـ َُمااـ هاا١مٓ ؟ اعم٘مّمااقد أنااف ذم
يمثااػم ُمااـ احلاا٤مٓت يّماإم٥م ُمٕمروماا٦م اًمٓمٞماا٥م اًمااذي أظمٓماا٠م وومٞمااف ؾمااق ظمٚمااؼ ُمااثال تاا٤مج إمم شم٘مااقيؿ ويٜمٗمااع ُمٕمااف
اًمت٠مدي٥م ،وسملم اخلٌٞم٨م اًمٜمجس أصال اًمذي ٓ يٜمٗمع ومٞمف شمٓمٝمػم !--ومٝمذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م-
واحل٘مٞم٘ماا٦م --قماا٤ممل اًمٜماا٧م اًمٞمااقم أناا٤م أتقىمااع أنااف تاا٤مج إمم أن شمٜمْماا٩م اًمٙمثااػم ُمااـ أطمٙم٤مُمااف ووم٘مٝمااف ُمااع اًمقىماا٧م،
ُ
أقمجؾ ُمـ ذًمؽ ،واهلل أقمٚمؿ وإًمٞمف اح ب-
إُمر
إذا سم٘مل هٜم٤مك وىم٧م أصال ،وًمٕمؾ
َ
ًمٙمـ اعم٘مّمقد أنف قم٤ممل ضمديد قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم--
ا٧م اًمتً ااٛمٞم٦م
وأناا٤م يمٜماا٧م أت٠مُمااؾ ذم سمٕمااض اًمقىماا٧م ذم ُمًاا٠مخ٦م إؾمااام اًمتاال يًااتٕمٛمٚمٝم٤م يمتاا٤مب اًمٜماا٧م ،ومرأ جا ُ
سم٤مجلٛمٚم اا٦م اًمٗمٕمٚمٞم اا٦م وآؾم ااٛمٞم٦م وسمِم ااٌف اجلٛمٚم اا٦م ،وأن ااامط خمتٚمٗم اا٦م ُم ااـ اعمٕم اا٤م وآظمتٞم اا٤مرات ،وم٘مٚم اا٧م ذم ٟمٗمًا اال:
ؾمااٌح٤من اهلل ،قمٜماادُم٤م يمٜماا٤م ٟماادرس اًمٜمحااق أجاا٤مم اًمٓمٚماا٥م يماا٤من اًمِمااراح ي٘مقًمااقن :إن اًمٜمحاا٤مة وإن أضماا٤مزوا اًمتًااٛمٞم٦م
سم٤مجلٛمٚماا٦م آؾمااٛمٞم٦م ،إٓ أن هااذا ُمٌٜماا٤مه قمااغم اًم٘مٞماا٤مس (أي قمااغم اًمتًااٛمل سم٤مًمٗمٕمٚمٞماا٦م) وهااق همااػم ُمًااٛمقع ،أي أنااف مل
يٜم٘مااؾ قمااـ اًمٕماارب اًمتًااٛمل سم٤مٓؾمااٛمٞم٦م ويمااؾ ُماا٤م ٟم٘مااؾ ذم اؾمااتٕمامل اجلٛمٚماا٦م َقم َٚم ًٛم ا٤م قمااغم ؿمااخص أُمثٚمتااف يمٚمٝماا٤م ُمااـ
اجلٛمٚماا٦م اًمٗمٕمٚمٞماا٦م يم ا«شما َ
ا٠مبط ؿماارا ش ،وؿماا٤مب ىمرٟم٤مها٤م ،وٟمحقهاا٤مً ،مٙمااـ اًمٞمااقم ذم قماا٤ممل اًمٜماا٧م رأجٜماا٤م يمااؾ ؿماال  !-هااذه
وم٘مط ًمٓمٞمٗم٦م ًمٚمت٠مُمؾ-
وٟمرضم ااع إمم أص ااؾ اًمٙم ااالم؛ وم٤محل٤مص ااؾ أن هٜم اا٤مك سم ااال ؿم ااؽ اًمٙمث ااػم ُم ااـ إظمٓم اا٤م واخلٚم ااؾ واًم ااٜم٘مص ذم
ؿمااٌ٤مب اعمًااٚمٛملم ُمااـ اجلٝماا٦م اًمؽمسمقياا٦م ،تاا٤مج إمم أن شمتٔماا٤مومر اجلٝمااقد عصااالطمف وشم٘مقيٛمااف ،واخلا ّاػم اًمّماا٤مًمح
اًمذي ي٘مٌؾ اخل َػم يٜمّمٚمح ُمع اًمقىم٧م ،واهلل اعمقومؼ-
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إؾمٌ٤مب ًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اعمِمٙمالت هال أؾماٌ٤مب ُمتٕماددةُ ،مٜمٝما٤م شمٗما٤موت درضما٤مت اًمٜما٤مس ،ومٗماٞمٝمؿ اًمٕما٤ممل
اقاع ،ووماٞمٝمؿ احلًاـ اخلٚماؼ ووماٞمٝمؿ وادّ ه ،ووماٞمٝمؿ اًمّماٖمػم ووماٞمٝمؿ
وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وومٞمٝمؿ اجل٤مهاؾ،
واجلٝما٤مل أن ٌ
ّ
اًمٙمٌ ااػم اعمج اارب ،واًمٕم٤مىم ااؾ واًم٘مٚمٞم ااؾ اًمٕم٘م ااؾ ،يم ااؾ ه ااذا ُمقضم ااقد وهم ااػمه ،وُمٜمٝم اا٤م اخلٚم ااؾ اًمٗم٘مٝم اال واًمٕمٚمٛم اال
اًمتٕمّما٥م ًمٚمجامقما٤مت
واًمٗمقواك اًمٕمٚمٛمٞما٦م واًمٗمٙمريا٦م ،وآظمتالوما٤مت اعمذهٌٞما٦م وُما٤م يّما٤مطمٌٝم٤م قما٤مدة ُماـ أدوا
ّ
وًمٚمٛمِم٤ميخ واعمدارس ،سمؾ وًمٚمٌالد وإضمٜم٤مس وإىمقام ،ويمؾ إُماراض ُمقضماقدة ٓ شمًاتٖمرب ،وُما٤م هاذه
اعمٜمتدي٤مت قمغم اًمٜم٧م إٓ اٟمٕمٙم٤مس حل٤مًمٜم٤م ٟمحـ يم٠مُم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م-
واًمتٕم٤مُمؾ ُمع هاذا اًمٕما٤ممل اعمخاتٚمط تا٤مج إمم طمٙمٛما٦م وسمّمااػمة وىماقة ؿمخّمااٞم٦م ،وؾمإم٦م أوماؼ ،و َُماـ يٓمٚما٥م
اخلػم جيده ،و َُمـ يٌح٨م قمـ اًمِمار ًمـ يٕمدُمف-
وأُم اا٤م أن ه ااذه إظمٓم اا٤م نً اا٥م قم ااغم أه ااؾ اجلٝم اا٤مد أو هم ااػمهؿ ومٝم ااذا ُم ااـ اًمٔمٚم ااؿ واحلٙم ااؿ سم٤مًمٌ٤مـم ااؾ ،وٓ
نً٥م قمغم اًمٕمٚمام وٓ اًمدقم٤مة ،سمٛمجرد أن اعمتٕمّمٌلم لؿ ىم٤مًمقا وومٕمٚماقا وأؾما٤مؤوا ،سماؾ إٟماام ٤مؾما٥م اعٟمًا٤من
وي١ماظمذ قمغم ومٕمٚمف ويمًٌف ،ويمٞمػ ي١ماظمذ قم٤ممل أو ىم٤مئد أو اعمج٤مهدون قمٛمق ًُما٤م يمجامقما٦م وـم٤مئٗما٦م ذم إُما٦م ُماـ
وشمٗمّمااؾ ذم أطمٙم٤مُمااف وشمٌا ّالم طمٞماا٨م قمٜمّاا٧م اعمٜم٤مؾمااٌ٦م ،وُمٌاا٤مدي أظمالىمٝمااؿ
ظمٞماا٤مر ـمقائٗمٝماا٤م وهاال شمٜمٙماار يمااؾ ذًمااؽ
ّ
ووم٘مٝمٝمؿ وديٜمٝمؿ ُمٕمرووم٦م ُمٌذوًم٦م ًمٚمٌ٤مطمثلم واًمٜم٤مفمريـ-؟! واهلل أقمٚمؿ-
وٟمّم ااٞمحتل ًمٙمااؾ أخ ـمٞماا٥م يريااد أن يًااتٗمٞمد ُمااـ ُمٓم٤مًمٕماا٦م اًمٜماا٧م واعمِماا٤مريم٦م ذم اعمٜمتاادي٤مت احلقارياا٦م ،أن
يٌحاا٨م قمااـ اخلااػم وأهٚمااف ويٌحاا٨م قمااـ اعمٗمٞمااد ًمااف اعمٜم٤مؾماا٥م عمًااتقاه وختّمّمااف وإُمٙم٤مٟم٤مشمااف ،وإن أؿمااٙمؾ قمٚمٞمااف
ؿمال اؾمتِم٤مر إظمقاٟمف و َُمـ طمقًمف ُمـ اًمٕم٘مال اًمٜم٤مصحلم ،وًمـ يٕمدم اعٟمًا٤من اًمٌ٤مطما٨م قماـ اخلاػم َُماـ يٕمٞمٜماف
ويِما٤مور قمٚمٞمااف ،ويٌتٕمااد قماـ ُمااقاـمـ شمْمااٞمٞمع اًمقىماا٧م ،وًماٞمٕمٚمؿ أن يما ًاال ُمٞمًاار حاا٤م ظمٚماؼ ًمااف ،وًمٞمٝما ّاقن قمٚمٞمااف ،وٓ
زن ًمٙمثرة ُم٤م يراه ُمـ اًمِمار ،وم٢من سم٢مزائف ظمػما يمثػما عمـ أراد اخلػم-
وأذيم اار أنٜم اال ُم اارة يمٜم اا٧م ُم ااع أطم ااد اعظم ااقة اًمٓمٞمٌ االم ُم ااـ أص ااح٤ميب وىم ااد ذه اا٥م سمٕم ااده٤م إمم أرض اجلٝم اا٤مد
واؾمتِمٝمد  ،يم٤من طمدي٨م قمٝمد سم٤مٟٓمؽمٟم٧م ومج٤م يتّماٗمح أطماد اعمٜمتادي٤مت اعؾماالُمٞم٦م احلقاريا٦م ،ومقىماع قماغم
سمٕمااض اعمقا وااٞمع اًمًااٞمئ٦م اًمتاال شمٓمٕمااـ ذم اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااديـ وُمقا وااٞمع أظماارى ومٞمٝماا٤م قمرا يماا٤مت شم٤مومٝماا٦م وؾماا٥م
وؿمتؿ ،وم٘م٤مل زم« :هذه ُمٜمتادي٤مت وم٤مؾمادة ٓ ظماػم ومٞمٝما٤م أو يمٚمٛما٦م ٟمحقها٤مش ،وم٘مٚما٧م ًماف :إٟماؽ يم٤مًماذي دظماؾ سمٞما٧م
ىمقم ومقىمع ذم زسم٤مًمتٝمؿ!--
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[سنض إهابٝات «إٓتزٜات اؾٗار١ٜش اؿٛاص]١ٜ

 مزكز اليقيه :قسًٖد ٗد ضـ٘د --لي ًسرس خلٌدس ؤضـ٘دءّنٍ ،لي ًَٛى ٚدلتٖ لود ضؤت

سَءٖخ ٖدلت :لن ؤض هٌ ٙذ٘طخ ٖف؟ ْإ٘ٚس ؤى ضٍخز ّصُ خلوٌتسٗدت لْن بٗزدز٘دت ؤٗؿد؟
ًٍٓى لألهٔ؟

الشـــيخ عطيــة اهلل :سمااال ؿمااؽ --اخلااػم يمثااػم يمااام ىمٚمٜماا٤م ،واًمٕمٛمااؾ اًماادقمقي واعقمالُماال اعؾمااالُمل،

اجلٝماا٤مدي وهمااػمه ،أب ااغم سمااال طمً ااٜم٤م قمااغم اًمٜماا٧م سمِم ااٝم٤مدة إقماادا  ،وه ااذا أُما ٌار مل يٕمااد ظم٤مومٞم اا٤م ،وم٤مًمٜماا٧م ص اا٤مرت
ؾم اا٤مطم٦م طم اارب طم٘مٞم٘مٞم اا٦م سم االم ؿم ااٌ٤مب اعؾم ااالم وسم االم أقم اادا اهلل ،ويم ااؿ ًمِم ااٌ٤مب اعؾم ااالم ومٞمٝم اا٤م ُم ااـ ص ااقٓت
وضمقٓت واٟمتّم٤مرات وإٟمج٤مزات ويمؿ ومتح اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ومتقطما٤مت ،ويماؿ أهما٤مفمقا اًمٕمادا وومٙماقا طمّما٤مره
وأذهٌااقا قم٘مٚمااف وأـماا٤مًمقا ًمٞمٚمااف واؾمااتٜمزومقه وأرقمٌااقه وأُمروااقه ،ويمااؿ ٟمِم ااروا ُمااـ اخلااػم سم٤مًمٙمت٤مسماا٦م واًمّمااقت
واًمّمااقرة وهمػمهاا٤مُ ،مااـ اًمٕمٚمااؿ اًمٜماا٤مومع واخلااؼم اًمّماا٤مد .واًمٙمٚمٛماا٦م اًمٓمٞمٌاا٦م ال٤مدياا٦م إمم ؾمااٌٞمؾ اهلل ،ومجاازاهؿ اهلل
ظمػما وسم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وأقمغم اهلل درضمتٝمؿ ذم اًمّم٤محللم-


[ْقا٥ض إٍ ؽباب «اٱع ّ٬اؾٗارٟش ٚصٚار «إٓتزٜاتش اؿٛاص]١ٜ

 مزكز اليقيه ًٌٖٗ :هد خأليودل خلتٖ تٌػحْن زدأستوطخض ْٖ ًْلْد؟ ٍهدشخ

تٌػحْن ؤى ٗعٗسٍُ ٍٗطٚعٍخ يلِ٘ بى ٚدى حوت ؤْٛدض هخا؟

الشـيخ عطيـة اهللً :ماٞمس قمٜمادي أومٙما٤مر حماددة ،وهال ؾما٤مطم٦م إسماداع قماغم يماؾ طما٤مل ،وأفماـ أن جما٤مل

اًماادقمقة وٟمّم اار اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااديـ واًمااذب قمااٜمٝمؿ ،وٟمِم اار اًمٕمٚمااؿ اًمٜماا٤مومع واخلااؼم اًمّماا٤مد ،.يمٚمٝماا٤م جماا٤مٓت
واؾم اإم٦م ،وهٜم اا٤مك أقم ااامل ومردي اا٦م وأقم ااامل و٤مقمٞم اا٦م نت اا٤مج إمم شمٕم اا٤مون وشمٙم٤مُم ااؾ ،ومٙم ااؾ ذًم ااؽ ُم ااـ اخل ااػم واًمٕمٛم ااؾ
اًمّم٤مًمح-
ُم ااثال :شمٜمزي ااؾ اًمّم ااقشمٞم٤مت اًمدقمقي اا٦م واعمرئٞم اا٤مت اًمتحريْم ااٞم٦م اجلٝم٤مدي اا٦م ُم ااـ اًمٜم اا٧م وٟمِم ااره٤م قم ااغم أىم ااراص
وهمػمه٤م وسمثٝم٤م ذم َُمـ طمقًمؽ ُماـ ىمقُماؽ وأهٚماؽ وٟم٤مؾماؽ ،هاذا قمٛماؾ يًاتٓمٞمع اًمٙمثاػمون اًم٘مٞما٤مم سماف ،ذم يمثاػم
ُمااـ سمااالد اًمٕماا٤مملٟ ،مٕمااؿ ذم سمٕمْمااٝم٤م ىمااد يٙمااقن هٜماا٤مك ظمٓماار ،ومااال يٙمٚمااػ اهلل ٟمٗمًاا٤م إٓ وؾماإمٝم٤م وقمااغم اًمٕم٤مىمااؾ أن
ت٤مط وجيتٜم٥م اًمِمار ويٓمٚم٥م اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،وٓ جيا٤مزف وٓ يتٝما٤مون ،وٟمِماار اًمٙمتا٥م واًمرؾما٤مئؾ اًمٜم٤مومٕما٦م
اًمتاال زيم٤مه اا٤م اًمٕمٚمااام اعمقصمقىم ااقن واًم٘مٞماا٤مدات اعؾم ااالُمٞم٦م اعمقصمقىماا٦م ذم إُم اا٦م ،هااذا يمٚم ااف ُمااـ اعمت اا٤مح ًمٚمٙمث ااػميـ،
واًمؽميمٞمز قمغم اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م سمٌ٨م اعم٘ما٤مٓت اًمدقمقيا٦م اعمٜم٤مؾماٌ٦م وٟمِمااره٤م وماٞمٝمؿ ،وجما٤مدًمتٝمؿ سما٤مًمتل

630

هل أطمًـ ،وهمػم ذًمؽ-
اعمِم٤مريم٦م سم٤مًمدقمقة واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هال أطمًاـ ذم احلاقارات وهمػمها٤م ،وقماغم اعٟمًا٤من أن ي٘مادّ م اًمٙمٚمٛما٦م
اًمٓمٞمٌاا٦م اًمٜم٤مومٕماا٦م دائااام ،وجيا ّارب ٟمٗمًااف ذم يمااؾ ُمرطمٚماا٦م وي٘م ّقُمٝماا٤م ُمااع يمااؾ دمرسماا٦م ظم٤موااٝم٤م ،وقمٚمٞمااف أن اارص أنااف

ظمػما ُمـ ِ
ظمػما ُمـ اًمٞمقم ،وم٢من اؾمتٕم٤من سم٤مهلل  وومٕمؾ ذًمؽ ٟمجح سمال ؿمؽ!-
أُمس ،وهمدا ً
يٙمقن اًمٞمق َم ً


[قبٌ اـتاّْٛ :ض ٠عً ٢ايٛاقعٜ ٌٖٚ ،ٴؾعض بايتؿاٚ ٍ٩ا٫عتبؾاص؟ص
 مزكز اليقيه :ضـ٘د يك٘ٔ؛ ٖسل ذتدم ّصخ خللٗدء خلٗػـ٘ط زٛنٍ ،يلى يدزٓ

خإلياه٘٘ي ًسإلّ :ٙل ؤًتٓ هتٓدجل ٍهستسطـط؟

اػم ،ورهمااؿ يمااؾ اجلااراح واًم٘مااراح
الشــــيخ عطيـــة اهلل :احلٛمااد هلل ،أناا٤م واهلل ُمًتٌِم اار وُم١مُما ٌاؾ اخلا َ

ازددت سمٗمْماؾ اهلل ُ ماع
وأٓم اًمتل شمّماٞم٥م أُمتٜم٤م ذم سم٘م٤مع إرض ،وم٢مٟمٜمل ُمًتٌِمار وُمتٗم٤مئاؾ ومٕماال ،وُما٤م
ُ
إجا٤مم وـماقل اًمٓمرياؼ وصاإمقسم٤مهت٤م إٓ ي٘مٞمٜما٤م وسمّمااػمة سمٗمْمااؾ اهلل  ،وإٓ شمٗما٤مؤٓ ورضما٤م ً  ،واحلٛمااد هلل رب
اًمٕم٤معملم-
ٍ
ظمقف قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤م اهلل-
صحق وهنقض وىمٞم٤مم ،ومال
أظمل اًمٙمريؿ :إن أُم٦م اعؾمالم اًمٞمقم ذم طم٤مًم٦م
َ
ىمٌؾ ىمرٟملم أو ىمرن وٟمّمػ ُمـ أن ضم٤م آؾمتٕمامر اًمٖمريب اعؾمٌ٤م واًمؼمشمٖما٤مزم والقًمٜمادي وهماػمه ،صماؿ
آٟمجٚمٞمزي واًمٗمرٟمًال واعيٓم٤مزم ،ضم٤م وا إمم أُم٦م اعؾمالم وٟمزًمقا أروٝم٤م وطمٚمقا دي٤مره٤م ومّما٤مدومقه٤م أُما٦م ىماد
ُم٤مشم٧م شم٘مريٌ٤م ،يٕمٜمل هل يم٤مٟم٧م ذم طم٤مًم٦م شمِمٌف طم٤مًم٦م اعمقت ومٕمال ،ويم٤مٟما٧م ذم طم٤مًما٦م اٟمحٓما٤مط ٓ يٕمٚماؿ ُماداه إٓ
اهلل  ،طمت ااك ُمٝم ااام ىم اارأ اعٟمً اا٤من وسمح اا٨م وطم اا٤مول أن يً ااتققم٥م شمّم ا ّاقر ذًم ااؽ آٟمحٓم اا٤مط ص ا ا ُٕم٥م قمٚمٞم ااف
شمّمقر ُه!! ًم٘مد ص٤مدف آؾمتٕمامر اًمٖماريب إُما٦م وهال ُمت٘مٝم٘مارة ُمؽماضمٕما٦م ذم طم٤مًما٦م هٌاقط وؾماٗمقل واٟمحٓما٤مط
ّ
اًمّم ُٕم ااد ،وُمااع يمااؾ ذًمااؽ قماا٤مٟمك آؾمااتٕمامر اًمااقيالت ُمٜمٝماا٤مٕ ،نااف سمٛمجاارد أن دظمااؾ صماا٤مرت ذم إُماا٦م
قمااغم وٞمااع ُ
احلٛمٞماا٦م اًمديٜمٞماا٦م وٟمخااقة احلرياا٦م ،واؾمااتث٤مر آؾمااتٕمامر ومٞمٝماا٤م ُمٙماا٤مُمـ اًمااققمل اعمٖمٞماا٥م ،وسماادل أن ي٘مْم اال قمٚمٞمٝماا٤م
ا٤مر يماا٤معمقىمظ لاا٤م احلا ّ
ا٤مث لاا٤م قمااغم اًمثااقرة واًمٜمٝمْماا٦م ،وم٘م٤مُماا٧م طمريماا٤مت اجلٝماا٤مد واعم٘م٤موُماا٦م ًمالؾمااتٕمامر ذم يمااؾ
صا َ
سمٚما ٍاد ،قمااغم ُماا٤م ومٞمٝماا٤م ،وأطمٞماا٤م اهلل سم٤مجلٝماا٤مد ُماا٤م أطمٞماا٤م ،واحلٛمااد هلل ،وُماا٤م أيمثاار سمريماا٤مت ذًمااؽ اجلٝماا٤مد ،وإٟمٜماا٤م ٟماارى
اًمٙمثػم ُمـ سمريم٤مشمف قمٞم٤مٟم٤م اًمٞمقم ،ذم أضمٞم٤مل إُم٦م وٟمًٚمٝم٤م احلدي٨م!-
وأُم٤م اًمٞمقم ,أظمل اًمٙمريؿ ,وم٢من آؾمتٕمامر اجلديد والجٛم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اجلديدة وإن يم٤مٟم٧م أىمقى
هجٛم٦م صٚمٞمٌٞم٦م ذم اًمت٤مريخ سم٤مًمٜمٔمر إمم إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمدو اح٤مدي٦م واًمت٘مٜمٞم٦م؛ وم٢مٟمف ً,مًق طمٔمف ،وحلًـ سمال اهلل
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ص٤مدف أُم٦م اعؾمالم وهل ص٤مطمٞم٦م شمت٠مه٥م ًمٚمٜمٝمقض ،سمؾ هل ىمد ىم٤مُم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ
 قمغم أُم٦م اعؾمالم,
َ
دسم٧م ومٞمٝم٤م روح اجلٝم٤مد وأطمٞم٤مه٤م اهلل  سمٕمد ُمقات
واؾمتقت ىم٤مئٛم٦م ،شمٜمٗمض قمـ ٟمٗمًٝم٤م همٌ٤مر اًمًٜملم ،وىمد ّ
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [إنٕم٤مم] ،ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﮊ [إنٗم٤مل-]26 :
وهاال اًمٞمااقم شماازداد يمااؾ يااقم ىمااقة وصااالسم٦م وشمٙمتًاا٥م دمرسماا٦م وظمااؼمة ،وهاال اًمٞمااقم ىماا٤مدرة قمااغم اًمتّماادي
اراح،
ادوه٤م أن يٜما٤مل ُمٜمٝما٤م
ضمرطما٤م إٓ وىماد ٟم٤مًمتاف ُماـ ؾمااٞمقومٝم٤م ضم ٌ
ً
ًمٚمٕمدو اًمٖم٤مزي وىمٝمره ودطمره ،وٓ يًتٓمٞمع قم ّ
ِ
ويمرسم ا٤م وطمز ًٟم ا٤م دائااام
شمرطم ا٤م
وٓ يااتٛمٙمـ ُمااـ هما ّارة ومٞمٝماا٤م إٓ وىمااد شمٗم٤مضماا٠م سمااام يًااقؤه وي٘مٚماا٥م ومرطمااف وسمٓمااره قمٚمٞمااف ً
ً
دسم اار وٓ وـم اائ أرض
وشمٜمٖمٞمّم اا٤م ،طمت ااك واهلل ًم٘م اد متٜمّ ااك اًمٕم ا ّ
ادو اًمّم ااٚمٞمٌل اًمٖم اا٤مزي أن ااف ُم اا٤م ومٙم اار وٓ ىم اادّ ر وٓ ّ
اعمًٚمٛملم !--وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واهلل أيمؼم واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمٛمت٘ملم-
ادو اًمٙماا٤مومر اًمّمااٚمٞمٌل وهمااػمه ،واًمٙمٗماار يمٚمااف
وإن أُماا٦م اعؾمااالم اًمٞمااقم ذم ُمرطمٚماا٦م إطمااداث اًمتااقازن ُمااع اًمٕما ّ
ٍ
واطمدة ذم هذا اعمٕمٜمك ،أي ذم قمداوهتؿ ًمإلؾمالم وأهٚماف ووٓ سمٕمْماٝمؿ ًمإٌمض :ﮋﮫ ﮬ ﮭ
ُمٚم٦م
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﮊ [إنٗم ا اا٤مل] ،وشمتٝمٞم ا ا اا٠م (أُم ا ا اا٦م اعؾم ا ا ااالم)
ًمالٟمت٘م٤مل إمم ُمرطمٚم٦م أظمرى ُمت٘مدُما٦م وهال أن شمٙماقن يادُ ه٤م هال اًمٕمٚمٞما٤م ،هال اًمتال شمٖمازو وشمْماارب ،وهال اًمتال
اًمٕمدوُ ،مرطمٚم٦م« :اًمٞمقم ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟم٤مش-
شمٜم٤مل ُمـ
ّ
سم٤مًمت٠ميمٞم ااد ًم ااـ شمً ااتٕمجؾ أُمتٜم اا٤م اعمرا طم ااؾ ،وهٜم اا٤مك قم٘مٌ اا٤مت وص اإمقسم٤مت وُمِم اا٤ميمؾ ،وًمٙم ااـ اخل ااػم هم٤مًم اا٥م،
وإُم٦م شمت٘مدم وشمٜمْم٩م ،يمام ندصمٜم٤م قمـ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمتل هل ـمٚمٞمٕم٦م إُما٦م وضمٞمِماٝم٤م اًمْما٤مرب ،وإٟماام يم ُاؾ
إٟمً٤من يٌّمار قمغم طمً٥م ُم٤م مشم٤مه اهلل ُمـ ىمقة اًمٌّمار--
ٟمً٠مل اهلل  أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ أهؾ اًمٞم٘ملم ،وهـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف --مُملم


[ايك ٗ ٍٛتٓظ ٌٜأسارٜح «ايؿًش عً ٢ايٛاقعٚ ،نشا أسارٜح إٗزٚ ٟايضاٜات ايغٛر]

 مزكز اليقيهٍ :زوٌدسسٔ خلٛام يي خلتٓدئل ٍخلسطدجطً ،احم يلى زًؽ خلطسدذ ْٖ

خلحط ٔٚخإلساه٘ٔ زًؽ خألْٛدض خلتٖ تحتدد بلى ٍٖٓٔ هي خلًلودء ٍخلسيدٓ ،هخا هسإلٔ:

تٌعٗل ؤحدزٗج خلٓتي ٍخلواحن يلى خلَخٖىٍ ،ؤحدزٗج خلوْسٕ ٍخلطخٗدت خلسَز ٍَ٘ط شلٙ؛

ْْل ٗزَظ بسٗدـ ّصُ خألحدزٗج يلى خألحسخث خلطخٌّٔ ،ضَن ؤًِ ٗهْط ؤح٘دًد ؤى ٌّد٘

تكدزًٗد ز٘ي هد ٍضز ْٖ زًؽ خألحدزٗج ٍز٘ي زًؽ خألحسخث ٍخلَٖدجى خلزدضٗٔ؟
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الشـيخ عطية اهلل :سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ،هذا ؾم١مال ضمٞمد ،وهذه ُمً٠مخ٦م يٜمٌٖمل اًمتٗم٘مف ومٞمٝم٤م وآـمالع
قمغم يمالم اًمٕمٚمام ومٞمٝم٤م ،ويمالُمٝمؿ رطمؿ اهلل أطمٞم٤م هؿ وأُمقاهتؿ ُمٌثقث ومٞمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿ ،وٓ ؾماٞمام يمت٥م
ؿماروح احلدي٨م ذم أبقاب اًمٗمتـ واعمالطمؿ وأظمٌ٤مر مظمر اًمزُم٤من وأؿماراط اًمً٤مقم٦م ،واًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم هذا
ظمّمقص٤م-
اًمٌ٤مب
ً
وُمـ أهؿ ُم٤م يٜم ٌّف قمٚمٞمف ذم هذه اعمً٠مخ٦م :اًمتحذير ُمـ ظمٓمقرة شمٜمزيؾ ُم٤م ورد ُمـ ذًمؽ ذم اًمٙمتا٤مب اًمٕمزياز
أو ذم إظمٌ اا٤مر اًمّم ااحٞمح٦م قم ااغم اًمقىم اا٤مئع واحل ااقادث إٓ سمٌ ّٞمٜم اا٦م شمٙم ااقن طمج اا٦م ًمإلٟمً اا٤من قمٜم ااد رسم ااف ،يً ااتٓمٞمع أن
يتحٛمؾ اعم١مُمـ ُمً١موًمٞم٦م أن يٚم٘مك اهلل ا٤م ،وإٓ وما٢من شمٜمزياؾ إظمٌا٤مر اًمٖمٞمٌٞما٦م اًماقاردة ذم اًمٙمتا٤مب واًمًاٜم٦م قماغم
اًمقىما٤مئع واحلاقادث وإزُمٜما٦م وإُمٙمٜماا٦م هاق ُماـ اًمت٠موياؾ واًمتٗمًااػم ًمٙماالم اهلل  ويماالم رؾماقًمف  ،وُمااـ
اًمٗمتقى واًمتقىمٞمع قمـ رب اًمٕم٤معملم ضمؾ وقمال-
ومااال يٜمٌٖماال ًمٚمٛمًااٚمؿ أن ي٘مااقل :هااذا احلاا٤مدث أو اًمقاىمٕماا٦م اًمٗمالٟمٞماا٦م ذم اًمزُماا٤من أو اعمٙم ا٤من اًمٗمالٟمٞماالم ،هاال
اعم٘مّمقدة سم٘مقل اهلل  يمذا وىمقل اًمٜمٌل  يمذا ،إٓ سمدًمٞمؾ وطمج٦م-
ا٤مهرا سماالم اًمٖمٞماا٥م اعمخا َاؼم قمٜمااف ذم اًمٙمتاا٤مب
وإذا يم٤مٟماا٧م اًماادٓٓت وإُماا٤مرات ىمقياا٦م وُمٓمٛمئٜماا٦م واًمتٓماا٤مسمؼ فما ً
واًمًٜم٦م وسملم اًمقاىمع واحل٤مدصم٦م ،ومٚمإلٟمً٤من إن فمٝمار ًماف هاذا أن ي٘ماقلً :مٕماؾ هاذا هاق اعماراد سم٘ماقل اهلل ورؾماقًمف
ِ
يم٤مًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر!-
يمذا ويمذا ،وي٘مقل :تٛمؾ ويٛمٙمـ وأفمـ ،وًمٞمحذر ُمـ اجلزم ،إٓ سمدًمٞمؾ
وم٢من اقمتّمؿ اعٟمً٤من اذا إصؾ واًمٗم٘مف ،ؾماٚمؿ إن ؿما٤م اهلل ُماـ اًم٘ماقل قماغم اهلل سمٖماػم قمٚماؿ ،وؾماٚمؿ ُماـ
آومتت٤من سمًٌ٥م اًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمش وسمٜم٤م أطمٙم٤مم واقمت٘م٤مدات واخت٤مذ ىمرارات قمغم أؾم٤مس ُمقهقم!-
وهاا٤م يٜم ٌّااف قمٚمٞمااف أجْماا٤م أن احلٙمااؿ واعم٘م٤مصااد اًمِم اار يٗم٦م ُمااـ ورود قم٤مُماا٦م هااذه إظمٌاا٤مر ذم اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م
ُمريمٌ٦م ُمـ أؿماٞم٤م :
ُمٜمٝماا٤م :اًمتٌِمااػم سماا٤مخلػم واًمٜمّماار ًمإلؾمااالم واعمًااٚمٛملم ،ومٞمٔمااؾ اعماا١مُمـ ُمًتٌِماارا راضمٞماا٤م ُمًااتٞم٘مٜم٤م سمققمااد اهلل
-
وُمٜمٝماا٤م :آظمتٌاا٤مر وآُمتحاا٤من ًمٚمٛمٙمٚمٗماالم ،ومٛمااٜمٝمؿ ُم اـ ياا١مُمـ (يّمااد .سمخااؼم اهلل  ويًااتٞم٘مـ) وُمااٜمٝمؿ
ُمااـ يٙمٗم اار وياار ّد ظم ااؼم اهلل  ورؾمااقًمف  أو يِم ااؽ ومٞمااف ،واًمٜم اا٤مس ذم ذًمااؽ درضم اا٤مت ٓ ّم ااٞمٝم٤م إٓ قم ااالم
اًمٖمٞمقب -
وُمٜمٝماا٤م :اًمرمحاا٦م واًمٚمٓمااػ اع اال سماا٤معم١مُمٜملم ذم إزُمٜماا٦م اعمتاا٠مظمرة وهااؿ ذم أطمااقال اًمْماإمػ؛ وماا٢مهنؿ طماالم
نااؾ اااؿ شمٚمااؽ اًمٜمااقازل اعمخا َاؼم قمٜمٝم ا٤م ،يٕمرومااقن يمٞمااػ يتّم اارومقن وخيتاا٤مرون اًمٓمريااؼ اًمّمااحٞمح اًمااذي يرواا٤مه
رب اًمٕم٤معملم-
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وُم ااـ و ااٛمـ احلٙم ااؿ واعم٘م٤مص ااد أجْم اا٤م :اًمٗمقا ئ اادُ احل٤موا اارة ُم ااـ ًم اادن ورود ه ااذا اخل ااؼم ُم ااـ إظمٌ اا٤مر ذم
اًمٙمت اا٤مب واًمً ااٜم٦م ،اعمقضم ااقدة و ااٛمٜمً٤م ،واًمت اال شمتٛمث ااؾ ذم أطمٙم اا٤مم ؿما اارقمٞم٦م ُمً ااتٗم٤مدة ،يم ااام اؾم ااتٗم٤مد اًمٗم٘مٝم اا٤م ُم ااـ
()1

طمدي٨م (يق ٌم يمًٜم٦م ويق ٌم يمِمٝمر ويق ٌم يمجٛمٕم٦م وؾم٤مئر إي٤مُمف يم٠مجا٤مُمٙمؿ) يمٞمٗمٞما٦م صاالة اعٟمًا٤من ذم اًم٘مٓمٌالم
ادو يماا٤مومر وي٘ماا٤مشمٚمقا ُم ًٕم ا٤م
اًمِمااامزم واجلٜمااقيب وٟمحقهاا٤م ،ويمااام اؾمااتٗم٤مدوا ُمِم ااروقمٞم٦م أن يتّماا٤مًمح اعمًااٚمٛمقن ُمااع قما ّ
()2

صٚمح٤م مُمٜمً٤م وشمٖمازون أناتؿ وهاؿ قمادوا ُماـ ورائٙماؿ، )--
يم٤مومرا مظمرُ ،مـ طمدي٨م( :شمّم٤محلقن اًمروم
ً
ً
قمدوا ً
وهذا يمثػم ضمدا؛ أقمٜمل اؾمتٗم٤مدة إطمٙم٤مم-
وإيمثاار ُمٜمااف :اؾمااتٗم٤مدة اًمٕمااؼم واعمااقاقمظ ال٤مدياا٦م ،ومٛمااـ يت٠مُمااؾ ىمّماا٦م «اًماادضم٤ملش ُمااثال وُماا٤م ومٞمٝماا٤م ُمااـ اًمٗمااتـ
واًمااٌال اًمٕمٔمااٞمؿ ًمٚمٜماا٤مس ،ويمٞمااػ أن اًمٜماا٤مس يٜم٘مًااٛمقن ُمااٜمٝمؿ ُمااـ خيتاا٤مر مظمرشمااف ويٕمتّمااؿ سمديٜمااف ،وُمااٜمٝمؿ ُمااـ
خيتاا٤مر اًمٕم٤مضمٚماا٦م ويٌٞمااع ديٜمااف ،رهمااؿ ووااقح اًماادضم٤مل ضمااداً ،مدرضماا٦م أنااف ُمٙمتااقب قمااغم ضمٌٝمتااف يماا٤مومر ،ورهمااؿ ىمااقة
سمٞما٤من اًمٜمٌاال  سمااؾ وٞمااع إنٌٞماا٤م ىمٌٚمااف ًمّمااٗم٤مشمف ونااذيرهؿ ُمٜماف ،أىمااقل ُمااـ يت٠مُمااؾ هااذا ومااال يًااتٖمرب إذا دظمااؾ
«اًمدضم٤ملش إُمريٙمل اًمٞمق َم إمم سمالد اعمًاٚمٛملم (أومٖم٤مٟمًات٤من واًمٕماراٟ .مٛمقذضما٤من طم ّٞما٤من) وقما٤مث ومٞمٝما٤م وُمْمااك
وٟم٤مر ،يمٞمػ شمتً٤مرع اًمٜم٤مس إمم ُمت٤مسمٕمتاف واًمٚمحا٤م .سمريمٌاف وآومتتا٤من سماام يً ّاٛمٞمف
يٕمدُ
َ
اًمٜم٤مس ويٛمٜمّٞمٝمؿ وُمٕمف ضمٜم٦م ٌ
ضمٜم٦م ،ويٌٞمٕمقن ديٜمٝمؿ ويٜمًقن أظمرة وٓ يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م-
ٓ يً ااتٖمرب اعٟمً اا٤من ذًم ااؽ ،وم اا٢من أيمث اار اخلٚم ااؼ يً اا٘مٓمقن قمٜم ااد اًمٗم ااتـ ويٗمِم ااٚمقن ذم آُمتح اا٤من !--وٓ
ي٘مقل :هذا سمًٌ٥م اًمت٘مّماػم ذم اًمدقمقة وٟمِمار اًمٕمٚمؿ!!
يمٗم٤مرا صاٚمٞمٌلم ومجارة ومًا٘م٦م ُماـ أظمٌا٨م ظمٚماؼ اهلل وأفمٚمٛمٝماؿ ،هما٤مزيـ ًماٌالد اعمًاٚمٛملم،
وم٢من يمقن أُمريٙم٤م ً
ادوح سمٙماؾ اعم٘ما٤ميٞمس اًمٓمٌٞمٕمٞما٦م (اًمٗمٓمريا٦م) واًمًااموي٦م
جي٥م اًمتّمدي لؿ َووماؼ إوا٤مع إُما٦م ،واًمتّمادّ ي لاؿ ه ٌ
وإروااٞم٦م ،هااذا ؿماال ُمااـ اًمٕمٚمااؿ اًمْمااروري اًمااذي ٓ تاا٤مج إمم وم٘مٝماا٤م يٌ ّٞمٜمقٟمااف ويِماارطمقٟمف ،وٓ ُي٘ماا٤مل ومٞمااف:
اًماادقمقة ُم٘مّماارة وٟمحااـ ُم٘مّماارون ذم ٟمِماار اًمٕمٚمااؿ ،وهاا٤م هاال ىمّماا٦م اًماادضم٤مل أُم٤مُمااؽ ُم٤مصمٚماا٦م شم٠م ُّمٚمٝماا٤م ،هااؾ خيٗمااك
اًمدضم٤مل؟! ًمٙمـ هل ُمً٠مخ٦م طم٥م اًمٕم٤مضمٚم٦م وشمرك أظمارة ،واؾماتحٌ٤مب احلٞما٤مة اًمادٟمٞم٤م قماغم أظمارةٟ -مًا٠مل اهلل
اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-
ويًتٗمٞمد اعم١مُمـ :أنف قمٚمٞمف أن يّمؼم يمام صؼم اعم١مُمٜمقن قمغم ومتٜما٦م «اًمادضم٤ملش وقم٘مقسم٤مشماف طمالم يا٠مُمر اًم٘مريا٦م
ادب واًم٘مح ااط
ا٤مرا ,اجل ا ُ
اًمت اال مل شم اا١مُمـ سم ااف ومٞمتٌٕم ااف يمٜمقزه اا٤م ،ويّما ااٞمٌٝمؿ ,سم اا٢مذن اهلل وُمِما ااٞمئتف اُمتح٤م ًٟما ا٤م واظمتٌ ا ً

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)221١
(ُ )2مًٜمد أمحد ( )٧4642وصححف إرٟم١موط ،ؾمٜمـ أيب داود ( ،)6222 ،2١4١ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )6١62وصححف إًمٌ٤م -
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واًمِماادة ،ويثٌاا٧م اعماا١مُمـ وإن ىمتااؾ وإن ٟم٤مًمتااف اجلااراح واًم٘مااراح واحلرُماا٤من ،يمااام قمااذب ذًمااؽ اًمِماا٤مب اعماا١مُمـ
اًمذي ي٘مًٛمف اًمدضم٤مل ىمًٛملم أُم٤مم اًمٜم٤مس وي٠مُمره سم٤مًمٕمقدة يمام يم٤من ومٞمٕمقد!-
ًمٙمـ اعم١مُمٜملم صؼموا وصمٌتقا واؾمتٞم٘مٜمقا سمّمد .ظمؼم اهلل ورؾمقًمف -
ومٝمااذه ُمااـ أهااؿ احلٙمااؿ واعم٘م٤مصااد لااذه إظمٌاا٤مر اًمِم ااريٗم٦م ،وُمٕمٔمٛمٝماا٤م طم٤مصا ٌاؾ وًمااق مل يا َار اعماا١مُم ُـ اًمِم اال
وشمًٚمٞمام ،وهيديف اهلل سم٢ميامٟمف-
اعمخؼم قمٜمف سمٕمٞمٜمف ،وم٢من قم٤مش ويم٤من هـ يراه ،وم٢مٟمف يزداد إيامٟم٤م
ً
َ
وه٤م ّذر ُمٜمف ذم هاذا اًمٌا٤مب :أن سمٕماض اًمٜما٤مس يتٕمٚماؼ سم٠مظمٌا٤مر هاذا اًمٌا٤مب شمٕمٚم٘ما٤م زائادا قماـ احلادّ ظم٤مر ًضما٤م
قمااـ اًمٗم٘مااف اًمّمااحٞمح ،يمٛمااـ ي٘مااقل ٓ :ظمااالص ُٕمتٜماا٤م اًمٞمااقم إٓ سم٤معمٝماادي اعمٜمتٔماار ،ومااٜمجٚمس وٟمٜمتٔماار ظمااروج
اعمٝمدي اعمققمقد ،وم٢مذا ظمرج اًمتح٘مٜم٤م سمف!--
ّ
اقع ُمااـ اًمْمااالل واًمٗمتٜماا٦م ،واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهللٕ ،ن اهلل  مل ياا٠مُمرك أهياا٤م اًمٕمٌاادُ سماا٤مًم٘مٕمقد قمااـ اًمٕمٛمااؾ
وهااذا ٟما ٌ
واٟمتٔماا٤مر «اعمٝمااديش أو همااػمه ،سمااؾ أُما َارك سم٤مًمٕمٛمااؾ واجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل واًماادقمقة إمم اهلل  واًم٘مٞماا٤مم سماا٤مُٕمر
اًمرسم٤مٟمٞماا٦م ،وهااذا يمٚمااف ُمٌا ّالم ًمااؽ ذم
سماا٤معمٕمروف واًمٜمٝماال قمااـ اعمٜمٙماار وؾماا٤مئر اًمتٙماا٤مًمٞمػ اًمِماارقمٞم٦م وأدا إُم٤مٟماا٤مت ّ
ؿم ااريٕم٦م اهلل  اعمٓمٝماارة ،ذم اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهاا٤م ،وسم ّٞمٜمااف ًمااؽ اًمٕمٚمااام اًمااذيـ هااؿ ورصماا٦م إنٌٞماا٤م
وؿمارطمقه وووحقه ،وم٠مي قماذر ًماؽ ذم شمارك يماؾ هاذا ،وشم٘مٕمادُ وشم٘ماقل أنتٔمار اعمٝمادي أو يماذا؟! هاذا واالل
ُمٌلم ،قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمف-
اعمٝمديش ومٕمال ٓ ،يق ّوم٘مف اهلل ويٙمقن هـ يٕم٤مديف و ٤مرسمف!--
ظمروج «
وًمٕمؾ ىم٤مئؾ ذًمؽ إذا طمْمار
ّ
َ
أجْما٤م :أن سمٕمااض اًمٜماا٤مس يًااتٝملم ااذا اًمٌاا٤مب ووم٘مٝمااف وُماا٤م ورد ومٞمااف ُمااـ إطم٤مدياا٨م اًمٜمٌقياا٦م
وها٤م ااذر ُمٜمااف ً
اتٌ٤مح ،ومٞمتً ّاقر قمٚمٞمااف سمٖمااػم قمٚمااؿ وٓ شم٠مـهّااؾ وئماؾ يٗمًاار وياا١مول ويِماارح ،وهااذا
اًمِمااريٗم٦م؛ ومااٞمٔمـ أنااف يمااأل ُمًا ٌ
ىمااد ؿماا٤مهدٟم٤مه يمثااػما  ،واعمتاا٤مسمع حاا٤م يمتاا٥م ذم هااذا اًمٌاا٤مب ُمااـ يمت٤مسماا٤مت ًمٚمٛمٕم٤مص ااريـ يالطمااظ ذًمااؽ أجْماا٤م ،وهااق
٥م قمٚماٞمٝمؿ ،وىماد ذيمارت ذم أول اجلاقاب أن
ظمٚمؾ وومً٤مد
قمٚمٛمل ،ويٜمٌٖمل أن ي١مظمذ قمغم أجدي ه١مٓ و ُ ت ًََ َ
ّ
اػما وشم٠مويال وشمٜمزيال هق ُمـ سم٤مب اًمٗمتقى واًمتقىمٞمع قمـ اهلل  !-واهلل أقمٚمؿ-
اًمٙمالم ذم هذا اًمٌ٤مب شمٗمً ً


[ايك ٗ ٍٛسزٜح (تقاؿ ٕٛايض ّٚفًشا آَٓا)َٚ ،ا إكقٛر ب٘؟]

 مزكز اليقيه :يلى شٚط حسٗج (تػدلحَى خلطٍم غلحٖد آهًٌد) ،زًؽٔ خلٌدس ؤٗؿد

َٗٗلَى بى ّصخ ٖس َٗٛى خلوٗػَز زِ ؤى خلوسلو٘ي ٗػدلحَى ؤهطٗٛد ٍخلُطذ ٍّن خلطٍم،

ٍٗٗدتلَى هًٖد يسٍٖخ ٍخحسٖخ َّ خلطخْؿٔ ٍهزَس بٗطخى؟
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الشـيخ عطية اهلل :هذا أظمل اًمٙمريؿ ه٤م يمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف ،وىمٚمٜما٤م :إٟماف ٓ يٜمٌٖمال اجلازم سمِماال ُماـ هاذه
اًمتاا٠مويالت وُمثااؾ هااذا اًمتٜمزيااؾ ًمألظمٌاا٤مر اًمٖمٞمٌٞماا٦م قمااغم اًمقىماا٤مئع ،وجياا٥م احلااذر ذم ذًمااؽ ،وأٓ يااتٙمٚمؿ اعٟمًاا٤من
ومٞمف إٓ سمدًمٞمؾ وطمج٦م وسمره٤من ،وأن هذا ُمـ اًمت٠مويؾ واًمتٗمًاػم ًمٙمالم اهلل ورؾمقًمف ،وُماـ اًمٗمتاقى واًمتقىمٞماع
قمـ رب اًمٕم٤معملم-
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذًماؽ قماغم وضماف آطماتامل يما٤من هٙمٜمًا٤مً ،مٙماـ اجلازم سمِماال ُماـ ذًماؽ ،صماؿ
ومٝمٜم٤م ًمق أبدى ُ
اًمتٕمقيااؾ قمااغم هااذا آطمااتامل وسمٜماا٤م أومٙماا٤مر واؾمااؽماشمٞمجٞم٤مت قمٚمٞمااف ،أظمِمااك أن يٙمااقن ُمااـ اًمٌٜماا٤م قمااغم إوهاا٤مم،
ومٝمق سمٜم٤م قمغم ؿمٗم٤م ُضم ُرف ه٤مر ،ومٕمغم اعمًٚمؿ أن يت٘مل اهلل ويٙمقن قماغم سمّمااػمة ،و اذر اًمٗماتـٟ ،مٕماقذ سما٤مهلل ُماـ
اًمٗمتـ-
ادوا واطم اادً ا ُم ااـ
إذا يم اا٤من اعم٘مّم ااقد ُمِما ااروقمٞم٦م أن يتّم اا٤مًمح اعمً ااٚمٛمقن ُم ااع اًمٜمّم اا٤مرى وي٘م اا٤مشمٚمقا ُم ًٕما ا٤م قم ا ً
ً
أظمذا سمٔم٤مهر هذا احلدي٨م-
ورائٝمؿ ،ومٝمذا صحٞمح وهق فم٤مهر احلدي٨م ،وىم٤مل سمف اًمٕمٚمام
ًمٙم ااـ أن ٟم٘م ااقل ه ااذه اًم٘مّم اا٦م اعمخ ا َاؼم قمٜمٝم اا٤م ذم طم اادي٨م اًمٜمٌ اال  ه اال ُم اا٤م ٟمح ااـ ومٞم ااف أن ُم ااـ أطم ااداث
وشمقىمٕم٤مت طمرب سملم اًمراومْم٦م وأُمريٙما٤م وأنٜما٤م قمٚمٞمٜما٤م سمٜما٤م قمٚمٞماف أن ٟمّما٤مًمح اًماروم (إُمريٙما٤من واًمٖمارب) وأن
ٟم٘م٤مشمؾ ٟمحـ وهؿ هذا اًمٕمادو اًماذي هاق اًمراومْما٦م وجماقس إياران --ومٝماذا رضم ٌاؿ سم٤مًمٖمٞما٥م وخت ّارص وًماٞمس قمٚماام
وم٘مٝما٤م !-ىمااد يٙماقن اعم٘مّمااقد سماام ذم احلاادي٨م أُما٦م ُمااـ إُماؿ همااػم اعمٜمتًاٌ٦م ًمإلؾمااالم أص ًاال ،يماا٤مُٕمؿ اًمقصمٜمٞماا٦م
وٓ ً
شمٜمٛمق وشمٙمؼم ويزداد ؿماره٤م قمغم اًمٌِماري٦م ذم اعمًت٘مٌؾ يم٤مًمّمالم والٜمد وٟمحقه٤م ،واهلل أقمٚمؿ-
اعمتقىمع ل٤م أن َ
قمدو-
قمدو ،واًمراومْم٦م وجمقس إيران ّ
اًمٜمّم٤مرى اًمّمٚمٞمٌٞمقن ,أُمريٙم٤م واًمٖمربّ ,
وٟمحـ اعمًٚمٛمقن-
واحلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمتاال هاال ـمٚمٞمٕماا٦م أُماا٦م اعؾمااالم اًمٞمااقم؛ شمٕماارف سمحٛمااد اهلل  وشمٗم٘مااف يمٞمااػ شمتّماادى
سمٛمااـ شم٘ماادّ م و َُمااـ
ٕقماادائٝم٤م ودم٤مهاادهؿ قمااغم سمّم ااػمة وقمااـ وقماال وقمٚمااؿ ووم٘مااف وطمٙمٛماا٦م ،وُمااـ ذًمااؽ اعمٕمروماا٦م َ
ّ
قمدو وطمجٛمف ،وؾم٤مئر ُم٤م يتٕمٚمؼ اذا اًمِم٠من-
شم١مظمر ،و َُمـ ن٤مرب وُمـ شمقادع ،واعمٕمروم٦م سمخٓمر يمؾ ّ
اٚمام
وأطمٙماا٤مم اجلٝماا٤مد ىمتاا٤مٓ وصا ً
اٚمح٤م وهدٟماا٦م ،وأطمٙماا٤مم اًمٕمالىماا٤مت ُمااع إقماادا قمااغم اظمااتالف ـمٌ٘ماا٤مهتؿ ؾما ً
وطمرسم ا٤م ،ويمااؾ ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سم٠مومٕماا٤مل اعمٙمٚمٗماالم ُمااـ أطمٙماا٤ممُ ،متْمااٛم ٌـ ذم اًمِم ااريٕم٦م اعؾمااالُمٞم٦م ،وهاال أقمااؿ ُمااـ أن
ً
شم١مظمذ ُمـ هذا احلدي٨م اًمٗمرد أو همػمه ُمـ مطم٤مد إطم٤مدي٨م ،هل ؿماريٕم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ،واحلٛمد هلل-
ٟمً٠مل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م سم٘مدرشمف وًمٓمٗمف ؿمار إقم٤مدي وٞمٕمٝمؿ-

ظمالف وصاراع ،ويمالمه٤م ذم طم٤مل ظم ٍ
وه٤م يٜمٌٖمل اًمتٗمٓمـ ًمف :أن َ
اقف وذم أووا٤مع
اًمٕمدو ْي ِـ سمٞمٜمٝمام
ذيٜمؽ
ٌ
ٌ
ّ
ص اإمٌ٦م ،ويمالمه اا٤م يً اإمك ًمٙمً اا٥م أقم اادا أقمدائ ااف ُم اا٤م اؾم ااتٓم٤مع أو نٞمٞم اادهؿ ،واًمقو ااع ُمٕم٘م ااد أؿم ااد اًمتٕم٘مٞم ااد،
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واعمٜمٓم٘م٦م قمغم طم٤موم٦م اٟمٗمج٤مر حمتٛمؾ ذم أجا٦م حلٔما٦م ،واًمٗماتـ قمٔمٞمٛما٦م ،وإقمادا ًمٞمًاقا ه ّٞمٜمالم سماؾ هاؿ ُمتٛمرؾماقن
سم٤معمٙمر واخلديٕم٦م ،يمٗم٤مٟم٤م اهلل ؿمارهؿ ،وإُمريٙم٤من ذم اًمٕمرا .أن ُماـ أظمٓمار ومتٜماتٝمؿ أهناؿ ؾما٤مقمقن ذم يمًا٥م
ادو ُمِمااؽمك هااق إيااران واًمراومْماا٦م ،وناا٧م
ـمقا ئااػ وو٤مقماا٤مت ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م إمم صااٗمٝمؿ سمذريٕماا٦م ُمقاضمٝماا٦م قما ّ
ـم٤مئٚم٦م اًمتخقيػ ُمـ اًمراومْم٦م وإيران يًٕمقن طمثٞمث٤م إمم نٞمٞمد سمٕمض اًمٓمقا ئاػ اًمًاٜمٞم٦م وايمتًا٤ما٤م ورسماام طمتاك
اًمتح٤مًمػ ُمٕمٝم٤م ،وهذا ُمقر ُد ومتٜم٦م يمٌػم!-
وهؿ جيٜمّدون ذم ذًمؽ ُمـ إوًمٞم٤م وُمـ ومٜمقن اعمٙمر واًمده٤م واعهمرا ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل-
ولااذا شمالطمااظ قمٜمااد سمٕمااض اًمٜماا٤مس شمْمااخٞمام يمٌااػما ًمٚمخٓماار اًمراومْم ال ،وإي واهلل إٟمااف خلٓما ٌار قمٔمااٞمؿً ،مٙمٜماال
أؿمٕمر أن هٜم٤مك ُمٌ٤مًمٖم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس ذم شمّمقير هذا اخلٓمر وشمّمقير أوًمقيتف-
ذم ٟمٔم ا ااري ,واهلل أقمٚم ا ااؿ سم٤مًمّم ا ااقاب ,أن قم ا ااغم احلريم ا اا٦م اعؾم ا ااالُمٞم٦م اجلٝم٤مدي ا اا٦م أن شمثٌ ا اا٧م ون ا اا٤مومظ قما ا اغم
اؾمت٘مالل٤م وٟم٘م٤مئٝم٤م ،وٓ شمًُت َٗم ّاز ٓ شمًُ َتاجر إمم اًمٙمقن ُمع أطمد اًمٓماروملم أصاال ُمٝماام اؾماتٓم٤مقم٧م ،وٓ ؾمااٞمام ُماع
اًمٕمدو إيمؼم وإىمقى وهق اًمٕمدو إُمريٙمل اًمّمٚمٞمٌل وأوًمٞم٤مؤه وطمٚمٗم٤مؤه!-
اًمٗمتـ قمٔمٞمٛم٦م ،واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده ومٚمٜمٓمٚمٌف ُمٜمف  ،وًمٞمس سمٙمثرة ؿمٓم٤مرة وٓ ذيم٤م !--
وواهلل ًمقٓ أهن٤م ُمٕمريما٦م اعؾماالم واحلاؼ واًمتقطمٞماد واًمًاٜم٦م اًمٜمٌقيا٦م اعمٓمٝمارة ُماع أقمادا اهلل أهاؾ اًمِماارك
واًمٙمٗماار واعحلاا٤مد واًمٗمًااق .واًمٕمّم ااٞم٤من واًمٗمجااقر واًمٔمٚمااؿ واًمٓمٖمٞماا٤من ،وًمااقٓ اًمٞم٘ماالم أن اهلل  هااق اًمااذي
ادسمر إُماار ،وإٟمااام قمااغم اعماا١مُمٜملم أن ي٠مظمااذوا سم٤مٕؾمااٌ٤مب ويتقيمٚمااقا قمٚمٞمااف ؾمااٌح٤مٟمف وياادظمٚمقا قمٚمااٞمٝمؿ اًمٌاا٤مب،
يا ّ
واًمٌ٤مىمل قمغم اهلل وطمده-
وًمااقٓ اًمٞم٘ماالم سمٛمٕمٜمااك ىمقًمااف  :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﮊ [إنٗماا٤مل ]٧١ :وىمااقل اًمٜمٌاال :
()1

(ُمـ قم٤مدى زم وًم ّٞماً٤م وم٘مد مذٟمتف سم٤محلرب) -
ص أُمؾ ًمإلٟمً٤منً ،مق أنٜم٤م اقمتٛمدٟم٤م وم٘مط قمغم احلً٤مسم٤مت اح٤مدي٦م!--
ًمقٓ ذًمؽ ح٤م يم٤من هٜم٤مًمؽ سمّماٞم ُ
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [مل قمٛمران] ،ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮊ [مل قمٛمران:

 ،]٧4١ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﮊ [مل قمٛمران] ،ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﮊ [هقد ،]61 :ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﮊ [اًمروم]-


( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)45١2
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[نًُ ١يًُدايؿٌ يًُذاٖز ،ٜٔتكٓعِٗ بقٛاب َٓٗذِٗٚ ،فش ١طضٜكِٗ]
 مزكز اليقيه ْٖ :خلرتدم ،ضـ٘رٌد يك٘ٔ خهلل--

بى قُلر هٌ ٙؤى تُسلٖ زٛلؤ ٖػـ٘طٓ تَرْْد لألهٍٔ ،للوردلٓ٘ي للوٌْذ خلزْدزٕ
ؤٍ خلوتٗديسـ٘ي يٌِ ،لتًٌْٗن زػَخذ هٌْزٛنْ ،ود تَٗل لْن؟

الشـيخ عطية اهلل :أُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م ًمألُم٦م سمٕم٤مُم٦م واعم٘مّمقد وٝمقره٤م ُمـ اعمًٚمٛملم--
وم٢مذا يم٤من يمالُمل ُ
يٌٚمغ ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم وم٢م أبِمارهؿ سم٠من اخلػم ىم٤مدم--
وم٤مؾمااتٕمٞمٜمقا سماا٤مهلل واصااؼموا واصمٌتااقا ياا٤م قمٌاا٤مد اهلل ومتًااٙمقا سمااديٜمٙمؿ واقمتّمااٛمقا سمحٌااؾ اهلل ،واقمٚمٛمااقا أن
اهلل ظمٚم٘مٜماا٤م ًمٞمٌتٚمٞمٜماا٤م ويٛمتحٜمٜماا٤م ذم هااذه اًم اادٟمٞم٤م وااا٤م ،وم٤مًماادٟمٞم٤م دار اُمتحاا٤من وه اال دار اًمٖماارور ،زائٚماا٦م وم٤مٟمٞماا٦م قم ااـ
ىمرياا٥م ،وًمااٞمس سماالم اعٟمًاا٤من وسماالم اٟمتٝما٤م ُماادة آُمتحاا٤من إٓ أن يٗم٤مضمئااف اعمااقت ،ومٚمٞمًااتٕمد اعٟمًاا٤من ًمٚمٛمااقت،
يمام ىم٤مل اهلل  :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [مل قمٛمران]-
وأُم٤م اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمخط اجلٝم٤مدي واعمت٘م٤مقمًقن قمـ اجلٝم٤مد؛ ومٝمؿ ـمٌٕم٤م ًمٞمًقا درضم٦م واطمدة:
ومٝمٜم٤مك َُمـ ُيق َقمظ و ُيذيماّر وشمتغم قمٚمٞمف مي٤مت اجلٝم٤مد وأطم٤مديثف ووم٘مٝمف ،شمرهمٞمٌ٤م وشمرهٞم ًٌ٤م ،وشمُقوح ًمف
وطمرص قمٚمٞمف
ُمً٤مئٚمف وشمزال قمٜمف اًمِمٌٝم٤مت ،وهذا يمثػم ُمٌذول وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ،ويمؾ ُمـ ـمٚم٥م احلؼ َ
وضمده هم٤مًم ًٌ٤م ،وم٢من مل جيده وم٘مد أقمذر وٟمج٤م إن ؿم٤م اهلل-
وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘م٤مل ًمف :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [هقد] ،وﮋﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [اعؾمارا ] ،وﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﯚﮊ

[إنٕم٤مم] ،ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﰀﮊ [اح٤مئدة]-
()1

و(يمؾ ُمٞمًار ح٤م ظمٚمؼ ًمف) -
واهلل هق ال٤مدي إمم ؾمقا اًمًٌٞمؾ-
وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘م٤مل ًمف ٓ :قمٚمٞمؽ ذم اًمٕمداوة واخلّمقُم٦م وؿمدة اًمّمادود واًمّماد ،وملَ آؾماتٕمج٤مل؟ اٟمتٔمار
وشمٚم ٌّ٨م طمتك يٗمتح اهلل سم٤محلؼ!-


( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)١55٧
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[ؽهضٶا يهِ ٱتاسٖ ١ش ٙايؿضف]١
 مزكز اليقيه :ضـ٘د يك٘ٔ خهللً --طٛط لٛن بتدحٔ ّصُ خلٓطغٔ خلك٘سٍٔ ،رعخٚن خهلل ذ٘طًخ-

ظمػما  ،وسم٤مرك اهلل ذم ضمٝمقديمؿ ،وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔماٞمؿ ُماـ يماؾ
الشـيخ عطية اهلل :وضمزايمؿ اهلل ً

ذٟم٥م ،وؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك أؿمٝمد أٓ إ إٓ أن٧م أؾماتٖمٗمرك وأتاقب إًمٞماؽ ،واحلٛماد هلل أوٓ ومظم ًارا
وفم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من-
ً
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ضمقا ب ؾم١مال ذم « ضمٝم٤مد اًمدومع ش

جواب سؤال يف:
«جهاد الذفعش

مت وشـس ٌري الفتُِ يف ادلىتدٔات اجلٍادٔة

مه قبل «اجلبٍة اإلعالمٕة اإلصالمٕة العادلٕةش
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف
واًمت٤مسمٕملم ،وسمٕمد--
وم٘مد ورد هذا اًمً١مال ُمٙمررا ُمـ اعظمقة ذم «اجلٌٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مش ،وأمهٚم٧م
اعضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ىم٤مئال لؿ :إن هذا ؾم١مال ُمتٕمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمزيغ واًمْمالل واًمٗمتٜم٦م ٓ ،ؾم١مال ُمـ يريد احلؼ
ويٓمٚم٥م الدى ،وذًمؽ عمٕمرومتل سم٠من هذا اًمً١مال سمؾ هذه اًمِمٌٝم٤مت ُمتٚم٘م٤م ٌة قمـ ىمقم خمّمقصالم و٤مًملم
ظمقارج ُم٤مرىملم ُمـ رسم٘م٦م اعؾمالم ،وهؿ و٤مقم٦م اعمخٚمػ اعمٙمٜمك «أب٤م ُمريؿش ،يمام طمدصمٜمل قمٜمٝمؿ َُمـ ؾمٛمع
يمالُمٝمؿ أو ىمرأ لؿ أو ٟم٤مىمِمٝمؿ قمغم آٟمؽمٟم٧م ،همػم أن اعظمقة أخحقا ذم يمت٤مسم٦م ضمقابٕ ،ن إُمر أؿمٙمؾ
قمغم سمٕمض اعظمقان اًمٓمٞمٌلم ُمـ أهؾ اخلػم-
وم٤مؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل  ذم يمت٤مسم٦م هذا اجلقاب ،ؾم٤مئال اعمقمم  الدى واًمًداد واًمتقومٞمؼ ًمٚمّمقاب:
ُ
اٌضإاي :حٙبص اٌضفغ ئّٔب عـغع ٌٍضفبع ػٓ صاع اإلصالَ اٌز٠ ٟؾٛي ػٍٙ١ب اٌىفبع؛ فى١ف
ّ٠ىٓ رأص٠خ حٙبص اٌضفغ اٌٚ َٛ١حّ١غ ص٠بع اٌّضٍّ ٓ١ررٌٛذ ٌض٠بع وفغ ٌغٍجخ اٌىفبع ػٍٙ١ب،
ٚو١ف ّ٠ىٓ اٌغص ػٍ٘ ٝظٖ اٌغجٙخ ،ثُ أٌ١ش اٌرىُ اٌؼبَ ٌٍّم ٓ١ّ١ف ٟص٠بع اٌىفغ أُٔٙ
وفبع ِغـغو --ْٛفى١ف ٔرىُ ػٍ ٝػبِخ ثالص اإلصالَ ثأِٔ ُٙضٍّْٛ؟
ٚلجً اٌخـٛاةُ ،متاقيمٚملم قماغم رب إرسما٤مب اعمٚماؽ اًمقها٤مبٟ ،ماذيمر عظمقاٟمٜما٤م ُم٘مدُما٦م ٟم٤مومٕما٦م إن ؿما٤م
ِ
اؼم وشمٜمٌٞم ااف قم ااغم ؾم ااق طم اا٤مل ه اا١مٓ اح اا٤مرىملم وأُمث اا٤ملؿ ،وومٞمٝم اا٤م سمٞم ا ٌ
ا٤من خمتّم ا اار عمجٛم ااؾ أص ااقل
اهلل ،ومٞمٝم اا٤م قم ا َ ٌ
واللؿ ،ووص٤مي٤م عظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من ًمٞمحذروهؿ ،وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من:
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اقمٚمٛمقا إظمقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اخلػم ي٤م َُمـ شمٌحثقن قمغم احلؼ وشمٓمٚمٌقن اًمٗمْمؾ وشمرضمقن
رمح٦م اهلل وشمٌتٖمقن ُمرو٤مشمف  ،أن هذا اًمً١مال وإن ورد ُمـ ضمٝمتٙمؿ ورود اعمًتٗمٝمؿ اعمًتِمٙمؾ
اًمٓم٤مًم٥م ًمدومع اعؿمٙم٤مل ونّماٞمؾ اًمثٚم٩م واًمٞم٘ملم ذم اًمرد قمغم زيغ اًمزائٖملم وومتقن اعمٗمتقٟملم ،إٓ أنف ذم
ٌ
ص٤مدر قمـ أوئلؽ اعمٗمتقٟملم اخلقارج اًمْم٤مًملم اح٤مرىملم ُمـ ديـ اعؾمالم يمام يٛمر .اًمًٝمؿ
ؾم١مال
أصٚمف
ٌ
ُمـ اًمرُمٞم٦م أتٌ٤مع اعمٗمتقن «اعمخٚمػش ،يمٗمك اهلل اعمًٚمٛملم ؿماره وؿمار يمؾ ذي ؿمار ،وم٤مًمً١مال ؾم١مالؿ ،وهق
ً
ؾم١مآ سمؾ هق طمج٦م يمام يزقمٛمقن ،يًقىمقهن٤م ُمٕم٤مرولم ا٤م احلؼ اعمٌلم واًمّماراط اعمًت٘مٞمؿ
ُمٜمٝمؿ ًمٞمس
أصٚمٝم٤م
ُمٌٜمل قمغم أصقلؿ اًمٗم٤مؾمدة اًمْم٤مًم٦م اًمتل ّ
واًمٕمٚمؿ والدى اعمت٘مرر قمٜمد قمٚمام اعمًٚمٛملم أوٕملم ،وهق ّ
لؿ هذا اعمخٚمػ اًمْم٤مل ،وُمٜمٓمٚمؼ ُمـ أؾم٤مس ومٙمره اعمٜمحرف وهنجف اعمٕمقج؛ هذا ٓ سمد أن شمٕمرومقه--
واقمٚمٛمقا أن هذه اًمٜم٤مسمت٦م «اعمخٚمٗمٞم٦مش اخلٌٞمث٦م اًمتل ٟمٌت٧م ذم هذه إج٤مم ًمٞمً٧م هل سما٠مول ٟمٌتا٦م ُماـ ضمٜمًاٝم٤م،
وم٢مهناا٤م ُمااـ وئْماائ ىمااقم ُمٕماارووملم ذم شماا٤مريخ اعؾمااالم واعمًااٚمٛملم ،وهااؿ اخلااقارج احاا٤مرىمقن ،اًمااذيـ أظمؼمٟماا٤م
قمٜمٝمؿ اًمٜمٌل  ،وأُمر سم٘متا٤ملؿ وىماتٚمٝمؿ ،ور ّهما٥م ذم ذًماؽ ،وطماذر ُماٜمٝمؿ ناذيرا ؿماديدا ،وأظماؼم أهناؿ يماالب
()1

اًمٜماا٤مر  ،واظمتٚم اػ اًمٕمٚمااام ذم احلٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿ سماا٤مًمٙمٗمر ،إمم مظماار ُماا٤م شمٕمٚمٛمااقن ُمااـ ؿماا٠مهنؿ وهاا٤م ورد ومااٞمٝمؿ ُمااـ
إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمٙمريٛم٦م-
ا٥م قمٚمااؿ
وهاا١مٓ احاا٤مرىمقن «اعمخٚمااػش وأتٌ٤مقمااف ٓ ؿمااؽ أهنااؿ ظمااقارج ،وٓ يرشماا٤مب ذم هااذا قماا٤مملٌ أو ـم٤مًما ُ
أب ا اادا --وم ا اا٢مهنؿ يمٗم ا ااروا وٞم ا ااع اعمً ا ااٚمٛملمُ ،م ا ااـ أه ا ااؾ إرض اًمٞم ا ااقم ،وقمٚمٞم ا ااف اؾم ا ااتحٚمقا دُم ا اا٤م هؿ وأُم ا ااقالؿ
ا٤مر إمم ُماا٤م
وأقمرا وااٝمؿ ،سمااؾ ويٕمت٘مااد ُ
سمٕمْمااٝمؿ أن اًم٘ماارون اح٤موااٞم٦م ُمااـ قمٝمااقد اعمًااٚمٛملم وـمٌ٘ماا٤مهتؿ يمٚمٝمااؿ يمٗما ٌ
ي٘ماا٤مرب اًمثالصماا٦م أو إرسمٕماا٦م ىماارون إومم اعمٗمْمااٚم٦مُ ،م٤مقماادا اؾمااتثٜم٤م ات ىمٚمٞمٚماا٦م ،سم٤معواا٤موم٦م إمم همااػم ذًمااؽ ُمااـ
أومٙم٤مرهؿ واقمت٘م٤مداهتؿ اخلٌٞمث٦م!-
وًمٞمًقا هؿ سم٠مول ٟم٤مسمت٦م ذم هذا اًمٕمّماار ،وًماـ يٙمقٟماقا إظماػمة أجْما٤مٕ ،ناف ىماد ضما٤م َ ذم سمٕماض إطم٤مديا٨م
ا٤مس ذم سمٚماادان يمثااػمة ،ذم
اًمٜمٌقياا٦م أهنااؿ ٓ شماازال شمٜمٌاا٧م لااؿ ٟم٤مسمتاا٦م إمم مظماار إزُماا٤من ،وىمااد ضمرسمٜماا٤مهؿ وضمااراؿ اًمٜما ُ
جي ِ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
ف َو ُوم ْر َىم ٌ٦مَ ،ىم ْق ٌم ُ ْ ًِٜم ُق َن ا ًْم ِ٘م َٞمؾ َو ُي ًِٞمئُق َن ا ًْم ِٗم ْٕم َؾَ ،ي ْ٘م َر ُ َ
( )٧قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأنس  ىم٤مل اًمٜمٌل َ ( :ؾمٞمَٙمُق ُن ِذم ُأُمتِل ْ
اظمت ِ َال ٌ
٤موزُ
من َٓ ُ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
شم ََراىمِٞمَ ُٝم ْؿَ ،ي ْٛم ُر ُىمق َن ُِم َـ اًمدي ِـ ُُم ُر َ
اخلَ ْٚم ِؼ َو ْ
ذ ْ
اخلَٚمِٞم َ٘م ِ٦مُ ،ـمق َسمك َعم ْـ َىم َت َٚم ُٝم ْؿ َو َىم َت ُٚمق ُه،
و .اًمً ْٝم ِؿ ُم َـ اًمرُمٞم٦مَ َٓ ،ي ْرضم ُٕمق َن َطمتك َي ْرشمَد قم ََغم ُومقىمفُ ،ه ْؿ َ ُّ
ُقن إ ِ َمم يمِت ِ ِ
ِ ِ
ر ٍ َُ ،م ْـ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ْؿ يم َ
َيدْ قم َ
َ٤من َأ ْو َمم سمِ٤مَّللِ ُِمٜم ْ ُٝم ْؿ) رواه أبق اود ( )6١45وصححف إًمٌ٤م  ،وقمـ اسمـ أيب أورم
َ٤مب اَّلل َو ًَمٞمْ ًُقا ُمٜمْ ُف ذم َ ْ
اخلق ِ ِ
ب اًمٜم ِ
٤مر) رواه اسمـ ُم٤مضمف ( )٧1١وصححف إًمٌ٤م -
ار ُج يم َال ُ
 ىم٤مل اًمٜمٌل َ َ ْ ( :
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ُمّمار وذم ًمٞمٌٞم٤م واجلزائر وذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من وهمػمه٤م-
وؾمااٜم٦م اهلل  ومااٞمٝمؿ ُمٕمٚمقُماا٦م ُمًاآمقرة ُمٕمرووماا٦م ٕهااؾ اًمٕمٚمااؿ واًمٕم٘مااؾ واًمٕمااؼمة :يٙمٗماارون اًمٕمٚمااام َ وـمٚمٌاا٦م
ٍ
ات٘مٌح٦م ضمادا
إُمر إمم أطماقال ُمً
اًمٕمٚمؿ واعمج٤مهديـ واًمٜم٤مس أوٕملم ،صمؿ يٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ ً
سمٕمْم٤م ،وي١مول اؿ ُ
طمتااك إهنااؿ ىمااد يًااتحٚمقن اًمٙمثااػم ُمااـ اعمحرُماا٤مت اًم٘مٓمٕمٞماا٦م اًمتحااريؿ ،يماا٤مخلٛمر واعمخاادرات واًمزٟماا٤م اًمّمااريح،
وهمػم ذًمؽ؛ وم٘مد رأجٜم٤مهؿ ذم سم٤ميمًت٤من اؾمتحٚمقا احلِماٞمِم٦م واعماقاد اعمخادرة وشمادرضمقا سم٤مقمت٘ما٤مد طماؾ اعمتا٤مضمرة
ومٞمٝما٤م أوٓ ،صماؿ شمٕم٤مـمٞمٝماا٤م واًمازقمؿ سم٠مهنا٤م ًمٞمًاا٧م طمرا ُما٤م ،أو اًم٘ماقل سم٠منٜماا٤م أن ذم زُماـ يِماٌف اًماازُمـ اعمٙمال ،وهااق
زُمااـ اًماادقمقة إمم اًمتقطمٞمااد وم٘مااط وٓ شمِم ااريع سمٕماادُ اارم هااذه إؿم ااٞم٤م  ،وإمم ُماا٤م ؿماا٤مسمف ذًمااؽ ُمااـ اًمتاا٠مويالت
اًمًخٞمٗم٦م همػم اعمٕمتؼمة قمٜمد وٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وسماٜمٗمس هاذه اًمِماٌٝم٤مت اؾماتحٚمقا اًمٙمثاػم ُماـ احلارام ،وياامرس
سمٕمْمااٝمؿ اًمزٟماا٤م اًمّمااريح ذم أوروسماا٤م وهمػمهاا٤م وؾماا٤مئر اًمااٌالد ،ناا٧م ادقماا٤م ات سم٤مـمٚماا٦م ُم٘مٓمااقع سمٌٓمالهناا٤م يماا٤مًم٘مقل
سما ّ
ا٠من اعم ااز ّ ا ا ّـ ذم طمٙمااؿ اًمً ااٌ٤مي٤م ،ويٙمث اار ظمالومٝمااؿ واظم ااتالومٝمؿ وشمٜم٤مىمْم ااٝمؿ ويّمااؾ إمم طم ااد وم اا٤مطمش ضم ادا
شمًتٌِم اإمف اًمٗمٓم ا ُار ،ويتٜم اا٤مومرون ويت ااداسمرون ويت٘م اا٤مـمٕمقن ،ويٜمِم اآمرون ،سم ااؾ وؾما اارقم٤من ُم اا٤م يت٘م اا٤مشمٚمقن إن يم اا٤من
سمٞمدهؿ ؾمالح ويم٤مٟمقا ذم أرض ؾماالح ،ويٜم٘مًاٛمقن ومرىما٤م يزياد سمٕمْماٝمؿ قماغم سمٕماض ذم اًمٖمٚماق واًمٕمت ّاق ،دقماؽ
قمااـ ومًاا٤مد إظمااال .ووم٘ماادان اعماارو ة وُمااقت اًمْمااامئر ،وُمٜم٤مىمْماا٦م أبًااط ُمٌاا٤مدئ إظمااال .اًمٙمريٛماا٦م اًمتاال
اضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م اعمٚماؾ واًمٜمحاؾ يمٚمٝما٤م يم٤مومرها٤م وُمًاٚمٛمٝم٤م ،يم٤مؾماتحالل اًمٙماذب اًمّمااريح واخلٞم٤مٟما٦م ووٞماع أناقاع
ونقل٤م إمم أنقاع ُمـ اًم٘مًقة همري٥م ضمادا وأناقاع ُماـ
اًمٖمدر واخلديٕم٦م اعمحرُم٦م وذه٤مب اًمرمح٦م ُمـ ىمٚمقاؿ ّ
إظمال .اًمً ٌُٕمٞم٦م يّمٕم٥م قمغم َُمـ مل يٕمرف ٟمامذج ُمٜمٝمؿ أن يّمدُ .م٤م ٟم٘مقًمف ًمف قمٜمٝمؿ!!--
وقم٤مدة اهلل  ومٞمٝمؿ طمًٌام رصده٤م أهؾ اًمٕمؼمة أهنؿ شمٙمقن لاؿ زوسمٕما٦م وواج٦م و ّماؾ لاؿ ذم ومتٜماتٝمؿ
اػم ُماٜمٝمؿ وي١موسماقن إمم احلااؼ ويٙمتِماٗمقن اًمْمااالًم٦م
أتٌا٤مع ىمٚمٞمٚماقن أو يمثااػمون ،صماؿ ُما٤م يٚمٌاا٨م أن يرضماع ضماز يمٌا ٌ
ٍ
وؿم ْق ٍ
سمٕمد ايمتقا ٍ َ
أُمرهؿ إمم اوٛمحالل وزوال-
ب ُمـ ومً٤مدٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،صمؿ ي١مول ُ
وىمد طمٙمك ًمٜم٤م ُمرة سمٕمض اًمت٤مئٌلم ُمٜمٝمؿ هـ ُم ّـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٤ملداي٦م سمٕماد أن ىمٓماع ؿماقـم٤م ـماقيال ُمٕمٝماؿ،
وهااذا ؿم اال ىمٚمٞما ٌاؾ ذم اًمٕماا٤مدة ،طمٙمااك ًمٜماا٤م أهنااؿ وصااٚمقا إمم طماا٤مٓت ُمااـ اًمِمااؽ ذم اهلل  وذم حمٛمااد رؾمااقل
اهلل  ورؾماا٤مًمتف وذم اًم٘ماارمنٟ !!-مٕمااؿ واهلل ،وماا٢مهنؿ ُمااـ ؿماادّ ة اًمتٜمٓماع واًمتِماادد ذم اًمااديـ واًمٖمٚما ّاق ٓ يروااقن
سمرمحاا٦م اهلل اًمقا ؾماإم٦م وٓ ي٘مٌٚمااقن ُمٜماا٦م اهلل وًمٓمٗمااف ،سمااؾ ئمٚمااقن يِمااددون قمااغم أنٗمًااٝمؿ ويتٜمٓمٕمااقن ومٞمٝمٚمٙمااقن
سماا٠من يتًا ّٚمط قمٚمااٞمٝمؿ اًمِمااٞمٓم٤من واًمقؾمااقاس ،ومٞمٔمٚمااقن يِمااٙمقن ذم أنٗمًااٝمؿ يمااؾ حلٔماا٦م ،ويّمااٌح اًمرضمااؾ ُمااٜمٝمؿ
اٚمٛم٧م ُماـ ضمديااد ،ويٙمٗماار اًمرضمااؾ ُمااٜمٝمؿ أظماا٤مه ذم اعمجٚمااس صمااؿ
ا٤مومرا  ،واًمٞمااقم أؾما ُ
وي٘مااقل :أناا٤م يمٜماا٧م سماا٤مُٕمس يما ً
يٕماقد ومااٞمحٙمؿ قمٚمٞمااف سم٤معؾمااالم ،صمااؿ يٙمٗماره قماادة ُما ٍ
ارات ،وأظماار ي٘مااقلٟ :مٕماؿ أناا٤م يمٗماارت ىمٌااؾ ىمٚمٞمااؾ وأن أناا٤م
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أرضمع إمم اعؾمالم ،ويٙمٗمر اًمرضمؾ أهٚمف وزوضمف ووًمده يمؾ يقم ،ونّمؾ قمٜمدهؿ ُماـ اعمٗم٤مؾماد آضمتامقمٞما٦م
واعٟمً اا٤مٟمٞم٦م ُم اا٤م ٓ ي٘م اادرون ُ,م ااع ـم ااقل اًمقىم اا٧م ,قم ااغم اًمّم ااؼم قمٚمٞم ااف؛ ٕهن ااؿ أوىمٕم ااقا أنٗمً ااٝمؿ ذم اًمتِم ااديد
نٛمٚمااف قمااغم دوام إزُماا٤من ،ومل ي٘مٌٚمااقا ُمٜمّاا٦م اهلل
واحلاارج واًمْمااٞمؼ وُماا٤م ٓ شم٘مااقى ٟمٗمااقس اًمٌِماار ذم اًمٕماا٤مدة قمااغم ّ
قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتقؾمٕم٦م واًمتٞمًاػم ،سمؾ ؿمددوا ومِمدد اهلل قمٚمٞمٝمؿ-
ومٞمحّم ااؾ أن يّم ااؾ سمٕمْم ااٝمؿ إمم طم اا٤مٓت اًمٙمٗم اار اًمّم ا ااريح سم اا٤مهلل  وسم٤مٕنٌٞم اا٤م ورؾم اا٤مٓت اهلل --
رأؾم٤م !--واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُ مـ هذه إطمقال اًمرد ّي٦م --ويّماؾ سمٕمْماٝمؿ إمم طما٤مٓت
ويّمؾ إمم ؾم٥م اهلل ً 
ي٠مس وىمٜمقط ،وإمم آٟمتح٤مر!--
واًمًٌ٥م اًمٔم٤مهر اعمٌ٤مؿمار ًمذًمؽ ,واهلل  أقمٚمؿ,؛ هق يمثرة وىمقة ُمٜم٤مىمْم٦م اًمٗمٓمرة وديـ اًمٗمٓمرة
,اعؾمالم دي ُـ اًمٗمٓمرة --,ويمثرة وىمقة اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜمٗمس طمتك ّ
متؾ وشمٕمٞمك وشمتٕم٥م وشمّماػم شمتٗمٚم٧م
وشمٜمٗمر وٓ شم٘مقى قمغم محؾ شمٙم٤مًمٞمػ اًمديـ ،صمؿ شمّماػم إمم أنقاع ُمـ احلٞمؾ اًمِماريرة واًمت٠مويالت اًمٗم٤مؾمدة
همػم اعمًتً٤مهم٦م --ويمثرة وىمقة ُمٜم٤مىمْم٦م فمقاهر اًمِماريٕم٦م ودٓٓهت٤م اعمتٜمققم٦م قمغم احل٘م٤مئؼ؛ ومٞمحّمؾ قمٜمدهؿ
ٟمقع ُمـ اعمٙم٤مسمرة صمؿ يٙمتِمٗمقن أدًم٦م أظمرى وشمٕمؽموٝمؿ إؿمٙم٤مٓت شمتٙم٤مصمر قمٚمٞمٝمؿ وشمٖمٚمٌٝمؿ
ذم اًمٌداي٦م ٌ
رأؾم٤م ذم ومرىمتف وو٤مقمتف ُمتٌققم٤م
و ػمون ذم اجلقاب ويزدادون ذم اعمٙم٤مسمرة وٓ ؾمٞمام إن يم٤من اًمقاطمدُ ُمٜمٝمؿ ً
وُمذه٥م ،ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع إمم احلؼ ،وهذا ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف :
ىمد شمّمدّ ر وص٤مر ًمف أتٌ٤مع وأىمقال
ٌ
ِ
شم٠منٞم٥م وٛمػم
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ
ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [إنٗم٤مل ،]26 :وهٙمذا ّمؾ قمٜمد
ُ
ِ
اػم إمم
ويِمٕمر سم٘مقة اًمتٜم٤مىمض ذم ٟمٗمًف ،وم٘مد يّمؾ إمم طم٤مٓت ىمّمقى ُمـ اعمرض اًمٜمٗمًال
واخلٌؾ أو يّم ُ
اًمزٟمدىم٦م اعمحْم٦م واًمٙمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
ا٤مرهؿ ُمااـ اًم ُٕمٌ ا٤مد واًمزهاا٤مد واعمج٤مهااديـ وآؾمتِمااٝم٤مديلم
 شمٙمٗمااػمهؿ ًمٕمٛمااقم اعمًااٚمٛملم سمااام ومااٞمٝمؿ ظمٞما ُ
وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واًمٌذل ذم ؾماٌٞمؾ اهلل  ،يٙمٗماروهنؿ يمٚمٝماؿ ،وٓ ٙمٛماقن إٓ سم٢مؾماالم ٟمٗم ٍار ىمٚمٞماؾ هاؿ
واا٤مقمتٝمؿ و َُمااـ يماا٤من ُم ااثٚمٝمؿ وم٘مااط ،سمااؾ و ٙمٛم ااقن سمٙمٗماار ؾماا٤مئر إُماا٦م ذم ىمروهن اا٤م اعمتاا٠مظمرة ،وهااؿ جي اادون ذم

إطم٤مدياا٨م اًمٜمٌقياا٦م وفمااقاهر اًمِمااريٕم٦م أن أُماا٦م اعؾمااالم ٓ ياازال ٟمًااٚمٝم٤م ُمًااتٛمرا سم٤مىم ًٞما٤م إمم ىما ِ
ارب ىمٞماا٤مم اًمًاا٤مقم٦م
()1

ادطم٤م ًماإٌمض أقم ُّم اار إُماا٦م
طماالم ياا٠مذن اهلل  سم٠مظمااذ أرواح يمااؾ أهااؾ اعيااامن ،وجياادون ذم إطم٤مدياا٨م ُما ً
وأزُمٜم ااتٝمؿ وأُمٙمٜمتٝم اا٤م واعظمٌ اا٤مر سمٌ٘م اا٤م اعؾم ااالم واعيا اامن واًمّم ااالح ومٞمٝم اا٤م وذم أهٚمٝم اا٤م ،وأطم٤مدي اا٨م اًمٓم٤مئٗم اا٦م
(« )٧أقمٍمش وع «قمٍمش؛ يٜمٔمر :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم (-)6٧1 . 2
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اعمٜمّمااقرة اًمٔماا٤مهرة قمااغم أقماادائٝم٤م وأهناا٤م ًمااـ شماازال ىم٤مئٛماا٦م ُمقضمااقدة إمم ىمٞماا٤مم اًمًاا٤مقم٦م ،وهمااػم ذًمااؽ يمثااػم ضماادا،
ٌ
ُمٝمٚمؽ!-
رض
يمٌػم
وشم٠منٞم٥م ًمٚمْمٛمػم ُه ٌ
ٌ
ومٞمحّمؾ قمٜمدهؿ شمٜم٤مىمض ٌ
 وُمٜمٝم ا اا٤مُ :م ا اا٤م ي ا اارون ُم ا ااـ قمالُم ا اا٤مت اًمّم ا ااالح وطمً ا ااـ اعي ا ااامن يم ا ااام أظم ا ااؼم قمٜم ا ااف اهلل ورؾم ا ااقًمف  ذم
إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة وقمالُم٤مت طمًـ اخل٤ممت٦م ًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ،وٓ ؾمااٞمام اعمج٤مهاديـ واًمِماٝمدا  ،ويارون
صااؼم اًمّماا٤مسمريـ وىمااقة إيااامن وي٘ماالم اعماا١مُمٜملم اعمااقىمٜملم ،واحلاا٤مل أهنااؿ ٙمٛمااقن قمٚمااٞمٝمؿ وٞمٕماا٤م سماا٤مًمٙمٗمر وقماادم
اعؾمالم ،ومٞمٔمٚمقن ذم شمٜم٤مىمض يمٌػم ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ،وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ,ذم ىمرارة أنٗمًاٝمؿ ,دوم ُٕمااف ًمٙمثرشماف وىماقة
دًٓمتف وومٓمريتف!-
 وُمٜمٝم اا٤م :شمٙمٗم ااػمهؿ ًمٕمٛم ااقم قمٚم ااام إُم اا٦م ووم ااٞمٝمؿ اًمٕمٚم ااام اًمٙمٌ اا٤مر أه ااؾ اًمّم ااالح واًمّم ااد .واًمٗمٝم ااؿ
واًمتح٘مٞم ااؼ ،ذم طم االم أهن ااؿ يٜمٔم اارون إمم أنٗمً ااٝمؿ قمٜم ااد اعم٘م٤ميً اا٦م ومٞمج اادون أنٗمً ااٝمؿ ضمٝمٚم اا٦م قم٤مًم اا٦م قم ااغم ه اا١مٓ
اًمٕمٚمام !-
 وُمٜمٝماا٤م :اًمتٜماا٤مىمض ُمااـ ضمٝماا٦م أهنااؿ طماالم يٙمٗماارون قم٤مُماا٦م ىماارون إُماا٦م اعمتاا٠مظمرة إٓ ٟمٗما ًارا ىمٚمااٞمالّ ،مااؾ
اقاس وؿمااؽ ذم صااح٦م ٟم٘مااؾ اًمااديـ ووصااقًمف إًمااٞمٝمؿ؛ وماا٢من اًمااديـ ,اًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م وؿمااروطمٝمام،
قمٜماادهؿ وؾما ٌ
وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهاا٤م ُمااـ اعو٤مقماا٤مت وإىمٞمًاا٦م اًمّمااحٞمح٦م ،ويمااذا أدوات ومٝمٛمٝمااام يم٤مًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م وقم٤مُماا٦م قمٚمااقم
أًم٦م ,إٟمام وصٚم٧م إًمٞمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م هذه اًم٘مارون ٓ حم٤مًما٦م ،وما٢مذا يما٤مٟمقا يمٗما٤مرا ومٙمٞماػ ي١ممتٜماقن قماغم ٟم٘ماؾ اًماديـ
شمٜم٤مىمض يم٤مًمذي ّمؾ قمٜمد اًمرواومض اح٤مرىملم ،وم٢مُم٤م أن هيتادي اًمقا طمادُ ُماٜمٝمؿ
وؿماروطمف ،ومٞمحّمؾ قمٜمدهؿ ٌ
أو يتزٟمد ،.واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل!-
ومٞمتٕمًٗمقن ذم رده٤مً ،مٙمـ شمٖمٚماٌٝمؿ ُماع
 وُمٜمٝم٤م :أهنؿ يٙمتِمٗمقن يمؾ يق ٍم أدًم٦م ضمديدة شمٜم٤مىمض ُمذهٌٝمؿ
ّ
يمثرهتاا٤م وىمقهتاا٤م وشمٔم٤مومرهاا٤م !--وٓ يٙمااقن ُمااٜمٝمؿ إٓ اعمٙماا٤مسمرة شمٚما َاق اعمٙماا٤مسمرة طمتااك يًااتٞم٘مٜمقا ذم ىماارارة أنٗمًااٝمؿ
أهنااؿ ُمٙماا٤مسمرون ،وًمٙمااـ يٓمٌااع اهلل قمااغم ىمٚمااقب يمثااػم ُمااٜمٝمؿ ومٝمااؿ ٓ يرضمٕمااقن ،وُمااـ ذًمااؽ ُماا٤م يٓمٚمٕمااقن قمٚمٞمااف
ُمااثال ُمااـ أىمااقال ًماإٌمض قمٚمااام «اًماادقمقة اًمٜمجدياا٦مش اًمااذيـ يٕمٔمٛمااقهنؿ ذم أول إُماار ،صمااؿ يٙمٗمااروهنؿ (ٓ يٌ ُٕمااد
أن يٙمٗماارهؿ اعمخٚمااػ ومااٞمام سمٕماادُ إن اؾمااتٛمر قمااغم هااذا اًمٓمريااؼ ومل يتداريمااف اهلل سمرمحتااف) ختاا٤مًمػ ُماا٤م ذهٌااقا إًمٞمااف،
سمااؾ وأىما ٍ
اقال ًمٚمِمااٞمخ «حمٛمااد سمااـ قمٌااد اًمقهاا٤مبش ٟمٗمًااف ،سمااؾ وؿمااٞمخ اعؾمااالم «اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦مش ،وهمااػمه ُمااـ اًمٕمٚمااام

وإئٛم٦م ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م يروٟماف ُماٜمٝمؿ إُما٤م ُماـ ٟمّماقص يمالُمٝماؿ أو ُماـ ُمًآمقر ؾمااػمهؿ ُماـ ؾم ٍ
اامطم٦م وإقم ٍ
اذار
ِ
يتٕمً ااٗمقن ذم ّزم أقمٜم اا٤م .أىم ااقالؿ وُم ااقاىمٗمٝمؿ اعمحٙمٛم اا٦مً ،مٙم ااـ
ًمٚمٛمخ اا٤مًمػ ورمح اا٦م سم٤مجل اا٤مهٚملم ،ومٞمٔمٚم ااقن زُمٜمً ا٤م ّ
يْماإمػ ذم ىمٚم ااقاؿ اطم ااؽما ُُمٝمؿ وحمٌ ااتٝمؿ ،صم ااؿ يٜمت٘مٚمااقن إمم اًمتِم ااٙمٞمؽ وم ااٞمٝمؿ ،وهي اا٤مسمقن شمٙمٗم ااػمهؿ زُمٜمً ا٤م؛ ٕن
قم٤مُماا٦م وااالًمتٝمؿ اٟمٌٜماا٧م قمااغم ومٝما ٍؿ ؾماال ٍ ٕىمااقال هاا١مٓ إئٛماا٦م ،وخياا٤مومقن ُمااـ فمٝمااقر شمٜم٤مىمْمااٝمؿ وآومتْماا٤مح
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أُم٤مم اًمٜم٤مس ،صمؿ ىمد يّمٚمقن إمم درضم٦م ٓ يٌ٤مًمقن سمِمال ويٙمٗمروهنؿ يمام ذيمرٟم٤م-
 وُمٜمٝم اا٤م :أهن ااؿ ُم ااع ُم اارور اًمقىم اا٧م أجْم اا٤م يٙمتِم ااٗمقن يمث اارة وىم ااقة ُمٜم٤مىمْم ااتٝمؿ عم٘م٤مص ااد اًمِم اارع وُمٌ٤مٟمٞم ااف
وأصقل اًمديـ اعمت٘مررة سم٠منقاع اًمدٓٓت همػم اًمٜمّماٞماا٦م؛ وما٢مهنؿ جيادون أن اًمِماارع يٛمٞماؾ إمم اًمٕماذر ويتِم ّاقف
اذر ُماـ اهلل ُماـ أضماؾ
إًمٞمف ،ويٙمثر ُمـ ُمدطمف واحل٨م قمٚمٞماف ،يماام ىما٤مل اًمٜمٌال ( :وًماٞمس أطمادٌ أطما٥م إًمٞماف اًمٕم ُ
()1

ذًماؽ أناازل اًمٙمتا٤مب وأرؾمااؾ اًمرؾماؾ) ُمتٗمااؼ قمٚمٞماف وهااذا ًمٗماظ ُمًااٚمؿ  ،يماام يتِما ّاقف إمم اًمتٞمًااػم واًمًااٝمقًم٦م
اررا ،طمتاك ًمٞمّماؾ احل ُا٤مل
واًمتخٗمٞمػ ،وهؿ سمٕمٙمس ذًمؽ يمٚمف ،ومٞمقضم٥م لؿ ذًمؽ شم٠منٞم َ
ا٥م واٛمػم ُمْما٤موم٤م وُمٙم ً
سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن يٙمره أن يًٛمع أو ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرمن واحلدي٨م ميا٤مت وأطم٤مديا٨م اًمتٞمًااػم واًمٕماذر واًمتخٗمٞماػ
وٟمحااق ذًمااؽ !--وهااذا هااق ؿماا٠من صاا٤مطم٥م اًمٌدقماا٦م واًمٗمًااق( .وهااق اخلااروج قمااـ ـم٤مقماا٦م اهلل  وص ااراـمف
طمرج ُمـ أي٤مت وإطم٤مديا٨م اًمتال ختا٤مًمػ سمدقمتاف وومًا٘مف ،ومٞمادظمؾ سماذًمؽ نا٧م
اعمًت٘مٞمؿ) أنف يّماػم قمٜمده ٌ
ـم٤مئٚماا٦م ىمااقل اهلل  :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [اًمٜمًاا٤م ] ،وىمااد ذيماار
هااذه اًمٗم٤مئاادة «اسما ُـ اًم٘مااٞمؿش ذم سمٕمااض يمتٌااف ،وٟم٘مااؾ ذم يمت٤مسمااف «اضمااتامع اجلٞمااقش اعؾمااالُمٞم٦مش قمااـ اسمااـ أيب طماا٤مشمؿ
وقمٌد اهلل سمـ اعُما٤مم أمحاد ذم يمتا٤مسمٞمٝمام «اًمًاٜم٦مش ،أهناام رويا٤م قماـ اجلٝماؿ سماـ صاٗمقان أناف شماال ىمقًماف  ﮋﮉ
()2
ادت اًمً َ
ا٧مش ٟ ،مًاا٠مل
اٌٞمؾ إمم أن أطمٙمٝماا٤م ُماـ اعمّماحػ ًمٗمٕمٚم ُ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [ـماف] ،وم٘ما٤ملً« :ماق وضم ُ

اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م واًمتثٌٞم٧م قمغم احلؼ --مُملم-
ارج اًماذي ذم
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ذم يمت٤مسماف «اًمٗمقا ئادش ،قمٜماد يمالُماف قماغم أناقا ع هجار اًم٘مارمن« :ويماذًمؽ احل ُ
اًمّمدور ُمٜمف؛ وم٢مٟمف شم٤مرة يٙمقن طمرضم٤م ُمـ إٟمزاًمف ويمقٟمف طم٘ما٤م ُماـ قمٜماد اهلل ،وشما٤مرة يٙماقن ُماـ ضمٝما٦م اًماتٙمٚمؿ سماف
اػم ُه أن شمٙمٚماؿ سماف ،وشما٤مرة يٙماقن ُماـ ضمٝما٦م يمٗم٤ميتاف وقمادُمٝم٤م وأناف ٓ
أو يمقٟمف خمٚمقىم٤م ُمـ سمٕمض خمٚمقىم٤مشماف أخٝماؿ هم َ
يٙمٗماال اًمٕمٌاا٤مد ،سمااؾ هااؿ حمتاا٤مضمقن ُمٕمااف إمم اعمٕم٘مااقٓت وإىمٞمًاا٦م أو أرا أو اًمً ااٞم٤مؾم٤مت ،وشماا٤مرة يٙمااقن ُمااـ
ضمٝم٦م دًٓمتف وُم٤م أريد سمف طم٘م٤مئ٘مف اعمٗمٝمقُم٦م ُمٜمف قمٜمد اخلٓم٤مب أو أريد سمف شم٠مويٚمٝما٤م وإظمراضمٝما٤م قماـ طم٘م٤مئ٘مٝما٤م إمم
شماا٠مويالت ُمًااتٙمره٦م ُمِمااؽميم٦م ،وشماا٤مرة يٙمااقن ُمااـ ضمٝماا٦م يمااقن شمٚمااؽ احل٘ماا٤مئؼ وإن يم٤مٟماا٧م ُماارادة ومٝماال صم٤مسمتاا٦م ذم
ٟمٗمس إُمر أو أوهؿ أهن٤م ُمرادة ًمْمارب ُمـ اعمّماٚمح٦م ،ومٙماؾ ها١مٓ ذم صادورهؿ طمارج ُماـ اًم٘مارمن ،وهاؿ
ارج ُمااـ
يٕمٚمٛمااقن ذًمااؽ ُمااـ ٟمٗمقؾمااٝمؿ وجيدوٟمااف ذم صاادورهؿ ،وٓ دمااد ُمٌتاادقم٤م ذم ديٜمااف ىمااط إٓ وذم ىمٚمٌااف طما ٌ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)١6٧4صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١4١
( )2اضمتامع اجلٞمقش اعؾمالُمٞم٦م (-)225 . 2
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ا٤مضمرا إٓ وذم صاادره طمارج ُمااـ أيا٤مت اًمتاال ناقل سمٞمٜمااف
أيا٤مت اًمتال ختاا٤مًمػ سمدقمتاف يمااام أناؽ ٓ دمااد فم٤محا٤م وم ً
()1

وسملم إرادشمف ،ومتدسمر هذا اعمٕمٜمك صمؿ ارض ًمٜمٗمًؽ سمام شمِم٤م ش ـها-

فصل

ٌ
ُمّمدا .حلدي٨م اًمٜمٌل ( :هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن) ىم٤مل٤م صمالصم٤م  ،رواه ُمًٚمؿ
ويمؾ ذًمؽ ,أهي٤م اعظمقة,
()2

وأمحد وأبق داود  ،ىم٤مل ذم «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش« :هؿ اعمتٕمٛم٘مقن اعمٖم٤مًمقن ذم اًمٙمالم اعمتٙمٚمٛمقن
سم٠مىمّماك طمٚمقىمٝمؿُ ،م٠مظمقذ ُمـ اًمٜمٓمع وهق اًمٖم٤مر إقمغم ُمـ اًمٗمؿ ،صمؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم يمؾ شمٕمٛمؼ ىمقٓ
()3

ظمؼما ؛ وم٢من يم٤من دقم٤م ومدقم٤مؤه ُ مًتج٤مب ،وإن
وومٕمالش ـها ،ىم٤مل اًمٕمٚمام  :وهذا إُم٤م أن يٙمقن دقم٤م ً أو ً
ظمؼما ومخؼمه صد .وطمؼ ٓ يتخٚمػ ،وم٘مد أظمؼم أهنؿ ه٤مًمٙمقن ٓحم٤مًم٦م !-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
يم٤من ً

()4

وىما٤مل ( :إن هااذا اًماادي َـ يًاار وًمااـ يِماا٤م ّد اًماادي َـ أطماادٌ إٓ همٚمٌااف) رواه اًمٌخاا٤مري واًمٜمًاا٤مئل  ،أي إٓ
همٚمٌف اًمدي ُـ؛ ومٞمّماػم اعٟمً٤من ُمٖمٚمقسم٤م ٓ ،ي٘مادر قماغم محاؾ هاذا اًماديـ واًم٘مٞما٤مم سماف ،حا٤مذا؟ ٕناف ؿما٤مد اًماديـ أي
يٖمٚم٥م اًمدي َـ ويٙماقن ؿماديدا ومٞماف وُمٕمافُ ،ماع أناف ديا ٌـ يًاار ؾم ٌ
اٝمؾ
أظمذه وشمٜم٤موًمف وشمٕم٤مـم٤مه سم٤مًمِمدة وطم٤مول أن
َ
ؾمٛمح-
ٌ
واًمٖمٚمق ذم اًمديـ وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمديـ) رواه أمحد واًمٜمً٤مئل
وىم٤مل ( :إي٤ميمؿ
ّ
()5

وهمػممه٤م ؛ وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أظمؼم اًمٜمٌل  أن ؾمٌ٥م هالك ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ إُمؿ همٚمقهؿ ذم ديٜمٝمؿ-
()6

ؾمٛمح ؾمٝمؾ يًاػمً ،مٞمس ومٞمف
سمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م) رواه أمحد واًمٓمؼما ؛ ومٝمق دي ٌـ
وىم٤مل ُ ( :
ٌ
اعمٕمت٤مد سمحٞم٨م شمقىمع اعمًٚمؿ ذم طمرج ووٞمؼ وشمٕمٜم ٍ
ِ
ّ٧م؛ يمام ىم٤مل اهلل  وشمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم:
ُمِم٘م٦م ظم٤مرضم٦م قمـ
ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
        ﯓﮊ [احل٩م] ،وىم٤مل  :ﮋ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
( )٧اًمٗمقائد (-)62 . ٧
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ ،)24١١مًٜمد أمحد ( ،)1455ؾمٜمـ أيب داود (-)646١
( )1اًمٜمٝم٤مي٦م (-)١6 . 5
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)12ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (-)5١16
(ُ )5مًٜمد أمحد ( )1266وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط وأمحد ؿم٤ميمر ،ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)1١١5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )1١22وصححف إًمٌ٤م -
(ُ )4مًٜمد أمحد ( ،)2222٧اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،)١646وصححف إًمٌ٤م ذم :اًمّمحٞمح٦م (-)2226
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﮼ ﮽ﮊ [اًمٌ٘مرة ،]٧65 :وىم٤مل  :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [اًمٌ٘مرة] أي ٕوىمٕمٙمؿ
ذم اًمٕمٜم٧م وهق اًمْمٞمؼ واًمِمدة واعمِم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم٘م٤مهرة ،أي وًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ سمؾ يم٤من سمٙمؿ رطمٞمام ًمٓمٞمٗم٤م
يًار قمٚمٞمٙمؿ ومل يٙمٚمٗمٙمؿ إٓ ُم٤م شمٓمٞم٘مقن ُمـ إقمامل ذم ُمٕمت٤مد أطمقال اًمٌِمار ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
وىم٤مل  :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ أي ًمقىمٕمتؿ ذم اًمٕمٜم٧م وهق اًمْمٞمؼ
واًمِمدة اًمِمديدة ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﮊ [احلجرات] ،وأي٤مت وإطم٤مدي٨م ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة ُمٕمرووم٦م واحلٛمد هلل-
واعم٘مّم ااقد :اًمتح ااذير ُم ااـ طم اا٤مل ه اا١مٓ سمْما اارب إُمث اا٤مل ،وشمٕمري ااػ إظمقاٟمٜم اا٤م اًمٓمٞمٌ االم ؾم ااق َ أطم ااقالؿ
ووظم٤مُم٦م ُم خٝمؿ ،وُم٤م تقون قمٚمٞمف ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت شم١مدي اؿ إمم اًمٙمٗمر اًمّماريح ذم يمثاػم ُماـ إطمٞما٤من ،وإمم
اعماارو .اًمّم ااريح ُمااـ اًمااديـ سم٤مًمٗمًااق .واًمٕمّم ااٞم٤من اًمقا وااح --لااذا قمٜمااقن اًمِم ااٞمخ «أبااق حمٛمااد اعم٘مدؾم االش ,
وماارج اهلل قمٜمااف ،وهااق اخلٌااػم اااؿ اًمٕماا٤مرف سمٓماار .وااالٓهتؿ ,يمت٤مسمااف «اًمرؾماا٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞماا٦مش سم ا«رؾماا٤مًم٦م اجلٗماار ذم
()1

أن اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم يقدي إمم اًمٙمٗمرش -
وٓ ؿمؽ أن هذا اًماذي قمٚمٞماف ها١مٓ اًم٘ماقم ًماٞمس هاق طما٤مل «اعمًاٚمؿش اًماذي وصاٗمف اًم٘مارمن واًمًاٜم٦م ،وٓ
هذا اًمديـ هق ديـ اعؾمالم يمام يم٤من قمٚمٞمف حمٛمد  وأصح٤مسمف-
ٓ واهلل --إٟم ااام ه اا١مٓ ُم اا٤مرىمقنُ ،مرىم ااقا ُم ااـ اًم ااديـ ُم ااـ سم اا٤مب اًمٖمٚم ا ّاق واًمتِم اادد واعوم ااراط واًمزي اا٤مدة ذم
اًمديـ ،يمام أن اًمٕمٚمامٟمٞملم واعمتزٟمدىم٦م اعمٚمحديـ اًمٕمّماريلم وأُمث٤ملؿ ُمرىمقا ُمـ اًماديـ ُماـ سما٤مب اًمٜم٘مّما٤من ُمٜماف
واًمتٗمااريط ومٞمااف واًمااؽمك ًمااف اشمٌ٤مقماا٤م ًمِمااٝمقاهتؿ ،وهااذان مهاا٤م ؾمااٌٞمال اًمِم ااٞمٓم٤من؛ عظمااراج اًمٜماا٤مس ُمااـ اًمٜمااقر إمم
اًمٔمٚمااامت؛ يمااام ىماا٤مل سمٕمااض اًمًااٚمػُ« :ماا٤م ٟماادب اهلل اًمٕمٌاا٤مد إمم ؿماال إٓ اقمااؽمض ومٞمااف إسمٚمااٞمس سماا٠مُمريـ ُماا٤م يٌاا٤مزم
()2

سم٠مهيام فمٗمر؛ إُم٤م همٚمق ومٞمف ،وإُم٤م شم٘مّماػم قمٜمفش  ،واٟمتٔماروا وؾماقف شمارون سما٠مم أقمٞماٜمٙمؿ يمٞماػ يا١مول إًمٞماف طما٤مل
ه١مٓ اعمٗمتقٟملم اح٤مرىملم اعمخٚمػ وأتٌ٤مقماف ،إن اؾماتٛمروا ذم هاذا اًمٓمرياؼ ومل يتاداريمٝمؿ اهلل سمرمحتاف ،وواهلل
ًم٘مااد رأجٜماا٤مهؿ وضمرسمٜماا٤مهؿ ذم أيمثاار ُمااـ سمٚما ٍاد يااؽميمٝمؿ اًمٓمقاهمٞماا٧م اعمرشماادون يرشمٕمااقن ويًاارطمقن ويٛمرطمااقن ذم
اًمٌالد ٓ يٛمًقهنؿ سمًق  ،رأجٜم٤م ذًمؽ سم٠مم أقمٞمٜمٜم٤م وضمرسمٜم٤مه ذم ًمٞمٌٞم٤م ذم أواظمار اًمثامٟمٞمٜما٤مت ُماـ اًم٘مارن اعومرٟمجال
احاا٤ميض ،طماالم يم٤مٟماا٧م احلٛمااالت قمااغم اعظمااقة اعمٚمتاازُملم قمااغم أؿمااده٤م ُمااـ ىمٌااؾ اًمٓماا٤مهمقت اًم٘مااذاذم وزسم٤مٟمٞمتااف

( )٧هل «اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػمش وىمد ؾمامه٤م اًمِمٞمخ سما«اجلٗمرش ٕنف ومرغ ُمـ شمٌٞمٞمْمٝم٤م ذم ُمٕمت٘مؾ«اجلٗمرش-
( )2ىم٤مًمف خمٚمد سمـ احلًلم ،يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال (-)214 . 2
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واؾمتخٌ٤مراشمف ،وُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا يؽميماقن اخلاقارج «اًمتٙمٗمػميالمش وٓ ي٘مرسماقهنؿ سماؾ يٗمًاحقن لاؿ يماؾ جما٤مل،
ُمٝمٛما٦م ،وأهناؿ ٓ يِماٙمٚمقن أي ظمٓمار قمٚماٞمٝمؿ ،سماؾ هاؿ أقم ٌ
اقان
ح٤مذا؟ ٕهنؿ يدريمقن أهنؿ ي٘مدُمقن لؿ ظمدُما٦م ّ
لااؿ ذم احل٘مٞم٘ماا٦م قمااغم اعمًااٚمٛملم اعمًتْماإمٗملم !!-يمٞم اػ ٓ وصااٗمتُٝمؿ اًمتاال وصااٗمٝمؿ ااا٤م اًمّماا٤مد .اعمّماادو.
()1

أهنؿ (ي٘متٚمقن أهؾ اعؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤من) -
وهٙمااذا ؾمااٛمٕمٜم٤م قمااٜمٝمؿ ذم أُماا٤ميمـ وسمٚماادان أظماارى ،واًم٘مّمااص ُمتِماا٤ما٦م ذم يمااؾ ُمٙماا٤من ،وؾمااؽمون ذًمااؽ ذم
ه١مٓ أجْم٤م؛ وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إبّم٤مر ،وهاذا ًمٕمٛمار اهلل سمره ٌ
ادسم ٌر وإرادة ًمٚمحاؼ ،إذ
ا٤من عماـ يما٤من ًماف ىمٚم ٌ
ا٥م وشم ّ
ا٤مهمقت قم ااٜمٝمؿ وي ااؽميمٝمؿ يًا اارطمقن ويٛمرطم ااقن ذم اًم ااٌالدً ،م ااق يم اا٤مٟمقا قم ااغم احل ااؼ وضم اا٤م ّدة
يمٞم ااػ يروا ااك اًمٓم ا
ُ
اًمتقطمٞمااد وـمريااؼ حمٛما ٍاد ً !-مٙمااـ اًمٓماا٤مهمقت ياادرك أهنااؿ سمااذرة ومًاا٤مد ذم «اجلامقماا٦م اعمًااٚمٛم٦مش أي ذم وؾمااط
اعمًااٚمٛملم ،ومٞمااؽميمٝمؿ يٗمًاادون ورسمااام دقمٛمٝمااؿ وومًااح لااؿ وأُماادّ هؿ ذم ـمٖمٞماا٤مهنؿ ًمٞمْم اارب اااؿ اعمًااٚمٛملم!-
وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،ﮋﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [إنٗم٤مل]-
وهذه يم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٦م ٟمّمح٤م عظمقاٟمٜم٤م وشمذيمػما وشمٜمٌٞمٝما٤م عماـ أراد أن ياتٕمظ ويٕمتاؼم ،وما٢من اًمٕم٤مىماؾ ُماـ اقمتاؼم
ا٤مس يمٚمٝم ااؿ ًم ااق أراد يم ااؾ أطم ا ٍاد أن جي اارب يم ااؾ
سمٖم ااػمه ،واشمٕم ااظ ،وٓ جي اارب يم ااؾ ؿم اال سمٜمٗمً ااف ،إذن لٚم ااؽ اًمٜم ا ُ
ؿم اال  !--واًمً اإمٞمد ُمااـ وىم ا َال اًمٗمااتـ ،وم اا٤مضمتٜمٌقا اًمٗمااتـ ،واسمتٕم اادوا قمٜمٝماا٤م وقم ااـ أهٚمٝماا٤م ،واقمتّم ااٛمقا سم اا٤مهلل 
وأيمثاروا ُماـ اًمادقم٤م واعحلاا٤مح قماغم اعماقمم  أن يٛمااـ قمٚماٞمٙمؿ سم٤ملدايا٦م واًمًاداد ،وماا٢من اًمتقومٞماؼ يمٚماف سمٞمااد اهلل
 وطمده ٓ ؿماريؽ ًمف-
وأنٌااف إمم أن اعم٘مّم ااقد ه اا٤م شم٘م اادم ه ااق اًمٙم ااالم قم ااغم ص ااٗم٤مت وأطم ااقال وُم ا ٓت أُمث اا٤مل ه اا١مٓ وضمٜمً ااٝمؿ
ووئْمئٝمؿ ،وٓ يٚمزم ُمٜمف أ أطمٙمال قماـ ها١مٓ اعمٗمتاقٟملم احلا٤مًمٞملم أن يماؾ ُما٤م ذيمرشماف ُماـ شمٗم٤مصااٞمؾ؛ وم٘ماد
يٙم ااقن وم ااٞمٝمؿ أن ىمٚمٞم ا ٌاؾ أو يمث ااػم ه اا٤م ذيمرٟم اا٤م ،وه ااؿ قم ااغم ظمٓم ا ٍار قمٔم ااٞمؿ ،ومٚمٞمٕمت ااؼم اعمٕمت ااؼمون وًمٞمتٗمٙم ا ْار أوًم ااق
إًمٌ٤مبٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)١612 ،1166صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١46
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فصل


اكم ،و ًْم َٞم ُ٘مااؾ اعٟمًاا٤من ذم اًمتٗم٤مص ااٞمؾ واًمٗمااروع اًمتاال ٓ يٕمٚمٛمٝماا٤م ومل ي٘مااػ
إول :اًمتٛمًااؽ سماا٤معيامن اجلُٛما ّ

ٍ
ومّمؾ ومٞمٝم٤م ،وٓ طمرره٤م وٓ طم٘م٘مٝما٤م ٓ :أقمٚماؿ ،وٓ أدري ،وٓ يٙمٚماػ اهلل ٟمٗمًا٤م إٓ وؾمإمٝم٤م ،وٓ
قمغم قمٚم ٍؿ
يٙمٚماػ اهلل ٟمٗمًاا٤م إٓ ُما٤م مشم٤مهاا٤م؛ قماـ قمٌااد اهلل سماـ ُمًاإمقد  ىما٤مل« :ياا٤م أهيا٤م اًمٜماا٤مس َُماـ قمٚمااؿ ؿمااٞم ًئ٤م ومٚمٞم٘مااؾ سمااف،
و َُمـ مل يٕمٚمؿ ومٚمٞم ُ٘مؾ اهلل أقمٚمؿ ،وما٢من ُماـ اًمٕمٚماؿ أن ي٘ماقل حا٤م ٓ يٕمٚماؿ اهلل أقمٚماؿ ،ىما٤مل اهلل ً مٜمٌٞماف  :ﮋﭞ
()1

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [ص]ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف -
واقمٚمٛمقا أن هذا أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل ُمٜمٝم٩م اعؾمالم واًمّماراط اعمًت٘مٞمؿ --وم٢من اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٌد
اسمتدا ً هق اعيامن اجلُٛمكم ،وهق آؾمتج٤مسم٦م اعمٌدئٞم٦م هلل واًمرؾمقل ،وهاق ُمٕمٜماك ؿماٝم٤مدة أن ٓ إ إٓ اهلل وأن
حمٛماادا رؾمااقل اهللٕ ،ن ُمٕمٜم٤مه اا٤م :اًمتقضمااف سم٤مًمٕمٌ اا٤مدة إمم اهلل وطمااده ٓ ؿم ااريؽ ًم ااف ،وظمٚمااع يم ااؾ ُمٕمٌااقد ؾم ااقاه
واًمٙمٗماار سمااف ،واشمٌاا٤مع ٟمٌٞمااف ورؾمااقًمف حمٛمااد  ذم يمااؾ ُما٤م ضماا٤م سمااف ،وشمّماادي٘مف ذم يمااؾ ُماا٤م أظمااؼم؛ هااذا هااق اعيااامن
واًمتقطمٞمد واعؾمالم اجلٛمكم-
صم ااؿ اًمتٗم٤مصا ااٞمؾ شم اا٠ميت شمٌ٤م ًقما ا٤م سمحً اا٥م اًمٕمٚم ااؿ ،وه اال درضم اا٤مت ،وًمٞمً اا٧م يم ااؾ اًمٗم ااروع وشمٗم٤مصا ااٞمؾ اعي ااامن
وؿم اإمٌف ذم درضم اا٦م واطم اادة يم ااام دل قمٚمٞم ااف طم اادي٨م( :اعي ااامن سمْم ا ٌاع وؾم اإٌمقن ؿم اإمٌ٦م وم٠مقماله اا٤م ٓ إ إٓ اهلل،
()2

وأدٟم٤مهاا٤م إُم٤مـماا٦م إذى قمااـ اًمٓمريااؼ) وهمااػمه ُمااـ إدًماا٦م ،وهااذه ُمًاا٠مخ٦م ٓ ظمااالف ومٞمٝماا٤م سماالم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ؛
وم اا٤معيامن اًمتٗمّما ااٞمكم خيتٚم ااػ ُم ااـ ؿم ااخص إمم مظم اار سمحً اا٥م اًمٕمٚم ااؿ ،أي سمحً اا٥م سمٚم ااقغ اًمٕمٚم ااؿ ًمٚمِم ااخص،
واضمتٝماا٤مده وشمٕمٚمٛمااف وُمٕمرومتااف سمااام ضماا٤م سمااف اًمٜمٌاال  ،وسمااام دًماا٧م قمٚمٞمااف ؿم ااريٕمتف ،وم٤مًمٕماا٤ممل همااػم اًمٕماا٤مُمل اجل٤مهااؾ،
واعمتخّم ااص ذم قمٚم ااقم اًم ااديـ واًمِما ااريٕم٦م هم ااػم اًمٗم ااالح إُم اال ذم ُمزرقمت ااف ،واًمٕمج ااقز اًمٗم٤مٟمٞم اا٦م ذم ىمريتٝم اا٤م--
وهٙمااذا؛ ومٛمااـ وصااٚمف اًمٕمٚمااؿ سمٛمًاا٠مخ٦م ون٘م٘مٝماا٤م وطمررهاا٤م وقماارف أهناا٤م صااحٞمح٦م اًمٜمًااٌ٦م إمم ديااـ اهلل  سماا٠من
قماارف دًمٞمٝماا٤م ُمااـ اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م إن يماا٤من هااق ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واًمٜمٔماار واًمٗمٝمااؿ ًمٚمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وُمٕمروماا٦م
اًماادٓٓت ،أو سماا٠من ؾماا٠مل قم٤محاا٤م ُمقصمقىماا٤م ذم ديٜمااف وقمٚمٛمااف ومدًمااف قمٚمٞمٝماا٤م وؿماارطمٝم٤م ًمااف ومتٚم٘م٤مهاا٤م ُمٜمااف وأظمااذه٤م قمٜمااف،
ومٝمااذا جياا٥م قمٚمٞمااف أن ياا١مُمـ اااذا اًمٕمٚمااؿ اًمااذي دل «اًماادًمٞمؾش قمااغم أنااف ُمااـ ديااـ اهلل ،نٚمااٞمال أو نااريام ،ظمااؼما
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)66١2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١26
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ ( )15سم٤مًمِمؽ( :سمْمع وؾمٌٕمقن أو سمْمع وؾمتقن)-
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وىمْم٤م  ،ووقمدا ووقمٞمدا-
وأُم اا٤م َُم ااـ مل يّم ااٚمف اًمٕمٚم ااؿ (مل يٌٚمٖم ااف) وم٢مٟم ااف ٓ جي اا٥م قمٚمٞم ااف ،وىم ااد جي اا٥م قمٚمٞم ااف اًمٌح ا ُ
ا٨م واًم ااتٕمٚمؿ واًمٓمٚم اا٥م
واًمً ُ
ا١مال ،و ُي َ
اتح٥م،
ا٤مئل واعمًا ّ
١ماظما ُاذ قماغم اًمت٘مّمااػم ،وىماد ٓ جيا ُ
ا٥م؛ وما٤مًمٕمٚمؿ ُمٜمااف اًمقا ضما٥م اًمٕمٞمٜماال وُمٜماف اًمٙمٗما ّ
وهٙمذا ،واعم٘مّمقد أن اًمقصاٞم٦م اًمٙماؼمى ًمإلظماقة أن يتٛمًاٙمقا سما٤معيامن اجلٛماكم ،إياامن اًمٕمجا٤مئز إن ؿمائتؿ!--
ويؽميمااقا ُماا٤م ٓ يًااتٓمٞمٕمقن ومٝمٛمااف ون٘مٞم٘مااف ُمااـ اعمًاا٤مئؾ إمم أهٚمٝماا٤م اعمتخّمّم االم ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ،وي٘مقًمااقا :
ﮋ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﮊ [مل قمٛم ااران ]١ :ويٙمٚم ااقا ُم اا٤م مل يٗمٝمٛم ااقه وُم اا٤م مل ي٘مٗم ااقا قم ااغم ن٘مٞم٘م ااف إمم اهلل  ،واهلل
ؾمٌح٤مٟمف يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتقيماؾ واًمّماؼم واًمّماد .ذم اًمٌحا٨م واًمٓمٚما٥م ،وسم٢مشمٞما٤من إُماقر ُماـ أبقا اا٤م ،وقمادم
آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم-
وم٠موصا اال إظم ااقا سم٤محل ااذر ُم ااـ ه اا١مٓ اعمٗمت ااقٟملم واًم ٌُ ا اإمد قم ااٜمٝمؿ واعمت٤مريم اا٦م ل ااؿ ،وٓ يً ااٛمٕمقا ل ااؿ وٓ
ا٤مهرا إن يما ا اا٤من ٓ سما ا اادّ  ،وًمٞمّما ا ااؼموا وًمٞمثٌا ا ااقا قما ا ااغم ديا ا ااـ اهلل  ،وٓ
جيا ا اا٤مدًمقهؿ وٓ يامروها ا ااؿ إٓ ُما ا اارا ً فما ا ا ً
وًمٞمتٛمًا ااٙمقا سما اا٤معمحٙمامت
يًا ااتٕمجٚمقا ذم اًمًا اإمل ذم ُمٜما اا٤مفمرهتؿ أو نّم ا ااٞمؾ اجلا ااقاب قما ااغم يما ااؾ إيا ااراداهتؿ،
ّ
اًمقا و ا ااح٤مت اًمٌ ّٞمٜم ا اا٤مت ذم دي ا ااـ اعؾم ا ااالم ،وًمٞم٘مت ا اادوا سم٤مٕئٛم ا اا٦م اًمرا ؾم ا ااخلم ذم اًمٕمٚم ا ااؿ وُم ا اا٤م قمٚمٞم ا ااف قمٛم ا ااقُمٝمؿ
قمٚمؿ ُم٤م مل يٕمٚمٛمقه إمم اهلل  ،واهلل يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ-
وًمٞمحذروا ُمـ اًمِمذوذ واًمتٗمرد ،وًمٞمٙمٚمقا َ

ىماا٤مل اسمااـ اًم٘مااٞمؿ « :وىماا٤مل زم ؿمااٞمخ اعؾمااالم  وىمااد ضمٕمٚماا٧م ُأورد قمٚمٞمااف إياارا دا سمٕمااد إيا ِ
اراد ٓ« :دمٕمااؾ
ً

ىمٚمٌا ااؽ ًمإليا اارادات واًمِما ااٌٝم٤مت ُمثا ااؾ اًمًا ااٗمٜمج٦م ومٞمتِم ا اارا٤م وما ااال يٜمْما ااح إٓ اا اا٤م ،وًمٙما ااـ اضمٕمٚما ااف يم٤مًمزضم٤مضما اا٦م
اعمّمااٛمت٦م متاار اًمِمااٌٝم٤مت سمٔم٤مهرهاا٤م وٓ شمًاات٘مر ومٞمٝماا٤م؛ ومػما هاا٤م سمّمااٗم٤مئف وياادومٕمٝم٤م سمّمااالسمتف ،وإٓ وماا٢مذا أؿم اارسم٧م
ىمٚمٌ ااؽ يم ااؾ ؿم ااٌٝم٦م مت اار قمٚمٞمٝم اا٤م ص اا٤مر ُم٘م اارا ًمٚمِم ااٌٝم٤متش أو يم ااام ىم اا٤مل؛ وم ااام أقمٚم ااؿ أ اٟمتٗمٕم اا٧م سمقص ا ااٞم٦م ذم دوم ااع
اًمِمااٌٝم٤مت يم٤مٟمتٗماا٤مقمل سمااذًمؽ ،وإٟم اام ؾمااٛمٞم٧م اًمِمااٌٝم٦م ؿمااٌٝم٦م ٓؿمااتٌ٤مه احلااؼ سم٤مًمٌ٤مـمااؾ ومٞمٝماا٤م؛ وم٢مهناا٤م شمٚمااٌس صمااقب
احل ااؼ قم ااغم ضمً ااؿ اًمٌ٤مـم ااؾ ،وأيمث اار اًمٜم اا٤مس أص ااح٤مب طمً ااـ فم اا٤مهر؛ ومٞمٜمٔم اار اًمٜم اا٤مفمر وم ااٞمام أخًٌ ااتف ُم ااـ اًمٚمٌ اا٤مس
ومٞمٕمت٘مااد صااحتٝم٤م ،وأُماا٤م صاا٤مطم٥م اًمٕمٚمااؿ واًمٞم٘ماالم؛ وم٢مٟمااف ٓ يٖمااؽم سمااذًمؽ ،سمااؾ جياا٤موز ٟمٔمااره إمم سم٤مـمٜمٝماا٤م وُماا٤م ناا٧م
()1

ًمٌ٤مؾمٝم٤م ومٞمٜمٙمِمػ ًمف طم٘مٞم٘متٝم٤مش --إًمخ يمالُمف وم٤مٟمٔمره سمتامُمف ذم «ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدةش وشم٠م ُّمٚمف وم٢مٟمف طمٙمٛم ٌ٦م-
اًمث٤م  :شمدسمروا أطم٤مدي٨م اعيامن واٟمٔمروا ومٞمٝم٤م وشم٠مُمٚمقها٤م ،واٟمٔماروا يمٞماػ يما٤من اًمرضماؾ يا٠ميت إمم اًمٜمٌال 
ومٞم٘مااقل ًماافُ« :ماا٤م اعيااامن؟ش ومٞم٘مااقل ُمااثال ( :اعيااامن أن شماا١مُمـ سماا٤مهلل وُمالئٙمتااف ويمتٌااف ورؾمااٚمف واًمٞمااقم أظماار

(ُ )٧مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ،وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واعرادة (-)٧6٧ ،٧6١ . ٧
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()1

وشماا١مُمـ سم٤مًم٘ماادر ظمااػمه وؿمااره)  ،وىماا٤مل اًمٜمٌاال ً مرضما ٍاؾ(« :أؾمااٚمؿ شمًااٚمؿ) ،ىماا٤مل :وُماا٤م اعؾمااالم؟ ىماا٤مل( :أن
شمًااٚمؿ ىمٚمٌااؽ هلل وأن يًااٚمؿ اعمًااٚمٛمقن ُمااـ ًمًاا٤مٟمؽ وياادك) ،ىماا٤مل :وماا٠مي اعؾمااالم أومْمااؾ؟ ىماا٤مل( :اعيااامن)،
ىم٤مل :وُم٤م اعيامن؟ ىم٤مل ( :أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف وسم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت) ،ىم٤مل :وم٠مي اعياامن
أومْمااؾ؟ ىماا٤مل( :الجاارة) ،ىماا٤مل :وُماا٤م الجاارة؟ ىماا٤مل( :أن هتجاار اًمًااق ) ،ىماا٤مل :وماا٠مي الجاارة أومْمااؾ؟ ىماا٤مل:
(اجلٝماا٤مد) ،ىماا٤مل :وُماا٤م اجلٝماا٤مد؟ ىما٤مل ( :أن دم٤مهااد أو شم٘م٤مشمااؾ اًمٙمٗماا٤مر إذا ًم٘مٞمااتٝمؿ وٓ شمٖمٚمااؾ وٓ دمااٌـ) ،صمااؿ ىماا٤مل
()2

رؾمقل اهلل ( :قمٛمالن مه٤م أومْمؾ إقمامل إٓ ُمـ قمٛمؾ سمٛمثٚمٝمام ىم٤مل٤م صمالصم٤م :طمج٦م ُمؼمورة أو قمٛمرة)ش -
وذم طمدي٨م مظمر« :ىمٞمؾ ًمرؾمقل اهلل ُ :م٤م اعؾمالم؟ ىم٤مل( :إـمٕما٤مم اًمٓمٕما٤مم وـمٞما٥م اًمٙماالم) ىمٞماؾ :وماام
اعيااامن؟ ىماا٤مل( :اًمًااامطم٦م واًمّمااؼم) ،ىمٞمااؾ :ومٛمااـ أومْمااؾ اعمًااٚمٛملم إؾمااالُم٤م؟ ىماا٤ملُ( :مااـ ؾمااٚمؿ اعمًااٚمٛمقن ُمااـ
ًمًاا٤مٟمف ويااده) ،ىمٞمااؾ :ومٛمااـ أومْمااؾ اعماا١مُمٜملم إيامٟماا٤م؟ ىماا٤مل( :أطمًااٜمٝمؿ ظمٚم٘ماا٤م) ،ىمٞمااؾ :ومااام أومْمااؾ الجاارة؟ ىماا٤مل:
(ُمـ هجر ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمف) ،ىمٞمؾ :أي اًمّمالة أومْمؾ؟ ىم٤مل( :ـمقل اًم٘مٜمقت) ،ىمٞمؾ :أي اًمّمدىم٦م أومْمؾ؟
ىم٤مل( :ضمٝمد ُم٘مؾ) ،ىمٞمؾ :أي اجلٝم٤مد أومْمؾ؟ ىم٤مل( :أن دم٤مهد سمامًمؽ وٟمٗمًؽ ومٞمٕم٘مر ضمقادك ويرا .دُمؽ)،
()3

ىمٞمااؾ :أي اًمًاا٤مقم٤مت أومْمااؾ؟ ىماا٤مل( :ضمااقف اًمٚمٞمااؾ اًمٖماا٤مسمر)ش  ،ويمٚمٝماا٤م أطم٤مدياا٨م صااحٞمح٦م ،وٟمحقهاا٤م يمثااػم
ُمٕمروف--

وم٤مٟمٔمروا إمم هذا اًمديـ ُم٤م أؾمٝمٚمف وُم٤م أيمٛمٚمف وُم٤م أطمٙمٛمف ،وُم٤م أبٕمده قمـ وؾمقؾم٦م اًما ُٛم َق ِ
ؾمق ِؾمالم

وهرـم٘م٦م اعمٝمرـم٘ملم وؾمٗمًٓمتٝمؿ ،وإٟمف ديـ إُمٞملم ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [اجلٛمٕم٦م،]2 :
ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [إقمرافٟ( ،]٧56 :محـ أُم٦م أُمٞم٦م ٓ ٟمحً٥م؛ اًمِمٝمر هٙمذا
()4

وهٙمذا وهٙمذا) -
إمل
وىم اا٤مرٟمقا سم ااام شمروٟم ااف ُم ااـ شمٜمٓم ااع ه اا١مٓ اعمٗمت ااقٟملم وشمِم ااديدهؿ وشمّما ااٞمػمهؿ اًم اادي َـ يم٠من ااف ىم اا٤مٟمقن وو ا ّ
ووٕمقا ًمف ُمـ قمٜماد أنٗمًاٝمؿ طمادوده ورؾماٛمقا ًماف ؾمآمقره ،ومٛماـ ظما٤مًمػ ؿمااٞمئ٤م ها٤م رؾماٛمقه اقمت٘مادوه ظم٤مرضما٤م
قمااـ اًمااديـ ،ىماا٤مشمٚمٝمؿ اهلل أنااك ي١مومٙمااقن !-ومٝماا١مٓ اعمٗمتقٟمااقن ي٘م ّٕماادون ىمقا قمااد ُمااـ قمٜمااد أنٗمًااٝمؿ ويْماإمقن
طماادودا ًمااديـ اهلل  ويّمااقهمقهن٤م سمٕمٌاا٤مرات ُمًااتحدصم٦م ،اا٤ميمٛمقن اخلٚمااؼ إًمٞمٝماا٤م ومٛمااـ دظمااؾ ومااٞمام دظمٚمااقا ومٞمااف
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)5١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)6
(ُ )2مًٜمد احل٤مرث ( ،)٧1ؿمٕم٥م اعيامن ( ،)22وىم٤مل إًمٌ٤م ذم :ن٘مٞمؼ اعيامن (ص « :)5صحٞمح سمِمقاهدهش-
( )1شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ( ،)461وصححف إًمٌ٤م ذم :ن٘مٞمؼ اعيامن (ص -)١
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)٧2٧1صحٞمح ُمًٚمؿ ( )٧١6١يمالمه٤م سمٚمٗمظ( :إٟم٤م أُم٦م ٓ ٟمٙمت٥م وٓ ٟمحً٥م )--احلدي٨م-
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يم٤مومر!--
ومٝمق اعمًٚمؿ وُم٤م ٓ ومٝمق ٌ
وهااذا ؿماا٠من أهااؾ إهااقا واًمٌاادع دائااام ،يمااام ىماا٤مل ؿمااٞمخ اعؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م « :وًمٙمااـ ُمااـ ؿماا٠من أهااؾ
اًمٌدع أهنؿ يٌتدقمقن أىمقآ جيٕمٚمقهن٤م واضمٌ٦م ذم اًمديـ؛ سمؾ جيٕمٚمقهن٤م ُمـ اعياامن اًماذي ٓ سماد ُمٜماف ،ويٙمٗمارون
ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م ويًاتحٚمقن دُماف ،يمٗمٕماؾ اخلاقارج واجلٝمٛمٞما٦م واًمراومْما٦م واعمٕمتزًما٦م وهماػمهؿ ،وأهاؾ اًمًاٜم٦م
()1
ٓ يٌتدقمقن ً
ىمقٓ ،وٓ يٙمٗمرون ُمـ اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤م لؿ ُمًتحال ًمدُم٤مئٝمؿش ـها-
طم٧م ًمٙمااؿ ؿم ااٞمئ٤م ُمااـ
اًمث٤مًماا٨م :اعمٕمروماا٦م سم٤مًمِم اار ًم ِ َتت٘مااقه ،وآشمٕماا٤مظ وآقمتٌاا٤مر سم٤مٕؿمااٌ٤مه واًمٜمٔماا٤مئر؛ يمااام ؿم اار ُ

ذًمااؽ ذم أول هااذا اجلااقاب ،ومٛمااـ مل يااتٕمظ ومل يٕمتااؼم ،ومااال يٚمااقُمـ إٓ ٟمٗمًااف؛ ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ِ
ا٥م ًمٚمٕم٤مىمااؾ أن يٜمٗماار ُمااٜمٝمؿ ،ويٕماارف اًمٕم٤مىمااؾ اًمٚمٌٞماا٥م
ﮮ ﮯ ﮰﮊ [اًمٜمًاا٤م ] !-ومٛمٕمروماا٦م طماا٤مل هاا١مٓ
ُمقضما ٌ
اعمريااد ًمٚمخااػم واحلااؼ والاادى أن هاا١مٓ جماا٤مٟمٌقن ًمااديـ اًمٜمٌاال  وهديااف وـمري٘متااف وؾمااٜمتف ،وًمٞمًااقا ُمٜمٝماا٤م ذم
ؿمال  --ومٞمٜمٗمر ُمٜمٝمؿ وجي٤مٟمٌٝمؿ وجي٤مٟم٥م ـمري٘متٝمؿ ،وٓ جيٕمؾ لؿ قمغم ٟمٗمًف ؾمٌٞمال سم٤مًمقؾمقؾم٦م واًمتِمٙمٞمؽ-
اًمراسمع :اًمتٛمًؽ سم٤معمحٙمامت اًمقاوح٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمديـ ،صمؿ ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ
ُمً٤مئؾ وُم٤م َي ِار ُد قمغم اعٟمً٤من ُمـ «اؾمتِمٙم٤مٓتش ,أي ُمً٤مئؾ يًتِمٙمٚمٝم٤م و ٤مر ومٞمٝم٤م وٓ يٕمرف يمٞمػ
اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م,؛ ومٕمٚمٞمف أٓ يتًارع ذم اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م أو ىمٌقل ضمقاب ُمـ اًم٘مقم اًمْم٤مًملم اعمٗمتقٟملم ،سمؾ
يّمؼم ويٜمتٔمر طمتك يتثٌ٧م ويً٠مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٦م؛ وم٢من ومتح اهلل قمٚمٞمف سمٕمٚمؿ ُم٤م مل يٙمـ يٕمٚمؿ ،وسمزوال
اعؿمٙم٤مل واشمْم٤مح إُمر ،ومٚمٞمحٛمد اهلل ،وإٓ ومٚمٞمحٛمد اهلل أجْم٤م ،وم٢من اهلل  هق اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل،
وهق اعمتٗمرد سم٤محلٛمد يمٚمف،

وًمٞمّمؼم وًمٞمٙمؾ قمٚمؿ اعمً٠مخ٦م إمم اهلل  وًمٞم٘مؾ :ﮋ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﮊ [مل

قمٛمران ،]١ :وٓ يْماره ،وًمٞم٘مؾ :ي٤م رب ًمق أقمٚمؿ أجـ احلؼ وأجـ اًمّمقاب وأجـ ُم٤م شم٠مُمر سمف ونٌف ٓؾمتجٌ٧م
وقمٛمٚم٧م سمف ضمٝمدي وـم٤مىمتل؛ ومٝمذا هق اًمديـ وهذا هق اًمتقطمٞمد ،وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗمً٤م إٓ
ًمف واقمت٘مدشمف
ُ
وؾمٕمٝم٤م ،وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗمً٤م إٓ ُم٤م مشم٤مه٤م ،ىم٤مل اهلل  :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ﮊ [مل قمٛمران]-
اخلا اا٤مُمس :اعمٕمروما اا٦م سما اا٠من ها اا١مٓ اًم٘ما ااقم اخلا ااقارج احا اا٤مرىملم اعمٗمتا ااقٟملم أقم٤مذٟما اا٤م اهلل وإي ا ا٤ميمؿ ُما ااـ طم ا اا٤ملؿ
وؾمٌٞمٚمٝمؿُ ،مٌٜمك ـمري٘مٝمؿ اًمْم٤مل قمغم :اًمتِمدد ذم اًمديـ واًمتٕمٛمؼ اًمذي ذُمتف اًمِمااريٕم٦م وطماذرت ُمٜماف وهناك
قمٜماف اهلل ورؾمااقًمف  ،وقمااغم اًمتٜمٓماع ،واًمتٜمٓمااع ُمٕمٜماا٤مه ُما٤م شم٘ماادم :اًمتِماادد واًمتٕمٛماؼ اعمااذُمقم واًمتٙمٚمااػ وقماادم
( )٧جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)2٧2 . ٧2
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آيمتٗماا٤م سمااام ؾمااٝمٚمف اهلل ويً ااره وُمااـ سمااف ُمااـ اًمٚمٓمااػ واًمتٞمً ااػم ،سمااؾ أن يٓمٚماا٥م اعٟمًاا٤من إؿمااد وإىمً ااك
ا٤مئر اًمٜماا٤مس ،وهم٤مًمٌاا٤م ُماا٤م شمٙمااقن ورا ه ؿمااٝمقة ظمٗمٞماا٦م ذم
وإوقماار ،فم٤مٟماا٤م ذم ٟمٗمًااف اًم٘ماادرة قمااغم ُماا٤م ٓ يًااتٓمٞمٕمف ؾما ُ
ـمٚم٥م اًمتٛم ُّٞمز قمغم اًمٜم٤مس واًمٖمٚمٌ٦م ًمألىمران --ويماؾ هاذا ظماالف ؾماٜم٦م اًمٜمٌال  وهدياف وؾمااػمشمف وظمٚم٘ماف ،ىما٤مل
اًمٌخاا٤مري  ذم صااحٞمحف ذم «يمتاا٤مب إنٌٞماا٤م ش« :سماا٤مب صااٗم٦م اًمٜمٌاال ش ،صمااؿ ؾماا٤م .أطم٤مدياا٨م ُمٜمٝماا٤م طما ُ
ادي٨م
قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ُ« :م٤م ظمػم رؾمقل اهلل  سملم أُمريـ إٓ أظماذ أجًاارمه٤م ُما٤م مل يٙماـ إصم ًاام ،وما٢من يما٤من إصمٛم اً٤م
()1

يم٤من أبٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف ،وُم٤م اٟمت٘مؿ رؾمقل اهلل ً مٜمٗمًف إٓ أن شمٜمتٝمؽ طمرُم٦م اهلل؛ ومٞمٜمت٘مؿ هلل ا٤مش -
اًمًاا٤مدسُ :مٕمروماا٦م أن ُمااـ أصااقل وااالل هاا١مٓ اًم٘مااقم احاا٤مرىملم أهنااؿ ٓ يٗمرىمااقن سماالم درضماا٤مت اعمًاا٤مئؾ
ويٜمزًم ااقن اًمٔمٜمٞم اا٤مت ُمٜمزًم اا٦م
وُمرا شم اا٥م إدًم اا٦م وإن زقمٛم ااقا ظم ااالف ذًم ااؽ وم اا٤مًمقاىمع يٙم ااذاؿ شمٙم ااذيٌ٤م صا اار ٤مّ ،
اًم٘مٓمٕمٞم اا٤مت يم ااام ذيم ااره قمٚمامؤٟم اا٤م  قم ااـ «اخل ااقارجش ،وأن ااتؿ شم اارون يمٞم ااػ يً ا ّاٛمقن اؾم ااتدٓٓهتؿ اعمتٝم٤مومت اا٦م
«ىمقا ـمااعش و«إدًماا٦م اًم٘م٤مـمٕماا٦مش وٟمحااق ذًمااؽ !-وشماارون يمٞمااػ يًاا٤مرع «اعمخٚمااػش اعمٗمتااقن إمم طمٙم٤مياا٦م اعواا٤مع
يمذسم٤م وزروا ذم يمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ ،وشمرون يمٞمػ هؿ سمٕمٞمدون ضمدا قمـ ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُماـ اًمًاٚمػ اًماذيـ
سمٕمْمااٝمؿ
ي٘مقًمااقنٟ :مٔمااـ يمااذا وٟماارى يمااذا ،وٟمحًاا٥م ،وٟمخِمااك ،ويٕمجٌٜماا٤م يمااذا وٓ يٕمجٌٜماا٤م يمااذا ،طمتااك مت ّثااؾ ُ
(ُمااٜمٝمؿ اعُماا٤مم ُم٤مًمااؽ) اااذه أياا٦م طماالم ؾماائؾ قمااـ سمٕمااض اعمًاا٤مئؾ :ﮋﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣﮊ

[اجل٤مصمٞم٦م] ،وؾماٞمجٞمٌٙمؿ ه١مٓ اعمٗمتقٟمقن اًمزائٖمقن سم٤مًم٘مقل :إن هذا إٟمام هق ذم ُمً٤مئؾ اًمٗماروع اًمٗم٘مٝمٞما٦م ووماروع
إطمٙماا٤مم اًمِماارقمٞم٦م آضمتٝم٤مدياا٦م ،وهااذا طمااؼ ،وًمٙمااـ ُمااـ احلااؼ أجْماا٤م أن يمثااػما ُمااـ اعمًاا٤مئؾ اًمتاال يتٌٜم٤مهاا٤م هااذا
«اعمخٚما ا اػش وأتٌ٤مقم ا ااف اًمزائٖم ا ااقن إٟم ا ااام ه ا اال ُمً ا اا٤مئؾ وم٘مٝمٞم ا اا٦م ومرقمٞم ا اا٦م اضمتٝم٤مدي ا اا٦م ،وقم ا ااغم رأؾم ا ااٝم٤م أ ُّم ُمً ا اا٤مئٚمٝمؿ
(يمًا اا٤مسم٘مٞمٝمؿ ُما ااـ و٤مقما اا٤مت «اًمتٙمٗما ااػم والجا اارةش و«اخلا ااقارج اعمٕم٤مص ا ااريـش يٌا اادؤون آٟمٓما ااالُ .ما ااـ ها ااذه
اعمًاا٠مخ٦م) وهاال ُمًاا٠مخ٦م «اًمٕمااذر سم٤مجلٝمااؾش ،ومٝمااذه ُمًاا٠مخ٦م وم٘مٝمٞماا٦م يٜمٔماار ومٞمٝماا٤م اًمٗم٘مٞمااف ،وهااؿ جيٕمٚمقهناا٤م ُمااـ ُمًاا٤مئؾ
«أصقل اًمديـ وآقمت٘م٤مدش وُمـ ىمقاـمع ُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد-
ويمااذا ُمًاا٠مخ٦م « َُم ااـ مل يٙمٗماار اًمٙم اا٤مومر أو ؿمااؽ ذم يمٗماارهش ،أقمٜم اال شمٓمٌٞم٘م٤مهتاا٤م ووم ااروع شمٗم٤مص ااٞمٚمٝم٤م ذم اًمقا ىم ااع،
ويمااذا ُمًاا٠مخ٦م «هااؾ اًمٙمٗماار واًمِم اارك ؿم اال ٌ واطماادٌ  ،أو سمٞمااٜمٝمام وما ٌ
ار .وُماا٤م هااق اًمٗماار.؟ش ،وهمػمهاا٤م ُمااـ اعمًاا٤مئؾ
قم٤مُمتٝماا٤م ُمًاا٤مئؾ وم٘مٝمٞماا٦م ُمااـ ُمًاا٤مئؾ إطمٙماا٤مم اًمِم اارقمٞم٦م ،قمٚمٛمٝماا٤م َُمااـ قمٚمٛمٝماا٤م وضمٝمٚمٝماا٤م ُمااـ ضمٝمٚمٝماا٤م ،ويتٗماا٤موت
اًمٜماا٤مس ذم ن٘مٞم٘مٝماا٤م واًمٕمٚمااؿ ااا٤م ،وؾماا٤مئره٤م ُمًاا٤مئؾ اضمتٝماا٤مد ٓ ياازال اًمٕمٚمااام ىمااديام وطمااديث٤م خيتٚمٗمااقن ومٞمٝماا٤م أو ذم

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)154١
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شمٜمزيٚمٝم اا٤م قم ااغم اًمقىم اا٤مئع وإقمٞم اا٤من ،وٓ يقضم اا٥م ذًم ااؽ شمٗمرىم اا٤م وٓ شمٜم٤مز ًقما ا٤م وٓ ُمِم اا٤مطمٜم٦م ،سم ااؾ ىمٚم ااقاؿ ؾم ااٚمٞمٛم٦م
سمٕمْم ا ا٤م ،وإٟم ااام اجلٝم ا ُا٤مل اًمْم ااالل اًم ااذيـ يْم ااٞم٘مقن ذرقم اا٤م سمٛم ااـ خي اا٤مًمٗمٝمؿ ذم
ُمت ااقادة ُمتح٤مسم اا٦م ،يٕم ااذر سمٕمْم ااٝمؿ ً
«ىمٓمٕمٞماا٤مهتؿ اعمزقمقُماا٦مش هااؿ اًمااذيـ يقا ًمااقن ويٕماا٤مدون ويْمااٚمٚمقن ويٙمٗماارون َوومااؼ ُماا٤م أُمٚمتااف قمٚمااٞمٝمؿ أهااقاؤهؿ
اًمزائٖم٦م وقم٘مقلؿ اعمٜمحروم٦م:
ظمٗم ا ا ا ا ا اا٤مومٞمش أقمامه ا ا ا ا ا اا٤م اًمٜمٝم ا ا ا ا ا اا٤مر سمْم ا ا ا ا ا ااقئف

وواوم٘مٝما ا ا ا ا ا اا٤م ىمٓما ا ا ا ا ا ااع ُما ا ا ا ا ا ااـ اًمٚمٞما ا ا ا ا ا ااؾ ُمٔمٚما ا ا ا ا ا ااؿ

()1

وإذا شم٠مُمؾ ُمريدُ اخلػم وـم٤مًما٥م احلاؼ وروااك اًمارمحـ  واالل ها١مٓ اًم٘ماقم جياده ُمٌٜم ًٞما٤م قماغم جمٛمققما٦م
ُمً٤مئؾ ُمـ أمهٝم٤م هذه اعمً٤مئؾ اًمثالث اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م أقماله-

ٚباؾًُ ٖٞ ١إغا ٌ٥اٯت:١ٝ
َ غأي ١ايعشص باؾٌٗ
ومٝمااؿ ي٘مقًمااقن ٓ :قمااذر سم٤مجلٝمااؾ ذم أصااؾ اًمتقطمٞمااد ،وجيٕمٚمااقن ٟمٗمااس اقمت٘ماا٤مد ذًمااؽ ُم اـ أصااؾ اًمتقطمٞمااد؛
ا٤مومر ظما٤مرج ُماـ
يم٤مومرا قمٜمدهؿ ،يٕمٜمل أن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ُمً٠مخ٦م اًمٕماذر سم٤مجلٝماؾ ومٝماق يم ٌ
ومٛمـ مل يٕمت٘مد ذًمؽ يم٤من ً
ُمٚم٦م اعؾمالم ،ومجٕمٚماقا هاذه اعمًا٠مخ٦م ٟمٗمًاٝم٤م ُماـ أصاؾ اًماديـ اًماذي يٙمٗمار خم٤مًمٗماف وٓ ُيٕماذر ومٞماف سم٤مضمتٝما٤مد وٓ
ا٤مومر ٕناف يٕماذر اعمِمااريملم سم٤مجلٝماؾ!!-
ضمٝمؾ وٓ أي ؿمال  ،ومٞم٘مقًمقن ُمثال :اًمِماٞمخ «أباق ىمتا٤مدة اًمٗمٚمًآمٞمٜملش يم ٌ
يمااذا ي٘مقًم ااقنُ ،م ااع أن هااذا ًم ااٞمس شم٘مري اارا ص ااحٞمح٤م عمااذه٥م «أيب ىمت اا٤مدةش ،سم ااؾ شم٘مرياارهؿ ه ااذا شمزوي ا ٌار وهتقي ا ٌاؾ
ِ
اػم ُمااـ قمٚمااام إُماا٦م) ياارون أن اعمًااٚمؿ
ظماا٤مد ٌع ،واًمّمااحٞمح أن ٟم٘مااقل :أبااق ىمتاا٤مدة (وهمااػمه ُمااـ اًمٕمٚمااام وهااؿ يمثا ٌ
اًمااذي صمٌاا٧م ًمااف قمٜماادٟم٤م قم٘ماادُ اعؾمااالم ،إذا ارشمٙماا٥م ؿم ااٞمئ٤م ُمااـ اًمِم اارك إيمااؼم ضماا٤مهال ،وصااح اجلٝما ُاؾ ،أنااف ٓ
يٙمٗمر (أي ٓ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر واخلروج ُمـ اعمٚم٦م) سمٛمجرد ذًماؽ ،سماؾ طمتاك شم٘ما٤مم قمٚمٞماف احلجا٦م ومٞمخ٤مًمٗمٝما٤م،
هذا ىمقلؿ ،وهق أطمدُ إىمقال ذم اعمً٠مخ٦م وأىمقاه٤م ،قمغم شمٗم٤مصاٞمؾ وىمٞمقد ٓ سماد ُمٜمٝما٤م شمٕم َارف ذم حمٚمٝما٤م --ومٝماذا
شم٘مريار يماالم قمٚمامئٜماا٤م ،وًماٞمس ُم٘مّماقدٟم٤م هٜماا٤م شم٘مريار اعمًا٠مخ٦م وذيماار شمٗم٤مصااٞمؾ أدًمتٝما٤م واخلااقض ذم اًمؽمضماٞمح سماالم
إم٥م ويٓماقل ضماادا وًماف حمٚماف ،وإٟمااام اعم٘مّماقد سمٞماا٤من أصاؾ ُمااـ أصاقل وااالل
أىماقال اعمتٜما٤مزقملم ومٞمٝماا٤م ،ومٝماذا صا ٌ
هاذه اًمٗمرىماا٦م اح٤مرىماا٦م ،وأهنااؿ طمٞمااٜمام أىمحٛمااقا ُمًاا٠مخ٦م مل ياازل اخلااالف ىماا٤مئام ومٞمٝماا٤م سماالم اًمٕمٚمااام ومااٞمام أؾمااٛمقه أصااقل
اًمديـ وىمقاقمده واقمت٘مدوا ىمٓمٕمٞمتٝم٤م ،ومل يٗمرىمقا سملم ارشمٙم٤مب اًمِمارك واًمتٚمٌس سماف وسمالم اًمٙماالم قماغم ُمرشمٙمٌاف
وإقمااذاره أو قماادم إقمااذاره ،وضمٕمٚمااقا اًمتٗمريااؼ سماالم اًمٙمٗماار واًمِم اارك ذم هااذا أصااال ُمااـ أصااقل اًمااديـ يمااذًمؽ
واقمت٘مدوا ىمٓمٕمٞمتف ،ارشمٓمٛمقا اذه اًمٌٚمٞم٦م ووىمٕمقا ذم هذا اًمقرـم٦م ومًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٙمٗمػم إُم٦م وإئٛم٦م!-

همٞمٝم٥م-
( )٧ىم٤مًمف اسمـ اًمروُمل ،يمام ذم :ديقاٟمف ( )21 . ٧وًمٗمٔمف :ظمٗم٤مومٞمش أقمِم٤مه٤م هن٤مر سمْمقئف ---وٓ ُمٝم٤م ىمٓمع ُمـ اًمٚمٞمؾ
ُ
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سمٕمْمااٝمؿ هااذه اعمًاا٠مخ٦م ُمااـ «اعمًاا٤مئؾ اخلٗمٞماا٦مش طمًاا٥م شمّمااٜمٞمٗم٤مهتؿ ،وًمٙمااٜمٝمؿ ٓ يٚمٌثااقن ـما ً
اقيال
وىمااد جيٕما ُاؾ ُ
طمت ااك يٙمٗم ااروا اًمٕمٚم ااام اًم ااذيـ ظم اا٤مًمٗمقهؿ ومٞمٝم اا٤م سم اادقمقى أن ااف ىم ااد ىم٤مُم اا٧م قمٚم ااٞمٝمؿ احلج اا٦م ،وًم ااذا يٙمٗم اارون َُم ااـ
اكم اخلْما ااػمش واًمِم ا ااٞمخ
يا ااقاوم٘مٝمؿ ذم ُمًا اا٠مخ٦م اًمٕما ااذر سم٤مجلٝما ااؾ ،يم٤مًمِم ا ااٞمخ «أيب حمٛم ا اد اعم٘مدؾم ا االش واًمِم ا ااٞمخ «قما ا ّ
«اًمٗمٝم اادش واًمِما ااٞمخ «مح ااقد اًمٕم٘م ااال ش وأُمث اا٤ملؿ ،ويم٤مًمِما ااٞمخ «طم٤مُم ااد اًمٕم ااكمش واًمِما ااٞمخ «قمٌ ااد اًم٘م اا٤مدر سم ااـ قمٌ ااد
اًمٕمزيزش وهماػمهؿ يمثاػمُ ،ماع أن ها١مٓ يمٚمٝماؿ ي٘مقًماقن سمٕمادم اًمٕماذر سم٤مجلٝماؾ ذم ُمًا٤مئؾ أصاؾ اًماديـ (اًمِماارك
إيمااؼم)ً ،مٙمااـ اعمخٚمااػ وأتٌ٤مقمااف يٙمٗمااروهنؿ ٕهنااؿ ,قمٜماادهؿ ,وإن يماا٤مٟمقا ي٘مقًمااقن سمٕماادم اًمٕمااذر سم٤مجلٝمااؾ ذم
أص ااؾ اًمتقطمٞم ااد ًمٙم ااٜمٝمؿ قم ااذروا اعمخ اا٤مًمػ ذم ه ااذه اعمً اا٠مخ٦م واقمتؼموه اا٤م ُمً اا٠مخ٦م اضمتٝم٤مدي اا٦م ،ومل يٙم ّٗم ااروهؿ!-
يمٗم٤مر ٕهنؿ مل يٙمٗمروا اًمٙمٗم٤مر ،وىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م زقمٛمقا !--
ومٞم٘مقًمقن :هؿ ٌ

َ غأي ١ايتؿضٜل بٌ ايهؿض ٚايؾـضى

(قمغم اًمٜمحق اًمذي ي٘مقًمف اعمخٚمػ)ٕ ،ن اعمًا٠مخ٦م ومٞمٝما٤م شمٗمّمااٞمؾ ًمٕماؾ اهلل  يٞمًاار شمقواٞمحف ذم ُمقواع

مظمر سمحقًمف وىمقشمف-

َ غأي َٔ« ١مل ٜهؿض ايهاؾض أ ٚؽو ٗ نؿض ٙؾٗ ٛناؾضش
وه اال ُمً اا٠مخ٦م ص ااحٞمح٦مً ،مٙم ااـ قم ااغم ُمٕمٜم٤مه اا٤م اًم ااذي ىمّم ااده اًمٕمٚم ااام اًم ااذيـ ىم٤مًمقه اا٤م وؾم اآمروه٤م ،وه اال
ا٧م ُم ااـ يمت٤مسم اا٤مت ُمٜمِم ااقرة
ُمِم ااروطم٦م ذم ُمقا و ااع يمث ااػمة ُم ااـ يمتا ا٥م أه ااؾ اًمٕمٚم ااؿ وؿم اارطمتٝم٤م ذم سمٕم ااض ُم اا٤م يمتٌ ا ُ
()1

()2

واحلٛمد هلل ،وًمٚمِماٞمخ «ٟم٤مصار اًمٗمٝمدش ؿمارح ُمٞمًار لا٤م ذم رؾما٤مًم٦م  ،ويماذا ًمٚمِمااٞمخ «أيب حمٛماد اعم٘مدؾماالش ،
()3

وًمٖمػممها٤م يمثاػم ضمادا  ،ومٞمٌحاا٨م قمٜماف إخ اًمٓم٤مًما٥م ًمٚمٕمٚماؿ --وهااؿ (ها١مٓ اًمزائٖماقن :اعمخٚماػ وأصااح٤مسمف)
ُما٤م أؾماار َع ُما٤م يٙمٗمارون َُماـ ظما٤مًمٗمٝمؿ ذم شمٙمٗماػم ؿمااخص أو ـم٤مئٗما٦م ،اطمتج٤مضما٤م ااذه اًمٕمٌا٤مرة ،هاذا هاق ُمااذهٌٝمؿ
وـمري٘متٝمؿ ،وإن ضم٤مدًمقا ٟمٔمري٤م سم٠مهنؿ يٕمرومقن ُمٕمٜم٤مه٤م-
وُماا٤م أبٕماادَ هااذا قمااـ ُمااٜمٝم٩م أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ اًمًااٚمػ واخلٚمااػ  ،أهااؾ آطمتٞماا٤مط واًمتثٌاا٧م وىمااقة اًمااقرع
وـمٚم٥م اًمًالُم٦م ذم اًمديـُ ،مع قمٚمق يمٕمقاؿ ذم اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ واًمٌّماػمة واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اًمديـ-
( )٧سمٕمٜمقان« :طمقل ىم٤مقمدة ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومرش ذم ورىمتلم-
( )2اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم (ص  )2١5وُم٤م سمٕمده٤م-
( )1هذه اًم٘م٤مقمدة هل اًمث٤مًمث٦م ُمـ «ٟمقاىمض اعؾمالم اًمٕمنمةش اًمتل ذيمره٤م ؿمٞمخ اعؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  ،وقم٤مُم٦م ُمـ ذح هذه
اًمٜمقاىمض ,وهؿ يمُثرَ ,ومّمؾ ومٞمٝم٤م ،وُمـ هذه اًمنموحُ :مذيمرة ذم ذح اًمٜمقاىمض ًمٕمكم اخلْمػم (ص  ،)6اًمتٌٞم٤من ًمٚمٕمٚمقان (ص ،)2٧
اعقمالم ًمٚمٓمريٗمل (ص  ،)٧١ذح اًمٜمقاىمض ًمٚمٕمٜمزي (ص -)٧1 ،٧2
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وًمٜمِم اار هٜماا٤م إمم ُمثاا٤مًملم ٟمٙمتٗماال اااام إمم أن يٞمً اار اهلل ُمقواإم٤م عمزيااد اًمًٌااط ،ومهاا٤م :اسمااـ قمااريب اًمّمااقذم
اعمٚمحد اًمزٟمديؼ ،واًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر الٞمتٛمل اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل-
ومٝم ااذا اسم ااـ قم ااريب ص اا٤مطم٥م قم٘مٞم اادة احلٚم ااقل وآن اا٤مد اًم ااذي ٓ ختٗم ااك ؿم اآمح٤مشمف وؿم ااٜم٤مقم٤مشمف قم ااغم سم اادا ة
اًمٕم٘م ااقل؛ طمت ااك ًمٞمًتٌِم اإمٝم٤م ويً ااتٕمٔمٛمٝم٤م اًمٕم٤مُم اا٦م ىمٌ ااؾ اخل٤مص اا٦م ،ويمتٌ ااف شمٜمْم ااح ا اا٤م ،وه ااق ي١مص ااؾ عمذهٌ ااف
ُمًتٛمرا  ،ويٙمٗمل ُمٜمٝم٤م ىمقًمف:
اعحل٤مدي شم٠مصاٞم ًال
ً
ي ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤م ًمٞم ا ا ا ا ا ا ا ا اا٧م ؿم ا ا ا ا ا ا ا ا اإمري ُم ا ا ا ا ا ا ا ا ااـ اعمٙمٚم ا ا ا ا ا ا ا ا ااػ

اًم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارب طم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؼ واًمٕمٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد طم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؼ
ج

إن ىمٚم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٧م قمٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد وم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذاك ُمٞم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٧م

أو ىمٚم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٧م رب أن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااك يٙمٚم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااػ

()1

شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل هذا اًمٔم٤ممل قمٚمقا يمٌػما --
يمٗمر وزٟمدىما٦م سماققمل وإدراك وشمٗماٜمـ ،وًماٞمس ُما٤م ؾمآمره قمٌ ٍ
وهق يٙمت٥م ُم٤م يٙمتٌف ُمـ ٍ
ا٤مرات قما٤مسمر ًة أو ؾماٌؼ
ىمٚمااؿ أو زًماا٦م قماا٤ممل أو اضمتٝماا٤مد ظماا٤مـمئ ،وُمااع ذًمااؽ اظمتٚمااػ اًمٕمٚمااام ُ ذم شمٙمٗمااػمه ،ودمااد سمٕمااض إئٛماا٦م اًمرا ؾمااخلم
ذم اًمٕمٚمااؿ اًمااذيـ لااؿ ىماادم صااد .ذم إُماا٦م طمٞمااٜمام يااذيمرون اؾمااؿ هااذا اعمٚمحااد يٌجٚمقٟمااف ويٕمٔمٛمقٟمااف ومٞمٚمح٘مااقن
سم٤مؾمٛمف قمٌا٤مرات «ىمادس اهلل روطمافش وٟمحقها٤م ويّماٗمقٟمف سم٤مًمٕما٤مرف سما٤مهلل وسم٤مًمِمااٞمخ إيماؼم ،يماام يٗمٕماؾ اعُما٤مم
()2

«إًمقؾمالش ذم شمٗمًاػمه -
وهاا١مٓ إئٛماا٦م ُمااع رؾمااقخ قمٚمٛمٝمااؿ ودىماا٦م ومٝمٛمااؿ إٓ أهنااؿ جيٕمٚمااقن قم٘مااقلؿ أىمّم اار وأىمااؾ ُمااـ أن شماادرك
ُمٕم٤م قمٌ٤مرات ه١مٓ اعمالطمدة؛ ومٞم٘مٗمقن أُم٤مُمٝم٤م ُمقىمػ اًمٕم٤مضمز اعمًتًٚمؿ اًمذي جيٕماؾ صاح٦م يمالُمٝماؿ هال
إصااؾ اعم٘مٓمااقع وًمااق يماا٤من هم٤مياا٦م ذم اًمٌٝمتاا٤من واًمِمااٜم٤مقم٦م؛ وماا٢من وضمااد ًمااف خترجياا٤م وشما ً
ا٠مويال ومٌٝماا٤م وإٓ ىماا٤مل اًم٘مااقم
أدرى سمااام ي٘مقًمااقن ،وماا٤مٟمٔمر ُما ً
اثال إمم هااذه اًم٘مّماا٦م اًمتاال يااذيمره٤م اعُماا٤مم «إًمقؾم االش قمااـ رأس اعحلاا٤مد «اسمااـ
قمريبش« :وىماد ؾماٛمٕم٧م ُماـ سمٕمْماٝمؿ ,واًمٕمٝمادة قمٚمٞماف ,أن اًمِمااٞمخ إيماؼم حمٞمال اًماديـ سماـ اًمٕماريب ىمادس اهلل
اػما صماؿ أذن لاؿ
 ؾماره وىمع يق ًُم٤م قمـ مح٤مره ،ومرو٧م رضمٚمف ومج٤مؤوا ًمٞمحٛمٚمقه وم٘م٤مل :أُمٝمٚمق وما٠مُمٝمٚمقه يًا ً
ومحٛمٚمااقه وم٘مٞمااؾ ًمااف ذم ذًمااؽ وم٘ماا٤مل :راضمٕماا٧م يمتاا٤مب اهلل  ومقضماادت ظمااؼم هااذه احل٤مدصماا٦م ىمااد ذيماار ذم اًمٗم٤مناا٦م،
()3

وهذا أُمر ٓ شمّماٚمف قم٘مقًمٜما٤م!ش اٟمتٝماك يماالم «إًمقؾماالش --ومٝماؾ رأجاتؿ اًمٕمٚماام اعمٙمٗماريـ ٓسماـ قماريب ,وُما٤م
َ
أجْم٤م؟ سمؾ هاؾ يمٗماروا طمتاك َُماـ مل
أيمثرهؿ ,يٙمٗمرون
أقمٞم٤من َُمـ مل يٙمٗمره ُمـ إظمقاهنؿ اًمٕمٚمام  ،وُم٤م أيمثرهؿ ً

( )٧قمزامه٤م ًمف ذم «اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦مش ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  يمام ذم :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)262 . 2وو٤مقم٤مت يمُثر-
( )2يٜمٔمر :شمٗمًػمه ( )66 . 6( ،)11١ . 6( ،)646 .٧وىم٤مل« :اعُم٤مم إيمؼمُ ،ىمدس ههش!-
( )1روح اعمٕم٤م (-)٧1١ . 6
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َير والل ؿمخص «اسمـ قمريبش ،وهؾ اؾمتٕمٛمٚمقا ُمٕمٝمؿ ىم٤مقمادة «ُماـ مل يٙمٗمار اًمٙما٤مومر ومٝماق يما٤مومرش أو ؿماٝمروه٤م
االطم٤م وم٤مشم ًٙم ا٤م ذم وضمااف يمااؾ ُمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿ وٟماا٤مزقمٝمؿ ذم شمٙمٗمااػمه وردشمااف؟! وُماا٤م ذاك إٓ ًم٘ما ّاقة
ؾم ااٞم ًٗم٤م ُمّمااٚم ًت٤م وؾما ً
سمّم ااػمهتؿ وشمث ٌّااتٝمؿ ذم اًمٕمٚمااؿ واطمتٞماا٤مـمٝمؿ ذم اًمااديـ وُمٕماارومتٝمؿ سم٤مٕقمااذار ،وىمااد يماا٤من سمٕمااض ُمِماا٤مخيٜم٤م ي٘مااقل:
«يمٚمام َ
احٞمح عماـ اقمتاؼمه ،وٓ خيٗماك
اذرا ًمٚمٜما٤مسش ،وهاذا ص ٌ
رؾمخ قمٚم ُاؿ اًمٕما٤ممل يما٤من أبّماار سم٤مٕقماذار وأوؾماع قم ً
أنف ُم٘م ّٞمد سم٘مٞمد اًمِمارع اًمّمحٞمح واًمٗم٘مف اًمرضمٞمح قمغم ىم٤مقمدة شم٘مقى اهلل -
واحل٤مصااؾ --أن اًمٕمٚمااام يماا٤مٟمقا يتٜماا٤مفمرون ذم ؿماا٠من هااذا اًمزٟمااديؼ «اسمااـ قمااريبش ويٙمتٌااقن اًمٙمتاا٥م ذم ومْمااح
ظمٌثااف وإُم٤مـماا٦م اًمٚمثاا٤مم قمااـ زٟمدىمتااف ،ورسمااام وصااؾ إُماار إمم اعمٌ٤مهٚماا٦م ذم ؿماا٠من وااالًمف ،وًمٙمااٜمٝمؿ ٓ يتجاا٤موزون
ذًمااؽ إمم شمٙمٗمااػم خماا٤مًمٗمٝمؿ ذم هااذا إُماار ،يمااام ذم اًم٘مّماا٦م اعمروياا٦م قمااـ احلاا٤مومظ «اسمااـ طمجاارش ُ مااع َُمااـ ٟماا٤مفمره
()1

ُمـ حمٌل «اسمـ قمريبش ذم ؿم٠منف -
ا٧م ضمالًم ا ُ٦م أوئلااؽ اًمٕمٚمااام اعمخ اا٤مًمٗملم ذم ؿماا٠من زٟمدىماا٦م «اسم ااـ قمااريبش قمااغم طم٤مل اا٤م؛ ي١مظمااذ ُم ااـ
وهٙمااذا سم٘مٞما ْ
قمٚمٛمٝمااؿ ،ويٜمتٗمااع سمٙمتااٌٝمؿ ،و ُياارد قمٚمااٞمٝمؿ سماا٤مًمٕمٚمؿ واًمت٠مص ااٞمؾ ومااٞمام طماا٤موًمقه ُمااـ اًمتقؾمااع اًمِمااٜمٞمع ذم آقمتااذار
ل١مٓ اًمزٟم٤مدىم٦م ،ومل يٙمـ ذًمؽ ؾمٌٌ٤م ذم شمٙمٗمػمهؿ وٓ داقم ًٞم٤م إمم شمْماٚمٞمٚمٝمؿ ،إٓ قمٜماد ؾماٗمٝم٤م إطماالم طمادصم٤م
إؾمٜم٤من اح٤مرىملم ُمـ اًمديـ يمام يٛمر .اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م!-
وأُماا٤م اسمااـ طمجاار الٞمتٛماال؛ وم٢مٟمااف يماا٤من ُمتّمااق ًوم٤م يمااذًمؽ ُمٕمٔمااام ًم ا«اسمااـ قمااريبش اعمااذيمقر ،ويماا٤من ُمٜم٤موااال قمااـ
أهؾ ؿمارك اًم٘مٌاقر؛ ضم ّاقز ذم سمٕماض يمتٌاف آؾماتٖم٤مصم٦م سمٖماػم اهلل  وداوماع قماـ اعمِمااريملم اعمًاتٖمٞمثلم سمٖماػم اهلل
ُمااـ إوًمٞماا٤م وأواارطمتٝمؿ ،وؿماٜمّع قمااغم ؿمااٞمخ اعؾمااالم «اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦مش وطمااط قمٚمٞمااف ووىمااع ومٞمااف وىمق ًقما٤م ؿمااديدً ا،
ا٤مرب ،وـم٤م ُّم٤مشمااف ذم هااذا اًمٌاا٤مب ُمٕمرووماا٦م ،وُمااع ذًمااؽ مل يٙمٗمااره اًمٕمٚمااام ُ واقمتااذروا قمٜمااف
وًمٕمٚمااف يمٗمااره ً
أجْما٤م أو ىما َ
سمااام ًمااف ُمااـ شم٠مويااؾ وقمٔمااٞمؿ ومْما ٍاؾ ورؾمااقخ ىماادم ذم اًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف ،وُمااٜمٝمؿ قمٚمااام «اًماادقمقة اًمٜمجدياا٦مش يمااام ذم
«اًمدرر اًمًٜمٞم٦مش ذم رؾم٤مًم٦م اًمِماٞمخ «قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبش  ،اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
«احلٛمااد هلل رب اًمٕماا٤معملم ،واًمّمااالة واًمًااالم قمااغم ٟمٌٞمٜماا٤م حمٛمااد إُماالم ،وقمااغم مخااف وصااحٌف واًمتاا٤مسمٕملم،
وسمٕمااد :وم٢مٟماا٤م ُمٕم٤مؿماار هماازو اعمقطمااديـ ،حاا٤م ُمااـ اهلل قمٚمٞمٜماا٤م ,وًمااف احلٛمااد ,سماادظمقل ُمٙماا٦م اعمِمااروم٦م ٟمّمااػ اًمٜمٝماا٤مر
يااق َم اًمًااٌ٧م ،ذم صماا٤مُمـ ؿمااٝمر حماارم احلاارام ،ؾمااٜم٦م  ٧2٧6ـه ،سمٕمااد أن ـمٚماا٥م أؿم اارا ف ُمٙماا٦م وقمٚمامؤهاا٤م ويم٤موماا٦م
ُمٜمٗمر قماـ ىمٌاقل احلاؼ واعذقما٤من ًماف:
اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أُمػم اًمٖمزو «ؾمٕمقدش إُم٤من, --إمم أن ىم٤مل ,:وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ ٌ
يٚمزم ُمـ شم٘مريريمؿ ،وىمٓمٕمٙمؿ ذم أن ُماـ ىما٤مل« :يا٤م رؾماقل اهلل أؾما٠مخؽ اًمِماٗم٤مقم٦مش أناف ُمِماارك ُمٝمادر اًمادم؛ أن
(ُ )٧مٍمع اًمتّمقف (ص -)٧5١ ،٧62
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ادوب ،وؿمااٜمقا
ي٘ماا٤مل سمٙمٗماار هم٤مًماا٥م إُماا٦م ،وٓ ؾم ااٞمام اعمتاا٠مظمريـً ،متّم ااريح قمٚمامئٝمااؿ اعمٕمتااؼميـ :أن ذًمااؽ ُمٜما ٌ
اًمٖماا٤مرة قمااغم ُمااـ ظماا٤مًمػ ذم ذًمااؽ! ىمٚماا٧م ٓ :يٚماازمٕ ،ن ٓزم اعمااذه٥م ًمااٞمس سمٛمااذه٥م ،يمااام هااق ُم٘ماارر ،وُمثااؾ
ذًمؽ ٓ :يٚمزم أن ٟمٙمقن جمًٛم٦م ،وإن ىمٚمٜم٤م سمجٝم٦م اًمٕمٚمق ،يمام ورد احلدي٨م سمذًمؽ -وٟمحـ ٟم٘ماقل وماٞمٛمـ ُما٤مت:
شمٚماؽ أُما٦م ىماد ظمٚما٧م؛ وٓ ٟمٙمٗمار إٓ ُماـ سمٚمٖمتاف دقمقشمٜما٤م ًمٚمحاؼ ،ووواح٧م ًماف اعمحجا٦م ،وىم٤مُما٧م قمٚمٞماف احلجا٦م،
اتٙمؼما ُمٕم٤مٟماادً ا ،يمٖم٤مًماا٥م ُمااـ ٟم٘ماا٤مشمٚمٝمؿ اًمٞمااقم ،يّم اارون قمااغم ذًمااؽ اعؿم ااراك ،ويٛمتٜمٕمااقن ُمااـ ومٕمااؾ
وأص اار ُمًا ً
اًمقاضمٌاا٤مت ،ويتٔماا٤مهرون سم٠مومٕماا٤مل اًمٙمٌاا٤مئر اعمحرُماا٤مت؛ وهمااػم اًمٖم٤مًماا٥م إٟمااام ٟم٘م٤مشمٚمااف عمٜم٤مص اارشمف َُمااـ هااذه طم٤مًمااف،
طمٙمٛم ا ُف ذم ىمت٤مًمااف ،وٟمٕمتااذر قمٛمااـ ُمْما اك:
ورواا٤مه سمااف ،وًمتٙمثااػم ؾمااقاد ُمااـ ذيماار ،واًمت٠مخٞماا٥م ُمٕمااف ،ومٚمااف طمٞمٜمئااذ
ُ
سماا٠مهنؿ خمٓمئااقن ُمٕمااذورونً ،مٕماادم قمّمااٛمتٝمؿ ُمااـ اخلٓماا٠م ،واعواا٤مع ذم ذًمااؽ هٜمااقع ىمٓم ًٕم ا٤م؛ وُمااـ ؿمااـ اًمٖماا٤مرة
وم٘ماد همٚمااط؛ وٓ سماادع أن يٖمٚمااط ،وم٘مااد همٚماط ُمااـ هااق ظمااػم ُمٜمااف ،يمٛمثااؾ قمٛمار سمااـ اخلٓماا٤مب  ،ومٚمااام ٟمٌٝمتااف اعماارأة
رضمع ذم ُمًا٠مخ٦م اعمٝمار ،وذم هماػم ذًماؽ يٕمارف ذًماؽ ذم ؾمااػمشمف ،سماؾ همٚماط اًمّماح٤مسم٦م وهاؿ واع ،وٟمٌٞمٜما٤م  سمالم
أفمٝمرهؿٍ ،
ؾم٤مر ومٞمٝمؿ ٟمقره ،وم٘م٤مًمقا « :اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أنقاط يمام لؿ ذات أنقاطش-
وماا٢من ىمٚماا٧م :هااذا ومااٞمٛمـ ذهااؾ ،ومٚمااام ٟمٌااف اٟمتٌااف ،ومااام اًم٘مااقل ومااٞمٛمـ طماارر إدًماا٦م ،واـمٚمااع قمااغم يمااالم إئٛماا٦م
اًم٘مدوة ،واؾمتٛمر ُمّم ًارا قمغم ذًمؽ طمتك ُم٤مت؟! ىمٚم٧م :وٓ ُم٤مٟمع أن ٟمٕمتذر عمـ ذيمار ،وٓ ٟم٘ماقل :إٟماف يما٤مومر،
وٓ ح اا٤م شم٘م اادم أن ااف خمٓم اائ ،وإن اؾم ااتٛمر قم ااغم ظمٓمئ اافً ،مٕم اادم ُم ااـ يٜم٤مو ااؾ قم ااـ ه ااذه اعمً اا٠مخ٦م ذم وىمت ااف ،سمٚمً اا٤مٟمف
وؾماٞمٗمف وؾمٜم٤مٟمف ،ومٚمؿ شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م وٓ ووح٧م ًمف اعمحج٦م ،سماؾ اًمٖم٤مًما٥م قماغم زُماـ اعما١مًمٗملم اعماذيمقريـ
رأؾما٤م ،وُماـ اـمٚماع قمٚمٞماف أقمارض قمٜماف ،ىمٌاؾ أن ياتٛمٙمـ ذم ىمٚمٌاف،
ُ
اًمتقاـم١م قمغم هجر يمالم أئٛم٦م اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ً
ومل يزل أيم٤مسمرهؿ شمٜمٝمك أص٤مهمرهؿ قمـ ُمٓمٚمؼ اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ ،وصاقًم ُ٦م اعمٚماقك ىما٤مهر ٌة عماـ وىمار ذم ىمٚمٌاف ؿماال
ُمـ ذًمؽ إٓ ُمـ ؿم٤م اهلل ُمٜمٝمؿ-
هااذا :وىمااد رأى ُمٕم٤موياا٦م وأصااح٤مسمف ُ مٜم٤مسمااذة أُمااػم اعماا١مُمٜملم قمااكم أيب ـم٤مًماا٥م  ،وىمت٤مًمااف وُمٜم٤مضمزشمااف
احل اارب ،وه ااؿ ذم ذًم ااؽ خمٓمئ ااقن سم٤معو اا٤مع ،واؾم ااتٛمروا ذم ذًم ااؽ اخلٓم اا٠م ،ومل يِم ااتٝمر قم ااـ أطم ااد ُم ااـ اًمً ااٚمػ
اػم أطمااد ُمااٜمٝمؿ إو٤م ًقما٤م ،سمااؾ وٓ شمٗمًااٞم٘مف ،سمااؾ أثٌتااقا لااؿ أضماار آضمتٝماا٤مد ،وان يماا٤مٟمقا خمٓمئاالم ،يمااام أن ذًمااؽ
شمٙمٗما ُ
ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م-
وٟمحـ يمذًمؽٟ ٓ :مٙم ّٗمر ُمـ صح٧م دي٤مٟمتف وؿمٝمر صالطمف وقمٚمؿ ورقمف وزهده وطمًٜم٧م ؾماػمشمف وسمٚمغ
ُمـ ٟمّماحف إُما٦م سمٌاذل ٟمٗمًاف ًمتادريس اًمٕمٚماقم اًمٜم٤مومٕما٦م واًمتا٠مخٞمػ ومٞمٝما٤م ،وإن يما٤من خمٓمئا٤م ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م أو
همػمه٤م ،يما«اسمـ طمجر الٞمتٛملش وم٢مٟم٤م ٟمٕمرف يمالُمف ذم «اًمدر اعمٜمٔمؿش ،وٓ ٟمٜمٙمر ؾمٕم٦م قمٚمٛمف ،ولذا ٟمٕمتٜمل سمٙمتٌف
يما«ؿمارح إرسمٕملمش و«اًمزواضمرش وهمػممه٤م ،وٟمٕمتٛمد قمغم ٟم٘مٚمف ٕنف ُمـ وٚم٦م قمٚمام اعمًٚمٛملمش ـها-

660

وأيمتٗماال اااذيـ اعمثاا٤مًملم ،ظمِم ااٞم٦م اًمتٓمقيااؾ ،وإُمثٚماا٦م يمثااػمة ضماادا قمااغم هااذا اعمااٜمٝم٩م اعمًاات٘مٞمؿ ًمٕمٚمااام اعمٚماا٦م
وأئٛم٦م اًمديـ -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

َ غأي ١ا٭زلاٚ ٤ا٭سهاّ

اًمتاال يمثااػما ُماا٤م يتِماادىمقن ااا٤م ،وٓ يٗم٘مٝمااقن طم٘مٞم٘متٝماا٤م يمااام ؾماا٠مب ّٞمٜمف ذم ُمقوااع مظماار إن ؿماا٤م اهلل  ،ومااال

يًتٕمجؾ اعظمقة وًمٞمّمؼموا ،إن اهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ-
 ارعا ٤اٱْاعات ٚايكڀع ٚايٝكٌ
يمام أؿمارٟم٤م إمم ذًمؽ-

ٚ قبٌ سيو نً٘ ؾتٓ ١اهلل  شلِ ٚإم٬ي٘ عبشاْ٘ شلِ َٓٚع٘ إٜاِٖ عٔ اشلز٣

إٓ أن يِم٤م ؾمٌح٤مٟمف ،وهق ُ
ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ ضمؾ وقمال ،هيدي ُمـ يِما٤م ويْماؾ ُماـ يِما٤م  ٓ ،إ هماػمه وٓ

رب ؾمقاهٟ ،مً٠مخف  أن هيديٜم٤م وإي٤مهؿ إمم احلؼ واًمّمقاب واخلػم واًمٗمالح --مُملم-
اًمً٤مسمعُ :مٕمروم٦م أن ه١مٓ اًم٘مقم ضمٝمٚم٦م ويمذسم٦م أجْم٤م ،وأصح٤مب أظمال .ؾماٞمئ٦م وم٤مؾمدة ،وأهنؿ ُم٤م أتقا ,
ًمٕمٚمق قمغم
ذم اًمٖم٤مًم٥م ,إٓ ُمـ ومً٤مد ذم ٟمٞم٤مهتؿ وىمٚمقاؿ وأُمراض دومٞمٜم٦مُ ،مـ اًمٕمج٥م واًمٖمرور وـمٚم٥م ا ّ
اخلٚمؼ واًمؽمومع واًمٙمؼم ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل --ىم٤مل اهلل  :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﮊ

[اًمّمػ] ،وىم٤مل  :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﮊ [إنٗم٤مل] ،وىم٤مل
 :ﮋﭹ ﭺ ﭻﭼﮊ [إسمراهٞمؿ ،]2١ :وىم٤مل  :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [اح٤مئدة]-
اروف؛ وماا٠ميمثرهؿ ٓ يٕماارف ُمااـ اًمٕمٚمااؿ وومٜمقٟمااف وأدواشمااف ؿم ااٞمئ٤م ،ومل يٓمٚمٌااقا
ا٤مهر ضماادا ُمٕما ٌ
وم٠مُماا٤م ضمٝمٚمٝمااؿ ومٔما ٌ
قمٚم ا ااام يً ا ا ّاٛمقن سم ا ااف ـمٚمٌ ا اا٦م قمٚم ا ااؿ أص ا ااال ،وٓ أظم ا ااذوا اًمٕمٚم ا ااؿ سمٓمري ا ااؼ ص ا ااحٞمح ُمٕمت ا ا ٍ
اؼم ،ورئٞمً ا ااٝمؿ ويمٌ ا ااػمهؿ
«اعمخٚم ااػش وإن يم اا٤من ىم ااد ُقم اارف سمٓمٚم اا٥م اًمٕمٚم ااؿ واًم ااتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚم ااؿ ُمٜم ااذ ُم اادة ،إٓ أن اًمٕمٚم ااام وـمٚمٌ اا٦م اًمٕمٚم ااؿ
يٕمرومااقن ٟم٘مّمااف وقمجٌااف وهمااروره وجم٤مزوم٤مشمااف وشمٜمٓمٕم٤مشمااف ون ّٙمٛمااف وظمروضمااف قمااـ أصااقل اًمٕمٚمااؿ ،وواإمٗمف ذم
قمرسمٞمتااف وومٝمٛمااف ًمٚمٖماا٦م اًم٘ماارمن ،ويٕمرومااقن أن مل يتٚما َاؼ اًمٕمٚمااؿ قمااغم ُمِماا٤ميخ ُمٕماارووملم ُمت٘مٜماالم ،وإٟمااام قمٛمدشمااف قمااغم
ىم ا اارا ة اًمٙمت ا اا٥م ،دون أن يٙم ا ااقن ًم ا ااف شم٠مؾم ا ااٞمس ضمٞم ا ااد يٛمٜمٕم ا ااف قم ا ااـ اًمِم ا اآمط ،أو شم ا اا٤مريخ طمًا ا ا ٌـ ذم آقمت ا اادال
وآؾمااتداد ويمثاارة اعصاا٤مسم٦م ذم اًمٕمٚمااؿ ،واؾماا٠مخقا قمٜمااف أهااؾ اعمٕمروماا٦م هااـ قمرومااقه وؾمااٛمٕمقا ًمااف أو ىماارأوا --وأُماا٤م
اًمٕم٤مُم٦م واجلٝمٚم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ومال يٕمرومقن ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ!-
ومٝم ااذا يمٌ ااػمهؿ ورئٞمً ااٝمؿ وُمٗمت ااٞمٝمؿ وُمٕمٚمٛمٝم ااؿ اًمْم ااالل ،ومٙمٞم ااػ سم٤مًمّم ااٖم٤مر إتٌ اا٤مع ،إهن ااؿ قمٌ اا٤مرة قم ااـ
فمٚم ااامت سمٕمْم ااٝم٤م وم ااق .سمٕم ااض ُم ااـ اجلٝم اا٤مٓت واًمٕمامي اا٤مت وىمٚم اا٦م اعمٕمروم اا٦م ووم٘م ااد اًمٌّم ااػمة ،ومْم ااال قم ااـ ؾم اا٤مئر
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إُمااراض اًمٔماا٤مهرة ومااٞمٝمؿ عمااـ قماارف طماا٤ملؿ؛ صمااؿ قمااغم وماارض أن هااذا «اعمخٚمااػش ىمااد ـمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ وٟمٌااغ ومٞمااف
وطمٗمااظ اعمتااقن وأت٘مااـ اًمِم ااروح وشمٗمااٜمـ ،قمااغم وماارض أن ذًمااؽ صااحٞمح ،ومٚمااٞمس هااق سماا٠مقمٚمؿ ُمااـ «قمٛمااران سمااـ
اروريش وأو اارااؿ ُم ااـ اخل ااقارج اًم ااذيـ
اري سم ااـ اًمٗمج اا٤م ةش و«ٟم اا٤مومع إزر.ش و«ٟمج اادة احل ا
ّ
طمٓم اا٤منش و«ىمٓم ا ّ
اكم سماـ أيب ـم٤مًما٥م صماؿ إئٛما٦م ُماـ سمٕماده ،وٓ سما٠مقمٚمؿ
فمٝمروا ذم أواظمر زُم٤من اًمّمح٤مسم٦م  ،واًمذيـ ىما٤مشمٚمٝمؿ قم ّ
طمت ااك ُم ااـ «ؿم ااٙمري ُمّم اآمٗمكش وسمٕم ااض أص ااح٤مسمف ،سم ااؾ قم ااغم أىمّم ااك شم٘م اادير ه ااق ُم ااـ ـمٌ٘م اا٦م اًم ااديمتقر «أمح ااد
اجلزائريش اًمذي قمرومٜم٤مه ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسمٞمِم٤مور!-
وقمٛمادهتؿ ذم يماؾ قمٚمٛمٝمااؿ :طمٗماظ ٟمّمااقص قمٚماام اًمادقمقة اًمٜمجدياا٦م وآؾماتٖمرا .ومٞمٝماا٤م ،وذم يمتا٥م ؿمااٞمخ
ٍ
ٍ
وشمِمقه ذم شمٚم ّ٘مٞمف!-
واوح ذم ؾم٤مئر أبقاب اًمٕمٚمؿ ومٓشمف،
وٕمػ
اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم أبقاب ُمٕمٞمٜم٦مُ ،مع
ّ
يتٌجح سم٠منف يٗمٝمؿ اًم٘مرمن واًمًاٜم٦م ُطمًا َـ اًمٗمٝماؿ ،وأناف يٕم ّاقل قمٚماٞمٝمام
واقمٚمٛمقا إظمقا أن هذا «اعمخٚمػش ّ
ُمٌ٤مؿماارة ،ويٙمثاار ذم يمالُمااف اًمٜمٕماال قمااغم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ اًم ٌُٕماادَ قمااـ اًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م وآؾمااتدٓل سماا٠مىمقال اًمرضماا٤مل،
ِ
اقر طمًااـ
ومااال هيااقًمٜمٙمؿ ذًمااؽ وماا٢مٟمام هاال دقماا٤موى اًمٙما ُاؾ ًاٜمُٝم٤م ،وإٟمااام جما ُا٤مل اًمًااٌؼ :اًمتح٘مٞمااؼ ذم اًمٕمٚمااؿ وفمٝما ُ
اًمٗمٝمؿ ومٞمف قمٜمد أهٚمف ويمثر ُة إص٤مسم٦م احلؼ وآؾمتدا ُد ذم اجلٛمٚم٦م-
ّ
دائر سملم أُمريـ:
ُمع أنٙمؿ ًمق شم٠م ُّمٚمتؿ ًمقضمدشمؿ أنف ذم يمثػم ُمـ هذه اعمً٤مئؾ اًمتل اؿمتٝمر ا٤م
ووؾ ومٞمٝم٤م ٌ
 إُم٤م ُم٘م ّٚمد ًمٖمػمه ٍ
ضم٤مر جمراهؿ سمدون ن٘مٞمؼ وٓ يمٌػم متٞمٞمز!--
 أو ُم اادّ ٍع ومٝم ا ًاام ُمً اات٘مال ذم اًمٙمت اا٤مب واًمً ااٜم٦م (يم ااام يدقمٞم ااف ذم ُمً اا٠مخ٦م اًمٗم اار .سم االم اًمٙمٗم اار واًمِم اارك ،وذم
آؾما ااتدٓل سم ج ا اا٦م :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ [اًمٜمًا اا٤م  ]66 :قم ا ااغم قما اادم اًمٕم ا ااذر سم٤مجلٝما ااؾ ،وٟمح ا ااق ذًما ااؽ ه ا اا٤م
أيت ُماـ ؾماق ومٝمٛماف ورسماام ُماـ
ؾمٜمٜم٘مْمف سم٢مذن اهلل ذم ُمقوٕمف اعمٜم٤مؾم٥م) ،وهاق قمٜماد اًمتح٘مٞماؼ ُمتٕما٤مملٌ ُمٖم ٌ
ارورَ ،
ُقمجٌف وهمروره ،وئمـ أنف ىمد اؾمتقمم قمغم اًمٗمٝمؿ وإدراك احل٘م٤مئؼ!--
ّ
اًمْم٤مل اعمقوقع ،وم٢مٟمف يٙمذب ذم ادقما٤م أن اًمٕمٚماام
وأُم٤م اًمٙمذب وما«اعمخٚمػش يٙمذب يمثػما ًمٞمٜمّمار ديٜمف
جمٛمٕمقن قمغم قمدم «اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾش ذم أصؾ اًمديـ أو ي٘مقل« :ذم سم٤مب اًمِماارك إيماؼمشُ ،ماع أناف ًماٞمس هٜما٤مك
ا٤مع صااحٞمح قمٜمااد اًمتح٘مٞمااؼ ،وهاا٤ميمؿ أُمٝمٚمااقا «اعمخٚمااػش قم٤م ًُما٤م إن ىماادر قمااغم أن ياا٠ميت سمحٙم٤مياا٦م إوا٤مع صااريح
إوا ٌ
جي٥م اًمتًٚمٞمؿ ًمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ!-
ؾم٤ممل ُمـ اًم٘مدح ذم هذا اًمٌ٤مب ُ
ُ
ا٤مع ومٞمٝما٤م ُمٕمٚمق ًُما٤م وماام سما٤مل هاذه اًمٙمتا٥م وإبحا٤مث
وًمٞمت٠مُمؾ
اًمٕم٤مىمؾً :ماق يم٤مٟما٧م اعمًا٠مخ٦م ااذا اًم٘مٓماع واعو ُ
واًمدراؾم٤مت اًمتل شمتادومؼ قماغم اعمٙمتٌا٦م اعؾماالُمٞم٦م يقُما٤م سمٕماد ياقم ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م؟! وُما٤م سم ُا٤مل هاذا آظماتالف
ومٞمٝم٤م سملم اًمٕمٚمام اًمٙمٌ٤مر اعمٕمرووملم سم٤مًمتح٘مٞمؼ؟!
اربُ ،مااع أنٜماا٤م مل ٟمجاارؤ قمااغم طمٙم٤مياا٦م إواا٤مع ذم
سمااؾ ًمااق ىماا٤مل ىم٤مئااؾ إن اعواا٤مع حمٙما ّال قمااغم ظمالومااف ًمٙماا٤من أىما َ
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اًمٔم٤مهريش (اعمتقرم ؾمٜم٦م 654ـه) وهق ُماـ أوائاؾ ُماـ شمٙمٚماؿ ذم هاذه
اعمً٠مخ٦م !-وم٘مد طمٙمك اعُم٤م ُم «اسمـ طمزم
ُّ
اعمً٠مخ٦م سمتٗمّماٞمؾ ونرير ذم يمت٤مسمف « ِ
اًمٗم َّماؾش سمٕماد أن سمًاط اًمٙماالم ذم اعمًا٠مخ٦م وؾما٤م .وٚما٦م ُماـ إدًما٦م« :ىما٤مل
أبق حمٛمد :وسمره٤من واروري ٓ ظمالف ومٞمف وهق أن إُم٦م جمٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م سمال ظمالف ُماـ أطماد ُماٜمٝمؿ ،وهاق أن
يمااؾ ُمااـ سماادل مياا٦م ُمااـ اًم٘ماارمن قم٤مُماادً ا وهااق ياادري أهناا٤م ذم اعمّماا٤مطمػ سمخااالف ذًمااؽ ،وأؾماا٘مط يمٚمٛماا٦م قمٛماادً ا
يماذًمؽ ،أو زاد ومٞمٝماا٤م يمٚمٛماا٦م قم٤مُماادً ا ،وم٢مٟمااف يماا٤مومر سم٢مواا٤مع إُماا٦م يمٚمٝماا٤م ،صمااؿ أن اعماار خيٓماائ ذم اًمااتالوة ومٞمزيااد يمٚمٛماا٦م
وياٜم٘مص أظمارى ويٌاادل يمالُماف ضم ً
ادرا أناف ُمّمااٞم٥م ،ويٙماا٤مسمر ذم ذًماؽ ويٜما٤مفمر ىمٌااؾ أن يتٌالم ًماف احلااؼ،
ا٤مهال ُم٘ما ً
مصمام ،وم٢مذا وىمػ قماغم اعمّما٤مطمػ أو أظماؼمه سماذًمؽ
وٓ يٙمقن سمذًمؽ قمٜمد أطمد ُمـ إُم٦م ً
يم٤مومرا وٓ وم٤مؾم ً٘م٤م وٓ ً
ُمـ اًم٘مارا ُماـ شم٘ماقم احلجا٦م سمخاؼمه وما٢من متا٤مدى قماغم ظمٓمئاف ومٝماق قمٜماد إُما٦م يمٚمٝما٤م يما٤مومر سماذًمؽ ٓ حم٤مًما٦م ،وهاذا
()1

هق احلٙمؿ اجل٤مري ذم وٞمع اًمدي٤مٟم٦مش ـها-
وًمٚمٗم٤مئاادة :وماا٢من «اعمخٚمااػش وأومرا ظمااف ؾمااٞمجٞمٌقن سماا٠من هااذا ذم همااػم اًمِماارك ،ويااذيمرون ُماا٤م أؿماارٟم٤م إًمٞمااف ُمااـ
أصااٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمااد ذم اًمتٗمريااؼ سماالم اًمٙمٗماار واًمِماارك ،وأن اًمِم اارك ٓ ُيٕما َاذر ومٞمااف سم٤مجلٝمااؾ سمخااالف اًمٙمٗماار ،وهااذا
ا٤مب واطمااد
ضمااقاب وم٤مؾماادٌ ٕ ،ن «أباا٤م حمٛمااد اسمااـ طماازمش  مل يٗماار .سماالم اًمٙمٗماار واًمِماارك ،وقمٜمااده أن اجلٛمٞمااع سما ٌ
يح ذم اًمٕمٛمااقم وقماادم اًمٗماار .وم٢مٟمااف ىماا٤مل« :وهااذا هااق
هٜماا٤م ،وًمااق يماا٤من يٗماارً .مااذيمر اًمٗماار ،.سمااؾ مظماار قمٌ٤مرشمااف صاار ٌ
احلٙم ااؿ اجل اا٤مري ذم وٞم ااع اًمدي٤مٟم اا٦مش --ومتٌ ا ّالم أن قمٌ اا٤مرة «اسم ااـ طم اازمش ه ااذه ىم٤مص ااٛم٦م ًمٔمٝم اار اعمخ٤مًمٗم اا٦م (اعمخٚم ااػ
قضم ااد ُم ااـ يم ااالم اًمٕمٚم ااام ذم
وأتٌ٤مقم ااف) وم٢مهن اا٤م يم٤مًمّم اار ٦م ذم طمٙم٤مي اا٦م اعو اا٤مع ،وه ااق ُم ااـ أىم اادم ُم اا٤م يٛمٙم ااـ أن ُي َ
يح
اعمًاا٠مخ٦م سمِمااٙمؾ دىمٞمااؼ ُمٗمّمااؾ حماارر ،وٕنااف مل يٗماار .سماالم اًمٙمٗماار واًمِم اارك يمااام ياادقمل اعمخٚمااػ ،سمااؾ ص اار ُ
يمالُمف قمدم اًمتٗمريؼ ،سماؾ إٟماف قم٘ماد ومّم ًاال ذم ٟمٗماس يمت٤مسماف « ِ
اًمٗم َّماؾش عصمٌا٤مت أن اًمٙمٗمار واًمِماارك ؿماال ٌ واطمادٌ
()2

قمل ،ور ّد قم ااغم اعمٗم ا ّار .سمٞم ااٜمٝمام ؛ ومٗمٞمٝم اا٤م ر ّد ًم اادقمقى اعمخٚم ااػ اعو اا٤مع قم ااغم
ذم اًم ااديـ أي ذم اعمٕمٜم ااك اًمِما اار ّ
اًمتٗمريؼ!-
وإن ؿماا٤م اهلل ؾمااٜمٕمقد إمم ؿماارح هااذا اعم٘ماا٤مم واًمتٕمٚمٞمااؼ قمااغم قمٌاا٤مرة «اسمااـ طماازمش هااذه ذم ومرصاا٦م أظماارى إذا
يًاار اهلل  سمٛمٜمااف وومْماٚمف ،أقمٚمااؼ ومٞمٝماا٤م قماغم سمٕمااض يمااالم هاذا «اعمخٚمااػش وأنًااػ أصاقًمف اعمٜمحروماا٦م ،وأبا ّالم
وشمزويره ،وسم٤مهلل وطمده اًمتقومٞمؼ-
وقمٔمٞمؿ شمٜمٓمٕم٤مشمف
زيػ اؾمتدٓٓشمف
َ
َ
اػ ذم ادقم٤مئااف أن اًمٕمٚمااام جمٛمٕمااقن قمااغم أن اًمِماارك همااػم اًمٙمٗماار قمااغم اًمٜمحااق اًمااذي يِماارطمف
ويٙمااذب اعمخٚما ُ
(ِ )٧
اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقا واًمٜم َحؾ (-)٧6٧ . 1
ًمنمك وا ًْمٙم ْٗمر اؾمامن ِ َعمٕمٜمك و ِ
(ِ )2
اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقا واًمٜم َحؾ ( )٧26 . 1ىم٤مل« :ومّمح أن ا ّ
اطمدش-
ْ َ
َ
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ىمدُم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وسمًاط ذًماؽ ذم اعمقواع اًماذي أؿماار ُت
ُمٜم٘مقض سم٤مـمؾ ،يمام
هق ًمٚمٜم٤مس ،ويمالُمف ذم ذًمؽ
ُ
ٌ
إًمٞمف إن ؿم٤م اهلل -
ويٙمذب ذم أُمقر يمثػمة ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،وُماـ يمذسماف ذم اًمٕمٛماؾ واًمقا ىماع أناف ي٘ماقل ٕتٌ٤مقماف ويِمااٞمٕمقن
ذم اًمٜم٤مس أهناؿ طما٤مضمجقا اعظماقة اعمج٤مهاديـ وُمِما٤مخيٝمؿ وقمٚمام هاؿ وأهناؿ أوصاٚمقا إًماٞمٝمؿ أدًماتٝمؿ زقمٛماقا ،
وأن اعمج٤مهديـ مل جيٞمٌقا قمٚمٞمٝم٤م ٕهنؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ طمج٦م ،وهذا ُمـ اًمٙمذب اعمٌالم؛ وما٢من اعمج٤مهاديـ أقمٜمال
ىم اا٤مداهتؿ وقمٚمام ه ااؿ وُمِم اا٤مخيٝمؿ ٓ يٕم اارف أيمث اارهؿ قم ااـ وضم ااقد «اعمخٚم ااػش وأتٌ٤مقم ااف ذم ه ااذه اًم اادٟمٞم٤م ،وٓ
ؾمااٛمٕمقا سمٗمتٜمااتٝمؿ ،وٓ قمٜماادهؿ ُمااـ ظمااؼمهؿ ؿم اال  ،إٓ أن يٙمااقن ظمااؼما قماا٤مسمرا ُماار قمٚمااٞمٝمؿ ُمااـ ظمااالل سمٕمااض
اعظمااقة أن هٜماا٤مك ٟمٗماارا واا٤مًملم ذم اعمٙماا٤من اًمٗمااال يٕمت٘ماادون شمٙمٗمااػم اعمًااٚمٛملم ويٕمت٘ماادون أن ٓ ضمٝماا٤مد أن،
ويمذا ويمذا --وٓ أفمـ أنف وصٚمٝمؿ ُما٤م يٙمتا٥م «اعمخٚماػش وٓ أتٌ٤مقماف ،وًماق وصاٚمٝمؿ مل يٜمٔماروا ومٞمٝما٤م وٓ لاؿ
طم٤مضم٦م ذم اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وشمْمٞمٞمع اًمقىم٧م ذم آؿمتٖم٤مل اا٤م ،سماؾ ُم٘ما٤مُمٝمؿ أقماغم وقمٜمادهؿ ُما٤م يِماٖمٚمٝمؿ ُماـ ومْما٤مئؾ
إقمااامل وقمٔماا٤مئؿ ِ
اًمٗمٕماا٤ملٟ ،مّم اارهؿ اهلل وأجاادهؿ ،وهااؿ يٕمٚمٛمااقن أهناا٤م ومتٜماا٦م ووااالًم٦م إٟمااام هاال زوسمٕماا٦م شم٠مظمااذ
ظمؼموه وقمرومقه ىمٌٚمٝم٤م-
ىمٚمٞمال ُمـ اًمقىم٧م شمؿ شمٜمتٝمل وشمتالؿمك ،وًمٞمً٧م سم٠مؿمد ه٤م َ
ومٞم اا٠ميت ها اذا اًمٙم ااذاب إؿما اار وأتٌ٤مقم ااف اجلٝمٚم اا٦م اعمٗمتقٟم ااقن ويٙم ااذسمقن قم ااغم اًمٜم اا٤مس ُم ااـ اجلٝمٚم اا٦م واًمٕمج ااؿ
اعمًا اا٤ميملم وٟمحا ااقهؿ ومٞم٘مقًما ااقن لا ااؿ :ها ااذه طمججٜما اا٤م ويمتٌٜم٤مها اا٤م وىمٚمٜم٤مها اا٤م ًمٚمٛمج٤مها ااديـ ومل يًا ااتٓمٞمٕمقا اًما اارد،
ومٞمحتجااقن سمٕماادم ر ّد اعمج٤مهااديـ قمٚمااٞمٝمؿ ،ويٙمااذسمقن قمااغم اًمًٌاآم٤م اًمْماإمٗم٤م  ،وُماا٤م قمٚمٛمااقا أن اعمج٤مهااديـ ٓ
يا ااردون قما ااغم أُمثا اا٤ملؿ ,ذم اًمٖم٤مًما اا٥م ,إٓ سمٛمثا ااؾ ىما ااقل اهلل  :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﮊ [اعؾمارا ] --وم٘م٤مشمؾ اهلل اًمٙمذاسملم-
وُمٜمٝم٩م اعمج٤مهديـ وقمٚمامئٝمؿ وُمِم٤مخيٝمؿ وأنّم٤مرهؿ وؾم٤مئر قمٚمام إُما٦م اعمٕمارووملم سما٤مًمٕمٚمؿ واًمّماالح
واًماادقمقة إمم اهلل  وشمقطمٞماادهُ ،مٕمااروف ُمِمااٝمقر ُمًاآمقر ذم هااذه اعمًاا٤مئؾ وهمػمهاا٤م ،وماا٠مي طم٤مضماا٦م إمم يمت٤مسماا٦م
ُمتٝمقك ،سمؾ هذا جمرد شمّمقر ُمذهٌف واعمٕمروم٦م سمف يم٤مومٞما٦م ذم شماٞم٘مـ سمٓمالٟماف
رد أو اؿمتٖم٤مل
دقمل يم٤مذب ّ
ّ
سمٛمح٤مضم٦م ّ
وأنااف وا ٌ
االل ُمٌاالم وُمااروُ .مااـ اًمااديـ !-ومٚمٞمااتٗمٓمـ إخ اعمًااٚمؿ لااذا؛ ومٚمااٞمس يمااؾ أطما ٍاد ُيا َارد قمٚمٞمااف وٓ يمااؾ
ؾم٤مئؾ ُجي٤مب ،وهٙمذا قمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ،وىمد ىمٞمؾ:
إذا ٟمٓما ا ا ا ا ا ا ا ا ااؼ اًمًا ا ا ا ا ا ا ا ا ااٗمٞمف وما ا ا ا ا ا ا ا ا ااال دمٌا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف

اٙمقت
اػم ُم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااـ إضم٤مسمت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف اًمً ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُ
ومخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٌ

وىمٞمؾ:
(ٟ )٧مًٌُ٧م ًمٚمِم٤مومٕمل ،يمام ذم :اجلقهر اًمٜمٗمٞمس ُمـ ؿمٕمر اعُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس (ص -)16

()1
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ًم ا ا ا ااق يم ا ا ا ااؾ يمٚم ا ا ا ا ٍ
ا٥م قم ا ا ا ااقى أخ٘مٛمت ا ا ا ااف طمج ا ا ا ا ًارا

ِ ()1

اخر ُمث٘م ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤مٓ سم ا ا ا ا ا ا ا ا ااديٜم٤مر
ٕص ا ا ا ا ا ا ا ا ا َ
اٌح اًمّم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُ

وهذا وم٘مف ُمٕمروف يٕمرومف أهٚمف :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﮊ [اح٤مئدة،]6٧ :
رسمف :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [-].
واًمٜمٌل  ىمد ىم٤مل ًمف ُّ
اًمث٤مُمـ ٓ :سمد أن يٕمٚمؿ اعظمقة اًمٓمٞمٌاقن اعمريادون ًمٚمحاؼ واًمرا ضماقن ًمرمحا٦م اهلل  واعمٌتٖماقن عمروا٤مشمف
أن اًمٕمٚما َاؿ َ
ي١مظم ااد قمااـ أهٚم ااف و َُمااـ ُقمرومااقا سم ااف وطمّمااٚم٧م لااؿ اًمتزيمٞماا٦م ومٞم ااف ،و ُقمرومااقا سم٤مٓؾماات٘م٤مُم٦م واًمً ااداد ذم
اجلٛمٚماا٦م ،وصااالح احلاا٤مل واًمٕمداًماا٦م واًمث٘ماا٦م ،واًم ٌُ اإمد قمااـ اًمِماآمط واعومااراط واًمتٗمااريط ،واًم ٌُ اإمد قمااـ اًمقًمااقع
واًمتٗمرد واًمِمذوذ-
سم٤معهمراب
ّ
اٚمؿ ,سماؾ إٟمً ٌ
ا٤من قم٤مىم ٌاؾ أص ًاالً ,مٜمٗمًاف أن ي٠مظماذ دىمٞماؼ اعمًا٤مئؾ اًمتال ٓ يٗمٝمٛمٝما٤م ضمٞمادا،
ومٙمٞمػ يًٛمح ُمً ٌ

ٍ
اخص ٓ يٕماارف ُمرشمٌتااف ذم اًمٕمٚمااؿ وٓ شمزيمٞماا٦م أهااؾ
وإٟمااام هااق ومٞمٝماا٤م ُم٘مٚمااد حما ٌاض ،أو يم٤معم٘مٚمااد اعمحااضُ ،مااـ ؿما
اًمٕمٚمااؿ واًمّمااالح واخلػمياا٦م ذم اًمااديـ ًمااف ،ومل يٌ ُٚمااف ذم ضمٝما ٍ
ا٤مد وقمٛمااؾ صا ٍ
ا٤مًمح ،وٓ قم٤مؿم ااره وٓ قمرومااف سمحٞماا٨م
ُ
واحل٤مل أنف ىمد ظما٤مًمػ ؾما٤مئر اًمٕمٚماام وأهاؾ اخلاػم واًمّماالح
نّمؾ ًمف اًمث٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم ديٜمف وشم٘مقاه وورقمف،
واًمزقم٤مُماا٦م واعُم٤مُماا٦م ذم اعمًااٚمٛملم ،وشمٗما ّارد وؿمااذ وؿما ّ
ِ٥م ذًمااؽ ًمٚمٕم٤مىمااؾ أن يؽم ّياا٨م وٓ
اط !--وماا٠مدٟمك ُماا٤م يقضما ا ُ
يتًارع ذم ىمٌقل ُم٤م ي٘مقًمف ُمثؾ هذا (يم٤معمخٚمػ وٟمحقه) وٓ يتٌٜماك ىماقٓ ىماد فمٝمارت قمٚمٞماف قمالُما٤مت اًمِماذوذ
واًمٖمراسم٦م!--
نذير اًمًٚمػ ُ مـ همرائ٥م اًمٕمٚمؿ واعمً٤مئؾ ،ودًم٧م دٓئؾ اًمِمارع قمغم ومْمؾ اًمٙمقن ُماع
ولذا يمثر
ُ
ا٤مطم٤م
«اجلامقم٦مش وُمع «اًمًقاد إقمٔماؿش ُمٝماام أُمٙماـ ،أي ذم هماػم اعمحاؾ اًماذي اشمْماح ومٞماف احل ُاؼ ًمإلٟمًا٤من اشمْم ً
ا٤مس يمٚمٝماؿ وظما٤مًمٗمقه ،وطمٞمٜمئاذ وما٢من
شمٌلم ًمف ُمـ احلؼ سمدًمٞمٚماف وسمره٤مٟماف ،وإن ظما٤مًمػ اًمٜم َ
سمت٤م؛ وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ يتٌع ُم٤م ّ
احلؼ هق اجلامقم٦م وًمق يمٜم٧م وطمدك يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد -
ولااذا أجْماا٤م وماا٢من اًمّمااحٞمح قمٜمااد و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ أن «رأي اجلٛمٝمااقرش وهااؿ أيمثاار أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ
اعمرضمح٤مت قمٜمد شمٙم٤مومئ إدًم٦م ًمدى اًمٜم٤مفمر ،واًمٖمرا سما٦م قمالُما٦م و«ُم١مؿماارش يماام ٟم٘ماقل ذم ًمٖما٦م اًمٞماقم ،قماغم ومًا٤مد
ّ
اًم٘مقل وقمدم صحتف ،وهل شمقضم٥م اًمؽم ّي٨م واًمتثٌ٧م وُمزيد احلزم ذم اًمٜمٔمار واًمٌحا٨م ،وشمارك اًمٕمجٚما٦م ،وٓ
ؾماٞمام إذا ضم٤م ت ُمـ ُمٖمٛمقر ضم٤مهؾ ُمتِمٌع سمام مل يٕمط-

ولااذا ومٙمٞمااػ يّمااح ًمإلٟمًاا٤من اًمٕم٤مىمااؾ اعمريااد ًمٚمٜمجاا٤مة واًمٗمااالح أن ي٠مظمااذ ديٜمااف ُمااـ «اعمخٚمااػش ُِمااـ قمااغم

( )٧ىم٤مًمف :يقؾمػ سمـ قمكم اًمٗم٤مرؾمٙمقري اًمِم٤مومٕمل اًمٌالن ،يمام ذم :اًمْمق اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع (-)125 . ٧١
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«آٟمؽمٟماا٧مش و«اًمٌاا٤مًمتقكش وه ااق ٓ يٕمرومااف اعمٕمروم اا٦م اًمتاال ذيمرٟم اا٤م صااقرهت٤م ،وهااق ي اارى ومٞمااف يم ااؾ هااذا اًمِم ااذوذ
واعهمااراب ،وياارى قمٜمااده هااذا اًمٙمااؿ ال٤مئااؾ ُمااـ اًمتٗما ّارد ،ومٙمٞمااػ إذا اٟمْماا٤مف إمم ذًمااؽ قمالُماا٤مت أظماارى قمااغم
ؾمااق ظمٚم٘مااف وومًاا٤مد ٟمٗمًااف؟! ويمٞمااػ يًااٛمح اعٟمًا ُ
اؽم سمٗمّماا٤مطم٦م ُمتحاادث أو ُماا٤م يٌاادو
ا٤من اًمٕم٤مىما ُاؾ ًمٜمٗمًااف أن يٖما ّ
ُمااـ ىمااقة ذم اؾمااتدٓٓشمف سماا٤مًم٘مرمن وإطم٤مدياا٨م ويمااالم اًمٕمٚمااام  ،وهااق ٓ ُ ًِااـ ومٝمااؿ شمٚمااؽ آؾمااتدٓٓت وٓ
ن٘مٞم٘مٝم٤م ،وٓ يٕمرف ُم٤م ورا أخٗم٤مفمٝم٤م احلًٜم٦م وفمقاهره٤م اجلذاسم٦م ،وًمق ضم٤م ه رضم ٌاؾ مظمار أومّماح ُمٜماف وأىماقى
ا٥م قمٚمٞمااف ديٜمااف وٓشمٌٕمااف ،يمااام ىماا٤مل اعُماا٤مم ُم٤مًما ٌ
اؽ « :يمٚمااام ضم٤م ٟماا٤م رضما ٌاؾ أضماادل ُمااـ رضمااؾ ٟمااؽمك ُماا٤م
جم٤مدًماا٦م ًم٘مٚما َ
()1

ٟماازل سمااف ضمؼميا ُاؾ قمااغم حمٛمااد  جلدًمااف؟!ش  ،وهٙمااذا جيٕمااؾ ديٜمااف قمرواا٦م ًمٚمٛمتٗم٤مصااحلم واعمتٗمٞمٝم٘ماالم اًمااذيـ
طمذرٟم٤م رؾمقل اهلل ُ مـ ظمٓمرهؿ وذُمٝمؿ ًمٜم٤م-
يمٞمااػ يًااٛمح اعٟمًا ُ
ا٤من اًمٕم٤مىمااؾ ًمٜمٗمًااف اااذا وهااق ياارى ُماا٤م أؿم اارٟم٤م إًمٞمااف ُمااـ اعهمااراب واًمتٗماارد واًمِمااذوذ
قمجٞم٥م ،و َُمـ هٚمؽ وماال يٚماقُم ّـ إٓ ٟمٗمًافٟ !-مًا٠مل
واًم٘مًقة واًمِمٓمط واعمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمٌدهيٞم٤مت--؟! هذا واهلل
ٌ
اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ًمٜم٤م وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم-
ىم٤مل اسمـ اًمقزير  ذم «إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼش:
وإن ُم٘م٤مُما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤م طما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤مر ومٞما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف يمٚمٞمٛما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف

ومل يًا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتٓمع صا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؼما خلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااػم اًمٕما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااقامل

ادير سمتح٘مٞم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؼ قمٔم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااٞمؿ وريٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٦م
ضم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٌ

()2

ُما ا ا ااـ اًما ا ا ااقهؿ قمٜما ا ا ااد اجلا ا ا اازم ُما ا ا ااـ يما ا ا ااؾ قما ا ا اا٤ممل

وذم اًمٌٞم اا٧م اًمث اا٤م شمٜمٌٞم ااف ًمٚمٛمتٙمٚمٛم االم وهم ااػمهؿ قم ااغم ُم اا٤م مل ي اازل إيم اا٤مسمر ي٘مٕم ااقن ومٞم ااف ُم ااـ دقم ااقى اًم٘مٓم ااع
واقمت٘م٤مده ُمـ همػم ن٘مٞمؼ؛ وما٢من «ُمقؾمااكش ً ماقٓ اقمت٘ما٤مد اًم٘مٓماع سمخٓما ِئ «اخلْماارش ُما٤م أنٙمار قمٚمٞماف ،ويماذًمؽ
ىمٓمع يمثػم ُمـ قمٚمام اًمٙمالم قمغم صح٦م أدًمتٝمؿ اعمقضمٌ٦م ًمت٠مويؾ يمالم قمالم اًمٖمٞمقب ،سماؾ هاؿ دون «اًمٙمٚماٞمؿش
اعم٘ماارب اًمقضمٞمااف اعمٕمّمااقم سمٛمًاا٤موم٤مت ٓ شماادريمٝم٤م اخلااقاـمر ،وٟمًااٌ٦م قمٚمااؿ اهلل  إمم قمٚمااؿ وٞمااع اًمٕماا٤معملم يمااام
ضم٤م ذم اًمّمحٞمح ُمثؾ ُم٤م أظمذه اًمٓم٤مئر ُمـ اًمٌحر اًمزاظمر ـها-
وُمااـ اًمتازم ُماا٤م ذيمرٟماا٤مه ُمااـ وااقاسمط وشمقصااٞم٤مت ٟم٤مومٕماا٦مُ ،مااع ؾماا٤مئر أؾمااٌ٤مب الداياا٦م ،صمااؿ اؾمااتٕم٤من سماا٤مهلل 
وأخح قمغم اًمٙمريؿ اعمٜم٤من ،وم٢من اهلل  يٗماتح قمٚمٞماف وهيدياف ٓ حم٤مًما٦م !-وٓ طماقل
وصد .ذم اًمٓمٚم٥م واًمدقم٤م
ّ
وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

( )٧يٜمٔمر :اعسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م ( ،)562وصحح أبق قمٌد اهلل اًمدا إؾمٜم٤مده٤م إًمٞمف ذم :ؾمٚمًٚم٦م أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م (-)1١4
( )2إيث٤مر احلؼ (ص -)2١1 ،٧16
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فصل

وهااد شمٜمٌٞمااف مظماار :وهااق أن سمٕمااض ُماا٤م يٕمتٛمااد قمٚمٞمااف «اعمخٚمااػش ُمااـ اعمًاا٤مئؾ واًمت٘مرياارات ىمااد ؾمااٌ٘مف إًمٞمٝماا٤م
قمٚمااام ُ ومْمااال ُمااـ إُمااقات وإطمٞماا٤م  ،يم٤مًمِم ااٞمخ «قمااكم اخلْمااػمش وهمااػمه ُمااـ اعمٕم٤مص ااريـ ،ويماإٌمض قمٚمااام
وسمٕمْمااٝم٤م ٓ أؿما ّ
اؽ أنااف ُمااـ اًمزًمااؾ
«اًماادقمقة اًمٜمجدياا٦مش اعمٌ٤مريماا٦م ،وهااؿ اضمتٝماادوا ومٞمٝماا٤م وىماا٤مًمقا سمااام أراهااؿ اهلل،
ُ
واخلٓماا٠م اًمااداظمؾ ذم طم ّٞمااز «زًماا٦م اًمٕماا٤مملش يماإٌمض شم٘مرياارات اًمِم ااٞمخ «قمااكم اخلْمااػمش ،وماارج اهلل قمٜمااف وهمٗماار اهلل
ًمف --مُملم-
دوٟمااف اًمٕمٚمااام  ذم اًمتحااذير
وُمٕمٚمااق ٌم ُماا٤م شم٘ماارر ذم اًمِم ااريٕم٦م وذم وم٘مااف اًمّمااح٤مسم٦م واًمًااٚمػ اًمّماا٤مًمح وُماا٤م ّ
ُمااـ زًماا٦م اًمٕماا٤ممل وسمٞماا٤من ظمٓمرهاا٤م واًمقا ضماا٥م ٟمحقهاا٤م ،ومٚمػما ضمااع لاا٤م «ضماا٤مُمع سمٞماا٤من اًمٕمٚمااؿ وومْمااٚمفش ٓسمااـ قمٌااد اًمااؼم
()1

و«اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌلش  ،وهمػممه٤م-
وًمٙمـ اًمٗمر .سملم أوئلاؽ اعمِما٤ميخ اًمٗمْماال وسمالم ها١مٓ اعمٗمتاقٟملم احا٤مرىملم يم ا«اعمخٚماػش وأُمث٤مًماف ،أن
أوئلااؽ اًمٕمٚمااام اًمٗمْمااال ىماارروا اعمًاا٤مئؾ قمااغم ـمري٘ماا٦م أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ،وقمااذروا ُمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿ سم٤مضمتٝماا٤مد وشم٠مويااؾ،
ويم٤من لؿ ,سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل ُ ,مـ اًمت٠مؾماٞمس اًمٕمٚمٛمل ووم٘ماف اًماٜمٗمس وؾماالُم٦م اعماٜمٝم٩م ,سمًاٌ٥م شمٚم٘مال اًمٕمٚماؿ
يٕمّمٛمٝمؿ قمـ اًمقىمقع ذم شمٙمٗمػم قمٛمقم اًمٕمٚماام اًماذيـ ظما٤مًمٗمقهؿ وماٞمام ىمارروه ،أو شمٙمٗماػم
سمٓمر .صحٞمح٦مُ ,م٤م
ُ
قمٛمقم اعمًٚمٛملم!-
وأن٧م شمرى أن اًمِماٞمخ «قمكم سمـ ظمْمػمش ُمثال ي٘مقل :إن ُمً٠مخ٦م قمدم «اًمٕمذر سم٤مجلٝماؾش ذم اًمِماارك إيماؼم
ووم٤مىمٞماا٦م إو٤مقمٞماا٦م ،وهااق يٜم٘مااؾ ذًم اؽ قمااـ سمٕمااض قمٚمااام اًماادقمقة اعمتاا٠مظمريـ ،ويتاا٤مسمٕمٝمؿ ذم ذًمااؽ ،وي٘ماارر اًمٗماار.
سملم اًمٙمٗمر واًمِمارك قماغم ٟمحاق ُما٤م يٗمٕماؾ «اعمخٚماػش أو ىمري ٍ
ا٥م ُمٜماف ،وياذيمر أؿمااٞم٤م ومٞمٝما٤م ٟمٔم ٌار ،وُماع ذًماؽ ومٝماق
قم٤ممل وم٤موؾ ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح ٟمحًٌف يمذًمؽ ،وىمد قمّمٛمف اهلل قمـ ُمثؾ ومتٜما٦م ها١مٓ اجلٝمٚما٦م ،سمّماح٦م
اًمٕمٚمؿ ذم اجلٛمٚم٦م ،وطمًـ اًم٘مّمد ومٞمام ٟمحً٥م ،واهلل طمًاٞمٌف-
واٟمٔم اار إمم اًمِم ااٞمخ «أيب حمٛم ااد اعم٘مدؾم االش ,وم اارج اهلل يمرسم ااف يم ااذًمؽ ,وم اا٢من ُمذهٌ ااف ذم اعمً اا٠مخ٦م يمٛم ااذه٥م
اًمِماٞمخ «اخلْمػمش أو ىمري٥م ُمٜمف ،وًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمار َُماـ ظم٤مًمٗماف ،ومل جي ّاره ذًماؽ إمم شمٙمٗماػم قمٛماقم اعمًاٚمٛملم وٓ
إٟمٙم٤مر اجلٝم٤مد ،وٟمحق ذًمؽ!--

اؽم سمزًم اا٦م أطم ا ٍاد ُم ااـ اًمٕمٚم ااام ،
واحل٤مص ااؾ --أن ااف جي اا٥م قم ااغم ـم٤مًم اا٥م احل ااؼ أن ي ااتٗمٓمـ ل ااذا اعمقو ااع ،وٓ يٖم ا ّ

( )٧ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ ( 2١6 ،2١2 . 2وُم٤م سمٕمده٤م) ،اعمقاوم٘م٤مت (-)٧12 , ٧12 . 5
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وًمٞمًٚمؽ ُؾم ٌُؾ الداي٦م وًم ُٞم ِدم ىمرع سم٤مب اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ ،واهلل يٗمتح قمٚمٞمف-
ذم «ؾمٜمـ أيب داودش وهمػمه قمـ ُمٕما٤مذ سماـ ضمٌاؾ « :وأطماذريمؿ زيٖما٦م احلٙماٞمؿ؛ وما٢من اًمِمااٞمٓم٤من ىماد ي٘ماقل
()1

يمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م قمغم ًمً٤من احلٙمٞمؿ ،وىمد ي٘ماقل اعمٜما٤مومؼ يمٚمٛما٦م احلاؼش ،ىما٤مل  :ىمٚما٧م عمٕما٤مذُ :ما٤م يادريٜمل رمحاؽ
اهلل أن احلٙمااٞمؿ ىمااد ي٘مااقل يمٚمٛماا٦م اًمْمااالًم٦م وأن اعمٜماا٤مومؼ ىمااد ي٘مااقل يمٚمٛماا٦م احلااؼ؟ ىماا٤مل« :سمااغم ،اضمتٜماا٥م ُمااـ يمااالم
احلٙمااٞمؿ اعمِمااتٝمرات اًمتاال ي٘ماا٤مل لاا٤م ُماا٤م هااذه ،وٓ يثٜمٞمٜمااؽ ذًمااؽ قمٜمااف ،وم٢مٟمااف ًمٕمٚمااف أن يرا ضمااع ،وشمٚمااؼ احلااؼ إذا
()2

ؾمٛمٕمتف وم٢من قمغم احلؼ ٟمقراش ـها-
واؾمتحْم اار ُم اا٤م أؿم اارٟم٤م إًمٞم ااف وم ااٞمام ؾم ااٌؼ ُم ااـ ن ااذير اًمً ااٚمػ ُم ااـ اًمٖمرا ئ اا٥م ،وه اال اًمت اال ؾم ااامه٤م ُمٕم اا٤م ٌذ هٜم اا٤م
«اعمِمااتٝمراتش وضماا٤م ذم سمٕمااض رواياا٤مت هااذا إثاار «اعمِمااتٌٝم٤متش ،وذم ًمٗمااظُ« :ماا٤م شمِماا٤مسمف قمٚمااٞمٙمؿ ُمااـ ىمااقل
()3

احلٙمٞمؿ ،طمتك شم٘مقل ُم٤م أراد اذه اًمٙمٚمٛم٦مش يمذا ذم «ضم٤مُمع إصقلش -

وًمٞمحااذر ـم٤مًماا٥م احلااؼ ُمااـ شمٕمٔمااٞمؿ اًمٕمٔمااام ومااق .شمٕمٔمااٞمؿ احلااؼ ،سمًااٌ٥م همٚمٌاا٦م حمٌاا٦م إؿم ااٞم٤مخ واًمٓمقا ئا ِ
اػ
ُ

وٟمح ا ااقهؿ؛ وم٢مهن ا اا٤م ُمزًم ا اا٦م ظمٓم ا اارة وؾم ا ااٌ٥م ُم ا ااـ أؾم ا ااٌ٤مب ال ا ااالك ،ىم ا اا٤مل اسم ا ااـ اجل ا ااقزي  ذم ص ا ااٞمد اخل ا اا٤مـمر:
«واعم٘مّماقد أن شمٕمٚمااؿ أن اًمِماارع شماا٤مم يم٤مُماؾ ،وماا٢من رزىماا٧م ومٝم ًاام ًمااف وم٠منا٧م شمتٌااع اًمرؾماقل  وأصااح٤مسمف ،وشمااؽمك
سمٜمٞماا٤مت اًمٓمريااؼ ،وٓ شم٘مٚمااد ذم ديٜمااؽ اًمرضماا٤مل ،وماا٢من ومٕمٚماا٧م وم٢مٟمااؽ ٓ نتاا٤مج إمم وص ااٞم٦م أظماارى ،واطمااذر وااقد
ووىمقف اًمٕمٚمام قمغم صاقرة اًمٕمٚماؿ ُماـ
اًمٜم٘مٚم٦م ،واٟمًٌ٤مط اعمتٙمٚمٛملم ،ووقع اعمتزهديـ ،وؿمار َه أهؾ القى،
َ
همػم قمٛمؾ ،وقمٛمؾ اعمتٕمٌديـ سمٖمػم قمٚماؿ -وُماـ أجاده اهلل  سمٚمٓمٗماف رزىماف اًمٗمٝماؿ وأظمرضماف قماـ رسم٘ما٦م اًمت٘مٚمٞماد،
وضمٕمٚمااف أُماا٦م وطمااده ذم زُم٤مٟمااف ٓ ،يٌاا٤مزم سمٛمااـ قمٌاا٨م وٓ يٚمتٗماا٧م إمم ُمااـ ٓ َم ،ىمااد ؾمااٚمؿ زُم٤مُمااف إمم دًمٞمااؾ واوااح
()4

اًمًٌٞمؾ ،قمّمٛمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ شم٘مٚمٞمد اعمٕمٔمٛملم ،وأخٝمٛمٜم٤م اشمٌ٤مع اًمرؾمقل ش ـها-
اهلل َُ مااـ ُيٓمٞمٕمااف
واقمٚمااؿ أن هااذا ُمااـ وٚماا٦م ُماا٤م يٌااتكم اهلل  سمااف اًمٜما َ
ا٤مس ،أقمٜماال زٓت اًمٕمٚمااام ً ،مٞمٜمٔماار ُ
ُ ِ
اص ًم ااف ويّم اادُ  .ذم ـمٚم اا٥م احل ااؼ ويتح اارى وجيتٝم ااد وؾما ا َٕمف ذم إص اا٤مسمتف ،و َُم ااـ ٓ يروم ااع سمٓمٚم اا٥م احل ااؼ
وخيٚم ا ُ
رأؾما ا٤م ،وه ااذا ومٞم ااف ُم ااـ احلٙم ااؿ اجلٚمٞمٚم اا٦م سم٤معو اا٤موم٦م إمم طمٙمٛم اا٦م اسم ااتال اعمٙمٚمٗم االم :متٞمٞم ا ُاز درضم اا٤مهتؿ،
واًمٗمْم ااؾ ً
واعقمااذار إًمااٞمٝمؿ ذم ؾمااٌؼ َُمااـ يًااٌِؼ وىمٕمااقد َُمااـ ي٘م ُٕم ااد ،وقمٜمااد اًمّمااٌ٤مح َٛمااد اًم٘مااق ُم اًمً اارى ،وهلل اعمح٤مُمااد

ِ
ا٠مضمقر أضم ا ًارا
اقر وه ااق ُم ا
ٌ
يمٚمٝم اا٤م --صم ااؿ اقمٚم ااؿ أن اًمٕم اا٤ممل اعمجتٝم ااد ذم إرادة اخل ااػم وـمٚم اا٥م احل ااؼ؛ وم اا٢من ظمٓم اا٠مه ُمٖمٗم ا ٌ
( )٧اًم٘م٤مئؾ هق يزيد سمـ قمٛمػمة ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ[ -اعم١مًمػ]
ُمقىمقف-
ٌ
( )2ؾمٜمـ أيب داود ( )64٧٧ىم٤مل إًمٌ٤م  :صحٞمح اعؾمٜم٤مد
( )1ؾمٜمـ أيب داود ( ،)64٧٧ضم٤مُمع إصقل (-)١5١6
( )6صٞمد اخل٤مـمر (ص -)٧14
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واطماادً ا (وهااق أضماار آضمتٝماا٤مد وسمااذل اًمقؾمااع ذم إصاا٤مسم٦م احلااؼ واخلااػم) يمااام ضماا٤م ُمٜمّمقصاا٤م ذم احلاادي٨م اعمتٗمااؼ
()1

قمٚمٞمااف ً ،مٙمااـ ُم٘مٚم اده وُمت٤مسمٕمااف قمااغم ىمقًمااف اخلٓماا٠م ىمااد ٓ يٙمااقن ُماا٠مضمقرا وٓ ُمٕمااذورا ُمٖمٗمااقرا ًمااف ،وذًمااؽ إذا
ا٤مدرا ذم شم٘مٚمٞمااده قمااـ جماارد شمٕمٔمااٞمؿ ؿم ااٞمخف وُمتٌققمااف واًمتٕمّماا٥م ًمااف ٓ ،قمااـ إرادة اخلااػم ونا ّاري احلااؼ
يماا٤من صا ً
سم٢مظمالص وصد-.
اػما ُمااـ أئٛماا٦م اًمااديـ ىمااد
ىماا٤مل اسمااـ رضماا٥م احلٜمااٌكم « :وهااد أُماار ظمٗماال يٜمٌٖماال اًمااتٗمٓمـ ًمااف ،وهااق أن يمثا ً
ي٘مااقل ىما ً
ا٠مضمقرا قمااغم اضمتٝماا٤مده ومٞمااف ُمقوااق ًقم٤م قمٜمااف ظمٓماا١مه ومٞمااف ،وٓ يٙمااقن
اقٓ
ً
ُمرضمقطم ا٤م ويٙمااقن ومٞمااف جمتٝماادً ا ُما ً
اعمٜمتّم اار عم٘م٤مًمتااف شمٚمااؽ سمٛمٜمزًمتااف ذم هااذه اًمدرضماا٦مٕ ،نااف ىمااد ٓ يٜمتّم اار لااذا اًم٘مااقل إٓ ًمٙمااقن ُمتٌققمااف ىمااد ىم٤مًمااف،
سمحٞماا٨م ًمااق أنااف ىمااد ىم٤مًمااف همااػمه ُمااـ أئٛماا٦م اًمااديـ حاا٤م ىمٌٚمااف وٓ اٟمتّم اار ًمااف وٓ وامم ُمااـ يقاوم٘مااف وٓ قماا٤مدى ُمااـ
ظم٤مًمٗمف ،وهق ُمع هذا ئمـ أنف إٟمام اٟمتّمار ًمٚمحؼ سمٛمٜمزًم٦م ُمتٌققماف ،وًماٞمس يماذًمؽ ،وما٢من ُمتٌققماف إٟماام يما٤من ىمّماد
ا٤مر ُه حاا٤م ئمااـ أنااف احلااؼ إراد ُة قمٚمااق
آٟمتّما٤مر ًمٚمحااؼ وإن أظمٓماا٠م ذم اضمتٝماا٤مده ،وأُماا٤م هااذا اًمتاا٤مسمع وم٘مااد ؿماا٤مب اٟمتّما َ
ُمتٌققمااف وفمٝمااقر يمٚمٛمتااف وأنااف ٓ يٜمًاا٥م إمم اخلٓماا٠م ،وهااذه دؾمااٞمً٦م شم٘ماادح ذم ىمّمااده آٟمتّماا٤مر ًمٚمحااؼ ،وماا٤مومٝمؿ
()2

هذا وم٢مٟمف ُمٝمؿ قمٔمٞمؿ ،واهلل هيدي ُمـ يِم٤م إمم صاراط ُمًت٘مٞمؿش ـها-

ِ
ِ
٤مضمت ََٝمدَ ُصمؿ َأ ْظم َٓم َ٠م َوم َٚم ُف َأ ْضم ٌرش ،يمام ذم :صحٞمح اًمٌخ٤مري
٤مب َوم َٚم ُف َأ ْضم َرانَ ،وإِ َذا َطمٙم ََؿ َوم ْ
٤مضمت ََٝمدَ ُصمؿ َأ َص َ
( )٧يٕمٜمل ىمقًمف « :إِ َذا َطمٙم ََؿ احلَ٤ميم ُؿ َوم ْ
( ،)١152صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١٧4
( )2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (-)246 ،24١ . 2
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فصل

ا٥م ُماا٤م سمٚمٖمٜماا٤م هااـ ؾمااٛمع يمالُمٝمااؿ ذم اًمٌاا٤مًمتقك« :إذا يمٜماا٤م
واقمٚمااؿ أن هاا١مٓ اعمٗمتااقٟملم ي٘مقًمااقن ًمٚمٜماا٤مس طمًا َ
ٟمحـ خمٓمئلم ومٌٞمٜمقا ًمٜم٤م سم٤مٕدًم٦م ،وًمٙمـ إذا يمٜمتؿ أنتؿ خمٓمئلم وم٠منتؿ ذم اًمٜم٤مرش-
٘مّم ااد ا اا٤م هٜماا٤م اًمتٝمقي ااؾ قم ااغم اخلّم ااؿ واًمتٛمقي ااف قمٚمٞم ااف ٓ ،ؾم ااٞمام وه ااؿ
وهااذا ُم ااـ إدًم اا٦م اخلَٓم٤مسمٞم اا٦م اًمت اال ُي َ
٥م قمٚماٞمٝمؿ ومٝماؿ
أن٤مؾم٤م ي٘مؾ وماٞمٝمؿ اًمٕمٚماؿ واعمٕمروما٦م ،وىماد ىمٞماؾ زم :إن اًمٙمثاػم ُماٜمٝمؿ قمج ٌاؿ ً
أجْما٤م ومٞمّما ُٕم ُ
خي٤مـمٌقن ً
دىم٤مئؼ هذه اعمً٤مئؾ سمًٌ٥م ُمً٠مخ٦م اًمٚمٖم٦م-
وم ٠مىمقل عظمقا ذم ضمقاب هذه اًمِمٌٝم٦م اعمخٚمٗمٞم٦م :ىمقًمقا لؿ :إذا يمٜمتؿ أنتؿ خمٓمئلم وم٠منتؿ ًمًتؿ ٟما٤مضملم،
سمؾ أنتؿ
ظمقارج ُما٤مرىمقن ُماـ اًماديـ شمٙمقٟماقن يم َ
ُ
االب اًمٜما٤مر ياقم اًم٘مٞم٤مُما٦م ،واًمٕمٞما٤مذ سما٤مهلل ،وىماد اظمتٚماػ اًمٕمٚماام ُ
اػما  !--وًمااٞمس
ذم شمٙمٗمااػم أُمثاا٤مًمٙمؿ ،ويمٗمااك اااذا ظمٓماارا قمٔما ً
اٞمام عمااـ يماا٤من يرضمااق اهلل واًمٞمااقم أظماار وذيماار اهلل يمثا ً
ٟمتٛمًااؽ
يٚماازم أن ٟمٕما َارف اًماار ّد قمااغم ؿمااٌٝم٤مشمٙمؿ وخم٤مصااٛمتٙمؿ؛ وماا٢من هااذا ُمااـ اظمتّماا٤مص أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ،وٟمحااـ ّ
سم٤معؾمااالم واًمتقطمٞمااد واعيااامن اجلٛمااكم ،وُماا٤م قمٚمٛمٜماا٤مه ,سمتثٌا ٍ
ا٧م وُمااـ ـمريااؼ قمٚمٛما ّال صااحٞمحُ ,مااـ اًمتٗم٤مص ااٞمؾ
ّ
ُ ّ
ىمٚمٜم٤م سمف وقمٛمٚمٜم٤م سمف ،وُم٤م مل ٟمٕمٚمٛمف ومال ٟمتٙمٚمؿ سمف ،سمؾ ٟم٘مقل :اهلل أقمٚمؿ-
وُماا٤م ٟمًتٛمًااؽ سمااف ,سمٗمْمااؾ اهلل ,هااق احلا ُّاؼ اعمٌاالم واًمّم ااراط اعمًاات٘مٞمؿ واعمااٜمٝم٩م اًمقا وااح اجلااكم ،أُماا٤م
زوسمٕم٤مت ؿمٌٝم٤مشمٙمؿ اًمتل أقمٛمتٙمؿ قمـ ٟمقر احلؼ ومال يٚمزم قمٚمام َ اعمًٚمٛملم آؿم ُ
اتٖم٤مل سمردها٤م يمٚمٝما٤م ومْم ًاال قماـ
أن يٚمزُمٜماا٤م اقمت٘م٤مدهاا٤م وُمٕمرومتٝماا٤م ،وإن هااقًمتؿ إُماار وقمٔمٛمتٛمااقه ّ
وومخٛمتٛمااقه وأفمٝمرمتااقه قمااغم أنااف ُمااـ ىمقا ـمااع
اًمِم اارع وو ااروري٤مت اعؾمااالم ،يمااام ىماا٤مل اعُماا٤مم اسمااـ اًم٘مااٞمؿ  ذم «ؿمااٗم٤م اًمٕمٚمٞمااؾش ذم يمالُمااف قمااغم ُمٜم٤مزقماا٦م
اس ؿماا٤مهدٌ
سمٕماض أهاؾ اًمٌادَ ع سمِماٌٝم٤مهتؿ ًمميا٤مت اًمقا واح٤مت --« :وهاذا ذم اًم٘مارمن أيمثار ُماـ أن ياذيمر ،واحل ُّ
طمٙمؿ شمٚماؽ اًمِماٌٝم٦م طمٙم َاؿ اًم٘مادح ذم اًمْمااروري٤مت وماال يٚمتٗما٧م
سمف ،ومال شم٘مٌؾ ؿمٌٝم٦م شم٘م٤مم قمغم ظمالومف ،ويٙمقن
ُ
()1
طمؾ يمؾ ؿمٌٝم٦م شمٕمرض ًمٙمؾ ٍ
إًمٞمف ،وٓ جي٥م قمغم اًمٕم٤ممل ُّ
أطمد ،وم٢من هذا ٓ مظمر ًمفش ـها-

أطمد أو طمٙم ٍؿ قمٚمٞمف سمٜم٤م قمغم اضمتٝما٤مد واطمتٞم ٍ
قمذر ٍ
وٓ يْمارٟم٤م إن أظمٓم٠من٤م ذم ُمً٠مخ٦م ِ
ا٤مط واشمٌا٤مع ًمٕم٤مُما٦م أهاؾ
ً

اًمٕمٚمااؿ واًمّمااالح واخلػمياا٦م ذم إُماا٦م ،وٓ يْم اارٟم٤م إن ضمٝمٚمٜماا٤م هااذه اعمًا َ
ا٤مئؾ أجْماا٤م ومل ٟمٕماارف اًمتح٘مٞمااؼ ومٞمٝماا٤م،
ومٝمل ه٤م يٕمرومف أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ هاؿ أهٚماف واظمتّماقا سماف ،وماال واهلل ٓ يٙماقن ُماـ أهاؾ اًمٜما٤مر ُماـ ِ
ضمٝم َاؾ «هاؾ
اذر سم٤مجلٝمااؾ ذم اًمتقطمٞم ااد أو ٓ؟ش أو ضمٝمااؾ أو أظمٓماا٠م ذم «هااؾ اًمٙمٗم ا ُار واًمِم اارك ؿم اال واطماادٌ أو مه اا٤م
هٜماا٤مك قما ٌ
ُمتٖماا٤ميران؟ش أو يمٞمااػ احلٙمااؿ قمااغم ومااالن ُمااـ اًمٜماا٤مس ُمااـ أهااؾ اًم٘مٌٚماا٦م هااؾ ظماارج ُمااـ اعمٚماا٦م أو ٓ سمٕماادُ ؟ أو أن
( )٧ؿمٗم٤م اًمٕمٚمٞمؾ (ص -)٧5٧

670

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م واجلامقم٦م اًمٗمالٟمٞما٦م ُماـ أهاؾ اًم٘مٌٚما٦م يما٤مومر ٌة يماذًمؽ أو ٓ؟ مهللا إٓ اًمٙمٗم َار اًمقا واح اعمًاتٌلم
اػ ومٞم ااف اعمً ااٚمٛمقن :يمٙمٗم اار اًمٞمٝم ااقد واًمٜمّم اا٤مرى واعمج ااقس
اػ ومٞم ااف اًمٕمٚم ااام ُ أوٕم ااقن ،وٓ خيتٚم ا ُ
اًم ااذي ٓ خيتٚم ا ُ

واًمااقصمٜمٞملم اًمااذيـ مل ياادظمٚمقا ذم اعؾمااالم أصااال ،أو يمٙمٗماار ُمً ااٞمٚمٛم٦م اًمٙما ِ
اذاب وٟمحااقه ُمااـ ُماادقمل اًمٜمٌااقة أو
ٍ
رأؾما٤م ،أو يمٙمٗماار ُمااـ صاارح واؾمااتٕمٚم َـ سم٤مٟٓمت٘ماا٤مل
اػم اهلل ً
اًمتّمااريح سمٕمٌاا٤مدة همااػم اهلل واختاا٤مذ مخٝماا٦م ُمااع اهلل أو هما َ
ُمااـ ديااـ اعؾمااالم واخلااروج ُمٜمااف ،ويمٙمٗماار ُمااـ يًاا٥م اهلل ورؾمااقًمف ويًااتٝمزئ سم٤مًمااديـ ص اار ٤م سم ّٞمٜماا٤م ُمٕمٚمٜمً ا٤م،
وٟمحق ذًمؽ!-
وهٜم٤م ٟمرضمع إمم اًمتٗمريؼ سملم درضم٤مت اعمً٤مئؾ وُمراشمٌٝم٤م ذم اًمثٌقت وووقح ٟمًٌتٝم٤م إمم اهلل  وديٜمف،
سماالم اًمٞم٘ماالم واًم٘مٓمااع ،واًمٔمااـ واًمااؽمدد؛ ومرضمااع إُما ُار إمم ُمًاا٠مخ٦م اعمٕمٚمااقم ُمااـ اًمااديـ سم٤مًمْماارورة وُماا٤م ٓ ُجي َٝمااؾ
ُمث ُٚمف ،وُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ،وُمٕمٚمق ٌم أن هذه ُمً٠مخ٦م ٟمًٌٞم٦م إو٤مومٞم٦م ،يمام ىم٤مل ؿماٞمخ اعؾماالم « :وأجْما٤م ومٙماقن
اعمًاا٠مخ٦م ىمٓمٕمٞم اا٦م أو فمٜمٞم اا٦م هااق أُم ا ٌار إو اا٤مذم سمحً اا٥م طماا٤مل اعمٕمت٘م ااديـ ًم ااٞمس ه ااق وص ا ًٗم٤م ًمٚم٘م ااقل ذم ٟمٗمً ااف؛ وم اا٢من
اعٟمً٤من ىمد ي٘مٓمع سم٠مؿماٞم٤م قمٚمٛمٝم٤م سم٤مًمْمارورة أو سم٤مًمٜم٘مؾ اعمٕمٚمقم صد ُىم ُف قمٜماده وهماػمه ٓ يٕمارف ذًماؽ ٓ ىمٓمٕما٤م
يع اعدراك ومٞمٕمارف ُماـ احلاؼ وي٘مٓماع سماف ُما٤مٓ يتّماقره
وٓ فمٜم٤م ،وىمد يٙمقن اعٟمً٤من ذيمٞما٤م ىماقى اًماذهـ ؾماار َ
اػم ُه وٓ يٕمروما ااف ٓ قمٚما ااام وٓ فمٜما اا٤م ،وما اا٤مًم٘مٓمع واًمٔما ااـ يٙما ااقن سمحًا اا٥م ُما اا٤م وصا ااؾ إمم اعٟمًا اا٤من ُما ااـ إدًما اا٦م
هما ا ُ
واًمٜم٤مس خيتٚمٗماقن ذم هاذا وهاذا ،ومٙم ُ
اقن اعمًا٠مخ٦م ىمٓمٕمٞما٦م أو فمٜمٞما٦م ًماٞمس هاق
وسمحً٥م ىمدرشمف قمغم آؾمتدٓل،
ُ
صٗم٦م ُمالزُم٦م ًمٚم٘مقل اعمتٜم٤مزع ومٞمف طمتك ي٘م٤مل :يمؾ ُمـ ظم٤مًمٗمف ىمد ظما٤مًمػ اًم٘مٓمٕمال ،سماؾ هاق صاٗم ٌ٦م حل ِ
ا٤مل اًمٜما٤مفمر
()1
ّ
اعمًتدل اعمٕمت٘مد ،وهذا ه٤م خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مسش ـها-

اح٤مسم ُف  ،وقمااغم ؾمااػمة ؾمااٚمٗمٜم٤م
وىمقًمااقا لااؿٟ :محااـ ٟمٙمااقن إن ؿماا٤م اهلل قمااغم ُماا٤م يماا٤من قمٚمٞمااف حمٛماادٌ  وأصا ُ
اًمّم اا٤مًمح ٓ :همٚم ا ّاق وٓ ضمٗم اا٤م  ،وُم ااع اًمً ااقاد إقمٔم ااؿ ُم ااـ اعمً ااٚمٛملم ،وُم ااع أه ااؾ اًمٕمٚم ااؿ واخل ااػم واًمّم ااالح
سمالؤهااؿ ذم اعؾمااالم ،قمٚما ًاام ودقمااق ًة إمم
وطم ًُا َـ ُ
واجلٝماا٤مد ،هااـ صمٌتاا٧م ظمػميااتٝمؿ وصااالطمٝمؿ ،وفمٝماار ومْمااٚمٝمؿ َ
اخلاػم وضمٝما٤م ًدا ذم ؾماٌٞمؾ اهلل وشمْماحٞم٦م ُمااـ أضمٚماف ٟ --مٙماقن ُماع «اًمٓم٤مئٗماا٦م اعمٜمّماقرةش إن ؿما٤م اهلل اًمتال ًمااـ
شمزال ىم٤مئٛم٦م وفم٤مهرة قمغم احلؼ شم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م-
ُّ
ُمِمخّماقن ًمٙماؾ اًمٕم٘ماال  ،وـماري٘مٝمؿ واو ٌاح سم ّالم واحلٛماد هلل رب اًمٕما٤معملم،
وقم٤م ُّما٦م أوئلاؽ ُمٕمرووماقن
وأُماا٤م ؿمٜمِمااٜم٦م «اعمخٚمااػش اًمْما ّا٤مل وأتٌ٤مقمااف ومتااقهيٝمؿ ودضمٚمٝمااؿ واومااؽماؤهؿ قمااغم اهلل ورؾمااقًمف ،وشمِمااٙمٞمٙمٝمؿ
وظمزقمٌالهتؿ؛ ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ؾمٌٞمؾ أوئلؽ ،سمؾ هق ومتٜم٦م وسمدقم ٌ٦م وُمرو .وومًق .واًمٕمٞما٤مذ سما٤مهلل ،وماٜمحـ ُمٜماف
(ُ )٧مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (-)2٧ . 5
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ُسم اارم

وًم ااف جم اا٤مٟمٌقن وقمٜم ااف طم٤مئ اادون ،ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ

مُمٜم٧م سما٤مهلل صماؿ اؾمات٘مؿ) رواه ُمًاٚمؿ وأمحاد وهمػممها٤م(( ،)1صم ٌ
االث َُماـ يماـ ومٞماف وضمادَ اا ّـ طماالوة
[هاقد]( ،ىمؾ ُ
يٙمر َه أن يٕمقد ذم
اهلل ورؾمق ًُمف أطم٥م إًمٞمف ه٤م ؾمقامه٤م ،وأن ُ ٥م اعمر َ ٓ ٌّف إٓ هلل ،وأن َ
اعيامن :أن يٙمقن ُ
()2

اهلل ُمٜمف يمام يٙمر ُه أن ُي َ
ف ذم اًمٜم٤مر) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف -
٘مذ َ
اًمٙمٗمر سمٕمد إذ أن٘مذه ُ
واقمٚمٛم ااقا أن أه ااؾ اًمْم ااالل واًمٌ اادع ٓ شمٙم اا٤مد شمٜم٘مٓم ااع ومتٜم ااتٝمؿ واقمؽما و اا٤مهتؿ وشمِم ااٙمٞمٙم٤مهتؿٕ ،هن ااؿ أه ااؾ
ٍ
اٞمؿ أو
اقى ،وم ااال يٙم اا٤مد ي٘مٛمٕمٝم ااؿ ؿم ا اال طمت ااك يّم اآمدُمقا سمّم ااخرة اًمقا ىم ااع وي اارون اًمٕم ا َ
سمدقم اا٦م وه ا ً
اذاب إًم ا َ
يٗمج٠مهؿ اعمقت وٓت طملمَ ُمرضمع وٓ ٟمدمٟ !--مً٠مل اهلل أن ي٘مٞمٜما٤م وإيا٤ميمؿ ُمْماالت اًمٗماتـ؛ ومٛماثال ؾمااٞم٘مقل
اٚمؿ آؾمات٘م٤مُم ُ٦م قمٚمٞماف ،وٓ يٙماقن ُمًات٘مٞمام طمتاك
ًمٙمؿ اعمخٚمػ :إن ُم٤م يدقمق إًمٞمف هاق ُماـ اًماديـ وها٤م يٚمازم اعمً َ
وضمرسمتٛمااقه ُمااـ هتااقيالهتؿ واومااؽما اهتؿ
يًاات٘مٞمؿ قمٚمٞمااف ،وٓ يٙمااقن يمااذا إٓ سمٙمااذا ويمااذا --هٙمااذا هاا٤م شمٕمرومقٟمااف ّ
قمغم اهلل وديٜمف-
وًمٙمـ أنتؿ يٙمٗمٞمٙمؿ ُم٤م هاق سم ّالم واو ٌاح ذم يمتا٤مب اهلل وؾماٜم٦م رؾماقًمف  وُما٤م قمٚمٞماف ؾماٚمٗمٜم٤م اًمّما٤مًمح وُماـ
اهلل  سمااام
ؾما َ
ا٤مر قمااغم هنجٝمااؿ يمااام ذيمرٟماا٤م ،وىمقًمااقا ًمااف :إن اهلل  ىماا٤مل :ﮋﮉ ﮊ ﮋﮊ وماا٠مجـ أُمرٟماا٤م ُ
ضمقاسم٤م إٓ اًمتخريػ وآ ّدقم٤م واًمتٚمٗمٞمؼ اعمتٝم٤موم٧م!-
شم٠م ُُم ُر سمف أن٧م أهي٤م اعمخٚمػ ،ومٚمـ جيدَ
ً
وىمقًمااقا ًمااف :إن اهلل  زادٟماا٤م وم٘ماا٤مل :ﮋﮏ ﮐﮊ أي ٓ دماا٤موزا ُماا٤م طماادّ اهلل ًمٙمااؿ وسما ّالم ًمٙمااؿ ُمااـ اًمااديـ،
اروج قماـ
واًمٓمٖمٞم٤من يٙماقن قما٤مدة سم٤مًمزيا٤مدة وجما٤موزة احلاد ،وىماد يٙماقن سم٤مًمٜم٘مّما٤من واًمتٗماريط ٕهناام خم٤مًمٗما ٌ٦م وظم ٌ
احل ااد ،أو يٙم ااقن دًٓم اا٦م ﮋﮏ ﮐﮊ قم ااغم اًمٜمٝم اال قم ااـ اًمٜم٘مّم اا٤من واًمتٗم ااريط أجْم اا٤م ُم ااـ ضمٝم اا٦م سمالهمٞم اا٦م أظم اارى
أُمرٟماا٤م أن ٟمًاات٘مٞمؿ قمااغم ُماا٤م أُما َار سمااف  ،وهن٤مٟماا٤م قمااـ اخلااروج قمٜمااف وجم٤موزشمااف،
يم٤مٓيمتٗماا٤م  ،واعم٘مّمااقد أن اهلل َ 
واوح ذم يمتا٤مب اهلل وؾماٜم٦م ٟمٌٞماف  ،وُما٤م تا٤مج إمم شمقو ٍ
أُمر اهلل  سمف ،هق ّسملم
ٌ
اٞمح ىماد ؿماارطمف اًمٕمٚماام ُ
وُم٤م َ
وسم ّٞمٜماقه ووواحقه ذم يمتااٌٝمؿ ،ىما٤مل اهلل  :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [إنٕما٤مم ،]٧٧2 :ومااام مل يٙماـ يمااذًمؽ
أُمر اهلل سماف ها٤م يّم ُّاح
أُمر اهلل سمف ،إٓ أن ي٘مقل اًمٗم٘مٞم ُف :أرضمق أنف يمذا ،وأظمِماك أنف يمذا --أُم٤م ُم٤م َ
ومٚمٞمس هق ه٤م َ
أن ٟم٘مااقل ومٞمااف سماا٢مـمال .إن اهلل ىمااد أُما َار سمااف ،ومٝمااذا سما ّالم ٓ خيٗمااك ،يمااام ىماا٤مل اًمٜمٌاال ( :احلا ُ
الم واحلاارا ُم سما ّالم
االل سما ّ ٌ
()3

أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت) احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،وىم٤ملُ( :م٤م هنٞمتٙمؿ قمٜمف وم٤مضمتٜمٌقه ،وُم٤م أُمرشمٙمؿ سمف وما٤مومٕمٚمقا
وسمٞمٜمٝمام ٌ

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (ً )2146مٙمـ سمٚمٗمظ( :وم٤مؾمت٘مؿ)ُ ،مًٜمد أمحد ( )٧56٧4وىم٤مل إرٟم١موط :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم-
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)426٧ ،2٧ ،٧4صحٞمح ُمًٚمؿ (-)61
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)52صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧522
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()1

ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ ،وم٢مٟمام أهٚمؽ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ يمثر ُة ُمً٤مئٚمٝمؿ واظمتالومٝمؿ قمغم أنٌٞم٤مئٝمؿ) رواه ُمًٚمؿ -
و«اعمخٚمػش اعمٗمتق ُن ٓ ي٘مقل :أرضمق وٓ أظمِمك ،سمؾ ي٘مقل :أضمزم ِ
طمٙمؿ
وأىمٓمع ،وي٘مقل :هذا
وأوىم ُـ
ُ
ُ
وٞمع اًمٕمٚمام أهن٤م ُمً٤مئؾ ٟمٔمر واضمتٝم٤مد حمتٛمٚم٦م وُمٌٜم٤مه٤م قمغم
اهلل وديٜمُ ُف --وذًمؽ ذم ُمً٤مئؾ يٕمٚمؿ
ُ
واًم٘مٓمع ومٞمٝم٤م ُمز ًّم ٌ٦م ،وأنف يٌ ُٕماد ذم اًمٕم٤مدة أن يّمؾ
اظمتالف اًمٜم٤مفمريـ ،وأن اجلز َم
آؾمتدٓل ،وي٘مع ومٞمٝم٤م
ُ
َ
ُ
ُمدريمُٝم٤م اًمٔم ُّـ ،وىمد ىم٤مل  :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
اعٟمً٤من إمم اًمٞم٘ملم ذم وٞمٕمٝم٤م أو أيمثره٤م ،إٟمام َ
وشمدسمروا أهي٤م اعظمقة
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﮊ [اًمٜمحؾ ]٧٧4 :أي٦مّ ،
هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م إظمرى ُمـ ؾمقرة «اًمِمقرىش واىمرؤوا شمٗمًاػمه٤م واقمرومقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤م
اًمٕمٔمٞمٛم٦م :ﮋﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﰐ ﰑﮊ [اًمِمقرى] ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
ومٝمااذه ُم٘ماادُم٤مت ووصاا٤مي٤م رأجاا٧م أن أواإمٝم٤م سماالم ياادي اجلااقاب قمااغم اًمًاا١مال ،شمٜمٌٞمٝماا٤م ًمٚمٖماا٤مومٚملم ونااذيرا
ًمٚمّماا٤مدىملم اًمٓماا٤مًمٌلم احلااؼ واخلااػم ،ومل أىمّمااد ااا٤م آؾمااتٞمٕم٤مب ُما ً
اٞمال إمم آظمتّماا٤مر ،وإٟمااام هاال يمٚمااامت ٟمّما ٍاح
ٟمرضمااق اهلل  أن يٜمٗمااع ااا٤م ُمااـ شم٠مُمٚمٝماا٤م ُمااـ اعظمااقة ؿمااٌ٤مب اعؾمااالم ،وأُماا٤م اًماارد قمااغم وااالٓت «اعمخٚمااػش
وُماا٤م يًااٛمٞمف «ىمقا ـمااعش إدًماا٦م قمااغم وااالًمف --ومٚمٕمااؾ اهلل يٞمً اار ًمااف ومرصاا٦م أظماارى ،أو يٙمٗمٞمٜماا٤م اهلل  سمٛمااـ ه اق
اػم ُمٜماال ُمااـ ـمٚمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ واعمِماا٤ميخ َُمااـ يّمااؼم قمٚمٞمااف و تًاا٥م ومٞمااف ومٞمقومٞمااف اًمٙمٞما َاؾ دطمْماا٤م وشمٌٞمٞمٜماا٤م ًمٙمذسمااف
ظما ٌ
ودضمٚمف ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
ّ
اًمْم٤مل ودطمض طمجتٝمؿ اًمِماٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمقوٞمٕم٦م سمحقل
وٟمِمارع أن سمٕمقن اهلل  ذم اعضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مالؿ
اهلل  وىمقشمف وشمقومٞم٘مف ،وم٠مىمقل:
اجلقاب ُمـ قمدة وضمقه:
إول :أن ٟم٘مقل :إن اًمً١مال همٚمط؛ ٕنف ُمٌٜمل قمغم اقمت٘م٤مدهؿ شمٙمٗماػم وٞماع اعمًاٛملم اًمًا٤ميمٜملم ذم سمٚمادان
ا٤مر
اعمًٚمٛملم اًمٞمقم اًمتل ٙمٛمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر واعمرشمدون ،واًمتل هل قمٜمدٟم٤م قمغم إصح ُماـ أىماقال أهاؾ اًمٕمٚماؿ دي ُ
يمٗم ا ٍار سم٤مقمتٌ اا٤مر همٚمٌ اا٦م أطمٙم اا٤مم اًمٙمٗم اا٤مر واعمرشم ااديـ قمٚمٞمٝم اا٤م ،وؾم ااٌ٥م ذًم ااؽ اقمت٘م اا٤مدهؿ اًم ااتالزم سم االم طمٙم ااؿ اًم اادار
وطمٙم ااؿ أهٚمٝم اا٤م اًمً اا٤ميمٜملم ا اا٤م ،وه ااق ُم اا٤م صا اارطمقا سم ااف ذم مظم اار اًمً اا١مال ،وه ااذا ه ااق ُمٕم٘م ااد اًمٖمٚم ااط اًمٗم اا٤مطمش
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧11١
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اػش ذم سمٕمااض ُماا٤م رأجتااف هاا٤م يمتاا٥م --وهااذا ىما ٌ
اقل ٓ
واًمْمااالل اعمٌاالم ،ويّم اارح سمااف أو يٙماا٤مد يّم اارح سمااف «اعمخٚما ُ
ف إٓ ًمٌٕمض اخلقارج اعمت٘مدُملم-
ٕمر ُ
ُي َ
ري٥م ومٞمف وٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م سملم قمٚمام اعمًٚمٛملم أنف ٓ شمالزم سملم طمٙمؿ اًمادار وطمٙماؿ
واحلؼ اًمذي ٓ َ
ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م؛ وم٢من اًمدار شمًٛمك دار إؾمالم أو دار يمٗمر سمحً٥م ُم٤م يٕمٚمقه٤م ُماـ أطمٙما٤مم اعؾماالم أو اًمٙمٗمار ،وهال
ا٥م
دار إؾمااالم يما ُّاؾ أو أهمٚما ُ
إطمٙماا٤مم اًمتاال نٙمااؿ ااا٤م وشمُٕمٚمٞمٝماا٤م اًمًااٚمٓم٦م اًمًاٞم٤مؾم ااٞم٦م احل٤ميمٛماا٦م اعمً ااٞمٓمرة ،ومٜمجااد َ
ا٤مر ،يماام ًماق ٟمازل أهٚمٝما٤م قماغم قمٝمادٟم٤م وقم٘مادٟم٤م لاؿ
دار إؾمالم يماؾ أو أهمٚما٥م أهٚمٝما٤م يمٗم ٌ
ؾمٙم٤مهن٤م ُمًٚمٛمقن ،وٟمجد َ
ودار يمٗما ٍار
اًمذُماا٦م وظمْماإمقا ٕطمٙماا٤مم ؿمااريٕمتٜم٤م ومااٞمٝمؿ ،وهٙمااذا ىمااد َ
دار يمٗما ٍار وأيمثا ُار ؾمااٙم٤مهن٤م ُمًااٚمٛمقنُ ،
شمقضمااد ُ
يمٗم٤مر-
يمؾ أو أيمثر ؾمٙم٤مهن٤م ٌ
وه ااذه اعمً اا٠مخ٦م ُمٕمرووم اا٦م قمٜم ااد أه ااؾ اًمٕمٚم ااؿ ُمِم ااروطم٦م ذم يمت ااٌٝمؿ ،وىم ااد أؿم اإٌمٝم٤م سمح ًث ا٤م اًمِم ااٞمخ «أب ااق حمٛم ااد
اعم٘مدؾمالش ُمـ اعمٕم٤مصاريـ ذم اًمرؾما٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞما٦م قمٜماد ذيمار اخلٓما٠م اًمثا٤م ُماـ أظمٓما٤م اًمتٙمٗماػم ،وهاق :اًمتٙمٗماػم
()1

سمٜم٤م قمغم ىم٤مقمدة «إصؾ ذم اًمٜم٤مس اًمٙمٗمرش ٕن اًمدار دار يمٗمر -

ويمذًمؽ ٟم ٌّف قمغم هاذه اعمًا٠مخ٦م اًمِمااٞمخ «طمًاـ ىم٤مياد أباق ٞماك اًمٚمٞمٌالش  ηذم يمت٤مسماف « ُِم اٜمّ٦م اخلٌاػم ذم

طمٙمااؿ إىم٤مُماا٦م احلاادود ذم دار احلاارب واًمتٕمزياارش ذم أول اًمٙمتاا٤مب طماالم سمحاا٨م ُمًاا٠مخ٦م :اٟم٘مًاا٤مم اًمٕماا٤ممل إمم دار
إؾمالم ودار ٍ
يمٗمر وطم٘مؼ اًم٘مقل ذم طمادّ اًماداريـ وأطمٙما٤مُمٝمام ،صماؿ ٟم ٌّاف قماغم اعمًا٠مخ٦م اعماذيمقرة وٟم٘ماؾ ومٞمٝما٤م وٚما٦م
ُمـ أىمقال اًمٕمٚمام

()2

--

ا٥م احلااؼ ،وم٢مٟمااف ُمٌحاا٨م ُمٝمااؿ ،وسمااف ُيٕم َٚمااؿ اجلااقاب قمااغم اًمِمااؼ اًمثاا٤م ُمااـ اًمًاا١مال،
ومٚمااػماضمٕمٝمام إ ُخ ـم٤مًما ُ
وأن٤م هٜم٤م أتقظمك آظمتّم٤مر وأيمتٗمل سم٤معطم٤مٓت واعؿم٤مرات ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
وًم ُٞمٕم َٚمؿ أن هذا اخلٓم٠م اًمٗم٤مطمش اًمذي وىمع ومٞمف اعمخٚماػ وأتٌ٤مقماف هاق ُماـ دٓئاؾ وإمػ اعمٕمروما٦م واًم ٌُٕماد
اؽمون سم٤مٓصاآمالطم٤مت وإًمٗماا٤مظ
قمااـ اًمتح٘مٞمااؼ ذم اًمٕمٚمااؿ ،وأهنااؿ ًمٞمًااقا ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ سمًااٌٞمؾ ،وماا٢مهنؿ يٖما ّ
واًمٕمٌ٤مرات دون ن٘مٞمؼ وٓ متٞمٞمز عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م!-
اًمثاا٤م  :ىمقًمااف «ضمٝماا٤مد اًماادومع إٟمااام ؿماارع ًمٚماادوم٤مع قمااـ دار اعؾمااالمش هااذه هاال قمٌاا٤مرة «اعمخٚمااػش ٟمٗمًااف ،هاا٤م
ُمتٚم٘مك ُمٜمٝمؿ-
ص٤مدر قمٜمف
يدل قمغم أن اًمً١مال
ً
ٌ
وهااذا احلّم اار همااػم ُمً ا ّٚمؿ ،سمااؾ هااق همٚمااط وسم٤مـمااؾ؛ سمااؾ اجلٝماا٤مد اًمااذي يًااٛمٞمف اًمٗم٘مٝماا٤م ضمٝماا٤مد اًماادومع ؿم اارع

()٧اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م (ص  )6١وُم٤م سمٕمده٤م-
(ُ )2مٜم٦م اخلٌػم ذم طمٙمؿ إىم٤مُم٦م احلدود ذم دار احلرب واًمتٕمزير (ص -)٧١
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ًمٚمدوم٤مع قمـ اعمًٚمٛملم ىمٌؾ اًمدار ،وإٟمام اًمدار هل شمٌع ًمٚمٛمًاٚمٛملم ،وإرض ٓ شم٘مادس أطمادا ،وٓ طمٙماؿ لا٤م
ذم ذاهتاا٤م ُمااـ هااذا اًمقضمااف ،إٟمااام احلٙمااؿ ٕهٚمٝماا٤م وسم٠مهٚمٝماا٤م وسمااام يٕمٚمقهاا٤م ُمااـ أطمٙماا٤مم أهٚمٝماا٤م ،ومجٝماا٤مد اًماادومع إذن
ُمِما ااروع ًمٚم اادوم٤مع قم ااـ اعمً ااٚمٛملم ىمٌ ااؾ أرض اعمً ااٚمٛملم ،وه ااق ضمٝم اا٤مد دوم ااع اًمّم اا٤مئؾ قم ااغم اًم ااديـ واًمٕم اارض
دار إؾمالم-
دار يمٗمر وطمرب ،أو هل سم٤مىمٞم٦م َ
وإرض واح٤مل؛ ومال شم٠مثػم ًمٙمقن اًمدار ص٤مرت َ
وه٥م أنٜم٤م اظمؽمٟم٤م أطمد إىماقال إظمارى ذم ُمًا٠مخ٦م اًمادار ،يم٘ماقل سمٕماض اًمٗم٘مٝما٤م ُماثال :إن دار اعؾماالم
ا٤مل ،أو ىم ااقل أيب طمٜمٞمٗم اا٦م إهن اا٤م ٓ شمٜم٘مٚم اا٥م دار يمٗم اار إٓ سمِما اار ٍ
ٓ شمٜم٘مٚم اا٥م دار يمٗم اار سمح ا ٍ
وط صمالصم اا٦م ذيمروه اا٤م ،وم٘م ااد
ُ َ
َ
اٟم٘مٓمٕم اا٧م طمج ااتٙمؿ طمٞمٜمٝم اا٤م ،وو ا ّاؾ ؾم اإمٞمٙمؿ ،وٟمرضم ااع إمم ُمٜم٤مىمِم اا٦م ُمً اا٠مخ٦م اًم اادار ،وًم ااـ شمً ااتٓمٞمٕمقا طمً ااٛمٝم٤م
سمِمٙمؾ ىم٤مـمعٕ ،هن٤م ُمً٠مخ٦م ظمالومٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ُمٕمرووم٦م ويمؾ ىمقل ُماـ إىماقال ومٞمٝما٤م ىماد ىما٤مل سماف أئٛما٦م يمٌا٤مر ُماـ
قمٚمام اعمًٚمٛملم-
واعم٘مّمقد :أن ضمٝم٤مد اًمدومع ًمٞمس ُمٕمٜما٤مه اًمادوم٤مع قماـ دار اعؾماالم ومحًا٥م ،سماؾ هاذا هم٤ميتاف أن ُي٘ما٤مل :إٟماف
أطم اادُ ُمٕم٤مٟمٞم ااف وأطم ااد ُم٘م٤مص ااده ،وًم ااٞمس ه ااق يم ااؾ ُمٕمٜم اا٤مه وٓ يم ااؾ ُم٘مّم ااده؛ ومجٝم اا٤مد اًم اادومع ه ااق ىمت اا٤مل اًمٙمٗم اا٤مر
ٍ
وأرض !---ومٝمااذا دومااع
اًمّماا٤مئٚملم اعمٕمتااديـ قمااغم اًمااديـ أوٓ صمااؿ قمااغم سماا٤مىمل احلرُماا٦م ُمااـ ٟمٗمااس وُماا٤مل وقماارض
اًمّم٤مئؾ اًمذي ىم٤مل ومٞمف ؿماٞمخ اعؾمالم« :وأُم٤م ىمت٤مل اًمدومع ومٝماق أؿماد أناقاع دوماع اًمّما٤مئؾ قماـ احلرُما٦م واًماديـ
ومقا ضماا٥م إو٤مقماا٤م ،وم٤مًمٕماادو اًمّماا٤مئؾ اًمااذي يٗمًااد اًمااديـ واًماادٟمٞم٤م ٓ ؿم اال أوضماا٥م سمٕمااد اعيااامن ُمااـ دومٕمااف ومااال
يِمااؽمط ًمااف ؿم اارط سمااؾ ياادومع سمحًاا٥م اعُمٙماا٤من ،وىمااد ٟمااص قمااغم ذًمااؽ اًمٕمٚمااام  ،أصااح٤مسمٜم٤م وهمااػمهؿ ،ومٞمجاا٥م
()1

اًمتٗمريؼ سملم دومع اًمّم٤مئؾ اًمٔم٤ممل اًمٙم٤مومر وسملم ـمٚمٌف ذم سمالدهش ـها-
دار إؾمااالم ذم
اًمث٤مًماا٨م :أن ي٘ماا٤مل ُماا٤م هاال احلاادود اجلٖمراومٞماا٦م ًمٚماادار اًمتاال هاال دار يمٗما ٍار واًماادار اًمتاال هاال ُ
اؼمت
اًمقا ىمااع اًمٞمااقم ،وم٠مناا٧م شماارى اًمٞمااقم يمثااػما ُمااـ اًماادور خمتٚمٓماا٦م ،ومٛمٜمٓم٘ماا٦م «وزيرؾماات٤منش ُمااثال ُماا٤م هاال؟ إن اقمتا َ
اخلريٓما اا٦م اًمًاٞم٤مؾم ا ااٞم٦م سمحًا اا٥م إوو ا اا٤مع اًم٘م٤مٟمقٟمٞما اا٦م اًمٌِم ا ااري٦م ًمٚما اادول اًمٞم ا ااقم ،ومٝما اال ضم ا ااز ُما ااـ أرض دوًم ا اا٦م
اًمٌ٤ميمًاات٤من ،وهااذا ٓ اقمتٌاا٤مر ًمااف ذم احلٙمااؿ سمٛمجاارده ،وإٟمااام آقمتٌاا٤مر سمح٘مٞم٘ماا٦م ُماا٤م يٕمٚمقهاا٤م ُمااـ أطمٙماا٤م ٍم وفمٝمااقر
إطمٙماا٤مم قمٚمٞمٝماا٤م سماا٤مًم٘مقة واًمًااٚمٓم٤من ،وأه ُٚمٝماا٤م ُمٔمٝماارون ًمٚمااديـ ٙمٛمااقن سمِم اارع اهلل سمٕماازهتؿ واظمتٞماا٤مرهؿ ذم
ا٤مـمؼ ُمٜمٝماا٤م واحلٛمااد هلل ،وٓ ي٘ماا٤مل :إهنااؿ ٙمٛمااقن سم٤مًمِم اارع سماا٢مذن اًمٙماا٤مومر ٕن دوًماا٦م اًمٌ٤ميمًاات٤من هٜماا٤مك
قماادة ُمٜما َ
همااػم يم٤مُمٚماا٦م اًمتًااٚمط إٟمااام هاال يماا٤معمٙمتٗمل سمتٌٕمٞماا٦م اعىمٚمااٞمؿ آؾمااٛمٞم٦م لاا٤م ،وٓ شم٘ماادر قمااغم إٟمٗماا٤مذ أو ُمٜمااع يمثااػم هاا٤م
شمريااد ،واعمًااٚمٛمقن ,طمٞماا٨م ٙمٛمااقن سم٤مًمِم ااريٕم٦م هٜماا٤مكٙ ,مٛمااقن ااا٤م اؾماات٘مالٓ وهاال ٓ شمًااتٓمٞمع ُمااٜمٕمٝمؿ،
( )٧اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى (-)516 . 5
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ٍ
أبقاب أظمرى ؾماٞم٤مؾمااٞم٦م واىمتّما٤مدي٦م ،وهاق وو ٌاع ؾماٞم٤مؾماال واضمتامقم ّال
وإٟمام هل شمًتْمٕمٗمٝمؿ وشمًتتٌٕمٝمؿ ُمـ
اقع اؾماات٘مالل ،وطمٙمٛمٝمااؿ ومااٞمام سمٞمااٜمٝمؿ
ظماا٤مص ًمااف فمروومااف --وإن اقمتا َ
اؼمت اؾماات٘مالل اعىمٚمااٞمؿ وأهٚمااف اًم٘مٌ٤مئااؾ ٟما َ
سمحٙمااؿ اًمِماارع وإىماا٤مُمتٝمؿ ٕيمثاار ؿماإم٤مئر وؿماارائع اعؾمااالم أي ُماا٤م ىماادروا قمٚمٞمااف ُمٜمٝماا٤م ،ورومٕمٝمااؿ راياا٦م اجلٝماا٤مد،
وقم اادم اقم ااؽماومٝمؿ سم٤مًمدوًم اا٦م اًمٌ٤ميمً اات٤مٟمٞم٦م اعمرشم اادة يم ااام أؿما اارٟم٤م ،وًمٙم ااٜمٝمؿ أجْم اا٤م مل يّم ااٚمقا إمم آؾم اات٘مالل اًمت اا٤مم
ًمْماإمٗمٝمؿ ،وم اام زاًم اقا ؾماا٤ميمتلم قمااـ إقمااالن آؾماات٘مالل قمااـ اًمدوًماا٦م اًمٌ٤ميمًاات٤مٟمٞم٦م واًمًاإمل ذم ذًمااؽ قمًااٙمري٤م
سمِمٙمؾ صاريحٓ ،قمتٌ٤مرات اًم٘مقة واًمْمٕمػ واًم٘مدرة واعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ،وم٘مد ئمٝمار أن هاذه اعمٜما٤مـمؼ دار
إؾمال ٍم سمحً٥م شم٘مًاٞمؿ اًمٗم٘مٝم٤م -
وهٙمذا أضمزا يمٌػمة ُمـ سمالد «أومٖم٤مٟمًت٤منش ،طمٞما٨م ياتٛمٙمـ اعمج٤مهادون و َيادُ ُهؿ هال اًمٕمٚمٞما٤م ،وي٘ما٤مرقمقن
اػم ُمًااٞمٓمر قمٚمااٞمٝمؿ ،وٓ هااؿ أجْماا٤م اؾمااتٓم٤مقمقا دومٕمااف سم٤مًمٙمٚمٞماا٦م ،وُمااـ
أقماادا اهلل وهااؿ ُمٕمااف ذم يماار ووما ّارً ،مٙمٜمااف هما ُ
أفمٝم اار أُمثٚمتٝم اا٤م «هٚمٛمٜم اادش؛ وم اا٢من اعمج٤مه ااديـ يً ااٞمٓمرون قمٚمٞمٝم اا٤م ؾم ااٞمٓمرة ؿم ااٌف يم٤مُمٚم اا٦م ،وومٞمٝم اا٤م حم اا٤ميمؿ ؿما اارقمٞم٦م،
وقمقا ُّم اًمٜم٤مس يتح٤ميمٛمقن إًمٞمٝم٤م واحلٛمد هلل ،وُمع ذًمؽ ومٝمؿ ُماع طمٙمقُما٦م «يمارزايش واًمّماٚمٞمٌٞملم ومٞمٝما٤م ذم يم ّار
ووما ّار ،وهٙمااذا إُما ُار ذم «دوًماا٦م اًمٕم ارا .اعؾمااالُمٞم٦مش ذم سمااالد اًمٕماارا ،.وهٙمااذا ُمٜماا٤مـمؼ ُمااـ أرض اًمِم ااٞمِم٤من،
واًمّمقُم٤مل وهمػمه٤م يمثػم-
اقي ،ىما٤مل
دار إؾمالم ،سمؾ هذا هاق اًمٔما٤مهر اًم٘م ّ
شمًٛمك َ
وم ُٞم٘م٤مل ًمٚمً٤مئؾ اعمٕمؽمض :ومٝمذه ُمٜم٤مـمؼ ٓ يٌ ُٕماد أن ّ
اًمًاا٤مدة اًمِماا٤مومٕمٞم٦م« :وإن ىماادر قمااغم آُمتٜماا٤مع ذم دار احلاارب وآقمتاازال وضماا٥م قمٚمٞمااف اعم٘ماا٤م ُم اا٤مٕ ،ن ُمقواإمف
دار طمرب ومٞمحرم ذًمؽ ،صماؿ إن ىمادر قماغم ىمتا٤مل اًمٙمٗما٤مر ودقما٤مئٝمؿ إمم اعؾماالم
دار إؾمالم ،ومٚمق ه٤مضمر ًمّم٤مر َ
ُ
()1

ًمزُمف وإٓ ومالش ـها؛ هذا يمالم اًمٜماقوي ذم «رووا٦م اًمٓما٤مًمٌلمش ٟما٤مىمال قماـ «احا٤مورديش ُم٘مارا ًماف  ،ويماذا قمٜماد
همػمه ُمـ ؿماراح يمت٥م اعمذه٥م ،رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع-
دار يمٗما ٍار أخٌتااف،
دار اعؾمااالم َ
دور إؾمااال ٍم ،يمٛمااـ ىماا٤مل ٓ :شمٕمااقد ُ
ا٤مهر قمااغم ُمااذه٥م سمٕمااض اًمٗم٘مٝماا٤م أهناا٤م ُ
وفما ٌ
دار يمٗماار ؿماارو ًـم٤م ًمٞمًاا٧م ُمتااقاومرة أن ذم هااذه اًمٌٚماادان ،أو يمااام ىماا٤مل «اًمدؾمااقىملش
ويمٛمااـ ووااع ًمّمااػمورهت٤م َ

دار طم ٍ
ارب سم٠مظمااذ
ا٤مًمٙملٕ« :ن سماالد اعؾماالم ٓ شمّمااػم َ
ذم طم٤مؿمااٞمتف قماغم ؿماارح اًمادردير ًم ا«خمتّماار ظمٚمٞماؾش احا ّ
()2

ؿمٕم٤مئر اعؾمالم ىم٤مئٛم٦م ومٞمٝم٤مش ـها-
اًمٙمٗم٤مر ل٤م سم٤مًم٘مٝمر ُم٤م داُم٧م
ُ

وًمًااٜم٤م أن ذم ُمٌحاا٨م أطمٙماا٤مم اًماادور واًمؽمضمااٞمح سماالم إىمااقال ومٞمٝماا٤م ،وًمٙمااـ سمٙمااؾ طما ٍ
ا٤ملً :مااٞمس ًمااؽ أهياا٤م

( )٧روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم (-)262 . ٧١
( )2طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير (-)٧66 . 2
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اعمٕمؽمض ٌ
ا٧م ىمً ًاام وؾما ًٓم٤م سمالم اًماداريـ وهال اًمادار اعمختٚمٓما٦م،
ؾمٌٞمؾ
دار يمٗم ٍار !--وإذا أثٌ ّ
ُ
ٌ
ىم٤مـمع إمم شمًاٛمٞمتٝم٤م َ
()1

يمام هل ـمري٘م٦م ؿماٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م «ومتقاه ذم ُم٤مرديـش  ،ومٞمٛمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ هاذا اًم٘مًاؿ أجْما٤م --وما٢مذا
اقمؽماوؽ-
دور خمتٚمٓم٦م سمٓمؾ
ُ
دور إؾمالم أو ىمٚمٜم٤م إهن٤م ٌ
ىمٚمٜم٤م إهن٤م ُ
وسم٤مجلٛمٚماا٦م --يمٞمااػ يّما ّاح ُمااـ ُمًااٚم ٍؿ ياا١مُمـ سماا٤مهلل واًمٞمااقم أظماار أن يٛمٜمااع ُمااـ اجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل 
اًمذي هق ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضمٌ٤مت اعمت٠ميمدات اعمت٘مررات سم٘مقاـمع اًمِمارعُ ،مـ أضماؾ ُمًا٠مخ٦م فمٜمٞما٦م سماؾ ُمتقمها٦م؟!
ٌ
ودًمٞمؾ قماغم اخلاذٓن ُماـ رب اًمٕما٤معملم--؟!
وهؾ هذا إٓ ُمـ اًمْمالل اعمٌلم واعمج٤مزوم٦م سمؾ اًمٚمٕم٥م سم٤مًمديـ،
أوًماٞمس هاذا طم٘مٞم٘ما٤م سما٠من يادظمؾ ذم ٟمحاق ىماقل اعُما٤مم اسماـ طمازم « :وٓ إصم َاؿ سمٕماد اًمٙمٗمار أقمٔم ُاؿ ُماـ إصماؿ ُماـ
هنااك قمااـ ضمٝماا٤مد اًمٙمٗماا٤مر وأُما َار سم٢مؾمااالم طمااريؿ اعمًااٚمٛملم إًمااٞمٝمؿ ُمااـ أضمااؾ ومًااؼ رضما ٍاؾ ُمًااٚمؿ ٓ ٤مؾماا٥م همااػمه
()2

سمٗمً٘مفش ـها ،وم٢من هذا هنك قمـ ضمٝما٤مد اًمٙمٗما٤مر وأُم َار سم٢مؾماالم طماريؿ اعمًاٚمٛملم إًماٞمٝمؿ (يٕمٜمال أناف ٓز ُم ىمقًماف،
اؽمط ًمااف وضمااقد دار إؾمااالم أي دوًماا٦م إؾمااالم هٙمٜماا٦م
وإن مل يّم اارح سمااف) ُمااـ أضمااؾ شما ّ
اقهؿ أن ضمٝماا٤م َد اًماادومع ُيِما َ َ
شمقضمااد أي سم٘مٕماا٦م اًمٞمااقم ذم
ادوم٤مع قمٜمٝماا٤م وقمااـ أهٚمٝماا٤م ،وُمااـ أضمااؾ شما ّ
اقهؿ أنااف ٓ َ
يٜمٓمٚمااؼ ُمٜمٝماا٤م اجلٝماا٤مد ويٛمٙمااـ اًما ُ
دار إؾمااالم---؟!! ويما ُّاؾ هااذا قمااغم اًمتٜم ا ّازل وإٓ ومااال شمااالزم سماالم طمٙمااؿ اًماادار وطمٙمااؿ ضمٝماا٤مد
إرض شمًا ّاٛمك َ
واًم٘مقل سم٠من ؿمارط ضمٝم٤مد اًمدومع وضمق ُد ٍ
ُ
آصٓمالطمل) ؿماار ٌط سم٤مـم ٌاؾ ٓ دًمٞماؾ
دار ًمإلؾمالم (سمٛمٕمٜم٤مه٤م
اًمدومع،
ّ
يمت٤مب وٓ ٍ
ٍ
ٍ
ىمٞم٤مس صحٞمح!--
ؾمٜم٦م وٓ إو٤م ٍع وٓ
قمٚمٞمف ُمـ

يتٌجحااقن سم٤مؾمتٛمًاا٤ميمٝمؿ سم٤مًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م ذم يمااؾ صااٖمػمة ويمٌااػمة ،وياادقمقن
وهاا١مٓ احاا٤مرىمقن اًمااذيـ ّ
وىمااقومٝمؿ قمٜمااد ُمٕماا٤مٟمٞمٝمامٟ ،م٘مااقل لااؿ :هااذا ؿماارط اؿمااؽمـمتٛمقه ُمااـ قمٜمااد أنٗمًااٙمؿ ،وأوضمٌتااف قم٘مااقًمٙمؿ اعمريْماا٦م
اًمٗم٤مؾما اادة سم٤مًمتٌا اا٤مس اًمِما ااٌٝم٤مت قمٚمٞمٝما اا٤م ،وإٓ وما اا٠مجـ وضما اادشمؿ ذم يمتا ا ٍ
ا٤مب أو ؾما ااٜم٦م أو إوا اا٤مع أو ىمٞما اا٤مس أو ىما ااقل
صاا٤مطم٥م أو قماا٤ممل ُمااـ اًمٕمٚمااام َُمااـ ي٘مااقل سمًاا٘مقط اجلٝماا٤مد ذم ُمثااؾ هااذه احلاا٤مل ٕنااف ٓ جياا٥م إٓ دوم٤م ًقما٤م قمااـ دار
اعؾمااالم؟ َُمااـ ُِماـ اًمٕمٚمااام َومٝمااؿ هااذا اًمٗمٝما َاؿ وذهاا٥م هااذا اعمااذه٥م؟ وهااذا ُمااـ أقمٔمااؿ إدًماا٦م قمااغم أن هاا١مٓ
اح اا٤مرىملم ٓ يٌ اا٤مًمقن سم٤مًمِم ااذوذ واًمتٗم اارد ذم ص ااٖم٤مر اعمً اا٤مئؾ ويمٌ٤مره اا٤م ،وه ااق ه اا٤م يٌ االم ًمٚمٛمٜمّم ااػ أهن ااؿ إٟم ااام
ا٤مـمرهؿ ويقا وماؼ أهاقا هؿ ُماـ هماػم سمحا٨م
يٕمتٛمدون ذم ومٝمؿ يمالم اًمٕمٚمام قمغم جمرد ٟمٔمرهؿ وُم٤م ي٘مع قمٚمٞماف ظم ُ
وٓ شماادىمٞمؼ وٓ ضما ٍ
اري قمااغم ؾمااٌٞمؾ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ وٓ شم٠مُمااؾ ومااٞمام يمتٌااف اًمٕمٚمااام هاا٤م يٙمِمااػ طم٘مٞم٘ماا٦م إُماار وي٘مٞمااد
ُمٓمٚم٘مف وخيّمص قم٤مُمف!-
( )٧جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)26١ . 26
( )2اعمحغم سم٤مٔصم٤مر (-)152 . 5
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اًمرا سما ُاع :قمااغم اًمتًااٚمٞمؿ سماا٠من هااذا اًمٜمااقع ُمااـ اجلٝماا٤مد اعمًااٛمك قمٜمااد اًمٗم٘مٝماا٤م «ضمٝماا٤مد اًماادومعش هااق ًمٚماادوم٤مع قمااـ
إرض «دي٤مر اعؾمالمش وم٤معمٕمٜمك هٜم٤م :اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م واًم٘مت٤مل واجلٝم٤مد ُمـ أضمؾ اؾمؽمداده٤م ُماـ أجادي اًمٙمٗما٤مر
دار إؾماالم طمٞمٜمئ ٍاذ هاق سم٤مقمتٌا٤مر ُما٤م
دارا ًمإلؾمالم يماام يم٤مٟما٧م !-وشمًاٛمٞمتٝم٤م َ
وإقم٤مدهت٤م إمم طمقزة اعؾمالم ومؽمضمع ً
يم َ
دار يمٗما ٍار أباادً ا ،وهااق
ا٤من --وهااذا اعمٕمٜمااك هااق اًمااذي ٓطمٔمااف ُمااـ ىماا٤مل ُمااـ اًمٗم٘مٝماا٤م إن دار اعؾمااالم ٓ شمٜم٘مٚما ُ
ا٥م َ
ىما ٌ
إمٞمػ !-وهااذا اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ُمااـ وضم اقب اًم٘متاا٤مل واجلٝماا٤مد ٓؾمااؽمداد
اقل ًمٚمِماا٤مومٕمٞم٦مُ ،مااع أن هااذا اًم٘مااقل وا ٌ
أُمر جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م وٟمّماقص اًمٕمٚماام ُماـ يماؾ اعماذاه٥م
أي ؿمؼم ُمـ دي٤مر اعمًٚمٛملم أظمذه اًمٙمٗم٤مرٌ ،
ومٞمف ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة ،ومٚمؽماضمع ذم حمٚمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤م  ،طمتك ٓ يٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم-
ُمٜمت٘مك ُمـ اعمذاه٥م اعمِمتٝمرة ًمٚمتذيمػم:
وًمٙمـ ٓ سم٠مس سمًاٞم٤م .ؿمال ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م
ً
ومٛمـ احلٜمٗمٞما٦م :ىما٤مل اجلّما٤مص  ذم أطمٙما٤مم اًم٘مارمن« :وُمٕمٚماق ٌم ذم اقمت٘ما٤مد وٞماع اعمًاٚمٛملم أناف إذا ظما٤مف
ارض
أهااؾ اًمثٖمااقر ُمااـ اًمٕماادو ومل شمٙمااـ ومااٞمٝمؿ ُم٘م٤موُماا٦م لااؿ ،ومخاا٤مومقا قمااغم سمالدهااؿ وأنٗمًااٝمؿ وذرارهيااؿ أن اًمٗما َ
ف ومٞماف سمالم إُما٦م ،إذ ًماٞمس
قماغم يم٤موما٦م إُما٦م أن يٜمٗمار إًماٞمٝمؿ ُماـ يٙماػ قما٤مديتٝمؿ قماـ اعمًاٚمٛملم ،وهاذا ٓ ظماال َ
()1
ُمـ ىمقل ٍ
ذرارهيؿش ـها-
وؾمٌل
أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم إسم٤مطم٦م اًم٘مٕمقد قمٜمٝمؿ طمتك يًتٌٞمحقا دُم٤م اعمًٚمٛملم
َ
ّ
ارض قماالم يٗماؽمض قمااغم يمااؾ
ادو قماغم سمٚما ٍاد ومٝماق وما ُ
وىما٤مل اًمٙم٤مؾماا٤م « :وم٠مُما٤م إذا قما ّاؿ اًمٜمٗمااػم سما٠من هجااؿ اًمٕما ّ
()2
ٍ
أطمد ُمـ مطم٤مد اعمًٚمٛملمش ـها-
وىماا٤مل زيااـ اًمااديـ اسمااـ ٟمجااٞمؿ ذم «اًمٌحاار اًمرا ئااؼش« :ىمقًمااف« :ووماارض قماالم إن هجااؿ اًمٕماادو ومتخاارج اعماارأة
اؽمض قماغم اًمٙماؾ،
واًمٕمٌد سمال إذن زوضمٝم٤م وؾماٞمدهش؛ ٕن اعم٘مّمقد قمٜماد ذًماؽ ٓ ّماؾ إٓ سم٢مىم٤مُما٦م اًمٙماؾ ومٞمٗم ُ
يم ااام ذم اًمّم ااالة واًمّم ااقم سمخ ااالف ُم اا٤م ىمٌ ااؾ ذًم ااؽٕ ،ن سمٖمػممه اا٤م ُم٘مٜمٕم اا٤م ،وٓ و اارورة إمم إسمٓم اا٤مل طم ااؼ اعم ااقمم
واًمزوج ،وأوم٤مد ظمروج اًمقًمد سمٖمػم إذن واًمدياف سما٤مٕومم ،ويماذا اًمٖماريؿ خيارج إذا صا٤مر ومارض قمالم سمٖماػم إذن
دائٜمااف وأن اًماازوج واعمااقمم إذا ُمٜمٕماا٤م أثااام ،يمااذا ذم اًمااذظمػمة ،وٓ سمااد ُمااـ ىمٞمااد مظماار وهااق آؾمااتٓم٤مقم٦م ذم يمقٟمااف
ػ ،أُم اا٤م اًم ااذي ي٘ماادر قم ااغم اخلااروج دون اًم اادومع يٜمٌٖماال أن خي ارج ًمتٙمث ااػم
وماارض قم االم ومخاارج اعم ااريض اعم ُ ادْ َٟم ُ
إره٤مسم٤م ،يماذا ذم «وماتح اًم٘ماديرش ،والجاق ُم اعشمٞما٤من سمٖمتا٦م واًمادظمقل ُماـ هماػم اؾماتئذان ،يماذا ذم
اًمًقاد ٕن ومٞمف
ً
اعمٖماارب ،اعمااراد هجقُمااف قمااغم سمٚماادة ُمٕمٞمٜماا٦م ُمااـ سمااالد اعمًااٚمٛملم ومٞمجاا٥م قمااغم وٞمااع أهااؾ شمٚمااؽ اًمٌٚماادة ويمااذا َُمااـ
ي٘مرب ُمٜمٝمؿ إن مل يٙمـ سم٠مهٚمٝم٤م يمٗم٤مي٦م ،ويمذا ُمـ ي٘مرب هـ ي٘مارب ُماٜمٝمؿ إن مل يٙماـ هاـ ي٘مارب ُماٜمٝمؿ يمٗم٤ميا٦م،
ُ

( )٧أطمٙم٤مم اًم٘مرمن (-)1٧2 . 6
( )2سمدائع اًمّمٜم٤مئع (-)62 . ١
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()1

أو شمٙم٤مؾمٚمقا أو قمّمقا  ،وهٙمذا إمم أن جي٥م قمغم وٞمع أهؾ اعؾمالم ؿمارىم٤م وهمرسم٤مش ـها-
ارض قمالم
وذم طم٤مؿماٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ « :وومرض قملم إن هجٛمقا قمغم صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعؾمالم ومٞمّماػم وم َ
قمااغم ُمااـ ىماارب ُمااٜمٝمؿ وهااؿ ي٘ماادرون قمااغم اجلٝماا٤مد ،وٟم٘مااؾ صاا٤مطم٥م «اًمٜمٝم٤مي ا٦مش قمااـ «اًمااذظمػمةش :أن اجلٝماا٤مد إذا
ادو ومٝماق ومارض
ضم٤م اًمٜمٗمػم إٟمام يّماػم ومرض قملم قمغم َُماـ ي٘مارب ُماـ اًمٕمادو ،وم٠مُما٤م ُماـ ورا هاؿ سمٕمٞماد ُماـ اًمٕم ّ
اٞم٩م إًماٞمٝمؿ سما٠من قمجاز ُماـ يما٤من سم٘مارب ُماـ اًمٕمادو
يمٗم٤مي٦م قمٚمٞمٝمؿ طمتك يًٕمٝمؿ شمريماف إذا مل ُ ات٩م إًماٞمٝمؿ ،وما٢من اطمت َ
ارض قماالم
قمااـ اعم٘م٤موُماا٦م أو مل يٕمجاازوا قمٜمٝماا٤م ًمٙمااٜمٝمؿ شمٙم٤مؾمااٚمقا ومل جي٤مهاادوا --وم٢مٟمااف يٗمااؽمض قمااغم ُمااـ يٚمااٞمٝمؿ وما َ
يم٤مًمّمالة واًمّمقم ٓ يًإمٝمؿ شمريماف ُصماؿ و ُصماؿ إمم أن يٗماؽمض قماغم وٞماع أهاؾ اعؾماالم ؿماارىم٤م وهمرسما٤م قماغم هاذا
()2

اًمتدري٩مش ـها-
وُماـ اح٤مًمٙمٞما٦م :ىما٤مل اعُما٤مم اسماـ قمٌاد اًماؼم  ذم يمت٤مسماف «اًمٙما٤مذمش« :ومارض قما٤مم ُمتٕمالم قماغم يماؾ أطماد هاـ
حم٤مرسما٤م
يًتٓمٞمع اعمداومٕم٦م واًم٘مت٤مل ومحؾ اًمًالح ُمـ اًمٌ٤مًمٖملم إطمرار ،وذًماؽ أن اؾ اًمٕمادو سمادار اعؾماالم ً
ل ااؿ؛ وم اا٢مذا يم اا٤من ذًم ااؽ َو َضما ا٥م قم ااغم وٞم ااع أه ااؾ شمٚم ااؽ اًم اادار أن يٜمٗم ااروا وخيرضم ااقا إًمٞم ااف ظمٗم٤م ًوما ا٤م وصم٘م ا ً
اٌ٤مسم٤م
ا٤مٓ ؿم ا ً
وؿم ااٞم ً
قظم٤م ،وٓ يتخٚمااػ أطمااد ي٘ماادر قمااغم اخلااروج ُم٘مااؾ أو ُمٙمثاار ،وإن قمجااز أهااؾ شمٚمااؽ اًمٌٚماادة قمااـ اًم٘مٞماا٤مم
سمٕمدوهؿ ويم٤من قمغم ُمـ ىم٤مراؿ وضم٤مورهؿ أن خيرضمقا ىمٚمقا أو يمثروا قمغم طمًا٥م ُما٤م ًمازم أهاؾ شمٚماؽ اًمٌٚمادة،
طمتااك يٕمٚمٛمااقا أن ومااٞمٝمؿ ـم٤مىماا٦م قمااغم اًم٘مٞماا٤مم اااؿ وُمااداومٕمتٝمؿ ،ويمااذًمؽ يما ُاؾ ُمااـ قمٚمااؿ سمْماإمٗمٝمؿ قمااـ قماادوهؿ
اروج إًمااٞمٝمؿ ،وم٤معمًااٚمٛمقن يمٚمٝمااؿ ي اد قمااغم ُمااـ ؾمااقاهؿ،
وقمٚمااؿ أنااف ياادريمٝمؿ ويٛمٙمٜمااف همٞماا٤مصمٝمؿ ًمزُمااف ً
أجْم ا٤م اخلا ُ
ارض قمااـ أظمااريـ،
طمتااك إذا ىماا٤مم سماادومع اًمٕماادو أهااؾ اًمٜم٤مطمٞماا٦م اًمتاال ٟماازل اًمٕماادو قمٚمٞمٝماا٤م واطمتااؾ ااا٤م ؾماا٘مط اًمٗما ُ
()3

أجْم٤م اخلروجش ـها -
دار اعؾمالم ومل يدظمٚمٝم٤م ًمزُمٝمؿ ً
وًمق ىم٤مرب اًمٕمدو َ
ىم٤مل اًم٘م٤موال أبق سمٙمر سمـ اًمٕمريب « :إذا شمٕملم اجلٝم٤مد قمغم إقمٞم٤من سمٖمٚمٌ٦م اًمٕمدو قماغم ىمٓمار ُماـ إىمٓما٤مر
()4

قمّم ْقا ش ـها-
أو سمحٚمقًمف سم٤مًمٕم٘مر ومٞمج٥م قمغم يم٤موم٦م اخلٚمؼ اجلٝم٤م ُد
واخلروج إًمٞمف وم٢من ىمّماروا َ
ُ
ىماا٤مل اًم٘مرـمٌاال  ضم٤مُمٕماا٤م يمالُمٝمااؿ« :إذا شمٕماالم اجلٝماا٤مد سمٖمٚمٌاا٦م اًمٕماادو قمااغم ىمٓماار ُمااـ إىمٓماا٤مر أو سمحٚمقًمااف
سماا٤مًمٕم٘مر وماا٢مذا يماا٤من ذًم ااؽ وضماا٥م قمااغم وٞمااع أه ااؾ شمٚمااؽ اًماادار أن يٜمٗمااروا وخيرضم ااقا إًمٞمااف ظمٗم٤موماا٤م وصم٘ما ً
ا٤مٓ ؿم ااٌ٤مسم٤م

( )٧اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (-)١6 . 5
( )2رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر (-)٧26 . 6
( )1اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م (-)642 . ٧
( )6أطمٙم٤مم اًم٘مرمن (-)5٧١ . 2
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أب سمٖمااػم إذٟمااف ،وُمااـ ٓ أب ًمااف ،وٓ يتخٚمااػ أطماادٌ ي٘ماادر قمااغم
وؿم ااٞمقظم٤م ،يمااؾ قمااغم ىماادر ـم٤مىمتاافُ ،مااـ يماا٤من ًمااف ٌ
ادوهؿ يم اا٤من قم ااغم ُم ااـ ىم اا٤مراؿ
اخل ااروج ُم ااـ ُم٘م٤مشم ااؾ أو ُمٙمث اار وم اا٢من قمج ااز أه ااؾ شمٚم ااؽ اًمٌٚم اادة قم ااـ اًم٘مٞم اا٤مم سمٕم ا ّ
وضماا٤مورهؿ أن خيرضمااقا قمااغم طمًاا٥م ُماا٤م ًماازم أهااؾ شمٚمااؽ اًمٌٚماادة طمتااك يٕمٚمٛمااقا أن ومااٞمٝمؿ ـم٤مىماا٦م قمااغم اًم٘مٞماا٤مم اااؿ
وُماداومٕمتٝمؿ ،ويماذًمؽ يماؾ َُماـ قمٚماؿ سمْمإمٗمٝمؿ قماـ قماادوهؿ وقمٚماؿ أناف يادريمٝمؿ ويٛمٙمٜماف همٞما٤مصمٝمؿ ًمزُماف أجْماا٤م
اخلااروج إًمااٞمٝمؿ وم٤معمًااٚمٛمقن يمٚمٝمااؿ ياادٌ قمااغم ُمااـ ؾمااقاهؿ ،طمتااك إذا ىماا٤مم ياادومع اًمٕماادو أها ُاؾ اًمٜم٤مطمٞماا٦م اًمتاال ٟماازل
اًمٕم اادو قمٚمٞمٝم اا٤م واطمت ا ّاؾ ا اا٤م ،ؾم اا٘مط اًمٗم اارض قم ااـ أظم ااريـ ،وًم ااق ىم اا٤مرب اًمٕم اادو دار اعؾم ااالم ومل ي اادظمٚمقه٤م
االف
ادو ،وٓ ظم َ
ًمزُمٝمؿ أجْم٤م اخلروج إًمٞمف طمتاك ئمٝمار دياـ اهلل ونٛماك اًمٌٞمْما٦م ونٗماظ احلاقزة وخيازى اًمٕم ّ
()1

ذم هذاش ـها -
وُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م :ىم٤مل اعُم٤مم اًمٜمقوي  ذم «ؿمارح ُمًاٚمؿش« :ىما٤مل أصاح٤مسمٜم٤م :اجلٝما٤مد اًمٞماقم ومارض يمٗم٤ميا٦م
إٓ أن يٜمزل اًمٙمٗم٤مر سمٌٚمد اعمًٚمٛملم ومٞمتٕملم قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد ،وم٢من مل يٙماـ ذم أهاؾ ذًماؽ اًمٌٚماد يمٗم٤ميا٦م وضما٥م قماغم
()2

ُمـ يٚمٞمٝمؿ شمتٛمٞمؿ اًمٙمٗم٤مي٦مش ـها-
وُمااـ احلٜم٤مسمٚماا٦م :ىم ا٤مل اعُماا٤مم ُمقومااؼ اًمااديـ سمااـ ىمداُماا٦م  قمٜمااد ذيمااره ًمألطمااقال اًمتاال يتٕما ّالم ومٞمٝماا٤م اجلٝماا٤مد:
شمٕملم قماغم أهٚماف ىمتا٤ملؿ واًمٜمٗماػم إًماٞمٝمؿ ومل جياز ٕطم ٍاد اًمتخٚماػ إٓ َُماـ
«اًمث٤م  :إذا ٟمزل اًمٙمٗم٤مر سمٌٚمد اعمًٚمٛملم ّ
()3

ت٤مج إمم ختٚمٗمف--ش ـها-
ا٥م
ىماا٤مل ؿمااٞمخ اعؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م  ذم «اًمٗمتاا٤موى اًمٙمااؼمىش« :وإذا دظمااؾ اًمٕماادو سمااالد اعؾمااالم ومااال ريا َ
أنف جي٥م دومٕمف قمغم إىمرب وم٤مٕىمرب ،إذ سمالد اعؾمالم يمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٚمدة اًمقا طمادة ،وأناف جيا٥م اًمٜمٗماػم إًمٞماف
()4
سمال إذن ٍ
واًمد وٓ همريؿ ،وٟمّمقص أمحد صار ٦م اذاش ـها ،وىما٤مل ومٞمٝما٤م أجْما٤م« :وم٠مُما٤م إذا هجاؿ اًمٕمادو وماال
()5

واضم٥م إو٤م ًقم٤مش ـها-
يٌ٘مك ًمٚمخالف وضم ٌف ،وم٢من دومع واررهؿ قمـ اًمديـ واًمٜمٗمس واحلرُم٦م
ٌ
شمٜمٌٞمفٓ :طمظ أن اًمٗم٘مٝم٤م  يتحدصمقن قمـ طم٤مًم٦م يمثػمة اًمقىمقع ،وهل هجقم اًمٕمدو اًمٖم٤مزي قماغم صمٖماقر
دار اعؾمالم وطمٚمقًمف ا٤م ،وٕهنا٤م هال احل٤مًما٦م اعمتّماقرة ذم اًمٕما٤مدة وٓ ؾمااٞمام ذم أزُما٤مهنؿ ،وماال ُيٗمٝماؿ ُماـ ذًماؽ
ُم٤م ومٝمٛمف اجلٝمٚم٦م ُمـ أن اًمدوم٤مع إٟمام هق قماـ «دار اعؾماالمش وم٘ماط أو قماـ اعمًاٚمٛملم سمِماارط وضماقدهؿ ذم هاذه
( )٧اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن (-)٧52 ،٧5٧ . 6
( )2اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (-)2 . ٧1
( )1اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اعُم٤مم أمحد (-)٧٧6 . 6
( )6اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى (-)512 . 5
( )5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى (-)51١ . 5
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اًمدار (دار اعؾمالم سمٛمٕمٜم٤مه٤م آصٓمالطمل) ،وم٢من اًمدومع ىمٌؾ ذًمؽ هق قمـ اًماديـ واًماٜمٗمس صماؿ احا٤مل وؾما٤مئر
احلرُم اا٦م --وًم ااذًمؽ ومٕمٌ اا٤مرة ؿم ااٞمخ اعؾم ااالم أوو ااحٝم٤م« :وم اا٢من دوم ااع و ااررهؿ قم ااـ اًم ااديـ واًم ااٜمٗمس واحلرُم اا٦م
واضم٥م إو٤م ًقم٤مش-
ٌ
وًم ااٞمٕمٚمؿ أن ه ااذا اًمت٘مً ااٞمؿ ًمٚمجٝم اا٤مد إمم ضمٝم اا٤مد دوم ا ٍع وضمٝم اا٤مد ـمٚم ا ٍ
ا٥م إٟم ااام ه ااق شم٘مً ااٞمؿ اص اآمالطمل وو اإمف
اًمٗم٘مٝم اا٤م ًمتٞمً ا ااػم و ااٌط سمٕم ااض اًمٗم ااروع ،ودرؾم ااٝم٤م وطمٗمٔمٝم اا٤م ،وإٟم ااام اًمٕم ااؼمة سم٤معمٕم اا٤م واحل٘م اا٤مئؼ ٓ سمٛمج اارد
إًمٗماا٤مظ وُمٌاا٤م آصاآمالح واعمقا واإم٦م ،وهااذا هااق سمٕمااض اًمًاار ذم ومًاا٤مد أومٝماا٤مم هاا١مٓ اًم٘مااقم؛ «اعمخٚمااػش
وأتٌ٤مقم ااف --وم اا٢مهنؿ اهم ااؽموا سم٤مص اآمالطم٤مت يم ااام ؾم ااٌؼ اعؿم اا٤مرة إًمٞم ااف ،ومل ٘م٘م ااقا احل٘م اا٤مئؼ ويٛمحّم ااقا اعمٕم اا٤م
ويٕمٓمقا يمؾ ؿمال طم٘مف سمحً٥م اًمدًمٞمؾ اًمِمارقمل-
وإٓ ومٜمحـ ٟمً٠مل هذا اًمًا٤مئؾُ :ما٤م هاق ضمٝما٤مد اًمادومع وأجاـ يقضماد وُمتاك؟ ومٚماق أن سمٚمادة أهٚمٝما٤م ُمًاٚمٛمقن
اٚمؿ سمٙمت اا٤مب اهلل وؾم ااٜم٦م رؾما ااقًمف ( دار إؾم ااالم) ذم ٟم ااقاطمل اًما اادٟمٞم٤م سمٕمٞم اادة قم ااـ ديا اا٤مر
ٙمٛمٝم ااؿ طم اا٤ميمؿ ُمًا ا ٌ
اعمً ااٚمٛملم إظم اارى ،وىم ااع ومٞمٝم اا٤م اٟم٘م ااالب قمً ااٙمري وؾماٞم٤مؾما اال ،وؾما ااٞمٓمر قم ااغم احلٙم ااؿ ومٞمٝم اا٤م رضم ا ٌا٤مل زٟم٤مدىم اا٦م
أفمٝمااروا اًمٙمٗماار واًمااردة قمااـ اعؾمااالم وقمٓمٚمااقا إىم٤مُماا٦م اًمّمااالة ،وؾماا٤مٟمدهؿ ىماا٤مدة اجلااٞمش ومًااٞمٓمروا قمااغم اًمااٌالد
ذم أج اا٤مم ،وؿم ا اارقمقا ذم شمٌ ااديؾ ىم اا٤مٟمقن اًمٌٚم ااد ُم ااـ ؿم ا ااريٕم٦م اعؾم ااالم إمم ىم ااقاٟملم وو اإمٞم٦م وو اإمقه٤م وأظم ااذوا
ٛمٚمقن اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م --إًمخ؛ ومام اًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اعمًٚمٛملم ؾمٙم٤من هذه اًمٌٚمدة أن؟
اػمه قمٜمااد يمااؾ قمٚمااام اعمًااٚمٛملم :أنااف جياا٥م قمٚمااٞمٝمؿ ضمٝماا٤مد هااذا احلاا٤ميمؿ اًمٙماا٤مومر
اجلااقاب اًمااذي ٓ ضما َ
اقاب هما ُ
ويٜمحاقه قماـ احلٙماؿ وي٘مٞمٛماقا ذم ُمٙم٤مٟماف َُماـ ٙمٛمٝماؿ
واخلروج قمٚمٞمف وُمٜم٤مسمذشماف سم٤مًمًاالح واًم٘متا٤ملً ،مٞمخٚمٕماقه ّ
ا٥م قمٚماٞمٝمؿ اشمٗم٤م ًىما٤م ،وإٟماام يًا٘مط قماٜمٝمؿ هاذا اًمقا ضما٥م سما٤مًمٕمجز ،وم٘ماط،
سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  -هذا واضم ٌ
وم٢من قمجزوا ورأوا أهنؿ ٓ يًاتٓمٞمٕمقن وأهناؿ وإمٗم٤م ضمادا قماـ ُم٘م٤موُما٦م هاذا احلا٤ميمؿ اًمٙما٤مومر ودوًمتاف وضمٜماده
وأهنؿ ُم٘متقًماقن ُمٝمزوُماقن ًماق دظمٚماقا ذم طمارب ُمٕماف ،وسم٤مجلٛمٚما٦م فمٜماقا أو أج٘مٜماقا اًمٕمجاز ،وما٢مهنؿ جيا٥م قمٚماٞمٝمؿ
طمٞمٜمئ ااذ اعقم ااداد ًمٚمجٝم اا٤مد طمت ااك يّم ااٚمقا إمم ُمرطمٚم اا٦م اًم٘م ااقة واًم٘م اادرة قم ااغم جم٤مه اادة ه ااذا احلٙما اؿ اًمٙم اا٤مومر ،وذم
همْماقن ذًماؽ جيا٥م قمٚماٞمٝمؿ اًمادومع سماام ي٘مادرون ُماـ اًمادقمقة وإُمار واًمٜمٝمال ويماؾ ؾمإمل ُمِماارو ٍع ذم نّمااٞمؾ
اعم٘مّمقد ُمـ إىم٤مُم٦م ؿمارع اهلل  وإزاًم٦م طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر-
هؾ يً ّٚمؿ «اعمخٚمػش وأتٌ٤مقمف اذا؟! إن مل يً ّٚمٛمقا سمف وم٘مد ظمرضمقا قمـ إوا٤مع يماؾ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ،واشمٌٕماقا
همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ،وظم٤مًمٗمقا ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ووٚمقا والٓ سمٕمٞمدا-
نقًماا٧م ,قمااغم
وإن ؾمااٚمٛمقا وم٘مااد ىم٤مُماا٧م قمٚمااٞمٝمؿ احلجاا٦م واٟماادطمض سماا٤مـمٚمٝمؿ؛ ٕن أهااؾ هااذه اًمٌٚماادة اًمتاال ّ
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إص ااح ُم ااـ أىم ااقال أه ااؾ اًمٕمٚم ااؿ ,إمم دار يمٗم اار وطم ا ٍ
ارب سمٛمج اارد ؾما ااٞمٓمرة اًمٙمٗم اا٤مر قمٚمٞمٝم اا٤م وهمٚمٌ اا٦م أطمٙم اا٤مُمٝمؿ
وع سم٢مو٤مع اًمٕمٚمام  ٓ ،خي٤مًمػ ذم ذًماؽ أطمادٌ ُماـ
اًمٙمٗمري٦م قمٚمٞمٝم٤م ،جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد ،أو قمغم إىمؾ هق ُمِمار ٌ
اًمٕمٚم ااام  ،يم ااام أوو ااحٜم٤مه ،وم اا٢مذا ىم اا٤مُمقا وضم٤مه اادوا وم ااام ه ااق ه ااذا اجلٝم اا٤مد إٓ ضمٝم اا٤مد اًم اادومع؟! سمحً اا٥م اًمت٘مً ااٞمؿ
اًمٗم٘مٝمل آصٓمالطملٕ ،نف دومع لاذا اًمٙما٤مومر اًمّما٤مئؾ قماغم اًماديـ واحا٤مل واًمٕمارض وإرض --وإن ؿمائ٧م
أن شمًااٛمٞمف ضمٝماا٤مد ـمٚما ٍ
ا٥م وم٤مومٕمااؾ ٓ ،يْم اارك !!--وًمٙمااـ ٓ شمرشماا٥م قمٚمٞمااف إٓ أطمٙم٤مُمااف اخل٤مصاا٦م سمجٝماا٤مد اًماادومع،
وأقمٔمٛمٝماا٤م أنااف ُمتٕماالمٌ قمااغم أصااح٤مب شمٚمااؽ اًمٜم٤مطمٞماا٦م سمخااالف ضمٝماا٤مد اًمٓمٚماا٥م اعمٕمااروف ذم اصاآمالح اًمٗم٘مٝماا٤م ،
ا٥م ُم ااع اًم٘م اادرة
ومٝم ااذه ذم اًمٜمٝم٤مي اا٦م جم اارد اص اآمالطم٤مت أهي اا٤م اعٟمً اا٤من !!--اعمٝم ااؿ أن ااف ضمٝم اا٤م ٌد ُمِما ااروع سم ااؾ واضم ا ٌ
واعمتخٚمػ قمٜمف سمٖمػم ٍ
ُمًتحؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م ؾم٤مىمط اًمٕمداًم٦م-
وم٤مؾمؼ
ٌ
قمذر ٌ
وسمٕماادهؿ قمااـ اًمتح٘مٞمااؼ
ومتاادسمر هااذا اعمثاا٤مل ًمٙماال شماادرك ُماادى اهمااؽمار اًم٘مااقم سم٤مًٕمٗماا٤مظ وآصاآمالطم٤متُ ،
واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع --واهلل هيدي ُمـ يِم٤م إمم صاراط ُمًت٘مٞمؿ-
واقمٚم ااؿ أن طم٘مٞم٘م اا٦م ىم ااقلؿ ,يم ااام يّما اارح سم ااف «اعمخٚم ااػش ,أن ااف ٓ سم ااد عمِما ااروقمٞم٦م اجلٝم اا٤مد ُما اـ وضم ااقد دار
ًمإلؾمااالم يٜمٓمٚمااؼ ُمٜمٝماا٤م اجلٝماا٤مد واعمج٤مهاادون --هااذا ىمااقلؿ ،يٕمٜماال :أن ؿم اارط ُمِم ااروقمٞم٦م اجلٝماا٤مد هااق :وضمااقد
دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م هٙمٜم٦م ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚمؼ اجلٝم٤مد --وهذا يمٚمف ُمـ اًمٌ٤مـمؾ واًمٙمذب قمغم اهلل ورؾماقًمف وديٜمافٕ ،ناف ٓ
دًمٞمؾ قمٚمٞماف وٓ سمرها٤من ،وُما٤م أنازل اهلل سماف ُماـ ؾماٚمٓم٤من ،ومل ي٘ماؾ سماف أطماد ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ُماـ أهاؾ اًمًاٜم٦م قماغم
ُمدار شما٤مريخ اعؾماالم وماٞمام ٟمٕمٚماؿ ،وإٟماام هاق ٟمٗماس ىماقل اًمراومْما٦م أظمازاهؿ اهلل إٟماف ٓ ضمٝما٤مد إٓ سم٢مُما٤مم ويٕمٜماقن
سمااف اعُماا٤مم اعمٕمّمااقم ،طمتااك ضماا٤م «اخلٛمٞمٜماالش ال٤مًمااؽ وووااع لااؿ ٟمٔمرياا٦م «وٓياا٦م اًمٗم٘مٞمااف اًمٜم٤مئاا٥م قمااـ اعُماا٤مم
اًمٖم٤مئ٥مش؛ ًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ هذه اًمْم٤مئ٘م٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م!!-
وصقرة أظمرى ؿمٌٞمٝم٦م سمام ذيمرٟم٤مه شمٌلم ومً٤مد هذا اًم٘مقل ووالًمف :ومٚمق ومرض أن سمٚمدً ا ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م
ادو سم٘مقشم ااف وضمٞمِم ااف يري اادُ
نٙم ااؿ سم٤معؾم ااالم وشمٕمٚمقه اا٤م ؿم ا اارائ ُٕم ُف وهي ااٞمٛمـ قمٚمٞمٝم اا٤م ؾم ااٚمٓم٤مٟمف؛ ومتقضم ااف ٟمحقه اا٤م قم ا ٌ
ُمدامهتٝم٤م واًمٖمٚمٌ٦م قمغم أهٚمٝم٤م ،وم٢من ضمٝم٤مد أهٚمٝما٤م قمٜماد أول ضماز ُماـ أرض اعؾماالم وـم٠متاف أىمادام اًمٕمادو ُي َٕمادّ
ضمٝماا٤م َد دوم ا ٍع ،طمتااك قم ااغم ىم ااقل هااذا اعمخٚم ااػ اعمٗمت ااقن ،وماا٢مذا شمٖمٚم اا٥م هااذا اًمٕم اادو قم ااغم اًمٌٚما ِاد وسمً ااط ؾم ااٚمٓم٤مٟمف،
اقرا وشمٌادل احلٙم ُاؿ ذم ـمروما٦م قمالم وصا٤مر اجلٝما٤م ُد
ومٛم٘متْماك ىماقل هاذا اعمٗمتاقن وؿمااٞمٕمتف أن احلا٤مل ىماد اٟم٘مٚما٥م وم ً
ِ
ِ
دار إؾماالم جيا٥م اًمادوم٤مع
قمٜمد أول حلٔم٦م شمًٚمط
اًمٙمٗم٤مر وهمٚمٌتٝمؿ قمغم اًمٌٚمد ًمٞمس ُمِمارو ًقم٤مٕ ،نف مل يٕمد هٜم٤مك ُ
قمٜمٝم اا٤م سمٕم اادُم٤م ص اا٤مرت اًم٘م ااقة واًمً ااٚمٓم٦م ذم ي ااد اًمٕم اادو اًمٙم اا٤مومر اعمتٖمٚم اا٥م ،ومٝم ااؾ ي ااذه٥م ل ااذا قم٤مىم ااؾ ي اادري ُم اا٤م
ي٘م ااقل؟! أم ه ااق ٟمٗمث اا٦م ؿم ا ااٞمٓم٤مٟمٞم٦م وؿم ااٌٝم٦م إسمٚمٞمً ا ااٞم٦م ي ااراد ُمٜمٝم اا٤م إؾم اا٘م٤مط واضم اا٥م اجلٝم اا٤مد اًم ااذي سم اادأت ُمٕم٤مٟمٞم ااف
ُ
اًمٕم٤مىمؾ ذًمؽ ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
ومٚمٞمتدسمر
وطم٘م٤مئ٘مف شمًاري ذم أُم٦م اعؾمالم!!-
ّ
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اخل٤مُمس :أن ُِمـ ُمقضماٌِ٤مت اجلٝم٤مد ،وُمـ اعمقاوع اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم طمتاك نّماؾ اًمٙمٗم٤ميا٦م،
وم٢من ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل وم٘مد يمٗمك وٟم٤مل إضمر ،وإن مل ي٘ماؿ سماف َُماـ يٙمٗمال أثاؿ اجلٛمٞماع طمتاك ي٘مقُماقا سماف أو ي٘ماق َم
اٞمص أؾماارى اعمًاٚمٛملم ُماـ أجادي اًمٙمٗما٤مر ،وُمٕمٚماق ٌم يماؿ ًمٚمٛمًاٚمٛملم ُماـ أؾماارى قمٜماد
سمف ُماـ يٙمٗمال ُماٜمٝمؿ :ختٚم َ
اًمٙمٗماا٤مر اًمٞمااقم؛ ومٚمااق ىماا٤مم اعمج٤مهاادون ي٘ماا٤مشمٚمقن أقماادا اهلل ويٜمٙمااقن ومااٞمٝمؿ ويتح ّٞمٜمااقن ومااٞمٝمؿ اًمٗماارص ًمتخٚمااٞمص
ٌ
ومرض قمٜمد وٞمع اًمٕمٚمام !-
أؾمارى اعمًٚمٛملم ومٝمذا ُمِماروع وٓ ؿمؽ،
وقمٛمؾ ص٤مًمح ،يمٞمػ وهق ٌ
ىما٤مل اًم٘م٤مواال اسماـ اًمٕمااريب احا٤مًمٙمل « :إٓ أن يٙمقٟماقا أؾماارا ُمًتْماإمٗملم؛ وما٢من اًمقٓيا٦م ُمٕمٝماؿ ىم٤مئٛماا٦م،
واًمٜمّماارة لااؿ واضمٌاا٦م سم٤مًمٌاادن سماا٠مٓ يٌ٘مااك ُمٜماا٤م قماالم شمٓماارف طمتااك ٟمخاارج إمم اؾمااتٜم٘م٤مذهؿ إن يماا٤من قمااددٟم٤م تٛمااؾ
ذًم ااؽ ،أو ٟمٌ ااذل وٞم ااع أُمقاًمٜم اا٤م ذم اؾم ااتخراضمٝمؿ ،طمت ااك ٓ يٌ٘م ااك ٕطم ااد دره ا ٌاؿ ،يم ااذًمؽ ىم اا٤مل ُم٤مًم ا ٌ
اؽ ووٞم ا ُاع
اًمٕمٚمام  ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن قمغم ُم٤م طمؾ سم٤مخلٚمؼ ذم شمريمٝمؿ إظمقاهنؿ ذم أؾمار اًمٕمادو ،وسم٠مجادهيؿ ظمازائـ
()1

إُمقال وومْمقل إطمقال واًمٕمدة واًمٕمدد واًم٘مقة واجلٚمدش ـها-
وٓ ؿم ااؽ أن أطم ااد أؾم ااٌ٤مب وضم ااقب اجلٝم اا٤مد قم ااغم اعمً ااٚمٛملم اًمٞم ااقم ،سم ااؾ وشمٕم ّٞمٜم ااف قم ااغم و ااٞمٕمٝمؿ ،ه ااق ه ااذا
اًمًااٌ٥م اًمااذي ذيمرٟماا٤مه وهااق ختٚمااٞمص إؾم اارى ،وٓ ؿمااؽ أن اعمج٤مهااديـ ُمااـ «اًم٘م٤مقماادةش وؾماا٤مئر إظمااقاهنؿ
أهااؾ اًمتقطمٞمااد واًمًااٜم٦م واًمٕم٘م٤مئااد اًمًااٚمٗمٞم٦م اًمًااٚمٞمٛم٦م جي٤مهاادون ُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ ُمااع سماا٤مىمل اعم٘م٤مصااد اعمرقمٞماا٦م،
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
اًمًاا٤مدس :أنااف قمااغم اًمتٜم ا ّازل ي٘ماا٤مل لااذا اعمٕمااؽمض اجل٤مهااؾ :هاا٥م أن اعمج٤مهااديـ اًمٞمااقم أقماازهؿ اهلل ىماا٤مُمقا
جي٤مهادون ُمااـ أضمااؾ ختٚمااٞمص ىمااقُمٝمؿ «اًمٙمٗماا٤مرش ,قمااغم زقمٛمٙمااؿ اًمٌ٤مـمااؾ ,أو أي يمٗما ٍ
ا٤مر ُمًتْماإمٗملم ،يٌتٖمااقن
ختٚمٞمّمااٝمؿ ُمااـ فمٚمااؿ اًمٔمٚمٛماا٦م اًمٗمراقمٜماا٦م ونرياارهؿ ُمااـ ىمٝماار اجلٌاا٤مريـ اًمٓماا٤مهملم --ومااام طمٙما ُاؿ ذًمااؽ قمٜماادك؟!
ِ
ا٤مهمقت؟ أو ي٘ما اا٤مل :ها ااذا يمٗما ا ٌار سما اا٤مهلل  وُما ااقآة ًمٚمٙمٗما اا٤مر
وه ااؾ يّما ا ّاح أن ي٘ما اا٤مل :ها ااذا ىمتا اا٤مل ذم ؾما ااٌٞمؾ اًمٓم ا
اعمِماريملم؟ أو ي٘م٤مل :هذا ًمٞمس ىمت٤مٓ عقمال يمٚمٛم٦م اهلل؟ أو ُم٤مذا؟ سم ّٞمٜمقا ًمٜم٤م!!--
وأُما اا٤م ٟمحا ااـ ومٜم٘ما ااقل سمحٛما ااد اهللً :ما ااق ىما اادر اعمج٤مها اادون أن ذًما ااؽ ومٞما ااف ُمّما ااٚمح٦م ًمإلؾما ااالم واعمًا ااٚمٛملم،
سمتخٚم ااٞمص اًم٘م ااقم ُم ااـ اًم٘مٝم اار ونري اارهؿ ُم ااـ اجلٌ اا٤مسمرة اعمً ااتقًملم قمٚم ااٞمٝمؿ ،رمحا ا ً٦م ا ااؿ وإطمً اا٤م ًٟم٤م ،وًمٞمٙمقٟم ااقا
ىم٤مدريـ قماغم طمًاـ آظمتٞما٤مر ،وٕن اعمرضماق ُماٜمٝمؿ أهناؿ إذا نارروا يٙمقٟماقن أدقماك وأدٟماك إمم ىمٌاقل دقمقشمٜما٤م
وًمٜمتقصاؾ سماذًمؽ إمم إىم٤مُما٦م اًماديـ وروماع رايا٤مت
وأىمرب إمم ىمٌقل اعؾمالم واًمادظمقل ومٞماف أو اًمرضماقع إًمٞماف،
ّ
َ
يقضماد ـمري ٌاؼ إمم ضمٝما٤مد أقمادا اهلل ون٘مٞماؼ ُم٘م٤مصاد اجلٝما٤مد
ا٤مس ،واحل ُا٤مل أناف مل َ
دقمقة اًمتقطمٞمد يٗمل إًمٞمٝم٤م اًمٜم ُ
( )٧أطمٙم٤مم اًم٘مرمن (-)66١ . 2
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همااػم هااذا اًمٓمريااؼ ذم فما ٍ
ارف ُمٕماالم وأطما ٍ
ا٤مئز إن ؿماا٤م اهلل  ،يمااام هااق اظمتٞماا٤مر سمٕما ِ
اض
اقال ُمٕم ّٞمٜماا٦م --وماا٢من هااذا ضما ٌ
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ضمٝم٤مدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمرا ًدا سمف إقمال ُ يمٚمٛم٦م اهلل-
اًمٕمٚمام  ،ويٙمقن
واٟمٔماار ذم هااذا ُماا٤م وٕمااف اًمِم ااٞمخ «أبااق ىمتاا٤مدةش ُمااـ أىمااقال اًمٕمٚمااام ذم رؾماا٤مًمتف «ضم١مٟماا٦م اعمٓمٞمٌاالمش ذم ومّمااؾ:
ً
أىمقآ ُمٝمٛم٦م وومت٤موى ًمٚمٕمٚمام ذم اعمً٠مخ٦م--
«ن٘مٞمؼ طمدي٨م ىمت٤مل اًمزسمػم ُ مع اًمٜمج٤مؿمالش؛ وم٢مٟمف ؾم٤م.
اػم هاا٤م ٟم٘مٚمااف أبااق ىمتاا٤مدة وما ّارج اهلل قمٜمااف« :وذم «اعمدوٟماا٦مش ًمًااحٜمقن احاا٤مًمٙمل« :ىماا٤مل ُم٤مًمااؽ ذم
وهااذا ضمااز يًا ٌ
ادوا ًم ااف وجي اا٤م ا ااؿ إمم سم ااالد
إؾم اا٤مرى يٙمقٟم ااقن ذم سم ااالد اعمِم ااريملم يً ااتٕملم ا ااؿ اعمٚم ااؽ قم ااغم أن ي٘ما ا٤مشمٚمقا قم ا ً
اعمًٚمٛملم -ىم٤مل ٓ :أرى أن ي٘م٤مشمٚمقا قمغم هذا ،وٓ ؾ لؿ أن يًٗمٙمقا دُم٤م هؿ قمغم ُمثاؾ ذًماؽ؛ وإٟماام ي٘م٤م َشم َاؾ
اًمٜم٤مس ًمٞمدظمٚمقا ذم اعؾمالم ُمـ اًمِمارك ،وم٠مُم٤م أن ي٘م٤مشمٚمقا اًمٙمٗم٤مر ًمٞمدظمٚمقهؿ ُمـ اًمٙمٗمار إمم اًمٙمٗمار ويًاٗمٙمقا
ذم ذًمؽ دُم٤م هؿ ذم ذًمؽ ومٝمذا ه٤م ٓ يٜمٌٖمل وٓ يٜمٌٖمل عمًٚمؿ أن يًٗمؽ د ًُم٤م قمغم هذاش [-]12٧.٧
وذم «ُمًاا٤مئؾ اعُماا٤مم أمحاادش ٕيب داود« :ىماا٤مل اعُماا٤مم أمحاادً :مااق ىماا٤مل ُمٚمِا ُ
اؽ اًمٙمٗماا٤مر ًمألؾم اارى اعمًااٚمٛملم:
اظمرضمااقا وم٘ماا٤مشمٚمقا أقمٓمااٞمٙمؿ يمااذا ويمااذا ،ومااال ااؾ أن ي٘ماا٤مشمٚمقا ُمٕمااف ،وإن ىماا٤مل :أظمااكم قمااٜمٙمؿ ،ومااال سماا٠مس سمااذًمؽ
ِ
وأطمً ُـ إًماٞمٙمؿ ،هاؾ ي٘ما٤مشمٚمقن ُمٕماف؟ ىما٤مل :ىما٤مل
رضم٤م أن يٜمجقا  ،وؾمئؾ :إن ىم٤مل لؿ ُمٚمؽ اًمٙمٗم٤مر :أقمٓمٞمٙمؿ
()1

رؾمااقل اهلل ُ ( :مااـ ىم٤مشم ااؾ ًمتٙمااقن يمٚمٛم اا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞم اا٤م ومٝمااق ذم ؾم ااٌٞمؾ اهلل)  ٓ ،أدريش [ص ,266
-]262
ي٘مااقل أبااق ىمتاا٤مدة :رطمااؿ اهلل أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واًمت٘مااقى يمٞمااػ يماا٤مٟمقا قمااغم سمّم ااػمة ُمااـ ديااٜمٝمؿ ،ويمٞمااػ يم٤مٟماا٧م
شم٘مااقاهؿ ،ومٝمااذا اعُماا٤مم أمحااد ي٘مااقل ذم ُمًاا٠مخ٦م ٓ« :أدريش ،وًمااق قمرواا٧م اًمٞمااقم قمااغم ِهما ّار صااٖمػم ضم٤مهااؾ حاا٤م
()2

طمؽ ذىمٜمف ىمٚمٞمال ىمٌؾ أن خيقض ومٞمٝم٤م وي٘مقل ومٞمٝم٤م ُم٤م يرى ،صمؿ ًمـ يؽمدد ذم شمٌديع خم٤مًمٗمف وًمٕمٜمفش ـها-
واٟمٔمر ًمٚمٗم٤مئدة :يمٞمػ ّومر .اعُم٤مم أمحد سملم ىمت٤ملؿ ُمٕمٝمؿ رضم٤م َ أن يٜمجاقا  ،وسمالم ىمتا٤ملؿ ُمٕمٝماؿ ُماـ أضماؾ
ِ
ِ
وأطمًا ُـ إًماٞمٙمؿش؛ وم٠مضما٤مز إول ،وشماردد ذم اًمثا٤م ظمِمااٞم٦م
ٟمٞمؾ ُم٤م وقمدهؿ اعمٚمِ ُؽ اًمٙم٤مومر سمف سم٘مقًماف« :أقمٓماٞمٙمؿ
أن يٙمقن ىمت٤مٓ ٓ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمؾ عمجرد اًمدٟمٞم٤م-
سمٕمض يمالم إئٛم٦م ذم هذه اعمًا٠مخ٦م ،وما٠مجـ اًمٙمٗم ُار وُماقآ ُة اًمٙما٤مومريـ ُماـ ذًماؽ؟!! وإٟماام اًمٙماال ُم ذم
ومٝمذا ُ
سمٕمض إئٛم٦م ذم سمٕمض اًمّمقر!-
اجلقاز ُمـ قمدُمف ،وىمد شمردد ُ
وم٤مهلل اعمًتٕم٤من ،واهلل أقمٚمؿ-

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)١656 ،1٧24 ،26٧١ ،٧21صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧2١6
( )2ضم١مٟم٦م اعمٓمٞمٌلم (ص -)54
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وهذا ُم٤م شمٞمًار يمت٤مسمتف طمقل هذا اًمً١مال ،وأؾم٠مل اهلل  أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌاف وىم٤مرئاف واًمًا٤مقمل ومٞماف سمخ ٍ
اػم،
وأن جيٕمٚمف ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مهتؿ--
ا٥م ًمٜم اا٤م ُم ااـ ًم اادٟمؽ رمح ا ً٦م إٟم ااؽ أن اا٧م اًمقه اا٤مب ،واحلٛم ااد هلل رب
رسمٜم اا٤م ٓ شم اازغ ىمٚمقسمٜم اا٤م سمٕم ااد إذ ه ااديتٜم٤م وه ا ْ
اًمٕم اا٤معملم أوٓ ومظم ا ًارا وص ااغم اهلل وؾم ااٚمؿ وسم اا٤مرك قم ااغم قمٌ ااده ورؾم ااقًمف حمٛم ااد ومخ ااف وص ااحٌف و َُم ااـ شم اإٌمٝمؿ
سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ-
يمتٌف :قمٓمٞم٦م اهلل
رضم٥م ٧626ـه



ذح طمدي٨م ( اٟم ٗمُ ذ قمغم رِؾم ٚمِؽ )

مت وشـس ٌري الضلضلة مه ادلقاالت ادلاتعة الىافعة يف جملة «طالئع خساصانش اجلٍادٔة--
َذلك يف تضع حلقات مه العدد احلادْ عشـس َحىت التاصع عشـس
َقد اصتشٍد الشٕخ قبل أن ٔتمٍا؛ فتقبلً اهلل يف علٕني

 ,
1432 , 1429


[اٌرٍمخ األِ - ٌٝٚخٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌربص ٞػغـغ ،ط ٚاٌرخخ ]ٕٔٗ1

احلٛمد هلل طمؼ محده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف وضمٜمده --وسمٕمد:
وم٢مٟمٜمل ُمٜمذ زُمـ يمٜم٧م ُم٠مظمق ًذا ِ
سمً ْحر هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م قمٜمقاٟم٤م لذه اعم٘م٤مٓت،
يمثػم اًمتدسمر ذم ُمٕمٜم٤مه٤م واًمت٠مُمؾ ًمٗمحقاه٤م ،واًمتٛمثؾ ا٤م ،ويمٜم٧م أزداد يمؾ يقم ُمع اًمتج٤مرب شم٠مثرا واٟمٗمٕم٤مٓ
َ
اظمتّم٤مرا؛ ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مّمػمة اجل٤مُمٕم٦م ،اًمتل
أويت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،واظم ُتّمار ًمف اًمٙمال ُم
ً
ا٤م --وٟمٌٞمٜم٤م َ 
دمٛمع اعمٕم٤م اًمٙمثػمة ضمدا ،وأُمثٚم٦م هذا يمثػمة ُمِمٝمقرة ذم أطم٤مديثف  ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم؛ ومٚمٞمْمػ إًمٞمٝم٤م هذا
اعمث٤مل أجْم٤م-
واعجي٤مز ُمـ ومٜمقن اًمٌٞم٤من ،وهق :اًمتٕمٌػم قمـ
وهق ٥ م اعجي٤مز ،و َأ َُمر سمف يمام ضم٤م ذم «اًمًٜمـش،
ُ
ً
ٕمرف ذم حمٚمف ُمـ يمت٥م «اًمٌالهم٦مش،
اعمٕمٜمك
يم٤مُمال سم٠موضمز ًمٗمظ وأىمٍمه ،وومٞمف ُمـ اعمٜم٤مطمل اجلامًمٞم٦م ُم٤م ُي َ
واظمتٞم٤مري هذه اجلٛمٚم٦م اعمٌ٤مريم٦م قمٜمقا ًٟم٤م لذه اعم٘م٤مٓت هق ًمٚمتٜمقيف ا٤م ،وسمام ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤م اجلٚمٞمٚم٦م،
وًمت ُْح َٗمظ ،وإن يم٤مٟم٧م اعم٘م ٤مٓت ؾمتًتٓمرد يمثػما إن ؿم٤م اهلل سمحً٥م احل٤مضم٦م إمم ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م واًمتذيمػم
سم٤مًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م-
وؾمٜمٌدأ سمذيمر احلدي٨م اًمِماريػ اًمذي وردت ومٞمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وٟمتدسمر ذم سمٕمض
ُمٕم٤مٟمٞمف ،صمؿ ٟمٜمٓمٚمؼ إمم ُمً٤مئؾ ُمتٜمققم٦م سمحً٥م ُم٤م يٗمتح اهلل شمٕم٤ممم ،وقمٚمٞمف  شمقيمكم واقمتامدي-

۞ تزبض ٗ سزٜح (٭عڀٌ ايضا ١ٜغزا:)--
احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ،)1(يمالمه٤م ُمـ قمدة ـمر .قمـ ؾمٝمؾ سمـ ٍ
ؾمٕمد وقمـ
ِ
زي٤مدات إًمٗم٤مظ
هيؿ ُمـ
ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع  ،وؾم٠مىمتّمار قمغم إيراد أيمٛمؾ أخٗم٤مفمف ،وأؿماػم إمم ُم٤م ّ
إظمرى:
ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش ،ذم «يمت٤مب اعمٖم٤مزي :سم٤مب همزوة ظمٞمؼمش :طمدصمٜم٤م ىمتٞمٌ٦م سمـ ؾمٕمٞمد ،طمدصمٜم٤م
يٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمرمحـ ،قمـ أيب طم٤مزم ،ىم٤مل :أظمؼم ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  ،أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل يقم

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)62٧١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)26١١
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ِِ
ظمٞمؼمِ ُ َ ( :
ِ
ِ ِ
اَّلل َو َر ُؾمق ًُم ُف)َ ،ىم َ٤مل:
اَّلل َقم َغم َيدَ ْيفُّ ُ ،
اَّلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ُ ٌُّ ُف ُ
ٕ ْقمٓم َلم َهذه اًمرا َي َ٦م َهمدً ا َر ُضم ًال َي ْٗمت َُح ُ
٥م َ
٤مس َهمدَ ْوا َقم َغم رؾم ِ
٤مس َيدُ ويم َ
قل اَّللِ ُ يم ُّٚم ُٝم ْؿ َي ْر ُضمق َأ ْن
َوم ٌَ َ
ُقن ًَم ْٞم َٚمت َُٝم ْؿ َأ ُّهيُ ْؿ ُي ْٕم َٓم َ
٤مه٤مَ ،وم َٚمام َأ ْص ٌَ َح اًمٜم ُ
٤مت اًمٜم ُ
َ ُ
٤مه٤مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ ( :أجْ َـ َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
٥م؟) َوم ِ٘م َٞمؾُ :ه َق َي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللِ َي ِْمت َِٙمل َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِفَ ،ىم َ٤ملَ ( :وم َ٠م ْر ِؾم ُٚمقا إِ ًَم ْٞم ِف)؛
ُي ْٕم َٓم َ
ُِ
يت سمِ ِف َوم ٌَ َّم َؼ َر ُؾم ُ
قل اَّللِ ِ ذم َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف َو َد َقم٤م ًَم ُف؛ َوم َ َؼمأ َ َطمتك َيم َ٠م ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ سمِ ِف َو َضم ٌعَ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه اًمرا َي َ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل َقم ِكم:
َوم٠م َ
ِ
«ي٤م رؾم َ ِ ِ
ِ
٤مطمتِ ِٝم ْؿُ ،صمؿ ا ْد ُقم ُٝم ْؿ إِ َمم
قل اَّللُ ،أ َىم٤مشم ُٚم ُٝم ْؿ َطمتك َيٙمُقٟمُقا ُم ْث َٚمٜمَ٤م؟ش َوم َ٘م َ٤مل( :ا ْٟم ُٗم ْذ َقم َغم ِر ْؾمٚم َؽ َطمتك َشمٜم ِْز َل سمِ ًَ َ
َ َ ُ
ال ِم ،و َأ ْظم ِؼمهؿ سمِام َجيِ٥م َقم َٚمٞم ِٝمؿ ُِمـ طمؼ اَّلل ِ ومِ ِٞمفَ ،ومقاَّلل ِ ََٕ ْن هي ِدي اَّلل سمِ َؽ رضم ًال و ِ
ِ
اطمدً اَ ،ظم ْ ٌػم ًَم َؽ ُِم ْـ
َ ُ َ
َ
اع ْؾم َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ
َْ َ ُ
َأ ْن َيٙمُق َن ًَم َؽ ُمح ُْر اًمٜم َٕم ِؿ) ـها-

 تاصٜخ ايكقَٚ ١عٓ ٢اي:ّٛٝ
اًم٘مّم٦م إذن وىمٕم٧م ذم يقم ظمٞمؼم ،اعم٘مّمقد سم٤مًمٞمقم ذم ُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم« :أج٤مم طم٤مدصم٦م أو واىمٕم٦م همزوة
ظمٞمؼم وومتحٝم٤مش ،ومال يٚمزم أن يٙمقن يق ًُم٤م واطمدً ا سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٞمقم ،وإٟمام هق اؾمتٕمامل قمرذم ًمٙمٚمٛم٦م
«يقمش ،يمام ي٘م٤مل« :أج٤مم اًمٕمرب :يقم ذي ىم٤مر ،ويقم ُسمٕم٤مثش ،وُم٤م ؿم٤مسمف --ويمذا ذم اعؾمالم :يقم ٍ
سمدر ،ويقم

ٍ
أطمد ،ويقم اخلٜمد ،.ويقم اًم٘م٤مدؾماٞم٦م ،ويقم اًمػمُمقك ،وهٙمذا --وُمٜمف :أج٤مم اهلل؛ ﭧﭨ ﮋﯘ

ﯙ ﯚﯛﮊ [إسمراهٞمؿ ،]5 :وأن٧م شمرى أن اًمّمح٤ميب ذم طمديثٜم٤م هذا ىم٤مل :إن اًمٜمٌل  ىم٤مل «يقم ظمٞمؼمش:
(ٕقمٓملم اًمراي٦م همدً ا) --وم٤مًم٘مّم٦م طمّمٚم٧م ذم اًمٞمقم اًمً٤مسمؼ ًمٞمقم آٟمٓمالً .مٚمٖمزو اًمذي وىمع ومٞمف اًمٗمتح قمغم
وأجْم٤م ىمد طم٤مصار اًمٜمٌل  ظمٞمؼم ىمريٌ٤م ُمـ اًمِمٝمر،
قمكم ،وُمع ذًمؽ ىم٤مل« :يقم ظمٞمؼمش ،وهذا واوحً ،
يد ّ
طمتك ومتح طمّمقهن٤م واطمدً ا شمٚمق أظمر ،وىمد ضم٤م ذم رواي٤مت أظمرى أن اًمّمح٤مسم٦م  فمٚمقا أج٤مُم٤م ٤موًمقن
ومتح طمّمـ ظمٞمؼم اًمٙمٌػم صمؿ يٜمٍمومقن وٓ يتٛمٙمٜمقن ُمٜمف ،طمتك ىم٤مل اًمٜمٌل ٕ( قمٓملم )--اًمخ-
ويم٤مٟم٧م همزوة ظمٞمؼم ذم اًمًٜم٦م اًمً٤مسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة اًمٜمٌقي٦م اًمِماريٗم٦م ،سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م ،اًمٕمدو ومٞمٝم٤م هؿ
اًمٞمٝمقد اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ؛ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ،واًمٞمٝمقد ذم ظمٞمؼم ُمٜمٝمؿ ىمًؿ ؾمٙمٜمقه٤م ُمٜمذ أزُم٤من ـمقيٚم٦م قمؼم
هجرات ُمـ أرض اًمِم٤مم وهمػمه٤م ،وىمًؿ مظمر هؿ هـ جل٠م إًمٞمٝم٤م سمٕمد أن أظمرضمٝمؿ اًمٜمٌل ُ مـ اعمديٜم٦م
اعمٜمقرة وأضمالهؿ قمٜمف وهؿ سم٘م٤مي٤م سمٜمل اًمٜمْمػم وىمرئم٦م وسمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ويم٤مٟمقا أهؾ دم٤مرة وومالطم٦م ،ويمٕم٤مدهتؿ
يم٤مٟمقا يًٙمٜمقن طمّمقٟم٤م حمّمٜم٦م ،ويم٤مٟم٧م طمّمقهنؿ يمثػمة ويمٌػمة ل٤م أؾمام ُمٕمرووم٦م ،أيمؼمه٤م طمّمـ
«اًم َ٘مٛمقصش ,سمٗمتح اًم٘م٤مف,؛ وهق اًمذي ومتحف قمكم  ووىمٕم٧م ومٞمف ىمّم٦م هذا احلدي٨م-
وح٤م ومتح اًمٜمٌل  ظمٞمؼم ؾم٠مخف أهٚمٝم٤م ُمـ اًمٞمٝمقد أن يٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم إُمقال قمغم اًمٜمّمػ ،وىم٤مًمقا ٟ :محـ
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أقمٚمؿ ا٤م ٟمٙمؿ وأقمٛمر ل٤م ومٗمٕمؾ ،قمغم أنف إذا ؿم٤م أن جيٚمٞمٝمؿ أضمالهؿ ،ومٙم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ إمم أن أضمالهؿ
قمٛمر  ذم ظمالومتف-

 ايضا١ٜ؛ َعٓاٖا ٚأُٖٝتٴٗا ٚصَ ڇظ ٸٜتٴٗا:
ىم٤ملٕ( :قمٓملم اًمراي٦م) ذم احلرب ُمـ ىمدم اًمزُم٤من ُمٜمذ أن سمدأت شمتٛمٞمز اجلامقم٤مت اًمٌِماري٦م اًمٙمٌػمة
وإُمؿ ،ودظمٚم٧م ذم طمروب وسا قم٤مت يم٤من ًمٚمٜم٤مس ذم طمرواؿ راي٤مت؛ وهل إقمالم اًمتل يرومٕمقهن٤م
ًمٞمتٛمٞمزوا ا٤م ،ويراه٤م اًم٘م٤مصال ُمٜمٝمؿ واًمِم٤مرد ،ومٞم٠موي إًمٞمٝم٤م ،وجيتٛمٕمقن طمقل٤م ،وشمرشمٗمع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ وشمِمحذ
مهٛمٝمؿ وقمزائٛمٝمؿ سم٤مرشمٗم٤مقمٝم٤م وقمٚمقه٤م ورومرومتٝم٤م ذم اًمًام !-
ورسمام يم٤من ل٤م وىمع ذم ٟمٗمقس إقمدا سم٤معظم٤موم٦م وإٟمزال اًمرقم٥م واًمرهٌ٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد اًمتل
ٓ ختٗمك ،وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م إُمؿ يمٚمٝم٤م قمرا٤م وقمجٛمٝم٤م شمتٖمٜمك ذم أؿمٕم٤مره٤م ومداا٤م سم٤مرشمٗم٤مع راي٤مهت٤م وقمٚمقه٤م
واٟمتّم٤ما٤م ،وظمٗم٘مٝم٤م ورومرومتٝم٤م ُمع اًمري٤مح ،واٟمتِم٤مره٤م ذم القا  ،وومق .ؾمقاد اجلٞمقش ،ويتٖمٜمقن سم٠مخقاهن٤م
وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرُمز واعمٕمٜمك وعمٕم٤مهن٤م ودًٓمتٝم٤م --إًمخ-
وضمرى قمٛمؾ ٟمٌٞمٜم٤م  قمغم اخت٤مذ اًمراي٦م يمذًمؽ؛ ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٔم٤مهرة اًمتل أؿمارٟم٤م إمم وٚم٦م
ُمٜمٝم٤م ،وهٙمذا يم٤من  ،وهٙمذا ؿماريٕمتف-
يمؾ ؿمال ومٞمف ُمّمٚمح٦م وُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمقي٦م أو أظمروي٦م ظم٤مًمّم٦م أو راضمح٦م ،ه٤م يم٤من اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ىمٌؾ
اعؾمالم ،وه٤م شمٗمٕمٚمف إُمؿ ،أىمره أو أُمر سمف وطم٨م قمٚمٞمف ،وُم٤م زاده إٓ ىمقة ،ورسمام أدظمؾ قمٚمٞمف ُم٤م يّمٚمحف
وٟمٗمك قمٜمف ُم٤م داظمٚمف ُمـ ومً٤مد ،سمحًٌف ،يمام هق ُمًٌقط ذم ُمقوٕمف ،وم٤مًمراي٦م هل ُم٤م يًٛمٞمف اًمٜم٤مس اًمٞمقم
أجْم٤م اًمٌٜمد ،ووٕمف سمٜمقد ،وشمًٛمك أجْم٤م اًمٚمقا  ،ووٕمف أخقي٦م-
اًم َٕم َٚمؿ ،ويم٤مٟم٧م شمًٛمك ً
ًمٙمـ ذم شمٍمف اًمٜمٌل  ذم همزواشمف وؾماراي٤مه وسمٕمقصمف ،اظمتٚمػ قمٚمامؤٟم٤م؛ هؾ اًمراي٦م واًمٚمقا يم٤مٟم٤م
يًٛمقٟمف اًمٚمقا ؟ أو مه٤م ُمتٖم٤ميران؟ وإذا يم٤مٟم٤م
يًٛمقٟمف اًمراي٦م ،وُمر ًة ّ
ُمؽمادوملم ،أي مه٤م ؿمال واطمدٌ ُ ،مرة ّ
ُمتٖم٤ميريـ؛ ومام اًمٗمر .سمٞمٜمٝمام؟
وإفمٝمر ,واهلل أقمٚمؿ ,أهنام جيتٛمٕم٤من ويٗمؽمىم٤من؛ وم٢من يم٤مٟم٧م واطمدة ومتًٛمك راي٦م أو ًمقا ً  ،ؾمقا  ،وىمد
()1

ضم٤م ذم احلدي٨م قمٜمد «أمحدش وهمػمه ُمـ رواي٦م ُسم َريدة إؾمٚمٛمل ( :إ داومع اًمٚمقا همدً ا)  ،وإن يم٤من
أطمده٤م ًمٚم٘مٞم٤مدة وعُم٤مرة اجلٞمش ،وإظمري٤مت ًمٚمٗمروع وًمٙمؾ ىمقم أو جمٛمققم٦م أو ىمٓمٕم٦م ُمـ اجلٞمش ،وم٤مًمذي

(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )22221وىم٤مل إرٟم١موط :صحٞمح-
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ًمٚم٘مٞم٤مدة يًٛمك اًمٚمقا  ،واًمذي ًمٚمٗمروع يًٛمك اًمراي٤مت ،واهلل أقمٚمؿ-
وشمتٌع أُمثٚم٦م ذًمؽ وأدًمتف يٓمقل ،وإٟمام ٟمِماػم هٜم٤م إؿم٤مرة ،وهق ُمٌح٨م ضمز ُمٜمف شم٤مرخيل أديب ،وومٞمف
أجْم٤م ُمـ ضمٝم٦م آىمتدا سمٗمٕمٚمف  ذم راي٤مشمف وأخقيتف ،وأؿمٙم٤مل٤م وأخقاهن٤م وُم٤م يٙمت٥م ومٞمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُم٤م
أطمٙم٤مم ً
يم٤من يراقمٞمف ُمـ احلٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ،وهمػم ذًمؽ--
ُمٕمٜمك مظمر :وهق اجل٤مٟم٥م اعمٕمٜمقي ل٤م وهق اعمٕمٜمك اًمذي ضم٤م ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م؛ يمحدي٨م
وًمٚمراي٦م
ً
(ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م )--اًمخ ،ؾمٛمل راي٦م واهلل أقمٚمؿ ُمـ سم٤مب شمًٛمٞم٦م اًمِمال سم٤مؾمؿ ُم٤م ًمف ُمالسمً٦م
ؿمئ٧م ،وٓ ُمِم٤مطم٦م!-
دمقز إذن ،إن َ
فم٤مهر ٌة سمف؛ ومٝمق ّ
وذًمؽ أن اًمراي٦م يمام وصٗمٜم٤مه٤م هل شمٕمٌػم قمـ اًم٘مقم وإُم٦م اًمذيـ يتخذوهن٤م ويرومٕمقهن٤م ،وشمٕمٌػم قمـ هذه
اًم٘مقة اًمٌِماري٦م و اجلٝم٦م اًم٘مقُمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م أو همػمه٤م اًمتل شمتخذ هذه اًمراي٦م ،وهذه اجلٝم٦م إٟمام شمتخذ هذه
اًمراي٦م اعمخّمقص٦م وشمّمٜمٕمٝم٤م ودمٕمٚمٝم٤م ُمٕمؼمة قمٜمٝم٤م هٞمزة ل٤مُ ،مٜم٤مدي٦م سمدقمقهت٤م وقمّمٌٞمتٝم٤مٟ ،م٤مـم٘م٦م سمٗمٙمرهت٤م
دائام سمال ؿمؽ،
وومٚمًٗمتٝم٤م ،وًمذًمؽ دمتٝمد يمؾ ضمٝم٦م أن دمٕمؾ رايتٝم٤م شمٕمؼم أصد .شمٕمٌػم قمٜمٝم٤م ،وهل يمذًمؽ ً
ومقضمف آرشمٌ٤مط (اًمٕمالىم٦م) سملم اًمراي٦م اًمتل هل اًمٕمٚمؿ ،وهل ىمٓمٕم٦م اًم٘مامش ،وسملم اًمراي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي
ٟمتحدث قمٜمف هٜم٤م واوح ضمكم-
وم٤معمًٚمؿ ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م اعؾمالم ديـ اهلل اًمذي سمٕم٨م سمف حمٛمدً ا  ،واًمٙم٤مومر ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف
ٍ
اًمٙمٗم٤مر ،ن٧م راي٦م اًمٙمٗمر واًمِمارك ،هيقدي٦م أو ٟمٍما ٍ
وصمٜمٞم٦م أو جمقؾماٞم ٍ٦م أو همػمه٤م ،ؾمقا يم٤من يرومع
ٟمٞم٦م ،أو
قمٚمٛمف اخل٤مص (ىمٓمٕم٦م ىمامش) ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م أو مل يٙمـ يرومع!--
اجلٜمدي إُمريٙمل :ي٘م٤مشمؾ اًمٞمقم ن٧م راي٦م «اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦مش سمٙمؾ ُم٤م شمٕمؼم قمٜمف هذه
ٍ
اًمتًٛمٞم٦م ُمـ ِقم ٍ
وىمقُمٞم٦م وديـ وُمٕمت٘مدات وومٚمًٗم٤مت وُم٤م يًٛمقٟمف سم٤مًم٘مٞمؿ إُمريٙمٞم٦م واحلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م
ر.
واًمث٘م٤موم٦م إُمريٙمٞم٦م واًمٙمؼمي٤م واًم٘مقة واًمٕمّمٌٞم٦م إُمريٙمٞم٦م!!--
وسم٤مجلٛمٚم٦م :آٟمتام إُمريٙمل ،أي آٟمتام واًمقٓ لذه اًمدوًم٦م ،ومٝمق ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م أُمريٙم٤م-
واعمًٚمؿ اعمج٤مهد :ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م اعؾمالم ،ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ن٧م راي٦م هذا اًمديـ ٓ همػم ،وُمـ أضمٚمف ٓ همػم،
وسم٠مطمٙم٤مُمف ٓ همػم !--ومٝمق ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م اعؾمالم؛ وم٢من يم٤مٟم٧م ًمإلؾمالم دوًم ٌ٦م ومٝمل شمرومع راي٦م اعؾمالم،
ٕم٧م
ومٝمق ن٧م راي٦م هذه اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م ،وإن مل شمٙمـ وم٤معؾمالم هق اًمراي٦م قمغم يمؾ طم٤مل ،وؾمقا ُر ِوم ْ
(ىمٓمٕم٦م اًم٘مامش) أو مل شمرومع ،وم٤مًمراي٦م هل ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمذي وصٗمٜم٤مه-
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 أخڀا ٤ؽاعت ٗ َغأي ١ايضا:١ٜ
ؿم٤مع ذم هذا اًمٌ٤مب سمٕمض إظمٓم٤م --
ُمٜمٝم٤م :أن اًمراي٦م ٓ سمد أن شمٙمقن ُمقطمدة ن٧م أُمػم قم٤مم أقمٔمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم طمتك يٙمقن اجلٝم٤مد ُمِمارو ًقم٤م،
وذًمؽ ٓ ؿمؽ ذم أنف ظمٓم ٌ٠م ٓ صقاب ،سمؾ اجلٝم٤مد ُمِماروع ن٧م راي٦م اعُم٤مم إقمٔمؿ اعمٛمٙمـ (اخلٚمٞمٗم٦م وُم٤م
ي٘م٤مسمٚمف) أو سمٖمػمه ،قمغم شمٗم٤مصٞمؾ ُشمذ َيمر ذم ُمقوٕمٝم٤م-
ظمّمقص٤م أن يتحدوا ويٙمقٟمقا ص ًٗم٤م واطمدً ا ويٕمتّمٛمقا سمحٌؾ
ٟمٕمؿ --جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم واعمج٤مهديـ
ً
اهلل وٞم ًٕم٤م وٓ يتٗمرىمقا ،وإٟمام اًمٙمالم ذم ضمٕمؾ ذًمؽ ؿمار ًـم٤م عمِماروقمٞم٦م اجلٝم٤مد قمغم يمؾ طم٤مل ،ومذًمؽ ظمٓم٠م-
وفمـ اًمٌٕمض أن اًمراي٦م ٓ سمد أن شمٙمقن ؾمٚمٗمٞم٦م شم٘مٞم٦م ٟم٘مٞم٦م ُمٝمذسم٦م !--طمتك يٙمقن اجلٝم٤مد ُمِمارو ًقم٤م نتٝم٤م،
أجْم٤م ظمٓم٠م؛ وم٢من ُمٜمٝمجٜم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أهؾ احلؼ اًمذيـ هؿ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل 
وذًمؽ ً
وأصح٤مسمف أن اجلٝم٤مد ُمِماروع ُمع يمؾ سمر ووم٤مضمر ُمـ إُمرا وإضمٜم٤مد ،وهلل احلٛمد ،وهذا ُمًٌقط ذم يمت٥م
أجْم٤م ،وذًمؽ ٓ يٜم٤مذم وضمقب اؾمتٛمرار إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م وذم يمت٥م اًمٗم٘مف ً
اعمٜمٙمر ،واعصالح واًمدقمقة إمم اخلػم ،وإمم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜم٘مص سمحًٌف وقمغم وق وم٘مف هذا اًمٌ٤مب ومداسمف-
وذيمر سمٕمض أهؾ اخلػم ذم اعمً٠مخ٦م اًمٕمراىمٞم٦م اًمٞمقم (أقمقام سمْمع وقمِماريـ وأرسمٕمامئ٦م وأخػ ًمٚمٝمجرة) أنف
ً
وم٤مطمِم٤م ،أصٚمح اهلل ؿم٠منٜم٤م وؿم٠منف ،وهق
ٓ شمقضمد راي٦م ،ومال ضمٝم٤مد ُمِماروع !!-وأظمٓم٠م اًم٘م٤مئؾ ذم ذًمؽ ظم ًٓم٤م
ىمقل ظم٤مرج قمـ أصقل اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف !--قمجٞم٥م ُمـ ىم٤مئٚمف !--وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ،وهلل 
احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م قمغم ظمٚم٘مف ،سمؾ اًمراي٦م يم٤مئٜم٦م ُمقضمقدة وهلل احلٛمد ،ومٝمٜم٤مك و٤مقم٤مت وشمٜمٔمٞمامت ؾمٜمٞم٦م ؾمٚمٗمٞم٦م
جم٤مهدة ،وهلل احلٛمد واعمٜم٦م واًمٗمْمؾ ،وُمـ يم٤من ًمف اٟمت٘م٤مد قمغم اًمٌٕمض أو مل يٕمرومٝمؿ ،ومٚمف ُمٜمدوطم٦م ذم
اًمٙمثػميـ ،وُمـ مل ِ
يٕمرف ومال ّؾ ًمف أن يتٙمٚمؿ قمـ ضمٝمؾ؛ وم٢من اًمٕمٌد ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م ٓ يٚم٘مل ل٤م ً
سم٤مٓ هيقي
ا٤م ذم اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمري ًٗم٤م ،وإن ُمـ أقمٔمؿ أصم٤مم ٌ
رضمؾ صد قمـ ضمٝم٤مد اًمٕمدو اًمٙم٤مومر اًمّم٤مئؾ سمٛمثؾ هذه
احلج٩م اًمقاهٞم٦م واًمداطمْم٦م!--
صمؿ قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمٕمدم اًمراي٦م --وم٤مجلٝم٤مد ُمِماروع سمٙمؾ طم٤ملٕ ،نف ضمٝم٤مد دومع ًمٚمٕمدو اًمٜمٍما اًمّمٚمٞمٌل
اًمّم٤مئؾ اًمذي يٗمًد اًمديـ واًمدٟمٞم٤م؛ وهذا واضم٥م دومٕمف قمغم اعمًٚمٛملم سم٤معو٤مع إىمرب وم٤مٕىمرب إمم أن
نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ن٘مٞمؼ اعم٘مّمقد ٓ ،ظمالف ذم ذًمؽ ،وٓ ُيِمؽمط عمِماروقمٞم٦م ذًمؽ ؿمارط !--ويمالم
ىمديام وطمدي ًث٤م ذم أروع ُم٤م يٙمقن ُمـ اًم٘مقة واًمقوقح ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف
اًمٕمٚمام ذم ذًمؽ ُمـ يمؾ اعمذاه٥م ً
راضمٕمقن-
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َ عٓ ٢قٛي٘  َٔ( :قاتٌ ؼت صا ١ٜعُ:)١ٝ

روى ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل  أنف ىم٤ملَُ ( :م ْـ َظم َر َج ُِم َـ اًمٓم٤م َقم ِ٦مَ ،و َوم َ٤مر َ.
ٍ ِ ٍ
٤مت ُِمٞم َت ً٦م ضم ِ
ْ
٥م ًم ِ َٕم َّم ٌَ ٍ٦مَ ،أ ْو َيدْ ُقمق إِ َمم َقم َّم ٌَ ٍ٦مَ ،أ ْو
اجلَ َام َقم َ٦م َوم َام َتَُ ،م َ
٤مهٚمِٞم ً٦مَ ،و َُم ْـ َىم٤مشم ََؾ َ ْ
ن َ٧م َرا َي٦م قمٛمٞم٦م َي ْٖم َْم ُ
َ
َيٜمّْمار َقم َّم ٌَ ً٦مَ ،وم ُ٘متِ َؾَ ،وم ِ٘م ْت َٚم ٌ٦م َضم٤م ِهٚمِٞم ٌ٦مَ ،وُم ْـ َظمر َج َقم َغم ُأُمتِلَ ،يْمار ُب سمر َه٤م َو َوم ِ
٤مضم َر َه٤مَ ،و َٓ َيت ََح٤مؿماك ُِم ْـ
َ
َ
َ
()1
ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َٝم٤مَ ،و َٓ َي ِٗمل ًمِ ِذي َقم ْٝم ٍد َقم ْٝمدَ ُهَ ،وم َٚم ْٞم َس ُِمٜمل َو ًَم ًْ ُ٧م ُِمٜمْ ُف) ـها-
ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م  :اًمراي٦م اًمٕمٛمٞم٦م «هل إُمر إقمٛمك ٓ يًتٌلم وضمٝمف؛ يمذا ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ
()2

واجلٛمٝمقر ،ىم٤مل إؾمح٤م .اسمـ راهقيف :هذا يمت٘م٤مشمؾ اًم٘مقم ًمٚمٕمّمٌٞم٦مش ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم ؿمارح ُمًٚمؿ  ،وهل
ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٕمٛمك وهق اًمْمالل وقمدم اًمٌّمػمة ،ومّم٤مطمٌٝم٤م ي٘م٤مشمؾ ٓ قمغم احلؼ وٓ قمغم سمّمػمة ُمـ اهلل
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف
شمٕم٤ممم ،سمؾ ي٘م٤مشمؾ لقى ٟمٗمًف
وٟمٍما ًم٘مقُمف أو سمٚمده ووـمٜمف ودوًمتف وُم٤م ؿم٤مسمف ،ذًمؽ و ّ
ً
ُم٠مُمقرا سمف ذم ؿماريٕمتف ؾمٌح٤مٟمف أو ٓ-
حمٌقسم٤م هلل 
ُمع احلؼ أو ٓ ،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقن ذًمؽ
ً
ً
وم٢مذا قمروم٧م أن ُمـ هذا طم٤مًمف ذم ىمت٤مًمف ىمد أظمؼم اًمٜمٌل  أنف يٛمقت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م؛ أي يٛمقت قم٤مصٞم٤م هلل
رأؾم٤م وهق
شمٕم٤ممم ،ؿمٌف ُمٞمتتف سمٛمٞمت٤مت أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،يٛمقشمقن قمغم اًمٌ٤مـمؾ! ومٙمٞمػ سمٛمـ ي٘م٤مشمؾ قمغم اًمٌ٤مـمؾ ً
يٕمٚمؿ أنف قمغم اًمٌ٤مـمؾ اًمقاوح اًمٌلم :ي٘م٤مشمؾ قمغم اًمٙمٗمر واًمِمارك وحم٤مرسم٦م اًمديـ ويٜمّمار ىمقى اًمٙمٗمر
واًمٓمٖمٞم٤من واًمْمالًم٦م واًمٕمٝمر واعمجقن واعومً٤مد ذم إرض؟! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م --مُملم-
وىمقًمف ( :يٖمْم٥م ًمٕمّمٌ٦م أو يدقمق إمم قمّمٌ٦م أو يٜمّمار قمّمٌ٦م) هق شمٗمًاػم ًم٘مقًمفُ( :مـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م
قمٛمٞم٦م) --سمٞم٤مٟمف أن وٚم٦م (يٖمْم٥م) هل إُم٤م وٚم٦م ُمٗمًارة ٓ ّ
حمؾ ل٤م ُمـ اعقمراب قمغم ىمقل أيمثر اًمٜمح٤مة ،أو
ضمرت قمٚمٞمف ،أو هل وٚم٦م طم٤مًمٞم٦م
اػم ح٤م
ُمقوٕمٝم٤م
ْ
ُ
ُمقوع ُم٤م شمٗمًاره قمغم ىمقل سمٕمْمٝمؿ ،وهل يم٤مؾمٛمٝم٤م شمٗمً ٌ
ومٛمقوٕمٝم٤م ٟمّم٥م ،ووٚم٦م احل٤مل ىمٞمدٌ ِ
ًمٕم٤مُمٚمٝم٤م ،أو هل قمغم أوٕمػ آطمتامٓت وٚم٦م ُمًت٠منٗم٦م ُمٌتدأة ،ومال
ٌ
ٍ
طمٞمٜمئذ ظم٤مرضم٦م خمرج اًمٌٞم٤من ح٤م ىمٌٚمٝم٤م ،وقمغم يمؾ اًمت٘مديرات :وم٢من وٚم٦م
حمؾ ل٤م ُمـ اعقمراب أجْم٤م وهل
ٍ
ًمٕمّمٌ٦م) وُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمٝم٤م ،هل شمٗمًٞمار وسمٞم٤من ووصػ وشم٘مٞمٞمد ًم٘مقًمفُ( :مـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م)
يٖمْم٥م
(
ُ
وهذا واوح إن ؿم٤م اهلل-
إذا شمٌلم ذًمؽ؛ وم٢من اًمذي ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م هق ُمـ ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ اًمٕمّمٌ٦م ويٖمْم٥م ًمٚمٕمّمٌ٦م
ويدقمق إمم اًمٕمّمٌ٦م ويٜمّمار اًمٕمّمٌ٦م ،أي ٓ قمغم أؾم٤مس اًمديـ ،وُمٕمٜمك اًمٕمّمٌ٦مُ :م٤م يتٕمّم٥م ًمف اعٟمً٤من أي
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧666
( )2اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (-)216 . ٧2
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يٜمٍمه ويٜمح٤مز ًمف ويٙمقن ُمٕمف ُمـ اًم٘مقم واًمقـمـ وٟمحقه ،ومٝمذا هق اًمذي ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م-
سمػم ٍ .أو ًمقا أو سمٜمْ ٍد) ًمدوًم٦م أو و٤مقم٦م هل قمغم همػم
وه٤م هٜم٤م ُمً٠مخ٦م :وهل ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م (قمٚمؿ أو َ
احلؼً ،مٙمٜمف ٓ ي٘م٤مشمؾ لذه اًمٕمّمٌ٦م وٓ يٜمٍم هذه اًمٕمّمٌ٦م وٓ يدقمق إًمٞمٝم٤م ،وإٟمام اشمٗمؼ أنف ىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ
ًمٖمرض صحٞمح ذم ٟمٗمًف ،و ُي َت َّمق ُر ذًمؽ ذم سمٕمض إطمقال؛ يمٛمـ ىم٤مشمؾ ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ن٧م راي٦م
سمٕمض احلٙمقُم٤مت اًمٙم٤مومرة يمٛمـ ىم٤مشمؾ ذم أول همزو أُمريٙم٤م ًمٚمٕمرا .ن٧م راي٦م «صدامش ًمدومع اًمٕمدو
اًمّمٚمٞمٌل اًمّم٤مئؾ إيمثر ومً٤مدا ًمٚمديـ واًمدٟمٞم٤مٕ ،نف مل يٙمـ يٛمٙمٜمف ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت إٓ ذًمؽ ًمٕمدم
وضمداٟمف و٤مقم٦م احلؼ وراي٦م احلؼ ،أو ًمٕمجزه قمـ آًمتح٤م .ا٤م-
ويمٛمـ ىم٤مشمؾ ُمع سمٕمض ضمٞمقش اًمٙمٗم٤مر ود يم ّٗم٤مر مظمريـ ًمٖمرض نّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ًمإلؾمالم
واعمًٚمٛملم يمٜمّمار أطمدمه٤م قمغم أظمر ه٤م ي١مول إمم ٟمّمار اعؾمالم ،أو ًمتحّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمتدري٥م واًمتٕمٚمؿ
ًمٗمٜمقن احلرب واًمٕمًٙمري٦م وٟمحق ذًمؽ ،وهذا ىمد أومتك سمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م ىمديام وطمديث٤م-
ًمٙمـ هذا ي٘مدّ ر سم٘مدره ويرضمع ومٞمف إمم ُمِم٤مورة اًمٗم٘مٝم٤م وىمٞم٤مدات اعمًٚمٛملم اعمقصمقىم٦م؛ ومٝمذا سمال ؿمؽ ٓ
يدظمؾ ن٧م ىمقًمف ُ( :مـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م, --إمم ىمقًمفُ ,مٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م)؛ ًمٕمدم وضمقد اًم٘مٞمد واًمّمٗم٦م
اًمتل سمٞمٜم٤مه٤م ،ومٛمٕمٜمك احلدي٨م إذنُ :مـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م اذا اًمقصػ وهذا اًمِمٙمؾ (اعمٌلم ذم ٟمص
ٍ
ُمرشمٙم٥م يمٌػم ًة --واهلل أقمٚمؿ-
قم٤مص
احلدي٨م) ،ومامت ذم شمٚمؽ احل٤مل وم٢مٟمف
ٌ

 قتاٍ إغًِ ؼت صا ١ٜق ٗ َ٘ٛدٝؿ إغًٌُ:
يم٤من اًمٜمٌل  يًتح٥م ًمٚمرضمؾ أن ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف ،يمذا ضم٤م ذم طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مؾمار  ذم
«اعمًٜمدش وهمػمه ،وإن يم٤من احلدي٨م ذم إؾمٜم٤مده وٕمػ إٓ أن ًمف ؿمقاهد ،وم٤معمٕمٜمك صم٤مسم٧م إن ؿم٤م اهلل ،ولذا
()1

طمًٜمف اًمِماٞمخ إًمٌ٤م  ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش -
وُمـ ؿمقاهدهُ :م٤م صمٌ٧م ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ُمـ طمدي٨م ُمروان واعمًقر ذم ىمّم٦م اًمٗمتح وىمّم٦م أيب
ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :صمؿ ُمرت يمتٞمٌ٦م مل ُي َر ُمثٚمٝم٤م وم٘م٤ملُ( :مـ ه١مٓ ؟) ىمٞمؾ ًمف :إنّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة وُمٕمف
()2

اًمراي٦م ،وومٞمف :وضم٤م ت يمتٞمٌ٦م اًمٜمٌل  ورايتف ُمع اًمزسمػم --احلدي٨م -
وهذا هق اًمذي يم٤من جيري قمٚمٞمف قمٛمٚمف ُ مع أضمٜم٤مده؛ ولذا أـمٚمؼ قمٚمامؤٟم٤م اًم٘مقل سم٠من اًمًٜم٦م أن ي٘م٤مشمؾ

(ُ )٧مًٜمد أمحد ( ،)٧61٧4اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (-)1٧٧4
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)626١
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()1

اًمرضمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف ،يمام ذيمره ؿماٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؛ ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ يمثػم ذم «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ،
وذيمره همػمه ُمـ اًمٕمٚمام أجْم٤م-
وهذه وٚم٦م ه٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف أن ُمـ اًمًٜم٦م وقمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م:
 ,أبق ًمٌ٤مسم٦م  :يم٤من أطمد اًمٜم٘مٌ٤م وؿمٝمد أطمدً ا ،وي٘م٤مل :ؿمٝمد سمد ًرا ،واؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل  قمغم اعمديٜم٦م
ويم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م ىمقُمف (وهؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ قمقفُ ،مـ اخلزرج) يقم اًمٗمتح ،وُم٤مت ذم أول ظمالوم٦م قمثامن
()2

قمغم اًمّمحٞمح -
()3

 ,وائؾ سمـ طمجر  :يم٤من قمغم راي٦م ىمقُمف يقم صٗملم ُمع قمكم -
()4

 ,قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل  :محؾ راي٦م ىمقُمف يقم اًمٗمتح -
()5

 ,ضم٤مسمر سمـ قمتٞمؽ  :يم٤من ُمٕمف راي٦م ىمقُمف يقم اًمٗمتح -
 ,قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ يمثػم أبق فمٌٞم٤من إقمرج اًمٖم٤مُمدي  :يم٤من ص٤مطم٥م راي٦م ىمقُمف يقم
()6

اًم٘م٤مدؾماٞم٦م -
()7

 ,ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م  :ذو اًمِمٝم٤مدشملم ،يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م ىمقُمف سمٜمل ظمٓمٛم٦م يقم اًمٗمتح -
()8

 ,ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن  :يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م ىمقُمف سمٜمل فمٗمر ذم همزوة اًمٗمتح -
 ,قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قمٌد رسمف إنّم٤مري ص٤مطم٥م إذان  :يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل احل٤مرث سمـ
()9

اخلزرج ذم همزوة اًمٗمتح -

( )٧ذم ذيمره وىمٕم٦م ؿم٘مح٥م (-)2١ . ٧6
( )2ومتح اًمٌ٤مري ( ،)166.4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ([ -)2٧6 . ٧2اعم١مًمػ ،قمدا قمزو اًمتٝمذي٥م]
( )1ؾماػم أقمالم اًمٜمٌال ًمٚمذهٌل ([ -)5١2.2اعم١مًمػ]
( )6اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمذهٌل (ُ ،)٧١٧ . 2مًتدرك احل٤ميمؿ ( ،)4121اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :طمقادث ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ًمٚمٝمجرة (-)222 . ٧2
[اعم١مًمػ قمدا اًمٕمزو]
( )5اعص٤مسم٦م ( ،)54٧ . ٧هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر ([ -)61 . 2اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )4اعص٤مسم٦م ([ -)66 . 6اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )١صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓ سمـ اجلقزي ([ -)212 . 2اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )6اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ :سم٤مب ذيمر ُمٜم٤مىم٥م ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن اًمٔمٗمري ([ -)526٧اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )2اعمًتدرك :سم٤مب ذيمر ُمٜم٤مىم٥م قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قمٌد رسمف إنّم٤مري ( ،)566١هتذي٥م إؾمام واًمٚمٖم٤مت ًمٚمٜمقوي (-)2646 . ٧
[اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
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ُِ ,ما ْ
خٜمػ سمـ ؾمٚمٞمؿ إزدي  :ويم٤من هـ ظمرج ُمع ؾمٚمٞمامن سمـ سد ذم وىمٕم٦م قملم اًمقردة وىمتؾ ا٤م
()1

ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم ،ويم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م إزد يقم صٗملم -
()2

 ,قمامرة سمـ طمزم  :يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م ىمقُمف ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ذم همزوة اًمٗمتح -
()3

 ,ىمٓمٌ٦م سمـ قم٤مُمر  :يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل ؾمٚمٛم٦م يقم اًمٗمتح -
ىم٤مل اًمٕمٚمام « :إٟمام يم٤من ذًمؽ ُمِماروقم٤م ح٤م يتٙمٚمٗمف اعٟمً٤من ُمـ إفمٝم٤مره اًم٘مقة واجلالدة إذا يم٤من
سمٛمرأى ُمـ ىمقُمف وُمًٛمع ،سمخالف ُم٤م إذا يم٤من ذم همػم ىمقُمف وم٢مٟمف ٓ يٗمٕمؾ يمٗمٕمٚمف سملم ىمقُمف ح٤م ضمٌٚم٧م قمٚمٞمف
اًمٜمٗمقس ُمـ حمٌ٦م فمٝمقر اعمح٤مؾمـ سملم اًمٕمِماػمة ويمراه٦م فمٝمقر اعمً٤موي سمٞمٜمٝمؿ ،ولذا أومرد  يمؾ ىمٌٞمٚم٦م
()4

ُمـ اًم٘مٌ٤مئؾ اًمتل همزت ُمٕمف همزوة اًمٗمتح سم٠مُمػمه٤م ورايتٝم٤م؛ يمام ٙمل ذًمؽ يمت٥م احلدي٨م واًمًاػمش -

 ؾا٥ز٠؛ ٖٚشا َعٓ َٔ ٢إعاْ ٞايؾـضع ١ٝايقشٝش ١يًك:١َٝٛ
ظم٤مدُم٤م ًمٚمديـ وُمٕمٞمٜم٤م قمٚمٞمف؛ ومال قمٞم٥م أن يٜمتً٥م اعٟمً٤من إمم ىمقُمف
وطم٤مصٚمف ضمٕمؾ آٟمتً٤مب إمم اًم٘مقم
ً
ظمػم وصالح ًمٚمجٜمس
يٙمقن ُمٕمٝمؿ ،ومٝمذا ذم إصؾ ؿمال ضمٌكم وقم٤مدي ُمٌ٤مح وهلل احلٛمد ،وومٞمف ٌ
اعٟمً٤م  ،يمام ﭧﭨ ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

وضمقسم٤م
اؾمتحٌ٤مسم٤م أو
ُم٠مُمقرا سمف
ُمٓمٚمقسم٤م
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [احلجرات] ،صمؿ يرىمك ًمدرضم٦م أن يٙمقن
ً
ً
ً
ً
وٟم٤مسا  ،يمام ذم ىمت٤مل اًمرضمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف ذم طمروب اعمًٚمٛملم
ظم٤مدُم٤م ًمف
طملم يٙمقن ُمٕمٞمٜم٤م قمغم اًمديـ
ً
ً
ُمع اًمٙمٗم٤مر يمام شم٘مدم ،وىمق ُم اعٟمً٤من وأهٚمف إدٟمقن أومم سمٛمٕمروومف وصٚمتف وإطمً٤مٟمف --يمام ﭧﭨ
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [اًمِمٕمرا ] ،وُمـ مل يٜمٗمع ٟمٗمًف وأهٚمف وىمقُمف ً
أوٓ وم َ٘مؾ أن يٜمٗمع اًمٜم٤مس!-
وًمٕمكم إن ؿم٤م اهلل أزيد هذه اًم٘مْمٞم٦م شمقوٞمح٤م ذم طمٚم٘م٤مت أظمرى إن ؿم٤م اهلل ،وٟمتٙمٚمؿ قمـ دقمقى
اًم٘مقُمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة اعمّم٤مدُم٦م ًمٚمديـ ،وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ُمـ ُمٕم٤م اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل هل اًمٞمقم إطمدى
اًمْمالٓت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اسمتغم سمف اًمٜم٤مس وـم٤مل ؿمارره٤م طمتك سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمديـ واًمِماريٕم٦م ي٤م
ًمألؾمػ!--

( )٧هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ([ -)١6 . ٧١اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )2اعيمامل ,ذم ذيمر ُمـ ًمف رواي٦م ذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد ُمـ اًمرضم٤مل( ,ص [ -)1١1اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو وشمتٛم٦م آؾمؿ]
( )1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( ،)515 . 1آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم ( ،)٧262 . 1اعص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر ([ -)116 . 5اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
(ٟ )6مٞمؾ إوـم٤مر :سم٤مب شمرشمٌٞم٥م اًمّمٗمقف وضمٕمؾ ؾماٞمام وؿمٕم٤مر يٕمرف ويمراه٦م رومع اًمّمقت ([ -)264 . ١اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
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روٞمٜم٤م سم٤مهلل رسم٤م ،وسم٤معؾمالم ديٜم٤م ،وسمٛمحٛمد ٟ مٌٞم٤م ورؾمقٟٓ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـُ ،م٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م
سمٓمـ --مُملم-
[اٌرٍمخ اٌثبٔ١خ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌثبٔ ٟػغـغ ،عؼجبْ ]ٕٔٗ1

ٍ
حمٛمد ومخف وصحٌف وضمٜمده --وسمٕمد،
احلٛمد هلل طمؼ محده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف
ومٜمت٤مسمع طمديثٜم٤م ،وهذه هل احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

: ٞ
َٓ كب ١يعً ٸ
( ً
رضمال يٗمتح اهلل قمغم يديف٥ ،م اهلل ورؾمقًمف و ٌف اهلل ورؾمقًمف) أظمؼم أن اهلل شمٕم٤ممم ؾماٞمٗمتح قمغم
اهلل ورؾمقًمف ،وأن اهلل ٌُّف ورؾمق ًُمف  --وهذه ُمٜم٘مٌ٦م
يديف ،وىمد يم٤من ،وهلل احلٛمد ،وأظمؼم أنف ُّ
٥م َ
قمٔمٞمٛم٦م يتٛمٜمّ٤مه٤م ويرضمقه٤م يمؾ ُمًٚم ٍؿ ص٤مد ،.وُمـ أضمؾ ذًمؽ« :سم٤مت اًمٜم٤مس يدويمقن ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ
ُيٕمٓم٤مه٤مش-

 تٓاؾػ ايقشابٚ  ١تغابكِٗ إٍ اـرل ٚايؿنٌ ٚايزصدات ايعاي:١ٝ
ىمقًمف« :ومٌ٤مت اًمٜم٤مسش أي أصح٤مب اًمٜمٌل  ،طمٞمٜمام ؾمٛمٕمقا ُمٜمف شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٜم٘مٌ٦م عمـ
يٙمقن ص٤مطمٌٝم٤م« ،سم٤مشمقا يدويمقنش أي خيقوقن ويتحدصمقن ذم هذا إُمر ي٤م شمرى ُمـ يٙمقن ص٤مطم٥م هذه
اهلل
اعمٜم٘مٌ٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م؟ ،وُمـ هق ص٤مطم٥م احلظ اًمٓمٞم٥م اًمقاومر ُمـ اًمٗمْمؾ اًمذي أظمؼم اًمٜمٌل  أنف ٥م َ
اهلل ورؾمقًمف؟-
ورؾمقًمف و ٌُّف ُ
يٌلم ًمؽ ومْمٞمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م  أهنؿ سم٤مشمقا ُمٜمِمٖمٚملم ذم ُمٕمروم٦م ص٤مطم٥م هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م
ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م :وه٤م ّ
ٍ
يرضمق ٌ
واطمد ُمٜمٝمؿ يرضمق أن يٜم٤مل٤م،
يمؾ ُمٜمٝمؿ أن يٜم٤مل٤م ،طمتك إذا أصٌحقا همدوا إمم رؾمقل اهلل  يمؾ
وشمٓم٤موًمقا ل٤م واؾمتِمارومقا ,رهمؿ ُسمٕمدهؿ قمـ احلرص قمغم اعُم٤مرة ,طمتك همٗمٚمقا قمـ اًمٌِم٤مرة سم٤مًمٗمتح (ومتح
ً
اٟمِمٖم٤مٓ ُمٜمٝمؿ واهتامُم٤م سمٗمْمٞمٚم٦م حمٌ٦م اهلل ورؾمقًمف!-
ظمٞمؼم)
ِ
سم٤مًمٜمّم٥م قمغم
وم٘مقًمف« :يدويمقنش؛ أي خيقوقن ويتحدصمقن وخيتٚمٗمقن ذم هذا إُمر ،وىمقًمفً« :مٞم َٚمتَٝمؿش؛
فمرف ًمٚمدّ ِ
يدويمقن َـم َ
َ
قال ًمٞمٚمتٝمؿ ،وىمقًمفُّ « :أهيؿ ُيٕمٓم٤مه٤مش وٚم ٌ٦م طم٤مًم ّٞم٦م؛
وك؛ اعمٕمٜمك :سم٤مشمقا
اًمٔمرومٞم٦م ،ومٝمق
ٌ
ٟمّم٥م ،يم٠منف ىم٤مل :سم٤مشمقا يتحدصمقن ـمقال ًمٞمٚمتٝمؿ يتً٤م ًمقن و زرون ويًتٔمٝمرونَُ :م ْـ ُيٕمٓمك
ومٛمقو ُٕمٝم٤م
ٌ
اًمراي٦م؟-
اًمٜم٤مس همدَ ْوا قمغم رؾمقل اهلل  يمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤مش؛ همدوا :أي ذهٌقا إًمٞمف
ىمقًمف« :ومٚمام أصٌح
ُ
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صٌ٤مطم٤م ،وومٞمف إؿم٤مرة إمم اعمٌ٤مدرة واًمتٌٙمػم ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم ىمقة احلرص قمغم اخلػم واعمً٤مسم٘م٦م إًمٞمف وىمقة
ً
آهتامم سمف يمام شم٘مدم ،ويمذا ىمقًمف« :يمٚمٝمؿ يرضمق أن ُيٕمٓم٤مه٤مش أي يمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،وًمٕمٚمف ُمـ اًمٕمٛمقم اعمراد سمف
اخلّمقص ،واعم٘مّمقد واهلل أقمٚمؿ :يمؾ ُمـ شم٠مهؾ ذم اجلٛمٚم٦م ًمٜمٞمؾ هذه اعمرشمٌ٦م ،وهؿ و٤مقم٦م ُم٘مدُمل
اًمّمح٤مسم٦م اعم٘مرسملم ،واًمً٤مدة اًمً٤مسم٘مقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر  وأرو٤مهؿ ،وُمٜمٝمؿ قمٛمر  ،ىم٤مل:
()1

«ُم٤م أطمٌٌ٧م اعُم٤مرة إٓ يقُمئذ؛ ىم٤مل :ومتً٤مورت ل٤م رضم٤م أن أدقمك ل٤مش رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  ،وُمٜمٝمؿ سمريدة
()2

سمـ احلّمٞم٥م إؾمٚمٛمل  ،ىم٤مل« :وأن٤م ومٞمٛمـ شمٓم٤مول ل٤مش رواه أمحد وهمػمه -
وومٞمف يمام شم٘مدم طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م وحمٌتٝمؿ ًمٚمخػم ،رهمؿ قمدم طمرصٝمؿ قمغم اعُم٤مرة إٓ
أهنؿ هٜم٤م يم٤من داومٕمٝمؿ احلرص قمغم هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م واعمٜم٘مٌ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م-

 ؾنٌ اهلل ٪ٜتٜ َٔ ٘ٝؾا:٤
ىمقًمف :وم٘م٤مل( :أجـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟) وم٘مٞمؾ« :هق ي٤م رؾمقل اهلل يِمتٙمل قمٞمٜمٞمفش؛ مل يٙمـ طم٤موارا
ِ
أُمس ،وهذا يٌلم ًمؽ أنف ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  ،وأن٧م شمرى أن
وًمٕمٚمف طمتك مل يًٛمع سم٤مًمٌِم٤مرة اعمجٛمٚم٦م
ص وهمدا وشمٕمرض مل يٜمٚمٝم٤م ،وُمـ مل يٙمـ ذم وارد ذًمؽ يمٚمف أت٧م إًمٞمف شمًٕمك! ًمٙمـ ومْمؾ
وطمر َ
ُمـ طمْمار َ
اهلل شمٕم٤ممم ًمف أؾمٌ٤مب جيرهي٤م اهلل عمـ ؿم٤م أن يٙمرُمف ُمـ ظمٚم٘مف --ومام ٟم٤مل َقم ِكم هذه اعمٜم٘مٌ٦م إٓ ح٤م هٞم٠مه اهلل ل٤م
وىمقاه قمغم شمٌقئٝم٤م؛ سم٠مؾمٌ٤مب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمِمٙمر واًمّمؼم واًمذيمر واًمًٌؼ إمم اخلػم-
()3

ضم٤م ذم ًمٗمظ مظمر« :أنف يم٤من سمف رُمدٌ ؿمديدش -
ُ
رؾمقل اهلل  ذم قمٞمٜمٞمف ،ودقم٤م ًمف ،ومؼمأ طمتك
ومٌّم َؼ
وم٠مرؾم ُٚمقا إًمٞمف ،وم ُ٠ميت سمفَ ،
ىمقًمف« :ىم٤مل,أي اًمراويَ :,
يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع ،وم٠مقمٓم٤مه اًمراي٦مش ومٞمف ُمٕمجزة ًمٚمٜمٌل  ،وهل ُمـ وٚم٦م ُمٕمجزاشمف اًمٙمثػمة ذم إسمرا
اعمرواك وهمػم ذًمؽ-
ىمقًمف« :وم ٌَا ا َرأ ش أي ؿمٗمل ُمـ ُمروف ،وشمٕم٤مرم ،وهق سمٗمتح اًمرا أومّمح ،وومٞمف ًمٖم٦م أظمرىِ :سمرئ سمٙمًار
اًمقٓ -
اًمرا  ،وهذه أيمثر ُم٤م شمًتٕمٛمؾ ذم اًمؼما ة اًمتل هل ود َ

 اعت ّ٬ايضاٚ ١ٜايتجبت َٔ إُٗ:١
ىمقًمف« :وم٘م٤مل قمكم :ي٤م رؾمقل اهلل ،أىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م؟ش ح٤م ن٘م٘م٧م ومٞمف  اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٌِم٤مرة
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)26١5
(ُ )2مًٜمد أمحد ( )22221وىم٤مل إرٟم١موط :طمدي٨م صحٞمح-
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )1١١2ومل يذيمر «ؿمديدش-
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ُمًتٗمٝمام قمـ الدف واًمٖم٤مي٦م ُمـ
سم٤مًمٗمتح ،واؾمتٚمؿ اًمراي٦م ،أظمذه٤م سمح٘مٝم٤م ومً٠مل ُمتثٌ ًت٤م ُمتح٘م ً٘م٤م ُمًؽمؿمدً ا
ً
اعمٝمٛم٦م ،ويم٤من اًمً١مال هق« :أىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م؟ش أي يٙمقٟمقا ُمًٚمٛملم ُمثٚمٜم٤م؛ وم٤معمراد سم٤معمثٚمٞم٦م هٜم٤م
اعمثٚمٞم٦م ذم صٗم٦م اعؾمالم ،واًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أن ُمراده اًمً١مال قمام ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ وُم٤م ٓ ي٘مٌؾ ،وقمـ اًمٖم٤مي٦م
اًمتل يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ىمت٤ملؿ ،أي ٟمًتٛمر ذم ىمت٤ملؿ طمتك يدظمٚمقا ذم اعؾمالم ،وٓ ٟم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ؿماٞم ًئ٤م مظمر همػمه،
أو يٛمٙمـ أن ٟم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م ً
ُمثال أو همػمه٤م؟
ح٤مذا هذا اًمً١مال دون همػمه؟ اهلل أقمٚمؿ !--وإٟمام ىمد ٟمًتٔمٝمر سمٕمض آطمتامل؛ ومٞمٔمٝمر أنف مل يً٠مل همػم
هذا اًمً١مال ٕن قم٤مُم٦م إطمٙم٤مم وإواُمر اًمٕمًٙمري٦م واًمًاٞم٤مؾماٞم٦م يم٤مٟم٧م واوح٦م ٓ ؾمٞمام وأن اعمًٚمٛملم
أج٤مُم٤م حم٤مسيـ ًمٚمحّمـ ٤موًمقن يمؾ يقم ومٚمؿ يٗمتح لؿ ،طمتك ضم٤م ت اًمٌِم٤مرة ُمـ اًمٜمٌل 
اؾمتٛمروا ً
سم٤مًمٗمتح قمغم يده  ،ومٙم٠منف  ح٤م اؾمتٞم٘مـ سم٤مًمٗمتح سم٤مًمٌِم٤مرة اًمٜمٌقي٦م رأى أن يًتثٌ٧م ُمـ هذا إُمر وهق:
ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ (وذم وٛمـ ذًمؽ ىمتٚمٝمؿ) إمم أي هم٤مي٦م َو َطمد؟ سمٕمد أن ئمٝمرٟم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،واهلل أقمٚمؿ-
وذم ًمٗمظ مظمر ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه :ىم٤مل« :ي٤م رؾمقل اهلل ،قمغم ُم٤مذا أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس؟ ،ىم٤مل( :ىم٤مشمٚمٝمؿ
طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مد ُمٜمٕمقا ُمٜمؽ دُم٤م هؿ وأُمقالؿ إٓ
()1

سمح٘مٝم٤م وطمً٤ماؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم)ش  ،وفم٤مهره إُمر سم٘مت٤ملؿ طمتك يًٚمٛمقا ،وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ همػم اعؾمالم،
ًمٙمـ اًمذي وىمع سمٕمد ذًمؽ أهنؿ سمٕمد أن ُيم ًِاروا ،وأج٘مٜمقا الزيٛم٦مٟ --مزًمقا قمغم طمٙمٛمف  ،وص٤محلٝمؿ قمغم
قمامرة إرض ُم٤م ؿم٤م اهلل-

 دٛاب ايكا٥ز إعًِ ايكز  ٠ٚايشٜ ٟبٗض ايكًٛب:
وم٘م٤مل( :اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ طمتك شمٜمزل سمً٤مطمتٝمؿ ،صمؿ ادقمٝمؿ إمم اعؾمالم ،وأظمؼمهؿ سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ
طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ،ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ ً
رضمال واطمدً ا ظمػم ًمؽ ُمـ أن يٙمقن ًمؽ محر اًمٜمٕمؿ) ـها-
وذم رواي٦م ُمًٚمؿ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾِ ( :
اُمش وٓ شمٚمتٗم٧م طمتك يٗمتح اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ) ،ىم٤مل (أي
اًمّمح٤ميب راوي احلدي٨م) :ومً٤مر قمكم ؿماٞم ًئ٤م صمؿ وىمػ ومل يٚمتٗم٧م ،ومٍمخ :ي٤م رؾمقل اهلل! قمغم ُم٤مذا أىم٤مشمؾ
اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل( :ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إ إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مد ُمٜمٕمقا
ُمٜمؽ دُم٤م هؿ وأُمقالؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطمً٤ماؿ قمغم اهلل)-

وذم ًمٗمظ مظمر ,قمٜمد اسمـ أيب ؿماٞمٌ٦م ,ىم٤مل( :ىمؿ اذه٥م وم٘م٤مشمؾ وٓ شم ْٚم ِٗم٧م طمتك يٗمتح اهلل قمٚمٞمؽ) ،ومٚمام

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)26١5
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ىمٗمك يمره أن يٚمتٗم٧م ،وم٘م٤مل« :ي٤م رؾمقل اهلل ،قمالم أىم٤مشمٚمٝمؿ؟ش ىم٤مل( :طمتك ي٘مقًمقا ٓ إ إٓ اهلل ،وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م
()1

طمرُم٧م دُم٤مؤهؿ وأُمقالؿ إٓ سمح٘مٝم٤م) -
أيمثر اًمرواي٤مت ذم اًمّمحٞمحلم هل( :اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ )--اًمخ ،وأؿمارٟم٤م إمم سمٕمض إًمٗم٤مظ إظمرى،
واًم٘مّم٦م واطمدة سمال ؿمؽ ،ومال يٛمٙمـ احلٛمؾ قمغم شمٕمدد اًمقاىمٕم٦م --وإٟمام اًمقاىمع أن اًمّمح٤مسم٦م رووا سم٤معمٕمٜمك
وطمٗمظ سمٕمْمٝمؿ أيمثر ُمـ سمٕمض-

ٖٚآٖا ؾا٥ز َٔ ٠نتاب «سذ ١اهلل ايبايػ١ش يًؾـٝخ ايعٚ ١َ٬ي ٞاهلل ايزًٖ ٟٛ
ىم٤مل« :ويم٤من اهتامم وٝمقر اًمرواة ,قمٜمد اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك ,سمرؤوس اعمٕم٤م دون آقمتٌ٤مرات اًمتل
يٕمرومٝم٤م اعمتٕمٛم٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م؛ وم٤مؾمتدٓلؿ سمٜمحق اًمٗم٤م واًمقاو وشم٘مديؿ يمٚمٛم٦م وشم٠مظمػمه٤م وٟمحق ذًمؽ
ويمثػما ُم٤م يٕمؼم اًمراوي أظمر قمـ شمٚمؽ اًم٘مّم٦م ومٞم٠ميت ُمٙم٤من ذًمؽ احلرف سمحرف مظمر ،واحلؼ
ُمـ اًمتٕمٛمؼ،
ً
أن يمؾ ُم٤م ي٠ميت سمف اًمراوي ومٔم٤مهره أنف يمالم اًمٜمٌل  ،وم٢من فمٝمر طمدي٨م مظمر أو دًمٞمؾ مظمر وضم٥م اعمّمػم
إًمٞمفش

()2

ـها ،وهذا اعمٌح٨م ُمقوٕمف يمت٥م أصقل احلدي٨م وهق ُمتٜم٤مصمر ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وؿماروح

احلدي٨م-
ٟمرضمع إمم اعمقوقع :ومتحّمؾ ُمـ جمٛمقع رواي٤مت اًم٘مّم٦م وأخٗم٤مظ احلدي٨م ومقائد وطمٙمؿ سم٤مًمٖم٦مٟ ،مذيمر
ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞمًار ُمٜمٝم٤م سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمف ويمرُمف:
سم٤ميمقرة ِ
احل َٙمؿ :ىمقًمف (اٟمٗمذ) ُمع ىمقًمف (قمغم رؾمٚمؽ)-
طمٙمٛم٦م صم٤مٟمٞم٦م :ىمقًمف (وٓ شمٚمتٗم٧م)-
طمٙمٛم٦م صم٤مًمث٦م :ىمقًمف (طمتك شمٜمزل سمً٤مطمتٝمؿ)-
طمٙمٛم٦م راسمٕم٦م :ىمقًمف (صمؿ ادقمٝمؿ إمم اعؾمالم)-
طمٙمٛم٦م ظم٤مُمً٦م :ىمقًمف (وأظمؼمهؿ سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ-)--
طمٙمٛم٦م ؾم٤مدؾم٦م :ىمقًمف (ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ ً
رضمال واطمدً ا-)--
ومٜمً٠مل اهلل أن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم شمدسمر هذه احلٙمؿ وإسمدائٝم٤م ًمإلظمقان ذم أووح صقرة ،وقمغم اهلل آشمٙم٤مل
وسمف اعمًتٕم٤من ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف -

(ُ )٧مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (-)14662
( )2طمج٦م اهلل اًمٌ٤مًمٖم٦م (-)244 . ٧
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۞ اؿهُ ١ا٭ :ٍٚقٛي٘ ( :اْؿش عً ٢صعًو):

أجْم٤مِ ( :ؾم ْار)
ذم اًمروايتلم إظمػمشملم( :اذه٥م) و(اُمش) وذم رواي٦م صم٤مًمث٦م ً

()1

أُمر ُمـ ؾم٤مر يًاػم،

شمتْمٛمٜمُٝم٤م هذه
وُمٕمٜمك (اٟمٗمذ) هق هذا ذم إصؾ ،أقمٜمل ُمٕمٜمك إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م اعمذيمقرةُ ،مع إو٤موم٦م أظمرى
ّ
اًمٚمٗمٔم٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م وهل :اًمًارقم٦م ،وآؾمت٘م٤مُم٦م ،واعمْم٤م ُ ذم شمّمٛمٞمؿ إمم سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م-
ومٙم٠منف ىم٤مل :اٟمٓمٚمؼ وؾمار ذم ؾمارقم٦م واؾمت٘م٤مُم٦م وُمْم٤م وشمّمٛمٞمؿ إمم أن شمٌٚمغ هدومؽ ،ومٙمؾ هذه اعمٕم٤م
شمْمٛمٜمتٝم٤م يمٚمٛم٦م (اٟمٗمذ)؛ ومٙمٚمٛم٦م اٟمٗمذ ومٞمٝم٤م إ ٤م سم٤مًمًارقم٦م واًمٜمٗمقذ واعمْم٤م واًمتّمٛمٞمؿ وآؾمت٘م٤مُم٦م ،وًمٕمؾ
ذًمؽ ٟم٤مؿمئ ُمـ يمثرة اؾمتٕمامل٤م ًمٚمًٝمؿ واحلرسم٦م-
خمت٤مر اًمّمح٤محٟ« :مٗمذ اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م ،وٟمٗمذ اًمٙمت٤مب إمم ومالن ،وسم٤ماام دظمؾ[ ،أي وم٤معمّمدرٟ :مٗمق ًذا،
()2

وأُمر ٌ
ٟم٤مومذ أي ُمٓم٤معش ـها-
أجْم٤م ،وأنٗمذه هق ،وٟمٗمذه ً
ولذا قمٓمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل ]:وٟمٗم٤م ًذا ً
أجْم٤م سم٤مًمتِمديدٌ ،
وذم «ُمٗمردات اًم٘مرمنش ًمٚمراهم٥مٟ« :مٗمذ اًمًٝمؿ ذم اًمرُمٞم٦م ٟمٗمق ًذا وٟمٗم٤م ًذا ،واعمث٘م٥م ذم اخلِم٥م :إذا ظمر.
إمم اجلٝم٦م إظمرى ،وٟمٗمذ ومالن ذم إُمر ٟمٗم٤م ًذا ،وأنٗمذشمف ،ﭧﭨ ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﮊ [اًمرمحـ] ،وٟمٗمذت إُمر ً
شمٜمٗمٞمذا ،واجلٞمش ذم همزوه ،وذم احلدي٨م:
()3

()4

(أنٗمذوا ضمٞمش أؾم٤مُم٦م)ش ـها ،واٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش وهمػمه ذم ُمٕم٤م (ٟمٗمذ)-
ًمٙمٜمف  ىم٤مل ًمف( :قمغم رؾمٚمِؽ) سمٙمًار اًمرا قمغم اعمِمٝمقر ،وجيقز ومتحٝم٤م ويمًار اًمًالم ،أي قمغم
ُمٝمٚمؽ ،وسمرومؼ وشم٠من وشم١مدة ،واعم٘مّمقد أنف  ي٘مقل ًمف :اٟمٗمذ إًمٞمٝمؿ قمغم ُمٝمؾ وسمرومؼ واشم ِئد ذم أُمرك،
وذًمؽ يتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمش واحلريم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ اًمرومؼ واًمتثٌ٧م ،وهق ٓ يٜم٤مذم اعؾماراع
واًمًاػم سمجد! يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم صٗم٤مت قمٌ٤مد اًمرمحـ :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [اًمٗمرىم٤من،]41 :
ٍ
ّ
صٌ٥م َ ،وﭧﭨ ﮋﭑ ﭒ
يٜمحط ُمـ
وضم٤م ذم صٗم٦م اًمٜمٌل  أنف يم٤من يًارع اعمِمال ،طمتك يم٠منف
()5

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [اجلٛمٕم٦م]2 :؛ أي وم٤مُمْمقا إًمٞمف ُمٌ٤مدريـ ،أي قمغم
وضمف ٓ خيؾ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر يمام سمٞمٜمتف صح٤مح أصم٤مر-
( )٧اعمًتدرك (-)6162
( )2خمت٤مر اًمّمح٤مح (ص -)1٧5
(ُ )1مٗمردات اًم٘مرمن (ص -)6٧١
( )6اًمٜمٝم٤مي٦م (-)2٧ . 5
( )5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )141١وصححف إًمٌ٤م ُ ،مًٜمد أمحد ( )١64وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمرً ،مٙمـ طمًٜمف إرٟم١موط ًمٖمػمه-
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ومتحّمؾ ُمـ ذًمؽ جمٛمققم٦م ُمـ احلٙمؿ اًمٜم٤مومٕم٦م ه٤م شمرؿمد إًمٞمف هذه اًمٙمٚمامت اًمٜمٌقي٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م :اًمٜمٗم٤مذ ذم
إُمر ،وهق اًمًاػم واعمْم٤م ذم ضمد واؾمت٘م٤مُم٦م وؾمارقم٦مً ،مٙمـ هذه اًمًارقم٦م ًمٞمً٧م سم٤مًمٕمجٚم٦م وٓ سم٤مًمٓمٞمش،
ومتٝم ٍؾ ّ
وشم٠من ذم إُمر وشمث ٌّ٧م ،وسمّمػمة يم٤مُمٚم٦م سمٛمقاوع اًم٘مدم!
وإٟمام هل ضمدّ وٟمِم٤مط ذم رومؼ ّ
وه٤مهٜم٤م ومقائد:
اعؾماراع واًمٕمجٚم٦م :هذه أخٗم٤مظ شمت٘م٤مرب أطمٞم٤م ًٟم٤م أو دمتٛمع أطمٞم٤م ًٟم٤م وشمٗمؽم .أظمرى؛ وم٤معؾماراع واًمًارقم٦م
ذم آؾمتج٤مسم٦م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ،واعمً٤مرقم٦م واًمتٕمجٞمؾ واعمٌ٤مدرة أي اًمتقضمف إمم اًمٕمٛمؾ دون إسمٓم٤م أو شم٠مظمػم
أو شمقانُ --ظم ُٚم ٌؼ حمٛمقد أُمر اهلل  سمف ورؾمقًمف  ذم ُمقاوع ،وُمثٚمٝم٤م اعمً٤مسم٘م٦م ،ﭧﭨ ﮋﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ--ﮊ [مل قمٛمران ]٧11 :أي٦م ،وىم٤مل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ--ﮊ [احلديد ]2٧ :أي٦م،
وىم٤مل :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ [إنٌٞم٤م  ،]2١ :وىم٤مل :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﮊ [اجلٛمٕم٦م ]2 :قمغم ُمٕمٜمك سم٤مدروا؛ قمغم أطمد إوضمف ذم شمٗمًاػمه٤م-
يم٤مومرا أو يٛمًال
وىم٤مل ( :سم٤مدروا سم٤مٕقمامل ومتٜمً٤م يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ،يّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُمٜمً٤م ويٛمًال ً
()1

يم٤مومرا  ،يٌٞمع ديٜمف سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م) رواه ُمًٚمؿ  ،وىم٤مل( :سم٤مدروا سم٤مٕقمامل ؾم ًت٤م :اًمدضم٤مل
ُم١مُمٜمً٤م ويّمٌح ً
()2

أجْم٤م ،
واًمدظم٤من وداسم٦م إرض ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرا٤م وأُمر اًمٕم٤مُم٦م وظمقيّم٦م أطمديمؿ) رواه ُمًٚمؿ ً
وُمٕمٜمك (ظمقيّم٦م ,سم٤مًمتّمٖمػم ،أو ظم٤مص٦م سم٤مًمتٙمٌػم ,أطمديمؿ) :اعمقت ،وُمٕمٜمك (أُمر اًمٕم٤مُم٦م) :اًم٘مٞم٤مُم٦م --يمذا
ومًاروه٤م واهلل أقمٚمؿ-
()3

وىم٤مل  ٓ( :يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م قمجٚمقا اًمٗمٓمر)  ،وُمٕمٜمك شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر :اعمٌ٤مدرة إًمٞمف سمدون شم٠مظمػم
سمٕمد ن٘مؼ دظمقل وىم٧م اعمٖمرب-
وأُم٤م اعؾماراع ذم أدا ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ ،سمٛمٕمٜمك أن ٟم١مديف سمحريم٦م ؾماريٕم٦م ٓ سمٓمٞمئ٦م --ومٝمذا سمحًٌف ،واًمٖم٤مًم٥م
أن اًمًارقم٦م ًمٞمً٧م حمٛمقدة ومٞمف ،سمؾ يٓمٚم٥م ومٞمف اًمرومؼ واًمت١مدة واعمٝمؾ يمام ُمرت اعؿم٤مرة إًمٞمفُ ،مث٤مًمف:
خلٓمك ،وذم اًمٙمالم وؾمارد احلدي٨م،
اعؾماراع ذم طمريم٤مت اًمّمالة وٟم٘مالهت٤م ،واعؾماراع ذم اعمِمال وٟم٘مؾ ا ُ
واعؾماراع ذم ؾم٤مئر طمريم٤مت اعٟمً٤من آقمتٞم٤مدي٦م --ومٝمذه وٞمٕمٝم٤م ُيٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م آقمتدال واًمتقؾمط واًمرومؼ،
إٓ أن يقضمد ُمقضم٥م ًمإلؾماراع ومٌحًٌف ،واهلل أقمٚمؿ --وأُم٤م اًمٕمجٚم٦م وآؾمتٕمج٤مل ومٝمل ُمذُمقُم٦م!-

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧٧6
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)226١
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)٧25١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١26
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ىم٤مل اًمٕمٚمام  :اًمٕمجٚم٦م هل شمٓمٚم٥م اًمِمال ىمٌؾ أواٟمف ،ىم٤مل اًمرا هم٥م ذم «ُمٗمرداشمفش« :اًمٕمجٚم٦م :ـمٚم٥م
اًمِمال ونريف ىمٌؾ أواٟمف ،وهق ُمـ ُم٘متْماك اًمِمٝمقة؛ ومٚمذًمؽ ص٤مرت ُمذُمقُم٦م ذم قم٤مُم٦م اًم٘مرمن طمتك ىمٞمؾ:
«اًمٕمجٚم٦م ُمـ اًمِماٞمٓم٤منش وﭧﭨ ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﮊ [إنٌٞم٤م ] ،وىم٤مل :ﮋﭖ ﭗ
ﭘﮊ [ـمف:

 ،]٧٧6وىم٤مل ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮊ [ـمف] ،وىم٤مل ﮋﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮊ [ـمف] ،ومذيمر أن قمجٚمتف ,وإن يم٤مٟم٧م ُمذُمقُم٦م ,وم٤مًمذي دقم٤م إًمٞمٝم٤م أُمر حمٛمقد ،وهق ـمٚم٥م رو٤م
اهلل شمٕم٤ممم ،ﭧﭨ ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮊ [اًمٜمحؾ ،]٧ :وىم٤مل ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

[اًمرقمد ،]4 :وىم٤مل ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﮊ [اًمٜمٛمؾ ،]64 :وىم٤مل

ﮋﭑ ﭒﮊ [احل٩م:

 ،]١6وىم٤مل ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [يقٟمس ،]٧٧ :وىم٤مل ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﮊ

[إنٌٞم٤م  ،]1١ :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿُ :مـ مح٢م ،وًمٞمس سمِمال !! سمؾ شمٜمٌٞمف قمغم أنف ٓ يتٕمرى ُمـ ذًمؽ ،وأن ذًمؽ أطمد
إظمال .اًمتل ريم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،وقمغم ذًمؽ ىم٤مل:

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [اعؾمارا

()1

]ش ـها ،وىمقًمف« :طمتك

ىمٞمؾ :اًمٕمجٚم٦م ُمـ اًمِماٞمٓم٤منش ـها ،هذا ًمٗمظ طمدي٨م يمام ؾماٞم٠ميت-
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمٜمد ىمقًمف ﮋﭞ ﭟ ﭠﭡﮊ [إقمراف« :]٧5١ :واًمٕمجٚم٦م :اًمت٘مدم سم٤مًمِمال ىمٌؾ وىمتف،
()2

وهل ُمذُمقُم٦م ،واًمًارقم٦م قمٛمؾ اًمِمال ذم أول أوىم٤مشمف ،وهل هدوطم٦مش ـها-
واقمٚمؿ أن اًمٕمجٚم٦م ُمريمٌ٦م ذم اعٟمً٤من ،يمام ﭧﭨ

ﮋﮀ ﮁ ﮂﮊ ،ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﮊ

اسمتاله اهلل  ا٤م ،ويمٚمٗمف سم٤مًمتثٌ٧م ذم أُمره؛ وم٤معمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وؾمدده وأقم٤مٟمف قمغم ٟمٗمًف-
ًمٙمـ ىمد يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ «اًمتٕمجٞمؾش وُم٤م يِمتؼ ُمٜمف ُمٙم٤من ًمٗمظ اعؾماراع وٟمحقهُ ،مـ سم٤مب اًمت٘م٤ميض سملم
إًمٗم٤مظ وهق ُمـ ؾمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وشمً٤محمٝم٤م؛ ومٚمٞمتٜمٌف لذا ،يم٘مقل أيب سمٙمرة « :يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  ،وم٤مٟمٙمًٗم٧م
اًمِمٛمس ،وم٘م٤مم إمم اعمًجد جير ردا ه ُمـ اًمٕمجٚم٦م ،وم٘م٤مم إًمٞمف اًمٜم٤مس ،ومّمغم ريمٕمتلم يمام يّمٚمقن ،ومٚمام
()3

اٟمحٚم٧م ظمٓمٌٜم٤مش --احلدي٨م ،رواه اًمٜمً٤مئل ؛ وم٘مقًمف «ُمـ اًمٕمجٚم٦مش أي ُمـ اعؾماراع-
واًمِمٛمس
وُمثٚمف طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل « :يم٤من رؾمقل اهلل  يّمكم اًمٔمٝمر سم٤مل٤مضمرة ،واًمٕمّمار
ُ

(ُ )٧مٗمردات اًم٘مرمن (ص -)566
( )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (-)266 . ١
( )1ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( )٧5١2وصححف إًمٌ٤م -
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()1

ٕمج ُؾ؛ يم٤من إذا رمهؿ ىمد اضمتٛمٕمقا قمجؾ،
واعمٖمرب إذا
ٟم٘مٞم٦م
ْ
وضمٌ٧م واًمٕمِم٤م أطمٞم٤م ًٟم٤م ي١مظمره٤م وأطمٞم٤م ًٟم٤م ُي ّ
َ
()2

وإذا رمهؿ ىمد أبٓم٠موا أظمر ،واًمّمٌح يم٤مٟمقا ,أو ىم٤مل :يم٤من ,اًمٜمٌل  يّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمسش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ؛
ومٛمٕمٜمك اًمتٕمجٞمؾ هٜم٤م اعمٌ٤مدرة ا٤م وشم٘مديٛمٝم٤م ذم أول وىمتٝم٤م-
وُمـ ذًمؽ طمدي٨م(« :إذا ووع قمِم٤م أطمديمؿ ،وأىمٞمٛم٧م اًمّمالة ،وم٤مسمدؤوا سم٤مًمٕمِم٤م  ،وٓ يٕمجؾ طمتك
يٗمرغ ُمٜمف) ،ويم٤من اسمـ قمٛمر يقوع ًمف اًمٓمٕم٤مم ،وشم٘م٤مم اًمّمالة ،ومال ي٠متٞمٝم٤م طمتك يٗمرغ ،وإٟمف ًمٞمًٛمع ىمرا ة
()3

اعُم٤ممش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري  ،وذم ًمٗمظ مظمر ًمف( :إذا يم٤من أطمديمؿ قمغم اًمٓمٕم٤مم ومال يٕمجؾ
()4

طمتك ي٘مْمال طم٤مضمتف ُمٜمف ،وإن أىمٞمٛم٧م اًمّمالة) -
وًمذًمؽ ىمد دمد ذم يمالم اًمٕمٚمام ُم٤م نت٤مج ذم ومٝمٛمف إمم اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر؛ يم٘مقل اًمّمٜمٕم٤م ذم «ؾمٌؾ
اًمًالمش« :اًمٕمجٚم٦م هل اًمًارقم٦م ذم اًمِمال وهل اعمذُمقُم٦م ومٞمام يم٤من اعمٓمٚمقب ومٞمف إن٤مة ،حمٛمقدة ومٞمام يٓمٚم٥م
شمٕمجٞمٚمف ُمـ اعمً٤مرقم٦م إمم اخلػمات وٟمحقه٤م ،وىمد ي٘م٤ملُ ٓ :مٜم٤موم٤مة سملم إن٤مة واعمً٤مرقم٦م ،وم٢من ؾم٤مرع سمت١مدة
()5

وشم٠من ومٞمتؿ ًمف إُمرا ن واًمْم٤مسمط أن ظمٞم٤مر إُمقر أوؾمٓمٝم٤مش ـها  ،وٟم٘مؾ اعمٌ٤مريمٗمقري ذم «نٗم٦م إطمقذيش
قمـ اًم٘م٤مريٌ « :
سمقن سملم اعمً٤مرقم٦م واعمٌ٤مدرة إمم اًمٓم٤مقم٤مت وسملم اًمٕمجٚم٦م ذم ٟمٗمس اًمٕمٌ٤مدات؛ وم٤مٕول حمٛمقد
()6

واًمث٤م ُمذُمقمش ـها-
اظمتص ذم اًمٚمٖم٦م سمٚمٗمظ
وه٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف شمٕمرف أن ُم٤م يم٤من ُمـ اعؾماراع واًمًٌؼ واعمٌ٤مدرة واًمت٘مدم ُمذُمق ًُم٤م
ّ
اًمٕمجٚم٦م؛ ومٚمٗمظ اًمٕمجٚم٦م ,ذم ُقمرف اًمٚمٖم٦م ,هق ح٤م يم٤من ُمذُمق ًُم٤م ُمـ ذًمؽ ،هذا هق اًمٖم٤مًم٥م ،وًمذا ومل جيئ
ًمٗمظ آؾمتٕمج٤مل ذم اًم٘مرمن إٓ ذم ؾماٞم٤م .اًمٜمٝمل واًمذم واًمٕمٞم٥م واًمٜمٕمل قمغم اعمِماريملم-
()7

ىم٤مل اًمٕمٚمام « :وُمـ اؾمتٕمجؾ اًمِمال ىمٌؾ أواٟمف قمقىم٥م سمحرُم٤مٟمفش ،وقمدوه٤م ىم٤مقمدة  ،وىم٤مًمقا  :دًم٧م
قمٚمٞمٝم٤م دٓئؾ ُمـ اًمِمارع واًم٘مدر ،وذيمروا ل٤م أُمثٚم٦م ذم حمٚمٝم٤م ،وهل سمٙمؾ طم٤مل أهمٚمٌٞم٦م ،واهلل أقمٚمؿ-
وىمد ضم٤م احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  ذم ذم اًمٕمجٚم٦م وأهن٤م ُمـ اًمِماٞمٓم٤من :قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  أن

همرسم٧م أي اًمِمٛمس[ -اعم١مًمػ]
( )٧أي
ْ
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)54١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)464
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4١1صحٞمح ُمًٚمؿ (-)552
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)4١6
( )5ؾمٌؾ اًمًالم (-)46٧ . 2
( )4نٗم٦م إطمقذي (-)٧22 . 4
(ٟ )١مٔمٛمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ذم «ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦مش سم٘مقًمفُُ :مٕم٤مضمؾ اًمٌم ىمٌؾ أواٟمف ---ىمد سم٤م سم٤مخلنان ُمع طمرُم٤مٟمف-
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اًمٜمٌل  ىم٤مل( :إن٤مة ,وذم ًمٗمظ :اًمت٠م ُ ,مـ اهلل ،واًمٕمجٚم٦م ُمـ اًمِماٞمٓم٤من) رواه اًمؽمُمذي واسمـ أيب ؿماٞمٌ٦م
وأبق يٕمغم وهمػمه ،وومٞمف سمٕمض ُم٘م٤مل ُمٕمروف ،وضمقد اسمـ اًم٘مٞمؿ إؾمٜم٤مده ذم إقمالم اعمقىمٕملم وصححف
()1

إًمٌ٤م ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،، ٧١25 :وم٤مهلل أقمٚمؿ-
اًمٜمٌل  ىم٤مل:
اًمٜمص ومٞمٝم٤م قمغم ذم اًمٕمجٚم٦م ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ
وُمـ اعمقاوع اًمتل ضم٤م
ُّ
ّ
()2

(يًتج٤مب ٕطمديمؿ ُم٤م مل يٕمجؾ؛ ي٘مقل دقمقت ومٚمؿ يًتج٥م زم) ؛ ومٛمٕمٜمك اًمٕمجٚم٦م هٜم٤م :اؾمتٌٓم٤م اعضم٤مسم٦م
وقمدم اًمّمٌا ِر ،ومٞمٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ُمـ اًمٔمـ اًمًال -
ِ
ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿُ ،م٤م مل يًتٕمجؾ)،
وذم رواي٦م عمًٚمؿ وهمػمه ٓ(« :يزال يًتج٤مب ًمٚمٕمٌد ُم٤م مل يد ُع سم٢مصمؿ أو

ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م آؾمتٕمج٤مل؟ ىم٤مل ي٘مقل( :ىمد دقمقت وىمد دقمقت ومٚمؿ أر يًتجٞم٥م زم ومٞمًتحًار
()3

ويٜم٘مٓمع،
ُ
قمٜمد ذًمؽ ويد ُع اًمدقم٤م )ش  ،ىم٤مل اًمٕمٚمام ُ :مٕمٜمك (يًتحًار) َي َٛم ُّؾ ويً٠مم ويٕمٞمك؛ ومٞمؽمك اًمدقم٤م َ
ّ
٥م ًمف ومٞمّمػم
ويٙمقن
يم٤مح٤من سمدقم٤مئف ،أو ئم ّـ أنف أتك ُمـ اًمدقم٤م ُم٤م يًتحؼ سمف اعضم٤مسم٦م ،وُمع هذا مل ُيً َت َج ْ
يم٤معمٌخؾ ًمرسمف ؾمٌح٤مٟمف!--
ً
ومّمقٓ ًمٚمٗمر .سملم أؿماٞم٤م  ،طمري سمٙمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘مرأه٤م
وىمد قم٘مد اعُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف «اًمروحش
ً
ومّمال ذم اًمٗمر .سملم اعمٌ٤مدرة اعمحٛمقدة اًمتل
ٕهن٤م ُمـ سيح اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٗم٘مف ذم اًمديـ ،وذيمر ُمٜمٝم٤م
ٌٝم٤م اهلل ،وسملم اًمٕمجٚم٦م اعمذُمقُم٦م ،وم٘م٤مل« :ومّمؾ :واًمٗمر .سملم اعمٌ٤مدرة واًمٕمجٚم٦م :أن اعمٌ٤مدرة اٟمتٝم٤مز
اًمٗمرص٦م ذم وىمتٝم٤م ،وٓ يؽميمٝم٤م طمتك إذا وم٤مشم٧م ـمٚمٌٝم٤م ،ومٝمق ٓ يٓمٚم٥م إُمقر ذم إدسم٤مره٤م وٓ ىمٌؾ وىمتٝم٤م ،سمؾ
إذا طمْمار وىمتٝم٤م سم٤مدر إًمٞمٝم٤م ووصم٥م قمٚمٞمٝم٤م وصمقب إؾمد قمغم ومريًتف ،ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يٌ٤مدر إمم أظمذ اًمثٛمرة
ـمٚم٥م أظمذ اًمِمال ىمٌؾ وىمتف ،ومٝمق ًمِمدة طمرصف قمٚمٞمف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ
وىم٧م يمامل ٟمْمجٝم٤م وإدرايمٝم٤م ،واًمٕمجٚم٦مُ :
ي٠مظمذ اًمثٛمرة ىمٌؾ أوان إدرايمٝم٤م يمٚمٝم٤م؛ وم٤معمٌ٤مدرة وؾمط سملم ظمٚم٘ملم ُمذُمقُملم :أطمدمه٤م اًمتٗمريط واعو٤مقم٦م،
واًمث٤م آؾمتٕمج٤مل ىمٌؾ اًمقىم٧م ،ولذا يم٤مٟم٧م اًمٕمجٚم٦م ُمـ اًمِماٞمٓم٤من وم٢مهن٤م ظمٗم٦م وـمٞمش َو ِطمدة ذم اًمٕمٌد متٜمٕمف
ُمـ اًمتث ٌّ٧م واًمقىم٤مر واحلٚمؿ ،وشمقضم٥م ًمف ووع إؿماٞم٤م ذم همػم ُمقاوٕمٝم٤م ،ودمٚم٥م قمٚمٞمف أنقا ًقم٤م ُمـ
( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )2١٧2وىم٤مل :هذا طمدي٨م همري٥م ،وىمد شمٙمٚمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم «قمٌد اعمٝمٞمٛمـش ووٕمٗمف ُمـ ِىمٌؾ طمٗمٔمفُ ،مًٜمد أيب
يٕمغم اعمقصكم ( )6254ووٕمػ إؾمٜم٤مده حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم :إقمالم اعمقىمٕملم ( :)٧26 . 2إؾمٜم٤مده ضمٞمد،
وطمًٜمف إًمٌ٤م ذم :اًمّمحٞمح٦م (-)٧١25
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)416١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١15
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١15
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اًمِمارور ومتٜمٕمف أنقا ًقم٤م ُمـ اخلػم ،وهل ىمريـ اًمٜمداُم٦م ّ
وم٘مؾ ُمـ اؾمتٕمجؾ إٓ ٟمدم ،يمام أن اًمٙمًؾ ىمريـ
()1

اًمٗمقت واعو٤مقم٦مش ـها-

 اؿًِ ٚا٭ْاٚ ٠ايتأْ ٗ ٞا٭َض نً٘ٚ ،ايغهٚ ١ٓٝايٛقاص:
ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه أن اًمٜمٌل  ىم٤مل ٕؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس( :إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم ٌٝمام اهلل ورؾمقًمف:
()2

احلٚمؿ وإن٤مة) -
()3

ىم٤مل اًمٜمقوي« :أُم٤م احلٚمؿ ومٝمق اًمٕم٘مؾ ،وأُم٤م إن٤مة ومٝمل اًمتثٌ٧م وشمرك اًمٕمجٚم٦م ،وهل ُم٘مّمقرة ،
وؾمٌ٥م ىمقل اًمٜمٌل ً مف ُم٤م ضم٤م ذم طمدي٨م اًمقومد« :أهنؿ ح٤م وصٚمقا اعمديٜم٦م سم٤مدروا إمم اًمٜمٌل  ،وأىم٤مم
اًمٜمٌل 
إؿم٩م قمٜمد رطم٤ملؿ ومجٛمٕمٝم٤م وقم٘مؾ ٟم٤مىمتف وًمٌس أطمًـ اًمثٞم٤مب صمؿ أىمٌؾ إمم اًمٜمٌل  وم٘مرسمف
ّ
وأضمٚمًف إمم ضم٤مٟمٌف ،صمؿ ىم٤مل لؿ اًمٜمٌل ( :شمٌ٤ميٕمقن قمغم أنٗمًٙمؿ وىمقُمٙمؿ؟) وم٘م٤مل اًم٘مقمٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤مل
إؿم٩م« :ي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ مل شمزاول اًمرضمؾ قمـ ؿمال أؿمد قمٚمٞمف ُمـ ديٜمفٟ ،مٌ٤ميٕمؽ قمغم أنٗمًٜم٤م وٟمرؾمؾ
ُمـ يدقمقهؿ ،ومٛمـ اشمٌٕمٜم٤م يم٤من ُمٜم٤م ،وُمـ أبك ىم٤مشمٚمٜم٤مهش ،ىم٤مل( :صدىم٧م ،إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم )--احلدي٨مش-
ىم٤مل اًم٘م٤موال قمٞم٤مض :وم٤مٕن٤مة شمرسمّمف طمتك ٟمٔمر ذم ُمّم٤محلف ومل يٕمجؾ ،واحلٚمؿ هذا اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف ُّ
اًمدال
()4

قمغم صح٦م قم٘مٚمف وضمقدة ٟمٔمره ًمٚمٕمقاىم٥مش ـها -
وذم ؾمٜمـ أيب داود قمـ رضمؾ يم٤من ذم وومد قمٌد اًم٘مٞمس ىم٤مل« :ح٤م ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ومجٕمٚمٜم٤م ٟمتٌ٤مدر ُمـ
رواطمٚمٜم٤م ومٜم٘مٌؾ يد رؾمقل اهلل  ورضمٚمف ،ىم٤مل :واٟمتٔمر اعمٜمذر إؿم٩م طمتك أتك قمٞمٌتف ,أي طم٘مٞمٌتف,
ومٚمٌس صمقسمٞمف ،صمؿ أتك اًمٜمٌل  وم٘م٤مل ًمف( :إن ومٞمؽ ظمٚمتلم ٌٝمام اهلل احلٚمؿ وإن٤مة) ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! أن٤م
أتخٚمؼ اام أم اهلل ضمٌٚمٜمل قمٚمٞمٝمام؟ ىم٤مل( :سمؾ اهلل ضمٌٚمؽ قمٚمٞمٝمام) ىم٤مل :احلٛمد هلل اًمذي ضمٌٚمٜمل ظمٚمتلم ٌٝمام
()5

اهلل ورؾمقًمفش -
وقمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل  ىم٤مل( :إذا ؾمٛمٕمتؿ اعىم٤مُم٦م وم٤مُمِمقا إمم اًمّمالة وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م

( )٧اًمروح (ص -)256
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١
( )1يٕمٜمل أن ًمٗمظ إن٤مة ُم٘مّمقر أي سمدون مهز[ -اعم١مًمػ]
( )6اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح سمـ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (-)٧62 . ٧
( )5ؾمٜمـ أيب داود (-)5225
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واًمقىم٤مر ،وٓ شمًارقمقا ،ومام أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف -
وقمـ أيب ىمت٤مدة  ىم٤مل« :سمٞمٜمام ٟمحـ ٟمّمكم ُمع رؾمقل اهلل  إذ ؾمٛمع ضمٚمٌ٦م رضم٤مل ،ومٚمام صغم ىم٤ملُ( :م٤م
ؿم٠منٙمؿ؟) ىم٤مًمقا  :اؾمتٕمجٚمٜم٤م إمم اًمّمالة ،ىم٤مل( :ومال شمٗمٕمٚمقا ؛ إذا أتٞمتؿ اًمّمالة وم٤مُمِمقا وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومام
()2

أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف -
()3

ويم٤من  ذم احل٩م ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس( :اًمًٙمٞمٜم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م) رواه ُمًٚمؿ -
زضمرا ؿمديدً ا ووار ًسم٤م ًمإلسمؾ وم٠مؿم٤مر سمًقـمف إًمٞمٝمؿ وىم٤مل( :أهي٤م اًمٜم٤مس؛ قمٚمٞمٙمؿ
وؾمٛمع يقم قمروم٦م ورا ه ً
()4

يع ،ىم٤مل اًمٜمقوي :
سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ،وم٢من اًمؼم ًمٞمس سم٤معيْم٤مع) رواه اًمٌخ٤مري  ،واعيْم٤مع ٟمقع ُمـ اعمِمال ؾمار ٌ
()5

«هذا إرؿم٤مد إمم إدب واًمًٜم٦م ذم اًمًاػم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ويٚمحؼ ا٤م ؾم٤مئر ُمقاوع اًمزطم٤ممش ـها-
()6

ويم٤من  ذم طمجتف «يًاػم اًمٕمٜمؼ وهق ؾماػم ُ,متقؾمط,؛ وم٢مذا وضمد ومجقة ٟمصش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،ىم٤مل
اًمًٜمدي«« :يًاػم اًمٕمٜمؼش أي اًمًاػم اًمقؾمط اح٤مئؾ إمم اًمًارقم٦م« ،ومجقةش سمٗمتح وم٤م وؾمٙمقن ضمٞمؿ :اعمقوع
()7

اعمتًع سملم اًمِماٞمئلمٟ« ،مصش :أي طمرك اًمٜم٤مىم٦م ًمٞمًتخرج أىمّماك ؾماػمه٤مش ـها-
وُمٜمف ٟمٕمرف أن اًمًٙمٞمٜم٦م ٓ شمٜم٤مذم اعؾماراع ذم ُمقوٕمف ،واخلػم واحلٙمٛم٦م :ووع يمؾ ؿمال ذم ُمقوٕمف
اًمذي هق أخٞمؼ سمف ،واًمًٙمٞمٜم٦م :سمقزن «ومٕمٞمٚم٦مش ُمـ اًمًٙمقن وهل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م واًمقىم٤مر-
واًمًٙمٞمٜم٦م ٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ،وهل ضمٜمد ُمـ ضمٜمقده  يٜمّمار ا٤م ُمـ يِم٤م ويٜمزل٤م قمغم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم
يٜمٍمهؿ ويٙمرُمٝمؿ ا٤م ويثٌتٝمؿ ،يمام ﭧﭨ ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [اًمٗمتح] ،وذيمر اهلل  اًمًٙمٞمٜم٦م ذم اًم٘مرمن ذم ؾمت٦م
()8

ُمقاوع ،وراضمع ًمٚمٗم٤مئدة ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ  ذم «ُمدارج اًمً٤مًمٙملمش ذم «ُمٜمزًم٦م اًمًٙمٞمٜم٦مش -
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )414وهذا ًمٗمٔمف ،صحٞمح ُمًٚمؿ ( )4١2سمٛمٕمٜم٤مه-
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )415سمٜمحقه سمدون ًمٗمظ (وم٤مُمِمقا) ،صحٞمح ُمًٚمؿ ( )4١1سمٛمٕمٜم٤مه ٓ سمٚمٗمٔمف-
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧2٧6
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)٧4١٧
( )5اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح سمـ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (-)2١ . 2
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)66٧1 ،2222 ،٧444صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧264
( )١طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (-)252 . 5
قت ومِ ِٞمف َؾم ِٙمٞمٜمَ ٌ٦م
(ُ )6مدارج اًمً٤مًمٙملم ( ،)6١٧ ،6١١ . 2وذيمر هذه أي٤مت هلَ :ىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم :ﮋ َو َىم َ٤مل َلُ ْؿ ٟمٌَِ ُّٞم ُٝم ْؿ إِن م َي َ٦م ُُم ْٚم ِٙم ِف َأ ْن َي ْ٠متِ َٞمٙم ُُؿ اًمت٤م ُسم ُ
ِ
اَّلل َؾم ِٙمٞمٜمَ َت ُف قم ََغم َر ُؾمقًم ِ ِف َوقم ََغم ا ْعمُ١مْ ُِمٜمِلمَ ﮊ [اًمتقسم٦م ،]24 :اًمث٤مًم ِ ُث٦مَ :ىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم :ﮋإِ ْذ
ُم ْـ َرسمٙم ُْؿﮊ [اًمٌ٘مرةَ ،]266 :و َىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم :ﮋ ُصمؿ َأنْزَ َل ُ
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وه٤م ىم٤مل« :ويم٤من ؿماٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  إذا اؿمتدت قمٚمٞمف إُمقر ىمرأ مي٤مت اًمًٙمٞمٜم٦م ،وؾمٛمٕمتف
ي٘مقل ذم واىمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمرت ًمف ذم ُمروف شمٕمجز اًمٕم٘مقل قمـ محٚمٝم٤م؛ ُمـ حم٤مرسم٦م أرواح ؿماٞمٓم٤مٟمٞم٦م فمٝمرت ًمف
إذ ذاك ذم طم٤مل وٕمػ اًم٘مقة ىم٤مل :ومٚمام اؿمتد قمكم إُمر ىمٚم٧م ٕىم٤مريب وُمـ طمقزم« :اىمرأوا مي٤مت اًمًٙمٞمٜم٦م،
أجْم٤م ىمرا ة هذه أي٤مت قمٜمد
ىم٤مل :صمؿ أىمٚمع قمٜمل ذًمؽ احل٤مل وضمٚمً٧م وُم٤م يب ىمٚمٌ٦مش ،وىمد ضمرسم٧م ً
قمٔمٞمام ذم ؾمٙمقٟمف وـمٛم٠منٞمٜمتف ،وأصؾ اًمًٙمٞمٜم٦م هل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م
شم٠مثػما
ً
اوٓمراب اًم٘مٚم٥م ه٤م يرد قمٚمٞمف ومرأج٧م ل٤م ً
واًمقىم٤مر واًمًٙمقن اًمذي يٜمزًمف اهلل ذم ىمٚم٥م قمٌده قمٜمد اوٓمراسمف ُمـ ؿمدة اعمخ٤موف ومال يٜمزقم٩م سمٕمد ذًمؽ
ُ
()1

ح٤م يرد قمٚمٞمف ويقضم٥م ًمف زي٤مدة اعيامن وىمقة اًمٞم٘ملم واًمثٌ٤متش ـها-
ذم احلدي٨م اًمذي ذم صحٞمح ُمًٚمؿ --( :وُم٤م اضمتٛمع ىمقم ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل يتٚمقن يمت٤مب اهلل 
ويتدارؾمقٟمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ إٓ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م وهمِماٞمتٝمؿ اًمرمح٦م وطمٗمتٝمؿ اعمالئٙم٦م وذيمرهؿ اهلل ومٞمٛمـ
()2

قمٜمده) -

َ عٓ ٢اؾز ٚاؿظّ:
يتْمٛمـ ىمقًمف ( اٟمٗمذ) ُمٕمٜمك اجلد ذم إُمر ،أي اجلد ذم اعمْمال ًمتحّمٞمؾ اعمٓمٚمقب ،يمام ؾمٌؼ
اعؿم٤مرة إًمٞمف-
وىمري٥م ُمٜمف ُمٕمٜمك احلزم ،وهق
واجلد ود الزل واًمٚمٝمق واًمؽماظمل واًمتقا واًمتٗمريط واًمتْمٞمٞمع،
ٌ
ٌ
واًمْمٕمػ
واًمٕمجز
اًمقه َـ
وصػ
سمْمد ّي٦م اًمتْمٞمٞمع واًمتٗمريط أظمص ،وجمٛمقع اجلدّ واحلزم
َ
ٌ
َ
وم٤موؾ يٜمٗمل ْ
واًمتخ٤مذل ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [اًمٙمٝمػ ]26 :وﭧﭨ ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ [مل قمٛمران] ،وُمـ إظمال .اعمذُمقُم٦م ومٞمٜم٤م اًمتل جي٥م أن ٟمتخٚمص ُمٜمٝم٤م
وٟمتخغم ،وسمْمده٤م ٟمتحغمُ :م٤م ٟمًٛمٞمف سما«اًمالُمٌ٤مٓةش ،وُمٜمٝم٤م اًمتْمٞمٞمع وىمٚم٦م احلزم ووٕمػ اعمح٤مؾمٌ٦م!--

٤مطمٌِ ِف َٓ َنْزَ ْن إِن اَّلل ُمٕمٜمَ٤م َوم َ٠منْزَ َل اَّلل ؾم ِٙمٞمٜمَ َتف َقم َٚمٞم ِف و َأجدَ ه سمِجٜم ٍ
قل ًمِّم ِ
ُقد َمل ْ شم ََر ْو َه٤مﮊ [اًمتقسم٦م ،]6١ :اًمراسمِ ُٕم٦مَ :ىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم :ﮋ ُه َق اًم ِذي
ُ ْ َ ُ ُ
َ َ َ
َي ُ٘م ُ َ
ُ َ
ِ ِ
اخل ِ
ِ
قب ا ْعم١مْ ُِمٜمِلمَ ًمِٞمزْ دادوا إِيامٟمً٤م ُمع إِيام ِ ِهنؿ و َِّللِ ضمٜمُقد اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َويم َ
٤مُمً٦مَ :ىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم:
اَّلل َقمٚمِ ًٞمام َطمٙم ًٞمامﮊ ْ َ
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َ َ ُ
َأنْزَ َل اًمًٙمٞمٜمَ َ٦م ذم ُىم ُٚم ِ ُ
َ٤من ُ
ِ
قمَـ ا ْعمُ١مْ ُِمٜمِلمَ إِ ْذ ُي ٌَ٤ميِ ُٕمقٟم ََؽ َن َْ٧م اًمِم َج َر ِة َوم َٕمٚمِ َؿ َُم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
اَّلل ِ
قا ْؿ َوم َ٠منْزَ َل اًمً ِٙمٞمٜمَ َ٦م قمَ َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأثَ َ٤ماُ ْؿ َومت ًْح٤م َىم ِري ًٌ٤مﮊ [اًمٗمتح،]٧6 :
يض ُ
ﮋ ًَم َ٘مدْ َر َ
محٞم َ٦م ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
احل ِٛمٞم َ٦م َ ِ
يـ َيم َٗم ُروا ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
اَّلل َؾم ِٙمٞمٜمَ َت ُف قم ََغم َر ُؾمقًمِ ِف َوقم ََغم ا ْعمُ١مْ ُِمٜمِلمَ ﮊ [اًمٗمتح:
اًمً٤مدؾم٦مَ :ىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم :ﮋإِ ْذ َضم َٕم َؾ اًمذ َ
َ
قا ُؿ ْ َ
اجل٤مهٚمٞم٦م َوم َ٠منْزَ َل ُ

ْ -]24أ َي َ٦م-
(ُ )٧مدارج اًمً٤مًمٙملم (-)6١١ . 2
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2422
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وما«اًمالُمٌ٤مٓةش :هل آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مُٕمقر وقمدم آطمتٞم٤مط ،وشمرك آؾمتٕمداد وإظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب اعمٛمٙمٜم٦م،
()1

وسم٤مجلٛمٚم٦م هل ود ىمقل اًمٜمٌل ( :اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ) !-
ُمٕمٚمام ُمع
وُمـ اًمتْمٞمٞمع وىمٚم٦م احلزم :أنؽ شمرى وزم إُمر (ُمٝمام يم٤من إُمر واًمقٓي٦م :أبً٤م ذم أؾمارشمف أو ً
أُمػما ُمع رقمٞمتف ،أو همػمه) ٓ ي٠مظمذ سم٠مؾمٌ٤مب شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ ونذيرهؿ وشمدريٌٝمؿ ،وٓ
شمالُمٞمذه ،أو ً
٤مؾمٌٝمؿ إذا أظمٓم٠موا  ،وٓ يتدرج ُمٕمٝمؿ ذم إُمقر ومٞمٌدأهؿ سمّمٖم٤مره٤م طمتك ٓ خيٓمئقا ذم يمٌ٤مره٤م !--ودًمٞمؾ
ذًمؽ أنؽ شمرى إظمٓم٤م شمتٙمرر ،وٓ أطمد يًتٗمٞمد ُمـ اًمتج٤مرب ،ومتقت اًمتج٤مرب وشمٜمًاك ويم٠مهن٤م مل
شمٙمـ!!--
ووٕمػ اعمح٤مؾمٌ٦م :هق ُمـ أهؿ أؾمٌ٤مب يمؾ ذًمؽ وهق ذم طمد ذاشمف ُمرض ظمٓمػم وؾمٌ٥م ُٕمراض
أظمٓمرٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦م ،واًمذي يٙمرر إظمٓم٤م وٓ يًتٗمٞمد ُمـ اًمتج٤مرب ومٝمق سمٕمٞمد ضمدً ا قمـ
اًمٜمج٤مح ،وىمٛملمٌ سم٤مًمٗمِمؾ واًمً٘مقط !-واًمذي ٓ ٤مؾم٥م ٟمٗمًف ,ومر ًدا يم٤من أو و٤مقم٦م ,هق يمذًمؽ-
شمقوٞمح٤م وسمً ًٓم٤م ذم طمٚم٘م٤مت أظمرى سمٕمقن اهلل-
وًمٕمٚمٜم٤م ٟمزيد هذه اعمٕم٤م
ً
[اٌرٍمخ اٌثبٌثخ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌثبٌث ػغـغِ ،رغَ ٖٓٗٔ]

احلٛمد هلل طمؼ محده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛم ٍد ومخف وصحٌف وضمٜمده ،وسمٕمد--
ومٜمت٤مسمع طمديثٜم٤م ،وهذه هل احلٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ،وُم٤م زًمٜم٤م ٟمتحدث قمـ اًمٕمجٚم٦م واعؾماراع وُم٤م ىم٤مراام ُمـ ُمٕم٤م :
 ؾا٥ز٠څ ٗ قٛي٘ تعاٍ :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯﮊ [ـمف]:
شمٕمجٚمف وشم٘مدّ ُمف ىمقُمف ُمع أنف ُم٠مُمقر
ىم٤مل اعمٗمًارون ُم٤م طم٤مصٚمف :هذا ؾم١مال ًمق ٍم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عمقؾماك ذم ّ
سم٤مؾمتّمح٤ماؿ وإطمْم٤مرهؿ ُمٕمف ،وىمّمتٝم٤م أن ُمقؾماك ح٤م واقمده رسمف  صمالصملم يقُم٤م ضم٤م ُمع اًمًٌٕملم
اًمذيـ اظمت٤مرهؿ ًمٚم٘م٤م رسمف  ذم اعمققمد ذم ضم٤مٟم٥م اًمٓمقر ،ورأى ُمقؾماك  قمغم وضمف آضمتٝم٤مد ُمٜمف أن
ُمٌ٤مدرا إمم اهلل شمٕم٤ممم وـمٚمٌ٤م عمرو٤مشمف وؿمقىم٤م إًمٞمف  ،ومقىمع اًمٕمت٤مب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ذم شم٘مدّ ُمف
يت٘مدم ىمقُمف
ً
ذًمؽ -واهلل أقمٚمؿ-
ذم اًم٘مرـمٌل« :ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :يم٤من اهلل قم٤مح٤م وًمٙمـ ىم٤مل ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ رمح٦م عمقؾماك
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2446

709

وإيمراُم٤م ًمف اذا اًم٘مقل وشمًٙمٞمٜم٤م ًم٘مٚمٌف ورىم٦م قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل جمٞمٌ٤م ًمرسمف ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮊ أي قمجٚم٧م إمم اعمقوع اًمذي أُمرشمٜمل سم٤معمّمػم إًمٞمف ًمؽمواك قمٜمل ،ي٘م٤مل :رضمؾ َقم ِج ٌؾ و َقم ُج ٌؾ
()1

و َقم ُج ُ
قل و َقم ْج ُ
سملم اًمٕمجٚم٦م ،واًمٕمجٚم٦م ظمالف اًمٌط ش ـها-
الن ّ ُ
ٌ
إٟمٙم٤مره٤م ُمـ
يتْمٛمـ
ؾم١مال قمـ ؾمٌ٥م اًمٕمجٚم٦م
وذم اًمٌٞمْم٤موي« :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ
َ
ّ
طمٞم٨م إهن٤م ٟم٘مٞمّم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م اٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م إهمٗم٤مل اًم٘مقم وإهي٤م ُم اًمتٕم٤مفمؿ قمٚمٞمٝمؿ؛ ومٚمذًمؽ أضم٤مب ُمقؾماك قمـ
إُمريـ وىمدّ م ضمقاب اعٟمٙم٤مر ٕنف أهؿ؛ ﮋﮦﮊ ُمقؾماك ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ أي ُم٤م شم٘مدُمتٝمؿ إٓ سمخٓمك
يًاػمة ٓ يٕمتدّ ا٤م قم٤مد ًة ،وًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ إٓ ُمً٤موم٦م ىمريٌ٦م يت٘مدم ا٤م اًمروم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،ﮋﮫ
()2
ﮬ ﮭ ﮮﮊ وم٢من اعمً٤مرقم٦م إمم اُمتث٤مل أُمرك واًمقوم٤م سمٕمٝمدك ِ
٥م ُمرو٤مشمؽش ـها-
شمقضم ُ

وٟم٘مؾ إًمقؾمال قمـ سمٕمض اًمٕمٚمام «أن اعمراد ُمـ ؾم١مال ُمقؾماك  قمـ ؾمٌ٥م اًمٕمجٚم٦م ,وهق ؾمٌح٤مٟمف
أقمٚمؿ ,أن يٕم ّٚمٛمف أدب اًمًٗمر ،وهق أنف يٜمٌٖمل شم٠مظمر رئٞمس اًم٘مقم قمٜمٝمؿ؛ ًمٞمٙمقن سمٍمه اؿ وُمٝمٞمٛمٜمً٤م
قمٚمٞمٝمؿ ،وهذا اعمٕمٜمك ٓ ّمؾ ُمع اًمت٘مدم ،أٓ شمرى يمٞمػ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم هذا إدب ًمق ًـم٤م وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
ﮋﯗ ﯘﮊ [احلجر ]45 :وم٠مُمره  أن يٙمقن مظمرهؿش ـها ،وٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ أجْم٤م واؾمتحًٜمف أن:
«اعمٕمٜمك :أي ؿمال أقمجٚمؽ ُمٜمٗمردا قمـ ىمقُمؽ ،واعٟمٙم٤مر سم٤مًمذات ًمالٟمٗمراد قمٜمٝمؿ؛ ومٝمق ُمٜمّم٥م قمغم ِ
اًم٘مٞمد
أظمٓم٠مت ذم
يمام ُقمرف ذم أُمث٤مًمف ،وإٟمٙم٤مر اًمٕمجٚم٦م ًمٞمس إٓ ًمٙمقهن٤م وؾماٞمٚم٦م ،وم٤مقمتذر ُمقؾماك  قمٜمف سم٠م
ُ
اػم ُمـ اًمت٘مدّ م ٓ ُّ
خيؾ سم٤معمٕم ّٞم ِ٦م ،وٓ ُيٕمدّ اٟمٗمرا ًدا وٓ ي٘مدح
آضمتٝم٤مد،
ُ
وطمًٌ٧م أن اًم٘مدر اًمٞمً َ
سم٤مٓؾمتّمح٤مب ،واحل٤مُمؾ قمٚمٞمف ـمٚم٥م اؾمتداُم٦م ُمرو٤مشمؽ سم٤معمٌ٤مدرة إمم اُمتث٤مل أُمرك؛ وم٤مجلقاب هق ىمقًمف:
()3

ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ وىمقًمف :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ هق يم٤مًمتتٛمٞمؿ ًمفش ـها-
اقمتٜمٞم٧م سمٌٞم٤من ُمٕمٜمك هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م عظمقا ؛ ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سمٞم٤من يمراهٞم٦م اًمٕمجٚم٦م قمغم اعمٕمٜمك
وإٟمام
ُ
اًمذي ووحٜم٤مه ومٞمام ؾمٌؼ ،وٕ رأج٧م سمٕمض اًمٜم٤مس جيٕمٚمقن ُمـ ىمقل ُمقؾماك  :ﮋﮫ ﮬ ﮭ

ؿمٕم٤مرا ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،يمْمارورة ظمقض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمدائٞم٦م (آؾمتِمٝم٤مدي٦م) ،وهل قمٜمدي
ﮮﮊ
ً
ؿمٕم٤مرا ل٤م؛ وم٢من هذا إٟمام هق ُم٘م٤مم
ضم٤مئزة وهلل احلٛمد سمِماروـمٝم٤مً ،مٙمـ ٓ يٜم٤مؾمٌٝم٤م أن دمٕمؾ هذه اًمٕمٌ٤مرة
ً
ؿمٕم٤مرا؟! واهلل أقمٚمؿ-
آقمتذار قمـ اخلٓم٠م؛ ومٙمٞمػ ًُ ُـ أن جي َٕمؾ
ً
( )٧شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (-)211 . ٧٧
( )2أنقا ر اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي (-)15 . 6
( )1روح اعمٕم٤م ًمألًمقد (-)552 . 6
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()1

ُم٧م قمٚمٞمف اجلٜم٦م)  ،وهذا ُمـ
يمٞمػ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدؾمال( :سم٤مدر قمٌدي سمٜمٗمًف؛ طمر ُ
اعمٌ٤مدرة اعمذُمقُم٦م ىمٓم ًٕم٤م وي٘مٞمٜمً٤م اذا اًمٜمص وهمػمه ،وهل ُمـ اًمٕمجٚم٦م اًمتل سم ّٞمٜمّ٤مه٤م ،واًمتل هل ُمـ اًمِماٞمٓم٤من،
وهق ُمـ أدًم٦م نريؿ آٟمتح٤مر نريام ؿمديدا ضمدً ا-
ٍ
سم٤مٟمتح٤مر (ومرىمٜم٤م سمٞمٜمف وسملم آٟمتح٤مر) وهق ُمقوع وارورة أو ُم٤م
ضمقزٟم٤م آؾمتِمٝم٤مد ٕنف ًمٞمس
وإٟمام ّ
ٌ
إٟمً٤من إٟمف
ي٘م٤مرا٤م ًمٜمّمار اًمديـ ٓ همػم ،وىمد دًم ْ٧م قمٚمٞمف إدًم٦م يمام هق ُمًٌقط ذم ُمقوٕمف؛ ومٝمؾ ي٘مقل
يّمٚمح أن ٟمجٕمؾ ُمـ قمٌ٤مرة هذا احلدي٨م اًم٘مدؾمال ؿمٕم٤مرا ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م ومٜم٘مقل ُمثال:
سم٤مدرشمُؽ ي٤م رب سمٜمٗمًال؟! ٓ ؿمؽ أن هذا ظم٤مرج قمـ ُمٕم٤م اًمٌالهم٦م واًمذو .وإدب!! وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
راضمٕم٧م أيمثر اًمتٗم٤مؾماػم اعمٕمتؼمة ًمٕمٚمامئٜم٤م ٕىمػ قمغم ُمٕمٜمك اًمٗم٤م ذم ىمقًمف :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
وىمد
ُ

وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم يمالم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  ذم ؾمٗمره
شمٕمرض ًمف ،طمتك
ُ
ﯗﮊ [ـمف ]65 :ومٚمؿ َأر أيمثرهؿ ّ
ً
قم٤مضمال ،وٓ اؾمتٗمٝم٤مم ُمًتٕمٛمؾ ذم اًم ّٚم ْقم-
اًمثٛملم «اًمتحرير واًمتٜمقيرش ،ىم٤مل« :واعقمج٤مل :ضم ْٕمؾ اًمِمال
واًمذي ي١مظمذ ُمـ يمالم اعمٗمًاريـ وشمِماػم إًمٞمف أي٦مّ :
أن ُمقؾماك شمٕمجؾ ُمٗم٤مرىم٦م َىمقُمف ًمٞمحْمار إمم اعمٜم٤مضم٤مة
اعسم٤من اًمذي قم ّٞمٜمف اهلل ًمف اضمتٝم٤م ًدا ُمٜمف ورهمٌ ً٦م ذم شمٚم٘مل اًمِماريٕم٦م طمًٌام وقمده اهلل ىمٌؾ أن ٞمط سمٜمق
ىمٌؾ ّ
اهلل قمغم أن همٗمؾ
إؾمارائٞمؾ سمجٌؾ اًمٓمقر ،ومل يرا ِع ذم ذًمؽ إٓ
َ
اًمًٌؼ إمم ُم٤م ومٞمف ظمػم ًمٜمٗمًف وًم٘مقُمف ،ومالُمف ُ
ػ سمذًمؽ ُمـ اسمتٕم٤مده قمـ ىمقُمف ىمٌؾ أن يقصٞمٝمؿ اهلل سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕمٝمد و ّذرهؿ ُمٙمر
قمـ ُمراقم٤مة ُم٤م ّ
ُمٙمرا  ،ومٙم٤من ذم ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م أيب سمٙمرة طملم دظمؾ اعمًجد ومقضمد اًمٜمٌل  رايم ًٕم٤م ومريمع
يتقؾمٛمقن ومٞمف ً
ُمـ ّ
()2
شمٍمف ُمقؾماك ُ 
أظمذ
طمرص٤م وٓ َشم ُٕمدْ ) ،
و َد ّب إمم اًمّمػ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ( :زادك اهلل
ٌ
ً
وىمري٥م ُمـ ّ
ِ
سمٛمٕم٤مر ِوف -ويم٤من ذًمؽ ؾمٌ٥م اومتت٤من ىمقُمف سمّمٜمع صٜمؿ
ُمٕم٤مرض دون قمٚمؿ
اعمجتٝمد سم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي ًمف
ٌ

يٕمٌدوٟمف --وىمقًمف هٜم٤م ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ يدل قمغم ّأهنؿ يم٤مٟمقا ؾم٤مئريـ ظمٚمٗمف وأنف ؾمٌ٘مٝمؿ إمم اعمٜم٤مضم٤مة،
شمٕمجٚمف سم٠منف قمجؾ إمم اؾمتج٤مسم٦م أُمر اهلل ُمٌ٤مًمٖم٦م ذم إرو٤مئف ،وم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
واقمتذر قمـ ّ

ﯗﮊ ومٞمف وار ٌب ُمـ اعمَالم قمغم اًمتٕمجؾ سم٠منّف شمًٌ٥م قمٚمٞمف طمدوث ومتٜم٦م ذم ىمقُمف ًمٞمٕم ّٚمٛمف أن ٓ يتج٤موز ُم٤م
()3

ُوىم٧م ًمف وًمق يم٤من ًمرهمٌ٦م ذم ازدي٤مد ُمـ اخلػمش ـها-

وقمٚمٞمف --ومٗمل أي٦م سمٞم٤م ُن أن اًمٕمجٚم٦م ىمد شمتًٌ٥م ذم ٟمق ِع سمال ٍ
ٍ
ٍ
اضمتٝم٤مد أطمٞم٤م ًٟم٤م ،وومٞمف
وىمٕم٧م قمـ
وومتٜم٦م ،وإن
ْ
ّ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)1641
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)١61
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير (-)2١١ . ٧4
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اًمذٟم٥م --وذم ذًمؽ يمٚمف مت٤مم اًمتحذير ُمـ اًمٕمجٚم٦م اعمذُمقُم٦م ،واهلل 
سمٞم٤من أن اجلزا ات اًم٘مدري٦م ٓ شمالز ُم
َ

أقمٚمؿ وأضمؾ وأطمٙمؿ ،وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ٍ
ذٟم٥م-

وًمٕمؾ «اًمٗمخر اًمرازيش أؿم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف« :قمرومف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م طمدث ُمـ اًم٘مقم سمٕمد أن
()1

اومرىمٝمؿ ه٤م يم٤من َي ٌْ ُٕمدُ أن دث ًمق يم٤من ُمٕمٝمؿ وم٘م٤مل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊش ـها-
وضمٝم٤م مظمر ًمٚمٗم٤م ؛ وم٘م٤مل« :واًمٗم٤م ًمتٕمٚمٞمؾ ُم٤م يٗمٝمٛمف اًمٙمالم
وأبدى إًمقؾمال  ذم «روح اعمٕم٤م ش
ً
اًمً٤مسمؼ ،يم٠منف ىمٞمؾ ٓ :يٜمٌٖمل قمجٚمتؽ قمغم ىمقُمؽ وشم٘مدُمؽ قمٚمٞمٝمؿ وإمه٤مل أُمرهؿ ًمقضمف ُمـ اًمقضمقه وم٢مهنؿ
ٍ
سمٛمٙم٤من ٞمؼ ومٞمف ُمٙمر اًمِماٞمٓم٤من ويتٛمٙمـ ُمـ إواللؿ،
حلداصم٦م قمٝمدهؿ سم٤مشمٌ٤مقمؽ وُمزيد سمالهتٝمؿ ومح٤مىمتٝمؿ
اًمً٤مُمري سمخروضمؽ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٙمٞمػ شم٠مُمـ قمغم
وم٢من اًم٘مقم اًمذيـ ظم ّٚمٗمتٝمؿ ُمع أظمٞمؽ ىمد ومتٜمقا وأوٚمٝمؿ
ّ
()2

ه١مٓ اًمذيـ أهمٗمٚمتٝمؿ وأمهٚم٧م أُمرهؿش ـها  ،وم٤مهلل أقمٚمؿ-
(وم٤مئدة) :ذم أي٦م اؾم ُ
تٕمامل ًمٗمظ اًمٕمجٚم٦م ذم اعمٕمٜمٞملم :اعمٛمدوح واعمذُمقم؛ وم٠مُم٤م اعمذُمقم ومٔم٤مهر ذم ىمقل
ِ
اخلػم) ومٗمل ىمقل
اهلل شمٕم٤ممم ًمف :ﮋﮠ ﮡﮊ يمام ؾمٌؼ شمقوٞمحف --وأُم٤م اعمٛمدوح (سمٛمٕمٜمك اعمً٤مرقم٦م إمم
ِ
طمً٥م فمٜمف واضمتٝم٤مده --ومٞمْم٤مف هذا إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه
ُمقؾماك ﮋﮫ ﮬ ﮭﮊ وذًمؽ أنف أظمؼم سمام يم٤من قمغم
ؾم٤مسم٘م٤م-

 يه ٿٌ ؽـ٤ٞٺ إبٸإ:

هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ٗمٔمٝم٤م ؿمٌ٤مسمٜم٤م ويتِم ٌّٕمقا سم٢مدراك ُمٕمٜم٤مه٤م ،وهل ذم رأجل ىم٤مقمدة

ُمٕمٚمقُم٤م،
دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ،يمام دل قمٚمٞمٝم٤م اًمِمار ُع أجْم٤م؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ًمٙمؾ ؿمال وىم ًت٤م
ً
يّم٤مدف وىمتف اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمدٓئؾ اًمتل ٟمّمٌٝم٤م اهلل
وضمٕمؾ ُمـ أؾمٌ٤مب ٟمج٤مح اًمٕمٛمؾ أن
َ
واحلس واًمتجرسم٦م وٟمحق ذًمؽ ،يمام أن ُمـ أؾمٌ٤مب ذًمؽ أن يّم٤مدف حم ّٚمف
شمٕم٤ممم قمٚمٞمفُ ،مـ اًمِمارع أو اًمٕم٘مؾ
ّ
ِ
اًم٘م٤مسمؾ ًمف ،ومٛمـ ـمٚم٥م اًمِمال ذم همػم حمٚمف وىمٌؾ وىمتف وىمٌؾ ِ
٥م ٟمٗمًف،
هتٞم١م أؾمٌ٤مسمف وسمٚمقغ أضمٚمف؛ وم٢مٟمام يتٕم ُ
وًمـ جيٜمل إٓ اًمِم٘م٤م دٟمٞمق ًي٤م أو أظمروي٤م أو يمٚمٞمٝمام سمحًٌف!!
واًمتٖمٞمػمات آضمتامقمٞم٦م واًمًاٞم٤مؾماٞم٦م؛ وم٢من أهٚمٝم٤م إن مل يراقمقا ّإسم٤مهن٤م وؾم٤مئر
اًمثقرات
ويدظمؾ ذم ذًمؽ
ُ
ُ
أؾمٌ٤مب ٟمج٤مطمٝم٤م؛ وم٢من اًمٗمِمؾ ,سمحً٥م ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ,هق ُمّمػمه٤م؛ ومٚمٙمؾ ؿمال ّإسم ُ
٤من--
وًمٙمـ هد شمٜمٌٞمف :وهق ّ
أن يمالُمٜم٤م هذا إٟمام هق ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر ٓ ،ذم طم٤مل آوٓمرار-

(ُ )٧مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي (-)64 . 22
( )2روح اعمٕم٤م (-)556 ،551 . 6
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سمٞم٤مٟمفّ :
أن اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمثقرة واخل٤مرضملم قمغم اًمدوًم٦م طمٞم٨م وضمدت إؾمٌ٤مب اًمنمقمٞم٦م ًمٚمخروج
واًمثقرة ،إن يم٤من لؿ ٌ
جم٤مل ًمالظمتٞم٤مر وؾمٕم ٌ٦م ذم اًمت٠مظمػم ذ ًقم٤م؛ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن خيت٤مروا اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي
وشمتؿ ،ويًٕمقن ذم ذًمؽ ذم شمٙمٛمٞمؾ إؾمٌ٤مب ،وهق اعمٕمؼم قمٜمف ذم
شمٜمْم٩م ومٞمف ؾم٤مئر أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مح وشمٙمتٛمؾ ّ
اًمٗم٘مف سمقضمقب اعقمداد قمٜمد ؾم٘مقط اجلٝم٤مد ًمٚمٕمجز-
ادو ومارض قمٚماٞمٝمؿ ذًمااؽ
أُما٤م إذا اوآمروا ووا٤م .قمٚماٞمٝمؿ آظمتٞماا٤مر ومل جيادوا ُسمادً ا ُماـ اخلاروج؛ ًمٙمااقن اًمٕم ّ
ويتحريمااقا أن وىمااع قمٚمااٞمٝمؿ ضر يمٌااػم وومًاا٤م ٌد قمااريض --ذم طماالم أهن اؿ إن ظمرضمااقا
سمحٞماا٨م إن مل خيرضمااقا
ّ
يما٤من اًميار اًمقا ىمااع أىم ّاؾ سمحًا٥م شمااق ّىمٕمٝمؿ اًمٜما٤مشم٩م قماـ دراؾماا٦م وٟمٔمار ضمٞماد ُمٜمّمااػ ذم إُماقر وم٢مٟما٤م ٓ ٟمٛمااٜمٕمٝمؿ
ُمـ اخلروج ُ,م٤م دام أصؾ اجلقاز واعذن ُمقضمقدا ذقم٤م ،,سمؾ ٟم٘مقل :شمقيمٚمقا قمغم اهلل واٟمٓمٚم٘ماقا ً ،مٙماـ ىماد
اعسم٤من مل ّاؾ ،ومق ّـمٜماقا أنٗمًاٙمؿ قماغم آيمتٗما٤م سمتحّماٞمؾ
ٓ شمّمٞمٌقن يمؾ الدف وٓ ن٘م٘مقن يمؾ اعمرادٕ ،ن ّ
ُم٤م يٛمٙماـ ُماـ إهاداف اجلزئٞما٦م طمٞما٨م مل يٛمٙماـ اًمٙماامل ،وأضماريمؿ قماغم اهلل ،وما٠منتؿ شمِماتٖمٚمقن هٜما٤م نا٧م ُمٌادأ
«ارشمٙم٤مب أظمػ اًميريـش-
وسم٤مجلٛمٚم٦م --وم٢من اخلروج واًمثقرة طمٞما٨م ىمٚمٜما٤م سمجقازها٤م ذقما٤م ً,مقضماقد أؾماٌ٤ما٤م اًمنماقمٞم٦م يمقضماقد اًمٙمٗمار
اًمٌااقاح اًمااذي قمٜماادٟم٤م ومٞمااف ُمااـ اهلل سمرهاا٤من ُمااـ اًمًااٚمٓم٤من ,ومٝماال ضماا٤مئزة ٓ ٟمٛمٜمٕمٝماا٤م سمحاا٤مل ،وًمااق ظماارج اًمرضمااؾ
وطمده ،وىم٤مشمؾ طمتك ُىمتِؾُ !--م٤م مل ٟمٕمٚمؿ أو ٟمٔماـ فمٜما٤م هم٤مًم ًٌا٤م ّ
أن ظمروضماف يا١مدي إمم ُمٜمٙمار ,ومًا٤مد ,أيماؼم ها٤م هاق
ُمقضمقد أصال؛ ٕن ىمقاقمد إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم ذيٕمتٜم٤م ىم٤موٞم٦م سمذًمؽ-
وًمٙمااـ ٕن اعمٜمٙماار ,اًمٗمًاا٤مد ,اعمقضمااقد أصااال هااق اًمٙمٗماار اعمااتٛمٙمّـ ،صمااؿ ؾماا٤مئر ُماا٤م يٜمِماا٠م قمااـ ؾمااٞمٓمرة اًمٙمٗماار
ومت ّٙمٜم ااف ذم إرض ُم ااـ ومً اا٤مد قم ااريض؛ وم٢مٟم ااف ٓ يٙم اا٤مد ُيتّم ااقر ومً اا٤مد أيم ااؼم ُمٜم ااف ،إٓ ذم طم٤مًما ا٦م واطم اادة ىمٚمٞمٚم اا٦م
اًمقضمقد وهل :أن يزداد اًمٙمٗمر ىمقة ومت ّٙمٜمً٤م ُمـ اًمٌالد ونٙمام ذم اًمٕمٌ٤مد-
هذا هق إؾم٤مسُ ،مع ُم٤م يْم٤مف إًمٞمف ُمـ ُمٗمًدة ُم٘متاؾ هاذا اخلا٤مرج ,أو اخلا٤مرضملم ,وومٜما٤مئٝمؿ ،وشمٕم ّٓماؾ
ُمّماا٤مًمح يم٤مٟماا٧م ُمت٤مطماا٦م أو ومِمااؾ ُمِماا٤مريع ضمٝم٤مدياا٦م ودقمقياا٦م يم٤مٟماا٧م ٟم٤مؿمااٌ ً٦م وذم أـمااقار ُمٕمٞمٜماا٦م ،وُمٗم٤مؾمااد ؾمااٗمؽ
اًمٙمثػم ُمـ اًمدُم٤م سمٖمػم طمؼ ُمـ ىمٌؾ اًمٙم٤مومر ،سمًٌ٥م اؾمتث٤مرشمٜم٤م ًمف --وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ --ومٝمذا ُمقوع اضمتٝم٤مد-
ومٛمـ فمـ ّ
اػ
أن اًمٙمٗمر ًمـ يازول سمخروضماف سماؾ ؾماٞم٘مقى ويزياد مت ّٙمٜمافُ ،ماع سم٘مٞما٦م اعمٗم٤مؾماد اعمِما٤مر إًمٞمٝما٤م؛ ومٙم ّ
يده وشمرك اخلروج ،إمم أن يتٝم ّٞم٠م ٌ
طم٤مل ُي َٔم ّـ ومٞمف ن٘مؼ اًمٜمج٤مح ،ومٝمذا حمتٛمؾ-
وطمٞمٜمئذ يٌ٘مك قمٚمٞمف واضم٥م اعقمداد سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف-
وُمـ ىم٤مل :هذه ُمٗم٤مؾمد فمٜمٞم٦م ،وهذا آطمتامل ,اطمتامل وىمقع ُمٗمًدة أيمؼم قمغم اًمٜمحق اًماذي وواحٜم٤مه,
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ضمقز اخلروج-
اطمتامل وٕمٞمػ ىمٚمٞمؾ اًمقضمقدّ ،
وص٤مطم٥م هذا اًم٘مقل إظمػم ي٘مقلٟ ٓ :مًاٚم ُؿ ّ
اقهؿ ،وٓ يٙما٤مد
أن اًمٙمٗمار ي٘ماقى ويازداد وما٢من هاذا ر ُمت ّ
يقضمااد ذم اًمقا ىمااع ،سمااؾ هااق إُماا٤م أن ياازول وًمااق ـماا٤مل قمٛماار اًمثااقرة ،وإُماا٤م أن يْماإمػ وي٘مااؾ طماارده وذه --وماا٢من
زال وأىمٛمٜم٤م طمٙمؿ اهلل ُمٙم٤مٟمف؛ ومذاك هم٤مي٦م اعمٓمٚمقب وهلل احلٛمد-
وإن مل ي ا ُازل وم٢مٟم ااف يْم اإمػ وي٘م ااؾ ذه ،و ّم ااؾ ذم همْم ااقن ذًم ااؽ ُمّم اا٤مًمح قم٤مُم اا٦م يمث ااػمة ديٜمٞم اا٦م ُم ااـ ىمٌٞم ااؾ
دمااري ِ ىمٚمااقب اعمًااٚمٛملم وشمِمااجٞمٕمٝمؿ قمااغم ُمٜم٤مسمااذة هااذا اًمٙماا٤مومر واًمًاإمل ذم اًمااتخٚمص ُمٜمااف ،وإطمٞماا٤م ُمااقاهتؿ:
ُمقت اعرادة واًمٕمزائؿ ،واعمقت آضمتامقمل واًمٜمٗمز ،وٟمٗمض همٌ٤مر اًمذل قماٜمٝمؿ واؾماتث٤مرهتؿ عمرطمٚما٦م ىم٤مدُما٦م
وضمقًم٦م مشمٞم٦م يٙمقٟمقن ومٞمٝما٤م إن ؿما٤م اهلل أىماقى وأىمادر ،ويٜمِما٠م وماٞمٝمؿ ضمٞماؾ يٕمِماؼ احلريا٦م ويًإمك ذم نّماٞمٚمٝم٤م،
وي٘متدي سم٤مٕبٓم٤مل اًمذيـ شم٘مدُمقهؿ وضسمقا لؿ إُمث٤مل:
وذم اًم٘م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتغم ٕىم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااقا ٍم طمٞم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤م ٌة

ادى ل ُا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُاؿ وقمتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُاؼ
وذم إهى وما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ً

()1

وماا٢من إُماا٦م إن مل يقضمااد ومٞمٝماا٤م ذًمااؽ ُم٤مشماا٧م ٓ حم٤مًماا٦م ،وسم٤مجلٛمٚماا٦م :وماا٢من ظمروضمٜماا٤م وإن مل يٙمااـ ٘مااؼ الاادف
اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمقب ًمٙمٜمف ظمٓماقة ذم اًمٓمرياؼ اًمّماحٞمح إن ؿما٤م اهلل ،وٟمحاـ يٙمٗمٞمٜما٤م ذًماؽُ ،ماع ؾماالُم٦م أدي٤مٟمٜما٤م ,
ٟمحااـ ذم أنٗمًااٜم٤مُ ,مااـ ومتٜماا٦م شمًااٚمط اًمٙمٗماا٤مر واًمٜمٔماا٤مم اًمٙماا٤مومر قمٚمٞمٜماا٤م ،وُمااع ُماا٤م ٟمرضمااقه ,وهااق اعمٓمٚمااقب سم٤مًم٘مّم اد
إولُ ,مـ ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة واًم٘مٞم٤مم سمٜمٍمة اًمديـ سم٤معمٝمج٦م واًمدم وٟمٞماؾ رواقان اهلل شمٕما٤ممم وأقماغم اًمادرضم٤مت
ذم دار يمراُمتف-
وهذا اًم٘ماقل إظماػم هاق إرضماح قمٜمادي ،واهلل أقمٚماؿ سم٤مًمّماقاب وإًمٞماف اعمرضماع واحا ب ،وٓ طماقل وٓ
اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،وأؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمؾ زًمؾ-
ىمقة إٓ سم٤مهلل ّ
وهذا قمغم يمؾ طم٤مل ُمقوع يٜمٌٖمال آقمتٜما٤م سمتحرياره ُماـ ىمٌاؾ أهاؾ اًمٕمٚماؿ واًمارأيٟ ،مًا٠مل اهلل أن يٚمٝمٛمٜما٤م
وؾم٤مئر أطمٌ٤مسمٜم٤م الدى واًمًداد ---مُملم-
[اٌرٍمخ اٌغاثؼخ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌغاثغ ػغـغ ،حّبص ٜا٢سغ ٖٓٗٔ]

 تٛمٝض َعٓ ٢قٛي٘ ٚ( :يهٓهِ تغتعذً:)ٕٛ
ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري :قمـ ظمٌ٤مب سمـ إرت  ىم٤مل :ؿمٙمقٟم٤م إمم رؾمقل اهلل  وهق ُمتقؾمد سمردة ًمف
ذم فمؾ اًمٙمٕمٌ٦م ،وم٘مٚمٜم٤م :أٓ شمًتٜمّمار ًمٜم٤م ،أٓ شمدقمق ًمٜم٤م؟ وم٘م٤مل( :ىمد يم٤من ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ،ي١مظمذ اًمرضمؾ ومٞمحٗمر ًمف
ومدى--ش-
( )٧ىم٤مًمف :أمحد ؿمقىمل ،ىمّمٞمدة «ٟمٙمٌ٦م دُمِمؼش اٟمٔمر :اًمِمقىمٞم٤مت ( ،)654 .2وصقاسمف« :ومٗمل اًم٘متغم ٕضمٞم٤مل طمٞم٤مة  --وذم إهى ً
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قو ُع قمغم رأؾمف ومٞمُجٕمؾ ٟمّمٗملم ،ويٛمِمط سم٠مُمِم٤مط احلديد ُم٤م
ذم إرض ومٞمجٕمؾ ومٞمٝم٤م ،ومٞمُج٤م ُ سم٤معمٜمِم٤مر وم ُٞم َ
اًمرايم٥م ُمـ صٜمٕم٤م إمم
دون حلٛمف وقمٔمٛمف ،ومام يّمده ذًمؽ قمـ ديٜمف ،واهلل ًمٞمتٛمـ هذا إُمر ،طمتك يًاػم
ُ
()1

واًمذئ٥م قمغم همٜمٛمف ،وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن) ـها-
طمْمارُمقت ٓ ،خي٤مف إٓ اهلل،
َ
اًمٜمٌقي اًمِماريػ ىمد يمثر اؾمتدٓل اًمدقم٤مة واًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمؾ
وهذا احلدي٨م
ّ
ّ
اعؾمالُمل سمفٌ ،
واًمٙمؾ يذ ّم
يمؾ يًتدل سمف قمغم صح٦م ـمري٘مف واظمتٞم٤مره ُمـ سملم أومٙم٤مر اًمتٖمٞمػم واعصالح،
ويمثػم ُمٜمٝمؿ يّمػ خم٤مًمٗمٞمف سم٠مهنؿ يًتٕمجٚمقن!!
آؾمتٕمج٤مل و ّذر ُمٜمف ويٜمٝمك قمٜمف،
ٌ
ُ
اجلٛمٞمع ُمتٗم٘مقن قمغم ذم آؾمتٕمج٤مل ،وإٟمام اخلالف ذم اًمّمقر اًمقاىمٕم٦م ذم قمٛمؾ اًمٜم٤مس
واحل٤مصؾ أن
َ
هؾ هل ُمـ آؾمتٕمج٤مل أو ٓ؟-
وٟمحـ ٟمرضمق اًمتقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم شمقوٞمح ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م اًمِماريػ قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح-
وم٤مقمٚمؿ ي٤م أظمل ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك إمم يمؾ ٍ
واىمع قمغم ذ ّم
ظمػم ورزىمٜم٤م وإي٤مك الدى واًمًداد أن آشمٗم٤مٌ .
آؾمتٕمج٤مل يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف سمحٛمد اهلل ،ومٝمذا ٓ اظمتالف ومٞمف-
ف اعمٕملم أو ذاك هق ُمـ آؾمتٕمج٤مل
ًمٙمـ ُم٤م ُمٕمٜمك آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم وُم٤م طمدوده؟ وهؾ هذا
اًمتٍم ُ
ّ
اعمذُمقم؟ أو ٓ؟ هذا هق ّ
حمؾ اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ،وهق اجلدير سم٤مًمتحرير واًمتدىمٞمؼ ،وهق اعمج٤مل اًمذي
خيتٚمػ ومٞمف اعمختٚمٗمقن ،ويتٜم٤مزع ومٞمف اًمٜم٤مس ،واعمقومؼ ُمـ و ّوم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﮊ [هقد] ،ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [إنٗم٤مل-]٧١ :
وًمٜمج٥م قمغم هذا اًمً١مال قمغم وضمف اعو٤مل ً
أوٓ ،صمؿ ٟمٕمرج قمغم سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ
ومٚمٜمًتٕمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم
ْ
وٟمقوح سمٕمض اعمٕم٤م اعمًتٗم٤مدة ُمـ هذا احلدي٨م اًمِماريػ ،ومٜم٘مقل:
ّ
شم٘مدّ م شمقوٞمح ُمٕمٜمك اًمٕمجٚم٦م وآؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم ،وأنف :شمٓم ّٚم٥م اًمِمال ىمٌؾ أواٟمف ،وُمٕمٜم٤مه حم٤موًم٦م
يتْمٛم ُـ حم٤موًم٦م نّمٞمٚمف ىمٌؾ ايمتامل أؾمٌ٤مسمف اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم
نّمٞمؾ اًمِمال ىمٌؾ أن ّؾ وىمتف !-وهذا
ّ
ِ
ؾمٌ٤مسم٤م ُمقصٚم ً٦م ًمف؛ ًمٙمـ ُم٤م هق وىمتف؟ ويمٞمػ ٟمٕمرومف؟ وُم٤م هل ُ
وىم٧م اًمِمال اًمذي ٟمريد
ـمرُ .مٕمروم٦م
أ ً
وإسما٤مٟمف؟
نّمٞمٚمف ،طمتك ٓ ٟمٙمقن ُمًتٕمجٚملم ُمذُمقُملم سمتٓم ّٚمٌف ىمٌؾ وىمتف ّ
اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمِمال هق ُم٤م ّ
قمل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م ذم
اًمقىم٧م
واجلقاب :أن
َ
َ
دل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ اًمِمار ُّ
ُمٕمٜم٤ممه٤م وُم٤م ّ
اًمٜمص أو اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمٜمٝمام-
دٓ قمغم اقمتٌ٤مره دًمٞمال قمٜمد قمدم ّ
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اًمٜمص ومال
وسم٤مجلٛمٚم٦م ومذًمؽ ُمٜمحّمار ذم ـمري٘ملم :إُم٤م ـمريؼ اًمٜمص ،أو ـمريؼ آضمتٝم٤مد؛ وم٢من ُو ِضمدَ
ُّ
ٍ
احلل اًم٘مٞمقم --وم٢من مل
اضمتٝم٤مد طمٞمٜمئذ ،وإٟمام هق اًمتًٚمٞمؿ واعذقم٤من واعمٌ٤مدرة إمم اًمٗمٕمؾ ُمتقيمٚملم قمغم اهلل ّ
ٍ
ٟمٔمرا ضمديدً ا-
وو ِضمادَ
ُ
ٟمًتٓمع ُ
ْ
اًمٕمجز ،ومحٞمٜمئذ ٟمٜمٔمر ذم اعمٓمٚمقب ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ً
ٍ
وأُم٤م إذا مل ي ِ
ِ
اضمتٝم٤مد؛ ومٚمٜمجتٝمد قمغم أصقل اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف اعمْمٌقـم٦م
وم٤معمقوع ُمقوع
اًمٜمص
قضمد
ُّ
ُ
إُمقر وٟمٜمٔمر
اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مًتٕمٛمٚملم شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واعظمالص ًمف  ،وًمٜم٘م٤ميس
َ
ٟمٔمـ أنف إىمرب
إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،وٟمًتٕمٛمؾ إدًم٦م اعمتقاومرة قمغم طمً٥م شمرشمٞمٌٝم٤م ودرضم٤مهت٤م ،وٟمٌح٨م قمام ّ
إمم ُمراد اهلل شمٕم٤ممم وُمرو٤مشمف ،ه٤م ّمؾ اعمّمٚمح َ٦م اًمديٜمٞم٦م إظمروي٦م ً
أوٓ ،صمؿ اعمّمٚمح٦م اًمدٟمٞمقي٦م ُمٝمام
أُمٙمـ أجْم٤م-
واعمخ٤مًمػ ومٞمف ُمٚمق ٌم
جي٥م أٓ يٙمقن ومٞمف اظمتالف سملم أهؾ احلؼ،
ُ
وٓ ؿمؽ أن اعم٘م٤مم إول (اًمٜمص) ُ
ٌ
ػ سمحًٌف وسمِمارـمف-
ُم١ماظمذُ ،يٜم َٙما ُار قمٚمٞمف ويٕمٜم ُ
ِ
وشمٗم٤موت اًمٕم٘مقل وإذه٤من ،وجم٤مل ضمقًم٦م
وأُم٤م اًمث٤م (آضمتٝم٤مد) ومٝمق ُمقوع اظمتالف إومٝم٤مم
اًمٗمرؾم٤من وشمّم٤مول إىمران !-وهق يمٙمؾ ُمقوع اضمتٝم٤مد ذم ُمً٤مئؾ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م؛ ُمٌٜم٤مه قمغم اًمتقومٞمؼ أوٓ،
اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗم ُٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل
سمٕمد إظمذ سم٠مؾمٌ٤مسمف واًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وطمده ،يمام ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م ( :
ْ
()1
ٍ
ومقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يت٠مدسمقا سم داب آظمتالف اعمٕمرووم٦م،
وطمٞمٜمئذ إذا اظمتٚمػ اعمختٚمٗمقن:
وٓ شمٕمجز) ،
ٌ
وأن يتح ّٚمقا سمٗم٘مف اخلالف اعمٌ ّٞمٜم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ ِ
يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ-
وُمـ زاوي٦م أظمرى ،ومٕمٜمدُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم شمٕمريػ آؾمتٕمج٤مل إٟمف :شمٓم ّٚم٥م اًمِمال ىمٌؾ أواٟمف ،وُمٕمٜم٤مه حم٤موًم٦م
يتْمٛم ُـ حم٤موًم٦م نّمٞمٚمف ىمٌؾ ايمتامل أؾمٌ٤مسمف اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل
نّمٞمؾ اًمِمال ىمٌؾ أن ؾ وىمتف ،وإن ذًمؽ
ّ
شمٕم٤ممم أؾمٌ٤مسم٤م ُمقصٚم ً٦م ًمف؛ وم٢مٟمٜم٤م ِ
أؾمٌ٤مب ُمقصٚم٦م إمم ذًمؽ
ٟمٚمٛم ُح إمم أن يمقن هذه إؾمٌ٤مب هل سم٤مًمٗمٕمؾ
ٌ
ً
أجْم٤م إُم٤م سمدًٓم٦م اًمِمارع ,سم٠من ّ
ؾمٌ٥م ًمٙمذا ,أو سمدًٓم٦م
ٕمرف ً
يدل اًمِمار ُع قمغم أن يمذا هق ٌ
اًمِمال اعم٘مّمقد ُي َ
ؾمٌ٥م ًمٙمذا ،,وذم يمال ـمري٘مل
احلس واًمتجرسم٦م سم٠من يمذا هق
احلس واًمقاىمع واًمتجرسم٦م ,سم٠من يدل
ٌ
ّ
ّ
آؾمتدٓل ّ
ّ
ُ
اًمتحرز وآطمتٞم٤مط ذم اًمٜمٔمر،
اًمتٞم٘مظ وشمٙمٛمٞمؾ
اعمًتدل
ُمزٓت وأظمٓم٤م حمتٛمٚم٦م ذم اًمٜمٔمر؛ ومٕمغم
ّ
وزم
وشمٙمٛمٞمؾ مٓت وأؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مح وأن يًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وي٘مق َم ُم٘م٤م َم اًمٕمٌقدي٦م طمتك يقوم٘مف اهلل --واهلل ّ
اًمتقومٞمؼ-
ً
وؾمٜمدر ُج سمٕمقن اهلل
وأصال ٓ ٞمدُ قمٜمف،
ضمقاب إو٤مزم يٜمٌٖمل أن يٙمقن عمريد احلؼ واخلػم ىم٤مقمد ًة
ومٝمذا
ٌ
ُ
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ٍ
وٟمٛمحص وٟمٜم٘مد ومٞمٝم٤م دقم٤موى آؾمتٕمج٤مل
ٟمٌلم ومٞمٝم٤م ٟمامذج ُمـ آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم،
ّ
إمم أُمثٚم٦م ُمـ اًمقاىمع ّ
ذم أُمثٚم٦م أظمرى ،وقمغم اهلل آشمٙم٤مل-
وٟمرضمع إمم احلدي٨م اًمِماريػ وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤م :

ٍ
يقُمئذ ُمـ إذى واًمِمدة
ىمّم ُ٦م احلدي٨م أن اًمّمح٤مسم٦م  ؿمٙمقا إمم رؾمقل اهلل ُ م٤م يم٤مٟمقا يالىمقٟمف

اهلل لؿ ويٓمٚم٥م لؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٍم-
واًمتٕمذي٥م ُمـ يمٗم٤مر ىمريش ،وـمٚمٌقا ُمٜمف  أن
َ
يدقمق َ
ف اًمّمح٤مسم٦م هذا ُمذُمق ٌم ُيٜم َٝمك قمٜمف؟
شمٍم َ
واًمً١مال :هؾ ذم احلدي٨م دًٓم ٌ٦م قمغم أن ُّ
واجلقاب ,واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب :,أن هذا ت٤مج إمم ؿمال ُمـ اًمتحرير :وم٤مًمٔم٤مهر ُمـ ىمقًمف لؿ
ُ
وآؾمتٕمج٤مل ُمذُمق ٌم-
شمٍمومٝمؿ هذا ُمـ آؾمتٕمج٤مل،
(وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن) أنف قمد ُّ
شمٍمومقه ؟ هؾ هق جمر ُد ـمٚم٥م اًمدقم٤م ُمٜمف؟ أو أيمثر ُمـ ذًمؽ؟ اًمذي
شمٍمومٝمؿ اًمذي ّ
ًمٙمـ ُم٤م هق ُّ
ًمٞمس هق جمرد أهنؿ ـمٚمٌقا اًمدقم٤م  ،سمؾ
شمٍمومٝمؿ اًمذي قمدّ ه اًمٜمٌل ُ مـ آؾمتٕمج٤مل َ
ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن ّ
شمْمج ٍر ُمـ احل٤مل اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م ،وهل طم٤مل اًمِمدة اًمتل يٚم٘مقهن٤م ،وأهنؿ
ٟمقع
ّ
وىمع ُمٜمٝمؿ ُ
ُ ت ََٛم ُؾ أهنؿ َ
ً
اؾمتٕمج٤مٓ ومٓمري َ٤م ـمٌٞمٕم ًٞم٤م-
قمدوهؿ
اؾمتٕمجٚمقا اًمٜمّمار قمغم ّ
ُمٕمروف ٓ
اًمٕمدو ؿماٞمئ٤م ضمٌٚمٞم٤م ـمٌٞمٕم ًٞم٤م ُمريم ًٌ٤م ذم اعٟمً٤من ،ومقاوح
وم٠مُم٤م يمقن اؾمتٕمج٤مل اًمٜمّمار قمغم
ٌ
ّ
ً
قم٤مضمال واعمٞمؾ
إؿمٙم٤مل ومٞمف ،وهق سمٛمٕمٜمك حمٌ٦م اًمٜمّمار قمٚمٞمٝمؿ
اًم٘مقي إمم ذًمؽ ،وقمٚمٞمف ومٝمق ه٤م ٓ ُيال ُم اًمٕمٌدُ
ّ
ٍ
وطمٞمٜمئذ وم٘مقًمف  لؿ (وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن) إٟمام هق ًمٌٞم٤من اًمقا ىمع ،هذا سمخّمقص هذا اًمقضمف-
قمٚمٞمف،
سمٕمض اًمْمجر ذم سمٕمض اعمرات ُمـ طم٤مل اًمِمدة
وأُم٤م اطمتامل أنف ىمد وىمع ُمٜمٝمؿ (أي ُمـ سمٕمْمٝمؿ) ُ
اًمٜمٌل
واًمٙمرب اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م  وأرو٤مهؿ؛ ومٖمػم ُمًتٜمٙمر أجْم٤م أن ي٘مع ذًمؽ ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس ،ومٜم ٌّٝمٝمؿ ّ
قمٚمام ٟم٤موم ًٕم٤م وطمٙمٛم ً٦م ذم هذا اعمقوع يمام
 إمم اضمتٜم٤مب ذًمؽ وقمالضمف ،وقم ّٚمٛمٝمؿ وقم ّٚمؿ أُمتف ُمـ ورائٝمؿ ً
ظمػم ُم٤م ضمزى ٟمٌٞم٤م قمـ أُمتف،
هل قم٤مدشمف اًمِماريٗم٦م ودأبف  ،سم٠ميب هق وأُمل ،وضمزاه اهلل قمٜم٤م وقمـ ؾم٤مئر أُمتف َ
يع واًمتٕمٚمٞمؿ ًمألُم٦م-
ومٙم٤من ُمـ احلٙمٛم٦م اعو٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ :اًمتِمار ُ
ي١م ّيد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ظمٓم٤ماؿ ًمف سمٚمٗمظ (أٓ) وهل هٜم٤م ًمٚمتحْمٞمض ،وهق طم٨م سمٜمق ِع إزقم٤مج إمم اعم٘مّمقد،
وشمٙم٤مد رواي٤مت احلدي٨م دمٛمع قمغم هذا اًمٚمٗمظ ،ومٝمق حمٗمقظ إن ؿم٤م اهلل
ُوؿ إًمٞمف ىمقًمف (ؿمٙمقٟم٤م) ،وىمقًمف ذم سمٕمض اًمرواي٤مت« :أتٞمٜم٤م اًمٜمٌل  وهق ُمتقؾمد سمردة ذم فمؾ اًمٙمٕمٌ٦م
وضمٝم ُف ،وم٘م٤مل:
حمٛمرا
ُ
وىمد ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ اعمِماريملم ؿمدة ،وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل أٓ شمدقمق اهلل ًمٜم٤م ،ومجٚمس ُمٖمْم ًٌ٤م ً
(إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ًمٞمُ ُ
ً٠مل اًمٙمٚمٛم٦م ومام يٕمٓمٞمٝم٤م ،ومٞمقوع قمٚمٞمف اعمٜمِم٤مر ومٞمِمؼ سم٤مصمٜملم ُم٤م يٍمومف قمـ ديٜمف وإن
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يم٤من أطمدهؿ ًمٞمٛمِمط ُم٤م دون قمٔم٤مُمف ُمـ حلؿ أو قمّم٥م سم٠مُمِم٤مط احلديد وُم٤م يٍمومف ذاك قمـ ديٜمف)ش رواه
()1

أمحد وأبق داود وهمػمهؿ ،وهذا ًمٗمظ اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش -
يدقمق لؿ سم٤مًمٜمٍم،
ٛمر وضمٝمف ُمـ جمرد ـمٚمٌٝمؿ أن
واًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ سمؾ اعمتٞم٘م ُـ أنف ٓ 
َ
ُ
يٖمْم٥م و ُّ
وإٟمام ًمِمال أيمثر ُمـ ذًمؽ اىمتْم٤مه-
ٌ
إو٤مل ُمـ ضمٝم٦م اؿمؽماك
شمٓمٚم٥م ًمٜم٤م اًمٜمٍمة ُمـ اهلل قمغم قمدوٟم٤م ،ومٞمف
وىمقلؿ« :أٓ شمًتٜمّمار ًمٜم٤مش ،أي
ُ
ٍ
شمّمقروا اًمٜمٍمة قمغم ـمري٘م٦م ٟمّمار اهلل شمٕم٤ممم
ًمٗمظ اًمٜمّمار سملم قمدة ُمٕم٤من وصقر ،ومٞمحتٛمؾ ه٤م تٛمؾ أهنؿ ّ
قمدوهؿ سم٢مهاليمٝمؿ-
أنٌٞم٤م َ ه اًمً٤مسم٘ملم قمغم ّ

صمؿ ىمقًمف لؿ ذم اجلقاب (ىمد يم٤من اًمرضمؾ ومٞمٛمـ ىمٌٚمٙمؿ )--اًمخ؛ أجْم٤م ِ
ُمِمٕم ٌر سمذًمؽ؛ وم٢مٟمف أطم٤ملؿ قمغم

إؾمقة واًم٘مدوة ،ووار َب لؿ اعمثؾ سمٛمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اًمّم٤محللم أتٌ٤مع إنٌٞم٤م أهنؿ أوذوا و ُقم ّذسمقا أيمثر ه٤م
ومتٛمًٙمقا سمديٜمٝمؿ وصمٌتقا وصؼموا ،واظمت٤مروا ديٜمٝمؿ ومظمرهتؿ قمغم إقمٓم٤م ُم٤م أراده
شمالىمقن أنتؿ اًمٞمقم؛
ّ
ِ
اًمّمؼم
اًمٙم ّٗما٤مر ُمٜمٝمؿ ،وم٤مصؼموا أنتؿ ُمثٚمٝمؿ وًمٞمٙمـ ًمٙمؿ ومٞمٝمؿ أؾمقة ،وٓ ؿمؽ أن احل٤مل يم٤من ي٘متْمال ُمزيد
واعمّم٤مسمرة واًمتْمحٞم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  يمام ىمد سمٞمٜمف قمٚمامؤٟم٤م  طمٞمٜمام شمٙمٚمٛمقا قمـ ِ
احلٙمؿ اًمٔم٤مهرة ذم
ّ
إُمر سم٤مًمّمؼم واًمٕمٗمق واًمّمٗمح وٟمحق ذًمؽ ،ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م-
اًمتْمجر واؾمتٌٓم٤م اًمٜمٍمُ ،مع أنف يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٚمق ًُم٤م أهنؿ
وقمغم هذا اًمقضمف ،وم٤مٓؾمتٕمج٤مل هق
ّ

يتٕملم قمٚمٞمٝم٤م أن ِ
َ
وشمٌذل
وشمْمحل
وشمّم٤مسمر
شمّمؼم قمغم اًمٌال
ّ
اًمٓمٌ٘م٦م إومم اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمديـ واًمتل ّ
َ
أيمثر ُمـ همػمه٤م ،ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ ِ
احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٔم٤مهرة ،وح٤م ه ّٞم٠مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م
اجلٚمٞمٚم٦م !-واهلل أقمٚمؿ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
اًمٕمدو ،وـمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اًمّم٤محللمً ،مٞمس ُمذُمق ًُم٤م وٓ ُيٜمٝمك قمٜمف ،وًمٞمس ذم
واحل٤مصؾ أن اًمدقم٤م قمغم
ّ

واًمٜمٌل  ىمد دقم٤م قمغم
سمٛمجرده،
احلدي٨م ُم٤م ي٘متْمال أنف ُمذُمقم ،وًمٞمس ىمقًمف (شمًتٕمجٚمقن) راضم ًٕم٤م إًمٞمف
ُّ
ّ
اًمٙمٗم٤مر ذم ُم ِ
يمثػما  ،وهذا ُمٕمروف ذم ُمقوٕمف ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،
ثؾ شمٚمؽ إطمقال وذم همػمه٤م ً
اًمٕمدو ًمٞمس ُمذُمقُم٤م ذم ٍ
ُ
طم٤مل ُمـ إطمقال ،سمؾ هق هدوح حمٛمق ٌد ُمٓمٚم ً٘م٤م،
ؾم١مال اهلل اًمٜمّمار قمغم
ويمذًمؽ
ّ
ً
اًمٕمدو واًمٔم٤مملِ-
واًمٜمّمار ُمٕمٜم٤مه اعقم٤مٟم٦م قمغم
ّ
اًمٜمٌل  لؿ أو ٓ؟ وإذا مل يد ُع لؿ ومام شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ؟
وهؾ دقم٤م ُّ

(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )2٧١١1 ،2٧١42ىم٤مل :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،ؾمٜمـ أيب داود ( )2462وىم٤مل إًمٌ٤م  :صحٞمح ،صحٞمح
اسمـ طمٌ٤من (-)262١
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َ
ؾم١مال ظمٌ٤مب وُمـ ُمٕمف سم٤مًمدقم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مر ُمع ىمقًمف
اًمٜمٌل 
اجلقاب« :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :إٟمام مل جي٥م ُ
شمٕم٤ممم ﮋﭟ ﭠ ﭡﭢﮊ [هم٤مومر ]4١ :وىمقًمف ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [إنٕم٤ممٕ ]61 :نف قمٚمؿ أنف ىمد
اًم٘مدر سمام ضمرى قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٌٚمقى ًمٞم١مضمروا قمٚمٞمٝم٤م ،يمام ضمرت سمف قم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمـ اشمٌع إنٌٞم٤م
ؾمٌؼ
ُ
ومّمؼموا قمغم اًمِمدة ذم ذات اهلل صمؿ يم٤مٟم٧م لؿ اًمٕم٤مىمٌ٦م سم٤مًمٜمّمار وضمزيؾ إضمر ،ىم٤مل :وم٠مُم٤م همػم إنٌٞم٤م
اًمٜمٌل ش ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم
ومقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدقم٤م قمٜمد يمؾ ٟم٤مزًم ٍ٦م ٕهنؿ مل يٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م اـمٚمع قمٚمٞمف
ُ
يدع لؿ ،سمؾ تٛمؾ أنف دقم٤م ،وإٟمام ىم٤مل( :ىمد
«اًمٗمتحش وشمٕم ّ٘مٌف سم٘مقًمف« :وًمٞمس ذم احلدي٨م
شمٍميح سم٠منف  مل ُ
ٌ
يم٤من ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ي١مظمذ) إًمخ ،شمًٚمٞم٦م لؿ وإؿم٤مرة إمم اًمّمؼم طمتك شمٜم٘مْمال اعمدة اعم٘مدرة ،وإمم ذًمؽ اعؿم٤مرة
()1

سم٘مقًمف ذم مظمر احلدي٨م( :وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن)ش ـها-

وىمقل اسمـ سمٓم٤مل« :وم٠مُم٤م همػم إنٌٞم٤م ومقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدقم٤م قمٜمد يمؾ ٍ
ٟم٤مزًم٦م ٕهنؿ مل يٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م اـمٚمع

يدع لؿ هٜم٤م ذم هذه اًم٘مّم٦م ،صمؿ قمٚمؾ ذًمؽ سمام ذيمره ُمـ أن
اًمٜمٌل ش هق  اظمت٤مر أن اًمٜمٌل  مل ُ
قمٚمٞمف ُ
اًمٜمٌل ٓ يٓمٚمع قمغم ذًمؽ ،ومٕمٚمٞمف أن يدقمق-
اًمٜمٌل
َ
اـمٚمع --إًمخ ،صمؿ ومر .سم٠من همػم ّ
اًمٜمٌل ،إذا يم٤من ـمريؼ هذا آـمالع هق
ومٞم٘م٤مل:
ٌ
اًمٜمٌل  ٓ ي ّٓمٚمع قمغم ُم٤م ي ّٓمٚمع قمٚمٞمف ّ
همػم ّ
صحٞمح أن َ
اًمقطمل ،وًمٙمـ ىمد ُّم ُؾ ِ
ٕمٛماؾ سمف ذم اًمِمارع
قمٚمؿ ه٤م ُي َ
اًمٜمٌل ُمـ ىم٤مدة اًمٜم٤مس ُمـ قم٘مالئٝمؿ وقمٚمامئٝمؿ ٌ
ًمٖمػم ّ
ٍ
آؾمتدٓزمِ ،
ف أن
اًمٙمًٌل آضمتٝم٤مدي
سمٓمريؼ ُمـ ـمر .طمّمقل اًمٕمٚمؿ
(اًمٞم٘ملم أو اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م)
ومٞمٕمر ُ
ّ
ّ

أيمثر وُمزيد اًمتْمحٞم٦م وقمدم اًمر ّد قمغم اًمٕمدو وشمرك ُم٘م٤موُمتف سمٛمثؾ
احلٙمٛم٦م ذم ُمقو ٍع ُم٤م شم٘متْمال
اًمّمؼم َ
َ
اًمٕمدو ،وشمرك
ومٕمٚمف (سم٤محلرب واًم٘مقة) ،وشمرك اؾمتٕمج٤مل اًمٜمّمار اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٖمٚمٌ٦م واًمٔمٝمقر قمغم
ّ
شم٠مدسم٤م وظمْمق ًقم٤م ،ومٝمذا إن ؿم٤م اهلل ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف --واهلل أقمٚمؿ-
ـمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اهلل ً
[اٌرٍمخ اٌشبِضخ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌشبِش ػغـغ ،عؼجبْ ٖٓٗٔ]

 تٓب:٘ٝ
اقمٚمؿ أن اًمٙمثػم ُمـ ـمقائػ اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل شمٚمق ُم اعمج٤مهديـ أو َُم ْـ اؿمتٝمرت شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مجلامقم٤مت
ـمقائػ ُمٜمٝمؿ)؛ يٚمقُمقهنؿ قمغم اخلروج
قمٛمقُم٤م ،أو
اجلٝم٤مدي ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م (إُم٤م
اجلٝم٤مدي٦م أو اًمتٞم٤مر
َ
ّ
ً
اجلٝم٤مدي،
اًمٕمًٙمري
قمغم أئٛم٦م اًمردة وُمٜم٤مسمذهتؿ سم٤مًمًالح ،واًمًٕمل ذم شمٖمٞمػمهؿ سم٤مًم٘مقة واحلرب واًمٕمٛمؾ
ّ
ّ
اًمٜمٌل  اعمذيمقر هٜم٤م وىمقًمف ذم مظمره:
وجيٕمٚمقن ذًمؽ ُمـ آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم ،ويًقىمقن لؿ طمدي٨م ّ
( )٧ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (-)1٧١ ،1٧4 . ٧2
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(وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن)!!
وقمٜمد اًمت٠مُمؾ --ئمٝمر ًمٚمٌ٤مطم٨م اعمٜمّمػ أن اعمج٤مهديـ هؿ أؾمٕمدُ اًمٜم٤مس اذا احلدي٨م ،وهلل احلٛمد
ـمقائػ ُمٜمٝمؿ اًمٚمق ُم قمغم آؾمتٕمج٤مل ذم سمٕمض إوىم٤مت أو إطمقال،
شمقضمف إًمٞمٝمؿ أو إمم
َ
واعمٜم٦م ،وأنف وإن ّ
يمام ىمد ي٘مع اخلٓم٠م ُمـ همػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس؛ وم٢مهنؿ ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ أيمثر اعمًٚمٛملم شمقومٞم ً٘م٤م وشمًديدً ا ،وُمـ
أؾمٕمدهؿ اذا احلدي٨م وهمػمه-
سمٞم٤من ذًمؽ قمغم وضمف اعو٤مل :أن اعمج٤مهديـ ىم٤مئٛمقن سمٗمريْم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمت٤مل ه١مٓ احلٙم٤مم اعمرشمديـ
واًمًٕمل ذم إزاًمتٝمؿ وإىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمٙم٤من يمٞم٤مٟم٤مهتؿ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٙم٤مومرة ،وأدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٕمٝمؿ
ذم ذًمؽ سمِمٙمؾ ٓ أووح وٓ أضمغم ُمٜمف ،واحلٛمد هلل-
زاقمام أن ظمروضمٝمؿ قمغم
و َُمـ يًتدل اذا احلدي٨م (وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن) قمغم اعمج٤مهديـ وخيٓمئٝمؿ ً
ٌ
حمجقج ،وذًمؽ ُمـ وضمقه:
اؾمتٕمج٤مل ومٝمق خمٓمئ
أئٛم٦م اًمردة
ٌ
سمٕمْم٤م ،وٟمحـ
طمؼ
أطمده٤م :أن يمت٤مب اهلل وأطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل  يمٚمٝم٤م ّ
ووطمل وٓ يٕم٤مرض سمٕمْمٝم٤م ً
ٌ
اهلل ُ مـ
ٓ ٟمْمارب سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،سمؾ ٟمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م وٟمٕمٛمؾ ا٤م يمٚمٝم٤م وٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم اًمقضمف اًمذي قمٚمٛمٜم٤م ُ
رد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ،وىمد دًم٧م إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واعو٤مع قمغم وضمقب ُمٜم٤مسمذة وىمت٤مل هذه
احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة ،وم٢مذا صمٌت٧م إدًم٦م قمغم ذًمؽ ,وهل صم٤مسمت٦م وذم هم٤مي٦م اًمقوقح ,ومال يٜمٌٖمل عمـ ي١مُمـ
واوح ،وًمٙمٜمف ٌ
جمٛمؾ،
سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن يٕم٤مروٝم٤م سمٜمّمقص جمٛمٚم٦م ُمثؾ هذا احلدي٨م اًمذي ًمف ُمٕمٜمك
ٌ
وًمٞمس هق وار ًدا ذم ظمّمقص هذه اعمً٠مخ٦م!-
َ
احلدي٨م ّ
دال قمغم ذ ّم آؾمتٕمج٤مل ،وقمٛمق ُم هذا اعمٕمٜمك ُمً ّٚم ٌؿ ّ
َ
آؾمتٕمج٤مل ُمذُمق ٌم)،
(أن
وىمد سم ّٞمٜم٤م أن
ِ
ٌ
ُ
وٛمٞمٛم٦م أنٜم٤م ٓ سمد أن ٟمٕمت٘مد أن ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أنف
اؾمتٕمج٤مل؟! ُمع
اعو٤مل ذمُ :م٤م هل اًمّمقرة اًمتل هل
إٟمام
ٌ
اؾمتٕمج٤مل-
يقصػ سم٠منف
طمٙمؿ ؿمارقمل ٌ
صم٤مسم٧م ومال جيقز أن َ
ٌ
اًمقضمف اًمث٤م  :أن ُمٕمٜمك احلدي٨م :أنٙمؿ شمًتٕمجٚمقن؛ ومؽميدون نّمٞمؾ اًمٜمّمار وايمتامل إُمر وزوال يمؾ
ٍ
وىمدرا ،ومٜمٌٝمٝمؿ  إمم ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ُمـ وارورة
ويمرب سمٖمػم اًمٓمريؼ اعمٕمت٤مدة ؿمار ًقم٤م
ؿمدة
ً
طمّمقل آسمتال ٕهؾ احلؼ ،ووارورة اًمّمؼم قمغم إذى ،واًمثٌ٤مت طمتك ي٠مذن اهلل وي٠مُمر سم٠مُمره  ،وىمد
أُمر اهلل ً
ومٕمال وم٠مُمرٟم٤م  سم٠من ٟمخرج قمغم احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر وٟمٜم٤مسمذه وٟم٘م٤مشمٚمف طمتك ٟمخٚمٕمف وٟمزيٚمف وٟم٘مٞمؿ
ضم٤م ُ
طمٙمؿ اهلل ُمٙم٤مٟمف ،وأُم٤م طملم ىم٤مل اًمٜمٌل  شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م خلٌ٤مب سمـ إرت واًمّمح٤مسم٦م وم٢من أُمر اهلل سم٤مجلٝم٤مد
واوح ضمدً ا عمـ شم٠م ُّمٚمف !-وىمد سم ّٞمٜم٤م ُمٕمٜمك آؾمتٕمج٤مل اعمتقضمف إًمٞمف اًمذم ذم ىمّم٦م
مل يٙمـ ىمد ضم٤م سمٕمد ،وهذا
ٌ
احلدي٨م-
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ٍ
اًمٜمٌل  سم٤مًمّمؼم
ؾم٤مقمتئذ طملمَ أُمرهؿ
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ :طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم أؿمٌف سمح٤ملؿ
ُّ
ويمٌػم ،ومٜمحـ ىم٤مدرون اًمٞمقم
وطمذرهؿ ُمـ آؾمتٕمج٤مل؛ وم٤مجلقاب قمد ُم اًمتًٚمٞمؿ سمذًمؽ ،سمؾ اًمٗم٤مر .يم٤مئ ٌـ
ٌ
ٟمخ٤مف اًمٞمق َم قمغم اًمدقمقة أن شمًت٠مصؾ
قمغم اجلٝم٤مد ،واجلٝم٤مد ىمد ؿمارع ووضم٥م طمٞم٨م يمٜم٤م ىم٤مدريـ ،وًمًٜم٤م
ُ
طمتك ًمق ُىمتِؾ ُمٜم٤م اًمٙمثػم ،وٟمحـ طملم فمٜمٜم٤م أن ًمٜم٤م ىمدر ًة وـم٤مىم٦م وىمررٟم٤م آٟمٓمال .ذم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري
(اجلٝم٤مد) ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أنٜم٤م ىمررٟم٤م أنف ٓ ُمٗمًدة ذم ذًمؽ شمرسمق قمغم ُمٗمًدة وضمقد واؾمتٛمرار احلٙمقُم٦م
اًمٙم٤مومرة اعمرشمدة واؾمتٛمرار اًمًٙمقت قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مٟمتٝمك اعؿمٙم٤مل!-
اًمقضمف اًمراسمع :أنف إذا شم٘مررت إدًم٦م قمغم وضمقب اجلٝم٤مد ,ذم ُمثؾ أطمقاًمٜم٤م اًمٞمقم ,واوح ً٦م سم ّٞمٜم٦م يمثػمة
ُ
شمٕمٓمٞمؾ أدًم٦م اًمِماريٕم٦م
ُمتْم٤مومرة؛ ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕم٤مروٝم٤م سمٛمثؾ هذه إىمٞمً٦م اًمتل ذم وٛمٜمٝم٤م
اهلل  ،يمام
وشمٕمٓمٞمؾ طمٙمؿ ضمٚمٞمؾ ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ،سمؾ ذًمؽ هق ومٕمؾ اعمٗمتقٟملم وصٗم٦م اًمزائٖملم اًمذيـ ذيمر ُ
ﭧﭨ ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ﮊ [مل قمٛمران ،]١ :قمغم أن هذه
إىمٞمً٦م ِ
حمتٛمٚم ٌ٦م ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م سمٛمثٚمٝم٤م سمؾ سمام هق أىمقى وأومم ُمٜمٝم٤م ،وهق:
اًمقضمف اخل٤مُمس :أنف ًمق قمٙمس ظمّمٛمٙمؿ اًمدًمٞمؾ وم٘مٚمٌف قمٚمٞمٙمؿ ،وم٘م٤مل :أنتؿ اعمًتٕمجٚمقن اعمذُمقُمقن ذم
ومٕمٚمٙمؿٕ ،نٙمؿ شمريمتؿ ـمريؼ اجلٝم٤مد واًم٘مقة وذات اًمِمقيم٦م اًمتل أُمر اهلل ا٤م ،وىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمؼماهلم ُمـ
ـمريؼ ـمقيٚم٦م وؿم٤مىم٦م صٕمٌ٦م حمتقي٦م قمغم قمٔمٞمؿ
يمت٤مسمف  وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  وإو٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ اام ،وهل
ٌ
آسمتال ات واًمتٛمحٞمص سم٤مجلراح واًم٘مراح واحلرُم٤من واًم ٌُٕمد قمـ إوـم٤من وُمٗم٤مرىم٦م اخلالن --واظمؽمشمؿ
ـمر ًىم٤م أظمرى اؾمتًٝمٚمتٛمقه٤م (رأجتٛمقه٤م وفمٜمٜمتٛمقه٤م ؾمٝمٚم٦م) اؾمتٕمج٤مٓ ًمٚمتٖمٞمػم (اًمٜمّمار واًمٔمٗمر ذم فمٜمٙمؿ)
وـمٚمٌ٤م ًمٚمراطم٦م واًمًالُم٦م وإؿمٗم٤م ًىم٤م قمغم اًمٕمٞمش الٜمل أن يٜمخرم ىم٤مٟمقٟمف ويذوي يم٤مٟمقٟمف مل يٙمـ ُم ِ
ٌٕمدً ا ،سمؾ هق
َ
ً
ُ
ّ
ُمًت٘مرب ضمدً ا ،واهلل اعمًتٕم٤من!!-
ٌ
ُ
اًمرؾمقل  ذم طم٤مل ظمٌ٤مب وصحٌف  ؾم٤مقمتٝم٤م ،يم٤من
وشمقوٞمح ُف :أن آؾمتٕمج٤مل اًمذي ٓطمٔمف
ُ
وضمٝمف يمذا ويمذا ،وآؾمتٕمج٤مل أن ذم طم٤مًمٜم٤م هذه هق يمذا ويمذا؛ ومت٠مُمؾ!-
ِ
ً
اًمّمقر،
اؾمتٕمج٤مٓ ذم سمٕمض
تّمق ُر أن يٙمقن ظمروج سمٕمض اخل٤مرضملم قمغم أئٛم٦م اًمٙمٗمر واًمردة
ٟمٕمؿ ىمد ُي َ
وذًمؽ إذا يم٤من ىمٌؾ اؾمتٙمامل آؾمتٕمداد واًمتٝمٞم١م وإظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب اعمٛمٙمٜم٦م اعمت٤مطم٦م ،يٕمٜمل أنف يم٤من
ُ
ُ
اٟمتٔم٤مر ومرصتف
وإظمذ سمٌٕمض إؾمٌ٤مب ومؽمك ذًمؽ وظمرج سمدوٟمف ،أو يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف
اؾمتٙمامل اًمٕمدة
سم٢مُمٙم٤مٟمف
ُ
ٓطم٧م سمقادره٤م وفمٝمرت قمالُم٤مهت٤م وإره٤مص٤مهت٤م ُمثال ،ومؽمك ذًمؽ واؾمتٕمجؾ
اجل ّٞمدة اًم٘مريٌ٦م اًمً٤مٟمح٦م اًمتل
ْ
وجرا !--
اخلروج
ً
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ٓ جمرد اخلروج قمغم أئٛم٦م اًمردة ذم طمدّ ذاشمفُ ،مع سمذل اًمقؾمع ذم إظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمِمارقمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م
صم٤مسم٧م سم٤مٕدًم٦م اًم٘مقي٦م اًمٌ ّٞمٜم٦م اًمتل شم٘مؽمب ذم ىمقهت٤م ُمـ اًم٘مٓمع ،ومٙمٞمػ يٙمقن
اعمت٤مطم٦م؛ ومٝمذا
قمل ٌ
ٌ
واضم٥م ؿمار ّ
ً
اؾمتٕمج٤مٓ ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن --وىمد ؾمٌؼ ؿمال ٌ ُمـ ؿمارح ذًمؽ قمٜمد ىمقًمٜم٤مً« :مٙمؾ ؿمال ٍ ّإسم٤منش-
وجرا ش هق ذم ىمقة اًمّمٗم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م؛ وم٢من اخلروج ذم ُمثؾ هذه اًمّمقرة اًمتل وصٗمتُٝم٤م ٓ يٜمٗمؽ
وىمقزم «
ً
قمـ اًمْمجر ،وٓ يٙم٤مد يٙمقن إٓ قمـ شمؼم ٍم وىمٚم٦م ٍ
صؼم ورسمام اٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ىمٚم٦م اًمٗم٘مف واًمٌّمػمة-
ّ
وهٜم٤م ِ
أخٛم ُح إمم أؾمٌ٤مب آؾمتٕمج٤مل (اعمذُمقم) :وم٠مول٤م ىمٚم ُ٦م اًمّمؼم-
اًمتحق ُل
واًمتٌلم؛ هؾ
واًمتؼم ُم ُمـ احل٤مل واًمقاىمع ،سمدون اًمٜمٔمر واًمتٗمٙم ِّر
اًمتْمج ُر
وُمٜمٝم٤م ,وهق ومر ُقم ُف:,
ّ
ّ
ّ
ّ

أظمر ظمػم أو ٓ؟ ،وهٙمـ أو ٓ؟ ،سمؾ ـمٚمٌ٤م ًمٚمتٖمٞمػم ُمٝمام يم٤من وقمغم أي ٍ
ِ
اًمتٖمٞمػم
وضمف ،طمتك يم٠من
احل٤مل
إمم
ً
ٌ
َ
ِ ٌ
ِ
ِ
وٕمػ اًمٕمٚم ِؿ،
وٕمػ اعرادة أو
ُمٓمٚمقب ًمذاشمف ،وإن إمم أؾمقأ  --ومٌ٤من سمذًمؽ أن إؾمٌ٤مب إُم٤م راضمٕم٦م إمم
ٌ
أو إمم يمٚمٞمٝمام-
واهلل اعمقومؼ ،وهق أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللٟ ،مً٠مخف شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م الدى واًمًداد-
وُمـ اًمٗمقائد ذم هذا احلدي٨م ،سم٤معو٤موم٦م إمم ذم آؾمتٕمج٤مل:
ًمٞمتٛمـ اهلل هذا إُمر) يٕمٜمل اًمديـ اًمذي ُسم ِٕم٨م سمف  وهق اعؾمالم-
 ,ىمقًمف( :واهلل ّ
ذيمر اخلقف اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي ٓ ي١ماظمذ اًمٕمٌدُ قمٚمٞمف،
 ,ىمقًمف (ٓ خي٤مف إٓ اهلل واًمذئ٥م قمغم همٜمٛمف) ومٞمف ُ
خي٤مف ًمّم٤م وٓ فم٤م ًح٤م سم٤مهم ًٞم٤مً ،متامم طمّمقل إُمـ ،سم٤مٟمتِم٤مر اعؾمالم وطمٙمٛمف وؾمٚمٓم٤مٟمف-
واعمٕمٜمكُ ٓ :
ِ
إزُم٤مت واًمِمدائد ،وًمف أُمثٚم٦م يمثػمة ذم
 ,ذم احلدي٨م طمٙمٛم ُ٦م اًمتّمٌػم ًمألتٌ٤مع واًمتٌِماػم ذم أوىم٤مت
ؾماػمة اًمٜمٌل  ،يمام سمِمارهؿ ذم أؿمد أج٤مم اخلقف ذم همزوة اخلٜمد« .إطمزابش سمٗمتح سمٍمى واًمٞمٛمـ
وُمدائـ يمًارى ،وهمػمه٤م ،وهٙمذا قمغم اًم٘مٞم٤مدات ذم أوىم٤مت اؿمتداد اًمٙمرب أن يًتٕمٛمٚمقا اًمتٌِماػم ورومع
اعمٕمٜمقي٤مت وشمثٌٞم٧م إتٌ٤مع ،سم٤محلؼ واًمٕمدل-
ذيمر إؾمقة سم٤مًمّم٤محللم اًمً٤مسم٘ملم ذم ُمقيم٥م اعيامن ،واًمتذيمػم سم٤مٓىمتدا اؿ ذم اًمّمؼم
 ,وومٞمف ُ
واًمٞم٘ملم-

 ,ومٞمف ُمـ اًمٗم٘مفُ :
ًمٚمٛمٙمر ِه
اًمٜمٓمؼ ا٤م
ومْمؾ ُمـ صؼم قمغم اًم٘متؾ ومل يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ،طمٞم٨م ضم٤مز
ُ
َ

اعمٕمذ ِ
شمٕمرض ًمفٟ ،مً٠مل اهلل ُمـ واؾمع ومْمٚمف وقم٤مومٞمتف-
ب ،ومٗمٞمف
ُ
اًمؽمهمٞم٥م ذم هذا اعم٘م٤م ِم عمـ ّ

 ؾا٥زَ ٗ ٠عٓ ٢ايضؾلٚ ،سح ايؾـضٜع ١عًٚ ،٘ٝسّ مز ٖٛٚ ٙايعٓـ:
اًمٚمٓمػ واًمٚملمُ واًمٞمًار واًمًٝمقًم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م إُمر ،واًمٕمٜمػ وده وهق اًمِمدة ذم ُمٕم٤مجل٦م
اًمرومؼ هق:
ُ
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إُمر وشمٕم٤مـمٞمف ،وىمد ضم٤م ذم اًمِمارع اعمٓمٝمر ُمدح اًمرومؼ يمثػما  ،وذم اًمٕمٜمػ ،وٟمذيمر هٜم٤م ـمروم٤م ه٤م ورد ذم
ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،صمؿ ٟمتٙمٚمؿ ذم ومروع ًمٚمٛمً٠مخ٦م:
 ,ىم٤مل اًمٜمٌل ( :إن اهلل رومٞمؼ ٥م اًمرومؼ) رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،وأمحد وأبق داود واسمـ ُم٤مضمف،
وًمٗمظ اًمٌخ٤مري واسمـ ُم٤مضمف( :إن اهلل رومٞمؼ ٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف) ،وًمٗمظ ُمًٚمؿ وأيمثر اًمٌ٤مىملم( :إن اهلل
()1

رومٞمؼ ٥م اًمرومؼ ويٕمٓمل قمغم اًمرومؼ ُم٤م ٓ يٕمٓمل قمغم اًمٕمٜمػ وُم٤م ٓ يٕمٓمل قمغم ُم٤م ؾمقاه) -
اخلػم) رواه ُمًٚمؿ وأمحد وأبق داود وهمػمهؿ ،وًمٗمظ أيب داود--( :
 ,وىم٤مل ُ( :مـ ُ ْ َر ِم َ
اًمرومؼ ُ رم َ
()2

اخلػم يمٚمف) -
ُ َرم َ

 ,وىم٤مل ُ( :مـ أقمٓمل طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد أقمٓمل طمٔمف ُمـ اخلػم ،وُمـ ُطم ِر َم طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد
()3

طمرم طمٔمف ُمـ اخلػم) رواه اًمؽمُمذي ،وقمٜمد أمحد ٟمحقه -
ُمًٚمؿ وأبق داود
 ,وىم٤مل ( :إن اًمرومؼ ٓ يٙمقن ذم ؿمال إٓ زاٟمف ،وٓ يٜمزع ُمـ ؿمال إٓ ؿم٤مٟمف) رواه
ٌ
()4

وأمحد وهمػمهؿ -
ومٝمذه أصقل إطم٤مدي٨م ذم هذا اًمٌ٤مب ،ول٤م أخٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ،ول٤م ُمقارد (ىمّمص وردت ومٞمٝم٤م) شمتّْمح
ويتٌلم ا٤م وم٘مٝمٝم٤م وطمدوده٤م ،يمام ؾمٜمِماػم إمم سمٕمْمٝم٤م إن ؿم٤م اهلل شمٕم٤ممم-
ا٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ّ
وُمـ جمٛمقع ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم ؿم٠من اًمرومؼ واًمٚملم واًمرمح٦م واًمتٚمٓمػ واًمتٞمًاػم ،وأوداده٤م
ُمـ اًمٕمٜمػ واًمِمدة وُم٤م ىم٤مرا٤م ُمـ ُمٕم٤م ٟ ،مًتٓمٞمع أن ٟمخرج سم٤مًمتقضمٞمٝم٤مت أشمٞم٦م:
أخػ :أن اًمٕمدل واحلٙمٛم٦م ي٘متْمٞم٤من ووع ٍ
يمؾ ُمـ اًمقصٗملم ذم حمٚمف اًمالئؼ سمف؛ وم٤مًمرومؼ ذم ُمقوٕمف
واًمٕمٜمػ ذم ُمقوٕمف-
سم٤م  :وًمذًمؽ وم٢من ظمػم إظمال .أقمدل٤م ،و«اًمٕمدل ذم إظمال.ش أصؾ ُمـ أصقل اًمتزيمٞم٦م ،وراضمع ُم٤م
()5

ٍ
ومّمؾ ذم ذًمؽ ؛ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
يمتٌف اسمـ اًم٘مٞمؿ  ذم يمت٤مسمف «اًمٗمقائدش ذم
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ [اًمٗمتح ،]22 :وﭧﭨ ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)422١صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ ،)2521مًٜمد أمحد ( ،)٧46١2ؾمٜمـ أيب داود ( ،)66١١ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (-)1466
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ ،)2522مًٜمد أمحد ( ،)٧22١6ؾمٜمـ أيب داود ( ،)66١2ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (-)146١
( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )2١٧1وصححف إًمٌ٤م ُ ،مًٜمد أمحد (-)2١551 ،25252
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)2526ؾمٜمـ أيب داود (ُ ،)66١6 ،26١6مًٜمد أمحد (-)26216
( )5اًمٗمقائد (ص -)٧66 ،٧61
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ﮯﮊ [اح٤مئدة ،]56 :وﭧﭨ ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [اًمٜمقر]-
ضمٞمؿ :وأن اعم٘مّمقد سم٤مًمرومؼ واًمرمح٦م واًمًامطم٦م واًمٚمٓمػ واًمتٞمًاػم اعمحٛمقد واعمٛمدوح ذم اًمٙمت٤مب
اًمٕمزيز واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة؛ هق ُم٤م يم٤من ذم حمٚمف اًمالئؼ سمف وٕهٚمف-
دال :ويمذًمؽ اًمٕمٜمػ اعمذُمقم واًمِمدة ،اعم٘مّمقد ا٤م ُم٤م يم٤من ذم همػم حمٚمف وًمٖمػم ُمًتح٘مف وأهٚمف ،وإٓ
اًمٕمٜمػ واًمِمدة ذم حمٚمٝم٤م حمٛمقد ٌة ُمٓمٚمقسم٦م سمال ٍ
وهمػمه٤م-
ري٥م ،يمام شمدل قمٚمٞمف أي٤مت اعمت٘مدُم٦م ُمثال،
وم٢من
َ
ُ
َ
إصؾ وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعٟمً٤من ،ويٙمقن اًمٕمٜمػ هق آؾمتثٜم٤م
ه٤م  :أنف يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمرومؼ هق
وهق إىمؾ وهق اًمذي ي٘مدّ ر سم٘مدره-
ُ
قمٙمًف؛ ضم٤م ذم
احل٤مل
واو :وأن يٙمقن اًمرومؼ هق إؾمٌؼ وسمف شمٙمقن اعمٌ٤مدرة ،إٓ أن يًتقضم٥م
َ
احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم( :إن اهلل يمت٥م يمت٤م ًسم٤م ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ ،إن رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل؛ ومٝمق ُمٙمتقب
قمٜمده ومق .اًمٕمرش) هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ،وًمٗمظ ُمًٚم ٍؿ( :ح٤م ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ يمت٥م ذم يمت٤مسمف ومٝمق قمٜمده ومق.
()1

اًمٕمرش إن رمحتل شمٖمٚم٥م همْمٌل) -
ُمٌٜمل قمغم اًمتِمٌف سم٠مومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ،أو ُم٤م يًٛمٞمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ آىمتدا
وٓ ي٘م٤مل :هذا ّ
سمٗمٕمؾ اهلل ،وم٢من هذا حمؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ و ت٤مج إمم ُمزيد نرير ،وًمٞمس آقمتامد هٜم٤م قمغم جمرد ذًمؽ ،وإٟمام
ُ
اًمدٓئؾ اًمٙمثػمة-
اًمٕمٛمدة هٜم٤م أنٜم٤م قمرومٜم٤م أن اهلل ٥ م ُمـ قمٌده ذًمؽ ،يمام شمدل قمٚمٞمف
واًمٕمٜمػ ٟمتٞمج٦م
اًمٕمٜمػ واحلدة،
اًمرومؼ حمٛمقد ،ويْم٤مده
ىم٤مل اًمٖمزازم  ذم «اعطمٞم٤م ش« :اقمٚمؿ أن
ُ
ُ
َ
اًمٖمْم٥م واًمٗمٔم٤مفم٦م ،واًمرومؼ واًمٚملم ٟمتٞمج٦م طمًـ اخلٚمؼ واًمًالُم٦م ،وىمد يٙمقن ؾمٌ٥م احلدة اًمٖمْم٥م ،وىمد
يٙمقن ؾمٌٌٝم٤م ؿمدة احلرص واؾمتٞمالؤه سمحٞم٨م يدهش قمـ اًمتٗمٙمر ويٛمٜمع ُمـ اًمتثٌ٧م؛ وم٤مًمرومؼ ذم إُمقر
طمًـ اخلٚمؼ ،وٓ ًـ اخلٚمؼ إٓ سمْمٌط ىمقة اًمٖمْم٥م وىمقة اًمِمٝمقة وطمٗمٔمٝمام قمغم
صمٛمرة ٓ يثٛمره٤م إٓ
ُ
طمد آقمتدال ،وٕضمؾ هذا أثٜمك رؾمقل اهلل  قمغم اًمرومؼ وسم٤مًمغ ومٞمف, --صمؿ ذيمر ـمر ًوم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م
وأصم٤مر ،وىم٤مل ,:وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ٕصح٤مسمف« :شمدرون ُم٤م اًمرومؼ؟ ىم٤مًمقا  :ىمؾ ي٤م أب٤م حمٛمد ،ىم٤مل :أن شمْمع
إُمقر ذم ُمقاوٕمٝم٤م؛ اًمِمدة ذم ُمقاوٕمٝم٤م ،واًمٚملم ذم ُمقوٕمف ،واًمًاٞمػ ذم ُمقوٕمف ،واًمًقط ذم
َ
ُمقوٕمفش؛ وهذه إؿم٤مرة إمم أنف ٓ سمد ُمـ ُمزج اًمٖمٚمٔم٦م سم٤مًمٚملم واًمٗمٔم٤مفم٦م سم٤مًمرومؼ يمام ىمٞمؾ:

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)1٧26صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١5٧
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ووو ا ا ا ا ااع اًمٜم ا ا ا ا اادى ذم ُمقو ا ا ا ا ااع اًمًا ا ا ا ا ااٞمػ سم ا ا ا ا اا٤مًمٕمال

ُمْم ا ا ا ا ا ار يمقو ا ا ا ا ااع اًمً ا ا ا ا ا ااٞمػ ذم ُمقو ا ا ا ا ااع اًمٜم ا ا ا ا اادى

()1

اًمٓمٌ٤مع إمم اًمٕمٜمػ واحلدة
وم٤معمحٛمق ُد وؾمط سملم اًمٕمٜمػ واًمٚملم ،يمام ذم ؾم٤مئر إظمال ،.وًمٙمـ ح٤م يم٤مٟم٧م
ُ
أُمٞمؾ يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إمم شمرهمٞمٌٝمؿ ذم ضم٤مٟم٥م اًمرومؼ أيمثر ،ومٚمذًمؽ يمثر صمٜم٤م اًمِمارع قمغم ضم٤مٟم٥م اًمرومؼ دون
اًمٕمٜمػ ،وإن يم٤من اًمٕمٜمػ ذم حمٚمف طمًٜمً٤م يمام أن اًمرومؼ ذم حمٚمف طمًـ ،وم٢مذا يم٤من اًمقاضم٥م هق اًمٕمٜمػ وم٘مد
احلؼ القى وهق أخذ ُمـ اًمزسمد سم٤مًمِمٝمد وهٙمذا-
واومؼ ُ
وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز « :روي أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يمت٥م إمم ُمٕم٤موي٦م يٕم٤مشمٌف ذم اًمت٠م ومٙمت٥م
إًمٞمف ُمٕم٤موي٦م :أُم٤م سمٕمد ،وم٢من اًمٗمٝمؿ ذم اخلػم زي٤مدة ٍ
اخل٤مئ٥م ُمـ
رؿمد ،وإن اًمرؿماٞمد ُمـ رؿمد قمـ اًمٕمجٚم٦م ،وإن
َ
ُمّمٞم٥م أو يم٤مد أن يٙمقن ُمّمٞم ًٌ٤م ،وإن ِ
اًمٕمجؾ خمٓمئ أو يم٤مد أن يٙمقن خمٓم ًئ٤م،
ظم٤مب قمـ إن٤مة ،وإن اعمتث ٌّ٧م
ٌ
اًمرومؼ يْماره اخلر ،.وُمـ ٓ شمٜمٗمٕمف اًمتج٤مرب ٓ يدرك اعمٕم٤مزمش -وقمـ أيب قمقن
وإن ُمـ ٓ يٜمٗمٕمف
ُ
ٍ
صٕمٌ٦م إٓ وإمم ضم٤مٟمٌٝم٤م يمٚمٛم٦م أخلمُ ُمٜمٝم٤م دمري جمراه٤مش -وىم٤مل أبق
إنّم٤مري ىم٤ملُ« :م٤م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٙمٚمٛم٦م
محزة اًمٙمقذم ٓ« :شمتخذ ُمـ اخلدم إٓ ُم٤م ٓ سمد ُمٜمف ،وم٢من ُمع يمؾ إٟمً٤من ؿماٞمٓم٤م ًٟم٤م ،واقمٚمؿ أهنؿ ٓ يٕمٓمقٟمؽ
سم٤مًمِمدة ؿماٞم ًئ٤م إٓ أقمٓمقك سم٤مًمٚملم ُم٤م هق أومْمؾ ُمٜمفش -وىم٤مل احلًـ« :اعم١مُمـ وىم٤مف ٍ
ُمت٠من وًمٞمس يمح٤مـم٥م
ُ
ًمٞمؾش --ومٝمذا صمٜم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمرومؼ ،وذًمؽ ٕنف حمٛمقد وُمٗمٞمد ذم أيمثر إطمقال وأهمٚم٥م إُمقر،
ِ
اًمٕمٜمػ ىمد شم٘مع وًمٙمـ قمغم اًمٜمدور ،وإٟمام اًمٙم٤مُمؾ ُمـ يٛمٞمز ُمقاىمع اًمرومؼ قمـ ُمقاىمع اًمٕمٜمػ
واحل٤مضم٦م إمم
ٍ
واىمٕم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع ومٚمٞمٙمـ ُمٞمٚمف إمم
ومٞمٕمٓمل يمؾ أُمر طم٘مف وم٢من يم٤من ىم٤مصار اًمٌّمػمة أو أؿمٙمؾ قمٚمٞمف طمٙمؿ
()2

اًمرومؼ وم٢من اًمٜمجح ُمٕمف ذم إيمثرش  ،اٟمتٝمك يمالُمف -
زاي :أن اًمٕمٜمػ اعمذُمقم واًمٗمحش ىمريٜم٤من ،ولذا ضم٤م ذم أطمد أخٗم٤مظ اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م 
اعمت٘مدم --( :ي٤م قم٤مئِم٦م قمٚمٞمؽ سم٤مًمرومؼ ،وإي٤مك واًمٕمٜمػ واًمٗمحش) ،ىم٤مًم٧م :أو مل شمًٛمع ُم٤م ىم٤مًمقا ؟ ،ىم٤مل( :أو مل
شمًٛمٕمل ُم٤م ىمٚم٧م؟ رددت قمٚمٞمٝمؿ ،ومٞمًتج٤مب زم ومٞمٝمؿ ،وٓ يًتج٤مب لؿ ذم) ،وذم ٍ
ًمٗمظ عمًٚم ٍؿ( :ي٤م قم٤مئِم٦م
ّ
رددت قمٚمٞمٝمؿ اًمذي ىم٤مًمقا ؟ ىمٚم٧م:
ٓ شمٙمق وم٤مطمِم٦م) ،وم٘م٤مًم٧م :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مًمقا ؟ ،وم٘م٤مل( :أو ًمٞمس ىمد
ُ
وقمٚمٞمٙمؿ) ،وذم ًمٗمظ مظمر ًمف :ومٗمٓمٜم٧م اؿ قم٤مئِم٦م  ،ومًٌتٝمؿ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ُ( :م ْف ي٤م قم٤مئِم٦م ،وم٢من
()3
ُ
اًمٗمحش ذم
اهلل ٓ ٥م اًم ُٗم ْح َش وٓ اًمتٗمحش)  ،وذم ًمٗمظ اسمـ طمٌ٤من ذم احلدي٨م اعمت٘مدم --( :وٓ يم٤من

( )٧ىم٤مًمف :أبق اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل ،يمام ذم :اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مضة (ص -)٧٧٧
( )2إطمٞم٤م قمٚمقم اًمديـ (-)٧64 , ٧66 . 1
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)46١٧ ،4١1١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2٧45
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ؿمال إٓ ؿم٤مٟمف)-
وهذا حمٛمقل قمغم أنف ُ
ًمٗمظ اًمٜمٌل  ،هذا هق إصؾ ،و ُ تَٛمؾ أنف  شمٙمٚمؿ اذه إًمٗم٤مظ جمتٛمٕم٦م
ومذيمر ذم يمالُمف ًمٗمظ (اًمٗمحش) وًمٗمظ (اًمٕمٜمػ) ومروى سمٕمض اًمرواة هذا وسمٕمْمٝمؿ هذا ،يمام تَٛمؾ أنف
شمٙمٚمؿ سم٢مطمداه٤م ،ومحٗمظ سمٕمْمٝمؿ ٟمٗمس اًمٚمٗمظ ،وروى سمٕمْمٝمؿ سم٤معمٕمٜمك ،وأيمرم اؿ ُمـ قمٚمام َ سم٤معمٕم٤م ،
واهلل أقمٚمؿ-
قمٜمػ ٕنف ؿمدة ذم اًم٘مقل ذم همػم حم ّٚمٝم٤م! ومٚمق يم٤من اًمٙمالم اًمٗم٤مطمش ,سمحً٥م ُم٤م شمٕمٓمٞمف
واًمٗمحش
ٌ
ٍ
اًمٚمٖم٦م ,ذم ُمقوٕمف اعمٜم٤مؾم٥م ,وهق ٌ
طمٞمٜمئذ ٓ يٙمقن قمٜم ًٗم٤م وٓ ً
ومحِم٤م ؿمار ًقم٤م ،يمام ضم٤م ذم
ىمٚمٞمؾ ضمدً ا ,وم٢مٟمف
()1

شمٕمزى سمٕمزا اجل٤مهٚمٞم٦م وم٠مقمْمقه ا ّـ أبٞمف وٓ شمٙمٜمقا )  ،ويمام ذم ىمقل أيب سمٙمر ً مٕمروة سمـ
احلدي٨مُ( :مـ ّ
ِ ()2
واومؼ حمٚمف
اًمٜمٌل ؛ ومٝمذا ه٤م َ
ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ذم احلديٌٞم٦م« :ا ُْم ُّم ْ
سمٔمر اًمالتش ويم٤من ذًمؽ سمحْمارة ّ
ص َ
وصالطم٤م ،وظمرج قمـ يمقٟمف ً
ُمذُمقُم٤م ؿمار ًقم٤م،
ومحِم٤م أو قمٜم ًٗم٤م
اعمٜم٤مؾم٥م واًمالئؼ سمف ،ومٙم٤من طمٙمٛم٦م ورؿم٤م ًدا
ً
َ
ً
ٕمرف أن هذا ىمٚمٞمؾ ضمدً ا ،وي٘مدّ ر سم٘مدره ،و ُ ت٤مط ومٞمف و ُيتثٌ ُ٧م ،واهلل أقمٚمؿ-
ًمٙمـ ٓ سمد أن ُي َ
اًمدواب؛ قمـ ؿمداد سمـ أوس  قمـ اًمٜمٌل :
طم٤م  :اًمرومؼ ذم يمؾ ؿمال وُمع يمؾ ؿمال طمتك ُمع
ّ
اًم٘متٚم٦م وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمذسمح وًمٞم ِ
(إن اهلل يمت٥م اعطمً٤م َن قمغم يمؾ ؿمال  ،وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا ِ
حد
َ ُ
()3

اًمٌخ٤مري  ،وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة أن رؾمقل
وًمػم ْح ذسمٞمحتف) رواه اًمًٌٕم٦م إٓ
ّ
أطمديمؿ ؿمٗمرشمف ُ
اهلل  ىم٤مل( :إذا ؾم٤مومرشمؿ ذم ِ
اخل ّْم٥م وم٠مقمٓمقا اع َسمؾ طمٔمٝم٤م ُمـ إرض ،وإذا ؾم٤مومرشمؿ ذم اًمًٜمَ٦م ومٌ٤مدروا ا٤م
()4
ِ
قمرؾمتؿ وم٤مضمتٜمٌقا اًمٓمريؼ ،وم٢مهن٤م ـمر .اًمدواب وُم٠موى القام سم٤مًمٚمٞمؾ)  ،وذم ُمقـم٠م اعُم٤مم
ٟم٘مٞمٝم٤م ،وإذا ّ
ً
ُمرؾمال( :إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم رومٞمؼ ٥م اًمرومؼ ويرواك سمف ويٕملم قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يٕملم قمغم اًمٕمٜمػ وم٢مذا
ُم٤مًمؽ
ريمٌتؿ هذه اًمدواب اًم ُٕم ْج َؿ وم٠منزًمقه٤م ُمٜم٤مزل٤م وم٢من يم٤مٟم٧م إرض ضمدسم٦م وم٤مٟمجقا قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٘مٞمٝم٤م وقمٚمٞمٙمؿ سمًاػم
اًمٚمٞمؾ وم٢من إرض شمٓمقى سم٤مًمٚمٞمؾ ُم٤م ٓ شمٓمقى سم٤مًمٜمٝم٤مر وإي٤ميمؿ واًمتٕمريس قمغم اًمٓمريؼ وم٢مهن٤م ـمر .اًمدواب
()1
()5
ِ
اًمٙمٚم٥م ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة  ،وهديف
ؾم٘م٧م
وُم٠موى احلٞم٤مت)  ،ـها ،وىمّم٦م اًمٌٖمل ُمـ سمٜمل إؾمارائٞمؾ اًمتل
َ
(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )2٧216وطمًٜمف إرٟم١موط ،وىم٤مل إًمٌ٤م ذم :اًمّمحٞمح٦م ( :)242هذا ؾمٜمد صحٞمح رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت-
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )2١1٧سمٚمٗمظ« :سم ٌُ ِ
ٔمر اًمالتشُ ،مًٜمد أمحد (-)2٧216
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)٧255ؾمٜمـ أيب داود ( ،)26٧5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)٧6١١ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)66١5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (،)1٧١١
ُمًٜمد أمحد (-)٧١٧٧1
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧2١2
(ُ )5مقـم٠م ُم٤مًمؽ ( ،)2١42وظمرضمف اًمٓمؼما ُمتّمال ذم :اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،)652وصححف إًمٌ٤م ذم :صحٞمح اجل٤مُمع (-)٧١١١
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ُمٕمروف-
 وإرؿم٤م ُد ُه ذم طمًـ ُمٕم٤مُمٚم٦م احلٞمقان
ٌ
يمثػم ُمـ اًمٖمرسمٞملم أهنؿ أصح٤مسمف وخمؽمقمقه
واًمٞمق َم يتٗم٤مظمر أهؾ اًمٕمّمار سمٛمٌدأ اًمرومؼ سم٤محلٞمقان ،وفم ّـ ٌ

ِ
وسمٞمص ُمـ أنقار
واًمّمقاب إٟمام هق
وأهنؿ ضمذيٚمف اعمحٙمؽ!! وُم٤م دروا أن ُم٤م ٟم٤مًمقه ُمـ ذًمؽ ُمـ اخلػم
ٌ
وأثر ُمـ أؿمٕم٦م اعؾمالم! وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن-
اًمٜمٌقة ٌ
وُمـ ن٧م وٓيتٝمؿ سم٤مًمتٞمًاػم قمٚمٞمٝمؿ
ـم٤م  :اًمرومؼ سم٤مًمرقمٞم٦م :وُمـ اًمرومؼ رومؼ إُمرا وإوًمٞم٤م سمرقم٤مي٤مهؿ َ
وظمدُمتٝمؿ ورمحتٝمؿ واًمٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ واًمًٕمل ذم راطمتٝمؿ وُمّمٚمحتٝمؿ؛ ضم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ
ومِمؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مؿم٘مؼ قمٚمٞمف ،و َُمـ وزم ُمـ أُمر
قم٤مئِم٦م  أن اًمٜمٌل  دقم٤م( :مهللا َُمـ وزم ُمـ أُمر أُمتل ؿماٞمئً٤م ّ
()2

أُمتل ؿماٞمئً٤م ومرومؼ اؿ وم٤مرومؼ سمف) -
ي٤م  :اًمتٞمًاػم ُمـ ُمٕمٜمك اًمرومؼ ،وهذا ُمٌدأ ت٤مضمف اعمج٤مهد أيمثر ُمـ همػمهُّ ،
يدل قمٚمٞمف يمثرة وص٤مي٤مه 
عمٌٕمقصمٞمف وأُمرا ؾماراي٤مه ودقم٤مشمف اًمذيـ يٌٕمثٝمؿ إمم اًمٜم٤مس سمٜمحق ىمقًمف( :يًاروا وٓ شمٕمًاروا ،وسمِماروا وٓ
()3
شمٜم ّٗمروا)  ،وٕن اعمج٤مهد ظمّمٞمّم ُ٦م قمٛمٚمِ ِف وًم ٌُّف :اًمدقمق ُة إمم اهلل شمٕم٤ممم وهداي ُ٦م اًمٜم٤مس واعشمٞم٤من اؿ إمم ديـ
اهلل وشم٠مخٗمٝمؿ وايمتً٤ماؿ؛ ومٝمق حمت٤مج إمم ذًمؽ ضمدً ا ،وسم٘مدر طمٔمف ُمـ ذًمؽ يٙمقن طمٔمف ُمـ اخلػم
سمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م) رواه أمحد واًمٓمؼما
واًمٜمج٤مح !-وىمد ضم٤م ذم احلدي٨مُ ( :

()4

-

ىمري٥م ُمـ اًمتٞمًاػم
ىم٤مل اًمٕمٚمام  :طمٜمٞمٗمٞم٦م ذم اًمتقطمٞمد ،ؾمٛمح ٌ٦م ذم اًمِمارائع ،واًمًامطم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م
ٌ
واًمٚمٓمػ واًمتقؾمٕم٦م ،وهل ودّ اًمتٙم ّٚم ِ
ػ واًمٕمٜمػ واًمتٕمًاػم واًمتْمٞمٞمؼ -وذم احلدي٨م( :رطمؿ اهلل ً
رضمال
()5

ؾمٛمح٤م إذا سم٤مع وإذا اؿمؽمى وإذا اىمت٣م) رواه اًمٌخ٤مري -
ً
ُ
وأهؾ اًمزيغ اًمٞمق َم ُيٙمثرون ُمـ شمرديد ًمٗمظ اًمًامطم٦م ويّمٗمقن اعؾمال َم سم٠منف دي ُـ اًمتً٤مُمح ،وهؿ
وسمٖمض
يريدون سمذًمؽ ُمٕمٜمك وم٤مؾمدً ا خم٤مًم ًٗم٤م ًمديـ اعؾمالم؛ ٕهنؿ يريدون سمف ُم٤م يٚمٖمل اًمقٓ َ واًمؼما
َ
اًمٙم٤مومريـ وُمٕم٤مداهتؿ واًمٙمٗمر اؿ وجم٤مهدهتؿ ،ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،وأُم٤م ٟمحـ أهؾ اعؾمالم واًمًٜم٦م واجلٝم٤مد
ومٜمٕمرف اًمًامطم٦م واًمتً٤مُمح احلؼ اًمذي ضم٤م سمف حمٛمدٌ  ،وٟمٕمرف طمدوده ووم٘مٝمف ،واحلٛمد هلل رب

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)164١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2265
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧626
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4٧25 ،42صحٞمح ُمًٚمؿ (ً )٧١16مٙمـ سمٚمٗمظَ --( :و َؾمٙمٜمُقا َوَٓ ُشمٜمَٗم ُروا)-
(ُ )6مًٜمد أمحد ( ،)2222٧اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،)١646وصححف إًمٌ٤م ذم :اًمّمحٞمح٦م (-)2226
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)2١١4
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اًمٕم٤معملم ،مهللا إٟم٤م ٟمً٠مخؽ ُمـ ومْمٚمؽ وقم٤مومٞمتؽ ،وٟمً٠مخؽ دوا َم اًمتقومٞمؼ-
وؾمٜمْمارب إن ؿم٤م اهلل ذم احلٚم٘م٦م اًم٘م٤مدُم٦م أُمثٚم ً٦م قمغم ؾمامطم٦م ؿماريٕم٦م اعؾمالم ذم اجلٝم٤مد وُم٤م يٚمحؼ سمف
ُمـ أبقاب ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر-
[اٌرٍمخ اٌضبصصخ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌضبصس ػغـغِ ،رغَ ٖٔٗٔ]

 أَجً ١عً ٢زلاس ١ؽـضٜع ١اٱع ٗ ّ٬اؾٗار َٚا ًٜشل ب٘ َٔ أبٛاب
َعاًَ ١ايهؿاص:

اقمٚمؿ أن ضمٜم٤مي٦م اًمٙم٤مومر ِ
سمٙمٗمر ِه ومترده قمغم رسمف وظم٤مًم٘مف وسم٤مرئف اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل  ضمٜم٤مي ٌ٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وأنف ا٤م
ٍ
ومً٤مد ذم
ُمًتحؼ ٕىمّماك ُم٤م يٛمٙمـ أن ُيتّمقر ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ،وأن اًمٙمٗمر سم٤مهلل ورؾمٚمف وديٜمف هق أقمٔمؿ
إرض ،وأقمٔمؿ إضمرا ٍم ،وم٢مذا زاد اًمٙم٤مومر قمغم ِ ِ
يمٗمرا قمغم يم ٍ
ُٗمر سمٛمح٤مرسم٦م اًمديـ (اعؾمالم)
يمٗمره اعمجرد ً
ُ
وأهٚمف (اعمًٚمٛملم) وىمت٤ملؿ وىمتٚمٝمؿ وفمٚمٛمٝمؿ واوٓمٝم٤مدهؿ واًمًٕمل عزاًم٦م ؾمٚمٓم٤مهنؿ اًمذي هي ِ
ٞمٛمـ ومٞمف دي ُـ
ُ
()1

يمٗمر ،وًمٞمٜمِم٠م قمـ ذًمؽ ُم٤م
همػم اعؾمالم ٌ
اهلل ،و ُ ٙمؿ ومٞمف سمِماريٕم٦م اهللً ،مٞمًتٌدُ ل سمف همػمه  ،ويمؾ ُم٤م هق ُ
يٜمِم٠م ُمـ ومِمق ُمٕمّمٞم٦م اهلل وقمٚمق يمٚمٛم٦م اًمِماٞمٓم٤من وأُمره؛ وم٘مد سم٤مًمغ ذم اعومً٤مد واعضمرام ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [اًمٜمحؾ] ،وُمـ
أضمؾ ذًمؽ --وم٤مًمٙم٤مومر ُمًتحؼ ذم اًمدٟمٞم٤م ٕىمّماك اًمٕم٘مقسم٤مت وُمًتحؼً ،مإلقمدام (اًم٘متؾ) وأن ُيٜمٗمك ُمـ
هذه احلٞم٤مة ،يمام هق ُمًتحؼ ٕىمّماك قم٘مقسم٦م ذم أظمرة-
حمؽم ٍم ،وًمذًمؽ يًتحؼ اًم٘متؾ يمام ذيمرٟم٤م
همػم َ
حمؽم ٍم ،وُم٤مًمف ُ
همػم َ
وًمذًمؽ --وم٤مًمٙم٤مومر ذم ؿماريٕم٦م اعؾمالم ُ
َ
ُٕمرف ذم َسم٤ما٤م ،إٓ أن يٕمّمٛمف قمٝمدٌ ُمـ
وي١مظم ُذ ُم٤م ًُمف وشمًُ ٌَك اًمٜمً٤م ُ ُمٜمٝمؿ ولـ ذم اًمِماريٕم٦م أطمٙم٤م ٌم شم َ
ظمػم ُمٜمف ذم ٟمٔمر اًمِماريٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمٗم٤مر :ﮋﭑ ﭒ
اعمًٚمٛملم ،واحلٞمقان اعمحؽم ُم ٌ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [إقمراف]! ،ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [اًمٗمرىم٤من] ،وىم٤مل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ

[إنٗم٤مل]-
حمؽم ٍم وٓ َ
ٌ
ُم١ممت َ ٍـ ،وم٢من اهلل  ىمد «أه٤من اًمِمارك وأه َٚم ُف ووو َٕمٝمؿ
ٟمجس
واًمٙم٤مومر
ٌ
ُ
همػم َ َ
ظمٌٞم٨م ُ

( )٧ذم إصؾً« :مٞمًتٌدًمف سمٖمػمهش ،واعمثٌ٧م هق اًمّمحٞمح واعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤م-.
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َ
وظمذلؿ وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ ووارب قمٚمٞمٝمؿ اًمذًم٦م واعمًٙمٜم٦م ،وىم٤مل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ
وصٖمرهؿ وىمٛم َٕمٝمؿ
ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ووامئرهؿ؛ ومٜمٝمك
ائرهؿ
َ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [اًمتقسم٦م] ،وـمٌع قمغم ىمٚمقاؿ وظمٌ٨م ؾمار َ
قمـ ائتامهنؿ واًمث٘م٦م اؿً ،مٕمداوهتؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ّ
وهمِمٝمؿ وسمٖمْم٤مئٝمؿ ،وم٘م٤مل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [مل قمٛمران] ،وىم٤مل :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
()1

ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮊ [اًمٜمً٤م ]ش -
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭼﮊ [اًمتقسم٦م] ،وىم٤مل ذم اعمٜم٤موم٘ملم إظمقاهنؿ إظمٗمٞم٤م  :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [اًمتقسم٦م] ،وُمع ذًمؽ ومٛمـ يمرم اهلل
وقمٚمقه٤م وم٢من اًمِماريٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م نؽم ُم إٟمً٤مٟمٞمتف سم٤مًم٘مدر اعمٜم٤مؾم٥م ،إذ ومٞمٝم٤م أن
وؾمامطم٦م ؿماريٕمتف اعمٓمٝمرة
ّ
ُمٙمر ٌم ُمـ طمٞم٨م هق إٟمً٤من :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
اعٟمً٤من ّ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [اعؾمارا ] ،وئمٝمر ذًمؽ ذم مداب ُمٕم٤مُمٚمتف ذم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل
وإؾمارُ ،مـ ٟمحق إطمً٤من اًم٘متٚم٦م واًمذ ِ
سمح٦م ،وقمدم وار ِ
اظمتٞم٤مرا ذم طم٤مل اًم٘مدرة قمٚمٞمف ،وشمرك
ب اًمقضمف
ً
وطم ًْ ِـ ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾماػم ،وهذا ًمف وم٘مٝمف ومداسمف ،وؾمت٠ميت اعؿم٤مرة إًمٞمف
اًمً٥م واًمِمتؿ واًمت٘مٌٞمح «اعٟمً٤م شُ ،
ذم إُمثٚم٦م ،وُم٤م سمٕمد اعمقتُ ،مـ اًمدومـ سمٛمقاراة ؾمقأتِف ذم اًمؽماب وؾمؽمه ذم إرض ،واطمؽمام ضمثتف
ِ
وإضمالل٤م ِ
طم٤مل اعمقت وقمدم اًمتٛمثٞمؾ ا٤م-

يمثػما ُم٤م يًت٠م اؿ طمٚمام ُمٜمف  وًمٓم ًٗم٤م ،وم٢مٟمف  أرؾمؾ لؿ
وُمع قمٔمٞمؿ ُضمرم اًمٙم٤مومر --وم٢من اهلل ً 
اًمرؾمؾ ُمٌِماريـ وُمٜمذريـ ،وأظمذ قمغم ٟمٗمًف أٓ يٕمذ َب إٓ ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م ُمٜمٝمؿ سمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ
رؾمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
ومٌٚمٖمتف ُ
مي٤مت اهلل اًمًٛمٕمٞم٦م وأظمٌ٤مره وأواُمره وٟمقاهٞمف اًم٘مقًمٞم٦م اًمتل سمٚمٖمٝم٤م إنٌٞم٤م ُ اعم َ
واًمًالم يمام ىم٤مل :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [اعؾمارا

أقمامر اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ ،وأقمٓم٤مهؿ
] ،وأظمر
َ

ِ
ُمٔمٝم ٌر ُمـ
صؼما ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ 
وإقمذارا إًمٞمٝمؿ ٕنف ٥م اًمٕمذر ،وهق َ
ً
اًمٗمرص َ٦م سمٕمد اًمٗمرص٦م ًمٞم١موسمقا إًمٞمفً ،
ُمٔم٤مهر قمٔمٞمؿ يمرُمف ِ
ٍ
اُمرئ أظمر أضم َٚم ُف طمتك سمٚمٖمف
وطمٚمٛمف ويمامل ىمدرشمف ،يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ( :أقمذر اهلل إمم

( )٧أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ([ -)212 ،21٧ . 1اعم١مًمػ ،دون اًمٕمزو]
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()1

اًمٕمذر ُمـ اهللُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ أنزل اًمٙمت٤مب
أطم٥م إًمٞمف
ؾمتلم ؾمٜم٦م) رواه اًمٌخ٤مري  ،وىم٤ملً( :مٞمس أطمدٌ
ُّ
ُ
()2

وأرؾمؾ اًمرؾمؾ) رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ،وؿمارع ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم اًمذيـ هؿ أوًمٞم٤مؤه وضمٜمدُ ُه اعمٓمٞمٕمقن ًمف
أن يؽميمقا َ
ىمتؾ اًمٙمثػميـ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُ,مع اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚم٘متؾ ,اؾمتثٜم٤م ً اؿ؛ رضم٤م أن يتقسمقا إمم اهلل
خير َج ُمـ أصالاؿ ُمـ يٕم ٌُدُ اهلل وٓ
ويرضمٕمقا إًمٞمف ومٞمًٚمٛمقا ويٕمٌدوه وطمده ٓ ؿماريؽ ًمف ،ورضم٤م َ أن ُ
يِمار ُك سمف ؿماٞم ًئ٤م ،وُمـ ذًمؽ إصٜم٤مف اًمتل هنل قمـ ىمتٚمٝمؿ ُمـ احلرسمٞملم يم٤مًمٜمً٤م وإـمٗم٤مل واًمِماٞمقخ
ِ
شمرك ِ
وٟمحقهؿ ،ويم٤مٕطمقال اًمتل يؽمضم ُح ومٞمٝم٤م ُ
اًمٙم٤مومر احلريب اعمًتحؼ ًمٚم٘متؾ رضم٤م إؾمالُمف أو إؾمالم
ىمتؾ
ىمقُمف أو ٟمحق ذًمؽ ،وُمثٚمٝم٤م طم٤مًم ُ٦م اعمـ قمغم إؾماػم اًمٙم٤مومر سم٢مـمالىمف جمّ٤مٟمً٤م-
ومٝمذا يم ُّٚم ُف ُمـ ؾمامطم٦م اعؾمالم ورمحتف طمتك ُمع أقمدائف اعمح٤مرسملم ًمف ،وهق ضمز ٌ يًاػم ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [إنٌٞم٤م ] ،وهل ُم٘مدُم٦م جمٛمٚم ٌ٦م ذم اعمقوقع-
ٍ
ٟمٌذا ُمـ ؿمارائع اعؾمالم وأطمٙم٤مُمف اًمًٛمح٦م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومريـ؛ ًمٞمت٠مُمٚمٝم٤م ُ
ٟم٘م٤مط ً
أهؾ
وؾم٠مذيم ُُر ذم
أجْم٤م ،واهلل وزم اًمتقومٞمؼ-
اعؾمال ِم ويت٠مُمٚمٝم٤م َُمـ ؿم٤م اهلل ُمـ اًمٙم٤مومريـ ً
َ
اًمٕمدل واعٟمّم٤مف واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ُمع يمؾ أطمد ُمًٚمؿ ويم٤مومر؛ ﭧﭨ ﮋﮨ
 )٧أوضم٥م اعؾمال ُم
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺

ِ
ًمٚمٙم٤مومر
احلؼ
﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂   ﮊ [اح٤مئدة] ،ومحٞم٨م صم ٌَ َ٧م وسم٤من ُّ
ِ
اعمٕمتؼم ِة،
اًمدٓٓت
واحلؼ هق ُم٤م أطم ّ٘مف اهلل ،وهق ُم٤م دًم ْ٧م قمٚمٞمف ؿماريٕم ُت ُف سم٠منقاع
أىمررٟم٤م سمف وأ ّديٜم٤م ُه إًمٞمف،
ُّ
ََ
يتْمح
حمؽم ٍم ،وًمذًمؽ وم٠مثر هذا اعمٌدأِ إٟمام
ُ
همػم َ َ
وم٤مو َْع هذا اًمٙمالم ُمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٙمالم قمغم يمقن اًمٙمٗمر َ

ذم اًمٙم٤مومر ذي اًمٕمٝمد (ذُمل ،أو ذي صٚمح ،أو ذي أُم٤من) ،وأُم٤م ذم احلريب (همػم اعمحؽمم) ومٌٕمض مصم٤مر ُمٌدأِ
ّ
ّ
َ
ّ
وم٤محلؼ أن أقمدل اًمٕمدل ذم ُمٕم٤مُمٚمتف هق ىمت ُٚم ُف وإقمدا ُُمف ،صمؿ
شمٔمٝمر ذم سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ أشمٞم٦م ،وإٓ
اًمٕمدل
ُّ
ُ
َ
ُ
اًمٕمدل ُمع اعطمً٤من ,أن ُيًت٠منك سمف و ُيٕمٓمك
شمتْمٛم ُـ
اًمٗمْمؾ وهق درضم ٌ٦م أقمغم ُمـ اًمٕمدل ,يٕمٜمل أهن٤م
ّ
وم٠ميمرم سمف ُمـ ٍ
اًمٗمرص٦م ًمٚمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م؛ ِ
ٍ
وومْمؾ ،واهلل أيمؼم!-
قمدل
قمدل؛ شم٘مقم ًمًٌ٥م وًمدواومع يمٚمٝم٤م ٌ
 )2ؿمارع اهلل ً مٜم٤م احلرب اًمٕم٤مدًم٦م :وهل اجلٝم٤مد؛ ومٝمل يمٚمٝم٤م ٌ
قمدل
ٌ
فم٤مهر قمٜمد اعمًٚمؿ
وإطمً٤من ،ودمري قمغم َوومؼ اًمٕمداًم٦م واًمرمح٦م واعطمً٤من؛ وم٢من يم٤مٟم٧م طمرب دوم ٍع ومذًمؽ
ٌ

ِ
وومتح ،وهل اًمتل يًٛمٞمٝم٤م ُ
ٍ
طمرب
اًمٓمٚم٥م ومٝمل
أهؾ ؿماريٕمتٜم٤م سمجٝم٤مد
واًمٙم٤مومر ،وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م طمرب هجقم
ٌ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)46٧2
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)١6٧4صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١4١
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ُمـ ِ
أضمؾ إشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م جلٛمٞمع اًمٌِمار سم٠من خيت٤مروا اعؾمالم إن ؿم٤م وا سم٠من شمُقضمدَ ومٞمٝمؿ ىمقة آظمتٞم٤مر شم٤م ُّم٦م؛
ٍ
اظمتٞم٤مر ويٗمتٜمٝمؿ ويتحٙمؿ ومٞمٝمؿ ويّمدهؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل؛ وذًمؽ سم٢مزاًم٦م
ٓ يتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ َُمـ ُجي ِؼم ُهؿ قمغم
اًمٜم٤مس ُمـ
اًمٓمقاهمٞم٧م واًمًٚمٓم٤مت اًمٙم٤مومرة احل٤ميمٛم٦م قمغم اًمٜم٤مس اعمتحٙمٛم٦م ومٞمٝمؿ ،ومٞمتحرر
اًمٗمتٜم٦م ،وهل
ُ
ُ
هٞمٛمٜمتٝم٤م ويّمػمون ىم٤مدريـ قمغم اظمتٞم٤مر اعؾمالم إذا ؿم٤مؤوا ،وهذا اًمذي ىم٤مل اهلل :ﮋ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ﮊ [إنٗم٤مل ،]12 :واًمٗمتٜم٦م هل :اًم٘مق ُة واًمًٚمٓم ُ٦م اًمٙم٤مومر ُة اًمتل شمٗمتـ اخلٚمؼ وشمّمدهؿ قمـ ـمريؼ
ـمريؼ اًمديـ واًمِماريٕم٦م،
اهلل؛ ومٝمذا اجلٝم٤مد يمٚمف ُمـ أضمؾ اهلل ،وذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ أي ذم ـمريؼ اهلل ،وهل
ُ
ووٚمت َُٝم٤م :اعظمالص واًمّمقاب ،ومٝمق ذم ـمريؼ اهلل ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مّمد واًمٖم٤مي٦م ،وذم ـمريؼ اهلل ُمـ ضمٝم٦م
اًمتٍموم٤مت ومٞمف وُم٤م ُيٗم َٕم ُؾ وُم٤م ٓ ُيٗم َٕمؾ ،وهل إطمٙم٤مم اًمِمارقمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اجلٝم٤مد ذم اعؾمالم-
شمٗم٤مصٞمؾ
ّ
ِ
ظمػمات إىمقام وأُماليمٝمؿ أو عمجرد شمٕمٌٞمدهؿ
احلرب ذم اعؾمالم عمجرد آؾمتٞمال قمغم
ومٚمٞمً٧م
ُ
وشمًخػمهؿ ،وإن يم٤من ذًمؽ ُّم ُؾ وٛمٜمً٤م يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م إذا هؿ رومْمقا اعؾمالم وأبَ ْقه وىم٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم،
َ
اًمٙم٤مومريـ احلرسمٞملم وؾمٌ َٞمٝمؿ واؾمؽمىم٤م َىم ُٝمؿ يمام شم٘مدم؛ ًمٙمـ هٜم٤مك ٌ
ومر .يمٌػم سملم
أُمقال
إذ أب٤مح اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم
َ
إُمريـ عمـ أنّمػ وشم٠مُمؾ-
ِ
ٍ
ضمٜمس وىمقُمٞم٦م أو قمّمٌٞم٦م ،وٓ عمجرد آؾمتٕمال قمغم اًمٌِمار؛ سمؾ
احلرب ذم اعؾمالم ًمٜمّما ِر
وًمٞمً٧م
ُ
طمرب عزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م ودومع اًمٔمٚمؿ ،ونرير اًمٜم٤مس ،وإٟم٘م٤مذ اعمًتْمٕمٗملم وٟمِمار ديـ اهلل (اعؾمالم)،
هل
ٌ
ِ
وٟمٍم ِه وشمثٌٞمتف ومح٤ميتِ ِف سمحامي٦م ىم٤مقمدشمف قمغم إرض وهل دوًم٦م اعؾمالم وسمٚمد اعؾمالم وآضمتامع
َ
ومًق .وٓ
همدر وٓ ظمٞم٤مٟم٦م ،وٓ
اعؾمالُمل ،وضمٕمؾ يمٚمٛمتف هل اًمٕمٚمٞم٤م ،وًمذًمؽ ومال اقمتدا َ ومٞمٝم٤م ،وٓ َ
ٌ
ًـ
ومجقر وٓ ؿماٞم َٓمٜم٦م ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ,سمؾ ٟم ٌٌُؾ وـمٝم٤مر ٌة
وطم ُ
وصد .وووم٤م ٌ واًمتزا ٌم سمديـ اهلل وؿماريٕمتف ُ
َ
ٍ
ظمٚمؼ :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [اًمٌ٘مرة]،
وم٤محلٛمد هلل اًمذي ومْمٚمٜم٤م وأقمزٟم٤م اذا اًمديـ-

ٍ
 )1اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ أصٜم٤مف ُمـ احلرسمٞملمِ :
أصٜم٤مف ُمـ
هن٧م اًمِماريٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة قمـ ىمتؾ

اًمٙمٗم٤مر احلرسمٞملم ،واعم٘مّمقد سم٤محلرسمٞملم :اًمٙمٗم٤مر همػم ذوي اًمٕمٝمد سم٠منقاقمف اًمثالصم٦م؛ اًمذُم٦م واًمّمٚمح وإُم٤من،
صم٤مسم٧م ذم اًمِماريٕم٦م صمٌقت اًم٘مٓمٕمٞم٤مت أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمٝم٤مُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف سملم
ومٜمٝم٧م قمـ ىمتؾ اًمٜمً٤م وإـمٗم٤مل ،وهذا ٌ
قمٚمام اعؾمالم ،وهن٧م قمـ ىمتؾ اًمِماٞمقخ واًمرهٌ٤من ذم إديرة واًمّمقاُمع واعمرواك اًمزُمٜمك واًم ُٕم ّامل
ٍ
احلرب
اجل٤مُمع لؿ أهنؿ ًمٞمًقا هـ ؿم٠مهنؿ
أصٜم٤مف؛ يِمٌف أن يٙمقن
اًمٕمًٗم٤م إضمرا  ،وُم٤م ؿم٤ماٝمؿ ُمـ
ُ
ُ
ِ
ُ
سمٕمض إصٜم٤مف ،وقمغم
واًم٘مت٤مل واًمّمدُّ واعمّم٤موًم٦م ،قمغم ظمالوم٤مت وشمٗم٤مصٞمؾ سملم قمٚمام اعمًٚمٛملم ذم
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ط ُمـ اجلٛمٞمع دًم٧م قمٚمٞمف أدًم ُ٦م اًمِمار ِ
ؿمار ٍ
يٕم٦م سم٠من ٓ ُّم َؾ ُمٜمٝمؿ (ُمـ شمٚمؽ إصٜم٤مف) ٌ
ىمت٤مل أو ُمٕم٤موٟم ٌ٦م
فم٤مهر ٌة قمٚمٞمف وًمق سم٤مًمٚمً٤من يم٤مٕؿمٕم٤مر واًمٖمٜم٤م واًمتحريض-
ُ
إطمً٤من اًم٘متٚم٦م واًمذسمح٦م :وهق ُمـ حم٤مؾمـ اًمِماريٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م ،وشمر ُّوم ٌع قمـ ُمٔم٤مهر اًمٖمؾ واحل٘مد
)6
ِ
ِ
واًم٘متؾ واًمدُم٤م ِ  ،وشمرسمٞم ً٦م وشم٠مدي ًٌ٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٠منٜم٤م إٟمام ٟم٘متؾ ُمـ ىمتٚمٜم٤مه ُمـ
سم٤مًمٕمٜمػ
اعمجرد ،وؾمٗم٤مؾمػ اًمتٚمذذ
اًمٙمل اًمذي هق مظمر اًمدوا ،
أضمؾ اهلل ٓ ُمـ أضمؾ أنٗمًٜم٤م ،وإٟمام ىمتٚمٜم٤مه ٕنف ًمٞمس ًمف دوا ٌ إٓ اًم٘متؾ ،سمٛمٜمزًم٦م ّ
وذم يمؾ ذًمؽ إيام ٌ إمم شمٖمٚمٞم٥م اًمرمح٦م وإمم يمامل إدب ،ىم٤مل اًمٜمٌل ( :إن اهلل يمت٥م اعطمً٤من قمغم يمؾ
اًم٘مت َٚم٦م ،وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمذسمح ،و ًْمٞم ِ
ؿمال  ،وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا ِ
حد أطمديمؿ ؿمٗمر َشم ُفِ ُ ،
وًمػم ْح ذسمٞمحتف)
َ ُ
()1

رواه ُمًٚمؿ -
ُ )5مـ مداب ووم٘مف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٖمٚمقسملم :وهل يمثػم ٌة وذم هم٤مي٦م اًمًامطم٦م وضم٤مُمٕم ٌ٦م عمٕم٤م اًمرمح٦م واًمٕمدل
ٍ
سمٛمحؾ
يؽمك لؿ ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ ُمـ ـمٕم٤م ٍم؛ ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م« :و ُد ُقمقا ًمإلؾمالم ،صمؿ ضمزي٦م َ
واعطمً٤من ،وُمٜمٝم٤م :أن َ
ٍ
٤من و َز ُِم ٍـ و َأ ْقمٛمك ور ِ
اه ٍ
٥م
ي١مُمـ وإٓ ىمقشمٚمقا وىمتٚمقا إٓ اعمرأة إٓ ذم ُم٘م٤مشمٚمتٝم٤م ،واًمّمٌل واعمٕمتق َهَ :يمِماٞم ٍخ َوم َ
َ َ ََ
َ
ُُمٜمْ َٕم ِز ٍل سمِدَ ْي ٍر أو صقُمٕم٦م سمال رأيَ ،وشم ُِرك لؿ اًمٙمٗم٤مي٦م وم٘مط واؾمتٖمٗمر ىم٤مشمٚمٝمؿ :يمٛمـ مل شمٌٚم ْٖم ُف دقمق ٌة وإن
()2

واًمراه٥م واًمراهٌ ُ٦م ُطمرانش ـها-
طمٞمزوا وم٘مٞمٛمت ُُٝمؿ،
ُ
اًمٗمقايمف اًمدوا ؿمارح رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػموا ُ« :مـ ٓ جيقز ىمتٚمف ُمـ اًمراه٥م ،وُمـ ُمٕمف هـ
ذيمر وم٢مٟمف يؽمك ًمف ُىمقشمُف ُمـ ُم٤مًم ِ ِف أو ِ
ُم٤مل همػمه ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،وإٓ وضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ُمقاؾم٤م ُشم ُف سمام يٕمٞمش سمف،
ِ
اًم٘مٞمٛم٦م
وىمدُمٜم٤م قمـ «ظمٚمٞمؾش أنف ٓ ؿمال َ قمغم َُم ْـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ أطمدً ا ىمٌؾ احلقز إٓ اًمتقسم َ٦م ،وسمٕمده يٚمزُمف همر ُم
()3
إٓ اًمراه٥م واًمراهٌ٦م ومٞمٚمزُمف ديت ُُٝمام شمدومع ٕهؾ ِديٜمٝمامش ـها-
سم٢مـمال .ؾمار ِ
ِ
اطمف سمدون ُم٘م٤مسمؾ ،شمقؾمٕم ً٦م
ُ )4مٕم٤مُمٚم٦م إؾمارى واًمًٌل :وُمٜمٝم٤م ؿمارقمٞم٦م اعمـ قمغم إؾماػم؛

ِ
وىمّمدً ا عُم٤مًمتف إمم اعؾمالم أو شم٠مخٞمػ ِ
اعم٘م٤مصد احلٛمٞمدة ،وقمٛمق ُم
ىمقُمف قمغم اعؾمالم أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ
ِ
سم٤معطمً٤من إًمٞمف سم٢مـمٕم٤مُمف ويمًقشمف اًمالئ٘ملم ،وقمدم شمٕمذيٌف أو إه٤مٟمتف أو ٟمحق ذًمؽ،
ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾماػم
اؾمؽم( .ضم ِٕمؾ ُّ ِ
ﭧﭨ ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [اعٟمً٤من] ،وم٢من ُ ِ
واختذ رىمٞم ً٘م٤م أي
ُ
قمٌدً ا هٚمقيمً٤م ،طمٞم٨م أُمٙمـ) أو ومقدي سمف ومذاك ،وإن ُىمتِؾ وم٢مطمً٤من ِ
اًم٘متٚم٦م يمام شم٘مدم-

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧255
(ُ )2مـ خمتّمار ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤م .اح٤مًمٙمل (ص [ -)66اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )1اًمٗمقايمف اًمدوا (-)122 . ٧
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اًمًٌل ُمـ اًمٜمً٤م ِ ُّ
ِ
وصقهنُؿ وإيمرا ُُمٝمؿ وقمدم اًمتٕمرض ًمٚمٜمً٤م طمتك
واًمذر ّي٦م :طمٗم ُٔم ُٝمؿ
وذم ُمٕم٤مُمٚم٦م
ُ
وىمع ذم ىمًٛمتف (ٟمّمٞمٌف ُمـ اًم٘مًٛم٦م) ؿمال ٌ ُمـ اًمًٌل ُمـ اًمٜمً٤م ؛ وم٢مٟمف ُر ُم قمٚمٞمف
ٌل ،صمؿ ُمـ َ
اًمً ُ
ُي٘مًؿ ّ
ٍ
َؼمأَ
سمحٞمْم٦م إن يم٤مٟم٧م ً
شمْمع ،و ُر ُم ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٌل
ُ
طم٤مئال ،أو َيٌلمَ مح ُٚمٝم٤م ومال شمُقـم٠م طمتك َ
وـم١مه٤م طمتك ُشمًت ْ َ
طمٙمٛمف-
اًمتٗمريؼ سملم ذوي إرطم٤مم إ ْدٟم َْلم ،يم٤مًمقاًمدة ووًمده٤م ،وُم٤م أقمٓمل
ُمـ اًمٜمً٤م واًمّمٌٞم٤من
ُ
َ

ِ
ٍ
 )١نريؿ اًمٖمدر :وذًمؽ ٌ
أصؾ
حم٤مؾمـ ؿماريٕمتف اًمٖمرا  ،وأيمر ْم سمف ُمـ
قمٔمٞمؿ ذم ديـ اعؾمالم وُمـ
أصؾ
ٌ

ذم ُمٙم٤مرم إظمال .ويمامل اًمٗمْم٤مئؾ واًمرضمقًم٦م واًمٗمحقًم٦م-
 )6سم٤مب اعمقادقم٦م (اعمٝم٤مدٟم٦م) ًمٚمٙمٗم٤مر :وقم٘مد اًمّمٚمح ُمٕمٝمؿ قمغم وىمػ احلرب واًم٘مت٤مل ،ؿمارقمتف اًمِماريٕم٦م
اعؾمالُمٞم٦م ح٤م ومٞمف ُمـ ِ
وهمػمهؿ-
احل َٙمؿ ،وومٞمف رمح ٌ٦م وومقائدُ ًمٚمجٛمٞمع ،يٕمرومٝم٤م أهؾ احلرب
ُ
ِ
طمقزة اعمًٚمٛملم ،ومٞم٠م َُم ُـ
 )2سم٤مب إُم٤من :وهق إقمٓم٤م ُ إُم٤من ًمٚمٙم٤مومر احلريب اًمذي ًمف طم٤مضم ٌ٦م ذم دظمقل
احلريب سمامل
ومْمٛمف إمم ُم٤م شم٘مدم« :ذه٥م احلٜمٗمٞم ُ٦م إمم أنف إذا َدظمؾ
قمغم ٟمٗمًف وُم٤مًمف ،وإًمٞمؽ هذا إنٛمق َذ َج ُ
ُّ
ٍ
سم٠مُم٤من ي١مظمذ ُمٜمف ُقمِمار ُم٤م ًَمف إذا سمٚمغ ُ
ُم٘مدار ُم٤م
ٟمّم٤مسم٤م ،وهذا إذا مل ُيٕم َٚمؿ
اح٤مل
اًمتج٤مرة إمم دار اعؾمالم
ُ
ً
ُم٘مدار ُم٤م ي٠مظمذون ُمٜم٤م أظمذ ُمٜمٝمؿ ُمث ُٚم ُف جم٤مزا ًة ،إٓ إذا قمرف أظمذهؿ اًمٙمؾ ومال ُ
ٟم٠مظمذ
ي٠مظمذون ُمٜم٤م ،وم٢من ُقم ِٚم َؿ
ُ
()1

ُمٜمٝمؿ اًمٙمؾ سمؾ ٟمؽمك لؿ ُم٤م يٌٚمٖمٝمؿ ُم٠مُمٜمٝمؿ إسم٘م٤م ً ًمألُم٤منش ـها-
اًمٙم٤مومر قمٝمدً ا ُم١مسمدً ا سم٤مُٕم٤من ويٙمقن ذم ذُم٦م اعمًٚمٛملم ون٧م طمٙمؿ
 )٧١سم٤مب اًمذُم٦م :وهق أن يٕمٓمك
ُ
يداومع قمٜمف اعمًٚمٛمقن و ٛمقٟمف --ذم ُم٘م٤مسمؾ أن يد َومع اجلزي٦م
اعمًٚمٛملم ،ويٙمقن ُمـ رقم٤مي٤م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م،
ُ
يد ص٤مهمرا وذًمؽ سم٤مًمتزام ؿمار ٍ
قمـ ٍ
وط ُمقوح٦م ذم سم٤ما٤م ،وإن فمٝمر ذم سمٕمض شمٚمؽ إطمٙم٤مم واًمِماروط
ً
َ
ىمًق ٌة قمغم اًمٙم٤مومر ّ
اًمٕمدل ،سمؾ هق
اًمذُمل ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعذٓل اًمٔم٤مهر ًمف ،وقمدم شمٙمريٛمف ،وم٢من ذًمؽ ٓ يٜم٤مذم
صٛمٞمؿ اًمٕم ِ
ُمًتحؼ ًمإلقمدام وأىمًاك
اًمٙم٤مومر
دل وزي٤مد ٌة سم٤معطمً٤من واًمرمح٦م ،عمـ شم٠مُمؾ وأنّمػ؛ ٕن
ّ
َ
ِ
ضمرُمف ،واجلٝمٚم٦م ىمٚمٞمٚمق اعٟمّم٤مف ِ
واحلٙمٛم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر و َُمـ شم٠مثّر اؿ
اًمٕم٘مقسم٦م أصال يمام شم٘مدم ًمٕمٔمٞمؿ
ُٜمٙمر ىمٚمقاؿ ذًمؽ ويِمٜمّٕمقن قمغم اعؾمالم وأهٚمف سم٠من هذه إطمٙم٤مم ُمٜم٤مومٞم ٌ٦م ًمٚمٕمدل
وشمٚمقث سمث٘م٤مومتٝمؿ اًمٞمق َم ،شم ُ
ِ
أطمًـ إطمقال إٓ يمام ىمٞمؾ:
وطم٘مق .اعٟمً٤من زقمٛمقا !! ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ [اًمٜمجؿ ،]1١ :وُم٤م ُمث ُٚم ُٝمؿ ذم
قمٚمٛم٧م ؿماٞم ًئ٤م وهم٤مسم٧م قمٜمؽ أؿماٞم٤م ُ  ،وإٟمام ُأتُقا ُمـ فمٜمٝمؿ أن اًمٕمدل هق اًمتًقي٦م سملم اًمٜم٤مس ُمٓمٚم ً٘م٤م؛ ومجٕمٚمقا
َ
ِ
ِ
احلؼ أن اًمٕمدل هق اًمتًقي ُ٦م
اخلٓم٠م
اًمٕمدل هق ُمٓمٚمؼ اًمتًقي٦م ،وًمٞمس يمذًمؽ؛ سمؾ هذا ُمـ
واًمٗمً٤مد ،وإٟمام ُّ

( )٧اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ([ -)٧١6 . 1١اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
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ٍ
َ
سملم إؿماٞم٤م اعمتامصمٚم٦م اًمتل ٓ َ
اًمٗمر.
اظمتالف يقضم٥م
ٟمقع
ُمٕمتؼما سمٞمٜمٝم٤م
ومر.
ُ
واًمتٗمريؼ سملم إؿماٞم٤م اعمختٚمٗم٦م َ
ً
ٍ
ٍ
يثٌ٧م سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر؟ ؾمٌح٤من اهلل! ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﯬ ﯭ
شمِم٤مسمف
وأي
وشمً٤مو ُ
سم٤مًمدًمٞمؾُّ ،
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [اًم٘مٚمؿ] ،ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﮊ [ص] ،ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﮊ [اًمًجدة]-
ُم٘مدار
ئمٝم ُر ومٞمف ؾمامطم٦م اعؾمالم وومْم ُٚم ُف وحم٤مؾمٜمُ ُف ذم هذا اًمٌ٤مب أؿماٞم٤م يمثػم ٌة أظمرى ُمٜمٝم٤م:
قمغم أن ه٤م َ
ُ
اجلزي٦م إذ هق ُم٘مدار يًاػم ضمدا ديٜم٤مر أو ُم٤م ِ
ىمٚمٞمال ،إذا يم٤من ُ
يٕم٤مد ًُمف أو شمزيدُ ً
أوؾمع أو شمٜم٘مص سمحًٌف،
احل٤مل
َ
ٌ
ٌ

قمغم يمؾ طم٤مملٍ (سم٤مًمغ) ٍ
اًمّمٌل وٓ ُمـ اعمرأة ،وٓ ُمـ
ىم٤مدر ،ذم اًمًٜم٦م --ومٝمق ُمع صٖمر طمجٛمف ٓ ي١مظمذ ُمـ
ّ
اعمُٕمدَ م همػم اًم٘م٤مدر-
َ
وأطمًـ ُمـ هذه ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م
أومْمؾ
أنّمػ وسمح٨م وم٢مٟمف ًمـ جيد أطمٙم٤م ًُم٤م أقمدل وٓ
قمغم أن ُمـ
َ
َ
اعمٖمٚمقسملم واًمرقم٤مي٤م ًمٚمدوًم٦م اعمخ٤مًمٗملم ل٤م ذم اًمديـ ،وُمـ ـم٤مًمع اًمت٤مريخ ىمديٛمف وطمدي َثف قمرف! وم٢من اًمدوًم٦م
ٍ
تْمح ًمٚمٌ٤مطم٨م سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م قمٔمٛم ُ٦م ؾمامطم٦م اعؾمالم وؿمارائٕمف
إذا ىم٤مُم٧م قمغم
أؾم٤مس ديٜمل ُمٝمام يم٤من؛ ومًاٞم ُ
ِ
واؾمتٌٕم٤مد ِه؛
ٟمٔمػم ل٤م أبدً ا ،وإن ىم٤مُم٧م اًمدوًم ُ٦م ٓ قمغم أؾم٤مس اًمديـ سمؾ قمغم اًمٙمٗمر سم٤مًمديـ وشمٜمحٞمتف
وأنف ٓ َ
ُ
اعٟمً٤من ؿمارا !!-
ُمٖمٛمقر ذم ضمٜمٌف يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يتخٞمٚمف
قمٔمٞمؿ
ومذًمؽ ؿمار
ٌ
ٌ
َ
اًمٕم٤ممل اًمٖمريب اًمالديٜمٞم٦م اًمٞمقم وإن شمِمد َىم٧م سمِمٕم٤مرات احلري٦م واحل٘مق .ذم فمؾ ٟمٔم٤مُمٝمؿ اخل٤مدع
وأنٔمٛم٦م
ِ
اعؾمالُمل ِ
اًمتقطمٞمد (قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ
ديـ
فمٚمٛمٝمؿ ٕهؾ اًمديـ
ّ
وديٜمٝمؿ اعمًٛمك سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م؛ وم٢من َ
فمٚمؿ واوٓمٝم٤م ٌد ُمًتٛمرْ ،
إن
ؿماريؽ ًمف ،واشمٌ٤مع رؾمقًمف حمٛمد  ورؾم٤مًمتف اخل٤ممت٦م اًمٜم٤مؾمخ٦م ح٤م ؾمقاه٤م) ،هق ٌ
ِ
ِ
واعره٤مب
سم٤مًمتخقيػ
قمغم اعمًتقى اًمرؾمٛمل أو اًمِمٕمٌل أو يمٚمٞمٝمام ،وسم٠مؿمٙم٤مل «ىم٤مٟمقٟمٞم٦مش وهمػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م،
واًمتْمٞمٞمؼ واًمتٛمٞمٞمز وآطمت٘م٤مر وآقمتدا واعوارار واعيذا  ،وًمـ يتقىمػ ذًمؽ إٓ إذا أؾمٚمٛمقا هؿ أو
يمٗمر ُمـ ن٧م ؾمٚمٓمتٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ,أو اختذ ؾمٌٞمؾ اًمٗمًؼ واًمٗمجقر أو داهـ ،وًمـ
يً َٚم َؿٟ !-مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-
يمٌػم ،وإن ا ّدقمقا ُم٤م
وم٤مًمٙمٗم٤مر إذا همٚمٌقا ويم٤مٟم٧م لؿ اًمدوًم٦م؛ وم٢من فمٚمٛمٝمؿ واوٓمٝم٤مدهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ٌ
اًمِمٕم٤مرات ؿماٞم ًئ٤م؛ ٕهنؿ
ادقمقا ؛ وم٢مهنؿ يتالقمٌقن سم٤مًم٘مقاٟملم واعمٌ٤مدئ اعمٕم َٚمٜم٦م يمٞمٗمام ؿم٤مؤوا ،وًمـ شمٖمٜمل
ُ
َ
يرون وهؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ
وسمئس ُم٤م
وحم٤مب ٟمٗمقؾمٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿ يمام يروهن٤م،
يتٍمومقن قمغم َوومؼ أهقائٝمؿ
َ
ّ
ّ
ُمٕمتؼم سم٤مًمٞمقم أظمر ،وأُم٤م اعمًٚمٛمقن قمٜمدُم٤م يٖمٚمٌقن
شم٘مقى هلل وٓ
ٌ
ظمقف ُمٜمف وظمِمٞم٦م وٓ إيامن طم٘مٞم٘مل َ
وشمٙمقن لؿ اًمدوًم٦م؛ وم٢من اعؾمالم ي٘مقل٤م ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ ن٧م رقم٤ميتف وؾمٚمٓم٤مٟمف س ً٦م واوح ً٦م ص٤مدىم٦م
ٍ
دمٛم ٍؾ زائػ وٓ
ؿمٗم٤موم ً٦مً :مٙمؿ ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م يمذا ويمذا ،وشمًتح٘مقن يمذا ويمذا ،سمال ظمداع وٓ
يمذب وٓ ُّ

734

ٍ
ظمػما ُمٜمفُ ،
وأهؾ اعؾمالم هؿ
«ًمػ وٓ دورانش ،وهذا ُم٤م شمًتح٘مقٟمف ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ويٚمٞمؼ سمٙمؿ ،وًمـ دمدوا ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
وسم٤مـمٜم٦م ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
فم٤مهرة
وصد .وـم٤مقم٦م
وُمراىمٌ٦م
وظمقف ُمـ اهلل
أهؾ شم٘مقى
وهذا ه٤م يقوح ًمؽ ُمٕمٜمك «اًمقاىمٕمٞم٦مش اًمتل يذيمره٤م قمٚمامؤٟم٤م وأدسم٤مؤٟم٤م واًمتل هل ُمـ ظمّم٤مئص ديـ
اعؾمالم ،وهل طمؼ-

ِ
واعمٕم٤مهديـ واعمًت٠مُمٜملم ،وضمٕمٚم٧م لؿ أطمٙم٤م ًُم٤م
ظمػما سم٠مهؾ اًمذُم٦م
َ
 )٧٧وىمد أوص٧م اًمِماريٕم ُ٦م اعمٓمٝمر ُة ً
وطم٘مق ًىم٤م ،وهل راضمٕم ٌ٦م إمم اطمؽما ِم وشمٕمٔمٞم ِؿ «قمٝمد اهللش و« ِ
ذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف ش ،قمـ قمٌد اهلل سمـ

قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  قمـ اًمٜمٌل  ىم٤ملُ( :مـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدً ا مل َي َر ْح رائح َ٦م اجلٜم٦م وإن ر ٝم٤م شمقضمد ُمـ ُمًاػمة

()1
ِ
وطمًـ ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وقمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ ُم٤م
أرسمٕملم قم٤م ًُم٤م) رواه اًمٌخ٤مري  ،و َأ َُم َرت سم٤معطمً٤من إمم أهؾ اًمذُم٦م

ظمػما  ،أن يٕمرف لؿ
ٓ يٓمٞم٘مقن ،يمام ىم٤مل ؾماٞمدٟم٤م قمٛمر « :أوصال اخلٚمٞمٗم َ٦م ُمـ سمٕمدي سم٤معمٝم٤مضمريـ إوًملم ً
َ
واعيامن؛ أن ي٘مٌؾ ُمـ
اًمدار
طم٘مٝمؿ ،وأن ٗمظ لؿ طمرُمتٝمؿ ،وأوصٞمف سم٤مٕنّم٤مر ظمػما اًمذيـ شمٌق وا
َ
حمًٜمِ ِٝمؿ ،و ُيٕمٗمك قمـ ُمًاٞمئٝمؿ ،وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل ،وذُم٦م رؾمقًمف  أن يقرم لؿ سمٕمٝمدهؿ ،وأن ُي َ٘م٤مشمَؾ ُمـ
()2

ورائٝمؿ وأن ٓ يٙمٚمٗمقا ومق .ـم٤مىمتٝمؿش رواه اًمٌخ٤مري  ،وهؿ داظمٚمقن ذم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮊ [اعمٛمتحٜم٦م-]6 :
 )٧2وُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مصد اعؾمالم ذم هذا اًمٌ٤مب ِ
اًمذُمل
اًمٙم٤مومر
ُم٘مّمدُ الداي٦م ًمٚمخٚمؼ ،سمحٞم٨م يتٕمرض
ُّ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
يمٌػمة ًمٚمتٕمرف قمغم اعؾمالم ورؤي٦م حم٤مؾمٜمف ِ
أطمٙم٤مُمف ووم٘مٝمف ُمـ
وقمٚمق ؿم٠منف ،وُم٤م ذم
وروم َٕم ِ٦م مداسمف
ًمٗمرص٦م
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
واًمٓمٝم٤مرة واًمٙمراُم٦م
واًمّمالح
ؿم٤مهد سم٠منف ُمـ قمٜمد اهلل ،وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمرمح٦م واًمٕمدل واعطمً٤من
إشم٘م٤من
ظمػم يمٚمف وصال ٌح
واًمٙمامل واجلامل ،وُمدى شم٠مثػمه اًمٓمٞم٥م اجلٛمٞمؾ قمغم اًمٜمٗمس وآضمتامع اًمٌِمار ّي ،وأنّف ٌ
وسمريم ٌ٦م --ويٕمرف ,إن يم٤من يريد أن يٕمرف ,أنف احلؼ اعمٌلم ُمـ قمٜمد اهلل رب اًمٕم٤معملم؛ وم ُٞمًٚمِ ُؿ ،وهذا ُمـ
ُمٕمٜمك ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [مل قمٛمران ،]٧٧١ :ىم٤مل أبق هريرة « :ظمػم اًمٜم٤مس
()3

ًمٚمٜم٤مس شم٠متقن اؿ ذم اًمًالؾمؾ ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ طمتك يدظمٚمقا ذم اعؾمالمش  ،وروى أبق هريرة قمـ اًمٜمٌل 
()4

ىم٤مل( :قمج٥م اهلل ُ مـ ىمقم يدظمٚمقن اجلٜم٦م ذم اًمًالؾمؾ) روامه٤م اًمٌخ٤مري  ،ىم٤مل اًمٕمٚمام ُ :مٕمٜم٤مه
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)42٧6 ،1٧44
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)٧122
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)655١
( )6شم٘مدم إول ،وأُم٤م اًمث٤م ومٗمل :صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)1١٧١
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ُي١مؾمارون وي٘مٞمدون صمؿ يًٚمٛمقن ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م-
 )٧1اعطمً٤من إمم اًمقاًمديـ اًمٙم٤مومريـ ،وصٚم٦م اًمرطمؿ اًمٙم٤مومر :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت]،
وﭧﭨ ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮊ [اعمٛمتحٜم٦م]؛ وهذه
ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واوح ٌ٦م سمٞمٜم٦م عمـ يريد اًمت٠مُمؾ وُمٕمروم٦م اخلػم واحلؼ والدى اًمذي ومٞمٝم٤م ومٚمػماضمع اًمتٗم٤مؾماػم ،واحلٛمد
هلل رب اًمٕم٤معملم-
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  قمغم مي٦م اعمٛمتحٜم٦م هذه« :وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ح٤م هنك ذم أول اًمًقرة قمـ اخت٤مذ اعمًٚمٛملم
َ
واعطمً٤من إًمٞمٝمؿ ُمـ اعمقآة واعمقدة؛
سمٕمْمٝمؿ أن سمِرهؿ
اًمٙمٗم٤مر أوًمٞم٤م َ وىم َٓم َع اعمقد َة سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ ،شمقهؿ ُ
َ
ومٌلم اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اعمقآة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،وأنف مل يٜمف قمـ ذًمؽ سمؾ هق ُمـ اعطمً٤من اًمذي
()1

ـها ،وذم

ٌف ويرو٤مه ،ويمتٌف قمغم يمؾ ؿمال  ،وإٟمام اعمٜمٝمل قمٜمف شمقزم اًمٙمٗم٤مر واعًم٘م٤م إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدةش
ُم٧م قمكم أُمل وهل ُمِماريم٦م ذم قمٝمد ىمريش إذ
اًمّمحٞمحلم قمـ أؾمام سمٜم٧م أيب سمٙمر  ىم٤مًم٧مَ « :ىم ِد ْ
ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل راهمٌ ٌ٦م؛ أ َوم َ٠م ِص ُؾ أ ُّمل؟
وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل
وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل 
قم٤مهدهؿ
ْ
ُ
ُ
ِ ()2
أُمؽ)ش -
ىم٤ملٟ( :مٕمؿ صكم
سمٕمض ُم٤م شمٞمًار ذيمره ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ؾمامطم٦م اًمديـ اعؾمالُمل ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مرٟ ،مً٠مل اهلل
ومٝمذا ُ
سمرطمتف اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ ؿمال ٍ أن يرمحٜم٤م-
[اٌرٍمخ اٌضبثؼخ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌضبثغ ػغـغ ،عِقبْ ٖٔٗٔ]

 ؾٛا٥ز تتعًل بباب ايضؾل ٚايعٓـ طٜار ٠عًَ ٢ا عبل:

ىمقًمف( :وُمـ ُطم ِر َم طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد طمرم طمٔمف ُمـ اخلػم) ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ« :يٕمٜمل أن ٟمّمٞم٥م اًمرضمؾ

( )٧أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (-)4١2 . ٧
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)242١
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()1

سيح احلدي٨م اعمت٘مدم:
ُمـ اخلػم قمغم ىمدر ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمرومؼ وطمرُم٤مٟمف ُمٜمف قمغم ىمدر طمرُم٤مٟمف ُمٜمفش  ،وهق
ُ
(ُمـ أقمٓمل طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد أقمٓمل طمٔمف ُمـ اخلػم ،وُمـ ُطم ِر َم طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد طمرم طمٔمف ُمـ
()2

اخلػم) رواه اًمؽمُمذي ،وقمٜمد أمحد ٟمحقه -
ىمقًمف( :إن اهلل رومٞمؼ) ،هؾ هق ُمـ أؾمام اهلل شمٕم٤ممم احلًٜمك أو هق صٗم ٌ٦م؟ حمتٛمؾ ،واًمقضمٝم٤من ًمٚمٕمٚمام ،
ِ
يذيمره ومٞمٝم٤م ،وإفمٝمر واهلل أقمٚمؿ أنف ٍ
اًمّمٗم٤مت،
ضم٤مر جمرى
أقمٜمك َُمـ ذيمره ذم إؾمام احلًٜمك و َُمـ مل
ْ
وحمؾ هذا اًمٌح٨م يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ،وهق ؿمٌٞمف سم٘مقًمف( :إن اهلل ٌ
٥م ٓ
وٞمؾ ٥م اجلامل) ،وىمقًمف( :إن اهلل ـم ّٞم ٌ
()4

()3

ي٘مٌؾ إٓ ـم ّٞم ًٌ٤م) روامه٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ،ويراضمع ؿمارح اًمٜمقوي ذم اعمقوٕملم  ،وقمٜمد اًمٓمؼما
()5

وقمٌد اًمرزا .ذم ُمّمٜمٗمف( :إن اهلل حمً ٌـ ٥م اعطمً٤من)  ،وقمٜمد اًمؽمُمذي وو ّٕمٗمف( :إن اهلل ـمٞم٥م ٥م
اًمٓمٞم٥مٟ ،مٔمٞمػ ٥م اًمٜمٔم٤موم٦م ،يمريؿ ٥م اًمٙمرم ،ضمقاد ٥م اجلقد ،ومٜمٔمٗمقا ,أراه ىم٤مل ,أومٜمٞمتٙمؿ وٓ
شمِمٌٝمقا سم٤مًمٞمٝمقد) ـها ،ىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘م٥م إيراده احلدي٨م ذم ؾمٜمٜمف« :هذا طمدي٨م همري٥م وظم٤مًمد سمـ
()6

()7

إًمٞم٤مس يْمٕمػ وي٘م٤مل اسمـ إي٤مسش ـها-
أردت أن َ
أـمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمغم اًمٕمٜمػ واًمرومؼ واًمِمدة واًمٚملمً ،مِمدة شمٕم ّٚمؼ ومٝمؿ هذه إُمقر
وإٟمام
ُ
ِ
ِ
أؾم٤مه ُؿ ذم شمرؿماٞمد ؿمٌ٤مسمٜم٤م
سم٤مجلٝم٤مد ،وؿمدة طم٤مضم٦م اعمج٤مهديـ إمم وم٘مٝمٝم٤م واًمتِم ٌّع سم٤محلٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ،وأرضمق أنٜمل
وأضمٞم٤مًمٜم٤م وشمًديدهؿ سم٢مذن اهلل ،أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ ويٌ٤مرك-
يدرب اعٟمً٤من ٟمٗمًف قمغم اؾمتٕمامل اًمرومؼ واًمؽم ّيض سمف :أن ٟمتذيمر يمٚمٛم٦م أيب
وُمـ اًمٜم٘م٤مط اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙمل ّ
ٍ
سمٙمٚمٛم٦م صٕمٌ٦م إٓ وإمم ضم٤مٟمٌٝم٤م يمٚمٛم٦م أخلمُ ُمٜمٝم٤م دمري
اًمٜم٤مس
قمقن إنّم٤مري اًمتل ُمر ْتُ« :م٤م شمٙمٚمؿ
ُ
()8

ُ
ّ
اًمتٍمف ،وًمٞمٗمٙمر ذم اًمقؾماٞمٚم٦م اًمٜمٓم٘مٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل
اعٟمً٤من ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ وىمٌؾ
ومٚمٞمت٠من
جمراه٤مش ـها؛ أي
ّ
ي١مدي ا٤م اعمٕمٜمك اًمذي يريد ،وهذا يٚمٗمتٜم٤م إمم أمهٞم٦م أن ٟمتٕمٚمؿ اًمٙمٚمامت اًمٓمٞمٌ٦م اًمتل شم١مدى ا٤م اعمٕم٤م
( )٧ىم٤مًمف ذم نٗم٦م إطمقذي ([ -)٧1١ . 4اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
( )2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )2١٧1وصححف إًمٌ٤م ُ ،مًٜمد أمحد (-)2١551 ،25252
( )1أولام سمرىمؿ ،)2٧( :واًمث٤م سمرىمؿ-)٧١٧5( :
( )6أولام ذم ،)62 . 2( :واًمث٤م ذم-)٧١١ . ١( :
( )5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،)١٧2٧اعمٕمجؿ إوؾمط (ُ ،)5١51مّمٜمػ قمٌد اًمرزا ،)64١1( .وصححف إًمٌ٤م ذم :صحٞمح اجل٤مُمع (-)٧626
( )4أطمد رواشمف[ -اعم١مًمػ]
( )١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)2١22ووٕمٗمف إًمٌ٤م ذم :وٕمٞمػ اجل٤مُمع (-)٧4٧4
( )6يمذا ذم إطمٞم٤م قمٚمقم اًمديـ ,يمام شم٘مدم ذيمره ،,وسمٜمحقه ذمُ :مًٜمد إؾمح٤م .سمـ راهقيف (-)156 . ٧
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اعمختٚمٗم٦م وٟمٙمثر ُمـ إُمثٚم٦م وٟم٘متدي سم٠مهؾ اًمٙمامل ذم اًمٌ٤مب-

 إٛاطْ ١بٌ ايؾزٚ ٠ايًٌ َٔ أف ٍٛتضب ١ٝاـًل:

ؿمؽ أن اعمقازٟم٦م سملم اًمِمدة واًمٚملم واًمٕمٜمػ واًمرومؼ واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ٌ
وٓ ّ
أصؾ ُمـ أهؿ أصقل
شمرسمٞم٦م اعمٙمٚمٗملم ،ؾمقا قمغم ُمًتقى اًمٜمٗمس أو قمغم ُمًتقى آضمتامع ،وُمـ رام اًمؽمسمٞم٦م سمٛمجرد اًمرومؼ
ِ
سمٕمض اًمِمدة ذم حمٚمٝم٤م ،ويمذا َُمـ رام اعصالح سم٤مًمرومؼ واًمٚملم
واًمٚملم ُمٓمٚم ً٘م٤م ودائام وأبدً ا وأنٙمر اؾمتٕمامل
وهم٤مسم٧م قمٜمف
وطمده ُمٓمٚم ً٘م٤م ودائام وأبدً ا وأنٙمر قمـ اؾمتٕمامل اًمِمدة واًمٕمٜمػ ذم حمٚمٝمام؛ وم٢مٟمف َقم َرف ؿماٞم ًئ٤م
ْ
أؿماٞم٤م ُ  ،وهق ِ
ِ
اجلٝمؾ واًمٜم٘مص!-
طمري سمقصػ
واطمت٘م٤مرا وازدرا ً ٕ ،هن٤م شم٠م ُُم ُر سم٘مٓمع يد اًمً٤مر.
ً
وأُم٤م اًمزٟم٤مدىم٦م اًمقاصٗمقن ًمٚمِماريٕم٦م سم٤مًمٕمٜمػ اؾمتٝمزا ً
اعمحّم ِـ ،وًمٜمحق ذًمؽ ُمـ
اعمحّمـ ودمٚمد اًمزا همػم
ىمّم٤مص٤م ،وشمرضمؿ اًمزا
سمِماروـمف ،وشم٘متؾ اًم٘م٤مشمؾ
َ
َ
ً
احلدود؛ وم٢مهنؿ ؾمٗمٚم ٌ٦م ُمتٛمردون قمغم اهلل شمٕم٤ممم ،وًمًٜم٤م ٟمٓمٞمؾ هٜم٤م سم٤مًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ ،وم٘مد دم٤موزهؿ اًمتٞم٤مر،
واحلٛمدُ هلل ،ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [اعؾمارا ] --وىمد ىم٤مًم٧م احلٙمام :
وم٘مًا ا ا ا ا ا اا٤م ًمٞمزدضما ا ا ا ا ا ااروا و َُما ا ا ا ا ا ااـ يا ا ا ا ا ا ا ُ
اؽ طم٤مز ًُم ا ا ا ا ا ا ا٤م

ارطم ُؿ
ومٚما ا ا ا ااٞم ْ٘م ُس أطمٞم٤م ًٟم ا ا ا ا ا٤م قما ا ا ا ااغم َُما ا ا ا ااـ يا ا ا ا ا َ

()1

ذم أوقا اًمٌٞم٤من قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [اح٤مئدة ]56 :أي٦م« :أظمؼم شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهنؿ إن
قمقو٤م قمـ ذًمؽ اعمرشمد سم٘مقم ُمـ صٗم٤مهتؿ اًمذل ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمتقاوع لؿ وًملم
سمٕمْمٝمؿ وم٢من اهلل ي٠ميت ً
ارشمد ُ
اجل٤مٟم٥م ،واًم٘مًقة واًمِمدة قمغم اًمٙم٤مومريـ ،وهذا ُمـ يمامل صٗم٤مت اعم١مُمٜملم ،واذا أُمر اهلل ٟمٌٞمف  ،وم٠مُمره
سمٚملم اجل٤مٟم٥م ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٘مقًمف :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [احلجر] ،وىمقًمف :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ [اًمِمٕمرا

] ،وأُمره سم٤مًم٘مًقة قمغم همػمهؿ سم٘مقًمف :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [اًمتحريؿ] ،وأثٜمك شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف سم٤مًمٚملم ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ىمقًمف:
ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﮊ [مل قمٛمران ،]٧52 :وسح سم٠من ذًمؽ
اعمذيمقر ُمـ اًمٚملم ًمٚمٛم١مُمٜملم ،واًمِمدة قمغم اًمٙم٤مومريـُ ،مـ صٗم٤مت اًمرؾمقل  وأصح٤مسمف  ،سم٘مقًمف:
ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ [اًمٗمتح ،]22 :ويٗمٝمؿ ُمـ هذه أي٤مت أن اعم١مُمـ جي٥م
قمٚمٞمف أن ٓ يٚملم إٓ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚملم ،وأٓ يِمتد إٓ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمِمدةٕ ،ن اًمٚملم ذم حمؾ
( )٧يٜمٔمر :ذح ديقان احلامؾم٦م ًمٚمٛمرزوىمل (ص  ،٧٧2٧طم٤مؿمٞم٦م -)٧
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وظمق ٌر ،واًمِمدة ذم حمؾ اًمٚملم محؼ وظمر ،.وىمد ىم٤مل أبق اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل:
اًمِمدة
ٌ
وٕمػ َ
وطمٚما ا ا ا ا ا ا ا ُاؿ اًمٗمتا ا ا ا ا ا ا ااك ذم هما ا ا ا ا ا ا ا ِ
اػم ُمقوا ا ا ا ا ا ا اإمف ضمٝما ا ا ا ا ا ا ا ُاؾش
إذا ىمٞما ا ا ا ااؾ طمٚم ا ا ا ا ا ٌاؿ ىما ا ا ا ااؾ ومٚمٚمحٚم ا ا ا ا ا ِؿ ُمقو ا ا ا ا ا ٌاع
اٟمتٝمك ،وذم «اًمتحرير واًمتٜمقيرش« :وُمٕمٜمك اشمٌّ٤مع ٍ
حمٛمد ُم ّٚم َ٦م إسمراهٞمؿ اًمقاىم ِع ذم ٍ
يمثػم ُمـ مي٤مت اًم٘مرمن أن
()1

ِ
واًمتقؾمط سملم اًمِمدّ ة واًم ّٚملم ،يمام
أصقل ُم ّٚم٦م إسمراهٞمؿ ،وهل أصقل اًمٗمٓمرة
دي َـ اعؾمالم ُسمٜمل قمغم
ّ
ﭧﭨ ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﯓﮊ [احل٩م]١6 :ش ـها-
()2

وؾمقر ُة اًمٜمقر ذم اًم٘مرمن ٌ
ُمث٤مل عمـ أراد أن يت٠م ُّمؾ هذا إصؾ ذم اًمؽمسمٞم٦م« :واعمحقر اًمذي شمدور قمٚمٞمف
اًمًقرة يمٚمٝم٤م هق حمقر اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شمِمتد ذم وؾم٤مئٚمٝم٤م إمم درضم٦م احلدود ،وشمرىمك إمم درضم٦م اًمٚمٛمً٤مت
اًمقضمداٟمٞم٦م اًمرومٞم٘م٦م ،اًمتل ُ
والدف
اًم٘مٚم٥م سمٜمقر اهلل وسم ج٤مشمف اعمٌثقصم٦م ذم شمْم٤مقمٞمػ اًمٙمقن وصمٜم٤مي٤م احلٞم٤مة،
شمّمؾ
ُ
َ
واطمدٌ ذم اًمِمدة واًمٚملم ،هق شمرسمٞم٦م اًمْمامئر ،واؾمتج٤مؿم٦م اعمِم٤مقمر ،ورومع اعم٘م٤ميٞمس إظمالىمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة ،طمتك
شمِمػ وشمرف ،وشمتّمؾ سمٜمقر اهلل ،وشمتداظمؾ أداب اًمٜمٗمًاٞم٦م اًمٗمردي٦م ،ومداب اًمٌٞم٧م وإؾمارة ،ومداب
اجلامقم٦م واًم٘مٞم٤مدة ،سمقصٗمٝم٤م ٟم٤مسمٕم ً٦م يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٕملم واطمد هق اًمٕم٘مٞمدة ذم اهللُ ،متّمٚم٦م يمٚمٝم٤م سمٜمقر واطمد هق ٟمقر
اهلل ،وهل ذم صٛمٞمٛمٝم٤م ٟمقر وؿمٗم٤مومٞم٦م ،وإؿمارا .وـمٝم٤مرة ،شمرسمٞم٦م قمٜم٤مسه٤م ُمـ ُمّمدر اًمٜمقر إول ذم
اًمًاموات وإرضٟ ،مقر اهلل اًمذي أؿمارىم٧م سمف اًمٔمٚمامت ،ذم اًمًاموات وإرض ،واًم٘مٚمقب واًمْمامئر،
()3

واًمٜمٗمقس وإرواحش ـها ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

 ايعٓـ ٚاؾٗار ٌٖ :اؾٗار عٓـٷ؟ ٜ ٌٖٚقضٸ تغُٝت٘ عٓؿڄا؟
اجلٝم٤م ُد ؿماريٕم ٌ٦م ُمـ ؿمارائع اهلل  ضم٤م ا٤م ديـ اعؾمالم ،يمام يم٤مٟم٧م ُمِماروقم٦م ذم ؿمارائع سمٕمض إنٌٞم٤م
وُمـ سمٕمده ُمـ أنٌٞم٤م سمٜمل إؾمارائٞمؾ ،يمٞمقؿمع سمـ ٟمقن وداود وؾمٚمٞمامن ،وهمػمهؿ-
اًمً٤مسم٘ملم يمٛمقؾماك َ
ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام  :إن سمد َ شمِماريع اجلٝم٤مد يم٤من ذم ؿماريٕم٦م ُمقؾماك  سمٕمد هالك ومرقمقن ،واؾمتٜمٌٓمقه
ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم٘مّمص :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ ،وىمقًمف ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

( )٧أوقا اًمٌٞم٤من (-)6٧4 ،6٧5 . ٧
( )2اًمتحرير واًمتٜمقير (-)2١4 . ٧6
( )1ذم فمالل اًم٘مرمن ([ -)2664 . 6اعم١مًمػ ،قمدا اًمٕمزو]
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ﮓ ﮔﮊ ،وذًمؽ سمٕمد ذيمر إهالك إُمؿ اعمٙمذسم٦م ذم اعمقوٕملم-
ىم٤مل اسمـ ٍ
يمثػم« :يٕمٜمل :أنف سمٕمد إٟمزال اًمتقراة مل يٕمذب أُم٦م سمٕم٤مُم٦م ،سمؾ أُمر اعم١مُمٜملم أن ي٘م٤مشمٚمقا أقمدا اهلل
()1

ُمـ اعمِماريملمش ـها ،ىم٤مل اًمِماٞمخ اًمًٕمديُ« :مر قمكم ُمٜمذ زُم٤من ـمقيؾ يمال ٌم ًمٌٕمض اًمٕمٚمام ٓ ْمار
أن اؾمٛمف ،وهق أنف سمٕمد سمٕم٨م ُمقؾماك وٟمزول اًمتقراة ،رومع اهلل اًمٕمذاب قمـ إُمؿ ،أي :قمذاب
آؾمتئّم٤مل ،وؿمارع ًمٚمٛمٙمذسملم اعمٕم٤مٟمديـ اجلٝم٤مد ،ومل أدر ُمـ أجـ أظمذه؛ ومٚمام شمدسمرت هذه أي٤متُ ،مع
أي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة اًم٘مّمص ،شمٌلم زم وضمٝمف ،أُم٤م هذه أي٤مت ،ومألن اهلل ذيمر إُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م
قمغم الالك ،صمؿ أظمؼم أنف أرؾمؾ ُمقؾماك سمٕمدهؿ ،وأنزل قمٚمٞمف اًمتقراة ومٞمٝم٤م الداي٦م ًمٚمٜم٤مس ،وٓ يرد قمغم هذا
ُ
إهالك ومرقمقن ،وم٢مٟمف ىمٌؾ ٟمزول اًمتقراة ،وأُم٤م أي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة اًم٘مّمص ومٝمل س ٦م ضمدا؛ وم٢مٟمف ح٤م
ذيمر هالك ومرقمقن ىم٤مل :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ ومٝمذا سيح أنف مشم٤مه اًمٙمت٤مب سمٕمد هالك إُمؿ اًمٌ٤مهمٞم٦م ،وأظمؼم أنف
أنزًمف سمّم٤مئر ًمٚمٜم٤مس وهدى ورمح٦م ،وًمٕمؾ ُمـ هذاُ ،م٤م ذيمر اهلل ذم ؾمقرة يقٟمس ُمـ ىمقًم٦م :ﮋﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ أيُ :مـ سمٕمد ٟمقح ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
()2

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﮊ أي٤مت ،واهلل أقمٚمؿش ـها-
وىم٤مل قمٜمد مي٤مت اًم٘مّمص« :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ وهق اًمتقراة ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﮊ اًمذيـ يم٤من ظم٤ممتتٝمؿ ذم اعهالك اًمٕم٤مم؛ ومرقمقن وضمٜمقده ،وهذا دًمٞمؾ قمغم أنف سمٕمد ٟمزول
()3

اًمتقراة ،اٟم٘مٓمع الالك اًمٕم٤مم ،وؿمارع ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمًاٞمػش ـها-
َ
اًمزُم٤من أيت أدظمؾ اجل٤مر وم٘م٤مل :ﮋﯨ
وذم «ٟمٔمؿ اًمدررش ًمٚمٌ٘م٤مقمل« :وح٤م يم٤من طمٙمؿ اًمتقراة ٓ يًتٖمر.
ﯩ ﯪﮊ إ ؿم٤مرة إمم أن إيت٤م ه٤م إٟمام هق ذم ُمدة ُمـ اًمزُم٤من صمؿ يٜمًخٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف سمام يِم٤م ُمـ أُمره
ﮋﯫﮊأي سمٕمٔمٛمتٜم٤م ﮋﯬ ﯭﮊ أي ُمـ ىمقم ٟمقح إمم ىمقم ومرقمقن ،ووىمتَٝم٤م سم٤ملالك إؿم٤مر ًة إمم أنف
()4

ٓ يٕمؿ أُم ً٦م ُمـ إُمؿ سم٤ملالك سمٕمد إٟمزال٤م شمِماري ًٗم٤م ل٤م وعمـ أنزًم٧م قمٚمٞمف وأوصٚم٧م إًمٞمفش ـها-
دىمٞمؼ ًمٓمٞمػ ،سمٞمد أن اًمذي ؿمجع قمٚمٞمف وؾم٤مقمدَ أُمران:
وهذا آٟمتزاع ٌ
( )٧شمٗمًػم اسمـ يمثػم (-)212 . 4
( )2شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ (ص -)552
( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ (ص -)4٧4
(ٟ )6مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر (-)1١٧ . ٧6
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وصم٤مسم٧م شم٤مرخي ًٞم٤م سمِمٝم٤مدة اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمِماريٗم٦م أن اجلٝم٤مد يم٤من
ُمٕمروف
إول :أنف
ٌ
ٌ
ُمِمارو ًقم٤م ذم ؿمارائع سمٕمض أنٌٞم٤م سمٜمل إؾمارائٞمؾ ُمـ ِ
سمٕمد ُمقؾمك؛ ومٗمل اًم٘مرمن ُمثال ىمّم٦م ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ذيمر
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﮊ [اًمٌ٘مرة ]264 :أي٤مت ،وذم اًمًٜم٦م ُ
ِ
ىمت٤مل يقؿمع سمـ ٟمقن وداود وؾمٚمٞمامن-
واًمث٤م ُمٕمٜمقي ،وهق :أن اجلٝم٤م َد ٕقمدا اهلل اًمّم٤م ّديـ قمـ دقمقشمف اعمٙمذسملم ًمرؾمٚمف؛ هق يم٤مًمٌدَ ِل
ِ
ًمٕمذاب آؾمتئّم٤مل اًمذي يم٤من ي٠مظمذ اهلل  سمف إُمؿ اعمٙمذسم٦م ىمٌؾ ذًمؽ ،وهق اًمذي إًمٞمف اعؿم٤مرة سم٘مقًمف
ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ يمام ومٝمٛمف اًمٕمٚمام ُ  ،واهلل أقمٚمؿ-

ٍ
وسمًٜم ٍَ٦م قم٤م ُّم ٍ٦م !-يمام
أجْم٤م أنف مل شمٕمذ ْب أُم ٌ٦م سمٕمدَ ُمقؾماك
صمؿ اعمٕمروف اعمِمٝمقر شم٤مرخي ًٞم٤م ً
َ
قمذاب اؾمتئّم٤مل َ

ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًاػمه ذم ؾمقرة ي٤مؾمالم« :وىمد ذيمر أبق ؾمٕمٞمد اخلدري  وهمػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ أن
()1

اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمٕمد إٟمزاًمف اًمتقراة ،مل هيٚمؽ أُم٦م ُمـ إُمؿ قمـ مظمرهؿ سمٕمذاب يٌٕمثف قمٚمٞمٝمؿش ـها ،وإن
اًم٘م٤مؾمٛمل ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ وم٘م٤مل « :وُم٤م ذيمره اسمـ يمثػم ُمـ وىمقف قمذاب آؾمتئّم٤مل سمٕمد ٟمزول
َٟم َٔم َر ومٞمف
ّ
اًمتقراة ت٤مج إمم ىم٤مـمع ،وإٓ وم٘مد ظمرسم٧م يمثػم ُمـ اًمٌالد إثٞمٛم٦م سمٕمده٤م وشمدُمرت سمتًٚمٞمط اهلل ُمـ ؿم٤م
()2

ٟمحت٤مج إمم ىم٤مـمع سمؾ اعم٘م٤مم
أوضم ُف وًمًٜم٤م
ُ
ٟمٔمر ،واًمذي ذيمره اًمًٚمػ واسمـ يمثػم َ
قمٚمٞمٝم٤مش ـها ،ومٗمل يمالُمف ٌ
اًمٔمـ ،وظمراب يمثػم ُمـ اًمٌالد إثٞمٛم٦م ودُم٤مره٤م سمتًٚمٞمط اهلل ُمـ ؿم٤م ُمـ ظمٚم٘مف قمغم َُمـ ؿم٤م
ُم٘م٤م ُم همٚمٌ٦م
ّ
ًمٞمس ه٤م ٟمحـ ومٞمف ذم اًمٖم٤مًم٥م-
وسمٕمض ظمّمقم اعمج٤مهديـ ،وأقمدا ُ اجلٝم٤مد ُمـ ُمٜم٤موم٘مل وزٟم٤مدىم٦م هذه إُم٦م وأوًمٞم٤مؤهؿ اًمٙمٗم٤مر
يًٛمقن اجلٝم٤مد قمٜم ًٗم٤م ،ويٜمٌزون اعمج٤مهديـ سم٤مًمٕمٜمػ واًمتِمدد يمام هق ُمٕمروف ُمِمٝمقر ،وهذا
إصٚمٞمقن ّ
ُمـ فمٚمٛمٝمؿ وضمٝمٚمٝمؿ وقمٜم٤مدهؿ ًمٚمحؼ وـمٖمٞم٤مهنؿ؛ وم٢من اجلٝم٤مد ؿماريٕم٦م ؿمارقمٝم٤م اهلل وقم ّٔمؿ ىمدره٤م ،وم٤مهلل
ٌٝم٤م وي٠مُمر ا٤م ويٗمرح ا٤م وسم٠مهٚمٝم٤م ويرواك قمٜمٝمؿ ويرومع درضمتٝمؿ ذم أقمغم اًمدرضم٤مت ،واهلل هق اًمرب
اًمؼم اًمٙمريؿ احلٜمّ٤من اعمٜم٤من أرطمؿ اًمرامحلم وظمػم اًمرامحلم ،وهق أجْم٤م اًمٕمزيز اجلٌ٤مر
اًمرطمٞمؿ اًمرؤوف ّ
اعمتٙمؼم اًم٘مقي اعمتلم واًم٘مٝم٤مر اًم٘م٤مهر ومق .قمٌ٤مده اعمٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔم٤معملمً ،مف إؾمام احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمال
ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده ٓ ٟمحّمال صمٜم٤م قمٚمٞمف هق يمام أثٜمك قمغم ٟمٗمًف ؛ وسم٤مًمت٤مزم وم٤مجلٝم٤مد ،طمٞم٨م يم٤من ضمٝم٤م ًدا

( )٧شمٗمًػم اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ (-)5١1 . 4
( )2حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ (-)٧6٧ . 6
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وًمٞمس ومً٤م ًدا-
طم٘م٤م ،ومٝمق ُمـ وٚم٦م اًمرمح٦م ،وهق ظمػم ًمٚمخٚمؼ ،وصالح وإصالح ذم إرضَ ،
هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ري٥م ،وُمـ يرشم٤مب ذم هذا وم٢من يم٤من ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومال همراسم٦م ومٞمف ،وم٢من اًمٙم٤مومر قمـ
ِ
ّ
وؿمؽ ،ومٕمٚمٞمف أن يٌ٤مدر سم٤مًمتقسم٦م
سمٛمٕمز ٍل ،وإن يم٤من هـ يٜمتً٥م إمم اعؾمالم ومٗمٞمف ٟمٗم٤م.
اًمٗمٝمؿ ًمديـ اهلل
وشمّمحٞمح إيامٟمف ،وُمداواة ٟمٗمًف اعمريْم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع والدى واًمٜمقر اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً ا ،
وًمٞمّمدُ .مع اهلل ،وًمٞمخٚمص ذم ـمٚم٥م الداي٦م واًمٌح٨م قمـ احلؼ؛ وم٢من ومٕمؾ وم٢من اهلل هيديف ويقوم٘مف
ٌ
وقمدل
ويِمارح صدره؛ وم٤مجلٝم٤م ُد ومريْم ٌ٦م ُمـ ومرائض اهلل شمٕم٤ممم ،وومرائض اهلل شمٕم٤ممم وؿمارائٕمف يمٚمٝم٤م طمؼ
ٌ
وإطمً٤من ،ﭧﭨ ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮊ [إنٕم٤مم-]٧٧5 :
وصالح
ورمح ٌ٦م
ٌ
٤مهدون ،ومٝمق
وٓ ؿمؽ أن اجلٝم٤م َد ٌ
قمٜمػ وؿمدة وهمٚمٔم ٌ٦م ذم حم ّٚمف ًمٚمٛمًتح٘ملم ُمـ اًمٙمٗمرة وأُمث٤ملؿ هـ ُجي َ
ُم٠مُمقر سمف ُمـ ىمٌؾ رسمٜم٤م وظم٤مًم٘مٜم٤م  اًمذي ًمف احلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واًمرمح٦م اًمت٤م ُّم٦م واًمٙمامل
قمٜمػ حمٛمق ٌد
إذن
ٌ
ٌ
واجلامل واجلالل ؾمٌح٤مٟمف ،وهق ْ
إذن ه٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ووع اًمرمح٦م واًمرومؼ واًمٚملم ذم حمٚمف ،واًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م
ؿمئ٧م وم٘مؾ :هق
واًمٕمٜمػ ذم حمٚمف ،وهق ُم٘متْماك اًمٕمدل وُم٘متْماك احلٙمٛم٦م ,واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ,وإن َ
قمٜمػ ؿمارقمف اهلل وأطم ٌّف وروٞمف وأُمر سمف ،وم٤مًمٕمٜمػ واًمِمدّ ة ًمٞمس ُمذُمق ًُم٤م سم٢مـمال ،.ذم يمؾ طملم وذم يمؾ
ٌ
ُمقوع ،يمام يمررٟم٤م ،سمؾ إٟمام يذ ّم طملم يٙمقن ذم همػم حم ّٚمف ،وطمٞم٨م يٛمٙمـ نّمٞمؾ اعم٘مّمقد سم٤مًمرومؼ واًمٚملم-
ِ
ص سمام يم٤من ُمٜمف ُمذُمق ًُم٤م
ُمر أن ًمٗمظ «اًمٕمٜمػش ذم قمرف اًمٚمٖم٦م واؾمتٕمامل اًمِمارع ُظم ّ
ًمٙمـ ىمد أؿمارٟم٤م ومٞمام ّ
شمٚمٛمٞمح٤م إمم
يتْمٛم ُـ
وم٤مًمقصػ سما«اًمٕمٜمػش
وهق اعمقوقع ذم همػم حم ّٚمف أو اًمزائد قمغم ىمدر احل٤مضم٦م واًمّمالح،
ُ
ً
ّ
ذم ُمقصقومف ،ولذا ٓ جيقز شمًٛمٞم٦م اجلٝم٤مد قمٜم ًٗم٤م إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌٞملم واًمتقوٞمح ًمٚمٛمٕم٤م وأصقل٤م قمغم
ِ
اجلٝم٤مد
وع سم٤مًمٕمٜمػ ُمـ أقمدا
ٟمحق ُم٤م يمتٌٜم٤م ذم هذه إؾمٓمر ُمثال ،وأُم٤م اًمذيـ يٜمٕمتقن اجلٝم٤مد احلؼ اعمِمار َ
ِ
يًٛمقن سم٤معمٗمٙمريـ واعمث٘مٗملم أو اًمٕمٚمام --
وظمّمقُمف وُمـ ُو ّالل وُمٜمحرذم هذه إُم٦م واعمٝمزوُملم هـ ّ
أطمًـ أطمقالؿ ىمق ٌم ٓ يٕمٚمٛمقن ،وذم سمٕمْمٝم٤م هؿ ىمق ٌم ُمًارومقن ،وهؿ قمغم ٍ
ِ
ظمٓمر قمٔمٞمؿ!!-
ومٝم١مٓ ذم
يًٛمقن اجلٝم٤مد قمٜم ًٗم٤م ُم٤م أبٕمدهؿ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـً ،مٙم ْـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمقن طمذريـ
وسم٤مجلٛمٚم٦م --وم٤مًمذيـ ّ
اعمًٛملم ًمٚمجٝم٤مد قمٜم ًٗم٤م ُمـ أهؾ ُمٚمتٜم٤م؛ وم٢من سمٕمْمٝمؿ ىمد يتٔم٤مهر سمذًمؽ أُم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ
ذم احلٙمؿ قمغم ه١مٓ
ّ
سم٤مب اًمًاٞم٤مؾم٦م واًمديٌٚمقُم٤مؾماٞم٦م ،وفمروومف شمْمٓمره ًمٌٕمض ذًمؽ ،أو سمتٕمٌػم أد .هق يرى أن فمروومف شمْمٓمره
ُمٕمذورا ً
ومٕمال ٟمتٞمج ً٦م ًمٚمخقف اًمذي يٕمٞمِمف وآوٓمٝم٤مد ذم فمؾ
إمم سمٕمض ذًمؽ ،وسمٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن
ً
إنٔمٛم٦م اًمٌقًمٞمًاٞم٦م اًمتل نٙمؿ سمالدٟم٤م اعؾمالُمٞم٦م ،وٓ ٟمريد أن ٟمٔمٚمؿ أطمدً ا ،ومٜمحـ ٟمٕمرف أقمذار اًمٜم٤مس ذم
اجلٛمٚم٦م ،وىمد ٟمٕمرف سمٕمض اعمٕمذوريـ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ وٟمٕمرف طم٤ملؿ --إٟمام هٜم٤م ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ إومٙم٤مر،
ويمؾ اُمرئ طمًاٞم٥م ٟمٗمًف ،ويمؾ ٟمٗمس سمام يمًٌ٧م رهٞمٜم٦م ،واعٟمً٤من قمغم ٟمٗمًف سمّمػمة ،واًمذي ٤مول
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ظمداع اًمٜم٤مس ىمد خيدقمٝمؿ ،وًمٙمٜمف ٓ خيدع اهلل!-
و ِ
ٟمٙمٛم ُؾ اًمّمقر َة :وم٤مجلٝم٤مد ؿمارع ًمٚمح٤مضم٦م اًمْماروري٦م حلٗمظ اًمديـ وصالح آضمتامع اًمٌِماري وهل
ؾمٜم٦م اًمتداومع اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرمن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ﮊ [اًمٌ٘مرة-]25٧ :
وىمد يّمح أن ي٘م٤مل :إن اجلٝم٤مد هق ُمِماروع ُمـ سم٤مب اًمْمارورة ،سمٛمٕمٜمك أنف ًمق أؾمٚمؿ اًمٜم٤مس ومال طم٤مضم٦م
إمم اجلٝم٤مد ،وًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ يّمد قمـ اًمدقمقة ح٤م ؿمارع اجلٝم٤مد --ومٜم٘مقل ٓ :سم٠مس ،ومٚمٞمٙمـً ،مٙمـ ح٤م
يم٤مٟم٧م هذه اًمْمارورة ٓزُم ً٦م دائٛم ً٦م وٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م آضمتامع اعٟمً٤م  ،يم٤مٟم٧م ومروٞم٦م اجلٝم٤مد اذه اعمٜمزًم٦م
ذم اًمِماريٕم٦م :ومروٞم ً٦م دائٛم ً٦م ُمًتٛمرة ُمر ّهم ًٌ٤م ذم اًم٘مٞم٤مم ا٤م أجام شمرهمٞم٥م وهدوطم٦م أجام ُمدح ،ومٙم٠مهن٤م مل شمٙمـ قمـ
اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ وخيْمٕمقا ًمٚمٕمٚمؿ والدى واًمديـ،
تّمقر أن ُيًٚمؿ
شمٍمف
ُ
أصكم ،إذ ٓ ُي ّ
وارورة ،وإٟمام هل ّ
ّ
وٓ أن ختٚمق إرض ُمـ أهؾ اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهلل احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م؛ ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [اًمٌ٘مرة]-
شمقوٞمحف :أن اجلٝم٤مد طم٘مٞم٘متف اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ ،وىمتؾ اًمٜمٗمقس ًمٞمس ُم٘مّمق ًدا سم٤مًم٘مّمد إول (اًم٘مّمد
إصكم إؾم٤مؾمال) ًمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم؛ وم٢من اهلل سمٕم٨م اًمرؾمؾ وأنزل اًمٙمت٥م لداي٦م
اخلٚمؼ ٓ ًم٘متٚمٝمؿ؛ ٟمٕمؿ هذا صحٞمح سم٤مقمتٌ٤مر اًم٘مّمد إول ،وإٟمام ح٤م يم٤من ذم قمٚمؿ اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم أن سمٕمض
وطمرسم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وأهن٤م ٓ
رأؾم٤م سم٤مًمرؾمؾ وٓ سم٤مًمٙمت٥م ،سمؾ شم٘مػ ودً ا ل٤م
اًمٜمٗمقس ٓ يٜمٗمع ُمٕمٝم٤م هذا ،وٓ شمرومع ً
ً
ِ
صالح اًمٜمقع اًمٌِماري وصالح
وسم٤مًمدًٓم٦م ًمٕمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ،وأن ذم إزاًمتٝم٤م
يٛمٙمـ صالطمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ال٤مدي٦م
َ
إرض ،ؿمارع اجلٝم٤مد (اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ) وأُمر سمف ،واسمتغم سمف ظمٚم٘مف ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ ،وضمٕمٚمف ُمـ أقمٔمؿ
دٓئؾ حمٌتف ،وومرىم٤م ًٟم٤م سملم أوًمٞم٤مئف وأقمدائف ،وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م جي٤مزي قمٚمٞمف اجلزا َ احلًـ ،ح٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤م
وروطمف ذم ؾمٌٞمؾ رسمف ،
اًمٌ٤مهرة اًمتل ظمالصتٝم٤م سمذل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽ اعٟمً٤من وهق وضمق ُد ُه وُمٝمج ُت ُف ود ُُمف
ُ

ِ
اعمريض
أي ُمـ أضمؾ ديٜمف ،وم٘متؾ شمٚمؽ اًمٜمٗمقس (ُمًتح٘مل اًم٘متؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر) هق سمٛمٜمزًم٦م ىمٓمع اًمٕمْمق
اًمت٤مًمػ اًمذي ٓ يرضمك ُسم ْرؤه ُمـ ضمًؿ اعٟمً٤من ،واًمذي ًمق شم ُِرك ومل ي٘مٓمع ٕومًد سم٘مٞم٦م اجلًؿ وأتك

اًمٗمً٤م ُد قمٚمٞمف يمٚمف-

ؿمئ٧م سم٤مًمٜمٔمر إمم إصؾُ ,مـ ٟمق ِع « ٍ
ومً٤مد ُؿمار َع
ويمذًمؽ وىمقع اًم٘متؾ ذم اعمج٤مهديـ اعم١مُمٜملم هق ,إن َ
ٍ
أقمٔمؿ ُمٜمفش ،ومٝمق إذن ُمـ سم٤مب« :ارشمٙم٤مب أدٟمك اعمٗمًدشملمش اًمتلم ٓ سمد ُمـ وىمقع
ومً٤مد
عمٜم ِع وىمق ِع
َ
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إطمدامه٤م (ُمتٕم٤مروت٤من) ،وسمٕمٌ٤مرة أظمرى« :ارشمٙم٤مب أظمػ اًمْمارريـش ،ومٝمذه هل ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد ذم
ٍ
قمؼمٟم٤م قمٜمف سمذًمؽ سم٤مقمتٌ٤مر
يًٛمك اًم٘متؾ ًمٚمٜمٗمقس (ذم اجلٝم٤مد) ومً٤م ًداُ ،مٕم٤م َذ اهلل! وإٟمام ّ
اعؾمالم؛ وطمٞمٜمئذ ومال ّ
وظمػما ٕ ،ن ومٕمؾ اعمٗمًدة
صالطم٤م
إصؾ ،وًمٚمِمارح وشم٘مري٥م اعمً٠مخ٦م ًمٚمٗمٝمؿ ،وم٢مٟمف طمٞمٜمام أُمر اهلل سمف يم٤من
ً
ً
ٍ
طمٞمٜمئذ (أي عمٜمع وىمقع اعمٗمًدة اًمٙمؼمى) ٓ يٙمقن ومً٤م ًدا سمؾ يّمػم هق قملم اًمّمالح واعصالح ،واهلل 
ِ
واخلػم واًمّمالح واعصالح وٓ ي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤م  ،وٓ ٥م اًمٗمً٤مد وٓ ٥م
ي٠م ُُم ُر سم٤مًمٕمدل واعطمً٤من
اعمٗمًديـ  ،وشم٘مدّ س ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

 تغا ٍ٩دض:٤ٟ

ِ
اًمٜم٤مسٟ :مالطمظ أن اعمج٤مهديـ أو «اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مديش ذم إُم٦م وذم ؿمٌ٤مب اًمّمحقة وذم
سمٕمض
ؾم٠مل ُ
احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ومٞمٝمؿ ٌ
ُمٞمؾ إمم اًمٕمٜمػ أيمثر ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمٓمقائػ اعؾمالُمٞم٦م واًمتٞم٤مرات إظمرى،
ٟمالطمظ قمٜمدهؿ ىمًقة وؿمدة وشمِمد ًدا زائدً ا وأيمثر ه٤م قمٜمد همػمهؿ! وىمد يتامدى اؿ هذا اخلٚمؼ وهذا
اًمقصػ إمم أن يٗمْمٚمقا وخيت٤مروا اخلٞم٤مرات اًم٘م٤مؾماٞم٦م واًمٕمٜمٞمٗم٦م يمثػما  ،ويتٍمومقا شمٍموم٤مت ٓ إٟمً٤مٟمٞم٦م أطمٞم٤م ًٟم٤م
وسمٕمٞمدة قمـ اًمرمح٦م! ومام شم٘مقًمقن ذم هذا؟
واجلقاب :أُم٤م يمقن أهؾ اجلٝم٤مد و«اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مديش يمام ؾمٛمٞم َت ُفَ ،
أُمٞمؾ إمم اًمٕمٜمػ ُمـ همػمهؿ ُمـ
اًمٓمقائػ اعؾمالُمٞم٦م واًمتٞم٤مرات إظمرى ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ومٝمذا ,إن يم٤من ,ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن قم٤مدي٤م
ُ
ُمٗمٝمق ًُم٤م و«ـمٌٞمٕمٞم٤مش يمام ُ
واًم٘مت٤مل
احلرب
ي٘م٤مل؛ وم٢مهنؿ يامرؾمقن أؿماٞم٤م ُمـ ضمٜمس اًمٕمٜمػ واًمٖمٚمٔم٦م وهل
ُ
ُمػم ،و ُيٕم٤مجلقن اًمِمدة
جػم واًمتد ُ
واًم٘متؾ واًمذسمح وإـم٤مر ُة اًمرؤوس وإراىم٦م اًمدُم٤م وٟمثر إؿمال واًمتٗم ُ
همػمهؿ ٓ ؾمٞمام هّـ مل ِ
يٕمرف اخلِمقٟم٦م ُمـ أهؾ اًمر ّىم٦م
واًم٘مًق َة ذم ُمقاضمٝم٦م إقمدا  ،ومال
َ
قمج٥م أن يراهؿ ُ
ِ
ِ
طم٥م
اًمق ْه ُـ وهق ُّ
واًمٜمٕمقُم٦م وهـ ٟم ُِّمئقا ذم احلٚمٞم٦م واًمؽمف وهمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٥م اًمًالُم٦م وـمٖمك قمٚمٞمٝمؿ َ
ِ
ٍ
احل٘مٞم٘م٦م وذم ٟمٗمس إُمر رسمام يم٤مٟمقا ّ
ىمٚمقسم٤م
همٚمٔم٦م ،وهؿ ذم
اًمدٟمٞم٤م ويمراهٞم٦م اًم٘مت٤مل ،يراهؿ قمٜمٞمٗملم ذوي
أرً .
وأرطمؿ وأؿمٗمؼ وأطمـ قمغم اًمْمٕمٞمػ!--
ُمٜمف
َ

ِ
إهمٚم٥م ،وم٢من ُؾم ّٚمؿ أن ومٞمف ؿماٞم ًئ٤م ُمـ اًمّمح٦م ومٝمق ُمـ
ُمقوققمل قمغم
همػم
ّ
واحل٤مصؾ أن هذا احلٙمؿ ُ

ِ
وًمٞمً٧م هم٤مًمٌ٦م ،وم٢من اجلٝم٤م َد
اًمٜم٤مس وًمٞمً٧م ًمٚمجٛمٞمع
ُمْم٤مقمٗم٤مت هذه اعمامرؾم٦م أطمٞم٤م ًٟم٤م ،اًمتل ىمد شم٘مع ًمٌٕمض
ْ
ديـ ُمتلم وشم٘مقى ٍ
يمٚمام يم٤من قمغم اًمِماريٕم٦م طم ً٘م٤م وصد ًىم٤م ويم٤من أه ُٚم ُف ُمٜمْمٌٓملم سم٤مًمِمارع ذوي ٍ
ووم٘مف ،ضم٤مُمٕملم
سملم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد ،وشم٘مق ُدهؿ ىمٞم٤مد ٌة رؿماٞمد ٌة؛ وم٢من أظمالىمٝمؿ وأُمزضمتٝمؿ شمٙمقن ُمـ أقمدل إظمال.
ِ
وظمػمه٤م ،وٓ ُم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ أخٌتف!-
وإُمزضم٦م
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ُ
اًمً٤مئؾ ُمـ أنف «ىمد يتامدى اؿ هذا اخلٚمؼ وهذا اًمقصػ إمم أن يٗمْمٚمقا
وًمذًمؽ وم٢من ُم٤م ذيمره
وخيت٤مروا اخلٞم٤مرات اًم٘م٤مؾماٞم٦م واًمٕمٜمٞمٗم٦م يمثػما  ،ويتٍمومقا شمٍموم٤مت ٓ إٟمً٤مٟمٞم٦م أطمٞم٤م ًٟم٤م وسمٕمٞمدة قمـ اًمرمح٦م!ش
ٍ
ُ
أؾمٌ٤مب ُمتٕمددةً ،مٞمس ُمٜمٝم٤م ه٤مرؾم ُ٦م
وآٟمحراف ،ومٝمذه ل٤م
اخلٚمؾ
طم٤مٓت وىمع ومٞمٝم٤م
ـها؛ وم٢مٟمف يِماػم إمم
ُ
ٌ
ِ
اجلٝم٤مد ،وهذا ُّمؾ ٕهؾ اجلٝم٤مد وًمٖمػمهؿ؛ وم٢من ُمـ ـمقائػ اًمٜم٤مس ُمـ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م وقمقا ّم أهؾ
ٍ
وقمت ٌُؾ ضم ٌّ٤مر ،دون أن يٙمقن ُمـ أهؾ احلرب واًم٘مت٤مل وٓ
قمٜمٞمػ ضمدً ا
اًم٘مٌٚم٦م َُمـ هق
ٌ
وىم٤مس وؿمديدٌ سمؾ ُ
ٍ
ٍ
صقر ُمـ قمٜمػ
ضمٝم٤مد ،وىمد ي٘متّمار قمٜمٗمف قمغم اًمٚمٗمظ ذم ُمقاـمـ ٓ ي٘مدر ومٞمٝم٤م قمغم همػمه ،وقمغم
اٟمتٛمك إمم
ومٚمؿ شمٔمٚمؿ اجلٝم٤م َد
اعمٕم٤مُمٚم٦م وإظمال .وشمٌ ّٚمد اعطمً٤مس وىمٚم٦م اًمرمح٦م أو اٟمٕمداُمٝم٤م وهمٚمٌ٦م إن٤مٟمٞم٦م
ّ
واًمِمحَ ،
وأه َٚم ُف ي٤م ومتك؟!
وسمٙمؾ ٍ
ُ
طمٞم٨م هق ،واًمٌ٤مـمؾ ُي َر ُّد و ُيٜمٙمر هـ يم٤من ،وم٤مًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م هـ يًتٛمٕمقن
وم٤محلؼ ي٘م ٌَؾ
طم٤مل--
ُّ
اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف أوئلؽ اًمذيـ هداهؿ اهلل وأوئلؽ هؿ أوًمق إًمٌ٤مب-
[اٌرٍمخ اٌثبِٕخ ِ -خٍخ مالئغ سغاصبْ ،اٌؼضص اٌثبِٓ ػغـغ ،عث١غ ا٢سغ ٕٖٗٔ]

۞ اؿهُ ١ايجاْ :١ٝقٛي٘  ٫ٚ( :تًتؿت):
ىم٤مل ًمف( :اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ وٓ شمٚمتٗم٧م)؛ وىمد ذيمرٟم٤م رواي٦م ُمًٚمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م( :اُمش وٓ شمٚمتٗم٧م طمتك
ومٍم َخ« :ي٤م
يٗمتح اهلل قمٚمٞمؽ) ،ىم٤مل ,أي اًمّمح٤ميب راوي احلدي٨م :,ومً٤مر قمكم ؿماٞم ًئ٤م صمؿ وىمػ ومل يٚمتٗم٧مَ َ ،
رؾمقل اهلل! قمغم ُم٤مذا أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس؟--ش اًمخ وذم ًمٗمظ مظمر ,قمٜمد اسمـ أيب ؿماٞمٌ٦م ,ىم٤مل( :ىمؿ اذه٥م وم٘م٤مشمؾ
رضم َع ًمٞمً٠مخف هذا اًمً١مال ,يمره أن يٚمتٗم٧م،
وٓ شمٚمٗم٧م طمتك يٗمتح اهلل قمٚمٞمؽ) ،ومٚمام ىمٗمك ,أي قمكم  ،أي َ
وم٘م٤مل« :ي٤م رؾمقل اهلل! قمغم ُم٤م أىم٤مشمٚمٝمؿ؟ش ىم٤مل( :طمتك ي٘مقًمقا ٓ إ إٓ اهلل) --اًمخ ،واعم٘مّمقد اذا اًمٜمٝمل
واعمض ،ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد سمٜمٗمل اًمْمدّ (سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمْمدّ )،
قمـ آًمتٗم٤مت شم٠ميمٞمد إُمر اًمً٤مسمؼ سم٤مًمٜمٗم٤مذ
ّ
وومٞمف أجْم٤م شمٜمٌٞمف ًمف قمغم قمدم آؿمتٖم٤مل سم٠مي ٍ
ضم٤مٟمٌل يٚمٝمٞمف قمـ ُم٘مّمقده ،أو يًتٝمٚمؽ ؿماٞم ًئ٤م ُمـ ـم٤مىمتف،
أُمر
ّ

أو يٗمًد قمٚمٞمف ٟمِم٤مـمف وي ِ
ػ مهتف-
ْمٕم ُ
ُ

ويمذا يٜمٌٖمل ٕهؾ اجلٝم٤مد أن يٜمٗمذوا ويٛمْمقا ح٤م ُأ ُِمروا سمف وٓ يٚمتٗمتقا  !--يٛمْمقا إمم إهداف اًمٙمٌػمة
اًمقاوح٦م اعمرؾمقُم٦م ،وٓ يٜمِمٖمٚمقا سمِمال ٍ ه٤م ٓ خيدُمٝمؿ ذم ؾمٕمٞمٝمؿ ،سمؾ يٗمًد قمٚمٞمٝمؿ وي٠ميمؾ ُمـ

شمقوٞمح٤م إن ؿم٤م اهلل شمٕم٤ممم-
قمزُمتٝمؿ !-وؾمٜمزيد هذا اعمٕمٜمك
ً
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يب ٚ ،مل ًٜتؿـت،
 ؾا٥ز٠؛ ٗ ؾعٌ عًـٞٸ  سـٌ صدـع ايكٗكـض ٣يٝغـأٍ ايـٓ ٻ
يب  ي٘ عًٖ ٢شا ايتقضٸف:
ٚنض ٙإٔ ًٜتؿتٚ ،إقضاص ايٓ ٸ
ُ
واًم٘مت٤مل
(احلرب
ُمقوع
هذا ُمٜمف ُ مٌ٤مًمٖم ٌ٦م حمٛمقدة ذم إفمٝم٤مر اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمٜمٌ ّل  ،وهق
ُ
ٌ
يٕمؼم قمٜمف ذم ًمٖم٦م اًمٕمّمار
وأواُمر اًم٘مٞم٤مدة ومٞمٝم٤م) ت٤مج إمم ُمٌ٤مًمٖم٦م ودىم٦م ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،وهق ُم٤م ّ
ُ
اًمٕمًٙمريش ،وذًمؽ أن ؿم٠من احلرب همػم ؿم٠من اًمًٚمؿ
ذمش و«آٟمْمٌ٤مط
ّ
سما«احلَ ْروم ّٞم٦مش و«اًمتٓمٌٞمؼ ا َ
حل ْر ّ
واًمٕم٤مومٞم٦م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م جم٤مل واؾمع ٓضمتٝم٤مد اح٠مُمقر ذم شمٗمًاػم وشمٓمٌٞمؼ إُمر اًمّم٤مدر إًمٞمف ُمـ ىمٞم٤مدشمف؛ وم٤محلزم
اًمقاضم٥م دائام هق اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م سمٙمؾ دىم٦م ومحؾ إواُمر قمغم فم٤مهره٤م ،إٓ إذا وضمد ِ
ُمٕم٤مر ٌض ُمت َٞم٘م ٌـ،
وهل طم٤مٓت ٟم٤مدرة ًمٞمً٧م هل ّ
حمؾ يمالُمٜم٤م؛ وإٟمام حمؾ يمالُمٜم٤م واوح وهل إواُمر اعمٕمٝمقدة ُمـ اًم٘مٞم٤مدة
ٕومراده٤م ،يمام ًمق ىم٤مل إُمػم ًمٌٕمض ضمٜمقده :أنتؿ شم٘مٕمدون هٜم٤م وٓ شمتحريمقن ،أو ٓ :شمذهٌقا إمم اعمٙم٤من
ىمٚمٞمال ً
اًمٗمال ّ ؛ ومٞمجٚمس ه١مٓ اجلٜمقد ً
ُمثال صمؿ إذا رأوا سمٕمض اًمتٖمػمات اًمٞمًاػمة ذم اًمقاىمع يِمارقمقن ذم
اًمت٠مويالت واًمتٗمًاػمات ىم٤مئٚملم :هق ي٘مّمد يمذا وٓ ي٘مّمد يمذا ،وُمراده يمٞم٧م ويمٞم٧م!! وُم٤م أدرايمؿ ُم٤م
ُمراده؟! ومٞمخ٤مًمٗمقن إواُمر ويتحريمقن ويذهٌقن ،ومرسمام وىمع ُمـ ذًمؽ ومً٤مد يمٌػم أو صٖمػم ،سمحًٌف!-
واهلل اعمًتٕم٤من-
وُمـ ُقم ِرف ُمٜمف ذًمؽ وشمٙمرر؛ وم٢مٟمف ٓ يّم ُٚم ُح ًمٚمجٜمدي٦م ،وٓ يٗمٞمد أن يٙمقن ُمع اعمج٤مهديـ وذم ص ّٗمٝمؿ،
ورسمام يم٤من وار ًرا قمٚمٞمٝمؿ يٜمٌٖمل اًمتقىمل ُمٜمف وإسمٕم٤م ُد ُه قمـ اًمّمػ؛ وًمذًمؽ وم٢من اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمًٙمري٦م اًمقاقمٞم٦م
وأجْم٤م ذم ُمٞمدان اعمامرؾم٦م اًم٘مت٤مًمٞم٦م ِ
اًمتدرج ذم شمرسمٞم٦م أومراده٤م سم٤مٓظمتٌ٤مرات
شمٕمتٛمد
ذم ُمٕمًٙمرات اًمتدري٥م ً
ّ
اًمٗمرص اعمتدرضم٦م ذم إقمامل واعمٝم٤م ّم ًم َٞم ِ
ِ
ٕمرومقا اعمٓمٞمع اعمٜمْمٌط اًمذي يّمٚمح ًمٚمجٜمدي٦م صمؿ ي٘م ٌَ ُؾ
وإشم٤مطم٦م
ِ
صٗمر ُمـ ذًمؽ يمٚمف!-
درضم٤مت اعمً١موًمٞم٦م ،وُمـ
اًمؽمىمل ذم
ُ
ت٤مج إمم شم٘مقي ٍؿ ،وُمـ هق ٌ
يقضمدَ دًمٞمؾ
واحل٤مصؾ أن اًمقاضم٥م هق محؾ يمالم اعمتٙمٚمؿ قمغم فم٤مهره دائام ،وآؾمتثٜم٤م هق وم٘مط :طمٞم٨م َ
سملم ُي ِ
٥م محٚمف قمغم ظمالف فم٤مهره؛ هذا ذم ؾم٤مئر يمالم اعمتٙمٚمٛملم وذم ؾم٤مئر إوىم٤مت وإطمقال،
واوح ٌ
قضم ُ
ٌ

ٍ
ِ ٍ
قمؼمة ،وًمٕمٔمؿ ُمقىمٕمٝم٤م ووم٤مئدهت٤م
ظمػم
ويت٠ميمد ذًمؽ ذم طم٤مل احلرب ،وذم ىمّم٦م اًمرُم٤مة  ذم همزوة أطمد ُ

أجْم٤م ،وهذا
ذيمره٤م اهلل  ذم اًم٘مرمن اًمٙمريؿ ُشمتْغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًم٘مّمص واًمٕمؼم همػمه٤م يمثػم ضمدً ا ً
يمثػم ومٞمٜم٤م ًمألؾمػ! ومٞمج٥م أن ٟمّمٚمحف وٟمدومٕمف سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ،وسمقازع اًمديـ وؾمٚمٓم٤من
اخلٚمؾ ٌ
ٟمريب اًم٘م٤مسيـ اجل٤مهٚملم ،وٟمٙمٛمؾ اًمٜم٤مىمّملم ،وأن ٟم٠مظمذ قمغم أجدي اعمًتٝمؽميـ ىمٚمٞمكم
اًمت٘مقى واحلزم ،وأن ّ
آٟمْمٌ٤مط ،ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [اًمٓمال ،]1 :.ﮋﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽﮊ [اًمٌ٘مرة،]262 :
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()1

يّمؼمه اهلل ،وُمـ يًتٕمٗمػ يٕم ّٗمف اهلل)  ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وقمٚمٞمف وطمده آقمتامد ،واحلٛمد هلل
(وُمـ
يتّمؼم ّ
ّ
رب اًمٕم٤معملم-
قمكم  قمغم فم٤مهره ومل يٚمتٗم٧م سمٕمٞمٜمف طملم اطمت٤مج ،وذم هذا ُ
محؾ أُمره 
ىم٤مل اًمٜمقوي « :ومحَٚمف ٌ
ىمٚم٧م :ويِمٌف ذًمؽ ُمـ سمٕمض اًمقضمقه ىمّم٦م أيب ؾمٕمٞمد سمـ ّ
اعمٕمغم  طملم ٟم٤مداه اًمٜمٌل 
قمغم فم٤مهرهش ـهاُ -
ُ
وهق يم٤من ذم اًمّمالة؛ قمـ أيب ؾمٕمٞمد سمـ ّ
رؾمقل اهلل  ومٚمؿ
يمٜم٧م أصكم ذم اعمًجد ومدقم٤م
اعمٕمغم ىم٤ملُ « :
اهلل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
أضمٌف ،وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل :إ يمٜم٧م أصكم ،وم٘م٤مل( :أخؿ ي٘مؾ ُ
ﯤﯥﮊ [إنٗم٤مل]26 :

صمؿ ىم٤مل زمٕ( :قمٚمٛمٜمؽ ؾمقرة هل أقمٔمؿ اًمًقر ذم اًم٘مرمن ىمٌؾ أن خترج ُمـ

اعمًجد) صمؿ أظمذ سمٞمدي ،ومٚمام أراد أن خيرج ىمٚم٧م ًمف :أخؿ شم٘مؾٕ :قمٚمٛمٜمؽ ؾمقرة هل أقمٔمؿ ؾمقرة ذم
()2

اًم٘مرمن؟ ،ىم٤مل( :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم هل اًمًٌع اعمث٤م واًم٘مرم ن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أوشمٞمتف) رواه اًمٌخ٤مري -
سم٤مًمٜمٌل ؛ أقمٜمل وضمقب إضم٤مسمتف ذم اًمّمالةً ،مٙمـ اعم٘مّمقد أن اًمٜمٌل
ىم٤مل أيمثر اًمٕمٚمام  :إن ذًمؽ ظم٤مص
ّ
ٓ م أب٤م ؾمٕمٞمد  قمغم قمدم إضم٤مسمتف رهمؿ أنف يم٤من يّمكم ،واطمت٩م أبق ؾمٕمٞمد سم٠منف يم٤من يّمكم ومٚمؿ ُيرد أن
ومقرا ،وشمال
ي٘مٓمع اًمّمالة وًمٙمٜمف ّ
دمقز ومٞمٝم٤م وأؾمارع؛ صمؿ ضم٤م  ،ومٌلم ًمف اًمٜمٌل  أنف جي٥م قمٚمٞمف إضم٤مسم٦م دقم٤مئف ً
قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﮊ [إنٗم٤مل]26 :؛ ومٗمٞمف شمٜمٌٞمف إمم شم٠ميمّد محؾ
أجْم٤م ،وهق اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اًم٘مّمتلم اًمذي أؿمارٟم٤م إًمٞمف-
اًمٙمالم قمغم فم٤مهره ً
ُمٓمٚمؼ إُمر وإن يم٤من ٓ يٗمٞمد اًمٗمقرً ،مٙمـ إُمر هد
ىم٤مل
اًمًٜمدي ذم «طم٤مؿماٞمتف قمغم اًمٌخ٤مريشُ « :
ّ
()3
ُ
وىم٧م اًمدقم٤م سمال شم٠مظمػمش ـها ،وٟم٘مؾ احل٤مومظ ذم
ُم٘مٞمد سم٘مقًمف ﮋﯡ ﯢﮊ أي
اًمرؾمقل؛ ومٞمٚمزم آؾمتج٤مسم٦م َ

«اًمٗمتحش قمـ اخلٓم٤ميب أن احلدي٨م ومٞمف« :اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ذم إطمقال يمٚمٝم٤م وإضمرا ًمٗمظ اًمٕمٛمقم قمغم
()4
ُ
اعمدًمقل قمٚمٞمف سماﮋﯡﮊ-
وٞمع ُم٘متْم٤مهش ـها ،وُمرا ُده اًمٕمٛمق ُم
ِ
وم٤مئدة اًمٕمٛمقم ذم يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف  ،ومٚمٞمتٜم ٌّف إمم هذا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ-
وؾم َٕم َ٦م
وُمٜمف
ُ
شمٕمرف قمٔمؿ َ

قمٚمام ،ويرزىمٜم٤م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ --مُملم-
ٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يزيدٟم٤م وإي٤ميمؿ ً

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )٧642وىمد شم٘مدم-
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)66١6
( )1مل أىمػ قمٚمٞمف ذم :طم٤مؿمٞم٦م اًمٌخ٤مري ،وًمٕمؾ اًمِمٞمخ قمزاه ظمٓم٠م إًمٞمف وم٢م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ذم :طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜمً٤مئل (-)٧12 . 2
اظمتّم٤مرا-
( )6ومتح اًمٌ٤مري ()٧56 . 6
ً
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ُم٤م زًمٜم٤م ذم شم٠م ُّمؾ ىمقًمف ( وٓ شمٚمتٗم٧م)--

ٚ قؿ ١س ٍٛا٫يتؿات:
آًمتٗم٤مت ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م ُمٕمروف ،وهق آٟمٍما ف سم٤مًمٜمٔمر أو اًمقضمف واًمٌدن إمم ضمٝم٦م ُم٤م --هذا هق
ُمٕمٜم٤مه ذم إصؾ ،أو ًمٜم٘مؾ :هق ُمٕمٜم٤مه ذم أيمثر آؾمتٕمامل ،وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ :هذه هل طم٘مٞم٘م ُت ُف ،واعمٕمٜمك أيت
َجم ٌ٤مز ،وىمد يٙمقن آًمتٗم٤مت سم٤مًم٘مٚم٥م أجْم٤م ،وهق اًمتٗم٤مت اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ إمم ؿمال ُم٤م ُمـ اًمذوات أو
وشمّمق ًرا-
اعمٕم٤م  ،ؾمقا يم٤من هذا آًمتٗم٤مت إراد ًة وشمٕم ّٚم ً٘م٤م ،أو إدرا ًيم٤م
ُّ
وواوح ُمـ ذًمؽ أن آًمتٗم٤مت يٙمقن ظمػما  ،ويٙمقن ؿمارا ؛ يٙمقن حمٛمقدا ويٙمقن ُمذُمق ًُم٤م-
وأيمثر ُم٤م ضم٤م ذيمر آًمتٗم٤مت ذم يمالم اهلل  وذم يمالم رؾمقًمف ُ مًٚم ًٓم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٝمل ،أو اًمٜمٗمل،
ويمذا هق ذم يمالم اًمٕم٘مال واًمٌٚمٖم٤م  ،وذًمؽ أن إصؾ أن يٛمْمال اعٟمً٤من ذم ـمري٘مف (طمًاٞم٤م أو ُمٕمٜمقي٤م)
ذم اؾمت٘م٤مُم٦م واـمٛمئٜم٤من طمتك يّمؾ إمم ُم٘مّمقده وهم٤ميتف ،وٓ يٚمتٗم٧م؛ وم٢من آًمتٗم٤مت ظمروج قمـ شمٚمؽ
وٟم٤مىمض ل٤م-
اًمّمٗم٤مت
ٌ
ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم --ﭧﭨ ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛﮊ [هقد]،
وﭧﭨ ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﮊ [احلجر]-
وذم طمدي٨م اًمٜمٌل  --إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك وهل يمثػمة
ضمداُ ،مٜمٝم٤م :قمـ قم٤مئِم٦م  ىم٤مًم٧م :ؾم٠مخ٧م رؾمقل اهلل  قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ،وم٘م٤مل( :هق اظمتالس
()1

خيتٚمًف اًمِماٞمٓم٤من ُمـ صالة اًمٕمٌد) رواه اًمٌخ٤مري  ،قمـ أيب ذر  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ( :يزال
اهلل ُم٘مٌال قمغم اًمٕمٌد ذم صالشمف ُم٤م مل يٚمتٗم٧م؛ وم٢مذا سف وضمٝمف اٟمٍمف قمٜمف) رواه أمحد وأبق داود
ُ
()2
واًمٜمً٤مئل واسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمهؿ  ،وقمـ أيب هريرة  ىم٤مل« :أوص٤م ظمٚمٞمكم  سمثالث وهن٤م قمـ
ِ
ٍ
ًمتٗم٤مت اًمثٕمٚم٥مش رواه اعُم٤مم
واًمتٗم٤مت يم٤م
صمالث --هن٤م قمـ ٟم٘مرة يمٜم٘مرة اًمديؽ ،وإىمٕم٤م يم٢مىمٕم٤م اًمٙمٚم٥م،

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)١5٧
(ُ )2مًٜمد أمحد ( )2٧5١6وىم٤مل إرٟم١موط :صحٞمح ًمٖمػمه ،ؾمٜمـ أيب داود ( ،)2١2ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)٧٧25صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م (،)662
اعمًتدرك ( )642وصححف هق واًمذهٌل ،ووٕمٗمف إًمٌ٤م ذم :وٕمٞمػ اجل٤مُمع (ً ،)4165مٙمـ أؿم٤مر إمم شمّمحٞمحف ذم :أصؾ صٗم٦م
اًمّمالة (-)214 . ٧
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()1

أمحد وهمػمه  ،وذم احلدي٨م اعمِمٝمقر( :وم٘م٤مل قمٞمًاك  :إن اهلل أُمر سمخٛمس يمٚمامت أن أقمٛمؾ ا ّـ
ومُمريمؿ أن شمٕمٛمٚمقا اـ؛ أوٓهـ أن شمٕمٌدوا اهلل وٓ شمِماريمقا سمف ؿماٞمئ٤م ،وإن ُمثؾ ُمـ أؿمارك سم٤مهلل يمٛمثؾ رضمؾ
ِ ٍ
إزم ،ومٙم٤من يٕمٛمؾ
اؿمؽمى قمٌدا ُمـ ظم٤مًمص ُم٤مًمف سمذه٥م أو َور ،.وم٘م٤مل هذه داري وهذا قمٛمكم وم٤مقمٛمؾ وأ ّد ّ
وي١مدي إمم همػم ؾماٞمده ،وم٠مجٙمؿ يرواك أن يٙمقن قمٌده يمذًمؽ؟! وإن اهلل أُمريمؿ سم٤مًمّمالة وم٢مذا صٚمٞمتؿ ومال
شمٚمتٗمتقا وم٢من اهلل يٜمّم٥م وضم َٝمف ًمقضمف قمٌده ذم صالشمف ُم٤م مل يٚمتٗم٧م ،ومُمريمؿ سم٤مًمّمٞم٤مم )--احلدي٨م رواه أمحد
()2

ؾمٛمٕم٧م أب٤م هريرة ي٘مقل:
واًمؽمُمذي  ،وروى قمٌد اًمرزا .ذم «ُمّمٜمٗمفش قمـ اسمـ ضمري٩م ،قمـ قمٓم٤م ىم٤مل:
ُ
«إذا صغم أطمديمؿ ومال يٚمتٗم٧م؛ إٟمف يٜم٤مضمل رسمف ،إن رسمف أُم٤مُمف ،وإٟمف يٜم٤مضمٞمفش -ىم٤مل ,يٕمٜمل قمٓم٤م « :,وسمٚمٖمٜم٤م
()3

أن اًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل :ي٤م اسمـ مدم إمم ُمـ شمٚمتٗم٧م؟ أن٤م ظمػم ًمؽ هـ شمٚمتٗم٧م إًمٞمفش -
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم «اًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م وإؾم٤مٟمٞمدش« :وىمد ضم٤م ت ذم اًمٜمٝمل قمـ
وصٗم٧م ًمؽ ،وأوع اًمٕمٚمام ُ قمغم أن
آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة أطم٤مدي٨م حمٛمٚمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُم٤م
ُ
آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ُمٙمروه ،وىم٤مل رؾمقل اهلل ( :آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ظمٚمً٦م خيتٚمًٝم٤م اًمِماٞمٓم٤من ُمـ
()4

صالة اًمٕمٌد)  ،ووٝمقر اًمٗم٘مٝم٤م قمغم أن آًمتٗم٤مت ٓ يٗمًد اًمّمالة إذا يم٤من يًاػما ش

()5

ـها ،وشمٗم٤مصٞمؾ

ُطمٙمؿ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ُيٕمرف ذم يمت٥م اًمٗم٘مف-
وم٤مئدة قمـ ؿمارح اسمـ رضم٥م ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري« :وىمد روي قمـ اًمٜمٌل  ،أنف يم٤من يٚمتٗم٧م ذم صالشمف
عمّمٚمح٦م همػم ُمّمٚمح٦م اًمّمالة :ومروى ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م ىم٤مل« :صمقب سم٤مًمّمالة؛ يٕمٜمل صالة اًمّمٌح
وم٤مرؾم٤م إمم اًمِمٕم٥م
ومجٕمؾ رؾمقل اهلل يّمكم وهق يٚمتٗم٧م إمم اًمِمٕم٥مش ظمرضمف أبق داود وىم٤مل« :يم٤من أرؾمؾ ً
()6

ُمـ اًمٚمٞمؾ رسش وظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم «صحٞمحفش واحل٤ميمؿ وصححف  ،وهذا ومٞمف وع سملم اًمّمالة
واجلٝم٤مد ،وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقل قمٛمر « :إ ٕضمٝمز ضمٞمِمال وأن٤م ذم اًمّمالةش

()7

ـها ،وىم٤مل قمـ ىمقل

ؾماٞمدٟم٤م قمٛمر اعمِم٤مر إًمٞمف« :وًمٞمس ومٙمر قمٛمر ذم دمٝمٞمز اجلٞمقش ذم اًمّمالة ُمـ طمدي٨م اًمٜمٗمس اعمذُمقم ،سمؾ
(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )6٧١4ووٕمػ إؾمٜم٤مده إرٟم١موط ،وًمٙمـ ىم٤مل ؿم٤ميمر :إؾمٜم٤مده صحٞمح ،وم٤مهلل أقمٚمؿ-
(ُ )2مًٜمد أمحد ( )٧١٧١١وصححف إرٟم١موط ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )2641وصححف إًمٌ٤م -
(ُ )1مّمٜمػ قمٌد اًمرزا-)12١١( .
( )6مل أىمػ قمٚمٞمف ُمرومققم٤م اذا اًمٚمٗمظ ،وضم٤م ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿماٞمٌ٦م ( )651١هٙمذا ُمقىمقوم٤م قمغم قم٤مئِم٦م -
( )5اًمتٛمٝمٞمد (-)٧١1 . 2٧
( )4ؾمٜمـ أيب داود ( )2٧4وصححف إًمٌ٤م  ،صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م ( ،)664اعمًتدرك ( )2611وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم-
جمزوُم٤م سمف)-
( )١صحٞمح اًمٌخ٤مري (سمٕمد طمدي٨م ُ ،٧22١مٕمٚم٘م٤م
ً
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هق ُمـ ٟمقع اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٢مٟمف َ
اًمٗمٙمر ومٞمف ذم اًمّمالة
يم٤من قمٔمٞمؿ آهتامم سمذًمؽ ،ومٙم٤من يٖمٚم٥م قمٚمٞمف
ُ
وهمػمه٤م ،وُمـ ؿمدة اهتامُم ف سمذًمؽ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمٗمٙمر ذم ضمٞمش ؾم٤مري٦م سمـ زٟمٞمؿ سم٠مرض اًمٕمرا .وهق خيٓم٥م
ؾمٌ٥م
يقم اجلٛمٕم٦م قمغم اعمٜمؼم؛ وم٠مخٝمٛمف اهلل ومٜم٤مداه وم٠مؾمٛمٕمف اهلل صقشمف ،ومٗمٕمؾ ؾم٤مري٦م ُم٤م أُمره سمف قمٛمر ،ومٙم٤من
َ
ِ
٥م ضمزي َ٦م اًمٌحريـ وأن٤م ذم اًمّمالةش
اًمٗمتح واًمٜمٍم ،وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري« :سمٚمٖمٜمل أن قمٛمر ىم٤مل :إ ٕطمً ُ
ورواه ويمٞمع قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف أن قمٛمر ىم٤مًمف ،وهذا يمٚمف ُمـ ؿمدة اهتامم قمٛمر سم٠مُمر اًمرقمٞم٦م وُم٤م
ومٞمف صالطمٝمؿ ومٙم٤من يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ ذم صالشمف ومتجتٛمع ًمف صالة وىمٞم٤مم سم٠مُمقر إُم٦م وؾماٞم٤مؾمتف لؿ ذم
طم٤مًم٦م واطمدةش ىم٤مل« :وهذا يمٚمف ُمـ اضمتامع اًمٕمٌ٤مدات وشمداظمٚمٝم٤م ،وًمٞمس هق ُمـ سم٤مب طمدي٨م اًمٜمٗمس
()1

اعمذُمقمش اٟمتٝمك يمالُمف -
أطم٤مدي٨م أظمرى :قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ( :أومْمؾ اًمِمٝمدا قمٜمد اهلل يقم
وضمقهٝمؿ طمتك ي٘متٚمقا  ،أوئلؽ يتٚمٌٓمقن ذم اًمٖمرف ُمـ
اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذيـ يٚم٘مقن ذم اًمّمػ إول ومال يٚمٗمتقن
َ
اجلٜم٦م يْمحؽ إًمٞمٝمؿ رسمؽ ،وإذا وحؽ ر ُّسمؽ إمم ىمقم ومال طمً٤مب قمٚمٞمٝمؿ) رواه اًمٓمؼما  ،ىم٤مل اعمٜمذري:
«سم٢مؾمٜم٤مد طمًـش ـها -وُمٕمٜمك (يتٚمٌٓمقن) هٜم٤م :يْمٓمجٕمقن ويتٜم ّٕمٛمقن ،وروى أمحد ُمثٚمف ُمـ طمدي٨م ٟمٕمٞمؿ
()2

سمـ قمامر -
قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ( :إذا طمدث اًمرضمؾ سم٤محلدي٨م صمؿ اًمتٗم٧م ومٝمل
()3

أُم٤مٟم٦م) رواه اًمؽمُمذي -
وذم صٗم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ِ
ظمػم ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُ م٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش :قمـ أيب هريرة  ىم٤مل:
«ا ّشمٌٕم ُ٧م اًمٜمٌل  ،وظمرج حل٤مضمتف ،ومٙم٤من ٓ ِ
أطمج٤مرا أؾمتٜمٗمض ا٤م ،أو
يٚمتٗم ُ٧م ،ومدٟمقت ُمٜمف ،وم٘م٤مل( :اسمٖمٜمل
َْ
ً
ٟمحقه ،وٓ شم٠متٜمل سمٕمٔمؿ ،وٓ رو ٍ
ٍ
سم٠مطمج٤مر سمٓمرف صمٞم٤ميب ،ومقوٕمتٝم٤م إمم ضمٜمٌف ،وأقمرو٧م قمٜمف،
ث) ،وم٠متٞمتف
ْ
()4

ومٚمام ىمْماك أتٌٕمف اـش -
اًمتٗم٧م
وصح َح ذم صٗمتف  أنف «يم٤من إذا اًمتٗم٧م
َ
وذم ُمًٜمد أمحد و«إدب اعمٗمردش ًمٚمٌخ٤مري وهمػممه٤م ُ

( )٧ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ رضم٥م (-)1١2 . 2
( )2اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)6٧1٧جمٛمع اًمزوائد (ُ ،)25٧6 ،25٧1مًٜمد أمحد ( )226١4وىم٤مل إرٟم١موط :طمدي٨م ىمقي ،اجلٝم٤مد ٓسمـ
اعمٌ٤مرك ( ،)66وصححف إًمٌ٤م ذم :صحٞمح اجل٤مُمع (-)٧٧١١
( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)٧252ؾمٜمـ أيب داود ( )6646وطمًٜمف إًمٌ٤م -
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)٧55
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()1

وٞم ًٕم٤مش  ،ىم٤مل اًمزسمٞمدي« :أراد أنف ٓ يً٤مر .اًمٜمٔمر ،وىمٞمؾ :أراد ٓ يٚمقي قمٜم٘مف يٛمٜم٦م ويًارة إذا ٟمٔمر إمم
()2

ُ
اًمٓم٤مئش اخلٗمٞمػ ،وًمٙمـ يم٤من ي٘مٌؾ وٞم ًٕم٤م ويدسمر وٞم ًٕم٤مش ـها ،وأورد اًمِماٞمخ
اًمِمال  ،وإٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ
إًمٌ٤م ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش طمدي٨م« :يم٤من إذا ُمِماك مل يٚمتٗم٧مش وىم٤مل :صحٞمح سمِمقاهده ،وذيمر
ُمٜمٝم٤م :قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُمرومققم٤م سمف وزاد« :وإذا ُمِماك ُمِماك جمتٛم ًٕم٤م ًمٞمس ومٞمف يمًؾش ،وقمـ قمقف ىم٤مل« :يم٤من
()3
ٓ يْمحؽ إٓ شمًٌام وٓ ِ
يٚمتٗم ُ٧م إٓ وٞم ًٕم٤مش وإؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ صحٞمح -
ّ ً
وذم اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمً٤مقمدي « :أن رؾمقل اهلل  ذه٥م إمم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف
ًمٞمّمٚمح سمٞمٜمٝمؿ؛ ومح٤مٟم٧م اًمّمالة ،ومج٤م اعم١مذن إمم أيب سمٙمر ،وم٘م٤مل :أتّمكم ًمٚمٜم٤مس وم٠مىمٞمؿ؟ ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ومّمغم
أبق سمٙمر ،ومج٤م رؾمقل اهلل  واًمٜم٤مس ذم اًمّمالة ،ومتخٚمص طمتك وىمػ ذم اًمّمػ ،ومّمٗمؼ اًمٜم٤مس ويم٤من
أبق سمٙمر ٓ يٚمتٗم٧م ذم صالشمف ،ومٚمام أيمثر اًمٜم٤مس اًمتّمٗمٞمؼ اًمتٗم٧م ،ومرأى رؾمقل اهلل  ،وم٠مؿم٤مر إًمٞمف رؾمقل
اهلل  :أن اُمٙم٨م ُمٙم٤مٟمؽ ،ومرومع أبق سمٙمر  يديف ،ومحٛمد اهلل قمغم ُم٤م أُمره سمف رؾمقل اهلل ُ مـ ذًمؽ،
صمؿ اؾمت٠مظمر أبق سمٙمر طمتك اؾمتقى ذم اًمّمػ ،وشم٘مدم رؾمقل اهلل  ومّمغم ،ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل( :ي٤م أب٤م سمٙمر
ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمثٌ٧م إذ أُمرشمؽ؟) وم٘م٤مل أبق سمٙمرُ :م٤م يم٤من ٓسمـ أيب ىمح٤موم٦م أن يّمكم سملم يدي رؾمقل اهلل ،
راسم ُف ؿمال ٌ ذم صالشمف ومٚمٞمًٌح وم٢مٟمف إذا ؾمٌح
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ُ( :م٤م زم رأجتٙمؿ أيمثرشمؿ
َ
اًمتّمٗمٞمؼ؟! ُمـ َ
()4
اًمت ُِٗم َ٧م إًمٞمف ،وإٟمام اًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜمً٤م ) -
وذم يمالم احلٙمام واًمٌٚمٖم٤م أُمثٚم٦م يمثػمة عمٕم٤م وشمٕمٌػمات آًمتٗم٤مت :وم٤مًمرضمؾ يٛمِمال ذم اًمٓمريؼ
ٌ
ُمٚمحظ أُمٜمل ًمألخ اعمج٤مهد
همري٥م اسمـ ؾمٌٞمؾ ،وٟمحق ذًمؽ ،وذم ذًمؽ
ظم٤مئػ أو ؾم٤مر .أو
ويٚمتٗم٧م:
ٌ
ٌ
ؾم٤مر أٓ يٙمثر آًمتٗم٤مت؛ وم٢من اطمت٤مج إمم اًمٜمٔمر قمـ ضم٤مٟمٌف أو قمـ
ومٚمٞمتٜم ٌّف ًمف! قمغم إخ اعمج٤مهد طمٞم٨م َ
وختتص سمف دورات إُمـ ،وهق ُمِماروح ذم
ظمٚمٗمف ،ومٚمٞمتخذ ًمذًمؽ طمٞمٚم ً٦م ،وهذا ؿمال يٜمٌٖمل شمٕم ّٚمٛمف،
ّ
ِ
اخلؼمات واعمٕمٚمقُم٤مت ،ومٝمق ُمـ اًمٕمٚمؿ
ُمذيمراهت٤م ،وقمغم اعظمقة اعمج٤مهديـ أن يتداوًمقا ويتٜم٤مىمٚمقا ومٞمف
اًمٜم٤مومع ٕنف ُمـ مخ٦م اجلٝم٤مد واحلرب ومٝمق ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اعقمداد ،واهلل اعمقومؼ-
اًمتٗم٧م ومٝمل أُم٤مٟم ٌ٦م)؛ وضمٝمف أنف وىمٕم٧م ُمٜمف اعؿم٤مرة
وشم٘مدم ذم احلدي٨م( :إذا طمدّ ث اًمرضمؾ سم٤محلدي٨م صمؿ
َ
(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )466وطمًٜمف إرٟم١موط ،إدب اعمٗمرد ( )٧1٧5وطمًٜمف إًمٌ٤م -
( )2شم٤مج اًمٕمروس (-)١6 . 5
( )1اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (-)2١64
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)466
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إمم يمراهٞمتف أن يًٛمع يمالُمف هذا أطمدٌ همػم اًمذي يتحدث إًمٞمف؛ ومٙم٤من ذم ىمقة اًمتٍميح سم٤مٓئتامن-
سمٕمض يمؼما وأؿماراف اًمٕمرب وهمػمهؿ ي٠منٗمقن أن يٚمتٗم٧م اًمرضمؾ إذا ُمِماك ذم ـمريؼ ،أو يمٚمٛمف
ويم٤من ُ
ُمٔمٝم ٌر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وإن يم٤من أصٚمف ُمالطمٔم٦م
أطمدٌ ُمـ ظمٚمٗمف ،وهذا
إظمػم َ
ُ
ُمٕمٜمك صحٞمح وهق اعمْمال ذم إُمر وقمدم اًمؽماضمع وُمٜم٤مومرة هٞمئ٦م اخل٤مئػ اعمؽمدد اًمْمٕمٞمػً ،مٙمـ ه١مٓ

ٍ
ُمٕمتؼمة
همٚمقا ذم هذا اعمٕمٜمك ،وٟمحـ أهؾ اعؾمالم ٟم٘م ّٞمده سم٘مٞمد اًمِمار ِع ،ومٜمر ّد ُمٜمف ُم٤م يم٤من ٓ ًمٗم٤مئدة
اعمتٙمؼميـ ْ
ًمٕمدو ذم
وٟم٘مر ُمٜمف ُم٤م يم٤من طمز ًُم٤م واؾمت٘م٤مُم٦م أو شمرهٞم ًٌ٤م
ّ
يمؼم ٟمٕمق ُذ سم٤مهلل ُمٜمفّ ،
إٓ جمرد اًمؽم ّومع واًمتٛم ّٞمز ،ومٝمق ٌ
ُمقـمٜمف ،وُمِماٞم٦م وطمريم٦م اعمتٙمؼم أو اعمتٌخؽم يٙمرهٝم٤م اهلل إٓ ذم «هذا اعمقـمـش أقمٜمل ُمقـمـ ًم٘م٤م ِ اًمٕمدو
ِ
اًمٕمدو ،واهلل أقمٚمؿ-
عره٤مب
ّ
ُمث٤مل ذًمؽُ :مـ يمره آًمتٗم٤مت ذم ؾماػمه؛ ٕن آًمتٗم٤مت يقهؿ أنف ظم٤مئػ وومٞمف ريٌ٦م وإزرا سم٤مًمٜمٗمس،
وشمٕمرض ًمألذى سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يٙمره ،وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا صحٞمح ُمٕمتؼم ،وهذا
واٟمِمٖم٤مل قمـ ُم٘مّمقده،
ّ
ِ
قمل ًمالًمتٗم٤مت ،يم٠من يٜم٤مديف إٟمً٤من ويٙمٚمٛمف
حمً ٌـ -وُمـ شمرك آًمتٗم٤مت ويمرهف ُمع وضمقد اًمداقمل اًمِمار ّ
ويدقمقه إمم ظمػم ،أو يًتٖمٞم٨م سمف ُمٚمٝمقف ،وٟمحق ذًمؽ ومال يٚمتٗم٧م سمؾ يٛمْمال ذم ـمري٘مف ،ومٝمذا ُمًال ٌ ،
ؾماٞمئ اخلٚمؼ ،وهق ُمٔمٜم٦م اًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم؛ وم٢من يم٤من قمـ يمؼم ذم ٟمٗمًف ومٝمق اًمٙمؼم اًمذي هق يمٌػمة ُمـ اًمٙمٌ٤مئر،
قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمف-

ِ
صٗم٤مت احلٛم٘مك؛ ذم
ويمره اًمٕمٚمام ُ يمثرة آًمتٗم٤مت ذم اًمٓمريؼ وقمدوه ُمـ ظمقارم اعمرو ة ،أو ُمـ

«أداب اًمِمارقمٞم٦مش ٓسمـ ُمٗمٚمح« :وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز :ظمّمٚمت٤من ٓ شمٕمدُمؽ ُمـ إمحؼ ,أو ىم٤مل
()1
ِ
آًمتٗم٤مت وؾمارقم ُ٦م اجلقابش  ،وومٞمٝم٤م وذم «اج٦م اعمج٤مًمسش ٓسمـ قمٌد اًمؼم« :ىم٤مل
ُمـ اجل٤مهؾ :,يمثر ُة
()2

إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملً :مٞمس ُمـ اعمرو ة يمثرة آًمتٗم٤مت ذم اًمٓمريؼش -
(يتٌع إن ؿم٤م اهلل)

()3


( )٧أداب اًمنمقمٞم٦م (-)2٧2 . 2
( )2أداب اًمنمقمٞم٦م ( ،)22١ . 2اج٦م اعمج٤مًمس (-)٧12 . ٧
وفم٤مهر أن احلدي٨م مل يتؿ ؿمارطمف سمٕمد ،وٓ ٟمدري هؾ
( )1يم٤مٟم٧م هذه هل احلٚم٘م٦م إظمػمة اًمتل ُٟمِمارت ىمٌؾ اؾمتِمٝم٤مد اًمِماٞمخ  سمٛمدة يًاػمة،
ٌ
اٞمخ اًمِمارح وًمٙمٜمف مل ُيٜمِمار؟ أم أنف مل ُيتؿ اًمِمارح ً
أتؿ اًمِم ُ
أصال؟ ٟمً٠مل اهلل أن شمٙمقن إومم[ -اًمٜم٤مذ]

األم ريكان اجملرمون يتخبطون وديارسون حربً ا قذرة

«األمريكانش اجملسمُن

يتخبطون ويمارسون حزبًا قـذرة

مت وشـس ٌرا ادلقال يف ادلىتدٔات اجلٍادٔة
مه قبل «مسكز الفجس لإلعالمش
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ًمٞمس سمٖمري٥م قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ هق سم٤معمٗم٤مضمئ ًمٜم٤م ،واًمِمال ُ ُمـ ُمٕمدٟمف ٓ يًتٖمرب ،وًمًٜم٤م ٟمجٝمٚمٝمؿ وٓ
خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م طم٤ملؿ ُمـ أول يق ٍم؛ طمث٤مًم٦م اًمٌِماري٦م؛ ٓ ديـ وٓ شم٘مقى هلل وٓ أظمال .وٓ ىمٞمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م،
إٓ ُم٤م يتِمدّ ىمقن سمف ,وٓ سمدُ ,مـ ؿمٕم٤مرات وقمٌ٤مرات ضمقوم٤م يم٤مذسم٦م إٟمام شمٜمٓمكم قمغم اًمٗم٤مرهملم ُمـ ُمٕم٤م
اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمديـ احلؼ-
إهنؿ إُمريٙم٤من ،اًمذيـ ي٘مقدون اًمٌِماري٦م اًمٞمقم !--اعمجرُمقن اًمٗمجرةُ --مٕمٚمٛمق اًمٗمجقر واًم٘مذارة،
اعمٗمًدون ذم إرض ،أهؾ اجلريٛم٦م واًمِمذوذ واعمُجقن وآٟمحالل وقمٌ٤مدة اًمِمٝمقات واًمِماٞمٓم٤من ،أهؾ
واًمِمح واجلِمع
اًمتجؼم واًمتٙمؼم واًمٖمٓمرؾم٦م واًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان قمغم اًمِمٕمقب ،أهؾ اًمتخٛم٦م وإن٤مٟمٞم٦م
ّ
واًمٓمٌ٤مع اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م ،اًمٙم٤مومرون سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وؿماريٕمتف وطم٘مف ذم احلٙمؿ وإُمر واًمٜمٝمل ،اعمًتٙمؼمون قمـ
واًمً٤مسمقن ًمرؾمؾ اهلل واعمًتٝمزئقن اؿ-
قمٌ٤مدشمف ؾمٌح٤مٟمف !-اعمٙمذسمقن ًمرؾمؾ اهلل ورؾم٤مٓشمف،
ّ
أخٞمًقا اًمذيـ ؾم ٌُّقا حمٛمدً ا  ،ووىمٗمقا ُمع ُمـ ؾم ٌّف واؾمتٝمزأ سمف ،ومح َْقه؟ أخٞمس رئٞمس أُمريٙم٤م ,
ِ
َ
ٟمٌل أرؾمٚمف اهلل
رؾمقل اهلل حمٛمدً ا 
وؾم٤مئرهؿ يمذًمؽ ,يٕمت٘مد أن
ٌ
يم٤مذب؛ يٙمذب قمغم اًمٌِماري٦م وي٘مقل إٟمف ّ
ُ
َ
اًم٘مرمن اًمذي ضم٤م سمف حمٛمدٌ 
ًمٚمٜم٤مس يم٤موم ً٦م ،وًمٞمس هق يمذًمؽ وٓ أرؾمٚمف اهلل وٓ أوطمك إًمٞمف؟! وأن هذا
ِ
ِ
ُمتخٚمػ
يمت٤مب
ووٕم ِف هق ,حمٛمد, ؟! ويٕمت٘مد زُمر ُة إُمريٙم٤من أن هذا اًم٘مرمن
يمذ ٌب واومؽما ٌ ُِمـ
ٌ
ٌ
إره٤مسم٤مش ،يذ ُّمقٟمف أؿمد اًمذ ّم ،وأنف ي١مؾمس ٟٓمتٝم٤مك طم٘مق.
يدقمق إمم اًمتخٚمػ وإمم ُم٤م يًٛمقٟمف «قمٜم ًٗم٤مش و« ً
ٌ
اعٟمً٤من واعمرأة---؟! ويح اًمٌِماري٦م إذ ي٘مقده٤م ُ
وويؾ ل٤م إن مل شمثر قمٚمٞمٝمؿ وشمرضمع إمم را٤م
أُمث٤مل ه١مٓ ،
وشمًٚمؿ ىمٞم٤مده٤م خلٞم٤مره٤م أتٌ٤م ِع رؾمؾ اهلل وأوًمٞم٤مئف اعمتٌٕملم لُداه ويمتٌف ورؾم٤مًمتف!-
ذم همٗمٚم٦م سمؾ ٟمقُمف قمٛمٞم٘م٦م ُمـ أهؾ احلؼ ,أُم٦م اعؾمالم ,اؾمتٚمؿ ه١مٓ وأؾمال ُومٝمؿ زُم٤م َم اًم٘مٞم٤مدة ذم
إرض ،وىمد أؾمًقا طمْم٤مرة ُم٤مدي٦م ؿمٝمقاٟمٞم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٙمٗمر سم٤مًمديـ وسم٤مًمٞمقم أظمر واعهمرا .ذم اعمتٕم٦م
أي يم٤من ،سمال واز ٍع وٓ ٍ
سم٠مج٦م وؾماٞم ٍ
واًمؽمف ،ورؤي٦م اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ومرص٦م ًمٚمٛمتٕم٦م ِ
ٚم٦م يم٤مٟم٧م وقمغم طمً٤مب ٍ
ىمٞمد ُمـ
ديـ أو ظمقف ُمـ اع اخل٤مًمؼ اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل-
ومل يٙمـ لؿ سمد وهؿ خيقوقن قم٤ممل اًمًاٞم٤مؾم٦م ويزامحقن احلْم٤مرات و ٤موًمقن اًمتّمدّ ر ًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤ممل
أن يزظمرومقا طمْم٤مرهتؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ هذه اًمِمٝمقاٟمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة اخلٌٞمث٦م سمزظم٤مرف ُمـ اًم٘مٞمؿ اعٟمً٤مٟمٞم٦م
ٍ
ٍ
وإرادة
وُمقاوٕم٤مت اضمتامقمٞم٦م شمتٔم٤مهر سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦مُ ،مع ؿمال ٍ ُمـ سم٘م٤مي٤م وٛمػم إٟمً٤م ّ ٓ ُيٜمٙمر،
وإظمالىمٞم٦م،
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ِ
وشمالوم اضمتامقمل ٓ سمد أن يٜمِم٠م
دائام سم٤مًمدقم٤موى اًمٖمرورة،
ُ
ـمٌٞمٕمٞم٦م لذا اًمٙم٤مئـ اعٟمً٤م أن يٓمٛمئ َـ ٟمٗمًف ً
وومت٤مت ُمـ احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م ٓ شمً٤موي ؿماٞمئ٤م سم٢مزا ِ ُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ
زظم٤مرف ٓ شمٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿماٞم ًئ٤م،
قمٜمف
ُ
ٌ
اًمْمالل وآٟمحراف ,قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل احلؼ  -واًمٙمٗمر واعحل٤مد واًمٗمً٤مد-
ِ
ىمًٌ٤م ُمـ أؿمٕم٦م أنقار رؾم٤مٓت اهلل ،وٓ ؾماٞمام
همػم ُمٕمؽموملمً ,
وىمد اىمتًٌقا ُ ,مٜمٙمريـ ُمًتٙمؼميـ َ
ٍ
حمٛمد  ،وم٠مظمذوا سمٕمض ُم٤م يقاومؼ أهقا هؿ واؾمتٜم٤مروا ذم اًمٗمٙمر
وٟمٌل اعؾمالم اخل٤مشمؿ
رؾم٤مًم٦م اعؾمالم ّ
واًمٌح٨م وصٜم٤مقم٦م اًمٕم٘مؾ وأصقل اعمٕمروم٦م واًمٜمٔمر واًم٘م٤مٟمقن واعدارة واًمتدسمػم وإظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب!--
وشمٗمرهمقا لذه اًمدٟمٞم٤م ،وهؿ أه ُٚمٝم٤م وقمٌٞمدُ ه٤م ،وهل ىمّم٤مرى هم٤مي٤مهتؿ وُمٜمتٝمك إراداهتؿ ،ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﮊ [اًمروم] ومٙم٤مٟم٧م هنْمتٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م احلْم٤مرة اخلرىم٤م اجلقوم٤م اعمز ّيٗم٦م،
ويم٤مٟم٧م احلري٤مت اعمزقمقُم٦م ،ودقم٤موى اًمٕمداًم٦م واحل٘مقً .مإلٟمً٤من واحلٞمقان وهمػمه٤م ،وؿمٕم٤مرات اعٟمً٤مٟمٞم٦م
وإظمالىمٞم٦م ،وٟمٔم٤مم احلٙمؿ اخلٌٞم٨م اخل٤مدع اًمذي همروا سمف اًمٙمثػميـ ُمـ همقهم٤م اًمٌِماري٦م (اًمديٛم٘مراـمٞم٦م)
ٍ
ويمثػم ُمـ أنٔمٛم٦م آضمتامع وآىمتّم٤مد وأُمث٤مل هذه اًم٘مٞمؿ --ومٙم٤مٟمقا ومتٜم٦م قمغم اًمٌِماري٦م ،وسمال ؛ ذم ٍ
ُم١مىمت٦م
همٞمٌ٦م
ً
ِ
وقمٌ٤مده اًمّم٤محللم اًمٕم٤مسمديـ ًمف طم٘م٤م!--
ٕهؾ احلؼ إظمٞم٤مر أتٌ٤مع ديـ اهلل ورؾم٤مٓشمف
ظمػم ُمٜمف وأطمًـ
وإٓ ومام ذم طمْم٤مرهتؿ ؿمال ٌ َطم ًَ ٌـ إٓ وذم ُهدى اهلل اًمذي ضم٤م سمف رؾمقًمف ٌ 
وأبرك ،وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن-

وح٤م دار اًمزُم٤من دورشمف ،يمام هل ؾمٜم٦م اهلل  وقم٤مدشمف ذم ظمٚم٘مف ،وٓطم٧م سمقارِ .
وقمد اهلل ًمٕمٌ٤مده

اًمّم٤محللم ،ىمٞمض اهلل ُمـ هذه إُم٦م اعؾمالُمٞم٦مُ ،مـ أهؾ اًمتقطمٞمد (قمٌ٤مدة اهلل  وطمده ٓ ؿماريؽ ًمف)،
ِ
واًمٕمٗم٤مف واًمّمد .واًمٕمزم واًمٖمػمة واًمتْمحٞم٦مَُ ،مـ هنْمقا ًمتزيٞمػ هذه احلْم٤مرة
أهؾ اًمت٘مقى وإُم٤مٟم٦م
ِ
وسمققمده احلؼ،
وٟمقر ىمٚمقاؿ سمٛمٕمرومتف واعيامن سمف
اًمٗم٤مضمرة ونٓمٞمٛمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م قمـ يمرؾمال ىمٞم٤مدة اًمٌِماري٦مّ ،
ِ
ّ
اًمٖمرسم٦م
ودمِمٛمقا ,قمغم سمّماػم ٍة ,ىمًق َة
ُمِمٛمريـ قمـ ؾم٤مقمد اجلدّ ،
وهداهؿ إمم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ،وم٘م٤مُمقا
ّ
ِ
اخلػمة،
واًم٘مٚم٦م واًمْمٕمػ وُمرار َة اًمٚم ْق ِمُ ،مًتٕمٞمٜملم سمراؿ وُمقٓهؿ  ،وُمٕمٝمؿ
ُمٌ٤مر ٌك ُمـ أُمتٝمؿ ّ
وٝمقر َ
ٌ
وىمٚم٥م هذه احلْم٤مرة اخلٌٞمث٦م
رأس طمرسم٦م أقمدا اهلل
ُ
جي٤مهدون هذه اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة اًمٗم٤مضمرة اًمتل هل ُ
اًمْم٤مًم٦م ذم هذا اًمقىم٧م-
ٍ
َ
وٟمٛمط
صقب :أن ه١مٓ «اعره٤مسمٞملمش يريدون شمٖمٞمػم ىمٞمٛمٜم٤م
ومتّم٤ميح ده٤مىمٜمتٝمؿ وأطمٌ٤مرهؿ ُمـ يمؾ
َ
وإُمر هلل  وطمده
وصد .اًمٙم٤مذسمقن! واهلل إٟمٜم٤م ًمٜمريد أن ٟمٖمػم ىمٞمٛمٙمؿ اًمٗم٤مؾمدة وٟمٜمًٗمٝم٤م ٟمً ًٗم٤م،
قمٞمِمٜم٤م،
ُ
ومظمرا قمغم يمؾ طم٤مل --ويم٤من أول إُمر أن اؾمتٝم٤مٟم٧م اؿ هذه اًمدوًم٦م اًمٗم٤مضمرة ،يمام هل اًمٕم٤مدة ذم
أوٓ
ً
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اًمت٤مريخ أجْم٤مُ ،مع أهن٤م ضمرت اجلٞمقش اجلرارة حلراؿ وضمٜمّدت ل٤م ُمـ اًمٚم٘مٓم٤م وإنذال أضمٜم٤م ًدا يمثػمة
ِ
واًمٜمزاه٦م وإظمال-.
ظمق ًوم٤م وـمٛم ًٕم٤م ،إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م شمتٔم٤مهر سمِمال ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م
ومٚمام محٞم٧م رطمك احلرب وـم٤مل قمٛمره٤م واؾمتحرت ومٞمٝمؿ أهقال٤م وذاىمقا ٟمامذج ُمتٙمررة ه٤م يم٤مٟمقا أذاىمقه
ويمثػما ُمـ إُمؿ إظمرى ُمـ ـمٕمقم اعمقت واًم٘متؾ واجلراح واحلرُم٤من واح ؾمال ،وٟمزوم٧م ُمع
أُمتٜم٤م
ً
ظمزائـ أُمقالؿ ،واؾمتِمٕمروا اعمٝم٤مٟم٦م وؿم٤مرومقا اًمٞم٠مس ،يمِمٗمقا قمـ ؾمق اهتؿ وأُم٤مـمقا سمراىمع اخلُدَ ع
دُم٤مئٝمؿ
ُ
قمـ وضمقهٝمؿ اًمٙم٤محل٦م ،ومخقا إمم طم٘مٞم٘م٦م طمْم٤مرهتؿ اعمٜمتٜم٦م ،يتخ ٌّٓمقن خت ٌّط اعمّماروع سملم دواقمل ٟمٗمقؾمٝمؿ
اخلٌٞمث٦م اًمِماريرة ودقم٤موي «نْمارهؿ وإٟمً٤مٟمٞمتٝمؿش اًمٙم٤مذسم٦م وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمٜمّمٌٝمؿ ذم اًمٕم٤ممل ُمـ اًمتٛمٔمٝمر
ُم١مظمرا إمم ه٤مرؾم٦م اًم٘مذارة اًمتل هل ؿم٠مهنؿ وهؿ أهٚمٝم٤م!-
سم٤مًمٗمْم٤مئؾ ،وجل١موا
ً
ُم ا ااع أهن ا ااؿ ُم٤مرؾم ا ااقا ه ا ااذه اًم٘م ا ااذارة ذم أومٖم٤مٟمً ا اات٤من ذم أول ه ا ااذه احل ا اارب ،إٓ أهن ا ااؿ قم ا اا٤مدوا يتٛمٔمٝم ا اارون
طمرسما٤م ىماذر ًة؛ ي٘مّمادون اعماادٟمٞملم اًمْمإمٗم٤م اًماذيـ ٓ ؿماا٠من
سم٤مًمتحْماار ،طمتاك قما٤مدوا أن ُمااـ ضمدياد يامرؾماقن ً
لؿ سم٤محلرب ،وي٘مّمٗمقن اًمٌٞمقت قماغم ؾما٤ميمٜمٞمٝم٤م عمجارد اًمتٝمٛما٦م واًمٔمٜما٦م واًمِماٌٝم٦م ،وي٘متٚماقن ُماع واطم ٍاد ُمٔمٜم ٍ
اقن
يت٘مّماادون اعماادٟمٞملم ذم أقمرا ؾمااٝمؿ وقماازا اهتؿ
اػم ُمااـ اًمْماإمٗم٤م ُمااـ اًمٜمًاا٤م وإـمٗماا٤مل واًمِم ااٞمقخ؛ سمااؾ ّ
اًمٙمثا َ
وإره٤مسم ا ا ا٤م ،ذم ىم ا اارى
وإرقم٤مسم ا ا ا٤م
اػما ًمٚمٜم ا اا٤مس
ً
ً
وُمدارؾم ا ااٝمؿ؛ ومٞم٘متٚم ا ااقن اًمٕمِم ا ا اارات ،وجيرطم ا ااقن اًمٕمِم ا ا اارات ،شمٜمٗم ا ا ً
أومٖم٤مٟمًاات٤من وذم سمٚم اادات وزيرؾماات٤من ،وأيمث اار ذًم ااؽ ٓ شمٓم٤مًمااف وؾم اا٤مئؾ اعقمااالم اًمٕم٤معمٞم اا٦م ،وي ااٜمجح اعمجرُم ااقن
إوم٤ميمقن ذم إظمٗم٤مئف-
ومٛمـ هرات وهٚمٛمٜمد صمؿ ىمٜمده٤مر إمم ٟمقرؾمت٤من و ُيمٜمَر وضمالل مسم٤مد وؾمارويب ويم٤مسمؾ صمؿ ظمقؾم٧م
ات ،وعمدارس وُمً٤مضمد ذم سمٕمض
ىمّمػ ًمٚمٛمٜم٤مزل واًمتجٛمٕم٤مت سمٕمْمٝم٤م
وهمػمه٤م--
ٌ
أقمراس وسمٕمْمٝم٤م قمزا ٌ
ٌ
إطمٞم٤من ،ختقي ًٗم٤م ًمٚمٜم٤مس وإره٤م ًىم٤م ،ه٤م ؾمٛمع اًمٕم٤ممل سمٌٕمْمف ،وإٟمام يًٛمع اًمٜم٤مس سم٤محلقادث إيمؼم وإىمرب
ٍ
ىمذارة ووطمِماٞم٦م يقُم ًٞم٤م ومال يٙم٤مد
إمم ُمرايمز اعمدن ووؾم٤مئؾ اعقمالم ،أُم٤م ُم٤م دوهن٤م ه٤م يامرؾمف إُمريٙم٤من ُمـ
َ
اًمٕم٤ممل وسمّمار ُه! ٕن أقمدا اهلل يامرؾمقن قمٛمٚمٞم٦م شمٕمتٞمؿ ؿمديدة ،وذم ُمٜم٤مـمؼ احلدود واًم٘مٌ٤مئؾ
ؾمٛمع
يدريمف
ُ
ٍ
ُمرات ،ذم سم٤مضم٤مور وهمػمه٤م ،ىمتٚمقا ومٞمٝم٤م شمالُمٞمذ سم٤مًمٕمِمارات قم٤م ُّمتٝمؿ
اًمٌِمتقٟمٞم٦م ىمّمٗمقا ُمدارس ديٜمٞم٦م قمدة
هـ مل يٌٚمٖمقا  ،وىمّمٗمقا ذم أواظمر ؿمٝمر ؿمقال (يقاومؼ أواظمر أيمتقسمر) ُمـ هذا اًمٕم٤مم سمٞم ًت٤م يم٤من ومٞمف قمزا ٌ ،
وىمّمٗمقا قمزا ً مظمر ىمٌٚمف ذم سمٚمدة ُمػمان ؿم٤مه قم٤مصٛم٦م إىمٚمٞمؿ وزيرؾمت٤من اًمِمامزم ،وىمّمٗمقا ؾماٞم٤مرة ذم ُمدة
ُم٘م٤مرسم٦م عمجرد آؿمتٌ٤مه ،وىمّمٗمقا سمٞمق ًشم٤م قمديدة مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م إٓ إـمٗم٤مل واًمٜمً٤م وسمٕمض اًمرضم٤مل
ُمـ قمقا ّم اًمِمٕم٥م ،وشمق ّهمٚمقا ,ىم٤مدُملم ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤منُ ,متًٚمٚملم إمم ىمري٦م ضمٌٚمٞم٦م داظمؾ طمدود سم٤ميمًت٤من ذم
ُمٜمٓم٘م٦م وزيرؾمت٤من اجلٜمقسمٞم٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م عمٜمٓم٘م٦م أرهمقن إومٖم٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ رُمْم٤من اح٤موال ومح٤مصاروا سمٞم ًت٤م ًمٌٕمض
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اًمًٙم٤من ،هـ ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤معمج٤مهديـ ،إٟمام هؿ ومالطمقن ُمً٤ميملم ،وم٠مظمرضمقا أهؾ اًمٌٞم٧م يمٚمٝمؿ سمام ومٞمٝمؿ
ٍ
وظمرسمقا
اًمٜمً٤م وإـمٗم٤مل ُمع اًمرضم٤مل ،وأوىمٗمقهؿ ذم قمرص٦م اًمٌٞم٧م وىمتٚمقهؿ سمد ٍم سم٤مرد رؿم٤م سم٤مًمرص٤مص ّ
اًمٌٞم٧م وهرسمقا  !--وسمٚمٖمٜم٤م أهنؿ قمٛمٚمقا ً
إٟمزآ ذم ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى ًمٞمس ومٞمٝم٤م جم٤مهدون داظمؾ احلدود اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م
سمٞم٧م ُمً٤ميملم ُمـ َوٕم ِ
شم٘م٤مسمؾ ُمديٜم٦م ظمقؾم٧م إومٖم٤مٟمٞم٦م وم٘متٚمقا أهؾ ٍ
ٌ
وأـمٗم٤مل-
ٗم٦م اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ قمج٤مئز
َ
ِ
ِ
ومٝمذا ٌ
ُمٔمٝمر طمْم٤مرهتؿ اًمٗم٤مضمرة ،وؾمٜم٦م أؾمالومٝمؿ ُمـ
وظمؼم ضمرائٛمٝمؿ ،وهق
وصػ
ىمٚمٞمؾ ُمـ
ُ
«اعمًتٕمٛمريـش آٟمٙمٚمٞمز واًمٗمرٟمًاٞملم واًمٓمٚمٞم٤من وهمػمهؿ -وإٟمٜم٤م ٟمتقىمع ُمٜمٝمؿ اًمِمار!--
واهلل ىمد
وشمقضمٝمٜم٤م إمم ُمدهنؿ وُمدٟمٞمٞمٝمؿ،
ومٞم٤م قمٌ٤م َد اهللَُِ --مـ يٕمذرٟم٤م سمٕمدَ ذًمؽ إذا قم٤مُمٚمٜم٤مهؿ سم٤معمثؾ،
ّ
ُ
رئٞمس أُمريٙم٤م وزُمر ُشم ُف إُمريٙم٤من :,ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
يٙمٗمر سمف ُ
أقمٓم٤مٟم٤م هذا احلؼ ،وذم ىمرمن رسمٜم٤م ,اًمذي ُ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﮊ [اًمِمقرى] ،ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [اًمٌ٘مرة] ،ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [اًمٜمحؾ] ،ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

شمقضمٝمٜم٤م
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [احل٩م]َُ --مـ يٕمذرٟم٤م سمٕمد ذًمؽ ,إن مل يرقمقوا ويٙم ّٗمقا قمٜم٤م ىمذارهتؿ ,إذا ّ
ّ
ًمٜم٘مّمدن سمٞمقشمٙمؿ وٟمً٤م يمؿ وأـمٗم٤مًمٙمؿ
يمثػما سمجٜمقديمؿ ويمالسمٙمؿ ،سمؾ
إًمٞمٝمؿ وومرهمٜم٤م لؿ ،وىمٚمٜم٤مً :مـ ّ
ٟمتٚمٝمك ً
وأؾمقاىمٙمؿ وؿمقارقمٙمؿ وجمتٛمٕم٤مشمٙمؿ اًمْمخٛم٦م!---
ٍ
ِ
ِ ِ
طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م إذا
اًم٘مذارة ىمٚمٞمكم اًمِمارف ،وهؿ مل ي٘م٤مسمٚمقٟم٤م ومل ٟمرهؿ إٓ ذم
٥م أنٗمًٜم٤م ُمع أهؾ
وملَ ٟمتٕم ُ
وم٤مضم٠من٤مهؿ ذم خم٤مسمئٝمؿ أو شمرصدٟم٤م لؿ اًمٓمريؼ ذم قمٜم٤م ٍ
ٍ
ؿمديد ومٚمام ص٤مدومقٟم٤م هرسمقا وضم٤م ت اًمٓم٤مئرات
ّ
ًمت٘مّمػ يمؾ ُم٤م طمقل٤م سمقطمِماٞم ٍ٦م ٓ متٞمز ُم٘م٤مشمال ُمـ همػمه!--

ٍ
ًمّم ُ ٌؼم قمغم أهقال٤م ،وإٟمّ٤م ُ
ٌ
صد .وقم ّٗم ٍ٦م ،يٙمثر
ٕهؾ
احلرب
أهي٤م اعمًٚمٛمقن :إن
أهقال ،وإٟم٤م إن ؿم٤م اهلل ُ
َ
قمديدُ ٟم٤م قمٜمد اًمٗمزع ُّ
اخلٚمؼ وٟم١مصمِ ُر
اخلػم واعطمً٤من وٟمرطمؿ
وي٘مؾ قمٜمد اًمٓمٛمعٟ ،مٜمِمد احلؼ واًمٕمدل وٟمٌٖمل
َ
َ
ىمذرا
أظمرة ،وًمٙمـ إذا مل يٙمـ إٓ إؾمٜم٦م ُمريم ًٌ٤م --ومام طمٞمٚم٦م اعمْمٓمر إٓ ريمقا٤م ،وإذا يم٤من َُمـ ٟمقاضمٝمف ً
يمٚمامت اهلل أقماله--
ٟمٓم٘م٧م سمف
واًمٌ٤مدئ أفمٚمؿ يمام
ظمًاٞم ًً٤م --ومام طمٞمٚمتٜم٤م ُمٕمف،
ُ
ْ
ُ

ِ
سم٤مًمرئ٤مؾم٦م طملم ٟم٤مومً٧م قمغم اًمؽمؿمح
ظمقف أن شمٗمقز اُمرأ ُة «يمٚمٞمٜمتقنش
ًم٘مد يم٤من ه٤م أص٤مسمٜم٤م سم٤ملؿ واًمٖمؿ
ُ
طمّمؾ ذًمؽ يمٞمػ يٙمقن طم٤مًمٜم٤م ,واهلل ِ
َ
سمٕمض
ضم٤مقم ٌؾ
ل٤م ،ومقاهلل ُم٤م ٟمدري ًمق
خمرضم٤م ٓ حم٤مًم َ٦م ,طمتك دقم٤م ُ
ً
ُ
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اعظمقة اهلل  أٓ ُي ِ
َ
ؾم١مال اهلل  أن يؼمم
اعمخت٤مر قمٜمدٟم٤م ذم اًمدقم٤م ذم ُمثؾ هذا هق
ٜمجحٝم٤م ,وإن يم٤من
ُ
َ
ٍ
ِ
يقاضم ُف اُمرأ ًة؟! وُم٤مذا قمً٤مه
رؿمد ,وىم٤مًمقا  :يمٞمػ ؾماٞمٙمقن ُمقىمػ اًمِماٞمخ أؾم٤مُم٦م وهق
أُمر
ًمٚمٛمًٚمٛملم َ
ذيمرا ٟ ،مً ٌّف وٟمِمتٛمف وهندده وٟمح٤مرسمف و ٤مرسمٜم٤م !-ومٞم٤م ىمق ُم ُمـ
ي٘مقل؟! إٟمٜم٤م أن ,قمغم إىمؾٟ ,مقاضم ُف رضمال ً
ٍ
زم سمٕمدو ؿمار ٍ
ُمٜمّمػ!--
يػ
وسم٢مذن اهلل ًمـ شمروا ُمـ اعمج٤مهديـ إٓ آؾمت٘م٤مُم٦م واًم٘مٞم٤مم سم٤محلؼ إن ؿم٤م اهلل ،وًمٙمـ احلرب ؿمديدة،
واًمٕمدو هم٤مؿمؿ سم٤م ٍغ ِ
يٙمػ سم٠مس اًمذيـ يمٗمروا ،وأن
وىمح ،وم٠مقمٞمٜمقا إظمقاٟمٙمؿ سم٤مًمدقم٤م  ،واضم٠مروا إمم اهلل أن
ّ
ّ
يٗمرج يمرب إُم٦م قم٤م ُّم٦م ،وأن يٜمّمار أوًمٞم٤م َ ه وقمٌٞمدَ ه وضمٜمدَ ه اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف-
واهلل ًمـ شمٜمجح أُمريٙم٤م وًمـ شم ًَْ َٚمؿ ،سمؾ ؾماٞمٝمزُمٝم٤م اهلل ويٙمًاره٤م ؿمار يمًار ٍة وي٘مّمؿ فمٝمره٤م يمام ىمّمؿ
ٍ
ُمـ ُ
وأيمػ اًمْماراقم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤م واًمٕمج٤مئز واًمّم٤محللم
حلٔم٦م إٓ
واعمتٙمؼميـ ،يمٞمػ وُم٤م ُمـ
ىمٌؾ اجلٌ٤مسمرة
ُّ
ّ
ُمرومققم٦م إمم اًمًام شمدقمق َ
ويٜمت٘مؿ ُمٜمٝم٤م-
اجلٌ٤مر قمٚمٞمٝم٤م أن هيٚمٙمٝم٤م
اعمٚمؽ
َ
َ
واهلل ل٤م سم٤معمرص٤مد ،وًمف احلٙمٛم٦م اًمت٤م ُّم٦م واحلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م قمغم ظمٚم٘مف،
ن٤مرب اهلل وديٜمف،
إن أُمريٙم٤م إٟمام
ُ
ُ
٤مرا٤م ُمٕمتٛمديـ قمغم
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮪﮊ [حمٛمد] ،وًمق يمٜم٤م ٟمحـ َُمـ
ُ
ؾمت٤مر ِ
ًم٘مدر اهللٟ ،مٜمٗمذ أُمر اهلل ـم٤مقم ً٦م ًمف وإرو٤م ً
أنٗمًٜم٤م وىمدراشمٜم٤م ُ,مث َٚمٝم٤مً ,مٙمٜمّ٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمذ زُمـ ،وإٟمام ٟمحـ ٌ
صؼم اًمّم٤مسمرون وٓ ضم٤مهد اعمج٤مهدون،
ورضم٤م َ ُمققمقدهُ ،متقيمٚملم قمٚمٞمف ُمًتٕمٞمٜملم سمف ،وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م َ
وًمذًمؽ وم٢من اعمج٤مهديـ وأنّم٤مرهؿ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وهمػمه٤م ٓ يزدادون قمغم اًمٌال واعم ِ َحـ إٓ ىمقة
وصؼما وصمٌ٤م ًشم٤م وُمْم٤م ً -
وصالسم٦م ومتً ًٙم٤م سم٤محلؼ
ً
ٌ
إيذان سم٤مهنٞم٤مرهؿ اًم٘مري٥م إن ؿم٤م
وإن هذه اًم٘مذارة وهذا اًمتخٌط إُمريٙمل هق قمالُم٦م ومِمٚمٝمؿ ،وهق
طمرسم٤م ـمقيٚم٦م ،ومٝمذه ؾمٜم٦م اهلل ذم أُمث٤ملؿ ،وًمٞمًتٜمٓم٘مقا اًمت٤مريخ-
اهلل ،وهؿ ًمـ يًتٓمٞمٕمقا أن يقاصٚمقا ً
وٟمحـ سمٗمْمؾ اهلل لؿ ص٤مُمدون وقمغم طمراؿ ص٤مسمرون ولؿ ُمّم٤مسمرون ،وسم٤مهلل ُمًتٕمّمٛمقن ،وهؿ
ُمًتٜمزومقن ُمًتٝم َٚمٙمقن ،ودوٓر قمٜمدٟم٤م ِ ,
ُمٚمٞم٤مرا ذم أجدهيؿ ٕن اهلل يٛمح٘مٝم٤م وجيٕمٚمٝم٤م
يٖمٚم٥م
سمؼميم٦م اهلل,
َ
ُ
ً
ٌ
وقمذاسم٤م،
قمٚمٞمٝمؿ طمًار ًة
ً

ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [مل قمٛمران] ،ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ

[اًمِمٕمرا ] ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
يمتٌف :أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م اهلل
همرة ذي اًم٘مٕمدة ٧622ـه ٟ 2 .مقومٛمؼم 2١١6م

امرأة وقائد

امـــرأة---
وقــائـذ---
ش

۞ ؤم خلواهٌ٘ي« :
۞

-

-

۞ ؤم خلواهٌ٘ي« :

ش

-

مت وشـس ٌري ادلقاالت يف جملة «طالئع خساصانش--

العدد الثالث عشـسَ ،السابع عشسَ ،اخلامش عشـس

 ,
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أو املإينني «ذيسجيخ ثنذ ذٌٌهيسش 
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أؿمارف اعمرؾمٚملم ؾماٞمدٟم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف ،وسمٕمد:
ي٘مقًمااقن« :ورا يمااؾ رضما ٍاؾ قمٔمااٞمؿ اُماارأةش ،واعمٕمٜمااك أنااف ذم اًمٖم٤مًماا٥م يٙمااقن ورا اًمرضماا٤مل اًمٕمٔمااام ٟمًاا٤م ٌ
اٞمامت أجْماا٤م ،إُماا٤م قمااغم ُمٕمٜمااك أهنااـ ه ا َـ اًمًااٌ٥م اعمٌ٤مؿم اار أو أطمااد اًمٕمقا ُمااؾ اًمرئٞمً ااٞم٦م ذم قمٔمٛمااتٝمؿ سم٤مًمؽمسمٞماا٦م
قمٔما ٌ
واًمتٜمِماائ٦م قمااغم أؾمااٌ٤مب اًمٕمٔمٛماا٦م ،أو قمااغم ُمٕمٜمااك أنااف ذم اًمٖم٤مًماا٥م أجْماا٤م يٙمااقن ُمااع اًمرضمااؾ اًمٕمٔمااٞمؿ ذم ُمً ااػمشمف
ٟمً٤م ٌ قمٔمٞمامت سمٛمقاىمٗمٝم ّـ ذم ٟمٍمه وشم٠مجٞمده؛ ومتٙمقن اعمرأة قمٔمٞمٛم٦م سمدوره٤م ُمع هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ--
اػما ُمااع اًمرضمااؾ ،وإٟمااام ئمٝماار هااذا ذم طماا٤مل اًمٕمٔمااام  ،وؾمااقا ٌ يم٤مٟم ا٧م هااذه
واعم٘مّمااقد أن ًمٚمٛماارأة ً
دورا يمٌا ً
اعمرأة زوضم ً٦م أو أُم٤م أو همػمه٤م-
وذم طمااؼ إنٌٞماا٤م قمٚمااٞمٝمؿ اًمّمااالة واًمًااالم؛ ومقضمااف اًمٕمٌاا٤مرة ,إن يماا٤من وٓ سمااد ,هااق أن اعماارأة ورا َ اًمٜمٌا ّال
اٞمام وأقمٓمتااف اًمٕمٔمٛماا٦م
سم٤مًمت٠مجٞمااد واًمٜمّماار واًمقىمااقف ُمٕمااف اعمقا ىمااػ اًمٕمٔمٞمٛماا٦م ٓ ،سمٛمٕمٜمااك أهناا٤م هاال اًمتاال ضمٕمٚمتااف قمٔما ً
وٓ أهن٤م أنِم٠متف --اًمخ ،يماام هاق واو ٌاح ،وم٤مًمرؾماقل :اهلل اظمتا٤مره واصآمٗم٤مه واضمتٌا٤مه وضمٕمٚماف رؾماقٓ ٟمٌٞما٤م ﮋﯱ

اٞمام ،ؾمااقا ٌ يم٤مٟماا٧م اعماارأة أو مل شمٙمااـً ،مٙمااـ اهلل ؾمااٌح٤مٟمف
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﮊ [إنٕماا٤مم ]٧26 :وضمٕمٚمااف قمٔما ً
أضمرى ظمٚم٘مف وأىمداره قمغم ٍ
ؾمٜمـ وأؾمٌ٤مب ،وأؾمٌؾ ومْمٚمف قمغم ُم ْـ ؿم٤م ُِمـ ظمٚم٘مف-
ظمدجي٦م وُم٤م أدراك ُم٤م ظمدجي٦م؛ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ،أم اعم١مُمٜملم  ،سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد سماـ قمٌاد اًمٕمازى
سمااـ ىمّم اال اًم٘مرؿم ااٞم٦م ،أول ُمااـ مُمااـ سمرؾمااقل اهلل  ،مُمٜماا٧م سمااف وصاادّ ىمتف ٕول وهٚما ٍا٦م ،وأجدشمااف وىمٗماا٧م ُمٕمااف--
أتاك ضمؼميااؾ  إمم اًمٜمٌاال  وم٘ما٤مل« :ياا٤م رؾمااقل اهلل :هااذه ظمدجيا٦م ىمااد أتاا٧م وُمٕمٝما٤م إٟماا٤م ومٞمااف إدام أو ـمٕماا٤مم أو
ؿم ااراب ،وم اا٢مذا ه اال أتت ااؽ وم اا٤مىمرأ قمٚمٞمٝم اا٤م اًمً ااالم ُم ااـ را اا٤م [وُمٜم اال] ،وسمِم ااره٤م سمٌٞم اا٧م ذم اجلٜم اا٦م ُم ااـ ىمّم اا٥مٓ ،
()1

صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥مش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف -
يم٤من اًمٜمٌل ٌٝ م٤م طمٌ٤م سم٤مًمٖم٤م؛ ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ُ« :م٤م همرت قمغم أطمد ُمـ ٟمً٤م اًمٜمٌل ُ ما٤م همارت قماغم

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)١62١ ،162١ ،٧١22صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2611
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ظمدجيا٦م ىماط ،وُما٤م رأجتٝما٤م ىمااط ،وًمٙماـ يما٤من يٙمثار ذيمرهاا٤م ،ورسماام ذسماح اًمِما٤مة ،صمااؿ ي٘مٓمٕمٝما٤م أقمْما٤م  ،صماؿ يٌٕمثٝماا٤م ذم
()1

صاادائؼ ظمدجياا٦م ،ورسمااام ىمٚماا٧م ًمااف :يم٠منااف مل يٙمااـ ذم اًماادٟمٞم٤م اُماارأة إٓ ظمدجياا٦مش ،ومٞم٘مااقل( :إهناا٤م يم٤مٟماا٧م ويم٤مٟماا٧م،
()2

ويم اا٤من زم ُمٜمٝم اا٤م وًم ااد) ُمتٗم ااؼ قمٚمٞم ااف  ،وذم رواي اا٦م ىم٤مًم اا٧م« :اؾم اات٠مذٟم٧م ه٤مًم ا ُ٦م سمٜم اا٧م ظمقيٚم ااد أظم اا٧م ظمدجي اا٦م قم ااغم
رؾمقل اهلل  ،ومٕمرف اؾمتئذان ظمدجي٦م؛ وم٤مرشما٤مع ًماذًمؽ ،وم٘ما٤مل( :مهللا ه٤مًما٦م سمٜما٧م ظمقيٚماد) ومٖمارت؛ وم٘مٚما٧م:
()3
ِ
ا٧م ذم اًماادهر ،ىمااد أباادًمؽ اهلل ظمااػما ُمٜمٝماا٤مش ،
«ُماا٤م شمااذيمر ُمااـ قمجااقز ُمااـ قمجاا٤مئز ىمااريش محاارا اًمِماادىملم هٚمٙما ْ
وذم رواياا٦م« :ويماا٤من إذا ذسمااح اًمِماا٤مة ي٘مااقل( :أرؾمااٚمقا ااا٤م إمم أصاادىم٤م ظمدجياا٦م) ىم٤مًماا٧م :وم٠مهمْمااٌتُف يق ًُماا٤م وم٘مٚماا٧م:
()4
ا٧م طمٌٝماا٤م)ش  ،وذم رواياا٦م عمًااٚمؿ ىم٤مًماا٧مُ« :ماا٤م هماارت قمااغم اُماارأة ُماا٤م هماارت
«ظمدجياا٦م قمجااقزش ،وم٘ماا٤مل( :إ ُر ِزىما ُ
()5

قمغم ظمدجي٦مً ،مٙمثرة ذيمره إي٤مه٤م ،وُم٤م رأجتٝم٤م ىماطش وىم٤مًما٧م« :مل يتازوج اًمٜمٌال  قماغم ظمدجيا٦م طمتاك ُم٤مشما٧مش ،
ظمػما ُمٜمٝم٤م؛ ىم٤ملُ( :ما٤م أبادًمٜمل اهلل
وذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد سمًٜمد طمًـ« :ح٤م ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  :ىمد أبدًمؽ اهلل ً
 ظمااػما ُمٜمٝماا٤م ،ىمااد مُمٜماا٧م يب إذ يمٗماار يب اًمٜم ا٤مس ،وصاادىمتٜمل إذ يمااذسمٜمل اًمٜماا٤مس ،وواؾمااتٜمل سماملاا٤م إذ طمرُمٜماال
()6

اًمٜم٤مس ،ورزىمٜمل اهلل  وًمده٤م إذ طمرُمٜمل أوٓد اًمٜمً٤م )ش -
وقمااـ أنااس سمااـ ُم٤مًمااؽ  ىماا٤مل :ىماا٤مل رؾمااقل اهلل ( :طمًااٌؽ ُمااـ ٟمًاا٤م اًمٕماا٤معملمُ :مااريؿ اسمٜماا٦م قمٛمااران،
()7

وظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ،ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد ومؾماٞم٦م اُمرأة ومرقمقن) أظمرضمف اًمؽمُمذي -

شمٚم ااؽ ه اال اًمٕمٔمٛم اا٦م طم٘م اا٤م واًمٙم ااامل !-وُم اا٤م ذاك إٓ ح اا٤م هٞم٠مه اا٤م اهلل ًم ااف وُم اا٤م يم اا٤من ومٞمٝم اا٤م ُم ااـ ص ا ٍ
اٗم٤مت ضمٚمٞمٚم اا٦م

وومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٚم٦م ،وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م -
اػم وأهٚمااف سمٙمااامل قم٘مٚمٝماا٤م وىمااقة
ىماا٤مل أهااؾ اًمً ااػم« :إهناا٤م يم٤مٟماا٧م ُشماادقمك ىمٌااؾ اًمٌٕمثاا٦م سم٤مًمٓماا٤مهرةش ،قمروماا٧م اخلا َ
اؾمااتٕمداده٤م ووا ِ
ا٤مل ومْماا٤مئٚمٝم٤م ،ىماا٤مل اسمااـ طمجاار  ذم «اعصاا٤مسم٦مش« :وُمااـ ُمزا ياا٤م ظمدجياا٦م أهناا٤م ُماا٤م زاًماا٧م شمٕم ّٔمااؿ
يتقضماف ذم دم٤مرهتا٤م« :إٟماف دقماا٤م إمم
اًمٜمٌال  ،وشمّماد .طمديثاف ىمٌاؾ اًمٌٕمثا٦م وسمٕماده٤م ،وىم٤مًماا٧م ًماف حا٤م أرادت أن ّ
اًمٌٕماا٨م إًمٞمااؽ ُماا٤م سمٚمٖمٜماال ُمااـ صااد .طمااديثؽ ،وقمٔمااؿ أُم٤مٟمتااؽ ،ويماارم أظمالىمااؽش ،ذيمااره اسمااـ إؾمااح٤م ،.وذيماار
( )٧يٕمٜمل صدي٘م٤مت[ -اعم١مًمػ]
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)16٧6صحٞمح ُمًٚمؿ (ً )2615مٙمـ سمٚمٗمظ( :إ ُرزىم٧م ُطمٌٝم٤م)-
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)162٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)261١
( )6مل أقمثر قمغم هذا احلدي٨م سمتامُمف ذم أطمد يمت٥م اًمًٜم٦مً ،مٙمـ ذيمره ص٤مطم٥م :ضم٤مُمع إصقل (-)4446
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2615
(ُ )4مًٜمد أمحد ( )26664وىم٤مل إرٟم١موط :طمدي٨م صحٞمح ،وهذا ؾمٜمد طمًـ-
( )١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )16١6وىم٤مل :صحٞمح-
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أجْم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ح٤م ظمٓمٌٝم٤م« :إ ىمد رهمٌ٧م ومٞمؽ حلًـ ظمٚم٘مؽ ،وصد .طمديثؽش ـها-
ِ
مخًا٤م وقمِمااريـ ؾماٜم٦م ،حا٤م أراد اهلل
ومتزوضم٧م اًمٜمٌل  وقمٛمره٤م طملم ذاك أرسمٕمقن ؾمٜم٦م ،ويما٤من ؾماٜمّف ً 
ل٤م ُمـ اًمًٕم٤مدة وهٞم٠مه٤م ًمف ُمـ اًمٙمراُم٦م-
ىم اا٤مل اسم ااـ طمج اار« :وُم ااـ ـمقاقمٞمتٝم اا٤م ًم ااف ىمٌ ااؾ اًمٌٕمث اا٦م أهن اا٤م رأت ُمٞمٚم ااف إمم زي ااد سم ااـ طم٤مرصم اا٦م سمٕم ااد أن ص اا٤مر ذم
ُمٚمٙمٝماا٤م ،ومقهٌتااف ًمااف  ،ومٙم٤مٟماا٧م هاال اًمًااٌ٥م ومااٞمام اُمتاا٤مز سمااف زياادٌ ُمااـ اًمًااٌؼ إمم اعؾمااالم ،طمتااك ىمٞمااؾ :إٟمااف أول
()1

ُمااـ أؾمااٚمؿ ُمٓمٚم٘ماا٤مش ـها ،وىماا٤مل اسمااـ إؾمااح٤م« :.يم٤مٟماا٧م ظمدجياا٦م أول ُمااـ مُمااـ سماا٤مهلل ورؾمااقًمف وصاادُ .ماا٤م ضماا٤م
سمااف؛ ومخٗمااػ اهلل سمااذًمؽ قمااـ رؾمااقل اهلل  ٓ ،يًااٛمع ؿم ااٞم ًئ٤م يٙمرهااف ُمااـ اًم ارد قمٚمٞمااف ومػمضمااع إًمٞمٝماا٤م إٓ شمثٌتااف
()2

وهتقن قمٚمٞمف أُمر اًمٜم٤مسش ـها-
وذم طما اادي٨م سما ااد اًما ااقطمل اًمٓمقيا ااؾ اًما ااذي ذم اًمّما ااحٞمحلم قما ااـ قم٤مئِما اا٦م « :ومرضما ااع اا اا٤م  شمرضما ااػ
سمااقادره ،طمت ااك دظمااؾ قم ااغم ظمدجياا٦م ،وم٘م اا٤مل( :زُمٚمااق زُمٚم ااق ) ومزُمٚمااقه طمت ااك ذهاا٥م قمٜم ااف اًمااروع ،وم٘م اا٤مل( :ي اا٤م
ظمدجي٦مُ ،م٤م زم؟) وأظمؼمه٤م اخلؼم ،وىم٤مل( :ىمد ظمِماٞم٧م قمغم ٟمٗمًال) وم٘م٤مًم٧م ًماف :يماال ،أبِماار ،وماقاهلل ٓ خيزياؽ
اٞمػ ،وشمٕم االم قم ااغم ٟمقا ئ اا٥م
اهلل أب اادا ،إٟم ااؽ ًمتّم ااؾ اًم اارطمؿ ،وشمّم ااد .احل اادي٨م ،ونٛم ااؾ اًم َٙم اؾ ،و َشم ْ٘م ا ِري اًمْم ا َ
()3

احلؼ ،صمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م سمف ظمدجي٦م طمتك أت٧م سمف ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ--ش احلدي٨م-
ىم اا٤مل اسم ااـ اًم٘م ااٞمؿ ذم زاد اعمٕم اا٤مد« :وسم اا٤مدر إمم آؾم ااتج٤مسم٦م ًم ااف  ص اادي٘م٦م اًمٜمً اا٤م  :ظمدجي اا٦م سمٜم اا٧م ظمقيٚم ااد،
وىم٤مُماا٧م سم٠مقمٌاا٤م اًمّماادي٘مٞم٦م وىماا٤مل لاا٤مً( :م٘مااد ظمِم ااٞم٧م قمااغم ٟمٗمً اال)؛ وم٘م٤مًماا٧م ًمااف« :أبِم اار ومااقاهلل ٓ خيزيااؽ اهلل
أبداش صمؿ اؾمتدًم٧م سمام ومٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٗم٤مواٚم٦م وإظماال .واًمِمااٞمؿ قماغم أن ُماـ يما٤من يماذًمؽ ٓ خيازى أبادا؛
ومٕمٚمٛم٧م سمٙمامل قم٘مٚمٝم٤م وومٓمرهت٤م أن إقمامل اًمّم٤محل٦م وإظماال .اًمٗم٤مواٚم٦م واًمِمااٞمؿ اًمِمااريٗم٦م شمٜم٤مؾما٥م أؿماٙم٤مل٤م
ُمااـ يمرا ُماا٦م اهلل وشم٠مجٞمااده وإطمًاا٤مٟمف ،وٓ شمٜم٤مؾماا٥م اخلاازي واخلااذٓن ،وإٟمااام يٜم٤مؾمااٌف أوااداده٤م؛ ومٛمااـ ريمٌااف اهلل
قمغم أطمًـ اًمّمٗم٤مت ،وأطمًـ إظمال .وإقماامل إٟماام يٚمٞماؼ سماف يمراُمتاف وإمتا٤مم ٟمٕمٛمتاف قمٚمٞماف ،وُماـ ريمٌاف قماغم
أىماٌح اًمّمااٗم٤مت وأؾمااقأ إظماال .وإقمااامل إٟمااام يٚمٞمااؼ سماف ُماا٤م يٜم٤مؾمااٌٝم٤م ،وااذا اًمٕم٘مااؾ واًمّماادي٘مٞم٦م اؾمااتح٘م٧م أن
()4

يرؾمؾ إًمٞمٝم٤م را٤م سم٤مًمًالم ُمٜمف ُمع رؾمقًمٞمف ضمؼميؾ وحمٛمد ش ـها-

شمقومٞماا٧م  وأرواا٤مه٤م ،وطماازن قمٚمٞمٝماا٤م رؾمااقل اهلل  طمز ًٟماا٤م سم ا٤من قمٚمٞمااف؛ روى اسمااـ ؾما ٍ
إمد سمًااٜمده قمااـ أيب

( )٧اعص٤مسم٦م (-)٧١2 . 6
( )2اًمًػم واعمٖم٤مزي ٓسمـ إؾمح٤م( .ص -)٧12
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)6251صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧4١
( )6زاد اعمٕم٤مد (-)٧١ . 1
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ؾمااٚمٛم٦م و ٞمااك سمااـ قمٌااد اًماارمحـ سمااـ طم٤مـماا٥م ،ىماا٤مٓ« :ضماا٤م ت ظمقًماا٦م سمٜماا٧م طمٙمااٞمؿ وم٘م٤مًماا٧م :ياا٤م رؾمااقل اَّلل ،يماا٠م
ورسم٦م اًمٌٞم٧م )--احلدي٨م ،ىم٤مل اسمـ طمجر:
أراك ىمد دظمٚمتؽ ظمٚم٦م ًمٗم٘مد ظمدجي٦م ،ىم٤مل( :أضمؾ ،يم٤مٟم٧م أ ّم اًمٕمٞم٤مل ّ
()1

وؾمااٜمده ىمااقي ُمااع إرؾماا٤مًمف  ،وروى سمًااٜمده أجْماا٤م قمااـ محٞمااد اًمٓمقيااؾ ،قمااـ قمٌااد اَّلل سمااـ قمٛمااػم ،ىماا٤مل« :وضمااد
()2

رؾمقل اَّلل  قمغم ظمدجي٦م طمتك ظمِمال قمٚمٞمف طمتك شمزوج قم٤مئِم٦م ش -
اػم ٟمًاا٤مئٝم٤م ُمااريؿ سمٜماا٧م قمٛمااران ،وظمااػم ٟمًاا٤مئٝم٤م ظمدجياا٦م سمٜماا٧م ظمقيٚمااد) ُمتٗمااؼ
ٓ ضماارم؛ ىماا٤مل اًمٜمٌاال ( :ظما ُ

()3

قمٚمٞمف  --وم٠ميمرم اذه اًمٕمٔمٛم٦م وشمٚمؽ اخلػمي٦م وذًمؽ اًمٙمامل-
اؼم ذم شمروا٦م وم٤مـمٛما٦م قماـ قمٛماران سماـ طمّمالم أن
ىم٤مل اسمـ طمجر« :ويٗمًار اعمراد سماف ُما٤م أظمرضماف اسماـ قمٌاد اًم ّ
اًمٜمٌل  قم٤مد وم٤مـمٛم٦م ،وهل وضمٕم٦م ،وم٘م٤مل( :يمٞمػ دمديٜمؽ ي٤م سمٜم ّٞم٦م؟) ىم٤مًم٧م :إ ًمقضمٕم٦م ،وإٟمف ًمٞمزياد ُما٤م يب ُما٤م
زم ـمٕماا٤مم ميمٚمااف ،وم٘ماا٤مل( :ياا٤م سمٜم ّٞماا٦م ،أٓ شمرواالم أنّااؽ ؾم ااٞمدة ٟمًاا٤م اًمٕماا٤معملم؟) ىم٤مًماا٧م :ياا٤م أباا٧م ،وماا٠مجـ ُمااريؿ سمٜماا٧م
قمٛمران؟ ىم٤مل« :شمٚمؽ ؾماٞمدة ٟمًا٤م قم٤معمٝما٤مش --ومٕماغم هاذاُ :ماريؿ ظماػم ٟمًا٤م إُما٦م اح٤مواٞم٦م ،وظمدجيا٦م ظماػم ٟمًا٤م
إُماا٦م اًمٙم٤مئٜماا٦م ،و ٛمااؾ ىمّماا٦م وم٤مـمٛماا٦م إن صمٌتاا٧م قمااغم أطمااد أُمااريـ :إُماا٤م اًمتٗمرىماا٦م سماالم اًمًااٞم٤مدة واخلػمياا٦م ،وإُماا٤م أن
()4

يٙمقن ذًمؽ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمـ وضمد ُمـ اًمٜمً٤م طملم ذيمر ىمّم٦م وم٤مـمٛم٦مش ـها-
ىماا٤مل اسمااـ إؾمااح٤م« :.يم٤مٟماا٧م ووماا٤مة ظمدجياا٦م وأيب ـم٤مًماا٥م ذم قماا٤م ٍم واطمااد ويم٤مٟماا٧م ظمدجياا٦م وزياادٌ صااد ًىم٤م قمااغم
اعؾمااالم ويماا٤من يًااٙمـ إًمٞمٝماا٤مش وىماا٤مل همااػمهُ« :م٤مشماا٧م ىمٌااؾ الجاارة سمااثالث ؾمااٜملم قمااغم اًمّمااحٞمح وىمٞمااؾ :سماا٠مرسمع
وىمٞمااؾ سمخٛمااسش ،وىم٤مًم اا٧م قم٤مئِماا٦م ُ« :م٤مشم اا٧م ىمٌااؾ أن شمٗماارض اًمّم ااالة؛ يٕمٜماال ىمٌ ااؾ أن يٕماارج سم اا٤مًمٜمٌل ش،
()5

وي٘م٤مل :يم٤من ُمقهت٤م ذم رُمْم٤من؛ يمذا ذم «اعص٤مسم٦مش -
مهللا إٟماا٤م ٟمِمااٝمدك أناا٤م ٟمحاا٥م أُمٜماا٤م ظمدجياا٦م سمحٌااؽ وطماا٥م رؾمااقًمؽ  لاا٤م ،وماا٤مًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜماا٤م ُمااـ أطمٌ٤مسمااؽ
وأوًمٞم٤مئؽ-

( )٧اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( ،)١5 . 6اعص٤مسم٦م (-)٧١2 . 6
( )2اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( ،)52 . 6اعص٤مسم٦م (-)٧١2 . 6
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)1612صحٞمح ُمًٚمؿ (-)261١
( )6اعص٤مسم٦م (-)٧١1 ،٧١2 . 6
( )5اعص٤مسم٦م (-)٧١1 . 6
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ثنذ سبطزًٌ
اًمًٚمٌل ل٤م ،إهن٤م ىمّم ُ٦م اًمْمٕمػ
ىمّم ُ٦م هذا اًمٕمدد هل ُمـ اًمقضمف أظمر ًمٚمٜمٗمس اًمٌنمي٦مُ ،مـ اجل٤مٟم٥م
ّ
اًمٗم٤مرد ذم سمالد اًمٕمربً ،مٙمٜمٝم٤م ىمّم ٌ٦م ًمٚمٜمٗمس
اجل٤مهكم واعمُٚمؽ
وإنثقي ،هل ىمّم٦م ُمـ اًمٕمٍم
اًمٌنمي
ّ
ّ
ّ
ػ وختقن وشمٌٞمع إصٞمؾ سم٤مًم َٕم َرض اًمزائؾ اًم٘مري٥م ،وشمٜمًك اًمٕمٝمقد ،وشمٖمٚمٌٝم٤م اعمتٕم٦م
اًمٌنمي٦م طملم شمْم ُٕم ُ
احل٤مضة قمغم اًم٘مٞمؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م واعمٕم٤م اًمٗم٤موٚم٦م!-
وىم٤مئع هذه اًم٘مّم٦م اًم٘مّمػمة طمدصم٧م ذم مظمر قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م
ىمٌؾ اعؾمالم-

سمٕمض قمٚمام اًمًػمة يم٤مسمـ إؾمح٤م.
يم٤من هٜم٤مك َُم ِٚم ٌؽ اؾمٛمف «ؿم٤مه سمقرش،
واًمٕمرب شمٜمٓم٘مف :ؾم٤مسمقر( ،ىم٤مل ُ
ُ
ِ
ِ
ؾم٤مسمقر سمـ أزدؿمػم،
اًمّمحٞمح أنف
وًمٙمـ
اًمٕمرب سمذي إيمت٤مف،
وشمٌ َٕمف اسمـ هِم٤مم :إٟمف هق اًمذي ُقم ِرف قمٜمد
ُ
ُ

ُمٕمٔمؿ اًمًٞمٓمرة قمغم ُمٚمقك اًمٓمقائػ و ُُمٚمؽ
اًمًٝمٞمكم) ىمد مل إًمٞمف ,سمٕمد أبٞمف ,ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م
ُ
يمام طم٘م٘مف ُّ
وم٤مرس ،ومٙم٤من ذم طمرسمِف ًمتٙمٛمٞمؾ ُم٤م سمدأ ُه أبق ُه ُمـ شمقطمٞمد هٚمٙم٦م وم٤مرس همزا ُمٚم ًٙم٤م اؾمٛمف ؾم٤مـمرون ،ويم٤من هذا
ُمِمٝمقر اؾمٛمف (احلَ ْاْمار) يم٤من ً
ُمٓمال قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات،
أىمقى ُمٚمقك اًمٓمقائػ ،يم٤من ًمف طمّمـ طمّملمٌ
ٌ
واًمٗمت٤م ُة ص٤مطمٌ ُ٦م ىمّمتٜم٤م هل اسمٜمتف-
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم  ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُ,مع شمٍمف يًػم وزي٤مدات ًمٚمتقوٞمح :,ويم٤من يمنى ؾم٤مسمقر
همزا ؾم٤مـمرون َ
صمٞم٤مب
ُمٚمؽ احلي ومحٍمه ؾمٜمتلم ،وم٠مذوم٧م ُ
سمٜم٧م ؾم٤مـمرون يق ًُم٤م ومٜمٔمرت إمم ؾم٤مسمقر وقمٚمٞمف ُ
()1
شم٤مج ُمـ ذه٥م ُمٙمٚمؾ سم٤مًمزسمرضمد واًمٞم٤مىمقت واًمٚم١مًم١م ،ويم٤من ً
ٍ
ومدؾم ْ٧م إًمٞمف :
ديٌ٤مج وقمغم رأؾمف ٌ
وٞمالّ ،
()2

سم٤مب احلي؟ وم٘م٤مل ٟمٕمؿ ،ومٚمام أُمًك ؾم٤مـمرون ذب طمتك ؾمٙمر ،ويم٤من ٓ
أتتزوضمٜمل إن
ُ
ومتح٧م ًمؽ َ
ُ
َ
ُمقمم ل٤م ومٗمتح اًمٌ٤مب،
ُمٗم٤مشمٞمح سم٤مب احلي ُمـ ن٧م رأؾمف ومٌٕمث٧م ا٤م ُمع
ؾمٙمران ،وم٠مظمذت
يٌٞم٧م إٓ
َ
ً

أرؾمٚم٧م إًمٞمف ظمٗمٞم ً٦م شم٘مقل[ -اعم١مًمػ]
( )٧أي
ْ
ص٤مطم٥م احلّمـ[ -اعم١مًمػ]
( )2أي أبقه٤م،
ُ
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()1

ومدظمؾ ؾم٤مسمقر وم٘متؾ ؾم٤مـمرون واؾمتٌ٤مح احلي وظمرسمف ،وؾم٤مر ا٤م ُمٕمف ومتزوضمٝم٤م ،ومٌٞمٜم٤م هل ٟم٤مئٛم ٌ٦م قمغم
ومراؿمٝم٤م إذا ضمٕمٚم٧م شمتٛمٚمٛمؾ ٓ شمٜم٤مم( )2ومدقم٤م ل٤م سمِمٛم ٍع( )3ومٗمتش ومراؿمٝم٤م ومقضمد قمٚمٞمف ورىم٦م ٍ
ٟمقع ُمـ
مس [ ٌ
ِ
أؾمٝم َر ِك؟ ىم٤مًم٧م ٟمٕمؿ ،ىم٤مل :ومام يم٤من أبقك يّمٜمع سمؽ؟
اًمِمجر ُمٕمروف سمٓمٞمٌف] وم٘م٤مل ل٤م ؾم٤مسمقر :أهذا اًمذي َ
ىم٤مًم٧م :يم٤من يٗمرش زم اًمديٌ٤مج ويٚمًٌٜمل احلرير ويٓمٕمٛمٜمل اعمخ ويً٘مٞمٜمل اخلٛمر ،ىم٤مل :أومٙم٤من ضمزا ُ أبٞمؽ ُم٤م
صٜمٕم٧م سمف؟ ِ
ِ
سمذٟم ِ
ٍ
ىمرون رأؾمٝم٤م َ
ُ
اًمٗمرس طمتك
ومرس ،صمؿ َريم ََض
َ٥م
سمٓم٧م
أن٧م إزم سمذًمؽ أهع ،صمؿ أ َُم َر ا٤م ُومر ْ
َ
()4

ىمتٚمٝم٤م -

ِ
ِ
ووىمٕم٧م اًمٕمؼمة!-
اٟمتٝم٧م اًم٘مّم٦م



ذات ٍ
ًمٞمٚم٦م[ -اعم١مًمػ]
(َ )٧
( ٓ )2جيٞمئُٝم٤م اًمٜمق ُم[ -اعم١مًمػ]
ضمٞمئ ل٤م سم٤معو٤م ة واعٟم٤مرة ًُمػمى هؾ صمؿ ر ٌ قمغم ومراؿمٝم٤م ّأرىمٝم٤م وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمٜمقم[ -اعم١مًمػ]
( )1أي َ
( )6ؾمػمة اسمـ هِم٤مم (-)١2 ،١٧ . ٧
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أو املإينني «أو سهًخش
ُأ ُُّمٜماا٤م اعمٙمرُماا٦م اًمٕم٤مًمٞماا٦م اًم٘ماادر ،أيما ِار ْم ااا٤م وأقمٔمِا ْاؿ ُمااـ َقم َٚما ٍؿ ًمٚمٝمجاارة واجلٝماا٤مد واًمّما ِ
اؼم واًمتْمااحٞم٦م واًمتٗماا٤م

ِ
وآطمتً٤مب ويمر ِم إظمال--.
واًمٞم٘ملم

اٚمٛم ْ٧م سمٛمٙما٦م ُماـ أوائاؾ ُماـ أؾماٚمؿُ ،ماع زوضمٝما٤م أيب
اؾمٛمٝم٤م :هٜمدُ سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة اعمخزوُمٞما٦م ،أؾم َ
ؾم ااٚمٛم٦م سم ااـ قمٌ ااد إؾم ااد سم ااـ اعمٖم ااػمة اعمخزوُم اال  ،وه ااق اسم ااـ قمٛمٝم اا٤م ،ويم٤مٟم اا٧م ُمٕم ااف َ
ا٤مضمر ُم ااـ
أول ُم ااـ ه ا َ
أول اُم ٍ
اعمًٚمٛملم إمم احلٌِم٦م؛ وًمذًمؽ وم٠مم ؾمٚمٛم٦م ُ مـ أهؾ الجرشملم ،وىمٞماؾ :إهنا٤م يم٤مٟما٧م َ
ارأة ها٤مضمرت ُماـ
ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م-

شمااقذم زوضمٝماا٤م (اسما ُـ قمٛمٝماا٤م أبااق ؾمااٚمٛم٦م)  ذم ُواا٤مدى أظماارة ؾمااٜم٦م أرسمااع ًمٚمٝمجاارة ،سمٕمااد هماازوة أطما ٍاد ،وم٢مٟمااف
ضمرطم ا ُف وم ااامت  ،وه ااق أطم ااد اًمً اا٤مسم٘ملم إوًم االم ُم ااـ اعمٝم اا٤مضمريـ
يم اا٤من ُضم ا ِار َح ي ااق َم أطم ا ٍاد صم ااؿ اٟم اات٘مض قمٚمٞم ااف
ُ
واعماا١مُمٜملم سماا٤مًمٜمٌل  وأظمااقه ُمااـ اًمرواا٤مقم٦م (روااع هااق ومحاازة واًمٜمٌاال ُ مااـ صمقيٌاا٦م ُمااقٓة أيب لاا٥م) ،وٕم
ؾمااٚمٛم٦م ُمااـ إوٓد :ؾمااٚمٛم ُ٦م؛ وًمااد ىمٌااؾ الجاارة ،صمااؿ ُقمٛماار ودرة وزيٜماا٥م؛ ُوًماادوا ذم اعمديٜماا٦م ،ويمٚمٝمااؿ ُمااـ أيب

اًمٜمٌل -
ؾمٚمٛم٦م؛ ومٚمام شمُقذم أبق ؾمٚمٛم٦م  شمزوضمٝم٤م ُّ
شم٘مااقل ذم ىمّماا٦م هجرهتاا٤م إمم اعمديٜماا٦م« :حاا٤م أوااع أبااق ؾمااٚمٛم٦م اخلااروج إمم اعمديٜماا٦م َر َطماؾ زم سمٕمااػمه صمااؿ محٚمٜماال
ومحؾ ُمٕمل اسمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ذم طمجري ،صمؿ ظمرج ي٘مقد يب سمٕمػمه ،ومٚماام رمه رضم ُا٤مل سمٜمال اعمٖماػمة ىما٤مُمقا
إًمٞمااف وم٘ماا٤مًمقا  :هااذه ٟمٗمًااؽ همٚمٌتٜماا٤م قمٚمٞمٝماا٤م ،أرأجاا٧م صاا٤مطمٌتٜم٤م هااذه قمااالم ٟمؽميمااؽ شمً ااػم ااا٤م ذم اًمااٌالد؟! ىم٤مًماا٧م:
ومٜمزقمااقا ظمٓماا٤م َم اًمٌٕمااػم ُمااـ يااده وأظمااذو ُمٜمااف؛ ىم٤مًماا٧م :ومٖمْماا٥م قمٜمااد ذًمااؽ سمٜمااق قمٌااد إؾمااد رها ُ
اط أيب ؾمااٚمٛم٦م،
وىماا٤مًمقا  :واَّلل ٓ ٟمااؽمك اسمٜمٜماا٤م قمٜمااده٤م إذا ٟمزقمتٛمقهاا٤م ُمااـ صاا٤مطمٌٜم٤م ،ىم٤مًماا٧م :ومتجاا٤مذسمقا اسمٜماال ؾمااٚمٛم٦م سمٞمااٜمٝمؿ طمتااك
()1

ظمٚمٕمااقا يااده ،واٟمٓمٚمااؼ سمااف سمٜمااق قمٌااد إؾمااد ،وطمًٌااٜمل سمٜمااق اعمٖمااػمة قمٜماادهؿ ،واٟمٓمٚمااؼ زوضماال أبااق ؾمااٚمٛم٦م إمم
٠مضمٚمس ذم إب َٓماح ،وماام أزال
ومٗمر .سمٞمٜمال وسمالم اسمٜمال وسمالم زوضمال ،ومٙمٜما٧م أظمارج يم ّاؾ هماداة وما
ُ
اعمديٜم٦م -ىم٤مًم٧مّ :
قمٛم ال أطماادُ سمٜماال اعمٖمااػمة ،وماارأى ُماا٤م يب
أبٙماال طمتااك أُمًااك ،ؾمااٜم ً٦م أو ىمري ًٌاا٤م ُمٜمٝماا٤م ،طمتااك ُماار يب رضما ٌاؾ ُمااـ سمٜماال ّ

( )٧ره ُٓمٝم٤م هل[ -اعم١مًمػ]
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ومرمحٜماال؛ وم٘ماا٤مل ًمٌٜماال اعمٖمااػمة :أٓ نرضمااقن ُمااـ هااذه اعمًااٙمٞمٜم٦م؟ وما ّارىمتؿ سمٞمٜمٝماا٤م وسماالم زوضمٝماا٤م وسماالم وًمااده٤م؟!
اكم سمٜماق قمٌاد إؾماد إزم قمٜماد ذًماؽ اسمٜمال ،ىم٤مًما٧م :وم٤مرنٚما٧م
وم٘م٤مًمقا زم :احل٘مل سمزوضمؽ إن ؿمئ٧م ،ىم٤مًم٧م :ومارد قم ّ
سمٕمػمي ،صمؿ أظمذت اسمٜمل ومقوٕمتف ذم طمجري ،صمؿ ظمرضم٧م أريد زوضمل سم٤معمديٜم٦م ،ىم٤مًما٧م :وُما٤م ُمٕمال أطمادٌ ُماـ
ا٧م قما َ
اثامن سم ا َـ ـمٚمحاا٦م أظماا٤م سمٜماال قمٌااد اًماادّ ار ،وم٘ماا٤مل :إمم أجااـ ياا٤م سمٜماا٧م أيب
ا٧م سماا٤مًمتّٜمٕمٞمؿ ًم٘مٞما ُ
ظمٚمااؼ اَّلل ،طمتااك إذا يمٜما ُ
أُم ّٞماا٦م؟ ىمٚماا٧م :أريااد زوضماال سم٤معمديٜماا٦م -وم٘ماا٤مل :أو ُماا٤م ُمٕمااؽ أطمااد؟ وم٘مٚماا٧مُ :ماا٤م ُمٕماال أطمااد إٓ اَّلل واسمٜماال هااذا،
وم٘م٤مل :واَّلل ُما٤م ًماؽ ُماـ َُما ْ َؽم ٍك! وم٠مظماذ سمخٓما٤مم اًمٌٕماػم؛ وما٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمال هياقي يب ،وماقاَّلل ُما٤م صاحٌ٧م رضم ًاال ُماـ
اًمٕمرب أراه يم٤من أيمر َم ُمٜمف؛ يما٤من إذا سمٚماغ اعمٜم َ
ا٧م اؾمات٠مظمر سمٌٕماػمي
ازل أنا٤مخ يب ،صماؿ اؾمات٠مظمر قمٜمال ،طمتاك إذا ٟمزًم ُ
واح ىما٤مم إمم سمٕماػمي وم٘مدّ ُماف
ومحط قمٜمف صمؿ ىمٞمده ذم اًمِمجر ،صمؿ شمٜمحك إمم ؿمجرة وم٤موآمجع نتٝما٤م ،وما٢مذا دٟما٤م اًم ّار ُ
واؾمتقي٧م قماغم سمٕماػمي أتاك وم٠مظماذ سمخٓم٤مُماف وم٘ما٤مد طمتاك
يمٌ٧م
ُ
ومرطمٚمف ،صمؿ اؾمت٠مظمر قمٜمل وىم٤مل :اريمٌل ،وم٢مذ ر ُ
يٜمزل يب ،ومٚمؿ يازل يّماٜمع ذًماؽ يب طمتاك أىمادُمٜمل اعمديٜما٦م ،ومٚماام ٟمٔمار إمم ىمريا٦م سمٜمال قمٛم ِارو سم ِاـ قم ٍ
اقف سم٘مٌا٤م ىما٤مل:
ُ
زوضمااؽ ذم هااذه اًم٘مرياا٦م ،ويماا٤من أبااق ؾمااٚمٛم٦م ااا٤م ٟما ً
ا٤مزٓ ،وم٤مدظمٚمٞمٝماا٤م قمااغم سمريماا٦م اهلل ،صمااؿ اٟمٍمااف راضم ًٕماا٤م إمم ُمٙماا٦مش
ـها ،-واًم٘مّم٦م رواه٤م اسمـ إؾمح٤م .سمًٜمد صحٞمح( ،)1وم٤مهلل أيمؼم ي٤م ل٤م ُمـ ٍ
قمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ واعمٕمتؼمات-
اٚمؿ قمااثامن سمااـ ـمٚمحاا٦م هااذا سمٕمااد احلديٌٞماا٦م ،وهاا٤مضمر ُمااع ظم٤مًمااد سمااـ اًمقًمٞمااد إمم رؾمااقل اهلل  ،ورواال
وأؾما َ
اهلل قم ااٜمٝمام ،وه ااق اًم ااذي دوم ااع إًمٞم ااف رؾم ا ُ
ا٤مشمٞمح اًمٙمٕمٌ ا ِا٦م؛ أىمره اا٤م
اقل اهلل  ي ااق َم اًمٗم ااتح وإمم اسم ااـ قمٛم ااف ؿم ااٞمٌ٦م ُمٗم ا َ
قمٚمٞمٝمؿ ذم اعؾمالم يمام يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م-
ىمّماا٦م زواضمٝماا٤م سمرؾمااقل اهلل  :ذم صااحٞمح ُمًااٚمؿ قمااـ أم ؾمااٚمٛم٦م أهناا٤م ىم٤مًماا٧م :ؾمااٛمٕم٧م رؾمااقل اهلل 
ي٘ما ااقلُ( :م ا ا٤م ُمًا ااٚمؿ شمّما ااٞمٌف ُمّما ااٞمٌ٦م ،ومٞم٘ما ااقل ُما اا٤م أُما ااره اهلل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [اًمٌ٘م اارة] ،مهللا مضما اار ذم
ُمّماٞمٌتل ،وأظمٚماػ زم ظماػما ُمٜمٝما٤م؛ إٓ أظمٚمااػ اهلل ًماف ظماػما ُمٜمٝما٤م) ،ىم٤مًما٧م :ومٚمااام ُما٤مت أباق ؾماٚمٛم٦م ،ىمٚماا٧م« :أي
اعمًااٚمٛملم ظمااػم ُمااـ أيب ؾمااٚمٛم٦م؟ أول سمٞماا٧م هاا٤مضمر إمم رؾمااقل اهلل  ،صمااؿ إ ىمٚمتٝماا٤م ،وماا٠مظمٚمػ اهلل زم رؾمااقل
()2

طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م  خيٓمٌٜمال ًماف؛ وم٘مٚما٧م« :إن زم سمٜم ًتا٤م وأنا٤م
اهلل ش ،ىم٤مًم٧م :أرؾمؾ إزم رؾمقل اهلل 
َ
()3

همٞمقرش ،وم٘م٤مل( :أُم٤م اسمٜمتٝم٤م ومٜمدقمق اهلل أن يٖمٜمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ،وأدقمق اهلل أن يذه٥م سم٤مًمٖمػمة) -
ٌ
ىم اا٤مل احل اا٤مومظ ذم «اعص اا٤مسم٦مش« :ويم٤مٟم اا٧م أم ؾم ااٚمٛم٦م ُمقص ااقوم٦م سم اا٤مجلامل اًمٌ اا٤مرع ،واًمٕم٘م ااؾ اًمٌ اا٤مًمغ ،واًم اارأي
( )٧اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (-)626 . 6
( )2شمٕمٜمل روٞمٕم٦م[ -اعم١مًمػ]
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2٧6
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()1

ٌّل  يقم احلديٌ ّٞم٦م ّ
شمدل قمغم وومقر قم٘مٚمٝم٤م وصقاب رأهي٤مش ـها-
ّ
اًمّم٤مئ٥م ،وإؿم٤مرهت٤م قمغم اًمٜم ّ
يٚمحااقن وومااٞمٝمؿ ٟمًاا٤م  ،وم٘مٚماا٧م:
قمااـ أم احلًاالم أهناا٤م« :يم٤مٟماا٧م قمٜماد أم ؾمااٚمٛم٦م  ،وماا٠متك ُمًاا٤ميملمُ ومجٕمٚمااقا ُّ
ادة وًم ااق سمتٛم ا ٍ
اظمرضم ااقا أو اظم اارضمـ ،وم٘م٤مًم اا٧م أم ؾم ااٚمٛم٦مُ :م اا٤م ا ااذا أُمرٟم اا٤م ي اا٤م ضم٤مري اا٦م ،ردي يم ااؾ واطم ا ٍاد أو واطم ا ٍ
ارة
ُ
()2

شمْمٕمٞمٜمٝم٤م ذم يده٤مش -
اٛمٕم٧م وىما َاع اًمً ااٞمػ ذم
اؼم ،وىم٤مًماا٧م« :ؾما ُ
وؿمااٝمدت أم ؾمااٚمٛم َ٦م ُمااـ اعمٖماا٤مزي ُمااع رؾمااقل اهلل  هماازو َة ظمٞما َ
أؾمٜم٤من ُمرطم٥مش ,شمٕمٜمل اًمٞمٝمقدي-,
و ُأ ُُّمٜما٤م أ ُّم ؾماٚمٛم٦م هاال مظمار أُمٝما٤مت اعماا١مُمٜملم ووما٤م ًة؛ وم٘ماد صمٌاا٧م ذم صاحٞمح ُمًاٚمؿ :أن احلاا٤مرث سماـ قمٌااد اهلل
سمـ أيب رسمٞمٕم٦م وقمٌد اهلل سمـ صٗمقان دظمال قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ذم ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤مويا٦م ومًا٠مٓ قماـ اجلاٞمش اًماذي
ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٌ َ٦م سمٕمًٙمر اًمِما٤مم إمم اعمديٜما٦م ،ومٙم٤مٟما٧م وىمٕما ُ٦م
ُخيًػ سمف ،ويم٤من ذًمؽ طملم ضمٝمز يزيدُ سمـ ُمٕم٤موي٦م:
َ
()3
ٍ
صمالث وؾمتلم -ىم٤مًمف اسمـ طمجر -
احلَر ِة ؾمٜم٦م
ا٤مئر أُمٝماا٤مت اعماا١مُمٜملم وصااح٤مسم٦م
رو اال اهلل قمااـ أم ؾمااٚمٛم٦م وأرواا٤مه٤م ،مهللا إٟماا٤م ٟمِمااٝمدُ ك أنٜماا٤م ٟمحٌٝماا٤م وؾما َ
ٟمٌٞمؽ ؛ وم٤مًمٚمٝمؿ اطمِمارٟم٤م ذم زُمرهتؿ وأخح٘مٜم٤م اؿ ذم ِ
دار يمراُمتؽ-



( )٧اعص٤مسم٦م (-)6١4 . 6
( )2آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب (-)٧26١ . 6
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)٧56١اعص٤مسم٦م (-)6١١ . 6

التعليق على كتاب« :جهاد بال ق ائد ش ـل «مارك سـيجمان ش
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[تًلٕ٘ :بغِ اهلل ايـضٓٔ ايـضس ،ِٝؽـهضٶا يـٮذ دعؿـض عًـ ٢قـضا ٠٤ايهتـاب ،أعـأٍ اهلل إٔ هظٜـ٘
خرلٶاٚ ،تكبٌ اهلل ععٝهِٚ ،عأعًل عً ٢بعض َا ِٜٗٸ َٔ ايؿكضات ٚإعاْٚ ،ٞاهلل إٛؾل ..قاٍ اهلل تعاٍ:
ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [مل قمٛما ا ا ا ااران]،
ٚقاٍ  :ﮋﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻﮊ [اًمرقمد]]-


ُمًتِم٤مرا
ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب «ُم٤مرك ؾماٞمجامنش يمام ُقمرف سمف ذم اًمٙمت٤مب ـمٌٞم٥م ٟمٗمً٤م اضمتامقمل ،يٕمٛمؾ
ً
أجْم٤م
طمٙمقُمٞم٤م ذم جم٤مل ُمٙم٤مومح٦م «اعره٤مبش وهق أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل ،وًمف ُمريمز سمحثل ُمًت٘مؾ ،يٌٞمع ظمدُم٤مشمف ً
عمـ يِمؽمي!-
اعم١مًمػ يمت٤مسمف يمٚمف قمغم ٟمٔمري٦م ؾمامه٤م «Radicalizationش أي نقيؾ اًمِمخص إمم ُمتٓمرف ُمـ
سمٜمك
ُ
سمٕمد يمقٟمف ؿمخّم٤م قم٤مدي٤م --ندث قمـ يمقن هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م أيمثر ُمـ يمقهن٤م ديٜمٞم٦م أو
قم٘مٚمٞم٦م سمره٤مٟمٞم٦م ،قمغم طمد ىمقًمف ،وندث قمـ مخٞم٤مهت٤م ،وأن ُم٤م يدقمق اًمٜم٤مس ًمٞمّمٌحقا إره٤مسمٞملم هق أهنؿ ,
سمًٌ٤مـم٦م ,يٕمرومقن إره٤مسمٞملم مظمريـ اؾمتٓم٤مقمقا ٟم٘مؾ هذه إومٙم٤مر لؿ-
ومذيمر أوٓ شمٕمريٗمف ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحقيؾ «Radicalizationش وأهن٤م« :قمٛمٚمٞم٦م نقيؾ إومراد ُمـ
أؿمخ٤مص قم٤مديلم ذوي سمداي٤مت قم٤مدي٦م ًمٞمٜمتٝمقا يم٢مره٤مسمٞملم ًمدهيؿ آؾمتٕمداد ٓؾمتخدام اًمٕمٜمػ ح رب
سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض:,
ؾماٞم٤مؾماٞم٦مش ،وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ل٤م أرسمٕم٦م رواومد يمام ي٘مقل, ،وهل ًمٞمس ُمؽمشم ًٌ٤م ُ
إول :اعطمً٤مس سم٤مًمٖمْم٥م إظمالىمل أو سم٤مًمٖمْم٥م سمًٌ٥م آُمتٝم٤من اًمذي يتٕمرض ًمف اعمًٚمٛمقن ذم
يمؾ ُمٙم٤من ,يمام ئمـ ذًمؽ اعره٤مسمٞمقن!!-,
اًمث٤م  :هق شمٗمًاػم هذه آُمتٝم٤من وووٕمف ذم ؾماٞم٤م .طمرب ُمتخٞمٚم٦م ود اعؾمالم-
أُم٤م اًمث٤مًم٨م :ومٝمق اًمّمدى اًمذي يالىمٞمف هذان اًمراومدان ُمؽمددا ُمع اخلؼمة اًمذاشمٞم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز اًمٕمٜمٍمي
اًمذي يِمٕمر سمف اًمٗمرد ُمقوع (اًمتحقل)-
وضمٝم٤م ًمقضمف أو قمغم اعٟمؽمٟم٧م-
واًمراسمع :هق اًمتحرك ٟمحق اًمٕمٛمؾ ذم ؿمٌٙم٦م جيتٛمع أومراده٤م ً
اًمٙمت٤مب ومٞمف ُم٘مدُم٦م وصمامن ومّمقل؛ اعم٘مدُم٦م يتٜم٤مول ومٞمٝم٤م ىمّم٦م «أمحد قمٛمر ؿماٞمخ ؾمٕمٞمدش اعمتٝمؿ
سم٤مظمتٓم٤مف وىمتؾ أطمد اًمّمحٗمٞملم اًمؼميٓم٤مٟمٞملم ،اًمٗمّمؾ إول شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ًمدراؾم٦م
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اعره٤مب ،وهق ومّمؾ طمّمار اًمٕمٚمؿ ومٞمف ذم اعطمّم٤م !
[تًلٕ٘ :اٱسقـاٚ ٤اؿقــض ٚا٫عـتكضاٖ ٤ـَ ٞـٔ ر٥٫ـٌ ايعًـِ ٚطضقـ٘ٚ ،يـٝػ ايعًـِ َٓشقـضٶا
ؾٗٝاٚ ،ايهجرل َٔ إسقاٝ٥ات ايهاتب دٝزٚ ،٠يهٔ ا٭صقاّ فُاٚ ٤نٌ ٜؿغـضٖا عًٖٛ ٢اٖٚ ،ٙشا َا ٚقع

ؾ ٘ٝايهاتب ْٛعا َا ٫ٚ ،عذبٳ ؾِٗ أٌٖ ا٭ٖٛا٤ٹ; ٜعبز ٕٚأٖٛا٤ٳِٖ]!.


ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م واًمث٤مًم٨م :شمٙمٚمؿ قمـ اخلٚمٗمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م  ,آىمتّم٤مدي٦م لذه
اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحقًمٞم٦م ،وهق ومّمؾ يقوح اـمالقمف قمغم اًمٙمثػم ُمـ أدسمٞم٤مت اجلٝم٤مد سمد ا ُمـ «اًمٗمريْم٦م اًمٖم٤مئٌ٦مش
و«ُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼش ُمرورا سما«رضم٤مل ن٧م راي٦م اًمرؾمقلش و«دقمقة اعم٘م٤موُم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦مش واٟمتٝم٤م ً
سمٙمٚمامت اًمِماٞمخ أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي -
ذيمر ذم هذا اًمٗمّمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ،وًمٙمـ وفمػ سمٕمْمٝم٤م شمقفمٞمٗم٤م دٟمٞمئ٤م ،يم٘مّم٦م ُم٘متؾ اًمِماٞمخ« :قمٌد
اهلل قمزامش شم٘مٌٚمف اهلل وضمزاه قمٜم٤م وقمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػما  ،وزقمٛمف شمقرط اًمِماٞمخ «أؾم٤مُم٦مش ,
 ηوٟمٍمه ,ومٞمٝم٤م-
طتًلٕٖ٘ :شا َـٔ ؾٗـ َِٗٛاـاط٦ـ ١إٓشضؾـ ١بڀبٝعـ ١اؿـاٍ ،بغـبب اْعـزاّ ايتكـٚ ٣ٛعــٝڀض٠
اشل ٣ٛعًـ ;ِٗٝؾٗـِ عبـز ٠اشلـ ٣ٛنُـا قًٓـاٖٚ ،ـ ٛؽــ٤ ٞٷ َـٔ خبـجِٗ ايـشٜٓ ٟؿجْٛـ٘ عٓـز أرْـَٓ ٢اعـب،١
ٚبڀبٝع ١ا٭ؽـ ٝاٖ ٤ـِ ٜ ٫تقـٛٸص ٕٚأرْـ ٢رٚصڈ يٲّـإ ٜ ٫ٚتقـٛصَ ٕٚعٓـ ٢ايتكـٚ ٣ٛرٚاؾعٗـا ٚرٚاؾـع
ايٝكٌ ٗ ايجٛاب ٚايعكاب ا٭خضٚ !...٣ٚبايتـايٜ ٞتعـاًََ ٕٛـع ا٫ستُـا٫ت ايعكًٝـ ١تعـاََٝ ٬هاْٝهٝٶـا،
ثــِ تــضدٸض شلــِ أٖــٛا ِٖ٩بعنٳــٗا عًــ ٢بعـضڈٖٓٚ ،ــا ٜٗٛــض تٗــاؾتِٗ ٚتؿــاٖتِٗٚ ،يهــٔ أنجــض ايٓــاؼ ٫
ٜعًُٜٗٛٚ ،ٕٛض اْعهاؼ أسٛاشلِ ايٓؿغـ ١ٝاييت سافًٗا أِْٗ ٜعٝؾ ٗ ٕٛقؿكڇ نؿضِٖ ،قهَٛـٕٛ
ب٘ َكٝٸز ٕٚعٔ اْ٫ڀ٬م إٍ اٯؾام!.ص


ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع :ندث سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمـ رواومد قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقل اًمتل أؿمار ُت إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م-
وذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس :ندث قمـ اًمٗمر .ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقل سملم أوروسم٤م وأُمريٙم٤م ويمٞمػ اؾمتٓم٤مقم٧م
طمً٥م زقمٛمف-
إظمػمة أن شم٘مٚمؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو أؾمٌ٤ما٤م سمِمٙمؾ ٟم٤مضمح
َ
وذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس :ندث قمـ دور اعٟمؽمٟم٧م ذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م-
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وذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع :ندث قمـ قمٛمٚمٞم٦م اٟمْمامم اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م اًمّمٖمػمة إمم طمريم٦م اًمٕمٜمػ
آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ارشمٌ٤مـم٤م اومؽماوٞم٤م قمـ ـمريؼ اعٟمؽمٟم٧م ،ه٤م شمًٌ٥م ذم ٟمِمق ؿمٌٙم٤مت إره٤مسمٞم٦م ُمرٟم٦م
وؾمٚمً٦م ،شمتٙمٞمػ سمًارقم٦م ُمع اًمٔمروف طمقل٤م ،وشمّمٕم٥م إزاًمتٝم٤م وهل ُم٤م أؾمامه سما«ضمٝم٤مد سمال ىم٤مئدش-
وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ :ىمدّ م ؾمت٦م طمٚمقل قمٛمٚمٞم٦م عمقاضمٝم٦م هذا اخلٓمر ،يمام ىم٤مل-
وومٞمام يكم سمٕمض اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب وأظمتٛمٝم٤م سمذيمر احلٚمقل اًمًت٦م اًمتل ذيمره٤م:
ذيمر ذم صٗمح٦م  :56أن ٟمًٌ٦م ُ %42مـ اعره٤مسمٞملم ذم قمٞمٜمتف دظمٚمقا اجل٤مُمٕم٦م!! وهل ٟمًٌ٦م شمٗمق, .يمام
ذيمرٟ ,مًٌ٦م اعمٜمتًٌلم إمم اجل٤مُمٕم٤مت ذم سمالدهؿ ،سمؾ وشمٗمقٟ .مًٌ٦م اًمذيـ دظمٚمقا اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اعمجتٛمع
إُمريٙمل (-)5 ,+ %5١
ذيمر ذم صٗمح٦م  :4١أن اعره٤مسمٞملم مل يتٚم٘مقا شمٕمٚمٞمٛمٞم٤م ديٜمٞم٤م؛ ومٚمٞمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل هق اًمًٌ٥م ذم يمقهنؿ
ؾمٌ٥م ذم إصمٜم٤م اًمٙمثػم قمـ اعره٤مب ٕن اعره٤مب هق جمرد
إره٤مسمٞملم ،سمؾ إن اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل ,ي٘مقل,
ٌ
شمٗمًاػم ُمتٓمرف طم٤ممل ًمٚمديـ اعؾمالُمل ،وأوصاك أن يتؿ شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م اعمزيد ُمـ اًمديـ!!
[تًلٕٖ٘ :شا عب ٴب٘ٴ إٔ ايتعً ِٝايزٜين ٗ تقٛصَٓ ٙشقـض ٗ ِڀٝات َع ١ٓٝنايزصاعٗ ١
اؾاَعات ايز( ١ٜٝٓاٱعٚ )١َٝ٬مٖٛا ،ثِ ٖٜ ٛؾـرل إٍ ؽـ٤ٞٺ َٔ اؿكٝك ١إٛدٛر ٠عٓزْا ٗ-
أَتٓاَ-ع ا٭عـ ْٛ :ٖٞٚعٴ اْؿقاٍڈ بٌ ايعًِ ٚايعٌُ; ؾٓشٔ ْعًِ أْ٘ بايتأنٝز َع ِٛخضهٞ
اؾاَعات ٚإعاٖز ايز ٗ ١ٜٝٓب٬ر إغًٌُ يٝغٛا فاٖز ٫ ٜٔؾهضٶا َٗٓٚذٶا  ٫ٚعًٛنڄا ٚعُ،٬
ٚخش َج ٬خضهٚ ٞط٬ب «داَع ١ا٭طٖض» ٗ َقـض باعتباصٖا أندل داَع« ١إع ٗ »١َٝ٬ايعامل،
ٚقػ عًٗٝا ايهجرلْٚ ،عًِ إٔ اجملاٖز َٔ ِٖ ٜٔؽـضا٥ض ؽت َٔ ٢ا٭َّ ٫ ،١جٌ طًب ١إزاصؼ
ايز( ١ٜٝٓإتدقق ٗ ٕٛايزصاعات ايز ١ٜٝٓايؾـضع )١ٝؾ ِٗٝإْ ٫غب ١قزٚرٚ ،٠عً ٢نٌڈ ٖٛ
َ٬ٜٹػ َؾهً ١عٓزْا مٔ إغًٌُ (ا٭َٚ ،)١ايه ّ٬ؾٗٝا عٓزْا ٜڀ ٖٛٚ ٍٛس ٚؽذٚ ،ٕٛدٗارٴْا ايشٟ
ِاصع٘ َٔ َٗاَ٘ َٚكافز ٙتقشٝض ٖشا اـًٌ ٚنٌ خًٌ إٕ ؽا ٤اهلل ،ؾٗشا ُٜٗ ٫ٸ٘ ٖ( ٛايهاتب)
إِا ٜعٓٸْ ٞؿغ٘ إغهٌ!!  ٖٛٚيؿكز اٱّإ ٚايتٛسٝز ٜ ٫غتڀٝع -نعارتِٗ -إٔ ٜؿِٗ ا٭َٛص أ ٚإٔ
ٜنعٗا ٗ ْقابٗا ..مٔ عايځُٳإ كتًؿإ ُاَٶا ،نٌ َا ٖٓايو ٖ ٛتكاطعات ،عهِ ا٫ؽذلاى ٗ
نْٓٛا خًلٳ اهلل ٚبؾـضا َٔ بين آرّٚ ،يهٔ ايؿضم ٖا ٖٛٚ ٌ٥ايؿضم بٌ اٱّإ ٚايهؿض َٚا ٜتؿضع عٔ
نٌ َُٓٗا]-


ذيمر ذم صٗمح٦م  :46أن اعره٤مسمٞملم يتٛمتٕمقن سمّمح٦م قم٘مٚمٞم٦م شمٗمق .يمؾ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل ،طمٞم٨م يٕم٤م أىمؾ
ُمـ ُ %٧مٜمٝمؿ ُمـ أُمراض قم٘مٚمٞم٦م ،سمٞمٜمام  %1هل اًمٜمًٌ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م-
[تًلٕ٘ :اؿُز هللٖ ،شا ٚامضٷْٚ ،ظٜز ٙإٔ «اٱصٖاب »ٌٝبؿنٌ اهلل ٜتُتع ٕٛبأسغٔ فش١
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ْؿغـٚ ،١ٝإٔ ؾ ِٗٝأقٌ ْغب ١انت٦اب ٗ ايعامل ٚأقٌ ْغب ١أَضاض ْؿغـٚ ١ٝعقبٚ ،١ٝأعًْ ٢غب١
أخٛٸٚ ٠ؼابب ٚتهاؾٌ ٚتضاسِ ٗ ايعاملٚ ،أقٌ ْغب ١ؽذاص عً ٢ايزْٝاٚ ،أقٌ ْغب ١دضّ ٗ ١ايعامل،
ٚأقٌ ْغب ١ؽـضب َغهضڈ ٗ ايعاملٚ ،أقٌ -إٍ سز اْ٫عزاّ بؿنٌ اهللْ -غب ١اصتهاب ايؿٛاسؿ ٗ
ايعاملٚ ...عزرٶا نبرلٶا َٔ ا٭صقاّ ايكٝاعـ ،١ٝإٕ ناْت تٓؿع٘،

ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ

[يقٟمس]]-


ذيمر ذم صٗمح٦م  :45أنٜم٤م شمرسمٞمٜم٤م شمرسمٞم٦م يم٤من مسم٤مؤٟم٤م ومٞمٝم٤م ٛمقٟمٜم٤م أيمثر ُمـ اعمٓمٚمقب ه٤م ضمٕمٚمٜم٤م ُمٕمزوًملم
قمـ اًمقاىمع اًم٘م٤مؾمال طمقًمٜم٤م وطم٤معملم ُمث٤مًمٞملم-
[تًلٕ٘ :ؽضفاتِٗ  ٫تٓتّٗ ٫ٚ ٞهٔ تتبعٗا; ٭ٕ ٖشا تؿٓ ٢ا٭عُاصٴ ٗ اؾزٍ ؾٚ ،٘ٝأٟ
ٚاسزٺ ٜغتڀٝع إٔ ٜك ٍٛأؽـٝاٖ َٔ ٤ش ٙايتشً٬ٝت ٚىً٘ ٚقز ٜهَ ٕٛع٘ ؽـ ٤ٞفشٝضٷَ ،ع أؽـٝا٤
ع َٔ ١ُٝٛايباطٌ تػڀ ٞعًَ ٢ا َع٘ َٔ اؿلٜ ٫ ٖٛٚ ،بقضْ ٜٔٛٚ ،ؿغ٘ عً ٢ؽـ-]٤ٞ


ذم صٗمح٦م  :6١,64ذيمر واىمٕمٜم٤م اخل٤مـمئ سمحً٥م ىمقًمف! وه٤م وم٤مه سمف أنٜم٤م جمٛمققم٦م ختٚم٧م قمـ احل٤مضم٤مت
وإومٙم٤مر ذات إُمد اًم٘مري٥م إمم أومٙم٤مر وطم٤مضم٤مت سمٕمٞمدة اعمدى ،وايمتٗمقا سم٤معمٜمح اًمروطمٞم٦م سمدٓ قمـ اعمٜمح
اح٤مدي٦م ،وأصٌح٧م اهتامُم٤مهتؿ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕم٦م وًمٞمً٧م ومردي٦م ًمدرضم٦م أهنؿ ُمًتٕمدون ًمٚمتْمحٞم٦م سمٙمؾ ؿمال
ذم ؾمٌٞمؾ إُم٦م واًمروم٤م ،.وأصٌح٧م اًمِمٝم٤مدة هم٤مي٦م أُم٤مٟمٞمٝمؿ-
[تًلٕٜ٘ ٖٛ :ؾب٘ ايش ٟقاٍ( :ايزذ)ٚ ،قز خبأ ي٘ ايٓيب  ايزخإ ،ؾكاٍ ي٘ :اخغأ ؾًٔ تعزٚٳ
قزصى ،ؾٗ ٛىً٘ ٜٚٴًبٻػ عً ٘ٝا٭َض ٖٛٚ ..وا ٍٚتًُٸػ ؾهضٚ ٠ؾًغؿ ١ايع٬ق ١بٌ ايزْٝا ٚاٯخض٠
عٓزْا مٔ إغًٌُ أٌٖ اٱّإ ٚاؿُز هللٚ ،ؾهضٚ ٠ؾًغؿ ١غا ١ٜايٛدٛر عٓزْا  ٗٚتقٛصْا;
ؾٝذلا ٣٤ؽـ٦ٝٶا َٔ طٝؿٗا ناـٝاٍ باٖتٶا ٜٚقٝبٴ٘ َٔ بعٝزٺ بعضٴ إؽعاعٗا يهٔ ٜعؾـ ٢بقضٴ ٙعٔ
إبقاصٖا يٮعباب اييت أؽـضْا إيٗٝا َضاصٶا ،ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [اًمزظمرف]

ؾٜٗ ٫ ٛغتڀٝع إٔ ٜغتٛعبٗا بغبب نؿضٚ ٙفزٚر ٙعٔ

اٱّإ ٚإبا ٘٥عٔ ايتغً ِٝهلل تعاٍ ٚا٫عذلاف بعبٛرٜت٘ يضب٘ ٚ ،بايتاي ٞقزٚر ١ٜسضنت٘
ايؿهض ،١ٜإِا ٜغتڀٝع إٔ ٜغتٛعب ٖش ٙا٭َٛص ؾك٘ إسا قاّٳ َكاّ ايعبٛر ١ٜهلل تعاٍ إًو ايكزٚؼ
ايعظٜظ اؾباص إتهدلٚ ،ؾأ إي ٘ٝطايبٶا اشلزا ،١ٜأَا ر ٕٚسيو ؾٚ ٬ن!!.٬
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إٕ ايؿهض ٠اييت مل ٜغتٛعبٗا ٖشا ايهاؾض ٚأَجاي٘ ٖ- ٞإسا ادتٗزْا ٗ قاٚي ١إهار تعبرل
كتقـض عٓٗاْ( :-ؿغـْ ٞؿغـٜ )ٞعين إٔ ايعبز إٜ َٔ٪عُٳٌ يٓؿغ٘ أٚ ٫ٚقبٌ نٌ ؽـ ٤ٞيتٓذض ٗ
اَ٫تشإ ٚتٓاٍ ايؿٛط ٗ اٯخض(ٚ ،٠إٜجاص ايباق ٞعً ٢ايؿاْ )ٞأ ٟاٯخض ٠عً ٢ايزْٝا ايعادًٚ ،١إٔ
ايزْٝا ٖ ٞراص عبٛص ٖٚضٸ ٚراصٴ اَتشإڈ ٚاختباصڈ ٚابتٚ ،٤٬إٕ اٯخض ٖٞ ٠راصٴ ايكضاص ،راص ايبكا ٤ا٭بزٟٸ،
ٚايؿٛط ؾٗٝا ٖ ٛايؿٛطٚ ،إِا ٚدزْا ٗ ٖش ٙايزْٝا يٓٴد ٳتبٳض ِٚتٳشٔ ؾُٔ لض ٗ اَ٫تشإ ؾاط ٚفعٹز
إٍ اؾٓ َٔٚ ١ؾؾٌ ٗ اَ٫تشإ ؾًَٜٔٛ ٬ٸ إْ ٫ؿغ٘ ،ؾغعٞٴ إ َٔ٪اجملاٖز ٖ ٗ ٛاؿكٝك ١يٓؿغٹ٘ٹ
يٓٝذٛٳ ٜٚٴؿًض ٜٚؿٛطٳٚ ،سيو ٜٓتِٛٴ أعُاٚ ٫ؾٹعاٜ ٫قعٴب عً ٢ايهؿض ٠تقٛٸصٖا ٚؼ ٸٝضٴِٖ دزٶا ٫ٚ
ٜعضؾ ٕٛشلا تؿغـرلٶا ،إَ ٫جٌ ٖش ٙاحملا٫ٚت ايتقٜٛض َٔ ١ٜغرل إتأٖٿٌ شلا َٚجٌ ايتدًٝڀات اييت
تض ،ٕٚؾُغانٌٷ ِٖ!!]


ذيمر ذم صٗمح٦م  :26أن احلرب ود اعره٤مبً --مٞمً٧م طمرب أجديقًمقضمٞم٤مت ذم اًمدرضم٦م إومم؛ سمؾ
هل طمرب قم٘مقل وىمٚمقب ٓ ،يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز ومٞمٝم٤م قمغم شم٘مديؿ شمٗمًاػم ُمٜم٤م (ي٘مّمد أنٗمًٝمؿ اًمٜمّم٤مرى أو
اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤م) ًمإلؾمالم ،سمؾ ُمـ ظمالل اًمتٗمًاػمات اعمٕمتدًم٦م ًمإلؾمالم ،ويٜمٌٖمل أن شمًٚم٥م ضم٤مذسمٞم٦م
ٔمٝمر يمِمال ُمٜمٗمر ُمٙمروه-
اعره٤مب وأن ُي َ
[تًلَٕ٘ :ا ٜغُ ْ٘ٛا٭ٜزٜٛيٛدٝا ٖ ٛعٓزْا :ايعكٝزٚ ٠اٱّإ ٚفُٛع ١إعاٜرل ٚايكِٝ
ٚإؿاٖ ِٝايز ١ٜٝٓاييت دا ٤بٗا اٱعٚ ،ّ٬وًُٗا إغًِ ايش ٟصمـ ٞباهلل صبٽا َٚشُز ْ بٝٶا ٚصعٛيڄا
ٚباٱع ّ٬رٜٓٶا ،عٔ ايٛدٛر ٚاؿٝاٚ ٠ايزْٝا ٚاٯخضٚ ،٠عٔ نٌ ؽـٚ ،٤ٞعٔ ايع٬ق ١بٌ ا٭ؽـٝاٖ ،٤شا
ّ ٫هٔ إٔ ٜٓؿقٌ عُا ٜغُ( ْ٘ٛعكٚ ٍٛقًٛب) ٭ْ٘ َغتٍٛڈ عً ٢ايكًٛب ٚايعك ;ٍٛؾٗ ٞقا٫ٚت
َِٓٗ نعارتِٗ ،واٚي ٗ ٕٛنٌ ؽـ !!٤ٞيهٔ ؾاتِٗ ايتٝاص ..ؾُٔ قا٫ٚتِٗ« :ايتؿغـرل إعتزٍ
يٲع ّ٬بأيغٓٚ ١أقَ ّ٬غًٌُ َعتزيٌ» طعُٛا!! ٖٚشا إؽاص ٠إٍ سادتِٗ ايهدل ٣إٍ ا٫عتعاْ١
بعًُا ٤ايغٚ ٤ٛأٌٖ اين٬يٚ ١أٌٖ ا٭ٖٛاٚ ٤ايظٜؼ َٔ إٓتغبٌ إٍ ًَ ١اٱعٖٚ ،ّ٬شا ؽـَ ٤ٞعضٚف
َٚهضٚصٚ ،اؿضبٴ َامٚ ،١ٝﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮊ [اًمٜمً٤م ]،ﮋﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ

[إنٗم٤مل]ٜ ،عين ٫ :دزٜز!
سزٶا خامعٶا
يهٔ مٔ رعٓا ْغأٍ ايهاتب ع٪ا ٫بغـٝڀڄإ :اسا  ٫ته ٕٛأْت َغًُٶا عبزٶا هلل تعاٍ َ ٛٸ
يضبو ايش ٟخًكو ٚأْعِ عًٝو ٚأصعٌ يو ايضعٌ ٚأْظٍ يو ايهتب؟ ٕاسا ػعٌ ُٖٸو ٗ نٌ
«ٚدٛرٹى» إٔ ؼاصب اٱصٖاب ...إخل؟ أ ٫ؾهضتٳ ٗ ؽـ٤ٞٺ آخض؟ َاسا عٔ ْؿغو أْت؟ قـ ٚاْٛض ٚتؿهچض،
أْت تؿين ْؿغو ٗ عبَ ٌٝاسا؟ «ٗ اؿكٝك ٗ :١عب ٌٝقَٛو ًَٚتو ٚأَتو ايهاؾض ٠ايڀاغ ١ٝاييت
أْت أعـرلٷ َػًٛبٷ ٗ ْغـٝذٗا ايعنٟٛٸ» ٚيهٔ َاسا عٔ ْؿغو؟ ٌٖ أْت ْازڈ ٗ ْٗا ١ٜإڀاف؟!ص.



ذيمر ذم صٗمح٦م  :24أن احلٚمؿ إُمريٙمل اعمٌٜمل قمغم يمقن أُمريٙم٤م أرض اًمٗمرص وًمٞمً٧م أرض
احلري٤مت يمام ئمـ اًمٌٕمض ظمٓم٠م ،هق ؾمٌ٥م ذم اٟمخٗم٤مض اًمٖمْم٥م إظمالىمل قمٜمد ُمًٚمٛمل أُمريٙم٤م ،سمٞمٜمام
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اًمٕمٜمٍمي٦م قمٜمد إورسمٞملم ؾمٌ٥م ًمٚمٕمٙمس ،وهمػم هذا ُمـ أؾمٌ٤مب ذًمؽ ذم أُمريٙم٤م يمقهن٤م شمتٌٜمك ؾماٞم٤مؾم٤مت
ومٕم٤مًم٦م ًمتققمٞم٦م اعمجتٛمع وُمد اجلًقر واًمتٙم٤مُمؾ ُمع اًم٘مٓم٤مع اعمًٚمؿ ذم أُمريٙم٤م وإن يم٤من ذًمؽ ًمٞمس سم٤مًمِمٙمؾ
اعمٓمٚمقب ,يمام ذيمر ,واًمٗمردي٦م واًمتٓمققمٞم٦م يمذًمؽ-
ذم صٗمح٦م  :26ذيمر أن همٞم٤مب ُمٕم٤مداة إُمريم٦م «Anti-Americanismش سملم اعمًٚمٛملم إُمريٙمٞملم
ؾمٌ٥م ذم وٕمػ اٟمجذااؿ ًمٚمخٓم٤مب اًمتحريْمال اعؾمالُمل اعمتٓمرف اًمٕم٤معمل-
أيمد ذم صٗمح٦م  :٧١4أنف ًمٞمً٧م هٜم٤مك ظمالي٤م ٟم٤مئٛم٦م ذم أُمريٙم٤م ،صمؿ ذيمر ذم اًمّمٗمح٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ؾمٌ٥م
يمقن احلدود اعمٙمًاٞمٙمٞم٦م مُمٜم٦م ود شمًارب اعمتٓمروملم ُٕمريٙم٤م وهق يمقن اعمٝمرسملم هٜم٤مك هؿ ُمـ ؾماٞمٌٚمٖمقن
اًمًٚمٓم٤مت إُمريٙمٞم٦م قمـ شمًارب أي أطمد ًمٚمحٗم٤مظ قمغم قمٛمٚمٝمؿ-

[تًلٕ٘ :ﮋﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﮊ [اعمدصمر ،]1٧ :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [اًمّم٤موم٤مت-]]٧١1 :



ذيمر ذم صٗمح٦م  :٧٧6أن اًم٘م٤مدة احل٘مٞم٘مٞملم ًمإلره٤مب اًمٕم٤معمل هؿ ُمتّمٗمحق اعٟمؽمٟم٧م ذم اعمقاىمع
اجلٝم٤مدي٦م ،وذًمؽ أن ؿمٌٙم٤مت ُمٜمٝمؿ شمٜمِم٠م وشمٜمتً٥م ًمٚم٘م٤مقمدة ومتٕمٛمؾ سمٕمض إقمامل اًمتل شم٘مرره٤م وشمديره٤م
هل «اًمِمٌٙم٤متش صمؿ يٜمً٥م اًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة-
ذيمر ذم صٗمح٦م  :٧21أنف سمٗمْمؾ اعٟمؽمٟم٧م وم٢من اعره٤مب اعؾمالُمل اًمدوزم ىمد خيٌق ،وًمٙمٜمف ًمـ
يٛمقت أبدا (هذا سمٕمد أن ذيمر أن شمراصم٤م يم٤مُمال ىمد ُسمٜمل قمغم اعٟمؽمٟم٧م يًٛمح سم٘مٞم٤مم اعره٤مب ذم أي ُمٙم٤من ذم
أي ُم٘مر)-
ذيمر ذم صٗمح٦م  :٧24أن اعمًٚمٛملم قم٤معمٞم٤م مل يٌدوا اقمؽماو٤م قمغم همزو أومٖم٤مٟمًت٤من سمِمٙمؾ يتٜم٤مؾم٥م ُمع
اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وأقمداد اعمًٚمٛملم قم٤معمٞم٤م ،سمٕمٙمس اًمٕمرا .طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمًٌ٥م أو اًمزٟم٤مد اًمذي ُىمدح ًمٞمِمٕمؾ
اًمٖمْم٥م اعؾمالُمل قمغم أُمريٙم٤م-
ذيمر ذم اًمّمٗمح٤مت  :٧62,٧6١صٗم٤مت اعمقضم٦م اًمث٤مًمث٦م (يٕمٜمل ُمـ «اعره٤مسمٞملمش يمام يًٛمٞمٝمؿ)
واًمٗمرو .سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمقضم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ،وأن اًمٗمر .اًمرئٞمًال هق يمقن هذه اعمقضم٦م اًمث٤مًمث٦م شمريد اعمقت
سم٠مي صمٛمـ يم٤من-
ذيمر ذم صٗمحتل ٟ :٧64,٧66م٘م٤مط وٕمػ جمٛمققم٤مت «اجلٝم٤مد سمال ىم٤مئدش وهل ,سمحًٌف :,اومت٘م٤مره٤م
ًمقضمٝم٦م واوح٦م وٕهداف ؾماٞم٤مؾماٞم٦م ،وأهن٤م ُمٕمرو٦م ًمٗم٘مدان ضم٤مذسمٞمتٝم٤م سمًٝمقًم٦م سملم اًمِمٌ٤مب اعمًٚمٛملم ،وأهن٤م
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ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٗمرض ؾمٚمٓمتٝم٤م قمغم اعمٜمتًٌلم إًمٞمٝم٤م ٓومت٘م٤مده٤م سمٜمٞم٦م إواُمر ُمـ ومق .إمم ن٧م (أي ُمـ
أجْم٤م ,هل يمقن أطمالم اعمجد اًمتل شمراود
اًمرئٞمس ًمٚمٛمرؤوؾمالم) سمٞمٜمام أقمٔمؿ ٟم٘مٓم٦م وٕمػ ومٞمٝم٤م ,سمحًٌف ً
ُمٜمتًٌٞمٝم٤م ىمد شمتٌدل ٕجم٤مد أظمرى همػم إؾمالُمٞم٦م ذم أج٦م حلٔم٦م ,يمام يزقمؿ-!,
[تًلٕ٘ :عً ٢نٌڈ ،تقٛصاتِٗ ْٖ ،ٖٞ ٞؿػ ايجػضات ٚاـًٌ ٚايضنان ،١يٓؿػ ا٭عباب
اييت أؽـضْا إيٗٝا٬ٜٚ ،س ٕٛٛأؽـٝاْ ٤اققٜٚ ١زصن ٕٛبعنٶا ٚتػٝب عِٓٗ أؽـٝا ٤أخضْ ٫ٚ ،٣ضٜز إٔ
نٛض َعِٗ ٗ تؿاف ،ٌٝبٌ ْذلنِٗ ٗ أٖٚاَِٗ ٚققٛصِٖ ٜتدبٸڀٚ ،ٕٛأٜنٶا ّٓٸ ٕٛأْؿغِٗ
نُا ٗ آخض ٖش ٙايؿكضٚ ،٠مٔ ْك :ٍٛاؿضبٴ عذاٍٷٚ ،اؾٗارٴ َاضڈٚ ،نٌ ؽـٚ ٤ٞاصر ٗ ايقضاعات
ايبؾـض ;١ٜخٝاْات ،عك ،ٙٛتعجٸض أ ٚاْتهاعات ٚايعٝاس باهلل ،أ ٟؽـ ،٤ٞإِا ايعاقب ١يًُتكٌٚ ،اؿُز
هلل]-


ذيمر ذم صٗمح٦م  :٧65أن وم٘مدان احلريم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ًمٚمِماٞمخ أؾم٤مُم٦م واًمِماٞمخ أجٛمـ ,طمٗمٔمٝمام اهللً ,مـ
ي١مصمر ومٞمٝم٤م أبدا-
ذيمر ذم صٗمح٦م  :٧62أن «اًم٘م٤مقمدةش اعمريمزي٦م (أو اًمتٜمٔمٞمؿ اعمريمزي) مل يٜمجحقا إٓ ذم صٜم٤مقم٦م إقمدا
لؿ طمقل اًمٕم٤ممل-
[تًلٕٖ٘ :شا عغب ؾُٗ٘ ٖ ٛ٭ْ٘ ٗ َؿُٗ َ٘ٛجٌ «ايزٚي »١نٌ ؽـ ،٤ٞؾعٓزَا ٜضاْا مٔ
عارٜٓا أنجض ر ٍٚايعاملٖٚ ،شا ٚاقع ،ؾٝك :ٍٛفٓعٛا ا٭عزا ٤شلِ س ٍٛايعامل ،يهٔ مٔ ْٓٛض َٔ
خاصز عايځُ٘ ٖ َٔٚ ،ٛأعً َ٘ٓ ٢عُز اهللٚ ،بايتاي ٞببغاط :١مٔ  ٫ننع ٕعاٜرلِٖ ْ ٫ٚعذلف
بٗاَٚ ،ؿٗ ّٛايكًٚ ١ايهجضٚ ٠ايعزر ٚايعٴزَٚ ،٠ؿاٖ ِٝايٓقـض ٚاشلظّٚ ١ايهغب ٚاـغاصٚ ،٠غرلٖا َٔ
إؿَٗٛات ،ؾن ٬عٔ َؿٗ« ّٛا٭ََٚ »١ؿاٖ ُِٗٝا٭خضَ ٣جٌ «ايع«ٚ »١ٕٛايكض ١ٜايٛاسز »٠عٓزْا
عٓٗا ؽـ٤ٞٷ كتًـ نجرلٶا عُا عٓزِٖ ..ؾٜٗ ٛك :ٍٛفٓعتِ ا٭عزاْ ،٤ك :ٍٛاْٛض ببغاط ١إٍ إزٸ
اؾٗار ٗ ٟا٭َ ١ايٚ ّٛٝقاصْ٘ َا قبٌ عؾـض ٠عٌٓ ٚعؾـض ٜٔعٓ ،١عـٝقٝبو ايػِټ ٚايهُٳز!! بؿنٌ
اهلل ،ؾأَتٓا اٱعٚ ١َٝ٬أدٝاشلا ٗ ْٗٛض حملاصبتهِ ٚيًٛقٛف ايهاٌَ بإسٕ اهلل قضٜبٶا ٗ ٚدٖٛهِ
فؿڄا ٚاسزٶا ،ؾٓشٔ َام ٗ ٕٛطضٜل فشٝضَٚ ،ا مقٸً٘ مٔ إغًٌُ ٚاجملاٖز َٔ ٜٔعًّٛ
َٚعاصف ٚؾڂٗٴ ّٛفشٝشَ ١غتكٖ ١ُٝا ْهتغبٴ٘ َٔ رٜٓٓا ٚنتاب صبٓا ٚنْ ّ٬بٓٝا  َٔٚ عا٥ض
َا ٗ رٜٓٓا اؿل ٗ ،إز ٠ايٝغـرلَٚ ٠ع ايتذضب ١ايكًٜ ،١ًٝؿٛم أمعاؾڄا َا ؼقٸً ْ٘ٛأْتِ ٗ إزر
إتڀاٚيَٚ ١ع ايؾكاٚ ٤ايتعب ٖٛٚ ،أطنٚ ٢أْكَ ٢ا ٜ ٫ٴكاصٳٕ َع َا عٓزنِ َٔ ايتدايٚ ٘ٝاينٝاع،
ٚاؿُز هلل صب ايعإٌٚ ،مل ْغتشل ٖشا ٭ْٓا بٝضٷ أ ٚعٛرٷ أ ٚعضبٷ أ ٚعذِ ٫ٚ ،يهْٓٛا ؽـضق٫ٚ ٌٝ
غضب ٫ٚ ٌٝغرل سيو َٔ ا٫عتباصات ،إِا ًْٓا ٙبؿنٌ اهلل تعاٍ بٗشا اٱع ّ٬ايشٖ ٟزاْا اهلل إي٘ٝ
ٚأعظْا بّ٘ ٫ ،هٔ إٔ ٜؾاصنٓا ٜٚهَ ٕٛجًٓا إ َٔ ٫أعًځِ َجًٓا]-
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يمرر ذم صٗمح٦م ُ ٧5١م٘مقًم٦م :أن احلرب هل طمرب قم٘مقل وىمٚمقب اعمًٚمٛملمُ ،مْمٞم ًٗم٤م ذم صٗمح٦م:
 ٧5١أهن٤م ًمٞمً٧م سمخّمقص يمٞمػ يٗمٝمٛمقن إُمقر ،سمؾ يمٞمػ يِمٕمرون دم٤مهٝم٤م ،وزقمؿ أهنؿ ُمتٗمقىمقن ذم
ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م-
ذيمر طمٚمقًمف اعم٘مؽمطم٦م وشمقصٞم٤مشمف ًمٚم٘مْم٤م قمغم اعره٤مب صٗمح٦م  ٧١١وهل:
ُ ,٧مـ اعمٝمؿ أن ُيزال اعمجد ُمـ اعره٤مب قمؼم ٟم٘مؾ جم٤مل احلرب ُمـ اعمج٤مل اًمٕمًٙمري إمم همػمه إٓ
ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل يتٓمٚمٌٝم٤م قمدم سم٘م٤م ُمٚمج٠م ًمإلره٤مسمٞملم ،ويتؿ ذًمؽ (إزاًم٦م اعمجد) قمـ ـمريؼ ُمً٤مواة
اعره٤مسمٞملم سم٤معمجرُملم اًمٕم٤مديلم-
 ,2ختٗمٞمض اًمٖمْم٥م إظمالىمل قمـ ـمريؼ آٟمًح٤مب ُمـ اًمٕمرا .وقمـ ـمريؼ اعضمرا ات
اعمدروؾم٦م سمٕمد ذًمؽ واخت٤مذ اعضمرا ات اًمّمحٞمح٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعره٤مسمٞم٦م سمحٞم٨م ٓ شمتًٌ٥م
ذم اعمزيد ُمـ اًمٖمْم٥م-
 ٓ ,1سمد ُمـ اًمؽموي٩م ًمألبٓم٤مل اعمً٤معملم سملم اعمًٚمٛملم اًمِمٌ٤مب ًمٙمً٥م ُمٕمريم٦م اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل-
 ٓ ,6سمد أن يٜمْمؿ اعمًٚمٛمقن اعمٕم٤مروقن ًمإلره٤مب إمم احلٛمٚم٦م قمـ ـمريؼ ُمقاضمٝم٦م اعمتٕم٤مـمٗملم ُمع
اعره٤مب-
 ٓ ,5سمد ًمإلقمالم اًمٕم٤معمل ُمـ إقمٓم٤م اعمزيد ُمـ آهتامم ًم٘م٤مدة اعمًٚمٛملم اًمذيـ يٕم٤مروقن اعره٤مب-
 ٓ ,4سمد أن شمٙمقن اًمرؤي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس أن اعره٤مب أصٌح ُمقو٦م سم٤مًمٞم٦م وٓ سمد ُمـ ٟمٌذه-
صمؿ ذيمر أن إزاًم٦م اًمتٛمٞمٞمز ورومع اعمًتقى إظمالىمل لؿ هؿ هق أُمر واروري ًمت٘مٚمٞمؾ ضم٤مذسمٞم٦م
أؾم٤مؾم٤م ٕي ظمٓم٦م ًمٚم٘مْم٤م قمٚمٞمف-
اعره٤مب ،صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ أمهٞم٦م اًمدراؾم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمإلره٤مب وضمٕمٚمٝم٤م ً
[تًلٕ٘ :واٚي ٕٛنُا قًٓا ٗ نٌ ؽـَٚ ،٤ٞا غٝبٛا دٴٗزٶا ،أخظاِٖ اهلل..
يهٔ بهٌ بغاطٚ ،١بهٌ ثكٚ ١اطُٓ٦إ عُز اهللٜ ٫ :غتڀٝع !!ٕٛﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﮊ [هم٤مومر] ،ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [إنٗم٤مل]

ٚنٌ ٖش ٙاحملا٫ٚت ٖٚشا ايهٝز

ٚإهض ايهبٸاص ٖٚشا اـبح ٖٛ ،أؽـٝاَ ٤هضص ،٠يهٔ ايٛاسز َِٓٗ نٗشا ايهاتب ْٚاعت٘ َٔ أٌٖ صاْز
 ٕٜٛٓٛأِْٗ ابتهضٚا أؾهاصٶا إبزاعٚ ١ٝؾاقٛا عقضِٖ ٚأتٛا َا مل تأتٹ ب٘ ا٭ٚا ;ٌ٥ؾٗشا َغتٛاِٖ ِٖ،
يهٔ مٔ نٌټ ٖشا ْعضؾ٘ دٝزٶا ،أخدلْا عٓ٘ صبٓا  ٗ نتاب٘ ايعظٜظ إڀٗض ايش ٟأْظي٘ إيٓٝا; نً٘
ٗ ايكضإَٓ ،ا خضز قٹٝز أًِ ١عُا ٗ ايكضإٓ ٖا عاصض ٚساصب ب٘ ا٭قٛاّٴ ايهاؾض ٕٚإهشب ٕٛصعٌٳ اهلل
تعاٍٚ ،عُا سها ٙاهلل يٓا َٔ َهض ايهاؾضٚ ٜٔنٝزِٖ ظُٝع أفٓاؾِٗ ،ؾبايٓغب ١يٓا ا٭َضٴ عارٟټ
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دزٶا ٫ٚ ،دزٜز ،مٔ ْعضف طضٜكٓا دٝزٶاْٚ ،عضف عُز اهلل عزٚٸْا باحملزٿرات ايهاًَ ١ايعُٝك١
ايٛامشٚ ١بايتؿق ٌٝايهاٗ ،ايش ٟايظٜار٠ڂ عً ٘ٝتنٝٝعٴ ٚقتٺ ٚدٗزٺ ٚغيٷٚ !.يٝػ َعٓ ٢سيو إٔ
اجملاٖزْ ٜٔا ُٕٛ٥صانٓ ٕٛإٍ إٔ نٌٻ ؽـَ ٤ٞعضٚف ٚنٌ ؽـ٤ٞٺ عًَ ٢ا ٜٴضاّ ،بٌ ِٖ عُز اهلل
ٜك ٕٛٛساطَ ٕٛآخش ٕٚبا٭عباب قزص ادتٗارِٖ ٚٚععِٗ باسي ٕٛنٌ إغتڀاع ،ؾٗش ٙسضبٷ ؽـضع،١
اجملاٖز ٕٚؾٗٝا أٚيٝا٤ٴ اهلل ٚأْقاصٴٚ ،ٙخقُِٗ عزٚپ هلل ٚسضبٷ عًٚ ،٘ٝاهلل َع إتكٌ َٔٚ ..ايعذب إٔ
ايهاتب ٜزع ٛق َ٘ٛإٍ صؾع َغتٛاِٖ ا٭خ٬قٖٚ ،ٞشا تٓاقض ؾؾًٛا ِٖ ٗ إرصان٘; ٚنٝـ
ٜغتڀٝع ٕٛصؾع َغتٛاِٖ ا٭خ٬قٜ ِٖٚ ٞهؿض ٕٚباهلل ٚصعٛي٘ ٚرٚ ،ٜ٘ٓواصبٚ ْ٘ٛواصب ٕٛأٚيٝا،ٙ٤
إْ٘ ٜعٝؿ ٗ ساي ١خٝاٍ عاي ١ٝايٛترل ٠دزٶا !!.يهٔ اؿٌ ايٛسٝز شلِ إٔ ٜعذلؾٛا بأِْٗ إِا ّاصعٕٛ
عًُ ١ٝرٳدٳٌ َٓ ٫تٗٚ ١ٝعًُٝات تظٜٚل ٚػُ ،ٌٝب ٬ؽو أْٗا عتٓڀً ٞعً ٢بعض ايٓاؼٚ ،تغتٟٗٛ
بعضٳ َٳٔ ىشي٘ اهللَٚ ،ا أنجضِٖ أٜنٶا! يهٔ ثِ َاساٚ ،إٍ أ ٜٔتشٖبٕٛ؟! ٚاؿضب َغتُض ٠بٌ
ايؿ ١٦ايكً ١ًٝاحملكٚ ١ق ٣ٛايباطٌ ٚايڀػٝإ إدتاص ٠يًزْٝا ايعادً ١ايؿاْ ١ٝإؿت ١ْٛبظخاصؾٗا
ْاعـ١ٝڄ غا١ٜځ ٚدٛرٖا ،ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮪﮊ [حمٛمد] ٫ٚ --س ٫ٚ ٍٛق٠ٛ
إ ٫باهلل ايعًٞٸ ايع.ِٝٛ
اْتٗت ايتعًٝكاتص.
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ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﮊ

اؽمف ذم ىمرارشم ااف سمح٘مٞم٘م اا٦م طم٘م٤مرشم ااف ،ووم٘م ااره
دأب اًمٌِم ا اار؛ ٓ ضم اارم أن اعٟمً اا٤من ُمٕم ا ٌ
مل ي اازل ـمٚم اا٥م اًمٕم اازة َ
وقمجزه وطم٤مضمتف-

ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ اسمتٖم٤مه٤م ذم إُمقال واعمِٚمؽ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ اسمتٖم٤مه٤م ذم اًمري٤مؾم٦م واعمُٚمؽ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ

اسمتٖم٤مه٤م ذم إنّم٤مر وإوٓد واًمٕمِماػمة :ﮋﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [اًمٙمٝمػ ،]16 :ﮋﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت ،]25 :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [اًمٜمً٤م ] ،وُمٜمٝمؿ ُمـ اسمتٖم٤مه٤م ذم ؿماريم٤م ُمـ دون اهلل
يٕمٌدهؿ ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﮊ [ُمريؿ] ،ومٙم٤من يمام ىم٤مل اهلل :ﮋﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت]-
ٌ
ـم٤مًم٥م ل٤م ،وأيمثرهؿ وم٤مؾم٘مقن وقمـ اًمٍماط ٟم٤ميمٌقن :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
سم٤مطم٨م قمـ اًمٕمزة
اًمٙمؾ
ٌ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﮊ [اعمٚمؽ] ،ومٝمدى اهلل َ
أهؾ اعيامن سمف واشمٌ٤مع رؾمقًمف  إمم
ـﮊ
ُمّمدر اًمٕمزة وُمٜمٌٕمٝم٤م وؾمٌٞمٚمٝم٤م وـمريؼ نّمٞمٚمٝم٤م :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﮊ [وم٤مـمر« ،]٧١ :وﮋ َُم ْ

اؾمؿ ؿمارط وُم٤م سمٕمده ومٕمؾ اًمِمارط ،واجلٛمع سملم ﮋيم٤منﮊ وﮋيريدﮊ ًمٚمدًٓم٦م قمغم دوام اعرادة
دًمٞمؾ اجلقاب ،وٓ يّمح أن ُجي َ
واؾمتٛمراره٤م ،ووٚم٦م :ﮋﯢ ﯣ ﯤﯥﮊ ُ
ضمقاسم٤م ًمٚمِمارط ُمـ طمٞم٨م
ٕمؾ
ً
اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمحق ّي٦م خلٚمقه قمـ وٛمػم يٕمقد قمغم ﮋ َُمـﮊ ،وىمد ىم٤مًمقا  ٓ :سمدّ أن يٙمقن ذم وٚم٦م اجلقاب وٛمػم
يٕمقد قمغم اؾمؿ اًمِمارط إذا مل يٙمـ فمروم٤م ،واًمت٘مديرُ :مـ يم٤من يريد اًمٕمزة ومٚمٞمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٚمف وطمده
ٓ ًمٖمػمه اًمٕمزة ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يتٍمف ومٞمٝم٤م يمام يريد؛ ومقوع اًمًٌ٥م ُمقوع اعمًٌ٥م ٕن اًمٓمٚم٥م هـ هل ًمف
٥م قمٜمف ،وشمٕمريػ اًمٕمزة ًمالؾمتٖمرا .سم٘مريٜم٦م ﮋ َ ِ
واٟمتّم٤مسم ُف قمغم احل٤مل ،واعمراد:
وٞم ًٕم٤مﮊ
وذم ُمٚمٙمف وٞمٕمٝم٤م ُمًٌ ٌ
ُ

788
()1

قمزة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وشم٘مديؿ اخلؼم قمغم اعمٌتدأ ًمالظمتّم٤مصش -
وسملم رسمٜم٤م  همٚمط اًمٖم٤مًمٓملم ذم ـمٚم٥م اًمٕمزة ُمـ همػم حمٚمٝم٤م :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ّ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [اًمٜمً٤م ]

«وىمد قمٚمؿ اهلل  أهنؿ يم٤مٟمقا يريدون

ٌ
ُمّمٞم٥م ،ومٛمٕمٜمك أي٦م واهلل أقمٚمؿ :سمٚمغ ه١مٓ
ومٛمخٓمئ أو
جمٌقل قمغم ـمٚم٥م اًمٕمزة؛
آقمتزازٕ ،ن اعٟمً٤من
ٌ
ٌ
اعمتخذيـ اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م ُمـ دون اهلل اسمتٖم٤م َ اًمٕمزة اؿ؛ أهنؿ ىمد أظمٓم٠موا ذم ُمقاوٕمٝم٤م وـمٚمٌقه٤م ذم همػم
()2

ُمٓمٚمٌٝم٤م؛ وم٢من يم٤مٟمقا يّمدىمقن أنٗمًٝمؿ ذم ـمٚمٌٝم٤م ،ومٚمٞمقاًمقا اهلل  وًمٞمقاًمقا ُمـ وآهش -
ومٞم٤م ُمـ شمريد اًمٕمزة وشمٓمٚم٥م اًمٕمزة ،وشمتح٤مؿماك قمـ اًمذًم٦م :قمٚمٞمؽ سمرسمؽ اًمٕمزيز اعمجٞمد اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل؛
وم٢من اًمٕمزة وٞم َٕم َٝم٤م ًمف وقمٜمده وسمٞمده ،ي١مشمٞمٝم٤م ُمـ يِم٤م ُ ويٛمتٕمٝم٤م ُمـ يِم٤م  :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮊ [مل قمٛمران]-
وي٤م ُمـ شمريد قمز اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :قمٚمٞمؽ سمٓم٤مقم٦م ُمقٓك اًمٕمزيز اًمٖم٤مًم٥م قمغم أُمره ،اًم٘م٤مهر ومق .قمٌ٤مده،
اعمتٍمف ذم ظمٚم٘مف يمام يِم٤م  ،اًمٗم ّٕم٤مل ح٤م يريد ،اًمذي ٓ راد ًم٘مْم٤مئف وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف ،وهق اًمٕمزيز
رداؤ ُه؛ وم٤مًمزم ـم٤مقمتف وظمدُمتف ،ويمـ أبدً ا ذم صٗمف وضم٤مٟمٌفَ ،وطمدْ ه،
ُ
إزار ُه واًمٙمؼمي٤م ُ
احلٙمٞمؿ اًمذي اًمٕمز ُة ُ
ويٕمزك ،وٓ شمٙمـ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم اعمح٤م ّديـ ومتذل؛ وم٢من
وشمذًمؾ إًمٞمف واظمْمع ،واٟمٙمًار وشمقاوع ،يروم ْٕمؽ ّ
اًمٕمزة ذم ـم٤مقمتف واًمذل واخلًاران ذم ُمٕمّمٞمتف :ﮋﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﮊ [اعمج٤مدًم٦م] ،ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮊ [اعمٜم٤موم٘مقن]-
ٟمٕمؿ؛ اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يٕمٚمٛمقن! ٓ ،يٕمٚمٛمقن أن اًمٕمزة هلل وًم َاٛمـ وامم اهلل ويم٤من ذم صػ اهلل ،ومراطمقا
يتٕمززون سم٤مٕوًمٞم٤م ُمـ دون اهلل :ﮋﯗ ﯘ
يٓمٚمٌقهن٤م ُمـ همػم حمٚمٝم٤م وقمٜمدَ ُمـ ٓ يٛمٚمٙمُٝم٤مّ ،

شمًت٘مر ذم ىمٚمقاؿ ،وإن ـم٤موم٧م ا٤م أطمٞم٤مٟمً٤م
ﯙﮊ [اًمٜمً٤م  ،]٧12 :اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يٕمٚمٛمقن هذه اعمٕم٤م وٓ شمٙم٤مد
ُّ
يم٤مخلٞم٤مل!!
وؾماادّ دوا واؾمااتٌ٤مٟم٧م لااؿ اًمٓمريااؼ وأبّم اروا سمااام مشماا٤مهؿ اهلل ُمااـ اًمٜمااقر ؾما َ
اٌٞمؾ
أُماا٤م أهااؾ اعيااامن وم٘مااد ُووم٘مااقا ُ
اًمٕمزة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وؿمٙمروا ٟمٕمٛم َ٦م اهلل أن أقمزهؿ اذا اًمديـ؛ يمام ىما٤مل أطمادُ ىمادواهتؿ اًمٕمٔما٤مم ,ؾمااٞمدٟم٤م

( )٧روح اعمٕم٤م ًمألًمقؾمال ( ،)164 . ٧٧سمتٍمف يًاػم[ -اعم١مًمػ؛ دون اًمٕمزو ،ودون :روح اعمٕم٤م ]
( )2اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرمن ًمٚمزريمِمال ([ -)٧1٧ . 2اعم١مًمػ؛ دون اًمٕمزو ،ودون :اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرمن]
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قمٛمر ٟ« :,محـ ىمقم أقمزٟم٤م اهلل سم٤معؾمالم؛ ومٛمٝمام اسمتٖمٞمٜما٤م اًمٕمازة سمٖماػمه أذًمٜما٤م اهللش  ،وم٤مؾماتج٤مسمقا هلل اًمٕمزياز
وصا ا ا ا اادىمقا وأج٘مٜما ا ا ا ااقا وأذقمٜم ا ا ا ا ااقا واٟم٘ما ا ا ا اا٤مدوا ُٕم ا ا ا ا ااره :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﮊ [إنٗم٤مل ]26 :ومٓمقسمك لؿ ويمراُم٦م وؾماٞم٤مدة وؾمٕم٤مدة ،وطمًـ ظم٤ممت٦م--

٤مسَ ،و َأ َىمؾ اًمٜم ِ
٤مس َو َأ ْطم َ٘م َر اًمٜم ِ
( )٧ورد سم٠مخٗم٤مظ ُم٘م٤مرسم٦م لذا اًمٚمٗمظ ,اعمِمٝمقر ,ذم :ضمز ؾمٕمدان ( )4سمٚمٗمظ« :إِٟمٙم ُْؿ ُيمٜمْت ُْؿ َأ َذل اًمٜم ِ
٤مسَ ،وم َ٠مقمَزيم ُُؿ
٤مع ْؾم َال ِم َوم َٛم ْٝم َام َشم ْٓم ُٚم ٌُقا ا ًْم ِٕمز سمِٖم ْ ِ
اَّلل سمِ ْ ِ
َػم ِه ُي ِذ ًُّمٙم ُْؿش ،وذم :شم٤مريخ دُمِمؼ ( ،)66 . 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (-)444 . 2
ُ

ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ

ِ
ا٥م ؿماا٠من هااذا اًم٘ماارمن اًمٕمزيااز طماالم
ا٥م أُماار هاا١مٓ اًمٌِم اار قمٜماادُم٤م َيْم ا ُّٚمقن قمااـ ـمريااؼ اهلل ،وقمجٞما ٌ
قمجٞما ٌ
ِ
ِمػ ؿمارودهؿ اًمت٤مئف ،ويٜمٕمك قمٚماٞمٝمؿ هارواؿ
٤مصار وامئرهؿ احل٤مئرة
سم٠مضمٜم٤مد إدًم٦م واًمؼماهلم ،وطملم يٙم ُ
ُمااـ ُمقاضمٝماا٦م احل٘مٞم٘ماا٦م واًمقا ىمااع ،سمااؾ وطماالم يٜماا٤مدي قمٚمااٞمٝمؿ سمٗمْمااٞمح٦م اجلٝمااؾ واًمٖمٌاا٤موة :أجااـ شمااذهٌقن؟! وُماا٤مذا
ا٥م ًمٙمااؿ
وٟمّما َ
شمٓمٚمٌاقن؟ وىمااد يمٗماا٤ميمؿ اهلل وأرؿمااديمؿ وهادايمؿ وأرؾمااؾ إًمااٞمٙمؿ اًمرؾمااؾ وأنازل إًمااٞمٙمؿ اًمٙمتاا٥مَ ،
ُم ااـ اًم اادٓئؾ قم ااغم وطمداٟمٞمت ااف وشمٗم ا ّارده ؾم ااٌح٤مٟمف سم٤مؾم اتح٘م٤م .اًمٕمٌ اا٤مدة ُم اا٤م يٌٝم اار اًمٕم٘م ا َ
اقل وختْم ااع ًم ااف إقمٜم اا٤م،.
وضمٕمؾ اًمٙمقن يم ّٚمف ُمً ٌَح٤م سمحٛمده ُمٕمؽم ًوم٤م سمرسمقسمٞمتف ،ؿم٤مهدً ا سم٠منف اع احلؼٟ ،م٤مـم٘م٤م سم٤مًمدًٓم٦م قمٚمٞمف -
هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمتْمٛمـ طمج ً٦م ُمـ طمجا٩م اهلل شمٕما٤ممم اًمتال ضما٤مدل اا٤م أهاؾ اًمٙمٗمار ،ودُماغ اا٤م سما٤مـمٚمٝمؿ
وز ّيػ ا٤م واللؿ --وؾمقا ٌ يما٤من اعمخ٤مـما٥م اا٤م أه َاؾ اًمٙمتا٤مب وذًماؽ قماغم ىمارا

ُرضمٕماقنﮊ
ة ﮋشمٌٖماقنﮊ وﮋشم َ

سم٤مًمتاا٤م  ،أو يماا٤من اًمً ااٞم٤م .اًمتٗم٤م ًشماا٤م إمم ظمٓماا٤مب اعماا١مُمٜملم شمٕمجٞم ًٌاا٤م لااؿ ُمااـ طماا٤مل أهااؾ اًمٙمتاا٤مب وقمٛمااقم اًمٙمٗما ِ
ا٤مر ذم
ُ
واحلؾ أنف ىمد أؾمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم يمؾ َُماـ ذم اًمًااموات وإرض ـمق ًقما٤م
اٟمٍماومٝمؿ قمـ ديـ اهلل وـمٚمٌٝمؿ همػمه،
ويمره٤م ،وأهنؿ ,ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ,راضمٕمقن إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف-
ً
ا٥م أُم اارهؿ وُمٜمٙم ا ٌار ص ااٜمٞم ُٕمٝمؿ؛ يٓمٚمٌ ااقن ديٜمً اا٤م هم ااػم دي ااـ اهلل
وُمٕمٜم ااك أي اا٦م قم ااغم وضم ااف اًمت٘مري اا٥م :قمجٞم ا ٌ
ِ
ا٤مرا ـم٤مئ ًٕما٤م وم٢مٟماف
اعؾمالم ،وىمد اٟم٘م٤مد
َ
وظمْم َع واؾمتً َٚم َؿ ًماف يماؾ َُماـ ذم اًمًااموات وإرض ،ومٛماـ مل ُيًاٚمؿ خمت ً
اقرا ُمٜم٘ماا٤م ًدا إذ ٓ يٛمٙمٜمااف اخلااروج قمااـ ىماادرة اهلل وُمِم ااٞمئتف وىمْماا٤مئف
ٓ حم٤مًماا٦م ىمااد اؾمتًااٚمؿ وظمْمااع ُمٙم ً
رهاا٤م جمٌا ً
وشمادسمػمه ؾماٌح٤مٟمف ،سمااؾ هاق قمٌاادٌ ذًمٞماؾ ُمًااخ ٌر ،واًمٙماؾ ,يماؾ اعمخٚمقىماا٤مت ,هال يمااذًمؽ ،صماؿ هاا٤م يزياد اًمٕمجاا٥م
ويزيااد ُمااـ ٟمٙماا٤مرة شمّما ارومٝمؿ وؾمااق صااٜمٞمٕمٝمؿ ذم وااقطمٝمؿ سمٕمٞماادً ا قمااـ ديااـ اهلل وـمٚمااٌٝمؿ همااػمه أهنااؿ ذم هن٤مياا٦م
ِ
هرسماا٤م ،سمااؾ
اتام وهمّم ا ًٌ٤م ورهما ًاام ٓ ،يًااتٓمٞمٕمقن وما ً
ارارا ُمٜمااف وٓ يٛمٙمااٜمٝمؿ أن يٕمجاازوه ً
إُماار راضمٕمااقن إمم اهلل طما ً
ويمٌػمه٤م-
طم٘مػمه٤م
ي٠متقن إمم ُمٞمٕم٤مده ومرادى ظم٤موٕملم ظم٤مؿمٕملم ُمـ اًمذل؛ ي٠متٞمف اعمخٚمقىم٤مت
ُ
ُ
وًماق طماٌس اهلل سمق ًَما ُف قماـ اخلاروج سمٕما َاض اًمقىما٧م ًمتقضماع وشماا٠موه وشما٠مخؿ وحا٤م أُمٙمٜمااف أن يتٛمتاع سمِماال ُمااـ
ًمذائذ دٟمٞم٤مه وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وًمٙم٤من ُمًتٕمدً ا ًمٌٞمع يمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ًمٞمِمؽمي صحتف وقم٤مومٞمتف!-
اٞمال عمااـ يماا٤من قما ً
إن ذم هااذا ًمٕمااؼم ًة ودًما ً
اقت إوان--
ا٤مىمال وشمٗمٙماار وشم٠مُمااؾ وشماادسمر ،وطمًااؿ أُما َاره ،ىمٌااؾ أن يٗما َ
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ًمرؾمٚمف ،ويا٤م ؿما٘م٤موة اًمِما٤مرديـ قماـ دياـ اهلل اجلا٤مهٚملم سمح٘مٞم٘ما٦م
وي٤م ؾمٕم٤مدة أهؾ اعيامن واًمٓم٤مقم٦م هلل وآشمٌ٤مع ُ
ِ
أنٗمًٝمؿ وسمام َ
وسمٕمقاىم٥م إُمقر!-
طمقلؿ
وه ااؾ ؾم ا ِ
ا٘مٞم٧م ,طم االم شمِم اا٘مك ,إٓ سم٤مًم ٌُٕم ا ِاد قمٜم ااف واسمتٖم اا٤م
إمدت اًمٌِما ااري٦م إٓ ذم فم ااؾ دي ااـ اهلل ،وه ااؾ ؿم ا ْ

وهمٗمٚم٧م قماـ أناف ُماٜمٝم٩م اًمارب
يمٌح ًمِمٝمقهت٤م،
ْ
اًمِمٗم٤م واًمًٕم٤مدة ذم آٟمًالخ قمٜمف ،شمٔمـ أنف ىمٞمدٌ حلريتٝم٤م وأنف ٌ
اٞمؿ ،اًماارمحـ
إول أظماار اًمٔماا٤مهر اًمٌاا٤مـمـ اًمٚمٓمٞمااػ اخلٌااػم اًمااذي يٕمٚمااؿ ُماا٤م ظمٚمااؼ ،واًمااذي هااق سمٙمااؾ ؿماال قمٚما ٌ
وأرأف ،اًمااذي ياادقمقا قمٌاا٤مده إمم اخلا ِ
اػم
اؼم اًمٙمااريؿ اًمااذي هااق أرطمااؿ اااؿ ُمااـ أنٗمًااٝمؿ وأبا ُّار
ُ
اًماارطمٞمؿ اًمااقدود اًما ّ
واًمّمالح واًمًٕم٤مدة-

ِ
وأطمٙم٤مُما ِاف وىمقاٟمٞمٜمااف احل٘ماا٦م اًمًاا٤مُمٞم٦م اًمٜمزهياا٦م ياا٤م ُمااـ أؾمااٚمٛمتؿ
وماا٢ممم ديااـ اهلل ياا٤م قمٌاا٤مد اهلل --وإمم ؿمااريٕم٦م اهلل

سم٤مًمٚمً٤من ،وادقمٞمات ُُؿ اعياامن --وإيا٤ميمؿ أن شمٖماؽموا سمٛماـ وا ُّٚمقا ُماـ ىمقُمٜما٤م واشمٌٕماقا ؾم َ
اديام وطمادي ًث٤م،
اٌٞمؾ اًمٙمٗما٤مر ىم ً
ا٤مح واًم٘م ااق َة ذم اًم ٌُٕم ا ِاد قم ااـ دي ااـ اهلل !-سم ااؾ ائً ااٗمقا قمٚم ااٞمٝمؿ
وضم ا َار ْوا ورا اًمًا ااراب وشمقمه ااقا اًمً اإم٤مد َة واًمٜمج ا َ
َ
ا٤مر ُهؿ
اٌ٤مسم٤م يمثااػم ًة شمتْمااح عمااـ سمحاا٨م وشم٠مُمااؾ --وُمااـ أمهٝماا٤م اٟمٌٝم ا ُ
وشمقضمٕمااقا حلاا٤ملؿ ،واقمٚمٛمااقا أن ًمْم االلؿ أؾما ً

ِ
اقاب قمٚمٞمٝم اا٤م
اؽمارهؿ سم٢مٟمج اا٤مزاهتؿ اًمٔم٤مهرياا٦م اح٤مدياا٦مُ ،مااع أن ه ااذه ومتٜم ا ٌ٦م،
سما
وقمالضمٝماا٤م واجلا ُ
ُ
ا٤مًمٖمرب اًمٙماا٤مومر واهما ُ
وـمري ااؼ اًمٜمج اا٤مح ذم اُمتح٤مهن اا٤م واو ا ٌاح هم٤مي اا٦م اًمقو ااقح ذم اًم٘م اارمن اًمٙم ااريؿ سم ّٞمٜم ااف اهلل ًمٜم اا٤م أطمً ااـ وأو ااؾ سمٞم اا٤من

شمٓمٛمئـ سمف اًم٘مٚمقب وشمِمٗمك سمف اًمّمدورً ،مٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم اًم ٌُٕمد قمـ هداي٦م اًم٘مرمن-
ا٤مرت ًمٙمااؿ اًمٓمريا ُاؼ وم٤مؾمااٚمٙمقه٤م
إياا٤ميمؿ أن شمٖمااؽموا اااؿ وسمزظماا٤مرومٝمؿ وضماادلؿ؛ وم٘مااد سماا٤من ًمٙمااؿ اًمًااٌٞمؾ وأنا ْ
ِ
ٍ
وصح٦م اظمتٞم٤مر وىمقة قمزيٛم٦م ومتٚمؽ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة--
سمِمج٤مقم٦م
ِ
سمٙمٚمامت اًمِمٝمٞمد «ؾماٞمد ىمٓم٥مش « ذم فمالل اًم٘مرمنش:
وأظمتؿ

«وٓ ُمٜماا٤مص ًمإلٟمًاا٤من طماالم يٌتٖماال ؾماإم٤مدشمف وراطمتااف وـمٛم٠منٞمٜماا٦م سم٤مًمااف وصااالح طم٤مًماافُ ،مااـ اًمرضمااقع إمم
ُماٜمٝم٩م اهلل ذم ذات ٟمٗمًااف ،وذم ٟمٔماا٤مم طمٞم٤مشمااف ،وذم ُماٜمٝم٩م جمتٛمٕماافً ،مٞمتٜم٤مؾمااؼ ُمااع اًمٜمٔما٤مم اًمٙمااق يمٚمااف -ومااال يٜمٗماارد
سمٛماٜمٝم٩م ُمااـ صاٜمع ٟمٗمًااف ٓ ،يتٜم٤مؾماؼ ُمااع ذًماؽ اًمٜمٔماا٤مم اًمٙماق ُمااـ صاٜمع سم٤مرئااف ،ذم طمالم أنااف ُمْمآمر أن يٕمااٞمش
ذم إـم اا٤مر ها ااذا اًمٙما ااقن ،وأن يتٕم٤مُم ااؾ سمجٛمٚمتا ااف ُما ااع اًمٜمٔم اا٤مم اًمٙما ااق  --واًمتٜم٤مؾما ااؼ سم االم ٟمٔم٤مُما ااف ها ااق ذم شمّما ااقره
وؿم اإمقره ،وذم واىمٕم ااف وارشمٌ٤مـم٤مشم ااف ،وذم قمٛمٚم ااف وٟمِم اا٤مـمفُ ،م ااع اًمٜمٔم اا٤مم اًمٙم ااق ه ااق وطم ااده اًم ااذي يٙمٗم ااؾ ًم ااف
اًمتٕم٤مون ُمع اًم٘ماقى اًمٙمقٟمٞما٦م ال٤مئٚما٦م سمادٓ ُماـ اًمتّما٤مدم ُمٕمٝما٤م -وهاق طمالم يّمآمدم اا٤م يتٛماز .ويٜمًاحؼ أو ٓ
ي١مدي ,قمغم يمؾ طم٤مل ,وفمٞمٗم٦م اخلالوم٦م ذم إرض يمام وهٌٝم٤م اهلل ًمف-
وطماالم يتٜم٤مؾمااؼ ويتٗماا٤مهؿ ُمااع ٟمااقاُمٞمس اًمٙمااقن اًمتاال نٙمٛمااف ونٙمااؿ ؾماا٤مئر إطمٞماا٤م ومٞمااف ،يٛمٚمااؽ ُمٕمروماا٦م
أؾماراره٤م ،وشمًخػمه٤م ،وآٟمتٗم٤مع اا٤م قماغم وضماف ٘ماؼ ًماف اًمًإم٤مدة واًمرا طما٦م واًمٓمٛم٠منٞمٜما٦م ،ويٕمٗمٞماف ُماـ اخلاقف
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واًم٘مٚماؼ واًمتٜما٤مطمر --آٟمتٗماا٤مع اا٤م ٓ ًمٞمحااؽم .سمٜما٤مر اًمٙمااقن ،وًمٙماـ ًمٞمٓمااٌخ اا٤م ويًااتدومئ ويًتضا ! واًمٗمٓماارة
اًمٌِماري٦م ذم أصٚمٝم٤م ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمع ٟم٤مُمقس اًمٙمقنُ ،مًٚمٛم٦م ًمرا٤م إؾمالم يمؾ ؿمال ويمؾ طمل-
ومحاالم خياارج اعٟمًاا٤من سمٜمٔماا٤مم طمٞم٤مشمااف قمااـ ذًمااؽ اًمٜماا٤مُمقس ٓ يّماآمدم ُمااع اًمٙمااقن ومحًاا٥م ،إٟمااام يّماآمدم
أوٓ سمٗمٓمرشمف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف ،ومٞمِم٘مك ويتٛماز ،.و تا٤مر وي٘مٚماؼ -و ٞما٤م يماام نٞما٤م اًمٌِمااري٦م اًمْما٤مًم٦م اًمٜمٙمادة اًمٞماقم
ذم قمااذاب ُمااـ هااذا اجل٤مٟماا٥م ,قمااغم اًماارهمؿ ُمااـ وٞمااع آٟمتّماا٤مرات اًمٕمٚمٛمٞماا٦م ،ووٞمااع اًمتًااٝمٞمالت احلْماا٤مري٦م
اح٤مدي٦م! إن اًمٌِماري٦م اًمٞمقم شمٕم٤م ُمـ اخلقا اعمرير -ظماقا اًماروح ُماـ احل٘مٞم٘ما٦م اًمتال ٓ شمٓمٞماؼ ومٓمرهتا٤م أن شمّماؼم
قمٚمٞمٝما٤م --طم٘مٞم٘ما٦م اعياامن --وظمااقا طمٞم٤مهتا٤م ُماـ اعماٜمٝم٩م اع اال؛ هاذا اعماٜمٝم٩م اًماذي يٜمًااؼ سمالم طمريمتٝما٤م وطمريماا٦م
اًمٙمقن اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف-
إهناا٤م شمٕماا٤م ُمااـ الجااػم اعمحاار .اًمااذي شمٕمااٞمش ومٞمااف سمٕمٞماادً ا قمااـ ذًمااؽ اًمٔمااؾ اًمااقارف اًمٜماادي -وُمااـ اًمٗمًاا٤مد
اعم٘مٚمااؼ اًمااذي شمتٛماارغ ومٞمااف سمٕمٞماادا قمااـ ذًمااؽ اخلااط اًم٘مااقيؿ واًمٓمريااؼ احاا٠منقس اعمٓماارو !.وُمااـ صمااؿ دمااد اًمِماا٘م٤م
واًم٘مٚما ااؼ واحلا ااػمة وآوا اآمراب ونا ااس اخلا ااقا واجلا ااقع واحلرُما اا٤من وهتا اارب ُما ااـ واىمٕمٝما اا٤م ها ااذا سما اا٤مٕومٞمقن
واحلِماٞمش واعمًٙمرات وسم٤مًمًارقم٦م اعمجٜمقٟم٦م واعمٖم٤مُمرات احلٛم٘ما٤م  ،واًمِماذوذ ذم احلريما٦م واًمٚماٌس واًمٓمٕما٤مم!
وذًمؽ قمغم اًمارهمؿ ُماـ اًمرظما٤م احا٤مدي واعٟمتا٤مج اًماقومػم واحلٞما٤مة اعمٞمًاقرة واًمٗماراغ اًمٙمثاػم ٓ --سماؾ إن اخلاقا
واًم٘مٚمؼ واحلػمة ًمتتزايد يمٚمام شمزايد اًمرظم٤م اح٤مدي واعٟمت٤مج احلْم٤مري واًمٞمًار ذم وؾم٤مئؾ احلٞم٤مة وُمراوم٘مٝم٤م-
إن هااذا اخلااقا اعمرياار ًمٞمٓماا٤مرد اًمٌِمااري٦م يم٤مًمِمااٌح اعمخٞمااػ -يٓم٤مردهاا٤م ومتٝماارب ُمٜمااف -وًمٙمٜمٝماا٤م شمٜمتٝماال يمااذًمؽ
إمم اخلااقا اعمرياار! وُماا٤م ُمااـ أطمااد ياازور اًمااٌالد اًمٖمٜمٞماا٦م اًمثرياا٦م ذم إرض طمتااك يٙمااقن آٟمٓمٌاا٤مع إول ذم طمًااف
أن ها اا١مٓ ىما ااقم ها اا٤مرسمقن! ها اا٤مرسمقن ُما ااـ أؿما ااٌ٤مح شمٓما اا٤مردهؿ -ها اا٤مرسمقن ُما ااـ ذوات أنٗمًا ااٝمؿ --وؾم ا اارقم٤من ُما اا٤م
يتٙمِمااػ اًمرظماا٤م احاا٤مدي واعمتاا٤مع احلً اال اًمااذي يّمااؾ إمم طمااد اًمتٛماارغ ذم اًمقطمااؾ ،قمااـ إُمااراض اًمٕمّمااٌٞم٦م
واًمٜمٗمًااٞم٦م واًمِمااذوذ واًم٘مٚمااؼ واعمارض واجلٜمااقن واعمًااٙمرات واعمخادرات واجلريٛماا٦م -وومااراغ احلٞما٤مة ُمااـ يمااؾ
شمّمقر يمريؿ! إهنؿ ٓ جيدون أنٗمًٝمؿ ٕهناؿ ٓ جيادون هم٤ميا٦م وضماقدهؿ احل٘مٞم٘مٞما٦م --إهناؿ ٓ جيادون ؾمإم٤مدهتؿ
ٕهن ااؿ ٓ جيا اادون اعم ااٜمٝم٩م اع ا اال اًما ااذي يٜمً ااؼ سما االم طم ااريمتٝمؿ وطمريما اا٦م اًمٙما ااقن ،وسم االم ٟمٔما اا٤مُمٝمؿ وٟما اا٤مُمقس
()1

اًمقضمقد --إهنؿ ٓ جيدون ـمٛم٠منٞمٜمتٝمؿ ٕهنؿ ٓ يٕمرومقن اهلل اًمذي إًمٞمف يرضمٕمقن--ش ـها-


( )٧ذم فمالل اًم٘مرمن (-)622 ،62٧ . ٧
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اٌضإاي:
بلى ؤّل خلًلن ٍخلسٗي حٓهْن خهلل ٍضيدّن ٍسسز يلى قطٕٗ خلحٕ ذكدّن--

ّل ٗزَظ خلٓطح ٍخلسـطٍض زوخل ّصُ خلتٓز٘طخت خلتٖ ًٍٖت ْٖ سَٔ ز٘طدٍض -ؤٍخذط
ضْط ؤٚتَزط هي ّصخ خلًدم 1009مٍ -بنْدض خلطودتٔ زدلوتؿـطضٗي زْد هي خلوتسَٖ٘٘ي
ٍخلتز٘دض ٍيوَم خلٌدس ،يلى ؤسدسِ ؤًْن هٓطّقَى ْٖ ؤهطِ خلسٗي هْتوَى زطإى زً٘دّن
ٍيٓ٘طْن ْٗف ٍتدضَٚى للزْدز ٍذدشلَى للوزدّسٗي ٍهٗ٘وَى تحت سلكدى خلحَٛهٔ
خلوطتسٓ أ ٗسدلَى زطـٖء هي شلٙ؟

زٌَ٘٘خ لٌد ٍرِٓ خلحٕ ْٖ ّصُ خلوسإلٔ
ٍْٗٛن خهلل ٍؤحدزٛن ٍرعخٚن يٌد ٍيي خلوسلو٘ي ذَ٘ط خلزعخء-

اٌخٛاة:
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ اهتدى اداه--
ِ
سمٛمثؾ هذه اًمتٗمجػمات ,يم٤معمذيمقرة اًمتل وىمٕم٧م ذم
ور
وسمٕمد :وم٢مٟمف ٓ جيقز
ُ
اًمٗمرح واًمًار ُ
ِ
واًمقاىمٕم٦م ومٞمٝمؿ وذم سمٚمدهؿ
إفمٝم٤مر اًمِمامشم٦م سم٤مًمٜم٤مس اعمتْمارريـ ا٤م
ؾمق .سمٞمِم٤مور ،,وٓ جيقز
ُ
ٌ
ٌ
وقمدوان وظمروج قمـ
وفمٚمؿ
وسم٤مـمؾ
اعٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝم٤م واقمت٘م٤م ُد أهن٤م ومً٤م ٌد
جي٥م
وؾمقىمٝمؿ ،سمؾ ُ
ٌ
ُ
اًمِماريٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة ،وأنف ٓ يٗمٕم ُٚمٝم٤م ُمـ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ،ومْمال قمـ جم ٍ
٤مهد
وع ٟمحقه٤م ُمـ اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾماٞمس ومٝمق أن َز َن
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،سمؾ إن يم٤من َ
صمٛم٧م ؿمال ُمِمار ٌ
ػ ل٤م ،وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن-
وي٠مؾم َ
الؿَ ,
اعمًٚمؿ ُمـ ذًمؽ وهيتؿ ,يّماٞم ٌَ ُف ُّ
ُ
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ؿمارح هذا اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:
ضمقاز اًمٗمرحِ واًمًار ِ
ِ
ٌ
ٌ
وظمروج قمـ ؿماريٕم٦م اعؾمالم
وقمدوان
وفمٚمؿ
وسم٤مـمؾ
ور ا٤م؛ ومألهن٤م ومً٤م ٌد
أُم٤م قمد ُم
ٌ
ٌ
قمل-
يٗمر َح و ُيًار سمِمال هذا وص ُٗم ُف اًمِمار ّ
يمام ىمٚمٜم٤م ،وُمٕمٚمق ٌم سمٓمريؼ اًم٘مٓمع أنف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن َ
ُ
واًمٕمدل
واًمؼم
واًمّمالح
اخلػم
ُ
وم٢من اعمًٚمؿ ٥م ُم٤م ٌُّ ُف اهلل ورؾمقًمف َ ،
ُّ
ويٗمر ُح ويًار سمذًمؽ ،وهق ُ
ِ
ِ
ُ
واًمٕمدوان
واًمٗمً٤مد واًمٔمٚم ِؿ
ويٙمر ُه أودا َد ذًمؽ ُمـ اًمِمار
واعمٕمروف،
احلؼ
ُ
واعطمً٤من والُدى و ُّ
َ
ُ
قمل ،وإٓ يم٤من
واًمْمالل واًمٌ٤مـمؾ واعمٜمٙمر ،وٓ يٙمقن
اعٟمً٤من ُم١مُمٜمً٤م إٓ سمذًمؽ ،هذا ؿمار ُط اعيامن اًمِمار ّ
ُمٜم٤موم ً٘م٤م يم٤م ًومرا ذم اًمٌ٤مـمـ ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
وديـ اعؾمالم ىم٤مئؿ قمغم ذًمؽ ،وم٢من
واًم٘مرمن واًمًٜم٦م هٚمق ان سم٤مًمدٓٓت قمغم ذًمؽ ٟمّم٤م وُمٕمٜمك،
ُ
وفم٤مهرا  ،وهق اًمٕمٌقدي٦م اًمت٤مُم٦م ًمٚمٌ٤مرئ ؛ اًمتل ُمٌٜم٤مه٤م قمغم يمامل
اعؾمالم هق آؾمتًالم هلل  سم٤مـمٜمً٤م
ً
احل٥م ًمف ُ مع يمامل اًمذل واخلْمقع ،اعمقضم٥م ًمالٟم٘مٞم٤مد ٕواُمره ؾمٌح٤مٟمف ،وُمت٤مسمٕم٦م رؾمقًمف -
ويٙمره ُف
ٚمؿ أن اهلل ٓ ٌف وٓ يرو٤مه؛ سمؾ يٛم ُ٘م ُت ُف و ُي ٌْ ِٖم ُْم ُف
ُ
ومٛمـ ومرح سمِمال وأطمٌ ُف ورو َٞم ُف ،وهق يٕم ُ
َ
ويًخ ُٓم ُف ،وم٘مد قمّماك اهلل ،وٟم٤مىمض «ُمٌدأ آؾمتًالمش ًمف  ،وظمرج قمـ قمٌقديتف ،وهذا اخلروج ومٞمف
ٍ
(همػم ٍ
سمًط ٓ يًٕمف هذا
يمٗمرا وٟمٗم٤م ًىم٤م ،و ت٤مج هذا إمم
شمٗمّمٞمؾ؛ وم٘مد يٙمقن ُمٕمّمٞم ً٦م
يمٗمر) وىمد يٙمقن ً
َ

ِ
اجلقابً ،مٙمـ ٟمِماػم إمم ؿمال ُمٜمف -وهٙمذا ُمـ ِ
اهلل ويرو٤مه وي٠م ُُم ُر سمف-
يمره َ
وؾمخ َط ُم٤م ٌف ُ

ًمٙمـ ىمد جيتٛمع ذم اعٟمً٤من أنف يٙمر ُه اًمِمال َ ٕنف يٕمٚمؿ أن اهلل يٙمرهف ،ومٝمق ُمقاومؼ ًمرسمف ذم ذًمؽ
ُّ
ويٚمتذ سمف ،وهذا درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م
ُمًتًٚمؿ ًمف ُمـ هذا اًمقضمف ،صمؿ هق (اعٟمً٤من ٟمٗمًف) يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمِمال َ
ٌ
ىمٓمٕمل
ُمٙمروه٤م هلل  ،وم٢من يم٤من ىمٓمٕمٞم٤م ومٝمق درضم ٌ٦م ،وإن يم٤من همػم
سمحً٥م ىمقة صمٌقت يمقن اًمِمال
ً
ّ
ِ
ومٞمحً٥م همٚمٌ٦م اًمٔمـ ذم صمٌقشمف-
َ
وهق ذم يمؾ ذًمؽ سمحً٥م طمٙمؿ اهلل  ومٞمف ،إن يم٤من اهلل  طمٙمؿ ذم ؿماريٕمتف سم٠من هذا
اًمٗمٕمؾ (ؾمقا ٌ
همػم ٍ
يم٤من ً
يمٗمر ،ويٕمرف ذًمؽ ُمـ إدًم٦م
ومٕمال ىمٚمٌٞم٤م أو ُمـ أومٕم٤مل اجلقارح) ٌ
يمٗمر ،أو َطمٙمَؿ سم٠منف ُمٕمّمٞم ٌ٦م ُ
اًمِمارقمٞم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م-
ِ
ِ
ُ
اخلٛمر واًمزٟمك طمرا ٌم يٌٖمْمف
إول :اعمًٚمؿ اًمذي يِمارب اخلٛمر أو يز  ،وهق يٕم َٚم ُؿ أن ؿمار َب
وُمث٤مل
َ
َٙم٤مرشمَف،
اًمٗمٕمؾ
اهلل  ويًخٓمف ويٜمٝمك قمٜمف وٓ يرو٤مه ،وهق يٗمٕمؾ هذا
َ
اًم٘مٌٞمح وهق يٕمرف ُىم ٌْ َح ُف وٟم َ
همػم ؿمارقمٞم٦م ،وهمٚمٌتف ؿمٝمق ُشم ُف ومٞمف ،وم٤مٟمٗمٙم٧م اعمحٌ٦م ذم
وًمٙمٜمف يريدُ ُه ويٚمتذ سمف و ٌف حمٌ٦م همريزي٦م «طمٞمقاٟمٞم٦مش َ
(ُمرشمٙم٥م ًمٙمٌػمة) ،وهذا هق اًمذي ىم٤مل اًمٜمٌل  ٓ( :يز
طم٘مف ،ومٜمج٤م ُمـ اًمٙمٗمرً ،مٙمٜمف قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ
ٌ
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اًمزا طملم يز وهق ُم١مُمـ ،وٓ يِمارب اخلٛمر طملم يِمارا٤م وهق ُم١مُمـ) ؛ ومٜمٗمك قمٜمف طملمَ اًمٗمٕمؾ
وصػ اعيامنً ،مٙمٜمف ًمٞمس يم٤مومرا اذا اًمٗمٕمؾ سم٢مو٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ظمالوم٤م ًمٚمخقارج اح٤مرىملم ،سمؾ هق ِ
وم٤مؾم ٌؼ
ً
ِ
يم٤مومر
اهلل  سم٠من ُمرشمٙم٥م هذه إومٕم٤مل ٌ
سمذًمؽ ُم٤م مل يت٥م ،وهذا ُمـ َؾم َٕم٦م رمح٦م اهلل  وًمٓمٗمف أن مل ُٙم ِؿ ُ
ظم٤مرج قمـ ديٜمف (اعؾمالم) ،وًمق ؿم٤م ًمٗمٕمؾ --وم٤مًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد واًمثٜم٤م واحلًـ قمغم ؾمٕم٦م رمحتؽ وقمٔمٞمؿ
ومْمٚمؽ-
َ
اًمدظم٤من
وُمث٤مل اًمث٤م ُ :مرشمٙم٥م اًمّمٖمػمة ُمـ اًمّمٖم٤مئر ه٤م هق ُمـ سم٤مب اًمِمٝمقات ،يمٛمـ يِمار ُب
ُّ
ويٚمتذ ا٤م؛ وهق قم٤مرف سمحرُمتٝم٤م ،أو هق
(اًمًاٞمج٤مرة) أو يًتٛمع إمم إحل٤من اعمٓمرسم٦م اعمحرُم٦م (اعمقؾماٞم٘مك)
ٍ
ؿمٌٝم٦م ذم ذًمؽ قمٜمده ً
ُمثال --وىمس قمغم هذا-
ُمؽمدد ذم آىمتٜم٤مع سمحرُمتٝم٤م ًمقضمقد
اعٟمً٤من أقمدا َ اهلل ُمـ اًمٙمٗم ِ
ِ
ُ
ُ
والٜمدوس
٤مر يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
يمٗمر :أن ُ ٥م
وُمث٤مل ُم٤م طمٙمؿ اهلل سم٠منف ٌ
يمٗمر ُهؿ ُمٕمٚمق ٌم ،أو ؿم ْ٠منُ ُف أن يٙمقن ُمٕمٚمق ًُم٤م ُمـ ُمثٚمف٥ ،م ديٜمٝمؿ وُم٤م هؿ قمٚمٞمف،
واًمٌقذيلم وُم٤م ؿم٤ماٝمؿ هـ ُ
ويرواك سمف ،أو يٙمره وي ِ
ِ
اعو٤مل ،أو ؿماٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚمق ًُم٤م يمق ُٟم ُف ُمـ ؿماريٕم٦م اهلل
ٌٖم َض ؿماري َٕم َ٦م اهلل قمغم وضمف
ََ ُ
ِ
وطمٙمٛمف ،وم٢من هذا اعٟمً٤من يٙمٗمر سمذًمؽ؛ ىم٤مل اهلل  :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﮊ [حمٛمد] ،وىم٤مل  :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  

        ﮊ [حمٛمد]-
ِ
ِ
ِ
ٌ
٥م وُم٤م ُي ٌْ ِٖم ُض) ،يمٛمـ ئمـ أن ومالٟمً٤م
ًمٌٕمض اًمٜم٤مس
وىمد ي٘مع
شم٠مويؾ ذم اعمح٤مب واعمٌ٤مهمض (ُم٤م ُ ُّ
وم٤مضمر ُمًتحؼ ًمٚم٘متؾ ،وىمد يٙمقن
وم٤مؾمؼ
ٗمرح و ُيًار سمٛمقشمف ٓقمت٘م٤مده أنف
ٌ
اعمًٚمؿ اعمٕملم يًتحؼ اًم٘متؾ َوم َٞم ُ
ٌ
همػم ُمتّمق ٍر ذم
يمذًمؽ ذم ٟمٗمس إُمر (ذم احل٘مٞم٘م٦م) وىمد ٓ يٙمقن ،ومٝمذا ذم اًمِمخص اعمٕملمً ،مٙمـ هذا ُ
قمٛمقم اعمًٚمٛملم ووٚمتٝمؿ ُمـ ُمًتقري احل٤مل وو٤مقم٤مهتؿ سمام ومٞمٝمؿ ذرارهيؿ (أـمٗم٤ملؿ) وٟمً٤مؤهؿ
يٗمرح ُويًار ُم١مُمـ سم٘متٚمٝمؿ وهاليمٝمؿ
وؿماٞمقظمٝمؿ وومْمالؤهؿ
ُ
ووٞمع ُمًتقي٤مهتؿ ،ومال يٛمٙم ُـ أن َ
وشمدُمػمهؿ وٚم ً٦م !-وىمد أظمؼم اهلل قمـ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مهنؿ :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨﮊ [مل قمٛمران ،]٧2١ :وىم٤مل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

يّمٞم٥م
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [اًمتقسم٦م]؛ ومٝمذه صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم :يٗمرطمقن سمام
ُ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4١62صحٞمح ُمًٚمؿ (-)5١
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اًمٜمٌل  واعمًٚمٛملم ُمـ أٓم واًمِمدائد ،ويًت٤مؤون ويٖمتٛمقن ح٤م ُ
يٜم٤مل اعمًٚمٛملم ُمـ اخلػم-

ً ررذ اٌزىٍ١ف
فصل؛ ف ٟأْ اٌّغبػغ ٚاألذبص١ش ٚاٌٛحضأبد وثٌ ١غ ِٕٙب صاس ٌ

ٌ
أومٕم٤مل ىمٚمٌٞم٦م ُمـ أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم اًمتل يتٕمٚمؼ ا٤م ظمٓم٤مب اهلل  سم٤مًمٓمٚم٥م ،إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ِضمٌِٚمٞم٤م
ومٝمل
ِ
ُ
واًمقًمد وٟمحقه،
اعٟمً٤من قمغم اًمتحٙمؿ ومٞمف ،وٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف ،يم٤معمٞمؾ اًمٓمٌٞمٕمل ذم حمٌ٦م إهؾ
ـمٌٞمٕمٞم٤م ٓ ،ي٘مدر
يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ذم طمدي٨م اًم َ٘م ًْؿ سملم إزواج( :مهللا هذا َىم ًْٛمل ومٞمام أُمٚمؽ ،ومال شمٚمٛمٜمل ومٞمام ٓ
()1
أُمٚمِؽ) -
وىمد ىم٤مل اهلل  :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﮊ ،وىم٤مل :ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﮊ [اًمٌ٘مرة:

 --]264وم٤مًمٗمرح واًمًارور وُم٤م ىم٤مرا٤م ،وأوداده٤م ُمـ الؿ واحلزن وإؾمػ واًمقضمد ،وهمػم ذًمؽ ,إٓ ُم٤م
اؾمتثٜمل ُمـ ِ
ٌ
أومٕم٤مل ىمٚمٌٞم٦م يٜمٌٖمل أن ختْمع حلٙمؿ اهلل  ،وهل ذم وٚمتٝم٤م راضمٕم ٌ٦م إمم
اًم٘م ًْؿ اًمٓمٌٞمٕمل,
ىم٤مقمدة ضم٤مُمٕم٦م هل :احل٥م واًمٌٖمض-
ومٕمغم اعمًٚمؿ أن شمٙمقن ُمِم٤مقمره وأطم٤مؾماٞمًف ظم٤موٕم٦م ًمٚمِمارع ُمٜمْمٌٓم٦م سمف٥ ،م ُم٤م ٌف اهلل ويٗمرح
ويًار سمف وي٠منس ويرشم٤مح إًمٞمف ،ويٙمره ُم٤م يٙمرهف اهلل و زن ُمٜمف وي٠مؾمػ وهيتؿ --وهٙمذا-
ًمٙمـ ذم يمؾ ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م اًمِمارقمٞم٦م شمُٜمٔمر ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإٟمام
أؿماػم إمم ؿمال ُمٜمٝم٤م:
وم٠مُم٤م اًمٗمرح واًمًارور :وم٘مد أُمر اهلل  قمٌ٤مده سم٠من يٗمرطمقا سمٗمْمٚمف ورمحتف؛ ىم٤مل اهلل  :ﮋﮑ ﮒ ﮓ

ِ
ومْمؾ اهلل ورمحتف وإطمً٤مٟمف
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [يقٟمس] ،ومٙمؾ ُم٤م هق ُمـ
وًمٓمٗمف وهدايتف وشمقومٞم٘مف ُمـ اًمٜمٕمؿ واعمٜمـ وإومْم٤مل اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م وإظمروي٦م -ومٝمق ه٤م يٜمٌٖمل أن يٗمرح
ِ
اًم٘مٚم٥م ا٤م اعم٘متْمال ًمِمٙمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م سم٠مريم٤من اًمِمٙمر؛ اًم٘مٚمٌل واًمٚمً٤م
ور
سمف اًمٕمٌدُ  ،وُمٕمٜمك اًمٗمرح هٜم٤م ؾمار ُ
وسم٤مجلقارح-
أهمٚم٥م ُم٤م ورد ُ
ًمٗمظ اًمٗمرح وذم ًمً٤من اًمِمارع وذم ًمٖم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ذم ؾماٞم٤م .اًمذم؛
ىم٤مل اًمٕمٚمام :
ُ

( )٧ؾمٜمـ أيب داود ( )2٧16ووٕمٗمف إًمٌ٤م ُ ،مًٜمد أمحد ( )25٧٧٧سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب ىم٤مل ومٞمف إرٟم١موط :إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤متُ ،مًٜمد اًمدارُمل
( )2251وىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد :إؾمٜم٤مده صحٞمح-
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يم٘مقًمف  :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌﮊ [إنٕم٤مم] ،وىمقًمف :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [اًمتقسم٦م] ،وىمقًمف :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂    ﮊ [اًم٘مّمص] ،وىمقًمف:
ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮊ [اًمتقسم٦م] ،وىمقًمف :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﮊ [هقد] ،وىمقًمف :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ [اًمرقمد] ،وىمقًمف :ﮋ       

   ﯓﯔ ﯕ ﯖﮊ [احلديد]-

ِ
واًمٙمؼم ،أو
اًمٗمرح اعمٓمٖمل اعم١مدي إمم اًم ُٕم ْج٥م واًمٖمرور
وهق ذم قم٤مُم٦م أي٤مت اًمٙمريامت وٟمحقه٤م:
ُ

يٗمر َح سمف اعم١مُم ُـ-
اًمٗمرح سمام ٓ يٜمٌٖمل أن َ

اًمٗمرح سمٜمّمار اهلل قمٌ٤م َده اعم١مُمٜملم قمغم اًمٙم٤مومريـ ،أو ٟم ِ
ٍم ِه إىمؾ ؿمارا وإىمرب
وُمـ اًمٗمرح اعمحٛمقد:
ُ

إمم اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم همػمهؿ هـ هق َ
وأيمثر ؿمارا ؛ يم٘مقًمف  :ﮋﯥ ﯦ
أؿمدُّ ُسم ْٕمدً ا
ُ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [اًمروم] ،وىم٤مل اًمٜمٌل ُ( :مـ ؾمارشمف
()1

طمًٜمتف ،وُمـ ؾم٤م شمف ؾماٞمئُ ُت ُف؛ ومٝمق اعم١مُمـ) رواه اًمؽمُمذي وهمػمه -
اًمٜمٝمل أو اًمٜمٗمل وؿمٌٝمف،
وأُم٤م احلزن وإؾماك وُمثٚمف إؾمػ؛ وم٢مٟمف أيمثر ُم٤م ور َد ذم اًم٘مرمن ُمًٚم ًٓم٤م قمٚمٞمف
ُ
وًمٞمس ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أُمر سمف ذم ٍ
ُمٌ٤مطم٤م ُم٠مذوٟمً٤م ومٞمف ًمٓم ًٗم٤م ُمـ
طم٤مل ُمـ إطمقال ،وإٟمام هم٤مي ُت ُف أن يٙمقن ً
ٌ
اػما  ،وه٤م يٙمقن ُمـ اًمٜمقع اًمٓمٌٞمٕمل ِ
اجلٌكم ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ-
اهلل وختٗمٞم ًٗم٤م وشمٞمً ً
وهنك اهلل  رؾمقًمف  واعم١مُمٜملم قمـ احلزن ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ اًم٘مرمن؛ وم٘م٤مل  :ﮋﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [اًمٜمحؾ] ،ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [احلجر] ،ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ [مل قمٛمران]-
وأظمؼم  أن اًمِماٞمٓم٤من ُي ِريد أن ُ ِزن اًمذيـ مُمٜمقا ؛ يم٘مقًمف  :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )2٧45وصححف إًمٌ٤م -
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ﯩﮊ [اعمج٤مدًم٦م ،]٧١ :ويمذا ذم اًمرؤي٤م :ىم٤مل اًمٜمٌل  ذم سمٕمض أىمً٤مُمٝم٤م( :ورؤي٤م نزي ٌـ ُمـ اًمِماٞمٓم٤من)
()1
واحلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  ،وىمد يم٤من اًمٜمٌل ُ يٙمث ِ ُر ُمـ آؾمتٕم٤مذة ُمـ الؿ واحلزن و ُي ْر ِؿمدُ إمم
ِ
وضمالئف ،وإطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة-
أؾمٌ٤مب ذه٤مب الؿ

ٍ
ٍ
ىمقل ُ
ـمٌٞمٕمٞم٦م ؾمق ّي ٍ٦م ،أدًم ٌ٦م ُمٜمٝم٤م ُ
وومٕمؾ اًمٜمٌل  ذم ىمّم٦م
يمح٤مًم٦م سمِماري٦م
واًمذي يدل قمغم ضمقازه وإسم٤مطمتف،

ووم٤مة وًمده إسمراهٞمؿ ؛ ذم اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ ,واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري ,قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  ىم٤مل:
«دظمٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  قمغم أيب ؾماٞمػ اًم٘ملم ،ويم٤من ِفم ًئرا عسمراهٞمؿ  ،وم٠مظمذ رؾمقل اهلل  إسمراهٞمؿ؛
شمذر ِ
ِ
رؾمقل اهلل ِ 
وم٤من ،وم٘م٤مل
وإسمراهٞمؿ َجيق ُد سمٜمٗمًف ،ومجٕمٚم٧م قمٞمٜم٤م
وم٘مٌٚمف وؿمٛمف ،صمؿ دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ
ُ
َ
رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل( :ي٤م اسمـ قمقف إهن٤م رمح ٌ٦م) ،صمؿ أتٌٕمٝم٤م سم٠مظمرى،
ًمف قمٌدُ اًمرمحـ سمـ قمقف  :وأن٧م ي٤م
ُ
سمراهٞمؿ
زن ،وٓ ٟم٘مقل إٓ ُم٤م يرواك رسمٜم٤م ،وإٟم٤م سمٗمراىمؽ ي٤م إ
واًم٘مٚم٥م
وم٘م٤مل ( :إن اًمٕملم شمد َُم ُع،
َ
ُ
()2

عمحزوٟمقن)ش -
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م ذيمره اهلل ُ مـ ىمّم٦م يٕم٘مقب  وطمزٟمف قمغم يقؾمػ؛ ىم٤مل  :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [يقؾمػ] ،وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮋﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀﯁﯂
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅﮊ [يقؾمػ] ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اهلل  قمـ ٟمٌٞمف  قمـ سمٕمض أصح٤مسمف  أهنؿ طمزٟمقا  ،وؾمٙم٧م اًمٜمص
اًم٘مرم قمٜمف؛ يم٘مقًمف  :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﮊ [إنٕم٤مم] ،وىمقًمف  :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﮊ [اًمتقسم٦م]-

ٍ
ـم٤مقم٦م ،و تٛمؾ أن ي١مظمذ هذا
و ُ ت ََٛم ُؾ إصمٌ٤مت ىمً ٍؿ ُمًتح٥م ُمـ احلزن؛ يم٤محلزن وإؾمػ ًمٗمقات

( )٧سمرىمؿ (-)2241
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )٧1١1وىمد شم٘مدم-
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ُمـ أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،ويمحزن اًمٜمدم واعمٕمّمٞم٦م وهق شمقسم ٌ٦م ،وهذا ُمقوع ِ
يد ُّ .اًمتٕمٌػم قمٜمف ،وٓ يٌ ُٕمدُ
ِ
إفمٝم٤مر ٍ
ِ
ُمّم٤مئ٥م وؿمدائد
احلزن ذم ُمثؾ هذه إطمقال ،وومٞمام يّمٞم٥م اعمًٚمٛملم ُمـ
ىمدر ُمـ
اؾمتحٌ٤مب
َ
ِ
ٍ
ًمٚمٛمقاؾم٤مة،
وؾم ْٛمتِ ِف ،وأؿمٌف سمٙمامل اًمٜمٗمس واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م ،وأدٟمك
ويمروب؛ وم٢من هذا
ُ
أىمرب إمم هدي اًمٜمٌل َ 
واعمقاؾم٤م ُة ُمـ ُمٙم٤مرم إظمال ،.واهلل أقمٚمؿ-
ضمٞمٝم٤مت حلزن ؾماٞمدٟم٤م يٕم٘مقب  ،ذيمره٤م اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل« :ىم٤مل اًمٜمح٤مس :وم٢من ؾم٠مل
وم٤مئدةً :مٚمٕمٚمام شمق
ٌ
ىمقم قمـ ُمٕمٜمك ؿمدة طمزن يٕم٘مقب ؛ ومٚمٚمٕمٚمام ذم هذا صمالصم٦م أضمقسم٦مُ :مٜمٝم٤م أن يٕم٘مقب  ح٤م قمٚمؿ أن
()1

يقؾمػ  طمل ظم٤مف قمغم ديٜمف ،وم٤مؿمتد طمزٟمف ًمذًمؽ  ،وىمٞمؾ :إٟمام طمزن ٕنف ؾمٚمٛمف إًمٞمٝمؿ صٖمػما  ،ومٜمدم
()2

قمغم ذًمؽ ،واجلقا ب اًمث٤مًم٨م ,وهق أبٞمٜمٝم٤م ,هق أن احلزن ًمٞمس سمٛمحٔمقر  ،وإٟمام اعمحٔمقر اًمقًمقًم٦م وؿمؼ
اًمثٞم٤مب ،واًمٙمالم سمام ٓ يٜمٌٖمل ،وىم٤مل اًمٜمٌل ( :شمدُمع اًمٕملم و زن اًم٘مٚم٥م وٓ ٟم٘مقل ُم٤م يًخط اًمرب)
[اسمـ ُم٤مضمف وطمًٜمف إًمٌ٤م ] ،وىمد سملم اهلل ضمؾ وقمز ذًمؽ سم٘مقًمف :ﮋ ﮊ أي ُمٙمٔمقم هٚمق ُمـ
()3

احلزن هًؽ قمٚمٞمف ٓ يٌثف ،وُمٜمف يمٔمؿ اًمٖمٞمظ وهق إظمٗم٤مؤه ،وم٤معمٙمٔمقم اعمًدود قمٚمٞمف ـمريؼ طمزٟمفش -
وم٤مئدة أظمرى؛ ذم شمقضمٞمف اًمٜمٝمل قمـ احلزن:
اعمتحّمؾ ُمـ يمالم اًمٕمٚمام ذم اًمٜمٝمل قمـ احلزن أنف ًمقضمٝملم:
إول :أنف ُمتقضمف إمم ُم٤م زاد قمـ اًم٘مًؿ اًمٓمٌٞمٕمل اجلٌكم ُمٜمف ،وهق ُم٤م يم٤من ًمإلٟمً٤من ـم٤مىم ٌ٦م سمْمٌٓمف
يمثػمة ُمـ ِ
ٍ
ٍ
قمٛمؾ ص٤مًمح يمؽمك اًمدقم٤م أو اجلٝم٤مد ،أو ومٕمؾ
شمرك
واًمتحٙمؿ ومٞمف ،وذًمؽ ٕنف
ؾمٌ٥م عمٗم٤مؾمدَ
ٌ
حمرم ،يم٤مًمذ٤مطم٦م واًمٚمٓمؿ وؿمؼ اجلٞمقب وُم٤م ؿم٤ماف ه٤م هن٧م قمٜمف اًمِماريٕم٦م ُمـ ُمٔم٤مهر اجلَ َزع واًمتًخط
ِ
احلزن وأن ِ
ِ
ِ
جي٤مهدَ ه ،ويًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمٜمف-
ػ سم٠من يٙمُػ ٟمٗمًف قمـ
ًمٚمّمؼم
اعمٜم٤مومٞم٦م
١مُمر اعمٙمٚم ُ
اًمقاضم٥م؛ وم ُٞم ُ
ِ
هنل قمـ أؾمٌ٤مسمف اجل٤مًمٌ٦م ًمف؛ ىم٤مل اًمِماٞمخ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  ذم ىمقًمف :
اًمث٤م  :أن اًمٜمٝمل قمـ احلزن ٌ

ُ
واحلزن طم٤مًمت٤من ًمٚمٜمٗمس شمٜمِم ن قمـ اقمت٘م٤مد اخلٞمٌ٦م واًمرز
واًمقه ُـ
ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﮴ﮊ [مل قمٛمران]« :
َ
ُ
وشمرك اعم٘م٤موُم٦م ،وم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمقهـ واحلزن ذم احل٘مٞم٘م٦م هنل قمـ ؾمٌٌٝمام وهق
ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام آؾمتًال ُم
()4

آقمت٘م٤مدش ـها-
طمزن قمغم اًمديـ وٕضمٚمف ،أي وذًمؽ حمٛمقد ،ح٤م يتْمٛمٜمف ُمـ شمٕم َٓم ٍ
راضمع إمم اًمديـ ،ومٝمق ٌ
ػ قمغم اًمديـ ووٓ ًمف ،وٕنف ؾمٌ٥م
ومحزٟمُف
ٌ
ٌ
( )٧أيُ :
ٍ
داومع إمم ٍ
وهمػمة ًمٚمديـ![ -اعم١مًمػ]
ظمػم
اًمٓمٌٞمٕمل وهمػمه أومم[ -اعم١مًمػ]
( )2أي يمٚمف وٚم ً٦م ،واًمتٗمّمٞمؾ سم٤مًمتٗمريؼ سملم
ّ
( )1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن (-)262 ،266 . 2
( )6اًمتحرير واًمتٜمقير (-)26 . 6
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وإؾماك ىمري٥م ُمـ احلزن أو سمٛمٕمٜم٤مه؛ هنك اهلل ورؾمقًمف  واعم١مُمٜملم قمٜمف ،وقمٚمؾ سمٜمٗمٞمف (أي سمٜمٗمل
إؾمك) سمٕمض أومٕم٤مًمف وأطمٙم٤مُمف  --ىم٤مل  :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [اح٤مئدة] ،وىم٤مل :
ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﮊ

[احلديد]-

ً ٚفضب ٌص ٚظٌٍُ
فصل؛ ٚأِب أْ ِثً ٘ظٖ اٌزفخ١غاد ف ٟأصٛاق اٌّضٍّ ٓ١ثبم ٌ
ٚػضٚاٌْ ٚسغٚجٌ ػٓ عـغ٠ؼخ اإلصالَ

شمًتٝمدف اعمًٚمٛملم اعمٕمّمقُملم،
ومٔم٤مهر ضمدا ،وُمٕمٚمق ٌم قمٜمد وٞمع اًمٕمٚمام ِ سمؾ قمٜمد وٞمع اعمًٚمٛملم؛ وم٢مهن٤م
ُ
ِ
وىمع ا٤م ُ
وشمدُمػم
رح اًمٕمِمارات يمذًمؽ،
وضم ُ
ىمتؾ اًمٕمِمارات ُمٜمٝمؿ َ
وشمًٗمؽ دُم٤م َ هؿ اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل ،وىمد َ
ُ
يمٌػم ُمـ أُمالك اعمًٚمٛملم وأوارار وأذى همػم ٍ
ؿمال ٍ ٍ
ظم٤مف-
ٌ
ً ُ
وُمٕمروف شمِمديد اًمِماريٕم٦م اعمٓمٝمرة ومٞمف،
نريؿ دم اعمًٚمؿ،
وُمٕمٚمق ٌم ُمـ ديـ اعؾمالم سم٤مًمْمارورة
ٌ
ُ
وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ُٕمره ،وأنف ُمـ أيمؼم اًمٙمٌ٤مئر ،سمٕمد اعؿماراك سم٤مهلل شمٕم٤ممم؛ وم٢من اهلل  هنك قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس إٓ
سم٤محلؼ سمٍميح اًمٕمٌ٤مرات وحمٙمٛمٝم٤م وسم٠منقاع اًمدٓٓت وُمتٕمدده٤م ،وأبدأ ذم ذًمؽ وأقم٤مد ،ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز،
وىمرن ىمتؾ اًمٜمٗمس ,سمٖمػم احلؼ ,سم٤معؿماراك سمف شمٕم٤ممم ذم ُمقاوع ذم اًمٜمٝمل واًمذم ،وسملم أنف ُ
ومٕمؾ اًمٕمّم٤مة
اجلٌ٤مريـ واًمٗمجرة اعمتٛمرديـ اعمٛم٘مقشملم ُمـ رب اًمٕم٤معملم ،وأظمؼم أن اًمٜمٗمس ٓ جيقز أن شم٘متؾ إٓ سم٤محلؼ
ٟمٗمً٤م سمٖمػم طمؼ وم٢مٟمف سمٛمٜمزًم٦م
قمل واحلٙمؿ اع ل سم٤مؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ًمٚم٘متؾ ،وأظمؼم أن ُمـ ىمتؾ ً
وهق اعمقضم٥م اًمِمار ّ
ُمـ ىمتؾ اًمٜم٤مس وٞمٕم٤م ذم ضمرُمف وومجقره وؿمٜم٤مقم٦م ُم٤م أتك ،أو ذم ضمرأتف قمغم اًمرب  ،وذم مترده وإومً٤مده:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﮊ [اح٤مئدة ،]12 :وأظمؼم أن اعم١مُمـ ٓ ٌيتّمق ُر ُمٜمف أن ي٘مت َُؾ ُم١مُمٜمً٤م ٓ ،يٙمقن هذا أبدً ا ،إٓ قمغم
وضمف اخلٓم٠م ،سمٞم٤مٟمً٤م ًمِمدة ُمٜم٤موم٤مة هذه اًمِمٜم٤مقم٦م ًمإليامن :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ [اًمٜمً٤م :

 ،]22وأظمؼم أن ُمـ ىمتؾ ُم١مُمٜمً٤م ُمتٕمٛمدً ا وم٢مٟمف ُمًتحؼ ٕؿمد اًمًخط واًمٕمذاب ُمـ اعمٚمؽ اًم٘مٝم٤مر :ﮋﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

واًمّمقاب اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف ذم ُمٕمٜمك اخلٚمقد اعمذيمقر
ﮢﮣﮊ [اًمٜمً٤م ] ٟمً٠مل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م،
ُ
ذم أي٦م أنف ًمٞمس يمخٚمقد اًمٙمٗم٤مر واعمِماريملم ذم اًمٜم٤مر ،وإٟمام هق دون ذًمؽ ىمٓم ًٕم٤م ًمألدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
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أن اعمقطمديـ ٓ خيٚمدون ذم اًمٜم٤مر ،وًمٙمٜمف شمٕمٌػم قمـ ؿمدة وـمقل قمذااؿ ذم ضمٝمٜمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وذم هذا
يمٗم٤مي٦م ًمٚمٛمتّٕمٔملم ،وُمز َد َضم ٌر ًمٚمٛمتٝمقريـ ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
وذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ذم ذًمؽ ؿمال يّمٕم٥م طمٍمه؛ ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة  أن رؾمقل اهلل
 ىم٤مل( :اضمتٜمٌقا اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت) ،ىم٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م هـ؟ ىم٤مل( :اًمِمارك سم٤مهلل ،واًمًحر ،وىمتؾ
اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤محلؼ ،وأيمؾ اًمرسم٤م ،وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ،واًمتقزم يقم اًمزطمػ ،وىمذف اعمحّمٜم٤مت
()1

اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت)  ،وومٞمٝمام ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  قمـ اًمٜمٌل ( :أول ُم٤م ي٘مْماك سملم اًمٜم٤مس يقم
()2
شمٕمٌػم قمـ ِقمٔمؿ ؿم٠مهن٤م قمٜمد اهلل ،وذم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اًمدُم٤م ) وذًمؽ
ٌ
()3
 ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ً( :مـ يزال اعم١مُمـ ذم ومًح٦م ُمـ ديٜمفُ ،م٤م مل يّم٥م دُم٤م طمراُم٤م)  ،وىم٤مل قمٌد
اهلل سمـ قمٛمر « :إن ُمـ ورـم٤مت إُمقر ،اًمتل ٓ خمرج عمـ أوىمع ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م ،ؾمٗمؽ اًمدم احلرام سمٖمػم
()4

طمٚمفش ؛ وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مخؽ اًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة اًمدائٛم٦م ي٤م رب اًمٕم٤معملم ،وذم اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌل  أنف ىم٤مل:
()5

(ًمزوال اًمدٟمٞم٤م أهقن قمغم اهلل ُمـ ىمتؾ رضمؾ ُمًٚمؿ)  ،وومٞمٝم٤م يمذًمؽ( :يمؾ ذٟم٥م قمًاك اهلل أن يٖمٗمره ،إٓ
()6

اًمرضمؾ ي٘متؾ اعم١مُمـ ُمتٕمٛمدا ،أو اًمرضمؾ يٛمقت يم٤مومرا )  ،ويٙمٗمل اعمًٚمؿ أن يراضمع يمت٤مب «اًمؽمهمٞم٥م
واًمؽمهٞم٥مش ًمٚمٛمٜمذري ذم ِ
سم٤مب« :اًمؽمهٞم٥م ُمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤محلؼش

()7

ًمٞمٓمٚمع قمغم ُم٤م

٥م ُمٜمف اًم٘مٚمقب وشم٘مِمٕمر ُمٜمف اجلٚمقد ذم ذًمؽ-
شمُر َقم ُ
دروس عمـ أراد اهلل
قمؼم ٌة و
وًمٚمٛمج٤مهديـ
ٌ
ً
ظمّمقص٤م ذم ىمّمتل أؾم٤مُم َ٦م سمـ زيد واعم٘مداد سمـ قمٛمرو َ 
واًمٞمقم أظمر ويم٤من جم٤مهدا طم٘م٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهللُ ،مـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [اًم٘مّمص] ،وىم٤مل :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)465١ ،2١44صحٞمح ُمًٚمؿ (-)62
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4646صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧4١6
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)4642
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)4641
( )5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)٧125ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (ً )126١مٙمـ زاد( :سمٖمػم طمؼ) وهل زي٤مدة ُمٝمٛم٦م ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )24٧2وصححف
إًمٌ٤م -
( )4ؾمٜمـ أيب داود ( ،)62١١ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( )1266وصححف إًمٌ٤م -
( )١اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (-)2١١ . 1
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [اح٤مئدة]-

وًمػم ِ
اًم٘م٤مرئ ذم يمت٥م اًمِماروح ِ
ف ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ اًمٗم٘مف وُم٤م
اضم ْٕم ُٝمام
ًمٞمٕمر َ
ُ
أذيمر اًم٘مّمتلم هٜم٤م ًمٚمتذيمػمُ ،
وأن٤م ُ

اؾمتٜمٌط اًمٕمٚمام ُ ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ--
◄ ىمّم٦م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد :
روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد  ىم٤مل« :سمٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل  إمم احلرىم٦م ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م،
ىم٤مل :ومّمٌحٜم٤م اًم٘مقم ومٝمزُمٜم٤مهؿ ،ىم٤مل :وحل٘م٧م أن٤م ورضمؾ ُمـ إنّم٤مر رضمال ُمٜمٝمؿ ،ىم٤مل :ومٚمام همِماٞمٜم٤مه ىم٤مل:
ٓ إ إٓ اهلل ،ىم٤مل :ومٙمػ قمٜمف إنّم٤مري ،ومٓمٕمٜمتف سمرحمل طمتك ىمتٚمتف ،ىم٤مل :ومٚمام ىمدُمٜم٤م سمٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل ،
ىم٤مل :وم٘م٤مل زم« :ي٤م أؾم٤مُم٦م ،أىمتٚمتف سمٕمد ُم٤م ىم٤مل ٓ إ إٓ اهللش ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،إٟمام يم٤من ُمتٕمقذا،
ىم٤مل« :أىمتٚمتف سمٕمد ُم٤م ىم٤مل ٓ إ إٓ اهللش ىم٤مل :ومام زال يٙمرره٤م قمكم؛ طمتك متٜمٞم٧م أ مل أيمـ أؾمٚمٛم٧م ىمٌؾ
()1

ذًمؽ اًمٞمقمش -
◄ ىمّم٦م اعم٘مداد سمـ قمٛمرو :
سمدرا ُمع اًمٜمٌل  أنف ىم٤مل« :ي٤م
روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اعم٘مداد سمـ قمٛمرو اًمٙمٜمدي ،ويم٤من ؿمٝمد ً
ٍ
سمِمجرة ،وىم٤مل:
يم٤مومرا وم٤مىمتتٚمٜم٤م ،ومْمارب يدي سم٤مًمًاٞمػ وم٘مٓمٕمٝم٤م ،صمؿ ٓ َذ ُمٜمل
رؾمقل اهلل؛ أرأج٧م إن ًم٘مٞم٧م ً
أؾمٚمٛم٧م هلل ،مىمتٚمف سمٕمد أن ىم٤مل٤م؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ« :شم٘متٚمفش ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٢مٟمف ـمرح إطمدى
يدي ،صمؿ ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد ُم٤م ىمٓمٕمٝم٤م ،مىمتٚمف؟ ىم٤مل ٓ« :شم٘متٚمف ،وم٢من ىمتٚمتف وم٢مٟمف سمٛمٜمزًمتؽ ىمٌؾ أن شم٘متٚمف ،وأن٧م
()2

سمٛمٜمزًمتف ىمٌؾ أن ي٘مقل يمٚمٛمتف اًمتل ىم٤ملش اٟمتٝمك احلدي٨م-
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

﯂         ﮊ [اًمٜمً٤م ] وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ
قمٌ٤مس  :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﮊ ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس« :يم٤من ٌ
رضمؾ ذم ُهمٜمَ ْٞم َٛم ٍ٦م ًمف
ومٚمح٘مف اعمًٚمٛمقن وم٘م٤مل :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ،وم٘متٚمقه وأظمذوا ُهمٜمَ ْٞم َٛمتَف؛ وم٠منزل اهلل ذم ذًمؽ إمم ىمقًمف ﮋ﮵
()3

﮶﮷﮸ﮊ :شمٚمؽ اًمٖمٜمٞمٛم٦مش -
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)46١2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)24
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4654 ،6١٧2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)25
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)652٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)1١25
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ويمذًمؽ نريؿ أُمقال اعمًٚمٛملم وأُماليمٝمؿ وقمّمٛمتُٝم٤م ،وهق ؿمال ٌ ُمٕمٚمق ٌم قمٜمد اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م ،وىمد
()1

وع ذًمؽ يمٚمف ُ
وقمروف) رواه ُمًٚمؿ وهمػمه -
ىمقل اًمٜمٌل ( :يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام :دُمف وُم٤م ًُمف
ُ
ِ
ُ
وإدظم٤مل اًمر ْو ِع قمٚمٞمٝمؿ
شمرويٕمٝمؿ وهق ختقي ُٗمٝمؿ
ونريؿ أذيتٝمؿ واعوارار اؿ يمذًمؽ ،سمؾ ونريؿ
وهق اًم َٗم َزع سمٖمػم طمؼ؛ أي سمٖمػم ٍ
إذن ُمـ اًمِماريٕم٦م اعمٓمٝمرة-
ُ
ُمِمٝمقر نريٛمف ،وُم٤م ورد ذم ُمٜمٕمف واًمٜمٝمل قمٜمف ُمـ اًمتحذير واًمؽمهٞم٥م ُمٜمف ذم
ُمٕمروف
يمؾ ذًمؽ
ٌ
ٌ
اًمِماريٕم٦م ،وٓ ٟمٓمٞمؾ سمذيمر إدًم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م قمغم ذًمؽ ًمِمٝمرهت٤م وفمٝمقره٤م ،واحلٛمد هلل-

فصل؛ ُ١ٌْٚؼٍَُ أْ إٌبس ف٘ ٟظٖ اٌّضبئً -وّب ٘ ٛاٌغأْ ف ٟصبئغ اٌّضبئً
غبٌجب -مغفبْ ٚٚصل:

ومٓمرف اؾمتخػ اذه احلرُم٦م اًمٙمٌػمة واذه اًمٜمّمقص اعمتْمٛمٜم٦م ٕقمٔمؿ اًمققمٞمد واًمتٝمديد؛ وم٠مراىمقا
ٌ
وىم٤مرا ،وه١مٓ ُمٜمٝمؿ
دُم٤م اعمًٚمٛملم واؾمتٝم٤مٟمقا ا٤م ،ومل يٕمرومقا ل٤م طمرُم ً٦م وٓ ظم٤مومقا اهلل ومٞمٝم٤م ومل يرضمقا هلل ً
اًمٓمقاهمٞم٧م أئٛم٦م اًمٙمٗمر اًمٗمراقمٜم٦م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ،وُمٜمٝمؿ اًمزٟم٤مدىم٦م ،وُمٜمٝمؿ اًم ُٗم ّج٤مر اجلٌ٤مسمرة ،وُمٜمٝمؿ اًمٗمً٘م٦م
اعمٜمحٚمقن ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م وأهؾ اًمٚمّمقصٞم٦م وىمٓم٤مع اًمٓمر .وأهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٕمِم٤مئر واًم٘مٌ٤مئؾ ذم سمٕمض
ويٚمحؼ اؿ ُم٤مرىمق اخلقارج يمام طمدث ذم سمٕمض اًمٌالد-
اًمٌالد وٟمحقهؿ،
َ
وه١مٓ ه٤مًمٙمقن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،إٓ ُمـ شمداريمف اهلل سمرمحتف-

ِ
اهلل
ٌ
وـمرف ُ
مظمر صدّ ْشم ُف هذه اًمٜمّمقص ومح َٚم ُف شمٕمٔمٞمؿ هذا اًمققمٞمد قمغم شمرك اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ طمٞم٨م أذن ُ
ومٞمف سمؾ وأوضمٌف؛ ومّمدّ شمف قمـ اجلٝم ِ
٤مد اًمقاضم٥م؛ ضمٝم٤مد اعمرشمديـ وضمٞمقؿمٝمؿ واًمٓمقائػ اعمٛمتٜمٕم٦م قمـ ؿمارائع
اعؾمالم اًمٔم٤مهرة ،سمحج٦م اخلقف ُمـ إراىم٦م اًمدُم٤م واطمؽمام أُمالك وأُمقال اعمًٚمٛملم ونريؿ إذايتٝمؿ
وشمرويٕمٝمؿ-
وه١مٓ ُمٜمٝمؿ ىمق ٌم ُمـ خمٜمثل اًمٕمزائؿ؛ هـ يرون َ
واعمقت ذم احلروب ُؾمٌ ً٦م ،مل يٕمرومقا اًمٜمزال
اًم٘متؾ
َ
ِ
وشمرف اعم٘م٤مم
وٓ اًمٓمٕم٤من ،وٓ ُمّم٤موًم٦م اًمٗمرؾم٤من ،رىم٧م أضمً٤م ُدهؿ وٟم ُٕمٛم٧م ضمٚمقدهؿ ُمـ رهمد اًمٕمٞمش
وًمذيذ اًمراطم٦م والٜم٤م ة ذم أوـم٤مهنؿ وُمِم٤مريٕمٝمؿ اًمرظمقة اعمٌٜمٞم٦م قمغم صم٘م٤موم٦م ُمٕم٤ميِم٦م اًمٙمٗم٤مر و«اًمقٓ
ِ
اًمًالُم٦م واًمًالم وإُمـ
اًمٓمٌٞمٕملش ,زقمٛمقا  ,وشمٕمٔمٞمؿ طم٥م إوـم٤من واظمتٞم٤مر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وطم٥م
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2546
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ِ
ِ
واٟمت٘م٤مض ُقمراه؛ ومام أؿمٌٝمٝمؿ سمٛمـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ:
ذه٤مب اًمديـ
وإُم٤من وآؾمت٘مرار وًمق قمغم طمً٤مب
سمٕمض همالة اًمزائٖملم
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [اًمزظمرف] ،وه١مٓ اًمذيـ يمت٥م ُ
ُمٜمٝمؿ ذم أطمد أؿمٝمر ُمقاىمٕمٝمؿ قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت أن إُمـ ُم٘مد ٌم قمغم اًمتقطمٞمد وأهؿ ُمٜمف؛ ُمًتدٓ ,
ىم٤مشمٚمف اهلل ,سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ِ
اًمٙم٤مذ ُب قمغم اهلل أن شم٘مديؿ إسمراهٞمؿ ُؾم َ
١مال اهلل  أن جيٕمؾ هذا اًمٌٚمد مُمٜمً٤م قمغم ؾم١ماًمف
ﭰﮊ [إسمراهٞمؿ] ومزقمؿ
أن جيٜمٌف وسمٜمٞمف قمٌ٤مدة إصٜم٤مم دال قمغم ذًمؽ!-
ُمـ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل َ ( :وم ِ٢م َذا رأج ُتؿ اًمذيـ َيت ٌُ ُٕمق َن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موئلؽ
ومٝم١مٓ وأُمث٤ملؿ َ
وه ْؿ) رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م  ذم شمٗمًاػم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﮥ ﮦ
٤مطم َذ ُر ُ
اًمذيـ ؾمٛمك اهلل َوم ْ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [مل قمٛمران]

()1

-

وُمٜمٝمؿ أىمقا ٌم أهؾ أهقا خمتٚمٗم٦م همػم ذًمؽ --ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمق طم٤ملؿ وٞمٕم٤م-
ٍ ِ
ٍ
اًمٜم٤مس ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف
ووم٘مف ح٤م اظمتٚمػ
وسمّمػمة
وهدى اهلل أهؾ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم قمٚم ٍؿ
ُ
؛ ومح٘م٘مقا احلؼ وأقمٓمقا يمؾ ُم٘م٤م ٍم طم٘مف ،ومح٘م٘مقا اًمقٓ واًمؼما وأىم٤مُمقا اًمديـ يمٚمف وأطم٤مـمقا سمف ُمـ يمؾ
ِ
سمقاضم٥م اًمقىم٧م وهق اًمتّمدي
طمً٥م اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ سم٤مذًملم وؾمٕمٝمؿ ُمًتٕمٞمٜملم سمٛمقٓهؿ ،وىم٤مُمقا
ضمقاٟمٌف
َ
ًمٗمتٜم٦م اًمردة اًمٙمؼمى اًمٓم٤مهمٞم٦م اعمٕم٤مسة؛ يمام ضم٤مهدوا أقمدا اهلل اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم اًمٖمزاة ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞملم
واًمٞمٝمقد والٜمدوس وهمػمهؿ ،واضمتٝمدوا ذم طمٗمظ دُم٤م وأُمقال اعمًٚمٛملم وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واطمؽماُمٝم٤م واًمتحرز
وٟمٍم ُهؿ-
ُمـ إص٤مسمتٝم٤م ُضم ْٝمدَ ُهؿُ ،مع آؾمتٛمرار ذم اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م؛ وم٤مهلل ُمقٓهؿ ،وقمٚمٞمف  أضمرهؿ
ُ

ذ ِٓ ػًّ اٌّخب٘ضٓ٠
ؼٍَُُ أْ ِثً ٘ظٖ اٌزفخ١غاد ٌ١ض ْ
فصل؛ فجٙظا ْ ُ٠

وأنف ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م إٓ ُمـ ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ،وٓ يٗمٕمٚمٝم٤م سم٤مٕص٤مًم٦م إٓ اعمجرُمقن أقمدا ُ اهلل
ِ
شمٕم٤ممم ،وهذا اًمذي ٟمٕمت٘مده؛ أهن٤م ُمـ ِ
اًمٙمٗم٤مر ُمٌ٤مؿمار ًة؛ إُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُم١مؾمً٤مهتؿ إُمٜمٞم٦م
ومٕمؾ إقمدا
اعضمراُمٞم٦م ُمثؾ «سمالك ووشمرش وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ،وىمد يمثرت ذم سم٤ميمًت٤من ذم هذه اعمدة ،و َقم َرف اًمٜم٤مس أظمٌ٤مره٤م
قمؼم قمٛمالئٝمؿ آؾمتخٌ٤مريلم
وشمٜم٤مىمٚمقه٤م ،واٟمتِمارت ىمّمّمٝم٤مٟ --مً٠مل اهلل أن يرد يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ ،أو َ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)656١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2445
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ٍ
ىمذرة شم٤مسمٕم٦م ًمالؾمتخٌ٤مرات اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م «أي إس ميش ،أو شم٤مسمٕم٦م ًمٌٕمض
أظمريـ ،أو سمقاؾمٓم٦م جمٛمققم٤مت
ضمٜمرآت اجلٞمش اخلٌث٤م اعمجرُملم-
همػم ُمًت ٍ
يمثػما ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.
َٖمرب ذم احلروب؛ وُمتقىم ٌع ،وىمد ومٕمٚمف إقمدا ُ ً
وهذا ؿمال ٌ ُ
يٓمٚم٥م قمٚمٞمف ً
دًمٞمال ي٘مٞمٜمَ٤م ومٞمقؿمؽ أٓ جيده؛ ٕن إقمدا يت٘مٜمقن ومـ إظمٗم٤م إثر،
وُمـ
ُ
واجلزائر وهمػمه٤مَ ،
وهل قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتخٌ٤مراشمٞم٦م ُمتخّمّم٦مً ،مٙمـ قمالُم٤م ُشم ُف وأُم٤مرا ُشم ُف واوح ٌ٦م ًمٚمٕم٤مروملم سمِم١مون احلرب و َُمـ
يٕمٞمِمقهن٤م-
وًمذًمؽ --وم٢من قمغم اعمًٚمٛملم أن يتٜمٌٝمقا لذا ،وقمغم اعمج٤مهديـ أن يقوحقا هذا إُمر ،و ذروا
ققمقهؿ ،وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمرف أن هذا ُمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل يٌتكم اهلل  ا٤م قمٌ٤م َده ويٛمتحٜمٝمؿ وخيتؼمهؿ،
اًمٜم٤مس و ُي ّ
يٜمٍمه ورؾمٚمف سم٤مًمٖمٞم٥م ،وُمـ اًمذي يٜمّمار ديٜمف ،وي٘مػ ُمع احلؼ وأهٚمف ،وٓ يٜمّمدُّ سمًٌ٥م
اهلل ُمـ
ًمٞمٕمٚمؿ ُ
ُ
ُمثؾ هذه اًمٗمتـ قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإقمال يمٚمٛمتف ونٙمٞمؿ ؿماريٕمتف ،وٓ قمـ اًمٙمقن ُمع اعمج٤مهديـ
يًتٓمٞمع ،وٓ يٙمقن ذم صػ أقمدا اهلل ،واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل ،ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
وٟمٍمهتؿ سمام
ُ

اًم٘مقي اًمقاقمل اًمٗم٤مهؿ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [إقمراف]؛ وم٤معم١مُمـ
ُّ
ًمديٜمف اعمج٤مهدُ سمحً٥م وؾمٕمف؛ ٘مؼ احلؼ ،ويٕمٓمل يمؾ ؿمال طم٘مف ،يٕمرف اعمٕمروف و ٌف ويٜمٍمه،
ويٌٖمض اعمٜمٙمر ويٜمٙمره سمحً٥م ىمدرشمف-
ومٝمذا اًمقاوح قمٜمدٟم٤م ضمدا أن هذه اًمتٗمجػمات ُمـ شمدسمػم وومٕمؾ أقمدا اهلل اًمٙمٗمرة؛ يريدون سمذًمؽ
ٟمًٌتٝم٤م إمم اعمج٤مهديـ ًمتٜمٗمػم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ ،واًمتٗمريؼ سملم اعمج٤مهديـ واًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ اًمذي يٜم٤مسهؿ
و تْمٜمٝمؿ ،وشمِمقيف صقرة اعمج٤مهديـ ذم سم٤ميمًت٤من واًمٕم٤ممل ،وختقيػ أُم٦م اعؾمالم ُمـ اجلٝم٤مد ،وإهن٤مك
قمزائٛمٝمؿ سم٤مح ؾمال وشمٞمئٞمًٝمؿ ُمـ ٟمتٞمج٦م هذا اجلٝم٤مد!--
هذه ُم٘م٤مصدهؿ وٓ ختٗمك قمغم قم٤مىمؾ؛ ويمام ىم٤مل اًمِماٞمخ «ُمّمٓمٗمك أبق اًمٞمزيدش  ηوووم٘مف:
وٞمع اعمًٚمٛملم أنف ُمـ اعمًتحٞمؾ أن ي٘مقم اعمج٤مهدون سمٛمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ اًمد  ،وهؿ اًمذيـ
«ومٚمٞمٕمٚمؿ ُ
ظمرضمقا ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمٚمدوم٤مع قمـ ديـ وأرض وقمرض ودُم٤م اعمًٚمٛملم اًمتل يًٗمٙمٝم٤م اًمّمٚمٞمٌٞمقن
واعمرشمدون ويًتٌٞمحقهن٤م --إٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن ُمثؾ هذه اًمتٗمجػمات هل ُمـ ومٕمؾ أقمدا اهلل اًمّمٚمٞمٌٞملم
وأوًمٞم٤مئٝمؿ ذم احلٙمقُم٦م وآؾمتخٌ٤مرات ،وهل ضمز ٌ ُمـ احلرب اًم٘مذرة اًمتل يامرؾمقهن٤م ،يمٞمػ ٓ وهؿ
اًمذيـ ٓ يرىمٌقن ذم ُم١مُمـ ًإٓ وٓ ذُم٦م ،وٓ يراقمقن ُطم ْرُم ً٦م ،وٓ شمً٤موي دُم٤م ُ اعمًٚمٛملم قمٜمدهؿ ؿماٞم ًئ٤م-
واجلٛمٞمع يٕمرف اًمٞمقم ُم٤مذا شمٗمٕمؾ سمالك ووشمر واعمجٛمققم٤مت اعضمراُمٞم٦م اًمتل اؾمتٌ٤مطم٧م سم٤ميمًت٤من سمت٠مجٞمد
ُمـ هذه احلٙمقُم٦م اًمٗم٤مؾمدة اعمجرُم٦م وأضمٝمزهت٤م إُمٜمٞم٦م ،ومٝمؿ يرشمٙمٌقن هذه إومٕم٤مل اًمٌِمٕم٦م صمؿ يتٝمٛمقن ا٤م
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اعمج٤مهديـ قمؼم أبقاىمٝمؿ اعقمالُمٞم٦م ًمتِمقيف صقرة اعمًٚمٛملم-
وإن ه٤م يٌلم ًمٙمؿ أن هذه اًمتٗمجػمات هل ُمـ ومٕمٚمٝمؿ ،هذه اعم١مؿمارات اًمقاوح٦م:
أ) أن هذه اًمًاٞم ٤مؾم٦م شمٙمررت ذم اًمٕمرا .وأومٖم٤مٟمًت٤من وه٤مهؿ إُمريٙم٤من إنذال يٜم٘مٚمقهن٤م إمم سم٤ميمًت٤من،
ُمرارا أهنؿ يٜم٘مٚمقن دم٤مراؿ يمام رأجتؿ-
سطمقا ً
وىمد ّ
ب) أن هذه اًمتٗمجػمات اعضمراُمٞم٦م شمتزاُمـ ُمع زي٤مرات عمًئقًملم أُمريٙم٤من ًمٌ٤ميمًت٤من ،وذًمؽ طمتك
يٍمطمقا ذم ُم١ممتراهتؿ اًمّمحٗمٞم٦م أن اعمًئقل قمـ هذه إقمامل هؿ اعره٤مسمٞمقن اًمذيـ ٟم٘مقم سم٘مّمػ
خم٤مسمئٝمؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مٌ٤مئؾ يمام ي٘مقًمقن ،ويدّ قمقا أن هدف أُمريٙم٤م هق ُمً٤مقمدة احلٙمقُم٦م واًمِمٕم٥م
اًمٌ٤ميمًت٤م ًمٚم٘مْم٤م قمٚمٞمٝمؿ-

ٍ
ُ
أؾمٚمح٦م وُمتٗمجرات ُمع قمٜم٤مصار سمالك
وٌط
شمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ ,وىمد ٟم٘مٚم٧م اًمّمح٤موم٦م ذًمؽ,
ج) أنف ىمد ّ

ووشمر وُمع دسمٚمقُم٤مؾماٞملم همرسمٞملم ذم سم٤ميمًت٤من ،وأن هذا إُمر شمؿ سم٤معمّم٤مدوم٦م ،وأىمٗمؾ هذا اعمٚمػ سمًارقم٦م،
واحل٘مٞم٘م٦م أن ُم٤م ظمٗمل يم٤من أقمٔمؿ ،وأن ًمدهيؿ ,أظمزاهؿ اهلل ,ظمٓم ًٓم٤م ٓهمتٞم٤مل وىمتؾ اعمٜم٤مسيـ
واعمتٕم٤مـمٗملم ُمع اعمج٤مهديـ ُمـ اًمٕمٚمام واًمدقم٤مة وؿماروم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمرأي واًم ُٙمتّ٤مب واًمّمحٗمٞملم
وهمػمهؿ-
د) أن هذه اًمتٗمجػمات شمتؿ سمًاٞم٤مرات ُمٗمخخ٦م يتؿ ريمٜمٝم٤م ذم إؾمقا ،.وهذه ـمر .اؿمتٝمرت ا٤م
اعمخ٤مسمرات ذم اًمٕم٤ممل أوع ،ويمؿ ىمد ومٕمٚمقه٤م ذم اًمٕمرا .وهمػمه٤م-
إظمقا اعمًٚمٛملم ،إن اًمذي ي٘مػ ورا ُمثؾ هذه اجلرائؿ هق ٟمٗمًف اًمذي ي٘مّمػ ىمرى وُمً٤ميمـ
()1

وُمً٤مضمد اعمًٚمٛملم ذم ُمٜم٤مـمؼ اًم٘مٌ٤مئؾ وذم أومٖم٤مٟمًت٤من سم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ اًمتل شمزن إـمٜم٤منش ـها-
وأزيدُ  :أن اًمذي ي٘مػ ورا َ ُمثؾ هذه اجلرائؿ هق وأوًمٞم٤مؤه اًمذيـ هدُمقا اعمًجد إمحر قمغم اًمٓمٚمٌ٦م
واًمٓم٤مًمٌ٤مت إـمٝم٤مر اعمّمٚملم اًمت٤مًملم ًمٙمت٤مب اهلل ،وهق اًمذي ىمّمػ اعمدٟمٞملم اًم٘مرويلم اًمْمٕمٗم٤م وأب٤مد
ىمراهؿ ذم ؾمقات وذم وزيرؾمت٤من ،وهق اًمذي ىمتؾ طمقازم ُم٤مئتلم ُمـ اًمٗم٘مرا إبري٤م دمٛمٕمقا طمقل
ٍ
وىمقد ذم ىمٜمدوز ،وىمتؾ اعمئ٤مت ذم هػمات وهمز وهمػمه٤م--
صٝمري٩م
واحل ُ
٤مصؾ أن اعمج٤مهديـ ذم اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م اعمٕمرووم٦م اعمقصمقىم٦م ٓ يٗمٕمٚمقن ُمثؾ ذًمؽ وطم٤مؿم٤مهؿ،
وٟمً٠مل اهلل أن يٕمّمٛمٝمؿ و ٗمٔمٝمؿ ويًددهؿ ،وأن يٕمٞمذٟم٤م وإي٤مهؿ ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ --وإٟمٜم٤م
واعمج٤مهديـ وٞم ًٕم٤م ٟمٕمت٘مد أنف  ٓ,ىمدر اهللً ,مق ىم٤مُم٧م و٤مقم ٌ٦م سمٛمثؾ هذه إقمامل اعضمراُمٞم٦م؛ شم َٕم ُّٛمدً ا
ٍ
يمٚمٛم٦م ًمٚمِماٞمخ «ُمّمٓمٗمكش ٟمِمارهت٤م «ُم١مؾمً٦م اًمًح٤مب اعقمالُمٞم٦مش[ -اعم١مًمػ ،وهذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٕمٜمقان «سمالك وشمر وشمٗمجػمات سمٞمِم٤مورش]-
(ُ )٧مـ
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وىمّمدً ا ،وم٢مهن٤م ٓ شمًٛمك و٤مقم٦م جم٤مهدة ،سمؾ ؾمتٙمقن و٤مقم٦م ُمٜمحروم٦م و٤م ًّم٦م زائٖم٦مٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م
واًمًالُم٦م ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُمقضمٌ٤مت همْمٌف وؾمخٓمف-
ٌ
اطمتامل أن يٙمقن َُمـ َىم٤مم اذه اًمتٗمجػمات ىمق ٌم هـ يٜمتًٌقن ًمإلؾمالم وإمم
صمٛم٧م
ولذ وم٢مٟمف يم٤من َ
ٕمؾ ذًمؽ ٌ
َِمٝمدُ أنف إن وم َ
ُمٜمحرف و٤مل زائغ ٌ
ُم٤مر،.
ُمتٕمٛمدً ا ىم٤مصدً ا ومٝمق
ٌ
اًمِماريٕم٦م وإمم اجلٝم٤مد؛ وم٢مٟمٜم٤م ٟم َ
وم٤مقمؾ ّ
اجلٛمٞمع
وأنف ًمٞمس جم٤مهدً ا سمؾ هق ُمٗمًدٌ جمر ٌم ،جي٥م إظمذ قمغم يديف وُمٕم٤مىمٌتف سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اًمِمارقمٞم٦م ،وإٓ قمؿ
َ
وٕمٞمػ ذم اًمقاىمع ،واحلٛمد هلل ،وطم٤مؿماك اعمج٤مهديـ ُمـ
وقم٘م٤مسمف --وهذا اطمتامل
همْم٥م اهلل وٟم٘مٛمتُف
ٌ
ُ
ُ
ُ
وٟمً٠مل اهلل أن يٕمّمٛمٜم٤م ووٞمع اعمج٤مهديـ ُمـ
قمل،
ذًمؽ ،وإٟمام أؿمارت إًمٞمف ًمت٘مرير احلٙمؿ واعمقىمػ اًمِمار ّ
وٞمع شمٚمؽ اًمْمالٓت --مُملم-
ُمْمالت اًمٗمتـ ،وأن ي٘مل ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد َ

ً أْ ٠ى ْٛاٌزفخ١غ ذؾً ثفؼً ثؼـ اٌّخب٘ضٓ٠
تىبًٕ؛ فاْ لُ٠ ً٘ :ً١ر َزَّ ُ
ػٍٚ ٝحٗ اٌشنأ؟

وم٠مىمقل :اطمتامل وىمقع ُم ثؾ هذه احلقادث سمٗمٕمؾ اعمج٤مهديـ ُمـ أهؾ آؾمت٘م٤مُم٦م واجلٝم٤مد احلؼ
ٌ
ٟم٤مدر ضمدً ا ُُمًت ٌْ َٕمدٌ  ،وىمد دث ؿمال ُمـ
وآًمتزام سم٤مًمِماريٕم٦م؛ ًمٙمـ قمغم وضمف اخلٓم٠م اعمحض ،هق
اطمتامل ٌ
ٍ
قمٛمؾ سمِماريً ،مٙمٜمف ىمٚمٞمؾ اًمقىمقع ضمدً ا ،يم٠من شمٙمقن اًمًاٞم٤مرة اعمٗمخخ٦م اعمحٛمٚم٦م
هذا ذم احلروب وذم يمؾ
ٍ
قم٤مرض ٍ
ٍ
وأُمر همػم ُم٘مّمقد،
ظمٓم٢م سمِماري
سم٤معمتٗمجرا ت يم٤مٟم٧م ُمٜمٓمٚم٘م ً٦م إمم الدف ومحّمؾ أن اٟمٗمجرت ذم
ِ
احلروب ،وهق ُمـ اعمّم٤مئ٥م وآسمتال ات يمً٤مئر اعمحـ واًمٙمقارث واجلقائح اًمتل
ومٝمذا ىمد ي٘مع ُمث ُٚم ُف ذم
شمّمٞم٥م اًمٜم٤مس ،وإُم٤م سم٠من دمري قمغم أجدي اًمٌِمار وسمٛمٌ٤مؿمارهتؿ ،أو سمدون ذًمؽ سمؾ سمٛمحض اًم٘مدر (اجلقائح
اًمًاموي٦م) ،ويمٚمٝم٤م سمت٘مدير اهلل  ،وًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم يمؾ ىمْم٤مئف احلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واحلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م-
وٟمحـ سمٛمٕمرومتٜم٤م سم٤معمج٤مهديـ ٟمٜمٗمل هذا قمٜمٝمؿ عمٕمرومتٜم٤م سمدي٤مٟمتٝمؿ واطمتٞم٤مـمٝمؿ واحلٛمد هلل ،وأُم٤م اًمٌٕمٞمدُ
وأهؾ اًمِمار ِ
ِ
ِ
ِ
يٕم٦م
وطم ًْـ اًمٔمـ سم٤معمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
اًمذي مل يٕمرف اعمج٤مهديـ؛ ومٕمٚمٞمف سم٤معٟمّم٤مف ُ
ِ
ِ
اًمٙم٤مذب اعمٗمؽمي ووؾم٤مئؾ
واًمدقم٤مة إمم اهلل ،وقمٚمٞمف أن يٕمرف أهنؿ ُمرُمك ؾمٝم٤م ِم اًمٕمدو اًمٙم٤مومر اًمٔم٤ممل
ِ
احلقادث وشمٙمرره٤م
إقمالُمف اعمجرُم٦م ،وقمٚمٞمف أن يت٠مُمؾ إوضمف اعمت٘مدُم٦م وهمػمه٤م ،ويتدسمر ذم اًمرسمط سملم هذه

ِ
اًمٕمدو واؾمؽما شمٞمجٞم٤مشمف ال٤مدوم٦م إمم ومّمؾ اعمج٤مهديـ قمـ
٤مؾم٤مت
ُمًٓمقر ُمـ ؾماٞم
ُمٕمروف
وسملم ُم٤م هق
ٌ
ّ
ٌ
يٍمطمقن سمف سم٤مؾمتٛمرار ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،ومٙمٞمػ ُي ْٕم َ٘م ُؾ أن ي٘مقم
ىم٤مقمدهتؿ اًمِمٕمٌٞم٦م احل٤موٜم٦م؛ يمام ّ
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اًمٜم٤مس وشمّمدهؿ قمـ دقمقة اعؾمالم وقمـ اجلٝم٤مد وشمٌ ّٖم ُْمٝمؿ ذم
اعمج٤مهدون سمٛمثؾ هذه إقمامل اًمتل شمٜم ّٗمر
َ
ٍ
قم٤مىمؾ
حمْمٜمُٝمؿ وسمٞمئتُٝمؿ ،ومٝمؾ يّمدُ ُر هذا ُمـ
وُمع ُمـ؟! ُمع ؿمٕمٌٝمؿ وىمٌ٤مئٚمٝمؿ وأهٚمٝمؿ اًمذيـ هؿ َ
أهٚمفَ ،
أصال؟! ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن ،واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب ،وُمـ يًتَٕمـ سم٤مهلل ُي ِٕمٜمْ ُف :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [مل قمٛمران]-

فصلٚ ،لض رجغأ اٌّخب٘ض٘ ِٓ ْٚظا اٌزفخ١غ  ِٓٚأِثبٌٗ ِغاعًا ٚرىغاعًا

وأصدروا اًمٌٞم٤مٟم٤مت ذم اًمٜمٝمل قمام هق أىمؾ ُمـ ذًمؽ ،ه٤م ُ ت ُ
وضمٝم٤م أطمٞم٤مٟمً٤م ،وهق اًمٜمٝمل قمـ
َٛمؾ أن ًمف
ً
رُمل اًمٙمٗم٤مر واعمرشمديـ وىمٞم٤مدات ضمٞمِمٝمؿ وأُمٜمٝمؿ ذم إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م؛ يم٤مٕؾمقا .واًمِمقارع اًمٕم٤مُم٦م ،وذم
اعمً٤مضمد وٟمحقه٤م؛ ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم ىمتؾ سمٕمض اعمًٚمٛملم ،وٟمحـ إن أظمذٟم٤م سمتجقيز ُمً٠مخ٦م «اًمتؽمسش
ذم سمٕمض صقره٤م شمٌ ًٕم٤م ًمٕمٚمامئٜم٤م ،واعمً٠مخ٦م ُم٘مررة سم٠مدًمتٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م؛ وم٢من ذًمؽ ًمف وقاسمٓمف وؿمارائٓمف اًمٌ ّٞمٜم٦م،
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
ضمقز اًمِمارع ىمت٤مًمف وىمتٚمف،
واعمج٤مهدون سمحٛمد اهلل ُمٜمْمٌٓمقن سم٤مًمِمارع ٓ ،ي٘م٤مشمٚمقن وٓ ي٘متٚمقن إٓ ُمـ ّ
ويًاػمون قمغم َوومؼ اًمٗم٘مف وإدًم٦م اًمِمارقمٞم٦م ،ويٗمرىمقن سملم اًمدم اعمٌ٤مح واًمدم احلرام ،سمحز ٍم وقمغم سمّمػمة،
ويًتٕمٛمٚمقن اًمقرع وآطمتٞم٤مط ،وىمد سملم اعمج٤مهدون ُمـ «ـم٤مًمٌ٤من سم٤ميمًت٤منش و«ان٤مد ؿمقرى اعمج٤مهديـش
و«اًم٘م٤مقمدةش وهمػمهؿ ذم ُمرات قمديدة أهنؿ إٟمام يًتٝمدومقن ذم سم٤ميمًت٤من ىمقات إُمـ وضمٞمقش اًمدوًم٦م
اعمرشمدة واؾمتخٌ٤مراهت٤م وؿمارـمتٝم٤م ويمؾ ىمقاهت٤م اًمٕمًٙمري٦م وؿمٌٝمٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم مح٤ميتٝم٤م وطمراؾمتٝم٤م واًمتل ا٤م
ِ
رضم٤مل اًمدوًم٦م اًمًاٞم٤مؾماٞملم اًمٙمٗمرة اعمح٤مرسملم هلل وديٜمف
,سمِمٙمؾ ُمٌ٤مؿمار ,شم٘مق ُم اًمدوًم ُ٦م ،يمام يًتٝمدومقن ُمـ
َ
أُمر ُه-
وؿماريٕمتف ،ويتثٌتقن ذم يمؾ ذًمؽ و ت٤مـمقن،
ويؽميمقن ُم٤م اؿمتٌف ُ
وم٢من اعمج٤مهديـ يدريمقن ُم٤م اسمتُٚمٞم٧م سمف أُم٦م اعؾمالم ُمـ اظمتالط احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ واظمتالط جمتٛمٕم٤مهت٤م
ص٤محلٝمؿ سمٓم٤محلٝمؿ ،وُم٤م ذم اًمٜم٤مس ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واًمؽمددات ،وُم٤م يًتدقمٞمف ذًمؽ ُمـ ؿمديد آطمتٞم٤مط
واًمتًٛم ِح ،واًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس ورمحتٝمؿ ،ويٗمٝمٛمقن أن اخلٓم٠م ذم
واًمتحرز ،واؾمتٕمامل اًمٕمذر واًمرأوم٦م
ُّ
ىمقُمٝمؿ وأه٤مًمٞمٝمؿ
اًمٕمٗمق ظمػم ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمٕم٘مقسم٦م ،ومْم ًال قمـ إدرايمٝمؿ أن ه١مٓ اًمٜم٤مس هؿ
ُ
ٍ
سمٛمدد ُمـ قمٜمده ،وأن
وطم٤موٜمقهؿ؛ ومًٌح٤من اهلل !-ومٜمً٠مل اهلل أن يقوم٘مٝمؿ ويًدد ظمٓم٤مهؿ ،وأن يٛمدهؿ
يٜمٍمهؿ قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومريـ-
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [احل٩م]،
وﭧﭨ ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [اًمٜمقر]-
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمف ٍ
حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من
يمتٌف :قمٓمٞم٦م اهلل
ذو اًم٘مٕمدة ٧61١ـه ٟ .مقومٛمؼم  2١١2م
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أجوبة يف حكم النفري وشـرط ادلتصدي للتكفري

أجوب ٌة يف حلم الهفري
وشرطُ املُتصذِي لمتلفري

مت وشـس ٌري الفتُِ يف ادلىتدٔات اجلٍادٔة
مه قبل «خنبة اإلعالم اجلٍادْش
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[ايه ّ٬عٔ ؾضض اؾٗار نؿا١ٜڄ ٚتعٓٝٶاٚ ،ماب٘ سيوٚ ،ساد ١اجملاٖز ٜٔإٍ ايهٛارص]
 خلسام يل٘ٛن ٍضحؤ خهلل ٍزطٚدتِ؛ ضـ٘رٌد خلٛطٗنٍ ،خهلل بًٖ ألحس ْٖ ٙخهلل--

ضـ٘رٌد خلٓدؾل؛ ٌّد٘ يٌـسٕ زًـؽ خإلضـٛدل٘دتٌٚ :ـت ؤًـدٖص ؤحـس خإلذـَٓ يـي خلـصّدذ

للزْدز  ٍَّ,هوي ردّس ْٖ خألُْدى زًس سستوسطٍ ,حٛوِ؛ ْصٚطت لِ ؤًِ ْـطؼ يـ٘يٖ ،ـدل:

ّــل خلوزدّــسٍى هحتــدرَى لــٚ ٙطــرع؟ خلــصٕ ؤيلوــِ ؤًْــن هحتــدرَى للوــدل ؤٚخــط هــي

خألضردظ! --زل زدلًٛس ٖسل ؤسسَو ٌٚت يلى ختػدل هى ؤحس خإلذَْٓ ,صٚط ؤًِ زًـس خأًتْـدء
هي خلتسضٗر زٖٗ ٖطخزٔ  2ؤضْط زسٍى خلٌعٍل للوًدض٘ ذُ٘ط ز٘ي يول٘ٔ خستطْدزٗٔ ْلـن ٗطَـر,

ٍلن ٌٗعل للسدحٔ -خًتْى ًٗلِ-

ّل ٚاهِ غح٘ح؟ بى ٚدى ٚصلْْ ٙل ٗتً٘ي ؤٍ َٗٛى ٓٚدج٘د؟ بشخ ٚدى ٚاهِ َ٘ط غـح٘ح

ْْل خلحٛن ْطؼ ي٘ي؟ ٍّل ؤستإشى ٍخلسٕ٘ ؤم أ ؤستإشًْن؟

الجىاب :احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ وآه--

وسمٕماادٟ :مٕمااؿ اعمج٤مهاادون سم٤مًمٜمًااٌ٦م ًمًاا٤مطم٦م أومٖم٤مٟمًاات٤من وسم٤ميمًاات٤من ٓ تاا٤مضمقن ذم هااذه اعمرطمٚماا٦م (وأؤيمااد
قمغم يمٚمٛم٦م «ذم هذه اعمرطمٚما٦مش ٕن هاذا اًمت٘مريار ىماد يتٖماػم ُماـ طمالم إمم مظمار) إمم أقماداد يمثاػمة ُماـ اعمج٤مهاديـ
اعم٘م٤مشمٚملم ،وم٤محلٛمد هلل إقمداد اعمت٤مطم٦م اعمقضمقدة ُمـ ُمٝما٤مضمريـ وأنّما٤مر (أهاؾ اًمٌٚماد) يمثاػمة ضمادً اً ،مٙماـ هاذا
إٟم ااام ه ااق سمً ااٌ٥م ىم اادرة اًمً اا٤مطم٦م وٟمٔم٤مُمٝم اا٤م اجلٝم اا٤مدي (اجلامقم اا٦م أو اجلامقم اا٤مت اجلٝم٤مدي اا٦م اعمقضم ااقدة هٜم اا٤مك) قم ااغم
اؾمااتٞمٕم٤مب اًمٜماا٤مس ُمااـ ضمٝماا٦م شمًااٚمٞمحٝمؿ وشماادريٌٝمؿ وشمٕمٚمااٞمٛمٝمؿ وشمٗم٘مااٞمٝمٝمؿ وشماارىمٞمتٝمؿ ٟمٗمًااٞم٤م ووقم ًٞما٤م ---إًمااخ سمااؾ
طمتا ااك اؾم ا ااتٞمٕم٤ماؿ ُما ااـ ضمٝم ا اا٦م اعمٕمٞمِما اا٦م :شمً ا ااٙمٞمٜمٝمؿ (يٕمٜما اال اعىم٤مُم ا اا٦م) وإقم٤مؿما ااتٝمؿ سمٛمٕمٜم ا ااك ُمّما اا٤مريػ أيمٚمٝم ا ااؿ
وؿم ااراؿ --إًمااخ ،وم٤معمج٤مهاادون ؾمااقا إُماا٤مرة أومٖم٤مٟمًاات٤من اعؾمااالُمٞم٦م (اًمٓم٤مًمٌاا٤من) أو اًم٘م٤مقماادة أو همػمهاا٤م ًمااٞمس
قمٜماادهؿ اًم٘ماادرة قمااغم اؾمااتٞمٕم٤مب أقمااداد يمٌااػمة ضماادً ا لااذا اًمًااٌ٥م أي سمًااٌ٥م قماادم اًم٘ماادرة اح٤مًمٞماا٦م وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م،
وطمتك اًم٘مدرة اعمتٕمٚم٘ما٦م سم٤مًمقواع اجلٞماقهمراذم ،وًماذًمؽ ومٜمارى أنٜما٤م ذم ُمرطمٚما٦م اٟمت٘ما٤م واظمتٞما٤مر؛ ومٜمادقمق اًمٙماقادر
اعمتخّمّم٦م اًمتل ت٤مضمٝم٤م اجلٝم٤مد سم٤مًمدرضم٦م إومم ،صمؿ اعم٘م٤مشمٚمقن اًمٕما٤مديقن سمحًا٥م احل٤مضما٦م سمحًا٥م ُما٤م ي٘مارر
ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وأوًمق أُمره ،ومٜم٘مٌؾ إقمداد ؿماٞم ًئ٤م ومِماٞم ًئ٤م وسم٤مٓظمتٞم٤مر واًمتزيمٞم٦م ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ--
هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمً٤مطمتٜم٤م هٜم٤م ،واًمً٤مطم٤مت إظمارى يم ٌاؾ سمحًاٌف ،وىماد شمٙماقن ؾما٤مطم ٌ٦م ُماـ اًمًا٤مطم٤مت حمت٤مضما ً٦م
ٍ
اػم حمت٤مضماا٦م ،وهٙمااذاً ،مٙمااـ :هااؾ هااذا جيٕمٚمٜماا٤م ٟم٘مااقل إن اجلٝماا٤مد
إمم أقمااداد ذم وىماا٧م شمٙمااقن ومٞمااف ؾماا٤مطم ٌ٦م أظماارى هما َ
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اػم دىمٞما ٍاؼ ،وأناا٤م ٓ أؾمااتٓمٞمع إـمااال .اًم٘مااقل سماا٠من اجلٝماا٤مد أن وماارض
اًمٞمااقم وما ُ
ارض يمٗم٤مياا٦م؟ ذم رأجاال أن هااذا هما ُ
وواحف اًمٕمٚماام هاق طمّم ُ
ادو،
يمٗم٤مي٦مٕ ،ن اًمٙمٗم٤مي٦م همػم طم٤مصٚم٦م ذم اًمقاىمعٕ ،ن ُمٕمٜمك اًمٙمٗم٤مي٦م يمام ّ
اقل دوما ِع اًمٕم ّ
ُ
ا٤مج إمم أيمثار ُماٜمٝمؿ ،وهاذا ذم
طمّمقل اًمٕمدد اًمذي يٜمدومع اؿ
أو
اًمٕمدو سمحٞم٨م يٙمقن سمّمدد أن يٜمدومع ومال ُ ت ُ
ّ
ادصم٧م قمٜمٝماا٤م راضمٕماا٦م إمم قماادم ىماادرشمٜم٤م قمااغم اؾمااتٞمٕم٤مب أقمااداد
احل٘مٞم٘ماا٦م همااػم طم٤مصا ٍاؾ ،وإٟمااام يمٗم٤ميتٜماا٤م هااذه اًمتاال نا ُ
يمٌػمة ،وهق راضمع ذم ضمز يمٌاػم ُمٜماف إمم شم٘مّمااػم أهاؾ احا٤مل ذم إُما٦م ،وشم٘مّمااػم اًمٙمٗما٤م ات اًمٕمٚمٛمٞما٦م واًم٘مٞم٤مديا٦م
واًمٙم ااقادر اعمتخّمّم اا٦م اًمراىمٞم اا٦م اًمت اال أنٕم ااؿ اهلل قمٚمٞمٝم اا٤م سمٜمٕمٛم اا٦م اًمتٛمٞم ااز ذم اعمٝم اا٤مرات ،وإٓ ومٝم ا ِ
ا٤مت زم إُم ااقال
ّ
وه٤مت اًمٙمقادر وشمرى ُم٤مذا ٟمٗمتح ًمؽ ُمـ ضمٌٝما٤مت وُمٕمًاٙمرات ،وُما٤م ٟمّماٜمع ذم أقمادا اهلل سمٕماقن اهلل ،واهلل
اعمًااتٕم٤من وطمًااٌٜم٤م اهلل وٟمٕمااؿ اًمقيمٞمااؾ ،صمااؿ ٕن هااذه اًمٙمٗم٤مياا٦م ُم١مىمتاا٦م وم٠مناا٤م ىمااد أىمااقل ًمااؽٟ ٓ :محتاا٤مج اًمٞمااقم إمم
هٚمٛمااقا ياا٤م ؿمااٌ٤مب اعؾمااالمٟ ،محااـ حمتاا٤مضمقن إمم أقمااداد أيمثاار ُمااـ
أقماادادً ،مٙمااـ سمٕمااد أجاا٤مم رسمااام أناا٤مدي وأىمااقلّ :
ارب ،واحلارب شم٠ميماؾ اًمرضماا٤مل ،واهلل اعماقمم ،ويماذًمؽ اجلٌٝماا٤مت ُشمٗمات َُح سمحًا٥م اًم٘ماادرة
اعم٘ما٤مشمٚملمٕ ،ن هاذه طما ٌ
وسمحً٥م احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م ،ومٝمذا ٓ سمد ُمـ آٟمتٌ٤مه ًمف-
ٟمٌٝم٧م إًمٞمف سمت٘مٞمٞمدي اًمٙمالم سمً٤مطمتٜم٤م وُما٤م ؿما٤ماٝم٤م ُماـ اًمًا٤مطم٤متً ،مٙماـ ُما٤م إُم ُار وماٞمام ورا
صمؿ ؿمال ٌ مظمر ُ
اػما ُماـ أراواال
ذًمؽ ُمـ أرض اعؾمالم سمؾ وُمـ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝما٤م ،أُما٤م إومم (أرض اعؾماالم) وماال ؿماؽ أن يمث ً
همرسم ا٤م
اتقمم قمٚمٞمٝماا٤م ُمااـ ىمٌااؾ اًمٙمٗماا٤مر وسمٕمْمااٝم٤م ُمااـ ىماارون ،واهلل اعمًااتٕم٤منُ ،مااـ إناادًمس ً
اعمًااٚمٛملم حمت ّٚماا٦م ُمًا ً
وأـمراف أوروسم٤م اجلٜمقسمٞم٦م ووؾمط أؾمااٞم٤م واًمٌٚم٘ما٤من واًم٘مقىما٤مز وُما٤م ىم٤مراا٤م ،إمم شمريمًات٤من اًمِماارىمٞم٦م ذم اًمّماالم إمم
اًمٙمثااػم ُمااـ سمٚماادان ضمٜمااقب ؿماارىمل مؾمااٞم٤م ،ؾمااٜمٖم٤مومقرة واًمٗمٚمٌاالم واًمت٤ميالٟمااد وهمػمهاا٤م سمااؾ والٜمااد أو أضماازا يمٌااػمة
ُمٜمٝم٤م وهمػمه٤م ،يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت سمالد إؾمالم ودار إؾمالم صمؿ أظمذه٤م اًمٕمادو اًمٙما٤مومر؛ ومٞمجا٥م
قمغم اعمًٚمٛملم اؾمتٕم٤مدهت٤م وختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ ياد اًمٙمٗما٤مر ،صماؿ ؾما٤مئر سماالد اعؾماالم ُماـ سماالد اًمٕمارب واًمٕمجاؿ نا٧م
ؾمٚمٓم٦م طمٙمقُم٤مت يم٤مومرة ُمرشمدة ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ،وه١مٓ جي٥م ىمت٤ملؿ وضمٝم٤مدهؿ ،جيا٥م قماغم يماؾ ىما٤مدر اًم٘مٞما٤مم
ذم ذًمااؽ ،وىمتاا٤ملؿ ؿم اار ًقم٤م ُم٘ماادّ ٌم قمااغم ـمٚماا٥م اًمٙمٗماا٤مر إصااٚمٞملم ذم سمالدهااؿ ،ذم إصااؾ ،إٟمااام طمّمااؾ اًمت٘ماادّ م
ٍ
رضمااح شم٘مااديٛمٝمؿ ،ومٛمااـ ي٘مااقم سمجٝماا٤مد هاا١مٓ ِ ؟ ويمٞمااػ
ًمٚمٙمٗماا٤مر إصااٚمٞملم أن (أُمريٙماا٤م وأطمالومٝماا٤م) ًمٕما
ا٤مرض ّ
ومرض يمٗم٤مي٦م؟! إٟم٤م إ ًذا جلُرم ُ !
ٟم٘مقل إن اجلٝم٤مد ُ
وأُما٤م اًمثاا٤م (وهااق ىمااقزم وُمااـ اًماادٟمٞم٤م يمٚمٝماا٤م) ومااألن ؾماا٤مئر اًماادٟمٞم٤م شمٜمتٔماار ُمٜماا٤م أن ٟمٗمتحٝماا٤م سم٤معؾمااالم سماا٠من ٟمٖماازو
سمااالد اًمٙمٗم اا٤مر وٟمٗمتحٝماا٤م طمت ااك ٓ شمٙمااقن ومتٜم اا٦م ويٙم ااقن اًمااديـ هلل وٓ شمٙم ااقن ًمٚمٙمٗماار ؾم ااٚمٓم٦م هم٤مًمٌاا٦م ىم اا٤مهرة متٜم ااع
واضم٥م يمٗم٤مئل ذم إصاؾ قماغم أُما٦م اعؾماالم ،وأنا٧م شمارى أناف ُمٝمادَ ٌر هماػم َُم٘ماق ٍم سماف،
اًمٜم٤مس ُمـ اعؾمالم ،هذا
ٌ

817

وم٘مااد شمٕما ّارض اجلٛمٞما ُاع ًمٚمٛم١ماظمااذة إ ًذا إٓ ُمااـ أقمااذر إمم اهلل سماا٠من قمٛمااؾ اعم٘ماادور قمٚمٞمااف سم٤مًمٜمًااٌ٦م ًمااف ،ويٛمٙمااـ أن
ا٤مئل قمااغم إُماا٦م سمٙمااؾ ـمريااؼ ُمِماارو ٍع ُمااـ ُمٗماا٤مداة
ٟمْمااٞمػ
أوضمٝما٤م أظماارى يمتخٚمااٞمص إؾماارى وم٢مٟمااف واضما ٌ
ً
ا٥م يمٗما ّ
سم ا ٍ
اامل أو سم اا٤مًم٘مقة واحل اارب واًمً ااالح ،أوسم٤مًمتٚمّم ااص واحلٞمٚم اا٦م ،ووضم ااقب اًمً اإمل عىم٤مُم اا٦م ظمٚمٞمٗم اا٦م ًمٚمٛمً ااٚمٛملم
ٍ
ودوًم٦م ًمإلؾمالم ضم٤مُمٕم٦م ُم٤م أُمٙمـ ،وهمػم ذًمؽ--

ومرض قملم قمٚمٞمٜم٤م أن إٟمف جي٥م قمغم يماؾ ُمًاٚمؿ اًم٘مٞما٤مم ومٞماف سماام
وًمذًمؽ ٟم٘مقل ذم نرير ُمٕمٜمك يمقن اجلٝم٤مد َ
ُمرارا هال يمٚمٛما٦م اًمِمااٞمخ قمٌاد اهلل قمازام :
يًتٓمٞمع وسمام يٜم٤مؾمٌف وسمام يٙمقن
ُمٓمٚمقسم٤م ُمٜمف ،وظمالص ُت ُف يمام ىمٚم ُت ُف ً
ً
« ْ
احلَا ْاؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم اا٦مش ومٛم ااـ حلااؼ سم٘م٤مومٚم اا٦م اجلٝم اا٤مد واعمج٤مهااديـ سم اا٠من سم ااذل ٟمٗمًااف واؾم ااتٕمدّ وىم اا٤مل سمٚمًاا٤من طم٤مًم ااف ىمٌ ااؾ
اٝمؿ ُمااـ ؾمااٝم٤م ِم اعمًااٚمٛملم ومٚمااؽم ِم يب ىمٞم ا٤مدة اعمًااٚمٛملم طمٞماا٨م ؿماا٤م ت؛ ومٞم٘ماا٤مل :أناا٧م ياا٤م ومااالن
ُم٘م٤مًمااف :ه ا٤م أناا٤م ذا ؾما ٌ
اذهاا٥م إمم اًمِمااٞمِم٤من ومٝمااؿ حمتاا٤مضمقن عمثٚمااؽ وٕن اًمااذه٤مب إًمٞمٝماا٤م ُمتٞمًاار ًمااؽ ُمااثال ،وأناا٧م ياا٤م ومااالن اذهاا٥م إمم
ا٤مل ودم ٍ
ٍ
اىمتّم٤مد وُم ٍ
ا٤مرة أو يمت٤مسم ٍا٦م ويمٚمٛما٦م
اسمؼ ذم ُمٙم٤مٟمؽ واقمٛمؾ سمٙمذا ويمذا ُمـ
اعمٙم٤من اًمٗمال  ،وأن٧م ي٤م ومالن َ
ودقمااقة وإقمااال ٍم أو ـمٚماا٥م قمٚم ا ٍؿ ،وأناا٧م ياا٤م ومااالن يمااذا ويمااذا --ومٛمااـ أُمٙمٜمااف أن يتقا صااؾ ُمااع ىمٞماا٤مدات اجلٝماا٤مد
سمتجرد وصد .وإظمالص ،ومٝماذا واو ٌاح ،و َُماـ مل يًاتٓمع،
ومٞمٕمرف ُم٤م هق اعمٜم٤مؾم٥م ذم طم٘مف واعمٓمٚمقب ُمٜمفّ ،
وهؿ أيمثر اًمٜم٤مس ،ومٝمذا يًاػم ُمع اخلٓمط اًمٕم٤مُم٦م اعمٕمرووم٦م ،ويٌاذل ضمٝماده ُما٤م اؾماتٓم٤مع ،ويت٘مال اهلل ،ويتِما٤مور
ُمااع إىم ارب وماا٤مٕىمرب ديٜماا٤م وقمٚما ًاام ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واجلٝماا٤مد اًمّماا٤محللم إُمٜماا٤م  ،واهلل يقوم٘مااف ويًاادده ،وهااق
سمااذًمؽ ىمااد أ ّدى اًمااذي قمٚمٞمااف وسما ِارأت ذُمتااف إن ؿماا٤م اهلل ،واهلل يت٘مٌااؾ ُمااـ اعمت٘ماالم ،وًمااذًمؽ وماا٤محلؼ أنااف ٓ يٚماازم
اؾمتئذان اًمقاًمديـ ذم اجلٝم٤مد ذم أج٤مُمٜم٤م ،واهلل أقمٚمؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
وأُم٤م أن إخ اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مل يٜمتٔمر ؾمت٦م أؿمٝمر أو أيمثر أو أىمؾ ىمٌؾ أن شمتا٤مح ًماف ومرصا٦م قمٛماؾ قمًاٙمري
ا٤مئع احلاادوث ،سمحًاا٥م اعمقؾمااؿ اًمااذي صاا٤مدومف ،أو سمحًاا٥م قمقا ُمااؾ
(اعمِما٤مريم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت) ومٝمااذا قماا٤مدي ؿما ُ
ُمتٕمااددة ،وًمااٞمس اًمٕمااٞمش ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من واًم٘مٌ٤مئااؾ يمٚمااف قمٛمٚمٞماا٤مت ويمٚمااف ىمتا ٌاؾ وٟمحا ٌار ٕقماادا اهلل ،سمااؾ هااق طمٞماا٤م ٌة
يم٤مُمٚم اا٦م ،ومٞمٝم اا٤م اًمت اادري٥م ،وومٞمٝم اا٤م اًم٘مت اا٤مل سمحً اا٥م وىمت ااف وُمٜم٤مؾم ااٌ٤مشمف وًمٞم٤مىم اا٦م اًمِم ااخص ًم ااف واحل٤مضم اا٦م إًمٞم ااف ومٞم ااف،
وهٙمذا ،وومٞمٝم٤م إقمامل إظمرى اعمٙمٛمٚما٦م ًمٚمجٝما٤مد واًمتال ٓ سماد ُمٜمٝما٤م يما٤مٕقمامل اًمٚمقضمًاتٞم٦م واعداريا٦م وسما٤مىمل
اًمتخّمّم٤مت اعمتٜمققم٦م اًمٙمثػمةً ،مٙمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م أن يمؾ ٍ
أطمد شمتا٤مح ًماف ومرصا٦م اعمِما٤مريم٦م ذم اًم٘متا٤مل (اًمٕمٛمٚمٞما٤مت
اًم٘مت٤مًمٞماا٦م احلرسمٞماا٦م) ُم٘مااؾ وُمًااتٙمثر ،سمااؾ ٓ سمااد أن يٕمٓمااك اًمٗمرصاا٦م ،إٟمااام «يٌٖم٤ملاا٤م ؿمااقي٦م صااؼمش أطمٞم٤م ًٟما٤م ،واًمتقومٞمااؼ
وجيٝما ااز ٟمٗمًا ااف
سمٞما ااد اهلل  وطما ااده ،ومٕما ااغم إخ إذا ضما اا٤م إمم ؾما اا٤مطم٤مت اجلٝما اا٤مد أن يْما ااع ها ااذا ٟمّما اا٥م قمٞمٜمٞما ااف ّ
ويق ّـمٜمٝم٤م قمغم اًمّمؼم وآٟمتٔما٤مر واًمٙماقن طمٞما٨م يا١م َُمر أن يٙماقن وٓ يًاتٕمجؾ ذم ؿماال  ،وطمٞما٤مة اجلٝما٤مد يمٚمٝما٤م
اػم وسمريم ا ٌ٦م وأضما ٌار وُمٚمٞمئاا٦م سماا٤مٕقمامل اًمّماا٤محل٦م ،واعظمااقة ذم «شمٜمٔمااٞمؿ ىم٤مقماادة اجلٝماا٤مدش قمٜماادهؿ ورىماا٦م يٕمٓمقهناا٤م
ظما ٌ
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ًمااألخ اًمااذي يٜمٗماار إمم اجلٝماا٤مد ي٘مرأ هاا٤م ىمٌااؾ ٟمٗمااػمه؛ ومٞمٝماا٤م شمااذيمػم سم٠مؿم ااٞم٤م وشمقوااٞمح ٕؿم ااٞم٤م ُمٝمٛماا٦مٟ ،ماارى أن هااذه
ُمٝماؿ ضمادً ا آـماالع قمٚمٞمٝما٤م ىمٌاؾ اًمٜمٗماػم واًمٌحاا٨م قمٜمٝما٤م ،ويٛمٙماـ أن شمٓمٚما٥م ُماـ اعظماقة ذم «اجلٌٝما٦م اعقمالُمٞماا٦م
اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مش ،وأؾم٠مل اهلل زم وًمؽ وًمٙمؾ أطمٌ٤مسمٜم٤م الدى واًمًداد واعقم٤مٟم٦م-

[ٌٖ ا٭ؾنٌ يڀايب ايعًِ إٔ ٜٓؿض يًذٗار َباؽض٠؟ أّ ٜٓتٛض ستٜ ٢تِ قزصا ناؾٝا َٓ٘
ثِ ٜٓؿض؟ َٚا ايٓ ٗ ١ٝايڀًب؟ َٚا ايهتب إٓقٛح ب٘ نظار إّاْ ٞيًُذاٖز]

 ٍ هد خألْؿل لطرع ٗكلر خلًلن ٍّـَ ْـٖ زسخٗـٔ قطٗـٕ خلكلـر ٍٍرـس خلكطٗـٕ

للزْدز ؤٌٗٓط ؤم ٗٛول قلر خلًلن ٍٗتوٛي هٌِ حن ٌٗٓط؟؟ ؤٗؿد زن تٌػـحَى هـي ٚتـر

للعخز خإلٗودًٖ للوزدّس--

ا٤مل إمم طما ٍ
الجــىاب :هااذا خيتٚمااػ ُمااـ ؿمااخص إمم ؿمااخص وطما ٍ
ا٤مل ،وٓ ي٘ما ُا٤مل ومٞمااف ؿماال ٌ واطماادٌ ًمٚمجٛمٞمااع

وذم وٞماع إطمااقال؛ ومٞمًتِمااػم ُمااـ يثاؼ ومٞمااف هاـ يٛمٙمٜمااف ُماـ أهااؾ اًمٕمٚماؿ واًماارأي واًمٜمّماح اعمقصمااقىملم إُمٜماا٤م ،
ويتقيمؾ قمغم اهللً ،مٙمـ قمغم اجلٛمٚم٦م ُمـ سم٤مب اعقم٤مٟم٦م ًمؽ ذم شم٘مدير اعمقىمػ :وما٢من يما٤من هاذا اًمٓم٤مًما٥م هاـ وماتح
قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ ويرضمك أن يٙمقن ُمـ أهٚماف ويؽم ّىماك ومٞماف و ّماؾ ،وٓ خيِمااك قماغم ٟمٗمًاف ومتٜما ً٦م وشمٖماػما إمم ؾماق ٍ
ّ
َ
ًّ
ِ
اػم ه ااق
واًمٕمٞم اا٤مذ سم اا٤مهلل ،وم٤مٕطمً ااـ أن ي ا ّ
اتؿ دراؾم ااتف وـمٚمٌ ااف وه ااق قم ااغم ٟم ّٞم اا٦م اجلٝم اا٤مد واًمٜمٗم ااػم ُمت ااك ُم اا٤م يم اا٤من اًمٜمٗم ا ُ
اقب ُمٜمااف طم ً٘ما٤م ،هااذه اًمٜم ّٞماا٦م ؿماار ٌط ،وسماادوهن٤م ٓ شمااؼمأ ذُمتااف ،وواا٤مسمٓمٝم٤م أن يٙمااقن سمحٞماا٨م ًمااق شمٌا ّالم أن اًمٜمٗمااػم
اعمٓمٚما ُ
هق اعمٓمٚمقب ُمٜمف ؿمار ًقم٤م أن ذم اًمٚمحٔم٦م ًمٜمٗمر وشمرك اًمدراؾم٦م وشمرك يمؾ ؿمال -
وأُم٤م اًمٙمت٥م اًمتل أنّمح ا٤م ومٛمٜمٝم٤مُ« :مِم٤مرع إؿمقا.ش ٓسمـ اًمٜمح٤مس ،وُمٜمٝم٤م رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان« :يمِماػ
()1

ؿم ا ااٌٝم٤مت اعمخ ا ااذًملم قم ا ااـ اجلٝم ا اا٤مدش و ا ااع طما ا اا٤مرث اعمّم ا ا ااري  ،دم ا ااده٤م قم ا ااغم اًمٜم ا اا٧م وذم اعمٙمتٌ ا اا٦م اًمِما ا اا٤مُمٚم٦م
آًمٙمؽموٟمٞماا٦م ،وُمٜمٝماا٤م يمتاا٤مب« :اًمقا سمااؾ اًمّمااٞم٥م ُمااـ اًمٙمٚمااؿ اًمٓمٞماا٥مش و«اجلااقاب اًمٙماا٤مذم عمااـ ؾماا٠مل قمااـ اًماادوا
اًمِم اا٤مذمش ،يمالمه اا٤م ٓسم ااـ اًم٘م ااٞمؿ ،ويمت اا٤مب «طمّم ااقٟمٜم٤م ُمٝم ااددة ُم ااـ داظمٚمٝم اا٤مش عمحٛم ااد حمٛم ااد طمًا االم ،واًمٙمت اا٥م
اًمٓمٞمٌ٦م يمثػمة ضمدً ا ،واحلٛمد هلل ،واهلل اعمقومؼ-

( )٧صدرت ـمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مؾمؿ« :ىم٤مًمقا وم٘مؾ --يمِمػ ؿمٌٝم٤مت اعمخذًملم واعمرضمٗملم قمـ اجلٝم٤مدش ،عم١مًمٗمف اًمِمٞمخ :حمٛمد وائؾ طمٚمقا ،
اعمٕمروف سماُ« :مٞمنة اًمٖمري٥مش  ،وومٞمف شمٜم٘مٞمح٤مت وزي٤مدات-
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ٌّ د٘ ضـطٍـ ٍهَخًى ٍؾًْد خلًلودء لت٘ٓٛط خلوً٘ي؛ ْْل ّصُ خلطـطٍـ أ زس هي
تَْطّد ٍخًتٓدء خلوَخًى ْٖ خلطرع زدأستٓسدض هٌـِ هسدضــطٓ ؤم ٗٓٛـٖ حدلـِ خلًـدم ,هـخا
ْٖ زاز خلحطه٘ي خلصٗي ٗستْعئٍى زدلسٗي ْٖ خلوسلسات ّن زضسَخ خلتَح٘ـس ٍيلوـَخ ؤى
خأستْعخء زدلسٗي ٓٚط ْا ؤني ؤًْن أ ًٗلوَى خلحٛن ٍَ٘طُ ْْل ٗحٛن يلْ٘ن زدلحدلـٔ

خلًدهٔ ؤم أ زس هي هًطْتْد زدلتخست؟-

الجـــىاب :اعمٕم االم ٓ ُ َٙم ااؿ قمٚمٞم ااف سم اا٤مًمٙمٗمر إٓ إذا قمٚمٛمٜم اا٤م وضم ااقد ؿم ااروط اٟمٓمٌ اا٤م .احلٙم ااؿ قمٚمٞم ااف واٟمتٗم اا٤م

ُمقاٟمٕمف ،وهذا يٕمرومف اًمٕمٚمام  ،وأُم٤م اًمٕم٤مُم٦م و َُمـ ٓ ُمدظمؾ لؿ ذم اًمٕمٚمؿ؛ وم ُٞم َٜمٝم ْقن قمـ اخلاقض ذم شمٙمٗماػم أطم ٍاد
ا٤مُمل هماػم اعمتخّماص ذم اًمٕمٚماؿ ي٘ماقلٓ :
اضمتٝم٤مدي
شمٙمٗمػمهؿ
هـ
ّ
اؾمتدٓزم؛ سماؾ هاق قمٛم ُاؾ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ،واًمٕم ّ
ُ
ّ

ا٤مزم
أقمٚم ااؿ اؾم اا٠مخقا اًمٕمٚم ااام  ،ه ااذا واضمٌ اافُ ،م ااع إيامٟم ااف اعو اا٤مزم سم اا٤مهلل  وديٜم ااف ورؾم ااٚمف --إًم ااخ ،ويمٗم ااره اعو ا ّ
سم٤مًمٓم اا٤مهمقت ،إٟم ااام هٜم٤مًم ااؽ ُم ااـ يمٗم اار اًمٙم اا٤مومريـ ُم اا٤م يً ااتقي ذم قمٚمٛم ااف اًمٕم اا٤مُمل ُم ااع اًمٕم ا ِ
ا٤مملُ ،مث ااؾ يمٗم اار اًمٙمٗم اا٤مر
ّ
إصااٚمٞملم وهااؿ همااػم اعمٜمتًااٌلم إمم اعؾمااالم أصااال ،وُمثااؾ :اعمرشمااد اًمّم ااريح اًمااذي أقمٚمااـ سماا٤مخلروج ُمااـ ُمٚماا٦م
اعؾمالم وآٟمت٘م٤مل قمٜمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وٟمحق ذًمؽ-
ا٤مب اهلل  ورؾمااقًمف وديٜمااف واعمًااتٝمزئ سماا٤مهلل  وسمديٜمااف ومي٤مشمااف وسمرؾمااقًمفً ،مٙمااـ سمِم اارط أن
وُمٜمااف :ؾما ُّ
اػ ومٞمااف ،أُماا٤م ُماا٤م يماا٤من حما ً
اتٛمال ،سمحٞما ُ
ا٥م
ا٥م أو آؾمااتٝمزا صاار ً ٤م ٓ ُخي َتٚما ُ
ا٨م ي٘ماا٤مل :هااؾ هااذا ُمااـ اًمًا ّ
يٙمااقن اًمًا ّ
ا٥م ،وإٓ
اؽمك ًمٚمٕمٚمااام  ،وسم٤مجلٛمٚماا٦م وم٤مٓطمتٞماا٤مط ذم هااذا اًمٌاا٤مب ُمت٠ميمااد ضماادً ا سمااؾ واضما ٌ
وآؾمااتٝمزا أو ٓ؟ ومٝمااذا ُيا َ
ا٤مب ظمٓما ٍار ٓ زال قمٚمااام اعمٚماا٦م هي٤مسمقٟمااف و ااذرون ُمااـ
هٚمااؽ اعٟمً ا٤منٟ ،مًاا٠مل اهلل اًمًااالُم٦م واًمٕم٤مومٞماا٦م؛ ومٝمااذا سما ُ
ا٧م إهناؿ ذم سماالد احلارُملم يًاتٝمزؤون
اخلقض ومٞمف سمٖمػم طمؼ وسمٖمػم ىمقة دا ٍع --وقمٚمٞمف وم٤معمً١مول قمٜمٝمؿ هاـ ىمٚم َ
ومػم َضمااع ذم ن٘مٞمااؼ ذًمااؽ إمم َُمااـ اـمٚمااع قمااغم طماا٤ملؿ ويٕماارف أُما َارهؿ ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ
ذم اعمًٚمًااالت سم٤مًمااديـُ ،
اػما وووم٘مااؽ اهلل ًمٙمااؾ ظما ٍ
ادى وشم٘مااقى
اػم ،وًمٚمجٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمٚمف قمااغم ها ً
هٜماا٤مك ،وسماا٤مهلل اًمتقومٞمااؼ --وضماازاك اهلل ظما ً
ُماـ اهلل ،وصم ٌّتٜماال اهلل وإياا٤مك قمااغم صااراـمف اعمًاات٘مٞمؿ ،ورزىمٜماال وإياا٤مك اًمِمااٝم٤مدة ذم ؾمااٌٞمٚمف ُم٘مٌٚماالم همااػم ُماادسمريـ
ُمقىمٜملم ص٤مدىملم طمٜمٗم٤م  ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغم حمٛمد ومخف صحٌف أوٕملم--
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
أظمقك :قمٓمٞم٦م اهلل أبق قمٌد اًمرمحـ
ُمٜمتّمػ ؿمٝمر و٤مدى إومم ُمـ ؾمٜم٦م ٧61٧ـه
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمٛمت٘ملم وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم ،وصغم اهلل وؾماٚمؿ وسما٤مرك قماغم
ٟمٌٞمٜم اا٤م حمٛم ااد اعمٌٕم ااقث رمح اا٦م ًمٚمٕم اا٤معملم ،وقم ااغم مخ ااف وص ااح٤مسمتف أه ا ِاؾ اًمٕم اازائؿ اًمٓمٞمٌ االم اًمٓم اا٤مهريـ ،وُم ااـ شم اإٌمٝمؿ
ٍ
سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ-
إمم إظمقا اًمٙمرام أُمرا اعمج٤مهديـ طمٗمٔمٝمؿ اهلل وؾمددهؿ--
إمم إخ اعمٙمرم-]--------------------------------[ :
ُمـ أظمٞمٙمؿ« .قمٓمٞم٦م اهللش قمٗم٤م اهلل قمٜمف-
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-
ٍ
ِ ٍ
واًمتزود ُمـ اًمت٘مقى --وسمٕمد:
ًمٚمؼم
اعمرضمق أن شمٙمقٟمقا
اهلل شمٕم٤ممم
ّ
ّ
ُ
سمخػم طم٤مل ،وذم ازدي٤مد ُمـ اًمتقومٞمؼ ّ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﮊ [اًمٕمّمار]َ ،وﭧ ﭨ ﮋ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿﮊ [اح٤مئدة] ،وىم٤مل  :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮊ [اح٤مئدة-]46 :
أذيمر ٟمٗمز وأظمل سمام َُمـ اهلل سمف قمٚمٞمٜم٤م أن اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م  ذم ـم٤مقمتف ،وضمٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اعمج٤مهديـ ذم
همٚمٌ٧م ومٞمف اًمدٟمٞم٤م وومتٜمتُٝم٤م قمغم أيمثر اخلٚمؼ،
ؾمٌٞمٚمف ،اًم٘م٤مئٛملم سمٜمٍم ديٜمف وإقمال يمٚمٛمتف؛ ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي
ْ
وهمٚمٌ٧م إهقا ُ وقمٌ٤مدة اًمٓمقاهمٞم٧م احل ّٞم٦م واعم ّٞمت٦م؛ وم٤محلٛمد هلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وٟمً٠مخف شمٕم٤ممم أن
ْ
يقزقمٜم٤م ؿمٙمره٤م ويٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ذيمره وؿمٙمره وطمًـ قمٌ٤مدشمف-
أذيمر سمام اسمتالٟما٤م اهلل وإيا٤ميمؿ سماف ُماـ هاذا اًمتٙمٚمٞماػ ،وأهنا٤م أُم٤مٟما٦م يماام أظماؼم اًمٜمٌال  ،وأهنا٤م ياق َم اًم٘مٞم٤مُما٦م
صمؿ ُّ
ظمزي وٟمداُم٦م ،إٓ عمـ أظماذه٤م سمح٘مٝما٤م وأ ّدى اًماذي قمٚمٞماف ومٞمٝما٤م ،وٓ واهلل ٓ يًاتٓمٞمع قمٌادٌ أن ي٘ماقم اا٤م إٓ أن
ٌ
يٕمٞمٜم ااف اهلل ويقوم٘م ااف ومٞمٝمد َي ااف رؿم ااده ويً اادده ويرزىم ااف شم٘م ااقاه وظمِم ااٞمتف ذم اًمٖمٞم اا٥م واًمِم ااٝم٤مدة ويرزىم ااف اًمٞم٘م االم
واًم٘مااقة ،ويٕمٞمٜمااف قمااغم اختاا٤مذ هااذه اًمقٓياا٦م واعمًاا١موًمٞم٦م قمٌاا٤مدة ًمااف  و ُىمرسما ً٦م ،وـمريا ُاؼ ذًمااؽ آضمتٝماا٤مد ذم ن٘مٞمااؼ
ا٤مهرا وسم٤مـمٜمًا٤م
اًمٕمٌقدي٦م ًمف ؾمٌح٤مٟمف وآومت٘م٤مر إًمٞمف وآٟمٙمً٤مر سملم يديف واًمتْما ّرع ًمف وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ـم٤مقمتاف فم ً
ىمدر اًمٓم٤مىم٦مُ ،مع اًمتقاوع وهْمؿ اًمٜمٗمس واهت٤مُمٝم٤م واخلقف ُمـ ُمًا٤موئٝم٤م ،وها٤م يٕمالم قماغم ذًماؽ يمثارة اًماذيمر
واًماادقم٤م وىمٞماا٤مم اًمٚمٞمااؾ وصااٞم٤مم اًمٜمٗمااؾ وجم٤مًمًاا٦م اًمّماا٤محللم واًمٕمٚمااام اًمٓمٞمٌاالم وشم٘مااريٌٝمؿ واختاا٤مذ أهااؾ أظماارة
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اح٤مسم٤م وأقمقا ًٟما ا٤م ،وجم٤موم اا٤مة أه ااؾ اًم اادٟمٞم٤م واًمٗمخ اار واًمري اا٤م واخل ااٞمال وأه ااؾ اجلٗم اا٤م وىمٚم ااٞمكم اًمدي٤مٟم اا٦م،
سمٓم٤مٟما ا ً٦م وأص ا ً
واًمٌ ِ
ٕمد قمٜمٝمؿ-
ُ
أظماال اًمٙمااريؿ --أيمت اا٥م ًمٙمااؿ هااذه إؾم اآمر ،ؾماإم ًٞم٤م ذم اًم٘مٞماا٤مم سم ااام أُمرٟماا٤م اهلل سمااف ُم ااـ اًمتٜم٤مصااح واًمت ااقايص
سما اا٤محلؼ واًمتا ااقايص سم٤مًمّما ااؼم ،واًمتٕم ا اا٤مون قما ااغم اًما ااؼم واًمت٘ما ااقى ،واًمٜمّم ا ااح ًمٚمٛمًا ااٚمٛملم وأوزم أُما اارهؿ وإُم ا اار
ِ
واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،وىمٞم٤م ًُم٤م سمزيم٤مة اًمٕمٚمؿ وُم٤م أنٕمؿ اهلل سماف ُماـ اعمٕمروما٦م
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،
واًمتجرسم٦م ًمألُمقر-

وٓ ؿم ا ااؽ أنٜم ا اا٤م وٞمٕما ا ا٤م ذم ؾم ا ااٗمٞمٜم٦م واطم ا ا ٍ
ادة؛ يم ا ااام ضم ا اا٤م ذم احل ا اادي٨م اًم ا ااذي رواه اًمٌخ ا اا٤مري ذم ص ا ااحٞمحف
ً

واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  قمـ اًمٜمٌل  ىما٤ملَُ ( :م َث ُاؾ اًم٘ما٤مئ ِؿ قماغم طمادود اهلل واًمقا ىما ِع ومٞمٝما٤م
وسمٕمْمااٝمؿ أؾماٗمٚمٝم٤م ،ومٙما٤من اًماذيـ ذم أؾمااٗمٚمٝم٤م إذا
سمٕمْماٝمؿ أقمالها٤م
ُ
ا٤مب ُ
يمٛمثاؾ ىماقم اؾماتٝمٛمقا قماغم ؾمااٗمٞمٜم٦م ،وم٠مص َ
اؾمت٘مقا ُمـ اح٤م ُمروا قمغم ُمـ ومقىمٝمؿ ،وم٘م٤مًمقا ً :مق أن٤م ظمرىمٜم٤م ذم ٟمّمٞمٌٜم٤م ظمر ًىم٤م ومل ُٟم ِ
١مذ َُم ْـ ومقىمٜم٤م؛ وم٢من يؽميمقهؿ
َ ْ
ُّ
()1

وُم٤م أرادوا هٚمٙمقا وٞمٕم٤م ،وإن أظمذوا قمغم أجدهيؿ ٟم ََج ْقا وٟمجقا وٞم ًٕم٤م) -
َ
نت٤مج ُمٜما٤م دائ ًاام إمم سماذل اجلٝماقد ذم اًم٘مٞما٤مم قماغم شمرؿماٞمده٤م وشمًاديده٤م؛
وٓ ري٥م أن ُمًػم َة أُمتٜم٤م اجلٝم٤مدي٦م
ُ
ٍ
ا٤مًمرب اجلٚمٞم ااؾ ،
ا٥م قم ااغم اًمٚمٞم اا٤مذ سم ا ّ
وم اا٢من ؾما ا ٌُ َؾ آٟمح ااراف يمث ااػمةٌ ،وًم ااٞمس أطم اادٌ سمٛمٜمج اا٤مة ُمٜمٝم اا٤م إٓ َُم ااـ وا َفم ا َ
وها
وآقمتّماا٤مم سمااف فما ً
ا٤مهرا وسم٤مـمٜمًا٤م ّ

وإقمالٟماا٤م؛ ىماا٤مل اهلل شمٕماا٤ممم :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﮊ

[مل قمٛمران] ،ومال قمّمٛم٦م إٓ سما٤مهلل وطماده ،وٓ يٜمجاق ُماـ اًمٗماتـ إٓ َُماـ اقمتّماؿ سما٤مهلل وﮋ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ا٤مئام سماا٠مُمره
ﯟﯠﯡﯢﮊ [هااقد ،]61 :وٓ يٗمٚما ُاح إٓ َُمااـ اقمتّمااؿ سماا٤مهلل ويماا٤من دائا ًاام ذم صا ّ
اػ اهلل وًمٞم ا٤م ًمااف  ،ىما ً
حم٘م ً٘م٤م اًمٕمٌقدي٦م ًمف -

وه ااذا ه ااق اًم ااذي ِ
يٜمتّم ا ا ُر طم ً٘ما ا٤م ،وه ااق اًم ااذي يق ّوم ااؼ و ُيً اادد وشمٙم ااقن ًم ااف اًمٕم٤مىمٌ اا٦م ،وه ااق اًم ااذي ٓ خيِم ااك

اخلنان ،واًمذي يرضمق دم٤مر ًة ًمـ شمٌقر-
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮊ [مل قمٛمران] ،ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [إنٗم٤مل] َوﭧﭨ ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ [هقد] وﭧﭨ
ﮋﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﮊ [وم٤مـمر]-

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )2621واًمٚمٗمظ ًمف ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (-)2٧١1
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دائام ذم ر ٍ ُمٝمؿُ --م٤مذا اؾماتٗمدٟم٤م إذا اٟمتٍماٟم٤م قماغم إقمادا وىمٝمرٟما٤مهؿ ود ُّمرٟما٤مهؿ
أظمل اًمٕمزيزً :مٜمتٗمٙمّر ً
واٟمت٘مٛمٜماا٤م ُمااٜمٝمؿ --وأىمٛمٜماا٤م اًمدوًماا٦م اًمتاال ٟمريااد ,دوًماا٦م اعؾمااالم ,ويمٜماا٤م ٟمحااـ اعمٜمتّم اريـ ذم هااذه احلاارب وهااذا
اًمّم ا اراعً ،مٙم ااـ يم اا٤من اهلل ؾم اا٤مظم ًٓم٤م قمٚمٞمٜم اا٤م سمً ااٌ٥م ُمٕم٤مص ااٞمٜم٤م وذٟمقسمٜم اا٤م اًمٔم اا٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم اا٦م ،صم ااؿ يم اا٤من قم٤مىمٌتٜم اا٤م ذم
أظمرة أن ٟمدظمؾ اًمٜم٤مر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل؟!!
()1

أخؿ ي٘مؾ اًمٜمٌل ( :إن اهلل ًمٞم١ميد هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر) ؟-
وم٤مخلالص اا٦م اعمٝمٛم اا٦م واًمقص ااٞم٦م واًمٜمّم ااٞمح٦م اًمدائٛم اا٦م اًمقا ضمٌ اا٦م ه اال :أن ٟمٙم ااقن ُمً اات٘مٞمٛملم قم ااغم دي ااـ اهلل
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م ،ذم أنٗمًٜم٤م؛ هائرٟما٤م وقمالٟمٞم٤مشمٜما٤م ،صماؿ ذم َُماـ نا٧م وٓيتٜما٤م ُماـ أه ٍاؾ وأتٌا٤م ٍع
وذيٕمتف وأطمٙم٤مُمف
ً
ورقم٤مياا٤م وؿما ٍ
ا١مون ،ىماا٤مئٛملم ومااٞمٝمؿ وٞم ًٕما٤م سماا٠مُمر اهلل؛ ٟمٕمٓماال هلل وٟمٛمٜمااع هلل ،وٟمحاا٥م هلل وٟمااٌٖمض ذم اهلل ،وٟمااقازم
وٟم٘مرب هلل وٟمٕم٤مدي و ُٟم ِ
وٟمٖمْم٥م هلل -
ٌٕمد هلل ،وٟمرى هلل
ُ
ّ
ٍ
واضمٌ٤مت قمٚمٞمٜم٤م:
أظمل اًمٕمزيز :أُمقر ُمٝمٛم ٌ٦م شمقؿمؽ أن شمٙمقن
ُمٜمٝم٤م :أنف ٓ سمد ًمٜم٤م وٞم ًٕم٤م أن ٟمٙم ّثػ ُمـ ٟمنم اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح اًمٜما٤مومع واًماققمل واًمث٘م٤موما٦م اعؾماالُمٞم٦م
ذم أتٌ٤مقمٜما اا٤م وأوما ااراد و٤مقم٤مشمٜم ا اا٤م ،سم٢مٟمِما اا٤م اعم ا اادارس وإىم٤مُما اا٦م اًم ا اادورات اًمتٕمٚمٞمٛمٞما اا٦م اًمِم ا ا ارقمٞم٦م وطمٚم٘ما اا٤مت اًمٕمٚم ا ااؿ،
وسم٢مرؾما ا اا٤مل اًمٓمٚمٌا ا اا٦م ًمٚمتٕمٚما ا ااٞمؿ ًمٞمٙمقٟما ا ااقا قمٚما ا ااام ذم اعمًا ا اات٘مٌؾ ،وسم٢مىم٤مُما ا اا٦م اًما ا اادروس ذم ُمًا ا اا٤مضمدٟم٤م وُمّما ا ااٚمٞم٤مشمٜم٤م
وجمتٛمٕم٤مشمٜما٤م ،وسمٜمنما اًمٙمتا٥م وآهااتامم سما٤مًم٘مرا ة ونّمااٞمؾ اًمٕمٚماؿ ،وسماا٠من ٟم٘مارب أهااؾ اًمٕمٚماؿ اًمّماا٤محللم إُمٜماا٤م
وٟم٘مدّ ُمٝمؿ-

ومٝمذا قمغم وضمف اًمٕمٛمقم؛ وم٢من اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ويمثرة اًمٕمٚمام واعمتٕمٚمٛملم ،هق ِصامم ٍ
أُم٤من ًمٚمجامقم٦م وًمألُم٦م-
ُ

وٟمٜمنماه
صمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اخلّمقص ًمٜم٤م ٟمحـ اعمج٤مهديـ وم٢من ُمـ أهؿ ُم٤م يتٕم ّالم قمٚمٞمٜما٤م ُماـ اًمٕمٚماؿ أن َٟم ْٕم َٚم َٛما ُف
َ
اًمٕمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم اجلٝم٤مد (اًم٘مت٤مل واًم٘متاؾ)؛ َُماـ ُيٌا٤مح ًمٜما٤م ىمت٤م ًُما ُف وىمتٚماف
ذم أتٌ٤مقمٜم٤م وأومراد و٤مقم٤مشمٜم٤م اعمج٤مهديـ هق:
ُ
ا٤مح ًمٜماا٤م أظمااذه ُمااـ احا ِ
ا٤مح ،وُماا٤م جيااقز ُمااـ اًمتّما اروم٤مت وُماا٤م ٓ جيااقز ذم
ا٤مل وُماا٤م ٓ يٌا ُ
ا٤مح ًمٜماا٤م ،وُماا٤م ُيٌا ُ
و َُمااـ ٓ يٌا ُ
ِ
ضمٝم٤مدٟماا٤م يمٚمااف وذم قمالىم٤مشمٜماا٤م --وهٜم٤مًمااؽ أصا ٌ
اقل قم٤مُماا٦م جمٛمٚم ا ٌ٦م يٜمٌٖماال ًمٚمٛمج٤مهااديـ أن يتٛمًااٙمقا ااا٤م ،صمااؿ شمٙمااقن
اًمتٗم٤مصٞمؾ قمٜمد قمٚمامئٝمؿ ،وم٢من قمقام اعمج٤مهديـ ٓ يٛمٙمـ أن ّّمٚمقا يمؾ وٓ أيمثر اًمتٗم٤مصٞمؾ-
اٞمال ذم اجلٝم ا ِ
اٞمس أص ا ً
ا٤مرت أيمث اار
ا٤مد ،وص ا ْ
وٓ ؿم ااؽ أن اعمً ااػمة اجلٝم٤مدي اا٦م يمٚم ااام ـم٤مًم ا ْ
ا٧م دظم ااؾ ومٞمٝم اا٤م َُم ااـ ًم ا َ
اطمتٞم٤مضم ا٤م إمم اًمؽمؿمااٞمد واًمتّمااحٞمح واعمح٤مؾمااٌ٦م واعمراىمٌاا٦م ،وذم هااذه اعمرطمٚماا٦م اًمتاال ٟمحااـ ومٞمٝماا٤م؛ وم٢مٟمٜماا٤م ٟمالطمااظ
ً
يمثاارة إظمٓماا٤م واًمتجاا٤موزات ُمااـ اعمج٤مهااديـ ،سمًااٌ٥م اجلٝما ِاؾ أو سمًااٌ٥م دظمااقل أىمااقا ٍم وومئا ٍ
ا٤مت ُمااـ اًمٜماا٤مس ذم

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)44١4 ،62١1 ،1١42صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧٧٧
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صٗمقف اعمج٤مهديـ ،هّاـ مل ياؽمب اًمؽمسمٞما٦م اعؾماالُمٞم٦م اًمّماحٞمح٦م ،وهاـ وماٞمٝمؿ ضم٤مهٚمٞما ٌ٦م وومًا٤م ُد أظم ٍ
اال .ورىما ُ٦م
ديـ ،وسمتٕمٌ ِ
ٍ
ارو أنٜما٤م سٟما٤م ٟمخا٤مف قماغم احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م
ا٤مر ًمٙماٜمٝمؿ جي٤مهادون!! وماال هم َ
اػم أهاؾ اًمٕمٚماؿ وما٢مهنؿ ّ
ومج ٌ
ُم ا ااـ آٟمح ا ااراف واًمٗمً ا اا٤مد والٚمٙم ا اا٦مٟ ،مً ا اا٠مل اهلل اًمً ا ااالُم٦م واًمٕم٤مومٞم ا اا٦م ،ومٚم ا ااذًمؽ ٓ سم ا ااد أن ٟمريم ا ااز وٟم ا اادظمؾ ذم
اًمتٗم٤مصٞمؾ ومٜم٘مقل :إن ُمـ ضمزئٞم٤مت اًمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمرومتٝم٤م وٟمنمه٤م سملم اعمج٤مهاديـ ونقيٚمٝما٤م إمم وم٘ماف
طم٘مٞم٘مل ًمدهيؿ وسمّمػمة ضم٤مزُم٦م واًمتزا ٍم يم٤مُمؾ :اًمٕمٚمؿ ِ
سمٕمٔمؿ طمرُم٦م دُم٤م اعمًٚمٛملم ،وشمٕمٔماٞمؿ أُمرها٤م وشمٗمخٞمٛماف
ُ
ذم اًمٜمٗمقس؛ وم٢من ىمتؾ اًماٜمٗمس اعم١مُمٜما٦م هاق ُماـ أيماؼم اًمٙمٌا٤مئر ،وًمٕمٚماف ,سمحًا٥م ُما٤م شمٕمٓمٞماف أدًما٦م اًمِم اريٕم٦م ,أيماؼم
اًمٙمٌاا٤مئر سمٕمااد اًمٙمٗماار واًمِما ارك سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم ،وماا٢من اًمققمٞمااد قمٚمٞمٝماا٤م ذم اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م ُمااـ أقمٔم اؿ اًمققمٞمااد ،وُمااـ
اعمتقرط ومٞمٝم٤م ٓ يٙم٤مد يٗمٚمح يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ٓ( :يزال اعم١مُمـ ذم ومًاح٦م ُماـ ديٜماف ُما٤م مل يّما٥م د ًُما٤م
ذًمؽ أن
ّ
()1

طمرا ًُم٤م) رواه اًمٌخ٤مري -
وٓ ُي٘م٤مل إن يمؾ اعمج٤مهاديـ قما٤مروملم سماذًمؽ؛ وما٢من اًمقا ىماع ٓ يّمادىمف ،وٓ ؾماٞمام ذم اًم٘مٌ٤مئاؾ وأهمٚما٥م سماالد
أومٖم٤مٟمًت٤من وىمٌ٤مئؾ سم٤ميمًت٤من؛ وم٢من اًم٘مٌ٤مئؾ شمٖمٚما٥م قمٚماٞمٝمؿ صم٘م٤موما٦م اًم٘متاؾ وآٟمت٘ما٤مم واًمتٝما٤مون ذم اًمادُم٤م وؾماٝمقًم٦م
أُمر اهلل ويٚمتزم سمف طم ً٘ما٤م وصاد ًىم٤م إٓ أه ُاؾ اًمدي٤مٟما٦م
اعىمدام قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اًمتخ٤مصؿ وطمّمقل اعطمـ ،وٓ ُيٖم ّٚم٥م َ
َ
إىمٚمقن-
اعمتٞمٜم٦م واًمتح٘مٞمؼ ًمٚمتقطمٞمد ،وهؿ
واخلالص٦م :أنف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمنم هاذا اًمٕمٚماؿ (اًمٕمٚماؿ سمتٕمٔماٞمؿ طمرُما٦م دم اعمًاٚمؿ ،وشمٕمٔماٞمؿ طماؼ اعمًاٚمؿ
دُماف وُم٤مًمااف وقمروااف) سمِما ٍ
اكم ذم صااٗمقف اعمج٤مهااديـ ،سمٙمااؾ وؾماا٤مئؾ ٟمِم ار اًمٕمٚمااؿ ،وجياا٥م قمٚمٞمٜماا٤م يماا٠مُمرا
اٙمؾ قمٛم ّ
وُمًاا١موًملم أن ٟم٠مظمااذ قم ااغم أجاادي إتٌ اا٤مع وٟمح٤مؾمااٌٝمؿ وٟم٘مااٞمؿ اًمِم ا اريٕم٦م قمااغم أنٗمً ااٜم٤م ،سماا٤مًٓمتزام سم٠مطمٙم اا٤مم اهلل
ػ-
وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ـم٤مقمتف ،وسمتٓمٌٞمؼ اًمٕم٘مقسم٤مت سمٕمد ذًمؽ عمـ ظم٤م ًَم َ
ٕمْم ا٤م وو ا ُٕم َ
سمٕمْمااٜم٤م سم ً
وإن مل ٟمٗمٕمااؾ ذًمااؽ وهت٤موٟم ا٤م وريمٜم ا٤م إمم ُمقا واإم٤مشمٜم٤م آضمتامقمٞماا٦م وضم٤مُمااؾ ُ
ػ إُماارا ُ
قم ااـ حم٤مؾم ا ِ
اٌ٦م إتٌ اا٤مع وأُم اارهؿ وهن ااٞمٝمؿ ومحٚمٝم ااؿ قم ااغم ـم٤مقم اا٦م اهلل وآؾم اات٘م٤مُم٦م قم ااغم اًمِم ا اريٕم٦م؛ وم٢مٟمٜم اا٤م وم٤مؿم ااٚمقن
ُمٗمرـمقن ،وُمّمػمٟم٤م إمم الالك ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل --مهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ؾمخٓمؽ--
ّ
وإٟمٜماال أؿم ااٝمديمؿ أنٜم اال وىمٞم اا٤مديت وإظم ااقا ٟم ااؼمأ ُم ااـ يم ااؾ خم٤مًمٗم ا ٍا٦م ًمٚمِم ا ا ِ
ريٕم٦م ،وأنٜم اا٤م ٟمح اا٥م وٟم ااقازم وٟم٘م ا ّارب
ِ
ِ
ا٥م َُمااـ
ا٤مرا ،وٟما ُ
اٌٖمض وٟمٌُ٤مقمااد وٟمج٤مٟما ُ
ّ٤مرا ذ ّيما ً
وٟماارى َُمااـ يٙمااقن وًمٞما٤م هلل شمٕماا٤ممم ُمٓمٞم ًٕما٤م ًمااف ىم٤مٟم ًتا٤م ّأو ًاها٤م ُمٜمٞم ًٌا٤م ؿماٙم ً
هق سمْمد ذًمؽ ُمٝمام يم٤من-
ىمري٥م ُمـ ذًمؽ :أن ٟمٕمتٜمل سمنمح وم٘مف اًمٕمٚمٛمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتال ي٘ماع ومٞمٝما٤م
وُمٜمٝم٤م ه٤م هق
ٌ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)4642
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رطم ُف قمااغم وضمااف اخلّمااقص
ُماا٤م يًااٛمٞمف اًمٗم٘مٝماا٤م سماا٤مًمتؽمس ،وطماادود ذًمااؽ ،ووااقاسمٓمفٟ ،منما ُاطم ُف ٕومرادٟماا٤م ،وٟمِم ا ُ
ًمّم ااٜمٗملم ُم ااـ أومرادٟم اا٤مً :مٚم٘مٞم اا٤مدات اًمٕمً ااٙمري٦م اًمتٜمٗمٞمذي اا٦م (اعمً اا١موًملم قم ااـ اًمتخٓم ااٞمط واعضم اارا ًمٚمٕمٛمٚمٞم اا٤مت)
وًمٚمٛمٜم ّٗمااذيـ ُمااـ اعمج٤مهااديـ وهااؿ «اًمٗماادائٞمقنش (آؾمتِمااٝم٤مديقن) ،وم٘مااد رأجٜماا٤م ذم سمٕما ِ
اض اعماارات هت٤مو ًٟم ا٤م ُمااـ
اًمٗماادائٞملم وضمٝما ًاال وىمٚماا٦م ُمٌاا٤مٓة سم٤مًمٜماا٤مس ،وىمااد يٙمااقن اًمٗماادائل ؿماا٤مسم٤م صااٖمػما مل يتٚمااؼ ؿمااٞمئ٤م ذا سما ٍ
ا٤مل ُمااـ اًمٕمٚمااؿ
ُّ ً
ً
واعمٕمروماا٦م واًمؽمسمٞماا٦م اًمديٜمٞماا٦م ،وإظمٓماار أنااف رسمااام يٙمااقن أطمٞم٤م ًٟم ا٤م ىمااد ًُم ّ٘م ا َـ ,واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل ,ؿمااٞمئ٤م ُمااـ آٟمحااراف
اديٜمل؛ ومٞمتٚم٘ماا٤مه ويٜمٓمٚمااؼ سمااف ،وذًمااؽ يما ْ
ا٠من يٚم ّ٘مٜمااف سمٕم ُاض اًمٜماا٤مس ُمااـ اعمج٤مهااديـ أن هاا١مٓ اًمٜماا٤مس (اًمٕمااقا ّم) ذم
اًم ّ
اًمِماا٤مر ِع ُمٜماا٤موم٘مقن ؾماا٤ميمتقن قمااـ احلااؼ وٟمٍمااة اعمج٤مهااديـ وأهنااؿ ُمااع «اًمٓماا٤مهمقتش وُمااع اعمرشمااديـ ،راوااقن
ِ
سمٛمـ ُي٘متَؾ ُمٜمٝمؿ ،وُم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ دُم٤مئٝمؿ ُمـ ر !!
اؿ --إًمخ!! وقمٚمٞمف؛ ومال شمٌ٤مل َ
اٌٞمؾ ومًا ٍ
ٍ
االل ُمٌاالمٌ وؾما ُ
ا٢مـمال .ظمٓماا٠م قمٔمااٞمؿ ووا ٌ
ا٤مد قمااريض؛ وماا٢من اًمٕمااقام ذم اًمِمااقارع
وٓ ؿمااؽ أن هااذا سما
وذم إؾمقا .وقمٛمقم اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م اًمتل ٙمٛمٝم٤م اعمرشمدون ،حمٙمق ٌم سم٢مؾمالُمٝمؿ ذم اجلٛمٚما٦م وإصاؾ ،صماؿ
هااؿ أظما ٌ
ا٤مومر ُمرشماادٌ ؛ ومااذًمؽ
االط ُمااٜمٝمؿ اًمّماا٤محلقن وُمااٜمٝمؿ دون ذًمااؽ --وٟمٕمااؿ ىمااد ُيقضمااد ذم ظماللااؿ ُمااـ هااق يما ٌ
طمٞما ُ
ا٨م قما ِارف سمٕمٞمٜمااف ومٝمااق طمااالل اًماادم ،وًمٙمااـ ذم اجلٛمٚما٦م وماا٢من اًمٕمااقام ذم سمالدٟماا٤م وقم٤مُماا٦م سمااالد اعمًااٚمٛملم حمٙمااق ٌم
سم٢مؾماالُمٝمؿ ىمٓم ًٕما٤م ،سم٠مدًما٦م اًمٙمتا٤مب اًمًاٜم٦م واًمٌ ّٞمٜما٦م واًمٗم٘مااف اعمٕماروف ذم ُماذاه٥م اعمًاٚمٛملم ،وجم ُا٤مل شمٗمّماٞمؾ هااذه
ػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مـمٌ ً٦م-
اعمً٠مخ٦م ُمقاو ُٕم ُٝم٤م ُمـ اًمٙمت٥م وإبح٤مث ،و َُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ وم٘مد همال ووؾ وظم٤م ًَم َ
اقد قماـ ضمٝم ٍ
اػم أو ىمٕم ٍ
وم٤مًمٕمقا ُّم ُمًٚمٛمقن قمغم ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ ومً ٍاؼ أو ومج ٍ
اقر أو شم٘مّم ٍ
ا٤مد أو هماػم ذًماؽ ،ومٛماـ

أذع ومااٞمٝمؿ اًم٘متااؾ قمٛماادً ا وىمّماادً ا همااػم ُمٌا ٍ
ا٤مرج
ا٤مل اااؿ سماازقمؿ أهنااؿ يمااذا ويمااذا هاا٤م شم٘ماادم طمٙم٤ميتااف ،ومٝمااق واا٤مل ظما ٌ
َ
ا٥م حلاارا ٍم ،وُمتٕما ّار ٌض ًمًااخط اهلل وهمْمااٌف وقم٘م٤مسمااف ،وىمٛماالمٌ أن يً ا ّٚمط اهلل
قمااـ طماادود اًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘ماافُ ،مرشمٙما ٌ
قمٚمٞمف اًمٗمِمؾ ويٛمٙمّـ ُمٜمف إقمدا َ !-
أظماال اًمٙمااريؿ :إن يماا٤من ر ٌ ُمااـ ذًمااؽ شمٓما ّار .إمم سمٕمااض اعمج٤مهااديـ هااـ يًااٛمٕمقن ًمٙمااؿ وماا٠مرضمقيمؿ أن
اقرا ،وأن شم٠مظمااذوا قمااغم
شمتااداريمقه سم٤معمٕم٤مجلاا٦م اًمٕمٚمٛمٞماا٦م اًمِم ارقمٞم٦م؛ وماا٢من هااذا واضما ٌ
ا٥م ُمْما ّٞم ٌؼ ٓ سمااد ُمااـ اًم٘مٞماا٤مم سمااف وما ً
ٍ
اقرا ،واضمٕمٚماقه هاق
اذريمؿ ُمٖمٌا َ٦م ذًماؽ وؾماق َ قم٤مىمٌتاف ،ومٌا٤مدروا سم٤معصاالح وم ً
أجدهيؿ سم٠مهع وىم٧م ،وإٓ وما٢م أن ُ
إوًمقي٦م ًمٙمؿ ،يّم ْٚمح اهلل ؿم٠منٙمؿ ويٜمّما ْريمؿ ﮋ﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [حمٛمد]-
يٕمٛم ُاؾ أصاح٤مسمف وأوًماق
صمؿ إٟمف سمٛم٘م٤ميٞمس اًماديـ واًمادٟمٞم٤م ،يمٞماػ ياٜمجح ُمنم ٌ
اٞم٤مد صماقري شمٖمٞماػمي ٓ َ
اوع ؾم ّ
ا٥م اًمٜماا٤مس (اًمٕمااقا ّم ،واجلٛمٝما ِ
اقر ،واًمِما ِ
أُما ِار ِه قمااغم يمًا ِ
إم٥م) واؾمااتامًمتٝمؿ واصاآمٜم٤مقمٝمؿ واطمتااقائٝمؿ ،ويمٞم ااػ
ِ
اٜمٗمض يماؾ ياق ٍم قماٜمٝمؿ ،وًمً ُ
ا٤من طما٤ملؿ:
ا٤مس شمٙمارهٝمؿ وشم ُّ
يرضمقن عمنموقمٝمؿ وصمقرهتؿ أن شماٜمجح إذا يم٤مٟما٧م اًمٜم ُ
ٍ
ا٤مس ومٞماف وي٘مقًماقن ًماف :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
روع إٟمً٤من يٕمت٘مادُ اًمٜم ُ
اظمؼم َشم ْ٘م ُٚم ْفش ،يمٞمػ يٜمجح ُمِما ُ
«وضمدٟم٤مهؿ ُ ْ
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ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﮊ [اًم٘مّمص] إذا يم ُث َر ىم٤مئ ُٚمق ذًمؽ وومِم٤م هاذا آقمت٘ما٤مد ذم اًمٜما٤مس ،وصادّ ىمتْف
ُ
ٌ
إطمً٤من!-
إىمالع قمـ ظمٓم٢م وٓ ؿمٗم٘م ٌ٦م وٓ رمح ٌ٦م وٓ
أومٕم٤مل هذا اعٟمً٤من ،ومل ُي َر ُمٜمف
ٌ
يمٞمػ وهذا رؾماقل اهلل  وأيمار ُم اخلٚماؼ قماغم اهلل ي٘ماقل اهلل ً ماف :ﮋ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﮊ [مل قمٛمران-]٧52 :
ويرسما ااقهؿ ,وىمٌا ااؾ ذًما ااؽ أن يٙمقٟما ااقا ها ااؿ
ٓ هما ا َ
ارو أنا ااف قما ااغم ىمٞما اا٤مدات اعمج٤مها ااديـ أن يٕم ّٚمٛما ااقا أتٌا اا٤مقمٝمؿ ّ
ُمٞمًا اريـ قمٚمااٞمٝمؿ ،صاا٤مسمريـ قمااغم
يرسمااقهؿ قمااغم أن يٙمقٟمااقا ُمِمااٗم٘ملم قمااغم اًمٜماا٤مس رمحاا٤م َ اااؿ ّ
ُمتّمااٗملم اااذاّ ,
اػم
ٟم٘مّما ااٝمؿ وأظمٓما اا٤مئٝمؿ وُما اا٤م ًما اادهيؿ ُما ااـ ظمٚما ااؾ ،ؾما اا٤مقملم ذم إصا ااالطمٝمؿ سما اا٤ملقيٜمك واًمروما ااؼ وسم٤مًمتا اادري٩م ،هما ا َ
اػما
ُمًاا٤مرقملم ذم قم٘مااقسمتٝمؿ ،سمٚم ا َف اًم٘متا َاؾ وآٟمت٘ماا٤م َم ،وىمااد يماا٤من رؾمااقل اهلل  ٓ يٙماا٤مد يٌٕماا٨م سمٕم ًث ا٤م أو ياا١م ُّمر أُما ً
ٍ
ٕمنوا
قم ااغم ه ّي اا٦م أو ضم ااٞمش إٓ يم اا٤من ُم ااـ وص ااٞمتف ,يم ااام ضم اا٤م ذًم ااؽ ذم أطم٤مدي اا٨م ُمتٙم اا٤مصمرة( :,ي ا ا ّنوا وٓ شم ا ا ّ
()1
ّ
شمدسمرٟم٤م ذًمؽ وقمرومٜم٤م وم٘مٝمف وقمٛمٚمٜم٤م سمف؟!
وسمنموا وٓ شمٜم ّٗمروا) ؛ ومٝمؾ ّ
وُمٜمٝماا٤م :أنااف جياا٥م قمٚمٞمٜماا٤م صااٞم٤مٟم٦م اعمج٤مهااديـ ُمااـ أن يتٓماار .إًمااٞمٝمؿ اًمٖمٚما ّاق ذم اًمااديـ ،وظم٤مصاا٦م ذم ُمًاا٠مخ٦م
احلٙمؿ قمغم اًمٜما٤مس سما٤مًمٙمٗمر (ُمًا٠مخ٦م اًمتٙمٗماػم) وما٢من اًمٖمٚم ّاق ومٞمٝما٤م ُمّماٞمٌ ٌ٦م قمٔمٞمٛما٦م ،وهال ُماـ أظمٌا٨م إدوا اًمتال
يٛمٙمااـ أن يتٕماارض لاا٤م اعمج٤مهاادون و ُيٌ َتٚمااقا ااا٤م ،وذم اًمتجاا٤مرب ُمااـ ذًمااؽ ر ٌ يااذيمر ًمٚمٛمٕمتااؼميـ --واًمٖمٚما ّاق
ٍ
سمٕم٤مُم٦م هق دا ٌ ٌ
واًمٖمٚمق ذم اًماديـ وما٢مٟمام أهٚماؽ ُماـ
ظمٓمػم ذم يمؾ اًمديـ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ( :إي٤ميمؿ
ومت٤مك وُمرض
ّ
ٌ

()2
يم٤من ىماٌٚمٙمؿ اًمٖمٚم ُّاق ذم اًماديـ) رواه أمحاد واًمٜمًا٤مئل وهمػممها٤م  ،وىما٤مل( :هٚماؽ اعمتٜمٓمٕماقن) ىم٤ملا٤م صمال ًصما٤م؛ رواه
()3
اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وما٢مذا يما٤من اًمٖمٚم ّاق وىم َاع ذم «احلٙماؿ سمتٙمٗماػم اعمًاٚمٛملمش واًمتجار ِ قماغم
ُمًٚمؿ  -ومٝمذا ذم
ّ

ضرا وإهال ًيم٤م --أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ووٞمع إظمقاٟمٜم٤م ُمٜمف-
ذًمؽ وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمخٓمره ،يم٤من أؿمد ومت ًٙم٤م
وأقمٔمؿ ً
َ
وىمااد سماادأن٤م ٟمًااٛمع ُمااـ سمٕمااض اعمج٤مهااديـ َُمااـ يتجاارأ قمااغم شمٙمٗمااػم جم٤مهااديـ مظمااريـ أو شمٙمٗمااػم اًمٕمااقا ّم يم اام
شم٘ماادم ،ومٕمٚمٞمٜم اا٤م أن ٟمح ااؽمز ُم ااـ ذًم اؽ ضم اادً ا وٟمً اإمك سمٙم ااؾ ىم ااقة ذم شمرسمٞماا٦م اعمج٤مه ااديـ قم ااغم اعم ااٜمٝم٩م اًمّم ااحٞمح ذم
ضمرسم٧م إُمقر ،وأدًمٙمؿ قمغم ُو ٍ
َٚم٦م ُمـ ذًمؽ ٟم٤مومٕم٦م سم٢مذن اهلل ،وهل:
ذًمؽ ،وإ ىمد
ُ
 شمرسمٞم٦م إظمقاٟمٜما٤م قماغم اًمؽميمٞماز قماغم قمٞم ِ
اقب اًماٜمٗمس وآٟمِماٖم٤مل سم٢مصاالطمٝم٤م وشمزيمٞما٦م اًم ِ
اٜمٗمس ،واًم ٌُٕماد قماـ
اًمٜمٔماار ذم قمٞمااقب اًمٜماا٤مس ،وشماارسمٞمتٝمؿ قمااغم ـمٚماا٥م اًمٕم٤مومٞماا٦م وـمٚماا٥م اًمًااالُم٦م ذم اًمااديـ ،وشمٕمٔمااٞمؿ ظمٓماار اًمٗمتٞماا٤م ذم
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)42وأجْم٤م :صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4٧25صحٞمح ُمًٚمؿ (ً )٧١16مٙمـ سمٚمٗمظَ --( :و َؾمٙمٜمُقا َوَٓ ُشمٜمَٗم ُروا)-
(ُ )2مًٜمد أمحد ( )1266وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط وأمحد ؿم٤ميمر ،ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)1١١5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )1١22وصححف إًمٌ٤م -
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ ،)24١١مًٜمد أمحد ( ،)1455ؾمٜمـ أيب داود (-)646١
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اًمااديـ سمٖمااػم قمٚم ا ٍؿ ،وُمااـ أؿماادّ ه٤م اعىماادام قمااغم شمٙمٗمااػم ُمًااٚم ٍؿ سمٖمااػم قمٚما ٍؿ ُم١مها ٍاؾ ًمااذًمؽ وسماادون ِ
ُمقضما ٍ
ا٥م ،وأن
ُ
سمحًااـ اًمدي٤مٟماا٦م واًمااقرع ،وم ُٞمٛمٜمَااع اًمٕمااقا ّم (همااػم اًمٕمٚمااام )
يٙمٚمااقا ذًمااؽ إمم اًمٕمٚمااام اًمٗم٘مٝماا٤م اعمتا ّ
ا٠مهٚملم اعمٕماارووملم ُ
ُماـ اخلاقض ذم هااذه اعمًا٤مئؾ ُمٓمٚم ً٘ما٤م ،وقمااغم إُمارا أن يٖمْماٌقا إذا ؾمااٛمٕمقا قماقا ّم اعمج٤مهاديـ يتٙمٚمٛمااقن ذم
شمٙمٗمػم ومالن أو ٍ
شمٙمٗمػمهؿ اضمتٝم٤مدي ،ويٛمٜمٕمقهؿ ُمـ اًمٙمالم ومٞمف-
ومالن ُمـ اًمٜم٤مس ،هـ
ُ
وم٢مذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ وم٠مبنموا سم٤مًمٜمج٤مح إن ؿم٤م اهلل-
اعمروي قمـ اًمٜمٌل ( :ـمقسمك عمـ ؿمٖمٚمف قمٞم ٌُ ُف قمـ قمٞمقب اًمٜما٤مس)
ً م٘مٜمقا اعمج٤مهديـ ُمٕمٜمك احلدي٨م
ّ
()1
ٍ
اٚمؿ ُماـ ؾماٚمؿ اعمًاٚمٛمقن ُماـ
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرام :أظمرضمف اًمٌزار سمًٜمد طمًـ  ،وىمقًمف ( :اعمً ُ
()3

()2

اٚمؿ  ،وىمقًمااف( :اعمج٤مهااد ُمااـ ضم٤مهااد ٟمٗمًااف ذم ذات اهلل) ( ،واعمٝماا٤مضمر
ًمًاا٤مٟمف ويااده) رواه اًمٌخاا٤مري وُمًا ٌ
()4

ازوت ُمااع ٟمٌا ّال اهلل  هماازو َة
ُماـ هجاار ُماا٤م هنااك اهلل قمٜمااف)  ،وطماادي٨م ُمٕماا٤مذ سمااـ أنااس اجلٝمٜماال  ىماا٤مل( :هما ُ
َ
اعمٜم٤مزل وىمٓمٕماقا اًمٓمري َاؼ ،ومٌٕما٨م ٟمٌ ُّال اهلل ُ مٜم٤مد ًيا٤م يٜما٤مدي ذم اًمٜما٤مس أن َُما ْـ وا ّٞم َؼ
اًمٜم٤مس
يمذا ويمذا ومْمٞمؼ ُ
ً
ُمٜمزٓ أو َىم َٓم َع ـمري٘م٤م ومال ضمٝم٤م َد ًمف) رواه أبق داود وأمحد وهمػممه٤م ،وورد ذم سمٕماض أخٗما٤مظ هاذا احلادي٨م ذم
()5

سمٕمض اعمّم٤مدر ( ---أو مذى ُم١مُمٜمً٤م ومال ضمٝم٤م َد ًمف) -

وُمٜمٝماا٤م :أنااف جياا٥م قمااغم ىمٞماا٤مدات اعمج٤مهااديـ أن يٕمٛمٚمااقا ضم٤مهااديـ ضماا٤مديـ ُمثاا٤مسمريـ قمااغم صا ِ
اٞم٤مٟم٦م أنٗمًااٝمؿ
ّ
اؼم
وأتٌاا٤مقمٝمؿ ُمااـ ؾماا٤مئر أوماا٤مت وإُمااراض اًمتاال شمٕما ِارض لااؿ ،وهاال يمثااػم ٌة وُمٜمٝماا٤م :اًم ُٕمجا ُ
ا٥م واًمٖما ُ
ارور واًمٙما ُ
واًمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ وفمٚمٛمٝمؿ؛ وم٢من هذه ُمـ إُمراض اعمٗمًدة ًمإليامن واعمقضمٌ٦م ًمٚمٝمالك واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
ادر ًقم٤م سمٗم٘ما ااف اًما ااٜمٗمس واعمٕما اا٤مرف اًمٜم٤مومٕما اا٦م وم٢مٟما ااف ُما ااع ـما ااقل اًمٓمريا ااؼ
واًمًا ااٌ٥م أن اعمج٤مها ااد إن مل يٙما ااـ ُمتا ا ّ
يامرؾم ُف و ُيٕم٤مجلُ ُف ُمـ أُماقر اًم٘ماقة واًمٖمٚمٌ ِا٦م واًمٔمٝماقر ،وُماع ُما٤م ىماد يالىمٞماف ُماـ ظماذٓن اًمٜم ِ
ا٤مس
ووطمِمتف وُمع ُم٤م ُ
ًمااف هااـ يٗما َاؽم ُض أن يٕمٞمٜمااقه ُمااـ أبٜماا٤م إُماا٦م ،وُمااع ُماا٤م يتٕماارض ًمااف ُمااـ يمثا ِ
ارة اخلّمااقُم٤مت واًمٕمااداوات اعمٜماا٤موأة
ُ َ
ِ
ُ
ًمقضمٝما٤م قمٚمٞماف سما٠منقاع احلٞم ِاؾ
ويًٝمؾ
إُمراض
يتٓمر .إًمٞمف هذه
ُ
اًمِمٞمٓم٤من ُو َ
ّ
سمًٌ٥م ؾمػمه ذم ـمريؼ اجلٝم٤مد وم٢مٟمف ّ
واجلا ِ
ادل ومٞمتٚم ّ٘مٗمٝماا٤م وجيا ِاد ومٞمٝماا٤م سمٕمااض اًمًااٚمقى قمااـ ُهمرسمتااف وىمٚماا٦م طمٞمٚمتااف ،ومٞم٘مااع ذم ذ قمٔمااٞمؿ ،ومٞمااٜمجح اًمِمااٞمٓم٤من

( )٧سمٚمقغ اعمرام (ً ،)٧526مٙمـ وٕمػ يمؾ أؾم٤مٟمٞمده وـمرىمف اًمٕمراىمل ذم :ختري٩م اعطمٞم٤م (ص  ،)٧١6٧وىم٤مل إًمٌ٤م ذم :وٕمٞمػ اجل٤مُمع
اًمّمٖمػم (« :)1466وٕمٞمػ ضمداش ،وىم٤مل ُمثٚمف احلقيٜمل ذم :اًمٜم٤مومٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واًمٌ٤مـمٚم٦م (-)١6 .٧
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)46١4 ،٧٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)6١
( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )٧4٧2وصححف إًمٌ٤م ُ ،مًٜمد أمحد ( )21244وىم٤مل :طمدي٨م صحٞمح-
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)4666 ،46١4
( )5ؾمٜمـ أيب داود ,سم٤مًمٚمٗمظ إول )2422( ,وطمًٜمف إًمٌ٤م ُ ،مًٜمد أمحد ,سمٚمٗمٔمف اًمث٤م -)٧5666( ,
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ذم أن يٗمً اادَ قمٚمٞم ااف ضمٝم اا٤م َده ،وىم ااد أظمؼمٟم اا٤م رؾم ااقل اهلل  أن اًمِم ااٞمٓم٤من ىم َٕم اادَ ٓسم ااـ مدم ذم ـمري٘م ااف إمم اهلل أج ااام
ىمٕمقد ٤مول أن ِ
ٍ
يٗمًد قمٚمٞمف ديٜمف وهجرشمف وضمٝم٤م َده ،وم٘م٤مل ( :إن اًمِمٞمٓم٤من ىمٕمد ٓسمـ مدم سم٠م ْـم ُر ِىم ِف؛ وم٘مٕمد ًمف
سم ٓمريؼ اعؾمالم وم٘م٤مل شمًٚمؿ وشمذر ديٜمؽ وديـ مسم٤مئؽ ومسم٤م أبٞمؽ؟ ومٕمّم٤مه وم٠مؾمٚمؿ ،صمؿ ىمٕمد ًمف سمٓمريؼ الجرة
وم٘م٤مل هت٤مضمر وشمدع أروؽ وؾمام ك؟ وإٟمام ُمثؾ اعمٝم٤مضمر يمٛمثؾ اًمٗمرس ذم اًمٓم َق ِل؛ ومٕمّم٤مه ومٝم٤مضمر ،صمؿ ىمٕمد ًمف
سمٓمريااؼ اجلٝماا٤مد وم٘ماا٤مل دم٤مهااد ومٝمااق َضم ْٝمااد اًمااٜمٗمس واحاا٤مل ومت٘م٤مشمااؾ ومت٘متااؾ ومتااٜمٙمح اعم ارأة وي٘مًااؿ احاا٤مل ،ومٕمّماا٤مه
ومج٤مهد؛ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  :ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من طم ً٘م٤م قمغم اهلل  أن يدظمٚمف اجلٜم٦م ،وُمـ ىمتاؾ يما٤من طم٘ما٤م
قمغم اهلل  أن يدظمٚمف اجلٜم٦م ،وإن همر .يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل  أن يدظمٚمف اجلٜم٦م ،أو وىمّمتف داسمتاف يما٤من طم٘ما٤م
()1

قمغم اهلل  أن يدظمٚمف اجلٜم٦م) رواه أمحد واًمٜمً٤مئل وهمػممه٤م -
ا٤مًمٕمالج إذن هاق اًمٗم٘ماف ذم اًماديـ واًماققمل واًمؽمسمٞما٦م اعؾماالُمٞم٦م
ا٧م :ىمٚما ُ٦م اًمٗم٘ماف ذم اًماديـ؛ وم
واًمًٌ٥م يمام ىمٚم ُ
ُ
ُ
اًمّمااحٞمح٦م ،وآقمتٜماا٤م ُ سم٤مًمتزيمٞماا٦م ،صمااؿ شمقًمٞماا٦م إُمٜماا٤م اًمّماا٤محللم ُمااـ إُماارا أهااؾ اًمااقرع واقمتاادال إُمزضماا٦م
اٙمقرا،
واقمتاادال إظمااال ،.أهااؾ اًمّمااؼم واًمًااامطم٦م واًمٌااذل ،اًمٌاا٤مذًملم هلل ٓ يرضمااقن ُمااـ همااػمه ضماازا ً وٓ ؿما ً
اعمِمٗم٘ملم قمغم أىمقاُمٝمؿ واًمرامحلم ًمٚمخٚمؼ اًمذيـ يرمحٝمؿ اًمرمحـ-
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻
﮼ ﮽ ﮾﮿﯀ ﯁ ﯂            
 ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﮊ [احلجرات-]٧6,٧5 :
ومٗمال هاذه أياا٤مت اًمٙماريامت طمّم ار اهلل شمٕما٤ممم صااٗم٦م اعياامن ذم اًماذيـ مُمٜمااقا سما٤مهلل ورؾمااقًمف صماؿ مل ّمااؾ
ووسم َاخ اعمتحاد َ
ث قماٜمٝمؿ
ُمٜمٝمؿ
ٌ
ارشمٞم٤مب وضم٤مهدوا سمٌذل أُماقالؿ وأنٗمًاٝمؿ ذم ؾماٌٞمؾ اهلل شمٕما٤ممم وطمادَ ه ،صماؿ ٓ َم ّ
اٌجحٝمؿ ذم دقمااقاهؿ وإظمٌاا٤مرهؿ سماا٠مهنؿ مُمٜمااقا ذم طماالم
ذم هااذه أياا٤مت ,وهااؿ و٤مقم ا ٌ٦م ُمااـ إقمااراب ,قمااغم شما ّ
ا٤مب قمٚمااٞمٝمؿ أهنااؿ يٛمٜمّااقن قمااغم اًمرؾمااقل واعماا١مُمٜملم سم٢مؾمااالُمٝمؿ ،وأُما َار
أهنااؿ مل يتّمااٗمقا سم٤مًمّمااٗم٤مت اعمت٘مدُماا٦م ،وقما َ
رؾمقًمف اًمٙمريؿ  أن يٜمٝم٤مهؿ قمـ اعم ّـ سم٢مؾمالُمٝمؿ ،وأظمؼمهؿ أن اعمٜم٦م هلل شمٕم٤ممم وطمده-

وذم َقم ْٞم ا ِ
ا٥م اًمت ااٌجح سم٤مًم اادقم٤موى وذ ّم اعما ا ّـ واح اا٤مٟمّلم سمٕم ااد ذيم اار ص ااٗم٦م اعم اا١مُمٜملم طم ً٘ما ا٤م إي ااام ٌ إمم ظمٓم ا ِار ه ااذا
اعمرض وُمٜم٤موم٤مشمف ًمإليامن وإظمالًمف سمّمٗم٦م ِ
ِ
اعم١مُم ِـ --واهلل أقمٚمؿ-
رص صااٗمقف اعمج٤مهااديـ واًمتاا٠مخٞمػ سماالم ىمٚمااقاؿ
وُمٜمٝماا٤م :أن قمااغم ىمٞماا٤مدات اعمج٤مهااديـ أن يٕمٛمٚمااقا قمااغم ّ
( )٧ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( )1٧16وصححف إًمٌ٤م -
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ٍ
سمٕمض سم٠منقاع اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕماؾ ،وضمٕمٚمٝماؿ يماام ىما٤مل
ووع يمٚمٛمتٝمؿ ونٌٞم٥م سمٕمْمٝمؿ إمم
اًمٜمٌاال ُ( :مثا ُاؾ اعماا١مُمٜملم ذم شمااقا ّدهؿ وشماارامحٝمؿ وشمٕماا٤مـمٗمٝمؿ َُم َثا ُاؾ اجلًا ِاد ،إذا اؿمااتٙمك ُمٜمااف قمْما ٌاق شمااداقمك ًمااف
()1

ؾم٤مئر اجلًد سم٤محلٛمك واًمًٝمر) رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ -
ُ
وىم ااد ىم اا٤مل اهلل شمٕم اا٤ممم :ﮋ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ﮊ [اًمّم ااػ]؛
اًمتح٤مسما ِ
وماا٤مهلل اا٥م ذًمااؽ ويرواا٤مه وياا٠م ُُم ُر سمااف ،ومٞمجاا٥م قمٚمٞمٜماا٤م اًمًاإمل ذم ن٘مٞم٘مااف ،وذًمااؽ سمٌا ّ
ا٥م سماالم
ا٨م أؾمااٌ٤مب
ُ
واًمتداسمر-
اعم١مُمٜملم وىمٓمع أوداده٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اخلالف واًم ُٗم ْرىم٦م واًمِم٘م٤م .واًمتٌ٤مهمض واًمتٌ٤م ُقم ِد
ُ
اذرت ُم ااـ وٞم ااع
وىمااد د ًّم اا٧م اًمِم ا اريٕم٦م اعمٓمٝم اار ُة قم ااغم وٚم ا ٍا٦م ُمتٙم اا٤مصمرة ُم ااـ شمٗم٤مص ااٞمؾ أؾم ااٌ٤مب اًمتح٤مسم اا٥م وطم ا ْ
أؾم ا ِ
اداسمر واًمٕم ااداوة اًمٌٖمْم اا٤م سم االم اعم اا١مُمٜملم ،قم ااغم ؾم ااٌٞمؾ اًمتٗمّم ااٞمؾ أو قم ااغم ؾم ااٌٞمؾ اًمٕمٛم ااقم
اٌ٤مب اًمت٘م اا٤مـمع واًمت ا ُ
واعوا ِ
ا٤مل ،وهااذا ُمااـ حم٤مؾمااـ اًمِم اريٕم٦م اعؾمااالُمٞم٦م اًمٙمريٛماا٦م اًمرسم٤مٟمٞماا٦م ،واًمًٌااط ومٞمٝماا٤م يٓمااقل ضماادً ا؛ ومٚمتٜمٔماار ذم
ُمقاـمٜمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ يمٙمت٥م اًمًٚمقك وإظمال .واًمٗمْم٤مئؾ ويمت٥م احلدي٨م وذوطمف-
نًًااقا،
قماـ أيب هرياارة  أن رؾمااقل اهلل  ىماا٤مل( :إياا٤ميمؿ واًمٔماـ وماا٢من اًمٔمااـ أيما ُ
اذب احلاادي٨م ،وٓ ّ
دمًًقا ،وٓ شمٜم٤مومًقا ،وٓ ن٤مؾمدوا ،وٓ شمٌ٤مهمْمقا ،وٓ شمداسمروا ،ويمقٟمقا قمٌ٤م َد اهلل إظمقا ًٟم٤م يمام أُمريمؿ،
وٓ ّ
اٚمؿ أظمااق اعمًااٚمؿ ٓ ئمٚمٛمااف وٓ خيذًمااف وٓ ٘مااره ،اًمت٘مااقى هااد اًمت٘مااقى هااد اًمت٘مااقى هااد ،وأؿماا٤مر إمم
اعمًا ُ
سمحً ِ
اعمًٚمؿُّ ،
يمؾ اعمًٚم ِؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرا ٌم؛ د ُُم ُف وقمروف وُم٤مًمف)
٥م اُمر ٍئ ُم َـ اًمنم أن ٘مر أظم٤مه
َ
صدرهْ ،
()2

رواه ُم٤مًمؽ واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وأبق داود واًمؽمُمذي ،يمام ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذري -
ُ
واحل٤مصؾ أن هذا ُمـ أهؿ ُم٤م يٜمٌٖمل آقمتٜم٤م ُ سمف ُمـ ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ-
وٓ سم٠مس ذم هاذه اعم٘ما٤مم أن ٟماذيمر سمٕماض صاقر إظمٓما٤م اًمتال ٟمِما٤مهده٤م ذم اعمج٤مهاديـ ذم هاذا اجل٤مٟما٥م،
اًمٕمٚمؿ إٟمام ُيرا ُد ًمٚمٕمٛمؾ ،ومٛمـ ذًمؽ:
ًمٙمل يتؿ اًمتٜم ٌّف ل٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م وُمٕم٤مجلتٝم٤م ،وًمٜمٙمقن قمٛمٚمٞملم ،وم٢من
َ
اراض هم ا ا ااػمهؿ ُم ا ا ااـ إُم ا ا اارا
رو ا ا ا ْاقن سم ا ا اا٠من يٚم ا ا ااقك أتٌ ا ا ا٤مقمٝمؿ وضمٜم ا ا ااقدهؿ أقم ا ا ا َ
 أن سمٕم ا ا ا َاض إُم ا ا اارا َي َ
واعمج٤مهديـ ،وٓ يٜمٝماقهنؿ ،سماؾ رسماام طمرواقهؿ وؿماجٕمقهؿ قماغم ذًماؽ ،خلّم ٍ
اقُم٦م أو ؿماحٜم٤م َ ُماع أُم ٍ
اػم مظم َار
ّ
ٍ
ِ
قمالضما ا ُف ذم ٟمٗمً ااف وجي اا٥م قم ااغم إُم اارا اًمٙمٌ اا٤مر
ارض قم ااغم اعٟمً اا٤من
أو
إرادة همٚمٌ ا ٍا٦م قمٚمٞم ااف وإزرا سم ااف ،وه ااذا ُم ا ٌ
ُ
ُمراىمٌ٦م َُماـ دوهناؿ هاـ هاؿ نا٧م وٓياتٝمؿ ذم هاذا وُمٕما٤مجلتٝمؿ وإرؿما٤مدهؿ وشما٠مديٌٝمؿ -واًمقا ضما٥م قماغم إُماػم
إذا ؾم ااٛمع ُم ااـ أتٌ٤مقم ااف يمالُما ا٤م ذم هم ااػمهؿ ُم ااـ اعمج٤مه ااديـ أو أُم اارا اجلٝم ا ِ
ا٤مد أن يٜمٝم اا٤مهؿ ويٜمٝم ا َارهؿ قم ااـ اًمٖمٞمٌ اا٦م
ً
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4١٧٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2564
(ُ )2مقـم٠م ُم٤مًمؽ ( ،)٧5صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4١26 ،4١44 ،4١46 ،5٧16صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)2541ؾمٜمـ أيب داود ( ،)6662ؾمٜمـ
اًمؽمُمذي ( ،)٧22١ويٜمٔمر :اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (-)61١5
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واًمٜمٛمٞمٛماا٦م وآؾمااتٓم٤مًم٦م ذم قماارض اعمًااٚمؿ وؾماا٤مئر موما ِ
ا٤مت اًمٚمًاا٤من وومْمااقًمف ،ويمٞمااػ يٗمٕمااؾ ذًمااؽ ُمااـ دون أن
خمٚمّم٤م ًمف؟!
يٙمقن هق
ُمتٗم٘مٝم٤م ذم ديٜمف قم٤مروم٤م سم٤مهلل شم٘مٞم٤م ُمراىم ًٌ٤م هلل شمٕم٤ممم ً
ً
 يٙم ُث ُر ذم جمٛمققم٤مت اعمج٤مهديـ وومئ٤مهتؿ أن يمؾ ـم٤مئٗم٦م متادح ٟمٗمًاٝم٤م وأُمرا َ ها٤م وأقماملا٤م وشمتٗم َ
ا٤مظم ُر اا٤م،
وشماازدري َُمااـ ؾمااقاه٤م وشمٓمٕمااـ ومااٞمٝمؿ سماا٤مًم٘مقل :إهنااؿ ٓ يِمااتٖمٚمقن وإهنااؿ مل يٕمٛمٚمااقا ؿمااٞم ًئ٤م ،وٟمحااـ ومٕمٚمٜماا٤م وومٕمٚمٜماا٤م
ُم ااـ اًمٌٓما ااقٓت واًمٕمٛمٚمٞم اا٤مت!! وها ااذا يتْم ااٛمـ اًمتٚم ا اٌس سمٕم ا ٍ
ادد ُما ااـ إُم ااراض اًم٘مٚمٌٞما اا٦مٟ ،مً اا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞما اا٦م
ّ
ّ
ِ
ِ
االح يماؾ ذًماؽ سمٌا٨م ظمٚماؼ اًمتقا واع واعظماالص واخلاقف ُماـ
واًمًالُم٦م ،واًمقا ضما٥م قماغم أُمارا اجلٝما٤مد إص ُ
ؾمق اخل٤ممت٦م ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
اػم ضمادً ا سمالم اعمج٤مهاديـ ،ويا١مدي إمم ـمٕماـ سمٕمْماٝمؿ
 ؾمق اًمٔمـ ،وُم٤م أدرايمؿ ُما٤م ؾماق اًمٔماـ ،وم٢مٟماف يمث ٌ

ٍ
يٗمنا ومٕماال أو ىم ً
اقٓ ٕظمٞماف قماغم
ذم
سمٕمض واهت٤م ِم سمٕمْمٝمؿ ً
سمٕمْم٤م ،ومٝمذا يرُمل هذا سم٠منف يريد يماذا ويماذا ،وهاذا ّ
ٍ
ادار ُه قمااغم اًمٍماا ع قمااغم اًم٘مٞماا٤مدة واًمٖمٚمٌاا٦م واًمٔمٝمااقر واجلاا٤مه واًمًااٚمٓم٤من ،وهااذا يااتٝمؿ هااذا سم٠منااف
وضمااف دٟمٞما ّ
اقي ُما ُ
قمٛمٞمؾ ٓؾمتخٌ٤مرات اًمٕمدو ،وأُمثٚم٦م يمثػمة ٓ شمٙم٤مد نَما ،وهاذا ظمٓمار قمٔماٞمؿ ،واًمقا ضما٥م قماغم أُمارا اجلٝم ِ
ٌ
ا٤مد
ّ
ٌ
أن يٙمقٟمقا ىمدو ًة ًمٚمٜم٤مس ذم طمًـ فمـ اعمًٚمؿ سم٠مظمٞمف اعمًاٚمؿ ويٕم ّٚمٛماقا هاذا اخلٚم َاؼ اًمرومٞم َاع واًمِمإمػمة اًمٕمٔمٞمٛما٦م
ٕتٌ٤مقمٝمؿ وضمٜمقدهؿ-
ٟمً اا٠مل اهلل شمٕم اا٤ممم أن يرزىمٜم اا٤م وإي اا٤ميمؿ اعي ااامن اًمٙم٤مُم ااؾ وأن يقوم٘مٜم اا٤م ًمٚمٕمٛم ااؾ اًمّم اا٤مًمح ،وأن ٗم ااظ قمٚمٞمٜم اا٤م
وزم اًمٗمْمااؾ واًمٜمٕمٛماا٦م ٓ إ همااػمه وٓ
ضمٝم٤مدٟماا٤م وهجرشمٜماا٤م وأن ّ
يٙمٛمٚمٝماا٤م ًمٜماا٤م سمٗمْمااٚمف وُمٜمّااف ويمرُمااف ؾمااٌح٤مٟمف ،إٟمااف ّ
رب ؾمقاه-

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل قمغم ٍ
حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
ذو احلج٦م ٧61٧ـه
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ٍ
ٍ
وطمرارة،
مح٤مؾم٦م
شم٤مسمٕمٜم٤م ُمع ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ويمؾ ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل؛ جمري٤مت صمقريت شمقٟمس وُمّمار ،ذم
ويم٤من خي ّٞم ُؾ إزم أنٜمل أؾمٛمع صقت شمٙمًار قمٔم٤مم ٟمٔم٤مم اًمٗمرقمقن اًمٕمجقز اعمتٝم٤موي طمًٜمل اًمالُمٌ٤مرك،
ِ
دىم٤مت ىمٚمقب اًمٞمٝمقد قمغم ُمرُمك طمجر وهل شمْمٓمرب ذم ٍ
ظمٗمؼ رهٞم٥م ُمـ
وأؾمٛمع ُمٕمٝم٤م ,يم٘مرع اًمٓمٌقل,
ِ
اًمرقم٥م واًمذقمر اًمذي أخ٘م٤مه اهلل قمٚمٞمٝمؿ اذا احل٤مدث اجلٚمؾ!-

يمٜم٤م قمغم ُمر إج٤مم ٟمت٤مسمع إظمٌ٤مر وٟمدقمق اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يؼمم لؿ أُمر ٍ
رؿمد ،وأن خيٚمص اهلل أهؾ
ُ
َ

شمقٟمس ُمـ اًمٓم٤مهمٞم٦م اجلٌ٤من ،وأن خي ّٚمص ُمّمار وؿمٕمٌٝم٤م اعمًٚمؿ ُمـ هذا اًمٓم٤مهمقت وٟمٔم٤مُمف اخلٌٞم٨م اًمٗم٤مؾمد
ٍ
اًمٔم٤ممل اًمٕم٤ميت ّ
ظمػما ًمإلؾمالم
اًمٕمتؾ اجلقاظ ،وأن يؼمم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ُمّمار أُمر رؿمد ،وجيٕمؾ هذه اًمثقرة ً
وًمٙمـ زوال سمٕمض اًمِمار أو ٍ
يمثػم ُمٜمف ؿمال ٌ يًار
ًمٞمً٧م اًمٙمامل اًمذي ٟمتٛمٜم٤مه،
صحٞمح أهن٤م
واعمًٚمٛملم،
ْ
ّ
ٌ
خلػم ٍ
اعمر ُ ،مع ُم٤م ٟمرضمق ُمـ يمقن هذه اخلٓمقة ُم٘مدُم ً٦م ٍ
ٍ
ٕبقاب سم٢مذن اهلل-
مت ووم٤من٦م
وًمذًمؽ وم٢من ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ذم شمقٟمس وُمّمار واجلزائر وًمٞمٌٞم٤م وإردن واًمٞمٛمـ وهمػمه٤م
ٍ
سمٚمٓمػ إمم ُمقاىمع اًمٕمؼم
حمت٤مضم٦م عمـ يذيمره٤م سم٤مهلل ذم هذه إج٤مم ،ويذيمره٤م سم٠مج٤مم اهلل وؾمٜمٜمف ،ويٜم ٌّٝمٝمؿ
ِ
ُمٝمؿ ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ واحلريم٤مت
دور ّ
واحلٙمَؿ اعمًتٗم٤مدة ُمـ هذه اًمدروس اًمٙمقٟمٞم٦م ،وهذا ٌ
اعؾمالُمٞم٦م-
مل شمٙمـ هذه اًمثقرات وظم٤مص٦م صمقرة ُمّمار صمقرة قمغم اًمٜمٔم٤مم اعمّمار ّي واًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اًمٗم٤مؾمد اخلٌٞم٨م،
ومحً٥م ،سمؾ إن أبٕم٤مده٤م أؿمٛمؾ وأقمٛمؼ؛ ومٝمل ٟم٘مٓم٦م وم٤مصٚم٦م وٟم٘مٓم٦م نقل سم٤مرزة ذم شم٤مريخ اعمٜمٓم٘م٦م وقمالىم٤مهت٤م
ْ
ومحً٥م ،سمؾ ؾم٘مٓم٧م ُمٕمف أجْم٤م
آضمتامقمٞم٦م ،ومل يٙمـ طمًٜمل اًمالُمٌ٤مرك وٟمٔم٤مُمف هق اًمً٤مىمط ذم صمقرة ُمّمار
ْ
صٜمام قمٌده اًمٓمقاهمٞم٧م إنذال وقم ٌّدوا اًمٜم٤مس ًمف ،اؾمت٘مرار اعمٜمٓم٘م٦م،
ومٙمرة «آؾمت٘مرارش اًمذي ضمٕمٚمقه ً
اًمذي ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إٓ شمقاومر يمؾ قمقاُمؾ اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م لؿ وإُمـ ُمـ أي ُمٜم ّٖم ٍ
ص يٜمٖمص قمٚمٞمٝمؿ أطمقالؿ
اًمٌ٤مذظم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمٗم٤مره٦م أو هيدد ُُمٚمٙمٝمؿ وؾماٞمٓمرهتؿ اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اًمٌالد وُم٘مدراهت٤م واٟمٗمرا َدهؿ وقم٤مئالهتؿ
سم٤محلظ إوومر واًمٜمّماٞم٥م اًمٗم٤مئض ُمـ صمرواهت٤م وظمػماهت٤م ،سمام يًتٚمزُمف ذًمؽ ُمـ طمراؾم٦م طمدود دويٚم٦م
إؾمارائٞمؾ اًمٌ٤مئرة ووامن أُمٜمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م ُمـ أي شمقضمف ضمٝم٤مدي!-
ؾم٘مط اًمٜمٔم٤مم اعمّماري ،وىمٌٚمف اًمتقٟمًال ،وًمٕمٚمف يٚمح٘مف اًمٞمٛمٜمل وإرد ورسمام اًمٚمٞمٌل واجلزائري
واعمٖمريب ،سم٢مذن اهلل -
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نرك أهٚمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م وصمقرهتؿ قمغم
وؾم٤مقم٦م إراديت إرؾم٤مل هذا اعم٘م٤مل ًمٚمٜمِمار ،ضم٤م ت إظمٌ٤مر سمٌد ّ
اًمٓم٤مهمقت اعمخٌقل اعمِم١موم وقم٤مئٚمتف اًمذيـ ـمٖمقا ذم اًمٌالد وأيمثروا ومٞمٝم٤م اًمٗمً٤مد وضمٕمٚمقه٤م ُمٚم ًٙم٤م لؿ
وًمٙمالاؿ ،ومٜمً٠مل اهلل أن خي ّٚمص اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ ،وأن يؼمم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ًمٞمٌٞم٤م أُمر ٍ
يٕمز ومٞمف ُ
أهؾ ـم٤مقمتف
رؿمد ّ
َ
ويذل ومٞمف ُ
ؾمٌح٤مٟمف ُّ
أهؾ ُمٕمّماٞمتف-
وهٙمذا وارب اهلل ًمٚمٜم٤مس إُمث٤مل واؾمتٓم٤مع ُ
ضمٞمؾ اًمِمٌ٤مب أن يثٌ٧م وم٤مقمٚمٞمتف ذم قم٤معمٜم٤م اجلديد رهمؿ
يمؾ اعمً٤مقمل اًمتل سمذل٤م اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اًمٗم٤مؾمد عومً٤مد اًمِمٌ٤مب قمغم وٞمع اعمًتقي٤مت وشمٜمقيٛمٝمؿ ،وًمٙمٜمف
يم٤من ٟمٔم٤م ًُم٤م همٌ ًٞم٤م همػم وا ٍع أؿمٌف سم٤مًمِمٝمقا ّ ٓ همػم ،ويم٤من ٓ سمد ًمٚمثقرة أن شم٠ميت ُمٝمام ـم٤مل اًمزُمـ ومٝمذه ؾمٜمـ
يمقٟمٞم٦م ٟمٕمرومٝم٤م ُمـ اًمت٤مريخ واعمٕم٤مرف اًمٌِماري٦م واًمتج٤مرب وُمـ طمً٤مسم٤مت قمٚمقم اًمٜمٗمس وآضمتامع
اًمًٌاٞمٓم٦م ،وم٢من شمرايمؿ اًمٗمً٤مد سم٤مًمٓمري٘م٦م احل٤مصٚم٦م ذم أُمتٜم٤م وجمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يًتٛمر
ِ
ً
وُمـ هيٞم ُئ ُف اهلل ،وجيٛمع سم٤مرو َد ُه ضمٝمق ٌد
ـمقيال ضمدً ا طمتك ي١مدي إمم آٟمٗمج٤مر ،يقىمد ومتٞمٚمف ُم٤م ي٘مدره اهلل َ
أقمٚمؿ سمام
ُمتٔم٤مومر ٌة ٓ نّماك شمتٔم٤مومر عم٘م٤مسمٚم٦م ذًمؽ اًمٗمً٤مد اعمؽمايمؿُ ،مٜمٝم٤م اًمّم٤مًمح وُمٜمٝم٤م دون ذًمؽ ،واهلل
ُ
يٕمٛمؾ اخلٚمؼ وُم٤م يٜمقون ويريدون ،وومٞمٝمؿ اعمٗمٚمح اًمٗم٤مئز ذم أظمرة وومٞمٝمؿ اًمذي إذا أومْماك إمم أظمرة مل
جيد ؿماٞم ًئ٤م إٓ اخلًاران واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وًمٙمـ شمٚمؽ اجلٝمقد دمتٛمع يمٚمٝم٤م قمغم ُم٘م٤موُم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٓم٤مهمل-
ِ
َ
قمرش اًمٓم٤مهمٞم ْ٦م--
إؾم٘م٤مط
شمًتٓمٞمع وطمدَ ه٤م
أقمٚمؿ أن اًم٘م٤مومٞم ْ٦مٓ --
ُ
ُ
وشمذيمرت هٜم٤م ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر أمحد ُمٓمرُ « :
ِ
ِ
ًمٙمٜمٜمل ُ
واٟم٘مْم ْ٧م قمٚمٞمف اًم٘م٤موٞم ْ٦م --واؾمتٚمٛم ْت ُف
طم٤مٟم٧م اًمً٤مقم ُ٦م
ضمٚمقد اح٤مؿماٞم ْ٦م --طمتك إذا ُم٤م
أدسمغ ضمٚمدَ ُه ا٤م َد ْسم َغ
ّ
ُ
ضم٤مهزا شمّمٜم َُع ُمٜمف إطمذي ْ٦مش ـها-
يٙمقن ضمٚمدً ا
ُمـ يدي أجدي اجلٛمق ِع احل٤مومٞم ْ٦م--
ً
وُمع ذًمؽ مل أيمـ يمٙمثػميـ ُمـ اًمٜم٤مس ٟمتقىمٕمٝم٤م اذه اًمًارقم٦م ،قمغم ٟمحق ُم٤م طمّمؾ ذم شمقٟمس اخلْمارا
إبٞم٦م ،وٓ أفمـ أن إقمدا شمقىمٕمقه٤م أجْم٤م ،وهذا ُم٤م شمدل قمٚمٞمف شمّماروم٤مت ومرٟمً٤م اًمريمٞمٙم٦م اًمٖمٌٞم٦م ،وطمتك
إُمريٙم٤منُ ،مع أهنؿ يم٤مٟمقا أطمًـ ً
طم٤مٓ ُمـ اًمٗمرٟمًاٞملم ،وٓ ؾمٞمام ذم ُمّمار؛ واؾمتٗم٤مدوا ُمـ اًمتجرسم٦م
وأدريمقا أن اًمتٖمٞمػم ىم٤مد ٌم ٓ حم٤مًم٦م!-

ًم٘مد فمٜمٜم٤م ُمع يمثػميـ أن اًمِمٕمقب ُم٤مشم٧م أو ُظمدّ رت إمم ٍ
أُمد همٚم٥م قمغم اًمٔمـ أنف ـمقيؾ ،سمًٌ٥م ُم٤م ومٕمٚمف

اًمِمٕمقب يٛمٙمـ أن شمثقر ذم اًمقىم٧م
أثٌت٧م أن
اًمٓمقاهمٞم٧م اعمجرُمقن ا٤مً ،مٙمـ صمقرة شمقٟمس وُم٤م سمٕمده٤م
ْ
َ
اًمذي ئمـ اعمراىمٌقن أهن٤م ُم٤مشم٧م أو هم٤مسم٧م قمـ اًمققمل!
أؾمجؾ ُمع ذًمؽ ُمقىمٗملم:
ًمٙمٜمٜمل ّ
اعمقىمػ إول :أنٜم٤م ىمرأن٤م ىمٌؾ ُمدة ُمـ اٟمدٓع اًمثقرة ذم شمقٟمس ،أي ذم أج٤مم اًمٓم٤مهمٞم٦م سمـ قمكمً ،
ُم٘م٤مٓ ذم
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اهنٞم٤مر اًمٜمٔم٤مم اًمتقٟمًال ىمري ًٌ٤م واٟمٗمج٤مر صمقرة
آٟمؽمٟم٧م أفمٜمف ًمألخ اًمِماٞمخ «أيب ُمًٚمؿ اجلزائريش شمقىمع ومٞمف
َ
ومحدت اهلل طملم اؾمتذيمر ُشم ُف سم٠من ذم ؿمٌ٤مسمٜم٤م ُمـ ُ ًـ اًمت٠مُمؾ وآؾمتِمٗم٤مف
وٟمحق ذًمؽ ،ويم٤من ٓوم ًت٤م،
ُ
وآقمتٌ٤مر واًمتقىمع ،وأن ومٞمٜم٤م ـم٤مىم٤مت واقمٞم٦مٟ ،مً٠مل اهلل أن يٌ٤مرك ومٞمٝم٤م-
ٍ
أظم٧م شمقٟمًاٞم٦م وضمٝمتٝم٤م إمم شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة
واعمقىمػ اًمث٤م  :اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل اٟمتِمارت قمغم آٟمؽمٟم٧م ُمـ
ُ
شمًتٖمٞم٨م ومٞمٝم٤م ونٙمل ُم٠مؾم٤مة اعؾمالم واعمًٚمٛملم واعظمقة
وىمٞم٤مدشمف اًمِماٞمخ «أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدنش وهمػمه،
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمتقصمؼ اًمٙم٤مُمؾ ُمـ صحتٝم٤م
وإظمقات اعمٚمتزُملم سم٤مًمديـ ذم شمقٟمس ،ويم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مًم٦م ّ ,
وواىمٕمٞمتٝم٤مُ ,م١مصمرة وحمزٟم٦م وُمثػمة ًمٚمٛمزيد ُمـ اًمٖمْم٥م واحلٜمؼ واًمٖمٞمظ قمغم أوئلؽ اًمٓمقاهمٞم٧م اعمالقملم
وأطمزااؿ وأنٔمٛمتٝمؿ ذم إرض
أقمدا اهلل وأقمدا اعؾمالم وأقمدا اًمٗمْمٞمٚم٦م واًم ّٓمٝمر ،اًمذيـ قم٤مصمقا هؿ
ُ
ٍ
يٜمٗمجرً ،مقٓ أن يرسمط اهلل قمغم
طم٤مًم٦م يٙم٤مد
ومً٤م ًدا ىمؾ ٟمٔمػمه ،ومل يٙمـ سم٤مًمٞمد يمٌػم طمٞمٚم٦م ،ويم٤من اعٟمً٤من ذم
ُ
ٟمج٠مر إمم اهلل سم٤مًمدقم٤م وٟمجتٝمد ومٞمف
اًم٘مٚمقب ،وُم٤م يمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ إٓ ؿماٞمئلم يمام ُ
ىمٚم٧م ًمٌٕمض إظمقا ؾم٤مقمتٝم٤م :أن َ
ُمع إظمقاٟمٜم٤م وأظمقاشمٜم٤م اعمًتْمٕمٗملم ،وأن ٟمًتٛمر ذم ضمٝم٤مدٟم٤م-
إن اًمثٌ٤مت وآؾمتٛمرار ذم اجلٝم٤مد هق ُمـ أهؿ ُم٤م أقمٓم٤مٟم٤م اهلل ُ مـ اًمٗمرص٦م ٕن ٟم٘مدم ُمـ ظمالًمف
أووح
ظمدُم ً٦م ًمديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م وأظمقاشمٜم٤م اعم٘مٝمقريـ اعمْمٓمٝمديـ ،واذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م وم٢مٟمٜمل
أطم٥م أن ّ
ُّ
ٍ
ًمٞمً٧م ًمدهي٤م
ُمٙم٤من ؿماٞم ًئ٤م ُ,مع اقمتزازٟم٤م سمث٘م٦م اعمًٚمٛملم وحمٌتٝمؿ :,إن «اًم٘م٤مقمدةش
عظمقا وأظمقايت ذم يمؾ
ْ
قمّم٤م ؾمحري٦م يمام ُي٘م٤مل ،وًمٞمً٧م اًم٘مّم٦م أهي٤م اعظمقة وإظمقات اًمٗمْمال إطمٌ٤مب هل ىمّم٦م «اعمٕمتّمؿ
وقمٛمقري٦مش وٓ ىمّم٦م نريؽ ٍ
ضمٜمد ودمٞمش ضمٞمقش ٓ ُيٕمرف أول٤م ُمـ مظمره٤م ،وم٤مًم٘م٤مقمدة ضمز سمًاٞم ٌط ُمـ
ِ
ضمٝمقد إُم٦م اعمج٤مهدة ،ومال شمٔمٜمقا ا٤م ومق .ىمدره٤م ،وًمٜمٙمـ قم٤مروملم سم٠مىمدارٟم٤م وٞم ًٕم٤م ،وًمٜمجتٝمد ذم اًمتٕم٤مون
اعمٜم٤مؾم٥م ذم طم٘مف ،واهلل
قمغم اًمؼم واًمت٘مقى واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،يمؾ ُمـ ُمقىمٕمف وسمام يًتٓمٞم ُٕم ُف وسمام يٙمقن
َ
اًمٗمر َج واًمٜمّمار سمّمد .اًمّم٤مدىملم وإظمالص اعمخٚمّمالم ودقم٤م اًمْمٕمٗم٤م اعمٖمٚمقسملم-
يٗمتح ّ
ويٜمزل َ
وًمٙم٠من رؾم٤مًم٦م إظم٧م ُمـ شمقٟمس يم٤مٟم٧م طم ً٘م٤م اعؿم٤مر َة إظمػم َة ًمٜمٝم٤مي٦م ٟمٔم٤مم اًمٓم٤مهمقت اسمـ قمكم،
وشمٗمري٩م اًمٙمرب سم٢مذن اهلل ،وشمٚمؽ قمؼم ٌة ًمٚمٛمت٠مُمٚملم ،وأمتٜمك ُمـ هذه إظم٧م أن أن شمٙمت٥م رؾم٤مًم٦م أظمرى
ٍ
ًمٙمثػم ُمـ
قمـ اًمقوع اجلديد اًمذي ًمٞمس هق سم٤مًمتحديد ُم٤م ٟمحٚمؿ سمف وٞم ًٕم٤م وٟمريده ،وًمٙمٜمف سم٤مًمت٠ميمٞمد شمٗمري٩م
اًمٙمروب ،واح٠مُمقل إن ؿم٤م اهلل أن يٙمقن ذم همْمقٟمف يمث ٌػم ُمـ اخلػم واًمرمح٦م-
وإن قمغم اعمّمٚمحلم ُمـ أبٜم٤م إُم٦م اًمٞمقم ،واعمج٤مهديـ واًمدقم٤مة إمم اهلل أن يٖمتٜمٛمقا هذه اًمٗمرص٦م
اًمت٤مرخيٞم٦م ،ويٜمٓمٚم٘مقا ذم قمٛمؾ دقمقي وشمرسمقي وإصالطمل وإطمٞم٤مئل دؤوب ذم فمؾ ُم٤م شمتٞمحف أوو٤مع ُم٤م سمٕمد
هذه اًمثقرة ُمـ طمري٤مت و ُوم َرص ،وسمٕمد زوال ٍ
يمثػم ُمـ أص٤مر ونٓمؿ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مٞمقد-
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وذم اجلٛمٚم٦مٟ --مدقمق اًمِمٌ٤مب إمم طمًـ اًمٗمٝمؿ ًمألُمقر ،واًم ٌُٕمد قمـ «وٞمؼ إومؼش واًمتِمٜم٩م
ٍ
ِ
ظمالوم٤مت ُمع اًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م ُمٕمٝمؿ ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م،
وآؾمتٕمج٤مل ،وٓ يٜمٌٖمل أن يدظمٚمقا ذم
يم٢مظمقة «اًمٜمٝمْم٦مش ذم شمقٟمس ً
اعقمدادي ،وهٙمذا اعظمقة ذم
ُمثال أو همػمهؿ ،سمؾ يٜمٓمٚم٘مقا ذم اًمٕمٛمؾ اًمٌٜمّ٤م
ّ
ُمّمار وؾماٞمٜم٤م ورومح وهمػمه٤م ،وًمتٙمـ اًمدقمقة سم٤مًمرومؼ واًمتزام أداب اًمٙمريٛم٦م وؾمٕم٦م اًمّمدر ًمٚمٜم٤مس
ًمٚمتق سمدأت
واظمتالف أومٝم٤مُمٝمؿ هل اًمً٤مئدة ،وًمٞمًتحْماروا أن أُمتٜم٤م شمٕمٞمش ُمراطمؾ صٕمٌ٦م وُمٕم٘مدة وأهن٤م ّ
ن٤مول اًمٜمٝمقض واخلروج ُمـ طم٤مل آٟمحٓم٤مط اًمتل ارشمٙمً٧م ومٞمٝم٤م قم٘مق ًدا سمؾ ىمرو ًٟم٤م! ومٚمٞمٙمـ اًمِمٌ٤مب قمغم
ُمًتقى اًمققمل اعمٓمٚمقب ،ويمؾ ذًمؽ ٓ يتٕم٤مرض ُمع احلامؾم٦م ذم اًمٌذل ًمٚمديـ واًمٖمػمة واحلٛمٞم٦م ًمف
اًمٌلم ،وووقح اعمٜمٝم٩م ،إٟمام ُو ّٛمقا إًمٞمف ُم٤م أؿمارٟم٤م إًمٞمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ :اًمرومؼ ويمامل إدب
واًمّمدع سم٤محلؼ ّ
وشمٖمٚمٞم٥م اًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م واعطمً٤من ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ اعمًٚمٛملم ،سمؾ ُمع يمؾ اًمٜم٤مس -اضمٕمٚمقا ىم٤مقمدشمٙمؿ
اعمٗمً ِ
ّ٥م ًمٚمٛمِم٤ميمؾ ِ
ٍ
ويمٞم٤مؾم٦م ودمٜم ٍ
اخلػم وأىمقل احلؼ ،وًمٙمـ سمٙمؾ ٍ
دة اعمُٕمٞم٘م٦م-
أدب
هل :سم٢مُمٙم٤م أن أقمٛمؾ
َ
ٍ
ٍ
درضم٤متُ ،مٜمف ُم٤م ٓ ُي ُ
عمٕم٤مرض
سمح٤مل ،وُمٜمف ُم٤م ُي َؽم ُك
ؽمك ىمقًمف وومٕمٚمف
واقمرومقا ,سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ,أن احلؼ
ٌ
أو ُم٤مٟم ٍع ( ٍ
قمذر) ،ومتٗم٘مٝمقا ذم هذا ،واومتحقا ىمٚمقسمٙمؿ ًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م واًمرىمل سمٛمًتقى اًمققمل واًمٗم٘مف-
ٍ
سمٚمدان ،يمِمٗم٧م قمـ جمٛمققم٦م
ًم٘مد يمِمٗم٧م هذه اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمقٟمس وُمّمار وُم٤م ٟمرشم٘مٌف سمٕمدمه٤م ُمـ
ِ
اخلػم اًمٙمثػم ،وُمـ رمح٦م اهلل سم٤معمًٚمٛملم ،وىمد سمدأ اًمٜم٤مس
ه٤مئٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ وأفمٝمرهت٤م ًمٚمٕمٞم٤من ،وذًمؽ ُمـ

ٌ
أطمٌٌ٧م أن أذيمّر
شم٤مرخيل يمٌػم ،وإٟمام
طمدث
يٙمتٌقن ذم ذًمؽ وٓ سمد أنف ؾماٞمٙمت٥م اًمٙمثػم واًمٙمثػم؛ وم٢من هذا
ُ
ّ
سمٌٕمض ذًمؽ:
ومٛمٜمٝم٤م :هِم٤مؿم٦م هذه إنٔمٛم٦م اًمٌقًمٞمًاٞم٦م آؾمتٌدادي٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م رهمؿ اٟمتٗم٤مؿمٝم٤م ذم أقملم
واخلق ُرُ ،متٕم ّٗمٜم٦م ُمـ اًمداظمؾُ ،متٝم٤موي٦مُ ،م٤م أن شمتحرك اًمِمٕمقب
ٌـ
َ
جل ُ
اًمٜم٤مفمريـ ،وًمٙمٜمٝم٤م ظمقا  ،يٛمٚم١مه٤م ا ُ
وشمثقر قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٜمٝم٤مر وهيرب رؤوؾمٝم٤م إمم اخل٤مرج ٓ ي١موهيؿ ذم ِ
ٍ
يمثػم ُمـ
اًمٌٚمد ُضم ْح ُر
و٥م! وأدرك ٌ
ِ
ٍ
صالح أو ٟمٗم ٍع ،وإٟمام صٜمٕمقا ٕنٗمًٝمؿ
ومْمؾ
اًمٜم٤مس أن احلٙم٤مم اًمٙمٗمرة اًمٓمٖم٤مة ٓ ىمٞمٛم٦م لؿ ذم ذواهتؿ ُمـ
ىمٞمٛم٦م سم٤مًمًٚمٓم٤من وىمقة اًمِمارط وإقمقان واًمٓمٌ٘م٤مت اعمٜمتٗمٕم٦م اؿ اعمرشمٌط ُمّماػمه٤م سمٛمّماػمهؿ-

ِ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م َ
ُمّم٤مًمح ؿمٕمقسمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م ذم ؿمال ٍ أبدً ا ،وٓ
هتٛمف
سم٤من
ُ
ًمٚمٜم٤مس ُمـ أن اًمٖمرب اًمٙم٤مومر ٓ ّ

يٌٙمل قمٚمٞمٜم٤م إٓ دُمقع اًمتامؾماٞمح طملم يٌٙمل ،وإٟمام يريمض ويٚمٝم٨م ورا ُمّمٚمحتف اًمِمخّماٞم٦م واًمتل شم٘متْمال
«اؾمت٘مرارش اعمٜمٓم٘م٦م ودوام هذه إنٔمٛم٦م احلٚمقب ،رهمؿ َقم ًْٗمٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م وىمٝمره٤م ًمِمٕمقا٤م ويمٌتٝم٤م حلريتٝم٤م،
اًمٖمرب ضمٞمدً ا ،ورهمؿ اٟمٕمدام أبًط طم٘مق .اعٟمً٤من ذم فمٚمٝم٤م --رهمؿ يمؾ
ورهمؿ ومً٤مده٤م اًمٙمٌػم اًمذي يٕمرومف
ُ
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ُم٤م يٕمرومف اًمٖمرب ضمٞمدً ا ُمـ ُم ؾمال ؿمٕمقسمٜم٤م وُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف ُمـ احلرُم٤من واًمٔمٚمؿ؛ وم٢مٟمام هيؿ اًمٖمرب وم٘مط هق
ِ
ظمػمات سمالدٟم٤م
اؾمتٛمرار إطمقال قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ًمْمامن اؾمتٛمرار ن٘مؼ ُمّم٤محلف آىمتّم٤مدي٦م وشمد ّومؼ
وؿمٕمقسمٜم٤م قمغم أؾمقاىمف وُمّم٤مٟمٕمف؛ سم٤من هذا ًمٚمٜم٤مس ذم أووح صقره ذم ُمقىمػ ومرٟمً٤م ُمـ صمقرة شمقٟمس،
وُمقىمػ أُمريٙم٤م وهمػمه٤م ،ومٛمـ مل يٌّمار هذه احل٘م٤مئؼ ومٚمـ يٌّمار ؿماٞم ًئ٤م!-
وُمٜمٝم٤م وُمـ أمهٝم٤م :اشمْم٤مح آرشمٌ٤مط اًمقصمٞمؼ سملم هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اعمرشمد وسملم اًمٞمٝمقد (إؾمارائٞمؾ)
اًمٜم٤مس ُمدى
ويمٞمػ أن ُمّمار طمًٜمل اًمالُمٌ٤مرك هل سمٛمٜمزًم٦م احل٤مرس إُملم اًمٞم٘مظ ًمٚمٞمٝمقد ،وم٘مد رأى
ُ
يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمٞمقم أنف
شمِم ٌّ٨م اًمٞمٝمقد سمحًٜمل وٟمٔم٤مُمف ،وُمدى ظمقومٝمؿ ورقمٌٝمؿ ُمـ ؾم٘مقـمف ،وقمرف ٌ
ًمقٓ هذه إنٔمٛم٦م اًمٙم٤مومرة اخل٤مئٜم٦م (ُمّمار وإردن وؾمقري٤م وسم٤مىمل دويالت اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اخلٌٞم٨م) ح٤م
سم٘مٞم٧م دويٚم٦م إؾمارائٞمؾ ذم اًمقضمقد إٓ ريثام شمتؿ اعمٕمريم٦م اًمًاريٕم٦م ُمع أُمتٜم٤م وشمٜمتٝمل سم٤مٟمتّم٤مر أُمتٜم٤م ،واهلل أيمؼم،
ْ
وإن ذًمؽ ًم٘مري٥م ٍ
مت إن ؿم٤م اهلل-
ٌ
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اعمٜم٤مومؼ ،وم٢من ظم٤مئـ احلرُملم اًمِماريٗملم ُمٚمؽ مل ؾمٕمقد وىمػ سمٙمؾ
واؾمتامت  ,قمغم َو ْؿم ِؽ ُمقشمِ ِف  ,ذم ٟمّمارشمف ،طمتك ظم٤مًمػ
ُم٤م أويت ُمـ ىمقة ظم٤مئرة ُمع طمًٜمل اًمالُمٌ٤مرك
َ
إُمريٙم٤من ذم ُمقىمٗمٝمؿ ،وًمٕمٚمف ٕول ٍ
اًمٜم٤مس ذم ضمزيرة اًمٕمرب وهمػمه٤م
ُمرة يِم٤ميمًٝمؿ ذم ؿمال  --رأى
ُ
ً
ُمتج٤مهال ُمٓم٤مًم٥م اًمِمٕم٥م
يمٞمػ وىمػ قمٌد اهلل مل ؾمٕمقد ُمع طمًٜمل وطم٤مول جمتٝمدً ا أن يٛمٜمع ؾم٘مقـمف،
ٍ
ُمٚمتٗم٧م إمم ومٔم٤مقم٦م هذا اًمٜمٔم٤مم وفمٚمٛمف وومً٤مده اًمٕمٔمٞمؿ-
همػم
اعمّماري وإرادشمف وصمقرشمف اًمٕم٤مرُم٦مَ ،
وٟمحـ ٟمٓمرح قمغم اًمٕم٘مال ذم «اًمًٕمقدي٦مش هٜم٤م أؾمئٚم٦م سمًاٞمٓم٦م وم٢من ذم ذًمؽ ًمٕمؼمة ٕوزم إبّم٤مر:
اًمقزم ًمألُمريٙم٤من طمٌٞم٥م اًمٞمٝمقد؟
ح٤مذا يٜم٤مصار قمٌد اهلل مل ؾمٕمقد طمًٜمل اًمٕمٚمام اًمٕمٛمٞمؾ عؾمارائٞمؾ
ّ
اًمٌٚمٓمجل اعمٜمتٗمخ اًمٌٓمقن ُمـ
أٓ يٕمٚمؿ قمٌد اهلل مل ؾمٕمقد سمح٤مل طمًٜمل وسمح٤مل ٟمٔم٤مُمف اعمح٤مرب ًمٚمديـ،
ّ
ٟم٤مسمع ُمـ اًمديـ و«اًمٕم٘مٞمدة اًمًٛمح٦مش وُمـ احلرص قمغم
اًمًح٧م؟ هؾ هذا اعمقىمػ ُمـ قمٌد اهلل مل ؾمٕمقد ٌ
ِ
يٚمتٗم٧م قمٌدُ اهلل مل ؾمٕمقد إمم
ظمػم إُم٦م؟ هؾ َٟمّمار قمٌدُ اهلل طمًٜمل هلل وُمـ أضمؾ اهلل واًمديـ؟ هؾ
ُ
اًمديـ وإمم اًمٞمقم أظمر؟!
أؾماائٚم٦م شمٜمتٔماار إضم٤مسماا٤مت ذم ٟمٗمااس يمااؾ طماار يٚمااق ُم ٟمٗمًااف ويراضمٕمٝماا٤م و اا٤مول أن ياتّٕمظ ىمٌااؾ أن يٓمٌااع اهلل قمااغم
اًم٘مٚم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااقب :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ِ
ومقات إوان-
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [إنٗم٤مل] وىمٌؾ اًمٓمقوم٤من ،وىمٌؾ
وأُم٤م اعظمقة اعمج٤مهدون ذم اًمٞمٛمـ ،ومال أنًاك أن أذيمرهؿ سم٠من ٟمٔم٤مم قمكم قمٌد اهلل ص٤مًمح ذم أوٕمػ
ُمٜمٝم٤مر ،ومال أفمٜمٜمل سمح٤مضم٦م إمم اًمتذيمػم سم٠مهن٤م ومرص٦م يمٌػمة :ؾماٞم٤مؾماٞم٦م
طم٤مٓشمف ،وأن اًمثقرة قمٚمٞمف ُم٤موٞم٦م ،وأنف
ٌ
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ٍ
ِ
اخلػم عمـ ووم٘مف اهلل وؾمدده ومشم٤مه
ومرص٦م ًمٗمٕمؾ
اًمتحقل ُمـ
وأُمٜمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ،ويمؿ ذم احلروب وذم ُمراطمؾ
ّ
شم٘مقاه-

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ُمتٓمٚمٕم٦م سمجدّ ي٦م
ُمًٚمٛم٦م
ؿمٕمقب
ًمٚمتقاصؾ ُمع أهٚمٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م اعمتحررةُ ،مع
ُمققمد إن ؿم٤م اهلل
وإمم

اخلػم وإُم ُـ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م
وهداه اًمذي ومٞمف
شم٤مُم٦م إمم اًمتٛمًؽ سم٤معؾمالم ديـ اهلل ُ 
ُ
واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [اًمٜمحؾ] ،ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [ـمف]-
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ما ليس عنه انفكاك  ..يف أج وبة اجملاه دين األت را ك

يف أجوبة اجملاهذيو األتراك

مت وشـس ٌرا ادلقال يف ادلىتدٔات اجلٍادٔة

مه قبل «مؤصضة الضحاب لإلوتاج اإلعالمٓش
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طْك ايغ٪اٍص
احلند هلل ،والصالة والشالو على زسول اهلل..
إىل شيوخيا الكساو وفقَه اهلل..
ىعسفكه أٌ اجلناعات يف تسكيا يف مشألة التكفري قد اىقشنوا:
* فبعضَه مالوا إىل التكفري خاصة بعد اىتصاز أقوال وكتب الصبيع عببد القبانز ببً
عبد العزيز والصيع أبي حمند املقدسي وفقَنا اهلل.
* وبعضَه إىل اآلٌ يصازكوٌ يف االىتخابات وال ميتيعوٌ عً اخلدمة يف اجليض.
* وآخسوٌ بني ذلك.
ويف بلدىا يظً بعض الياسِ أٌ ميَج التيظيه (قاعدة اجلَان) ٍو كنبيَج أولكبك البريً
مالوا إىل التكفري ،وبعضَه يظيوٌ أٌ يف ميَج التيظبيه إزابا ...وحنبً ىسيبد أٌ تزيلبوا
اإلشكال وسو َ .الفَه بأاوبتكه على األسكلة اآلتية:
 ما ٍي عقيدة التيظيه؟ ما قولكه يف مشألة التكفري؟ كيف تيظسوٌ إىل شع تسكيا؟ مبَ تيصحوٌ العلنا .والصع يف تسكيا؟ مبببا زأي كبببه يف قبببول الصبببيع أببببي حمنبببد املقدسبببي  ηيف كتاببببُ «السسبببالةالجالثيييةش يف التحريس مبً الللبو يف البتكفري ،يف فبسف تكفبري عنبوو املصبازكني يف
االىتخابببات نوٌ تفصببي  « :ولببرلك فببال ملب املبببانزة إىل تكفببري أمجالببُ إال بعببد إقامببة
احلجة وتعسيفُ حبقيقة عن اليواب املصسعني ،وما يستكبوىُ مً مكفبسات تيباقض
نيً اإلسالو وتوحيد زب العاملني ،فإٌ أصسّ على اىتخابَه مع ذلك كفسش اٍب؟
وازاكه اهلل خريا.

كتبُ :أبو صاحل الرتكي


844

اؾٛاب ٚباهلل ايتٛؾٝل:
احلٛمد هلل ويمٗمك ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌده ورؾمقًمف اعمّمٓمٗمك ،ومخف وصحٌف وُمـ ًمٜمٝمجٝمؿ ىمٗم٤م--
أُم٤م سمٕمد:

وم٤مقمٚمٛمقا إظمقا أن الداي٦م واًمتقومٞمؼ إمم اعيامن واًمًداد واًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُِم ٌ
ٚمؽ حمض هلل

؛ هيٌف ؾمٌح٤مٟمف عمـ يِم٤م سمٛمٜمّف ويمرُمف وومْمٚمف ،و رُمف َُمـ يِم٤م  ،يمام ىم٤مل ضمؾ وقمال ًمٜمٌٞمف حمٛمد  وهق
أيمرم اخلٚمؼ قمٚمٞمف وأطمٌٝمؿ قمٜمده :ﮋﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮊ
[اًم٘مّمص] ،وىم٤مل :ﮋﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮊ [اًمروم ]22 :وىم٤مل :ﮋﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮊ [اًمٜمحؾ ]1١ :ﮋ ُهيْدَ ى ﮊ سم٤مًمٌٜم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم ىمرا ة ٟم٤موم ٍع وهمػمه ،وىم٤مل :ﮋ ﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮊ [اًمزُمر ، ]21 :ﮋ ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [اًمزُمر ]1١ , 14 :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ
[يقٟمس ]٧١١ , 22 :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ

يمثػم ذم اًم٘مرمن-
ﭱﭲﮊ [اًمًجدة --]٧1 :وهذا ٌ

ِ
ِ
ُ
اًمٕمٌد
اًم٘مٚم٥م سمف ،وم٢مذا طمّمؾ ُمـ
واـمٛمئٜم٤من
ومٝمذا ُمـ أول ُم٤م يٜمٌٖمل اقمت٘م٤مده وآقمؽماف سمف هلل 
ٍ
ؿمديد وـمر .دائ ٍؿ
ذًمؽ اىمت٣م ُمٜمف أن يتقضمف إمم ُمقٓه ويٚمج٠م إًمٞمف ـم٤مًم ًٌ٤م الداي٦م ُمٚمح٤م ذم ـمٚمٌٝم٤م سمحرص
ًمٚمٌ٤مب ،ظم٤مئ ًٗم٤م ِ
ِ
ُمًتحيا
ُمًتِمٕمرا قمجزه ووم٘مره ووٕمٗمف وضمٝمٚمف وفمٚمٛمف وطمٞمػ ٟمٗمًف،
وضم ًال ُمتقاو ًٕم٤م
ً
ً
()1
ِ
أهديمؿ)  ،وًمً٤من
ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد( :ي٤م قمٌ٤مدي يم ُّٚمٙمؿ و٤مل إٓ َُمـ هدي ُت ُف ،وم٤مؾمتٝمدو
طم٤مًمف ىمٌؾ ُم٘م٤مًمف :مهللا إن مل هتد ومٛمـ هيديٜمل ،مهللا إن مل شمتداريمٜمل سمرمحتؽ وشمِمٛمٚمٜمل سمٗمْمٚمؽ
وهٚمٙم٧م-
وٚمٚم٧م
وشمرزىمٜمل الداي٦م
ُ
ُ
ا٤مت وُم٘م٤مُم اا٤مت
صم ااؿ ًم ااٞمٕمٚمؿ اًمٕمٌ اادُ اعم اا١مُمـ اًم ااذي ه ااداه اهلل إمم أوائ ااؾ ُم٘م٤مُم اا٤مت الداي اا٦م ،أن الداي اا٦م درضم ا ٌ
شمً ا ا ااٛمق ،يم ا ا ااام ىم ا ا اا٤مل اهلل  :ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ [حمٛم ا ا ااد] ﮋﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﮊ [ُمااريؿ ،]١4 :ولااذا أوضم اا٥م اهلل  قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمً اا٠مخف الداياا٦م يم ااؾ ي ااق ٍم قمااددا ُم ااـ اعما ِ
ارات ،وذًم ااؽ ه ااق
ً

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)4١1١
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اًمقاضم٥م قمغم يماؾ ُمًاٚم ٍؿ وذًماؽ طمالم أوضما٥م اهلل قمٚمٞمٜما٤م ىمارا ة اًمٗم٤منا٦م ذم صاٚمقاشمٜم٤م وومٞمٝما٤م هاذه أيا٦م:
ُ
اًمدقم٤م ُ
ا٥م وم٤من اا٦م اًمٙمت اا٤مب ،إذ ُم اا٤م ىمٌٚمٝم اا٤م ُم٘مدُم اا٦م وشمقـمئ اا٦م ل اا٤م سمحٛم ااد اهلل
ﮋﭧﭨﭩﭪﮊ [اًمٗم٤من اا٦م] وه اال ًم ا ُّ
واًمثٜم٤م قمٚمٞمف ومتجٞمده صمؿ اًمتقؾمؾ إًمٞمف ،وُم٤م سمٕمده٤م شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمدقم٤م سم٢مفمٝما٤مر ُمٕمٜماك اًمّم اراط اعمًات٘مٞمؿ وإدُما٤مج
اًمتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٌ٤مده اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر اًمذيـ هداهؿ اهلل وُم ّـ قمٚمٞمٝمؿ وأنجحٝمؿ-
أهؿ أؾمٌ٤ما٤م ,سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل وُم٤م ذيمر ُشم ُف ُماـ اًمٚمجاق إًمٞماف
وإن ًمتحّمٞمؾ الداي٦م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م
أؾمٌ٤مسم٤م؛ ومٛمـ ّ
ً
ودقم٤مئااف ؾمااٌح٤مٟمف ,هااق أن يٓمٚماا٥م اًمٕمٌاادُ اًمٕمٚما َاؿ اًمٜماا٤مومع ويتٗم٘مااف ذم اًمااديـ ،قمااغم ـمريااؼ صا ٍ
احٞمح وىمّما ٍاد ُمٚمااٞمح،
و رص قمغم ِ
َ
دائام) ،وأن ًـ اًمٔماـ سما٤مهلل اجلٚمٞماؾ ويٕمت٘ماد
اخلػم ويٓمٚم٥م اًمٗمْمؾ (يٓمٚم٥م أن يٙمقن
أومْمؾ ً
أن اهلل شمٕم٤ممم ؾم ّاٝمؾ إُم َار ويً اّره ًمٜما٤م يماام ىما٤مل  :ﮋ﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ﮊ [اًمٌ٘مارة]٧65 :

ا٤مر جمٛمااقع ومااروع ديٜمااف وذيٕمتااف ؾمااٌح٤مٟمف قمااغم
 ،ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [اًم٘مٛماار] ودل اقمتٌا ُ
ين ا وؾمااٝمٚم ٌ٦م ٓ شمٕم٘مٞمااد ومٞمٝماا٤م وٓ شمٕمٜمٞم ا َ٧م ،وٓ شمِمااديد وٓ شمٜم ُّ
ٓمااع ،يمااام ىماا٤مل  :ﮋﭨﭩﭪﭫﭬﮊ
أهناا٤م ٌ

ِ
يً ا ار
[اًمٌ٘ماارة ]22١ :أي ٕوىمٕمٙمااؿ ذم اًمٕمٜم اا٧م ،وهااق اعمِم اا٘م٦م واًمْم ااٞمؼ ،أي وًمٙمٜمااف مل يٗمٕم ااؾ  رمح اا٦م سمٙمااؿ ،سم ااؾ ّ

()1
ووؾم ااع -ويم ااام ىم اا٤مل اًمٜمٌ اال ( ه َٚم ا َ
اؽ اعمتٜمٓمٕم ااقن) ىم٤مل اا٤م صمال ًصم ا٤م رواه ُمً ااٚمؿ وهم ااػمه  ،وه ااؿ
قمٚم ااٞمٙمؿ وؾم ا ّاٝم َؾ ّ

اعمتٕمٛم٘مقن اعمٌ٤مًمٖمقن اعمج٤موزون ًمٚمحدود ذم إىمقال وإومٕم٤مل اعمتٙمٚمٗمقن اًمٌح َ
ا٨م قماـ دىما٤مئؼ اعمًا٤مئؾ قماغم
ـمري٘ما٦م أهااؾ اًمٙمااالم ،ومٚمٞمااقىمـ اًمٕمٌادُ أن اًمااديـ واًمٕم٘مٞماادة سمحٛمااد اهلل ؾماٝمٚم٦م ُمٞمًااقرة ٓ ،يمااام أرادهاا٤م وصا ّاقره٤م
ىمديام وطمدي ًث٤م!-
ُ
أصح٤مب قمٚمؿ اًمٙمال ِم واًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٗم٤مؾمدة احل٤مئديـ قمـ ؾمٜمـ اًمنمع ً
ومااام جيا٥م قمٚمٞمٜماا٤م ُمٕمرومتااف واقمت٘ماا٤مده ذم طمااؼ اهلل شمٌاا٤مرك وشمٕماا٤ممم وشم٘مدؾماا٧م أؾمااامؤه ،وذم طمااؼ ُمالئٙمتااف ،وذم
طم ا ااؼ رؾم ا ااٚمف ،وذم طم ا ااؼ يمتٌ ا ااف وديٜم ا ااف وذائٕم ا ااف ،وذم طم ا ااؼ ؾم ا اا٤مئر اعمٖمٞمٌ ا اا٤مت اح٤مو ا ااٞم٦م واحل ا اا٤مضة وأضمٚم ا اا٦م
إظمرويا اا٦م) ،وذم طما ااؼ ؾما اا٤مئر اخلٚما ااؼ وأـما ااقارهؿُ ،ما ااـ ُمٓمٞمٕما االم وقم٤مصا االم ،ووم ا اٞمام يتٕمٚما ااؼ سم٘مْما اا٤مئف وىما اادَ ِره
ؾمٌح٤مٟمف؛ ومٙمٚمف ىمد سم ّٞمٜمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم اعو٤مل وقمغم اًمتٗمّمٞمؾ-
َ
اًمتًٚمٞمؿ ومٝمق سمحٛمد اهلل ٍ
ُمٗمٚمح-
وطم َّمؾ ُمٜمف
ومٛمـ طمّمؾ
ٟم٤مج ٌ
اعو٤مل َ
ُ
و َُما ْـ ُمااـ اهلل قمٚمٞمااف سم٤مًمتٗم٤مصااٞمؾ ومٝمااق أزيمااك ،وُمٕمروماا٦م اعمٙمٚمٗماالم سم٤مًمتٗم٤مصااٞمؾ سمحًاا٥م ُماا٤م يٗمااتح اهلل قمٚمااٞمٝمؿ
ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م وآٟم٘مٞم٤مد واًمتقومٞمؼ-

ِ
ا٥م ُمٕمرومتٝماا٤م
صمااؿ ُماا٤م هاق طمااد شمٗم٤مصااٞمؾ آقمت٘ماا٤مدات ,ومااروع وُمًاا٤مئؾ اًمٕم٘مٞماادة ,اًمتاال جياا٥م قمااغم اًمٕمٌااد ـمٚما ُ

واًمًٕمل إمم أن يٕمٚمٛمٝم٤م ،هذا ٌ
جم٤مل ّ
يد .ومٞمف اعمًٚمؽ ويّمٕم٥م وٌٓمف سمٕمٌ٤مرة يًػمة حمٙمٛم٦م ،وم٤مهلل أقمٚمؿ-

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ ،)24١١مًٜمد أمحد ( ،)1455ؾمٜمـ أيب داود (-)646١
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إٓ أنٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟمذيمر ظمٓمق ًـم٤م قمريْم٦م شمٕملم قمغم ومٝمؿ اعمٓمٚمقب هٜم٤م ومٜم٘مقل:
ٍ
ارض قما ٍ
الم ،وُمٜمااف ُماا٤م هااق
ُ مٕمٚمااق ٌم أن اًمٕمٚما َاؿ اًمٜم ا٤مومع سما
ا٢مـمالُ .مٜمااف ُماا٤م جياا٥م شمٕم ّٚم ُٛمااف قمااغم يمااؾ أطما ٍاد ومٝمااق وما ُ
ومّم ااؾ اًمٕمٚم ااام ُ  ذًم ااؽ ،وو ا ُ
ا٤مسمط ُم اا٤م جي اا٥م قم ااغم اعم اار ِ شمٕم ّٚم ُٛم ااف :أن يٙم ااقن ه اا٤م ٓ يّم ااح
وم ا ُ
ارض يمٗم٤مي اا٦م ،وىم ااد ّ
اعؾمال ُم واعي ُ
يٕمٛم ُٚماف ُماـ إقماامل ،وذم اجلٛمٚما٦م
اامن إٓ سماف ،وُما٤م يتق ّىماػ قمٚمٞماف شم٠مديا٦م اًمقاضمٌا٤مت وشمّم ُ
احٞمح ُما٤م َ
رع سم٤مًمتٗم ّ٘مااف ذم اًمااديـ وطما ّ
ا٥م ومٞمااف ،وُمااـ أمهااف وأقماااله رشمٌاا٦م قمٚمااؿ اًمٕم٘مٞماادة واعيااامن
ا٨م قمٚمٞمااف ور ّهما َ
ىمااد أُماار اًمِم ا ُ
واًمتقطمٞمد --واًمٜمٗماقس اًمٙم٤مُمٚما٦م ُمتٓمٚمٕما٦م إمم ِ
اًمٕمٚماؿ أؿمادّ شمٓمٚماع وٓ ؾماٞمام قمٚم ُاؿ اًمٕم٘مٞمادة ،ىما٤مل اعُما٤مم اسماـ شمٞمٛمٞما٦م
ُ« :مـ ذم ىمٚمٌف أدٟمك طمٞم٤مة وـمٚم٥م ًمٚمٕمٚمؿ أو هنٛما٦م ذم اًمٕمٌا٤مدة يٙماقن اًمٌح ُ
ا٨م قماـ هاذا اًمٌا٤مب واًمًا١مال قمٜماف
اؼم ُم٘م٤مص ااده وأقمٔم ااؿ ُمٓم٤مًمٌ ااف ،أقمٜم اال سمٞم اا٤من ُم اا٤م يٜمٌٖم اال اقمت٘م اا٤مده ٓ ُمٕمروم اا٦م يمٞمٗمٞم اا٦م اًم اارب
وُمٕمروم اا٦م احل ااؼ ومٞم ااف أيم ا َ
()1

وصٗم٤مشمف ،وًمٞمً٧م اًمٜمٗمقس اًمّمحٞمح٦م إمم ر أؿمقُ .مٜمٝم٤م إمم ُمٕمروم٦م هذا إُمرش ـها-

ِ
اجل٤مه ِاؾ شمٕم ّٚم ُٛمٝما٤م
ري٥م أن هٜم٤مًمؽ ُمً٤مئؾ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد جي٥م قماغم يماؾ ُمًاٚم ٍؿ اًمٕمٚما ُؿ اا٤م ،وجيا٥م قماغم
َ ٓ 

ُ
أذت ،يمام أ ّخاػ اًمِماٞمخ حمٛماد سماـ قمٌاد اًمقها٤مب
ونّمؾ اًمٜمج٤م ُة ُمـ اًمٜمٗم٤م ،.يمام
اجلٛمكم
اعيامن
وا٤م ُّم ُؾ
ُ
ُ
ّ
 يمتاا٤مب إصااقل اًمثالصماا٦م وىماا٤مل ومٞمااف« :اقمٚمااؿ رمحااؽ اهلل أنااف جياا٥م قمااغم يمااؾ ُمًااٚمؿ وُمًااٚمٛم٦م ،شمٕمٚمااؿ هااذه
اًمثالث ُمً٤مئؾ ،واًمٕمٛمؾ اـ---ش ـها صمؿ ذيمره٤م ،وىم٤مل« :وم٢مذا ىمٞماؾ ًماؽُ :ما٤م إصاقل اًمثالصما٦م اًمتال جيا٥م قماغم
()2

اعٟمًاا٤من ُمٕمرومتٝماا٤م؟ وم٘مااؾُ :مٕمروماا٦م اًمٕمٌااد رسمااف ،وديٜمااف ،وٟمٌٞمااف حمٛماادً ا ش ـها  -واعم٘مّمااقد :اعمٕمروماا٦م اعو٤مًمٞماا٦م،
وىم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ىم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤مل اهلل شمٕم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤ممم :ﮋﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
ﰘﰙﮊ [حمٛما ا ا ا ا ا ااد] ،وىما ا ا ا ا ا اا٤مل  :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [اًمٕمٍم]-
 إن شمٕم ّٚمااؿ اعماار جلٛمٞم ا ِع ُماا٤م ي٘ما ّاقي إيامٟمااف ويزياادُ ُه ويّمااححف وجيٕمٚمااف ذم ُما ٍ
ا٠مُمـ ُمااـ اًمقىمااقع ذم أوماا٤مت
اقب ذم
وإظمٓم اا٤م وآٟمحرا وم اا٤مت واًمْم ااالٓت ذم ضم٤مٟم اا٥م شمقطمٞما اد اًمٌ اا٤مري  وشمٕمٔمٞمٛم ااف وشم٘مديً اافُ --مٓمٚم ا ٌ
ودائر سملم آؾمتحٌ٤مب واًمقضمقب-
اجلٛمٚم٦م
ٌ

ِ
عم٘م٤مصاادَ ً :متّمااحٞمح قم٘مٞمدشمااف اًمتاال ااا٤م شمّمااح
وم٤معمًااٚمؿ إذن ياادرس «قمٚمااؿش اًمتقطمٞمااد واًمٕم٘مٞماادة واعيااامن

ُ
إقمامل ويّمح اعيامن ويزيد ،وًمٞمح٘مؼ اًمتقطمٞمد سمٛمٕمٜمك اعشمٞم٤من سمٙماؾ يمامٓشماف اًمقاضمٌا٦م واعمًاتحٌ٦م ،وًمٞما٠م َُم َـ
اػم ُمااـ اًمٕمٚمااام قماغم أن قمٚمااقم
ُمااـ اًمقىمااقع ذم اًمْمااالٓت أو اًمنمااك واًمٙمٗما ِار واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل --وًمااذًمؽ ٟما ّ
اص يمثا ٌ
( )٧جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)6 .5
( )2إصقل اًمثالصم٦م ُ,مٓمٌققم٤م وٛمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب-)٧6١ , ٧64 .٧( ,
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ا٨م هال ومٜم ٌ
«اًمتقطمٞمادش و «اًمٕم٘مٞمادةش و «ُمًا٤مئؾ اعياامنش ،أي ُماـ طمٞما ُ
اقن قمٚمٛمٞما٦مُ ،ماـ أذف اًمٕمٚماقم وأقمالهاا٤م
ا٥م وُمٜماف ُماا٤م
ا٤مهر؛ ومااتٕم ّٚمؿ ُمًا٤مئؾ وومااروع قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة واًمتقطمٞمااد إذن ُمٜماف ُماا٤م هاق واضما ٌ
ُرشمٌا ً٦م ،وهاذا صا ٌ
احٞمح فم ٌ
هق ُمًتح٥م-
ا٥م أنااف ٓ جيااقز اقمت٘ماا٤م ُد اًمٌ٤مـما ِاؾ ،وأنااف جياا٥م إزاًم ا ُ٦م اعمٜمٙما ِار سمحًاا٥م اعُمٙماا٤من ،وأن ذًمااؽ خيتٚمااػ
 ٓ ريا َ
سم اا٤مظمتالف إؿم ااخ٤مص واًمٌٞمئ اا٤مت ،ومٛم ااـ شمٚمٓم ااخ ّ
اػم ُم ااـ يم اا٤من ذم اًمٕم٤مومٞم اا٦م ،وُم ااـ هت ّٞم اا٠م ًمٚمٛمرا شم اا٥م
سم٤مًمِم ااٌٝم٤مت هم ا ُ
اًمٕم٤مًمٞم٦م وشمّمدّ ر ًمٚمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة واًم٘مٞم٤مدة وٟمحقه٤م همػم ُمـ ًمٞمس يمذًمؽ ُمـ اًمٕمقا ّم-
وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٚمٝمٛمٜم٤م وؾم٤مئر إظمقاٟمٜم٤م الُدى واًمًداد ،وأن جيٜمٌٜم٤م ُمْمالت اًمٗمتـ-
وم٤مئاادة :ىماا٤مل اًمِمااٞمخ اعُماا٤مم شم٘ماال اًمااديـ اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م  ذم ضمااقاب ُمااـ ؾماا٠مخف أن يرؿمااده إمم ُماا٤م يٜمٗمٕمااف ُمااـ
اًمٙمت٥م« :وىمد أوقمٌ٧م إُم ُ٦م ذم يمؾ ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إيٕم٤مسما٤م؛ ومٛماـ ٟماقر اهلل ىمٚمٌاف هاداه سماام يٌٚمٖماف ُماـ ذًماؽ،
وُمـ أقمامه مل شمزده يمثار ُة اًمٙمتا٥م إٓ طماػم ًة وواالٓ ،يماام ىما٤مل اًمٜمٌال ً مٚمٌٞماد إنّما٤مري( :أو ًمٞمًا٧م اًمتاقراة
()1

واعٟمجٞمااؾ قمٜمااد اًمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤مرى ،ومااامذا شمٖمٜماال قمااٜمٝمؿ؟) ومٜمًاا٠مل اهلل اًمٕمٔمااٞمؿ أن يرزىمٜماا٤م الاادى واًمًااداد
ويٚمٝمٛمٜم اا٤م رؿم اادٟم٤م وي٘مٞمٜم اا٤م ذ أنٗمً ااٜم٤م وأن ٓ يزي ااغ ىمٚمقسمٜم اا٤م سمٕم ااد إذ ه ااداٟم٤م وهي اا٥م ًمٜم اا٤م ُم ااـ ًمدٟم ااف رمح اا٦م إٟم ااف ه ااق
()2

اًمقه٤مبش ـها-
وسمٕمااد هااذه اعم٘مدُماا٦م اًمتاال أرضمااق أن شمٙمااقن ُمٕمٞمٜماا٦م قمااغم احلااؼ --أدرج إمم اجلااقاب قمااغم اًمًاا١مال؛ وماا٠مىمقل
وسم٤مهلل أؾمتٕملم:
اعظمقة اعمجتٛمٕماقن ذم «و٤مقما٦م ىم٤مقمادة اجلٝما٤مدش اضمتٛمٕماقا سمحٛماد اهلل شمٕما٤ممم قماغم دياـ اعؾماالم وقم٘مٞمدشماف
اعيامن سمام ضم٤م سمف حمٛمدٌ  ،واشمٌ٤م ُقم ُف حمٌ ً٦م وإ ً
ُ
وشمٕمٔمٞمام ،وآٟم٘مٞم٤م ُد حلُٙمٛمف واًمٙماقن ُمٕماف
ضمالٓ
وُمٜمٝمجف ،وهل
ً
وُمااـ أوًمٞم٤مئااف؛ وهاال اعؾمااالم واعيااامن ،وىمااد سمٜماال اعؾمااالم قمااغم مخااس؛ ؿما ِ
ِ
اٝم٤مدة أن ٓ إ إٓ اهلل وأن حمٛماادً ا
رؾمقل اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤م اًمزيم٤مة وصقم رُمْما٤من وطما٩م اًمٌٞما٧م َُم ِاـ اؾماتٓم٤مع إًمٞماف ؾماٌٞمال ،واعياامن هاق
اعيامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر واًم٘مدر ظمػمه وذه-
ا٤مس ،وأفم ااـ اًمً اا٤مئؾ ي٘مّم ااده٤م ،إذ ىم ااد وىم ااع ذم أُم اا٦م اعؾم ااال ِم
وأُم اا٤م ذم اًمتٗم٤مص ااٞمؾ اًمت اال يً اا٠مل قمٜمٝم اا٤م اًمٜم ا ُ
اداُ .ماا٤م أظمااؼم اًمّما ُ
ا٤مزع واًمتٗماار .ذم اًمااديـ يمااام طمّمااؾ ذم إُمااؿ ىمااٌٚمٝمؿُ ،مّما َ
ا٤مد .اعمّماادو.
آظما ُ
اتالف واًمتٜما ُ
ا٧م وًم ااف ـما اار .وأخٗم اا٤مظ ذم اًمًا ااٜمـ ،وُمٜمٝم اا٤م ىمقًما ااف:
احٞمح صم٤مسما ا ٌ
 ذم طم اادي٨م اوم ااؽما .إُما اا٦م وه ااق طما اادي٨م ص ا ٌ

( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )2451وصححف إًمٌ٤م -
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)445 .٧١

848

( اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمادى وؾمإٌملم ومرىما٦م ،ومقا طمادة ذم اجلٜما٦م وؾمإٌمقن ذم اًمٜما٤مر ،واومؽمىما٧م اًمٜمّما٤مرى قماغم
صمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م وم٢مطمدى وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر وواطمدة ذم اجلٜم٦م ،واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمتٗمؽمىمـ أُمتل قمغم
صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م واطمد ة ذم اجلٜما٦م وصمٜمتا٤من وؾمإٌمقن ذم اًمٜما٤مر ،ىمٞماؾ يا٤م رؾماقل اهلل ُماـ هاؿ؟ ىما٤مل اجلامقما٦م)
رواه اسمـ ُم٤مضمف وهمػمه وصححف إًمٌ٤م

()1

-

وم٢مٟمٜماا٤م سمحٛمااد اهلل ٟمرضمااق وٟمًاإمك وٟمجتٝمااد أن ٟمٙمااقن ُمااـ اًمٗمرىماا٦م اًمٜم٤مضمٞماا٦م ،اًمتاال ضماا٤م وصااٗمٝم٤م ذم احلاادي٨م
اعمت٘م اادم سم٠مهن اا٤م ه اال اجلامقم ا ُ٦م ،واعم٘مّم ااقد ا اا٤م اجلامقم اا٦م إومم واجلامقم اا٦م ىمٌ ااؾ أن شمٗمً ااد؛ يم ااام ىم اا٤مل سمٕم ااض قمٚم ااام
ا٤مسمٕمل اعمخْم ارم قمٛماارو سمااـ ُمٞمٛمااقن « :ياا٤م قمٛماارو سمااـ ُمٞمٛمااقن ىمااد يمٜماا٧م
اًمّمااح٤مسم٦م وهااق اسمااـ ُمًاإمقد ً مٚمتا ّ
أفمٜمؽ ُمـ أوم٘مف أهؾ هاذه اًم٘مريا٦م؛ شمادري ُما٤م اجلامقما٦م؟ ىمٚما٧م ٓ ،ىما٤مل :إن وٝماقر اًمٜما٤مس وما٤مرىمقا اجلامقما٦م ،وإن
اجلامقم٦م ُم٤م واومؼ احلؼ وإن يمٜم٧م وطمدكش -وذم رواي٦م :وم٘م٤مل اسماـ ُمًإمقد ,وضب قماغم ومخاذي« :,و اؽ
إن وٝمااقر اًمٜماا٤مس وماا٤مرىمقا اجلامقماا٦م وإن اجلامقماا٦م ُماا٤م واومااؼ ـم٤مقماا٦م اهلل شمٕماا٤مممش -ىماا٤مل ٟمٕمااٞمؿ سمااـ محاا٤مد« :يٕمٜماال :إذا
ومًدت اجلامقم ُ٦م ومٕمٚمٞمؽ سمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اجلامقم ُ٦م ىمٌؾ أن شمٗمًد وإن يمٜم٧م وطمدك وم٢مٟمؽ أنا٧م اجلامقما٦م طمٞمٜمئاذش-
ذيمااره أبااق ؿماا٤مُمف ذم «اًمٌ٤مقم ا٨م قمااغم إٟمٙماا٤مر اًمٌاادع واحلااقادثش ،وىماا٤مل :أظمرضمااف احلاا٤مومظ أبااق سمٙماار اًمٌٞمٝم٘ماال 
()2

شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب «اعمدظمؾش -
وضم٤م وصٗمٝم٤م أجْم٤م سم٠مهن٤م «قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  وأصاح٤مسمفش وهاق ُمٓما٤مسمؼ ًمٚمقصاػ اًمًا٤مسمؼ؛
يمااام ذم رواياا٦م اًمؽمُمااذي ُمااـ طماادي٨م قمٌااد اهلل سمااـ قمٛماارو سمااـ اًمٕماا٤مص ُ مرومق ًقما٤مً( :مٞماا٠متلم قمااغم أُمتاال ُماا٤م أتااك
طمذو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ طمتك إن يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ أتك أُم ُف قمالٟمٞم ً٦م ًمٙم٤من ذم أُمتل ُمـ يّمٜمع ذًمؽ،
قمغم سمٜمل إهائٞمؾ َ
وإن سمٜمل إهائٞمؾ شمٗمرىم٧م قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م ،وشمٗمؽم .أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ُمٚم٦م؛ يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر إٓ
ُمٚم٦م واطمدة -ىم٤مًمقا وُمـ هل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل ُم٤م أن٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب)؛ ىم٤مل أبق قمٞمًك :هذا طمدي٨م طمًـ
()3

همري٥م ُمٗمن ٓ ٟمٕمرومف ُمثؾ هذا إٓ ُمـ هذا اًمقضمف -وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤م وهمػمه -
وٟمرضمااق وٟمًاإمك وٟمجتٝمااد أن ٟمٙمااقن ُمااـ اًمٓم٤مئٗماا٦م اعمٜمّمااقرة اًمتاال أظمااؼم قمٜمٝماا٤م رؾمااقل اهلل  ذم احلاادي٨م
اعمت ااقاشمر اعم ااروي سم٠مخٗم ا ٍ
ا٤مظ ُمتٜمققم ا ٍا٦م ،ذم اًمّم ااحٞمحلم واًمً ااٜمـ وهمػمه اا٤م ُم ااـ دواوي ااـ احل اادي٨م ،وُمٜمٝم اا٤م ُم اا٤م ذم
ّ
صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من ُ مرومق ًقم٤م ٓ( :شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ُمـ
( )٧ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )1222وصححف إًمٌ٤م -
( )2اًمٌ٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقادث ( ،)22 .٧ويٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل (-)246 .22
( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (-)246٧
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ظم اذلؿ طمتااك ياا٠ميت أُماار اهلل وهااؿ يمااذًمؽ)( )1وُمااـ طماادي٨م ضما ٍ
ا٤مسمر ُ مرومق ًقم ا٤م ٓ( :شماازال ـم٤مئٗماا٦م ُمااـ أُمتاال
ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)-
ا٤مس ويمتٌاقا ومٞماف؛ وم٢مٟمٜما٤م قماغم ُماذه٥م أهاؾ اًمًاٜم٦م
وأُم٤م شمٗم٤مصٞمؾ جمٛمؾ آقمت٘ما٤مد قماغم إباقاب يماام ّومرقماف اًمٜم ُ
واجلامقما٦م وأهااؾ احلادي٨م اًمٜمٌااقي اًمنماايػ اعمتٌٕمالم ؾمااٜم٦م رؾماقًمٜم٤م اًمٙمااريؿ صااٚمقات اهلل وؾماالُمف قمٚمٞمااف وؾمااٜم٦م
أصااح٤مسمف اعمروااٞملم وظمٚمٗم٤مئااف اًمرا ؿمااديـ اعمٝمااديلم ،ومااام سماا٤من ذم ٟمّمااقص اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وأوٕمااقا قمٚمٞمااف ومٝمااق
رضمحٜم٤م سمحً٥م اًمادًمٞمؾ واحلجا٦م واًمؼمها٤من
ذاك وٓ حمٞمد قمٜمف ،وُم٤م اطمتٛمؾ ووىمع ومٞمف
ُ
آظمتالف سملم اًمٕمٚمام ّ
قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ  --واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
ِ
اٌؼً ،مٙمٜم ااف ٓ ُيٖمٜم اال قم ااـ شمّم ا ِ
احٞمح أقم ااامل
ا٥م ،يم ااام ؾم ا َ
احٞمح آقمت٘م اا٤مد واضم ا ٌ
ه ااذا ويٜمٌٖم اال أن ُيٕم َٚم ا َاؿ أن شمّم ا َ
ِ
ِ
ٌ
طم٤مومظ ل٤م ٟمٔمريا٤مُ ،مٜما٤مفمِ ٌر قمٜمٝما٤م ،وهاق
قم٤مرف سم٤مقمت٘م٤مدات أهؾ اًمًٜم٦م
اًمٜم٤مس ُمـ هق
ومٙمؿ ىمد رأجٜم٤م ذم
ٌ
اًم٘مٚمقبْ ،
ُم ااع ذًم ااؽ رىمٞم ااؼ اًم ااديـ ىمٚمٞم ا ُاؾ إُم٤مٟم اا٦م ىم٤مقم اادٌ قم ااـ أدا ِ اًمقاضمٌ اا٤مت اعمتح اتّامت ُم ااـ اجلٝم اا٤مد وإُم اار سم اا٤معمٕمروف
واًمٜمٝماال قم ااـ اعمٜمٙم اار وٟمّم ا ارة احلااؼ وإىم٤مُم اا٦م اًم ااديـُ ،م اارشم ٍؿ ذم أطمْماا٤من اًمً ااالـملم اًمزٟم٤مدىم اا٦م اًمٓمٖم اا٤مة ،واًم ا ٌاغ ذم
ُمقا ئاادهؿ ُمتْم ا ّٚمع ُمااـ ِصااالهتؿ وز ّىمااقُمٝمؿُ ،مٜما ِ
وزظمرومٝماا٤م ُمااـ
ا٤موم ٌح قمااٜمٝمؿ وهااق يٕما ِارف طماا٤ملؿ ،طمٌ ا٤م ذم اًماادٟمٞم٤م ُ
ٌ
ا٤مل وضم ا ا ٍ
اعمٙم٤مؾم ا اا٥م ُم ا ااـ ُم ا ا ٍ
ا٤مه ،ومٚم ا ااؿ يٜمتٗم ا ااع طم ا ااؼ آٟمتٗم ا اا٤مع --ومٛمٕمرومت ا ااف سمٕم٘م٤مئ ا ااد أه ا ااؾ اًمً ا ااٜم٦م واجلامقم ا اا٦م ٟمٔمر ًي ا ا٤م

ِ
وطمٗمظ أخٗم٤مفمٝم٤م ويمُتٌٝم٤م -واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ هق إيثا٤مر اًمادٟمٞم٤م واًمٚماذة اًمٕم٤مضمٚما٦م اًمٙم ِادرة اًمٗم٤مٟمٞما٦م
وآٟمتً٤مب إًمٞمٝم٤م
قمااغم أظماارة اًمٌ٤مىمٞماا٦م اًمٙم٤مُمٚماا٦م ،وذًمااؽ ًمْما ِ
ا٥م ُمااـ اعرادة وىمٚما ِا٦م اًمٞم٘ماالم وىمٚماا٦م اًمّما ِ
إمػ ُماا٤م ذم اًم٘مٚما ِ
اؼم ،وسم٤مجلٛمٚماا٦م
اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م-
وم٢من ذًمؽ ُمـ ظمذٓن اهلل شمٕم٤ممم ًمف وخت ّٚمٞمف قمٜمف وقمدم شمقومٞم٘مف إي٤مهٟ --مً٠مل اهلل
َ
وًمااذًمؽ وم٤مًمقا ضماا٥م أن يٙمااقن شمّمااحٞمح آقمت٘ما ِ
ا٤مد وأن شمٙمااقن دراؾم ا ُ٦م اًمٕم٘مٞماادة ُم١مدي ا ً٦م إمم صااح٦م اًم٘مٚما ِ
ا٥م
ُ
وطمٞم٤مشم ااف ِ
وقمامرشم ااف سمح٘م اا٤مئؼ اعي ااامن ُم ااـ ُمٕمروم اا٦م اهلل شمٕم اا٤ممم وإضمالًم ااف وشم٘م ااديره طم ااؼ ىم اادره ،وشمٕمٔمٞمٛم ااف شمٕم اا٤ممم
وشمٕمٔم ااٞمؿ أُم ااره وهنٞم ااف وشمٕمٔم ااٞمؿ ؿم اإم٤مئره ،واخل ااقف ُمٜم ااف واًمرهٌ اا٦م ًم ااف وظمِم ااٞمتف  وُمراىمٌت ااف ،وحمٌت ااف شمٕم اا٤ممم
ورضم٤مئااف وشمٕم ّٚمااؼ اًم٘مٚم ا٥م سمااف ،واًمذًماا٦م ًمااف واخلْمااقع واًمتًااٚمٞمؿ وآٟم٘مٞماا٤مد سم٤مـمٜماا٤م حلٙمٛمااف ،وؿمااٙمره وذيمااره ضمااؾ
وقمااال ،واًمّمااؼم قمااغم ـم٤مقمتااف وقمااـ ُمٕمّمااٞمتف واًمّمااؼم قمااغم أىمااداره ،واًمتقسماا٦م وإوسماا٦م إًمٞمااف واعٟم٤مسماا٦م ،واًمتقيمااؾ
وآقم ااتامد قمٚمٞم ااف واًمث٘م اا٦م سم ااف ،وطمً ااـ اًمٔم ااـ سم ااف  ،واًمتٗم ااقيض واًمتً ااٚمٞمؿ ًم ااف ،واًمرو اا٤م سم٘مً ااٛمتف وىمْم اا٤مئف
وىم اادره ،واًمتّما ااديؼ اجلا اا٤مزم خلا ااؼمه ووقم ااده ووقمٞما ااده ويما ااؾ ُما اا٤م ضم اا٤م سما ااف ٟمٌ ّٞما ااف  ،واعظما ااالص ذم قمٌ٤مدشما ااف
ومتحٞمض اًم٘مّمد واًمتقضماف إًمٞماف ؾماٌح٤مٟمف ،وهماػم ذًماؽ ُماـ أقماامل اًم٘مٚماقب اًمتال هال ىم٤مقمادة اًمت٘ماقى وإُم٤مٟما٦م

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)55١2
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ا٤مسمٕمل ـمٚمااؼ سمااـ طمٌٞماا٥م
وصاالح اًمناايرة واًمٌاا٤مـمـ اًمااذي يتٌٕمااف صااالح اًمٔماا٤مهر ،وماا٢من اًمت٘مااقى هاال يمااام ىماا٤مل اًمتا ّ
« :اًمٕمٛم ا ُاؾ سمٓم٤مقم اا٦م اهلل قم ااغم ٟم ا ٍ
اقر ُم ااـ اهلل رضم اا٤م َ صم ااقاب اهلل ،وشم اارك ُمٕم اا٤ميص اهلل قم ااغم ٟم ااقر ُم ااـ اهلل خم٤موم ا َ٦م
()1

قمذاب اهللش -
إن ُم٘مّمد اًمنمائع وشمٕم ّٚمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ ا٤م هق نّمٞمؾ اًمت٘مقىً ،مٞمٙمقن اًمٕمٌدُ ُمـ اعمت٘ملم اًمذيـ ىم٤مل اهلل
ومٞمٝمؿ :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

[اح٤مئدة]

وىم٤مل  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﮊ [يقٟمس]َ ،وﭧﭨ ﮋ﮽﮾﮿ﮊ [ـمف] ،ﮋ﮸ ﮹

ِ
ًمٚمٛمت٘ملمﮊ وىم٤مل :ﮋشمِ ْٚم َؽ
﮺ﮊ [إقمراف]  ،وأظمؼم أن اجلٜم٦م اًمتل قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض ﮋأقمد ْت ُ
ث ُِمـ ِقمٌ ِ
اجلَٜم ُ٦م اًمتِل ٟم ِ
٤مدٟمَ٤م َُم ْـ يم َ
ْ
َ٤من شم َِ٘مٞم٤مﮊ وىم٤مل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [مل قمٛمران] ،ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ
ُقر ُ ْ َ
ﭤﭥﮊ [اًمزظمرف] وىم٤مل :ﮋﯹ ﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃﮊ [اًمٜمقر] وأظمؼم
أنف ﮋﯪ ﯫﮊ ،وأنف ﮋ ﮝ ﮞﮊ ،وىم٤مل :ﮋﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅﰆ ﰇ ﮊ [اًمٜمحؾ]

شمتْمٛمـ أو
وهذه هل اعمٕم ّٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٜمٍُّمة واًمت٠مجٞمد واعُمداد واًمٕمقن واًمتقومٞمؼ ،وهل
ّ
شمًتٚمزم اعمحٌ٦م واًمرو٤م-
ِ
ا٥م صاٚمح٧م إقماامل
وُمريمزه٤م ذم
وأصؾ اًمت٘مقى
ُ
ا٥م صا ُٚم َح ،وإذا َصا ُٚمح اًم٘مٚم ُ
اًم٘مٚم٥م؛ وم٢مذا ُقمٛما َر اا٤م اًم٘مٚم ُ
وطمّم ااٚم٧م آؾم اات٘م٤مُم٦م ،يم ااام ىم اا٤مل اًمٜمٌ اال  ذم احل اادي٨م اًم ااذي ذم ص ااحٞمح ُمً ااٚمؿ وهم ااػمه( :اًمت٘م ااقى ه ااد،
()2

اًمت٘م ااقى ه ااد ،اًمت٘م ااقى ه ااد) وأؿم اا٤مر إمم ص اادره  ، ويم ااام ذم طم اادي٨م اًم ااٜمٕمامن سم ااـ سمِم ااػم  اًم ااذي ذم
ِ
اجلًد ُمْمٖم ً٦م إذا صٚمح٧م صٚمح اجلًدُ يمٚمف ،وإذا ومًدت
اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م قمـ اًمٜمٌل ( :أٓ وإن ذم
()3

ومًد اجلًدُ يمٚمف ،أٓ وهل اًم٘مٚم٥م) -
ٍ
سم٤مظمتّم٤مر:
وُمـ أهؿ إؾمٌ٤مب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ
ِ
اًمٕمٌ٤مدات اًمتل أُمر اهلل ا٤م وطم٨م قمٚمٞمٝما٤م ،وأيمث ُار اًمٜم ِ
 قمٌ٤مدة اًمتٗمٙمّر ،وهل ُمـ ّ
ا٤مس قمٜمٝما٤م هما٤مومٚمقن
أضمؾ
ُم٘مٍمون-
وومٞمٝم٤م ّ
 آهااتامم سم٘ماارا ة يمتاا٥م اًمرىماا٤مئؼ واًمؽمسمٞماا٦م واًمتزيمٞماا٦م ،اًمتاال شمٕمتٜماال سماا٠مطمقال اًم٘مٚماا٥م واًمااٜمٗمس وُمٕم٤مجلاا٦م
(ُ )٧مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (-)1١154
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2546
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)52صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧522
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أُمراوٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مقيٛمٝم٤م ونٚمٞمتٝم٤م سم٤مٕظمال .احلًٜم٦م واًمٗمْم٤مئؾ وأداب اًمٓمٞمٌ٦م-
اظ ُم ااـ اًمٕمٌ ا ِ
 أظم ااذ اًم ااٜمٗمس سمح ا ٍ
ا٤مدة ،سم اا٤مٓهتامم سم اا٤مًمٗمرائض واًمقاضمٌ اا٤مت صم ااؿ آضمتٝم اا٤مد ذم اعيمث اا٤مر ُم ااـ
اًمن-
اًمٜمقاومؾ واًم ُ٘م ُرسم٤مت ،وآضمتٝم٤مد ذم أن يٙمقن ًمإلٟمً٤من قمٌ٤مد ٌة أو قمٌ٤مدات ذم ّ
ُ مٕمروماا٦م أطمااقال اًمّماا٤محللم ُمااـ ؾمااٚمٗمٜم٤م وأئٛمتٜماا٤م وأظمٞماا٤مر إُماا٦م ،سم٘ماارا ة ِؾما َاػمهؿ وشمااراوٝمؿ وأظمٌاا٤مرهؿ،
ًمٞمحّمؾ آىمتدا واًمتِم ٌّف اؿ-
 آهتامم سمٛمٕمروم٦م أؾمام اهلل احلًٜمك وطمٗمٔمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمت٠مثر ا٤م ،وذًمؽ سمٓمٚما٥م هاذا اًمٕمٚماؿ
اديام وطم ااديث٤م ،وُم ااـ أطمً ااٜمٝم٤م ًمٚمٛمٕم اا٤مسيـ يمت اا٤مب «ذح أؾم ااام اهلل
واًم٘م اارا ة ومٞم ااف ،وومٞم ااف يمت ا ٌ
ا٥م ُمّم ااٜمٗم٦م ىم ا ً
احلًااٜمك ذم وااق اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦مش ًمٚم٘محٓماا٤م

()1

ُ ،مااع ُماا٤م ذم يمتاا٥م اًمتٗمًااػم وذوح احل ادي٨م وهمػمهاا٤م ُمااـ

يمثػم ضمدا-
ذًمؽ وهق ٌ

َ قم َٛم ُؾ اعٟمً٤من سمام يٕم َٚم ُؿ؛ ومٛمٝمام قمٚمِؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ُمـ اًمٗم٘مف وُمـ إظمال .وُمـ ؾماٜمـ اعمّمآمٗمك

 وًمااق يماا٤من ىمٚما ً
يٕمٛما ُاؾ سمااف ًمٞمٗمااتح اهلل قمٚمٞمااف ُمزياادً ا ُمااـ اًمٕمٚما ِؿ
اٞمال ,سمٕمااد أن يتث ٌّاا٧م ُمٜمااف ويتٚم٘ماا٤مه صا ً
احٞمح٤م ,وم٢مٟمااف َ
واًمٕمٛمؾ-
وماا٢مذا اشمْمااح ًمٚمًاا٤مئٚملم ُماا٤م شم٘ماادم ُمااـ قم٘مٞماادشمٜم٤م ,قم٘مٞماادة اًمتٜمٔمااٞمؿ ,وم٘مااد شمٌا ّالم أنٜم ا٤م ٟمٕمت٘مااد ُماا٤م هااق ُمااـ أصااقل
ا٥م واًمٚمً ِ
ا٥م واًمٚمً ِ
ا٤من ،وقمٛم ُاؾ اًم٘مٚم ِ
اقل اًم٘مٚم ِ
اقل وقمٛم ٌاؾ؛ ىم ُ
اامن ىم ٌ
أهؾ اًمًاٜم٦م واجلامقما٦م ُماـ أن «اًمادي َـ واعي َ
ا٤من
ِ
واجلقارح ،وأن اعيامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦مش ،وإٟمٜم٤م ٟمؼمأ ُمـ اعرضم٤م سمجٛمٞمع أنقاقمف وصقره-
ا٨م يتٚما ّاقن ذم صا ٍ
ا٥م ؿم اتّك ويتخااذ أؿما ً
واحلااؼ أن اعرضماا٤م َ ُمٗمٝمااق ٌم ظمٌٞما ُ
ُمزوىم ا ً٦م،
اٙم٤مٓ وقمٌاا٤مرات ّ
اقر وىمقا ًما َ
ارف احلااؼ اًمااذي ضماا٤م سمااف
ئمٝماار ُمٜمٝماا٤م ذم
إقمٍم ا واًمٌٞمئاا٤مت ٟمااامذج ُمتٕمااددةُ ،متٗم٤موشماا٦م اخلٓمااقرة ،وًمٙم ا ْـ ُمااـ قما َ
ُ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُماـ اًمّماح٤مسم٦م واًمتا٤مسمٕملم وشما٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمً ٍ
ا٤من ،ووم ُ٘ماف ذم اًماديـ،
اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف
ُ

وم٢مٟمف يٙمقن ذم ِطمر ٍز ُمٜمف إن ؿم٤م اهلل-

اديام وطماادي ًث٤م وطمااذروا ُمٜمٝماا٤م وهاال
وإذن وماا٠منقاع اعرضماا٤م وأىمًاا٤م ُُم ُف وصااقره يمثااػم ٌة ىمااد سم ّٞمٜمٝماا٤م قمٚمامؤٟماا٤م ىما ً
ِ
شمٞمن اعطم٤مـم٦م سمف شمٌٞمٞمٜمً٤م ل٤م ًمتحذر وشمٜمٙمر:
ٌ
درضم٤مت ذم اًم ُ٘م ٌْح واًمٗمً٤مد ،وم٠من٤م أذيم ُُر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ّ
اًم٘مقل سم٠من اعيامن هق اعمٕمروم٦م وم٘ماط ،أي اعمٕمروما٦م سم٤مًم٘مٚم ِ
ُ
ا٥م ،أي أن
ومٛمٜمٝم٤م ,وهق أظمٌثٝم٤م وأيمثره٤م همٚمقا :,
اديؼ (ُم ااع أن ااف ُم ااـ اًمّم ا ِ
إم٥م ضم اادً ا إن مل يٙم ااـ ُمً ااتحٞمال
ارف اهلل سم٘مٚمٌ ااف؛ طمت ااك ًم ااق مل ّم ااؾ قمٜم ااده شمّم ا ٌ
ُم ااـ قم ا َ

( )٧يٕمتؼم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أطمًـ يمت٥م ذح أؾمام اهلل احلًٜمك ،طمٞم٨م ذح ومٞمف شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمام ُمع ذيمر أدًمتٝم٤م ،وىمًؿ يمت٤مسمف إمم مخً٦م
قمنم ُمٌح ًث٤م مظمره٤م ذم ذح هذه إؾمام ؛ وسمٚمٖم٧م قمدد صٗمح٤مشمف ىمراسم٦م  ،24١ذم ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اجلريز سم٤مًمري٤مض-
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ا٤مز َم واعىم اارار واًمٜمٓم ااؼ سمِم ا ِ
اديؼ اجل ا ِ
إم٤مر
اًمتٗمري ااؼ سم االم اعمٕمروم اا٦م واًمتّم ااديؼ) ،ومٝم ااق اعم اا١مُم ُـ -ومٕمٜم اادهؿ أن اًمتّم ا َ
اعؾمااالم واعيااامن وإقمااامل ،يمٚمٝماا٤م ٓ شماادظمؾ ذم ُمًا ّاٛمك اعيااامن --وهااذا هااق ىمااقل اجلٝمٛمٞماا٦م ،وُمٕمٜمااك هااذا أن
سمٖمض اًمٜمٔمر قماام ئمٝمار سمٚمًا٤مٟمف أو ضمقارطماف ،ومحتاك ًماق أفمٝمار اًمٙمٗم َار
َُمـ ُو ِضمدت ُمٜمف هذه اعمٕمروم٦م ومٝمق ُم١مُمـ ّ
ارف أن اهلل هاق اع احلاؼ ومٝماق ُما١مُمـ ،وٓزم ُماذهٌٝمؿ أن اًمِم َ
اٞمٓم٤من وومرقماقن وىما٤مرون
سمٚمً٤مٟمف ومام دام ىماد قم َ
وه٤مُم٤من وأب٤م ضمٝمؾ وأُمث٤ملؿ ُم١مُمٜمقنٟ --مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٙمٗمر واًمْمالًم٦م-
يمٗمر وظمروج ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم وُمْم٤م ّدة س ٌ٦م سم ّٞمٜم ٌ٦م ًمٚم٘مرمن وح٤م ضم٤م سمف حمٛمدٌ -
ومٝمذا اعمذه٥م ٌ
ُ
أىمر سمٚمً٤مٟمف سم٤معيامن ومٝمق ُم١مُم ٌـ ،سمٖم ّاض اًمٜمٔمار
وُمٜمٝم٤م:
ومٛمـ ّ
اًم٘مقل سم٠من اعيامن هق اعىمرار سم٤مًمٚمً٤من وم٘مطَ ،

ٍ
اخص اؾمااٛمف :حمٛمااد سمااـ يماارام
سم٤مًمٙمراُمٞماا٦م (ٟمًااٌ٦م إمم ؿما
قمااام ذم ىمٚمٌااف واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل؛ وهااذا هااق ىمااقل ىمااق ٍم ُقمرومااقا
ّ
اًمًجًت٤م ) --وقمٜمد ه١مٓ أن اعمٜم٤موم٘ملم ُم١مُمٜمقن يم٤مُمٚمق اعياامن ذم اًمادٟمٞم٤م ٕهناؿ ي٘مارون سما٤معيامن سم٠مخًاٜمتٝمؿ،
وًمٙمٜمٝمؿ خم ّٚمدون ذم ِ
اًمٜم٤مر ذم أظمرة-
ٟمًاا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م ،وٓ ؿمااؽ أن هااذا اعمااذه٥م ِ
االف احلااؼ اًمااذي ضماا٤م
ا٤مىمض وأنااف ظما ُ
وم٤مؾماادٌ ُمتٜما ٌ

اػم ُماا١مُمٜملم ،وإن يماا٤مٟمقا ُمٕماادوديـ ُمًااٚمٛملم ذم
سمااف اًمٙمتا ُ
ا٤مب واًمًااٜم٦م ،وٓ ؿمااؽ أن اعمٜماا٤موم٘ملم يم ّٗما ٌ
ا٤مر ذم اًمٌاا٤مـمـ هما ُ
اًمٔما ِ
ا٤مهر دمااري قمٚمااٞمٝمؿ أطمٙماا٤مم اعؾمااالم ،ومٝمااؿ ُمًااٚمٛمقن قمٜمااد َُمااـ مل يتٌا ّالم ًمااف ٟمٗماا٤م ُىم ُٝمؿ (يمٗما ُارهؿ ذم اًمٌاا٤مـمـ)
ُ
اًمٗمر .سملم اعؾمالم واعيامن-
سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع -وهذا ُمـ اعمقاوع اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م
اقل سم اا٠من اعي ااامن ه ااق اًمتّم ااديؼ سم٤مًم٘مٚم ا ِ
وُمٜمٝم اا٤م :اًم٘م ا ُ
ارار سم٤مًمٚمً اا٤من وٓ قمٛم ا ُاؾ
ا٥م وم٘م ااط -أي وًم ااٞمس ُمٜم ااف اعىم ا ُ
اجلقارح ،وهق ىمقل ٍ
يمثػم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ُمـ إؿم٤مقمرة واح٤مشمريدي٦م-
ٌ
ذط عضماارا أطمٙماا٤مم اعؾمااالم ذم اًماادٟمٞم٤م وم٘مااط،
وهاا١مٓ اطمتاا٤مضمقا إمم أن ي٘مقًمااقا :إن اعىماارار سم٤مًمٚمًاا٤من
وًمٞمس هق ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعيامن-
وٓ ؿمؽ ذم سمٓمالن هذا أجْم٤م وخم٤مًمٗمتف اًمٍم ٦م ٕدًم٦م اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وإو٤مع اًمًٚمػ-
اٜم٘مصٟ ،مٕمااقذ
ا٥م ،ويٜمٙمارون أن اعياامن يزياد وي ُ
ييا ُماع اعياامن ذٟم ٌ
ويماؾ ها١مٓ اًمٓمقا ئاػ ي٘مقًماقنّ ٓ :
سم٤مهلل ُمـ اًمْمالًم٦م-
اقل سم اا٠من اعي ااامن ه ااق آقمت٘م اا٤م ُد (أي اًمتّم ااديؼ) سم٤مجلٜم اا٤من (أي سم٤مًم٘مٚم ا ِ
وُمٜمٝم اا٤م :اًم٘م ا ُ
ارار سم٤مًمٚمً اا٤من،
ا٥م) واعىم ا ُ
وم٘مااط ،وًمٞمًاا٧م إقما ُ
اامل (أقمااامل اجلااقارح) داظمٚم ا ً٦م ذم طم٘مٞم٘ماا٦م اعيااامن (ذم ُمًااٛمك اعيااامن) ،وًمٙمااـ ىماا٤مًمقا :إن
أقمامل اجلقارح ٓزُم٦م ًمإليامن-
ِ
ا٥م اًم٘ما ُ
اقل سمااف إمم اعُماا٤مم أيب طمٜمٞمٗماا٦م  وؿمااٞمخف
وهااذا هااق ُماا٤م ُقما ِارف قمٜمااد قمٚمامئٜماا٤م سم٢مرضماا٤م اًمٗم٘مٝماا٤م  ،وٟمًُا َ
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محّ٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن  ،وهمػممه٤م-
ا٤مع اًمً اٚمػ أجْماا٤م ىم اٌٚمٝمؿ--
وٓ ؿمااؽ أنااف ظمٓم ا ٌ٠م وخما ٌ
ا٤مًمػ حاا٤م دًما ْ
ا٧م قمٚمٞمااف ٟمّمااقص اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وإوا ُ
أظمػ ُمـ يمؾ ُما٤م ىمٌٚماف ،طمتاك ىما٤مل و٤مقما ٌ٦م ُماـ قمٚماام أهاؾ اًمًاٜم٦م إن اخلاالف سمٞماٜمٝمؿ وسمالم
وًمٙمـ خم٤مًمٗمتف ًمٚمحؼ
ّ
()1

ًمٗمٔمل -
صقري
ظمالف
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م
ٌ
ّ
ّ
وُمااـ صااقر اعرضماا٤م وأخقا ٟمااف اخلٌٞمثاا٦م اعمتجااددة اًمتاال هاال ُمٔمٝما ٌار ًمتٚمااؽ آقمت٘ماا٤مدات اًمرد ّياا٦م ًمٚمٛمرضمئاا٦م
اجلٝمٛمٞماا٦م وأضا اااؿ هاا٤م ذيمر ُشمااف أقماااله ،واًمتاال شمااؿ إطمٞم٤مؤهاا٤م وسم ُثٝماا٤م وشمزيٞمٜمٝماا٤م هااق ُماا٤م فمٝماار سمااف قمٚمٞمٜماا٤م أىمااقا ٌم ُمااـ

أهؾ إهقا ذم هذه إزُم٤من ،وهم٤مًم ٌُٝمؿ ُمـ اعمتزًمٗملم ًمٚمٓمقاهمٞما٧م ُماـ اًمًاالـملم ،وأص ِ
اعمٌتدقم٦م ِ
اح٤مب دياـ
ىمديام سم٠منف دي ٌـ نٌف اعمٚمقك-
قمؼم سمٕمض اًمًٚمػ قمـ اعرضم٤م
اعمٚمقك يمام ّ
ً
وُمـ ذًمؽ ىمقلؿ:
 ٓ يمٗمر إٓ سم٤مجلحقد-
ُمٜمحٍم ذم هذا اًمٜمقع وم٘مط (يمٗمر اًمتٙمذي٥م)-
 ٓ يمٗمر إٓ يمٗمر اًمتٙمذي٥م؛ أي أن اًمٙمٗمر
ٌ
يمٗمر سمٜمص اًم٘مرمن أو اًمًٜم٦م أو سم٤معو٤مع)-
 ٓ يمٗمر إٓ ُمع آؾمتحالل (اؾمتحالل اًمٕمٛمؾ اًمذي هق ٌ
ِ
اقر ذم آقمت٘ما٤مد وم٘مااط ،وًماٞمس ر ٌ ُماـ أقماامل اجل ِ
اقارح يمٗما ًارا
 ٓ يمٗم َار إٓ سم٤مٓقمت٘ما٤مد؛ وإن اًمٙمٗم َار حمّم ٌ
اذي٥م
خمرضم ا ا٤م ُم ااـ اعمٚم اا٦م سمٜمٗمً ااف ،إٓ أن يٙم ااقن ُمٕم ااف آقمت٘م اا٤مد ،وآقمت٘م اا٤مد اًم ااذي يٙم ااقن ُمٕم ااف ه ااق :شمٙم ا ٌ
أيم ااؼم ً
وضمحقد ،أو اؾمتحالل اًمٙمٗمر-

ِ
 ٓ يمٗم ا َار إٓ أن ي٘مّم ااد اعٟمً ا ُ
راح
ا٤مومرا  ،وطمت ااك ُيٕم َٚم ا َاؿ اٟمِم ا ا ُ
اػم يم ا ً
ا٤من اًمٙمٗم ا َار ،أي ي٘مّم ااد ويري ااد أن َيّم ا َ

صدره سم٤مًمٙمٗمر-
ِ
ا٧م اًما ُ
اؼم سمٜمٗمًااف ،سمااؾ طمٞما ُ
رقمل قمااغم أنااف يمٗما ٌار أيمااؼم
ا٨م صمٌا َ
ادًمٞمؾ اًمِم ا ّ
 أنااف ًمااٞمس ر ٌ ُمااـ إقمااامل يمٗما ًارا أيما َ
دًمٞمؾ قمغم ِ
ِ
ومٛمٕمٜم٤مه أنف ٌ
اًم٘مٚم٥م!-
يمٗمر
ِ
صقر وأخقان اعرضم٤م اخلٌٞمث٦م اًمتل ٟمؼمأ إمم اهلل ُمٜمٝم٤م-
ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمـ

( )٧يمت٥م وٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمام ذم سم٤مب اعرضم٤م  ،وسمٞم٤من أىمقال اًمٜم٤مس ومٞمف وٟم٘مض يمالُمٝمؿ شمٗمّمٞمال ،وهـ يمت٥م ذم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مسيـ :ؾمٗمر
احلقازم ذم يمت٤مسمف« :فم٤مهرة اعرضم٤م ذم اًمٗمٙمر اعؾمالُملش ،وأيب ُمٕم٤موي٦م قمكم أمحد ؾمزف ذم يمت٤مسمف «اًمتٌٞم٤من ًمٕمالىم٦م اًمٕمٛمؾ سمٛمًك اعيامنش،
واًمٙمثػمي ذم «سمرا ة أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م ُمـ سمدقم٦م اعمرضمئ٦مش ،واًمِمثري ذم رؾم٤مًمتف اعمختٍمة« :طم٘مٞم٘م٦م اعيامن وسمدع اعمرضمئ٦م ذم اًم٘مديؿ
واحلدي٨مش ،وأبق قمٌد اهلل اًمتقٟمز ذم رؾم٤مًمتف« :جمٛمؾ أىمقال اًمًٚمػ ذم ذم اعرضم٤م وأهٚمفش ،وىمد ٟم٘مض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعرضم٤م اعمٕم٤مس ذم قمدد
ُمـ اًمرؾم٤مئؾ ُمـ أمهٝم٤م« :طمقل ُمرضمئ٦م اًمٕمٍمش ٕيب ىمت٤مدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ،و«إُمت٤مع اًمٜمٔمر ذم يمِمػ ؿمٌف ُمرضمئ٦م اًمٕمٍمش ٕيب حمٛمد اعم٘مدد،
و«شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر ذم رد ؿمٌف ُمرضمئ٦م اًمٕمٍم طمقل احل٤ميمٛمٞم٦م واجلٝم٤مدش ٕيب قمٌٞمدة قمٌد اًمٙمريؿ اًمِم٤مذزم --اًمخ-
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وأقمزهؿ ويمثر ؾمقادهؿ وم٢مهنؿ يٕمت٘مدون وي٘مقًمقن يمام ؾمٌؼ :إن
ٟمٍمهؿ اهلل ّ
وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م َ
اعيامن هاق ىماقل وقمٛماؾ وٟم ّٞما ٌ٦م ،يزياد وياٜم٘مص ،وإن وادّ ه وهاق اًمٙمٗم ُار يٙماقن :سم٤مٓقمت٘ما٤مد ،واًمِم ّ
اؽ ،واًم٘ماقل،
اذي٥م ،أو يمٗماار ضمحا ٍ
اقد ،أو يمٗما َار ؿمااؽ ،أو يمٗما َار إسماا٤م ٍ واؾما ٍ
اؽم ِك ،ومٞمٙمااقن يمٗما َار شمٙما ٍ
اتٙمٌ٤مر ،أو يمٗم ا َار
َ
واًمٗمٕما ِاؾ ،واًما ْ
ٍ
ٍ
ارج ُماـ اعمٚما٦م ومٝماق يمٗم ٌار ي٘ما٤مل هاق
يمٗمر
ضمٝمؾ -وي٘مقًمقن :إن ُم٤م َ
اقمل أناف يمٗم ٌار خم ٌ
صمٌ٧م سم٤مًمادًمٞمؾ اًمنم ّ
إقمراض ،أو َ
ُ
ذوط احلٙمااؿ
الم (اًمٗم٤مقمااؾ) ُ َٙما ُاؿ سمٙمٗما ِاره إذا شمااق ّومرت
ا٤مومر ،صمااؿ اًمِمااخص اعمٕما ّ ُ
يمٗما ٌار ،و ُي٘ما ُا٤ملُ :مااـ ومٕمٚمااف ومٝمااق يما ٌ
اقمل أنااف يمٗما ٌار) ،ٓ :طمتااك ٟمٜمٔماار إمم اًمٗم٤مقما ِاؾ هااؾ
ا٧م ُمقاٟمِ ُٕم ا ُف -وٓ ُي٘ما ُا٤مل ومٞمااف (أي ومااٞمام صمٌا َ
واٟمتٗما ْ
ا٧م سم٤مًماادًمٞمؾ اًمنما ّ

اؾمتحؾ َ
ّ
ومٕمؾ هذا اًمٙمٗمر أو ٓ ،أو ٟمٜمٔمر هؾ هق ّ
ُمٙمذب وضم٤مطمدٌ أو ٓ-
اًمٙمٗمر أو ٓ ،أو ٟمٜمٔمر هؾ
اقمت٘مدَ
َ
ٟمً٠مل اهلل أن يث ٌّٜم٤م قمغم الُدى وأن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ-

شمٜمٌٞماف ُمٝمااؿ :هاا٤م يٜمٌٖمال أن ُيٕما َارف أن سمٕمااض اًمٕمٚماام ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م ىماد ي٘مااقل ىما ً
اقٓ يقا وماؼ سمٕما َاض ُماا٤م شم٘ماادّ م

اقطم٤م ،وهااق ذم اجلٛمٚماا٦م قمااغم قم٘مٞماادة أهااؾ
ُمااـ إىمااقال اًمتاال ومٞمٝماا٤م إرضماا٤م ٌ ُ ،مااـ اًماادرضم٤مت اخلٗمٞماا٦م وإىمااؾ ووا ً
اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦مً ،مٙمااـ أظمٓماا٠م وأداه اضمتٝما٤م ُد ُه إمم ىما ٍ
اقل فمٜمّااف احلااؼ واوما َاؼ ىما ً
اقٓ ًمٚمٛمرضمئاا٦م ،ومٛمثااؾ هااذا ٓ ٟمًاا٤مرع
سمقصااٗمف سم٤معرضماا٤م ِ  ،وماا٢من يماا٤من ٓ سمااد ُمااـ اًمٙمااالم قمٚمٞمااف ًمٌٞماا٤من زًمتااف واًمتحااذير ُمٜمٝماا٤م ومٞم٘ماا٤مل ُمااثال :أظمٓماا٠م وواومااؼ

اعمرضمئا٦م ذم يمااذا ،وىماا٤مل ىم ً
ا٥م اعٟمً ُ
ا٤من إمم أفمٝماار وأيمثاار
يٜمًا ُ
اقٓ ُماا١مداه إمم ىمااقل اعمرضمئا٦م وهااق يمااذا ويماذا -وإٟمااام َ
ُماا٤م قمٜمااده -وسم٤مجلٛمٚماا٦م جياا٥م اًمتثٌاا٧م وآطمتٞماا٤مط واًمااقرع ذم ٟمٕما ِ
ا٧م أطما ٍاد سم٤مًمٌدقما ِا٦م ،وٓ ؾمااٞمام اًمٕمٚمااام وُمااـ فمٝما َار
ّ
وذسماف قمٜمٝما٤م ،وؿمادة نرياف ذم
ومْم ُٚم ُف ويم ُث َر
اػم ُه و ُقم ِار َ
ف اًمتزا ُماف سم٤مًمًاٜم٦م ُماٜمٝمؿ ،وفمٝمار طمرصاف قمٚمٞمٝما٤م ُّ
ُ
صقاسم ُف وظم ُ
اشمٌ٤مقمٝم٤م-
وأُم٤م ىمقل اًمً٤مئؾ :وُم٤م ىمقًمٙمؿ ذم ُمً٠مخ٦م اًمتٙمٗمػم؟

وماا٤مجلقاب سمحٛمااد اهلل شمٕماا٤ممم :أن ُمًاا٠مخ٦م اًمتٙمٗمااػم هاال وماارع قمااـ ُمًاا٠مخ٦م اعؾمااالم واعيااامن؛ ِ
إذ اًمٙمٗما ُار واادُّ
ٌ
اعيااامن ،وُمااـ اًمٙمٗما ِار اًمِما ا ُ
رك سماا٤مهلل وهااق وااد اًمتقطمٞمااد -وٟمحااـ سمحٛمااد اهلل شمٕماا٤ممم قمااغم ُمااذه٥م أهااؾ اًمًااٜم٦م
واجلامقم اا٦م يم ااام ذيمرٟم اا٤م ذم يم ااؾ إب ااقاب ،وُمٜمٝم اا٤م ُمً اا٠مخ٦م اعي ااامن طم اادّ ه وُمً ا ّاامه وُمٕمروم اا٦م ُم اا٤م يٜم٤مىمْم ااف ويْم اا٤م ّده،
وُمٕمروماا٦م اًمتقطمٞمااد هلل رب اًمٕماا٤معملم ذم رسمقسمٞمتااف وأخقهٞمتااف وذم أؾمااامئف وصااٗم٤مشمف ؾمااٌح٤مٟمف ،وُمٕمروماا٦م ُماا٤م يااٜم٘مض
اٚمام ،وُماا٤م خياارج سمااف اعمًااٚمؿ ُمااـ اعؾمااالم
ذًمااؽ ويٗمًااده ،وُمٕمروماا٦م ُماا٤م ياادظمؾ سمااف اًمٙماا٤مومر ذم اعؾمااالم ومٞمّمااػم ُمًا ً
يم٤مومرا ُمرشمدً ا واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
ومٞمّمػم ً

ِ
ُمذه٥م قمٚمامئٜم٤م وأئٛمتٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م-
ذم يمؾ ذًمؽ ٟمحـ قمغم
وُمًاا٠مخ٦م اًمتٙمٗمااػم واًمٙمااالم ومٞمٝماا٤م ي١مظمااذ ُمااـ جمٛمااقع يمااالم اًمٕمٚمااام ذم يمتاا٥م اًمٕم٘م٤مئااد واعيااامن واًمتقطمٞمااد،
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ويمت اا٥م اًمٗم٘م ااف ذم إب ااقاب اًمت اال يٕم٘م ااده٤م اًمٗم٘مٝم اا٤م ًمٚم اار ّدة –أقم٤مذٟم اا٤م اهلل وإي اا٤ميمؿ ُمٜمٝم اا٤م ,وأطمٙم٤مُمٝم اا٤م وأطمٙم اا٤مم
اعمرشم ااد --ول ااذا ٟمٜم ٌّ ااف دائ ا ًاام قم ااغم ظمٓم اا٠م ُم ااـ يٕمتٛم ااد ذم ومٝم ااؿ أطمٙم اا٤مم ُمً اا٠مخ٦م اًمتٙمٗم ااػم قم ااغم ُم اا٤م ذم يمت اا٥م اًمتقطمٞم ااد
واًمٕم٘مٞم اادة وم٘م ااط ،يِم اادو ُمٜمٝم اا٤م ـمر ًوم ا ا٤م صم ااؿ ئم ااؾ يٓمٚم ااؼ إطمٙم اا٤مم سم ا ِ
ادون ُمٕمروم اا٦م سم ا ا «اًمٗم٘م اافش وأىم ااقال اًمٗم٘مٝم اا٤م
َ
وـمرائ٘مٝمؿ وذوطمٝمؿ-
وذم قمٍمٟم٤م يمُتٌِ٧م قمدة ُم١مًمٗم٤مت ذم هذه اعمً٠مخ٦م وذم سمٞم٤من ٟماقاىمض اعؾماالم اًم٘مقًمٞما٦م واًمٕمٛمٚمٞما٦م وهمػمها٤م،
ِ
ويًؽمؿمادُ اًمٕمٚماام إُمٜما٤م وياراضمٕمٝمؿ ذم ُماقاـمـ
وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يًاتٗمٞمد ُمٜمٝما٤م،
ُمٜمٝم٤م اجل ّٞمد وُمٜمٝم٤م دون ذًمؽ،
ُ
()1
اعؿمٙم٤مل ،ويتاذيمر اًمٗم٤مئادة اًمتال ُمارت قماـ ؿماٞمخ اعؾماالم اسماـ شمٞمٛمٞما٦م ذم يمثارة اًمٙمتا٥م  ،ويٙمث ِ ُار ُماـ اًمادقم٤م
ا٤مـمر
اًمذي يم٤من اًمٜمٌل  يدقمق سمف ذم اومتتا٤مح صاالشمف ُماـ اًمٚمٞماؾ( :مهللا رب ضمؼمياؾ وُمٞمٙم٤مئٞماؾ وإها ومٞماؾ ،وم َ
ِ
اٛمقات وإرض ،قماا٤مملَ اًمٖمٞماا٥م واًمِمااٝم٤مدة ،أناا٧م نٙمااؿ سماالم قمٌاا٤مدك ومااٞمام يماا٤مٟمقا ومٞمااف خيتٚمٗمااقن ،اهااد حاا٤م
اًمًا
()2
ػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمِ َؽ ،إٟمؽ هتدي َُمـ شمِم٤م إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ)  ،واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده-
اظمتُٚمِ َ
وأذيمر هٜم٤م وال ُمٗمٞمدة ذم هذه اعمً٠مخ٦م (ُمً٠مخ٦م اًمتٙمٗمػم):
احلٙمؿ ِ
سمٙمٗمر اًمِمخص --هاذا هاق آؾم ُ
اتٕمٛم ُؾ ًمتٙمٗماػم «اًمٗمٕماؾش
أوٓ :اًمتٙمٗمػم هق
اتٕمامل إيمثار ،وىماد يً َ
ُ
وُمٕمٜم اا٤مه طمٞمٜمٝم اا٤م احلٙم ا ُاؿ سم اا٠من اًمٗمٕم ااؾ اًمٗم ااال ُم ااـ أومٕم اا٤مل اعمٙمٚمٗم االم ,ومٕم ا ٌاؾ أو شم ا ْار ٌك ،أو ىم ااقل ،أو اقمت٘م اا٤م ٌد وُمٜم ااف
اروج ُمااـ دائاارة اعؾمااالم ،وهااق اًمتٙمٗمااػم اعمٓمٚمااؼ ذم
اًمِمااؽ ,حمٙمااق ٌم قمٚمٞمااف ذم ديٜمٜماا٤م وذيٕمتٜماا٤م سم٠منااف يمٗم ا ٌر وظما ٌ
آصٓمالح-
صم٤مٟم ًٞم٤م :اًمتٙمٗمػم ؾمقا ٌ يم٤من ُمٓمٚم ً٘م٤م ,وهق احلٙمؿ سم٠من اًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك ،أو اًم٘مقل أو آقمت٘ما٤مد وُمٜماف اًمِماؽ،
ا٤مومر ظما٤مرج ُماـ
يمٗمر ،,أو يم٤من ُمٕم ّٞمٜمً٤م ,وهق احلٙمؿ سم٠من اًمِمخص ّ
اعمٕملم اًمٗمال ىمد اٟمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمٗم ُار ومٝماق يم ٌ
ٌ
ُمٚما٦م اعؾماالم ،هماػم ُمًاٚم ٍؿ ,هااق طمٙماؿ ذقمال ،يمٙماؾ إطمٙما٤مم اًمِم ارقمٞم٦م؛ ٓ جياقز اًم٘ماقل سماف إٓ سمؼمه ٍ
ا٤من ُمااـ
ّ
ٌ
ُ
اهلل  ،سمٛمٕمٜمك أن شمدل اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة قمٚمٞمف دًٓم٦م سم ّٞمٜم٦م-
يمٗمر-
يمٗمر ومٜم٘مقل هق ٌ
ومام صح اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م قمغم أنف ٌ
ُ
ومٜم٘مقلَُ :مـ ومٕمؾ يمذا ومٝمق يم٤موم ٌر؛ ًمٌٞم٤من احلُٙم ِؿ وًمٚمتخقيػ واًمزضمر واًمردع-
وٟمٓمٚمِ ُؼ
ا٤مومر إذا شمااقومرت
صماؿ اًمِمااخص اعمٕما ّالم ،أي ومااالن سماـ ومااالن اًمااذي وىمااع ُمٜماف هااذا اًمٗمٕما ُاؾ ٟمح ُٙما ُاؿ قمٚمٞماف سم٠منااف يما ٌ
ِ
اعمٕملم-
اًمٙمٗمر قمٚمٞمف ،وهذا هق:
ذوط اًمتٙمٗمػم ومل شمقضمدْ ُمقاٟمِ ُع متٜمَع ُمـ إي٘م٤مع
شمٙمٗمػم ّ
ُ
( )٧يٕمٜمل ىمقل ؿمٞمخ اعؾمالم اعمت٘مدم ىمٌؾ ُور ْي٘م٤مت« :وىمد أوقمٌ٧م إُم ُ٦م ذم يمؾ ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إيٕم٤مسم٤م؛ ومٛمـ ٟمقر اهلل ىمٚمٌف هداه سمام يٌٚمٖمف
ُمـ ذًمؽ ،وُمـ أقمامه مل شمزده يمثر ُة اًمٙمت٥م إٓ طمػم ًة ووالٓش-
( )2ؾمٜمـ أيب داود ( ،)١4١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)162١ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)٧425وصححف إًمٌ٤م -
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صم٤مًم ًث٤م :إذا قمرومٜما٤م أناف طمٙماؿ ٌذقم ّال ومًاٌٞم ُٚم ُف ؾماٌٞمؾ ؾما٤مئر إطمٙما٤مم اًمنماقمٞم٦م ُماـ طمٞما٨م درضما ُ٦م صمٌقشمِاف ،ومٛمٜماف
ا٤مرا ويمااذا اًمقصمٜمٞمااقن قم ٌّاا٤مد إصااٜم٤مم وإوصماا٤من
ُماا٤م هااق ُمًااتٞم٘مـ ُم٘مٓما ٌ
اقع سماافُ ،مث٤م ًُما ُف :يمااقن اًمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤مرى يمٗما ً
يمااام يماا٤من قمٚمٞمااف طما ُا٤مل ُمِما اريمل اًمٕماارب اًمااذيـ ُسمٕماا٨م رؾمااقل اهلل  ومااٞمٝمؿ ،ويمااام قمٚمٞمااف طما ُا٤مل قم ٌّاا٤مد اًمٌ٘ماار ُمااـ
الٜمدوس ذم الٜمد طم٤مًم ًٞم٤م ويمذا قم ٌّ٤مد سمقذا «اًمٌقذيقنش ،وأؿمٙم٤ملؿ ُمـ يم ّاؾ أصاح٤مب إديا٤من واعمٚم ِاؾ هماػم ُمٚما٦م
اٟمتً٥م إًمٞمف ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤متٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ طم٤ملؿ-
اعؾمالم ،وُمـ مل يدظمؾ ذم اعؾمالم وٓ
َ
اقع سمااف وهااق ُمٕمٚمااقم ُمااـ اًمااديـ سم٤مًمْم ارورة ،وجياا٥م قمااغم يمااؾ
ا٤مراُ ,م٘مٓما ٌ
ومٝماا١مٓ يمٗما ُار ُهؿ ,أي يمااقهنؿ يمٗما ً
يمٗم٤مر-
ُمًٚمؿ قمرومٝمؿ أن يٕمت٘مد أهنؿ ٌ
سح وأقمٚمااـ سم٤مٟٓمت٘ماا٤مل إمم ُمٚماا٦م أظماارى همااػم ُمٚماا٦م اعؾمااالم،
وُمٜمااف ُماا٤م هااق ُمٚمحا ٌاؼ سمااذًمؽ يم٤معمرشمااد اًمااذي ّ
يتٜمٍمون واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل و ُيٕمٚمٜمقن يمٗمرهؿ سمديـ اعؾمالم ورومْمف وآٟمت٘م٤مل إمم ديـ اًمٜمّم٤مرى-
يمٛمـ ّ
ا٥م ُمٜمااف يمٗما ُار َُمااـ اشمٌااع ُماادّ قمل ٟمٌا ّاق ٍة يم٠متٌاا٤مع ُمًااٞمٚمٛم٦م اًمٙمااذاب ًمٕمٜمااف اهلل ،وأتٌ ا٤مع اًمدضم٤مضمٚماا٦م اعمتٜم ٌّئاالم
وىمريا ٌ
اًمٙمااذاسملم ،صمااؿ ىمرياا٥م ُمٜمااف ,وهااذا يمٚمااف ذم اعمرشماادُ ,مااـ جيا ِ
ا٤مهر سماا٤مًمٙمٗمر اًمّم ا ِ
ا٥م اًمااديـ ويًااتٝمزئ سمااف
ريح ويًا ّ
ٌ
سمِما ٍ
اٙمؾ واوااح ٓ ًم ا ٌْ َس ومٞمااف ،وٓ ؾمااٞمام ُمااع اًمتٙماارر ،وُمااـ هاا١مٓ ُمااـ يٙمااقن يمٗمااره أقمٔمااؿ وأووااح ُمااـ يمٗماار
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى --وهٙمذا-
اعم١مها ُاؾ يماا٤محلٙمؿ قمااغم طماا٤ميم ٍؿ سم٠منااف يمٗما َار ٕنااف مل
ا٤مدي ٙمااؿ سمااف اًمٗم٘مٞمااف ّ
وُمٜمااف ُماا٤م هااق دون ذًمااؽ؛ طمٙما ٌاؿ اضمتٝما ّ
رأؾم٤م ومل ٙمؿ سمٌم ُمٜمٝم٤م ،أو ُماـ طمٙماؿ سمٌٕمْماٝم٤م
درضم٤مت
ٙمؿ سم٤مًمنميٕم٦م ،وم٢من ذًمؽ
ُ
ٌ
شمتٗم٤موت :يمٛمـ ٟمٌذه٤م ً
دون سمٕم ٍ
ا٠مو ًٓ وماٞمام مل ٙماؿ سماف ،وُماـ هاق ُمتّم ّاق ٌر ومٞمااف
اذرا وشم ّ
اض سمحٞما٨م يٛمٙماـ أن يادّ قمل أو ُيادّ قمك ًماف أن ًماف قم ً
ٌ
يمثػم ضمدً ا-
ؿمٌٝم ٌ٦م
وشم٠مويؾ ،و َُم ْـ ٓ ،وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م وهق ٌ

ِ
اػم سمااف،
ارضمح قمٜمااد اًما
ويمٛمااـ يمٗماار سمٗمٕما ٍاؾ ُمٙم ّٗماار وىمااع اخلااالف سماالم اًمٕمٚمااام ذم اًمتٙمٗمااػم سمااف ،وشما ّ
إٌمض اًمتٙمٗما ُ

يمٚم ٌْس اًمّمٚمٞم٥م ،ويمؽمك اًمّمالة شمر ًيم٤م شم٤مُم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م --وهٙمذا-
وسمٜمال قمٚمٞماف ىماد يٙماقن فمٜم ًٞما٤م،
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أنقر يمِمٛمػميُ« :م٠مظمذ اًمتٙمٗماػم أي دًمٞمٚماف اًماذي أظماذ ُمٜماف ُ
اػم
وٟمٔمػمه اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ ذم طم٤مًم٦م اجلٝم٤مد إذا شماردد ذم ؿماخص أهاق ُمًاٚمؿ أم ٓ ،وٓ يٜمٌٖمال أن ئماـ أن اًمتٙمٗم َ
وٟمٗمٞمااف يٜمٌٖماال أن ياادرك ىمٓم ًٕما٤م ذم يمااؾ ُم٘ماا٤مم؛ سمااؾ اًمتٙمٗمااػم طمٙما ٌاؿ ذقماال ،يرضمااع إمم إسم٤مطماا٦م احاا٤مل وؾمااٗمؽ اًماادم
ادر ُك سمٞم٘م ا ٍ
الم ،وشم اا٤مر ًة سمٔم ااـ
واحلٙما اؿ سم اا٤مخلٚمقد ذم اًمٜم اا٤مر؛ ومٛم٠مظم ااذه يمٛم٠مظم ااذ ؾم اا٤مئر إطمٙم اا٤مم اًمِم ا ارقمٞم٦م؛ ومت اا٤مر ًة ُي ا َ

هم٤مًما ٍ
اؽمد ُد ومٞمااف ،وُمٝمااام طمّمااؾ شماارد ٌد وماا٤مًمقىمػ ومٞمااف قمااـ اًمتٙمٗمااػم أوممش ـهاُ ،مااـ «إيمٗماا٤مر اعمٚمحااديـ ذم
ا٥م ،وشماا٤مر ًة ُيا َ َ
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ضوري٤مت اًمديـشُ ،مًتٗمٞمدً ا ُمـ اًمٖمزازم ذم «اًمتٗمرىم٦مش -
اتالف ُمااـ اًمٗم٘مٝما٤م اًما ُاٛمٗمتلم ،وي٘ما ُاع اًمااؽمد ُد ُمااـ اًمٗم٘مٞماف اًمقا طمااد ذم احلٙمااؿ سماا٠من ؿمااٞم ًئ٤م
راسم ًٕما٤م :ويمااام ي٘مااع آظما ُ
ُمااـ أومٕما ِ
اتالف واًمااؽمد ُد ذم إي٘ماا٤مع اًمٙمٗماار قمااغم اًمٗم٤مقما ِاؾ ،أي شمٙمٗمااػم
ا٤مل اعمٙم ّٚمٗماالم يمٗما ٌار أو ٓ ،يمااذًمؽ ي٘مااع آظما ُ
اعمٕملم ،سمًٌ٥م آظمتالف ذم اًمٜمٔمر ذم اًمنموط واعمقاٟمع وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م-
ّ

ظم٤مُمً٤م :وسمٜم٤م ً قمغم ُم٤م ؾمٌؼ؛ وم٢مٟمف ٓ جيقز اعىمادا ُم قماغم شمٙمٗماػم أطم ٍاد ُماـ أه ِاؾ اعؾماالم ،أي هاـ ؾماٌؼ أن
ً
ا٧م ًمااف قم٘ماادُ اعؾمااالم ،إٓ سمؼمها ٍ
ا٤من ُمااـ ذيٕماا٦م اهلل شمٕماا٤ممم ،وٕن احلٙمااؿ سماا٤مًمتٙمٗمػم طمٙمااؿ
ُطم ِٙمااؿ سم٢مؾمااالُمف وصمٌا َ

درضم٤مت ووقطمف وصمٌقشمف يمام أذٟم٤م:
ذقمل شمتٗم٤موت
ُ
ّ

 وم٢من اًمقاوح ُمٜمف ضمدً ا يٕمر ُومف اعمًٚمٛمقن أو أيمثرهؿ وُمتقؾمآمقهؿ ،ورسماام اؾماتقى اًمٕم ِ
ا٤ممل واًمٕما٤م ُّم ُّل ذم
ُ
َ
ّ
ُ

ا٥م ديٜم ااف،
ا٥م اهلل  وشمٌ اا٤مرك وشمٕم اا٤ممم وشم٘م اادس ،ويً ا ّ
ُمٕمرومت ااف ،يم اإٌمض إُمثٚم اا٦م اعمٌ ّٞمٜم اا٦م أقم اااله ،ويمٛم ااـ يً ا ّ
ٍ
ا٤مج إمم أن ُيٗمتِال
ويًتٝمزئ سمف سمِمٙمؾ سيح
اٌس ومٞماف ،وٓ ؾماٞمام ُماع اًمتٙمارر ُماثال؛ وما٢من هاذا ٓ ت ُ
واوح ٓ ًم َ
ومٞمف ِ
ِ
ومٛماـ رأى ُماـ يٗمٕماؾ ذًماؽ
قم٤مملٌ ٕن يمؾ
اًمٜم٤مس قمٚمام ُ سم٠من هذا اًمٕمٛماؾ يمٗم ٌار أيماؼم خم ٌ
ارج ُماـ ُمٚما٦م اعؾماالمَ ،
ٙمر ًه٤م ,يم٠من يٙمقن ـم٤مهمٞم ٌ٦م ُي ِ
ٙمر ُه ُف قمغم ومٕمؾ ذًمؽ ذم ؾم ٍ
اجـ ويٕمذسماف ُماثال ،,وٓ يما٤من جمٜمق ًٟما٤م ,وما٢من
ومل يٙمـ ُُم َ
شمّمح ر ّد ُشم ُف ,وم٢مٟمف ٙمؿ سمٙمٗمره-
اعمجٜمقن
اعمًٚمؿ حمٙمق ٌم سم٢مؾمالُمف وٓ ُّ
َ
اػم اًمقا واح ضمادً ا ،ها٤م ىماد ي٘ماع اخلاالف سمالم أهاؾ اًمٕمٚماؿ ومٞماف ُماـ إقماامل هاؾ هاق يمٗم ٌار أو ٓ ،أو
 أُم٤م هم ُ
ِِ ِ
اذر أو ٓ ،أي ه ااؾ شم ااقومرت ذم طم٘م ااف اًم ا انموط
ي٘م ااع اخل ا ُ
االف واًم ااؽمدد ذم شمٙمٗم ااػم وم٤مقمٚم ااف سمٜم اا٤م ً قم ااغم :ه ااؾ ًم ااف قم ا ٌ
ِ
اؽمك ًمٚمٕمٚماام وٓ ياتٙمٚمؿ ومٞماف َُماـ ًماٞمس ُماـ أهاؾ
واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞماف سم
ا٤مًمٙمٗمر أو ٓ --ومٝماذا جي ُ
ا٥م أن ُي َ

اًمٕمٚمااؿ؛ ٕنااف ُمٔمٜماا٦م اخلٓماا٠م ،واخلٓماا٠م ذم هااذا اًمٌا ِ
إم٥م ،حاا٤م ورد ذم
اػم وأُما ُاره صا ٌ
ا٤مب قمااغم وضمااف اخلّمااقص ظمٓما ٌ
اػم ُمًاٚم ٍؿ سمٖماػم طماؼ واعمٌ ِ
اًمتحذير ُمـ اعىمادام قماغم شمٙمٗم ِ
ِ
ا٤مدرة إًمٞماف ،واًمققمٞماد قماغم ذًماؽ ،ومٞمخِماك
اًمنميٕم٦م ُمـ
احلريص قمغم ديٜمف واًمٜمج٤مة ذم مظمرشمف أن يٙم ّٗمر َُمـ ٓ يًتحؼ اًمتٙمٗمػم ومٞمٌق سم٤مًمققمٞمد اًمِمديد!-
اعم١مُم ُـ
ُ
واهلل أقمٚمؿ ،وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م الدى واًمًداد--
ظم٤مص٤م-
وأُم٤م اًمٙمالم قمغم شمريمٞم٤م وواىمٕمٝم٤م؛
ٟمٔمرا ً
ُ
ومٞمحت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ ،وٓ سمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم يمؾ ُمً٠مخ٦م ً
ِ
ا٥م قمااغم قمٛماق ِم اعظمااقة أن يًاا٠مخقا اًمٕمٚمااام وٓ يتً ا ّرقمقا ذم
ارت ومااٞمام ؾما َ
وقمااغم وااق ُماا٤م ذيما ُ
اٌؼ وماا٢من اًمقا ضما َ
ِ
شمٙمٗمػم اًمٜما٤مس ،سمٛمجارد ُما٤م ي٘مارأون ويٗمٝمٛماقن ُماـ قمٌا٤مرات اعما١مًمٗملم ذم اًمٙمتا٥م ،وما٢من هاذا ُماـ أؾماٌ٤مب اًمٖمٚماط
ِ
يٗمٝمٛم ا ُف ُم ااـ شمٚم ااؽ اًمٙمت اا٥م ،وم اارسمام أظمٓم اا٠م ذم اًمٗمٝم ااؿ ،ورسم ااام أظمٓم اا٠م ذم
اًمٗم ا
ا٤مطمش؛ ٕن إخ «اًمٕم اا٤م ُّم ّلش يٓم ٌّ ااؼ ُم اا٤م ُ
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اًمتٓمٌٞمؼ ،ورسمام أظمٓم٠م ذم يمٚمٞمٝمام ،ومٞمحّمؾ ومً٤م ٌد يمٌػم!-
وًمااذًمؽ ٟمٙماارر وٟمااقيص سماا٠من ُشم اؽمك ُمًاا٤مئؾ اًمتٙمٗمااػم ًمٚمٕمٚمااام  ،وقمااغم اًمِمااٌ٤مب أن يٕمٚمٛمااقا أهناا٤م ,أيمثرهاا٤م,
ٍ
يتٕمّم٥م أطمادٌ ًم٘م ٍ
اقل وٓ ًمِم ٍ
اٞمخ وٓ جلامقم ٍا٦م ،وٓ يٜمّماٌقا اًمٕمادا
اضمتٝم٤مد ُ تٛمؾ ومٞمٝم٤م
ُمً٤مئؾ
ُ
آظمتالف ،ومال ّ
ٍ
ٍ
اخص أو أن ا ا ٍ
ا٤مس أو ـم٤مئٗم ا اا٦م ،ه ا ااـ ؾم ا ا ُ
اٌٞمؾ شمٙمٗم ا ااػمهؿ
إٌمض سمً ا ااٌ٥م آظم ا ااتالف ذم شمٙمٗم ا ااػم ؿم ا ا
ُم ا ااـ سمٕمْم ا اٝمؿ ًم ا ا
سم٤من ًمف احلؼ سمٜمٗمًف وسمحثف وٟمٔمره ُمـ ِ
آضمتٝم٤مد ،سمؾ ُمـ َ
ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وم٤مـمٛم٠من ًماف ومٚمٞمٕمٛماؾ سماف ،وُماـ مل يتٌ ّالم ًماف
يمؾ ٍ
ومٚمٞمحتط ،وًمٞمٕمذر ُّ
ْ
أطمد َُمـ ظم٤مًمٗمف ذم ر ٍ ُمـ ذًمؽ-
ِ
اٌ٤مب ويٜمٗم ارون
االح وىمااد ُيٗمًااد اًمِما ُ
االح وٓ إصا ٌ
احٞمح ،وإٓ ومٚمااـ يٙمااقن هٜماا٤مك صا ٌ
هااذا هااق اًمًااٌٞمؾ اًمّما ُ
قمـ اًمديـ ويّمدّ ون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وهؿ ًٌقن أهناؿ ًاٜمقن صاٜم ًٕم٤م وأهناؿ يٜمٍماون دياـ اهلل؛ ومٞمٙمقٟماقن
ُمٕمرولم ًمٚمققمٞمد اًمِماديد --ىما٤مل اهلل شمٕما٤ممم :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ّ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﮊ [اًمٜمحااؾ] ىم اا٤مل اسم ااـ يمث ااػم « :طم ااذر شمٕم اا٤ممم قمٌ اا٤مده قم ااـ اخت اا٤مذ
إجامن د ً
ظمال أي ظمديٕم٦م وُمٙم ًاراً ،مائال َشمازل ىمادم سمٕماد صمٌقهتا٤مَُ ،م َث ٌاؾ عماـ يما٤من قماغم آؾمات٘م٤مُم٦م ومحا٤مد قمٜمٝما٤م وزل
ا٤مومر إذا رأى أن اعما١مُم َـ
قمـ ـمريؼ الدى سمًٌ٥م إجامن احل٤مٟمث٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمّماد قماـ ؾماٌٞمؾ اهللٕ ،ن اًمٙم َ
ىمااد قم٤مهااده صمااؿ هماادر سمااف مل يٌااؼ ًمااف وصمااق .سم٤مًمااديـ وم٤مٟمّمااد سمًااٌٌف قمااـ اًماادظمقل ذم اعؾمااالمش ـها -وماا٢مذا يماا٤من هااذا
اًمّمدّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وهذا اًمققمٞمد اًمِماديدُ قمٚمٞماف ي٘ماع سمًاٌ٥م اًمتالقما٥م سما٤مٕجامن واخت٤مذها٤م ًمٚمخديٕما٦م واعمٙمار،
ِ
اًمتٜمٗمػم قمـ ديـ اهلل واًمّمدّ قمٜمف سمًٌ٥م «اًمتالقم٥مش سم٠مطمٙم٤مم اًمتٙمٗماػم واًمتٍماف ومٞمٝما٤م سمجٝم ٍاؾ
ي٘مع ُمـ
وم٢من ُم٤م ُ

ٍ
ٍ
وشمٕمّم ٍ
ُمٕمروف ،ومٚمٞمحذر اًمِماٌ٤مب اعمج٤مهادون واًمادقم٤مة
سمٙمثػم ،يمام هق
واؾمتٕمج٤مل ،أيمؼم ُمـ ذًمؽ
٥م
وهمٚمق
ٌ
ّ
ّ
وزم اًمتقومٞمؼ-
إمم اهلل ُمـ ذًمؽ أؿمدّ احلذر -واهلل ّ
سم٘مل أن أؿمػم إمم أؿمٞم٤م :
 وم٠مُم٤م يمت٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر سماـ قمٌاد اًمٕمزياز اعمِما٤مر إًمٞمٝما٤م ،ومٝمال شمتٛمثاؾ ذم يمتا٤مب «اجلا٤مُمع ذم ـمٚما٥م
همػمٟم اا٤م سمٕمااض ُماا٤م ذم هااذا اًمٙمتاا٤مب ُمااـ أظمٓماا٤م ُمٜمٝمجٞماا٦م وضمزئٞم اا٦م،
اًمٕمٚمااؿ اًمِما اريػش وىمااد سم ّٞمٜماا٤م ُمااـ ىمٌا ُاؾ وسما ّالم ُ

ومٚمؽما ضمااع ،وأناا٤م أنّمااح اعظمااقة إتااراك قمااغم وضمااف اخلّمااقص سم٤مضمتٜما ِ
ُ
ا٤مب هااذا اًمٙمتاا٤مب ،وم٢مٟمااف (اًمٙمتاا٤مب) قمااغم

ا٥م قمٚم ا ٍؿ درس اًمٕمٚمااقم وهنااؾ
وم٤مئدشمااف ٓ يٙماا٤مد يًااتٗمٞمد ُمٜمااف آؾمااتٗم٤مدة اح٠مُمقٟماا٦م ُمااـ اخلٓمااؾ واًمِماآمط إٓ ـم٤مًما ُ
ُمي ًمف وظمٓمِر ذم طم٘مف-
ُمٜمٝم٤م وأؾمس ًمٜمٗمًف ىم٤مقمد ًة ضمٞمدة ومٞمٝم٤م -وأُم٤م ُمـ مل يٙمـ ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وم٤مًمٙمت٤مب ّ
وىمااد سمٚمٖمٜماال أن سمٕمااض اعظمااقة إتااراك يرياادون شمروتااف إمم اًمؽميمٞماا٦م ،وأناا٤م أطما ّاذ ُرهؿ ُمااـ ذًمااؽ ًمًااٌٌلم:
ا٥م
ا٥م قمٚم ا ٍؿ درس ومٜم ااقن اًمٕمٚم ااؿ ومت ا ّارس ،وـم٤مًم ا ُ
إول ه ااق ُم اا٤م شم٘م اادم ،وٕن اًمٙمت اا٤مب ٓ يً ااتٗمٞمدُ ُمٜم ااف إٓ ـم٤مًم ا ُ
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اًمٕمٚم ااؿ ه ااذا إذا و ِضم ااد وم٤مٕومْم ا ُاؾ أن ي٘م اارأ اًمٙمت اا٤مب سم٤مًمٕمرسمٞم اا٦م يم ااام ه ااق ،أي سم ا ِ
ادون شمرو ا ٍا٦م -واًمً ااٌ٥م اًمث اا٤م  :أن
َ
ُ
وُم١مهالشماف ،وشمروا٦م يمت ٍ
ٍ
ا٤مج
يمت٤مب يمٝمذا هم٤مي ٌ٦م ذم اًمّمٕمقسم٦م ،وم٢من اًمؽمو٦م قمٚم ٌاؿ ووما ّـ ًماف أهٚماف
شمرو٦م
ّ
ا٤مب يمٝماذا نت ُ
إمم قماا٤مملٍ سم٤مًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م وسم٤مًمٗم٘مااف واًمنماايٕم٦م ُمتْما ّٚم ًٕم٤م ُمااٜمٝمام ،ويٜماادر وضمااقد هااذا ،وأُماا٤م أن ُي٘ما ِادم سمٕما ُاض اعظمااقة
ُمتقؾم ا ًٓم٤م ُمااـ اًمٕمرسمٞماا٦م وٓ إحاا٤م َم ًمااف ضم ّٞماادٌ سم٤مًمٗم٘مااف وقمٚمااقم اًمااديـ ومٞمؽموااف وم٢مٟمااف يْما ّاؾ
هااـ قما َ
ارف ؿمااٞمئ٤م ىمٚمااٞمال أو ّ
ِ
ويٗمًاادُ ُمااـ طمٞما ُ
اًمت٠مهااؾ اًمااالز ِم اًمااذي يْما َاٛمـ صااح٦م
ا٨م ئمااـ أنااف ُ ًِا ُـ ،ومااال جيا ُ
اقز اعىماادا ُم قمااغم هااذا سماادون ّ
ا٤مج ُمثا ُاؾ هااذا إمم ُمؽمواالم
ا٥م أن تا َ
اًمؽمواا٦م ودىمتٝماا٤م وؾمااالُم َ٦م ويمااام َل ٟم٘مٚمٝماا٤م ًمٚمٛمٕمٜمااك إمم اًمٚمٖماا٦م اعمٕمٜم ّٞماا٦م ،واًمٖم٤مًما ُ
وُماراضمٕملم ىماا٤مدريـ ُمتٕماادديـ --صمااؿ ذم يمتاا٥م اًماادقمقة واًمٕم٘م٤مئاد واًمٗم٘مااف واًمؽمسمٞماا٦م ُماا٤م هااق أضماادَ ُر وأومم سم٤مًمؽمواا٦م
ٍ
سم٠مؾمٕم٤مر ه ّٞمٜم٦م ،واحلٛمد هلل-
ٜمنم سملم اًمٜم٤مس ويق ّومر لؿ
وسم٠من ُي َ َ
أي يمت ا ٍ
ا٤مب اعم٘مّم ااقد ،وًمٙم ااـ ُم ااـ
 وأُم اا٤م اعؿم اا٤مرة إمم يمت اا٥م اًمِم ااٞمخ أيب حمٛم ااد اعم٘م اادد ،وم ااال أدري ّ
يمت٤مب« :اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦مش؛ وم٠منّمح سم٘مرا هت٤م-
أطمًـ يمت٥م اًمِمٞمخ أيب حمٛمد اعمت٠مظمرة ،ذم هذا اًمٌ٤مب ُ
اقزٕ ،هن اا٤م :دقم ا ٌاؿ وشم٘مقي اا٦م ًمٚمتٓمٌٞم ااؼ ح اا٤م يً ااٛمك
 وأُم اا٤م اعمِم اا٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسم اا٤مت وم٤مٕص ا ُاؾ أهن اا٤م ٓ دم ا ُ

اري ،وٕهناا٤م ذم اًمٖم٤مًما ِ
ا٥م أو ذم
سم٤مًمٜمٔماا٤مم «اًمااديٛم٘مراـملش ،سمااؾ هاال ,وًمااق ذم اًمّمااقرة ,شمٓمٌٞما ٌاؼ لااذا اًمٜمٔماا٤مم اًمٙمٗما ّ
ٍ
طمزب ُمـ إطمزاب اًمٙما٤مومرة ،أو شمرؿماٞمح رئ ٍ
اٞمس أو
يمؾ إطمقال ذم اًمقاىمع اًمؽميمل وُم٤م ؿم٤ماف شمًتٚمزم شم٠مجٞمد
قمْما ِاق سمرحا ٍ
ا٤من يما ٍ
ا٤مر ودقما ٌاؿ وشم٠مجٞماادٌ عمااـ يِما ُ
ا٤مرك ذم
ا٤مومر ،وإذا يماا٤من آٟمتخا ُ
ا٤مب ٕقمْماا٤م اًمؼمحاا٤من وماا٢من ذًمااؽ اظمتٞما ٌ
دمقز اعمِم٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسم٤مت-
اعمجٚمس
يمٗمر --ومال ُ
ينمع ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل ،وذًمؽ ٌ
ّ
اًمنميمل اًمذي ّ

وىمد ـمرح سمٕمض اًمٕمٚمام اعمٕم٤مسيـ ُمً٠مخ٦م ًمٚمٌح٨م وهل :أن يٙمقن هٜم٤مك شمٜم٤م ُوم ٌس سملم ّ
ُمرؿماح ًمٚمرئ٤مؾم ِا٦م

ازب وـمٜم ّال ٓ ِ
االُمل ُماثال) ،أو طم ٍ
ئمٝم ُار قماداوة ًمٚماديـ أو
ُمٜمت ٍؿ ًمإلؾمال ِم (إمم ُم٤م يًٛمك ويزقمؿ أنف طمازب إؾم ّ
قمداوشمااف همااػم ؿما ٍ
ّ
اٞمققمل قمٚمااام ّ سما ّالم اًمٙمٗماار واًمٕمااداوة ًمإلؾمااالم
وُمرؿمااح مظماار ؿما
اديدة ،وياليِ ا ُـ أهااؾ اًمااديـ،
ّ
ا٤مر ُماـ اًمٞمٝماقد واًمٜمّماا٤مرى --وهٙماذا أجْما٤م ذم طما ِ
واًمنمايٕم٦م ؿماديد اًماقٓ ًمٚمٙم ّٗما ِ
ا٤مل إىمٚمٞما٤مت اعمًاٚمٛم٦م ذم سمااالد
ضرا قمااغم اعؾمااال ِم وأهٚمااف ،دوم ًٕم ا٤م ًمٚمْم اررُ ،مااع
اًمٙمٗماار ،ومٞم٘ماا٤مل :هااؾ ًمٚمٛمًااٚمٛملم أن يٕمٓمااقا أصااقاهتؿ ًمألىمااؾ ً
ِ
ا٤مر وًم ااـ ٙمٛم ااقا سم ااام أن اازل اهلل وأهن ااؿ ٓ يرو ااقهنؿ وٓ ي٘مٌٚم ااقهنؿ
قمٚمٛمٝم ااؿ أن وٞم ااع أوئل ااؽ اعمرؿم ااحلم يمٗم ا ٌ
ِ
إيمؼم-؟
ضرا دوم ًٕم٤م ًمٚمير
ًمٚمحٙمؿ ،وإٟمام ّ
صقشمقا ًمألظمػ ً
ِ
اقي٧مٕ ،نٜما٤م إذا ىمررٟما٤م أن اًمتّماقي٧م ًمٚمٙما٤مومر
واًمذي ٟمراه أىمقى وأىمرب
ًمٚمّمقاب :أنف ٓ جيقز لاؿ اًمتّم ُ
اري ،وأن ذًمااؽ يمٗما ٌار ًمااق ىمّمااده اًم٘م٤مصاادُ ؛ وم٢مٟمااف ٓ جيااقز اعىماادا ُم قمااغم
هااق دقما ٌاؿ ًمااف وشم٠مجٞماادٌ ًمؼمٟم٤مجمااف احلاازيب اًمٙمٗما ّ
اػم ُمًا ّٚم ٍؿ ،سمااؾ
اًمٙمٗمار عمثااؾ ُماا٤م ذيمار ُمااـ إرادة دوما ِع اًمْم ارر --وٕن ُماا٤م ىمٞمااؾ ُمااـ أن هاذا ًماادومع اًمْم ارر إيماؼم هما ُ
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ه ااق حم ااؾ ؿم ا ّ
اؽ ،وم ااام ي اادريٜم٤م أن ضر ٟمج اا٤مح ُم اادّ قمل اعؾم ااالم اعمٜمتً اا٥م إمم طم اازب ي اازقمؿ أن ااف إؾم ااالُمل --أن
اػما ذم
ضره أيمؼم ،وأن ٟمج٤مح اعمرؿمح إيمثر وإووح ً
يمٗمرا وقمادا ًمإلؾماالم وأهٚماف ُمرطمٚم ًٞما٤م ىماد يٙماقن ظم ً
اًمٕم٤مىمٌ٦م ًمإلؾماالم وأهٚماف سمتٝمٞمئا٦م اًمٜما٤مس ًمٚمتحادّ ي وآؾماتٕمداد ًمٚمادظمقل ذم اًمٍما ع ،وإشم٤مطما٦م اًمٗمرصا٦م ًمٚمادقم٤مة
واعمج٤مهديـ ًمتٕمٌٞم٦م اًمِمٕم٥م وشمق ّـمد أطمقال اًمٜم٤مس ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-
ًمٙمااـ سمٙمااؾ طما ٍ
ا٤مل ٓ يٙم ّٗم اار ُمااـ شمٚم ا ٌّس اااذا اًمت٠موي ااؾ وهااذه اًمِمااٌٝم٦م ،وهااذا ه ااق اعم٘مّمااقد ُمااـ ذيماار ه ااذه
اعمًا٠مخ٦م --ومٕماغم اًمِماٌ٤مب اعمج٤مهاديـ أن اذروا ُماـ شمٙمٗماػم ُمثاؾ هاذا ،وما٢مهنؿ إن ومٕمٚماقا ارشمٙمٌاقا إصم ًاام وأومًاادوا
ِ
وومِمااٚمقا وصاادّ وا قم اـ ؾمااٌٞمؾ اهلل -إٟمااام ُمااـ قمٚمِااؿ وشمٗم ّ٘مااف ذم اًمااديـ قمٚمٞمااف أن يٌا ّالم ًمٚمٜما ِ
ا٤مس احلااؼ وياادقمقهؿ إمم
ِ
اًمّمقاب وينمح لؿ ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
 وأُماا٤م دظمااقل اجلااٞمش ذم شمريمٞماا٤م وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م ُمااـ دول اًمٙمٗماار واًمااردة؛ ومااال جيااقزٕ ،نااف ضمااٞمش اًمدوًماا٦م
ادي ُما اـ ضمٜم ااقد اًمٙمٗم ا ِ
ا٤مر ُُم َٕم ااد ل ااؿ ُمٙمث ا ٌار
اعمرشم اادة ،ومٛم ااـ ؿم اا٤مرك ذم ه ااذا اجل ااٞمش ويم اا٤من ضمٜم ااد ًي٤م ومٞم ااف ومٝم ااق ضمٜم ا ّ
ٍُم ِة ومح٤مي٦م دوًمتٝمؿ وٟمٔم٤مُمٝمؿ ودؾماتقرهؿ ،وٕناف ذم اًمٖم٤مًم ِ
ا٥م يتْم ّاٛمـ اًمادظمقل إمم هاذه
حمي ًمٜم َ
ًمًقادهؿ َ ٌ
ا٤مب سمٕمااض أُمااقر اًمٙمٗماار إظماارى ؾمااقى ُمٜماا٤مسة اًم٘مااقاٟملم اًمقواإمٞم٦م ،وياا١مدي إمم اًمقىمااقع ذم
اجلٞمااقش ارشمٙما َ
اًمٙمثاػم ُماـ اعمٕماا٤ميص واًماذٟمقب واعمخ٤مًمٗماا٤مت اًمنماقمٞم٦م ،ومٞمًااٛمع اجلٜمادي يماالم اًمٙمٗماار ،ورسماام أرهمااؿ قماغم ىما ِ
اقل
َ
أو قمٛمااؾ اًمٙمٗماار يمتٕمٔمااٞمؿ اًمٓمقاهمٞماا٧م اًمٙمٗماا٤مر يم٠متاا٤مشمقرك اًمٚمٕماالم ويمتٕمٔمااٞمؿ دوًماا٦م شمريمٞماا٤م ودؾمااتقره٤م و َقم َٚم ِٛمٝماا٤م
واعىمً٤مم قمغم مح٤ميتٝم٤م واعمقت ُمـ أضمٚمٝم٤م ،وهمػم ذًمؽ-
ُ
يمٗمر ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
همػم ضم٤مئز --سمؾ
إصؾ أنف ٌ
ومدظمقل هذه اجلٞمقش ُ

ًمٙماـ هااؾ ٟمٙم ّٗماار يمااؾ ُمااـ دظمااؾ اجلااٞمش؟ اجلااقاب :أُماا٤م ذم طماا٤مل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًا ِ
إم٦م ومااال ،سمااؾ طمتااك ٟمٜمٔماار ذم

ُم٘مرر ذم سم٤مب اًماردة وُمًا٠مخ٦م اًمتٙمٗماػم ،يماام شم٘مادم اعؿما٤مرة إمم أصاقل٤م؛
طم٤مًمف ،صمؿ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف قمغم َوومؼ ُم٤م هق ٌ
اذار متٜمااع شمٙمٗمااػمهؿ ذم دظمااقلؿ اجلااٞمش ،يم٤مًمتاا٠مول وفم اـ أنااف ضمااٞمش اًمٌٚمااد
ٕنااف ُي َ
تّما ّاقر أن يٙمااقن ًمٚمٜماا٤مس أقما ٌ
سمٖمااض اًمٜمٔماار قمااـ اًمدوًماا٦م واًمًااٚمٓم٦م احل٤ميمٛماا٦مُ ،مااع زقمااؿ اًمااداظمؾ أنااف ٗمااظ ديٜمااف وٓ يِماا٤مرك ذم اًمٙمٗماار وٓ ذم
قم٤مرف سم٠منف ضماٞمش اًمدوًما٦م اعمرشمادة ،وًمٙماـ دظماؾ ُمريادً ا اًمٕمٛماؾ ًمالٟم٘ماالب قماغم
اعمٕمّمٞم٦م -أو يمٛمـ دظمؾ وهق
ٌ
اًمًااٚمٓم٦م سمقا ؾماآم٦م اًمؽمىماال ذم ُمرا شماا٥م اجلااٞمش ،أو ًمٚمقصااقل إمم هما ٍ
دي ،سمٖما ّاض اًمٜمٔماار قمااـ اًمٙمااالم ذم
ارض ضمٝماا٤م ّ
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اذورا سم٤معضمٌا٤مر (اعيماراه اعمٕمتاؼم ذ ًقما٤م)،
هذه اعمً٠مخ٦م وهؾ هذا اًمٗمٕمؾ ٌ
اػم ضما٤مئز -أو يمٛماـ يما٤من ُمٕم ً
ضم٤مئز أو هم ُ
َؼم ذ ًقم٤م -واهلل أقمٚمؿ-
أو ّ
شم٠مول هق أنف َ
ُمٙمر ٌه اعيمراه اعمٕمت َ َ

ارب وىمتا ٍ
أُماا٤م قمٜمااد اًم٘متا ِ
ا٤مل ،ذم طماا٤مل دظمٚمٜماا٤م ذم طما ٍ
ا٤مل ُمااع دوًما ٍا٦م ُمااـ دول اًمااردة ،وم٢مٟمٜماا٤م ٟم٘م٤مشمِا ُاؾ ضمٞمِمااٝم٤م ىمتا َا٤مل

يٜمجٞم ااف ُم ااـ احلٙم ااؿ قمٚمٞم ااف
اذرا ّ
اعمرشم ااديـ واعمٛمتٜمٕم االم قم ااـ ذا ئ ااع اعؾم ااالم --وم اا٤مٕومرا ُد َُم ااـ مل ٟمٕم َٚم ااؿ أن ًم ااف قم ا ً
سم٤مًمٙمٗمر ،اقمتؼمٟم٤مه يم٤مومرا وقم٤مُمٚمٜم٤مه ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومر ذم أطمٙم٤مم اًم٘متا٤مل وأظماذ اح ِ
ا٤مل -إذن وم٤مٕص ُاؾ طمٞمٜمئ ٍاذ ُمٕم٤مُمٚما٦م
ً
ِ
اذور ذم اًمٙمااقن ُمٕمٝمااؿ ،وهااذا ىمٚمٞما ٌاؾ يمااام هااق
ضمٜمااقدهؿ ُمٕم٤مُمٚماا٦م اعمرشمااديـ ،سم٤مؾمااتثٜم٤م َُمااـ قمرومٜماا٤م طم٤مًمااف وأنااف ُمٕما ٌ
جمر ٌب ُمٕمروف-
ّ
هااذا ُمااع أنٜماا٤م ٟمٜمٌااف هٜماا٤م إمم أن هااذه اعمًاا٠مخ٦م هاا٤م يم ُثاار ومٞمٝماا٤م اًمٙمااالم ،وشمٕمااددت صااقر ـمرطمٝماا٤م وُمٜم٤مىمِمااتٝم٤م،
ضسم ا٤م ُمااـ ضوب
وأثااػمت ومٞمٝماا٤م ضمزئٞماا٤مت وشمٗمّمااٞمالت سمٕمْمااٝم٤م ُمٗمٞماادٌ ُماا١مصم ٌر ذم احلٙمااؿ،
ُ
وسمٕمْمااٝم٤م ىمااد يٙمااقن ً
ِ
ِ
ِ
اًمٕمٛمؾ ،وٟمحا ُـ ٟمٕمٚم ُاؿ ُما٤م يٓمارح هم٤مًم ًٌا٤م سمالم ؿماٌ٤مب اعمج٤مهاديـ
سم٤مًم٘مقل قمـ
آٟمِمٖم٤مل
وسم٤مسم٤م ُمـ أبقاب
اجلَدلً ،
ُمًتٛمرا  :هؾ ه١مٓ ـم٤مئٗم٦م ُمرشمدة قمغم اًمٕمٛمقم أم هق ُمرشمدون قمغم اًمتٕمٞملم؟ وسماام أن
ظمقو٤م
وخيقوقن ومٞمف
ً
ً
ِ
اػم وم٤مئادة شمتٕمٚماؼ اااذا اًمتٗمّماٞمؾ وآؾمتٗمًا٤مر ؾماقا ىمٞماؾ اااذا
يمالُمٜما٤م هٜما٤م ُمارشمٌط سم٠مطمٙما٤مم اجلٝما٤مد ،ومااال ٟمارى يمٌ َ
أو ذاك ،ومٕمااغم يمااال احلاا٤مًمتلم ومٝمااؿ يٕماا٤مُمٚمقن ُمٕم٤مُمٚماا٦م اعمرشمااديـ ذم اًم٘متاا٤مل وأظمااذ احا ِ
ا٤مل ،وهااذا ُماا٤م ي٘متْمااٞمف اعم٘ماا٤مم
هٜم٤م ُمـ آظمتّم٤مر --واهلل أقمٚمؿ-
 وأُم٤م اًمً١مال :يمٞمػ شمٜمٔمرون إمم ؿمٕم٥م شمريمٞم٤م؟
ومااٜمحـ ٟمٜمٔماار إمم اًمِماإم٥م اًمؽميماال يمِما ٍ
إم٥م ُمًااٚمؿ ذم اجلٛمٚماا٦م ،ومٜمٓمٚمااؼ ذم يمالُمٜماا٤م قمٌاا٤مرة :اًمِماإم٥م اًمؽميماال
اعمًااٚمؿ ،وٟمحقهاا٤م ،وهااؿ يمًاا٤مئر ؿماإمقسمٜم٤م اعمًااٚمٛم٦م --وذًمااؽ سمٜماا٤م ً قمااغم إصا ِاؾ واًمٖم٤مًما ِ
ا٥م ،وم٠مُماا٤م إصااؾ ومااال
ِ
ؿمٕم٥م شمريمٞم٤م أهنؿ ُمًٚمٛمقن أبٜم٤م ُ ُمًاٚمٛملم ويٜمٓم٘ماقن سم٤معؾماالم (سم٤مًمِماٝم٤مدشملم) ُمٜماذ ٟمِما٠مة
خيٗمك أن إصؾ ذم
اًمٜم٤مؿمئ ُمٜمٝمؿ ،وُمع اًمدوام ،ودقمقاهؿ اعؾمال ُم-
اٚمؿ طم٘م ا٤م ،وم٢مٟمااف ُمٝمااام يماا٤من هٜماا٤مك ذم ؿماإم٥م
وأُماا٤م اًمٖم٤مًماا٥م ومألنٜماا٤م ٟمٔمااـ أن هم٤مًما َ
ا٥م اًمِماإم٥م سمحٛمااد اهلل ُمًا ٌ
شمريمٞماا٤م ُمااـ اًمٙمٗماا٤مر إصااٚمٞملم ُمااـ ٟمّماا٤مرى (ُمااـ إرُمااـ وهمااػمهؿ) وهيا ٍ
اقد وزٟم٤مدىما ٍا٦م ُمرشمااديـ ُمااـ اًمٕمٚمامٟمٞماالم
واعسم اا٤مطمٞملم اعمٜمً ااٚمخلم قم ااـ اًم ااديـ سم٤مًمٙمٚمٞم اا٦م وُم ااـ اًمٗم ا ِ
ار .اًمٙم اا٤مومرة اعمٜمتً ااٌ٦م ًمإلؾم ااالم يم٤مًمٜمّم ااػمي٦م ويمٖم ااالة
اًمّمقومٞم٦م ُقمٌ٤مد اًم٘مٌقر واعمٚمحديـ وأُمث٤ملؿ ،وم٢مٟمف شمٌ٘مك إهمٚمٌٞم٦م ُماـ قماقا م اًمِمإم٥م اًمؽميمال ذم اعم ِ
ادن واًم٘مارى
ّ
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ودواظمؾ اًمٌالد وأـمراومٝم٤م وأقمامىمٝم٤م يٌ٘مقن هؿ إيمثريا٦م وهاؿ أهاؾ اًمٕم٤مومٞما٦م اًمٌا٤مىمقن قماغم اعؾماالم ذم وٚماتٝمؿ
وأهمٚمٌٞمتٝمؿ ،واهلل أقمٚمؿ-
وًمق ُىمدّ ر أهناؿ ًمٞمًاقا سم٠مهمٚمٌٞم ٍا٦م؛ ومٚماٞمس ُماـ احلٙمٛما٦م وٓ ُماـ احلّما٤موم٦م أن ٟماد ّىمؼ ذم اعطمّما٤م ِ طمتاك ٟمخارج
ٍ
سمٜمتٞمج٦م شمٖم ّٚم٥م طمجؿ وقمدد اًمٙم ّٗم ِ
٤مر ،سمؾ ٟمٙمتٗمل سم٤مًمٔم٤مهر اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ شمٖمٚمٞم٥م إصؾ واًمٖم٤مًما٥م ُم ًٕما٤مُ ،ماع
ِ
ِ
واعمٞمؾ إًمٞمف-
شمٖمٚمٞم٥م اًمٗم٠مل
قمااغم أن قمٌاا٤مرة «اًمِماإم٥م اعمًااٚمؿش طمتااك ذم أؾمااقأ آطمااتامٓت يٛمٙمااـ محٚمٝماا٤م قمااغم «اقمتٌا ِ
ا٤مر ُماا٤م يماا٤منش ،ومااال
ٕمؽم ُض ذم «إدبش واًمًٞم٤مؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م-
ُي َ َ
واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
سمؿ شمٜمّمحقن اًمٕمٚمام واًمِمٕم٥م ذم شمريمٞم٤م؟
 وأُم٤م ىمقًمٙمؿَ :
وٟمذيمرهؿ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌٝمؿ يمام أُمرهؿ اهلل ذم ىمقًمف :ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ُ
وما٢مٟمٜم٤م ٟمٜمّمح اًمٕمٚمام َ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [مل قمٛمرا ن ، ]٧6١ :وٟمحذرهؿ ُمـ أن يٙمقٟمقا هـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ :ﮋ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [اًمتقسم٦م]ْ ،
وأن
اًمٜم٤مس --وهذه أُم٤مٟم٦م
يٕمٚمٛمقا أن اًمٜم٤مس شمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ؛ وم٢من اؾمت٘م٤مُمقا اؾمت٘م٤مم
اًمٜم٤مس وإن ومًدوا ومًدَ
ُ
ُ
ضمًٞمٛم٦م؛ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن جي٤مهدوا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واًمٚمً٤من واًمٙمٚمٛم٦م واًم٘مٚمؿ ،ويٜمٍموا احلؼ
وأهٚمف ،وٓ خي٤مومقا ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ-
يمؾ ِ
ُمٜمتً ٍ
و ًْمٞمٕم َٚمؿ ُّ
أصٜم٤مف يمام د ًّم٧م قمٚمٞمف دٓئؾ اًمنمع وآقمتٌ٤مر:
٥م إمم اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمٚمام
ٌ
 ,قمٚمااام ديا ٍاـ ومظماارة ،ياا١مصمرون ُماا٤م قمٜمااد اهلل ،أخجٛماتْٝمؿ اخلِمااٞم٦م ُمااـ اهلل ،وىماا٤مدهؿ اًمٕمٚما ُاؿ إمم اًم٘مٞماا٤مم سمحااؼ
اهلل ،وهؿ اًمٗم٤مئزون اعمٗمٚمحقن ،اعمتٕم ّٚم٘مقن سم٤مهلل اًمٜم٤مسون هلل اًمراضمقن ُم٤م قمٜمده-
ِ
وطمٓم٤م َُمٝم ا اا٤م ،يً ا ااتخدُمقن اًمٕمٚم ا ااؿ واًم ا ااديـ
مه ا ا اتُٝمؿ أن يٓمٚمٌ ا ااقا سمٕمٚمٛمٝم ا ااؿ ه ا ااذه اًم ا اادٟمٞم٤م ُ
 ,وقمٚم ا ااام ُدٟمٞم ا اا٤مّ ،
اقال واًمتٛم ّتا ااع سمٛمٚم ا ا ِ
ٕهمرا وا ااٝمؿ اًمٕم٤مضمٚما اا٦م ُم ا ااـ نّما ااٞمؾ إُم ا ا ِ
اذات اح يما ااؾ واعمِم ا اا٤مرب واعمًا اا٤ميمـ واعمٜم ا اا٤مفمر
ِ
واًمٕمٚمق ذم إرض-
اعمٜم٤مص٥م
وهمػمه٤م ،أو نّمٞمؾ
ّ
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وُمـ هذا اًم٘مًؿ اًمثا٤م  :قمٚماام ُ ُوٝم ٍ
مهٝماؿ إروا٤م ُ اًمٜم ِ
ا٤مس وٟمٞم ُاؾ اًمقضم٤مه ِا٦م قمٜمادهؿ واًمِماٝمرة واعمٙم٤مٟما٦م
اقرّ ،
آضمتامقمٞم٦م-
ومٕمٚمٞمٝمؿ أن خيت٤مروا أن يٙمقٟمقا ُمـ اًم٘مًؿ إول اعمٗمٚمحلم ،وي١مصمروا ُم٤م قمٜمد اهلل قمغم ُم٤م يٗمٜمك-
مه ًال ،وأهنؿ ُمً١موًمقن
وأُم٤م ُم٤م ٟمٜمّمح سمف اًمِمٕم٥م ذم شمريمٞم٤م ،ومٝمق أن ٟمذيمّرهؿ أن اهلل مل خيٚم٘مٝمؿ قمٌ ًث٤م وٓ َ
أجْما٤م وُمٙم ّٚمٗمااقن؛ ومٕمٚمااٞمٝمؿ أن ٘م٘مااقا اًمٕمٌقدياا٦م هلل وطمااده ويًاات٘مٞمٛمقا قمااغم ـم٤مقماا٦م اهلل  ،ويٕمٚمٛمااقا أهنااؿ ًمااـ
ً
يمؾ ٍ
يٜمٗمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طملم شمٌغم اًمنائر ويقم ي٠ميت ُّ
قمٌد رسماف ومار ًدا وطمٞمادً اً --ماـ ياٜمٗمٕمٝمؿ وًماـ يٜمٗم َاع أطمادً ا أن
ي٘مقل إٟمٜمل َأ َـم ْٕما ُ٧م ومال ًٟما٤م أو ِقم ّال ًٟما٤م ُماـ اًمٙماؼما واًمًا٤مدات واًمزقم٤مُما٤مت أو إؿماٞم٤مخ أو أسما٤م وإضماداد ،إذا
و ّاؾ وهمااقى وطماا٤مد قمااـ ـمريااؼ احلااؼ وؾمااٚمؽ ـمريااؼ اًمااردى؛ وماا٢من اهلل أىماا٤مم احلجاا٦م قمااغم اًمٜما ِ
ا٤مس اااذا اًمرؾمااقل
اديٜمل ،وًمٞمخت ا اا٤مروا أه ا ااؾ اًمّم ا ااد.
واًم ا ااديـ واًم٘م ا اارمن وأقم ا ا َاذ َر  إمم ظمٚم٘م ا ااف أوٕم ا االم --ومٚمٞمتٕم ّٚمٛم ا ااقا اًمٕمٚم ا ااؿ اًم ا ا ّ
ِ
وأطمٙم٤مُما ااف
واًمّما ااالح اعمًتٛم ًِ ا اٙملم سم٤مًمٙمتا اا٤مب واًمًا ااٜم٦م وًمٞمٙمقٟما ااقا ُمٕمٝما ااؿ ،وًمٞمًا اا٠مخقا قما ااـ ُما ااراد اهلل شمٕما اا٤ممم
أنّم٤مرا هلل وًمديٜمف وٕوًمٞم٤مئف-
ويٓمٚمٌقا ُمٕمرومتٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤م --وًمٞمٙمقٟمقا
ً
وإن اًمِمٕم٥م اًمؽميم ّال أ ُّما ٌ٦م قمٔمٞمٛما٦م أقمزها٤م اهلل سم٤معؾماالم طمالم دظمٚما٧م ومٞماف وسما٤مرك اهلل قمٚمٞمٝما٤م سمًاٌٌف ،وًماـ
واًمتٛمًاؽ سماف ٓ ،سم٤مٓرمتا٤م ذم أطمْما٤من اًمٖمارب
قمز سملم إُماؿ إٓ سما٤مًمٕمقدة ُماـ ضمدياد إمم اعؾماالم
يٙمقن لؿ ّ
ّ
وٓ اًمنماا ،.وٓ سم٤م ّشمٌاا٤مع ُمٜماا٤مه٩م اًمٙمٗماا٤مر ُمااـ اًمديٛم٘مراـمٞماا٦م واًمٕمٚمامٟمٞماا٦م وهمػمهاا٤م ،وما َ
اذًمؽ يم ّٚما ُف ذم ؿما ّاؼ واعؾمااال ُم
ؿمؼ مظمر-
دي ُـ اهلل دي ُـ احلري٦م واًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٗمقز ذم أظمر ذم ّ
واهلل هيدي ُمـ يِم٤م إمم س ٍ
اط ُمًت٘مٞمؿ-
َ
 وأُم اا٤م ىم ااقًمٙمؿُ :م اا٤م رأجٙم ااؿ ذم ىم ااقل أيب حمٛم ااد اعم٘م اادد  ηذم يمت٤مسم ااف «اًمرؾم اا٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم اا٦مش ذم
اًمتح ااذير ُم ااـ اًمٖمٚم ااق ذم اًمتٙمٗم ااػم ،ذم اًمتح ااذير ُم ااـ شمٙمٗم ااػم قمٛم ااقم اعمِم اا٤مريملم ذم آٟمتخ٤مسم اا٤مت دون شمٗمّم ااٞمؾ:
«وًمذًمؽ ومال نؾ اعمٌ٤مدرة إمم شمٙمٗماػم أُمث٤مًماف إٓ سمٕماد إىم٤مُما٦م احلجا٦م وشمٕمريٗماف سمح٘مٞم٘ما٦م قمٛماؾ اًمٜماقاب اعمنماقملم،
أس قماغم اٟمتخا٤ماؿ ُماع ذًماؽ
وُم٤م يرشمٙمٌقٟمف ُمـ ُمٙمٗمرات شمٜم٤مىمض ديـ اعؾماالم وشمقطمٞماد رب اًمٕما٤معملم ،وما٢من ّ
يمٗمرش ـها؟
اقاسم٤م ،وهااذا قمااغم اًمٕمٛمااقم واعواا٤مل ،أُماا٤م ُمااـ ي٘مااٞمؿ احلجاا٦م قمااغم
ٟم٘مااقل :إٟمٜماا٤م ٟمتٗمااؼ ُمااع هااذا اًم٘مااقل وٟمااراه صا ً
ِ
اعمٜمتخاا٥م ،وُمتااك ي٘ماا٤مل سم٠مهناا٤م ىم٤مُماا٧م قمٚمٞمااف وزاًماا٧م ؿمااٌٝمتف ،وهااؾ ُمثٚمااف أصااال يٗم٘مااف وياادرك ُماا٤م ي٘ماا٤مل ًمااف
هااذا
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طمقل٤م؛ ومٝمذه أُمقر ٓ سمد ُمـ ُمراقم٤مهت٤م مت٤مم اعمراقم٤مة ،وٓ يٙمتٗمك سمٛمجرد اًمزقمؿ سم٠من ومالٟم٤م أو ومالٟما٤م ىماد أىمٞمٛما٧م
قمٚمٞمف احلج٦م ،وص٤مر ُمٍما ُمًاتٙمؼما يما٠من مل يًاٛمٕمٝم٤م ،صماؿ ُيٌا٤م َدر إمم شمٙمٗم ِ
اػمه وما٢من هاذا جم٤مزوما٦م واٟمادوم٤مع ٓ ؾماٞمام
اػم ُمااـ اًمٕمٚمااام سمجااقاز أو وضمااقب اٟمتخاا٤مب «إصااٚمحش يمااام هااق
ذم ُمثااؾ هااذه اعمًاا٠مخ٦م اًمدىمٞم٘ماا٦م واًمتاال يٗمتاال يمثا ٌ
ُمِمٝمقر ،واحلٛمد هلل --وٟمً٠مل اهلل  أن يقوم٘مٜم٤م وؾم٤مئر إظمقاٟمٜم٤م ًمٙمؾ ظم ٍ
اػم وأن ياؼمم ًمٚمٛمًاٚمٛملم أُم َار
ُمٕمٚمقم
ٌ
ٍ
يٕمز ومٞمف ُ
أهؾ ـم٤مقمتف و َي ِذ ُّل ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتف وي١م َُم ُر ومٞمف سم٤معمٕمروف و ُيٜمٝمك ومٞمف قمـ اعمٜمٙمر-
رؿمد ُّ
أوٓ ومظمرا  ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م ٍ
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ً
حمٛمد ومخف وصحٌف-
ً
يمتٌف :قمٓمٞم٦م اهلل | ؿمٕمٌ٤من ٧612ـه
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ُمع اىمؽماب «رسمٞمع اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦مش يمام ٚمق ٕهؾ اًمّمح٤موم٦م أن يًٛمقه ُمـ آٟمتٝم٤م ذم سمٕمض
ِ
وضمر ًي٤م قمغم
اجلٝم٤مت ،رهمؿ أنف ٓ يزال ضم٤مري٤م ذم سمٕمْمٝم٤م ،وذًمؽ سمحً٥م اظمتالف إضمقا طمرارة وسمرودة ْ
َؾمٜمـ اًمًاراي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ قمقاُمؾ --ؿمارع اًمٙمثػمون ذم قمٛمٚمٞم٦م طمّم٤مد وضمرد
ًمألرسم٤مح أو ًمٚمخً٤مئر؛ ومٛمـ رسمح ؿماٞم ًئ٤م ومٝمق يًٕمك ًمتٓمقير أرسم٤مطمف وإٟمت٤مضمف وشمقؾماٞمع جم٤مٓت يمًٌف
وآطمتٞم٤مط ًمِم٠منف وًمٚمٛمٗم٤مضم ت-
واعمًتٗمٞمدون سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل درضم٤مت ،واخل٤مؾمارون أصٜم٤مف؛ ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمـ احلٚمٌ٦م
واٟمتٝمك إمم همػم رضمٕم٦مُ :مٜمٝمؿ و٤مقم٤مت وُمٜمٝمؿ أومراد ،يم٤مٕنٔمٛم٦م اعمخٚمققم٦م ورضم٤مٓهت٤م وقمقا ئٚمٝم٤م وأطمزاا٤م
يْمٛمد ضمراطمف ويداوي يمٚمقُمف
اًمٗم٤مؿمٚم٦م اخلٌٞمث٦م اًمذاهٌلم إمم ُمزسمٚم٦م اًمت٤مريخ يٚمٕمٜم ُُٝم ُؿ اًمٕم٤م َعمقن ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ّ
و ّمال أظمٓم٤م ه ويراضمع ٟمٗمًف ،يتٚمٛمس أؾمٌ٤مب اًمٙم َّرة سمٕمد اًمٗمرة ،ويٕمٞمد صٜم٤مقم٦م أنقاع ُمـ اًمٙمٞمد واعمٙمر؛
يمام هق طم٤مل اًمٖمرب اًمٙم٤مومر وقمغم رأؾمف ام اخلٌ٤مئ٨م اًمدوًم٦م اًمٗم٤مضمرة أُمريٙم٤مٟ --مً٠مل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م
ٍ
شمٗم٤موت يمٌػم ٓ
واجلٛمٞمع يًٕمك ،وﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [اًمٚمٞمؾ] ،وإـمراف قمغم
ؿمارهؿ --واًمٙمؾ ُمتٞم ّ٘م ٌظ
ُ
ّمٞمٝم٤م إٓ اهلل-

ِ
أيمؼم اعمًتٗمٞمديـ إن ؿم٤م اهلل ُمـ هذه
وًمٙمـ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف ىمٞمد أنٛمٚم٦م أن أُم٦م اعؾمالم هل ُ
آٟمتٗم٤مو٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م واحلريم٤مت آضمتامقمٞم٦مُ ،
وأهؾ اًمّمد .واعظمالص ُمـ اعمج٤مهديـ واًمدقم٤مة إمم اهلل
ِ
أظمص سمذًمؽ وأدظمؾ ومٞمف وهلل
اجلٝم٤مد
وأول اًمداظمٚملم ذم وٚم٦م أبٜم٤مئٝم٤م اعمًتٗمٞمديـ ،وأهؾ
ّ
هؿ ذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م ّ
ٍ
هدوم٧م إًمٞمف:
ص إمم سمٕمض ُم٤م
شمٓمقيؾ ذم اعم٘م٤مل،
ت٤مج إمم
احلٛمد ،واًمٙمالم ذم ذًمؽ
ُ
وقمكم أن أظم ُٚم َ
ُ
ّ

َ غ ٠٬ايبغا:ٙ

ٍ
وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ ُقمٛمر اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م وسم٤مًمتحديد ُمٌ٤مؿمارة سمٕمد ٟمج٤مح
يم٤من ُمـ اًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر ُمٜمذ

آٟمتٗم٤مو٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمٍمي٦م ذم اعـم٤مطم٦م سم٤مًمٓم٤مهمٞم٦م طمًٜمل اًما «ٓ ُمٌ٤مركش--
ِ
ؾمحٌ٧م اًمًٌ٤مط ُمـ ن٧م أىمدام اًم٘م٤مقمدة ،ويم٤من ُمـ أهؿ
شمٚمؽ إطمدوصم٦م اًمتل شم٘مقل إن هذه اًمثقرات
قمٛمر ُه جيقب
يمؼمه٤م
ُ
ُمٓمٚم٘مل هذه اًمٗمٙمرة وُمـ شمقمم َ
اًمٕمجقز اًمٜمٍما «روسمرت ومٞمًؽش اًمذي أومٜمك َ
ووع ُمـ إظمٌ٤مر وطمٙم٤مي٤مت اًمٜم٤مس وأوقمك َ َ
ص ذم ؿم٠من
أىم٤مصال إرض ،ويدون حلروب اًمٌِمار َ َ
وخت ّّم َ
اًمِمار .إوؾمط؛ وًمٙمٜمف ًمألؾمػ مل ِ
هيتد إمم أهؿ ؿمال ٍ وأؿمارومف وأهماله وأقمزه ذم اًمِمار .إوؾمط وهق
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دي ُـ اهلل ورؾم٤مًمتف اخل٤ممت٦م وؿماريٕم٦م اهلل اًمٜم٤مؾمخ٦م ًمٚمِمارائع اًمًاموي٦م اًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م-

ِ
وي٠مت سمف يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م
ديـ اهلل اًمذي هق اًمتقطمٞمد اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ديٜم٤م ؾمقاه ،وُمـ مل يدظمٚمف

ُمٕمذ ٌب ظم٤مؾمار اخلًار َ
ه٤مًمؽ َ
ٌ
ان اًمٕمٔمٞمؿ اًمدائؿ-
ومٝمق

ٍ
حمٛمد ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ  ،وسمف يٜمتٔمؿ
واشمٌ٤مع رؾمقًمف
ديـ اهلل اًمذي هق قمٌ٤مد ُة اهلل وطمده ٓ ؿماريؽ ًمف
ُ
ِ
رأؾم٤م ،وٓ يزال
اعيامن سمرؾمؾ اهلل اًمٙمرام أوٕملم؛ مل هيتد روسمرت لذه اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وٓ ر َ
ومع ا٤م ً

ؾم٤مدرا ذم ُمت٤مسمٕم٦م ديـ ىمقُمف وضم٤مر ًي٤م ُمع شمٞم٤مرهؿ اخل٤مـمئ اجل٤مُمح ذم والًمتف ،ومل يٛمٚمؽ ً,مألؾمػ,
ُمتخ ّٚم ًٗم٤م
ً
اًمِمج٤مقم٦م ,اًمتل ىمد يٌدو ًمٌٕمض ُمـ ي٘مرأ ًمف أنف يتّمػ ا٤مً ,مٙمل يتخذ ىمرار ن٘مٞمؼ هم٤مي٦م وضمقده وإٟمج٤م ِ
َ
ٟمٗمًف ونديد ُمّمػمه إظمروي سمٜمج٤مح!! وإن مل شمدريمف رمح٦م اهلل ِ
وهيد ِه اهلل ًمٞمٜمدُمـ ٟمداُم ً٦م ٓ ومًح َ٦م
ُمّمػمه سمٕمد هذا اًمتٓمقاف ذم اًمٕم٤ممل وسمٕمد شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت اًمرائ٘م٦م واعم٘م٤مٓت
سمٕمده٤م وٓ ُمر ّد ،وًمٞمٙمقٟمـ
ُ
إبدي ُمع اًمٙم٤مومريـ
اب
ّ
اًمٜم٤مر احل٤مُمٞم٦م واًمٕمذ َ
اًمِم٤مىم٦م واًمتّمقيرات اًمٌديٕم٦م واًمتِمٌٞمٝم٤مت اًمٌٚمٞمٖم٦م أن يرد َ
اعمٙمذسملم هلل ورؾمٚمف!-
وشمٚم٘مػ شمٚمؽ إطمدوصم٦م سمٕمده صحٗم ّٞمقن وُمتحدصمقن مظمرون هـ يًٛمقن سما «اعمحٚمٚملمش وشمٚم٘م٤مه٤م ُمٜمٝمؿ
أىمرب إمم اًمًٓمحٞم٦م وأبٕمدُ قمـ
سمٕمض اًمّمحٗمٞملم واعمذيٕملم ذم ىمٜمقات ومْم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م هـ هؿ
سم٠مخًٜمتٝمؿ ُ
ُ
اعمزوىم٦م ويٗمرطمقن ا٤م وئم ّٚمقن يرددوهن٤م ،سم٤معو٤موم٦م إمم أن٤مس مظمريـ هـ
اًمتح٘مٞمؼ ،وهـ يتٚم٘مقن اًمٗمٙمرة ّ
يًٛمقن سما «اعؾمالُمٞملمش يم٠من إطمدوصم٦م وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ ُمقىم ًٕم٤م ُمًتٚمذا!
وقم٘مد اعقمالُمل «حمٛمد يمريِم٤منش ذم «ىمٜم٤مة اجلزيرةش طمٚم٘م٦م ظم٤مص٦م ًمٚمؽموي٩م ًمٚمٗمٙمرة ،واؾمتْم٤مف صمالصم ً٦م
ٍ
َ
طم٤مصؾُ ،مٜمٝمؿ اًمٜمٍما ظم٤موي اًمقوم٤مض« :ضمٝم٤مد اخل٤مزنش؛ ومٌ٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م
نّمٞمؾ
هـ أجدوا اًمٗمٙمرة
ِ
دظمؾ اًمٜمٍما اعمثٚم ِ
ُ
واجلٝم٤مد --و ٙمؿ هؾ ُؾمح٥م اًمًٌ٤مط ُمـ
اعؾمالُمل
٨م ذم أن يٗمتل ذم ؿم٠من اًمتٖمٞمػم
ّ
ّ
ن٧م اًم٘م٤مقمدة أو مل ُيًح٥م؟! وىمد فمٝمر ذم احلٚم٘م٦م هت٤مومتف وؾمخ٤موم٦م شمّمقره وؾمٓمحٞم٦م ٟمٔمره ووح٤مًم٦م إح٤مُمف
وٕمػ ُمٕمٚمقُم٤مشمف! ،وصم٤مٟمٞمٝمؿ وًمٕمٚمف أُمث ُٚمٝمؿ ـمري٘م٦م ذم اعمً٠مخ٦م؛ إؾمت٤مذ اًمٙم٤مشم٥م« :ومٝمٛمل
وخت ٌّٓمف و
ُ
ٍ
سمدور ًمٚم٘م٤مقمدة واعمج٤مهديـ ذم اعمِم٤مريم٦م ذم اًمت٠مؾماٞمس
هقيديش؛ وم٢مٟمف أنّمػ سمٕمض اعٟمّم٤مف واقمؽمف
لذه اًمثقرات ُمـ ظمالل إطمٞم٤م روح اًمتحدي واجلٝم٤مد واعم٘م٤موُم٦م ًمٚمٓمٖمٞم٤من ،وصم٤مًمثٝمؿ إؾمت٤مذ« :حمٛمد
اًمًٚمؿ واًمًٚمٛمٞم٦م واًمالقمٜمػ ُمـ
إمحريش؛ اًمذي واومؼ قمغم ُم٤م ؾمٛمقه «ُمقت ومٙمر اًم٘م٤مقمدةش! ودقم٤مة ّ
اعمٗمٙمريـ اعؾمالُمٞملم وهجدو ُمذه٥م هم٤مٟمدي وومٚمًٗم٤مت ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل وُمذه٥م اسمـ مدم إول
وظمزقمٌالت ضمقدت ؾمٕمٞمد واعمخذول ظم٤مًمص ضمٚمٌل وهمػمهؿ-
ُمٕمروومقن ُمٕمرووم ٌ٦م أومٙم٤مرهؿ وهل ىمديٛم٦م ،وٟم٘مدُ هؿ واًمرد قمٚمٞمٝمؿ ىمد أظمذ جم٤مًمف ودم٤موزهتؿ احلريم٦م
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همػم أنف ٓ ُ
يٚمٌ٨م أن
اجلٝم٤مدي٦م ورا ه٤م ُمٜمذ ُمراطمؾ ،إٟمام ىمد يتجدد ًمٚمٗمٙمر اعمت٠مثر اؿ اذه اًمثقرات ٌ
ٟمٌ٧م َ
يذسم َؾ إن ؿم٤م اهلل ٕن ُمّم٤مدُمتف ًمٚمِمارع واًم٘مدر ُمّم٤مدُم٦م يمٚمٞم٦م ،وسم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م وًمٚمحؼ؛ وم٤مٕؾمت٤مذ «إمحريش
ُ
ًمف ٟم٘مدٌ ذم اًمً٤مسمؼ ًمٌٕمض هذه اًمٗمٚمًٗم٤مت ُمـ دقم٤مة اخلٞم٤مل اعمًٛمك اًمالقمٜمػ أضم٤مد ومٞمف ،وًمٞمس هق ُمـ دقم٤مة
ٍ
رأي اًمتٞم٤مر ذم هذه
هذا اعمذه٥م سم٢مـمال.؛ إٟمام ىمد يقاوم٘مٝمؿ سمٕمض اعمقاوم٘م٦م ،وواومؼ ىمق ًُم ُف ,قمغم
ظمجؾَ ,
إطمدوصم٦م اعمٓمروطم٦م ،وطمري سمف أن يت٠مُمؾ اعم٘م٤مم ويٜمّمػ-
صمٞم٤مب اعمقوققمٞم٦م طملم زقمؿ
وىمد دمٜمك
اعمذيع «حمٛمد يمريِم٤منش وأضمحػ وُم٤م أنّمػ ،ظمٚمع قمـ ٟمٗمًف َ
ُ
زورا وات٤م ًٟم٤م أن اًم٘م٤مقمدة مل شمد ُع يق ًُم٤م إمم إزاًم٦م هذه احلٙمقُم٤مت واعـم٤مطم٦م ا٤م وٓ ندصم٧م قمـ ومً٤مده٤م،
ً
هم٤مومال ذم ِ
ً
زيٖم٦م طم٤مًمف واٟمٌٝم٤م ِره سمام طمّمؾ قمـ طم٘مٞم٘م٦م دقمقة اعمج٤مهديـ وأدسمٞم٤مهتؿ اعمتٙم٤مصمرة؛ سمؾ وحم٤موٓهتؿ
اعمتْم٤مومرة ذم حم٤مرسم٦م هذه إنٔمٛم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م ويمِمػ ومً٤مده٤م وفمٚمٛمٝم٤م ودمؼمه٤م وشمٌٞملم ظمروضمٝم٤م قمـ ديـ
اهلل وظمٞم٤مٟمتٝم٤م وقمامًمتٝم٤م وإضمراُمٝم٤م ،ودقمقة إُم٦م إمم اخلروج قمٚمٞمٝم٤م وٟمٌذه٤م وُمٜم٤مسمذهت٤م وشمٖمٞمػمه٤م سم٤مًمٓمر.
وهمػمه يمثػم قمـ أن هذا هق سمٛمث٤مسم٦م اًمريمـ ذم ومٙمر اًم٘م٤مقمدة وقمٛمقم اعمج٤مهديـ،
اعمِماروقم٦م --همٗمؾ يمريِم٤من
ُ
يمٞمػ وهؿ أقمدا هذه إنٔمٛم٦م «رىمؿ واطمدش ،وهؿ اًمثقار إوائؾ وإواظمر قمٚمٞمٝم٤م؟! ومًٌح٤من اهلل ُم٤م
أصٕم٥م شمقوٞمح اًمقاوح٤مت!-
ُمٌٜمل قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمتٗمٙمػم صحٞمح؟ أو هق
هؾ ؾمٌ٥م يمالم ه١مٓ هق فمـ فمٜمّقه ورأي ارشم٠موه ّ
ٌ
ٌ
وُمٞمؾ ُمتٕمدد
هقى ىمديؿ
اٟم٘مدطم٧م لؿ ًمٚمٓمٕمـ ذم ُمٜمٝم٩م اًم٘م٤مقمدة ُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد همذاه٤م
ىمقل وومٙمر ٌة
ْ
ً
آدم٤مه٤مت؟ اهلل أقمٚمؿ ،وٓ ٟمريد أن ي٘مقًمقا ,وُم٤م أؾمارع أن ي٘مقًمقا  :,إٟمٜم٤م ٟمدظمؾ ذم اًمذ٤مت؛ وًمق وم٘مٝمقا
ًمٕمٚمٛمقا أن اًمٜمقاي٤م إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٤مت وأُم٤مرات فم٤مهرة أُمٙمـ اًمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م سمحً٥م ُم٤م ئمٝمر ُمـ إُم٤مرة
ٍ
سمٙم٤مومر ٟمٍما ّ يتحدث قمـ اعمج٤مهديـ
واًمدًٓم٦م ،وأطمقال اعمتحدصملم اذا اًمٙمالم ٓ ختٗمك؛ وُم٤م اًمٔمـ
وقمـ اًم٘م٤مقمدة؟! وإهقا ُمًاٞمٓمرة ومٞمام دون ذًمؽ ،واٟمٔمر إمم احلٚم٘م٦م يمٞمػ أنف مل يذيمر اهلل  ومٞمٝم٤م وٓ
اًمٞمقم أظمر إٓ ىمٚمٞمال!
همٛمٝمؿ زُمٜمً٤م
ُ
قمام ّ
يمثػما ُمـ اعمتحدصملم اذه اًمٗمٙمرة وضمدوا ومٞمٝم٤م َُم ًْال ًة لؿ وًمْمامئرهؿ َ
وهم٤مًم٥م فمٜمل أن ً
ً
أىمرب إمم أن
ـمقيال ُمـ طمج٩م ُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد وىمقة ُمٜمٓم٘مف وووقح رايتف وٟمّم٤مقم٦م ُمٓمٚمٌف وهم٤ميتف ،ومٝمل
ُ
شمٙمقن طمريم٦م ٟمٗمًاٞم٦م متٔمٝمرت ذم ومٙمرة ونٚمٞمؾ ,زقمٛمقا -,

 صدِ ايؿهض ٠ايػا:١ٜٚ

ىمٓمٕمل ًمٕمدة أؾمٌ٤مب ،وأهؿ ذًمؽ أهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘مدُم٤مت ظم٤مـمئ٦م ومٙم٤مٟم٧م
وهذه اًمٗمٙمرة ظم٤مـمئ٦م سمِمٙمؾ
ّ

اًمٜمتٞمج٦م ظم٤مـمئ٦م سم٤مًمْمارورة ،وم٤مًمٗمٙمرة ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘مدُمتلم أؾم٤مؾماٞمتلم:
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اعم٘مدُم٦م إومم اعمٖم٤مًمِٓم٦م :أن هذه اًمثقرات هل صمقرات ؾمٚمٛمٞم٦م حمْم٦م-
واعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اخل٤مـمئ٦م :أن هدف هذه اًمثقرات هق ٟمٗمًف ُم٤م يم٤مٟم٧م شمًٕمك إًمٞمف اًم٘م٤مقمدة ومل شمًتٓمع
ن٘مٞم٘مف؛ أي ومج٤م ت هذه اًمثقرات ِ
سمًٚمٛم ّٞمتٝم٤م وٟمٕمقُمتٝم٤م وطم٘م٘متف سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م وؾمالم!!
ٍ
صمقرات ؾمٚمٛمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك
وم٠مُم٤م اًمٙمالم قمغم اعم٘مدُم٦م إومم :ومٜمحـ ٓ ٟمً ّٚمؿ أن هذه اًمثقرات يم٤مٟم٧م
اًمٙم٤مُمؾ ،وإن يم٤مٟم٧م شمرومع ؿمٕم٤مر «اًمًٚمٛمٞم٦مش وقمدم اؾمتخدام اًمٕمٜمػ؛ ومذًمؽ أؿمٌف سم٤مًمتٙمتٞمؽ وًمٙمـ اًمٕمؼمة
ٍ
شمٗم٤موت سملم ٟمامذضمٝم٤م ,اؾمتخدُم٧م ذم ُمراطمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٕمٜمػ
سم٤مًمقاىمع وطم٘مٞم٘م٦م احل٤مل ،ومٝمذه اًمثقرات ,قمغم
ٍ
ٍ
ٍ
وطمر .عم٘مرات اًمِمارـم٦م وإُمـ ووار ٍ
وٟمًػ ذم
وشمدُمػم سمؾ
ب ونٓمٞمؿ
سمِمٙمؾ واوحُ ،مـ اىمتح٤م ٍم

سمٕمض إطمقال ،واؾمتٕمامل ًم٘مٜم٤مسمؾ اعمقًمقشمقف احل٤مرىم٦م ،واؿمتٌؽ اعمتٔم٤مهرون ذم طم٤مٓت يمثػمة ُمع رضم٤مل
إُمـ واؾمتٕمٛمٚمقا احلج٤مرة واًمٕمّمال وإؾمٚمح٦م اًمٌٞمْم٤م  ،ووىمع ىمتؾ ًمٌٕمض رضم٤مل إُمـ ذم سمٕمض
ٍ
ٕطمد أن يدومع ذًمؽِ --
احلؼ أن إهمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م هق اًمٓم٤مسمع اًمًٚمٛمل
صم٤مسم٧م وًمٞمس
احل٤مٓت؛
ًمٙمـ ُّ
ُ
وم٤مًمٕمٜمػ ٌ
قمقو٧م ىمقة اًمًالح واًمٕمٜمػ،
اعمٕمتٛمد ذم ىمقشمف قمغم يمثرة اًمٕمدد؛ أي قمغم اجلٛمٝمقر واًم٘مقة اًمٌِماري٦م اًمتل ّ
ِ
ٟمّمٞم٥م ٓ ٟمٜمٙمره
وصػ اًمًٚمٛمٞم٦م
ُمع قمدم اقمتامده٤م اسمتدا ً قمغم اًمًالح واًم٘مقة ،وٕضمؾ ذًمؽ ومٚمٝم٤م ُمـ
ٌ
أجْم٤م ،إٟمام اعم٘مّمقد أهن٤م اطمت٤مضم٧م ًمٚمٕمٜمػ واؾمتٕمٛمٚمتف وًمق سمِمٙمؾ حمدود ذم طم٤مٓت يمثػمة ُمـ ُمراطمؾ
شمٗم٤مقمٚمٝم٤م ،ومٝمذا وضم ٌف-
صمؿ إن اًمثقرة ذم ًمٞمٌٞم٤م ىمّمٛم٧م فمٝمر ومٙمرة ؾمٚمٛمٞم٦م اًمثقرة و«اًمالقمٜمػش وم٢مهن٤م ُمٜمذ أج٤مُمٝم٤م إومم شم٘مري ًٌ٤م ,
ونقًم٧م إمم اًمًالح ،إذ ه٤مو٧م اجلامهػم ذم ؿمار.
يقُم٤م أو يقُملم ,يم٤مٟم٧م قمٜمٞمٗم٦م ّ
إذا ُم٤م صح أن ٟمًتثٜمل ً
ًمٞمٌٞم٤م (سمٜمٖم٤مزي ،درٟم٦م ،اًمٌٞمْم٤م  ،ـمؼم ،.وإضمداسمٞم٤م ،وهمػمه٤م) ُم٘مرات اًمِمارـم٦م وإُمـ ويمت٤مئ٥م اًم٘مذاذم
واوح أنف ٓ جم٤مل ًمٚمتٔم٤مهر وآطمتج٤مج اًمًٚمٛمل
وأظمذت إؾمٚمح٦م واًمذظم٤مئر واٟمٓمٚم٘م٧م ا٤م ،واًمًٌ٥م
ٌ
ظم٤مدع ُمٝمام
ُمع ٟمٔم٤مم اًمٓم٤مهمقت اًم٘مذاذم ،واًمِمٕم٥م ذم ًمٞمٌٞم٤م يدرك هذا ضمٞمدً ا وٓ يٛمٙمـ أن خيدقمف قمـ هذا
ٌ
زو ،.يدريمقن أنف ٓ يٛمٙمـ اًمثقرة قمغم اًم٘مذاذم إٓ سم٤مًمًالح واًم٘مقة ،وهق اًمذي طمّمؾ ،وُمع يمؾ ذًمؽ
يم٤مد اًم٘مذاذم أن يٖمٚمٌٝمؿ ويًت٠مصٚمٝمؿ --طمتك اطمت٤مضمقا واوٓمروا إمم ـمٚم٥م ُمً٤مقمدة اًمٖمرب اًمٙم٤مومر وطمٚمػ
ِ
وطمّمٚم٧م اًمقرـم٦م اًمتل ٟمرضمق ُمـ اهلل أن خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ىمريٌ٤م -وم٤مًمِم٤مهد أن ًمٞمٌٞم٤م ٌ
دًمٞمؾ ٌ
داُمغ وُمث٤مل ٓ
اًمٜم٤مشمق
يٛمٙمـ دم٤موزه عسمٓم٤مل ومٙمرة اًمًٚمٛمٞم٦م اًمدائٛم٦م واًمالقمٜمػ أبد!! وهٙمذا احل٤مل ذم اًمٞمٛمـ ؾمقا ً -
اًمًٚمٛمل سم٢مـمال ،.وًمـ جيدَ أطمدٌ ذم يمالُمٝمؿ
واحلؼ أن اًم٘م٤مقمدة واعمج٤مهديـ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ اًمٕمٛمؾ
ّ
ودقمقهتؿ هذا أبدً ا --سمؾ يدقمقن إمم ُم٘م٤موُم٦م اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من واًمٔمٚمؿ وإنٔمٛم٦م اعمتّمٗم٦م ا٤م سمجٛمٞمع
اًمقؾم٤مئؾ اعمِماروقم٦م سمحً٥م اًم٘مدرة ،وقمغم رأؾمٝم٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م اجلٝم٤مد ،وإٟمام اًمذي يٜمٙمره اعمج٤مهدون هق أن
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ُ
واًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
اًمًٚمٛمل سمديال سم٢مـمال .قمـ ُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد اًمذي هق إقمدا ُد اًم ُٕمدة
ُجي َٕم َؾ اعمٜمٝم٩م
ّ
ُمت٤مطم٤م وحم٘م٘م٤م ًمٚمٛمٓمٚمقب أو
اًمًٚمٛمل
سم٤مًمًالح واًمْمارب واًم٘متؾ واًمتٗمجػم ،أُم٤م طمٞم٨م يٙمقن اًمتحرك
ً
ّ
سمٕمْمف ُمرطمٚمٞم٤م ،ومل خيرج ذم يمٞمٗمٞمتف قمـ طمدود اًمِمارع ،ومٚمؿ يٛمٜمع اعمج٤مهدون ذًمؽ ،سمؾ هؿ ي١ميدون
ويدقمقن إًمٞمف ،ويمؿ دقم٤م ىم٤مدة اًم٘م٤مقمدة اًمِمٕمقب إمم اًمتحرك اًمِمٕمٌل واًمتٔم٤مهر وآقمتّم٤مم ذم ُمٜم٤مؾمٌ٤مشمف-
وأُم٤م اًمٙمالم قمغم اعم٘مدُم٦م اخل٤مـمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :وم٢من اًم٘م٤مقمدة ٓ شمًٕمك ٕي شمٖمٞمػم ُمٝمام يم٤من ،مهللا إٓ أن
ُمرطمكم؛ طمٞم٨م ٓ يتًٜمك اًمتٖمٞمػم اًمٙم٤مُمؾ اعمٜمِمقد-
يٙمقن ضمزئٞم٤م ُمرطمٚمٞم٤م شمٙمتٞمٙم ًٞم٤م ،وهل شمٕمٚمؿ أنف ضمزئل
ٌ
طم٘مٞم٘مل شمٙمقن ٟمتٞمج ُت ُف وو ًٕم٤م :شمٙمقن ومٞمف يمٚمٛم٦م اهلل هل
وصمقري
ري
ّ
إٟمام شمًٕمك اًم٘م٤مقمدة إمم شمٖمٞمػم ضمذ ّ
ّ
وقمزه٤م ويمراُمتٝم٤م ن٧م طمٙمؿ
اًمٕمٚمٞم٤م وؿماريٕم٦م اهلل هل احل٤ميمٛم٦م اًمقطمٞمدة اعمٝمٞمٛمٜم٦م ،وشمتح٘مؼ ومٞمف طمري ُ٦م إُم٦م ُّ
اًمرب اجلٚمٞمؾ وطمده  ،وهق ُمٕمٜمك أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ،واحلٙمؿ هلل ،وهق ُمٕمٜمك اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م
اًمتل شمٜمِمده٤م اًم٘م٤مقمدة ووٞمع اعمج٤مهديـ-
أُم٤م إوو٤مع اًمتل مخ٧م إًمٞمٝم٤م هذه اًمثقرات ذم شمقٟمس وُمّمار وطمتك ًمٞمٌٞم٤م ومٚمٞمً٧م هل هم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة،
إذ ًمٞمً٧م هم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة ن٘مٞمؼ ٟمٔم٤مم «ديٛم٘مراـملش وٓ هم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة جمرد اؾمتٌدال ٟمٔم٤مم يمٗمري سم ظمر ُمثٚمف
ٓ يٚمتزم سمديـ اهلل وٓ ٙمؿ سمِماريٕمتف ُ,مٕم٤مذ اهلل ،,وإذا أجدت اًم٘م٤مقمدة صمقرات اًمِمٕمقب هذه وم٢مهن٤م
ٍ
ظمػم ُم٘مٞمد حمدو ٌد ُمـ
شم١ميده٤م ُم٘مٞمد ًة سمِمٙمؾ واوح ُمٕمؼم قمٜمف سم٠مبلم شمٕمٌػمً ٓ ،مٌس ومٞمف وٓ همٛمقض ،إهن٤م ٌ
ضمٝم٦م يمقهن٤م :يمًارا ُمـ ؿمٕمقسمٜم٤م اعمًٙمٞمٜم٦م اعم٘مٝمقرة حل٤مضمز اخلقف ُمـ شمٚمؽ إنٔمٛم٦م اًمٚمٕمٞمٜم٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمتل
ؾماٞمٓمرت قمغم اًمٜم٤مس سم٤مخلٞم٤مل واًمتخقيػ واعره٤مب واًم٘مٝمر ،وأهن٤م ُمرىم٤مة إمم شمٖمٞمػمات أظمرى ،وإشم٤مطم ٌ٦م
ًمٚمٗمرص٦م ًمٚمدقمقة إمم اهلل وإمم اٟمٓمال .إُم٦م ذم اظمتٞم٤مراهت٤م اًمتل ٟمرضمق وٟمًٕمك ٕن شمٙمقن صحٞمح٦م ُمًددة،
جؼمة اًمٔم٤معم٦م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ رومع
وح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس سمزوال إنٔمٛم٦م اًمٌقًمٞمًاٞم٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م اعمت ّ
ًمٚمٔمٚمؿ قمٜمٝمؿ ،وإـمال .ؾماراح اعمًجقٟملم ،وزال اخلقف واًمرقم٥م ُمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس ُمـ أنٔمٛم٦م احلٙمؿ،
ون٘مؼ ىمدر يمٌػم ُمـ احلري٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ِ
أجْم٤م-
اخلػم وًمٙمٜمف
ٟمًٌل ،ومٌ٢مزائف ؿمار ً
ّ
اًمثقرات ذم ُمّمار وذم شمقٟمس وًمٞمٌٞم٤م مل ن٘مؼ طمتك ُم٤م يريده اًمثقار وؿمٌ٤مب اًمثقرة؛ ومٝمل وإن أؾم٘مٓم٧م
ِ
٥م وظم٤مف واهن٤مر ن٧م وٖمط يمؾ اًمِمٕم٥م
اًمٜمٔم٤مم ،وسمتٕمٌػم أد :.رأس اًمٜمٔم٤مم ،وهق اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمذي ُأرقم َ
وشمٌ ًٕم٤م ًمْمٖمط اًمِمٕم٥م وٖمقط يمؾ اًم٘مقى اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م-
إٓ أن ومٚمقل شمٚمؽ إنٔمٛم٦م اًمٌ٤مئدة ُم٤م زاًم٧م ل٤م اًمٞمدُ اًمٓمقمم ذم طمٙمؿ اًمٌٚمد وإدارة ؿم١موٟمف ،وُم٤م زاًم٧م
مت٤مرس اًمثقرة اعمْم٤مدة وشمٕمق .ن٘مٞمؼ أهداف اًمثقار ،وُم٤م زال اًمثقار يٕم٤مٟمقن ويٙم٤مومحقن وجيددون
اًمتٔم٤مهر طمتك يم٤مد يٛم ّٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ،وذًمؽ ِ
ُم٘مّمدٌ ًمٚمٗمٚمقل اعمٝمزوُم٦م ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٌ٤مئد!-

872

ومٝمذا طم٤مل اًمثقرات ذم شمقٟمس وُمٍم :مل ن٘مؼ ُم٤م شمريده هل إن صح٧م ل٤م إرادة ومْمال قمـ أن ن٘مؼ ُم٤م
وؾم٤ممه٧م ذم ووع ًمٌٜم٦م
شمّمٌقا إًمٞمف اًم٘م٤مقمدة ،سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مًمؽ أن شمٙمقن ؾم٤مقمدت ذم ن٘مٞم٘مف إن ؿم٤م اهلل،
ْ
ؾم٤ممه٧م وؾم٤مقمدت قمغم اًمت٠مؾماٞمس لذه اًمثقرات وهتٞمئ٦م إروٞم٦م ل٤م
ٚم٧م ،يمام أن اًم٘م٤مقمدة
ْ
وؾمٝم ْ
ذم اًمٓمريؼ ّ
سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم شمٙمًاػم طم٤مضمز اخلقف ًمدى و٤مهػم وأضمٞم٤مل إُم٦م ،وُمـ ظمالل سم٨م روح اًمتحدي واعمح٤مومٔم٦م
ٍ
ُمٕم٤من ووؾم٤مئؾ يمثػمة ًمق أردٟم٤م احلدي٨م
قمغم ىمقة اًمرومض واعسم٤م ًمٚمٔمٚمؿ واًمٔم٤معملم ٓ متقت ،وُمـ ظمالل

قمٜمٝم٤م ،صمؿ ُمـ ظمالل ِ
قم٤مُم ٍؾ ُمٝمؿ ضمدا وهق :نٞمٞمد أُمريٙم٤م وإظمراضمٝم٤م ُمـ دائرة اًمت٠مثػم اعمٌ٤مؿمار واًمتًٚمط
آُمؼماـمقري ،ومٚمقٓ ُم٤م ُمـ اهلل سمف قمغم إُم٦م ُمـ هذه اًمٗمئ٦م اعمج٤مهدة ,اعمج٤مهديـ ,وًمقٓ سمالؤهؿ
ّ
وأقمزهؿ ,ذم اًمٜمٙم٤مي٦م ذم أُمريٙم٤م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م ذم اًمٕمرا .وأومٖم٤مٟمًت٤من
ظمػما وٟمٍمهؿ
ّ
احلًـ ,ضمزاهؿ اهلل ً
وهت٤مب وختِماك أن شمدظمؾ ذم ُمِم٤ميمؾ
وشمتٓم٤مُمـ
وؾم٤مئر أنح٤م اًمٕم٤ممل إمم أن ضمٕمٚمقه٤م شمًتٙملم وشمريمع وشمذل
ُ
ُ
ٍ
ٍ
وٟمٗم٘م٤مت إو٤مومٞم٦م ح٤م وىمٗم٧م أُمريٙم٤م ُمقىمػ اعمتٗمرج ُمـ أول يقم وًمتدظمٚم٧م
وطمروب وساقم٤مت
أظمرى
سم٤مًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م ذم شمقٟمس أو ُمٍم-

ِ
ًم٘مد ضمٕمؾ اعمج٤مهدون ,سمٗمْمؾ اهلل ,أُمريٙم٤م وٕول ٍ
قمروم٧م اًمٖمٓمرؾم٦م واًمتٗمرقمـ واًمٜمزقم٦م
ُمرة سمٕمد أن

آُمؼماـمقري٦م شم٘مقل سمٚمً٤من طم٤مل٤م« :اًمٕملم سمّمػمة واًمٞمد ىمّمػمةش ،يمام يم٤مٟم٧م أُمتٜم٤م شم٘مقل٤م أزُم٤مٟمً٤م؛ ومٚمٚمف احلٛمد،
وهذا ٌ
قمٔمٞمؿ عمـ أنّمػ واقمؽمف سم٤محلؼ-
وإٟمج٤مز ًمٚمٛمج٤مهديـ
ومْمؾ
ٌ
ٌ
أرضمع وأىمقلٟ :محـ إذ ٟم١ميد هذه اًمثقرات ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم اًمذي أؿمار ُت إمم ُو ٍؾ ُمٜمف ،وح٤م هل
ِ
ِ
وأومٞمد َه٤م
أؾمٕمد اًمٜم٤مس اذه اًمثقرات
ظمػم أيمثر ،ولذا اًمًٌ٥م وم٢من اًم٘م٤مقمدة هل ُمـ
ُمرطمٚم٦م ٟمرضمق أن يٕم٘م ٌَٝم٤م ٌ
ُمٜمٝم٤م سمحٛمد اهلل وُمٜمف ويمرُمف ،ومٚمٞمٛم٧م اًمِم٤مُمتقن سمٖمٞمٔمٝمؿ! ولذا أجّدهت٤م ُمـ حلٔم٤مهت٤م إومم وؾم٤مرت ا٤م
وؿم٤مريم٧م إُم٦م ذم اًمًارور ا٤م قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ َد َظم ٍـ َ
ودظم ٍؾ! ًمًٜم٤م هم٤مومٚملم قمٜمف وًمٙمـ ُمتٖم٤مسملمٕ ،ن
اًم٘م٤مقمدة شمًٕمك خلػم إُم٦م ورمحتٝم٤م وإزاًم٦م اًمْمار واًمْمػم قمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م؛ لذا ىم٤مُم٧م اًم٘م٤مقمدة ،وم٠مي
اخلػم قمغم يدهي٤م طمتك
ظمػم يتح٘مؼ وم٤مًم٘م٤مقمدة ُمٕمف وشمٗمرح سمف وٓ شمٕم٤مروف ،إن اًم٘م٤مقمدة ٓ شمِمؽمط أن جيري ُ
ٟمحً٥م ,وُمٕم٤مذ اهلل أن ٟمٙمقن َ
ظمػما وطمتك ُي٘م ٌَؾ ،وهذا ُ
ُمثؾ اًمٞمٝمقد
قمٛمٚمِٝم٤م هلل شمٕم٤ممم ,ومٞمام
ُ
دًمٞمؾ َ
يٙمقن ً
٘مرون سم٤محلؼ إٓ أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ
اًمذيـ اؿمؽمـمقا ًمإليامن سم٤مًمرؾمقل أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ وإٓ مل ي١مُمٜمقا سمف ،وٓ ُي ّ
وُمـ ـم٤مئٗمتٝمؿُ ،مع ُمٕمرومتٝمؿ أنف طمؼ ،وىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮪﮊ [اًمٌ٘مرة] ،وذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وقمغم
احلؼ
اًمٜم٤مس وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يِمٙمرون ،سمؾ ُم٘مّمقد اًم٘م٤مقمدة أن يتح٘مؼ
اخلػم واًمّمالح ويًقد ُّ
ُ
واًمٕمدل واًمرمح٦م واعطمً٤من ،وذًمؽ ٓ يٙمقن سمِمٙمٚمف اًمٙم٤مُمؾ إٓ ذم فمؾ نٙمٞمؿ ؿماريٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وذم
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فمؾ «دوًم٦م اعؾمالمش اًمتل ٟمٜمِمده٤م ذم سمٚمداٟمٜم٤م وٞمٕم٤م ،وإن يمره اًمٙم٤مومرون !-وطمٞم٨م مل يٛمٙمـ ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ
ِ
اخلػم اعمٓمٚمقب ومٜمًٕمك ًمٜمح ّ٘مؼ سمٕمْمف سمحً٥م اعُمٙم٤من ،إن اًم٘م٤مقمدة وهل شمًٕمك هذا
اعمراطمؾ ن٘مٞمؼ أيمثر
وومرو٤م ومروف اهلل قمغم وٞمع إُم٦م ،وم٤مزت
مت٤مرس قمٌ٤مدة هلل شمٕم٤ممم وشم١مُم ُـ سم٠مهن٤م شم١مدي واضم ًٌ٤م
اًمًٕمل
ً
ُ
اًمٗمرض
وهمػمه٤م ُمـ اعمج٤مهديـ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف ،ورسمام ؾمدت اعمًدّ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ورسمام أؾم٘مٓم٧م
اًم٘م٤مقمدة
َ
ُ
ِ
ٍ
وٟم٤مًم٧م اًمٗمْمؾ وإضمر ُمـ اعمقمم اًمٙمريؿ-
وُمقاىمع،
أطمٞم٤من
قمـ ؾم٤مئر إُم٦م ذم
َ
قمغم أن ُمـ أهؿ إهداف اًمتل ىم٤مُم٧م اًم٘م٤مقمدة ُمـ أضمٚمٝم٤م يم٤من وُم٤م زال هق ـمرد اًمٖمزاة اًمٙمٗمرة
ُمؼم ٌر ُمًتٛمر
وآطمتالل إضمٜمٌل ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم وذم ُم٘مدُم٦م ذًمؽ اطمتالل اًمٞمٝمقد ًمٗمٚمًٓملم ،وذًمؽ ّ
ًمقضمقد اًم٘م٤مقمدة واؾمتٛمرار قمٛمٚمٝم٤م إمم أن يتح٘مؼ الدف ،واًم٘م٤مقمدة شمٜمٔمر إمم صمقرات ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وٓ
ٌ
شمٙمٛمٞمؾ جلٝمقده٤م
ؾماٞمام ذم ُمّمار صمؿ ُم٤م ٟمٜمتٔمره وٟمرضمقه ذم اًمِم٤مم اعمٌ٤مريم٦م سم٢مذن اهلل اًمقاطمد إطمد :قمغم أنف
ودقمؿ ل٤م وشم٘مقي ٌ٦م وإؾمٜم٤م ٌد ،ومام أؾمٕمد اًم٘م٤مقمدة سمثقرات ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ،واًمتل ٟمرضمق أن يٙمقن
ٌ
ُمٜمٝم٤م ىمري ًٌ٤م سمٕمقن اهلل وُمدده نرك ؿمٕمٌٜم٤م اعمًٚمؿ ذم سم٤ميمًت٤من ،وُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيز :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵﮊ [احلديد]-

 يٓششص َػايڀات ايعزَٚ ٚهض:ٙ

ًمٚمٕمدو وظمد َُم ُف اعمٜمدؾماالم ذم أُمتٜما٤م ا٤موًمقن أن يقضمٝماقا اًمثاقرة ويتحٙمٛماقا ذم سمقصاٚمتٝم٤م
إن أضمٝمزة اعمٙمر
ّ

اكم ،وُم ااـ ه ااذا أهن ااؿ يٙم ااررون قم ااؼم أب ااقاىمٝمؿ
سمٙم ااؾ ُم اا٤م أُمٙم ااٜمٝمؿ ُم ااـ وؾم اا٤مئؾ اعمٙم اار اخلٗم ا ّال واعمٙمِم ااقف اجل ا ّ
ٍ
ا٤مرا وُمًاا٤مئؾ ويٙما ّاؼمون ُماا٤م يِماا٤مؤون ،ويّمااٖمرون وي٘مٚمٚمااقن ُمااـ ؿماا٠من ُماا٤م
اعقمالُمٞماا٦م قمٌاا٤مرات ويٓمرطمااقن أومٙما ً
يِم٤مؤون ،ويٛمدطمقن ويذُمقن سم٠مهقائٝمؿ ﮋﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ-
وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :شمٙمرارهؿ ًمٕمٌ٤مرة «اعمٔم٤مهرات اعمٓم٤مًمٌا٦م سم٤مًمديٛم٘مراـمٞما٦مش ،و«آطمتج٤مضما٤مت
ومٞمٛمقهااقن وخياادقمقن سمجٕمااؾ ُمٓمٚماا٥م اًمِماإم٥م هااق اًمديٛم٘مراـمٞماا٦م ،ذم طماالم
اًمًااٚمٛمٞم٦م اعمٓم٤مًمٌاا٦م سم٤مًمديٛم٘مراـمٞماا٦مش؛ ّ
أن أهمٚماا٥م ؿماإمقسمٜم٤م ٓ شمٕماارف اًمديٛم٘مراـمٞماا٦م وٓ شمرواا٤مه٤م ًمااق قمرومتٝماا٤م قمااغم طم٘مٞم٘متٝماا٤م ،وإٟمااام ىمااد يًااتٕمٛمؾ أيمثاار
اًمٜم٤مس هذا اًمٚمٗماظ ًمٚمتٕمٌاػم قماـ ُمٕم ٍ
ا٤من وص ٍ
اقر ًمٚمحريا٦م وُمْما٤مدة اًمديٙمت٤مشمقريا٦م وآؾماتٌداد ،وطمٙماؿ اًمِماقرى
وحم٤مؾم ااٌ٦م احلٙم اا٤مم وطمري اا٦م وٟمزا ه اا٦م اًم٘مْم اا٤م وؿم ااٗم٤مومٞم٦م أضمٝم اازة اًمدوًم اا٦م وٟمح ااق ذًم ااؽ ،ومٕم ااغم دقم اا٤مة اعؾم ااالم أن
يتٜمٌٝمقا لذا ويٌذًمقا ضمٝمقدهؿ اعمٙم٤مومئ٦م ،واهلل اعمًتٕم٤من-
ٍ
ٍ
ُمٌٙمر همػم ُمدروس،
فمٝمقر
يمام قمغم اعمج٤مهديـ أن ذروا ُمـ ُظمدع اًمٕمدو وُمٙمره سم٤مؾمتدراضمٝمؿ إمم
ٍ
شمٍموم٤مت
أو اًمدظمقل ذم أقمامل وُمقاضمٝم٤مت همػم أصٚمٞم٦م شمٙمِمٗمٝمؿ وشمًتٜمزف ـم٤مىمتٝمؿ ،يمام ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ
ِ
صحٞمح٤م وُمْمارهت٤م أيمثر ح٤م هتٞم٩م ُمـ إقمدا
ًمٌٕمض اعظمقة اؾمتٕمراوٞم٦م ذم سمٕمض اًمٜمقاطمل ٓ ختدم هد ًوم٤م
ً
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وشمًتٗمز وشمٜم ٌّفُ ،مع ُم٤م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ شمٜمٗمػم ًمٚمٜم٤مس؛ سمؾ اًمقاضم٥م أن ٟمخدع اًمٕمدو وٟمٕمٛمل قمٜمف ىمقشمٜم٤م
وإُمٙم٤مٟم٤مشمٜم٤م طمتك ٟمٌٖمتف سم٢مذن اهلل ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ،وًمٞمٙمـ قمٛمؾ اعمج٤مهديـ ذم هدو ٍ
وصٛم٧م وسم ٍ
ٍ
ٕمد قمـ
ُ
ومًح اعمج٤مل ًمٚمتحرك اًمِمٕمٌلُ ،مع
اًمٔمٝمقر ُم٤م أُمٙمـ ،ويمذًمؽ ذم اًمثقرات اعمًتٛمرة اًم٘م٤مئٛم٦م وم٢من اجلٞمد هق ُ
ٍ
اجلٝم٤مدي ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م يمام ومٕمؾ
هٙمـ ،وُمع دقمؿ اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م طمٞم٨م يم٤من اًمدقمؿ
اًمدقمؿ وآؾمتٕمداد سمٙمؾ
ّ
يمٌػما -
إظمقة اًمٕمريش طمٞم٨م ومجروا ظمط أنٌقب اًمٖم٤مز اًمذاه٥م إمم إؾمارائٞمؾ أثٜم٤م اًمثقرة؛ ومٙم٤من ً
دقمام ًمٚمثقرة ً

َ كاصْ:١

و ًْمٜمُٜمْ ا ِف اعم٘ماا٤مل اًمااذي ـماا٤مل سمٕم٘مااد ُم٘م٤مرٟماا٦م شم٘مريٌٞماا٦م سمً ااٞمٓم٦م سماالم طماا٤مل وُمقىمااػ أُمريٙماا٤م ُمااـ صمااقرات ؿماإمقسمٜم٤م

اًمٕمرسمٞم٦م ،وسملم ُمقىمػ اعمج٤مهديـ ُمٜمٝم٤م:
خلوزدّـ ـسٍى :وىمٗمااقا ُمااـ ىمٌا ُاؾ (ىمٌااؾ هااذه اًمثااقرات) وااد شمٚمااؽ إنٔمٛماا٦م اًمٔم٤معماا٦م اًمٖم٤مؿمااٛم٦م اًمٗم٤مؾماادة

اًمٙم٤مومرة وطم٤مرسمقه٤م وصم٤مروا قمٚمٞمٝم٤م وسماذًمقا دُما٤م هؿ وأرواطمٝماؿ وأُماقالؿ ذم ذًماؽ وواارسمقا اعم ُ ُثاؾ ،ودقماقا إمم
اًمثاقرة قمٚمٞمٝماا٤م سمٙماؾ اًمقؾماا٤مئؾ اعمِمااروقم٦م وطمروااقا إُما٦م قمااغم ُمٜم٤مسماذهت٤م واًمًاإمل ذم اٟمتازاع طمريتٝماا٤م وطم٘مقىمٝماا٤م
اعمًٚمقسم٦م ُمٜمٝم٤م-

ؤهطٗٛــد ٍخلُــطذ :وىمٗماا٧م ـمااقال قم٘ما ٍ
اقد ُمااع هااذه إنٔمٛماا٦م اًمٗم٤مؾماادة اًمٕم٘مٞمٛماا٦م ،سمااؾ ذم احل٘مٞم٘ماا٦م هاال اًمتاال

ا٧م هااذه إنٔمٛماا٦م قمااغم رهمااؿ إرادة اًمِماإمقب ،أن٤مٟمٞماا٦م ُمٜمٝماا٤م (أُمريٙماا٤م واًمٖماارب) وحم٤مومٔما ً٦م
اٜمدت وأىم٤مُما ْ
ا٧م وؾما ْ
رقما ْ
اػم ُمٌ٤مًمٞما ا ٍا٦م سمٛمّما اا٤مًمح ؿما اإمقسمٜم٤م وٓ سم٤ميمٞم ا ا ً٦م قما ااغم وم٘ما اارهؿ وضما ااققمٝمؿ وُما اا٤م يّما ااٞمٌٝمؿ ُما ااـ إمل
قما ااغم ُمّما اا٤محلٝم٤م هما ا َ
وآوٓمٝم٤مد واًمٕمذاب-
خلوزدّـسٍى :ومرطمقا اذه اًمثقرات وأجَدوه٤م واقمتؼموه٤م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمع قمٛمٚمٝمؿ وُمًاػمهؿ-
ؤهطٗٛــد ٍخلُــطذ :اهمتٛماا٧م وارشمٌٙماا٧م ووىمٕماا٧م ذم ورـماا٦م ِ
ا٧م هااذه اًمثااقرات وظمِمااٞم٧م
ُمقطم َٚماا٦م،
ويمرها ْ
َ
ّ
قمغم ُمًت٘مٌؾ أذٟم٤ما٤م وظمدُمٝم٤م ُمـ إنٔمٛما٦م اًمٓم٤مهمقشمٞما٦م ذم سمالدٟما٤م وُماـ َصماؿ ظم٤موما٧م قماغم أُمٜمٝما٤م وُمّما٤محلٝم٤م اًمتال
ا٧م،
شمْمٛمٜمٝم٤م ونٛمٞمٝم٤م شمٚمؽ إنٔمٛم٦م ،وًمق أُمٙمٜمٝم٤م أن شمًإمك ذم إهنا٤م هاذه اًمثاقرات وىمٛمٕمٝما٤م ُماـ اًمٌ٤مديا٦م ًمٗمٕمٚم ْ
يم ااام مه ا٧م ومرٟمً اا٤م سم ااذًمؽ ذم شم ااقٟمس ،وورـم اا٦م أُمريٙم اا٤م واًمٖم اارب أهن ااؿ إن ؾم ااٛمحقا سمحٙمقُم اا٤مت طم اارة ُمً اات٘مٚم٦م
ختت٤مرها٤م اًمِماإمقب وشمًااتجٞم٥م هاال عمٓم٤مًماا٥م اًمِماإمقب ون٘ماؼ هم٤مياا٤مت اًمِماإمقب؛ ومًااقف شمتْماا٤مرب ُمّماا٤مًمح
شمٚمؽ احلٙمقُم٤مت اجلديد «اًمِمٕمٌٞم٦مش ُمع ُمّم٤مًمح أُمريٙم٤م واًمٖمرب ،صمؿ ختارج إُماقر قماـ ؾمااٞمٓمرة اًمٖمارب وماٞمام
سمٕمااد ،وإن هااؿ ىمٛمٕمااقا اًمثااقرات ووىمٗمااقا ُمااع إنٔمٛماا٦م اًمديمت٤مشمقرياا٦م اًم٘مٛمٕمٞماا٦م اًمٔم٤معماا٦م اًمٗم٤مؿمااٚم٦م اًمٗم٤مؾماادة :وم٘ماادوا
ُم٤م شمٌ٘مك لؿ ُمـ ُمّمداىمٞمتٝمؿ اعمْمٛمح ّٚم٦م ،هذا ُمع أهنؿ ؿمٕمروا وأدريمقا أنف ٓ ُمًات٘مٌؾ ًمتٚماؽ إنٔمٛما٦م وأهنا٤م
اٛمٛم٧م ،ومٙم اا٤من دقمٛمٝم ااؿ (اًمٖم اارب) ًمٚمث ااقرة إضمٌ٤مري اا٤م وه ااؿ
زائٚم اا٦م ٓ حم٤مًم اا٦م وأن اًمِم اإمقب ىم ااد صم اا٤مرت طم٘م اا٤م وص ا ْ
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يماا٤مرهقن ،صمااؿ يٌاادأ اعمٙماار اجلديااد ،ويمااذا إن ؾمااٛمحقا ُمااثال سم٤مٟم٘مالسماا٤مت قمًااٙمري٦م قمااغم هااذه اًمثااقرات وطمريمااقا
اػما
اًمٕمً٤ميمر اعمقاًمٞم٦م لؿ؛ وم٢مهنؿ يٗم٘مدون اًمٌ٘مٞم٦م اًمٌ٤مىمٞم٦م ُمـ ُمّمداىمٞمتٝمؿ ويّمآمدُمقن سم٤مًمِمإمقب اصآمدا ًُم٤م يمٌ ً
ا٤مسم٤مت وضمٝما ٍ
اروب قمّما ٍ
ارب أهٚمٞما ٍا٦م صمااؿ طما ِ
ُمٌ٤مؿماارا  ،أو ياا١مدي شمّم ارومٝمؿ إمم وىمااقع طما ٍ
ا٤مد ُشم َٕمٙمار سمااؾ شمٗمًااد قمٚمااٞمٝمؿ
ُمّماا٤محلٝمؿ ٓ ؾم ااٞمام ذم اعمٜماا٤مـمؼ احلً٤مؾماا٦م اًم٘مريٌاا٦م ُمااـ جما ِ
ا٤مل ُماا٤م ُيًااٛمك سماا٠مُمٜمٝمؿ اًم٘مااقُمل ُمثااؾ اًمِماا٤مم وُمّما ار،
ولذا ومٝمؿ ذم ورـم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م ٓ يدرون ُم٤م يٗمٕمٚمقن-
خلوزدّـــــسٍى :ي ا اادقمقن إمم اؾم ا ااتٛمرار ه ا ااذه اًمث ا ااقرات واٟمتِم ا اا٤مره٤م وقمٛمقُمٝم ا اا٤م ًمٙم ا ااؾ اًمٕم ا اا٤ممل اًمٕم ا ااريب

واعؾمالُمل-
ّ

ؤهطٗٛــد ٍخلُــطذ :ناا٤مول نجااٞمؿ وشمْمااٞمٞمؼ دائاارة اًمثااقرة وُمٜمااع اٟمتِماا٤مره٤م واٟمت٘م٤ملاا٤م ،ودقمااؿ اًمثااقرات

اعمْماا٤مدة ،وشمًاا٤مٟمدُ ُماا٤م يًا ّاٛمك سم٤معصااالطم٤مت وهاال اًمؽمىمٞمٕماا٤مت اخل٤مدقماا٦م اًمتاال اا٤مول قمااغم قمجا ٍاؾ أن ي٘مااقم ااا٤م
ـمقاهمٞم ا٧م مظم اارون يٜمتٔم اارون أن شمٜمت٘م ااؾ اًمث ااقرة اًمِم اإمٌٞم٦م إًم ااٞمٝمؿ وشمٜم اا٤ملؿ أج اادي اًمِم اإمقب اعم٘مٝم ااقرة ،ذم ُمث ااؾ:
ا٧م وزُم اارت ح اا٤م ُقم ا ّاؼم قمٜم ااف سم٢مص ااالطم٤مت ُمٚمِ ااؽ
ا٧م وـمٌٚم ا ْ
إردن واعمٖم اارب وهمػمه اا٤م ،يم ااام هٚمٚم اا٧م ومرٟمً اا٤م وهمٜم ا ْ
اعمٖمرب!-
خلوزدّسٍى٤ :موًمقن آًمتح٤مم سم٤مجلامهػم واًمِمٕمقب وشمرؿماٞمده٤م ذم ُمٓم٤مًمٌٝم٤م وُمًااػمهت٤م ًمٜمٞماؾ طم٘مقىمٝما٤م

وشمٙمٛمٞمؾ طمريتٝم٤م ويمراُمتٝم٤م وأن شمٜمٓمٌؼ قمغم سمريم٦م اهلل ُمتقيمٚم٦م قماغم اهلل ُمٚمتزُما٦م سم٠مطمٙما٤مم اهلل ،شمٜم٤مواؾ ودم٤مهاد
ًمتّمؾ إمم ن٘مٞمؼ أهداومٝم٤م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م اًمتل شمْمٛمـ ل٤م ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة-
ؤهطٗٛد ٍخلُطذِ :
ُمٜمٝمٛمٙماقن إمم أىمّمااك احلادود ذم إجيا٤مد طمٚماقل ًمٚمخاروج ُماـ ورـما٤مهتؿ اعمِما٤مر إًمٞمٝما٤م،
والٞمٛمٜم ا اا٦م قم ا ااغم احلٙمقُم ا اا٤مت اجلدي ا اادة سمٕم ا ااد اًمث ا ااقرة وختقيٗمٝم ا اا٤م وإره٤ما ا اا٤م وشم٘مٞمٞم ا ااده٤م وإظمْم ا اا٤مقمٝم٤م؛ سم٠مؾم ا اا٤مًمٞم٥م

اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م واًمدؾم٤مئس واًمٕمٛمال واخلقٟم٦م وهمػمه٤م--
ٍخلػطخو ز٘ي خلحٕ ٍخلسدقل هستوـطٌّ
ٍخلًدٖسٔ للوتٗ٘ي--
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فتاوى الشيخ وأجوبته على أسئلة متفرقة

فتاوى الشيخ وأجوبته على أسئلة متفرقة
»,

,

 ذٛاعٌ ِغ اٌغ١ز  ف« ٟعجىخ أٔب اٌّضٍُش
 ئحبثبد أصئٍخ ِٛحٙخ ِٓ اٌٍخٕخ اٌغغػ١خ ٌٍمبػضح ف ٟأذض األفغع
د ػٍ ٝثؼـ اٌزضبؤالد ِٓ ِخب٘ض« ٞلنبع غزحش
 ئحبثب ٌ

 األصئٍخ اٌؾِٛبٌ١خ
 أصئٍخ سبؽخ ِٓ األخ «أثِ ٟؾؼت اٌىغصٞش

 حٛاةٌ ف ٟاٌمَضُ ث ٓ١األػٚاج
 حٛاةٌ ف ٟاٌجضػخ
 حٛاةٌ ػٍ ٝعصبٌخ ِٕبؽرخٍ ِٓ اٌضٍف ٓ١١اٌجبوضزبٔٓ١١
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حٌار انشٍد يغ شجكخ «أَب املسهىش
طمقار ُمتقؾمط ٟمًٌٞم٤م أضمراه اًمِمٞمخ ُماع ؿماٌٙم٦م «أنا٤م اعمًاٚمؿ ًمٚمحاقار اعؾماالُملش ،أضما٤مب ومٞماف
[ ٌ
اًمِم ااٞمخ قم ااـ قم ا ٍ
ادد ُم ااـ إؾم اائٚم٦م اًمِما اارقمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم اا٦م واعمٜمٝمجٞم اا٦م اعمٝمٛم اا٦م ،ويم٤مٟم اا٧م حم اا٤مور اًمٚم٘م اا٤م
ُمٜمققما اا٦م ،وهما ااػم ُمٜمتٔمٛما اا٦م ذم إصا ااؾ ،وىما ااد همػمٟما اا٤م ذم ٟما ااص إؾما اائٚم٦م ًمتقا وما ااؼ ُمٜمٝمجٞما اا٦م قمٛمٚمٜما اا٤م ذم
ً
ؾم١مآ قمغم مظمر ورسمام أظمرٟم٤م ذم شمرشمٞم٥م إؾمئٚم٦م؛ ًمتٜمٔماٞمؿ احا٤مدة؛ طمٞما٨م
اعمجٛمقع ،وىمدُمٜم٤م أطمٞم٤مٟم٤م
ٟم٤مؾمااٌٜم٤م إؾماائٚم٦م وإضمقسماا٦م ُمااع سمٕمْمااٝم٤م ،وىمااد ُأضمااري ه اذا احلااقار سمتاا٤مريخ2١١5 .4 .22 :م]


احلٛمد هلل ويمٗمك ،وؾمالُم٤م قمغم قمٌ٤مده اًمذيـ اصٓمٗمك --وسمٕمد-

]

[الضؤال األَل:
 شبكت أوا المسلمًً :طِ زًؽ نطٍِ خلط٘د يك٘ٔ خهلل..

ٍأ ًطٗس ؤى ًخٗل يلِ٘ ْٖ خألذسدض يي ضرػِ ٍضٖء هي س٘طتِ خلصخت٘ٔ ,بش ًًلن ؤٗؿًد ؤى
خلط٘د هي ؤٚخط هي يدهلتِ هي ؤّل خلًلن تَخؾًد ٍٖس قلر ؤأ ًردقسِ زلٓم خلط٘د,

ٍلٍ ٌٌٖٛرست ؤًدهلٖ تًػٌٖ٘ ح٘ي ؤٚتر «خألخش ..لصلً ٙكلر هي خلط٘د يك٘ٔ خهلل
ؤى ًٗكٌ٘د قطًْد هي س٘طتِ خلصخت٘ٔ زدلٗسض خلصٕ ٗستكًِ٘ ٍٗكِ٘ٗ..
رعخٚن خهلل ذ٘طًخ ٍزدض٘ خهلل ْ٘ٛن ٍحٓهٛن هي ٘ٚس ؤيسخء خلسٗي.
الشـيخ عطية اهلل:
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ضمزايمؿ اهلل ظمػما أهي٤م اعظمقة قمغم ُم٤م أوًمٞمتٛمق ُمـ اًمث٘م٦م قمغم رهمؿ اجلٝم٤مًم٦م ،وُم٤م أيمرُمتٛمق ُمـ
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اعمحٌ٦م وطمًـ اًمٔمـ قمغم اًم٘مٚم٦م ،سمؾ اًمْمح٤مًم٦م ،وأؾم٠مل اهلل اًمٙمريؿ أن يًؽم وإي٤ميمؿ سمًؽمه اجلٛمٞمؾ ،وأن
جيٕمٚمٜم٤م إظمقة ُمتح٤مسملم ومٞمف وجلالًمف ،وئمٚمٜم٤م سمٔمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف-
رأج٧م شم٘مديٛمٙمؿ أظمل اًمِمٞمخ رو٤م ،واًمً١مال إول ،وؾم٠ميمت٥م ضمقاسمف أن إن ؿم٤م اهلل:
أظمقيمؿ قمٓمٞم٦م اهلل ُمـ سمالد «اعمٖمرب اًمٕمريب اًمؼمسمري اعؾمالُمل اًمٙمٌػمش ،اًمٕمٛمر :ؾمٌع وصمالصمقن ؾمٜم٦م ,
ًمً٧م يمٌػما يمام شمٔمٜمقنُ ،,متزوج وزم أرسمٕم٦م أوٓد وهلل احلٛمد ،اًمٜمِم٠مة ذم أهة ُمتقؾمٓم٦م حم٤مومٔم٦م ُمتديٜم٦م،
ُ
اًمدراؾم٦م ذم أصٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م دراؾم٦م «قمٚمٛمٞم٦مش يمام يًٛمقهن٤م وهل شمًٛمٞم٦م ُمٖم٤مًمٓم٦م ،واعمٕمٜمك أهن٤م ًمٞمً٧م أدسمٞم٦م
وًمٞمً٧م ديٜمٞم٦م ،ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم أوائؾ اًمثامٟمٞمٜم٤مت يم٤من اًمتٕمرف قمغم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م وآٟمخراط ذم
اًمًٚمؽ اًمدقمقي واًمٜمْم٤مزم ُمـ أضمؾ اًمديـ ،سمٕمد اًمث٤مٟمقي٦م درؾم٧م الٜمدؾم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م ومل يٞمن اهلل
اعيمامل ،سمًٌ٥م اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م ،وُم ّـ اهلل سم٤مًمذه٤مب إمم أومٖم٤مٟمًت٤من ذم أواظمر اًمتًٕمٞمٜم٤مت،
ومٚمح٘مٜم٤مه٤م ُمع اٟمًح٤مب اًمروس ،وسمٕمد ومتح يم٤مسمؾ ووٞمع أومٖم٤مٟمًت٤من سمٞمد اعمج٤مهديـ ،ووىمقع اًمٗمتٜم٦م هم٤مدرٟم٤م
ومٞمن اهلل
إمم سمالدٟم٤مُ ،متجٝملم إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إذ ىمد قمٔمٛم٧م اًمرهمٌ٦م ومٞمف ،ون٘م٘مٜم٤م احل٤مضم٦م إًمٞمف أيمثر وأيمثر؛ ّ
ُمـ ذًمؽ سمٕمض اًمتحّمٞمؾ ذم قم٤مُم٦م اًمٗمٜمقن ،وظم٤مص٦م ُمدة ُمٕم ّٞمٜم٦م ,صمالث ؾمٜمقات شم٘مريٌ٤م ,ذم سمالد ؿمٜم٘مٞمط
يم٤مٟم٧م هل ُمٕمٔمؿ اعمحّمٚم٦م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُمريمزة وقمغم ُمِم٤ميخ ُمت٘مٜملم ،وىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمده ؾمقا ذم سمالدٟم٤م أو
سمالد اًمٕمجؿ يم٤من هٜم٤مك أجْم٤م ٟمقع ُمـ اًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اعمتٗمر ،.ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك دم٤مرب ،وهلل احلٛمد قمغم
ٟمٕمٛمف-

ٍ
حمٛمد ؛ ٟمٕمٛمؾ ذم يمً٥م رزىمٜم٤م وٟمٕمٌد رسمٜم٤م
وٟمحـ أن ىم٤مقمدونٟ ،مرضمق رمح٦م اهلل وومرضمف ُٕم٦م

وٟمدقمق عظمقاٟمٜم٤م ،واهلل اعمً١مول أن ًـ ظمت٤مُمٜم٤م وظمت٤مُمٙمؿ وؾم٤مئر أطمٌ٤مسمٜم٤م أوٕملم ،ضمزايمؿ اهلل ظمػما
وسم٤مرك ومٞمٙمؿ وؾمدد--

[الضؤال الثاوٓ:
]
 شبكت أوا المسلمّ :ل تهٌَى ؤى هح٘ف خألسطٓ ٍخلوزتوى لِ ؤحط ْٖ خلتط٘ٚسٔ خلٌٓس٘ٔ؛
خلتٖ ٖس َٗٛى لْد ؤحط ْٖ غ٘دَٔ خلتَرِ خلسٌٍٖٗ ,هد ٗستتسًِ هي خذت٘دض خلٓػ٘ل
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خإلساهٖ خألٖطذ؛ تَخْٗد هى هَ٘لِ ًٍٓس٘تِ -خلتٖ ٚدى ْٖ يلن خهلل ٍتٗسٗطُ ٍذلِٗ ؤًِ
ستَٛى ٚصل-ٙ؟
ٍزٌدء يلِ٘؛ ّل تطٍى ؤى خلحدلٔ خأرتودي٘ٔ ْٖ ٚل زلس بساهٖ لِ زٍض ْٖ تحسٗس ًَي٘ٔ
خلزوديدت خلًدهلٔ للسٗي؟
ٍْٖ نٌٛن ؤى خلهطِ خأرتوديٖ َّ خلصٕ َٗلس خلوًتٗس ؤم ؤى خلوًتٗس َّ خلصٕ َٗلس
خلهطِ خأرتوديٖ.
ْوخاّ :ل خلٓٗ٘ط ٗحر خلوصّر خلزسطٕ ألًِ ْٗ٘ط ؤم ؤى رسطٗتِ ستازٕ زِ بلى خلٓٗط؟
ٍّل خلزسدى س٘حر خإلضردء ألًِ رسدى ؤم ؤى خذت٘دضُ لإلضردء س٘ازٕ زِ بلى خلزسي؟ حسصخ
لَ ٚدًت خإلردزٔ زٌدء يلى ضئخ٘ ٍتزدضز ْٖ ٙخلوُطذ خلًطزٖ حن ْٖ ؤُْدًستدىٍ ,زٌدء
يلى تحل٘لٛن لوي لٗ٘توَّن هي خلٗدزٓ ٍخألتسدو.
الشـيخ عطية اهلل:
هذا ؾم١مال ومٚمًٗمل يمٌػم أظمل اًمِمٞمخ رو٤مٟ --مً٠مل اهلل اعقم٤مٟم٦م واهلل ،أن٤م ُم٤م رأج٧م يمٚمٛم٦م أوع ذم هذا
()1
ُمٞمن ح٤م ُظمٚمِؼ ًمف) -
اًمٌ٤مب وأطمًـ ُمـ ىمقل ٟمٌٞمٜم٤م ( :يمؾ ّ
وُمٕمٚمقم أن اهلل ظمٚمؼ يمؾ ر وم٘مدره شم٘مديرا ،ويمؾ ر قمٜمده سمٛم٘مدار ،وأنف ىمد ضمٕمؾ ًمٙمؾ ر
ىمدرا ،وأنف شمٕم٤ممم إذا ىمدر ؿمٞمئ٤م وأراده وشمٕمٚم٘م٧م سمف ُمِمٞمئتف أنف جيريف سمحٙمٛمتف وًمٓمٗمف قمغم ُم٘مت٣م قم٤مدشمف 
ً
ذم ظمٚم٘مف ,ؾمٜم٦م اهلل ،,وهل إؾمٌ٤مب واعمًٌٌ٤مت اًمتل يالطمٔمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ذم اجلٛمٚم٦م يدرك ُمـ أضمزائٝم٤م ُم٤م
يدرك ويٗمقشمف إيمثر--
ومال ؿمؽ قمٜمدي أن اًمؽمسمٞم٦م واًمٜمِم٠مة إهي٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م ل٤م شم٠مثػم ذم اظمتٞم٤مرات اعٟمً٤من وشمقضمٝم٤مشمف
اًمٕم٤مُم٦م ذم طمٞم٤مشمف ،وأن اعمٚمٙم٤مت اًمٗمٓمري٦م واعمٞمقٓت قمٜمد اًمِمخص ل٤م شم٠مثػم ذم اظمتٞم٤مراشمف يمذًمؽ؛ هل ُمـ
وٚم٦م إؾمٌ٤مب ،وي٘م٤مسمٚمٝم٤م ؾمٌ٥م اًمٕم٘مؾ واًمٗمٝمؿ واًمت٠مثػمات إظمرى ُمـ ىمدوة أو ٟمحقه٤م-
ومٝمذه إؾمٌ٤مب إُم٤م شمتقاومؼ وشمتقارد قمغم ُمدًمقل ُمٕملم أو ختتٚمػ وشمتداومع ومتٙمقن اًمٖمٚمٌ٦م ًمٌٕمْمٝم٤م-
واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل  وطمده-
وُمـ ذًمؽ اظمتٞم٤مر اعٟمً٤من ًمالدم٤مه اعؾمالُمل أو اًمًٞم٤مد اًمذي يٕمٛمؾ ومٞمف وُمٕمف-
وٟمحـ ٟمالطمظ شم٠مثػم اًمت٤مريخ ُمثال قمغم اًمِمٕمقب وإُمؿ ،وذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م ذم اعمٖمرب اًمٕمريب قمغم ؾمٌٞمؾ
اعمث٤مل؛ شم٤مريخ اجلزائر وًمٞمٌٞم٤م اجلٝم٤مدي اًم٘مري٥م :طمروب اًمتحرير ود آؾمتٕمامر اًمّمٚمٞمٌل ،إُمػم قمٌد
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)١55٧
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اًم٘م٤مدر وسمققمامُم٦م وصمقرة إرسمٕم٦م ومخًلم ذم اجلزائر ،وقمٛمر اعمخت٤مر واًمٌ٤مرو واًمًق كم وهمػمهؿ ذم
ًمٞمٌٞم٤م ،هذا ًمف شم٠مثػم قمغم إضمٞم٤مل اعمٕم٤مسة ٓ ختٓمئف قملم اعمت٠مُمؾ ،هٜم٤مك ؿمٕمقب متٞمؾ إمم اجلٝم٤مد واًمثقرة
وشمتٚمٛمض ن٧م ؾمٚمٓم٦م ىم٤مهرهي٤م وشمتٛمٚمٛمؾ ،وختت٤مر ؾمٌٞمؾ اجلٝم٤مد واًمٜمٗمػم واًم٘مقة واًمٕمزة
وشمتٕمٓمش إمم احلري٦م
ّ
ُمتك ُم٤م أتٞمح٧م ل٤م ومرص٦م وسمرىم٧م ل٤م سم٤مرىم٦م--
وهذا ُمقضمقد ذم ُمٕمٔمؿ اًمِمٕمقب إظمرى أجْم٤م واحلٛمد هللً ،مٙمـ شمالطمظ ومروىم٤م ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من،
طمتك ذم اًمٌٚمد اًمقاطمد-
ذم اجلزائر؛ اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مىمؾ اجلٝم٤مد ود ومرٟمً٤م ذم صمقرة ٟمقومٛمؼم هل هل ٟمٗمًٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مىمؾ
اجلٝم٤مد احلدي٨م ذم اًمًٜملم اح٤موٞم٦م ود احلٙمقُم٦م ،وذم ًمٞمٌٞم٤م أؿمٞم٤م ىمريٌ٦م ُمـ ذًمؽ --واهلل أقمٚمؿ-
وهؾ احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم يمؾ سمٚمد إؾمالُمل ل٤م دور ذم نديد ٟمققمٞم٦م اجلامقم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمديـ؟
يٕمؼمون إمم همػم ذًمؽ،
أفمٜمؽ شم٘مّمد ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م ضمٝم٤مدي٦م أو ؾمٚمٛمٞم٦م ،صداُم ّٞم٦م أو شمّم٤محلٞم٦م يمام ّ
وقمالىمتٝم٤م سم٤معمٜمٔمقُم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم سمٞمئتٝم٤م-
هٜم٤مك شم٠مثػم إمم طمد ُم٤م يمام ؾمٌؼ اًم٘مقلً ،مٙمـ هق أطمد اعم١مصمرات يمام ؾمٌؼ أجْم٤م-
وهؾ «اًمٔمرف آضمتامقمل هق اًمذي يقًمد اعمٕمت٘مد أم أن اعمٕمت٘مد هق اًمذي يقًمد اًمٔمرف آضمتامقملش؟
أفمٜمٙمؿ شم٘مّمد ون سم٤معمٕمت٘مد جمٛمؾ إومٙم٤مر طمقل جمٛمؾ اًم٘مْم٤مي٤م واًمتل هل ذم هم٤مًم٥م ُمٗمرداهت٤م اضمتٝم٤مدي٦م
ُمًتٜمٌٓم٦م-
ُمٝمام ُمٕمروم٦م أهيام إؾمٌؼ-
ذم فمٜمل أن هٜم٤مك شمداظمال ذم اًمت٠مثػم واًمت٠مثّر ،وًمٞمس ً
وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م قمغم ُمًتقى قمٛمر اجلٞمؾ ,اًمٕمٛمر آومؽمايض اًمٕمٛمكم ًمِمخص واطمد,؛ وم٢من إوو٤مع
آضمتامقمٞم٦م ل٤م شم٠مثػم قمغم أومٙم٤مر اًمِمخص أيمثر ُمـ شم٠مثػم إومٙم٤مر قمغم شمٚمؽ إوو٤مع ،إٓ ذم اًمٜم٤مدر ومٞمام
يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمقاسمغ واعمقهقسملم اًمٜمقادر إومذاذ ذم إُمؿ واًمذيـ يق ّوم٘مقن عطمداث اًمتٖمٞمػمات اًمٙمٌػمة ،واهلل
أقمٚمؿ-
وأُم٤م هؾ اًمٗم٘مػم ٥م وخيت٤مر اعمذه٥م اجلؼمي ،واجلٌ٤من خيت٤مر اعرضم٤م ؟
ومٔمٜمل أن اًمٕمالىم٦م هٜم٤م وٕمٞمٗم٦م!-
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمجٌـ ووده اًمِمج٤مقم٦م هل أظمال ،.وهل صٗم٤مت وهٞمئ٤مت راؾمخ٦م ذم اًمٜمٗمس وم٘مد دمد
اعمرضمئ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م ،ؿمج٤م ًقم٤م ذم هم٤مي٦م اًمِمج٤مقم٦م وىمد دمد اًمٕمٙمس-
يمثػما ضمدا ُمـ ؿمجٕم٤من أُمتٜم٤م وأبٓم٤مل٤م ذم قمّمقره٤م اًمقؾمٓمك يم٤مٟمقا
وٟمحـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟمٕمرف أن ً
ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م قمغم ُمذه٥م اعرضم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة ،ويٛمٙمـ إمم طمدّ ُم٤م اًمتٛمثٞمؾ سم٤مٕومٖم٤من هٜم٤م
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أجْم٤م ،وطمتك سم٠مبٓم٤مل اجلٝم٤مد ود آؾمتٕمامر ذم اًم٘مرن اح٤ميض يمام أذٟم٤م ًمألُمػم قمٌد اًم٘م٤مدر وهمػمه-
سم٤مًمت٠ميمٞمد أن اعمذه٥م اًمٕمٚمٛمل آقمت٘م٤مدي ًمف شم٠مثػم قمغم أظمال .اعٟمً٤من وإظمال .شمٙمتً٥م-
َ
اعٟمً٤من قمٚمٞمف-
اهلل
وإن يم٤من أومْمٚمٝم٤م ُم٤م ضمٌؾ ُ
وًمٙمـ اًمت٠مثػم اعمٕم٤ميمس هٜم٤م ,شم٠مثػم اعرضم٤م قمغم ظمٚمؼ اًمِمج٤مقم٦م ,أوٕمػ سم٤مجلٛمٚم٦م ذم شم٠مُمكم
ىمقي؛ يم٤مجلٌ٤من يٛمٞمؾ إمم آظمتٞم٤مرات
وُمالطمٔمتل أن شم٠مثػم اخلُ ُٚمؼ و«اعمٞمقٓتش قمغم اظمتٞم٤مر اعٟمً٤من ّ
اًمًٝمٚم٦م واًمراطم٦م ويٜمٗمر سم٤مدي اًمرأي ه٤م يِمؼ ويّمٕم٥م وٟمحق ذًمؽ ،واهلل أقمٚمؿ--
ىمدُم٧م وأهن٤م سملم اًمٜم٘مؿ واًمٜمٕمؿ،
وأهؿ ر أن ٓ ٟمٜمًك أن هذه إؿمٞم٤م هل ُمـ وٚم٦م إؾمٌ٤مب يمام
ُ
واًمٕم٤مومٞم٦م واًمٌال  ،وومْمؾ اهلل وقمدًمف ،وأن اًمتقومٞمؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م سمٞمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف-
ٟمً٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًمً٤مئر أطمٌ٤مسمٜم٤م اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،ضمزايمؿ اهلل ظمػما--

[الضؤال الثالث:
]
 شبكت أوا المسلمٚ :تدزدت ض٘د خإلسام خزي ت٘و٘ٔ ٍض٘د خإلسام هحوس زي يسس خلَّدذ
ٍخألستدش س٘س ٖكر ..هد هٛدًتْد يٌسٚن ٍتإح٘طّد يل٘ٛن؟ ٍّل ٌّد٘ يلودء آذطٍى ؤحطٍخ
ْ٘ٛن؟
ٍْٖ س٘دٔ شل ,ٙزوي تإحطت :هي خألسطٓ ,هي خألغسٖدء ,هي يدهٔ خلٌدس ,هي خلوزدّسٗي
هي خلولتعه٘ي ,هي خلزوديدت خإلساه٘ٔ خألذط..؟ ٍْٗٛن خهلل.
الشـيخ عطية اهلل:
أذت إمم أن إهة وهلل احلٛمد حم٤مومٔم٦م ُمتديٜم٦م ،ويم٤من إثر إول ًمٚمقاًمد أؾمٕمده
سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ
ُ
اهلل ذم اًمداريـ؛ وم٢مٟمف ُمـ أهؾ اخلػم واًمت٘مقى أطمًٌف يمذًمؽ ،رهمؿ أنف ذم ومؽمة ٓطم٘م٦م سمٕمد أن ص٤مر زم
ٟمِم٤مط ذم اًمدقمقة وىمػ ُمٕم٤مرو٤م زم إمم طمد ُم٤م ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ،وذًمؽ ٕنٜم٤م يمٜم٤م دظمٚمٜم٤م ذم سمداي٤مت ٟمِم٤مـمٜم٤م
اًمدقمقي ذم سا قم٤مت ُمع ـمقائػ ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مًمّمقومٞم٦م اًم٘مٌقريلم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٗمً٤مد سم٤معو٤موم٦م إمم
اًمتقضمٝم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؛ ومتًٌ٥م ذًمؽ ذم ُمِم٤ميمؾ اضمتامقمٞم٦م ؾمٌٌ٧م وٖمقـم٤م قمغم اًمقاًمد ،وهق سمحٛمد اهلل
ُمٕم٤مرم ُمـ ومتٜم٦م اًم٘مٌقريلم واًمّمقومٞم٦م ،واهلل يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمف ،وٟمحـ ـمٌٕم٤م يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م أظمٓم٤م وىمٚم٦م ُمٌ٤مٓة
ً
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سم٤مخلٚمؼ وظمالومٝمؿ أيمثر ُمـ احلد رسمام ،ووٕمػ ذم اًمتجرسم٦م سمال ؿمؽ ،واٟمدوم٤مع ومح٤مس اًمِمٌ٤مب اًمذي قمرف
وشمٜمقر سم٠مومٙم٤مر أئٛم٦م اًمدقمقة وقمٚمام اعؾمالم،
ديٜمف وـم٤مًمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ووم٘مف اًمدًمٞمؾ وٟمٌذ اًمتٕمّم٥م ّ
وىمٞم٤مدات اًمّمحقة اعمٕم٤مسة ،وومتح قمٞمٜمٞمف ذم جمتٛمع ُمٜمٙمقس سم٤مًمٗمٕمؾ؛ اعمٜمٙمر ومٞمف ُمٕمروف واعمٕمروف ومٞمف
ُمٜمٙمر إٓ ُم٤م ٟمدر !--ومٝمذه يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،وسمٕمده٤م سٟم٤م إمم آقمتدال إن ؿم٤م اهلل وُمٜمف اًمتقومٞمؼ-
ىمٌؾ آٟمخراط ذم ؾمٚمؽ اًمدقمقة يم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ ُمٓم٤مًمٕم٤ميت ذم اًمٚمٖم٦م وإدب واًمت٤مريخ سمًٌ٥م أن اعمٙمتٌ٦م
ذم سمٞمتٜم٤م يم٤مٟم٧م نتقي ؿمٞمئ٤م أيمثر ُمـ همػمه ُمـ اًمٙمت٥م ذم هذه اًمٗمٜمقن ،سم٤معو٤موم٦م إمم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م
اعمٞمنة يمٙمت٤مب «ري٤مض اًمّم٤محللمش ،صمؿ طمٌ٥م إمم ىمرا ة اًمتٗمًػم ويم٤من قمٜمدٟم٤م ٟمًخ٦م ُمـ «شمٗمًػم
قمٞمٜمل قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمتٚم٘مل اًمنميٕم٦م
اًم٘مرـمٌلش -وأُم٤م أول يمت٤مب ىمرأتف ذم وم٘مف اًمدًمٞمؾ وومتح
ّ
واًمديـ احلؼ يمام ضم٤م سمف اًمٜمٌل  ومٝمق يمت٤مب «طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦مش ًمٚمِمٞمخ إًمٌ٤م  رمح٦م واؾمٕم٦م
وضمزاه قمٜم٤م وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػما ،وهق أول يمت٤مب ىمرأتف ًمٚمِمٞمخ إًمٌ٤م ىمٌؾ أن ٟمٕمرف «صٗم٦م اًمّمالةش
وهمػمه٤م ُمـ يمتٌف ،ويم٤مٟم٧م ـمٌٕم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ًمٕمٚمٝم٤م أول ـمٌٕم٤مشمف ،ومٚمام ىمرأتف ؿمٖمٗم٧م سمف وسمٛمٜمٝمجف
وأطمدث قمٜمدي نقٓ ذم اًمٗمٝمؿ يمٌػما-
سمٕمده٤م سمدأ اًمٌح٨م قمـ اًمٙمت٥م ُمـ هذا اًمٜمقع --ذم أثٜم٤م ذًمؽ اٟمخرـم٧م ذم اًمٜمِم٤مط اًمدقمقي واحلٚم٘م٤مت
وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،واًمٜم٘م٤مؿم٤مت واعمٕم٤مرك أجْم٤م!--
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙمت٥م اًمتل شم٠مثرت ا٤م ذم سمداي٤ميت شمٚمؽ؛ ومٌ٤مًمٕمٛمقم يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ ،صمؿ ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،صمؿ يمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يما«يمت٤مب اًمتقطمٞمدش و«يمِمػ اًمِمٌٝم٤متش ،وُمـ أهؿ اًمٙمت٥م
اًمتل ىمرأن٤مه٤م واقمتٛمدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يمت٤مب «جمٛمققم٦م اًمتقطمٞمدش اًمتل شمْمؿ رؾم٤مئؾ ٕئٛم٦م اًمدقمقة
اًمٜمجدي٦م وًمِمٞمخ اعؾمالم وهمػمهؿ ،صمؿ يمت٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م يما«اًمٔماللش «وُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼش-
وٓ أنًك «اعمحغمش ٓسمـ طمزم؛ وم٢مٟمف ؾمحر ذم ومؽمة اًمٌداي٦م ًم٘مقة حم٤مضمتف ،وًم٘مقة اًمِمٖمػ سم٤مًمدًمٞمؾ
وٟمٌذ اًمت٘مٚمٞمد اًمتل شمٙمقٟم٧م ًمديٜم٤م أن٤م وسمٕمض إصدىم٤م  ،وطمٞم٨م أنٜم٤م مل ٟمٙمـ ٟمٛمٚمؽ ٟمًخ٦م ُمٜمف ،وم٢مٟمٜم٤م يمٜم٤م
ٟمذه٥م إمم اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م وٟمجٚمس ومٞمٝم٤م اًمً٤مقم٤مت ٟم٘مرأ ذم اعمحغم ،يم٤من سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ُمٌٝم ًرا
وقمج ًٌ٤م ،وهق يمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م؛ قمغم هٜم٤مشمف وفم٤مهريتف ،واهلل يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمف وقمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم-
ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شم٠مثرت ا٤م؛ ومٙم٤من هٜم٤مك سم٤مًمت٠ميمٞمد اًمِمٞمخ إًمٌ٤م  ،صمؿ اًمِمٞمخ قمٌد
اهلل قمزام ,رطمؿ اهلل اجلٛمٞمعُ ,مـ ظمالل أذـمتف ،سم٤معو٤موم٦م إمم سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م واًمدقم٤مة ذم سمٚمدٟم٤م ذيمرهؿ
اهلل سمجٛمٞمؾ اًمذيمر ،ورطمؿ اهلل أُمقاهتؿ وشم٘مٌٚمٝمؿ-
ومٝمذا سمٕمض ُم٤م طمي ذيمره ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مثر ذم سمداي٤مت اًمتٙمقيـ اًمدقمقي واًمٗمٙمري واًمٕمٚمٛمل-
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وأُم٤م قمغم اًمٕمٛمقم؛ وم٢من يمت٥م ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ووم٘مٝمف وـمري٘متف رسمام شم٠ميت ذم اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ
طمٞم٨م شم٠مثري ا٤م ،ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ اًمٙمت٥م واًمِمخّمٞم٤مت ٓ شمزال يمام هل ُمـ طمٞم٨م ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمدي،
واٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م همػمه٤م اًمٙمثػم ،وهلل احلٛمد واعمٜم٦م-
وٟمً٠مل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ ويرزىمٜم٤م الدى واًمًداد ،ضمزايمؿ اهلل ظمػما--

[الضؤال السابع:

]

 شبكت أوا المسلم :هد ّٖ ًٗكٔ خلتحَل ..هي هزطز خلسيٍَٓ ,خلوًدض٘ خلٛاه٘ٔ هى
خلٗسَضٗ٘ي؛ بلى ْٛطٓ خلزْدز؟ هي زاز خلوُطذ خلًطزٖ بلى ؤُْدًستدى؟ ٍْٗٛن خهلل..
الشـيخ عطية اهلل:
ذم احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م زم وًمٚمٙمثػميـ ُمـ أىمرا ُمـ أهؾ سمٚمدي؛ مل شمٙمـ هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م نقل ذم ُمً٠مخ٦م اجلٝم٤مد
سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ ،وذًمؽ ٕن اًمتزاُمٜم٤م واٟمخراـمٜم٤م ذم ؾمٚمؽ اًمدقمقة واحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ُمـ سمدايتف يم٤من قمغم
ومٙمر ؾمٚمٗمل شمٖمٞمػمي ىمري٥م ُمـ اجلٝم٤مد ،وذًمؽ راضمع إمم ُمً٠مخ٦م يمٗمر احل٤ميمؿ واًمٜمٔم٤مم اًمذي ٙمؿ اًمٌٚمد،
ُمتج٤موزة وُمٗمروغ ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٌداي٦م ًم٘مقة ووقح أُمر احل٤ميمؿ واًمٜمٔم٤مم
ومٝمذه اعمً٠مخ٦م يم٤مٟم٧م قمٜمدٟم٤م ُمً٠مخ٦م
َ
وقمدائف وطمرسمف ًمٚمديـ وًمٙمقن اجلٛمٞمع ُمـ قمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ٓ خيتٚمٗمقن ومٞمف؛ ومٛمـ اًمٌداي٦م يم٤من آًمتزام
وآٟمخراط ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م يٕمٜمل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمِمخص ُمٜم٤م :آصٓمدام ُمع احلٙمقُم٦م ذم يقم ُمـ إج٤مم
مت٤مُم٤م ،وُمع ذًمؽ وم٢من اًمٜمِم٠مة إومم سمال
واًمًجـ واعمالطم٘م٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،يم٤مٟم٧م هذه إُمقر واوح٦م ً
ُمت٤مطم٤م ويم٤من
ؿمؽ يم٤مٟم٧م ؾمٚمٛمٞم٦م دقمقي٦م شمتٗم٤مدى ىمدر اعُمٙم٤من آصٓمدام ،ويم٤من اًمذه٤مب إمم أومٖم٤مٟمًت٤من ً
اًمٜم٤مس يذهٌقن ُمـ قمٜمدٟم٤م ويمٜم٧م ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعظمقة شمرى أن اًمٌ٘م٤م ذم اًمٌالد أومم وأومْمؾ ًمٚمدقمقة
واًمتٖمٞمػم ،إمم أن طمّمٚم٧م أُمقر وأُمقر وضم٤م ت فمروف وؾم٤م .اهلل ًمٜم٤م اًمذه٤مب إمم أرض اجلٝم٤مد-
سمال ؿمؽ؛ اعٟمً٤من رسمٞم٥م سمٞمئتف وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمّمؾ قمـ زُم٤مٟمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وىمد يم٤من هٜم٤مك أطمداث ذم
اًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمٜم٤م ذم أول اًمثامٟمٞمٜم٤مت يم٤من ل٤م أثر ومٞمٜم٤م سمال ؿمؽ ٟمحـ ذًمؽ اجلٞمؾ ،ومٜمٝم٤مك ُم٘متؾ «اًمً٤مداتش
قم٤مم واطمد وصمامٟملم ،و«اًمٖمزو اعهائٞمكم ًمٚمٌٜم٤منش قم٤مم اصمٜملم وصمامٟملم ،وقمٛمٚمٞم٦م «ؾمٜم٤م حمٞمدزمش ،وهمػمه٤م،
ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك أطمداث حمٚم ّٞم٦م وحم٤موٓت ضمٝم٤مدي٦م ل٤م شم٠مثػم ظم٤مص وُمٝمؿ --يمٚمٝم٤م أؾمٝمٛم٧م ذم صٞم٤مهم٦م اًمتقضمف
أو شم٠ميمٞمده ،ويم٤مٟم٧م أذـم٦م «اجلٝم٤مد إومٖم٤م ش واًمِمٞمخ «قمٌد اهلل قمزامش وهمػمه٤م ،ل٤م دور يمٌػم ذم
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اًمتحريض واًمت٠مثػم-
واهلل اعمً١مول أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ص٤مًمح اًمٕمٛمؾ وأن يٕمٗمق قمـ اًمًٞمئ٤مت ،إٟمف ضمقاد يمريؿّ ،سمر
رؤوف رطمٞمؿ-

[الضؤال اخلامش:

]

 شبكت أوا المسلم :لَ تٛلوتٓ لٌد زدض٘ خهلل ْ٘ ٙيي خلزْدز ْٖ خلزعخجطٍ ,زطٛل ذدظ
يي خإلذَٓ خلل٘س٘٘ي خلصٗي شّسَخ للزْدز هى بذَخًْن ْٖ خلزعخجط..
الشـيخ عطية اهلل:
اجلقاب قمـ هذا اًمً١مال سم٤مسمف واؾمع واًمٙمالم يٓمقل ومٞمف ،وأن٤م ىمد شمٙمٚمٛم٧م قمـ اجلزائر ذم ُمٜم٤مؾمٌ٤مت
يمثػمة ،واًمتٙمرار واهلل صٕم٥م ،وهٜم٤م زم جمٛمققم٦م ُمِم٤مريم٤مت قمـ اجلزائر ،وزم ُمقوقع سمٕمٜمقان «شمقوٞمح٤مت
ذم اعمً٠مخ٦م اجلزائري٦م وىمْمٞم٦م اجلٝم٤مدش؛ ومٚمؽماضمع ومٗمٞمٝم٤م ر ٓ سم٠مس سمف ُمـ اًمٗم٤مئدة-
وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلظمقة اًمٚمٞمٌٞملم اًمذي ذهٌقا ًمٚمجٝم٤مد ُمع إظمقاهنؿ ذم اجلزائر ,يم٤مٟمقا جمٛمققم٦م ُمـ اعظمقة ُمـ
حمؽمُملم ُمق ّىمريـ هم٤مي٦م اًمتقىمػم ُمـ قمٛمقم اعظمقة اعمج٤مهديـ ،وأُم٤م
اخلؼمات اًمٕمًٙمري٦م,؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا َ
اًم٘مٞم٤مدة ُمتٛم ّثٚم٦م ذم «و٤مل زيتق ش وجمٚمس ؿمقراه وسمٕمض أُمرا اعمٜم٤مـمؼ ،ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اعمحؽمم لؿ واعم٘مدّ ر
جلٝمقدهؿ واًمٕم٤مرف لؿ ىمدرهؿ يما«أيب ـمٚمح٦م اجلٜمقيب إهمقاـملش و«طمًـ طمٓم٤مبش ،وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ،
وُمٜمٝمؿ اعمتْم٤ميؼ ُمٜمٝمؿ يما«أيب سمّمػم ُم٤ميم٤مدورش اًمذي يم٤من ُمً١مول اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م قمٜمدهؿ ،وقمٜمؽم
ُمًتِم٤مرا وُمً٤مقمدً ا قمًٙمري٤م ًمزيتق  ،وهذان آصمٜم٤من ُمـ أضمٝمؾ ظمٚمؼ اهلل وأومًد ُمـ
زواسمري اًمذي يم٤من
ً
رأجٜم٤م هـ يٜمتً٥م إمم اجلٝم٤مد ذم اًمقضمقد؛ ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،وم٠مُم٤م «قمٜمؽمش وم٘مد قمرومتؿ ُم٤م مل إًمٞمف طم٤مًمف ،وأُم٤م
«ُم٤ميم٤مدورش وم٘مد ىمتٚمقه وخت ّٚمّمقا ُمٜمف ,ىمتٚمف «قمٜمؽمش وأصح٤مسمف سمٕمد أن شمقمم «قمٜمؽمش ىمٞم٤مدة «اجلٞم٤مش اعمٜمحروم٦م-,
واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ،ﮋﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ﮊ

[إنٕم٤مم]-
وسمال ؿمؽ يم٤مٟم٧م ومؽمة قمّمٞمٌ٦م ضمدً ا وُمٚمٞمئ٦م سم٤مٕظمٓم٤مر ،وًمٙمـ اهلل وىمك ذه٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم وىمٞم٤مدات اجلامقم٦م ذم شمّم٤مقمد ٟمحق اًمتقشمر إمم أن ىمتٚم٧م اجلامقم٦م
َ
اًمِمٞمخ «حمٛمد اًمًٕمٞمدش وص٤مطمٌف «قمٌد اًمرزا .اًمرضم٤ممش  ،وادقمقا أهنام وىمٕم٤م ذم يمٛملم ًمٚمٕمدو وىمتال،
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وفمٚمقا ئمٝمرون اًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿً ،
متثٞمال ومتقهيً٤م-
اؾمتٛمر هذا ىمراسم٦م اًمِمٝمريـ ،صمؿ سمًٌ٥م اًمْمٖمقط ُمـ داظمؾ اًمّمػ اجلٝم٤مدي وُمـ اًمِمٕم٥م وُمـ
شمنب سمٕمض اًمِم٤مئٕم٤مت أن اجلامقم٦م ىمتٚمتٝمؿ وُمع شمزايد اًمِمٙمقك ووضمقد اًمٚمقث ,اًمِمٌٝم٦م
اخل٤مرجُ ،مع ّ
اعمًٌ٘م٦م ُمـ اًمِمحٜم٤م واًمٕمدا واًمٌٖمض ًمٚمرضمٚملم ,وقمدم وضمقد أي دٓئؾ قمغم وىمقع يمٛملم ذم ذًمؽ
اًمقىم٧م وذًمؽ اًمزُم٤من اعمدقمك ،وهمػم ذًمؽ --مل شمًتٓمع اجلامقم٦م ,سم٘مٞم٤مدة زيتق  ,أن شمًتٛمر قمغم ٟمٗمٞمٝم٤م
ومٍمطم٧م وأقمٚمٜم٧م أهن٤م ىمتٚمتٝمام وأصدرت سمٞم٤مهن٤م اعمِمٝمقر
ىمتٚمٝمام وادقم٤مئٝم٤م أهنام ؾم٘مٓم٤م ذم يمٛملم ًمٚمٕمدوّ ،
ؾمٛمقه-
سما«اًمّمقاقمؼ احل٤مرىم٦م قمغم اجلزأرة اح٤مرىم٦مش أو يمام ّ
ومل يٙمتٗمقا سمذًمؽ ،سمؾ أقمٚمٜمقا قمـ شمٌٜمّل ُمنموع يمٌػم ح٤م أؾمٛمقه شمٓمٝمػم اًمّمػ ُمـ اعمٌتدقم٦م وأهؾ
إهقا  ،وسمدأوا محالت اقمت٘م٤مل ذم صٗمقف إظمقاهنؿ اعمج٤مهديـ ،ووىمٕم٧م ُم د وُمّم٤مئ٥م ويمقارث
يٜمدى ل٤م ضمٌلم اًمت٤مريخ ،وشمذوب اًم٘مٚمقب طمنة ُمـ جمرد شمذيمره٤مٟ ،مً٠مل اهلل أن يٕم٤مومٞمٜم٤م وإي٤ميمؿ-
ذم شمٚمؽ إج٤مم يم٤من اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم ىمًامن :ىمًؿ اؾمت٠مذن «زيتق ش وم٠مذن لؿ ذم اًمذه٤مب إمم ذ.
اًمٌالد ،سمٕمد أن قمرومقا أن هٜم٤مك سمٕمض إُمرا اجلٞمديـ وسمٕمض ُمٕم٤مرومٝمؿ اًم٘مدُم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ،وذهٌقا
سم٤مًمٗمٕمؾ ،ومل ٟمٕمٚمؿ ُمّمػمهؿ سمٕمد ذًمؽٟ ،مً٠مل اهلل أن يرطمؿ طمٞمٝمؿ وُمٞمتٝمؿ-
وىمًؿ ّومروا إمم سمٕمض اًمٙمت٤مئ٥م اًمتل ظمرضم٧م قمغم اجلامقم٦م سمٕمد إقمالهن٤م وشمٌٜمّٞمٝم٤م ىمتؾ اًمِمٞمخ «حمٛمد
اًمًٕمٞمدش ومل يٌؼ إٓ ؿمخص واطمد هق إخ «صخرش ؛ وم٤مؾمتدقم٤مه «زيتق ش قمغم ظمٚمٗمٞم٦م ومرار أصح٤مسمف،
ٟمققم٤م ُم٤م ،واؾمت٠مذٟمف ذم اًمٚمح٤م .سم٠مصح٤مسمف اًمذيـ ذهٌقا إمم اًمنم .وم٠مذن
وطم٘مؼ ُمٕمف صمؿ أـمٚم٘مف ،ويم٤من ي٘مدّ ره ً
وشمقضمف سم٤مًمٗمٕمؾ ،وهق ذم اًمٓمريؼ ضم٤م ت إظمٌ٤مر سمٛم٘متؾ «زيتق ش ,ىمتؾ قمغم يد سمٕمض اًمٙمت٤مئ٥م
ًمف،
ّ
اخل٤مرضم٦م قمـ اجلامقم٦م اعمٜم٤مسمذة ل٤م وهل يمتٞمٌ٦م «اعمدي٦مش ,وضم٤م ت إظمٌ٤مر سم٠من «قمٜمؽمش ىمد شمقمم ىمٞم٤مدة اجلامقم٦م،
ومٕم ّٚمؼ «صخرش قمغم اخلؼم ،وىم٤مل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :إن قمٜمؽم ضم٤مهؾ وٓ يّمٚمح ًمإلُم٤مرة ،ومٜم٘مٚمٝم٤م سمٕمض اع ُّمٕم٤مت
اعمت٘مرسملم ًمألُمرا وم٤مؾمتدقم٤مه «قمٜمؽمش ُمـ ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ ،صمؿ ىمتٚمف ،سمٕمد أن ٟمٙمٚمقا سمف وقمذسمقه
اعمٗمًديـ
ّ
قمذاسم٤م قمغم همرار ُم٤م ٟمًٛمع سمف ذم ؾمجقن ـمقاهمٞم٧م ُمٍم وأضا اؿٟ ،مً٠مل اهلل أن يرومع درضمتف ويٕمكم ىمدره
ً
يًجٚمقا ًمف ذيٓم٤م يٕمؽمف ومٞمف سمٌم خيدُمٝمؿ ،ومٚمؿ ئمٗمروا ُمٜمف سمٙمٚمٛم٦م وهلل احلٛمد،
ذم قمٚمٞملم ،وطم٤موًمقا أن ّ
ظمٓمػما وأن «اًم٘مذاذمش سمٕمثف عصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م ذم «اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م
ضم٤مؾمقؾم٤م
وم٤ميمتٗمقا سم٢مؿم٤مقم٦م أنف يم٤من
ً
ً
اعمًٚمح٦مش!-
أقم٤مذٟم٤م اهلل ويمؾ أطمٌ٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ ،وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم ،وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن-
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[الضؤال الضادس:
]
 شبكت أوا المسلم :تَرس زًؽ خلطرػ٘دت خلسدضظٓ يلى خلسدحٔ؛ ٌّد٘ هي ٗطٙٛ
ْْ٘د ٍضزود حتى ْٖ ٍرَزّد يلى خلَخٖى ؤغاٍّ ,صخ ٖس حػل هى خلط٘د خلوزدّس ؤزٖ
هػًر خلعضٖدٍٕ؛ ح٘ج ؤح٘ط هٌص ْتطٓ ؤًِ هزطز ؤسكَضٓ ذ٘دل٘ٔ أ ٍرَز لْد ٍأ حٗ٘ٗٔ,
ٍؤى ؤهطٗٛد تسطض ٍرَزّد ْٖ خلًطخٔ زوخل ّصُ خإلضديدت ٍخألسسدذ.
ٍساخلٌد لٓؿ٘لتٛن ّ :ل سسٕ لٛن ٍؤى خلتٗ٘تن ؤٍ يطْتن يي ٖطذ ّصُ خلطرػ٘دت
خلطْ٘طٓ؟ ؤسدهٔ زي أزى ,ؤزَ هػًر خلعضٖدٍٕ ,ؤزَ خلٓطد خلل٘سٖ ,ؤزَ هػًر خلسَضٕ ,ؤزَ
ٖتدزٓ خلٓلسكٌٖ٘ ,هحوس خلحسي زي خلسزٍ ,ؤزَ زػ٘ط خلكطقَسٍٖ ..رعخٚن خهلل ذ٘طخ.
الشـيخ عطية اهلل:
سمخّمقص اًمٖمٛمقض اًمذي يٙمتٜمػ سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اجلٝم٤مدي٦م اعمِمٝمقرةُ ،مـ طمٞم٨م ومٙمره٤م وومٝمٛمٝم٤م
ورأهي٤م ذم اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م:
أتقؾمع ،إرضم٤م ًمٙمثػم ُمـ
ذم اًمٌداي٦م :أىمقل إٟمٜمل اىمتٍمت ذم اجلقاب قمغم ىمدر اًمً١مال ومل أر ْد أن ّ
اًمٙمالم ح٤م ي٠ميت ُمـ إؾمئٚم٦م قمـ «اًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦مش وهمػمه٤م ،وًمذًمؽ شمٙمٚمٛم٧م قمغم ُمـ يٜمٗمل أو يتِمٙمؽ ذم
وضمقد سمٕمض شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت يما«اًمزرىم٤مويش ُمثال-
وأُم٤م ُم٤م دُمتؿ ىمد ؾم٠مختؿ قمـ «اًمٖمٛمقضش واًمتِمٙمٞمؽ ذم ومٙمر وقم٘مٚمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م ُمـ شمٚمؽ
اًمِمخّمٞم٤مت؛ ومًٜمتٙمٚمؿ قمغم ذًمؽ سمام يٗمتح اهلل -
ين زم أُمري واطمٚمؾ قم٘مدة ُمـ ًمً٤م يٗم٘مٝمقا ىمقزم ،واهد وؾمدد -
وم٤مًمٚمٝمؿ اذح زم صدري ّ
ىم٤مل إخ« :وم٤مًمتِمٙمٞمؽ ذم سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ًمٞمس ُمـ طمٞم٨م وضمقده٤م أصال ،وًمٙمـ
آظمتٗم٤م اًمذي يٗمروف اًمقاىمع ،صمؿ صدور سمٞم٤مٟم٤مت ل١مٓ اًم٘م٤مدة اعمختٗملم ندث قمزًم٦م ًمٚمجٝم٤مد واًمتٞم٤مر
اجلٝم٤مدي سمام جيٕمؾ اعٟمً٤من ُمٜم٤م ي٘مػ طم٤مئرا أو ىمؾ ُمتِمٙمٙم٤م؛ ومٞمتحدث اًمٜم٤مس قمـ اجلٝم٤مد واجلٝم٤مديلم
واًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦م اًمتل قمٜمدهؿ --ومٞم٠ميت سمٞم٤من ُمـ أطمد اًم٘م٤مدة ، ،يٜمٗمل هذه اًمتٝمٛم٦م صمؿ ي٘مرر أنف ٓ يٙمٗمر إٓ
ُمـ يمٗمره اهلل ورؾمقًمف صمؿ شمٚمٛمح ,سمقوقح ,ذم سمٞم٤مٟمف شم٠مصٞمؾ اًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦م--

ٍ
خمتػ ًمٞم١مصؾ لذه
يتحدث اًمٜم٤مس قمـ ىمتؾ اعمج٤مهديـ ًمألبري٤م ذم اًمٕمرا --.ومٞم٠متٞمؽ سمٞم٤من ًم٘م٤مئد
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اعمً٠مخ٦م ن٧م سمٜمد ُمً٠مخ٦م اًمتؽمس-
يتحدث اًمٜم٤مس قمـ سمٖمض اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي اجلديد ًمٚمٕمٚمام وؾمالـمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ لؿ--ش اًمخ-
وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕملم:
يمالم إخ ُمٜمٓم٘مل ضمدً ا وحمؽمم ،سم٤مرك اهلل ومٞمف-
وؾم٠مطم٤مول شمقوٞمح اًمّمقرة ،وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أنٞم٥م:
هذا اًمٙمالم ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اعمٕمرووملم اعمِمٝمقريـ ُمثؾ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ٟمٍمه اهلل وواوح أن اعم٘مّمقد سمف
قمغم اخلّمقص إخ «اًمزرىم٤مويش ووم٘مف اهلل-
ٟمٕمؿ آظمتٗم٤م اًمذي يٗمروف اًمقاىمع ُمع قمدم اؿمتٝم٤مر اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜم ّٞم٦م ذم اًمً٤مسمؼ ،سمحٞم٨م يٕمرف
أومٙم٤مره٤م وُمذهٌٝم٤م ورأهي٤م ذم وٝمقر اعمً٤مئؾ واًم٘مْم٤مي٤م ،ويٜمْمؿ إمم ذًمؽ سمٕمض إؿمٞم٤م اًمتل شمثري شمٚمؽ
محٞمام ًمٚمِمٞمخ «اعم٘مددش ،واًمِمٞمخ «اعم٘مددش
اعمخ٤موف يمٙمقن اًمزرىم٤موي ,وهق ُمث٤مًمٜم٤م ,شمٚمٛمٞمذا أو صدي٘م٤م ً
ُقمرف سمتِمدده ،وُمتّٝمؿ سمٜمق ِع همٚمق ذم ُمً٤مئؾ اًمتٙمٗمػم وذم ُمقىمٗمف ُمـ اًمٕمٚمام  ،ويٜمْمؿ إًمٞمف أجْم٤م يمٚمامت
شمّمدر ذم سمٞم٤مٟم٤مت «اًمزرىم٤مويش شمٕمٓمل ًمٚمٜم٤مس ومٙمرة أنف يً٤مرع ذم إـمال .اًمٙمٗمر ويًتٝملم سمٛمً٠مخ٦م اًمتٙمٗمػم،
ويتٙمٚمؿ ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٘مًقة وٟمحق ذًمؽ-
ًمؽمؾمخ شمٚمؽ اعمخ٤موف قمٜمد اًمٜم٤مس-
ومٝمذه يمام شمرى جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اضمتٛمٕم٧م ّ
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمذي يٕمرف إخ «اًمزرىم٤مويش وأظمالىمف وديٜمف وأصقًمف اًمٜمٔمري٦م ،ومٝمق أيمثر اـمٛمئٜم٤م ًٟم٤م وهلل
احلٛمد إمم أن هذه إؿمٞم٤م هل قم٤مرو٦م وًمٞمً٧م سم٤مًمٕمٛمؼ اًمذي ىمد يتّمقره ُمـ ٓ يٕمرومف-
وم٠من٤م ٓ أُمٚمؽ إٓ أن أـمٛمئـ إظمقا وُمـ يٕمرومٜمل أنف ًمٞمس هٜم٤مك شمٙمٗمػم سم٤معمٕمٜمك اعمذُمقم اًمذي قمرومٜم٤مه
قمٜمد و٤مقم٤مت اًمتٙمٗمػم ،وأن إخ «اًمزرىم٤مويش سمحٛمد اهلل سمٕمٞمد ضمدً ا قمـ ذًمؽ ،وٓ ظمقف ُمـ سمدقم٦م
اخلقارج أو اًمتٚمٌس سمْمالًمتٝمؿ إن ؿم٤م اهلل-
وأن شمٚمؽ إؿمٞم٤م اًمتل شمرون إٟمام هل جمٛمققم٦م أظمٓم٤م واشمٗم٤مىم٤مت قمغم درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ،وهل ومتٜم٦م،
يتنع ذم
ىمدره٤م اهلل؛ وم٤معمقومؼ ذم دم٤موزه٤م ُمـ شمر ّي٨م وشمث ٌّ٧م وأنّمػ واؾمتٕم٤من سم٤مهلل واقمتّمؿ سمف ،ومال ّ
ويتٛمٝمؾ ،وإن يم٤من ٓ سمد ومٚمٞم٘مؾ :إ أظمِمك يمذا وًمٞم٘مؾ ظمػما أو
رُمل اعمج٤مهديـ واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝمؿ ،سمؾ يتثٌ٧م
ّ
ًمٞمّمٛم٧م-
يتنع ويٌدي آطمتامٓت اًمًٞمئ٦م وئمٝمر إوه٤مم واًمتحٚمٞمالت اعمخٞمٗم٦م وجيٕمٚمٝم٤م يم٤مًمٕمٚمقم
وأُم٤م ُمـ ّ
اًمٜم٤مومٕم٦م وئمؾ يتحدّ ث قمـ اًمٕمامًم٦م ًمالؾمتخٌ٤مرات اًمٗمالٟمٞم٦م واحلٙمقُم٦م اًمٙم٤مومرة اًمٕمالٟمٞم٦م ،ويؼمز شمٚمؽ
ُمٜمٙمرا  ،ومل يّمٜمع ؿمٞمئ٤م ذم إصالح وٓ دقمقة إمم
اًمِمٙمقك ويٙمرره٤م ،ومٝمذا ىمد ضم٤مٟم٥م اًمّمقاب ومٕمال وأتك ً
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ّ
أطمذر إظمقا ُمـ ذًمؽ ،وأذيمّرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمج٤مهديـ وطمرُمتٝمؿ ،وطمرُم٦م اجلٝم٤مد اًمذي
ظمػم !-وإ
ي٘مقُمقن سمفٟ --مً٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمّمالح واًمتًديد-
وه٤م يد ًّمٙمؿ قمغم صح٦م ُم٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ :أنٙمؿ شمٕمٚمٛمقن وشمًٛمٕمقن شمٍميح إخ «اًمزرىم٤مويش وإظمقاٟمف ذم
اًمتٜمٔمٞمؿ ذم سمٞم٤مٟم٤مهتؿ سمتٕمٔمٞمؿ دُم٤م اعمًٚمٛملم ،واعىمرار سم٠من اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ؿمٕمقب ُمًٚمٛم٦م،
ٍ
ُمًٚمٛم٦م اهمتّمٌ٧م واقمتدى قمٚمٞمٝم٤م
وأهنؿ يتقضمٕمقن ٕطمقال اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من ،وهي ٌّقن ًمٜمجدة اُمرأة
اًمٕمٚم٩م أو اًمراومض ،وي٘مدّ ُمقن أنٗمًٝمؿ ومدا ل٤م ،وهمػم ذًمؽ يمثػم ،وهؿ سمحٛمد اهلل يٕمٞمِمقن ُمع اًمِمٕم٥م
يٗمً٘مقهنؿ وٓ ر ُمـ ذًمؽ؛ ومٙمٞمػ يّمح
اًمٕمراىمل وُمع سم٤مىمل اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة ،وٓ يٙمٗمروهنؿ وٓ ّ
أن ئمـ اعٟمً٤من اؿ أهنؿ «شمٙمٗمػم ّيقنش ُمع هذا يمٚمف!--
وُمً٠مخ٦م «اًمتؽمسش اًمتل شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م إخ اًمزرىم٤موي واقمتذر ا٤م قمـ إص٤مسم٦م ُ,م٘متؾ ,سمٕمض اعمًٚمٛملم
أطمٞم٤مٟم٤مُ ،مٝمام ظم٤مًمٗمتف أو واوم٘متف ومٞمٝم٤م ومٝمل ذم طمد ذاهت٤م دًٓم٦م قمغم هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ وهق أن ؿمٕمقسمٜم٤م
ُمًٚمٛم٦م وهلل احلٛمد ،ودُم٤مؤهؿ ُمٕمّمقُم٦م حمؽمُم٦م يمؾ آطمؽمامُ ،م٤م ذم ذًمؽ ؿمؽ-
وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌ ّٚمغ إظمقاٟمٜم٤م ذم «شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم سمالد اًمراومديـش وأُمػمهؿ إخ «اًمزرىم٤مويش ووم٘مٝمؿ اهلل،
شمتحرر ومل يٙمـ ومٞمٝم٤م ومت٤موى ُمٕمرووم٦م ُمـ قمٚمام جمتٝمديـ،
أن يٌتٕمدوا قمـ إـمال .اًمٙمٗمر ذم اعمً٤مئؾ اًمتل مل ّ
وأن خي٤مـمٌقا اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن ،وُمٕمٜمك ُم٤م يٕمرومقن :اعمً٤مئؾ اعمِمتٝمرة واًمقاوح٦م اًمتل شمٕم٘مٚمٝم٤م وشمًتققمٌٝم٤م
ُ
ندث لؿ ومتٜم ً٦م ،وذًمؽ يتْمٛمـ آسمتٕم٤مد قمـ اعمً٤مئؾ اعمِمتٌٝم٦م واًمّمٕمٌ٦م قمغم اًمٜم٤مس
ىمٚمقب اًمٜم٤مس ،وٓ
ً
وشمِمقيِم٤م ،وهذا ُمـ أصقل احلٙمٛم٦م وٓ ؾمٞمام عمـ يتّمدى ًمٚم٘مٞم٤مدة وؾمٞم٤مؾم٦م
واًمتل ىمد شمًٌ٥م لؿ ومتٜم٦م
اخلٚمؼ --وُمـ ذًمؽ اًمٙمالم ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ ومٚمٞمٙمـ سم٠مدب يم٤مُمؾ وشمٚم ّٓمػ واطمؽمام ُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م ُمٕمٝمؿ وُمٝمام
رأجٜم٤م ِ
اًمٕم٤ممل وىمػ ودٟم٤م وم٢مٟمف إن يم٤من ُمـ إهؾ اًمّمالح ,وهق ومروٜم٤م هٜم٤م ,وم٢من ُم٤م يّمدر ُمٜمف حمٛمقل قمغم
أنف ُم٤م أداه إًمٞمف-

ٍ
ُم٘م٤مٓت قمغم
وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألخ اًمِمٞمخ أيب سمّمػم اًمٓمرـمقد؛ ومٚمؿ يًٌؼ زم أن اًمت٘مٞم٧م سمف ،ومل أىمرأ ًمف إٓ

آٟمؽمٟم٧م ،وُمـ مظمره٤م ُم٘م٤مل ًمف سمٕمٜمقان «ه١مٓ أظم٤مومٝمؿ قمغم اجلٝم٤مدش أو ٟمحق ذًمؽ ،وهق ُم٘م٤مل ضمٞمد،
ٟمّمح ومٞمف وأضم٤مد ،ضمزاه اهلل ظمػما-
وسم٘مٞم٦م إؾمام اًمًت٦م اعمذيمقرة ًمٚمً٤مدة اًم٘م٤مدة اًمٜمٌال واعمِم٤ميخ اًمٗمْمال واعمٗمٙمريـ واًمٕمٚمام ؛ وم٘مد
وشمٜمقع
ذ ُ
وم٧م سمٚم٘م٤مئٝمؿ وُمٕمرومتٝمؿ وهلل احلٛمد ،وسمٕمْمٝمؿ قمرومتف أيمثر ُمـ سمٕمض ،قمغم شمٗم٤موت درضم٤مهتؿ ّ
ُ
ُمقاهٌٝمؿ ،ضمزاهؿ اهلل قمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػما ،وهمٗمر اهلل ًمٜم٤م ولؿ وٞمٕم٤م ،وووم٘مٝمؿ اهلل وصم ٌّتٝمؿ
وومرج يمرب اعمٙمروسملم ُمٜمٝمؿ ،ووٕمٜم٤م اؿ ذم ظمػم طم٤مل وأهٜم ِئ سم٤مل ،ذم هذه اًمدار وذم دار اًم٘مرار --مُملم-
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ويمقن اًمٌٕمض يِمٙمؽ ذم سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اعمِمتٝمرة ُمٜمٝمؿ وُمـ همػمهؿ ،ومٝمذا ّمؾ سمًٌ٥م قمدم
آـمالع ،وًمٙمـ ىمد يٜمْم٤مف إًمٞمف قمٜمد اًمٌٕمض ؾمٞمٓمرة ومٙمرة «اعم١ماُمرةش قمغم شمٙمقيٜمف اًمث٘م٤مذم ،وىمد يٜمْم٤مف
وهقى وُم١مصمرات أظمرى؛ اهلل أقمٚمؿ ا٤م-
ٟمٗمز
إًمٞمف قمٜمد مظمريـ همرض
ً
ّ
واًمذي ٓ يٕمرف ًمف قمذره إذا اىمتٍم قمغم ٟمٗمل قمٚمٛمف وشمِمٙمؽ ذم إُمر ،وٟمحـ ٓ طمٞمٚم٦م ًمٜم٤م يمٌػمة ُمٕمف،
وُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ--؟!
وٟم٘مقل لؿ :اؾم٠مخقا واسمحثقا وشمٌ ّٞمٜمقا ،ؾم٤مومروا وارطمٚمقا إمم سمٚمد اًمرضمؾ واؾمتخرضمقا طم٘مٞم٘متف؛ ومٌٚمده
ُمٕمروف ،وأهشمف وىمٌٞمٚمتف وسمٞمتف ،وُمًجده وُمدرؾمتف وزُمالؤه ،إن يم٤من هيٛمٙمؿ أُمره-
وهم٤مًم ًٌ٤م ُمع ُمرور اًمقىم٧م شمتٌلم إُمقر ًمٚمٜم٤مس وشمِمتٝمر-
وأفمـ ذم أيمثر إطمقال أن ُمـ يٜمٙمر وضمقد اًمزرىم٤موي ُمثال ًمٞمًقا هؿ ُمـ اًمٜم٤مس اعمٝمٛملم واعم١مصمريـ
قم٤مرو٤م ُم١مىمت٤م
ذم إُم٦م اًمٗم٤مقمٚملم قمغم ؾم٤مطم٦م اًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م؛ وم٢من وضمد ُمـ ذًمؽ أطمدٌ ومٝمق ىمٚمٞمؾ ،ويٙمقن إُمر
ً
يزول سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٌح٨م واًمً١مال واًمتح٘مٞمؼ ،واهلل أقمٚمؿ-
وم٤مُٕمقر شمتٌلم ًمٚمٛمٓمٚمٕملم واًمٌ٤مطمثلم اعمت٤مسمٕملم اعمٝمتٛملم --وهلل احلٛمد رب اًمٕم٤معملم-
وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف وإظمقاٟمف-

[الضؤال الضابع:

]

 شبكت أوا المسلم :ض٘رٌد خلٛطٗن؛ ّل يٌسٚن هًلَهدت زرػَظ سًى «بهدضٓ

قدلسدىش لاًؿودم لـ«ّ٘حٔ خألهن خلوتحسٓش؛ ْٗس تحسحت يي ّصخ ٍسدجل خإليام ٖسٗود!.
الشـيخ عطية اهلل:

ضمقاسم٤م ًمألخ
ومٞمام يتٕمٚمؼ سمًٕمل «ـم٤مًمٌ٤منش ًمٚمحّمقل قمغم ُم٘مٕمد ذم «إُمؿ اعمتحدةش؛ وم٘مد رأج٧م
ً
«اعمييش ذم إطمدى ُمِم٤مريم٤مشمف قمغم ىمٍمه٤م شمٗمل سمٛمٕمٔمؿ اًمٖمرض ،ىم٤مل ضمزاه اهلل ظمػما« :ـم٤مًمٌ٤من يم٤مٟم٧م
شمًٕمك لذا إُمر ذم سمداي٤مهت٤م ،ويم٤مٟم٧م شمٕمٚمؾ إُمر سمرهمٌتٝم٤م ذم إيّم٤مل صقهت٤م ًمٚمٕم٤ممل قمـ ـمريؼ يمرد إُمؿ
اعمتحدة ،وًمٙمـ إظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة ىم٤مُمقا سمحٛمالت شمث٘مٞمٗمٞم٦م واؾمٕم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ود هذه اًم٘مْمٞم٦م اٟمتٝم٧م
سم٤مىمتٜم٤مع ىمٞم٤مدات ـم٤مًمٌ٤من سمِمٙمؾ هن٤مئل وُمـ صمؿ أصدرت ىمرار ؾمح٥م ـمٚمٌٝم٤م ُمـ الٞمئ٦م --راضمع ُمذيمرات أيب
ُمّمٕم٥م اًمًقري طمقل شمٚمؽ اًمٗمؽمةش ـها-
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وىمقًمف «اعظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة ىم٤مُمقا سمحٛمالت شمث٘مٞمٗمٞم٦مش؛ ًمٞمس اعظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة وم٘مط ،وًمٙمـ يمؾ
اًمٕمرب ،ويمؾ اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م اًمتل يم٤من ل٤م شمقاضمد هٜم٤مك ،واعمًت٘مٚمقن ،واجلامقم٤مت همػم اًمٕمرسمٞم٦م أجْم٤م
يم٤مًمؽميمًت٤مٟمٞملم وهمػمهؿ ،وإخ أبق ُمّمٕم٥م اًمًقري اًمذي أطم٤مل اعميي قمغم ُمذيمراشمفُ ،مقصمق .وهق
هـ قم٤مؿمقا اًم٘مْمٞم٦م سمٕمٛمؼ ،وأزيد سمٕمض اًمتقوٞمح٤مت ذم ٟم٘مٓمتلم:
قمْمقا
 ,اًمٜم٘مٓم٦م إومم :أن ـم٤مًمٌ٤من ذم سمداي٦م إُمر مل يٙمقٟمقا يٕمرومقن شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة قمـ ُم٤مهٞم٦م اًمٙمقن
ً
وشمّمقرهؿ يم٤من ذم هم٤مي٦م اًمًٌ٤مـم٦م :أن٧م دوًم٦م ،ومٕمغم اًمٕم٤ممل أي اًمدول إظمرى أن
ذم إُمؿ اعمتحدة،
ّ
شمٕمؽمف سمؽ ،وًمؽ احلؼ ذم متثٞمؾ ٟمٗمًؽ وأظمذ ُم٘مٕمدك ذم إُمؿ اعمتحدة اًمتل هل جمٚمس قم٤معمل ًمٙمؾ
اًمدول --شم٘مريٌ٤م هذا هق شمّمقرهؿ سمًٌ٤مـم٦م دون إدراك يمثػم ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ ،وٓ شمًتٖمرسمقا هذا ومٓم٤مًمٌ٤من
يم٤مٟمقا سمًٓم٤م وٓ يٕمرومقن يمثػما ُمـ إؿمٞم٤م  ،وًمٙمٜمٝمؿ شمٓمقروا ُمع اًمًٜملم ،وٟمٔمٜمٝمؿ أن ص٤مروا أيمثر صم٘م٤موم٦م
قمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ سمٙمثػم ،ويم٤من ًمإلظمقة اًمٕمرب أثر يمٌػم ذم ذًمؽ--
وُمـ اًمٓمريػ اًمذي يذيمر هٜم٤م ُم٤م طمدصمٜم٤م سمف أيمثر ُمـ واطمد ُمـ اعظمقة اًمث٘م٤مت قمـ اًمِمٞمخ ُمقًمقي
«إطمً٤من اهلل إطمً٤منش وهق ُمـ ُم١مؾمز احلريم٦م ُمع «اعمال حمٛمد قمٛمرش ،ويم٤من يٕمتؼم اًمرضمؾ اًمث٤م سمٕمده،
وىمتؾ  ذم ُمذسمح٦م «ُمزار ذيػش قمغم يدي ىمقات اًمٓم٤مهمٞم٦م «دؾمتؿش ،ويم٤من «إطمً٤من اهللش هذا ُمـ
اًمرسم٤مٟمٞملم ٟمحًٌف يمذًمؽ سمحً٥م ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف ،أىمقل ُمـ اًمٓمريػ أنف ىمٞمؾ ًمف ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اعظمقة اًمٕمرب
ُ
ٟمرؾمؾ لؿ واطمدً ا وم٤مؾم ً٘م٤م ُمثٚمٝمؿ جيٚمس ُمٕمٝمؿش!-
ومً٤م،.
ذم ُمقوقع إُمؿ اعمتحدة ،وم٘م٤مل« :هؿ ّ
شمقرع ُمٌ٤مًمغ ومٞمف ذم ُمً٠مخ٦م اًمتٙمٗمػم؛ ومؽماهؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٙمتٗمقن سم٢مـمال.
ـمٌٕم٤م ،ـم٤مًمٌ٤من قمٜمدهؿ ّ
وأقمزهؿ اهلل وٟمٍمهؿ-
ًمٗمظ اًمٗمًؼ ٕهنؿ يًتٕمٔمٛمقن اًمتٙمٗمػم --أقم٤مد اهلل ُمٚمٙمٝمؿ ّ
قمرسم٤م وُمًٚمٛملمً ،مٙم ْـ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمقن ـمٌٕم٤م ٓ
وهق أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ًمٗمظ «اًمٗمًؼش سم٤مًمٜمٔمر إمم أن ومٞمٝمؿ ً
يؽمدد اًمٓم٤مًمٌ٤من أبدا ذم شمٙمٗمػمهؿ واًمؼما ة ُمٜمٝمؿ يم٠مووح ُم٤م يٙمقن ،وهلل احلٛمد-
وسمٕمض ُمـ أظمؼم اذه اًم٘مّم٦م ىم٤مًمقا إٟمف ىم٤مل٤م قمغم وضمف اعمزح ،وًمٙمـ ىم٤مًمقا زم أجْم٤م ,وهق
يٕمؼم قمـ قمٗمقي٦م وسمً٤مـم٦م اًمٗمٙمرة
ُمًت٘مرب ,إٟمف وإن يم٤من ً
ٌ
ُمزطم٤م ُمـ اًمِمٞمخ إطمً٤من ،وًمٙمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ّ
ومً٤مىمٜم٤م «إومٖم٤منش جيٚمس ُمٕمٝمؿ!!
قمٜمدهؿٟ :مرؾمؾ لؿ واطمدً ا وم٤مؾم٘م٤م ُمثٚمٝمؿ ُمـ ّ
ويم٠من اعمً٠مخ٦م هل جمرد ضمٚمقس ،يٛمٌم ي٠مظمذ ًمف ُم٘مٕمد وجيٚمس ُمٕمٝمؿ ،اعمٝمؿ أنف جيٚمس هٜم٤مك وم٘مط-
وًمٙمـ ُم٤م داُمقا ومً٘م٦م جمرُملم؛ ومٜمحـ أهؾ اًمديـ ٓ ٟمرى أن ٟمجٚمس ُمٕمٝمؿ ،وم٢من يم٤من ٓ سمد سمٕمثٜم٤م لؿ
ومً٤م .إومٖم٤من!!-
وم٤مؾم ً٘م٤م ُمـ ّ
هذه سمً٤مـم٦م إومٖم٤من واًمٓم٤مًمٌ٤من ،واًمذي قمرومٝمؿ ٓ يًتٖمرب هذا-
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 ,اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أن ـم٤مًمٌ٤من يمتٜمٔمٞمؿ يم٤من ومٞمف ضمٜم٤مح همػم ضمٜم٤مح «اعمال حمٛمد قمٛمرش ،وإن يم٤من هذا اجلٜم٤مح
ُمٖمٚمقسم٤مً ،مٙمٜمف يم٤من ُمقضمق ًدا-
مل يٙمـ ىمق ًي٤م سم٤مًمدرضم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م وهلل احلٛمد ،ويم٤من
ً
شمنمب ؿمٞمئ٤م
ومٙمرا
ً
هذا اجلٜم٤مح يتٙمقن ُمـ سمٕمض إومراد هـ ٛمؾ ً
ُمٜمٗمتح٤م ,وهذه اًمٚمٗمٔم٦م جمٛمٚم٦م ,و ّ
ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة ،وزاد اٟمٗمت٤مطمٝمؿ طمٞمٜمام أتٞمح٧م لؿ سمٕمض اًمٗمرص ًمٚمًٗمر ًمٚمخ٤مرج وطمْمقر ُم١ممترات
واًمًٙمـ ذم سمٕمض اًمدول واعىم٤مُم٦م ذم ومٜم٤مدىمٝمؿ ورؤي٦م سمٕمض اًمؽمف سم٠منقاقمف ،وشمٙمقيـ قمالىم٤مت ؿمخّمٞم٦م
ُمع اًمًٞم٤مؾمٞملم ذم دول قمرسمٞم٦م وإؾمالُمٞم٦م أظمرى وطمتك دول همرسمٞم٦م؛ ومٙم٤مٟمقا ٤موًمقن سمٕمض اًمتٖمٞمػم ذم
واًمتحقل إمم «اًمدوًم٦مش ,يٛمٙمـ اًم٘مقل إن ـم٤مًمٌ٤من مل شمٙمـ
طمريم٦م ـم٤مًمٌ٤من ذم ادم٤مه «آٟمٗمت٤محش قمغم اًمٕم٤ممل،
ّ
دوًم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ ،هل ذم ُمرطمٚم٦م أؿمٌف سم٤مًمٌلم سملم ،سملم احلريم٦م واًمدوًم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م أىمرب إمم اًمدوًم٦م و ّح٤م
شمٍم دوًم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ ،,ويم٤من ُمـ أهؿ رضم٤مٓت هذا اجلٜم٤مح« :ويمٞمؾ أمحد ُمتقيمؾش اًمذي يم٤من وزير
ْ
شمٕمرض ًمإله٤مٟم٦م ،هداه
اًمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ,ؾمٚمؿ ٟمٗمًف أن ًمٚم٘مقات إُمريٙمٞم٦م ،و ّ
اهلل وأصٚمحف ,وهمػمه ،وسم٤مًمٕمٛمقم يم٤مٟم٧م «وزارة اخل٤مرضمٞم٦مش هل ُمٕم٘مؾ هذا اجلٜم٤مح-
ومٝم١مٓ اًمٜمٗمر أو ىمؾ اًمتٞم٤مر يم٤مٟمقا هؿ ُمـ رص قمغم احلّمقل قمغم ُم٘مٕمد أومٖم٤مٟمًت٤من ذم إُمؿ اعمتحدة،
وذم اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ،و رصقن قمغم إجي٤مد قمالىم٤مت ديٌٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمع يمثػم ُمـ اًمدول ،طمتك
إهنؿ طم٤موًمقا ضم٤مهديـ قمٛمؾ قمالىم٤مت ديٌٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمع اًم٘مذاذم! و رصقن قمغم إجي٤مد ُمٔم٤مهر اًمدوًم٦م
احلديث٦م وهمػم ذًمؽ-
ًمٙمـ يم٤من إُمر يمٚمف ُمتقىم ًٗم٤م قمغم إُمر اًمٜمٝم٤مئل ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم «اعمال حمٛمد قمٛمرش η
وٟمٍمه --ومٝمؿ يم٤مٟمقا ٤موًمقن ويِمتٖمٚمقنً --مٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إُمر ًمٞمس لؿ-
واعظمقة اًمٕمرب وإنّم٤مر قمٛمق ًُم٤م ضمزاهؿ اهلل ظمػما ،يم٤مٟمقا ُمًتققمٌلم لذه إُمقر ،ويم٤مٟمقا يامرؾمقن
ُمٝمام ضمدً ا ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمدًٓم٦م قمغم اخلػم واعقم٤مٟم٦م قمغم ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد؛
ً
دورا ً
ومٙم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن ُمع «وزارة اخل٤مرضمٞم٦مش ويٜمّمحقن ُمِم٤مومٝم٦م ويمت٤مسم٦م وهمػم ذًمؽ ،ويم٤مٟمقا يرومٕمقن يمثػما ُمـ
هذه إُمقر واًمٜمّم٤مئح إمم «اعمالش أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٌ٤مذة ،إُم٤م قمـ ـمريؼ اًمٚم٘م٤م سمف أو قمـ ـمريؼ ُمٙمتٌف
وؾمٙمرشم٤مريتف ذم ىمٜمده٤مر-
ومٝمذا ُمٝمؿ ذم ومٝمؿ اعمً٠مخ٦م وآقمتذار قمـ ـم٤مًمٌ٤من ومٞمٝم٤م --واهلل اعمقومؼ-
مهللا اٟمٍم قمٌ٤مدك اعمج٤مهديـ ُمـ ـم٤مًمٌ٤من وإظمقاهنؿ ي٤م رب اًمٕم٤معملم ي٤م ظمػم اًمٜم٤مسيـ-
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[الضؤال الثامه:
]

 شبكت أوا المسلم :خلساخل خألٍل :هد َٗٗم زِ خلطسدذ خلوتحوس للزْدز ْٖ زاز
خلحطه٘ي ؤٍْٖ َ٘طّد هي خلسٍل خإلساه٘ٔ ؤٍ حتى ؤٍضٍزدّ ..ل َّ زترك٘ف هسدضط هي

ٖدزٓ «خلٗديسٓش ؤم زدرتْدزخت ْطزٗٔ هي خلطسدذ يلى ؾَء خلتَرِ خلًدم للٗديسٓ؟ هد
ًٌٖٗ خٖتػدض زٍض خلٗدزٓ يلى خألزَٓ خلطٍح٘ٔ لْصُ خلًول٘دت حن هسدضٚتْد ْٖ خلٌْدٗٔ؟
خلساخل خلخدًٖ :أ ٗرٓى ذلف سدحدت خلزْدز ْٖ ؤُْدًستدى -ؤٖػس ؾس خلطٍس -خلحدزل
زدلٌدزل ٍخلُج زدلسو٘ي ٍخلوستسو زدلوتسىٍ ,خلساخل ّل ٚدى للٗدزٓ -زػطخحٔ -زٍض بٗزدزٖ
ْٖ هَخرْٔ رودئ خلت٘ٓٛط ٍخلْزطٓ ٍ-هي تإحط زْن ؤٍ َ٘طّن هي خلوستسئ -ؤٍ يلى
خألٖل يعلْن ؤٍ يعل خلطسدذ يٌْن؟ ؤم أ؟.

خلساخل خلخدلج :هد ضزٚن يلى هَٗلٔ ضطّٔ زْد خلوٌدَْٗى ٍَطّزَخ« :ؤًٛن ٌٚتن هك٘٘ٔ

لتحٕٗ٘ ؤّسخِ ؤهطٗٛد ؾس ضٍس٘دش؟.

خلساخل خلطخزى :خلوٌرطقَى ْٖ سل ٙخلت٘دض خلزْدزٕ -ؤٖػس خلوتحوس٘ي ؤٚخط هي َ٘طّن
لٗؿدٗد خلزْدز ٍخلوزدّسٗيً -احم ؤى ٌّد٘ ْزَٓ تتسى َٗهٖد زًس َٗم زٌْ٘ن ٍز٘ي
خلًلودء ,حتى ٍغل خألهط -يٌسّن -بلى خذتعخل خلًلودء خلػدزٖ٘ي ْ٘ود أ ٗتًس ؤغدزى
خل٘سٗي ٍضزود خل٘س خلَخحسٓ يٌس خلسًؽٍ ,خلساخلّ :ل تاحهَى هًٖ ّصُ خلٓزَٓ؟ ٍبى
ٚدًت خإلردزٔ زًٌن؛ ْوي خلوتسسر؟ ٍهد ضؤٗٛن ْ٘وي ًٗتسط ّصُ خلٓزَٓ بحس هٓطظخت
خلزْدز خألُْدًٖ ؾس خلطٍس؟ ٍخلسسر ٖس َٗٛى ؤٗسٕ هستسئ ؤٍ خلسسر ًهطٓ خأستًاء
هي ٖسل خلوزدّسٗي ًٍهطٓ زًٍ٘ٔ لوي لن ٗزدّس ٍضزود خلعد -زتاز٘سِ -بلى ذٌسٔ
خلوٌدْٗ٘ي ؤٍ خلوسخٌّ٘ي؟.
الشـيخ عطية اهلل:
ضمقاب هذه إؾمئٚم٦م ُمٙمقن ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٓمر:
ُ , ٧م٤م ي٘مقم سمف اًمِمٌ٤مب اعمتحٛمس ًمٚمجٝم٤مد ذم سمالد احلرُملم --اًماخ!
واهلل ي٤م أظمل أيمذب قمٚمٞمؽ ًمق ىمٚم٧م ًمؽ إٟمٜمل أقمرف !--وم٤مهلل أقمٚمؿ-
اًم٘مقي واهلل أقمٚمؿ أنف مل يٙمـ هٜم٤مك
ًمٙمـ إٟمام أتٙمٚمؿ سم٤مًمٔمـ واًمتق ّىمع قمغم وق ُم٤م ٟمٕمرف ؾم٤مسم٘م٤م؛ ومٔمٜمل
ّ
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ختٓمٞمط ُمـ ىمٞم٤مدة اًم٘م٤مقمدة ,إذا يم٤من اعم٘مّمقد اؿ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وُمـ ُمٕمٝمؿ ،,وأن اًمِمٌ٤مب اعمٜمتٛملم
ًمٚم٘م٤مقمدة واعم١ميديـ وضمدوا أنٗمًٝمؿ ُمْمٓمريـ؛ سمًٌ٥م ؾمٞم٤مؾم٤مت احلٙمقُم٦م اعمًتٗمزة واًمٔم٤معم٦مً ،مٚمٛمقاضمٝم٦م
رب!! شمتٓمقر وشمتٖمذى ُمـ أؿمال أهٚمٝم٤م وشمٜمْم٩م
واحلرب إذا
واًمدظمقل ذم طمرب،
ْ
ٟمِمٌ٧م ومٝمل احل ُ
ُ
سم٠مطم٘م٤مده٤م وصم٤مراهت٤م وشم٠ميت قمغم ُم٤م ٓ يِمتٝمل اًمٕم٘مال ذم يمثػم ُمـ ؿم٠مهن٤م ،وٟمً٠مل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتٝم٤م ظمػما
ًمإلؾمالم وأهٚمف-
اًمذي أقمرومف وٓ أؿمؽ ومٞمف أن اًم٘م٤مقمدة ُمتٛم ّثٚم٦م ذم اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م ٓ شمرى اًمدظمقل ذم طمرب
و ُمقاضمٝم٤مت ُمع احلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وطمٙمقُم٤مت سمٚمدان اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل قم٤مُم٦م ،وُمٜمٝم٤م واًمًٕمقدي٦م سمؾ هل
أؿمد وأومم ذم ذًمؽ ،ويم٤من رأي اًمِمٞمخ دمٜمّ٥م اًمّمدام ُمع احلٙمقُم٤مت اعمحٚم ّٞم٦م ،ويٜمٝمك قمـ إقمالن طمرب
ُمٕمٝم٤م ذم أي سمٚمد ،ويًتدل سمتج٤مرب اجلزائر وُمٍم وهمػمه٤م ،وأن٤م أقمٚمؿ أنف ٟمّمح سمذًمؽ اعظمقة اعمٖم٤مرسم٦م
وطمتك اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم ،وي٠مُمر سمتقضمٞمف يمؾ اجلٝمقد ًميب إُمريٙم٤من واًمٞمٝمقد-
وهذا ُم٤م ٛمٚمٜمل قمغم اًم٘مقل إن اًمذي طمّمؾ ذم اًمًٕمقدي٦م يم٤من ه٤م ظمرج قمـ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمقوققم٦م
ُمًٌ ً٘م٤م --واهلل أقمٚمؿ-
 , 2هؾ يم٤من ًمٚم٘م٤مدة دور إجي٤ميب ذم ُمقاضمٝم٦م و٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم والجرة وُمـ شم٠مثر اؿ أو همػمهؿ ُمـ
اعمٌتدقم٦م؟ أو قمغم إىمؾ قمزلؿ؟ أو قمزل اًمِمٌ٤مب قمٜمٝمؿ؟ أم ٓ؟
أظمل اًمٙمريؿٟ ،مٕمؿ؛ آظمتالط طم٤مصؾً ،مٙمـ ًمٞمس سم٤مًم٘مدر اًمذي ىمد شمٗمٝمٛمف قمٌ٤مرشمؽ ،ومٌحٛمد اهلل اخلػم
يم٤من هق اًمٖم٤مًم٥م وإفمٝمر وإىمقى ،وذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل --وٟمٕمؿ يم٤من ًمٚم٘م٤مدة دور إجي٤ميب ووم ّٕم٤مل،
وًمٚمٛمِم٤ميخ وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وقم٘مال اًمٜم٤مس ذم ُمقاضمٝم٦م جمٛمققم٤مت اًمتٙمٗمػم والجرة اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمٌ٧م لؿ
ٟمقاسم٧م سملم احللم واحللم ،وهمػمهؿ ُمـ اعمٌتدقم٦م أجْم٤م-
ُ
يم٤مٟم٧م اعمً٤مقمل شمِمٛمؾ اًمدقمقة واًمتٗمٝمٞمؿ وه٤مرؾم٦م ؿمتك أنقاع اًمتققمٞم٦م لؿ واًمٜمّمح واعرؿم٤مد
واعمج٤مدًم٦م واًمت٘مقي ؿ ،صمؿ الجر واًمٕمزل وإظمذ قمغم أجدهيؿ واًمتحذير ُمٜمٝمؿ وحم٤مرسم٦م ذهؿ وواللؿ
سمٜمقر اًمٕمٚمؿ وسم٤مًم٘مقة أجْم٤م ،وأن٤م أقمٚمؿ ُمـ ـمريؼ صحٞمح٦م أن اعظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة أهدروا دم سمٕمْمٝمؿ ,يم٤من
سمٕمض اًمٚمٞمٌٞملم هـ اٟمحرف وص٤مروا شمٙمٗمػميلم ظمقارج ,وـمٚمٌقهؿ ،وهذا ر يٕمرومف اعظمقة اًمذيـ
قم٤مؿمقا شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م-
وسم٤مجلٛمٚم٦م؛ ومٝم١مٓ اًمْمالل اعمٜمحرومقن ه٤م يم٤مٟم٧م شمٌتغم اؿ ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد يمام يٌتغم اؿ ؾم٤مطم٤مت يمثػمة
ُمـ ؾم٤مطم٤مت اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل ذم أُم٤ميمـ يمثػمة ،ويم٤من قم٤مُم٦م اعمج٤مهديـ وىمٞم٤مداهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م
واًمٕمٛمٚمٞم٦م يٕمرومقن ظمٓمرهؿ ويتّمدّ ون لؿ ،واهلل اعمقومؼ-
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ُ , 1م٤م رديمؿ قمغم ُم٘مقًم٦م« :أنٙمؿ يمٜمتؿ ُمٓمٞمّ٦م ًمتح٘مٞمؼ أهداف أُمريٙم٤م ود روؾمٞم٤مش؟-
أؿمٙمر ٕظمل أنف ٟمً٥م هذه اعم٘مقًم٦م اًمٗم٤مضمرة ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أظمزاهؿ اهلل؛ ومٝمل ُم٘مقًم٦م ٓ شمّمدر إٓ ُمـ
ٍ
ضم٤مهؾ وٕمٞمػ اًمٕم٘مؾ!-
وم٤مضمر ُمٜم٤مومؼ خم٤مصؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،أو ذم سمٕمض احل٤مٓت اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمـ
وم٢من اعمج٤مهديـ أومٖم٤مهنؿ وقمراؿ مل يٙمقٟمقا ُمٓمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهداف أُمريٙم٤م ،وإن اؾمتٗم٤مدت أُمريٙم٤م ُمـ
ضاؿ ًمروؾمٞم٤م ونٓمٛمٞمٝمؿ ًمالن٤مد اًمًقومٞمٞمتل سمٗمْمؾ اهلل ،ومٝمذا ه٤م شمت٘م٤مـمع ومٞمف اعمّم٤مًمح ،وه٤م ي٘مع اشمٗم٤م ًىم٤م
,أي دون ختٓمٞمط وإرادة ,أو ه٤م ٓ سمد ُمٜمف؛ وم٢من احلرب يم٤مٟم٧م ُمع روؾمٞم٤م سم٤مقمتٌ٤مره٤م هل اعمحتؾ
ّ
يْمخٛمف
ٟمقع دقمؿ ,وًمٞمس سم٤محلجؿ اًمذي
قمدوا
ًمٕمدوٟم٤م ومد ّقمٛم٧م اجلٝم٤مد َ
ّ
ٕومٖم٤مٟمًت٤من ،ويم٤مٟم٧م أُمريٙم٤م ً
سمٕمض اعمٖمرولم ،,ويم٤من دقمٛمٝم٤م أجْم٤م قمغم وضمف اًمٗمتٜم٦م وحم٤موًم٦م ن٘مٞمؼ أيمؼم ىمدر ُمـ ُمّمٚمحتٝم٤م وضب
أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمٕمّم٤مومػم؛ ومٙم٤مٟم٧م شمدقمؿ سمٕمض اجلٝم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م دون سمٕمض ون٤مول ذا سمٕمض
ّ
وجمذر ًة آظمتالف سملم إومٖم٤من وأطمزااؿٕ ،هن٤م ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م
اًمذُمؿ ُمـ إومٖم٤منُ ،مًتٖمٚم٦م
شمتحً٥م ُمـ
شمٕمٛمؾ ضم٤مهدة ًمتدُمػم قمدوه٤م إول ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وهق آن٤مد اًمًقومٞمٞمتل يم٤مٟم٧م أجْم٤م
ّ
قمدو ُمتق ّىمع قمٜمدهؿ ُمـ زُم٤من --ويم٤من دقمؿ أُمريٙم٤م هم٤مًمٌف قمـ ـمريؼ
اٟمتّم٤مر اعمج٤مهديـ اعمًٚمٛملم وهؿ ّ
اًمتج٤مر،
اًمدوًم٦م اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م ضمٞمِمٝم٤م وخم٤مسمراهت٤م ،سم٤مًمًالح واعمٕمٚمقُم٤مت وإضمٝمزة وٟمحقه٤م ،أو قمـ ـمريؼ ّ
دم٤مر اًمًالح وؾمامهشمف وٓ ؾمٞمام وأن اعمٜمٓم٘م٦م يم٤من ومٞمٝم٤م وٓزال ٟمقع طمري٦م واٟمٗمالت ذم ُمٜم٤مـمؼ اًم٘مٌ٤مئؾ
احلدودي٦م-
وأُم٤م اعمج٤مهدون اًمٕمرب ،ؾمقا اًم٘م٤مقمدة أو همػمه٤م؛ ومال أقمٚمؿ أهنؿ شمٚم٘مقا ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمريٙم٤م أو وىمع سمٞمٜمٝمؿ
شمٕم٤مون ذم أي ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ ،هذا مل يٙمـ-
وسم٤مجلٛمٚم٦م ،وم٤مًمذي طمّمؾ يم٤من سمٛمث٤مسم٦م ضب اعمًٚمٛملم ذم صدر اعؾمالم ًمٚمروم ومتًتٗمٞمد وم٤مرس ،أو
ؾمٕم٧م «اًمّملمش ًمدقمؿ
اًمٕمٙمس --وهٙمذا قمٜمدُم٤م ييب اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم أُمريٙم٤م ومتًتٗمٞمد اًمّملم ،ورسمام
ْ
ويقرـمٝم٤م ويْمٕمٗمٝم٤م ،وًمق أن اعمج٤مهديـ ُمـ ـم٤مًمٌ٤من واًم٘م٤مقمدة
يمؾ ُمـ ييب أُمريٙم٤م ويثخـ ومٞمٝم٤م اجلراح ّ
ُمثال شمٕم٤موٟمقا أن ُمع اًمّملم ً
ُمثال وطمّمٚمقا قمغم دقمؿ ُمٜمٝمام سم٤مًمّمقاريخ واخلرائط واعمٕمٚمقُم٤مت وإضمٝمزة
وُم٤م ؿم٤مسمف؛ وم٢من هذا ُمـ احلرب ه٤م أب٤مطمف اهلل إن ؿم٤م اهلل ٓ خي٤مًمػ ذيٕم٦م اًمرمحـ ،وإُمر ومٞمف راضمع إمم
واًمي --واعمج٤مهدون ًمق ومٕمٚمقا وم٢مهنؿ يدريمقن أن هذه ُمرطمٚم٦م وأن اًمّملم هل
شم٘مدير اعمج٤مهديـ ًمٚمٜمٗمع
ّ
قمدو سمٕمٞمد همػم ُمٌ٤مذ ،وهؿ ,اعمج٤مهدونٓ ,
قمدو ,هذا هق إصؾ واعمتق ّىمعً ،,مٙمٜمٝم٤م أن ّ
أجْم٤م ّ
يٜمًقن صم٤مرات اعؾمالم واعمًٚمٛملم ذم شمريمًت٤من اًمنمىمٞم٦م وهمػمه٤م ،ورسمام ٓ ٟمٌ٤مًمغ إذا ىمٚمٜم٤م إن إصؾ أن
ُ
ومصؾ ُمـ قمداوة أُمريٙم٤م اًمتل هل أهؾ يمت٤مب ،وإٟمام هق
قمدا اًمّمٞمٜمٞملم اًمقصمٜمٞملم ًمإلؾمالم أؿمد وأقمٛمؼ
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اظمتالف أطمقال اًمٕمالىم٤مت سمحً٥م اًمٔمروف-
وسمحٛمد اهلل؛ اعمج٤مهدون ُمـ أومٝمؿ اًمٜم٤مس لذه اعمً٤مئؾ وأيمثرهؿ إدارا ًيم٤م ل٤م ،وإٟمام جيٝمٚمٝمؿ ُمـ ٓ
يٕمرومٝمؿ ومل خي٤مًمٓمٝمؿ ،وقمٜمدُم٤م أىمقل «اعمج٤مهدونش؛ وم٢م أقمٜمل ىمٞم٤مداهتؿ وُمِم٤مخيٝمؿ وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ
ٍ
ؾم٤مدات وومٞمٝمؿ دون ذًمؽ ،واقمتؼم سمام ضم٤م ذم طمدي٨م إنّم٤مر:
وقم٘مال هؿ وؾم٤مداهتؿ؛ وم٢من ًمٙمؾ ىمق ٍم
(ىم٤ملُ :م٤م طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمٙمؿ؟) وم٘م٤مل ًمف وم٘مٝم٤مؤهؿ« :أُم٤م ذوو رأجٜم٤م ومٚمؿ ي٘مقًمقا ؿمٞم ًئ٤م ،وأُم٤م ٟم٤مس ُمٜم٤م
()1

طمديث٦م أؾمٜم٤مهنؿ وم٘م٤مًمقا :يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل يٕمٓمل ىمريِم٤م ويؽميمٜم٤م وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ؟!ش -
وسمحٛمد اهلل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة ُمـ أيمثر اًمٓمقائػ اطمتقا قمغم اخلػم واًمٙمامل-
واهلل أقمٚمؿ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
ُ , 6م٤م رأجٙمؿ ومٞمٛمـ يٕمتؼم ؾمق اًمٕمالىم٦م سملم اعمج٤مهديـ واًمٕمٚمام إطمدى ُمٗمرزات اجلٝم٤مد إومٖم٤م ؟
احلٛمد هلل ،مهللا ٓ ؾمٝمؾ إٓ ُم٤م ضمٕمٚمتف ؾمٝمال وأن٧م دمٕمؾ احلزن إذا ؿمئ٧م ؾمٝمال-
قمؼمت قمٜمٝمؿ سم٤معمٜمخرـملم ذم اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي هؿ يمام شمٕمرف ًمٞمًقا ؿمٞمئ٤م واطمدً ا
أظمل اًمٙمريؿ ،إن اًمذيـ ّ
وٓ هؿ ر ُمٜمْمٌط سمحدّ مت٤مم آٟمْمٌ٤مط ،وهؿ درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢من
أُمر
اعمح٤مؾمٌ٦م لذا اًمتٞم٤مر يمً٤مئر أُمث٤مًمف ُمـ اًمٓمقائػ واًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم أي أُم٦م ٌ
ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم ،وشمٙمتٜمٗمف خم٤مـمر ُمـ قمدم اًمدىم٦م وشمْمٞمٞمع اًمٕمدل اًمقاضم٥م ،وهم٤مًم٥م إظمٓم٤م ذم هذا اًمٌ٤مب
يمام هق ُمٕمروف شم٠ميت ُمـ ىمٌؾ اًمتٕمٛمٞمؿ واعـمال ،.سم٤معو٤موم٦م ًمٌم رسمام هق ظم٤مص سم٠مهؾ اجلٝم٤مد وهق ـمٌٞمٕم٦م
اًمن ّي٦م واًمٙمتامن وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ-
قمٛمٚمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من وإطمقال اًمتل شمًتقضم٥م ّ
هذه ُم٘مدُم٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م-
أظمل اًمٙمريؿ  ،إن إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٗمجقة سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد هل إؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وُمقضمقدة ،وهل
واىمٕم٦م سمحؼ وسمٌ٤مـمؾ ،وقمغم شمٗم٤موت أجْم٤م سملم ٟم٤مطمٞم٦م وٟم٤مطمٞم٦م ،وًمٙمـ حم٤موًم٦م طمٍم اعمتًٌ٥م ومٞمٝم٤م ذم ـمرف
ٍ
واطمد ًمٞمً٧م ,ذم ٟمٔمري ,ص٤مئٌ٦م ،واًمٌد ذم شمٜم٤مول اًم٘مْمٞم٦م قمغم هذا اًمٜمحق يزيد ذم طمجؿ اعمِمٙمٚم٦م وٓ
يٕم٤مجلٝم٤م-
نّمؾ قمٜمدي أن إؾمٌ٤مب ُمتٕمددة ،وهل راضمٕم٦م ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م إمم شمرايمؿ أظمٓم٤م ُمـ اًمٓمروملم-
واًمذي ّ
وهل ىمْمٞم٦م ُمـ وٚم٦م اًمٗمتـ اًمتل اسمتالٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ا٤م ذم وىمتٜم٤م هذا ،وهلل  احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ،وإمم اهلل
شمرضمع إُمقر --هٜم٤مك أظمٓم٤م واىمٕم٦م ُمـ أهؾ اجلٝم٤مد وهٜم٤مك أظمٓم٤م واىمٕم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ-

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)1٧6١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١52
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ُمٝمام ذم ٟمٔمري ،وٓ يقصؾ إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗمٞمدة وٓ إمم
وإن شمتٌع ذًمؽ وطمٍم أومراده ,إظمٓم٤م ً ,مٞمس ً
أجْم٤م ًمٞمً٧م ذات وم٤مئدة يمٌػمةُ ،مع
إصالح ،يمام إن حم٤موًم٦م اًمٌح٨م قمـ اًمٓمرف اًمٌ٤مدئ سم٤مخلٓم٠م هل ً
صٕمقسمتٝم٤م ،وُمع ُم٤م شمًٌٌف ُمـ إيٖم٤مر اًمّمدور وٟمٌش اعمدومقن ،وًمٞمس ر يم٤مًمًؽم واًمٕمٗمق-
وحم٤موًم٦م إًم٘م٤م اًمٚمقم قمغم ـمرف دون مظمر هق ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ُمزًم ٌ٦م ،واًمٙمالم ومٞمف ٓ خيٚمق هم٤مًم ًٌ٤م ُمـ
ٍ
ـمرف ،سمحً٥م يمؾ إٟمً٤من وُم٤م يٕمٞمِمف ُمـ اعم١مصمرات-
ٟمقع ُمـ اًمتٕمّم٥م أو اعمٞمؾ إمم
وإٟمٜمل أىمقل عظمقا يمٚمٛم٦م ،سم٤مقمتٌ٤مر أ قمروم٧م ـمقائػ قمديدة ُمـ اعمج٤مهديـ واًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي :إٟمٜمل
ً
ُم٘م٤مرب
ُم٘م٤مسمال ًمف ًمٚمٓمرف أظمرُ ،مثٚمف أو
ذيمرت ًمف ظمٓم٠م
سم٢مذن اهلل ٓ يذيمر زم أطمد ظمٓم٠م ًمٚمٛمج٤مهديـ إٓ
ُ
ٌ
ًمف أو أيمؼم ُمٜمف!-
وهٙمذا إذا ىم٤مل ىم٤مئؾ ُمـ يٛم ّثؾ اًمٓمرف اًمٗمال ومٞم٘م٤مل ًمف :وُمـ يٛم ّثؾ اًمٓمرف أظمر؟!
وإذا يم٤من ٓ سمد ُمـ ذيمر أُمثٚم٦م ُمـ إظمٓم٤م ُمـ اًمٓمروملم؛ وم٢من ذًمؽ ًميورة شمٗمٝمٞمؿ اعمً٠مخ٦م وأن
ُمقزقم٦م سمٞمٜمٝمام ،وإذن ومٜمحـ إذا ذيمرٟم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ شمٚمؽ إظمٓم٤م وم٢مٟمام ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ
اعمً١موًمٞم٦م ّ
اًمتٛمثٞمؾ ٓ احلٍم ،وًمـ ٟمٌح٨م ذمُ :مـ اًمٌ٤مدئ؟
وؾمٜمٜمٓمٚمؼ إمم اعمٓمٚمقب إقمٔمؿ واعم٘مّمقد إهؿ وهق :إصالح ذات سملم اعمًٚمٛملم ،وإجي٤مد اًمتالطمؿ
واًمؽماسمط واًمتٕم٤مـمػ واًمؽماطمؿ واًمتقادد واًمتح٤مسم٥م واًمتٕم٤مون واًمتْم٤مُمـ واًمتٙم٤مومؾ ،واًمِمٕمقر سم٤مجلًد
اًمقاطمد ،واًمٌٜمٞم٤من اعمرصقص سملم أهؿ ـم٤مئٗمتلم ُم٠مُمقًمتلم ًمتح٘مٞمؼ قمز إُم٦م واؾمتٕم٤مدة جمده٤م ويمراُمتٝم٤م
وصٞم٤مٟم٦م ذومٝم٤م ورومٕمتٝم٤م ومه٤م :أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد-
وأُم٤م اقمتٌ٤مر «هذه اًمٗمجقة إطمدى ُمٗمرزات اجلٝم٤مد إومٖم٤م ود اًمروسش ومٝمق ظمٓم٠م! وهل ُم٘مقًم٦م ومٞمٝم٤م
اًمتّمقر!-
همٛمقض ،وأظمِمك أهن٤م شمِمػم إمم ٟمقع ومً٤مد ذم
ّ
وم٢من وٚم٦م «إطمدى ُمٗمرزاتش يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن ًمٚمجٝم٤مد إومٖم٤م ُمٗمرزات أظمرى ،وًمٕمؾ سمٕمْمٝم٤م أؾمقأ ُمـ
اًمز واًمذي ٓ ٌّذ؛
هذه ,قمٜمد ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ ،,ويمٚمٛم٦م ُمٗمرزات هل ذم قمرومٜم٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م قمغم إيمثر ذم ّ
وم٠مظمِمك أن ىم٤مئؾ ذًمؽ هق أصال هـ يرون اجلٝم٤مد إومٖم٤م يم٤من ُمٗمًدة قمغم إُم٦م سمر ُّمتف!!-
ٟمً٠مل اهلل اًمًالُم٦م ،وٟمٕمقذ سمف ُمـ اًمْمالًم٦م-
سمؾ اجلٝم٤مد إومٖم٤م ؿم٤مُم٦م ذم ضمٌلم إُم٦م ،وصٗمح٦م ُمْمٞمئ٦م ذم شم٤مرخيٜم٤م اعمٔمٚمؿ ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة،
نقل ذم ـمريؼ هنْم٦م أُمتٜم٤م ،أطمٞم٤م سمف اهلل شمٕم٤ممم ُمقا ًشم٤م ؿم٤مؾم ًٕم٤م ُمـ ضمًد أُمتٜم٤م ،وومتح سمف ـمر ًىم٤م ًمٚمخػم
وٟم٘مٓم٦م ّ
واًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واًمتجرسم٦م ،وهق يم٤من ُمدرؾم٦م ُقمٚمٞم٤م ًمٚمجٞمؾ سمؾ ٕضمٞم٤مل ىم٤مدُم٦م ،وأفمٝمر ًمألُم٦م ُمٙمٜمقٟم٤مت
درا ٤م سم٤مُٕمؾ سمٕمد اًمٞم٠مس ،وم٤مُٕم٦م اًمٞمقم سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم صمؿ سمٗمْمؾ هذا اجلٝم٤مد اعمٌ٤مرك أىمقى
ىمقهت٤م ،وأن٤مر َ
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قمدو
وأصٚم٥م
قمق ًدا
ّ
وأقمز وأيمرم ،وأيمثر اؾمتٕمدا ًدا ًمٜمٞمؾ اعمٙمرُم٤مت ،وٓ ظمقف قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤م اهلل ُمـ ّ
ُ
ظم٤مرضمل ،وهذا ُم٤م ومٝمٛمف ىم٤مدات اجلٝم٤مد ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهلل احلٛمد-
ّ
ومٌ٤مرك اهلل ذم هذا اجلٝم٤مد وذم أهٚمف ،وأرهمؿ اهلل أقمدا اجلٝم٤مد-
وذم احل٘مٞم٘م٦مُ ،مدة اجلٝم٤مد إومٖم٤م ًمٚمروس صمؿ ًمٚمحٙمقُم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م اعمرشمدة ذم يم٤مسمؾ ،يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م
شمقا ؤم وشمٕم٤مون وشمالطمؿ سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ,أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد ,ويم٤من اًمٕمٚمام اًمّم٤محلقن اعمقصمقىمقن ُمـ
ىمٌؾ و٤مهػم أهؾ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م يمٚمٝمؿ ُمع اجلٝم٤مد شم٘مريٌ٤م إٓ ُم٤م ّ
ؿمذ ،ويم٤من آطمؽمام اعمتٌ٤مدل واًمتح٤مسم٥م
فم٤مهرا --
واًمتٕم٤مون واًمتِم٤مور سملم اًمٓم٤مئٗمتلم هم٤مًم ًٌ٤م
ً
وضمدت ُمٜم ّٖمّم٤مت واؾمتثٜم٤م ات !-وضمد ٟمقع اومت٘م٤مد ًمٚمٕمٚمام ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد ي٘مقدون ويٕم ّٚمٛمقن
ٟمٕمؿ
ْ
وىمٍم،
ويرؿمدون ،وىمد يم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م ُمت٤مطم ً٦م أجام إشم٤مطم٦م ،ووضمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤م إمم اعمج٤مهديـ ّ
مح٤مؾم٤م اعمتق ّصم٥م ًمٚمٌذل واًمتْمحٞم٦م
وُم٤م قمرف يمٞمػ يدقمق وٓ ي٘مقد ؿمٌ٤مب إُم٦م اًمّم٤مطمل اعمٚمتٝم٥م اعمتق ّىمد ً
واًمٗمدا ذم ؾمٌٞمؾ هذا اًمديـ وذف هذه إُم٦م-
يمام وضمد ُمـ اعمج٤مهديـ ُمـ يٜمٔم ر سم٤مؾمتٕمال عمـ مل جي٤مهد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ويّمٗمٝمؿ سم٤مًم٘مٕمقد واًمريمقن
إمم اًمدٟمٞم٤م واخلٚمقد إمم إرض واظمتٞم٤مر اًمؽمف وٟمحق ذًمؽ!-
ووضمد ُمـ يٖم٤مزم ذم ٟم٘مدهؿ سم٠منقاع اعم١ماظمذات ،ويز اًمٔمـ وإدب-
ذيمرت ،سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم-
وًمٙمـ يمؾ ذًمؽ يم٤من هق اًمِمذوذ وآؾمتثٜم٤م  ،ويم٤من اخلػم هم٤مًمٌ٤م يمام
ُ
وهذا ٓ خيدم ُم٘مقًم٦م ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ إن اعمِمٙمٚم٦م هل ُمـ «إومرازات اجلٝم٤مد إومٖم٤م ش ٕن أي ضمٝم٤مد وىمع
ذم إُم٦م ذم أي ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمٚمٝم٤م ,طم٤مؿم٤م اًمّمدر إول ,يم٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمف يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،سمؾ
ـمٌٞمٕمل؛ أظمٓم٤م ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك-
يم٤من ومٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ ومٝمق ر
ّ
ٓ إومرازات اجل ٝم٤مد إومٖم٤م وٓ همػمه --وًمق مل يٙمـ اجلٝم٤مد إومٖم٤م ًمٙم٤مٟم٧م ذم همػمه ُم٤م دام هٜم٤مك
ٍ
ضمٝم٤مد ،وُم٤م داُم٧م
ضمٝم٤مد وهٜم٤مك ساقم٤مت وهٜم٤مك اطمتٙم٤مك سملم اًمٜم٤مس ذم أي جم٤مل ذم دقمقة أو قمٚم ٍؿ أو
هٜم٤مك ومتـ وحمٙم٤مت واسمتال ات واُمتح٤مٟم٤مت-
وهذه إظمٓم٤م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م شمرايمٛم٧م وٟمٗمخ ومٞمٝم٤م اعمٌٓمٚمقن واعمٜم٤موم٘مقن وإقمدا  ،وازدادت اًمٗمجقة
سمٕمد احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم سم٤مقمتٌ٤مر أن شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة يتزقمؿ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،وىمد وىمع ُمـ
اًمتٜمٔمٞمؿ ٟمقع اٟمٗمراد سم٤مُٕمر ,ضسم٤مت  ٧٧ؾمٌتٛمؼم ،,ووم٤مضم٠م اًمٕم٤ممل ،وؿمٕمر يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ مل
يًتِم٤مروا وأن «اًم٘م٤مقمدةش اؾمتٌدت سم٤مُٕمر وا ومت٠مت٧م قمغم إُم٦م وأدظمٚمتٝم٤م ذم طمرب هل مل شمًتٕمد ل٤م ،صمؿ
يم٤من ُمـ شمداقمٞم٤مت احلدث وىمقع اٟم٘مً٤مُم٤مت سملم اًمٕمٚمام أنٗمًٝمؿ وسملم ىمًؿ ُمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اجلٝم٤مد،
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ووىمقع وٖمقط قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ وخم٤موف وإره٤مب ُمـ ـمرف احلٙمقُم٤مت وأُمريٙم٤م ،ووىمقع ومتـ ومتٞمٞمز
واظمتٌ٤مرات صٕمٌ٦م ،أدت ذم سمٕمض ُم٤م أدت إمم أن اظمت٤مر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعم٘م٤مرسم٦م أيمثر وأيمثر ُمع سمٕمض
قمدو ًمٚمٛمج٤مهديـ اضمتٝم٤م ًدا ُمٜمٝمؿ وإراد ًة ًمٚمتخٗمٞمػ ه٤م رأوه محٚم ً٦م ذؾم٦م شمتٝمدّ د إُم٦م
احلٙمقُم٤مت اًمتل هل ّ
ٟمققم٤م ُمـ اعمداهٜم٦م واعماليٜم٦م ًمٚمٖمرب ،واظمتط سمٕمْمٝمؿ ٕنٗمًٝمؿ
واحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ،سمؾ اظمت٤مر سمٕمْمٝمؿ ً
ظمٓم٤م يدقمق إمم اًمتً٤مُمح واًمتٕم٤ميش ُمع أقمدا اهلل ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞملم ،وصدرت ُمـ سمٕمْمٝمؿ أىمقال وُمقاىمػ
همػم ُمرو ّٞم٦م ،ووىمٕم٧م أؿمٞم٤م وومتـ --ويم٤من ذًمؽ يمٚمف ي١مصمر ذم أهؾ اجلٝم٤مد وو٤مهػم اعمتٕم٤مـمٗملم واعمٜم٤مسيـ
واعمحٌلم لؿ وىمقاقمدهؿ اًمِمٌ٤مسمٞم٦م ذم أوؾم٤مط إُم٦م وقمٛم٘مٝم٤م اًمذيـ هؿ وىمقد احلرب ،يم٤من ي١مصمر ومٞمٝمؿ ؾمٚم ًٌ٤م
ويّمٞمٌٝمؿ سم٤معطمٌ٤مط ويزيدهؿ ٟمٗمرة ُمـ اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يم٤مٟم٧م شمرسمٓمٝمؿ اؿ قمالىم٦م ضمٞمدة ذم
اح٤ميض؛ ومرسمام شمٙمٚمٛمقا ومٞمٝمؿ ورسمام اهتٛمقهؿ ورسمام ٟمٌذوهؿ وأمهٚمقهؿ --وهٙمذا اشمًٕم٧م اًمِم٘م٦م سملم
اًمٗمري٘ملم ،وشمٌ٤مقمدت اعمً٤موم٦م سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ،واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ،وًمف
إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد-
وئمٝمر هذا إُمر أيمثر ُم٤م ئمٝمر ذم اًمًٕمقدي٦م ،وأُم٤م ذم همػمه٤م ُمـ سمالد اًمٕم٤ممل وم٤مًمٙمثػمون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
ُم٤م زاًمقا قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ُمقاىمػ ،اعمح٥م واعم١ميد حم٥م وُم١ميد ،واعمت٤مرك اعمِمتٖمؾ سمٜمٗمًف يمام هق،
شم٘م٤مرسم٤م ُمع
يمٌػما ؛ سمؾ ذم سمٕمض اًمٌٚمدان ازداد أهؾ اًمٕمٚمؿ
ً
وُم٤م دون ذًمؽ ،أهمٚمٌٝمؿ مل يتٖمػم ُمقىمٗمف ؿمٞمئ٤م ً
اعمج٤مهديـ وحمٌ ً٦م لؿ وشمٕم٤مو ًٟم٤م ُمٕمٝمؿ يمام هق احل٤مل ذم سم٤ميمًت٤من وهمػمه٤مً --مٙمـ آٟم٘مً٤مم احل٤مصؾ إٟمام ئمٝمر
سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ذم سمالد احلرُملم-
وازداد اًمٓملم سمٚم٦م سمقىمقع احلرب سملم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ واحلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م وُم٤م ضمرى ومٞمٝم٤م ُمـ
سمٕمض إطمداث-
ٟمً٠مل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتٝم٤م ظمػما ًمإلؾمالم وأهٚمف ،وأن يٜمٍم أهؾ احلؼ ويٗمرج يمراؿ ،وأن يؼمم
ًمألُم٦م أُمر ٍ
رؿمد--
وسمحً٥م ُم٤م أقمرف وم٢من اعمج٤مهديـ مل خيتٍموا اًمٕمٚمام اًمّم٤مدىملم ذم قمدد ىمٚمٞمؾ ،هذا شم٘مرير همػم دىمٞمؼ،
ّ
اًمٔم٤من ًمذًمؽ ًمٕمٚمف اٟمحٍم ٟمٔمره ذم سمالد احلرُملم وم٘مط ،ومٚمق ؾم ّٚمٛمٜم٤م أن ذًمؽ طمّمؾ ُمـ اعظمقة
وهذا
اعمٜمتًٌلم إمم اجلٝم٤مد واًم٘م٤مقمدة ذم سمالد احلرُملم ،ومٚمٞمس هق يمذًمؽ سمال ري٥م ذم ؾم٤مئر اًمٌ٘م٤مع واًمً٤مطم٤مت-
واعمً٠مخ٦م ل٤م شمّمقيران:
ومٛمـ طمٞم٨م اعمٌدأ :وم٢من اعمج٤مهديـ يً ّٚمٛمقن سمحؼ اًمٕمٚمام ودورهؿ وقمٔمؿ ُمٜمزًمتٝمؿ وذومٝمؿ ذم إُم٦م،
وأهنؿ اعمرضمع ذم اًمٗمتقى وُمٕمروم٦م احلالل واحلرام وؾم٤مئر أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،ويًتٗمتقهنؿ ذم ٟمقازلؿ
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وي٘مرون أهنؿ ٓ خيرضمقن قمـ إو٤مقمٝمؿ ،وٓ يًتٖمٜمقن قمـ دًٓمتٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ واًمٜمقر اًمذي مشم٤مهؿ اهلل--
ّ
وُمـ طمٞم٨م اًمتٓمٌٞمؼ واحل٤مصؾ ذم اًمقاىمع :وم٢من اعمج٤مهديـ ٓ يٚمج١مون ذم آؾمتٗمت٤م واعمِم٤مورة
وٟمحقه٤م إٓ عمـ وصم٘مقا ومٞمف ،وقمرومقا طمًـ دي٤مٟمتف وورقمف ،وُمٕمرومتف سم٤مًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمقٟمف أو ؿمٌٞمٝمف-
وهذا طمؼ لؿُ ٓ ،مٓمٕمـ ومٞمف إن ؿم٤م اهلل وٓ ًمقم قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف-
أُم٤م اًمث٘م٦م وطمًـ اًمدي٤مٟم٦م واًمقرع ،ومٛمـ أيمؼم وقاسمٓمٝم٤م :اًم ٌُٕمد قمـ اًمٓمقاهمٞم٧م ،واًمؼما ة ُمـ آٟمٖمامس
ذم ُمقائدهؿ وآومتت٤من سمٗمتٜمتٝمؿ واًمتٚمٌس سمٛمّم٤مطمٌتٝمؿ وُمقدهتؿ واًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ!--
وأُم٤م اعمٕمروم٦م سم٤مًمقاىمع ومٝمل ُمٕمرووم٦م ،وأُمره٤م أظمػ ُمـ ؾم٤مسم٘مف ،وجم٤مل٤م أجْم٤م خمّمقص سمام يم٤من ُمـ همػم
إُمقر اًمنمقمٞم٦م اعمحْم٦م ،وسمام ّ
دُ .مـ ُمً٤مئؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلرب واعدارة وٟمحقه٤م-
وهذا يمام شمرى ،ومٞمف ذح ًم٘مقزم ذم إقمغم« :وهل واىمٕم٦م سمحؼ وسمٌ٤مـمؾش-
وأن٧م شمٕمٚمؿ أظمل اًمٙمريؿ أن اعمج٤مهديـ ٓ يٛمٙمـ أن ي٠متقا إمم قم٤ممل يثٜمل قمغم احلٙم٤مم اًمٓمقاهمٞم٧م ,
اًمقاوحلم ،طمتك ٟمخرج ُمـ اخلالف ذم اًمٌٕمض ,ويدقمق لؿ ذم يمؾ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،ويدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ وي٘مٌؾ
ُمٜمٜمٝمؿ وأومْم٤ملؿ ويثٜمل قمٚمٞمٝمؿ اخلػم ،ويراهؿ أئٛم٦م ذقمٞملم وي٠مُمر اًمٜم٤مس سمٓم٤مقمتٝمؿ وُمقآهتؿ ،ويٕمٚمـ
وٓ ه لؿ واؾمتٕمداده عمح٤مرسم٦م ُمـ ٤مراؿ ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وىم٤مرسمف!--
ويمذًمؽ أجْم٤م ٓ شمتقىمع ُمـ اعمج٤مهديـ ذم أي ُمٙم٤من ذم ذ .إرض وهمرا٤م أن ي٠متقا إمم ؿمٞمخ يزقمؿ
وٟمٗمقت اًمٗمرص٦م قمغم اًمٖمرب
أنٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمْمع أجديٜم٤م ذم أجدي احلٙمقُم٤مت وٟمح٤مومظ قمغم إُمـ ذم سمالدٟم٤م ّ
اعمؽمسمص ويتٙم ّٚمؿ قمـ اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل إهل ،وأن اعؾمالم ديـ اًمرمح٦م!! ,وهق يمذًمؽً ،مٙمٜمف أجْم٤م
ّ
ديـ شمٙمٗمػم اًمٙم٤مومريـ واًمؼما ة ُمٜمٝمؿ وطمراؿ واًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ ,وديـ اًمتً٤مُمح! وأنٜم٤م ذم اًمٕمراُ .مثال جي٥م
اًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ دوًم٦م نٙمؿ سم٤معؾمالم ،وأنف
أن ٟمح٤مومظ قمغم اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م ،وٟمٌتٕمد قمـ «إطمالمش يٕمٜمل
َ
ًمق ؾم ّٚمؿ سمدور ًمٚمٛمج٤مهديـ هٜم٤مك وم٢من دورهؿ ي٘متٍم قمٜمده قمغم ـمرد اعمحتؾ وم٘مط ،وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتحد ُمع
واجلزائري ,ذم
اًمٕمراىمل ُمٝمام يم٤من،
اًمٕمراىمل ٕظمٞمف
اًمِمٞمٕم٦م ,اًمرواومض ،,ويٓمٚمؼ اًم٘مقل سمتحريؿ ىمتؾ
ّ
ّ
ّ
جلزائري!!--
اجلزائرٕ ,ظمٞمف ا
ّ
ٓ شمتقىمع أظمل اًمٙمريؿ أن ي٠ميت اعمج٤مهدون ًمِمٞمخ ُمثؾ هذا ويًتٗمتقٟمف ويًتِمػموٟمف؛ هذا ُمًتحٞمؾ!--
وًمٞمس ُمـ اعٟمّم٤مف أن ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ،وإٟمام يمؾ ُم٤م ٟمٓمٚمٌف هق أن يٕمذروا أُمث٤مل ه١مٓ  ،ويٚمتٛمًقا
اًمت٠مول وآضمتٝم٤مد وإرادة اخلػم ،و ًٜمقا اًمٔمـ سمٛمـ ُقمرف صدىمف ُمٜمٝمؿ وؾم٤مسم٘متف وطمًـ
لؿ اًمٕمذر ذم ّ
سمالئف ذم اعؾمالم واًمدقمقة إمم اخلػم وٟمّمحف ًمألُم٦م ،وي٘مقًمقا :همٗمر اهلل ًمف وقمٗم٤م اهلل قمٜمف ،وهق أظمقٟم٤م رهمؿ
هذا يمٚمف وؿمٞمخٜم٤م ،وهذه ز ًّم٦م ٟمجتٜم٥م ىمقًمف ومٞمٝم٤م ،وٓ ٟمٌخًف طم٘مف ،سمؾ ٟمٕمرف ًمف ومْمٚمف ،وٟمدقمق ًمف
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سم٤مًمّمالح واًمٖمٗمران-
ُمث٤ملً :
ومٛمثال ًمٞمس ُمـ اعٟمّم٤مف إذا رأت ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ اًمذيـ ُم٤مرؾمقا اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي ,وهق
قمٛمؾ ؾمٞم٤مد اضمتامقمل ,وهؿ أهؾ احلرب واًمًالح إذا رأوا ُمثال أن يدقمقا اًمِمٌ٤مب ًمٚمٜمٗمػم إمم اًمٕمرا.
ً
ُمثال ،أن يٕم٤مروٝمؿ أطمدٌ سم٘مقل اًمٕم٤ممل اًمٗمال  ،اًمذي ي٘مقل ٓ شمذهٌقا إهن٤م حمرىم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ
اًمتٕمٚمٞمالت!--
هذا ظمروج قمـ آظمتّم٤مص أجْم٤م ،ودم٤موز ًمٚمحدود ذم فمٜمل ،وىمّم٤مراه قمٜمد اعمٜمّمٗملم أن يٙمقن رأجً٤م
ِ
اًمٕم٤ممل يم٤محلج٦م ،صمؿ
ًمّم٤مطمٌف ؽمم طم ّ٘مف ذم إسمدائف واًمٜمّمح سمفً ،مٙمـ ٓ ّؼ ًمٚمٌٕمض أن جيٕمؾ يمالم هذا
يٕمٞم٥م اعمج٤مهديـ سم٠مهنؿ ٓ يًٛمٕمقن يمالم اًمٕمٚمام !! هذا ،واهلل أقمٚمؿ-
ُ
يٌ٘مك شمٜمٌٞمف :وهق أنف قمٜمدُم٤م شم٠ميت ًمٚمتٓمٌٞمؼ قمغم أرض اًمقاىمع دمد أن هذا ه٤م خيتٚمػ ومٞمف اعمج٤مهدون ُمـ
ٟم٤مطمٞم٦م إمم ٟم٤مطمٞم٦م ،وُمـ و٤مقم٦م إمم و٤مقم٦م ،ودمد ُمـ اعمج٤مهديـ َُمـ يٛمٞمؾ إمم اًمِمدّ ة و َُمـ يٛمٞمؾ إمم اًمٚملم،
ويتنع ويز اًمٔمـ ،وهٜم٤مك
وُمٜمٝمؿ ُمـ خيٓمئ ذم شم٘مقيؿ اعمقاىمػ وومٝمٛمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م
ّ
وزم اًمتقومٞمؼ-
اعمًدّ د احلٙمٞمؿ اعمٜمّمػ ،وهٙمذا ،وهق ر ـمٌٞمٕمل ذم اًمٌنم ،واهلل ّ
وهٜم٤م أظمتٍم وأذيمر سم٠مُمقر:
وأوٚم٧م ،ورأجل أن اًمٖمقص ذم شمٗم٤مصٞمؾ إظمٓم٤م ًمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م-
اظمتٍمت
 ,أنٜمل
ُ
ُ
 ,أن اًمٗمجقة سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد ،مل شمّمؾ إمم طمدّ آٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٝم٤مئل وهلل احلٛمد ،سمؾ هل
ٟمٗمرة سملم اعظمقة وإطمٌ٤مب ٟمرضمق أهن٤م شمٕمقد إن ؿم٤م أخٗم٦م وشمرامح٤م قمام ىمري٥م-
ٟمًٌل ذم يمؾ سمٚمد وٟم٤مطمٞم٦م سمحًٌٝم٤م يمام شم٘مدت اعؿم٤مرة-
 ,أن شمٚمؽ اًمٗمجقة وآٟمٗمّم٤مم إٟمام هق
ّ
ٍ
أنٗم٤مر ُمٕمدوديـ ٓ يتٕمدّ ون أص٤مسمع اًمٞمديـ همػم
 ,أن اًم٘مقل سم٠من اعمج٤مهديـ اظمتٍموا اًمٕمٚمام ذم
صحٞمح ،سمؾ اًمذي أقمرومف وأؤيمده أن جم٤مهدي اًم٘م٤مقمدة وُمـ ىم٤مراؿ ,أومٖم٤مٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من ،واًمٕمرا.
وهمػمه٤مُ ,م٤مزاًمقا ُمًتٕمديـ عمِم٤مورة يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام وإظمذ ُمٜمٝمؿ وىمٌقل ىمقلؿ واؾمتٗمت٤مئٝمؿ ،وإٟمام
اًمٔمروف اًمّمٕمٌ٦م اًمراهٜم٦م شمٕمق .دون أيمثر ذًمؽ ،وهؿ ٗمٔمقن ًمٚمٕمٚمام إظمٞم٤مر اًمّم٤محللم اًمٜم٤مصحلم
طم٘مٝمؿ وومْمٚمٝمؿ وإن اظمتٚمٗمقا ُمٕمٝمؿ ذم ىمٚمٞمؾ أو يمثػم-
 ,أن إُمقر أن ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ آظمتالط واًمّمٕمقسم٤مت إُمٜمٞم٦م وصٕمقسم٤مت آشمّم٤مل ،وُمـ اًمّمٕم٥م
ضمدً ا أن دد اعٟمً٤من اجلٝم٦م اًمتل متثؾ اعمج٤مهديـ اًمٗمالٟمٞملم واًمتل ٓ متثٚمٝمؿ؛ ومٞمٜمٌٖمل اًمتث ٌّ٧م وآطمتٞم٤مط
يقري-
وقمدم
اًمتنع ،ويمذا اًمٕمٚمام قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمْمٖمقط ُم٤م هق ُمٕمٚمق ٌم ويمثػم ُمٜمٝمؿ يًٙم٧م أو ّ
ّ
ٍ
واطمدة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم اظمتّم٤مصٝم٤م وُم٤م هل أومم سمف ُمـ همػمه٤م-
 ,أن ًمٙمؾ
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 ,أن يمؾ اًمذي جيري إٟمام هق ُمـ وٚم٦م آسمتال ات واًمٗمتـ واعمحـ ،ومال يٖمٞمٌ ّـ قمٜم٤م ذًمؽ وٟمحـ ذم
ظمْمؿ إطمداث ،وًمٜمٙمـ ُمٜمف قمغم ذيمر ،وًمٜمٕمٚمؿ أنٜم٤م قمٌٞمد هلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمٍم والزيٛم٦م واًمنا واًميا
وذم يمؾ طم٤مل وطملم-
 ,وأن هذه اًمٙمرسم٦م واًمٖمرسم٦م قمام ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤م اهلل شمزول وشمٜمٗمرج ،ويقُمئذ يٗمرح اعم١مُمٜمقن سمٜمٍم اهلل-
وم٠مويص ٟمٗمز وإظمقا

سم٤مًمت١مدة وقمدم آؾمتٕمج٤مل ،واًمتِمٌ٨م سم٤مًمقٓ اعيام  ،واًمٜمٔمر إمم اًمٞمقم

أظمر؛ ومٝمق رأس اح٤مل وُمـ وم٤مز ومٞمف وم٘مد وم٤مز-
 ,أن اعم٘مّم قد إهؿ واعمٓمٚم٥م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمًٕمل ومٞمف سمٙمؾ ىمقة أن هق إصالح ذات اًمٌلم،
وسمذل يمؾ اجلٝمقد ًمالشمّم٤مل سم٤مًمٕمٚمام ُمـ ضمٝم٦م وسم٤معمج٤مهديـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ًمإلصالح واًمتٌٞملم
واًمتقوٞمح ورأب اًمّمدع ووصؾ طمٌؾ اعمق ّدة ،واؾمتٕمامل يمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م ذم ذًمؽ ،وُمٜمٝم٤م طمتك
اًمٙمذب ًمإلصالح ،قمغم احلدّ اًمذي ّ
اًمنمع ،وىمٌؾ ذًمؽ وأومم ُمٜمف اؾمتٕمامل اًمًؽم واًمتٕم٤مذم
رظمص ًمٜم٤م ومٞمف
ُ
واًمؽماطمؿ واًمٙمػ قمـ شمٙمرار ذيمر اعمٕم٤مي٥م ُمـ اًمٓمروملم ،سمؾ إؿم٤مقم٦م اعمح٤مؾمـ وطمًـ اًمٔمـ واًمرضم٤م ذم
اخلػم-
ُمرت أُمتٜم٤م قمؼم ُمراطمؾ شم٤مرخيٝم٤م سمٛمِمٙمالت اضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م يمٌػمة أيمؼم ُمـ
أهي٤م اعظمقة اًمٙمرامً ،م٘مد ّ
هذه وأؿمد شمٕم٘مٞمدً ا؛ ًم٘مد ؾمٞمٓمرت قمغم إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م شم٘مريٌ٤م قمغم ُمدى قمدة ىمرون اًم ُٗمرىم٦م واًمتٜم٤مطمر واًمتداسمر
سملم أهؾ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م ،وٓ ؾمٞمام سملم إطمٜم٤مف واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،صمؿ سملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم سمٖمداد
وُمرت قمٚمٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمتٜم٤مطمر اًمٕم٘مدي اًمٙمالُمل وٓزاًم٧م مصم٤مره وسم٘م٤مي٤مه وًمـ
واًمِم٤مم وُمٍم وهمػمه٤مّ ،
وُمرت قمٚمٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م إهمال .سم٤مب آضمتٝم٤مد ،وُمرت قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤ميمؾ وومتـ اضمتامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٓ
شمٜمتٝملّ ،
شمٕمدّ وٓ نَم!--
يم٤من أؾمٕمد اًمٜم٤مس ذم يمؾ شمٚمؽ اعمراطمؾ وأنج٤مهؿ ُمـ اًمٗمتٜم٦م ُ
اعمتٛمًٙمقن سم٤محلؼ قمغم
أهؾ اًمٌّمػمة
ّ
ه ٍ
قن ،اًمٌ٤مطمثقن قمـ احلٙمٛم٦م طمٞمثام وضمدوه٤م أظمذوا ا٤م ،اًمً٤مقمقن ذم اعصالح ،واًمٖم٤موقن قمـ سمٕمض ُم٤م
َ
يرون ه٤م ٓ يروقن شمرضمٞمح٤م خلػم اخلػميـ ودومٕم٤م ًمنم اًمنميـ ،وأظمذون سم٤مًمرومؼ واًمٚملم ُمع إظمقاهنؿ-
أيمتٗمل اذا اًم٘مدر --وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمؾ ذٟم٥م-
وٟمً٠مل اهلل أن يّمٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م ويٗمرج يمرسمٜم٤م ويًددٟم٤م ًمٚمخػم واًمؼم واًمت٘مك ،وأن يؼمم ُٕمتٜم٤م أُمر رؿمد
وقمز ورومع-
ّ
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[الضؤال التاصع:
]
 شبكت أوا المسلم :بى لٛل يول هػدلح ٍهٓدسس؛ ْود ّٖ «خلوٓدسسش خلكدَ٘ٔ يلى
خلوػدلح خلتٖ تزًل ٚخ٘طخ هي خلسيدٓ  -هوي يطِ زػسْٖن ًٍػحْن لألهٔ ٌٗ -ػحَى
خلطسدذ زًسم خلصّدذ للزْدز زدلًطخٔ حدلٖ٘د ٍٖسلِ بلى ؤُْدًستدى؟
الشـيخ عطية اهلل:
احلٛمد هلل--
ذم اًمٌداي٦م ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ أن اًمٙمالم هٜم٤م ُمـ اًمرأي وآضمتٝم٤مد ،واًمٕمٚمام واًمدقم٤مة ويمذًمؽ
اعمج٤مهدون ضمزاهؿ اهلل ظمػما وٞمٕم٤م ،يمٚمٝمؿ سمذًمقا اًمٜمّمح ًمٚمِمٌ٤مب وًمألُم٦م سمحً٥م ُم٤م رأوا أنف إومْمؾ
قم٤مدي-
واخلػم ،وىمد ختتٚمػ أرا هذا ر
ّ
وُم٤م ومٝمٛمتف ُمـ يمالم سمٕمض ه١مٓ اعمِم٤ميخ اًمدقم٤مة إوم٤موؾ اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ أؿمٞم٤م :
يًتحر ومٞمٝمؿ اًم٘متؾ سمًٌ٥م قمدم شمٙم٤موم١م اًم٘مقى سمٞمٜمٜم٤م وسملم
ُ ,مٜمٝم٤م :اخلقف قمغم ؿمٌ٤مب اعؾمالم ُمـ أن
ّ
اًمٕمدو ,أُمريٙم٤م ,وٓ ؾمٞمام سم٤مًمٜمٔمر إمم ىمقة أُمريٙم٤م اجلقي٦م؛ ومٞمخ٤مومقن أن نّمؾ ُم٘م٤مشمؾ قمٔمٞمٛم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م
ًمٚمِمٌ٤مب اعمًٚمؿ قمـ ـمريؼ اًم٘مّمػ سم٤مًمٓمػمان يمام طمّمؾ ر ُمـ ذًمؽ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ،وأن ذًمؽ ًمق
ٍ
ُم٘م٤مسمؾ ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م راضمح٦م ُمٕمتؼمة ،وهق ىمقل ,ذم رأجل ٓ ,خيٚمق ُمـ
طمّمؾ وم٢مٟمف يٙمقن ىمد طمّمؾ ُمـ دون
وضم٤مه٦م واقمتٌ٤مرُ ،مع شمٕمديؾ ؾم٠مذيمره إن ؿم٤م اهلل-
 ,وُمٜمٝم٤م :اخلقف ُمـ أنف ًمق ومتح اًمٌ٤مب قمغم ُمٍماقمٞمف ًمٚمِمٌ٤مب ًمٚمذه٤مب هٜم٤مك ،وذهٌقا سم٤مًمٗمٕمؾ
دور د ذم اًمً٤مطم٦م هٜم٤مك ,اًمٕمرا ,.سم٤مًمٜمٔمر إمم شمٕمدد ُمِم٤مرب ؿمٌ٤مسمٜم٤م سمحً٥م
ويمثروا ىمد يٙمقن لؿ ٌ
سمٞمئ٤مهتؿ وصم٘م٤موم٤مهتؿ وُمدارؾمٝمؿ اًمدقمقي٦م واًمٗمٙمري٦م وهمػمه٤م ،وي٘مقًمقن إن هذا ىمد يًٌ٥م سمٚمٌٚم ً٦م ذم اًمً٤مطم٦م
يٕمقل قمٚمٞمف!-
هٜم٤مك وي١مدي إمم ومتـ أو ُمرج ومٙمري وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ! وهذا اعمٚمحظ
ٌ
وٕمٞمػ ٓ ّ
يتنمسمقا ُم٤م يٓمٚم٘مقن
 ,وُمٜمٝم٤م :اخلقف ُمـ اًمتٙمٗمػم؛ يٕمٜمل أن اًمِمٌ٤مب إذا ذهٌقا هٜم٤مك خيِمك قمٚمٞمٝمؿ أن ّ
قمٚمٞمف «اًمتٙمٗمػمش واًمٖمٚمق ،وهؿ ,أي ه١مٓ اًمٗمْمال اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ,يرون أن ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد هل ُمـ أيمثر
اًمً٤مطم٤مت اًمتل يٜمِم٠م ومٞمٝم٤م ويٜمٛمق ومٙمر اًمتٙمٗمػم ،وهق ,أي هذه اجلزئٞم٦م إظمػمة ,يمالم ومٞمف ر ُمـ
اًمّمح٦مً ،مٙمـ آطمتج٤مج سمف عمً٠مختٜم٤م همػم صحٞمح يمام ؾم٠مووح-
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 ,وُمٜمٝم٤م :اخلقف ُمـ أن اًمِمٌ٤مب ًمق ذهٌقا هٜم٤مك وم٢مهنؿ يرضمٕمقن سمٕمد ومؽمة ,يمام طمّمؾ ُمع اًمٕمرب
إومٖم٤من يمام يًٛمقهنؿ ,وىمد شمدرسمقا وشمٕمٚمٛمقا ومٜمقن احلرب واًم٘مت٤مل واًمِمج٤مقم٦م واعىمدام وايمتًٌقا
ظمؼماتُ ،
وخيِمك ُمـ أهنؿ ي٘مدُمقن قمغم أومٕم٤مل وإؿمٕم٤مل طمروب وساقم٤مت ذم سمٚمداهنؿ اعمختٚمٗم٦م ذم همػم
ٍ
دراؾم٦م وُمـ همػم ٍ
وىمتٝم٤م وُمـ همػم
إذن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وٟمحق ذًمؽ ،وأن ذًمؽ ًمق طمّمؾ وم٢مٟمف ُمٗمًدٌ
يمثػم ُمـ أوئلؽ اًمٗمْمال ويرقمقهن٤م-
ًمٚمٛمِم٤مريع اًمدقمقي٦م واعصالطمٞم٦م اًمتل يتٌٜمّ٤مه٤م ٌ
 ,وُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤م دون ذًمؽ --وُم٤م ذيمرشمف هق إهؿ ه٤م قمرومٜم٤مه ُمـ رأهيؿ-
شمّمقره
وىمد شمقضمد أؿمٞم٤م ودواقمل ٟمٗمًٞم٦م ىمد شمٖمٚم٥م قمغم سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م أطمٞم٤م ًٟم٤م وي٘مقى اقمتٌ٤مره٤م ذم ّ
سمًٌ٥م يمثرة لجف واٟمِمٖم٤مًمف ا٤م ،سمؾ ومت٤مهٞمف ُمٕمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤م؛ يمٛمـ شمٖمٚم٥م قمٚمٞمف خم٤موف ومً٤مد ُمِم٤مريٕمف اًمدقمقي٦م
ُمٕملم يم٤مًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م وٟمحقه٤م ومٞم١مصمر ذم
واًمؽمسمقي٦م واعصالطمٞم٦م أو يمٛمـ يتٌٜمّك
ً
ُمٜمٝمج٤م ُمٕمٞمٜمً٤م ن٧م ؿمٕم٤مر ّ
ىمراراشمف وي٘مع ن٧م شم٠مثػم ُمنموقمف وسمرٟم٤مجمف وشمٙمقن ىمراراشمف ومراؤه شمٗمت٘مد إمم طمري٦م ذم اًمٜمٔمر وآظمتٞم٤مر إمم
طمد ُم٤م ،سمؾ أؾمػمة ومٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م وسمرٟم٤مُم٩م خمّمقص ،وهذا واىمع عمـ قمرومف وشم٠مُمٚمف --واعٟمً٤من ُمٝمام يم٤من
قمرو٦م ًمٚمٛم١مصمرات-
ويمذا اعمج٤مهد اعمقًمع سم٤مجلٝم٤مد هق قمرو٦م عمثؾ ذًمؽ ،ورسمام أؿمد ،وىمد رأجٜم٤م ُمـ هذا أؿمٞم٤م ؛ وم٢من سمٕمض
أهؾ اجلٝم٤مد يتحقل اجلٝم٤مد قمٜمده إمم ُم٤م يِمٌف روطمف وُمٝمجتف وخيتٚمط طم ٌّف واًمتٕمٚمؼ سمف واًمِمٖمػ سمٛمٞم٤مديٜمف
ُم٠مؾمقرا ًمف ،وشمٙمقن اظمتٞم٤مراشمف ومٞمٝم٤م ُمٞمؾ ُمً ٌّؼ إمم احلرب واًم٘مقة واًمًالح
سمدُمف وحلٛمف وؿمحٛمف ،ومٞمٙمقن
ً
واًمٖمٚم٥م واًمٜمزال وصٝمقات اخلٞمؾ وُم٤م ٟم٤مؾم٥م!-
ومٝمذا ذم اًمٓم٤مئٗمتلم ،وهق ًمٞمس سمح ًث٤م ذم اًمٜمقاي٤م أو شمٜم٘مٞمٌ٤م قمـ اًم٘مٚمقب-
سمؾ هق ه٤م يٕمرف ُمـ ُمٕم٤مذة اًمٜم٤مسُ ،مع ؾمؼم ُمقاىمٗمٝمؿ ومرائٝمؿ واقمتٌ٤مره٤م-
اعمح٤مضم٦م --سمؾ احلج٦م ذم اًمدًمٞمؾ قمغم يمؾ طم٤مل-
وًمٞمس هق قمٛمد ًة ذم
ّ
وإٟمام وم٤مئدة ُمٕمروم٦م ذًمؽ آقمتذار ًمٚمٜم٤مس قمغم اظمتالف ُمِم٤مراؿ ،وُمٕمروم٦م أىمدارهؿ وشمٕمٚمٞمؾ اظمتٞم٤مراهتؿ
عمـ وىمػ قمغم ذًمؽ-
اًمتنع ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس سمف ،أو شمّمٜمٞمٗمٝمؿ قمغم أؾم٤مؾمف ،وٓ
وذط آؾمتٗم٤مدة ُمـ ذًمؽ :قمدم
ّ
ىمٚم٧م هل اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من-
اقمتٌ٤مره هق اًمٕمٛمد َة؛ سمؾ اًمٕمٛمدة يمام ُ
وًمٞمس ر يم٤مًمٕمدل واعٟمّم٤مف واًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ احلؼ ذم يمؾ ٍ
أُمر سم٤مًمٌح٨م واًمتِم٤مور وآؾمتٕم٤مٟم٦م
سم٤مهلل ،واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده-
اخلػميـ اًمّم٤محللم اعمٕمرووملم سمٜمّمحٝمؿ ًمألُم٦م
ـمٌٕم٤م ٟمحـ ً,مٚمتذيمػمٟ ,متٙمٚمؿ قمـ اًمٕمٚمام واًمدقم٤مة ّ
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وطمًـ سمالئٝمؿ ذم اعؾمالم ،وًمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم أو ُمـ سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ سمٕمرض ٍ
ىمٚمٞمؾ وهؿ ُمٕمروومقن-
يمام أنٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ اعمج٤مهديـ ٟمٕمٜمل أهؾ اًمّمدُ .مٜمٝمؿ اعمٕمرووملم سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمداًم٦م واخلػم
واًمٜمّمح ًمألُم٦م واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م-
نّمؾ زم قمغم وق اعمٕمٚمقُم٤مت اعمت٤مطم٦م:
واًمذي أراه ،واهلل أقمٚمؿ ،وأفمٜمف اًمقؾمط اًمٕمدل ،وهق ُم٤م ّ
أن اعمج٤مهديـ ت٤مضمقن إمم ٟمققمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م أن وًمٞمًقا حمت٤مضملم ًمألومراد اعم٘م٤مشمٚملم عمجرد اًم٘مت٤مل،
ومٕمٜمدهؿ ُمـ ذًمؽ اًمؼميم٦م إن ؿم٤م اهلل ،ومٝمؿ حمت٤مضمقن ٕصٜم٤مف ُمٜمٝم٤م:
واعمرسمقن-
 ,ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ واعمِم٤ميخ واًمٕمٚمام واًمدقم٤مة
ّ
ُ ,مٝمٜمدؾمقن وظمؼمات قمًٙمري٦م ،وٓ ؾمٞمام ذم اعمتٗمجرات وآشمّم٤مٓت وٟمحقه٤م-
 ,ظمؼمات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وقمًٙمري٦م وىمٞم٤مدي٦م شمٕمٞمٜمٝمؿ-
 ,ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ ىم٤مًمقا إهنؿ سمح٤مضم٦م إمم «اؾمتِمٝم٤مديلمش أي ُمـ يريد أن يٜمٗمذ قمٛمٚمٞم٦م اؾمتِمٝم٤مدي٦م
واؾمتٕمد ًمذًمؽ واـمٛم٠من٧م ٟمٗمًف ل٤م ،وأن ٓ أدري هؾ ٓ شمزال احل٤مضم٦م ىم٤مئٛم٦م ،حمتٛمؾ-
 ,سم٤معُمٙم٤من أن يٙمقن هٜم٤مك طم٤مضم٤مت أظمرى ُمثؾ إـمٌ٤م وهمػمهؿً ،مٙمـ هذا ُم٤م قمرومتف-
ومٝمذه اًمٜمققمٞم٤مت اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ه٤م ي٘مقل ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ إهنؿ ت٤مضمقهن٤م؛ ومٜمحـ ٟمدقمقه٤م
ًمٚمذه٤مب وٟمح ّثٝم٤م قمٚمٞمف ،سمؾ ٟمرى أنف ىمد يتٕملم قمغم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا مل نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م ذم سم٤مسمف ومل يٙمـ ًمف
ُمٕمتؼم يٛمٜمٕمف ُمـ اًمذه٤مب-
قمذر
ٌ
وهذا اًم٘مقل هق ىمقل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م ،وهق ُم٤م أقمرومف ُمـ رأي قم٤مُم٦م اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ذم ُمثٚمف-
يْم٤مف إًمٞمف أنف ىمد يقضمد قمٜمد سمٕمض اعمًٚمٛملم ؾمٌ٥م ظم٤مص؛ ومٞم١مُمر سم٤مًمذه٤مب ًمٚمجٝم٤مد ،يمٛمـ ّومر ُمـ
قمدو فم٤ممل وـم٤مهمقت ٍ
يم٤مومر وو٤مىم٧م قمٚمٞمف إرض ،ومٗمل ؾمقح اجلٝم٤مد ُمٚمج٠م ًمف وشمٗمري٩م لٛمف
ُمالطم٘م٦م ّ
ًمٖمٛمف ،وٟمحق ذًمؽ-
وإذه٤مب ّ
وظمالص٦م اًم٘مقل :أن هذه اعمً٠مخ٦م اعمرضمع ومٞمٝم٤م إمم شم٘مدير ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وأهؾ ؿم٠من احلرب ذم اعمٞمدان،
سمحٞم٨م ي٘م٤مل لؿ:
هؾ أنتؿ حمت٤مضمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم (ًمٚمرضم٤مل اعم٘م٤مشمٚملم ُمٜمٝمؿ) أن ي٠متقا إًمٞمٙمؿ ويً٤مقمدويمؿ؟
قمدويمؿ؟
أم طمّمٚم٧م قمٜمديمؿ اًمٙمٗم٤مي٦م ًم٘مت٤مل ّ
أم ُم٤مذا شمريدون وشمٓمٚمٌقن ُمـ إظمقاٟمٙمؿ اعمًٚمٛملم اًمٌٕمٞمديـ قمٜمٙمؿ؟
ومام ي٘مقًمف ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وأوًمق أُمره هٜم٤مك ومٝمق اعمٕمتؼم ،وقمغم أؾم٤مؾمف يٙمقن احلٙمؿ-
شمقوٞمح اًمرأي :وهذا ُمٌٜم٤مه قمغم أصؾ واوح ُمٕمٚمقم وهق :أن اًمٕمدو اًمٙم٤مومر اًمّم٤مئؾ إذا ىمّمد سمالد
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اعؾمالم أو دظمٚمٝم٤م وم٢مٟمف جي٥م قمغم أهؾ شمٚمؽ اًمٌالد وُمـ أُمٙمٜمف اًمدومع ُمٕمٝمؿ هـ ىم٤مراؿ أن يدومٕمقه سمام
يٕمؿ
اؾمتٓم٤مقمقا ؛ وم٢من قمجزوا أو ّ
ىمٍموا اشمًٕم٧م دائرة اًمقضمقب إمم ُمـ طمقلؿ صمؿ ُمـ طمقلؿ إمم أن ّ
اًمٗمرض اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م إن مل ي٘مؿ سمف ُمـ يٙمٗمل-
ُ
وهذا أصؾ حمٙمؿ وإو٤مع صم٤مسم٧م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف؛ ومٝمق طمٙمؿ اًمنميٕم٦م وطمٙمؿ اهلل ٓ ُمري٦م ومٞمف-
ومٝمق إصؾ ،وإٟمام ٟمٜمت٘مؾ قمٜمف طملم ي٘مقل ًمٜم٤م ُمـ وىمع قمٚمٞمٝمؿ آقمتدا ,أهؾ اًمثٖمر ,وأوًمق إُمر ُمـ
اعمج٤مهديـ ذم ذًمؽ اًمثٖمر إٟمٜم٤م أن طمّمٚم٧م ًمٜم٤م اًمٙمٗم٤مي٦م إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،أو ذم اجل٤مٟم٥م اًمٗمال واجل٤مٟم٥م
اًمٗمال -
اًمٕمدو اًمّم٤مئؾ ،ي٘مقًمقن
وم٢مذا قمٚمٛمٜم٤م أن اعمًٚمٛملم اعمٕمتدى قمٚمٞمٝمؿ ،واعمج٤مهديـ اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمدومع وىمت٤مل
ّ
ًمٜم٤مٟ :محـ ٟمحت٤مج إًمٞمٙمؿ ويٓمٚمٌقن ُمٜم٤م اعمً٤مقمدة سم٤معم٘م٤مشمِٚم٦م؛ ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه وضمقب اًمٜمٗمػم طمتك شم ًَُدّ ظم ّٚمتٝمؿ
وشم٘م٣م طم٤مضمتٝمؿ ،وإذا قمٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أهنؿ ٓ ت٤م ضمقن إمم اعمزيد ،وأهنؿ ايمتٗمقا ،سمؾ إن اًمزي٤مدة رسمام شمث٘مٚمٝمؿ
وشمٕمٞم٘مٝمؿ وٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ ،ومٕمٜمده٤م ٟم٘مقل ًمٚمٜم٤مسُ :مٙم٤مٟمٙمؿ ٓ ،يذه٥م أطمدٌ -
وهٙمذا ،إذا ىم٤مًمقا ًمٜم٤مٟ :محت٤مج يمذا ويمذا ُمـ اًمٜم٤مس ،يم٤من سمحًٌف-
ومٝمذا إن ؿم٤م اهلل هق اًمّمقاب ذم اعمً٠مخ٦م-
وإُم٤م إـمال .اًمٜمٝمل قمـ اًمذه٤مب ،ومٚمٞمس سمّمقاب-
ويمذًمؽ إـمال .اًم٘مقل سمقضمقب اًمٜمٗمػم قمغم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ًمٞمس سمّمقاب ،واهلل أقمٚمؿ-
وم٢مذا شم٘مرر هذا؛ وم٢من أيمثر اؾمتدٓٓت اعمِم٤ميخ اًمٙمرام اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ،ه٤م ٓ يً ّٚمؿ وٓ ُيقاوم٘مقن قمٚمٞمف-
سمٞم٤مٟمف :أن اعمخ٤موف اعمذيمقرة إٟمام هل «خم٤موفش وهل يم٤مًمقهؿ ٓ اقمتٌ٤مر ًمف هٜم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ احلٙمؿ
اعمرضمقة سمٜمٗمػم اعمًٚمٛملم عمً٤مقمدة
اًمنمقمل اعمذيمقر ,اعو٤مع ،,وذم ُم٘م٤مسمؾ اعمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م
ّ
إظمقاهنؿُ ،مع اًمٕمٚمؿ سم٠من دور اعظمقة اًمٜم٤مومريـ ًمٚمجٝم٤مد ُمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م وٓ ؾمٞمام ُمٜمٝمؿ
دور قمٔمٞمؿ ضمدً ا ،ورسمام
اعمج٤مهدون اًمً٤مسم٘مقن وأهؾ اخلؼمة واًمٌ٠مس واًمِمج٤مقم٦م وأهؾ اًمرأي واحلٙمٛم٦م ٌ
أتٙمٚمؿ قمٚمٞمف سمٕمدُ -
وم٤مخلِمٞم٦م ُمـ اؾمتحرار اًم٘متؾ ذم اًمٜم٤مومريـ ،يٛمٙمـ شمٗم٤مديف سمتٜمٔمٞمؿ إُمر وطمًـ شمرشمٞمٌف ،ومال يرشم٘مل إمم أن
يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ اًمٜمٗمػم-
أجْم٤م ٓ ،شمرىمك ًمٚمٛمٜمع ،وٓ يّمح ذم اًمٗم٘مف ,واهلل أقمٚمؿ ,أن دمٕمؾ دًمٞمال يٕم٤مرض
واخلِمٞم٦م ُمـ اًمتٙمٗمػم ً
سمف أصؾ وضمقب اًمٜمٗمػم ،سمؾ ٟمحـ ٟم٘مقلً :مق يم٤من اعم٘م٤مشمٚمقن ذم اًمٕمرا .ظمقارج وُمٌتدقم٦م ُمـ ُمٌتدقم٦م أهؾ
قمدوا ص٤مئال صٚمٞمٌٞم٤م يٗمًد
اًم٘مٌٚم٦م ًمقضم٥م إقم٤مٟمتٝمؿ قمغم قمدو اهلل وقمدوهؿ واًمٜمٗمػم ًمٜمٍمهتؿ وهؿ ي٘م٤مشمٚمقن ّ
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اًمديـ واًمدٟمٞم٤م-
واًمٖمٚمق وصٗم٦م اخلقارج
أُم٤م اًمقاىمع وم٢من اعمج٤مهديـ هٜم٤مك سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٞمدون قمـ اًمتٙمٗمػم
ّ
وآسمتداع؛ ومٚمق ُىمدّ ر أن أطمدً ا سم٘مٞم٧م ًمديف خم٤موف ُمـ و٤مقم٦م ُمٕم ّٞمٜم٦م ومٕمٜمده ُمٜمدوطم٦م ذم و٤مقم٤مت أظمرى ،سمؾ
قمٜمده طمتك سم٘م٤مي٤م اًمٌٕمثٞملم ومٚمٞم٠مُمر اًمٜم٤مس سمٛمً٤مقمدهتؿ ،واًمٗمْمال اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ٓ يٙمٗمروهنؿ ,سم٘م٤مي٤م اًمٌٕمثٞملم
واًمقـمٜمٞملم اعم٘م٤موُملم ،,وهق طمؼ-
وأُم٤م اخلِمٞم٦م ُمـ طمدوث ُمرج ومٙمري --اًمخ؛ ومٝمذا ًمٞمس ُمـ قمٛمدة اؾمتدٓلؿ وإٟمام يًقىمقٟمف وُم٤م
ؿم٤ماف ًمالقمتْم٤مد وآؾمتئٜم٤مس وًمٚمت٘مقي٦م ،وهق فم٤مهر اًمْمٕمػ ،وأُم٤م اعمخ٤موف ُمـ أن يرضمع اًمِمٌ٤مب سمٕمد
ذًمؽ ومٞمحّمؾ ُمٜمٝمؿ أظمٓم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اومتت٤مح ساقم٤مت وإؿمٕم٤مل طمروب داظمؾ سمٚمداهنؿ اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م،
ومٝمذا أجْم٤م ٓ يرىمك ًمٚمٛمٜمع وُمٕم٤مرو٦م اًمقاضم٥م اعم٘مرر سم٤مًمؼمه٤من-
سمؾ ٟمحـ ٟم٘مقل ًمٕمٚمامئٜم٤م :ومٚمٞمٙمـ ُمٜمٙمؿ أنتؿ اىمتح٤مم اعمٞمدان وشمقضمٞمف اًمِمٌ٤مب ،وًمت٘مقدوا اعمًػمة
وًمتْمٕمقا احلدود وشمٌٞمٜمقا إطمٙم٤مم ،ومٝمذا هق اًمٕمالج اًمّمحٞمح ًمٙمؾ شمٚمؽ اعمخ٤موف ،أُم٤م أن متٜمٕمقا
اًمِمٌ٤مب ُمـ اًمٜمٗمػم ,وًمـ يٛمتٜمٕمقا  ,سمحج٦م اخلِمٞم٦م ُمـ أهنؿ قمٜمدُم٤م يٜمتٝمقن ُمـ اًمٕمرا --.اًمخ؛ ومٝمذا همػم
ُمٜمٓم٘مل! وُم٤م اخلقف ً
أصال وُم٤م اعمِمٙمٚم٦م ذم أن يرضمع اًمِمٌ٤مب وىمد اؾمتٕمدوا ًم٘مت٤مل أقمدا اهلل اعمرشمديـ ذم
سمالدٟم٤م؟ أخٞمس هذا طمٙمام ذقمٞم٤م واضم ًٌ٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕم ّٚم٘م٤م ذم رىم٤مسمٜم٤مُ ،متك ُم٤م ىمدرٟم٤م قمٚمٞمف وىمع اًمقضمقب قمٚمٞمٜم٤م؟
حمذورا
أوًمٞمس اعقمداد ًمف ونّمٞمؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف وشمٙمٛمٞمؾ اًمٜم٘مص ومٞمف واضم ًٌ٤م قمٚمٞمٜم٤م؟ ومٙمٞمػ دمٕمٚمقٟمف
ً
ونرُمقن ٕضمٚمف ,سمؾ عمجرد اخلقف ُمـ وىمققمف ,قمغم اًمِمٌ٤مب اًمٜمٗمػم ًمٜمٍم إظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم ذم اًمثٖمر
ّ
اعمٝمٞمض؟ احلؾ ًمٞمس ذم إصدار اًمٗمت٤موى سم٤معمٜمع أهي٤م اًمٗمْمال  :-سمؾ ذم اىمتح٤مم اعمٞمدان وُمٕم٤مجل٦م إظمٓم٤مر
وشمٗمّمٞمؾ إطمٙم٤مم سمقوقح ًمٚمِمٌ٤مب ،وذم أن يٙمقن أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد يدً ا واطمدة-
احلؾ هق سمٞم٤من طمدود ُم٤م أنزل اهلل قمغم رؾمقًمف ،وهنقوٙمؿ أنتؿ سم٤مُٕمر واًمتح٤مُمٙمؿ ُمع إظمقاٟمٙمؿ
اعمج٤مهديـ-
ً
وصم٘م٤مٓ
ح٤مذا ٓ ٟم٘مقل ًمٚمِمٌ٤مبٟ :مٕمؿ ،اذهٌقا ًمٚمٕمرا .واٟمٍموا إظمقاٟمٙمؿ هٜم٤مك واٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م
وُمـ
وضم٤مهدوا سم٠مُمقاًمٙمؿ وأنٗمًٙمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،واومٕمٚمقا يمذا وٓ شمٗمٕمٚمقا يمذا ،وإذا ؾمٝمؾ اهلل أُمريمؿ ّ
قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٜمٍم واًمٗمتح ،ومٕمٚمٞمٙمؿ سمٙمذا ويمذا ،واٟمتٌٝمقا ًمٙمذا ويمذا ،وجيقز ًمٙمؿ يمذا وواضم٥م قمٚمٞمٙمؿ يمذا
و رم قمٚمٞمٙمؿ يمذا - -اًمتٗم٤مصٞمؾ ًمٙمؾ ر  ،وُمٜمٝم٤م يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع طمٙم٤مم سمالدٟم٤م اعمختٚمٗم٦م ،وُمتك ٟمخرج،
وُمتك ٟمٚمزم اًمّمؼم وآٟمتٔم٤مر!--
هذا دور اًمٕمٚمام أقمزهؿ اهلل وووم٘مٝمؿ ،وهؿ أدرى سمف ،وإٟمام أذيمر إظمقا هٜم٤م:
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وٓ سمد ُمـ ذيمر ر ُمـ اًمقاىمع اعم١ممل:
ويقؾمع
وهق أن ومت٤موى سمٕمض اًمٗمْمال اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ه٤م يزيد اًمٗمجقة سملم أهؾ اجلٝم٤مد وأهؾ اًمٕمٚمؿ،
ّ
اًمِم٘م٦م سملم ُمدرؾمتل اجلٝم٤مديلم واعصالطمٞملم !-سمدل أن يٙمقٟم٤م ُمتٕم٤موٟملم ُمتقازيلم ُمتٕم٤موديـ-
وضمرسمٜم٤مه٤م وهل قمٜمدٟم٤م
وأن اًمقاىمع إيمٞمد اًمذي ٟمٕمرومف وٟمحـ قمغم اـمالع ُمٜمف ودمرسم٦م ،واهلل رأجٜم٤مه٤م ّ
ي٘ملم ،أنف ٓ يٙم٤مد يٙمقن هٜم٤مك شم٠مثػم يذيمر عمثؾ هذه اًمٗمت٤موى!--
أقمٜمل اًمت٠مثػم قمغم اًمٙمٛمٞم٦م اعمٓمٚمقب شمدوم٘مٝم٤م ًمٚمجٝم٤مد-
سمؾ سم٤مًمٕمٙمس ًمٕمٚمٝم٤م ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ورمحتف أن يقضمد هذا اخلالف وأن شمّمدر هذه أرا ُمـ
سمٕمض قمٚمامئٜم٤م ،طمتك ٓ يرشمٗمع ُمًتقى اًمتدومؼ ومق .احلد اعمٛمٙمـ اؾمتٞمٕم٤مسمف ،وٓ يٗمٞمض ؾمٞمؾ اًمٜمٗمػم قمـ
ً
ُمٕمدٓ ُمٞمًقرا وٌٓمف واًمتحٙمؿ ومٞمف ًمٚم٘مٞم٤مدات قمغم إرض-
اعمجرى ،ويٌ٘مك إُمر
وهذا ر قمجٞم٥م عمـ شم٠م ُّمٚمف!-
ويتحرىمقن قمٚمٞمف ويٌٙمل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ًمٚمٌٕمد قمٜمف وؿمقىم٤م
اًمٜمًٌ٦م إهمٚم٥م هـ يريدون اًمذه٤مب ًمٚمجٝم٤مد
ّ
إًمٞمف ،ويرشمٙم٥م إظمٓم٤مر وي٘متحؿ إؾمٗم٤مر ويٌٞمع يمتٌف وطمتك ُمالسمًف اًمزائدة وذهٞمٌ٤مت أهٚمفُ ،مـ ؿمٌ٤مب
اعمًٚمٛملم ذم أنح٤م إرض ُمـ ًمـ شمرده ومتقى أطمد أو رأي ٍ
أطمد ي٘مقل ٓ :شمذهٌقإ ،ن هٜم٤مك ُمثٚمف ُمـ
أثرا  ،وٕن
ي٘مقل :اذهٌقا ؛ ومٚمف ذم ُمـ ي٘مقل اذهٌقا يمٗم٤مي٦م وُمٜمدوطم٦م ،وٕن ُم١مصمرات اًمقاىمع وطم٘م٤مئ٘مف أىمقى ً
احلؼ أووح ُمـ أن خيٗمك ،ويمٞمػ يًتٛمع إمم يمالم ُمـ ي٘مقل ًمف ٓ شمذه٥م ومت٘متؾ وهق قمـ ذًمؽ يٌح٨م،
وذاك اًمذي يتٛمٜمّك؟!
هذه اًمٗمت٤موى ىمد ندث سمٕمض اًمٌٚمٌٚم٦م ذم سمٕمض إوؾم٤مط ،وشمتًٌ٥م ذم ظمٚمخٚم٦م اًمّمػ اعؾمالُمل،
وشمٕمٛمؼ اٟمٗمّم٤مل اًمٕمٚمام قمـ اًمِمٌ٤مب ،ومتٜمع ذه٤مب اًمٙمثػميـ هـ ٓ يٜمِمٓمقن ًمٚمذه٤مب ً
أصال ،وإٟمام ىمد
ّ
يتحرضمقن ُمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ,واضم٥م اًمٜمٗمػم,؛ طمٞمٜمام يتذيمروٟمف أو ُيذيمّرون سمف ،ومتٜمزل هذه اًمٗمت٤موى قمغم
ّ
ىمٚمقاؿ سمر ًدا!-
اعمتحٛمس اًمذيـ هؿ سم٤مًمٗمٕمؾ اجلٜمقد
أُم٤م اًمقىمقد احل٘مٞم٘مل وإصكم ًمٚمجٝم٤مد ،وهؿ اًمِمٌ٤مب اعمتحر.
ّ
واًمٗم٤مقمٚمقن إؾم٤مؾمٞمقن ذم اعمٕمريم٦م؛ ومٚمـ يرقمقا ؾمٛمٕم٤م ًمتٚمؽ اًمٗمت٤موى وأرا !-
أن٤م أفمـ أن ُمٕمروم٦م هذا وُم٤م ؿم٤ماف ُمٝمؿ ضمدً ا ،وي٤م ًمٞمتف يقصؾ سمٙمؾ صد .وأُم٤مٟم٦م ًمٚمٕمٚمام اًمٙمرام
واًمدقم٤مة إوم٤موؾ ،وًمٞمتف يزداد طمجؿ احلقار واًمتٌ٤مطم٨م واًمتِم٤مور سملم اعمج٤مهديـ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر،
ومتتٜمقر سمف إُم٦م وهتتدي ودمتٛمع قمغم اخلػم-
طمتك خيرج اًمرأي ؾمٌٞمٙم٦م ُمـ طمٙمٛم٦م وقمٚمؿ ودمرسم٦م اًمٗمري٘ملمّ ،
ِ
واًمٕم٤ممل اًمرسم٤م هق ُمـ جيٛمع «اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ واًمٕم٘مؾش ،ويٕمرف يمٞمػ يريب اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٚمؿ ،ويًقؾمٝمؿ
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سمنميٕم٦م راؿ ،وي٠مظمذهؿ إمم ـمر .الداي٦م سم٤معمً٤ميً٦م واًمتٚم ّٓمػ ،واعمج٤مهد اًمزقمٞمؿ اًم٘م٤مئد اعمقومؼ ُمـ جيٛمع
سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل سملم ظمّم٤مل اًمرومؼ واعمِم٤مورة صمؿ اًمٕمزم ذم ؿمج٤مقم٦م --واهلل أقمٚمؿ-
وضمزى اهلل قمٚمام ٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م ظمػما ؛ وم٢من ؿمٗم٘متٝمؿ قمغم إُم٦م فم٤مهرة ،وٟمّمحٝمؿ ل٤م ٓ خيٗمك،
ومٌ٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وزادهؿ هدى وؾمدادا وطمٗمٔمٝمؿ اهلل ًمٜم٤م هدا ًة ُمٝمديلم-
وسم٤مرك اهلل ذم جم٤مهديٜم٤م ،وؾمددهؿ وٟمٍمهؿ وأقم٤مهنؿ ،ومٝمؿ اًمً٤مدات إهمٞم٤مر واًمذائدون قمـ مح٤مٟم٤م
واًمراومٕمقن رؤوؾمٜم٤م ،وهؿ مح٤مة اًمتقطمٞمد-
وٟمً٠مل اهلل أن يٕمٗمق قمٜم٤م وقمـ ؾم٤مئر إظمقاٟمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م وأطمٌ٤مسمٜم٤م وأن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم يمؾ ُمٙم٤من-
إٟمف ظمػم اًمٜم٤مسيـ وهق رب اعمًتْمٕمٗملم-
وأذيمر يمٚمٛم٦م خمتٍمة طمقل دور اعمٝم٤مضمريـ ذم اجلٝم٤مد ،وهؿ اًمٜم٤مومرون ُمـ أىمٓم٤مر إرض ًمٜمٍمة
إظمقاهنؿ ذم اًمثٖمقر وأرض اجلٝم٤مد:
اقمٚمٛمقا ,ي٤م إظمقا  ,أن اعمٝم٤مضمريـ اًم٘م٤مدُملم ًمٚمجٝم٤مد ُمـ ؿمتك اًمٌالد أثرهؿ يمٌػم وظمٓمرهؿ ضمًٞمؿ
ووم٤مئدهتؿ يمٌػمة ًمٚمجٝم٤مد؛ يرومع اهلل اؿ الٛمؿ وجيٚمق اؿ قمزائؿ أهؾ اًمثٖمر ،ويّم٘مؾ اؿ ُمقاهٌٝمؿ وجيري
قمغم أجدهيؿ وسمًٌٌٝمؿ اخلػم اًمٕمٛمٞمؿ ًمٓمقائػ ٓ نّماك ُمـ أهؾ اًمٌٚمد إصٚمٞملم ،وذًمؽ أن أهؾ اًمٌٚمد إذا
رأوا ه١مٓ اعمٝم٤مضمريـ اًمٜم٤مومريـ ًمٜمٍمهتؿ واجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ وُم٤م سمذًمقه ًمٚمقصقل إًمٞمٝمؿ ٓ ًمٌم إٓ ًمٜمٍمهتؿ
ذم اًمديـ وضمٝم٤مد قمدو اهلل ُمٕمٝمؿ ،وٟمٗمٕمٝمؿ واًمقىمقف ُمٕمٝمؿ واحلٛمٞم٦م لؿ ،أقمٔمٛمقا ذًمؽ وأطمدث ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مًمغ إثر ،وؿمحذ قمزائٛمٝمؿ وٟم٤مومًقهؿ واىمتدوا اؿ ،ورضمٕمقا إمم أنٗمًٝمؿ سم٤مًمذم واًمٚمقم قمغم
اًمت٘مّمػم ذم اجلٝم٤مد واًمٌذل واًمتْمحٞم٦م ،وٓ ؾمٞمام طملم يٙمقن أوئلؽ اعمٝم٤مضمرون ُمـ اًمٜمقع اعمق ّومؼ اًمذي
ً
وقم٘مال وطمًـ ظمٚمؼ-
وقمٚمام
ٟمقرا
مشم٤مه اهلل ً
ً
صماؿ إٟمااف ُمااـ صااٜمع اهلل شمٕماا٤ممم وًمٓمٗمااف سم٠مهااؾ شمٚمااؽ اًمٌٚمااد أن يمااؾ ؿمااخص ُمااـ اعمٝماا٤مضمريـ يٙمااقن سم٢مزائااف قماادة
أؿمخ٤مص ُيإمدّ ون سم٤مًمٕمنمات سمؾ اعمئ٤مت سمؾ أيمثار ،هاـ ي١مووٟماف وخيدُمقٟماف و ٗمٔمقٟماف ويٕمٞمٜمقٟماف وي٘مْماقن ًماف
طمقائجف ويٚمت٘مقن سمف و ٌاقن رؤيتاف؛ ٕناف همريا٥م ،ويًا٤مقمدوٟمف ويٕمرواقن قمٚمٞماف أناقاع اخلدُما٦م ،ويزوروٟماف
و ُيزيروٟمااف ،ويٛمِم ااقن ُمٕم ااف ذم هااذا اًمٓمري ااؼ أو ذاك وذم ه ااذه اعمٝمٛم اا٦م أو احل٤مضماا٦م أو شمٚم ااؽ ،ويتح اادّ صمقن قمٜم ااف،
يزوضمقٟماف يماام ىماد
درؾم٤م إذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمادروس ،ويٜمّماتقن إمم أطم٤مديثاف طمالم ياتٙمٚمؿ ،وىماد ّ
ويًٛمٕمقن ًمف ً
رورا ُمٖمتٌ ًٓم ا٤م سمت اازوي٩م يمريامشم ااف
اػما  ،وىم ااد رأجٜماا٤م ُم ااـ أه ااؾ اًم ااٌالد إصااٚمٞملم ُم ااـ يتٓم ااقع ً
ومرطم ا٤م ُمًا ا ً
طمّمااؾ يمث ا ً
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ًمٚمٛمج٤مهديـ اعمٝم٤مضمريـ طم ٌّ٤م لؿ وإقمٔم٤م ًُم٤م ،وذًمؽ ُمـ أقمغم درضم٤مت آُمتزاج ،إمم همػم ذًمؽ--
ومٞمحّم ااؾ ٕوئل ااؽ اًمٕم اادد اًمٙمٌ ااػم ُم ااـ أه ااؾ اًمٌٚم ااد اعمالسمً االم ل ااذا اعمٝم اا٤مضمر اٟمتٗم اا٤مع قمجٞم اا٥م ذم اًم ااديـ
واًمٗمْماا٤مئؾ ،وُمااـ ضما ّارب قماارف؛ ومتجااد اعمج٤مهااد اعمٝماا٤مضمر ياا١مصمر ذم اًمٗمئاا٤مم ُمااـ اًمٜماا٤مس ،وذم اًم٘مٌٞمٚماا٦م اًمٙمٌااػمة،
وذم جمٛمققما٦م قمقا ئااؾ ،و ٞمال اهلل سمااف ُماا٤م ؿما٤م ُ مااـ ُمااقاهتؿ ،وجيااري قمااغم يدياف اخلااػم اًمٙمثااػم ،وماا٢مذا اؾمتِمااٝمد
ِ
ًمٚمٛمٛمحٚم االم ،ومً ااٌح٤من
وم ااٞمٝمؿ ومتٚم ااؽ اًمٖم٤مي اا٦م ذم اًمت اا٠مثػم ،وإن ؿم اائ٧م وم٘م ااؾ ه اال اًمً اا٘مٞم٤م ًمٚمٛمج ا ِادسملم واًمٌِم ا ارى
اعمحٞمل اعمٛمٞم٧م!!
صم ااؿ إن اعمٝم اا٤مضمريـ يٗمتح ااقن ٕه ااؾ اًمٌٚم ااد موم٤م ًىما ا٤م ُم ااـ اًم ااؽماسمط واًمتا ا ظمل واًمتا ا خػ ُم ااع ؾم اا٤مئر اعمً ااٚمٛملم
واحلٛما ااك،
وي ااذيمروهنؿ سم٤مجلًا ااد اًمقا طما ااد اًم ااذي إذا اؿما ااتٙمك ُمٜما ااف قمْم ااق شما ااداقمك ًما ااف ؾم اا٤مئر اجلًا ااد سم٤مًمًا ااٝمر
ّ
أبقاسما٤م ًمٚمتقا صاؾ ُماع ؾماا٤مئر أهاؾ اًماٌالد إظمارى اًمتال ضماا٤مؤوا ُمٜمٝما٤م وذًماؽ يٜمٓماقي قماغم ُمٜماا٤مومع
ويٗمتحاقن لاؿ ً
دٟمٞمقي٦م وأظمروي٦م ٓ شمٜمٙمر-
هذا همػم ُم٤م يٜم٘مٚمقٟمف ُمـ ظمؼمات ودم٤مرب وُم٤م ّماؾ ذم همْماقن ذًماؽ ُماـ شمالىماح ذم اًمٗمٙمار واًمث٘م٤موما٤مت
ٍ
طمًـ ـمٞم٥مٕ ،ن اجلٛمٞمع ذم فمؾ اًمنميٕم٦م وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م شمٕم٤مرومقا واًمت٘مقا وشم ظمقا-
ومت٤مزج
وسم٤مجلٛمٚم٦م؛ وم٢من ٟمٗمع اعظمقة اعمٝم٤مضمريـ ٕي ضمٝم٤مد هق ٟمٗمع قمٔمٞمؿ ،يِمدّ اهلل اؿ أزر اجلٝم٤مد ومٞم٘مقى
ويٕمتز ويّمٚم٥م قمقده قمغم اعمحـ ويًتٕميص سم٢مذن اهلل قمغم يمٞمد اًمٙم٤مئديـ وُمٙمر اح٤ميمريـ-
ّ
ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [اعمدصمر]1٧ :؛ ومًٌح٤من اهلل اًمذي أت٘مـ سمحٙمٛمتف يمؾ ر -
واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت-

[الضؤال العاشس:

]

 شبكت أوا المسلم :زطؤٗ ..ٙآحدض ّزودت  22سستوسط يلى خلت٘دض خلزْدزٕ زدلرػَظ:
ّ -2ل ظخزتِ َٖٓ ٍخًتطدضٖخ؟ ؤم ٚدًت ًتدجزِ ٚدضح٘ٔ يلى ضهَظُ ٍَٚخزضُ ٍ ضًس٘تِ؟
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ّ -1ل خلتْسٗسخت خألهطٗ ٔ٘ٛلسَضٗد ٍبٗطخى رسٗٔ؟ ٍّل ستٗسم ؤهطٗٛد يلى هُدهطٓ
ؤذط ٚوُدهطتْن زدلًطخٍٔ ,ؤٗي؟
 -3زهٌ ّ٘ٚ ٙس٘تًدهل خألهطٗٛدى هى هإظْٖن زدلًطخٍٔ ,هدشخ سً٘ٓلَى؟
الشـيخ عطية اهلل:
سم٤مهلل ٟمًتٕملم:
سم٤مًمٜمًٌ٦م ٔصم٤مر هجامت  ٧٧ؾمٌتٛمؼم قمغم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م:
ُمًح٤م ضمٞمدً ا
ذم اًمٌداي٦م ٓ سمد ُمـ آقمؽماف سمّمٕمقسم٦م اًمت٘مٞمٞمؿ ،واخلروج سمٜمتٞمج٦م؛ ٕن ذًمؽ يتٓمٚم٥م
ً
ودراؾم٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م أهؾ اجلٝم٤مد وهمػمهؿ --وًمٙمـ هٙمـ أبدي رأجل سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م ،ومٗمل فمٜمل أن
شمٕمرو٧م ُمـ ضمرا شمٚمؽ الجامت إمم ضسم٤مت ؿمديدة ضمدً ا ٟمتج٧م قمٜمٝم٤م ظمً٤مئر يمٌػمة
احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ّ
ًمٚمٖم٤مي٦م وأص٤مسمتٝم٤م صمٚمٛم ٌ٦م ،سم٤مًمٜمٔمر إمم اًم٘مدر اًمٙمٌػم ُمـ اًم٘متغم وإهى ووم٘مدان اًم٘مقاقمد و«دوًم٦م اعُم٤مرة
اعؾمالُمٞم٦مش ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ،واٟم٘مٓم٤مع اًمًٌؾ وآشمّم٤مٓت ،ومتز .أوص٤مل اجلامقم٤مت وشمٗمرىمٝمؿ ذم اًمٌالد،
واٟم٘مٓم٤مع ُمّم٤مدر قمديدة ٓ نَم ًمٚمدقمؿ واعُمداد --إمم همػم ذًمؽ!-
هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمتٛم ّثٚم٦م ذم اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ذم أنح٤م اًمٕم٤ممل وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ ىمقاقمده٤م
اًمٌنمي٦م واح٤مدي٦م-
وأُم٤م قمغم ُمًتقى أوؾمع :قمغم ُمًتقى اعمنموع اعؾمالُمل سم٤مًمٕمٛمقم ،واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ضمز ُمٜمف،
ظمػما ,وأن٤م ُأوؾ هٜم٤م ,وُمٝمام يم٤من ذم ٟمت٤مئجٝم٤م اًم٘مريٌ٦م ُمـ
وقمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ،وم٠من٤م هـ يرى أهن٤م يم٤مٟم٧م ً
اًمًق واًمٗم٘مدان واخلً٤مئر واًمٌال ؛ وم٢مهن٤م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد وقمغم ُمًتقى اعؾمالم واعمًٚمٛملم يم٠مُم٦م،
ظمػمه٤م أيمؼم وأقمٔمؿ إن ؿم٤م اهلل-
وًمذا ومٜمحـ ص٤مسمرون وًمرسمٜم٤م طم٤مُمدون إن ؿم٤م اهلل ،وٟمرضمق ومرج اهلل و َٟم َٗم ًَف -
قمٛمقُم٤م ،ؾمتًتٕمٞمد ىمقهت٤م وقم٤مومٞمتٝم٤م ُمـ شمٚمؽ اًميسم٤مت
وأُمٚمٜم٤م أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ،واحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م
ً
سم٤مًمتدري٩م ،وؾمتٕمقد أىمقى وأصٚم٥م إن ؿم٤م اهلل ،وأن٤م ُمتٗم٤مئؾ طم ً٘م٤م-
اًمٕمدو أجْم٤م ُضب وظمن واٟمٙمن واٟمجر إمم
ٕنف ذم اًمقىم٧م اًمذي ُضسمٜم٤م ومٞمف ٟمحـ اعمًٚمٛملم؛ وم٢من
ّ
روح ضمديدة ،وسمدأ ذم
ُمٕم٤مرك قمغم إرض هل ًمٞمً٧م ذم ص٤محلف قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ،واٟمٌٕمث٧م ذم أُمتٜم٤م ٌ
اًمٔمٝمقر ضمٞمؾ ضمديد --اًمخ-
وأن سمٕمد اٟمٗمت٤مح ضمٌٝم٦م اًمٕمرا ،.وُم٤م ُمـ اهلل قمغم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م ُمـ اٟمتّم٤مرات واوح٦م ٟمً٠مخف شمٕم٤ممم
يتٛمٝم٤م ويزيدٟم٤م ُمـ ومْمٚمف؛ ومٜمحـ أيمثر رضم٤م وأُمال ذم اخلػم-
أن ّ
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وأويص إظمقا وٞمٕم٤م؛ اعمج٤مهديـ واعمحٌلم واًمدقم٤مة واًمٕمٚمام ويمؾ اعمًٚمٛملم :أن ٓ يًتٕمجٚمقا ذم
إسمدا مرائٝمؿ ،وأن يٌدي اعٟمً٤من رأجف ,إن يم٤من ً
وم٤مقمال ,سم٤ملقيٜمك وسمٕمٞمدا قمـ اًمتِمدد واجلزم واعمّم٤مدرة،
وقمغم اًمقضمف اًمذي خيدم إُم٦م وُمّمٚمحتٝم٤م-
وًمٜمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمقاىمع أن ،وٓ ٟمؽمك أنٗمًٜم٤م رهٞمٜم٦م ًمٚماميض وظمالوم٤مشمف-
وًمٜم٠م ظمذ اًمٕمؼمة ُمـ ـم٤مًمٌ٤من ضمزاهؿ اهلل ظمػما وٟمٍمهؿ ،واعمال حمٛمد قمٛمر η؛ وم٢مهنؿ وإن يم٤مٟمقا
مل ي٠مذٟمقا ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ،وٓ هؿ راوقن سمٗمٕمٚمف ُمـ طمٞم٨م إصؾ ،وُمع وم٘مدهؿ ًمدوًمتٝمؿ
وُمٚمٙمٝمؿ ،إٓ أهنؿ قمٚمٛمقا سمام مشم٤مهؿ اهلل ُمـ قم٘مؾ ووم٘مف؛ سمٕمد وىمقع إُمر ،وم٤مًمِم٠من أن ُ
ؿم٠من اعمقا ٓة
اعيامٟمٞم٦م وإُ ُظم ّقة اعؾمالُمٞم٦م ،واعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ ئمٚمٛمف وٓ خيذًمف وٓ يًٚمٛمف!--
ُمع اؾمتٛمرار اًمتِم٤مور ذم ُم٤م ُيًت٘مٌؾ ،واًمتٕم٤مون واًمتقايص سم٤محلؼ واًمتقايص سم٤مًمّمؼم-
أجْم٤م ُمٓمٚمقسمٞم٦م ُمراضمٕم٦م اح٤ميض واًمت٤مريخ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م وسم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م،
وهذا يمٚمف ٓ يٜمٗمل ً
ٍ
طمرب ،واًمٕم٘مال
ًمٜم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م اًمدرس واًمٕمؼمة ،وٟمرصد اخلٚمؾ وٟمتجٜمٌف وٟمّمحح اعمًػمة ،وٟمحـ ذم طم٤مًم٦م
واحلٙمام ذم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م يٛمٜمٕمقن يمثػما ُمـ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت ذم طم٤مل احلرب ،وإٟمام يٙمقن ذًمؽ سم٘مدْ ٍر وقمغم وضمف
شمّمقري ًمٙمٜم٤م أطمًـ ً
طم٤مٓ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
خمّمقص --ومٚمق ُمِم٧م إُمقر قمغم هذا اًمٜمحق ذم ّ
وًمٞمٕمٚمؿ يمؾ إظمقا اعمًٚمٛملم أن أيمثر ُمـ شميروا سمٕمٛمٚمٞم٤مت «ؾمٌتٛمؼمش هؿ ـم٤مًمٌ٤من ،واعمج٤مهدون
اعمٝم٤مضمرون ذم أىمٓم٤مر إرض واعمٜمتٛمقن ًمٚمحريم٤مت اجلٝم٤مدي٦مُ ،مع ُمٕم٤مرو٦م أيمثرهؿ ل٤م ُمـ طمٞم٨م إصؾ،
وُمع هذا وم٢م رأجتٝمؿ سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أصؼم اًمٜم٤مس وأطمًٜمٝمؿ ً
ُم٘م٤مٓ،؛ومجزاهؿ اهلل ظمػما وصم ٌّتٝمؿ اهلل
وومرج يمرسمٜم٤م ويمراؿ ويمروب اعمًٚمٛملم-
؛ ومٖم٤مًم٥م فمٜمل أهن٤م جمرد هتديدات ذم اًمقىم٧م
اًمراهـ واًم٘مري٥م ،وؾمت٘متٍم أُمريٙم٤م قمغم آؾمتٛمرار ذم اًمتٝمديدات واًمتخقيػ يمٕمٛمٚمٞم٦م وٖمط ُمًتٛمرة
ًمتح٘مٞمؼ أيمؼم ىمدر ُمـ إهداف وا ًمتج٤موب ُمـ اًمٌٚمديـً ،مٙمـ ًمٞمس ُمـ اعمرضمح أن شمٖم٤مُمر أُمريٙم٤م سمدظمقل
طمرب أظمرى ُمع أي ُمـ اًمٌٚمديـ اعمذيمقريـ وٓ همػممه٤م --هذا ُمًتٌٕمد ضمدً ا سم٤مًمٜمٔمر خلً٤مئره٤م ذم اًمٕمرا.
أجْم٤م ،سم٤معو٤موم٦م إمم
وأومٖم٤مٟمًت٤من وًمتٗم٤مىمؿ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدقم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل وُمِم٤ميمٚمٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م ً
اًمرأي اًمٕم٤مم اًمداظمكم ذم أُمريٙم٤م-
وطمتك اًميسم٤مت اعمحدودة أن٤م أؾمتٌٕمده٤م ذم اًمقىم٧م احل٤مزم؛ أقمٜمل ُمثال ضب اعمٗم٤مقمالت اًمٜمقوي٦م ذم
إيران --وًمق متّ٧م هذه ومٓمٌٕم٤م اعمتقىمع أهن٤م شمٙمقن قمـ ـمريؼ اًمٞمٝمقد «إهائٞمؾش --واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل-
وذم ٟمٔمري وم٢من أي ضسم٦م أُمريٙمٞم٦م ًمًقري٤م أو إيران ؾمٞمٙمقن ذم ص٤مًمح احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ،وسم٤مًمت٤مزم ذم

914

ص٤مًمح اعمًٚمٛملمُ ،مٝمام يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ظمً٤مئر ،وإن يمٜم٤م ٓ ٟمتٛمٜمّك إٓ اخلػم واًمٕم٤مومٞم٦م ٕهؾ اعؾمالم-
وم٠مفمـ أن أُمريٙم٤م ؾمؽميمز ذم هذه اًمٗمؽمة قمغم أُمقر:
 ,اعمامـمٚم٦م واعمّم٤مسمرة إمم أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ،أُمال ذم اٟمٗمت٤مح صمٖمرات ً,مّم٤محلٝم٤م ,ذم ضمًؿ احلريم٦م
اجلٝم٤مدي٦م وطمريم٦م اعم٘م٤موُم٦م ذم اًمٕمرا-.
 ,اًمًٕمل احلثٞم٨م عقمامل ُمٕم٤مول اًمتٗمرىم٦م ،وؿمؼ صػ اعمج٤مهديـ ،وسمدأت هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤معمح٤مدصم٤مت
اًمتل أقمٚمـ قمٜمٝم٤م ذم اًمِمٝمر اح٤ميض ُمع أـمراف ُمـ اعم٘م٤موُم٦م أو هـ يدّ قمل أنف يٛمثؾ اعم٘م٤موُم٦م-
ُ ,مع آؾمتٛمرار ,قمغم ي٠مس وومتقر وشمذ ُّم ٍر ,ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ,شمٕمًقا وظم٤مسمقا وظمنوا:,
شم٠مؾمٞمس ىمقة أُمٜمٞم٦م قمراىمٞم٦م ىم٤مدرة قمغم «حم٤مرسم٦م اعره٤مبش ،ودقمؿ وشمرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمزقمٛمٝمؿ،
وحم٤موًم٦م شمقريط أيمثر قمدد هٙمـ ُمـ اًمدول وظمّمقص٤م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ودول اجلقار ذم ذًمؽ ،يمام ومٕمٚمقا ُمع
ؾمٗمػما  ،صمؿ سم٤م ت سمحٛمد اهلل سم٤مًمٗمِمؾ --اًمخ-
ُمٍم طملم أرؾمٚم٧م
ً
يقطمد ص ّٗمٝمؿ وجيٛمع يمٚمٛمتٝمؿ وي١مًمػ سملم
ٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم سمرمحتف وًمٓمٗمف أن يث ٌّ٧م اعمج٤مهديـ وأن ّ
ويّمقب مرا هؿ ،ويٛمدهؿ
ويٜمقر أومٙم٤مرهؿ
ىمٚمقاؿ ويًددهؿ ويقوم٘مٝمؿ ًمٙمؾ ظمػم ،ويزيدهؿ
ّ
هدىّ ،
ً
ًمقزم احلٛمٞمد-
سمٛمدد ُمـ قمٜمده ،إٟمف هق ا ّ
ومٕمغم اعمج٤مهديـ أن يٙمقٟمقا ذم هم٤مي٦م آٟمتٌ٤مه لذه اعمرطمٚم٦م اخلٓمرة ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م-
ويتٗمٓمٜمقا ,وهؿ يمذًمؽ سمٗمْمؾ اهللً ,مٚمٛمٙمر اًمقاوح ذم اعمٗم٤موو٤مت وُم٤م ؿم٤ماف ،وهذا ٓ ت٤مج إمم
يمٌػم شمقصٞم٦م ،وأن يّمؼموا ويّم٤مسمروا ويراسمٓمقا ويت٘مقا اهلل-
واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمت٘مقى ،واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمٛمت٘ملم ،ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت-]42 :
ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ [حمٛمد] وذم ىمرا ة ٟم٤مومعَ ﴿ :ىم٤م َشم ُٚمقا ﴾-
وُمع اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة إن ؿم٤م اهلل شمٕم٤ممم --وم٢من أُمريٙم٤م ًمٞمس أُم٤مُمٝم٤م إٓ آٟمًح٤مب خمذوًم٦م ُمذُمقُم٦م
ُمٜمٙمقؾم٦م ظم٤مئٌ٦م ُمٙمٌقشم٦م ًمٕمٜمٝم٤م اهلل!-
ؾمٞمتٖمػم اًمٙمثػم ،وشمٚمؽ ُمرطمٚم٦م نت٤مج إمم اؾمتٕمداد ُمـ أن وُمدارؾم٦م
وطمٞمٜمٝم٤م ؾمتٌدأ ُمرطمٚم٦م ضمديدة ،و
ّ
ُمـ أهؾ اًمِم٠من وشمِم٤مور وشمذايمر --واعمتقىمع أن شمٙمقن أيمثر متحٞمّم٤م وومتٜمً٤م ،وٟمً٠مل اهلل أن ي٠ميت سم٤مخلػم،
وٟمً٠مخف شمٕم٤ممم اًمثٌ٤مت ذم إُمر واًمٕمزيٛم٦م ذم اًمرؿمد-
ىمْمٞم٧م ًمٜم٤م ُمـ أُمر أن دمٕمؾ قم٤مىمٌتف ًمٜم٤م رؿمدً ا ،واحلٛمد هلل-
مهللا إٟم٤م ٟمً٠مخؽ ُم٤م
َ
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[الضؤال العاشس:

]

 شبكت أوا المسلم :لَ حسحتٌد يي خلحٓم يٌس خلطٌدٖكٔ ,زدض٘ خهلل ْ٘ٛن.
الشـيخ عطية اهلل:
ٟمٕمؿ يتٛمتع اًمِمٜم٤مىمٓم٦م ,وهؿ أهؾ اًمدي٤مر اعمقريت٤مٟمٞم٦م ,سمٛم٘مدرة قمغم احلٗمظ فم٤مهرة ،شمٗمقُ .م٤م قمرف قمـ
همػمهؿ ذم قمّمقرٟم٤م هذه  ،وىمد رأجٜم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٙمثػم ورمه همػمٟم٤م ُمـ اًمٓمٚمٌ٦م ،واًم٘مّم٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م أظمل
ُمِمٝمقرة وهل نٙمك قمـ اًمِمٞمخ «ؾمٞمد ّي٤مش  ،وهق ُمـ أىمٓم٤مب اعمدرؾم٦م اعمقريت٤مٟمٞم٦م ،وهؿ ٗمٔمقن اعمتقن
وٟمثرا  ،وأيمثر حمٗمقفمٝمؿ اًمٜمٔمؿ ،ومتجد اًمقاطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٗمظ مٓف سمؾ رسمام
ٟمٔمام ً
اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمنموح ً
ٟمٔمام ذم ؾم٤مئر اًمٗمٜمقن؛ ٕهنؿ يٜمٔمٛمقن اعمً٤مئؾ ًمٙمل ٗمٔمقه٤م ،ومتجد اًمٓم٤مًم٥م
قمنمات أٓف ُمـ إبٞم٤مت ً
ٗمظ اعمتـ إصكم ذم اًمٗمـ يم٠مخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمٜمحق ،أو ُمتـ ظمٚمٞمؾ ذم اًمٗم٘مف و ٗمظ ن٧م يمؾ وٚم٦م ُمـ
وٚمف وُمً٠مخ٦م ُمـ ُمً٤مئٚمف إبٞم٤مت اًمٕمديدة اًمتل شمٜمٔمؿ أىمقال اًمٕمٚمام ذم اعمً٠مخ٦م وصقره٤م وذوـمٝم٤م
وىمٞمقده٤م وٟمحق ذًمؽ ،وىمد رأجٜم٤م ُمـ هذا اًمٙمثػم ،وٓ ؾمٞمام ذم اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘مف-
ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م «حمٛمد وم٤مل ول ِ
تٕمج٥م ُمٜمف،
مسمـش  ηوظمتؿ ًمٜم٤م وًمف سم٤محلًٜمك ٗمظ ؿمٞمئ٤م يمثػما ُي ّ
يم٤من ٗمظ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُم٘م٤مُم٤مت احلريري وذطمٝم٤م ،وينده٤م ه ًدا يم٤مًمًقرة ُمـ اًم٘مرمن سمال شمٚمٕمثؿ!
وًمق ؾم٠مختف قمـ يمٚمٛم٦م ُمـ همريٌٝم٤م ,وُم٤م أيمثره ,يذيمر ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م وي٠متٞمؽ سمدٓئؾ اًمِمٕمر واًمٜمثر
واًم٘مرم ن واحلدي٨م ،وُمع أن اعمِم٤ميخ هٜم٤مك اهتامُمٝمؿ سم٤محلدي٨م وقمٚمقُمف ىمٚمٞمؾ ،يم٤من ؿمٞمخٜم٤م اعمذيمقر إذا
ىم٤مل :هذا احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري أو ًمٞمس ومٞمف ،مل يٙمد خيٓمئ ،وسمٕمد اًمٌح٨م ٟمجده يمام ىم٤مل ،ومٙمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف :ي٤م
وشمقفش يٕمٜمل ـم٤مًمٕمتف وم٘مط ،وهٙمذا ٗمظ اًمٙمثػم ضمدا
ؿمٞمخ نٗمظ اًمٌخ٤مري ،ومٞم٘مقل ٓ« :إٓ ـم٤مًمٕمتق
ْ
ويمٜم٧م ُمرة ُمع أطمد
ويند سمال شمٚمٕمثؿ؛ وم٢مذا ؾم٠مخٜم٤مه :طمٗمٔم٧م اًمٙمت٤مب اًمٗمال  ،ي٘مقل ٓ ،إٟمام ـم٤مًمٕمتف وم٘مط!!
ُ
اعظمقة اًمٓمٚمٌ٦م ذيمره اهلل سم٤مخلػم ويمٜم٤م قمٜمد اًمِمٞمخ «حمٛمد اًمً٤ممل وًمد قمدودش ذيمره اهلل سم٤مخلػم و، η
ويم٤من درؾمٜم٤م ذم إًمٗمٞم٦م ويم٤مٟم٧م «داًم٦مش ص٤مطمٌل ٟ,مقسمتف ذم اًمدرس ,ويم٤من ي٘مرأ قمغم ُم٤م أفمـ ,وىمد ٟمًٞم٧م
ىمٚمٞمال ,ذم سم٤مب اعو٤موم٦م ،ومذيمر اًمِمٞمخ ُمً٠مخ٦م ،وم٘م٤مل :إن اسمـ ُم٤مًمؽ اظمت٤مر هٜم٤م هذا اًمرأي وًمٙمٜمف ذم اًمٙم٤مومٞم٦م
ٍ
ريم٤ميم٦م ذم
رضمح أظمر ،صمؿ هد أبٞم٤م ًشم٤مُ ،م٤م سملم مخً٦م قمنم وقمنميـ سمٞمت٤م ُمـ اًمٙم٤مومٞم٦مُ ،مـ دون أي شمٚمٕمثؿ أو
آؾمتحْم٤مر ،صمؿ يم٠منف شمٕمج٥م ُمـ ٟمٗمًف ،وم٘م٤مل ًمٜم٤م :هذه إبٞم٤مت قمٝمدي ا٤م ُمـ زُمـ اًمٌٚمقغ ،مل أراضمٕمٝم٤م
ٍ
مخً٤م وؾمتلم ؾمٜم ً٦م ،سم٤مرك اهلل ذم قمٛمره ،وهق هـ
وٓ أىمرأهت٤م ٕطمد !--وقمٛمر اًمِمٞمخ يم٤من يقُمٝم٤م طمقازم ً
ٗمظ اًمٙم٤مومٞم٦م ،وًمٙمٜمف طمٗمٔمٝم٤م قمغم ؿمٞمقظمف ذم زُم٤من اًمّمٌ٤م ،ومل يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م سمٕمدُ سمًٌ٥م أن هذا اًمٜمٔمؿ
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ٍ
أزُم٤من،
«اًمٙم٤مومٞم٦م ٓسمـ ُم٤مًمؽش شمريمف أيمثر اًمٕمٚمام ذم حم٤مض اعمدرؾم٦م اعمقريت٤مٟمٞم٦م ومل يٕمد أطمدٌ ي٘مرأه ُمـ
اًمٓمرةش ،وهل آيمحالل وآمحرار ،وهل اًمتل ووٕمٝم٤م لؿ قمٚمؿ أقمالم
واؾمتٖمٜمقا قمٜمف سمام يٕمرف قمٜمدهؿ سما« ّ
اعمدرؾم٦م اعمقريت٤مٟمٞم٦م وص٤مٟمع أجم٤مده٤م :اًمِمٞمخ «اعمخت٤مر سمـ َ
سمقنش -
واعمراد سم٤مٓيمحاللٟ :مٔمؿ أخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ؛ ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٙمتٌقٟمف سم٤مٕؾمقد ،واعمراد سم٤مٓمحرار ُم٤م أو٤مومف
«اسمـ َ
سمقنش ُمـ اًمٜمٔمؿ وُمزضمف ُمع إًمٗمٞم٦م ،وهق وٕمػ إًمٗمٞم٦م ,طمقازم أخٗمل سمٞم٧م ,ويم٤مٟمقا يٙمتٌقهن٤م
ذطم٤م ،صمؿ شمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م
سم٤مٕمحر متٞمٞمزا ل٤م قمـ أصؾ ٟمٔمؿ اسمـ ُم٤مًمؽ ومٕمروم٧م سم٤مٓمحرار ،صمؿ ووع قمٚمٞمٝم٤م
ً
اًمِمٞمقخ اًمٙمٌ٤مر وشمالُمذهتؿ يم٤مًمِمٞمخ « ٔمٞمف سمـ قمٌد اًمقدودش واسمٜمف «اًمت٤مهش واًمِمٞمخ « َهّقش وهمػمهؿ
وم٠مو٤مومقا إمم اًمنمح أؿمٞم٤م يمثػمة ُمـ إنٔم٤مم اًمٌديٕم٦م ،و ُقمرف اعمجٛمقع سم٤مًمٓمرة ،واؾمٛمٝم٤م اًمٙم٤مُمؾ اًمذي
()1

ووٕمف ل٤م ُم١مًمٗمٝم٤م اسمـ سمقن« :اجل٤مُمع سملم اًمتًٝمٞمؾ واخلالص٦م ،اح٤مٟمع ُمـ اًمتٓمقيؾ واخلّم٤مص٦مش إن مل
أظمٓمئ ىمٚمٞمال ذم آؾمؿ ،ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٔمؿ ُم٤م ٟمثره اسمـ ُم٤مًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمتًٝمٞمؾ وأمهٚمف ذم اخلالص٦م وهل
إًمٗمٞم٦م ،صمؿ ُمزضمف سم٤مًٕمٗمٞم٦م ،وذم فمٜمل أنف ُمـ أبدع ُم٤م أ ّخػ قمغم اعـمال .ذم قمٚمؿ اًمٜمحق-
وىمد يم٤من اًمِمٞمخ «حمٛمد سمداه سمـ اًمٌقصػميش , ηوهق ُم٘مدّ م قمٚمام اًمٌٚمد ذم هذا اًمقىم٧مٗ ,مظ
ٍ
يمت٤مب يمٙمت٤مب
ؿمٞمئ٤م قمج ًٌ٤م ُمـ أىمقال اًمٕمٚمام ذم اًمنموح ،طمتك إٟمف أطمٞم٤مٟم٤م يند ىمدر صٗمح٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ
اًمٗمروً .مٚم٘مراذم أو شمٗمًػم اسمـ اًمٕمريب ذم ظمٓمٌتف أو درؾمف صمؿ ي٘مقل :اٟمتٝمك ،ويٛمض هيٕم٤م ذم ظمٓمٌتف أو
درؾمف سمدون شمقىمػ طمتك إن ُمـ يًٛمٕمف وٓ يراه ي٘مقل هق ي٘مرأ ُمـ يمت٤مب !-ومل أىمرأ قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م ًمٙمٜمل
طميت ًمف جم٤مًمس وظمٓم ًٌ٤م  ،ويم٤من يٜمثر اخلٓمٌ٦م ُمًجققم٦م همػم ُمتٙمٚمٗم٦م يم٠منف ىمد ؾمٝمر اًمٚمٞمؾ ذم إقمداده٤م،
وًمٙمٜمؽ شمٕمرف سمدٓئؾ ُمٕمٞمٜم٦م وُمـ ظمالل ؾمػمشمف وأطم٤مدي٨م ُمـ قمرومقه أنف مل يٗمٙمّر ومٞمٝم٤م أصال ،ورسمام مل
ً
اردم٤مٓ ،وي٠ميت ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمج٤مئ٥م --وىمد أظمؼمٟم٤م سمٕمض
يٕمرف ُمقوققمٝم٤م إٓ ىمٌٚمٝم٤م سمدىم٤مئؼ وإٟمام يردمٚمٝم٤م
اًمِمٞمقخ أنف يم٤من يمثػم ُمـ قمٚمامئٝمؿ ذم اًمً٤مسمؼ ٗمٔمقن «اًم٘م٤مُمقسش

()2

ًمٚمٗمػموز مسم٤مدي طمٗمٔم٤م يم٤مًم٘مرمن--

وؾمٛمٕم٧م أن سمٕمض طمٗمٔمتف ٓ يزال طمٞم٤م إمم وىم٧م ىمري٥م-
ومٝمذا سمٕمض ُم٤م رأجٜم٤مه وؾمٛمٕمٜم٤مه --وقمٜمدهؿ ذم ذًمؽ طمٙم٤مي٤مت قمجٞمٌ٦م-
وذم فمٜمل أن اًمًٌ٥م ذم ذًمؽ راضمع إمم قمقاُمؾُ :مٜمٝم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا أهؾ سم٤مدي٦م وشمٜم ّ٘مؾ وشمرطم٤مل؛ ومٙم٤مٟمقا
يٕمتٛمدون قمغم طمٗمظ اًمٕمٚمؿ ٓ قمغم يمت٤مسمتف ،ويم٤من قمز ُم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ أول ُم٤م يْمع ىمدُمف ذم ـمريؼ ـمٚم٥م
( )٧اؾمٛمف اًمّمحٞمح« :اجل٤مُمع سملم اًمتًٝمٞمؾ واخلالص٦م ،اح٤مٟمع ُمـ احلِمق واخلّم٤مص٦مش ٓسمـ سمقٟم٦م ،وزي٤مداشمف قمغم ىمًٛملم :اًمزي٤مدات اعمٜمٔمقُم٦م،
واًمزي٤مدات اعمٜمثقرة وهل اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمِمٜم٤مىمٓم٦م سما «اًمٓمرةش ،وىمد ُـمٌع اعمتـ ـمٌٕم٦م ضمٞمدة قم٤مم  ٧626أقمده٤م :حمٛمد حمٗمقظ سمـ أمحد-
( )2اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ :مٕمجؿ ًمٖمقي يمٌػم ،ي٘مع ذم ـمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم  ٧15١صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمٌػم واخلط اًمّمٖمػم!!-
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اًمٕمٚمؿ يٜمٕم٘مد قمغم أن ٗمظ يمؾ ر ي٘مرأه ،ومٙم٤مٟم٧م الٛمؿ ُمـ اًمٌداي٦م قم٤مًمٞم٦م مل يّمٌٝم٤م يمٚمؾ وٓ ُمثٜمقي٦م وٓ
شمٕمٚمالت ،هٙمذا اذا اجلزم واًمقوقح :يمؾ ُم٤م ي٘مرأه ٗمٔمف ٓ ومر .سملم ُمً٠مخ٦م صٖمػم ويمٌػمةُ ،مٝمٛم٦م أو
همػم ُمٝمٛم٦م ،يمؾ ر  !-أُم٤م ٟمحـ ومٜم٘مقل :هذه ُمً٠مخ٦م ُمٝمٛم٦م ريمّز قمٚمٞمٝم٤م واطمٗمٔمٝم٤م ،وهذه ًمٞمً٧م ُمٝمٛم٦م،
وٟمتٕمٜمّك ذم احلٗمظ وٟمتٕم٥م ! -ويمٜم٧م ذم سمٕمض اعمرات أتٙمٚمػ طمٗمظ ٟمٔمؿ ذم ُمً٠مخ٦م ،صمؿ ىمٚم٧م ًمٜمٗمزُ :م٤م ومٞمف
وم٤مئدة يمٌػمة هذا ,وهق يمذًمؽ قمٜمدي ,ومٗم٤من٧م ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م «قمٌد اهلل ول اًمٗمغش ذيمره اهلل سمجٛمٞمؾ اًمذيمر
ومٕمٚمٛم٧م أن ذًمؽ ُمـ
اعمٝمؿ طمتك نٗمظ اًمٙمثػم ه٤م ٓ هيؿ!
وقمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمف ،وم٘م٤مل زم :إٟمؽ ٓ شمت٘مـ
ُ
ّ
ؿم٠مهنؿ وُمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ اًمتل ؾم٤مقمدهتؿ-
صمؿ شمٜمقىمؾ هذا ومٞمٝمؿ ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ ،وص٤مر يم٤مخلٚمؼ اعمتقارث واًم ُٕمرف واًمٕم٤مدة اًمراؾمخ٦م ومٞمٝمؿ،
يٜمِم٠م ٟم٤مؿم١مهؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٙم٤من اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ ُمراد ًوم٤م ًمٚمحٗمظ ٓ ،ؾمٞمام وهؿ اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمت٘مٚمٞمد وقمدم
آضمتٝم٤مد وقم٤مُم٦م أقمالُمٝمؿ اًمٙمٌ٤مر هـ صٜمٕمقا شمٚمؽ اعمدرؾم٦م اًمٕمري٘م٦م اًمٙمٌػمة يم٤مٟمقا قمغم آقمت٘م٤مد سم٤مٟمٖمال.
سم٤مب آضمتٝم٤مد ذم اًمٗم٘مفُ ،مع أهنؿ سمٚمٖمقا ُمراشم٥م قم٤مًمٞم٦م ذم اُمتالك مخ٦م آضمتٝم٤مد ،ومٝمذا صم ٌّ٧م قمٜمدهؿ أن اًمٕمٚمؿ
هق احلٗمظ --ومل شمٙمـ قمٜمدهؿ اًمٙمت٥م واعمٙمتٌ٤مت يمام أن --ومٙم٤من ٓ سمد أن يٙمقن اًمٕمٚمؿ ذم اًمرأ س!-
وآقمتامد قمغم آؾمتحْم٤مر ٓ قمغم آؾمتحّم٤مل-
وُمٜمٝم٤م أهنؿ أهؾ صحرا وـمٌٞمٕم٦م سمًٞمٓم٦م ىمريٌ٦م إمم اًمٗمٓمرة ،مل يِمٌٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ مصم٤مر اًمتٛمدّ ن ،ويٜمِم٠م
اًمٜم٤مؿمئ ومٞمٝمؿ ذم اًمّمحرا ورُم٤مل٤م وموم٤مىمٝم٤م يرى اًمِمٛمس شمنمُ .مـ هٜم٤م صمؿ قمٜمدُم٤م شمٖمرب شمٖمقص هٜم٤مك ذم
اًمرُم٤مل!! ويرى اًمٜمجقم ذم همًؼ اًمٚمٞمؾ يمام يم٤من يراه٤م اًمٕمريب اًم٘مديؿ ومٞمحٗمظ أؾمام ه٤م وأبراضمٝم٤م وومٜمقهن٤م
وُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٕمر اًمٕمرب إوائؾ ومدااؿ وهمػم ذًمؽ-
سم٤مجلٛمٚم٦م أفمـ أن ـمٌٞمٕم٦م اًمّمحرا ُمٕمٞمٜم٦م قمغم احلٗمظ ،واهلل أقمٚمؿ-
وم٤مئدة  :احلٗمظ ُمقضمقد قمٜمد يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أىمٓم٤مر إرض ،وإٟمام قمغم اًمٕمٛمقم اعمقريت٤مٟمٞمقن
متٞمزوا ومٞمف قمـ همػمهؿ ،وىمد ىمرأت ذم شمرو٦م يمتٌٝم٤م اًمِمٞمخ اعُم٤مم «حمٛمد اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛملش ص٤مطم٥م
اعُم٤مم «اسمـ سم٤مديسش ومه٤م ُمـ قمٚمام اجلزائر وُم١مؾمً٤م وٕمٞم٦م قمٚمام اعمًٚمٛملم أج٤مم آطمتالل اًمٗمرٟمز،
ٍ
سمٓمٚم٥م ُمـ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة طملم
أىمقل :ىمرأت ًمٚمِمٞمخ اعسمراهٞمٛمل شمرو ً٦م يمتٌٝم٤م ًمٜمٗمًف
اظمت٤مروه قمْمقا ذومٞم٤م ومٞمف ،ه٤م ضم٤م ومٞمٝم٤م وىمد شمٙمٚمؿ قمـ ُم٤م أوشمٞمف ُمـ ُم٘مدرة قمغم احلٗمظ ،ي٘مقل ُم٤م ُمث٤مًمف
تٕمج٥م ُمٜمٝم٤م ،شمِمٝمد سمّمدُ .م٤م ورد قمـ اًمًٚمػ ذم
سم٘مري٥م ُمـ طمروومف« :وىمد أوشمٞم٧م ُم٘مدرة قمغم احلٗمظ ُي ّ
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ذًمؽش أي ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم ىمقة احلٗمظ ،وأهنؿ يم٤مٟمقا إذا ىمرأوا ؿمٞمئ٤م طمٗمٔمقه ومل يٜمًقه ،صمؿ طمٙمك قمـ
ٟمٗمًف قمج٤مئ٥م --وىمد يم٤من أقمجقسم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ  وريض قمٜمف ،وىمد طمٙمك قمٜمف اًمِمٞمخ «قمكم ـمٜمٓم٤مويش 
ُمرة ذم إطمدى ُم٘م٤مٓشمف أنف ح٤م يم٤من ذم دُمِمؼ ُمٕمٝمؿ يم٤من ُمرة ُمٕمف ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ذم ؾمٗمر ،ومٔمؾ اًمِمٞمخ
ومتٕمجٌ٧م ُمـ طمٗمٔمف وم٘مٚم٧م ًمفً :مق اؾمتٕمٛمٚم٧م هذه اًم٘مدرة قمغم
«اعسمراهٞمٛملش يند اًمِمٕمر اًمٙمثػم ،ىم٤مل
ّ
احلٗمظ ذم طمٗمظ إطم٤مدي٨م ويمذا ويمذا ،وم٘م٤مل زم :إٟمٜمل مل أطمٗمظ ؿمٞمئ٤م ,أي مل أتٕم ّـ ومل أتٙمٚمػ طمٗمٔمف,
()2
وإٟمام ىمرأتف ومٕمٚمِؼ ،أو يمام ىم٤مل ؛ ومًٌح٤من اهلل!-
وه٤مب-
ٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،إٟمف يمريؿ ّ

( )٧ىم٤مل اعسمراهٞمٛمل  حمد ًصم٤م قمـ ٟمٗمًف« :طمٗمٔم٧م اًم٘مرمن طمٗم ًٔم٤م ُمت٘مٜمً٤م ذم مظمر اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ قمٛمري ،وطمٗمٔم٧م ُمٕمف ,وأن٤م ذم شمٚمؽ اًمًـ ,أخٗمٞم٦م
اسمـ ُم٤مًمؽ وشمٚمخٞمص اعمٗمت٤مح ،وُم٤م سمٚمٖم٧م اًمٕم٤مذة طمتك يمٜم٧م أطمٗمظ قمدّ ة ُمتقن قمٚمٛمٞم٦م ُمٓمقًم٦م ،وُم٤م سمٚمٖم٧م اًمراسمٕم٦م قمنمة طمتك يمٜم٧م أطمٗمظ
َأ ْخ ِٗم َٞمتل اًمٕمراىمل ذم إثر واًمًػم ،وٟمٔمؿ اًمدول ٓسمـ اخلٓمٞم٥م وُمٕمٔمؿ رؾم٤مئٚمف اعمجٛمققم٦م ذم يمت٤مسمف ر ٤مٟم٦م اًمٙمت٤مب ،وُمٕمٔمؿ رؾم٤مئؾ ومحقل
يمت٤مب إندًمس يم٤مسمـ ؿمٝمٞمد واسمـ أيب اخلّم٤مل وأيب اعمٓمرف اسمـ أيب قمٛمػمة ،وُمٕمٔمؿ رؾم٤مئؾ ومحقل يمت٤مب اعمنم .يم٤مًمّم٤ميب واًمٌديعُ ،مع
طمٗمظ اعمٕمٚم٘م٤مت واعمٗمْمٚمٞم٤مت وؿم ٕمر اعمتٜمٌل يمٚمف ويمثػم ُمـ ؿمٕمر اًمريض واسمـ اًمروُمل وأيب مت٤مم واًمٌحؽمي وأيب ٟمقاس ،يمام اؾمتٔمٝمرت
يمثػما ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م يم٤مُمٚم٦م يم٤معصالح واًمٗمّمٞمح ،وُمـ يمت٥م إدب
يمثػما ُمـ ؿمٕمر اًمثالصم٦م ضمرير وإظمٓمؾ واًمٗمرزد ،.وطمٗمٔم٧م ً
ً
ويمثػما ُمـ
يم٤مًمٙم٤مُمؾ واًمٌٞم٤من وأدب اًمٙم٤مشم٥م ،وًم٘مد طمٗمٔم٧م وأن٤م ذم شمٚمؽ اًمًـ أؾمام اًمرضم٤مل اًمذيـ شمرضمؿ لؿ ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م وأظمٌ٤مرهؿ
ً
قمٞمٜمل قمغم اًمٙمت٥م ،وُم٤م
أؿمٕم٤مرهؿ ،إذ يم٤من يمت٤مب ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ,ـمٌٕم٦م سمقٓ ,.هق اًمٙمت٤مب اًمذي شم٘مع قمٚمٞمف قمٞمٜمل ذم يمؾ حلٔم٦م ُمٜمذ ومتح٧م ّ
ويمٜم٧م أطمٗمظ قمنمات إبٞم٤مت ُمـ ؾمامع
زًم٧م أذيمر إمم أن ُمقاىمع اًمٙمٚمامت ُمـ اًمّمٗمح٤مت وأذيمر أرىم٤مم اًمّمٗمح٤مت ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٌٕم٦م،
ُ
ُ
قمٛمل يِمٖمٚمٜمل ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر سم٤مًمدروس اعمرشمٌ٦م ذم يمت٥م اًم٘مقاقمد وطمدي
واطمد ه٤م ٘مؼ ُم٤م ٟم٘مرأه قمـ ؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ همرائ٥م احلٗمظ --ويم٤من ّ
أو ُمع اًمٓمٚمٌ٦م ويٛمتحٜمٜمل ؾم٤مقم٦م ُمـ مظمر يمؾ يقم ذم ومٝمؿ ُم٤م ىمرأت ومٞمٓمرب ًمّمح٦م ومٝمٛمل ،وم٢مذا ضم٤م اًمٚمٞمؾ أُمغم قمكم ُمـ طمٗمٔمف ,ويم٤من
وؾم ًٓم٤م ,أو ُمـ يمت٤مب ُم٤م خيت٤مر زم ُمـ إبٞم٤مت اعمٗمردة أو ُمـ اعم٘م٤مـمٞمع طمتك أطمٗمظ ُم٤مئ٦م سمٞم٧م ،وم٢مذا ـمٚمٌ٧م اعمزيد اٟمتٝمر وىم٤مل زم :إن
ىمٚم٧م :وهذا
ذهٜمؽ يتٕم٥م ُمـ يمثرة اعمحٗمقظ يمام يتٕم٥م سمذًمؽ ُمـ محؾ إث٘م٤ملش اٟمٔمر :مصم٤مر اعُم٤مم حمٛمد اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛمل (ُ -)٧45 .5
واهلل ُمـ قمج٤مئ٥م اًمدهر اًمتل يٙم٤مد اًمٕم٘مؾ يٓمٞمش سمتّمقر طمدوصمٝم٤م ومْمال قمـ طمّمقل٤م قمٞم٤مٟم٤م ذم زُم٤مٟمف؛ ومٜمً٠مل اهلل ُمـ ومْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ-
( )2ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي ذم :ذيمري٤مشمف ( )52 .5وهق يتحدث قمـ اًمِمٞمخ اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛمل« :ىمد يمٜمّ٤م يق ًُم٤م ُم ًٕم٤م ذم ؾمٞم٤مرة واطمدة ُمـ
دائام (طمتك إ إن ريمٌ٧م داظمؾ اًمًٞم٤مرة ّ
شمقمه٧م أنف دار رأد
اًم٘مدس إمم دُمِمؼ ،ويمٜم٧م إمم ضمٜم٥م اًمً٤مئؼ طمٞم٨م ّ
شمٕمقدت أن أريم٥م ً
وو٤مٟ .م َٗمز) -ويمٜمّ٤م ٟمتحدّ ث ،ومتٕم ٌَ٧م رىمٌتل ُمـ آًمتٗم٤مت إًمٞمف ٕنٜمل مل أيمُـ أتٚمق سمٞم ًت٤م ُمـ اًمِمٕمر إّٓ ىم٤مل :إٟمف ًمٗمالن اًمِم٤مقمر ُمـ ىمّمٞمدة
ن٥م أن شمًٛمع؟ ىمٚم٧م:
قمكم اًم٘مّمٞمدة يمٚمٝم٤م أو ضم ّٚمٝم٤م --وم٘مٚم٧م :يمٞمػ طمٗمٔم٧م هذا يمٚمف؟ ىم٤مل :وأظمؼمك سم٠مقمج٥م ُمٜمف ،ومٝمؾ ّ
يمذا ،وهد ّ
قمكم ُم٘م٤مٓت زم يم٤مُمٚم٦م هّ٤م ٟمُنم ذم «اًمرؾم٤مًم٦مش أو ُم٘م٤مـمع يمثػمة ُمٜمٝم٤مُ ،م٤م يمٜم٧م أن٤م ٟمٗمز أطمٗمٔمٝم٤م -ىمٚم٧م :ي٤م ؾمٞمدي ،اًمِمٕمر
ٟمٕمؿ --ومراح ي٘مرأ ّ
شمٕمٛمدت طمٗمٔمٝم٤م ،وًمٙمٜمل ٓ أىمرأ
ومٝمٛم٧م ح٤مذا نٗمٔمف ،ومٚمامذا طمٗمٔم٧م ُم٘م٤مٓيت وُم٤م هل ُمـ روائع اًم٘مقل وٓ ُمـ ٟمامذج إدب؟ ىم٤ملُ :م٤م ّ

ِ
صد .إظمٌ٤مره قمـ ٟمٗمًف ومٞمام ذيمرٟم٤مه ُمـ ُ
ىمٌؾٟ ،مً٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمٗمْمؾ!-
ؿمٞم ًئ٤م أطم ٌّف وأـمرب ًمف إّٓ قمٚمؼ سمٜمٗمز ومحٗمٔمتفش ـها ،وهذه مي٦م
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[الضؤال احلادْ عشس:

]

 شبكت أوا المسلم :يلى هد ضؤٗتن ْٖ هطَخضٚن خلسيَٕ ٍخلزْدزٕ ْٖ سس٘ل ًػطٓ ّصخ
خلسٗي؛ ّل تطرحَى غطِ خلْون ٍضحصّد للسًٖ ْٖ تكسٕ٘ ضطو خهلل ْٖ زاز خإلسام
يي قطٕٗ خسترسخم خلَٗٓ ٍخلًول٘دت خلوسلحٔ؟ ؤم تطٍى ؤى ّصُ خلكطٗٗٔ زدءت زدلٓطل
ٍخألْؿل خأٖتػدض يلٖ خلسيَٓ ْٗف؟
الشـيخ عطية اهلل:
احلٛمد هلل وسمف أؾمتٕملم--
وشمٜمققم٧م ومٞمف أرا ،
ٓ ؿمؽ أن هذا ُمقوقع يمٌػم ،وىمد شمٗم٤موشم٧م ومٞمف آضمتٝم٤مدات وإومٝم٤مم،
ّ
وطمّمٚم٧م ومٞمف آٟم٘مً٤مُم٤مت وآظمتالوم٤مت ،وإمم اهلل شمرضمع إُمقر ،وهق هيدي إمم ؾمقا اًمًٌٞمؾ-
وؾم٠مطم٤مول شمٚمخٞمص ُم٤م قمٜمدي ذم اعمقوقع ذم ٟم٘م٤مط أؾم٤مؾمٞم٦م:
 ,٧أن ُمِم٤ميمٚمٜم٤م ٟمحـ أُم٦م اعؾمالم يمثػمة وُمتداظمٚم٦مُ ،جيٛمٚمٝم٤م ىمقًمٜم٤م :اًم ٌُٕمد قمـ اًمديـ واًمتٗمريط ذم
أقمزٟم٤م اهلل سمف ،واًمتٗمريط شمٌٕم٤م ًمذًمؽ وُمٕمف ذم أؾمٌ٤مب اًم٘مقة واًمرومٕم٦م اًمروطمٞم٦م واح٤مدي٦م،
ُمّمدر قمزٟم٤م اًمذي ّ
واهندام اًمٗمْم٤مئؾ!-
 ,2أن أيمؼم ُمِمٙمالت أُمتٜم٤م وأهؿ ريمٞمزة ُمـ ريم٤مئز اًمٗمً٤مد اًمقاىمع ومٞمٝم٤م هل ىمْمٞم٦م احلٙمؿ ،أي يمقن
يمثػم ُمٜمٝمؿ،
احلٙمؿ أي اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٦م ذم إُم٦م سم٠مجدي أن٤مس ظمقٟم٦م ًمٚمديـ وًمألُم٦م وُمرشمدون قمـ اعؾمالم ٌ
ٟمٌذوا ذيٕم٦م اهلل وطمٙمّٛمقا اًم٘مقاٟملم واًمنمائع اًمقوٕمٞم٦م اعمًتقردة ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞملم ،وأومًدوا ذم
إرض وٟمنموا ومٞمٝم٤م اًمرذيٚم٦م وصم ٌّتقه٤م وص٤مٟمقه٤م ومحقه٤م وووٕمقا ل٤م احلرس واًم٘مقاٟملم احل٤مُمٞم٦م ،وطم٤مرسمقا
اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٕمٗم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمت٘مك --إمم مظمر ُم٤م شمٕمٚمٛمقن!
 ,1أن اجلٛمٞمع ُمتٗم٘مقن قمغم أن احلؾ هق اًمرضمقع إمم ديٜمٜم٤م اًمذي أقمزٟم٤م اهلل سمف ،ومٝمق قمّمٛم٦م أُمرٟم٤م ،وهق
ؾمٌٞم ؾ ومالطمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م وقمزشمٜم٤م وؾمٕم٤مدشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وٟمنم اًمٗمْم٤مئؾ واًمتخكم قمـ اًمرذائؾ
قمزٟم٤م-
وإظمذ سم٠مؾمٌ٤مب اًم٘مقة واًمرومٕم٦م ،ويمؾ ذًمؽ جيٛمٕمف ىمقًمٜم٤م :اًمٕمقدة إمم ديٜمٜم٤م ُمّمدر ّ
شمٜمققم٧م واظمتٚمٗم٧م ,طمً٥م اضمتٝم٤مداهتؿ,
 ,6أن اعمّمٚمحلم واًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم اختذوا ـمر ًىم٤م ؿمتك ّ
ذم يمٞم ٗمٞم٦م ن٘مٞمؼ هذا احلؾ ،ويمٞمٗمٞم٦م هذا اًمرضمقع إمم ديٜمٜم٤م ُمّمدر قمزٟم٤م وذومٜم٤م وومالطمٜم٤م؛ ومقضمدت اًمًٌؾ
اعمختٚمٗم٦م اًمتل ٟمٕمرومٝم٤م وٞمٕم٤م :اًمدقمقة سم٠منامـمٝم٤م واظمتالف يمٞمٗمٞم٤مهت٤م وُمدارؾمٝم٤م ،واجلٝم٤مد سم٤مًمًالح ٕوئلؽ
اًمٙمٗم٤مر احل٤ميمٛملم قمغم سمالدٟم٤م ،وهمػم ذًمؽ-
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شمرضمح زم ،وقمٚمٞمف حم٘م٘مقن ُمـ قمٚمام ئٜم٤م ،أن يمؾ سمٚمد ويمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمًؿ إُم٦م ويمؾ ؿمٕم٥م
 ,5واًمذي ّ
ودوًم٦م يٜم٤مؾم٥م ومٞمٝم٤م ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦مُ ،مـ ايمتٗم٤م سم٤مًمدقمقة اًمٚمً٤مٟمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ،أو إقمالن ضمٝم٤مد وطمرب قمغم
احلٙمقُم٤مت اًمٙم٤مومرة ،سمحً٥م فمرف يمؾ سمٚمد وىمٓمر واعمٕمٓمٞم٤مت اعمتقومرة ومٞمف-
وم٢من يم٤من اًمٌٚمد هتٞم٠مت ومٞمف ومرص٦م جلٝم٤مد اًمٓمقاهمٞم٧م ووضمدت أؾمٌ٤مب اًمٜمٍم وُم٘مقُم٤مت اًمٜمج٤مح
عمنموع ضمٝم٤مدي شمٖمٞمػمي ُمـ وٝمقر ضم ّٞمد ،وىمقة ُم٤مدي٦م وشمٜمٔمٞمؿ ىم٤مدر ويمقادر واشمٗم٤مُ .مـ و٤مقم٦م ُم٘متدرة ُمـ
أهؾ اًمٌٚمد قمغم إُمر ،ووٕمػ اًمٕمدو ٟمتٞمج٦م فمروومف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وُمِم٤ميمٚمف اعمؽمايمٛم٦م ،وٟم٘مٛم٦م
اًمِمٕم٥م قمٚمٞمف سمٓمقائٗمف وذائحف ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾمٌ٤مب؛ وم٢من اجلٝم٤مد يٙمقن هق اعمٜم٤مؾم٥مٕ ،نف واضم٥م
ُمتك ُم٤م ىمدرٟم٤م وفمٜمٜم٤م اًمٜمٍم-
وإن يم٤مٟم٧م فمروف اًمٌٚمد وأهٚمف واعمٕمٓمٞم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م ومٞمف ٓ يٛمٙمـ أن يٜمجح ُمٕمٝم٤م قمٛمؾ قمًٙمري
ضمٝم٤مدي ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة ،سمحٞم٨م ٓ شمتقومر إؾمٌ٤مب اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ،وم٢من إومْمؾ وإنً٥م،
وىمد يٙمقن هق اًمقاضم٥مُ ،
شمرك اجلٝم٤مد وآؾمتٛمرار ذم اًمدقمقة إمم اهلل ،واًمّمؼم وآٟمتٔم٤مر طمتك ي٠مذن اهلل
سمتٝم ّٞمئ إؾمٌ٤مب وإشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦مُ ،مع اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم وضمقب اًمٕمٛمؾ عقمداد اًم٘مقة واًم٘مدرة اًمتل ٟمتٛمٙمـ ا٤م
ُمـ إزاًم٦م ه١مٓ اًمٓمقاهمٞم٧م ذم يقم ُمـ إج٤مم ،وم٢من هذا واضم٥م ٓ يً٘مٓمف ر ُم٤م دام أوئلؽ اًمٙمٗمرة
ضم٤مصمٛملم قمغم صدر اًمٌالد واًمٕمٌ٤مد !-إٓ اًمٕمجز ،وإذا ؾم٘مط ًمٚمٕمجز سم٘مل واضم٥م اعقمداد سمٛمٕم٤مٟمٞمف-
 ,4وقمٚمٞمف؛ وم٢من قمغم اعمًٚمٛملم أن يؽمامحقا ويتقاصقا سم٤محلؼ ويتقاصقا سم٤مًمّمؼم ،ويتٕم٤مذروا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ،
وشمتًع صدور سمٕمْمٝمؿ ٓضمتٝم٤مدات سمٕمض ،ويتٜم٤مصحقا ويتٕم٤موٟمقا ومٞمام يٛمٙمـ --و ؽمُمقا اًمتخّمص
واظمتالف أنقاع اعمقاه٥م واًم٘مدرات ًمدى اخلٚمؼ-
 ,١وهٜم٤م ُمً٠مخ٦م ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتخّمص واظمتالف اعمقاه٥م واًم٘مدرات --وهل أنف ٓ طمرج قمغم
إٟمً٤من أن ي٘مقل :أن٤م أتخّمص ذم اًمٕمٚمؿ واًمت٠مخٞمػ وإصالح اعمٙمتٌ٦م اعؾمالُمٞم٦م وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ه٤م ؿم٤ما٤م ُمـ ومً٤مد
وأريب اًمٜم٤مس قمٚمٞمف «اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مش ،وهذا اًمذي أىمدر قمٚمٞمف واًمذي ُومتِح زم ومٞمف،
اًمتّمقرات واًمٗمٙمرّ ،
ومظمر ي٘مقل :أن٤م أتخّمص ذم اًمدقمقة إمم اهلل ذم اعمً٤مضمد وهمػمه٤م واًمدقمقة إمم آًمتزام سم٤مًمديـ قمغم
اًمٕمٛمقم واًمرضمقع إمم اعمًجد واًمّمالة ويمذا ويمذا ,اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ ُمثال ,وأترك أن اًمدظمقل ذم
ُمً٤مئؾ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وُمِم٤ميمؾ اضمتامقمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م وصٕمٌ٦م وٓ ٟم٘مدر قمغم ُمٕم٤مٟم٤مهت٤م ،ومظمر ي٘مقل :أن٤م أتخّمص ذم
ّ
ويؽمظمص ذم اًمدظمقل ذم سمٕمض اعمْم٤ميؼ اًمنمقمٞم٦م يمدظمقل
إصالح اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل
اًمؼمح٤مٟم٤مت ذم دوًمٜم٤م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ ,قمغم اًمتًٚمٞمؿ سم٤مضمتٝم٤مده ،,ومظمر ي٘مقل :أن٤م أتخّمص ذم يمذا
ويمذا --ومٝمذه اًمتخّمّم٤مت ٓ سم٠مس ا٤م طملم شمٙمقن ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع ،وأن خيت٤مر اعٟمً٤من ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘مدر
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قمٚمٞمف و ُ ًِٜمف ُمٜمٝم٤م ،وُم٤م ُومتِح قمٚمٞمف ومٞمفٕ ،نف هق اًمذي ي٘مدر قمغم قمٛمٚمف وإضم٤مدشمف وهق اًمٕمٛمؾ اًمذي ُ ًٜمف،
وُم٤م أداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده أنف إنً٥م ًمإلصالح --هذا احلد ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف-
وقمٚمٞمف ُ,مـ مت٤مم ذًمؽ ,أن ُيً ّٚمؿ ًمٚمٜم٤مس ومٞمام ًٜمقن هؿ أجْم٤م وومٞمام جيتٝمدون ،وومٞمام ي٘مدرون قمٚمٞمف
وُم٤م ومتح قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف ُمـ أبقاب اخلػم-
ذا وومً٤م ًدا قمٜمدُم٤م شمٙمقن ُمـ اظمتالف اًمتْم٤م ّد-
ًمٙمـ هذه اًمتخّمّم٤مت وآظمتالوم٤مت شمٙمقن ّ
سمٛمٕمٜمك أن أهٚمٝم٤م ٓ ي٘مٌٚمقن اضمتامقمٝم٤م ،سمؾ يمؾ أهؾ اظمتّم٤مص وـمري٘م٦م يرون أن احلؼ هق ـمري٘متٝمؿ
ٍ
ٕطمد،
وُم٤م ًٜمقهنؿ هؿ ويٗمٕمٚمقٟمف ،ويٜمّمٌقن اًمٕمدا ًممظمريـ اًمذيـ مل خيت٤مروا ـمري٘متٝمؿ ،وٓ يً ّٚمٛمقن
اًمٕمدو ,احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر اعمرشمد
إٓ ُمـ اشمٌع ـمري٘متٝمؿ وم٘مط!! وىمد يّمؾ احل٤مل سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن يٜمح٤مز إمم
ّ
ُمثال ,ودا عظمقاٟمف سمًٌ٥م اظمتالومف ُمٕمٝمؿ وحم ٌّتف ٟٓمتّم٤مر ـمري٘متف وؾمالُمتف وؾمالُم٦م ُمِم٤مريٕمف! وهذا
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمـ أنقاع اخلذٓن واًمْمالل اعمٌلم ،وهذا ُمـ أؿمد ُم٤م رأج٧م ُمـ اًمزٓت واًمٗمتـ ٕصح٤مب
اًمدقمقاتٟ ،مً٠مل اهلل سمرمحتف أن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ-
اًمنم واًمقسم٤مل ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
ومٝمذا هق ّ
واخلالص٦م :أن اًمقاضم٥م قمغم أهؾ اعؾمالم أن يتٙم٤مُمٚمقا ويتٕم٤موٟمقا ويتٕم٤مودوا وشمتٔم٤مومر ضمٝمقدهؿ
وأقماملؿ قمغم ن٘مٞمؼ اخلػم لؿ ذم اًمداريـ ،ومٝمذا جم٤مهد ذم ُمٞمدان اجلٝم٤مد أي اًم٘مت٤مل ،وهذا ُمراسمط ذم ُمٞمدان
اًمٕمٚمؿ واًمتدريس واًمدقمقة واًمؽمسمٞم٦م ،وهذا وهذا --واًمٙمؾ إظمقة ُمتح٤مسمقن ُمتٕم٤موٟمقن حم٤مومٔمقن قمغم
احل٘مق .واعظم٤م -
احلرص
وطمٞم٨م يقضمد آظمتالف ذم اًمرأي وآظمتٞم٤مر ذم اعمٙم٤من اًمقاطمد واًمقىم٧م اًمقاطمد ،ومٚمٞمٙمـ
ُ
قمغم ائتالف اعمًٚمٛملم ووطمدة ص ّٗمٝمؿ وإن قمغم اًمرأي اعمرضمقحً ،مٞمٙمـ هق اًمًٌٞمؾ ،واًم ٌُٕمد قمـ اخلالف
اًمتٛمًؽ سمثقاسم٧م اًمديـ وحمٙمامشمف ٟمّم٥م أقملم
ذ ،صمؿ إن وىمع ُم٤م هق أؿمدّ ُمـ ىمْم٤م اهلل ومٚمٞمٙمـ
ّ
وم٢مٟمف ّ
اجلٛمٞمع :اًمقٓ اعيام ّ  ،واعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ ئمٚمٛمف وٓ خيذًمف وٓ ُيًٚمٛمف ،ون٘مٞمؼ اًمٕمدل واًم٘مًط،

ُمع اؾمتٛمرار اًمتٌ٤مطم٨م واًمتٜم٤مصح واًمتذايمر سملم اعمًٚمٛملم ذم ؿم٠مهنؿ --واعمقومؼ ُمـ و ّوم٘مف اهلل-

ٍ
سم٤مًمٖم٦م،
وىمدرا حلٙم ٍؿ
ً
وًمٞمٕمٚمؿ اجلٛمٞمع أن اهلل شمٕم٤ممم اسمتالٟم٤م اذا آظمتالف ،وأنف ُمرا ٌد هلل شمٕم٤ممم ىمْم٤م ً

أمهٝم٤م آسمتال وآظمتٌ٤مر ،وإفمٝم٤مر درضم٤مت اًمٜم٤مس ذم اعمج٤مهدة واًمٌح٨م قمـ احلؼ واشمٌ٤مقمف ذم خم٤مًمٗم٦م
أهقا هؿ ،ومت٤ميز درضم٤مت اًمٕمٌ٤مد ذم ذًمؽ ،واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمؿ قمغم أؾم٤مس اًمديـ ذم اًمداريـ --إمم همػم ذًمؽ
ُمـ احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [إنٕم٤مم ، ]51 :ﮋ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﮊ [اًمٗمرىم٤من ،]2١ :ﮋﮁﮂﮃﮄﮅ ﮊ [اًمٌ٘مرة ، ]251 :وهذا اعمٕمٜمك يمثػم
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ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م-
واًمٕمّمٛم٦م ذم آًمتج٤م إمم اهلل وطمده ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،ون٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ًمف  ،واًمٕمدل واعطمً٤من،
رأس اح٤مل ،وذًمؽ هق
وأن يٙمقن هقى اعٟمً٤من شمٌٕم٤م ًمٚمنمع اعمٓمٝمر ،واًمٜمٔمر إمم اًمٞمقم أظمر وضمٕمٚمف هق َ
اًمزهد واًمٞم٘ملم ،وشم٘مديؿ ُمّمٚمح٦م اضمتامع اعمًٚمٛملم وائتالومٝمؿ ،واًمتِم٤مور ور ّد إُمر إمم أهٚمف ذم يمؾ ر
سمحًٌف ،واضمتٜم٤مب اًمِمذوذ واًم ُٗمرىم٦م طمٞم٨م يم٤من إُمر ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﮊ

[اًمٜم٤مزقم٤مت] ،واهلل أقمٚمؿ-
واعمقوقع يمام ىمٚم٧م يمٌػم وواؾمع ،وومٞمف ومروع وشمٗم٤مصٞمؾ شمٓمقل-
وأُم٤م اًم٘مقل سم٠من ـمريؼ اًم٘مقة واؾمتخدام اجلٝم٤مد اعمًٚمح سم٤م ت سم٤مًمٗمِمؾ ,يٕمٜمل ودّ احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة
اعمًٞمٓمرة قمغم يمثػم ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم ,وم٢من هذا ًمٞمس قمغم إـمالىمف ،وٓ يٜمٌٖمل هذا اعـمال !!.سمؾ هق
سمقاطم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ
يمٗمرا ً
ُمز ًّم٦م وظمٓم٠مٕ ،نف يِمٌف اعمٕم٤مرو٦م حلٙمؿ اًمنمع؛ وم٢من اخلروج قمغم احل٤ميمؿ إذا يمٗمر ً
ذقمل ُمت٘مرر جمٛمع قمٚمٞمف ،وإٟمام ّمؾ آظمتالف سملم
اهلل سمره٤من ،وُمٜم٤مسمذشمف سم٤مًمًالح واًم٘مقة هق طمٙمؿ
ّ
اعمٕملم أو ٓ؟ وٟمحق
اًمٜم٤مس ذم شم٘مدير اًمقاىمع ون٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ،وهؾ اُمتٚمٙمٜم٤م اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ذم اًمٌٚمد ّ
ذًمؽ--
ومِمٚم٧م ،سمؾ أيمثر دم٤مرب اخلروج قمغم اًمدول وحم٤موٓت
صحٞمح أن اًمٙمثػم ُمـ اًمتج٤مرب ذم اًمت٤مريخ
ْ
ٌ
ُ
واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م هق اًمذي ٟمجح،
اًمتٖمٞمػم اعمًٚمح واًمثقرات ذم شم٤مريخ إُمؿ يمٚمٝم٤م يم٤مومره٤م وُمًٚمٛمٝم٤م وم٤مؿمٚم٦م،
ٍ
سمٛمٙم٤من ٟم٘مْمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م ،وًمٙمـ هذا
وم٢من اًمدول راؾمخ٦م يمام ىم٤مل قمٚمام اًمت٤مريخ وآضمتامع ،وُمـ اًمّمٕمقسم٦م
ٓ ي٘متض إـمال .اًم٘مقل سم٠من ـمريؼ اخلروج اعمًٚمح وم٤مؿمؾ ،واًمتٜمٗمػم ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ هذا اًمٓمريؼ أو نريٛمف
اًمتنع،
واعمٜمع ُمٜمف؛ سمؾ ُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ هق ُمزيد آطمتٞم٤مط واحلذر ذم اًمت٘مدير واًمتث ٌّ٧م ذم إُمر وقمدم
ّ
ُمٝمؿ ًمٚمٕم٘مال
وُمٕمروم٦م أن إُمر ًمٞمس ّ
سم٤مللم اًمًٝمؾ ،وأنف يتٓمٚم٥م ُمـ آؾمتٕمدادات ُم٤م يٜم٤مؾمٌف ،وهذا ّ
واًمً٤مدة اًمٜمٌال !-
واحلؼ دائام ذم اًمٕمدل واًم٘مًط وهق وؾمط سملم ـمرذم اعومراط واًمتٗمريط-
رب ؾمقاه-
واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وهق وطمده وزم اًمتقومٞمؼ ٓ ،إ همػمه وٓ ّ
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[الضؤال الثاوٓ عشس:
]
 شبكت أوا المسلم :ردءت يسٓ ؤسحلٔ تتحسث يي خلًأٖ ز٘ي ؤّل خلًلن ٍخلزْدزٍ ,ؤى
خلًأٖ زٌْ٘ود ٖس خظزخزت سَءٖخٍ ,ؤى خإليصخض خلصٕ ٗلتوسِ خلوزدّسٍى لًلودجْن -خلصٗي
ٌٗهطٍى لٓٛط خلزْدزٗ -وٛي ؤى ٗٔلتوس هخلِ لُ٘طّن هي يلودء خألهٔ؛ ْلن أ َٗٛى
شلٙ؟ ٍلودشخ تَُْى ؤذكدء يلودء خلزْدز ٍتؿرن ؤذكدء َ٘طّن هي خلًلودء؟
الشـيخ عطية اهلل:
أهقن ُمـ إظمٓم٤م  ،وإظمٓم٤م ُمتٗم٤موشم٦م ،وواضم٥م قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ أن ٟمٕمٓمل ً
يمال طم٘مف
أن٤م ٓ أريد أن ّ
وٟمٜمّمٗمف ،وإٟمام اًمذي وىمع ُمٜمل هق ؿمٌٞمف إمم طمد ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م ًمٚمٛمريض أو اعمٌتغم :سمًٞمٓم٦م إن ؿم٤م اهلل! وأن٤م
أرى ي٤م أظمل أن إظمٓم٤م وىمٕم٧م ُمـ اًمٓمروملم ،اهلل أقمٚمؿ هؾ هذا أيمثر أو هذا؟ ذًمؽ ٓ أريد أن أريمز
قمٚمٞمف ،وٓ أراه ُمدظمال ًمإلصالح ،ويمذًمؽ «ُمـ اًمٌ٤مدي؟ش يمام ذيمرت-
وأرضمق أٓ يْمٓمر أظمل إمم اًمٖمقص ذم ذيمر شمٗم٤مصٞمؾ إظمٓم٤م واعمٕم٤مي٥م واًمت٘مّمػم ،وٓ واهلل ٓ
أهدد أطمدً ا ،وإٟمام:
أوٕٓ :نف طمٞمٜمئذ ؾمٞمٙمقن «ُمـ خمًقريش ،و«ؾم٠مرسمح أن٤م اًمٕمٞم٥مش ٕنٜمل ؾم٠مبدو ذم صقرة اًمٕم٤مئ٥م
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٓم٤مقمـ ومٞمٝمؿ !-وهذا ًمٞمس ُمقىمػ ٟمَّم ٍ
ػ ،وأن٤م أطم٤مذر اًمقىمقع ومٞمف ،وًمق يمٜم٧م أن ذم
َ
إنٌ٤مر أو اًم٘م٤مئؿ أو اعمقصؾ أو ذم شمقرا سمقرا أو زاسمؾ أو سم٤ميمتٞم٤م ًمرسمام يمٜم٧م ذم طمّمـ طمّملم! -وم٢م رأج٧م
حم٤مر ًسم٤م  ،وإن شمٙمٚمؿ سمحؼ ،أُم٤م اعمج٤مهدون ومال طمرُم٦م لؿ قمٜمد إيمثريـ يمام ًمٚمٕمٚمام  ،وهؿ
اعمتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمام
َ
ٌ٤مطم٤م!-
محك ُمًت ً
قمٜمد أيمثر اًمٜم٤مس ً
وي٤م أظمل احلٌٞم٥م؛ صحٞمح أن اًمٕم٤ممل ي٘مض اًمًٜملم اًمٓمقيٚم٦م ذم اًمٙمد واجلد وآضمتٝم٤مد واًمًٝمر واًمّمؼم
طمتك يّمػم قم٤م ًح٤م  ،وًمٙمـ ُم٤م ذيمرشمف قمـ اعمج٤مهديـ إٟمام يٜمٓمٌؼ قمغم اجلٜمقد وىمقاقمد اعمج٤مهديـ ،وأُم٤م
زقمٞمام ىم٤مئدً ا يمٌػما ذم إُم٦م شم٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمًٛمع ل٤م
اًمزقمام ومٝمؿ ُ
صٜمق اًمٕمٚمام  ،ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن شمّمػم ً
يًٛمك اًمري٤مؾم٦م واًمنمف واًمزقم٤مُم٦م
أخقف ورسمام ُماليلم ويٓمٞمٕمقٟمؽ ونٛمك ل٤م ُمٜمٝمؿ إنقف!! هذا ّ
واًم٘مٞم٤مدة واعمُٚمؽ ،واهلل ي١ميت ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤م  ،وطمٞمٜمام يٙمقن اعمٚمؽ ً
قم٤مدٓ ص٤محلً٤م وم٢من ًمف ُم٘م٤م ًُم٤م وطم٘مق ًىم٤م ذم
ديٜمٜم٤م وذم يمؾ ٍ
قمرف ،وهذا يمام شمٕمٚمؿ ت٤مج أجْم٤م ًمًٜمقات وؾمٜمقات وضمٝمد ٓ ي٘مؾ قمـ ضمٝمد اًمٕمٚمام !-
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ومال يقضمد زقمٞمؿ ًمٚمجٝم٤مد ٟم٤مل ُمثؾ هذه اعمٙم٤مٟم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم أج٤مم!
وإٟمام هق اعمٞمدان اًمذي يٜمج٥م اًم٘م٤مدة يمام ي٘م٤مل؛ اًمّمؼم وطمًـ اًمدي٤مٟم٦م واؾمتٞمٕم٤مب اًمٜم٤مس واجلد
وآضمتٝم٤مد وُمٚمٙم٤مت ومٓمري٦م وُمقاه٥م --وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف شمقومٞمؼ اهلل-
واحل٤مصؾ أن أهؾ اًمٕمٚمؿ درضم٤متُ ،مٜمٝمؿ اًمٙمؼما  ،وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ ،ويمذًمؽ أهؾ اجلٝم٤مد--
وصم٤مٟمٞم٤مٕ :نٜمل ٓ أطم٥م اًمتٕمٛمؼ ذم ذيمر اعمٕم٤مي٥م وإظمٓم٤م  ،وٓ أراه ؾمٌٞمال ًمإلصالح يمام ىمد ذيمرشمف-
وأن٤م ي٤م أظمل ىمٚم٧م إٟمٜمل قمٜمدُم٤م أذيمر اعمج٤مهديـ وم٢مٟمام أريمز قمغم ىمٞم٤مداهتؿ وؾم٤مداهتؿ ،ومال قمؼمة سمام يّمدر قمـ
اًمٙمثػميـ هـ يٜمتًٌقن ًمٚمجٝم٤مد ُمـ همػم اًمً٤مدات ووم٘مٝم٤م اًم٘مقم ،وُم٤م وىمع ُمـ ه١مٓ اًمً٤مدات يٛمٙمـ
ٍ
طمًـ ،ورد سمٕمْمف وإٟمٙم٤مره ،وأظمٓم٤مؤهؿ هل إظمٓم٤م اًمتل
قمالضمف وإصالطمف وومٝمؿ سمٕمْمف قمغم وضمف
حمّمقر ،وهق ُم٘مّمقدٟم٤م سم٤معمٕم٤مجل٦م واعصالح؛ ومٛمثال :قمٜمدُم٤م ي٘مقل اًمديمتقر
ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ،وذم اًمٜمٝم٤مي٦م هق
ٌ
أجٛمـ ُمثؾ هذا اًم٘مقل اًمذي ذيمرشمف أن٧م قمٜمف ُمـ أنف «عمز ومٞمف اًمذيـ يتِمدىمقن سم٤مًمؽمسمٞم٦م ويٜمِمٖمٚمقن ا٤م
واًمٙمٗم٤مر تٚمقن ذم يمؾ يقم سمٚمدا وي٘متٚمقن ُمًٚمام وي٠مهون مظمرش-
وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف :ي٤م ديمتقر سم٤مرك اهلل ومٞمؽ هذا ظمٓم٠م ُمـ وضمٝملم:
ُمٞمن ح٤م ظمٚمؼ ًمف ،ويمؾ يٕمٛمؾ ذم
اًمقضمف إول :أن اًمٜم٤مس ُمِم٤مرب وُمقاه٥م وختّمّم٤مت ويمؾ ّ
ضم٤مٟم٥م؛ ومٚمٜمتٙم٤مُمؾ سمدل أن ٟمتداسمر وٟمتٜم٤مطمر ،ويمام أن اعمج٤مهديـ قمغم صمٖمر قمٔمٞمؿ وم٢من اًمٕمٚمام واًمدقم٤مة ذم يمؾ
شمٜمقع وشمٙم٤مُمؾ-
اًمٌالد يمذًمؽ ،ومال شمٕم٤مرض ،سمؾ ّ
اًمقضمف اًمث٤م ُ :مـ ضمٝم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ،ومٝم٥م أن يمالُمؽ صحٞمح ذم ٟمٗمس إُمر ،وأن ُمـ وصٗمتٝمؿ
اعمتٕملم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اجلٝم٤مد،
ُم٘مٍمون شم٤مريمقن ًمٚمقاضم٥م
سم٤مًمتِمد .سم٤مًمؽمسمٞم٦م وآٟمِمٖم٤مل ا٤م --هؿ يمام شمراهؿّ :
ّ
أو طمتك ُمًٞم١مون ًمٚمجٝم٤مد وأهٚمف ،ه٥م أهنؿ يمذًمؽ؛ وم٢من اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمٛم٦م ذم شم٠مخػ اًمٜم٤مس واطمتقائٝمؿ
وأصؾ اًمتٌِمػم وقمدم اًمتٜمٗمػم ي٘متض ُمٜمؽ أؿمد آىمتْم٤م أن شمٕمرض قمـ هذا اًمٙمالم وٓ شم٘مقًمف ،سمؾ شمٚملم
اًمٕمٌ٤مرة وشمٚمٓمػ اخلٓم٤مب وشمثٜمل قمغم اًمٜم٤مس سمام ومٞمٝمؿ ُمـ ظمػم وشمٖمض قمـ اًمٜم٘مص واًمْمٕمػ ،وشم٠مظمذ
اًمٕمٗمقُ ،م٤م داُمقا سمحٛمد اهلل مل يٜمّمٌقا أنٗمًٝمؿ حلرسمؽ وقمداوشمؽ-
هذا هق اًمذي ٟمريد أن ٟم٘مقًمف ًمٚمٛمج٤مهديـ ،وٟمقصٚمف إًمٞمٝمؿ--
يٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن ىمد ٟمْمجٜم٤م ،وص٘مٚمتٜم٤م اًمتج٤مرب ،وص٤مرت هذه قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمقاوح٤مت-
إٟمف ُمـ اًم٘مٌٞمح ضمدً ا أن شمٔمؾ هذه إظمٓم٤م شمتٙمرر--
واحلؼ أن ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ ص٤مروا أيمثر إدرا ًيم٤م لذه اعمً٠مخ٦م ،ومٚمٚمف احلٛمد-
وهذا يٕمرومف ُمـ قمرومٝمؿ ُمـ ؾمٜمقات ويت٤مسمع ُم٤م يّمدر قمٜمٝمؿ أن-
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واوح٤م ذم هذا اًمٌ٤مب ،وؾم٠مطمدّ صمٙمؿ سمٛمث٤م ٍل شمًتد ًّمقن سمف قمغم ُم٤م
وواهلل ي٤م إظمقة إٟمٜمل أقمرف اًمتٖمػم
ً
وسح اذا ًمٌٕمض
اعمرش،
شم٠مؾمػ قمغم شم٠مخٞمٗمف يمت٤مب «احلّم٤مد ّ
ورا ه وهق أن اًمديمتقر أجٛمـ  ηىمد ّ
ّ
اؾمتدسمرت ُم٤م يمتٌتف ،ورمه ٓ خيدم ُمّمٚمح٦م
اعظمقة اًمث٘م٤مت وٟم٘مٚمقه زم ،وىم٤مل ًمق اؾمت٘مٌٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م
ُ
اعؾمالم واعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م ،وًمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م --وهٜم٤مك أؿمٞم٤م همػم ذًمؽ-
اًمٕمز ويم٤مُمؾ احلر ّي٦م واًمتٛمٙمّـ ،ذم وىم٧م
وهذا اًمٙمالم ُمـ اًمديمتقر أجٛمـ  ηىم٤مًمف ذم وىم٧م ّ
ـم٤مًمٌ٤من قم٤مم أخٗملم أو ىمٌٚمٝم٤م-
وهٙمذا قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر؛ ومٜمحـ ٟمريد أن ٟمقصؾ عمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من أن ٓ
يتنقمقا وٓ خيذًمقا إظمقاهنؿ وإن أظمٓم٠موا وضمٝمٚمقا ؛ ومٝم١مٓ أبٜم٤مؤيمؿ وإظمقاٟمٙمؿ لؿ قمٚمٞمٙمؿ طمؼ يمٌػم،
ّ
ومْمال قمـ طمرُمتٝمؿ يمٛمج٤مهديـ ،وقمٔمؿ ُمٙم٤مهنؿ ذم إُم٦م وطمًـ سمالئٝمؿ ،و ﮋ ﮵ ﮶ ﮊ

[اًمًجدة]٧6 :

ﮋﭑﭒﭓﮊ [اًمٜمً٤م  ]25 :ﮋﯔﯕﯖ--ﮊ [اًمتقسم٦م ]٧2 :وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت شمٜمٌئؽ!-
ومٞم٤م قمٚمام ٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م :اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م ،ينوا وٓ شمٕمنوا وسمنموا وٓ شمٜمٗمروا،
إُمر ،وطم٤موًمقا أن شمٗمٝمٛمقا أيمثر وأيمثر إظمقا ٟمَٙمؿ وأبٜم٤م يمؿ
وٓ شمًتٕمجٚمقا ،وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمقت إن همؿ
ُ
اعمج٤مهديـ!--
شمرؾمٌ٤مت يمثػمة وأؾمٌ٤مب قمديدة وشمرايمامت ُمٕم٘مدة أدت إمم اًمٗمجقة سملم أهؾ
أظمل اًمٙمريؿ؛ هٜم٤مك ّ
اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد ،وهٜم٤مك أطمٞم٤مٟم٤م ُمِم٤مطمٜم٤مت وظمّمقُم٤مت وقمداوات ،وٟمحـ ٟمٕمرف هذا ،وهٜم٤مك أؿمٞم٤م
ُم١مؾمٗم٦م واهلل!--
ًمٙمـ ،هذا يمٚمف مل يّمدّ اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اخلػم وأهؾ احلؼ واعٟمّم٤مف ذم اًمٓمروملم أن يٕمرومقا ًمٙمؾ
يٖمرهؿ ،ومل يثٜمٝمؿ قمـ اًمٕمٛمؾ ًمإلصالح وشم٠مخٞمػ اًم٘مٚمقب-
ذي طمؼ طم٘مف ،ومل ّ
ظم٤مص٤م ا٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم وم٘مط ،وم٠من٧م شمٕمرف اعمِم٤ميمؾ واًمٕمداوات سملم ـمقائػ اًمًٚمٗمٞم٦م
أُمرا
ً
وهق ًمٞمس ً
واعظمقان ،وسملم اعظمقان واجلٝم٤مديلم ،وسملم اًمتحريريلم ويمذا ،وسملم اًمتٌٚمٞمغ وهمػمهؿ --اًمخ-
وذم يمؾ سمٚمد ُمـ ذًمؽُ ،م٤م ؿم٤م اهلل وىمدّ ر!-
احلؼ ،ومل يتٌّع هقاه ،ويم٤من
إٟمف ضمز ُمـ اظمتالف إُم٦م إوؾمع ،وٟمحـ ُمٌتٚمقن سمف ،واعمٗمٚمح ُمـ طم٘مؼ ّ
قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل  وأصح٤مسمف-
ُمالطمٔم٦م قم٤مسمرة :أظمل اًمٙمريؿ؛ وأُم٤م ُم٤م ذيمرشمف ُمـ أنؽ شمٔمـ أن اًمديمتقر أجٛمـ هق اًمرضمؾ إول
واعمحرك ًمٚم٘م٤مقمدة ،وم٢من يم٤من هيٛمؽ رأجل وم٤مؾمٛمح زم أن أىمقل ًمؽ وًمٚم٘مرا إن هذا سمٕمٞمد قمـ اًمقاىمع ،وإٟمام
ئمٜمف يمذًمؽ ُمـ ٓ يٕمرف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ،سمؾ احلؼ أن اًمرضمؾ إول واعمحرك هق اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ،وهؿ ذم
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طم٘مٞم٘متٝمؿ يمام هؿ ذم شمرشمٞمٌٝمؿ اعمٕمٚمـ-
وإن ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمـ ىمقة اًمِمخّمٞم٦م وُمقؾمققمٞم٦م اعمٕمروم٦م واحلزم ذم اًمرأي وقمٚمق الٛم٦م وهمػمه٤م ُمـ
واومرا ؛ ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن ي٘مقده أطمد أو ي١مصمر ومٞمف سمًٝمقًم٦م ،صحٞمح أن اعٟمً٤من سمٓمٌٕمف
اًمٗمْم٤مئؾ طم ًٔم٤م ً
ي١مصمر ويت٠مثر ،ويمؾ ىمريـ سم٤معم٘م٤مرن ي٘متديً ،مٙمـ ُمـ اًمّمحٞمح أجْم٤م أن إقمغم وإومْمؾ ىمد يت٠مثر سم٤مٕدٟمك
وإىمؾ ،ويٌ٘مك هق إقمغم --واهلل أقمٚمؿ-
وأن٤م ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس يمره٤م ًمٚمخقض ذم هذه إُمقر ،وإٟمام ذيمرهت٤م ٕهن٤م ىمٞمٚم٧م وُمـ ىمٌؾ يمرره٤م سمٕمض
اًمٜم٤مس ،وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-
وٟمًٕمد سمٛمذايمراشمٙمؿ اًمٓمٞمٌ٦م ،واًمٙمامل هلل وطمده ،وإٟمام ٟمحـ قمٌٞمده ٟمتٕم٤مون قمغم ـم٤مقمتف-
ٟمً٠مل اهلل أن يٕمٗمق قمٜم٤م وٞمٕم٤م-

[الضؤال الثالث عشس:

]

 شبكت أوا المسلم :لودشخ أ َٗٛى ٌّد٘ خلورلػَى خلٌدغحَى هي خلكطْ٘ي هوي ٗزطئ
يلى شٚط ؤذكدء خلٓطٗٗ٘ي ٍهٌدغحٔ خلٓطٗٗ٘ي؟ ٍّل تهي ؤى خلتسدٚت قطٗٗٔ ضطي٘ٔ
لإلغاح؟ ؤًد أ ؤيٌٖ خلٛام يي خألذكدء يلى خلوأل ٚود ًٗٓلِ خلحوٗى هوي ٗطٗسٍى
تػٓ٘ٔ خلحسدزدت ,زل ؤٖػس تٗطٗط خألذكدء زٍى شٚط خألسودء؛ ٚإى ًَٗل :هي خلوزدّسٗي
هي ًٗٓلَى ٚصخ ,هي خلزْدزٗ٘ي هي َٗٗلَى زٛصخ ,هي خلًلودء هي ًٗٓل ٚصخًٍٗ ,طض
خلركإ زدلسل٘لٍ ,زدألسلَذ خلوازذ خلوْصذ.
الشـيخ عطية اهلل:
أن٤م ٓ أىمقل سم٠منٜم٤م ٟمًٙم٧م قمـ إظمٓم٤م وٚم ً٦م! سمؾ إظمٓم٤م يذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ًـ ذيمره ًمٖمرض اًمتٜمٌٞمف
قمٚمٞمف واًمتحذير ُمٜمف وُمـ شمٙمرره وًمتّمحٞمح اعمقىمػ ومٞمف؛ ومٝمل دروس ُمًتٛمرة ودائٛم٦م ٓ شمتقىمػ--
ويمؾ ذًمؽ سمحً٥م اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،وسمحً٥م اًمدروس-
ُمْمٓمرا ًمذيمر
ومٚمق أن٤م قمٜمدي درس عظمقا اًمٞمقم ذم «وم٘مف اجلٝم٤مد وأطمٙم٤مُمفش وم٢مٟمٜمل ؾم٠مضمد ٟمٗمز
ً
سمٕمض إظمٓم٤م اًمتل شم٘مع ذم هذه إبقاب ،وؾم٠مؾمتحًـ اًمتٛمثٞمؾ ا٤م ًمٚمتٗمٝمٞمؿ أوٓ ٕن اعمث٤مل ُمٝمؿ ضمدا ذم
اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ ،وصم٤مٟمٞم٤م ًمٚمتحذير ُمٜمف واًمٜمٝمل قمٜمف وحم٤موًم٦م إيّم٤مل اًمٙمالم ومٞمف إمم أصح٤مسمف وُمـ ُم٤مصمٚمٝمؿ
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هـ يٛمٙمـ أن ي٘مٕمقا ومٞمف وجيٝمٚمقه ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إهمراض واعم٘م٤مصد اعمنموقم٦م-
وهٙمذا ًمق يم٤من درد ذم اًمتقطمٞمد ،وم٢مٟمٜمل ؾم٠مذيمر أُمثٚم٦م ح٤م أراه ُمـ أظمٓم٤م واىمٕم٦م ذم أبقاب اًمتٙمٗمػم
واحلُٙمؿ وهمػمه٤م --وهٙمذا-
ومٝمذا ُمقرد ُمـ ُمقارد ذيمر إظمٓم٤م --
واًمذي يٜمٌٖمل طمٞمٜمئذ أن شمذيمر إظمٓم٤م جمردة قمـ أؾمام أصح٤ما٤مُ ،مٝمام أُمٙمـ ذًمؽ ،هذا إصؾ-
ًمٙمـ ىمد يٙمقن ذم ذيمر آؾمؿ أطمٞم٤مٟم٤م وم٤مئدة وهمرض صحٞمح ومٞم٘مدر سم٘مدره ،وهذا ُمٕمروف ذم ُمقاوٕمف-
يمام أن ُمـ إظمٓم٤م ُم٤م ًُ ُـ أن ٟمٜم٤مىمِمف قمغم اعمأل وذم اعمٜمتدي٤مت واعمج٤مًمس اًمٕم٤مُم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م اًمقاضم٥م
ومٞمف اعهار سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ،واًمٙمتامن قمـ اًمٕم٤م ُّم٦م ،وهذا يمٚمف وهلل احلٛمد ُمٕمروف ًمٚمٖم٤مًمٌٞم٦م ُمـ قم٘مال اعظمقة
واًمٜم٤مصحلم وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ-
وشمٌلم سمنموـمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل
ويمذًمؽ قمٜمد اًمتٜم٤مىمش واعمٜم٤مفمرة سملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ ،شمذيمر إظمٓم٤م
ّ
وطمًـ اًم٘مّمد وإدب-
يٖمؽموا سمف ُمـ اًمٜم٤مس
وأومْمؾ ُمقاـمـ ذيمر إظمٓم٤م  :هق ُمقـمـ اًمٜمّمح ُمٌ٤مذة ٕهٚمف صمؿ عمـ يٛمٙمـ أن ّ
هـ يتٕمٚمؼ اؿ ذًمؽ اخلٓم٠م ذم اًمٕمٛمؾ --يمام ّمؾ قمٜمدُم٤م ٟمٙمت٥م ُمقوققم٤م ٟمٜمٙمر ومٞمف ظمٓم٠م وىمع ُمـ
اعمج٤مهديـ أو شمٍم ًوم٤م ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م ُمٕمٞمٜمً٤م ٟمراه ظمٓم٠م ،وٟمحذرهؿ ُمٜمف وٟمٜمّمحٝمؿ سمتجٜمٌف ،أو قمٜمدُم٤م ٟمٜم٘مد ومتقى
ٟمراه٤م ظمٓم٠م ُمـ قم٤مملٍ أو ٟمٜمت٘مد ُمقىمٗم٤م ًمف أو يمالُم٤م ذم سمٞم٤من أو ُمقىمٗم٤م ؾمٞم٤مؾم ّٞم٤م وٟمحق ذًمؽ-
وأن٤م ,قمـ ؿمخيص ,أُم٤مرس هذا ،وزم ُمـ اًمٜم٘مد لذا أُمثٚم٦م هٜم٤م وذم همػم هذا اعمٙم٤من ،وهلل احلٛمد-
وم٤معم٘مّمد اًمنمقمل هٜم٤م ُمريمّ٥م ُمـ جمٛمقع أُمريـ ُمٝم ّٛملم :اًمٜمّمح ًمّم٤مطمٌف ،وشمٌٞملم اًمّمقاب ًممظمريـ
طمتك ٓ يٖمؽموا سم٤مًمزًم٦م-
ُمع ُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ـمرائؼ ًمالقمتذار قمـ اًمٕمٚمام واعمج٤مهديـ وأهؾ اًمٗمْمؾ ،وـمرائؼ
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمثؾ هذه اًمزٓت وإظمٓم٤م  ،وهمػم ذًمؽ-
ٕنٜم٤م ًمق مل ٟمٜمٙمر ٟمحـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ومل ٟمامرس طمؼ اًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦مٕ ،وؿمؽ أن ّ
يتقمم ذًمؽ ُمـ ٓ ًٜمف
وُمـ هق أىمؾ ُمرشمٌ٦م ذم اًمٕمٚمؿ وهمػمه ،وًمٗم٤مشم٧م ُمّم٤مًمح يمٌػمة ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهذا ُمٕمروف جمرب-
وٓ خيٗمك ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م واًمتٌ٤مطم٨م حلامي٦م سمٞمْم٦م اًمديـ ُمـ شمٓمر .اخلٚمؾ-
واحل٤مصؾ أنٜمل ٓ أدقمق إمم اًمتً٤ميم٧م ،وٓ أتقهؿ أن هذا هٙمـ ،أبدا واهلل!-
أقمرف أنف ًمٞمس واىمٕمٞم٤م--
ٝم٧م إمم يمراهتل اًمٖمقص ذم ذيمر اعمٕم٤مي٥م وإظمٓم٤م ٓ,طمظ يمٚمٛم٦م «اًمٖمقصش واًمٌح٨م ذم
وقمٜمدُم٤م ٟم ٌّ ُ
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« َُمـ اًمٌ٤مدئش ،يم٤من هذا ذم ُم٘م٤مم شم٠ميمٞمد أن اعم٘مّمقد إقمٔمؿ والدف إؾمٛمك هق إصالح ذات اًمٌلم؛ ومال
يٙمقن شمَٕمداد اًمٕمٞمقب واحلرص قمغم شمٕمٞملم اًمٌ٤مدئ سم٤مًمٔمٚمؿ قم٤مئ٘م٤م قمـ اًمقصقل إمم ذًمؽ الدف-
وٓ سمد قمٜمد اًمتقاصؾ سملم اًمٜم٤مس ُمـ ووع وٚم٦م ُمـ إظمٓم٤م اعمٝمٛم٦م اًمرئٞمًٞم٦م قمغم سمً٤مط اًمٜمٔمر،
ينه اهلل قمٚمٞمف ،واعمٓمٚمقب
وشمّمحٞمحٝم٤م وسمٞم٤من احلؼ ومٞمٝم٤م واًمقاضم٥م وآشمٗم٤م .قمٚمٞمف ،وهذا يًػم قمغم ُمـ ّ
ّ
ٜمٍمن
اًمتقيمؾ قمغم اهلل واًمّمد .وطمًـ اًمٜمٞم٦م وم٘مط ،وُم٤م شمقومٞم٘مٜم٤م إٓ سم٤مهلل وُم٤م اًمٜمٍم إٓ ُمـ قمٜمد اهلل ،وًمٞم
اهلل ُمـ يٜمٍمه-
وقمٚمٞمف وم٠من٤م أدقمق إمم أن ٟمْمع ٟمّم٥م أقمٞمٜمٜم٤م هذه إُمقر:
* أن إظمٓم٤م يمثػمة وُمؽمايمٌ٦م وُمؽمايمٛم٦م وُمٜمذ أزُم٤منُ ،مٜمذ اجلٝم٤مد إومٖم٤م وىمٌٚمف-
* أن إظمٓم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م ُمـ اًمٓمروملم-
وٟم٘مرب سملم اًمٓمروملم ،وٟمزيؾ اًمقطمِم٦م ،هذا هق الدف-
* وأن اًمقاضم٥م أن ٟمّمٚمح ذات اًمٌلمّ ،
* وأن يدقمق ٌ
يمؾ ُمٜم٤م ُمـ يًتٓمٞمع آشمّم٤مل سمف ُمـ ه١مٓ وه١مٓ إمم ذًمؽ سمِمتك اًمٓمر .اعمٛمٙمٜم٦م
ويًٕمك ذم شمٗمٝمٞمؿ اعمقاىمػ وشمٖمٚمٞم٥م اًمٕمذر وطمًـ اًمٔمـ ،وًمٞمًتٕمٛمؾ طمتك اًمٙمذب ٕضمؾ ذًمؽ ،سمٚم َف
اًمًؽم واًمتٕم٤مذم-
وُمع يمؾ ذًمؽ --وم٢مٟمٜم٤م واىمٕمٞمقن ،وٓ ئمٜمـ سمٜم٤م فم٤من أنٜم٤م ؾمٜمخرج ُمـ هذا اًمٚم٘م٤م وىمد ىمْمٞمٜم٤م قمغم يمؾ
ّ
ويًخر ل٤م ُمـ يٙمٛمٚمٝم٤م وي٘مقم ا٤م طمؼ اًم٘مٞم٤مم،
اعمِم٤ميمؾ! وإٟمام هل دقمقة عمـ يٌٚمٖمفً ،مٕمؾ اهلل يٌ٤مرك ومٞمٝم٤م،
ُمـ اعمخٚمّملم اًمٜم٤مصحلم ُمـ اًمٓمروملم وُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم-
وهٜم٤مك ُمالطمٔم٦م أظمرى دىمٞم٘م٦م أرضمق أن أوومؼ حلًـ اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م ،وسم٤مهلل أؾمتٕملم:
وهل أن اًمٙمالم ذم إظمٓم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م ،وهق ُم٤م ي٘مع ذم اًمٕم٤مدة ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طملم ي٘مع ،خيتٚمػ
ذم ر دىمٞمؼ قمـ اًمٙمالم ذم إظمٓم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شم٘مع ذم اًمٕم٤مدة وإيمثر ُمـ اعمج٤مهديـ طملم شم٘مع-
طمذرا،
وهذا اًمٗمر .هق :أنٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمؿ ذم ٟم٘مد رأي أو شمٍمف ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اعمٞمدان ٟمٙمقن أيمثر ً
اًمٗم٧م ذم اًمٕمْمد ،وٟمخِمك شمقهلم اًمٕمزائؿ ،ووىمقع اًمتثٌٞمط واًمتخذيؾ ُمـ دون أن
ح٤مذا؟ ٕنٜم٤م ٟمخِمك ّ
أُمس احل٤مضم٦م أن وهؿ ذم ؾم٤مطم٦م احلرب
ٟمِمٕمر ،وٟمخِمك أن ٟمْمٕمػ ُمقىمػ اعمج٤مهديـ اًمذيـ هؿ ذم ّ
ي٘مٗمقن أُم٤مم ضمٞمقش إقمدا اجلرارة وجيقدون سم٠مرواطمٝمؿ؛ ذم أُمس احل٤مضم٦م إمم يمؾ دقم ٍؿ ُمٜم٤م ويمؾ يمٚمٛم٦م
ٍ
وذب قمٜمٝمؿ وؾمٙمقت طمتك قمـ أظمٓم٤مئٝمؿ اًمقاوح٦م ومْمال قمـ اعمحتٛمٚم٦م!--
ـمٞمٌ٦م ودقم٤م
وٟمٍم ّ
ومٛمراقم٤مة هذا ،واًمِمٕمقر اذه اعمً١موًمٞم٦م ر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م-
وهذا ,ذم اًمٖم٤مًم٥م ,هق سمخالف ُم٤م إذا اٟمت٘مدٟم٤م رأي اًمٕم٤ممل وٟم٤مىمِمٜم٤مه ،وم٢مٟمف ًمٞمس ومٞمف هذه اعمح٤مذير ذم
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اًمٖم٤مًم٥م ،وأىمقل ذم اًمٖم٤مًم٥مٕ ،نف ذم سمٕمض احل٤مٓت يٙمقن يمذًمؽ أجْم٤م-
ومٝمذا ذم ٟمٔمري ُمٝمؿ ضمدا أن يتٜم ٌّف ًمف إظمقا ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمرأي واًمٜمّمٞمح٦م-
وم٠مرضمق ُمـ إظمقا أن يت٠مُمٚمقه ضمٞمدً ا--
اًمًٙمقت قمـ
وىمد ٟم ٌّٝم٧م إظمقا ومٞمام ؾمٌؼ إمم أن ُمـ احلٙمٛم٦م وُمـ أظمال .احلرب قمٜمد إُمؿ يمٚمٝم٤م
ُ
ذيمر إظمٓم٤م أثٜم٤م اعمٕم٤مرك واعمقاضمٝم٤مت ُمع اًمٕمدو ،طمتك شمْمع احلرب أوزاره٤م ،صمؿ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٜم٤مىمش
إظمٓم٤م وٟمح٤مؾم٥م اعمخٓمئلم وُم٤م ؿم٤مسمف-

ٍ
طم٤مًم٦م،
صحٞمح أنٜم٤م ذم أطمقال ُمـ احلرب ٓ شمٙم٤مد شمٜمتٝملً ،مٙمـ يمؾ ر ي٘مدر سم٘مدره ،وطم٤مًم ٌ٦م دون

وهٜم٤مك دائام ُومرص ًم٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م وًمٚمتّمحٞمح عمـ شم٠منك وخت ّٚمؼ سم٤محلٚمؿ وإن٤مة ،واهلل أقمٚمؿ-
وضمزايمؿ اهلل ظمػما وسم٤مرك ذم ضمٝمقديمؿ-
وٟمً٠مل اهلل أن يتقٟٓم٤م ويتقٓيمؿ سمرقم٤ميتف وشمقومٞم٘مف ،إٟمف ًمٓمٞمػ سمٕمٌ٤مده ّسمر رؤوف رطمٞمؿ-

[الضؤال السابع عشس:

]

 شــبكت أوــا المســلم :ســاخل يــي خلطــًَذ خلٛــدْطٍٓ ,هــد حٛــن خلٗطؾــدٍٕ ٍخلســَقٖ
ٍؤهخدلْود؟ ٍّل ٗزَظ ت٘ٓٛطّود؟
الشـيخ عطية اهلل:
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمً١مال قمـ اًمِمٕمقب ,وأفمـ اعم٘مّمد ؿمٕمقب سمالد اًمٙمٗمر إصٚمٞم٦م ،سمالد اًمٖمرب ،,وقمـ
«اًم٘مرو٤مويش و«اًمٌقـملش-
وم٢مٟمٜمل أرؿمدُ وم٘مط إمم اًمرضمقع ًمٚمٕمٚمام وؾم١مالؿ طمقل هذه اعمً٤مئؾ ،ارضمع إمم ُمـ شمثؼ ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمام
ٍ
واطمد ُمـ اًمٕمٚمام ًمق أتٞمح ًمؽ ُمـ أضمؾ اًمت٠ميمد-
واؾمتٗمتٝمؿ ،وسم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمًتٗمتل أيمثر ُمـ
وأن٤م سم٤مًمٓمٌع قمٜمدي اظمتٞم٤مري وىمٜم٤مقمتل اخل٤مص٦م ،وًمٙمـ ًمٞمس زم أن أومتل اًمٜم٤مس ،واًمٕمٚمام ُمقضمقدون-
وهٙمـ أن أنٌف وم٘مط ومٞمام يتٕمٚمؼ سمً١ماًمؽ اًمث٤م إمم أنف ىمد شمقضمد سمٕمض اعمزاًمؼ ًمٚمٛمِم٤مر إًمٞمٝمؿ أو همػمهؿ
ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م يمٗمرً ،مٙمـ شمٌ٘مك ُمً٠مخ٦م شمٙمٗمػم اًمِمخص اعمٕملم ُمً٠مخ٦م أظمرى ،وهذا ر سمال ؿمؽ
ظمٓمر وٓ
ُمٕمٚمقم قمٜمديمؿ وقمٜمد قمٛمقم اعظمقة ًمٙمـ ٟمح٥م دائام اًمتذيمػم سمف ،واًمتذيمػم سم٠من احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم
ٌ
ٟمٕمدل سم٤مًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ؿمٞمئ٤م-
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وشمٜمٌٞمف مظمر :وهق أنٜمل ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ أؾمتح٥م عظمقا اعمج٤مهديـ وهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم
ويٍموا قمغم احلٙمؿ قمغم إؿمخ٤مص ،وٓ ؾمٞمام ُمـ قم٤موم٤مٟم٤م
أن يٙمتٗمقا سم٤محلٙمؿ قمغم إومٕم٤مل ،وٓ يتٕمٜمّتقا
ّ
اهلل ُمـ ُم٘م٤مرسمتف وُمالسمًتف ذم اًمقاىمع واعمٞمدان-
أجْم٤م سم٤محلد إدٟمك ُمـ احلٙمؿ اعمًتٞم َ٘مـ ،وأقمٜمل سمف أنؽ يٙمٗمٞمؽ أن شمٕمرف أن اًمِمخص
وأن يٙمتٗمقا ً
اًمٗمال ُمٜمحرف قمـ اًمديـٌ ،
و٤مل ،قمٜمده والٓت يمٌػمة ويمثػمة ،وأنف ُخيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر!-
وسم٤مًمت٤مزم دمتٜمٌف ونذر ُمٜمف --ومٝمذا اًم٘مدر ٍ
يم٤مف وسمريم٦م وهلل احلٛمد-
أُم٤م اعسار قمغم اجلزم سمٙمٗمر ومالن أو قمالن (ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وهـ يٜمتً٥م إمم اًمديـ واًمدقمقة هـ
وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ أظمٓم٤م نتٛمؾ شمٙمٗمػمهؿ) وم٢من هذا ُمـ اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ وه٤م ٓ ٟمٗمت٠م ٟمحذر ُمٜمف؛ ٕن هذه
اعمً٤مئؾ هل ذم إصؾ ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤م ٓ اًمٗمتقى ،وُمٝمام يٙمـ ومٝمل نت٤مج إمم شمث ٌّ٧م ذم ُمٕمروم٦م طم٤مل
اًمِمخص وإصمٌ٤مشم٤مت وسمٞمٜم٤مت ح٤م صدر ُمٜمف ،سمٕمد ُمٕمروم٦م طمٙمؿ ُم٤م صدر ُمٜمف ذم اًمنمع-
وٓ ؿمؽ أن إؿمخ٤مص وإطمقال واًمّمقر خمتٚمٗم٦م ،وًمٞمً٧م ذم درضم٦م واطمدة-
وم٘مد يٙمقن يمٗمر سمٕمض إؿمخ٤مص ه٤م ُقمرف واشمْمح طمتك ًمٚمٕمقام-
وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن أىمؾ فمٝمقرا وأيمثر اًمتٌ٤مؾم٤م واطمتامٓ ومٚمٞمؽمك ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهٙمذا--
ُمقضم٥م ًمتامم احلذر واًمت٠م وقمدم اًمتنع،
وهذا ,قمٜمد اًمٕم٘مال احلريّملم قمغم ديٜمٝمؿ وأظمراهؿ,
ٌ
وـمٚم٥م اًمًالُم٦م!-
وُم ْـ ٓ ومٚمٞمٕمرف ىمدر ٟمٗمًف
يمٗمر اًمِمخص ّ
ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر ّ
اعمٕملم ؾم٤م َغ ًمف اًم٘مقل سمفَ ،
وشمٌلم ًمف ُ
َ
أذت إًمٞمف-
وًمٞمٚمزم اًمًٙمقت وآيمتٗم٤م سم٤محلد ااعمًتٞم َ٘مـ يمام
ُ
وأؿمد ُمٜمف ظمٓم٠م سمؾ هق آٟمحراف اخلٓمػم واًمْمالل اعمٌلم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل أن ُدمٕمؾ ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ
تٛم ُؾ ,يم٤معمً٤مئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم ،و ُيٛمتَحـ ا٤م
أقمٜمل شمٙمٗمػم ومالن أو قمالن ,ه٤م ُ َ
اًمٜم٤مس ،ويّمٜمّٗمقن قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ،ويٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م اًمقٓ ُ واًمؼما  ،وشمقىمد ُمـ أضمٚمٝم٤م ٟمػمان احلروب!!-
ومٝمذا وسم٤م ظمٓمػم وُمرض ومتّ٤مك طملم شمٌتغم سمف ؾم٤مطم٤مت اًمدقمقة واجلٝم٤مد ٓ ،سمد ُمـ اًمتحذير ُمٜمف
وزم اًمتقومٞمؼ-
ونّملم ؿمٌ٤مسمٜم٤م وأضمٞم٤مًمٜم٤م ُمٜمف ،واهلل ّ
وإمم اًمقىم٧م اًمذي يتًٜمّك ًمٙمؿ ومٞمف اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ قمٚمٞمٙمؿ سم٤محلٚمؿ وإن٤مة ،وشمرك اًمٓمٞمش
واًمٕمجٚم٦م ،وًمٞمتذايمر ُمع إُمثؾ وم٤مُٕمثؾُ ،مع ُمٕمروم٦م أهن٤م ُمً٠مخ٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌح٨م أيمثر وًمتٖمػم رأجف ومٞمٝم٤م-
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]

[الضؤال اخلامش عشس:

 شبكت أوا المسلمّ :ل َكت ْتَ خلط٘د خلًٔٗا ٚل خلطسِ خلوخدضٓ يلى خلوزدّسٗي؟
الشـيخ عطية اهلل:
سمخّمقص هذا اًمً١مال؛ وم ٞمٛمٙمـ أٓ شمٙمقن همٓم٧م يمؾ اًمِمٌف اعمث٤مرة ،واًمِمٌف ٓ شمٜمتٝمل! ًمٙمـ أمهٞمتٝم٤م
أهن٤م ومتقى وشم٠مصٞمؾ وشم٠مجٞمد ُمـ قم٤ممل ُمٕمتؼم-
واقمٚمؿ أظمل اًمٙمريؿ أن اخلالف ذم شم٠مصٞمؾ هذه اعمً٤مئؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م هق أؾمٝمؾ اعمٓم٤مًم٥م سم٢مذن
اهلل ،وم٢مهن٤م ُمً٤مئؾ ُمٌحقصم٦م ُمٓمروىم٦م ىمد ُـمٌخ٧م وٟمْمج٧م واؾمتقت ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من قمغم أجدي وم٘مٝم٤م
اعؾمالم  ،واًمٜمقازل ومٞمٝم٤م ٓ شمٙم٤مد شمقضمد ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمحْم٦م ،وإٟمام اعمٓمٚم٥م اًمّمٕم٥م اًمذي
هق حمقر ظمالف اعمختٚمٗملم هق ذم اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد اًمنمقمل --واهلل ال٤مدي إمم ؾمقا اًمًٌٞمؾ ،ﮋ ﯿ ﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ [احلنم]-

[الضؤال الضادس عشس:

]

 شبكت أوا المسلمّ :ل خضتُلت ض٘رٌد ْٖ بهدضٓ ؤُْدًستدى خإلساه٘ٔ هى «قدلسدىش
ْٖ ؤٕ هزدل هي هزدأت خلسٍلٔ خلَل٘سٓ خلٓٗ٘سٓ؟
الشـيخ عطية اهلل:
سم٤مًمٜمًٌ٦م لذا اًمً١مال؛ وم ال أدري إن يم٤من ومٞمف وم٤مئدة يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمؽً ،مٙمـ ُم٤م دُم٧م ىمد ؾم٠مخ٧م وم٢من
اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم اؿمتٖمؾ ُمٕمٝمؿ ذم «وزارة اعمٕم٤مرفش ذم إقمداد اعمٜم٤مه٩م ،ويم٤من اًمٕمٛمؾ هق شمرؿمٞمد وشمّمحٞمح
ُمٜمٝم٩م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٙم٤موم٦م اًمًٜمقات ُمـ آسمتدائٞم٦م واعقمدادي٦مُ ،مع ومريؼ قمٛمؾ ُمـ اعمقًمقي٦م وأهؾ اًمٕمٚمؿ
اًمّم٤محللم ٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽٟ ،مً٠مل اهلل أن ٗمٔمٝمؿ وخيتؿ ًمٜم٤م ولؿ سم٤محلًٜمك ،واحلٛمد هلل شمؿ إٟمج٤مز اًمٕمٛمؾ
وىمدُم٧م أوائٚمف عمٓمٌٕم٦م اًمدوًم٦م ،طمتك يم٤من احل٤مدث اًمذي شمٕمٚمٛمقن ،وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ
يم٤مُمال شم٘مريٌ٤م
ْ
سمٕمد -يمام يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٕمض إقمامل إظمرى اعقمالُمٞم٦م واًمدقمقي٦م وهمػمه٤مٟ ،مً٠مل اهلل أن يٛمـ سم٤مًم٘مٌقل
واًمٕمٗمق ،وٟمً٠مخف شمٕم٤ممم أن يٕمٞمد دوًم٦م اعؾمالم ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم ؾم٤مئر اًمٌالد أومْمؾ وأىمقى وأقمز وأيمرم--
ظمػما-
مُملم ،وضمزايمؿ اهلل ً
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[الضؤال الضابع عشس:

]

 شبكت أوا المسلم :هد ضؤٗٛن ْٖ خلًول خلزوديٖ؟ ٍّل ٗػح خلزْدز زسًٍِ؟
الشـيخ عطية اهلل:
اًمٕمٛمؾ اجلامقمل هق ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ؛ ٕنف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمجٝم٤مد ،واًمقؾم٤مئؾ ل٤م طمٙمؿ اًمٖم٤مي٤مت إذا شمٕم ّٞمٜم٧م،
وُم٤م ٓ يتؿ اح٠مُمقر سمف إٓ سمف ومٝمق ُم٠مُمقر سمف ،سمحًٌف --هذا ٌ
أصؾ ذم اعمً٠مخ٦م-

ٍ
سمجامقم٦م،
وٓ سمد ُمـ طمًـ ومٝمٛمف؛ وم٤مًمٕمٛمؾ اجلامقمل وؾمٞمٚم٦مٕ ،نٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اجلٝم٤مد ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ إٓ
ٍ
طمٞمٜمئذ أنف ىمد يًتح٥م
اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ،وإٟمام ىمّم٤مراه
وًمٞمس هق قمٛمؾ أطم٤مد ،ومال جي٥م قمغم اًمقاطمد إذا ٟمٙمؾ ُ

ًمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳ﮊ [اًمٜمً٤م ]66 :؛ ومٛمـ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد ؾمقا
ٍ
ٍ
ٍ
ُمرشمد --وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ي١م ُّمروا قمٚمٞمٝمؿ
حمكم يم٤مومر
ُمٕمتد ص٤مئؾ ،أو
حمتؾ
أصكم
ًمٕمدو يم٤مومر
ّ
ّ
ًمٕمدو ّ
ّ
أطمدهؿ وجي٤مهدوا ن٧م إُمرشمف ،وهذه هل اجلامقم٦م واًمٕمٛمؾ اجلامقمل ،واًمذي ّمؾ ذم اًمٕم٤مدة أن اًمٜم٤مس إذا
قمزُمقا قمغم اًمتٖمٞمػم واجلٝم٤مد ت٤مضمقن إمم ٍ
زُمـ ًمإلقمداد ،ومٞمٜمٔمٛمقن أنٗمًٝمؿ ذم و٤مقم٦م ُمـ أضمؾ ذًمؽ ،ومٝمذا
ُمنموع ح٤م ذيمر ُشم ُف وٕدًم٦م أظمرى ،يمام أن اًمٕمٛمؾ اجلامقمل وشمٕم٤مهد اًمٜم٤مس وشمٌ٤ميٕمٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل
ٌ
اخلػم ،واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،واًمدقمقة إمم اهلل ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وٟمحق ذًمؽ،
يمٚمف ُمنموع سمحٛمد اهلل ،وأدًمتف ُمًٌقـم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهل سمٞمٕم٤مت وقمٝمقد ُمٌٜم ّٞم٦م
خمت٤مرا ٓ إًمزا ًُم٤م أصٚمٞم٤م قمٚمٞمف ذم
قمغم اًمتخٞمػم واًمتقؾمٕم٦م ٓ قمغم اًمتحري٩م ،سمٛمٕمٜمك أن اًمداظمؾ ومٞمٝم٤م إٟمام يدظمؾ ً
شمتٕملم ذم سمٕمض احل٤مٓت ،سمخالف سمٞمٕم٦م اعُم٤مم إقمٔمؿ ،صمؿ هل شمٜم٘مؾ اعمٌ٤مح أو اعمًتح٥م إمم
اًمنمع ُم٤م مل ّ
وشم٘مقيف ،وهمػم ذًمؽ ه٤م هق ُمٕمروف ذم ُمٌ٤مطمثف-
اًمقضمقب ،وشم١ميمد اًمقاضم٥م ّ
وىمد يٙمقن ذم سمٕمض إطمقال وذم طمؼ سمٕمض إؿمخ٤مص قمدم آٟمْمقا ذم و٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمؾ اًمٌ٘م٤م
ُمًت٘مال ذم سمٕمض هذه إزُمٜم٦م هق إنٗمع ًمٚمٕمٛمؾ اعؾمالُمل أي ًمٚمجٝم٤مد واًمدقمقة وًمٚمٛمج٤مهديـ
وًمٚمٛمنموع اعؾمالُمل ،وهذا ذم همػم «اجلٌٝم٦مش ,همػم طم٤مل ُمٌ٤مذة اًم٘مت٤مل ،,وم٢مٟمف ذم طم٤مل ُمٌ٤مذة اًم٘مت٤مل ٓ
يًع أطمدً ا إٓ أن يٙمقن ن٧م إُمرة أُمػم احلرب ،وإٟمام اًمٙمالم قمـ اًمدظمقل ذم سمٞمٕم٦م أُمػم وو٤مقم٦م ذم همػم
ُ
طم٤مل ُمٌ٤مذة اًم٘مت٤مل سمؾ ًمإلقمداد وًمٚمٕمٛمؾ اًمٓمقيؾ اًمٜمٗمس اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري أو اًمدقمقي؛ وم٢مذا ن٘مؼ
اعمٕملم أن سم٘م٤م ه ُمًت٘مال أومٞمد ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملمٕ ،نف يٕمٓمل أيمثر ،ويٙمقن سمٕمٞمدا قمـ يمذا ويمذا
اًمِمخص ّ
ه٤م ُ ذر ،ويٙمقن شم٠مثػمه أيمؼم قمغم اًمٜم٤مس ُمثال ٓ ،ؾمٞمام إن يم٤من ـم٤مًم٥م قمٚم ٍؿٕ ،نف همػم حمًقب قمغم أي
ـمرف أو ٟمحق شمٚمؽ إؾمٌ٤مب اًمتل شمرضمح هذا اخلٞم٤مر وم٢مٟمف إن ؿم٤م اهلل ٓ طمرج قمٚمٞمف وًمٕمٚمف يٙمقن ذم طم٘مف
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هق إومْمؾ ،وهذا ُم٤م اظمت٤مره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هـ قمرومٜم٤م --واهلل أقمٚمؿ-
واحل٤مصؾ:
ُ ,مـ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد ,اًم٘مت٤مل ,وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا و٤مقم ً٦م واطمد ًة وينمقمقا ذم اعقمداد
ًمٞمً٧م
احل٩م وم٢مهن٤م
ْ
٥م سمخالف نّمٞمؾ اًم٘مدرة قمغم ّ
ًمتحّمٞمؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف؛ وم٢من نّمٞمؾ اًم٘مدرة هٜم٤م واضم ٌ
احل٩م إٟمام وضم٥م سمنمط اًم٘مدرة ،يمام هق ُمٕمروف ذم اًمٗم٘مف وإصقل ،يمام ىم٤مل ِؾمٞمدي قمٌد اهلل
سمقاضمٌ٦مٕ ،ن ّ
وًمد احل٤مج إسمراهٞمؿ :

وضمقسم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُف سما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِاف مل جيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
ا٥م
وُما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا٤م
ُ

اقل ُم٤مًم ا ا ا ا ا ا ا ا ٍ
ذم ىم ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اؽ ويم ا ا ا ا ا ا ا ااؾ ُم ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اذه٥م

()1

 ,ىمد خيرج قمـ هذا سمٕمض احل٤مٓت ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦مٕ ،ن اجلامقم٦م وؾمٞمٚم٦م وًمٞمً٧م ُمٓمٚمقسم٦م ًمذاهت٤م،
ِ
اعمٕملم ًمٞمً٧م وؾمٞمٚم ً٦م سمؾ همػمه٤م أومْمؾ ومٞمٜمٌٖمل ومٕمؾ إومْمؾ-
وم٢مذا ُقمٚمؿ أهن٤م ذم طمؼ اًمِمخص ّ
 ,أُم٤م ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل وذم طم٤مل ُمٌ٤مذة احلرب ،وم٢من اجلٛمٞمع جي٥م أن يٙمقن ن٧م إُمرة أُمػم احلرب،
ؾمقا يم٤من ُمـ و٤مقمتف أو يم٤من ـم٤مرئ٤م-
واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿٟ ،مً٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ الدى واًمًداد-

[الضؤال الثامه عشس:

]

 شبكت أوا المسلم :تًلوَى ض٘رٌد ؤى ٌّد٘ حولٔ يلو٘ٔ ٍهٌْز٘ٔ ؾس ٚل هي ذطد
يلى ضطي٘ٔ خلٌهدم خلزعخجطٍٕٖ ,س خستَير خلط٘د «يسس خلودل ٙضهؿدًٖش  ٍِْٗ-خهللّ -صُ
خلحولٔ ْٖ ٚتر ؤّوْد «هسخض٘ خلٌهطش ٍٚتدزِ ْٖ «خلطز يلى ؤزٖ ٖتدزٓ خلٓلسكٌٖ٘ش,
ْدلطردء هٌٛن ؤى تٛتسَخ لٌد تًلً٘ٗد ٌٗدسر هَخؾ٘ى ّصُ خلٛتر؟
الشـيخ عطية اهلل:
أُم٤م يمت٤مب «رُمْم٤م ش وردوده ومٚمؿ أىمرأه٤م ،وًمٙمٜمل ـم٤مًمٕم٧م ومّمال أو ومّمٚملم ُمـ يمت٤مسمف «ُمدارك اًمٜمٔمر
ُمٜمذ زُمـ ويم٤من يرد قمغم اعمِم٤ميخ «ؾمٚمامنش و«ؾمٗمرش وإظمقاهنؿ ووم٘مٝمؿ اهلل ،ويٜمٕمك قمٚمٞمٝمؿ اؿمتٖم٤ملؿ
قمٚمام ٟم٤مومٕم٤م وٓ إٟمّم٤م ًوم٤م ،وًمٞمس سمٌم !-
سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يمام ي٘مقل ،واًم٘مدر اًمذي ـم٤مًمٕمتف ُمٜمف مل أر ومٞمٝم٤م ً
( )٧اٟمٔمرُ :مٜمٔمقُم٦م ُمراىمل اًمًٕمقد عمٌتٖمل اًمرىمل واًمّمٕمقد (سمٞم٧م رىمؿ-)26١ :
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وأُم٤م اًمذيـ يًٕمقن ًمدومع اًمٙمٗمر قمـ اًمٜمٔم٤مم اجلزائري ،ومٝمؿ ه١مٓ «رُمْم٤م ش وأُمث٤مًمف هـ يتًٛمقن
سم٤مًمًٚمٗمٞم٦م وهؿ سمٕمٞمدون قمـ طم٤مل اًمًٚمػ ،ويدّ قمقن أهنؿ قمغم ُمٜمٝم٩م اعمِم٤ميخ اًمٙمٌ٤مر« :إًمٌ٤م ش و«اسمـ سم٤مزش
و«اسمـ قمثٞمٛملمش  وٞمٕم٤م --وهل دقمقى ٓ شمًٚمؿ لؿ وم٢مهنؿ خي٤مًمٗمقن اعمِم٤ميخ اعمذيمقريـ ذم أصقل ذم
اعمٜمٝم٩م!
ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمقاٟمٜم٤م ذم اجلزائر شمًٛمٞم٤مت ُمتٕمددة شمٜمٗمػما ُمٜمٝمؿ وُمـ طم٤ملؿُ ،مثؾ اخلٚمقف ،واًمتٚمٗمٞم٦م،
وٓ يمقًمقن ،واعمدظمٚمٞم٦م ،وهمػمه٤م-
وه١مٓ جيٕمٚمقن «سمقشمٗمٚمٞم٘م٦مش وىمٌٚمف «زروالش و«قمكم يم٤مذمش وأُمث٤ملؿ أوًمٞم٤م أُمقر اعمًٚمٛملم طمٙم٤م ًُم٤م
ذقمٞملم جي٥م لؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ذم اعمٜمِمط واعمٙمره وأثرة قمٚمٞمٜم٤م ،و ّرُمقن اخلروج قمـ
اًمٌقاح اًمذي قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من ,وًمـ يروه!،,
ـم٤مقمتٝمؿ ،سمٚمف ُمٜم٤مسمذهتؿ ،وي٘مقًمقن :إٟمٜم٤م مل ٟمر اًمٙمٗمر
َ
ويقاًمقن ه١مٓ احلٙم٤مم ودً ا عظمقاٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ وؾم٤مئر اًمدقم٤مة اعمٙمٗمريـ ًمٚمحٙم٤مم اعمتؼمئلم ُمٜمٝمؿ،
ويتٕم٤موٟمقن ُمع ه١مٓ احلٙم٤مم وئم٤مهروهنؿ ويٌدون اؾمتٕمدادهؿ حلرب اعمج٤مهديـ ُمٕمٝمؿ ,وًمـ يٗمٕمٚمقا
وم٘مد قمرومٜم٤مهؿ ُمـ أضمٌـ ظمٚمؼ اهلل ,ويدقمقن إمم ذًمؽ ،وقمٜمدهؿ أن اعمج٤مهديـ يمٚمٝمؿ وٚم٦م وشمٗمّمٞمال
ظمقارج ُم٤مرىمقن ُمـ اًمديـ ،ولؿ أقمامل ُمـ دون ذًمؽ هؿ ل٤م قم٤مُمٚمقن!!-
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن-
يقصػ!
وأُم٤م أطمقالؿ ُمع اًمٜم٤مس وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وم٢مهن٤م قمغم أؾمقأ ُم٤م َ
ٍ
وشمداسمر-
وشمٜم٤مطمر
وشمٙم٤مًم٥م قمغم اًمٗم٤مٟمٞم٦م وُمت٤مع اًمٖمرور،
شمٜم٤مومس
ُمٙم٤من،
وهذا طم٤مل أُمث٤ملؿ ذم يمؾ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
()1

وهؿ ىمق ٌم ُمٗمتقٟمقن ُمتٜم ّٓمٕمقن ه٤مًمٙمقنُ ،متِمدّ دون (وًمـ يِم٤م ّد اًمدي َـ أطمدٌ إٓ همٚمٌف)  ،هم٤مًمقن،
ٍ
ٍ
وطمزسم٤م ورؾمق ًُم٤م ووؾمق ًُم٤م وأؾمام ُم٤م أنزل اهلل ا٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من ،وقم٘مدوا
وؿمٕم٤مرات
يمٚمامت
ضمٕمٚمقا اًمديـ
ً
قمٚمٞمٝم٤م اًمقٓ واًمؼما -
و٤مرب أـمٜم٤مسمف ومٞمٝمؿ!-
وأُم٤م ومً٤مدهؿ ذم اعمٕمت٘مد وم٢من اعرضم٤م
ٌ
وأُم٤م اًمٗمً٤مد إظمالىمل واًمؽمسمقي ومٞمٕمرومٝمؿ ُمـ ىم٤مراؿ واسمتكم اؿٟ ،مً٠مل اهلل اًمًؽم واًمًالُم٦م-
وأُم٤م ومتقر اًمديـ ووٕمػ آًمتزام وآؾمت٘م٤مُم٦م ،واٟمٕمدام اًمٖمػمة واًمٜمجدة ،وُمقت اًم٘مٚمقب ،ومتٙمـ
اًمقهـ ،ومحدّ ث وٓ طمرج!!-
ْ
قمؼم ُت إٓ قمـ ر يًػم ه٤م رأجتف وقمٚمٛمتف ُمٜمٝمؿ وُمـ أُمث٤ملؿ-
وىمد
ُ
أوٚم٧م --وُم٤م ّ

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)12ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (-)5١16
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قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وؾم٤مئر إظمقاٟمٜم٤م ُمـ ذهؿ وُمـ ذ يمؾ ذي ذ-
اًمنم أن هيٚمٙمف ويريح اعمًٚمٛملم
وٟمً٠مل اهلل عمـ ومٞمف ٌ
ظمػم ُمٜمٝمؿ أن هيديف ويٜم٘مذه ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ ّ
ُمـ ذه --مُملم-

[الضؤال التاصع عشس:

]

 شبكت أوا المسلمٌّ :د٘ هي ٗسْى خلٓٛط يي خلٌهدم خلزعخجطٕ ٍٗٗط زططي٘تٍِ ,ؤًِ لن
ٗػسض هٌِ ؤٕ ٓٚط زَخحً ..طرَ هٌٛن ؤى تٛتسَخ ٚلؤ تًطٗٓ٘ٔ زرػَظ ضردأت ّصخ
خلٌهدم ,هٌْن :خللَخء ذدلس ًعخض ,خلًودضٕ ,ضؾد هدل ,ٙذدل٘سٓ هسًَزٕ ,زَتٓل٘ٗٔ.
الشـيخ عطية اهلل:
اؿمتٝمر قمغم أخًٜم٦م اخلؼما سم٤مًمِم٠من اجلزائري أن اجلزائر ٙمٛمٝم٤م اًمٕمًٙمر-
وهل قمٌ٤مرة صحٞمح٦م ذم اجلٛمٚم٦م-
وقمٜمد اًمتح٘مٞمؼ؛ وم٢من اجلزائر ٙمٛمٝم٤م ـم٤مئٗمت٤من:
 ,ـمٌ٘م٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م-
 ,قمًٙمر-
ويمال اًمٓمٌ٘متلم يدور ذم ومٚمٙمٝمام ُمٜمٔمقُم٤مت أُمٜمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وىمقى اضمتامقمٞم٦م-
ً
يمٌػما  ،وُمٕمٔمؿ رؤؾم٤م اجلزائر يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمًٙمر-
يمام أن سمٞمٜمٝمام
شمداظمال ً

ٍ
ودم٤مذب ،وشمٙمقن
واًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ُمرة هٙمذا وُمرة هٙمذا ،أي ُمرة قمغم وئ٤م ٍم واٟمًج٤مم وُمرة قمغم شمقشمّر

اًمٖمٚمٌ٦م قمٜمد اًمتداومع ًمٚمٕمًٙمر يمام وىمع ذم يمؾ أو ُمٕمٔمؿ احل٤مٓت ،طمتك ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل إن اعم١مؾمً٦م
اًمٕمًٙمري٦م ذم اجلزائر ,سمام يتٌٕمٝم٤م ُمـ اؾمتخٌ٤مرات ,هل اًمًٚمٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم اًمٌٚمد ،وهل اًمتل
شمٕملم اًمرؤؾم٤م أو شمٓمٞمح اؿ ُمتك ؿم٤م ت ،ويمثػما ُم٤م شمْمع لؿ ظمٓمق ًـم٤م محرا ٓ يتج٤موزوهن٤م ،وإُمثٚم٦م قمغم
ّ
ذًمؽ يمثػمة وُمِمٝمقرة!-
واًمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم ٦م ل٤م ٟمٗمقذه٤م واؾمت٘مٓم٤مسم٤مهت٤م ذم اًمٕمًٙمر وآؾمتخٌ٤مرات ،ويمذًمؽ اًمٕمًٙمر وىمٞم٤مدات
واعمٙمقٟم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م-
آؾمتخٌ٤مرات لؿ ٟمٗمقذهؿ ذم إطمزاب
ّ
هذا سم٤مظمتّم٤مر--
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وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٢من اًمٖمٚمٌ٦م ومٞمٝم٤م واعمٙمٜم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٕمٚمامٟمٞملم اًمالئٙمٞملم ,اًمالديٜمٞملم,
اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞملم أطمٌ٤مب ومرٟمً٤م ورسم٤مئٌٝم٤م-
وإطمزاب اعؾمالُمٞم٦م أو اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمتدًم٦م واًمتل ل٤م ر ُمـ اًمنمف واًمٙمراُم٦م أىمؾ متٙمٜمً٤م وٟمٗمق ًذا ذم
ُ
اًمدوًم٦م-
وم٤مًم٘مقة احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمتٛمٙمـ واًمٜمٗمقذ إٟمام هق ًمٚم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمالئٙمٞم٦م اعمتح٤مًمٗم٦م ُمع ضمٜمرآت اًمٕمًٙمر
وآؾمتخٌ٤مراتُ ،مثؾ :رو٤م ُم٤مًمؽ وطمزسمف «اًمتح٤مًمػ اجلٛمٝمقريش ،وؾمٕمٞمد ؾمٕمدي وطمزسمف اًمؼمسمري
«اًمتجٛمع ُمـ أضمؾ اًمث٘م٤موم٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦مش ،وطمزب مي٦م أمحد وإن يم٤من سمٜمًٌ٦م أىمؾ ،وطمزب زروال
وأو ٞمك «اًمتجٛمع اًمقـمٜمل اًمديٛم٘مراـملش ،وطمزب سمقيمروح اعمتٚم ٌّس سمٜمقع ُمـ اًمًٛم٦م اعؾمالُمٞم٦م زقمؿ،
ًمٚمٕمامل اجلزائريلمش اًمذي يم٤من يرأؾمف
وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ،سم٤معو٤موم٦م إمم اًم٘مقة اًمٙمؼمى اعمتٛمثٚم٦م ذم «آن٤مد اًمٕم٤مم ّ
ال٤مًمؽ قمٌد احلؼ سمـ محقدة احلٚمٞمػ إول ًمزروال ذم قمٝمده ،وسمٕمض اًم٘مقى اعمدٟمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م
وآىمتّم٤مدي٦م إظمرى --وأُم٤م طمزب «ضمٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜملش ,احلزب اًمقطمٞمد احل٤ميمؿ ؾم٤مسم٘م٤م,؛ ومٝمق
أقمر .إطمزاب وأيمثره٤م ٟمٗمق ًذا إمم وىم٧م ىمري٥م ًمٙمـ ص٤مر يت يمؾ ذم اًمًٜملم إظمػمة ،وهق طمزب قمٚمام
أجْم٤م ،وومٞمف سمٕمض اًمنموم٤م اًمقـمٜمٞملم ُمع ذًمؽ-
ً
أجْم٤م ومٝمق
وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٌقشمٗمٚمٞم٘م٦م؛ وم٢مٟمف ُمـ رضم٤مل احلزب اًمقطمٞمد احل٤ميمؿ ؾم٤مسم٘م٤م ،وُمـ رضم٤مل اجلٞمش ً
ووزر لقاري سمقُمديـ ذم اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ،وهق قمٚمام ومراٟمٙمٗمق يٛمٞمؾ إمم اًمٞمً٤مر وآؿمؽمايمٞم٦م
و٤مسمط ؾم٤مسمؼَ ،
قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٌقُمديٜمٞم٦مً ،مٙمٜمف ؾمٞم٤مد ذيمل وومٞمف ٟمقع شمٚم ّٓم ٍ
ػ وُمً٤ميً٦م سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمٙمثػميـ همػمه!-
ُ
ّ ّ
وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمٕمًٙمر وُم٤م يتٌٕمٝمؿ ُمـ اؾمتخٌ٤مرات وم٢من ىمٞم٤مداهتؿ سمال اؾمتثٜم٤م ذي ٍ
سم٤مل ُمـ اًمالديٜمٞملم
أجْم٤م اعمح٤مرسملم ًمٚمديـ هـ شمرسمقا ذم ومرٟمً٤م وشمٙمقٟمقا أيمثرهؿ ذم اجلٞمش اًمٗمرٟمز ،وهؿ اعمٕمروومقن
ً
سم٤مجلٜمرآت ،أُمث٤مل :ظم٤مًمد ٟمزار ,اًم٘م٤مئد اًمً٤مسمؼ ًمٚمٕمًٙمر ,وحمٛمد اًمٕمامري ,اًم٘م٤مئد احل٤مزم ًمٚمٕمًٙمر ,وقمكم
يم٤مذم ،واجلٜمرال شمقومٞمؼ «حمٛمد ُمديـش وهق رئٞمس آؾمتخٌ٤مرات اًمٕمًٙمري٦م ،وقم ٌّ٤مس همزيؾ ،وُٓملم
زروال ،وص٤مطمٌف وُمًتِم٤مره حمٛمد سمتِملم ،وحمٛمد شمقايت ،وحمٛمد طمردي ,ىمتٚمف اعمج٤مهدون قمغم ُم٤م أفمـ,
 ،وؾمٚمٞمؿ ؾمٕمدي ،وـمٞم٥م دراضمل ،وظمٚمٞمٗم٦م رطمٞمؿ ،واًمٕمريب سمٚمخػم ،وقمٌد اح٤مًمؽ همٜم٤ميزي٦م ،وقمٌد احلٛمٞمد
ضمقادي ،وىم٤مصدي ُمرسم٤مح ,ىمتٚمف اعمج٤مهدون ,وهمػمهؿ-
وسم٤مجلٛمٚم٦م؛ وم٢من اجلزائر ٙمٛمٝم٤م جمٛمققم٦م يمٗم٤مر ُمرشمدون قمـ ديـ اعؾمالم ٓ ،ؿمؽ وٓ ُمري٦م-
هؿ اعمًٞمٓمرون قمٚمٞمٝم٤م وأصح٤مب اًمًٚمٓم٦م واًمتٛمٙمـ ومٞمٝم٤م-
ظمؼم واىمٕمٝمؿ ٓ ،ؾمٞمام هـ يٕمٞمش ذم سمٞمئ٤مت
وإٟمام يٜمٙمر ذًمؽ ويًتٕمٔمٛمف ُمـ ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م طم٤ملؿ وٓ َ
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حم٤مومٔم٦م ومل يٕمرف ُمثؾ هذه اًمٜمامذج!
واًمذي ٟمٜمّمح سمف ُمـ يم٤من سمٕمٞمدً ا إن مل يً ّٚمؿ سمتٙمٗمػم ه١مٓ ومٕمغم إىمؾ ومٚمٞمًٙم٧م وًمٞم٘مؾ ٓ أقمرومٝمؿ-
وىمد رأج٧م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمًٕمقدي٦م ُيً٠مل ُمرة قمـ طمٙم٤مم اجلزائر وم٘م٤مل إٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن
ٟمٙمٗمرهؿ ،وىمرر أهنؿ ُمًٚمٛمقن قمغم إصؾ!
ِ
اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾٕ ،نف ٓ يٕمرومٝمؿ وٓ يٕمرف أطمقالؿ وُمذاهٌٝمؿ وُم٤م
وهذا ًمٞمس سمًديد ُمـ هذا
يٗمٕمٚمقن ،ومٙم٤من قمٚمٞمف أن ي٘مقل ٓ :أقمرومٝمؿ ،وٓ أتٙمٚمؿ ومٞمام ٓ أقمرومف-

وسم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م وم٢من هذه اًمٗمت٤موى ًمٌٕمض اًمٕمٚمام ُمـ سمٕمٞمد شمًٌ٥م ٟمٗمقرا قمٜمٝمؿ ُمـ ِىم ٌَؾ اعمج٤مهديـ ويمثػم

ُمـ اعمًٚمٛملم طمتك اًمٕم٤مديلم ،وىمد رأجٜم٤م هذا قمٞم٤م ًٟم٤م-
ٍ
ُمتنع هٜم٤م ي٘مقل زم :أنتؿ شمريدون ُمـ اًمٕمٚمام أن يٛمِمقا قمغم أهقائٙمؿ!!
ويم٠م
سمٛمٕمؽمض ّ
وهذا سم٤مـمؾٟ ،محـ ٓ ٟم٘مقًمف وٓ ٟمٓمٚمٌفُ ،مٕم٤مذ اهلل!-
ِ
اًمٕم٤ممل أن ي٘مقل احلؼ اًمذي قمرومف ،وُم٤م أداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده ،ويّمدع سمام أُمره
ٟم٘مر وٟم١مُمـ أن واضم٥م
سمؾ ّ
ُمٚمتٗم٧م إمم هقى ٍ
ٍ
أطمد ،وأن يت٘مل اهلل ُم٤م اؾمتٓم٤مع-
اهلل سمف ،همػم
٠مت ىمقل اًمٕم٤ممل اعمِم٤مر إًمٞمف ُمـ وضمٝملم:
وًمٙمـ إٟمام ظم ّٓم ُ
إول :أنف قمٜمدي ظمٓم٠م ذم ٟمٗمس إُمر ٓ ؿمؽ ومٞمف-
ىمٚم٧م؛ يم٤من يٜمٌٖمل أن ي٘مقل إٟمف ٓ يٕمرومٝمؿ ،وٓ يتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ وهق ٓ يٕمرومٝمؿ-
اًمث٤م  :أنف يمام ُ
وم٢من ىمٞمؾ :هق ضمرى قمغم إصؾ ،وإصؾ ومٞمٝمؿ اعؾمالم ،ومال ًمق َم قمٚمٞمف-
ىمٞمؾ ٓ :يّمٚمح هذا هٜم٤م-
ٕن هذا اًمٕم٤ممل يٕمرف أنف ىمد ىمٞمؾ سمتٙمٗمػمهؿ ،وأهنؿ ُمتّٝمٛمقن سم٤مًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م واخلروج ُمـ اًمديـ
وحم٤مرسمتف ،وأن هٜم٤مك و٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم يمٌػمة شمرى يمٗمرهؿ وشم٘م٤مشمٚمٝمؿ ،وومٞمٝم٤م ُمِم٤ميخ وي١ميدهؿ سمٕمض
قمٛم٧م سمف اًمٌٚمقى ذم سمٚمداٟمٜم٤م ذم ـمٌ٘م٦م احلٙم٤مم
اًمٕمٚمام  ،صمؿ هق يٕمٚمؿ أن
اًمٙمٗمر واخلروج ُمـ اعؾمالم ىمد ّ
َ
يتنع و ٙمؿ لؿ سم٤معؾمالم سمٛمجرد اؾمتّمح٤مب إصؾُ ،م٤م أوٕمػ هذا! هذا ُمع فمٝمقر
ومٙمٞمػ
ّ
يمٗمري٤مهتؿ اًم٘مقًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕمٛمٚمٞم٦م وُمقا ٓهتؿ ًمٚمٖمرب ونٙمٞمٛمٝمؿ ًمٖمػم ذيٕم٦م اهلل ،وطمراؿ ًمٚمديـ وأهٚمف--
اًمخ -صمؿ قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ أن ومتقاه هذه ؾمتّمؾ إمم أٓف ُمـ اعمج٤مهديـ ًمذًمؽ احل٤ميمؿ واًمٜمٔم٤مم اًمٙم٤مومر؛
ومامذا يٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ أن شمٙمقن ردة ومٕمٚمٝمؿ قمغم ومتقاه إٓ ُمزيدً ا ُمـ اًمٜمٗمقر وآهت٤مم ًمٚمٕمٚمام سم٠مهنؿ ذم ٍ
واد

واًمٜم٤مس ذم ٍ
واد ،ومٙم٤من قمٚمٞمف أن يراقمل ذًمؽ يمٚمف ،ويتٚم ّٓمػ و ًـ دقمقة اخلٚمؼ ،وأومْمؾ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ
ُ
ُ,م٤م دام هق مل يٕمرف ر ّدهتؿ ,أن ي٘مقل ٓ :أقمرومٝمؿ وٓ أتٙمٚمؿ ومٞمام ٓ أقمرومف ،و ُ ت٤مج إمم اًمٜمٔمر ذم أطمقالؿ
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وسمح٨م ىمْمٞمتٝمؿ ضمٞمدا ،و ُ ٞمؾ إمم قمٚمام ذًمؽ اًمٌٚمد وُمـ ىم٤مراؿ هـ قمرومف وقمرف أهٚمف ضمٞمدً ا ،أو هـ
اـمٚمع ضمٞمدا قمغم طم٤ملؿ ودرؾمف وأطم٤مط سمف-
هذا أومْمؾ ضمقاب ذم طم٘مف وطمؼ ُمـ يم٤من ُمثٚمف سمٕمٞمدً ا ،وهذا هق إومؼ ًمٚمٛمّمٚمح٦م وإىمرب ٕصقل
اًمٕمٚمؿ ،واهلل أقمٚمؿ--
وهذا اًمٜم٘م٤مش وهذه اعمالطمٔم٤مت ه٤م ٟمحرص أن ٟمقصٚمف إمم قمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ووم٘مٝمؿ اهلل وؾمددهؿ-
وأُم٤م اًمٜمٔم٤مم؛ أقمٜمل ُمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمر واًم٘مٞمؿ واًمدؾمتقر واًم٘مقاٟملم وإطمٙم٤مم واًمٕمالىم٤مت اًمتل نٙمؿ
اًمٌٚمد ومٝمل حمتقي٦م قمغم اًمٙمٗمر اًمٌقا ح اًمذي قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من!-
شمٜمص قمغم اًمٙمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ
وم٢من ىمقاٟملم اًمٌٚمد ُمًتقردة أصال ُمـ اًم٘مقاٟملم إوروسمٞم٦م ،وهل ّ
اعمّم٤مدُم٦م ًمٜمّمقص اًمنميٕم٦م وعو٤مع اعمًٚمٛملم ،ذم اًمٕمديد ُمـ اعمً٤مئؾ ذم اعمٕم٤مُمالت وإىمْمٞم٦م--
وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ شمٓمقل-
ودؾمتقر اًمدوًم٦م جيٕمؾ اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة واطمدً ا ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع يمٖمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر،
يٕمٜمل ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م ويًتٗم٤مد ،سمؾ ويٛمٙمـ ًمرضمؾ اًم٘م٤مٟمقن أن يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م ذم احلٙمؿ ,يم٠مطمد اعمّم٤مدر ,ذم طم٤مًم٦م
وضمقد صمٖمرة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمثال ،وًمٙمـ ُمـ دون اًمتزام سم٤محلٙمؿ ا٤م وقمدم دمقيز اخلروج قمٜمٝم٤م!-
وأُم٤م وٓؤهؿ ًمٚمٖمرب ويمٗمرهؿ آقمت٘م٤مدي اًمٕمٚمام

واًم٘مقُمل وهمػمه ،وطمراؿ ًمٚمديـ وٕهٚمف

واؾمتٝمزاؤهؿ سمف؛ ومٝمذا يٕمرومف يمؾ ُمـ قمرومٝمؿ ،وٓ خيٗمك قمغم ُمت٤مسمع قم٤مرف سمزُم٤مٟمف-
واهلل اعمًتٕم٤من وإًمٞمف اعمِمتٙمك-
يٕمجؾ سمزوالؿ ويريح اعمًٚمٛملم ُمـ ذهؿ-
وٟمً٠مل اهلل أن ّ
وزم محٞمد-
وأن يٜمٍم اعمج٤مهديـ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمٜمف ويمرُمف إٟمف ّ

[الضؤال العشسَن:

]

 شبكت أوا المسلمْ :ؿ٘لٔ خلط٘د؛ هد ضؤٗٛن زٛتدذ «حوطخت خلزْدزش للط٘د ؤزٖ هحوس
خلوٗسسٖ ٍِْٗ خهللٍ ,سلوِ هي ٘ٚس خأليسخء ..آه٘ي.
الشـيخ عطية اهلل:
إذا يم٤من اعم٘مّمقد ُم٘م٤مٓت اًمِمٞمخ «أيب حمٛمد اعم٘مددش ووم٘مف اهلل اًمتل قمٜمقاهن٤م «وىمٗم٤مت ُمع صمٛمرات
اجلٝم٤مدش؛ ومرأجل أهن٤م ُم٘م٤مٓت ـمٞمٌ٦م وُمٗمٞمدة ٟمّمح ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ وأضم٤مد سم٤مرك اهلل ومٞمف-
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وإن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٕمض اعمالطمٔم٤مت ومٝمل ذم إُمثٚم٦م اًمتل يًقىمٝم٤م اًمِمٞمخ؛ ومٌٕمْمٝم٤م همػم ُمً ّٚمؿ دظمقًمف
ومٞمام أدظمٚمف ومٞمف وهل ّ
ومٞمتقهؿ اًم٘م٤مرئ ذم سمٕمض وم٘مراشمف أنف
يٜمقع إُمثٚم٦م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك
ّ
حمؾ اضمتٝم٤مد ،يمام أنف ّ
ي٘مّمد اًمٕمراُ .مثال أو «اًم٘م٤مقمدةش ،وًمٙمٜمف إٟمام يٕمٜمل ذم يمثػم ُمـ أُمثٚمتف جمٛمققم٦م ُمـ اًمِمٌ٤مب طم٤موًمقا اًم٘مٞم٤مم
قمامنش!! ٕن اًمِمٞمخ ي٘مّمد إمم اعمٕم٤م اعمجردة سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٗم٤مقمؾ-
سمٌٕمض اًمتٗمجػمات ذم « ّ
وًمٞمتف ووح ُمراده أيمثر ذم سمٕمض إُمثٚم٦م-
وهق شمٙمٚمؿ قمـ «اًم٘م٤مقمدةش قمغم أؾم٤مس أهنؿ ُمت٘مٜمقن حمؽمومقن--
يمام أن سمٕمض شمٜمٌٞمٝم٤مت اًمِمٞمخ ووص٤مي٤مه نت٤مج إمم شم٘مٞمٞمدات أد ،.وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :يمالُمف قمـ
اًمتٝمديد واًمققمٞمد ُمتك ًـ ووم٘مف ذًمؽ ،وجمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف صحٞمح ُمتٗمؼ قمٚمٞمفً ،مٙمـ ت٤مج إمم سمٕمض
إو٤موم٤مت وشم٘مٞمٞمدات؛ يم٤مًم٘مقل ُمثال سم٠منف ىمد ًـ اًمتٝمديد ذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م طمتك ُمـ وم٤مىمد اًم٘مدرة قمغم
قمدوه جيٝمؾ أنف وم٤مىمد ًمٚم٘مدرة قمغم اًميب ،سمحٞم٨م أنف وصؾ سمٕمد
اًمٗمٕمؾ واًميب ،سمنمط أن يٕمٚمؿ أن ّ
دراؾم٦م وسمح٨م إمم أن اًمتٝمديد ؾمٞمجٕمؾ ظمّمٛمف يتقىمػ قمـ سمٕمض اًمنم ويٜمدومع إمم ارشمٙم٤مب أقمامل ُمٕمٞمٜم٦م
ٍ
ُمرادة ًمٜم٤م ٟمريده أن يً٘مط ومٞمٝم٤م ،أو خي٤مف ويٜم٘مٛمع ويرشمدع ويٜمزضمر ،أو خين ظمً٤مئر ُم٤مدي٦م يمٌػمة أو ٟمحق
ذًمؽ-
ويمذًمؽ اًمٙمالم قمـ آؿمتٖم٤مل سمٌٕمض اجلٌٝم٤مت وىمت٤مل اًمِمٞمٕم٦م ،ت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ وإمم رضمقع إمم أهؾ
اعمٞمدان!-
ويمالُمف ذم «اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦مش قمـ آٟمتٗم٤مش واًمٖمرور واًمٔمٝمقر سمّمقرة أيمؼم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وقمـ اًمتٝمديد
واًمققمٞمد ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف أنف ي٘مّمد «اًم٘م٤مقمدةش أو «اًمزرىم٤مويش ٓ --أدري!
وقمغم ٍ
يمؾ؛ يمالُمف قمغم اًمتجريد ضمٞمد ٓ أفمٜمف خي٤مًمٗمف ومٞمف اًمٙمثػمون ،وًمٙمـ قمٜمد اًمٜمزول ًمٚمقاىمع واعمٞمدان
احل٘مٞم٘مل ،ون٘مٞمؼ ُم٤م إذا يم٤من اًمذيـ ىمّمدهؿ هؿ يمذًمؽ أو ٓ؟ ومٝمذا ٌ
يتٌلم أن طمظ اًمِمٞمخ
جم٤مل مظمر ،وىمد ّ
«أيب حمٛمدش ًمٞمس سم٠ميمثر ُمـ طمظ ُمـ يٜمت٘مدهؿ ُمـ وم٘مف اعمً٠مخ٦م واًمتقومٞمؼ ومٞمٝم٤م ،وأنف ًمق ووع ُمٙم٤مهنؿ ح٤م
قمٛمؾ أومْمؾ ُمٜمٝمؿ ،وم٢من ه٤مرؾم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ذم اًمقاىمع همػم اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ،واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده ،واهلل
أقمٚمؿ-
ٟمً٠مل اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م ووٞمع أطمٌ٤مسمٜم٤م اًمّمقاب ويرزىمٜم٤م اًمًداد-
وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم يمؾ ُمٙم٤من-
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[الضؤال احلادْ َالعشسَن:
]
 شبكت أوا المسلم :زخض ْٖ خلػٓحدت ٚام قَٗل لألخ «ؤزٖ قَخضٕ»ًٗ ,تطؼ ِْ٘
يلى خلط٘د «يك٘ٔ خهلل»ٍ ,يلى خلحط ٔٚخلزْدزٍٗٔ ,شٚط ِْ٘ يسٓ هسدجل ًدٖص ْْ٘د
خلط٘د؛ ْود رَخذ خلط٘د يلى ٚاهِ؟ ٍحسصخ لَ ؤْطز لْصخ خلوَؾَو ض٘حد هي خلتٓػ٘ل؟
الشـيخ عطية اهلل:
ين وأقمـ--
احلٛمد هلل ،شمقيمٚم٧م قمغم اهلل ،مهللا ّ
ىمد وىمع زم ُمع إخ «أبق ـمقاريش قمدة ٟم٘م٤مؿم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م ،ويٌدو أنٜم٤م مل ٟمّمؾ ًمتحرير حمؾ اًمٜمزاع ضمٞمدا،
ونديد ٟم٘م٤مط اخلالف سمدىم٦م ،وص ُٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن يٗمٝمؿ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤م ومٝمام طمًٜمً٤م سمًٌ٥م وٕمػ ىمٜم٤مة
اًمتقاصؾ؛ وم٤مًمٙمت٤مسم٦م ٓ شمٗمل سم٤معم٘مّمقد يم٤مُمال ذم ُمثؾ هذه إُمقر --وإخ «أبق ـمقاريش قمٜمده أومٙم٤مر يمثػمة
ضمٞمدة وأن٤م وضمدت ٟمٗمز ُمتٗم٘م٤م ُمٕمف ذم اًمٙمثػمً ،مٙمـ أجْم٤م هٜم٤مك سمٕمض إومٙم٤مر اًمرئٞمًٞم٦م هق ي١مُمـ ا٤م ٓ
أراه٤م إٓ جم٤مٟمٌ٦م ًمٚمّمقاب!-
ومٝمٛم٧م ُمـ أومٙم٤مر إخ اًمٙمريؿٕ ،ن اقمؽماوف هق ضمز ُمـ ومٙمرة
وىمد رأج٧م أن أوؾ سمٕمض ُم٤م
ُ
يمثػما ُمع ومٙمر اجلٝم٤مديلم --وًمف أن ير ّد ذم صٗمح٦م اًمتٕم٘مٞم٥م أو ذم أي ُمقوع يِم٤م  ،وُمرطمٌ٤م
ؿم٤مُمٚم٦م ،ختتٚمػ ً
سم٤معمٜم٤مىمِم٦م ُمٕمف وُمع يمؾ إظمقاٟمٜم٤م قمغم ىم٤مقمدة اعمقدة واعمحٌ٦م واعظم٤م وآطمؽمام-
وم٠مظمقٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤م يريد اًمٕمٚمام أن ي٘مقدوا اجلٝم٤مد --ىمٚمٜم٤م ًمف :إن اًمٕمٚمام ًمـ ي٘مقدوا اجلٝم٤مد ،وًمـ يًتٓمٞمٕمقا،
ومال شمٓمٛمع ذم هذا ،وإن اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م ,وُمٜمف اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي اًمٞمقم ,اٟمٗمّمال ُمٜمذ ُم٤م سمٕمد قمٍم
اًمّمح٤مسم٦م إٓ ُم٤م ّ
ؿمذ !-وىمًط يمٌػم ُمـ اًمٚمقم واىمع ذم هذا قمغم اًمٕمٚمام أنٗمًٝمؿ ،وإٟمف ىمد يم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م
ٍ
وم٘مٍموا إٓ ُمـ ؿم٤م اهلل؛ ومتٙمقن ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل
ؾم٤مٟمح٦م ًمٚمٕمٚمام ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ّ
واجلٝم٤مد ىمٞم٤مدات أظمرى همػمهؿ هم٤مًمٌٝمؿ ًمٞمًقا ُمتخّمّملم ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦مً ،مٙمـ هذا ذم طمد ذاشمف ًمٞمس
ٍ
وطمرب ،وقمٚمٞمٝمؿ أن يً٠مخقا اًمٕمٚمام قمام ضمٝمٚمقه ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع اًمتل ت٤مضمقن
قمٞمٌ٤م؛ ومٝمؿ رضم٤مل ؾمٞم٤مؾم٦م
إًمٞمٝم٤م ،ويِم٤موروا أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر واًمرأي --اًمخ-
ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمف يمثػما ،وُمع هذا وم٤مًمٗمرص٦م ُم٤مزاًم٧م ,وًمـ شمزال إن ؿم٤م اهللُ ,مت٤مطم٦م ًمٚمٕمٚمام أن ي٘متحٛمقا
ؾم٤مطم٦م اجلٝم٤مد ُمع إظمقاهنؿ وي٘مقدوا اعمًػمة ،اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو مه٤م ُم ًٕم٤م ،واهلل يرومع ُمـ يِم٤م
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ويٗمتح قمغم ُمـ يِم٤م ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت]-
وُمرة يريد إخ أبق ـمقاري ُمـ اًم٘م٤مقمدة أن شمؽمك إُمر وشمٜمزع اًم٘مٛمٞمص اًمذي أخًٌٝم٤م اهلل إي٤مه ،وشم٠ميت
ُمٜمٙمنة ُمٕمؽموم٦م سمخٓمئٝم٤م وشمٕمتذر قمـ اومتئ٤مهت٤م قمغم إُم٦م ,يمذا! ،,وقمدم ُمِم٤مورهت٤م ًمٚمٕمٚمام وإدظم٤مل٤م إُم٦م
ٍ
طمرب ًمٞمً٧م ُمتٙم٤مومئ٦م وهل مل شمًتٕمد ل٤م --اًمخ-
ذم
وهذه إظمػمة هل ومٙمرة ضمزئٞم٦م نت٤مج إمم سمح٨م وُمٜم٤مىمِم٦م أجْم٤م ،وشم٘مقل ًمٚمٕمٚمام ,اًمذيـ ُ ددهؿ «أبق
ـمقاريش ,أن٤م سملم أجديٙمؿ ىمقزم زم ُم٤مذا أومٕمؾ !--وىمد يٜمّمحٝم٤م أوئلؽ اًمٕمٚمام سمحؾ ٟمٗمًٝم٤م وشمًٚمٞمؿ يمؾ
ًمقزم إُمر!! وإٟمام ىمٚم٧م« :اًمٕمٚمام اًمذيـ ددهؿ أبق ـمقاريش؛ ٕن أظم٤مٟم٤م «أب٤م ـمقاريش
أومراده٤م أنٗمًٝمؿ ّ
ٟمٗمرا ىمٚمٞمال ُمٜمٝمؿ ،وًمق ها
ٓ ي٘مٜمٕمف أن شمِم٤مور اًم٘م٤مقمدة سمٕمض اًمٕمٚمام ذم ذ .إرض أو همرا٤م ،وًمق ً
ًميورة اًمقاىمع اعمٕمرووم٦م ،وعمح٤مرسم٦م أوًمٞم٤م إُمقر ًمٚم٘م٤مقمدة وًمٚمٛمج٤مهديـ طمٞم٨م يم٤مٟمقا ٓ ،ي٘مٜمٕمف ذًمؽ
طمتك شمًتِمػم و٤مقم٦م خمّمقص٦م ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة ،هؿ اجلٛمٝمقر اًمذيـ يدور قمٚمٞمٝمؿ إُمر قمٜمده!--
وُمرة ي٘مقل إٟمف ُمع اجلٝم٤مد وُمع اعمج٤مهديـ ،وٓ ٟمدري ُمع أي اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ هق؛ ٕن اجلٝم٤مد هق
واىمع ذم اعمٞمدان ،ومٝمق إذا أظمرج اًم٘م٤مقمدة وُمـ ىم٤مرا٤م ووآه٤م ُمـ اجلامقم٤مت ذم أنح٤م إرض اًمٞمقم ،ومٚمـ
يٌ٘مك ُمٕمف ,يمام شمرون ذم يمالُمف ,إٓ مح٤مس واجلٝم٤مد ذم ومٚمًٓملم قمغم ُم٤م ومٞمٝمؿ ،سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ ،صمؿ ٓ جيد
ُم٤م يٛمدح سمف ه٤مشملم اجلامقمتلم اعمج٤مهدشملم إٓ أهنؿ مل يٙمٗمروا قمروم٤مت وأبق ُم٤مزن ومل يتؼمأوا ُمٜمٝمام وُمـ
اعمٍمطملم سمٕمٚمامٟمٞمتٝمؿ !,ومٝمق جيٕمؾ هذا اًمٌم
اًمًٚمٓم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م اًمٙمٗمري٦م ,مل يًتٕمدوا طمتك اًمٕمٚمامٟمٞملم
ّ
اًمذي ىمّم٤مراه أن يٙمقن إظمقاٟمٜم٤م ذم مح٤مس واجلٝم٤مد اعؾمالُمل ُمٕمذوريـ ومٞمف جيٕمٚمف ُمـ أيمؼم ُمٜم٤مىمٌٝمؿ
ويٛمدطمٝمؿ سمف ي٘مقل إهنؿ هؿ اعمج٤مهدون طم٘م٤م ُمـ أضمٚمف!--
قمدو ،وي٘مقل :إن ٟمًٌ٦م
ُ
وومٝمٛم٧م أن «أبق ـمقاريش يٕمت٘مد أن إُم٦م أن وٕمٞمٗم٦م ٓ شم٘مقى قمغم حم٤مرسم٦م ّ
اعمٚمتزُملم ذم إُم٦م ٓ شمتج٤موز قمنميـ ذم اح٤مئ٦م ،وئمـ أهنؿ ًمذًمؽ ٓ ي٘مدرون قمغم ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف
اًم٘م٤مقمدة ُمـ ضمٝم٤مد وشمٖمٞمػم!--
وهمٗمؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮊ [اًمٌ٘مرة ، ]262 :وىمقل ٟمٌٞمٜم٤م
()1

( :وًمـ يٖمٚم٥م اصمٜم٤م قمنم أخ ًٗم٤م ُمـ ىمٚم٦م)  ،وأن ه١مٓ اًمٕمنميـ ذم اح٤مئ٦م هؿ ُمـ رك اعمٚمٞم٤مرات ورا هؿ
وأن هذه هل ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ُمٜمذ أول شم٤مريخ اًمٌنمي٦م وساقم٤مت أهٝم٤م وطمرواؿ ،اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمً٤مطم٘م٦م ُمـ
اًمٌنم ُيً٤مىمقن ؾمق ًىم٤م و ّريمٝمؿ وي٘مقدهؿ أومراد ىمٚمٞمٚمقن ،ومل يدرك «أبق ـمقاريش أن اعمٚمتزُملم أيمثرهؿ ٓ
( )٧ؾمٜمـ أيب داود ( ،)24٧٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )٧555وصححف إًمٌ٤م -
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جي٤مهدون ،وإٟمام جي٤مهد قمٜمد اًمٗمزقم٦م والٞمٕم٦م وقمٜمدُم٤م ّمص احلؼ اعمًٚمٛمقن اًمٕم٤مديقن اًمًٌٓم٤م اًمذيـ ٓ
ٟمدظمٚمٝمؿ اًمٞمقم ذم دائرة اعمٚمتزُملم وٓ يِمٛمٚمٝمؿ إطمّم٤م «أبق ـمقاريش ،أوئلؽ اعمًٚمٛمقن اًمذيـ مل شمتٚمقث
ؿمٌ٤مسم٤م وؿمٞمٌ٤م،
أومٙم٤مرهؿ سم٤مًمقؾم٤موس ومل شمذسمؾ قمزائٛمٝمؿ سم٤محلً٤مسم٤مت اعمٕم٘مدة ،واًمذيـ هؿ ذظمػمة اعؾمالمً ،
ظمٌػما  ،وهلل احلٛمد واعمٜم٦م!
وٟمحـ رأجٜم٤م هذا وقمِمٜم٤مه؛ وم٤مؾم٠مل سمف ً
يًٛمٞمف سما«اًمّمحقةش اعمٌ٤مريم٦م وٓ ٟمدري ُم٤م هل طمدوده٤م قمٜمده؟ هل صمٛمرة
ويٕمت٘مد أبق ـمقاري أن ُم٤م ّ
ضمٝمقد جمٛمققم٤مت ُمـ اًمٕمٚمام واًمدقم٤مة وأنف قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمؽمك لؿ إُمر طمتك يٙمٛمٚمقا هؿ اعمًػمة واًم٘مٞم٤مدة،
وهذا اًم٘مقل ٌ
سم٤مـمؾ ،وًمٕمكم أن٤مىمِمف ذم ومرص٦م أظمرى ،ويٙمٗمل قمغم اجلٛمٚم٦م أن ي٘م٤مل ذم ر ّده :إن اًمّمحقة
اعؾمالُمٞم٦م وهذه اًمٜمٝمْم٦م واًمٞم٘مٔم٦م اًمتل ؿمٝمدهت٤م أُمتٜم٤م ذم قم٘مقده٤م إظمػمة هل ٟمتٞمج٦م شمرايمٛمٞم٦م جلٝمقد
وىمقازم احلؼ وأُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ
وأقمامل وضمٝم٤مد اًمٙمثػميـ ُمـ اًمٕمٚمام واًمدقم٤مة واعمج٤مهديـ ّ
اعمٜمٙمر وأهؾ اًمتْمحٞم٦م واًمٗمدا وآسمتال ذم أنح٤م إرض ،وًمٞمً٧م ٟمتٞمج٦م قمٛمؾ ومرد أو جمٛمققم٦م أومراد
٤مضمقٟم٤م سم٠من ٟمؽمك لؿ اًمزُم٤مم ،سمؾ إن أوئلؽ اًمذيـ يِمػم إًمٞمٝمؿ «أبق ـمقاريش
حمّمقريـ ُمٕمٞمٜملم طمتك ُّ
ًمٞمًقا إٓ صمٛمرة ُمـ صمٛمرات دقمقة وضمٝمقد ُمـ ىمٌٚمٝمؿ وُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  ،صمؿ هق
يٕملم و دد ُمـ هؿ ه١مٓ إؿمخ٤مص اًمذيـ يريدٟم٤م أن ٟمؽمك لؿ اًمزُم٤ممً ،مـ يًتٓمٞمع!! صمؿ
ٓ يًتٓمٞمع أن ّ
هؿ خمتٚمٗمقن سمٞمٜمٝمؿ اظمتالوم٤مت يمثػمة ،صمؿ هذا سم٤مـمؾ ٕنف يّم٤مدم ىم٤مقمدة أن احلؼ هق اعمت ٌَع ٓ إؿمخ٤مص،
ومٚمق ىم٤مل ًمؽ ىم٤مئؾ :أن٤م أرى أن ه١مٓ اًمذيـ شمِمػم إًمٞمٝمؿ أظمٓم٠موا وأؾم٤م وا ُ,مع يمثرة ظمػمهؿ أجْم٤م وٓ
ٟمٌخس أطمدً ا طم٘مف ,ومٙمٞمػ شم٠مُمر أن أترك لؿ اًم٘مٞم٤مدة وهؿ ًمٞمًقا أهال ل٤م وىمد ُوضمد ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمٝمؿ
وأومم؟ وهؾ ٟمًتٛمر قمغم أظمٓم٤مئٝمؿ وزٓهتؿ وىمّمقرهؿ أو ٟمّمحح وٟمتٌع احلؼ؟ صمؿ ًمق ضمئٜم٤م ٟمحدد ُمـ
هؿ ه١مٓ اًمذيـ سمٜمقا اًمّمحقة يمام ي٘مقل ًمرسمام وضمدٟم٤م «و٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛملمش ,وهذا ُمـ اعٟمّم٤مف
لؿ ,هؿ ُمـ أوومر اًمٜم٤مس طم ًٔم٤م ذم سمٕم٨م اخلػم ذم إُم٦م ذم ىمرهن٤م إظمػم سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وشم٘م ٌّؾ اهلل ُمٜمٝمؿ
وقمٗم٤م قمٜمٝمؿ ،طمتك إن و٤مقم٦م ُمـ قمٚمامئٝمؿ ح٤م ىمقي هذا اعمٕمٜمك قمٜمدهؿ واؾمتقمم قمغم ومٙمرهتؿ ىم٤مًمقا سم٠من
«و٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛملمش هل اجلامقم٦م اًمتل َُمـ ظمرج قمٚمٞمٝم٤م وم٘مد ظمرج قمغم اجلامقم٦م وظمٚمع رسم٘م٦م اعؾمالم
وؾمٛمقه٤م «اجلامقم٦م إمش و«و٤مقم٦م اعمًٚمٛملمش وهمػم ذًمؽ ،أو
ُمـ قمٜم٘مف! ,وهق ىمقل سم٤مـمؾ سمال ؿمؽ,
ّ
ٟم٘مقل :دقمقة وطمريم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وأوٓده وأطمٗم٤مده وأصح٤مسمف اًمٜمجديلم ،وأن٧م شمرى أن
ُمـ شمِمػم إًمٞمٝمؿ اًمٞمقم خم٤مًمٗمقن ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٙمثػم, !!-طمتك إن أطمد يمٌ٤مر اًمٓم٤مئٗم٦م
اًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م «أبق ـمقاريش يٜمّمح أن سمؽمك آؿمتٖم٤مل سمٙمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  ،أو
همٚمقا  ،وٟمً٠مل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م,؛ ومٙمٞمػ خي٤مًمٗمقن هؿ ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وٓ يريدون
اًمت٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ،ويرى ومٞمٝم٤م ً
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عمـ سمٕمدهؿ أن خي٤مًمٗمٝمؿ ،هذا ًمٞمس قمدٓ! وشمٙمٗمل هذه اعؿم٤مرات-
يمثػما طمقل اًمً ّـ واخلؼمة وُم٤م ىم٤مرا٤م ُمـ اعمٕم٤م  ،وهذا ر ٓ ٟمخ٤مًمٗمف ومٞمف سمؾ
ويدٟمدن أبق ـمقاري ً
ٟمقاوم٘مف ذم أمهٞم٦م يمؼم اًمًـ واًمتجرسم٦م ذم احلٞم٤مة وذم ُمداوًم٦م اعمً٤مئؾ وـمقل اًمزُمـ ذم دراؾم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر،
()1

رقم٥م ىمٚم٥م يمؾ ُم١مُمـ ،وًمٙمـ أجْم٤م ٟمحـ ٟمٕمرف أن اًمٕمٛمر ٓ اقمتٌ٤مر ًمف
وطمدي٨م (طمدصم٤م إؾمٜم٤منُ )--ي ُ
ذم إص٤مسم٦م احلؼ ،وأن احلؼ أطمؼ أن يتٌع ،وٓ ٟمٔمر ذم اًمٕمٚمؿ إمم يمٌػم أو صٖمػم ،وٟمٕمرف أن زقمٞمؿ قمٚمام
إُم٦م اًمذي روي أنف ي٠ميت أُم٤مم اًمٕمٚمام سمٙمذا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ّ
شمقذم وًمف سمْمٕم٦م وصمالصمقن قم٤م ًُم٤م
ُمـ اًمٕمٛمر ذم اًمدٟمٞم٤م ،وؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يم٤من إُم٤مُم٤م ُمٗمتٞم٤م وضمٚمس ًمدروس اًمتٗمًػم ي ًمف اًمٕمٚمام
وقمٛمره إطمدى وقمنمون ؾمٜم٦م ،وذًمؽ يمثػم ضمدً ا ذم اًمٕمٚمام وذم اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم واًمًٞم٤مؾمٞملم ،وطمتك
سمٕمض ُمـ يِمػم إًمٞمٝمؿ «أبق ـمقاريش شمّمدّ روا وص٤مروا ُمدرؾم ً٦م ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م وهؿ ذم اًمثالصمٞمٜم٤مت
ُمـ أقمامرهؿ!-
ص حٞمح أنٜم٤م ٟمقيص أنٗمًٜم٤م وٟمقيص إظمقاٟمٜم٤م اًمٓمٚمٌ٦م سمٛمٕمروم٦م ىمدر أنٗمًٝمؿ وأن ٓ يت٘مدُمقا ُمـ هؿ أقمٚمؿ
وأقمرف وأيمؼم ُمٜمٝمؿ ؾمٜمً٤م --اًمخ ،وهذه ُمـ أصقل شمرسمٞمتٜم٤م ،وًمٙمـ أجْم٤م ُمـ احلؼ اًمذي ٟم١مُمـ سمف وٟمدقمق
إًمٞمف أن احلؼ إٟمام يٕمرف سمدًمٞمٚمف وسمره٤مٟمف ٓ سم٘م٤مئٚمف؛ ومٙمؼم اًمًـ أو صٖمره واًمِمٝمرة أو اخلٛمقل وٟمحقه٤م ٓ
يٕم٤مرض ا٤م اًمؼمه٤من قمٜمد اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة ،إٟمام اعم٘م٤مرقم٦م سم٤مًمؼمه٤من وطمده!-
وأُم٤م ادقم٤م اعو٤مع ومخٓم٠م واوح اضمتٜمٌف إخ «أبق ـمقاريش واؾمتٕم٤مض قمٜمف سمٛمً٠مخ٦م اًمٙمقن ُمع
اجلٛمٝمقر إقمٚمؿ وإقمرف وإيمؼم ؾمٜمً٤م وظمؼمة ودمرسم٦م واًم٘مقل سم٤مطمتامل اخلٓم٠م واًمؽماضمع ُمـ ـم٤مًم٥م
اًمٕمٚمؿ ---اًمخ-
وٟمحـ ٟم٘مقل ًمف :إن اطمتامل اخلٓم٠م واًمؽماضمع ُمـ اجلٛمٞمع وارد وإن زاد هذا قمغم هذا ،وإذا يم٤من ُمـ
أؾمٌ٤مب أظمرى شم٘م٤مرسمف أو شمرسمق قمٚمٞمف! وسمٙمؾ ٍ
طم٤مل
اًمِم٤مب صٖمر ؾمٜمف ومٕمٜمد يمٌ٤مر اًمًـ
أؾمٌ٤مب ذًمؽ ًمدى
ٌ
ّ
ومٝمذه ُمً٠مخ٦م شمرسمقي ٌ٦م يٜمّمح ا٤م اعٟمً٤من ٟمٗمًف وإظمقاٟمف ويٕمتٜمل ا٤م ُمريد اخلػم ذم ظم٤مص٦م ؿم٠منفً ،مٙمـ –يمام
ىمدُم٧م ٓ ,شمُٕم٤مرض ا٤م اًمؼماهلم قمٜمد اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ-
ؿم٤مسم٤م ذم اًمٕمنميٜم٤مت واًمثالصمٞمٜم٤مت قمٜمده
صمؿ ُمً٠مخ٦م اخلؼمة اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م نت٤مج إمم وٌط؛ ومٙمؿ رأجٜم٤م ً
ُمـ اخلؼمة ذم احلٞم٤مة وإدارة ؿم١مون اًمٌنم وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ ُم٤م يٗمق .أصح٤مب اًمًتلمٕ ،نف ظم٤مض اًمتج٤مرب
وظم٤مًمط و ختّمص وىمرأ ذم هذا اعمج٤مل واقمتٜمك سمف ،وأوئلؽ مل خي٤مًمٓمقا ومل جيرسمقا وٓ اقمتٜمقا ومٛمـ أجـ شم٠ميت

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )14٧٧ ،5١5١وزاد( :ؾمٗمٝم٤م إطمالم)-
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اخلؼمة؟ أُمـ جمرد اجلٚمقس وإن ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؟ وم٘مد ي٘مقل ًمؽ ىم٤مئؾ أن قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إٟمف يٕمت٘مد أن
يقؾمػ اًمٕمٞمػمي  وريض قمٜمف أقمٔمؿ ظمؼمة وأوصمؼ ذم اًمرأي ُمـ يمثػم ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمام سم٤مًمنميٕم٦م اًمذيـ
شمِمػم أن٧م إًمٞمٝمؿ!!-
وهذا اًمٙمالم إٟمام ٟم٘مقًمف ًمالوٓمرار إًمٞمف ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ،وإٓ ومٝمق ًمٞمس هن٤مئٞم٤م وُم٤م يم٤من أهمٜم٤مٟم٤م قمٜمف! و ت٤مج
إمم شمدىمٞمؼ أيمثر --واعم٘مّمقد هٜم٤م احل٨م قمغم اعمراضمٕم٦م واًمت٠مُمؾ-
وأُم٤م اعًمزام سم٤مٕظمذ سم٘مقل اجلٛمٝمقر ومٝمق ٌ
سم٤مـمؾ ،إذا فمٝمر اًمدًمٞمؾ وٓح اًمؼمه٤من ،وذم اعمً٠مخ٦م شمٗم٤مصٞمؾ-
إيْم٤مطم٤م ومٞمام ي٠ميت إن ؿم٤م اهلل ،أو ذم ومرص٦م أظمرى-
وًمٕمكم أزيده
ً
وىمٚم٧م ٕظمل «أبق ـمقاريش ذم ُمرة ؾم٤مسم٘م٦م إن ىمقل اجلٛمٝمقر ذم ُمً٠مخ٦م اخلروج ,قمغم احلٙمقُم٦م ,ىمقي
ذم آقمتٌ٤مرٕ ،هن٤م ُمً٠مخ٦م راضمٕم٦م إمم شم٘مدير اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واًمٜمٔمر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم؛ وم٤مًمرأي ومٞمٝم٤م
واًمتٗمرد هٜم٤م ُم١ميمد أجام شم٠ميمٞمدً --مٙمـ ٓ يٛمٙمـ أن نت٩م قمغم ُمٕمت٘مد يمٗمر ومالن
رأي اجلامقم٦م ،وشمرك اًمِمذوذ
ّ
أو قمالن سمرأي اجلٛمٝمقرُ ،م٤م دام ىمد فمٝمر ًمف احلؼ واشمْمح ًمديف-
وزم اًمتقومٞمؼ-
واهلل أقمٚمؿ ،وهق ّ
وأن ٟم٠ميت ًمٌٕمض اًمتٗمّمٞمؾ:
ىمقًمف همٗمر اهلل ًمف« :اعمِمٙمٚم٦م أن اًمِمٞمخ يٜمٓمٚمؼ ُمـ أصؾ يً ّٚمؿ سمف وهق شمٙمٗمػم احلٙم٤مم ,سمدون اؾمتثٜم٤م ,
وهق ُم٤م خي٤مًمػ سمف يمٌ٤مر اًمٕمٚمام اًمًٚمٗمٞملم, :اسمـ اسمراهٞمؿ ،واسمـ سم٤مز ،واسمـ قمثٞمٛملم ،وإًمٌ٤م وهمػمهؿ,
وه١مٓ اًمٕمٚمام ومْمال قمـ وم٤مر .اًمٕمٚمؿ واًمت٠مصٞمؾ واًمًـ واخلؼمة واًمتجرسم٦م واحلٙمٛم٦م وآـمالع
وآظمتّم٤مص وؿمٝم٤مدة اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد لؿ ،واًم٘مٌقل ومٝمؿ أجْم٤م أىمرب إمم طمٙم٤مم اجلزيرة ،وأيمثر اـمالقم٤م
سم٠موٕم٤مف ُم٤م قمٚمٞمف إخ اًمٙمريؿش ـها-
اًمتٕمٚمٞمؼً :
أوٓ ٓ أريد أن أنجر إمم اًمٙمالم ذم احلٙمقُم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ٕن هذا ًمٞمس ُمقوٕمف وًمـ أيمقن ذم
ُمقوع ٟمَّم ٍ
ػ ذم ٟم٘م٤مؿمف ،وأطمتٗمظ سمرأجل ومٞمٝم٤م-
َ
وًمٙمـ ىمقًمف «شمٙمٗمػم احلٙم٤مم سمدون اؾمتثٜم٤م « ،هذا ٌ
قمكم ،وًمـ جيد «أبق ـمقاريش شمٍم ٤م زم سمذًمؽ
همٚمط ّ
أبدً ا؛ وم٠من٤م ٓ أقمرف أنٜمل ىمٚم٧م ذم طمٞم٤ميت رسمام :يمؾ احلٙم٤مم ،وإٟمام قمٌ٤مريت دائام هل أيمثرهؿ وأهمٚمٌٝمؿ وٟمحق
ذًمؽ ،وذًمؽ ًمالطمؽماز هـ مل أقمرومٝمؿ ،وهـ وىمع اخلالف ومٞمٝمؿ ،واىمتدا سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز يمام ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب :ﮋﭺﭻﭼﮊ [اًمتقسم٦م] وٟمحقه٤م ،وذم ذًمؽ سمريم٦م ويمٗم٤مي٦م-
جمرد هتقيؾ ٓ همػم!! وم٤مًمِمٞمخ ُ متقرم ُمٜمذ ُم٤م ي٘م٤مرب اًمثالصم٦م
وذيمر اًمِمٞمخ اسمـ إسمراهٞمؿ  هٜم٤م هق ّ
قم٘مقد؛ ومٙمٞمػ ي٘م٤مل إٟمٜمل ظم٤مًمٗمتف ،وهؾ طمي اًمِمٞمخ طمرب أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا .و«ُم١ممتر ُمٙم٤مومح٦م
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اعره٤مبش؟ اًمِمٞمخ  إٟمام ر أي ذم وىمتف سمٕمض آٟمحراف وسمداي٤مشمف ويم٤من ذًمؽ ُمـ ظمالل ىمقاٟملم «اًمٖمروم٦م
وٟمص قمغم أن سمٕمض شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٤مت يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م؛ مل يٙمٗمر
اًمتج٤مري٦مش ،ومتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م وٟمّمح
ّ
إؿمخ٤مصٟ --مٕمؿً ،مٙمـ هؾ قمدم شمٙمٗمػم إؿمخ٤مص يًتٛمر إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م؟ صمؿ يمٞمػ ًمق رأى اًمٞمقم ُم٤م
اعمٍمطم٦م سمٜم٤م قمغم
مخ٧م إًمٞمف «اًمٖمروم٦م اًمتج٤مري٦مش ُمـ شمٓمقرات ،وىمقاٟملم اًمٜمنم واعقمالم ،وسوح اًمرسم٤م
ّ
ىمقاٟملم «اًمٖمروم٦م اًمتج٤مري٦مش ،ويمٞمػ ًمق رأى اعمقآة واعمٔم٤مهرة ذم أفمٝمر صقره٤م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم قمغم أهؾ
اعؾمالم ،ويمٞمػ ًمق رأى اعمقدة اعمٙمِمقوم٦م ،وهمػمه٤م وهمػمه٤م--؟!
إن يم٤مٟم٧م اًمٔمٜمقن شمٜمٗمع؛ ومٔمٜمل أنف ًمق يم٤من سمٞمٜمٜم٤م ًمٙم٤من رأجف أىمرب إمم رأي قمٌد اهلل اًمرؿمقد!
واًمِمٞمخ٤من اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم واًمِمٞمخ إًمٌ٤م  مل يِمٝمدوا أجْم٤م ُم٤م سمٕمد «اطمداش ؾمٌتٛمؼمش،
ولؿ مرا واقمتذارات ُمٕمرووم٦م قمـ اًم٘مقمً ،مٞمس ُمـ ذط اعم١مُمـ أن يقاوم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وإٓ وم٤مٟمٔمر إمم يمالم
اسمـ سم٤مز  جمر ًدا ذم ُمً٠مخ٦م اعقم٤مٟم٦م واعمٔم٤مهرة؛ ومٝمق ُمـ أىمقى يمالم دمده ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم
اعـمال ،.وأُم٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمقاىمع ومٞم٘مع آظمتالف-
قم٤مُمل ,أن خي٤مًمٗمٝمؿ ذم اقمت٘م٤مد يمٗمر ومالن أو قمدم يمٗمره طملم
وُم٤م قمغم اعم١مُمـ ,قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ أو
ّ
يرى احلؼ ويتْمح ًمف اًمؼمه٤من؟
وًمٙمٜمل أنّمٗمؽ أظمل اًمٙمريؿ ،أن٤م أترك ًمٕمٚمام اًمًٕمقدي٦م وأهؾ اًمرأي ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ذم طمٙمقُمتٝمؿ وٓ
أتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م-
ُمٞمن ،سم٤مًم٘مقل إٟمٜمل ٓ أقمرومٝم٤م ضمٞمدً ا ،وسمٕمٞمد قمٜمٝم٤م ،ومل أبح٨م
أُمر ؾمٝمؾ ّ
واًمتخٚمص ُمـ اًمً١مال قمٜمٝم٤م ٌ
ُمٌتغم ا٤م ،وأطمٞمؾ إمم قمٚمام اًمٌٚمد وأهؾ اًمرأي ومٞمف؛ إذا يم٤من ذًمؽ ي٘مرب سمٞمٜمٜم٤م وسملم
أُمره٤م ضمٞمدا ٕنٜمل ًمً٧م ً
إظمقاٟمٜم٤م وأطمٌ٤مسمٜم٤م-
ومٕمٚم٧م هذا ٓ ذم هذا اعمٜمتدى وٓ همػمه،
وهؾ رأجتٜمل أومتتح اعمقاوٞمع وأدقمق إمم اقمت٘م٤مد يمٗمره٤م؟ أبدً ا ُم٤م
ُ
ِ
أُمرت سمف ،وإٟمام ح٤م وىمع وم٠من٤م ٓ أنٍم فم٤م ًح٤م
رت ومٞمف ح٤م
وٓ أراه ه٤م هيؿ ضمدً ا ،واخلروج قمٚمٞمٝم٤م ًمق
ُ
ؿمقو ُ
اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم يمٗمره وظمروضمف ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم وسمحثقا ذم أُمره ,قمغم إىمؾ ,قمغم ؿمٌ٤مب اعؾمالم
اوٓمررت
أهؾ اًمدقمقة واجلٝم٤مد؟ هذا ظمالف ديٜملُ ،مٕم٤مذ اهلل!! وم٢مُم٤م أن أؾمٙم٧م وأقمتزل ،وإُم٤م إن
ُ
ًمٚمٙمالم أن أنّمػ أهؾ احلؼ وأدقمق لؿ وأنٍمهؿ سمٙمٚمٛم٦م طمؼ وإٟمّم٤مف-
واًمذيـ وىمٗمقا ُمع احلٙمقُم٦م اًمتل ذًمؽ وص ُٗمٝم٤م ودً ا ًمٚمِمٌ٤مب سمحج٦م أن اًمِمٌ٤مب ومجروا وىمتٚمقا سمٕمض
اعمًٚمٛملم ذم طمراؿ ُمع احلٙمقُم٦م ,وىمد َىمتؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م ىمتٚمقا  ,وم٘مد
طم٧م سم٠م أراه ظمٓم٠م ،وأن٤م أقمت٘مد أن ُم٤م ٛمؾ اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ هق اخلقف قمغم ُمِم٤مريٕمٝمؿ
س ُ
ّ
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وقمغم أنٗمًٝمؿ وقمغم أُمٜمٝمؿ وراطمتٝمؿ ،هذا فمٜمل ًمألؾمػ وأرضمق أن أيمقن خمٓمئ٤مً ،مٙمـ ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ذم هذه
إزُم٤من أزُم٤من اًمٗمتٜم٦م؟!
وىمد أرى ذم احلقارات ذم هذا «اعمٜمتدىش أو همػمه ُمـ يدقمق إمم طمًـ اًمٔمـ سم٠موئلؽ احلٙم٤مم ويثٜمل
طمؼ وأر ّد ذًمؽ
قمكم وديٜمً٤م هلل شمٕم٤ممم
وشم٘مك أن أىمقل يمٚمٛم٦م ّ
ً
قمٚمٞمٝمؿ و ٤مول نًلم صقرهتؿ؛ وم٠مرى طم٘م٤م ّ
وأبلم أن ه١مٓ احلٙم٤مم هؿ أوًمٞم٤م ًمٚمذيـ يمٗمروا ،وىمد طمًٛمقا أُمرهؿ واظمت٤مروا ظمٞم٤مرهؿ وهق
اًمٌ٤مـمؾ ّ
ظمػم وٓ صالح وٓ إصالح،
اًمقىمقف ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل ن٧م ىمٞم٤مدة اًمٕم٤مهرة أُمريٙم٤م ،وٓ يرضمك ُمٜمٝمؿ ٌ
ٟمّمح٤م ًمألُم٦م ودوم ًٕم٤م ّ
ّ
هدى أو شمر ّد قمـ
اًمٖم٤مؿملم ل٤م !-وإٟمام هل يمٚمٛم٦م طمؼ ٟم٘مقل٤م ًمٕمٚمٝم٤م هتدي إمم
ًمٖمش
ً
ً
ردى ،وىمد يٜمتٗمع ا٤م واطمدٌ ُمـ ُمئ٤مت اًم٘م٤مرئلم ،والداي٦م ُمـ اهلل وطمده :ﮋﭬﭭﭮﭯﮊ [اًمٜمحؾ-]2:
ً
وىمد يمٜم٧م ُمنموم٤م ذم أطمد اعمٜمتدي٤مت ويم٤مٟم٧م قمٜمدي يمؾ اًمٗمرص٦م ٕيمت٥م ذم شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م أو
ٍ
ومْمؾ ٓ ،ؾمٞمام ُمع أن٤مس قمٜمدهؿ ُمـ اًمتٙمٗمػم ُم٤م
صالطم٤م وٓ زي٤مدة
يمتٌ٧م ؿمٞمئ٤م ٕ ،مل َأر ذًمؽ
همػمه٤م ،وُم٤م ُ
ً
يٙمٗمل ُ
واًمتقؾمط واًمؽم ّي٨م --ويمٜم٧م
وخيِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمزي٤مدة ،وهؿ أطمقج إمم ُمـ يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم آقمتدال
ّ
قمٜمدُم٤م أيمت٥م ذم «ُمٜمتدى إنّم٤مرش وٟمحقه ُمـ اعمٜمتدي٤مت اًمتل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍمة اعمج٤مهديـ ويٙمثر ومٞمٝم٤م
اعمٞمؾ إمم اًمتٙمٗمػم واؾمتٕمامل أخٗم٤مفمف أتِمدد أيمثر ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمٗمػم وإطمراج ُمـ يٓمٚمؼ أخٗم٤مفمف سم٤مٕؾمئٚم٦م
واًمتدىمٞم٘م٤مت ًمٙمٌح و٤مطمٝمؿ قمـ سمٕمض اًمٖمٚمق واعمٌ٤مًمٖم٦م ،وذًمؽ ه٤م أراه ُمـ اًمٗم٘مف وهلل احلٛمد ،ويمٜم٧م ذم
سمٕمض إزُمٜم٦م ُمع اعمج٤مهديـ ذم اجلٌ٤مل؛ ومٙم٤مٟمقا يٌ٤مًمٖمقن ذم أؿمٞم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٌس اًمٕمامُم٦م طمتك جيٕمٚمقهن٤م يم٠مهن٤م
ًمٌس ر مظمر ىمٚمٜمًقة أو ٟمحقه٤م
واضم٥م يٜمٙمرون قمغم ُمـ شمريمٝم٤م ،ومٙمٜم٧م أتٕمٛمد شمريمٝم٤م وطمن اًمرأس أو َ
ٌ
ٕضمؾ ُمٕم٤مدًم٦م شمِمددهؿ وشمٜمٓمٕمٝمؿ ،ور ّدهؿ إمم ر ُمـ آقمتدال ،وىمد ٓىمٞم٧م أن٤م وىمٚم٦م ُمـ أُمث٤مزم ُمـ
اًمٕمٜم٧م واًم٘مٝمر ذم ذًمؽ وهلل احلٛمد--
ويم٤من هذا ُمـ وم٘مف اًمًٚمػ  :يم٤من أجقب اًمًختٞم٤م يرؾمؾ صمقسمف إمم طمد اًمٙمٕمٌلم وم٘مٞمؾ ًمف ومٞمف؛
()1

وم٘م٤مل« :إن اًمِمٝمرة اًمٞمقم ذم اًمت٘مّمػمش  ،واؿمتٝمر اؾمتٕمامل هذا اًمٗم٘مف قمـ اعُم٤مم ُم٤مًمؽ  ،طمتك اٟمت٘مد
قمٚمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م ُمٌ٤مًمٖمتف ومٞمف وأنف قم٤مرض سمف اًمٜمص ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ-
واحل٤مصؾ أن آؿمتٖم٤مل سمٌٞم٤من يمٗمر سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ طمٙم٤مم أو همػمهؿ هـ ارشمٙمٌقا اًمٙمٗمر هق يمٙمثػم
ُمـ إطمٙم٤مم واًمٌٞم٤من ،يٙمقن سمحً٥م احل٤مل وإؿمخ٤مص وُم٤م يٜم٤مؾم٥م أن يٕمٓمك لؿ ُمـ اًمٌٞم٤من والدى

( )٧ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم :صٞمد اخل٤مـمر (ص « :)246وىمد يم٤من أجقب اًمًختٞم٤م يٓمقل ىمٛمٞمّمف طمتك ي٘مع قمغم ىمدُمٞمف ،وي٘مقل :يم٤مٟم٧م اًمِمٝمرة
ذم اًمتٓمقيؾ ،واًمٞمقم اًمِمٝمرة ذم اًمت٘مّمػمش-
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ويرسمقن قمٚمٞمف --وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
ّ
واعمِمٙمٚم٦م ي٤م «أب٤م ـمقاريش ًمٞمً٧م ذم شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م أو قمدم شمٙمٗمػمه٤مً ،مٜمؽمك هذه وؾم ّٚمٛمٜم٤م
أهن٤م ُمً٠مخ٦م ظمالف وإُمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس واوح٤م ووقطمف ذم همػمه٤م ،وؾم ّٚمٛمٜم٤م ًمٕمٚمام اًمًٕمقدي٦م اضمتٝم٤مدهؿ
وهؿ أهؾ إُمر هٜم٤مكً ،مٙمـ ُم٤م ىمقًمٙمؿ ذم اًم٘مذاذم ،وطمًٜمل ،وزيـ شمقٟمس ،وطمٙم٤مم اجلزائر ،واعمٖمرب،
وسمرويز ُمنمف وأُمث٤ملؿ؟!
وهذه طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م ضم٤مرشمٙمؿ وأُمث٤مل٤مُ --م٤م ىمقًمٙمؿ ومٞمٝم٤م؟
شمِمجع قمغم ىمٌقل ىمقلؿ ذم طمٙم٤مم اًمًٕمقدي٦م؟!
هؾ شمرى أن أىمقال اًمٕمٚمام ذم أُمث٤مل ه١مٓ
ّ
أجْم٤م ي٤م أظمل «أب٤م ـمقاريش أنؽ نٍم ٟمٗمًؽ ونٍم اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمٕمؽ ذم «اًمًٕمقدي٦مش
اعمِمٙمٚم٦م ً
وؾمع أوم٘مؽ ي٤م أظمل واٟمٔمر إمم أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦م-
وأوًمٞم٤م أُمقره٤مّ !!-
طم٘م٤م سمالد اجلزيرة وأرض احلرُملم ُمٝمد اعؾمالم وُم٠مرزه وسمٞمْمتف ،وٓ هنٛمؾ همػمه٤م ،واًمزُم٤من ُمراطمؾ
وإج٤مم دول ،وىمد شمٙمقن ومؽمة ُمـ اًمت٤مريخ يتحقل ىمٓم٥م رطمك اًمًٞم٤مؾم٦م واعمٚمؽ إمم طمٞم٨م ؿم٤م اهلل-
صمؿ اشمريمٜم٤م ُمـ شمٙمٗمػم أقمٞم٤من احلٙم٤مم اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿً ،مٙمـ ًمٜمتٙمٚمؿ ذم اعمٓمٚمؼ ,قمـ اًمٗمٕمؾ,؛ هؾ وىمع ُمٜمٝمؿ
اًمٙمٗمر اًمٌقاح؟! ٓ أريد ٟم٘م٤مؿمٝم٤م هٜم٤م ،وًمٙمٜمل أيمتٗمل سم٤مًمتٜمٌٞمف سم٤مًمً١مال-
ىمقًمف« :وًمذا دمد اًمِمٞمخ يٕمتذر دائام قمـ اعم٘مدد ُمع ُم٤م ىم٤مًمف اعم٘مدد ُمـ أخٗم٤مظ همريٌ٦م ضمدً ا يٕمتذر ًمف
ٕن اعم٘مدد ًمف ضمٝمقد!! ـم ّٞم٥م؛ اًم٘مرو٤موي ًمف ضمٝمقد ،واًمٓمٜمٓم٤موي ًمف ضمٝمقد؛ ومٝمؾ ىم٤مس شمٚمؽ
آقمتذارات قمٚمٞمٝمؿ!! وًمٙمـ ٕن إصؾ ًمدى اًمِمٞمخ هق شمٙمٗمػم احلٙم٤مم ُ,مٓمٚم٘م٤م --,ومال ظمالف ذم
اًمٗمروع إ ًذاش ـها-
قمكم آقمتذار قمـ اًمِمٞمخ اعم٘مدد ،ويٚمزُمٜمل سم٤مٓقمتذار قمـ اًمٓمٜمٓم٤موي وهمػمه!-
اًمتٕمٚمٞمؼ :يٜمٕمك ّ
وخيرج اقمتذاري قمـ اعم٘مدد قمغم ُمقاوم٘متل ًمف ذم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم!
ومًٌح٤من اهلل! ّ
أجْم٤م --وٓ طمقٓ وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
قمكم ً
وهذا ظمٓم٠م ّ
وم٠من٤م أقمتذر يمثػما أجْم٤م ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمامن اًمٕمقدة واًمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم وهمػمهؿ ،وأقمتذر قمـ اًمِمٞمقخ اسمـ
سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم وإًمٌ٤م يمؾ قمٚمامئٜم٤م ومٞمام أظمٓم٠موا ومٞمف؛ وم٠مجـ شمٙمٗمػم احلٙم٤مم؟ ؾم٤محمؽ اهلل ،هذا فمٚمؿ-
اعم٘مدد رضمؾ شمقطمٞمد وقم٘مٞمدة وإيامن ٟمحًٌف يمذًمؽ ،ورضمؾ دقمقة إمم اخلػم وصدع سم٤محلؼ وضمٝم٤مد
سمف ،وأُمر سم٤معمٕمروف وهنل قمـ اعمٜمٙمر ٓ --يٜمٙمر هذا ويٖمٛمٓمف طم٘مف إٓ ضم٤مهؾ أو ُمٙم٤مسمر رىمٞمؼ اًمديـ!-
ؾم٥م سمٕمض اًمٕمٚمام واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ سمٕمٌ٤مرات ؿمديدة
وهق ُمـ أطمؼ ُمـ يٕمتّذر ًمف ذم أظمٓم٤مئف ،وظمٓم١مه ذم ّ
ىم٤مؾمٞم٦م ظم ّٓم٠من٤مه ومٞمف وأنٙمرٟم٤مه قمٚمٞمف ،صمؿ اقمتذرٟم٤م ًمف سمحًـ سمالئف ذم اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وجم٤مهدة اًمٓمقاهمٞم٧م
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ويمِمػ سم٤مـمٚمٝمؿ ،وأنف ُم٤م دومٕمف إمم شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مرات اًم٘م٤مؾمٞم٦م إٓ اًمٖمػمة قمغم اًمديـ واحلٛمٞم٦م ًمف ٓ ٟمِمؽ ذم
ذًمؽ ،واقمتؼمٟم٤م ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ ضمٜمس ىمقل أؾمٞمد سمـ طمْمػم ًمًٕمد سمـ قمٌ٤مدة« :وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ
()1

اعمٜم٤موم٘ملمش  ،وىمٚمٜم٤م إن اًمِمٞمخ ص٤مر جيتٜم٥م هذا واحلٛمد هلل وص٤مر أيمثر اشمزاٟم٤م ذم قمٌ٤مراشمف ،ووم٘مف اهلل-
وم٠مجـ هذا ُمـ اًم٘مرو٤موي واًمٓمٜمٓم٤موي؟ ؟ ؾم٤محمؽ اهلل!-
صمؿ إٟمٜمل ُمع هذا يمٚمف أقمتذر قمـ اًم٘مرو٤موي ذم يمثػم ُمـ أظمٓم٤مئف-
وأُم٤م اًمٓمٜمٓم٤موي ومٝمق قمٜمدي ظم٤مرج اًمدائرة وٓ ؿم٠من زم سمف-
ىمقًمف« :اعمِمٙمٚم٦م اًمتل شمدُمل اًم٘مٚم٥م هل رسمط اجلٝم٤مد سم٠مؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم --وقمزل اًمٕمٚمام قمـ اجلٝم٤مد!
وهذا ظمالف اًمقاىمع؛ وم٤معمج٤مهدون ٓ يٙمٗمرون ،سمؾ ٓ يِمتٖمٚمقن سمذًمؽ قمام هؿ قمٚمٞمف ويًتِمػمون اًمٕمٚمام ،
واًمٕمٚمام ُمع اجلٝم٤مد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٌقؾمٜم٦م واًمِمٞمِم٤من ،واًمّمقُم٤مل ،وأن ذم اًمٕمرا .وأومٖم٤مٟمًت٤من ،هؿ
ُمع اجلٝم٤مد وسمحٙمٛم٦م يمحٙمٛم٦م اعظمقة اعمج٤مهديـ ذم ومٚمًٓملم ،طمٞم٨م مل يًتٕمدوا طمتك اًمذي يٍمح
سم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م ,قمروم٤متٕ ,هنؿ يٕمرومقن إهؿ واعمٝمؿ --يم٤من هذا اًمقوع هق اًمً٤مئد ,وُم٤م زال يمثػم ُمـ
اعمج٤مهديـ قمغم هذا احل٤مل ٟمً٠مل اهلل ًمف اًمٜمٍم واًمثٌ٤مت ،,وًمٙمـ هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ يِمٖمٚمقن
أنٗمًٝمؿ سمٛمً٤مئؾ اًمتٙمٗمػم وهؿ ًمٞمًقا أهال ًمتٜم٤مول شمٚمؽ اعمً٤مئؾ ,قمٚمٛمٞم٤م وُمٕمرومٞم٤م ,وهذا ُم٤م طم٤مد اؿ قمـ
اجل٤مدة ،وشمرى سمٕمٞمٜمٞمؽ وشمًٛمع أذٟمٞمؽ ٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ احلٞمدة وؾمٞم٤مؾم٦م آؾمتٕمدا ومصم٤مره٤م اًمًٚمٌٞم٦م طمتك قمغم
اعمج٤مهديـ أنٗمًٝمؿش ـها-
اًمتٕمٚمٞمؼ :هذا يمالم قمجٞم٥م ،ومٞمف ظمٚمط وومٞمف ُم٤م هق سم٤مـمؾ-
ومٚم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل ًمؽ :اعمِمٙمٚم٦م اًمتل شمدُمل اًم٘مٚم٥م هل رسمط اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م سم٠مؿمخ٤مص ُمٕم ّٞمٜملم!!
وحم٤موًم٦م قمزل أهؾ اخلػم واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمـ إُم٦م!!
وٓ أدري يمٞمػ يريد أظمقٟم٤م اجلٝم٤مد؟ ضمٝم٤مد سمدون أؿمخ٤مص؟
هق اجلٝم٤مد قمٌ٤مرة قمـ ٟم٤مس ُمـ سمٜمل مدم ُمًٚمٛمقن ي٘م٤مشمٚمقن أقمدا اهلل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل !--وذم يمؾ قمٍم
َ
إقمٚمقن ،وؾم٠مووحف أيمثر إن ؿم٤م اهلل-
أبٞم٧م هؿ اًمٔم٤مهرون
وزُم٤من جم٤مهدون ؿمئ٧م أم َ
وىمقًمف« :اعمج٤مهدون ٓ يٙمٗمرونش هذ يمالم سم٤مـمؾ ،وٓ يٜمٌٖمل إـمالىمف وًمٞمس هق ُمـ يمالم اًمٕمٚمام وٓ
ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،سمؾ هق أؿمٌف سمٙمالم اجلٝمٚم٦م واًمٕمٚمامٟمٞملم ,اًمالديٜمٞملم ,وطم٤مؿم٤م أظمل همٗمر اهلل ًمف!
وم٤مًمذي ٓ يٙمٗمر ًمٞمس سمٛمًٚم ٍؿ ً
أصال!--

( )٧يٜمٔمر :شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿمٌ٦م (ص  ،)126شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( ،)4٧6 . 2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (-)٧2١ . 4
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ديـ اعؾمالم ىم٤مئؿ قمغم شمٙمٗمػم اًمٙمٗمر وأهٚمف-
واعم٘مّمقد :سمٞم٤من ومحش اخلٓم٠م ذم هذه اًمٕمٌ٤مرة وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ إـمالىم٤مت-
يٜمجر إًمٞمٝم٤م اًمٕم٘مال اعمّمٚمحقن-
وٓ يٜمٌٖمل أن ّ
وإن يم٤من ُم٘مّمقد إخ «أبق ـمقاريش هق شمٙمٗمػم خمّمقص ،وهق اًمتٙمٗمػم اعمذُمقم اًمقاىمع سمٖمػم طمؼ-
ًمٙمـ ُم٤م هق اًمتٙمٗمػم اعمذُمقم هذا؟ هذا هق ُم٤م خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ،و«أبق ـمقاريش قمٜمده أن شمٙمٗمػم
احلٙم٤مم ُ,م٤م طمدود ذًمؽ؟ُ ,مـ اًمتٙمٗمػم اعمذُمقم ،وأن اؿمتٖم٤مل اعمج٤مهديـ سمذًمؽ هق ومً٤م ٌد !-وٓ سمد أن
يٙمقن قمٜمده شمٗمّمٞمؾ ًمٙمـ هق يتجٜم٥م اًمتٗم٤مصٞمؾ هٜم٤م ويٓمٚمؼ-
وإذا يم٤من اًم٘مّمد أن شمُؽمك شمٚمؽ اعمً٤مئؾ ًمٚمٕمٚمام اعم١مهٚملم ًمٚمٌ٧م ومٞمٝم٤م؛ ومٝمذا يمالم صحٞمح-
وهق ُم٤م ٟمٜمّمح سمف وٟمقيص دائام-
واحلٛمد هلل هم٤مًم٥م اًمقاىمع ُمـ شمٙمٗمػم احلٙم٤مم واىمع قمغم هذا اًمًٜمـ ،إن مل ٟم٘مؾ يمٚمف-
ومٚمـ دمد اعمج٤مهديـ ,ذطم٧م ُمرارا ُمـ أىمّمد سم٤معمج٤مهديـ ,يٙم ّٗمرون أطمدً ا إٓ قمـ ِ
ىمقل قم٤مملٍ ،قمرومتف
ً
أن٧م أو ضمٝمٚمتف!-
َ
واخلٚمؾ اًمقاىمع ذم هذا اًمٌ٤مب ٓ خيرج اعمج٤مهديـ قمـ يمقهنؿ جم٤مهديـ أهؾ ظمػم وصد .وطمًـ سمال
ذم اعؾمال م ،سمؾ هؿ ُمـ أومم اًمٜم٤مس دظمقٓ اًمٞمقم ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٔم٤مهرة اعمٜمّمقرة سمال ؿمؽ ،هلل درهؿ وقمغم
اهلل ٟمٍمهؿ!!

ٍ
وم٢من اًمتٙمٗمػم اًمقاىمع ظم ًٓم٤م قمـ اضمتٝم ٍ
ُمٕمذور سمؾ
وهمػمة ًمٚمديـ ص٤مطم ٌُف
٤مد ُ,مـ أهٚمف وًمق واطمدً ا,
ٌ

ُم٠مضمقر!--
وإٟمام اعم ُ
الٜم٤مت وإظمٓم٤م ,قمغم اًمتًٚمٞمؿ أهن٤م أظمٓم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ,ومٞمٔمٚمؿ
َٗمتقن هق اًمذي شمٗمتٜمف هذه
ُ
وظمّمام وؾمٕمك ذم شمِمقيف صقرهتؿ؛ ٟمٕمقذ
اعمج٤مهديـ ذم احلٙمؿ ورسمام قم٤مداهؿ وٟمّم٥م ٟمٗمًف ودً ا لؿ
ً
سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن !-وٟمً٠مخف شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وعظمقاٟمٜم٤م وٞمٕم٤م الدى واًمًداد-
و«أبق ـمقاريش يريد ُمـ اعمج٤مهديـ أن يٙمقٟمقا ضمٜمق ًدا ُمثؾ قمًٙمر احلٙمقُم٦م ي٘م٤مشمٚمقن طمٞم٨م ىمٞمؾ لؿ
اذهٌقا وىم٤مشمٚمقا ،صمؿ يرضمٕمقن إمم ىمقاقمدهؿ ؾم٤معملم ويرطمؿ اهلل ُمقشم٤مهؿ ،وٓ يِمتٖمٚمقا سمتٙمٗمػم ٍ
أطمد وٓ
سمٌم !! ًمٞمس لؿ دظمؾ ذم شمٚمؽ إُمقر ،وًمٞمس لؿ أن يًقؾمقا إُم٦م وٓ أن يتٓمٚمٕمقا إمم طمٙم ٍؿ أو يٕمٚمٜمقا
طمرسم٤م أو ؾمٚمام ُمع أي ٍ
أطمد ،إٟمام هؿ قمًٙمر وم٘مط !-وًمٞمس لؿ أن يٓمٛمحقا أو ّٚمٛمقا سم٢مىم٤مُم٦م دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م
ً
أو ُم٤م ؿم٤مسمف ،هذا أجْم٤م ًمٞمس لؿ!-
يريد «أبق ـمقاريش ًمٚمٛمج٤مهديـ أن يٓمردوا اعمحتؾ ،وي٘م٤مشمٚمقا أُمريٙم٤م هٜم٤مك سمٕمٞمدً ا إن ؿم٤م وا ذم
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أومٖم٤مٟمًت٤من وٟمحقه٤م ،صمؿ يؽميمقا إُمر ًمٖمػمهؿ!-
شمّمقر ظم٤مـمئ ضمدً ا ،وًمـ يٚمت٘مل ص٤مطمٌف ُمع اعمج٤مهديـ أبدً ا-
هذا ّ
سمؾ ؾمٞمّمٓمدم ُمٕمٝمؿ ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ىمريٌ٤م!-
ُمٙمقن يمٌػم وأؾم٤مد ومٞمٝم٤م،
اعمج٤مهدون أن هؿ مح٤مة إُم٦م وهؿ ـمٚمٞمٕمتٝم٤م وهؿ ُمـ ؾم٤مداهت٤م ،وهؿ ّ
وهؿ اًمً٤مقمقن ٓؾمتٕم٤مدة جمده٤م ،ولؿ اؾمت٘ماللؿ ولؿ رأهيؿ ذم يمؾ ر  ،إهنؿ رىمؿ صٕم٥م ذم زُمـ
اًمٕمقعم٦م ٓ يٛمٙمـ دم٤موزه!
قمًٙمرا ًمدوًم٦مٕ ،نف سمًٌ٤مـم٦م ًمٞمس ًمإلؾمالم اًمٞمقم دوًم٦م ًمألؾمػ ،وُم٤م ُوضمد
اعمج٤مهدون ًمٞمًقا
ً
اعمج٤مهدون إٓ ًمٚمٕمٛمؾ قمغم إجي٤مد هذه اًمدوًم٦م-
ؿمئ٧م!--
إن اعمج٤مهديـ هؿ دوًم٦م سمذاهت٤م إن َ
وىمقًمف« :إن اًمٕمٚمام ُمع اجلٝم٤مدش؛ أي يم٤مٟمقا ُمع اجلٝم٤مد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وهمػمه٤مٟ ،مٕمؿ أيمثرهؿ يم٤مٟمقا
يمذًمؽ ،ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م هم٤مًمٌ٦م واحلٛمد هلل ،وأن ضم٤م ُمـ اًمتٛمحٞمص واعمحٙم٤مت ُم٤م حمّص اًمٜم٤مس
وُم ّٞمزهؿ ،ؾمٜم َ٦م اهلل --واًمٜم٤مس ًمٞمًقا يمٚمٝمؿ ؾمقا ُ ،مٜمٝمؿ ُمـ هق جم٤مهد وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمع احلٙمقُم٤مت
اخل٤مئٜم٦م وريض سم٤مًمدون وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ وهؿ درضم٤مت ،واعمج٤مهدون يٛمٞمزون سملم اًمٜم٤مس قمٚمامئٝمؿ
وقم٤مُمتٝمؿ ،وٓ ًمقم قمغم اعمج٤مهديـ إذا مل يث٘مقا ذم سمٕمض اًمٜم٤مس وظم٤مومقهؿ أو شمريمقا اؾمتِم٤مرهتؿ ٕهنؿ
رأوهؿ ًمٞمًقا ضمديريـ سمذًمؽ سمًٌ٥م ُم٘م٤مرسمتٝمؿ ًمٚمًالـملم اخلقٟم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾمٌ٤مب ،أن٧م شمٚمقُمٝمؿ
قمغم ُم٤مذا؟!
أن٤م ٓ أخقُمٝمؿ ،وإٟمام أدقمقهؿ إمم اطمؽمام اعمحؽمُملم ُمٜمٝمؿ وأهؾ اخلػم ُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م ،وٓ ٟمٌخًٝمؿ
طم٘مٝمؿ وٟمح٤مول أن ٟمت٠مخٗمٝمؿ ،وٟمدقمق إمم طمًـ اًمٔمـ واًمتٗم٤مهؿ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م ،وٟمًتٛمر ذم إجي٤مد اًمث٘م٦م
ُمرارا-
اعمتٌ٤مدًم٦م --اًمخ ُم٤م يمررٟم٤مه ً
صمؿ ىمقًمف «إن اًمٕمٚمام ُمع اعمج٤مهديـش ٟمحـ ٓ ٟمريدهؿ ُمع اعمج٤مهديـ وم٘مطٟ ،محـ ٟمريدهؿ أن يٙمقٟمقا
هؿ اعمج٤مهديـُ ،م٤م رأجؽ ي٤م «أب٤م ـمقاريش؟
وُمدطمف ًمإلظمقة اعمج٤مهديـ ذم ومٚمًٓملم شم٘مدُم٧م اعؿم٤مرة إًمٞمف ،وأنف ًمـ يًتٓمٞمع ,إن ؿم٤م اهلل ,أن
يٛمدطمٝمؿ سمٌم طم٘مٞم٘مل ُمـ اخلػم إٓ وهق ُمقضمقد ذم جم٤مهدي اًم٘م٤مقمدة وأووح وأوومر ُمٜمف ،وأنف ًمـ
هيرب ُمـ ر ُمـ جم٤مهدي اًم٘م٤مقمدة إٓ وي٘مع ومٞمام هق أؿمد ُمٜمف قمٜمد همػمهؿ!
وهذه قمٌ٤مرة ومٞمٝم٤م ٌ
ؿمئ٧م ذطمتٝم٤م ذم ُمقوع مظمر!--
إو٤مل ومت٠مُمٚمٝم٤م ،وإن َ
اًمٙمالم قمـ اًمتٙمٗمػم ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ،ومٞمف طمؼ وسم٤مـمؾ --وىمد طمّمؾ اًمٜم٘م٤مش ومٞمف يمثػما-
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قمؼم قمٜمف سما«آؾمتٕمدا ش  ،ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ُمٜمف ُم٤م ٟمقاوم٘مف قمٚمٞمف وُمٜمف ُم٤م ٓ ،وذم مظمر
ويمذا اًمٙمالم قمـ ُم٤م ّ
واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م ٟمٍمهتؿ واًمٜمّمح
اعمٓم٤مف هل أُمقر ٓ خترج اعمج٤مهديـ قمـ يمقهنؿ جم٤مهديـ أهؾ طمؼ
ٌ
لؿ-
ختػم سملم ىمقل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  واعمِم٤ميخ اًمٙمٌ٤مر هـ ٟمٕمرف قمٚمٛمٝمؿ وومٝمٛمٝمؿ
ىمقًمف« :قمٜمدُم٤م ّ
وؾمٚمٗمٞمتٝمؿ وضمٝمقدهؿ ودمرسمتٝمؿ وشم٘مقاهؿ وورقمٝمؿ وصدىمٝمؿ ,واهلل طمًٞمٌٝمؿ ,ذم قمدم يمٗمر ؿمخص
هؿ ىمريٌقن ضمدا ُمٜمف ،وسملم ىمقل سمٕمض إظمقة ذم شمٚمؽ اعمً٠مخ٦م احلً٤مؾم٦م واًمٙمٌػمة واخلٓمػمة ،وهؿ أىمؾ
قمٚمام وىمرسم٤م سمٛمراطمؾ ٓ --أفمٜمؽ شمتقىمع ُمٜمل احلػمة ذم آظمتٞم٤مر --ومْمال قمـ ووقح أضمقسم٦م اًمٕمٚمام --
وهمٛمقض أدًم٦م أظمريـ ،ويمام ي٘م٤مل «اًمِمؽ يٗمن ًمّم٤مًمح اعمتٝمؿش ،وٕن أظمٓمل ذم قمدم اًمتٙمٗمػم ظمػم زم
ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمتٙمٗمػم ،وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم أىمقال اًمٓمروملم --ومٚمؿ أؿمؽ ذم ظمٓم٠م اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم ،وأنف ومتٜم٦م
جي٥م اًمتحذير ُمٜمٝم٤م ,وُمـ مصم٤مرهؿ شمٕمرومقهنؿ --,وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم شم٘مّمػم يمٌ٤مر اًمٕمٚمام وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ذم
ُمٜم٤مىمِم٦م شمٚمؽ إومٙم٤مر ظمالل ُمثؾ هذه اعمٜمتدي٤مت وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل --هذه اعمِمٙمٚم٦م اًمتل نت٤مج إمم
ُمراضمٕم٦م وشم٠مصٞمؾ ،وًمٞم٧م اًمِمٞمخ يراضمع ا٤م يمٌ٤مر اًمٕمٚمام ش ـها-
اًمتٕمٚمٞمؼ :ىمقًمف« :قمٜمدُم٤م ختػم --ش اًمخ؛ هذا ُمقىمػ اعم٘مٚمد اعمحض ،وأن٤م ٓ أخقم ُمـ يم٤من ُم٘م ّٚمدً ا أن
ي٘مٚمد اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمام اًمٙمٌ٤مر وأيمرم اؿ --سمؾ ىمد مُمره سمذًمؽ-
ًمٙمـ ُمـ ارشمٗمع درضم ً٦م قمـ هذه اعمرشمٌ٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ,اعمتٌٕملم ,أو ُمـ يم٤من ُمـ اًمٕمٚمام اعمجتٝمديـ،
وآضمتٝم٤مد يتجزأ قمغم اًمّمحٞمح ،ومال يّمٚمح ًمف ذًمؽ ،سمؾ قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ سمام شمرضمح قمٜمده سم٤مًمدًمٞمؾ
واًمؼمه٤من --وإٟمام يٚمج٠م إمم شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ وإورع إذا قمجز قمـ ُمٕمروم٦م احلؼ سمدًمٞمٚمف ومل يًتٓمع آضمتٝم٤مد
يم٤مًمٕم٤مُمل ،ومقاضمٌف اًمت٘مٚمٞمد-
هٜم٤م ًمٗم٘مد أًم٦م أو وٞمؼ اًمقىم٧م وٟمحق ذًمؽ ،ومحٞمٜمئذ هق
ّ
وهذا أفمٜمف ُمـ اًمقوقح ًمٓمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ سمحٞم٨م ٓ ت٤مج إمم شمٓمقيؾ-
وأُم٤م ىمقل أظمل إٟمف « اـمٚمع قمغم أىمقال اًمٓمروملم ومٚمؿ يِمؽ ذم ظمٓم٠م اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم وأنف ومتٜم٦م جي٥م
اًمتحذير ُمٜمٝم٤مش ومٜم٘مقل ًمف :ومٖمػمك ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اـمٚمع ورأى اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم أىمقى وأصقب وأؾمٕمد
سم٤مًمدًمٞمؾ ،ومام ىمقًمؽ؟!
هؾ شم٠مُمره سم٤مشمٌ٤مع ُم٤م فمٝمر ًمف أنف احلؼ سم٤مًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ أو شم٠مُمره سمؽمك ُم٤م َ
سم٤من قمٜمده صحتف سم٤مًمؼمه٤من
واشمٌ٤مع ىمقل اًمٕمٚمام ؟ ُم٤م ضمقاسمؽ؟
إذا ىمٚم٧م سم٤مًمث٤م وم٠من٧م ُمٌٓمؾ ىم٤مئؾ سم٘مقل مل ي٘مؾ سمف أطمدٌ ُمـ قمٚمام اعؾمالم!
وخم٤مًمػ ٕدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واعو٤مع-
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وإن ىمٚم٧م :سمؾ يتٌع ُم٤م فمٝمر ًمف صحتف وأنف احلؼ سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من سمٕمد أن يٙمقن ىمد اؾمتٗمرغ وؾمٕمف ذم
جج٧م!-
ـمٚم٥م احلؼ ،وم٘مد ُطم
َ
ُ
اًم٘مقل ُمثالُ :
أؿمؽ ذم ىمدرة ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمؽمضمٞمح --وٟمحق ذًمؽ؛ ومٝمذا يً٤موي
وٓ يٜمٗمٕمؽ ؿمٞمئ٤م
صٗمرا ذم اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة!
ً
شمِمؽ أن٧م أو ٓ شمِمؽ هذا ؿم٠منؽ ،وإٟمام يمالُمٜم٤م قمغم اًمقاضم٥م ذم ٟمٗمس إُمرّ ،
طمًٞم٥م
ويمؾ اُمرئ
ُ
ٟمٗمًف-
وأن٧م ًمؽ أن ّ
وشم٘مك هلل شمٕم٤ممم ،وًمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ اؾم٠مل ٟمٗمًؽ هؾ
ؿمئ٧م ُم٤م رأج٧م ذًمؽ ديٜمً٤م
نذر هـ َ
ً
وشمٕمّمٌ٤م وشمٕمٔمٞمام عمـ شم٘م ّٚمده؟ واؾمتحي أن اًمٕم٤ممل اعمجتٝمد
أن٧م شمٗمٕمؾ ذًمؽ قمغم سمّمػمة ُمـ اهلل؟ أم شم٘مٚمٞمدً ا
ّ
هق سملم إضمر وإضمريـٕ ،نف سم٤مطم٨م قمـ احلؼ ٟم٤مس ًمف ٌ
ىم٤مئؾ سمف طمٞم٨م فمٝمر ًمف ،وًمٙمـ ُم٘م ّٚمده ًمٞمس
يمذًمؽ سم٤مًميورة !-وم٢من اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعم٘مٚمديـ ٟمٍم ِ
ىمقل ُمِم٤مخيٝمؿ اًمذيـ ٌّقهنؿ ويٕمٔمٛمقهنؿ عمجرد أنف
ُ
ىمقل ُمِم٤مخيٝمؿ!-
وىمررت اسمتدا ًمزوم
طمًٛم٧م أُمرك
ًمٙمـ ىمؾ زم ي٤م أظمل ،ح٤مذا آـمالع قمغم أىمقال اًمٓمروملم وأن٧م ىمد
َ
َ
إظمذ سم٘مقل اعمِم٤ميخ؟! هؾ هق ًمٚمتٜمٗمؾ وعمجرد آؾمتزادة ُمـ اعمٕمروم٦م؟
ظمٗمل؛ وم٠مرضمق
صمؿ ىمقًمؽ «وأنف ومتٜم٦م جي٥م اًمتحذير ُمٜمٝم٤مش أظمِمك أن يٙمقن ذم هذا إؿم٤مرة إمم ٟمقع ُمٞمؾ ّ
أن شمت٠مُمٚمٝم٤م ي٤م أظمل --وم٢من اًمتٙمٗمػم إذا ص ّح ومال ي٘م٤مل ذم ُمٕم٤مروتف :ومتٜم ٌ٦م!--
سمؾ يٙمقن اًمقاضم٥م هق اًمّمدع سم٤محلؼ ،أو اًمًٙمقت إمم طملم أن يٗمتح اهلل ،واعمقاراة واؾمتٕمامل
اعمٕم٤مريض ،واًمّمؼم قمغم شمٌٕم٤مت احلؼ وشمٙم٤مًمٞمػ اجلٝم٤مد ،وٓ ي٘م٤مل :ومتٜم٦م ومتٜم٦م!!
يمثػما ُمـ احلؼ ،وهيرب ُمـ
وم٢من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ شمًتقزم قمٚمٞمف ومٙمرة اخلقف ُمـ اًمٗمتٜم٦م دائام طمتك يؽمك ً
شمٙمٚمٞمػ --واهلل اعمًتٕم٤من-
نٛمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ ،واًمديـ إٟمام هق
ٌ
وىمقل أظمل « :وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم شم٘مّمػم يمٌ٤مر اًمٕمٚمام وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ذم ُمٜم٤مىمِم٦م شمٚمؽ إومٙم٤مر ظمالل ُمثؾ
هذه اعمٜمتدي٤متش ـها؛ هذا ُمـ احلؼ --وًمٙمـ أخٞمس ُمـ طمؼ اًمٕم٘مال أن يتً٤م ًمقا قمـ أؾمٌ٤مب ذًمؽ؟!
وىمد دقمل اًمٙمثػمون ًمٚمٛمٜم٤مفمرة واعمٜم٤مىمِم٦م طمقل هذه اعمً٠مخ٦م ومٚمؿ جيٞمٌقا ،أٓ يدقمق هذا ًمٚمريٌ٦م؟
إن اًمٙمثػميـ ُمـ اًمِمٌ٤مب ي٘مقًمقن :إن اعمِم٤ميخ هرسمقا ُمـ ُمٜم٤مفمرة اعمج٤مهديـ ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن وٕمػ
طمجتٝمؿ وأهنؿ ًمق ٟم٤مىمِمقهؿ أُم٤مم اًمٜم٤مس ًمٌ٤من ارشمٌ٤ميمٝمؿ وشمٚمٕمثٛمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمؾ فمٝمقر طمج٩م اعمٙم ّٗمريـ
ًمٚمحٙمقُم٦م !-وؾمٞمٌدون وم٘مط ذم ُمقىمع اعمر ّىمع اعمٕمتذر ذم يمؾ أُمره!-
وؾمتٔمٝمر ذم اعمٜم٤مىمِم٦م يمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ--
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أؾمٌ٤مب واقمتٌ٤مرات أظمرى ُمٕمرووم٦م،
وهذا ًمٞمس قمٜمدي دًمٞمال قمغم سمٓمالن ىمقل اعمِم٤ميخ ،ومالُمتٜم٤مقمٝمؿ
ٌ
وًمٙمٜمف يثػم ؿم ًٙم٤م طمقل ىمقة ىمقلؿ-
وىمقًمف« :وًمٞم٧م اًمِمٞمخ يراضمع ا٤م يمٌ٤مر اًمٕمٚمام ش؛ أن٤م ُمًتٕمد ًمذًمؽ ،حمت٤مج إًمٞمف طم٘م٤م --ومٝمؾ ًمؽ ذم
ُمً٤مقمديت؟!
وأىمقل ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل--
وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يريٜم٤م احلؼ طم٘م٤م ويرزىمٜم٤م اشمٌ٤مقمف ،ويريٜم٤م اًمٌ٤مـمؾ ً
سم٤مـمال ويرزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف--
ويٖمٗمر اهلل زم وٕظمل وًمً٤مئر اعمًٚمٛملم--
مهللا رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م وعظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ ؾمٌ٘مقٟم٤م سم٤معيامن وٓ دمٕمؾ ذم ىمٚمقسمٜم٤م ً
همال ًمٚمذيـ مُمٜمقا رسمٜم٤م إٟمؽ رؤوف
رطمٞمؿ--
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

ئخبثبد أسئهخ يٌخيخ يٍ «انهدنخ
انشزػٍخش نزنظٍى انمبػسح يف أحس األفزع
[هذه إؾمئٚم٦م ظم٤مص٦م مل شمُٜمنم قمغم اًمِمٌٙم٦م ،وصاٚمتٜم٤م ُماـ «اًمٚمجٜما٦م اًمِم ارقمٞم٦م ًمتٜمٔماٞمؿ اًم٘م٤مقمادةش
ذم أطمااد إوماارع ،وومٞمٝماا٤م أؾماائٚم٦م ُوضمٝماا٧م ًمٚمجٜماا٦م اًمِم ارقمٞم٦م اعمريمزيا٦م ،وىمااد أضماا٤ماؿ قمٜمٝماا٤م اًمِمااٞمخ
 ،وهاال ُمًاا٤مئؾ ذم اًمًٞم٤مؾماا٦م اًمِم ارقمٞم٦م ووم٘مااف اجلٝماا٤مد وٟمااقازل ذم اًماادُم٤م  ،وهمااػم ذًمااؽ ،وىمااد
ُىمٛمٜم٤م سمقوع أضمقسما٦م اًمِماٞمخ سما٤مخلط اعمٕمتا٤مد ،وإؾمائٚم٦م سمالم ُمٕمٙماقوملم سمخاط هٞماز؛ ومٚم ُٞمٜمتٌاف لاذا،
وىما ا ااد يمُتٌا ا اا٧م ها ا ااذه اًمرؾما ا اا٤مًم٦م وُما ا اا٤م شمْما ا ااٛمٜمتف ُما ا ااـ أضمقسما ا اا٦م سمتا ا اا٤مريخ2١١2.٧2.22 :م]-


أظماال اًمٕمزيااز ]---------------------[ .طمٗمٔمٙمااؿ اهلل ورقماا٤ميمؿ وؾماادد ظمٓماا٤ميمؿ؛ اًمًااالم قمٚمااٞمٙمؿ ورمحاا٦م
اهلل وسمريم٤مشمف --وسمٕمد:
وماا٤مهلل اعمًاا١مول أن يٛمااتٕمٙمؿ وٞم ًٕم ا٤م سم٤مًمّمااح٦م اًمٓمٞمٌاا٦م واًمٕم٤مومٞماا٦م اًمت٤مُماا٦م واًم٘مااقة ،وأن يٗمااتح قمٚمٞمٜم ا٤م وقمٚمااٞمٙمؿ
ويًددٟم٤م وٞمٕم٤م ًمٙمؾ ظمػم-
* أطمقاًمٜم اا٤م وأظمٌ٤مرٟم اا٤م قم ااغم اجلٛمٚم اا٦م؛ ٓ سم اا٠مس ا اا٤مً ،مٙمٜمٜم اا٤م وم٘م اادٟم٤م ظم ااالل إؾم ااٌققملم اح٤مو ااٞملم أظم ااقيـ
قمزياازيـ مهاا٤م :اًمِمااٞمخ أب ااق صاا٤مًمح اًمّمااقُم٤مزم ،صم ااؿ اًمِمااٞمخ قمٌااد اهلل ؾماإمٞمد «اًمٚمٞمٌ االش  ،ومهاا٤م ُمااـ ىمٞم٤مداشمٜم اا٤م،
وأقمْما اا٤م اًمِما ااقرى ،واهلل اعمًا اا١مول أن يت٘ما ااٌٚمٝمام ذم اًمِما ااٝمدا  ،ويٚمح٘مٜما اا٤م اا ااؿ ذم اًمٗما اا٤مئزيـ اعم٘مٌا ااقًملم ،وأن
اقد ،واهلل
يٕمقو ا ااٜم٤م واعمً ا ااٚمٛملم ظم ا ا ً
اػما ُم ا ااٜمٝمؿ ،اؾمتِم ا ااٝمدا ذم طم ا اا٤مدصملم ُمٜمٗمّم ا ااٚملم ،سم٘مّم ا ااػ ضم ا ااقي ضم٤مؾم ا ا ّ
اعمًتٕم٤من --وقمٔمؿ اهلل أضمرٟم٤م وأضمريمؿ ومٞمٝمؿ ،واهلل اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل -
احلٛمٚم٦م اجل٤مؾمقؾمٞم٦م ذؾم٦م ضمدً ا ،وٟمحـ ُم٤م زًمٜم٤م ٟم٘مٍم ذم آطمتٞم٤مط ،واهلل اعمًتٕم٤من-
سما ا اا٤مىمل أُمقرٟم ا ا اا٤م ضمٞما ا اادة ،واحلٛم ا ا ااد هلل --وﮋﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽
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﮾﮿ﮊ [اًمٜمً٤م -]٧١6 :
* ُمرومؼ ًمٙمؿ رؾم٤مًم٦م ُمـ أيب ٞمك ومٞمٝم٤م ضمقاب وُمِمقرة ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم-
وىمااد ىم اارأت ضمقا سم ااف ضم اازاه اهلل ظمااػما وشم٘مريٌ اا٤م ٟمح ااـ ُمتٗم٘م ااقن ذم قم٤مُم اا٦م ُماا٤م ذيم ارهً ،مٙم ااـ سم٤مًمٜمً ااٌ٦م عمقو ااقع
اًمتٙمتالت؛ وم٠من٤م ؿمخّم ًٞم٤م ٓ أرى ُم٤مٟم ًٕم٤م أن يٙمقن اًمرضمؾ ُمع ىمقُماف وأهاؾ سمٚماده أو ٟم٤مطمٞمتاف أو ىمٌٞمٚمتاف وقمِماػمشمف
ذم ؿماٌف «شمٙم ّتااؾش ُمثااؾ هياا٦م أو يمتٞمٌاا٦م أو ٟمحقهاا٤م ،إذا يماا٤من اًمٙمااؾ قمااغم أؾماا٤مس أهنااؿ ذم اجلامقماا٦م ونتٝماا٤م وضمٜمااق ٌد
لاا٤م ،وأقمْماا٤م ومٞمٝماا٤م ،ويٙمااقن هااذا طمٞمٜمٝماا٤م ُمااـ « ا٥م أن ي٘م٤مشمااؾ اًمرضمااؾ ناا٧م راياا٦م ىمقُماافش ،وٟمحااـ ذم اًمقا ىمااع
واًمتجرسم٦م قمٜمدٟم٤م هذا اًمٌم ذم ؾم٤مطمتٜم٤م ،ومٕمٜمدٟم٤م ذم اجلامقم٦م ,اًم٘م٤مقمدة ,ذم ؾم٤مطمتٜم٤م إظماقة ُماـ ضمٜمًاٞم٤مت ُمٕمٞمٜما٦م
ُمقضمااقدون ُم ًٕم ا٤م ذم إقمااامل واعمرا يمااز واًمٙمت٤مئاا٥م وهٙمااذا ،سم٤مقمتٌاا٤مرهؿ ُمااـ سمٚما ٍاد واطما ٍاد وًمٖماا٦م واطماادة وصم٘م٤موماا٦م
واطما اادةُ ،مثا ااؾ :اعظما ااقة إتا ااراك قمٜما اادٟم٤م ُمقضما ااقدون ذم شمٙمتا ااؾ سما ااؾ ذم شمٙمتٚما االم ,يمتٞمٌتا االم ،,ويما ااذا اعظما ااقة
اًمٌ٤ميمً اات٤مٟمٞملم اًم ااذيـ ه ااؿ ُم ااع اًمتٜمٔم ااٞمؿ ُمٜم ّٔمٛم ااقن ذم قم اادة جمٛمققم اا٤مت أو يمت٤مئ اا٥م ،واعظم ااقة ُم ااـ وؾم ااط مؾم ااٞم٤م
وأوروسماا٤م اًمنمااىمٞم٦م يمااذًمؽ ،واًمؽميمًاات٤مٟمٞمقن يمااذًمؽ ،وإظمااقة مظماارون ُمااـ ضمٜمًااٞم٤مت أظماارىً ،مٙمااـ ًمااٞمس قمااغم
أؾم٤مس أهناؿ و٤مقما٦م أو قماغم أؾما٤مس أهناؿ يٗمٙمارون ذم شمٙماقيـ و٤مقما٦م أو يمٞما٤من ُمًات٘مؾ ،ٓ ،سماؾ قماغم أهناؿ يمتٞمٌا٦م
ُمـ اجلامقم٦م-
وذم شمٙمتٚمٝمؿ ُمّم٤مًمح ٓ ،ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ اعمٗمًدة أو اعمية ُم٤م يرضمح قمٚمٞمٝم٤م ،ومال ُيٛمٜمَع ُمٜمٝم٤م --هذا رأجل-
وىمرارٟما٤م قمٚمٞماف هاق :أنٜما٤م ٟمٛمٜماع
اح٤م أن اًماذي ٟماراه احلاؼ واًمّماقاب
وقمٚمٞمف --وما٠مهؿ ر هاق أن يٙماقن واو ً
ُ
وٓ ٟمًٛمح سم٢مطمداث و٤مقم٤مت ضمديادة ،سمٚما َف أن شمٙماقن هاذه اجلامقما٤مت اعماراد إٟمِما٤مؤه٤م ٟم٤مسمٕما٦م ُماـ وؾمآمٜم٤م وُماـ
نتٜم٤م وُمـ سمٞمٜمٜم٤م وومٞمٜم٤م!!
سمؾ ٟمحـ جيا٥م قمٚمٞمٜما٤م أن ٟمتقطماد ,أقمٜمال اجلامقما٤مت اعمقضماقدة أصاال جيا٥م قمٚمٞمٝما٤م ذًماؽ ,وهال مصمٛما ٌ٦م إن مل
اذر ذقم ّال وُمً ّاقغ
شمٌذل وؾمإمٝم٤م ذم ن٘مٞماؼ اًمقطمادة اعمٓمٚمقسما٦م ذقما٤م ،إٓ إذا يما٤من قمٜمادهؿ أو قمٜماد سمٕمْماٝمؿ قم ٌ
أقمجزهؿ قمٜمف ،وم٘مط-
وُم٤مٟمع
ذقمل ًمٕمدم آضمتامع،
َ
ٌ
ُمًقغ وٓ داقمل-
ومٙمٞمػ ٟمًٛمح سمقضمقد و٤مقم٤مت أظمرى ،سمدون ّ
وًم ااٞمس ُمٕمٜم ااك ذًم ااؽ أن ٟمت٘م٤مشم ااؾ وٟمٗمٙم اار ذم ىمت اا٤مل َُم ااـ خي اارج ،ومٝم ااذه ُمً اا٠مخ٦م أظم اارى ،وه اال ظمٓم ا ٌار ؿم ااديد،
اًمٕمٚمٛمل سمال ؿمؽ-
وإصؾ ومٞمٝم٤م اعمٜمع قمٜمدٟم٤م ُمـ اؾمتٕمامل أي ىمقةً --مٙمـ اعم٘مّمقد اعمٜمع اًمنمقمل
ّ

956

وذم واىم ا ااع ىمْم ا ااٞم٦م إظمقاٟمٜم ا اا٤م اًمٚمٞمٌٞم ا االم اًمت ا اال ٟمح ا ااـ سمّم ا اادده٤م ٓ أرى أي ُمً ا ا ّاقغ ،سم ا ااؾ اًم ا ااذي ٟم ا ااراه اخل ا ااػم
ِ
ويقؿمااؽ أن يٙمااقن هااق اعمتٕماالم ٓ همااػم ،هااقُ :ماا٤م يمتٌٜم ا٤مه ًمٙمااؿ ُمااـ ىمٌااؾ ويمتاا٥م ًمٙمااؿ ذم اًمِمااٞمخلم
وإومْمااؾ،
قمٌااد اهلل  وأبااق ٞمااك أن جيتٝمااد ذم وااع اًمٕمٛمااؾ ناا٧م راياا٦م واطماادة هاال راياا٦م «اًمتٜمٔمااٞمؿش ،وٟمتقؾمااط سمحًاا٥م
اًم٘ماادرة واعُمٙماا٤من واًمٗمرصاا٦م ،وٓ ٟمًااتٕمجؾ ،وٓ ٟماادظمؾ ذم قمٛمااؾ قمًااٙمري شمٜمٔمٞمٛم ال ؿمااٛمقزم ذم ًمٞمٌٞماا٤م أن،
ًمٕماادم ىمٜم٤مقمتٜماا٤م سمقضمااقد اًمٗمرصاا٦م واعماا١مهالت ًمااذًمؽً ،مٙمااـ ٓ سماا٠مس سمااؾ ُمٓمٚمااقب اًم٘مٞماا٤مم سماا٠مقمامل ٟمققمٞماا٦م شمٜماادرج
ن٧م ومٙمرشمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجٝم٤مد اًمٕم٤معمل ,ضب اًمرأس :أُمريٙم٤م و َُمـ ُمٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مقى اًمٙمؼمى --,وهٙمذا-
واهلل اعمقومؼ--
اقددت أنٜم اال سمٞم ااٜمٝمؿ أقمٞم ااٜمٝمؿ سم٤معمِم ااقرة واًم اارأي
وأرضم ااق أن شمٌٚمٖم ااقا ؾم ااالُمٜم٤م عظمقاٟمٜم اا٤م اًمٚمٞمٌٞم االم ،وواهلل ًم ا
ُ
واًمتجرسم٦م؛ ومٝمؿ أومم اًمٜم٤مس سمذًمؽ ُمٜمل-
واهلل يًددهؿ ويٕمٞمٜمٜم٤م وإي٤مهؿ قمغم يمؾ ظمػم --مُملم-
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
حمٌٙمؿ
2١١2 .٧2.22م

۞ ْك ا٭عَ ١ً٦ع إداباتٗا:
بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ
اؿُز هلل ٚفٌٸ ايًِٗٸ عً ٢قُٸز ٚآي٘ ٚفشب٘ ٚعًچِ.
أخاْا ايؿامٌ ٚؽٝدٓا ايهض ،ِٜايغ ّ٬عًٝهِ ٚصٓ ١اهلل ٚبضنات٘.
بار ٨س ٟبزٚ ٤اَتجا ٫ؿزٜح ْبٓٝا  َٔ(:مل ٜؾهض ايٓٸاؼ مل ٜؾهض اهلل)( )1أتٛد٘ يهِ بايؾهض
اؾظ ٌٜعً ٢دٗزنِ ٗ إؾارتٓا َا تض ْ٘ٚفٛابا ٗ إغا ٌ٥اييت أصعًٓاٖا إٍ دٓابهِ احملذلّ.
ٚبٓا ٤عً ٢نجض ٠ايٓٛاطٍ ٗ عاس ١اؾٗار َع قًـ ١طًبـ ١ايعًـِ نُـا  ٫ىؿـ ٢عًـٝهِ ْضٜـز ٖـشٙ
إض ٠طضح بعض إغا ٌ٥إؾهًٚ ١إغتعذً ١اييت راُٖتٓاْ ،ضدَٓ ٛهِ بٝإ ايقٛاب ؾٗٝـا نُـا تـض،ٕٚ
ٚاهلل ٜ ٫نٝع أدض احملغٌٓ; ؾإغا ٌ٥ايٛاقع ١اييت مٔ ٗ ساد ١إيٗٝا ٖـــــــ ٞناٯت:ٞ

( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )٧255وىم٤مل إًمٌ٤م  :صحٞمح ًمٖمػمه-
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 :ســزثت ٗ بعــض ايهتا٥ــب أْٸــ٘ اٸ مــب٘ فاٖــز ٜضٜــز تغــًْ ِٝؿغــ٘ يًڀــاغٛت
ٚآخــض ٜقــضح أْٸــ٘ تعــب ٜٚضٜــز تــضى اؾٗــار ٫ٚطّ سيــو ايــشٖاب إٍ ايڀــاغٛت ٜٚعــضف أعــضاصا ٜنــض
إعڀاٖ٩ا يًڀاغٛت باجملاٖزٚ ٜٔا٭ْقاص.
ٚآخض سٖب ٚيهٔ أيك ٞعً ٘ٝايكبض َـٔ طـضف اجملاٖـز ٜٔقبـٌ إٔ ٜغـًِ ْؿغـ٘ ٖٚـ ٛاٯٕ َعتكـٌ
ؾُا اؿهِ ايؾضعٖ ٗ ٞش ٙايٓاطي١؟!
الشـيخ عطية اهلل:
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف--
يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أنٜم٤م ٟمح٥م ظمدُمتٙمؿ وٟمٍمشمٙمؿ سمام يٛمٙمٜمٜما٤م ،وٟمتٛمٜماك أن يٙماقن قمٜمادٟم٤م يماؾ ُما٤م ن ٌّاقن طمتاك
ٟمٕمٓمٞمٙمؿ وٟمخدُمٙمؿ ،همػم أن سمٕمض اعمً٤مئؾ واًمٜمقازل ،واهلل إهن٤م ًمّمٕمٌ٦م ضمدا ،ويمام ي٘ما٤ملً :ماق قمروا٧م قماغم
قمٛماار سمااـ اخلٓماا٤مب  جلٛمااع لاا٤م أهااؾ سماادر؛ ومٙمٞمااػ سمٜماا٤م سماا٤مهلل قمٚمااٞمٙمؿ؟! وواهلل ًم٘مااد ىماارأت أؾماائٚم٦م اعظمااقة ذم
اًمٚمجٜم٦م اًمِمارقمٞم٦م أول ُم٤م وصاٚمتٜمل وشم٠م ّخٛما٧م ًمٗم٘ماد اًمٕمٚماام وىمٚما٦م اًمٜمّماػم ُماٜمٝمؿ أخ ًاام ُمتجاد ًدا ،وطمً ارة ُمٙمٌقشما٦م
طمقًماا٧م اًمرؾماا٤مًم٦م ,
وإٟماا٤م هلل وإٟماا٤م إًمٞمااف راضمٕمااقن ،ورأجاا٧م اًمٜم٤مزًماا٦م اعمِماا٤مر إًمٞمٝماا٤م ،وقمااغم اًمٗمااقر ذم ٟمٗمااس اًمٞمااقم ّ
إؾم اائٚم٦م ,إمم اًمِم ااٞمخ «أيب ٞم ااكش ،واحلٛم ااد هلل اعظم ااقة اؾم ااتٚمٛمقا اًمؼمي ااد أُم ااس؛ وم اا٠متقىمع أن اًمرؾم اا٤مًم٦م سمٚمٖم اا٧م
ًمٚمِم ااٞمخ «أيب ٞم ااكش واًمٚمجٜم اا٦م اًمِم ا ارقمٞم٦م اًمٞم ااقم ،وـمٚمٌ اا٧م ُم ااٜمٝمؿ اعهاع ىم اادر اعمً ااتٓم٤مع ذم اعضم٤مسم اا٦م قمٚمٞمٝما ا٤م،
وـمٚمٌاا٧م ُمٜمااف أجْماا٤م قمروااٝم٤م أجْماا٤م قمااغم اًمِمااٞمخ «أيب اًمقًمٞماادش ،رهمااؿ أنااف –طمًاا٥م ُماا٤م أبٚمٖمااق ُ ,مِمااٖمقل هااذه
اعمدة ذم أُمقره اضمتامقمٞم٦م وقم٤مئٚمٞم٦م وهمػمه٤مٟ ،مً٠مل اهلل أن يٞمن وٞمع أُمقرٟم٤م وأُمقر إظمقاٟمٜم٤م-
صمؿ ضم٤م

اتخرت اهلل شمٕما٤ممم ،وقمزُما٧م قماغم يمت٤مسما٦م ُما٤م
اؾمتدراك واؾماتٕمج٤مل إخ «أيب حمٛمادش اًمٞماقم؛ وم٤مؾم
ُ

قمٜماادي ذم اعمًاا٠مخ٦م ُمٕمؽموماا٤م سماا٤مًمٕمجز واًمااٜم٘مص واًمت٘مّمااػم ،ومٝمااذا اجلٝمااد وًمٙماؿ همٜمٛمااف وقمااغم صاا٤مطمٌف همرُمااف ،وٓ
طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،وٟمٙمقن ُماع ذًماؽ ذم اٟمتٔما٤مر ضماقاب اًمِماٞمخلم «أيب ٞماكش و َُماـ ُمٕمٝماام هٜما٤مك ،أرضماق
ُمـ اهلل أن يقومؼ اجلٛمٞمع-
وًمٕمكم ,أىمقل ًمٕمكم ,أرؾمؾ سم٤مٕؾمئٚم٦م أو سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض اعمِم٤ميخ هـ ٟمتّمؾ اؿ-
ًمٙماـ اًماذي يث ٌّٓمٜمال قماـ قماارض ُمثاؾ هاذه اًمٜماقازل قمٚماٞمٝمؿ هااق قمٚمٛمال سما٠مهنؿ ٓ يتّماقرون اًمقا ىماع ضمٞماادً ا،
ومٌٕمد اٟمتٔم٤مر ؾمٞمٙمت٥م ًمؽ اًمِمٞمخ اًمٕم٤مًمِاؿ ؾمٓمريـ ىمد ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٘مٜمع!!
وُمع هذا ؾمٜمٗمٙمر وٟمح٤مول ذم قمرض سمٕمض إؾمئٚم٦م قمغم إىمؾ قمغم سمٕمْمٝمؿ --واهلل اعمًتٕم٤من-
وإمم اعمً٠مخ٦م وقمغم اهلل وطمده آشمٙم٤مل:
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اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:
احلٛمد هلل وطمده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف-
ٓ إؿمااٙم٤مل أن ُمثااؾ هااذا اًمِمااخص اًمااذي يّما ا ّرح أنااف ؾمٞمً ا ّٚمؿ ٟمٗمًااف ًمٚمٛمرشمااديـ أنااف و اا٤مول ذًمااؽ ،سمااؾ
يٍمااح –يمااام ذيماار زم أبااق حمٛمااد ذم اؾمااتدرايمف ,أنااف ؾمااٞمٕمٓمل يمااؾ اعمٕمٚمقُماا٤مت اًمتاال يٕمرومٝماا٤م قمااـ اعمج٤مهااديـ
وأنّما اا٤مرهؿ ًمٚمٓما اا٤مهمقت اعمرشما ااد ،سما ااؾ ىم ا ااد طما اا٤مول سم٤مًمٗمٕما ااؾ ,يما ااام ومٕم ا ااؾ اًمِما ااخص أظما اار ,وًمٙما ااـ اعظم ا ااقة
اعمج٤مه ااديـ أُمً ااٙمقه وُمٜمٕم ااقه وطمج اازوه ،أىم ااقل ٓ :ؿم ااؽ أن ااف إذا ومٕم ااؾ ذًم ااؽ وٟم اازل سم٤مًمٗمٕم ااؾ وؾم ااٚمؿ ٟمٜمً ااف
ًمٚمٓماا٤مهمقت أنااف ضر يمٌااػم وظمٓماار قمٔمااٞمؿ حاا٤م يؽمشماا٥م قمٚمٞمااف ذم طمٙمااؿ اًمٕماا٤مدة اعمًااتٞم٘مـ ُمااـ :ؾمااجـ وشمِما اريد
ورسمااام ىمتااؾ ًماإٌمض اعمًااٚمٛملم ُمااـ اعمج٤مهااديـ وأنّماا٤مرهؿ ،وإومًاا٤مد ًمااؼماُم٩م وظمٓمااط ًمٚمٛمج٤مهااديـ ،ويمِمااػ
ٕهارهؿ وقمٞمقاؿ وٟم٘م٤مط وإمٗمٝمؿ وصمٖماراهتؿ وـمارىمٝمؿ ،وإضار سم٤معمًاٚمٛملم ,اعمج٤مهاديـُ ,م٤مد ّيا٤م وُم٤مًم ًٞما٤م
ُما ااـ ظما ااالل شمٖمٞما ااػم سمٞما ااقهتؿ وُم ا ا وهيؿ وُمرا يما اازهؿ وُمٜما اا٤مـم٘مٝمؿ ،وهما ااػم ذًما ااؽ ُما ااـ إضار اًمتا اال ٓ ختٗما ااك--
سم٤معواا٤موم٦م إمم ومااتح سماا٤مب آؾمتًااالم ًمٚمٓماا٤مهمقت ،ذم طماا٤مل اًمتٝماا٤مون ُمااع هااذه احلاا٤مٓت ،وُماا٤م ذم وااٛمـ ذًمااؽ
وٓ ؾمٞمام ًمق شمٙمرر ُِمـ ختقيػ ًمٚمٜم٤مس وشمثٌٞمط لؿ قمـ ُمٕم٤موٟم٦م اعمج٤مهديـ ،وشمِمٙمٞمؽ لاؿ ،وهماػم ذًماؽ ها٤م ٓ
خيٗمك أجْم٤م-
شمي سم٤مجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ --وجي٥م اًمًٕمل ذم ُمٜمٕمٝم٤م-
وهذه يمٚمٝم٤م
ّ
ُمْم٤مر قمٔمٞمٛم٦م ّ
ًمٙمـ هؾ يّمؾ ذًمؽ إمم دمقيز ىمتؾ هذا اًمِمخصٕ ،ضمؾ هذا اًمير اعمرشم٘م٥م اعمَخقف؟
هذا حمؾ اًمٌح٨م-
صمؿ إن هذا اًمِمخص أو اًمِمخّملم اعمً١مول قمٜمٝمام ذم اًمً١مال ،وُمـ ؿم٤ماٝمام ٓ خيٚمق طم٤ملام:
يٍماح أناف ؾمٞمٜمْم ّاؿ ًمٚمٓما٤مهمقت اعمرشماد ،وؾمٞمًإمك ذم
إُم٤م أن يٙمقٟم٤م وصال إمم طمدّ اًمٙمٗمر اًمٍمايح ،يمٛماـ ّ
إهالك اعمج٤مهديـ وشمدُمػمهؿ ،وٟمٍمة اًمٓم٤مهمقت قمٚمٞمٝمؿ سمام يًتٓمٞمع ،وٟمحق ذًمؽ!!--
ومٝم ااذا إن يم اا٤من ذم يم٤مُم ااؾ أهٚمٞمت ااف اًمِم ا ارقمٞم٦م ،سمٛمٕمٜم ااك أن ااف ًم ااٞمس جمٜمق ًٟم ا٤م أو ُم اا٤م ي٘م٤مرسم ااف ه ااـ ُهمٚمِ اا٥م قم ااغم قم٘مٚم ااف
وسح سمااف ذم طم٤مًماا٦م همْماا٥م ؿمااديد وإهمااال ،.سمااؾ ىم٤ملاا٤م وهااق ذم يم٤مُمااؾ
وأهٚمٞمتااف --ومل يٙمااـ ىماا٤مل هااذا اًمٙمااالم ّ
يم٤مومر ُمرشمد!--
خمت٤مرا ُمريدً ا قمغم طمً٥م ُم٤م ئمٝمر --وم٢مٟمف ٌ
اقمتدال طم٤مًمف ً
وإُماا٤م أن يٙمااقن هااذا اًمِمااخص ي٘مااقل إٟمااف ؾمااٞمٜمزل عمجاارد أنااف شمٕماا٥م وٓ يًااتٓمٞمع اًمّمااؼم ،وٓ ي٘ماادر قمااغم
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اعمقاصٚم٦م ،وًمٙمٜمف ًمـ يي اعمج٤مهديـ ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال --ومٝمذا خيتٚمػ قمـ إول ،وهاذا ًماٞمس ًمٜما٤م
واوح٤م إن ؿم٤م اهلل ًمإلظمقة وٓ ت٤مج إمم سمًط-
إمم شمٙمٗمػمه ؾمٌٞمؾ ،وهذا أفمٜمف
ً
وم٤مًمذي أراه أن إول :سمٕمد اًمت٠ميمد ضمٞمدً ا ُماـ طم٤مًماف ،وصمٌاقت قمزُماف سمٔما٤مهر أىمقا ًماف وشمٍما ٤مشمف اًمٌ ّٞمٜما٦م ،وم٢مٟماف
يًتت٤مب و ُيٕمٓماك ومرصا٦م صمالصما٦م أجا٤م ٍم أو أيمثار إذا أُمٙما َـ ،وهاق ومٕماال هٙماـ ًمٚمٛمج٤مهاديـ ذم اًمٖم٤مًما٥م ،وذم إُمار
ؾماإم٦م ذم شمٓمقيااؾ ُماادة آؾمااتت٤مسم٦م إن ؿماا٤م اهلل ُمتااك ُماا٤م رضماك اعظمااقة شمقسمتااف وقمقدشمااف قمااـ يمٗمااره ،وماا٢من شماا٤مب وإٓ
طمؾ دُمف ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
ومٝمااذا إول إذن ضماا٤مز ىمتٚمااف ًمٚمااردة أوُٓ ،مااع ُماا٤م اٟمْماا٤مف إًمٞمٝماا٤م ُمااـ إومًاا٤مده ذم إرض وإضاره اًمٕمٔمااٞمؿ
ٌ
ُمٔمٜمقن فمٜمً٤م هم٤مًم ًٌ٤م ضمدا-
ُمرشم٘م٥م ًمٙمٜمف ُمًتٞم٘م ٌـ أو
سم٤معمًٚمٛملم ،وهق ضر
ٌ
ويٗمّمؾ ذم أُمره:
وأُم٤م اًمث٤م ؛ وم٤مًمذي ئمٝمر زم أن يٜمٌٖمل أن ُياٜمٔمر ذم طم٤مًمف أيمثر
ّ
وماا٢من يماا٤من سماادا ًمٚمٛمج٤مهااديـ أنااف صاا٤مد .حما ِ
ا٤مول ٕن ٓ يْم ا ّر اعمج٤مهااديـ ،حاا٤م يٕمرومااقن ُمااـ صاادىمف وحمٌتااف
وًمٙمٜمف اهن٤مر قمزُمف وو ُٕمػ وىمؾ صؼمه ،ومال أرى ُم٤م ُجيٞمز ىمتٚمف ،وٓ ّؾ دُمف سمٛمجرد ذًمؽ ،واهلل أقمٚمؿ-
هذا اًمذي ٟم٘مػ قمٜمده ،وٓ أؾمتٓمٞمع أن أىمقل همػمه-
ًمٙمـ لؿ أن ًٌقه ،وقمٚمٞمٝمؿ أن يٕمٔمقه ،ويًٕمقن ذم إصالطمف ىمدر اعمًاتٓم٤مع ًمٕماؾ اهلل يّماٚمحف --هاذا
هق إصؾ-
وإضار اعمتقىمٕماا٦م ٟمٕمتؼمهاا٤م سمااال وضم٤مئحاا٦م طمٚماا٧م سم٤معمً ااٚمٛملم وٟمّمااؼم لاا٤م وٟمحاا٤مول دومٕمٝماا٤م ورومٕمٝماا٤م سم ااام
يٛمٙمـ ُمـ إؾمٌ٤مب إظمرى ،وٟمدومع ىمدر اهلل سم٘مدر اهلل-
ًمٙمـ ىمد ّمؾ طم٤مًم٦م همػم احل٤مًملم اعمذيمقريـ ،سمؾ هل خمتٚمٗم٦م قمٜمٝمام ،وهل:
ا٤مومرا ُمرشماادً ا ,يمااام ذم اعمثاا٤مل إول ،,وٓ هااق هااـ ٟمٔمااـ ومٞمااف اًمّمااد.
أن اًمِمااخص ٓ ي اٍمح سمااام جيٕمٚمااف يما ً
ي اعمج٤مهااديـ ًمااق هااق ؾمااٚمؿ
وحمٌاا٦م اعمج٤مهااديـ وسمٖم اض اًمٓماا٤مهمقت سمحٞماا٨م ٟمٕماارف أنااف يٌااذل ضمٝمااده ذم أٓ ي ا ّ
ٟمٗمًف ،سمؾ يٙمقن ُمرشمٌ٦م أظمرى وهل:
أن ااف ؿم ااخص ي٘م ااقل إٟم ااف ًم ااـ ي ا اي اعمج٤مه ااديـ ،وًمٙمٜمٜم اا٤م ٟمٕم اارف ُم ااـ طم٤مًم ااف وؾم ااػمشمف أن ااف ًم ااق ؾم اائؾ اًمٗمتٜم اا٦م
ٕقمٓم٤مه اا٤م ،وأن ااف سمٛمج اارد أن يٜم اازل ويٙم ااقن ذم يمٜم ااػ اًمٓم اا٤مهمقت وم٢مٟم ااف ٓ يٌ اا٤مزم سم اا٢مضار اعمج٤مه ااديـ ،سم ااؾ رسم ااام
ؾماإمك ضم٤مهاادا ذم اعضار اااؿ ،حاا٤م ٟمٕمرومااف ُمااـ ؾمااػمشمف وطم٤مًمااف ُمااـ ظمااالل اعمٕماا٤مذة واعمٕمروماا٦م سمااف أنااف ٓ اا٥م
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اعمج٤مهاديـ و ٛماؾ قمٚماٞمٝمؿ همااال وطم٘مادً ا ُماثال ،وٟمحاق ذًمااؽُ ،ماع ىمٚما٦م ديٜماف وقماادم ُمٌ٤مٓشماف سما٤مهلل شمٕما٤ممم وسماا٤مًمٞمقم
أظمر ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ!-
ومٝمذا هق ًمٕمٚمف ُمقوع اًمً١مال طم٘م٤م --ومٝمؾ ؾ ىمتٚمف؟
ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف إن ؿم٤م اهلل سمٕمد ُم٘مدُم٦م سمًٞمٓم٦م:
ىمٓمٕمل-
ُمٕمٚمق ٌم أن اعمًٚمؿ ُمٕمّمقم اًمدم واح٤مل واًمٕمرض ،وهذا
ّ
وُمٕمٚمق ٌم ُم٤م قمغم ىم٤مشمؾ اعمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ ُمـ اًمققمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمنميٕم٦مٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-
ٍ
ُمقضم٥م ًمذًمؽ-
ذقمل ّسملم
وُمٕمٚمق ٌم أنف ٓ يٌ٤مح دم اعمًٚمؿ إٓ سمًٌ٥م
ّ
وىمد ضم٤م ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُماـ طمادي٨م اسماـ ُمًإمقد  أن اًمٜمٌال  ىما٤مل ٓ( :اؾ دم
اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إ إٓ اهلل وأ رؾمقل اهلل إٓ سم٢مطمادى صماالث :اًمثٞما٥م اًمازا  ،واًماٜمٗمس سما٤مًمٜمٗمس،
()1

واًمت٤مرك ًمديٜمف اعمٗم٤مرً .مٚمجامقم٦م) ًمٗمظ ُمًٚمؿ -
وًمٚمٕمٚمام  يمالم ذم اعؿمٙم٤مل اًمقاىمع طمقل هاذا احلادي٨م اًمٜمٌاقي اًمٕمٔماٞمؿ ،واًماذي طم٤مصاٚمف أن احلٍما
حمٙمؿ ،ويمٞمػ اجلٛمع سمٞمٜماف وسمالم أؾم ٍ
اٌ٤مب أظمارى صمٌتا٧م ذم اًمنماع ًم٘متاؾ اعمًاٚمؿ ،ولاؿ
ذم هذه اًمثالث هؾ هق
ٌ
ذم اجلقاب قمغم هذا اعؿمٙم٤مل ـمري٘م٤من ُمِمٝمقران:
إُم اا٤م إرضم اا٤مع يم ااؾ أؾم ااٌ٤مب اًم٘مت ااؾ إمم اًمثالصم اا٦م اعم ااذيمقرة ،وم٘مت ااؾ اًمٚم ااقـمل راضم ااع إمم اًمثٞم اا٥م اًم اازا  ،وىمت ااؾ
اخلااقارج واًماارواومض و َُمااـ ذم طمٙمٛمٝمااؿ راضمااع إمم اًمتاا٤مرك ًمديٜمااف اعمٗماا٤مرً .مٚمجامقماا٦م ،ويمااذا ىمتااؾ اًمااداقمل إمم
اًمٌدقماا٦م ،وىمتااؾ اًمّماا٤مئؾ أجْماا٤مُ ،مااع ر ُمااـ اًمٕمنا ذم هااذا اعحلاا٤م ،.ىماا٤مل اًمٜمااقوي« :واقمٚمااؿ أن هااذا [أي ُماا٤م
ذم احل اادي٨م] قم اا٤مم خي ااص ُمٜم ااف اًمّم اا٤مئؾ وٟمح ااقه؛ ومٞمٌ اا٤مح ىمتٚم ااف ذم اًم اادومع ،وىم ااد جي اا٤مب قم ااـ ه ااذا سم٠من ااف داظم ااؾ ذم
()2

اعمٗم٤مرً .مٚمجامقم٦م ،أو يٙمقن اعمراد ٓ :ؾ شمٕمٛمد ىمتٚمف ىمّمدا إٓ ذم هذه اًمثالصم٦م -واهلل أقمٚمؿش ـها-
ويمذا ىمتؾ ؿم٤مرب اخلٛمر ذم اًمراسمٕم٦م قمٜمد ُمـ ي٘مقل سمٕمدم ٟمًخف راضمع إمم ذًمؽ ،وومٞمف شمٙم ّٚمػ ٓ خيٗمك،
ويمذا ىمتؾ اًمً٤مطمر قمٜمد َُمـ ي٘مقل سم٘متٚمف ،وومٞمف يمالم يٓمقل ،ويمذا ىمتؾ اجل٤مؾمقس اعمًٚمؿ ،وهمػمهؿ-
اح٧م اا٤م أدًما٦م
ُمٕملم ،إُم٤م زُما٤م ّ أو هماػمه ،وأن ًمٚم٘متاؾ أؾماٌ٤مسم٤م أظمارى ص ّ
أو اًم٘مقل سم٠من احلٍم وىمع سم٤مقمتٌ٤مر ّ
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧4١4
( )2ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (-)٧45 .٧٧
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ا٤مر إًمٞمااف ،وٟمٕمٛمااؾ
ذع وطمٙما ٌاؿ زائاادٌ صم٤مسما ٌ
اًمِما ارع؛ ومااام صمٌاا٧م سماادًمٞمؾ صااحٞمح ُمااـ اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م ومٝمااق ٌ
ا٧م ُيّما ُ
سم٤مجلٛمٞمع-
وهذه اعمً٠مخ٦م ل٤م أؿمٌ٤مه وٟمٔم٤مئر أجْم٤م واىمٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م ُمثاؾ ُما٤م وىماع ُماـ آظماتالف ذم اجلٛماع سمالم ىمقًماف
شمٕم ا اا٤ممم :ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮊ [إنٕم ا اا٤مم ]٧65 :أي ا اا٦م ،وسم ا االم أي ا اا٤مت وإطم٤مدي ا اا٨م
اعمحرُماا٦م ًمٖمااػم اعمااذيمقرات ذم هااذه أياا٦م ،وُمااـ ُمثااؾ أياا٤مت اًمتاال ومٞمٝماا٤م طمّما ا ٌر ورد ذم همػمهاا٤م ُمااـ أياا٤مت
ّ
وإطم٤مدياا٨م طمّما ار ذم همااػمه ذم ٟمٗمااس اًم٘مْمااٞم٦م؛ يم٘مقًمااف شمٕماا٤ممم ذم قماادة مياا٤مت :وُمااـ أفمٚمااؿ ُمااـ يمااذا ،ويم٘مااقل
اًمٜمٌل  :ظمػميمؿ يمذا ،وظمػم اًمٜم٤مس يمذا ،وذ اًمٜم٤مس يمذا وذ اخلٚمؼ وٟمحقه٤م ،وهق ُمٌح٨م ُمِمٝمقر-
وُمـ ُمراضمع اعمً٠مخ٦م اعمٝمٛم٦م:
 ,ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر-
 ,ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ-
 ,وؾم٤مئر ذوح احلدي٨م-
()1

 ,ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ٓسمـ رضم٥م ،وم٘مد ذح احلدي٨م َصم َاؿ -
 ,أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب ،أفمٜمف قمٜمد مي٤مت اح٤مئدة ،وىمد اظمت٤مر اًم٘مقل اًمثا٤م وأوصاؾ أؾماٌ٤مب اًم٘متاؾ
()2

إمم قمنمة ومٞمام أذيمر؛ ومٚمػماضمع ًمٚمٗم٤مئدة -
واحل٤مصؾ أن أؾمٌ٤مب ضماقاز ىمتاؾ اعمًاٚمؿ قمٜماد اًمٗم٘مٝما٤م أوصاٚمٝم٤م سمٕمْماٝمؿ إمم ٍ
قمنما ،وذم سمٕمْماٝم٤م ظماالف،
واحلؼ احل٘مٞمؼ سم٤مًم٘مٌقل هق اًمتِمدد ذم هذا اًمٌ٤مب هم٤مي٦م اًمتِمدد وشمْمٞمٞم٘مف-
ومال ُي٘مدَ م قمغم ىمتؾ ُمًٚمؿ إٓ سمؼمه٤من واوح يم٤مًمِمٛمس!!-
وٟمرضمع إمم احل٤مًم٦م اعمٗمؽمو٦م ومٜم٘مقل:
راضمع إمم ُمً٠مخ٦م اًمتٕمزير سم٤مًم٘متؾ-
وم٘متؾ هذا حمتٛمؾ ،وهق
ٌ
واًمّمحٞمح ذم هذه اعمً٠مخ٦م ضمقاز أن يّمؾ اًمتٕمزير إمم اًم٘متؾً ،مٙمـ سمنمـملم:
اًمنمط إول :أن شمٙمقن اعمٗمًدة اعمياة اًمقاىمٕما٦م ُماـ اجلا٤م يمٌاػمة قمٔمٞمٛما٦م لا٤م ؿماٛمقل وقمٛماق ٌم ،سمٛمٕمٜماك
( )٧ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (ص -)1٧١
ِ
َنم ٍةش-
٤مب ا ْعمٌُِ َ
( )2أطم٤ميمؿ اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب ( )626 .٧ىم٤ملَ « :و َىمدْ َسمٚمَغَ ا ًْم ُٕم َٚم َام ُ ْإَ ْؾم ٌَ َ
ٞمح َ٦م ًمٚمد ِم َإمم قم َ َ
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ضر يمٌػم يتٕمٚمؼ سم٤معمًٚمٛملم ،يمٛمً٠مختٜم٤م هذه ،وم٢من ضره٤م يمٌػم ضمدا قمغم اعمج٤مهديـ-
أهن٤م ٌ
واًمنمط اًمث٤م  :أن يٙمقن هق ,أي اًم٘متؾ ,مظمار طم ّاؾ ،سمٛمٕمٜماك أن ٓ يٛمٙماـ دوماع ومًا٤مده إٓ سم٤مًم٘متاؾ ،وما٢من
أُمٙمـ سمام هق دوٟمف مل جيز-
يًٛمٞمٝم٤م سمٕمض قمٚمام احلٜمٗمٞم٦م وهمػمهؿ :اًم٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م ً-
وهذه اعمً٠مخ٦م ّ
ولؿ ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ اؿمتٝمرت قمٜمٝمؿ ُمتٕمٚمؼ سمٙمثرة اًمتٙمرر وهمػمه٤م-
ُمٕمٜمك همػم ضمٞمد!--
وهذه اًمتًٛمٞم٦م ٓ ّ
ٟمٗمْمٚمٝم٤م ،ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إهي٤مم ً
ومٝمذا ًمٚمٗم٤مئدة-
وؾم ُ٠مخحؼ اذا اجلقاب ً
ومّمال ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ أيب ٞمك «ُمٜم٦م اخلٌاػمش ،وهاق اًمٗمّماؾ اعمتٕمٚماؼ سم ا«اًمتٕمزيار
َ
سم٤مًم٘متااؾش؛ وم٘مااد سمحا َ
ا٨م هااذه اعمًاا٠مخ٦م سمح ًثا٤م واوم ًٞما٤مُ ٓ ،مزيااد زم قمٚمٞمااف ،ضماازاه اهلل ظمااػما ،وهااذا يٖمٜمٞمٜماا٤م قمااـ اًمتٓمقيااؾ
ذم نرير اعمً٠مخ٦م-
وقمٚمٞمف؛ وم٤مخلالص٦م ذم ُمً٠مختٙمؿ إن ؿم٤م اهلل ،وُم٤م أراه ًمٙمؿ ُمـ اًمٜمّمح ومٞمٝم٤م ،هق ُم٤م يكم:
 ,أن يِمٙمؾ اعظمقة جلٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اعظمقة وأقم٘مٚمٝمؿ وأظمؼمهؿ سمِما١مون اًماٜمٗمس وآضماتامع ،وإومْماؾ
اٌ٤مب ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ واًمٜمٌاقغ ،شمٙماقن ُمٝمٛما٦م
أن يٙمقٟمقا ُمـ يمٌ٤مر اًمًـ ،وٓ سم٠مس أن يٙمقن ومٞمٝمؿ ُمع ذًماؽ ؿم ٌ
هااذه اًمٚمجٜماا٦م نديااد وشم٘مٞمااٞمؿ طمجااؿ اًمْم ارر اعمتقىمااع ُمااـ هاا١مٓ إؿمااخ٤مص اًمااذيـ يرياادون شمًااٚمٞمؿ أنٗمًااٝمؿ،
وىمقة هذا اًمتق ّىمااع ،هؾ هق ُمًتٞم٘مـ ،أو ُم٤م ي٘م٤مرب اعمًتٞم٘مـ ،أو هق جمرد فمـ وٕمٞمػ ووهؿ-
ويٜمٔمرون ذم أُم ٍار مظمار وهاق :أناف ٓ طم ّاؾ ُماع هاذا اًمِماخص أو إؿماخ٤مص إٓ اًم٘متاؾ ،سمٛمٕمٜماك أناف مل يٕمادْ
جياادي حم٤موًماا٦م إصااالطمٝمؿ ووقمٔمٝمااؿ وإىمٜماا٤مقمٝمؿ ،وٓ ختااقيٗمٝمؿ سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم وٓ سمٖمااػمه ،وٓ جياادي شمٕمزيا ٌار سمااام
دون اًم٘متؾ-
صمؿ يٕمٓمقن شم٘مٞمٞمٛمٝمؿ سمٙمؾ أُم٤مٟم٦م ودمرد ،واهلل طمًٞمٌٝمؿ--
ا وم٢مذا ىمرروا سم٤معو٤مع أو سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م أن اًمْمارر يمٌػم ضمدا وقمٔمٞمؿ وقم٤م ٌم سمٛمٕمٜمك أنف ٓ يتٕمٚمؼ سمِمخص
ٍ
واطمد وم٘مط ُمثال أو قمدد حمدود ىمٚمٞمؾ ذم اًم ُٕمرف وذم ٟمٔمر ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ,يمٕم٤مئٚم٦م وم٘مط ُمثال,؛ سمؾ يتٕمٚمؼ
سم٤معمج٤مهديـ وأنّم٤مرهؿ و«اشمّم٤مٓهتؿش وقمٛمٚمٝمؿ وُمنموقمٝمؿ ,اجلٝم٤مد ،,وأن هذا اًمير ُمتقىمع سم٘مقة ,
ي٘م٤مرب اًمٞم٘ملم-
هم٤مًم٥م ,شمّمؾ إمم ُم٤م
فم ّـ
ُ
ٌ
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ارارا سم٘متاؾ
إذا ىمرروا ذًمؽ؛ وم٢من اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م أو اجلٝم٦م اعمختّم٦م ذم اجلامقم٦م أو إُمػم قمٚمٞماف أن يتخاذ ىم ً
وىمٞم٤مؾما٤م قماغم ىمتاؾ اجل٤مؾماقس واًمّما٤مئؾ واًماداقمل إمم اًمٌدقما٦م وٟمحقها٤م،
هذا اًمِمخص أو إؿمخ٤مص شمٕمزي ًارا
ً
وشمّمدّ  .قماغم اًم٘مارار اًمٚمجٜما٦م اًمنماقمٞم٦م ُ ,يتخاذ ىمرارها٤م سم٤معوا٤مع أو سم٤مٕهمٚمٌٞما٦م ،,وًماق أُمٙماـ أجْما٤م أن يّمادّ .
قمٚمٞمف جمٚمس إقمٞم٤من أو اًمِمقرى ,سمحً٥م طم٤مًمٙمؿً ,مٙمل يٙمقن اًم٘مرار ُمتخذا قماـ ٟمٔمار أهاؾ احلاؾ واًمٕم٘ماد
وص٤مدرا قمـ اًمٜمٔمر ًمإلؾماالم واعمًاٚمٛملم قماغم ىم٤مقمادة اًمت٘ماقى ٓ ،هماػم ،ومٜم٘مٓماع
ذم ُمثؾ هذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م،
ً
ّ
وشمقمه٤مت ِهـ ذم ىمٚمٌف ُمرض-
اًمٓمريؼ قمغم أي ومتٜم٦م حمتٛمٚم٦م ووؾمقؾم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م
()1

وىمد صح قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  أنف يمت٥م إمم قمامًمف أن أُمر اًم٘متؾ إًمٞمف وم٘مط -
اعم٘مؽمطماا٦م ،أو يٜمٔم اار ومٞمٝم اا٤م
ًمٙمااـ سم٘مٞم اا٧م ُمًاا٠مخ٦م أظم اارى ٓ سم ااد ُمااـ اًمٜمٔم اار ومٞمٝماا٤م ،وم٢مُم اا٤م أن شمٜمٔم اار ومٞمٝماا٤م اًمٚمجٜم اا٦م
َ
إُمػم سمْمٛمٞمٛم٦م جمٚمس اًمِمقرى أو جمٚمس إقمٞم٤من ،وهل:
أن ىمتااؾ هااذا اًمِمااخص أو إؿمااخ٤مص ٓ شمؽمشماا٥م قمٚمٞمااف ُمٗمًاادة ُمًاا٤موي٦م أو هم٤مًمٌاا٦م قمااغم اعمٗمًاادة اعمرشم٘مٌاا٦م
اًمتل إٟمام ٟم٘متؾ هذا اًمِمخص أو إؿمخ٤مص ُمـ أضمؾ ُمٜمع وىمققمٝم٤م-
ُمٜمٙمر أيمؼم ،وُمٗمًدة أقمٔمؿ-
سمٛمٕمٜمك أنف ٓ ّمؾ ُمـ شمٜمٗمٞمذ هذا احلٙمؿ ٌ
ٍ
وُمٜمٙمر أيمؼم-
ظمقف ُمـ ضر
اعمجٚمس ,سمْمٛمٞمٛم٦م إُمػم وٟم٤مئٌف ُمثال ,أنف ٓ
وم٢مذا ىمررت اًمٚمجٜم٦م أو
َ
ُ
احلٙمؿ-
ومتقيمٚمقا قمغم اهلل وٟمٗمذوا
َ
واهلل يتقٓيمؿ سمٚمٓمٗمف وشم٠مجٞمده ويٚمٝمٛمٙمؿ رؿمديمؿ ويرزىمٙمؿ الدى واًمًداد --مُملم-
ومٝمذا اًمذي أراه ًمٙمؿ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚماؿ ،وأؾماتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔماٞمؿ ُماـ يماؾ ذٟما٥م ،واحلٛماد هلل رب اًمٕما٤معملم،
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم-
يمتٌف .قمٓمٞم٦م اهلل
اًمثالصم٤م 22ذو اًم٘مٕمدة ٧62١ـها
اعمقاومؼ ٧2ديًٛمؼم2١١4

( )٧اٟمٔمر :إُمقال ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ( ،)٧2١إُمقال ٓسمـ زٟمجقيف ( ،)٧6١شم٤مريخ اًمٓمؼمي ()542 .4؛ وم٘مد يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز
إمم قمٌد احلٛمٞمد« :وٓ شمٕمجؾ دو سم٘مٓمع وٓ صٚم٥م ،طمتك شمراضمٕمٜمل ومٞمفش-
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 :خــ ٍ٬ادتُــاع فًــػ ؽــٛص ٣اؾُاعــ ١تٓــا ٍٚاٱخــَ ٠ٛغــأي ١تٛدٝــ٘ ْــزا٤
اعــتتاب ١يهــٌ إتــٛصطٌ ٗ قاصبــ ١اجملاٖــزٚ ،ٜٔبــايڀبع ٜــزخٌ ؾٝــ٘ مــُٓٶا أٚي٦ــو ايــش ٜٔنــاْٛا ٗ
اؾبـــاٍ ثــِٸ ْظيـــٛا ٚعـــًُٛا أْؿغـــِٗ ٚاعـــتعًُِٗ ايڀـــاغٛتْ ،ضدـــ ٛإٔ تؿٝـــزْٚا ٗ إغـــأيَ ١ـــٔ دٗـــ١
ؽضعٝتٗا َٚقاؿٗا َٚؿاعزٖا ٚمٛابڀٗا؟
الشـيخ عطية اهلل:
إظمقا اًمٙمرام ،أفمـ أن ضمز ً ا ُمـ هذا اًمًا١مال ؾماٌؼ زم ؿمخّماٞم٤م أن أضمٌا٧م قمٚمٞماف ذم ضماقايب قماغم ُمًا٠مخ٦م
آطمتٞم٤مـمٞملم ،وم٠مرضمق أن شمراضمٕمقه ،وأقمٜمل سمذًمؽ اجلز اعمتٕمٚمؼ سم٘مٌاقل شمقسما٦م اًمت٤مئا٥م ُماٜمٝمؿ وهاـ ٟمازل وؾماٚمؿ
ٟمٗمًااف ،وظمالصااتف أن ذًمااؽ ُمٌٜماا٤مه قمااغم آـمٛمئٜماا٤من إمم طمًااـ وصااد .شمقسمتااف ،وذًمااؽ ذم اًمٕما٤مدة يًااتٚمزم ُماارور
ٍ
ٕمرف ومٞمف طمً ُـ شمقيف اًمِمخص وصالطمف واؾمت٘م٤مُمتف-
وىم٧م ُي َ
وأُم٤م شمقضمٞمف ٟمدا سم٤مًمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م ًمٙمؾ اعمتقرـملم ذم حم٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ سمجٛمٞمع أصٜم٤مومٝمؿ ،ومٝمذا ٓ ّ
ؿمؽ
وشمدسمػما  ،ومٝماق ُماـ اًمادقمقة إمم اهلل شمٕما٤ممم واًمتٞمًاػم قماغم اًمٜما٤مس ووماتح
وُمٓمٚمقب ذ ًقم٤م وؾمٞم٤مؾم ً٦م
ـمٞم٥م
ٌ
أُمر ٌ
أنف ٌ
ً
أبقاب اًمتقسم٦م لؿ واًمرضماقع إمم اهلل ،وهاق شمادسمػم وؾمٞم٤مؾماٞم٦م قم٤مىمٚما٦م طمٙمٞمٛما٦م شمٙمنا ؿماقيم٦م قمادائٝمؿ ذم أنٗمًاٝمؿ
ُمٕمروف ٓ ٟمِمؽ ومٞمف-
وشم١مر .وامئرهؿ وشمزقمزع إراداهتؿ ،وهذا
ٌ
ومٜمحـ ٟمِمجٕمٙمؿ قمغم هذه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمًددة --سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-
وم٤معمّمااٚمح٦م إذن فماا٤مهرة سم ّٞمٜماا٦م ذم هااذا إُماار ،وٓ ُمٗمًاادة شم٘م٤مسمٚمٝماا٤م إن ؿماا٤م اهلل ،سمااؾ هاال ُمّمااٚمح٦م ذقمٞماا٦م
راضمح٦م فم٤مهرة سمٞمٜم٦م-
وأُماا٤م اًمْم ااقاسمط :ومااال ْم ا ار إٓ أن شمتحا ّاروا سم ااذًمؽ اًمتٞمًااػم قم ااغم اًمٜماا٤مس يم ااام أُمرٟماا٤م رؾم ااقل اهلل  ذم
ضمٝم٤مدٟماا٤م ،وشمتحااروا ُمااـ إًمٗماا٤مظ واًمٕمٌاا٤مرات ُماا٤م ياا١مدي اعم٘مّمااقد ُمااـ وقمااظ اًمٜماا٤مس وطمااثٝمؿ قمااغم اًمتقسماا٦م وومااتح
أبقا ااا٤م أُماا٤مُمٝمؿ وشماارهمٞمٌٝمؿ ذم اًمرضمااقع إمم احلااؼ ،وٓ يٚماازم أن يٙمااقن ذم اخلٓماا٤مب إـما ُ
اال .أطمٙماا٤م ٍم ىمااد يٗمٝمااؿ
ُمٜمٝم٤م اًمتٕمًػم واًمتِمديدٕ ،ن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمرهمٞم٥م ذم اًمتقسم٦م ويمن ًمِمقيم٦م اًمٕمدو وطمرده-
واهلل يقوم٘مٙمؿ ويًدديمؿ-

 ٫ :ىؿ ٢عًٝهِ ساد ١اؾٗار يًُاٍٚ ،اْعزاّ َٛاصر ٙإغتكضٚ ٠ؽشتٗا:
أَ -ــ٪خضا ّــاصؼ اٱخــ ٠ٛاختڀــاف أفــشاب صٚ٩ؼ ا٭َــٛاٍ ٜٚؿضمــ ٕٛعًــ ِٗٝمــضا٥ب َكابــٌ
إط٬م عضاسِٗ ٚصَا ّتٓع أسزِٖ َٔ ايزؾع ٕز ٠طْ ..١ًٜٛضد ٛايتٛد ٘ٝايؾضعٚ ٞايعًُٞ؟
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ب -أسٝاْا ٜكع ٗ ا٭عض َضتزٚ« ٕٚاي ،ٞصٝ٥ػ بًز ،١ٜبضٕاْ..ٞش.
ٌٖ هٛط َؿاراتِٗ بإاٍ أ ٚبأعض ٣إغًٌُ؟
الشـيخ عطية اهلل:
أ  ٓ ,سم٠مس إن ؿم٤م اهلل سم٠مظمذ سمٕمض أصاح٤مب رؤوس إُماقال وأهاؾ اًمثارا  ،وُمٓما٤مًمٌتٝمؿ سمادومع أُماقال
ًمٚمجٝم٤مد سمحً٥م طم٤ملؿ ُمـ أضمؾ احل٤مضم٦م اًمِمديدة اًمتل أنتؿ ومٞمٝم٤م ،وخمتٍم هذه اعمً٠مخ٦م ُم٤م يكم:
* ُم٤م داُماقا ُمًاٚمٛملم وم٤مٕصاؾ ذم أُماقالؿ اًمٕمّماٛم٦م يماام هال دُما٤مؤهؿ وأقمرا واٝمؿ وأبِما٤مرهؿ ،وٓ ّاؾ
ر ُمـ أُمقالؿ إٓ سمٓمري٘ملم:
إُماا٤م ,وهااق اًمٓمريااؼ إول ,سمٓمٞماا٥م ٟمٗمااس ُمٜمااف ،وهااذا ُمٜمٕماادم أن؛ ٕن وماارض اعمًاا٠مخ٦م أهنااؿ ٓ ياادومٕمقن
ُم٤مؾم اا٦م ٕظم ااذ سمٕم ااض أُم ااقالؿ اًمٙمث ااػمة
ؿم ااٞمئ٤م وٓ يتؼمقم ااقن سمِم ا ال وٓ يٕمٓم ااقن ؿم ااٞمئ٤م ًمٚمٛمج٤مه ااديـ ،واحل٤مضم اا٦م ّ
ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م ا٤م قمغم اجلٝم٤مد؛ سمؾ ىمد شمّمؾ هذه احل٤مضم٦م إمم اًميورة أو ُم٤م ي٘م٤مرا٤م-
وإُم٤م ,وهق اًمٓمريؼ اًمث٤م  :,سمحؼ ،أي سم٤مًمنمع ،وهذا اًمٓمريؼ اًمث٤م ًمف صقر:
وىمنا وقمٜمااقة إذا اُمتٜمااع ُمااـ سمااذل٤م ـمق ًقما٤م ،يمااام ذم احلاادي٨م اًمااذي ذم اًمًااٜمـ:
ُمٜمٝماا٤م :أظمااذ اًمزيماا٤مة ُمٜمااف ىمٝما ًارا
ً
()1

(وم٢مٟم٤م مظمذوه٤م وؿمٓمر َُم٤مًمف قمزُم٦م ُمـ قمزُم٤مت رسمٜم٤م)  ،وم٠مُم٤م أظمذه٤م ُمٜمف ومٛمحؾ اشمٗم٤م .سملم اًمٗم٘مٝم٤م  ،وأُم٤م أظمذ
ؿمٓمر ُم٤مًمف وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أظماذ سمٔما٤مهره ،وضمٕمٚماقه ُماـ سما٤مب اًمتٕمزيار سم٠مظماذ احا٤مل ,قم٘مقسما٦م ُم٤مًمٞما٦م،,
إمٞمػ ،وُماٜمٝمؿ ُماـ اقمتاذر قماـ إظماذ سمٔما٤مهره سمتا٠مويالت ٓ ختٚماق ُماـ
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :إٟماف ُمٜمًاقخ ،وهاذا و ٌ
وٕمػ-
وُمٜمٝم٤م :أظمذ احل٘مق .اًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمثؾ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمٝمؿ ٕزواج أو ٍ
قمٞم٤مل أو همػمهؿ-
وُمٜمٝم٤م :أظمذ اًمدي٤مت وأروش اجلٜم٤مي٤مت ُمتك ُم٤م وضمٌ٧م قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ --وٟمحقه٤م-
وُمٜمٝم٤م :أظمذ اًمْمامن ذم طم٤مل اؾمتح٘م٤مىمف قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ ووضمقسمف قمٚمٞمف سم٤مًم٘مْم٤م -
ظم٤مصاا٤م،
وُمٜمٝماا٤م :أظمااذ اًمٖمّمااقب ُمااٜمٝمؿ ًمااق يماا٤مٟمقا ُمٖمتّمااٌلم ؿمااٞمئ٤م؛ ومااؽمد إمم أهٚمٝماا٤م ،إن يماا٤من ُماا٤مٓ قم٤م ُّماا٤م أو ّ
ويْمٛمٜمقن ىمٞمٛمتٝم٤م ذم طم٤مل اًمتٚمػ وآؾمتٝمالك-
ىمدره٤م ًمثالصم٦م أج٤مم-
وُمٜمٝم٤م :أظمذ اًمْمٞم٤موم٦م ُمٜمٝمؿ إذا ٟمزل اؿ وٞمػ وأبقا أن يْم ّٞمٗمقه ،وم ُٞم١مظمذ ُمٜمٝمؿ ُ

( )٧ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)2662ؾمٜمـ أيب داود ( )٧5١5وصححف إًمٌ٤م -
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وهااؾ ُمٜمٝماا٤م أظمااذ ر ُمااـ أُمااقالؿ ُمااـ أضمااؾ ؾماادّ طم٤مضماا٦م اعمج٤مهااديـ واًمثٖمااقر وختٚمااٞمص إهى وؾماادّ
طم٤مضم٦م اعمنموملم قمغم ا ِ
ًمتٚمػ؟
نم ُع ٓ ،ؿمؽ ذم هذا-
اجلقابٟ :مٕمؿ ،اًمّمحٞمح أن ذًمؽ ُمٜمف ،أي ه٤م جيقز و ُي َ

وىمد ىمرر ذًماؽ اًمٗم٘مٝما٤م  ،وطم٤مصاٚمف :أن اًمدوًما٦م وُمثٚمٝما٤م أن ذم طم٤مًمٜما٤م :اجلامقما٦م اجلٝم٤مديا٦م ذم سمٚماد أو ٟم٤مطمٞم ٍا٦م

ُماا٤م إذا قمجاازت ,أي قمجااز سمٞماا٧م احاا٤مل ,قمااـ ؾماادّ هااذه احل٤مضماا٤مت ،ويماا٤من إُماار سمحٞماا٨م ًمااق مل ٟم٠مظمااذ ومْمااقل
أُمقال ه١مٓ إهمٜمٞم٤م ؛ اٟمًد سم٤مب اجلٝما٤مد أو شمٕمٓماؾ أو وإمػ اعمًاٚمٛمقن ,أي جم٤مهادوهؿ وضمٞمِماٝمؿ ,قماـ
وشمٕمرض ًمٚمٝمزيٛم٦م وآٟمٙمًا٤مر؛ وما٢من ذًماؽ يٌاٞمح ًمٜما٤م إظماذ ُماـ أُماقالؿ ُما٤م يًادّ احل٤مضما٦م ،وٓ
ُم٘م٤موُم٦م ا ّ
ًمٕمدوّ ،
ٟمزيد قمغم ىمدر احل٤مضم٦م-
ومٝمذه ُمً٠مخ٦م صحٞمح٦م ،ووم٘مف صحٞمح-
واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف يمثػم:
ُمٜمااف :أن ه اذا ُمقوااع ضورة يمااام هااق واوا ٌاح ،وهاال ُمّمااٚمح٦م ضورياا٦م يمٚمٞماا٦م يمااام ؾمااٞم٠ميت إن ؿماا٤م اهلل ذم
يمالم اًمٖمزازم وهمػمه ،شماُاد َومع ا٤م ُمٗمًدة ضوري٦م أجْم٤م-
يٕمرف ذم حمٚمف-
وُمٜمفُ :مً٠مخ٦م وضمقب اعمقاؾم٤مة ،وومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ َ
ىمّم اروا ،يماا٤من ًمااقزم إُماار أن يًااتخرضمف
وُمٜمااف :وضمااقب اجلٝماا٤مد سم٤محاا٤مل قمٚمااٞمٝمؿ وقمااغم اًمٜماا٤مس وٞمٕماا٤م ،وماا٢مذا ّ
وىمٍموا ومل ي٘مؿ سمف أطمدٌ -
ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقة إذا يم٤من ُمتٕم ّٞمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وُمٜمف ُم٤م إذا يم٤من يمٗم٤مئٞم٤م ّ
اًمٕمدو اًمّما٤مئؾ اًمٜما٤مزل سما٤مًمٕم٘مر وختٚماٞمص
وُمٜمف :أن اعو٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم وضمقب سمذل ومْمقل إُمقال ًمر ّد
ّ
إهى --طمٙم٤مه همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م-
يمااام ىماا٤مل اًم٘ماا٤ميض أبااق سمٙماار سمااـ اًمٕمااريب « :وًمااٞمس ذم احاا٤مل طمااؼ ؾمااقى اًمزيماا٤مة ،وإذا وىمااع أدا اًمزيماا٤مة
وٟمزًم٧م سمٕمد ذًمؽ طم٤مضم٦م؛ وم٢مٟمف جي٥م سف اح٤مل إًمٞمٝم٤م سم٤مشمٗما٤مُ .ماـ اًمٕمٚماام  ،وىماد ىما٤مل ُم٤مًماؽ :جيا٥م قماغم يم٤موما٦م
اعمًااٚمٛملم وماادا أها هااؿ وإن اؾمااتٖمر .ذًمااؽ أُمااقالؿ ،ويمااذا إذا ُمٜمااع اًمااقازم اًمزيماا٤مة ،ومٝمااؾ جياا٥م قمااغم إهمٜمٞماا٤م
()1

إهمٜم٤م اًمٗم٘مرا ؟ ُمً٠مخ٦م ومٞمٝم٤م ٟمٔمر ،أصحٝم٤م قمٜمدي وضمقب ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿش ـها-
وىمقًمف« :إذا ُمٜمع اًمقازم اًمزيم٤مةش ُمٕمٜم٤مه إذا ىمٌْمٝم٤م واُمتٜمع قمـ سومٝم٤م قمغم اًمٗم٘مرا واعمًتح٘ملم-
( )٧أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب (-)66 .٧
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وىما اا٤مل  أجْما اا٤م« :وأُما اا٤م ىمقًما ااف :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ [إنٗما اا٤مل:]١2 :
وم٢من ذًمؽ قم٤مم ذم اًمٜمٍمة واعمػماث؛ وم٢من ُمـ يم٤من ُم٘ماٞمام سمٛمٙما٦م قماغم إيامٟماف مل يٙماـ ذًماؽ ُمٕمتادا ًماف سماف ،وٓ ُمث٤مسما٤م
قمٚمٞمف طمتك هي٤مضمر ،صمؿ ٟمًخ اهلل ذًمؽ سمٗمتح ُمٙم٦م واعمػماث سم٤مًم٘مراسم٦م ،ؾمقا يما٤من اًماقارث ذم دار احلارب أو ذم
دار اًمًااالم ؛ ًمًاا٘مقط اقمتٌاا٤مر الجاارة سم٤مًمًااٜم٦م ،إٓ أن يٙمقٟمااقا أها ُمًتْماإمٗملم؛ وماا٢من اًمقٓياا٦م ُمٕمٝمااؿ ىم٤مئٛماا٦م،
واًمٜمّم ارة لااؿ واضمٌاا٦م سم٤مًمٌاادن سماا٠مٓ يٌ٘مااك ُمٜماا٤م قماالم شمٓماارف طمتااك ٟمخاارج إمم اؾمااتٜم٘م٤مذهؿ إن يماا٤من قمااددٟم٤م تٛمااؾ
ذًم ااؽ ،أو ٟمٌ ااذل وٞم ااع أُمقاًمٜم اا٤م ذم اؾم ااتخراضمٝمؿ ،طمت ااك ٓ يٌ٘م ااك ٕطم ااد دره ااؿ ،يم ااذًمؽ ىم اا٤مل ُم٤مًم ااؽ ووٞم ااع
اًمٕمٚم ااام  --وم٢مٟم اا٤م هلل وإٟم اا٤م إًمٞم ااف راضمٕم ااقن؛ قم ااغم ُم اا٤م طم ااؾ سم اا٤مخلٚمؼ ذم شم ااريمٝمؿ إظم ااقاهنؿ ذم أه اًمٕم اادو ،وسم٠مج اادهيؿ
()1

ظمزائـ إُمقال وومْمقل إطمقال واًمٕمدة واًمٕمدد ،واًم٘مقة واجلٚمدش ـها-
وُمٜمااف :ىمٞم٤مؾمااف قمااغم ضمااقاز أظمااذ ىماادر اًمْمااٞم٤موم٦م ُمااٜمٝمؿ ًمااق اُمتٜمٕمااقا قمااـ سمااذل٤م ،وذم اعمًاا٠مخ٦م ٟمّمااقص طمديثٞماا٦م
ُمٕمرووم٦م ،يمام ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م قمـ قم٘مٌ٦م سماـ قما٤مُمر  أناف ىما٤مل :ىمٚمٜما٤م يا٤م رؾماقل اهلل إٟماؽ شمٌٕمثٜما٤م ومٜمٜمازل
سم٘مقم ومال ي٘مروٟمٜم٤م ومام شمرى؟ وم٘م٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل ( :إن ٟمزًمتؿ سم٘مقم وم٠مُمروا ًمٙمؿ سمام يٜمٌٖمل ًمٚمْمٞمػ وم٤مىمٌٚمقا،
()2

وم٢من مل يٗمٕمٚمقا ومخذوا ُمٜمٝمؿ طمؼ اًمْمٞمػ اًمذي يٜمٌٖمل لؿ) ـها-
ظمالف سملم اًمٕمٚمام -
ظم٤مص سم٠مهؾ اًمٌقادي ،أو قم٤م ّم ومٞمٝمؿ وذم همػمهؿ؟
وهؾ هق
ٌ
ّ
ىماا٤مل ذم قمااقن اعمٕمٌااقد« :ىماا٤مل اًمٜمااقوي :محااؾ أمحااد واًمٚمٞماا٨م احلاادي٨م قمااغم فماا٤مهره وشم٠موًمااف اجلٛمٝمااقر قمااغم
وضمااقه أطمااده٤م أنااف حمٛمااقل قمااغم اعمْماآمريـ وماا٢من وااٞم٤مومتٝمؿ واضمٌاا٦م وصم٤مٟمٞمٝماا٤م أن ُمٕمٜماا٤مه أن ًمٙمااؿ أن شم٠مظمااذوا ُمااـ
أقمراوٝمؿ سم٠مخًٜمتٙمؿ وشمذيمروا ًمٚمٜم٤مس ًمقُمٝمؿ ىمٚم٧م :وُما٤م أبٕماد هاذا اًمت٠موياؾ قماـ ؾماقا اًمًاٌٞمؾ ىما٤مل :وصم٤مًمثٝما٤م
أن هااذا اًمت٠مويااؾ سم٤مـمااؾ ٕن اًمااذي ادقماا٤مه اعماا١مول ٓ يٕماارف ىم٤مئٚمااف ،وراسمٕمٝماا٤م :أنااف حمٛمااقل قمااغم ُمااـ ُماار سم٠مهااؾ
اًمذُماا٦م اًمااذي ذط قمٚمااٞمٝمؿ وااٞم٤موم٦م ُمااـ يٛماار اااؿ ُمااـ اعمًااٚمٛملم ،وهااذا أجْماا٤م واإمٞمػ ٕنااف إٟمااام صاا٤مر هااذا ذم
زُمااـ قمٛماار سمااـ اخلٓماا٤مب  يمااذا ذم اعمرىماا٤مة -ىمٚماا٧م :اًمت٠مويااؾ إول أجْماا٤م واإمٞمػ ٕنااف هاا٤م مل ي٘مااؿ قمٚمٞمااف دًمٞمااؾ
وٓ دقم٧م إًمٞمف طم٤مضم٦م ،وًمٌٓمالن اًمت٠مويؾ اًمث٤مًم٨م وضمف مظمر وهق أن ختّماٞمص ُما٤م ذقماف ُٕ متاف سمازُمـ ُماـ
إزُماا٤من أو طماا٤مل ُمااـ إطمااقال ٓ ي٘مٌااؾ إٓ سماادًمٞمؾ ومل ي٘مااؿ هاا٤م هٜماا٤م دًمٞمااؾ قمااغم ختّمااٞمص هااذا احلٙمااؿ سماازُمـ

( )٧أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب (-)66١ .2
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)4٧1١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١2١
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اًمٜمٌاقة ،وًمااٞمس ومٞمااف خم٤مًمٗماا٦م ًمٚم٘مقا قمااد اًمنمااقمٞم٦م؛ ٕن ُم١مٟماا٦م اًمْمااٞم٤موم٦م سمٕمااد ذقمتٝماا٤م ىمااد صاا٤مرت ٓزُماا٦م ًمٚمٛمْمااٞمػ
ًمٙمؾ ٟم٤مزل قمٚمٞمف؛ ومٚمٚمٜم٤مزل اعمٓم٤مًمٌ٦م اذا احلؼ اًمث٤مسم٧م ذقم٤م يم٤معمٓم٤مًمٌ٦م سمًا٤مئر احل٘ماق .وما٢مذا أؾما٤م إًمٞماف واقمتادى
قمٚمٞمف سم٢ممه٤مل طم٘مف يم٤من ًمف ُمٙم٤موم٠متف سماام أب٤مطماف ًماف اًمِما٤مرع ذم هاذا احلادي٨م :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰﮊ [اًمِماقرى:

 ]6١ﮋﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [اًمٌ٘مرة-]٧26 :
واقمٚمااؿ أن اًمْمااٞم٤موم٦م ًمٞمًاا٧م سمقاضمٌاا٦م قمٜمااد وٝمااقر اًمٕمٚمااام ً ،مٙمااـ ذهاا٥م اًماإٌمض إمم وضمقااا٤م ُٕمااقر :إول
إسم٤مطماا٦م اًمٕم٘مقسماا٦م سم٠مظمااذ احاا٤مل عمااـ شماارك ذًمااؽ ،وهااذا ٓ يٙمااقن ذم همااػم واضماا٥م ،واًمثاا٤م ىمقًمااف (ومااام ؾمااقى ذًمااؽ
()1

صاادىم٦م) وم٢مٟمااف سيااح أن ُماا٤م ىمٌااؾ ذًمااؽ همااػم صاادىم٦م سمااؾ واضماا٥م ذقماا٤م ،واًمث٤مًماا٨م ىمقًمااف ً( :مٞمٚماا٦م اًمْمااٞمػ
()3

()2

طمااؼ)  ،وذم رواياا٦مً( :مٞمٚماا٦م اًمْمااٞم٤موم٦م واضمٌا٦م) ومٝمااذا اًمتٍماايح سماا٤مًمقضمقب ،واًمرا سمااع ىمقًمااف ( :وماا٢من ٟمٍمااه
()4

طمؼ يماؾ ُمًاٚمؿ) ؛ وما٢من هاذا وضماقب اًمٜمّم ارة وذًماؽ ومارع وضماقب اًمْماٞم٤موم٦م وهاذه اًمادٓئؾ شم٘ماقي ُماذه٥م
ذًمااؽ اًماإٌمض ويم٤مٟماا٧م أطم٤مدياا٨م اًمْمااٞم٤موم٦م خمّمّماا٦م ٕطم٤مدياا٨م طمرُماا٦م إُمااقال إٓ سمٓمٞمٌاا٦م إنٗمااس واًمتٗمّمااٞمؾ
()5

ذم اًمٜمٞمؾش ـها-
وُمٜم ااف :ومت ااقى اًمٜمٌ اال  أو ىمْم اا٤مؤه ذم ىمّم اا٦م هٜم ااد سمٜم اا٧م قمتٌ اا٦م وىمقًم ااف ل اا٤م( :ظم ااذي ُم اا٤م يٙمٗمٞم ااؽ ووًم اادك
()6

سم٤معمٕمروف) -
وُمٜمف :همػم ذًمؽ!--
واعم٘مّمقد أن هذا ٌ
أصؾ ُمت٘مرر دل قمٚمٞمف اًمنمع سم٠مدًم٦م يمثػمة ضمدً ا-
وذم ومت٤موى اًمٕمٚمام ذًمؽ ُمٕمروف همػم ُمٜمٙمقر--
وىمّم٦م ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمام اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ُ مع ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ ُمِمٝمقرة-
وىم٤مل اسمـ طمزم  ذم اعمحغمُ« :مً٠مخ٦م :ىم٤مل أبق حمٛمد :وومرض قمغم إهمٜمٞم٤م ُمـ أهؾ يمؾ سمٚمد أن
( )٧ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ( ،)2١562واحلدي٨م هق ىمقًمف ( :طمؼ اًمْمٞم٤موم٦م صمالصم٦م ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ صدىم٦م)-
( )2ؾمٜمـ أيب داود ( )1١5١وصححف إًمٌ٤م -
( )1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )14١١وصححف إًمٌ٤م -
( )6ؾمٜمـ أيب داود (ُ ،)1١5٧مًٜمد أمحد ( )٧١٧2١ووٕمٗمف إًمٌ٤م  ،ووٕمٗمف إرٟم١موط-
( )5قمقن اعمٕمٌقد (-)٧54 .٧١
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)5146
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ي٘مقُمقا سمٗم٘مرائٝمؿ ،وجيؼمهؿ اًمًٚمٓم٤من قمغم ذًمؽ ،إن مل شم٘مؿ اًمزيمقات اؿ ،وٓ ذم ؾم٤مئر أُمقال اعمًٚمٛملم
اؿ؛ ومٞم٘م٤مم لؿ سمام ي٠ميمٚمقن ُمـ اًم٘مقت اًمذى ٓ سمد ُمٜمف ،وُمـ اًمٚمٌ٤مس ًمٚمِمت٤م واًمّمٞمػ سمٛمثؾ ذًمؽ،
وسمٛمًٙمـ يٙمٜمٝمؿ ُمـ اعمٓمر ،واًمّمٞمػ ،واًمِمٛمس وقمٞمقن اح٤مرة ،سمره٤من ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴﮊ

[اعها

َ ،]24 :وﭧﭨ :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮊ

[اًمٜمً٤م :

()1

--]14ش إمم مظمر يمالُمف؛ وم٤مٟمٔمروه ذم «اعمحغمش ذم مظمر يمت٤مب اًمزيم٤مة ،وم٢مٟمف ضم ّٞمد-
وىم٤مل ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤م .ذم خمتٍمه ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد وأطمٙم٤مم اعمً٤مسم٘م٦م« :اجلٝما٤م ُد ذم أهاؿ ضمٝما٦م يماؾ ؾماٜم٦م،
ارض يمٗم٤مي اا٦م ،وًم ااق ُم ااع ٍ
وال ضم اا٤مئر ،قم ااغم يم ااؾ طم اار ذيم اار ُمٙمٚم ااػ ىم اا٤مدر،
وإن ظم اا٤مف حم٤مرسم اا٤م ،يمزي اا٤مرة اًمٙمٕمٌ اا٦م ،وم ا ُ
يم٤مًم٘مٞم اا٤مم سمٕمٚم ااقم اًمِم ا ارع واًمٗمت ااقى ،ودوم ااع اًمْم ا ارر قم ااـ اعمً ااٚمٛملم ،واًم٘مْم اا٤م  ،واًمِم ااٝم٤مدة ،واعُم٤مُم ا٦م وإُم اار
سماا٤معمٕمروف ،واحلاارف اعمٝمٛماا٦م ورد اًمًااالم ،ودمٝمٞمااز اعمٞماا٧م ،وومااؽ إؾمااػم -وشمٕماالم سمٗمج ائ اًمٕماادو ،وإن قمااغم
()2

اُمرأة ،وقمغم َُمـ سم٘مراؿ إن قمجزوا ،وسمتٕمٞملم اعُم٤مم--ش اًمخ-
اًمنما ح قمغم ىمقًمف «ودومع اًمير قمـ اعمًٚمٛملمش-
واٟمٔمر يمالم ّ
اًمدؾماقىمل« :أي سم٢مـمٕماا٤مم ضما٤مئع وؾمااؽم قماقرة طمٞماا٨م مل شمااػ اًمّمادىم٤مت وٓ سمٞماا٧م احا٤مل سمااذًمؽ ،وسم٤معمٕم٤موٟماا٦م
()3

قمغم رد ُم٤م أظمذه اًمٚمص ًمّم٤مطمٌف ،وسمرد اًمٔم٤ممل قمغم اعمٔمٚمقم وسمٖمػم ذًمؽش ـها-
قمٚمااٞمش«« :وش اًم٘مٞم اا٤مم سماادومع «اًمْم ا ارر قم ااـ اعمًااٚمٛملمش وٟمً ااخ٦م «غش واًماادر ُمّم اادر درأ أي اًم اادومع أومم
ًمٕماادم اطمتٞم٤مضمٝماا٤م ًمت٘ماادير ،ويٚمحااؼ سم٤معمًااٚمٛملم ُمااـ ذم طمٙمٛمٝمااؿ يم٠مهااؾ اًمذُماا٦م ،واًماادومع سم٢مـمٕماا٤مم ضماا٤مئع وؾمااؽم
()4

قمقرة طمٞم٨م مل شمػ اًمّمدىم٤مت ،وٓ سمٞم٧م اح٤مل سمذًمؽش ـها-
وذم «هن٤مي اا٦م اعمحت اا٤مجش ًمٚم اارُمكم إمم «ذح اعمٜمٝم اا٤مجش ًمٚمٜم ااقوي قمٓمٗم اا٤م قم ااغم وم ااروض اًمٙمٗم٤مي اا٤مت«« :ودوم ااع
ضرش اعمٕمّمااقم ُمااـ «اعمًااٚمٛملمش وأهااؾ اًمذُماا٦م قمااغم اًم٘ماا٤مدريـ ،وهااؿ ُمااـ قمٜمااده زياا٤مدة قمااغم يمٗم٤مياا٦م ؾمااٜم٦م لااؿ

( )٧اعمحغم سم٤مٔصم٤مر (-)26٧ .6
( )2خمتٍم ظمٚمٞمؾ (ص -)66
( )1طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ (-)٧١6 .2
(ُ )6مٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٕمٚمٞمش اح٤مًمٙمل (-)٧16 .1
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وعمٛمقهنؿ يمام ذم اًمرووا٦م وإن ٟما٤مزع ومٞماف اًمٌٚم٘مٞمٜمال «يمٙمًاقة قما٤مرش ُما٤م يًاؽم قمقرشماف أو ي٘مال سمدٟماف ها٤م يْم اره يماام
هااق فماا٤مهر ،وشمٕمٌااػم اًمروواا٦م سمًااؽم اًمٕمااقرة ُمثاا٤مل« :وإـمٕماا٤مم ضماا٤مئع إذا مل يٜماادومعش ذًمااؽ اًمْم ارر سمزيماا٤مة و«ؾمااٝمؿ
اعمّماا٤مًمحش ُمااـ «سمٞماا٧م احاا٤ملش ًمٕماادم ر ومٞمااف أو عمٜمااع ُمتقًمٞمااف وًمااق فمٚمااام وٟمااذر ويمٗماا٤مرة ووىمااػ ووصااٞم٦م صااٞم٤مٟم٦م
ًمٚمٜمٗمااقس ،وُمٜمااف ي١مظمااذ أنااف ًمااق ؾماائؾ ىماا٤مدر ذم دومااع ضر مل جيااز ًمااف آُمتٜماا٤مع ،وإن يماا٤من هٜماا٤مك ىماا٤مدر مظماار ،وهااق
ُمتجااف ًماائال ياا١مدي إمم اًمتقا يمااؾ ،سمخااالف اعمٗمتااك ًمااف آُمتٜماا٤مع إذا يماا٤من صمااؿ همااػمه ،ويٗماار .سماا٠من اًمٜمٗمااقس ضمٌٚماا٧م
قمااغم حمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ وإوم٤مدشمااف ،وم٤مًمتقا يمااؾ ومٞمااف سمٕمٞمااد ضماادا سمخااالف احاا٤مل ،وهااؾ اعمااراد سماادومع ضر ُمااـ ذيماار ُماا٤م يًااد
اًمرُمااؼ أم اًمٙمٗم٤مياا٦م ؛ ىمااقٓن أصااحٝمام صماا٤مٟمٞمٝمام ،ومٞمجاا٥م ذم اًمٙمًااقة ُماا٤م يًااؽم يمااؾ اًمٌاادن قمااغم طمًاا٥م ُماا٤م يٚمٞمااؼ
سم٤محل اا٤مل ُم ااـ ؿم اات٤م وص ااٞمػ ،ويٚمح ااؼ سم٤مًمٓمٕم اا٤مم واًمٙمً ااقة ُم اا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه اا٤م يم اا٠مضمرة ـمٌٞم اا٥م وصمٛم ااـ دوا وظم اا٤مدم
ُمٜم٘مٓمااع يمااام هااق واوااح ،وٓ يٜماا٤مذم ُماا٤م شم٘ماارر ىمقًمااف ٓ يٚماازم اح٤مًمااؽ سمااذل ـمٕم٤مُمااف عمْماآمر إٓ سمٌدًمااف حلٛمااؾ ذًمااؽ
قمغم همػم همٜمك يٚمزُمف اعمقاؾم٤مة ،وها٤م يٜمادومع سماف ضر اعمًاٚمٛملم واًماذُمٞملم وماؽ أها هاؿ قماغم اًمتٗمّماٞمؾ أيت ذم
الدٟماا٦م ،وقمااامرة ٟمحااق ؾمااقر اًمٌٚمااد ويمٗم٤مياا٦م اًم٘ماا٤مئٛملم سمحٗمٔمٝماا٤م ومٛم١مٟماا٦م ذًمااؽ قمااغم سمٞماا٧م احاا٤مل ،صمااؿ قمااغم اًم٘ماا٤مدريـ
()1

اعمذيمقريـ ،وًمق شمٕمذر اؾمتٞمٕم٤ماؿ ظمص سمف اًمقازم ُمـ ؿم٤م ُمٜمٝمؿش ـها-
وٟمّمقص اًمٕمٚمام ذم هذا يمثػمة ضمدا ُمـ يمؾ اعمذاه٥م-
وىم اا٤مل اًمٖم اازازم  ذم اعمًتّم ااٗمك ذم سمح اا٨م اعمّم اا٤مًمح سمٕم ااد أن ُم ّثا ااؾ ًمٙمالُم ااف سمٛمً اا٠مخ٦م اًمت ااؽمس ،وأـم اا٤مل
اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل« :وم٢من ىمٞمؾ :ومتقفمٞمػ اخلاراج ُماـ اعمّما٤مًمح ومٝماؾ إًمٞماف ؾماٌٞمؾ أم ٓ؟ ىمٚمٜما٤م ٓ :ؾماٌٞمؾ إًمٞماف ُماع
يمث اارة إُم ااقال ذم أج اادي اجلٜم ااقد ،أُم اا٤م إذا ظمٚم اا٧م إج اادي ُم ااـ إُم ااقال ومل يٙم ااـ ُم ااـ ُم اا٤مل اعمّم اا٤مًمح ُم اا٤م يٗم اال
سمخراضم٤مت اًمٕمًاٙمر وًماق شمٗمار .اًمٕمًاٙمر واؿماتٖمٚمقا سم٤مًمٙمًا٥م خلٞماػ دظماقل اًمٙمٗما٤مر سماالد اعؾماالم أو ظمٞماػ
صم ااقران اًمٗمتٜم اا٦م ُم ااـ أه ااؾ اًمٕمرا ُم اا٦م ذم سم ااالد اعؾم ااالم ،ومٞمج ااقز ًمإلُم اا٤مم أن يقفم ااػ قم ااغم إهمٜمٞم ا٤م ُم٘م اادار يمٗم٤مي اا٦م
اجلٜمد ،صمؿ إن رأى ذم ـمريؼ اًمتقزياع اًمتخّماٞمص سما٤مٕرايض وماال طمارج؛ ٕنا٤م ٟمٕمٚماؿ أناف إذا شمٕما٤مرض ذان أو
ضران ىمّمد اًمنمع دومع أؿمد اًميريـ وأقمٔمؿ اًمنميـ وُم٤م ي١مديف يمؾ واطمد ُماٜمٝمؿ ىمٚمٞماؾ سم٤معوا٤موم٦م إمم ُما٤م
خي٤مـمر سمف ُمـ ٟمٗمًف وُم٤مًمف ًمق ظمٚم٧م ظمٓما٦م اعؾماالم قماـ ذي ؿماقيم٦م ٗماظ ٟمٔما٤مم إُماقر وي٘مٓماع ُما٤مدة اًمنماور
ويم٤من هذا ٓ خيٚمق قمـ ؿمٝم٤مدة أصاقل ُمٕمٞمٜما٦م وما٢من ًماقزم اًمٓمٗماؾ قماامرة اًم٘مٜماقات وإظماراج أضمارة اًمٗمّما٤مد وصمٛماـ
( )٧هن٤مي٦م اعمحت٤مج (-)62 .6
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إدوي٦م ويمؾ ذًمؽ شمٜمجٞمز ظمنان ًمتقىمع ُم٤م هق أيمثر ُمٜمفش ـها-
وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم  ذم اًمٖمٞم٤مصمل ,همٞم٤مث إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ« :,وم٠مُم٤م اًمٙمالم ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م
ُمٜمٝم٤م ،وهق أمهٝم٤م؛ وم٤مًمٖمرض ذيمر ُم٤م شم٘متْمٞمف اعي٤مًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،واًمًٞم٤مؾم٦م اًمديٜمٞم٦م ومٞمف ،إذا صٗمرت يد راقمل
اًمرقمٞم٦م قمـ إُمقال ،واحل٤مضم٤مت ُم٤مؾم٦م --ومٚمٞم٧م ؿمٕمري ،يمٞمػ احلٙمؿ وُم٤م وضمف اًم٘مْمٞم٦م؟ وم٢من ارشم٘م٥م
اعُم٤مم طمّمقل أُمقال ذم آؾمت٘مٌ٤مل ،و٤مع رضم٤مل اًم٘مت٤مل ،وضمر وٞم٤مقمٝمؿ أؾمقأ إطمقا ل -وإن اؾمؽمؾمؾ ذم
ُمد اًمٞمد إمم ُم٤م يّم٤مدومف ُمـ ُم٤مل ُمـ همػم وٌط أوم٣م إمم آٟمحالل ،واخلروج قمـ اًمنمع ذم إىمقال
وإومٕم٤مل ،وىمد ىمدُمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ،أن٤م ٓ ٟمحدث ًمؽمسمٞم٦م اعمامًمؽ ذم ُمٕمرض آؾمتّمقاب ُمً٤مًمؽ ٓ ،يرى ل٤م
ُمـ ذقم٦م اعمّمٓمٗمك ُ مدارك -وم٢من سمكم اعُم٤مم سمذًمؽ ومٚمٞمتئد ،وًمٞمٜمٕمؿ اًمٜمٔمر هٜم٤مًمؽ وم٘مد دومع إمم ظمٓمٌلم
قمٔمٞمٛملم :أطمدمه٤م :شمٕمريض اخلٓم٦م ًمٚمْمٞم٤مع -واًمث٤م  :أظمذ أُمقال ذم همػم إؾمٜم٤مد اؾمتح٘م٤مىمف إمم ُمًتٜمد
ُمٕمروف ُم٠مخقف --واهلل وزم اًمتقومٞمؼ واًمتٞمًػم ،وهق سم٢مؾمٕم٤مف راضمٞمف ضمدير --ومٜم٘مقل :إذا ظمال سمٞم٧م اح٤مل
اٟم٘مًٛم٧م إطمقال ،وٟمحـ ٟمرشمٌٝم٤م قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم ،وٟم٠ميت ذم يمؾ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م سمام هق ُم٠مظمذ إطمٙم٤مم--
وـمرح اًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤معمقضمٌ٤مت اًمنمقمٞم٦م؛ ومال خيٚمق احل٤مل ،وىمد صٗمر سمٞم٧م اح٤مل ُمـ صمالصم٦م أنح٤م :
أطمده٤م :أن يٓم٠م اًمٙمٗم٤مر ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ,دي٤مر اعؾمالم -واًمث٤م  :أٓ يٓمئقه٤م ،وًمٙمٜم٤م ٟمًتِمٕمر ُمـ ضمٜمقد
اعؾمالم اظمتالٓ ،وٟمتقىمع اٟمحالٓ واٟمٗمالًٓ ،مق مل ٟمّم٤مدف ُم٤مٓ ،صمؿ يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ اؾمتجرا اًمٙمٗم٤مر ذم
إىمٓم٤مر ،وشمِمقومٝمؿ إمم وط أـمراف اًمدي٤مر -واًمث٤مًم٨م :أن يٙمقن ضمٜمقد اعؾمالم ذم اًمثٖمقر واعمراصد قمغم
أه٥م وقمت٤مد ،وؿمقيم٦م واؾمتٕمدادً ،مق وىمٗمقا ،وًمق ٟمدسمقا ًمٚمٖمزو واجلٝم٤مدٓ ،طمت٤مضمقا إمم ازدي٤مد ذم
آؾمتٕمداد ،وومْمؾ اؾمتٛمداد ،وًمق مل يٛمدوا ٟٓم٘مٓمٕمقا قمـ اجلٝم٤مد --ومٝمذه اًمت٘م٤مؾمٞمؿ ىم٤مقمدة اًمٗمّمؾ؛ ومٚمٜم٘مؾ
ومٞمٝم٤م أوٓ ،وًمٜمذيمر ذم يمؾ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م ُمٕمقٓ صمؿ ٟمٜمٔمر إمم ُم٤م ورا ه٤م واهلل اعمًتٕم٤من ،قمغم ُم٤م ٟمح٤موًمف ُمـ
()2

اًمٌٞم٤منٌ -
ومّمؾ وم٠مُم٤م إذا وـمئ اًمٙمٗم٤مر--ش ـها ،إًمخ يمالُمف وم٤مٟمٔمروه وم٢مٟمف ذم هم٤مي٦م اًمٜمٗم٤مؾم٦م وإمهٞم٦م-
اعمرؾم ااٚم٦م ،ذم اعمث اا٤مل اخلاا٤مُمس ُم ااـ إُمثٚم اا٦م
وىماا٤مل اًمِم اا٤مـمٌل  ذم آقمتّم اا٤مم قمٜمااد يمالُم ااف قم ااغم اعمّماا٤مًمح َ
اًمٕمنمااة اًمتاال ُم ّثااؾ ااا٤م لاا٤م« :اعمثاا٤مل اخلاا٤مُمس :إٟماا٤م إذا ىمررٟماا٤م إُم٤مُماا٤م ُمٓم٤مقماا٤م ُمٗمت٘ماارا إمم شمٙمثااػم اجلٜمااقد ًمًااد اًمثٖمااقر

( )٧اعمًتّمٗمك (-)٧١١ .٧
( )2همٞم٤مث إُمؿ (ص -)256
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ومح٤مياا٦م اعمٚمااؽ اعمتًااع إىمٓماا٤مر ،وظمااال سمٞماا٧م احاا٤مل وارشمٗمٕماا٧م طم٤مضماا٤مت اجلٜمااد إمم ُماا٤م ٓ يٙمٗمااٞمٝمؿ؛ ومٚمإلُماا٤مم إذا
يم٤من قمدٓ أن يق ّفمػ قمغم إهمٜمٞم٤م ُم٤م يراه يم٤مومٞم٤م لؿ ذم احل٤مل إمم أن ئمٝمر ُما٤مل سمٞما٧م احا٤مل ،صماؿ إًمٞماف اًمٜمٔمار ذم
شمقفمٞمػ ذًمؽ قمغم اًمٖمالت واًمثامر وهمػم ذًمؽ ،يمٞمال ي١مدي ختّمٞمص اًمٜما٤مس سماف إمم إ ا٤مش اًم٘مٚماقب ،وذًماؽ
ي٘مع ىمٚمٞمال ُمـ يمثػم سمحٞما٨م ٓ جيحاػ سم٠مطماد و ّماؾ اعم٘مّماقد ،وإٟماام مل يٜم٘ماؾ ُمثاؾ هاذا قماـ إوًمالم ٓشمًا٤مع
ُماا٤مل سمٞماا٧م احاا٤مل ذم زُماا٤مهنؿ سمخااالف زُم٤مٟمٜماا٤م وماا٢من اًم٘مْمااٞم٦م ومٞمااف أطماارى ووضمااف اعمّمااٚمح٦م هٜماا٤م فماا٤مهر ،وم٢مٟمااف ًمااق مل
يٗمٕمؾ اعُم٤م ُم ذًماؽ اًمٜمٔما٤مم سمٓمٚما٧م ؿماقيم٦م اعُما٤مم وصا٤مرت دي٤مرٟما٤م قمروا٦م ٓؾماتٞمال اًمٙمٗما٤مر ،وإٟماام ٟمٔما٤مم ذًماؽ
يمٚمااف ؿمااقيم٦م اعُماا٤مم سمٕمدًمااف ،وم٤مًمااذيـ ااذرون ُمااـ اًماادواهل ًمااق شمٜم٘مٓمااع قمااٜمٝمؿ اًمِمااقيم٦م يًااتح٘مرون سم٤معواا٤موم٦م
إًمٞمٝماا٤م أُمااقالؿ يمٚمٝماا٤م ومْمااال قمااـ اًمٞمًااػم ُمٜمٝماا٤م ،وماا٢مذا قمااقرض هااذا اًميا ُار اًمٕمٔمااٞمؿ سم٤مًمياار اًمالطمااؼ لااؿ سم٠مظمااذ
اًمٌٕمض ُمـ أُمقالؿ وماال ياتامرى ذم شمارضمٞمح اًمثا٤م قماـ إول ،وهاق ها٤م يٕمٚماؿ ُماـ ُم٘مّماقد اًمِم ارع ىمٌاؾ اًمٜمٔمار
إب ذم ـمٗمٚم ااف أو اًم ااقيص ذم يتٞمٛم ااف أو اًمٙم٤موم ااؾ وم ااٞمٛمـ يٙمٗمٚم ااف ُم اا٠مُمقر
ذم اًمِم ااقاهد ،واعمالئٛم اا٦م إظم اارى :أن َ
سمرقم٤مياا٦م إصااٚمح ًمااف ،وهااق يٍمااف ُم٤مًمااف إمم وضمااقه ُمااـ اًمٜمٗم٘ماا٤مت أو اعماا١من اعمحتاا٤مج إًمٞمٝماا٤م ،ويمااؾ ُماا٤م يااراه ؾمااٌٌ٤م
ًمزي٤مدة ُم٤مًمف أو طمراؾمتف ُماـ اًمتٚماػ ضما٤مز ًماف سماذل احا٤مل ذم نّماٞمٚمف ،وُمّماٚمح٦م اعؾماالم قم٤مُما٦م ٓ شمت٘ما٤مس قماـ
ُمّمااٚمح٦م ـمٗمااؾ وٓ ٟمٔماار إُماا٤مم اعمًااٚمٛملم يت٘م٤مقمااد قمااـ ٟمٔماار واطمااد ُمااـ أطماا٤مد ذم طمااؼ حمجااقره ،وًمااق وـمااك
أرض اعؾمااالم ًمقضماا٥م اًم٘مٞماا٤مم سم٤مًمٜمّم ارة وإذا دقماا٤مهؿ اعُماا٤مم وضمٌاا٧م اعضم٤مسماا٦م وومٞمااف إشمٕماا٤مب اًمٜمٗمااقس
ا٤مر َ
اًمٙمٗما ُ
وشمٕمريْمٝم٤م إمم الٚمٙم٦م زي٤مدة إمم إٟمٗم٤م .اح٤مل ،وًمٞمس ذًمؽ إٓ حلامي٦م اًمديـ وُمّمٚمح٦م اعمًاٚمٛملم --وما٢مذا ىمادرٟم٤م
هجااقُمٝمؿ واؾمتِم اإمر اعُم اا٤مم ذم اًمِم ااقيم٦م واإمٗم٤م وضم اا٥م قم ااغم اًمٙم٤موم اا٦م إُماادا ُدهؿ ،يمٞم ااػ واجلٝم اا٤م ُد ذم يم ااؾ ؾم ااٜم٦م
واضما٥م قماغم اخلٚماؼ ،وإٟماام يًا٘مط سم٤مؿماتٖم٤مل اعمرشمزىما٦م ومااال ياتامرى ذم سماذل احا٤مل عمثاؾ ذًماؽ ،وإذا ىمادرٟم٤م اٟمٕماادام
اًمٙمٗماا٤مر اًمااذيـ خياا٤مف ُمااـ ضمٝمااتٝمؿ ،ومااال ياا١مُمـ ُمااـ اٟمٗمتاا٤مح سماا٤مب اًمٗمااتـ سماالم اعمًااٚمٛملم ،وم٤معمًاا٠مخ٦م قمااغم طم٤ملاا٤م يمااام
يم٤مٟماا٧م ،وشمقىمااع اًمٗمًاا٤مد قمتٞمااد ومااال سمااد ُمااـ احلااراس ،ومٝمااذه ُمال ُماا٦م صااحٞمح٦م إٓ أهناا٤م ذم حمااؾ ضورة ومت٘ماادر
سم٘مدره٤م ،ومال يّمح هذا احلٙمؿ إٓ ُمع وضمقدها٤م ،وآؾمات٘مراض ذم إزُما٤مت إٟماام يٙماقن طمٞما٨م يرضماك ًمٌٞما٧م
احاا٤مل دظما ٌاؾ يٜمتٔماار أو يردماك ،وأُماا٤م إذا مل يٜمتٔماار ؿماٞمئ٤م وواإمٗم٧م وضمااقه اًماادظمؾ سمحٞماا٨م ٓ يٖمٜمال يمٌااػم ر --
وم ااال سم ااد ُم ااـ ضمري اا٤من طمٙم ااؿ اًمتقفمٞم ااػ -وه ااذه اعمً اا٠مخ٦م ٟم ااص قمٚمٞمٝم اا٤م اًمٖم اازازم ذم ُمقا و ااع ُم ااـ يمتٌ ااف وشم اااله ذم
شمّمحٞمحٝم٤م اسمـ اًمٕمريب ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ًمف ،وذط ضمقاز ذًمؽ يمٚمف قمٜمدهؿ قمداًم٦م اعُما٤مم وإي٘ما٤مع اًمتٍماف
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ذم أظمذ اح٤مل وإقمٓم٤مئف قمغم اًمقضمف اعمنموعش ـها-
ىمٚم٧م-
ومٝمذه سمٕمض اًمٜم٘مقل قمـ اًمٗم٘مٝم٤م ذم هذا اًمٌ٤مب ،ويمالُمٝمؿ ذم هذا ُمِمٝمقر يمام ُ
صمؿ ذم ُمً٠مختٙمؿ اٟمْم٤مف إمم أصؾ اعمً٠مخ٦م ر مظمر وهق:
ظمٓمػ ص٤مطم٥م اح٤مل اعمراد أظمذ ر ُمـ ُم٤مًمف قمٜمقة-
وذًمؽ أذى ًمف ،وي٘متْمٞمف شمرويٕمف وشمرويع أهٚمف وذويف-
واٟمْماا٤مف إًمٞمٝماا٤م ر مظماار ،وهااق :اخلااقف ُمااـ وىمااقع ُمٗمًاادة أيمااؼم وُمٜمٙما ٍار أقمٔمااؿ ،وهااق شمٜمٗمااػم اًمٜم اا٤مس
وصدّ هؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ،إذا فمٜمقا أن اعمج٤مهديـ يٕمتدون قمغم أُمقال اًمٜم٤مس!--
ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم هذه إؿمٞم٤م  ،وم٠مىمقل ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل:
اًمذي أره عظمقا هق أيت:
جيقز ًمٙمؿ أظمذ ر ُمـ أُمقالؿ شمًدون ا٤م ضورشمٙمؿ ،وإذا يم٤من ذًمؽ ُمتقىمٗم٤م قماغم ظمٓماػ اًمِماخص
اقب ُمٜمااف ،ومااال سماا٠مس ،و ُيٖم َتا َٗم اار ُماا٤م ذم وااٛمـ ذًمااؽ ُمااـ سمٕمااض
وأظمااذه إمم اًمًااجـ طمتااك ياادومع اعم٘ماادار اعمٓمٚما َ
إذى ًمف واًمؽمويع ًمف وٕهٚمفً ،مٙمـ سمنموط:
 ٓ ,شم٠مظماذون ُمااـ يمااؾ أطما ٍاد إٓ اعم٘مادار اًمااذي ٓ ُجيحااػ سمااف وٓ ياذه٥م سمامًمااف ،سمااؾ شم٠مظمااذون سماا٤معمٕمروف،
وشم٘مً ااٛمقن إظم ااذ قم ااغم أص ااح٤مب رؤوس إُم ااقال سمحً اا٥م أُم ااقالؿ ،وشمٜمً اادّ احل٤مضم اا٦م إن ؿم اا٤م اهلل سم اادون
ّ
إضمح٤مف ٍ
ٍ
سم٠مطمد-
اخلٓمػ مظمر ّ
يم٤مًمٙمل مظمر اًمدوا  ،وم٢من أُمٙماـ أن شمٙمٚمٛماقا اًمٜما٤مس وشمرا ؾماٚمقهؿ ومٞمادومٕمقا
طمؾ،
,أن يٙمقن
ُ
ّ
ُم٤م يٙمٗمٞمٙمؿ ومال جيقز اخلٓمػ واًمًجـ وإذى-
شمٕملم اخلٓمػ ـمري٘م٤م يم ظمر ّ
اقع ختقياػ طمتاك
وختقوماقه ٟم َ
طمؾ أن شمًجٜمقا اًمِمخص ُمادة ّ
 ,ضم٤مئز ذم طم٤مل ّ
يدومع ُم٤م شم٘مرر قمٚمٞمف ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ،وذًمؽ ًميورة ؾمد طم٤مضم٦م اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ-
 ,جي٥م أٓ ي١م ّدي يمؾ ذًمؽ إمم إطماداث ُمٗمًادة أقمٔماؿ ُماـ ُمٗمًادة ٟم٘ماص واٟمٕمادام إُماقال ،سمٛمٕمٜماك أٓ
ياا١مدي قمٛمٚمٙمااؿ هااذا إمم ُمٜمٙماار أيمااؼم؛ وماا٢من أدى إًمٞمااف ُمٜمٕمٜماا٤م ُمٜمااف ،وهااذا حمااؾ إواا٤مع ٓ ظمااالف ومٞمااف ،أقمٜماال ذط
أٓ ي١مدي إُمر واًمٜمٝمل إمم ُمٜمٙمر أيمؼم وُمٗمًدة أقمٔمؿ-
( )٧آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل (-)42١ .2
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ومٕمٚمااٞمٙمؿ أن شمدرؾمااقا احلاا٤مٓت ،وختتاا٤مروا ذم يمااؾ ُمٜمٓم٘ماا٦م وُمااع يمااؾ أناا٤مس ُماا٤م يٜم٤مؾمااٌٝمؿ ،وًمااٞمس ذـماا٤م أن
شمٕماا٤مُمٚمقا يمااؾ اًمٜماا٤مس ويمااؾ اعمٜماا٤مـمؼ سمااٜمٗمس اًمٓمري٘ماا٦م وسمااٜمٗمس إؾمااٚمقب ،سمااؾ شمتّم ارومقن ذم يمااؾ طماا٤م ٍل وُمااع يمااؾ
أن٤مس سمام يٜم٤مؾم٥م ،ه٤م ٘مؼ اعمّمٚمح٦م وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدة أيمؼم-
وشم٘مًااٛمقن إظمااذات
اػما قمااغم اًمٜماا٤مسّ ،,
وشم٠مظمااذون اًم٘مٚمٞمااؾ اًمٙماا٤مذم ,ىماادر احل٤مضماا٦م وطمتااك أىمااؾ ُمٜمااف ،شمٞمًا ً
قمغم اًمٜم٤مس ،سمحً٥م أُمقالؿ وصمرائٝمؿ ،وهٙمذا-
ا٥م
وقماا٤مُمٚمقا اًمٜماا٤مس سم٤معمٕم٤مُمٚماا٦م احلًااٜم٦م ،وقمٔمااقهؿ وأطمًااٜمقا إًمااٞمٝمؿ وشماا٠مخٗمقهؿ ،وسم ّٞمٜمااقا لااؿ أن هااذا واضما ٌ
ٟم٠مظمااذه ُمااٜمٙمؿ ًمٚمْم ارورة ٕنٙمااؿ مل شماادومٕمقه سمًااٌ٥م ُمااـ إؾمااٌ٤مب إُماا٤م ًمٕماادم صم٘مااتٙمؿ ومٞمٜماا٤م ًمٕماادم ُمٕماارومتٙمؿ سمٜماا٤م،
اًمٕمدو --اًمخ-
وإُم٤م ًمِمدة طمٌٙمؿ ًمٚمامل ووٕمٙمؿ ًمف وشم٘مّمػميمؿ ذم اًمٌذل وؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م ،وإُم٤م خلقومٙمؿ ُمـ
ّ
ومٜمحـ ٟم٠مظمذ ُمٜمٙمؿ ىمدر احل٤مضم٦م ًمٚمجٝما٤مد وعمّماٚمح٦م اعؾماالم واعمًاٚمٛملم ،وٓ ٟمجحاػ سمٙماؿ وٓ ٟمٕمتادي
قمٚمااٞمٙمؿ ،وٓ ٟمْم اريمؿ ،وُماا٤م ذم وااٛمـ هااذا اًمٕمٛمااؾ ُمااـ سمٕمااض إذى ،ومااال سمااد ُمااٜمٝمؿ وٟمحااـ ُمْماآمرون إًمٞمااف،
وٟمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ سم٤مًمنمع وومتقى قمٚمام اعؾمالم --إًمخ ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمتٗمٝمٞمؿ-
وشمٗمٝمٛمااقن اًمقا طمااد ُمااٜمٝمؿ أنااف ًمااق دومااع ًمٙمااؿ ذم يمااؾ ؾمااٜم٦م أو ؾماات٦م ؿمااٝمقر أو ٟمحقهاا٤م ُمٌٚمٖماا٤م ُمٕمٞمٜماا٤م قمااـ ـمريااؼ
اًمٓمريؼ اًمٗمال  ،ومال يتٕمرض ًمٌم سمٕمده٤م --وهٙمذا-
()1

وم٢من اح٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٜمٗمس ،وٓ شمٜمًقا وصٞم٦م رؾمقل اهلل  عمٕم٤مذ( :واشمؼ يمرائؿ أُمقالؿ) !-
ِ
ٌ
ومٝمذا إُمر ,أظمذ أُمقال اًمٜم٤مسُ ,
ضمقزٟم٤م ًمٚميورة-
ؾمٌٞمؾ شمٜمٗمػم،
ضمقزٟم٤م ُم٤م ّ
وؾمٌٞمؾ ظمٓم ٌر ضمدً ا !--وإٟمام ّ
وذـمٜماا٤م أٓ اادث ُمٜمٙماار أيمااؼم ُمااـ ُمثااؾ شمٜمٗمااػم اًمٜماا٤مس قمااـ اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااديـ واٟم٘مااالب اًمٜماا٤مس قمٜماا٤م
وقمـ ٟمٍمشمٜم٤م وذه٤ماؿ إمم صػ اًمٕمدو اعمرشمد اًمذي ئمٜمقن أنف ٗمظ أُمقالؿ ويّمقهنؿ!!--
وم٢مذن ًمتتٍمومقا ذم وق هذا اًمٗم٘مف ،سم٤معمٕمروف--
ظمػم اًمرازىملم  ،ﭧﭨ ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸﮹ ﮺ ﮻﮼
واهلل ُمٕمٙمؿ وهق ُ

﮽ ﮾﮿ﮊ [ـمف] ،ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت]،
َوﭧﭨ :ﮋﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮊ [اًمذاري٤مت] ،واهلل أقمٚمؿ-
(وشمق .يمرائؿ أُمقال اًمٜم٤مس) ،صحٞمح ُمًٚمؿ ( )٧2سمٚمٗمظ( :وشمق ،)--.وضم٤م ًمٗمظ اًمِمٞمخ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )١1١٧ ،٧656سمٚمٗمظَ :
ذم :اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼما (-)٧22١١
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سم٤م ُ :مً٠مخ٦م ُمٗم٤مداة أهى اعمرشمديـ سم٠مهى اعمًٚمٛملم أو ُمٌ٤مدًمتٝمؿ سم٤مح٤مل؛ اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م قمٜمدي اجلقاز،
ا٠مخ٧م ومٞمٝماا٤م و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ
وهاال ُمًاا٠مخ٦م ضماارى ومٞمٝماا٤م اًمٌحاا٨م يمثااػما ،واخلااالف واىمااع ومٞمٝماا٤م سماالم اًمٜماا٤مس ،وىمااد ؾما ُ
اًمٕمٚمؿ وُمٕمٔمٛمٝمؿ أضم٤مزه٤م-
وًمٕمكم أيمت٥م ًمٙمؿ ُم٤م قمٜمدي ومٞمٝم٤م ذم ومرص٦م أظمرى إن ؿم٤م اهللً ،مْمٞمؼ اًمقىم٧م أن

 :سزخ إٔ تكين ٗ ايڀب «فاٖزش أخڀأ ٗ َزاٚا ٠فاٖز; ؾُات ٖـشا
ا٭خرل ..ؾُاسا عً٘ٝ؟!
الشـيخ عطية اهلل:
ا٥م يٕما٤مًم٩م اًمٜما٤مس وياداوهيؿ ،وٓ يٚمازم أن
احلٛمد هلل ،إذا يم٤من هذا
اًمت٘مٜمل ُمٕمرو ًوم٤م سم٤مًمٓما٥م ،يٕمٜمال أناف ـمٌٞم ٌ
ّ
يٙمااقن ـمٌٞم ًٌا٤م ُمتخّمّماا٤م أو قم٤م ُّم اً٤م سماا٤معمٕمٜمك آصاآمالطمل اعمتااداول اًمٞمااقم ،سمااؾ اعم٘مّمااقد أنااف سم٤مًمٜمًااٌ٦م ًمٙم اؿ ,ذم
واىمٕمٙم ااؿ وطم اا٤مًمٙمؿ ,سمٛمٜمزًم اا٦م اًمٓمٌٞم اا٥م اًم ااذي ي ااداوي اعظم ااقة ويٕم اا٤مجلٝمؿ ًمٙمقٟما اف أطمً ااـ اعمقضم ااقد ذم سم اا٤مب
اًمٓماا٥م ،وىمااد أظمااذ طمٔماا٤م ُمااـ ُمٕمروم ا٦م قمٚمااؿ اًمتٓمٌٞماا٥م ،يمااام شمٗمٞمااده قمٌاا٤مرة «شم٘مٜماال ذم اًمٓماا٥مش ،وهااق سماا٤مذل ضمٝمااده
وٟمّمحف ،وأفمـ أن هذا هق اعمٜمٓمٌؼ قمغم ُمً٠مختٙمؿ-
أىمقل :إذا يم٤من يمذًمؽ ومال خيٚمق إُمر ُمـ صقرشملم:
صحٞمح٤م قمغم ُم٘مت٣م آضمتٝم٤مد ذم سما٤مب اًمٓما٥م ،وماامت
قمالضم٤م
 ,إُم٤م أنف داوى اعمريض وـم ٌٌّف ,قم٤مجلف,
ً
ً
اعمريض ،ومٝمذا ٓ ر قمٚمٞمف ومٞمف ،وهق ,أي اًمٓمٌل ،وهق اًمت٘مٜمل هٜم٤م ,جمتٝمدٌ قمغم أصقل صحٞمح٦م-
ً
ا٤مهرا خم٤مًم ًٗما٤م ٕصاقل اًمٓما٥م اعمٕمرووما٦م قمٜماد أهٚماف ،وشمً ّاقر ودمارأ قماغم ُما٤م
 ,وإُم٤م أنف أظمٓما٠م ظمٓما٠م
وم٤مطمِما٤م فم ً
ٓ ًٜمف ،وم٠مدى ظمٓم١مه إمم ووم٤مة اعمريض ،ومٝمذا شمٚمزُمف اًمدي٦مٕ ،نف ىمتؾ ظمٓم٠م --واهلل أقمٚمؿ-
وماا٢مذا ىمٚمٜماا٤م إٟمااف ىمتا ُاؾ ظمٓماا٠م وإن قمٚمٞمااف اًمدياا٦م ،وماا٢من اًمدياا٦م قمااغم قم٤مىمٚمتااف ،وقم٤مىمٚمتا اُف هٜماا٤م هاال اجلٜمااد ،أي اًمااديقان
اًمذي هق ُمٜمت ٍؿ إًمٞمف ذم اجلامقم٦م ،يمذا ىم٤مًمف قمٚمامؤٟم٤م ،وسم٤مظمتّم٤مر :ديتف قمغم سمٞم٧م اح٤مل-
ٍ
ضورة
ٞمنة ,يمااام أفمااـ ضماادا ،يمٞمااػ وأنااتؿ ذم طماا٤مل
ٞمنت أن وم ُتاادومع ٕوًمٞم٤مئااف ،وإن مل شمٙمااـ ُمت ا ّ
وماا٢من شم ا ّ
وؿمدة سم٤مًمٖم٦مّ ,
ُمًتح٘م٦م ٕوًمٞم٤م اعمٞم٧م قمغم سمٞم٧م اح٤مل-
ومت١مظمر طمتك يٗمتح اهلل ،وًمق ـم٤مل اًمزُمـً ،مٙمٜمٝم٤م
َ
واهلل أقمٚمؿ-
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روى أبق داود واًمٜمً٤مئل واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده أن
وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤م
رؾمقل اهلل  ىم٤ملُ( :مـ شمٓمٌ٥م وٓ يٕمٚمؿ ُمٜمف ـم٥م ومٝمق و٤مُمـ)،
ّ

()1

-

ىما٤مل ذم قماقن اعمٕمٌاقدُ(« :ماـ شمٓمٌا٥م) :سمتِمااديد اعمقطمادة إومم أي شمٕما٤مـمك قمٚماؿ اًمٓما٥م وقما٤مًم٩م ُمريْماا٤م،
(وٓ يٕمٚمااؿ ُمٜمااف ـماا٥م) :أي ُمٕم٤مجلاا٦م صااحٞمح٦م هم٤مًمٌاا٦م قمااغم اخلٓماا٠م؛ وم٠مظمٓماا٠م ذم ـمٌااف وأتٚمااػ ؿمااٞمئ٤م ُمااـ اعمااريض،
(ومٝمااق واا٤مُمـ)ٕ :نااف شمقًمااد ُمااـ ومٕمٚمااف الااالك وهااق ُمتٕمااد ومٞمااف إذ ٓ يٕماارف ذًمااؽ ومتٙمااقن ضمٜم٤ميتااف ُمْمااٛمقٟم٦م قمااغم
قم٤مىمٚمتاف -ىماا٤مل اخلٓماا٤ميب ٓ :أقمٚماؿ ظمالوماا٤م ذم أن اعمٕماا٤مًم٩م إذا شمٕمادى ومتٚمااػ اعمااريض يما٤من واا٤مُمٜم٤م واعمتٕماا٤مـمل قمٚمااام
أو قمٛمال ٓ يٕمرومف ُمتٕمد وم٢مذا شمقًمد ُمـ ومٕمٚمف اًمتٚمػ وٛمـ اًمدي٦م وؾم٘مط اًم٘مقد قمٜمف ٕناف ٓ يًاتٌد سماذًمؽ دون
()2

إذن اعمريض -وضمٜم٤مي٦م اًمٓمٌٞم٥م ذم ىمقل قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤م قمغم قم٤مىمٚمتف -اٟمتٝمكش ـها-
واعمًا٠مخ٦م قمٜمااد اًمٗم٘مٝما٤م ُمٕمرووماا٦م ُمِماٝمقرة ،ويااذيمروهن٤م ذم سما٤مب «اًمْمااامنش وذم سما٤مب «اًمتٕمزياارش أو همػممهاا٤م
ُمـ إبقاب:
ىم٤مل ظمٚمٞماؾ سماـ إؾماح٤م .احا٤مًمٙمل ذم خمتٍماه« :سما٤مب اًمتٕمزياز :وقم ّازر اعُما٤م ُم عمٕمّماٞم٦م اهلل ،أو حلاؼ مدُم ّال،
ٍ
وضب سمًقط ،أو همػمه ،وإن زاد قماغم احلاد أو أتاك قماغم اًماٜمٗمس،
طمًٌاً٤م ،وًمق ًُم٤م ،وسم٤معىم٤مُم٦م ،وٟمزع اًمٕمامُم٦م،
()3
ٍ
يمٓمٌٞم٥م ضمٝمؾ أو ىمٍم أو سمال إذن ُمٕمتؼم وًمق إذن قمٌ ٍاد ،سمٗمّماد أو طمج٤مُما٦م ،أو ظمتا٤من--ش
ووٛمـ ُم٤م هى
ـها ،واٟمٔمر ذوطمف--
وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ قم ّٚماٞمش ذم ُماٜمح اجلٚمٞماؾ« :وؾماقا ؾماٚمِؿ اعمٕماز ُر «أو أتاكش شمٕمزياره «قماغم اًماٜمٗمسش سما٠من
ُماا٤مت ُمٜمااف ،إن فمااـ اعُماا٤مم ؾمااالُمتف «وش إٓ «وااٛمـش اعُماا٤م ُم «ُماا٤م هىش أي شمرشماا٥م قمااغم شمٕمزيااره؛ وماا٢من ُماا٤مت
وااٛمـ ديتااف وإن شمٚمٗماا٧م ًمااف ُمٜمٗمٕماا٦م وااٛمـ ديتٝماا٤م -اسمااـ قمروماا٦م :اًمِمااٞمخ ذم اعمجٛمققماا٦م :اعُماا٤مم ُم٤مًمااؽ ُ :مٕمٚما ُاؿ
اًمٙمت٤مب واًمّمٜمٕم٦م إن ضب صٌٞم٤م ُم٤م يٕمٚمؿ إُمـ ُمٜمف ٕدسمف ومامت وماال يْماٛمـ ،وإن ضما٤موز سماف إدب واٛمـ
ُ
اعمً٤مئؾ صمالصم٦م:
ُم٤م أص٤مسمف -قم٩م:
إومم :أن يٗمٕم ااؾ ُم ااع فم ااـ اًمً ااالُم٦م ويٜمِم اا٠م قمٜم ااف ه ااالك أو ٟم٘م ااص ،وذم ه ااذه احل٤مًم اا٦م جي ااقز اعىم اادام قم ااغم

( )٧ؾمٜمـ أيب داود ( ،)6564ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)661١ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (-)1644
( )2قمقن اعمٕمٌقد (-)2٧5 .٧2
( )1خمتٍم ظمٚمٞمؾ (ص ُ ،)264مٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ( ،)155 .2ذح اًمزرىم٤م قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤م (-)2١١ .6
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اًمٗمٕماؾ --واظمتٚمااػ ذم وااامٟمف وم٘مٞمااؾ ٓ يْمااٛمـ ؾمااقا ىماا٤مل أهااؾ اعمٕمروماا٦م يٜمِماا٠م قمااـ ومٕمٚمااف هااالك أو قمٞماا٥م أو ٓ،
وهذا يٗمٞمده ُم٤م ذم اًمٜمقادر واًمٕمتٌٞم٦م ،وقمزاه اعمقوح ًمٚمجٛمٝمقر-
اًمث٤مٟمٞماا٦م :أن يٗمٕمااؾ ُمااع فمٜمااف قماادم ؾمااالُمتف ويٜمِماا٠م قمٜمااف هااالك أو قمٞماا٥م ومااال جيااقز ًمااف اعىماادام قمااغم اًمٗمٕمااؾ،
وي٘متص ُمٜمف ؾمقا ىم٤مل أهؾ اعمٕمروم٦م يٜمِم٠م هالك أو قمٞم٥م أو ٓ ،يمام يٗمٞمده يمالم اسمـ ُمرزو-.
اًمث٤مًمثاا٦م :أن يٗمٕمااؾ ُمااع ؿمااٙمف ذم ؾمااالُمتف وقماادُمٝم٤م ،ويٜمِماا٠م قمٜمااف هاالك أو قمٞماا٥م ،ومااال ىمّماا٤مص قمٚمٞمااف واًمدياا٦م
()1

قمغم قم٤مىمٚمتفش ـها-
واٟمٔمر مت٤مم يمالُمف؛ ومٗمٞمف ومقائد دمٛمع ًمؽ اعمً٠مخ٦م ووم٘مٝمٝم٤م-

 :أثٓـا ٤ايعًُٝـ ١ايعغـهض( ١ٜأنُٓـ ،١اغتٝـاٍ ،تؿذـرل) ٜكتـٌ بعـض
ايؾعب سٌ اخت٬طِٗ بايڀاغٛت; ؾُا ايٛادب ايؾضع َٔ ٞدٗ ١ايزٜٸـٚ ١ايهؿـاص ٗ ٠سايـ١
إَهإ ا٫سذلاط ٚعزَ٘ َٚعضؾ ١ايكاتٌ ٚعزَٗا؟
الشـيخ عطية اهلل:
هااذه اعمًاا٤مئؾ ،أؾمااتٕمٗمٞمٙمؿ ُمااـ اعضم٤مسماا٦م قمٚمٞمٝماا٤م ،وإومْمااؾ أن ٟمٜمتٔماار ضمااقاب اعمِماا٤ميخٕ ،هناا٤م نتاا٤مج إمم
نرير وشمدىمٞمؼ ،واهلل اعمًتٕم٤من ،وومٞمٝم٤م صقر ُمتٕمددة-

 :عهـِ َعـضؾتهِ ٚـضٚف ايغـاس ١اؾٗارٜـ ١عٓـزْاَ ..ـا اينـٛاب٘
اييت تضْٗٚـا يًعًُٝـات ا٫عتؾـٗار١ٜ؟ ٚإسا نؾــ سـاٍ ا٭ذ قبـٌ ايٛفـ ٍٛإٍ اشلـزف; ٖـٌ
هٛط ي٘ ايتؿذرلَٚ ،ا صأٜهِ ٗ ؾتض اجملاٍ يًٓغاٖ ٗ ٤شا ايباب.
الشـيخ عطية اهلل:
احلٛمااد هلل ،أُماا٤م اًمْم اقاسمط ًمٚمٕمٛمٚمٞماا٤مت آؾمتِمااٝم٤مدي٦م؛ وم٠مظمت اٍم اًمٙمااالم وأدًمٙمااؿ قمااغم سمحاا٨م اًمِمااٞمخ «أيب
ٞمااكش  ηاعمًااٛمك «اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت آؾمتِمااٝم٤مدي٦م ذم اجلٝماا٤مد اعمٕماا٤مسش؛ ومٝمااق ضمٞمااد ذم سم٤مسمااف ،وهااق ُمٜمِمااقر
جْما٤م ومتاا٤موى وسمحااقث يمثااػمة ًمٕمٚماام وـمٚمٌاا٦م قمٚمااؿ ُمٜمِماقرة يمااذًمؽ؛ ومراضمٕمقهاا٤م ،ومٛمااـ
قماغم آٟمؽمٟماا٧م ،وهٜماا٤مك أ ً
جمٛمققمٝم٤م شمٕمرومقن إن ؿم٤م اهلل شمٕم٤ممم وقاسمط هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ،وأمهٝم٤م:

(ُ )٧مٜمح اجلٚمٞمؾ (-)14٧ ،156 .2
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 ,اعظمالص :وأن يٙمقن اًمداومع هق إقمال يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٓ ،اًمًا٠مم ُماـ احلٞما٤مة واجلازع ُماـ اعماقت أو
ُمـ اًمدٟمٞم٤م!--
 ,شمٕملم هذا اًمٓمريؼ ,اًمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦مً ,متح٘مٞمؼ الدف اًمذي هاق اًمٜمٙم٤ميا٦م اعمٕمتاؼمة ذم اًمٕمادو اًمتال
ٟمٍما ًمٚمٛمًاٚمٛملم ودوم ٌاع ًمٚمٕمادو ،ودماري ًمٚمٛمًاٚمٛملم ,ذم سمٕماض إطماقال اًمتال يّماؾ ومٞمٝما٤م احلا٤مل
ّمؾ ا٤م ٌ
وهااـ اعمًااٚمٛمقن واؾمااتٙم٤مٟمقا وُماا٤مشمقا سم٤مًمااذل واًمرقماا٥م ُمااـ اًمٙمٗماا٤مر؛ ومااال سمااد ُمااـ شمِمااجٞمٕمٝمؿ
إمم أن ٟم٘مااقلً :م٘مااد َ
واًمٜمٝمااقض اااؿ وإطمٞماا٤م ُمااقاهتؿ ،واًمتٌٞماالم لااؿ سماا٠من «ومرقمااقنش و«اًمٓماا٤مهمقتش خمٚمااق .واإمٞمػ ٟم٘ماادر قمٚمٞمااف ًمااق
شمقيمٚمٜم٤م قمغم اهلل ,وٟمحق ذًمؽ!--
 ,أٓ شم١مدي إمم ُمٜمٙمر أيمؼم؛ يمام هق ذط ؾم٤مئر سم٤مب إُمر واًمٜمٝمل واجلٝم٤مد-
ِ
الدف؛ ومٝمؾ جيقز ًمف أن يٗمجر ٟمٗمًف وًمق سمدون ن٘مٞمؼ
وأُم٤م إذا يمِمػ اًمٕمدو طم٤مل إخ ىمٌؾ وصقًمف إمم
الدف اعم٘مّمقد أصال ،أو ن٘مٞم٘مف ضمزئٞم٤م وم٘مط؟ ومٝمذا ُمقىمػ ٓ أدري ُم٤م أىمقل ومٞمف!!-
أرضمق أن ٟمح٤مول ُمراضمٕم٦م اًمٕمٚمام ومٞمف إن ؿم٤م اهلل-
ادو ،وأن شمٙمااقن اًمٕمٛمٚمٞماا٦م ىم٤مئٛماا٦م سمْمااقاسمٓمٝم٤م
واًمقا ضماا٥م سمٙمااؾ طماا٤مل :شمٗماا٤مدي ذًمااؽ آٟمٙمِماا٤مف ُمااـ ىمٌااؾ اًمٕما ّ
اًمتٕملم وطمّمقل اًمٜمٙم٤مي٦م اعمح٘م٘م٦م ذم اًمٕم٤مدة --واهلل اعمًتٕم٤من-
ُمـ ّ
وأُم٤م اًمٜمً٤م ؛ وم٤مٕصؾ أناف ٓ وم َ
ار ٓ ،.ؾماٞمام وأنٜما٤م ذم ضمٝما٤مد دوماعٍ ،وًمٙماـ ىماد ضما٤م ت اًمادٓئؾ ذم اًمنمايٕم٦م
قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط ًمٚمٗمروج!-
وهذا آطمتٞم٤مط ًمف حمالن:
 ,آطمتٞم٤مط سمٕمدم سمٕم٨م اًمٜمً٤م لذا اًمٕمٛمؾ وٟمحقه أصال ،وآؾمتٖمٜم٤م سم٤مًمرضم٤مل طمٞم٨م أُمٙمـ-
 ,إذا اوٓمررٟم٤م عرؾم٤مل اًمٜمً٤م ؛ ومٞمج٥م آطمتٞم٤مط ذم شمدسمػم أُمرهـ ضمدً ا ،أيمثر ه٤م ٟمحتا٤مط ًمٚمرضما٤مل ،وماال
ٟمرؾمااٚمٝمـ إٓ ُمااع يمااامل آطمتٞماا٤مط أٓ ياا١مهن ُمااثال ىمٌااؾ اًمقصااقل ،وأٓ يٌ٘ماالم طمٞما ٍ
ا٤مت سمٕمااد اًمتٜمٗمٞمااذ ومٞم٠مظمااذهـ
ّ
اًمٕمدو يمام طمّمؾ ُمع أظمتٜم٤م «ؾم٤مضمدةش ّومرج اهلل قمٜمٝم٤م سمٚمٓمٗمف ورمحتف --مُملم-
ّ
وماا٢مذا يماا٤من ٓ سمااد ُمااـ إرؾماا٤مل اًمٜمًاا٤م أطمٞم٤مٟماا٤م ًمٚمٕمٛمٚمٞماا٤مت اجلٝم٤مدياا٦م ؾمااقا اؾمتِمااٝم٤مدي٦م أو همااػم اؾمتِمااٝم٤مدي٦م؛
وم٤مًمقاضم٥م هق يمامل آطمتٞم٤مط-
اذرا ُمااـ ؿمااامشم٦م
وأصااال؛ ٓ ٟمٚمجاا٠م إمم اًمٜمًاا٤م إٓ طمٞماا٨م شمٕمااذر اًمرضماا٤مل ،اطمتٞم٤م ًـم ا٤م ًمٚمٗمااروج وًمٚمٕماارض ،وطما ً
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إقمدا  ،واهلل اعمًتٕم٤من ،وم٢من اًمٜمً٤م ًمً َـ يم٤مًمرضم٤مل !!-واهلل أقمٚمؿ-

 :يكز ؾتض ايڀاغٛت ايبـاب يًُٓقٸـض ٜٔؾٗـِ ٜؿتشـ ٕٛبٛٝتـا يًتٓقـرل..
َا تض ٗ ٕٚطضٜكَٛ ١ادٖٗ ١شا ايب٤٬؟
الشـيخ عطية اهلل:
اًمنمقمل؛ ومٝم١مٓ
أنتؿ أدرى سمٓمري٘م٦م ُمقاضمٝم٦م هذا اًمٌال  ،واهلل يٗمتح قمٚمٞمٙمؿ ،وأُم٤م يتٕمٚمؼ سمف احلٙمؿ
ّ
يًٛمقن ّ
ضم٤مئز ىمتٚمٝمؿ ىمّمدً ا ،وًمٞمًقا هؿ ذم طمٙمؿ اًمرهٌ٤من
اعمٌنميـ ،ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل،
ٌ
ّ
اعمٜمٍمون اًمذي ّ
اعمٕمتزًملم ًمٚمتٕمٌد ذم اًمّمقاُمع ،وم٠موئلؽ هنٞمٜم٤م قمـ ىمتٚمٝمؿ ،ووىمع آشمٗم٤مُ .مـ اًمٗم٘مٝم٤م قمغم أهنؿ ُمـ أصٜم٤مف
٘مّمدون سم٤مًم٘متؾ ُمـ
ٜمٝمل قمـ ىمتٚمٝمؿً ،مٙمـ ه١مٓ اعمً١مول قمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ ،سمؾ ه١مٓ هـ ُي َ
احلرسمٞملم اعم ّ
احلرسمٞملم؛ ٕهنؿ رضم٤مًم٦م ُم٘م٤مشمٚم٦م ,سم٤مًم٘مقة ،,وُم٘م٤مشمٚمقن سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واًمًٕمل واعمٕم٤موٟم٦م ،واهلل أقمٚمؿ-
اعمٜمٍميـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل :ضمٞمدٌ وُمٗمٞمدٌ
وخيٓمر سمٌ٤مزم  ,رأجل اًمِمخيص  ,أن ضب ُمرايمز ه١مٓ اعمجرُملم ّ
اػ اًمااٌال اااؿ ،وماا٠مفمـ أن قمٛمٚمٞماا٦م قمٚمااٞمٝمؿ أو قمٛمٚمٞمتاا٤من أو
طمتااك يٜم٘مٚمٕمااقا وخياا٤مومقا ويرشمٕمٌااقا ومٝماارب أيمثاارهؿ وخيا ّ
صمالصماا٦م إن ؿماا٤م اهلل يم٤مومٞماا٦م ذم إزاًماا٦م ومًاا٤مدهؿ سماا٢مذن اهلل وإسمٓماا٤مل يمٞماادهؿ وشماادُمػم ُماا٤م سمٜمااقه ُمااـ أطمااالم ومُماا٤مل،
ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ،وم٤مضسمقهؿ و َُمـ يِمتٖمؾ ُمٕمٝمؿ هـ يٜمتً٥م إمم اعمًٚمٛملمً ،مٕمـ اهلل اجلٛمٞمع!!--

َ :ــا تكٛيــ ٗ ٕٛسهــِ أعنــا ٤ايدلٕــإ ايتــابعٌ يٮســظاب اٱعــ،١َٝ٬
 ٌٖٚهٛط اعتٗزاؾِٗ؟
الشـيخ عطية اهلل:
ُمنمقمقن
إصؾ أن أقمْم٤م اًمؼمح٤من ذم ٟمٔم٤مم يم٤مومر ٟمٔم٤مم ردة ودوًم٦م اعمرشمديـ ،هؿ
ٌ
يمٗم٤مر؛ ٕهنؿ ّ
سم٤معمٕمٜمك اًمذي هق ُمٕمروف قمٜمدهؿ وقمٜمدٟم٤م وقمٜمد اجلٛمٞمع ،وهق اًمتنميع ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم ،وُم٤م مل ي٠مذن سمف
ٍ
ُمٜم٤مسا ووًم ّٞم٤مً ،مٙمـ إن يم٤من
وٕؾمٌ٤مب أظمرى ُمٙمٗمرة؛ ُمثؾ يمقهنؿ أوًمٞم٤م ًمٚمدوًم٦م اعمرشمدة وضمز ً ا ُمٜمٝم٤م
اهلل،
ً
ٍ
سمّمالح وشم٘مقى ونر
ٕمرف
شمًٛمكَُ ,مـ ُي ُ
ذم ه١مٓ اعمً١مول قمٜمٝمؿ ُ,مـ أقمْم٤م إطمزاب اعؾمالُمٞم٦م يمام ّ
ًمٚمخػم ذم اجلٛمٚم٦مً ،مٙمٜمف ّ
وؾ ذم هذه اعمً٠مخ٦م وشم٠مول اخلػم وزقمؿ أنف ٤مول اعصالح وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا ٓ
ٟمحٙمؿ سمٙمٗمره ،وٓ ٟمرى ىمتٚمف ىمّمدً ا يمام ٟم٘مّمد اًمٙم ّٗماا٤مر سم٤مًم٘متؾ ،واهلل أقمٚمؿ-
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ٟم٤مدر ،أو ًمٕمٚمف ُمٜمٕمدم ،أنتؿ شمٕمرومقن واىمٕمٙمؿ ،وشمت٘مقن اهلل ذم اًمٜمٔمر!--
ًمٙمـ ًمٕمؾ هذا ىمٚمٞمؾ اًمقضمقد أو ٌ
هذا ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مصٞمؾ-
صمؿ يٌ٘مك ُمً٠مخ٦م اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد «اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦مش :طمتك ًمق طمٙمٛمٜم٤م سمٙمٗمر اًمِماخص ُماٜمٝمؿ ،واؾماتحؼ
اًم٘متؾ ،وهق ُمٜمت ٍؿ إمم طمزب إؾمالُمل يم٤معظمقان اعمًٚمٛملم ُمثال؛ ومٝمؾ ًُـ أن ٟم٘متٚمف؟
ومٝمذه يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ٓ قمغم أؾم٤مس حمض اًمنمع ،سماؾ سمْماٛمٞمٛم٦م اًمٜمٔمار ذم ُما٤م يؽمشما٥م قماغم ذًماؽ ُماـ ُمٗمًادة أو
()1
قمدُمٝم٤م ،ومٝمل ُمـ ضمٜمسُ ٓ( :
ي٘م٤مل أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف)  ،وٟمحقه٤م --واهلل أقمٚمؿ-

وم٤مئادة سم٤معمٜم٤مؾمااٌ٦م :أنّماح سم٘ماارا ة رؾما٤مًم٦م «اعمتاا٠موًمقن وأهاؾ اًم٘مٌٚماا٦مش ًمٚمِماٞمخ أيب ىمتاا٤مدة اًمٗمٚمًآمٞمٜمل وماارج اهلل
ظمػما-
قمٜمف؛ وم٢مهن٤م ىمٞمٛم٦م وٟمٗمٞمًف ذم سم٤ما٤م ،ضمزاه اهلل ً

ٖٓ :اى َٔ  ٜٔٛأ ٕ اجملاٖـز ٜقـً ٞفـ ٠٬اــٛف رَٚـا بػـض ايٓٛـض
عٔ ؼكل اـٛف أ ٚعزَ٘ ..ؾٓضدَٓ ٛهِ تٛمٝض إغأي.١
الشـيخ عطية اهلل:
صااالة اخلااقف سمّما ٍ
اقرة ُمااـ اًمّمااقر اًمٙمثااػمة اًمااقاردة قمااـ اًمٜمٌاال  إٟمااام ُشمِم ا َرع ذم طماا٤مل احل٤مضماا٦م إًمٞمٝماا٤م ذم
طم٤مل اخل ِ
ٍ
اقف؛ ٓ ذم يماؾ أطماقال اعمج٤مهاد ،وما٢مذا يما٤من اعمج٤مهاد ذم طما ِ
ادو
٤مل أُم ٍاـ ذم ُمٙما٤من ٓ ظماقف ومٞماف ُماـ قم ّ
اقب؛ يما٠من يٙماقن ٟم ً
ا٤مزٓ أو ؾما٤مئر ذم أرواف اعمحاررة وذم ٟم٤مطمٞمتاف
ا٥م وٓ ُمٓمٚم ٌ
وٓ ؾم ٌُ ٍع وٓ ٟمحقه ،وٓ هق ـم٤مًم ٌ
أُمٜم٦م؛ ومال يّمكم صالة اخلقف ،سمؾ ّ
يّمكم اًمّمالة يمام أُمره اهلل قماغم إصاؾ ،يماام ﭧﭨ ﮋﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮊ [اًمٜمً٤م -]٧١1 :
و َُمااـ فمااـ أن اعمج٤مهااد يّمااكم صااالة اخلااقف دو ًُما٤م وقمااغم يمااؾ طماا٤مل سمٖماض اًمٜمٔماار وضمااقد اخلااقف أو قماادم
ٌ
وضمٝمؾ-
وضمقده؛ ومٝمذا ظمٓم٠م
وًم ااٞمٕمٚمؿ أن ص ااالة اخل ااقف ًمٞمً اا٧م ظم٤مص اا٦م سم٤معمج٤مه ااد ،سم ااؾ يّم ااٚمٞمٝم٤م ،سم ااؾ ه اال ص ااالة اخل اا٤مئػ ـم٤مًم ًٌا ا٤م أو
ُمٓمٚمقسم٤م ،ؾمقا يم٤من ذم ضمٝم٤مد أو همػم ضمٝم٤مد-
ً

( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)62١5صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2566
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ْ :ضدَٓ ٛهِ إؾارتٓا ٗ تأفَ ٌٝغأي« ١ايتقٜٛضش تأف ٬ٝهٓبٓا ؽـض
اـ٬ف.
الشـيخ عطية اهلل:
ا٥م ومٞمٝماا٤م اًمٙمثااػم ُمااـ ىمٌااؾ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ،وأصااقل
احلٛمااد هللُ ،مًاا٠مخ٦م اًمتّمااقير أهياا٤م اعظمااقة إطمٌاا٤مب ُيمتا َ
اًمٕمٚمؿ ا٤م ُمٜمتنما ذائٕم٤م ،وًمٙماـ فمٜمال أنٙماؿ شمًا٠مخقن قماـ وماروع ُمٕمٞمٜما٦م ها٤م
اعمً٠مخ٦م ُمٕمرووم٦م واحلٛمد هلل ،وص٤مر
ُ
شمتٕمرو ااقن ًم ااف ذم ُمً ااػمشمٙمؿ وقمٛمٚمٙم ااؿ؛ ُمث ااؾ اؾم ااتٕمامل ص ااقر اًمٗمٞم ااديق اًم ااذي ئمٝم اار ومٞم ااف ص ااقرة مدُمٞم االم ُم ااـ
اعمج٤مهااديـ أو ُمااـ اًمٕماادو أو ُمااـ ؾماا٤مئر اًمٜماا٤مس ذم اعقمااالم اجلٝماا٤مدي ،وهٙمااذا قمٛمااقم اؾمااتٕمامل صااقر ذوات
إرواح ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي-
وم٤مقمٚمٛمقا أن هذه اعمً٠مخ٦م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م وىماد ؾمائؾ ومٞمٝما٤م و٤مقما٦م ُماـ اعمِما٤ميخ وشمٙمٚمٛماقا ومٞمٝما٤م ،ومٛمٜماذ أجا٤مم
اجلٝماا٤مد إومٖماا٤م يماا٤من اًمِمااٞمخ قمٌااد اهلل قماازام  جيٞمااز ذًمااؽ ؾمااقا ذم اًمٗمٞمااديق أو ذم اعمجااالت اًمقرىمٞماا٦م ،ويمااذا
مظماارون ُمااـ اًمٕمٚمااام  ،واًمِمااٞمخ قمٛماار قمٌااد اًماارمحـ ومارج اهلل قمٜمااف جيٞمااز اًمٗمٞمااديق قمااغم إىمااؾ ،وإن يم٤مٟماا٧م جمٚمااتٝمؿ
«اعمراسمٓمااقنش أجاا٤مم زُماا٤من يم٤مٟماا٧م دمتٜماا٥م شمّمااقير ذوات إرواح ،وُمااـ اًمٕمٚمااام ُمااـ ُمٜمااع ذًمااؽ ومل يا َار ضمااقازه،
وأن أجْماا٤م ٓزال اًمٕمٚمااام خيتٚمٗمااقن ،وُمااٜمٝمؿ ُمااـ جيٞمااز وُمااٜمٝمؿ ُمااـ ٓ ياارى اجلااقاز ،هااـ ٓ جيٞمااز قم٤مُماا٦م قمٚمااام
اجلزياارة اًمٙمٌاا٤مر ُمااثال --واظمتٚمااػ اًمٜم٘مااؾ قمااـ اًمِمااٞمخ اسمااـ سماا٤مز ذم اًمٗمٞمااديق؛ ومٜم٘مااؾ قمٜمااف سمٕمااض اًمٜماا٤مس إضم٤مزشمااف،
وٟم٘مؾ قمٜمف مظمرون اعمٜمع-
وُمٜمٝمؿ ُمـ ومر .سملم اًمٗمٞماديق وسمالم اًمّماقرة قماغم اًماقر, .يمٛمجٚما٦م --,وهاذا ُمٜم٘ماقل قماـ اسماـ سما٤مز ،وٟم٘ماؾ
قمااـ همااػمه أجْماا٤م ،أهنااؿ شمًاا٤مهٚمقا ذم اًمٗمٞمااديق ومل يتًاا٤مهٚمقا ذم اًمّمااقرة اًمٗمقشمقهمراومٞماا٦م ،ذيماار هااذا اًمِمااٞمخ قمٌااد
اًمٙمريؿ اخلْمػم ومٞمام ٟم٘مٚمف سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ-
وُمـ اًمٕمٚمام ُمـ أضم٤مز اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م –وسما٤مٕطمرى اًمٗمٞماديق ,ومل ُيروها٤م أصاال داظمٚما٦م ذم اعمٜمٝمال
قمٜمف ،وقمٜمدهؿ أن اعمٜمٝمل قمٜمف ُم٤م ُر ِؾمؿ سم٤مًمٞمد وظمٚم٘مف اعٟمًا٤من ُمْما٤مهٞم٤م سماف ظمٚماؼ اهلل أن شمّماقيره ،وأُما٤م صاقرة
أًم٦م «اًمٙمٛمرا ش؛ وم٢مهن٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م هذا اًمقصاػ ,اًمٕمٚما٦م ،,وأهنا٤م أؿماٌف سمّماقرة ذم اعمارمة --اًماخ يمالُمٝماؿِ ،
وُماـ
ه١مٓ و٤مقم٦م يمثػمون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مثؾ اًمِمٞمخ حمٛمد احلًـ وًمد اًمددو وهمػمه-
واًمٙمالم ذم اعمً٠مخ٦م ُمـ طمٞم٨م إصؾ يٓمقل اؾمتدٓٓ وٟم٘مْم٤م--
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ُمٚمخّم٤م ٕىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م-
ًمٙمٜمل أطم٤مول هٜم٤م إقمٓم٤م إظمقا
ً
وم٤مًمااذيـ ي٘مقًمااقن :إن هااذا اًمتّمااقير ,اًمٗمقشمااق واًمٗمٞمااديق ٓ ,ياادظمؾ ذم اًمٜمّمااقص اًمٜم٤مهٞماا٦م قمااـ اًمتّمااقير
واىمتٜم٤م اًمّمقر؛ ومال إؿمٙم٤مل قمٜمدهؿ-
واًم ااذيـ ومرىم ااقا سم االم اًمتّم ااقير وسم االم اًمّم ااقرة ،يم٤مًمِم ااٞمخ اسم ااـ قمثٞمٛم االم ،ىم اا٤مل :اًمتّم ااقير ,أي سم٤مًٔم اا٦مٓ ,
يدظمؾ ذم ٟمّماقص اًمٜمٝمال واًمققمٞماد ًمٕمادم وضماقد اًمقصاػ اعمٕمٚماؼ قمٚمٞماف احلٙماؿ ,اًمٕمٚما٦مً ،,مٙماـ إذا ظمرضما٧م
اًمّم ااقرة قم ااغم ورىم اا٦م ومٝم اال ص ااقرة داظمٚم اا٦م ذم أطمٙم اا٤مم «اًمّم ااقرش ُمث ااؾٓ( :شم اادظمؾ اعمالئٙم اا٦م سمٞمت اا٤م ومٞم اف ص ااقرة)
وٟمحقه --ومٝم١مٓ مل جيٞمزوا اؾمتخدام اًمّمقر إٓ ًميورة-
وُمثٚمٝمؿ وأطمرى اًمذيـ طمرُمقا يمؾ ذًمؽ ،أقمٜمل اًمتّمقير واًمّمقرة ,سم٤مًٔم٦م ,يمام سم٤مًمٞمد-
ه١مٓ يمٚمٝمؿ مل جيٞمزوا إٓ ذم طم٤مٓت اًميورة وي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م وشم٘مدّ ر سم٘مدره٤م-
ـمٞم٥م --ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي اًمٞمقم؟
اقمٚمٛما ااقا أن أيمثا اار اعظما ااقة اعمج٤مها ااديـ ,ذم اجلامقما اا٤مت اجلٝم٤مديا اا٦مُ ,م٤مؿما االم ذم اعقما ااالم اجلٝما اا٤مدي قما ااغم
اًمٗمتقى سم٤مؾمتٕمامل اًمّمقر ؾمقا ُمٜمٝم٤م اًمٗمٞمديق أو اًمٗمقشمق ،وذًمؽ:
 ,إُماا٤م ًمٕماادم نااريؿ هااذا اًمٜمااقع ُمااـ اًمّمااقر أًمٞماا٦م؛ ًمٕماادم شمٜماا٤مول اًمٜمّمااقص لاا٤م قمٜماادهؿ ،يمااام ىمٚمٜماا٤م إن هااذا
ىمقل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ-
 ,وإُم٤م ًمٚمايورة واحل٤مضم٦م اًمِمديدة اعم٘م٤مرسم٦م ًمٚميورة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمر قم٤م ّم ،وهق أُمر اعؾمالم
ّ
اًمؽمظمص ذم ذًمؽ ُمـ أضمؾ
اًمٕمدو شمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م
اًمٕمٍم ووؾم٤مئؾ
واعمًٚمٛملم وسا قمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،وم٢من
ّ
َ
اًمٕمدو ،ومٚمتٌٞملم طم٤مًمٜم٤م وطم٤مل اًمٕمدو ،وٓ خيٗمك أمهٞم٦م اًمّمقرة اًمٞمقم ذم اعقمالم واحلرب-
ُمٙم٤موم٠مة وؾم٤مئؾ
ّ
وهااـ ي٘مااقل اااذا اًم٘مااقل :و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ اعمٕماا٤مسيـ اعمقصمااقىملم؛ ُمااٜمٝمؿ اًمِمااٞمخ قمااكم اخلْمااػم وماارج
اهلل قمٜم ا ااف ،واًمِم ا ااٞمخ ٟم ا اا٤مس اًمٗمٝم ا ااد أجْم ا اا٤م وم ا اارج اهلل قمٜم ا ااف ،رهم ا ااؿ شمِم ا اادده ضم ا اادا ذم ُمٜم ا ااع وٞم ا ااع أن ا ااقاع اًمّم ا ااقر
واًمتّمااقيرً ،مٙمٜمااف يا ّ
ارظمص ومٞمااف ًمٚمجٝماا٤مد ،وضمٕمٚمااف اًمِمااٞمخ قمااكم اخلْمااػم وهمااػمه ُمااـ سماا٤مبُ :ماا٤م جيااقز ذم اجلٝماا٤مد
عمّمااٚمح٦م إقم ااال يمٚمٛماا٦م اًم ااديـ ،وٓ جيااقز ذم هم ااػمه ُمث ااؾ ًمااٌس احلري اار عمااـ اطمت٤مضم ااف ذم احلاارب ،وُمث ااؾ ُمِم ااٞم٦م
اخلٞمال اًمتل يٌٖمْمٝم٤م اهلل إٓ ذم هذا اعمقوع ،وٟمحقه٤م-
يمقر ْيـ ي٘م ااقل ا ااذا اًم٘م ااقل
وأفم ااـ –طمً اا٥م ُم اا٤م ٟم٘م ااؾ زم ,أن اًمِم ااٞمخ مح ااقد اًمٕم٘م ااال  وه ااق ؿم ااٞمخ اعم ااذ َ
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ّ
ويؽمظمّمااقن ذم هااذه اًمّمااقر:
أجْماا٤م ،وهمااػمهؿ يمثااػم اًمٞمااقم هااـ ٟمٕم ارف ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ي٘مااقل اااذا اًم٘مااقل،
شمّمااقيرا وٟمِما ا ًرا ذم اجلٝماا٤مد وُمااـ أضمااؾ ٟمّما ار اًمااديـ وإقمااال يمٚمٛماا٦م اهلل شمٕماا٤ممم وإظمااذ سم٠مؾمااٌ٤مب اًمٖمٚمٌاا٦م قمااغم
اًمٕمدو!--
اًمٙم٤مومريـ ه٤م ًمق مل ٟمٗمٕمٚمف ًمٗم٤مشمٜم٤م ؾمالح ظمٓمػم وُمٝمؿ ضمدً ا ،وٕره٘مٜم٤م
ّ
وإذا شم٘مرر ذًمؽ ومٞم٘متٍم سمف قمغم هذا اًمًٌٞمؾ ،واهلل اعمقومؼ-
وهٙمذا ًمٕمٚمٙمؿ شمارون أهيا٤م اعظماقة أن اعمًا٠مخ٦م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝما٤مد ،واًمٕمٚماام ومٞمٝما٤م سمالم ُمِمادد وُم ّ
ارظمص ،وأن
ُماا٤م يماا٤من ُمااـ أضمااؾ اجلٝماا٤مد وإقمااال يمٚمٛماا٦م اًمااديـ؛ ومااال سماا٠مس سمااف وٓ طماارج ومٞمااف إن ؿماا٤م اهلل ٓ ،ؾمااٞمام وأصااؾ
اػ ومٞمااف وىم٤مسما ٌاؾ ًمٚمٜم٘ماا٤مش أقمٜماال أصااؾ نااريؿ صااقر اًمٗمقشمااق واًمٗمٞمااديق ،واًمٗمٞمااديق ٓ ؿمااؽ أن
اعمًاا٠مخ٦م أصا ًاال خمتٚما ٌ
ٍ
ارظمص ومٞماف سمٕماض َُماـ مل ي َ
سمث٤مسم٧م؛ ومٝمق أؿماٌف سم٤مًمّماقرة ذم اعمارمة ،ولاذا شم ّ
اؽمظمص
أُمره أظمػ سمٙمثػم ٕنف ًمٞمس
أذت إًمٞمف-
ذم همػمه يمام
ُ
ُمـ أضمؾ ذًمؽ ،ومال أرى أن يتحرج اعظمقة ذم اؾمتٕمامل اًمّمقر ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي-
وأجْما٤م؛ ٓ أرى عظماقا أن يتِمااددوا ذم اعمًا٠مخ٦م ويٜمّماٌقا ومٞمٝماا٤م ؿماديد اًمٚماقم واعمخ٤مًمٗماا٦م أو جيٕمٚماقا ُمٜمٝماا٤م
ؾم ااٌٞمال ًمٚمِم اا٘م٤م .واخل ااالف ،ومٝم اال يم ااام شم اارون ُم ااـ ه ااذا اعمٚمخ ااص اًمًٌ ااٞمط ُمً اا٠مخ٦م حمتٛمٚم اا٦م ًمٚمٜمٔم اار واظم ااتالف
إومٝم٤مم --واهلل  أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذٟم٥م-

 ٗٚا٭خــرل ْضدــ ٛإٔ تهتبــٛا يٓــا صعــاي« ٗ ١أرب اـــ٬ف» ،نُــا ْــٛر إٔ تؿٝــزْٚا
بايٓٛاّ ايزاخً ٞيًٗ ١٦ٝايؾضع َٔ ١ٝدٗ ١طضٜك ١ايؿت( ٣ٛايتكًٝز ٚاعتُـار َـشٖب
َع ؾكز اجملتٗز) ٜ َٔٚضدض عٓـز اــ٬فٖٚ .ـٌ ؾتـ ٣ٛاشل٦ٝـًَ ١ظَـ ١يٲَـاص ٠ؾُٝـا
ٜتعًل بإغا ٌ٥ايعاَ١؟.
نُا ْٛر عشصْا ٚؼٌُ نجضَ ٠غـآً٥ا ٚإسايـْ ١غـدَٗٓ ١ـا إٍ «ايًذٓـ ١ايؾـضع»١ٝ
ٗ «ايكاعز ،»٠دظانِ اهلل خرلاٚ ..اهلل ٗ ع ٕٛايعبز َا نإ ايعبز ٗ ع ٕٛأخ.٘ٝ
ٚفً ٢اهلل ٚعًِ عً ٢قُز ٚآي٘ ٚفشب٘ ٚعًِ.
الشـيخ عطية اهلل:
ؾماا٠مرومؼ ًمٙمااؿ ُمااع هااذه إضمقسماا٦م ُم٘ما ً
ا٧م يمتٌتااف هاا٤م يتٕمٚمااؼ سماا٠مدب اخلااالف ،وأجْماا٤م أوااٞمػ
ا٤مٓ أو أيمثاار هاا٤م يمٜما ُ
أن أدب اخلالف ووم٘مٝمف ىمد يمُت٥م ومٞمف اًمٙمثػم ىمديام وطمدي ًث٤م ،وُمـ أطمًـ ُم٤م ُيا٘مرأ ذم هذا اًمٌ٤مب ُم٤م يكم:
 ,رؾم٤مًم٦م اعُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م « :رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالمش؛ ومٝمذا أهؿ يمت٤مب ُمع ًمٓم٤مومتف-
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وزم اهلل اًمدهٚمقي ذم يمت٤مسمف «طمج٦م اهلل اًمٌ٤مًمٖم٦مش ُمـ ومّمقل شمتٕمٚمؼ اذا ،وىمد
ُ ,م٤م يمتٌف اًمِمٞمخ اعُم٤مم ّ
يمت٥م ،وهل اًمٗمّمقل اًمتل شمٙمٚمؿ
أومرده٤م سمٕمض اًمٜم٤مذيـ وـمٌٕمٝم٤م ذم رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ،وهل ُمـ أروع ُم٤م َ
اًمنمع قمـ اًمٜمٌل  ومام سمٕمده ُمـ ومّمقل ذم أؾمٌ٤مب اخلالف ووم٘مٝمف وُمراشم٥م
ومٞمٝم٤م قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمٚم٘مل إُم٦م
َ
اًمٜم٤مس ومٞمف وأقمذارهؿ --إًمخ ،وومٞمٝم٤م ُدرر وٟمٗم٤مئس ىمؾ أن شمقضمد قمٜمد همػمه -
 ,رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم سمٕمٜمقان« :اظمتالف اًمٕمٚمام وُمقىمٗمٜم٤م ُمٜمفش ،وهل ضمٞمدة ضمدا-
 ,رؾماا٤مًم٦م ًمٚمِمااٞمخ اًمداقمٞماا٦م أمحااد قمٌااد اًماارمحـ اًمّمااق ّي٤من سمٕمٜمااقانُ« :مااٜمٝم٩م أهااؾ اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦م ذم شم٘مااقيؿ
اًمرضم٤مل وُم١مًمٗم٤مهتؿش ،وهٜم٤مك همػمه٤م يمثػم--
ًمٙمـ هذا أهؿ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف وىمرأتف واؾمتٗمدت ُمٜمف ،ورأجتف أطمًـ ُمـ همػمه-
وُمٕمٚم ااق ٌم أن وم٘م ااف ه ااذا اًمٌ اا٤مب ُمتٜم اا٤مصمر ذم يمت اا٥م أه ااؾ اًمٕمٚم ااؿ وُمّم ااٜمٗم٤مهتؿُ ،م ااـ طمً ااـ ُمٜم٤مىمِم اا٤مهتؿ وأدب
ٍ
إٌمض ،وًمٓما ا ا اا٤مئػ ودىم ا ا اا٤مئؼ ذم اطمتج٤مضما ا ا اا٤مهتؿ
اظم ا ا ااتالومٝمؿ وُمٜم ا ا اا٤مفمراهتؿ ذم اًمٕمٚما ا ا ااؿ ،واقمت ا ا ااذار سمٕمْما ا ا ااٝمؿ ًم ا ا ا
واؾم ااتدٓٓهتؿ واؾم ااتدٓلؿ سم اا٤مًمٜمص اًمقا طم ااد قم ااغم طمٙمٛم االم خمتٚمٗم االم أو أيمث اار ،وظم ااالف أومٝم اا٤مُمٝمؿ ذم ذًم ااؽ،
طمّمااؾ ُمٜمااف ؿمااٞمئ٤م يمثااػما ضماادا ،وىمااد يمٜماا٧م ومٕمٚماا٧م ؿمااٞمئ٤م ُمااـ هااذا ُمٕمٔمٛمااف واا٤مع ُمٜماال-
و َُمااـ شمتٌااع ذًمااؽ ووٕمااف ّ
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
وأُم٤م «اًمٜمٔم٤مم اًمداظمكم ًمٚمٝمٞمئ٦مش وُم٤م سمٕمده ه٤م أذشمؿ إًمٞمف ،ومٚمٕمؾ اعظمقة يٙمتٌقن ًمٙمؿ ومٞمف-
وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ-
ضما اازايمؿ اهلل ظما ااػما ،وسما اا٤مرك اهلل وما ااٞمٙمؿ ،وٓ سما اا٠مس قمٚما ااٞمٙمؿ؛ وما ااٜمحـ ٟمتٕما اا٤مون قما ااغم اًم٘مٞما اا٤مم اا ااذا اًما ااديـ،
وٟمت ااقاص سم اا٤محلؼ وسم٤مًمّم ااؼم يم ااام أُم اار اهلل ،وٟمً اا٠مل اهلل اعقم٤مٟم اا٦م واًمتقومٞم ااؼ ،وأن ااتؿ أجْم اا٤م شمٕم ااذروٟم٤م دائ ااام قم ااغم
اًمت٘مّمااػم واًم٘مّمااقر ،وشمٚمتٛمًااقا ًمٜماا٤م اًمٕمااذر ومااٞمام سماا٤من ظمٓماا١مه قمٜمااديمؿ ،واهلل ُمقٟٓماا٤م وُمااقٓيمؿ ،واًمٙماا٤مومرون ٓ
ُمقمم لؿ-
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم-
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
حمٌٙمؿ
همرة ذي احلج٦م ٧62١ـها
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۞ ًَشل :تٛدٗٝات تتعًل بايزٚصات ايؾضع:١ٝ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم ،وسمٕمد:
ضمقاسم٤م ًمٌٕمض إظمقا ذم اًمٕمراُ, .مـ أنّم٤مر اًمًٜم٦م ,يم٤مٟمقا ـمٚمٌاقا ُمٜمال ٟمّما٤مئح
هذه رؾم٤مًم٦م يمٜم٧م يمتٌتٝم٤م
ً
ومٙمتٌ٧م لؿ سمٕمض اًمتقضمٞمٝم٤مت ذم ذًمؽ ،وهذا ٟمّمٝم٤م:
شمتٕمٚمؼ سم٢مىم٤مُم٦م اًمدورات اًمنمقمٞم٦م،
ُ
اًمدورة اًمنمقمٞم٦م :شمقضمٞمٝم٤مت قم٤مُم٦م
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
أظمل اًمٙمريؿ ،أقمزيمؿ اهلل--
اقمٚمؿ أن اًمدورات اًمنمقمٞم٦م وم٤مئدهت٤م قمٔمٞمٛم٦م عمـ أطمًـ شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وأطمًـ اظمتٞم٤مر اح٤مدة ل٤م وأطمًـ
ومٞمٝم٤م اعقمٓم٤م واًمؽمسمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ وإدب؛ ومٝمل ُمدرؾم٦م ُمّم ّٖمارة ُم١مىمت٦مّ ،مؾ ومٞمٝم٤م دراؾم٦م أبقاب أو ُمً٤مئؾ
خمت٤مرة وُم٘مدُم٤مت ُمٝمٛم٦م وضوري٦م ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،شمٙمقن ذم اًمٕم٤مدة ُمريمزة ىمقي٦م ُمدىم٘م٦م --وم٢مذا
ُمالئام ،واًمٜمٗمقس ُمًتٕمدة ًمٚم٘مٌقل
يم٤من اعذاف ضمٞمدا حمؽمُم٤م ٟمٌٞمال ،ويم٤من اعمٙم٤من واجلق ُمٜم٤مؾمٌ٤م واًمزُم٤من
ً
واعمدرؾمقن اعمٕمٚمٛمقن اعمٚم٘مقن ُمـ اًمٜمققمٞم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م أصح٤مب اًمٕمٚمؿ
ُمتِمقوم٦م ًمٚمٜمٝمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م،
ّ
ّ
اًمٜم٤مومع وًمق يم٤من ىمٚمٞمال ،وأصح٤مب اًمديـ واًمت٘مقى واًمًٛم٧م اًمّم٤مًمح واًمرأي اًمًديد واًمتجرسم٦م واًمؽمسمٞم٦م،
ٍ
شمرسمقي--
قمٚمٛمل وحمْمـ
ُمٕمٝمد
وم٢من اًمدورة ىمد وٛمٜم٧م قمقاُمؾ ٟمج٤مطمٝم٤م ،وأيمرم ا٤م طمٞمٜمئذ ُمـ
ّ
ّ
وىمد رأجٜم٤م سمحٛمد اهلل ذًمؽ ذم دم٤مرسمٜم٤م ،وٓ ٟمتٙمٚمؿ ُمـ جمرد خت ّٞمؾ وومراغ ،ومٙمؿ أظمرضم٧م اًمدورات
اًمنمقمٞم٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م قمٚم ٍؿ يم٤من لؿ ومٞمام سمٕمد قمٓم٤م ٌ وٟمام ٌ  ،ويمؿ ايمتِمٗم٧م ُمـ ُمقاه٥م ،ويمؿ أج٘مٔم٧م ُمـ ٟمٞم٤مم
وخترج ُمٜمٝم٤م ىمٞم٤مدات ذم اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل :اًمدقمقة واجلٝم٤مد-
وؿمحذت ُمـ قمزائؿ ،ويمؿ ّ
ويمٛماٚم٧م ّ
ىمقُم٧م ّ
أُم٤م إذا وم٘مدت اًمدورات اًمنمقمٞم٦م شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ أو سمٕمْمٝم٤م وم٢مهنا٤م شمٗم٘ماد ُماـ أؾماٌ٤مب ٟمج٤مطمٝما٤م ،ويٜم٤ملا٤م ُماـ
اًمٗمًاا٤مد واًمٗمِم ااؾ سمحًاا٥م ذًم ااؽ ،وىمااد شمٙم ااقن ذم سمٕمااض احل اا٤مٓت ,إذا وم٘ماادت يمث ااػما ُمااـ شمٚم ااؽ اًمٕمقا ُم ااؾ أو
وٞمٕمٝم٤م ,وسم ً
ا٤مٓ قماغم أصاح٤ما٤م وظمرا سما٤م ودُما٤مرا ًمٕم٘ماقلؿ وإومًا٤م ًداٟ !--مًا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞما٦م واًمًاالُم٦م ،وىماد رأجٜما٤م
هذا اًمّمٜمػ أجْم٤م-
رأجٜم٤م سمٕمض اًمدورات اًمتل يم٤مٟم٧م جمرد دورات ختريٌٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ،وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن-
وقمٚمٞمف؛ وم٢مٟمٜمل ؾم٠مذيمر ًمؽ هٜم٤م أهؿ ُم٤م أويص سمف ذم إىم٤مُم٦م اًمدورة اًمنمقمٞم٦م وُمٜمٝمجٝم٤م-
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ٍ
شمرشمٞم٥م ُم٘مّمقد ،وسم٤مهلل شمٕم٤ممم أؾمتٕملم:
وم٠مذيمر ُم٤م ي سمدون
ً
أوُٓ :مااـ أهااؿ إؿمااٞم٤م أن يٚم ّ٘مااـ اًمٓم٤مًماا٥م اعمتٚم ّ٘ماال ذم اًماادورة ُمااـ اًمٌداياا٦م وذم إثٜماا٤م وقمٜمااد آٟمتٝماا٤م أن
هااذه اًماادورة ًمااٞمس ًمتخااري٩م قمٚمااام ُمٗمتاالم ،وًمااٞمس اعمٓمٚمااقب ُمااـ اًمٓم٤مًماا٥م ومٞمٝماا٤م أن خياارج قم٤م ًحا٤م ويٗمتاال و ااٞمط
ُمٝمٛماا٦م ضماادً ا؛ ُمٜمٝماا٤م :إي٘ماا٤مف اًمٓم٤مًماا٥م قمااغم ؾماا٤مطمؾ سمحاار
سمٛمًاا٤مئؾ اًمٕمٚمااؿ ،وإٟمااام اعمٓمٚمااقب ُمٜمٝماا٤م أؿمااٞم٤م أظماارى ّ
يمٌػم ،وأن اخلقض ومٞماف يتٓمٚما٥م صاؼما وضمادً ا واضمتٝما٤م ًدا وسماذٓ قمٔماٞمام وؾماٝمرا ودمٚمادً ا
اًمٕمٚمؿً ،مٞمٕمرف أنف سمحر ٌ
وشمٗمرهم اا٤م وطم ٌّ اا٤م ،وىمٌ ااؾ ذًم اؽ شمقومٞم٘م اا٤م ُم ااـ اهلل شمٕم اا٤ممم؛ ومٞمخ اارج اًمٓم٤مًم اا٥م ُم ااـ اًم اادورة وىم ااد قم اارف ىمٞمٛم اا٦م اًمٕمٚم ااؿ
ّ
واًمٕمٚمااام  ،وقمٔمااؿ دور اًمٕمٚمااؿ واًمااتٕم ّٚمؿ واًمٓمٚماا٥م ،وومْمااؾ هااذا اًمِما ال وأهٚمااف ،وقماارف أن اًمٕمٚمااؿ سمحاار يمٌااػم
قمٛمٞمؼ وأنف ٓ خيقض ومٞمف وٓ يٜمٌٖمل أن خيقض ومٞمف إٓ ُمـ صا٤مر ُماـ أهٚماف ووم٘مٝما٧م ٟمٗمًاف وايمتًا٥م إهٚمٞما٦م
اجلٞما اادة ًما ااذًمؽ ،وشمتًا ااع ُمداريما ااف وزوايا اا٤م ٟمٔما ااره وي ّتًا ااع أوم٘ما ااف ،ومٞمّما ااػم أيمثا اار ُمٕما ااذرة ًمٚمٜما اا٤مس ،وأيمثا اار ٟمٔما ا ًارا
اقرا لاا٤م وشمٗمري٘ماا٤م سماالم صااقره٤م ،وأيمثاار قمٛم٘ماا٤م وومٝمااام --ويٕماارف أنااف ضم٤مها ٌاؾ،
ٓطمااتامٓت اعمًاا٤مئؾ ،وأطمًااـ شمّما ً
وأناف حمتاا٤مج ًمٚمٛمزيااد ُمااـ اًمااتٕمٚمؿ واًمٌاذل ذم ؾمااٌٞمؾ ذًمااؽ ،وي٘مااػ قمااغم أمهٞما٦م اًمٕمٚمااؿ واًمااتٕمٚمؿ ،وسم٤مجلٛمٚماا٦م يٕماارف
ىمادر ٟمٗمًاف وماال يتًا ّٚمط قماغم اعمًاا٤مئؾ اًمتال ًماٞمس هاق أهاال لا٤م ،سمااؾ يٙمٚمٝما٤م ٕهٚمٝما٤م ُماـ اًمٕمٚماام  ،وٓ ي اتنع وٓ
يتٝمقر ،وٓ يٖمؽم سم٘مٚمٞمؾ ُم٤م قمٜمده ُمـ اعمٕمروم٦م-
ّ
ظمػم وسمريم٦م-
ومٚمق ظمرج اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمدورة اًمنمقمٞم٦م وىمد ّ
طمّمؾ هذه اًمٗم٤مئدة وم٢مهن٤م ٌ
صم٤مٟمٞما اا٤م :أن يٙما ااقن ُما ااـ اعم٘م٤مصا ااد :إقمٓم ا اا٤م شمّما ا ّاقر ًمٚمٓمٚمٌا اا٦م قما ااـ ومٜم ا ااقن اًمٕمٚما ااؿ :اًمٗم٘ما ااف ،إصا ااقل ،اًمٜمح ا ااق
واًمٍمف ،احلدي٨م وقمٚمقُمف ،اًم٘مرمن وقمٚمقُمف ،اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م --وُم٤م ؿم٤مسمف-
ٟمٗمٝمٛماف ُمْماٛمقن اًمٗماـ ُماـ هاذه اًمٗمٜماقن ،وُما٤م ومٞماف ُماـ حمتقيا٤مت وُمقواققم٤مت
وُمٕمٜمك إقمٓم٤م اًمتّم ّاقر أن ّ
وأبااقاب وومااروع وُمًاا٤مئؾ ،وُماا٤م يٜماادرج نتٝماا٤م ،طمتااك يّمااػم اًمٓم٤مًماا٥م قم٤مر ًوم ا٤م سماا٤مًمٗمٜمقن واًمٕمٚمااقم ُمتّما ّاقرا لاا٤م
وٕمهٞم٦م يمؾ قمٚمؿ ،وُمدريم٤م ًمؽماسمط اًمٕمٚمقم وضورة اعمِما٤مريم٦م ومٞمٝما٤م ،وأن اًمٕما٤ممل ٓ يّماػم قم٤م ًحا٤م طمتاك يِما٤مرك
شمّمقري٦م ُمٝمٛم٦م ،وٓ شمٜمًاقا أنٙماؿ ُماـ ُمٝما٤مُمٙمؿ ذم
ومٞمٝم٤م وٞمٕم٤م وي١مؾمس ذم يمؾ وم ّـ
شم٠مؾمٞمً٤م ضمٞمدا --ومٝمذه وم٤مئدة ّ
ً
هااذه اًماادورات إظمااراج ىمٞماا٤مدات ٓ ،أناا٤مس قماا٤مديلم وم٘مااط ،ومااال سمااد أن شمْماإمقا ذم شمّمااقريمؿ أن سمٕماض ؿمااٌ٤مسمٙمؿ
اًمااذي ْم ارون اًماادورات اًمٞمااقم ؾمااٞمٙمقٟمقا ىمٞماا٤مدات ًمٚمٕمٛمااؾ اًماادقمقي واجلٝماا٤مدي ذم وىماا٧م ُماا٤م ،ورسمااام يٙمااقن
ُمٜمٝمؿ ُمـ يّمػم ذا ٍ
ؿم٠من سم٢مذن اهلل-
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صم٤مًمثاا٤م :وم٤معم٘مّمااد اًمث٤مًماا٨م إذن هااق هااذا :أن ٟمٕمٚمااؿ ٟمحااـ اعمنمااوملم قمااغم اًماادورة أنٜماا٤م سمّماادد ختااري٩م ىمٞماا٤مدات،
وًمق سمٕمد طمالم ٓ ،أىماقل إٟمٜما٤م ؾماٜمخرضمٝمؿ سمٕماد اًمادورة ُمٌا٤مذة ًمٞم٘ماقدواً ،ماٞمس هاذا سم٤مًمْم ارورة هاق اعم٘مّماقد،
وًمٙم ااـ ٟمْم ااع ذم طمً اا٤مسمٜم٤م أن سمٕم ااض ه اا١مٓ قم ااغم إىم ااؾ ؾم ااٞمٙمقٟمقا ىمٞم اا٤مدات ذم اعمً اات٘مٌؾ ويتق ًّم ااقن ه ااؿ أز ُّما اا٦م
يتخرضمااقا يمٚمٝمااؿ ىمٞماا٤مداتً ،مٙمااـ هااذا ُمًااتٌٕمدٌ
إُمااقر ،وىمااد رأجٜماا٤م هااذا ذم دماا٤مرب اعظمااقةٟ ،محااـ ٟمتٛمٜمّااك أن ّ
قم٤مدة ،وٓ يٜمًجؿ ُمع ؾماٜمـ اهلل ذم اخلٚماؼ ،وًماذًمؽ ومٜم٘ماقل اًمإٌمض --ومٚماٞمٙمـ إذن قمٛمٚمٜما٤م قماغم أؾما٤مس ختاري٩م
ىمٞماا٤مدات ،وٟمٕمٜماال سم٤مًم٘مٞماا٤مدات :اًمرضماا٤مل اًمٗماا٤مقمٚملم اعماا١مصمريـ ذم أُمااتٝمؿ وىمااقُمٝمؿ وُماا٤م طمااقلؿ ُمااـ اًمٜماا٤مس ،ؾمااقا
يم٤مٟمقا ىمٞم٤مدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ وضمٝم٤مدي٦م أو ىمٞم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م وومٙمري٦م وشمقضمٞمٝمٞم٦م شمرسمقي٦م وهل اًم٘مٞم٤مدة إدسمٞم٦م-
راسم ًٕم ا٤م :أن يٙمااقن ُمااـ ُم٘م٤مصاادٟم٤م ايمتِماا٤مف اعمقا هاا٥م ًماادى اًمِمااٌ٤مب واًمتٕما ّارف قمااغم اًم٘ماادرات واعمٚمٙماا٤مت
اجٕمٝمؿ قمااغم شمٜمٛمٞمتٝماا٤م ،وىمااد ٟمحتاا٤مج سمٕمااده٤م أن ٟمٗما ّارغ سمٕمااض
اقضمٝمٝمؿ قمااغم أؾم٤مؾمااٝم٤م وٟمِما ّ
اًمتال ًماادهيؿ؛ ومٜمٝمااذا٤م وٟما ّ
ؿمٌ٤مسمٜم٤م اًمذيـ ٟمٙمتِمػ ومٞمٝمؿ ىمدرة قماغم ـمٚما٥م اًمٕمٚماؿ واًمت٘مادم ومٞماف ًمٚمدراؾما٦م وىماد ٟمرؾماٚمٝمؿ ًمٚمدراؾما٦م ذم أُما٤ميمـ
أظمرى ،وهٙمذا-
ظم٤مُمً٤م :اعم٘مّمد اًمؽمسمقي اًمتقضمٞمٝمل إظمالىمل ،وهذا ٓ خيٗمكٟ ،مً٠مل اهلل ًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ--
ً
وه٤م يٜم ٌّف قمٚمٞمف ومٞمف ُماـ أصاقل :اجلٛماع سمالم اًمٕمٚماؿ واًمٕمٌا٤مدة ،واًمتٕم ّٚماؼ سما٤مًمٞمقم أظمار ورضما٤مؤه وضمٕمٚماف هاق
مهاا٦م اعٟمًاا٤من ورأس ُم٤مًمااف وهااق حما ّ
اٜمس ٟمّمااٞمٌؽ
اط ٟمٔمااره وأُمٚمااف ،واًمت٘مٚمااؾ ُمااـ اًماادٟمٞم٤م ،واًمزهااد واًمٞم٘ماالم ،وٓ شما َ
ّ
ُمااـ اًماادٟمٞم٤م ذم طماادود ُمٕمتدًماا٦م ذ ًقما٤م وقم٘ما ًاال و ُقمر ًوما٤م سمحًاا٥م احلاا٤مل --وُمٕمروماا٦م ومْمااؾ أهااؾ اًمٗمْمااؾ ،وسما ّار أهااؾ
اًمّماالح وحمٌاا٦م اعماا١مُمٜملم ،واعيثا٤مر وطمًااـ اعمٕماا٤مذة ،واًمٌٕماد قمااـ اخلااقض ذم ُما٤م ٓ ًااـ اعٟمًا ُ
ا٤من ،وشماارك
ُم٤م ٓيٕمٞمٜمف ،وآؿماتٖم٤مل سم٤مٕومْماؾ ،واحلاذر ُماـ ُمّما٤مئد اًمِماٞمٓم٤من ،واحلارص قماغم ُما٤م يٜمٗماع ُماـ ظماػمي اًمادٟمٞم٤م
وأظماارة ،وؾماا١مال اهلل اًمٕم٤مومٞماا٦م ،واًمِمااٙمر واًمّمااؼم واخلااقف واخلِمااٞم٦م ُمااـ اهلل واًمرضماا٤م واًمتقيمااؾ واعٟم٤مسماا٦م
واًمذيمر واًمتقسم٦م --إمم مظمر أقمامل اًم٘مٚمقب-
ؾم٤مدؾم٤م :ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ُمـ ُم٘م٤مصد ُمثؾ هذه اًمدورات اًمؽميمٞماز قماغم ُمًا٤مئؾ وأباقاب ُمٝمٛما٦م ،عمًاٞمس
ً
احل٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م وم٘مٝمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ذم وىمتٜم٤م وطم٤مًمٜم٤م--
ُمثااؾ :وم٘مااف اجلٝماا٤مد سمٕم٤مُماا٦م ،ووم٘مااف ُمًاا٤مئؾ ُمٜمااف ظم٤مصاا٦م ،وُم٘مدّ ُماا٦م ذم اًمًٞم٤مؾماا٦م اًمِما ارقمٞم٦م ،وُم٘مدُماا٦م ضمٞماادة ذم
اًمٕم٘مٞماادة واًمتقطمٞمااد ،وٟمحااق ذًمااؽ ،ومٝمااذا ضمٞمااد ـمٞماا٥م ،ويٜمٌٖماال أن يٙمااقن ُمّماا٤مطم ًٌ٤م ًمٚمٛم٘م٤مصااد اعمااذيمقرة ىمٌٚمااف،
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يٗمٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م أن هاذه اعمًا٤مئؾ إٟماام ٟمريماز قمٚمٞمٝما٤م أن ٕنٜما٤م سمح٤مضما٦م إمم ُمٕمروما٦م أطمٙما٤مم اًمنماع ومٞمٝما٤مٕ ،نٜما٤م
وأن ّ
ارض قمٚمٞمٜما٤م اًمتٗم ّ٘ماف ومٞمٝما٤م وُمٕمروما٦م طمادود ُما٤م أنازل اهلل ومٞمٝما٤مً ،مٙماـ ًماٞمس ُما٤م
ُمٌتٚمقن اا٤م ،وسمّمادد اًمٕمٛماؾ اا٤م ،ومٗم ٌ
ٟم٘مقًمف هٜما٤م هاق يماؾ ر  ،وٓ ٟمًاتٓمٞمع ذم دورة صاٖمػمة يمٝماذه أن ٟمحاٞمط اا٤م وسمتٗم٤مصاٞمٚمٝم٤م ،وإٟماام ٟمحارص قماغم
ُمٕمروم اا٦م اعمٝم ااؿ واعمِم ااٝمقر ُم ااـ اعمً اا٤مئؾ ،وُم اا٤م يم اا٤من ُم ااـ ُمً اا٤مئؾ اخل ااالف ومٜمٕم اارف اخل ااالف ،وٟمخت اا٤مر ُم اا٤م ٟم ااراه
إرضمح ُمـ أىمقال أئٛمتٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م --وهٙمذا-
ؾم٤مدؾما ا٤م :أظم اال اًمٕمزي ااز؛ ًم ااٞمٙمـ ُم ااـ ُم٘م٤مص ااد اًم اادورة شمرسمٞم اا٦م اًمِم ااٌ٤مب قم ااغم آقمت اادال ذم ىم ا ٍ
اقة ،واًمٚم االم ذم
ً
االسم٦م ،واًمٕم ا ِ
صا ٍ
ازة ذم هم ااػم هم اارور وٓ شمٙم ا ٍ
إيب
اؼم --قم ّٚمٛم ااقهؿ وًم ّ٘مٜم ااقهؿ ي اا٤م أظم اال أن اعمج٤مه ااد اًم٘م ا ّ
اقي اًمٕمزي ااز ّ
اعمريض قمٜمد اهلل ،جي٥م أن يٙمقن ُمتٙم٤مُمؾ اًمّمٗم٤مت ضم٤مُمٕم٤م سملم اًمٚملم واًمرومؼ واوا ًٕم٤م يم ًاال ذم حمٚماف ،واًمٕمٜماػ
ّ
ُ
واًمِمدة ذم حمٚمٞمٝمام ،وسملم يمامل اًمرمح٦م وىمقة اًمٖمْم٥م ّ
واًمٕمدل-
يمؾ ذم حمٚم٦م ،وهذا ِضمااام ُقم ُف :احلٙمٛم ُ٦م
احلٙمٛم٦م :ووع اًمٌم ذم ُمقوٕمف-
طمؼ طم٘مف-
واًمٕمدل :إقمٓم٤م يمؾ ذي ّ
أبقاسم ا٤م
وه ااذا ُم اا٤م ّ
شمٞمً ا ار وٕم ااف ُم ااـ اًمٜمّم ااح عظم ااقا وم ااٞمام يتٕمٚم ااؼ سم٤مًم اادورات اًمِم ا ارقمٞم٦م ،وطمً ا ٌُف أن يٗم ااتح ً
ًمٚمت٠مُمؾ واعصمرا ووع اًمٗمقائد وشم٘مٞمٞمد اًمٗمرائد-
واهلل أقمٚمااؿ وأطمٙمااؿ  وُمٜمااف ٟمًااتٛمد اًمتقومٞمااؼ ،وٟمًاا٠مخف  أن يٌاا٤مرك ذم ضمٝمااقديمؿ ويٗمااتح قمٚمااٞمٙمؿ ُمااـ
أبقاب رمحتف وومْمٚمف --مُملم-
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل-
أظمقيمؿ .قمٓمٞم٦م اهلل
[يمتٌ٧م ذم ؾمٜم٦م أخٗملم وؾمت٦م ،سمٓمٚم٥م ُمـ إخ أيب اًمدردا اًمٙمردي ُمـ و٤مقم٦م
«أنّم٤مر اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا.ش  وشم٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا ]-

ئخبثبدٌ ػهى ثؼض انزسبؤالد يٍ
جمبىسي «لطبع غشحش
[هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمد شمؿ اىمتٌ٤مؾمٝم٤م ُمـ «وصم٤مئؼ أبقت أب٤مدش اًمتل شماؿ ٟمِمااره٤م ُماـ ىمٌاؾ «اعمخا٤مسمرات
إُمريٙمٞم ا اا٦مش أذل ا اا٤م اهلل ،ونٛم ا ااؾ اًمقصمٞم٘م ا اا٦م رىم ا ااؿSOCOM-2012-0000008Orig« :ش،
وُمٙمتااقب ُمٓمٚمٕمٝماا٤م« :إخ قمٌااد احلٛمٞمااد ووم٘مٙمااؿ اهلل ،هااذه أؾماائٚم٦م ُمااـ إظمااقة ضمااٞمش اعؾمااالم
ٍ
إضم٤مسم٤مت قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمقد؛ ًمالـمالع رسمام يٗمٞمدش ،ويما٤من إومم أن شمُٜمنما
(ذم همزة) ُمع
اـ رأجٜم٤مهاا٤م سم٘مًااؿ «إؾماائٚم٦م واًمٗمتاا٤موى اعمقضمٝماا٦م إمم اًمِمااٞمخ
ذم ىمًااؿ «اًمرؾماا٤مئؾ اخل٤مصاا٦مشً ،مٙما ْ
ش أخّم ااؼ؛ ومقو اإمٜم٤مه٤م ذم ه ااذا اًم٘مً ااؿ ،وىم ااد ُيمااتِ ا اا٥م ه ااذا اجلا ا ااقاب ذم ؿما ا ا ا ا ااقال ]٧62١


األصئٍخ:
بغِ اهلل ايـضٓٔ ايـضس ،ِٝايغـ ّ٬عًـٝهِ ٚصٓـ ١اهلل ٚبضناتـ٘ ..اؿُـز هلل ٚايقـٚ ٠٬ايغـ ّ٬عًـ٢
صع ٍٛاهلل ٚعً ٢آي٘ ٚفشب٘ ٚ َٔٚا ..ٙ٫أَا بعز:
ٖش ٙأعْ ١ً٦ضدَٓ ٛهِ إخٛآْا عضمٗا عً ٢أٌٖ ايعًِ تٝذإ صٚ٩عٓا يٝؿتْٛا بٗا إٕ ؽا ٤اهلل..
ٌٖ هٛط أخش إاٍ َٔ ايتُٓٝٛات ا٭خضٚ ٣سيو بؿضض رعِ اؾٗار عٓزْا..
َع بٝإ اٯت:ٞ
 سضنـــ« ١اؾٗـــار اٱعـــ :»َٞ٬تتًكـــ ٢أَـــٛاٍ طاً٥ـــَ ١ـــٔ اــــاصز  -خافـــ ١إٜـــضإ ٚ -يـــز ٣بعـــضعٓافــضٖا تــبين ٭ؾهــاص ايتؾــٝع ٚايعٝــاس بــاهللٚ ،يهــِٓٗ عضمــٛا عًٓٝــا ايتُٜٛــٌ َكابــٌ ايعُــٌ َعٗــِ
ٚا٫ؽــذلاى ٗ ايعًُٝــات ايٓٛعٝــ ١نٓــٛع َــٔ ايزعاٜــٚ ١ا٫ستــٛا ٤إٕ اعــتڀاعٛا; عٝــح ْكــ ّٛمــٔ
بايعًُ ١ٝبايتُ ٌٜٛعٔ طضٜكِٗ ثِ ٜتِ اٱع ٕ٬باؽذلانِٗ ؾٗٝا.
 تٓ( ِٝٛؾتض) نشيو قاّ بعضض إاٍ عًٓٝا بػـضض ٜتؾـاب٘ َـع غـضض اؾٗـارٚ ،يهـٔ ٖٓايـو عـببآخض ٖ ٛخٛؾِٗ َٔ إٔ ٜهْٛٛا ٖزؾا يغٛٝؾٓا.
َع ايعًِ بإٔ ا٭َٛاٍ عتشٖب َ باؽض ٠يؾـضاٚ ٤تقـٓٝع ا٭عـًشٚ ١يـزعِ ايعًُٝـات ايـيت عـٓك ّٛبٗـا
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إٕ ؽا ٤اهللَٚ ،ع ا٭خش بعٌ ا٫عتباص ؾضض اؿقاص اـاْل عًٓٝا عٛا َٔ ٤ايٗٝـٛر يعـِٓٗ اهلل أَ ٚـٔ
ايتُٓٝٛات ا٭خض ٣أَجاٍ ٓاؼ ـٛؾٗا َٔ ِْ ٛؿٛسْا ٚعٝڀضتٓا.
ٌٖ هٛط اعتجُاص ا٭َٛاٍ ٗ ايبٛصفٚ ١بٝع ٚؽـضا ٤ا٭عـِٗ بٗـزف رعـِ اؾٗـار ،أٚ
اعتجُاص بعض أَٛاٍ ايتدلعات ٗ ايبٛصفات ٚا٭عِٗ..؟
ٖ :ـٌ هـٛط مـضب ػـاص إدـزصات ٚايكنـا ٤عًـٚ ِٗٝقتًـِٗ؟ أّ إٔ ٖٓـاى تؿقـٗ ٬ٝ
إغأي١؟  ٌٖٚهٛط أخش أَٛاشلِ اييت انتغبٖٛا َٔ ايتذاص ٠بإدزصات؟
 ٌٖٚهٛط اعتػ  ٍ٬إدزصات اييت مقٌ عًٗٝا َِٓٗ ٗ:
( )1اعتزاصز ايعُ ٤٬ايغاقڀٌ إزٌَٓ ٚاعتدزاَِٗ نعَُ ٤٬ظرٚدٌ مز ايٛٗٝر.
( )2بٝعٗا يًٛٗٝر بٗزف اٱمضاص بِٗ ٚأخش ا٭َٛاٍ َِٓٗ.
( )3إعكا ٙدٓٛر ٜٛٗر بٛاعڀ ١إدزصات خقٛفا َٔ سضؼ اؿزٚر.
ٖشا ٚاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل..

اٌخٛاة:
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،هق ُمقٟٓم٤م  وسمف ٟمًتٕملم ،وٟمّمكم
وٟمًٚمؿ قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم ،وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ-

حٛاة اٌضإاي األٚي
اًمذي ومٝمٛمتُف ُمـ اًمً١مال أن اعظمقة يً٠مخقن قمـ ُمنموقمٞم٦م ىمٌقل أُمقال ُمـ اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى إذا
قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ وأقمٓمتٝمؿ-
وهذا ٓ ؿمؽ أن ومٞمف شمٗمّمٞمال؛ ومٝمق يٜمٌٜمل أوٓ قمغم طمٚم ّٞم٦م هذه إُمقال أو طمرُمتٝم٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م ،صمؿ قمغم
ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا إظمذ واًم٘مٌقل ُمـ ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م أو ُمٗمًدة؛ ومٚمٜمٗمّمؾ قمغم هذا إؾم٤مس ،وسم٤مهلل
اًمتقومٞمؼ:
 ,إذا يم٤من اح٤مل طمالٓ ذم ٟمٗمًف؛ سمٛمٕمٜمك أنف ًمٞمس ً
ُم٤مٓ طمرا ًُم٤م ،وم٤مٕصؾ ضمقاز ىمٌقًمف ُم٤م مل يٛمٜمع ُم٤مٟمع
مظمر يمام ؾمٞم٠ميت-
واح٤مل احلالل هق ُم٤م مل ٟمٕمٚمؿ أنف طمرا ٌم ،واحلرام ُمـ إُمقال ٟمققم٤من:
أطمدمه٤م :اعمحرم ًمذاشمف يم٤مخلٛمر واحلٜمزير وحلؿ اعمٞمت٦م وٟمحقه٤م ،ومٝمذا ٓ ّؾ إٓ ًمٚمٛمْمٓمر-
ٌ
وظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ --وم٢من يم٤من ُمٕم ّٞمٜمً٤م ,أي ؿمٞمئ٤م
شمٗمّمٞمؾ
واًمث٤م  :اعمحرم جلٝم٦م ايمتً٤مسمف ،وهذا ومٞمف
ٌ
ِ
ُمٙمتًٌف سم٤محلرام ،وم٤مًمّمحٞمح قمدم ضمقاز أظمذه ،يم٤معمنو .واعمٖمّمقب ،وُمثٚمف
سمٕمٞمٜمف قمرومتف ,ايمتًٌف
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ٍ
وم٤مؾمد يمٗمقائد اًمرسم٤م ،ويم٤مُٕمقال اعمجٜمٞم٦م ُمـ دم٤مرة اخلٛمر واعمخدرات وٟمحقه٤م ،ومال جيقز
اعمٙمتً٥م سمٕم٘مد
إيمؾ ُمٜمٝم٤م وٓ ىمٌقل٤م --سمخالف أثامن اخلٛمر واخلٜمزير ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ومٞمجقز إظمذ ُمٜمٝم٤م ،يمام ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م
()1

قمٛمر « :و ًُّمقهؿ سمٞمٕمٝم٤م وظمذوا أثامهن٤مش وهق أثر صحٞمح  ،وهق أصؾ ذم هذا اًمٌ٤مب قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م  -وإن
ٍ
يمثػم وشمٗم٤مصٞمؾ ،واًمراضمح ُم٤م
يم٤من همػم ُمٕملم؛ وهل ُمً٠مخ٦م اظمتالط احلالل سم٤محلرام ،ومٗمٞمٝم٤م أجْم٤م اظمتالف ٌ
ؾمٜمذيمره سمٕمدُ  -وإن يم٤من ُمـ ٍ
يم٤مومر؛ ومٝمؾ خيتٚمػ قمام إذا يم٤من ُمـ ُمًٚمؿٕ ،ن اًمٜمٌل  وأصح٤مسمف أيمٚمقا ُمـ
ـمٕم٤مم وهداي٤م اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ومل يً٠مخقهؿ ،ويمذًمؽ ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ أشمٞم٦م سمٕمدُ ،
أجْم٤م حمؾ اظمتٚمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ،و ت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ-
هذا ً
وهذا اًمٗمرع ذم طمد ذاشمف ت٤مج إمم شمٗم٤مصٞمؾ ،أقمٜمل ُمٕمروم٦م إُمقال وُم٤م ؾ ُمٜمٝم٤م أظمذه وىمٌقًمف وأيمٚمف
اًمتٕملم وذم طم٤مل آظمتالط ،واًمٗم٘مٝم٤م يتٙمٚمٛمقن ذم هذه اعمً٤مئؾ ذم
وُم٤م ٓ ؾُ ،مـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر ،ذم طم٤مل ّ
أبقاب ُمتٗمرىم٦م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وذم اًمٗمت٤موى؛ ومٛمـ اعمقاوع اًمتل أدًمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م شمراضمٕمقهن٤م ذم ذًمؽ ،أيت:
 ,يمت٤مب احلالل واحلرام ،وهق اًمٙمت٤مب اًمراسمع ُمـ رسمع اًمٕم٤مدات ُمـ يمت٤مب «إطمٞم٤م قمٚمقم اًمديـش
ً
شم٠مصٞمال مل يًٌؼ إًمٞمف ومٞمام أقمٚمؿ ،وإن يم٤من قمغم
ًمإلُم٤مم أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم  ، ومٝمق َأص َؾ ذم هذه اعمً٠مخ٦م
()2

اظمتٞم٤مراشمف ذم ومروع هذا اًمٌ٤مب ُمالطمٔم٤مت وشمٕم٘مٌ٤مت ،وسم٤مًمغ ذم ُمً٤مئؾ ُمـ اًمقرع واقمتٌ٤مر اًمِمٌٝم٤مت!--
()3

« ,جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مش؛ ظمّمقص٤م اعمجٚمد اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ومٗمٞمف قمدة ومت٤موى
ذم هذه اعمً٤مئؾ ،وومٞمٝم٤م نرير وٟمٗم٤مئس ٓ شمٙم٤مد شمقضمد قمٜمد همػمه-
« ,ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم 

()4

قمٜمد ذح احلدي٨م( :احلالل سملم واحلرام

()5

سملم) -

( )٧صم٤مسم٧م قمـ قمٛمر وهق ُمذه٥م إئٛم٦م؛ ىم٤مل هذا ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)245 .22
( )2إطمٞم٤م قمٚمقم اًمديـ (-)٧54 , 66 .2
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )2١1 ،2١2 ،252 ،26٧ ،212 .22ىم٤مل ,ح٤م ُؾمئِؾ قمـ أصح٤مب احلرف اعمحرُم٦م« :,إ َذا يم َ
َ٤من ِذم َأ ُْم َق ِالِ ْؿ َطم َال ٌل
ٞمؾ إٓ إ َذا ِ
ف َأن ُف ُي ْٕمٓمِ ِٞمف َُم٤م َ ْ ُر ُم إ ْقم َٓم٤مؤُ ُهَ -و َٓ ُ ْٙم َُؿ سمِ٤مًمت ْحٚمِ ِ
ف َأن ُف َأ ْقم َٓم٤م ُه ُِم ْـ
قمُر َ
َو َطم َرا ٌم َوم ِٗمل ُُم َٕم٤م َُم َٚمتِ ِٝم ْؿ ُؿم ٌْ َٝم ٌ٦م؛ َٓ ُ ْٙم َُؿ سمِ٤مًمت ْح ِري ِؿ إٓ إ َذا قم ُِر َ
ِ
احل َال ِلَ -وم ِ٢م ْن يم َ
٥مِ -ىم َٞمؾ سمِ ِحؾ ا ْعم ُ َٕم٤م َُم َٚم ِ٦مَ -و ِىم َٞمؾَ :سم ْؾ ِه َل ُحمَر َُم ٌ٦مش-
احل َرا ُم ُه َق ْإَ ْهم َٚم َ
احل َال ُل ُه َق ْإَ ْهم َٚم َ
٥م َملْ ُ ْ ٙم َْؿ سمِت َْح ِري ِؿ ا ْعم ُ َٕم٤م َُم َٚم٦م َوإِ ْن يمَ٤م َن ْ َ
َ٤من ْ َ
َْ
ِِ
خمتَٚمِ ٌطَ ،وم ِ٢م ْن يم َ
احل َرا َم؛ َوم َ٘م َ٤مل َأ ْمحَدُ َ :يٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن
( )6ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ( )2١١ .٧ىم٤ملُُ « :م َٕم٤م َُم َٚم ُ٦م َُم ْـ ِذم َُم٤مًم ِ ِف َطم َال ٌل َو َطم َرا ٌم ُ ْ
َ٤من َأ ْيم َث ُر َُم٤مًمف ْ َ
ػ َأ ْص َح٤م ُسمٜمَ٤مَ :ه ْؾ ُه َق َُمٙم ُْرو ٌه َأ ْو ُحمَر ٌم؟ قم ََغم َو ْضم َٝم ْ ِ
لمَ -وإِ ْن يم َ
َيت ََجٜم ٌَ ُف إِٓ َأ ْن َيٙم َ
فَ ،و ْ
َ٤من َأ ْيم َث ُر َُم٤مًمِ ِف
اظم َت َٚم َ
ُقن َؿم ْٞمئً٤م َي ًِ ًػماَ ،أ ْو َؿم ْٞمئً٤م َٓ ُي ْٕم َر ُ
ت ُُم َٕم٤م َُم َٚم ُت ُف َو ْإَيم ُْؾ ُِم ْـ َُم٤مًمِ ِفش-
احل َال َلَ ،ضم٤مزَ ْ
َْ

( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)2١5٧ ،52صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧522
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« ,اًمٗمروعش ٓسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم -
« ,اعمجٛمقعش ًمٚمٜمقوي قمٜمد ىمقل ص٤مطم٥م «اعمٝمذبش« :وٓ جيقز ُمٌ٤ميٕم٦م ُمـ يٕمٚمؿ أن وٞمع ُم٤مًمف

طمرام--ش(.)2

واحل٤مصؾ أنٜم٤م إذا قمٚمٛمٜم٤م ,ه٤م شم٘مرر ذم هذه اعمً٠مخ٦مُ :مً٠مخ٦م إُمقالّ ,
أن اح٤مل اعمُٕمٓمك ٓ ؾ أظمذه

وأيمٚمف ،ومٝمذا واوح --وم٢من مل ٟمٕمٚمؿ طمرُمتف وم٢مُم٤م أن يٙمقن ؿمٌٝم ً٦م وم٤معمًٜمقن ومٞمٝم٤م آشم٘م٤م  ،وإُم٤م أن يؽمضمح ًمٜم٤م
طمٚم ّٞمتف أو ُيتَٞم ّ٘مـ وم٤مُٕمر قمٜمدئذ واوح أجْم٤م-
وم٢مذا شمٌلم أن اح٤مل ذم ٟمٗمًف ضم٤مئز اًم٘مٌقل وإظمذ ،ومٌ٘مل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا اًم٘مٌقل
صقر يمثػمة:
وإظمذ ،و ُيتّمقر ذم ذًمؽ
ٌ
ُمٜمٝم٤م :أن يدظمؾ قمغم اعمًٚمؿ ذًم ٌ٦م ذم ذًمؽ وُمٝم٤مٟم٦م-
وُمٜمٝم٤م :أن يدظمؾ قمغم اعمًٚمؿ ذم ذًمؽ ُِمٜمّ ٌ٦م ُمـ اًمٙم٤مومر أو اًمٗم٤مضمر دمره إمم ُمقدهتؿ وُمداهٜمتٝمؿ وٟمحق
ذًمؽ-
ٍ
وم٤مؾمؼ أو ٍ
يم٤مومر ,شمدظمؾ ذم اًمِم١مون وإُمال ات وذوط وٟمحق
وُمٜمٝم٤م :أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف شمًٚمط ُمـ
ذًمؽ-,
وُمٜمٝم ٤م :أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن ي٘مقى اًمٙم٤مومر أو اًمٗم٤مضمر وي٘مقى ويٙمؼم ويزداد ٟمٗمقذا ،يٕمٜمل :شم٘مقي٦م اًمٙم٤مومر
أو اًمٗم٤مضمر وإقم٤مٟمتف-
ٟمقع ُمّمٚمح٦م ذم اًمٕمٓم٤م  ٓ ،شم١مصمر يمثػما قمٚمٞمٜم٤م
وىمد ٓ يٙمقن ر ٌ ُمـ ذًمؽ --سمؾ يٙمقن ًمٚمٙم٤مومر واًمٗم٤مضمر ُ
وٓ شمي اعمًٚمٛملم ،وىمد يٙمقن اًمٙم٤مومر يٌذل ًمٚمٛمًٚمؿ اح٤مل ُمـ أضمؾ اًم٘مراسم٦م أو اًمقـمـ ,سمدواومع وـمٜمٞم٦م أو
ىمقُمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ ,وٓ يٙمقن يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ر ٌ ُمـ اعمٗم٤مؾمد اعمٕمتؼمة اعمذيمقرة أقماله-
ومٝمذه سمٕمض أؿمٞم٤م ُم١مصمرة ذم اعمً٠مخ٦م-
وأُم٤م إظمذ ُمـ اعمًٚمؿ اًمٕمدل اًمّم٤مًمح اعمريد ًمٚمخػم؛ ومٝمذا واوح ٓ ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف وًمٞمس هق حمؾ
اًمً١مال ،سمؾ اًمً١مال قمـ إظمذ ُمـ شمٜمٔمٞمامت ُمتٝمٛم٦م ذم ديٜمٝم٤م :إُم٤م يم٤مومرة أو وم٤مضمرة ُمتٚمًٌ٦م سمٌدقم٦مأو ومًق،.
وُمرشمٙمٌ٦م ًمٚمٛمقسم٘م٤مت سمؾ ورسمام ًمٚمٙمٗمر ,سم٤مًمت٠موسمالت اًمٗم٤مؾمدةُ ,مع سم٘م٤م طمٙمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤معؾمالم حلد أن!-
ُمر أقماله ضر يِمؽمك ومٞمف اًمٙم٤مومر واعمًٚمؿ اًمٗم٤مضمر ،ومال سمد أن ُيٕمٚمؿ أن اًمٗم٤مضمر
وٓ ؿمؽ أن سمٕمض ُم٤م ّ

( )٧اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع (-)62 .١ ،124 .6
( )2اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب (-)161 .2
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ٍ
ٍ
وضمفً ،
وم٤مضمر ٓ شمً٤موي اًمذًم٦م
ومٛمثال :اًمذًم٦م اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ُمًٚم ٍؿ
اعمًٚمؿ ٓ يً٤موى سم٤مًمٙم٤مومر ُمـ يمؾ
اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ يم٤مومر ،وشمدظمؾ اعمًٚمؿ اًمٗم٤مضمر وطمّمقل ٟمقع شمًٚمط ُمٜمف قمٚمٞمٜم٤م ٓ يً٤موي شمًٚمط اًمٙم٤مومر
قمٚمٞمٜم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ومٙمؾ شمٚمؽ إؿمٞم٤م يٜمٔمر ذم ُم٘م٤مديره٤م ،وسمٜم٤م ً قمٚمٞمف نّمؾ اعمقا زٟم٦م سملم اعمٗم٤مؾمد
واعمّم٤مًمح ،واهلل أقمٚمؿ-
وأُم٤م طم٤مل اًميورة؛ وم٤مًميورة ل٤م أطمٙم٤م ٌم يمام شمٕمٚمٛمقن ،وي٘مدره٤م أهٚمٝم٤م قمغم ُم٘مت٣م شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم،
و ُي٘متٍم ا٤م قمغم ُمقوٕمٝم٤م «اًميوة شم٘مدر سم٘مدره٤مش-
ويمذًمؽ طم٤مل احل٤مضم٦م اًمِمديدة اًمتل مل شمّمؾ إمم طمدّ اًميورة ًمٙمٜمٝم٤م ىمريٌ٦م ُمٜمٝم٤م ،ومٝمذه طم٤مًم ٌ٦م ُي ّ
ؽمظمص
ومٞمٝم٤م ذم اعمٙمروه٤مت واعمِمتٌٝم٤مت ،واًمٗمر .سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًميورة أن اًميورة شمٌٞمح اعمحٔمقر اعمٛمٜمقع ,أي
اعمحرمً ،,مٙمـ احل٤مضم٦م شمرومع اًمٙمراه٦م وطمٙمؿ آؿمتٌ٤مه ،ودمٚم٥م اًمتٞمًػم ذم احلٙمؿ؛ ومؽمومع قمـ ص٤مطمٌٝم٤م
احلرج ومٞمام هق ُمٙمروه أو حمؾ ؿمٌٝم٦م ،يمدظمقل سمٕمض اًمذًم٦م قمٚمٞمٜم٤م :يٛمٙمـ أن ٟمحتٛمٚمف ذم ؾمٌٞمؾ نّمٞمؾ
ُمّمٚمح٦م أيمؼمُ ،م٤م دُمٜم٤م حمت٤مضملم إمم أظمذ اح٤مل طم٤مضم٦م ؿمديدة ُمٕمتؼمة !-واهلل أقمٚمؿ-
نٚمٞمكم قمغم ؾمٌٞمؾ اعو٤مل ،واعظمقة يٕمرومقن إطمقال ومٞمٜمزًمقن قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه--
ومٝمذا ضمقاب
ّ
وإمم ر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم طمً٥م ُم٤م ضم٤م ذم اًمً١مال:
واوح أنٙمؿ ذم طم٤مضم٦م ؿمديدة ووٞمؼ ُم ٤مزم !--يمقن أُمقال طمريم٦م اجلٝم٤مد أصٚمٝم٤م ُمـ اًمدقمؿ ُمـ اًمدوًم٦م
ُ
اعٟمً٤من ُمٜمف وىمٌق ًُمف إن ؿم٤م اهلل،
يي ذم طمد ذاشمف ،أقمٜمل أنف جيقز إيمؾ ه٤م ُيٕم َٓمك
اًمراومْمٞم٦م (إيران) ومال ّ
ضم٤مئز ذم ذاشمف ،وم٢من ُمٜمع ُم٤مٟمع سمٕمد ذًمؽ
وم٢مهن٤م دوًم٦م يم٤مومرة قمٜمدٟم٤م ،وىمٌقل أُمقال اًمدول واعمٚمقك اًمٙمٗمرة
ٌ
ومٌحًٌف ،ودًمٞمٚمف :طمدي٨م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ  وىمٌقًمف هدي٦م اًمٙم٤مومر ،ذم ىمّم٦م ؾم٤مرة  طملم طم٤مول اعمٚمؽ
ومٛمٜمع سم٢مذن اهلل ،صمؿ أقمٓم٤مه٤م ُم٤مٓ وأظمدم وًمٞمدة (وهل ه٤مضمر  )وىمٌؾ إسمراهٞمؿ ذًمؽ واٟمتٗمع
اًمتٕمرض ل٤م ُ
سمف ،واحلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م -وًمٗمٔمف قمٜمد اًمٌخ٤مري :قمـ أيب هريرة  ،ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل :
(ه٤مضمر إسمراهٞمؿ  سمً٤مرة ،ومدظمؾ ا٤م ىمري٦م ومٞمٝم٤م ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك أو ضمٌ٤مر ُمـ اجلٌ٤مسمرة ،وم٘مٞمؾ :دظمؾ إسمراهٞمؿ
سم٤مُمرأة هل ُمـ أطمًـ اًمٜمً٤م  ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمف :أن ي٤م إسمراهٞمؿ ُمـ هذه اًمتل ُمٕمؽ؟ ىم٤مل :أظمتل ،صمؿ رضمع إًمٞمٝم٤م
وم٘م٤مل ٓ :شمٙمذيب طمديثل ،وم٢م أظمؼمهتؿ أنؽ أظمتل ،واهلل إن قمغم إرض ُم١مُمـ همػمي وهمػمك ،وم٠مرؾمؾ ا٤م
إًمٞمف وم٘م٤مم إًمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مُم٧م شمقو٠م وشمّمكم ،وم٘م٤مًم٧م :مهللا إن يمٜم٧م مُمٜم٧م سمؽ وسمرؾمقًمؽ ،وأطمّمٜم٧م ومرضمل،
إٓ قمغم زوضمل ومال شمًٚمط قمكم اًمٙم٤مومر ،ومٖمط طمتك ريمض سمرضمٚمف) ،ىم٤مل إقمرج :ىم٤مل أبق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد
اًمرمحـ :إن أب٤م هريرة ،ىم٤مل( :ىم٤مًم٧م :مهللا إن يٛم٧م ي٘م٤مل هل ىمتٚمتف ،وم٠مرؾمؾ صمؿ ىم٤مم إًمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مُم٧م شمقو٠م
شمّمكم ،وشم٘مقل :مهللا إن يمٜم٧م مُمٜم٧م سمؽ وسمرؾمقًمؽ وأطمّمٜم٧م ومرضمل إٓ قمغم زوضمل ،ومال شمًٚمط قمكم هذا
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اًمٙم٤مومر ،ومٖمط طمتك ريمض سمرضمٚمف) ،ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ ،ىم٤مل أبق ؾمٚمٛم٦م :ىم٤مل أبق هريرة( :وم٘م٤مًم٧م :مهللا إن
يٛم٧م ومٞم٘م٤مل هل ىمتٚمتف ،وم٠مرؾمؾ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ،أو ذم اًمث٤مًمث٦م ،وم٘م٤مل :واهلل ُم٤م أرؾمٚمتؿ إزم إٓ ؿمٞمٓم٤مٟم٤م ،ارضمٕمقه٤م إمم
()1

إسمراهٞمؿ ،وأقمٓمقه٤م مضمر ومرضمٕم٧م إمم إسمراهٞمؿ  ،وم٘م٤مًم٧م :أؿمٕمرت أن اهلل يمٌ٧م اًمٙم٤مومر وأظمدم وًمٞمدة) -
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر « :وذم احلدي٨م ُمنموقمٞم٦م أظمقة اعؾمالم وإسم٤مطم٦م اعمٕم٤مريض واًمرظمّم٦م ذم
آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمٔم٤ممل واًمٖم٤مص٥م ،وىمٌقل صٚم٦م اعمٚمؽ اًمٔم٤ممل وىمٌقل هدي٦م اعمنمك ،وإضم٤مسم٦م اًمدقم٤م سم٢مظمالص
اًمٜمٞم٦م ،ويمٗم٤مي٦م اًمرب عمـ أظمٚمص ذم اًمدقم٤م سمٕمٛمٚمف اًمّم٤مًمح؛ وؾمٞم٠ميت ٟمٔمػمه ذم ىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر ،وومٞمف
اسمتال اًمّم٤محللم ًمرومع درضم٤مهتؿ ،وي٘م٤مل :إن اهلل يمِمػ عسمراهٞمؿ طمتك رأى طم٤مل اعمٚمؽ ُمع ؾم٤مرة ُمٕم٤ميٜم٦م
وإٟمف مل يّمؾ ُمٜمٝم٤م إمم ر  ،ذيمر ذًمؽ ذم «اًمتٞمج٤منش وًمٗمٔمف( :وم٠مُمر سم٢مدظم٤مل إسمراهٞمؿ وؾم٤مرة قمٚمٞمف صمؿ ٟمحك
إسمراهٞمؿ إمم ظم٤مرج اًم٘مٍم وىم٤مم إمم ؾم٤مرة ومجٕمؾ اهلل اًم٘مٍم عسمراهٞمؿ يم٤مًم٘م٤مرورة اًمّم٤مومٞم٦م ومّم٤مر يرامه٤م
ويًٛمع يمالُمٝمام) ،وومٞمف أن ُمـ ٟم٤مسمف أُمر ُمٝمؿ ُمـ اًمٙمرب يٜمٌٖمل ًمف أن يٗمزع إمم اًمّمالة ،وومٞمف أن اًمقوق
يم٤من ُمنموقم٤م ًمألُمؿ ىمٌٚمٜم٤م وًمٞمس خمتّم٤م اذه إُم٦م وٓ سم٤مٕنٌٞم٤م ًمثٌقت ذًمؽ قمـ ؾم٤مرة ،واجلٛمٝمقر قمغم
()2

()3

أجْم٤م-
أهن٤م ًمٞمً٧م سمٜمٌٞم٦مش  -اٟمتٝمك يمالُمف وذيمرشمف سمٓمقًمف ًمٚمٗم٤مئدة ،وُمثٚمف ذم ذح «اًمٕمٞمٜملش
ً
ومٝمذا ٌ
أصؾ ذم هذا اًمٌ٤مب ،وإدًم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ؛ وُمٜمٝم٤م ىمٌقل اًمّمح٤مسم٦م ,سمٕمٚمؿ اًمٜمٌل  سم٤مًميورة,
هٌ٦م اًمٙم٤مومر وقمٓمٞمتف وضم٤مئزشمف ،وىمٌقل اًمٜمٌل  هداي٤م اًمٙمٗم٤مر طمٞم٨م مل يٙمـ صمٛم٧م دظمقل ذًم٦م قمٚمٞمف ،وًمذا
هنٞم٧م
ىمٌؾ سمٕمض هداي٤م اًمٙمٗم٤مر ،يمام ضم٤م ذم قمدة أطم٤مدي٨م ،ورومض سمٕمْمٝم٤م ورده٤م ومل ي٘مٌٚمٝم٤م وىم٤مل( :إ
ُ
()4
قمـ َز َسم ِد اعمنميملم) رواه أمحد وأبق داود واًمؽمُمذي  ،وُمٕمٜمك (زسمد اعمنميملم) :رومدهؿ وقمٓمٞمتٝمؿ
وهديتٝمؿ --وهمػم ذًمؽ-
وم٢مذا أنتؿ ًمًتؿ ىم٤مدريـ قمغم متقيؾ أنٗمًٙمؿ اًمٞمقم سمٓمريؼ ذقمل ؾمٚمٞمؿ ٍ
ظم٤مل ُمـ اعمقاٟمع ،وم٘مٌقل أُمقال
ُمـ شمٜمٔمٞمامت أظمرى ُمثؾ سمٕمض احلريم٤مت اعؾمالُمٞم٦م ,قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ,يمحامس أو طمريم٦م اجلٝم٤مد اعؾمالُمل،
اًمٕمدو اًمٞمٝمقدي؛ ُمـ أضمؾ اجلٝم٤مد ا٤م وضب اًمٞمٝمقد
أو طمتك ُمـ طمريم٤مت ىمقُمٞم٦م شمِمؽمك ُمٕمٙمؿ ذم ضب
ّ
ظمػم ُمـ شمرك اجلٝم٤مد سمًٌ٥م ىمٚم٦م اح٤مل --سمؾ ظمذوا إذا مل يٙمـ إٓ ذًمؽ ،واضسمقا اًمٞمٝمقد --واٟمٔمروا ذم
ًمٕمٚمف ٌ
هذا أيمثر ،وأنتؿ أدرى سمقاىمٕمٙمؿ !--وؾمددوا وىم٤مرسمقا-
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)2415 ،22٧١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)21١٧
( )2ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر ( ،)126 .4قمٛمدة اًم٘م٤مري (-)25١ .٧5
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)2415 ،22٧١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)21١٧
(ُ )6مًٜمد أمحد ( )٧١662وصححف إرٟم١مط ،ؾمٜمـ أيب داود ( ،)1١5١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )٧5١١وىم٤مل إًمٌ٤م  :طمًـ صحٞمح-
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ضرا
ويمقن احلريم٤مت شمٚمؽ (اجلٝم٤مد أو مح٤مس ،أو طمتك ومتح) شمًتٖمؾ شمٚمؽ إقمامل وشمتٌٜم٤مه٤م ،هق أىمؾ
ً
ُمـ شمرك ىمت٤مل اًمٞمٝمقد ،واهلل أقمٚمؿ-
طمتك إذا ومتح اهلل قمٚمٞمٙمؿ وىمدرشمؿ قمغم متقيؾ أنٗمًٙمؿ واؾمتٖمٜمٞمتؿ قمٜمٝمؿ ،وم٤مشمريمقهؿ واقمٛمٚمقا ُمًت٘مٚملم
قمغم ُمٜمٝم٤مضمٙمؿ اًمذي هدايمؿ اهلل إًمٞمفٟ --مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞمٙمؿ ويًدديمؿ وي٘مقيٙمؿ ُمـ وٕمػ،
وجيٕمٚمٙمؿ ُمـ الداة اعمٝمتديـ --مُملم-

حٛاة اٌضإاي اٌثبٟٔ
أجْم٤م خيتٚمػ طمٙمٛمف سمحً٥م أطمقال وىمقاٟملم هذه اًمٌقرص٤مت ،وٓ أقمٚمؿ قمـ أطمقال٤م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م
هذا ً
ؿمٞمئ٤م ي١مهٚمٜمل ًمٚمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ،يمام أن صقر اًمٌٞمع ومٞمٝم٤م يمثػمة اًمتٕم٘مٞمد وُمٚمٞمئ٦م سم٤محلٞمؾ ومال ىمدرة زم قمٚمٞمٝم٤م ،واهلل
ي٘مقيٜم٤م وإي٤ميمؿ ،وأنّمح سمً١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمتخّمّملم ذم هذا اعمج٤مل سمٕمد نرير ؾم١ماًمٙمؿ ضمٞمدا وشمٗمّمٞمؾ
أطمقال وىمقاٟملم اًمٌقرص٤مت قمٜمديمؿ اًمتل يٛمٙمٜمٙمؿ اعمت٤مضمرة قمؼمه٤م --ووم٘مٙمؿ اهلل وأقم٤مٟمٙمؿ-

حٛاة اٌضإاي اٌثبٌث
احلٛمد هلل--
أُم٤م ضب دم٤مر اعمخدرات واًم٘مْم٤م قمٚمٞمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ؛ ومٜمٕمؿ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ،وذًمؽ سمحً٥م ىمقة متٙمـ
اعمج٤مهديـ وؾمٚمٓمتٝمؿ ،واًمْم٤مسمط اًمذي يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمقه وشمٕمتّمٛمقا سمف ذم هذه اعمً٠مخ٦م هق أيت:
أن هذا إُمر هق ُمـ سم٤مب «إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرش وم٤مًمْم٤مسمط ذم ُمنموقمٞمتف أن ٓ ي١مدي
إُمر واًمٜمٝمل إمم ُمٜمٙمر أيمؼم --هذا هق اًمْم٤مسمط وم٤مطمٗمٔمقه ،سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-
وًمذًمؽ :ومٚمق يم٤من اعمج٤مهدون ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م أو إىمٚمٞمؿ ُمـ إىم٤مًمٞمؿ ُمتٛمٙمٜملم وىم٤مدريـ قمغم شمٜمٗمٞمذ احلدود
وإىم٤مُم٦م اًمنمائع أو أيمثره٤م ،سمٛمٕمٜمك أهنؿ إذا ـمٌ٘مقه٤م ومٞمحّمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م ذ ًقم٤م ،وٓ يؽمشم٥م قمغم ومٕمٚمٝم٤م
ٍ
طمٞمٜمئد ٕن إصؾ هق هذا؛ أقمٜمل
واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ
ضر أو ُمٗمًدة أيمؼم ُمٜمٝم٤م ،ومٝمذا لؿ ،سمؾ ىمد ٟم٘مقل :هق
ٌ
ٌ
وضمقب إىم٤مُم٦م احلدود وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وشمٖمٞمػمه سم٤مًمٞمد ،وذًمؽ يمام يٗمٕمؾ اعمج٤مهدون
اًمٞمقم ذم سمٕمض اًمٜمقاطمل ذم اًمٕمرا .وأومٖم٤مٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من وهمػمه٤م--
واهلل ي٘مقيٙمؿ ويٗمتح قمٚمٞمٙمؿ-
أُم٤م ذم ُمثؾ طم٤مًمتٙمؿ وم٤مًمٔم٤مهر أنٙمؿ ًمًتؿ اذه اعمٜمزًم٦م أن،
ُ
وم٤مًمذي أراه ًمٙمؿ :هق أن ٓ شمٗمٕمٚمقا ،وم٢م أظمِمك أن ّمؾ ُمـ ذًمؽ ُمٗم٤مؾمد يمٌػمة وشمٗمتحقن قمغم
أبقاسم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمٙمؿ ا٤م ،وشمتٙم٤مصمر قمٚمٞمٙمؿ اعمِم٤ميمؾ وأنتؿ ُم٤م زًمتؿ وٕمٗم٤م -
أنٗمًٙمؿ ً
ٌ
شمٗمّمٞمؾ ذم ضمقاز ىمتٚمٝمؿ أو قمدُمف؛ وم٤مٕصؾ أهنؿ
وه١مٓ اًمٕمّم٤مة ,إذا يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم ,ومٗمٞمٝمؿ
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ُمٕمّمقُمقن سم٤معؾمالم ٓ جيقز ىمتٚمٝمؿ ،وإٟمام جيقز ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م ومال سمد ُمـ شمٗمّمٞمؾ مظمر ُمـ هذا اًمقضمف-
وأُم٤م إذا ىمدرشمؿ قمغم أظمذ أُمقالؿ ذم سمٕمض احل٤مٓت سمدون أن يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗمًد ٌة أيمؼم يمام ىمٚمٜم٤م،
ومٚمٙمؿ ذًمؽ وشمٍُمف إُمقال ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-
طم٤مٓت وٞم٘م٦م إن وضمدتُ ،مثؾ أن شمٕمثروا قمغم أُمقالؿ ،أو شمً٘مط ىم٤مومٚم ٌ٦م ُمـ
وهل ,ذم شمّمقري,
ٌ
ىمقاومٚمٝمؿ ,دم٤مر اعمخدرات ,ذم أجديٙمؿ ومت٠مظمذون أُمقالؿ  ٓ,اعمخدرات ٟمٗمًٝم٤م ,وشمٍمومقهن٤م ذم اجلٝم٤مد
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ ًمٙمـ شمذيمروا أن اًمنمط ذم ذًمؽ دائام هق :أٓ ي١مدي ذًمؽ إمم ُمٗمًدة أقمٔمؿ ،واهلل أقمٚمؿ-
أجْم٤م اًمً١مال قمـ ىمٌقل قمٓمٞم٦م وهٌ٦م وصدىم٦م دم٤مر اعمخدرات
واًمِمؼ اًمث٤م ُمـ اًمً١مال شم٘مّمدون سمف ً
ومٝمٛم٧م ُمـ ؾم١ماًمٙمؿ-
ُمـ اعمًٚمٛملم --أي هؾ جيقز ىمٌقل إُمقال ُمٜمٝمؿ؟ هٙمذا
ُ
وم٢من يم٤من اعم٘مّمقد هق :أظمذ اعٟمً٤من ًمٜمٗمًف وىمٌقًمف ُمٜمٝمؿ ًمٜمٗمًف ،يم٘مٌقل هديتٝمؿ وأيمؾ ـمٕم٤مُمٝمؿ؛
ٌ
أجْم٤م ،يمام ؾمٌ٘م٧م اعؿم٤مرة-
شمٗمّمٞمؾ وذم سمٕمض ومروقمف
ومٝمذا ومٞمف
ٌ
ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
ُمتٛمحْم٤م ًمٚمحرام ،يٕمٜمل أنف يمٚمف ُمـ احلرام ,دم٤مرة اعمخدرات ,وم٠ميمثر اًمٕمٚمام –
وم٢من يم٤من ُم٤ملؿ
ً
وٝمقرهؿ ,ي٘مقًمقن سمٕمدم ضمقاز إظمذ ُمٜمٝمؿ وإيمؾ ُمـ أُمقالؿ ،وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ خيت٤مر اجلقاز
وي٘مقل :إصمٛمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ ر قمغم اعمُٕمٓمك أظمذ ،وًمٙمـ إول أرضمح ،واهلل أقمٚمؿ-
وإن يم٤مٟم٧م أُمقالؿ خمتٚمٓم٦م ضم٤مز إيمؾ ُمـ أُمقالؿ وىمٌقل قمٓم٤مي٤مهؿً ،مٙمـ يٜمٌٖمل أن ي٘م ّٞمد سمام ٓ يزيد
قمغم ىمدر احلالل ُمـ أُمقالؿ-
ونرير هذه اعمً٠مخ٦م يٓمقل ،وشمراضمع ذم اعمٔم٤من اًمتل أذٟم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م أقماله-
وأُم٤م إذا يم٤من ه١مٓ اًمتج٤مر اًمذيـ يت٤مضمرون سم٤محلرام يم٤معمخدرات يتّمدىمقن سم٠مُمقالؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ
اهلل ،وم٤مًمذي ئمٝمر زم ,واهلل أقمٚمؿ ,ضمقاز سف هذه إُمقال ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ ٕن هذه إُمقال
ايمتًٌُ٧م ُمـ طمرام ،ومقضم٥م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمتقسم٦م ،وُمـ اًمتقسم٦م اًمتحٚمؾ ُمـ هذه إُمقال وأٓ يٌ٘مٞمٝم٤م ذم
ُمٚمٙمف ،وـمريؼ ذًمؽ هق ووٕمٝم٤م ذم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم؛ ومتٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ،وُمٜمٝم٤م اجلٝم٤مد
واًمٖمزو ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،أو اًمتّمد .ا٤م-
وسمٕمض اًمٕمٚمام ي٘مقًمقنُ :يتٚمٗمقهن٤م ٕهن٤م أُمقال ايمتًٌ٧م ُمـ طمرام؛ وهذا وٕمٞمػ ضمدا ٕن اهلل شمٕم٤ممم مل
ٍ
صالح ،وٕنف
شمْمٞمٞمع ٓ يٜمٓمقي قمغم
ي٠مُمر سم٢مشمالف إُمقال ،سمؾ هنك قمـ شمْمٞمٞمٕمٝم٤م ،وإشمالومٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م
ٌ
ٓ ُمقضم٥م عشمالومٝم٤م  ٓ,دًمٞمؾ يقضم٥م ذًمؽ ،,سمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٔم٤مهرة شم٘متض سومٝم٤م ذم ُمّم٤مًمح اعؾمالم
واعمًٚمٛملم ومتدظمؾ ذم سمٞم٧م اح٤مل ،ومتٙمقن ُمـ وٚم٦م ُمقارد سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم ،يم٤مُٕمقال اح٠مظمقذة –
اعمّم٤مدرةُ ,مـ أهؾ اًمٗمً٤مد؛ طمٞم٨م أضمزٟم٤م اعمٕم٤مىمٌ٦م سمذًمؽ-
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وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  يمام سمًط ذًمؽ ذم ُمقاوع ُمـ ومت٤مويف ,ذم اعمجٚمد
()1

أجْم٤م -,
اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ أيمثر ُمـ ومتقى سمًط ومٞمٝم٤م هذه اعمً٠مخ٦م ،وذم همػمه٤م ً
وإن يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م مل يت٥م ،سمؾ هق ُمًتؽم ذم ارشمٙم٤مسمف ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م ،وهل اعمت٤مضمرة سم٤محلرام؛ وم٤مًمقاضم٥م قمغم
وضم٤مئز ذم ذًمؽ ُمّم٤مدرة ُم٤مًمف قمغم
وواضم٥م قمغم وزم أُمر اعمًٚمٛملم إظمذ قمغم يده،
اعمًٚمٛملم احلًٌ٦م قمٚمٞمف،
ٌ
ٌ
أصح أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مـ ِىم ٌَ ِؾ وزم إُمر اعمًٚمؿ-
وم٤مخلالص٦م  :أنف إذا شمؼمع دم٤مر اخلٛمقر واعمخدرات سمٌم ُمـ أُمقالؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم؛ ضم٤مز
ىمٌقل ذًمؽ ُمٜمٝمؿ وسومف ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللُ ،مع وضمقب اؾمتٛمرار دقمقهتؿ ودقمقة ؾم٤مئر اخلٚمؼ إمم
ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمتقسم٦م إًمٞمف سمؽمك اعمٜمٙمرات واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت ،ومٝمذا اطمؽماز ُمـ ُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم
اعمت٤مضمرة سم٤محلرام ،واهلل أقمٚمؿ -وًمق يم٤من اعمج٤مهدون ُمًتٖمٜملم قمـ ذًمؽ؛ ومٚمٕمؾ شمريمف أومْمؾ-
وأُم٤م ؾم١ماًمٙمؿ« :وهؾ جيقز اؾمتٖمالل اعمخدرات اًمتل ٟمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ ذم )٧( :اؾمتدارج اًمٕمٛمال
اًمً٤مىمٓملم اعمدُمٜملم واؾمتخداُمٝمؿ يمٕمٛمال ُمزدوضملم ود اًمٞمٝمقد )2( ،سمٞمٕمٝم٤م ًمٚمٞمٝمقد ادف اعضار اؿ
وأظمذ إُمقال ُمٜمٝمؿ )1( ،إؾم٘م٤مط ضمٜمقد هيقد سمقاؾمٓم٦م اعمخدرات ظمّمقص٤م ُمـ طمرس احلدود؟ش--
ومٝمذا يمٚمف ٓ جيقز--
ومقاوح؛ ٕهن٤م وؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م واوح٦م اًمتحريؿ :إقمٓم٤م اعمخدرات واخلٛمقر ًمٚمٜم٤مس
أُم٤م إول
ٌ
وإقم٤مٟمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وٟمنمه٤م ومٞمٝمؿ --ومٝمذا يمٚمف ه٤م هنك اهلل قمٜمف وطمرُمف ،ومٌ٠مي دًمٞمؾ ٟمجٞمزه؟! ويمقن أوئلؽ
اعم٘مّمقديـ «ُمدُمٜملم ؾم٤مىمٓملمش وم ُػم ٍ
ُم١مصمر ذم احلٙمؿ واهلل أقمٚمؿ --وم٢من يم٤مٟمقا ُمـ ؿمٌ٤مب اعمًٚمٛملم اعمحٙمقم
لؿ سم٤معؾمالم ًمٙمٜمٝمؿ ُومً ٌ
يمٗم٤مرا ومال
٤م .اذه اًمٙمٌػمة ,شمٕم٤مـمل اعمخدرات ,ومٝمذا واوح ضمدا ،وإن يم٤مٟمقا
ً
أجْم٤م اؾمتٕمامل هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر قمغم اًمّمحٞمح قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٕمٚمام  ،وإٟمام رظمص سمٕمض أهؾ
جيقز ً
اًمٕمٚمؿ ذم ُمً٤مئؾ أظمرى ُمـ هذا اًمٌ٤مب خمتٚمٗم٦م قمـ ُمً٠مختٜم٤م هذه؛ ُمثؾ دمقيز أيب طمٜمٞمٗم٦م  اًمتٌ٤ميع ُمع أهؾ
()2

احلرب ,اًمٙمٗم٤مر احلرسمٞملم ,ذم دار احلرب سم٤مًمرسم٤م ،يمام ذيمره أصح٤مسمف يمام ذم «سمدائع اًمّمٜم٤مئعش وهمػمه،
( )٧جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )2١1 ،2١2 ،252 ،26٧ ،212 .22ىم٤مل ,ح٤م ُؾمئِؾ قمـ أصح٤مب احلرف اعمحرُم٦م« :,إ َذا يم َ
َ٤من ِذم َأ ُْم َق ِالِ ْؿ َطم َال ٌل
ٞمؾ إٓ إ َذا ِ
ف َأن ُف ُي ْٕمٓمِ ِٞمف َُم٤م َ ْ ُر ُم إقمْ َٓم٤مؤُ ُهَ -و َٓ ُ ْٙم َُؿ سمِ٤مًمت ْحٚمِ ِ
ف َأن ُف َأقمْ َٓم٤م ُه ُِم ْـ
قمُر َ
َو َطم َرا ٌم َوم ِٗمل ُُم َٕم٤م َُم َٚمتِ ِٝم ْؿ ُؿم ٌْ َٝم ٌ٦م؛ َٓ ُ ْٙم َُؿ سمِ٤مًمت ْح ِري ِؿ إٓ إ َذا قم ُِر َ
ِ
احل َال ِلَ -وم ِ٢م ْن يم َ
٥مِ -ىم َٞمؾ سمِ ِحؾ ا ْعم ُ َٕم٤م َُم َٚم ِ٦مَ -و ِىم َٞمؾَ :سم ْؾ ِه َل ُحمَر َُم ٌ٦مش-
احل َرا ُم ُه َق ْإَ ْهم َٚم َ
احل َال ُل ُه َق ْإَ ْهم َٚم َ
٥م َمل ْ ُ ْ ٙم َْؿ سمِت َْح ِري ِؿ ا ْعم ُ َٕم٤م َُم َٚم٦م َوإِ ْن يمَ٤م َن ْ َ
َ٤من ْ َ
َْ
قد ا ًْم َٗم ِ
ػم ِه ُِمـ ا ًْمٕم ُ٘م ِ
ِ
ٍ
ِ
٤مؾمدَ ِة ِذم ُطم ْٙم ِؿ ْ ِ
احل ْر ِ
اع ْؾم َال ِم َضم٤مزَ
ب سمِ َ٠م َُم٤من؛ َوم َٕم٤م َىمدَ َطم ْرسمِٞم٤م قمَ ْ٘مدَ اًمر َسم٤م َأ ْو همَ ْ ِ ْ ُ
( )2ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤م « :إ َذا َد َظم َؾ ُُم ًْٚم ٌؿ َأ ْو ذُمل َد َار ْ َ
ِ
ِقمٜمْدَ َأ ِيب طمٜمِٞم َٗم َ٦م ،و ُحمَٛم ٍد  ،ويم ََذًم ِ َؽ ًَمق يم َ ِ ِ ِ
ِ
احل ْر ِ
ػَٓ :
قؾم َ
ْ
َ
َ
َ
َ٤من َأؾم ًػما ذم َأجْد ِهي ْؿ َأ ْو َأ ْؾم َٚم َؿ ذم َد ِار ْ َ
ب َو َمل ْ ُهيَ٤مضم ْر إ ًَم ْٞمٜمَ٤م؛ َوم َٕم٤م َىمدَ َطم ْرسمِٞم٤مَ ،و َىم َ٤مل َأبُق ُي ُ
جيقزُ ًَم ُف ِذم َد ِار ْ ِ
احلَ ْر ِ
جيقزُ ًم ِ ْٚم ُٛم ًْٚمِ ِؿ ِذم َد ِار ْ
اع ْؾم َال ِمش -سمدائع اًمّمٜم٤مئع ( ،)٧12 .١واٟمٔمره ذم-)٧22 .5( :
ب إٓ َُم٤م َ ُ
َُ

998

وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ وٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وىمقل اجلٛمٝمقر هق اًمّمحٞمح ،وهق اعمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمع احلريب يمام
هق ُمع اعمًٚمؿ وُمع همػم احلريب ،وؾمقا يم٤من ذم دار احلرب أو ذم دار اعؾمالم-
اًمٙمٗم٤مر ذًمؽ؛
وُمثؾ دمقيز ؾمحٜمقن ُمـ أئٛم٦م اح٤مًمٙمٞم٦م ومدا أهى اعمًٚمٛملم سم٤مخلٛمر واخلٜمزير إذا ـمٚم٥م
ُ
ىم٤مل اسمـ ضمزي ذم «اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦مش« :وإن ـمٚم٥م اًمٕمدو ذم اًمٗمدا ظمٞمال وؾمالطم٤م دومٕم٧م إًمٞمف سمخالف
اخلٛمر واخلٜمزير وىمد أضم٤مز اًمٗمدا اام ؾمحٜمقن وُمٜمع اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤م ومٞمف ُمية قمغم اعمًٚمٛملم وُمـ ومدى
()1

أؾمػما سمخٛمر وؿمٌٝمف مل يرضمع سمف وٓ سم٘مٞمٛمتفش ـها-
وُمثؾ ىمقل «ؿمٞمخ اعؾمالمش ذم «اًمٗمت٤موىش :إن شمرك اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمتؽم وهمػمهؿ ينمسمقن اخلٛمقر
ظمػم ُمـ هنٞمٝمؿ قمـ ذًمؽ؛ ٕن اخلٛمر ٓ يّمدهؿ قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّمالة سمؾ يّمدهؿ قمـ
ويًٙمرون ٌ
()2

اًمٗمًق .واًمٕمّمٞم٤من ،وٕهنؿ إذا َص َح ْقا أومًدوا أيم َثر  ،يمام ذيمر ذًمؽ ذم يمت٤مب «آؾمت٘م٤مُم٦مش ًمف ،ومٝمذا
يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمر واًمٜمٝمل ،وُم٘مّمقده شمرك هنٞمٝمؿ قمـ ذًمؽ ح٤م ومٞمف ُمـ اًمرضمح٤من -واهلل أقمٚمؿ-
حمرم ذم ذيٕمتٜم٤م ًمٚمٙمٗم٤مر سمٖمرض
وأُم٤م اًمث٤م (رىمؿ اصمٜملم) :ومٝمل ُمً٠مخ٦م سمٞمع اخلٛمقر واعمخدرات وُم٤م هق ّ
اعضار اؿ --واًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م قمدم اجلقا ز؛ ومٙمؾ ذًمؽ حمرم؟ُ ،مِمٛمقل سم٤مًمٜمٝمل قمـ سمٞمع هذه إؿمٞم٤م وٓ
ٍ
ًمٙم٤مومر ٓ ،ذم احلرب وٓ ذم اًمًٚمؿ ،هذا هق اًمّمحٞمح يمام شم٘مدُم٧م اعؿم٤مرة-
ومر .سملم سمٞمٕمٝم٤م عمًٚم ٍؿ أو
وأُم٤م اًمث٤مًم٨م (رىمؿ صمالصم٦م) :وم٘مد شمٌلم طمٙمٛمٝم٤م ه٤م ؾمٌؼ ،وهق أجْم٤م اعمٜمع وقمدم اجلقاز ،هذا هق إصؾ:
نريؿ سمٞمع اخلٛمر وٟمحقه٤م ًمٚمٙمٗم٤مر احلرسمٞملم ،ونريؿ اؾمتٕمامل٤م ذم اًمٕمٓم٤مي٤م ٕهؾ احلرب سمٖمرض اًمتجًس
واصٓمٜمٕم٤م أن٤مس ُمٜمٝمؿ ،ومٝمذه يمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ حمرُم٦م ٓ ،دمقز-
وإدًم٦م قمغم ذًمؽ:
 ,قمٛمقم أدًم٦م نريؿ سمٞمع اخلٛمر وٟمحقه٤م ،ونريؿ إقمٓم٤مئٝم٤م وُمٜم٤موًمتٝم٤م وؾم٘مٞمٝم٤م عمـ ينما٤م ومحٚمٝم٤م إًمٞمف--
اًمخ -وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ُمٕمرووم٦م ،وأقمٜمل سم٤مًمٕمٛمقم ؿمٛمقل٤م ًمٚمٌٞمع ًمٚمٙم٤مومر ،وًمٚمٌٞمع ًمٚمٛمًٚمؿ-
ٕ ,ن ومٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم اعصمؿ واًمٕمدوان--
ٕ ,ن ومٞمف شمِمقهي٤م ًمّمقرة اعؾمالم وًمدقمقشمف اًمٙمريٛم٦م اًمٓم٤مهرة ،وومٞمف صدّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل-
مهللا إٓ أن شمٙمقن هٜم٤مك ضورة ،وًمٞمس ًمٜم٤م وؾمٞمٚم٦م همػم ذًمؽ ذم ٟمحق ختٚمٞمص ُمًٚمؿ ُمـ سملم أجدهيؿ
( )٧اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م (ص -)٧١2
( )2ىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالمُ « :مررت أن٤م وسمٕمض أصح٤ميب ذم زُمـ اًمتت٤مر سم٘مقم ُمٜمٝمؿ ينمسمقن اخلٛمر وم٠منٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يم٤من ُمٕمل ،وم٠منٙمرت قمٚمٞمف،
وىمٚم٧م ًمف :إٟمام طمرم اهلل اخلٛمر ٕهن٤م شمّمد قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّمالة ،وه١مٓ يّمدهؿ اخلٛمر قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمقس وؾمٌل اًمذري٦م وأظمذ
إُمقال ومدقمٝمؿش اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)2١١ .1
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ٍ
خمدرات ُمثال ،وىمد ضمقز ؾمحٜمقن يمام ؾمٌؼ ومدا
مخرا أو
سمٛمثؾ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ،إذا هؿ ـمٚمٌقا ذم ختٚمٞمّمف ً
ً
حمٛمقٓ قمغم اًميورة ،وٕن ضر اًمتِمقيف ومٞمف يِمٌف أن
إهى سم٤مخلٛمر واخلٜمزير ،وهذا يِمٌف أن يٙمقن
٥م ذًمؽ -واهلل أقمٚمؿ-
يٙمقن ُم٠مُمقٟمً٤م ذم هذه احل٤مًم٦م إذا يم٤من اًمٕمدو هق ـم َٚم َ
وطمٞم٨م ىمررشمؿ أن هٜم٤مك ضورة ًمذًمؽ؛ ومٞمج٥م أن شم٘مدر سم٘مدره٤م وي٘متٍم قمغم ىمدر اًميورة وم٘مط،
أجْم٤م ،ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ
وٓ يٙمقن إُمر يم٤معمٌ٤مح سم٤مٕصؾ !--ويٜمٌٖمل احلرص قمغم اًمًؽم واًمٙمتامن ومٞمف ً
ظمقف اٟمتِم٤مر اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ مُمٜمقا ،وظمقف شمِمقيف صقرة اعمًٚمٛملم وطمّمقل اًمتٜمٗمػم-
وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ--
ومظمرا ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف--
واحلٛمد هلل أوٓ
ً
يمتٌف :قمٓمٞم٦م اهلل
ؿمقال ٧62١
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األسئهخ انصٌيبنٍخ
[رؾم اا٤مًم٦م ٟمِما اره٤م سمٕم ااض اعمج٤مه ااديـ ,سمِم ااٙمؾ هم ااػم رؾم ااٛمل ,سمٕم ااد ُم٘مت ااؾ اًمِم ااٞمخ  ،شمْم ااٛمٜم٧م
أؾمئٚم٦م ُمـ اعمج٤مهاديـ ذم اًمّماقُم٤ملُ ،متٕمٚم٘ما٦م سمٛمًا٤مئؾ ضمٝم٤مديا٦م ٟم٤مزًما٦م ،أضما٤ماؿ ومٞمٝما٤م اًمِماٞمخ قمٓمٞما٦م
ُ مع شم٘مديؿ سمٕمض اًمٜمّم٤مئح واعم٘مؽمطم٤مت ًمٚمجٝما٤مد اًمّماقُم٤مزم اعمٌا٤مركٟ ،مًا٠مل اهلل أن يٌا٤مرك ذم
وقمدوهؿ --مُمالم]
اعظمقة ذم «اًمّمقُم٤مل اعمج٤مهدش وي٘مقهيؿ ويٕمٞمٜمٝمؿ ويٜماٍمهؿ قمغم قمدو اهلل
ّ


األصئٍخ:
ايغ ّ٬عًٝهِ ٚصٓ ١اهلل ٚبضنات٘..
ٖـــش ٙبعـــض ا٫عـــ ،١ً٦أصٜـــز إٔ تغـــتؿيت يـــ ٞبٗـــا ايعًُـــاٚ ٤بغـــضعٖٚ ،١ـــ ٞســـ ٍٛايعًُٝـــات اـافـــ١
«ا٫غتٝا٫ت» دظاى اهلل خرلٶا.
ؼ  :1أثٓا ٤تٓؿٝش ايعًُ ١ٝتعضض بعض اؿضاؼ ايكـضٜبٌ ٗ إهـإ يٲخـ ٠ٛإٓؿـش ٜٔيًكـبض عًـِٗٝ
أ ٚاٱفاب ١بِٗ ،ؾُاسا ٜعًُٕٛ؟  ٌٖٚشلِ إٔ ٜكاٚ َِٖٛٚإٕ أؾن ٢سيو إٍ قتٌ اؿضاؼ؟
ؼ  :2ث٬ثـ ١إخــ ٠ٛسٖبـٛا يتٓؿٝـش عًُٝـٚ ١اســز َــِٓٗ باؽـض ايعًُٝــٚ ١ا٫ثٓـإ ٓاٜــ ١يـ٘ ،ؾإٓؿــش قتــٌ
ا٭ٖزاف ٚٚدز «عًبا» ؾٌٗ ٜهٖ ٕٛشا ايغًب خافا بإٓؿش أّ ٜؾذلى َع٘ فاسباٙ؟
ؼ ٖٓ :3ــاى فُٛعــ ١اعــتڀ٬ع ٚفُٛعــ ١تٓؿٝــش ،إغــتڀًع رٍ إٓؿــش ٖــزؾا; ؾٓؿــش إٓؿــش ،ؾبــإ أْــ٘
يٝػ ٖ ٛاشل زف ،بعز قتً٘ باـڀـأ ،ؾُـا ايعُـٌ؟ ٚعًـَ ٢ـٔ تهـ ٕٛايزٜـ١؟ ٖٚـٌ ٖـ ٞؽـب٘ خڀـأ أّ
خڀأ قض؟
ؼ ٖ :4تًهات ْاع َٔ ١عٝاصات ٚأعًشٜ ،١كاتٌ بٗا ؽباب َكاتً ;ٕٛؾإسا غُٓٛا غٓ ١ُٝؾهٝــ تهـٕٛ
ايكغُ ١بٌ اؾُاع ١اييت ًُو إُتًهاتٚ ،إكاتًٌ ايش ٜٔباؽضٚا ايعٌُ ؟
ؼ  :5أعنـــا ٗ ٤سضنـــ ..١بعنـــِٗ ٜباؽـــض إعـــاصىٚ ،بعنـــِٗ ٜ ٫باؽـــض; ْ٫ؾـــػاشلِ َُٗـــات أخـــض٣
ْاعٝــ ،١نذُــع إعًَٛــات ٚػٗٝــظ ايػــظاٚ ٠فــٝاْ ١ايغــٝاصات ٚا٭عــًش ;١ؾٗــٌ ٜغــِٗ يػــرل
إؾاصنٌ أّ ٫؟
ؼ  :6عن َٔ ٛاؿضن ١اْؿقٌ َٓٗا ،ثِ صأ ٣بعض ؽباب اؿضنَ ٗ ١هإ ؽبَٗٓ« ١ڀكـ ١ايعـز»ٚ
ؾ ٔٛأِْٗ ٜضٜز ٕٚتٓؿٝش عًُ ;١ٝؾأؽاص إٍ ايعز ٚإٔ اسشصٚا ،ؾٌٗ سيو ػغػ َٓ٘؟
ٚدظاى اهلل خرلٶا
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اٌخٛاة:
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد
ومخف وُمـ اشمٌٕمف سم٢مطمً٤من --وسمٕمد:
ٟمٔمرت ذم هذه إؾمئٚم٦م اعمرؾمٚم٦م ُمـ اعظمقة ومرأج٧م أيمثره٤م يدور طمقل أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ-
وم٘مد
ُ
ومرأج٧م ىمٌؾ اًمنموع ذم إضمقسم٦م اعمختٍمة أن أخٗم٧م اًمٜمٔمر إمم أنف وإن يم٤مٟم٧م أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ وُم٤م ومٞمٝم٤م
قمٚمؿ
ُمـ أطمٙم٤مم إؾمالب وىم٤مٟمقن اًم٘مًٛم٦م وهمػم ذًمؽ ،يمٚمف ُمـ اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة
واًمٕمٚمؿ سمف واًمٗم٘مف ومٞمف ٌ
ُ
ذقمل ،إٓ أنٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٌف إظمقاٟمٜم٤م
وومرض
ٟم٤مومع هدوح ،صمؿ اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ اًمٗم٘مف قمٛمؾ ص٤مًمح
ٌ
ٌ
ّ
إمم أن آقمتٜم٤م وآهتامم ضمدً ا وذم هذه اعمرطمٚم٦م اعمٌٙمرة ُمـ قمٛمر اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل سم٠مُمر اًمٖمٜمٞمٛم٦م وإؾمالب
سمٕمض اًمير اًمداظمؾ قمغم ٟمٞم٤مت اعمج٤مهديـ وُم٘م٤مصدهؿ ،وًمذًمؽ ومٛمـ وم٘مف هذا
وٟمحقه٤م ُخيِمك ُمٜمف ُ
اًمٌ٤مب أن يتدسمر اعٟمً٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [إنٗم٤مل] ،وهذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م هل وم٤من٦م ؾمقرة إنٗم٤مل،
وومٞمٝم٤م وم٘مف يمٌػم ضمدا عمـ أقمٓم٤مه٤م طم٘مٝم٤م ُمـ اًمتدسمر ،وأن اعضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال ,اًمً١مال قمـ إنٗم٤مل,
()1

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن ذم ذًمؽ ُمـ
ضم٤م ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ,ؾمقرة إنٗم٤مل ,سمٕمد أرسمٕملم مي٦م  --ىم٤مل ُ
شمٕمٚمٞمؿ اعم١مُمٜملم شمرشمٞم٥م اعم٘م٤مصد وُم٤م هق اعم٘مّمقد إقمٔمؿ وإهؿ وُم٤م هق دون ذًمؽ وُم٤م هق شمٌع
احلٙمٛم٦م
َ
ًمٚمٛم٘مّمقد وُمٕملمٌ قمٚمٞمف وظم٤مدم ًمف ،وومٞمف ُمـ احلٙمٛم٦م أجْم٤م شمٕمٚمٞمؿ اعمٗمتل اًمؽم ّي٨م ذم اًمٗمتقى واعضم٤مسم٦م قمغم
ؾم١مال اًمً٤مئؾ وأنف ًُـ ُمٜمف اهتٌ٤مل اًمٗمرص٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ وشمٙمٛمٞمؾ شمّمقره وشمّمحٞمح ؾم١ماًمف وشم٘مديؿ
ُم٤م ًُـ شم٘مديٛمف ُمـ اعم٘مدُم٤مت واًمتقـمئ٦م ،صمؿ اجلقاب سمٕمد ذًمؽ قمغم سمّمػمة وشمث ٌّ٧م -واهلل أقمٚمؿ-
وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمّمح اعظمقة أن يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ هق اًمتً٤مُمح ذم هذا اًمٌ٤مب واًمٌذل وىمٚم٦م احلرص
قمغم اًمٜمّمٞم٥م اعمٗمروض أو اعمحتٛمؾ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م؛ وم٢من اجلٝم٤مد ذم ُمراطمٚمف إومم ذم ُمثؾ فمروومٜم٤م هذه ت٤مج
ُمٜم٤م إمم سمذل ومْمقل إُمقال ٓ أن ٟم٠مظمذ ُمٜمف!-
ًمقزم
وًمذًمؽ وم٢من اًمرأي اًمراضمح قمٜمدي وهق ُم٤م اظمت٤مره ُ
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ,واعمً٠مخ٦م ظمالومٞم٦م :,أن ّ
ٟمٔمرا عمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم ,أن يٛمٜمع ىمًٛمتٝم٤م قمغم
إُمر ُمٜمع اًمٖم٤مٟمٛملم ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م إذا رأى ً ,
اجلٞمش ويٍمومٝم٤م ذم ُمّمٚمح٦م اًمديـ واجلٝم٤مد-

( )٧اٟمٔمر ذم هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٓمٞمػ يمت٤مب اًمِمٞمخ أيب ىمت٤مدةُ :مع صٌٖم٦م اهلل اًمّمٛمد (ص -)٧4
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ودًمٞمؾ هذه اعمً٠مخ٦م احلدي٨م اعمِمٝمقر اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ رواي٦م أنس سمـ ُم٤مًمؽ وهمػمه أن اًمٜمٌل
إنّم٤مر ,وهؿ
 أقمٓمك همٜم٤مئؿ طمٜملم ًمٚمٛم١مًمٗم٦م ىمٚمقاؿ ُمـ ُُمًٚمِاٛم٦م اًمٗمتح ومل ي٘مًٛمٝم٤م سملم اجلٜمد ومل يٕمط
َ
ُمٕمٔمؿ اجلٞمش ,ؿمٞم ًئ٤م طمتك وضمدوا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وىم٤مًمقا يمٚمٛمتٝمؿ اعمِمٝمقرة« :يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل يٕمٓمل
()1

ىمريِم٤م ويٛمٜمٕمٜم٤م وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿش اًم٘مّم٦م اعمٕمرووم٦م-
وضمف اًمدًٓم٦م :أن اجلٞمش يم٤مٟمقا ُمًتح٘ملم ًمألرسمٕم٦م أمخ٤مس سمال ؿمؽ-
وىمد يم٤مٟم٧م ذيٕم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ ,إنٗم٤مل ,ىمد شم٘مررت ىمٌؾ ذًمؽ سم٠مقمقام ،سمال ظمالف-
وًمٙمـ اًمٜمٌل  رأى ُمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمٜمع اعم٘م٤مشمِاٚم٦م ُمٜمٝم٤م وسومٝم٤م ذم ُمّمٚمح٦م اًمديـ-
وٕمٞمػ ضمدا ،وأوٕمػ ُمٜمف وأوهك اًم٘مقل سم٠منف
وىمقل َُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمام  :إٟمف أقمٓم٤مهؿ ُمـ اخلٛمس
ٌ
ُمـ مخس اخلٛمس --سمؾ اًمّمحٞمح اًمٔم٤مهر ضمدا أنف أقمٓم٤مهؿ ُمـ أصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ،سمؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م يم٤مُمٚم٦م ،ومل يٕمط
ٟمّمٝمؿ --وٓ دًمٞمؾ قمغم أنف اؾمؽمو٤مهؿ ،سمؾ اًم٘مّم٦م شمدل قمغم ظمالومف ،ويمقٟمف ويمٚمٝمؿ
إنّم٤مر ؿمٞمئ٤م يمام هق ّ
إمم إيامهنؿ ومٚمٞمس هذا ُمٕمٜمك آؾمؽمو٤م ذم احل٘مق-.
ىمٚم٧م إٟمف اًمراضمح ُم٤م صمٌ٧م ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ 
وُمـ أدًم٦م هذا اًمرأي اًمذي ُ
ىم٤مل :ىمتؾ ٌ
رضمؾ ُمـ محػم رضمال ُمـ اًمٕمدو وم٠مراد ؾمٚمٌف ومٛمٜمٕمف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ويم٤من واًمٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وم٠متك
َ
قمقف سمـ ُم٤مًمؽ وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل خل٤مًمدُ :م٤م ُمٜمٕمؽ أن شمٕمٓمٞمف ؾمٚمٌف؟ ىم٤مل :اؾمتٙمثرشمف ي٤م رؾمقل
رؾمقل اهلل 
ُ
جزت ًمؽ ُم٤م ذيمرت ًمؽ ُمـ رؾمقل
ومجر سمردائف صمؿ ىم٤مل :هؾ أن ُ
اهلل -ىم٤مل :ادومٕمف إًمٞمف -ومٛمر ظم٤مًمد سمٕمقف ّ
ُ
رؾمقل اهلل  وم٤مؾمتٖمْم٥م وم٘م٤مل ٓ( :شمٕمٓمف ي٤م ظم٤مًمد ٓ شمٕمٓمف ي٤م ظم٤مًمد --هؾ أنتؿ شم٤مريمقن
اهلل ؟ ومًٛمٕمف
همٜمام ومرقم٤مه٤م صمؿ نلم ؾم٘مٞمٝم٤م وم٠مورده٤م طمقو٤م
زم أُمرائل؟! إٟمام ُمثٚمٙمؿ وُمثٚمٝمؿ يمٛمثؾ رضمؾ اؾمؽمقمل إ ًسمال أو ً
()2

ومنمقم٧م ومٞمف ومنمسم٧م صٗمقه وشمريم٧م يمدره ومّمٗمقه ًمٙمؿ ويمدره قمٚمٞمٝمؿ) ـها-
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)1٧6١ومت٤مم احلدي٨م قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ،أن ٟم٤مؾم٤م ُمـ إنّم٤مر ىم٤مًمقا ًمرؾمقل اهلل  ،طملم أوم٤م اهلل قمغم رؾمقًمف
ُ مـ أُمقال هقازن ُم٤م أوم٤م  ،ومٓمٗمؼ يٕمٓمل رضم٤مٓ ُمـ ىمريش اح٤مئ٦م ُمـ اعسمؾ ،وم٘م٤مًمقا :يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل  ،يٕمٓمل ىمريِم٤م ويدقمٜم٤م،
وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ ،ىم٤مل أنس :ومحدث رؾمقل اهلل  سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ ،وم٠مرؾمؾ إمم إنّم٤مر ،ومجٛمٕمٝمؿ ذم ىمٌ٦م ُمـ أدم ،ومل يدع ُمٕمٝمؿ
أطمدا همػمهؿ ،ومٚمام اضمتٛمٕمقا ضم٤م هؿ رؾمقل اهلل  وم٘م٤ملُ« :م٤م يم٤من طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمٙمؿش -ىم٤مل ًمف وم٘مٝم٤مؤهؿ :أُم٤م ذوو مرائٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل،
ومٚمؿ ي٘مقًمقا ؿمٞمئ٤م ،وأُم٤م أن٤مس ُمٜم٤م طمديث٦م أؾمٜم٤مهنؿ ،وم٘م٤مًمقا :يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل  ،يٕمٓمل ىمريِم٤م ،ويؽمك إنّم٤مر ،وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ
دُم٤مئٝمؿ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل « :إ أقمٓمل رضم٤مٓ طمدي٨م قمٝمدهؿ سمٙمٗمر ،أُم٤م شمروقن أن يذه٥م اًمٜم٤مس سم٤مُٕمقال ،وشمرضمٕمقا إمم رطم٤مًمٙمؿ
سمرؾمقل اهلل  ،ومقاهلل ُم٤م شمٜم٘مٚمٌقن سمف ظمػم ه٤م يٜم٘مٚمٌقن سمفش ،ىم٤مًمقا :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ،ىمد روٞمٜم٤م ،وم٘م٤مل لؿ« :إٟمٙمؿ ؾمؽمون سمٕمدي أثرة
ؿمديدة ،وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقا اهلل ورؾمقًمف  قمغم احلقضش-
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١51
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اًمٜمٌل ً مف سم٤مؾمتح٘م٤مىمف
وضمف اًمدًٓم٦م :أن اًمرضمؾ ,احلٛمػمي اًمٞمٛمٜمل اعمددي ,اؾمتحؼ
َ
وأىمر ُّ
اًمًٚم٥مّ ،
ٟمٔمرا عمّمٚمح٦م قم٤مرو٦م وهل هٜم٤م :اًمت٠مدي٥م
اًمًٚم٥م ،وأُمر ظم٤مًمدً ا سمدومٕمف إًمٞمف ،صمؿ ُمٜمٕمف إي٤مه وىم٤مل ٓ :شمٕمٓمف؛ ً
واًمتٕمزير واًمتٜمٙمٞمؾ-
ومٝمذا ومٞمف دًٓم٦م قمغم أؿمٞم٤م :
وومرع ل٤م ,قمـ
ًمقزم إُمر ُمٜمع اًمٖمٜمٞمٛم٦م ,واًمًٚم٥م همٜمٞمٛم٦م
ٌ
ُمٜمٝم٤مُ :م٤م ٟمحـ سمّمدده ،أقمٜمك أنف جيقز ّ
ُمًتح٘مٝم٤م عمّمٚمح٦م ديٜمٞم٦م سم ّٞمٜم٦م-
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م سمٛمٜمع احلؼ اح٤مزم اعمًتحؼ-
ظم٤مص سم٤مًمًٚم٥مً ،مقٓ أن قمٜمدٟم٤م أصال اقمتْمد سمف اًمٕمٛمقم ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م يمٚمٝم٤م وهق طمدي٨م
وىمد ي٘م٤مل :هذا
ّ
إنّم٤مر اعمت٘مدمُ ،مع أنف جمرد اطمتامل --وًمٚمٛمً٠مخ٦م سمح٨م أوؾمع ذم ُمقوٕمٝم٤م-
واعم٘مّمقد :اشم٘مقا اهلل ً
مهٙمؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م؛ وم٢من اًمديـ
أوٓ ،وأصٚمحقا ذات سمٞمٜمٙمؿ وٓ ختتٚمٗمقا ،وٓ دمٕمٚمقا ّ
ٍ
وؾمامطم٦م وؾمخ٤م  ،ت٤مج ُمٜم٤م إمم أن ٟمٌذل ُمـ أُمقا ًمٜم٤م
واجلٝم٤مد ت٤مج ُمٜم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم سمذل وقمٓم٤م
وٟمٜمٗمؼ-
وم٢مُم٤م أن شمٙمقن اًمٖمٜم٤مئؿ هٜمققم٦م قمـ اجلٞمش ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم أن يِم٤م اهلل ،ويرى أُمرا ُ اجلٝم٤مد ووٓة
()1

أُمر اعمج٤مهديـ أن ينمقمقا ذم ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ؛ ومٝمذا لؿ -
وإُم٤م  ,إن يم٤مٟمقا ُمٌدئٞم٤م ُم٤مؿملم قمغم اًمرأي أظمر ،أو يرون سمٙمؾ ٍ
طم٤مل أن شمُٕمٓمك اًمٖمٜم٤مئؿ عمًتح٘مٞمٝم٤م
ِ
َ
وزم إُمر احل٤مض ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل
واًمٗمّمؾ ذم
طمتك ذم هذه اعمرطمٚم٦م ,أن يتقمم َىم ًْاؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م
إؾمالب ُّ
ًمٞمٕمرومقه يمٞمٗمٞم٦م
أو إُمػم إقمغم ،قمغم ُم٘مت٣م اًمنمع ،ويًتٕملم ذم ذًمؽ سمٛمـ طمقًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
اًم٘مًٛم٦م-
وٟمٛمر أن قمغم إؾمئٚم٦م سم٠مضمقسم٦م خمتٍمة ،وسم٤مهلل آؾمتٕم٤مٟم٦م:
ؼ /1أثٓا ٤تٓؿٝش ايعًُ ١ٝتعضض بعض اؿضاؼ ايكضٜبٌ ٗ إهإ يٲخ ٠ٛإٓؿش ٜٔيًكبض
عً ِٗٝأ ٚاٱفاب ١بِٗ ،ؾُاسا ٜعًُٕٛ؟  ٌٖٚشلِ إٔ ٜكاٚ َِٖٛٚإٕ أؾن ٢سيو إٍ قتٌ اؿضاؼ؟

( )٧ذم ُمً٠مخ٦م وضمقب ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ ظمالف يمٌػم ،وًمٕمؾ ُم٤م اظمت٤مره اًمِمٞمخ  هق أومم إىمقال هذا اًمزُم٤من ،وًمٕمٚمف أضمدر أن يرضمح ح٤م دظمؾ
قمغم هذه اعمً٠مخ٦م ُمـ ُمًتجدات ،واٟمٔمر رؾم٤مًم٦م اسمـ اًمٗمريم٤مح ,ؿمٞمخِ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ,اعمقؾمقُم٦م سما« :اًمرظمّم٦م اًمٕمٛمٞمٛم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمٖمٜمٞمٛم٦مش
اًمقاضم٥م اًمٓم٤مقم َ٦م
طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمٝم٤م« :طمٙمؿ اًمٗمل واًمٖمٜمٞمٛم٦م راضمع إمم رأي اعُم٤مم يٗمٕمؾ ومٞمف ُم٤م يراه ُمّمٚمح٦م ويٕمت٘مده ىمرسم٦م؛ وم٢مذا ومٕمؾ اعُم٤مم
ُ
ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ يم٤من ومٕمٚمف ضم٤مئزا ،وطمٙمٛمف ذم ذًمؽ ُم٤مو ًٞم٤م ً
ٟم٤مومذا ،ويم٤من اًمتٍمف ذم شمٚمؽ إُمقال طمالٓ ؾم٤مئٖمً٤مش (ص -)١2
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يمٗم٤مر أصٚم ّٞمقن ،أو
قمدوا يم٤مومرا سم ّٞمٜم٤م إُم٤م اًمٜمّم٤مرى إطمٌ٤مش «إثٞمقسمٞملمش اًمذيـ هؿ
أنتؿ شم٘م٤مشمٚمقن ّ
ٌ
اعمرشمديـ ُمـ ضمٜمد احلٙمقُم٦م اًمّمقُم٤مًمٞم٦م اعمزقمقُم٦م اعم١مىمت٦م ،وه١مٓ ٓ ؿمؽ ذم أهنؿ زٟم٤مدىم٦م ُمرشمدون يمٗمرة
سمٞم٘ملم قمٜمدٟم٤م؛ وم٘مت٤مًمٙمؿ ٌ
اًمٕمدو ودا
ضمكم ،ومٕمٜمدُم٤م شمٜمٗمذون قمٛمٚمٞم٦م ومٛمـ وىمػ ذم صػ
ىمت٤مل
ّ
ّ
ذقمل واوح ّ
ضم٤مئز ىمتٚمف سمال ؿمؽٟ ٓ ،مٕمٚمؿ ذم هذا ظمالوم٤م أصال ذم
ًمٙمؿ وُم٤مٟم ًٕم٤م ًمٙمؿ ُمـ ضب
اًمٕمدو؛ ومٝمق ُمٝمدور اًمد ِم ٌ
ّ
ديٜمٜم٤م وذيٕمتٜم٤م-
وإٟمام احلٙمؿ قمغم هذا اًمذي هق ذم صػ اًمٕمدو ,يم٤محلراؾم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ,هـ يٛمٜمع اعمج٤مهديـ ُمـ
شمٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٤مهتؿ وضب اًمٕمدو اًمٙم٤مومر --احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر هق حمؾ اًمٜمٔمر واًمتٗمّمٞمؾ؛ ومٜم٘مقل:
يم٤مومر ،وهذا
 ,إن يم٤من ُرس اًمٜمّم٤مرى اعمحتٚملم ويداومع قمٜمٝمؿ ويٛمٜمع اعمج٤مهديـ ُمـ ىمت٤ملؿ؛ ومٝمذا ٌ
واوح-
ٌ
 ,وإن يم٤من رس ُم١مؾمً٦م ُمٕمٞمٜم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م (احلٙمقُم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م اعم١مىمت٦م اعمرشمدة) ومٝمذا ٓ ٟمً٤مرع
سمتٙمٗمػمه ٓطمتامل أنف ئمـ أنف رس ُم١مؾمً٦م قم٤مُم٦م (ُمٚمؽ قم٤ممُ ،مٚمؽ ًمألُم٦مً ،مٚمِمٕم٥مً ،مٚمٌٚمد --سمٖمض
ٟمقع ُمـ اًمت٠مويؾ يمثػم اًمقضمقد ذم اًمٜم٤مس ،ومٜمحـ ٓ ٟمٙمٗمر أُمث٤مل ه١مٓ ُمـ
اًمٜمٔمر قمـ احلٙمقُم٦م) ومٝمذا ٌ
أضمؾ هذا اًمٔمـ واًمت٠مويؾ اًمذي قمٜمدهؿ ،إن يم٤مٟم٧م اعم١مؾمً٦م اًمتل رؾمٝم٤م همػم قمًٙمري٦م ،يمٛمـ رس
ُم١مؾمً٦م اىمتّم٤مدي٦م أو سمٜم ًٙم٤م أو ُمّمٚمح٦م شم٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمٙمٝمرسم٤م أو اًمٜمٗمط واًمّمٜم٤مقم٦م واعمٞمٜم٤م واعمٓم٤مر
ً
ُمثال -وهٜم٤مك شمٗمّمٞمالت أظمرى--
واعم٘مّمقد :اًم٘متؾ ر  ،واحلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ر مظمر--
ٓ سمد أن يٗم٘مف اعظمقة هذا اًمٗم٤مر .واًمتٛمٞمٞمز ،وأنف ٓ شمالزم سملم اًم٘متؾ واًمٙمٗمر-
ىمد ٟم٘متؾ اعمًٚمؿ ،وىمد ٟمؽمك اًمٙم٤مومر ،يمؾ ذًمؽ ًمف شمٗم٤مصٞمٚمف ذم حمٚمٝم٤م-
وم٢مذن ًمإلظمقة ذم ُمثؾ طم٤مًم٦م اًمً١مال أن ي٘متٚمقا احل٤مرس أو يؽميمقا ىمتٚمف سمحً٥م ُم٤م يرون وسمحً٥م
احل٤مل ،وهؿ جم٤مهدون ِ
حمًٜمقن ىم٤مئٛمقن سم٠مُمر اهلل --ووم٘مٝمؿ اهلل وؾمددهؿ-
اجلٝم٤مل اعمً٤ميملم ُمـ اًمٜم٤مس ،وخيت٤مرون دائام دومع اجلٝمٚم٦م واعمت٠موًملم سم٤مًمتل هل
و ت٤مـمقن ذم أُمر ّ
ٍ
ٍ
ٍ
داظمؾ قمغم
وضر
ومً٤مد
أطمًـ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ُم٤م مل يٙمـ اًم٘متؾ ضوري٤م أو يم٤من شمرك احل٤مرس ي١مدي إمم
ضمٝم٤مدهؿ --واهلل أقمٚمؿ-
ؼ /2ث٬ث ١إخ ٠ٛسٖبٛا يتٓؿٝش عًُٚ ١ٝاسز َِٓٗ باؽض ايعًُٚ ١ٝا٫ثٓإ ٓا ١ٜي٘; ؾإٓؿش قتٌ
ا٭ٖزاف ٚٚدز (عًبٶا) ؾٌٗ ٜهٖ ٕٛشا ايغًب خافٶا بإٓؿش أّ ٜؾذلى َع٘ فاسباٙ؟
اًمًٚم٥م ًمٚم٘م٤مشمؾ وم٘مطً ،مٙمـ اًمًٚم٥م ًمف طمد ،ومٕمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمرومقا ُم٤م يدظمؾ ومٞمف وُم٤م ٓ ،وهذا ُمًٌقط ذم
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يمت٥م اًمٗم٘مف وم٤مرضمٕمقا ل٤م ،وطمٞم٨م اظمتٚمٗمتؿ ومٚمٞمحٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ قمٜمديمؿ وطمٞم٨م أنتؿ-
وم٤مًمًٚم٥م يتٜم٤مول :ؾمالح اًم٘متٞمؾ :اًمًٞمػ واًمرُمح (هذا أج٤مم زُم٤من ،وأن اًمٌٜمدىمٞم٦م واعمًدس وُم٤م
ٛمٚمف ُمـ ؾمالح) ،ويدظمؾ ومٞمف اًمدرع (ُمثال :ؾمؽمة واىمٞم٦م) ،ويدظمؾ ومٞمف ًمٌ٤مؾمف وطمذاؤه وطمزاُمف ويمؾ ُم٤م
يٚمٌس-
ُمريمقسم٤م ،,هذه ُمً٠مخ٦م ظمالومٞم٦م ،واًمٔم٤مهر أنف
ومرؾمف؟  ,وُمثٚمف أن ًمق يم٤من يريم٥م
ًمٙمـ هؾ يدظمؾ ومٞمف ُ
ً
ٓ يدظمؾ ذم اًمًٚم٥م-
وهؾ يدظمؾ ومٞمف اح٤مل اًمذي يقضمد ذم ضمٞمٌف؟ ً
ُمثالً :مق وضمدٟم٤م اًم٘متٞمؾ واوٕم٤م ذم ضمٞمٌف أخػ يقرو ،أو
قمنمة مٓف يقرو ،هؾ هل داظمٚم٦م ذم اًمًٚم٥م؟ اًمّمحٞمح أجْم٤م أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ اًمًٚم٥م سمؾ شمر ّد إمم اًمٖمٜمٞمٛم٦م-
وم٤معمٜمٗمذ ُمع اًمرد ,اعمٕم٤مون واحلامي٦م واعؾمٜم٤مد ,يمٚمٝمؿ يِمؽميمقن ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م (يًتح٘مقهن٤م)ً ،مٙمـ
اًمًٚم٥م ًمٚم٘م٤مشمؾ-
ؼٖٓ /3اى فُٛع ١اعتڀ٬ع ٚفُٛع ١تٓؿٝش ..إغتڀًع رٍ إٓؿش ٖزؾڄا ،ؾٓؿش إٓؿش ،ؾبإ
أْ٘ يٝػ ٖ ٛاشلزف ،بعز قتً٘ باـڀأ ،ؾُا ايعٌُ؟ ٚعً َٔ ٢ته ٕٛايز١ٜ؟  ٖٞ ٌٖٚؽب٘ خڀأ أّ
خڀأ قض؟
واىمع ذم احلرب ,اجلٝم٤مد ،,ومٗمٞمف واهلل أقمٚمؿ :اًمٙمٗم٤مر ُة قمغم اًم٘م٤مشمؾ ,وهل ُمٌ ّٞمٜم٦م
هذا ىمتؾ ظمٓم٠م ،وهق ٌ
ذم يمت٤مب اهلل ،,واًمدي٦م قمغم قم٤مىمٚمتف ٕوًمٞم٤م اعم٘متقل-
وقم٤مىمٚم٦م اًم٘م٤مشمؾ ,اعمج٤مهد اًمذي وىمع ُمٜمف اًم٘متؾ ظمٓم٠م ,هٜم٤م هل ديقان اجلٜمد اًمذي يتٌٕمف ،أي اجلامقم٦م،
أي قمغم سمٞم٧م اح٤مل --وًمٞمًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم-
دائام ىمقة اًمتحري واًمتث ٌّ٧م ،وٓ يتًٝمٞمٜمقا ،وم٢من اؾمتٝم٤مٟمقا سم٤مًمدُم٤م وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٕم٤مىمٌٝمؿ
وًمٞمٚمتزُمقا ً
و ُي ّ
ذلؿ ّ
وأُمر ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل--
ويٗمِمٚمٝمؿُ ،مع قم٘مقسم٦م أظمرة اًمتل هل أؿمد وأدهك ّ
ٟمً٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالم-
وأُم٤م هؾ قمغم ّ
اًمدال ر ٌ ؟ ومال أدري-
ُمالطمٔم٦مً :مٞمس هٜم٤مك ر اؾمٛمف «ؿمٌف ظمٓم٠مش ذم آصٓمالح ،وإٟمام هٜم٤مك :اًم٘متؾ اًمٕمٛمد ،واًم٘متؾ
اخلٓم٠م ،واًم٘متؾ ؿمٌف اًمٕمٛمد-
وهذا اًم٘متؾ اًمقاىمع صقرشمف ذم اًمً١مال هق ُمـ ٟمقع ىمتؾ اخلٓم٠م --واهلل أقمٚمؿ-
ؼٖ /4تًهات ْاع َٔ ١عٝاصات ٚأعًشٜ ،١كاتٌ بٗا ؽباب َكاتً ،ٕٛؾإسا غُٓٛا غٓ ١ُٝؾهٝـ
ته ٕٛايكغُ ١بٌ اؾُاع ١اييت ًُو إُتًهات ٚإكاتًٌ ايش ٜٔباؽضٚا ايعٌُ؟
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ىمدُم٧م ُم٘مدُم٦م ُمٝمٛم٦م ذم ُمً٠مخ٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م--
ُ
وقمغم يمؾ طم٤مل؛ ًمق يم٤من اظمتٞم٤مر اًم٘مٞم٤مدة هق شم٘مًٞمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ وإقمٓم٤م ه٤م عمًتح٘مٞمٝم٤م ،ومٞم٘م٤مل :هؾ اًمًٞم٤مرة
اعمدرقم٦م أو اًمٓم٤مئرة يمذًمؽ ،هؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ اعمريمقسم٦م شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٗمرس ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م
أو اًمدسم٤مسم٦م أو
ّ
ومتًتحؼ ؾمٝمٛمل اًمٗمرس؟
هذه ُمً٠مخ٦م حمتٛمٚم٦م ،واظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م مرا اًمٕمٚمام اعمٕم٤مسيـ ،وم٤مهلل أقمٚمؿ-
هذا ًمق يم٤من اعم٘م٤مشمؾ ي٘م٤مشمؾ سمًٞم٤مرشمف ودسم٤مسمتف --وهذا يِمٌف أن يٙمقن همػم ُمقضمقد أن ،سمؾ اًمدسم٤مسم٤مت
واًمًٞم٤مرات واًمٓم٤مئرات هل ًمٚمجامقم٦م أو ًمٚمدوًم٦م ،وقمٚمٞمف ومٚمٞمس ل٤م ُم٤م ًمٚمٗمرس ،واهلل أقمٚمؿ ،وًمق يم٤من ل٤م
وم٢مٟمف راضمع إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م وهق هٜم٤م اجلامقم٦م ،ومٝمق نّمٞمؾ طم٤مصؾ-
وم٢مذن ًمٞمس ًمٚمٛم٘م٤مشمؾ إٓ ؾمٝمٛمف ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م قمغم طمً٥م اًم٘مًٛم٦م --واهلل أقمٚمؿ-
ؼ /5أعنا ٗ ٤سضن ١بعنِٗ ٜباؽض إعاصى ٚبعنِٗ ٜ ٫باؽض ْ٫ؾػاشلِ َُٗات أخض٣
ْاع ،١ٝنذُع إعًَٛات ٚػٗٝظ ايػظاٚ ٠فٝاْ ١ايغٝاصات ٚا٭عًش ،١ؾٌٗ ٜغِٗ يػرل
إؾاصنٌ أّ ٫؟
ًٝمؿ ًمٙمؾ ُمـ يم٤من ذم اجلٞمش ،وُمٜمف اًمرد وآؾمتٓمالع واحلراؾم٦م وهمػمه٤م ،وإذا همٜمٛم٧م اًمني ُ٦م ُمـ
ُي َ
ُ
واجلٞمش ورا ه٤م سمحٞم٨م هق ل٤م ؾمٜمدٌ وُمٚمج٠م شمٚمج٠م إًمٞمف وشمٗمل إًمٞمف إذا أص٤ما٤م ر وشمت٘مقى سمف،
اجلٞمش،
وم٢من اجلٞمش يمٚمف ُمع اًمني٦م ذيم٤م ذم إرسمٕم٦م أمخ٤مس-
ًمٙمـ هؾ اجلامقم٦م يمٚمٝم٤م ُمٜمزًم٦م اجلٞمش؟ هذا حمؾ ٟمٔمر وخيتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال ؛ أطمقال اجلامقم٤مت
وُمٞم٤مديٜمٝم٤م-
واًمٖم٤مًم٥م ذم اجلامقم٤مت اًمّمٖمػمة اًمتل مت٤مرس طمرب قمّم٤مسم٤مت أهن٤م يمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اجلٞمش ،ومٞمام ئمٝمر زم،
واهلل أقمٚمؿ-
ؼ /6عن َٔ ٛاؿضن ١اْؿقٌ َٓٗا ،ثِ إْ٘ صأ ٣بعض ؽباب اؿضنَ ٗ ١هإ ؽبٗ١
(َٓڀك ١ايعز )ٚؾ ٔٛأِْٗ ٜضٜز ٕٚتٓؿٝش عًُ ;١ٝؾأؽاص إٍ ايعز ٚإٔ اسشصٚا ،ؾٌٗ ٜعتدل سيو
ػغغا َٓ٘؟
ٟمٕمؿ هذا ُمـ اًمتجًس ًمٚمٕمدو سمال ؿمؽ ،ويًتحؼ ص٤مطمٌف قم٘مقسم٦م اجل٤مؾمقس-
أجْم٤م --هذا حمؾ سمح٨م!-
يم٤مومرا ً
وأظمِمك أن يٙمقن ً
خمرضم٤م ُمـ اعمٚم٦م
يمٗمرا أيمؼم
ً
واحلؼ أن ُمً٠مخ٦م اجلقؾمً٦م وُمً٠مخ٦م ُمٔم٤مهرة اًمٕمدو وُمٕم٤موٟمتف اعمٕمدودة ً
يّمٕم٥م اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ،وم ُٞماحت٤مط ذم ذًمؽ ،واهلل أقمٚمؿ-
سمٕمض اًمتداظمؾ ،وأطمٞم٤مٟم٤م
سمٞمٜمٝمام ُ
ُ
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شم٠مثػم ذم اعمً٠مخ٦م،
وًمٞمس ًمٙمقن هذا اًمِمخص اعمِمػم قمغم اًمٕمدو قمْمقا ؾم٤مسم٘م٤م ذم احلريم٦م صمؿ اٟمٗمّمؾ ٌ
ٍ
واىمػ ذم
ُمقال ًمٚمٕمدو
وىمد يٙمقن ُم٘مّمقد اعظمقة ُمـ ذيمر هذا ذم اًمً١مال أنف ىمريٜم٦م قمغم أن هذا اًمِمخص
ٌ
حم٤مرب ًمٚمٛمج٤مهديـ اًمذيـ اٟمٗمّمؾ قمٜمٝمؿ ،ومٝمذا حمتٛمؾ ًمٙمٜمف ًمٞمس سم٘م٤مـمع طمتك
رأؾم٤م،
ٌ
صػ أقمدا اهلل ً
يٌلمَ ذًمؽ ًمٙمؿ ُمـ طم٤مًمف وأومٕم٤مًمف اًمث٤مسمت٦م اعمًتٞم٘مٜم٦م-
ضمس ًمٚمٕمدو ُمرة واطمدة ،أو ُمرشملم ُمثال أو طمتك
واحل٤مصؾ :أن اًمذي ئمٝمر أنف إن يم٤من
اًمِمخص ّ
ُ
ٍ
ٍ
ضمًاف ُمٔم٤مهرة واوح٦م
ُمرات ىمٚمٞمٚم٦م قمغم ومؽمات ُمتٌ٤مقمدة
ًمٖمرض ُمـ ىمراسم٦م أو ـمٛمٕم٤م ذم دٟمٞم٤م ،ومل يٙمـ ذم ّ
ًمٚمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم ،سمؾ هل ُمـ ضمٜمس نذيرهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم أو دًٓمتٝمؿ قمغم نرك ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم
ادم٤مهٝمؿ أو ٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا ضم٤مؾمقس-
وُمًتٛمرا يمٕمْمق آؾمتخٌ٤مرات لؿ،
اًمٕمدو قمٛمٞمال لؿ دائام
وأُم٤م إن يم٤من اًمِمخص يِمتٖمؾ ُمع
ّ
ً
يم٤مومر
واًمٕمٛمٞمؾ اًمٙم٤مُمؾ يمح٤مل اًمٕمٛمال اعمٕمرووملم اًمٞمقم ،ومٝمذا ٓ ٟم٘مقل إٟمف ضم٤مؾمقس ،سمؾ هذا ُمٜمٝمؿٌ ،
ٍ
ُمقال لؿ ،وهق ُمٝمدَ ر اًمدم وٓ يمراُم٦م --واهلل أقمٚمؿ-
ُمثٚمٝمؿ،
واحلٛمد هلل ً
ومظمرا وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد واًمف وصحٌف-
أوٓ
ً
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
يمتٌف اًمِمٞمخ .قمٓمٞم٦م اهلل
إرسمٕم٤م ُمٜمتّمػ رسمٞمع أظمر ٧626ـها



أسئهخ األخ «أثً يصؼت انكززي»
[أرسمٕماا٦م أؾماائٚم٦م ظم٤مص ا٦م مل شمُٜمِم اار ُمااـ ىمٌااؾُ ،مقضمٝماا٦م ُمااـ إخ «أيب ُمّماإم٥م اًمٙماارديش ًمٚمِمااٞمخ
قمٓمٞماا٦م اهلل  ،وصااٚمتٜم٤م ُمااـ اًمِمااٞمخ «أيب احلًااـ اًمااقائكمش طمٗمٔمااف اهلل ورقماا٤مه ،وهاال ُمًاا٤مئؾ
ذم اًمتقطمٞم ااد واًمٕمٚما ااؿ ووم٘مٝما ااف ،وأظما اارى ذم اًمٌٞما ااقع ،وىما ااد يمُتٌا اا٧م ذم :رسمٞما ااع أظما اار -]٧61١


احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ اهتدى اداه-

ايغ٪اٍ ا٭ ٌٖ :ٍٚأْع ايعًُا ٤عً ٢إٔ َعٓ ٫« ٢إي٘ إ ٫اهلل» َ ٫عبٛر عل إ ٫اهلل؟
اٌخٛاة ٚثبهلل اٌّضزؼبْٟ :مٕماؿ؛ ىماد أواع ٓ اًمٕمٚماام ُ وم٘ماط سماؾ يم ُّاؾ قم٘ماال اعمٙمٚمٗمالم هاـ سمٚمٖماتٝمؿ هاذه
اًمٙمٚمٛم اا٦م قم ااغم ذًم ااؽ ،وٓ ؿم ااؽ وٓ ري اا٥م أن ه ااذا ه ااق ُمٕمٜم ااك ه ااذه اًمٙمٚمٛم اا٦م اًمٓمٞمٌ اا٦م يمٚمٛم اا٦م اًمتقطمٞم ااد ويمٚمٛم اا٦م
اعظمااالص ،هااذا ُم٘مٓمااقع سماافُ ،مٕمٚمااق ٌم قمٚما ًاام ي٘مٞمٜمٞماا٤م وضور ًي ا٤م ُمااـ اًمااديـ وُمااـ سمٕمثاا٦م حمٛما ٍاد  ورؾماا٤مًمتف؛ وماا٢من
وٞمع اًمٕم٘ماال هاـ اؾماتج٤مسمقا ًمادقمقة حمٛم ٍاد  وهاؿ اعمًاٚمٛمقن اعم١مُمٜماقن ،وهاـ صادوا قمٜمٝما٤م ويمٗماروا اا٤م ومل
يًااتجٞمٌقا ًمااف وهااؿ اًمٙماا٤مومرون ،يٕمٚمٛمااقن أن ُمٕمٜمااك «ٓ إ إٓ اهللشُ ٓ :مٕمٌااقد سمحااؼ شمٜمٌٖماال ًمااف اًمٕمٌاا٤مد ُة وطمااده
ٓ ذيا ااؽ ًما ااف إٓ اهلل  ،وها ااق اهلل رب اًمًا ااٛمقات وإرض ورب يما ااؾ ر وظما اا٤مًمؼ اخلٚما ااؼ ورازىمٝما ااؿ
وحمٞمااٞمٝمؿ وهٞمااتٝمؿ ،ووااٞم ُٕمٝمؿ يٕمٚمٛمااقن أن حمٛماادً ا ُ سمٕماا٨م سمااذًمؽ ودقماا٤م إًمٞمااف اخلٚمااؼ وأُماارهؿ سمااف وهناا٤مهؿ قمااـ
وااده؛ ومٙمااؾ اًمااديـ واًمِما اريٕم٦م ،واًمٙمت ا٤مب واًمًااٜم٦م وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهاا٤م وًمٖماا٦م اًمٕماارب اًمتاال ضماا٤م ااا٤م هااذا اًمااديـ
ٗمٝمااؿ ُمٜمٝماا٤م إٓ
وهااذا اًمرؾمااقل اخلاا٤مشمؿ  داًماا٦م قمااغم ذًمااؽ ٓ ،يٗمٝمااؿ ُمٜمٝماا٤م قم٤مىمااؾ ؾمااقى ذًمااؽ وٓ يٛمٙمااـ أن ُي َ
هااذا --ومٝمااذا أُما ٌار ُمااـ أووااح اًمقا وااح٤مت ذم اًمقضمااقد ،ومااال ُ تاا٤مج ومٞمااف إمم ٟم٘مااؾ إواا٤مع ًمٗمٔما ّال ٟما ا ّيص ،سمااؾ إذا
شمٓمٚما٥م أطمادٌ ٟم٘ماؾ إوا٤مع ًمٚمٕمٚماام قمااغم هاذا قماغم ـمري٘ما٦م طمٙم٤ميا٦م اعو٤مقما٤مت ذم يمتاا٥م اًمٗماروع وما٢من هاذا ُي َٕمادّ ُمااـ
اقر قماـ إيٗم٤مئٝما٤م طم٘مٝما٤م،
اًم٘مّمقر ذم ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إذ ومٞمف هتقيـ وشم٘مٚمٞماؾ لاذه اعمًا٠مخ٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞما٦م اًمٙماؼمى وىمّم ٌ
إو٤مع أو مل يٜم٘مؾ-
ومٝمذا ٓ ي٘م٤مل ومٞمف :هؾ ٟم٘مؾ ومٞمف
ٌ
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وإن يم اا٤من اعم ااراد :أن ه ااذا اًمٚمٗم ااظ اعمٗمً ا ار ل ااذه اًمٙمٚمٛم اا٦م اًمٕمٔمٞمٛم اا٦م ,يمٚمٛم اا٦م اًمتقطمٞم ااد ,وه ااق اعمحٙم اال ذم
اقح
جمٛما ٌاع قمٚمٞمااف ،ومٝمااذا يمااذًمؽ ٓ ُ تاا٤مج إًمٞمااف ٕن ًمٗمااظ اع واوا ٌاح ُمٕمٜماا٤مه ذم اًمٚمٖماا٦م ووا َ
اًمًاا١مال؛ هااؾ هااق َ
ٍ
ٍ
يٗمنه هق «اعمٕمٌقدش-
اًمٌدهيٞم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م سم٤مًمتقاشمر ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب ،وأىمرب ًمٗمظ ُمرادف ًمف ّ
وم٤مع ُمٕمٜم٤مه اح٠مخقه ،وهق اعمٕمٌقد ،واًمت٠م ّخف هق اًمتٕمٌد واًمٕمٌ٤مدة-
ادير سم اا٠من
ومٛمٕمٜم ااك يمٚمٛم اا٦م اًمتقطمٞم ااد «ٓ إ إٓ اهللشُ ٓ :م اا٠مخقه أي ُمٕمٌ ااقد ،أي سمح ا ّاؼ ,وه ااق احل٘مٞم ااؼ واجل ا ُ
اخلٚمؼ ،,إٓ اهلل شمٕم٤ممم-
َيٕم ٌُدَ ه
ُ
وىمقًمٜم٤م« :أي سمحؼش اطمتٞم٩م إمم هذا اًمتٗمًػم ًمالطمؽماز ُمـ أل٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م اعمدقم٤مة-
وماا٢من أباا٤م ضمٝما ٍاؾ وأباا٤م لا ٍ
ا٥م وأُمٞماا٦م سمااـ ظمٚمااػ وأؿمااٌ٤مهٝمؿ ي٘مقًمااقن« :اًمااالتش إ ٌ  ،وهااؿ يٕمٌدوٟمااف ،ويمااذًمؽ
«اًمٕمزىش و«ُمٜم٤مةش و« ُه ٌَؾش وهمػمه٤م-
والٜمدوس ي٘مقًمقن :هذه اًمٌ٘مرة إ ٌ -

وقمٌا اادة اًمِما ااٛمس واًم٘مٛما اار وإؿما ااج٤مر وإطمجا اا٤مر وإهنا اا٤مر واًمٗما ااروج وهمػمها اا٤م ي٘ما ااقل يما ااؾ واطما ا ٍاد ذم

ُمٕمٌقده :إٟمف إ ٌ -
ومٙمؾ هذه ذم احل٘مٞم٘م٦م وذم ٟمٗماس إُمار ًمٞمًا٧م مخٝما ً٦م ،سماؾ هال خمٚمقىما٤مت ُماـ خمٚمقىما٤مت اهلل شمٕما٤ممم ،وإمٞمٗم٦م
واهلل شمٕماا٤ممم هاق اًماذي ظمٚم٘مٝما٤م وأوضمااده٤م وُمتاك ُما٤م ؿما٤م أُم٤مهتاا٤م وأهٚمٙمٝما٤م؛ ومٝماؿ يماا٤مذسمقن
قما٤مضمزة وم٘ماػمة طم٘ماػمةُ ،
ذم زقمٛمٝمؿ أهن٤م مخٝم٦م وشمًٛمٞمتٝمؿ ل٤م مخٝم ً٦م ،ظم٤مـمئقن وا٤مًمقن ،ولاذا ضما٤م ذم يماالم اهلل شمٕما٤ممم جم٤مدًما ً٦م لاؿ :ﮋﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [اًمٜمجؿ-]21 :
وم٘مقًمٜماا٤م «ٓ إ إٓ اهللش واو ا ٌاح ُمٕمٜم اا٤مه ،وأن ااف ٟمٗم اال ًمٙم ااؾ شمٚم ااؽ أل ا٦م اعمزقمقُم اا٦م اعم اادقم٤مة اعمٙمذوسم اا٦م ،ومٝم ااؿ
ي٘مقًمقنُ :هٌؾ إ  ،وٟمحـ ٟم٘مقل ٓ :إ إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمفش ،ومٙمالُمٜم٤م ٟماص ذم شمٙماذيٌٝمؿ ورد ىماقلؿ
ه إٓ اعمً ااتثٜمك وه ااق اهلل ،وم٘م ااط ٓ هم ااػم ،ؾم ااٌح٤مٟمف وشمٕم اا٤ممم
واًم ااؼما ة ُم ااـ دقم ااقاهؿ وٟمٗم اال أن يٙم ااقن ر ٌ ً
وشم٘مدّ س-
أبق ضمٝمؾ ي٘مقل :هٌؾ إ ٟ -م٘مقل ًمف ٓ :إ إٓ اهلل وطمده-
والٜمدود ي٘مقل :اًمٌ٘مرة إ ٟ -م٘مقل ًمف ٓ :إ إٓ اهلل وطمده-
وهٙمذا--
وإصمٌ٤مت ،يمام هق واوح-
ولذا ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م هل ٟمٗمل
ٌ
وم٢من «ٓش هذه هل اًمتل يًٛمٞمٝم٤م قمٚمام اًمٜمحق ٓ اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمجاٜمس ،وهال ٟماص ذم ٟمٗمال ضماٜمس ُمادظمقل٤م إذا
ُسمٜمل ُمٕمٝم٤م ،وهل قمٜمد «ؾمٞمٌقيفش وُمـ واوم٘مف ُمع ُمدظمقل٤م اعمٗمارد اعمٌٜم ّال ,ذم ُمثاؾ يمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد ,ذم ُمقواع
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اذوف وهاق إُما٤م يم ٌ
اقن قما٤م ّم ،واًمت٘مادير ٓ :إ َ يما٤مئ ٌـ أو ُمقضماق ٌد ،أي سمح ّاؼ ،أو
اًمرومع قمغم آسمتدا ،
وظمؼمها٤م حم ٌ
ُ
يما ٌ
اقن ظماا٤مص واًمت٘ماادير ٟمحااق ٓ :إ َ طمااؼ أو سمحااؼ ،صمااؿ اؾمااتثٜمك ٕن اعمااراد هااق اعصمٌاا٤مت قمااغم ؾمااٌٞمؾ احلّم ار،
وم٘م٤مل :إٓ اهلل ،وم٤معمًتثٜمك ُمرومقع قمغم اًمٌدل ُمـ اعمًتثٜمك ُمٜمف ٕن اًمٙمالم شم٤م ٌم ُمٜمٗمل --واهلل أقمٚمؿ-
وقمااغم يمااؾ طماا٤مل؛ قمٜمااد اًمِم ارح لاا٤م ٟمحتاا٤مج إمم هااذا اًمتٗمًااػم عمزيااد اًمتقوااٞمحٕ ،نااف ي٘ماا٤مل ًمٜماا٤م :ىمااد ىمٞمااؾ إن
زورا ،وهاال ذم
هٜماا٤مك أؿمااٞم٤م يمثااػمة هاال مخٝماا٦م قمٌااده٤م أىمااقام يمثااػمون ،ومٜم٘مااقل :شمٚمااؽ مخٝم ا ٌ٦م سم٤مـمٚماا٦م يم٤مذسماا٦م ُماادقم٤مة ً
احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمً٧م مخٝم٦م --إًمخ-
ومٜم٘مقل ٓ :إ إٓ اهلل ُمٕمٜم٤مه٤مُ ٓ :مٕمٌق َد ,أي سمحؼ ,إٓ اهلل شمٕم٤ممم-
ه ,ؾم ااامه ىم ااق ٌم ُم ااـ إىم ااقام
أي ٓ :إ ذم احل٘مٞم٘م اا٦م وذم ٟمٗم ااس إُم اار إٓ اهلل شمٕم اا٤ممم ،ويم ااؾ ُم اا٤م ُؾم ا ّاٛمل ً
ٌ
ووالل-
وزور
يمذب
همػم اهلل ومٝمق ٌ
ٌ
اًمْم٤مًم٦مَ ,
ا٧م ًمااؽ ىمٓمٕما ّال اًم٘مٓمٕمٞماا٤مت وي٘مٞمٜما ّال اًمٞم٘مٞمٜمٞماا٤مت ،وًمااٞمس ذم اًمقضمااقد أووااح وٓ
هااذا ُمٕمٜم٤مهاا٤م ،وهااذا يمااام ىمٚما ُ
أبلم ُمٜمف-
ومً ار ُمااـ اعمٜمتًااٌلم إمم اًمٕمٚمااؿ يمٚمٛماا٦م اًمتقطمٞمااد
وإٟمااام ٟم ٌّااف اًمٗمٓمٜمااقن أها ُاؾ الداياا٦م ُمااـ اًمٕمٚم اام قمااغم ظمٓماا٢م ُمااـ ّ
سم٘مقًمف ٓ :رب إٓ اهلل-
اػم ص ٍ
احٞمح؛ ٕناف ًماٞمس اعم٘مّماق ُد سمٙمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد ٟمٗمال اًمرسمقسمٞما٦م قماـ هماػم
وسم ّٞمٜمقا أن شمٗمًػم اع سم٤مًمرب هم ُ
ًمػ ومٞماف أطمادٌ هاـ
ُمٕمٜمك
صحٞمح سمال ؿمؽً ،مٙمٜمف ًمٞمس هاق اعم٘مّماقد إذ مل خيا٤م ْ
ٌ
اهلل وإصمٌ٤مهت٤م هلل وطمده ،وم٢من هذا ً
ُسم ِٕما َ
اػمه ،وماا٢مهنؿ يمٚمٝمااؿ ُم٘ماارون أن اهلل شمٕماا٤ممم هااق راااؿ سمٛمٕمٜمااك أنااف هااق
ا٨م اًمٜمٌاال  إًمااٞمٝمؿ ٓ ،أبااق ضمٝمااؾ وٓ هما ُ
اخل اا٤مًمؼ اًمٌ اا٤مرئ اًم ااراز .اعمح اال واعمٛمٞم اا٧م اًم ااذي ي اادسمر إُم اار وٓ يٕمج ازه ر وه ااق أيم ااؼم وأىم ااقى ُم ااـ يم ااؾ
أيمثر إُماؿ ي٘م ّارون سماذًمؽ ،إٟماام ظما٤مًمٗمقه ذم قمٌا٤مدة هاذا اًمارب وطماده ٓ ذياؽ ًماف ،وما٢مهنؿ
ر  --إًمخ وهٙمذا ُ
اػمه ،أو قمٌااده همااػمه ُمٕمااف ،وهااذا اًمثاا٤م يماا٤من إيمثاار ذم ُمِم اريمل اًمٕماارب ،ولااذا
إُماا٤م مل يٕمٌاادوه ً
رأؾما٤م وقمٌاادوا هما َ
يمثر ذم ًمً٤من اًمنمع شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤معمنميملم-
صمؿ إن اًمٚمٗمظ ٓ يٕمٓمل اعمٕمٜمك اًمذي ذيمره اعمخٓمئقن اعمِم٤مر إًماٞمٝمؿ ،يماام سمٞمٜما٤مه أقمااله ،وما٢من ُمٕمٜماك اع هاق
ٌ
وومر .سملم ُمٕمٜمك اًمرب وُمٕمٜمك اع ذم اًمٚمٖم٦م-
اح٠مخقه أي اعمٕمٌقد ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمرب،
ولااذا اات٩م اهلل  قمااغم اعمِما اريملم سم٤مًمرسمقسمٞماا٦م عصمٌاا٤مت اع ٞماا٦م (إًمقهٞماا٦م) ذم مياا٤مت يمثااػمة ُمااـ اًمٙمتاا٤مب
اًمٕمزي ااز ُمث ااؾ أي اا٤مت اًمت اال ومٞمٝم اا٤م :وًم اائـ ؾم اا٠مختٝمؿ ُم ااـ ظمٚم ااؼ يم ااذا ًمٞم٘م ااقًمـ اهلل ،وم٢مٟم ااف ي٘م اررهؿ سمرسمقسمٞمت ااف شمٕم اا٤ممم
ًمٞمتقصؾ ا٤م إمم إصمٌ٤مشمف شمٗمرده سم٤مؾمتح٘م٤م .اًمٕمٌ٤مدة ؾمٌح٤مٟمف-
يم٘مقًما ااف شمٕما اا٤ممم :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
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﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      

ﮊ [اًمزُمر]-
وهمػمه ا اا٤م ُم ا ااـ مي ا اا٤مت اعمح٤مضم ا اا٦م يم٘مقًم ا ااف شمٕم ا اا٤ممم :ﮋﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [إنٕم٤مم]-
وىمقًم ا ا ااف :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [يقٟمس]-
وىمقًمف قمغم ًمً٤من قمٞمًك  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [مل قمٛمران]

واحل٤مصااؾ أن َُمااـ ومًا ار «ٓ إ إٓ اهللش سم٘مقًمااف ٓ :رب إٓ اهلل ومٝمااق خمٓماائً ،مٙمااـ اًمااذي ئمٝماار ,واهلل
أقمٚمؿ ,أهنؿ ىمًامن:
ارادف ًمااإل  ،وماا٠مرادوا
ىمًا ٌاؿ خمٓمئااقن ذم اًمتٗمًااػم ًمٚمجٛمٚماا٦م اًمنماايٗم٦م ،وؾمااٌ٥م ظمٓماائٝمؿ فمااٜمٝمؿ أن اًماارب ُما
ٌ
شمقوٞمح يمٚمٛم٦م اع سمٙمٚمٛم٦م ُمرادوم٦م شمٌ ّٞمٜمٝم٤م وم٤مظمت٤مروا يمٚمٛم٦م «ربش ومٜمت٩م هذا اخلٓم٠م ،وًمق شمٜم ٌّٝماقا ًمٚمٗمارً .مٗمٓمٜماقا
واٟمتٌٝمقا وصححقا اًمٚمٗمظ-
وىمً ا ٌاؿ ُم ااـ اًمزٟم٤مدىم اا٦م اعمٜمتً ااٌلم ًمٚم٘مٌٚم اا٦م ُم ااـ هم ااالة اعمتّم ااقوم٦م وٟمح ااقهؿ أو ُم ااـ أه ااؾ اًمٙم ااالم واًمٗمٚمً ااٗم٦م
واعحلا اا٤مد؛ ومٝما اا١مٓ ُما اارا ُدهؿ أن ها ااذه اًمٙمٚمٛما اا٦م اًمٓمٞمٌا اا٦م ُمٕمٜم٤مها اا٤م اقمت٘ما اا٤مد أنا ااف ٓ رب ًمٚمقضما ااقد إٓ اهلل شمٕما اا٤ممم،
ُمقطمدٌ ذم زقمٛمٝماؿ ،سم٘مٓماع اًمٜمٔمار قماـ ىمْماٞم٦م :هاؾ قمٌادَ ه وطمادَ ه
أىمر سمف ومٝمق ّ
وضمٕمٚمقا ذًمؽ هم٤مي٦م اًمتقطمٞمد ،ومٛمـ ّ
ا٤مر وٓ يمرا ُماا٦م ُمٕم٤مٟماادون
ٓ ذيااؽ ًمااف واًمتاازم سمااذًمؽ أو ٓ ،وهاا١مٓ ,اًمااذيـ ي٘مقًمااقن ذًمااؽ ويٕمت٘مدوٟمااف ,يمٗما ٌ
حاا٤م ضماا٤م سمااف اًمرؾمااقل  ظماا٤مرضمقن قمااـ ديٜمااف اًمااذي سمٕمثااف سمااف اهلل ٟ ،مٕمااقذ سماا٤مهلل ُمااـ ؾمااق طماا٤ملؿ وُم٘ماا٤ملؿ
وقم٤مىمٌتٝمؿ --واهلل اعمقومؼ ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

ايغ٪اٍ ايجاْ :ٞق« ٌٝايعامل يًعاَ ٞنايزيٖ ٌٖ ;»ٌٝشا ايه ّ٬فشٝض بٗشا اٱط٬م أّ
ؾ ٘ٝتؿقٌٝ؟
ِ
ا٤مُمل ،وُمارا ُدهؿ أن اًمٕما٤مُمل واضم ٌُاف
اٌخٛاة :ىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام إن ومتاقى اعمٗمتال أو اًمٕما٤ممل يم ّ
ا٤مًمٜمص ًمٚمٕم ّ

ا٤مُمل ٓ يٗمٝم ااؿ
أن يً اا٠مل اًمٕمٚم ااام ؛ وم اا٢مذا أومت ااقه وم اا٢من ومت ااقاهؿ سم٤مًمٜمً ااٌ٦م ًم ااف سمٛمٜمزًم اا٦م اًم ااٜمص ُم ااـ اًمِم ا اريٕم٦مٕ ،ن اًمٕم ا ّ
اًمٜمّمقص وُمٕم٤م أخٗم٤مفمٝم٤م ودٓٓهت٤م ،أو ٓ يٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م ُمثال ًمٙمقٟمف أقمجٛم ًٞم٤م-
احٞمح ،سمِم اروـمف ،وهاال ذوط صااح٦م أي ضمااقاز اًمت٘مٚمٞمااد اعمٌ ّٞمٜماا٦م ذم ُمقاـمٜمٝماا٤م ُمااـ يمتاا٥م
وهااذا اعمٕمٜمااك صا ٌ
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إصقل-
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﮊ [اًمٜمحؾ]-
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊ [اًمٜمً٤م -]52 :
واهلل أقمٚمؿ-

ايغ٪اٍ ايجايح ٌٖ :هٛط بٝع ٚؽضا ٤اشلاتـ إٛبا - ٌٜايغٝاص -؟ ٖٓ ٌٖٚاى ؾضم بٌ
إٛبا ٌٜايشْ ٟغتڀٝع إٔ ْغتعًُ٘ ٭خش ايتقاٜٚض ٚتغذ ٌٝايقٛت ٚا٭ؾٚ ّ٬بٌ ايشٟ
ٜٛ ٫دز ؾٖ ٘ٝش ٙاٱَهاْٝات ،إ ٫ا٫تقاٍ ،أققز بٝع٘ ٚؽضا ٗ ٙ٤بًزْا؟
اٌخٛاة :سمٞمع وذا ال٤مشمػ اعمقسم٤ميؾ اًمذي ًمٞمس ومٞمف يمٛمرا (مخاف اًمتّماقير) ٟمرضماق أناف ضما٤مئز إن ؿما٤م اهلل،
ٕمرف أن اعمِمؽمي يًتٕمٛمٚمف ذم ُم٤م ٓ ؾٕ ،ن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف أنف مخ ٌ٦م شمًاتٕمٛمؾ ذم ُمٌا٤مح ضما٤مئز وُمّماٚمح٦م
ُم٤م مل ُي َ
ًمٚمخٚمؼ وهق آشمّم٤مل سملم اًمٜم٤مس ًم٘مْم٤م ُمّم٤محلٝمؿ-
أُم اا٤م اًم ااذي ومٞم ااف يمٛم اارا ،ومٝم ااذا يٜمٌٖم اال آطمتٞم اا٤مط ذم سمٞمٕم ااف سمِم ااٙمؾ أيم ااؼم ،وم ااال أرى ُيٌ اا٤مع إٓ عم ااـ ُقم اارف أن ااف
يًتٕمٛمٚمف ذم ٍ
ظمػم --واهلل أقمٚمؿ-

ايغ٪اٍ ايضابع ٌٖ :أٖتِ بكضا ٠٤ايهتب ايؾضع ١ٝأّ أٖتِ بإعار ٠ايزٚصات اييت أخشتٗا
ٚقضا ٠٤ايهتب ايعغهض ١ٜإٛدٛر ٗ ٠إضانظ  ٖٞٚنجرل ٠دزٶا ٗٚ ،إغتكبٌ أستاز إٍ
أُٜٗا أنجض; ايعًِ ايؾضعٚ ٞي ٛقًًٝڄا أ ٚايعغهضٟ؟
ٜمّماح سماف ذم ُمثاؾ هاذا خيتٚماػ ُماـ ؿماخص إمم ؿماخص وُماـ طم ٍ
ا٤مل إمم طما٤مل ،وسمحًا٥م
اٌخٛاة :اًماذي ُي َ

اتؿ هااذه اًمٗمااؽمة سم٠مظمااذ
ُماا٤م أقماارف ُمااـ طم٤مًمااؽ وم٤مًمااذي أراه ًمااؽ ,واهلل اعمقومااؼ ًمٚمخااػم واًمّمااقاب ,هااق أن هتا ّ
دورات اًمتدري٥م اًمٕمًٙمري اعمت٤مطم٦م ذم ؾم٤مطمتٜم٤م وشمٙمٛمؾ ٟمٗمًؽ ومٞمٝم٤م وهتتؿ اا٤م وىم ًتا٤م ُما٤م ،هاق وىما٧م اًمتادري٥م
يتٞمً ار
واعقمااداد ،وإذا أتٞمحاا٧م ومرصاا٦م ًماادظمقل اًمٕمٛمااؾ اًمٕمًااٙمري اًمٗمٕمااكم (اًم٘متاا٤مل ٕقماادا اهلل) سمحًاا٥م ُماا٤م ّ
ُمٝمؿ ضمدً ا أجْما٤م ًمتٙمٛمٞماؾ شمادري٥م اعٟمًا٤من اعمج٤مهاد وإقماداده ٟمٗمًا ًٞم٤م
ويٙمقن ومٞمف ـم٤مقم٦م أوزم أُمر اجلٝم٤مد؛ ومٝمذا ّ
أجْما٤م ،صمااؿ سمٕمااد ُماادّ ة إذا يماا٤من
اديٜمل واًماادٟمٞمقي ً
وشمرسمق ًيا٤م ،سم٤معواا٤موم٦م إمم ُماا٤م ومٞمااف ُمااـ اخلااػم اًمٕمٔمااٞمؿ إظمااروي واًما ّ
اعٟمً٤من ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م إن ؿم٤م اهلل شمٕم٤ممم وىماد أظماذ ىمًا ًٓم٤م ضمٞمادً ا ُماـ اًمتادري٥م واعقماداد اًمٕمًاٙمري احلاريب
يتحقل إمم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٌم اًمذي ُجيادي ومٞماف ويٛمٙمٜماف أن ُ ًِاٜمَف ويٜمٗماع ومٞماف اعؾماالم
واعمِم٤مريم٦م اجلٝم٤مدي٦مّ ،
واعمًااٚمٛملم ذم إـماا٤مر اًم٘مٞماا٤مم سمقا ضماا٥م اجلٝماا٤مد اعمٗمااروض قمٚمٞمٜماا٤م اًمٞمااقم ،وأناا٧م أرى ًمااؽ أن هتااتؿ سمٕمااده٤م سماا٤مًمٕمٚمؿ
اًمنمقمل ،سمحً٥م ُما٤م يتا٤مح ُماـ ـمار .نّماٞمٚمف وُماـ اًمتٗمارغ ًمافً ،مٕمٚماؽ شمٙماقن ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ اعمج٤مهاديـ إن
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ؿم٤م اهلل ،أؾم٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمؽ وجلٛمٞمع اعظمقان اًمتقومٞمؼ واًمًداد-
واحلٛمد هلل ً
ومظمرا وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من-
أوٓ
ً
ويمتٌف:
قمٓمٞم٦م أبق قمٌد اًمرمحـ
ذم رسمٞمع أظمر ٧61١ـه
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خٌاةٌ يف انمسى ثني األسًاج
[ؾماا١مال ُمااـ جم٤مهااد ُمٝما ٍ
اًم٘مًااؿ سماالم إزواجش مل ُيٜمِم اار ُمااـ ىمٌااؾ ،أضماا٤مب قمٜمااف اًمِمااٞمخ
ا٤مضمر ذم « ْ
قمٓمٞم اا٦م  ،وىم ااد وص ااٚمٜم٤م ُم ااـ اًمِم ااٞمخ «أيب احلً ااـ اًم ااقائكمشُ ،يمت اا٥م ذم :ذي اًم٘مٕم اادة ]٧61١


اٌضإاي:
صدٌ َٗادضٷ َتظٚز باثٓتٌ ،عاؾضت إسزاُٖا بإسْ٘ ٚباختٝاصٖا ٚصغبتٗا إٍ بًزٹ أًٖٗا ،قبٌ
بنع ١عٌَٓٚ ،هجت عٓز أًٖٗا م ٛتغع١ٹ أؽٗض ،ثِ صدعتٵٚ ،مل ٜكضڇ شلا َا ؾاتٗا َٔ ايكځغٵِ،
ٚاٯٕ عاؾضت ا٭خض ٣إٍ بًزٺ آخض غرلڇ بًزٹ أًٖٗا ٖٛ ،بعجٗا َٔ أدٌ ايع٬ز (ايتڀبب) َع أ٫ٚرٙ
َٓٗا; ؾإسا صدعت ؾٌٗ ٜكن ٞشلا؟ ٚإسا قن ٢شلا ؾإٕ ا٭ ٍٚتڀايب بإٔ ٜكن ٞشلا َا ؾاتٗا ٗ
عؿضٖا إشنٛص إٍ أًٖٗا ،ؾٌٗ شلا عً ٘ٝايكنا٤؟

اٌخٛاة:

احلٛم ااد هلل رب اًمٕم اا٤معملم واًمّم ااالة واًمً ااالم قم ااغم ٟمٌٞمٜم اا٤م حمٛم ا ٍاد ومخ ااف وص ااحٌف اًمٓم اا٤مهريـ اعمٝم ااديلم وُم ااـ
شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ --وسمٕمدُ :
وم٢مٟمااف سمٕمااد ُمراضمٕماا٦م يمااالم اًمٗم٘مٝماا٤م ذم اعمااذاه٥م إرسمٕماا٦م وهمػمهاا٤م ُمااـ أُمٝماا٤مت يمتااٌٝمؿُ ،مااع وٚماا٦م ُمااـ ومتاا٤موى
أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ اشمْمح زم أيت:
ومقت قمغم اًمزوضم٦م َىم ًْٛمٝم٤م سمًٌ٥م ُمٜمف--
إصح ُمـ ىمقزم اًمٗم٘مٝم٤م وضمقب اًم٘مْم٤م قمغم اًمزوج إذا ّ
وه ااق ُم ااذه٥م اًمِم اا٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم اا٦م ،ظمال ًوما ا٤م ًمٚمحٜمٗمٞم اا٦م واح٤مًمٙمٞم اا٦م اًم ااذيـ ٓ ي اارون وضم ااقب اًم٘مْم اا٤م قم ااغم
وم٤مت اًمزوضم َ٦م َىم ًْ ُٛمٝم٤م-
اًمزوج إذا َ
وشمٗمري ًٕم٤م قمغم هذا اعمذه٥م اًمّمحٞمح اعمخت٤مر ذم اعمًا٠مخ٦م ،وسمٜما٤م ً قماغم ُما٤م شم٘مارر ذم اًمٌا٤مب ُماـ ُمٌا٤م اعمًا٠مخ٦م
ووقاسمٓمٝم٤م ،أىمقل:
ُم اا٤م داُم ا ِ
ا٧م اًمزوضم ا ا ُ٦م اعم ااذيمقرة ً
ا٤مومرت سم٤مظمتٞم٤مره اا٤م ورهمٌتٝم اا٤مُ ،م ااع إذٟم ااف ل اا٤م؛ وم٢مهن اا٤م ٓ شمً ااتحؼ
أوٓ ىم ااد ؾم ا ْ
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اًم٘مْم٤م  ،يٕمٜمل أنف ٓ جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مض ل٤م ُم٤م وم٤مهت٤م ُمـ طمٔمٝم٤م ُمـ اًم َ٘م ًْؿ-

ِ
ا٧م قماغم
وومقشم ْ
ىم٤مل اًمٗم٘مٝما٤م ذم شمٕمٚمٞماؾ ذًماؽ :إن اعمارأ َة إذ ىماد ؾما٤مومرت سم٤مظمتٞم٤مرها٤م وحل٤مضمتٝما٤م وطماظ ٟمٗمًاٝم٤مّ ،

فم٤مهر-
أؾم٘مٓم٧م طم٘مٝم٤م ،ومال ُي٘م٣م ل٤م ،وهذا
اًمزوج طم٘مف ذم آؾمتٛمت٤مع ا٤م؛ وم٢مهن٤م سمذًمؽ
ْ
ٌ
وأُم٤م إ ْذ ُن اًمزوج ل٤م ذم اًمًٗمر حل٤مضمتٝم٤م ،وم ُ٘مّم٤مراه أنف ِ
ُمً٘م ٌط حل٘مف ذم اًماتٛمٙمّـ ُمٜمٝما٤م وآؾماتٛمت٤مع اا٤م شمٚماؽ
إج٤مم واًمٚمٞم٤مزم ،وٓ ُي ِ
قضم٥م ذم ذ ُّمتف ل٤م طم ً٘م٤م ي٘مْمٞمف ل٤م-
وأُماا٤م إظماارى اًمتاال ؾماا٤مومرت ُمااع أوٓده ًمٚمٕمااالج ،وىماا٤مل إٟمااف هااق سمٕمثٝماا٤م ًمٚمٕمااالج ُمااع أوٓده ُمٜمٝماا٤م؛ وماا٢من
يم٤مٟم٧م ىمد ؾم٤مومرت حل٤مضمتٝم٤م هل وطمظ ٟمٗمًٝم٤م ،سم٢مذٟمف ،ومٝمل يم٤مٕومم وشم٘مدم اًمٙمالم ومٞمٝم٤م-
وإن يم٤مٟماا٧م ؾماا٤مومرت ًمٕمااالج ٟمٗمًااٝم٤م ،سمٛمٕمٜمااك أهناا٤م هاال اًمتاال شمتٓمٌاا٥م وشمتٕماا٤مًم٩م ،ويماا٤من هااذا اًمٖماار ُض هااق
اًمٖم٤مًم٥م واعم٘مّمق َد إقمٔمؿ ُمـ ؾمٗمره٤م ،ومٙمذًمؽ ٓ ي٘مض ل٤م-
َ
ارض ُما ااـ ؾما ااٗمره٤م اًما ااذي أذن لا اا٤م ومٞما ااف وسمٕمثٝما اا٤م ومٞما ااف ها ااق ُمراوم٘م ا ا٦م إوٓد (اًمٙما ااقن ُمٕمٝما ااؿ
وإن يما اا٤من اًمٖما ا ُ
ورقم٤ميتٝمؿٕ )--نف ٓسمدّ أن يٌ َٕم٨م أطمدً ا ُمـ أهٚمف أو همػمهؿ ُماع إوٓد اًمّماٖم٤مر ي٘ماقم قمٚماٞمٝمؿ ويرقما٤مهؿ ،أو
يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد إقمٔمؿ إهمٚم٥م ُمـ ؾمٗمره٤م --ومٝمذه ي٘مض ل٤م -واهلل أقمٚمؿ-

ا٤مومر ْت حل٤مضم ِا٦م اًم ِ
ازوج
وشمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ طمًا٥م ُما٤م يتخارج ُماـ يماالم اًمٗم٘مٝما٤م  :أن اعمارأة ذم هاذه احل٤مًما٦م إٟماام ؾم َ
وظمدُمتِ ِف ٓ حل٤مضمتٝم٤م هل وطمظ ٟمٗمًٝم٤م ،ومٝمل مل شمٗمقت قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م ُمـ طم٘مف ُمـ ِ
قمٜمد ٟمٗمًاٝم٤م وسمً ٍ
اٌ٥م ُمٜمٝما٤م ،سماؾ

وم٤مشمَف هق طم٘مف ذم اًمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م وآؾماتٛمت٤مع اا٤م سمتٗمقيتاف هاقٕ ،ناف سمٕمثٝما٤م وأؿمخّماٝم٤م ذم طم٤مضمتاف( ،وطم٤مضم ُتا ُف ذم
ٍ
ا٥م قمٚمٞمااف ،وإوٓد
هااذه احل٤مًماا٦م هاال :إرؾما ُا٤مل أطمااد ُمااع إوٓد اًمّمااٖم٤مر ي٘مااقم قمٚمااٞمٝمؿ ويرقماا٤مهؿ ،وهااذا واضما ٌ
ٟمٗمًا ِاف ،واظمتاا٤مر هااق أن ِ
أوٓده ،وما ل إُماار إمم طم٤مضما ِا٦م ِ
يرؾمااٚمٝم٤م هاال (أم إوٓد) ٕهناا٤م أروما ُاؼ اااؿ وأرقمااك لااؿ
ُ
ُ
اعمرضمحا٤مت) ،وسم٘م َال طماؼ اعمارأة ذم اعياقا ِ واعيٜما٤مس شمٚماؽ اًمٚمٞما٤مزم اًمتال وم٤مشمتٝما٤م ُمٜماف ،ومٞم٘مْماٞمف
وًمٖمػم ذًمؽ ُمـ
ّ
ل٤م -وىمقًمٜم٤م« :أو يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد إقمٔمؿ وإهمٚم٥م ُمـ ؾمٗمره٤مش ُمٕمٜما٤مه أناف ذم أيمثار اًمّماقر واحلا٤مٓت
اًمرئٞمزا وم ُٞمٕمٚم ُاؼ احلٙم ُاؿ سماف ،وٓ شما١م ّصم ُر
شمٙمقن هٜم٤مك ُم٘م٤مصدُ ُمتٕمدّ د ٌة ًمٚمًٗمر ،وإٟمام اًمٜم َٔم ُر إمم اعم٘مّمقد إؾما٤مس
ّ
اعم٘م٤مصدُ إظمرى اًمث٤مٟمقي٦م-

ٍ
وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من-
واهلل أقمٚمؿ أطمٙمؿ ٓ ،إ
همػم ُه وٓ رب ؾمقاه ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف َ
ُ

ويمت٥م :أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م
ُ ٧١مـ ذي اًم٘مٕمدة ٧61١ـه

خٌاةٌ يف «انجسػخ»
[أؾماائٚم٦م ذم اًمٌدقماا٦م وومروقمٝماا٤م ىم٤مرسماا٧م إرسمٕماالم ؾما ً
ا١مآ مل شمُٜمِماار ُمااـ ىمٌااؾُ ،مقضمٝماا٦م ُمااـ اًمِمااٞمخ
اعمج٤مها ااد «أيب زيا ااد ظم٤مًما ااد احلًا ااٞمٜم٤من اًمٙما ااقيتلش  ،أضما اا٤مب قمٜمٝما اا٤م اًمِما ااٞمخ قمٓمٞما اا٦م اهلل ،
وصٚمتٜم٤م ُمـ اًمِماٞمخ «أيب احلًاـ اًماقائكمش ،وىماد أضما٤مب قمٜمٝما٤م اًمِماٞمخ سمٛم٘مدُما٦م شم٠مصاٞمٚمٞم٦م ُمٗمٞمادة
ذم اًمٌدقما اا٦م صما ااؿ ُمث ا اؾ سم٠مضمقسما اا٦م إؾما اائٚم٦م ،وىما ااد يمُتٌا اا٧م اعضم٤مسما اا٦م ذم :وا اا٤مدى إومم -]٧61٧


احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم سمديع اًمًاموات وإرض ذي اجلالل واعيمرام اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل ذي اًم٘مقة
اعمتلم ،وأيمٛمؾ سمٜمٕمٛمتف ًمٜم٤م اًمديـ وهداٟم٤م ساـمف اعمًت٘مٞمؿ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف
ٍ
ظمػما إٓ د ًّمٜم٤م قمٚمٞمف سمّمقرشمف وومرقمف أو سم٘م٤مقمدشمف وأصٚمف ،وُم٤م شمرك
حمٛمد اًمٜمٌل إُمل إُملم اًمذي ُم٤م شمرك ً
أُمر ُه رسمف  ،وقمغم
ذا إٓ وطمذرٟم٤م ُمٜمف وأرؿمدٟم٤م إمم ؾمٌٞمؾ اًمتقىمل ُمٜمف؛ ومٜمّمح ًمألُم٦م وأدى إُم٤مٟم٦م يمام َ
ً
مخف وصحٌف إظمٞم٤مر إـمٝم٤مر أوزم اًمٗم٘مف ذم اًمديـ واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف صال ًة وؾمال ًُم٤م دائٛملم إمم يقم اًمديـ-
وسمٕمد:
وم٢ممم طمية إخ اعمٙمرم واًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ «أيب زيد ظم٤مًمد احلًٞمٜم٤منش --ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤مه ُمـ أهؾ
اعيامن واعطمً٤من وظمتؿ زم وًمف سمخ٤ممت٦م اًمِمٝم٤مدة :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف--
ٍ
ٍ
رأج٧م
واطمد؛ وم٢م
ضمٜمس
ضمقاسم٤م قمغم ؾم١ماًمٙمؿ اعمرومؼ ،اعمتْمٛمـ عمجٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ إؾمئٚم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ
ُ
ً
أن اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م واطمدً ا واطمدً ا يٓمقل ،وإُمثٚم٦م ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم ،وإٟمام اًمٓمري٘م٦م اعمثغم وٌط يمؾ هذه
اًمٗمروع سم٤مٕصقل واًم٘مقاقمد اًمتل ٓ ختٗمك قمٚمٞمٙمؿ ،وإٟمام أطمٚمتؿ قمغم أظمٞمٙمؿ اعمًٙملم ح٤م رضمقشمؿ ُمـ
ُمً٤مقمدشمف ًمٙمؿ ذم نرير اعم٘م٤مم ووٌٓمف ،ومحؼ قمكم شمٚمٌٞم ُ٦م ـمٚمٌٙمؿ حمٌ ً٦م ويمراُم٦م ورضم٤م َ ُمِم٤مريمتٙمؿ ذم إضمر،
وزم اعم١مُمٜملم وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ-
واهلل ّ
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وؾم٠منٔمؿ اًمٙمالم ذم ومّمٚملم:
ٍ
ٍ
و٤مسمط لذه اعمً٤مئؾ ,ذم اًمٌدقم٦م ,ونرير اعؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م-
أصؾ
اًمٗمّمؾ إولُ :م٘مدُم٦م ذم
اًمٗمّمؾ اًمث٤م  :ذم اجلقاب قمغم أُمثٚم٦م ُمٜمتخٌ٦م ُمـ أؾمئٚمتٙمؿ شمٙمقن يم٤مًمتٓمٌٞمؼ ح٤م نرر-
وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕملم:

اًمٜمٝمل قمـ آسمتداع ذم اًمديـ،
ري٥م ومٞمف وٓ ضمدال:
وم٘مد شم٘مرر ذم اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة سمام ٓ َ
ُ

ٍ
واًمتحذير ُمـ اًمٌدقم٦م ،وذُمٝم٤م وذ ُّم أهٚمٝم٤م ،وهذا ُّ
وُمقوع ىمٓم ٍع ذم ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ-
اشمٗم٤م.
حمؾ
ُ
ُ

ُ
ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم إٓ
رؾمقل اهلل 
أص ُٚم ُف أن اهلل شمٕم٤ممم أتؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمتف سم٠من أيمٛمؾ ًمٜم٤م اًمديـ ،ومل ُيتقف
ُ
ُمٌلم سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف سمٕمٞمٜمف ،وُم٤م هق ُمِمٛمقل
وىمد أيمٛمؾ ًمٜم٤م سمٞم٤من اًمديـ واًمنميٕم٦م ،وذًمؽ
ُمٜم٘مًؿ إٓ ُم٤م هق ّ
ٌ
سمٕمٛمقُم٤مت أخٗم٤مظ اًمِم٤مرع أو د ٌ
اعمٕمتؼمة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وظمالصتُٝم٤م
اظمؾ ن٧م ؾم٤مئر اًمدٓٓت اًمّمحٞمح٦م
َ
ُم٤م هق ُمٌحقث ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [اح٤مئدة،]1 :

وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [إنٕم٤مم ،]٧٧2 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮊ [إنٕم٤مم ،]16 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [اًمٜمحؾ ،]62 :ىم٤مل اسمـ
اجلقزي ذم زاد اعمًػم« :ىم٤مل اًمٕمٚمام سم٤معمٕم٤م  :يٕمٜملً :مٙمؾ ر ُمـ أُمقر اًمديـ ،إُِم٤م سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف ،أو
()1
ِ
سم٤معطم٤مًم٦م قمغم ُم٤م يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ُمثؾ سمٞم٤من رؾمقل اهلل  أو إِو٤مع اعمًٚمٛملمش ـها -

وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ
[اًمِمقرى] ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [اًمٜمً٤م ] ،وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة-
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [اًمٜمقر]-
ينمقم ُف-
واعمخ٤مًمٗم٦م قمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم شمٙمقن سم٤مًمٜم٘مّم٤من ُمٜمف أو سم٤مًمزي٤مدة ومٞمف ُم٤م مل
ْ

( )٧زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم (-)5١6 .2
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وُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمّمحٞمح :طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  قمـ اًمٜمٌل  وومٞمف( :وم٢من ظمػم احلدي٨م
()1

يمت٤مب اهلل ،وظمػم الدي هدي حمٛمد ،وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م) رواه ُمًٚمؿ -
وروى اًمؽمُمذي وأبق داود واًمٚمٗمظ ًمف وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  قمـ اًمٜمٌل ،
()2

وومٞمف( :وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م) -
اًمٜمٌل  ىم٤ملُ( :مـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُما٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد) رواه
وقمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم  أن ّ
()3

()4

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ،وذم رواي٦م أظمرى قمٜمد ُمًٚم ٍؿُ( :مـ قمٛمؾ ً
قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد) -
وُمٕمٜمك احلدي٨مُ :مـ أطمدث ذم ديٜمٜم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومام أطمدصمف ومٝمق ُمردود قمٚمٞمف-
صمؿ يمالم اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ومٛمـ سمٕمدهؿ ذم اًمتحذير ُمـ اًمٌدع وذُمٝم٤م يمثػم ضمدً ا-
إُمر قمٜمد ِضمدّ شمف وـمراوشمف وىمقة طمالوشمف وطمًـ شمٚم٘مٞمف وأظمذه
ويمً٤مئر ؿم٠من اًمديـ؛ واًمنميٕم٦م وم٢من
َ
ِ
سم٘مقة وقمزيٛم٦م يم٤مُمٚم٦م وشمقاومر اًمدي٤مٟم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمٌ ِ
صح٤مسم٦م
ٕمد قمـ اًمتٙمٚمػ قمٜمد اجلٞمؾ إول اجلٞمؾ اًمٗمريد
ُ
ووقطم٤م ُمـ اًم٘مقة سمحٞم٨م ُيًتٖمٜمك ا٤م قمـ
واوح٤م قمغم اجلٛمٚم٦م
رؾمقل اهلل  , أوٕملم ,يم٤من
ً
ً
اًمتٕمٛمؼ ذم اًمتٗمريع ،ويم٤من أُمر احلٞم٤مة واعمٕمٞمِم٦م سمًٞم ًٓم٤م همػم ُمٕم ّ٘م ٍد ضمدً ا ،ومٚمؿ ّمؾ ذم
اخلقض ذم يمثػم ُمـ
ّ
وصػ اًمٌدقم٦م
ضمٞمٚمٝمؿ ذم أواظمره إٓ أؿمٞم٤م يًػمة ه٤م وىمع اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م قمٜمدهؿ :هؾ هل ه٤م يِمٛم ُٚم ُف
ُ
وآسمتداع وذ ُّم اًمنمع ل٤م أو ٓ ،ويم٤مًمٕم٤مدة يم٤من ذًمؽ قمغم درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ،يمام وىمع لؿ ذم ُمً٠مخ٦م اعمٜم٤مظمؾ
وهل اًمٖمراسمٞمؾ واًمدىمٞمؼ ,ـمحلم احلٜمٓم٦م وٟمحقه٤م ,اعمٜمخقل ومقىمع اًمٌح٨م واًمٙمالم ُمـ سمٕمْمٝمؿ هؾ هق
ه٤م ُي َذ ُّم ويدظمؾ ن٧م اًمٌدع أو ٓ ،ومٙمرهف سمٕمْمٝمؿ ،وًمف حمٛمالن إُم٤م أهنؿ رأوه سمدقم٦م ً
ومٕمال ،أو يمرهقه
ً
همػم
اطمتٞم٤م ًـم٤م أي ٕهنؿ ظمِمقا أن يٙمقن
ُمِمٛمقٓ سمٛمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ووصٗمٝم٤م أي رهمؿ أهنؿ ُمؽمددون ومٞمف ُ
ضم٤مزُملم ،ومٞمٙمقن ُمـ اًمقرع -ويمام وىمع ٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ذم اعٟمٙم٤مر قمغم

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)64١
( )2ؾمٜمـ أيب داود ( ،)64١١ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)٧5١6وصححف إًمٌ٤م -
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)242١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١٧6
( )6أورده٤م اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٦م (ىمٌؾ ح  ،)١15١صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١٧6
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()1
أصح٤مب ىمّم٦م اًمذيمر اجلامقمل اعمخٓمط اعمؼمُم٩م ذم ُمًجد رؾمقل اهلل  إذا صح٧م اًم٘مّم ُ٦م  --وهٙمذا
ٍ
ُمٕمدودة-
ذم أُمثٚم٦م

وًمٕمؾ ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم أن ذًمؽ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  يٙمقن يم٤معمث٤مل اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف ر ٌ ُمـ وم٘مف َُمـ
سمٕمدَ هؿ ُمـ إُم٦م ،وهذا ًمٕمٚمف ضمز ٌ ُمـ ُمٕمٜمك أن اظمتال َومٝمؿ رمح ٌ٦م ،وهق سمٛمٕمٜمك اًمتقؾمٕم٦م وسمٛمٕمٜمك أن َُمـ
سمٕمدَ هؿ يًتٗمٞمد ُمـ ـمري٘متٝمؿ ذم طمؾ اعمً٤مئؾ وُمٕمروم٦م طمٙمٛمٝم٤م ،يمام اؾمتٗمٞمد ه٤م وىمع ُمـ اىمتت٤ملؿ ً
ُمثال ذم
اًمٗمتٜم٦م؛  أوٕملم-
ٍ
قمٛمر
ص٤مر إمم
ٟم٘مص ،وهٙمذا إمم مظمر ُ
صمؿ إن احل٤مل سمٕمد ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م يمام هل ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف َ
شمٗمّمٞمكم ًمٙمثػم ُمـ
اًمدٟمٞم٤م --وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٗم٘مٝم٤م وإئٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ُمـ أُمتٜم٤م حمت٤مضملم إمم سمٞم٤من
ّ
اعمً٤مئؾ وإنقاع ُمـ اًمتٍموم٤مت وأومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ،هؾ هق ه٤م يدظمؾ ذم اًمٌدقم٦م أو ٓ-
وطم٤مصؾ إُمر:
أوٓ :أهنؿ اطمت٤مضمقا إمم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م ووٌٓمٝم٤م وٌٓم٤م أصقًم ًٞم٤م وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م وُم٤م يدظمؾ ومٞمٝم٤م وُم٤م ٓ
ُ
يدظم ُؾ-
ٍ
وصم٤مٟمٞم٤مّ :
ووؾمط:
إُمر ذم هن٤ميتف قمغم ـمروملم
شمٚمخص ُمـ اًمٜمٔمر ذم هذا اعمجٝمقد أن
َ

( )٧هذه اًم٘مّم٦م ذيمره٤م اسمـ وو٤مح واًمِم٤مـمٌل ذم آقمتّم٤مم ،وىمد رواه٤م اًمٓمؼما وقمٌد اًمرزا .وأبق ٟمٕمٞمؿ واعُم٤مم أطمؿ د ذم اًمزهد ،ومل ٟمر
ُمـ وٕمٗمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وىمد اطمت٩م ا٤م اًمِم٤مـمٌل واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد واسمـ اجلقزي ،وًمٞمس ذم اًم٘مّم٦م أهن٤م وردت سم٤معمًجد اًمٜمٌقي،
أظمرج اًمدارُمل ( )222أن أب٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ضم٤م إمم أيب ُمقؾمك؛ وم٘م٤مل :ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ إ رأج٧م ذم اعمًجد مٟمٗم٤م أُمرا أنٙمرشمف,ومل
أر واحلٛمد هلل إٓ ظمػم ,ىم٤مل :ومام هق؟ وم٘م٤مل :إن قمِم٧م ومًؽماه ،ىم٤ملُ :م٤م رأج٧م؟ ىم٤مل :رأج٧م ذم اعمًجد ىمقُم٤م طمٚم٘م٤م ضمٚمقؾم٤م يٜمتٔمرون
اًمّمالة ،ذم يمؾ طمٚم٘م٦م رضمؾ ،وذم أجدهيؿ طمّم٤م ومٞم٘مقل :يمؼموا ُم٤مئ٦م ،ومٞمٙمؼمون ُم٤مئ٦م ،ومٞم٘مقل :هٚمٚمقا ُم٤مئ٦م ،ومٞمٝمٚمٚمقن ُمئ٦م ،وي٘مقل :ؾمٌحقا
ُم٤مئ٦م ،ومٞمًٌحقن ُم٤مئ٦م ،ىم٤مل :ومامذا ىمٚم٧م لؿ ىم٤ملُ :م٤م ىمٚم٧م لؿ ؿمٞمئ٤م اٟمتٔم٤مر رأجؽ ،واٟمتٔم٤مر أُمرك ،ىم٤مل :أومال أُمرهتؿ أن يٕمدوا ؾمٞمئ٤مهتؿ
ووٛمٜم٧م لؿ أن ٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مهتؿ؟! ،صمؿ ُم٣م ،وُمْمٞمٜم٤م ُمٕمف طمتك أتك طمٚم٘م٦م ُمـ شمٚمؽ احلٚمؼ ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤ملُ :م٤م هذا اًمذي
أرايمؿ شمّمٜمٕمقن؟ ىم٤مًمقا :ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ طمّم٤م ٟمٕمد سمف اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح ،ىم٤مل :ومٕمدوا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ ،وم٠من٤م و٤مُمـ أن ٓ يْمٞمع ُمـ
طمًٜم٤مشمٙمؿ ر  ،و ٙمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد ُم٤م أهع هٚمٙمتٙمؿ ،ه١مٓ صح٤مسم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ُ متقاومرون ،وهذه صمٞم٤مسمف مل شمٌؾ ،ومٟمٞمتف مل شمٙمن ،واًمذي
ٟمٗمز سمٞمده إٟمٙمؿ ًمٕمغم ُمٚم٦م هل أهدى ُمـ ُمٚم٦م حمٛمد أو ُمٗمتتحقا سم٤مب والًم٦م! ىم٤مًمقا :واهلل ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم ،ىم٤مل :ويمؿ
ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ًمـ يّمٞمٌف ،إن رؾمقل اهلل  طمدصمٜم٤م أن ىمقُم٤م ي٘مرؤون اًم٘مرمن ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ ،وايؿ اهلل ُم٤م أدري ًمٕمؾ أيمثرهؿ ُمٜمٙمؿ،
صمؿ شمقمم قمٜمٝمؿ -ىم٤مل قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م :رأجٜم٤م قم٤مُم٦م أوئلؽ اخلٚمؼ يٓم٤مقمٜمقٟم٤م يقم اًمٜمٝمروان ُمع اخلقارج-
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اجلٛمٞمع أو يتقاومؼ أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ
ـمرف ٓ إؿمٙم٤مل ذم يمقٟمف سمدقم ً٦م ،سمحٞم٨م يٙم٤م ُد ُجي ِٛمع
*
ٌ
ُ
ِ
ووقح سمدقمٞمتف (دظمقًمف ذم ُمٕمٜمك ووصػ اًمٌدقم٦م)-
اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أنف سمدقم٦مً ،م٘مقة
وـمرف ٓ إؿمٙم٤مل ذم ؾمالُمتف ُمـ اًمٌدقم٦م (أنف ٓ يدظمؾ ذم اًمٌدقم٦م) ،قمغم قمٙمس إول-
*
ٌ
ٌ
وؾمط هق حمؾ اًمتج٤مذب واًمؽمدد واعؿمٙم٤مل-
* وـمرف
ومال ختٚمق اعمً٤مئؾ يمٚمٝم٤م ذم هذا اًمٌ٤مب أن شمٙمقن ُمـ أطمد هذه إىمً٤مم اًمثالصم٦م ،وٓ راسمع ل٤م سمدًمٞمؾ
اضمتٜم٤مسم ُف واًمٜمٝمل قمٜمف ،وُم٤م
واوح ،وهق أن ُم٤م يم٤من سمدقم ً٦م ومٞمج٥م
احلٍم --ومًٌٞمؾ اًم٘مًٛملم إول اًمث٤م
ٌ
ُ
ٍ
سمٌدقم٦م اقمت٘مدٟم٤م ُمنموقمٞمتف واحلٛمد هلل-
قمٚمٛمٜم٤م أنف ًمٞمس
ِ
ِ
ت٤مج إمم ر ٍ ُمـ اًمتقوٞمح:
وؾمٌٞمؾ اًم٘م ًْؿ اًمث٤مًم٨م هق ُم٤م ُ

ِ
ُ
ُ
اًمِمٌٝم٤مت،
ْمػم ،ومٝمق ُمـ اشم٘م٤م
واؾمتٕمامل اًمقرعِ،
آطمتٞم٤مط ذم اًمديـ،
وم٤معمنموع ومٞمف
ُ
واًمتٌ٤مقمدُ قمام َي ُ

الٛم٦م-
ري٥م ،وُمـ ّ
وُمـ ـمٚم٥م اًمًالُم٦م ًمٚمديـ ،وُمـ ظمِمٞم٦م اٟمخرام آؾمت٘م٤مُم٦م ،وُمـ شمرك ُم٤م َي ُ
قمٚمق ّ
ًمٙمـ هذا اعم٘م٤مم ت٤مج إمم شمقوٞمح ٍ
أُمقر:
همػم ُه
ُم٤م ُمٕمٜمك آطمتٞم٤مط ذم اًمديـ؟ وُم٤م طمٙمؿ هذا آطمتٞم٤مط وُمتك يٙمقن
ُمٓمٚمقسم٤م؟ وُمتك َ
ً
يرضم ُح قمٚمٞمف ُ
أي ُ
ُ
إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط؟
وٝمقرهؿ)
اجلٛمٞمع (يمؾ اًمٜم٤مس أو
شمرك آطمتٞم٤مط؟ وهؾ يٚمزم
َ
َ
ُ
وم٤محل٤مصؾ أن آطمتٞم٤مط هق يمام ىمٞمؾ:
وذو اطمتٞم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٍ
ا٤مط ذم أُم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اقر اًم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اديـ

ِ ()1

ُم ا ا ا ا ا ا ا ااـ وم ا ا ا ا ا ا ا اار ُم ا ا ا ا ا ا ا ااـ ؿم ا ا ا ا ا ا ا ااؽ إمم ي٘م ا ا ا ا ا ا ا االم

ومٝمق أظمذ ضم٤مٟم٥م آـمٛمئٜم٤من إمم احلٙمؿ اًمنمقمل ،وُمـ صقر ذًمؽ ُمً٠مخ٦م اخلروج ُمـ اخلالف-
ٍ
ُ
اًمقاوح قمغم ن ّت ِؿ
اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل
اًمقاضم٥م هق ُم٤م دل
ومرض ،إذ
همػم
ومٝمق
ُ
ُ
ٌ
ُمٜمدوب إًمٞمف (ُمًتح٥م)ُ ،
ِ
ُ
ًمِمٌٝم٤مت اعمٜمدوب إًمٞمف-
وآطمتٞم٤مط ًمٞمس ُمـ ذًمؽ سمؾ هق ُمـ اشم٘م٤م ا
ومٕمٚمف أو شمريمف،
ُمٓمٚمؼ؟ أو يٙمقن ُ
شمرك آطمتٞم٤مط أرضمح أو واضم ًٌ٤م ذم ُمقاـمـ؟
ًمٙمـ هؾ اؾمتحٌ٤مب آطمتٞم٤مط
ٌ
ٍ
يتحّمؾ ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ:
سم٘مٞمقدُ ،مٜمٝم٤م يمام
ُمٓمٚمقسم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمؾ
اجلقاب :أن آطمتٞم٤مط ًمٞمس
ّ
ً
 ,أٓ يٕم٤مرض ً
دًمٞمال ذقم ًٞم٤م أىمقى-
ِ
ٍ
اعمٕمت٤مد ،وٓ ؾمٞمام إذا شمٕم ّٚمؼ سم٤مجلٛمٝمقر (قمٛمقم اًمٜم٤مس ويمثرهتؿ)
ظم٤مرضم٦م قمـ
 ,وأٓ ي١مدي إمم ُمِم٘م٦م
( )٧ذيمره اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم :أوقا اًمٌٞم٤من ( )162 .٧ومل يٕمزه ،سمؾ ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ-
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ؾمٚمٓم٤من أو ٍ
ٍ
ٍ
ُمٗم٧م أن ّرج قمغم
ٕطمد ُمـ
وسطمقا أن اطمتٞم٤مط اعٟمً٤من ًمٜمٗمًف ُمًتح٥مً ،مٙمـ ًمٞمس
ّ
اًمٜم٤مس سمحٛمٚمٝمؿ قمغم آطمتٞم٤مط-
وًمذًمؽ ٟم٘مقل رضمق ًقم٤م إمم ُمً٠مختٜم٤م :إذا اشمْمح ًمٚمٜم٤مفمر اًماٛمٕملم (اعمجتٝمد ،أو ُمـ يم٤من ذم طمٙمٛمف) سمِمٙمؾ
راضمح وهق همٚمٌ٦م اًمٔمـ أو اًمٞم٘ملم ،أن هذا إُمر هق ُمـ ِ
ُمنموع،
أطمد اًمٓمروملم سمدقم٦م ،أو همػم سمدقم٦م سمؾ
ٌ
وم٢مٟمف يٕمٛمؾ سمام شمٌلم ًمف-
ِ
إُمر هؾ هق سمدقم ُ٦م أو ٓ ،ومل يًتٓمع اًمؽمضمٞمح ٓ سمٜمٗمًف (جمتٝمد أو ُمتٌع) وٓ
وم٢من طمّمؾ اًمؽمدد ذم
ُ
ت٤مط ،ويؽمك ذًمؽ إُمر ظمقف
اًمٕم٤مُمل اعم٘مٚمد ًمٚمٕمٚمام اعمقصمقىملم قمٜمده) وم٢مٟمف
سمقاؾمٓم٦م همػمه (وهل طم٤مًم٦م
ّ
يمقٟمف سمدقم٦م-
ٍ
طمرج سمؽمك ذًمؽ إُمر ،وذًمؽ سمٔمٝمقر احل٤مضم٦م إمم ومٕمٚمف ،ومحٞمٜمٝم٤م
هذا هق إصؾ --إٓ إذا يم٤من ي٘مع ذم
ٓ سم٠مس سم٤معىمدام قمغم اًمٗمٕمؾٕ ،ن احل٤مضم٦م شمرومع اًمٙمراه٦م ،سمٛمٕمٜمك أهن٤م شمٌٞمح اعىمدام قمغم اعمٙمروه ،وٓ
ٍ
طمٞمٜمئذ ًمٚمٗم٤م ِقم ِؾ اعمحت٤مج --واهلل أقمٚمؿ-
يمراه٦م ومٞمف
ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م :صمؿ اقمٚمؿ أن ُمـ أطمًـ ُمـ طمرر ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م وسمًط اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمـ اعمت٠مظمريـ هق
اعُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ( شمقذم ؾمٜم٦م ١2١ـه) ذم يمت٤مسمف «آقمتّم٤ممش؛ ومجزاه اهلل قمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػم
يمت٥م سمٕمدَ ه ذم اعمقوقع ُمًتٗمٞمدٌ ُمٜمفُ ،مع نريرات وشم٘مٞمٞمدات ُمٗمٞمدة ًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمام ،
اجلزا ،
وهم٤مًم٥م ُمـ َ
ُ
ىمٌٚمف وسمٕمده ،وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اىمتْم٤م اًمٍما ط اعمًت٘مٞمؿ ،وأؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ هذه
ُمٌ٤مريم ً٦م ُم٘مٌقًم ً٦م قمٜمده شمٕم٤ممم-
إؾمٓمر ُمٗمٞمد ًة ٟم٤مومٕم ً٦م َ
ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل  ذم آقمتّم٤مم ذم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م ,سمقاؾمٓم٦م اظمتّم٤مر اًمِمٞمخ اًمً٘م٤مف ,وُم٤م سملم
[اعمٕمٙمقوملم] ُمٜمل« :وأصؾ ُم٤مدة « َسمدَ َعش ًمالظمؽماع قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ،وُمٜمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﯖ
ﯗﯘﮊ [اًمٌ٘مرة]٧٧١ :

أي خمؽمقمٝمام ُمـ همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ُمت٘مدم ،وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮊ [إطم٘م٤مف ]2 :أي ُم٤م يمٜم٧م أول ُمـ ضم٤م َ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اهلل إمم اًمٕمٌ٤مد سمؾ شم٘مدُمٜمل يمثػم ُمـ اًمرؾمؾ،
وي٘م٤مل :اسمتدع ومالن سمدقم٦م يٕمٜمل اسمتدأ ـمري٘م٦م مل يًٌ٘مف إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسمؼ -وهذا أُمر سمديع ،ي٘م٤مل ذم اًمٌم
اعمًتحًـ اًمذي ٓ ُمث٤مل ًمف ذم احلًـ ،ومٙم٠منف مل يت٘مدُمف ُم٤م هق ُمثٚمف وٓ ُم٤م يِمٌٝمف-
وُمـ هذا اعمٕمٜمك ؾمٛمٞم٧م اًمٌدقم٦م سمدقم٦م ،وم٤مؾمتخراضمٝم٤م ًمٚمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م هق آسمتداع ،وهٞمئتٝم٤م هل
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اًمٖم٤مًم٥م قمغم
ىمٚم٧م :صمؿ اًمٔم٤مهر أنف
اًمٌدقم٦م ،وىمد يًٛمك اًمٕمٛمؾ اعمٕمٛمقل قمغم ذًمؽ اًمقضمف سمدقم٦م [ ُ
ُ
آؾمتٕمامل]؛ ومٛمـ هذا اعمٕمٜمك ُؾمٛم َل اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ذم اًمنمع سمدقم٦م ،وهق إـمال .أظمص ُمٜمف
ذم اًمٚمٖم٦م وم٤مًمٌدقم٦م إذن قمٌ٤مرة قمـ« :ـمري٘م٦م ذم اًمديـ خمؽمقم٦م شمْم٤مهل اًمنمقمٞم٦م ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م
اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل ؾمٌح٤مٟمفش وهذا قمغم رأي ُمـ ٓ يدظمؾ اًمٕم٤مدات ذم ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ،وإٟمام خيّمٝم٤م
سم٤مًمٕمٌ٤مدات ،وأُم٤م قمغم رأي ُمـ أدظمؾ إقمامل اًمٕم٤مدي٦م ذم ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ومٞم٘مقل« :اًمٌدقم٦م ـمري٘م٦م ذم اًمديـ
خمؽمقم٦م شمْم٤مهل اًمنمقمٞم٦م ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مّمد سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦مش ،وٓ سمد ُمـ سمٞم٤من أخٗم٤مظ هذا
احلد --وم٤مًمٓمري٘م٦م واًمٓمريؼ واًمًٌٞمؾ واًمًٜمـ هل سمٛمٕمٜمك واطمد وهق ُم٤م رؾمؿ ًمٚمًٚمقك قمٚمٞمف وإٟمام ُىمٞمدت
وأجْم٤م ومٚمق يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م خمؽمقم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم اخلّمقص
سم٤مًمديـ ٕهن٤م ومٞمف ختؽمع وإًمٞمف يْمٞمٗمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤مً ،
مل شمًؿ سمدقم٦م يم٢مطمداث اًمّمٜم٤مئع واًمٌٚمدان اًمتل ٓ قمٝمد ا٤م ومٞمام شم٘مدم-
وح٤م يم٤مٟم٧م اًمٓمرائؼ ذم اًمديـ شمٜم٘مًؿ ،ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ًمف أصؾ ذم اًمنميٕم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ًمف أصؾ ومٞمٝم٤م،
ُظمص ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق اعم٘مّمقد سم٤محلد وهق اًم٘مًؿ اعمخؽمع ،أي ـمري٘م٦م اسمتدقم٧م قمغم همػم ُمث٤مل شم٘مدُمٝم٤م ُمـ
اًمِم٤مرع ،إذ اًمٌدقم٦م إٟمام ظم٤مصتٝم٤م أهن٤م ظم٤مرضم٦م قمام رؾمٛمف اًمِم٤مرع ،واذا اًم٘مٞمد اٟمٗمّمٚم٧م قمـ يمؾ ُم٤م فمٝمر
ًمٌ٤مدي اًمرأ ْ ي أنف خمؽمع ه٤م هق ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ ،يمٕمٚمؿ اًمٜمحق واًمتٍميػ وُمٗمردات اًمٚمٖم٦م وأصقل اًمٗم٘مف
و ُأصقل اًمديـ ،وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اخل٤مدُم٦م ًمٚمنميٕم٦م وم٢مهن٤م وإن مل شمقضمد ذم اًمزُم٤من إول وم ُ٠مصقل٤م ُمقضمقدة ذم
حمْم٤م ،سمؾ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مئٌت٤من]-
ىمٚم٧م:
ُ
اًمنمعُ [ -
يْم٤مف إًمٞمف أهن٤م ًمٞمً٧م سمٜمٗمًٝم٤م قمٌ٤مد ًة وديٜمً٤م ً
وم٢من ىمٞمؾ :وم٢من شمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمغم ذًمؽ اًمقضمف خمؽمع -وم٤مجلقاب :أن ًمف ً
أصال ذم اًمنمع ،ومٗمل احلدي٨م ُم٤م
يدل قمٚمٞمف ،وًمق ُؾمٚمؿ أنف ًمٞمس ذم ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم اخلّمقص ،وم٤مًمنمع سمجٛمٚمتف يدل قمغم اقمتٌ٤مره ،وهق
ُمًتٛمد ُمـ ىم٤مقمدة اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م ،وؾمٞم ْ٠ميت سمًٓمٝم٤م سمحقل اهلل-
ٌ
ومٕمغم اًم٘مقل سم٢مصمٌ٤مهت٤م ً
داظمؾ ن٧م أدًمتف اًمتل
أصال ذقم ًٞم٤م ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن يمؾ قمٚمؿ ظم٤مدم ًمٚمنميٕم٦م
ًمٞمً٧م سمٛم ْ٠مظمقذة ُمـ ضمزئل واطمد؛ ومٚمٞمً٧م سمٌدقم٦م أخٌت٦م-
وقمغم اًم٘مقل سمٜمٗمٞمٝم٤م ٓ سمد أن شمٙمقن شمٚمؽ اًمٕمٚمقم ُمٌتدقم٤مت ،وإذا دظمٚم٧م ذم قمٚمؿ اًمٌدع يم٤مٟم٧م ىمٌٞمح٦م،
ٕن يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ُمـ همػم إؿمٙم٤مل ،يمام ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤م اهلل-
ىمٌٞمح٤م ،وهق سم٤مـمؾ سم٤معو٤مع ومٚمٞمس إ ًذا سمٌدقم٦م-
ْ٥م اعمّمحػ َ
وو ُْع اًم٘مرمن ً
ويٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن يمَات ُ
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[صمٛم٧م] دًمٞمؾ ذقمل ،وًمٞمس إٓ هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتدٓل ،وهق اح٠مظمقذ ُمـ وٚم٦م
ويٚمزم أن يٙمقن
َ
ضمزئل ذم اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م ،صمٌ٧م ُمٓمٚمؼ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م-
اًمنميٕم٦م --وإذا صمٌ٧م
ٌ
ومٕمغم هذا ٓ يٜمٌٖمل أن يًٛمك قمٚمؿ اًمٜمحق أو همػمه ُمـ قمٚمقم اًمٚمً٤من أو قمٚمؿ إصقل أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ
ُمـ اًمٕمٚمقم اخل٤مدُم٦م ًمٚمنميٕم٦م ،سمدقم٦م ً
أصال-
وىمقًمف ذم احلد «شمْم٤مهل اًمنمقمٞم٦مش يٕمٜمل :أهن٤م شمِم٤مسمف اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ همػم أن شمٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م
يمذًمؽ ،سمؾ هل ُمْم٤مدة ل٤م ُمـ أوضمف ُمتٕمددة:
ىم٤مئام ٓ ي٘مٕمد ،و٤مطم ًٞم٤م ٓ يًتٔمؾ ،وآظمتّم٤مص ذم آٟم٘مٓم٤مع
ُمٜمٝم٤م :ووع احلدود يم٤مًمٜم٤مذر ًمٚمّمٞم٤مم ً
ًمٚمٕمٌ٤مدة ،وآىمتّم٤مر ُمـ اح٠ميمؾ واعمٚمٌس قمغم صٜمػ دون صٜمػ ُمـ همػم قمٚم٦م-
وُمٜمٝم٤م :اًمتزام اًمٙمٞمٗمٞم٤مت وال َ ْٞم َئ٤مت اعمٕمٞمٜم٦م ،يم٤مًمذيمر اٞمئ٦م آضمتامع قمغم صقت واطمد ،واخت٤مذ يقم وٓدة
اًمٜمٌل قمٞمدً ا ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ-
وُمٜمٝم٤م :اًمتزام اًمٕمٌ٤مدات اعمٕمٞمٜم٦م ذم أوىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م مل يقضمد ل٤م ذًمؽ اًمتٕمٞملم ذم اًمنميٕم٦م ،يم٤مًمتزام صٞم٤مم
يقم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من وىمٞم٤مم ًمٞمٚمتف-
إُمقر اعمنموقم٦م مل شمٙمـ
إُمقر اعمنموقم٦م ،ومٚمق يم٤مٟم٧م ٓ شمْم٤مهل
و َصمؿ أوضم ٌف شمْم٤مهل ا٤م اًمٌدقم ُ٦م
َ
َ
سمدقم٦مٕ ،هن٤م شمّمػم ُمـ سم٤مب إومٕم٤مل اًمٕم٤مدي٦م-
وىمقًمف« :ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤مممش هق مت٤مم ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م إذ هق اعم٘مّمقد
سمتنميٕمٝم٤م --وذًمؽ أن أصؾ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ٨م قمغم آٟم٘مٓم٤مع إمم اًمٕمٌ٤مدة واًمؽمهمٞم٥م ذم ذًمؽ؛ ٕن اهلل
شمٕم٤ممم ي٘مقل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [اًمذاري٤مت]؛ ومٙم٠من اعمٌتدع رأى أن اعم٘مّمقد هذا
اعمٕمٜمك ،ومل يتٌلم ًمف أن ُم٤م ووٕمف اًمِم٤مرع ومٞمف ُمـ اًم٘مقاٟملم واحلدود ٍ
يم٤مف-
وىمد شمٌلم اذا اًم٘مٞمد أن اًمٌدع ٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٤مدات --ومٙمؾ ُم٤م ُ ِ
اظمؽمع ُمـ اًمٓمر .ذم اًمديـ ه٤م يْم٤مهل
ِ
ُمِمٙم ٌؾ ،ومٜمد ُقم ُف أن ،وٓ
اعمنموع ومل ي٘مّمد سمف اًمتٕمٌد وم٘مد ظمرج قمـ هذه اًمتًٛمٞم٦م[ -وهذا اًمًٓمر إظمػم
يٌ ُٕمدُ أن يمٚمٛم٦م «ذم اًمديـش ظمٓم٠م ،واًمتح٘مٞمؼ أن اًم٘مٞمديـ ذم اًمتٕمريػ« :ذم اًمديـش و«ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م
()1
ٍ
واطمد ومه٤م ُمتالزُم٤من]-ش ـها-
اعمٌ٤مًمٖم٦م --إًمخش راضمٕم٤من إمم ُمٕمٜمك
( )٧خمتٍم آقمتّم٤مم (ص -)٧١ , ١
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ُمٕم٘مد اعؿمٙم٤مل ذم ُمً٠مخ٦م اًمٌدقم٦م:
إن ُمٕمٔمؿ اعؿمٙم٤مل ,واهلل أقمٚمؿ ,ذم سم٤مب اًمٌدقم٦م ي٠ميت ُمـ ضمٝم٦م اًمتداظمؾ ذم أومٕم٤مل اعمٙمٚمػ سملم ُم٤م هق
شمٕمٌدي (أي أنف قمٌ٤مد ٌة وىمرسم ٌ٦م وديـ سمِمٙمؾ واوح) وُم٤م هق قم٤مدي (أي ًمٞمس سمٕم ٍ
ٌ٤مدة وٓ ىمرسم٦م وٓ ُمـ
ّ
ٌ
ّ ّ
اًمديـ سمٛمٕمٜم٤مه اًم٘مري٥م اعمٌ٤مذ)-
ومام يم٤من ُمـ اًمديـ واًمٕمٌ٤مدة واًم٘مرسم٤مت ُ
ومتدظم ُٚمف اًمٌدقم٦م ،سمال إؿمٙم٤مل-
وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ إُمقر اًمٕم٤مدي٦م وهل شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس احلٞم٤مشمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل ًمٞمً٧م ُمقوققم٦م
سم٤مٕؾم٤مس ُمقوع اًمٕمٌ٤مدة واًم٘مرسم٦م ،ومٚمٞمً٧م ُمـ «اًمديـش سمٛمٕمٜم٤مه اًم٘مري٥م اًمقاوح؛ ومٝمذه ىمد د ًّم٧م أدًم٦م
()1

وؾمع قمغم اعمٙمٚمٗملم ومٞمٝم٤م وىم٤مل اًمٜمٌل ( :أنتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ)  ،وإٟمام
اًمنميٕم٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ّ
ؾم ّٞمجٝمؿ سمًٞم٤مضم٤مت احلرام اًمٌلم ٓ يتٕمدّ وٟمف ،وأب٤مح اهلل لؿ اًمٓمٞمٌ٤مت وطمرم قمٚمٞمٝمؿ اخلٌ٤مئ٨م ،وأُمرهؿ
سمٗمٕمؾ اخلػم وإؾمٌ٤مب واًمقؾم٤مئؾ اعمٕمٞمٜم٦م قمٚمٞمف ،وهن٤مهؿ قمـ اًمنم واًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل واًمٕمدوان وإؾمٌ٤مب
واًمقؾم٤مئؾ اعم١مدي٦م إًمٞمف-
ٌ
شمداظمؾ سملم اًمقصٗملم ،ومٝمل
يمثػما ُمـ شمٍموم٤مت اخلٚمؼ (أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم) يٙمقن ومٞمٝم٤م
ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أن ً
٤مقم٤م
قم٤مدي ه٤م
أُمر
يتٍمف سمف اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ «ارشمٗم٤م ًىم٤مش أي اٟمتٗم ً
ّ
ُمـ ضمٝم٦م « ٌ
شمديـش وقمٌ٤مدة ،وُمـ ضمٝم٦م هل ٌ
ّ
وشمٞمًػما  ،ومٗمٞمٝم٤م اًمِم٤مئٌت٤من؛ «ؿم٤مئٌ٦م اًمٕمٌ٤مدةش و«ؿم٤مئٌ٦م اًمٕم٤مدةش ،وىمد شمٖمٚم٥م هذه اًمِم٤مئٌ٦م وشمٙمقن إيمثر
ً
فمٝمقرا ،وىمد شمٖمٚم٥م شمٚمؽ-
ً
وُمـ هٜم٤م سمح٨م اًمِم٤مـمٌل :هؾ ًمٚمٌدقم٦م ُمدظمؾ ذم اًمٕم٤مدي٤مت (وهل إُمقر اًمٕم٤مدي٦م احلٞم٤مشمٞم٦م همػم
اًمتٕمٌدي٦م ،وو٤مسمٓمٝم٤م أهن٤م اًمتل ٓ ي٘مّمد ا٤م اًمتٕمٌد ًمذاهت٤م):
ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل  ذم آقمتّم٤مم ,سمقاؾمٓم٦م اظمتّم٤مره ًمٚمِمٞمخ قمٚمقي اًمً٘م٤مفُ « :,
أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ,
سمحً٥م اًمٜمٔمر اًمنمقمل ومٞمٝم٤م ,قمغم ضسملم:
أطمدمه٤م :أن شمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٕمٌدات-
واًمث٤م  :أن شمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕم٤مدات-
وم٠مُم٤م إول :ومال ٟمٔمر ومٞمف ه٤م هٜم٤م-
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2141
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وأُم٤م اًمث٤م ,وهق اًمٕم٤مدي :,ومٔم٤مهر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ إوًملم أن اعمً٠مخ٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ
ُيرؿمد يمال ُُمف إمم أن اًمٕم٤مدي٤مت يم٤مًمٕمٌ٤مدي٤مت ،ومٙمام أن٤م ُم٠مُمقرون ذم اًمٕمٌ٤مدات سم٠من ٓ ٟمحدث ومٞمٝم٤م ،ومٙمذًمؽ
اًمٕم٤مدي٤مت واجلٜم٤مي٤مت يمٚمٝم٤م قم٤مديٕ ،ن أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك ،وٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٕمٌد ،إذ هل ُُم َ٘مٞمدة
سم ُ٠مُمقر ذقمٞم٦م ٓ ظمػمة ًمٚمٛمٙمٚمػ ومٞمٝم٤م ،وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٘مد فمٝمر اؿمؽماك اًم٘مًٛملم ذم ُمٕمٜمك اًمتٕمٌد؛ وم٢من
ضم٤م آسمتداع ذم إُُمقر اًمٕم٤مدي٦م ُمـ ذًمؽ اًمقضمف ،صح دظمقًمف ذم اًمٕم٤مدي٤مت يم٤مًمٕمٌ٤مدي٤مت ،وإٓ ومال-
وهذه هل اًمٜمٙمت٦م اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اًمٌ٤مب ،ويتٌلم ذًمؽ [سمٛمث٤مل] ووع اعمٙمقس ذم ُمٕم٤مُمالت
اًمٜم٤مس ،ومال خيٚمق هذا اًمقوع اعمُحرم أن يٙمقن قمغم ىمّمد طمجر اًمتٍموم٤مت وىم ًت٤م ُم٤م ،أو ذم طم٤مًم٦م ُم٤مً ،مٜمٞمؾ
طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ،قمغم هٞمئ٦م َهم ّْم ِ
٥م اًمٖم٤مص٥م ،وهىم٦م اًمً٤مر ،.وىمٓمع اًم٘م٤مـمع ًمٚمٓمريؼ ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،أو
دائام ،أو ذم أوىم٤مت حمدودة،
يٙمقن قمغم ىمّمد ووٕمف قمغم اًمٜم٤مس يم٤مًمديـ اعمقوقع وإُمر اعمحتقم قمٚمٞمٝمؿ ً
قمغم يمٞمٗمٞم٤مت ُميوسم٦م ،سمحٞم٨م شمْم٤مهل اعمنموع اًمدائؿ اًمذي ُ ٛمؾ قمٚمٞمف اًمٕم٤مُم٦م ،وي١مظمذون سمف وشمقضمف
قمغم اعمٛمتٜمع ُمٜمف اًمٕم٘مقسم٦م ،يمام ذم أظمذ زيم٤مة اعمقار واحلرث وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ-
وم٠مُم٤م اًمث٤م  :ومٔم٤مهر أنف سمدقم٦م ،إذ هق شمنميع زائد ،وإًمزام ًمٚمٛمٙمٚمٗملم يْم٤مهل إًمزاُمٝمؿ اًمزيم٤مة
اعمٗمروو٦م ،واًمدي٤مت اعميوسم٦م ،سمؾ ص٤مر ذم طم٘مٝمؿ يم٤مًمٕمٌ٤مدات اعمٗمروو٦م ،واًمٚمقازم اعمحتقُم٦م أو ُم٤م أؿمٌف
وؾمـ ذم اًمتٙمٚمٞمػ َُم ْٝم َٞمع ومتّمػم
ذًمؽ؛ ومٛمـ هذه اجلٝم٦م يّمػم سمدقم٦م سمال ؿمؽٕ ،نف
ٌ
ذع ُُمًتدركَ ،
اعمٙمقس قمغم هذا اًمٗمرض ل٤م ٟمٔمرانٟ :مٔمر ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م حمرُم٦م قمغم اًمٗم٤مقمؾ أن يٗمٕمٚمٝم٤م يمً٤مئر أنقاع
اظمؽماقم٤م ًمتنميع ي١مظمذ سمف اًمٜم٤مس إمم اعمقت يمام ي١مظمذون سمً٤مئر اًمتٙم٤مًمٞمػ،
اًمٔمٚمؿ ،وٟمٔمر ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م
ً
وهنْ ٌل قمـ اًمٌدقم٦م-
وم٤مضمتٛمع ومٞمٝم٤م هنٞم٤منَ :هنْ ٌل قمـ اعمٕمّمٞم٦مَ ،
وم٤محل٤مصؾ أن أيمثر احلقادث اًمتل أظمؼم ا٤م اًمٜمٌل ُ مـ أهن٤م شم٘مع وشمٔمٝمر وشمٜمتنم ُأُمقر ُمٌتدقم٦م قمغم
ُمْم٤مه٤مة اًمتنميعً ،مٙمـ ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕمٌدُ ٓ ،مـ ضمٝم٦م يمقهن٤م قم٤مدي٦م ،وهق اًمٗمر .سملم اعمٕمّمٞم٦م اًمتل هل
سمدقم٦م ،واعمٕمّمٞم٦م اًمتل هل ًمٞمً٧م سمٌدقم٦م-
وإن اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ طمٞم٨م هل قم٤مدي٦م ٓ سمدقم٦م ومٞمٝم٤م ،وُمـ طمٞم٨م ُيتَٕمٌد ا٤م أو شمقوع ووع اًمتٕمٌد شمدظمٚمٝم٤م
()1
اًمٌدقم٦م ،وطمّمؾ سمذًمؽ اشمٗم٤م .اًم٘مقًملم ،وص٤مر اعمذهٌ٤من ُمذه ًٌ٤م واطمدً ا ،وسم٤مهللِ اًمتقومٞمؼش ـها-
( )٧خمتٍم آقمتّم٤مم (ص -)2١ , 25
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ومٝمذا اًمًٓمر إظمػم هق اخلالص٦م« :اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ طمٞم٨م هل قم٤مدي٦م ٓ سمدقم٦م ومٞمٝم٤م ،وُمـ طمٞم٨م ُيتَٕمٌد
ا٤م أو شمقوع ووع اًمتٕمٌد شمدظمٚمٝم٤م اًمٌدقم٦مش-
ويتْمح ذًمؽ سمٛمٕمروم٦م ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م (أُمرٟم٤م) ذم ىمقل اًمٜمٌل ُ( :مـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا) وىمقًمف (ُمـ
()1

قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م) وىمقًمف( :حمدصم٤مت إُمقر) ،وىمقًمف( :وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م) -
ومٝمذا إُمر أومر َده أطمٞم٤مٟم٤م ووٕمف أطمٞم٤م ًٟم٤م ،وأو٤موم٦م شم٤مرة إمم وٛمػم اجلٛمع قمغم ُمٕمٜمك أُمر اعمًٚمٛملم
شمٕمريػ اًمٕمٝمد اًمذهٜمل واهلل أقمٚمؿ ،وهق ذم يمؾ ذًمؽ
اعمٜمًقب إًمٞمٝمؿ ،وىمٓمٕمف قمـ اعو٤موم٦م شم٤مر ًة ُمٕمر ًوم٤م
َ
ُمٕمٜم٤مه :أُمر اًمديـ واًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤م ا٤م ُ مـ قمٜمد رسمف -
ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح طمدي٨م (ُمـ قمٛمؾ ً
قمٛمال« :)--ومٝمذا احلدي٨م
سمٛمٜمٓمقىمف يدل قمغم أن يمؾ قمٛمؾ ًمٞمس قمٚمٞمف أُمر اًمِم٤مرع ومٝمق ُمردود ويدل سمٛمٗمٝمقُمف قمغم أن يمؾ قمٛمؾ قمٚمٞمف
همػم ُمردود ،واعمراد سم٠مُمره هد ديٜمف وذقمف ،يم٤معمراد سم٘مقًمف ذم اًمرواي٦م إظمرىُ( :مـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م
أُمره ُ
هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ومٝمق رد)؛ وم٤معمٕمٜمك إذا أن ُمـ يم٤من قمٛمٚمف ظم٤مرضم٤م قمـ اًمنمع ًمٞمس ُمت٘مٞمدا سم٤مًمنمع ومٝمق
ُمردود وىمقًمفً( :مٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م) إؿم٤مرة إمم أن أقمامل اًمٕم٤مُمٚملم يمٚمٝمؿ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ن٧م أطمٙم٤مم
اًمنميٕم٦م ومتٙمقن أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م طم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٠مُمره٤م وهنٞمٝم٤م ومٛمـ يم٤من قمٛمٚمف ضم٤مري٤م ن٧م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م
()2

ُمقاوم٘م٤م ل٤م ومٝمق ُم٘مٌقل وُمـ يم٤من ظم٤مرضم٤م قمـ ذًمؽ ومٝمق ُمردودش ـها-
ُ
واحل٤مصؾ؛ أن هٜمٝم٤م صمالث ُمراشم٥م:
إوممُ :م٤م يم٤من ُمـ «اًمديـش وُمـ أُمر اًمِم٤مرع ،سمال إؿمٙم٤مل-
اًمث٤مٟمٞم٦مُ :م٤م ًمٞمس ُمـ اًمديـ وٓ ُمـ «أُمر اًمِم٤مرعش-
ٍ
وسم٤مقمتٌ٤مر،
اًمث٤مًمث٦مُ :م٤م ُو ِضمد ومٞمف اًمِم٤مئٌت٤من وطمّمؾ ومٞمف اًمتداظمؾ؛ ومٝمق ُمـ اًمديـ ُمـ ضمٝم٦م وُمـ زاوي٦م
وهق ُمـ ٍ
ٍ
وسم٤مقمتٌ٤مر مظمرُ :مـ أُمقر اًمٕم٤مدات وُمـ اًمتٍموم٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م اعمٌ٤مطم٦م
ضمٝم٦م وزاوي٦م أظمرى
ًمٚمٜم٤مس أو ه٤م لؿ ومٞمف طم٤مضم٦م وُمّمٚمح٦م-
إُمر راضمع ومٞمف إمم اًمٜمٔمر واًمؽمضمٞمح ،وًمذا أُمٙمـ أن خيتٚمػ ومٞمف اعمٗمتقن وشمتٕمدد
ومٝمذا اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م:
ُ
( )٧شم٘مدم ختري٩م هذه إطم٤مدي٨م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ-
( )2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (ص -)٧١١
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ومٞمف أنٔم٤مر أهؾ اًمٗم٘مف-
همٚم٥م وضم ُف يمقٟمف ُمـ اًمديـ وُمـ أُمر اًمنميٕم٦م) ومتدظمٚمف اًمٌدقم٦م،
ومام همٚم٥م قمٚمٞمف آقمتٌ٤مر
اًمديٜمل (أيَ :
ّ
اًمٜمٌل 
قمٚمٛمٜم٤م سمقضمقد اعم٘متض ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي اًمنميػ ُمع قمدم ومٕمؾ ّ
وٓؾمٞمام إن اٟمْم٤مف إمم ذًمؽُ :
وأصح٤مسمِ ِف ًمف ،أو :قمدم وضمقد ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ومٞمف وٓ طم٤مضم٦م ذات سم٤مل شمدقمق إًمٞمف-
َ
ُمدظمؾ ًمٚمٌدقم٦م ومٞمف ٓ ،ؾمٞمام إذا اٟمْم٤مف إًمٞمف :طم٤مضم ُ٦م اًمٜم٤مس إمم
اًمٕم٤مدي ،ومال
همٚم٥م قمٚمٞمف آقمتٌ٤مر
ّ
وُم٤م َ
ٍ
ِ
عمّمٚمح٦م راضمح٦م --واهلل أقمٚمؿ-
اًمٗمٕمؾ
وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِم٤مـمٌل  ذم شمٕمريٗمف طملم أو٤مف اًمٓمري٘م٦م إمم اًمديـ ،صمؿ ىم ّٞمده٤م سم٠من شمٙمقن
ُم٘مّمق ًدا ا٤م اعمٌ٤مًمٖم٦م واًمٖمٚمق ذم اًمتديـ واًمتٕمٌد-
«ووم٤مئدة هذا اًمْم٤مسمط ذم نرير ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م أطمدث سمٕمد قمٝمد اًمٜمٌل  ه٤م ٓ
()1

يراد سمف اًمتٕمٌد سمذاشمف ،ىم٤مل اعُم٤مم اًمِم٤مـمٌل« :وىمد شمٌلم اذا اًم٘مٞمد أن اًمٌدع ٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٤مداتش ىمٚم٧م:
وُمث٤مل هذا وؾم٤مئؾ اًمريمقب وآشمّم٤مل ويمؾ ُم٤م دظمؾ قمغم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ُمـ وؾم٤مئؾ اًمراطم٦م اًمتل ؾمخره٤م
أُمقرا طمدصم٧م سمٕمد رؾمقل اهلل  ٓ ي٘مّمد اًمتٕمٌد
اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م ،سمؾ إن هذا اًم٘مٞمد ُخيرج ُمـ اًمٌدقم٦م أج ًْم٤م ً
هلل سمذاهت٤م ،وإٟمام هل ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يقضمد ذم أصقل اًمنمع ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اخت٤مذه٤م ًمتح٘مٞمؼ
ُم٘مّمقد اًمنمع ،وذًمؽ ُمـ سم٤مب أن اًمقؾم٤مئؾ ل٤م طمٙمؿ اعم٘م٤مصد وأن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م،
وم٢مذا دل اًمنمع قمغم ُم٘مّمد ُمنموع ,يمتًقي٦م اًمّمػ ذم اًمّمالة ,ومال ُم٤مٟمع ُمـ اخت٤مذ وؾمٞمٚم٦م ُمٌ٤مطم٦م
ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ ،ـم٤مح٤م مل يرد اًمتٕمٌد اذه اًمقؾمٞمٚم٦م وإن مل شمٙمـ ُمقضمقدة قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  ،وُمث٤مل ذًمؽ
اخلٓمقط اًمتل شمرؾمؿ ذم أرض اعمًجد؛ وم٢من هذه مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ،وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ
شمٕمتؼم سمدقم٦م ٕنٜم٤م ٓ ٟمتٕمٌد هلل ا٤م ،وإٟمام ٟمتٕمٌد هلل سمتًقي٦م اًمّمػ وٟمتخذ هذه اخلٓمقط وؾمٞمٚم٦م ًمْمٌط ذًمؽ،
ويمذًمؽ ريمقب اًمًٞم٤مرة إمم اعمًجد ٓ يراد ُمٜمف اًمتٕمٌد سمريمقب اًمًٞم٤مرة ،وإٟمام يتٕمٌد هلل سم٤مًمًٕمل إمم
أجْم٤م قمٚمقم اًمٜمحق واعقمراب
اعمًجد وشمتخذ اًمًٞم٤مرة وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد اعمنموع ،وُمـ ذًمؽ ً
وٟم٘مط ا عمّمحػ وإقمج٤مم احلروف ،ومٝمل وؾم٤مئؾ حلٗمظ اًم٘مرمن اًمٙمريؿ وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سمذاهت٤م
وإٟمام ٟمتٕمٌد هلل سم٤معم٘مّمد اًمذي شمٌٚمٖمٜم٤م إي٤مه-
( )٧خمتٍم آقمتّم٤مم (ص -)٧١
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إن نرير هذا اًمْم٤مسمط ُمٗمٞمد ضمدً ا ذم اًمتٛمٞمٞمز ُم٤م سملم اًمٌدع اعمذُمقُم٦م واعمًتحدصم٤مت همػم اعمذُمقُم٦م،
وي٘مٓمع داسمر اًمتِمقيش اًمذي دصمف اًمٌٕمض طملم يٚمًٌقن قمغم اًمٜم٤مس ،ومٞمقمهقهنؿ أن دقم٤مة احلؼ هـ
إرضم٤مف
٤مرسمقن اًمٌدقم٦م يريدون أن يٕمقدوا سم٤مًمٜم٤مس إمم قمٍم اًمدواب واحلٛمػم واًمٌٖم٤مل ،وهذا اًمتِمقيش
ٌ
ٌ
هؿ ؾمقى
وشمْمٚمٞمؾ سمال ري٥م ،ومدقم٤مة احلؼ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من – ٟمً٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ً ,مٞمس لؿ ٌ
محؾ اًمٜم٤مس قمغم ُمت٤مسمٕم٦م هدي اًمٜمٌقة ،صمؿ ًمٞمًتٛمتٕمقا سمام أب٤مطمف وؾمخره اهلل شمٕم٤ممم لؿ ذم اًمٙمقن ُم٤م ؿم٤مؤوا،
وهؾ يم٤من والل أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ قمٜمدُم٤م ومرـمقا ذم هذه اعمت٤مسمٕم٦م وم٠مطمدصمقا ذم ديٜمٝمؿ وطمرومقا يمت٤مب راؿ
()1

طمتك اٟمتٝمك اؿ احل٤مل إمم قمٌ٤مدة اًمٕمٌ٤مد وخم٤مًمٗم٦م سا ط رب اًمٕمٌ٤مدش ـها -
وم٤مئدة ُمٙمٛمٚم٦م ًمٙمالم اًمِم٤مـمٌل اعمت٘مدم ذم و٤مسمط اًمٌدقم٦م:
اهلل ِا٤م جي٥م أن شمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م اعمت٤مسمٕم٦م
وهل قمـ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم  ،ىم٤مل« :يمؾ قمٌ٤مدة ُيتٕمٌد ُ
ٍ
صٗم٦م ُمـ هذه
ًمٚمرؾمقل  ،وٓ يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ذًمؽ إٓ سمٛمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م ذم ؾمت٦م أوص٤مف؛ ومتٖمٞمػم
اًمّمٗم٤مت سمدقم٦م ،وهذه اًمّمٗم٤مت اًمً٧م هل:
صم٤مسم٧م سم٤مًمنمع ُمردودة،
وم٠مي قمٌ٤مدة ًمٞمس ل٤م
ؾمٌ٥م ٌ
ٌ
 ,٧أن شمٙمقن اًمٕمٌ٤مدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ؾمٌٌٝم٤مُّ ،
ُمثؾ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌل -
 ,2أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ضمٜمًٝم٤م ،ومٚمق وحك أطمدٌ سمٗمرس يم٤من سمذًمؽ خم٤مًم ًٗم٤م ًمٚمنميٕم٦م-
ومٛمـ زاد ذم اًمّمالة اًمٔمٝمر ً
ُمثال ريمٕمتلم مل يٙمـ
 ,1أن شمٙمقن اًمٕمٌ٤مدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ىمدره٤مَ ،
ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م سم٤مًمٕمٌ٤مدة ذم ىمدره٤م-
 ,6أن شمٙمقن اًمٕمٌ٤مدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤م ،ومٛمـ اسمتدأ ذم ووقئف سمٖمًؾ اًمرضمٚملم صمؿ ُمًح
اًمرأس مل يٙمـ ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤م-
 ,5أن شمٙمقن اًمٕمٌ٤مدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ِ
زُم٤مهن٤م ،ومال شمّمح صالة اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمزوال-
ِ
اًمقىمقف
ُمٙم٤مهن٤م ،ومال يّمح ذم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلج٦م
 ,4أن شمٙمقن اًمٕمٌ٤مدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم
ُ
()2

سمٖمػم قمروم٦مش -

(ُ )٧مـ يمالم اًمديمتقر وؾمٞمؿ ومتح اهللُ ،مـ رؾم٤مًمتف سمٕمٜمقان« :اًمٌدع وأثره٤م اًمز ذم إُم٦مش [اعم١مًمػ]-
( )2ذيمره٤م اًمِمٞمخ ذم قمدد ُمـ اعمقاوع سم٠مخٗمظ ُمت٘م٤مرسم٦م ُمع ذطمٝم٤م أطمٌ٤مٟمً٤مً ،مٕمؾ أوٕمٝم٤م ذم :ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب  ,ىمًؿ اًمٌدقم٦م-
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ٟمامذج ُمـ شمٍموم٤مت اًمٕمٚمام ذم ٟمحق هذه اعمً٤مئؾ:
* ذم «ومٞمض اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمٕمالُم٦م أنقر اًمٙمِمٛمػمي :سم٤مب ُمـ ضمٕمؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ
أج٤مُم٤م ُمٕمٚمقُم٦مش« :يريد أن ُمثؾ هذه اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت ٓ شمٕمد سمدقم٦م ،واًمٌدقم٦م قمٜمدي ُم٤م ٓ شمٙمقن ُمًتٜمدة إمم
اًمنمع ،وشمٙمقن ُمٚمتًٌ٦م سم٤مًمديـ ،وًمذا ي٘م٤مل إن اًمرؾمقم اًمتل ضمرت ذم اعمّم٤مئ٥م سمدقم٦م دون اًمتل ذم
ُمقاوع اًمنور ،يم٤مٕنٙمح٦م وهمػمه٤م ،وم٢من إومم ُشم َٕمدّ يم٠مهن٤م ُمـ اًمديـ ومتٚمتٌس سمف سمخالف اًمث٤مٟمٞم٦م -واًمن
ومٞمف أن رؾمقم اعمنات أيمثره٤م شمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ومال شمٚمتٌس سم٤مًمديـ قمٜمد ؾمٚمٞمؿ اًمٗمٓمرة،
سمخالف رؾمقم ٟمحق اعمقت وم٢من هم٤مًمٌٝم٤م يٙمقن ُمـ ضمٜمس اًمٕمٌ٤مدات ومٞمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م آًمتٌ٤مسش

()1

ـها ،وهق

ٟمٗمٞمس-
ٌ

*

وُمـ يمالم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمدرر اًمًٜمٞم٦م« :وإٟمام ٟمٜمٝمك قمـ اًمٌدع،

اعمتخذة ديٜمً٤م وىمرسم٦م؛ وأُم٤م ُم٤مٓ يتخذ ديٜمً٤م وىمرسم٦م ،يم٤مًم٘مٝمقة ،وإٟمِم٤م ىمّم٤مئد اًمٖمزل ،وُمدح اعمٚمقك ،ومال ٟمٜمٝمك
قمٜمفُ ،م٤م مل خيٚمط سمٖمػمه إُم٤م ذيمر أو اقمتٙم٤مف ذم ُمًجد ،ويٕمت٘مد أنف ىمرسم٦م؛ ٕن طمً٤من رد قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم
()2

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ،وىم٤مل :ىمد أنِمدشمف سملم يدي ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ ،وم٘مٌؾ قمٛمر  ،و ؾ يمؾ ًمٕم٥م
()3

ُمٌ٤محٕ ،ن اًمٜمٌل  أىمر احلٌِم٦م قمغم اًمٚمٕم٥م ذم يقم اًمٕمٞمد ذم ُمًجده  و ؾ اًمرضمز واحلدا ذم ٟمحق
اًمٕمامرة ،واًمتدري٥م قمغم احلرب سم٠منقاقمف ،وُم٤م يقرث احلامؾم٦م ومٞمف ،يمٓمٌؾ احلرب ،دون مٓت اعمالهل،
()4

وم٢مهن٤م حمرُم٦م ،واًمٗمر .فم٤مهر ،وٓ سم٠مس سمدف اًمٕمرس ،وىمد ىم٤مل ( :سمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م) وىم٤مل:
()6( )5

(ًمتٕمٚمؿ هيقد أن ذم ديٜمٜم٤م ومًح٦م) ش ـها-
* اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم ظمٓمقط شمًقي٦م اًمّمٗمقف ذم اعمً٤مضمد:
ىم٤مل  ذم ذح ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت ًمٚمٕمٛمريٓمل« :وهٜم٤م يرد اًمً١مال وهق :هؾ اًمقؾم٤مئؾ شمٕمتؼم يم٤معم٘م٤مصد
( )٧ومٞمض اًمٌ٤مري قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري (-)252 .٧
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)12٧2صحٞمح ُمًٚمؿ ( )2665وىمد شم٘مدم-
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)22١٧ ،656صحٞمح ُمًٚمؿ (-)622
(ُ )6مًٜمد أمحد ( ،)2222٧اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،)١646وصححف إًمٌ٤م ذم :اًمّمحٞمح٦م (-)2226
(ُ )5مًٜمد أمحد ( )25242 ،26655وىم٤مل إرٟم١موط :طمدي٨م ىمقي وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ ،وىم٤مل ُمرة :إؾمٜم٤مده طمًـ-
( )4اًمدرر اًمًٜمٞم٦م (-)212 .٧
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واًمٖم٤مي٤مت سمحٞم٨م ٓ ٟم٠ميت سمقؾمٞمٚم٦م إٓ إذا صمٌت٧م سمٕمٞمٜمٝم٤م قمـ اًمِم٤مرع أو ٟم٘مقل :إن اًمقؾم٤مئؾ أوؾمع ُمـ اًمٖم٤مي٤مت
ومٙمؾ ُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم٦م ًمٌم ومٚمف طمٙمؿ ذًمؽ اًمٌم ؟
اجلقاب :إظمػم دون إولً ،مٙمـ يًتثٜمل ُمـ ذًمؽ أن شمٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،ومٝمذه ٓ جيقز
أن شمًتخدم ،يمام ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ :أن٤م أدقمق ه١مٓ اًمٙمٗم٤مر سم٤مًميب قمغم اًمرسم٤مسم٦م واًمٕمقد وسم٢مؾمامقمٝمؿ ُمـ
إهم٤م اخلٚمٞمٕم٦م ،ىمٞمؾ ًمف :مل ي٤م أظمل؟ ىم٤مل طمتك يدظمٚمقا ذم اعؾمالم ،ومٝمذا ٓ جيقز -إذن وم٤مٟمتٌٝمقا لذه
اًمٜم٘مٓم٦مٕ ،ن سمٕمض اًمٜم٤مس أن يِمتٌف قمٚمٞمٝمؿ إُمر ،وئمٜمقن أن اًمقؾم٤مئؾ هم٤مي٤مت ،وي٘مقًمقن ٓسمد أن شمثٌ٧م
ُمٌتدع ،ولذا يٌدقمقن اًمٗم٘مٝم٤م ذم شم٘مًٞمٛمٝمؿ
اًمقؾمٞمٚم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،قمـ اًمٜمٌل  ،وإٓ ومال ٟم٘مٌٚمٝم٤م ،وٟم٘مقل :أن٧م
ٌ
اًمٕمٌ٤مدات إمم واضمٌ٤مت وأريم٤من وذوط-
وقمٚمٞمف ومٜمحـ ٟم٘مقل :اًمنمع ُم٘م٤مصد ووؾم٤مئؾ ،اعم٘م٤مصد هم٤مي٤مت ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٖمػم ومٞمٝم٤م ،وٓ أن
ٟمًتٌدل٤م سمٖمػمه٤م ،واًمقؾم٤مئؾ ل٤م أطمٙم٤مم اًمٖم٤مي٤متُ ،م٤ممل شمٙمـ حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م
طمراُم٤م ،وقمٚمٞمف وم٢من ضمٕمؾ اخل ط ذم اعمًجد ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل إٟمف سمدقم٦م وذًمؽ ٕنف ًمٞمس قمٌ٤مدة ،وإٟمام هق
وؾمٞمٚم٦م إمم قمٌ٤مدة ،وهل اؾمتقا اًمّمٗمقف ،وم٢مٟمف يمام شمرون ٓ يتؿ اؾمتقا اًمّمٗمقف إٓ اذه اخلٓمقط،
وًمٞمً٧م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م-
وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ :هذا اًمًٌ٥م اًمذي ضمٕمٚمتف ُمٜم٤مط احلٙمؿ ُمقضمقد ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ،ومٚمامذا مل يٗمٕمؾ ،ومؽمك
اًمٜمٌل  اًمٌم َ ُمع وضمقد ؾمٌٌف ؾمٜم٦م ،يمام أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦م-
وم٤مجلقاب قمـ ذًمؽ أن ي٘م٤مل :إن هذه اًم٘م٤مقمدة إٟمام هل ذم طمؼ اًمٕمٌ٤مدات ،وم٤معمراد أن اًمٕمٌ٤مدات إذا وضمد
()1

أُمرا وم٢مطمداصمف ُمردود قمٚمٞمفش ـها-
أُمرا  ،وم٢من َُمـ أطمدث ل٤م ً
ؾمٌٌٝم٤م ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ومٚمؿ دث ل٤م ً

*

ضمقاب ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمؼماك ,طمٗمٔمف اهللُ ،,مـ ومت٤موى واؾمتِم٤مرات «ُمقىمع

اعؾمالم اًمٞمقمش:
اًمً١مال :هؾ جيقز ٟمنم آىمؽماح اًمت٤مزم سملم اًمٜم٤مس إذا ىم٤مُم٧م احلرب؛ ٟمح٨م اعمًٚمٛملم سم٤مًٓمتزام
سم٤مًمّمٞم٤مم ـمقال أج٤مم احلرب ،وذًمؽ شمٕمٌػما قمٛمٚمٞم٤م قمغم رومض اًمِمٕمقب ًمٚمحرب وًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمّمٞم٤مم ذم
اًمدقم٤م قمٜمد اعومٓم٤مر قمغم اعمٕمتديـ إُمريٙمٞملم واًمٞمٝمقد ،وهؾ هذا آىمؽماح يدظمؾ ذم اًمٌدع؟
( )٧ذح ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت ٓسمـ قمثٞمٛملم (ص  )١1ـمٌٕم٦م إنّم٤مر اعمٍمي٦م-
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اجلقاب :احلٛمد هللً ،م٘مد ضم٤م ت ذيٕم٦م اعؾمالم اًمتل سمٕم٨م اهلل ا٤م حمٛمدً ا  سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف اخلػم
واًمًٕم٤مدة عمـ ىمٌٚمٝم٤م ومتًؽ ا٤م ،وم٘مد دل يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  قمغم أهنؿ أصح٤مب اًمًٕم٤مدة واًمٗمالح
ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ومنمع اهلل ًمٕمٌ٤مده أنقاع اًمٕمٌ٤مدات اًمتل يت٘مرسمقن ا٤م إمم اهلل ،ويًتجٚمٌقن ا٤م ومْمٚمف
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُمٖمٗمرشمف ،ورمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ويًتجٚمٌقن ا٤م اًمٜمٍم قمغم إقمدا  ،وو٤مع ذًمؽ
شم٘مقى اهلل ذم اًمن واًمٕمالٟمٞم٦م ،وهل اُمتث٤مل أواُمره واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،وآؾمتٙمث٤مر ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م
اًمتل ٟمدب اهلل إًمٞمٝم٤م قمٌ٤مده ذم يمت٤مسمف ،وٟمدب إًمٞمٝم٤م رؾمقًمف  ذم ؾمٜمتف ،وُمـ أقمٔمؿ إؾمٌ٤مب اًمتل ذقمٝم٤م
اهلل جلٚم٥م اعمٜم٤مومع ،ودومع اعمْم٤مر اًمدقم٤م  ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﮋﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﮊ

[إقمراف] ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [هم٤مومر ، ]4١ :وأظمؼم قمـ رؾمٚمف  سمذًمؽ ،وأهنؿ
 يدقمقن اهلل سمٙمِمػ ضوراهتؿ وٟمٍمهؿ قمغم أقمدائٝمؿ ،وهٙمذا يم٤من اًمرؾمقل  وأصح٤مسمف إذا اؿمتد
اؿ أُمر جل٠موا إمم اًمدقم٤م ٕ ،ن إُمر يمٚمف هلل ،واعمٚمؽ يمٚمف ًمف ،ومٌٞمده اعمٚمؽ ،وسمٞمده اخلػم ،وهق قمغم يمؾ
ر ىمدير ،ومٕمغم اعمًٚمٛملم أن ي٘متدوا سمٜمٌٞمٝمؿ  وأصح٤مسمف اًمٙمرام  ،وهيتدوا وي٘متدوا ادي إنٌٞم٤م ،
يمام أُمر اهلل سمذًمؽ ٟمٌٞمف  ذم ىمقًمف :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [إنٕم٤مم ، ]2١ :ومل ي٠مت ذم
يمت٤مب اهلل وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف  إُمر سمقضمقب أو اؾمتحٌ٤مب آشمٗم٤م .قمغم اًمّمٞم٤مم ذم أج٤مم اًمِمدائدُ ،مـ
أضمؾ نري اًمدقم٤م قمٜمد اعومٓم٤مر ،وم٤مًمدقمقة إمم ذًمؽ دقمقة إمم ُم٤م مل ينمقمف اهلل وٓ رؾمقًمف  ،ومٝمق سمدقم٦م،
وًمٙمـ يٖمٜمل قمـ ذًمؽ طم٨م اًمٜم٤مس قمغم اًمتقسم٦م إمم اهلل ،وآؾمتٙمث٤مر ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ،واعطمً٤من إمم
اخلٚمؼ ،واعيمث٤مر ُمـ اًمدقم٤م  ،واًمتيع إمم اهلل  ،اًمذي ٓ يٙمِمػ اًمي همػمه ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯘ

ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﮊ [اًمٜمٛمؾ]،
وُمـ اًمدقم٤م اعمنموع اًم٘مٜمقت ذم اًمٜمقازل ،وًمٙمـ إذا يم٤من يؽمشم٥م قمغم اًم٘مٜمقت اظمتالوم٤مت وؿم٘م٤م .ومٞمحًـ
شمريمف دوم ًٕم٤م ًمٚمٛمٗم٤مؾمد اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ذًمؽ ،وهم٤مي٦م إُمر أنف شمرك ُٕمر ضم٤مئز أو ُمًتح٥م ،وُمـ مل يت٠متك أو مل
يتٞمن ًمف اًم٘مٜمقت وم٠موىم٤مت وأطمقال اًمدقم٤م يمثػمة ًمٞمً٧م حمّمقرة قمغم هذا اًمقضمف اعمٕمروف اًمذي هق
اًمدقم٤م ذم صالة اًمٗمجر ،أو همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات سمٕمد اًمريمقع ،يمام ىمٜم٧م اًمرؾمقل  ،اٟمٔمر :اًمٌخ٤مري
( )6١6وُمًٚمؿ ( ،)4١5ومٝمذا ٟمقع ُمـ أنقاع اًمدقم٤م  ،وم٤مهلل  ين ًمٕمٌ٤مده ـمر .اًمٕمٌ٤مدة وـمر .دقم٤مئف؛
ً
رضم٤مٓ وٟمً٤م ً سمرومع اًمِمدة قمـ اعمًٚمٛملم ،وٟمٍمهؿ قمغم أقمدا اًمديـ ،وأن يرد
ومٚمٞمدع اعمًٚمٛمقن وٞم ًٕم٤م
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يمٞمد اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ،إٟمف شمٕم٤ممم قمغم يمؾ ر ىمدير ،ﮋﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ﮊ
[إنٗم٤مل] ،ﮋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ ﰚﰛﰜﮊ [وم٤مـمر] ،ﮋﮗﮘﮙ
()1

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ [حمٛمد ،]6 :واهلل أقمٚمؿش ـها-

()2

س :٧ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن (رؾمقل اهلل  يم٤من يًتٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم ُ ٧١١مرة) ؛ ومٝمؾ جيقز
اًمزي٤مدة قمغم هذا اًمٕمدد ذم آؾمتٖمٗم٤مر؟ وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ضمقاز هذا إُمر؟ وهؾ يٕمد هذا إُمر ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م
ًمٚمًٜم٦م؛ ٕهن٤م زي٤مدة؟-
س :2ويمذًمؽ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح( :يم٤من اًمرؾمقل  ذم اعمجٚمس اًمقاطمد ي٘مقل :رب اهمٗمر زم وشم٥م
()3

قمكم إٟمؽ أن٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ُ ٧١١مرة) ؛ ومٝمؾ جيقز اًمزي٤مدة قمغم هذا اًمٕمدد ومٜمًتٖمٗمر ذم اعمجٚمس
اًمقاطمد ُ 2١١مثال أو ُ 1١١مرة ُمثال؟
ج ٓ :2 ،٧سم٠مس سم٤مًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مّم٤من؛ وم٢من اًمنميٕم٦م مل شم ِ
ُٚمزم اذا اًمٕمدد يمؾ يقم ،وٓ ذم يمؾ جمٚمس،
وإفمٝمر ذم شم٠مويٚمف أنف ظمرج خمرج اعمٌ٤مًمٖم٦م يٕمٜمل اًمتٙمثػم واًمت٘مري٥م ،وم٢من اًمٔم٤مهر أنف  مل يٙمـ َي ُٕمدُّ
اؾمتٖمٗم٤مره ،هذا سمٕمٞمدٌ  ،وٓ ويمّؾ أطمدً ا سم٤مًمٕمدّ ًمف ،وإٟمام هق ر ٌ شم٘مريٌل ،صمؿ اعمراد سمف اًمتٙمثػم ،وي١ميده أنف
()4

ضم٤م ذم ُمثٚمف ذم أطم٤مدي٨م أظمرى ؾمٌٕملم ُمرة  ،واهلل أقمٚمؿ-
س :1هؾ جيقز أن ٗمظ اعمًٚمؿ يمؾ يقم  1أطم٤مدي٨م وهؾ هذا يٕمد ُمـ اًمتحديد أم ُمـ شمٜمٔمٞمؿ
إُمقر؟-
ُ
اعٟمً٤من وىمتف وٟمِم٤مـمف قمغم طمً٥م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م،
جٟ :1مٕمؿ جيقز ،وهق ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اعمنموع؛ ومٚمٞمٜمٔمؿ

( )٧ومت٤موى واؾمتِم٤مرات «ُمقىمع اعؾمالم اًمٞمقمش ( )6١ .6سمؽمىمٞمؿ اعمٙمتٌ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م مخٞم٤م-
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (-)2١١2
( )1ؾمٜمـ أيب داود ( ،)٧5٧4ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)1616ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (-)16٧6
ِ
ِ
ُقب إِ ًَمٞمْ ِف ِذم اًمٞمَ ْق ِم َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َؾم ٌْ ِٕملمَ َُمر ًة)-
اَّلل َو َأت ُ
( )6اٟمٔمر :صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )41١١قمـ أيب هريرة ىم٤مل َ ( :واَّلل إ ِ ََٕ ْؾم َتٖمْٗم ُر َ
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واهلل وزم اًمتقومٞمؼ-
س :6هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مرأ يمؾ يقم ىمٌؾ اًمٜمقم صٗمح٦م ُمـ اًم٘مرم ن؟ وهؾ هذا يٕمد ُمـ
وضمٝم٤م واطمدا ُمـ اًم٘مرم ن؟
اًمتخّمٞمص؛ طمٞم٨م ظمّمص ىمٌؾ اًمٜمقم ،وهؾ هذا يٕمد ُمـ اًمتحديد طمٞم٨م طمدد ً
جً :6مٚمٛمًٚمؿ أن يٚمتزم ُم٤م اؾمتٓم٤مع سم٠من ي٘مرأ يمؾ ًمٞمٚم٦م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرمن؛ وم٢من ضمٕمٚمف ىمٌؾ اًمٜمقم ُمـ سم٤مب
شمٜمٔمٞمؿ هذا إُمر واؾمتٕم٤مٟم٦م سمذًمؽ قمغم اعمقافمٌ٦م قمغم إُمر واعمداوُم٦م ومال سم٠مس إن ؿم٤م اهلل ،وًمف أن يٚمزم
ٟمٗمًف أٓ شم٘مؾ ىمرا شمف قمـ صٗمح٦م ُمثال يمذًمؽً ،مٙمـ ٓ يٚمتزم قمدم اًمزي٤مدة إذا ِ
ٟمِمط ًم٘مرا ة أيمثر ُمـ
وُمٜمع ًمٜمٗمًف ُمـ ِ
اخلػم ،ويقؿمؽ أن يٙمقن طمٞمٜمئذ (أي ًمق اًمتزم أٓ يزيد قمغم
صٗمح٦م؛ ٕن ذًمؽ ٓ ُمٕمٜمك ًمف
ٌ
ٍ
يٛمتٜمع حم٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة وم٘مط) سمدقم ً٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
صٗمح٦م طمتك ًمق ٟمِمط وأراد وم٢مٟمف
ُ
صمؿ ًم ُٞمٕم َٚمؿ أن ُمثؾ هذا آًمتزام وإن ضم٤مز إٓ أن اًمّمحٞمح أنف ُمٙمروه وىمد ٟمص اًمٕمٚمام ُ قمغم ذًمؽ،
وذيمروه ن٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [اًمتقسم٦م]١5 :

أي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م ،وذم ُمقاوع ُمـ
()1

ذوح احلدي٨م يم٘مقًمف ُ( :مف ،قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ سمام شمٓمٞم٘مقن ومقاهلل ٓ يٛمؾ اهلل طمتك متٚمقا )  ،وذم
يمت٥م اًمًٚمقك --واهلل اعمقومؼ-
س :5وهؾ ومٕمؾ اعُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٕمد ُمـ اًمٌدع؛ طمٞم٨م أنف يم٤من يّمكم يمؾ يقم  1١١ريمٕم٦م يمام
()2

أظمؼم سمذًمؽ اسمٜمف قمٌد اهلل  ،وسمٜم٤م قمغم هذا :هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يداوم قمغم  ٧١١ريمٕم٦م ذم يمؾ يقم؟
جً : 5مٚمٛمًٚمؿ أن يّمكم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م أو أزيد إذا ىمدر وٟمِمط ًمذًمؽ وومتح اهلل قمٚمٞمف ،وُم٤م
ٍ
إٟمً٤من ومٞمٕمرف ُم٤م هق
يٛمٜم ُٕم ُف؟! إٟمام اًمٙمالم ذم إومْمؾ ذم طم٘مف ُم٤م هق ،هذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يٕمتٜمل سمف يمؾ
إومْمؾ ًمف ُمـ إقمامل وآٟمِمٖم٤مل سم٠منقاع اًمٓم٤مقم٤مت ،صمؿ ًمٞمجتٝمد ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم --واهلل أقمٚمؿ-
س : 4وهؾ ومٕمؾ ؿمٞمخ اعؾمالم يٕمد ُمـ اًمٌدع طمٞم٨م أنف يم٤من ي٘مقل سملم ؾمٜم٦م اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر 6١

( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)١65
( )2اٟمٔمرُ :مٜم٤مىم٥م اعُم٤مم أمحد ٓسمـ اجلقزي (ص  )162ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :يم٤من أيب ُيّمكم ذم ّ
يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م صمالث ُمئ٦م َريمٕم٦م،
ومٚمام َُمرض ُمـ شمٚمؽ إؾمقاط أوٕمٗمتف ،ومٙم٤من ُيّمكم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م ُمئ٦م ومخًلم ريمٕم٦م ،وىمد يم٤من ُىمرب ُمـ اًمثامٟملم --اًمخ-
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ُمرة" «ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م أصٚمح زم ؿم٠م يمٚمف وٓ شمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗمز---ش ؟
جً :4مإلٟمً٤من أن ي٘مق ل ذًمؽ أرسمٕملم ُمرة أو أيمثر أو أىمؾ ،ذم هذا اًمقىم٧م أو همػمه ،ويٙمقن ُمـ اًمذيمر
اعمٓمٚمؼ واًمدقم٤م اعمٓمٚمؼ ،هذا ًمق ومٕمٚمف أطمٞم٤مٟم٤م ،وطمٞم٨م قم ّـ ًمفً --مٙمـ ي٘م٤ملً :مق داو َم قمٚمٞمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ِور ًدا
ٍ
يمت٤مب وطم٨م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ،أقمٜمل اذا اًمٕمدد وذم هذا اًمقىم٧م اعمخّمقص ،ومام شم٘مقًمقن؟
ًمف ،أو صٜمّٗمٝم٤م ذم
ُ
اعٟمً٤من قمـ هذا-
وم٤مًمٔم٤مهر أن ذًمؽ ُمـ اًمٌدقم٦م ،واهلل أقمٚمؿ ،ومٚمٞمٌتٕمد
وم٤مئدة :اًمذي ٟم٘مٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ؿمٞمخف ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم «ُمدارج اًمً٤مًمٙملمش هق ىمقًمف:
«وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ي٘مقلُ :مـ وافم٥م قمغم ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ٓ إ إٓ أن٧م يمؾ يقم سملم
ؾمٜم٦م اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر أرسمٕملم ُمرة أطمٞم٤م اهلل ا٤م ىمٚمٌفش ـها؛ ومٝمذا ًمٗمظ اًمذيمر اًمذي ذيمره ،ومٞم٘م٤مل :مل
ٍ
طمدي٨م ٍ
ٍ
صم٤مسم٧م ،ومٚمٕمٚمف اقمتٛمد قمغم ٍ
سمٕمض اًمٕمٚمام
أثر
ٟمٕمرف ذًمؽ ذم
وٕمٞمػ ،أو ًمٕمٚمف ُمـ سم٤مب ُم٤م يثٌِ ُت ُف ُ
شمقؾم ٌع ذم هذا --واهلل أقمٚمؿ-
سم٤مًمتجرسم٦م ،ومٞمجٕمٚمقٟمف أؿمٌف سمٌ٤مب اًمرىمٞم٦م ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ وىمع ُمٜمف ّ
س :١هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٗمٕمؾ ًمف سمرٟم٤م ًجم٤م يقُم ًٞم٤م ًمٚمٕمٌ٤مدة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب اعمح٤مومٔم٦م قمغم
اًمقىم٧م وشمٜمٔمٞمؿ إُمقر؛ ومٞمخّمص ُمثال سمٕمد صالة اًمٗمجر ًمٚمتٗمًػم ،وسمٕمد اًمٔمٝمر ًمٚمحدي٨م ،وسمٕمد اًمٕمٍم
ًمٚمٗم٘مف ،وسمٕمد اعمٖمرب ًمٚمٛمراضمٕم٦م ح٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٗمظ --ومٝمؾ هذا يٕمد ُمـ اًمٌدع طمٞم٨م أنف ظمّمص
ًمٙمؾ قمٌ٤مدة وىم٧م ُمٕملم؟
واؾمع واحلٛمد هلل-
فم٤مهر ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،يمؾ هذا
ج ٓ :١سم٠مس سمذًمؽ ،هذا
ٌ
ٌ
س : 6وهؾ جيقز ٕب إهة أن ي٘مقم سمؼمٟم٤مُم٩م ُمٕملم يريب ومٞمف إهة قمغم أُمقر ُمـ اًمٕمٌ٤مدات
واًمٓم٤مقم٤مت؛ ومٞمخّمص سمٕمض إوىم٤مت وسمٕمض إوراد و ٤مؾمٌٝمؿ قمغم هذه إوراد؟
جمٛمٚم٦م
جٟ :6مٕمؿ جيقز ًمف ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمنمع ،وُمٜمف أٓ يٌتدع! وختّمٞمص سمٕمض إوىم٤مت قمٌ٤مرة َ
ومٞمحت٤مج إمم أن يٗمّمؾ ذم ذًمؽ ،ويمذًمؽ نديد وشمٕمٞملم سمٕمض اًمٕمٌ٤مدات ًمٌٕمض إوىم٤مت ،يٗمّمؾ ومٞمف

( )٧اٟمٔمرُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم ( )664 .٧ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿُ« :مـ أدُمـ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ٓ إ إٓ أن٧م أورصمف ذًمؽ طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ --ويم٤من
ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف ؿمديد اًمٚمٝم٩م ا٤م ضمدا ،وىم٤مل زم يقُم٤م :لذيـ آؾمٛملم ومه٤م احلل اًم٘مٞمقم شم٠مثػم قمٔمٞمؿ ذم طمٞم٤مة
اًم٘مٚم٥م ،ويم٤من يِمػم إمم أهنام آؾمؿ إقمٔمؿ ،وؾمٛمٕمتف ي٘مقلُ :مـ وافم٥م قمغم أرسمٕملم ُمرة يمؾ يقم سملم ؾمٜم٦م اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر ي٤م طمل ي٤م
ىمٞمقم ٓ ،إ إٓ أن٧م ،سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م طمّمٚم٧م ًمف طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م ،ومل يٛم٧م ىمٚمٌفش-
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ويٜمٔمر ومٞمف؛ ومٚمق أخزُمٝمؿ أن ي٘مقُمقا ُمـ أول اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ وأٓ يٜم٤مُمقا سمٕمده ُمثال ويِمتٖمٚمقن
ٍ
ٍ
ٍ
يمت٤مب ،ومٝمذا طمً ٌـ ٓ سم٠مس سمف وٓ ُم٤مٟمع ذقمل ُمٜمف إن ؿم٤م اهللً ،مٙمـ ًمق أخزُمٝمؿ
شمالوة أو ىمرا ة
سمّمالة أو
يقُم٤م ويؽميمقا يق ًُم٤م ،وٟمحق ذًمؽ،
يمؾ يقم سمّمالة اًمْمحك وسم٠من يّمقُمقا اخلٛمٞمس وآصمٜملم ،أو يّمقُمقا ً
ومال يٕمجٌٜمل ذًمؽ ،وأظمِمك أن يٙمقن زي٤مدة ذم اًمنمع وشمٜمٓم ًٕم٤م ،وم٢من هذه أُمقر ُمًتحٌ٦م ُمٗمْمٚم٦م ؾمٌٞمٚمٝم٤م
اًمؽمهمٞم٥م وشمرك اعمج٤مل ًمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًلم واىمتدا اعم٘متديـ اًمٙم٤مُمٚملم --واهلل أقمٚمؿ-
وهٙمذا يٜمٔمر ذم شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ،وىمد شمٙمقن سمٕمض اًمّمقر هٜمققم٦م ًمٔمٝمقر ُمٕمٜمك آسمتداع ومٞمٝم٤م ،وم ُٞمحت٤مط
سم٤مضمتٜم٤مب ذًمؽ ،وأبقاب اخلػم يمثػمة واحلٛمد هلل-
()1

س :٧6هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن ٞمل ُم٤م سملم اًمٕمِم٤م يـ؛ يمام يم٤من اعُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٗمٕمؾ  ،وهؾ
ورد ذم اًمًٜم٦م ذًمؽ؟
ًمٚمتٓمقع واًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ ،ومٗمٞمف ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقنٟ ،مً٠مل اهلل أن ٞمل
جٟ :٧6مٕمؿ جيقز ،وهذا حمؾ
ّ
ىمٚمقسمٜم٤م وىمٚمقسمٙمؿ سمذيمره وـم٤مقمتف-
س :٧4هؾ جيقز أن ي٘مقم سمٕمض ُمرايمز اعمج٤مهديـ سمٕمد صالة اًمٗمجر سمدرس ذم شمّمحٞمح شمالوة
اًم٘مرمن ويداوُمقا قمٚمٞمف؟ ُمع أنف مل يثٌ٧م قمـ اًمرؾمقل  أنف ىم٤مم سمدرس ذم اًم٘مرمن سمٕمد صالة اًمٗمجر سمؾ
()2

يم٤من يً٠مل اًمّمح٤مسم٦م (ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ رؤي٤م) ؟ ومٝمؿ ظمّمّمقا اًمتالوة سمٕمد اًمٗمجر وم٘مط-
ج : ٧4هذا ضم٤مئز إن ؿم٤م اهللُ ٓ ،م٤مٟمع ُمٜمف وٓ طمرج ومٞمف ،وهق ه٤م ًمٚمٕمٌ٤مد أن يتٍمومقا ومٞمف ُمـ شمٜمٔمٞمؿ
ؿم١موهنؿ ،وهذا ُمـ شمٜمٔمٞمؿ دروس اًمٕمٚمؿ ،وهق وؾمٞمٚم٦م إمم ُم٘مّمقد نّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ،وٓ يٚمزم أن يٙمقن قملم
هذا اًمٕمٛمؾ صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل  ومٕم ُٚم ُفً ،مٙمـ قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ يٕمٓمٚمقا ُمقوع إذيم٤مر ُمـ إذيم٤مر أقمٜمل أذيم٤مر
ين اهلل ُمٜمٝم٤م ،ومٚمٝمؿ أن ينمقمقا ذم اًمتٕم ّٚمؿ ًمٚم٘مرمن أو همػمه،
اًمّمالة وأذيم٤مر اًمّمٌ٤مح؛ وم٢مذا أتقا ا٤م أو سمام ّ
ٌ
وىم٧م ُم٤م سمٕمد صالة اًمٗمجر ًمٚمدرس اًمٗمال أو اًمٗمال ومٝمذا لؿ سمحً٥م ُم٤م
وأن خيّمص
ٟم٤مس َ
إٟمً٤من أو ٌ
يروٟمف ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م-

ِ
ِ
لم ِ
ِ
اًمٕم َِم٤م ْي ِـش-
ؾمامئِ ِٝمؿَ --و ُي َّمكم َسم ْ َ
( )٧اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال (َ )221 .٧٧ىم َ٤مل َقم ٌْدُ اهللُ « :رسم َام َؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ ِيب ذم اًمً َح ِر َيدقمُق َٕىمقا ٍم سمِ َ٠م َ
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)٧164صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧١
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سُ : 2٧م٤م هق اًمٗمر .سملم نديد اًمقىم٧م ونديد اًمٕمدد ُمث٤مل طمدد ذم اًمٕمدد أن ي٘مقل ُ ٧١١مرة «ٓ
طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللش ،وطمدد ذم اًمقىم٧م  5دىم٤مئؼ أن ي٘مقل «ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللش --ومٝمؾ جيقز
إُمران أم ٓ جيقزا؟
جً : 2٧مإلٟمً٤من ذم ٟمٗمًف أن يٗمٕمؾ ُمثؾ هذاُ ،مـ سم٤مب محؾ ٟمٗمًف قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ودمِمٞمٛمٝم٤م
هذه اًمٕمٌ٤مدات شمرسمٞم٦م ل٤م وشمريٞمْم٤مً ،مٙمـ ٓ يٜمٌٖمل أن جيٕمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌم اًمذي ومروف اهلل؛ ومٚمٞمٗمٕمؾ
وًمٞم ؽمك ،وٓ ًمف أن جيٕمٚمف ذم أتٌ٤مقمف إن يم٤من ًمف أتٌ٤مع ُمـ أهؾ وذري٦م وُمـ شمالُمٞمذ أو ٟمحقهؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمًٜم٦م،
وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ يدظمؾ ذم طمدّ اًمٌدقم٦م-
س :25هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن خيّمص دقم٤م ُمٕملم ًمٙمؾ ؾمجدة؛ ُمثال ذم اًمًجدة إومم يدقمق ٕهٚمف
وأىم٤مرسمف ،وذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ واعمًٚمٛملم ،وهٙمذا --طمتك يِمٛمؾ دقم٤م ه يمؾ ر ؟
س  :24هؾ جيقز أن خيّمص دقم٤م ي٘مقًمف يمٚمام يًجد ُمثؾ :أن يدقمق سم٤مًمِمٝم٤مدة واًمٗمردوس إقمغم
يمٚمام ؾمجد ُمـ سم٤مب اعحل٤مح ذم اًمدقم٤م ؟ أو ي٠مظمذ قمغم ٟمٗمًف قمٝمدً ا أنف يمٚمام ؾمجد دقم٤م اهلل  أن يرزىمف
اًمِمٝم٤مدة؟
واؾمع إن ؿم٤م اهلل ،واهلل أقمٚمؿ-
ج :24 ،25يمؾ ذًمؽ
ٌ
س :1١هؾ جيقز عمجٛمققم٦م ُمـ اًمِمٌ٤مب أن يتٗم٘مقا قمغم صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس ،ويٙمقن اعومٓم٤مر ذم
يمؾ ُمرة قمغم أطمدهؿ --ومٝمؿ ىمد اضمتٛمٕمقا قمغم أُمر مل ي٠مُمر اًمنمع ذم صٗم٦م آضمتامع قمٚمٞمٝم٤م؟
إزم أن جيتٝمدوا ذم آىمتدا سمرؾمقل اهلل  وأصح٤مسمف ويمٞمػ يم٤من
ج ٓ :1١يٕمجٌٜمل ذًمؽ،
ُّ
وأطم٥م ّ
سمٕمْم٤م قمغم ومٕمؾ
سمٕمْمٝمؿ ً
طم٤ملؿ ،ومل ٟمٕمٝمد ُمٜمٝمؿ ُ مثؾ هذا ،سمؾ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم ُمثٚمف :اًمتقايص وأن ٨م ُ
اخلػم وآضمتٝم٤مد ذم اًمٕمٌ٤مدة واًمتذايمر ومٞمٝم٤م وشمٗم ّ٘مد إخ حل٤مل أظمٞمف وقمٌ٤مدشمف :يمٞمػ شم٘مقم اًمٚمٞمؾ؟ يمٞمػ شم٘مرأ
صٞم٤مُمؽ؟ وهٙمذا ،أُم٤م اشمٗم٤م .اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يِمٌف اًمتٕم٤مهد واًمتٕم٤مىمد ُمْم٤م ًوم٤م إًمٞمٝم٤م هذه
اًم٘مرمن؟ يمٞمػ
ُ
اًمٙمٞمٗمٞم٤مت ،وم٤مسمتٕمدوا قمـ ذًمؽ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ!-
()1

س :1٧يم٤من اعُم٤مم ُم٤مًمؽ  أو همػمه ُمـ إئٛم٦م ىمٌؾ أن دث سم٤مٕطم٤مدي٨م يتقو٠م  --ومٝمؾ هذا
( )٧اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمام اًمرضم٤مل ( )٧٧١ .2١قمَـ أيب ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل ىم٤مل« :يم٤من ُم٤مًمؽ اسمـ أنس إذا أراد أن خيرج دث شمقو٠م
ووق ه ًمٚمّمالة ،وًمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف ،وًمٌس ىمٚمٜمًقة وُمِمط حلٞمتف ،وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ ،وم٘م٤مل :أوىمر سمِ ِف طمدي٨م رؾمقل اَّللِ ش-

1037

ؿمخّم٤م ىم٤مل :أن٤م ٓ أخ٘مل حم٤مضة طمتك أتقو٠م
اًمٗمٕمؾ ُمنموع؟ وهؾ ومٕمٚمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟ وًمق أن
ً
طمٞم٨م أنف اختذ ُمع ٟمٗمًف ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕمٌ٤مدة --ومام طمٙمؿ ذًمؽ؟
جٟ :1٧مٕمؿ ىمد روى أصح٤مب اعُم٤مم ُم٤مًمؽ قمٜمف أنف يم٤من ٓ دث سمحدي٨م رؾمقل اهلل  إٓ قمغم
ٍ
شمٕمٔمٞمام حلدي٨م رؾمقل اهلل  ،واعم٘مّمقد ,واهلل أقمٚمؿ ,أنف ٓ جيٚمس جمٚمس اًمتحدي٨م إٓ قمغم
ـمٝم٤مرة،
ً
ٍ
ِ
سم٤مخلػم ومحٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمـ همػم ؿم٤مئٌ٦م «شمنميعش ،ويٜمٌٖمل قمغم ُمذهٌف
ٟمقع ُمـ إًمزام اًمٜمٗمس
ـمٝم٤مرة؛ ومٝمذا ٌ
وأصٚمف  وريض قمٜمف أنف إذا ظمٌم أن ئمـ اًمٜم٤مس أن ذًمؽ ؾمٜم٦م ويتخذوه ؾمٜم ً٦م أن يؽمك ذًمؽ أطمٞم٤م ًٟم٤م--
درؾم٤م أو حم٤مض ًة إٓ وهق قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م؛ وم٢من مل يٙمـ ُمتقو ًئ٤م
وًمإلٟمً٤من أن جيتٝمد ذم أن ٓ يٚم٘مل ً

ِ
ظمػما  ،ومٝمذا
وىمد ُـمٚم٥م ُمٜمف إًم٘م٤م ُ حم٤مضة ومٚمٞمٌ٤مدر سم٤مًمقوق وًمٞمتقيمؾ قمغم اهلل ذم إًم٘م٤م اعمح٤مضة إن يم٤مٟم٧م ً
طمًـُ ،م٤م اح٤مٟمع ومٞمف؟! وم٢من أدًم٦م اًمنمع دًم٧م قمغم اؾمتحٌ٤مب ُمالزُم٦م اعٟمً٤من ًمٚمٓمٝم٤مرة واعمح٤مومٔم٦م قمغم
ٌ
اًمقوق  ،ومٝمذا يت٠ميمد ذم ُم٘م٤مم طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ واًمدرس واضمتامقم٤مت اعمًٚمٛملم ،ومال ي٘م٤مل طمٞمٜمٝم٤م إٟمف اختذ
ُمٓمٚمقب قمغم وضمف آؾمتحٌ٤مب-
ًمٜمٗمًف ـمري٘م٦مٕ ،ن هذا ُمدًمقل قمٚمٞمف ذم اًمنمع
ٌ
ٍ
إٟمً٤من ذم ُمقوع ُمٕملم ووىم٧م ُمٕملم أن يتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم
ُمٓمٚمقسم٤م ُمـ
ًمٙمـ ًمق يم٤من
ً
ومقرا ،وم٤مُمتٜمع ُمـ ذًمؽ سمحج٦م أنف همػم
وأُمرهؿ سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ً
ٍ
ؾمٞمٛمر ويٗمقت
ُمتقوئ ،وىم٤مل ٓ يٗمٕمؾ طمتك يتقو٠م ،واشمٗمؼ أن حمؾ اًمقوق واح٤م سمٕمٞمدٌ وأن اًمقىم٧م
ّ
ٌ
ُمٗمرط ُمتٜمٓمع-
مصمؿ سمذًمؽ ،وهذا
شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس
ضم٤مهؾ ّ
(ومقرا) --وم٢مٟمف ٌ
اًمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م ذم احل٤مل ً
َ
س :14هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيٕمؾ ًمٜمٗمًف أورا ًدا ي٘مقل٤م ذم اًمٜمٝم٤مر وأورادا ي٘مقل٤م ذم اًمٚمٞمؾ ،وهذه
إوراد ورد ومْمٚمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م وًمٙمـ مل شمرد قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م؛ يم٠من ي٘مقل« :ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إ
إٓ اهلل واهلل أيمؼمش ُ ٧١١مرة ذم اًمٜمٝم٤مر ،وُ ٧١١مرة ذم اًمٚمٞمؾ ،وهق ٓ ي٘مّمد أن هذه اًمٓمري٘م٦م وردت ذم
اًمًٜم٦م ،أو أنف يتٕمٌد اهلل اذا اًمرىمؿ ،وإٟمام هق ُمـ سم٤مب اؾمتٖمالل إوىم٤مت وشمِمجٞمٕمٝم٤م طمتك ٓ شمتٙم٤مؾمؾ؟
ج :14أرضمق إن ؿم٤م اهلل أنف ٓ سم٠مس سمذًمؽُ ،م٤م دام هق يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٜمٗمًف ً
محال ل٤م قمغم آضمتٝم٤مد ذم
اًمٕمٌ٤مدةُ ،مـ دون أن جيٕمٚمف ـمري٘م٦م صم٤مسمت٦م يم٤مًمنميٕم٦م اعمٜمزًم٦م ،وقمٚمٞمف أن َ
اًمٜم٤مس أهن٤م ؾمٜم٦م ٓ ،ؾمٞمام
خيش أن ئمـ
ُ
ٍ
وومْمؾ ذم ىمقُمف ،وُمـ يمالم اًمِم٤مـمٌل ذم آقمتّم٤مم« :وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمؾ
إن يم٤من هـ ي٘متدى سمف؛ يمِمٞمخ قمٚم ٍؿ
قمٛمؾ أصٚمف صم٤مسم٧م ذ ًقم٤م إٓ أن ذم إفمٝم٤مر اًمٕمٛمؾ سمف واعمداوُم٦م قمٚمٞمف ُم٤م خي٤مف أن يٕمت٘مد أنف ؾمٜم٦م ،ومؽميمف
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أجْم٤م ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرائعش ـها-
ُمٓمٚمقب ذم اجلٛمٚم٦م ً
س :12هؾ جيقز اسمتٙم٤مر ـمر .ضمديدة ًمٙمً٥م اًمثقاب؟
ُمث٤مًمف :هؾ شمريد أن يّمكم قمٚمٞمؽ اهلل ذم اًمِمٝمر ُم٤مئ٦م أخػ ُمرة ومٕمٚمٞمؽ سم٤مخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م:
 ,٧أن شمّمكم قمغم اًمرؾمقل  يمؾ يقم ُ 2١١مرة وم٤مهلل يّمكم قمٚمٞمؽ ُ 2١١١مرة؛ ومٞمٙمقن اعمجٛمقع ذم
اًمِمٝمر ُ 4١١١١مرة-
 ,2وشمزيد ذم يمؾ وٕم٦م أخػ ُمرة شمّمكم قمغم اًمرؾمقل  ومٞمّمكم اهلل قمٚمٞمؽ ُ ٧١١١١مرة ومٞمٙمقن
اعمجٛمقع ذم أرسمع وع  6١١١١أخػ ُمرة --ومٞمتحّمؾ اعمجٛمقع ذم ظمالل ؿمٝمر ُم٤مئ٦م أخػ ُمرة-
ج :12مهللا صغم وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد ومخف وصحٌفً --م ُٞمٕم َٚمؿ أنف ًمٞمس صمٛم٧م ـمريؼ ًمتحّمٞمؾ
وم٤مخلػم يمؾ اخلػم ذم اشمٌ٤مع ـمري٘مف
اًمثقاب وإضمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إٓ وىمد دًمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ،
ُ
ظمػما ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف ،واهلل اعمًتٕم٤من-
وآىمتدا سمف ،وًمٞم٘مؾ اعٟمً٤منً :مق يم٤من ً
قمؼمشمؿ سمٚمٗمظ آسمتٙم٤مر وهق هق!! واًمذي أراه أنف
وهذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واًمٓمرائؼ ُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م سم٤مٓسمتداع ،وىمد ّ
إن يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمققمظ واًمتحريض واحل٨م واًمتحْمٞمض قمغم اعيمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل واًمّمالة قمغم
اًمٜمٌل  واًمؽمهمٞم٥م ذم ٟمٞمؾ اًمثقاب ونٗمٞمز مهؿ اًمً٤مُمٕملم إمم اًمتٜم٤مومس ذم نّمٞمؾ إضمقر ُمـ اًمٕمزيز
ومدع ،وومٞمام ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف
اًمقه٤مب ،ومٕمًك أنف ٓ سم٠مس سمف إن ؿم٤م اهلل ،وُم٤م قمدا ذًمؽ ْ
همػم ُه وٓ
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ همٜمٞم ٌ٦م ويمٗم٤مي٦م --واهلل اعمقومؼ ًمٚمخػم واًمٗمالح ٓ ،إ
ُ
رب ؾمقاهٟ ،مً٠مخف ؾمٌح٤مٟمف ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًمٙمؾ إظمقاٟمٜم٤م اًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م والدى واًمًداد-
هذا واهلل أقمٚمؿ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من-
يمتٌف :قمٓمٞم٦م أبق قمٌد اًمرمحـ
و٤مدى إومم  ٧61٧ـه

( )٧خمتٍم آقمتّم٤مم (ص -)١2
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خٌاةٌ ػهى رسبنخ «انسهفٍني انجبكسزبٍَني»
[أؾماائٚم٦م شمْمااٛمٜم٧م اقمؽما واا٤مت قمااغم اًمًااٙمقت قمااـ «طمريماا٦م ـم٤مًمٌاا٤منش وُماا٤م قمٜمااده٤م ُمااـ أظمٓماا٤م ،
وذيما ٍار عمٕمت٘مااد «و٤مقماا٦م ىم٤مقماادة اجلٝماا٤مدش إوا ً
ا٤مٓ ،وُمًاا٤مئؾ ُمٝمٛماا٦م أظماارى ،وهاال رؾماا٤مًم ٌ٦م ٟمٗمٞمً ا ٌ٦م
ضمدا مل شمُٜمِمار ُمـ ىمٌؾُ ،مقضمٝم٦م ُمـ قمٚمام سم٤ميمًات٤مٟمٞملم ،أضما٤مب قمٜمٝما٤م اًمِماٞمخ  ،وصاٚمتٜم٤م ُماـ
اًمِمٞمخ «أيب احلًـ اًمقائكمش ,طمٗمٔمف اهلل ،,وىمد يمُتٌ٧م اًمرؾم٤مًم٦م ذم :وا٤مدى إومم ]٧61٧


إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ ِ
هيد
ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أٓ إ إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا
اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال
َ
ٍ
سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ-
قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأصح٤مسمف وأزواضمف وذريتف وُمـ شمٌٕمٝمؿ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [اًمٕمٜمٙمٌقت]-
()1

وهمػمه -
وىم٤مل رؾمقل اهلل ( :إن اعم١مُمـ جي٤مهد سمًٞمٗمف وًمً٤مٟمف) رواه أمحدُ
ُ
إمم اإلظمقة اًمٙمرام إوم٤موؾ ـمالب اًمٕمٚمؿ واخلػم وظمدام اًمديـ واًمٕمٚمام واعمج٤مهديـ ،اعمتّمٗملم
همػم
سم٤مًمِمج٤مقم٦م اعمٜمتًٌلم إمم اعمقمم اًمٙمريؿ ٟ ،مًٌ ً٦م ُمٕمٜمقي٦م سمال ُمثٜمقي٦م ،أُم٤م اًمٜمًٌ ُ٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ومٜمراه٤م ُقمجٛم ً٦م َ
ٍ
واًمٕمذر ومٞمٝم٤م أهن٤م ىمْم٧م ا٤م اًمٕمقائد اعمحٚمٞم٦م وإقمراف اًمزُم٤مٟمٞم٦م؛
جم٤مٟمٌ٦م ًمٚمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م
ٟمقع
ُمرو ّٞم٦م ومٞمٝم٤م ُ
ُ
واقمتٌ٤مر إطمقال ُم٤م ُمٜمف ؿمٙم٤مي٦م-
ومّم٤مر ومٞمٝم٤م ؿمٌ ٌف سمام فٙمك طمٙم٤مي ً٦م،
ُ
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف --وسمٕمد؛؛
وقمروم٧م
وومٝمٛم٧م ُم٤م ومٞمف
يمت٤مسمٙمؿ اًمٙمريؿ وٟمّمحٙمؿ اًم٘مقيؿ اعمٗم َٕمؿ سمٖم٤مي٦م اًمِمٗم٘م٦م واًمٚمٓمػ،
ُ
ُ
وم٘مد وصٚمٜم٤م ُ
ظمػم اجلزا  ،وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ ؾمٕمٞمٙمؿ وأن
ومٙمرشمٙمؿ ورهمٌتٙمؿ ووضم َف ُمِمقرشمٙمؿ ،ضمزايمؿ اهلل َ
(ُ )٧مًٜمد أمحد ( )2١٧١6 ،٧5١65وىم٤مل إرٟم١موط :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،صحٞمح اسمـ طمٌ٤من (-)5١64 ،6١١١
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يٌ٤مرك ومٞمٙمؿ ،يمام وصؾ ُمٕمف اًمٙمت٤مسم٤من اعمر َوم٘م٤من« :اعمٝمٜمد قمغم اعمٗمٜمدش و«اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م إمش-
وضمقاسم٤م قمغم يمت٤مسمٙمؿ اًمٙمريؿ ُ
أىمقل ،وسم٤مهلل أؾمتٕملم ،وقمٚمٞمف شمقيمّكم واقمتامدي:
ً
وُمدارؾم ِ٦م يمؾ اعمً٤مئؾ ُمع إظمقاٟمٜم٤م وأطمٌ٤مسمٜم٤م اًمٜم٤مصحلم
ذم اًمٌد ِ وم٢مٟمٜمل أؤيمد قمغم أنٜم٤م ىم٤مسمٚمقن عمٜم٤مىمِم٦م
َ
أهؾ ِ
همػم يم٤مُمٚملم ،وٕمٗم٤م حمت٤مضمقنٟ ٓ ،مًتٖمٜمل قمـ ٟمّمح أهؾ
اخلػم واًمّمالح ،وٟمحـ سمال ؿمؽ ٟم٤مىمّمقن ُ
اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واخلؼمةّ ،شمقاىمقن دائام إمم اًمٙمامل وإمم أن ٟمٙمقن أومْمؾ ،وأن ٟمٗمٕمؾ أطمً َـ ُم٤م يٛمٙمـ ه٤م
ُم٤مٟمع أبدً ا
يريض رسمٜم٤م  ،وإٟمٜم٤م ًم٘مريٌقن إمم آٟمت٘م٤مل قمـ هذه اًمدٟمٞم٤م إمم دار احلؼ ،وًمٞمس قمٜمدٟم٤م سمٗمْمؾ اهلل ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ُمٜمٙمر أو اًمقىمقف ذم اعمقىمػ اًمذي يٓمٚمٌف ُمٜم٤م رسمٜم٤م ؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد
إٟمٙم٤مر
اًم٘مقل سمحؼ أو
يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ
أنٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمٛم٦م احلري٦م ويمامل آظمتٞم٤مر ،واخلروج ُمـ رسم٘م٦م اجلٌ٤مسمرة اًمٓمٖم٤مة أو وٖمقط أهؾ اًمدٟمٞم٤م
واًمِمٝمقاتٟ ،مً٠مل اهلل ,ضمؾ وقمال ,أن يزيدٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ ومْمٚمف ،وأن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م
قمذاسم٤م --مُملم-
وُم٤م سمٓمـ ،وأن جيٕمؾ هذه اًمٜمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ رمح ً٦م وسمريم٦م ٓ ومتٜم٦م وٓ ؿم٘م٤م ً وٓ ً
ٍ
ُمً٠مخ٦م أو اعمذايمرة ومٞمٝم٤م ُمع ـمالب اًمٕمٚمؿ وأهٚمفٓ ،
وًمذًمؽ ومال شمٔمٜمقا أنٜم٤م ٟمًتٜمٙمػ قمـ ُمراضمٕم٦م
واهلل ،سمؾ ٟمحـ ؾم٤مقمقن أبدً ا ًمٜمٙمقن ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮊ [اًمزُمر] ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [ـمف] ،ويمام ُر ِوي
()1

وٕمٞمػ ً ،مٙمـ اعمٕمٜمك
صح( :,احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ) رواه اًمؽمُمذي وهمػمه وإؾمٜم٤م ُده
ٌ
قمـ اًمٜمٌل , إن ّ
صحٞمح --ومٝمذا ُمٌدأن٤م ،واحلٛمد هلل قمغم ُم٤م هداٟم٤م-
ٌ
َ
واًمٕم٤مملُ يمٚمف يٕمرف أن اقمت٘م٤مدٟم٤م سمحٛمد اهلل هق قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م
إظمقا اًمٙمرام؛ إٟمٙمؿ شمٕمرومقن
وأصح٤مسم ُف  وأرو٤مهؿ ،وٚم ً٦م
واجلامقم٦م وهل ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ
ُ
وشمٗمّمٞمالٟ ،مٚمتزم ذًمؽ وٓ ٟمجٞمز اخلروج قمٚمٞمف ،وٟمرى اخلروج قمٜمف والًم٦م وزيٖم٤م ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف؛ ومام يم٤من
واوح وهق أنٜم٤م ٟمٚمتزُمف سمٕمٞمٜمف وٟم٘مقل سمف،
ٟمّمقص واوح٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومًٌٞمٚمف
جمٛم ًٕم٤م قمٚمٞمف أو ومٞمف
ٌ
ٌ
ً
ٟمرضمح سم٤مًمدٓئؾ
وُم٤م يم٤من
حمتٛمال ووىمع ومٞمف اخلالف سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمثال أو َُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م الدى وم٢مٟمٜم٤م ّ
ٍ
ٍ
ٛمكم وإًمٞمف ٟمدقمق
اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم أىمقالؿ وٓ ٟمخرج قمٜمٝم٤م سم٢مطمداث ىمقل مظمر مل ي٘مقًمقه --ومٝمذا هق اقمت٘م٤مدٟم٤م اجلُ ّ
ِ
َ
أىمقال
إثٌ٤مت ُمـ احلٗم٤مظ
يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل روى ومٞمٝم٤م إئٛم٦م
اًمٜم٤مس ،صمؿ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ أنٜم٤م
ٟمٕمتٛمدُ
ُ
َ
( )٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)24١6ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )6٧42وىم٤مل إًمٌ٤م  :وٕمٞمػ ضمدا-
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ِ
ٌ
شمرو٤من ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،
واقمت٘م٤مدات اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمً٤من اًمتل هل
وأضمري وٟمحقهؿ
ُمثؾ يمت٥م اإلُم٤مم أمحد واسمٜمف قمٌد اهلل واسمـ أيب قم٤مصؿ واًمالًمٙم٤مئل واسمـ ظمزيٛم٦م
ّ
رمحٝمؿ اهلل ،وشم٘مريرات اسمـ قمٌد اًمؼم واًمٌٖمقي وهمػمهؿ ،صمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ ن٘مٞم٘م٤مت ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ
أىمرب إمم
شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واًمذهٌل واسمـ يمثػم واسمـ رضم٥م وهمػمهؿ ُمـ هذه «اعمدرؾم٦مش ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمراهؿ
َ
متثٞمؾ قم٘مٞمدة وـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ،وُم٤م يم٤من ُمـ ه ٍ
ٜم٤مت أو جم٤مل
َ
ظمٓم٢م ُمـ ه١مٓ إئٛم٦م اعمذيمقريـ أو همػمهؿ وم٢مٟمٜم٤م أجْم٤م ٟمر ّده سم٤محلؼ وٟمٜم٘مده وٟمٚمتزم ُم٤م سم٤من وفمٝمر ُمـ
اًمّمقاب ،يم٤معمالطمٔم٤مت اًمتل قمغم اسمـ ظمزيٛم٦م ُمثال ،ويمام يٛمٙمـ أن يٜمت٘مد قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
واسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ ٍ
ٟمٔمر ٍ
وٟمٕمٚمؿ أن ً
يمال
ىمٚمٞمؾ يم٤مًم٘مقل سمٗمٜم٤م اًمٜم٤مرُ ،مع أن اًمّمحٞمح أهنام رضمٕم٤م قمٜمف ،وٟمحق ذًمؽ،
ُ
َ
َ
رؾمقل اهلل -
ي١مظمذ ُمٜمف و ُي َؽمك إٓ
ُ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م إن ؿم٤م اهلل ،واهلل اعمقومؼ ٓ إ همػمه
وم٤محل٤مصؾ أنٜم٤م ٟمجتٝمد ذم إص٤مسم٦م احلؼ ىمقٓ وقمٛمال
ً
وٓ رب ؾمقاه-
واًمٜم٤مس يمٚم ٝمؿ يٕمرومقن قمٜم٤م ذًمؽ ،أقمٜمل هـ ؿم٠منف أن يٕمرفُ ،مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهـ يت٤مسمٕمقن ؿم١مون
اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٓم٤مهمقت سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف وصقره ،وأه َٚم ُف وأوًمٞم٤م َ ه
اًمٕمٚمؿ واًمديـ ويٕمرومقن أنٜم٤م ٟمح٤مرب
َ
وقمٌٞمدَ ُه ،وأنٜم٤م ُمٜمتًٌقن إمم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وإمم «أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مش ذم صقرهت٤م إومم ،وأنٜم٤م
ص٤مدىمقن ذم ٟمًٌتٜم٤م ٓ ٟمدّ قمل أو ٟمتٔم٤مهر دون ن٘مٞمؼ؛ سمؾ هق اٟمتً٤مب اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم-
ومٛمـ ذًمؽ أن «ـم٤مًمٌ٤من أومٖم٤مٟمًت٤منش و«إُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اإلؾمالُمٞم٦مش ،و«ـم٤مًمٌ٤من سم٤ميمًت٤منش ،وؾم٤مئر َُمـ
قمرومٜم٤م ذم هذه اإلىمٚمٞمؿ ِ
يٕمرف قمٜم٤م ذًمؽ ويتح٘م٘مف-
أهؾ ٍ
وأصح٤مب ٍ
صمؿ إهنؿ ُمع أهنؿ يٕمرومقن قمٜم٤م ذًمؽ؛ وم٢مهنؿ يٕمرومقن أجْم٤م أنٜم٤م ُ
أومؼ
وم٘مف سمحٛمد اهلل،
ُ
ٌ
إو٤مل
اصٓمالطم٤مت وإن يم٤من ومٞمٝم٤م
واؾمعٍ ،وًمديٜم٤م «ُمروٟم ٌ٦مش و«ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦مش يمام ي٘مقًمقن ،وٓ سم٠مس --ومٝمذه
ٌ
ٍ
ضمرسمٜم٤م
واًم٘مدر اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م
وومْمٗمْم ٌ٦م ًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد اعمٕمٜمك
َ
همػم ظم٤مف ،وم٢مٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ّ
َ
اعمٛمدوح وهق ُ
ِ
وسم٤محلرب واًمًٜم٤من ،و َقم َريمٜم٤م اخلٚمؼ وقمرومٜم٤م أنقاع اًمٜمٗمقس
اًمٕمٚمؿ وأه َٚم ُف وظمْمٜم٤م اًمدقمقة سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واًمٚمً٤من،
َ
وقمجام ،ومشم٤مٟم٤م اهلل ُمـ ُمٕمروم٦م ؾمٜمـ آضمتامع وأؾمٌ٤مب ىمٞم٤مدة إىمقامُ ،م٤م سمف ٟمًتٕملم سم٢مذن
قمرسم٤م
وأخقاهن٤مً ،
ً
اهلل ذم اؾمتجالب أيمثر اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م إظمروي٦م واًمدٟمٞمقي٦م وٟمًتدومع أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م،
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وذًمؽ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،وهذا إن ؿم٤م اهلل ُمـ اًمتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل اىمتْم٤مه ُم٘م٤م ُم اًمتٕمريػ واًمتقـمئ٦م ًمٌٕمض
اًمٗمٙمرة ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-
صحٞمح٤م هداٟم٤م اهلل إًمٞمف ُمـ ومْمٚمِ ِف سم٠مؾمٌ٤مب نّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمتج٤مرب أن
وم٘مٝم٤م
ً
ومٙم٤من ومٛمام ٟمراه ً
طم٤مًمٜم٤م ٟمحـ اًمٞمقم سم٤مقمتٌ٤مرٟم٤م ـم٤مئٗم ً٦م ُمـ إُم٦م ُمتّمدي٦م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل (ضمٝم٤مد أقمدا اهلل اخل٤مرضمٞملم
ُمـ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم ،وأذٟم٤ماؿ ُمـ إقمدا اعمرشمديـ ُمـ احلٙمقُم٤مت اعمًتقًمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ذم
ؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملم) وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ شمٍموم٤مت دقمقي٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م وىمٞم٤مدي٦م ،وسم٤مقمتٌ٤مر ِ
طم٤مل أُمتٜم٤م ُمـ
ِ
اًمْمٕمػ واخلقر واًمتٕم٤مضمز ومتٙمـ إقمدا ُمٜمٝم٤م اًمداظمٚمٞملم واخل٤مرضمٞملم ،وشمًٚمٞمط اًمقهـ قمٚمٞمٝمؿ سم٘مدر اهلل
ُ
اًمّم٤مد .اعمّمدو .صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ ،وُمـ اًمٗمً٤مد اعمؽمايمؿ ومٞمٝم٤م ذم سم٤ميب اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ،
يمام أظمؼم
ٍ
ض َب اًمٗمً٤م ُد واًمْمالل وآٟمحراف أـمٜم٤مسمف ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اعمٜمتًٌ٦م ًمٚمٕمٚمؿ
ه٤م ٓ خيٗمك قمغم
قم٤مىمؾ ،طمتك َ َ
واًمديـ ،طمتك ٓ ي ِ
ُ
اإلٟمً٤من إذا ىم٤مل :إن اًمٗمً٤مد واًمْمالل وآٟمحراف ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م أؿمد وأقمٛمؼ
ٌٕمد
ُ
وأظمٓمر ه٤م هق ذم ؾمقاه٤م ُمـ ؾم٤مئر ـمٌ٘م٤مت إُم٦م اًمٕمقا ّم ،وسم٤مقمتٌ٤مر ِىم ّٚمتٜم٤م ٟمحـ َ
أهؾ اًمدقمقة واجلٝم٤مد
ِ
ِ
اًمتٕم٘مٞمد
واًمِمديدة
ووٕمٗمٜم٤م ،ويمثرة أقمدائٜم٤م ،ويمثرة ُم٤م ٟمقاضمف ُمـ اعمِمٙمالت همػم اعمٜمحٍمة واًمٕمٛمٞم٘م٦م
نم ُع ًمٜم٤م سمؾ رسمام جي٥م قمٚمٞمٜم٤م
واًمرؾمقخ --وم٢مٟمٜم٤م سم٤مقمتٌ٤مر هذه إؿمٞم٤م جمتٛمٕم ً٦م رأجٜم٤م سمدٓئؾ اًمنمع واًم٘مدر أنف ُي َ
أن ٟمتٚم ّٓمػ وٟم٠مظمذ سم٠مؾمٌ٤مب اًمرومؼ وىمقة اًمتح ّٞمؾ ومٞمف ًمٙمل ٟمحؼ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م ُمـ احلؼ ،وٟمٌٓمؾ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م
ٍ
ٍ
ُمرطمٚم٦م ،ومام أدريمٜم٤م ذم ُقم ُٛمرٟم٤م اًم٘مّمػم ومذًمؽ ومْمؾ اهلل ،وُم٤م ٓ
ُمرطمٚم٦م إمم
وٟمتدرج ذم ذًمؽ ُمـ
ُمـ اًمٌ٤مـمؾ،
ّ
وُمٝمدٟم٤م عمـ سمٕمدٟم٤م ـمري ً٘م٤م إمم ن٘مٞمؼ اعمرام سمٕمقن اهلل ،وم٢من دٓئؾ اًمنمع ُمع دٓئؾ
وم٘مد أقمذرٟم٤م إمم اهلل ّ
اًمٕم٘مؾ واحلس واًمتجرسم٦م ىم٤مـمٕم٦م ّ
سم٠من يمؾ ذًمؽ اًمٗمً٤مد اعمِم٤مر إًمٞمف ٓ يٛمٙمـ اًم٘مْم٤م ُ قمٚمٞمف وٚم ً٦م واطمد ًة وٓ
شمٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مُ ،.مع أنف ٍ
ظم٤مل ُمـ احلٙمٛم٦م إذ حم٤موًم٦م ذًمؽ
ُي َٔم ُّـ أن اهلل يٙمٚمٗمٜم٤م سمذًمؽ ،وم٢مٟمف ً,مق ومرض,
ٌ
ٓ ن٘مؼ اعم٘مّمقد وهق اإلصالح ،ومال شم٠م ُُم ُر اًمنميٕم٦م سمٛمثٚمف ،واحلٛمد هلل ،واهلل قمز وضمؾ أقمٚمؿ وأطمٙمؿ-
َِ
وسمًػم
اعمٓمٝمرة ،وسمًػمة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ،
واقمتؼمٟم٤م ذم ذًمؽ سمٓمري٘م٦م اًمنميٕم٦م
ّ
ِ
اًمتدرج واًمًٙمقت
اعمِمٝمقد لؿ سم٤مخلػمي٦م ذم هذه إُم٦م اعمجدديـ ًمألُم٦م ديٜمٝم٤م؛ وم٢من ـمري٘م٦م
اعمّمٚمحلم
ّ
قمٛمر سمـ قمٌد
واإلهمْم٤م واًمتٖم٤مومؾ ٓ ختٓمئٝم٤م قملمُ اًمٜم٤مفمر ذم ؾمػمهؿ
واعمتٗمرس ذم ُمً٤مًمٙمٝمؿ ،وؾمػم ُة ؾمٞمدٟم٤م َ
ّ
اًمٕمزيز ُ مٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة ،وُمـ مظمرهؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  وم٘مد ذيمروا ذم شمروتف أنف
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يم٤من ذم سم٤مدئ أُمره يٛمر قمغم قمٌ٤مد اًم٘مٌقر قمٜمد ىمؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب ومٞم٘مقل :اهلل ظمػم ُمـ ٍ
زيد ،وسم٘مل قمغم
ُّ
ُ ٌ
()1

ذًمؽ ُمدة متريٜمً٤م لؿ قمغم ٟمٗمل اًمنمك وإصم٤مرة ًمٚمٌح٨م واًمٜمٔمر وُمراقم٤م ًة عمّمٚمح٦م قمدم اًمتٜمٗمػم  ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم
ٍ
ُمرشمٌ٦م أقمغم ذم اإلٟمٙم٤مر-
ٟمجٛمع سملم :اًمّمدع سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م وسم٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد سمٙمؾ ُمٕمٜم٤مه وشمٗم٤مصٞمٚمف وٟمٜمٙمر اًمنمك
وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م َ
واًمٙمٗمر وٟمح٤مرسمف سم٘مدر اًمٓم٤مىم٦م ،وهٙمذا ذم قمٛمقم ُمٜمٝمجٜم٤م وُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م ووم٘مٝمٜم٤م ،وٟم٠مُمر سم٤معمٕمروف وٟمٜمٝمك قمـ
َ
اًمٕمذر ُمع اًمٜم٤مس ح٤م ٟمٕمرف ُمـ ىمقة شمرايمؿ اًمٗمً٤مد ذم أُمتٜم٤م وُم٤م
اعمٜمٙمر ىمدر اإلُمٙم٤من ذم ُمرطمٚمتٜم٤م ،وٟمًتٕمٛمؾ
َ
ؾمٌؼ اإلؿم٤مر ُة إًمٞمف ُمـ آقمتٌ٤مرات؛ ومٜمٛمٞمؾ إمم اًمٚملم ُمع أُمتٜم٤م وذم قمالج أُمراوٝم٤م وشمٖمٚمٞم٥م اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م
وقمقضمٝمؿ وومً٤مدهؿ وٟمًت٠م اؿ ؾم٤مقملم ذم اإلصالح
ٟمٔمرا ًمّمٕمقسم٦م طم٤مل٤م ،ومٜمّمؼم قمغم اٟمحراومٝمؿ َ
ً
سم٤مًمتٚمٓمػ واًمتدرجُ ،مع ٍ
ٍ
وووقح ذم اًمراي٦م واعمٜمٝم٩م ،وٟمت٠مُمؾ ومٞمام ٟم٘مدّ ُمف وُم٤م
ىمقة ذم اًمديـ أجْم٤م واحلٛمد هلل
ٍ
ّ
ُمرطمٚم٦م سمحًٌٝم٤م ،وأجْم٤م َٟمٜمْٔمر
ٟم١مظم ُر ُه ،وُم٤م ٟمٕمٓمٞمف أيمثر شمريمٞمزٟم٤م واهتامُمٜم٤م وُم٤م ٟم٘مٚمؾ ُمـ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف ذم يمؾ
ٌ
صمٖمر ُه ُمـ ِىم ٌَؾ همػمٟم٤م ُمـ اًمدقم٤مة واًمٕمٚمام ُمـ ؾم٤مئر
ومٞمام هق
ُمٜمقط سمٜم٤م يمٛمج٤مهديـ وُم٤م هق ُمٖمٓمك ُمًدو ٌد ُ
ـمقائػ إُم٦م-
ِ
يتٕملم
حم٤مرسم ُ٦م ذك اًم٘مٌقر سم٤مًمدقمقة اعم٘م٤مًمٞم٦م واًمٙمت٤مسمٞم٦م ٓ ،ؿمؽ أنف ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت ،وىمد ّ
ومٛمثالَ :
قمغم مطم٤مد اًمٜم٤مس سمحًٌف؛ ومٗمل اجلٛمٚم٦م :احلٛمد هلل ذم إُم٦م اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اخلػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة
ظمػما ،وىمد اٟمتنم اًمٕمٚمؿ اذا اًمٌ٤مب ذم
هـ يًدون هذا اًمثٖمر ،ويٌذًمقن ومٞمف هم٤مي٦م اًمٌذل ،ومجزاهؿ اهلل ً
ختّمص مظمر وًمٜم٤م اٟمِمٖم٤مٓت
اٟمتِم٤مرا واؾم ًٕم٤م سمٗمْمؾ اهلل ،ومٜمحـ ُمٙمٗم ّٞمقن سمحٛمد اهلل ،وًمٜم٤م
إُم٦م اًمٞمقم
ٌ
ً
ٍ
ٍ
ُمِم٤مريم٦م ذم يمؾ ٍ
وُمٕم٤موٟم٦م ٕهٚمٝم٤م
سم٤مب ُمـ أبقاب اخلػم،
أظمرى هل أخٞمؼ سمٜم٤م وأخّمؼ وٟمحـ أهٚمٝم٤مُ ،مع
وشم٠مجٞمدُ ،مع أنٜم٤م طمٞم٨م ٟمٙمقن (يمام ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ،وسم٤ميمًت٤منُ :مٜم٤مـمؼ اًم٘مٌ٤مئؾ ُمٜمٝم٤م) وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمق وٟم٠مُمر وٟمٜمٝمك
وٟمٕم ّٚمؿ وٟمٜمنم سمٕمض اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ وهمػم ذًمؽ ذم هذا اًمٌ٤مب أجْم٤م وًمًٜم٤م ُمٝمٛمٚملم ًمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٙمـ
وقمجام ُمـ
قمرسم٤م
ٟمتٚمٓمػ ،واحلٛمد هلل؛ ًم٘مد أثٛمرت ضمٝمقد اعمج٤مهديـ قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ
ّ
وشمقضمٝم٤مهتؿ ً
ً
اًمقاىمع ،وهلل
يمثػما ٓ يٜمٙمره إٓ َُمـ ٓ يٕمرف
َ
ظمػما ً
ًمدن اجلٝم٤مد إومٖم٤م إول وإمم اًمٞمقم ذم هذا اًمٌ٤مب ً
احلٛمد واعمٜم٦م-
( )٧اٟمٔمر :اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ( )2٧٧ .2ىم٤مًمف اًمِمٞمخ :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ  ،طمٗمٞمد اًمِمٞمخ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -
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ًمٚمٕمكم اًمٕمزيز ،
اعم٘م٤مزم يم٠مبقاب اًمّمٗم٤مت
ٙمالُمل
جمٛمؾ آقمت٘م٤مدش وهق آقمت٘م٤مد اًم
ّ
وذم ُمً٠مخ٦م « َ
ّ
ّ
ِ
واًم٘مرمن ،وأبقاب اإليامن ،وإؾمام وإطمٙم٤مم واًمققمد واًمققمٞمد ،واًم٘مدَ ِر ،وأبقاب اًمٜمٌقات وُم٤م يتٕمٚمؼ
سمرؾمقًمٜم٤م حمٛمد  ،وأبقاب اًمّمح٤مسم٦م ،وؾم٤مئر أبقاب اًمٕم٘م٤مئد ،وم٢مٟمٜم٤م يمذًمؽ ُمٙمٗم ّٞمقن واحلٛمد هلل ،وُمع
ُ
وٟمٌلم احلؼ ومٕمٚمٜم٤م واضمتٝمدٟم٤م ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م سمحً٥م اإلُمٙم٤من-
ذًمؽ؛
يتٕملم أن ٟمتٙمٚمؿ ّ
ومحٞم٨م ّ
ًمٙمـ ذم هذا اًمٌ٤مب قمغم وضمف اخلّمقص ،وطمتك ذم اًمٌ٤مب اًمذي ىمٌٚمف (ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ
ٍ
أذت إًمٞمف ذم اًمٗم٘مرة
ُمِمٙمالت وصٕمقسم٤مت هل ُمـ ٟمقع ُم٤م
سم٘مدر أىمؾ وم٢مٟمٜم٤م شمقاضمٝمٜم٤م
شمقطمٞمد اًمٕمٌقدي٦م)
ُ
ٌ
أقماله ،واعمث٤مل اًمتٓمٌٞم٘مل ًمذًمؽ هق ُم٤م شمٕمرومقن ُمـ احل٤مل ذم أومٖم٤مٟمًت٤من قمٛمق ًُم٤م وذم سم٤ميمًت٤من؛ وم٢من قمٛمقم
أهؾ اًمٕمٚمؿ واًم٘م٤مئٛملم سمٗمرض اجلٝم٤مد هؿ ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم ـم٤مئٗم٦م قمٚمام ُمدرؾم٦م «شديقسمٜمدش الٜمدي٦م اًمتل هل
احلٜمٗمل ذم اًمٗمروع وُمذاه٥م اح٤مشمريدي٦م إؿمٕمري٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد ،واًمّمقومٞم٦م ُمتٕمددة
ُمزي٩م ُمـ اعمذه٥م
ّ
ٍ
ضمٝم٤مد ٕقمدا اهلل اًمّمٚمٞمٌٞملم يمام يمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ذم ضمٝم٤مد أقمدا اهلل اًمِمٞمققمٞملم
اًمٓمر ،.وٟمحـ ُمٕمٝمؿ ذم
ٍ
ٍ
اح٤مريمًٞملم اًمًقومٞمٞم٧م ُمـ ُ
همػم
ىمٌؾ ،وإن اًمدظمقل ُمع إظمقاٟمٜم٤م ذم ُمٌ٤مطمث٤مت وُمٜم٤مىمِم٤مت ذم هذه اعمً٤مئؾ ُ
هٙمـ َ
أن أبدً ا --هذه هل اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمتل وصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م وٟمحـ ا٤م قم٤مُمٚمقن ،وُمقىمٜمقن سم٠مهن٤م هل اًمّمقاب وا٤م
يتح٘مؼ اًمّمالح-
ٍ
ّ
سمح٨م
شمٜمحؾ سم٠مبًط
وم٠منتؿ شمٕمرومقن ُمٕمٜم٤م ُم٤م ذم هذه اعمً٤مئؾ ُمـ اًمتٕم٘مٞمد ،وأهن٤م ًمٞمً٧م ُمً٤مئؾ سمًٞمٓم٦م
ٍ
ٍ
ٍ
وومً٤مد،
ضمدل وؿمحٜم٤م
وٟمٔمر ،وأن اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ُمع إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ,سم٤مًميورة وٓؿمؽ ,أنف ُم١مد إمم
ٍ
ٍ
سمجٝم٤مد وٓ
وشمداسمر ،وأن ذًمؽ ًمق وىمع ٓ ىمدّ ره اهلل؛ وم٢مٟمف ٓ يٌ٘مك ُمٕمف ىمٞم٤م ٌم
قمداوة وسمٖمْم٤م َ  ،وشم٘م٤م ُـم ٍع
صمؿ إمم
ُ
ِ
وهيد ُم
ىمٍما
ٌ
دومع ًمٕمدو وأن اًمٗمً٤مد ؾم٤مقمتٝم٤م ؾمٞمزداد ويتًع ويٕمٔمؿ وٟمٙمقن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل يمٛمـ يٌٜمل ً
ىمٚم٧م؛ وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن
ُمٍما ،ويٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٜم٤م ؾم٤مقمتٝم٤م
ُ
وصػ احلامىم٦م واًمٌاله٦م واًمٖمٌ٤موة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ويمام ُ
ً
اهلل ٓ ي٠مُمرٟم٤م سمذًمؽ وٓ ف ٌّف ُمٜم٤م ،وم٢من اهلل ي٠م ُُم ُر سم٤مًمّمالح واإلصالح ويٜمٝمك قمـ اًمٗمً٤مد ويٜمٝمك قمـ
ِ
ويمقن ذًمؽ ً
ُ
ُم٘مٓمقع سمف!-
ضمكم سمؾ هق قمٜمدي
اًمٗمحِم٤م واعمٜمٙمر واًمٌٖمل،
ٌ
ؾمٌٞمال إمم اًمٗمً٤مد فم٤م ٌ
هر ّ
ُمٕمروف قمٜمد قمٚمامئٜم٤م وٞم ًٕم٤م-
حٞمح
ٌ
وىمقاقمدُ اًمنمع وُمٕمروم ُ٦م ُم٘م٤مصده داًم ٌ٦م قمغم اقمتٌ٤مر هذا ،وهق وم٘مف ص ٌ
واًمًٙمقت قمٜمٝم٤م ُمع إظمقاٟمٜم٤م ذم اجلٛمٚم٦م ،وهذا
وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من ـمري٘متٜم٤م ذم هذه اعمً٤مئؾ هق شمريم َُٝم٤م
ُ
ٍ
ٍ
سمتٚمٓمػ وشم٠م ّد ٍ
يقضمد ُمٜم٤م وُمـ إظمقاٟمٜم٤م
ب
ٓ يٜم٤مذم أنٜم٤م ٟمٗمتحٝم٤م ًمٚمٜم٘م٤مش
ورومؼ ُمتك ُم٤م واشم٧م اًمٗمرص٦م ،يم٠من َ
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سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ يٗمتحقن اًمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م قمغم أصقل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،وأن٤م ؿمخّم ًٞم٤م ىمد
طمّمؾ زم هذا أيمثر ُمـ ُمرة ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أو سم٤ميمًت٤من ،أتٜم٤مىمش ُمع سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ «اعمقًمقي٦مش ذم
ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ُمًتٕمٛمال اًمرومؼ واًمٚملم واًمتٚمٓمػ اًمٙم٤مُمؾ؛ ً
صقاسم٤م هق ـمري ُ٘م٦م اإلُم٤مم
ىم٤مئال :إن اًمذي ٟمراه
ً
أمحد ،وأنٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن ؾم٤مئر إئٛم٦م إرسمٕم٦م سمام ومٞمٝمؿ اإلُم٤م ُم إقمٔمؿ أبق طمٜمٞمٗم٦م  وٞم ًٕم٤م قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م
وإُمراره يمام ضم٤م َ ُ ،مـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ
وهل :اإليامن سمٙمؾ ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف ووصٗمف سمف رؾمقًمف 
ُ
متثٞمؾ وٓ شمِمٌٞمف وٓ شمٕمٓمٞمؾ ،وُمـ ِ
همػم شم٠مويؾ خيرضمٝم٤م قمـ فم٤مهره٤م اعمٕمٚمقم ُمٕمٜم٤مه ُمـ ًمً٤من اًمٕمرب سمٖمػم
ٍ
ٍ
طمٞمٜمئذ يٙمقن نري ًٗم٤م ًمٚمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف ،وٟمٕمت٘مد أن هذا هق اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م
دًمٞمؾ؛ ٕنف
واًمت٤مسمٕمقن لؿ سم٢مطمً٤من ،وشمدل قمٚمٞمف فمقاهر اًم٘مرم ن واًمًٜم٦م ىمٌؾ اومؽما .اًمٗمر .وشمٌ ْٚم ُق ِر ُم٘م٤مٓهت٤م وشمدويٜمٝم٤م،
وىمٌؾ ِ
همٚمٌ٦م اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وقمٚمؿ اًمٙمالم اعمذُمقم ---إًمخ ،وهٙمذا وٟمدظمؾ ذم سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾً ،مٙمٜمٜمل
شمٜمٗمػما ٓ خيٗمك وٓ
أتح٤مؿمك أن أتٚمٗمظ ذم طمؼ إظمقاٟمٜم٤م سم٠مخٗم٤مظ اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م وٟمحق ذًمؽ؛ وم٢من ذم ذًمؽ ً
ِ
يٗمٕمٚمف ٌ
اعمٕمت٘مدات
قم٤مىمؾ ،وأن٤م ؿمخّم ًٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م اقمت٘م٤مدي ذم ٟمٗمس إُمر ُأومّم ُؾ ذم ذًمؽ؛ ومام هؿ قمٚمٞمف ُمـ
همػمه
ُمٜمف ُم٤م هق طمؼ ٟمتٗمؼ ُمٕمٝمؿ ومٞمف وهق يمثػم وهلل احلٛمد ،وُمٜمف ُم٤م هق سمدقم٦م ووالًم٦م ،وُمٜمف ُم٤م هق ظمٓم٠م ُ
ٍ
وصػ ٍ
يمثػم ُمٜمٝمؿ هـ
وأصقب ُمٜمفً ،مٙمـ سم٤مًمٜمًٌ٦م لؿ هؿ (إؿمخ٤مص اعمٕم ّٞمٜملم) ومال أضمؽمئ قمغم
أصح
ُ
ُّ
قمرومٜم٤م ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح واًمت٘مقى واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م ،ح٤م أقمت٘مد أهنؿ
اًمٕمذر ،وأهنؿ حمًٜمقن سم٤مشمٌ٤مع ُم٤م فمٝمر لؿ وسم٤من وُم٤م همٚم٥م قمغم فمٜمٝمؿ أنف طمؼ
ُمٕمذورون ،ىم٤مم اؿ
ُ
ٍ
يمٌػمة ُمِمٝمقرة --وهٙمذا ًمٜم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذم هذه إطمقال وذم إقمٞم٤من،
وصقابُ ،م٘م ّٚمدون عمدرؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م
ٌ
واهلل اعمًتٕم٤من-
ويمام وصٗمتؿ أنتؿ إظمقاٟمٜم٤م سم٤مجلٝم٤مد واًمّمالح؛ وم٘مد أصٌتؿ ،وم٤محلٛمد هلل :هؿ أهؾ ٍ
ظمػم وصالح وشم٘مقى
ٍ
ٌ
يمثػم ُمٜمٝمؿٟ ،مخٌتُٝمؿ واًم٘مق ُة اًمْم٤مرسم ُ٦م ومٞمٝمؿ ،وومٞمٝمؿ دون ذًمؽ يمام ذم
صد.
وضمٝم٤مد ،وومٞمٝمؿ
ٌ
وإظمالصٌ ،
ؾم٤مئر اًمٓمقائػ وإىمقام ،وُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٘مص سم٤مشمٌ٤مع هذه اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م «اًمديقسمٜمدي٦مش ومٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م
احلؼ وقم٤مٟمده واؾمتٙمؼم قمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمف ،ومٛمـ قمٚمٛمٜم٤مه يمذًمؽ قم٤مُمٚمٜم٤مه سمام
ُمٕمذورون ومٞمف ،إٓ َُمـ شمٌلم ًمف ُ
يًتح٘مف ذ ًقم٤م ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمٛمدح «اًمٓم٤مًمٌ٤منش واعمال «حمٛمد قمٛمرش أُمػم اعم١مُمٜملم طمٗمٔمف اهلل وووم٘مف؛ ٟمٛمدطمٝمؿ سم٤مقمتٌ٤مر
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ِ
ِ
ِ
واإلطمً٤من واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٟمٍم اًمديـ واًم٘مٞم٤م ِم
واحلًٜم٤مت واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
اخلػم
ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ
ٍ
ً
شمٗمّمٞمال،
سم٤مـمؾ ٓ وٚم ً٦م وٓ
سمام قمرومقا وُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمف ُمٜمف --ومٝمذا ٓ يتْمٛمـ إىمرارٟم٤م إي٤مهؿ قمغم أي
ِ
ُ
شمقضمد
ييٟم٤م ،و ُيقؿمؽ أن َ
ويمقن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يتقه ُؿ ذًمؽ ُمـ صٜمٞمٕمٜم٤م وم٢مٟمٜم٤م ُ
همػم ُمً١موًملم قمٜمف وٓ ُّ
ٍ
ِ
اخلػم ذم اًمثٜم٤م
ٟمؽمك
َ
ومرص ٌ٦م إلصالح ومهف ذم ُمٜم٤مؾمٌ٦م ُمـ اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ومٞمٕمرف ويٗم٘مف ،ومٚم َؿ اًمٕمجٚم ُ٦م ،وح٤مذا ُ
قمغم أهؾ اخلػم أهؾ اجلٝم٤مد واًمقىمقف ُمٕمٝمؿ وشم٠مجٞمدهؿ وٟمٍمهؿ واًمتٜمقيف اؿ ذم إُم٦م ،وإُم ُ٦م وأضمٞم٤مل٤م
ِ
ِ
ِ
اًمٜم٤مس أنٜم٤م ٟمثٜمل قمغم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ؟!
سمٕمض
يتقهؿ ُ
حمت٤مضم ٌ٦م إمم ذًمؽ أؿمد احل٤مضم٦م ،سمحج٦م أنف ىمد ّ
هذا ًمٞمس ُمـ اًمٗم٘مف وٓ ُمـ احلٙمٛم٦م ،واهلل أقمٚمؿ ،وهق ؾمٌح٤مٟمف اعمقومؼ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمٗمالح-
ٌ
آقمتٌ٤مر
ُمٚمحقظ ومٞمٝم٤م
شمٍموم٤مت اعمج٤مهديـ
وًمذًمؽ أذيمّريمؿ  ,ووم٘مٙمؿ اهلل  ,سم٠من ٓ
َ
ُ
يٖمٞم٥م قمٜمٙمؿ أن ّ
اًمٌدع
اًمًٞم٤مد؛ وم٠منتؿ شم٘مؽمطمقن أن ٟمّمدر سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤موم ًٞم٤م شمٗمّمٞمٚم ًٞم٤م سم٤مقمت٘م٤مداشمٜم٤م ذم ؾم٤مئر اعمً٤مئؾ وأن ٟمر ّد
َ
ّ
ِ
ِ
اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،وهذه ذم
وفّم ُؾ سمحً٥م
طم٤مص ٌؾ يمام ىمدّ ُمٜم٤م
واًمْمالٓت يمٚمٝم٤م ،ومٜم٘مقل :إن شمٌٞم٤من قم٘م٤مئدٟم٤م
ُ
ِ
اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م سمحً٥م اعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،وأنف يٙمٗمل أطمٞم٤مٟمً٤م ُ
وإُمر
سمٞم٤من احلؼ
احل٘مٞم٘م٦م ـمري٘م٦م اًم٘مرمن واًمًٜم٦م:
ُ
اًمّمحٞمح اًمّمقاب قمـ ذيمر اًمٌ٤مـمؾ واًمتٍميح سمف ورده؛ وم٢من احلؼ ِ
وٟمٗمس ُمٕمروم٦م احلؼ
ُمزه ٌؼ ًمٚمٌ٤مـمؾ،
ُ
َ ّ
سمٕمض اًمًٙمقت ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٔم٤مهرة
ُم٤مطم٘م ٌ٦م ًمٚمٌ٤مـمؾ ،وم٢مذا اٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أنٜم٤م ىمد
ٟمخت٤مر َ
ُ
إُمر ،واحلٛمد هلل-
ُم٘م٤مُم ُف؛ وم٘مد َو ُوح
ُ
همػمٟم٤م وًمٙمؾ ُ
اًمراضمح٦م ،وأنٜم٤م ٟمراقمل ُم٤م ٓ يراقمل ُ
ٍ
ومتس احل٤مضم ُ٦م إًمٞمٝم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م وُم٤م ُسمٚمٞمٜم٤م سمف،
شمدسمر قمدة ُمً٤مئؾ شمتٕمٚمؼ سمح٤مًمٜم٤م ُّ
واحل٤مصؾ أنٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم ّ
ُمثؾ ُمً٠مخ٦م اًمًٙمقت قمـ سمٕمض اًمٌ٤مـمؾ إمم طملم اًم٘مدرة قمغم اإلٟمٙم٤مر واًمتٖمٞمػم ،وأن اًمًٙمقت يًع ُم٤م
ِ
ُ
ُ
إٟمٙم٤مره ،وُمً٠مخ٦م شمرك
ٟمح٤مول
طمّمقل ُمٜمٙمر أيمؼم ه٤م
وامن قمد ِم
يًع اًمٜمٓمؼ ،وأن اًم٘مدرة ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م
َ
ٍ
ٍ
سمٕمض اًمٕمٚمؿ ُمـ أضمؾ ذًمؽ أطمٞم٤مٟمً٤م ،وطمدي٨م
وُم ْـ يمتؿ َ
اًمتحدي٨م سمٌٕمض اًمٕمٚمؿ خم٤موم٦م ُمٗمًدة راضمح٦مَ ،
قم٤مئِم٦مً( :مقٓ أن ىمقُمؽ طمديثق ٍ
قمٝمد سمج٤مهٚمٞم٦م)( ،)1وأن ُمـ اعمنموع ذم سمٕمض إوىم٤مت وإطمقال ُ
شمرك
َ
ٍ
ٍ
ِ
واضم٥م عمّمٚمح٦م شم٠مخٞمػ اًم٘مٚمقب واشم٘م٤م َ اًمٗمتٜم٦م سملم اعمًٚمٛملم ،ومٞمٙمقن ُ
شمرك
ُمٜمدوب أو
سمٕمض اعمنموع ُمـ
ٍ
طمٞمٜمئذ هق اًمًٜم٦م؛ ٕن ُمّمٚمح٦م ائتالف اعمًٚمٛملم واضمتامقمٝمؿ ووطمدة يمٚمٛمتٝمؿ ٓ ؾمٞمام ذم ُم٘م٤مسمؾ
اًمًٜم٦م
وإُمر قمغم
أقمدا اهلل اًمٙم٤مومريـ اًمّم٤مئٚملم اًمٖم٤مزيـ اًمٜم٤مزًملم سم٤مًم ُٕم٘مر أو اعمٝمدديـ ًمٌالد اإلؾمالم ،وٓ ؾمٞمام
ُ
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)٧564صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧111

1047

ُمّم٤مًمح
ُمٕم٤مروتِٝم٤م
ُ
ُؽمك ذم َ
ُم٤م وصٗمٜم٤م ُمـ طم٤مًمٜم٤م وطم٤مل أُمتٜم٤م ،واهلل اعمًتٕم٤من ،هل ُمّمٚمح ٌ٦م يمٌػم ٌة ضمدً ا شم َ
يمٌػمة و ُيتحٛمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م ُمٗمًد ُة وضمقد واؾمتٛمرار اًمٙمثػم ُمـ اًمٌدَ ِع وإظمٓم٤م اًمٕم٘مدي٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م-
وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمً٤مئؾ-
وأنتؿ شمٕمرومقن ُم٤م ذيمره قمٚمامؤٟم٤م ذم ُمً٤مئؾ يمٝمذه وإ مل أؿم٠م أن أيمثر ُمـ اًمٜم٘مؾ هٜم٤م طمتك ٓ شمٓمقل
اًمرؾم٤مًم ُ٦م ُ
ومت َ ّؾ ،وًمٙمٜمل أؾمتًٛمحٙمؿ ذم ٟم٘مؾ هذه اًمٗم٘مرة ُمـ ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  وهل
وٛمـ ومت٤موى ىمت٤مل اًمتؽم؛ ىم٤مل :
«وم٢من اشمٗمؼ ُمـ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ قمغم اًمقضمف اًمٙم٤مُمؾ؛ ومٝمق اًمٖم٤مي٦م ذم روقان اهلل وإقمزاز يمٚمٛمتف وإىم٤مُم٦م ديٜمف
وـم٤مقم٦م رؾمقًمف ،وإن يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ ومٞمف ومجقر وومً٤مد ٟمٞم٦م سم٠من يٙمقن ي٘م٤مشمؾ قمغم اًمري٤مؾم٦م ،أو يتٕمدى قمٚمٞمٝمؿ
ذم سمٕمض إُمقر ،ويم٤مٟم٧م ُمٗمًدة شمرك ىمت٤ملؿ أقمٔمؿ قمغم اًمديـ ُمـ ُمٗمًدة ىمت٤ملؿ قمغم هذا اًمقضمف :يم٤من
اًمقاضم٥م أجْم٤م ُ
ىمت٤ملؿ دومٕم٤م ٕقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٤مًمتزام أدٟم٤ممه٤م؛ وم٢من هذا ُمـ أصقل اإلؾمالم اًمتل يٜمٌٖمل
ُمراقم٤مهت٤م -ولذا يم٤من ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :اًمٖمزو ُمع يمؾ سمر ووم٤مضمر؛ وما(إن اهلل ي١ميد هذا اًمديـ
()1

سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر وسم٠مىمقام ٓ ظمال .لؿ) يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل ؛ ٕنف إذا مل يتٗمؼ اًمٖمزو إٓ ُمع إُمرا
اًمٗمج٤مر أو ُمع قمًٙمر يمثػم اًمٗمجقر؛ وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ أطمد أُمريـ :إُم٤م شمرك اًمٖمزو ُمٕمٝمؿ ومٞمٚمزم ُمـ ذًمؽ
اؾمتٞمال أظمريـ اًمذيـ هؿ أقمٔمؿ ضرا ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،وإُم٤م اًمٖمزو ُمع إُمػم اًمٗم٤مضمر ومٞمحّمؾ سمذًمؽ
دومع إومجريـ وإىم٤مُم٦م أيمثر ذائع اإلؾمالم ،وإن مل يٛمٙمـ إىم٤مُم ُ٦م وٞمٕمٝم٤م --ومٝمذا هق اًمقاضم٥م ذم هذه
ُ
اًمّمقرة ويمؾ ُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م؛ سمؾ يمثػم ُمـ اًمٖمزو احل٤مصؾ سمٕمد اخلٚمٗم٤م اًمراؿمديـ مل ي٘مع إٓ قمغم هذا اًمقضمف-
()2

وصمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ( :اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :إضمر واعمٖمٜمؿ) ومٝمذا احلدي٨م
اًمّمحٞمح يدل قمغم ُمٕمٜمك ُم٤م رواه أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمـ ىمقًمف ( :اًمٖمزو ُم٤مض ُمٜمذ سمٕمثٜمل اهلل إمم أن ي٘م٤مشمؾ
()3

مظمر أُمتل اًمدضم٤مل ٓ يٌٓمٚمف ضمقر ضم٤مئر وٓ قمدل قم٤مدل)  ،وُم٤م اؾمتٗم٤مض قمٜمف  أنف ىم٤مل ٓ( :شمزال ـم٤مئٗم٦م
( )٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)44١4 ،62١1 ،1١42صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧٧٧
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)1٧٧2 ،2652صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧6١1
ٍ
ُم٤مض  ،)--ووٕمٗمف إًمٌ٤م ً ،مٙمـ ىم٤مل إرٟم١موط ذم ختري٩م أيب داود :طمًـ ًمٖمػمه ،وهذا إؾمٜم٤مد
( )1ؾمٜمـ أيب داود ( )2512سمٚمٗمظ( :واجلٝم٤مد
واإمٞمػ --وىم ااد شم ارضمؿ اًمٌخاا٤مري ل ااذا احل اادي٨م سم٘مقًم ااف« :اجلٝم اا٤مد ُم ا ٍ
ا٤مض ُم ااع اًم ااؼم واًمٗم اا٤مضمرش ىم اا٤مل احلاا٤مومظ ذم :اًمٗمااتح (« :)54 .4ؾم ااٌ٘مف إمم
آؾمتدٓل اذا اإلُم٤مم أمحد؛ ٕنف وع ذيمر سم٘م٤م اخلػم ذم ٟماقايص اخلٞماؾ إمم ياقم اًم٘مٞم٤مُما٦م ،وومناه سما٤مٕضمر واعمٖماٜمؿ ،واعمٖماٜمؿ اعم٘ماؽمن سما٤مٕضمر
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()1

ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل

اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ وٞمع اًمٓمقائػ قمغم اًمٕمٛمؾ ا٤م ذم ضمٝم٤مد ُمـ يًتحؼ اجلٝم٤مد ُمع إُمرا
أبرارهؿ وومج٤مرهؿ؛ سمخالف اًمراومْم٦م واخلقارج اخل٤مرضملم قمـ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م --هذا ُمع إظمٌ٤مره  سم٠منف:
(ؾمٞمكم أُمرا فمٚمٛم٦م ظمقٟم٦م ومجرة ،ومٛمـ صدىمٝمؿ سمٙمذاؿ وأقم٤مهنؿ ومٚمٞمس ُمٜمل وًمً٧م ُمٜمف وٓ يرد قمكم
()2

احلقض ،وُمـ مل يّمدىمٝمؿ سمٙمذاؿ ومل يٕمٜمٝمؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ ومٝمق ُمٜمل وأن٤م ُمٜمف وؾمػمد قمكم احلقض) ؛ وم٢مذا
أطم٤مط اعمر قمٚمام سمام أُمر سمف اًمٜمٌل ُ مـ اجلٝم٤مد اًمذي ي٘مقم سمف إُمرا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمام هنك قمٜمف ُمـ
إقم٤مٟم٦م اًمٔمٚمٛم٦م قمغم فمٚمٛمٝمؿ؛ قمٚمؿ أن اًمٓمري٘م٦م اًمقؾمٓمك اًمتل هل ديـ اإلؾمالم اعمحض :ضمٝم٤مد ُمـ يًتحؼ
اجلٝم٤مد يمٝم١مٓ اًم٘مقم اعمًئقل قمٜمٝمؿ ُمع يمؾ أُمػم وـم٤مئٗم٦م هل أومم سم٤مإلؾمالم ُمٜمٝمؿ؛ إذا مل يٛمٙمـ ضمٝم٤مدهؿ
إٓ يمذًمؽ ،واضمتٜم٤مب إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل يٖمزو ُمٕمٝم٤م قمغم ر ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل ،سمؾ يٓمٞمٕمٝمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل
وٓ يٓمٞمٕمٝمؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،إذ ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمق .ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ --وهذه ـمري٘م٦م ظمٞم٤مر هذه إُم٦م ىمديام
وطمدي ًث٤م ،وهل واضمٌ٦م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ ،وهل ُمتقؾمٓم٦م سملم ـمريؼ احلروري٦م وأُمث٤ملؿ هـ يًٚمؽ ُمًٚمؽ
اًمقرع اًمٗم٤مؾمد اًمٜم٤مؿمئ قمـ ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وسملم ـمري٘م٦م اعمرضمئ٦م وأُمث٤ملؿ هـ يًٚمؽ ُمًٚمؽ ـم٤مقم٦م إُمرا
ُمٓمٚم٘م٤م وإن مل يٙمقٟمقا أبرارا --وٟمً٠مل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ح٤م فٌف ويرو٤مه ُمـ اًم٘مقل
()3

واًمٕمٛمؾ ،واهلل أقمٚمؿ --وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وؾمٚمؿش ـها-
ِ
وُمٔمٝم ُره قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق يمره
وُمتٛمف
ٟم٤مس ُه
إظمقا إطمٌ٤مب؛ إن هذا اًمديـ دي ُـ اهلل شمٕم٤ممم ،واهلل
ُّ
ُ
ِ
اًمتج٤مرب اًمً ّٞمئ٦م ٓ سم٠مس
سمٕمض
اًمٙم٤مومرون ،وإن اعمًت٘م ٌَؾ لذا اًمديـ ٓ ؿمؽ ،وإن ظمقومٜم٤م ُمـ أن شمتٙمرر ُ
إٟمام يٙمقن ُمـ اخلٞمؾ سم٤مجلٝم٤مد ،ومل ي٘مٞمد ذًمؽ سمام إذا يم٤من اإلُم٤مم قم٤مدًٓ ،ومدل قمغم أن ٓ ومر .ذم طمّمقل هذا اًمٗمْمؾ سملم أن يٙمقن اًمٖمزو ُمع
اإلُماا٤مم اًمٕماا٤مدل أو اجلاا٤مئرش -ويمااذًمؽ ىماا٤مل اسمااـ قمٌااد اًمااؼم ذم :اًمتٛمٝمٞمااد ( )2١ .٧6وذيماار هااذا احلاادي٨م« :وىمااد اؾمااتدل و٤مقماا٦م ُمااـ اًمٕمٚمااام سماا٠من
ٍ
ُم٤مض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ن٧م راي٦م يمؾ سمر ووم٤مضمر ُمـ إئٛم٦م اذا احلدي٨مٕ ،نف ىم٤مل ومٞمف( :إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) وٓ وضمف ًمذًمؽ إٓ اجلٝم٤مد
اجلٝم٤مد
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٕنف ىمد ورد اًمذم ومٞمٛمـ ارشمٌٓمٝم٤م واطمتًٌٝم٤م ري٤مة وومخرا ً وٟمقا ٕهاؾ اإلؾماالمش ـها ،ويٕمٜمال سمحادي٨م اًماذم طمادي٨م أباك هريارة
قمٜمد اًمٌخ٤مري ( ،)١154وُمًٚمؿ ( )26١وومٞمف( :ورضمؾ رسمٓمٝم٤م ومخرا ً وري٤م ومٝمل قمغم ذًمؽ وزر) -ويِمٝمد ًم٘مقًمف( :اجلٝم٤مد ُما٤مض) أجْما ً٤م
ىمقًمف  ٓ( :شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ ٓ ،ييهؿ ُمـ ٟم٤موأهؿ طمتك ي٘م٤مشمؾ مظمرهؿ اعمًٞمح اًمدضم٤مل)-
( )٧صحٞمح ُمًٚمؿ (-)٧54
( )2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( ،)2252 ،4٧6ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( )62١6 ،6١2١وصححف إًمٌ٤م -
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى  5١6.26ومام سمٕمد [اعم١مًمػ]-
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ِ
ٍ
ٍ
ِ
شمدسمػم وطمذرً ،مٙمـ ُّ
ومٜمجٛم ُؾ ذم
مظمرا،
يمؾ ر ٍ سم٘مدر،
وطمًـ
اطمتٞم٤مط
أن يدومٕمٜم٤م إمم
وإُمر هلل أوٓ و ً
ُ
اًمٓمٚم٥م ُمتقيمٚملم قمغم اعمٚمؽ اًمقه٤مب  حمًٜملم اًمٔمـ سمف-
ِ
اًمٙمٕمٙم٦م؛ وم٢مٟمف مل يًتٓمع
وم٢من يم٤من اًمزٟمديؼ «جمدديش وضمدَ ًمف ذم ؾم٤مسمؼ إوان ومرص ً٦م ذم سمٕمض
أوًمٞم٤مؤه ،وإن اعمراطمؾ احل٤مًمٞم٦م واعمًت٘م ٌَ َٚم َ٦م ,ومٞمام ٟمٔمـ وإُمر هلل ُمـ ُ
ىمٌؾ
اؾمتداُمتَٝم٤م ٓ هق وٓ أُمث٤م ًُم ُف وٓ
ُ
وُمـ سمٕمدُ َ ٓ ,
ٍ
وٟمْم٩م وشم٘مدّ م ،ويمذا إُم٦م سمٕم٤م ُّم٦م ،وىمد
جم٤مل لؿ ومٞمٝم٤م سم٢مذن اهلل ،وم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم ىمقة
ُ
زُم٤من اًمدراويش!-
همؼم
ََ

ٍ
صمؿ ه٥م أن ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ َ
ُم٤مض وٟمحـ قمٌٞمدُ اهللِ قمغم
يم٤من واسمتالٟم٤م اهلل ٓ ،ىمدّ ر اهلل ذًمؽ؛ وم٢من اجلٝم٤مد

ٍ
ومٚمؿ اخلقف اًمٙمٌػم؟!
يمؾ طم٤ملَ ،
ً
اًمدهر
احلؼ وًمق قم٤مش
إن اعم١مُمـ يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقن ىمق ًي٤م
ُمتٗم٤مئال ُمّمٛم ًام قمغم اجلٝم٤مد واًمثٌ٤مت قمغم ّ
َ
ٍ
ىمٓمرة ُمـ دُمف ومظمر ٍ
ٟمٗمس ُمـ أنٗم٤مؾمف طمتك يٚم٘مك اهلل-
طمتك مظمر
وىمٚمتؿ ذم يمالُمٙمؿ اًمٜمٗمٞمس« :وم٢من أظمرٟم٤م شمٌٞملم هذه إؿمٞم٤م إمم ىمٞم٤مم ري٤مؾم٦م اإلؾمالم ومٝمذا ًمٞمس
سمّمحٞمح ،سمؾ واهلل ٓ متٙمـ هذه اًمتّمٗمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،سمؾ شمٙمقن أصٕم٥م ،وؾمٞمٜمت٩م قمٜمد ذًمؽ ُمّم٤مئ٥م
يمؼمى ،وإن ٟمٚمزم اًمًٙمقت سمٕمد ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمام ٟمًٙم٧م أج٤مم اجلٝم٤مد ومامذا ٟمجٞم٥م رسمٜم٤م ذم أظمرة
ذم همٗمٚمتٜم٤م هذهش ـها-
اًمًٙمقت؛ ومًقا ٌ يم٤من ُ
ٌ
ذقم٤م وذًمؽ سمحً٥م اًمدًمٞمؾ ذم
طمٙمٛم ُف
ىمٌؾ أو سمٕمدُ وم٢مٟمام
وم٠مُم٤م
ُ
ُمٜمقط سمٛمٓمٚمقسمٞمتف ً
ُ
ٍ
ٍ
اهلل اًمٌال َد واًمٕمٌ٤م َد
يمؾ طم٤مًم٦م قمغم طمدة ،وم٤محلٛمد هلل --هقٟمقا قمغم أنٗمًٙمؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ،وم٢مذا ُم ّٚمٙمٙمؿ ُ
وم٤مومٕمٚمقا ُم٤م شم٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ اخلػم وأىمٞمٛمقا ُم٤م شم٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ ،وًمـ ُنّمقا! وم٢من ٟمٙمٚمتؿ قمـ
اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕم٤مٟم٦م وشمقاٟمٞمتؿ قمـ ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل وريمٜمتؿ إمم اًمدٟمٞم٤م وزهرهت٤م وؾم٘مٓمتؿ ذم اُمتح٤من اًمٜمٍم سمٕمد أن
ٟمجحتؿ ذم اُمتح٤من الزيٛم٦م ،وم٢من ذًمؽ ظمن ٌ
انٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف-
ٍ
صحٞمح وأن اًمتّمٗمٞم٦م واإلصالح ذم
همػم
وأُم٤م أن
شم٠مظمػم شمٌٞملم شمٚمؽ إؿمٞم٤م إمم ىمٞم٤مم دوًم٦م اإلؾمالم ُ
َ
ٍ
ٍ
هٙمـ؟! ٟمحـ ٓ ٟم٘مقل ذًمؽ ،سمؾ ٟم٘مقل:
همػم صحٞمح وهمػم
همػم
هٙمـ؛ ومام اًمذي ضمٕم َٚم ُف َ
ذًمؽ اًمقىم٧م يٙمقن َ

ٍ
ٌ
هق ٌ
طم٤مل وُمرطمٚم٦م وفم٤مئٗمٝم٤م،
ُمتقاصؾ ٓ ،يٜمتٝمل سم٘مٞم٤مم ري٤مؾم٦م اإلؾمالم ودوًمتف؛ ومٚمٙمؾ
دؤوب
قمٛمؾ
ٌ
ٍ
قمٛمؾ
وم٤مًمدقمقة واًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م واجلٝم٤م ُد وإُمر واًمٜمٝمل واإلصالح سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م ؾمٚمًٚم ُ٦م
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وأوىمع سمال ؿمؽ-
أجن
ُمًتٛمرة ٓ شمتقىمػ ،سمؾ إن
ُ
َ
اإلصالح سمٕمدَ اًمتٛمٙمّـ َ ُ

ِ
اإلصالح أن قمغم اًمقضمف اًمذي شمتّمقروٟمف وشمٓمٚمٌقٟمف ُم٤مٟمِ ٌع ُمـ طمّمقل
وم٢من يم٤من اعمرا ُد أن قمدم

وزم اعم١مُمٜملم-
شمٌلم
اًمتٛمٙمّـ ًمٚمتقطمٞمد واًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م ،وم٘مد ّ
ُ
ضمقاسم ُف ه٤م شم٘مدّ م ،واهلل ّ
إظمقا اًمٙمرام؛ أُم٤م اًمٙمت٤مسم٤من اعمر َوم٘م٤م ِن :ومٙمت٤مب «اًمديقسمٜمديش ،وهق ص٤مطم٥م «سمذل اعمجٝمقدش ،ومٞمف ُم٤م
ٍ
ً
ٌ٧م ُمٜمٝم٤م ومٚمٕمؾ اًمؽمو٦م
ريم٤ميم٦م ذم ُمً٤مئٚمف ُمْمٛمقٟمً٤م
وهمػمه ،قمغم
ومٞمف ه٤م َقمٚمٛمتُؿ قمٚمٞمف سم٤مًمتٚمقيـ،
شمٕمج ُ
وؿمٙمالّ ،
ُ
اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمً٧م ًمف ،وقمغم يمؾ ٓ أفمٜمٜم٤م ٟمختٚمػ ذم شم٘مقيٛمف وٟم٘مده ،وضمزايمؿ اهلل ظمػما قمغم إرؾم٤مًمِٙمؿ اًمٙمت٤مب
أول ٍ
ّ
ُمرة أىمػ قمٚمٞمف سمٜمٗمز وأـم٤مًمع ُم٤م ومٞمف!-
إزم ٕ
ّ
وأُم٤م يمت٤مب «اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م إ ّمش وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمرومف وـم٤مًمٕمٜم٤مه ذم أوان أول صدوره أج٤مم اجلٝم٤مد إول ,
طمقازم ؾمٜم٦م ٧22٧م ,ويمام شمٗمْمٚمتؿ سم٤مًمتٜمٌٞمف؛ وم٢مٟمف ذم وٚمتف ُمـ «ؾمٚمٗمٞم٦مش اًمًٕمقدي٦م ،واًمرضمؾ ٓ ٟمٕمرومف
واًمٙمت٤مب ورا ه و٤مقم٦م «وٞمؾ اًمرمحـش  ،وٟمحـ ٟمٗمّم ُؾ ذم طم٤ملؿ
سمٕمٞمٜمف ،وأفمـ أن آؾمؿ ومهل،
ُ
ٍ
وظمػم ،وًمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُم ظمذ ُمٕمرووم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م-
وٟمٕمرف ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ طمؼ
ُ
واًمٙمت٤مب َ
واًمٖمض ُمٜمف،
اًمرضمؾ قمٛمدَ شمَف وومٙمرشمَف إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٓمٕمـ ذم اًمِمٞمخ «قمٌد اهلل قمزامش 
ضمٕمؾ
ّ
ِ
ِ
قمقارهؿ وواللؿ وومً٤مد ومٙمرهؿ
يٙمتػ سم٤مٟمت٘م٤مد «و٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملمش وسمٞم٤من
ُمري٥م! وم٢مٟمف مل
وهذا
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ص٤محل٦مً ،مٙمـ سم٤مًمغ ذم اًمٓمٕمـ واحلط
وأدب وٟم ّٞم٦م
وقمدل
وُمٜمٝمجٝمؿ؛ ومٝمذا ضمٞمدٌ سمنمـمف وهق أن يٙمقن سمٕمٚم ٍؿ
يٚمٞمؼ؛ وم٢من اًمِمٞمخ «قمٌد اهللش وإن يم٤من ُمٜمتٛم ًٞم٤م إمم «و٤مقم٦م اإلظمقان
قمغم اًمِمٞمخ «قمٌد اهللش واًمٖمٛمز ومٞمف سمام ٓ ُ
اعمًٚمٛملمش ومل يِم٠م أن خيرج قمٜمٝمؿ ويؽميمٝمؿ إمم أن ُىمتِؾ  ،ح٤م رأى ُمـ ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ،وهق اضمتٝم٤م ٌد ًمف،
ٍ
خم٤مًمٗم٤مت ُ
شمّمؾ إمم
خم٤مًمػ لؿ ذم ُمً٤مئؾ يمثػمة ُمـ ُمٜمٝمجٝمؿ وومٙمرهؿ--
ٟمٕمت٘مد أنف ُمريدٌ ًمٚمخػم ومٞمف؛ وم٢مٟمف
ٌ
طمدّ أن شمٙمقن يمٚمٞم ا ً٦م ضمذري ً٦م أطمٞم٤مٟمً٤م ،وسم٘مٓم ِع اًمٜمٔمر قمـ أظمٓم٤مئف أو صقاسمف ذم اظمتٞم٤مراشمف اًمٗمٙمري٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م
واعمٜمٝمجٞم٦م --وم٢مٟمف سمال ؿمؽ يم٤من ُمـ أئٛم٦م الدى رسم٤مٟم ًٞم٤م ص٤محلً٤م جم٤مهدً ا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ً
سم٤مذٓ ٟمٗمًف هلل  ومٞمام
ٍ
صد .ذم اًمدقمقة وإطمٞم٤م إُم٦م وشمرسمٞم٦م اجلٞمؾ
ٟمحً٥م ،هذا فمٜمٜم٤م ومٞمف وٓ ٟمزيمٞمف قمغم اهلل ،ويم٤مٟم٧م ًمف ىمد ُم
ُ
قمغم ُمٕم٤م اجلٝم٤مد واًمٕمزة واحلٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م واظمتٞم٤مر أظمرة ،وٟمحـ ٓ ٟمٖمٚمق ومٞمف وٓ ٟم٘مدّ ُؾم ُف ،واهلل يٕمٗمق قمٜمف
ويتقٓه سمرمحتف ويت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا اًمّم٤محللم --مُملم-
إظمقا إطمٌ٤مب؛ ٟمٙمرر ًمٙمؿ اًمِمٙمر قمغم هذه اعمٜم٤مصح٦م اًمٓمٞمٌ٦م ،وٟمً٠مل اهلل أن ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ،وإٟمٜمل
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اؾمتٗمدت ً
واًمتدسمر؛ ومٚمئـ مل
أؾمتٓمٞمع ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمت٠مُمؾ
ومٕمال ،وسم٢مذن اهلل ؾم٠مـمٚمع ُمـ
أؿم ُٕم ُر سم٠منٜمل
ُ
ُ
ّ
ٍ
١مظمذ اًمٙمال ُم يم ُّٚمف ٓظمتالف ٍ
ُي َ
واضمتٝم٤مد وم٢من ُمٓمٚمؼ آؾمتٗم٤مدة طم٤مصٚم ٌ٦م سمحٛمد اهلل ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم هذه
ٟمٔمر
اعمً٤مئؾ وآقمتٜم٤م ا٤م واًمتدىمٞمؼ ذم يمٚمامشمٜم٤م وُمقاىمٗمٜم٤م وُمراضمٕمتٝم٤م وشمًديده٤م ،ومجزايمؿ اهلل ظمػما يمثػما--
اًمتقاص ُؾ واًمؽماسمط شمٕم٤موٟمً٤م قمغم اًمؼم واًمت٘مقى يمام أُمر اهلل ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف اعمً١مول أن
وٟمتٛمٜمّك أن يزداد
ُ
ٍ
ويٗمرج
جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ص٤محل ً٦م وًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٦م ،وأن ٓ جيٕمؾ ٕطمد ومٞمٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م ،وأن يّمٚمح أطمقال أُمتٜم٤م ّ
اًمٙمروب ويٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف وإلىم٤مُم٦م ديٜمف وطم ِ
ٙمٛمف ذم يمؾ ُمٙم٤من --مُملم-
ُ
ُ َ
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠﭡ ﮊ [اًمٕمٍم]-
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م ٍ
حمٛمد وقمغم مخف وأصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ
ّ
ٍ
سم٢مطمً٤من-
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
أظمقيمؿ .أبق قمٌد اًمرمحـ
 ٧5و٤مدى إومم  ٧61٧ـه
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شمرشمٞم٥م اعمراطمؾ اًمتل ُمرت
ّ
56٧ ------------ُم٘مدُم٦م ُمريمز اًمٞم٘ملم اإلقمالُمل 561 ---------------------------------------------------------------
أؾمئٚم٦م اًمٚم٘م٤م وأضمقسمتف ُمـ اًمِماٞمخ 565 -------------------------------------------------------------
اومتت٤مطمٞم٦م اًمٚم٘م٤م 565 ---------------------------------------------------------------------------
شم٘مٞمٞمؿ احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م ،واجلٝم٤مدي٦م ظم٤مصا٦م ،وهاؾ شم٘مادُم٧م أم شمٕمثارت؟ ،واًمٌنماى سم٘مراا٤م ُماـ
سمٞم٧م اعم٘مدس ،وسمٞم٤من أن احلروب احل٤مًمٞم٦م ص٤مرت «ديٜمٞم٦م قم٘مدي٦مش565 ----------------------------
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يمٚمٛم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمج٤مهديـ ،شم٘مٜمٕمٝمؿ سمّمقاب ُمٜمٝمجٝمؿ ،وصح٦م ـمري٘مٝمؿ414 ----------------
ؿمٙمرا ًمٙمؿ إلشم٤مطم٦م هذه اًمٗمرص٦م41١ ----------------------------------------------------------
ً
412 ---------------------------------------------------------اًمًاا١مال :ضمٝماا٤مد اًماادومع إٟمااام ؿم اارع ًمٚماادوم٤مع قمااـ دار اإلؾمااالم اًمتاال يّمااقل قمٚمٞمٝماا٤م اًمٙمٗماا٤مر؛ ومٙمٞمااػ يٛمٙمااـ
شم٠مدياا٦م ضمٝماا٤مد اًماادومع اًمٞمااقم ووٞمااع دياا٤مر اعمًااٚمٛملم نقًماا٧م ًماادي٤مر يمٗماار ًمٖمٚمٌاا٦م اًمٙمٗماا٤مر قمٚمٞمٝماا٤م ،ويمٞمااػ يٛمٙمااـ
اًماارد قمااغم هااذه اًمِمااٌٝم٦م ،صمااؿ أخااٞمس احلٙمااؿ اًمٕماا٤مم ًمٚمٛم٘مٞمٛماالم ذم دياا٤مر اًمٙمٗماار أهنااؿ يمٗماا٤مر ُمِمااريمقن --ومٙمٞمااػ
ٟمحٙمؿ قمغم قم٤مُم٦م سمالد اإلؾمالم سم٠مهنؿ ُمًٚمٛمقن؟ 46٧ ----------------------------------------------
فؾًٌ462 --------------------------------------------------------------------------------------
ُمـ أُمثٚم٦م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل شمٕمؽموٝمؿ سم٤مؾمتٛمرار466 -------------------------------------------:
ٌ
ومّمؾ46١ ---------------------------------------------------------------------------------------
فؾًٌ45١ --------------------------------------------------------------------------------------
اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ومتٜم٦م ه١مٓ اعمٗمتقٟملم اح٤مرىملم شمٙمٛمـ ذم ٍ
أُمقر ُمٝمٛم٦م45١ ---------------------------:
فؾًٌ44١ --------------------------------------------------------------------------------------
فؾًٌ4١١ --------------------------------------------------------------------------------------
ّ
اًمْم٤مل ودطمض طمجتٝمؿ اًمِماٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمقوٞمٕم٦م سمحقل اهلل  وىمقشمف4١1 --------
اإلضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مالؿ
464 ------------------------------------------------------شمدسمر ذم طمدي٨م (ٕقمٓملم اًمراي٦م همدا466 ------------------------------------------------------ :)--
شم٤مريخ اًم٘مّم٦م وُمٕمٜمك اًمٞمقم462 --------------------------------------------------------------:
ِ
ورُمز ّيتُٝم٤م42١ --------------------------------------------------------:
اًمراي٦م؛ ُمٕمٜم٤مه٤م وأمهٞمتُٝم٤م
أظمٓم٤م ؿم٤مقم٧م ذم ُمً٠مخ٦م اًمراي٦م42٧ ---------------------------------------------------------- :
ُمٕمٜمك ىمقًمف ُ( :مـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م)422 ---------------------------------------------- :
ىمت٤مل اعمًٚمؿ ن٧م راي٦م ىمقُمف ذم ضمٞمش اعمًٚمٛملم426 ------------------------------------------ :
وم٤مئدة؛ وهذا ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م اًمِمارقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚم٘مقُمٞم٦م424 ------------------------------- :

ًمٕمكم 42١ --------------------------------------------------------------------------:
ُمٜم٘مٌ٦م ّ
شمٜم٤مومس اًمّمح٤مسم٦م  وشمً٤مسم٘مٝمؿ إمم اخلػم واًمٗمْمؾ واًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م42١ --------------------:
ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م 426 ----------------------------------------------------------------:
اؾمتالم اًمراي٦م واًمتثٌ٧م ُمـ اعمٝمٛم٦م426 --------------------------------------------------------:
ضمقاب اًم٘م٤مئد اعمٕمٚمؿ اًم٘مدوة  اًمذي يٌٝمر اًم٘مٚمقب422 -------------------------------------- :
وم٤مئدة ُمـ يمت٤مب «طمج٦م اهلل اًمٌ٤مًمٖم٦مش ًمٚمِماٞمخ اًمٕمالُم٦م وزم اهلل اًمدهٚمقي ١١١ ----------------- 
اٌرىّخ األ :ٌٝٚل( : ٌٗٛأفظ ػٍ ٝعصٍه)١١١ -------------------------------------------- :
احلٚمؿ وإن٤مة واًمت٠م ذم إُمر يمٚمف ،واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر١١4 ------------------------------------:
ُمٕمٜمك اجلد واحلزم١١6 ----------------------------------------------------------------------:
وم٤مئد ٌة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ ١١2 ----------------
ًمٙمؾ ؿمال ٍ ّإسم٤من١٧2 -------------------------------------------------------------------------:
شمقوٞمح ُمٕمٜمك ىمقًمف ( :وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن)١٧6 ------------------------------------------:
شمٜمٌٞمف١٧2 ----------------------------------------------------------------------------------- :
وم٤مئدة ذم ُمٕمٜمك اًمرومؼ ،وطم٨م اًمِماريٕم٦م قمٚمٞمف ،وذم وده وهق اًمٕمٜمػ١22 -----------------------:
أُمثٚم٦م قمغم ؾمامطم٦م ؿماريٕم٦م اإلؾمالم ذم اجلٝم٤مد وُم٤م يٚمحؼ سمف ُمـ أبقاب ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر١26 -------- :
ومقائد شمتٕمٚمؼ سمٌ٤مب اًمرومؼ واًمٕمٜمػ زي٤مدة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ١1١ --------------------------------------:
اعمقازٟم٦م سملم اًمِمدة واًمٚملم ُمـ أصقل شمرسمٞم٦م اخلٚمؼ١16 -----------------------------------------:
يّمح شمًٛمٞمتف قمٜم ًٗم٤م؟١12 -----------------------------
اًمٕمٜمػ واجلٝم٤مد :هؾ اجلٝم٤مد ٌ
قمٜمػ؟ وهؾ ّ
شمً٤مؤل ضمري ١66 --------------------------------------------------------------------------:
اٌرىّخ اٌثبٔ١خ :لٚ( : ٌٗٛال رٍزفذ)١65 --------------------------------------------------:
اًمٜمٌل ً مف١64 -- :
قمكم  طملم رضمع اًم٘مٝم٘مرى ًمٞمً٠مل اًمٜمٌل  ،ومل يٚمتٗمتقإىمرار ّ
وم٤مئدة؛ ذم ومٕمؾ ّ
وىمٗم٦م طمقل آًمتٗم٤مت١66 ------------------------------------------------------------------- :
١55 ----------------------------

١41 ---------------------------------------------------------------------------------أم اعم١مُمٜملم «ظمادجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمادش ١45 --------------------------------------------------------
سمٜم٧م ؾم٤مـمرون ١42 ------------------------------------------------------------------------------
أم اعم١مُمٜملم «أم ؾمٚمٛم٦مش١١٧ ------------------------------------------------------------------- 
١١5 ----------------------١6١ ------------------------------------------------------------------------------ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ ١62 ------------------------------------------------------------
ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ ١22 -------
١25 ---------------------------اًمً١مال١2١ ------------------------------------------------------------------------------------:
اجلقاب١2١ ------------------------------------------------------------------------------------:
عـغح اٌخٛاة ٚثبهلل اٌزٛف١ك١26 ---------------------------------------------------------- :
ٌ
ٌ
داظمؾ ن٧م اًمتٙمٚمٞمػ6١١ -----------------
يمثػم ُمٜمٝم٤م
ومّمؾ؛ اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞمس واًمقضمداٟم٤مت ٌ
ومّم ا ٌاؾ؛ ُمث ااؾ ه ااذه اًمتٗمج ااػمات ذم أؾم ااقا .اعمً ااٚمٛملم سم٤مـم ا ٌاؾ وومً اا٤م ٌد وفمٚم ا ٌاؿ وقم ا ٌ
اروج قم ااـ
ادوان وظم ا ٌ
ؿماريٕم٦م اإلؾمالم 6١6 -------------------------------------------------------------------------
ٌ
ومّمؾ؛ اًمٜم٤مس ذم هذه اعمً٤مئؾ ,يمام هق اًمِم٠من ذم ؾم٤مئر اعمً٤مئؾ هم٤مًمٌ٤م ,ـمروم٤من ووؾمط6١١ ------:
ٌ
ًمٞمً٧م ُمـ قمٛمؾ اعمج٤مهديـ6١2 ----------------------------------
ومّمؾ؛ ُمثؾ هذه اًمتٗمجػمات
ْ
شمٜمٌٞم ٌف؛ وم٢من ىمٞمؾ :هؾ ُفت ََٛم ُؾ أن يٙمقن اًمتٗمجػم طمّمؾ سمٗمٕمؾ سمٕمض اعمج٤مهديـ ظمٓم ً٠م؟ 6٧٧ --------
ٌ
وشمٙمرارا 6٧2 ------------------------
ُمرارا
ً
ومّمؾ ،شمؼمأ اعمج٤مهدون ُمـ هذا اًمتٗمجػم وُمـ أُمث٤مًمف ً
6٧5 ----------------------------اًمٙمالم قمـ ومرض اجلٝم٤مد يمٗم٤مي ً٦م وشمٕمٞمٜمً٤م ،وو٤مسمط ذًمؽ ،وطم٤مضم٦م اعمج٤مهديـ إمم اًمٙمقادر 6٧١ -----
هااؾ إومْمااؾ ًمٓم٤مًماا٥م اًمٕمٚمااؿ أن يٜمٗماار ًمٚمجٝماا٤مد ُمٌاا٤مذة؟ أم يٜمتٔماار طمتااك يااتؿ ىماادرا يم٤مومٞماا٤م ُمٜمااف صمااؿ يٜمٗماار؟
وُم٤م اًمٜمٞم٦م ذم اًمٓمٚم٥م؟ وُم٤م اًمٙمت٥م اعمٜمّمقح سمف يمزاد إيام ًمٚمٛمج٤مهد62١ -------------------------

ذط اعمتّمدي ًمٚمتٙمٗمػم ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمتح٘مؼ ُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم وُمقاٟمٕمف ذم وم٤مقمؾ اًمٙمٗمر62٧ -------
621 ----------------------------------------------------------------615 ----------------------------------------661 -----------------------ٟمص اًمً١مال665 --------------------------------------------------------------------------------
اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ664 --------------------------------------------------------------------- :
64١ -------------------------------------------------------ُمًالة اًمًٌ٤مط642 ----------------------------------------------------------------------------- :
رضمؿ اًمٗمٙمرة اًمٖم٤موي٦م6١٧ ----------------------------------------------------------------------- :
ًمٜمحذر ُمٖم٤مًمٓم٤مت اًمٕمدو وُمٙمره6١5 -------------------------------------------------------------:
ُم٘م٤مرٟم٦م6١4 -------------------------------------------------------------------------------------:
6١2 ------------------------------------------ذٛاع اٌغ١ز ِغ عجىخ «أٔب اٌّضٍُ»66٧ -----------------------------------------------------
اًمً١مال إول :ر ٌ ُمـ ؾمػمة اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل اًمذاشمٞم٦م66٧ ------------------------------------
ا٠مثػم ذم اًمٗماارد اعمًااٚمؿ؟ وهااؾ ًمااف أثا ٌار ذم اجلااٌـ واًمِمااج٤مقم٦م
اًمًاا١مال اًمثاا٤م  :هااؾ ًمٚمٔماارف آضمتامقماال شما ٌ
ُمثال662 -------------------------------------------------------------------------------------
اًمًاا١مال اًمث٤مًماا٨مُ :ماا٤م ُمٙم٤مٟماا٦م يمتاا٥م ؿمااٞمخ اإلؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م واًمِمااٞمخ اسمااـ قمٌااد اًمقهاا٤مب قمٜمااد اًمِمااٞمخ
قمٓمٞم٦م؟ وسمٛمـ شم٠مثر ُمـ إهؾ وإصدىم٤م واعمٕم٤مسيـ؟665 -----------------------------------
اًمً١مال اًمراسمعٟ :م٘مٓم٦م اًمتحقل ُمـ اعمٕم٤مرك اًمٙمالُمٞم٦م إمم اجلٝم٤مد قمٛمٚمٞم٤م 66١ -----------------------
اًمً١مال اخل٤مُمس :اجلٝم٤مد ذم اجلزائر ،وظم٤مص٦م ضمٝم٤مد اًمٚمٞمٌٞملم ومٞمٝم٤م666 ---------------------------
اًمً اا١مال اًمً اا٤مدس :اًمٖمٛم ااقض اًم ااذي يٙمتٜم ااػ سمٕم ااض اًمِمخّم ااٞم٤مت اجلٝم٤مدي اا٦م اعمٕم اا٤مسة ،وقم ااـ ًم٘م اا٤م
اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل سمٌٕمض ىم٤مدات اعمج٤مهديـ 62١ -----------------------------------------------
اًمً١مال اًمً٤مسمع :سمخّمقص ؾمٕمل ـم٤مًمٌ٤من ًمالٟمْمامم ًما«هٞمئ٦م ُٕمؿ اعمتحدةش621 ------------------

اًمً١مال اًمث٤مُمـ :قمالىم٦م اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م وأوروسما٤م ،وأثار ىما٤مدة اجلٝما٤مد ذم اًمارد
قمغم ومٙمر اًمتٙمٗمػم والجرة ،واًمرد قمغم ُم٘مقًم٦م أن اعمج٤مهديـ ُمٓمٞما٦م ًمتح٘مٞماؼ أهاداف اًمٖمارب ،وؾماٌ٥م
اشمً٤مع اًمٗمجقة سملم اًمٕمٚمام واعمج٤مهديـ 624 ---------------------------------------------------
اًمًاا١مال اًمت٤مؾمااع :ذيماار سمٕمااض اعمٗم٤مؾمااد اًمتاال دمٕمااؾ سمٕمااض اًماادقم٤مة ياادقمق إمم قماادم اًمااذه٤مب ًمٚمجٝماا٤مد ذم
اًمٕمرا .وأومٖم٤مٟمًت٤من --وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ 2١4 --------------------------------------------------------
اًمًاا١مال اًمٕماا٤مذ :مصماا٤مر هجااامت  ٧٧ؾمااٌتٛمؼم قمااغم احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ،واًمٕمالىماا٦م سماالم أُمريٙماا٤م وإيااران،
ويمٞمٗمٞم٦م شمٕم٤مُمؾ إُمريٙم٤من ُمع ُم٠مزىمٝمؿ سم٤مًمٕمرا2٧1 ---------------------------------------------.
اًمً١مال اًمٕم٤مذ :احلٗمظ قمٜمد اًمِمٜم٤مىمٓم٦م 2٧١ ----------------------------------------------------
اًمً١مال احل٤مدي قمنم :هؾ ٟمجح٧م ـمري٘م٦م اعمج٤مهديـ ذم اًمتٖمٞمػم أم ومِمٚم٧م؟22٧ ----------------
اًمً ا اا١مال اًمث ا اا٤م قمِم ا ا ا ر :اًمٗمج ا ااقة سم ا االم اًمٕمٚم ا ااام واعمج٤مه ا ااديـ ،وُم ا اا٤م ؾم ا ااٌ٥م شمْم ا ااخٞمؿ أظمٓم ا اا٤م اًمٕمٚم ا ااام
اًم٘م٤مقمديـ ،وهتقيـ أظمٓم٤م قمٚمام اعمج٤مهديـ 225 ----------------------------------------------
اًمً١مال اًمث٤مًم٨م قمنم :اًمتٜم٤مصح سملم اًمٕمٚمام واعمج٤مهديـ ،وهؾ احلؾ ذم اًمًٙمقت؟ 226 ---------
اًمً١مال اًمراسمع قمنم :قمـ اًمِمٕمقب اًمٙم٤مومرة ،وطمٙمؿ اًم٘مرو٤موي واًمٌقـمل وأُمث٤ملام 21٧ ---------
اًمً١مال اخل٤مُمس قمنم :ومتقى اًمِمٞمخ «اًمٕم٘مالش ذم اًمذب قمـ اعمج٤مهديـ 211 --------------------
اًمً١مال اًمً٤مدس قمنم :قمٛمؾ اًمِمٞمخ ُمع «إُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اإلؾمالُمٞم٦مش211 ---------------------
اًمً١مال اًمً٤مسمع قمنم :اًمٕمٛمؾ اجلامقمل ،وهؾ يّمح اجلٝم٤مد سمدوٟمف؟ 216 -------------------------
اًمً١مال اًمث٤مُمـ قمنم :اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٙمت٥م اعم١ميدة ًمٚمٜمٔم٤مم اجلزائري215 -------------------------
اًمً١مال اًمت٤مؾمع قمنم :اًمتٕمريػ سمٌٕمض أزٓم اًمٜمٔم٤مم اجلزائري اعمجرم21١ ----------------------
اًمً١مال اًمٕمنمون :اًمرأي سمٙمت٤مب «صمٛمرات اجلٝم٤مدش ًمٚمِمٞمخ أيب حمٛمد اعم٘مدد 26١ ---------------
اًمً١مال احل٤مدي واًمٕمنمون :اًمرد قمغم إخ «أيب ـماقاريش اعمٕماؽمض قماغم اًمِماٞمخ «قمٓمٞما٦م اهللش وقماغم
احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م 262 -------------------------------------------------------------------------
ئحبثبد أصئٍخ ِٛحٙخ ِٓ «اٌٍخٕخ اٌغغػ١خ» ٌزٕظ ُ١اٌمبػضح ف ٟأذض األفغع 254 --------
ٟمص إؾمئٚم٦م ُمع إضم٤مسم٤مهت٤م256 --------------------------------------------------------------- :

ٍِرك :رٛحٙ١بد رزؼٍك ثبٌضٚعاد اٌغغػ١خ26١ -----------------------------------------:
د ػٍ ٝثؼـ اٌزضبؤالد ِٓ ِخب٘ض« ٞلنبع غزح» 22٧ ------------------------------
ئحبثب ٌ
اًمً١مال إول :هؾ جيقز أظمذ اح٤مل ُمـ اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى وذًمؽ سمٗمرض دقمؿ اجلٝم٤مد قمٜمدٟم٤م22٧ --- --
اًمً١مال اًمث٤م  :هؾ جيقز اؾمتثامر إُمقال ذم اًمٌقرصا٦م وسمٞماع وذا إؾماٝمؿ اادف دقماؿ اجلٝما٤مد ،أو
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