
*لرح+م *لرحمن هللا بسم

*لمنذ? <بي *لشنق+طي تخل+ط من *لمستنفر *لمجا1د تنب+,
بس9 هللا 4(لحمB 5 4(لصالA 4(لسال9 على *س4? هللا صلى هللا عل$> 4سل9 ث9 .ما بع75 6+( *5 4ب$ا2 على .بي (لمن+* (لشنق$#ي في

7 ف4قفLُ عل$Jا في .خ#اء ش*ع$ة نص$ة 4.خ#اء 4(قع$ة تا*$خ$ة"(عال2 (لخالفة في (لم$E(2 (لش*عي"*سالة ل> سما6ا  7

(لش*ع$ة (ألخ#اء: .4الً :

(أل4? (لخ#أ :

7 64+( خ#أ فاV5 ك$U نف*T ب$2)ق5 تك24 (لخالفة م4جA54 م2 (لناح$ة (لش*ع$ة مع45مة م2 (لناح$ة (لس$اس$ة: (قا? .ب4 (لمن+*
كانL بني((لش*X 4(لس$اسة 4(لش*X 46 (لس$اسة 4(لس$اسة 6ي (لش*7X ب5ل$? ما .خ*ج> (لبخا*W قا? صلى هللا عل$> 4سل9 

(س*(ئ$? تس4س9J (ألنب$اء كلما 6لY نبي خلف> نبي 4ال نبي بعW5 4لك2 $ك24 ف$ك9 خلفاء ف$كث*24 قا? ما تأم*ني قا? ف4 ب$عة (أل4?
(لشا56 م2 (لح5$] .2 .نب$اء بني (س*(ئ$? 96 (لساسة 964 (لقاA5 4(2 كا2 (تباع9J قل$? في Eمان9J فال ف*T ب$2 (لحق$قة) فاأل4?

(لش*ع$ة 4(لحق$قة (لس$اس$ة7 أل2 (لنا[ م#الب$2 .2 ُ$ساس4( بالش*X 4$نقا45( للش*X فالس$اسة في (لش*X 6ي (لق$اA5 بكتا\ هللا7
فالتف*$T ب$2 (لق$اA5 (لش*ع$ة 4(لق$اA5 (لس$اس$ة با#?7 أل2 (لش*X $#ال\ (لنا[ بأ2 $نقا45( للش*7X 2.4 (لنبي 46 (لسائ[ 464
7(لقائ5 4(ل+W $خلف> 46 (الما79 فال ف*T ب$2 (لق$اA5 (لش*ع$ة 4(لق$اA5 (لس$اس$ة فJي ضمناً بق$اA5 (لش*X 4ل$سL خا*جة عنJا

(لثاني (لخ#أ :

Lُ4ق5 كن A5اJ5 شJ4* 4ك+\7 ب? (ني .شE A5اJن> (5عى .2 ب$عة (لمال عم* 6ي ب$عة خالفة 4(ن> (ما9 لجم$ع (لمسلم$2 64+_ ش)
4سألت> سc(الً ص*$حاً 6? (لمال عم* ق*شي؟ قا? لي ال7 96في سنة " ك4ن*"6ناY في .فغانستا2 4سألLُ بنفسي (ل4(لي ل4ال$ة 

قلLُ 6? ب$عت> ب$عة (ماماً للمسلم$2 قا? لي ال (نما 6ي ب$عة (ما*A .فغانستا2 فق#7 4بJ+( (لمعنى (لمال عم* ل9 ُ$با$ع .ب5. (ن> (ماماً
A*ماd *$للمسلم$2 4(ن> خل$فة 4(نما ك? (نسا2 $عل9 س4(ء م2 (لل+$2 با$ع4_ .4 ل9 $با$ع4_ كحق$قة تا*$خ$ة (2 (لمال عم* ما 46 (ال .م
.فغانستا72 ب? حتى .$م2 (لW*6)4e بنفس> +ك* 6+(7 ب? حتى (لمال عم* بنفس> قا? نح2 (ما*A على (فغانستا2 فق# 4نحت*9 (لح545
ب$ننا 4ب$2 (ل45?7 ك$U $ك24 (ماماً للمسلم$2 4$حت*9 6+_ (لح545؟ ك$U $ك24 (ماماً للمسلم$2 4$سمي (ما*ت> (ما*A .فغانستا72 ب?
(نني (تحf5 (2 $ثبت24 .ن9J +ك*4( م*A 4(حA5 في كتب9J .4 *سائل9J .4 تص*$حات9J .4 مقابالت9J .2 (لمال عم* خل$فة (4 (ما9 لجم$ع

7(لمسلم$2 4(لتحW5 قائ9

(ق? 6ات4( ب*6انك9 (2 كنت9 صا5ق2$)

4(نما 6ي (لغ$*A 4(لحس5 4(لع$ا+ با7B فلما .ُعلِنL (لب$عة لخل$فة (لمسلمd 2$ب*(6$9 ب2 ع4(5 (لق*شي 4ما 4ج45( عل$> سب$? 4حجة
T$4 $غ$* تحق. hحتا? (ما .2 $غ$* (لن$ W+لتا*$خ$ة 64+_ ح$لة في 5$2 هللا7 أل2 (ل) Tلش*ع$ة .خ+4( $ب5ل24 (لحقائ) h4م2 (لنص
(لمنا# 64ي (لحق$قة (لك4ن$ة (لق5*$ة ف9J ل9 $ست#$ع4( على (لنصh4 (لش*ع$ة ألنJا 4(ضحة عن5ما .قام64ا 45لة (لخالفة في بال5
(لشا9 4(ل*(ف5$2 ف+6ب4( (لى تغ$$* (لحق$قة (لك4ن$ة 4قال4( (2 (لمال عم* كا2 خل$فة 64ي شJا4E A5* ال $ست#$ع24 .2 $ثبت64ا قب?

7ب$عة (لش$خ dب*(6$9 ب2 ع4(5 (لJاشمي (لق*شي

(لثال] (لخ#أ :

.خ*ج>" 2d 6+( (ألم* في ق*$j ال $عا9J$5 .حd 5ال كب> هللا في (لنا* على 4جJ> ما .قام4( (ل5$2"في (لبخا*W م2 ح5$] معا4$ة 
ال $E(? 6+( (ألم* في ق*$j ما بقي"ح5$] (ب2 عم* : (لبخا*W في كتا\ (ألحكا9 4ت*جم> ببا\ (ألم*(ء م2 ق*$7j (ل5ل$? (لثاني
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.ال تعلم24 .2 6+( (ألم* في ق*$j فأجمع4( (لصحابة على +لY فبا$ع4( .با بك* أل2 .با بك* مJاج* م2 مكة ق*شي 4(ألنصا* م2
j$*لصحابة على .2 (لخل$فة حص*(ً $ك24 م2 ق) Xفانعق5 (جما k*E7(أل4[ 4(لخ

ال تنعق5 (المامة (لكب*f.." (ال $E(? 6+( (ألم* في ق*$j "في ش*V ح5$] ) عمA5 (لقا*l(قا? (لعالمة ب5* (ل5$2 (لع$ني في كتا\ 
4حكى (الجماX غ$* 4(ح5 م2 .6? (لعل9 .2 (لق*ش$ة ش*# صحة ف+ك* 6+( بإجماX (لنW44 4(لقاضي ع$اn: 7 قلLُ)dال لق*شي (6ـ

 9E9 4(ب2 ت$م$ة 4قا? (ب2 حEلة"4(ب2 حE4(لمعت k*)4ال (لخ) Yفي +ل Uعلى"4ل9 $خال X7 فالق*ش$ة ش*# صحة 4(نعق5 (الجما
Y7+ل

4(لمال عم* ل$[ ق*شي $ق$ناً ح$] نح2 سألنا عن5ما كنا في .فغانستا2 ع2 6+_ (لمسألة 4بما .2 عن5 علماء (ألص4? .2 (لش*# ما
$ل9E م2 ع5م> (لع95 4ال $ل9E م2 4ج54_ 4ج54 4$ك24 قب? (لعباA5 فُع95ِ ش*# (لق*ش$ة (+(ً ُع5ِمL (لب$عة لغ$* ق*شي7 4ق*$j في

B 5ما2 كث$* 4(لحمE6+( (ل.

(ل*(بع (لخ#أ :

64ي (لم5(*[" (ل5$4بن5"(لحق$قة (لتا*$خ$ة .2 ح*كة #البا2 6ي ح*كة #الب$ة للعل94 (لش*ع$ة (أل6ل$ة 964 مع*4ف24 بأ6? 
(ل5$4بن5$ة (لم4جA54 في .فغانستا2 4باكستا2 964 .شاع*A في (لمعتق5 في (لصفاL حتى (لمال عم* نفس> تخ*k م2 م5(*[ (ل5$4بن5
في ك*(تشي 4تلقى (لعل9 في 6+_ (لم5(*[ (ألشع*$ة 4ُ$5*[ ف$Jا (لعقA5$ (لنسف$ة 64+( ق5 4قفL عل$>7 فك$U (ما9 (لمسلم$2 4خل$فة

.على منJاk (لنبA4 4عن965 6+( (لضال? في (لعقA5$ ؟؟ 6+( مستح$?

(لخام[ (لخ#أ :

(لحق$قة (لتا*$خ$ة (2 (ل+W ساع5 في تأس$[ ح*كة #البا2 6ي حك4مة باكستا2 ح$] .2 (لص*(X كا2 قW4 ب$2 حكمت$ا* (لقائ5
7 حتى ق**L (لحك4مة94(لى  92(لبشت4ني 4ب$2 .حم5 شا_ مسع54 (لقائ5 (لفا*سي 4(ستم* 6+( (لص*(X سنت$2 سنL)4 م2 سنة 

(لباكستان$ة .2 ت5ع9 فص$? (ل#البا2 (ل+Je W* في قن65ا* حتى تقضي على حكمت$ا* 4.حم5 شا_ مسع54 4$ك24 للحك4مة
(لباكستان$ة $5 عT$*# 2 (ل#البا2 في .فغانستا2 64+( قب? مج$ئ (لقاعA5 64+_ حق$قة مع*4فة عن5 ك? (لقا7A5 4كا2 (لمال عم* نفس>

فامتصL ح*كة #البا2 (لصغ$*A (لمك4نة 496قا5ت> $أخ+24 (لسالV 4(لتعل$ماL م2 (لج$j (لباكستاني7 ث9 جاءL (لقاعA5 في سنة 
م2 قب? (لحك4مة (لباكستان$ة (متصL 4حL4 تنe$9 (لقاعA5 64+( كا2 .كب* خ#أ في تا*$خ (لقاعA5 .ن9J با$ع4( *ج? .شع*W م5ع94
م2 (لحك4مة (لباكستان$ة7 ل+لY تج5 .2 (ل#البا2 ال تكف* (لج$j (لباكستاني 64+_ #امة م2 #4(9 (لعقA5$ في (لقاعA5 (ن9J ال $ك*24
عبا5 (ل#4(غ$7L 64+_ حق$قة تا*$خ$ة $ع*فJا #البا2 باكستا2 (لل+$2 96 سلف$4 (لعقA5$ في (لصفاL 4$كف*24 (ل#اغL4 4عاب$5>

.4من9J (لج$j (لباكستا2 964 (لل+$2 بفض? هللا با$ع4( خل$فة (لمسلم$2 (لش$خ (ب*(6$9 ب2 ع4(5

(لسا5[ (لخ#أ :

7 64+_ م2 (لمتناقضاL)س4(ء سم$نا_ خل$فة (لمسلم$2 .4 *ئ$[ (ل45لة س4(ء (5عى لنفس> حT (لخالفة .4 لXِ5$ 9(قا? .ب4 (لمن+* 
(لتي ال نست#$ع .2 نجمع ب$نJما ك$U $ك24 (سم> خل$فة (لمسلم$2 4بنف[ (ل4قL نسم$> *ئ$[ (ل45لة؟ 6+( تناق7n *ئ$[ (ل45لة 46

"(5عى لنفس> حT (لخالفة .4 لX5$ 9"(ل*ئ$[ فق# على 45لة .فغانستا72 .ما خل$فة (لمسلم$2 فال ح545 ل> ف4J لك? (ألمة7 4ق4ل> 
.فJ+( حT ثابL ل> س4(ء (5عى لنفس> حT (لخالفة .4 لXِ5$ 9 فJ+( (لحT ثابL ل> بمج*5 مبا$عت>

. !64+( كال9 عج$\ غ*$\ ك$U (نسا2 ال $5ع4 لنفس> (ن> خل$فة 4$عل2 6+( ث9 $ك24 46 (لخل$فة

فاعال2 (لخالفة ش*# (2 $ك24 خل$فة ألنJا عباA5 جماع$ة لألمة حتى تبا$ع> فك$U $ك24 خل$فة 464 ل$[ خل$فة 4ك$U $ك24 خل$فة
U$7 كUا .ح5 م2 (لسلJا 4(قع 4ل9 $ق? بJل$[ ل Lا$*e4ن Lخ$اال L4ل9 $عل2 (لخالفة7 6+_ سفس#ائ$ة تض$ع (لحق$قة (لش*ع$ة تح

.$ك24 خل$فة 4ال $5عي .ن> خل$فة

4.ما ق$اس> على بعn (لمسائ? (لفقJ$ة (لف*ع$ة فJ+( ق$ا[ با#? ألن> (لفق> .م* تعبW5 ف*W5 .ما (لخالفة فJي .م* تعبW5 جماعي



T*)4ن> خل$فة 464 ال $عل2؟7 6+( ق$ا[ مع (لف. U*ألمة تع) U$لألمة7 فك.

(لسابع (لخ#أ :

6ناY .خ#اء ش*ع$ة (*تكبJا (الخA4 في (ل45لة (السالم$ة عن5 (عالن9J (لخالفة للش$خ .بي بك* (لبغW5)5 مع .ن> مسبT4 بب$عة(ق4ل> 
7 (لمسألة)(لمال عم* فا+( كا2 (لش$خ .ب4 بك* (لبغW5)5 مبا$عاً في (ألص? (لش$خ (لW*6)4e فال $ح? ل> ق#عاً .2 $5عي لنفس> (لخالفة

(أل4لى 5ع4(_ .2 .م$* (لمcمن$2 (لش$خ .ب4 بك* في عنق> ب$عة أل$م2 (لW*6)4e فJ+_ 5عf4 ال 5ل$? عل$Jا ب? 2d (لش$خ (لع5ناني
.ن9J ل9 $ق4م4( في $4ماً بب$عة .$م2 (ل7W*6)4e ث9 ك$U $با$ع ق*شي ل$[ ق*شي؟ 6+( با#?7" ع+*(ً .م$* (لقاعA5".عل2 في كلمة 

4ك$U $با$ع سلفي م4ح5 $با$ع *ج? ق5 با$ع *ج? .شع*W؟ حتى (لW*6)4e نفس> ال $كف* ع4(9 (ل*4(فn 4$ع+* بالش*Y (ألكب*7
d4ال فل$*5 4ل$ب$2.. 6+( (ل+W نع*ف> عن> م2 تص*$حات>  .

7"ف4 ب$عة (أل4? فاأل4?"ثان$اً (ما ق4ل> (2 (لش$خ .با بك* (لبغW5)5 .عل2 (لخالفة مع .2 ب$عة (لمال عم* قبل> 4$نE? عل$> ح$5] 
فJ+( با#?7 (4الً أل2 (لمال عم* ل9 $عل2 (لخالفة7 ثان$اً 46 ل$[ صاح\ معتق5 صح$ح7 ثالثاً 46 ل$[ ق*شي7 .ما ق4? .بي (لمن+*
(ب4 بك* 46 (ل+W .عل2 (لخالفة 4فاجأ (لنا[ بJا فJ+( ل$[ صح$ح ب? 2d (ل45لة (إلسالم$ة .علنL للعال9 6لم4( ل4(ج\ (لعص* 464
ب$عة *ج? $كف* بال#اغL4 ق*شي 4بع5 .*بع$2 $4ماً (ستجا\ م2 (ستجا\ 4عقL5 (لب$عة للش$خ (ب*(6$9 ب2 ع4(5 (ن> خل$فة ق*شي
4(ماما للمسلم$72 4عل$> ح5$] ف4 ب$عة (أل4? فاأل4? ال $ن#بT على (لمال عم* أل2 ثالثة ش*4# ل9 تت4ف* ف$>7 ألن> ل$[ ق*شي

ل$[ 4صاح\ عقA5$ صح$حة ل9 $عل2 (لخالفة 4(نما (عل2 (ما*A .فغانستا2 4عل$> ال $#بT عل$> 6+( (لح5$] أل2 (ل*س4? صلى هللا
2d 6+( (ألم*"عل$> 4سل9 قا? ث9 $ك24 ف$ك9 خلفاء ف$كث*24 قال4( ما تأم*نا قا? ف4 ب$عة (أل4? فاأل4?7 4قا? صلى هللا عل$> 4سل9 

7"في ق*$j م2 ناEع9J ف$> .كب> هللا على 4جJ> في (لنا* ما .قام4( (ل2$5

ش*# في (لخالفة فJ? (ألشع*W (لمات*W5$ .قا9 (ل5$2؟ .9" ما .قام4( (ل5$2"4(لمال عم* ل$[ خل$فة لع95 ت4ف* (لش*4# ف$> 4ق4ل> 
A59 قاJلص4ف$ة7 4من) Aء (لمال عم* في .4? .$ا9 (ل#البا2 م2 غال)*E4 22 م. Lال $كف* (لص4ف$ة .قا9 (ل5$2؟7 4ق5 ثب W+6? (ل

.عسك*$$2 4من9J مال جا2

6? (ل+W ال $95J (لقبا\ (لتي ُتعَب5 م2 245 هللا 4(لقب4* .قا9 (ل5$2؟ 6? (ل+W ل9 $كف* (لمش*ك$2 4$تب*. من9J بحجة (لجJ? .قا9
(ل5$2؟

6? (ل+W فتح سفا*A في ق#* 4تكل9 كال9 5بل4ماسي 4حمى ح545 سا$ك[ ب$ك4 .قا9 (ل5$2؟ 64? (ل+W $ق4? ع2 #اغL4 ق#*
7فخامة (ل*ئ$[ 4$ق4? ل> لY (ألج* في (ل5ن$ا 4(آلخ*A (قا9 (ل5$2؟7 64? (ل+W ال $كف* (لج$j (لباكستاني .قا9 (ل5$2؟

L$ملة (ب*(6$9 في تكف$* (ل#4(غ *Je$ 2.4 Lلمال عم* عق$5ت> في (ألسماء 4(لصفا) *Je$ 2) 2م2 6+( (لمكا f5ننا نتح)
4عاب9J$5 4$كف* عبا5 (لقب95J$4 *4 (لقب4* (لتي في .فغانستا2 (لتي ُتعب5 م2 245 هللا7 4$تب*(ً م2 ك? م2 $عب5 (لقبا\ 4ل$عل2

9Jمن Aلع*\ 4خاصًة ق#* 4(لب*(ء) L$7ص*(حًة تكف$* (ل#4(غ

ننتe* م2 تنe$9 (لقاعA5 4م2 .$م2 (لW*6)4e .2 $كف* ع4(9 (ل*4(فn (لل+$2 $ع+*96 بالجJ?7 2.4 $كف* م*سي 4عبا5
(ل#4(غ$7L 4ننتe* (لمال عم* 4(لW*6)4e 4ل$نتe* (لعال9 معنا .Je$ 2*24 ملة (ب*(6$79 4ل9J مA5 شJ* حتى نب$2 ألم*(ء (لجJا5

(لل+$2 مع9J 4تتب$2 (لمسائ? ف$ح$ا م2 ح$ا ع2 ب$نة J$4لY م2 6لY ع2 ب$نة 4(ل+W .قا9 (ل5$2 4.عل2 ملة (ب*(6$9 م2 تكف$*
n*هللا في (أل X*9 9564 (لقبا\ (لتي ُتعب5 م2 245 هللا 4تحك$9 شJ96 4ع4(مcعلما n4عاب65$9 4تكف$* (ل*4(ف L$ل#4(غ)

4(نتJاk منJج (لسلU في (ألسماء 4(لصفاL .قامJا خل$فة (لمسلم$2 4.م$* (لمcمن$2 (ب*(6$9 ب2 ع4(5 (لحس$ني (لJاشمي (لق*شي
hا على (لت4ح$5 (لخالJا5 ب$عة 6+( (ل*ج? (لصالح (لمجا56 نحسب> 4هللا حس$ب> حتى تجتمع (ألمة كلJف$ج\ على ك? .م*(ء (لج

4على (العتصا9 بإما9 (لمسلم$2 4نسا? هللا سبحان> 4تعالى .W5J$ 2 (لمال عم* 4(لd W*6)4eلى (لحT 2.4 $*$نا 4($ا96 (لحT حقاً
... E*$4قنا (تباع> 4$*$نا (لبا#? با#الً E*$4قنا (جتناب>



Yع2 $بح] م2 لك? ت4ج> .سئلة ثالثة 64نا Tلح) :

فاقامة (ل5$2 ش*# صحة في (قامة (لب$عة7"!(2 6+( (ألم* في ق*$j ما .قام4( ف$ك9 (ل5$2"قا? عل$> (لصالA 4(لسال9 :!(لسc(? (أل4?
فم2 (ل+W صX5 بالت4ح$5 على ملة 7 (ب*(6$9 م2 تكف$* (ل#4(غ$L 4عاب9J$5 4تكف$* (ل*4(فn بأع$ان9J 4م2 (ل+W 956 (لقبا\

4حك9 بالش*X كامال7ً (لش$خ .ب4 بك* (لبغW5)5 .4 (لمال عم*؟

7 4(لش$خ .ب4 بك*"(2 6+( (ألم* في ق*$j م2 ناEع9J ف$> .كب> هللا على 4جJ> في (لنا*"قا? عل$> (لصالA 4(لسال9 :!(لسc(? (لثاني
ق*شي 4(لمال عم* ل$[ ك+لY؟ فما حك9 م2 $عا24 *ج? ل$[ ق*شي 4$ناXE (ما9 ق*شي 4م2 ناXE (لق*شي 464 ل$[ ق*شي .كب>

!هللا على 4جJ> في (لنا* فما بالY بال+W $ت*Y (لق*شي 4$عا4ن>

7 م2 (ل+W .عل2 (لخالفة .4الً؟ (لش$خ .ب4 بك* (لق*شي .9 (لمال"ف4 ب$عة (أل4? فاأل4?"قا? عل$> (لصالA 4(لسال9 :!(لسc(? (لثال]
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