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 ثٌَ اهلل اىومحِ اىوؽٌْ

 احلَل هلل ًاىصالح ًاىَالً عيَ هٌٍه اهلل ًعيَ آىو  ًصؾجو ًٍِ ًااله   أٍب ثعل:  

ب ٍزقفْ ددددد مدددددبُ أُ ثعدددددل اىقؾغدددددبِّ ثندددددو أثدددددِ اىشدددددْـ ٍقزدددددو فدددددر ٍَدددددبٍعنب إىل رندددددبىَ ىقدددددل

 اىعيددددٌ عيجددددخ ًٍقزددددو فبصددددخ اىشددددْـ ٍقزددددو عيددددَ بفزعيْق دددد ادلفٌضددددخ اىيغنددددخ عددددالًىح ظيددددٌ ٍددددِ

 : ثبهلل ٍَزعْنب  أقٌه عبٍخ ًقبكذتب اىلًىخ دلنيظ ادلقبىفني

 قدددددددبه ، األشدددددددقب  ارجدددددددب  ال احلددددددد  ارجدددددددب  عيْندددددددب أًعدددددددت اهلل أُ ثلاّدددددددخ ّعيدددددددٌ أُ ثدددددددل ال

 فبىزعصددددددت ، أىيددددددو رعددددددو  احلدددددد  عددددددو ا:  - عنددددددو اهلل هضددددددِ – ٍَددددددعٌك اثددددددِ عجددددددلاهلل

 .ىيغَبعبد ًال ىيواّبد ال فقظ اإلٍالً ىِ اإلٍالً أىو عنل ًاحلَْخ

 دلددددددِ ًاىٌعْددددددل اىزؾددددددنّو يف األؽبكّددددددش ٍددددددِ ًٍدددددديٌ عيْددددددو اهلل صدددددديَاهلل  هٍددددددٌه عددددددِ ًهك

 ؽْنَددددددب قددددددبه ًٍدددددديٌ عيْددددددو اهلل صدددددديَ اىددددددني أُ اىصددددددؾْؼ ففددددددِ ، اجلبىيْددددددخ ثددددددلعٌٍ كعددددددب

 فقدددددبه ىألّصدددددبه ّدددددب آفدددددو ًقدددددبه ىيَيدددددبعوِّ ّدددددب هعدددددو فقدددددبه أّصدددددبهًُ  ٌٍُّيدددددبعو أفزصدددددٌ

ٌ  عيْددددو اهلل صدددديَ اهلل هٍددددٌه ##  خنزندددد ٍ فإعلددددب كعٌىددددب ،اىْغَبىِيَِّْددددخِ   كَعْددددٌٍَ ثَددددبهُ ٍَددددب$$ ًٍددددي

 ععيدددددذ بدلددددد ىندددددِ ، اىشدددددوعْخ ادلصدددددغيؾبد ٍدددددِ ًاألّصدددددبه ادليدددددبعوّني ٍصدددددغيؼ أُ ٍددددد  ىدددددنا

 ,ّبثدددددن ا كعدددددبًٍ اجلبىيْدددددخ    اىنجدددددٌُ اىزٌعْدددددو أردددددَ عيْدددددو ًاىدددددرا  اىدددددٌال  ً عُقدددددل احلَْدددددخ ىدددددو

" كًىدددددو" أّدددددب أً، "كًالًُ" أّدددددب اىدددددجع  ىدددددوّقٌ مَدددددب ادلصدددددغيؾبد ٍدددددِ مىدددددل كًُ مبدددددب فنْددددد 

 ىددددنا يف ّقعددددٌُ جتددددلىٌ فددددٌحاإل ٍددددِ فنددددضر ىددددو االّزجددددبه ّنجغددددِ شلددددب ًىددددنا ، مىددددل شددددبثو ٍددددب أً

 . فْو اىشوعِ احملنًه عِ غبفيٌُ ًىٌ األٍو
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 أُ ًىددددددٌ ، عظددددددٌْ ٍندددددديغِ خلغدددددد  عددددددوٌّ اىشددددددوعِ، احملددددددنًه عيددددددَ عددددددالًح األٍددددددو ىددددددنا ًيف

 أُ فْقْندددددب  ، ٌٍاالردددددو يف ًاألؽدددددياة اجلَبعدددددبد ضدددددْ  إىل اإلٍدددددالً خٍدددددع ٍدددددِ ادلَددددديٌ ؼلدددددوط

 ّنزَدددددت ث ٍدددددِ مددددو  ّنفدددددو ال   -شلدددددِ ث ّزددددد صو ثفنددددو اخلدددددٌاهط    - ىيلًىددددخ  ٍنزَدددددت ٍَددددديٌ مددددو 

 اىجغددددددلاكُ ّجددددددبّعٌا ث اىددددددنِّ ىيََدددددديَني ىددددددو:  بٍدددددد اى  َّدددددد ه ًؽْنئددددددن ، ّجبّعيددددددب ًث ىيلًىددددددخ

 . ّعٌ اىنظوُ اجلٌاة ٍْنٌُ فْقْنب    ٍالٍيٌإل الحاٌٍ

 مدددددبُ ًإُ ادلجدددددبّ  ثددددد ٍو ًاالىزَدددددبً اىدددددٌال  صدددددبه َدددددبنؽْ األٍدددددو ىدددددنا ؼلدددددبى  اىٌاقددددد  ىندددددِ

 كؤًال فؾْنئدددددن ، ّجدددددبّ  ث اىدددددنُ اىياىدددددل ىيعبثدددددل ًالئدددددل ٍدددددِ أمضدددددو , ٍجزدددددلعب  ظلبٍدددددب  فبٍدددددقب 

 . ًٍيٌ عيْو اهلل صيَ اهلل هٌٍه ٍنو ؽنهّب ٍب عني ًىنا ىإلٍالً ال جلَبعزل

 : قبه ٍِ مؾبه ؽبىل ّنٌُ أُ اجملبىل ادلَيٌ أفِ فبؽنه

 أَرْشُدِ غَزِيّةُ جَرْشُدْ وإنْ غَوَيْثُ...  غَوَتْ إنْ غَزِيّةِ مِنْ إالّ أَنَا وهَلْ

!  ًاهلل مددددالٍندددديظك ضلددددبمٌ اىنددددبً إىْددددو     قْبٍيددددب عددددوأ ٍددددِ ًقبرينددددب كعٌّددددب اىددددي اىلًىددددخ فيَْددددذ

 ادلَددددديَني صددددد  ًجتَددددد  اهلل ثشدددددو  حتندددددٌ اىصدددددبح اىَدددددي  ٍنددددديظ عيدددددَ كًىدددددخ إىل كعٌّدددددب ثدددددو

ّبفؾندددددب عدددددِ ٍنددددديظ رندددددٌُ عيْدددددو اىلًىدددددخ ال عدددددِ كًىدددددخ      ، عبٍدددددخ اإلٍدددددالً أىدددددو ثددددد ٍو ًذتدددددزٌ

       إفٌاّندددددب أمضدددددو اٍزشددددديل ىدددددنا أعدددددو ًٍدددددِ قبريندددددب ىدددددنا أعدددددو ٍدددددِ،  ؼلزددددديه فْيدددددب ادلنددددديظ  

 . - اهلل رقجييٌ -

ِ  أٍدددددددبٍخ ً عددددددياً  عجددددددلاهلل  أعيدددددديب  ٍدددددددِ قبرددددددو  كًىددددددخ  إىل كعٌّددددددب  ٌ  ً الكُ ثدددددد  ٍصدددددددعت أثدددددد

 اىجغدددددلاكُ عَدددددو أثدددددًٌ  ْياىيددددد اهلل عغْدددددخ ً اىيدددددْي اىيْدددددش ٌأثددددد ً اىيدددددْي ػلدددددِ ٌأثددددد ً اىيهقدددددبًُ

 قدددددبكح ٍدددددِ غرىدددددٌ ً اىجيْدددددلُ َدددددِاحل أثدددددٌ ً اىٌؽْشدددددِ ثصدددددر ٌأثددددد ً ادليدددددبعو محددددديح أثدددددٌ ً
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 أعدددديا  ىنؾْددددب قزيددددٌا اىددددنِّ ، ىيََدددديَني صددددوػ إقبٍددددخ أعددددو ٍددددِ ضلجدددديٌ قضددددٌا اىددددنِّ اإلٍددددالً

 . ثلٍبئيٌ

 سلبىفدددددخ ّفٌٍددددديٌ يف ٌظُدددددعَ األؽجدددددخ ثعددددد  مدددددالً ٍدددددِ مدددددضر عيدددددَ أعيعدددددذ ألّدددددي ىدددددنا أقدددددٌه

 ٍَدددد ىخ يف قددددبه شقصددددب  أُ ىددددٌ مارددددو اىٌقددددذ ًيف ، اىلًىددددخ ٍددددِ صددددله ٍددددب اّزقددددبك أً اىيغنددددخ

 !! ... ّفٌاأل ىزقجيزو..  فْو أفبىفو ًاّب رَْْخ اثِ قٌه ىنا: ٍب

 !!  ادلٌضخ اىيغنخ ٍِ همحو اهلل رَْْخ ِثا اإلٍالً شْـ ٍقبً أِّ اىعبقو فيْفنو

 اىَددددنخ أىددددو ٍندددديظ أعددددو ًٍددددِ اإلٍددددالً أعددددو ٍددددِ ّقبرددددو أّنددددب،  عيْددددو ّنجددددو أُ الثددددل األٍددددو ىددددنا

 دلدددددددِ ّبؤًعدددددددلا ذلدددددددب ؤّدددددددبًال ً ؽيثندددددددب ىدددددددِ...   مجعدددددددب  األٍدددددددخىدددددددِ  مجبعزندددددددب ًأُ ،

 .ّعبكّيب

 ً أّدددددلىب ٍدددددِ مدددددو ، علّدددددلح أٍدددددخ طلدددددوط أً ، علّدددددلا  ٍنددددديغب  ٍدددددٌ ّ ىندددددِ ّددددد د ثفإّندددددب 

 اضلدددددو  ىقدددددل ؽقْقدددددخ ،ًٍدددددِ فبىفيدددددب فيدددددٌ األىدددددل اىنفدددددٌه !!     ادلنصدددددٌه ل ّدددددادل فيدددددٌ ًافقيدددددب

 ادلنزَدددددجني ٍدددددِ ّبصدددددوىب ٍدددددِ"  ادلْدددددياُ"  اصدددددجؾذ اىلًىدددددخ ثددددد ُ رصدددددٌه أُ إىل اىندددددضر ٍنددددديظ

 ىددددٌ مددددبُ فبىفيددددب ًٍددددِ ، اىنددددبً أعيددددو مددددبُ ًإُ ثعيَددددو اىعبٍددددو اىوثددددبِّ اىعددددبث ىددددٌ مددددبُ ىيعيددددٌ

إُ مدددددبُ أعيدددددٌ ً ادلقدددددبثواد هثْدددددت اخلجْدددددش ًاىَددددديغخ اىَدددددٌ  عدددددبث اجلبىدددددو ادلنؾدددددو  اىضدددددبه

  ً  ّنظددددو أؽددددل مددددجر قجددددو ٍددددِ اىعيَددددب  ٍددددِ هبددددب ّنددددِ ث األٍددددخ ًمدددد ُ!!  اىنددددبً ًأرقددددَ اىنددددب

 ! اىلًىخىنه  رعو  أُ قجو ٍِ إىْو
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 عدددددِ ٍِّوردددددل ضددددداله عيَدددددب  اىزٌؽْدددددل ٍنددددديٌ رعيَندددددب اىدددددنِّ أًىئدددددل - يف ّظدددددوىٌ - أصدددددجؼ

     !!اهلل كِّ

 اىفيدددددل ّبصدددددو ً اخلضدددددر فضدددددر ثدددددِ عيدددددِ ضددددداله ّدددددوٍ بثْبّبذتددددد يف اىلًىدددددخ ٍنددددديظ أصدددددجؼ  

 مددددددبٌّا اىددددددنِّ ًاجليددددددبك، اىزٌؽْددددددل أئَددددددخ ٍددددددِ ًغرىددددددٌ اخلبىددددددلُ أمحددددددلً اىعيددددددٌاُ ٍدددددديَْبًُ

 ًغرىددددٌ اىنددددوكُ محدددديح أثددددٌ ً عجلاىنبصددددو مددددبُ ّددددًٌ مىددددل عيددددَ ًٍددددغنٌا اىزٌؽْددددل ّعيَددددٌُ

 عنددددددل ٍددددددِ اىٌكعددددددبِّ ؽفدددددد  أثددددددٌ ّددددددًٌ مددددددبًُ ، فْددددددو ضددددددجبعب  اىجعددددددش ؽددددددية أئَددددددخ ٍددددددِ

 !! اىعوة عيّوح يف ادلٌؽلِّ ػلبهة اىغبغٌد

       ىدددددددنًُىدددددددٌ ا ، ّعيَندددددددب اىزٌؽْدددددددل ًاخلدددددددٌ  يف ٍعضدددددددالرو   اىزٌَّدددددددِ أمسدددددددب  أثدددددددٌ أصدددددددجؼ

 !!اىزٌؽْل يل ضجظ ٍِ ىٌ شعجخ اىشْـ:   ٌٍّب  قبه يل

 ًّزصدددددو  اىلًىدددددخ ٍنددددديظ عيدددددَ َّدددددْغو أُ ثنمبئدددددو اٍدددددزغب  اىدددددنُ اىغدددددو مىدددددل !!  شدددددعجخ

 ث اىددددنُ اىزٌَّددددِ أمسددددب  أثددددٌ" فبدلٌؽددددل" ، اىزٌؽْددددل ىددددو ضددددجظ ٍددددِ ىددددٌ ، شددددب  مْدددد  فْددددو

 .فْيب ًؽلزؾِ ٍعضالد يف ؼلٌ  بإٍبٍ أصجؼ ٍنخ ٍنن إال اىزٌؽْل ىو ضجظُّ

 .ّنٌُ ًىِ ٍنيغنب ىنا مبُ ٍب:  أفٌاىنب مبو  بنّيىنقٌى ًاهلل

 ،أعيددددو ٍددددِ كٍبئنددددب ًّجددددنه احلدددد  ّقددددٌه كّبهّددددب ٍددددِ فوعنددددب إّنددددب ، اىجغددددلاكُ ثنددددو أثددددب عددددنها

 ...هقبثنب عيَ ًىْزيٌ اىنِّ اىجعش ؽية ضجبط أعو ٍِ ًال أعيل ٍِ ال

 اىددددددرا  أثددددددٌ ىدددددد ال  ًقجددددددو اىجنعيددددددِ ًقجيددددددو اىنددددددٌّي قزددددددو ًثددددددبألٌٍ اىقؾغددددددبِّ، قزددددددو اىْددددددًٌ

 ثقزيدددددو ًأٍدددددو اىعدددددلّبِّ كٍدددددو أىدددددله اىدددددنُ - اهلل رقجيدددددو –# اىعنددددديُ ىعدددددو فيدددددل$ اجلددددديهاًُ

 إىل أهٍددددو صددددٌ اىددددرا  أثددددٌ اىشددددْـ اعزقددددو ث ّددددبً األٍددددبُ ًثعددددل ، أٍبّددددب  زددددو أّددددذ أعغْ صددددٌ ًٍددددِ
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 مىددددددل ثعددددددل احلصددددددبه أشددددددزل إما ٍددددددب ؽزددددددَ فْيددددددب ٍَددددددغٌّب  ىْجقددددددَ هغددددددٌ أٍبّددددددل  ادلٌصددددددو

ًىددددددنه عدددددددبكح   - اهلل رقجيدددددددو – ىُْقزددددددو ثْدددددددل غرىددددددٌ ىَْددددددديٌَا ٍددددددِ رجعدددددددخ كٍددددددو      أفوعددددددٌه 

               ًٍددددددددب ؽبكصددددددددخ  ٍدددددددد  عيجددددددددخ اىعيددددددددٌ اىددددددددنِّ ال غلددددددددوًُ يف همددددددددبهبٌؽبشددددددددْزل ً ًىهائددددددددل 

 .ثجعْلاُ # $ أثِ ادلننه ٍيلُ عَو ىّل

ٍدددددِ  اىلًىدددددخ يف ٍنبصدددددت ّزٌىدددددٌُ شلدددددِ ادلشدددددجٌىني ًٍندددددو -ٍدددددبثقب – اىجعدددددش ضدددددجبط ٍندددددو إُ

 ًقدددددل ، ٍغيددددد  عيدددددَ ؼلفدددددَ ال أصدددددجؼ ٍنددددديٌ ىيدددددزقي  األًىل اخلغدددددٌط إىل اىعيدددددٌ ثغيجدددددخ اىددددديط

 .أفعبذلٌ نىلث ّغقذ قجيو ًٍِ ثبىشبً األٍِ كٌّاُ أٍر ىَبُ ناهب ّغ 

    أفوٍ ٍوح اجليائو جتوثخ رنوهد ىو:  ٍلح ٍنن األؽجخ ثع  ٍ ىي ًقل  

 :   اىفبضو األؿ ىنىل ف قٌه

 فَْدددددب اجليائدددددو يف ؽصدددددو شلدددددب ًاهلل أشدددددل اىلًىدددددخ يف اىْدددددًٌ ًػلصدددددو ؽصدددددو ٍدددددب إُ أٍددددد  ثندددددو

 .هاععٌُ إىْو ًإّب هلل فإّب اجليائو، ؽبه ًص  ٍِ ثيغنب

 ... ًىنِ

 ريًك ث ٍِ ثبألفجبه ًّ رْل      ال عبى منذ ٍب األّبً ىل ٍزجلُ

 ٌٍعل ًقذ ىو رضوة ًث ٍياكا     ىو رج  ث ٍِ ثبألفجبه ًّ رْل
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 : ًقفبد ٍعو فيِ اىقؾغبِّ ثنو أثِ ىيشْـ ؽصو َبفْ ًأٍب

 أُ إال ، ٍدددددددنو صدددددددغو عيدددددددَ اىعيدددددددٌ عيجدددددددخ مجدددددددبه ٍدددددددِ  - اهلل رقجيدددددددو – اىشدددددددْـ أُ.  1  

ً   ًّنفْدددددل ًؽفظدددددب ، فيَدددددب عيْدددددو اهلل فدددددزؼ اىوعدددددو  رَدددددَ  أُ فغنزدددددوىدددددزيَؼ اعزددددديبك اىوعدددددو 

 ٍدددددِ أً اىدددددلِّ أصدددددو ٍدددددِ اىدددددزنفر ًىدددددو ، ثبجليدددددو اىعدددددنه ٍَددددد ىخ ؽدددددٌه ردددددوًٍنبظو ر صدددددْيو

 أُ اىعيددددٌ ٍدددد  ، ثددددلعيٌ ًّقدددد  اخلددددٌاهط عيددددَ ثددددبىوك اىفدددد اك أشددددفَ قددددل اىوعددددو فددددإُ ، ىٌاىٍددددو

 ًإُ اخلدددددٌاهط هبدددددب دتَدددددل اىدددددي ًاىشدددددجو ٍغوًقدددددخ غدددددر فْيدددددب رنيدددددٌ اىدددددي ادلَدددددبئو ٍدددددِ مدددددضرا 

ًاىدددددي  علّدددددلح، حبيدددددخ ىٍبّندددددب يف أردددددذ أعلدددددب إال األصدددددو ؽْدددددش ٍدددددِ جبلّدددددلح ىَْدددددذ مبّدددددذ

 اهلل عدددددياه ثبعيددددديب ًثدددددني - اهلل رقجيدددددو – ذلدددددب فدددددبّرٍ ادلدددددبه  احلدددددبىٍِ عدددددالة مرىدددددب ردددددٌىل

 .فرا 

  - غفدددددو اهلل ىدددددو ًعفدددددب عندددددو  - اىقؾغدددددبِّ ثندددددو أثدددددِ ىيشدددددْـ ٍدددددب عبقدددددوًال ؼلفدددددَ عيدددددَ .  2  

 ً ، اىقبعددددددلح ثْعددددددخ ّقدددددد  جلددددددٌاى اىز صددددددْو ً ثددددددو ًر ٍَْدددددديب، اىلًىددددددخ قْددددددبً يف ٍددددددجت ٍددددددِ

 األٍدددددو، ذلدددددنا ٍدددددلثوا  عقدددددال  مدددددبُ فقدددددل اخلالفدددددخ إعدددددالُ ر صدددددْو يف قدددددٌُ كًه مدددددنىل ىدددددو مدددددبُ

 ًأثدددددِ عجلاىنبصدددددو ٍدددددِ ثددددد ٍو اىغيدددددٌ ًًاعدددددو،  اىشدددددبً يف ىيلًىدددددخ شدددددوعْب مدددددبُ مىدددددل ثعدددددل صدددددٌ

 ععفدددددو أثدددددٌ ذقزيددددد ٍدددددِ ىدددددِ اىلًىدددددخ أُ ٍدددددِ َّدددددزغوة اىدددددجع :  ًىألمهْدددددخ $ اىجغدددددلاكُ ثندددددو

 ًمددددددبُ ثنفَددددددو اىجغددددددلاكُ ثنددددددو أثددددددٌ ىددددددٌ ثددددددنىل ٍددددددوأ ًٍددددددِ ىغيددددددٌىٌ ٍعددددددو ًٍددددددِ احلغددددددبة

 أصددددجؼ ًاىْددددًٌ اخلددددٌاهط، عيددددَ اىنددددبً أشددددل ٍددددِ ًمددددبُ اىشددددبً جلنددددخ اٍددددر ؽْندددديب عجلاىنبصددددو

   اخلددددددٌاهط صدددددد  يف ًىددددددٌ اىَددددددنخ أىددددددو عيددددددَ اىنددددددبً أشددددددل ٍددددددِ ًاىيغنددددددخ عجلاىنبصددددددو

 ؽدددددوة فدددددإُ: اىٌاقددددد  ّعدددددبّ  ث ٍدددددِ ّظدددددو عدددددِ ّغْدددددت قدددددل اىدددددنُ األٍدددددو ىدددددنا عيدددددَ فغٌاثدددددب 

ٌ  بذلدددد اىوئَْددددِ اىجبعددددش ّنددددِ ث ؽْندددديب احلغددددبة عيددددَ اىلًىددددخ  اىوئَْددددِ اىَددددجت ثددددو ىددددٌ اىغيدددد
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ِ  احلغددددبة أُ ِ  نىلثدددد  ّيؾدددد   ٍددددب  ً ٍددددر اىلًىددددخ  أل ثددددزنفرىٌ اىَدددديغخ  ىددددلكًا  ٍعددددو   ًٍدددد  ٍدددد

 ىيٌاعيدددددخ ًصدددددله ؽدددددوهبٌ يف اىلًىدددددخ ٍدددددبهعذ ّشدددددبعيٌ ثدددددل عندددددل ف,  اىلًىدددددخ عيدددددَ فدددددوًط

 صددددددجغخ األٍددددددو عيددددددَ - عنددددددو عفددددددب ً اهلل رقجيددددددو – ف ضددددددفَ اىقؾغددددددبِّ ثنددددددو أثددددددٌ  ؽْندددددديب

 مددددضر مددددبُ ثددددو ثددددبىغيٌ ٍعوًفددددب  مددددبُ اىلًىددددخ ّجددددبّ  أُ قجددددو ٍددددِ احلغددددبة فددددإُ ًإال ، شددددوعْخ

 ىجْعدددددخ اىلًىدددددخ قجدددددٌهَدددددجت ث  زعدددددنهًُ عدددددِ اىجْعدددددخ ّ اىلًىدددددخ ّجدددددبّعٌا ث اىدددددنِّ ادليدددددبعوِّ ٍدددددِ

 أُ ؽْنددددديب ىيغندددددخ هًٌّصُددددد ؽيدددددت يف اىغيدددددٌ ًاّزشدددددو اىيٍدددددبُ كاه صدددددٌ ، ًغدددددره مبحلغدددددبة اىغدددددالح

ًٍدددددد   ٍشددددددومخ اىلًىددددددخ أُ ثَددددددجت اىقزددددددبه ّوّددددددلًُ ال لاجلندددددد ٍددددددِ اضرأُ مددددددً ٍنزشددددددو اىغيددددددٌ

ثتتتتت  بتتتتتدأت الدولتتتتتة بتتتتتالح ط  متتتتت  ا تتتتتوار       ,واشتتتتتحداا ا وتتتتتارع ولنيتتتتتر  ا وحتتتتتزل     ضدددددغظ اىٌاقددددد   

اختتتتتيت ة اةتتتتة م تتتتل الواتتتتا متتتتن الوةتتتتم التتتت  أجتتتتا جتتتتا    ر تتتتان   ثتتتت   تتتتارت   ل تتتتة ا تتتتوار          

ًاختدددددند قدددددٌه   انق تتتتتر اصمتتتتتر و تتتتتارت  الدولتتتتتة   تتتتتار  أهتتتتتل ال تتتتت ة   ,  تتتتتا رأت  أن القتتتتتو    تتتتت   

اخلددددددٌاهط ٍندددددديغ ب ؽفبظ ددددددب عيددددددَ اىَدددددديغخ ًفٌف ددددددب ٍددددددِ اّقددددددالة اخلددددددٌاهط عيددددددْيٌ ًصددددددبه          

 ..عجلاىنبصو يف ص  اخلٌاهط ثٌق ب ألثِ أمسب  اىزٌَِّ ُّقيجُو مْ  ّشب  

 ًقدددددل اىلًىدددددخ، مفدددددوًا ألعلدددددٌ ثدددددو غدددددالح العلدددددٌ رندددددِ ث ؽْنددددديب اىغدددددالح عيدددددَ اىلًىدددددخ فؾدددددوة

 فدددد ح يف ؽيددددت أٍنْددددِ ٍددددِ ًمددددنىل ؽيددددت ًايل ّددددِاألهك اىنددددٌه أثددددِ ٍددددِ األٍددددو ىددددنا مسعددددذ

 .#اىغيٌ أىو ؽوة ٍجْو يف اّبقشيٌ فْيب منذ

 يف قزدددددو صدددددٌ ًٍدددددِ ،ّجدددددنًه ىدددددٌاىٌ ؼلدددددبى  فَْدددددب اىغغدددددبح ىددددد ال  عدددددبه  دلدددددب اىشدددددْـ ىندددددِ 

 ؼلدددددبىفيٌ، عيدددددٌ عبىدددددت مدددددو ٍدددددِ اىدددددزقي  عيدددددَ ؽوصددددديٌ ىيدددددناموح ْدددددلرع غبٍضدددددخ ظدددددوً 

 ٍدددددِ اىيغندددددخ ىقدددددب  أصدددددجؼ ؽزدددددَ اىيغندددددخ، ىقدددددب  ثعدددددل اىجنعيدددددِ رومدددددِ اىشدددددْـ مبقزدددددو نموّبًرددددد

 !!! اىشيبكح أٍجبة
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 اىدددددديٍِ ٍددددددِ ثوىددددددخ اىقؾغددددددبِّ يشددددددْـى -ٍددددددبثقب  – اىجعددددددش ضددددددجبط اٍددددددزقلاً يف إُ.  3  

 - يف ّظدددددوىٌ - ىدددددو قَْدددددخ ال عندددددلّب  ععيدددددو صدددددٌ ًٍدددددِ ادلٌصدددددو إىل إهٍدددددبىو ً عندددددو ختيدددددْيٌ صدددددٌ

 اىشدددددْـ ٍدددددِ صدددددله دلدددددب اىدددددجع  َّزشددددديل أُ ّصدددددؼ ًقدددددل اىندددددضر، اىشدددددِ  اىعدددددر ٍدددددِ فْدددددو

 ًإُ ىعجددددلاىعيّي، ّصددددوح ٍددددِ صلددددل عيَددددب  ٍددددِ صددددله مبددددب اىغغددددبح ذلدددد ال  ّصددددوح ٍددددِاىقؾغددددبِّ 

 ثعددددد  ثدددددو ؽدددددلصي ٍدددددب صجدددددذ إُ ثقدددددله األمهْدددددخ ٍدددددِ ىدددددٌْ االٍدددددو ىدددددنا عيدددددَ اىزعٌّدددددو مدددددبُ

 ، اىَدددددبث  يف عجلاىنبصدددددو ٍددددد  عَيدددددو عيدددددَ ّلٍدددددو ًاىقؾغدددددبِّ  اىشدددددْـ رواعددددد  ٍدددددِ اىضقدددددبد

 أؽدددددلا  أظدددددِ فدددددال ، هبددددد ال  اىظدددددِ ػلَدددددنٌُ ٍدددددبىاىٌا اىدددددنِّ فدددددٌحىال عدددددرح ؽصدددددو فَْدددددب أُ إال

 اىجغدددددلاكُ كهً ٍدددددِ ىدددددٌ أّدددددو نموُّددددد اّدددددو ؽزدددددَ ، اىقؾغدددددبِّ قلٍدددددو ٍدددددب ىيلًىدددددخ قدددددلً ٍدددددننٌ

 منددددددب ٍددددددب – األكة اّددددددٌا  ث شددددددل فددددددبىفيٌ ؽْنَددددددب مىددددددل ًٍدددددد  ، اىددددددزنفر ٍَددددددبئو يف ًعيَددددددو

 ٍددددددغنٌه، ىيعبٍددددددخ ٍعبهضددددددزيٌ ّظيددددددو ًث - اىقددددددًٌ ثضدددددداله عيددددددوه عددددددلً ٍددددددِ عيْددددددو ّنزقددددددله

 .-اهلل رقجيو– غبٍضو ظوً  يف قزو صٌ ًٍِ إىبّخ أؽلب ًأىبٌّه

 ّدددددوٍ مندددددب ، اىغغدددددبح ىددددد ال  عيدددددَ شدددددوعْخ ّضدددددفِ - اهلل رقجيدددددو – اىشدددددْـ ردددددٌيل مدددددبُ.  4  

 ًمددددبُ ٌٍثقددددبد ٍددددِ ّددددواه ٍددددب اىظيَددددخ ىدددد ال  ٍددددِ ّددددوٍ ىددددٌ ًمددددبُ ، فيدددد  ًؽَددددِ باعزددددلاى  ٍنددددو

ِ  َّددددنذ  ٌ  ًاهلل ٍزدددد ًال   مدددددبُ أّددددو  ضلَددددت  مىدددددل، عدددد  أًىئدددددل ٍدددد   عَيددددو  أُ إال ثبىَدددددوائو، أعيدددد

 ٍعبّدددددددبح يف ىاك فرا  رددددددد اىظيَدددددددخ ىددددددد ال  ٍددددددد  ٌاعيدددددددخادل فدددددددوأً شدددددددوعْخ صدددددددجغخ أضدددددددفَ

 ؽزدددددددَ ، ًاهلل إُ..  احلددددددد  ىجدددددددبًَ اىجبعدددددددوَ هًعدددددددٌكُ أىدددددددجٌ ًىقدددددددل ، اىلًىدددددددخ يف اجملبىدددددددلِّ

 اىشدددددْـ عدددددِ اهلل عفدددددب ، ٍنددددديٌاىقؾغدددددبِّ  اىشدددددْـ ثقدددددوة ىددددد ال  ثدددددجع  اىظدددددِ ضلَدددددِ مندددددب

 مدددددددو ؾدددددددنهزفي ، فبئدددددددلح غدددددددر ٍدددددددِ ّعدددددددر ال أُ ثدددددددل ال ىدددددددنا أُ إال ّزقجيدددددددو، اُ اهلل ًَّددددددد ه

                ، غددددددر ال رلددددددبكهأ صددددددن  مهددددددو ٍددددددِ أً األٍددددددخ ذلددددددنه ّنْددددددل ٍددددددِ ٍدددددد  اىعَددددددو ٍددددددِ اىقددددددلًاد
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 ٍنددددديظ ًعيدددددَ اهلل كّدددددِ عيدددددَ أٍندددددب  فدددددإعلٌ اىعيدددددٌ عدددددالة ثدددددنىل ًأفددددد  احلدددددنه، فبحلدددددنه

 أعظدددددٌ دلدددددِ ادلجزلعدددددخ اىظيَدددددخ ىددددد ال  ٍددددد  ٌعَينددددد إُ فدددددٌاهلل ، ىيعبٍدددددخ ّجْندددددٌه أُ اىَدددددنخ أىدددددو

 . ًاىجْبُ اىعيٌ اٍبّخ ٍِ محيزٌَه دلب ًاخلْبّخ اجلٌه

                : ذلددددددددٌ أقددددددددٌه ، اىلًىددددددددخ أهاضددددددددِ يف اىصددددددددبكقني اجملبىددددددددلِّ إفددددددددٌاِّ إىل ثوٍددددددددبىخ فددددددددزٌأ

 ىنصددددددوح إال فددددددوعزٌ ٍددددددب فددددددإّنٌ ، عيددددددبكمٌ يف اهلل ارقددددددٌا األؽجددددددخ أّيددددددب أّفَددددددنٌ يف اهلل ارقددددددٌا

 ً اىقدددددًٌ ثبعدددددو ّيدددددٌىننٌ فددددال  ، ًاجلَبعدددددخ اىَدددددنخ أىدددددو ٍندددديظ  عيدددددَ ، اهلل ميَدددددخ ًإعدددددال  احلدددد  

 مَددددب هضددددِ اهلل عندددديَب  عجددددبً اثددددِ قددددبه جليددددظ، اىجبعددددو ًاُ اثيددددظ احلدددد  إُ اهلل فددددٌ ، ىثوقزددددو

ِ  اههً  ًعيدددددددْنٌ األًه األٍدددددددو إال األٍددددددو  ًٍدددددددب ثبالٍددددددزقبٍخ  عيدددددددْنٌ : $$اإلثبّددددددخ  يف ثغدددددددخ اثدددددد

 .اهلل شب  إُ ٍِ هٍبئو ٍْ رِ فَْب اهلل ثإمُ ادلعبِّ ىنه ًٍنجني##...  ثبىعزْ 

 :   اىوقخ يف ٌُادلواثغ اإلٍالً ٍبكآ اىوؤًً رْغبُ إفٌاِّ ًأٍب

 أُ اهلل ًأٍددددد ه ٍنددددديال  اجلندددددخ ٍدددددِ ًرجدددددٌأم شلشدددددبمٌ ًعدددددبة عجدددددزٌ مجْعدددددب ، عيدددددْنٌ اهلل فَدددددالً

 .اجليا  فر اإلٍالً عِ اهلل عيامٌ إال أقٌه ال ، اىنعٌْ عنبد يف ثنٌ غلَعنب

 : األؽجخ أّيب

 أُ األؽجدددددخ أّيدددددب ًاؽدددددنهًا ادلدددددزقني، ٍدددددِ ًإّدددددبمٌ غلعيندددددب أُ اهلل َّددددد ه اهلل ثزقدددددٌٍ أًصدددددْنٌ 

 رنٌبّْددددددد ًىزغدددددددلكًا ، ًهثدددددددبعنٌ عيدددددددبكمٌ يف اىيغندددددددخ ثضزدددددددو اىدددددددنُ اىجبعدددددددو ىدددددددنا صو ّددددددد

 كًىدددددخ عدددددِ ال اإلٍدددددالً اٍدددددخ عدددددِ ردددددنًكًُ أّندددددٌ ًاعيَدددددٌا عدددددو،ً عدددددي هلل اعَدددددبىنٌ ًختيصدددددٌا

 ... ٍنبُ مو يف ٍخاأل قيٌة ، صٌ اهلل ٍعنٌ ًأُ اإلٍالً



 اب اجلزراوي    ــخب                                                             (  شرعي الدولةأبي بكر القحطاني    ) على خرب مقتل تعليقا   

 

،  عندددددلمٌ أٍدددددوا  ردددددٌىل ًقدددددل اىجلعدددددخ هبدددددنه ريدددددٌس شدددددق  أُ ٍدددددِ األؽجدددددخ أّيدددددب ًاؽدددددنهًا

 اىقصدددددد  ٍددددددِ اذلددددددبهثني اىعددددددٌاً ّقزيددددددٌُ ًغرىددددددب ادلٌصددددددو يف اىقددددددبكح ثعدددددد  اُ مسعنددددددب فيقددددددل

 ّفَدددددلًا أُ ًإّدددددبمٌ اخلدددددٌاهط ىددددد ال  أّدددددلُ عيدددددَ فشدددددلًا ُ،ًٍوردددددل اعلدددددٌ حبغدددددخ ًاحلدددددوة

 ّزنددددددديه هلل ثزقدددددددٌامٌ وًأّددددددد ثدددددددنٌّثنٌ إال عيدددددددْنٌ ّزَددددددديظ ال عدددددددلًمٌ أُ ًاعيَدددددددٌا عيدددددددبكمٌ

 اىَدددددددلاك ّيددددددديَنٌ ًأُ اقدددددددلاٍنٌ ّضجدددددددذ ًأُ ّنصدددددددومٌ ًأُ ػلفظندددددددٌ أُ اهلل َّددددددد ه. اىنصدددددددو

 .ٍجْنب  فزؾب عيْنٌ ّفزؼ أُ ٍجؾبّو َّ ىو. ًاالعَبه ًاألقٌاه االعزقبك يف

 عيددددْنٌ، ّدددد صو ٍددددب أمزددددت ٍددددِ فٌفددددب  شددددِ  أُ مزبثددددخ عددددِ أؽغددددٌ أُ مهَددددذ ِّ ددددا اهلل ًّعيددددٌ

 عيدددددْنٌ ردددددٌىل ٍدددددِ ؽدددددبه يف ر ٍيدددددذ دلدددددب صدددددٌ ، ٍفَدددددلرني ًثدددددني ّدددددبهِّ ثدددددني أضدددددؾْذ ىندددددني

 ًأىيندددددو كاثدددددوه اهلل قغددددد  – و ٍفددددد ادلٌصدددددو يف إفٌاّندددددب عيدددددَ ردددددٌىل ٍدددددِ ماردددددو ىدددددٌ ثدددددو ًإما

 ثعددددلً أٍددددو صددددٌ ادلٌصددددو ٍددددِ اخلددددوًط ٍددددِ ادليددددبعواد مبندددد  -األشدددديبك هؤًً عيددددَ ًفضددددؾو

 ّددددلٍِ ٍددددب هأّنددددب ؽزددددَ ،ؽْندددديب فزؾددددو ثبإلٍنددددبُ ًمددددبُ ؽٌصددددوًا أُ ثعددددل ذلددددٌ اىغوّدددد  فددددزؼ

 ًّعدددددددٌ اهلل ًؽَدددددددجنب ،األصلدددددددبً اىدددددددوًاف  عندددددددل األٍدددددددو يف ؽوائوّدددددددب ًقدددددددٌ  ٍدددددددِ اىقيدددددددٌة

 .اىٌمْو

 .. زلَل ّجْنب عيَ ًٍيٌ اهلل ًصيَ ًأعيٌ، أعيَ ًاهلل

 مزجو فجبة اجليهاًُ 

 

 


