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 عذّٗ اهلل ٚرمجٍٗ ٚأصىٕٗ اٌفغصٚس ٚأسٍف األِخ ػٕٗ س١غا: ػن١خ اهلل ا١ٌٍجٟ اٌّخب٘ض اٌغ١ز ٌٍّإٌف 

  ـٙـُ، ٚأطي ػـضُٚ٘ٚصضص ع١ُِٙ ٚثجزُٙ ِٚـىـٕ ٔؾغُ٘ اهللٌّخب٘ض٠ٓ ثنبي األِخ ٚذّبرٙب: األٚ
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:القائذ فضيمة الشيخ اجملاهذ
 ؾمٞمػ اًمٕمدل اعمٍمي شم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اعمج٤مهد: 

 العدل املصرٍ سًف

η 

 

 
 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ: احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًم٘م٤مئؾ ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ

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

 --[اًمتقسم٦م] ژجئحئ

 ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :وهق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مئؾ

 وسمٕمد-- --الم قمغم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـواًمّمالة واًمً-- [إطمزاب] ژٿٿ ٿ ٿ ٺٺ

-- ؿما٤مب ذم شأثٌ أسبيخ انهيٍ  »ذم هن٤مي٦م اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعمٜمٍمم-- طمؾ سم٠مرض اجلٝم٤مد 

ريٜم٤مت ُمااااـ قمٛمااااره ًمٗماااا٧م اٟمتٌاااا٤مهل وؿمااااد  إًمٞمااااف-- ًمٗماااا٧م اٟمتٌاااا٤مهل ؾمااااٙمٞمٜمتف وهاااادو ه اُمٓمٚمااااع اًمٕمِماااا

ب اهلل-- اًمت٘مٞم٧م سما٠مظمقة وؿمد  إًمٞمف قمٔمٞمؿ أدسمف وطمٞم٤مؤه-- صمؿ أه  صقشمف وطمًـ شمرشمٞمٚمف ًمٙمت٤م

 يم٤مًمدرة سمٞمٜمٝمؿ--  شأثٌ أسبيخ»يمثر ُمـ ًمٞمٌٞم٤م ومٙم٤من 

ومااتؿ اظمتٞماا٤مره ًمٞمٙمااقن  ؛٤م أنااف ٟمًااٞم٩م وطماادهُمااـ اًمٚمحٔماا٦م إومم ًمااف ذم أرض اجلٝماا٤مد سماادا واوااحً 

ن طماؾ اا٤م طمتاك أدريماف اجلٝما٤مد إأرؾمؾ إمم ُمقريت٤مٟمٞم٤م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚماؿ-- وُما٤م  شًم٘م٤مقمدةا»اوٛمـ وومد ًم

ئاار-- ومٙماا٤من هااـ ؿمااٝمده  سمٕمااد ذًمااؽ--  ا وؿمااٝمد قمٚمٞمااف-- ظماارج ُمٜمااف سمتجرسماا٦م صمرياا٦م أوم٤مدشمااف يمثااػمً ذم اجلزا

ُمِ قَ ويم٤مٟماا٧م ُمّماادر إلاا٤مم ًمااف ذم رؤياا٦م يَماا ااا نمف ُماا ل ارشمف أطمااداصمٝم٤م وم٤مؾمتاااـ اخلٓماار اًمٗمٙمااري-- وسمّم 
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 -- طمٌق سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم اجلٝم٤مد-- ومحذر ُمٜمٝمؿ وٟمّمح

اهلل ًمٚمتٞماا٤مر  ومٙماا٤من ٟمٕمااؿ اًمٕمٓماا٤م  ُمااـ ؛شػطٍييخ اه»ُمااـ ُمقريت٤مٟمٞماا٤م ناا٧م يمٜمٞماا٦م  شأثييٌ أسييبيخ»قماا٤مد 

اجلٝماااا٤مدي-- يمااااام يماااا٤من يمثااااػم اًمٕمٓماااا٤م -- رهمااااؿ ظمجٚمااااف وطمٌااااف ًمٚمقطماااادة واٟمِمااااٖم٤مًمف سمٜمٗمًااااف-- ومااااامرس 

ف-- وٕناف ٟمًاٞم٩م هٞماز أراد ئا قمـ صاخ٥م اعقماالم وأواقا ؿمديد وطمٚمؿ قمٔمٞمؿ سمٕمٞمدً  دقمقشمف سمرومٍؼ 

وم٘ما٦م سمر شًم٘م٤مقمادةا»اوم٤ًمىمف إمم اًم٘مٞم٤مدة اًمتٜمٗمٞمذيا٦م ًما ؛اهلل أن يرومع ىمدره ويٜمنم دمرسمتف ويتخذه ؿمٝمٞمدا

ورزىماااف اًمتقومٞماااؼ--  ،-- ومٙمتااا٥م اهلل ًماااف اًم٘مٌاااقل ذم ىمٚماااقب اعمج٤مهاااديـٍماأئٛمااا٦م اجلٝمااا٤مد ذم هاااذا اًمٕمااا

ٟمف  يمام يم٤من ؿمقيم٦م ذم طمٚمؼ أقمدا  اهلل--  ،ومٙم٤من ذم طم٤مضم٦م إظمقا

طمٌف ُٕمتف وسمره ا٤م وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝم٤م  شػطٍخ اه انهٍ »ذم يمت٤مسم٤مت اًمِمٞمخ  ٤مر ضمٚمٞم  اوٟمٌّم

نه٤م-- ومٜمجده يقضمف ويٌلم ويدقمق اوي ٤مرهاقمًوطمرصف قمغم ٟمجدهت٤م واًمقىمقف ُمٕمٝم٤م ذم 

ٟمف إمم ُمٜمٝم٩م   يٗمر.-- ذم اًمتٖمٞمػم-- ٓ إومراط وٓ شمٗمريط-- هلم ًملم-- جيٛمع وٓ شاًم٘م٤مقمدة»إظمقا

سمٖمزًمف ويًؽم سمف ويّمحح ُم٤ًمر ُمـ طم٤مد وي٠مظمذ سم٠مجدهيؿ-- يمام يم٤من  ومٞمٙمًق ؛يٖمزل ُمـ دمرسمتف

ع ا  اهلل-- وأطمًٌف هـ صح ومٞمٝمؿ ىمقًمف ومٞمف-- ؿمديدا قمغم أقمد ٤مىمقي   --قم٤مىمال ذم إدارشمف ًمٚمٍما

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱژ :شمٕم٤ممم

 -[اح٤مئدة] ژۉې ۉ ۅ  ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ

ٟمقن قمٚمٛمٝمااااااااؿ و  دَ وأطمًاااااااٌف واهلل طمًاااااااٞمٌف ُماااااااـ اعمخٚمّماااااااالم اًماااااااذيـ ىماااااااٞمض اهلل لااااااااؿ ُماااااااـ ُيااااااا

- ومااا٢من وم٤مرىمٜمااا٤م سمجًاااده اًمٓمٞمااا٥م--  ودمااارسمتٝمؿ-- دون أن يتٙمٚماااػ هاااق قمٜمااا٤م  ذًماااؽ أو  ااارص قمٚمٞماااف-

 ًٓ  يمثػمة-- شمٜمػم لؿ اًمٓمريؼ وشمٌٍمهؿ سمٛمٜمحٜمٞم٤مشمف-- وم٢من رؤيتف وأومٙم٤مره ؾمتٔمؾ شمٖمذي أضمٞم٤م

ذم قماادة ؾماآمقر-- وٓ ذم ُم٘م٤مًماا٦م أو  شػطٍييخ اه انهييٍ »ر ؾمااػمة ودمرسماا٦م اًمِمااٞمخ آ يٛمٙمااـ طمّماا

-- شمٕمٓماال ُم٘ماا٤مًمتلم-- وًمٙمااـ هااذا اجلٝمااد اًمْمااخؿ ذم وااع ُم٘مقٓشمااف وشمقضمٞمٝم٤مشمااف ظمااالل ُمًااػمشمف 

 --يمٌػم ُمـ ىمّم٦م طمٞم٤مة ودمرسم٦م اًمرضمؾ  اإؿم٤مرات وقمالُم٤مت شمٌلم ضمز ً 

-- ًمٜمٗمًاااف أو ٕهٚماااف-- وًمٙمٜماااف قمااا٤مش ُماااع ـمٚمٞمٕمااا٦م إُمااا٦م هلل  شأثيييٌ أسيييبيخ انهيييٍ   »مل يٕماااش 

 -- ايمذًمؽ وٓ أزيمل قمغم اهلل أطمدً أطمًٌف  ا-- وُٕمتف-- وم٤مختذه اهلل ؿمٝمٞمدً وًمديٜمف 
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 ٤ماجلٝماا٤مد أنجٌتااف ًمٞمٌٞماا٤م-- وـماا٤مف ذم إرض ذىًمااهااذه ٟمٌااذة قمٓماارة قمااـ طمٞماا٤مة ضمٌااؾ ُمااـ ضمٌاا٤مل 

ؾَم٤من»-- واؾمتقدع سمدٟمف ذم صمرى ٤موهمرسمً   -- شظُمرا

-- وشم٘مٌٚمف قمٜمدك ذم اًمّما٤محللم-- مُمالم شػطٍخ اه انهٍ »ارطمؿ اًمِمٞمخ اعمج٤مهد اًمٕم٤مسمد  مهللا

 -مُملم-- واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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:يخ اجملاهذفضيمة الش
 ق ىمت٤مدة قمٛمر سـم حمٛمقد أبق قمٛمرأب: شم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اعمج٤مهد

 الفلسطًين قتادَ أبى

 عنر د أبىعنر بن حمنى

η 

 

 
 

 ٚثٗ ٔضزؼ١ٓ

خف وصحٌف موقمغم  ،ُم٤مم اعمت٘ملمإو ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد اًمٌنم ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 :ُم٤م سمٕمدأ ،وٕملمأ

ر ُمع اهللأومٚمٚمٜم٤مس  ، ويمٞمػ يٙمقن ٥م ًمٚم٘مٚمٞمؾ يمٞمػ ي٤ٌمرك اهلل ومٞمف ومٞمجٕمٚمف قمٔمٞماًم شمٕمج ؛ها

نف ٓ ر ، وهذا يمٚمف قمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ ٠م ومٞم١مول امم آٟمتٝم٤م  واًمٖمٞم٤مب ويماًمٌم  ذم قملم اًمٜم٤مس قمٔمٞماًم 

ي١مذن  سمراهٞمؿ إُم٤مم احلٜمٗم٤م  إومٝمذا  ؛و همٞم٤ما٤مأوضمري٤من اًمؼميم٦م ذم اًمٌم   ،سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م ُمرشمٌطٍ 

، ٓ اهلل إذاٟمف وقع ُمـ اًمٌنمي٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م أ ًمف طمتك يًٛمع ومٞم٤ٌمرك اهلل ؛ًمٚمٜم٤مس طمٞم٨م ٓ ٟم٤مس

ظمالص وه طمٞم٨م سم٤مرك اهلل ومٞمٝم٤م سم٥ًٌم اع ؛وهذا هق قملم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمام  ذم سم٘م٤م  ُم٤م يمتٌف سمٕمْمٝمؿ

ٞمٝم٤م واقمتٜم٤م  ومطمٞم٨م اًمٜمٔمر  شاًمٜمقوي»، وهذه يمت٥م  شُم٤مًمؽ ُمقـم٠م»اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمذا 

قم٤مدة إصمؿ اٟمتِم٤مره٤م و شاسمـ شمٞمٛمٞم٦م»اًمٜم٤مس ُمـ حم٤مرسم٦م يمت٥م ؿمٞمخ آؾمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ا٤م، صمؿ ُم٤م قمٚمٛمف 

ن م ن اًم٘مرأُمثٚم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمة ضمدا، وقمٚم٦م ذًمؽ ؾمالُمٞملم، وإشم٠مثػمه٤م ذم اًمٕم٘مؾ واًمققمل اع

 ڱ ژ :، وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم [٧١اًمرقمد: ] ژېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ژي٘مقل: 

 -[٧١١اح٤مئدة: ] ژ ۀ    ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں

ومن اًمٌ٘م٤م  هق  ؛ثػم، وذًمؽ ٓرشم٤ٌمط قم٤ممل اًمٖمٞم٥م سمٕم٤ممل اًمِمٝم٤مدة٠مومٝمذه ىمقاقمد ؾمٜمٜمٞم٦م ذم اًمٌ٘م٤م  واًمت
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 ژ ڃ ڄ ڄ     ڄ   ڄ ڦ ڦ ژ: نف هق اًمّم٤مًمح، وسمذه٤مسمف ي٘مقل اهلل شمٕم٤مممظمالص اًمٕمٛمؾ هلل ٕإ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ظمريـ ُمـ ؾم١مال اًمّم٤محللم يمام ىم٤مل اسمراهٞمؿ ، واًمذيمر اًمٓمٞم٥م ذم أ[يقٟمس]

هنؿ يمام ٢موم ؛ٓ وهق اًمٕمٚمؿأ نٌٞم٤م  ومْمؾ ُم٤م يقرصمف اعمر  ُم٤م ورصمف إٕن إ، و[اًمِمٕمرا ] ژ پ پ ٻ

ظمذه أوًمٙمـ ورصمقا اًمٕمٚمؿ ومٛمـ  ،نٌٞم٤م  مل يقرصمقا درمه٤م وٓ ديٜم٤مران إإ) :ىم٤مل احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك 

(ظمذ سمحظ واومرأ
(1)

- 

رصمف اًمذي إسمٕمض   شٍ انه ػطٍخ اه»ظمل اًمراطمؾ ؿمٝمٞمدا امم رسمف اًمِمٞمخ ىمدم ٕأن٤م اًمٞمقم أوه٤م 

 ،٤م ذم اًمٔمٚمؿوه٤مديً  ،٤م قمغم احلؼوُمٕمٞمٜمً ،ا ذم اًمٓمريؼًمٞمٜمتٗمٕمقا سمف زادً  ؛ورصمف ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة ًمٚمٜم٤مس

ذم  رواطمٝمؿ رظمٞمّم٦مً أخ ُمـ ىمامؿم٦م اًمٕمٚمام  اًمذيـ سمذًمقا ن اًمِمٞم٤م ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ، ذًمؽ ٕوخمرضًم 

ى اًمٙمثػم ُمـ أ، ورطمقال اًمٜم٤مسأ ـ ه٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ واـمٚمع قمغم، يمذًمؽ هق هؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم

ن ٠منف مل يٕمٛمر ـمقيال يمِمأت٥ًم ومٝمؿ اًمنمع وطمٙمٛم٦م اًمقضمقد، ُمع وم٤ميم ؛قمٚمٞمٝم٤م قمٞم٤منٍ  اًم٘مْم٤مي٤م ؿم٤مهدَ 

ُمريٙمٞم٦م سمٖمػم ـمٞم٤مر ًمف وهق ُمراسمط ذم ًمرسمف ؿمٝمٞمدا ضمرا  ىمّمػ اًمٓم٤مئرات إذ ُم٣م إ --ظمريـأ

 ٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم-ؾمٌ

قم قمغم ؿم٤ٌمب اجلٝم٤مد قمٔمٞمؿ ثره اًمٞمأن إٓ إٚمٜمٞم٦م ًمٕمـمقيال ذم ُمٞمدان اًمدقمقة ان مل ئمٝمر إواًمِمٞمخ و

ا ٤م محٞمدً ٓ ودمد ًمٚمِمٞمخ ومٞمف رأجً إٓمرح سملم يدي اعمج٤مهديـ ٤م يُ ُمقوققمً  ن٧م ٓ شمٙم٤مد دمد٠موم ؛اًمقضمقد

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم- وظم٤مص٦م طمٞم٤مة اجلٝم٤مد ،وم٘مد شمٙمٚمؿ ذم ُمٕمْمالت ُم٤ًمئؾ احلٞم٤مة ؛ذن اهلل شمٕم٤ممم٢مسم

ا ، وُم٤م زًم٧م ذايمرً ر ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿٗم  ل ويت٘مَ ٠مويً د ضم٤مًمًتف ضمٚم٤ًمت وهق ؿم٤مب يٌح٨مواًمِمٞمخ ىم

ذم دورات ذقمٞم٦م  ذم جم٤مًمَس واًم٘مٞم٤مس وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف، صمؿ ضمٚمس زم  ،نقاقمفأو٤مع وؾمئٚمتف ذم اعأًمٌٕمض 

مم ُمقريت٤مٟمٞم٤م ًمٞمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ويٗمرغ ًمف، صمؿ يم٤من ُم٤م يم٤من إذ ىمد ؿمد اًمرطم٤مل إ ؛يمثر ُمـ ؿمٝمريـأمل شمٓمؾ 

٧م سمف ريم٤مئٌف ذم ُمقـمـ ًمٚمجٝم٤مد يم٤من ًمف ومٞمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة طمٞم٨م طمٓم ؛ُمـ رطمالشمف اجلٝم٤مدي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف- 

ويٜمّمػ اخلّمقم ىمٌؾ  ، يتحرى احلؼ ُم٤م وؾمٕمف،ذم ُم٤م خيؼم ص٤مدٌ.  ،ذم ُم٤م ي٘مقل واًمِمٞمخ قمدٌل 

ن إا يم٤من ذم احلْمقر وهٙمذ ،ن يمؾ ُمـ يًٛمع يمالُمف ذم اعمٕمْمالت يراه قمػ اًمٚم٤ًمنأاعمحٌلم، يمام 

 -يٜم٘مد سمٛمٞمزان اًمٕمدل واحل٥م واًمت٘مدير إذق يٜم٘مد ، وهقمٔمٞمؿٍ  دب ضمؿ  أشمٙمٚمؿ، ُمع 

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم 221(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2462(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )146٧ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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ـٍ   نف طم٤مٌض ٠مًمٞمف، ويمإُم٦م ثػمون سميورة ٟمنم شمراصمف حل٤مضم٦م إيِمٕمر اًمٙم اًمٞمقم سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده سمزُم

٤م هل يمذًمؽ،  وطمديثً ، وومْم٤مي٤م اجلٝم٤مد ىمدياًم ن اًمٜم٤مس هؿ اًمٜم٤مس ذم يمؾ وىم٧م وطم٤ملٕ ؛سملم اًمٜم٤مس

 اطمدة-مم طم٘مٞم٘م٦م وإرر سمّمقر ضمديدة شمٕمقد ذم قمٚمٚمٝم٤م شمتٙم

صمف اًمٞمقمأ ؾمتٖمٗمر أهذا قمٜمدي و دل   --وهيتٛمقن ًمٙمٚمامشمف ،ن يٜمِمط اًمِم٤ٌمب واعمحٌقن امم ٟمنم شمرا

ذن اهلل شمٕم٤ممم، ٢ما ومق. ٟمقر سمًمٞمزداد ٟمقرً  ؛مم ىمؼمهإضمرا  ؾمٞمؾ اخلػم واحلًٜم٤مت إن اهلل يريد أاهلل شمٕم٤ممم 

 ؟ا اًمًٌٞمؾاًمٜم٤مس ُمـ اعمج٤مهد ذم هذ وممأ، ومٛمـ هٚمف واًم٘م٤مدر قمٚمٞمفأواهلل وزم هذا وهق 

 خح٘مٜم٤م سمف قمغم ظمػمأوـ، مم يقم اًمديإضمره أضمر ًمف أظم٤مٟم٤م وأمهللا ارطمؿ 

 

 --ُملممُملم م

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
 أبق حمٛمد اعم٘مدد قم٤مصؿ اًمؼمىم٤موي: دشم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اعمج٤مه

 حمند املقدسٌ أبى

 عاصه الربقاوٍ

η 

 

 وسمٕمد--، واًمًالم قمغم رؾمقل اهللواًمّمالة  احلٛمد هلل

د سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م ًمذًمؽ وم٢م  أتنمف وأقمتز سم٤مًمت٘مديؿ ًمٙمت٥م اعمج٤مهديـ وقمٚمامئٝمؿ قمٛمقُم٤م وٓ أترد

ومٙمٞمػ طملم يٙمقن اًمٙم٤مشم٥م أُمث٤مل هذا اعُم٤مم ال٤مدي ٕهؾ اجلٝم٤مد اًمٜم٤مصح ل؛ طملم يٓمٚم٥م ُمٜم

سم٤مًمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ  ًمٚمجٝم٤مد، اًمذي ىم٣م ٟمحٌف وهق ذم قمدوة أهؾ احلؼ يًٕمك ذم شمٌّمػم اعمج٤مهديـ

ا ذم اًمٜمّمح ًمديـ اهلل وضمٝم٤مد ويٜم٤مصحٝمؿ ُمـ اًمداظمؾ ُمٜم٤مصح٦م اًمِمجل ٓ اخلكم، وٓ يداهـ أطمدً 

 ًمٚمٛمج٤مهديـ قمٜمٝم٤م-- ٤م ة قمغم ـمريؼ اجلٝم٤مد ٓ همٜمًك اعمًٚمٛملم، ًمف ُمِم٤مقمؾ وُمٕم٤ممل وو  

وًم٘مد يم٤من يًٕمد  ذم يمؾ ُمرة أىمرأ ؿمٞمئ٤م ُمـ وص٤مي٤مه وٟمّم٤مئحف ٕهؾ اجلٝم٤مد طملم شم٠ميت ُمتقاوم٘م٦م 

؛ وم٠مومرح سمذًمؽ وشم٘مر سمف قمٞمٜمل، ذم وىم٧م ىمؾ شوىمٗم٤ميت ُمع صمٛمرات اجلٝم٤مد»ُمع أؿمٞم٤م  يمٜم٧م ىمد يمتٌتٝم٤م ذم 

ؾم٤مؤوا اًمٔمـ سمٙمؾ ٟم٤مصح ومٞمف اًمٜمّمػم واؾمتقطمش يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ـمريؼ اًمٜم٤مصحلم واؾمت٘مٌحقه وم٠م

وخيرج سمف ومٙم٤من ُم٤م ٟمٙمتٌف ذم هذا اًم٤ٌمب يتٝمؿ ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اعمتٕمّمٌلم ًمألؿمخ٤مص،  ؛ٕهؾ اجلٝم٤مد

ومٙم٤من شمقاوم٘مٜم٤م ذم  ؛قمـ اجلٝم٤مد وـمٕمـ ذم اعمج٤مهديـ ٌؾ اًمٜمٔمر قمغم أنف ختذي ٤مىمف ويٕم٤مُمٚمف ىمّمػموقمـ ؾمٞم

سمٕمض اًمقص٤مي٤م واًمٜمّم٤مئح ٕهؾ اجلٝم٤مد يًٕمد  ويقاؾمٞمٜمل ذم هذه اًمٓمريؼ، وهق يدل قمغم صدورٟم٤م 

 ومحٚمٜم٤م ًمٜمٗمس الٛمقم-- ،وقمٌٜم٤م ُمـ يٜمٌقع أصٞمؾقمـ ُمِمٙم٤مة واطمدة، 

واًمزهد سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م وشمدسمره٤م؛  رم اعمٗمرط ا٤م دم٤مرب  وإن اًمتٗمريط سمقص٤مي٤م قمٚمام  اجلٝم٤مد

وظمؼمات وومره٤م ًمف ذم هذه إؾمٗم٤مر إظمقة ًمف يم٤ٌمر، ؾمٌ٘مقه قمغم اًمدرب و طمرصقا قمغم أن يقومروا 

وىمتف وخيتٍموا قمٚمٞمف اعمراطمؾ وهيدوه اًمٓمريؼ وجيٜمٌقه قم٘م٤ٌمهت٤م وُمٜمزًم٘م٤مهت٤م-- وم٤مخلؼمات شمرايمٛمٞم٦م 

ومتجٜم٥م أظمٓم٤م هؿ ومل يٙمرره٤م، ويمؿ ُمـ ُمزًم٦م ٟمٌٝم٧م  واًمًٕمٞمد ُمـ اشمٕمظ واؾمتٗم٤مد ُمـ دم٤مرب همػمه
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قمٚمٞمٝم٤م أُمث٤مل هذه اًمٙمت٥م يم٤من سم٢مُمٙم٤من إخ اًم٤ًمًمؽ دمٜمٌٝم٤م ًمق طمرص قمغم ُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م وشمدسمره٤م سملم 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ائەئ  ائ ى ى ې ژ ٹٹيدي اًمٜمٗمػم-- وىمد 

 -[اًمتقسم٦م] ژ  ی ی  ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ

أن يٙمقن أدقمك ًمٚم٘مٌقل ُمٜمف إذا ُم٤م ضم٤م  ـمٕمٜم٤م ذم  ـٌ ٛمِ ٘مَ وإن اًمٜمّمٞمح٦م واًمٜم٘مد إذا ضم٤م  ُمـ اًمداظمؾ ًم

 اعمٜمٝم٩م ُمـ أقمدائف وظمّمقُمف، ومٚمٞم٧ًم اًمٜم٤مئح٦م اًمثٙمغم يمتٚمؽ اعمًت٠مضمرة--

وٓزاًم٧م وص٤مي٤م اًمِمٞمخ يًتِمٝمد ا٤م ـمالسمف وأنّم٤مر اجلٝم٤مد ويًتدًمقن ا٤م ذم وضمف اعمٜمحروملم 

٤مرَك هم٤مي٤مشُمف ؾم٤مُمٞم٦ٌم وأهداوُمف ٟمٌٞمٚم٦ٌم، إّن ضمٝم٤مَدٟم٤م اعمنموَع اعمٌ»ٜمٝم٩م اعمِمقهلم ًمٚمجٝم٤مد يمٜمحق ىمقًمف: قمـ اًم

 شمٕم٤ممم يمٚمُّٝم٤م قمدٌل ورمح٦ٌم وإطم٤ًمٌن وذٌف وقمزٌة ويمراُم٦ٌم وصالٌح وومقزٌ 
ِ
 -شوومالح جيٛمُٕمٝم٤م رو٤م اهلل

ـَ شمٜمٔمٞمامشُمٜم٤م وو٤مقم٤مشُمٜم٤م وُمِم٤مريُٕمٜم٤م وٓ ُيراُ. قمغم أجديٜم٤م دُم ُمًٚمٍؿ سمٖمػِم » ـَ وًمتٗم ومٚمتُزل اًمدٟمٞم٤م وًمٜمٗم

، إهن٤م  -شهم٤مي٦ِم اًمقوقح ُم٠ًمخ٦ٌم طم٤مؾمٛم٦ٌم ذم طمؼ 

 اسمتٖم٤مَ  روقاِن اهلل ٓ »
ِ
إّن اعمج٤مهديـ اًمذيـ يٌذًمقَن أُمقالؿ وأنٗمًٝمؿ وأرواطمٝمؿ ذم ؾمٌٞمِؾ اهلل

ي٘مٌٚمقَن ىمتؾ ُمًٚمؿ واطمد أبًدا، إّن ديٜمٜم٤م قِمٚمٌؿ وقمٛمٌؾ وٟمّٞم٦م ومٚمٜمتٕمّٚمؿ اًمِٕمٚمَؿ اًمٜم٤مومَع، وًمٜمٙمـ أهَؾ سمّمػمٍة، 

 -شوًمٜمّمٚمح اًمٜمّٞم٦َم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼوًمٜمّمٚمح اًمٕمٛمَؾ، 

ئٜم٤م اًمٙم٤مُمِؾ ُِمـ أي  قمٛمٚمٞم٤مٍت شمًتٝمدُف اعمًٚمٛملَم ؾمقاٌ  ذم ُم٤ًمضمِدهؿ أو » ُد قمغم شمؼمُّ إّٟمٜم٤م ٟم١ميم 

ىِمٝمؿ وـمرىم٤مهِتؿ أو دمّٛمٕم٤مهِتؿأؾم  -شقا

 درضمتف ُمع اًمِمٝمدا  إبرار ووٕمٜم٤م سمف ذم اًمٗمردوس قمغموأ شػطٍخ اه»ومرطمؿ اهلل اًمِمٞمخ 

ٟمٜم٤م اًم٘م٤مئٛملم قمغم وع ،إقمغم شمراث ُمِم٤ميخ اجلٝم٤مد وأقمالُمف وشمٞمًػمه٤م وسمذل٤م  وضمزى اهلل ظمػما إظمقا

ًمٓمالب احلؼ، وأؾم٠مخف شمٕم٤ممم أن يٕمٔمؿ لؿ اعمثقسم٦م واجلزا  قمغم هذا اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ وأن يت٘مٌٚمف ُمٜمٝمؿ 

 وجيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي يٌ٘مك أثره وأضمره ًمٚمِمٞمخ ولؿ سمٕمد اعمامت--

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم

 ـه٧614قمٞمد اًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من 
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
ق أشم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اعمج٤مهد:  اًمٌٚمٞمديب اًمرؿمٞمد  ـ   احلً

 أبى احلسن الرشًد البلًدٍ

η 

 

 
 

ٛم   هللَوَصغم  ا ،هللَاحْلَْٛمُد  ٓ  سم٤ِمقَمغَم حُمَ َة إ َٓ ىُمق  َٓ طَمْقَل َو َؿ؛ َو اًْمَٕمكِم   هللٍد َوقَمغَم مخف َوَصْحٌف َوؾَمٚم 

٤م سَمْٕمُد:  اًْمَٕمٔمِٞمِؿ؛ َأُم 

ػطٍخ ثًِ ػَجْسِ انزَّحًٍَِْ أ»أطمد إوم٤موؾ أن أيمت٥م يمٚمامت ي٘مدم ا٤م ًمٜمنم ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ:  ؾم٠مخٜمل

 --ش انهٍ  اه

ن ي٘مػ ُمقىمَػ اًمًٞمػ ُمـ يد اجل٤ٌمن، وأن ي٘مٕمد ُمـ قمغم هذا اًم٘مٚمؿ أ زُّ ذم اًمٜمٗمس: يٕمِ  وم٘مٚم٧ُم 

 اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م- طم٤مئالت سمٞمٜمف وسملم ؛ورائف يمالُل اًمذهـ، ووقد اًم٘مر ٦م، وومتقر إقمّم٤مب

ًٓ  ؛مهل ٕيمت٥م وم٘مرات وم٤مؾمتجٛمٕم٧م ٕنٜمل ُمٝمام يمت٧ٌم ًمـ أوذم  ؛ جلٝمد اعم٘مؾ قمغم طمٞم٤م سمذ

 ٚمٔمك ؿمجٜم٤ًم--سمٕمض اًمروح ُمـ يمٌد شمت اًمرضمؾ طم٘مف-- ًمٙمٜمٝم٤م قمغم يمؾ طم٤مل نٛمؾ

 وقمًك سمذل سمٕمض اًمقاضم٥م أن يٍمف قمٜم٤م ٓئٛم٦م اًمٕمجز قمـ اًمتامم واًمٙمامل--

إُمقال يمرائؿ، وذم اجلقاهر ومرائد، وذم اًمٜمجقم دراري، وذم اعم١مُمٜملم رضم٤مل ٟمجقم-- وومرٌ.  ذم

سملم ٟمجؿ هيدي احل٤مئريـ-- وٟمجؿ شمدوؾمف أىمدام اًم٤ًمئريـ-- رضم٤مل يم٤مٟمقا يقم اًمرأي صدور حم٤مومؾ، 

ع ىم٤مدة ضمح٤مومؾ، وذم اًمت٤مريخ حم٘م٘ملم ًمٜم٘مٓم٦م آىمؽماب، سملم احلرب واعمحراب-- ي٘مذومقن ويقم اًمرو

سمٙمٚمٛم٦م احلؼ جمٚمجٚم٦م قمغم اًم٤ٌمـمؾ، وم٢مذا احلؼ فم٤مهر، وإذا اًم٤ٌمـمؾ ٟم٤مومر، وي٘مذومقن سمٕمزائٛمٝمؿ ذم 

 ُمزدطمؿ اعيامن واًمٙمٗمر، وم٢مذا اعيامن ُمٜمّمقر، وإذا اًمٙمٗمر ُمٙمًقر--

اًمِمجك  ٦مِ ٞمٚمَ ٚمِ آٟمٌٓم٤مح يٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس اًمٙمَ احلدي٨م قمـ اًمرضم٤مل ذم زُمـ اًمٕم٘مؿ و إن



 
20 

 

 واًمِمجقن-- ًمٙمـ قمزائل أن ذيمراهؿ شمًكم اًمٖمري٥م--

، ٨ُم نُّ ٞمؿ، وومحقًم٦م ىم٣م قمٚمٞمٝم٤م اًمت٠مَ اًمٜم٤مس أجم٤مدهؿ وُمٗم٤مظمرهؿ وومٞمٝمؿ ٟمخقة أُم٤مهت٤م اًمْم   يذيمر

وذيمرى أت٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمًٞم٤من، وقمزيٛم٦م أـمٗم٠مهت٤م ـم٤ٌمع اًمْمٕمػ واًمٗمًقًم٦م، وؿمقاقمر ظمدرهت٤م 

 ٦م اًمدظمٞمؾ وزُمزُم٦م احل٤موي وهٞمٜمٛم٦م اًمقاهمؾ--هتدئ

شمٗمت٠م إُّم٦م ُمًتٕمرو٦م ُم٤موٞمٝم٤م-- وٓ شمزال ذم همٛمرة ُمـ اعمٜمٌٝم٤مت اعمٜمٕمِم٦م وومٞم٦م ُمتٕمٓمِّم٦م  وٓ

-- وذم  شاه خػطٍ»ًمٚمٕمّز واًمًٞم٤مدة، ُمًتنموم٦م إمم اًمٓمٛمقح، ٓ ي٘مؾ شم٘مديره٤م ًمٚمرضم٤مل أُمث٤مل 

 ذيمراهؿ ُمٌٕم٨م أُمؾ--

لم ٟمٕمتّز سم٠مؾمالومٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم اخلٞم٤مل، وٟمٕمتٛمد قمغم اح٤ميض، : أنٜم٤م طمأقمداؤٟم٤م وظمّمقُمٜم٤م قمٜم٤م ي٘مقل

يريدون أن ٟمٜمًك ُم٤موٞمٜم٤م ومٜمٕمٞمش سمال ُم٤مٍض، طمتك إذا اؾمتٞم٘مٔمٜم٤م مل  ؛وٟمّتٙمؾ قمغم اعمقشمك، اؾمتٝمزا  سمٜم٤م

 ٟمجد ُم٤موًٞم٤م ٟمٌٜمل قمٚمٞمف طم٤مضٟم٤م- 

ون سم ب٤مئٝمؿ وأضمدادهؿ، وخيٚمدون هؾ ٟمز ىمقم ُم٤موٞمٝمؿ؟-- يمؾ اًمٜم٤مس يٕمتزُّ  :وؾمٚمقهؿ

إهنؿ ٓ يٜمًقن اجلٜمدي ذا إثر ومْماًل قمـ  ؛اًمٗمٙمر وإدب واًمٗمٚمًٗم٦م واحلرب واًمٗمـ قمٔمام هؿ ذم

 اًم٘م٤مئد اًمٗم٤مشمح، وهذه مت٤مصمٞمٚمٝمؿ شمِمٝمد، وُمت٤مطمٗمٝمؿ شمرّدد اًمِمٝم٤مدة-

 ٤مديـ احلٞم٤مة--أن ٟمٕمرف ُم٤موٞمٜم٤م واًمرضم٤مل اًمذيـ قمٛمروه ذم ُمٞم ؛طمّ٘مٜم٤م، سمؾ ُمـ واضمٌٜم٤م وُمـ

ٟم٘مٓمع ُمٜم٤ّم اؿ، سم٢مطمٞم٤م  أجم٤مدهؿ هل اًمتل إن همٗمٚمتٜم٤م قمـ إطمٞم٤م  ذيمري٤مت رضم٤مًمٜم٤م ووصؾ ُم٤م ا

أزه٘م٧م ذم أُمتٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م روح اًمت٠مّد وم٠موم٘مرهت٤م ُمـ اًمرضم٤مل، وضمٕمٚم٧م شم٤مرخيٝم٤م احلدي٨م ظمٚمًقا ُمـ 

 ًمٜم٤م ُمـ وم٤مئ٧م ٟمتٛمٜمك اردم٤مقمف أقمٔمؿ ُمـ سمٕم٨م أظمالىمٝمؿ وأقماملؿ-- ومام --٤ماعمثؾ اًمٕمٚمٞم

ٕمؾ مل شمٜمٓمٗمئ؛ ومٝمل ذم يمٜمػ وًمٕمٛمري إن شمٚمؽ اًم٘مقى مل مت٧م، وإٟمام هل يم٤مُمٜم٦م، وإن شمٚمؽ اًمِم

اعؾمالم مُمٜم٦م، وُم٤م داُم٧م ٟمٗمح٤مشمف شمالُمس اًمٕم٘مقل اًمّم٤مومٞم٦م، وشمالسمس اًمٜمٗمقس اًمزيمٞم٦م، ومال سمّد ُمـ 

-- وُم٤م زًمٜم٤م ٟمٚمٛمح ورا  يمؾ داضمٞم٦م ذم شم٤مريخ اعؾمالم ٟمجاًم ٤مٕقم٤مضمٞم٥ميقم يتحّرك ومٞمف اًمٕمٚمام  ومٞم٠متقن سم

٤مهًدا، ويٛمقت ؿمٝمٞمًدا، ويؽمك ينم.، وٟمًٛمع سمٕمد يمؾ ظمٗمت٦م ومٞمف صقشًم٤م خير.، ُمـ قم٤ممل يٕمٞمش ؿم

 سمٕمده ُم٤م شمؽميمف اًمِمٛمس ُمـ ؿمٗمؼ هيدي اًم٤ًمئريـ اعمدجللم إمم طملم--

--  «ػطٍخ اه»أقمامل-- وأىمقال اًمرضم٤مل ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمّمد. وآٟمج٤مز-- وطملم ٟمذيمر  اًمرضم٤مل
إٟمام ٟمذيمره وٟمٙمؼمه ًمٕمٚمٛمف، وٟمٙمؼمه ُمـ ٟمقاطمل هذا اًمٕمٚمؿ سم ث٤مره ذم اًمٕمٚمؿ وسم٠مقمامًمف ًمٚمٕمٚمؿ-- وًمٕمؾ 
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 -- شػطٍخ اه»ٓؾمٛمف ُمٕمٜمك ذم أثره 

سمٛمقضم٥م ىمٞمٛمتف وأثره مل خيٚمؼ ًمٜمٗمًف، وىمد ٟمِم٠م سملم اًمًٞمػ واًم٘مٚمؿ-- وإٟمام هق ًمألُّم٦م  اًمرضمؾ

ومذاك  ,رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع,ًمٚمٞمٌٞم٤م أن شمٗمخر سمف، وسم٠ميب  ٞمك وسم٠ميب اًمٚمٞم٨م  اعؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م-- وإن طمؼُّ َ

   وهمػمهؿ ُمـ رضم٤مٓت اعؾمالم--طمؼ إُم٦م اعمًٚمٛم٦م وٕم٤م -- ومٛمـ رطمؿ اعؾمالم وًمد ه١مٓ

 اعمٜمّمػ يزن اًمرضم٤مل سم٠مقماملؿ اجلٚمٞمٚم٦م، وُمقاىمٗمٝمؿ اًمنميٗم٦م-- واعمًٚمؿ

اًمٓم٤مئر ذم اعمج٤مُمع، وآؾمؿ اًمدائر قمغم إًمًٜم٦م، واًمِمٝمرة اًم٤ًمئرة ذم أوم٤م.، ٓ  واًمّمٞم٧م

 دُمٜمك-شمٖمٜمل ؿمٞمئ٤م ُم٤م مل يٙمـ ُمـ ورائٝم٤م أقمامل ٟم٤مومٕم٦م شمِمٝمد، ومصم٤مر ص٤محل٦م شُمٕمٝمد، وصمٛمرات ـمّٞم٦ٌم 

ًٓ وم٢من رضمقًم٦م  وإذا يم٤مٟم٧م اًمِمٝمرة ىمد شمٙمذب، وم٢من إقمامل ٓ شمٙمذب-- وإذا يم٤من اًمرضم٤مل أقمام

م اذه إقمامل- شػطٍخ»أظمٞمٜم٤م   شم٘مق 

٤ًٌم وىمتؾ همري٤ٌم-- ىمتؾ ىمتٚم٦م اًمنمف يمام متٜمك-- وُم٤م زاًم٧م اعمقارد ًمٚمحتقف  قم٤مش اًمرضمؾ همري

ـ الٛمؿ واًمٕمزائؿ، وإمم هذا اًمٓمراز اًمٕم٤مزم ُمقارد-- وُم٤م زاًم٧م إُم٦م حمت٤مضم٦ًم إمم هذا اًمٜمقع اًم٤ًمُمل ُم

 ٘مٞم٦ّمُمـ اًمرضم٤مل، وإمم هذا اًمٜمقع ُمـ أنقاع اعمقت! وإمم هذه اًمدُم٤م  اًمزيمٞم٦م اًمتل شمثٕم٥م محرا  ٟم

 يمٕم٘مٞمدة احلؼ، دمري ومتٙمتًُح ُم٤م ذم ٟمٗمقس إُمؿ ُمـ ظمقر وومًقًم٦م-

، وم٢من يم٤مٟم٧م ٟم ؛ُمقت اًمٕمٔمام  طمٞم٤مة ٕهٝمؿ إن ًٓ تٞمج٦م ًمٚمٔمٚمؿ وم٢من يم٤مٟم٧م ذم اًمٖمرسم٦م زادت ضمال

-- متقت إؾمقد ضمققًم٤م وفماًم  ًٓ ًٓ وو٤م ، وم٢من يم٤مٟم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واعؾمالم يم٤مٟم٧م ضمال ًٓ ، زادت و٤م

 وٓ شمٓمٕمؿ إذى، وٓ شمرد اًم٘مذى-

وسم٘مٞم٧م مصم٤مره ذم احلٞم٤مض، وأهن٤مره ذم اًمري٤مض-- وإن اًمٜم٤مس ًمٞمٕمرومقن قمروم٤مًٟم٤م  شػطٍخ» ذه٥م

ي٤م ُمـ اًمٗمر. سملم اعمّمٚمحلم واعمٗمًديـ لم ُمـ يّمدقمقن سمٙمٚمٛم٦م احلؼ جمٚمجٚم٦م، ويرؾمٚمقن سم ؛ضور 

يتٝم٤مُمًقن إذا ىم٤مًمقا، ُمـ صٞمحتف داوي٦م ويٕمٛمٚمقن أقماملؿ ذم ووح اًمٜمٝم٤مر وحم٤مومؾ اخلٚمؼ-- وسملم 

ويًتؽمون إذا ومٕمٚمقا، ويٕمٛمدون إمم اًمٖمٛمز واعؿم٤مرة واًمتٕمٛمٞم٦م، وًمق وضمدوا اًمًٌٞمؾ ًمٙم٤مٟم٧م لؿ ًمٖم٦م 

 ٚمٝم٤م ُمٖم٤مرات-همػم اًمٚمٖم٤مت، وًمٙم٤من اًمزُمـ يمٚمف فمٚمامت، وإرض يم

سمِم٤ٌمب اًمٞمقم اًمّم٤مقمد-- اعمتقصم٥م ًمٗمجر شمٙمتًح ومٞمف ؿمٛمس اعؾمالم رسمقع إرض--  طمري

وهمػمه هـ وٕمقا سملم اًم٘مٚمؿ واًمًٞمػ--   شػطٍخ اه»اًمِم٤ٌمب اًم٤ٌمذل ًمٚمٛمٝم٩م أن يٜمٝمؾ ه٤م يمت٥م 

وؿمٝمدت أقماملؿ وُمقاىمٗمٝمؿ قمغم ؾمالُم٦م ُمٜمٝمجٝمؿ وووم٤مئٝمؿ لذا اًمٓمريؼ-- ـمريؼ شمٕم٤مٟمؼ ومٞمف اًم٘مٚمؿ 
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ًٞمػ-- واُمتزج ومٞمف سير إىمالم سمّمٚمٞمؾ اًمًٞمقف-- واحلؼم سم٤مًمدم ًمٞمّمٜمع ومجر قمز ُٕم٦م واًم

 اعؾمالم-- واهلل ٓ يْمٞمع أضمر اعمحًٜملم-- 

يقم شمقوع ومٞمف اعمقازيـ اًم٘مًط ًمٚمٕم٤مُمٚملم وؾمتتٌلم إُم٦م إوومٞم٤م  ُمـ اًمٖم٤مدريـ  وؾمٞم٠ميت

 واًمٜمّمح٤م  ُمـ اًمٖم٤مؿملم، وؾمتجزي هداهت٤م شمٙمرُم٦م وذيمًرا ذم أظمريـ--

ٕيمتٗمل اًمٞمقم اذه اًمٙمٚمامت اًم٘مالئؾ شمذيمػما سم٤مًمرضمؾ-- وذم اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل رضم٤مل-- وًمـ  وإ 

 يٛمقت هذا اًمٕم٤ممَل وهق يٌٕم٨م ُمـ أقمامىمف سمٛمثؾ ه١مٓ  اًمرضم٤مل-

ضمٝمد اعم٘مّؾ-- وقمًك أن يٕم٤مود اًمٜمِم٤مط اًم٘مٚمؿ، ويٜمحن اًمريمقد قمـ اًم٘مر ٦م، ومٞمتقارم  سمذًم٧م

 ؾمػمة ًمٞم٧ًم يم٤مًمًػم-اًم٘مٚمؿ واًم٘مر ٦م قمغم دمٚمٞم٦م اًمٕمؼم، ُمـ 

ٌُٜم٤َم ا هللا َوَصغم   ًْ َؿ، َوطَم ٍد َوقَمغَم مخِِف َوَصْحٌِِف َوؾَمٚم  ٛم   َوٟمِْٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ  هللقَمغَم حُمَ

 

 :كتبه
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
ق ُم٤مري٤م اًم٘محٓم٤م  ُمٞمن اجلٌقري  شم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اعمج٤مهد: أب

 ا القحطانٌماري أبى

 مًسر بن علٌ بن مىسِ اجلبىرٍ

η 

 

 
 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌل الدى حمٛمد، وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم، أُم٤م 

 سمٕمد:

ُمـ قمٛمؾ ُم٤ٌمرك وع  شأبق اًمزسمػم اًمٖمزي»ًم٘مد ه  ضمدا أن أـمٚمع قمغم ُم٤م أقمده إخ احلٌٞم٥م اًمِمٞمخ 

 - ش نهٍ ا ػطٍخ اه»ومٞمف يمؾ ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ 

ٗمر اًمٗمريد اًمذي وٕمف إخ احلٌٞم٥م اًمِمٞمخ اعمث٤مسمر  ً  شأبق اًمزسمػم اًمٖمزي» :ومٝم٤م ٟمحـ اًمٞمقم ٟمٜمٕمؿ اذا اًم

 -شػطٍخ»يمؾ ُم٤م يمتٌف أو شمٙمٚمؿ سمف اًمِمٞمخ  شاعمجٛمقع»سمٕمد ضمٝمد ـمقيؾ؛ ومٗمل هذا 

ًمِمٞمخ وٟمدر أُمث٤مل ا ىمؾ   وٟمحـ سمٙمالم اًمِمٞمخ وأُمث٤مًمف ٟمرد قمغم اعمتٛمًحلم واًمٓم٤مقمٜملم؛ ومقاهلل ىمدْ 

٤م،  شىم٤مقمدة اجلٝم٤مد»شمٜمٔمٞمؿ ُمـ هق  ٓ يٕمرومقن؛ ومٝمق يمٜمز سمحؼ زهد ومٞمف اًمٙمثػمون هـ  شػطٍخ اه» طم٘م 

، وٓ ؾمٞم٤مؾموُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمت حلم ىمٌٚمٝمؿ ً  ىمٚمدوا اعمتٛمّ  ؛، وٓ شمٜمٔمٞمام وو٤مقم٦م٦م٥ًم اًمٞمٝم٤م اؾمام ٓ ومٙمرا

قن سم ل اًمٌٞم٧م وهؿ سم٠مومٙم٤مرهؿ وأىمقالؿ وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ، وص٤مر طم٤ملؿ يمح٤مل اًمراومْم٦م ذم ؿمٕم٤مراهتؿ؛ يتٖمٜم

يتٛمًحقن سمام ُمـ اًمٖمالة يًٌقن اًمّمح٤مسم٦م، وٓ ي٠مظمذون سمام ضم٤م  قمٜمٝمؿ ذم ومْم٤مئٚمٝمؿ، ومٔمٝمر ًمٜم٤م ضمٞمؾ ضمديد 

 -ηشأجٛمـ اًمٔمقاهري»ويٓمٕمٜمقن سم٤مًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمديمتقر اعمج٤مهد  شىم٤مقمدة أؾم٤مُم٦م»يًٛمقٟمف 

٧م شمتٚمٌس ا٤م ضمٞمٌؾ ُمرد قمغم اًمٙمذب واًمدضمؾ واجلقر واًمٔمٚمؿ، وع يمؾ اًمّمٗم٤مت اخلًٞم٦ًم اًمتل يم٤مٟم

 ومر. أهؾ اًمٌدع ُمـ ىمٌٚمٝمؿ-

 ,سمال ؿمؽ,يم٤مًمٕمٛمر ٓ يتٙمرر، وٓ يٕم٤مد؛ ومٝمق  شانهٍ ػطٍخ اه »ن اًمِمٞمخ إٓ أيمقن ُم٤ٌمًمٖم٤م ًمق ىمٚم٧م و
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ًمف اًمتل شُمٌٜمك قمغم ، وىمد متٞم  وو٤مسمٓمل ُم٤ًمئؾ اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م شاحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م»ُمّمححل ُمٜمٝم٩م  ُمـ أهؿ َز سم٠مىمقا

ٟمف يمذا سمجرأتف قمغم ىمقل احلؼ وًمق يم٤من قمغم ٟمٗمًف وو٤مقمتفواعٟمّم٤مف، و واًمتحرياًمٕمٚمؿ واًمٕمدل   -وإظمقا

؛ طمٞم٨م وع شىم٤مقمدة اجلٝم٤مد» و٤مقم٦ميٕمد ُمـ قمٚمام  ووم٘مٝم٤م  وىم٤مدة وُمٜمٔمري   شػطٍخ»يم٤من اًمِمٞمخ 

أن دمد  اًمٕمزيز ٤مدرـ اعدارة، وُمـ اًمٜم، وٟمزيد قمغم ذًمؽ طمًوإدب اجلؿ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف واًم٘مٞم٤مدة واًمتٜمٔمػم

هذا ظمٚم٘مف وإٟمّم٤مومف وأدسمف طمتك ُمع اخلّمقم  يمؾ   ـُ ، وُيزي  جمتٛمٕم٦م اًمّمٗم٤متواطمد يمؾ هذه  ذم ؿمخصٍ 

واعمخ٤مًمٗملم، ٓ شم٠ًمل روم٤مىمف قمـ ؿمخّمٞمتف سمؾ اىمرأ ُم٤م يمت٥م، وشم٠مُمؾ رؾم٤مئٚمف ٕومرع اًمتٜمٔمٞمؿ وًم٘م٤مدشمف 

ٟم٤م-وطمٙمٛم٦م وًمروم٘م٤مئف؛ دمده٤م شم٘مٓمر قمٚمام ووم٘مٝم٤م وأدسم٤م   واشمزا

اًمدوًم٦م ذم أن و٤مقم٦م  اأج٘مٜم٧م ضمٞمدً  شػطٍخ اه»وأن٤م أؿمٝمد اهلل أ  سمٕمد اـمالقمل قمغم ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ 

؛ أبدا ٓ ومٙمري٤م وٓ ظمٚم٘مٞم٤م، سمؾ وٓ مت٧م ًمف سمّمٚم٦م ؛ومٕمال ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»امل شمٙمـ شمٜمتٛمل ًم شداقمش»اًمٕمرا. 

وأظمرضمٜمل ُمـ سمٞمٜمٝمؿ واًمٗمْمؾ هلل  ه٤م ضمٕمٚمٜمل أترك ذًمؽ اًمتٜمٔمٞمؿ اعمجرم اعمٜمحرف سمٕمد أن شم٤مب اهلل قمكم  

  ًٓ م إُمريٙمل»، واًمِمٞمخ احلٌٞم٥م شػطٍخ اه»، صمؿ ًمٚمِمٞمخ أو ؛ طمٞم٨م ىمرأت أج٤مُمٝم٤م ُم٤م  شمدم همدن قمزا

ه قمـ مح٤مس وإٟمّم٤مومف ل٤م، ويمذا رؾم٤مئٚمف ٕهؾ اًمٕمرا.؛ ومقضمدت اًمٗم٤مر.  شػطٍخ اه»يمتٌف اًمِمٞمخ  ذم ومتقا

 -- ومِمت٤من ُم٤م سملم اًمثرى واًمثري٤م-وُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ  شداقمش»سملم ُمٜمٝم٩م  اًمٙمٌػم

ٗمر اعم٤ٌمرك اًمذي  قي يمؾ ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ ُم٦م سم٤مٓـمالٕأنّمح ؿم٤ٌمب ا وم٢م  وًمذا  ً ع قمغم هذا اًم

شم٘مٌٚمف اهلل، وأنّمح يمؾ طمريم٦م ضمٝم٤مدي٦م أن شم٘مرأ هذا اًمؽماث اًمذي ومٞمف اًمدرر  شانهٍ ػطٍخ اه »اعمج٤مهد 

 اًمِمٞمخ اًمزرىم٤موي شم٘مٌٚمٝمؿ اهلل أوٕملم- شػطٍخ اه»واًمٕمؼم، وظم٤مص٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ٟم٤مصح ا٤م اًمِمٞمخ 

هذا ؛ ومٗمل شػطٍخ اه»آـمالع قمغم يمؾ ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ  ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»ة وٟمتٛمٜمك ُمـ ذقمٞمل ودقم٤م

دروس ذم اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م وإدب واًمًٚمقك وإظمال.؛ اًمتل ىمٞمٛم٦م؛ ومٞمٝم٤م رؾم٤مئؾ اجلٛمع اًمثٛملم 

وهؿ سمٕمٞمدون يمؾ اًمٌٕمد  شًم٘م٤مقمدةاشمٜمٔمٞمؿ »اًميدقمقن اًمٜم٦ًٌم ٓ يزهد ا٤م ىم٤مصد احلؼ وـم٤مًمٌف، وظم٤مص٦م هـ 

 ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»ايم٤من جمرد اٟمت٤ًمسمف ًمُمـ ُمٜمٝمؿ إن سمؾ  ؛اًمًٜمل اًمٜم٘مل ٝم٤موؾمٚمقيم ٝم٤م وومٙمره٤مقمـ ُمٜمٝمج

 ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»قم٤مُم٦م، و شاحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م»ووضمقده ُمع اًمتٜمٔمٞمؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمٕمقل هدم ًمٙمؾ ُم٤م شمًٕمك ًمف 

ظم٤مص٦م، وهذا دأب إظمقة اجلٝمؾ واًمٖمٚمق؛ ٓ ي٠مظمذون ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ إٓ اؾمٛمف؛ يمقٟمف يقاومؼ هقاهؿ، 

 وذم ذات اًمقىم٧م دمده يم٤مًمٕمٌد اًمَٙمؾ  اًمذي ٓ ي٠ميت سمخػم عمقٓه-امؿمك ُمع مرائٝمؿ، ويت

ر ا٤م؛ أن ُمدرؾم٦م اًمِمٞمخ  هل اعمدرؾم٦م اًمّمحٞمح٦م،  ش انهٍ ػطٍخ اه »احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يٜمٌٖمل اعىمرا

ُمع شمٍموم٤مت سمٕمض  شػطٍخ اه»، وًمق ىم٤مرٟم٤م ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ شىم٤مقمدة اجلٝم٤مد»واًمٗمٙمر احل٘مٞم٘مل ًمتٜمٔمٞمؿ 



25  

  

 ًمقضمدٟم٤م ذم ذًمؽ اظمتالوم٤م يمٌػما، واهلل اعمًتٕم٤من- ؛ساًمٜم٤م

وُم١مًمٗم٤مشمف ذم اعمٕمًٙمرات واعمٕم٤مهد  شانهٍ ػطٍخ اه »ُمـ شمٕمٛمٞمؿ رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ ٓ سمد وًمذا 

، وجي٥م إرؿم٤مد  ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»واعمْم٤موم٤مت اًمتل يتقاضمد اعمج٤مهدون ومٞمٝم٤م يمل يٕمٚمٛمقا طم٘مٞم٘م٦م رؾم٤مًم٦م 

٤مئؾ ذات إمهٞم٦م، وآسمتٕم٤مد قمـ اخلٓم٥م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اًمِم٤ٌمب إمم ُمت٤مسمٕم٦م اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمرؾم

واعصدارات القًمٞمقدي٦م اًمتل مل شمقرث ذم اًم٤ًمطم٦م إٓ اجلٝمؾ واًمٖمٚمق، وًمرسمام دمد إخ اعمًٙملم ٓ يٕمرف 

أو ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ ظمٓم٤مسم٤مت اًمِمٞمخ  شضمٌٝمتٜم٤م ُمٜمّمقرة»أو  ،شضمٚمجٚم٧م»إٓ أنِمقدة  ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»ُمـ 

وٓ  شأمحد وم٤مرو.»وٓ ُمـ هق إؾمت٤مذ  شانهٍ ػطٍخ اه »هق اًمِمٞمخ ، سمٞمٜمام ٓ يٕمرف ُمـ  شاًمزرىم٤موي»

 ، وٓ وٓ--شأبق  ٞمك اًمٚمٞمٌل»

أن يتخٚمقا قمـ ، ويٜمتًٌقن اًمٞمف يتٛمًٙمقا سم٠مدسمٞم٤مت شمٜمٔمٞمؿٍ أن  ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة» ذم لمنمقمٞماًميمام أنّمح 

ىمٞم٦م اًمداقمِمٞم٦م ُمقروث   وذوي اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمـ واجلٝمؾ وقمدم اطمؽمام اًمٕمٚماماًمٖمٚمق  اًمذي أنت٩م اعمدرؾم٦م اًمٕمرا

ر  ؛ [4٧اًمٌ٘مرة: ]ژ  ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭژ، وٟم٘مقل لؿ: ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد ىم٤مـم٦ٌم صمؿ  دُم 

 ًمتٕمٚمٛمقا طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أنتؿ قمٚمٞمف- شػطٍخ اه»ومٕمقدوا ًمؽماث اًمِمٞمخ 

ٞمخ »ىم٤مل:  ؛ وم٘مد طمّدصمٜمل ؿمٞمخل ـم٤مًم٥م اعمّٞم٤مطمّل وظمت٤مًُم٤م يٕمّد ُمـ قمٚمام   ػطٍَّخ اه انهٍّ ّإّن اًمِم 

أي اًمِّمٞمخ ,، وٟمّمحٜمل أن أـّمٚمع قمغم يمّؾ ُم٤م يٙمت٥م ش، سمؾ وًمٞمس ًمف ُمثٞمٌؾ ذم احلريم٦م اجلٝم٤مدّي٦مشاًم٘م٤مقمدة»

 -شضمٕمٚم٧م ذم ُم٘م٤مٓشمف قمّم٤مرة ومٙمر شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»وىم٤مل:  ,قمٓمّٞم٦م

 -أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ الداي٦م واًمًداد، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 :هـبتك

 

 أصض ايؾاّ إباصن١

 1436ايجأَ ٚايعؾضٜٔ َٔ صَنإ يعاّ 
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
د اًمِمٞمخ اعمج٤مهد: أبق حم شم٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م  ؾم٤مُمل اًمٕمريدي ٛمق

 حمنىد أبى

 العريدٍبن حمنىد سامٌ د. 

η 

 

 
 

غم إنٌٞم٤م  واًمرؾمؾ أوٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد، وقم

 وسمٕمد:

ًٓ  وم٢من ُمـ رمح٦م اهلل  ومام  ؛سم٠مُمتٜم٤م أن ضمٕمٚمٝم٤م ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس، وضمٕمؾ اخلػم ومٞمٝم٤م ُمقصق

َٓ : )يّمٞمٌٝم٤م ُمـ وٕمػ ذم سمٕمض إطمٞم٤من وإزُم٤من ٓ يًتٛمر وٓ يدوم يمام أظمؼم سمذًمؽ رؾمقل اهلل 

ـَ قَمغَم ا تِك فَم٤مِهِري ـْ ُأُم  ُل ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم  َوُهْؿ يَمَذًمَِؽ شَمَزا
ِ
ـْ ظَمَذَلُْؿ طَمت ك َي٠ْمتَِك َأُْمُر اَّلل  ُهْؿ َُم (حْلَؼ  َٓ َيُيُّ

(1)
-  

ًُمُف ظَمػْمٌ َأْو مظِمُرهُ : )وىم٤مل  َٓ ُيْدَرى َأو  تِل َُمثَُؾ اعْمََٓمِر،  (إِن  َُمَثَؾ ُأُم 
(2)

تِل يَم٤معْمََٓمِر ) :وذم رواي٦م ، َُمَثُؾ ُأُم 

ُ ذِم َأو   (ا ًمِِف ظَمػْمًا، َوذِم مظِمِرِه ظَمػْمً جَيَْٕمُٚمُف اَّلل 
(3)

- 

وإن ُمـ صقر هذا اخلػم اعمقصقل وضمقد اًمٕمدول ُمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم ذم هذه إُم٦م قمغم 

ويٜمٗمقن قمٜمٝم٤م نريػ اًمٖم٤مًملم وشم٠مويؾ  ، ٛمٚمقن رؾم٤مًم٦م اعؾمالم ويٜمنموهن٤م ؛ُمر اًمٕمّمقر وإزُم٤من

ـْ : )ىم٤مل رؾمقل اهلل  ،٤مومٞم٦م يمام أنزًم٧مطمتك شمٌ٘مك ٟم٘مٞم٦م ص ؛اجل٤مهٚملم واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم َيِرُث َهَذا اًْمِٕمْٚمَؿ ُِم

ٌْٓمِٚملَِم َوَنِْريَػ اًْمَٖم٤مًملِمَ  ُ (يُمؾ  ظَمَٚمٍػ قُمُدوًُمُف َيٜمُْٗمقَن قَمٜمُْف شَم٠ْمِويَؾ اجْل٤َمِهٚملَِم َواْٟمتَِح٤مَل اعْم
(4)

- 

تٌٚمٞمغ واًمتٕمٚمٞمؿ وه١مٓ  اًمٕمدول ُمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم هؿ ورصم٦م إنٌٞم٤م  ذم اًمدقمقة واًم

                                      
 -(٧54صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -(، وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح2642ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)

 -(٧161ُمًٜمد اًمروي٤م  ) (1)

 -(، وصححف إًم٤ٌم 2١2٧٧ٌٞمٝم٘مل )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚم (6)



27  

  

ـْ ؾَمَٚمَؽ ـَمِريً٘م٤م َيْٓمُٚم٥ُم ومِٞمِف قِمْٚماًم ؾَمَٚمَؽ اهلُل سمِِف ـَمِريً٘م٤م إمَِم اجْلَٜم ٦ِم، َوإِن  اعْمَاَلئَِٙم٦َم : )واجلٝم٤مد ىم٤مل رؾمقل اهلل  َُم

اَم   ً ـْ ذِم اًم َتْٖمِٗمُر ًمِْٚمَٕم٤ممِلِ َُم ًْ ، ًَمتََْمُع َأضْمٜمَِحَتَٝم٤م ِرًو٤م ًمَِٓم٤مًم٥ِِم اًْمِٕمْٚمِؿ، َوإِٟم ُف ًَمٞمَ
ِ
٤م  ٞمَت٤مُن ذِم اْحَ َْرِض، طَمت ك احْلِ ْٕ َواِت َوا

َنٌِْ  ْٕ صُمقا ِديٜم٤َمًرا َووَمْْمُؾ اًْمَٕم٤ممِلِ قَمغَم اًْمَٕم٤مسمِِد يَمَٗمْْمِؾ اًْمَ٘مَٛمِر قَمغَم ؾَم٤مئِِر اًْمَٙمَقايم٥ِِم، إِن  اًْمُٕمَٚماَمَ  ُهْؿ َوَرصَم٦ُم ا ، مَلْ ُيَقر 
ِ
ٞم٤َم 

٤م، َوإِٟم اَم َور   َٓ ِدْرمَهً ـْ َأظَمَذ سمِِف، َأظَمَذ سمَِحظ  َواومِرٍ ؛ ْٚمؿَ صُمقا اًْمٕمِ َو (وَمَٛم
(1)

- 

 ,اهلل شم٘مٌٚمف, شانهٍ ػطٍخ اه »وىمد يم٤من ُمـ ه١مٓ  اًمٕمدول إقمالم ذم هذا اًمزُم٤من اًمِمٞمخ اعمج٤مهد 

وم٘مد ضمٕمؾ اهلل ًمف إثر اًمٙمٌػم  ؛وأُم٣م قمٛمره ذم ذًمؽ ،لم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد واًمدقمقة إمم اهللسم  وع وم٘مد

خيٗمك قمغم يمؾ ُمت٤مسمع لذه اًمّمحقة ٓ يمام  ،اجلٝم٤مدي٦م اعم٤ٌمريم٦م وٟمنمه٤م ذم هذا اًمزُم٤منذم شمرؿمٞمد اًمّمحقة 

 -اجلٝم٤مدي٦م اعم٤ٌمريم٦م

ًمّمحقة اجلٝم٤مدي٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ا هذه وأقمالم رُمقز أؿمٝمر ُمـ  شانهٍ ػطٍخ اه »وم٘مد يم٤من اًمِمٞمخ 

 ،يمثػما ُمـ ُم٤ًمئٚمٝم٤م أب٤من ؛سمذل ومٞمٝم٤م وىمتف وقمٛمره وٟمٗمًف وأصٌح قمٚمام ُمـ أقمالُمٝم٤م ووم٤مرؾم٤م ُمـ ومرؾم٤مهن٤م

صمف وؾمػمشمف  وٟمّمح ووضمف وأرؿمد أنّم٤مره٤م وأت٤ٌمقمٝم٤م إمم اًمٜمٝم٩م اجلٝم٤مدي اًمّم٤مذم اًم٘مقيؿ يمام ئمٝمر ُمـ شمرا

- 

ِث ومجٛمع شمُ  ئد اًمٕمٔم٤مم ذم ٟمنم هذه  ضمٚمٞمٌؾ  وٟمنمه قمٛمٌؾ   شػطٍخ اه»اًمِمٞمخ  را ح٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمقا

ؿمقهٝم٤م اًمٖمالة ذم هذا سمٕمد أن  ٤م٘مٞم٘م٦م لوسمٞم٤من اًمّمقرة احل ،ٟم٘مٞم٦م ُمـ اًمتحريػ واًمتِمقيف ؛اًمدقمقة اًمراؿمدة

 -اًمزُم٤من

 ،ومٝمق ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمتٗمع سمف ؛يمام أن وع هذا اًمؽماث يٕمقد قمغم ضم٤مُمٕمف سم٤مًمثقاب اعمقصقل سمٕمد ُمقشمف

 
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـْ صَمالَ ) :ىَم٤مَل  قَم ٤مُن اْٟمَ٘مَٓمَع قَمٜمُْف قَمَٛمُٚمُف إِٓ  ُِم ًَ ـْ َصَدىَم٦ٍم إَِذا َُم٤مَت اِعْٟم صَم٦ٍم إِٓ  ُِم

(ضَم٤مِرَي٦ٍم َأْو قِمْٚمٍؿ ُيٜمْتََٗمُع سمِِف َأْو َوًَمٍد َص٤مًمٍِح َيْدقُمق ًَمفُ 
(2)

- 

 -ظمػم اجلزا  وأن يٜمٗمع سمف اعمًٚمٛملمإطم٦ٌم اًمذيـ وٕمقا هذا اًمؽماث اًمٕمٔمٞمؿ  ٟم٠ًمل اهلل أن جيزَي 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
 

 

  

                                      
 -(، وطمًـ إؾمٜم٤مده إرٟم١موط146٧ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 -(٧41٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
ي تقديه  هد: هاني السباع  فضيلة الشيخ اجملا

 د. هانٌ السباعٌ

  ش»

η 

 

 
 

 -وسمٕمد- ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل  ،احلٛمد هلل

  ِػطٍيخ اه اًمِما٤ٌمب اًماذيـ ؾماٝمروا قماغم إطمٞما٤م  اعرث اًمٕمٚمٛمال واًمادقمقي ًمٚمِماٞمخ  ؾمإمَل  ر اهللُ ٙمَ ؿَم 

 إقمااامل اًمٕمٚمٛمٞماا٦م واًمدقمقياا٦م »زم ُمااـ يمٚمٛماا٦م شم٘مدُماا٦م لااذه ٓ سمااد إذا يماا٤من و ،وأؾمااٙمٜمف سمحٌقطماا٦م ضمٜم٤مشمااف

 أىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:  ؛لذا اًمِمٞمخ شم٘مٌٚمف اهلل ذم اًمِمٝمدا  إبرار شاًمٙم٤مُمٚم٦م

وُمااـ اًمّماإم٥م أن دمااد ُمٗمت٤مطماا٤م واطماادا  ،قماا٤ممل ُمقؾمااققمل ُمتٕماادد اعمقاهاا٥م شػطٍييخ اه»إن اًمِمااٞمخ  

ومٛمٗمتااااا٤مح  ؛ٞمح ًمًاااااؼم هماااااقر هاااااذه اًمِمخّماااااٞم٦م اًمٗماااااذةًماااااقج ذم ؿمخّماااااٞمتف؛ سماااااؾ نتااااا٤مج إمم قمااااادة ُمٗمااااا٤مشمقُ ٚمْ ًمِ 

قمااغم  ؿمخّمااٞمتف اًمٕماا٤مم أنااف اًم٘م٤مئااد اجلٝماا٤مدي اعمٕمااروف؛ ومجٝماا٤مده مل يٙمااـ وًمٞمااد اٟماادوم٤مع ومااقرة ؿماا٤مب همٞمااقرٍ 

 أطمقال أُمتف اعمٙمٚمقُم٦م اًمتل أثخٜمتٝم٤م ضمراح إقمدا  ُمـ يمؾ طمدب وصقب!-

ٝماا٤مد ُمّماا٘مؾ ًمٙمٜمااف ضم ،وًمٞمااد حلٔماا٦م همْماا٥م صمااؿ هقماا٤من ُماا٤م يٗمااؽم ش ِػطٍييخ اه»مل يٙمااـ ضمٝماا٤مد اًمِمااٞمخ 

ؿ  تاا٤مر - وُمااـ صَماا-تاا٤مح احلٙمٛماا٦م واًمّمااؼم واًمزهااد واعظمٌاا٤مت واًمااقرعٗمُمااع ُم ؛سمٛمٗمتاا٤مح اًمٕمٚمااؿ واًمتح٘مٞمااؼ

وُماااـ أي  شػطٍيييخ اه»وُماااـ هاااق اًمِماااٞمخ  ؟ُماااـ أجاااـ يٌااادأ ؛ُماااـ يتٕمااارف قماااغم هاااذه اًمِمخّماااٞم٦م اًمٗمريااادة

 سماإٌمض ومٜمااقن اًمٕمٚمااؿ، وشمٔمٜمااف ُمااـ ضمزياارة اًمٕماارب ُمٕماادن ٤مٕنااف إذا شمٙمٚمااؿ طمًااٌتف أزهرياا٤م ُمقًمًٕماا ؛اًم٘ماارى

 ،ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واًمدراياا٦م ٤مأو ؿماا٤مُمٞمً  ،فمااالم اجل٤مهٚمٞماا٦م ذم اًمٕماا٤ممل اًمٜمااقر اًمااذي أواا٤م  اهلل سمٌٕمثاا٦م اًمٜمٌاال 

ُماـ أهاؾ اجلٝما٤مد واًم٘ماقة  ٤مأو ظمراؾما٤مٟمٞمً  ،أوهٜمادي٤م ُماـ أهاؾ احلادي٨م ،ًمٚمٛمتاقن ٤موأطمٞم٤مٟم٤م ُمقريت٤مٟمٞما٤م طم٤مومًٔما

 --واًمّمؼم واجلٚمد واًمِمٛمقخ
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يت »إٟماف اًمِماٞمخ  ،وذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمف اسمـ شمٚمٙماؿ اًم٘مارى؛ اسماـ هاذه إُما٦م  وا٤مل إسماراهٞمؿ ؿماتٞمقي اعمٍماا

ُماـ اهلل  ػطٍخقمٚمؿ ُمـ أقمالم اجلٝم٤مد ذم وىمتٜم٤م اعمٕم٤مس؛ أطمًٌف يما٤من  ؛شػطٍخ اه»ااعمٕمروف سم شاًمٚمٞمٌل

 ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م وًمٚمٛمج٤مهديـ ظم٤مص٦م-

إٟمااااف اًمٕماااا٤ممل اًمٕم٤مُمااااؾ، اعمج٤مهاااااد، اعمٝماااا٤مضمر، اعمااااراسمط، اًمّماااا٤مسمر اعمثااااا٤مسمر، احلٙمااااٞمؿ، اخلٌااااػم، اخلريااااا٧م، 

 ،اًماارطمٞمؿ؛ سم٠مُمتااف وسم٠مهااؾ اجلٝماا٤مد؛ يمتاا٥م ودرس وقمٚمااؿ ورسمااك ووقمااظ وٟمّمااح وأضماا٤مد وأوماا٤مداًمِمااٗمق.، 

ـه سمٓمااا٤مئرة همااادر أُمريٙمٞمااا٦م، واؾمتِماااٝمد ُمٕماااف اسمٜماااف ٧612رُمْمااا٤من  21طمتاااك ضمااا٤مد سمروطماااف وم٤مؾمتِماااٝمد ذم 

ة  وماااؾ اًمِماااٝمدا  ُماااع ُماااـ ؾماااٌ٘مقمه٤م ذم أرض اًمّماااٛمقد واجلٝمااا٤مد؛ ُم٘ماااؼمة اًمٖمااازا قمّمااا٤مم؛ طمٞمااا٨م حل٘مااا٤م سم٘مقا

 مهللا مُملم- ،وأؾمٙمٜمٝمام اًمٗمردوس إقمغمأومٖم٤مٟمًت٤من ومرمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام 

اذب  ،ػطٍييييخ اهًمتٜمٝمٚمااااقا ُمااااـ قمٚمااااؿ هااااذا اًمٕماااا٤ممل اجلٚمٞمااااؾ اًمِمااااٞمخ  ؛ومٝمٚمااااؿ أجتٝماااا٤م اًمِمااااٌٞم٦ٌم اعم١مُمٜماااا٦م 

 شم٘مٌٚمف اهلل ُمع اًمِمٝمدا -  ؛ُمـ ُمٕملم هذا اًمٕم٤مملِ  قِ وشمْمٚمع وارشم

دماااد ىمٚماااام   ِاهػطٍيييخ ومٕمٜمااادُم٤م شم٘مااارأ ًمٚمِماااٞمخ  ؛أجتٝمااا٤م اعمًاااٚمٛم٦م! ٓ شماااؽمددوسم٤معمٕمرومااا٦م أهيااا٤م اعمًاااٚمؿ  رْ سمااا٤مدِ 

مل جي٤مُماؾ ىم٤مدشماف ومل يٖمٗماؾ  ،؛ ومٜمٕمؿ اًمٜم٤مصح وٟمٕمؿ اعمًتِما٤مر اعما١ممتـ٤مٟم٤مصحً  ٤مسم٤مًمٕمٚمؿ حم٘م٘م٤م ُمٜمّمٗمً  ٤مومٞم٤مًو 

- وإذا اؾمااتٛمٕم٧م إًمٞمااف دمااد صااقشم٤م ي٘مٓماار -قمااـ ٟمّمااحٝمؿ وإسمالهمٝمااؿ مهااقم ؿماا٤ٌمب اعؾمااالم ذم يمااؾ ُمٙماا٤من

ن اهلل شمٕما٤ممم أٓن إٟمف أقمجقسم٦م؛ ظمٓمٞم٥م ُمّما٘مع، ومّماٞمح سمٚمٞماغ؛ يٗماض أبٙما٤مر اعمٕما٤م ؛ يما٠م ،قمٚمام وطمٙمٛم٦م

 ؛قمٜماف ُماـ طمٙمقُما٤مت أو و٤مقما٤مت اًمتٛمٞمٞماع اًمٕم٘مادي ٤م- ًمق يم٤مٟم٧م ًمف ومْم٤مئٞم٤مت أو يما٤من ُمرواٞمً -ًمف اًمٙمالم

ًمٙمااٜمٝمؿ طمجٌااقه وأصااح٤مسمف ُمااـ رضماا٤مل احلااؼ واجلٝماا٤مد  ،ًمٙماا٤من ٟمجااام ُمااـ ٟمجااقم ؾمااام  اعمٕمروماا٦م ذم زُم٤مٟمٜماا٤م

وُمٜما٤مسمر اعقماالم،  أهمٚم٘ماقا أباقاب اًمٗمْما٤مئٞم٤مت ا ؛ ومٝمؿ سملم ؾمجلم وـمريد، وىمتٞماؾ! وُماـ سم٘مال طمارً اًرا ىمً

 -واعم٤ًمضمد، ذم وضمٝمف وؿمٞمٓمٜمقه!-

ٟماااف ػطٍيييخ اهٕهناااؿ يٕمٚمٛماااقن أن قماااقام اعمًاااٚمٛملم ًماااق اؾماااتٛمٕمقا إمم اًمِماااٞمخ  ٓؾمتٛمًاااٙمقا  ؛وإظمقا

 هقادة!- - ًمذًمؽ  ٤مرسمقهنؿ سمال-سمتالسمٞم٥م قمٚمٛمٝمؿ، وؾم٤مروا قمغم هنجٝمؿ

١مٓ  اًمِماٞمقخ شمزال قمّم٤مسم٦م ُمـ أُم٦م اعؾمالم طم٤مرؾم٦م ًم٘مالع قمٚمؿ وُمٜمٝم٩م ه ٓ ؛ًمٙمـ قمغم أج٦م طم٤مل

اعمج٤مهاااديـ اًماااذيـ ٟمحًاااٌٝمؿ أهناااؿ سمٚمٖماااقا سمحاااؼ قماااـ رااااؿ، وُمااا٤م سمااادًمقا شمٌاااديال، وقماااغم رأؾماااٝمؿ اًمِماااٞمخ 

وضمٕماؾ قمٚمٛماف وُما٤م ىمدُماف ُٕمتاف صادىم٦م  ،شمٖمٛماده اهلل سمِما بٞم٥م اًمرمحا٦م ؛ػطٍيخ اه اعمج٤مهد اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ 

 ا يٜمػم سمف اهلل ىمٚمقب وقم٘مقل أهؾ اعؾمالم ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من- وزادً  ،ضم٤مري٦م
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يًاااإمٜمل ذم اخلتاااا٤مم؛ إٓ أن أيماااارر ؿمااااٙمري واُمتٜماااا٤م ، لااااذه اًمثٚماااا٦م اًمٓمٞمٌاااا٦م ُمااااـ ؿماااا٤ٌمب اعؾمااااالم وٓ 

، وأظمرضمقهاااا٤م ذم هااااذا اًمثاااقب اًم٘مِمااااٞم٥م، ومجاااازاهؿ اهلل اخلااااػم ػطٍييييخ اهاًماااذيـ وٕمااااقا أقمااااامل اًمِماااٞمخ 

 اًمٕمٛمٞمؿ!-

شم٘مٌٚمااف  شػطٍييخ اهأقمااامل اًمِمااٞمخ اًمِمااٝمٞمد »وًمٙماال ٓ أـمٞمااؾ قمٚمااٞمٙمؿ أتااريمٙمؿ ُمااع اًمٌحاار اًمزظماا٤مر ُمااع 

 مهللا مُملم- ،ذم اًمٗمردوس إقمغم اهلل
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
قيه اللييب  هد: أبو حمند الف  تقديه فضيلة الشيخ اجملا

 أبى حمند الفقًه اللًيب

 رته وجهادهجرفًق الشًخ عطًُ اهلل يف ه

η 

 

 

 

 ،ٟمٌل اعمرمح٦م وٟمٌل اعمٚمحٛم٦م ،قمغم اًمْمحقك اًم٘مت٤مل مالواًمً ةالواًمّم ،احلٛمد هلل وازم اعمت٘ملم

 ُم٤م سمٕمد:أ ،وقمغم مخف وصحٌف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ

يم٤من و م،٧266قمرومتف ذم طمقازم ؾمٜم٦م شػطٍخ اه»ورومٞمؼ دريب و٤مل إسمراهٞمؿ اؿمتٞمقي  أظمل

 هةٍ أ ؾمٚمٞمؾوٓ ٟمزيمٞمف، ٟمحًٌف يمذًمؽ  ،ٟمِم٠م ذم ـم٤مقم٦م اهلل ؿم٤مب   --ؾمٜم٦م ٧6طمقازم وىمتٝم٤م قمٛمره 

 -صؾ٧م سمٓمٞم٥م إرومِ قمُ  يمريٛم٦مٍ 

شم٦م»وىمتٝم٤م ذم اًمتزم سم٤مًمًٜم٦م ذم سمداي٦م قمٛمره ويم٤من آًمتزام   اًمٕم٤مُمرة قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف حمٛمد شُمٍما

 ويم٤من  ؾمٜم٤مم اعؾمالم: اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل،روة ذومٞمف  سمام ٞمتف ويمامًمف،ظمذ اًمديـ سمِمٛمقًم٠مٟم ؛ٌفوصح

يت  ،و٤مل إاًمٚمف صمٚم٦م ُمـ اعظمقة آوم٤موؾ ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ قمٌدوىمتٝم٤م ُمع   ،واًمِمٞمخ يقؾمػ اعمٍما

يمؾ يم٤من واًمذيـ  --وم٤موؾوهمػمهؿ ُمـ إ ،واًمِمٞمخ سمٚم٘م٤مؾمؿ اُمٚمٞمٓم٤من  ،واًمِمٞمخ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف 

داؿ وؾمػمهتؿ أُمـ قمٚمٛمٝمؿ وىمٌؾ ذًمؽ ُمـ   شػطٍخ اه»ومٜمٝمؾ  ؛ٚمٛمًؽًمنف سم٤مئع ٠مواطمد ُمٜمٝمؿ يم

 - ٛمل هيدي وؾمٞمٍػ  يمت٤مٍب  صحقةَ  ومٙم٤مٟم٧م اًمّمحقة اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م  --اًمٕمٓمرة ذم اًمدقمقة إمم اهلل

و أدب ٤مٕيم ؛واطمد ن شمتقومر ذم ؿمخصٍ أ ؾ  ىمَ  محٞمدة يمثػمةٍ  يم٤من يتٛمتع سمّمٗم٤مٍت  شػطٍخ اه»

وُمٜمٝم٤م اًمِمج٤مقم٦م  ،يمؼم ُمٜمفأهؾ اًمًٌؼ وُمـ هؿ أُمٜمٝم٤م شمقىمػمه ًمٚمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ و --طمًـ اخلٚمؼ

 تسمؾ يمؼم زُمتفًٓمّمٗم٤مت وهذه ا ،ن دمٛمع ًمِمخصٍ أوهذه اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م ىمؾ  ،ذم احلؼ واحلٞم٤م 

 --ٟمٞم٤موٟمٛم٧م ُمٕمف طمتك وم٤مر. اًمد
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ومٙما٤مر اًمتال مل شمٙماـ ثر سمإٌمض ا٠ٕمول ذه٤مسمف ًمٚمج٤مُمٕم٦م سمٓماراسمٚمس شماأو شػطٍخ اه»ذم سمداي٤مت  أذيمر

شم٦م»ُمقضماااقدة قمٜمااادٟم٤م ذم  اعظماااقة اًماااذيـ ذيمااارت سمٕمْماااٝمؿ شمااا٠مثر سمااإٌمض   ٓسمٗمْماااؾ اهلل صماااؿ هااا١م شُمّماااارا

شماره٤م سمالم اًمِما٤ٌمب ذم ُمّمااأ يٜمِماذم ذًماؽ وسماد ن يٙمتا٥م رؾما٤مًم٦مً أطمتك طم٤مول  ؛أومٙم٤مر اًمٖمٚمق وقمٜمادُم٤م  ٦م،را

 --ىمٛمٜم٤م طمٚم٘م٦م ٟم٘م٤مشأو ،اًمِمٞمقخ آوم٤موؾقمدد ُمـ ره٤م اًمالظمقة يمٚمٝمؿ طمْم ضمٚم٦ًمىمٛمٜم٤م أؾمٛمٕمٜم٤م ذًمؽ 

ضماؿ؛ دب ٠مومٜما٤مىمش وضما٤مدل قماغم ومٙمرشماف وًمٙماـ سما ؛ناف طماؼأوماٞمام ئماـ  يًئا٤مؿمج٤مقم٤م ضمر شػطٍخ اه»ويم٤من 

ٟمتٝماا٤م  اجلٚمًاا٦م شمااارك اوُمااع أو قمٚمااؿ-- ؾ سمٗمْماا أؾمااٌؼو أيمااؼم ُمٜماااف أيٙماا٤مد يٜمٔماار إمم وضمااف ُمااـ هااق طمتااك ٓ 

وُم٤م ذًمؽ  ،ومٙم٤مر ورضمع إمم ُم٤ميم٤من قمٚمٞمف اعظمقة ُمـ ُمٜمٝم٩م ىمقيؿشمٚمؽ إ ًمِم٤ٌمبوسم٤مىمل ا شػطٍخ اه»

 -قمٜمٝم٤م ًمٚمًٜم٦م ُمٜم٤مومٌح  زمُمالوُمـ ذًمؽ اًمزُمـ وهق  --رعاقمٜمد اًمدًمٞمؾ واًمِم ٤موىم٤مومً  ًمٙمقٟمف ٓإ

ظمقة ُمـ يمؾ ذًمؽ مل يٛمٜمع اع وًمٙمـ --٦مرسمَ همُ ذم و ،ٟمٕمٞمش ذم فمروف صٕم٦ٌم شاًم٘مذاذم»ذم قمٝمد  يمٜم٤م

 ،ضمٝم٤مدي٦م عمح٤موًم٦م ُم٘م٤مرقم٦م اًم٤ٌمـماؾ شمٜمٔمٞمامٍت طمتك سمؾ و ،اًمًٕمل ًمتِمٙمٞمؾ ُمٗم٤مرز ضمٝم٤مدي٦موسمؾ  ،اًمدقمقة

عم٘م٤مرقماااا٦م اًمٜماااا٤مس ظمااااقة اًمًاااا٤مقملم حلِمااااد اًمِماااا٤مب اًمِمااااج٤مع ذم ُم٘مدُماااا٦م هاااا١مٓ  اع شػطٍييييخ اه»ويماااا٤من 

 -اًم٤ٌمـمؾ

اًمٕمٚمااااام  واعمج٤مهااااديـ  ومّماااا٘مٚمتف الجاااارة وخم٤مًمٓماااا٦م ؛وهااااق ذم ؾمااااـ اًمٕمنماااايـش ػطٍييييخ اه»هاااا٤مضمر 

ئاار٤مـمااطمٞماا٨م  --ُماا٦مطمقال ا٠ٕموقمٚمااام ودمرسماا٦م وُمٕمروماا٦م سماا اد ظمااؼمةً دز٤موماا ؛واًمتٜم٘مااؾ ذم اًمٌٚماادان  ،ف ذم اجلزا

ئاار اًمتاال  ،انصمااؿ اًمًااقد ،رض ؿمااٜم٘مٞمط ًمٞمٜمٝمااؾ اًمٕمٚمااؿأصمااؿ إمم  ،ومٖم٤مٟمًاات٤منأو ،٤ٌميمًاات٤منوم ،ٛمٍمااوم صمااؿ اجلزا

ئااار واًمتااال جومت --اًمتجااا٤مرب أنٗماااعصااإم٥م وأؾماااٜمقات يم٤مٟمااا٧م ًمٜمااا٤م ُماااـ  ثصماااالذم ضم٤ٌملااا٤م اؾمااات٘مر  رسمااا٦م اجلزا

 ورؾماقظم٤م طمٞما٨م وقمٚماًم  زادشمف ُمٕمروم٦مً  ؛٤م وُمٕمٚمام وحمذرا وظم٤مئٗم٤م قمغم اًمِم٤ٌمبؾمتٜمٗمذ ومٞمٝم٤م ضمٝمده ٟم٤مصحً ا

 ،تٜمْماا٩مٝماا٤م ؾميمٜماا٤م ٟمٔمٜم ًمألُماا٦م ويمٞمااػ وااٞمع صمٛماارةً  ،ُماا٦مم قمٞمٜمااف ُماا٤م يٗمٕمااؾ آٟمحااراف واًمٖمٚمااق ذم ا٠ٕمسماا أىر

ف ويمت٤مسم٤مشمااف  ااذر ؿماا٤ٌمب ذم ُمٕمٔمااؿ دروؾماا شػطٍييخ اه»شمٚمااؽ اًمتجرسماا٦م ضمٕمٚماا٧م ومااٞمام سمٕمااُد، وٟمًااتٛمتع ااا٤م 

وُمـ ظمٓمر قمزلؿ  ،ؼ ُمٕمٝمؿ وطمدهؿن احلأن ئمٜمقا أُمـ ُمٖم٦ٌم و ،اًمٕمج٥مواًمٖمرور وُم٦م ُمـ اًمٖمٚمق إ

ئار رهماؿ ُمرارهتا٤م  --ُما٦م قمـ اًمٕمٚماام  وقماـ سم٘مٞما٦م إ  شػطٍيخ اه »ايم٤مٟما٧م دمرسما٦م ٟم٤مومٕما٦م ًماإٓ أهنا٤م دمرسما٦م اجلزا

ُماـ اعمٓمٌا٤مت  ا ُماـ يمثاػمٍ ا اا٤م ًمٜمجاقْ ًماق اظماذو مهٍ  --ُما٦مٟم٘مٚمٝما٤م ذم يمٚماامت ُماقضمزة ضمٞمادة احلٌاؽ ًمِما٤ٌمب إ

 -ظمٗم٤مىم٤مت اًمتل وىمٕمقا ومٞمٝم٤مواع
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ئر ودمرسمتٝم٤م سمٕمد إمم ومٖم٤مٟمًت٤من ـم٤مًم٤ٌمن صمؿ أردن صمؿ شمريمٞم٤م صمؿ سم٤ميمًت٤من وإمم إ ذه٥م  ؛اجلزا

  ى-و سمّمامت ُمـ اخلػم والدأوذم يمؾ حمٓم٦م ًمف سمّمٛم٦م  ن،٤متومٖم٤مٟمًأإيران صمؿ اًمرضمقع إمم 

اًمتل قمٚمٞمٝم٤م  ٕهن٤م هلا قمامل اًم٘مٚمقب يمثػمً أ ف يريمز قمغمذم دروؾمف وُمقاقمٔم  شػطٍخ اه» يم٤من

 ؛ا ٤م سم٘مٚمٌف يمثػمً ايم٤من ُمٝمتٛم   شػطٍخ اه»ن أوُمـ يٕمٞمش ُمٕمف يدرك  ،اعمٕمقل ذم ص٘مؾ ٟمٗمس اعم١مُمـ

 -وقمغم ؾمٛمتف طمٞم٤م ً  ٦مً وضمٝمف ٟمقرا وقمغم ضمقارطمف قمٛمال وقمٗموم٤مٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم 

ريؿ ذم صٗمح٤مت هذا اًمٙمت٤مب وؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ اًمٙم ،وذم اعؿم٤مرة اًمٙمٗم٤مي٦م ،قمٜمف يٓمقل احلدي٨م

 -اًمٙمثػم ُمـ ؾمػمشمف ويمٚمامشمف وُمقاىمٗمف

ن ي٘مٞمض ُمـ أل اهلل ٠مؾمأو ، خ اعمج٤مهدٞمن ي٘مرأوا ؾمػمة هذه اًمِمأُم٦م ًمِم٤ٌمب إ ومٜمّمٞمحتل

يب أيب قمٌٞمدة اًمٌٜمِمػمي وأاًمٚمٞمٌل و كُمث٤مل أيب  ٞمأظمقة ُمـ ُم٦م ُمـ يٙمت٥م ًمٜم٤م ؾمػمة سم٤مىمل اعؿم٤ٌمب إ

 ،ُم٦مة ًمِم٤ٌمب إطمتك يٙمقٟمقا ىمدو --وهمػمهؿ ُمـ اًم٘م٤مدة بق ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤مويأطمٗمص اًمٙمٛمٜمدان و

و شمتجًد ذم ؿم٤ٌمب يٕمٞمِمقن سمٞمٜمٜم٤م أن شمتٙمرر أٛمٙمـ ياًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  ىمّمصوطمتك يٕمرومقا ان 

 -وذم قمٍمٟم٤م

وُم٤مت قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف حمٛمد  قم٤مش شػطٍخ اه»أظمل  ن  ؛ أيمؾ ذًمؽ ذم يمٚمٛم٦م ظمتٍم: أوظمت٤مًُم٤م

 صح٤مسمف ٟمحًٌف يمذًمؽأو- 

 -ضمرهأنرُمٜم٤م  ٓشمٗمتٜم٤م سمٕمده و ٓمهللا  ؛شقمّم٤مم»و شإسمراهٞمؿ»ف ذم اًمِمٝمدا  وٟمجٚمٞمف شم٘مٌٚم وم٤مًمٚمٝمؿ

 اعمًتٕم٤من واهلل
 

 :هالكتبه العبد الفقري إىل مو
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
هد: أبو  ي تقديه فضيلة الشيخ اجملا حلدوش نر ا ضل ع  الف

 الفضلأبى 

 عنر بن مسعىد احلدوشٌ

η 

 

 

أن٧م نٙمؿ سملم قم٤ٌمدك ومٞمام يم٤مٟمقا ومٞمف  ،قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،احلٛمد هلل وم٤مـمر اًمًٛمقات وإرض

 --ا  يمثػمً دٟم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم خيتٚمٗمقن، واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞم

 أُم٤م سمٕمد:

ـ ًمٓمقٍد وسمٓمؾ ُم ؛ُم٤مٟمعٍ  ضم٤مُمعٍ  شُماجٛمقع»ًما ٤مأن أيمت٥م شم٘مرئمً  ؛ٝمؿـ ٓ أرد ـمٚمٌَ وم٘مد ـمٚم٥م ُمٜمل سمٕمض ُمَ 

أبٓم٤مل اجلٝم٤مد، وًمِمٞمخ ُمـ ؿمٞمقخ اًم٤ًمطم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، ص٤مطم٥م اًمػماع اًمًٞم٤مل، واًمرأي اًمًديد، واحلٜمٙم٦م 

د واًمٗمت٤موى اًمرصٞمٜم٦مواحلٙمٛم٦م، ص٤مطم٥م اًمٙمت٥م، وا  --ورزاٟم٦م أقمٓمل طمٙمٛم٦مً  ،ًمرؾم٤مئؾ واعمقا

، وًمٙمـ ضم٤مُمٕمف ُمٕمروف شاعمجٛمقع»همػم أن يمثرة إقمامل اًمتل سملم يدي مل شمؽمك زم ومرص٦م ًم٘مرا ة هذا 

دًم٧م  وخٛم٦مٍ  ذم جمٚمداٍت  شطم٘مٞم٦ٌم اعمج٤مهد»ا٤مظمتٞم٤مراشمف وإشم٘م٤مٟمف وقمٚمٛمف وومْمٚمف، وىمد وع طم٘مٞم٦ٌم شمٕمرف سمسم

 --ٕمد ٟمٔمرهقمغم متٙمٜمف وشمٌٍمه، وسمُ 

وم٤مؾمتج٤مز  وم٠مضمزشمف ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م، سمٕمد أن ضمذسمٜم٤م أـمراف  ؛شطمل إتراك»وىمد اًمت٘مٞم٧م سمف ذم 

ًٌ  ٤موم٠مهدى زم يمتًٌ  ؛احلدي٨م أطمد ه، إمم أن أظمؼم  ىمٜم٤م، وهم٤مسم٧م قمٜمل أظم٤ٌمرُ صمؿ اومؽم ٤ميمام أهدي٧م ًمف أن٤م يمت

٤م صم٤مٟمٞمً وًمف: أن٤م مل أىمرأ اًمٙمت٤مب،  ، وم٘مٚم٧م، وـمٚم٥م ُمٜمل أن أيمت٥م ًمف ُم٘مدُم٦م ُمٜمٔمقُم٦مً شجمٛمقع»اذا اًما إطم٦ٌم

 ؛وٓ يٖمر ُنُّ ، وهذا يَ شاًمِمٕمر يٛمٌم قمغم ًم٤ًمٟمؽ»، وم٘م٤مل: ٤موم٠مخح إحل٤مطًم  ؛٤م، وٓ سمٌحقره قم٤محً ا ًم٧ًم ؿم٤مقمرً 

ًٓ  ػ أزيمٞمفيمٞم ؛ف اًمٙم٤مشم٥موم٘مٚم٧م ًمف: وأن٤م ٓ أقمر إن ضم٤مُمٕمف  شقمٛمر»وم٘م٤مل: ي٤م ؿمٞمخ  ؟٤موقمٞمٜمً  وأن٤م أضمٝمٚمف طم٤م

ومٜمزًم٧م قمٜمد رهمٌتف، ًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمع  ؛شاًمٖمزي»شمٕمرومف ُمٕمروم٦م ضمٞمدة، وم٘مٚم٧م ًمف: ُمـ يٙمقن؟ وم٘م٤مل: إؾمت٤مذ 

 -شاًمٖمزي»

 :]ُمـ اًمرضمز[وُم٤م أطمرى هذا اعمجٛمقع سم٘مقزم 
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 قمٚماااااااااااااااااااااااؿ أقمٓمٞمااااااااااااااااااااااا٤مت ًمٚمَٛماااااااااااااااااااااااالش جمٛماااااااااااااااااااااااقع»

  
اااااااااااااااااااالُماااااااااااااااااااـ أؾماااااااااااااااااااد ًمٞمٌٞمااااااااااااااااااا٤م واًم  ٕمٚماااااااااااااااااااقم طُمّم 

   

 ؿماااااااااااااااااااٞمخ اًماااااااااااااااااااقهمك سمٚماااااااااااااااااااغ ؾماااااااااااااااااااالُم٤م أـمٞمٌااااااااااااااااااا٤م

  
 ظماااااااااااااااااااػم اًماااااااااااااااااااقرى ُمٜماااااااااااااااااااف اجلٝمااااااااااااااااااا٤مد أصاااااااااااااااااااٚم٤ٌم

   

 ؿمااااااااااااااااٞمخ اًمااااااااااااااااقرى أتٕمٌاااااااااااااااا٧م ُمااااااااااااااااـ رام اًمٌٜماااااااااااااااا٤م

  
 ٓطم٘ماااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمٌٞمٜماااااااااااااااااااااااااااااا٤م اوضمٝماااااااااااااااااااااااااااااادً  قمٚماااااااااااااااااااااااااااااااًم 

   

 ؿمااااااااااااااااااااٞمخ ي٘مااااااااااااااااااااقد إؾْمااااااااااااااااااااد سماااااااااااااااااااا٤مًمٕمٚمؿ سماااااااااااااااااااارا 

  
 نمىاذو طمٙمٛماااااااااااا٦م واًمرؿمااااااااااااد ُمااااااااااااـ أؾمااااااااااااد اًماااااااااااا

   

 ٟمجاااااااااااااااااؿ أوااااااااااااااااا٤م  اًمٚمحاااااااااااااااااؿ سمااااااااااااااااا٤مًمٕمٚمؿ ضمااااااااااااااااارى

  
 ىمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مدة ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم٤مدة زان اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقرى

   

 ٟمٔماااااااااااااااااؿش هماااااااااااااااازي  »أوواااااااااااااااا٤مع ًمااااااااااااااااااش قعجمٛماااااااااااااااا»

  
 سمحااااااااااااااااااااار اًمٕمٚماااااااااااااااااااااقم ذم اًمٌحاااااااااااااااااااااقث ُمٜماااااااااااااااااااااتَٔمؿ

   
 ىماااااااااااػ واؾماااااااااااتٗمد ُماااااااااااـ ُم٘مّماااااااااااد اًمقصاااااااااااػ اجلاااااااااااكم

  

ْي »واؿمااااااااااااٙمر ًمِاااااااااااااا  طمًاااااااااااااـ ووااااااااااااع ُماااااااااااااٜمجكمش هَمااااااااااااز 

   

 صاااااااااااااااااااااااااح اًمٚمًااااااااااااااااااااااااا٤مُن واظماااااااااااااااااااااااااؽماع ُمٌاااااااااااااااااااااااااِدعُ 

  
ع ُُمًاااااااااااااااااااا ٌُْؼ َُمااااااااااااااااااااـ ياااااااااااااااااااارا  ِرعاٟمجااااااااااااااااااااؿ وؾماااااااااااااااااااا

   

 أهماااااااااااااااااااال ًماااااااااااااااااااف رب اًمٕماااااااااااااااااااال حااااااااااااااااااا٤م اؿماااااااااااااااااااؽمى

  
 سماااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمٜمٗمس احاااااااااااااااااااااااااااااا٤مل ذىش شمقسماااااااااااااااااااااااااااااا٦م»ذم 

   

 ٌٞماااااااااااااااااااا٤م ذم اًمٓمٞمااااااااااااااااااااقر شمٕمٚمااااااااااااااااااااؼياااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااٞمخ ًمٞم

  
 ياااااااااااااااااااااااا٤م ٟمًااااااااااااااااااااااااؿ روٍض واًمٕمٚمااااااااااااااااااااااااقم شمرومااااااااااااااااااااااااؼ

   

 يمٗمٙماااااااااااااااااااااػ دُمققمااااااااااااااااااااا٤م وم٤معمّمااااااااااااااااااااا٤مب أقمٔماااااااااااااااااااااؿ

  
 يمٜمااااااااااااااااااااااااازم اًمٕمٚماااااااااااااااااااااااااقم واًمِٗمرٟماااااااااااااااااااااااااد أطمًاااااااااااااااااااااااااؿ

   
 

 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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:فضيمة الشيخ اجملاهذ
هد: أبو   يتقديه فضيلة الشيخ اجملا لتونس  عياض ا

  أبىعًاض التىنسٌ

 ش»

η 

 

 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، وقمغم مخف وأصح٤مسمف وُمـ 

 اهتدى اديف إمم يقم اًمديـ--

ئد، شم٘مٌٚمف اهلل ذم قمٚمٞملم-- --ػطٍخ اه  اًمِمٞمخ اًمزاهد، واًم٘م٤مئد اعمج٤مهد، واعمٕمٚمؿ اًمرا

ي سملم أجديٜم٤م مل أضمد ُم٤م أيمتٌف قمـ هذا اًمٕمٚمؿ إٓ ح٤م ـمٚم٥م ُمٜمل أن أىمدم عمػماصمف اًمٕمٚمٛمل واًمؽمسمقي اًمذ

 : شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اعمنمىم٦م اًمتل ؾمٓمره٤م اًمِمٝمٞمد ؾمٞمد ىمٓم٥م 

إن يمٚمامشمٜم٤م ؾمتٌ٘مك ُمٞمت٦م، ٓ طمراك ومٞمٝم٤م ه٤مُمدة، أقمراؾم٤م ُمـ اًمِمٛمقع، وم٢مذا ُمتٜم٤م ُمـ أضمٚمٝم٤م اٟمتٗمْم٧م »

ٞم٤م ، سملم إطم ومٕم٤مؿم٧م طمل   ٟم٤ًمنٍ إٛم٦م ىمد قم٤مؿم٧م يم٤مٟم٧م ىمد اىمت٤مشم٧م ىمٚم٥م وقم٤مؿم٧م سملم إطمٞم٤م -- يمؾ يمٚم

 -شوإطمٞم٤م  ٓ يتٌٜمقن إُمقات

 شٞمٝم٤مؿمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ ُمـ هداه إًم» تل ظمرضم٧م ُمـ ىمٚم٥م طمل اىمت٤مت ص٤مطمٌف ومٝمذه اًمٙمٚمامت اًم

 وٓ,أطمٞم٤م اهلل ص٤مطمٌٝم٤م ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم قمؼم إضمٞم٤مل وم٤مىمتًٌقا ُمـ أنقاره٤م  ؛ًمتٕمٞمش سملم اًمٜم٤مس

 --اهلل إمم اًمًػم ـمريؼ لؿ أو٤م  ُم٤م ,يزاًمقن

 وهق اعؾمالم أهؾ ومٞمف زهد وم٤مًمرضمؾ ؛,اهلل شم٘مٌٚمف,ش ػطٍخ اه»ٙمٚمامت شمٜمٓمٌؼ قمغم ؿمٞمخٜم٤م هذه اًم

 تح٤مًم٧م يمٚمامشمف ورؾم٤مئٚمف وشمقضمٞمٝم٤مشمف أىم٤ٌمؾم٤م يًتْم٤م  سمٜمقره٤م-- اؾم احلٞم٤مة ُمنح قمـ هم٤مب إذا طمتك ،سمٞمٜمٝمؿ

ذم يٜمتٗمض  --وأـمؾ اعمتٕم٤معمقن واًمٖم٤مًمقن واعمٌٓمٚمقن سمرؤوؾمٝمؿ ،وه٤م هق إرصمف اًمٞمقم سمٕمد أن قمؿ اجلٝمؾ

ومديـ إمم ُم٤ًمًمؽ اًمٜمج٤مة  ،ٜمٗمل همٚمقهؿيو ،ٌٓمؾ نريٗمٝمؿيو ،يٗمْمح ضمٝمٚمٝمؿ ؛وضمقهٝمؿ وي٠مظمذ سم٠مجدي اًمقا

 والداي٦م-- 

وهؾ ُمـ رؾم٤مًم٦م ًمإلٟم٤ًمن أقمٔمؿ ُمـ رؾم٤مًم٦م هداي٦م اخلٚمؼ إمم ـمريؼ احلؼ ويمِمػ اًمْمٞم٤م  اًمٜمٌقي اًمذي 
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عمٜمحرف واًمًٜمل ُمـ وم٤مٟمحروم٧م قمٜمف سم٘مدر ؾم٤مسمؼ وطمٙمؿ ٟم٤مومذ، طمتك يتاميز اعمتٌع ُمـ ا ؛شمرك قمٚمٞمف أُمتف

 --؟!اًمٌدقمل واعمٝمتدي ُمـ اًمْم٤مل

ـْ قَمكِم     :، ىَم٤مَل قَم
ِ
ـْ يُمؾ  ظَمَٚمٍػ قُمُدوًُمُف، َيٜمُْٗمقَن قَمٜمُْف َنِْريَػ ): ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َ ِْٛمُؾ َهَذا اًْمِٕمْٚمَؿ ُِم

ٌْٓمِٚملَِم َوشَم٠ْمِويَؾ اجْل٤َمِهٚملِمَ  ُ (اًْمَٖم٤مًملَِم َواْٟمتَِح٤مَل اعْم
(1)

- 

ٓ أىمقل قمـ  ؛ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم ٟمح٧م صقرة ُمنمىم٦م ,شم٘مٌٚمف اهلل, شطٍخػ»واًمِمٞمخ 

ؾمؿ ُمـ ُمٕمٜمك-- وًمٕمؾ شمريمٞمزه قمغم ؾمالم، اعؾمالم سمٙمؾ ُم٤م  تقيف آوًمٙمـ أىمقل قمـ اع شاًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي»

د يم٤من ُم ـ إؾم٤مس إظمالىمل اًمذي يٕمتؼم اعمٕمٞم٤مر إؾمٛمك اًمذي شمقزن سمف اجلامقم٤مت واًمتٜمٔمٞمامت يمام إومرا

 أهؿ القاضمس اًمتل ؿمٖمٚم٧م اًمِمٞمخ وضمٕمٚمتف يِمدد قمغم إفمٝم٤مره شمٕمٚمٞمام وإرؿم٤مدا واًمتزاُم٤م سمف-- 

واحلرص قمغم شمٜم٘مٞم٦م اًمٓمريؼ ُمـ اًمت٤ًمهؾ  اهتامم سم٢مفمٝم٤مر أطمٙم٤مُمٝم٤مذم سم٤مب اًمدُم٤م  وآ  يمام أن نرزه

 يم٤من ُمـ أهؿ ُم٤م ؿمٖمٚمف طمتك ٓ شمٜمحرف ُمًػمة اجلٝم٤مد قمـ ُم٤ًمره٤م اًمذي أراده اهلل ل٤م-- ؛ومٞمٝم٤م

 ومرطمؿ اهلل اًمِمٞمخ وأضمزل ًمف اعمثقسم٦م وضمزاه قمـ أُم٦م اعؾمالم ظمػما--

ٓ يٗمقشمٜم٤م أن ٟمِمٙمر يمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ وسمذل اجلٝمد اعمْمٜمل ذم شمتٌع يمٚمامت اًمِمٞمخ وشم خٞمٗمف  ؛؛وذم اخلت٤مم

ورؾم٤مئٚمف ووع هذا اعرث ذم هذا اًمًٗمر، ؾم٤مئال اهلل أن ي٤ٌمرك لؿ ضمٝمقدهؿ وأن شمٕمقد سم٤مًمٜمٗمع قمغم قمٛمقم 

 ويمؾ ُمـ ؾمٌ٘مٜم٤م إمم اهلل وأخح٘مٜم٤م اؿ قمغم ظمػم همػم ُمٌدًملم وٓ ُمٗمتقٟملم--ش ػطٍخ» اًمِمٞمخ رطمؿ اهلل أُمتٜم٤م--

 وصؾ مهللا قمغم ٟمٌٞمؽ وقمٌدك حمٛمد--
 

 :هـبتكو

 ـٌ  6341 شعبان 
 

 
  

                                      
 -(، وصححف إًم٤ٌم 2١2٧٧اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) (٧)
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اجملنوع  مقدمة 

 
 

 اجملًٌع 
 

 

 
 

  الحـمد
ِ
 
ِ
دَ وَ ٌد ٌْ  قمَ اَم ٚم  يمُ  ،لمَ ٤معمَ اًمٕمَ  ب  رَ  َّلل دَ  دٌ ٤مهِ جُمَ وْ أَ  ،هُ طم   فِ ٜم ٛمَ سمِ  َ. دَ َص وَ  ،هُ دَ ٜمْضُم  فِ ٚمِ ْْم ٗمَ سمِ   ز  قمَ أَ  ،هُ جم 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ :٤مَل ٘مَ ومَ  لمَ ٜمِ ُمِ ١مْ اعمُ  َض ر  طَم  ،هُ دَ طْم وَ  اَب زَ طْم إَ  مَ زَ هَ وَ  ،هُ دَ ٌْ قمَ ر اََّم ٜمَومَ  ؛هُ دَ قمْ وَ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ہ ہ ہ ہ

   ڭ     ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

 ﮳ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ھژ :  ٤مَل ىمَ وَ  ،]اًمّمػ[ ژۆڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ

  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽

مب ىب يب جت حت خت ژ:  ٤ملىمَ وَ  ،[مل قمٛمران] ژ       

  -[2: اًمزُمر] ژ جئ   ىئىئ    ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ ژ:  َوىَم٤مل، ]اعمج٤مدًم٦م[ ژمت ىت يتمج

ً  وَ  ةُ اَل اًمّم  وَ   يِب ٠مَ سمِ , ؾِ ٤مئِ اًم٘مَ  ،فِ ٘مِ ٚمْ ظَم  دِ ٞم  ؾَم وَ  ،٤مِدهِ ٌَ قمِ  ز  قمَ أَ وَ  ،هِ دِ ٜمْضُم  ػْمِ  ظَم غَم قمَ إمَت ٤مِن إيَْمَٛمالِن  مُ اَل اًم

ً   ِي دَ يَ  لْمَ سمَ  ٧ُم ثْ ٕمِ سمُ ):  ,لُم  أُ وَ  قَ هُ  ل زىمِ رِ  َؾ ٕمِ ضُم وَ  ،فُ ًمَ  يَؽ ارِ ؿَم  َٓ  هُ دَ طْم وَ  اهللُ  دَ ٌَ ٕمْ ك يُ ت  طَم  ِػ ٞمْ اٍ ً  ٤مًمسمِ  ٦مِ ٤مقمَ اًم

  ٧َم َنْ 
هُ  َرَواُه َأمْحَدُ ] (يرِ ُمْ أَ  َػ ٤مًمَ ظَم  ـْ  ُمَ غَم قمَ  ٤مرُ ٖمَ واًمّم   ٦مُ ًم  اًمذ   َؾ ٕمِ ضُم وَ  ،لحْمِ رُ  ؾ  فمِ َحفُ  ،َوهَمػْمُ  ،[َو٤َمقَم٦مٌ  َوَصح 

ُ سمِِف ـَمِريً٘م٤م إمَِم اجلَٜم ٦ِم، َوإِن  اعَماَل : ) َواًمَ٘م٤مِئؾِ  ٌَْتِٖمل ومِٞمِف قِمْٚماًم ؾَمَٚمَؽ اَّلل  ـْ ؾَمَٚمَؽ ـَمِريً٘م٤م َي ئَِٙم٦َم ًَمتََْمُع َُم

ـْ ذِم إَْرِض طَمت   َٛمَقاِت َوَُم  ً ـْ ذِم اًم َتْٖمِٗمُر ًَمُف َُم ًْ ك احِلٞمت٤َمُن َأضْمٜمَِحَتَٝم٤م ِرَو٤مً  ًمَِٓم٤مًم٥ِِم اًمِٕمْٚمِؿ، َوإِن  اًمَٕم٤ممِلَ ًَمَٞم

، َووَمْْمُؾ اًمَٕم٤ممِلِ قَمغَم اًمَٕم٤مسمِِد، يَمَٗمْْمِؾ اًمَ٘مَٛمِر قَمغَم ؾَم٤مئِِر اًمَٙمَقايم٥ِِم، إِن  
ِ
، إِن  ذِم اَح٤م 

ِ
اًمُٕمَٚماَمَ  َوَرصَم٦ُم إَنٌَِْٞم٤م 

ـْ َأظَمَذ سمِِف َأظَمَذ سمَِحظ  َواومِ  صُمقا اًمِٕمْٚمَؿ، وَمَٛم ٤م إِٟم اَم َور  َٓ ِدْرمَهً صُمقا ِديٜم٤َمًرا َو ، يُّ ذِ ُمِ اًمؽم   اهُ وَ ]رَ  (رٍ إَنٌَِْٞم٤مَ  مَلْ ُيَقر 

 ؿْ ٝمُ ٕمَ ٌِ شمَ  ـْ  ُمَ غَم قمَ وَ  ،مِ ا رَ اًمٙمِ  ٤مرِ ٞمَ ظْم إَ  فِ تِ ٤مسمَ حَ َص وَ  ،مِ اَل قمْ إَ  ٤مرِ ٝمَ ـمْ إَ  فِ مخِ  ـَ قمَ  اهللُ  اَل ِو رَ وَ  ،[ ٤ُمِ َ ٌَ ًمْ إَ  فُ حَ ح  َص وَ 

ـِ اًمد   مِ قْ  يَ مَم إِ  ؿْ رهُ ثَ ك أَ ٗمَ تَ اىمْ وَ    --٤منٍ ًَ طْم ٢مِ سمِ  ي
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ـِ ذا اًمد  هَ  حٗمظِ سمِ اهلُل  دَ قمَ وَ  دْ ٘مَ ومَ  :دبع أـما  َؾ سمٌَِِ٘م٤مئِف طمت ك  ،ي  َؽ ًمِ ذَ ًمِ  َض وم٘مٞم   ؛لمَ اًمٕم٤معمَ  عِ َوْ َوشَمٙمٗم 

ـَ قَم٤مُِمٚمِلَم،  ،لمَ ٤مٟمٞم  سم  َ  رَ اَم ٚمَ قمُ  ٤مِهِدْي  ،لمَ ٤مهٚمِ اجلَ  يَؾ شم٠موِ وَ  ،لَم ٚمِ ٓمِ ٌْ اعمُ  ٤مَل حَ تِ اٟمْ وَ  ،لمَ ٤مًمِ اًمٖمَ  يَػ رِ َنْ  فُ ٜمْقمَ  قنَ ٗمُ ٜمْيَ  جُمَ

 ٤مسِ اًمٜم  طُ خَ ؾَم  ؿْ هُ ارُّ ُْم  يَ َٓ وَ  ،ىذَ  إَ غَم قمَ  ٝمؿْ ٜمُْمِ  ونَ ّمؼِمُ يَ وَ  ،ىدَ إمم الُ  وؾ   ـْ ُمَ سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ  قنَ قمُ دْ يَ وَ 

لْم ؿْ ٝمُ ٜمْقمَ  اهللُ  اَل ِو رَ  إنْ  ؛قَمٚمٞمِٝمؿ ٌَْذِل ًمِْٚمُٛمَْمح  ، َوىُمْدَوِة اًْم ـَ ٤مِئِري  ً ِريِؼ ًمِٚم   --، َُمٜم٤َمَراِت اًمٓم 

 ١مُ هَ  نم و 
ِ
 ٚمَ اًمٕمُ  ٓ 

ِ
ـَ لمَ ٚمِ ٤مُمِ اًمٕمَ  ام  ٤مسمِِرْي ٤مِدىِملَم اًمّم  ٤ٌَمِذًملَِم، اًمّم  َٓ  ،ؿْ ٝمُ ٌُ ًِ حْ  ٟمَ اَم يمَ , ، اًمُ٘مُدَواِت اًم َو

 
ِ
ل قَمغَم اهلل   نِ ذْ ٢مِ سمِ  ٝمٞمدُ اًمِم   دُ ٤مئِ اًم٘مَ  دُ ٤مهِ جَ اعمُ  ُخ اٞمِم  اًم ,َأطَمًدا ُٟمُزيم 

ِ
 ٞمؿَ اهِ رَ سمْ إِ  ـُ سمْ  ٤مُل َوَ  ،ـِ مْحَاًمر   دِ ٌْ ق قمَ بُ أَ » :اهلل

يِت ٍْمَ ي اعمُ ٞمقِ تِ ؿْم ا   ٦مِ ٞم  ٓمِ ٕمَ سمِ  وِف رُ ٕمْ اعمَ  ؛لٌِ ٞمْ ٚم اًما
ِ
  --ش اهلل

َؿ ٚمْ اًمٕمِ  عَ ٌَ تْ أَ  ،ةٍ ارَ ِْم ٟمَ  ٚمقمٍ قمُ وَ  ،ةٍ رَ ٓمِ قمَ  ةٍ ػمَ اْؾِم  وذُ  ؛٤منِ ُمَ ا اًمز  ذَ هَ  ذَم  ٤مدِ ٝمَ اجلِ  مِ قماَل ـ أَ قمَٚمٌؿ ُم    فٍُ

ً  ٛمَ حَ ومَ  ؛٤مًمِٗمَٕمؾِ سمِ  َل قْ اًم٘مَ  َ. د  َص وَ  ،َؾ ٛمَ اًمٕمَ  ٤م قمَ ذَ وَروَمَع َراَي٦َم اجِلَٝم٤مِد،  ،َح اَل ؾ اًم  ُم  أُ  ـْ اسم 
تِفا ٍَمً تِ ٜمْ ُمُ  ،فِ تِ ، ًمِاَٛمٚم 

يَٕم٦ِم َرسم ف ً   يَخ ٤مرِ شمَ  دَ د  جَ ومَ  ؛ُُم٘مٞماًم ًمنَِمِ ،  ،لمَ ٗمِ ٤مًمِ اًم ـَ ٤مَد اًمَٖم٤مسمِِري ٟمِ قَ ظْم إِ  عَ ُمَ ,٤م ٞمَ طْم أَ وَ َوَأقَم٤مَد َأجْمَ ـَ دِ ٤مهِ جَ اعمُ  فِ ا  ,ي

هُ زَ جَ ومَ  ؛٤مدِ ٝمَ ِْم تِ آؾْم  ٦مِ ُم  أُ  ذِم  ،٤مدِ ٝمَ اجلِ  ٤ممِلِ ٕمَ ُمَ  ـْ ُمِ  َس رَ دَ ٤م ُمَ   ًْ اعمُ ٤م وَ ٜم قمَ  اهللُ  ا
 --ا ػْمً ظَم  لمَ ٛمِ ٚمِ

ا  فُ ًمَ  ٥ْم تُ ٙمْ يَ  ؛ مَلْ نعم ٤م اًمت ٤مِريُخ َٟمٍْمً َٙمِري  ًْ ٛمَ قَم ًِ ٤مسمِ طُم ًَ  فُ ًمَ  ٥َم تَ يمَ  ـْ ٙمِ ، ًمَ ٞمفِ ٘مِ ٧ْم سمِِف َُمَٕم٤مِرُك إَُُمِؿ يَم

ا َأيْمؼَمَ  اًم َأقْمَٔمَؿ، َوَٟمٍْمً ًْ ا طَم َٚمُف سمِِدُِمفِ  ؛ َٟمٍْمً يمِل   ؾَمج  ِٗمل  اًمٜم ِ٘مل  ، وَ اًمز  ـَ  َج ر  ظَم وَمَٙمْؿ ؛ قِمْٚمِٛمِف اًمّم  ُِم

ـَ رِ ٤مومِ  اًمٙمَ غَم ا قمَ ٤مرً ٟمَ ، وَ لمَ ٜمِ ُمِ ١مْ ٛمُ ٚمْ ا ًمِ قرً ٟمُ  فُ ُمُ دَ  ٤منَ يمَ -- ـَ يْ دِ ٤مهِ جَ ٛمُ ااًم عَ ٗمَ تَ اٟمْ  سمِِٕمْٚمٛمفِ وَ ، لمَ ي  ٤مدِ ٝمَ ِْم تِ آؾْم  ٌَْؾ ، ي َوىَم

َٖم٤مةِ  اَمِئِؾ-- ،َذًمَِؽ يَم٤مَن ىَمُٚمُٛمُف ؾَمْٞمًٗم٤م قَمغَم اًمُٖماَلِة َواًماُٛمْرضِمَئ٦ِم واًمٓمُّ ـِ اًمِم  ًَ  َُمَع احل٨َم  قَمغَم اًمَٗمَْم٤مِئِؾ، َوَأطْم

نبتت
٤مِهًدا  ٞمُتفُ حِلْ     ٞمؾِ ٌِ  ؾَم ذِم جُمَ

ِ
٦ِم سمِ  ِؽ ًُّ ٛمَ اًمت  وَ  ،ٞمؾِ واًمت ٠مِص  ؿٚمْ  اًمٕمِ ذِم  فُ ُمُ دُ ىمَ  ٧ْم ؾمخَ رَ وَ  ، اهلل ٤محلُج 

َٞم٤مَدةِ  ،ٞمؾِ ًمِ اًمد  وَ   ً قُدوا» :وم٤مُْمَتَثَؾ َُمُ٘مقًَم٦َم اًمَٗم٤مُروِ.  ؛وظم٤مَض هِماَمَر اًمِ٘مَٞم٤مدِة واًم ًُ ٌَْؾ َأْن شَم ُٝمقا ىَم  ؛ششَمَٗم٘م 

ـَ رِ ٤مومِ اًمٙمَ  ٦مَ قمَ ٤مرَ ٘مَ ُمُ ؾ  ٤م ُمَ صُمؿ  ُمَ  ٜمَسمِ  ي  ً ٌَفِ  َوَدطْمَض  ،٤منِ ٞمَ ٌَ ٤مًمْ سمِ  لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَاٛمُ اًم ٦مَ ٤مضم  حُمَ وَ  ،نِ ٤م٤مًم  ٌ  ثَ ٛمُ ااًم ؿُم
 سم٤ِمحلَُج٩ِم  لمَ ٓمِ

 ًَ يِف ُرهْمَؿ ِصَٖمِر ؾِمٜم ِف-٤منِ احِل َٟمُف، َووَم٤مَ. يمِثػًِما ُمـ ُُمَٕم٤مِسِ  ، طمت ك سَمز  َأؿْمَٞم٤مظَمُف سَمْٚمَف َأىْمَرا

ًْ  شىَم٤مقِمَدَة اجِلَٝم٤مدِ » ِؿ ىِمَٞم٤مَدشمِفِ سمَِرهمْ   انـك
  ،ًمِٚمٜم ِّمٞمَح٦مِ ِل ذْ اًمٌَ  عَ اؾِم وَ  --َت٤منَ ذِم َأوْمَٖم٤مٟمِ

ِ
َدائَِؿ اًمَٕمَٓم٤م 

٤ٌَمدِ  ،ِح َراَي٦ِم اجِلَٝم٤مدِ ؿَمِديَد احِلْرِص قَمغَم ُوَوقْ  ،ٞمؿِ ٚمِ ٕمْ اًمت  ذِم  ٌ ٤م حُمِ  ،ُِمْٗمَت٤مطًم٤م ًمِْٚمَخػْمِ  ،َوَروْمِٕمَٝم٤م سَملْمَ اًمِٕم

ٌَُٝم٤مِت  ،ْٚمِٗمَراِ. يَم٤مِرًه٤م ًمِ  ،ًمِْٚمِقوَم٤مِ.  ٚمِمُّ ا ًم  ُٚماَمِت ا ًمِ َوُُمٜمػِمً  ،َراد   ذِم اًمٔمُّ
ِ
َٞم٤م  ـِ اخلُُٚمِؼ، َيِٕمٞمُش ٚمْم  ًْ ٤م قَمغَم طُم ، طَم٤مصم 

 ُ ِف، قَمٔمِٞمؿَ ِٕ ًِ َٓ ًمِٜمَْٗم تِِف  ٦ِم، ُم  ِة،  الِٛم  ـْ  ،ًمِِديٜمِفِ  ةً ٍْمَ ٟمُ  فُ ٛمَ ٚمَ ىمَ وَ  ؾِمالطَمفُ  دَ رّ ّضَم ؿَمِديَد اًْمَٖمػْمَ ٤م قَم تِفِ َوَذسم    --ُأُم 



 
40 

 

ؿِم اًمر   ٦مِ ومَ اَل اخلِ  ٦مُ ٤مُمَ ىمَ إِ : فُ ىمُ ر  ١مَ شمُ وَ  فُ ٚمُ ٖمَ ِْم ل شمَ تِ ى اًم  ؼْمَ ٙمُ اًم ٦مُ ٞم  ِْم اًم٘مَ انت وـك ، ةِ ق  ااااُاااٌاًمٜمُّ ٤مِج ٝمَ ٜمْ ُمِ غَم قمَ  ةِ دَ ا

 ًْ ٛمُ ا اًمايِض رَ أَ  ةِ ٤مدَ ٕمَ تِ اؾْم وَ 
 ًْ ٚمَ ٤م ومِ ٝمَ ؾِم أْ  رَ غَم قمَ وَ  ٦مِ قسمَ ُّم ٖمْ ٛمَ ااًم لمَ ٛمِ ٚمِ

ؾْمتِِْمَٝم٤ْمِد، ٤مدِ ٝمَ ٤مجلِ سم --لمُ ٓمِ ِٓ  ؾِ هْ أَ  ٤ملِ تَ ىمِ وِ  وا

  ذَ ذِم  ؿَ ٚم  ٙمَ تَ ومَ  ،٤مدِ حْلَ اعِ وَ ق  ٚمَ واًمٖمُ  ةِ د  ر  اًموَ  رِ ٗمْ ٙمُ اًمْ 
َح  ؛٤منٍ ٞمَ سمَ  ػْمِ خَ سمِ  َؽ ًمِ  َهِذه اًمَٗمِريَْم٦مِ  َض اُمِ قَ همَ طَمْٞم٨ُم َوو 

٦ٌَمِ  َٚم٦ِم اًْمَٖم٤مِئ هَ جَ ومَ  اًماُٛمَٕمٓم   ٤مئِ ًَ ُمَ  ؿَ ٝمَ ٌْ ُمُ  َؾ ّم  ومَ وَ  ،٤مال 
ٍر  ،ؿٍ ٝمْ ومَ  ِؼ ٛمْ قمُ وَ  ،رٍ ٔمَ ٟمَ  دِ ٕمْ سمُ  عَ ُمَ  ،٤مهَ ال  حَ ومَ  َٝم٤مٚمِ ـِ شَمَدسمُّ ًْ َوطُم

ٍ  ,ىِمعِ ذِم اًمَقا , ٌٍَمُّ َ : سمَ فِ ٚمِ هْ أَ وَ  ٤مدِ ٝمَ ٚمجِ ًم   ٤مِسٍ ٜمَُمُ  ػْمَ ظَم   ٤منَ ٙمَ ومَ  ؛َوشَم وأطْمَٞم٤م  ،فُ ٚمَ ٤مئِ َْم ومَ  وضَمغم   ،طْمَٙم٤مَُمفُ أَ  لم 

 فِ ائِ دَ قمْ  أَ غَم د  قمَ رَ وَ  ،فِ قُمِ ُّم ظُم  ٤مِت ٝمَ ٌُ ؿُم  َح رَ ـمَ وَ  ،ِجفِ  جُلَ ذِم  رَ حَ بْ أَ وَ  ،فُ ٤مسمَ ٕمَ ِص  رَ ٤مُمَ همَ وَ  ،,سَمْٕمَد اٟمِدصَم٤مِره,ُف وِمْ٘مٝمَ 

 دِ قمْ أَ ,
ِ
  --٦مٛمَ ٕمَ ٗمْ ُمُ  ػْمِ ٤مخْلَ سمِ َٟمَّم٤مِئُحُف وَ  ،٦مِٝمٛمَ ٚمْ ف ُمُ شمُ اَم ٚمِ يمَ وَ  ،٦مٛمَ حِ ٗمْ ُمُ  هُ ودُ دُ رُ  ٧ْم ٤مٟمَ ٙمَ ومَ  ؛,٤مدِ ٝمَ اجلِ  ا 

٤ٌَمَريَم٦ِم ىَمْد شَمَٙم٤مصَمَرْت اْاًم هُ قدَ ٝمُ ضُم ف وَ يَمٚماَِمشمِ  وألن ٧ْم  ،ُٛم ٤ٌَمِذًملَِم ٤م سَملْمَ ٝمَ تُ ٞمْ اْٟمَتنَمَ ِص وَ  ،َوَُمٜمَْٗمَٕمُتَٝم٤م ىَمْد قَمٛم  اًم

؛ َأْرَواطَم  ـَ ٦ِم اًماُٛمَج٤مِهِدْي ـْ ظِمٞم٤مر َهِذِه إُُم  ِْؿ ُِم  ،٦مِ ُم  َٝم٤م ًمأِْلُ قَمغَم طِمْٗمٔمِ  ْدَٟم٤م اًْمَٕمْزمَ وَمَ٘مْد ؿَمدَ ُٝمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َرا 

ـْ ضَمِديدٍ  ُروِح  َوسَم٨م   ،شَمْرشمِٞمٌَِٝم٤م َوشَمٜمِْْمٞمِدَه٤م ٢ِمقَم٤مَدةِ سمِ  ـْ طُم  ؛احْلَٞم٤َمِة ومِٞمَٝم٤م َُم ْٞمِخ ذِم اًمت َتْٚمُٛمَذ قَمغَم اُْمٜم٤َم رِ وَمَٚمِئ ًمِم 

ـْ ُٟمْحرَ  ؛طَمَٞم٤مشمِف  ,َم وَمَٚم
ِ
َٞم٤معِ  ـَ ُمِ  ِّمٞم٤مَٟمتِفِ سمِ  ؛قِمْٚمِٛمِف سَمْٕمَد اؾْمتِِْمَٝم٤مِده طِمٗمظِ َأضْمَر  ,سم٢ِِمْذِن اهلل  ـَ ُمِ  ْٗمٔمِفِ طمِ و ،اًمْم 

ُُمُف ِلََذا اًمِم  اضمِ ؾُّ وَ ىمَ ا أَ َوَهذَ  ،٤مرِ صمَ دِ ٟمْ آاًمت ْحِريِػ و ٟمِفِ  ،اعْمَُج٤مِهدِ  ِخ اٞمْ ٥ٍم ُٟمَ٘مد  ظْمَقا   --اَّلل   ؿُ هَ َٟمٍَمَ  ؛َوِعِ

ـْ ؾَم٤مَهَؿ ذِم َهَذا  َقبل اخلتام:  شَمِٗمل طَمؼ  َُم
ِ
ْٙمِر َويَمٚمِاَمِت اًمث ٜم٤َم  ٤ٌَمَراِت اًمِمُّ وَماَل َأْدِري َأيُّ قِم

ٌ  ؿَم٤مَريَمٜم٤َم سمَِٗمْٙمَرٍة، َأْو َٟمِّمٞمَح٦ٍم، َأْو ُُمَِم٤مَوَرٍة، َأْو شَمّْمِحٞمِح ظَمَٓم٠ٍم،  َأْو إمِْت٤مِم شاًماَْٛمْجُٛمقعِ » َٟمْ٘مٍص، َأْو ؛ ؾَمَقا

َٟم٤م سمَِٛمَ٘م٤مًَم٦ٍم َأْو يمَِت٤مٍب، َأْو َٟمنَمَ هَ  َ إِ  دَ ٕمْ سمَ  َؾ ٛمَ ا اًمٕمَ ذَ َأَُمد  ، َوَأقْمَتِذُر َلُْؿ َوِٞمًٕم٤م ًمَِٕمَدِم ىُمْدَريِت قَمغم شمِْٕمَداِد فِ ٤مُمِ مْت

ٛمَ  ًْ َٓ شَم ُلُْؿ  ٓ  ًَماَٛما٤م َأهْمَٗمْٚم٧ُم ِذيْمَرُهْؿ َأؾْماَمِئِٝمْؿ َوَأْخَ٘م٤مِاِْؿ ذِم َهَذا اًماَٛمَ٘م٤مِم؛ إِْذ فُمُرْووُمُٝمْؿ َوَأطْمَقا ُح سمَِذًمَِؽ، َوَإ

؛ ومَ 
ٍ
٦ٍم َأِو اؾْمتِْثٜم٤َم   َٓ ١مُ هَ  ؾ   يمُ مَم ٢مِ َأبًَدا، َوًَمَٕمَدْدُت َأؾْماَمَ ُهْؿ َوَأْخَ٘م٤مَاُْؿ، سماَِل َُمْثٜمَِقي 

ِ
 ا:ػْمً ظَم  اهللُ  ؿُ ايمُ زَ : ضَم قُل ٘مُ ٟمَ   

اااااااااااااْٙمِر ؿَماااااااااااااْخٌص َيٌااااااااااااالمُ   ومَٚماااااااااااااْق يمااااااااااااا٤من ًمٚمِمُّ

  
َٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذَ إِ   ٤مفمِرُ ُف اًمٜم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م شم٠َمُم 

   

ٌَٞم ٜمُْتااااااااااااااااااااااااااااافُ  ااااااااااااااااااااااااااااااطَم  َؽ ًَماااااااااااااااااااااااااااااا ًم هُ ك شَماااااااااااااااااااااااااااااارَ ت   ا

  
 ٤ميمِرُ ْٕمَٚمَؿ أ   اُْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااُرٌؤ ؿَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااتَ وَماااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

ااااااااااااااااااااااااااااااٛمػمِ ٤ميمِ ؾَماااااااااااااااااااااااااااااا فُ ٜم ااااااااااااااااااااااااااااااٙمِ ًمَ وَ   ـٌ ذم اًمْم 

  
يُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِئرُ ُ َ  ً اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؿ اًم

 ُف اًمَٙمٚمِ

   
 ،ا ػْمً ظَم  اهللُ  ؿُ اهُ زَ جَ ؛ ومَ ةِ ٤مدَ ٘مَ ًمْ اوَ  ِخ ٤ميِ َِم ٛمَ ااًم ـَ ا ُمِ ذَ ٤م هَ ٜمَٚمِ ٛمَ ٕمَ ًمِ  مَ د  ىمَ  ـْ ُمَ  ؾ  ٞمًث٤م يمُ ثِ ًرا طَم ٙمْ ؿُم  رُ ٙمُ ؿْم أَ  َؽ ًمِ ذَ يمَ وَ 

 ٧ْم ٚمَ َّم اشم   دِ ىمَ  قعِ ٛمُ جْ ٛمَ اا اًمذَ ِلَ  لمَ ُمِ دّ ٘مَ ٛمُ ااًم ٦مَ ٚمَ ًِ ٚمْ ؾِم  ن  ٢مِ ومَ  --ىالُدَ وَ  ؼ  اَاا احلمَم إِ  ؿْ هُ دَ د  ؾَم وَ  ،ؿْ ٝمِ ٞمِ ٕمْ  ؾَم ذِم  كَ ٤مرَ سمَ وَ 

 احلَْٛمدُ  ٤مدِ ٝمَ اجلِ  ٤مِت ٤مطَم ؾَم  ؿَ ٔمَ ٕمْ ُمُ  ٧ْم ٛم  ك قمَ ت  طَم  ,٤مٞم  ٤مٟمِ ٙمَ ُمَ ٤م وَ ٞم  خيِ ٤مرِ شمَ ,٤م ٤مهُتَ ٘مَ ٚمَ طَم 
ِ
 
ِ
 هِ ذِ هَ  عَ اَم تِ اضْم  ن  إِ ، وَ َوَّلل
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٤ٌَمَريَم٦مِ  ٦مِ ٌَ يمَ قْ ٙمَ اًمْ  َ   شػطٍخ اهجمًٌع انشٍد اجملبىس »اًمِ  يؿِ دِ ٘مْ  اًمت  ذِم  اًماُٛم  اهللُ  ٤مهُ ٌَ ٤م طَم  ُمَ غَم ٞمٍؾ قمَ ًمِ دَ  ؿُ ٔمَ قمْ َٕ

  ِـْ وَ  ،قلِ ٌُ ٘مَ اًمْ وَ  ٞمِؼ ومِ قْ اًمت   ـَ ُم  ,فِ تِ ٞم٘مَ ٘مِ  طَم ذِم , يؿَ دِ ٘مْ ا اًمت  ذَ هَ  ن  إِ وَ  ،٤مهُ ٞمَ ٟمْ دُ  ذِم  ـِ ُمِ ١مْ ٛمُ اى اًمنْمَ سمُ  ؾِ ٤مضمِ قمَ ُهَق ُِم

 َٓ ١مُ هَ  ؿِ ٚمْ قمِ  يِػ  َذِ غَم ك قمَ ٗمَ خَيْ ك ٜمَٕمْ ٛمَ اا اًمذَ هَ  ٤مُل ظَم  إِ َٓ ، وَ ٤ميٗمً نْمِ شمَ  فِ ٟمِ قْ يمَ  ـْ ُمِ  رُ ثَ يمْ أَ  ٞمٌػ ٚمِ ٙمْ اااشمَ  قَ ٝمُ اًمَ 
ِ
 ِخ ٤ميِ َِم ٛمَ ااًم  

 ر  اًم٘مُ  ٦مِ ٤مُم  قمَ  ـْ ُمِ  ؿْ هِ ػْمِ  همَ غَم قمَ  فِ ٤مئِ ٗمَ ااَخاا٤م ًمِ ٜمَهُ  فِ ٞمْ ًمَ ُت إِ َذْ أَ ل ٜم ٙمِ ، وًمَ اهللُ  ؿُ هُ دَ د  ؾَم  ةِ ٤مدَ ٘مَ اًمْ وَ 
ِ
 -لمَ ٕمِ ٚمِ ٓم  ٛمُ ااًموَ  ا 

ُمُ ُي٘مَ  نْ أَ  اًْمَٙم٤مُِمَٚم٦مِ  ًمأِْلَقْماَملِ  لْمَ اجْل٤َمُِمٕمِ  قَم٤مَدةُ َدَرضَم٧ْم وَمَ٘مْد  ا..ختاــم و ٌَْذةٍ  سمِِذيْمرِ  َل٤َمقا د   ؾِمػَمةِ  ـْ ُم   ُٟم

ِػ  ٜم٦َمً  اعْم١َُمًم  ـْ قِمْٚمٍؿ َوضِمَٝم٤مٍد َوىِمَٞم٤مَدٍة،  وضِمَٝم٤ِمده فِ َوقِمْٚمٛمِ  هِ ٤مرِ مصمَ وَ  فِ طَمَٞم٤مشمِ  رَ يمْ ذِ  ُُمَتَْمٛم  َٗم٤مشمِِف َوَُم٤م شَماَٛمٞمااا َز سمِِف ُِم ُوُُم١َمًم 

صمِل اًمٜم ٤مِس وِمٞمفِ  ُ  صُمؿ   ،إًَمْخ  --َُمَع ِذيْمِر َُمَرا ٌَلم  قَْماَملِ  عِ َوْ  ٦مَ ٞم  جِ ٝمَ ٜمُْمَ  شاجْل٤َمُِمعُ » ُي ْٕ  َُمعَ  ،َه٤مَوَُمَّم٤مِدرِ  ،اعْمَْذيُمقَرةِ  ا

ِزَُم٦مٍ  اٍت ٤مدَ ؿَم رْ إِ وَ  ٤مٍت ٞمحَ ِو قْ شمَ  ُة ُِمٜمْفُ  اًْمِٙمَت٤مِب  ذِم  ًمِٚمٜم ٤مفمِرِ  َٓ ُؼ اًْمَٗم٤مِئَدُة اًماَٛمْرضُمق   -طَمت ك شَمَتَح٘م 

ـٌ ـَماٞم ٥ٌم  ُؽ ٚمَ ًْ ٛمَ اًما اَوَهذَ  ًَ ْٞمِخ  َأقْماَملِ  عِ َوْ  ذِم  ُت ِنْ ومَ  ؛َتفُ ٗمَ ٤مًمَ خُمَ  ذْ ٌ  حَ ٟمُ  مَلْ  طَم   قَمٓمِٞم ٦مِ » اًمِم 
ِ
 شل  ٞمٌِ اًمٚم   اَّلل 

  ٜمَْقالِ  َهَذا قَمغَم
ِ
ب   سمَِتْقوِمٞمِؼ  ؛اظْمتاَِللٍ  سماَِل  ؛اعْم ؾَم٤مِئاًل اهلَل سم٤ِمسمِتَِٝم٤مٍل، َأْن َيْرُزىمٜم٤م اًمَٗمْقَز  ،اعْمَُتَٕم٤ملِ  اًمر 

ِل   ٦ٌَِم اًمٜمٌ   :ىَمْقُل اًمَ٘م٤مِئؾِ  ي  ٤مدِ طَم وَ َوأِل،  سمُِّمْح

ااااااااااااااااااااااااااا نْ إِ  ااااااااااااااااااااااااااا٤م ومَ اًٌاااااااااااااااااااااااااااٞمْ قمَ  دْ دَمِ  اَل َٚمااااااااااااااااااااااااااااخلَ  د  ًُ
  

 اَل قَماااااااااااااااااااوَ  ٞمااااااااااااااااااافِ ومِ  ٥َم ْٞمااااااااااااااااااا قمَ َٓ  ـْ َُمااااااااااااااااااا ؾ  ضَماااااااااااااااااا
 ضمجج٩م 

َتْٗمتُِح  ؛هوعلي  ًْ ٜمَ ًَ َأظْماَلىِمف اًمتِل اُْمت٤مَز ِا٤م، َُمع سَمَٞم٤من ِ  ِخ اٞمْ ِم  اًم ةِ اػْمَ ؾِم : سمِا ,٦مٍ ٤مًمَ جَ  قمُ غَم قمَ وَ , وَم

ة تِل قُمِروَم٧ْم قَمٜمْفُ  ِوِصٗم٤مشمِف اجِلٝم٤مِدي٦م اًمَٗمذ  صمَِل إقَْماَلِم وِمٞمفِ ، اًم  َهَذا َُم٤م ذِم  َأَهؿ   ُض صمؿ َٟمْٕمرِ  ،وَٟمذيُمُر َُمَرا

هَم٦مِ  اعَمْجُٛمقعِ  ِد اًماُٛمَٗمر  ِت َواًماَٛمَقا َٓ ؾَم٤مِئِؾ َواًمُٙمُت٥ِم َواًماَٛمَ٘م٤م ـَ اًمر  ٌََٞم٤منِ  ؿ  صمُ  ،ُِم  -فٞمومِ  ؾِ ٛمَ اًمٕمَ  ٦مِ ٞم  جِ ٝمَ ٜمْ ُمَ : َٟمْختُِؿ سمِ

ُ وَ  ِديدِ اًمت ْقوِمْٞمُؼ حَمُْض ، ِوُِمٜمُْف ْٚمَخػْمِ ًمِ  ُؼ وم  قَ اعمُ  اَّلل  ًْ   -َواًمت 

  دُ ٛمْ احلَ وَ 
ِ
 
ِ
 اًمٕمَ  ب  رَ  َّلل

ِ
 لمَ ٕمِ ْوَ أَ  فِ ٌِ حْ َص وَ  فِ مخِ قَمغَم وَ  دٍ ٛم  حُمَ  ىَم٤مِئِدَٟم٤م غَم قمَ وؾَمٚم ؿ  ؿ  اًمٚمٝمُ ؾ  َص وَ  لمَ ٤معَم
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  سريح انشٍد
 

 

سمِطُ اْاعْمَُج٤مِهُد اًم اًمٕم٤مًمِاؿُ  اًمِماٞمُخ  ٌُُ   َُِمػُم احْلَٚمِٞمُؿ اخْلَُٚمقُ.  اًْمَ٘م٤مِئدُ  اعْمَُٝم٤مضِمرُ  ُٛمَرا ْٕ  اعْم١َُمًم ُػ احْلَِٙمٞمُؿ اعْمَُريب   ا

عُ ًمِْٚمُ٘مُٚمقِب  ُٗمقِف  اعمَجٛم  َظْماَلِ. ـَمٞم ٥ُم  ْٞمعُ ومِ رَ ًمِٚمّمُّ ْٕ ٤مِدعُ  ا اَمِئِؾ اًمّم  ؾْماَلمِ ر اُِّم اعمٜمتَ وَ سم٤ِمحْلَؼ   اًمِم  ُؼ  ،ًمإِْلِ اعْمَُح٘م 

ٌْدِ  قَأبُ : اًمِماٞمِخ  وَمِْمٞمَٚم٦مُ  ؛اعْمُٜمِّْمُػ  ـِ  قَم مْحَ ـُ  َو٤َمُل  اًمر  ِهٞمَؿ  سْم ـِ إسْمَرا دٍ حُمَ  سْم ـِ  ٛم  ِهٞمَؿ سْم ـِ إسْمَرا يِت ٍْمَ ي اعمُ ٞمقِ تِ اؿْم سْم  ا

ِٝمػِم  ،اًمٚم ٞمٌِْل  ُ  ،شًٍِّجِانهِّ انهَّوِ ػَطٍَِّخِ» سمِااًمِم  ُه اَّلل  ـِ  ضَمَزا ا  فِ ٚمِ َوَأهْ  اِعؾْماَلمِ  قَم قَمغَم ِهْجَرشمِِف  فُ ًَمُف َُمُثقسَمتَ  وأتَؿ   ،ظَمػْمً

٤ٌَمشمِفِ  فِ سم٤مـمِ ورِ  هِ َوضِمَٝم٤مدِ  ٌ ْٚمُف ذِم قمَ  ،هِ وٟمِمارِ ًَمُف  فِ َوسَمْذًمِ َوـَمَٚمٌِِف ًمِْٚمِٕمْٚمِؿ  َوصَم  ادَ ٝمَ اًمِمُّ َداِد َوشَمَ٘م
ِ
ْٟمَٞم٤م رَ يمْ ذِ  َوَروْمعَ  ،  ُه ذِم اًمدُّ

ظِمَرةِ  ْٔ ـَ َوا   -مُِملمَ  --، َوَأْخَحَ٘مٜم٤َم سمِِف ُُمْ٘مٌِٚملَِم هَمػْمَ ُُمْدسمِري

ـْ  ٝمرُ ؿْم أَ -- ػطٍخ اه ٌََؼ اؾمُٛمُف َرؾْمَٛمفُ  ؛قَمغَم َرْأؾِمف َٟم٤مرٌ ٚمٍؿ قمَ  ُم ف اػمشمُ ؾِم ، وقِمٚمُٛمُف قَمٛمَٚمف ،قِمٚمَٛمفُ  وقَمَٛمُٚمفُ  ،ؾَم

ٞم ٦مُ 
يمِ ـِ ٤مدِ ٞمَ ٛمَ ااًمذِم يَمّؾ  ذاِئٕم٦مٌ  ةُ رَ اًمٕمٓمِ  اًمز  ـَ ٤مطَم٤مِت وُُمٕمَٚمٜم٦ٌَم ذم ؿَمت ك ؾَم  ،ي تِل ,اعمُج٤مِهِدي ف طَمَٞم٤مشمَ ضُمؾ  اك أُمَْم اًم 

ْٙمَٛم٦مِ  اًْمِٕمٚمؿِ سَملْمَ   ًَمف اعَمْقمَم َوَع  ؛,وِمٞمَٝم٤م ْٚمؿِ  ،َواحْلِ ؼِم َوإشْمَ٘م٤مِن اعِ واًم ،٤مَدةِ اًْمِ٘مٞمَ  ـِ ًْ َوطُم  َواحْلِ َُم٤م  َُمعَ  ،ةِ ارَ دَ ّم 

ر اًْمٕمَ  ٧ِم ٛمْ ُأظْمَرى يم٤مًمّم   ضَمٚمِٞمَٚم٦مٍ  َُمـ ِصَٗم٤مٍت  َيَتَٛمٞم ز سمِف  ُُُمقرَواًمت َٗمٙمُّ ْٕ ِدم َوقمَ     ٠مَ ًمت  ا ٥مُّ طُم وُ  ،ِٛمٞمؼ ذِم ا

ؾِ  ١ُمونِ  ةِ ارَ دَ قًم٤م ذِم إِ ٤مرِ ػًما وسمَ ٌِ ف ظَم إمَِم يَمْقٟمِ إو٤موم٦ًم  ،اًمت َٕمجُّ  ١مُ ًْ اعمَ وَ  ٦مِ ي  ٤مدِ ٝمَ جلِ ا اًمِمُّ
ؾَم٤مطَم٤مِت ذِم  ًَمفُ  ٦مِ ٚمَ قيمَ ٛمُ ااًم ٤مِت ٞم  وًمِ

 
ِ
ومِ اَؿْم إِ َُمَع  ،اًمِ٘مَت٤مِل ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل ُظْمَرى ونِ ١مَ اًمِمُّ قَمغَم  فِ را ْٕ ٤مطَم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ا  ً ٦م سم٤ِمًم طَمْٞم٨ُم يم٤مَن – اخْل٤َمص 

ًٓ قمَ  ُصِؾ َُمَع َأوْمُرِع ـِ ُم١ًُمو ٤ٌَمه اَّلل   ،,طَمت ك َُمْ٘مَتٚمِِف  شدِ َو٤َمقم٦ِم ىَم٤مقِمَدِة اجِلَٝم٤م»اًمت َقا  ويمذًمؽ وَمَ٘مد طَم

ؾَم٦م ْر َ  ؛سم٤ِمًْمِٗمَرا ضُمؾِ  وَمَت٤مِريُخ  ؛وَ رْ  همَ َٓ وَ  ،ـ َذًمَِؽ ُمِ  اًْمَٕمَج٥ِم  َأؿَمد   ْٕمَج٥ُم يَ  ِه ٤م جَيَْٕمؾ اعْمَ َٝم٤مدِ  اًمٓم ِقيؾِ  اًمر  َُمَع  ذِم اجْلِ

دِ  ٤مطَم٤مِت اًمتِل ؿَم٤مَرَك وِمٞمَٝم٤م؛ شَمَٕمدُّ  ً ٥ُم َيٙمْ  ضَمَٕمْٚمتفُ  اًم ًِ ةً  َت ُُُمقرِ  ذِم َهِذهِ  قَمِٔمٞمَٛم٦مً  ظِمؼْمَ ْٕ َو٤موَم٦مِ  ا   فِ إمَِم يَمْقٟمِ  سم٤ِمْعِ

ـٍ  ل  رقمِ اْؿَم  قِمْٚمؿٍ  ـَم٤مًم٥َِم  ٦مِ  ـَ ُم   ًمَِٙمثػِمٍ ٔمِِف ، َُمَع طِمٗمْ ُُمَتَٛمٙم  َِدًم  ْٕ قِمٞم ٦مِ  ا ْ نِ  ـَ ُمِ  ؛اًمنم  ًُّ  اًْمُ٘مْرم ٦مِ  ؾَمَٚمِػ  ٤مرِ ومصمَ  ٦مِ ٜم  َواًم ُُم  ْٕ   -ا

تِل  ؛قاىمػاعم ـَ ُمِ  ٞمؾِ ٚمِ اجلَ  ِخ ٞمْ ا اًمِم  ذَ ِلَ  ؿْ ٙمَ ومَ    ـْ ٙمُ يَ  مَلْ وَ  ؼ  ٤م احلَ ٞمٝمَ ومِ  ٍَمَ ٟمَ اًم 
 ٤مسِ ٚمٜم  ًمِ  رَج ظْم أَ  ؿْ يمَ ؟ وَ ِػ ٤مئِ ٤مخلَ سمِ

ً يمَ ًُم٤م قْ يَ  فُ ًمَ  ـْ ٙمُ يَ  مَلْ  ،اًم ٚمْ قمِ  ـُ  ٤ممُ ُمَ اعِ  َؾ ٘مَ ٟمَ  دْ ٘مَ ومَ  ؛٠مِ ٓمَ اخلَ  ـَ ُمِ  ِخ ٞمْ اًمِم   ٦مَ ٛمَ ّْم قمِ ا ذَ هَ ل ٜمِ ٕمْ  يَ َٓ ، وَ ٤م٤ممِت َٓ »:  اًمؼَم   دِ ٌْ قمَ  اسم

ـْ َأظْمَٓم٠َم ىَمٚمِٞماًل َوَأَص٤مَب يَمثػًِما وَمُٝمَق قَم٤ممِلٌ  ـَ اخْلََٓم٠ِم، وَمَٛم َٚمُؿ اًْمَٕم٤ممِلُ ُِم ًْ ـْ َأَص٤مَب ىَمٚمِٞماًل َوَأظْمَٓم٠َم يَمثػًِما وَمُٝمَق  ،َي َوَُم
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شضَم٤مِهٌؾ 
(1)

َر َأن  اًْمَٕم٤ممِلَ اًْمَٙمثػَِم اًمْ »:  ٦مَ ٞمَ ٛمِ ٞمْ شمَ  ـِ اسمْ  مِ اَل ؾْم اعِ  ُخ ٞمْ ؿَم  ٤مَل ىمَ وَ  ، ٠َمَخ٦ٍم مَلْ ًَمْق ىُمد  ًْ َٗمَت٤مَوى َأظْمَٓم٠َم ذِم ُِم٤مَئ٦ِم َُم

ؾُمقِل  ـْ ؾِمَقى اًمر  ٤ًٌم َويُمؾُّ َُم ـْ َذًمَِؽ قَمْٞم  ُُمْٓمَٚمً٘م٤م َوطَمَٙمَؿ  ،ُيِّمٞم٥ُم َوخُيْٓمُِئ  َيُٙم
ِ
وْمَت٤م  ـْ اْعِ ٤م ُِم ً

ِ
ـْ َُمٜمََع قَم٤مح َوَُم

ِف ًمِ  ًِ ٌْ ٤مِئَؾ سمَِح ًَ شْو٤َمعِ يَم٤مَن َذًمَِؽ سَم٤مـمِاًل سم٤ِمْعِ  ؛َٙمْقٟمِِف َأظْمَٓم٠َم ذِم َُم
(2)

اًم ِذي  ٥ِم ٞمّ ًَ ٛمُ ااًم ـَ سمْ  ٞمدَ ٕمِ ؾَم  ٤ممَ ُمَ اعِ  َرطِمؿ اهللُ وَ ، 

َٓ ِذي ؾُم »: ىَم٤مَل  َٓ قَم٤ممِلٍ َو يٍػ َو ـْ َذِ ٓ  َووِمٞمِف قَمْٞم٥ٌم ًَمْٞمَس ُِم ـَ اًمٜم  َٓ سُمد  ؛ ْٚمَٓم٤مٍن إِ ـْ ُِم َٓ شُمْذيَمُر ، َوًَمِٙم ـْ  ٤مِس َُم

ـْ َٟم٘مْ قُمُٞمقسُمفُ  ـْ يَم٤مَن وَمْْمُٚمُف َأيْمَثَر ُِم شِّمِف ُوِه٥َم َٟمْ٘مُّمُف ًمَِٗمْْمٚمِفِ ، َُم
(3)

- 

 اؾْم  ـَ ُمِ  ةٍ ؽْمَ ومَ  َؾ ٌْ ىمَ  ٓ  إِ  ل  ٞم٘مِ ٘مِ احلَ  ِخ ٞمْ اًمِم   ؿُ ف اؾْم َومَلْ ُيٕمرَ 
ٞمٌِٞم ٦مِ , هِ ٤مدِ ٝمَ ِْم تِ  ُيْٕمُرُف  ٤منَ يمَ  إذْ  ,َأثْٜم٤َمَ  اًمث ْقَرِة اًمٚم 

تِل يَم٤مَن َيُٛمرُّ ِا٤َم اًماُٛمجَ ًمِاُٛمٜم٤َمؾَمٌَ وَأؾْماَمَ  اىْمَتَْم٤مَه٤م احل٤َمُل  ةٍ ٤مرَ ٕمَ تَ ًْ ُمُ  أْخَ٘م٤مٍب ة د  ٕمِ سمِ  َُْٕمٜمِٞم ٦ِم اًم  ِهُدوَن؛ ٤م٦ِم اًمٔمُُّروِف ا

 فِ سمِ  فُ ومُ رِ ٕمْ يَ ، وَ لِ و  إَ  ٤مِ   ٖمَ ومْ إَ  ٤مدِ ٝمَ  اجلِ ذِم  فِ سمِ َف ي قُمرِ ذِ اًم   فِ ئِ اَم ؾْم أَ  مُ دَ ىمْ أَ  قَ هُ وَ ,َأبُق ُأؾَم٤مَُم٦َم اًمٚم ٞمٌِل   :َذًمِؽ ـْ ٛمِ ومَ 

ـْ َأخْ ,ةِ قَ ظْم ك اعِ اُمَ دَ ىمُ  ُٛمقدـًَ احلَ  قدُ ٛمُ حَمْ َ٘م٤مسمِِف: ، َوُِم  -لٞمٌِ اًمٚم   يؿِ رِ اًمٙمَ  دُ ٌْ قمَ  ،ـِ مْحَ اًمر   دِ ٌْ ق قمَ بُ أَ  ،، حَمْ

ْٳو  ْٹٛٳدٳٚٳ ،٠ٹضٳڀٹايعٳ ٘ٹتٹرلٳٔ عٹَٿ اتٺؿځڀځتٳكڃَٴا ٚشٶبٳْٴ -ٞأځخٹ-ٚرٴٚ   :٘ٴُٳسٹصٳٚٳ اهللڂ ٘ٴًځبٻكځ٘ تٳاتٹٝٳسٳ ٔٵَٹ بٳا

۞
 :َٔ ايٓؾأ٠ إٍ اشلٹذض٠ 

 :η٘م٤مل ؛ ومقمٛمر اًمِمٞمخ سمٕمض ُمراطمؾ قمـ  شاًمٗم٘مٞمف اًمٚمٞمٌلق حمٛمد أب»طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ 

شمنموم٧م سم٤معمٕمٞمِم٦م ُمٕمف ذم ُمٙم٤من واطمد وذم فمروف خمتٚمٗم٦م وأُم٤ميمـ  ،شقمٓمٞم٦م اهلل»أظمل ورومٞمؼ دريب 

 خمتٚمٗم٦م وأزُمٜم٦م خمتٚمٗم٦م--

شمَ ٍْمَ ُمُ »اسم شايِب وَ اًمز  » ٦مذم ىمري  خاًمِمٞمد وًم  » ذم شفْ ا
وم ،٧166 ذم قم٤مم ش٤مٞمَ ٌْ ٞمْ ًمِ وٟمِم٠م ذم  ،م٧242ؼ: اعمقا

ُمٕمرووم٦م سم٤مخلٚمؼ اًمٓمٞم٥م وطمًـ اًمًػمة، ًمف قمدد ُمـ اعظمقة ُمتٛمًٙم٦م سمديـ اهلل همػم ُمٗمرـم٦م ومٞمف،  أهة

، وأخ أصٖمر ُمٜمف: حمٛمد، وهق ,وهؿ ُمـ ظمػمة اًمٜم٤مس أظمالىم٤م وؾمػمة,اصمٜم٤من أيمؼم ُمٜمف: سمِمػم وطمًـ 

 يمذًمؽ ؿم٤مب وم٤موؾ وشمرسمٓمٜمل اؿ ُمقدة وشمقاصؾ وهلل احلٛمد--

شمف ؿم٤مب ٟمِم٠م ذم ـم٤مقم٦م اهلل شو٤مل» ، ومٛمٜمذ سمداي٤مشمف ٟمِم٠م قمغم ؾمٜم٦م وـمري٘م٦م ؾمٚمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم ُمٍما

عمٕمروف واًمٜمٝمل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م؛ إذ ٟمِم٤م قمغم اًمِمج٤مقم٦م وًمف ذم ذًمؽ ُمقاىمػ يمثػمة، ويمذًمؽ قمغم إُمر سم٤م

 ف أدب ضمؿ وظمٚمؼ طمًـ واطمؽمام عمـ هق أيمؼم ُمٜمف ؾمٜم٤م أو أىمدم ؾم٤مسم٘م٦م--ًمؽ يمٚم  قمـ اعمٜمٙمر، يزيـ ذَ 

ىم٦م ُمـ صٖمره، ويم٤من ُمتحٛم٤ًم ًمٚمدقمقة واجلٝم٤مد، ويمٜم٤م ٟمح٤مول هتدئتف وشمقضمٞمٝمف يم٤مٟم٧م شمرسمٓمٜمل سمف قمال

                                      
 -(26١ /2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) (٧)

 -(256. 4)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (2)

 -(١2اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م )ص  (1)
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سمدأ  ٤٧266مف ذم احلؼ؛ ومٗمل ؾمٜم٦م خيّمٕم٦ٌم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ًمٙمٜمف يم٤من ٓ سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع فمروف اًمٌالد اًم

اًمِم٤ٌمب ذم اًمتٗمٙمػم ذم إٟمِم٤م  شمٜمٔمٞمؿ ضمٝم٤مدي يدومٕمٝمؿ ًمذًمؽ اًمٖمػمة واًمِمج٤مقم٦م واحلامؾم٦م؛ وًمٙمـ ًمٔمروف 

 ْم٦م إُمٜمٞم٦م ُمع ٟم٘مص اخلؼمة واًمدراي٦م؛ مل يٜمجح هذا اًمتٜمٔمٞمؿ-اًمٌالد واًم٘مٌ

قىم٧م، ذم ذًمؽ اًميُمثر ، واٟمْمؿ ًمف ؿم٤ٌمب شم٘مٌٚمف اهلل شحمٛمد اًمٗم٘مٞمف» اًمِمٞمخ وم٘مد قُمرف هذا اًمتٜمٔمٞمؿ سم٤مؾمؿ

يم٤من ُمـ اًمدقم٤مة ًمف، ويم٤من ص٤مطم٥م مه٦م قم٤مًمٞم٦م وضمدي٦م ذم اًمٕمٛمؾ؛ إذ ٝمؿ؛ سمؾ ُمـ أوائٚم شقمٓمٞم٦م اهلل»ويم٤من 

وُمـ ، يم٤من ؿمج٤مقم٤م سمحؼ  ؛رو٤م قمٚمٞمفحمىمٝم٤م ًمٖمرا٤م داقمًٞم٤م إمم اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي، ويم٤من جيقب ًمٞمٌٞم٤م ُمـ ذ

سم٤مؾمؿ اهلل وسم٤مؾمؿ اًمٗم٤مشمح »: وىم٤ملوٕم٦م سمٕمد اًمّمالة،  أن أطمد اًمثقريلم اعمتًٚم٘ملم وىمػ يقمَ  :ُمقاىمٗمف

 -وؾمٚمؿ اعظمقة يقُمٝم٤م-- وًمٙمـ اهلل ؾمٚمٛمف ددي، وشمٙمٚمؿ ُمٕمف سمٙمالم ؿمشقمٓمٞم٦م»؛ ومقىمػ ًمف إخ شاًمٕمٔمٞمؿ

شمف ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سمٞمئ٦م دقمقة قمغم ُمٜمٝم٩م إوائؾ: يمت٤مب هيدي وؾمٞمػ  ٛمل، ويم٤من يم٤مٟم٧م سمٞمئ ٦م ُمٍما

يت»ُمـ رُمقز اًمدقمقة واًمّمحقة اعم٤ٌمريم٦م إخ  قمٓمٞم٦م »، وىمد ٓزُمف ٤م يمرياًم ويم٤من ؿمج٤مقمً  شيقؾمػ اعمٍما

شم٦م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واجلٝم٤مد وىمتٝم٤م؛ شاهلل  ومؽمة، ويم٤من سمٞمتف ُمْم٤موم٦م ًمإلظمقة، وُوضمد ذم ُمٍما

ُمـ أُمث٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٝمٞمد سم٢مذن اهلل: قمٌد اهلل إو٤مل، واًمِمٞمخ اًمِمٝمٞمد سم٢مذن اهلل: سمٚم٘م٤مؾمؿ ُمٚمٞمٓم٤من، 

ومٝمٜم٤مك ُمـ يرؿمد  ؛شمٗمريط ٓإومراط و ٓة وضمٝم٤مد قمغم ُمٜمٝم٩م صحٞمح ومٙم٤مٟم٧م سمٞمئ٦م قمٚمؿ ودقمق وهمػمهؿ--

 اًمِم٤ٌمب رهمؿ احلامس وصٖمر اًمًـ يًتٛمٕمقن عمـ هق أيمؼميم٤من اًمِم٤ٌمب ويقضمٝمٝمؿ اًمتقضمٞمف اًمّمحٞمح، و

 ويم٤من احل٥م واًمت٘مدير وآطمؽمام هق اًم٤ًمئد ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م- ،ُمٜمٝمؿ

هٞمزا سملم أبٜم٤م  ضمٞمٚمف سم٤مًمذيم٤م  وقمٚمق الٛم٦م؛ وم٘مد يم٤من ذم اًمِمٝم٤مدة  شقمٓمٞم٦م»وم٘مد يم٤من  وزي٤مدًة قمغم هذا

 اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ إوائؾ ذم دراؾمتف-

  شمّمؾ إًمٞمٜم٤م، ومٖم٤مدون اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره، ويم٤مٟم٧م أظم٤ٌمر اجلٝم٤مد آ شقمٓمٞم٦م»ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يم٤من 

ومٞمديق وسمٕمض اعمجالت، وأقمغم ر  يمٜم٤م ٟمٓمٛمح إًمٞمف وىمتٝم٤م أن ُمـ أذـم٦م صدارات ويّمٚمٜم٤م سمٕمض اع

ُم٤ًموم٦م اًمِم٤ٌمب أطمٞم٤مًٟم٤م ٟمحّمؾ قمغم ذيط ومٞمديق؛ وم٠مضمٝمزة اًمٗمٞمديق مل شمٙمـ ُمتقومرة قمٜمد اجلٛمٞمع ومٞم٤ًمومر 

ومل شمٙمـ مٓت ،  اًم٘مٍم ُمـ أضمؾ أن يتٗمرج قمغم ومٞمديق ًمألومٖم٤من أو حم٤مضة ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام

ت شمٜمًخ سم٤مًمٞمد أو يتؿ شمّمقيره٤م سمّمٕمقسم٦م وشمقزع ٓ٘م٤مشمّمقير اًمقر. ُمتقومرة وىمتٝم٤م؛ ومٙم٤مٟم٧م اعمجالت واعم

قمغم اعظمقة طمتك شم٘مرأ اًمقرىم٦م يم٤معمخٓمقـم٦م سمّمٕمقسم٦م أن سمٕمض احلروف شمٙمقن ىمد حُمٞم٧م ُمـ يمثرة شمداول 

 إجدي قمٚمٞمٝم٤م-

يم٤من يٜم٘مّمف اًمتٜمٔمٞمؿ واخلؼمة، وٟمت٩م قمٜمف سمٕمض ٚمٞمٌٞم٤م وإن سمذم هن٤مي٦م اًمثامٟمٞمٜم٤مت اٟمتنم اًمٗمٙمر اجلٝم٤مدي 

طمّمؾ ًم٘م٤م  ذم اضمداسمٞم٤م قمٜمد  ٧266، وذم ؾمٜم٦م ٧264ذم سمٜمٖم٤مزي ؾمٜم٦م  شأمحد ُمّم٤ٌمح»اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمثؾ ُم٘متؾ 
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 شُمٞمالد ىمٛمرة»و شُمٗمت٤مح اًمدوادي»إخ و شقمٓمٞم٦م اهلل»وطميه قمدد ُمـ اعظمقة ُمٜمٝمؿ  شحمٗمقظ»اًمِمٞمخ 

دمرسمتٜم٤م ذم لؿ  ٟم٘مٚمٜم٤مذم شمرؿمٞمد اًمّمحقة اجلٝم٤مدي٦م ويمٜم٧م سملم احلْمقر، وشمٜم٤مىمِمٜم٤م و شحمٛمد اًمٗم٘مٞمف»و

ظمقة ىمد طمزُمقا أُمرهؿ سمٕمد اٟمْمامم اعأومٖم٤مٟمًت٤من وريمزٟم٤م قمغم ضورة اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتدري٥م واًمني٦م، وًمٙمـ 

؛ وم٘مد ىمرروا اًمتّمٕمٞمد ُمع اًمٜمٔم٤مم-  قمدد يمٌػم لؿ ُمـ وٞمع أنح٤م  ًمٞمٌٞم٤م، ويم٤من قمٛمٚمٝمؿ ٟمققم٤م ُم٤م فم٤مهًرا

ًمٞمٌٞم٤م ذم أواظمر اًم٘مرن  سملم ؿم٤ٌمبذم اٟمتنم ُمذه٥م اًمٖمٚمق اًمذي  ُمـقمـ ؾم٥ٌم نقًمف  ث وىمد طمد  »

أنف يمت٥م طمٞم٨م طمّمٚم٧م ًمف ىمٌؾ ظمروضمف ُمـ ًمٞمٌٞم٤م وهق ؿم٤مب ذم اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره  اًمٗم٤مئ٧م؛ ومذيمر ىمّم٦مً 

شم٦م، صمؿ وىمع اًمٙمتٞم٥م سمٞمد اًمِمٞمخ  قمٌد اهلل »ُمٚمخًّم٤م ُم٤مل ومٞمف امم ومٙمر اًمٖمٚمق، وشمداوًمف سمٕمض اعظمقة ذم ُمٍما

سمذًمؽ وٟمٗمٕمف اهلل سمٜمّم٤مئح هذا  شقمٓمٞم٦م اهلل»ومت٠مثر  ؛ ُم٤م ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م وزضمرهلم  ومٕمٚمؼ قمٚمٞمف وسم  شإو٤مل

اًمِمٞمخ؛ ٕنف يم٤من يٕمرف ىمدره وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م-- وًمق يم٤من ُمـ ؿم٤ٌمب اًمٞمقم ًم٘م٤مل: هق رضمؾ وٟمحـ رضم٤مل، 

 -شوؾمقًم٧م ًمف ٟمٗمًف اًمتامدي ذم اًم٤ٌمـمؾ ،وًمٓمٕمـ ذم قم٘مٞمدشمف وىم٤مل: أزهري شمرسمك قمغم اعرضم٤م 

اًمتل اؾمتٗمز ومٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اعظمقة سمّمقرة  م٧262ر اهلل أطمداث ىمد  حقة اًمّم  ذم ظمْمؿ اًمدقمقة وو

سمٚمٞمؾ، وهق اًم٘مْم٤م  قمغم هذه اًمّمحقة  سمِمٕم٦م وُم٘مززة، ويم٤مٟم٧م إُمقر شمقطمل سم٠من اًمٓم٤مهمقت يٌٞم٧م ُٕمرٍ 

ر ًمق مل ندث أي ُمقاضمٝم٦م ُمـ ـمرف اع هذا اًم٘مرار ؾمٞمٜمٗمذ طمتكأن  اعم٤ٌمريم٦م، و ظمقة؛ ومال قمالىم٦م ًمٚم٘مرا

ؿمٛمٚم٧م وٞمع اًمِم٤ٌمب اعمٚمتزم و م٧6.٧.٧662حلٛمٚم٦م ذم وٞمع أنح٤م  ًمٞمٌٞم٤م ذم ؛ ومٌدأت ا٤مباًمِمٌ سمتٍموم٤مت

عمقاضمٝم٦م وًمٙمـ ًمألؾمػ مل يٙمـ أن  رض آظمقة قمغم ا شاهلل قمٓمٞم٦م»ُمـ وٞمع اًمتٞم٤مرات، وهٜم٤م طم٤مول 

مٓف ُمـ اعظمقة ذم اًمًجقن، ومتٙمـ  صٕم٦ٌم؛ وُمقوعآشمّم٤مٓت ي اؾمتٕمداد لذا اًمٔمرف ويم٤مٟم٧م أهٜم٤مك 

 -شقمٓمٞم٦م اهلل»: سملم اًمٜم٤مضملمويم٤من ُمـ  ،ُمـ اعومالت ُمـ هذه احلٛمٚم٦ممظمرون 

 ُم٠مؾمدة سمحؼ--  يم٤مٟم٧م، شقمٓمٞم٦م اهلل»يم٤مٟم٧م هذه هل آضمقا  واًمٌٞمئ٦م اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م و٤مل اؿمتٞمقي 

، شو٤مل»سمٕمد متٙمٜمٜم٤م ُمـ اعومالت ُمـ ىمٌْم٦م اًمٓم٤مهمقت ضم٤م   سمٕمض اعظمقة ًمٚمٌٞم٧م يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ: 

، وح٤م شم٦م، وأضمٝمزة أُمـ اًمٓم٤مهمقت شمٌح٨م قمٜم٤مؾمٌٕم٦م أؿمٝمر ذم ُمٍما  سم٦مىمرا وُمـ شمٚمؽ اًمٗمؽمة مل ٟمتٗم٤مر. 

شمف وٟمّمٌقا ظمٞمٛم٦م  أطمد ُمٜم٤مـمؼ إممش قمٓمٞم٦م»قمغم اعظمقة ذه٥م  شاًم٘مذاذم»اؿمتدت محٚم٦م اًمٓم٤مهمقت  ُمٍما

شمٕم٤مهدهؿ شم٠مُمؾ وقم٤ٌمدة، و ومٞمٝم٤م قمدة ؿمٝمقر ُمع اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ذم ضمق   ُمٙمثقا صٖمػمة سملم يمث٤ٌمن رُمٚمٞم٦م و

ً  إيامٟمٞم٦م رائٕم٦م ًمٚمتٗمٙمر واًمٕم٤ٌمدة-دوري٤م، ويمٜم٧م أزورهؿ إًمٞمفن سمام ُم٤م  ت٤مضمق سمٕمض اعظمقة  ؛ ومٙم٤مٟم٧م أضمقا

قم٤مةسمٕمد طمقازم صمالصم٦م أؿمٝمر سمدأ و سم٤معمجل  ًمتٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م؛ وم٠مصٌح٧م همػم مُمٜمف ًمِم٤مسملم ي٘مٞمامن ذم  اًمرُّ

ٟمٜم٤مم  ,وٟمحـ صمالصم٦م,ذًمؽ اعمٙم٤من؛ ومرضمٕمقا ُمٕمل إمم سمٞمتل وم٠مىمٛمٜم٤م ومٞمف، وسم٘مٞمٜم٤م ذم هذا اًمٌٞم٧م قمدة ؿمٝمقر 

ٞم٘مظ ُمع إطم٤مدي٨م واًمٜم٘م٤مؿم٤مت واًمٙمت٥م؛ ومٙم٤مٟم٧م أج٤مًُم٤م وٞمٚم٦م، ويم٤من يزورٟم٤م سمٕمض اعظمقة ًمٞمٓمٚمٕمقٟم٤م وٟمًت
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ًمٓمراسمٚمس قمدة ُمرات ُمـ أضمؾ اًمتقاصؾ ُمع سم٤مىمل اعظمقة ًمٚمتٗمٙمػم  شقمٓمٞم٦م اهلل»قمغم مظمر آظم٤ٌمر، وؾم٤مومر 

 ومٞمام يٛمٙمـ أن ٟم٘مقم سمف-

ٌٚمد، ورشمٌٜم٤م ُمع اعظمقة، صمؿ ظمرضمٜم٤م طمتك ضم٤م  ىمرار الجرة واًمذي ُدرس سمٕمٜم٤مي٦م؛ وم٘مررٟم٤م الجرة ُمـ اًم

ئر ويمٜم٤م أرسمٕم٦م: أن٤م  إمم ـمراسمٚمس، وهٜم٤مك أظمذٟم٤م شم٠مؿمػمة احل٩م ويمٜم٤م ذم سمداي٦م ذي احلج٦م، ونريمٜم٤م سم٤مدم٤مه اجلزا

واؾمتٓمٕمٜم٤م اًمٜمج٤مة ُمـ احلقاضمز سم٠مقمجقسم٦م  شاهمداُمس»وأبق طمٜمٞمٗم٦م وقمٓمٞم٦م اهلل وومقزي-- طمتك وصٚمٜم٤م إمم 

ـ   ؾمٜم٦م خترج قم٤مئٚم٦م  21وؾمٌح٤من اهلل سمٕمد ,أت رطمٚم٦م الجرة اهلل قمٚمٞمٜمٝم٤م ا٤م وطمده، وُمـ هٜم٤م سمد ُم

شم٦م ُمرومقع اًمرأس سمٗمْمؾ اهلل  -,اًمٓم٤مهمقت اًم٘مذاذم ُمـ ٟمٗمس اعمٙم٤من، ورضمٕم٧م أن٤م إمم ُمٍما

ئر ٕمٞمد يقم أو اًمسم٘مل قمغم  إذْ مل ٟمتٛمٙمـ ُمـ احلّمقل قمغم ـم٤مئرة،  ٟمتٞمج٦م ًم٘مرب اًمٕمٞمدسمٞمن، و دظمٚمٜم٤م اجلزا

 فإُم٤مُم، ويم٤من ٚمام ضم٤م  اًمٕمٞمد صٚمٞمٜم٤م ذم ُمٕمٚم٥م يمرة؛ ومٝم٤مذم أوضم شاجلٌٝم٦م آؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ»يقُملم ويم٤مٟم٧م 

إُم٤مم ُمًجد اًمت٘مقى اًمذي ىمتٚمف اخلقارج ومٞمام سمٕمد، ويم٤من اعمٚمٕم٥م هتٚمئ٤م قمغم مظمره، ويم٤مٟم٧م  شيمامل يمامزي»

 هذه أول ُمرة ٟمرى هذا اًمٕمدد ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمٚمتزم ذم ُمٙم٤من واطمد-

ئر يم٤من  اًمِمٞمخ قمغم طمْمقر اعمح٤مضات اًمتل يم٤من يٚم٘مٞمٝم٤م ٤م ومٞمٝمطمريّم٤م  شقمٓمٞم٦م اهلل»سم٘مٞمٜم٤م ؿمٝمًرا ذم اجلزا

وهم٤مًمٌٝمؿ طمدي٨م قمغم اًمتٕمرف قمغم ؿم٤ٌمب اًمّمحقة  ُمع طمرصف ،وهمػمهؿ شقم٤ٌمد ُمد »و شقمكم سمٚمح٤مج»

طم٤موًمٜم٤م وذم هذه إج٤مم دور ذم اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف ل١مٓ  اًمِم٤ٌمب،  شقمٓمٞم٦م اهلل»ًما، ويم٤من قمٝمد سم٤مًمتزام

ئر اًمِمٞمح تٞمنًمٙمـ مل شماحلّمقل قمغم اًمت٠مؿمػمة اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م  وهق ُمـ  شأمحد ؾمحٜمقن»، وزرٟم٤م ذم اجلزا

 ش--اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛمل»و شاسمـ سم٤مديس»اًم٤ٌمىملم ُمـ راسمٓم٦م اًمٕمٚمام  اًمتل يم٤من يرأؾمٝم٤م اًمِمٞمخ 

ذم إمم ُمٍم طمٞم٨م وُمتح اًمًٗمر ذم احلّمقل قمغم شم٠مؿمػمة اًم٤ٌميمًت٤من ىمررٟم٤م اًمًٗمر إمم ُمٍم ومِمٚمٜم٤م سمٕمد 

 إمم ُمٍم- مخًتٜم٤موم٤ًمومرٟم٤م  ؛ـمقيٚم٦مٞمٌلم اًمًٗمر إمم ُمٍم ًمًٜمقات وم٘مد يم٤من هٜمققم٤م قمغم اًمٚمشمٚمؽ اًمٗمؽمة وم٘مط؛ 

 سم٠مؾمت٤مذ ُمٍمي يم٤من يدرس ذم ًمٞمٌٞم٤م؛ واشمّمؾ أطمد اعظمقة اًمذيـ ُمٕمٜم٤م شقمٓمٞم٦م اهلل»وُمٕمٜم٤م وصٚمٜم٤م ُمٍم 

و٤مقم٦م »وقمرومٜم٤م قمغم إظمقة أوم٤موؾ ُمـ  ٤مسم٤مًمنمىمٞم٦م؛ وم٠ميمرُمٜم٤م وشمرك ًمٜم٤م سمٞمتف أج٤مُمً  شاًمزىم٤مزيؼ»وم٤مًمت٘مٞمٜم٤م سمف ذم 

يم٤من هذا ًم٘م٤م هؿ إول سمِم٤ٌمب ًمٞمٌٞملم طمٞم٨م  ضمداٗمرطمقا سمٜم٤م وهمػمه؛ ومأمحد طمًلم  د-ُمٜمٝمؿ  شاجلٝم٤مد

؛ شؾمٚمٗمٞم٦م آؾمٙمٜمدري٦م»اىمؽمطمقا قمٚمٞمٜم٤م أن يٕمرومقٟم٤م قمغم وىمد ُمٚمتزُملم وضمٝم٤مديلم وأصح٤مب صم٘م٤موم٦م ووم٘مف، 

ذم ذًمؽ  شؾمٚمٗمٞم٦م آؾمٙمٜمدري٦م»ومرطمقا اؿ ظمالل٤م، ويم٤من  ٤موأخ مظمر وسم٘مقا قمٜمدهؿ أج٤مُمً  شقمٓمٞم٦م اهلل»ومذه٥م 

ؿمج٤مقم٤م أدي٤ٌم ويم٤من  شصالح أبق إؾمامقمٞمؾ»، وشمٕمرومٜم٤م وىمتٝم٤م قمغم اًمِمٞمخ شو٤مقم٦م اجلٝم٤مد»ىم٧م ىمريٌلم ُمـ اًمق

٤م ذم ؛ ٕن اًمِمٞمخ يم٤من وٚمٞمٕمً شقمٓمٞم٦م اهلل»زرٟم٤مه يمثػما ويم٤من يٙمرُمٜم٤م، ويم٤من يذه٥م ُمٕمل وىمد  ص٤مطم٥م ـمروم٦م

 ٤من ؿم٤مسم٤م ضمًٞمام-قمٜمده أطمٞم٤مًٟم٤م ويم شطم٤مزم»اويمٜم٤م ٟمٚمت٘مل سم ،شقمٓمٞم٦م»ذًمؽ يٕمج٥م اًمٚمٖم٦م واًمِمٕمر وإدب ويم٤من 
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ُمٜمٝم٤م ٤مب شمتجف ل٤م ًمتٓمٚمؼ ٌ ومٌدأت أقمداد يمٌػمة ُمـ اًمِملمٞمٌٞم  ٚم  وظمالل هذه اعمدة وُمتح٧م ُمٍم ًمِ 

 -,ومؽ اهلل أهه,إؾمػم قمٜمد أُمريٙم٤م  شأبق اًمٗمرج اًمٚمٞمٌل»يُمثر ُمٜمٝمؿ إخ إظمقة ًت٤من؛ ومحي ًمٜم٤م يمًم٤ٌم

يت احلًٜملم أيب»ًمت٘مٞمٜم٤م ذم ُمٍم سم٤مًمِمٞمخ وا ف وظمؼمشمف وىمّمّمف اًمٌم  ؛ وم٤مؾمتٗمدٟم٤م ُمـ قمٚمٛمشاعمٍما

ٕهنؿ  ؛ُمـ طمٙمٛمتف وقمٚمٛمف ظم٤مص٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دُمـ اعمالزُملم ًمف وم٤مؾمتٗم٤م شقمٓمٞم٦م اهلل»اًمٙمثػم ويم٤من 

 ٤م ـمقيال ذم اًمٌٞم٧م-ي٘مْمقن وىمتً يم٤مٟمقا 

ًمٙمـ مل  شو٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ» ٙمٚمٛمٜم٤مقمغم اًمت٠مؿمػمة اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م؛ وموصٚمٜم٤م عمٍم أن ٟمحّمؾ  ذْ ُمُ طم٤موًمٜم٤م ىمد و

ٕن لؿ إضمرا ات وظمٓمقات ٓ سمد أن متر ا٤م ُمٕمٝمؿ ىمٌؾ أن نّمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم ر ،  ؛ي٘مدُمقا ًمٜم٤م ُم٤ًمقمدة

وطم٤مول اًمِمٞمخ  --أىمرب اًمٜم٤مس ًمٚمٛمج٤مهديـ وًمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ُمقاىمػ ـمٞم٦ٌم يِمٝمد اهللوُمـ ٟم٤مس ـمٞمٌقن هؿ و

- شصالح أبق إؾمامقمٞمؾ»  ُم٤ًمقمدشمٜم٤م سمٛمراؾمٚم٦م اًمًٗم٤مرة، سمؾ وذه٥م سمٜمٗمًف لؿ وًمٙمـ مل يقاوم٘مقا

وم٠مظمذ وهق مي٦م ذم اًمِمج٤مقم٦م وراـم٦م اجل٠مش ذم أصٕم٥م اعمقاىمػ؛ ش ح اًمدواديُمٗمت٤م»إخ طمتك ضم٤م ٟم٤م 

زاشمٜم٤م  وسمٕمد  --إُمـ اعمٍميفمٜمٜم٤م اًمٓم٤مر. اًم٤ٌمب  ر.ـمُ ومٍمٟم٤م يمٚمام  ،٤مٚمٞمٌٞم٤م وشمريمٜم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م سمدوهنًمضمقا

 أيمثر ُمـ ؿمٝمر ضم٤م  سم٤مجلقازات وومٞمٝم٤م اًمت٠مؿمػمة اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م؛ وم٤ًمومرٟم٤م قمـ ـمريؼ اعُم٤مرات إمم سم٤ميمًت٤من-

۞
 :آخض ايجُاْٝٓات عٳإاخٴضٳٗ  

وِمُؼ: ٧6١2 ذِم َأَواظِمِر قَم٤ممِ  ًُّ  لِ اَل تِ آطْم  َأج ٤ممَ  م٧262 اعمَُقا ويم٤من ذم ش إؾمالم مسم٤مد»وصٚمٜم٤م إمم  لٞمت  ٞمِ قومْ اًم

ومه٤م ُمـ أومْمؾ ش قمٌد اًمرمحـ طمٓم٤مب»وإخ ش يقؾمػ اًمٌخ٤مري؛ ذسمٞمح اهلل»اؾمت٘م٤ٌمًمٜم٤م إظمقيـ اًم٘م٤مئديـ 

وذهٌٜم٤م ش سمٞمِم٤مور»ٓؾمت٘م٤ٌمًمٜم٤م وومرطمقا سمٜم٤م وومرطمٜم٤م اؿ، طمتك وصٚمٜم٤م ش ٞمِم٤مورسم»اعظمقة واًم٘م٤مدة ؾم٤مومَرا ُمـ 

، طمتك ذهٌٜم٤م إمم شأبق أؾم٤مُم٦م اًمٚمٞمٌل»أو ش أؾم٤مُم٦م»هٜم٤مك: ش قمٓمٞم٦م اهلل»إمم ُمْم٤موم٦م اًمٚمٞمٌٞملم، ويم٤من اؾمؿ 

ـْ ُمٜمٓمِ٘م٦ٍم طمدوِدي٦م سم٤ِمًمذِم  شضَم٤مَورْ »ُمٕمًٙمر   ,شضَم٤مضِمْل »ر ٕمًٙم ُمس ذمٞموًم, ٤منَ تَ ًْ ٤مٟمِ ٖمَ ومْ أَ ذِم   شظُمقؾْم٧م»٘مرِب ُِم

طمٞم٨م سمدأ ذم إًم٘م٤م  اًمدروس واًمٜمٝمؾ ش قمٓمٞم٦م اهلل»ويم٤من ُمٕمًٙمرا قم٤مُم٤م جلٛمٞمع اعظمقة وهٜم٤م سمدأ يٚمٛمع ٟمجؿ 

، وذم إج٤مم إومم ُمـ ُمٙمقصمٜم٤م شضمالل أب٤مد»ذم ش يم٤مُم٤م»ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ هٜم٤مك، وسمٕمد اعمٕمًٙمر ذهٌٜم٤م عمٜمٓم٘م٦م 

طمٞم٨م  ,شقمٓمٞم٦م اهلل»سمام ومٞمٜم٤م ,ٞمٕم٤م طمّمٚم٧م طم٤مدصم٦م همػمت جمرى طمٞم٤مشمٜم٤م وش يم٤مُم٤م»ذم ُمرايمز اعمج٤مهديـ ذم 

ىمتؾ مخ٦ًم ُمـ ظمػمة ؿم٤ٌمسمٜم٤م همدرا ُمـ ىمٌؾ قمّم٤مسم٦م ُمـ اعمجرُملم اعمٜمتًٌلم ًمٚمٛمج٤مهديـ؛ ىمتٚمقهؿ ًمٞم٠مظمذوا 

، وشمٕمٌٜم٤م ضمدا طمتك شمقصٚمٜم٤م شقمٓمٞم٦م اهلل»رومٞمؼ درب ش ىم٤مؾمؿ ىمرضمل أبق طمٗمص»ؾمالطمٝمؿ، ويم٤من ُمٜمٝمؿ 

اًمٞمقم اًمذي ذه٥م ومٞمف اعظمقة ًمزي٤مرة ه١مٓ   ًمٚمٛمجرُملم وشمؿ اًم٘مّم٤مص ُمٜمٝمؿ، وُمـ أىمدار اهلل أنٜم٤م ذم ذًمؽ

وم٠منج٤مه  --واؾمت٠مذن ًمٞمذه٥م ُمٕمٝمؿ ومرومْم٧م ذًمؽ ومحزن وًمٙمـ مل يتٙمٚمؿش قمٓمٞم٦م»اًمذيـ همدروا اؿ ضم٤م   
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 اهلل سم٘مدره وادظمره ح٤م هق ظمػٌم-

ذم ش اًم٘م٤مقمدة»اًمدظمقل ًماش قمٓمٞم٦م اهلل»سمٕمد هذا آسمتال  اًمِمديد، وقُمرض قمغم ش سمٞمِم٤مور»رضمٕمٜم٤م إمم 

َٓ »اِعَُم٤مِم:  ِخ اٞمْ سم٘مٞم٤مدة اًمِم   اًمدظمقل ُمع اعظمقة رَ وم٘مر   شمٚمؽ اًمٗمؽمة؛ أنٜم٤م ذم  ، ظم٤مص٦مً  شندِ ُأؾَم٤مَُم٦َم سمـ 

ش سمٞمِم٤مور»ُمع ُم٤م ذم  ،مل شمتٌٚمقر إُمقر قمٜمدٟم٤م سمّمقرة ضمٞمدة وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمٜم٤م وٕمٞمٗم٦مش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»

مح٦م زٕنٜم٤م ٟم٠مُمـ قمٚمٞمف ُمـ اًمْمٞم٤مع ذم  ٓ  زٟمٜم٤م سمؾ يٗمرطمٜم٤م شًم٘م٤مقمدةا»اُمـ أومٙم٤مر همري٦ٌم قمجٞم٦ٌم؛ ومدظمقل أخ ًم

 وختٌط اجلامقم٤مت ومٞمٝم٤م-ش سمٞمِم٤مور»أومٙم٤مر 

وُمـ اعمٕم٤مهد واًمدورات اًمنمقمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مومس ش اًم٘م٤مقمدة»ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ش قمٓمٞم٦م اهلل»اؾمتٗم٤مد 

اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ومٞمٝم٤م وشمتٕم٤مون يمذًمؽ، وَمتٕمٚم ؿ وقَمٚم ؿ، وُمـ أيمثر ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمؿ ذم هذه اعمرطمٚم٦م: 

 وم٘مد أطمٌف يمثػما، ويمذًمؽ اؾمتٗم٤مد ُمـ همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ-ش ري ؾمٕمٞمد اجلزائريىم٤م»

 ومتح ٦مقمٛمٚمٞم: ُِمْثؾُهٜم٤مك ى ؼمٙماًمٕمٛمٚمٞم٤مِت اًم ضٕمذِم سم ش قَمِٓمٞم ٦مُ » ؿم٤مركذِم َأوْمٖم٤مٟمًَِت٤مَن ظمالل وضمقدٟم٤م و

 ُمـ ،٦مقمٛمٚمٞم ـُمر  أيمثذم ُمك سمفر ٠منفسم وىمد ذيمر ،ش٤مْي ٟمَ ٖمرْ اًمْ » ن٤موال ح ؾمالّمص ذمخت ىمد ويم٤من ،شظمقؾم٧م»

 -تا ٤م ذم اعمتٗمجرّمُمتخّم  يم٤من وم٘مدويمذًمؽ  ،ٝم٤م شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦مٛمٜمو

۞
 :طًب ايعًِ ٗ َٛصٜتاْٝا 

، شقمٓمٞم٦م اهلل»، يم٤من ُمٜمٝمؿ شُمقريت٤مٟمٞم٤م»إرؾم٤مل سمٕمض اًمِم٤ٌمب ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم  شاًم٘م٤مقمدة»ىمررت 

ؾمٛمك اًمذي ش أب٤م  ٞمك اًمٚمٞمٌل»قمددا ُمـ اًمِم٤ٌمب ًمٜمٗمس اًمٖمرض؛ يم٤من ُمٜمٝمؿ ش اعم٘م٤مشمٚم٦م»ويمذًمؽ أرؾمٚم٧م 

ُمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ذم طمٞم٤مة ش ُمقريت٤مٟمٞم٤م»ويم٤مٟم٧م هذه اًمرطمٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  شيقٟمس اًمّمحراوي»ٟمٗمًف هٜم٤مك 

يمذًمؽ ذم اًمؽمسمٞم٦م  وا؛ وم٘مد اؾمتٗم٤مدا؛ ًمٞمس ذم اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل وطم٥ًمطمٞم٨م اؾمتٗم٤مد يمثػمً ش قمٓمٞم٦م اهلل»

، ُمع شٜم٘مٞمطؿم»يم٤من هذا ظمٚمؼ ُمِم٤ميخ  إذوشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس واًمتقاوع واًم٤ًٌمـم٦م ًمدرضم٦م يمٌػمة ضمدا أطمٞم٤مٟم٤م؛ 

قمرومقا أن قمٚمٛمٝمؿ اًمذي يم٤من وم٘مد أظمال. أظمرى محٞمدة شمرؾمخ٧م قمٜمدهؿ يم٤مًمٌٕمد قمـ اًمٖمرور واًمُٕمج٥م، 

ُمع سم٤ًمـم٦م ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ وُمًٙمٜمٝمؿ ش ؿمٜم٘مٞمط»ُمٕمٝمؿ ًمٞمس ؿمٞمئ٤م ُيذيمر، سمج٤مٟم٥م اًمٌح٤مر اًمزاظمرة ُمـ قمٚمام  

أو ذم ُمًجد قمـ أطمد اًمِمٞمقخ اًمٙم٤ٌمر احلٗم٤مظ أنف يم٤من يٌٞم٧م قمغم يمرشمقن ش قمٓمٞم٦م»وُمٓمٕمٛمٝمؿ، وىمد طمدصمٜمل 

 سمج٤مٟم٥م طم٤مئط!

وىمد اؾمتٗم٤مدوا يمذًمؽ وم٘مف اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس وظم٤مص٦م اعمخ٤مًمػ، وقمٚمٛمقا أن اًمٖمػمة قمغم اًمديـ ًمٞم٧ًم 

اًمِم٤ٌمب اعمتحٛمس قمغم رسمام زادت قمغم همػمة ومٕمٜمد همػمهؿ يمٝم١مٓ  اًمٕمٚمام  همػمة  ؛ظم٤مص٦م سم٤معمج٤مهديـ

 --أدب اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمػش قمٓمٞم٦م اهلل»ولذا شمرى ذم يمت٤مسم٤مت  ،ديٜمٝمؿ
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٤م ًم٘مد زادت هذه اًمرطمٚم٦م ذم أقمامرهؿ ؾمٜمقات يمثػمة؛  ُمٝمؿ، ققمٚموومٝمقُمٝمؿ وؾمٕم٦م ذم أوم٘مٝمؿ زادهتؿ طم٘م 

 شاعمجٛمقع»-- وىمد طمدث اًمِمٞمخ ذم ُمقاوع ُمـ يٙمقٟمقا قمٚمام  أُم٦م ٓ قمٚمام  شمٜمٔمٞمؿوأصٌحقا ُم١مهٚملم ٕن 

ئده ُمٜمٝم٤م-  قمـ رطمٚمتف ذم ُمقريت٤مٟمٞم٤م وومقا

، ه٤م دومٕمف أن يذه٥م إمم  شقمٓمٞم٦م»اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع شمزوج قمدد ُمـ اًمِم٤ٌمب ش ُمقريت٤مٟمٞم٤م»هٜم٤مك  ذم و

ئر»  ومٞمتزوج ومٞمٝم٤م، صمؿ رضمع إمم ُمقريت٤مٟمٞم٤م ُمّمٓمح٤ٌم زوضمتف ُمٕمف-ش اجلزا

اُٞمققِمٞم لَم  ـَ ُمِ  ونررت ٤منُ ًتَ ٤مٟمِ ومٖمَ أَ وُمتَِح٧م سمٕمدُم٤م  ؛ اعظمقِة شاعمج٤مهديـ»سملم  با إطمز ل٤مطَمَّمؾ ىمتاًمِمُّ

، ه٤م دومع 
ِ
همػمهؿ ًمٚمتقضمف إمم شاجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م»و شقم٦م اجلٝم٤مدو٤م»وش اعم٘م٤مشمٚم٦م»و شاًم٘م٤مقمدة»إقمدا 

أن اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م شم٘م٤مرسم٧م ُمـ سمٕمْمٝم٤م وأصٌح  شاًمًقدان»وه٤م ُمٞمز ُمرطمٚم٦م  -ُمْمٓمريـ- شاًمًقدان»

فَ  شاًمًقدان»وظمالل وضمقد اعظمقة ذم  ؛أيمثر ًمٚمتالىمل واًمتِم٤مور واعمٜم٤مىمِم٦مقمٜمده٤م وىم٧م   ُخ اٞمِم  اًم شَمَقضم 

قَدانِ »إمَِم   شقمٓمٞم٦م» ًُّ ـْ  ؛ُهٜم٤َمك شاًمَ٘م٤مقِمَدةِ  ٞمؿِ ٜمٔمِ شمَ » اِت ٞم٤مدَ ٘مِ سمِ  ًمَِٞمْٚمَحَؼ  شاًم  - ُأؾَم٤مَُم٦مُ  ُخ اٞمِم  اًموِمٞمِٝمؿ  سمَِٛم

سم٦م ُمٙم٨م اًمِمٞمخ   فيٖمر ٜمتلمؾم ذم اًمًقدان ىمٚمٞماًل صمؿ رضمع إمم ُمقريت٤مٟمٞم٤م، ويم٤مٟم٧م ُمدة ُمٙمثف ومٞمٝم٤م ىمرا

ـِ اًم خلْم اٞم٤مًمِميم٤م درس قمغم يم٤ٌمِر قمٚمامئٝموم؛ اًمّم٤مذم٤م قمٚمٛمٝم لمُمٕم ـُم ٌُقِصػِمّي  اهُ دَ سمَ » :ٌَْحَرْي طمٞم٨م  شَوًَمد اًْم

يد  غم ويمذا َدَرس قم ،٤مدرس قمغم يديف سمٕمض اًمدروس اًمٕم٤مُم٦م ًمٙمـ مل يدرس قمغم يديف يمت٤مسم٤م ُمتخّمّم

ٞم د ؾَم٤ممِل »خ اًمِم  ٛم  سم شودْ دُّ قمَ حُمَ ٤مًمؽ ذم اًمٜمّحق ُم ـ أخٗمٞم٦م اسمـ٤م ُمدراؾم٦م ُُمٜمتَٔمٛم٦ًم؛ طَمْٞم٨ُم درس قمغم يديف أبقا

ـْ  وِج ًمٚمخر ر  ااااوٓمُ ف وًمٙمٜم ، ٞمٝماموم فشمٕمزيت ٤منذم سمٞم ذًمؽر ذيم وهمػمِه، يمام  اًماٛمالطم٘م٦م٥م سمًٌ شؿِمٜمِْ٘مٞمطَ » ُِم

ٟم فقمٚمٞم اًمت ْْمِٞمٞمِؼ وَ  ٦مِ ُمٜمٞمإ ٤مةـ اًمٓمٖمُم فِ وقمغم إظمقا
(1)

- 

ـَ سمِِٕمْٚمِٛمِف يَمثػًِما وِمٞماَم سَمْٕمدُ َوىمَ  ُه اهلُل َأقَمز  , شىَم٤مقِمَدِة اجِلَٝم٤مدِ »طَمت ك أن ُف َص٤مَر ُُمٗمتِل شَمٜمْٔمٞمِؿ  ،د َٟمَٗمَع اهلٌل اعمُج٤مِهِدي

ـَ  ي ًة َُمع َأظِمٞمِف َوَروِمٞمِ٘مِف:  ،َوُهَق أهٌؾ ًمَِذًمَِؽ  ,َوَٟمٍَمَ سمِِف اًمد  ٞمٌِل  »َوِه ٤م ُيذيَمُر ُهٜم٤َم أن ُف اضْمَتَٛمع َُمر   شَأيِب َ َْٞمك اًمٚم 

  ََة ؾِمت ٦ِم أؿْمُٝمر ضِمَٕم٤مِن وِمٞمَٝم٤م اعمُُتقَن واًمُٕمٚمقمَ  ُُمد  ٤مِئَؾ  ،ُيَرا ًَ ِن اعم ِزَل وَيتٌَ  ،ويَتَذايَمرا أقْمغَم اهلُل  --٤مطَمَث٤مِن اًمٜم قا

ا  ،ُٟمُزَلاُم َوٜم٤م قَمٜمُْٝماَم ظَمػْمً  -َوقَمق 

ْٞمِخ  ـْ إؿَِم٤مَرٍة إمَِم َأن  ظَمط  اًمِم  ٌِْؽ  َوقَمغَم ِذيمِر ـَمَٚمٌِِف اًمِٕمْٚمَؿ؛ وَماَل سُمد  ُِم  ً ـِ اًم ًْ يَم٤مَن َيْٛمَت٤مُز سم٤ِمجلاََمِل َوطُم

ْٙمِؾ إَنِٞمِؼ  ٞمِؼ، َُمَع اًمِم  ًِ ِف َواًمت ٜمْ ؾَم٤مِئِؾ سمَِخٓم   ؛ َأْخَحْ٘مٜم٤َمَه٤م سمِ ظِمِر اًماَٛمْجُٛمقِع-، َوىَمْد طَمَّمْٚمٜم٤َم قَمغَم سَمْٕمِض اًمر 

                                      
 ٟمٞم٤م؛ وٛمـ هذا اعمجٛمقع سم٢مذن اهلل-د قمزا  اًمِمٞمخ ذم: اًمٌقصػمي، ووًمد قمدود، ويمذا يمالُمف قمـ ـمٚمٌف اًمٕمٚمؿ ذم ُمقريت٤مؾمتج (٧)
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۞
 :ست٢ أؾػاْغتإ اؾظا٥ضٗ  

وِمؼ  ٧6٧5 قَم٤ممِ  ذِم  ِدَن  ُأؾَم٤مَُم٦مَ اِعَُم٤مِم  ِخ اٞمِم  اًم ـَ ُم   َوسمَِتْقضِمٞمفٍ , م٧225اعْمَُقا َٓ ـِ  فَ  ,سْم  ش٦مُ قَمِٓمٞم  » شَمقضم 

 َٝم٤مدِ  ذِم ىِمَٞم٤مَدةِ  َريَم٦مِ ًمِْٚمُٛمَِم٤م ِئرِ  اجْلِ ٍت يَم٤مُِمَٚم٦ٍم،  ؛ذِم اجْلََزا ٓ  أن ُف ُمر  طَمْٞم٨ُم َُمَٙم٨َم وِمٞمَٝم٤م صَماَلَث ؾَمٜمََقا َُمِريَرٍة  سمَِتْجِرسَم٦مٍ إ

ٌََٙم٦ِم  يَماَم َذيَمر ,سمِِجْٚمِده ا ذً ٤مومِ ٟمَ ُِمٜمَْٝم٤م  طَمت ك ظَمَرَج  ،وِمٞمَٝم٤م ٦ٌَمِ »  ذِم ًمَِ٘م٤مِئِف سمَِِم ًْ ٦مِ اًمت ْجرِ »و شاحِل ِئِري  َوذِم  شسَم٦ِم اجلََزا

ِوَع ُأظمَرى دُمُدَه٤م ذِم  َض أن  سَمْٕمَدَُم٤م يَم٤مدَ  ,شاًماَٛمْجُٛمقعِ »َُمَقا ـْ اًمُٖماَلةِ  ًمِْٚمَ٘مْتؾِ  َيَتَٕمر   ؛ ًَمِٙمٜم ُف َٟمَٗمَذ سمِِجْٚمِدِه-ُِم

وِمؼ ٧62١ذِم طُمُدود ,َه٤م ْٕمدَ َوسمَ  ةً ,٤مِر اًمَٗمخَ  ٤منَ ًتَ ٤مٟمِ ٖمَ ومْ أَ  ٤مهَ دِمَ  فُ َوضْمٝمَ  ؿَ ٛم  يَ  ,م2١١١اعْمَُقا َُمع  ,ُأظْمَرى َُمر 

٤ٌَمنَ   »   إَُم٤مَرةِ  ىِمَٞم٤ممِ 
ؾْماَلُِمٞم ٦مَ  شـَم٤مًمِ ؾًم٤م  َؾ َوقَمٛمِ  ،وِمٞمَٝم٤م اْعِ   دُ َوقمْ  طَمت ك يَم٤منَ  شيَم٤مسُمَؾ ذِم  اًْمَٕمَرسمِٞم ٦مِ  اعْمَْدَرؾَم٦مِ » ذِم ُُمَدر 

ِ
 اَّلل 

ـَ سمِٜمَّْماِر  ٤ٌَمَركِ  اعْمَُج٤مِهِدي ُ هََمر   هَمْزَواِت ذِم  اعْم ْٕ وِمؼ  ،٧622. 4. 21 اًمثُّاَلصَم٤م  ا   --م2١١٧. 2. ٧٧اًماُٛمَقا

٤ٌَمَريَم٦مِ  ٛمؼَمَ تِ ٌْ ؾِم  ـْ ُمِ  ارَ َِم قمَ احْل٤َمِدي  هَمَزَواِت  دَ ٞمْ َوسُمٕمَ  ُ   ،اعْم
ِ
ٚمٞمٌِٞم ٦ِم  احْلُُروِب  َوسَمْد  َت٤مَن قَمغَم  اًمث ٤مًمَِث٦مِ اًمّم  ًْ

َأومَٖم٤مٟمِ

َُم٤مَرةِ »  اعْمَُج٤مِهِديـ ذِم  َواْٟمِحَٞم٤مزِ  ،َه٤مَوهَمػْمِ  ؾْماَل  اْعِ َولِ  شُِمٞم ٦مِ اْعِ َ  اعْمَُج٤مَوَرةِ  إمَِم اًمدُّ اٞمُخ  قَم٤مدَ  ؛٤منَ تَ ًْ ٖم٤مٟمِ ومْ ِٕ  َُمعَ اًمِم 

ٟمِفِ  ةً  إظْمَقا ٌَْٕمضِ  َُمر 
ُِمٜم٦َمِ  اعْمَٜم٤َمـمِِؼ  ُأظْمَرى ًمِ ْٔ اػَمَة  ،٤منَ تَ ًْ ٤مٟمِ ٖمَ ومْ أَ ذِم  ا ًِ َٝم٤مدِ َوَواَصَؾ َُم قْمَقةِ  اجْلِ   -َُمَٕمُٝمؿْ  َواًمد 

  ٦مَ ٞم  ٓمِ قمَ » َخ ٞمِما اًم ش٦مُ ٤مُمَ ؾَم أُ » ُخ اٞمْ ِم  اًم َػ ٚم  يمَ  َ. اًْمِٕمَرا  ش٤ميٙمَ رِ ُمْ أَ » وح ٤م اطْمتٚم ٧م
ِ
َه٤مِب   شاهلل ِ.  سم٤ِمًمذ   إِمَم اًْمِٕمَرا

َٝم٤مدِ  ةِ ٤مدَ ٞمَ ٘مِ ًمِ  ِ.  َأؾَمدِ  َُمعَ  ٤ًٌم إِمَم ضَمٜم٥ٍْم ٜمْ ضَم  ُهٜم٤َمكَ  اجْلِ  َوَذًمِؽ ذِم قَم٤ممِ ,  شي  ٤موِ ىمَ رْ اًمز   ُُمّْمَٕم٥ٍم  َأيِب » :ٞمِخ ِما  اًم اًْمِٕمَرا

وِمِؼ  ٧62١ ـْ  ،,م2١١4 اعمَُقا ُ ار ً  ٞمَ يُ  مَلْ  َوًَمِٙم ِ.  ِخ اٞمِم  ٚمًمِ   اَّلل  ْٙمَٛم٦مٍ  ُدظمقَل اًمِٕمَرا ُف ًَمْق وَمٚمَٕمٚم  , َيْٕمَٚمُٛمَٝم٤م  حِلِ

َ. ًَمَ٘متَٚمُف اًمُٖمالُة اعمُْجِرُِمق  شاجِلَٝم٤مدِ  ىَم٤مقِمَدةِ » ذِم ىِمَٞم٤مَدةِ  ٤مي  رِ قَ حِمْ وَ  ا ػمً ٌِ يمَ  ارً وْ دَ ًمُِٞمتِؿ   وَمَٕم٤مدَ  ؛,َن ُهٜم٤َمكَ وصَؾ اًمِٕمَرا

ٍت  َل ظِماَل  َظِمػَمةِ  اخْلَْٛمس ؾَمٜمََقا ْٕ ًْ  َٟم٤مِئ٥َم   يَم٤منَ  طَمْٞم٨ُم  ؛ُمـ طمَٞم٤مشمِفِ  ا َت٤منَ  ٞمؿِ ٜمٔمِ ٚمت  ًمِ  اًْمَٕم٤مم   ولِ ١مُ اعْمَ ًْ
 ؛ذِم َأوْمَٖم٤مٟمِ

ًْ  َص٤مرَ  أنْ  ًَم٨ٌَِم ٤م ُمَ وَ  ، شيدِ زِ اًمٞمَ ُُمّْمَٓمَٗمك َأبُق » ِماٞمِخ اًم ضُمَؾ اًمَص٤مَر  صُمؿ   ،ًَمُف سَمْٕمَد اؾْمتِِْمَٝم٤مِدهِ  اًْمَٕم٤مم   وَل ١مُ اعْمَ  ر 

 وَمَٚمَ٘مدْ  ؛ شيدِ زِ اًمٞمَ ُُمّْمَٓمَٗمك َأبُق »و شنَ دِ َٓ  ـِ سمْ  ُأؾَم٤مَُم٦مَ » :اجْلَٚمِٞمَٚملْمِ  لْمِ خَ اٞمِم  اًم اؾْمتِِْمَٝم٤مدِ  سَمْٕمدَ  ؿِ ٞمٜمٔمِ اًمت  اًمث ٤مِ  ذِم 

ْٞمُخ قَمٓمِٞم ٦ُم  يَم٤منَ  ْٙمَٛم٦مِ  ـَ ُمِ  َيْٛمَتِٚمُؽ  اًمِم  ةِ  ٜمَْٙم٦مِ َواحْلِ  احْلِ ؼْمَ
قِمٞم ٦ِم وَ  َواخْلِ ْ َُم٤م ٦م اٞم  ؾِم ٤ماٞمَ ً  واًم ٦مِ ي  ارِ دَ اعِ وَ  ٦مِ ي  ٤مدِ ٞمَ اًم٘مِ اًمنم 

ٚمُف  َٝم٤مد شَمٜمْٔمِٞمؿِ » ةِ ٤مدَ ٞمَ ٘مِ ًمِ أه  ـْ  قدِ ضُم وُ سمَِرهْمؿ  شىَم٤مقِمَدة اجْلِ  ،ٞمؿِ ٜمٔمِ اًمت  ذِم ٤مًدا ٝمَ ضمِ وَ  ِهْجَرةً  َوَأىْمَدمُ  ٤مٜم  ؾِم  ُِمٜمْفُ  َأيْمؼَمُ  ُهؿْ  َُم

اٞمُخ  سَمِ٘مَل وَهَٙمَذا   --ذِم ضِمَٝم٤مدٍ  اًمِم 

  قَم٦مُ طَمت ك طَم٤مَٟم٧م ؾَم٤م
ِ
فِ  ًمَِ٘م٤م   رسم 

ِ
َٝمَدا  ٌُفُ –، َوضَم٤مَ ه آْصٓمَِٗم٤مُ ؛ ومَّم٤مَر ذِم َُمَّم٤مف  اًمِمُّ

ًِ   -,يَماَم َٟمْح

 : أخ٬ق٘ ٚفؿات٘ ۞

٤ٌَمَدةٍ  َص٤مطِم٥َم   اٞمُخ اًمِم  يَم٤من  دٍ  ًَمْٞمؾٍ  َوىِمَٞم٤ممِ  قِم   َوهَتَج 
ِ
 
ِ
فِ  شَمَٕمٚمُُّ٘مفُ  ىَمد اْزَدادَ  ٤منَ يمَ وَ  ، َّلل ٚمُّ  سَمْٕمدَ   سمَِرسم  ًَ  فِ ٛمِ شَم
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َٝم٤مدِ  ىَم٤مقِمَدةِ َو٤َمقَم٦ِم » َُم٤مَرةِ ِعِ  َه٤م اهللُ  شاجْلِ ٍة َهَذا  َيت ِْمُح طَمْٞم٨ُم  ؛َأقَمز  تِل َيٜمَّْمُح  اًْمَٕمِديَدةِ  َرؾَم٤مِئٚمِفِ  ظِماَللِ  ـْ ُمِ سمِِِمد   اًم 

ؼْمِ    وِمٞمَٝم٤م سم٤ِمًمّم 
ِ
  َواًمٚمُُّجق 

ِ
ةِ  ذِم َأْوىَم٤مِت   إِمَم اَّلل  د  ـ   ـِ ًْ َوطُم  اًمِم   اًمٔمُُّروِف  ؿِ َرهمْ سمِ  ؛هسمٜمّمار٦م َواًمث ٘مَ  سمِف  اًمٔم 

٦ٌَمِ  ْٕم تِل  اًمّم    -يَم٤مَن يُٛمرُّ ا٤َم اعمًَج٤مِهُدونَ اًم 

ِٚمِٛملمَ  َُم٤ملِ  قَمغَم سَمْٞم٧ِم  اًمٜم ٤مسِ  َأطْمَرصِ  ـْ ُمِ  يَمَذًمَِؽ  ٤منَ يمَ وَ  ًْ ُ ُف وَماَل  ؛اعْم ٓ  سمَِ٘مْدِرهِ  ُِمٜمْفُ   َيٍْمِ  ؛َوسم٤ِمعْمَْٕمُروِف  إ

ـَ شَمُٙمقن قِمٜمَْده وَمَ٘مْد  َُْمَقال ُِم ْٕ داِد طَم٤مضَم٤مشمِفِ ا ًَ
ُل  ،َأطْمَٞم٤مًٟم٤م َُم٤م َيْٙمِٗمٞمِف ًمِ ي  اَل ومَ  ؛٤ملِ احَ  سَمْٞم٧ِم وًَمِٙمٜم َٝم٤م أُْمَقا َيِْمؽَمِ

ف َُم٤م َي٠ْميُمُٚمفُ  ًِ ُف  ،ًمِٜمَْٗم ََُم٤مَٟم٦مِ  َهِذهِ  غَم قمَ   ُِمٜمْفُ ًص٤م رْ طمِ  ؛َص ظُم رَ وَ  فُ صَمَٛمٜمُ  َُم٤م ىَمؾ   ْي ؽِمِ ِْم يَ وإْن وَمَٕمَؾ وم٢مٟم  ْٕ   -٦مِ اًْمَٕمٔمِٞمٛمَ  ا

ْرصِ  َأؿَمد   ِرُص َ ْ   ٤منَ يمَ وَ  ِدهِ  قَمغَم شَمْٕمٚمِٞمؿِ  احْلِ َٓ ًِ رِ دْ شمَ وَ  َأْو فِ  ؿْ ٝمِ َوشَمْرسمَِٞمتِ  ؿْ ٝمِ ي ًِ  يَمْثَرةِ  ـْ ُمِ  هْمؿِ قَمغَم اًمرّ  سمِٜمَْٗم

 ١مُ ًْ ٛمَ ااًم
  -قَم٤مشمِِ٘مفِ  غَم قمَ  اعْمُْٚمَ٘م٤مةِ  ٤مِت ٞم  وًمِ

٦ٌَِم ىَمْٚمٌِف ٞم
٦مِ  ؛يُمؾُّ َهذا َُمع ـمِ ٟمَ  ؛فِ فمِٚم   َوظِمٗم  ؾِمٞمِٝمؿْ وَمَ٘مْد يَم٤مَن ُياَمِزُح إظْمَقا  طَمْزمٍ  ـْ ُمِ  ٜمْفُ قمَ  َُم٤م قُمِرَف  َُمعَ  ؛ف َوُيَقا

ةٍ  أِْي  َوىُمق    -واًمت ْدسمػِمِ  ذِم اًمر 

٤م طُم َوأَ  ةُ إَداَرشمِ  ـُ ًْ ُم  َٛم٦مُ  وَمِٝمَل  سَمِّمػَمشمِفِ  ف َوىُمق   ً اِ ْ ال ٤مِص اًم٘مَ  ًَمفُ  ؿَمِٝمدَ  َ٘مدْ ومَ  ، ًَمفُ  اعْمَُٛمٞم َزةُ  اًم  ؛َؽ سمَِذًمِ  َواًمد 

ٌَفُ  طَمْٞم٨ُم  ًَ ٤مطَم٤مِت  َٛمُؾ اًْمٕمَ  َأيَم  ً  -َواطِمدٍ  ذِم َرضُمؾِ  دَمَْتِٛمعَ  نْ ىمؾ  أَ  قَمِٔمٞمَٛم٦مً ًة ؼْمَ ظِم  اعْمُْخَتٚمَِٗم٦مِ  ٦مِ ي  ٤مدِ ٝمَ اجلِ  ذِم اًم

٦ٌم  ٦ُم َواحلَْزُم، َوَأطْمَٞم٤مًٟم٤م  َويَم٤مَٟم٧ْم ؿَمْخِّمٞم ُتُف ىَمِقي  ي  ؛ وَمَ٘مْد يَم٤مَن طَم٤مِزًُم٤م ذِم شاًْمَٕمَّمٌِٞم ٦م»طَمْٞم٨ُم قُمِرَف قَمٜمُْف اجِلد 

قِمٞمِدِه، َو٤مسمًِٓم٤م ًمَِٕمَٛمٚمِِف-اًمَٕمٛمَ   ِؾ، َدىِمٞمً٘م٤م ذِم َُمَقا

ِ قَ ظْم ِعِ  اًمت َقاُوعُ  ِصَٗم٤مشمِف  ـ َأقْمَٔمؿِ َوًَمَٕمّؾ ُمِ  ـَ هِ ج٤مِ ف اعمَُ ٟمِ ا  ٦مِ يمَ رَ سمَ  ـْ ا ُمِ ذَ هَ ، وَ ٦مً ٤مُم  قمَ  لْمَ ٛمِ ٚمِ ًِ اعُمْ وَ  ٦مً ٤مص  ظَم  دي

٤مًَمَٓمتِِٝمْؿ- ةِ رَ ٤موَ حُمَ  ـْ قمَ  ُػ نَ ٠مْ  يَ اَل ؛ ومَ ٤مهُ ي  إِ  اهللُ  ٤مهُ ٌَ ي طَم ذِ اًم   ؿِ ٚمْ اًمٕمِ  َٓ ُُم١َمايَمَٚمتِِٝمْؿ َأْو خُمَ َٓ اًمَٙمٌػِِم، َو ِٖمػِم َو  اًمّم 

ةِ  يدَ دِ ؿَم  ٤منَ يمَ  دْ ىمَ وَ    اًْمَٖمػْمَ
ِ
ٚمِِٛملمَ ااًمْ  قَمغَم ِدَُم٤م  ًْ ِوِٝمؿْ  ُٛم ًدا َوَأقْمَرا قَمغَم  اًمٜم ِٙمػمِ  َأقْمَٔمؿَ  ُُمْٕمٚمِٜم٤ًموَ وِمٞمَٝم٤م،  ُُمَِمد 

ىمِ قَ ُمَ وَ  يَمٚماَِمشمِفِ  ـْ ُمِ  ظٌ طَم ُُماَل  ٚمُّفُ يمُ ا َوَهذَ  ،ؾَمْٗمِٙمَٝم٤م سمَِٖمػْم طَمؼ   ٦مِ قِ اًم٘مَ  فِ ٗمِ ا تِل  ي  َؾ اًم   -شاعْمَْجُٛمقعِ »سَمْٕمُْمَٝم٤م ذِم َهَذا  ؾُمج 

٤م ظِمَٓم٤مسمُ وَ   ت  يَم٤مَن يَ  ؛ وَمَ٘مدْ فَأُم 
٤ٌَمًمِغِ  مِ اَم تِ ٤مٓهْ سمِ  ؿُ ًِ ْ سمِ  اًم َٕ  ٞمِخ ؾِم رْ شمَ وَ  ٦مِ ٞمَ سمِ ٤مًمؽم  ومِ قَ اعمُ  عَ ُمَ  ٦مِ ٚمَ ٤مَو اًمٗمَ  الِ. ظْم ا  ِؼ ا

 َوشمَ  ،ِػ ٤مًمِ خَ اعمُ وَ 
ِ
 غَم قمَ  ٤مِت ٌَ اضمِ اًمقَ َأْومَم  ـْ ُمِ  َهِذِه إُُُمقرَ  ن  ى أَ رَ يَ يم٤مَن وَ ، ْرِك طَمظ  اًمٜم ْٗمِس َوإِيَث٤مِر َُم٤م قِمٜمَْد اهلل

ـَ دِ ٤مهِ جَ اعمُ  ْ  ٦مِ ٚم   ىمِ مَم إِ  َؾ ٤ميمِ َِم اعمَ  ٞمُؾ ُ ِ  ٤ما ُمَ ػمً ثِ يمَ  ٤منَ يمَ  ْؾ سمَ  ،,َوِهَل يَمَذًمَِؽ سماَِل ؿَمؽ  , ي ً  ذِم  ٦مِ ٞمَ سمِ اًمؽم  ٦مِ اجلِ  ٦مِ ٤مطَم  اًم  -َٝم٤مِدي 

قِملَم  يَمَذا يَم٤مَن َيَ٘مػ وَ  ا َُمٜمِٞمًٕم٤م ذِم َوضْمِف اًمُٖماَلِة َواعمَُتن    ،ػمِ ٗمِ ٙمْ  اًمت  ذِم ؾمد 
ِ
َُم٤م  ٤مِهِٚملَم ذِم اًمد  ًَ  ٤منَ يمَ وَ  ،َواعمَُت

قِملمَ ٚمَ جَ قمَ  ٥َم هَ ذْ ك شمَ ت  طَم  شَويَمَذا اذَ يمَ  فُ ٚم  ٕمَ ًمَ  --ارً ذْ قمُ  ِػ ٤مًمِ خَ ٛمُ ٚمْ ًمِ  ؾ  ٕمَ ًمَ » :ِف اَل اخلِ  لمَ طمِ ر ُر  ٙمَ يُ    -٦ُم اعمَُتَن 

ؾِمُؾ َأْهَؾ اًمِٕمْٚمِؿ ذِم اعمُِْمِٙماَل  َويَم٤مَن  ـْ ا ِت واًمٜم قَ ُيَرا َتِٗمٞمُد ُِم ًْ قِمٞم ٦ِم؛ وَمَٞمّْمُدُر قَمٜمُْٝمْؿ َوَي ْ ٦ِم واًمنم  ِزِل اجِلَٝم٤مِدي 

ٿ ٿ ژ ذِم  ش٦مِ ٤مِنَ اًمٗمَ » ِه   ن  ومٞمٝم٤م: أَ  ٦مٍ ٤مًمَ ؾَم رِ سَمَٕم٨َم ًَمُف سمِ  اًمَٕم٤مُِمٚملِمَ  ِخ ٤ميِ َِم ٛمَ ااًم دَ طَم أَ ؿُمقَراُهْؿ، وِه ٤م ُيْذيَمُر ُهٜم٤َم َأن  

 ٦مِ ٚمَ ًِ ٚمْ ؾِم » ذِم  هُ دُ  دَمِ اَم يمَ  [4]اًمٗم٤من٦م:  ژٹژ ٦مِ ٛمَ ٚمِ  يمَ ٤م ذِم هَ : ِهُّ ٤م ٝمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  َؼ ٚم  ٕمَ ومَ  ]اًمٗم٤من٦م[ ژٹٿ ٿ
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ُص قَ اًمت   ـِ قمَ  فُ ٕمُ ٜمَ ٛمْ  يَ َٓ ، وَ شِل قمْ اًمقَ وَ  ٦مِ ٤مومَ ٘مَ اًمث    خُيَ ؿ هُنُ قْ يمَ  ؛ؿْ ٝمُ ٕمَ ُمَ  ؾِ ا
زِ قَ اًمٜم  وَ  ؾِ ٤مئِ ًَ اٛمَ اًم ضِ ٕمْ  سمَ ذِم  فُ قٟمَ ٗمُ ٤مًمِ  ٤منَ يمَ  دْ ٘مَ ؛ ومَ لِ ا

 -هِ ٤مدِ ٝمَ تِ اضْم  ٤م ذَم ٜمَ ٗمَ ٤مًمَ ظَم  قْ ًمَ وَ  فُ ٜمْ ُمِ  ٤مدُ ٗمَ تَ ًْ يُ  ٤ممِلَ اًمٕمَ  ن  أَ  رُ ٔمُ ٜمْ يَ  ٤منَ يمَ  ْؾ ، سمَ ٤مِت قمَ اَم اجلَ وَ  ِت ٞماَم ٔمِ ٜمْ اًمت   ـَ ُمِ  عُ ؾَم وْ أَ  فُ ٝمُ ٘مْ ومِ 

ْٞمِخ  ٌ ُع ًمَِٙمالِم اًمِم  ـْ وِمْ٘مٍف ذِم اًمد  ٤ٌمُه اهللُ َيْٚمَحُظ َُم٤م طَم  واًماُٛماَتاَتاا لَم، َوَُم٤م  ُِم
ِ
 ّرب  اًمَٕم٤معَم

ِ
ـِ اهلل ، َووَمْٝمٍؿ قَم ـِ ي

ـْ يَمالُِمف؛ وَمَٕمٚمِْٛم٧ُم أن   ٌ ْٕم٧ُم يَمثػًِما ُِم ٍة ذِم احل٤َموِمَٔم٦ِم، َوؾَمَٞماَلٍن ذِم اًمِٕمْٚمِؿ؛ وَمَ٘مْد شَمَت ـْ ىُمق   ,َوسماَِل ؿَمؽ  ,ُف يَم٤مَن قِمٜمَدُه ُِم

ـْ طِمْٗمٔمِ  ُث ُِم د  ُوٍع ؿَمِديٍد، ووَمْٝمٍؿ يَمٌػٍِم، يَمثػًِما َُم٤م ُ َ ٤مِئَؾ يَمثػَِمٍة ُِمـ َذايمَِرشمِِف، َُمَع شَمَقا ًَ َتِدلُّ قَمغَم  َُم ًْ َويَم٤مَن ِف، َوَي

 ٠مْ اًمت  »َيُ٘مقُل: 
ـْ قِمْٚمٍؿ َووَمْْم  شفُ ٜمْ قمَ  رُ اَص ٤م٘مَ تَ أَ وَ  ٤مهُ َِم ظْم ٤م أَ نَ أَ وَ  ،كِم ثْ  ُمِ غَم ا قمَ رً ٙم  ٌَ ُمُ  اَل ٤م زَ ُمَ  فُ ٚم  ٕمَ ًمَ  ٞمُػ خِ  -ؾٍ َُمَع َُم٤م قِمٜمَْدُه ُِم

 :خ اؾٗار١ٜ ٚايكٝار١ٜؾـٝفؿات اي ۞

ا َيِْماَٝمُد اجْلَِٛمٞمااعُ  ةٍ ا ذَ وَ ىًماا٤م ٤مذِ طَم َأن ااُف يَما٤مَن   اٞمِخ ًمٚمِم  ا ظِماؼْمَ اا٤مدِ ٝمَ اجلِ  ونِ ١مُ َواؾِماإَم٦ٍم ذِم اًمِمُّ اشمَ وَ  ٦مِ ي  َٝماا٤مِد ُأُُمااقِر اجْلِ  ػمِ اٞمِ ًْ

٦ٌَمِ  اإْم ةٍ  اطَمْٞماا٨ُم يَماا٤مَن ذَ  ؛َوَُمَٝم٤مُِمااَف اًمّم  ُُُمااقرِ  َٟمَٔماارٍ  َوَصاا٤مطِم٥َم  ،أِْي ذِم اًماار   طَمااْزٍم َوىُمااق  ْٕ ىِماا٥ِم ا َٕمااؾ  َُماا٤م َوًمَ  ،قَمِٛمٞمااٍؼ ذِم قَمَقا

ةِ   شيُّ ٤موِ ىمَ رْ َأبُق ُُمّْمَٕم٥ٍم اًمز  » ٞمُخ اْاًمِم   لمَ ي  ٤مدِ ٝمَ ِْم تِ آؾْم  ىَم٤مًُمُف قَمٜمُْف َأُِمػمُ  اام  ًَ ُ  دَ » :ذِم ِرؾَما٤مًَمتِِف اعْم
ِ
وَمُٝماَق  قُماقا قَمٓمِٞم ا٦َم اَّلل 

ٌَ  شسماَِم َيُ٘مْقُل  َأقْمَٚمؿُ   -َٞم٤مِن َذًمَِؽ َيْٙمِٗمل ًمِ

َٝما٤مدِ  ىَم٤مقِماَدةِ  َو٤َمقَم٦مِ » ةِ ٤مدَ ٞمَ ٘مِ سمِ  ىَم٤ممَ   َخ اٞمْ ًْم٤م أن  اًمِم  جْ أَ  وِه ٤م َيُدلُّ قَمغَم َذًمَِؽ  اىْمَتَْما٧ْم  ؛٦مٍ ٞمٌَ ِّماقمَ  وٍف رُ ذِم فُما شاجْلِ

ْرطَمَٚماا٦مِ  ةُ رورَ اَُواا ٓ  إَ  َٓ َيُٙمااقنَ  أنْ  اعْمَ ـْ  ٤م ُ َٗماايمْ َلَاا٤م إ ـَ ىِمَٞماا٤مٍم طَمت ااك اْرشَمَ٘مااك ؿَمااِٝمٞمًدا يَماااَم وَمَ٘ماا٤مَم سمَِثْٖمااِرِه أَ  ،َأُْمَث٤مًمِاافِ ُِماا اا ًَ طْم

ا٠مْ  ِة َواًمت 
ِ
ـِ اًمِ٘ماَرا  وَمْتاُف قَما ٌُُف، َوىَمْد َأظَماَذْت ُِمٜمْاُف إَِداَرِة اًمَٕمَٛماِؾ اجِلَٝما٤مِدي  ضُماؾ  َوىْمتِاِف طَمت اك َسَ ًَ خِٞمِػ رهْماَؿ ؿَماَٖمَٗمِف َٟمْح

ِة-ِاِاَم، َوًمَِذًمَِؽ ىَمؾ  إِْٟمَت٤مضُمُف اًمِٕمْٚمِٛملُّ سمَِِمْٙمٍؾ َُمٚمْ 
ِ
ٌُُف ًمِْٚمِ٘مَرا  ٦ِم اًمَقىْم٧ِم اًم ِذي هَيَ ُػ قَمغَم ىِمٚم   ُحقٍظ، َويَم٤مَن َيَت٠َمؾم 

َ اَٟمْحَٛماااُد ٜم ااا٤م ٙمِ ًمَ وَ   
ِ
اااومَ  ؛طَمااا٤ملٍ  ؾ  قَماااغَم يُمااا َّلل ًٓ ضَماااظَمْٚمَٗماااُف رِ   اٞمُخ َ٘ماااْد شَماااَرَك اًمِم  اااٍؿ قَم٤مًمَِٞمااا٦مٍ  ِوي ذَ ٤م اااؿ   مِهَ شُمٜمَااا٤مـمُِح اًمِمُّ

واِد  َ , اًمر  ٠َمُل اَّلل  ًْ َي٦مِ اًمر   عِ قَمغَم َرومْ ُيِٕمٞمٜمُُٝمْؿ وَ  ؿْ هُ دَ د  ًَ يُ  نْ أَ   َٟم رِ  َوإيِْماَملِ  ا ِْمَقا
ِ
٤ٌَمَركِ  اعْم    -,اجِلَٝم٤مِدي  اعمُ

ٍة  َذا وَمَ٘مااااْد يَماااا٤مَن  َؽ ذًمِ يَمااااوَ  ذِم  سمِاااا٠ُمُُمقٍر يَمثِااااػَمةٍ  ٚمااااام  ُمُ وَ  ،٧ْم ٟمِااااؽَمْ ٟمْ َُمااااَع آ َواًمت َٕم٤مُُمااااؾِ  رٌٞمقشمَ ٛمْ سماااا٤مًمٙمُ  يَمٌِااااػَمةٍ ظِمااااؼْمَ

اا َٓ جَمَ ر ٞماا٤مقضْم ٚمُ ٙمٜمُ اًمتُّ  ِت ٤م  سمقَمااغَم  ؿَمااِديدٍ ٍص رْ طِمااَُمااَع  ،واًمت َٓمااقُّ
ِ
ااآْرشمَِ٘ماا٤م  ًِ ااَتٓمِٞمعَ  ؛اًمٜم ااَقاطِمل ـْ َوِٞمااعِ ُِماا فِ ٜمَْٗم ًْ ااك َي  طَمت 

تِااال شمَ  اؾْماااتِٞمَٕم٤مَب  َٝمااا٤مِد اعْمُْخَتٚمَِٗمااا٦ِم اًم  ااآمَ تَ فُماااُروِف اجْلِ َُِماااػُم قَمااا اًْمَ٘م٤مِئااادُ  أن َيُٙماااقنَ  ٥ُم ٚم  ْٕ  اًمٜم ٤مطِمَٞمااا٦مِ  ـَ ُِمااا  يَمَٗمااا٤مَ ٍة قَم٤مًمَِٞمااا٦مٍ غَم َوا

ِت سَمْؾ َوذِم  ،اًْمِٕمْٚمِٛمٞم ٦ِم َواًْمَٕمَٛمٚمِٞم ٦مِ  َٓ  -ؿَمت ك اعَمَج٤م

ٟمِِف َوقَمغَم َأْرَواطمِ طَمِريًّم٤م قمَ   ٤منَ يمَ وَ  ْرصِ ٝمِ غَم إظْمَقا  ،فَما٤مِهُرُه ظَماػْمٌ  ـْ َأُْمارٍ ُدُه َيْٛماٜمَُٕمُٝمْؿ ُِماوَمَ٘ماْد دَمِا ؛ْؿ َأؿَمد  احْلِ

ـْ  ااؾِ  وسَمْٕماادَ , َوًَمِٙماا اادُ  ,اًمت ٠َمُمُّ ُب  ـْ َرْأٍي ِف ُِماا٥َم إًَمْٞمااَهااَُماا٤م ذَ  ن  أَ  دَمِ ااَقا ْرِصااِف  ،ُهااَق اًمّم  ٓ  حِلِ قَمااغَم  وُماا٤م يَماا٤مَن َذًمِااَؽ إ

 
ِ
ٟمِفِ  ِدَُم٤م  ٦ًم اًْمِ٘مَٞم٤مَداِت وَ  ؛إظْمَقا  -ُِمٜمُْٝمؿْ  اِت ٤م َ ٗمَ اًمٙمَ ظَم٤مص 

ااااا كَ ٤مرَ ؿَمااااا دْ ىَماااااوَ  ااااادَ  ٞمااااافِ ضمِ قْ  شمَ ذِم   ُخ ٞمْ اًمِم   فُ ًَمااااا ٧ْم ٤مَٟمااااايمَ  دْ َ٘ماااااومَ ؛ فِ ٤مٟمِاااااٜمَ سمَ َ٘مَٚمِٛماااااِف وَ سمِ  فِ ٤مٟمِ ٜمَ ؾَمااااا عَ َُماااااش ٤مدِ َٝمااااااجلِ  ةِ ٤مقمااااادَ ىمَ » ٦مِ وم 
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ٌَاُف:  ،ش٦مُ ٤مُم  اًمٕمَ  ةُ ٤مدَ ٞمَ اًم٘مِ  , ٤مدِ ٝمَ اجلِ  ةِ دَ ٤مقمِ ىمَ  ٦مِ ٤مقمَ َوَ » ِت ٤م٤مٟمَ ٞمَ سمَ  ـْ ُمِ  دٍ دَ قمَ  ٦مِ ٤مسمَ تَ  يمِ ٤مٌت ذِم يمَ ٤مرَ َِم ُمُ   ٤مدِ ٝمَ ِْماتِ اؾْم  ٤منُ َٞماسمَ َويَما٤مَن ِه ا٤م يَمَت

اااا  سَماااااعِ  ٦مِ َٛمااااحَ ٚمْ ُمَ  نِ ٠مْ َِمااااسمِ  ٤منٌ َٞمااااسمَ ٞمااااًدا-- مَحِ  ٧َم ِْمااااقمِ »ا: سمِاااا نُ قَ ٜمْ ٕمَ ٛمُ ااًماااا  نٍ دِ َٓ  ـِ سْماااا ٦مَ ٤مُمَ ؾَمااااأُ  ِخ ٞمْ اًمِم 
ِ
 دِ ؾَمااااأَ  ٤مدِ ٝمَ ِْمااااتِ اؾْم ، وَ ٤م 

ااااا مِ اَل ؾْمااااااعِ   اهللُ  فُ َٚماااااٌ  ٘مَ  شمَ ٤مِ  ؾَم ا رَ ااااااااخلُ  ٦مَ ٤مَٟماااااضَم  دُ يِب أَ  ةِ وَ زْ هَمااااا» ٤منَ َٞماااااسمَ  ٥َم َتااااايمَ  دْ َ٘ماااااومَ  َؽ ًمِ ذَ يَمااااا، وَ شنٍ دِ َٓ  ـِ سْمااااا ٦مَ ٤مُمَ ؾَماااااأُ  ِخ ٞمْ اًمِم 

ٌَ  ـَ ٤م ُمِ هَ ػْمِ همَ وَ  ش٤منِ يٙمَ رِ ُمْ إَ  قنِ ُّم طُم  اِ. ؽِمَ ظْم ِٓ    ٦مُ ٤مُم  اًمٕمَ  ةُ ٤مدَ ٞمَ ٤م اًم٘مِ هْتَ رَ دَ ْص ل أَ تِ اًم   ٤مِت ٟمَ ٤مٞمَ اًم
 -ش٤مدِ ٝمَ اجلِ  ةِ دَ ٤مقمِ ىمَ  ٦مِ ٤مقمَ َوَ »اًمِ

 : شعڀ١ٝ اهلل» سبٸ ٚٚؾا٤ٷ بٌ اجملاٖزٜٔ ٚايؾٝخ ۞

ٟمِ قَ ظْم طِم٥م  إِ  ُخ ٞمْ اًمِم   ٤منَ يمَ  دْ ًَم٘مَ  ُ ك أَ ت  طَم  ،فِ ا   فُ ٟمَ وْ دُ ٗمْ يَ  ؿْ هن 
َٓ َأَدل  قَمغَم  ؛ؿْ ٝمِ وؾِم ؤُ رُ  َ. قْ ومَ  فُ قٟمَ ٚمُ ٛمِ َ ْ وَ  ،ؿْ ٝمِ ًِ ٗمُ نْ ٠مَ سمِ َو

ُف  ئِ اًمقَ  ـِ ًَ ق احلَ بُ أَ » ُخ ٞمْ اًمِم  َهَذا ِه ٤م ظَمٓم   :ηطَمْٞم٨ُم ىَم٤مَل  ؛شاحل٥ُمُّ اخل٤َمًمِدُ » اًمَ٘مٞم ؿِ ذِمْ يمَِت٤مسمِِف  شكِم ا

ْ ٜم  يمُ » ْٞمِخ  ٤م ُٟمَّمكم  ِٝمٞمدِ  َُمَع اًمِم    قَمِٓمٞم ٦مِ » اًمِم 
ِ
َٕ  اخْلُُٓمقطِ  ذِم َأطَمدِ   شلٞمٌِ اًمٚم   اَّلل   ُػ ائِ ذَ اًم٘مَ  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ وَ  ،٦مِ ٞم  ٤مُمِ ُمَ ا

ُ٘مُط َأَُم٤مَُمٜم٤َم سمَِٙمْثَرةٍ  ًْ ٦ٌَمٍ  ،شَم ٤موَم٦ٍم ىَمِري ًَ ظْمَقةُ  ؛اد  ضمِ  َوقَمغَم َُم ِٝمٞمدُ ؿ ٝمُ ٜمْ ُمِ وَ , وَمَخٌِمَ اْعِ م ز  قمَ َأبُق  اًْمَٕم٤مسمِدُ  اًمِم   إؾْماَمقِمٞمُؾ ا

لُّ شمف اَل ومَ  ْٞمِخ  ,اعْمَٙم  تِل ٤م ٤ميَ ٔمَ اًمِم   ـَ ُمِ  قَمغَم اًمِم  ِٖمػَمِة اًم  ٤َم شَمِّمُٚمفُ ػًما ٌِ يمَ  ًٓ اَم تِ اطْم  ُؾ ٛمَ تَ ُ ْ اًمّم  ػًما ِّم طَم وَم٠َمظَمُذوا  ؛َأهن 

ْٞمِخ قا ٚمُّ فمَ وَ  ،ٞماًل ٘مِ صمَ  ٤مشمِرِ  ؿْ َوهُ  ىَم٤مِئِٛملَم َأَُم٤مَم اًمِم   ً ُٙمقَن ِاََذا اًم
ًِ
ًَ  ؛ُهْ ُ ٠مَ يمَ وَ  ،ى ًمَِِمْٞمِخٜم٤َمدً ْؿ ومِ ٝمُ وَمَجَٕمُٚمقا َأنُْٗم  ؿْ هن 

 ُٟمِريُد اجْلَْٛمعَ ٤م ٜم  يمُ وَ اعْمَْٖمِرِب  ـْ َصاَلةِ  اْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم ُمِ وَمَٚمام   ؛ششَمِّمُؾ ًمَِِمْٞمِخٜم٤َم َٓ وَ  ٤مٟمَ ٤مدِ ًَ ضْم ٠مَ ٤م سمِ ٤ميَ ٔمَ اًمِم   ُس رَ شُمٖمْ » :َيُ٘مقًُمقنَ 

 سَملْمَ اعْمَْٖمِرِب َواًْمٕمِ 
ِ
ْٞمُخ َوـمَ  ىَم٤ممَ  َِم٤م  َُْٕمرِ رْ ٥َم ُِمٜمُْٝمْؿ شمَ ٚمَ اًمِم  ُْؿ اُْمَتٜمَُٕمقا إِ  ؛قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  مَ زَ َوقمَ  ،َك َهَذا ا  قَمغَم قا ٚمُّ فمَ وَ ٓ  َأهن 

  ـْ َصاَلةِ طَم٤مِلِْؿ طَمت ك اْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم ُمِ 
ِ
٤منُ  ،اًْمِٕمَِم٤م  ًَ

 :دُ ٜمِِْم طَم٤مِلِْؿ يُ  َوًمِ

َدى ـَ اًمااااااااااار   وَماااااااااااَدشْمَؽ َٟمٗمٞمًااااااااااا٤مُت اًمٜمُّٗماااااااااااقِس ُِمااااااااااا

  
 وُمثُٚمااااااااااااااااَؽ ُيْٗمااااااااااااااااادى سماااااااااااااااا٤مًمٜمُّٗمقِس اًمٜم ٗمااااااااااااااااا٤مِئسِ 

  

ْٞمُخ قَمِٓمٞم ٦مُ ى دَ ٗمْ يُ َٓ  َويَمْٞمَػ  ٞمْ  ؿَ ٕمْ ٟمِ وَمَٚمَ٘مْد يَم٤مَن  ؟٤مٜمَ اطمِ وَ رْ ٠مَ سمِ  اًمِم   ؿَ ٕمْ َوٟمِ  ،اعْمَُج٤مِهُد اًْمَٕم٤مُِمُؾ  ؿَ ٕمْ َوٟمِ  ،ُخ اًْمَٕم٤ممِلُ اًمِم 

َُِمػُم َواجْلُٜمِْديُّ  ْٕ َُخ  ؿَ ٕمْ ٟمِ وَ  ،ا ْٕ ًمِدُ  ،احْلٌَِٞم٥ُم  ا ِٗمٞمُؼ  ،اًْمَ٘مِري٥ُم  َواًْمَقا ٦ًم وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َأْوََؾ أج٤مٌم َوََٕمْتٜم٤َم  ؛َواًمٜم ٤مِصُح اًمِم  ؾَمِقي 

َج ٤ممِ  ْٕ ةَ  ؛ا يمثػمً ُِمٜمُْف  ُِمٜمُْف َوشَمَٕمٚم َٛم٧ُم  اؾْمَتَٗمْدُت  ،ا نِ  َوضَماَل َ  ،اًْمَٕملْمِ  وَمَٙم٤مَن ىُمر  َطْمَزا ْٕ َج ٤مِم  ـَ ُمِ  ىَم٤مَل زِم ذِم َيْقمٍ  ،ا ْٕ ا

ىِمفِ  اًم ِذي ُاْوُٓمِرْرُت   : وِمْٞمِف ًمِِٗمَرا
ِ
ٌَْؾ  !،اسْمٜمِل ـُمِ  َأيْمَثرَ  إ   َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمَؽ  َوَاَّلل   َأيِب ـَمْٚمَح٦مَ » ـْ شَمٜمِْٗمٞمذِ َأج ٤مٍم ُمِ  َوىَم

 ٞم  ٚمِ ٛمَ ٕمَ ًمِ  ش٤مِ   إحَْ 
ْٞمِخ  ،٦مِ ٞم  ؾِم اَم ٖمِ آٟمْ  فِ تِ ٧ٌُْم َُمَع اًمِم  َيِب ـَمْٚمَح٦مَ  َوىَمدْ  ،ًمِِزَي٤مَرشمِفِ  َذَه ِٕ ْٞمِخ  ٥ِم ٚمْ ذِم ىمَ  يَمٌػَِمةٌ  َُمَٙم٤مَٟم٦مٌ  يَم٤مَن   اًمِم 

٦ًم ىَم٤مَل زِمَ  ،قَمٓمِٞم ٦َم  ٜم٤َم ؾَمِقي  ًْ ْٞمُخ  وَمَٚمام  ضَمَٚم ـِ اْذَه٥ْم َأن٧َْم يَمَذًمَِؽ َي٤م َأب٤َم ا» :اًمِم  ًَ ٓ  َأن٧َْم  ؛حْلَ  ٤منَ يمَ وَ  ،ش!وَماَم سَمِ٘مَل إ

ِ. َأيِب ـَمْٚمَح٦مَ  ٤مَتَٝم٤م طَمِزيٜمً َوىمْ  ْٞمِخ َأرْ  شَأيِب ـَمْٚمَح٦مَ »سمَِخط   ؾَم٤مًَم٦مً رِ  ُت دْ ضَم وَ  َوىَمدْ  ،ًمِِٗمَرا ٌَْٞمَؾ  ؾَمَٚمَٝم٤م إِمَم اًمِم   ،اؾْمتِِْمَٝم٤مِدهِ  ىُم

ٌُّ  !ؿَمْٞمِخل اًْمَٙمِريؿِ » :وِمٞمَٝم٤م َيُ٘مْقُل  شمُ  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ وَ  ،ذِم اَّلل   َؽ اقْمَٚمْؿ َأن ٜمِل ُأطِم َك  ،ذِم طَمَٞم٤ميِت  ٤مًٌ ااٞم  ـمَ  ٤متً ىمْ وَ  َؽ ُُمَٕم٤مَذَ َوضَمَزا

 ُ ا قَمغَم طُم  اَّلل  ٌف ًمَ  فُ ٟم  إِ وَ  ،يِب  َؽ فَمٜم   ـِ ًْ ظَمػْمً ُ قَمر   نْ أَ قَمِٔمٞمٌؿ  نَمَ ىمُ  ؛ُٙمؿْ قَمغَم َأُْمَث٤مًمِ  وَمٜمِل اَّلل   َوىَمدْ  ،ؽَٟمَٕمْؿ َيِٕمزُّ قَمكَم  وِمَرا
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َظِمػمِ  ٜم٤َمِ. اًْمٕمِ  ـَ ُمِ  َب ر  هَتَ أَ  نْ أَ  طَم٤مَوًْم٧ُم  ْٕ ـْ  ،ا َٗمرُّ  َوًَمِٙم ـَ اعْمَ ْٟمَٞم٤م ٥مُّ َوإَِذا يَم٤مَن َهَذا احْلُ  ؟َأجْ ذِم  وَمَٙمْٞمَػ َيُٙمقنُ  ؛ذِم اًمدُّ

  -ش؟ٌر ُُمَتَ٘م٤مسمَِٚملْمِ اجْلَٜم ٦ِم قَمغَم ُهُ 

 ٞمُ قمْ أَ  ةُ ر  ا ىمُ ذَ هَ وَ 
ηشل  ٞمٌِ ك اًمٚم  ٞمَ ق َ ْ بُ أَ » ُخ ٞمْ ٤م اًمِم  ٜمَ ٜمِ

(1)
ي قمز  أُ وَ  يفِ ز  قمَ أُ  فُ ٤م ًمَ ٝمَ تُ ٚمْ ؾُم رْ أَ  ٦مٍ ٤مًمَ ؾَم  رِ غَم ل قمَ ٜمِ سمُ ٤موِ جُيَ  

  ٦مِ ٞم  ٓمِ قمَ » ِخ ٞمْ ٤م اًمِم  ٟمَ دِ اًمِ وَ ٤م وَ ٜمَ ٞمٌِ ٌِ طَم  ؾِ تَ ٘مْ ٛمَ ٤م سمِ ٞمٝمَ  ومَ ِز ٗمْ ٟمَ 
ِ
سمُ قَ ضَم  ٤منَ ٙمَ ومَ  ؛شاهلل ؿ ٙمُ تُ ٤مًمَ ؾَم ل رِ ٜمِ تْ ٚمَ َص وَ  :٥مٞمْ ٌِ ل احلَ ظِم أَ » :فُ ا

يمَ زَ جَ ومَ  ؛ش٦مَ ٞم  ٓمِ قمَ » ِخ ٞمْ اًمِم   ِب رْ اًمد   ٞمِؼ ومِ  رَ ذِم  ٦مِ يَ زِ ٕمْ  اًمت   ذِم ومَم إُ   ا ُ زَ اًمٕمَ  قنُ ٙمُ ا يَ ذَ ٙمَ هَ  ،ػْمٍ ظَم  ؾ  ا يمُ ػْمً ظَم  اهللُ  ؿُ ا

 ش٦مُ ٞم  ٓمِ قمَ » ُخ ٞمْ ٤م اًمِم  ٞمٝمَ ومِ  َس ٞمْ ًمَ ٤م وَ ٞمَ ٟمْ  اًمدُّ ذِم  ٞمفِ ومِ  ٞمُش قمِ أَ  ٤مُمً قْ يَ  رُ ٔمِ تَ نْ أَ  ٧ُم ٜمْ ٤م يمُ ُمَ  اهللُ  ؿَ ٚمِ ٕمَ ومَ  ،َؽ ًمِ ذَ ًمَ  ٌؾ هْ أَ  ؿْ تُ نْ أَ وَ  ٤م ُ ومَ اًمقَ وَ 

ئ٥ِم قَ َة اًمٜم  د  قمُ  هُ دُّ قمُ أَ  ٧ُم ٜمْ يمُ  دْ ٘مَ ومَ  ؛  ٦مِ سمَ رِ جْ واًمت   ؿِ ٚمْ واًمٕمِ  ٤مةِ نَ إَ وَ  ٦مِ اٟمَ زَ اًمر  وَ  ٦مِ ٙمٛمَ احلِ وَ  ؾِ ٘مْ اًمٕمَ  ـَ ُمِ  ًمفُ  اهللُ  عَ َوَ  ا٤مٛمَ اًِم ا

ٌُ ًِ طَم  واهللُ  فُ ٌُ ًِ حْ  ٟمَ اَم يمَ , ٤مرِ ىمَ اًمقَ وَ   َدِ رَ ٗمَ يمَ  ٞمفِ ظِم أَ  َؾ ٌْ ىمَ  رِ أظَم  ٤مِب هَ ذَ  ـْ ُمِ  ِف قُّ خَ  اًمت  ذِم  قَ هُ ٤م وَ نَ أَ  ٧ُم ٜمْ يمُ  دْ ىمَ وَ  ،,فُ ٞم

ُ اوَ  ،رِ أظَم  ٤مِب ٞمَ همِ  ـْ ُمِ  فِ ٌِ ٚمْ  ىمَ غَم قمَ  هُ دُ ٤م يَ ٜم  ُمِ  دٍ اطمِ وَ   ؾُّ يمُ وَ  !،٤منِ هَ اًمر    ٞمْ ٤م سمَ ُمَ  ؿُ ٚمَ ٕمْ يَ  َّلل 
ٌَ  ـَ ُمِ  فُ ٞمٜمَ سمَ ل وَ ٜمِ  قَ هُ ٤م وَ نَ  أَ اَم ومَ  ؛نِ قْ اًم

ً  ٤م وَ َّم ٤مًمٕمَ  يمَ ٓ  إِ   ؿٍ ٚمْ قمِ  ٥ِم ٚمَ ـمَ وَ  ٤مرٍ ٗمَ ؾْم أَ وَ  ٤مدٍ ٝمَ ضمِ وَ  ةٍ رَ جْ هِ  ٤م ُ ٘مَ ومَ رُ  ـُ حْ ٜمَ ومَ  ؛٤مٜمَ ٜمَ ٞمْ سمَ  اهللُ  َػ خ  ا أَ ذَ ٙمَ هَ  ـْ ٙمِ ًمَ وَ  ،ِػ ٞمْ اًم

 ١مُ ًْ ٛمَ ااًم  ُ اَل سمَ  :ا ػمً ظِم أَ وَ  ،٤مٍت امَهَ دَ ُمُ وَ 
  -٦مِ ٞم  وًمِ

  ذَ ذِم  كَم  قمَ  ي٥َم رِ ثْ  شمَ َٓ وَ  ،ورٍ دُ ّْم ُمَ  ٤مُت ثَ ٗمَ ٟمَ  هِ ذِ ٝمَ ومَ  ؛ةً رَ ذِ ٕمْ ُمَ 
٤م ٟمَ ٓ  قَ تَ يَ  واهللُ  ،ش٦مِ ٞم  ٓمِ قمَ » ِخ ٞمْ  اًمِم  غَم قمَ  ٤مهُ ٗمَ ؾَم ا أَ قَ ومَ  ،َؽ ًمِ

  -فِ ٞم٘مِ ومِ قْ تَ سمِ  ؿْ ٤ميمُ ي  إِ وَ 

َٓ اىَمٜمِااااااااااا رَ اَم وَمااااااااااا ـْ   ْٕماااااااااااَد سُمْٕماااااااااااِدِه؟ىَمٜمااااااااااال سمَ ل َُمااااااااااا

  
ـْ ؾَمااااااااااااااااا٤مىَمٜمِ  ؿَمااااااااااااااااآَ وَ   ٤مًمِفِ ِقَصااااااااااااااااال ًمِ ٜمِ ٤مىمَ ل َُمااااااااااااااااا

  

َٓ َٓ وَ   َٗمْْمااااااااااااااااااٚمِِف؟ًمِ  ٟمِااااااااااااااااااد   د   ُُمااااااااااااااااااْذ َٟمااااااااااااااااااَح زِم  

  
 شًمِاااااااااااااااافِ َؾ ظِماَل ْثااااااااااااااا٤مَز ُمِ ٍل طَماااااااااااااااو ظِمااااااااااااااااَل  ذُ َٓ وَ 

  

ي ذِ اًم   ٞمَح حِ اًمّم   ٞمؿَ ٔمِ ٕمَ اًمْ  ي٨َم دِ ا احلَ ذَ هَ  َؽ ًمَ وَ » :ٞمؿِ ٔمِ اًمٕمَ  ي٨ِم دِ ا احلَ ذَ ِاَ  فُ تَ ٤مًمَ ؾَم ك رِ ٞمَ ق َ ْ بُ أَ  ُخ ٞمْ اًمِم   ؿَ تَ ظَم  ؿ  صمُ 

ٌَْٞمدِ مُهَ ػْمُ همَ وَ  ل  ٤مئِ ًَ اًمٜم  وَ  دَ اوُ ق دَ بُ أَ  اهُ وَ رَ  ـْ قُم َٚمِٛمل   ٤م قَم ًُّ ـِ ظَم٤مًمٍِد اًم   ،سْم
ِ
وَمُ٘متَِؾ  ،مظَمك سَملْمَ َرضُمَٚملْمِ  َأن  َرؾُمقَل اَّلل 

ظَم َأطَمدُ  ْٔ ٤م َوَُم٤مَت ا ْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمفِ  ؛ُر سَمْٕمَدهُ مُهَ ِلُّ  ،وَمَّمٚم  : َدقَمْقَٟم٤م ًَمفُ  (؟َُم٤م ىُمْٚمتُؿْ ) :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ   ،اًمٚم ُٝمؿ  اهْمِٗمْر ًَمفُ  --ىَم٤مًُمقا

ِلُّ  ،اًمٚم ُٝمؿ  َأْخِحْ٘مُف سمَِّم٤مطِمٌِفِ  ،اًمٚم ُٝمؿ  اْرمَحْفُ  ـَ َصاَلشُمُف سَمْٕمَد َصاَلشمِفِ ) :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ  ـَ قَمٛمَ  ؟وَم٠َمجْ  ؟ُٚمُف سَمْٕمَد قَمَٛمٚمِفِ َوَأجْ

اَم   ً َْرضِ وَمَٚماَم سَمٞمْٜمَُٝماَم يَماَم سَملْمَ اًم ْٕ  َوا
ِ
ش( 

(2)
- 

ْٞمِخ  ـِ اًمِم  ٦ٌٍَم قَم ِئٚمِال سمَِ٘مَّمٍص قَمِجٞم ـِ اًمَقا ًَ ْٞمُخ أبُق احلَ ـِ إَِداِرشمِِف، َوشمِْرسمَِٞماااتُِف َوىَمْد َأوَم٤مَدِ  اًمِم  ًْ ؛ ذِم طُم

                                      
سمٛمدة يًػمة؛ ومٗمجع اام أهؾ  شقمٓمٞم٦م اهلل»اًمِمٞمخ وظمؾ روطمف وأنٞمًف ذم هجرشمف، شم٘مٌٚمف اهلل سمٕمد رومٞمؼ درسمف  شأبق  ٞمك»(اؾمُتِمِٝمَد اًمِمٞمخ ٧)

أن اًمذي دمٛمٕمف ُمع أظمٞمف اعمج٤مهد قَمالىم٦م »أنف وضمد ظمالل طمٞم٤مشمف:  ٝمام ىمقل اًمِمٞمخ أيب اًمٚمٞم٨م اًمٚمٞمٌل اعؾمالم ذم يمؾ ُمٙم٤من، وصد. ومٞم

 ؛ وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن- شطم٥م ظم٤مص٦م شمتٛمٞمز قمـ سم٘مٞمتٝم٤م ُمـ اًمٕمالىم٤مت، إذا ىمتؾ هذا إخ وم٤مٔظمر يٚمح٘مف سمٕمد ومؽمة سمًٞمٓم٦م

 - ًم٤ٌم ( وصححف ا2526ٕ(، ؾمٜمـ أيب داود )٧265ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )( 2)
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ـْ َنْتَ  َدُه، َواقْمتِٜم٤مِئف سَمَٛم َٓ ٚمِٞمِٛمِف َأْو ًْ ِه َوشم
ـَ َوشَمٕمِٚمٞمِٛمِٝمْؿ َوشَمْقضِمٞمِٝمِٝمْؿ طَمت ك شَمت ِْمَح إُُُمقُر، َوَصؼْمِ ُف ُِمـ اًماُٛمَج٤مِهِدي

 َوىَمَدِرِه، َوِه ٤م َذيَمَرُه َأْن ىَم٤مَل: 
ِ
 اهلل

ِ
ـَ اًماَٛمَّم٤مِئ٥ِم؛ ِرًى سمَِ٘مَْم٤م   ٦مَ ٚمَ ٤مِص احلَ  ٦مَ ٚمَ تَ ٘مْ ٛمَ اى اًمرَ  أَ ام  اًمَ  ٧ُم ٜمْ يمُ سماَِم َ َؾُّ قَمَٚمٞمِف ُِم

ِت  ـَ ُمِ  ةِ قَ ظْم ٤معِ سمِ  ٤مِئرا  ن  أَ  ُف رِ ٕمْ ٟمَ  ؛ودِ دُ ظْم إُ  ٤مِب حَ ْص ٠مَ ٜم٤م يمَ ن  أَ و دُ ٌْ يَ  :قَمٓمِٞم ٦َم  ِخ ٞمْ ٚمِم  ًمِ  قُل ىمُ ؛ أَ ٤مرٍ ٞم  ـمَ  ونِ دُ سمِ  اًمٓم 

 -ودِ دُ ظْم إُ  ٤مِب حَ ْص ٠مَ يمَ  ٧َم ىمْ دَ َص  :قُل ٘مُ يَ  ٤منَ ٙمَ ومَ  -!ؾِ ٛمَ  اًمٕمَ ذِم  رَ ُٛمِ تَ ًْ ٟمَ  ًمَؽ ذَ  عَ ُمَ وَ  ٦مِ ثَ ٞمْ ٌِ اخلَ  هِ ذِ هَ  ـْ ُمِ  ُؾ تْ ٤م اًم٘مَ ٟمَ ػمَ ِّم ُمَ 

 :إباصن١ شخٛعت» غظ٠ٚ ۞

ٌََؼ َُم٤م  قَمغَم أدل   ٞمَس َوًمَ  شمِِف ُرُه ْذيمْ ؾَم ْٞمِخ وظِمؼْمَ ـْ طِمٜمَْٙم٦ِم اًمِم  ُ  ٤مكَ قمَ رَ , شَمْٕمَٚمؿَ  نْ أَ ُِم ُهَق   اٞمَخ اًمِم   أن   ,اَّلل 

ْت  ؛شاًْمَٞماَمنِ هَمْزَوِة طُمَذْيَٗم٦َم سمـ » ًما ُس احْلَِ٘مٞمِ٘ملُّ اعْمَُٝمٜمْدِ  ل َهز 
تِ  شCIA» ٦مِ ٞم  يٙمِ رِ ُمْ إَ  اِت ٤مرَ ٌَ خْ تِ آؾْم  َأْريَم٤منَ  اًم 

َؾْم » َوإَِداَرةَ  ْٕ ٌَْٞم٧ِم ا تِل  ،شَقدِ اًْم َذه٤م َواًم  َُخ ٟمٗم  ْٕ ِٝمٞمدُ  يمتقرُ اًمدُّ  ا ًِ , اًمِم  ؾَم٤مِ   أَ » :,ٌُفُ يَماَم َٟمْح   شبُق ُدضَم٤مَٟم٦َم اخْلَُرا

ْٞمُخ اعمَُج٤مِهد َأبُ  ؛ش٧مقؾْم ظُم » ذِم ىَم٤مقِمَدةِ   اًمُٙمَقيتِلُّ ق اًمؼَمَ ىَم٤مَل اًمِم 
ِ
ْٞمِخ قَمٓمٞم ٦م , ا  ِدِه ؾِمػَمَة اًمِم  ذِم » :,ظِماَلَل َهْ

ُث ٜم  َوىَمَد يمُ  طْمَدى اعْمَٜم٤َمـمِِؼ ُف ذِم إِ تُ ىَم٤مسَمٚمْ  ,ًمِْٚمَٖمْزَوةِ ,٤مُح اًْمَٞمْقِم اًمث ٤مِ  َصٌَ  ُف رِ ٕمْ َهْؾ شمَ : وَمَ٘م٤مَل زِم  سمَِٙماَلٍم قَم٤مِدي  ٤م َٟمَتَحد 

ـْ ىَم٤ممَ   َُم
ِ
ا  ـْ ىَم٤ممَ : إن َأظَم٤مَٟم٤م َأب٤َم ُدضَم٤مَٟم٦َم اوَمَ٘م٤مَل زِم  ،َٓ َأقْمَٚمؿُ : وَمُ٘مْٚم٧م ًَمفُ  ؟ِاَِذِه اًْمَٕمَٛمٚمِٞم ٦مِ  َي٤م َأب٤َم اًْمؼَمَ ؾَم٤مِ   ُهَق َُم  خْلَُرا

ٞم ٦مِ سمِ 
ـْ اًْمَٕمَٛمٚمِٞم ٦ِم َويَمْٞمَػ  يَم٤مُِمَٚم٦مً  ٤مِصٞمَؾ اًمت ٗمَ  صُمؿ  طَمَٙمك زِمَ  ،َتٜمِْٗمٞمِذ َهِذِه اًْمَٕمَٛمٚمِ ـْ  وم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦مُ  ؛٤مَلَ  شَمؿ  اًمت ْخٓمِٞمطُ  قَم َ

ِ
عم

ًَم٦مً َف شَمَٗم٤مِصٞمٚمَ رَ قمَ  َٓ ضُمِؾ َوطمِ قَمغَم  يَمٌِػَمةً  َٝم٤م شَمُدلُّ َد قَم٦ِم َهَذا اًمر  إمَِم ضَم٤مٟم٥ِِم  ،َوشَمْدسمػِِمهِ خَتْٓمِٞمٓمِِف  ـِ ًْ َوطُم  فِ تِ ٙمَ ٜمْ  سَمَرا

  شَمْقوِمٞمِؼ 
ِ
ًٓ   اَّلل  َظِمٞمٜم٤َمأو ِٕ ؾَم٤مِ   أَ » صُمؿ     - شيِب ُدضَم٤مَٟم٦َم اخْلَُرا

٤ٌَمَريَم٦مُ  ِذِه اًْمَٕمَٛمِٚمٞم ٦مُ مَت ٧ْم هَ  ُ تِل ىَمَّمٛمَ  اعْم  َأيْمؼَمِ ـْ ُمِ  َوىَمَتَٚم٧ْم صَماَمٟمَِٞم٦مً  ٦مِ ٞم  يٙمِ رِ ُمْ إَ  اِت ٤مرَ ٌَ خْ تِ َر آؾْم فَمٝمْ  ٧ْم اًم 

 ٌ  ُو 
ؾْماَلِم َوأَ  اعْمَْٙمرَ  قنَ ٚمُ ُمُ ٠مْ قا يَ ٤مٟمُ يمَ  نْ أَ  سَمْٕمدَ  ؛َس اعْمَِّمػمِ ئْ إمَِم ضَمَٝمٜم َؿ َوسمِ  ؿْ هْتُ دَ رْ أَ وَ  ؿْ ٝمِ ٤مـمِ ـْ  ،فِ ٚمِ هْ سم٤ِمْعِ  َأت٤َمُهؿ َوًَمِٙم

 ُ ٌُقا َومَلْ ـْ طَم ُمِ  اَّلل 
ًِ َت ٦مَ  ن  َيْٕمِروُمقا أَ  َومَلْ  ،قا ٓمُ ٓم  خُيَ  ْٞم٨ُم مَلْ َ ْ ُُم  ْٕ سم ُّمقَن ِاِْؿ  ؛ ٜم٤مَ ؿماٞمخِ  َأُْمَث٤مَل  وِمٞمَٝم٤م ِرضَم٤مٌل  ا َيؽَمَ

يَ رَ الً  ًمِ قمْ إِ  ْرَصدٍ ُمَ  يُمؾ  َوَيْ٘مُٕمُدوَن َلُْؿ    ٦مِ ا
ِ
ةً  ،اَّلل  َتْْمَٕمِٗملمَ ًمِ  َوُٟمٍْمَ ًْ ُ ٤ٌَمِدِه اعْم َل ُمِ  اْلََدَف  أن  َُمَع  ،ِٕم َو  ْٕ ـْ دَمْٜمِٞمِد ا

َِخ  ْٕ ـ   ،اَّلل   قَمِٓمٞم ٦مِ  اٞمِخ اًمِم   ٤ملِ ٞمَ ٓهمتِ يَم٤مَن   شَأيِب ُدضَم٤مَٟم٦مَ » ا َ  َوًَمِٙم ْرَص٤مدِ  اَّلل 
ِ
شَلُْؿ سم٤ِمعْم

(1)
-  

                                      
هـ قم٤مس اًمِمٞمخ وظم٤مًمٓمف  ُمًتٗم٤مدٌ هق  هذه اًمًػمة اًمتل طم٤موًمٜم٤م أن ٟمختٍم ومٞمٝم٤م ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م؛ إٟمام : أيمثر ُم٤م شمؿ ذيمره ذمُمّم٤مدر اًمًػمة( ٧)

 سمٕمٜمقان: ُم٘م٤مٌل ذم ؾم١مرة اًمِمٞمخ واؾمتٗمدٟم٤م ُمٜمف:  ، وه٤م ُٟمنمشاعمجٛمقع»وضم٤مًمًف، وُمٜمف ُم٤م ُٟمنم ُمـ ىمٌُؾ، وُمٜمف ُم٤م اٟمٗمردٟم٤م سمٜمنمه ذم هذا 

اؾمتٗمدٟم٤م ، ويمذا سمتامُمف ، وُمٜمف هذا اًمٜمص إظمػم أيب اًمؼما  اًمٙمقيتلًمألخ:  شورطمؾ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل: وم٤مرس اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمزهد»

، واؾمتٗمدت ومّمؾ شرؾم٤مًم٦م إُمؾ واًمٌنم ٕهٚمٜم٤م ذم ُمٍم؛ احلٚم٘م٦م اًمث٤مُمٜم٦م»ذم  ًمٚمِمٞمخ  شأجٛمـ اًمٔمقاهري»ُمـ رصم٤م  اًمِمٞمخ: سمٕمض ؾمػمشمف 

أبق دضم٤مٟم٦م اخلراؾم٤م : اًم٘مّم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٖمزوة »ورؾم٤مًم٦م  شاحل٥م اخل٤مًمد»ُمـ رؾم٤مًم٦م  شهمزوة ظمقؾم٧م»وومّمؾ ش احل٥م سملم اعمج٤مهديـ»

سمٌم  ُمـ ؾمػمة اًمِمٞمخ ذم ُمراؾمالٍت ظم٤مص٦م ضمرت سمٞمٜمٜم٤م؛ ش أبق احلًـ اًمقائكم»ويمذا أوم٤مد  اًمِمٞمخ ، ًمٚمِمٞمخ: أيب احلًـ اًمقائكم؛ شظمقؾم٧م
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 :َع ايؾٗزا٤ -بإسٕ اهلل-ا٫صتكا٤ إٍ صب ايغُا٤، ٚا٫فڀؿا٤  ۞

ـِ ًمِ  اٞمُخ اًمِم   مَ ىمد     دي
ِ
هِ رَ سمْ إِ » هُ دَ ًمَ وَ  َؽ ًمِ ذَ  ـِ ٛمْ ِو  ـْ ُمِ وَ  ؛ٞمَس ٗمِ اًمٜم  وَ  ٤مزِمَ اًمٖمَ   اهلل َوُهَق َأطَم٥مُّ َأبْٜم٤َمِئف  شٞمؿَ ا

٦َم قَمنَمَ َوقُمْٛمُرُه , إًَِمْٞمِف َوَأُْمَٞمُزُهْؿ  ًَ سَم٦ِم ؾَمٜمََتلْمِ  َواًمِِدهِ  َؾ ٌْ ىمَ  طَمْٞم٨ُم ىُمتَِؾ  ,ًُم٤م٤مقمَ  مَخْ ِهٞمؿُ »ٜمُُف َويَم٤مَن اسم ،سمُِ٘مَرا  شإسِْمَرا

اٞمِخ  ُهَق اًمٜم ٤مضِمل اًمَقطِمْٞمد ذِم طَم٤مِدِث اؾْمتِِْمَٝم٤مدِ   دَ ٕمْ سمَ وَ  ،,م2١١6َُمْٓمَٚمَع قَم٤مِم ,  شَأيِب اًمٚم ْٞم٨ِم اًمٚمٞمٌل  »اًمِم 

ٜم٦ٍَم َوٟمِّمٍػ  َؽ ًمِ ذَ  ًَ ِهٞمؿُ »ىُمتَِؾ  سمِ   دُ ٌْ قمَ » ُخ ٞمْ اًمِم   ٤مرَ تَ ٤مطْم ؛ ومَ  شإِسْمَرا
ِ
 ُخ ٞمْ اًمِم   هُ دَ اًمِ وَ  ؼِمُ خْ ٞمُ ؾَم  َػ ٞمْ يمَ  شّل ٌِ ٞمْ اًمٚم   ٞمدٍ ٕمِ ؾَم  اهلل

 ذَ سمِ ش ٦مَ ٞم  ٓمِ قمَ »
 ُخ ٞمْ اًمِم   فُ ٌْ جُيِ  ؿْ ٚمَ ومَ  ؛ِػ ّْم اًم٘مَ  ـِ قمَ  ش٦مُ ٞم  ٓمِ قمَ » ُخ ٞمْ اًمِم   َل ٠مَ ٤م ؾَم ٕمَ ٛمَ تَ  اضْم ام  ٚمَ ، ومَ ًمُِقضُمقِد َُمْققِمٍد سَمْٞمٜمَُٝمَٛما٤م ؛َؽ ًمِ

« 
ِ
ٌُْد اهلل ِو قَ  ُمَ ذِم  فُ ٕمَ ُمَ  َؾ ظَم دَ وَ ش قَم   ش٦مُ ٞم  ٓمِ قمَ » ُخ ٞمْ اًمِم   ٤مَل ىمَ  ي٨ِم دِ احلَ  صَمٜم٤َمَي٤م ذِم ، وِ ؾِ ٛمَ اًمٕمَ  ٞمعِ ا

  دِ ٌْ قمَ » ِخ ٞمْ ٚمِم  ًمِ
ِ
 ش:اهلل

 ٤مَل ىمَ وَ  ًمَِّم٤مطِمٌِفِ  ٤مدَ قمَ  ؿ  صمُ  لْمِ تَ ٕمَ يمْ  رَ غم  َّم َوىَم٤مَم ومَ  ،عَ ضَم ؽَمْ اؾْم  َؽ ًمِ ذَ  ؿَ ٚمِ ٤م قمَ اٛم  ٚمَ ؟ ومَ ِػ ّْم  اًم٘مَ ل ذِم ٜمِ اسمْ  َؾ تِ ىمُ  ْؾ  هَ ِ  ؼِمْ ظْم أَ 

ِوْٞمَٕمٜم٤َم- ؛دٌ ٞم  ضَم  :فُ ًمَ   وَمْٚمٜمُْٙمِٛمْؾ قَمَٛمَٚمٜم٤َم َوَُمَقا

ْٞمُخ َُم٤م َزاَل وَ   »اًمِم 
ِ
  شقَمِٓمٞم ٦ُم اهلل

ِ
َؼ إََُمُؾ  ؛َيٜمَْتٔمُِر َُمْققُمقَد اهلل وَمِٗمل َيْقِم  --طَمت ك ضَم٤مَ ُه إَضَمُؾ، َوَنَ٘م 

ـَ  ؛آصْمٜملَمِ  ي ٞمُخ  ،(٧612قَم٤مَم اصْمٜملَِم وصَماَلصملَِم وَأخٍػ وأرسَمَٕمامِئ٦ٍم ) ،ُِمـ َرَُمَْم٤منَ  اًمث ٤مًم٨ِِم واًمِٕمنْمِ سَم٤مَت اًمِم 

٤ٌَمَر ُدظُمقِل ؾَم٤مهِ  رِ »ًرا ُيَت٤مسمُِع أظْم ا ٌَْٞم٤م شاًمثُّق  سُمْٚمَس ًمِٞم  سَمْٕمِض  ،ـَمَرا
ِ
ا  ـْ َأْرؾَمَٚمُف ًمنِِمَ صُمؿ  إِٟم ُف ظَمَرج ًمُِٞمَح٤مؾِم٥َم َُم

 
ِ
ِض ذِم وَمٜم٤َم  ـْ ـم٤مئرٍة َأُْمِريٙمِ  ؛شَوِزيِرؾْمَت٤منْ »َُمٜمِْزٍل سماِإهَْمَرا ٤ٌَمٍن هَم٤مِدٍر ُِم ٞم ٦ٍم سمُِدوِن وَمَح٤مَن طِمٞمٜمََٝم٤م أضْمُٚمُف سمَِ٘مّمٍػ ضَم

ٞمُخ  ؛ـمٞم ٤مرٍ  َٝم٤مَدِة َُمَع اسمٜمِِف قِمَّم٤مٍم  َٟم٤مَل اًمِم  سَمْٕمَد أْن ىَم٣َم أضَمَٚمُف  ،,َأْرسَمَٕم٦َم قَمنَمَ قَم٤مًُم٤م,قَمغَم إصْمِرِه ؿَماَرَف اًمِم 

ُف ذِم طَمَٞم٤مشمِفِ  وسَمَدَأ طِمٞمٜمََٝم٤م مظِمرَ  --( قَم٤مًُم٤م61اعمٙمُتقَب: صَمالصَم٦ًم وَأْرسَمِٕملَم ) ِف طَمٞم٨ُم هَ  ؛ِهْجَرٍة ًم   ٤مضَمَر إمَِم رسم 

٦َم اًمَٕم٤مُِمٚمِلمَ   َوىِمٚم 
ِ
ؼْمِ  ؿَم٤ميِمًٞم٤م ًَمُف شَمَ٘م٤مقُمَس اًمُٕمَٚماَم  ـِ اًمّم    --ذِم َزَُم

ِ
َٕمَرا   َيْرصمِٞمِف ىَم٤مِئاًل: شَأمْحََد ؿَمْقىِمل»َوًَمَٙم٠َم   سم٠ِمُمػِم اًمِمُّ

 

 َريَمااااااااااااااااااااااااازوا ُروم٤مشَمااااااااااااااااااااااااااَؽ ذم اًمِرُمااااااااااااااااااااااااا٤مِل ًمِااااااااااااااااااااااااااقا َ 

  
 َيًاااااااااااااااااااااااَتٜمِٝمُض اًمااااااااااااااااااااااااقادي َصاااااااااااااااااااااااا٤ٌمَح َُمًاااااااااااااااااااااااا٤م َ 

  

 ُِماااااااااااااااااااااـ َدمٍ  اُٝماااااااااااااااااااااؿ َٟمَّماااااااااااااااااااااٌقا َُمٜمااااااااااااااااااااا٤مرً يااااااااااااااااااااا٤م َو َ 

  
ٌَٖمْمااااااااااااااااااااااااا٤م َ   شُماااااااااااااااااااااااااقطِمل إمَِم ضمٞماااااااااااااااااااااااااِؾ اًمَٖماااااااااااااااااااااااااِد اًم

  

 ضُمااااااااااااااااارٌح َيّماااااااااااااااااٞمُح قَماااااااااااااااااغم اعَمااااااااااااااااادى َوَواااااااااااااااااِحٞم ٦مٌ 

  
َيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦َم احلَٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا َ  ُس احلُر   شَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَتَٚمٛم 

  

ُد سمِاااااااااااااااااااااا٤مًمَٗمال ااااااااااااااااااااااٞمُػ اعمَُجاااااااااااااااااااااار   ً اااااااااااااااااااااا٤م اًم  َياااااااااااااااااااااا٤م َأهيُّ

  
اااااااااااااااٞمقَف قَمااااااااااااااااغم اًمَزُمااااااااااااااا٤مِن َُمَْماااااااااااااااا٤م َ  ًُّ اااااااااااااااق اًم ًُ  َيٙم

  

َت وَمااااااااااااا٤ِمظمؽَمَت اعمَ   ٌٞمااااااااااااا٧َم قَماااااااااااااغم اًمَٓماااااااااااااقىظُماااااااااااااػم 

  
ـِ ضم٤مًهااااااااااااااااااااااااااااااااا  َأو شَمُٚماااااااااااااااااااااااااااااااااؿ  صَمااااااااااااااااااااااااااااااااارا َ  ٤ممَل شَماااااااااااااااااااااااااااااااااٌ

  

                                      
اًمذي ظم٤مًمط اًمِمٞمخ ُمٜمذ صٖمره  شأيب حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اًمٚمٞمٌل»ِمٞمخ اعمج٤مهد طمٞم٨م أو٤مف قمغم ُم٤م قمٜمدي وصحح، واؾمتٗمدُت يمثػما ُمـ اًم

 -وه٤مضمر ُمٕمف هجرشمف إومم؛ طمٞم٨م ضمرت سمٞمٜمٜم٤م ُمراؾمالت ذم ذًمؽ، وهمػم ذًمؽ ه٤م أوم٤مدٟم٤مه ـمٚم٦ٌم اًمِمٞمخ وصحٌف ضمزى اهلل اجلٛمٞمع ظمػًما 
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ااااااااااااااااااَح٤مِري هِمْٛمااااااااااااااااااُد يُمااااااااااااااااااؾ  ُُمَٝمٜم اااااااااااااااااادٍ   شمِٚمااااااااااااااااااَؽ اًمّم 

  
ـَ ذم اًمَٕمااااااااااااااااااااااااااااُدو  سَماااااااااااااااااااااااااااااال َ  اااااااااااااااااااااااااااا ًَ  َأبْااااااااااااااااااااااااااااغَم وَم٠َمطم

  

 ُد إؾُماااااااااااااااااااااقِد َوحَلاااااااااااااااااااااُده٤مَُمْٝمااااااااااااااااااااا [ؾَمااااااااااااااااااااا٤منُ ا ظُمرَ ]

  
٧م قَمَٚمٞماااااااااااااااااااااااااَؽ َأراضِمااااااااااااااااااااااااااًل   َوٟمًِااااااااااااااااااااااااا٤م َ  َواااااااااااااااااااااااااج 

  

 ؿَواعمًُااااااااااااااااااااٚمِٛمقَن قَمااااااااااااااااااااغم اظِمااااااااااااااااااااتاِلِف ِدياااااااااااااااااااا٤مِرهِ 
  

 َٓ َيْٛمُٚمُٙماااااااااااااااااااااااااقَن َُماااااااااااااااااااااااااَع اعمَُّمااااااااااااااااااااااااا٤مِب قَمااااااااااااااااااااااااازا َ 

  

ٌََؽ ٧َم ٞمْ صمَ رَ  مَ قْ يَ  َؽ ًَ ٗمْ ل ٟمَ صمِ رْ ٤م شمَ ٜمَ خَ ٞمْ ؿَم  َؽ  سمِ    ٠مَ ٙمَ ًمَ وَ  ٍب رَ ٤م شمُ بَ أَ »َص٤مطِم ؛ فِ ٚمِ تَ ٘مْ ُمَ  ؼَمُ ظَم  كَ ٤م َ ضَم  ذْ إِ  ش ٤مِ  تَ ًْ ٤ميمِ ٌَ اًمْ  ا

 وَ  َٓ إظَِم٤مُل٤َم ٤مٍف َص وْ ٠مَ سمِ  َؽ تُ  َ رِ ىمَ  ْت ٤مدَ ضَم ، وَ َؽ ًمِ ذَ ًمِ  ٧َم ٛمْ ٛمَ تَ ٤مهمْ ومَ 
ِ
 :َأبًَدا وكَ دُ ٕمْ شمَ  اَّلل 

صمااااااااااااااااااااااااااااؼ  وذاك أباااااااااااااااااااااااااااق شمااااااااااااااااااااااااااارٍب ُمثااااااااااااااااااااااااااا٤مل ُمقا

  
 ُماااااااااااـ اًماااااااااااديـ ىماااااااااااد ؿمااااااااااادت قمٚمٞمٝمااااااااااا٤م إصااااااااااا٤مسمع

   

 رادُم٤مصماااااااااااااااااااااااااااا٦م أظمااااااااااااااااااااااااااااال. وـمٞمٌاااااااااااااااااااااااااااا٦م ُمٕمِماااااااااااااااااااااااااااا
  

رزاٟمااااااااااااااااااااااااا٦م يمٝماااااااااااااااااااااااااؾ طمٜمٙمتاااااااااااااااااااااااااف اعمٕمااااااااااااااااااااااااا٤مُمع
(1)

 

   

 :: عڀ١ٝ اهلل اّايؾٝخ ا٭عز اشلُٗ  ،َٔ أ١َ اٱع٬ّ ؛صثا٤ ٚعظا٤ ۞

  ذنِ ٢مِ سمِ , ٖم٧َم ٚمَ سمَ وَ  ،كٜمَ سم٤معمُ  َت زْ ومُ  ؛ٞم٥مٌِ ٤م احلَ ٜمَ خَ اٞمْ ؿَم  ٕمؿْ ٟمَ 
ِ
ـَ ٤مومِ اًمٙمَ  َؽ ٚمِ ٘متَ ٛمَ سمِ  َح رِ ومَ  ،اَل اًمٕمُ  ,اهلل  ْت ٓمر  ٗمَ شمَ وَ  ،ري

ـَ رِ ٤مدِ اًمٖمَ  ِب راَْو  ـْ ُم   مٓمٌ  ٗمسِ  اًمٜم  ذِم  ٧ْم ٤مًمَ ضَم وَ  ،لمَ ٌ  حِ اعمُ  قُب ٚمُ ىمُ  ٞمَؽ ٚمَ قمَ   وَ , دُ ٕمْ سمَ  ُمَؾ دَ ٤م اٟمْ ُمَ  رُح ٤مجلُ ومَ  ،ي
ِ
 ,اَّلل 

 ژ: ٤مكَ ٗمَ ٓمَ د اْص ىمَ  اهللَ  أن   َؽ ومٞمْ ٤م ا ٟمَ زَ قمَ  ـ  ٙمِ ًمَ وَ  ،َتف٘مْ ك حَلِ ت  طَم   شنٍ دِ َٓ  ـَ سمْ  ٦مَ ٤مُمَ ؾَم أُ » :ؾ  اًمٙمُ  ِخ ٞمْ ؿَم  ؾِ تَ ٘مْ ٛمَ سمِ 

٤ٌَماضْم  ,٥ُم ًِ حْ  ٟمَ اَم يمَ , ٘م٤مئفِ ٚمِ ًمِ وَ  ،[٧6١]مل قمٛمران:  ژ    ٦مِ مْحَ  رَ مَم ٤م إِ اهَ ذَ أَ ٤م وَ ٞمَ ٟمْ اًمدُّ  ـَ ُمِ  ٧َم َن ٤مرْ ومَ  ؛كَ َت
ِ
  -اهلل

 َؽ ًمِ ذَ سمِ  َؼ ٓمِ ٜمْ شمَ  نْ  أَ ٓ  إِ  ُت اَم ٚمِ اًمٙمَ  ٧ْم بَ ٠مَ ومَ  ؛لْمِ اًمٕمَ  ُمعِ دَ وَ  ،٥ِم ٚمْ اًم٘مَ  نِ زْ طُم  ِػ ْص  وَ ذِم  ُس ٗمُ نْ إَ  ِت ٤مرَ طَم  دْ ىمَ  ؛٤مٜمَ خَ ٞمْ ؿَم 

ًٌ رِ ٤م: ىمَ ٜمَ ٚمْ ىمُ وَ  ٤مٟمَ قدَ ٕمُ ٤م ىمُ ٜمَ ٞمْ صمَ رَ وَ  ،٤مكنَ ٜم ٠مهَ وَ ٤م ٜمَ ًَ ٗمُ نْ أَ  ٤مٜمَ يْ ز  ٕمَ ومَ  ،ا رً ٝمْ ضَم ا وَ ِه   ،ًرا ثْ ٟمَ ًرا وَ ٕمْ ؿِم    نِ ذْ ٢مِ سمِ ,٤م ي
ِ
  --٤مكَ ٘مَ ٚمْ ٟمَ  ,اهلل

صمِ رَ اعمَ  ػْمُ ظَم  ٧ْم ٤مٟمَ يمَ  ـْ ئِ ًمَ وَ   رْ ٤م ٟمَ ُمَ  ػْمُ خَ ومَ  ؛فُ ًَ ٗمْ ٟمَ   ُ رْ اعمَ  فِ ل سمِ صمِ رْ ٤م يَ ل ُمَ ا
ً   كَ ؤُ ٤مصمَ رِ  فِ سمِ  ٞمَؽ صمِ  ٌ  طمِ أَ  ـْ ُمِ  لمَ ٗمِ ٤مًمِ اًم

 ةِ ٤مدَ اًم٘مَ  َؽ تِ

ـَ دِ ٤مهِ جَ اعمُ وَ   ـَ سمْ  ٦مَ ٤مُمَ ؾَم أُ  ؾ  اًمٙمُ  ِخ اٞمْ ؿَم وَ  ،يدِ زِ اًمٞمَ  يِب ك أَ ٗمَ ٓمَ ّْم ُمُ وَ  ،ل  ٞمٌِ اًمٚم   ٨ِم ٞمْ اًمٚم   يِب أَ وَ  ،ي  وِ ٤مىمَ رْ اًمز   ٥ٍم ٕمَ ّْم ُمُ  يِب ٠مِ يمَ  ؛ي

 َؽ شمِ اَم ٚمِ يمَ  ُت أْ رَ ٤م ىمَ ُمَ وَ  ،َؽ تَ ُم  أُ  عُ د  قَ شمُ وَ  ،َؽ ًَ ٗمْ ٟمَ  لصمِ رْ شمَ  َؽ ن  ٠مَ يمَ وَ  ,ٞم٥ُم ٌِ ٤م احلَ ٜمَ خَ اٞمْ ؿَم , ؿْ ٝمُ ٞمتَ صمَ رَ  دْ ٘مَ ٚمَ ومَ  --ن دِ َٓ 

ِ. رَ  ومِ غَم ٤م قمَ ٜمَ ا ًمَ ػمً ٌِ ّْم شمَ   :,٤مِ  ًَ ًمِ  َؾ ٌْ ىمَ , لٌِ ٚمْ ىمَ  ٤مَل ٘مَ ومَ  ؛ُت ؼَم ٕمْ تَ ٤مؾْم ومَ  َؽ شمُ رْ يمَ  ذَ ٓ  إِ   ش٥ٍم ٕمَ ّْم  ُمُ يِب أَ » ِخ ٞمْ اًمِم   ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٌَ ٌَُٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َواشْماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُرِك اًمٜم ِحٞم  َدِع اًم

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٌَ اااااااااااااااااااااااااااااااااِؼ اًمَٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااَلَم َأؿْمااااااااااااااااااااااااااااااااإِمْؾ َلِٞم  ـَمٚم 

  

 ًَماااااااااااااااااااااااااااْق َوطِمٞماااااااااااااااااااااااااااَدا
ِ
 ىُماااااااااااااااااااااااااااْؿ ضَم٤مِهاااااااااااااااااااااااااااَدْن ذِم اهلل

  
ـْ َأذَ   ى اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜم ِجِس اًمِٕمْرسمِٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدااْدوَمَٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  

                                      
 -(١2ؿمٝمدا  ذم زُمـ اًمٖمرسم٦م )ص ( ٧)
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ـْ َٟمّماااااااااااااااااااااااااااااااا ـْ ُِماااااااااااااااااااااااااااااااا  سَم٤مِريٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااا٤م رِ آَْ شَمْٞم٠َمؾَماااااااااااااااااااااااااااااااا

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْوَمَٛمْققُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقُدُه سمِٜمَّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٌَ  ٤مِرَٟم٤م ىَمِري

  

 َٓ شَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرصملَِمْ َأُْمَثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَل ؿَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْٞمِخٜم٤َم

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مَ   سَماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمَِغ اًمُٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااغم ؿَمااااااااااااااااااااااااااااااااااِٝمٞمَدا قَمٓمِٞم 

  

ااااااااااااادٍ  ـْ ًَماااااااااااااُف سمُِٛمَحٛم  ٦ًٌَم َوىُماااااااااااااْؾ:  َواؾْمااااااااااااا٠َمَخ  ُصاااااااااااااْح

  
اااااااااااااااااااااااااا٤م ؾَمااااااااااااااااااااااااااإِمٞمَدا ًٌ  َرب  اضْمَٕمااااااااااااااااااااااااااْؾ ًمَِ٘م٤مَٟمااااااااااااااااااااااااااا٤م ىَمِري

  

 ٤م وَ ُمَ أَ 
ِ
  ؼ  طُم وَ  ،دَ ر  ٖمَ يُ  نْ أَ  ٤مَش ؿم  ٚمر  ًمِ وَ  ،يَح ؽَمِ ًْ شمَ  نْ أَ  مَ اَل ىمْ أْلَ ًمِ  منَ  دْ ىمَ  اَّلل 

 ؛ؼْمِ ٤محلِ سمِ  َٓ  مِ ًمد  ٤مسمِ ط  اخاَشمُ  نْ أَ  ِت اَم ٚمِ ٙمَ ٚمْ ًمِ

ٟمِ قَ ظْم ِعِ وَ  َؽ ٤مً  ًم  صمَ رِ  ـَ دِ هِ ٤مجَ ٛمُ ااًم َؽ ا   رِ ٗمْ ٙمُ اًمْ  مَ دَ  ؿْ تُ ٚمْ ٕمَ ضَم وَ  ،٤م٤مىمً ٗم  ظَم  ٦مِ ُم  إُ َهِذِه  َس أْ رَ  عَ ومَ رَ  ـْ ُمَ  ؿْ تُ نْ ٠مَ ومَ  ؛ي
  --٤م٤مىمً يَ رْ شمِ

  نِ ذْ ٢مِ سمِ  ـِ يْ ارَ  اًمد  ذِم , َؽ ٤مسمِ حَ ِص وَ  َؽ ٟمِ ال  ظِم  عُ اُمِ دَ ُمَ  َؽ ٞمْ ٚمَ قمَ  ْت رَ ثُ يمَ  دْ ىمَ وَ 
ِ
 ؛قا ٙمُ سمَ قا وَ طُم رِ ومَ وَ  ،قا صمُ رَ وا وَ زُّ ٕمَ ومَ  ,اهلل

هِ قَ ؿَم  ؿْ ٝمُ تُ ٜمَ ًِ خْ أَ  ٧ْم ٤مٟمَ ٙمَ ومَ   رْ شمَ  ـِ ًُ ًمْ إَ  َؽ ٚمْ شمِ  ٤مُت جَ ٚمَ ظَم  هِ ذِ هَ وَ  ،ؿْ قِاِ ٚمُ ىمُ  ٤مِت قٟمَ ٜمُ ٙمْ ُمَ  دَ ا
َٕ  ٞمَؽ شمِ ٤مهَ  ُؾ ٤مُمِ نَ أَ وَ  ،ٞمَؽ صمِ ي دِ ٤مجَ ا

 دَ ٝمَ  اًمِمُّ ذَم ٤م طِم٥مُّ يَ  اهللُ  َؽ ٚمَ ٌ  ٘مَ تَ ومَ  ؛ٞمَؽ ٜم  هُتَ  ٦مِ ئَ و  قَ تَ ٛمُ ااًم
ِ
 ٞمَ ٌِ نْ إَ  ػْمِ ظَم   دٍ ٛم  حُمَ  عَ ُمَ  لمَ ٞم  ٚم   قمِ ذِم  َؽ ٕمَ َوَ وَ  ،ا 

ِ
٤م 
(1)

--  

 

  شأ٠ّٓ اٌظٛ٘غٞ -ص» ز األ١ِغغـ١اٌعثبءηشلبػضح اٌخٙبص» ١ٔبَثًخ ػٓ حّبػخ : 

ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م  هتٜمئ٦مٌ » :ش6ّمار ذم ُم ٕهٚمٜم٤م ِماررؾم٤مًم٦م إُمؾ واًمٌ» :خ ذم يمٚمٛمتف سمٕمٜمقانِماٞمي٘مقل اًم

شم٦م قمغم إ اًمخ ش--خ اًمٕم٤ممل اعمج٤مهدِماٞمظمص سمِمٝم٤مدة اًموًمٚمٛمج٤مهديـ وٕهٚمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م وذم ُمٍما
(2)

-  

 ٌعصُ٘ اهلل ٌٍضٕخ- شصٌٚخ اٌؼغاق اإلصال١ِخ» ز ِٓغـ١ث١بْ رؼز٠خ فٟ ِمزً ا- : 

ٚمّ٘مٞمٜم٤م اخلؼم اعم١ممل اًمذي أقمٚمٜمف إظمقشمٜم٤م ذم شم ،ومٌٜمٗمقٍس ُمتٕمّٚم٘م٦م سمرمح٦م اهلل وىمٚمقب راوٞم٦م سم٘مْم٤م ه وىمدره» 

مل ٟمًٛمع ُمٜمف إٓ ُم٤م شمزداد  ،ورضمؾ ُمـ ظمػِم رضم٤مٓهت٤م ،شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة سمٛم٘متؾ سمٓمٍؾ مظمر ُمـ أبٓم٤مل هذه إُّم٦م

واحلٞمّل اًمٜم٤ّمصح  ،واعمٝم٤مضمر اعمج٤مهد ،خ اًمٕم٤مملِماٞمأٓ وهق اًم ،٤مواـمٛمئٜم٤مٟمً  ٤مسمف ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم قمّزة وصم٤ٌمشمً 

وم٢مّٟم٤م  --ذم زُمرة ُم١مُمٜم٦ٍم ُمـ أهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف سمٖم٤مرٍة هم٤مدرٍة ضم٤ٌمٟم٦م ،محـ قمٓمّٞم٦م اهلل اًمٚمٞمٌّل اًمزاهد أبق قمٌد اًمر

ٌُف,ًم٘مد شمرضّمؾ وم٤مرؾمٜم٤م وىمد صد. ُم٤م قم٤مهد اهلل قمٚمٞمف  ،هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن  ةٍ ًاػمُم سمٕمد ,يمذًمؽ ٟمحً

 : ٤مًمفُمٜم ًمف ٤مومٝمٜمٞمئً  ،سم٤مًمِمٝم٤مدة اهلل وم٠ميمرُمف سمديٜمف ٟمٗمًف ىؿمار ؛واًمّدقمقة واجلٝم٤مد سم٤ملجرة طم٤مومٚم٦م ـمقيٚم٦مٍ 

ٓ  أُ  ـُ ْحاااااااااااااااااٟمَ   ٌ ٦مً ؾُمااااااااااااااااا َؾ ْتااااااااااااااااارى اًم٘مَ  َٟمااااااااااااااااانااااااااااااااااا٤مٌس 

  
 عُ ٜمَاااااااااااااٛمْ يَ وَ  ٤مرَ ُمَ ل اًمااااااااااااذ  ِٛماااااااااااااٍد َ ْ طَماااااااااااا أَ غَم قَماااااااااااا

  

اااااااااااشٍ  ػْمَ هَماااااااااا ،فِ ٤م سمِااااااااااٜمَ ٕمْ ِوااااااااااُأرْ  ِب رْ ق احَلااااااااااٜمُااااااااااسمَ   وُمح 

  
ت احَلااااااااا٤م ضَماااااااااِه ااااااااا ـُ ْحااااااااا ٟمَ َٓ وَ   ْٗماااااااااَزعُ ٟمَ  ُب رْ ر 

  

دِ قَ احَلااااااااااااا يااااااااااااا٥ِم  رِ غَم ٌد قَماااااااااااااضِمااااااااااااااَل   ىرَ  شُمااااااااااااآَ  ِث ا
  

 عُ ُمَ دْ شَمااااااااا رُ هْ ٤م اًماااااااااد  ٜمَااااااااا ًمَ لْمٌ قَمااااااااا ٍؽ ٤مًمِاااااااااهَ  غَم قَمااااااااا
  

                                      
صم٤م  وقمزا  وهتٜمئ٦م سم٤مؾمتِمٝم٤مده، وطم٨م إُم٦م قم٤مُم٦م، وقمٚمامئٝم٤م وؿم٤ٌما٤م ظم٤مص٦م قمغم ىمٗمِق أثره؛ ُمـ ر ( ح٤م يم٤من اعمراد إصم٤ٌمت ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمِمٞمخ ٧)

 -ًمٚمخػم ، واهلل اعمقومؼفت٤مُمظمواًمٌٞم٤من ٘مدُم٦م ٛم٤م ٓ خيؾ يمٜمٝم٤م ُموم٢مٟمٜم٤م مل ٟمث٧ٌم هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت يم٤مُمٚم٦م؛ سمؾ ايمتٗمٞمٜم٤م سمام شم٘مقم سمف احل٤مضم٦م وم٘مط، وسمؽمٟم٤م ُم

 هٜم٤م-ه٤مذيمره وم٠مهمٜمك هذه قمـ  ؛ذم صمٜم٤مي٤م اًمًاػمة اعمت٘مدُم٦م ٞم٦م اهلل ًمٚمِماٞمخ قمٓم η( شم٘مدم ُمٕمٔمؿ رصم٤م  اًمِماٞمخ أجٛمـ 2)
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وأن جيػَمٟم٤م وهذه إُّم٦م  ،وي٤ٌمرك ذم دُم٤مئف وأؿمالئف ،٤مهلل ٟم٠ًمُل أْن يرزىمف اًمٗمردوس إقمغموم --

ٌّٚمف ذم ِماٞموأن ُيٙمرم اًم ،ُمٜمٝمؿ ا وخيٚمٗمٜم٤م ظمػمً  ،اعمٙمٚمقُم٦م ويرمحٜم٤م ذم ُُمّم٤مسمٜم٤م سم٠مُمث٤مل ه١مٓ  خ سمام يم٤مَن يٌتٖمٞمف ومٞمت٘م

ًِ  ،اًمِّمٝمدا  د ُمٜمف ـها شـ اًمٕمزا  ًمذويف وروم٘م٤م  درسمفوُ    -اعمرا

 ٌاهلل ُٔؾغ٘ شرٕظ١ُ اٌمبػضح فٟ حز٠غح اٌؼغة» ز ِٓغـ١رؼز٠خ فٟ ِمزً ا : 

سم٘مٚمقب راوٞم٦م سم٘مْم٤م  اهلل ُمٓمٛمئٜم٦م سمققمده يت٘مدم اعمج٤مهدون ذم ضمزيرة اًمٕمرب سم٤مًمٕمزا  ًمألُم٦م »

عمريب واًمداقمٞم٦م اعمقضمف واعمٝم٤مضمر خ اِماٞمؾم٤من ظم٤مص٦م ذم ُم٘متؾ اًما اعمًٚمٛم٦م قم٤مُم٦م وًمٚمٛمج٤مهديـ ذم صمٖمر ظمر

يت ورومع ُمٜمزًمتف ذم درضم٦م اًمِمٝمدا  سمط اعمج٤مهد أيب قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م اهلل و٤مل اعمٍما وم٘مد ىمتؾ  ،اعمرا

خ سم٠مجدي إُمريٙم٤من سمٕمد رطمٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ الجرة واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ود اًمٓمٖم٤مة اًمّمٚمٞمٌٞملم ِماٞماًم

ـم٤مهمقت ًمٞمٌٞم٤م اًم٘مذاذم  ـ ذم اعمٖمرب اعؾمالُمل ُم٘م٤مشماًل سمدأت سم٤مٟمْمامُمف ًمٚمٛمج٤مهدي ،واعمرشمديـ اعمًتٙمؼميـ

وُمع  ،ؾم٤منا ومف اهلل سم٘مت٤مل إُمريٙم٤من ذم صمٖمر ظمرؿماره ًمٞمِم٤مرك ذم قمدة ضمٌٝم٤مت خمتٚمٗم٦م طمتك ؤواؾمتٛمر قمٓم٤م

ذم احلؼ جيٛمع  ٤مذم اًمدقمقة إمم اهلل واعرؿم٤مد واًمتقضمٞمف ومٙم٤من إُم٤مُمً  امل يدظمر ضمٝمدً  ،ة اجلٝم٤مد واًمٌذلًاػمُم

 -اعمراد ـها -شدرب ويًٕمك ًمرص اًمّمٗمقف وشمٙم٤مشمػ اجلٝمقوٓ يٗمر. ويًدد وي٘م٤م

 ٌٔؾغُ٘ اهلل شذغوخ اٌغجبة اٌّخب٘ض٠ٓ» ز ِٓغـ١ث١بْ رؼز٠خ فٟ اصزغٙبص ا : 

عمج٤مهد قمٓمٞم٦م اهلل أيب قمٌد خ اِماٞمظمؼم اؾمتِمٝم٤مد ومْمٞمٚم٦م اًم ،شمٚم٘مٞمٜم٤م سم٘مٚمقب ُم١مُمٜم٦م سم٘مْم٤م  اهلل وىمدره»

يت سمٕمد شم٤مريخ طم٤مومؾ سم٤مل اًمرمحـ ٟمحًٌف واهلل  ،جرة واجلٝم٤مد وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمث٤ٌمتو٤مل إسمراهٞمؿ اعمٍما

ومجٛمع سملم ومْمؾ  ،ان اًمذي ىمٞمده٤م ذم قم٘مقد ُمـ اًمزُم٤منٌف هـ ٟمذر ٟمٗمًف ًمٜمٍمة أُّمتف وًمرومع اًمذل والقًاٞمطم

  --شوُمـ ـمالب اًمِمٝم٤مدة ،وأبك إٓ أن يٙمقن ذم قمداد اًمٜمخ٦ٌم إظمٞم٤مر ،اجلٝم٤مد وومْمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

 أػزُ٘ اهلل شأٔؾبع اإلصالَ» ٘ضٞ حّبػخرؼز٠خ ؽبصعح ػٓ أ١ِغ ٚل١بصح ِٚخب، 

 : اٌمبئُ ثأِغ اٌخٙبص فٟ أ٠بَ اٌؾجغ شػن١خ اهلل ا١ٌٍجٟ» ز حّبي اٌّؾغارٟغـ١ثبصزغٙبص اٌ

شمٞم٦م اعمٝم٤مضمرة اجلٝم٤مدي٦مؾمارإّن أُمػم وىمٞم٤مدة وجم٤مهدي و٤مقم٦م أنّم٤مر اعؾمالم هتٜمئ إ»   ،ة اعمٍما

 ،شأؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن»ُم٤مم سم٠مظمٞمف اع شقمٓمٞم٦م اهلل اًمٚمٞمٌل»ـ اًمِمٝمٞمدي سم٤مًمتح٤م. أيب ،واجلامقم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م

  --ش٤مومً ؿمارذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ويمٗمك سمذاك   ظمقان رؾمقل اهللإسمريم٥م  ٤مف ىمد فمٗمر سم٤مًمِمٝم٤مدة ُمٚمتح٘مً نأوٟمح٥ًم 

 ٟوزبئت ػجض اهلل » ِٓ ث١بْ فٟ اصزغٙبص اٌغ١ز اٌؼبٌُ اٌّخب٘ض ػن١خ اهلل ا١ٌٍج

 صضص اهلل ع١ُِٙ: شػزاَ

شم٦م ،مم أُمتٜم٤م اعؾمالُمٞم٦مٟمت٘مدم سم٤مًمٕمزا  إ» ذم ُم٘متؾ اسمٜمٝم٤م اًمٕم٤ممل اعمٝم٤مضمر اعمج٤مهد  ؛وإمم أهٚمٜم٤م ذم ُمٍما

 ،وأجّد سمف احلؼ وٟمٍم سمف اعمٚم٦م ،وأضمرى قمغم ًم٤ًمٟمف احلج٦م ،اًمذي ىمد أقمٔمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمف اعمٜم٦م ،اًمزاهد اًم٘مدوة
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يت اًمٚمٞمٌل ِمٝمدا  وأؾمٙمٜمف وشم٘مٌٚمف ذم اًم  ،اًمِمٝمٞمد اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل و٤مل سمـ إسمراهٞمؿ ؿمتٞمقي اعمٍما

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ: اًمٗمردوس إقمغم ُمـ اجلٜم٦م

ٟمف وأىم٤مرسمف وأطم٤ٌمسمف وٞمٕم٤موٟمٕمزي أهٚم ،]اًمٜم٤ًم [ ژژ ژ ڑ  :ف وإظمقا

ااااااااااااا ارُ دَ ىْماااااااااااااإَ وَ  رُ هْ اًماااااااااااااد   قَ ُهااااااااااااا  رُ هْ ٤م اًماااااااااااااد  ي ِاَااااااااااااارِ جَيْ
  

ِٓ اَم وَمااااااااااااااا  رُ ُْماااااااااااااااأَ  وْ أَ  رِ هْ  اًماااااااااااااااد  غَم قَمااااااااااااااا ٌل هَنْااااااااااااااا ئٍ رِ ُْمااااااااااااااا 
  

اااااااااااااااااااا عْ زَ  دَمْاااااااااااااااااااآَ ا وَ ؼْمً َّمااااااااااااااااااااومَ  َ
ِ
 ٤مَْماااااااااااااااااااااًم٘مَ  َؾ َٕماااااااااااااااااااا٤م ومَ ح

  
 رُ ُْمااااااااااااإَ  عَ ٔمَ ٗمْ تَ اؾْماااااااااااوَ  رِ هْ اًمااااااااااااد   ٥ُم ْٓماااااااااااظَم  ؾ  ضَمااااااااااا نْ إِ وِ 

  

اااااااااااااااااااااأُ  ٥ُم ٤مئِ َّماااااااااااااااااااااُمَ  ٧ْم ٤مَٟماااااااااااااااااااااهَ  فِ سمِااااااااااااااااااااا ٤مٌب َّماااااااااااااااااااااُمُ   ٦مٍ ُم 
  

ااااااااااااااااااتَ  قمَ غَم قَماااااااااااااااااا  رُ ْٗمااااااااااااااااااا٤م اًمٙمُ َهاااااااااااااااااارُ حَ ٜمْ يَ  رِ ْٗمااااااااااااااااااااًمٙمُ  ٤مِت ٌَ
  

اااااااااااااا ُف رِ ذْ شَماااااااااااااا هِ دِ ْ٘مااااااااااااااومَ  ـْ ُِماااااااااااااا ـْ َٛمااااااااااااااسمِ  ٤مٌب َّمااااااااااااااُمُ   ً  اَم اًم
  

 رُ ْحااااااااااااااااااااااٌَ اًموَ  اًمااااااااااااااااااااااؼَمُّ وَ  قنَ ُواااااااااااااااااااااارْ إَ  ٥ُم ِحااااااااااااااااااااااتَ ٜمْ شمَ وَ 
  

 لِ٘مااااااااااااااااااااااااااااااااتَ ٜمْ شمَ وَ  ػمُ ِٖمااااااااااااااااااااااااااااااااشمُ  ذْ ٤م إِ ٤مَيااااااااااااااااااااااااااااااااٜمَ اعمَ  ن  ٠مَ يَماااااااااااااااااااااااااااااااا
  

 ٤م دَ هْيَ دَ ًَمااااااااااااااااااااااااااا
 رُ شْمااااااااااااااااااااااااااا٤م وِ َلَااااااااااااااااااااااااااا٤م وَ ٜمَاااااااااااااااااااااااااااٜمَ ٞمْ سمَ  ٞماااااااااااااااااااااااااااٌؾ ًمِ

  

 كَ٘مااااااااااااتَ اٟمْ وَ  ٤مسِ  اًمٜم ااااااااااااذِم  ٤مرَ َتاااااااااااا٤مظْم ى ومَ دَ ك اًماااااااااااار  ظم  قَ شَماااااااااااا
  

ًُمااااااااااااااااااااااا٤م ُِمااااااااااااااااااااااارَ ٤مًرا يمِ َٞماااااااااااااااااااااااظِم  اااااااااااااااااااااااَ٘ماااااااااااااااااااااااتَ ٜمْ  يُ اَم ٚمَ ثْ ا  ؼْمُ ك اًمت 
  

اااااااااااااااااومَ   ٤مِٝماااااااااااااااااٚمِ هْ ٠مَ ٤م سمِ ٤ميَ ٜمَ ٛمَ اى اًمااااااااااااااااارَ هْماااااااااااااااااأَ  ـْ َُمااااااااااااااااا ٤منَ حَ ٌْ ًُ
  

 رُ ٠مْ ٤م صَمااااااااااااااااااااااَلَاااااااااااااااااااااا َس ٞمْ ًَمااااااااااااااااااااااًرا وَ ٠مْ ٤م صَمااااااااااااااااااااااّن َلَاااااااااااااااااااااا٠مَ يَماااااااااااااااااااااا
 ج 

 لٗمِ ٓمَ ّْماااااااااااااااااايَ وَ  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُِماااااااااااااااااا ٤مرُ َتااااااااااااااااااخَيْ  ـْ َُماااااااااااااااااا ٤مرَ َتااااااااااااااااااخْ ٞمًمِ 
  

 رُ ُْماااااااااااااااإَ وَ  ُل ْٝمااااااااااااااااًمٜم   فُ ٤م ًَماااااااااااااااَٞماااااااااااااااٚمْ اًمٕمُ  ٦مُ َٛماااااااااااااااٙمْ احلِ  فُ ًَمااااااااااااااا
 ج 

 ؛إٓ سمٕمد أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م ُمـ اجلٝم٤مد واًمٌذل واًمتْمحٞم٦م واًمٕمٓم٤م  ُم٤م رطمؾ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل 

اؾمتٗم٤مد ُمٜمف  ،واًمٕم٤ممل اعمٕمٚمؿ ،واعمقضمف اعمًدد ،ومٙم٤من ومٞمٝم٤م ٟمٕمؿ اعمج٤مهد اعمّمٚمح ؛ٖمقر قمدةه٤مضمر ومٞمٝم٤م إمم صم

ٟمف وأُمراؤه  ؛وهٙمذا اعم١مُمـ يم٤مًمٖمٞم٨م ،واُمتد ٟمٗمٕمف طمتك سمٚمغ اًمٜم٤مس ذم أوم٤م. ،واٟمتٗمع سمف أهؾ اًمثٖمقر ،إظمقا

  -أجٜمام طمّؾ ٟمٗمع

ومٙم٤من ًمف  ،ـ اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـإٓ وىمد أّدى ُم٤م شمٗمٜمك ومٞمف أقمامر يمتٞم٦ٌم ُم ُم٤م رطمؾ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل 

وطم٤مرب  ،أقمغم اًمًٜم٦م وىمٛمع ا٤م اًمٌدقم٦م ،ورومع ًمف ذم يمؾ صمٖمر ًمقا  ،ُمع احلؼ ذم يمؾ ُمٞمدان صٗمح٦م سمٞمْم٤م 

  -وأص٤مب اًمٙمٗمر وأهٚمف ذم ُم٘م٤مشمٚمٝمؿ ُمرارا يمثػمة ،اًمٗمرىم٦م يريد وع إُم٦م

 ؛ه٤م ظمٞم٤مر اًمٜم٤مسوشمِمٝمد ًمف مصم٤مر قمٛمٚمف اًمتل يرا  ،يِمٝمد ًمف ىمٚمٛمف اًمذي ظمّط سمف ُمّم٤مرع أهؾ اًم٤ٌمـمؾ

ٟمف ُمـ ىم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد ،ومٞمِمٝمدون ًمف ا٤م سم٤مخلػم ومٙم٤من ًمف أثر واوح ذم اعم٤ًممه٦م  ؛وقمٛمؾ ُمع إظمقا

وذم دمديد ُمٕم٤ممل اًمٜمٝم٩م اًمًٞم٤مد واعقمالُمل ًمٚمٛمج٤مهديـ وقمٛمقم  ،ووع اًمٙمٚمٛم٦م ،ذم شمًديد اعمًػمة

واحلٚمؿ واًمّمؼم  ،ل اًمٕم٘مؾويمام ،ًمًٜم٦مواًمٗم٘مف سم٤م ،سمام طم٤ٌمه اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،احلريم٤مت اعؾمالُمٞم٦م

ومٙم٤من ًمف ذم يمؾ  ؛ُمٞمداٟمٞم٤م وقمًٙمري٤م وشمرسمقي٤م وقمٚمٛمٞم٤م وإقمالُمٞم٤م ؛واؿمتٖمؾ اًمِمٞمخ سمٛمٝم٤مم ىمٞم٤مدي٦م يمثػمة ،وإن٤مة

ولذا اًمرضمؾ اعمٕمٓم٤م  ُمـ  ،ظمٚمٞم٦م شمٕمٛمؾ دؤوسم٤م وٓ شمٕمرف اًمراطم٦م ويم٤من  ،ؿم٠من ؾمٝمؿ ُمـ اخلػم واومر
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 -وم٤مضمز مهللا قمٓمٞم٦م اهلل قمـ أُمتف ظمػم اجلزا  ،ٞمف إي٤مه٤م صمٜم٤م اح ثر اجلٚمٞمٚم٦م واًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة ُم٤م ٓ يقوم

م ٟمٜم٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد :وٟمحـ ذم يمت٤مئ٥م قمٌد اهلل قمزا وقمغم رأؾمٝمؿ  ،ٟمت٘مدم سم٤مًمتٕمزي٦م إمم إظمقا

وؾمدده وٟمٍمه  ηهري ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر أجٛمـ اًمٔمقا  ،وطمٙمٞمؿ إُم٦م ،ىم٤مئد اعمج٤مهديـ

اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ اعمج٤مهد اًمِمٞمخ أب٤م  ٞمك اًمٚمٞمٌل  ،ذم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد وٟمٕمزي ومٞمف ص٤مطمٌف ورومٞمؼ درسمف -ورقم٤مه

η وٟمدقمق ًمف أن يقوم٘مف اهلل ويٕمٞمٜمف قمغم نٛمؾ اًمٕم٥م  وؾمد اًمثٖمر اًمذي شمريمف ظمٚمٞمٚمف وص٤مطمٌف- 

ٟمٜم٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد ذم ضمزيرة اًمٕمرب وٟمدقمق لؿ  ،وذم اعمٖمرب اعؾمالُمل ،يمام ٟمٕمزي إظمقا

 -ومٞمؼ واًمًدادوسم٤مًمتق ،سم٤مًمث٤ٌمت قمغم اجلٝم٤مد

ض ذم هذا اعم٘م٤مم اًمٕمٚمام  وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٜمٗمػم إمم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مدٟمو وم٢من اًمٕمٛمؾ يتٖمذى سمدُم٤م   ،حر 

واًم٘م٤مومٚم٦م شمًػم سمتقومٞمؼ اهلل وشمًديده صمؿ سمجٝمقد ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمام  واًمٕم٤مُم٦م ُمـ  ،أذاف هذه إُم٦م

ُم٤م يم٤من ٟمٗمٕمف ًمٞمحّمؾ  ؛فوطمٙمٛمتف وٟمٗم٤مذ سمّمػمشم وإن رضمال ذم قمٚمؿ ؿمٞمخٜم٤م قمٓمٞم٦م اهلل  ،اعمج٤مهديـ

ٟمف  ،وًمقل سمذل قمنمة أوٕم٤مف ُم٤م سمذل ،ًمٚمٜم٤مس سمُٕمنم ُم٤م طمّمؾ سمف ًمقٓ أن ووم٘مف اهلل إمم ُمِم٤مريم٦م إظمقا

ومٙمقٟمقا أُم٤مُمٜم٤م  ،وشم٘مدُمف ًمّمٗمقومٝمؿ ،وُمٕم٤ميٜمتف ًمٜمقازلؿ وُمٕم٤ميِمتف عمِمٙمالهتؿ ،اعمج٤مهديـ ذم ضمٝم٤مدهؿ

ًمٜم٤م ٟمٕمٞمش ومٞمٝم٤م سمتق ،شمٙمقٟمقا أئٛمتٜم٤م وىم٤مدشمٜم٤م ويمقٟمقا ذم ىم٤مومٚمتٜم٤م شمًددوا  ،ضمٞمٝم٤مشمٙمؿوقمٞمِمقا ُمٕمٜم٤م ذم أطمقا

يٗمتح اهلل ًمٙمؿ ُمـ أبقاب  ،وم٤مٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤مٓ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ُمًػمه٤م قمـ رؤي٦م ًمققمر دروا٤م وظمؼمة سمف

 -اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمٜمٗمع ُم٤م ًمًتؿ شمدريمقٟمف سمٖمػم اجلٝم٤مد

٤م سمذًمقا وٟمدقمق ؿم٤ٌمب إُم٦م إمم اًمٕمٛمؾ احلثٞم٨م ذم إيمامل ُم٤م سمدأه ىم٤مدة اجلٝم٤مد واًمًٕمل عمت٤مم ُم

ف أُمتٜم٤م  ،وهق اًمتٛمٙملم ًمديـ اهلل وسمًط ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم إرض ،أرواطمٝمؿ ُمـ أضمٚمف وٟمدقمقهؿ ًمٚمث٠مر ٕذا

ُمـ أقمدائٝم٤م اًمّمٚمٞمٌٞملم ويمؾ ُمـ قم٤موهنؿ ودظمؾ ذم ٟمٍمهتؿ ويم٤من ذم ـم٤مئٗمتٝمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ،وىم٤مدهت٤م

  -واًمٕمٛمال  اخل٤مئٜملم

ٟمف اعمج٤مهديـ  ،ؿ ُم٘م٤مُمف ظمػما ُمٜمفوأىم ،مهللا ارطمؿ قمٓمٞم٦م اهلل واهمٗمر ًمف وشم٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا  واٟمٗمع إظمقا

  -شوأضمر ًمف أضمره إمم يقم اًمديـ ،٤مومعواعمًٚمٛملم وٞمٕم٤م سمام ظمّٚمػ وشمرك ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم

 ِٓ ثجزُٙ اهلل: شاٌخجٙخ اإلػال١ِخ اإلصال١ِخ اٌؼب١ٌّخ» رؼز٠خ ثبصزغٙبص اٌغـ١ز 

خ اعمُٝم٤مضِمر ِماٞمَٟم٠ٌم اؾْمتِمٝم٤مد اًم ٕم٤ممم وىمدرهِ وم٘مد شَمٚم٘مٞمٜم٤م سمُِ٘مٚمقٍب ُُم١مُِمٜم٦م ُُمٓمٛمِئٜم٦م َراِوٞم٦م سمِ٘مْم٤م  اهلل شمَ » 

ٌَٚمِٞمغ اًم خ اًمّم٤مسمر اعمُج٤مهد اعمُحت٥ًم ِماٞماعمُج٤مِهد اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مصح إُملم َص٤مطم٥م اخلُٚمؼ اًمروِمٞمع واًمُ٘مقل اًم

ًمؽ  ٤مصمؿ هٜمٞمئً  --ًمؽ اًمِمٝم٤مدة ٤مومٝمٜمٞمئً  ---قمٓمٞم٦م اهلل اًمٚمٞمٌل ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌٚمف ذم قِمداد اًمُِمٝمدا 

اهلل ِا٤م قمٜمؽ واخِلزي واًمَٕم٤مر قمغم واك خٜم٤م، ؿمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يرؿماٞمًمؽ اًمِمٝم٤مدة ي٤م  ٤مهٜمٞمئً صمؿ  --اًمِمٝم٤مدة
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 ،روه أمحد وإؾمٜم٤مده طمًـ] شٓ ؾمقا  ىمتالٟم٤م ذم اجلٜم٦م وىمتاليمؿ ذم اًمٜم٤مر» :ظَمقٟم٦م سم٤ميمًِت٤من وٟم٘مقل لؿ

وُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ  خ اعمج٤مهد اعمٝم٤مضمر قمٓمٞم٦م اهلل اًمٚمٞمٌلِماٞمرطمؿ اهلل اًم --[واًمٙمالم ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ٟمف اعمج٤مهديـ واعمٝم٤مضمريـ ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد   -شإظمقا

  ػن١خ اهلل  ؛فٟ اصزغٙبص فق١ٍخ اٌغـ١ز حّبي اٌّؾغارٟرؼز٠خ، ِٓ « عجىخ

 : شعّٛخ اإلصالَ

سمٓم٤م ٓ»   يٙمؾ وٓ ه٤م ىمد شمرضمؾ اًمٗم٤مرس اعمٕمٚمؿ اًمٜمٌٞمؾ وم٘مد قم٤مش همري٤ٌم وُم٤مت سملم اًمٖمرسم٤م  جم٤مهدا ُمرا

  --يٛمؾ ُمـ طمرب أقمدا  اهلل

ؿ إضمٞم٤مل ورسمك إظمٞم٤مر وٟمٍم وطمرض وضم٤مهد ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اعمج٤مهد قمٓمٞم٦م قمٚم  

يت ،اهلل أبق قمٌد اًمرمحـ   -رمح٦م واؾمٕم٦م وأدظمٚمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف  ،و٤مل إسمراهٞمؿ اعمٍما

ويمؿ يم٤من ًمٚمِمٞمخ وٟمّم٤مئحف ُمـ أثر ـمٞم٥م قمغم إقمالُمٜم٤م اجلٝم٤مدي وأهٚمف وشمقضمٞمٝمف وشمرؿمٞمده وشم٠مـمػمه 

  -ٜم٤م صمٚم٦م ـمٞم٦ٌم قم٤مُمٚم٦م قمززت سمٗمْمؾ اهلل صمؿ شمقضمٞمٝم٤مشمف دقم٤مئؿ هذا اًمٓمريؼ وريمزت ُمًػمشمف وم٠مومرز ًم

ويمؾ ىم٤مدشمٜم٤م  ηوم٢مٟمٜم٤م وُمـ ومق. هذا اًمٍمح اًمٓمٞم٥م ٟمٕمزي ؿمٞمخٜم٤م وأُمػمٟم٤م أجٛمـ اًمٔمقاهري 

وؿمٞمقظمٜم٤م وٟم٠ًمل اهلل لؿ اًمّمؼم واًمث٤ٌمت واًمتٛمٙملم وأن خيٚمٗمٝمؿ اهلل وإي٤مٟم٤م ظمػما وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف 

  -راضمٕمقن

ٟمٜم٤م ذم اجلٝم٤مد اعقمالُمل أن هٌقا ووطمدوا صٗمقومٙمؿ وضمٝمقديمؿ ودقمٛمقا  :يمام أنٜم٤م ٟمدقمق إظمقا

ظمٜم٤مدىمٙمؿ وم٢من ًمٙمؿ إظمقة ذم اًمثٖمقر مل يدظمروا ضمٝمدا وٓ يٜم٤مُمقن قمغم اًمْمٞمؿ ومٙمقٟمقا ظمػم ظمٚمػ وًمٜمجٕمؾ 

  -شاىمٕم٤م وأثرا طمٞم٤م ٟم٘متدي سمف وٟمٓمٌ٘مفيمٚمامت ؿمٞمخٜم٤م شم٘مٌٚمف اهلل و

 عجىخ » ِٓ ،حّبي اٌّؾغارٟ زغـ١زغٙبص فق١ٍخ اٌرؼز٠خ ئٌٝ أِخ اإلصالَ فٟ اص

 : شاٌفضاء اإلصال١ِخ

ٟمٜم٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة وقمغم رأؾمٝمؿ  ،شمت٘مدم إدارة ؿمٌٙم٦م اًمٗمدا  اعؾمالُمٞم٦م إمم أُم٦م اعؾمالم»  وإمم إظمقا

 ،ηأيب  ٞمك اًمٚمٞمٌل  :خ اًمٕم٤مملِماٞموومْمٞمٚم٦م اًم ،ηأجٛمـ اًمٔمقاهري :خ اًم٘م٤مئدِماٞمومْمٞمٚم٦م اًم

يت ،خ اعمج٤مهد قمٓمٞم٦م اهلل أيب قمٌد اًمرمحـِماٞمذم ُم٘متؾ ومْمٞمٚم٦م اًمٟمت٘مدم إًمٞمٝمؿ سم٤مًمتٕمزي٦م   ،و٤مل إسمراهٞمؿ اعمٍما

ٝم٤م ،أيمثر قمٛمره ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مدْماك سمٕمد أن ىم ومٜم٠ًمل اهلل أن  ،جم٤مهدا وـم٤مًم٤ٌم ًمٚمٕمٚمؿ وأُمػما وقم٤مح٤م ُمقضم 

 --وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن -يرمحف ويت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا 

 سمثٖمرٟم٤م اًمتٛمًؽ قمغم قمزيٛم٦م ,ظم٤مص٦م اجلٝم٤مدي اعقمالم أهؾ حـٟم,ًمٞمزيدٟم٤م  خٜم٤م ؿماٞموإن ُم٘متؾ 

 اًمتل اًمثٖمقر أطمد ذم شمفًاػمعم وشمٙمٛمٞماًل  اهلل قمٓمٞم٦م خِماٞماًم جلٝمقد ووم٤م  ،هٙمـ وضمفٍ  أتؿ قمغم سم٠مقمامًمٜم٤م واًم٘مٞم٤مم
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ٟمف واعمتقاوع لؿاعم ٟمٕمؿ يم٤من وم٢مٟمف ،قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ف عظمقا  -شريب واعمقضم 

 «ٞ٘بٟٔ اٌضجبػٟ -ص: ثمٍُ-ز غـ١صزغٙبص ا٠ٌؼزٞ ٠ٕٚٙئ األِخ ثب شِغوز اٌّمغ٠ز- : 

يت سمخ٤مًمص اًمٕمزا  ًمٗمرا. أنٗمس سمريئ٦م ـم٤مهرة »  يت٘مدم ُمريمز اعم٘مريزي ًمألُم٦م اعؾمالُمٞم٦م وًمٕم٤مئٚم٦م اعمٍما

وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٟمت٘مدم  --وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن --ٟمذرت طمٞم٤مهت٤م ًمٚمذب قمـ طمٞم٤مض هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ

وم٘مد  --ٟمحًٌٝمام يمذًمؽ وٓ ٟمزيمٞمٝمام قمغم راام --ُمٞم٦م وٕهؾ اًمِمٝمٞمديـسمخ٤مًمص اًمتٝمٜمئ٦م ًمألُم٦م اعؾمال ٤مأجًْم 

يت اًمِمٝمػم سمٕمٓمٞم٦م اهلل ُم٤م يم٤من يتٛمٜم٤مه ُمٜمذ أن ِماٞمطم٘مؼ اًم خ اعمج٤مهد اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ أبققمٌد اًمرمحـ و٤مل اعمٍما

شم٦م  ٤مىمً ِمارُم ٤مومً ِمارُم ٤مطمٞم٨م ىمدم أنٛمقذضًم  ؛اًمتل أؾم٘مٓم٧م ـم٤مهمٞم٦م ًمٞمٌٞم٤م اًم٘مذاذم ؛ظمرج ُمـ ُمً٘مط رأؾمف ُمٍما

ذم اًمّمؼم واًمٌال  واجلٝم٤مد واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمؽمسمٞم٦م وطمًـ اخلٚمؼ واًمتْمحٞم٦م واًمّمؼم  ؛ٞم٤مل اعمتٕم٤مىم٦ٌمًمألضم

وم٘مد اؾمتِمٝمد اسمٜمف إسمراهٞمؿ وؾمٌ٘مف إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ٟمحًٌف ىمد وم٤مز سمٛم٘مٕمد صد. قمٜمد  ؛قمغم ومرا. إطم٦ٌم

اًمٚمٞم٨م اًمٚمٞمٌل ًمٙمـ  خ أب٤مِماٞمويم٤من إسمراهٞمؿ ىمد ٟمج٤م ىمٌؾ اؾمتِمٝم٤مده ُمـ هم٤مرة اؾمتٝمدومتف واًم --ُمٚمٞمؽ ُم٘متدر

م اخ أب٤م اًمٚمٞم٨م اًمٚمٞمٌل ىمتؾ ؿمٝمٞمدً ِماٞماًم وىمد ٟمٕم٤مه ُمريمز  ،ٟمحًٌف يمذًمؽ ذم شمٚمٙمؿ اًمٖم٤مرة ُمٜمذ صمالصم٦م أقمقا

يٜم٤مير  1٧اعمقاومؼ ـه  ٧622حمرم  21سمت٤مريخ  شًمؽ ًم٘م٤م  إطم٦ٌم ٤مأب٤م اًمٚمٞم٨م هٜمٞمئً » اعم٘مريزي سمٌٞم٤من سمٕمٜمقان

خ أيب اًمٚمٞم٨م اًمٚمٞمٌل ذم يقم ِماٞمٜمئ٦م سم٤مؾمتِمٝم٤مد اًم٤م يمتٌٜم٤م سمٞم٤من ٟمٕمل وهتوُمـ قمج٤مئ٥م اعم٘مدور أن   --م 2١١6

 ٤مخ قمٓمٞم٦م اهلل ذم ٟمٗمس اًمٞمقم وٟمٗمس اًمِمٝمر أجًْم ِماٞمه اًمٜمقِ ِّم ٟمٙمت٥م سمٞم٤من ٟمٕمل وهتٜمئ٦م ًمِ  ٤موٟمحـ أجًْم  --مخٞمس

وه٤م  --ت٤من وسم٤ميمًت٤منسمٜمٗمس مخ٦م اًمٕمدوان واًمٖمدر اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم هم٤مرة ذم أومٖم٤مؾمٜم  ٤موىمد ىمتٚمقا وٞمٕمً  !--حمرم

ومؾ اًمِمٝمدا  هـ ؾمٌ٘مقمه٤م ذم أرض اًمّمٛمقد واجلٝم٤مد شهللقمٓمٞم٦م ا» خِماٞمهق ذا اًم  ؛واسمٜمف قمّم٤مم يٚمح٘م٤من سم٘مقا

ة أومٖم٤مٟمًت٤من  ؛ُٕم٦م ٤مومٝمٜمٞمئً  !--مهللا مُملم --ومرمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام وأؾمٙمٜمٝمام اًمٗمردوس إقمغم --ُم٘مؼمة اًمٖمزا

ُٕم٦م  ٤مهٜمٞمئً  --ةوإُم٤م اًمِمٝم٤مدّمار إُم٤م اًمٜم ؛ُٕم٦م ؿمٕم٤مره٤م ٤مهٜمٞمئً  --ه١مٓ  ؿم٤ٌما٤م وه١مٓ  ىم٤مدهت٤م وه١مٓ  أبٜم٤مؤه٤م

 : يردد ىمقل اًم٘م٤مئؾ ويم٠منٜمل أؾمٛمع ـمٞمػ اًمِمٝمٞمد --أو ٟمٛمقتّمار ٟمت --ؿمٕم٤مره٤م ٟمحـ ٓ ٟمٜمٝمزم

 ا دقمااااااااااااااااااق  ذم اًم٘متاااااااااااااااااا٤مل أُماااااااااااااااااا٧ْم قمزياااااااااااااااااازً 
  

  -ـها -شومٛماااااااااااااااااقُت اًمٕماااااااااااااااااّز ظماااااااااااااااااػٌم ُماااااااااااااااااـ طمٞمااااااااااااااااا٤ميت
  

  شضـٟأثٛ ػؾبَ األٔضٌ» :األص٠ت ز اٌّخب٘ضغـ١اٌعثبء η، ٌٍز ػن١خ اهلل غـ١

(1)صبْآِ أعؿ سغ شب ٌمٍجٟ ٌُ رغبصعٖ اٌشنٛةِ» :ثؼٕٛاْ فٟ لؾ١ضٍح ؛
 : 

ُن شمٕمقد ُمـ ضمديد ه٤م زال  وه٤مهق اًم٘مٚم٥م ُم٤م ،وه٤مهل اًمٕملم دُمّدد قمؼماهت٤م ُمّرة أظمرى ،هل إطمزا

ه٤ّم أث٤مر ُمِم٤مقمر ىمٚمٌل  ،وًمألؾمػ يمّٚمام اٟمدُمٚم٧م شُمدُمك ُمـ ضمديد ،ومٚمؿ شمٚمتئؿ ضمراطم٤مشمف سمٕمد ،ؾماكيٕمتٍمه إ

                                      
 -٧612ؿمقال  6ار هذه اًم٘مّمٞمدة: ُمريمز اًمٗمجر ًمإلقمالم، ذم يقم اجلٛمٕم٦م َِم ( ٟمَ ٧)
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ّٓ أن   ،قمّؾ ذًمؽ خيّٗمػ ُمـ مٓم ضُمرطمٝم٤م اجلديد ،شمًتجٞم٥م اًم٘مر ٦ُم ًمثقرة مه٤مهت٤موطُمّؼ ل٤م أن شمثقر وم٠مب٧م إ

ٍد ذم اًمرأي وظمٌػٍم سم٤مًمقاىمع ؿماٞمٍخ طمٌٞم٥م وظمؾ  ًمٌٞم٥م وأٍخ قمزيز وؿمٝم٤مٍب ذم احلرب ورؿماٞماًمذي ظمّٚمٗمف ومْ٘مُد 

ٜم٦م أطمًـ اًمٕمزا  --خ قمٓمّٞم٦م اهلل ِماٞمإّٟمف اًم --عِماروقمٚمٞمٍؿ سم٤مًم ًّ ٔمؿ وأقم ،وًمقٓ أّن ًمٜم٤م ذم اًم٘مرمن واًم

  -ا اجلٌؾ إؿمّؿ واًمٕمْٞمٚمؿ إوخؿًمْم٤مىم٧م قمٚمٞمٜم٤م إرض سمام رطم٧ٌم سمٗم٘مد هذ ،ومًح٤مت إُمؾ

قمغم ىمٚمٌل طملم ؾماّله سمٌٞمتلم ُمـ اًمِمٕمر وقمّزاه اام ηخٜم٤م أيب  ٞمك اًمّٚمٞمٌلؿماٞمد يمٚمامت وُم٤م أبر

سمً   ؛,بُم٤م ًم٘مٚمٌل مل شمٖم٤مدره اخلٓمق,ديت قمغم اًمٌٞم٧م إّول ذم ىمّمٞم ٤مقمغم اخلٓمقب اًمتل شمقاًم٧م قمٚمٞمف، ضمقا

ٟمً , ىم٤مئاًل  ذيّمر ىمٚمٌل سم٤مُٕمؾ اًم٘مري٥مومٙم٠مناّم أقم٤مد اًمّروح ذم ضمًدي ُمـ ضمديد و  : ,ُمردماًل  ٤موه٤ميمٝم٤م ؾمٚمقا

ااااااااااااااااْتُف اخْلُُٓمااااااااااااااااقْب  اااااااااااااااا٤مٍك ىَمااااااااااااااااْد َأَُمْم  ٌَ
 ىُمااااااااااااااااْؾ ًمِ

  
 َوَأؿَماااااااااااااااااااا٤مسَم٧ْم َرْأؾَمااااااااااااااااااااُف َٟماااااااااااااااااااا٤مُر اًْمُٙمااااااااااااااااااااُروْب 

  

 ٤مىَم٤مِدًُماااااااااااااااااااااااا ا ًاااااااااااااااااااااااااريُ  ًااااااااااااااااااااااااارإِن  سَمْٕمااااااااااااااااااااااااَد اًْمٕمُ 
  

ـْ ىمَ ؾمااااااااااااااااٞم  ِريااااااااااااااا٥ْم ِزيُؾ اًْمَٖماااااااااااااااؿ  قَماااااااااااااااٜمُْٙمْؿ ُِمااااااااااااااا

  

ُٖ اٌُْشُنٛة ُْ ُرَغبِصْع ٍِْجٟ ٌَ  َِب ٌَِم
 ز حّبي ئثغا١ُ٘ اٌّؼغٚف ثؼن١ّخ اهلل أٚ ِرّٛص اٌرضٓ غـ١فٟ عثبء اٌ

 َُماااااااااااااااااااااا٤م ًمَِ٘مْٚمٌِاااااااااااااااااااااال مَلْ شُمَٖماااااااااااااااااااااا٤مِدْرُه اخْلُُٓمااااااااااااااااااااااقْب 

  
اااااااااااااااااااٜم٤َم قَمٜمْاااااااااااااااااااُف َيااااااااااااااااااا١ُموْب  ااااااااااااااااااااَم ظَماااااااااااااااااااػ  اًمْم   يُمٚم 

  

ةٍ  ـْ وَم٤مضِمَٕمااااااااااااااااااااااا٤مٍت ُُمااااااااااااااااااااااار   َيااااااااااااااااااااااا٤م َلَااااااااااااااااااااااا٤م ُِمااااااااااااااااااااااا

  
 شَمٜمُااااااااااااااااااااااااااقْب  ا٤مُؤهاااااااااااااااااااااااااا٤م َٟماااااااااااااااااااااااااا٤مرً مَلْ شَمااااااااااااااااااااااااااَزْل َدْهٞمَ 

  

ـْ طمٌِ ْؿ َواَرى شُمااااااااااااايَماااااااااااااْؿ وَ يَمااااااااااااا ٌب ُِمااااااااااااا  ٥ٍم ٞمااااااااااااارا
  

ـْ ًَمَٔماااااااااااااااااك اًْمَٖماااااااااااااااااؿ  َياااااااااااااااااُذوْب   وَمُٗمااااااااااااااااا١َماِدي ُِمااااااااااااااااا

  

ًَماااااااااااااااااااااا٧ْم ذِم اجْلَااااااااااااااااااااااَقى  ويُمُٚمااااااااااااااااااااااقٌم ىَمااااااااااااااااااااااْد شَمَقا

  
ااااااااااا٧ُم َأْدِري اجْلُاااااااااااْرَح ًمَ   َهاااااااااااْؾ قَمٜم ااااااااااال َيِٖمٞمااااااااااا٥ْم  ًْ

  

ـَ َأؾَمااااااااااااااااااااااًك   َوُدُُمااااااااااااااااااااااققِمل شُمْٖمااااااااااااااااااااااِرُ. اجْلَْٗماااااااااااااااااااااا

  
ااااااااااااااااااااااااَم اهْمَتااااااااااااااااااااااا٤مَل َأظِمال   اااااااااااااااااااااااٚمِٞم٥ْم يُمٚم   ِئااااااااااااااااااااااال اًمّم 

  

اااااااااااااااااؾ  مهٍ َيااااااااااااااااا٤م ًمِ  ـْ ُُمَّمااااااااااااااااا٤مِب اخْلِ  َ٘مْٚمٌِااااااااااااااااال ُِمااااااااااااااااا

  
ـْ ؾِمااااااااااااااااَٝم٤مٍم ًمْٚمِٕمااااااااااااااااَدى طِماااااااااااااااالَم شُمِّمااااااااااااااااٞم٥ْم   ُِماااااااااااااااا

  

 َيااااااااااااااا٤م حَلُااااااااااااااااْزِ  ىَماااااااااااااااْد وَمَ٘مااااااااااااااااْدَٟم٤م اًْمَٞماااااااااااااااْقَم ًَمْٞمًثاااااااااااااااا٤م

  
اُر ِذياااااااااااااااااااااااااا٥ْم   إِْذ قَمَٚمْٞمااااااااااااااااااااااااااِف َوصَماااااااااااااااااااااااااا٥َم اًْمَٖمااااااااااااااااااااااااااد 

  

 الِِمااااااااااااااااايَماااااااااااااااااْل شمَ  ٤مَوْيَٚمُٝماااااااااااااااااْؿ ىَمااااااااااااااااا٤مُدوا يماَِلسًمااااااااااااااااا

  
 ُٛماااااااااااااااااااقِد اًمٜم ِجٞمااااااااااااااااااا٥ْم سمِِِماااااااااااااااااااَٝم٤مِب احْلَاااااااااااااااااااْرِب حَمْ 

  

َااااااااااااااا٤م اجل٤َمؾُماااااااااااااااقُس َأن اااااااااااااااك ًَماااااااااااااااَؽ َُمٜمَْجاااااااااااااااك  َأهيُّ

  
َٓ ؿَماااااااااااااااااااااااؽ  ُيِّماااااااااااااااااااااااٞم٥ْم  ااااااااااااااااااااااا٠ْمِر  اااااااااااااااااااااا٤مُم اًمث  ًَ  وَمُح

  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَم اعْمُْرشَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُّ َيٜمُْجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق وإذا  ىَمٚم 

  
 وَمااااااااااااااااااااار  ُِمٜم ااااااااااااااااااااا٤م وَمْٝماااااااااااااااااااااَق َُمْٗماااااااااااااااااااااُزوٌع َرقِمٞمااااااااااااااااااااا٥ْم 

  

 َٓ وِم   َوُرَوْياااااااااااااااااااااااااًدا َيااااااااااااااااااااااااا٤م قُمُٚماااااااااااااااااااااااااقَج اًمااااااااااااااااااااااااارُّ

  
اااااااااااااْقِت  ـْ ذِم ضَمٜمَاااااااااااااك اعْمَ  َرهُماااااااااااااقْب  شَمااااااااااااا٠ْمَُمٜمُقا َُمااااااااااااا

  

 وٍب واااااااااااارٍػ ؾمااااااااااااٞمًَماااااااااااْٞمَس َيِْماااااااااااِٗمٞمِف ؾِماااااااااااَقى 

  
اااااااااااااااااااااااقْب   ًمِٜمُُحاااااااااااااااااااااااقِر اًْمُٙمْٗماااااااااااااااااااااااِر ُياااااااااااااااااااااااْدُِمل َوجَيُ
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اااااااااااااااااااااااااااافُ  ًُ  َأْو ُياَلىِماااااااااااااااااااااااااااال َُماااااااااااااااااااااااااااا٤م مَتَٜم اااااااااااااااااااااااااااا٧ْم َٟمْٗم

  
ااااااااااااااااااَتٓمِٞم٥ْم  ًْ ـْ طَمَٞماااااااااااااااااا٤مٍة سَمْٕمااااااااااااااااااَد َُمااااااااااااااااااْقٍت شَم  ُِماااااااااااااااااا

  

اااااااااااااا٤ملٍ   َوْهااااااااااااااَل َُماااااااااااااا٤م وَماااااااااااااا٤مَزْت سمِااااااااااااااِف َٟمْٗمااااااااااااااُس َوَ

  
 سَمْٕماااااااااااااااااااااااااااَدَُم٤م َأْرَوى هَمٚمِاااااااااااااااااااااااااااٞماًل ذِم اًْمُ٘مُٚماااااااااااااااااااااااااااقْب 

  

ٌَْٚمَٝمااااااااااااااااااااااااا٤مْمااااااااااااااااااااااااااك وىمَ  ْت ىَم ااااااااااااااااااااااااا٤م َوىَمااااااااااااااااااااااااار  ًٌ  َٟمْح

  
وِم اًمُٙمااااااااااااااااااااااُروْب   قَمْٞمٜمُااااااااااااااااااااااُف إْذ طَمااااااااااااااااااااااؾ  سمِاااااااااااااااااااااا٤مًمرُّ

  

ااااااااااااااااااااااااااااااااَقرَ وَ  ًْ اااااااااااااااااااااااااااااااَرى ىَم ـْ َواَرى اًمث   َٟم٤مًَماااااااااااااااااااااااااااااااِئ

  
 وَماااااااااااااااااااااا٤مًْمَقهَمك َُمْقًمِااااااااااااااااااااااُد مؾَماااااااااااااااااااااا٤مِد اخلُُٓمااااااااااااااااااااااقْب 

  

 ىَم٤مِئااااااااااااااااااااااااااااااااااُدَه٤مْماااااااااااااااااااااااااااااااااااك َوإَِذا اْلَْٞمَجاااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمَ 

  
ْرِب ؾَمٜمَٛمْ   َوَٟمُٚمااااااااااااااااااااقْب ْمااااااااااااااااااااال وَمَٕماااااااااااااااااااغَم اًمااااااااااااااااااااد 

  

ااااااااااااااااااااااااقْ   ُد َهااااااااااااااااااااااااَقى َأبَْ٘مااااااااااااااااااااااااك َُمَٕماااااااااااااااااااااااا٤مَوإَِذا اًمٓم 

  
َضْمَٞماااااااااااااااااااااااااااااا٤مٍل شَمٜمُاااااااااااااااااااااااااااااااقْب  ا ِدَٟمااااااااااااااااااااااااااااااُف شمِاااااااااااااااااااااااااااااااؼْمً  ِٕ 

  

ااااااااااااااااااااااااااااِذي ًُم١ْمًُماااااااااااااااااااااااااااا١ُمهُ   شَمااااااااااااااااااااااااااااِرُث اًْمَٙمٜمْااااااااااااااااااااااااااااَز اًم 

  
َٓ شَمِٖمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥ْم   َٓ ُرَهااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م   طِمَٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااٌؿ َأنَْقا

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َعْرٌث ًمِٚم  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف طَم٘م   إِٟم 

  
 ُهااااااااااااااااااااااااااَق ًمِْٚمِٕمااااااااااااااااااااااااااز  َوًمِْٚمَٛمْجااااااااااااااااااااااااااِد ـَمُٚمااااااااااااااااااااااااااقْب 

  

اااااااااااااااااااِديدِ   ً أِْي اًم اااااااااااااااااااُف اعْمَْحُٛماااااااااااااااااااقُد ُذو اًمااااااااااااااااااار   إِٟم 

  
ٌ ٧ْم طُماااااااااااااااااُروْب   َويَماااااااااااااااااَذا ُذو اًْمَٕماااااااااااااااااْزِم إْن ؿَمااااااااااااااااا

  

 اااااااااااااااااااااااااااضَمااااااااااااااااااااااااا٤مُِمٌع ًمِْٚمِٕمْٚماااااااااااااااااااااااااِؿ َواًْمِٗمْٕماااااااااااااااااااااااااِؾ َوًمِٚمْ 

  
ْٓماااااااااااااِخ اااااااااااااا َحؼ  هَن ااااااااااااا٤مٌض قَمااااااااااااااغَم اعْمَ

(1)
 هَمُٚمااااااااااااااقْب  

  

ٍة ىَماااااااااااااااااااااااااااْد يَمااااااااااااااااااااااااااا٤مَن زِم   قَمااااااااااااااااااااااااااا٤ممِلٌ ُذو ظِماااااااااااااااااااااااااااؼْمَ

  
 ٌف ذِم اًمٜم ْٝمااااااااااااااااااااااِؾ ُِمٜمْااااااااااااااااااااااُف َوَٟمِّمااااااااااااااااااااااٞم٥ْم ؿمااااااااااااااااااااااار

  

ؿمااااااااااااااااااااااػمٌ 
(2)

 َصااااااااااااااااااااا٤مطِم٥ُم قَمْ٘ماااااااااااااااااااااٍؾ َراضِماااااااااااااااااااااٍح  

  
ٌِٞماااااااااااااااا٥ْم ًااااااااااااااااارطَم  َياااااااااااااااا٤م َٟم٤مِصااااااااااااااااٍح   يِت هَماااااااااااااااا٤مَب اًمٚم 

  

 َٓ ـْ مَلْ ُيْثٜمِاااااااااااااااااااااااااِف َياااااااااااااااااااااااااا٠ْمٌس َو  هَمااااااااااااااااااااااااا٤مَب َُمااااااااااااااااااااااااا

  
 سَمااااااااااااا٠ْمُس ضَماااااااااااااْٞمٍش سَماااااااااااااْؾ ًَماااااااااااااُف طَماااااااااااااْزٌم َصاااااااااااااٚمِٞم٥ْم 

  

 قَمااااااااااااااااااا٤مَش ذِم اًْمَٙمااااااااااااااااااااد  طَمَٞماااااااااااااااااااا٤مًة َواْٟمَ٘مَْماااااااااااااااااااا٧ْم 

  
 ًَماااااااااااااااااْٞمَس ذِم اًْمِٗمااااااااااااااااااْرَدْوِس َهاااااااااااااااااؿ  َأْو ًُمُٖمااااااااااااااااااقْب 

  

 وَمَٝمٜمِٞمًئاااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ًَمُٙمااااااااااااااااااااااااااااااااُؿ احْلُاااااااااااااااااااااااااااااااااقُر َوَرْوٌض 

  
َٓ وِمٞماااااااااااااااااااااِف ؾُماااااااااااااااااااااُٖمقْب  َٓ سمِاااااااااااااااااااااِف طُماااااااااااااااااااااْزنٌ  َو

(3)
 

  

َهْنَاااااااااااااااااااااااا٤مُر َُماااااااااااااااااااااااااْرَوًى  ْٕ  َوَهٜمِٞمًئاااااااااااااااااااااااا٤م ًَمُٙماااااااااااااااااااااااااُؿ ا

  
 ـَمْٕمُٛماااااااااااااااااااااااُف ذم ضَمٜم ااااااااااااااااااااااا٦ِم اخْلُْٚماااااااااااااااااااااااِد قماااااااااااااااااااااااُذوْب 

  

 ارٌ َْماااااااااااااااااااااااااااااَوَهٜمِٞمًئاااااااااااااااااااااااااااا٤م ًَمااااااااااااااااااااااااااااَؽ ـَمااااااااااااااااااااااااااااػْمٌ َأظْم 

  
 َأنْااااااااااااااااا٧َم ذِم ضَمْقوِماااااااااااااااااِف وَمااااااااااااااااا٤مْٟمَٕمْؿ َيااااااااااااااااا٤م طَمٌِٞمااااااااااااااااا٥ْم 

  

ٜمَااااااااااااا٤منِ ؾماااااااااااااارَيااااااااااااا٤م ؿَماااااااااااااِٝمٞمَد احْلَاااااااااااااؼ  َوا  ْح ذِم اجْلِ

  
َٓ شمَ َأبَااااااااااااااااااااااااًدا َواظْمُٚمااااااااااااااااااااااااْد وَ   ٥ْم ِماااااااااااااااااااااااااٞموِمٞمَٝماااااااااااااااااااااااا٤م 

  

 

  شاٌخجٛعٞ» :اٌغبػغعثبء األخ η، ٌٍز غـ١ : 

                                      
 ]اًمٙم٤مشم٥م: أبق قمّم٤مم إندًمز[( اعمْٓمخ: اًم٤ٌمـمؾ- ٧)

 -(61١.  6ي٘م٤مل: ومالن ظمػم ؿمػم، أي يّمٚمح ًمٚمٛمِم٤مورة- يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (2)

 ]اًمٙم٤مشم٥م: أبق قمّم٤مم إندًمز[ٖمقب: ضمقع ُمع شمٕم٥م- ( ؾُم 1)



 
66 

 

َثااااااااااااااااااااااااا٤مَم ًمَِٙماااااااااااااااااااااااااْل َأَراهُ   أُِماااااااااااااااااااااااااْط قَمٜمْاااااااااااااااااااااااااُف اًمٚم 

  
هُ  ااااااااااااااااااااااااااا٤مٌذ َهاااااااااااااااااااااااااااَقا  َوِٞماااااااااااااااااااااااااااَؾ اًمَقضْماااااااااااااااااااااااااااِف أظم 

  

َثاااااااااااااااااا٤مَم ًمَِٞمااااااااااااااااااْقِم قُمااااااااااااااااااْرسٍ   أُِمااااااااااااااااااْط قَمٜمْااااااااااااااااااُف اًمٚم 

  
هُ   سمِاااااااااااااااااااااااااَداٍر ًَماااااااااااااااااااااااااْٞمَس َياااااااااااااااااااااااااْدظُمُٚمَٝم٤م ؾِمااااااااااااااااااااااااااَقا

  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜملُِم إمَِم زَ   ً ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَؾ َواًم  َوالٍ شَمَٕمج 

  
اااااااااااااااااااااا٤مسمُِؼ سَمْٕمُْمااااااااااااااااااااااَٝم٤م سَمْٕمًْماااااااااااااااااااااا٤م ظُمَٓماااااااااااااااااااااا٤مهُ  ًَ  شُم

  

 َأُِمااااااااااااااااااااااااااااػٌم ذِم اجِلَٝماااااااااااااااااااااااااااا٤مِد ًَمااااااااااااااااااااااااااااُف ُُمَ٘ماااااااااااااااااااااااااااا٤ممٌ 

  
هُ   ِوذِم اًمُٕمَٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااَمُ  َُمْروُماااااااااااااااااااااااااااااااااااقٌع ًمِااااااااااااااااااااااااااااااااااااَقا

  

ـَ ُأم   ااااااااااااااااا٦َم َيااااااااااااااااا٤م اسْمااااااااااااااااا ـْ قَمٓمِٞم  ْث قَمااااااااااااااااا  وَمَحاااااااااااااااااد 

  
ـْ َرَواهُ   وَمَ٘ماااااااااااااااااااْد َصاااااااااااااااااااح  احلَاااااااااااااااااااِدي٨ُم َوَُمااااااااااااااااااا

  

ـْ قِمٚمِٛماااااااااااِف َُمااااااااااا٤م ؿِماااااااااااْئ٧َم َواهْنَاااااااااااْؾ   َوظُماااااااااااْذ ُِمااااااااااا

  
ـَ ا هُ ُِماااااااااااااااااااا  ََٕدِب اًمَٖمِزيااااااااااااااااااااِر َوَُماااااااااااااااااااا٤م طَمااااااااااااااااااااَقا

  

َُمااااااااااااااااااااااا٧ْم  اااااااااااااااااااااااَٝم٤مِم َوىَماااااااااااااااااااااااْد شَمَرا  ً  يَمااااااااااااااااااااااا٠َم   سم٤ِمًم

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مسمُِ٘مَٝم٤م سمَِحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ُُمْ٘مَٚمَتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهُ  ًَ  شُم

  

َاااااااااااااااااااااا٤مَدى  ِوإِْن ًَمْٞمااااااااااااااااااااااُؾ اعَمَٕماااااااااااااااااااااا٤مِرِك ىَمااااااااااااااااااااااْد مَت

  
ْٟمَٞم٤م ُدضَمااااااااااااااااااااااا٤مهُ   َوًَماااااااااااااااااااااااػ  َُمَِمااااااااااااااااااااااا٤مِرَ. اًمااااااااااااااااااااااادُّ

  

 ُٟمااااااااااااااااااااااااااااقًرا
ِ
 شُمِِمااااااااااااااااااااااااااااعُّ َُمٜمَاااااااااااااااااااااااااااا٤مسمُِر اًْمُٕمَٚماااااااااااااااااااااااااااااَم 

  
٤م ْهِر وه   ضًمااااااااااااااااااااااااا٤م ؾَماااااااااااااااااااااااااٜم٤َمهُ ُِماااااااااااااااااااااااااداَد اًماااااااااااااااااااااااااد 

  

َثااااااااااااااااااااااااا٤مَم إَِذا اًْمَتَ٘مْٞمٜمَااااااااااااااااااااااااا٤م  أُِماااااااااااااااااااااااااْط قَمٜمْاااااااااااااااااااااااااُف اًمٚم 

  
اهُ  اااااااااااااااااااااااْقُ. ُِمٜم اااااااااااااااااااااااْل َواقْماااااااااااااااااااااااؽَمَ  َوسَمااااااااااااااااااااااا٤مَن اًمِم 

  

اااااااااااااااااااا٤م ًٌ  وَماااااااااااااااااااا٢ِمْذ َيْٚمااااااااااااااااااااَؼ احلٌَِْٞماااااااااااااااااااا٥ُم ًَمااااااااااااااااااااُف طَمٌِٞم

  
ُٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف َوَنُْْماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمُُف َياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَداهُ   ٌ  ُيَ٘م

  

 َوإِ   ًَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْق ُأقَم٤مٟمُِ٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف َأَراِ  

  
هُ  ـْ َهااااااااااااااااااااااااااَقا ااااااااااااااااااااااااااقٌب ُِماااااااااااااااااااااااااا ٌُ ٌُٜمِاااااااااااااااااااااااااال ُه  ٌ  ُيَٓم

  

 ثِاااااااااااااااااااااااْر سم٤ِمعَمااااااااااااااااااااااااِديِح وَمَٚماااااااااااااااااااااااْٞمَس جُيااااااااااااااااااااااااِزيَأيمْ 

  
هُ  ـْ ؾِماااااااااااااااااااااااااااَقا ُِماااااااااااااااااااااااااااػِم َوَُمااااااااااااااااااااااااااا  ِرصَمااااااااااااااااااااااااااا٤مً  ًمأِْلَ

  

 قَماَلِئاااااااااااااااااااااَؿ ذِم ـَمِرياااااااااااااااااااااِؼ احْلَاااااااااااااااااااااؼ  يَمااااااااااااااااااااا٤مُٟمقا 

  
ـْ ىَماااااااااااااااااااااااااْد شَمااااااااااااااااااااااااا٤مَه ذِم َدْرِب ُهاااااااااااااااااااااااااداهُ  ااااااااااااااااااااااااا َ

ِ
 عم

  

ٜم٤َمَيااااااااااااااااااااااا٤م اااااااااااااااااااااااِذي َأخِاااااااااااااااااااااااَػ اعْمَ ااااااااااااااااااااااا٤مُب اًم   وَمَخٓم 

  
ـْ َدقَماااااااااااااااااااااااا٤مهُ  َٕماااااااااااااااااااااااا٤مِرِك َُماااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااال ذِم اعْمَ  ٌ  ُيَٚم

  

ااااااااااااااااااااَٙمَر ا ًْ اااااااااااااااااااا٤مِرُز قَم ٌَ ااااااااااااااااااااكُي ااااااااااااااااااااقوِمِٞم٧م  طَمت  ًُّ  ًم

  
ٌَتِِف قِمااااااااااااااااَداهُ  ـْ َهااااااااااااااااْقِل هَمْْماااااااااااااااا  سَمَٙماااااااااااااااا٧ْم ُِماااااااااااااااا

  

ٜم٤َمَياااااااااااااااااااااا٤م َب اعْمَ  َوؿِماااااااااااااااااااااا٤مُِمُؾ طَماااااااااااااااااااااا٤مَك َأثْااااااااااااااااااااااَقا

  
اااااااااااااااااااااااااااااااَٝم٤م َوىَماااااااااااااااااااااااااااااااْد َصااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَرْت ِرَداهُ  ًَ ٌَ  ًمَِٞمْٚم

  

اااااااااااااااااااااااا٤م ٜمَاااااااااااااااااااااااا٧ْم َصااااااااااااااااااااااااْدَر اًمثَُّري   ـَماَلِئااااااااااااااااااااااااُع َزي 

  
 َووَمْخاااااااااااااااااااااااااٌر ًَماااااااااااااااااااااااااْٞمَس ُيااااااااااااااااااااااااادَرُك ُُمٜمَْتَٝمااااااااااااااااااااااااا٤مهُ 

  

 ذِم ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مٍ. 
ِ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػْمٍ  َوَداُد اَّلل  ًِ  يَم

  
 َأَُم٤مشَمااااااااااااااااااااااااا٧ْم َهْجَٛمااااااااااااااااااااااااا٦َم اًمٜم ااااااااااااااااااااااااا٤مشُمق َياااااااااااااااااااااااااَداهُ 

  

ٜم٤َمَياااااااااااااااا٤م  وَمَتااااااااااااااااك إَوْمَٖماااااااااااااااا٤مِن ؿَماااااااااااااااا٥م  قَمااااااااااااااااغَم اعْمَ

  
ااااااااااااااااا٤مَض َُماااااااااااااااااْقٍت َواقْماااااااااااااااااَتاَلهُ   َوظَمااااااااااااااااا٤مَض خَمَ

  

ااااااااااااااااااااا ًْ اااااااااااااااااااااْٞمُخ َٟم  ًرا اَوذِم سَمْٖماااااااااااااااااااااَداَد يَمااااااااااااااااااااا٤مَن اًمِم 

  
اااااااااااااااا٧ْم ظُمَٓماااااااااااااااا٤مهُ   ُُمااااااااااااااااْذ طمٚم 

ِ
ْرىَماااااااااااااااا٤م   َأظُماااااااااااااااق اًمز 

  

َٝماااااااااااااااااااااا٤م وَم٤مْٟمَحاااااااااااااااااااااا٤مَز قَمٜمَْٝماااااااااااااااااااااا٤م  َُمَٕماااااااااااااااااااااا٤مِرَك ظَمٓم 

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ٌد ذِم ُُمَٓم٤مَوًَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ٍم َرقَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهُ َوجَمْ
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اااااااااااااااااااااااْقُت َأهْمَٛماااااااااااااااااااااااَض ُِمٜمْاااااااااااااااااااااااافُ   َوطِمااااااااااااااااااااااالَم اعْمَ

  
 ضِمْٗمٜمًااااااااااااااااا٤م سَمَٙمااااااااااااااااا٧ْم َأقْماااااااااااااااااَداُؤُه ِه اااااااااااااااااـ شَمااااااااااااااااااَلهُ 

  

اااااااااااااااااااااااااك اااااااااااااااااااااااا٤م إِْذ ُٟمِحااااااااااااااااااااااااا٥مُّ ٟمِحااااااااااااااااااااااااا٥مُّ طَمت   وَم٢ِمٟم 

  
هُ   َٟمُٛمااااااااااااااااقَت َُمااااااااااااااااَع احْلٌَِٞماااااااااااااااا٥ِم قَمااااااااااااااااغَم َهااااااااااااااااَقا

  

اااااااااااااااااااٍؾ يَماااااااااااااااااااِريؿِ  ًْ ـْ َٟم ٤مُح ُِمااااااااااااااااااا سم   ُهاااااااااااااااااااَق اًماااااااااااااااااااذ 

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م ذِم اًمَٙمٜم٤َمَٟمااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م ؾَمااااااااااااااااااااااااااااااااا  ٤مقِمَداهُ شَمَرسم 

  

 َأَأيْمُتااااااااااااااااا٥ُم َأْم ُأىِمٞماااااااااااااااااُؾ طُماااااااااااااااااُروَف ؿِمااااااااااااااااإْمِري

  
ااااااااااااااااااَٗم٤مهُ  ٤ٌَمسَم٤ميِت اًمِم   َوىَمااااااااااااااااااَد وَمَْمااااااااااااااااااَح٧ْم َصاااااااااااااااااا

  

ٜم٤َمَيااااااااااااااااااااااااا٤م ااااااااااااااااااااااااا٤مِئل اعْمَ  ٌ  َوىَماااااااااااااااااااااااااْد َٟمااااااااااااااااااااااااا٤مَدْت َأطِم

  
ـْ َأتَاااااااااااااااا٤مهُ  ااااااااااااااااُػ َُماااااااااااااااا

ااااااااااااااااْقُت خَيْٓمِ  َوَُماااااااااااااااا٤مَج اعْمَ

  

ٌَْحاااااااااااااااااااااااااااااُر ىَمْٚمٌِاااااااااااااااااااااااااااااْل ذِم َوَداعٍ   َوَواااااااااااااااااااااااااااااؿ  اًْم

  
َت٤مهُ   َوضَمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَدْت سم٤ِمعَماااااااااااااااااااااااااااااااااَداِئِح ِواااااااااااااااااااااااااااااااااٗم 

  

ـْ ُُمَّمااااااااااااااااا٤مٍب  اااااااااااااااااَرت اًْمَ٘مَّمااااااااااااااااا٤مِئُد ُِمااااااااااااااااا  َووَمج 

  
َرت احْلُاااااااااااااااااااُروُف قَماااااااااااااااااااغَم ًَمَٔمااااااااااااااااااا٤مهُ   وؾُماااااااااااااااااااج 

  

ضَماااااااااااااااااااااااا٤مُل َلُااااااااااااااااااااااااْؿ َُمَ٘ماااااااااااااااااااااااا٤ممٌ   ُأؾَماااااااااااااااااااااااا٤مَُم٦ُم َواًمر 

  
 َوَأنْااااااااااااااااااااااااااا٧َم ًمُِٙماااااااااااااااااااااااااااؾ  ضِمْٞماااااااااااااااااااااااااااٍؾ جُمَتٌااااااااااااااااااااااااااا٤مهُ 

  

ـْ َٟمْرصُماااااااااااااااااااقا سُمَٕمْٞماااااااااااااااااااَدَك َُمااااااااااااااااااا٤م وَمَ٘ماااااااااااااااااااْدَٟم٤م  وَمَٚمااااااااااااااااااا

  
ْٟمَٞم٤م ؾُماااااااااااااااااااااااُ٘م٤مهُ  اااااااااااااااااااااااَؽ َأهْماااااااااااااااااااااااَرَ. اًمااااااااااااااااااااااادُّ ٌُ  َوـمِٞم

  

قَْماااااااااااااااااَداُ  ؾُماااااااااااااااااْقً ا َوإِْن طَم٤ميَمااااااااااااااااا٧ْم  ْٕ  ًَماااااااااااااااااَؽ ا

  
ااااااااااااااااااااَٗم٤مهُ   ً ااااااااااااااااااااَٝم٤م اًم

ًِ ـْ َدؾَم٤مِئ  َوَأبْااااااااااااااااااااَدْت ُِماااااااااااااااااااا

  

 
ِ
 َُمااااااااااااااااااااااا٤م وَمِرطُمااااااااااااااااااااااقا سمَِٛماااااااااااااااااااااااْقٍت  وَماااااااااااااااااااااااَل َوَاَّلل 

  
ٌَْتَٖمااااااااااااااااااااااااااا٤مهُ  اااااااااااااااااااااااااااُؾ ُُم  ًَماااااااااااااااااااااااااااُف َواعَماااااااااااااااااااااااااااْقُت َأْوَ

  

 وَم٠َمؿْمااااااااااااااااَٝمُد َُمااااااااااااااااا٤م قَمٚمِْٛمااااااااااااااااا٧ُم ُويُماااااااااااااااااؾ  ظَماااااااااااااااااػْمٍ 

  
اااااااااااااااااااااا٤مهُ  ٌَ

 َوَيااااااااااااااااااااااْقَم اًْمَٕمااااااااااااااااااااااْرِض َيِْمااااااااااااااااااااااَٝمُد يَم٤مشمِ

  

قْمٜمَاااااااااااااااااااااااااا٤م َأُِمااااااااااااااااااااااااااػًما َوَهااااااااااااااااااااااااااَذا اًْمَٞمااااااااااااااااااااااااااْقِم وَ   د 

  
٤ٌَمهُ اَوُُمّْماااااااااااااااااااا تِاااااااااااااااااااال قَمَجٜمَاااااااااااااااااااا٧ْم ِصاااااااااااااااااااا شَم٤م اًم   َرا

  

ااااااااااااااااااااا٤مِهل ٌَ اااااااااااااااااااااْؿ شُم َرت اًْمُٕمُٞماااااااااااااااااااااقُن ِاِ اااااااااااااااااااااٛم  ًَ  شَم

  
هُ اوَمَتْخَتِّماااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا٤موَم٦َم َٟماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مفمِرا ًَ  ُر اعْمَ

  

ااااااااااااااااااا٧ْم   ٌ ِرطُماااااااااااااااااااُف َوًم  َوىَماااااااااااااااااااْد َصاااااااااااااااااااَدىَم٧ْم ضَمَقا

  
هُ  َٙمااااااااااااااااااااااااااااا٤مِرِم َأْصاااااااااااااااااااااااااااااَٖمَرا  قَماااااااااااااااااااااااااااااغَم َدْرِب اعْمَ

  

ااااااااااااااااااااْٞمُؿ سمِااااااااااااااااااااِف اًمُٗماااااااااااااااااااا١ماُد سمُِٙمااااااااااااااااااااؾ  طِماااااااااااااااااااالمٍ   هَيِ

  
هَ   ًَمااااااااااااااااااااااااااُف يَمااااااااااااااااااااااااااَقا

ِ
َ٘ماااااااااااااااااااااااااا٤م   إَِذا ؿَمااااااااااااااااااااااااااْقُ. اًمٚم 

  

اااااااااااااااااااااا٦ُم َواًْمَٕمَٓم٤مَياااااااااااااااااااااا٤م ًَمااااااااااااااااااااااْٞمَس دُمْااااااااااااااااااااااَزى  قَمٓمِٞم 

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهُ  ٌَ  ِاَاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م طَم

ِ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَم   ً  إَِذا َربُّ اًم

  

 وَمَٝمااااااااااااااااااااِذي ىَمااااااااااااااااااااْقًَمتِل َوُِمااااااااااااااااااااَداُد ؿِماااااااااااااااااااإْمِرْي 

  
ٌِْٖماااااااااااااااااااااااال قُماااااااااااااااااااااااااَلهُ   َوَهااااااااااااااااااااااااِذي َأطْمااااااااااااااااااااااااُرذِم شَم

 ج 

َيااااااااااااااااااااااااا٤م ا اااااااااااااااااااااااااِذي ظَمَٚماااااااااااااااااااااااااَؼ اًْمؼَمَ اااااااااااااااااااااااااًدا ًمِٚم   َومَحْ

  
ـْ ؾَمااااااااااااااااااااااَجدَ  اااااااااااااااااااااا٤مهُ َوَُماااااااااااااااااااااا ٌَ شمِااااااااااااااااااااااِف اجْلِ  ْت ًمِِٕمز 

  

 

  شذبِض ثٓ ػجض اهلل اٌؼٍٟ» :ز اٌغبػغغـ١اٌعثبء η، ٌٍزغـ١  : 

 ياااااااااااااااا٤م قمٓمّٞماااااااااااااااا٦ُم يٚمٛمااااااااااااااااعُ  ٤م٧َم ُم٘م٤مًُمااااااااااااااااْٞمااااااااااااااااىمِ رَ 

  
ِر اًمٙمَ قَ نْاااااااااااااااَؾ أَ ْثااااااااااااااا ُمِ اَل قَمااااااااااااااا يمِاااااااااااااااقَ ا ااااااااااااااآمعُ ا ًْ  ٥ِم ي

  

اااااااااااااااااا١مَ ُمُ  د  طَماااااااااااااااااا ٤ملِ ضَمااااااااااااااااااْم ًمِ  ٤منَ ا يَمااااااااااااااااااذَ إِ   ٧ٌم ىم 
  

 عُ َِمااااااااااااااااااااااااااإمْ َِم تَ ٦ٌم شمَ ُِمٞمَتااااااااااااااااااااااااااا ٓ  إِ  زُّ  اًمِٕمااااااااااااااااااااااااااااَم وَمااااااااااااااااااااااااااا
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 ٤مىًمااااااااااااااااا٤مرِ طَم ٤مِد وَ َٝمااااااااااااااااجِ ٚمْ ًمِ  ا٤مرً ٜمَااااااااااااااااُمَ  ٤م٤مقمً ٕمَ ؿُماااااااااااااااا
  

ااااااااااااااااااااااااااااعُ قَ تَ ٍد يَ ٤مىِمااااااااااااااااااااااااااااطَم  و  دُ ِد قَمااااااااااااااااااااااااااااْٞمااااااااااااااااااااااااااااٙمَ ًمِ   ضم 

  

اااااااااااآمِ ٤م قمَ َياااااااااااا اٞمدً ٝمِ ٧َم ؿَمااااااااااااٞمْ َْمااااااااااااُمَ   ادً ٤مضِماااااااااااا٦ُم ُمَ ٞم 
  

 عُ وَماااااااااااااااااااااااااارْ أَ ا وَ َؾ َهااااااااااااااااااااااااااذَ ْثاااااااااااااااااااااااااا٤مٍم ُمِ َ٘ماااااااااااااااااااااااااايُّ ُمَ أَ وَ 
  

اااااااااااااااااَؽ ٟمِ ٕمَ ًمَ   َتااااااااااااااااافُ ٌْ ٚمَ ـمَ  اْٚمااااااااااااااااادً ظُم  ٧َم أنَ ْٚماااااااااااااااااٚم 

  
اااااااااااااااا: ٤مٜمَااااااااااااااااٚمْ ىمُ  نْ ُرُب إِ ْٓمااااااااااااااااشمَ وَ  عُ قَ اُٛماااااااااااااااااٞمُد اًمٝمِ اًمِم   د 

  

اااااااااااااَؽ شَمااااااااااااإمَ ًمَ   ةٍ ٤مدَ ٝمَ َؾ ؿَماااااااااااااْْماااااااااااااي أَن ومَ رِ دْ ٚم 
  

 سَماااااااااااااااااااااااعُ رْ شمَ ٤مِن وَ ٜمَااااااااااااااااااااااا اجلِ ٜم ااااااااااااااااااااااال ذِم ٖمَ ٧َم شمُ نْاااااااااااااااااااااااأَ وَ 

  

ااااااااااااَؽ سَماااااااااااإمَ ًمَ  ااااااااااااَ٘مك سمِ  احُلاااااااااااالْمَ ٚم  ًْ َٝمااااااااااااٙمَ قِر شُم  ٤مٗم 
  

 عُ ٌَ ِْم اَتااااااااااااااا٤مٍه ومَ ٗمَ ؿِمااااااااااااااا ـْ ُِمااااااااااااااا اْٝمدً ُػ ؿَمااااااااااااااارؿُماااااااااااااااشمَ وَ 
  

 ٤مٙمً ٤مطمِ َوااااااااااا ْٝمااااااااااادِ اًمٜم  د  وَ اخَلااااااااااا لْمَ ُثُؿ سَماااااااااااْٚماااااااااااشمَ وَ 
  

اااااااااااااادعُ  ْثاًم ٞمااااااااااااااَؽ ًَماااااااااااااآمِ ٕمْ شمُ  ـْ َُمااااااااااااااِحُؽ ْْم اُتااااااااااااااااااومَ  ٌْ  ومُت

  

اااااااااااا ـْ ُب ُِمااااااااااااارَ ِْمااااااااااااشمَ وَ   ٤ماىُمٝمَ ذَ يٌؿ َُماااااااااااارِ يَماااااااااااا رٍ مَخْ
  

اااااااااااااااااااٞمْ ًمَ وَ  ًَ َ ِٕ اااااااااااااااااااًمْ ٧ْم   َرعُ اّْماااااااااااااااااااشمَ قُل وَ ُٖمااااااااااااااااااا٤مٍب شمَ ٌَ

  

اااااااااااااآمِ ٤م قمَ ُؽ َياااااااااااااتُ يْ دَ ٤م وَمااااااااااااااْذهَ ُخاااااااااااااومَ   ٤مَتَٝمااااااااااااااٚمْ ٦ُم ٟمِ ٞم 
  

 عُ وَ رْ أَ وَ  ،ؼُّ طَمااااااااااااااااااااااأَ  ،ٌؾ ْهاااااااااااااااااااااا٤م أَ ٧َم َلَاااااااااااااااااااااانْااااااااااااااااااااااأَ وَ 
  

ااااااااااا  وطِماااااااااااافِ رُ ٤مِن سمِ ٜمَاااااااااااجِ ٚمْ ٤مٍع ًمِ ؾَماااااااااااا: ٤منِ ٜمَااااااااااا٤م اصمْ مُهَ

  
ااااااااااااااااااااااااااااعُ ٛمَ تَ ٍؿ يَ ٤مقمِ ٍد َٟمااااااااااااااااااااااااااااٚمْ خُ اوُل ًمِاااااااااااااااااااااااااااا١مُ َياااااااااااااااااااااااااااا  ت 

  

ُ ٠مَ لَم يَمااااااااااااااااااااثِ ٤مسمِ ْٚمااااااااااااااااااااٍؼ قَمااااااااااااااااااااُر ظَم ٤مئِ ؾَمااااااااااااااااااااوَ   ؿْ هن 
  

اااااااااااااااااااااااااااا٤مٍم شمَ َٕماااااااااااااااااااااااااااانْ ُؿ أَ ٤مئِ َاَاااااااااااااااااااااااااااا  عُ شَماااااااااااااااااااااااااااارْ شمَ قُم وَ ًُ
  

 

 «ز ػن١خ اهلل غـ١عثبء اٌ ؛شصزز٠ض صػٛرٕب ػزا ٚرّى١ٕب  ِٓ اٌز١٘غٞ»اٌغبػغ» : 

ااااااااااااا٧ْم َُم ىِمٞمٜمَااااااااااااا٤مَػ اجُلااااااااااااااقِمااااااااااااا٤م رَ َيااااااااااااا  رِح ىَماااااااااااااْد ضَمٗم 

  
 ٞمٜمَااااااااااااااااااااااااا٤مٔم  ْزُن َأؿْماااااااااااااااااااااااااَج٤مًٟم٤م شُمٚمَ َوَهاااااااااااااااااااااااااٞم ٩َم احلُااااااااااااااااااااااااا

  

 ىَم٤موِمَٚمااااااااااااااااااااااا٦مٌ 
ِ
 َُمااااااااااااااااااااااا٤م إِْن شَمِٗماااااااااااااااااااااااٞمَض إمَِم اًمَٕمْٚمَٞمااااااااااااااااااااااا٤م 

  
ااااااااااااااااااااااااااااػَم سمِاااااااااااااااااااااااااااا٢ِمصْمِرِهؿْ  ًِ ااااااااااااااااااااااااااااك َٟم سمِٞمٜمَاااااااااااااااااااااااااااا٤م طَمت   ىَمَرا

  

َْهاااااااااااااااااااااااااِؾ احلَاااااااااااااااااااااااااؼ  ىَم٤موِمَٞمااااااااااااااااااااااااا٦مً  ِٕ  َإ   َٟماااااااااااااااااااااااااَذْرُت 

  
 اًمَ٘مْٚماااااااااااااا٥ِم شُماااااااااااااااذْ 

ِ
ااااااااااااااَج٧ْم سمَِٚمااااااااااااااْقِن ِدَُمااااااااااااااا٤م  ًِ  يمِٞمٜم٤َمُٟم

  

 ِرطَمااااااااااا٧ْم َرَواقِمُٗمااااااااااافُ سمَ ـ َيااااااااااا٤م َداُِماااااااااااَل اجلُاااااااااااْرِح هااااااااااا

  
يمِٞمٜمَااااااااااااااااااا٤م ٩ُم اًمٜم ااااااااااااااااااا٤مَر سَماااااااااااااااااااْؾ شُماااااااااااااااااااْذيمِل سَمَرا  شُمااااااااااااااااااا١َمضم 

  

ـْ َيااااااااااا اااااااااااَؾ قَماااااااااااشمَ  ٤م َُمااااااااااا  ٦مٍ حَ ٤مسمِ َوااااااااااا اِت قَ ٝمَ َصااااااااااا ـْ رضم 
  

اااااااااااااااااااْدِر ضَماااااااااااااااااااْذًٟٓم٤م ُيٜم٤َمِديٜمَااااااااااااااااااا٤م٤مُك ذِم تَ ِْمااااااااااااااااااايَ    اًمّم 

 ج 

ااااااااااايمَ قْ اِن يمَ دَ ضْماااااااااااوُ  ـْ ُٗماااااااااااَؽ قَماااااااااااٞمْ ٤مَب ـمَ ٤م هَماااااااااااَُماااااااااا  ٦مٍ ٌَ
  

اااااااااااااااااااااتَ ق ومَ ُٗماااااااااااااااااااااَؽ هَتْ ْٞماااااااااااااااااااااًمَ إِ  ؿِماااااااااااااااااااااقَ  طَم ي ذِم رِ اًْ  ٤مٞمٜمَ ا
  

ومِ قَ ٧ْم ظَم طَمااااااااااارِ ٤م سمَ ٥ِم َُماااااااااااْٚمااااااااااا٦َم اًم٘مَ ىَمااااااااااارْ ٤م طُم َيااااااااااا  ٤مٜمَااااااااااا٘مُ ا
  

ـْ زْ ٤م احُلاااااااااااااااٝمَ ٞمُْماااااااااااااااهَيِ   ٤ميٜمَااااااااااااااا٤مدِ اِن طَم دَ ْ٘ماااااااااااااااومُ  ُن ُِمااااااااااااااا
  

ااااااااااااااااااااااااااااااااا َٓ  سِ ٗمْ  اًماااااااااااااااااااااااااااااااااٜم  قُل ذِم دَمُ  ٦مٌ طَماااااااااااااااااااااااااااااااااٌم ُُمؼَم  م
  

 ٤ميٜمَااااااااااااااااادِ رْ يُ  رِ دْ ِح اًمَٖمااااااااااااااااااَل ؾِمااااااااااااااااا ػْمَ هَمااااااااااااااااا َس ٞمْ َٚماااااااااااااااااومَ 
  

 فُ ُٗمااااااااااااااااااااااقمِ وَ ٧ْم رَ َئااااااااااااااااااااارِ ٤م سمَ ُؿ َُماااااااااااااااااااااٞم  تَ ٛمُ ا٤م اًمااااااااااااااااااااانَاااااااااااااااااااااأَ 
  

 ٤مٞمٜمَاااااااااااااااااا٤مٟمِ ُمَ ك أَ ُمَ دْ شَماااااااااااااااااا ٧ْم َئااااااااااااااااااتِ ٤م ومَ َُمااااااااااااااااااي وَ رِ دَمْاااااااااااااااااا
  

اااااااااااااااااٟمَ   ٦مٌ َِمااااااااااااااااااقطمِ ٤مُ. ُمُ أوَماااااااااااااااااوَ  ِب رْ  اًماااااااااااااااااد  ػُم ذِم ًِ
  

 ٤مٞمٜمَاااااااااااااااااااااااٞمِ أُمااااااااااااااااااااااا٤مُل ُنْ قُت وَ ٛمَ ا٤م اًماااااااااااااااااااااااٜمَااااااااااااااااااااااا٤مًمُ تَ ٖمْ يَ 
  

اااااااااااااااااْؿ َيااااااااااااااااىُماااااااااااااااا  ٤مٜمَاااااااااااااااااشمِ قَ خْ وَح ٟمَ ْظ رُ ِ٘مااااااااااااااااجْ أَ ٤مُل وَ ٤م َوَ
  

ااااااااااااااااااااااااااااقمَ وَ  ااااااااااااااااااااااااااااٟمِ ٤مًٟماااااااااااااااااااااااااااا٤م وَ ْ َ َض رَ رْ إَ  رْ ٓم   ٤ميٜمَ رِ اًْ
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 وادُ ضَماااااااااااا٤م وَ َُماااااااااااا قنَ ٤مُواااااااااااا٤محَ َت ومَ قْ اعَماااااااااااا فِ ٤مسمِااااااااااااضمِ وَ 

  
 ٤مٞمٜمَ ٔم  َِماااااااااااااااااااااااااي شمَ وِ ١مْ ٜمًااااااااااااااااااااااااا٤م ُياااااااااااااااااااااااااٗمَ  يمَ َٓ ا وَ ؼْمً ىَمااااااااااااااااااااااااا

  

ااااااااااااااااااااخَ ٟمُ   ُٟمِْماااااااااااااااااااااَل ؿْماااااااااااااااااااا٤مَٕ َض سمِ رْ إَ  ٥ُم ْم 
ِ
 ٤مٝمَ ٚمُ ٕمِ  

  
اااااااااااااااااؾُمااااااااااااااااػِم وَ ِٖمااااااااااااااااا اعمُ غَم قَماااااااااااااااا ٌَ  ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااقمِ دَ  لِ ذْ قُ. اًم

  

ااااااااااااااااا ًَ  ةً دَ رِ وْ َت أَ قْ ٛمَ اك اًماااااااااااااااااَ٘ماااااااااااااااااٚمْ َب ٟمَ رْ احَلااااااااااااااااا رُ ٕم  ُٟم
  

 ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااااااااااسمِ وَ  رَ ي ذِم رِ دَمْااااااااااااااااااااااااا مِ ٤مًماااااااااااااااااااااااااد  قُر سمِ ُٗماااااااااااااااااااااااااشمَ 
  

اااااااااااااااااااااااآمِ قمَ   اٞم 
ِ
 لتِ ٞمَ ٤مومِ ٚم٧َم ىَمااااااااااااااااااااااإمَ ؿْماااااااااااااااااااااااأَ  دْ ىَمااااااااااااااااااااااا ٦َم اهلل

  
صمِ رَ ى ُمَ قَ ْٚمااااااااااااااااااااًمٌَ ُد وَ ضْمااااااااااااااااااااَ. اًمقَ رَ طْماااااااااااااااااااأَ وَ   ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااااا

  

ااااااااااااااا وْ ي أَ ٞمدِ ِِمااااااااااااااا٤مَ. ٟمَ ٗمَ تَ  اؾْمااااااااااااااااَم وَمااااااااااااااا  ٤ميَمااااااااااااااازَ ك وَ مَهَ
  

 ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااااااااااااًمِ وَ أَ  ـْ ٤مٍة ُِمااااااااااااااااااااااااااايمِر ؾُماااااااااااااااااااااااااااخَ ذِ  سمِااااااااااااااااااااااااااآ  إِ 
  

َٓ َج احَلْااااااااااااارَ اِْماااااااااااااَنَ   دٍ طَمااااااااااااا أَ غَم ي قَماااااااااااااقِ ْٚمااااااااااااا يَ رُف 
  

ىمِ قَ ٧ْم ؾَماااااااااااااا٤مسَمااااااااااااااـمَ  دْ ىَماااااااااااااا٤مَة وَ اي اًمُٙمَٛماااااااااااااارِ ُيْٖماااااااااااااا  ٤مٞمٜمَ ا
  

هِ قَ اًٟم٤م ؿَماااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااذَ ُر إِ ْجااااااااااااااااااااااااااااااًمٗمَ  َ. ْذَ أَ وَ   هُ دُ ا
  

 ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااطمِ قَ  ٟمَ ٧ْم ذِم طَمااااااااااااااااآَ  ٦مِ وَمااااااااااااااااااَل ُس اخلِ ٛمْ ؿَمااااااااااااااااا
  

 ٝم٤مااااَاااااااااااااااشمُ ٤م َ ٌَ ْت قمَ د  ُاااااااااااااااُمَ  دْ ىَماااااااااااااقَب وَ ُٚماااااااااااااو اًم٘مُ زُ ْٖماااااااااااااشمَ 

  
 ٤مٞمٜمَ  ؾِمااااااااااااااااااااااامَم إِ ٤م قَمااااااااااااااااااااااارْ  دَ مَم إِ ٤مَر هَ دَ ٜمْاااااااااااااااااااااااُِماااااااااااااااااااااااـ ىمَ 

  

  ؿُ جْاااااااااااااااااااااااااااأَ وَ 
ِ
 ٤مٜمَااااااااااااااااااااااااااااشمُ ٤مرَ همَ  ؽ  َٗمااااااااااااااااااااااااااااٜمْ شمَ  ـْ ًَماااااااااااااااااااااااااااا اهلل

  
اااااااااااااااااطَم  اااااااااااااااااِر همِ ْٗماااااااااااااااااَؾ اًمٙمُ ْهاااااااااااااااااأَ َع ر  ك ُٟمَجااااااااااااااااات   ٤مٞمٜمَ ٚمِ ًْ

  

  ةُ قِماااااااااااااااااااااااااااااااااز  وَ 
ِ
ومِ قَ  ىمَ ِض اْٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااشمَ  نْ أَ  اهلل  ٤مٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااٚمُ ا

  
ااااااااااااااااااااااااٟمَ  نْ أَ وَ   ٤ميٜمَااااااااااااااااااااااااا٤مدِ ٤مِج هَ َٝماااااااااااااااااااااااااٜمْ  ُمِ غَم ػَم قَماااااااااااااااااااااااااًِ

  

َٓ طمِ قْ اًمت   ـِ وَد قَمااااااااااااااااااااذُ َٟماااااااااااااااااااا نْ أَ وَ    قِمااااااااااااااااااااقٌج ٞمااااااااااااااااااااِد 

  
ِصاااااااااااااااااااقَ ق ٟمَ ٜمُاااااااااااااااااإمْ شمَ  ـْ ًَمااااااااااااااااااوَ  ٞماااااااااااااااااادَ حِ ٟمَ  ـْ ًَمااااااااااااااااااوَ   ٤مٞمٜمَ ا

 ج 

 ٤مرَ ٤م هَماااااااااااااااَيااااااااااااااا
ِ
اااااااااااااااطُم  َة اهلل اااااااااااااااث   ً  لِٕماااااااااااااااٚمِ تَ اىمْ  وَ ػْمَ ل اًم

  
ٌْ َٓ ٤مِة وَ َٖمااااااااااااااااااااااااؾ  اًمٓمُّ يُماااااااااااااااااااااااا  ٤ميٜمَاااااااااااااااااااااااا٤مدِ قمَ ل أَ ِ٘ماااااااااااااااااااااااا شُم

  

 ٦مٍ ًَمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مزَ ٜمَ  ُمُ  ذِم ٓ  ؿُّ إِ  اَلاااااااااااااااااااااااااااااااااااكِم جَ ٜمْ  َيااااااااااااااااااااااااااااااااااآَ 
  

ااااااااااااااااا  ٤ميٜمَاااااااااااااااااا٤مزِ همَ  ٞماااااااااااااااااادِ طمِ قْ ك اًمت  ٤م ُرطَمااااااااااااااااااٞمَٝماااااااااااااااااازُّ ومِ َنَ
  

اااااااااااااااااااااا ُؾ ِٛمااااااااااااااااااااااوُٟمٕمْ   ً  دَ قْماااااااااااااااااااااا أَ َػ ذِم ٞمْ اًم
ِ
 ٤مٜمَااااااااااااااااااااااتِ ٚم  ُمِ  ا 

  
اااااااااااااااااااااااااٟمَ  ـْ ًَمااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااالَم ًمِ ٙمِ تَ ًْ  ٤مٞمٜمَ اِوااااااااااااااااااااااااارَ  أَ ٤مٍغ ذِم ٌَ

  

اااااااااااااااااًمَ   ْت أَلَ ُِمااااااااااااااااا دْ ىَمااااااااااااااااا ٞمااااااااااااااااادِ طمِ قْ اًمت   ةُ دَ ٤مقِماااااااااااااااااِر ىمَ ٠مْ ٚمث 
  

ااااااااااااااااااااااااىمَ  قرِ ُٖمااااااااااااااااااااااااااًمثُّ  ؾ  يُماااااااااااااااااااااااا هِ قَ ًة ؿَمااااااااااااااااااااااااارَ ٤موِ ًَ  ٤مٞمٜمَ ا
  

ِ. ىمَ رَ ْٝماااااااااااااااااُمُ  ـْ ٦َم ُِماااااااااااااااااٞم  ٜمِ ٛمَ اي اًماااااااااااااااااوِ رْ شَمااااااااااااااااا  ٤مٜمَاااااااااااااااااشمِ ٤مدَ ا
  

ا وَ ٤م قِمااااااااااااااااااااااااااااٜمَااااااااااااااااااااااااااااشمُ قَ قمْ يااااااااااااااااااااااااااااُد دَ زِ تَ ومَ  ْ ز   ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااااااااااااٙمِ مَت
  

سمِ رَ ُمَ  رٌ اْْمااااااااااااااااااااااٜم٤م ظُم ٕمُ ٤مئِ ٜمَ ٌض َصااااااااااااااااااااااٞمْ سمِاااااااااااااااااااااا»   ٤مٜمَاااااااااااااااااااااإمُ ا
  

اااااااااااااااااااااااااٜمَااااااااااااااااااااااااإمُ ٤مئِ ىمَ قٌد وَ ؾُمااااااااااااااااااااااااا ِواااااااااااااااااااااااااقَ ٌر ُمَ ٤م مُحْ  ش٤مٞمٜمَ ا
  

ْ تِاااااااااااااااااًم   قِب ُٚمااااااااااااااااؾُّ اًم٘مُ يُماااااااااااااااا  ٤مٝمَ ٜمُ ٤مئِ ٖمَ ق َوااااااااااااااااُٙماااااااااااااااال مَت
  

 سَماااااااااااااااااااااا دْ ىَماااااااااااااااااااااا ِي زْ ٤مخلِ سمِاااااااااااااااااااااا
ِ
ُ ْت وَ ٤م   ٤مٞمٜمَاااااااااااااااااااااا٤مُمِ طَم  اَّلل 

  

 ىذً ػُم أَ ٞماااااااااااِد هَماااااااااااطمِ قْ ل اًمت  ٜمِاااااااااااٞم٥َم سمَ ِّمااااااااااايُ  ـْ ًَمااااااااااا ْؾ ىُمااااااااااا
 

ااااااااااااااااااااااااطَم  ااااااااااااااااااااااااَؾ اًمٙمُ َتااااااااااااااااااااااااىمَ  نْ إِ ك وَ ت   ٤مٞمٜمَااااااااااااااااااااااااٟمِ رْ ٤مُر قمِ ٗم 
  

ااااااااااايَ  ـْ ًَمااااااااااا  ٞمااااااااااافِ ٤مضمِ يَ ك دَ اَّماااااااااااىمْ أَ  ـْ ُِمااااااااااا رُ ْجااااااااااااًمٗمَ  غَ زُ ٌْ

  
اااااااااااااااااااااااااااااااتَ ا اهمْ ذَ  إِ ٓ  إِ   ٤مٞمٜمَ اِوااااااااااااااااااااااااااااااارَ ٍم أَ دَ ٧ْم سمِاااااااااااااااااااااااااااااااٚمَ ًَ
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ااااااااااااااااااااااااا ًُّ هْ اؾمااااااااااااااااااااااااا٠ميمت٥ُم ؿِمااااااااااااااااااااااااإْمِري ًمَِماااااااااااااااااااااااااٞمِخ اًم  َرا

  
 طَمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااٞمِؿ اًمُٙماااااااااااااااااااااااااااااااااَمِة ؿَمااااااااااااااااااااااااااااااااٝمٞمِد إُبَاااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهْ 

  

هْ   وَيااااااااااااااااا٤م ًَمٞمااااااااااااااااا٧َم ؿِمااااااااااااااااإْمَري َوَُمااااااااااااااااا٤م ىماااااااااااااااااْد طَماااااااااااااااااَقا

  
َُمتااااااااااااااااااااااااااُف اَيِٗماااااااااااااااااااااااااال قُمِْماااااااااااااااااااااااااا  َيااااااااااااااااااااااااااَداهْ َر َُماااااااااااااااااااااااااا٤م ىَمد 

  

َٖمااااااااااااااااااااااااااااا٤مهْ  وَت اًمٓمُّ  ِرضَمااااااااااااااااااااااااااااا٤مٌل أباااااااااااااااااااااااااااااْقا ضماااااااااااااااااااااااااااااؼَمُ

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااَله َٓ َيٜمَْحٜمُااااااااااااااااااااااااااااااااااقَن ؾِمااااااااااااااااااااااااااااااااااَقى ذَم اًمّم   َو

  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهْ  ٌَ  ُِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمُْٝمؿ ضِم
ِ
 
ِ
 َوشَمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُجُد َّلل

  
 وَمااااااااااااااااااااااااااااَدرُب اجِلَٝمااااااااااااااااااااااااااااا٤مِد ؾَمااااااااااااااااااااااااااااٌِٞمُؾ اًمٜم َجااااااااااااااااااااااااااااا٤مهْ 

  

هْ   ؾَمااااااااااااااااااااااااااااااُٞمْٓمٚمُِؼ ىمٚمٌِاااااااااااااااااااااااااااااال اًمّرىمٞمااااااااااااااااااااااااااااااُؼ َهااااااااااااااااااااااااااااااَقا

  
 سمَحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرٍف يَمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػٍم ًمَِٞمْحِٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ُرَ اهْ 

  

ٌَْٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَد َرطِمِٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؾ قَمٓمِ   وم
ِ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦َم اهلل  ٞم 

  
 هَمااااااااااااااااااااااااااااَدْوُت يَمَٓمااااااااااااااااااااااااااااػٍم سمِاااااااااااااااااااااااااااا٠َمْرِض اًمَٗمااااااااااااااااااااااااااااالهْ 

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ٌ ْ َوَٟمٖمَٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم طُم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم َريب  ٞم 
 قَمٓمِ

  

ياااااااااااااااااااااااااٌػ ظَمُٚماااااااااااااااااااااااااقْ.   فَمرياااااااااااااااااااااااااٌػ فَمٚمِٞماااااااااااااااااااااااااٌػ َذِ

  
 ٟمِ٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  َصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِٗمل  َوذِم  َصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُدوْ. 

  

 ُروْ. اُّيَمَ٘مْٓماااااااااااااااااِر اًمٜمّاااااااااااااااااَدى قِمٜماااااااااااااااااَد ظَماااااااااااااااااٞمِط اًمِمااااااااااااااااا

  
 ُٟمااااااااااااااااااَداِوي سمِاااااااااااااااااااِف اجلُااااااااااااااااااارَح ضُمااااااااااااااااااارَح احلاااااااااااااااااااُروْ. 

  

 
ِ
وْ.  ًَماااااااااااااااااااااااااااااااُف ذم ؾَمااااااااااااااااااااااااااااااااَم   اجلَٝمااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِد اًماااااااااااااااااااااااااااااااؼُمُ

  
ٌَْ٘مااااااااااااااااااااااااااااك قَمِٛمٞمااااااااااااااااااااااااااااَؼ اًمُٕمااااااااااااااااااااااااااااُروْ.   َوذِم إَْرِض ي

  

 يَماَلُُماااااااااااااااااااااااااااااااف ًمِاااااااااااااااااااااااااااااااأُلْذن َدْوًُمااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َياااااااااااااااااااااااااااااااُروْ. 

  
ـْ َذاَ. طُمْٚماااااااااااااااااااااااااًقا ؾَماااااااااااااااااااااااااَٞمٌَ٘مك َيااااااااااااااااااااااااااُذوْ.   وَمَٛمااااااااااااااااااااااااا

  

ى احلُُ٘مااااااااااااااااااااااااااقْ.   ىماااااااااااااااااااااااااْد َصاااااااااااااااااااااااااا٤مَن إَُم٤مَٟمااااااااااااااااااااااااا٦َم َأد 

  
اااااااااااااااااااااُ٘مقْ.  اااااااااااااااااااااػ  َصاااااااااااااااااااااْدُع اًمِمُّ  َوإِْن طَماااااااااااااااااااااؾ  سم٤ِمًمّم 

  

 ْ. ُيَٚمْٛمٚمُِٛمَٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وَيّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُّ اًمُٗمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُرو
  

اااااااااااااااااااااُف ىَماااااااااااااااااااااْد يُٗماااااااااااااااااااااقْ.  ااااااااااااااااااااا٤مٍر ًم  ـْ جُمَ  وَمٝماااااااااااااااااااااْؾ ُِمااااااااااااااااااااا

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ٌ ْ َوَٟمٖمَٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم طُم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم َريب  ٞم 
 قَمٓمِ

  

 مَحَٚمااااااااااااااااااااااااااا٧َم الُٛماااااااااااااااااااااااااااقَم ىمَٝماااااااااااااااااااااااااااْرَت اعمَُحااااااااااااااااااااااااااا٤مْل 

  
ْل رْ اٟمَِماااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااا٤مح اًمٜمّااااااااااااااااااااااااااااَزا ًَ  َت اًمٕمُٚمااااااااااااااااااااااااااااقَم سمِ

  

ااااااااااااااااااااااا٤مْل  ٌَ  ؾَمااااااااااااااااااااااا٘مٞم٧َم اخلُُّماااااااااااااااااااااااقَم يُمااااااااااااااااااااااا١ُموَس اخلَ

  
ااااااااااااااااااااااااا٤مْل  ٌَ  وقِمِْماااااااااااااااااااااااا٧َم ؿَمااااااااااااااااااااااااُٛمقظًم٤م يَمٛمثااااااااااااااااااااااااؾ اجِل

  

 ًمِ٘مَتاااااااااااااااااااااااااا٤مْل ؾَمااااااااااااااااااااااااااٚمٙم٧َم ـَمريااااااااااااااااااااااااااَؼ اًمتَُّ٘مااااااااااااااااااااااااااك وا

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااا١َماْل  ًُّ  َو قِمٗمااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم اًمُ٘مُّماااااااااااااااااااااااااااااااااقَر َوُذّل اًم

  

ااااااااااااااااااااااااااااااَٝم٤مَدَة أهمااااااااااااااااااااااااااااااغَم اعَمٜمَاااااااااااااااااااااااااااااا٤مْل   َوٟمِْٚمااااااااااااااااااااااااااااا٧َم اًمِم 

  
ضَمااااااااااااااااااااااااا٤مْل  اااااااااااااااااااااااااقا اًمر  اااااااااااااااااااااااااِٝمٞمَد َوطَمٞمُّ اااااااااااااااااااااااااقا اًمِم   وَمَحٞمُّ

  

ْل  اااااااااااااااااااااااااَقا اااااااااااااااااااااااااٜملَِم اًمٓم   ً  ؾَماااااااااااااااااااااااااَٙمٜم٧َْم سمَِ٘مْٚمٌِااااااااااااااااااااااااال اًم

  
اااااااااااااااااااااااااااااْحِر اجلَااااااااااااااااااااااااااااااَمْل  ًِ ااااااااااااااااااااااااااااال سمِ  ٌ َت ًُم ْ  َوطَماااااااااااااااااااااااااااااػم 

  

رت َدْريب سمٜمُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقر اجلَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالْل   وَٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 

  
ُم َإَذا اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّدُْمُع ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مْل وَمٙمَ  َٓ  ْٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَػ ُأ

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ٌ ْ َوَٟمٖمَٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم طُم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم َريب  ٞم 
 قَمٓمِ

  

ًمااااااااااااااااااااااااااادِ   ًمَ٘مااااااااااااااااااااااااااْد يمٜمااااااااااااااااااااااااااا٧َم ومٞمٜمَااااااااااااااااااااااااااا٤م يمااااااااااااااااااااااااااااَمَ اًمَقا

  
اااااااااااااااااااااااااااااا٤مردِ  ٤موِدوْمًئاااااااااااااااااااااااااااااا ٌَ ضَمك اًم  ًَمٜمَاااااااااااااااااااااااااااااا٤م ذِم اًماااااااااااااااااااااااااااااادُّ
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 َٟمرىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥ُم ذم ضمٗمٜمِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَؽ اًمِّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِردِ 

  
قِماااااااااااااااااااااااااااااادِ  ٤ٌَمؿِمااااااااااااااااااااااااااااااػَم ومْجااااااااااااااااااااااااااااااِر الُااااااااااااااااااااااااااااااَدى اًمَقا  شم

  

 أقَماااااااااااااااااااااااااااااااااااْدَت ًمٜمَااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م جْمااااااااااااااااااااااااااااااااااادَٟم٤م اًمّت٤مًمِاااااااااااااااااااااااااااااااااااد

  
ْٞماااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااا٤مقمدِ َوَرسم   ٧َم ضِمٞمااااااااااااااااااااااااااااَؾ اًمِٗماااااااااااااااااااااااااااادَا اًمّم 

  

ؿِمااااااااااااااااااااااااااااااااد  قَمااااااااااااااااااااااااااااااااغَم َُمااااااااااااااااااااااااااااااااٜمَْٝم٩ِم إنٌَِٞماااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًمّرا

  
واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم يُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ  َأٍخ ىَم٤مقِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  وطَمر 

  

ـْ ىَم٤مِئااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٍ  َك ُِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف َدرُّ ٚم 
 وَمٚمِ

  
طِماااااااااااااااااااااااااااااااااااادِ   اْصاااااااااااااااااااااااااااااااااااآَمَٗم٤مَك إَ ُ اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااَقَرى اًمَقا

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٝم٤مَدُة ًمٚمَٕم٤مسمِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  وَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمِْٕمَؿ اًمِم 

  
 َوَأنِٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااْؿ ِاَااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م قَمْٞمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦َم اخل٤َمًمااااااااااااااااااااااااااااااااااادِ 

  

ْ وَ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم َريب  ٞم 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالقَمٓمِ  ٌ  َٟمٖمَٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم طُم

  

ٌَُٙماااااااااااااااااااااا٤م ْ   هَمرياااااااااااااااااااااا٥َم اًمااااااااااااااااااااااّدَي٤مر ىَمااااااااااااااااااااااْد طُمااااااااااااااااااااااؼ  اًم

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااَم ْ   ً ثٚمااااااااااااااااااااااااااااااااَؽ َياااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َٟمْجَٛماااااااااااااااااااااااااااااااا٦ًم ذم اًم

ِ
 عم

  

اااااااااااااااااااااااااَيااااااااااااااااااااااااا٤م رياااااااااااااااااااااااااَح قَمٓمِ   ٦م ـَمااااااااااااااااااااااااا٤مَب الَاااااااااااااااااااااااااَقا ٞم 

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؽ رؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئٚمِِف ذِم اعَمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ْ  ًْ  سمِٛم

  

ا أظِماااااااااااااااااااااااااااااااال إن  َهااااااااااااااااااااااااااااااااذا سَمااااااااااااااااااااااااااااااااال ْ   ومَّمااااااااااااااااااااااااااااااااؼْمً

  
ااااااااااااااااااااااااااااَؽ ظَمااااااااااااااااااااااااااااػْمَ اجلَاااااااااااااااااااااااااااازا ْ   ؾَمااااااااااااااااااااااااااااَٞمْجِزيَؽ َرسمُّ

  

 َذا اًمرصَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ْ َوإّ  ُْٕهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِديَؽ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
ااااااااااااااااااااااااااَٗم٤م ْ   وَمُ٘ماااااااااااااااااااااااااْؿ َواًمااااااااااااااااااااااااااَتِٛمْس ًمٚمِجااااااااااااااااااااااااااَراح اًمِم 

  

اااااااااااااااااااااااااااَٝمَدا ْ  ااااااااااااااااااااااااااا٤م َُماااااااااااااااااااااااااااَع اًمِمُّ َت طَمٞم   ومااااااااااااااااااااااااااا٢من ِسْ

  
ـْ زِم ؿَماااااااااااااااااااااااااااااِٗمٞمًٕم٤م َُماااااااااااااااااااااااااااااَع إىمرسَمااااااااااااااااااااااااااااا٤م ْ   ومُٙمااااااااااااااااااااااااااااا

  

 وإن ـَماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَل قُمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااارَك ذم إوومٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ْ 

  

َ٘ماااااااااااااااااااااااااااااا٤م ْ   ؾَماااااااااااااااااااااااااااااا٠َمهْمُدو ؾَماااااااااااااااااااااااااااااإِمٞمًدا سمَٞمااااااااااااااااااااااااااااااقِم اًمٚم 

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ٌّ  قمٓمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م ريب  وَٟمٖمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم طُم

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااُؿ سمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهلل َيااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿَماااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمخَ  ًِ  ٜم٤َموُٟمْ٘م

  
 ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمُٜمِْجُز َُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سمِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف يَمّٚمْٗمَتٜمَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

 وَُماااااااااااااااااااااااااااااا٤م ىَماااااااااااااااااااااااااااااااْد ٟمَّماااااااااااااااااااااااااااااااح٧َم َوَوصاااااااااااااااااااااااااااااااٞمَتٜم٤َم

  
 سمِاااااااااااااااااااااااااااِف ؾَماااااااااااااااااااااااااااقف ُيْٕماااااااااااااااااااااااااااكم ًمٜمَااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااا٠منَٜم٤َم

  

ـُ أنّاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؾَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمٌََ٘مك ُهٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  وُٟمٕمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 ِدَُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ميُمؿ شُمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػُم ًَمٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َدْرسَمٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

ًمُٙمؿ َراوم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ْم ؾَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْٛمٕمٜم٤َم  وأىْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا

  
 وَربُّ اًمؼَمّيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م طَم٤موِمُٔمٜمَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ْم أجَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م رّب أىماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَداَُمٜمَ   ٌ  ٤مومَث
  

ْد وَيًاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ر ًمٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أُمرَٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ما وؾَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 ضمجج٩م 

 ظِمَت٤مًُماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سمٙمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم وىمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم أنَاااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااالًُم٤م َوَداقًماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أجَااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااْٞمخٜم٤َم

  

 ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااالًُم٤م َوَداقًمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أجَااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااْٞمخٜم٤َم

  
 ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااالًُم٤م َوَداقًماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أجَااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااْٞمخٜم٤َم

  

 ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااالًُم٤م َوَداقًمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أجَااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااْٞمخٜم٤َم

  
 ؾَماااااااااااااااااااااااااااااااااالًُم٤م َوَداقًماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أجَااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااْٞمخٜم٤َم

  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٌّ  لقمٓمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م ريب  وَٟمٖمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم طُم
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 إمم َه٤مُهٜمااااااااااااااااااااااااااااا٤م أهنااااااااااااااااااااااااااااال َهاااااااااااااااااااااااااااااذي اًماااااااااااااااااااااااااااااُدَررْ 

  
ـْ يْٕمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼِمْ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ

ِ
 سم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقل سَمٚمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍغ عم

  

اااااااااااااااااااااااَٛمرْ   ً  ومُٙماااااااااااااااااااااااؾ اًماااااااااااااااااااااااِذي ىمااااااااااااااااااااااا٤مَل أهاااااااااااااااااااااااُؾ اًم

  
 ىمٚمِٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااٌؾ ىمٚمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااٌؾ سمَِحاااااااااااااااااااااااااااااااااااؼ اًمَ٘مَٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااارْ 

  

َٟم٤م  ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَٖمْٚمٜم٤َم اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَقَرى وَُمألناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُّ

  

ـْ أ ُُمٗماااااااااااااااااادي َصاااااااااااااااااا٤مْص  --وًَمٙماااااااااااااااااا ـِ اًمر   اًم٘مّماااااااااااااااااا٤مْص  وطُمْٙمااااااااااااااااااؿ --سمَٚمحاااااااااااااااااا

  

ـَ اًمَ٘م٤مقِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادةِ  --وٓ ٓ َُمٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مْص   ُِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  

 نتب ايؾـٝخ َٚكا٫ت٘: ۞

ًٓ  خ ِماٞميم٤من اًم وًمٙمـ ذًمؽ مل يٛمٜمْٕمُف ُمـ اعم٤ًممه٦م سم٘مٚمٛمف وومٙمره ًمرد   ، سم٤مجلٝم٤مد وأهٚمفُمِمٖمق

٦م وشمّمحٞمح ُم٤ًمر اعم ة اجلٝم٤مدي٦م ُمـ آٟمحراف واًمِمٓمط أو ًاػماًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة قمغم اجلٝم٤مد ظم٤مص 

اًماِٛمحَقر اعمٝمؿ واًمذي يمثر إهمٗم٤مًمف ُمـ خ ويمت٤مسم٤مشمف شمدور طمقل هذا ِماٞمومٙم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ ُم٘م٤مٓت اًم ؛اًمْمٞم٤مع

همػم هّٞم٤مٍب وٓ  ،اعمتٛمٙمـ اعمًتٛمًؽ سمحٌؾ رسمف َ. خ ـمرْ ِماٞماًم فُ ىمَ رَ ومٓمَ  ،اًمُٙمت ٤مب واًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ

، وه٤م  شقمٓمٞم٦م»سمِجْٛمِع ؿمت٤مت يمؾ ُم٤م صدر قمـ اًمِمٞمخ ش اعمجٛمقع»وىمد أيمرُمٜم٤م اهلل ذم هذا  ،ُمرشم٤مب

 ,أُمدٟم٤م ا٤م اعم٘مرسمقن ُمـ اًمِمٞمخ ُمـ شمالُمٞمذه وأصح٤مسمف,ٌُؾ ذم همػمه ٟمنمٟم٤مه ومٞمف ُم٘م٤مٌٓت يمثػمٌة مل شمٜمنم ُمـ ىم

٤ًٌم ُمـ صمالصملم ُم٘م٤مًم٦ًم أو ومتقى أو رؾم٤مًم٦م  وىمد سمٚمغ قمدد هذه اعم٘م٤مٓت اًمتل اظمتص اعمجٛمقع سمٜمنمه٤م ىمري

ظم٤مص٦م؛ يمثػم ُمٜمٝم٤م هم٤مي٦م ذم اًمتٛمٞمز واعشم٘م٤من، وٟمذيمر هٜم٤م وٚم٦ًم ُمـ أهؿ اًمٕمٜم٤موًمـ اًمتل وردت ذم هذا 

 :ٕمريػ خمتٍٍم ا٤م؛ ومٛمـ ذًمؽُمع شم شاعمجٛمقع»

ٍف ًمٚمٖمرب  قمـ اًمٜمٌل  شمٙمٚمؿ ومٞمف  ؛حمٛمد رؾمقل اهلل  ,٧ ودقمقشمِف سم٠مؾمٚمقب ُمٞمًار ُمقضم 

٦ًم ُمع قمرٍض ُمقضمز قمـ ؾماػمشمف  ُمع دقمقة  ،ورد اًمِمٌٝم٤مت اعمث٤مرة قمٚمٞمٝم٤م واًمٙم٤مومريـ اعمِمٙمٙملم ظم٤مص 

  -ح٨م قمٜمفسمخٓم٤مب قم٘مال  واوح اًمدًٓم٦م عمـ اسمتٖمك احلؼ وسم ؛اعمٕم٤مٟمديـ ًمدظمقل اعؾمالم

رٌ  ؛خ قمٓمٞم٦م اهللِماٞمطمقار أقمْم٤م  ؿمٌٙم٦م احل٦ًٌم ُمع اًم ,2 خ قمـ ِماٞميمٌػم ُمتٛمٞمز أضم٤مب ومٞمف اًم وهق طمقا

سم٦م اخلٛمًامئ٦م ،يمثػم ُمـ اعؿمٙم٤مٓت وآقمؽماو٤مت ر  ،سمٚمٖم٧م قمدد صٗمح٤مشمف ىمرا سمرزت ذم هذا احلقا

احلروف وىمد ووع ومٞمف اًمٜم٘م٤مط قمغم  ،وُمٜمٝمجف اجلٝم٤مدي اًمًٚمٗمل اعم١مصؾ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمذةاًمِمٞمخ  ؿمخّمٞم٦م

 ،وًملم ذم اخلٓم٤مب ،ُمع ىمقة ذم احلج٦م ،شم٘مًٞمام وشمٗمريًٕم٤م ،نريرا وشم٠مصٞمال ؛ًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمِم٤مئٙم٦م
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وشمٜمزل ًمٚمحؼ سمٖمػم شمٕم٤مٍل وٓ اؾمتٙم٤ٌمر وًمق ظم٤مًمٗمتف ـمقائػ ،وسمراقم٦م ذم آؾمتدٓل
(1)

-  

أهن٤م و شاًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦مدوًم٦م » : شمٙمٚمؿ ومٞمف اًمِمٞمخ قمـشدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» يمٚمامت ذم ٟمٍمة ,1

ة ًمدوًم٦م  ، ,يمالُمف هق فم٤مهروًمٞم٧ًم هل دوًم٦م اعؾمالم سمؾ هل و٤مقم٦م سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م يمام , اعؾمالمٟمقا

إظمرى ُمقىمػ اجلامقم٤مت ُمع اعؿم٤مرة إمم  ،سمٞمٕمتٝم٤م وأهن٤م ًمٞم٧ًم سمٞمٕم٦م يمؼمى وٓ ظمالوم٦م قمٔمٛمكم وأطمٙم٤م

اًمٖمالة اًمذيـ جيٕمٚمقن قمغم  ورد   ،إقمالن اًمدوًم٦مقمرض عم٤ًمئؾ ُُمَث٤مرٍة ذم ُمع  ،واًمقاضم٥م ُمٜمٝم٤م دم٤مهٝمؿ ُمٜمٝم٤م

يمام طمّمؾ سمٕمد إقمالن ,ُمٜمٓمٚم٘م٤م عمٕم٤مداة همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ مل يدظمٚمقا ن٧م ـم٤مقمتٝم٤م  شاًمدوًم٦م»اؾمؿ 

، وهذه ُمٝمٛم٦م ص٤مي٤مُمع ظم٤ممت٦م شمتْمٛمـ و ,م؛ إذ ظُمقًمٗم٧م ٟمّم٤مئح اًمِمٞمخ، وُهجرتدوًم٦م اًمٕمرا. واًمِم٤م

  ىمٌؾ أن ي٘مع؛ سم٤مٟمحراومٝمؿ وهمٚمقهؿ- شاًمدوًم٦م»اًمرؾم٤مًم٦م داًم٦ٌم قمغم ومراؾم٦م اًمِمٞمخ وطمٜمٙمتف؛ إذ شمٜم٠ٌم سمٛمًت٘مٌؾ 

اًمِماٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ وظمٓمرهؿ  طمٙمؿذم سمٞم٤من  :رؤي٦م يم٤مؿمٗم٦م ؛طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م  واًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ,6

ودظمقًمف قمٛمٚمٞم٤م  شطمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م »ويمالٌم ظم٤مص  قمـ ، ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦ماًمًاٞم٤مؾمال ُمع قمرض ٟمٛمقذج 

                                      
ُم٘متٓمٗم٤مٍت وٞمٚم٦م ُمـ هذا اًمٚم٘م٤م ، ويمٜم٤م ىمد أثٌتٜم٤مه٤م ذم سمداي٦م إُمر صمؿ ارشم٠مجٜم٤م طمذومٝم٤م، إذ  شاجلٌٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م»َٟمنمت ( ٧)

ـٍ قمٜمٝم٤م، وطمٗمًٔم٤م جلٝمد اعظمقة ُٟمث٧ٌُم هٜم٤م ُم٘مدُمتٝمؿ ًمتٚمؽ اعم٘متٓمٗم٤مت، طمٞم٨م ىم٤مًمق  ا ضمزاهؿ اهلل ظمػما:إصؾ ُمٖم

ومٛمـ طمؼ اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمثرهي٤م سمٙمؾ ضمديد ُمٗمٞمد ي٤ًمقمد قمغم اٟمْم٤ٌمط اعمٜمٝم٩م وإطمٙم٤مُمف، ويٕملم ؿم٤ٌمب إُم٦م قمغم »

 اًمتٗم٘مف ذم ديٜمٝم٤م، ووٌط ُمٜمٝمجٝم٤م اًمّمحٞمح، ظم٤مص٦م إذا يم٤من اًمٙم٤مشم٥م رضماًل قمرف قمٜمف ؾمالُم٦م اعمٜمٝم٩م واقمتدال اًمٓمري٘م٦م- 

واًمذي  شقمٓمٞم٦م اهلل اًمٚمٞمٌل»ُمع اًمِماٞمخ اًمٗم٤موؾ اعمج٤مهد  شُمٜمتدي٤مت ؿمٌٙم٦م احل٦ًٌم»ٟم٘مدم ًمٙمؿ ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ ًم٘م٤م   ,أهي٤م إطم٦ٌم,اًمٞمقم 

 - شاعمًاػمة اجلٝم٤مدي٦م اعمٕم٤مصارة»ـه ن٧م قمٜمقان: ٧62١أضمري ُم٤م سملم ؿمٝمري و٤مدى إومم وؿمٕم٤ٌمن ُمـ ؾمٜم٦م 

ئري٦م اًمتل ظم٤موٝم٤م اًمِماٞمخ وًمف ُمٕمروم٦م ظم٤مص٦م ا٤م، واًمٙمالم يم٤من اًمٚم٘م٤م  ُمتٜمقع اعمح٤مور اؿمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م طمقل اًمتجرسم٦م اجلٝم٤مدي٦م  اجلزا

طمقل رؤيتف ٕطمقال شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم ضمزيرة اًمٕمرب وطمقل اجلٝم٤مد ذم ومٚمًٓملم واًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من واًمّمقُم٤مل ودارومقر وهمػمه٤م، 

  اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م- وُم٤ًمئؾ ذم سم٤مب اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمام ، وُم٤ًمئؾ ؿمارقمٞم٦م ُمتٗمرىم٦م متّس طم٤مضم٦م اعمج٤مهديـ وقمٛمقم اعمًٚمٛملم إمم

 اىمتٓمٗمٜم٤م ُمـ هذا اًمٚم٘م٤م  سمٕمض يمالم ؿماٞمخٜم٤م قمٓمٞم٦م اهلل، ه٤م ٟمراه ُمٝماًم ًمِم٤ٌمب احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمذيـ أىمٌٚمقا قمغم اجلٝم٤مد ٟمّمارة ًمديـ اهلل

٤ًٌم-  ًٟم٤م ُمٜم٤مؾم  سم٠منٗمًٝمؿ وأُمقالؿ وأخًٜمتٝمؿ وأىمالُمٝمؿ، وىمد ووٕمٜم٤م ًمٙمؾ ُم٘مٓمع ُمـ هذه اعم٘م٤مـمع قمٜمقا

 ٟمِماره٤م أُمران: والدف ُمـ هذه اعم٘متٓمٗم٤مت و

ز اًم٘مدوة ًمِم٤ٌمب احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ًمٚمت٠مؾمال سم٠مُمث٤مل ه١مٓ  اعمِم٤ميخ، وهق إسمراز ٓ خي٤مًمػ وضمقب اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمؾ إول : هق إسمرا

هق ُمٜمدرج نتف، ٕن اًمٜمٗمس شمرهم٥م سم٤مًمِمال  إذا رأت ُمـ يِمتٝمر وُيٕمرف سمف ُمـ اًمٗمْمال ، ويٙمقن ذًمؽ داقمًٞم٤م ل٤م ًمالٟم٘مٞم٤مد ًمٚمحؼ 

 ا  قمـ وده- وآرقمق

: اًمرّد قمغم خم٤مًمٗمل احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، اعمتٝمٛملم ل٤م سم٤مًمتِمدد واًمٖمٚمق أو اجلٝمؾ، ًمػموا يمالم ُمِم٤مخيٝم٤م واعمحؽمُملم واعمتٌققملم ومٞمٝم٤م، اًمث٤م 

 ويروا يمٞمػ أن مرا هؿ ُمت٘مّٞمدة سمْمقاسمط اًمِمارع مل خيرضمقا سمِمال  ُمـ يمالُمٝمؿ قمـ ُم٘متْماك أصقل اًمٕمٚمؿ، أص٤مسمقا أو أظمٓم٠موا ومٞمام هق ُمـ

  ُمقارد آضمتٝم٤مد، وٓ قمّمٛم٦م إٓ ًمٚمقطمٞملم-
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  -، وأهنؿ ُمـ وٚم٦م إظمٓم٤مر قمغم إُم٦مذم ىمْمٞم٦م ومٚمًٓملم، ويمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝمتٝمؿ ذقمٞم٤م وؾمٞم٤مؾمٞم٤م

شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ شم٘مٞمٞمؿ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م واعم٤ًمئؾ اًمتل شمث٤مر  : ُمع اًمِمٞمخ شُمريمز اًمٞم٘ملم اعقمالُمل»ًم٘م٤م   ,5

 ، ُمع ظم٤ممت٦م قمـ مداب اعمخ٤مًمػ-شمظمر اًمزُم٤من»، وشاعقمالم اجلٝم٤مدي»و شاًمدوًم٦م»طمقل٤م، وُم٤ًمئؾ قمـ 

يمٗمر يمؾ إُم٦م ذم اًمتٙمٗمػم طمتك شمدرج  قمغم ُمـ ٌؾ ١مص  ُم يمٌػمٌ  وهق رد   :ضمقاب ؾم١مال ذم ضمٝم٤مد اًمدومع ,4

ُمع سمٞم٤من  ،ًمإلؾمالمًمٕمدم وضمقد دار  ؛ذم هذا اًمزُم٤منواقمت٘مد سمٓمالن اجلٝم٤مد  ،شاخلقارج اعمٕم٤مسيـ» ُمـ

  -اجلٗم٤مة اًمٖمالة ؿوأت٤ٌمقمٝم شلماح٤مرىم»قمغم ؿمٌٝم٤مت ـمقيؾ ىمقي   رد  و ،اًمِم٤مئٙم٦م شاًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ» عم٠ًمخ٦م

ئد ُمـ إو٤م ات وومق: اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ ,١ اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ ومقاهلل ٕن هيدي اهلل ):  ٕمكمًم  ىمقًمفا

  -ُمٜمف اًمٗمراغىمٌؾ  اؾمتِمٝمدمل يتٛمف طمٞم٨م  ؛ ًمٙمـأـم٤مل ومٞمف اًمٜمٗمس ،(سمؽ رضماًل واطمًدا ظمػم ًمؽ ُمـ مُحر اًمٜم َٕمؿ

سمف قمـ اًمتٗمجػمات اًمتل  وهق ؾم١ماٌل  :اًمٜمّمح واعؿمٗم٤م. ذم اًمٙمالم قمغم شمٗمجػمات إؾمقا. ,6 وضمقا

، ُمع ُم٤م واًمتحذير واًمؼما ة ُمٜمٝم٤م ،لم ودمٛمٕم٤مهتؿ وسمٞم٤من ظمٓمقرهت٤م وؿمدة طمرُمتٝم٤مشم٘مع ذم أؾمقا. اعمًٚمٛم

اٟمْم٤مف إًمٞمف ُمـ سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اعمج٤مهديـ ذم اًمتٗمجػم ذم وؾمط دمٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم وأن ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ 

  - ّمؾ ذم هذا اًمزُم٤من ُمـ ىمٌؾ اخلقارج اح٤مرىملماعمخ٤مًمٗم٤مت ًمٚمنمع؛ يمام 

ذم اجلٝم٤مد واًمٜمٗمػم  ُمٝمٛم٦م صمالصم٦م أؾمئٚم٦مإضم٤مسم٦م قمـ  :تٙمٗمػمط اعمتّمدي ًمٚمؿمارأضمقسم٦م ذم طمٙمؿ اًمٜمٗمػم و ,2

در اعم١مصمرة ومٞمٝم٤م، وٟمّمئح ًمِم٤ٌمب إُم٦م سمًٚمقك ـمريؼ اجلٝم٤مد طمتك ًم٘م٤م  اهلل    -ًمٕمٛمقم إُم٦م أو اًمٙمقا

م اعمًٚمٛملم وأنف ضمٝم٤مد صحٞمح، ووضمقب  :ومج٤مر ًمٙمٜمٝمؿ جي٤مهدون ,٧١ وهل رؾم٤مًم٦م ذم ضمٝم٤مد قمقا

 ٙمٚمٞم٦م، وأن ٓ ٟم٘مًقا قمغم اعمًٚمٛملم سمؾ ٟمؽمومؼ اؿ وٟمٚملم ُمٕمٝمؿ-اًمؽمومؼ سم٤مًمٜم٤مس طمتك يدظمٚمقا ذم ديـ اهلل سم٤مًم

ر  ًاريمطمقل  :صمقرة اًمِمٕمقب وؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اًمٗم٤مؾمد ,٧٧ اعمزقمقم ذم اعمٜمٓم٘م٦م صٜمؿ آؾمت٘مرا

  -اًمٕمرسمٞم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ويمٚمامت ُمٝمٛم٦م قمـ اًمثقرات ،ًمٚمِمٕمقب وآٟمٓمالىم٦م اجلديدة

قم٘مٞمدة شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة  وهق ضمقاب ٕؾمئٚم٦م قمـ: يـ إتراكُم٤م ًمٞمس قمٜمف اٟمٗمٙم٤مك ذم أضمقسم٦م اعمج٤مهد ,٧2

اجلٝم٤مد، واًم٘مقل ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتٙمٗمػم، وذيمر احلٙمؿ ذم ؿمٕم٥م شمريمٞم٤م، وٟم٘مض سمٕمض أىمقال قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد 

٤مئٚملماًمٕمزيز، ُمع ظم٤ممت٦م ومٞمٝم٤م ٟمّمح ًمٚمٕمٚمام  واًمِمٕم٥م ذم شمريمٞم٤م  ً  -، وهل رؾم٤مًم٦م هم٤مي٦م ذم اًمٜمٗمع وإمهٞم٦م ًمٚم

 شاًم٘م٤مقمدةشمٜمٔمٞمؿ »رد يمٌػم قمغم دقمقى أن ُمٜمٝم٩م اعمج٤مهديـ و :حلّم٤مداًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م وُمقؾمؿ ا ,٧1

 -، وأضمقسم٦ٍم قمٚمٞمٝم٤ماًم٤ٌمبهذا وإيْم٤مطم٤مت عؿمٙم٤مٓت ذم  ،شاًمرسمٞمع اًمٕمريب» تٕم٤مرض ُمع صمقراتُم

ًمٕمٚمف أول احلقرات اًمٜمّمٞم٦م ,ىمديؿ وومٞمف طمقار ُمٝمؿ  :ومت٤موى اًمِمٞمخ وأضمقسمتف قمغم أؾمئٚم٦م ُمتٗمرىم٦م ,٧6

، وأؾمئٚم٦م ظم٤مص٦م وضمٝم٧م ُمـ اعمج٤مهديـ ذم سمٕمض ش٤م اعمًٚمؿؿمٌٙم٦م أن»ُمع  ,اًمتل ُأضمري٧م ُمع اًمِمٞمخ 

ه٤م ذم هذا اًم٘مًؿ ه٤م مل و ،شىمٓم٤مع همزة»أؾمئٚم٦م ُوضمٝم٧م ًمٚمِمٞمخ ُمـ ؛ ومٛمـ ذًمؽ ختّمٝمؿاًمٌالد طمقل ٟمقازل 
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، ذم هذا اعمجٛمقع ظمّمقٟم٤م ا٤م شىم٤مقمدة اجلٝم٤مد»أومرع أؾمئٚم٦م ُمـ أطمد  :شاعمجٛمقع»ُيٜمنم ُمـ ىمٌؾ ىمطُّ إٓ ذم 

، وضمقاٌب طمقل اًمتّمقير، ومظمر ذم شأيب زيد ظم٤مًمد احلًٞمٜم٤من»ُمـ اًمِمٞمخ وأؾمئٚم٦م ظم٤مص٦م طمقل اًمٌدقم٦م 

ا شمْمٛمٜم٧م شاًم٘مًؿ سملم إزواج» سًم٤م قمغم اًمًٚمٗمٞملم اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم»، ورؾم٤مًم٦م هم٤مي٦م ذم اًمٜمٗم٤مؾم٦م ضمد   -شضمقا

يمؾ ُم٤م ذم هذا اًم٘مًؿ وٕمٜم٤م طمٞم٨م  :وُم٘مدُم٤مت ًمٚمٙمت٥م وشمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م رؾم٤مئؾ وىمّم٤مئدوُم٘م٤مٓت  ,٧5

د ُمتٗمر  شاعقمالم اجلٝم٤مدي»ُمع ُم٤م ُٟمنم ذم  ،تقضمٞمٝمٞم٦ماًم وأتحريْمٞم٦م اًمٙمٚمامت ُمـ اًمىم٦م، صدر ًمٚمِمٞمخ ُمـ ُمقا

ئد واًما ُمـ ا يمٌػمً وىمد شمْمٛمـ هذا اًم٘مًؿ قمددً  ،ُمـ ىمٌُؾ  ؿمٌٙم٦م أن٤م »ذم  اًمتل ُٟمنمت ًمٚمِمٞمخ  ردوداًمٗمقا

ُم٦م قم٤مُمِم٤مريم٤مت يمؾ ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ ُمـ ٤م هذا اًم٘مًؿ ٜم  وٛم  وىمد اٟمدصمر يمثػٌم ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمِمٌٙم٦م، طمٞم٨م  شاعمًٚمؿ

ا ًمٕمٗمقي٦م ذم هذا اًم٘مًؿ ٟمٔمرً  سم٢مذن اهلل ًمـ ُيٕمدم اًم٘م٤مرئ وم٤مئدةً اٟمٗمردٟم٤م سمٜمنمه٤م ذم اعمجٛمقع، و أو ظم٤مص٦مٍ 

ر اًمِمٞمخ ذم اًمٙمت٤مسم٦م ومٝم٤مهٜم٤م  اعمٕمت٤مدة؛ شاعقمالم اًمرؾمٛمل»؛ طمٞم٨م يم٤من يٙمت٥م سمدون ىمٞمقد واًمردود واحلقا

  -٤م، وسم٤مًمٗمٝمؿ واًمٕمٛمؾ طم٤مزه٤مُمتٜم٤مصمرة؛ ومٓمقسمك عمـ اًمت٘مٓمٝموُدرًرا ُمتٙم٤مصمرة، يمٜمقًزا  ,اًم٘م٤مرئأظمل ,دمد 

يمؾ ُم٤م صدر قمـ اًمِمٞمخ ُمـ يمٚمامت ًم٘مًؿ اذم هذا ٟمنمٟم٤م وىمد : شُمٗمرهم٦م»وُمرئٞم٦م حم٤مضات صقشمٞم٦م  ,٧4

ومؼ اًمٜمص اعمٙمتقب،  وٌطصقشمٞم٦م أو ُمرئٞم٦م سمٕمد شمٗمريٖمٝم٤م و طمرُم٦م »حم٤مضات ذم ؿمٛمٚم٧م صٞم٤مهمتٝم٤م ًمتقا

ًمتحريض قمغم اجلٝم٤مد، وىمد اوُمقاقمظ ومداب، ُمع ، شاعمج٤مهديـ واًمث٤مئريـ»ورؾم٤مئؾ شمقضمٞمٝمٞم٦م ًما شاًمدُم٤م 

اًمث٘م٤موم٦م »، ودورة ذم ذم اًمٕم٘مٞمدة شدورة إنّم٤مر اًمنمقمٞم٦م»ـ ذًمؽ ؛ ومٛمُم٘متؾ اًمِمٞمخ سمٕمْمٝم٤م سمٕمد ُٟمنم 

 -، وهمػم ذًمؽ-شخمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ»، وىمرا ة ذم شاجلٜمدي٦م»، وحم٤مضة ذم شذم اعؾمالم واًمققمل

ص٦ٍم سم٤مًمِمٞمخ شمْمٛمٜم٧م وصم٤مئؼ ظم٤مجمٛمققم٦م ُمراؾمالت : وهل شوصم٤مئؼ أبقت أب٤مد»اًمقصم٤مئؼ اخل٤مص٦م   ,٧١

، وهل صمالصم٦م دومٕم٤مت طملم اهمتٞم٤مًمف ذم ُمٜمزل اًمِمٞمخ ُأؾم٤مُم٦م ش أُمريٙم٤م»قمثرت قمٚمٞمٝم٤م اًمتل  شأبقت أب٤مد»

٦م مل شُمٜمنم ُمـ وٛمـ هذه اًمدومٕم٤متإو٤موم٦ًم إمم ، سمٚمٖم٧م اصمٜمل قمنم رؾم٤مًم٦مً  ٚمِمٞمخ ُوضمٝم٧م ًم رؾم٤مًم٦م أظمرى ظم٤مص 

شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد »ص٦م اًمتل أُمدٟم٤م ا٤م ، وذم هذا اًم٘مًؿ سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اخل٤م شأيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي»

، ورؾم٤مًم٦ٌم أظمرى ظم٤مص٦ٌم مل شمٜمنم ُمـ ىمٌؾ  شأيب سمّمػم اًمقطمٞمٌم»ُوضمٝم٧م ًمٚمِمٞمخ  شذم ضمزيرة اًمٕمرب

 --سمدرٍة يمتٌٝم٤م اًمِمٞمخ سمخط يده  شاعمجٛمقع»، وظمتٛمٜم٤م شاعمج٤مهديـ ذم اًمّمقُم٤مل»وضمٝم٧م إمم 

 -، واهلل اعمقومؼ ًمٚمخػمن اهلل شمٕم٤مممسم٢مذ شإقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦مجمٛمقع »ه٤م ؾمتجده سم٤مرًزا ذم  وهمػمه٤م

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصؾ  مهللا وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم--
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 ًٌعاجملينيدٍخ انؼًم يف 
 

 
 

ه ،وُيِمٙمر قمغم اًمٗمْمؾ ،اًمذي ُ ٛمد قمغم اخلػم ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  --ًمف احلٛمد وطمده ٓ ؾمقا

 ؛وسمٕمد

هذا اًمٕمٛمؾ ٜمل قمٚمٞمف؛ طمٞم٨م أمتٛم٧ُم وأقم٤مٟمن  زم يَ  وأمحده قمغم ُم٤ماًمٙمريؿ  اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ٠مؿمٙمروم

 ،وأؾمٝمرت ًم٘مْم٤مئف اًمٚمٞم٤مزم اًمٓمقال ،وأومرهم٧م ومٞمف اًمٓم٤مىم٦م واًمُقؾمع ،سمٕمدُم٤م سمذًم٧م ومٞمف اجلَْٝمد واجلُْٝمد ،اعم٤ٌمرك

أول يقٍم ٧ٌُم ُمٜمذ وم٘مد اؾمتّمح ؛هق وطمده وقم٤مٟمٞم٧ُم ومٞمف ُم٤م يٕمٚمٛمُف اهلل وطمَدُه سمال أنٞمس أو ُمٕملم إٓ 

اًمٕمٛمؾ سمٕمد هذا ومٚمف شمٕم٤ممم اًمِمٙمر واعمٜم٦م قمغم إمت٤مم  --القىم٤مل وإاًمتقومٞمؼ ذم اًمٗمٕم راضمٞم٤م ُمٜمف  ،قمقٟمف شمٕم٤ممم

ٍت أيمثر ُمـ   ,ومٞمف سمذًمتٝم٤م  صمالث ؾمٜمقا
ِ
ظمالل٤م واىمتٜمّم٧م  ،ىمْمٞم٧ُم ومٞمٝم٤م أُمتع إوىم٤مت ,وُم٤م هل سمٙمثػمة واهلل

ئدأبدع ا  ،ًمٞمٚمف وهن٤مره  شقمٓمٞم٦م اهلل»وطم٥م  ىمٚمٌل اًمِمٞمخ  ومٕم٤ميِم٧ُم ؿمٞمخل ؛أوؾ آؾمتٜم٤ٌمـم٤متو ،ًمٗمقا

 --ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م ُمرة سمٕمد ُمرة قمغم ُم٤م أيمرم وين --اًمٚمحؿ واًمدم ىم٤مرهوَ و ،طمتك ظم٤مًمط ىمٚمٛمف اًم٘مٚم٥م

 : اعمٜمٝمجٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦مَوومؼ  ،عاًمٕمٛمؾ ذم هذا اعمجٛمق ,سمحٛمد اهلل وُمٜمتف,شمؿ  وىمد

 ،ُمٜمٝما٤م ُما٤م ُٟمنما قماغم اًمِماٌٙم٦م ،ّما٤مدَر ُمتٕماددةوٕمتٝما٤م ُماـ ُم ىمدُم٧ُم ًمٚمٛمجٛمقع سمًاػمة واومٞما٦م قماـ اًمِماٞمخ  ,٧

وُمٜمٝماااا٤م ُماااا٤م طماااادصمٜمل سمااااف سمٕمااااض اعظمااااقة ذم ؾماااا٤مطم٤مت اجلٝماااا٤مد هااااـ قماااا٤ميش اًمِمااااٞمخ وقماااا٤مسه وقمرومااااف طمااااؼ 

وصاااٗم٤مشمف اجلٝم٤مديااا٦م  ،وشم٤مرخياااف ُماااـ طمٞم٤مشماااف وضمٝمااا٤مده وقمٚمٛماااف عمحااا٤مٌت  ذم هاااذه اًمًاااػمة ُذيمااارطمٞمااا٨ُم  ؛اعمٕمرومااا٦م

يمااام ,ذم رصم٤مئااف طماالم شم٘مٌٚمااف اهلل ؿمااٝمٞمدا ويمٚمااامت اعمج٤مهااديـ وىماا٤مدهتؿ  ،وطماا٥م اعمج٤مهااديـ ًمااف ،واًم٘مٞم٤مدياا٦م

 -سمٛمٜمٝمجٞمتل ذم هذا اعمجٛمقع وظمتٛم٧ُم  ،سم٠مهؿ يمت٥م اًمِمٞمخ وُم٘م٤مٓشمف وم٧ُم صمؿ قمر   ،,ٟمح٥ًم

راٍت  ُمـ ُم٘م٤مٍٓت  وىمٗم٧ُم قمٚمٞمفُم٤م  وٕم٧ُم  ,2 خ ِماٞمًمٚم ُمرئٞم٦مٍ أو  صقشمٞم٦مٍ  ويمٚمامٍت  وومت٤موى وإضم٤مسم٤مٍت  وطمقا

 ,د ويم٤مٟم٧م ُمّم٤مدر ،,٤مسمٕمد شمٗمريٖمٝم  شاعمٜمتدي٤مت اجلٝم٤مدي٦م» ًمؽ ذموذ ؛ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م :هذه اعمقا

ىمد و ،شٚم٦م ـمالئع ظمراؾم٤منجم» ويمذًمؽوهمػمه٤م،  شأن٤م اعمًٚمؿ»و شؿمٌٙم٦م احل٦ًٌم»يما ،شاحلقاري٦م»و

اعُم٤مم ذم سمٞم٧م اًمِمٞمخ  ه٤م طمّمٚم٧م قمٚمٞمف شاعمخ٤مسمرات إُمريٙمٞم٦م» ومتقى ٟمنمهت٤م وٛمٜم٧ُم هذا اًم٘مًؿ

وأزًمٜم٤مه٤م ُمـ ىمًؿ  شت٤موىاًمٗم»ذم ىمًؿ ؛ وم٠مثٌتٜم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده  شأؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن»

 ،قمٜمد ورودهٟم٤م إمم ُمّمدر يمؾ ُم٘م٤مٍل ؿماروىمد أ-- أيمثر شاًمٗمت٤موى»ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م سم٘مًؿ  شاًمقصم٤مئؼ اخل٤مص٦م»
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وٓ ُأظمٗمل اًم٘م٤مرئ أن يمثػًما ُمـ هذه اعم٘م٤مٓت  ،ذم ذات اعمقوع ,إن ُوضمد,سمٞمٜم ٤م شم٤مريخ اًمٜمنم ويمذا 

وًمْم٤مقم٧م يمام و٤مع همػمه٤م،  قمٚمٞمٝم٤مرٟم٤م ح٤م قمث ومْمؾ اهلل وُمٜمف قٓوًم ،ىمد وُم٘مدت ُمـ اًمِمٌٙم٦م مت٤مًُم٤م

 -ظمػم اجلزا  سمام قمٜمدهؿواعظمقة اًمذيـ أُمدو  وم٤محلٛمد هلل قمغم ذًمؽ، وضمزى اهلل اعمِم٤ميخ 

 ،سملم ُمٕمٙمقوملم[]ُمع قمزو أي٤مت إمم ؾمقره٤م  ،يمت٤مسم٦م وٞمع أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثام  ًمٚم٘مرمن اًمٙمريؿشمؿ  ,1

 -ومٌلم اعمٕمٙمقوملموإٓ  ،ال. ىمقس أي٦مرىمؿ أي٦م ىمٌؾ إهم ُوِوع ,أي شمؿ مظمره٤م,ظُمتٛم٧م أي٦م وم٢من 

هذه تخري٩م صمؿ ىمٛم٧ُم سم ،( ُمتٛمٞمزيـؾمالمىمقإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م سمتٖمٛمٞم٘مٝم٤م وووٕمٝم٤م سملم ) ُمٞمزُت  ,6

ُمٜمتٝمًج٤م  ،َوَذًمؽ ذم احل٤مؿمٞم٦م ،ُمع سمٞم٤من طمٙمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤مي٨م سمٕمزوه٤م، واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، د٤مإطم

أو ذيمرشمف  همػممه٤ميم٤من ذم  وإن ،لام ايمتٗمٞم٧م سمٕمزوه اًمّمحٞمحلمأطمد ومام يم٤من ذم  ؛ذًمؽآظمتّم٤مر ذم 

  -صمؿ ٟم٘مٚم٧م طمٙمؿ اًمٕمٚمام  قمٚمٞمف سم٤مظمتّم٤مر ،اًمِمٞمخأىمرا٤م ًمٚمٗمظ ذيمرت 

ُمع  ، ًمٜمٌلوذًمؽ متٞمٞمزا ل٤م قمـ أطم٤مدي٨م ا ،سمدون شمٖمٛمٞم٘مٝم٤م شؾمالمىمق» سملماعمٜم٘مقًم٦م  ىمقالإووع شمؿ  ,5

خ٤مص أؾمام  إؿم شإىمقاس»ويمذًمؽ ُمٞمزٟم٤م سم٤مؾمتخدام هذه  ،قمزو هذه إىمقال إمم ُمراضمٕمٝم٤م

 -ًمذًمؽ، ومل ٟمٚمتزم هذا اًمتتٛمٞمٞمز قمغم اًمدوام قمٜمد احل٤مضم٦م ؛وإُم٤ميمـ

اًمتٕمٚمٞمؼ ذم احل٤مؿمٞم٦م قمغم ُم٤م يٚمزم اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف ُمـ ذح همري٥م، أو شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُمٌٝمؿ، أو زي٤مدة ذٍح  ,4

عمٕمٜمك ُمذيمقر، أو إو٤موم٦م ُمراضمع ُمٗمٞمدة ذم اعم٠ًمخ٦م اعمذيمقرة ظم٤مص٦م ُم٤م اُمت٤مزت سمف احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م 

وًمألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مد اؾمتٗمدُت ذم اعطم٤مًم٦م قمغم اعم٤ًمئؾ ُمـ ,ُم٤ًمئؾ ذقمٞم٦م ٟم٤مزًم٦م اعمٕم٤مسة ُمـ 

، وه٤م ,ومجزاه اهلل قمٜم٤م ظمػما  شاعمٕملم»اعمًٛمك:  شأيب ُمريؿ أمحد اًمزهرا  إزدي»يمت٤مب إخ اعمج٤مهد 

 اطمتقشمف اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت يمذًمؽ: اًمؽمو٦م ًمألقمٞم٤من أو اجلامقم٤مت قمٜمد احل٤مضم٦م، أو شمّمحٞمح ظمٓم٠ٍم سملم-- اًمخ-

ًمٙمٜم٤م ٟمٚمح٘مٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م: ]اعم١مًمػ[  ،ومٜمٌ٘مٞمٝم٤م ذم حمٚمٝم٤م ؛شمٕمٚمٞم٘م٤مٍت ذم احل٤مؿمٞم٦م ,أطمٞم٤مًٟم٤م,ىمد يذيمر اًمِمٞمخ  ,١

ومٜمجٕمٚمٝم٤م ذم  ؛ٜم٘مقٓتاًمِمٞمخ سمٕمض إطم٤مدي٨م واًم ُج ر  خُيَ  ,ىمٚمٞمٚم٦م,وأطمٞم٤مٟم٤م  ،ًمتٛمٞمٞمزه٤م قمـ طمقاؿمٞمٜم٤م

 -]اعم١مًمػ[ ف يمٚمٛم٦موقمٚمٞمف: ومٙمؾ احلقار ُمـ صٜمٕمٜم٤م إٓ ُم٤م ُأخحؼ سم ؛]اعم١مًمػ[قم٤ٌمرة  حل٤مؿمٞم٦م وٟمْمٞمػ

اًمًٚمػ قمـ  ٦ماعمٜم٘مقًمسمٕمض اًمٜمّمقص ورة ُمراضمٕمتف ذم وارخ إمم ِماٞمُم٤م أؿم٤مر اًم وشمّمحٞمح ُمراضمٕم٦م ,6

 ,سمحٛمد اهلل وُمٜمتف,طمٞم٨م ىمٛم٧ُم  ،وٟمحقه٤م [--ومٚمػماضمع ،يمذا]يْمع قم٤ٌمرة  طمٞم٨م يم٤من اًمِمٞمخ 

د٢مصم٤ٌمت اًمٜمص اًمّمحٞمح سم ومٚمػماضمع[ وٟمحقه٤م ه٤م ]يمٚمٛم٦م  وطمذوم٧ُم  ،ُمـ ظمالل ُمّم٤مدره إصٚمٞم٦م اعمرا

 -قمٜمد شمٕمديٚمٝم٤مومٚمؿ ٟمنم إًمٞمٝم٤م  ؛ةًاػمذم ُمقاـمـ ي ىمد يم٤من هذا إُمرو ،إًمٞمف خ ِماٞم اًمِماػمي

ؾمقا  ذم الٛمزات أو قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ وأىمقاس  ،إصالح إظمٓم٤م  اعُمالئٞم٦م واًمٜمحقي٦م اًمٔم٤مهرةشمؿ   ,2

 -شمٕم٤ممم ؾمٞمالطمٔمٝم٤م اًم٘م٤مرئ سم٢مذن اهللو --ذًمؽ يمٚمفواقمتامد ُمٜمٝمجٞم٦م ُمقطمدة ذم  ،اًمتٜمّمٞمص أو اًمٚمٖم٦م
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صغم »ُمثؾ:  ،شمْمٞمػ ُمٔمٝمًرا و٤مًمٞم ٤م قمغم اًمٙمت٤مبطمٞم٨م  ؛ت اعمتٙمررةٚمامامد اًمرُمقز اعمٜمحقشم٦م ًمٚمٙماقمت ,٧١

ه٤م شم٘مر سمف  ؛وهمػمه٤م يمثػم سمحٛمد اهلل ، شرمحف اهلل» ، شريض اهلل قمٜمف» ، شاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  -اعم٤ٌمرك اًمٙمت٤مبهذا ذم صمٜم٤مي٤م  ,سم٢مذن اهلل, أظمل اًم٘م٤مرئ قمٞمٜمُؽ

ُمع  ،خ ِماٞماعمقضمٝم٦م ًمٚم ,ٓ اعضم٤مسم٤مت,صٞم٤مهم٦م وشمرشمٞم٥م إؾمئٚم٦م  ٟم٤مذم اًمٚم٘م٤م ات واحلقارات: أقمد ,٧٧

سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات اًمؽمطمٞمٌٞم٦م  حذفوىمٛمٜم٤م سم ]ىمقؾملم ُمٕمٙمقوملم[،سملم  ووع ُمٚمخص ًمٙمؾ ؾم١مال

 اًم١ًمال يمام هق سمال شمٖمٞمػم ٟمص   أث٧ٌمُّ ُمع ذًمؽ  ًمٙمٜملو ،احلقاراًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ صٚم٥م  وآـمٛمئٜم٤مٟمٞم٦م

٤ًٌم ُم٤م ًمف ويمذا  ،خٌت٦مأ ر ٌ يمالم اًمِمٞمخ ذم إضم٤مسم٤مشمف ٚم٥م ُمـ ُص  ,وهلل احلٛمد واعمٜم٦م,ٚمؿ ُ ذف وم ؛هم٤مًم

أنف ؾمٞمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م  سمّمٚم٥م اًم١ًمال، وه٤م طمذومٜم٤مه: إؾمئٚم٦م أو اعضم٤مسم٤مت اًمتل يذيمر اًمِمٞمخ  قمالىم٦م

٤ًٌم ًمٚمتٙمرار طمذومٜم٤م ُم٤م أطم٤مًمف اًمِمٞمخ إمم همػمه ُمـ اعمقاوع   -ٓطم٘م٤م وطمٞمؾ سمذًمؽ قمغم ُمقوقع مظمر؛ ومتجٜم

اًمرؾم٤مئؾ هذا ذم احلقارات و ؛خ ِماٞميمت٤مسمتٝم٤م ُمـ اًم ٜم٤مً  قمغم شم٤مريخسم ؽمشمٞم٥م ُمقاد اعمجٛمقعسم ىمٛم٧ُم  ,٧2

اعم٘م٤مٓت أُم٤م  ،واًمتل ُٟمنمت ُمـ ىمٌؾ إطمدى اعم١مؾم٤ًمت اعقمالُمٞم٦م يمثػمة قمدد اًمّمٗمح٤متت اعم٘م٤مٓو

د اعموُمِم٤مريم٤مت اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م اًم٘مّمػمة  ه٤م ذم وم٘مد أرضم٠من٤م ؛ًٛمققم٦م أو اعمرئٞم٦موشمٗمريٖم٤مت اعمقا

ويمٚمامت صقشمٞم٦م  ،ُم٘م٤مٓت وىمّم٤مئد ىمّمػمة ُمٜمققم٦م» ن ضم٤مُمع ل٤م وهق:وٛمـ قمٜمقا  ظمت٤مم اعمجٛمقع

أن سمٕمض ُم٤م  ,أظمل اعمج٤مهد,وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ  ،ه٤م أجًْم٤مِمارٝم٤م هٜم٤مك طم٥ًم شم٤مريخ ٟمورشمٌتُ  ،شُمٗمرهم٦م

 -هِمارُم٘مدم قمغم ُم٤م شم٠مظمرت يمت٤مسمتف وشم٘مدم شم٤مريخ ٟم ه ويت٘مدم شم٤مريخ يمت٤مسمتف:ِماريت٠مظمر ٟم

اًمتل اقمتٛمدُت قمٚمٞمٝم٤م ذم ن٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب، ُمع شمٕمريػ ىمّمػم  أخح٘م٧ُم ذم هن٤مي٦م اعمجٛمقع ُمنًدا ًمٚمٛمّم٤مدر ,٧1

 سمٛم١مًمٗمٞمٝم٤م، واًمٓمٌٕم٤مت اعمٕمتٛمدة ذم اًمتح٘مٞمؼ-

 ،قمـ اعمقاوٞمع واعم٤ًمئؾ اعمٓمروطم٦م ذم هذا اعمجٛمقع اعم٤ٌمرك ومٝمرس ؿم٤مُمؾإقمداد شمؿ سمحٛمد اهلل  ,٧6

ده ذم أي ُم٠ًمخ٦م يرهم٥ُم    -سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سمحٞم٨م يّمؾ اًم٤ٌمطم٨م عمرا
 

 --ب اًمٕم٤معملمواحلٛمد هلل ر

 --واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم
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 َكز١َ : 

 ؿمالاًم٘مر ،ّمالهق اسمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىم حمٛمد رؾمقل اهلل 

 --اعؾمامقمٞمكم اعسمراهٞمٛمل

ُمٕمٔمٛمٝم٤م اًمٞمقم ي٘مع وٛمـ )ومٝمق رضمؾ ُمـ اًمٕمرب ُمـ سمٚمدة ُمٙم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم سمالد ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب 

ذه ي٘مقل يمثػم ُمـ قمٚمام  إرض واًمٗمٚمؽ ُمٙم٦م ه ؛اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م(: طمدود اًمدوًم٦م اعمًامة

ومٞم٤م إهن٤م ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل وهل سمٚمدة  -أو إهن٤م أيمثر سم٘م٤مع إرض اطمتامٓ ٕن شمٙمقن ىمٚم٥م اًمٙمرة إروٞم٦م ،واجلٖمرا

واًمٕمرب يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ىمٌؾ  ،ي اًمٕمريبِمارقم٤مش ومٞمٝم٤م ُمٜمذ ىمديؿ اًمزُم٤من اجلٜمس اًمٌ --صحراوي٦م ضمٌٚمٞم٦م

ؿ ىم٤ٌمئؾ يمٌػمة ُمِمٝمقرة ذم اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ ل٤م طمْم٤مرات قمري٘م٦م ويم٤مٟم٧م ل ،دٟم٤م إسمراهٞمؿ أيب إنٌٞم٤م ؾماٞم

إن يمؾ أو إهمٚمٌٞم٦م اًم٤ًمطم٘م٦م ُمـ شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اٟمدصمرت  :ي٘مقل اعم١مرظمقن -!وقمجٞم٦ٌم

وُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ  ،وإٟمام اًمٕمرب اًم٤ٌمىمقن سمٕمدهؿ إمم اًمٞمقم هؿ ىم٤ٌمئؾ أظمرى شمٕمّٚمٛم٧م ُمٜمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ،واٟم٘مرو٧م

هٞمؿ  ,أظمل إؾمح٤م.,قمٞمؾ ٟمًؾ اًمٜمٌل اًمٙمريؿ إؾمام   -سمـ إسمرا

وسم٤مًمتحديد ذم ؿمٌف ضمزيرة  ،ُمٝمد إنٌٞم٤م  واًمرؾم٤مٓت ،وذم ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل ،. إوؾمطِمارومٞمام يًّٛمك سم٤مًم

ٓم٦م أىمرب ُم٤م شمٙمقن إمم اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمٕمٗمقي٦م سمٕمٞمدة إمم طمد ُم٤م قمـ ًاٞمقم٤مش ه١مٓ  اًم٘مقم قمٞمِم٦م سم --اًمٕمرب

واشمّمٗمقا سمّمٗم٤مت رائٕم٦م ُمـ اًمّمد.  ،وإُمزضم٦م ًمذًمؽ اُمت٤مزوا سم٤مقمتدال اًمٓم٤ٌمئع ،شمٕم٘مٞمدات اًمتٛمّدن

طم٦م واًمقوم٤م  واًمٙمرم واًمًخ٤م  واًمِمج٤مقم٦م وقمزة اًمٜمٗمس ورومض اًمٔمٚمؿ واًمذل  ،وسمذل اعمٕمروف ،واًمٍما

 ،وقمٚمق الٛم٦م ،وىمقة اعرادة واًمٕمزيٛم٦م ،وشمٕمٔمٞمؿ طمؼ اًمٙمٚمٛم٦م واًمذُم٦م ،واًمتٜم٤مومس ذم صٗم٤مت اًمرضمقًم٦م

أنف حلٙمٛم٦ٍم ٓ سمد  ،رهمؿ أهنؿ ٓ يٕمرومقن اًمٙمت٤مسم٦م ،٦مومٔمواًمٗمّم٤مطم٦م واًمذيم٤م  وآقمتٜم٤م  سم٤مٔداب وىمقة احل٤م

 !حمؾ يمؾ اًمرؾمؾ واًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦مقمٔمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م هذه اعم٤ًمطم٦م ُمـ اًمٕم٤مًَماؿ هل 

اعم١مُمٜملم سمٜمٌقشمف واعمتٌٕملم ,ٞمؿ قمٜمد يمؾ اعم١مرظملم ُمـ اعمًٚمٛملم حمٛمٌد هذا اًمرضمؾ اًمذي هق رضمؾ قمٔم

 ،ح ًاٞمسمٕمد ُمٞمالد اعم ش5١٧»وًمد ذم ؾمٜم٦م : وقمٜمد همػم اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ,ًمف

 ،صمؿ ُم٤مشم٧م أُمف أجْم٤م ذم وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ قمٛمره ،ذم سمٓمـ أُمف ٤مٕن أب٤مه ُم٤مت طمٞمٜمام يم٤من هق ضمٜمٞمٜمً  ،وقم٤مش يتٞمام

ومؽمسّمك يتٞمام ذم رقم٤مي٦م ضمده صمؿ ذم رقم٤مي٦م قمٛمف سمٕمد ُمقت ضمده إمم أن ص٤مر  ،سمٕمد أن سمٚمغ هق ؾم٧م ؾمٜملم وذًمؽ

  --ي٤مومٕم٤م ٤مؿم٤مسمً 

أي سمٕمد أن ص٤مر رضمال يم٤مُمال قمرف احلٞم٤مة وضمّرا٤م وشمزوج  ،أرسمٕملم ؾمٜم٦م قمغم ُمقًمده وسمٕمد ُمرور طمقازم
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يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مٞمٛم٦م شمدور يمٚمٝم٤م  ،ك أـمٗم٤مٓ وقمرف اًمٜم٤مس وقمرومقه وشمٙمّقٟم٧م ًمف ذم ىمقُمف ىمٞمٛم٦مسم  وأنج٥م ورَ 

سم٤مشمٗم٤م. وٞمع اعم١مرظملم قمغم صٗم٤مت اًمّمد. وإُم٤مٟم٦م واًمذيم٤م  وىمقة اًمٕم٘مؾ وومّم٤مطم٦م اًمٙمٚمٛم٦م وطمًـ 

ٌّع سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًمتل يتٜم٤مومس اًمرضم٤مل اًمٕم٘مال  قم٤مدة ذم نإظمال. وُم ٚمٝم٤م وآومتخ٤مر ّماٞمٙم٤مرم اًمًج٤مي٤م واًمتِم

ا٤م ُمـ اًمٙمرم واًمِمج٤مقم٦م ورومض اًمٔمٚمؿ واًمْمٞمؿ واًمذل وُم٤ًمقمدة اعمحت٤مضملم واًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٕمٗم٤م  

يٜمٗمر  ذُمقُم٦م اًمتلور واًمّمٗم٤مت اعمِمارواخلدُم٦م ًمٚمٜم٤مس وُم٤ًمقمدهتؿ وحم٦ٌم اخلػم لؿ واًمٌٕمد قمـ اعمٕم٤مي٥م واًم

أُمّٞما٤م ٓ يٕمرف  ,ؿم٠منف ؿم٠من إهمٚمٌٞم٦م اًم٤ًمطم٘م٦م ُمـ أهؾ زُم٤مٟمف,يم٤من  دوُمع ذًمؽ وم٘م ،ُمٜمٝم٤م يمؾ اًمٕم٘مال 

  -اًم٘مرا ة وٓ اًمٙمت٤مسم٦م

 ٤موأن اهلل ىمد أوطمك إًمٞمف وسمٕم٨م إًمٞمف ُمٚمٙمً  ،سمٕمد سمٚمقهمف هذا اًمٕمٛمر أقمٚمـ أنف ىمد ضم٤م ه اًمقطمُل ُمـ اًمًام 

 اظمت٤مره ًمٞمٙمقن رؾمقٓ ًمٚمٕم٤معملم وأنف ظم٤مشمؿ إنٌٞم٤م  وأظمؼمه أن اهلل ،ُمـ اعمالئٙم٦م يٕمٚمٛمف اًمديـ واًمرؾم٤مًم٦م

  -ٓ ٟمٌّل سمٕمده ،واًمرؾمؾ

 --ّي ذم أصدىم٤مئف اعمقصمقىملم وُمٕم٤مرومف وأىم٤مرسمفؾماردقمقشمف ذم اًمٌداي٦م سمِمٙمؾ  ِماريٜم وسمدأ حمٛمد 

 --صمؿ سمدأ يتقؾّمع ذم دقمقشمف وأقمٚمٜمٝم٤م وسح ا٤م ،واؾمتج٤مب ًمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًم  ُمـ أهؾ سمٚمدشمف

وىم٤مًمقا  ،ىم٤مًمقا ؾم٤مطمر ؛ويمذسمقه ورُمقه سمِمتك أنقاع اًمتٝمؿ ،ىمقُمف ووىمٗمقا وّده سمٙمؾ ىمقة وقمٜم٤مد ومٕم٤مروف

٤م  يمثػمة ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمض ؿماٞموىم٤مًمقا أ ،ح يًحر اًمٜم٤مس سمٙمالُمفّماٞموىم٤مًمقا ؿم٤مقمر أدي٥م وم ،وىم٤مًمقا جمٜمقن ،يمذاب

 ِمارؾمٌٞمؾ ٟمذم  --!ومف وؾمٛمٕمتف وطمتك ذم ضمًدهؿمارونّٛمؾ إيذا هؿ ًمف ذم  ،صؼم قمغم شمٙمذيٌٝمؿ ًمف -!قمجٞم٥م

أبدا إذا مل يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ومل يٌدأ  ِمارومل شمٙمـ اًمدقمقة ًمتٜمت ،دقمقة اهلل اًمتل أُمره سمتٌٚمٞمٖمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس

اؾم٦م ىمقُمف وقمٜمٗمٝمؿ وّده سم٤مًمٚملم واًمرومؼ واًمٕمٗمق ؿماريم٤من يقاضمف  --سم٘مقُمف ومل يّمٓمٜمْع ُمٜمٝمؿ أنّم٤مرا

قن اؿ وي٘م٤مـمٕمقهنؿ هؿ ي١مذوٟمف ويٕمذسمقن أصح٤مسمف اًمْمٕمٗم٤م  ويًخرون ُمٜمٝمؿ ويًتٝمزئ --اًمّمٗمحو

يدقمقهؿ إمم : ح لؿ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل سمٕمثف اهلل ا٤مِماروهق ُمًتٛمر ذم دقمقهتؿ إمم اخلػم وي --و ٤مسوهنؿ

 ،يمقهنؿ ُمع اهللِمارويٜمٝم٤مهؿ قمام يم٤من يٕمٌد مسم٤مؤهؿ ه٤م ؾمقى اهلل أو ي ،يؽ ًمفؿمارقم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ 

وسمٛم٤ٌمدئ  ،وأدا  إُم٤مٟم٦م وصٚم٦م اًمرطمؿ وي٠مُمرهؿ سم٤مًمّمالة واًمّمدىم٦م واًمّمد. واًمٕمٗم٤مف واًمقوم٤م  سم٤مًمٕمٝمد

ويّمؼم قمغم يمالُمٝمؿ همػم اًمالئؼ ويرضمق لؿ  ،اخلػم ويذيمرهؿ ا٤م ًمٞمؾ هن٤مر وسمٙمؾ اًمٓمر. واًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م

 -!وًمٙمـ اعٟم٤ًمن يمثػما ُم٤م يٙمقن قمدّو ُم٤م ضمٝمؾ ،وىمد يم٤من اخلػم طم٘م٤م ذم دقمقشمف ،اخلػم

ويم٤مٟمقا يريدون ٕنٗمًٝمؿ  ،وأظمرة ف واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤مِماريم٤من يريد لؿ اخلػم واًمٕمز واًم

ويم٤من ؾم٤مدة ىمقُمف ويمؼماؤهؿ ي٘مقدون وده محالت اًمتِمقيف واًمتٜمٗمػم سمٙمؾ ُم٤م أوشمقا ُمـ ىمقة  -!انًاراخل

ُمـ  ،طم٘م٤م ًم٘مد يم٤من أيمثر ىمقُمف ذم قمامي٦م وهمِم٤موة سم٥ًٌم يمثػم ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتل شمرايمٛم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ --!وُم٤مل
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 ،وُمـ ـم٤مقم٦م اًمٙمؼما  واًمرؤؾم٤م  وآؾمتٙم٤مٟم٦م إًمٞمٝمؿ ،قضمقدآٟمٖمامس ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واًمٖمٗمٚم٦م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم

 ،ويمٚمٝم٤م أؾم٤ٌمب واهٞم٦م ---!وطم٥م اًمًالُم٦م وآيمتٗم٤م  سم٤محل٤مل اعمقضمقد ،وُمـ اخلقف ُمـ شمٖمػّم إوو٤مع

خؼمٟم٤م قمـ طم٤مًم٦ٍم ؾماٞمأنف  ٤موًمق سُمٕم٨َم ُمٜمٝمؿ أطمٌد اًمٞمقم وؾم٠مخٜم٤مه وم٢مٟمٜم٤م ٟمتقىمع ي٘مٞمٜمً  ،وا ا٤م ووّٞمٕمقا ومرصتٝمؿًارظم

 --!ةًارًمٜمداُم٦م واحلٓ ُمثٞمؾ ل٤م ُمـ ا

٤مدة واًمرئ٤مؾم٦م اًمتل ظم٤مومقا أن يٗم٘مدوه٤م إن هؿ اشمٌٕمقا احلؼ ًاٞموأُم٤م ؾم٤مدهتؿ ويمؼماؤهؿ وم٘مد همّرهتؿ اًم

وه٤م ٟمحـ ٟمذيمرهؿ  ؟ئ٤مؿماٞمًمٙمـ هؾ أوم٤مدهؿ ذًمؽ  ،واٟمدومٕمقا ذم قمٜم٤مد ؿمديد ،اًمذي يدقمقهؿ إًمٞمف حمٛمد

ا ٓ ُياذيمر إٓ ؾماراًمذي ذه٥م ظم٤موُمـ ّمار ُمـ اًمذي سم٘مل واٟمت ،وٟمذيمره وٟمذيمر ُم٤م ضمرى سمٕمد ُمرور اًم٘مرون

ئ٤م ويريّب اًمٜم٤مس ِماٞمئ٤م ومؿماٞمذم دقمقشمف وشمدرج ويم٤من اًمقطمل يٜمزل قمٚمٞمف   ر حمٛمدٛمتواؾم ؟!سم٤مخلزي واًمٚمٕمـ

واًمذي شم٠مخٗمف اًمٜمٗمقس  ،قمغم اًمديـ احلؼ اعمتْمّٛمـ ًمٙمؾ رمح٦م وقمدل وإطم٤ًمن وسمّر وطمٙمٛم٦م وإصالح

 ،ئس ُمـ إؾمالم ىمقُمف وشم ُمروا قمٚمٞمف يريدون ىمتٚمفإمم أن ي --ؿماروأُمر سمٙمؾ ظمػم واًمٜم٤مهل قمـ يمؾ  ،اًمٓمٞم٦ٌم

  -اًمتل ا٤م ىمؼمه وُمًجده أن شاعمديٜم٦م» ومٝم٤مضمر إمم سمٚمدة ،سم٤ملجرة وم٠مُمره اهلل 

د ُمٜمٝم٤م سمٛمحٛمد ودقمقشمف أثٜم٤م   شاعمديٜم٦م» يم٤مٟم٧م شم٘مٓمـ هٜم٤مك ذم سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل مُمـ أومرا

ومتحّٛمًقا ًمٜمٍمشمف وإقم٤مٟمتف ُمـ ضمرا  ىمقة  ،٦مرؤيتٝمؿ ًمف وؾمامقمٝمؿ يمالُمف ودقمقشمف ذم ُمقاؾمؿ احل٩م إمم ُمٙم

 سمٚمدهؿ ًمٙمل يٙمقن قمٜمدهؿ وقمروقا قمٚمٞمف أن هي٤مضمر إًمٞمٝمؿ ذم ،إيامهنؿ سمام دقم٤مهؿ إًمٞمٝمؿ ُمـ رؾم٤مًم٦م اهلل 

  -دقمقشمف ِمارويًتٓمٞمع ُمـ هٜم٤مك أن يٜم ،وي١موٟمف ويٜمٍموٟمف

٤ًم  ومٝم٤مضمروا رضم٤مٓ وٟم ،وأُمر يمؾ ُمـ يًتٓمٞمع ُمـ أصح٤مسمف أن هي٤مضمر ه٤مضمر حمٛمد  ؛وسم٤مًمٗمٕمؾ

وٓ أي  ؾمال٤مؾماٞمٓ اىمتّم٤مدي وٓ  ،ّمالمل يٙمـ هٜم٤مك أي همرض دٟمٞمقي وٓ ؿمخ ،وأـمٗم٤مٓ ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ

  همػم اًمديـ اًمذي مُمٜمقا سمف وقمرومقا أنف طم٘م٤م رؾم٤مًم٦ُم اهلل اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ وأوضمدهؿ وأراد ُمٜمٝمؿ أن ؿمال

ٓم٦م ُمٓم٤مُمح ًاٞماًمٕمرسمٞم٦م اًمٌمل يٙمـ ًمتٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ  -يٕمٌدوه واظمتؼمهؿ اذه آظمت٤ٌمرات ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

  -ومل يٙمقٟمقا أهؾ متّدن ُياذيمر سملم ُمدٟمٞم٤مت اًمٕم٤ممل ذم ذًمؽ اًمٕمٍم --٦م وٓ شمقؾّمٕمٞم٦مؾماٞم٤مؾماٞم

وم٤مٟمٗمٕمٚمقا سمف اٟمٗمٕم٤مٓ  ،ولذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م واعيامن سم٤محلؼ اعمٓمٚمؼ ًمف شم٠مثػم يمٌػم قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ

ذم  --!شم٘مري٤ٌم إٓ ذم سمٕمض أت٤ٌمع اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملمي٘مقل يمثػم ُمـ اعم١مرظملم إٟمف ٓ يقضمد ًمف ُمثٞمؾ ذم اًمت٤مريخ 

وسمدأ  ،ٟمقاة دوًمتف شمٚمؽ اًمٌٚمدة اًمتل ه٤مضمر إًمٞمٝم٤م وسملم أوئلؽ اًم٘مقم ُمـ أهٚمٝم٤م وُمـ اعمٝم٤مضمريـ أىم٤مم حمٛمد 

ع لؿ سم٢مذن ؿمارو ،٦مؾماٞم٤مًاٞموسمدأ يٜمٔمؿ ؿم١مون أت٤ٌمقمف آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًم ،دقمقشمف سمحري٦م أيمثر ِماريٜم

يٕم٤مت أظمذت شمٜمحق إمم اًمتٙم٤مُمؾ سم٤مًمتدري٩م طمتك شمًتققمٌٝم٤م طمريم٦م آٟمت٘م٤مل ِمارشم اهلل ًمف ووطمٞمف إًمٞمف

  -اًمٜم٤مس ىاحلْم٤مري واًمٗمٙمري ًمد
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قمٚمٞمٝمؿ ّمار واٟمت ،اًمذيـ أظمرضمقه ُمـ سمٚمدشمف إصٚمٞم٦م شىمريش» ودظمؾ ذم طمروٍب ُمع ىمقُمف إصٚمٞملم

٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم وذم ويم٤مٟم٧م أول ُمٕمريم٦م يمٌػمة سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ُمٕمريم٦م سمدر اًمتل ل ،سم٘مقات ىمٚمٞمٚم٦م اًمٕمدد واًمٕمدة

  -شم٤مرخيٝمؿ ؿم٠من أي ؿم٠من

وهؿ جمتٝمدون هم٤مي٦م آضمتٝم٤مد ذم اًم٘مْم٤م  قمٚمٞمف وقمغم دقمقشمف وأت٤ٌمقمف  ،صمؿ شمقاًم٧م احلروب سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ

واؾمتٓم٤مع أن يٖمٚمٌٝمؿ وأن يٗمتح قم٤مصٛمتٝمؿ وهل سمٚمدشمف إصٚمٞم٦م  ،إمم أن ٟمٍمه اهلل قمٚمٞمٝمؿ --ودوًمتف اًمٜم٤مؿمئ٦م

وسمذًمؽ اٟمتٝم٧م احلروب سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف اًمذيـ يم٤مٟمقا هؿ  ،ملأظمرضمقه ُمٜمٝم٤م وهل ُمٙم٦م ىمٚم٥م اًمٕم٤م اًمتل

ٕمٔمؿ اًمذي سمٜم٤مه وأيمثرهؿ اطمؽماُم٤م ٕهنؿ أهؾ ُمٙم٦م وأهؾ اًمٙمٕم٦ٌم سمٞم٧م اهلل اًمٕمتٞمؼ اعم ٤مف اًمٕمرب ٟمًًٌ ؿمارأ

ومُمٜمقا سمف   وُمـ أثر ذًمؽ أن دظمؾ يمؾ أهؾ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م شم٘مري٤ٌم ذم ديـ حمٛمدٍ  ،إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ

وهل  ،ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك قمرٌب ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ظم٤مرج ٟمٓم٤م. هذه اعمٜمٓم٘م٦م --رِب شم٘مري٤ٌمأي يمؾ اًمٕم ؛واشمٌٕمقه

  -ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب

 ،يٌٕم٨م اًمرؾم٤مئؾ إمم ُمٚمقك اًمدول إظمرى يدقمقهؿ إمم اًمدظمقل ذم ديـ اعؾمالم سمٕمده٤م سمدأ حمٛمد 

 ُمٚمقك هٚمٙم٦م وم٤مرس وإمم ،ومٌٕم٨م إمم ُمٚمؽ هٚمٙم٦م اًمروُم٤من اًمٌٞمزٟمٓمٞملم ،واعيامن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمتل سمٕمثف اهلل ا٤م

  -وهمػممه٤م

ومل يٕمش طمتك يدظمؾ سمٜمٗمًف ذم شمٕم٤مُمؾ يم٤مُمؾ إمم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمع هذه  ،ذم شمٚمؽ إثٜم٤م  شمقذم حمٛمد 

  -اًمدول اًمٙمؼمى

أي )شمقمم اخلالوم٦م  يٕم٦م اعؾمالم اًمتل سُمٕم٨َم ا٤م حمٛمد ؿمارسمح٥ًم إصقل واعم٤ٌمدئ اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م 

ٌُف ووزيرة أبق سمٙمر اًمّمديؼ ,إقمٞم٤من سمقاؾمٓم٦م آظمتٞم٤مر ُمـ ىِمٌؾ,ُمـ سمٕمده  (اًمرئ٤مؾم٦م ويم٤من هق ُمـ  ،ص٤مطم

وهق أىمرب أصح٤مسمف إًمٞمف وأطمٌٝمؿ إًمٞمف وأقمٚمٛمٝمؿ وأيمٛمٚمٝمؿ ذم اًمّمٗم٤مت  ،أول ُمـ مُمٜمقا سمٛمحٛمد 

  -واعم١مهالت

إمم أن  ،صمؿ سمٕمده اؾمتٛمرت دوًم٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم يمٚمام ُم٤مت ظمٚمٞمٗم٦م اؾمتخٚمػ همػمُه سم٤مٟٓمتخ٤مب

صمؿ ىم٤مم أطمد اخلٚمٗم٤م   ،عمًٚمٛملم اٟمتٝم٧م سمٕمد ؾمٜملم سم٤معمّم٤محل٦م واًمًالمطمّمٚم٧م ٟمزاقم٤مت وطمرب أهٚمٞم٦م سملم ا

ومتحقل اًمٜمٔم٤مم ُمـ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م إمم ٟمٔم٤مم ُمٚمٙمل  ،سمتٕمٞملم اسمٜمف ُمـ سمٕمده ٓضمتٝم٤مد ُمٜمف اىمتْمتف فمروومف يقُمٝم٤م

  -واؾمتٛمر قمغم ذًمؽ ذم ُمٕمٔمؿ ومؽمات شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ،وراصمل

يم٤من ُمٜمٝم٤م  --قضمدْت ًمٚمٛمًٚمٛملم دوٌل إصمَر دولوم ،وقمجٚم٦م اًمت٤مريخ ٓ شمتقىمػ إمم أن يٜمتٝمل أضمؾ اًمدٟمٞم٤م

وُمٜمٝم٤م اعمٗمرط ومٞمٝم٤م أظمذ  ،ُمٜمٝم٤م اعمتٛمًؽ سمديـ اعؾمالم وسمرؾم٤مًم٦م حمٛمد  ،وُمٜمٝم٤م إىمؾ ضمقدة ،اجلٞمد

  -وهٙمذا ---ُمٜمٝم٤م آؾمؿ وسمٕمض اًمِمٕم٤مرات وم٘مط دون اعمْمٛمقن احل٘مٞم٘مّل 
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ر وُمراطمؾ خمتٚمٗم٦م ذم شم٤مرخيٝم٤م ُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ : ذم وٞمع اعمج٤مٓت ،ُمرت أُم٦م اعؾمالم سم٠مـمقا

  -اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػم ذًمؽ]و[اعمدٟمٞم٦م ]و[٦م واًمٕمًٙمري٦م وآىمتّم٤مدي٦م واحلْم٤مري٦م ؾماٞم٤مًاٞماًم

 ،ذاَ. اًمٕم٤ممل ذم فمؾ ىمٞم٤مدهت٤م ـمٕمؿ اًمٕمدل واًمرمح٦م واعطم٤ًمن ،يم٤مٟم٧م ىم٤مئدة اًمٕم٤ممل ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت

 دمتٛمع ذم اًمت٤مريخ يمام اضمتٛمٕم٧ْم ذم اعم١مرظملم اعمٜمّمٗملم إهن٤م مل وهل اًمّمٗم٤مت اًمثالث اًمتل ي٘مقل و٤مقم٦م ُمـ

 -!فمؾ ىمٞم٤مدة اعؾمالم

ون اعؾمالم ويدقمقن إًمٞمف ويٗمتحقن ِماريٜم ،ويم٤من اًمّم٤محلقن ُمـ اخلٚمٗم٤م  قمغم هن٩م اًمرؾمقل حمٛمٍد 

مل شمٙمـ ًمدواومع اىمتّم٤مدي٦م وٓ  ،يم٤مٟم٧م ومتقطم٤مهتؿ وشمقؾمٕم٤مهتؿ ُمث٤مٓ ومريدا ذم اًمت٤مريخ ،اذا اًمديـ سمالد اًمٕم٤ممل

اًمديـ احلؼ واخلػم اًمذي  ِماروإٟمام يم٤مٟم٧م ًمٜم --ة وًم٘مْم٤م  اًمِمٝمقات وٓ ًمالٟمت٘م٤ممٓمرًاٞم٦م شمقؾّمٕمٞم٦م ًمٚمؾماٞم٤مؾماٞم

صمؿ شمرك احلري٦م لؿ ذم أن يٕمتٜم٘مقه سمٕمد ذًمؽ أو  ،وإيّم٤مًمف إمم اعمًتْمٕمٗملم ضم٤م ت سمف رؾم٤مًم٦م حمٛمٍد 

  -سمٕمد أن يتحرروا ُمـ يمؾ ىمقة متٜمٕمٝمؿ ُمـ آظمتٞم٤مر ،يرومْمقه

وآهمؽمار سمٛمجرد إؾمام  وإًم٘م٤مب  ،اًمٖمرور: ب يمثػمةصمؿ وٕمٗم٧ْم دوًم٦م اعمًٚمٛملم واٟمحدرت سم٠مؾم٤ٌم

وًمٙمٜمٝم٤م رهمؿ يمؾ  --!٥م إُمؿ ُمـ إُمراضّماٞموهمػم ذًمؽ ه٤م ي --وآٟمٖمامس ذم اًمِمٝمقات ،واًمدقم٤موى

سم٤مىمٞم٦م ص٤مُمدة قمغم ٟمٗمس اعم٤ٌمدئ  ,يم٠مُم٦م,ًم٧م ذم جمٛمٚمٝم٤م از ٓ ،اًمْمٕمػ وآٟمحٓم٤مط اًمذي أص٤ما٤م

سمٕمد أن ٟمِم٠م  ؛وهل شمِمٝمد اًمٞمقم هنْم٦م ىمقي٦م ٤م ٟمٌٞمٝم٤م حمٛمد يٕم٤مت اًمتل ضم٤م  اِماروإصقل وإـمر واًمت

وسمٕمد أن ذاىم٧م ُمرارة اًمٕمدوان واًمٔمٚمؿ واًم٘مٝمر ُمـ سمٕمض إوروسمٞملم  ،ومٞمٝم٤م ُمّمٚمحقن أىمقي٤م  ُمـ أبٜم٤مئٝم٤م

وأدريم٧م أهن٤م همٗمٚم٧م يمثػما وختٚمٗم٧م ذم  ،وسمٕمد أن شمٗمّٓمٜم٧م ًمقاىمٕمٝم٤م وطم٤مل٤م وإمم ُم٤م طمقل٤م ُمـ اًمٕم٤ممل ،ظم٤مص٦م

وشمتٛمٚمٛمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم واًمٜمٝمقض واًمٕمقدة إمم  ،ٕمٚم٧م شمٜمٗمض قمـ ٟمٗمًٝم٤م هم٤ٌمر اًمًٜملمومج ؛ُمٞمدان ؾم٤ٌم. إُمؿ

ومٝم٤م وىمقهت٤م وؾمٕم٤مدهت٤م ذم هذه احلٞم٤مة وذم احلٞم٤مة أظمرة ؿماروىمد قمروم٧م أن قمّزه٤م و ،اعمٜم٤موم٦ًم وإمم اًم٘مٞم٤مدة

 -!ة احلٛمٞمدةُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وإظمال. واًم٘مٞمؿ اخلػم  هل ذم اًمتٛمًؽ سمديٜمٝم٤م وُم٤م يدقمقه٤م إًمٞمف ديٜمٝم٤م 

 

 ْٛ ض٠ ٗ رع٠ٛ قُز:  

وهق  ،وهق اعؾمالم ،سمديـ اهلل  ،إ  رؾمقل اهلل إًمٞمٙمؿ وٞمٕم٤م: إمم اًمٜم٤مس ي٘مقل لؿ  ضم٤م  حمٛمد

 ،يمٚمٜم٤م رؾمؾ اهلل  ،ومٜمحـ إنٌٞم٤م  يمٚمٜم٤م إظمقة: ي٘مقل -ىمٌكم ٟمٗمًف ديـ يمؾ إنٌٞم٤م  اًمذيـ سمٕمثٝمؿ اهلل 

 ،همػمه وٓ ُمٕمف آ ٟمٕمٌد أطمدً  ،يؽ ًمفؿماره ٓ أي قم٤ٌمدة اهلل وطمد ،وهق شمقطمٞمد اهلل ،ديٜمٜم٤م واطمد ٓ خيتٚمػ

ه ومٝمق ُمٕمٌقٌد سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،سمؾ ٟمٙمٗمر سمٙمؾ ُمٕمٌقٍد ؾمقاه هق  إن اهلل  --ٓ يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة ،وم٢من يمؾ ُم٤م قُمٌد ؾمقا

  -ٓ يِم٤مريمف ذم ذًمؽ أطمد ،وطمده احل٘مٞمؼ سم٤مًمٕم٤ٌمدة
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ومٝمق يدقمق اًمٜم٤مس  ،يمؾ إنٌٞم٤م  واًمرؾمؾ ىمٌكم ٓ ومر. وهل ديـ ،ذم أصٚمٝم٤م ،هذا هق ديٜمل ورؾم٤مًمتل

سمؾ  -!وأٓ يٗمرىمقا سمٞمٜمٝم٤م ومٞم١مُمٜمقا سمٌٕمْمٝم٤م ويٙمٗمروا سمٌٕمض ،ووٞمع يمتٌف إمم اعيامن سمجٛمٞمع رؾمؾ اهلل 

اقمٌدوا اهلل : يمؾ اًمرؾمؾ هذا ديٜمٝمؿ وهذه دقمقهتؿ إمم اًمٜم٤مس -ي١مُمٜمقا سم٠مهن٤م يمٚمٝم٤م طمؼ ويمٚمٝم٤م ُمـ قمٜمد اهلل

  -ئ٤مؿماٞميمقا سمف ِماروٓ شم ،وطمده

قمغم  ؛ـ رؾم٤مًم٦م ٟمٌّل إمم رؾم٤مًم٦م ٟمٌّل مظمرومٝمل ىمد ختتٚمػ ُم: اًم٘مقاٟملميٕم٤مت وإطمٙم٤مم وِماروأُم٤م اًمت

 ،ختتٚمػ إطمٙم٤مم ُمـ رؾم٤مًم٦م إمم رؾم٤مًم٦م ،٤مم وصدىم٦م وهمػم ذًمؽصاٞمذم اًمٕم٤ٌمدات ُمـ صالة و: ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

: ويمذًمؽ ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ --ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدات وذم أوىم٤مهت٤م وذم قمدده٤م وُم٘م٤مديره٤م وهٙمذا

ئ٤م قمغم ىمقٍم ذم رؾم٤مًم٦ٍم وٓ  ّرُمف قمغم ىمقٍم ؿماٞمىمد  ّرم اهلل  ،م ُمـ رؾم٤مًم٦م إمم رؾم٤مًم٦مختٚمتػ سمٕمض إطمٙم٤م

ًمّمالح ويريد ًمٜم٤م وهق يريد سمٜم٤م اخلػم وا ،هق احلٙمٞمؿ احلٙمٛم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واهلل  ،مظمريـ ذم رؾم٤مًم٦م ٟمٌّٞمٝمؿ

 --ًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦مسم٤م  ومج٤م  حمٛمد --ويم٤من إنٌٞم٤م  ؾم٤مسم٘م٤م يمؾ ٟمٌّل يرؾمٚمف اهلل إمم ىمقُمف ،اًمرمح٦م واًمًٕم٤مدة

أن٤م رؾمقل اهلل إظمػم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م إظمػمة إمم اًمٜم٤مس أوٕملم سمجٛمٞمع أضمٜم٤مؾمٝمؿ ذم يمؾ أىمٓم٤مر إرض : ي٘مقل

  -إمم اٟمتٝم٤م  اًمدٟمٞم٤م وومٜم٤مئٝم٤م

 ،وأوؾمٕمٝم٤م وأؿمٛمٚمٝم٤م ،وم٢مهن٤م أيمٛمؾ اًمرؾم٤مئؾ ,ًمٞمس سمٕمده٤م رؾم٤مًم٦م ،ٕهن٤م ظم٤ممت٦م اًمرؾم٤مٓت,ومرؾم٤مًمتل 

ومٙمؾ خمٚمق. قمغم وضمف إرض ُمدقمّق إمم  -٤م شمْمٛمٜم٤م ًمّمٗم٤مت اًمٙماملوأيمثره ،ه٤مًاروأج ،الّماٞموأيمثره٤م شمٗم

  -وسمرؾم٤مًمتف اًمتل سمٕمثف اهلل ا٤م ، اعيامن سمٛمحٛمدٍ 

ئ٤م همػم ؿماٞموٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ أطمٍد  --ويٙمقن ُمًٚماًم  ،جي٥م قمغم يمؾ إٟم٤ًمن أن ي١مُمـ سمف وسمام ضم٤م  سمف ويتٌٕمف

ٕهنؿ  -!!يٕمتفؿماروًاك ٞمٜم٤م اشم٤ٌمقمٜم٤م ًمٕمٞمويٙمٗم ،ٟمحـ أت٤ٌمع قمٞمًك: أن ي٘مقًمقا ًاك ٓ يٛمٙمـ ٕت٤ٌمع قمٞم ،ذًمؽ

 وُمـ يمٗمر سمٜمٌّل ُمـ أنٌٞم٤م  اهلل ورؾمٚمف وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل  -ويمّذسمقه  سمذًمؽ يٙمقٟمقن ىمد يمٗمروا سمٛمحٛمدٍ 

  -اًمذي أرؾمٚمف

وأن شم٘مقل ٓ أىمٌؾ  ،ًمٞمس ًمؽ أهي٤م اعٟم٤ًمن اعمخٚمق. اًمْمٕمٞمػ اًمٕم٤مضمز أن شمرّد رؾم٤مًم٦م اهلل وشمرومْمٝم٤م

 -!هذا اًمرؾمقل أو هذه اًمرؾم٤مًم٦م

 ،ومتتٌٕمف وشم٠مظمذ يمؾ ُم٤م ضم٤م  سمف ،وشمّمد. أنف رؾمقل اهلل  إُم٤م أن شم١مُمـ سمٛمحٛمدٍ : ٠من٧م سملم أُمريـوم

وٓ ي٘مٌؾ اهلل  ،ومٙمؾ ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ومٝمق ُمٚمٖمّل  ،إن هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اهلل هل اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م: وهق ي٘مقل ًمؽ

 ٌُّ ٤مٝمَ ٘مَ ومْ د قمغم وَ ُمـ اًمٜم٤مس إٓ اًمتٕم
(1)

مل يرؾمٚمف اهلل وٓ  ،يم٤مذٌب وشم٘مقل هق  ،وإُم٤م أن شمٙمٗمر سمف وشمٙمذسمف -وم٘مط 

                                      
 ، وهل ُمّمدر )وومؼ يٗمؼ(، وشمٕمٜمل: اعمقاوم٘م٦م واعمال ُم٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م-,يمام يِم٤مع,، ومل يرد اًمٙمن ,يمام ذم دواويـ اًمّٚمٖم٦م,سمٗمتح اًمقاو  (٧)
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 :أن٧م سملم طم٤مًملم ،ذم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م --! ِمالأُمره سم

وإٟمام يمؾ اٟمِمٖم٤مًمؽ ويمؾ اهتامُمؽ وـمٛمقطمؽ هق  ،إُم٤م أنؽ ٓ شمريد الدى وٓ شمٌح٨م قمٜمف وٓ هيّٛمؽ

وُمثٚمؽ هم٤مًم٤ٌم ٓ يًتٞم٘مظ ُمـ  ،ذم ؿمٝمقشمؽ وًمٕمٌؽ وُم٤م شمٕمٞمِمف ُمـ مهقُمؽ اًمدٟمٞمقي٦م واح٤مدي٦م اًمراهٜم٦م وم٘مط

 --!وقمٜمده٤م ًمـ يٜمٗمٕمؽ آؾمتٞم٘م٤مظ ٕن وىم٧م آُمتح٤من يٙمقن ىمد اٟمتٝمك ،ٙمرشمف إٓ سم٤معمقتهمٗمٚمتف وؾم

  -وهؿ أهؾ اًمٜم٤مر ،يًتح٘مقن اًمٖمْم٥م واًمٕمذاب ُمـ اهلل اًمٕمزيز اًم٘مٝم٤مر ،وُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜم٤مس

وهؾ وضمدَت دًمٞمال : ومٜم٘مقل ًمؽ --سمحث٧ُم وٟمٔمرُت ومٚمؿ أضمد دًمٞمال قمغم أنف رؾمقل اهلل :وإُم٤م أن شم٘مقل

إن أي دًمٞمؾ يٛمٙمـ أن شمث٧ٌَم  -!شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ ؟اسمـ اهلل: أو قمغم أنف يمام يّدقمل ىمقُمؽًاك ّقة قمٞمقمغم ٟمٌ

  -أومم سمف وأطمرى  ومٛمحٛمدٌ  ،سمف ٟمٌّقة أي ٟمٌّل ُمـ إنٌٞم٤م  اًمذيـ شم١مُمـ اؿ

هٞمؿ أو ُمق: ؾمؾ ٟمٗمًؽ ُمثال )أو َُمـ ًاك أو داود أو ؾمٚمٞمامن أو قمٞمؾماك هؾ شمث٧ٌم ٟمٌقة ٟمقٍح أو إسمرا

  ٟمٗمس هذا اًمدًمٞمؾ يدل قمغم ٟمٌقة حمٛمد: ومٜم٘مقل ًمؽ ،وم٢من أثٌّتٝم٤م ؟ويمٞمػ أثٌّتٝم٤م ؟ٌّقشمف ُمٜمٝمؿ(شم١مُمـ سمٜم

واسمح٨م وادرس إذا يم٤من  ،اٟمٔمر ذم إدًم٦م واًمؼماهلم قمغم أنف رؾمقل اهلل طم٘م٤م: صمؿ ٟم٘مقل ًمؽ ،سمٓمريؼ إومم

زشمف اخل٤مًمدة اٟمٔمر ذم ُمٕمج: وإذا يمٜم٧م هـ شمٌح٨م قمـ ومالطمؽ وٟمج٤مطمؽ ذم احلٞم٤مة احل٘مٞم٘مٞم٦م ،إُمر هيٛمؽ

هؾ  ؟ِماروأضم٥م سمٕمده٤م قمغم اًم١ًمال هؾ هذا يمالم سم ،وهل اًم٘مرمن واىمرأه واومٝمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ الداي٦م واًمٜمقر

  ي٠مُمر وقمـ أي ؿمالاٟمٔمر إًمٞمف سم٠مي  ،يٕم٦م اًمتل ضم٤م  ا٤مِمارواٟمٔمر إمم هذه اًم ؟يٛمٙمـ أن يْمع هذا إٟم٤ًمن

وم٘مٝم٤م ُمع اًمٕم٘مؾ  ،يٕمتفرؿمااٟمٔمر إمم احلٙمٛم٦م واخلػم واًمٕمدل واًمّمالح ذم ديٜمف و ،  يٜمٝمكؿمال اٟمٔمر إمم شمقا

اٟمٔمر إمم شم٤مرخيف  ،اًمًٚمٞمؿ واعمٜمٓمؼ وُمع ُم٤م شمٕمرومف اًمٜمٗمقس اًمًقي٦م همػم اعمٜمحروم٦م وُمع ُم٤م ضم٤م  سمف إنٌٞم٤م  ىمٌٚمف

 ---!اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمؼّم واًمٗمْمٞمٚم٦موشم٤مريخ أُمتف وُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اخلػم واًمّمالح واًمٓمٝم٤مرة و

 

 يبټ ايكن١ٝ : 

واًمدار إومم( هل دار  ،ن هذه احلٞم٤مة اًمتل ٟمحٞم٤مه٤م )يًٛمٞمٝم٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤مإ: إن اعؾمالم ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس

ٌُااره٤م قمٌقرً  ،سمٛمٕمٜمك إٟمٜم٤م مل ٟمخٚمؼ ًمٜمٌ٘مك ومٞمٝم٤م ،ومٜم٤م  وزوال وًمٞم٧ًم دار سم٘م٤م   اسمؾ ظُمٚم٘مٜم٤م ًمٜمٛمر ومٞمٝم٤م ُمرورا وٟمٕم

ـَ ومٞمٝم٤م سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ سم٤مٕواُمر اعًماٝمٞم٦م  اعمٜمتٝمل ومٝمل اًمدار وأُم٤م اًمدار اًمتل هل دار اًمٌ٘م٤م  إبدي همػم ،وُٟمٛمَتَح

  --وم٤مًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م إُم٤م ذم ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ وإُم٤م ذم قمذاب أخٞمؿ دائؿ ،وهل اًمتل شمٙمقن سمٕمد اعمقت واًمٌٕم٨م ،أظمرة

ٟمحـ ظمٚم٘مٜم٤م اهلل وأوضمدٟم٤م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وأوضمده٤م ًمٜم٤م  --إهن٤م طم٘مٞم٘م٦م آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من واًمتٙمٚمٞمػ

وُمـ اًمذي ٓ هيتؿ ًمذًمؽ  ،يتٌع رؾمٚمف ويمتٌفويٓمٞمٕمف و ،يؽ ًمفؿمارَُمـ اًمذي يٕمٌده وطمده ٓ : ًمٞمٛمتحٜمٜم٤م

ًمـ  --وم٠من٧م إذا ومٝمٛم٧م ذًمؽ ؾمؽمشم٤مح وؾمتٕمرف طم٘مٞم٘م٦م إُمر ؛هذه هل احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى -!ويم٠منف ٓ يٕمٜمٞمف
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وًمـ  ،وًمـ شمٖمّرك هذه اًمدار ،يرو٤مهو شمتٕم٥م يمثػما ذم اًمقصقل إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ احلؼ اًمذي  ٌف اهلل

  -ختدقمؽ هذه اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُُمَتع

وم٘مػما  ُمًٚماًم  ٤موقمٜمد اًمٕم٘مال  اعم١مُمٜملم ُمـ ظمٚم٘مف أوٕملم أن إٟم٤ًمٟمً  ،قمٜمد اهلل : تٕمرف ُمثال أيتؾم

يٛمقت هٜم٤مك ضمرا  اعمج٤مقم٦م  ،ُمتخٚمػ سمٙمؾ ُمٕم٤ميػم اًمتخٚمػ ذم قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم ،يٕمٞمش ذم صح٤مري أومري٘مٞم٤م

ـ اعؾمالم يم٤مومر سمٛمحٛمٍد ٓ ي١مُمـ سمدي هق ظمػٌم ُمـ ُمٚمٞمق  ،يٛمقت وهق قمغم ديـ احلؼ ،واًمٕمقز واعمرض

صمؿ يٛمقت قمغم همػم  ،ِماريٕمٞمش ذم اؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٤م أو ذم ًمقس أنجٚمقس يٛمٚمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمذة يٕمرومٝم٤م اًمٌ

سمؾ  ،يمـ ُمتخٚمٗم٤م وٓ وم٘مػما وٓ ُم٧ْم ُمـ اعمج٤مقم٦م واعمرض :وُمع ذًمؽ وم٤معؾمالم ٓ ي٘مقل ًمؽ --!ديـ احلؼ

 --!ُُماٚمِٙمؽ وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمؽ أن شمتٜمّحك قمـ ُم٤مًمؽ أو --ؾمٚمٞمام ي٘مقل ًمؽ يمـ ىمقّيا٤م يم٤مُماًل 

ئؾ ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤مًم٘مٞمٛم٦م اعمٝمٛمٚم٦م ذم احل٤ًمب ،إن اًمٕمؼمة سم٤مًم٤ٌمىمل اعمًتٛمر   -وأُم٤م اًمزا

إن قم٘مقًمٜم٤م هل ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل أقمٓم٤مٟم٤م  --ٓ ُم٤م ٟم٘مؽمطمف ٟمحـ سمٕم٘مقًمٜم٤م ،اهلل وال إن اعم٘مٞم٤مس هق ُم٤م ير

اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه٤م ًمٜمٕم٤مرض ُم٤م  وم٢مذا ٟمحـ ،ُمٜم٤م إي٤مه٤م ًمٜمّمؾ ا٤م إمم اًمّمالح واخلػم وٟمٕمرف ا٤م ُم٤م يريد اهلل 

  -وي١مدي إمم ٟمتٞمج٦م همػم صحٞمح٦م ،وعِماروم٘مد اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه٤م اؾمتٕمامٓ همػم ُم ،أُمرٟم٤م اهلل سمف س ٤م

 

 ّ؟َا ايشٟ ّٓعو َٔ ايزخٍٛ ٗ رٜٔ اٱع٬  

ـٍ : أطمدهؿ ي٘مقل ومٞم٘مقل ًمؽ  ---!وهق ديـ مسم٤مئل وأضمدادي وهق ديٜمٜم٤م ٟمحـ ُمٜمذ ىمرون ،أن٤م قمغم دي

  أهدى وأطمًـ وأومْمؾ وأصٚمح ُمـ اًمديـ اًمذي أن٧م قمٚمٞمف واًمذي ِمالئٜم٤مك سمُم٤م رأجؽ ًمق ضم: اعؾمالم

  ؟وضمدت قمٚمٞمف مسم٤م ك وىمقُمؽ ُمٜمذ قمّمقر

أو أن٧م  ،وقمـ اًمذي شمٗمقز سمف وشمرسمح وشمٜمجح ،وقمـ إومْمؾ وإطمًـ ،هؾ أن٧م شمٌح٨م قمـ احلؼ

 --!ٓمئلميٛمٙمـ أن يٙمقن مسم٤مؤك وىمقُمؽ يم٤مٟمقا خم ؟!وم٘مط ٓ همػم ،شوهذه هقّيتٜم٤م ،هذا ًمٜم٤م» شمراه٤م ىمْمٞم٦م

وح٤مذا سمٕم٨م اهلل اًمرؾمؾ  ؟هذا هٙمـ وإٓ ح٤مذا شم٘مقل أن٧م قمـ اعمًٚمٛملم إهنؿ يمٚمٝمؿ خمٓمئقن ،ٟمٕمؿ

نّرر  --شديـ مسم٤مئل وأضمدادي وىمقُمل وؿمٕمٌل»   اؾمٛمفؿمالدقمؽ ُمـ  ؟وأهٚمؽ أىمقاُم٤م يمثػميـ ذم اًمت٤مريخ

 -!واٟمٓمٚمؼ واسمح٨م وؾمتجد ،ُمـ هذا يمٚمف

وهذا اًمٌٜم٤م   ،يمالُمف قمغم ُم٤م يراه ُمـ طم٤مل اعمًٚمٛملموهذا سمٜمك  --!اعؾمالم ديـ ختٚمػ: ومظمر ي٘مقل

وم٢من اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا طم٤مُمكم ُمِمٕمؾ احلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م واًمت٘مدم اًمٕمٛمرا  واًمتٙمٜمقًمقضمل قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا  ؛ظمٓم٠م

ٙملم سمديٜمٝمؿ ًّ ٕن ديـ اعؾمالم  ّثٝمؿ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ ويمؾ طمٙمٛم٦م وٟمِم٤مط وسمح٨م  ،ُمتٛم

و ذرهؿ ُمـ اًمٙمًؾ واجلٝمؾ  ،ٙمٜم٦م ًمٚم٘مقة واًمرومٕم٦م واًمٙمراُم٦موإظمذ سمٙمؾ إؾم٤ٌمب اعمٛم ،ُمٗمٞمد
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  -واًمتْمٞمٞمع

إذا قمرَف أن أوروسم٤م اًمتل  ،يمٞمػ يٛمٙمـ عمٜمّمٍػ سم٤مطم٨ٍم قمـ احل٘مٞم٘م٦م أن ي٘مقل إن اعؾمالم ديـ ختّٚمٍػ 

يم٤مٟم٧م شمرزح ن٧م أث٘م٤مل اجلٝمؾ واًم٘مٝمر واًمٔمٚمؿ اعمٓمٌؼ وضمؼموت اعمٚمقك واعىمٓم٤مقمٞملم واًم٘م٤ًموؾم٦م ذم 

 شمٜمّقرت سمام وصؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ أؿمٕم٦م ديـ اعؾمالم وطمْم٤مرة اعؾمالم قمؼم ٟم٘م٤مط إٟمام ،قمّمقره٤م اعمٔمٚمٛم٦م

ومٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م واعمٖمرب وص٘مٚمٞم٦م وإنْمقل واًمِم٤مم وهمػمه٤م  ؟!اًمتامس اجلٖمرا

ئؼ اًمٌح٨م واًمرصد واًمتحٚمٞمؾ إٓ ه٤م وصؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ ِمارهؾ قمروم٧م أوروسم٤م اًمت يع واًم٘م٤مٟمقن وـمرا

  ؟طاًمٕمرب اعمًٚمٛملم قمؼم شمٚمؽ اًمٜم٘م٤م

ًمقن إمم اًمٞمقم ي٘مقًمقن إن اًم٘مقاٟملم واًمت ي٦م ًار٦م واعؾم٤ٌمٟمٞم٦م واًمًقيًاٞميٕم٤مت اًمٗمرٟمِماراًم٤ٌمطمثقن ٓ يزا

ومٞمٝم٤م سمّمامت اًمٗم٘مف اح٤مًمٙمّل اعؾمالُمل اًمذي يم٤من هق اعمدرؾم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًم٤ًمئدة ذم إندًمس واعمٖمرب 

 -!!اعؾمالُمٞملم أج٤مم قمّز اعمًٚمٛملم

ىم٦م ذم اًمت٤مريخ قمغم أرض إندًمس )أؾم٤ٌمٟمٞم٤م( هؾ يم٤مٟمقا قمٜمدُم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن ي٘مٞمٛمقن طمْم٤مرة قمٛمال

اعؾمالم ٓ ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس اضمٕمٚمقا  --ٟمٕمؿ --راوأُم٤م همػمه٤م ومٙمثٞم --هذا هق اًم٘مري٥م ُمٜمؽ ذم أوروسم٤م ؟ُمتخّٚمٗملم

شمٙمؿ وُمٚمذاشمٙمؿ واضمتٝمدوا ذم اًمٚمٕم٥م ُمدى طمٞم٤مشمٙمؿ وذم اؾمتٖمالل يمؾ وىمتٙمؿ ذم اعمتٕم٦م ىمدر  ،مهٙمؿ ؿمٝمقا

 --!ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن

ظمذوا ُمـ ؿمٝمقشمٙمؿ وُمـ اعمتٕم٦م ُم٤م أب٤مح اهلل ًمٙمؿ وهق ظمػم : وًمٙمـ ي٘مقل -- ي٘مقل ذًمؽاعؾمالم ٓ

واضمٕمٚمقا اًمقصقل إمم ذًمؽ الدف  ،واضمٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م ُُمإمٞمٜم٤م ًمٙمؿ قمغم اًمقصقل إمم هدومٙمؿ ،يمثػم وومٞمف يمٗم٤مي٦م

تؿ وهق أن شمٕمٌدوا اهلل وشمٓمٞمٕمقه وشمًتٕمدوا ًمٚم٘مدوم إًمٞمف يقم اًمٌٕم٨م وأن ،أيمؼم مهٙمؿ وإوًمقي٦م قمٜمديمؿ

  -ومٞمٙمقن قمٜمٙمؿ راوٞم٤م ،ُمٓمٞمٕمقن ًمف

 ؟أجـ أن٧م ُمـ احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م ،سمٜمٗمًؽواهتّؿ  ،ومٞم٤م ُمـ شمريد اخلػم ًمٜمٗمًؽ دقمؽ ُمـ ختٚمػ اعمًٚمٛملم

  ؟وح٤مذا ؟وُمـ اًمذي ظمٚم٘مؽ ؟ح٤مذا أن٧َم ُمقضمقد

  --أن٧م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمًتٓمٞمع أن شمٙمقن ُمًٚمام وشمٙمقن ُمت٘مدُم٤م إن ؿمئ٧َم  ؟وإمم أجـ ؾمتذه٥م سمٕمد اعمقت

 --!دُم٧َم ٓ ن٥م اًمتخٚمػ اًمذي قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن عمًٚمؿ اعمت٘مّدم ُم٤مومٙمـ أن٧م ا

 --!اعؾمالم قمدّو اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م وطمريتٝم٤م: وأظمرى شم٘مقل

 ًٓ   -ويمتٌف ورؾمٚمف إُم٤م أن شم١مُمٜمل سم٤مهلل : ي٘مقل ل٤م اعؾمالم :أو

وإُم٤م أن شم٘مقزم ٓ أريد ُم٤م ضم٤م  سمف رؾمؾ اهلل  -وهذا ُمٕمٜم٤مه اخلْمقع ًمٙمؾ ُم٤م ضم٤م  سمف رؾمقل اهلل

 --!ر ٞمٜم٤موشم
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ئٕمفؿمارإذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمخ٦م هل ُمٕمروم٦م ُم٤م أُمر اهلل سمف وُم٤م أضم٤مزه ًمٜم٤م وطمدود    -ومٝمذا ؾمٝمؾ ،ومٜمٚمتزم ا٤م ،ا

وُم٤م ايمتًٌتٞمف ُمـ  ،وُم٤م شمٕمّقدِت قمٚمٞمف ُمـ أوو٤معٍ  وُمتٕمتِؽ  وأُم٤م إن يمٜم٧ِم ٓ شمريديـ إٓ ؿمٝمقشمِؽ 

 ،ئ٤مؿماٞمومٚمـ شمًتٗمٞمدي  ،ذًمؽ قمغم ديـ اهللوال وشمريديـ أن شمٗمر ،ُمٞمزات يمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمِمٝمقة واعمتٕم٦م

  --هذا هٙمـ --!ؾمتٖمقيـ اًمٙمثػمات ُمـ سمٜمل ضمٜمًؽ ومٞمتٌْٕماٜمَِؽ  --!وؾمتتٕمٌلم ٟمٗمًؽ

  --اؾم٠مخل ٟمٗمًؽ وشمدسّمري ؟أجـ ومالٟم٦م وومالٟم٦م وومالٟم٦م ؟أن٧م إمم أجـ شمذهٌلم: ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ

 ؟ّي رِماهؾ هق صالح ًمٚمٛمرأة وًمٚمجٜمس اًمٌ --وهؾ ُم٤م شمًٕملم إًمٞمف ه٤م شمًٛمٞمٜمف طمري٦م اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م

 --؟  مظمرؿمالأم أن اًمّمالح واخلػم  ؟هؾ هق اًمّمالح واحلٙمٛم٦م واخلػم

سمؾ ضم٤م   ،ًمٚمرضمؾ اًمٚمٛمرأة يمام إٟمف ًمٞمس قمدوً  اوم٤معؾمالم ًمٞمس قمدوً  ،هذا ومٝمؿ ظم٤مـمئ ًمإلؾمالم :وصم٤مٟمٞم٤م

ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ظمػم ًمف وصالح ُمـ احل٘مق. ويمٚمػ  وأقمٓمك يماًل  ،ًمّمالطمٝمام وؾمٕم٤مدهتام ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

هذا  --؟ومٕمـ أي قمداوة شمتٙمٚمٛملم ؛يٜمّمٚمح سمف هق وجمتٛمٕمف ُمـ اًمقاضم٤ٌمتو يًتٓمٞمٕمف ويٜم٤مؾمٌف ُمٜمٝمام سمام يماًل 

 --!فمٚمؿ وضمٝمؾ

ك ِمارأخٞمس اعؾمالم هق اًمذي يمّرم اعمرأة وص٤مهن٤م وطمٗمٔمٝم٤م وطمرره٤م يمام طمرر اًمرضمؾ ُمـ فمٚمامت اًم

وم٦م والقى ونٙمؿ اعمخٚمقىملم وىمٝمرهؿ   ؟واجلٝمؾ واخلرا

  --وأقمغم ُم٘م٤مُمٝم٤م وٟمّقه سمذيمره٤م ،اًمرضم٤ملأخٞمس اعؾمالم هق اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م ؿم٘مٞم٘م٦م 

ة شمتٙمٚمٛملم  -اٟمٔمري ٟمامذج اًمٜم٤ًم  ذم اعؾمالم ًمتٕمٚمٛمل قمـ أي إؾمالم وقمـ أي اُمرأ

ومقضمدِت اعؾمالم هق ديـ  ،هؾ أن٧م سمحث٧ِم قمـ اًمديـ احلؼ وٟمٔمرِت وشمٗمٙمرِت وشم٠مُمٚم٧ِم  :وصم٤مًمث٤م

أو أنف  --؟ًمتل مل شمٕمجٌِؽ هؾ هل هذه اعم٠ًمخ٦م اًمقطمٞمدة ا ؟وإٟمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمؽ ُمقوقع اعمرأة وم٘مط ،احلؼ

  --؟اًمديـ يمٚمف

وم٤مًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م  ،وم٢من يم٤مٟم٧م هذه هل اعم٠ًمخ٦م اًمقطمٞمدة ؛اـمرطمل قمغم ٟمٗمًؽ هذا اًم١ًمال وم٢مٟمف ُمٗمٞمد

وًمٕمؾ ل٤م  ،ٓ شمرّدي هذا اًمديـ وشمٙمٗمري سمف سم٥ًٌم ُم٠ًمخ٦م واطمدة أؿمٙمٚم٧م قمٚمٞمؽ ومل شمٕمجٌؽ: ي٘مقٓن ًمؽ

سمً  وًمٕمٚمؽ مل شم٘متٜمٕمل ا٤م ٕؾم٤ٌمب أظمرى ذاشمٞم٦م  ،ٙمؾ ظم٤مـمئوًمٕمٚمؽ ومٝمٛمتِٝم٤م سمِم ،أن٧م مل شمّمكم إًمٞمف سمٕمد ٤مضمقا

ٌّٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمقروصم٤مت واعمقاَوٕم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وًمٕمٚمف  ،ُم١مصمرة ومٞمؽ ُمثؾ ُم٤م شمٕمّقدِت قمٚمٞمف وُم٤م شمٓم

ُدُم٧ِم  ومٛمـ اًمٕمدل أن شمتٛمًٙمل اذا اًمديـ ُم٤م ---وًمٕمٚمف وًمٕمٚمف ،اؾمتّمٕم٤مب خم٤مًمٗم٦م ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُمٝمام يم٤من

واٟمتٔمري ًمٕمؾ هذا اعؿمٙم٤مل ذم شمٚمؽ اعم٠ًمخ٦م يٜمحؾ ُمع  ،نف ديـ اهلل احلؼىمد اهتدي٧ِم إًمٞمف وقمروم٧ِم أ

  -قمل إمم اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمؽ وهيديِؽ واروا -اًمزُمـ
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 ًٌْزا٤ إٍ ايػاؾ--  

ٟمٙمؿ ذم قمامي٦م وهِمِم٤موة سم٥ًٌم ُم٤م أنتؿ ومٞمف ُمـ اًمؽمف إ: ُمـ أراد ُمٜمٙمؿ أن يًٛمع ومٚمٞمًٛمع ؛ي٤م ه١مٓ 

 --٦م واىمتّم٤مدي٦م ُمتامؾمٙم٦م وهل قمقارض شمذه٥م ودمل ؾماٞم٤مٞمؾماوسم٥ًٌم قمٞمِمٙمؿ ذم دول ىمقي٦م وأنٔمٛم٦م 

واىمتّم٤مريمؿ  ،وسم٥ًٌم ٟمٔمرشمٙمؿ اًم٘م٤مسة ًمٚمقضمقد ،وسم٥ًٌم رؤيتٙمؿ ًمْمٕمػ اعمًٚمٛملم وختٚمٗمٝمؿ احلٞم٤ميتّ 

 !! ؿمالوًمٙمـ هذا ًمٞمس يمؾ  --وم٘مط قمغم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

  -وأومٞم٘مقا ُمـ هذه اًمًٙمرة وؾمتجدون احل٘مٞم٘م٦م ،اظمرضمقا ُمـ هذا اًم٘مٗمص

هؾ  ،ٓمرة قمغم اًمٕم٤مملًاٞمًمق يم٤من ًمإلؾمالم دوًم٦م ىمقي٦م ُمتٗمقىم٦م همٜمّٞماا٦م ُمؽموّمٝم٦م ُم: ٙمؿواؾم٠مخقا أنٗمً

 --!ٗمٕمٚمقنؾماٞميمثػمون ُمٜمٙمؿ يمذًمؽ  ،ٟمٕمؿ ؟ؾمتدظمٚمقن اعؾمالم

وص٤مطمٌف هق اًمٗم٤مئز اًمًٕمٞمد  ،وم٢مٟمف هق اًم٤ٌمىمل ،سمؾ قمٚمٞمٙمؿ سم٤محلؼ ،ومال دمٕمٚمقا ذًمؽ ُمٞمزاٟمٙمؿ وُم٘مٞم٤مؾمٙمؿ

  -ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

 ٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ الداي٦م

 

 قمٓمٞم٦م اهلل .سم٘مٚمؿ

2٧. ١. 2١١4 
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 يمسيخ انهمبء
 

 
 

 

 ،ايظصقاٟٚ َكتٌ أبٞ َقعب  ْبإڇت ٖشٙ إكز١َ قبٌ ٚصٚر بٳتٹنڂٴط

 صٖٚٞ إكز١َ ا٭ف١ًٝ يٮدٛب١

 

ُمـ هيدِه  ،ئ٤مت أقمامًمٜم٤مؾماٞمور أنٗمًٜم٤م وُمـ ؿماروٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  ،احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞماٜمف وٟمًتٖمٗمره إن  

وأؿمٝمد أن حمٛمدا  ،يؽ ًمفؿماروأؿمٝمد أٓ إ  إٓ اهلل وطمده ٓ  ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدَي ًمف ،اهلل ومال ُمْمّؾ ًمف

  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأصح٤مسمف وأزواضمف وذريتف وُمـ اهتدى اديف إمم يقم اًمدياـ ،قمٌده ورؾمقًمف

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ،]مل قمٛمران[ ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

﮴ ژ ،]اًمٜم٤ًم [ ژڦ ڦ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

  -[إطمزاب] ژ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

  --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف: اًمٓمٞم٦ٌم شؿمٌٙم٦م احل٦ًٌم»ذم وأقمْم٤م  ِمارإظمقا  إطم٤ٌمب ُم

وأن جيٕماااؾ  ،وأن جيٕمٚماااف ًمٜمااا٤م ًماااف ٓ قمٚمٞمااااٜم٤م ،ٟمًااا٠مل اهلل شمٕمااا٤ممم أن جيٕماااؾ ًم٘م٤م ٟمااا٤م هاااذا ًم٘مااا٤م  ُم٤ٌمريمااا٤م ـمٞمٌااا٤م ٟم٤مومٕمااا٤م

   -شمٗمرىمٜم٤م ُمـ سمٕمده شمٗمرىم٤م ُمرطمقُم٤م ُمِمٛمقٓ سمًؽمه وقمٗمقه 

م ُمأ ،ذم اًمٌد   ذم اًمِماٌٙم٦م قماغم دقماقهتؿ اًمٙمريٛما٦م وصم٘ماتٝمؿ وطمًاـ فماٜمٝمؿ سما٠مظمٞمٝمؿ ِماارؿماٙمر اعظماقة اًمٙمارا

   -يمريؿ إٟمف وزم   ،وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم لؿ اعقم٤مٟم٦م واًمتقومٞمؼ واحلٗمظ واًمت٠مجٞمد ،اًمْمٕمٞمػ

 ،سمٛمٜمف ويمرُمف شاحل٦ًٌم»ح اًمدقمقي اًمٕمٚمٛمّل اعقمالُمّل اجلٝم٤مدي ّماروٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن ي٤ٌمرك ذم هذا اًم

وا إن ؿم٤م  اهلل ِماروأب ،ومت٘مٌؾ اهلل ُمٜمٙمؿ أهي٤م إبٓم٤مل ؛ٟمراه ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمٙمٌػم اًمٜمٗمعوواهلل إٟم٤م 

واصدىمقا اهلل شمٕم٤ممم وًمف  ،وم٤مؾمتٕمٞماٜمقا سم٤مهلل واصؼموا ،سمٛمققمقد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مٕضمر اجلزيؾ واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ

 ،]مل قمٛمران[ ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ ؛أظمٚمّمقا 
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ژ ،ٜمٙمٌقت[]اًمٕم ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئژ

  -]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژہ ہ ہ ہ ھ

أن  شاًمٚمٓمٞمااػ»واؾمااٛمف  شاًمًااالم»وسم٤مؾمااٛمف  ،سم٠مؾمااامئف احلًااٜمك وصااٗم٤مشمف اًمٕمااال ووطمداٟمٞمتااف وٟمًاا٠مل اهلل 

شحمت٥ًم» خِماٞميٗمرج قمـ أظمٞماٜم٤م اًم
(1)

ٌّتاف وياٜم ، وأن يًاّٚمٛمف  ،ه قماغم ُماـ سمٖماك قمٚمٞمافّمااروأن يارسمط قماغم ىمٚمٌاف ويث

 ، الًاااًمٓمٖماا٤مة اًمٔم٤معمٞماااـ اجل٤ٌمرياااـ اح٤ميمرياااـ اعمٙمااَر اًم وأن هيٚمااؽ ،وٕمٞماااـويٗماارج قمااـ أهااؾ سمٞمتااف أ ،هؿؿمااارُمااـ 

   -مُمٞماـ --إٟمف هق اًم٘م٤مهر ومق. قم٤ٌمده وهق اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ ،اعمح٤مرسمٞماـ هلل ودياٜمف وأوًمٞم٤مئف

وأؾماااا٠مل اهلل شمٕماااا٤ممم أن يٕمٞماااااٜمٜمل قمااااغم  ،وأؿمااااٙمر وٞمااااع اعظمااااقة إطمٌاااا٤مب قمااااغم طمٗماااا٤موهتؿ وطمًااااـ فمااااٜمٝمؿ 

وأرضماق أٓ يٙمقٟماقا ىماد اؾمتًاٛمٜمقا  ،وأن يرزىمٜما٤م الادى واًمًاداد ،جيٜمٌّٜم٤م وإيا٤مهؿ اخلٓما٠م وأن ،إوم٤مدهتؿ سمام أقمٚمؿ

ذم وىما٧ٍم ىماؾ ومٞماف  ؟!وًمٙمـ ُم٤مذا ٟمّمٜمع وىمد اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم ُمثٚمٜم٤م ، ِمالومقاهلل إٟمٜم٤م وٕمٗم٤م  وًمًٜم٤م سم --!٤مورُمً 

 ،سمااااا٤محلؼ اقمٞمااااااـوىماااااد همّٞمٌااااا٧م اًمًاااااجقن اًمٕمٚماااااام  اًمّمد   ،أظماااااذ سم٠مجااااادي اًمِمااااا٤ٌمب ،اًمٜم٤مصاااااح واعمٕمٚماااااؿ اعمٕمٞمااااااـ

وأجاااااـ شمالُمٞمااااذه إعمٕمٞماااا٦ُم  ؟شاًمٕم٘مااااال »خ ِماااااٞموم٠مجاااااـ اًم ،واظمؽمُماااا٧م أىماااادار اهلل شمٕماااا٤ممم ُمااااـ ٟمٗمااااذه إضمااااؾ ُمااااٜمٝمؿ

واعمٕماااا٤مرم ظماااا٤مئٌػ ُمْمااااآمٝمد  --!اعمًااااجقن ُمٕمّٓماااااؾ ؟وأُمثاااا٤ملؿ ؟شاًمٕمٚمااااقان»وأجاااااـ وماااا٤مرس اعمٞمااااادان  ؟اًمٜمااااٌال 

وؿماا٤ٌمب  -!!ٓ ٟمٗمااػمهؿ إًمٞمٝماا٤موشمِمااٙمق إمم اهلل ٟمٗمااقرهؿ قمٜمٝماا٤م  ،وؾماا٤مطم٤مت اجلٝماا٤مد شمٌٙماال وم٘مااد اًمٕمٚمااام  --!ُمارّوع

اعمًاااا٤مسمؼ إمم سمااااذل اعمٝماااا٩م قمااااغم قمتٌاااا٤مت  ،ّد ذم رىمااااّل درج اًمٕمزُماااا٤متُٛماااااجِ ااًم ،اًمٜماااا٤مهض ًمٚمٛمٙمرُماااا٤مت ؾمااااالماع

ًمٞمااف ومااال جيااد اعمٕمٞماااـ ُمااـ ُمِماا٤ميخ اًمٕمٚمااؿ واًمدياااـ ،اجلٜماا٤مت سمااؾ رسمااام  ،إٓ ُمااـ رطمااؿ رب اًمٕم٤معمٞماااـ ،يتٚمّٗماا٧م طمقا

وطمًاااااٌٜم٤م اهلل وٟمٕماااااؿ  --!ومااااا٢ممم اهلل اعمِماااااتٙمك -!!واًمتثريااااا٥م واًمٜمٙماااااران واجلحاااااقد ،وضماااااد اًمّماااااد واًمّمااااادود

ًمٜم٤م --اًمقيمٞمؾ    -ٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يّمٚمح سمٚمٓمٗمف ورمحتف أطمقا

أن ٟمتٚمّٓماػ وٟمًتٕمٞمااـ سما٤مهلل ذم طماّؾ قم٘مادهت٤م وشمٗماري٩م ٓ سماد و ،اٜم٤مؾماٞماوهذه واطمادة ُماـ أيماؼم ُمِماٙمالشمٜم٤م وُم 

ُمااع ذًمااؽ يمٚمااف ُمتٗماا٤مئٚمقن  وٟمحااـ ،٠ميت ُمزيااد اًمٙمااالم قمٚمٞمٝماا٤م ذم ُمٜم٤مؾماا٤ٌمشمف ُمااـ إؾماائٚم٦م إن ؿماا٤م  اهللؾماااٞمو ،يمرسمتٝماا٤م

سمٚمٓمٗماااف ورمحتاااف يٗماااتح ًمٜمااا٤م ُماااـ أباااقاب  وٓ يااازال اهلل  ،وسمققماااد اهلل شمٕمااا٤ممم ُم١مُمٜماااقن ُمقىمٜماااقن ،ونِماااارُمًتٌ

ويمٚمااااام أهمٚم٘مااااقا  ،أـمٗم٠مهااا٤م اهلل اويمٚمااااام أوىماااد اًمٙمٗماااا٤مر ًمٚمحااارب ٟماااا٤مرً  ،ويرسّمٞماااااٜم٤م سم٤مًمرضمااا٤م  وسمااااقار. اًمٗمااااَرج ،إُماااؾ

اا٤مر سم٤مسًماا ٌّ سًماا ومااتح اًمٗمّتااا٤مح اًمٕمٚمااٞمؿ سم٢مزائااف ،٤مسمٛمٙماارهؿ اًمٙم وهاا٤م هاال  ،ُمااـ اًماارز. واعٟمٕماا٤مم واًمرمحاا٦م واعطمًاا٤من ٤مأبقا

   -ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا. واًمّمقُم٤مل واًمّمحرا  وهمػمه٤م ؛ُمـ يمؾ أومؼ واًمٗمتح شمتقاممّمار  اًمٜمؿماػمشم٤ٌم

واعمٌاا٤م  اًمتحتٞماا٦م ًمٚمرضمقًماا٦م واًمٕماازة  ،دؿماااٞموُمٜماا٤مسمع اعُمااداد سم٤مًمثٌاا٤مت واًمٕماازم اًمر ،وهاال هاال ىمااالع اًمّمااٛمقد

                                      
سم٦م قم٤مم  شؿمٌٙم٦م احل٦ًٌم اعؾمالُمٞم٦م»هق ُم١مؾمس  (٧) ٟمف؛ ومؽ اهلل أههؿ ُمع قمدد ُمـ 2١١5اجلٝم٤مدي٦م، وُمنمومٝم٤م اًمٕم٤مم، اقمت٘مؾ ذم ىمرا  -إظمقا
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ٟمااااف وورا   ،ِم٤من وومٚمًٓمٞماااااـ ويمِمااااٛمػم وهمػمهاااا٤مِماااااٞماًمىم٤مئٛماااا٦م ؿماااا٤مخم٦م ذم  ،ذم إُماااا٦م ٟمتٜماااا٤مُمق وإظمقا سمااااؾ وذم ضمقا

ٟمٜماا٤م وٞمٕماا٤م  --٤مىمً ؿمااارو ٤مىمْماا٤ٌمن ؾمااجقن اًمٓمقاهمٞماا٧م ذم سمااالد اعمًٚمٛمٞماااـ همرسًماا ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن يٗمااّرج قمااـ إظمقا

ٌّتٝمؿ وياٜم ،ذم يمؾ ُمٙم٤من  -ٚمٝمؿ ُمـ أبٓم٤مل هذه إُم٦م وص٤محلٞمٝم٤مهؿ وجيٕمّماروأن يرسمط قمغم ىمٚمقاؿ ويث

قمااـ  اوياازداد يمااؾ يااقٍم سُمٕماادً  ،وشمتٗمتااؼ قمٚمٞمااف إزُماا٤مت سم٘ماادرة اهلل شمٕماا٤ممم وىمقشمااف ،سم٤متْماااريتٚم٘مااك اًمواًمٕماادّو 

أهياااااا٤م ,وإن ؿماااااا٤م  اهلل  ،]إنٗماااااا٤مل[ ژڻڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻژ: ٓمرشمفؾماااااااٞمأؾماااااا٤ٌمب متٙمٜمااااااف و

نتاا٤مج ُمااـ اًمرضماا٤مل  ؛ظمااقٍف وىمٝماار وأجاا٤ممُ  وهاال ومتٜماا٦مٌ  ،إٟمااام هاال ُمرطمٚماا٦م ومٞمٝماا٤م صاإمقسم٦م وؿماادة وسم٠مؾماا٤م  ,اعظمااقة

ظماااار ج سمحااااقل اًمٕمزيااااز اًمٖمّٗمااااا٤مر إول أصمااااؿ شمٜمحااااّؾ سماااا٢مذن اهلل وشمٜمٗماااار ،ؼٍم وُمّماااا٤مسمرة وصمٌاااا٤متاًم٘مااادوات إمم صاااا

 ،]اًمااارمحـ[ ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژواًماااذي  ،اًمٗمّٕماااا٤مل حااا٤م يرياااد اًماااذي خيٗماااض اًم٘مًاااط ويرومٕماااف ،اًمٔمااا٤مهر اًمٌااا٤مـمـ

ويروماااع  ،ًمٚمٜمااا٤مس أئٛمااا٦م ,ٞمااااـواًمٞم٘م سم٤مًمّماااؼم, وجيٕمٚمٝماااؿ اهلل  ،اوجمااادً  اومتٜم٘مٚمااا٥م شمٚماااؽ اًمِمااادائد ٕهٚمٝمااا٤م ؾمااإمدً 

ويٗمااال   --ياا١موب ُمٕمااف اًمٌٕمٞمااد: وُياارهيؿ وُيااري همااػمهؿ ُمااـ دٓئاااؾ إٟمجاا٤مز وقمااده ُماا٤م ،ذيماارهؿ ويٕمااكم ىماادرهؿ

وذم يماؾ  --ويتِماّجع اًمْمإمٞمػ اخلا٤مئر --ويٕمازم احلا٤مئُر اعماؽمدد --ّماارويٚمحاؼ اعم٘م --ويرضماع اًمٖم٤مئا٥م --اًمٜم٤مومر

 --!!ظمػٌم إن ؿم٤م  اهلل

ی ی ی جئ حئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ژ: وإٟمام اًمٗم٤مئزون طم٘م٤م هؿ اًم٤ًمسم٘مقن 

 -]احلديد[ ژمئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت

(ومقاهلل ًمق أنٗمؼ أطمديمؿ ُمؾ  أطمٍد ذه٤ٌم ُم٤م سمٚمغ ُمد  أطمدهؿ وٓ ٟمّماٞمٗمف ،دقمقا زم أصح٤ميب)
(1)

- 

 ًارإن ُمع اًمٕم ا ًاري ًارُمع اًمّمؼم وإن ُمع اًمٕمّمار وم٢من اًمٜم ؛ومٛمزيدا ُمـ اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة واًمث٤ٌمت

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،ا ًاري

صماااااؿ ؿمااااا٤مورت  ،ُماااااع اعظماااااقة قمٜمااااادُم٤م ضمااااا٤م   اًمٕمااااارض وىماااااد شمااااارددُت يمثاااااػما ذم قم٘ماااااد هاااااذا اًمٚم٘مااااا٤م  ،هاااااذا 

زم أُمااري  ًاااروي ،ح زم صاادريؿماااروماا٤مًمٚمٝمؿ ا --ح اهلل اًمّماادر ًمإلمتاا٤ممؿمااارو ،اهلل اعىماادام ًااارومٞم ؛واؾمااتخرت

واٞمال ذم  ا وؾماؽمً  ،وقمٛماال صا٤محل٤م ُمت٘ماٌال ،ٟما٤م ٟمًا٠مخؽ قمٚماام ٟم٤مومٕما٤مإمهللا  ،واطمٚمؾ قم٘مدة ُمـ ًم٤ًم  يٗم٘مٝمقا ىمقزم

   -ٓ شمٙمٚمٜم٤م إمم أنٗمًٜم٤م ـمروم٦َم قمٞماـو ،وم٠مصٚمح ًمٜم٤م ؿم٠منٜم٤م يمٚمف ؛ي٤م طمّل ي٤م ىمّٞمقم سمرمحتؽ ٟمًتٖمٞم٨م ،اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

م خ ؿمااااٞموإن أظمااا٤ميمؿ اًماااذي شمًااا٠مخقن ًماااٞمس هاااق  --!إن إؾمااائٚم٦م يمثاااػمة يماااام شمااارون ،ويااا٤م أهيااا٤م اعظماااقة اًمٙمااارا

 ،سماا٤مرك اهلل ومٞماااٜم٤م وومااٞمٙمؿ ،ا سماا٠مظمٞمٙمؿواروم٘مااقوماا٠مرسمٕمقا قمااغم أنٗمًااٙمؿ  -!!وطماا٤مومظ اًماادٟمٞم٤م وُمٗمتاال إناا٤مم ؾمااالماع

                                      
( سمٚمٗمظ: )-- 256١( سمٚمٗمظ: )ٓ شمًٌقا أصح٤ميب، ومٚمق أن أطمديمؿ--( وقمٜمد ُمًٚمؿ )256٧(، وُمًٚمؿ )14١1أصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -، وهق صحٞمحومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أن أطمديمؿ--(، وىمد ؾم٤مىمف اًمِمٞمخ سمٛمٕمٜم٤مه
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 ،ال وشمادًمٞماًل ّمااٞمصماؿ يرياد اجلاقاب قمٚمٞمٝما٤م شمٗم ،وسمٕمض اعظمقة ي٠ًمل أؾمئٚم٦م هال ُمًا٤مئؾ يمٌاػمة وىمْما٤مي٤م ظمٓماػمة

وُمراضمٕماااا٦م  ،ٌٞمااااٞمضو تاااا٤مج إمم شمٗمااااّرغ وسمحاااا٨م وشمًااااقيد صمااااؿ شم ،  ؿماااا٤م. وصاااإم٥مؿمااااالوذًمااااؽ أهياااا٤م إطمٌاااا٤مب 

 --!وُمذايمرة وُمِم٤مورة

ااا» :وىماااد ىمٞماااؾ شٝمِدفػ وم٘ماااد اؾماااتُ ُماااـ أخ 
(1)

 ،٦مّياااهاااذا ذم اًمتااا٠مخٞمػ قماااغم شمااا١مدة ورو ؛٤مومً أي ضمٕماااؾ ٟمٗمًاااف هاااد ،

وم٘مااد ٓ يٛمٙمااـ  --وماا٠مىمٞمٛمقا اًمٕمااذر أهياا٤م اعظمااقان ؟!ومٙمٞمااػ سم٢مضم٤مسماا٦م ُمثااؾ هااذه إؾماائٚم٦م قمااغم ُماا٤م يِمااٌف آردماا٤مل

ا --ؾ واًمتٓمقيؾّماٞماًمٙمثػم ُمـ اًمتحرير واًمتٗم اوٟمحـ ٟمٗمٞمد سمام قمٜمدٟم٤م وٟمٜمّمح وٟمٕمٚم  ومٛماـ  ؛ؿ سماام أراٟما٤م اهللؿ وٟمٗمٝم 

ؽ سمفرأ ًّ    -ومٚمٞمجتٜمٌف وًمٞمًتٕمٛمؾ اًمًؽم واًمٕمٗمق زًماًل  ىوُمـ رأ ،ى ظمػما ومٚمٞمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم وًمٞمتٛم

سمااف وماارسمام شمريمتااف ،وأناا٤م إن ؿماا٤م  اهلل شمٕماا٤ممم ؾماا٠مضمٞم٥م قمااغم ُماا٤م أقماارف ُمااـ إؾماائٚم٦م ورسمااام  ،وُماا٤م ٓ أقماارف ضمقا

سم٤م سمٛمٕمٜمك اجلقاب  ب  ورُ  ،ىمادامإرب إطمج٤مم أنٗماع ُماـ  وم٢مٟمف ؛شمٙمٚمٛم٧م طمقًمف سمام يٗمٞمد وي٘مّرب وإن مل يٙمـ ضمقا

ام وأيمثااار إؾمااائٚم٦م ؾمااااٞمٓ  ،يمٚمٛمااا٦ٍم ـمٞمٌااا٦م ذم شمّماااحٞمح ؾمااا١مال أو شمقضمٞماااف ومٙمااار وشم٘ماااقيؿ ُم٘مااا٤مل ظماااػم ُماااـ ضماااقاب

اا ،ويتحااػّم ومٞمٝماا٤م اًمٕم٘مااال  ،ويمثااػم ُمٜمٝماا٤م ذم ُمًاا٤مئؾ ومٞمٝماا٤م شمٕم٘مٞمااد ،ُمريّماا٥م ُمااـ ىمْماا٤مي٤م  ؛٤م ٌ ااؾ إًمِ ويااؽمدد ومٞمٝماا٤م اًمٙمٛم 

   -واهلل اعمًتٕم٤من ،أومٞمحًـ ُمع ذًمؽ أن ٟمت٘مّحٛمٝم٤م ٟمحـ اًمْمٕمٗم٤م 

وماا٠موع ذم يمااؾ حمااقر ُماا٤م ٟم٤مؾمااٌف  ؛٦م نتٝماا٤م قمٜم٤موياااـ ومرقمٞماا٦مؾماااٞمػ إؾماائٚم٦م قمااغم حماا٤مور أؾم٤موىمااد رأجاا٧م أن أصااٜم  

واطمتجا٧ُم ُماـ أضماؾ ذًماؽ  ،ًمٙمال ٓ أمهاؾ ؾما١مال أي أخ ُماـ اعظماقة ،ذم اًمٖم٤مًما٥م ،ُمـ إؾمئٚم٦م سم٤معمٙمرر ُمٜمٝما٤م

   -٤مور سمح٥ًم ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤مإمم أن أومّر. أؾمئٚم٦م اًم٤ًمئؾ اًمقاطمد وأوّزقمٝم٤م قمغم قمدة حم ,ُمـ إطمٞم٤من ذم يمثػمٍ ,

وماا٢من ؿماا٤م  اهلل ؾمااٜمٝمتؿ سمٙمااؾ  --ورسمااام شمريماا٧م ذًمااؽ أطمٞم٤مٟماا٤م ٕنااف ُمٙماارر أو شمٖمٚمٞمٌاا٤م ًمألهمٚماا٥م أو ًمٕمٚماا٦م أظماارى

ٟمٜم٤م إطمٌا٤مب ،٤م ىمدر اعُمٙم٤منئً ؿماٞموًمـ هنٛمؾ ُمٜمٝم٤م  ،إؾمئٚم٦م ؾم٤مئٚمٞمااـ اهلَل  ،ؿ قمٚمٞمااٜم٤محل٘مٝما وإيٗما٤م ً  ،يمراُم٦م عظمقا

ااا٤م ذم حمٚمٝماا ؛اعقم٤مٟماا٦م ومٚمٞمٌحاا٨م قمٜمٝماا٤م سمقاؾماآم٦م اؾمااٛمف ذم اعمحاا٤مور  ،٤م اعمٔمٜمااقنومٛمااـ مل جيااد سمٕمااض أؾماائٚمتف وضمقا

 -!ومرسمام ضم٤م ت اًمٗم٤مئدة ذم همػم ُمٔم٤مهن٤م ؛إظمرى

لااااا٤م قماااااغم دومٕمااااا٤مت إن ؿمااااا٤م  اهلل شمٕمااااا٤ممم واعمٕماااااذرة إن طمّماااااؾ سمٕماااااض  ،وؾماااا٠مضمتٝمد ذم إيماااااامل اعضم٤مسمااااا٦م وإٟمزا

اااأوم٤معمِمااا٤مهمؾ  ؛اًمتااا٠مظمر م  ،وسمااا٤مهلل اًمتقومٞماااؼ ،وٓ طماااقل وٓ ىماااقة إٓ سمااا٤مهلل ،٤مذةظم  اًمذيااااـ دظمٚماااقا واعظماااقة اًمٙمااارا

ٌّٙمؿ اهلل اًمااااذي أطمٌٌتٛماااااق  ًماااااف ،ومٕمٚماااااٞمٙمؿ اًمًاااااالم ورمحاااا٦م اهلل وسمريم٤مشماااااف ،ًمٚمًااااالم واعظمٌااااا٤مر سم٤معمحٌاااا٦م  ،وأطمااااا

   -مُمٞماـ --وأن٤مًمٙمؿ اهلل ُم٤م متٜمّٞمتؿ ُمـ اخلػم ذم اًمدارياـ ،وضمزايمؿ اهلل ظمػما 

قمغم  ،أدابيع سمٌٕمض اًم٘مقاقمد وؾمارّمار وع ذم إضمقسم٦م أن أذيّمار قمغم وضمف خمتِمارواؾمٛمحقا زم ىمٌؾ اًم

                                      
 (-52.  ٧) اجلقهر ُمروج اًمذه٥م وُمٕم٤مدنقمٌد اهلل اسمـ اعم٘مٗمع، يٜمٔمر:  :ىم٤مل ذًمؽ( ٧)
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 :   اهلل شمٕم٤مممًاػمأُمؾ أن ٟمزيده٤م أو سمٕمْمٝم٤م إيْم٤مطم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمهت٤م ُمـ إضمقسم٦م سمتٞم

 ،أقمٜمال ُمًا٤مئؾ اخلاالف وآضمتٝما٤مد ،ياٜمٌٖمل ىمٓماع اًمٓمٛماع قماـ اًمقصاقل إمم اًمٞم٘مٞمااـ ذم يماؾ ُمًا٠مخ٦م: إومم

اعمٕمروماا٦م سمااف  وؾمااٌٞمؾ ،وقمااغم آضمتٝماا٤مد ،ُمٌٜمااّل قمااغم همٚمٌاا٦م اًمٔمااـ ,سمااؾ أيمثرهاا٤م,وماا٢من اًمٙمثااػم ُمااـ ُمًاا٤مئؾ اًمدياااـ 

 يٛمٙمٜماف أناف يتاقّهؿ أو وي٘مٞمااـ ىمٓماعٍ  إمم اًمقصاقل ,اعمًا٤مئؾ أيمثر أو ،ُم٠ًمخ٦م يمؾ ذم,ومَٛمااـ  ٤مول  ؛آؾمتدٓل

وأظمٓماار  --تٕم٥م يمثاػما ؾمااٞمو ،ومٝمااق خمٓمائ ؛ قمٚماؿ يماؾ اًماادىم٤مئؼ وٓ يٙماقن قمٜماده جما٤مل ٕي شمارددقماغم يًاتقزم أن

   -ْم٤مح لذا إُمر ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمشمف إن ؿم٤م  اهلليد إ٠ميت ُمزيؾماٞمو -!قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م واًمْماللِماك ُم٤م ذم إُمر أنف خُي 

 ،وإٟماااازال يمااااؾ ُمًاااا٠مخ٦م ُمٜمزًمتٝماااا٤م ،وهاااال وضمااااقب اًمتٗمريااااؼ سمٞماااااـ اعمًاااا٤مئؾ ،وهاااال ُمٙمٛمٚماااا٦م ًمااااألومم: اًمث٤مٟمٞماااا٦م

   -وذم يمؾ ُم٤م ياٜمٌٜمك قمغم ذًمؽ ،وإقمٓم٤مئٝم٤م درضمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ىمقة احلٙمؿ وصمٌقشمف وووقطمف ،سم٤مًم٘مًط

شوم٘مف اخلالف» ًمزوم اًمتٗم٘مف ذم سم٤مب: اًمث٤مًمث٦م
(1)

  -مداسمفو 

سمٕم٦م ه ،آؿمتٖم٤مل سمام ياٜمٌٜمل قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ: اًمرا    -وشمرك ُم٤م ؾمقا

 --!م إهؿوىمد   ،ُمٕمروم٦م وم٘مف إوًمقي٤مت: اخل٤مُم٦ًم

   -وُمٕمروم٦م طمدود ذًمؽ ومداسمف ،أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمتج٤مرب واًمٕمؼم واًمت٤مريخ ووم٘مف آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م: اًم٤ًمدؾم٦م

واهلل اعمًاا١مول ًمٜماا٤م وًمٙمااؿ اًمتقومٞمااؼ  ،٤ٌمهت٤مُمٗمّرىماا٦م إن ؿماا٤م  اهلل ذم ُمٜم٤مؾماا٤م  ؿماااٞموؾمااٜمتٙمٚمؿ قمااغم سمٕمااض هااذه إ

 :ُمتقيمٚمٞماـ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وطمده ،وُع ذم إضمقسم٦مِماروىمد طمّؾ أن اًم ،ٛمؾ ص٤مًمحإمم يمؾ قمٚمؿ ٟم٤مومع وقم

 

  :ٔ لألرَزٔ ّٖسـٍ٘خلوحدٍض خألسد
   -طٓ خلزْدزٗٔ زَرِٚ يدمسـ٘حَل خلو ,

 ٖساهخلزْدز ْٖ خلزعخجط ٍخلػحطخء ٍخلوُطذ خلًطزٖ خإل , 

   -لزْدز ْٖ خلًطخٔ ٍرعٗطٓ خلًطذ ٍهد ٖدضزْدخ , 

  -ٍخلطدم ،ْلسك٘ـي ٍحودس , 

   -ؤُْدًستدى ٍقدلسدى ٍزدٚستدى ٍهد ٖدضزْد , 

  -خلزْدز ْٖ زخضَْض ٍخلسَزخى ٍخلػَهدل ٍهد ٗلْ٘د , 

 خلًلودء , 

                                      
اًمرؾم٤مئؾ اًمت٤مًمٞم٦م: رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم )ذم أؾم٤ٌمب اخلالف سملم إئٛم٦م ذم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م(؛ ًمِمٞمخ  شوم٘مف اخلالف»اٟمٔمر ذم  (٧)

 -اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وم٘مف آئتالف؛ عمحٛمقد اخلزٟمدار
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 ٖ خلزْدزٕساهخإليام خإل , 

 هسدجل ْٖ ِْٗ خلزْدز   , 

 هتٓطٖدت , 

 

هي روـدز    21زلٌُد ٍزلٍ خلًدلن ؤروى َٗم خلرو٘س  ،ٗسهٍٔزًس ٚتدزٔ ّصُ خلو]

٘ م هٗتـل خلٗدجـس خلٛس٘ـط ٍؤحـس     1002ًَٗ٘ـَ   8ّـ خلوَخْٕ لــ 2211خألٍلى لسٌٔ  َخ ضــ

د طـ٘خل ،َِ خهلل خلوسلَلٔ يلى خلٛٓطٓ ؤيسخء خلسٗـيسـٍ٘ؤحس  ،خإلسام ْٖ ّصخ خلعهي

ْدلحوس هلل  ،٘ـي هٌعلتٍِتٗسلِ ْٖ خلطْسخء ٍؤيلى ْٖ يل٘ ؤزٖ هػًر خلعضٖدٍٕ 

خللْن خئرطًد ْـٖ هػــ٘ستٌد ٍخذلـّ     ،ٍبًد هلل ٍبًد بلِ٘ ضخرًَى ،ٍٖس٘ضؿـى يلى هد ٖ

٘ ٍبى ْٗـسُ لز  ،ٍٍخهلل بى خلوػدذ زِ لًه٘ن ،لٌد ذ٘طخ هٌْد بًـِ ضرـلال أ ؤٖـَل     ،نســ

ٍبى يعخءًـد ْـٖ    ،خضرلٍ لطرَت ؤى ؤَٚى زدضٖ زل ٍخهلل لَ حلٓتٔ ؤًِ زولَ٘ىِ ،زإلّ ضرل

    ٔ خلسدجطٗــي يلـى هٌْـدد ٚتـدذ ْٗـسٕ       ،ْت٘ٔ خإلسام ؤحسـدذ ؤزـٖ هػـًر ٍؤسـده

ٌْسـإل خهلل ؤى ٗسـدض٘ يٗـر ؤزـٖ هػـًر       ،خلوتًلّٗ٘ـي زطذ خلًسدز ،ّ ٗحوٖسـٍ٘

 -(1)[ٍخلحوس هلل ضذ خلًدلو٘ـي --ٍؤحطُ

                                      
 سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده، وه٤مك ٟمّمف:  وي سمٞم٤مًٟم٤م يرصمل ومٞمف اًمِمٞمخ أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤م ( يمت٥م اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل ٧)

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ:

 -]مل قمٛمران[ ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻژ

 -[]حمٛمد  ژ﮳ے ۓ ۓ ﮲ےھ ھ ھڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ژ

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 شقمٔمؿ اهلل أضمرٟم٤م وأضمريمؿ ذم ؿمٞمخ اعؾمالم اًمزرىم٤موي»

، مهللا اؤضمرٟم٤م ذم ُمّمٞمٌت٤م واظمٚمػ ًمٜم٤م ظمػما ُمٜمٝم٤م، واهلل إن اًم٘مٚم٥م وًمٞمحزن وإن اًمٕملم ًمتدُمع، وٓ احلٛمد هلل، إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

ٌّٚمف ذم اًمِمٝمدا ، وارومع درضمتف ي٤م ذا اعمٕم٤مرج ي٤م رب اًمٕم٤معملم، مهللا إٟم٤م  ٟم٘مقل إٓ ُم٤م يريض رسمٜم٤م- مهللا ارطمؿ قمٌدك أمحد أب٤م ُمّمٕم٥م، وشم٘م

ؾمقًمف، ويٜمٍم ديٜمؽ احلؼ، مهللا وسم٤مرك ذم دُم٤مئف وأؿمالئف، وذم أثره، مهللا ٓ نرُمٜم٤م أضمره ٟمِمٝمد أن٤م ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م إٓ أنف يم٤من  ٥م اهلل ور

ٌّتٜم٤م قمغم ساـمؽ اعمًت٘مٞمؿ، طمتك ٟمٜم٤مل اًمِمٝم٤مدة يمام ٟمحًٌف ىمد ٟم٤مل، مهللا اوٕمٜم٤م سمف وسم٤ًمئر ؿمٝمدائٜم٤م وص٤محلٞمٜم٤م، ُمع  وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده، وصم

 ٞمؽ حمٛمٍد صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ- اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمدا  واًمّم٤محللم، ن٧م ًمقا  ٟمٌ

، واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم وشمقيمٚمقا قمٚمٞمف؛ وم٤مهلل ُمقٟٓم٤م وٟم٤مسٟم٤م، ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم-- إن أب٤م ا وي٤م ؿم٤ٌمب اعؾمالم: ومٚمتّمؼموا وًمتحتًٌق

٤م  اهلل؛ ٟمحًٌف يمذًمؽ واهلل ُمّمٕم٥م ىمد أدى ُم٤م قمٚمٞمف، واظمت٤مره اهلل واظمت٤مر ًمف اخلػم إن ؿم٤م  اهلل، وىمد أطمٞمك اهلل سمف ُمـ إُم٦م ُم٤م ؿم
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ؾماقًمف وصاغم اهلل وؾماٚمؿ وسما٤مرك قماغم قمٌاده ور ،إٟماف يماريؿ ىمريا٥م جمٞما٥م ،ٟم٦م والداي٦مٟم٠ًمل اعقم٤م واهلَل 

   -حمٛمد ومخف وصحٌف

 

 ٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مؾمالُماجلٌٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اع

Global Islamic Media Front 

 وهلل اًمٕمزة وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ وًمٙمـ اعمٜم٤موم٘مٞماـ ٓيٕمٚمٛمقن ،واهلل أيمؼم

 رصد ٕظم٤ٌمر اعمج٤مهدياـ ونريض ًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ

 
  

                                      
ُمٜمف، وؿمدوا اح زر واؿمحذوا اًمٕمزائؿ، وأبنموا سم٤مخلػم اًمٙمثػم واًمٜمٍم واًمٗمتح اعمٌلم، وإن اؾمتِمٝم٤مد اًمِمٞمخ  ا طمًٞمٌف، ومٙمقٟمقا ُمثٚمف وظمػمً 

يؾ ًمٚمزٟم٤مدىم٦م ومقيٌؾ ٕقمدا  اهلل-- وة؛  ؾمٌٞمؾ اهلل، واًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرأيب ُمّمٕم٥م لق اٟمتّم٤مر ًمف وعمٜمٝمجف، ُمٜمٝم٩م اًمتقطمٞمد واجلٝم٤مد ذم

اخل٤مئٜملم، واًمّمٚمٞمٌلم احل٤مىمديـ، واًمٞمٝمقد اعمالقملم، واًمراومْم٦م اح٤مرىملم-- ويٌؾ لؿ ويٌؾ لؿ--! وٟم٘مقل لؿ: ظمٌتؿ وظمنشمؿ، وًم٘مد أب٘مك 

]يقؾمػ[،   ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژاهلل ًمٙمؿ ُم٤م يًقؤيمؿ ي٤م أقمدا  اهلل، وإٟم٤م يمٚمٜم٤م اًمزرىم٤موي، 

 -]اًمِمٕمرا [  ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ییژ

 ٕم٤معملم رب اًمواحلٛمد هلل

 قمٓمٞم٦م اهلل

 ـه٧62١و٤مدى إومم  ٧2اخلٛمٞمس 
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 دشيٍيٍ يؼبًَ اسزشيبز ان
  يصؼت انشرلبًي ًأث

 
 

 

ٟٿ َاسا]  [بعز اعتؾٗار ايؾٝخ اجملاٖز أبٞ َقعب ايظصقاٚ
 (1)هػًر خلعضٖدٍٕ ٖد خلوزدّس ؤزطـ٘خستطْدز خل

 ؟هدشخ زًس --
ٍتلًخن  --ٍضلَّت خألضٚدى --ْٗس تلٗ٘ـٌد خلٌسإ خلزل٘ل خلًه٘ن خلَ٘م ْدحتدضت خألشّدى

 --ش ٍبًد بلِ٘ ضخرًَىبًد هلل» ت بأ هي َٖلُٛسًَٕ ءٚضـْٖود يطٌْد هد ًَٗل ؤٍ يي ؤٕ  --خللسدى

 --رطًد ْٖ هػـ٘ستٌد ّصُ ٍؤزسلٌد ذ٘طخ هٌْدآخللْن 
ح لٌـد ْْ٘ـد حٛوـٔ خإللـِ     طــط ت ؛لَ تتٛطم يل٘ــٌد زٛلوـدت   -رٌد خلٓدؾلضـ٘ٗد -ْ٘د ل٘ت 

ٖـس تسـسٍ ألٍل ٍّلـٔ ؤًْـد      ؛خلٛطٗن خلطح٘ن ْٖ ؤذص زًؽ خلٗدزٓ ضْسخء ْٖ ؤظهٌٔ هً٘ـٌٔ
   -؟!لألهٔػـط ًّ٘ َٗٛى ْٖ ضْدزتْن ظٗدزٓ ٍٚ ،ٓ خلتٖ أ ٖ٘دم زًسّدسـطخلٛد

 

 :الجىاب

 قمٌااد اهلل ورؾمااقًمف حمٛمااد ومخااف واًمّمااالة واًمًااالم قمااغم ،احلٛمااد هلل طمااؼ محااده ،سمًااؿ اهلل اًماارمحـ اًماارطمٞمؿ

 --وسمٕمد ،وضمٜمده حٌفوص

   -  قمٜمده سم٠مضمؾ ُمًّٛمكؿمالويمؾ  ،وم٢من هلل ُم٤م أظمذ وًمف ُم٤م أب٘مك

ٟمٕماّزي أنٗمًاٜم٤م  ،وأظمٚمػ ًمٜم٤م ظمػما ُمٜمٝما٤م ،ّماٞمٌتٜم٤ماؤضمرٟم٤م ذم ُم مهللا ،إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،واحلٛمد هلل

 واعماااال أُماااػم اعم١مُمٜمٞمااااـ ،أجٛماااـ اًمٔماااقاهري خِمااااٞمأبااا٤م قمٌاااد اهلل أؾمااا٤مُم٦م سماااـ ٓدن واًم خِمااااٞموأنٗمًاااٙمؿ وٟمٕمااازي اًم

خ ِماااٞمسمٛم٘متااؾ أظمٞمااٜم٤م وطمٌٞمٌٜما٤م اًم ،وؾما٤مئر إظماقاهنؿ ُمااـ ىمٞما٤مدات اعمج٤مهديااـ ،داد اهلل واعمااال ،حمٛماد قمٛمار جم٤مهاد

                                      
م( ُمـ قمِمػمة سمٜمق احلًـ ذم إردن، ًم٘م٥م سم٤مًمزرىم٤موي ٟم٦ًٌم عمديٜم٦م  2١١4 , ٧224أبق ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي: أمحد وم٤موؾ ٟمزال اخلاليٚم٦م ) (٧)

٤مت وُمٓمٚمع اًمتًٕمٞمٜم٤مت وىم٤مد ومٞمٝم٤م قمددا ُمـ ضم٤مهد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من هن٤مي٦م اًمثامٟمٞمٜم ,ذم طمل ُمٕمّمقم,اًمزرىم٤م  إردٟمٞم٦م اًمتل يم٤من يٕمٞمش ومٞمٝم٤م 

، طمتك سم٤ميع شمٜمٔمٞمؿ شو٤مقم٦م اًمتقطمٞمد واجلٝم٤مد»اعمج٤مهديـ، واقمت٘مؾ ذم إردن ؾمٌع ؾمٜمقات، طمتك ىم٤مم اجلٝم٤مد ذم اًمٕمرا. وم٠مؾمس ومٞمٝم٤م 

وىمد يمت٥م قمٜمف ، ششمٜمٔمٞمؿ ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد ذم سمالد اًمراومديـ»وص٤مر اؾمؿ و٤مقمتف:  2١١6ذم قم٤مم  اًم٘م٤مقمدة سم٘مٞم٤مدة اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن 

ومٞمٝم٤م ر  ُمـ ُمقاىمٗمف ودمرسمتف اجلٝم٤مدي٦م، وىمد ىُمتؾ ذم  شُمـ ظمٗم٤مي٤م اًمت٤مريخ-- اًمزرىم٤موي يمام قمرومُتف»رؾم٤مًم٦ًم صٖمػمة سمٕمٜمقان:  شُمٞمنة اًمٖمري٥م»

 -شم٘مٌٚمف اهلل وأظمٚمٗمٜم٤م سمف ظمػما، ورزىمف ُمٜم٤مزل اًمِمٝمدا  اًمٕمٚمٞم٦م-- مهللا مُملم 2١١4يقٟمٞمق  ١ىمّمػ أُمريٙمل ذم ص٤ٌمح 
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٩م وطماده وومرياد ًااٞمٟم ،اًمٗما٤مرو. اًمٗماذ اًمٗمرىماد اًم٘م٤مئاد ،وجمادد سمٓماقٓت أهاؾ اعياامن ؾمالمس اعاعمج٤مهد وم٤مر

   -مُمٞماـ --شمٕم٤ممم وأقمغم درضمتف ذم اًمٗمردوس إقمغم  شويأيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤م» :هّمارقم

ٟمااف ذم --ويمااؾ أطم٤ٌمسمااف واعمًٚمٛمٞماااـ وٞمٕماا٤م ذم وم٘مااده ،وٟمٕماازي أهٚمااف وذويااف شمٜمٔمااٞمؿ اًم٘م٤مقماادة ذم » وٟمٕمااّزي إظمقا

ٟماف وأطم٤ٌمسمااف اعمج٤مهدياااـ ُمٕماف ذم ا ،شجمٚمااس ؿماقرى اعمج٤مهدياااـ» وذم شومدياااـسماالد اًمرا  ًمٕماارا. ُمااـ ووٞمااع إظمقا

   -ووم٘مف اهلل وؾمدده ،وٟمخّص سم٤مًمتٕمزي٦م ظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده ،ؾم٤مئر اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة

وإن وم٘ماااده واهلل  ،ٚمٞماااؾإن ُمّمااا٤مسمٜم٤م سمااا٠ميب ُمّمااإم٥م ُمّمااا٤مب ضم ،وماااٜمٕمؿ أهيااا٤م اعظماااقة إطمٌااا٤مب: صماااؿ أُمااا٤م سمٕماااد

ًاٙمقن سمِمإمػمة اًمّماؼم وُمًتٛم ،رسمٜم٤م وال  ٟم٘مقل إٓ ُم٤م يروًمٙمـ ٓ ،ٟمٜم٤م عمحزوٟمقن طم٘م٤موإ ،ًمٕمزيز وقمٔمٞمؿ

ـّ اهلل قمٚمٞمااٜم٤م سم٤ملدايا٦م إًمٞمٝما٤م ْماال قما٤مزُمقن قماغم اعم ،راوقن سم٘مًاٛم٦م اهلل شمٕما٤ممم ،واًمرواك ذم ـمرياؼ اهلل اًمتال ُما

   --ٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ ٟمًت٘مٞمؾ ،واًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م واًمتقومٞمؼ ًمًٚمقيمٝم٤م

 -- وصحٌف  اك إطم٦ٌم حمٛمدً ٘مٚموهمدا ٟم ،هلل قمغم مظمر رُمؼيمؾ قمغم اسمؾ واهلل ضمٝم٤مٌد وشمق

ٱ ژ ،[]إطمزاب ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئژ

ٹ ٹ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

  -[]إطمزاب ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 :أىمقل ,اهلل ووم٘مٙمؿ,وإضم٤مسم٦م قمغم ؾم١ماًمٙمؿ 

وأن ٟمٕمٚمؿ أن هذا إُمر ويمؾ أُمر ىمْم٤مه  ،واًمتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل شمٕم٤مممواك أول اًمقاضم٥م هق اًمّمؼم واًمر

إٟمام اًمّمؼم قمٜمد ): يمام ىم٤مل ٟمٌٞماٜم٤م  ،اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ ومٝمق ظمػم وإطم٤ًمن ورمح٦م وصالح وطمٙمٛم٦م

(اًمّمدُم٦م إومم
(1)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،

٤ًٌم): وىم٤مل اًمٜمٌل  ،]اًمتٖم٤مسمـ[ ژڦ ڦ ـِ  قَمَج َُْمِر اعْم١ُْمُِم ٓ   ،إِن  َأُْمَرُه يُمٚم ُف ظَمػْمٌ  ،ِٕ طََمٍد إِ ِٕ َوًَمٞمَْس َذاَك 

ـِ  ُ  ؿَمَٙمرَ  ،ًمِْٚمُٛم١ْمُِم ا ا ًَمفُ  ،إِْن َأَص٤مسَمْتُف َه  ا ُ  ،وَمَٙم٤مَن ظَمػْمً ا ًَمفُ  ،َوإِْن َأَص٤مسَمتُْف َض  ُمًٚمؿ رواه (َصؼَمَ وَمَٙم٤مَن ظَمػْمً
(2)

-  

إذا أصاا٤مسم٧م أطمااديمؿ ُمّماااٞم٦ٌم ): ,احلاادي٨م صااّح  إذا, يمااام أوصاا٤مٟم٤م  ،ٜم٤م سمرؾمااقل اهلل تٌّماااٞموًمٜمااذيمر ُم

وهمػمه شاًمٓمؼما » رواه (وم٢مهن٤م ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م ومٚمٞمذيمر ُمّماٞمٌتف يب
(3)

-  

 --قماثامنَ  أهاُؾ اًمٗمتٜما٦م واًمٗمًا٤مدِ  تاَؾ وىمَ  --وىمتاؾ قمٛمار ذم اعمحاراب --صماؿ أباق سمٙمار --وم٘مد شمقذم رؾمقل اهلل 

                                      
 (-٧1١2)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ٧)

 (-2222صحٞمحف )( 2)

 (-16١(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح اجل٤مُمع )65(، ؾمٜمـ اًمدارُمل )4١٧6اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼما  ) (1)
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تاااؾ محااازة سماااـ قمٌاااد وىمُ  --أوٕمٞمااااـ   قماااـ صاااح٤مسم٦م رؾماااقل اهللاهللواااال ر --سمٕماااكم   اعمجاااقسِ  وفمٗمااارت يماااالُب 

وأبٓمااااا٤مل  --اـ ر ٤مٟمااااا٦م رؾماااااقل اهلل ًاٞماااااؾ احلتِاااااوىمُ  --وؾمااااإمد سماااااـ ُمٕمااااا٤مذ --وُمّمااااإم٥م سماااااـ قمٛماااااػم --اعمٓمٚمااااا٥م

   --قمغم ُمّر إقمّم٤مر ،وأبٓم٤مل ؾم٤مئر اعمًٚمٛمٞماـ -- اىمٌال وسمٕمدً  ؛اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمٞماـ

وأبااق  ،وأبااق اًمقًمٞمااد ،وظمٓماا٤مب ،أبٓماا٤مل أومٖم٤مٟمًاات٤من يمثااػمو ،خ قمٌااد اهلل قماازامِماااٞماًم: وذم قمّمااارٟم٤م احلاادي٨م

 ؾماااالمٙمااا٥َم ااااؿ أهاااؾ اعويمااا٤مٟمقا يمقيمٌااا٦م جمتٛمٕمااا٦م ٟمُ ,وصاااحٌف اًمذيااااـ ُمٕماااف  ،شاًمٙمقُمٜمااادان» يّماااارطمٗماااص اعم

ئاروىم ،,ٓ يٕمرف ُمداه٤م إٓ ُمـ قمرومٝم٤م ،واجلٝم٤مد وأباق  ،وىمٌٚماف اًم٘ما٤مري ؾمإمٞمد ،تاؾ أباق قمٌاد اهلل أمحاد ذم اجلزا

ذم ومٚمًٓمٞمااااـ ؿماااٝمدا  رضمااا٤مٓت وأبٓمااا٤مل ؾماااجٚمقا سمااادُم٤مئٝمؿ أؾماااام هؿ ذم هاااذا و ،قمٌاااد اًمااارمحـ اعمٝمااا٤مضمر ىمريٌااا٤م

وىمّماا٦م  --إهناا٤م ـمريااؼ واطماادة ؛و ٞمااك قمٞماا٤مش وهمااػمهؿ وهمااػمهؿ ًااالاـ واًم٘م٤مئااد اًمرٟمتٞمؾماٞمااخ ي٤مِماااٞماًم: اًمٙمتاا٤مب

 --!وهذا ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م ،ًمٙمٜمٝم٤م ٓ مُتاؾ ،ُمتٙمرره ُمتجددة

ش٤م ورب اًمٙمٕم٦ٌمومزُت ا» :٦مي٦م اًمٜمدي  ظم٦م اعمدو  ّمارإهن٤م ىمّم٦م ظم٤ممتتٝم٤م شمٚمؽ اًم
(1)

-- 

وطمٞمااـ خيٚماط  ،ًمٙمٜماف أخاؿ ُم١مىما٧م ـمٌٞمٕماّل  ؛ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أخؿ ًمٜم٤مفمره٤م وؾم٤مُمٕمٝم٤م --هن٤مي٦م ؾمٕمٞمدة ًمّم٤مطمٌٝم٤م

   -وم٤محلٛمد هلل --اسم٤مُٕمؾ واًمرضم٤م  اعمٜمٌٕم٨م ُمـ مصم٤مر اًمِمٝمدا  ٓ يٚم٨ٌم أن ياٜم٘مٚم٥م رطمٞم٘م٤م وؿمٝمدً 

ٟمحًاااٌف  -!ذا اعمقيماا٥م اعمٛمتاادوهاا ،ووماارٌد ذم هااذه اًم٘م٤مومٚماا٦م اًمٓمقيٚمااا٦م ،ُمااـ هاااذا اًمريماا٥م واطماادٌ  أبااق ُمّماإم٥م

  ْماااااالٟمااااقر ي --ٟمااااقٌر وٟماااا٤مرٌ : هااااق ,اهلل ؿماااا٤م  إن,وًمااااٜمٕمٚمؿ أن اؾمتِمااااٝم٤مد أيب ُمّماااإم٥م  ،ٌفًاااااٞميمااااذًمؽ واهلل طم

ام ًمٚمٕمٔمااااام  إبٓماااا٤مل ؾماااااٞموٓ  ،وهٙمااااذا هاااال اًمِمااااٝم٤مدة ،وٟماااا٤مر  اااار. اهلل ااااا٤م أقماااادا  اهلل --اًمٓمريااااؼ عمااااـ ورا ه

   -اًمّمد. واعظمالص واًمٌذل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أهؾ ،ؾمالمأهؾ اًمٗمْم٤مئؾ واًمٌال  احلًـ ذم اع ،اًم٘مدوات

 :  طمٞماـ ىم٤مل وهذا هق اعمٕمٜمك اًمذي قمؼّم قمٜمف ظمٌٞم٥م سمـ قمدي 

 وذًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ ذم ذات اع  وإن يِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠م

  
يٌااااااااااااا٤مرك قماااااااااااااغم أوصااااااااااااا٤مل ؿماااااااااااااٚمٍق هاااااااااااااّزع
(2)

 

  

 :  وىم٤مل ؿمقىمل

م طمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مةٌ   وذم اًم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااتغم ٕىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا

  
 ى ومااااااااااااااااااادًى لاااااااااااااااااااُؿ وقمتاااااااااااااااااااُؼ ؾمااااااااااااااااااااروذم إ

  

 وًمٚمحرّيااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م احلٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مٌب 

  
ضم٦ٍم ُيااااااااااااااااااااااااَدُ. ارْمااااااااااااااااااااااااسمٙمااااااااااااااااااااااااؾ يااااااااااااااااااااااااٍد ُم

(3)
 

  

وٓ ؾمإمٞمد سماـ  ،اـًاٞماوٓ احل ،ٓ محازة سماـ قمٌاد اعمٓمٚما٥م :ا أهي٤م اعظمقة أنف ٓ يقضمد ًمدياٜم٤م ؿمٝمدا وّمّقرشم

                                      
 -(4١١، صحٞمح ُمًٚمؿ )(6١22، 26١٧صحٞمح اًمٌخ٤مري )ذم:  ، يمام ذم طمدي٨م أنس ىم٤مل هذه اًمٕم٤ٌمرة: طمرام سمـ ُمٚمح٤من  (٧)

 (-١6١2صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)

 -شٕىمقام»سمدل:  شٕضمٞم٤مل»( ًمٙمـ ومٞمٝم٤م: ١١.  ٤2مت )اًمِمقىمٞم( 1)
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م ،وٓ قماااز اًمديااااـ اًم٘مًااا٤مم ،وٓ قمٛمااار اعمختااا٤مر ،ضمٌاااػم  ؟يمٞماااػ يٙماااقن طم٤مًمٜمااا٤م --وٓ هماااػمهؿ ،وٓ قمٌاااد اهلل قمااازا

   --؟ضمٞم٤مل أن شمؽمسّمكويمٞمػ يٛمٙمـ ًمأل --؟سمدون ؿمٝمدا  ٤مويمٞمػ يٛمٙمـ ًمألُم٦م أن نٞم

ُمٕمٜمااك ًمٓمٞمااػ ُمااـ اعمٕماا٤م  اًمتاال ياادريمٝم٤م أهااؾ  ،وُم٤ٌمَريماا٦م اهلل شمٕماا٤ممم قمااغم أؿمااال  وأوصاا٤مل ودُماا٤م  اًمِمااٝمٞمد

 ،وختٗماك قماغم اعمٜم٤موم٘مٞمااـ واًمٙمٗمارة وأهاؾ اًمٗمجاقر ،ًمتٜماّقر ىمٚماقاؿ سمٛمٕمروما٦م اهلل شمٕما٤ممم وديااٜمف ،واعياامن ؾمالماع

 --!شمٖمّٚمٗمٝم٤م ا٤مسمؾ  ،اهللصال ًمٔمٚمٛم٦م ىمٚمقاؿ وشمٖمٓمٞمتٝم٤م سم٤مًمران ُمـ ُمٕم٤م

ويااٜمِم٠م ضمٞمااؾ قماغم طماا٥م اجلٝما٤مد واًمِمااٝم٤مدة  ،وئمٝمار رضماا٤مٌل  ،ويتاقب أناا٤مٌس  ،ؿ أناا٤مٌس ُماـ اًمؼميماا٤مت أن ُيًاٚمِ 

ُما٦م  ،وشمازول قم٘مٌا٤مت ،وشمٚمٞمااـ ىمٚماقٌب  ،اعماٜمٝم٩م ويٕمٚماق وئمٝمار ِمااروأن ياٜمت ،واًمرضمقًم٦م واًمٌٓمقًما٦م واًمٕمازة واًمٙمرا

٤مب إؾمااااٌ ُمااااـ ًمًااا٥ٌم يًااااتٓمٕمف ومل ًماااف ويٕمٛمااااؾ ويرضماااقه يتٛمٜماااا٤مه يماااا٤من ُمااا٤م ورسماااام طمّمااااؾ سمٕماااد اؾمتِمااااٝم٤مده 

 إومااااااراح شمٚمااااااؽ إمم ,اهلل رقماااااا٤ميمؿ ياااااا٤م,اٟمٔمااااااروا  --ومااااااٜمحـ ٟماااااا١مُمـ سم٤مًمؼميماااااا٦م وٟمرضمقهاااااا٤م ؛اًمٓمٌٞمٕمٞماااااا٦م أو همػمهاااااا٤م

 سمٛم٘متاؾ اًمِماامشم٦م ُماـ ئمٝمروٟمف وُم٤م ،واًمراومْم٦م واًمٞمٝمقد اًمٜمّم٤مرى سمف ي٘مقم اًمذي واًمتِمٝمػم اًم٤ٌمًمٖم٦م واًمدقم٤مي٤مت

 --!ضمدا قمٔمٞمؿٌ  ئمٜمقن أن هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ اٟمتّم٤مرٌ  ؿه --ُمّمٕم٥م أيب خِماٞماًم

وهااؿ ٓ  ،رهواااروماا٢من يمااؾ ذًمااؽ هااق وااد  لااؿ وقم٤مئااد قمٚمااٞمٝمؿ  ؛ًمٙمااـ قمٜمااد اًمتح٘مٞمااؼ سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ٕهااؾ اعيااامن

ويِماااااّٝمرون سماااااف  ،رون سم ثااااا٤مرهيم  وياااااذُ  ،ويٕمٚماااااقن ىمااااادره ،ويرومٕماااااقن ذيماااااره ،ون اؾماااااٛمفِماااااارومٝماااااؿ ياٜم ؛يِمااااإمرون

 --!وهؿ ٓ يِمٕمرون ،وسمٛمٜمٝمجف

ومْماا٦م ُمااثال أن ياادظمٚمقا اعمٕمريماا٦م ُمااع ٓ سمااد جّل أن أهااؾ اًمًااٜم٦م يماا٤من ًمااف ٟمٔماار اؾمااؽماشمٞم أبااق ُمّماإم٥م : اًمرا

يمااا٤من يااارى أناااف ٓ يٛمٙماااـ أن يٙماااقن هٜمااا٤مك سم٘مااا٤م  ٕهاااؾ اًمًاااٜم٦م ٓ ذم اًمٕمااارا. وٓ وماااٞمام ضم٤مورهااا٤م ُمااا٤م مل  ،اًمراومْمااا٦م

دون ذًمااؽ جماا٤مزر وُمًاا٤مًمخ وأهااقال وومٔماا٤مئع ياا٤م أباا٤م : ىمٞمااؾ ًمااف --!ياادظمٚمقا اعمٕمريماا٦م ويٙمقٟمااقا رضماا٤مٓ ويْمااّحقا 

وًمٙمٜماال أوىمااـ أن يمااؾ ذًمااؽ ًمااـ يٙمااقن  ،ٕقماارف ذًمااؽ وأراه رأي اًمٕمٞماااـواهلل إ   ،ٟمٕمااؿ :ىماا٤مل --!!ُمّماإم٥م

ومٝمؿ وأقمراواااٝمؿ ؿمااااري٦ٌم ُماااـ دُمااا٤مئٝمؿ وٟمٗمقؾماااٝمؿ ووااااردومٕمف أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ُماااـ ؾمااااٞمؾماااقى ىمٓمااارة ذم سمحااار ُمااا٤م 

وأُماليمٝماااااؿ ذم طمااااا٤مل أهناااااؿ وهٜماااااقا حااااا٤م أصااااا٤ماؿ واؾماااااتٙم٤مٟمقا وظمْمااااإمقا وظمٜمٕماااااقا ورواااااقا سم٤مًمذًمااااا٦م وظمااااا٤مومقا 

صم٘ماا٦م --!!اعمٕمريماا٦م  ,ذًمااؽ ُمااع,ًمًااٜم٤م ٟمحااـ : وىماا٤مل ،ُمااـ أن ياادظمؾ أهااؾ اًمًااٜم٦م اعمٕمريماا٦مسمااد ٓ  :وم٘ماا٤مل ىمقًمتااف اًمقا

 سماااال طمرسمٜمااا٤م ذم ؾمااا٤مئرون وهاااؿ ،ٟم٤مرهااا٤م وأوىمااادوا سمااادأوه٤م اًمذيااااـ هاااؿ اًمراومْمااا٦م إن واهلل سماااؾ ،اعمٕمريمااا٦م سمااادأ ُماااـ

دة  ُم٤مئادة قماغم يم٤مٕجتا٤مم اًمًاٜم٦م وأهاؾ ،إظماقاهنؿ واعمرشمادون ،طمٚمٞمٗمٝمؿ واًمّمٚمٞم٥م ،اًمٞمقم لؿ اًمدوًم٦م ًمٙمـ ،هقا

ٌٝمؿ ذم اعمٕمريماا٦م هاااق ّمااااٞمويمااؾ ُماا٤م ي --!!ويْماااّحقا  ، سم٘مااا٤م  ٕهااؾ اًمًااٜم٦م إٓ أن يااادظمٚمقا اعمٕمريماا٦مومااال --!!اًمٚمئاا٤مم

 -!دومٕمقن إن هؿ أطمجٛمقا وضمٌٜمقا ؾماٞمأهقن سمٙمثػم يمثػم ه٤م 

يزيادون  ؟وم٤مًمراومْما٦م اًمٞماقم ُما٤مذا يٗمٕمٚماقن --وهل ُمـ اًمٕمٛماؼ واًم٘ماقة سمٛمٙما٤من ،خ وٟمٔمرشمفِماٞمهذه ومٚمًٗم٦م اًم
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شمثٌٞمااا٧م ٟمٔمريااا٦م أيب  ُماااـ يزيااادون ؛ٕمقن سمااا٠مي طمااا٤مل أن خيٗماااقهذي ٓ يًاااتٓمٞمسمجٝمٚمٝماااؿ وهمااارورهؿ وطم٘مااادهؿ اًمااا

سماا٢مذن اهلل  اًم٘ماا٤مدمَ  ,إن ؿماا٤م  اهلل,ومًااؽمون  ؛واًماادومع ذم ادم٤مهٝماا٤م ،وشمقيمٞمااده٤م شم٠مضمٞمجٝماا٤م ،خٝم٤مؾماااٞمُمّماإم٥م وشمر

ٕمٚمؿ اًمذيااااـ فمٚمٛماااقا أي ُمٜم٘مٚمااا٥ٍم ؾمااااٞمو ،ُماااـ هنْمااا٦م أهاااؾ اًمًاااٜم٦م وؿمااا٤ٌماؿ ذم اًمٕمااارا. وحمٞمٓماااف وذم يماااؾ ُمٙمااا٤من

   -ياٜم٘مٚمٌقن

ُمٜمٝما٤م : ٕؾما٤ٌمب وُمٕما٤مٍن يمثاػمة يماام ذيماره أهاؾ اًمٕمٚماؿ ؛اواًمِماٝمٞمد ؾماّٛمل ؿماٝمٞمدً  ،٤مدةؾمّٛمٞم٧م ؿماٝم: واًمِمٝم٤مدة

 ،ومٕمٞمااٌؾ  :ٕن ًمٗمااظ ؿمااٝمٞمد ؛ويمالمهاا٤م ذم اًماادٟمٞم٤م وذم أظماارة ،اًمراضمااع إمم اًمٗم٤مقمٚمٞماا٦م وُمٜمٝماا٤م اًمراضمااع إمم اعمٗمٕمقًمٞماا٦م

ويمالمهااا٤م ذم ًمٗمااااظ اًمِماااٝمٞمد حمتٛمااااؾ  ،وومٕمٞماااؾ ذم ًمٖمااا٦م اًمٕماااارب إُمااا٤م أن يٙماااقن سمٛمٕمٜمااااك وم٤مقماااؾ أو سمٛمٕمٜمااااك ُمٗمٕماااقل

 --ّمقرٌ تَ ُمُ 

قماغم قمٔمٛما٦م هاذا اًمديااـ وأناف احلاؼ اًماذي يًاتحؼ أن شمٌاَذل ومٞماف اًمادُم٤م  وشمزَهااؼ ُماـ أضمٚماف  يِمٝمد وم٤مًمِمٝمٞمد

 ،وهااق وضمااقد اعٟمًاا٤من ٟمٗمًااف وطمٞم٤مشمااف ذم هااذه اًماادار اًماادٟمٞم٤م ،وُيْمااّحك ُمااـ أضمٚمااف سمٙمااؾ رأس احاا٤مل ،إرواح

سمٕماد إنٌٞما٤م  سما٠من اهلل  ِماارسم وم٤مًمِماٝمٞمد يِماٝمد أقمٔماؿ ؿماٝم٤مدة يٛمٙماـ أن يِماٝمده٤م ؛ ؿماالوأنف أقمز وأهمغم ُمـ يماؾ 

واًمِمااٝمٞمد يِمااٝمد يااقم  --!وأن اجلٜماا٦م طمااؼ وأن اًمٜماا٤مر طمااؼ ،طمااؼ وأن دياااـ اهلل طمااؼ وأن أنٌٞماا٤م  اهلل ورؾمااٚمف طمااؼ

طِماااًم٘مٞم٤مُماا٦م قمااغم ٟمٗمًااف سمدُم٤مِئاا يااقم يٙمااقن اًمٚمااقن ًمااقن اًماادم واًمااريح ريااح  ،ف ذم ؾمااٌٞمؾ اهللف وقمٓمٌِااف وشمٚمِٗمااف وضمرا

ويِماٝمد قماغم  ،وأهناؿ سمٚمٖماقا وأدوا إُم٤مٟما٦م ؛ُما٦م سمّماد. اًمرؾماؾواًمِمٝمٞمد يِمٝمد ُمع اًمِماٝمدا  ياقم اًم٘مٞم٤م ،اعمًؽ

 -وهق اعمٕمٜمك اعمتْمّٛمـ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل ظمّمف اهلل ا٤م ؛ُمـ ؿم٤م  اهلل سم٤معيامن

وُمِمٝمقد ًمف ُمـ  --ًمف ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم سم٠منف ُمـ ظمٞم٤مر اخلٚمؼ وأنف ٟم٤مج ُمٗمٚمح راسمح وم٤مئز ُمِمٝمقد واًمِمٝمٞمد

ٌَؾ دُم٤مئف وضمراطماف وىمراطماف وشمٚمٗماف وقمٓمٌاف  وُمِماٝمقد ًماف ُماـ ىمٌاؾ اعمالئٙما٦م واًمرؾماؾ  --يماام ُمارّ  ،ذم ؾماٌٞمؾ اهللىِما

 -وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤م  --٤م ُمـ ىمٌؾ اعم١مُمٜمٞماـ سم٤مًمثٜم٤م  قمٚمٞمف ظمػما ٞمٟموُمِمٝمقد ًمف ذم اًمد --وص٤محلل اعم١مُمٜمٞماـ

   -يّمٕم٥م قمغم اعٟم٤ًمن أن يقومٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م سم٤مًمٙمالم ،  قمجٞم٥مؿمالوم٢من اًمِمٝم٤مدة  ؛وسم٤مجلٛمٚم٦م

  وسمٞمااا٤من ؿماااالمل يااارد ذم اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م ُماااـ اًمٜمّماااقص ذم ومْماااؾ  سم٠مناااف طمقا صاااار   ويٙمٗمااال أن قمٚمام ٟمااا٤م 

وهااذا واوااح  --قمٔمااؿ ُمٜمزًمتااف وُمدطمااف واحلاا٨م قمٚمٞمااف ُمااـ إقمااامل يمااام ورد ذم اجلٝماا٤مد واًمِمااٝم٤مدة ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل

  -واحلٛمد هلل ،عمـ شمدسّمر اًم٘مرمن واًمًٜم٦م

  احلًااـ اًمااذي وماا٠مبق ُمّماإم٥م ؿمٝم٤مدشُمااااف ؿمااٝم٤مدة قمٔمٞمٛماا٦م سمٕمااد اًمااٌال: وٟمرضمااع ًمٚمٙمااالم قمااغم أيب ُمّماإم٥م 

 ،وىماد ؿماٝمد ًماف اعمًاٚمٛمقن وقمٛماقم أهاؾ إرض سم٠مناف ُماـ إبٓما٤مل ،وسمٕمد اجلٝم٤مد اًمٕمٔماٞمؿ اًماذي ىما٤مم سماف ،أباله

ي٦م يماا٤مومرة فم٤معماا٦م وماا٤مضمرة ذم اًمتاا٤مريخ ودّوظمقهاا٤م وأذاىمقهاا٤م أخااقان ِماااروا ٕقمتااك ىمااقة سموأنااف يماا٤من رأس ُمااـ شمّماادّ 

 ،ُمٜماا٤مرات أهااؾ اًمًااٜم٦م واًمتقطمٞماادوُمٜماا٤مرة ُمااـ  --وُمٕمّٚمااؿ ضمٞمااؾ --وأبااق ُمّماإم٥م داقمٞماا٦م طمااؼ وهاادى ،اًمٕمااذاب
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  قمٔماٞمؿ ؿماالهاذا  ،وشمْماحٞمتف سمدُماف وٟمٗمًاف ذم ؾماٌٞمٚمف ،ومث٤ٌمت ُمثٚمف قمغم ـمري٘ماف وُمٜمٝمجاف ؛واًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت

   -إٟمف  ٞمل أُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م --ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ

أقماداد اًمالطم٘مٞمااـ سمٛمقيما٥م اجلٝما٤مد اعمٌا٤مرك سمٕماد أيب  ،وؾماقف يارى أقمادا  اهلل ،ومًقف شمرون إن ؿم٤م  اهلل

 --!إٟم٤م ُمٜمتٔمرون ،وم٤مٟمتٔمروا --ويرون اًمّمحقة واًمٜمٝمْم٦م واًمٌٕم٨َم اجلديد ذم ؿم٤ٌمسمٜم٤موؾمقف ٟمرى  ،ُمّمٕم٥م

وُمـ يتٕمٚمؼ  ،وياٜمٔمر ُمـ يث٧ٌم وُمـ ياٜمٝمزم ،أن يٌتكم اهلل ُمـ سم٘مَل ُمٜم٤م: وُمـ اعمٕم٤م  ذم ُمثؾ هذه اًمِمٝم٤مدة

اعمراد هلل وهذه ُمـ اًمٗمتٜم٦م وآسمتال   ،ومٞمزول سمزوالؿ ،وُمـ يٙمقن شمٕمٚم٘مف سم٤مٕؿمخ٤مص ،سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسم٤معمٜمٝم٩م

،  ىم٤مل اهلل :ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ژ

ەئ ەئ وئ ژ: وىم٤مل ،]مل قمٛمران[ ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک

 ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

ىمقُمقا ومٛمقشمقا » :ىمد ىمتؾ ع ذم أطمٍد أن رؾمقل اهلل ؿماٞمطمٞماـ أ  ْمارويمام ىم٤مل أنس سمـ اًمٜم ،]مل قمٛمران[

شٞمف رؾمقل اهلل قمغم ُم٤م ُم٤مت قمٚم
(1)

-  

ذات  يماااام ىمااا٤مل اًمٜمٌااال  ،ُمًاااٚمٛمٝمؿ ويمااا٤مومرهؿ ؛آسماااتال  وآُمتحااا٤من واًمتٙمٚمٞماااػ ًمٚمخٚماااؼ وٞمٕمااا٤م: وُمٜمٝمااا٤م

ـٌ يِب َويَما٤موِمرٌ  :٤مَل ىمَ  --؟َأتَْدُروَن َُم٤مَذا ىَم٤مَل َرسمُُّٙمؿْ ): ص٤ٌمح قمغم أثر ُمٓمرٍ  ٤ٌَمِدي ُُم١ْمُِم ـْ قِم ٌََح ُِم ٨ماحلادي (--َأْص
(2)

 ؛

   -وُمـ هق سمْمد ذًمؽ ،احلؼ واخلػم ويٙمقن ُمع احلؼومٞماٜمٔمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ي٘مقل 

وسم٤مٕظمااااذ  ،ا ْمااااارا  واًمًااااارأنااااف ياااارسّمٞمٝمؿ سم٤مًم ،اًمرمحاااا٦م واًمٚمٓمااااػ ُمااااـ اهلل شمٕماااا٤ممم سمٕمٌاااا٤مده اعم١مُمٜمٞماااااـ: وُمٜمٝماااا٤م

ّماار ومٞمجادد لاؿ اًمٕمٝماد سمٛمٕما٤م  اًمِماٝم٤مدة واًمثٌا٤مت واًمٜم ،وسم٤ًمئرأؾم٤ٌمب اًمؽمسمٞما٦م ُماـ طمٙمٛمتاف ورمحتاف ،واًمٕمٓم٤م 

وأيمثار  -وياٜمّقع لؿ اًمّمقر وأي٤مت واًمؼماهٞمااـ واًمٌٞمااٜم٤مت ،آٟمتّم٤مر احل٘مٞم٘ملوهق  ،سم٤معمقت قمغم هذا اًمدياـ

ومٚمٚماف احلٙمٛما٦م  --!ومال يٛمّٚمقا وٓ يٓمٖماقا  ،ُمـ ذًمؽ وأخٓمػ أنف ياٜمّقع لؿ وضمقه اًم٘م٤مدة وإبٓم٤مل وجيدده٤م لؿ

   -اًم٤ٌمًمٖم٦م

ٙمثػمياااـ ُمااـ أقماادا  أن يٙمٌِاا٧م اهلل شمٕماا٤ممم اًم: ًمٕمااؾ ُمااـ أىمٚمٝماا٤م ،٤م  أظماارى يمثااػمة شُمٕماارف سم٤مًمت٠مُمااؾؿماااٞمأ: وُمٜمٝماا٤م

 ،ويٗمْمااح ظمااقرهؿ وضمٌااٜمٝمؿ وظمٜمااقصمتٝمؿ واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل ،أقماادا  دقمااقة اًمتقطمٞمااد واًمًااٜم٦م ،اجلٝماا٤مد واعمج٤مهدياااـ

 واحل٘ما٤مرة سم٤مًمدوٟمٞما٦م واًمِمإمقر واخلٞمٌا٦م ٦مًااٞماًمٜمٗم سم٤ملزيٛما٦م ,ئمٝمروٟماف اًماذي اًمٗمارح رهمؿ,ٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ّماٞموي

                                      
 (-5٧١.  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي )( ٧)

 َوَرمْحَتِفِ (، وشمتٛمتف: )664صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
ِ
ـْ ىَم٤مَل: ُُمٓمِْرَٟم٤م سمَِٗمْْمِؾ اَّلل  ٤م َُم  يَمَذا  ؛وَم٠َمُم 

ِ
ـْ ىَم٤مَل: سمِٜمَْق  ٤م َُم ـٌ يِب َويَم٤مومٌِر سم٤ِمًمَٙمْقيَم٥ِم، َوَأُم  وَمَذًمَِؽ ُُم١ْمُِم

ـٌ سم٤ِمًمَٙمْقيَم٥ِم َويَمذَ   (-ا، وَمَذًمَِؽ يَم٤مومٌِر يِب َوُُم١ْمُِم
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ِماااٝم٤مدة اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م وهاااذه اعمٜمزًمااا٦م اًمرومٞمٕمااا٦م اًمتااال ن إمم هاااذه اًميااااٜمٔمرو وهاااؿ ،يٛمقشماااقا  أو يتقسماااقا  طمتاااك يالزُمٝماااؿ

 --!ةًارويٛمقشمقن ُمـ احل ،ومٞمٙم٤مدون يتٛمّٞمزون ُمـ اًمٖمٞمظ ؛شمٌقأه٤م اًمِمٝمٞمد وحم٦ٌم اًمٜم٤مس ًمف وصمٜم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف

ومٝمق ُمقٟٓم٤م  ؛وٟمٕمتّمؿ سمحٌٚمف  ،ٓ سمد أن ٟمًتٕمٞماـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وٟمتقيمؾ قمٚمٞمف: صمؿ أهي٤م اعظمقة

  ژ ،]مل قمٛمران[ ژٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ ؛ّماػمٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜم ،ٟم٤مصاروٟم٤م

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ژ ،]إنٗم٤مل[ ژ        

﮿   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

              ﯀ ﯁ 

  -]اًمٌ٘مرة[ ژمب ىب يب جت حت خت متژ ،]احل٩م[ ژڭ

وئ ائ ائ ەئ ەئ ژ: واقمتّمااااٛمقا سماااا٤مهلل واؾمتٕمٞماااااٜمقا سمااااف ،اوماااا٤مصمٌتقا واصااااؼموا وصاااا٤مسمرو

  -]مل قمٛمران[ ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ُماااـ واؾماااتٞم٘مٜمقا أن هاااذا يمٚماااف ظماااػم وسمريمااا٦م ورمحااا٦م وإطمًااا٤من  --!وٓ شمٔمٜماااقا سمااا٤مهلل رسمٙماااؿ إٓ اًمٔماااـ احلًاااـ

٤م ىماااد ُماااررُت ّمااااٞموأنااا٤م ؿمخ --اأن ٓ ٟمٞمااا٠مَس أبااادً  ,سمٗمْماااؾ اهلل شمٕمااا٤ممم,وٟمحاااـ شمٕمّٚمٛمٜمااا٤م ُماااـ دم٤مرسمٜمااا٤م  ،رسمٙماااؿ 

ئر وظمرضم٧ُم ُمٜمٝم٤م ٟم٤مضمٞم٤م سمجٚمدي وىمد  فمٜمٜم٧ُم أن ٓ شم٘مقم ًمٚمجٝم٤مد ذم إُماد اعمٜمٔماقر ذم سمتجرسم٦م صٕم٦ٌم ذم اجلزا

يّماإم٥م قمااغم   ٌ ؿمااال ،وأصاا٤مسمٜمل ُمااـ احلاازن والااؿ واًمٙم باا٦م وُماا٤م يِمااٌف اًم٘مٜمااقط ،ويماادُت أجاا٠مس ،طمٞماا٤ميت ىم٤مئٛماا٦م

سم٠مهاااؾ  ؾماااالوسم٤مًمت٠م ،  ُماااـ اًمتثٌٞمااا٧م وٟمٗمٕمٜمااال سمّماااح٦ٌم اعظماااقةِماااالًماااقٓ أن اهلل شمٕمااا٤ممم قمّماااٛمٜمل سم -!!اًمقصاااػ

وًمٓماػ يب سماام أرا  ُماـ  ،ذه اًمتجرسم٦م اًمٙمٌػمة وُم٤م يما٤من ومٞمٝما٤م ُماـ اًمٕماؼموسم٤مٟٓمِمٖم٤مل سم٤مًمت٠مُمؾ ل ،اًم٤ًمسم٘م٦م واخلػم

ِم٤من وشماااادوّمؼ ِماااااٞم. إرض أطمااااداث اًمِمااااارومااااام إن ظمرضماااا٧ُم طمتااااك ٓطمٔماااا٧ُم ذم ُم ؛سمااااقار. إُمااااؾ واًمرضماااا٤م 

 ويم٤مٟماااا٧م ًمٚمتااااق ىمااااد سماااادأت ُمٕمريمتٝماااا٤م اًمث٤مٟمٞماااا٦م سمٕمااااد دظمااااقل ظمٓماااا٤مب  ،قمٚمٞمٝماااا٤م ؾمااااالماعمئاااا٤مت ُمااااـ ؿماااا٤ٌمب اع

خ أؾمااا٤مُم٦م وأصاااح٤مسمف ُماااـ ِمااااٞموقماااقدة اًم ،ٟمًااات٤من ُماااـ ضمدياااد سمٔمٝماااقر ـم٤مًمٌااا٤منوٓح زم أُماااٌؾ ذم أومٖم٤م ،ًمداهمًااات٤من

 ،وـمااااردُت قمٜماااال اًمٞماااا٠مس ،ومااااام ًمٌثاااا٧م أن قماااا٤مدت زم احلٞماااا٤مة ،ودمّٛمااااع اعمج٤مهدياااااـ ُمااااـ ضمديااااد ،اًمًااااقدان إًمٞمٝماااا٤م

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژو ]اًمٓماااااال.[ ژڑ ک ک ک ک گژوأناااااف  ،وشمٕمّٚمٛمااااا٧م أن ٓ أجااااا٠مس أبااااادا

وهااااق ٟمٕمااااؿ  ،ن اهلل هااااق اًمٗمتاااا٤مح اًمٕمٚمااااٞمؿوأ ]اًمٓمااااال.[ ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ ]اًمٓمااااال.[ ژچ ڇ ڇ

 -ّماػماعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜم

ہ ہ ھ ژ --اقمتّمٛمقا سم٤مهلل --واقمتّمٛمقا سم٤مهلل --إي٤ميمؿ واًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط: ومٞم٤م أهي٤م اعظمقة

 ،]إقمراف[ ژھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺



109  

  

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبژ

ٿ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 []مل قمٛمران ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٹ 

(وُمـ يتّمؼّم يّمؼّمه اهلل) ؛واًمث٤ٌمت اًمث٤ٌمت
(1)

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ ،

ٟمحاااـ  --صاااؼُم ؾمااا٤مقم٦مّماااار وأن اًمٜم ،ُماااع اًمّماااؼمّماااار واقمٚمٛماااقا أن اًمٜم ،]إنٗمااا٤مل[ ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

   --وقمدّوٟم٤م يمذًمؽ يّمؼم ويّم٤مسمر ،ٟمّمؼم وٟمّم٤مسمر

ّماااؼم أهيااااام يّماااؼم أيمثااار ويٖمٚمااا٥م صاااا٤مطمٌف واعمّمااا٤مسمرة ُمٗم٤مقمٚمااا٦م ُماااـ اًمّماااؼم ومٝماااال ُمْمااا٤مرقم٦م وُمًااا٤مسم٘م٦م ذم اًم

وٟمحاااـ قمٜمااادٟم٤م ُماااـ أؾمااا٤ٌمب اًمّماااؼم وُم٘مّقُم٤مشماااف  --!ّمااااروم٤مًماااذي يّماااؼم أيمثااار هاااق اًمٗمااا٤مئز اًمٖم٤مًمااا٥م اعمٜمت ،سم٤مًمّماااؼم

ُمٚمااا : ؾمااااك أناااف ىمااا٤مل عمق ْمااااريماااام ىمااا٤مل اهلل شمٕمااا٤ممم طم٤ميمٞمااا٤م قماااـ اخل ،ف ُمااا٤م يزياااد قماااغم قمااادّوٟم٤م سمٙمثاااػم يمثاااػموقمقا
 --  اًمااذي شمٕمٛمٚمااف يٕمٞماااٜمؽ قمااغم اًمّمااؼمِمااالسم٤مًم ا وم٤معطم٤مـماا٦م ظُماااؼمً  ]اًمٙمٝمااػ[ ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ

وٟمٕمٚماااؿ قمٔماااٞمؿ اعمٜمزًمااا٦م اًمتااال يااااٜم٤مل٤م  --وٟمٕمٚماااؿ ُمااا٤م أقماااد اهلل ًمٜمااا٤م إذا صاااؼمٟم٤م وصمٌتٜمااا٤م --وٟمحاااـ ٟمٕمٚماااؿ أنٜمااا٤م قماااغم احلاااؼ

 ؟ومٙمٞمػ ٓ ٟمّماؼم ويمٞماػ ٓ ٟمّما٤مسمر قمادّوٟم٤م وٓ ٟمٖمٚمٌاف سم٤مًمّماؼم ؛اًمّم٤مسمرون ُمٜم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن هذا اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 ،ٟمًاا٠مل اهلل أن ي٘مّقيااااٜم٤م وضمٞمٛماااع اعمًٚمٛمٞمااااـ --!أظمااازاه اهلل ،  ُمااـ ذًماااؽؿمااااله وقماادّوٟم٤م ظماااقا  هاااقا  ًمااٞمس قمٜماااد

   -ًمٜم٤م ُمـ أُمرٟم٤م رؿمدا َئ وأن هيٞم  

ٌّف إمم سمٕمض اعمٕم٤م  إظمرى ذم اؾمتِمٝم٤مد طمٌٞمٌٜم٤م اًم  :  خ أيب ُمّمٕم٥مِماٞموأن

ٛمٝم٤م وؾماٚم   ،خِمااٞمطمٗماظ ضماثامَن أظمٞمااٜم٤م اًم ,سمٚمٓمٗمف ورمحتف وقمٔمٞمؿ إطم٤ًمٟمف وُمٜمتف,أن اهلل شمٕم٤ممم : ومٛمـ ذًمؽ

اًمذياـ يم٤من ومٞمف ُمع صحٌف ىماد ىما٤مل اًمٕمادّو اًمّماٚمٞمٌّل  ٧مرهمؿ أن اًمٌٞم ،ُمـ اًمتٌّخر واًمذوسم٤من واًمتحٚمؾ واًمزوال

   -إٟمف ىمّمٗمف سم٘مٜم٤مسمؾ قمٔمٞمٛم٦م ضمدا

وئمٝمااارون ًمٚمٕمااا٤ممل ضمثتاااف  ،خ سمٕماااد ُم٘متٚمااافِمااااٞمون صاااقرة اًمِمااااروُماااـ ُمٙمااار اهلل شمٕمااا٤ممم سم٠مقمدائاااف أن ضمٕمٚمٝماااؿ ياٜم

ه اعم١مُمٜماااقن وهي٤مسماااف  ،ؾمااا٤معم٦م ااا٧م سماااف اعمٜمااا٤موم٘مقن ،اًمٙمااا٤مومرونقمٚمٞمٝمااا٤م اًمٜماااقر يااارا ٌَ وهاااذا واهلل ًمٓماااػ ورمحااا٦م  --!وُيٙم

 ،]إنٗما٤مل[ ژڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻژ --!وميا٦م ُماـ مي٤مشماف ضماؾ وقماال ،يمٌػمياـ ُمـ رسمٜما٤م 

ومٚمااااااااااق مل شمقضمااااااااااد ضمثتااااااااااف ًمٔمٝماااااااااار اعمٜماااااااااا٤موم٘مقن  ؛]اًمٜمٛماااااااااؾ[ ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ

 ،وإن إُماار هماا٤مُمض ،طمٞم٦مارًاااعمتخّرصااقن إوّمااا٤ميمقن ُمااـ سمٜماال ضمٚماادشمٜم٤م ىمٌااؾ أقماادائٜم٤م ًمٞم٘مقًمااقا إن هااذه يمٚمٝماا٤م ُم

وأن  ،وأن اًمٞمٝمااقد ظمٓمٓمااقا  ،وأن إُمريٙماا٤من ومٕمٚمااقا وومٕمٚمااقا  ،وإٟمااف ٓ ُياادَرى هااؾ ىمتااؾ أبااق ُمّماإم٥ٍم طم٘ماا٤م أو ٓ

                                      
 (-٧642صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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جتؿ  ،وهاا٤م ياااٜم٤مؾم٥م ٟمٗمقؾمااٝمؿ اخلٌٞمثاا٦م اًمٖمقّياا٦م ،ٓم٤مٟمٞم٦مِماااٞمهاا٤م شمتٞمحااف لااؿ ظمٞماا٤مٓهتؿ اًم ،أباا٤م ُمّماإم٥م يمااذا ويمااذا وًماارأ

اًمذياااـ  ،ىم٤مشمااؾ اهلل أصااح٤ما٤م إهمٌٞماا٤م  ،٦م اًمًٗمًااٗمٞم٦م اعمٜمحٓماا٦مٞمواااطمٞماااٜمٝم٤م اًمتحٚمااٞمالت اعمتخّرصاا٦م اًمٌٝمٞمٛمٞماا٦م إر

 --!!ِمارهؿ أهمٌك ُمـ رأج٧م ُمـ أصٜم٤مف اًمٌ

خ ِماااٞمسمٕمااض اعظمااقة ىمااد ئمااـ أن ُم٘متااؾ اًم أن ٝمااقر أقمااالم اعمج٤مهااديـ ًمٕم٤مُماا٦م اًمٜماا٤مسُمًاا٠مخ٦م فم :وُمااـ ذًمااؽ

ويما٤من  ،ِماٝمريط اعمرئل اًماذي فمٝمار ومٞماف ىمٌاؾ ُم٘متٚماف سمٜمحاق اًمِمارأيب ُمّمٕم٥م يم٤من سم٥ًٌم ظمٓمئف ذم فمٝمقره ذم اًم

احلااؼ وُمٜمٝماا٤م الاا٤مئؿ ذم ئ٤م ُمااـ ؿماااٞم٥م ّماااٞمومٛمٜمٝماا٤م اعم ،ومٙمثاارت اًمتحٚمااٞمالت طمقًمااف ،هااذا ومتٜماا٦م ًماإٌمض اًمٜماا٤مس أجْماا٤م

 --ًمااٞمس هااذا سماا٤مُٕمر اعمٝمااؿ ضمااادا ،اهلل أقمٚمااؿ ،ويمااقن ذًمااؽ يماا٤من ُمااـ أؾماا٤ٌمب ىمتٚماااف أو مل يٙمااـ -!!٠مأودياا٦م اخلٓماا

ٝماؿ هاق اًمٙماالم قماغم ُماـ اٟمت٘ماد ًمٙماـ اعم --وأضماال ،  ىمادراؿماالوضمٕماؾ ًمٙماؾ  --  ؾما٤ٌٌمؿمالوم٤مهلل ىمد ضمٕمؾ ًمٙمؾ 

ًمٚمجٝمااا٤مد ٓ سماااد سماااؾ  --ومٝماااذا قمٜمااادي هماااػم صاااحٞمح وٓ ؾماااديد -!!خ ذم فمٝماااقره وقماااّد ذًماااؽ ُماااـ إظمٓمااا٤م ِمااااٞماًم

ويٕمرومااااقن  ،شمف اعمٞمٛمقٟماااا٦م أن يٙمااااقن لاااا٤م رضماااا٤مل سماااا٤مرزون ئمٝماااارون يٕماااارومٝمؿ اًمٜماااا٤مسًاااااػمودقمقشمااااف اعم٤ٌمريماااا٦م وُم

هاا٥م وىماادرات يًااتٕمٛمٚمقهن٤م ام إن يم٤مٟماا٧م لااؾماااٞموٓ  ،طمًااٌٝمؿ وٟمًااٌٝمؿ وشماا٤مرخيٝمؿ وصااقهتؿ وصااقرهتؿ ؿ ُمقا

وضم٤مذسمٞم٦م يًاتٕمٛمٚمقهن٤م ذم أقماغم ُم٘م٤مُما٤مت اًمٓم٤مقما٦م هلل  شيم٤مرزُمّٞم٦م» ولؿ ،ة دياـ اهلل شمٕم٤ممم وإقمال  يمٚمٛمتفّمارذم ٟم

إٟماااف  ،عمثااؾ هااا١مٓ  اًمرضمااا٤مل أن خيااا٤مـمروا سم٠منٗمًااٝمؿ ويْماااّحقا ويت٘مااادُمقا ًمٚمٗمااادا ٓ سماااد و --شمٕماا٤ممم واًمااادقمقة إًمٞماااف

شمُمٜما٤م سمارب اًمٖماالم» :اًمٜما٤مس ًمٞم٘ماقل ،إٟماف ُمقىماػ اًمٖماالم ،ُمقىمػ اًمٗمدا 
(1)

إٟماف ُم٘ما٤مم اًمٌاذل اًمٕمٔماٞمؿ ذم ؾماٌٞمؾ  ،

أن يٙماقن ًمادقمقة اجلٝما٤مد أُمثا٤مل أيب ٓ سماد  ؟أو شمٔمٜمقن أناف ي٘مادر قمٚمٞماف يماؾ أطماد ؟أتٔمٜمقن أنف ُم٘م٤مم ؾمٝمؾ --اهلل

وشمتخّٞمٚمااااااقا أن ىمٞمااااا٤مدات اعمج٤مهدياااااااـ ودقماااااا٤مهتؿ يمٚمٝمااااااؿ  --!وسم٢مُمٙماااااا٤مٟمٙمؿ أن شمتّمااااااقرا أناااااف مل يٙمااااااـ --ُمّمااااإم٥م

 --!!  ُمـ صٗم٤مهتؿِمالٓ سمت٤مرخيٝمؿ وٓ سم٠مؿمخ٤مصٝمؿ وٓ سم ،همػم ُمٕمروومٞماـجمٝمقًمقن هم٤مُمْمقن 

اختااذ هااذا اًم٘ماارار وهااق  ،طمٞماااـ اختااذ ىماارار اًمٔمٝمااقر قمااغم اًمِم٤مؿماا٦م ًمٚمٕماا٤ممل وٟمحااـ ٟمًااتٞم٘مـ أن أباا٤م ُمّماإم٥م 

 اعمِمااا٤مورة سمٕماااد أجْمااا٤م وسم٤مًمت٠ميمٞماااد,ًمٙمٜماااف رضّماااح ذًماااؽ  ،وُمااا٤م ومٞماااف ُماااـ اعمخااا٤مـمرة اًم٤ٌمًمٖمااا٦م ،يٕمٚماااؿ قمٔماااٞمؿ ظمٓماااره

وىمٛماع اعمٜم٤موم٘مٞمااـ ويمٌا٧م  ،اًمديااـ واًمادقمقة إمم اهللّماار حا٤م ومٞماف ُماـ اخلاػم وٟم ,دأباف  ة اًمتال هالوآؾمتخ٤مر

خ أبا٤م ُمّمإم٥م ِمااٞمأن اًم ،وٓ ٟمِماؽ ُماع يماؾ ذًماؽ ،ورومع ُمٕمٜمقي٤مت إُم٦م وٕما٤م  ،وإره٤مب إقمدا  ،اًمزٟم٤مدىم٦م

ٞمس ومٝماذا ًما ؛صمؿ أن يّمؾ إقمادا  إًمٞماف وأن شمٔمٗمار سماف يماالب إقما٤مدي ،اختذ ُم٤م سمقؾمٕمف ُمـ إؾم٤ٌمب واضمتٝمد

ُمًااتٛمّر  ،اعمحاا٤مرب ذم اعمٞماادان هااق وقماادّوه ذم حم٤موًماا٦م وؾماإمل ويمٞمااد وُمٙماار --!!  اًمٖمرياا٥م أو اخلاا٤مر.ِمااالسم٤مًم

 --وقمادّوك يماذًمؽ جيتٝماد و ا٤مول --أنا٧م دمتٝماد ونا٤مول ،هذا اذا ُمرة وئمٗمار هاذا ااذا ُمارةئمٗمر  --ودائؿ

                                      
 ( وإؾمٜم٤مده صحٞمح-2121٧ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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 -ٌؽ ذم أي وىم٧مّماٞمىمد ياٜمجح وي

وًمٞمًاا٧م ذم  ،٤مل ومٞمٝماا٤م شم١مويااف وٓ هم٤مسما٤مت وٓ أدهماا٤ملويٙمٗمال أن أباا٤م ُمّماإم٥م قما٤مش ذم اًمٕماارا. اًمتاال ٓ ضمٌا

ئر وٓ أومٖم٤مٟمًت٤منِماٞمذًمؽ يم٤مًم أزيد ُمـ صمالث ؾمٜمقات وهق ي٘ما٤مرع اًم٘ماقة اًمّماٚمٞمٌٞم٦م اًمٞمٝمقديا٦م  --ِم٤من وٓ اجلزا

ويااااذي٘مٝمؿ ُمااااـ يماااا١موس اًمااااردى واخلاااازي ُماااا٤م  ،اًمٕمٔمٞمٛماااا٦م ُمااااع وٞمااااع طمٚمٗماااا٤مئٝمؿ وأوًمٞم٤مئٝماااا٤م اعمرشمدياااااـ واًمزٟم٤مدىماااا٦م

ويٙمٗماال  --هاذا واهلل يٙمٗمال ومخارا عماـ أراد اًمٗمخار --!!سماف يماؾ هااذه اعمادةوهاؿ ٓ يًاتٓمٞمٕمقن اًمٔمٗمار  ،أذاىمٝماؿ

   -ويٙمٗمل سمره٤مٟم٤م قمغم ُم٤م أقمٓمك اهلل هذا اًمٕمٌد ُمـ اًم٘مقة واًمتدسمػم ،دًمٞمال قمغم طمٗمظ اهلل ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ

   --وهلل احلٛمد --وم٤مهلل أيمؼم

ٟم٤م ُمٕمٜم٤مه أن شون ٓياـأ إؾمالم» هذا وُمـ همري٥م ُم٤م رأج٧م سم٤مُٕمس ذم ُمقىمع اًمزرىم٤موي دومع طمٞم٤مشمف  قمٜمقا

أراد اًمٔمٝمقر اعقمالُمل وطمرص  خ ِماٞم٤مهم٦م شمٗمٞمد أن اًمّماٞمواًمٕمٜمقان ُمّمقٌغ سم --ًمٚمٔمٝمقر اعقمالُمل ٤مصمٛمٜمً 

 داومع سم٠من ,ًمدٓئٚمف وعٌ ِمارُم هٜم٤م وفمٜمٜم٤م ،أقمٚمؿ واهلل ،اًمٕمٜمقان ص٤مطم٥م ُمـ,إ ٤مً   ،قمٚمٞمف وًمق يم٤من ومٞمف ىمتٚمف

 --!!وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م شمٚمٗمف وُمقشمف ،واًمِمٝمرة اًمٔمٝمقر طم٥م هق اعقمالُمل اًمٔمٝمقر ًمذًمؽ خِماٞماًم

 ،وم٢من ه١مٓ  اًم٘مقم ىمد طمرُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومٝمؿ هذه اعمٕم٤م  --!وُم٤م هق سمٖمري٥م --!وإن هذا ًمٖمري٥م

 --!ومٝمؿ ٓ يٗم٘مٝمقن

 -]اًمتقسم٦م[ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀژ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ژ

 -]اًمٗمتح[ ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

 ؾمالموم٢مذا يم٤من ه١مٓ  هؿ ُمـ اعمٜمتًٌٞماـ ًمإل --!!إهن٤م ومق. ُمًتقاهؿ سمٙمثػم --ققمٌٝم٤م ىمٚمقاؿوٓ شمًت

ًمٙمـ ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن هذه اعمٕم٤م  يًتققمٌٝم٤م قم٤مُم٦م اعمًٚمٛمٞماـ  ؟!ومٙمٞمػ سمٖمػمهؿ ؛واًمٕمٚمؿ واًمدقمقة

ٕن ُمِمٙمٚم٦م ه١مٓ  هل اُمتال   ،لؿ وؿم٤ٌماؿ أيمثر وأومْمؾ ُمـ ه١مٓ وسمًٓم٤مؤهؿ وقمج٤مئزهؿ وأـمٗم٤م

إن ُمِمٙمٚمتٝمؿ هل اٟمحٓم٤مط سمٙمؾ ُمٕمٜمك  --!ٕم٤مرف اًمٗم٤مؾمدة واًمقؾم٤موس واًمقاردات اًمًٗمًٗمٞم٦مىمٚمقاؿ سم٤معم

 --!وؾمذاضم٦م اعيامن ،ومت٤ًمقمدهؿ اًمٗمٓمرة واًمٜم٘م٤م  ؛وأُم٤م قم٤مُم٦م اعمًٚمٛمٞماـ اًمًٌٓم٤م  --اًمٙمٚمٛم٦م

 --وه١مٓ  هؿ اًمذياـ ٟمريمز قمٚمٞمٝمؿ

 ٱ ٻ ٻ ٻژ ،وٟمّمؼم ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمٝمؿ ،٘مك ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿوه١مٓ  هؿ اًمذياـ هنتؿ اؿ وٟمِم

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  -]اًمٙمٝمػ[ ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

وأن جيٕمٚماااف ُماااـ ظمٞمااا٤مر قمٌااا٤مده  ،وٟمًااا٠مل اهلل شمٕمااا٤ممم سم٠مؾماااامئف احلًاااٜمك وصاااٗم٤مشمف اًمٕماااال أن يت٘مٌاااؾ أبااا٤م ُمّمااإم٥م
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وأن يٚمح٘مٜم٤م سمف صم٤مسمتٞمااـ قماغم احلاؼ هماػم  ،وأن خيٚمٗمٜم٤م ُمٜمف ظمػم اًمٕمقض ،وأن يرطمؿ وٕمٗمٜم٤م ُمـ سمٕمده ،اعمٗمٚمحٞماـ

 -مُمٞماـ --ياـ وٓ ُمٌدًمٞماـ وٓ وم٤مشمٜمٞماـ وٓ ُمٗمتقٟمٞماـُمٖمػّم 

  -واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف أوٕمٞماـ حمٛمد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕمٞماـ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

 ـه٧62١و٤مدى أظمرة٧1اجلٛمٕم٦م 

 

 
  



113  

  

 
 

 ػبو ح اهجيبزٌخ ثٌخو سيريامل
 

 

ٚبٝإ ْنر اؿضن١  ،بٝاتٗا ٚعًبٝاتٗاٚسنض إها ،إعافض٠ تكِٝٝ إغرل٠ اؾٗار١ٜ] 

[ٚأْٗا ايٛد٘ إؾضم يٮ١َ ،اؾٗار١ٜ ٗ ناؾ١ ايٓٛاسٞ عُز اهلل

 هى شٚط خإلٗزدز٘دت ٍخلسلس٘دت ؟طٓ خلزْدزٗٔ خلوًدغـطٓسـ٘هد َّ تٗ٘٘وٛن خلًدم للو--  

 [ـم٤مًم٥م اًمدقم٤م : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ًمًاااالم قماااغم رؾماااقل اهلل وقماااغم مخاااف وصاااحٌف وُماااـ واًمّماااالة وا ،احلٛماااد هلل ،سمًاااؿ اهلل اًمااارمحـ اًمااارطمٞمؿ

ـْ  ًارمهللا ي ،وآه    --وأقم

 ٟمحاااق ؾمااااػمٍ و ،وارشم٘مااا٤م  شم٘ماااّدم ذم ,شمٕمااا٤ممم اهلل سمحٛماااد, اجلٝم٤مديااا٦م احلريمااا٦م أن ,اًمٙماااريؿ أظمااال,اًماااذي أراه 

   --وهذا اًمٜمٔمر اجلٛمكّم اًمٙمكمّ  ؛إومْمؾ

ُمااااؾ اًمٜم ،ًااااتٛمرواًمٜمْماااا٩م ُم ،وماااا٢من أُماااا٤مل يمٌاااا٤مر ؛وأٓم ؾمااااالومااااؼمهمؿ اجلااااراح واًم٘مااااراح واح  ّمااااار وقمقا

   -ُمـ ؾمٌتٛمؼم ِماروظمّمقص٤م سمٕمد احل٤مدي قم ،ةصاروٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اعمٕم٤م ،شمتٙم٤مُمؾ وشم٘مقى

ه ُمـ اعجي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت ومٜم٘مقل  : وًمق طم٤موًمٜم٤م ذيمر ُم٤م ٟمرا

ذم اًمٕمالىمااا٤مت اًمتااال نٙماااؿ  ,واعمًٚمٛمٞمااااـ ؾماااالمًمّمااا٤مًمح اع,هٜمااا٤مك ناااّقل إمم إومْماااؾ : ُماااـ اعجي٤مسمٞمااا٤مت

وم٤مًمٕمالىمااا٦م شمتجاااف  ،سمٞمااااـ اعمًٚمٛمٞمااااـ واًمٙمٗمااا٤مر ،واًمٙمٗمااار ؾماااالمذم اًمٕمالىمااا٦م سمٞمااااـ اع: سمٛمٕمٜماااك ،يِماااارٛماااع اًمٌاعمجت

وهق اعمٌٜماّل قماغم ُمٌادأ اًماقٓ  واًماؼما  اعياام  واحلا٥ّم واًماٌٖمض ُماـ أضماؾ  ،سمِمٙمؾ ضمٞمد إمم ووٕمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل

قد اًمدياااـ هااق حمااقر سمٛمٕمٜمااك أن يٕماا ،  ُمااـ اًمٜماا٤مس وهمااػمهؿ قمااغم أؾماا٤مس اًمدياااـؿمااالوشم٘مااقيؿ يمااؾ  ،اهلل واًمدياااـ

   -ي٦مِماراًمٕمالىم٤مت اًمٌ

 قمااغم هٞمٛمٜماا٧م طمٞماااـ ،ُمٓمٛمقؾماا٦م ُمٖمّٞمٌاا٦م يم٤مٟماا٧م ,إىمااؾ قمااغم,وااال هااذه احل٘مٞم٘ماا٦م يم٤مٟماا٧م ظمااالل اًم٘ماارن اح٤م

 صماؿ ،ؿما٤ماٝم٤م وُما٤م واًمقـمٜمٞما٦م اًم٘مقُمٞما٦م ُمثاؾ ُمٜمحٓما٦م ٦مواٞمأر ؾمٗمًٗمٞم٦م وو٤مًم٦م يمٗمري٦م ٟمٔمري٤مت ي٦مِماراًمٌ اًمٕمالىم٤مت

 --!ؾمالماع ُٕم٦م اًمقاىمع اًمت٤مرخيل آٟمحٓم٤مط ُمع اعمتزاُمـ ،لؾمالُماع ًمٚمٕم٤ممل اًمٖمريب اًمٗمٙمري اًمٖمزو سم٥ًٌم
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شمٕماا٤ممم اًماادور إيمااؼم ذم طمّمااقل  احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م لاا٤م سمٗمْماؾ اهلل ؛ذم هنْماا٦م وصااحقة وشم٘مادم اًمٞماقم إُماا٦م

ُماـ ؾماٌتٛمؼم يما٤من هاق اًمٜم٘مٓما٦م احلرضما٦م ذم هاذا  ِماروطمدث احل٤مدي قم --أقمٜمل ذم رّد إُمقر إمم ٟمّم٤ما٤م --ذًمؽ

   -سمال ؿمؽ ،اًمتحقل

لا٤م وعمٜمٝمجٝما٤م ّماار ومٝماق ٟم ؛وم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل أيمؼم اعمًتٗمٞمد ُمـ هذا اًمتحاقل ،ضمٝم٦م أظمرى أجْم٤م وُمـ

   --ومٝمذا ًمٕمٚمف ذم ٟمٔمري أهؿ اعجي٤مسمٞم٤مت --وهذا واوح ،ودقمقهت٤م

يادة يماام شمادل قمٚمٞماف اعطمّما٤م ات اعمٜمِماقرة  وهذا ُمـ ٟمت٤مئجف دظمقل اًمٜم٤مس ذم دياـ اهلل شمٕما٤ممم سم٠مقماداد ُمتزا

وهااق ٟمتٞمجاا٦م شمٚمااؽ  ،وحماا٤موًمتٝمؿ اًمتٕماارف قمٚمٞمااف ودراؾمااتف وومٝمٛمااف ؾمااالمًمٜماا٤مس قمااـ اعٟمتٞمجاا٦م سمحاا٨م ا ،اًمٙمثااػمة

   -وٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمالىم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل ٟمتحدث قمٜمٝم٤م ،اًمّمدُم٦م والزة اًمٕمٜمٞمٗم٦م

واعمٚمتزُمٞماااااـ سم٤مًمدياااااـ واًمٕم٤مئدياااااـ إمم اهلل ُمااااـ  ،ُمااااـ اًمٙمٗماااا٤مر ؾمااااالموم٘مااااد رأى اًمٜماااا٤مس أن اًمداظمٚمٞماااااـ ذم اع

   -ومٚمٚمف احلٛمد ؛ُمـ ؾمٌتٛمؼم ًمٕمٚمف أوٕم٤مف ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ِماراحل٤مدي قمؿم٤ٌمب اعمًٚمٛمٞماـ اًمْم٤مئع سمٕمد 

ُماا٦م واعمجااد واًمٜمجاادة  ،ارشمٗماا٤مع ُمٕمٜمقياا٤مت إُماا٦م: وُمااـ اعجي٤مسمٞماا٤مت وٟمااٌض قماارو. اًمٕماازة واًمٗمخاار واًمٙمرا

   -ومٞمٝم٤م

يا٦م: وُمٜمٝم٤م  ،رايتٜما٤م قماغم ٟمخا٤مف ٓ ,وطماده شمٕما٤ممم اهلل سمٛمٜمّا٦م,وماٜمحـ اًمٞماقم  ،ٟمِمق  أضمٞم٤مل ضمديدة نٛماؾ اًمرا

ي٦م وم٢من ،نُمٓمٛمئٜمق ٟمحـ سمؾ ذا لا اهلل ويٖمارس ،ُمٙم٤مٟماف دؾمااٞم ىما٤مم دؾمااٞم ُما٤مت ومٙمٚماام ،شمًا٘مط وًماـ عْمااٞمشم ًمـ اًمرا

   -!٤مـمٞم٤ٌم قمجًٌ  ٤ماًمدياـ همرؾًم 

(اجلٝماا٤مد ُماا٤مض إمم يااقم اًم٘مٞم٤مُماا٦م)و ،دياااٜمف وُمٕمااٍؾ يمٚمٛمتااف وًمااق يمااره اًمٙماا٤مومرونصااار طم٘ماا٤م أن اهلل ٟم٤م ؛ٟمٕمااؿ
(1)

 

وٟمحاـ ٟماتٙمٚمؿ  ،  أؾما٤ٌمبؿماالًمٙمـ ًمٙماؾ  --ذًمٞمؾسم٤مًمغ ُم٤م سمٚمغ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر سمٕمّز قمزيز أو سمذل  ؾمالمودياـ اع

   -إؾم٤ٌمبْماك هٜم٤م قمغم ُم٘مت

وم٠مناا٧م شماارى أنااف ُماا٤م أن شمٗمااتح  ؛وضمااقد اعماادد اًمٕمٔمااٞمؿ ًمٚمجٝماا٤مد :,وهااق ىمرياا٥م ُمااـ اعمٕمٜمااك اًمًاا٤مسمؼ, وُمٜمٝماا٤م

وماٜمحـ ٓ  ،ؾماالمؾم٤مطم٦م ًمٚمجٝم٤مد وشمت٤مح ومرص٦م طمتك شمارى اًمٕمجا٥م اًمٕمجا٤مب ُماـ يمٛمٞما٦م اًمتادومؼ ُماـ ؿما٤ٌمب اع

 ،ده وشمًاااديدهؿمااااٞموإٟماااام أيماااؼم مهٜمااا٤م هاااق شمقضمٞمٝماااف وشمر ،سمحٛماااد اهلل شمٕمااا٤ممم ،واعماااددٟمٕمااا٤م  ُماااـ اًماااٜم٘مص ذم اًمٕمااادد 

هذا سمرهمؿ يمؾ حم٤موٓت اًمّماّد واًمتٜمٗماػم اًمتال يامرؾماٝم٤م أنا٤مس يمثاػمون ُماـ ىمقُمٜما٤م هاداهؿ  --سمحقل اهلل وىمقشمف

قة وسمارهمؿ ىما ،٠ميت اًمٙماالم قمٚمٞماف ذم ُمقوإمف إن ؿما٤م  اهللؾمااٞم ومئ٤مت اًمٕمٚماام  سمِماٙمؾ قما٤مّم يماام ّماػموسمرهمؿ شم٘م ،اهلل

                                      
، ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه سمٚمٗمظ ىمري٥م ُمٜمف، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ( وهمػمه2512ذم: ؾمٜمٜمف )، وأبق داود (25.  5ذم: إوؾمط ) أظمرضمف سمٚمٗمٔمف اًمٓمؼما  (٧)

 ٕمٜم٤مه مصم٤مر يمثػمة، وسمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، وٟمص قمٚمٞمف و٤مقم٤مت ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ-صحٞمح اشمٗم٤مىم٤م، وىمد دل قمغم ُم
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   -واهلل اعمقومؼ ،٤م  قمجٞم٦ٌم عمـ شم٠مُمٚمٝم٤مؿماٞموهذه أ --اًمٗمتٜم٦م شمرهمٞم٤ٌم وشمرهٞم٤ٌم ُمـ ىمٌؾ اًمٕمدّو ىم٤مشمٚمف اهلل

واحلٛماد  ،سماف اًمٜما٤مس ُم٤م طمّماؾ ومٞمٝما٤م ُماـ اًمتٛمحاٞمص اًمٙمٌاػم وآُمتحا٤من اجلٚمٞماؾ اًماذي ُمّٞماز اهلل : وُمٜمٝم٤م

ٞماا٦م اًمدائٛماا٦م أي ُمااـ طماا٤مل اًمٕم٤موم ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژهلل رب اًمٕم٤معمٞماااـ يمااام ىماا٤مل اهلل شمٕماا٤ممم 

: ]مل قمٛمااااران ژ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ژواظمااااتالط اعم١مُمٜمٞماااااـ سم٤معمٜم٤موم٘مٞماااااـ واًمّم٤محلٞماااااـ سم٤مًمٗم٤مؾمدياااااـ اخل٤مئٜمٞماااااـ 

   -أي٤مت [٧١2

ًمٞمااااـ ٕقمااادا  اهلل :أجْمااا٤م ُماااـ ذًماااؽ وىمريااا٥ٌم   ،اٟمٙمِمااا٤مف اعمٜم٤موم٘مٞمااااـ واًمزٟم٤مدىمااا٦م ُماااـ اًمٓمقاهمٞمااا٧م اخلقٟمااا٦م اعمقا

   -وومْمحٝمؿ واشمْم٤مح يمٗمرهؿ وطمراؿ هلل ورؾمقًمف وًمدياٜمف سمِمٙمؾ ضمكمّ 

وصاا٤مر لاا٤م  ،ة صاا٤مرت سمحٛمااد اهلل أيمثاار ٟمْمااج٤م واقمتاادآ ويمااامٓصااارٞم٦م اجلٝم٤مدياا٦م اعمٕم٤مؾمااالُمواحلريماا٦م اع

وٟماامذج  ،وىماّدُم٧م ؿماٝمدا  ،وشمرايمٛم٧م قمٜمده٤م ظماؼمات قمٚمٛمٞما٦م وقمٛمٚمٞما٦م وشم٤مرخيٞما٦م ،د ودمرسم٦م ضمٞمدة ُمٗمٞمدةصاٞمر

   -واهلل اعمقومؼ ،ظمػم وقمالُم٦م ٟمج٤مح ؿمارويمؾ ذًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُم١م ،ـمٞم٦ٌم وىمدوات

وإٟماام  --ة وظم٤مصا٦م سمٕماد ؾماٌتٛمؼمصاارػم ذًمؽ ُماـ اعجي٤مسمٞما٤مت اًمتال نتاقي قمٚمٞمٝما٤م احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م اعمٕم٤موهم

   -ٟمٙمتٗمل سمٌٕمض اعمٝمؿ

ومااال سمااد أن  ؛أقمٜماال اجلٝماا٤مد واًمًاإمل واعمح٤موًماا٦م ،ّي ِماااروهااذا قمٛمااؾ سم ،ومٛمقضمااقدة أجْماا٤م: وأُماا٤م اًمًااٚمٌٞم٤مت

   -- واخلٓم٠مّماػميٕمؽميف اًمٜم٘مص واًم٘مّمقر واًمت٘م

د ؿماااٞماًمتقضمٞمااف واًمؽمّمااار سمٛمٕمٜمااك أن َيا٘ما ، ّمااؾ قماادم شمااقازن سمٞماااـ اًمٙمااؿ واًمٙمٞمااػأطمٞم٤مٟماا٤م : ومٛمااـ اًمًااٚمٌٞم٤مت

حلٙمٛما٦م وشمٙمثار ومٞمٖمٚما٥م اجلٝماؾ وىمٚما٦م ا ،قمـ ُمقايم٦ٌم واؾمتٞمٕم٤مب اًمٙمؿ ال٤مئاؾ اعمتادوّمؼ ًمٚمجٝما٤مد واحلريما٦م واًمٜمٗماػم

سمًاا٥ٌم آٟمٗمّماا٤مم قمٜمااد اًمٙمثػمياااـ سمٞماااـ  ،٤م أهااؾ اًمٕمٚمااؿ قمٛمقًُمااّماااػمام ُمااع شم٘مؾماااٞموٓ  ،و ّمااؾ ومًاا٤مد ،إظمٓماا٤م 

 -!وٟمٕمٜمل سمف هٜم٤م اجلٝم٤مد نديدا ،ًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م وسمٞماـ اًمٕمٛمؾا

ـٌ  ومٌٕمااااد أن رأجاااااٜم٤م اًمااااذي طمّمااااؾ ذم  ؛وُمااااـ زُماااا٤من إمم زُماااا٤من ،ٙماااا٤من إمم ُمٙماااا٤منوخيتٚمااااػ ُمااااـ ُم --ومٝمااااذا يماااا٤مئ

ئاار ًمٚمجامقماا٦م اع   ؿمااال ,اهلل سمرمحاا٦م,مل يٙمااـ سمٕمااده٤م  ،ٞم٦م اعمًااٚمح٦م ُمااـ آٟمحااراف واًمٗمًاا٤مد اًمٙمٌااػمؾمااالُماجلزا

   -ُمٜمٝم٤م قمٚمٞماٜم٤مِماك وأظم أؿمد

ئااف  ،وأن ىمٞماا٤مدات اجلٝماا٤مد اًمٕمٛمٚمٞماا٦م واًمٕمٚمٛمٞماا٦م ُمتٗمّٓمٜماا٦م ًمٚمااٜم٘مص ،ًمٙمااـ أُمٚمٜماا٤م أن اخلااػم هم٤مًماا٥م ؾماا٤مقمٞم٦م ذم اطمتقا

   -سم٤مذًم٦م ذم ذًمؽ ضمٝمقدا ـمٞم٦ٌم ،وشمّمحٞمحف

ئد أطمٞم٤مٟم٤م ذم احلريم٦م اجلٝم٤مديا٦مؿمال: وُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت  ،ُماع اعمخ٤مًمٗمٞمااـ ٓ ؾماٞمامو ،  ُمـ اًم٘مًقة واًمٕمٜمػ اًمزا

أقمٜماال أجْماا٤م  ،اؾم٦م اعمٕمريماا٦مؿماااروسمًاا٥ٌم ـمٌٞمٕماا٦م  ،٤مداوات أطمٞم٤مًٟمااوفمٝمااقر أظمالىمٞماا٤مت ًمٞمًاا٧م ضمٞماادة سمًاا٥ٌم اًمٕماا

وهاذا ًماف أؾما٤ٌمسمف  ،إٓ وما٤مًمٕمٛمقم واعمجٛماقع ُمٕمتادل وـمٞما٥مو ،ذم سمٕمض إُم٤ميمـ وسمٕمض إزُمٜم٦م: ُمرة أظمرى
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   -ورسمام ٟمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف إن ؿم٤م  اهلل ،وًمف قمالضمف أجْم٤م ،ودواقمٞمف

ٜمااد اًمتح٘مٞمااؼ ٓ وهااذا قم ،اًمٙمااالم قمٚمٞمااف٠ميت ؾماااٞمو --ُماا٤م ٟمٕم٤مٟمٞمااف ُمااـ ؾمااق  اًمٕمالىماا٦م ُمااع ـم٤مئٗماا٦م اًمٕمٚمااام : وُمٜمٝماا٤م

 ،وإٟماام هاق ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ سمدرضما٦م أيماؼم ،سمؾ طمٔمٝمؿ ُمٜمف هق إىمؾ ،اعمج٤مهدياـ وطمدهؿ يرضمع اًمٚمقم ومٞمف إمم

   -ٟم٠ًمل اهلل أن  ٚمٝم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م قمغم يمؾ طم٤مل --!وهلل إُمرُ 

 ،ذايّت ذم احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦موأن اًمًااٚمٌٞم٤مت يمثااػٌم ُمٜمٝماا٤م ًمااٞمس سماا ،ٟماارى أن اخلااػم هم٤مًماا٥ٌم سمحٛمااد اهلل ،٦موسم٤مجلٛمٚماا

وًمٞمًاا٧م  ،وًمااذًمؽ وم٢مٟمااف يٕمتااؼم ُمااـ اعمِمااٙمالت اًمتاال هاال سمّماادد احلااؾ واعصااالح --سمااؾ ُمقوااققمّل ظماا٤مرضمّل 

   -٤مُمٕمّقىم٤م أو ُمٝمٚمٙمً  اومِمال أو وم٤ًمدً 

ڃ ژك ْماارومٚماـ شم ،ومال شم٘مٚمؼ ُمٜمٝما٤م يمثاػما  ،إذا يم٤مٟم٧م اعمِمٙمٚم٦م ُمـ ظم٤مرضمؽ: وهل أنف ،وهٜم٤م ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م

ؾماقا   ،ك ومٝمل اعمِمٙمٚم٦م اًمتال هال ُماـ ٟمٗمًاؽْمارُم٤م اعمِمٙمٚم٦م اًمتل شمأ ،[٧٧٧: ]مل قمٛمران ژڃ چ چچ

   -واهلل أقمٚمؿ ،[2١: ]اًمٜم٤ًم  ژحت خت مت ىت يت جثمثژأو و٤مقم٦م  ايم٤مٟم٧م ٟمٗمًؽ هذه ومردً 

ي ِماااروهااق أن احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م يماا٠مي ضمٝمااد سم: أطماا٥م أن أىمقًمااف عظمااقا  هٜماا٤م وًمااق سم٤مظمتّماا٤مر   مظماارؿمااالو

طمتااك شمّمااؾ إمم ُمرطمٚماا٦م أن متّثااؾ إُماا٦م متثااٞمال  ،شمٙمثاار شم٘مااّؾ أو ،واضمتامقماال ُمٌااذول ؾمااتٔمؾ ومٞمٝماا٤م أظمٓماا٤م  وٟم٘مااص

 ،اهلُل ىمٚمااقاؿ ٤مأطمَٞماا ،ٕن هاا١مٓ  اعظمااقة اعمج٤مهاادون هااؿ رضماا٤مل وؿماا٤ٌمب ُمااـ إُماا٦م -!يماا٤مُمال أو ؿمااٌف يم٤مُمااؾ

ومٝماؿ سم٤مٕصاؾ رضما٤مُل  ،ونّٛمٚماقا هاذه إُم٤مٟما٦م ،وهنْمقا ًمٚم٘مٞم٤مم اذه اًمٗمريْم٦م ،وزادهؿ هدى ومشم٤مهؿ شم٘مقاهؿ

   -وٕضمؾ اًمدياـ ًمٙمـ سم٤مًمدياـ ،٤مؾم٦مؾماٞمطمرٍب و

ومٝماؿ حمتا٤مضمقن  ؛وٓ يٕمٜمل اخلٚمّق ُمـ اًمٜم٘مص وإظمٓما٤م  ،وهذا اًمٗمْمؾ يمٚمف ٓ يٕمٜمل اًمٙمامل ُمـ يمؾ وضمف

وإن يماا٤من قم٤مُماا٦م ىمٞماا٤مداهتؿ وأوم٤موااٚمٝمؿ  ،يٕم٦مِماااراـ ذم قمٚمااقم اًمّماٞمااوماا٠ميمثرهؿ ًمٞمًااقا ُمتخّم ،ًمٚمتٙمٛمٞمااؾ واعمقاؾماا٤مة

 ،وًمٙمـ ٓ يازال هٜما٤مك ىمٚما٦م ،٤ميخ وقمٚمام وأجْم٤م ومٞمٝمؿ ُمِم ،وهؿ يتٗم٤موشمقن ذم ذًمؽ ،اىمد هنٚمقا ُمٜمٝم٤م ىمًٓم٤م ضمٞمدً 

   -واعمقضمقد ٓ يٖمّٓمل يمؾ اًم٤ًمطم٤مت وٓ يًتققم٥م يمؾ اًم٘مقاقمد

 ،وهاال سمريماا٦م قمااغم إُماا٦م ،وًمٙمااـ هااذا ٓ ياااٜمٗمل أن احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م هاال ذم اجلٛمٚماا٦م طمريماا٦م صاا٤محل٦م وظمااػّمة

دهاا٤م ُمااـ ظمٞماا٤مر اعم١مُم ،وهاال اعمرضمااّق لاا٤م أن شمٙمااقن اًمٓم٤مئٗماا٦م اعمٜمّمااقرة ذم هااذه إزُماا٤من وهااؿ أومْمااؾ  ،ٜمٞماااـوأومرا

ومٗمْمااا٤مئٚمٝمؿ ذم اًمٙمتااا٤مب  ،وهاااذا ًماااٞمس ومٞماااف قمٜمااادٟم٤م إؿماااٙم٤مل ،َؾ اجلٛمٚمااا٦م قماااغم اجلٛمٚمااا٦مْمااااٞمشمٗم ،ُماااـ ـم٤مئٗمااا٦م اًمٕمٚماااام 

 -!وٓ يامري ذم هذا قم٤مملٌ  ، ؿمالواًمًٜم٦م ٓ يٕمدل٤م 

   -وهؿ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم حمتقون قمغم شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ ذم اًمقاىمع ىم٤مئٛمقن ا٤م ضمٚمٝم٤م أو يمٚمٝم٤م

ذم اضمتٝم٤مداهتا٤م  ،٥مّمااٞموشم ختط ،ذم ـمري٘مٝم٤م قمغم َُمااَٝماؾٍ ْمال مت ،ومذًة قمغم ِرؾْمااٚمٝم٤مومًتٔمؾ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ٟم٤م

طمتااااااك  ّمااااااؾ لاااااا٤م سم٤مًمتاااااادري٩م اًمتٙم٤مُمااااااؾ واًمٜمْماااااا٩م  ،ٓ شمٚمتٗماااااا٧م ،صم٤مسمتااااااف ،٦م ٟم٤مومااااااذةواااااااٞمًمٙمٜمٝماااااا٤م ُم٤م ،واظمتٞم٤مراهتاااااا٤م
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ويٚمتحااااؼ ااااا٤م أصااااٜم٤مف ـمٌ٘ماااا٤مت إُماااا٦م ُمااااـ اًمٕمٚمااااام  وـمااااالب اًمٕمٚمااااؿ وقمٛمااااقم أهااااؾ اخلااااػم ُمااااـ  ،وآؾمااااتقا 

وأىماارب ًمٚمٗمااتح إن ؿماا٤م  ّمااار وطمٞماااٜمٝم٤م ؾمااتٙمقن أىماادر قمااغم اًمٜم ،هت٤مًاااػمودمتٛمااع ـم٤مىماا٤مت إُماا٦م ذم ُم ،اعمًٚمٛمٞماااـ

  -اهللّمار ويقُمئذ يٗمرح اعم١مُمٜمقن سمٜم ،اهلل

 --!احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م أُمره٤م ُمع إُم٦م قمج٥م --!يمؾ ُم٤م ذم إُمر ىمٚمٞمٌؾ ُمـ اًمّمؼم واًمث٤ٌمت

 :  وًم٤ًمن طم٤مل٤م

 وإٟمٜمااااااااااال يرىّماااااااااااقن قمٔمٛمااااااااااال ُمااااااااااا٤م اؾماااااااااااتٓم٤مقمقا 

  
سمٜمٞمااااااااااااااا٤مٍن جماااااااااااااااٍد وأروَماااااااااااااااعُ  ٕبٜمااااااااااااااال لاااااااااااااااؿ

(1)
 

  

ٌَاؾ أُمتٝم٤م ،ياٜمٝم٤م وأُمتٝم٤مذم ؾمٌٞمؾ د ،هل شمٌذل وشمٕمٓمل وشمْمّحل وشمٗمدي  -!!وهل خمذوًم٦م ُمـ ىِماا

ؤٟماا٤م ىمااقل ٟمٌٞماااٜم٤م  هؿ ُمااـ ْمااارٓ ي ،ٓ شماازال ـم٤مئٗماا٦م ُمااـ أُمتاال ي٘ماا٤مشمٚمقن قمااغم احلااؼ فم٤مهرياااـ): وًمٙمااـ قمزا

(ظمذلؿ
(2)

وما٤مًمٞمقم  ،ٙمٌاقت[]اًمٕمٜم ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئژ: وىمقل اهلل شمٕما٤ممم ،

ام هااااـ ؾمااااٞموٓ  ،اًمذيااااـ يتٙمٚمٛماااقن ُماااـ سمٕمٞمااااد ويااااٜمت٘مدون إظمٓمااا٤م  وُياااقردون اعمالطمٔماااا٤مت شمٚماااق اعمالطمٔمااا٤مت

ض أن يااتٙمٚمؿ ،ياااٜمت٥ًم إمم اًمٕمٚمااؿ ـٍ اٟمٗمّمااؿ ومٞمااف  --!!ومٝماا١مٓ  ذم احل٘مٞم٘ماا٦م هااؿ مظماار ُمااـ ُيٗمااؽَمَ ًمٙمااـ ٟمحااـ ذم زُماا

ـٍ  --!ى أهٚماف اجلاٌـ قم٘مااًل وٟمحاـ ذم زُماـ يار --!اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٕمٛمؾ إٓ قمٜماد اًم٘مٚما٦م هاـ رطماؿ اهلل وٟمحاـ ذم زُما

   -وٓ ُيتٕمّج٥م ُمٜمف ،وًمذًمؽ يٙمثر هذا ،اٟمحٓم٤مط

 ،ٕؾماااٙمتٝمؿ احلٞمااا٤م  ؛ًمٙماااـ ًماااق يمااا٤من أيمثااار هااا١مٓ  ُماااـ أهاااؾ اًم٘مٚماااقب احلٞمااا٦م وُماااـ أهاااؾ اًمت٘ماااقى واًمّماااالح

ًمٞمّماااااححقا ويرؿمااااادوا ويٕمٚمٛماااااقا  ،وًمٕمروماااااقا أهناااااؿ جيااااا٥م أن يٙمقٟماااااقا ذم اعم٘مدُمااااا٦م ُماااااع إظماااااقاهنؿ اعمج٤مهديااااااـ

ٙمقن ًمٙمالُمٝمااااؿ وزٌن ويٙمااااقن ًمااااف ًاااااٞمأو ًمٞمتٙمٚمٛمااااقا سمٕمااااده٤م وم ،هااااذا اخلااااػم ويٙمٗمااااقا قمااااـ اًمٙمااااالمويًاااا٤ممهقا ذم 

ٓ يٕمادو اًمتِماقيش واًمتثٌاٞمط واًمتخاذيؾ واعرضما٤مف واًمادقم٤موى واجلٝمااؾ  ،أُما٤م أن ومٝماق يماالم ُمّٞما٧م -!روٌح 

 ،دائااام آؾمااتثٜم٤م  ُمقضماااقد ،ـمٌٕمااا٤م --!!أجْماا٤م ٕن أيمثاارهؿ ٓ يٕماارف احل٘مااا٤مئؼ وسمٕمٞمااد ضماادا قماااـ شمّمااقر إُمااقر

  -]اًمتقسم٦م[ ژڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھژ: ومح٤مَش اًمّم٤محلٞماـ هـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ

ٓ يٛمٜماع ُمٜماف  ،أطمادٍ  ؾ  اًماخ طماؼ ًمٙما --اًمٙماالم واًمٜمّماح وإُمار واًمٜمٝمال وإٟمٙما٤مر اخلٓما٠م واعمٜمٙمار: وم٢من ىما٤مًمقا 

 سم٘مٕمااقديمؿ قمااـ ،ط أن شم٘مااّروا أنٙمااؿ أنااتؿ أول أؾماا٤ٌمب شمٚمااؽ إظمٓماا٤م ِمااارسم ،ٟمٕمااؿ: ومٜم٘مااقل !-يمقٟمااف همااػَم جم٤مهاادٍ 

ٟمٙمؿ ،اًمقاضم٥م اعمتٕمٞماـ    -ون ُمذٟمٌقن شمًتح٘مقن اًمٚمقمَ ّماروأهنؿ ُم٘م ،وظمذٟٓمٙمؿ عظمقا

سمااؾ  ؛هااذا همااػم ُمًااّٚمؿ قمااغم إـمالىمااف: ومٜم٘مااقل --!وؾماا٤مّدون ًمثٖماارةٍ  ،ٟمحااـ ىماا٤مئٛمقن سمقاضماا٥ٍم أجْماا٤م: وماا٢من ىماا٤مًمقا 

                                      
 (-12١.  2، يمام ذم: ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمرا  ): اًمٗمرزد.ىم٤مًمف (٧)

 (، وأصؾ احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم، وىمد سمٚمغ سمٛمجٛمققمف طمد اًمتقاشمر-624.  6ضم٤م  هذا اًمٚمٗمظ ذم: اعمًتدرك ) (2)
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وهٜماا٤مك ُمااـ هااق ُمٕماااذور ذم  ،وهاااق ُماا٠مضمقر ،وؾماا٤مٌد ًمثٖماارةٍ  ،ومثٛماا٧َم ُمااـ هااق ىمااا٤مئؿ سمقاضماا٥م طم٘ماا٤م ؛ٟمحااـ ٟمٗمّّمااؾ

   -ويقضمد همػُم ذًمؽ ،قملؿمارقضمقد ُم٤مٟمع ىمٕمقده ًم

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،واٞمح٤م إن ؿم٤م  اهلل ذم حمٚمفوٟمزيد هذا شمق -!!وٓ ختٗمك أطمقال أهمٚم٥م اًمٜم٤مس

 
 

[ٚإهابٝاتٗا ٚعًبٝاتٗا ،ٌٖ أفاب ؾٝٗا ايؾٝخ أعا١َ  ؛غظ٠ٚ اؿارٟ عؾض َٔ عبتُدل] 

 سدهٔ د ؤطـ٘ى خلؤٍّل تط   ؟سستوسط 22زٔ ؿـطهد َّ تٗ٘و٘ٙ لη  ٍُضيد
هدضٓ زٔ ٍهد زًسّد يلى خإلؿـطٍهد ّٖ سلس٘دت ٍبٗزدز٘دت ّصُ خل ؟م ؤذكإؤغدذ ْْ٘د ؤ

٘ٔ يوَهد ٍخلزْدزٗٔ ذػَغد ْٖ خلساز ساهُْدًستدى ٍيلى خلزوديدت خإلؤخإلساه٘ٔ ْٖ 
  --ْٖ ًهط٘ ٍحسر ذسطتٙ ٍتزطزتٙ ؛٘ٔ ٍَ٘طّدساهخإل

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 :الجىاب

و تاااا٤مج إمم  ،ومٞماااف صااإمقسم٦م ،وشم٘مقيٛمٝمااا٤م ،ُماااـ ؾمااااٌتٛمؼم ِماااارسم٦م احلااا٤مدي قمواااااراًمٙماااالم قماااغم  ؛أظمااال اًمٙماااريؿ

   ؟أو ٓ ،ومٞمٝم٤م ٤م٤ٌم وحمّ٘ماًّماٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمِماٞمهؾ يم٤من اًم ،ومٛمـ طمٞم٨م إصؾ --ؾّماٞمشمٗم

خ ُماااـ ُمٕمٚمقُمااا٤مت وصاااالطمٞم٤مت ِمااااٞم٤م ُمااا٤م قمٜماااد اًموماااال ٟمٕمااارف مت٤مًُمااا ؛  ومٞمٝمااا٤مِماااالهاااذه يّمااإم٥م قمٚمٞمااااٜم٤م اجلااازم سم

وٕن احلااادث يمااا٤من شم٤مرخيٞمااا٤م  ،ئ٤م ااااذا اخلّماااقص سمٕماااد إطماااداثؿمااااٞمٟمًاااٛمع ُمٜماااف  خ وملِمااااٞمومل ٟماااَر اًم ،وهمػمهااا٤م

 ،ُمااا٤م ؿمااا٤م  اهلل ُمًاااتٛمرة إمم شمااازال وُمْمااا٤مقمٗم٤مشمف ومصمااا٤مره ٓ ،يِماااارسماااؾ يمااا٤من ٟم٘مٓمااا٦م ناااقل ذم اًمتااا٤مريخ اًمٌ ا ويمٌاااػمً 

ئااااف ُمتقاصااااٚم٦م ًٓ  ؛واحلااااروب ُمااااـ ضمّرا  وٓ ُمّمااااٚمح٦م وماااا٢من اًمٙمااااالم ذم هااااذا اًمّماااادد مل يٙمااااـ ُمٜم٤مؾماااا٤ٌم وٓ ُمٕم٘مااااق

   -وإمم ُم٤م ياٜمٌٜمل قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ أن ،سمؾ ٟمتج٤موزه وٟمٜمت٘مؾ إمم واضم٥م اًمقىم٧م ؛راضمح٦م ومٞمف

درس ؾما٤مئر ُمًا٤مئؾ اًمتا٤مريخ ومٚمرسمام طم٘مؼ اعم٠ًمخ٦م ودرؾمٝم٤م يمام ي ،اهلل عمـ سم٘مل طمٞم٤م ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ًارصمؿ إذا ي

 --وهلل احلٛماد واعمٜما٦م ٤مويم٤مٟم٧م ومتًحا ،أن هذه إطمداث يم٤مٟم٧م ظمػما : أُم٤م اًمذي ٟمراه سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ومٝمق ؛ومٞمام سمٕمد

ٟمٜم٤م: ومٝمق ,اعؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام,وأُم٤م إهؿ   --!أص٤مسمقا أم أظمٓم٠موا ،أنٜم٤م ُمع إظمقا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ژ: واًمذي إصؾ ومٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٗم٘مف اعمت٘مرر ذم هذا قمغم طمد  

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 ژھ ے ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ
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 شاعمال حمٛمد قمٛمر» واقمتؼم سمٛمقىمػ ،ىمقى اًمٙمٗمر اًمّمٚمٞمٌل وأوًمٞم٤مئف د  وأنٜم٤م أن ذم ضمٝم٤مٍد و --]اًمٌ٘مرة[

η،  ًُمـ اًمٜم٤مس ُمثٚمف ذم أي  امل ياٜمؾ أطمدً  ،وم٢من اًمذي أص٤ماؿ ضمرا  احلدث اًمٕمٔمٞمؿ ؛٤موـم٤مًم٤ٌمن قمٛمقُم

ر ذًمؽ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٟمق   وُمع ،ُمـ اًمِمدة واًمٗم٘مد واجلراح واًم٘مراح واحلرُم٤من واعمّم٤مئ٥م واًمٌال  ،ُمٙم٤من

ىمٚمقاؿ ورسمط قمٚمٞمٝم٤م وأنزل ومٞمٝم٤م اًمًٙمٞماٜم٦م واًمٗم٘مف اًمدياٜمل واعمٕمروم٦م اًمّمحٞمح٦م ومام شمٙمٚمٛمقا وٓ ٟمٙمٚمقا وٓ 

 --وإٟمام اٟمٓمٚم٘مقا إمم اًمٕمٛمؾ ،وشم٘مٚمٞم٥م اًمّمٗمح٤مت ،اؾمتٙم٤مٟمقا ًمٚمحدي٨م قمـ إطمداث

  -هؿ ويرومع ىمدرهؿّماروٟم٠ًمل اهلل أن ياٜم ،ٌٝمؿًاٞمٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽ واهلل طم

اًماخ اًمٙماالم اًماذي  --هذا خم٤مًمػ ٕصاؾ وضماقب شمّماحٞمح اخلٓما٠م وقمادم اًمًاٙمقت قمٚمٞماف: ٢من ىم٤مل ىم٤مئٌؾ وم

 صااح إن,صمااؿ  ،أن شمّمااحٞمح اخلٓماا٠م هٜماا٤م ًمااٞمس هٙمٜماا٤م إن صااّح أنااف ظمٓماا٠م ومٕماااًل : وماا٤مجلقاب -ي٘مقًمااف سمٕمااض اًمٜماا٤مس

  -هلل واحلٛمد ،قمٚمٞماٜم٤م ؾمٝمٌؾ  سمؾ ،هٙمـ ومٞمف وأصح٤مسمف خِماٞمًمٚم وم٤مٓقمتذار ,٤مأجًْم 

ر  ،هّمااااروؾمااادده وٟم η شأؾمااا٤مُم٦م» خِمااااٞمرف أن اًموأنااا٧م ىمّمااا٤مراك أن شمٕمااا ىماااد أظمٓمااا٠م ذم اختااا٤مذ اًم٘مااارا

 --!وُم٤مذا سمٕمد --ـمٞم٥م ؛اًمخ --أُمػمه )أُمػم اعم١مُمٜمٞماـ( ومل ي٠مظمذ سم٤مًمِمقرى )وهذه ومٞمٝم٤م جم٤مل(ّماك وقم

ٌ٘مك يماااؾ ُمااا٤م ؾمااااٞمو ،سماااؾ ؾماااتٌ٘مك قمٚمٞماااؽ إؿماااٙم٤مٓت ،اهااا٥م أناااؽ قمرومااا٧م هاااذا وومٝمٛمتاااف )وًماااـ شمًاااتٞم٘مٜمف أبااادً 

   ؟أو رسمام أوه٤مم( ومام اعمٓمٚمقب أن ،سمٛمثٚمٝم٤مقمٜمدك فمٜمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٕم٤مَرو٦م 

سم٦م ْمااااراًم» وشمٜمخااارط ذم محٚمااا٦م --؟شاعرهااا٤مب» وشمًااا٤مٟمد اًمتحااا٤مًمػ اًمااادومم عمٙم٤مومحااا٦م --؟شم٘ماااػ ُماااع أُمريٙمااا٤م

ًمٞمٝمؿ وشمٜم ؟!ش--اًمٕمداًماا٦م إُمريٙمٞما٦م ِمااراحلديديا٦م ًمٜم ٟماؽ اعمًٚمٛمٞماااـ وشماقا هؿ قماغم قماادّو ّمااارأم ؾماات٘مػ ُماع إظمقا

وذم ٟمٗماااااس اًمقىمااااا٧م شمٌاااااذل ٟمّماااااحؽ وشمقضمٞمٝماااااؽ  ، اؾماااااتٓمٕم٧َم وؾماااااتج٤مهد ذم ؾماااااٌٞمؾ اهلل سماااااام ،اهلل وقمااااادّوهؿ

ومتاااا٤مرس واضمٌااااؽ ذم يمااااؾ ُماااا٤م أُماااار اهلل سمااااف ُمااااـ إُماااار سماااا٤معمٕمروف واًمٜمٝماااال قمااااـ اعمٜمٙماااار واحلًاااا٦ٌم واعصااااالح 

   --؟واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اهلل

وًماااااـ يااااااٜمٗمٕمؽ اًمٕمٚماااااُؿ سم٤مًمتااااا٤مريخ وٓ ن٘مٞماااااؼ  ،وومِماااااٚم٧َم  ،إن اظماااااؽمَت إول وم٘ماااااد ؾمااااا٘مٓم٧َم ذم آُمتحااااا٤من

 ًاااروؾمتخ ،سم٤مًمٜمًاا٦ٌم إًمٞمااؽ قمٚمااام وم٤مؾماادا همااػم ٟماا٤مومعٍ  شاًمٕمٚمااؿ» ٙمقن هااذاؾماااٞمسمااؾ  ،  وٓ اًمًااقدا صااٗمح٤مشمف اًمٌٞمْماا٤م

ٟم٤م ُمٌٞمااااٜمً ًاااارظم وؾماااتٙمقن أنااا٧م أول اًمداظمٚمٞمااااـ إمم ُمزسمٚمااا٦م اًمتااا٤مريخ اًمتااال شمٕمتٜمااال سمتًاااقيد  ،ذم اًمااادٟمٞم٤م وأظمااارة ٤ما

ٟماراك ُماـ و ،ؾماالموٟمحاـ ؾماٜمحٙمؿ قمٚمٞماؽ سما٤مًمٙمٗمر واخلاروج ُماـ ُمٚما٦م اع --!وشمٙمقن همٌّٞماا٤م ضمٝمقٓ ،صٗمح٤مهت٤م

   --وؾمٜمح٤مرسُماؽ يمام ٟمح٤مرُب ؾم٤مئر أقمدائٜم٤م سمح٥ًم ُم٤م يرياٜم٤م اهلل وُم٤م يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م --ا٤مٟم٤م ٓ ُمٜم  قمدو  

  ِمااالشمٕماؽمض قمااغم اًم ،أُماا٤م سمٕماد ذًمااؽ --ؾماالمعماـ يماا٤من ُماـ أهااؾ اع ،وماام سم٘ماال إٓ اخلٞما٤مر اًمثاا٤م  ؟ُما٤م رأجااؽ

وًمًاااٜم٤م قمٚمٞماااؽ  ،ٚمٞماااؽ ؾماااٚمٓم٤منومٝماااذا ُمااا٤م ًمٜمااا٤م ومٞماااف قم ،ويٕمجٌاااؽ يماااذا ،وٓ يٕمجااا٥م يماااذا ،وشماااراه ظمٓمااا٠م ،اًمٗماااال 

   -وهق ًمؽ ،سمج٤ٌمرياـ
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 --وهاذا هاق اعمحاؽ اًمٙمٌاػم --اًماقٓ  واًماؼما  --قماغم اًمٙم٤مومريااـ اد  ِوا ،ع اعم١مُمٜمٞمااـأن شمٙمقن ُمٓ سمد  ،ًمٙمـ

 واهلل وزمُّ  --ومٜماااا٤مضمح وؾماااا٤مىمط ، ذم أطمااااداث ؾمااااٌتٛمؼم وُماااا٤م سمٕمااااده٤مدمااااغم  وهااااذا هااااق آُمتحاااا٤من اًمّماااإم٥م اًمااااذي 

   -سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ --اعم١مُمٜمٞماـ

ؾمقا   ،أهمٚمٌٝم٤م أو يمؿ يمثػم ُمٜمٝم٤م ،سم٦م قمغم اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦مْمارذم فمٜمل أن أثر هذه اًم: ٟمرضمع إمم اًم١ًمال

ومٝمال ٟمًاٌػ لا٤م إن  ،ذم اًم٘مريا٥م اًمٕم٤مضماؾ يماام شمارى ،ـم٤مًم٤ٌمن أو همػمه٤م ُمـ و٤مقم٤مت اجلٝم٤مد اًمٕمرسمٞم٦م وإقمجٛمٞم٦م

   -إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ وشمٌديؾ: وإن ؿمئ٧َم وم٘مؾ ،ؿمئ٧َم 

وو٤مقمااا٤مت أظمااارى ُمتٙم٤مُمٚمااا٦م اواااٛمحّٚم٧م وزاًمااا٧م أو  --!زاًمااا٧م ،ٞماااؽ أن ـم٤مًمٌااا٤من دوًمااا٦م أو ؿماااٌف دوًمااا٦ميٙمٗم

دها٤م وهماػمهؿ  ؾمارواًم٘متؾ وإ --!يم٤مدت طمتاك  --!  ٓ ُمثٞماؾ ًماف ذم اًم٘مريا٥مؿماالاًمذي اؾمتحّر ذم أهٚمٝما٤م وأومرا

إظمدود: خ أبق ُمّمٕم٥مِماٞميًّٛمٞمف أظمقٟم٤م اًم
(1)

!!- 

وماٜمحـ ؾماٜمتٙمٚمؿ قماـ  ؛٠ميت أجْما٤م إن ؿما٤م  اهللؾمااٞمويماام  ،ٟم٤مؿماارأيمام  ،وأُم٤م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ومٜمرضمق أهن٤م ظمػم

ئااااااار واًمّماااااااحرا  وهمػمهااااااا٤ماًمٕمااااااا ؾمااااااا٤مئر اعره٤مصااااااا٤مت  ،ٟمًااااااات٤من٤موقماااااااـ ـم٤مًمٌااااااا٤من أن وأومٖم ،را. وقماااااااـ اجلزا

   -سم٤مجلٛمٚم٦م احل٤مصؾ هق نّقل شم٤مرخيل --اتؿمارواعم١م

 ،اهلل أقمٚماااؿو ،٦مؾمااااٞميٌتٝم٤م يمٌاااػمة وىم٤مواااارواًمتحاااّقٓت اًمت٤مرخيٞمااا٦م هم٤مًمٌااا٤م ُمااا٤م شمٙماااقن صااإم٦ٌم وومٞمٝمااا٤م ظمِماااقٟم٦م و

   -ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ًمٓمٗمف ورمحتف ؛واهلل اعمًتٕم٤من

 
 

[ٚأثضٙ ع٢ً إغرل٠ اؾٗار١ٜ ،ايتشايـ ايعإٞ مز اجملاٖزٜٔ] 

 ٚتحدلِٓ زدلحطذ يلى خلزْدز ٍؤّلِ زود ٗسوى خلحطذ سـطلن ٗتحدلّ خلًدلن زإ ُ
 --ٍَ٘طُ سـطيلى خإلضّدذ زود ِْ٘ ؤزٌدء رلستٌد ٍخلتؿـٕ٘٘ يلى خلًلودء زدأل

ٍْٗٛن  ؟طٓ خلزْدزٗٔسـّٖ٘ ًهطتٛن خلوستٗسل٘ٔ لْصخ خلتحدلّ ٍتإح٘طُ يلى خلو هد
  --خهلل لود ٗحر ٍٗطؾى

                                      
 شدقمقة اعم٘م٤موُم٦م»ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم يمت٤مسمف ش أظمدود»زو اًمّمٚمٞمٌٞم٥م ٕومٖم٤مٟمًت٤من سم٠منف قمؼم اًمِمٞمخ أبق ُمّمٕم٥م قمـ اًمٖم (٧)

 دظمؾ اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي حمٜم٦م إظمدود اعمٕم٤مس اًمذي اسمتٚمع ُمٕمٔمؿ يمقادره ظمالل اًمًٜمقات اًمثالصم٦م اًمت٤مًمٞم٦م»(: ١21وهمػمه؛ وم٘م٤مل ُمثال )ص 

ذم ]يٕمٜمل ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم هذا اًمزُم٤من[ م، ودظمؾ اجلٞمؾ اًمث٤م  2١١٧ضم٤م ت أطمداث ؾمٌتٛمؼم »(: 6٧، وىم٤مل )ص ش(2١١6,2١١٧)

أتقن اعمحٜم٦م، ًمٞمٜمٍمم اًم٘مرن اًمٕمنمون، وشمٗمتتح إًمٗمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م سمٛمذسمح٦م ُمروقم٦م وأظمدود قمٔمٞمؿ، اًمتٝمؿ ُمٕمٔمؿ يمقادره وىمٞم٤مداشمف وأيمثر 

 -شىمقاقمده، ومل يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘متؾ أو إه إٓ اًمٜمذر اًمٞمًػم--
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سمٕم٤مُماا٦ٍم  ؾمااالمٓ ٟمٕماارف أن اًمٕماا٤ممل اًمٙماا٤مومر ناا٤مًمػ سماا٤محلرب قمااغم اجلٝماا٤مد وأهٚمااف وقمااغم أُماا٦م اع ،ٟمٕمااؿ صااحٞمح

 اًمٕمٚماام  واًماادقم٤مة هاق ُمااـ أثاار ٞمؼ قمااغمْماااٞمواًمت --احلٛمٚما٦م اًمّمااٚمٞمٌٞم٦ٌم احلديثا٦م وذم هااذه ،يماام ناا٤مًمػ ذم هاذه اعماارة

 ،وذًماااؽ ُمٌٜماااا٤مه قماااغم اًمٕمٚماااؿ سم٤مًمدياااااـ ،وىمت٤مًمٜمااا٤م ًمااااف ديااااٜمّل قم٘مااادّي  ،ديااااٜمٞم٦موم٤مًمٕمااادّو يٕمااارف أن طمرسمٜماااا٤م ُمٕماااف  ؛ذًماااؽ

   --وم٤مًمٕمدّو قم٤مرٌف سمخٓمرهؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ،رايتفطمقٟمف و ٛمٚمقن ِمارواًمٕمٚمام  هؿ ُمـ يٌٞماٜمقٟمف وي

 ،وهاق اُمتحا٤من يمٌاػم لاؿ أجْما٤م ،د اًمٕمٔماٞمؿ قمٚماٞمٝمؿ ومٝماذا ـمٌٞمٕمال ُمٕمٚماقماًمْمٖمط وآوآمٝم٤مومٙمقٟمف يامرس 

 -واهلل اعمًتٕم٤من --ودرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م --!وأن٧م شمرى اًمٜم٤مضمحٞماـ ومٞمف واًم٤ًمىمٓمٞماـ

ومٝمااق  ؛اسمااؾ رسمااام زادهاا٤م ىمااقة واٟمتِماا٤مرً  --  إن ؿماا٤م  اهللؿمااالٓ  ،ة اجلٝم٤مدياا٦مًاااػمشماا٠مثػم هااذا اًمتحاا٤مًمػ قمااغم اعم

 [٧٧٧: ]مل قمٛمران ژڃ ڃ چ چچژو ،  وظمقا ٓم٤م  هقا ؿماٞمن٤مًمػ 

وذًمااااؽ  ،ًمٚمًاااا٘مقط كتداقمؾماااااٞموٟمٔمااااريت اعمًاااات٘مٌٚمٞم٦م لااااذا اًمتحاااا٤مًمػ أنااااف  --اعمٝمااااؿ أن ٟمٙمااااقن ٟمحااااـ ضمٞمدياااااـ

 -اًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل ،و تَٛمؾ أن يٙمقن سم٤مًمتدري٩م ،٤مُمدّويً  ٤موُهِقّياً ، تَٛمؾ أن يٙمقن ؾم٘مقط اٟمجٕم٤مف

سما٢مذن اهلل  --وُما٤م سم٘مال إٓ أن يْماٛمحؾ ويٗمِماؾ ،درهوًمـ يتٕمدى ىم ،ًمٙمـ اًمذي ٓ ٟمِمؽ ومٞمف أنف سمٚمغ ُمداه

   -شمٕم٤ممم وطمقًمف وىمقشمف

قماغم  اوهال ٓ شمازداد ذم يماؾ ن٤مًمٗم٤مهتا٤م اًمٚمٕمٞمااٜم٦م إٓ اهنٞما٤مرً  ،اًمٕم٤مًَماُؿ يمٚمف يٙمرهٝم٤م ويزداد يمراهٞم٦م لا٤م ؛وم٠مُمريٙم٤م

وىمتااااؾ  شاعره٤مسمٞمٞماااااـ» ٌاااااإمضسماعُمًاااا٤مك : ىمااااد ن٘مااااؼ ُمٙم٤مؾماااا٥م وىمتٞمااا٦م ُمرطمٚمٞماااا٦م ُمثااااؾ ،ٟمٕمااااؿ --وٞماااع إصاااإمدة

 --انًاارسماؾ اعمحّماٚم٦م أهنا٤م ذم شمادن  وؾما٘مقط وومِماؾ وظم ، ؿمالًمٙمـ هذا ًمٞمس يمؾ  ؛وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ٌٕمضاًم

 --!٦م قم٤مدًم٦مْماٞمٕهن٤م أصال ًمٞمس ل٤م ىم ،٦مْماٞماًم٘م ًارهل خت

وهاال  -!اًمٗمحِماا٤م  واعمٜمٙماار واًمٌٖماال ٓم٤من ُمااـ اًماادقمقة إممِماااٞموًمااٞمس لاا٤م ُماا٤م شم٘مدُمااف ًمٚمٜماا٤مس إٓ ُماا٤م ي٘مدُمااف اًم

وشمٙمرهٝماا٤م  ،وشماازداد أظمٓم٤مؤهاا٤م اًمٗم٤مطمِماا٦م يمااؾ يااقم وشمااؽمايمؿ ،ٝم٤م وقَمامهاا٤مشمتخااٌط ذم همرورهاا٤م ويمؼمهاا٤م وهمٓمرؾماات

وهال شمْمإمػ  -!٦م حمٌا٦م لا٤ميايمؾ اًمِمٕمقب طمتك اًمِمٕمقب اًمتل يما٤من ُماـ اعمٗماؽمض واعمتقىماع أن شمٙماقن إيمثر

   --اىمتّم٤مدي٤م وُم٤مدي٤م

اـ يااااٜمتٔمرون ؾمااا٘مقـمٝم٤م ًمٞمٕمٛمٚماااقا ومٞمٝمااا٤م ؾمٙم٤ميمٞمااااٜمٝمؿ وًماااـ ّماٞمااااـ ُمؽمسمّ ًاٞماااا وُمٜم٤موموهااال شمٙمًااا٥م أقمااادا  ضماااددً 

  -وٟم٠ًمل اهلل ُمـ ومْمٚمف ،واحلٛمد هلل !-!ومام أرمحٜم٤م ٟمحـ ،ـٙمقٟمقن أؿمد قمٚمٞمٝم٤م ُمٜم٤م ٟمحؾماٞمسمؾ  ،ه٤ميرمحق
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ٕماادّو ُمااـ دون ن٘مٞمااؼ ٟمتاا٤مئ٩م يم٤مُمٚماا٦م أفمااـ أن ُم٘مّمااقدك أن اًمٙمثااػم ُمااـ اجلٝماا٤مد اًمٞمااقم هااق ضمٝماا٤مد ٟمٙم٤مياا٦م ذم اًم

وقم٦م ًمٞمًااا٧م قماااغم درضمااا٦م ِمااااروإهاااداف اعم ،وااااٞمح  ُماااـ اًمتقؿماااالو تااا٤مج إمم  --!ومٝماااذا ومٞماااف سمحااا٨م- -إجي٤مسمٞمااا٦م

   -هٜم٤مك الدف اًمٙمكم واًمٙم٤مُمؾ وهٜم٤مك اجلزئل اعمرطمكمّ  ،واطمدة

ًماذي ومارض قمٚمٞماااٜم٤م اؾماتج٤مسم٦م ُمٜما٤م ُٕماار اهلل شمٕما٤ممم ا ؛وماٜمحـ ٟمج٤مهاد أقمادا  اهلل شمٕما٤ممم اعمح٤مرسمٞماااـ ًمٜما٤م وًمديااٜمٜم٤م

وم٤محل٤مصااؾ  --ٍؾ ذم ُمًاا٤مئٚمف وومروقمااف شماا٠ميت اعؿماا٤مرة إًمٞمٝماا٤م إن ؿماا٤م  اهلل ذم إضمقسماا٦م اًم٘م٤مدُماا٦مّماااٞمقمااغم شمٗم ،اجلٝماا٤مد

   -أنٜم٤م ىم٤مئٛمقن سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم

ًمٜمج٤مح واًمٗمالح ذم هق اًمّمالح واعمّمٚمح٦م وأن اًمٕمٛمؾ سمف هق اخلػم يمٚمف وهق ا وٟمٕمٚمؿ أن أُمره 

اًمدياـ ُمٌٜم٤مه قمغم  --وهذا هق اًمدياـ ،شمٙمٚمٞمػ واسمتال  واُمتح٤من وٟمٕمٚمؿ أن هذا هق ،اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ى ى ائ ژ ؟ًمٞمٌتٚمٞماٜم٤م اٜم٤م اًمرؾمؾ وأنزل قمٚمٞماٜم٤م اًمٙمت٥م إٓوح٤مذا ظمٚم٘مٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم وأرؾمؾ إًمٞم ،اًمتٙمٚمٞمػ

ڄ ڄ ڄ ژ ،[2: ]اعمٚمؽ ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿژ ،[2: ]اعٟم٤ًمن ژائ ەئ ەئ

  -من واًمًٜم٦موُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م يمثػم ذم اًم٘مر ]اًمذاري٤مت[ ژڃ ڃ ڃ ڃ

وضمٕماااؾ ًمٜمااا٤م جمااا٤مٓ ٓ سمااا٠مس سماااف ًمٚمٜمٔمااار واًمؽمضماااٞمح واًمًااإمل ذم  ،وؾّماااع قمٚمٞمااااٜم٤م ،ُماااـ ًمٓمٗماااف ورمحتاااف واهلل 

قمادم : سمٛمٕمٜماك ،يٕم٦مِماارًمٙماـ قماغم طمًا٥م ىما٤مٟمقن اًم ،وهٙماذا --وإصٚمح واظمتٞما٤مر إؾماٝمؾ وإومٞمادإطمًـ 

   -دم٤موز طمدوده٤م

ٱ ٻ ژ: يمام ىم٤مل رسمٜم٤م  ؛اؼ قمٚمٞماٜم٤م ضمدً أو ُم٤م يِم ،ٓ ٟمٓمٞمؼ ومرمحٜم٤م ومل يٙمٚمٗمٜم٤م ُم٤م ؛وإذا يمٜم٤م قم٤مضمزياـ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

قمغم طم٥ًم ُم٤م ,ذم آضمتٝم٤مد    وؾّمع قمٚمٞماٜم٤م ؿمالوم٢مذا مل ٟم٘مدر قمغم  --]اًمٜم٤ًم [ ژڤ ڤ ڤ ڤ

سمط اعمٌٞماٜم٦م ذم ْماك يٕمتف ُمـ اًمٗمًح٦م وقمغم ُم٘متؿمارشمٕمٓمٞمف  أن ٟمٜمت٘مؾ إمم همػمه  ,يٕمتف ذم ُمقاوٕمٝم٤مؿماراًمْمقا

واؾمتٛمررٟم٤م ذم اًمدقمقة  ،وم٢من مل ٟم٘مدر قمغم اجلٝم٤مد اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم اعقمداد سمٛمٕم٤مٟمٞمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،٤م ؿماٞمـ إُم

وم٤محل٤مصؾ أنٜم٤م طمٞماـ ٟمٙمقن ىمد ىمدرٟم٤م قمغم  ؛وهٙمذا --قمٞم٦مِمارؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمّم٤مًمح اًمّماٞموذم ن ،اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م

ن ومٞمف سمذل دُم٤مئٜم٤م وإزه٤م. وٟمٕمٚمؿ أ ،ممهلل شمٕم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ إمم اجلٝم٤مد ـم٤مقم٦مً  ،ضمٝم٤مد قمدوٟم٤م يمام أُمر اهلل
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وىمد يٙمقن  ،وىمد يٙمقن صٕم٤ٌم ،ىمد يٙمقن هدومف ؾمٝمال ،ومٝمذا اجلٝم٤مد اًمذي ٟم٘مقم سمف ؛وسمٕمد ذًمؽ ،أرواطمٜم٤م

وهق  ،وىمد يٙمقن ضمزئٞم٤م ُمرطمٚمٞم٤م أو ؾمٚمٌّٞم٤م )أىمّمد سم٤مًمًٚمٌّل ود اعجي٤ميّب ذم آصٓمالح ،يمٚمٞم٤م إجي٤مسمٞم٤م

  -ر ُمثال(ْمارقمغم دومع اًمصار اًم٘م٤م

 -أو ًمت٘مٚمٞمٚمٝماا٤م ،ره وقمدواٟمااف وومًاا٤مدهواااروهاال ىمااد شمٙمااقن عمجاارد دومااع  ،اًمٕماادو هاال ُمااـ ذًمااؽ واًمٜمٙم٤مياا٦م ذم

طمتااك ياااٜمٝم٤مر  ،وشمٗمتٞمتااف سم٤مًمتاادري٩م ،وإواإم٤مومف ،ُمااثال أي ٓؾمااتٜمزاف اًمٕماادو   ؛وىمااد شمٙمااقن حاا٤م هااق أيمثاار ُمااـ ذًمااؽ

   -سمزواًمف وومٜم٤مئف أو اٟمدطم٤مره قمغم إىمؾ ويً٘مط وي٠مذن اهلل 

واهلل هم٤مًما٥م قماغم  ،وشمٙما٤مًمٞمػ واُمتح٤مٟما٤مت ،أثٜما٤م  ذًماؽ سماال  وحمٜما٦موذم  ،وهذا ىمد  تا٤مج إمم وىما٧م ـمقياؾ

   -ٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم اًمٚمٓمػ واًمٕم٤مومٞم٦م ،أُمره

ًمٕمٚماف ذم ُمٕمٔمٛماف  ؛واجلٝم٤مد أن ،ٟمًٕمك ذم ـم٤مقمتف واًمٕمٛمؾ سمٛمرو٤مشمف واًمٗمقز قمٜمده ،ًمٙمـ ٟمحـ قمٌٞمده 

   -ؾ هدف يمكّم يمٌػمّماٞموإن يم٤من سمٕمْمف أىمرب ُمـ سمٕمٍض إمم ن --هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ

إُمااار ُمرهاااقن  ،ّمااااٞمؾ اًمدوًمااا٦م ُماااـ ضمدياااد ُماااـ هماااػمهؿاعمج٤مهااادون ذم أومٖم٤مٟمًااات٤من أىمااارب إمم ن :ومٛماااثال

خيتٚمااػ إُماار ُمااـ  ،وهٙمااذا --اًمدوًماا٦م أقمااز وأىمااقى وأيماارم شـم٤مًمٌاا٤من» سم٤مٟماادطم٤مر أُمريٙماا٤م إن ؿماا٤م  اهلل وشمًااتٕمٞمد

   -ًمٙمـ اجلٛمٞمع خيدم اجلٛمٞمع --ُمٙم٤من إمم مظمر

وماااا٢مذا ؾماااا٘مٓم٧م أُمريٙماااا٤م  --ريٙماااا٤م وأوًمٞم٤مؤهاااا٤مأُم: واجلٝماااا٤مد أن هااااق يمٚمااااف وااااد قماااادّو واطمااااٍد هااااق سم٤مظمتّماااا٤مر

سمٕمٝما٤م وأذٟم٤ماا٤م ,ًمٙمٜماف مٍت  ،وهذا ىماد يٓماقل,واٟمدطمرت  وًماٞمس ُمٕمٜماك ذًماؽ اخلٚماق  ،ومًتًا٘مط اًمٙمثاػم ُماـ شمقا

   -واهلل أقمٚمؿ ،ٙمقن هٜم٤مك ووع ضمديد خمتٚمػؾماٞم ،ًمٙمـ ،ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت واًمٗمتـ واعمِم٤ميمؾ

ٓ ٟمدري إمم  ،مم ُم٤م ؿم٤م  اهلليٛمٙمـ أن يٌ٘مك اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد ٟمٙم٤مي٦م واؾمتٜمزاف وُمّم٤موًم٦م إ: واخلالص٦م

ـْ  ،هذا ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،ُمتك واعمج٤مهد  ،وٟمٜمتٔمر ومرضمف وومتحف ،هذا يمٚمف ٟمحـ ىم٤مئٛمقن ومٞمف سم٠مُمر اهلل ًمٙم

 ،]اًمٌ٘مرة[ ژ     ڭژ ،ُمع اًمّمؼم ,سمٛمٕمٜمًك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف,ّمار واًمٜم ،ُمٜم٤م سمٞماـ إطمدى احلًٜمٞمٞماـ

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ  ،ًارُمـ خي ًارح ومٞمٝم٤م ُمـ يرسمح وخيوهذا اجلٝم٤مد ؾمق. ُمٗمتقطم٦م يرسم

  -مُمٞماـ --وؾم٤مئر أطم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ اًمراسمحٞماـ اًمٗم٤مئزياـ
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[ْٚقا٥ض يًُذاٖزٜٔ ،عبب ق١ً ايٛٗٛص اٱع٬َٞ ؛اؾٗار ٗ اؾظا٥ض] 

 ت صٌّد٘ خلٛخ٘ط هي رسْدت خلزْدز خلتٖ ْتحت زٓؿل خهلل ْوٌْد هي ؤذ
ضزود ألى ْْ٘د  ؛ْد خلزسْٔ ْٖ زاز خلطخْسٗـيدم ٍيلى ضؤسّتوًػـ٘ر خألسس هي خأ

 --ٓ هى خلًسٍ خألهطٖٗٛ ٍألّو٘ٔ خلًطخٔ خلزُطخْ٘ٔ ٍخلتدضٗر٘ٔضـطخلوَخرْٔ خلوسد
خإليام خلزْدزٕ ْٖ تُك٘تْد لسسر ؤٍ ٙذط ٍيلى ػـط ذط  ٖؤلٛي ٌّد٘ رسْدت 
ؤم  ؟ُوَؼْْل تطٍى ؤى ّصُ خلزسْٔ هد ظخل ٗٛتٌْٓد زًؽ خل !ضؤسْد خلزسْٔ خلزعخجطٗٔ

خ تٌػحَى خإلذَٓ شهد ؟ضٓ خألذسدض يلى ّصُ خلزسْٔسؤى خلسًس خلزُطخْٖ َّ خلسسر ٍضخء ً
خ صًس ηزي أزى خد طـ٘خو ْٖ بياى خلسً٘ٔ للسـطى يلْ٘ن خإلؤْٖ خلزعخجط ٍّل تطٍى 

ّل خلًلودء ٖس ٖدهَخ زدلسين خلاظم هٌْن لإلذَٓ  ؟للٓطٖٔ ٍيوا يلى تَح٘س خلػَِٓ
ٍّل ٌّد٘  ،ّٚ٘ تٌهطٍى بلى خإلًزدظخت خلتٖ تحٗٗت ْٖ خلزعخجطٍ ؟ْٖ ّصُ خلزسْٔ

  --ٍخلسام يل٘ٛن --ّصخ ْ٘ود ٗرع رسْٔ خلزعخجط ؟تٗػـ٘ط ؤٍ ذلل هد ٗزر بزضخِٚ

 [ُمقطمد: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وهاذا  ،ُماـ آهاتامم اعقمالُمال وُماـ اًمِماٝمرة٤ٌم أيمؼم ُمـ همػمه٤م ّماٞمومٝمٜم٤مك ضمٌٝم٤مت ٟم٤مًم٧م ٟم ؛ٟمٕمؿ سمال ؿمؽ

ومٞم٤م واًمت٤مريخ ويمقن اًمٕمدو هق يمذا دون يمذاؿمارُم٤م أ ُمٜمٝم٤م ؛ًمف أؾم٤ٌمب وُمٜمٝما٤م أجْما٤م  ،شمؿ إًمٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب اجلٖمرا

وهاذا ىماد  ،هماػم يمًاٌّٞم٦م ،وهذه ىمد ٟمًّٛمٞمٝم٤م أؾم٤ٌمب ـمٌٞمٕمٞم٦م وقم٤مديا٦م ،وشمٖمػّماشمف وفمروومفواًمقىم٧م ّمار قم٤مُمؾ اًمٕم

   -رى سمِمٙمؾ أوؾمعح هذا ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمؿماروًمٕمكم أ شاًمِمٝمرة ُمٌٜم٤مه٤م قمغم احلظ» :يدظمؾ ن٧م ىمقل قمٚمامئٜم٤م

ااٌِ  وُمٜمٝم٤م ًْ وضمادهؿ  ،وذًماؽ ُمثاؾ ٟمِما٤مط أهٚمٝما٤م وقمٚمٛمٝماؿ وُمٝما٤مرهتؿ وضماقدة صم٘ما٤مومتٝمؿ ،٦مٞم  أؾم٤ٌمب أظمرى يم

   -وذم يمؾ ظمػم إن ؿم٤م  اهلل --وهٙمذا ،قع اًمٗمذ اًمٜم٤مدر اعمقهقبوسمروز رضم٤مٓت ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٜم ،واضمتٝم٤مدهؿ

د اجلٖماراذم هاق اًمًا٥ٌم ورا  يٙمتٜمٗمٝما٤م سمٕماض اًمٖمٛماقض أم أن اًمٌٕما ُما٤م زالوأُم٤م هؾ شمارون أن هاذه اجلٌٝما٦م 

ـٌ  ؟ٟمدرة إظم٤ٌمر قمغم هذه اجلٌٝم٦م    -إُمران ُمٕم٤م: يٕمٜمل --ومٜمٕمؿ ذًمؽ يم٤مئ

ئار سمٕماد ذًماؽ اًمتِماّقه  ،وقمادم ٟم٘م٤مئٝما٤م ،اًمٖمٛمقض سمٛمٕمٜمك قمدم ووقح صقرة اعظمقة اعمج٤مهديااـ ذم اجلزا

 -شقمٜماااؽم زواسماااري» صماااؿ شزيتاااق » سم٘مٞمااا٤مدة شاجلّٞماااا٤م» ٞم٦م اعمًاااٚمح٦مؾماااالُماًمٙمٌاااػم اًماااذي طمّماااؾ قماااغم ياااد اجلامقمااا٦م اع

  -وؾمٜمزيد اًمٙمالم ذم هذا ذم حمٚمف

ٌُٕمااد اجلٖمااراذم أجْماا٤م ئاار ًمٞمًاا٧م سم٤مًمت٠ميمٞمااد ذم ىمٞمٛماا٦م وأمهٞماا٦م اًمٕماارا. واًمِماا٤مم  ؛واًم وماا٤معمٖمرب اًمٕمااريب وُمٜمااف اجلزا

صماؿ  ،وهل أهؿ ُمٜمٓم٘ما٦م ذم اًمٕما٤ممل شم٘مريٌا٤م ،يمام يًّٛمٞمٝم٤م إقمدا  ش. إوؾمطِماراًم» وىمٚم٥م ،اًمتل هل ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل
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   -واهلل اعمقومؼ ،ل قمغم وضمف اخلّمقصُمؾمالهل ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل اع

ئر»: وؾم١ماًمؽ خ ِماٞمقمالن اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمإاع ذم ؾمارن قمٚمٞمٝمؿ اعأوهؾ شمرون  ،ُم٤مذا شمٜمّمحقن اعظمقة ذم اجلزا

 ش-؟ا ًمٚمٗمرىم٦م وقمٛمال قمغم شمقطمٞمد اًمّمٗمقفذٟمٌ ηسمـ ٓدن ا

ئر»ؾمٜمتٙمٚمؿ قمغم  خ أؾما٤مُم٦م ِمااٞمم ًمٚمٟمْمااموٟمٕمؿ ٟمٜمّماحٝمؿ سم٤مٓ ،ذم حمقره٤م ه ًاػمإن ؿم٤م  اهلل وسمتٞم شاجلزا

 -٤موٟمراه ظمػما إن ؿم٤م  اهلل وصالطًم  ،طمٗمظ اهلل اجلٛمٞمع

ويمٞمااااػ شمٜمٔماااارون إمم  ؟هااااؾ اًمٕمٚمااااام  ىمااااد ىماااا٤مُمقا سم٤مًماااادقمؿ اًمااااالزم ُمااااٜمٝمؿ ًمإلظمااااقة ذم هااااذه اجلٌٝماااا٦م»: وأُماااا٤م

ئااار وهااؾ هٜمااا٤مك شم٘مّماااػم أو ظمٚماااؾ ُماا٤م جيااا٥م إدرايمااف هاااذا ومااٞمام خياااص ضمٌٝمااا٦م  اعٟمجاا٤مزات اًمتااال ن٘م٘ماا٧م ذم اجلزا

ئر ؾ يما٤من أثار سما ،وإمم اهلل اعمِماتٙمك !! ُمٜمف طمتكًاػمٓ ىم٤مُمقا سم٤مًمالزم وٓ سمجز  ي ،ومال ي٤م أظمل اًمٕمزيز ش؟اجلزا

وؾمااٜمتٙمٚمؿ قمااغم هااذا سمِمااٙمؾ أيمثاار إن ؿماا٤م  اهلل ذم  --وإٟماا٤م هلل وإٟماا٤م إًمٞمااف راضمٕمااقن ،ائ٤م وم٤مؾماادً ؾماااٞماًمٙمثػمياااـ ُمااٜمٝمؿ 

   -وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من ،ُمقوٕمف

 
 

[عاٌَ َع إدايـايتنٝؿ١ٝ ٚ ؟،ز ٗ أعًٛب طضس٘اَاسا وت --اـڀاب اؾٗارٟ]

 ٍؤًِ  ؟د ؤى ؤسلَذ قطح خلت٘دض خلزْدزٕ زحدرٔ بلى بيدزٓ ًهططـ٘ؤأ ٗط  خل. س
  -؟زَؾًِ خلحدلٖ يٗسٔ تحَل زٍى ٍغَل خلوزدّسٗـي بلى يدهٔ خألهٔ

د أحم ظلل خلٛخ٘ط هي خلزْدزٗ٘ـي ْٖ خلتًدهل هى خلوردلٓ٘ـي ْٖ طـ٘لًل خل .س
ٍْٖ  ،ًٓسِ ٖس تإش  هي شلٙ سدزًٗد خلط٘دٍ ،زًؽ خلوسدجل ؤٍ ْٖ خلوٌْذ يوَهٖد

ًٗصض ٚل هردلّ ٍلَ ٚدى هحدضزٖد للسٌٔ زطٛل  ؛ ًزسًُزس هي ختزِ ختزدّٖد آذط :خلوٗدزل
د للطسدذ خلزْدزٗ٘ـي ٍللوزدّسٗـي ؤًٓسْن ْٖ قطٗٗٔ طـْ٘ود ًػـ٘حٔ خل ؛غـطٗح

  -ذػَغٖد ؤّل خلًلن ،خلتًدهل هى خلوردلٓ٘ـي

 [أبق صديؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : ىابالج

 --يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمؽ

وم٢مقماا٤مدة اًمٜمٔماار دائااام واعمراضمٕماا٦م واًمدراؾماا٦م حاا٤م ؾمااٌؼ واعمح٤مؾماا٦ٌم ًمٚمااٜمٗمس هااذه : ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سم٤مًمًاا١مال إول

   -وأفمـ أن آشمٗم٤م. ُمٜمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ،يمٚمٝم٤م ومْم٤مئؾ ياٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتحغم ا٤م

ناقل دون وصاقل اعمج٤مهديااـ إمم  هاق سمقوإمف احلا٤مزم قم٘مٌا٦م شاًمتٞم٤مر اجلٝما٤مدي» ًمٙمـ يمقن أؾمٚمقب ـمرح
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ؾ ،ومٝمذا ًمٕمٚمف ًمٞمس دىمٞم٘م٤م اذا اًمٕمٛمقم ؛قم٤مُم٦م إُم٦م    -أو ه٤م ُيٌَح٨م ومٞمف وُيٗمّم 

,واعمج٤مهاادون  ،وذًمااؽ خيتٚمااػ ُمااـ ضمٝماا٦م إمم أظماارى ،ومٞمٝماا٤م إواا٤مل أجْماا٤م شاًمتٞماا٤مر اجلٝماا٤مدي» ُمااع أن يمٚمٛماا٦م

ًاا٤مئر يم ،شمتٗماا٤موت درضماا٤متو ُمًااتقي٤مت هااؿ سمااؾ ،اواطماادً  ُمًااتقًى  ًمٞمًااقا  ,اجلٝماا٤مدي اًمتٞماا٤مر شمًااٛمٞمف قمااام ومْمااال

   -اًمٜم٤مس واًمٓمقائػ

د ذم ظمٓماا٤ماؿ وذم شمٕماا٤مُمٚمٝمؿ ُمااع اعمخ٤مًمٗمٞماااـ ؿماااٞم تاا٤مج يمثااػم ُمااـ اعمج٤مهدياااـ إمم شمّمااحٞمح وشمر --وسم٤مجلٛمٚماا٦م

وذم  ،وإمم نريار ُمًا٤مئؾ ُمٕمٞمااٜم٦م سمِماٙمؾ أقمٛماؼ وأيمٛماؾ ،وُمع ـمقائػ خمّمقص٦م ُماـ اًمٜما٤مس أيمثار ُماـ هماػمهؿ

ٚمف ًمٕمااؾ سمٕمْمااٝم٤م قمااغم إىمااؾ ياا٠ميت ذم صاااٞموشمٗم٤م ،هااذا صااحٞمحٟمٕمااؿ  --وهمػمهاا٤م ،ٕوًمقياا٤متم واهااتاماًمؽميمٞمااز وآ

 -إضمقسم٦م واعمح٤مور إظمرى

ح٦م هاال اًمٕمٚمااؿ واًمٕم٘مااؾ واًمٕماادل ّماااٞمواًمٜم- -ومٝمااذا اًمااذي ذيمرشمااف واىمااع: أظماال اًمٙمااريؿ ،وأُماا٤م اًمًاا١مال اًمثاا٤م 

   -وإدب واًمتقاوع وُمٕمروم٦م ىمدر اًمٜمٗمس وـمٚم٥م اًمًالُم٦م ذم اًمدياـ

 ،ا ًااااػمً ٓ شمٕم ا ًااااػمً وشمٞم ،٤موؿمااادة أو ًمٞمااااٜمً  ،٤موروم٘مااا٤م أو قمٜمًٗمااا ،٤مٟمّماااحً و اخم٤مًمٗمااا٦ًم وإٟمٙمااا٤مرً اًمتٕم٤مُماااؾ ُماااع اعمخااا٤مًمػ 

وومْمااال وشمٙمرُماا٤م  ،وقماادٓ وإٟمّماا٤موم٤م ذم أىمااؾ إطمااقال ،٤م ذم همااػم واإمػ ُمااذُمقموشمقاواإمً  ،ا ا ٓ شمٜمٗمااػمً ِماااػموشمٌ

 --٤موسم٤محلٙمٛم٦م قمٛمقُمً  ،وإطم٤ًمٟم٤م ذم أقماله٤م

ؾمااٌٞمؾ اهلل احل٤مُمٚمٞماااـ راياا٦م هااذا وم٘مااف يمٌااػم وسماا٤مب ُمااـ أبااقاب اًمٕمٚمااؿ ُمٝمااؿ ًمٙمااؾ إٟمًاا٤من سمٚمااَف اعمج٤مهدياااـ ذم 

 ؛واًمتٙمارار ،واعسمادا  واعقما٤مدة ومٞماف ،ُماـ اًمؽميمٞماز قمٚمٞمافٓ سماد و -!اـ ًمٚمٕم٘مٞمادةؾماٞمااًمدياـ احل٤مُمٞماـ ًمٚمحٛمك احل٤مر

 --وأيمثر اًمٜم٤مس اسمتال  سمخالف اعمخ٤مًمٗمٞماـ ،٤موظمّمقُمً  ٕن اعمج٤مهد هق أيمثر اًمٜم٤مس أقمدا ً 

   -ذا اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مفومٝمق أطمقج اًمٜم٤مس إمم ه ؛واعمخ٤مًمٗمقن واخلّمقم درضم٤مت أجْم٤م

ده وُمٌٕمقصمٞمف و ولذا يمثرت وص٤مي٤م اًمٜمٌّل  ي٤مهؾمارإمم ىمقا وا) ا ُ وا َوَٓ  َين  ُ وا ،شُمَٕمن  ُ  َوَٓ  َوسَمنم 

ُروا (شُمٜمَٗم 
(1)

(َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م َوَٓ خَتَْتٚمَِٗم٤م --)و 
(2)

ووصػ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة سم٠مهنؿ  --وسم٤مًمقص٤مي٤م اًمٙمثػمة اعمتٜمّققم٦م 

(ٓ ُمـ ظمذلؿهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وْمارٓ ي)
(3)

واًمؽميمٞمز  ،ومٝمذا إذن ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي جي٥م آقمتٜم٤م  سمف ضمدا 

يمام يتدرب  ،وٓ سم٠مس أن شمٕمٓمك ومٞمف دورات ظم٤مص٦م ًمٙمؾ اعمج٤مهدياـ ذم ُمٕمًٙمرات اًمتدري٥م ،قمٚمٞمف

  -اعمج٤مهد قمغم اًمٙمالؿمـ يمقف واعمتٗمجرات

                                      
ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25وأجْم٤م: صحٞمح اًمٌخ٤مري )(، 42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   (- اَوؾَمٙم 

 (-٧١11(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1١16صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)

(، 1١١.  ٧2سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ ذم: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼما  ) ( ًمٙمٜمف قمٙمس هٜم٤م ذم اًمؽمشمٞم٥م، وضم٤م 146٧صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-٧22.  1اًمِم٤مُمٞملم ًمف )ُمًٜمد 
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ديااااااـ أو شمّماااااحٞمحف وُمٌٕماااااقث إمم اًمٜمااااا٤مس سمتجدياااااد اًم ،ضماااااٍف ظمٚمٞمٗمااااا٦ٌم ًمٚمٜمٌاااااّل هاااااق ُماااااـ وَ  ،ٕن اعمج٤مهاااااد

ٟمحاـ ىماقٌم اهلل ُ اسمتٕمثٜما٤م ًمٜمخارج اًمٕمٌا٤مد ُماـ قمٌا٤مدة اًمٕمٌا٤مد » :يماام ىما٤مل رسمٕماّل سماـ قما٤مُمر  ،وشمٙمٛمٞمٚمف يمام أُمر اهلل

ش--إمم قمٌاا٤مدة رب اًمٕمٌاا٤مد
(1)

 :قماااـ ضمٌااػم سماااـ طمٞماا٦م ىمااا٤مل شصاااحٞمح اًمٌخاا٤مري» ويمااام ذم احلااادي٨م اًمااذي ذم ،اًماااخ 

نٍ َواؾْمااَتْٕمَٛمَؾ قَمَٚمْٞمٜمَاا٤م اًمااٜمُّٕمْ  ،وَمٜمَاَدسَمٜم٤َم قُمَٛماارُ » ـَ ُُمَ٘ماار  ااى  ،طَمت اك إَِذا يُمٜم اا٤م سمِاا٠َمْرِض اًمَٕمااُدو   ،اَمَن سْماا ْنَ
َوظَمااَرَج قَمَٚمْٞمٜمَاا٤م قَم٤مُِمااُؾ يمِ

٦ٌَمَ  وَمَ٘ما٤مَل اعمُِٖماػَمةُ  ،وَمَ٘م٤مَل: ًمُِٞمَٙمٚم ْٛمٜمِال َرضُماٌؾ ُِماٜمُْٙمؿْ  ،وَمَ٘م٤مَم شَمْرُو٤َمنٌ  ،ذِم َأْرسَمِٕملَم َأْخًٗم٤م ـُ ؿُمإْم ىَما٤مَل:  ؟: ؾَماْؾ قَماام  ؿِماْئ٧َم اسْما

ـَ اًمَٕماَرِب  ؟ُتؿْ َُم٤م َأنْ  ـُ ُأن٤َمٌس ُِم  ؿَماِديدٍ  ،ىَم٤مَل: َٟمْح
ٍ
 ؿَماِديٍد َوسَمااَل 

ٍ
ـَ اجلُاقعِ  ،يُمٜم ا٤م ذِم ؿَماَ٘م٤م   ،َٟمَٛماصُّ اجِلْٚماَد َواًمٜم اَقى ُِما

َٕمرَ  ٌَُس اًمَقسَمَر َواًمِم  اَجَر َواحلََجارَ  ،َوَٟمْٚم ٌُُد اًمِم  اَٛمَقاِت وَ  ؛َوَٟمْٕم  ً ـُ يَماَذًمَِؽ إِْذ سَمَٕما٨َم َربُّ اًم ٌَْٞمٜمَا٤م َٟمْحا َربُّ إََرِوالَم وَم

ااا٧ْم قَمَٔمَٛمُتاااُف  , ااافُ  ,شَمَٕمااا٤ممَم ِذيْماااُرُه َوضَمٚم  اااٜم٤َم َٟمْٕماااِرُف َأبَااا٤مُه َوُأُم 
ًِ ـْ َأنُْٗم ااا٤م ُِمااا ٜمَااا٤م  ،إًَِمْٞمٜمَااا٤م َٟمٌِٞم  َأْن  وَم٠َمَُمَرَٟمااا٤م َٟمٌِٞمُّٜمَااا٤م َرؾُماااقُل َرسم 

َ َوطْمَدهُ  ٌُُدوا اَّلل  وا اجِلْزَي٦مَ  ،ُٟمَ٘م٤مشمَِٚمُٙمْؿ طَمت ك شَمْٕم ٜمَا٤م َٟم٤م َٟمٌِٞمُّٜم٤َم َوَأظْمؼَمَ  ،َأْو شُم١َمدُّ ـْ ِرؾَما٤مًَم٦ِم َرسم  ـْ ىُمتِاَؾ ُِمٜم ا٤م َصا٤مَر  ،قَما َأن اُف َُما

ـْ سَمِ٘مَل ُِمٜم ٤م َُمَٚمَؽ ِرىَم٤مسَمُٙمؿْ  ،إمَِم اجلَٜم ٦ِم ذِم َٟمِٕمٞمٍؿ مَلْ َيَر ُِمْثَٚمَٝم٤م ىَمطُّ  شَوَُم
(2)

 -ـها 

واًمٕمٚمااام   ٤م  قمٛمقًُماا٦م ًمتٕم٤مُمااؾ ؿماا٤ٌمسمٜم٤م اعمج٤مهدياااـ أو حمٌاال اعمج٤مهدياااـ وأنّماا٤مرهؿ ُمااع اًمٕمٚمااامصاااٞماًمق وأُماا٤م

ومٝماذا ؾماٜمتٙمٚمؿ ومٞماف سمحاقل  ،لؿ اواًمذياـ وىمٕمقا ذم اعمج٤مهدياـ ووىمٗمقا ودً  ،٤ماًمذياـ ٟمختٚمػ ُمٕمٝمؿ ظمّمقًص 

 -اهلل شمٕم٤ممم ذم حمقر اًمٕمٚمام 

 
 

 ْـٖ خلوخلـج    ٔطٓ خلزْدزٗـ سـّ٘ٚ٘ تط  خلوٍ ،؟ٕ زاز للزْدز تٓؿل خلٌٓ٘ط خلْ٘دؤ

 -شًستدىُْدؤْلسك٘ـي, زاز خلطخْسٗـي, » خلزْدزٕ

 [6ُمّمٕم٥م أبق : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -اًمٌالد اًمتل ٟمٗمّْماؾ اًمٜمٗمػم إًمٞمٝم٤م ختتٚمػ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص وإطمقال وإوىم٤مت

ويٛمٙمٜماااف أن يّماااؾ إًمٞمٝمااا٤م  ،وأي ضمٝمااا٦م  تااا٤مج إًمٞماااف اعمًاااٚمٛمقن ومٞمٝمااا٤م ؟ويااااٜمٔمر اعمااار  أجااااـ يااااٜم٤مؾم٥م أن يٙماااقن

 ؾماااااالماـ )أي سمااااا٤مًمٜمٔمر إمم ُمّماااااٚمح٦م اعواعمًٚمٛمٞمااااا ؾماااااالمًمإل ا أو هاااااؾ إصاااااٚمح ذم طم٘ماااااف ٟمٔمااااارً  ؟ويااااااٜمٗمع ومٞمٝمااااا٤م

                                      
 شاًمردة واًمٗمتقح»وؾمٞمػ هق اسمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ص٤مطم٥م يمت٤مب  شرواه٤م ؾمٞمػ قمـ ؿمٞمقظمف»( وىم٤مل: 422، 42٧.  2شم٤مريخ اسمـ يمثػم )( ٧)

ُمع وضمقد ؿمقاهد قمغم طمقادث ُمثٚمف، ُمع  اهتٛمف و٤مقم٦م سم٤مًمقوع، ًمٙمـ ىمد ُيًت٠منس سمٛمثؾ هذا احلدي٨م ظم٤مص٦مً  وهق ُمؽموك احلدي٨م؛

 - ، واهلل أقمٚمؿ؛ ذم شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هذا حمٚمف، وهق اًمراضمحر أن اًمٕمٚمام  يت٤ًمحمقن ذم ٟم٘مؾ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤مقمت٤ٌمإظمذ سم٤مٓ

 (- 1٧52ضمز  ُمـ ىمّم٦م ـمقيٚم٦م )ذم ( 2)
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ُمثااؾ اعقمااالم  ،واعمًٚمٛمٞماااـ( أن يٛمٙماا٨م ذم أروااف وياااٜمٗمع اعمًٚمٛمٞماااـ سمٕمٛمااؾ ُماا٤م يت٘مٜمااف و ًااٜمف وٓ يًااّده همااػمه

   -وآىمتّم٤مد واًمدقمقة واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ وهمػمه٤م

ٚماؿ وهذا إُم٤م أن يٕمرومف اعٟم٤ًمن سمٜمٗمًف )قمغم ومارض اًمتجاّرد ذم اًمٜمٔمار واًمٌحا٨م( إذا يما٤من هاق ُماـ أهاؾ اًمٕم

وٓ  ،وأهاااااؾ اًمااااارأي واعمٕمرومااااا٦م اعمقصمقىمٞمااااااـ ،ومٚمٞمًااااا٠مل اعمج٤مهديااااااـ ؛وإُمااااا٤م أناااااف ٓ يٕمااااارف ،واًمااااارأي واعمٕمرومااااا٦م

   --يًتٕمجؾ اعٟم٤ًمن

 ،ُمًااااتجٞم٤ٌم ُٕماااار اهلل شمٕماااا٤ممم سم٤مجلٝماااا٤مد واًمٜمٝمااااقض ًمااااف ،٤م سم٤مًم٘م٤مومٚماااا٦موٓطمً٘ماااا ،ا اًمٕماااازماعمٝمااااؿ أن يٙمااااقن قم٤مىماااادً 

  ٌ صماؿ إذا سمادا ًماف اًمقضماف  ، شمٕما٤ممم ويًاتخػمه ويٙمثار ُماـ دقما٤م  اهلل ،ويًا٠مل اًمث٘ما٤مت ويِما٤مور ،٧م ذم أُمارهويتث

 -شمقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم

 ٤مومٚمااؿ أقماارف وضمًٝماا --وأُماا٤م ؾماا١ماًمؽ أظماال اًمٙمااريؿ قمااـ اعمثٚماا٨م اجلٝماا٤مدي ومٚمًٓمٞماااـ واًمٕماارا. وأومٖم٤مٟمًاات٤من

   --ًمرؾمؿ هذا اعمثٚم٨م ٤موضمٞمٝمً 

 ،ِم٤منِمااااٞم٤م سم٢موااا٤موم٦م اًمؾمااااٞمأو ؿماااٙمال مخ٤م ،ًماااق أواااٗمٜم٤م إًمٞماااف اًمّماااقُم٤مل ,ُماااثال,٤م وم٤ٌمعُمٙمااا٤من أن يٙماااقن ُمرسّمًٕمااا

   -وسمٕمْمٝم٤م أخّمؼ سمٌٕمض ُمـ همػمه ،ة اجلٝم٤مدي٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦مًاػمواًمِم٤مهد أن اعم --وهٙمذا

وهاال ُمٜمٌااع ومّٞماا٤مٌض وؿمااالل داومااٌؼ  ،ومٚمًٓمٞماااـ هاال أم ىمْماا٤مي٤مٟم٤م وهاال ذظمااػمة وسمٜمٞماا٦م نتٞماا٦م إن ؿماائ٧َم : ومٛمااثال

ـ ًمٙماـ ٟمحا --٦م وديااٜمٞم٦مؾمااٞم٤مؾماٞم٦م ْمااٞمويم٘م --تفؾمااٞمهذه ومٚمًٓمٞماـ ُمـ طمٞما٨م هال يمٌٚماد ًماف سمريمتاف وىمد --!ًمٚمجٝم٤مد

 --!اـ قمـ يمؾ اًمقوع اًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م أن أو اجلامقم٤مت وإومٙم٤مرواٞمًمًٜم٤م را

وًمٜماا٤م ومٞمااف  --  مظماارؿمااالهااذا  ؛وارشم٤ٌمـمٝماا٤م اًمٕمْمااقي سمٌ٘مٞماا٦م ؾماا٤مطم٤مت اجلٝماا٤مد يٙماا٤مد يٙمااقن أن همااػم ُمقضمااقد

   --وهٙمذا ىمس ،شم٠ميت ذم حمقره٤م إن ؿم٤م  اهلل ،صاٞمؾشمٗم٤م

 
 

[ٚعٛصٜا ،ٚإٜضإ ،ٚايغٛرإ ،يعضامٚا ،ٚاؾظا٥ض ،ٗ ايقَٛاٍ ؛َغتكبٌ اؾٗار ايعإٞ]

 ٘؟هدشخ تط  لوستٗسل خلزْدز خلًدلوٖ :رٌدضـ 
ٍّل  ؟ظهٔ زخضَْضؤٍهدشخ تتَٖى هي  ؟ضت٘طٗدبٍهد تط  ْٖ رْدز خلػَهدل ٍخلزعخجط ٍ

 ؟م ٌْٚذ سَٗـ خلًطخٔؤ ٔيَخًْن ٍخلحَٛهؤَٛى ٌّد٘ ًعخل ز٘ـي خلٌػدض  ٍسـ٘
 ؟يلْ٘د ظهٔ سَضٗد ٍخلؿَُـؤٍهد تط  هي هستٗسل 

 ؟ٍسفٔ خألطـطهطٗٛدى ٍتتٗدسودى ًٚٛٔ خلٗطخى ستتٕٓ هى خألبٍّل 
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ْْ٘د ْٖ نل خلؿَُـ خلتٖ تودضسْد  ٓزدلُطذ ٍخلسيَ سامٍهد تط  هي هستٗسل خإل
  ؟ٓخلسٍل خلٛدْط

 [اسمـ مدم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ة اجلٝم٤مدي٦م ًاػماعم: ويمام ؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م ،ونِمارومٜمحـ ُمتٗم٤مئٚمقن طم٘م٤م وُمًتٌ ؛طمقل ُمًت٘مٌؾ اجلٝم٤مد اًمٕم٤معمل

سمط سمِمااٙمؾ أيمثاار ُمااـ يمااؾ وىماا٧م ُمْمااااك ،ياا٤مد واؾمااتداد سمٗمْمااؾ اهللدذم شم٘ماادم واز  ،وذم شمٕماا٤مرف وشمالطمااؿ وشمااارا

   -واًمٌٚمدان اعم١ًمول قمٜمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ذم حم٤موره٤م ،سمحٛمد اهلل

يٌ٘مااك هااذا  ،أي ذم اًمًااقدان ؟ٙمقن هٜماا٤مك ٟماازال سمٞماااـ اًمٜمّماا٤مرى وأقمااقاهنؿ واحلٙمقُماا٦مؾماااٞمهااؾ  :وؾماا١ماًمؽ

   -ٙمـ إرضمح ذم اًمتقىمع قمٜمدي أنف ٓ يٙمقنًم --حمتٛمال

وأنا٧م قما٤مرٌف سما٠من ُمثاؾ شمٚماؽ احلٙمقُما٦م اًمٗم٤مؾمادة اخل٤مئٌا٦م ُماداُر  ،واحلٙمقُم٦م قمٜمده٤م ظمٞم٤مرات أظمارى أوؾماع

ىمااقل  قمااغم طمااد   ،سماا٠مي صمٛمااـ وسماا٠مي ؿمااٙمؾ ،وااامن سم٘م٤مئٝماا٤م واؾمااتٛمراره٤م ذم اًمًاآمٚم٦م واعمُاااٚمؽ: ظمٞم٤مراهتاا٤م دائااام قمااغم

  -[24: ]اًمٌ٘مرة ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄژاهلل شمٕم٤ممم 

 --!ًمٙمـ هٜم٤مك اطمتامٓت أظمرى ًمتٗمٙمؽ احلٙمقُم٦م واهنٞم٤مره٤م ذم اخلرـمقم

واد  ،يمام يًاّٛمقهن٤م شاعمجتٛمع اًمدوزم» ؾمت٘مػ ُمع اًمٜمّم٤مرى وىمقى ,ُم٦م ومل شمٜمَٝمراحلٙمق سم٘مٞم٧م ًمق,وهؾ 

وآطماتامل إوإمػ  ،يمالمها٤م حمتٛماؾ ؟أو ؾمتح٤مول اعطم٤ًمن واًمتقومٞمؼ قماغم ـمري٘ما٦م اعمٜم٤موم٘مٞمااـ ،اعمج٤مهدياـ

أو احلٙمقُما٦م أشمٞما٦م ًماق  ،ؾماقا  احلٙمقُما٦م احل٤مًمٞما٦م ًماق سم٘مٞما٧م وصاٛمدت ؛٘ماػ ُماع اعمج٤مهديااـُمـ ذًمؽ يمٚماف أن شم

ىمااااا٤مدرون قماااااغم  ,إن ؿمااااا٤م  اهلل شمٕمااااا٤ممم وسمتقومٞم٘ماااااف,وٟمتقىماااااع أن اعمج٤مهديااااااـ  ،طمّماااااؾ اوااااآمراب ذم اخلرـماااااقم

   -ُمـ هذه آطمتامٓت أو همػمه٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أي  

ٙمقن لاا٤م أثاار ـمٞماا٥م إن ؿماا٤م  اهلل ؾماااٞم --ًااقدان٦م اًمتاال ًمااف ذم اًمصاااٞمواخلّمق ،خ أؾماا٤مُم٦م وشماا٠مثػمهِماااٞموظمااؼمة اًم

،  ّمُمٞماـ --وأهٚمف ؾمالموٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ اًمٕم٤مىم٦ٌم ظمػما ًمإل ،وهذا هق اعمرضمق-   

جٕمؾ اًمٕمارا. ٓ ؾمااٞموهاذا  --ومًاقري٤م أُماؾ ًمٜما٤م أن شمٜمٗماتح ومٞمٝما٤م ضمٌٝما٦م قماغم همارار اًمٕمارا.: وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًقري٤م

 -ًمٕمدووأؿمد ظمٓمرا قمغم ا ،ؾمقري٤م أهؿ ٕن --!!شمٙم٤مد شمذيمر

أن ًمٌٜما٤من  ويٕمٜمال ،وصاٚمقا إمم ومٚمًٓمٞمااـ ودويٚما٦م اًمٞمٝماقدوضمقد اجلٝم٤مد واعمج٤مهدياـ ذم ؾماقري٤م يٕمٜمال أهناؿ 

٤م  ؿماااااٞمٕمٜماااال أيو ،ويٕمٜماااال آشمّماااا٤مل اًمٕمْمااااقي سمٞماااااـ جم٤مهاااادي اًم٘م٤مقماااادة وسمٞماااااـ جم٤مهاااادي ومٚمًٓمٞماااااـ ،ذم اًم٘مٌْماااا٦م

ًمّمااح٤موم٦م شمااذيمر أيمثاار ُمااـ وا ،وم٤مًمٕماادّو قماا٤مرف اااذا يمٚمااف ُمااتٗمّٓمـ ًمااف --ف قمااغم يمااؾ طماا٤ملِماااٞمٟمٗم ا ؾماااروًمااٞمس  ،يمثااػمة

 -ٟمحـ ٟمٜمتٔمر اًمٗمرج ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وطمًـ سمالئف قمٚمٞماٜم٤م  ًمٙمـ ؛هذا
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ٕضماؾ ,وإُمريٙم٤من واًمٞمٝماقد ُمٕمٝماؿ ُماؽمددون  ،ل٤مّمار اًمٜمٔم٤مم اًمًقري ذم أزُم٦م وورـم٦م وُمِم٤ميمؾ ٓ طم

وظماااا٤مدم  ،وهااااؿ يًاااإمقن عجياااا٤مد سمااااديؾ ُمٜم٤مؾماااا٥م لااااؿ ،ذم زياااا٤مدة اًمْمااااٖمط قمااااغم ؾمااااقري٤م ,ُمالطمٔماااا٦م يمااااؾ ذًمااااؽ

ٕن اًمٜمٔماا٤مم احلاا٤مزم ورث ُمقروصماا٤مت ىمقُمٞماا٦م وشم٤مرخيٞماا٦م دمٕمٚمااف همااػم ُمالئااؿ ًمٚمخدُماا٦م  ؛ِمااٙمؾ أومْمااؾعمّماا٤محلٝمؿ سم

 -!اًمقومٞم٦م

 ،ًمٙمااـ هااؿ )إُمريٙماا٤من( يٕمٚمٛمااقن أن شمٌااديؾ اًمٜمٔماا٤مم هاال قمٛمٚمٞماا٦م صاإم٦ٌم شمٜمٓمااقي قمااغم خماا٤مـمر سم٤مًمٜمًاا٦ٌم لااؿ

ًمألنٔمٛماااااا٦م اًمٗم٤مؾمااااااادة  ؾمااااااال٤مًاٞمذم اعمٜمٓم٘مااااااا٦م سمٛمٕمٜمااااااك آهنٞماااااا٤مر اًم شاًمٗمقواااااااك»و ،ومااااااٞمٛمٙمـ أن نّمااااااؾ ومقواااااااك

ٕهنااااا٤م ذم ومٚمًاااااٗمتٝمؿ وطمًااااا٥م ومٝمٛمٝماااااؿ  ،سم٤مًمٜمًااااا٦ٌم ًمٚمٛمج٤مهديااااااـ هااااال ُمرطمٚمااااا٦م ُمٓمٚمقسمااااا٦م ،وآٟمٗماااااالت إُمٜمااااال

ّي اًمٌٕمثااااّل اًم٘مااااقُمّل اًمٕمٚمااااامّ  ّماااااػمقمل ًمٚمّمااااالح واًمٗمًاااا٤مد ظمااااػٌم ُمااااـ وضمااااقد هااااذا اًمٜمٔماااا٤مم اًمٜمِمااااارًمٚمٛمٞماااازان اًم

 -!!وىمؾ ُم٤م ؿمئ٧َم قمٜمف ،اخل٤مئـ ،آؾمتٌدادي اًمِمٛمقزم اعمتٕمّٗمـ

ٟمٜماا٤م وىمقُمٜماا٤معمااـ ياارى همااػم ذًمااؽ ُمااـ إ ٤مظمالوًماا هااـ يٛمٞمااؾ ذم اظمتٞم٤مراشمااف إمم اًمًااٙمقن واًمدقماا٦م وإُمااـ  ،ظمقا

ومل  ،يم٠منف اعم٘مّمد اًمذي سمٕما٨م اهلل ُماـ أضمٚماف رؾماٚمف ٤موجيٕمؾ ذًمؽ قمٛمٚمٞم   ،وإُم٤من وآؾمت٘مرار واًمٕمٞمش الٜمّل 

   -يٕمرف اجلٝم٤مد وُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم واًمؼميم٤مت

ٟمٜم٤م ح٤م اظمُتاٚمَػ ومٞمف  اط صاارإٟمف هيادي َُماـ يِما٤م  إمم  ،ُمـ احلؼ سم٢مذٟمفٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن هيدياٜم٤م ووٞمع إظمقا

   -ُمًت٘مٞمؿ

ومٝمااال ُمٌٜمٞمااا٦م قماااغم  ؛هااال ٟمًاااٌٞم٦م إوااا٤مومٞم٦م ،٤م٤م وُمرطمٚمّٞماااااًأطمٞم٤مًٟمااا ،وهااذه اخلػمّيااا٦م اعمِمااا٤مر إًمٞمٝمااا٤م ذم طمااا٤مل اًمٗمقوااااك

ٚم٦م إمم ظماػم ؾمااٞمٕهنا٤م و: وُماـ ضمٝما٦م أظمارى ،هذا ُمـ ضمٝما٦م ،وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م شرياـْمارارشمٙم٤مب أظمػ اًم» ىم٤مقمدة

واًمٕم٤مىمٌااا٦م  ،سم٤مجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل شمٕمااا٤ممم وُم٘م٤مرقمااا٦م اًمٙم٤مومريااااـ وُمٜمااا٤مزًمتٝمؿ ٖمٞماااػم اعمرضماااقُّ أيماااؼم وأقمٔماااؿ وهاااق اًمت

   -ًمٚمت٘مقى

هؿ ّماااااروٟمحااااـ ٟماااا١مُمـ أن اهلل شمٕماااا٤ممم يٙماااارم اعمًٚمٛمٞماااااـ وياٜم ،دائااااام ىمااااد شمقضمااااد ُمٗم٤مضمئاااا٤مت --قمااااغم اًمٕمٛمااااقم

شمٕما٤ممم  وٟمّماد. اهلل ،ط أن ٟمٙماقن قمٌا٤مد اهلل طم٘ما٤مِمارسم ،وهيدهيؿ ويًددهؿ ،ويرزىمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ  تًٌقن

 ،]حمٛماااد[ ژ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ،٤موٟمٕمٛماااؾ صااا٤محلً  ،ذم اجلٝمااا٤مد واًم٘مٞمااا٤مم سمااا٠مُمره

  -[1: ]اًمٓمال. ژہ ہ ہ ھ ھ ھھژ

 :  هٜم٤مك قمدة قمقاُمؾ ُم١مصمرة ذم اًمتحقٓت اعمتقىمٕم٦م ذم ؾمقري٤م

ىمٞم٦م    --ـمٌٕم٤م اعم٠ًمخ٦م اًمٕمرا

   --ووع أُمريٙم٤م ذم اًمٕمرا.

   --ٕم٦مِماٞماحلرب سمٞماـ اًمًٜم٦م واًم
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   -وهل يمثػمة ،قريٟمٗمس ُمِم٤ميمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمً

   --طم٤مل أهؾ اجلٝم٤مد ذم اًمٌٚمد واعمٜمٓم٘م٦م

   ؟صمؿ هؾ يٗمٙمر اعمج٤مهدون )وأقمٜمل اًم٘م٤مقمدة قمغم إظمص( ذم ومتح ضمٌٝم٦م ذم ؾمقري٤م

   ؟٤ًمقمدهؿ احل٤مل واًمٔمرف واعمٕمٓمٞم٤متؾماٞمهؾ  ؟تٛمٙمٜمقنؾماٞموهؾ 

   ؟  ُمثؾ هذاِمالًم ٠مهؾ اًمِمٕم٥م اًمًقري ُمٝمٞم  

   ؟٦م واوٓمرابٓمٚماٟمٗمالت ذم اًمًُمثؾ همزو ظم٤مرضمل أو  أو  ت٤مج إمم صدُم٦م يمٌػمة

ُماـ قمٚماام   ،٤مت ىمٞم٤مدي٦م دياٜمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ُمقصمقىما٦م وُمًاٛمقع لا٤م وُمٓم٤مقما٦مّماٞمٓ يقضمد ؿمخ ،ٕن همػم هٙمذا

 --!هتؿًاػمشمًتٓمٞمع أن نرك اًمٜم٤مس وشم٘مقد ُم ،ُمثال

 ،وإٟماااا٤م هلل وإٟماااا٤م إًمٞمااااف راضمٕمااااقن -!وًمألؾمااااػ --!!هااااذا همااااػم ُمقضمااااقد أؾمااااقة سمٌ٘مٞماااا٦م سمااااالد اعمًٚمٛمٞماااااـ شم٘مريٌاااا٤م

   -واًمٗمقواك ،وهق اًمّمدُم٦م اًمٙمٌػمة ،لؿ ُمـ قم٤مُمؾ ُم٤ًمقمد ىمقّي ٓ سمد واًمِم٤ٌمب 

أن اعظماقة اعمريديااـ ًمٚمجٝما٤مد واعمحٌٞمااـ واًم٤ًمقمٞمااـ  ،ذم رأجال اخلا٤مص --ُم٤م ومٞماف اخلاػم ًارٟم٠ًمل اهلل أن يٞم

 ،وأن يٙمٛمٚماقا آؾماتٕمداد ،عظماقاهنؿ ذم اًمٕمارا. وهمػمها٤م اذم ؾماقري٤م قمٚماٞمٝمؿ أن يٙمقٟماقا اُمتادادً  ،ياـواعمًتٕمد  

قمااغم ّمااار واهلل اعمًاا١مول ًمٜماا٤م ولااؿ اًمتقومٞمااؼ واًمًااداد واًمٜم ،يٙمقٟمااقا قمااغم أهٌاا٦م آؾمااتٕمداد ًمٚمٗمرصاا٦م اعمتقىمٕماا٦مو

   -مُمٞماـ --إقمدا 

 -ؾمااٜمزيد اًمٙمااالم قمٚمٞمٝماا٤م ذم ُمقوااع مظماار ،هٜماا٤مك أؾماائٚم٦م أظماارى ًمإلظمااقة قمااـ إيااران أجْماا٤م: سم٤مًمٜمًاا٦ٌم عيااران

   --أيمثر اـمٛمئٜم٤مٟم٤م وم٢ميران ؛إن إيران ووٕمٝم٤م خمتٚمػ قمـ ؾمقري٤م يمثػما : وًمٙمـ أىمقل هٜم٤م

( واًمتاااااا٤مرخيل ؾمااااااالوصم٘مٚمٝماااااا٤م اًم٘مااااااقُمل )اًمٗم٤مر ،وهاااااال أيمثاااااار ىمااااااقة وٟمٗمااااااقذا وشماااااا٠مثػما ذم اعمٜمٓم٘ماااااا٦م )اعىمٚمااااااٞمؿ(

ُماااَؾ ٓ سمااا٠مس اااا٤م ًمٚمٗمِماااؾ ،ُمٕماااروف --واحلْمااا٤مري واًمديااااٜمل )اًمٓمااا٤مئٗمل( وهماااػمه  ،ًمٙماااـ هااال أجْمااا٤م نٛماااؾ قمقا

وؾماااط يمااام ذيمااارت أظمااال . إِماااارًمت٘م٤مؾماااؿ يمٕمٙماا٦م اًم ،وإيااران سم٢مُمٙم٤مهنااا٤م أن شمتحاا٤مًمػ ُماااع أُمريٙمااا٤م ذم أي وىماا٧م

   --!!ًمٙمـ ًمـ هيٜم١موا ا٤م إن ؿم٤م  اهلل وًمـ يًتٓمٞمٕمقا سمٚمٕمٝم٤م ،اًمٙمريؿ

   -مُمٞماـ --ه٤مؿماروٟم٠ًمل اهلل أن يٙمٗمٞماٜم٤م 
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[ٚايبًزإ اٱع١َٝ٬ عا١َ ،ايتٝاص ايغًؿٞ اؾٗارٟ ٗ إػضب خاف١] 

  ٔ٘ٗهد ّٖ ضئٗتٙ لَؾى خلت٘دض خلسلٖٓ خلزْدزٕ ْٖ خلوُطذ ذػَغد, ٍْٖ ز

د للَؾى ْٖ ؤُْدًستدى ٍخلًطخٔ ٍّل ضـ٘هدّٖ ضئٗتٙ ٗد  ،؟لسلسخى خإلساه٘ٔ يوَهدخ

  ؟خلٓزط ٗلَح ْٖ خألْٕ

 [يمٚمٛم٦م طمؼ ذم وضمف اًمٕمدو: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وماااا٠مرى أنااااف ًمااااف  ؛إذا يمٜماااا٧م شم٘مّمااااد اعمٖماااارب اًمٕمااااريب سمٛمٕمٜماااا٤مه إقمااااؿ ،اًمتٞماااا٤مر اًمًااااٚمٗمل اجلٝماااا٤مدي ذم اعمٖماااارب

ٟماااف ذم اعمؿمااااٞمشمر و تااا٤مج إمم ،اعمًااات٘مٌؾ إن ؿمااا٤م  اهلل ويماااذا ذم سم٘مٞمااا٦م  ،.ِماااارد وأن يٚماااتحؿ أيمثااار ُماااع دمرسمااا٦م إظمقا

   --ٞم٦مؾمالُماًمٌٚمدان اع

   --ي٤م أظمل ِماروم٠مب ؛هق اعمًت٘مٌؾ إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ،اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي اًمًٚمٗمل

وذم  ،وذم الزيٛماا٦مّمااار وًمٙمااـ ٟمحااـ قمٌٞمااد اهلل دائااام ذم اًمٜم ،وسمااقار. إُمااؾ ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من واًمٕماارا. ٓئحاا٦م

  -أن ٟم١مدهي٤مٓ سمد ووىم٧م هلل شمٕم٤ممم قمٚمٞماٜم٤م قم٤ٌمدة يمؾ طم٤مل 

   -مُمٞماـ --مهللا أقمٜم٤م قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ

 
 

[ٗ دبٗات أخض٣ٜٚؾتز يٝكّٛ اؾٗار  ؛عضض اشلز١ْ ٗ بعض اؾبٗاتسهِ ] 

  ؛ٗػسّد حًدضـٍ٘أ ًط   ،زًس حُطٍ خخلخَُض خإلساه٘ٔ تتٓتح حُطً --خألٗدم ُْٖ ّص 

خى طدى ٍؤُْدًستدى ٍخلًطخٔ ٍْلسك٘ـي ٍَٚسَْد ٍخلسَزطـْٖ٘ خل ددز ٖدجوْٖإغسح خلزْ

ْةشخ  --تصٚطؤٍضزود َ٘طّد ٍلٛي أ  ،٘ط ٍْلس٘ـيضٗتطٗد ٍٚطوبٍخلػَهدل ٍخلزعٗطٓ ٍخلزعخجط ٍ

ْْل يلى ضسدذ خألهٔ خلتَرِ بلى ٚل ّصُ  ؛ٚدى خلزْدز ْٖ ٚل ّصُ خلساز ْطؼ ي٘ـي
  --؟!خلساز ٍتًك٘ل خلًول ْٖ زازّن

  --ْود ضؤٗٙ ؛ؤًد ؤرس ؤى ٚل ّصُ خلخَُض تحتدد بلى ضزود هلًَ٘٘ـي هي خلطسدذ ٖٚ تسس
يلى زًؽ ٖدزٓ زًؽ ّصُ خلزسْدت يطؼ خلْسًٔ ؤٍ هحدٍلٔ  دؤل٘س ٍخرسٖ --خلساخل

تزٌر خلكطِ خٙذط ٍتًك٘ل خلزْدز ٌّد٘ حتى تَٗم ضَٚٔ ألّل خلتَح٘س ْٖ زلس 

ى خلَؾى خلحدلٖ ّٖ ؤْؿل ؤم ؤ --ى خلساز خألذط ٍهٌْد تٌكلٕ زدلتطت٘ر بل ،هً٘ـي

  ؟زدلٌسسٔ لوستٗسل خلزْدز خلًدلوٖ
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 [unidentified: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ٕن  ،هاااذا عمالـمٗمتاااؽ ،,اسمتًااا٤مُم٦م, ؟!ئ٤م يّماااّده٤مؿمااااٞمأن شمااارى  ششمرياااد» أوٓ يااا٤م أظمااال اًمٙماااريؿ أنااا٧م حااا٤مذا

   -وأن٧م ٓ شم٘مّمد ذًمؽ إن ؿم٤م  اهلل -!قم٤ٌمرشمؽ هذا ُمٕمٓم٤مه٤م آؾمتٕمامزمّ 

: اًمااذي هااق يمااام ىمٚمٜماا٤م ،ع رىمٕماا٦م اجلٝماا٤مد واعمقاضمٝماا٦م ُمااع اًمٕماادوّ ؾماااٞمأن ومٙماارة اعمج٤مهدياااـ اًمٞمااقم هاال شمق: اعمٝمااؿ

ره قمااغم اًمٕماادو واوااح ًمٙمااؾ وااارو ،ٕنااف ذم صاا٤محلٜم٤م -!ومٝمااذا قمٞماااـ اعمّمااٚمح٦م ؛أُمريٙماا٤م وأذٟم٤مااا٤م: واطمااد قماادو  

   -وُمـ ُم٘م٤مصد اعمج٤مهدياـ إؿمٕم٤مل اجلٝم٤مد ذم يمؾ ُمٙم٤من ،قم٤مىمؾ

 اعُمٙم٤من وسمحًا٥م آؾماتٕمداد واًمتٝمال ذًمؽ سمح٥ًم ،ٟمٕمؿ
ِ
وقماغم طمًا٥م ُما٤م شمٗمٞماده اًمدراؾما٦م اًمقاقمٞما٦م ذم   

ع ىماااااديؿ ،يماااااؾ طم٤مًمااااا٦م وُمٙمااااا٤من ووىمااااا٧م أو ٓ دظمااااااؾ  ،ًمٙماااااـ هٜمااااا٤مك ُمٜماااااا٤مـمؼ هااااا٤م ذيمااااارت اجلٝمااااا٤مُد ومٞمٝمااااا٤م واًمٜمااااازا

ُماع أناف أو  ،ويمِماٛمػم ،ويمقؾماقوم٤م ،ُمثاؾ ومٚمًٓمٞمااـ ،أو ًماف أؾما٤ٌمب ظم٤مصا٦م ،ياـ ذم إٟمِم٤مئفصارًمٚمٛمج٤مهدياـ اعمٕم٤م

   -تٛمرار ومٞمف وقمدم اًمتقىمػسمٕمْمف ُمٝمؿ آؾم

أنف إذا يم٤من اجلٝم٤مد ومرض قمٞماـ ذم يمؾ هاذه اًمًا٤مطم٤مت ومٝماؾ قماغم ؿما٤ٌمب إُما٦م ورضم٤ملا٤م أن واؾمتِمٙم٤مًمؽ 

  -ؾم٠موّوحف إن ؿم٤م  اهلل ذم حمقر مظمر ؟!يتقضمٝمقا إًمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م ويٕمٓمٚمقا اًمٕمٛمؾ ذم سمالدهؿ

أؿماٖم٤مل اًمادٟمٞم٤م ومٝمٜما٤مك  وما٢من يم٤مٟما٧م ؟أي قمٛمؾ شم٘مّمد اًماذي يٕمّٓمٚمقٟماف ذم سمالدهاؿ: ًمٙمـ سم٤مظمتّم٤مر هٜم٤م أىمقل

   -ٕمقا ُمـ شمٕمقًمقا ْماٞمُمـ يٙمٗمل أن ٓ شم

ّمااااؾ اًمٙمٗم٤مياااا٦م ُمااااـ أن ن: وم٢مٟمٜماااا٤م ٟمجٕمااااؾ ًمااااذًمؽ هم٤مياااا٦م هاااال ،وٟمحااااـ قمٜماااادُم٤م ٟم٘مااااقل إن اجلٝماااا٤مد وماااارض قمٞماااااـ

وماااال ظماااقف قماااغم أؿماااٖم٤ملؿ ُماااـ ظمٚمٗمٝماااؿ ذم  ؛ومٛمٝماااام ٟمٗمااار ُماااـ إُمااا٦م طمتاااك نّماااؾ اًمٙمٗم٤ميااا٦م ،اًمرضمااا٤مل اًمٜم٤مومريااااـ

ع ُماـ شمٕمقًماقن ُماـ أـمٗما٤مًمٙمؿ ْمااٞموٓ ي ،ـ ي٘ماقم اا٤م ويٙمٗماٞمٝمؿ إي٤مها٤مسمؾ هٜما٤مك ُما ،عْماٞمسمالدهؿ أن شمتٕمٓمؾ أو شم

وحاا٤مذا ٟمٗمااؽمض ُمثااؾ هااذه  ؟ومٚمااامذا اخلااقف ُمااـ أن شمتٕمٓمااؾ دٟمٞم٤مٟماا٤م --اإن ؿماا٤م  اهلل أباادً  ،ٙمؿ وواإمٗم٤مئٙمؿوٟمًاا٤مئ

ومٚمتتٕمٓماااااؾ يااااا٤م  --وذم إظماااااػم ؟!!وشم٘ماااااديام سمٞماااااـ يااااادي اهلل ورؾماااااقًمف ،آومؽماواااا٤مت ُمٜم٤مزقمااااا٦م ُٕمااااار اهلل شمٕمااااا٤ممم

 --!!إمم ومق. ،وٟمٕمؼُمه٤م إمم هٜم٤مك اٟمحـ ظمٚم٘مٜم٤م ًمٜمٛمر ومٞمٝم٤م ُمرورً  --خٚمؼ ًمٚمدٟمٞم٤مٟمحـ مل ٟم --!!أظمل

 : ُم٤م رأجؽ ذم ىمقل قمٚمامئٜم٤م

وم٢من اًمقٓي٦م ُمٕمٝمؿ ىم٤مئٛم٦م  ؛ا  ُمًتْمٕمٗمٞماـؾمارإٓ أن يٙمقٟمقا أ --» : أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريبوال اًم٘م٤م ,

 ،يم٤من قمددٟم٤م  تٛمؾ ذًمؽ ة لؿ واضم٦ٌم طمتك ٓ شمٌ٘مك ُمٜم٤م قمٞماـ شمٓمرف طمتك ٟمخرج إمم اؾمتٜم٘م٤مذهؿ إنّمارواًمٜم

ًمٜم٤م ذم اؾمتخراضمٝمؿ طمتك ٓ يٌ٘مك ٕطمد درهؿ وم٢مٟم٤م هلل  ،يمذًمؽ ىم٤مل ُم٤مًمؽ ووٞمع اًمٕمٚمام  ،أو ٟمٌذل وٞمع أُمقا

اًمٕمدو وسم٠مجدهيؿ ظمزائـ إُمقال وومْمقل  ؾماروإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن قمغم ُم٤م طمؾ سم٤مخلٚمؼ ذم شمريمٝمؿ إظمقاهنؿ ذم أ
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شًم٘مدرة واًمٕمدد واًم٘مقة واجلٚمدإطمقال وا
(1)

 اًم٘مرـمٌلًاػمسمقاؾمٓم٦م شمٗم ـها 
(2)

ڳ ژ: قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  -[١2: ]إنٗم٤مل ژڱ ڱ ڱ ڱ ں

: وم٘مد ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف ؛إذا قمروم٧م أن اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت يمٗمر» : خ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامنِماٞماًم ,

 ژپ ڀ ڀ ڀڀژ: وىم٤مل [2٧١: ]اًمٌ٘مرة ژڈ ژ ژ ڑڑژ ٹٹ ،أن اًمٙمٗمر أيمؼم ُمـ اًم٘متؾ

طمتك يذهٌقا ًمٙم٤من أهقن ُمـ أن ياٜمّمٌقا ذم  ،ةوارومٚمق اىمتتٚم٧م اًم٤ٌمدي٦م واحل٤م ؛ٙمٗمرواًمٗمتٜم٦م هل اًم [٧2٧: ]اًمٌ٘مرة

ش٤م رؾمقل اهلل اًمتل سمٕم٨م ا ،ؾمالميٕم٦م اعؿمار ٙمؿ سمخالف  ٤مإرض ـم٤مهمقشمً 
(3)

 ٟم٘مال قمـ يمت٤مب ،ـها 

شؾمالمح ٟمقاىمض اعِماراعقمالم سم»
(4)

  -شاًمٓمريٗمل» خِماٞمًمٚم 

ًمٕمٚمف ه٤م ٓ ظمالف ومٞمف إن  ؛ؾم٤مئر اًمٕمٚمام  ُمـ اًمًٚمػ هق ىمقل ،وهذا اعمٕمٜمك اًمذي ذيمره هذان اًمٕم٤مح٤من

ٟمحت٤مج إمم  ، ؿمالوإٟمام ٟمحـ ذم أزُمٜمتٜم٤م هذه ٟمحت٤مج إمم اًمٜمّمقص ذم يمؾ  ،وٓ ياٜمٌٖمل ومٞمف ظمالف ،ؿم٤م  اهلل

 وإٓ ومٝمذه اعمٕم٤م  يمؾُّ  --!وٟمٔمؾ ٟمحت٩م سمف وٟمت٠مؾّمك ،ُمـ ياٜمّص ًمٜم٤م قمغم هذا اعمٕمٜمك طمتك ٟمٓمٛمئـ وٟمرشم٤مح

ٞمس ُمٕمٜمك ٟمًٌتٝم٤م إمم اًم٘مرـمٌّل أو اسمـ اًمٕمريب أو اسمـ ؾمحامن أو همػمهؿ أهنؿ شمٗمّردوا وًم ،اًمٕمٚمام  ي٘مقًمقهن٤م

وٟمحـ  ،سمؾ يمؾ ُم٤م ذم إُمر أن ه١مٓ  شمٙمٚمٛمقا ذم اعم٠ًمخ٦م وص٤مهمقه٤م ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب يم٤من --ٓ ،سمذًمؽ

 ف وإٓ ومٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمّ  ،قمثرٟم٤م قمغم يمالُمٝمؿ وٟمّّمٝمؿ وم٠مفمٝمرٟم٤مه واؾمتخدُمٜم٤مه واؾمت٠منًٜم٤م سمف

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ: ويٙمٗمل ومٞمف ُمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ،خفؾماٞمهٚمق ان سم٤مًمدًٓم٦م قمغم هذا اعمٕمٜمك وشمر

پ ژ ،[]اًمذاري٤مت ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ ،[2٧١: ]اًمٌ٘مرة ژڈ ژ ژ ڑڑژ ،[٧2٧: ]اًمٌ٘مرة ژڀ ڀ ڀڀ

﮶  ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻﮼ ژ ،]مل قمٛمران[ ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﮽ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ ژ ،]ـمف[ ژ﮾ ﮿

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ ،]اًمٜم٤ًم [ ژگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ چ چ چ

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

                                      
 (-66١.  2أطمٙم٤مم اًم٘مرمن )( ٧)

 (-5١.  6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن )( 2)

 (-5٧١.  ٧١اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م )( 1)

 (-65، 66اعقمالم سمتقوٞمح ٟمقاىمض اعؾمالم )ص ( 6)
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ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻

  --وهمػمه٤م يمثػم ]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژ

وذم اًمادٟمٞم٤م واًمتزهٞماد  ،ؾم٤مئر أطم٤مدي٨م الجرة واجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر :وُمـ اًمًٜم٦م

واًمّمااااؼم قمااااغم اعيااااامن واًمٗماااارار  ،وأطم٤مدياااا٨م اًمٗمااااتـ ،ومٞمٝماااا٤م وإُماااار سماااا٤مًمٜمٔمر إمم أظماااارة وأهناااا٤م هاااال دار اًم٘ماااارار

 --!واًمث٤ٌمت قمغم احلؼ ،سم٤مًمدياـ ُمـ اًمٗمتـ

ٓ  : قدواعم٘مّماا ن سمااام ٓ ُمزيااد قمٚمٞمااف قمااغم أنٜماا٤م إٟمااام ظمٚم٘مٜماا٤م اهلل شمٕماا٤ممم ًمٜمٕمٌااده وٟمقطّمااده أن اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م دا

وأن  ،وأن هذا هق آُمتح٤من وآسمتال  واًمتٙمٚمٞماػ اًماذي هاق اًمٖم٤ميا٦م ُماـ إجيا٤مد اهلل شمٕما٤ممم ًمٜما٤م ،وٟمٕمٛمؾ سمٓم٤مقمتف

وأن اهلل شمٕماا٤ممم ُمااـ ًمٓمٗمااف  ،اًمٜمجاا٤مح ومٞمااف وقمٌااقره سمًااالم وشمقومٞمااؼ هااق اًمٗمااالح طم٘ماا٤م واًمٗمااقز طم٘ماا٤م وهااق اًمٜمجاا٤مة

اا ع قمٚمٞماااٜم٤م ذم اعم٤ٌمطماا٤مت وذم إظمااذ ُمااـ اًماادٟمٞم٤م سمااام يّمااٚمح ٟمٗمقؾمااٜم٤م وي٤ًميًااٝم٤م وٓ ياااٜمّٗمره٤م وٓ يِمااؼ ورمحتااف وؾم 

وماا٢من ىماا٤مٟمقن اًمٜمجاا٤مح ودؾمااتقر اًمٗمااالح قمٜمااد اهلل  ؛٥م أظماارةّماااٞم٥م اًماادٟمٞم٤م ُمااع ٟمّماااٞموأنااف إذا شمٕماا٤مرض ٟم ،قمٚمٞمٝماا٤م

ك سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم هااق اًمٔمٚمااؿ اًمٕمٔمااٞمؿ وهااق ِماااروأن اًمٙمٗماار واًم ،سمقضمااقب شم٘مااديؿ أظماارة قمااغم اًماادٟمٞم٤مْمااال شمٕماا٤ممم ي٘م

وأنااف ُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ اسمتالٟماا٤م اهلل  ،  ُمٕمٝماا٤مؿمااال٦ٌم اًمٕمٔمٛمااك اًمتاال ٓ ياااٜمٗمع صاا٤مطمٌٝم٤م ّماااٞماًمٗمتٜماا٦م اًمٙمااؼمى وهااق اعم

 ،شمٕمااا٤ممم سمٗمااارض اجلٝمااا٤مد وسماااذل دُم٤مئٜمااا٤م وإزهااا٤م. أرواطمٜمااا٤م واًمتٕمااارض ًمٚمتٚماااػ واًمٕمٓمااا٥م وإظمٓمااا٤مر واعمِمااا٤م.

   -واهلل اعمًتٕم٤من --!واًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقمتف ٟم٤م قمغم شمقطمٞمده ًمٜمحٗمظ دياٜمٜم٤م وًمٞمًتٛمّر سم٘م٤مؤ

وما٢من  ،وما٢من اًمٜم٤مومريااـ قماغم إهمٚما٥م ًماـ يًاّدوا احل٤مضما٦م ؛أنٜما٤م ُمٝماام دقمقٟما٤م ًمٚمجٝما٤مد وطمّرواٜم٤م قمٚمٞماف: احل٤مصؾ

   -ؾمّدوه٤م ذم حمؾ وم٤مًمٖم٤مًم٥م أهن٤م ٓ شمًّد ذم يمؾ اعمح٤مّل 

شم٘ماااااقل إن هاااااذه  ؟اـ إمم إرضأجاااااـ هاااااؿ اًمٜماااا٤مومرون ًمٚمجٝمااااا٤مد ذم ُم٘م٤مسماااااؾ اًم٘م٤مقمدياااااـ اخل٤مذًمٞمااااااـ واعمُاخٚمدياااا

رسمٕمٝماؿ  ؟وح٤مذا ٓ ٟمٕمٓمٞمٝم٤م ُمٚمٞمقٟمٞماـ ُمـ جمٛمقع أزيد ُماـ ُمٚمٞما٤مر ُمًاٚمؿ --ـمٞم٥م --اجلٌٝم٤مت نت٤مج إمم ُمٚمٞمقٟمٞماـ

 ؛٤ماـ ُمٚمٞمقًٟماًاٞماأزياد ُماـ ُم٤مئتٞمااـ ومخ: يٕمٜمال --!ؿم٤ٌمب ورضم٤مل أىمقيا٤م  أصاح٤م  ،قمغم إىمؾ ىم٤مدرون قمغم اًمٜمٗمػم

ئٚمٜماا٤م وأـمٗم٤مًمٜماا٤م وْماااٞمهااؾ ؾمت ؟ُماا٤م اعمِمااٙمٚم٦م --مم اجلٝماا٤مدًمااق أظمااذٟم٤م ُمٜمااف اصمٜمٞماااـ )ُمٚمٞمقٟمٞماااـ( ٟمٗمااروا إ قظمٜم٤م ؿماااٞمع قمقا

 -!ل اًمٞمقم واقمتؼم وشم٠مُمؾؾمالُم٤مع ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واعْماٞماٟمٔمر إمم اًمٌٓم٤مًم٦م واًم --ٓ ؟اًمٕمجزة ذم سمالدٟم٤م

ُمااااـ اًمٜم٤مومرياااااـ ًمٚمجٝماااا٤مد  ،أي ُمئتاااا٤م أخااااٍػ  ،ه٤م إن ؿماااا٤م  اهللِمااااارسمااااؾ يٙمٗماااال قم ،ُمااااع أنٜماااا٤م ٓ ٟمٓمٚماااا٥م ُمٚمٞمقٟمٞماااااـ

 -٤مدهمػم أهؾ يمؾ سمٚمٍد ُمـ اًمٌالد اًمتل ومٞمٝم٤م ضمٝم ،اعمٝم٤مضمرياـ

وما٢مذا اؾماتج٤مب  ؛ٟمرياد ُماـ يماؾ ُمًاٚمؿ أن يٚمَحااَؼ سم٤مًم٘م٤مومٚما٦م ،صمؿ إٟمٜم٤م قمٜمادُم٤م ٟمادقمق إمم اجلٝما٤مد وٟمحاّرض قمٚمٞماف

وم٢مٟماف ىماد يٙماقن ذم اًمًا٤مىم٦م وىماد يٙماقن ذم احلراؾما٦م وىماد ُي١مَُماار  ؛إًمٞمٝما٤م اٟمْماؿو ،وحِلااؼ سم٤مًم٘م٤مومٚما٦م ،ُٕمر اهلل شمٕما٤ممم
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   -واعمًٚمٛمٞماـ ؾمالمؾ هٜم٤مك ًمإلأن يٌ٘مك ذم حمٚمف ًمِمٖم

ٕن  ؛ُمااٜمٝمؿ ِماااراًمٕم ِماااراعمًٚمٛمٞماااـ وٓ أيمثاارهؿ وٓ طمتااك قم ؽ ختّٞمااؾ أن ياااٜمٗمَر يمااؾُّ ٜم ااواحل٤مصااؾ أنااف ٓ هيقًمَ 

 -واهلل ال٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ ،ٟم٤م إًمٞمفؿماراًمٜمٗمػم اح٠مُمقر سمف ُمٕمٜم٤مه ُم٤م أ

د اعمًاٚمٛمقن ىماقهتؿ ذم وؾم١ماًمؽ قماـ قمارض اعمج٤مهديااـ هدٟما٦م ُماع اًمٕمادو ذم سمٕماض إُما٤ميمـ طمتاك  ِما

سمحًا٥م  ،ٝم٤موهال ذم يماؾ ُمٙما٤من وزُما٤من سمحًاٌ ،ومٕم٘ماد الدٟما٦م هاذه ُمًا٠مخ٦م أظمارى --ُمٙم٤من ُما٤م صماؿ يااٜمٓمٚم٘مقا ُمٜماف

   -سمح٥ًم يمؾ طم٤مًم٦م ،وم٘مد يٙمقن ُم٤م ذيمرشمف أن٧م ًمف شم٠مثػم وىمد ٓ يٙمقن ،طم٤مضم٦م اعمًٚمٛمٞماـ إمم ذًمؽ

ًماااؽ ُيااادَرس ذم يماااؾ وًمٙماااـ هاااذا يماااام ىمٚمااا٧م  ،ومٛماااـ طمٞمااا٨م إصاااؾ ٓ ُمااا٤مٟمع --واعمج٤مهااادون ًماااق رأوا ذًماااؽ

هاااق ُم٘مّماااد ُمٕمتاااؼم  ،ه ذم أوؾماااع ٟمٓمااا٤م.ِماااارع رىمٕمااا٦م اجلٝمااا٤مد وٟمؾمااااٞمٕن ُم٘مّماااد شمق ؛طم٤مًمااا٦م قماااغم طمااادة وسمحًاااٌٝم٤م

ُماااؾ سم٤معوااا --٤م يٙماااقن اًمتٕمااادد ًمٚمًااا٤مطم٤مت ظم٤مدُمااا٤م سمٕمْماااف ًمااإٌمض٤م أطمٞم٤مًٟماااوأجًْمااا ،وُمٓمٚماااقب ن٘مٞم٘ماااف ٤موم٦م إمم قمقا

واهلل  --ُماا٤م هااق اعمٜم٤مؾمااا٥مومٝمااذا يمٚماااف ياااٜمٔمر ومٞمااف قمااغم وضمااف اًمتٙم٤مُماااؾ واًمِمااٛمقل وُياارى  ؛أظماارى يمثااػمة شمتااداظمؾ

وًماٞمٙمـ ُما٤م  ،ُمٜماؽ وُماـ يماؾ أخ وم٢من مل يٙماـ وم٤مًمٕماذر ُمرضماق   ؛أرضمق أنٜمل ومٝمٛم٧م ؾم١ماًمؽ قمغم ُمرادك- -اعمقومؼ

   -وذم ذًمؽ ظمػٌم إن ؿم٤م  اهلل ،ىمٚمٜم٤مه ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وشمقارد إومٙم٤مر

 
 

ٛسٝز َؾضٚع ت ،ٗ إػضب ا٭قق٢ شايتٛسٝز ٚاؾٗار» ْاع١ ،قتاٍ ا٭١ُْٛ إضتز٠] 

[َغأي١ ا٭ٍٚ بايكتاٍ: ايعزٚ ايكضٜب أّ ايبعٝز ،اؾُاعات اؾٗار١ٜ إعافض٠

  ى تٓتح خلحطٚدت خلزْدزٗٔ ؤل خلْزؤ خلػل٘س٘ٔ نّل هي خلحٛؤ ْٖ  :ؤٍأ

خلػـطخو ؿـٖ ى خلحٛؤ تٗتؤم ؤ ؟خلوطتسٓ ؤًهوتْد ىخ خلَٖت خلٌدض يلصخلوًدغـطٓ ْٖ ّ

  ؟ىهى رسْٔ ٍخحسٓ خٙ

ّل  ؛شخلتَح٘س ٍخلزْدز» َْض رودئ خسوْدهسوًٌد ز --ىػـخلوُطذ خألٖ ْٖ :حدً٘د

هد ٚطضت  بشخٍهدّٖ ْطغْد ْٖ خلٌزدح  ؟ّٖ هي ؾوي خلحطٚدت خلزْدزٗٔ خلوًدغـطٓ

  ؟خلتزطزٔ خلزعخجطٗٔ
ت خلزْدزٗٔ خلوًدغـطٓ هي خلًطخٔ ٍو تَح٘س للحطٚدطـطٕ ؤٍ هسـّ٘ل ٌّد٘ تٌ :دحدلخ

  ؟لسك٘ـي ٍخلزعخجط ٍخلوُطذلى ؤُْدًستدى ٍخلػَهدل ٍْب

 [اسمـ اخلت٤مر: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

وم٘ماد شمقضماد ذم سمٚماٍد ُما٤م ومرصا٦م ًمٚمادظمقل ذم طمارٍب  ؛وخيتٚماػ سمحًا٥م إطماقال ،ؾّمااٞمهذا ومٞمف شمٗم (:أوٓ)

 ،وع اجلٝما٤مدي ُماـ وضماقد أنّما٤مر )ؿمإم٥مِماارسمحٞم٨م شمتاقومر ُم٘مقُما٤مت ٟمجا٤مح هاذا اعم ؛ُمع اًمٕمدّو اعمحكّم اعمرشمد

 ،وفماارف اضمتامقماال واىمتّماا٤مدي ،ظماا٤مدم وُمًاا٤مقمد ؾمااال٤مؾماٞمدة( ووضمااقد فماارف وسمٞمئاا٦م ُمٝمٞمئاا٦م ُمًاا٤مقم ،ووٝمااقر

   -ومٕمٜمدئذ ومٚمٞمتقيمٚمقا قمغم اهلل ؛وهمػم ذًمؽ ،ٞم٦م واؾمتٕمداده٤مؾمالُموُمـ طمٞم٨م ىمقة احلريم٦م اع

وُمٜم٤مسمذشمااف وحم٤مرسمتااف عزاًمتااف  ،سمااؾ وضمااقب اخلااروج قمااغم ٟمٔماا٤مم طمٙمااؿ اًمااردة ؛وقمٞم٦مِمااارٕن إصااؾ هااق اعم

   --ًمٙمـ ٟمٜمٔمر ذم اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ؛ؾ سمفهذا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف وٓ ٟمٓمٞم ،هوشمٖمٞمػم

وًمٜما٤م سمٕماض اًمًإم٦م وهلل احلٛماد واعمٜما٦م  ،ٟم٤مضمح٤م ُمًاددا أو هماػم ذًماؽ ٤موذم إُمٙم٤من أن يٙمقن ظمروضمٜم٤م ُمقوم٘مً 

ومٛماااـ  ؛اعمٝماااؿ أن اًمٜمٞمااا٦م ُمٕم٘ماااقدة واًمٕمٛماااؾ ضمااا٤مٍر واًمًااإمل ُمااا٤مٍض دائاااام ،ذم اظمتٞمااا٤مر اًمقىمااا٧م اعمٜم٤مؾمااا٥م واًمٔمااارف

  -هؿّمارٟمٜمسمؾ ٟمِمّجٕمٝمؿ و ،وضمدوا ومرص٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ومال ٟمٛمٜمٕمٝمؿ

ومٜمارى  ؛وأُم٤م همػم ذًمؽ أي ُم٤م مل شمقضمد اًمٗمرص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم واعُمٙم٤مٟمٞم٤مت اجلٞمدة ًمٚمٜمج٤مح وآؾماتٕمداد اجلٞماد

وًمٞمٕمٚمٛمااقا أهنااؿ سمااذًمؽ ىماا٤مُمقا  ،وا إظمااقاهنؿ ومٞمٝماا٤مّمااارأن يتقضمااف اًمِماا٤ٌمب ًمٚمجٝماا٤مد ذم اًمًاا٤مطم٤مت اعمٗمتقطماا٦م وياٜم

وشم٘مقياا٦م  ،لااؿّمااار ي ُمٙماا٤من هااق ٟماعمج٤مهدياااـ ذم أّمااار ٕن ٟم ؛سم٤مًمقاضماا٥م وقمٛمٚمااقا ًمااٌالدهؿ وؿماإمٌٝمؿ وأهٚمٝمااؿ

   -وإقمداد

 ،وُمٕماريمتٝمؿ شمٙما٤مد شمٙماقن واطمادة ،ا صاارً وشمٜم٤م ٤موحمٚمٞما٤م أيمثار ارشم٤ٌمـما٤م وشمالمًحا ٤موأن ص٤مَر اعمج٤مهدون قم٤معمًٞما

جدون أنٗمًاٝمؿ ٓ حم٤مًما٦م ذم ُمقاضمٝما٦م ؾمااٞموما٢مهنؿ  ؛٤مُمرشمادا حمٚمًٞما اوأي أن٤مس جي٤مهدون ذم أروٝمؿ وسمٚمدهؿ قمادوً 

ئر واًمّماااااحرا  ،دة أُمريٙمااااا٤ماًم٘ماااااقى اًمّمٝمٞمقصاااااٚمٞمٌٞم٦م اًمٕم٤معمٞمااااا٦م سم٘مٞمااااا٤م واهلل  ،واًمّمااااااقُم٤مل أن ،واقمتاااااؼم سمااااا٤مجلزا

ه ،اعمقومؼ    -ٓ إ  همػمه وٓ رب  ؾمقا

ٱ ٻ ٻ ژ: وهل أن سمٕمض اعظمقة يًتدًمقن سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: وهٜم٤م أطم٥م اًمتٜمٌٞمف إمم ُم٠ًمخ٦م

ز  ،قمغم وضمقب اًمٌد  سم٤مًمٕمدّو اعمحكّم اعمرشمدّ  [٧21: ]اًمتقسم٦م ژٻ ٻ پ پ پ وقمدم ضمقا

 --ژٻ پژٕن اًمٕمدو اعمحكّم هق إىمرب وهق ُمٕمٜمك : ىم٤مًمقا  ،إمم همػمه إبٕمد ُمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مآٟمت٘م٤مل 

د ُمـ أي٦م قمغم ُم٤م ئمٝمر  --!وهذا آؾمتدٓل همػم ؾمديد ده أقمٚمؿ واهلل,ٕن اعمرا  سم٤مجلٝم٤مد إُمر , سمٛمرا

ًمٌد  اذا أو آؾمتقا  )اؾمتقا  ا طم٤مل ومٗمل ؛ومٞمف اًمٜم٤مس عدظم٤مل واًمًٕمل ؾمالماع دياـ ِماروٟم اًمٌالد ًمٗمتح

 قمغم هذا اعمٜمقال ًمٗمتح اًمٌٚمدان ًاػمواًم ،وم٢من اح٠مُمقر سمف هق ىمت٤مل إىمرب وم٤مٕىمرب ؛ذاك( وهق إصؾ

ي٦م شمٕمّرٌض ح٤م إذا وًمٞمس ذم أ ،وإظمراج اًمٕم٤ٌمد ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب اًمٕم٤ٌمد ،دياـ اهلل شمٕم٤ممم ِماروٟم

ىمقم ذم  سمؾ أي٦م ُمًقىم٦م ُٕمر اعمًٚمٛمٞماـ سم٠من ي٘م٤مشمؾ يمؾُّ  -!٦م سم٤مًمٌد  سم٘مت٤مل قمدّو ىمٌؾ همػمهواٞميم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م ىم٤م
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ـْ يٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر   -وا دياـ اهلل شمٕم٤مممِمارًمٞماٜم ،ٟم٤مطمٞمتٝمؿ َُم

 ؛ىمٌااؾ طمجاا٦م اًمااقداع ؾمااالميماا٤من وٞمااع سمااالد اًمٕماارب ظمَٚمااص ًمإل» :هًاااػمذم شمٗم ىماا٤مل اًمٓماا٤مهر سمااـ قم٤مؿمااقر 

ومٙم٤مٟماا٧م  ؛يماا٤مٟمقا ناا٧م طمٙمااؿ اًماارومو ،جماا٤مورة ًمااٌالد اًمِماا٤مم ُم٘مااّر ٟمّماا٤مرى اًمٕماارب ؾمااالمومٙم٤مٟماا٧م ختااقم سمااالد اع

دماااا٤موزت سمااااالد اًمٕماااارب إمم ُمِماااا٤مرف اًمِماااا٤مم ومل يٙمااااـ ومٞمٝماااا٤م ىمتاااا٤مل وًمٙمااااـ  ؾمااااالمهماااازوة شمٌااااقك أول هماااازوة ًمإل

 ؛وٟمزًماا٧م ؾمااقرة سماارا ة قم٘مٌٝماا٤م ،ًمٚمٜمّماا٤مرى ٤مويم٤مٟماا٧م شمٚمااؽ اًمٖماازوة إره٤مسًماا ،ىّمااارُوواإم٧م اجلزياا٦م قمااغم أجَْٚماا٦َم وسمُ 

اام اؾمات٘مر  ؾماالمر اعمجا٤مورة ًماٌالد اع٦م سم٤مٓؾماتٛمرار قماغم همازو سماالد اًمٙمٗماصااٞمومٙم٤مٟم٧م هذه أي٦م يم٤مًمق سمحٞما٨م يمٚم 

وًماذًمؽ اسمتادأ اخلٚمٗما٤م   ،قماغم اعمًٚمٛمٞمااـ همازو اًماٌالد اعمجا٤مورة ٤مويما٤من دُما٤موره سماالد يمٗمار يما٤من طمً٘ما ؾمالمسمٚمد ًمإل

 ٤موم٤مجلٛمٚما٦ُم ُمًات٠منٗم٦م اؾماتئٜم٤مومً  ؛صماؿ إمم إومري٘مٞما٦م صماؿ إنادًمسّمار سمٗمتح اًمِم٤مم صمؿ اًمٕمرا. صمؿ وم٤مرس صمؿ اٟمثٜمقا إمم ُم

شقمغم اعمًٚمٛمٞماـ ذم ذيقل همزوة شمٌقكٚم٦م ًمألُمر سمام يتٕمٞماـ شمٙمٛم ٤ماسمتدائٞمً 
(1)

 ـهاا 

طماا٤مل اؾمااتقا  إُماار ذم اًمٌااد   :وإن ؿماائ٧م وم٘مااؾ ،وهااق طماا٤مل آظمتٞماا٤مر ،ياا٦م هااق إصااؾُماا٤م ذم أ: أو ٟم٘مااقل

قمٛمااقٌم ىم٤مسماااؾ  ژٻ پژوسمٕمٌاا٤مرة أظمااارى ومااا ،وماا٢مذا ُوضِمااااد ُماارضّمح ًمٚمٌااد  سمااا٠مهيام ومٞمٕمَٛمااؾ سمااف ،اااذا أو اااذا

 واهلل أقمٚمؿ ،ٕدًم٦م قمغم اقمت٤ٌمره ُمـ شم٘مديؿ أو شم٠مظمػم أو ُم٤مٟمعٍ ص سمام شمدّل اّماٞمًمٚمتخ

واعمًٚمٛمٞمااااااـ )ًمٚمٛمّماااااٚمح٦م اًمديااااااٜمٞم٦م  ؾماااااالمومااااا٢مذا يم٤مٟمااااا٧م طم٤مضمااااا٦م اعمًٚمٛمٞمااااااـ سمحًااااا٥م ُمااااا٤م يٕمٓمٞماااااف اًمٜمٔمااااار ًمإل

 ،ومٜم٘مادر قمٚمٞماف وٟمت٘ماقى سم٠مظماذه ؛صمؿ اًمدٟمٞمقي٦م( داقمٞم٦ًم إمم اًمٌاد  سم٤مًمٕمادّو اًمٗماال  ٕناف إؾماٝمؾ ،وإظمروي٦م أوٓ

وشماا٠مظمػِم همااػمه ٕنااف ىمااقّي رسمااام أهنٙمٜماا٤م اًمٌااد  سمااف  ،وإمم همااػم ذًمااؽ ُمااـ إؾماا٤ٌمب ،غم ُماا٤م سمٕماادهًمٜماا٤م قماا ٤مويٙمااقن قمقًٟماا

ومرة يمااام هاال ذم إول  ،وم٢مٟمٜماا٤م ٟمٌااد  سمااذًمؽ إول اعمااذيمقر وهااق إبٕمااد ؛وٕن أؾماا٤ٌمب اًمٖمٚمٌاا٦م قمٚمٞمااف ًمااٞمس ُمتااقا

   -وًمٞمس ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ُم٤م يٛمٜمع ذًمؽ

قمٞم٦م إظمرويا٦م واًمدٟمٞمقيا٦م ِماار٤مه٤م قمغم ن٘مٞماؼ اعمّما٤مًمح اًمقمٞم٦م اًمتل ُمٌٜمِمار٦م اًمؾماٞم٤مًاٞماًمْماك سمؾ هذا هق ُم٘مت

سمٛمٕمٜمااك أٓ خياا٤مًمػ  ،ط يمااقن ذًمااؽ يمٚمااف ذم طماادود ُماا٤م أذن اهلل ومٞماافِمااارسم ،ودومااع اعمٗم٤مؾمااد ُماا٤م أُمٙمااـ ،ُماا٤م أُمٙمااـ

   -قمف وٓ يتٕمدى احلدود اًمتل ووٕمٝم٤م ؿمار

هاذا ىماقل اهلل  إصاؾ ذم ،وي٘م٤مشمؾ يمؾ ىمقم ُمـ يٚمٞمٝمؿ ُماـ اًمٕمادو: ُم٠ًمخ٦م ىم٤مل» :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل

را وذم ىمت٤مًماااااف دوماااااع وااااااروٕن إىمااااارب أيمثااااار  ،ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ: شمٕمااااا٤ممم

وآؿمااااتٖم٤مل سم٤مًمٌٕمٞمااااد قمٜمااااف يٛمٙمٜمااااف ُمااااـ اٟمتٝماااا٤مز اًمٗمرصاااا٦م ذم اعمًٚمٛمٞماااااـ  ،ره قمااااـ اعم٘م٤مسمااااؾ ًمااااف وقمٛمااااـ ورا هوااااار

شمريماا٧م ىمتااا٤مل اًمٕماادو قمٜمااادك وضمئااا٧م إمم :  ٙمااقن قماااـ اسمااـ اعمٌااا٤مرك أناااف ىمٞمااؾ ًماااف: ٕمحااادىمٞمااؾ  -ٓؿمااتٖم٤ملؿ قمٜماااف
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ؾمااٌح٤من اهلل ُماا٤م أدري ُماا٤م هااذا : يٕمٜماال اعُماا٤مم أمحااد[]وم٘ماا٤مل أبااق قمٌااد اهلل  ،هاا١مٓ  أهااؾ اًمٙمتاا٤مب: ىماا٤مل ؟ه٤مهٜماا٤م

ٻ ژوىمااد ىماا٤مل اهلل شمٕماا٤ممم  ؟أومٞمٙمااقن هااذا أو يًاات٘مٞمؿ هااذا ؟!يااؽمك اًمٕماادو قمٜمااده وجيااك  إمم ه٤مهٜماا٤م !اًم٘مااقل

   -وًمق أن أهؾ ظمراؾم٤من يمٚمٝمؿ قمٛمٚمقا قمغم هذا مل جي٤مهد اًمؽمك أطمد ژٻ پ پ پ

واًمٙمٗم٤مي٦ُم طم٤مصٚم٦م سمٖمػمه ُماـ أهاؾ اًماديقان  ،٤م سم٤مجلٝم٤مداهلل أقمٚمؿ إٟمام ومٕمٚمف اسمـ اعم٤ٌمرك ًمٙمقٟمف ُمتؼمقمً وهذا و

   -ومٙم٤من ًمف أن جي٤مهد طمٞم٨م ؿم٤م  وُمع ُمـ ؿم٤م  ،واعمتؼمع ًمف شمرك اجلٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وأضمٜم٤مد اعمًٚمٛمٞماـ

ًمٌدايااا٦م سماااف ًم٘مرسماااف أو عمّماااٚمح٦م ذم ا ،ذم اًمٌدايااا٦م سم٤مٕبٕماااد ًمٙمقٟماااف أظماااقَف  ومااا٢من يمااا٤من ًماااف قماااذرٌ  --إذا صمٌااا٧م هاااذا

٤مًمٌدايا٦م سم٤مٕبٕماد ًمٙمقٟماف وماال سما٠مس سم ؛أو يٛمٜماع ُماـ ىمت٤مًماف ُما٤مٟمع ،أو ًمٙماقن إىمارب ُمٝم٤مدٟما٤م ،وإُمٙم٤من اًمٗمرص٦م ُمٜمف

شُمقوع طم٤مضم٦م
(1)

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،ـها 

 
 

ايعًُٝات اييت سزثت ٗ َقض ٚدظٜض٠ إٛقـ َٔ  ،١ ْظاعِٗكٚسكٝ ع٬ق١ أَضٜها بإٜضإ] 

[ْٛض٠ ع٢ً َغتكبٌ اؾٗار ٚأًٖ٘ ،ٖشٙ ا٭ٜاّأَضٜها اٍ س ،ٚب٬ر إغًٌُ ايعضب

 ٍّل ؤهطٗٛد ًْا  ؟خلتْسٗسخت خألهطٗٛ٘ٔ إلٗطخىْٖ  ْؿـ٘لتٛن ٕضؤ هد َّ :حدً٘د

ٍّل  ؟خلوٌكْٖٗٔ  ْودشخ تتًََٖى ؤى ٗحسث ؛لٍٙبى حسث ش ؟ذ بٗطخىؾـط ٕتٌَ

  ؟ي ؤم أٗغدلح خلوزدّسْٖ  َٛىسـ٘
م ضـطؤضؼ خلٌٛدًٔ هخل قدزد ٍْٖ  دت خلتى حسحتخلًولْٖ٘  هد َّ ضؤٗٛن :سدزًد

ٍّل ّصُ خلًول٘دت تٓ٘س  ؟ٍّل تًتٗسٍى ؤى ّصُ خلًول٘دت رْدزٗٔ ؟د ٍزّرطـ٘خل

هى ,زاز خلوسلو٘ـي زػٓٔ يدهٔ  ٖستْسخِ خلٌٓدزٔ ْخْٖ  ٍهد ضؤٗٛن ؟يٗخلوزدّس

ٍهد تٗ٘٘وٛن لْصُ  ؟,ّصُ خلٌٓدزْٖٔ  خلًلن ؤًِ َٗرس هي خلوسلو٘ـي هي ًٗول

  ؟ٍّل ًزحت ّصُ خلًول٘دت ؟ـٌدء ٍيول٘ٔ ٌْدزٔ يودىسـْٖ٘  خلًول٘دت خلتى حسحت

رعٗطٓ خلًطذ هخل ْٖ  ٍذدغٔ ،هد َّ تٗ٘٘وٛن لًول٘دت خستْسخِ خلستطٍل :دحدهٌ

ٍّل  ؟رعٗطٓ خلًطذْٖ  ٍّل ّصُ خلًول٘دت حٗٗت ؤّسخْْد ؟يول٘ٔ بزٕٗ٘ خألذ٘طٓ

ْن ٗحطسَى ء خلحطخس ضزود أ ًٗطَْى ؤًهى ؤى ّاأ ؛دتحٗزَظ ؤى ٗٗتل حطخس ّصُ خلوٌط

  ؟ْْل ٗزَظ ٖتلْن ؛ى زدلزْلٍهًصٍض ىهٌطحدت ؤهطٗٛ٘ٔ ًٍََٗٛ

                                      
 (-2١2.  2اعمٖمٜمل )( ٧)
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 ؟ًْ٘دضت ًْا هطحلٔ خأؤّل زس ؟هد َّ تٗ٘٘وٛن لَؾى ؤهطٗٛد خٙى :طـطحدزٕ ي

ٍّل خلوزدّسٍى  ؟ًسحدذ خأهطٗٛى هي ؤُْدًستدى ٍخلًطخٔس خأًٍهدشخ تتًََٖى ز

ٍهدشخ تتًََٖى  ؟حدٍلَى رط ؤهطٗٛد بلى حطذ رسٗسٓسـ٘ؤم ؤًْن طؾَى زْصُ خلحدل سـ٘

  ؟ستوسط هطٓ ؤذط ٘سٛطضٍى ّزودت سـّ٘ل  ؟ذط ؤًٗٓل خلوزدّسٍى لزط ؤهطٗٛد هطٓ  ىؤ

 ٕؤ ،طٓ خلزْدزٗٔسـ٘ى تًكًَد ًهطٓ هستٗسل٘ٔ للوؤؤضرَ هي ْؿـ٘لتٛن  :طـطحدًٖ ي

ُْدًستدى ؤًطخٔ ٍْلسك٘ـي ٍخلْٖ  َٛى خلحدلسـّ٘ٚ٘  ؛سٌَخت طـطؤًِ زًس ذوس ؤٍ ي

  ؟طدى ٍخلػَهدل ٍزخضَْضطـٍ٘خل

 [قمٙمرُم٦م اعمد : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

عمِماااا٤ميمٚمٝم٤م  ؛ب إياااارانْمااااارأفمااااـ أن أُمريٙماااا٤م قمٜمااااده٤م ومًااااح٦م وًمٞمًاااا٧م ُمًااااتٕمجٚم٦م ًم: (2ضمااااقاب اًمٗم٘ماااارة )

 ومٝماااال شمٙمتٗماااال أن ،وٕن إوواااا٤مع اعىمٚمٞمٛمٞماااا٦م واًمدوًمٞماااا٦م واًماااارأي اًمٕماااا٤مم ٓ يًاااا٤مقمده٤م يمثااااػما أن ،اًمٙمثااااػمة

ب إيااران ذم طماا٤مل ُماا٤م شم٠ميماادت ُمااـ اىمؽماااا٤م ْمااارًمٙمااـ فمٜماال إيمٞمااد أن أُمريٙماا٤م ؾمت ،سم٤مًمْمااٖمقـم٤مت واعمٜماا٤مورات

   -شمزال ومٞمف ومًح٦م وهذا يمام ىمٚم٧م ٓ ،ُمـ اُمتالك اًمًالح اًمٜمقوي

ٓ أؾمااااقأ ُمااااـ » :ٟمجرس إُمريٙماااال سم٘مقًماااافق قمٜمٝماااا٤م أطمااااد أقمْماااا٤م  اًمٙمااااواعمٕم٤مدًماااا٦م إُمريٙمٞماااا٦م هاااال يمااااام قمااااؼم  

ومٝمااااذه اًمٕمٌاااا٤مرة أفمٜمٝماااا٤م خلّماااا٧م ومٚمًااااٗمتٝمؿ ًمٚمٛمقوااااقع  ؛شان ًمٚمًااااالح اًمٜمااااقويب إيااااران إٓ اُمااااتالك إيااااروااااار

   -٤م٤م دىمٞم٘مً شمٚمخٞمًّم 

أن إيران ُمًتٕمدة ٕن شمتح٤مًمػ ُمع أُمريٙما٤م ذم : وهل ،ُم٠ًمخ٦م ُمـ اعمٝمؿ اًمتٗمّٓمـ إًمٞمٝم٤م وشم٠مُمٚمٝم٤مًمٙمـ هد 

لاا٤م أنااف ٓ ُماا٤مٟمع قمٜمااد إيااران أن شمتحاا٤مًمػ ُمااع أُمريٙماا٤م قمٜماادُم٤م شماارى ذًمااؽ ُمٜم٤مؾماا٤ٌم : سمٛمٕمٜمااك ،ُمرطمٚماا٦م ُمااـ اعمراطمااؾ

ـٍ  ،٦م ـم٤مئٗمٞما٦مْمااٞمٕن إياران دوًما٦م راوم ؛ي٦مّماارسمح٥ًم ومٚمًٗمتٝم٤م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمٕمٜم ديااـ هاق  ،ُمقواقع ىم٤مئٛما٦م قماغم دياا

ٕن اًمديااـ اًماذي قمٜمادهؿ ًماٞمس  --!!ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس قمٜمادهؿ ديااـ ؛سمٛمٕمٜمك اًمٓم٤مئٗم٦م واًم٘مقُمٞم٦م والقي٦م اعمٚمّٞم٦م

وٓ ـم٤مقماااا٦م هلل قمااااغم  ،قمااااغم احل٘مٞم٘ماااا٦مومااااال شمقطمٞمااااد وٓ قمٌاااا٤مدة هلل  ؛هااااق اًمدياااااـ اًمااااذي سمٕماااا٨م اهلل سمااااف رؾمااااقًمف 

د ،هاااذا هماااػم ُمقضماااقد ،وٓ ٟمٔمااار ًممظمااارة ،احل٘مٞم٘مااا٦م  ،وًمٜمااا٤م ،ٟمحاااـ ،اًمٓم٤مئٗمااا٦م: إٟماااام ديااااٜمٝمؿ هاااق ،مهللا إٓ ذم أومااارا

ي٦م ّمااروآُمتٞما٤مز واًمٕمٜم ،وطمْم٤مرة وما٤مرس ،واُمؼماـمقري٦م وم٤مرس ،ظمٚمٞم٩م وم٤مرس ،وم٤مرس ،شاُمت٤مقمٜم٤م»و ،وقمٜمدٟم٤م

ًمااٞمس قمٜمااد هااذه اًمدوًماا٦م ُماا٤م  فواحل٤مصااؾ أناا -!! واًمٞمااقم أظماارًمااٞمس هٜماا٤مك ٟمٔماار طم٘مٞم٘ماال إمم اهلل --سم٦م ومااٞمٝمؿِماااراعم

   -طمٞماـ شمرى ذًمؽ حم٘م٘م٤م عمّمٚمحتٝم٤م ،يٛمٜمع أن شمٙمقن ذم أي وىم٧م هل وأُمريٙم٤م أصدىم٤م  وطمٚمٗم٤م 

والٞمٛمٜما٦م  ،آٟمتّما٤مر اًمٓما٤مئٗمل: ُمّماٚمحتٝم٤م هال ؟وُما٤م هال ُمّماٚمحتٝم٤م --ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُماـ ديااـ طم٘مٞم٘ماّل 
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   -٦م اًم٘مقُمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦مؾماٞمي٦م اًمٗم٤مرّمارواًمٕمٜم ،ياـ اًمٓم٤مئٗمل اعمِم٤مر إًمٞمفاعىمٚمٞمٛمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس ُمزي٩م ُمـ اًمد

ئٞمؾؾماااروُماا٤مذا قمااـ إ اا ًمٞمًاا٧م هٜماا٤مك ُمِمااٙمٚم٦م ؟ا ئٞمؾؾمااار٤م عيااران وإُم  إذا طم٘م٘ماا٧م ُمّمااٚمحتٝم٤م اعىمٚمٞمٛمٞماا٦م  --؟!ا

ٓ ىمااّدرهؿ اهلل قمااغم  ،ٓمرة قمٚمااٞمٝمؿًاااٞمآٟمتّماا٤مر قمااغم أهااؾ اًمًااٜم٦م واًم: ة هاالّماااراعمتٛمثٚماا٦م ذم يمٚمٛماا٦م واطماادة خمت

ئٞمؾ أو مل نا٤مرب هاذا يمٚماف هٙماـؾمااره٤م إذا طم٤مرسم٧م إسمٕمد -!ذًمؽ  -ٙمقن سمحًا٥م ُما٤م يااٜم٤مؾم٥م سمٕماد ذًماؽؾمااٞمو ،ا

ئٞمؾ سمٕمٞمدة قمٜمٝم٤م هٜم٤مك ذم ومٚمًٓمٞماـؾماروإ  --!ا

وآٟمتّمااا٤مر اعمٜمِماااقد قمٜمااادهؿ هاااق اًمٖمٚمٌااا٦م  ،ًمٙماااـ ُمٕمريمااا٦م إياااران واًمراومْمااا٦م احل٘مٞم٘مٞمااا٦م هااال ُماااع أهاااؾ اًمًاااٜم٦م

 --!!وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ أجْم٤م ،والٞمٛمٜم٦م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م

ع سمٞمااـ إياران وأُمريٙما٤م واًم قًماٜمازا وما٢ميران واًمٜمّما٤مرى أطمٌا٤مب ذم قمادة ٟم٘ماا٤مط  ؛٤مديااٜمٞمً  ٤مهاق ذم طم٘مٞم٘متاف ًماٞمس ٟمزا

ع سمٞماٜمٝم٤م وسمٞمااـ أُمريٙما٤م هاق ذم ضمزئاف إيماؼم يما٠مي  ،وإيران ُمع اعمرشمدياـ أطم٤ٌمب ذم قمدة ٟم٘م٤مط ،اًمت٘م٤م  وإٟمام اًمٜمزا

 --ٚماااؽ واًمًاااٚمٓم٤من وؾمااا٤مئر اًمِماااٝمقاتٓمرة واًمٜمٗماااقذ واعمًااااٞمقماااغم اعمّمااا٤مًمح واعمٜمااا٤مومع واًم ِماااارٟمااازاع ي٘ماااع سمٞمااااـ اًمٌ

   -واهلل أقمٚمؿ

ٟمرضماق  ،وماٜمٕمؿ ؟ويمٞماػ ٟمتقىماع ،ٙمقن ذًمؽ ذم ص٤مًمح اعمج٤مهديااـؾماٞمسم٧م أُمريٙم٤م إيران وارهؾ إذا  :وأُم٤م

  -ذم اجلٛمٚم٦م ،أن يٙمقن ذم ص٤مًمح اعمج٤مهدياـ

 واعمتقىماع أن ،  حمتٛماؾؿمااليماؾ  ،وما٤مهلل أقمٚماؿ ؛ه سما٤مًمٙمالم واًمٗمٙمارةّماارطم صإم٥ٌم   ٌ ؿماالًمٙمـ اعمتقىمع هاذا 

   -ونّقٓت يمٌػمةواك نّمؾ ومق

وٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن جيٕمااؾ اًمٕم٤مىمٌاا٦م  ،اعمج٤مهاادون ًمااٞمس قمٜماادهؿ ُماا٤م خيِمااقٟمف ذم هااذا اًمّماادد: وسمٙمااؾ طماا٤مل

 -مُمٞماـ --٧َم ًمٜم٤م ُمـ أُمٍر أن دمٕمؾ قم٤مىمٌتف ًمٜم٤م رؿمداْماٞممهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ ُم٤م ىم ،ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ

م ؿمااارأرض اًمٙمٜم٤مٟماا٦م ُمثااؾ ـم٤مسماا٤م و ذم سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚمٕمٛمٚمٞماا٤مت اعمِماا٤مر إًمٞمٝماا٤م اًمتااك طماادصم٧م: (١ضمااقاب اًمٗم٘ماارة )

   -ومٛمـ اًمّمٕم٥م قمكّم اًمٙمالم قمغم مطم٤مده٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م ،ومٛمٕمٚمقُم٤ميت قمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م ؛خ وده٥م وهمػمه٤مِماٞماًم

وإطمٞماااا٤م  إُماااا٦م  ،ي٦م وُمّمااا٤محلٝم٤م وُمٗم٤مصااااٚمٝم٤م آىمتّماااا٤مدي٦م وهمػمهااا٤مّمااااارب احلٙمقُمااا٦م اعمرشماااادة اعموااااارًمٙماااـ 

وهال ذم اجلٛمٚما٦م ُمّما٤مًمح ُمٕمتاؼمة  ،وقمٞم٦مِماارهذا إصؾ ومٞماف اعم ،سم٤مجلٝم٤مد ونريؽ اًمقوع اًمرايمد قمغم اًمٗم٤ًمد

 --ومٞماٜمٔمر اعمج٤مهدون ذم مطم٤مده٤م ؛إن ؿم٤م  اهلل

 ؛هذا ذم يمؾ طم٤مًم٦م سمحًٌٝم٤م ؟قمل أو ٓؿماروهؾ ًمف وضمف  ،ُمـ طمٞم٨م إص٤مسم٦م ُمًٚمٛمٞمـا وهمػمه٤م ؛اًمتٗم٤مصاٞمؾ

ًمٙمـ سمّمٗم٦م قم٤مُما٦م ٟمحاـ ُماع يماؾ ُماـ جي٤مهاد طمٙمقُما٤مت اًماردة  ،٤م ُمٕمٚمقُم٤مت يم٤مومٞم٦مٟمٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م طمٞماـ شمٙمقن قمٜمد

ًمٙمااـ ٓ ٟمّمااّد قمااـ اجلٝماا٤مد وٓ  ،وإن أظمٓماا٠م ومٜم٘مّقُمااف وٟمًاادده ،رج قمٚمٞمٝماا٤م ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل راومٕماا٤م راياا٦م اًمدياااـوخياا

واخلٓماا٠م ٟماارّده وٟمٕمٓمٞمااف  -!!طمتااك ًمااق يماا٤من هااذا اخلٓماا٠م هااق اٟم٘متاا٤مل ُمًٚمٛمٞماااـ أطمٞم٤مٟماا٤م ،ٟمٛمٜمااع ُمٜمااف ًمقضمااقد إظمٓماا٤م 



 
142 

 

 

 -ر إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممموهذا ًمٕمٚمٜم٤م ٟمزيد اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ُمقوع مظم --وٟمٜمّمح وٟم٘مّقم ،درضمتف ُمـ اعٟمٙم٤مر

ومٝماااذا ُماااـ اًمّمااإم٥م قماااكّم ندياااده سمٛمٕمٚمقُمااا٤ميت  ،ويمقهنااا٤م شمٗمٞماااد اعمج٤مهديااااـ أي ذم ؾمااا٤مئر اًمٕمااا٤ممل وذم اعمٜمٓم٘مااا٦م

   -ًمٙمٜمل أُمٞمؾ إمم أنف يٗمٞمد ؟وًمٞمتٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠ًمل اعمج٤مهدياـ قمـ ذًمؽ ،٤ماًم٘مٚمٞمٚم٦م أجًْم 

اااا٧م واًمتحااااّري ٌّ سمقا إهااااداف اًمقاوااااح٦م رْماااااوأن ي ،وٟمٜمّمااااح اعمج٤مهدياااااـ دائااااام ذم أي ُمٙماااا٤من سم٘مااااقة اًمتث

٘مقا  شاًم٘م٤مقمااااادة» وأن يتّماااااٚمقا سمااااا٢مظمقاهنؿ اعمج٤مهديااااااـ ذم ،ويٌتٕمااااادوا قماااااـ حماااااؾ آؿمااااات٤ٌمه ،وقمٞم٦مِمااااااراعم ًّ ويااااااٜم

واهلل اعمًا١مول أن يٕمٞمااٜمٝمؿ وي٘ماقهيؿ ويًاددهؿ  ،ويِم٤موروا ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا وسمح٥ًم ُم٤م يٛمٙماٜمٝمؿ ذم فماروومٝمؿ

 -وي٤ٌمرك ذم ضمٝم٤مدهؿ ويت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ

وًمٕمٚمٜما٤م ٟماتٙمٚمؿ قمٚمٞماف إن  ،ؾّمااٞمومٝماذا ومٞماف شمٗم ؟اٜم٤م ؾماٞماذي طمّماؾ ذم قماامن وذم وأُم٤م اؾمتٝمداف اًمٗمٜم٤مد. يم٤مًما

 ،شذم سمااالد اعمًٚمٛمٞماااـ» ًمٙمااـ ٓ سماا٠مس أن أىمااّدم اجلااقاب هٜماا٤م قمااـ قمٌاا٤مرة ،شحمااقر اعمًاا٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞماا٦م» ؿماا٤م  اهلل ذم

 ـيٛمٙما اًماذي اعمًاٚمؿ ًمقضماقد اًمت٠مثػم سمؾ ،اعم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ذم ًمف شم٠مثػم ٓ اًمقصػ هذا أن ,اهلل ؿم٤م  إن,وم٤محلؼ 

ؾ طمااا٤مل صاااٞمسمااالد ُمًٚمٛمٞماااـ أو همااػمه ومااال شماا٠مثػم ًمااف ُماا٤م دُمٜماا٤م ٟمٕمٚمااؿ شمٗم٤م يمقهناا٤م أُماا٤م ،قمدُمااف أو( ي٘متااؾ) يّماا٤مب أن

وإٟماام يٙماقن لاذا اًمقصاػ )يمقهنا٤م ذم سماالد اعمًٚمٛمٞمااـ أو ذم  ،اًمٜم٤مس اعمقضمقدياـ ذم اعمحّؾ )اًمٗمٜماد. أو هماػمه(

ٕنٜماااا٤م طمٞماااااٜمٝم٤م ؾمااااٜمرضمع إمم  ؛فسمااااالد اًمٙمٗماااا٤مر( شماااا٠مثػٌم طمٞماااااـ ٟمجٝمااااؾ أطمااااقال اًمٜماااا٤مس ذم اعمحااااؾ اًمااااذي هااااق الااااد

   -واهلل أقمٚمؿ --اًمٕمالُم٤مت واًم٘مرائـ وٟمٕمتؼم اًمدار

وماٞمام  ،وماال أدري ؛اؾماتٝمداف اًمٌاؽمول وظم٤مصا٦م ذم ضمزيارة اًمٕماربسم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٕمٛمٚمٞما٤مت : (6ضمقاب اًمٗم٘مرة )

   -وم٤مهلل أقمٚمؿ ،يتٕمٚمؼ سمجدواه٤م وأوًمقيتٝم٤م

هااذا احاا٤مل وهااذه  ُماا٤م دام ،هااذا صااحٞمح ،ب اىمتّماا٤مد ُمثااؾ هااذه اًماادول اعمرشماادةواااروقمٞم٦م ِمااارًمٙماـ أصااؾ ُم

وأن ذم  ،ويٕمٞماٜمقن اا٤م أوًمٞما٤م هؿ اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااـ قماغم طمارب اعمًٚمٛمٞمااـ ،اعمٛمتٚمٙم٤مت هل سمٞمد اعمرشمدياـ يت٘مقون ا٤م

يماام ًمااق ىمّماادوا  ،ط يمقهنا٤م ذم اعىمٚمااٞمؿ ٟمٗمًاف سمااؾ ذم أي ُمٙماا٤منِمااارٓ سم ،ا٤م ُمّمااٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااـ ذم طمااراؿواار

٦م اجلٝمااا٤مد واعمج٤مهديااااـ سمّماااٗم٦م قم٤مُمااا٦م ذم ْمااااٞمؿ اًمتااال هااال ىمتٝمْمااااٞمروماااع أؾمااإم٤مر اًمٌاااؽمول ورأوا أن ذًماااؽ خيااادم ىم

   -واًمت٠ميمد ُمٜمٝم٤م ،٦مؾماٞم٤مًاٞمإٟمام اًمٙمالم ذم ن٘مؼ اًمٗم٤مئدة واجلدوى اًم --وهٙمذا ،اًمٕم٤ممل

: ئ٤مؿماٞموم٠من٤م أىمقل ًمؽ  ،ؾمقا  يم٤مٟمقا ضمٝم٤مٓ أو قم٤معمٞماـ ؛ُم٠ًمخ٦م وضمقد طمراس ًمتٚمؽ اعمٜمِمئ٤مت ي٘مَتٚمقنوأُم٤م 

ذم  ل  إؾمااالُم٥م طمٙمااؿ ّماااٞموضماا٥َم اخلااروج قمٚمٞمٝماا٤م وإزاًمتٝماا٤م وشمٜم ،شماادةإذا أناا٧م ىمااررَت أن هااذه اًمدوًماا٦م يماا٤مومرة ُمر

وم٤مًمًا١مال قماـ  ،وسمادأت اًم٘متا٤مل ،وم٠مقمٚمٜما٧َم احلارَب  ،وع ذم هذا اًمٕمٛمؾِمارصمؿ ىمررَت ومٕمال اخلروج واًم ،ُمٙم٤مهن٤م

د ي٘متٚماااقن ذم هاااذه احلااارب سماااؾ قمٚمٞماااؽ أن شمًاااتٛمر ذم  ،ٓ يااااٜمٌٖمل أن يرضماااع قماااغم ذًماااؽ إصاااؾ سم٤معسمٓمااا٤مل ،أومااارا

وم٠منا٧م شم٘م٤مشماؾ ضماٞمش وضمٜماد  --!!طم٤مؾمٛم٦م أو يم٤مٟم٧م طمرب اؾماتٜمزاف ـمقيٚما٦م اعمادى ٤مرسمً ؾمقا  يم٤مٟم٧م طم ،احلرب
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ب اىمتّمااا٤مده٤م وأُماليمٝمااا٤م ْمااااروأنااا٧م شم --!ٝمؿ أو يمٗمااارهؿإؾماااالُموٓ شمًااا٠مل يمٌاااػَم ؾمااا١مال قماااـ  --شمٚماااؽ اًمدوًمااا٦م

لاااا٤م وهتٚمٙمٝماااا٤م خت سمٙمااااؾ ُمٕمٜمااااك يمٚمٛماااا٦م  ،٤موأناااا٧م سم٤مجلٛمٚماااا٦م متاااا٤مرُس طمرسًماااا --!ااااا٤م اارً وااااارا لاااا٤م وإًاااااػموشمٗمًااااد أُمقا

 --!!طمرب

 احلااااااااااااااارُب إٓ ُمااااااااااااااا٤م قمٚمٛماااااااااااااااتْؿ وذىمتٛماااااااااااااااقوُمااااااااااااااا٤م 

  
وُمااااااااااااااا٤م هاااااااااااااااق قمٜمٝماااااااااااااااا٤م سم٤محلااااااااااااااادي٨م اعماااااااااااااااارضّمؿِ 
(1)

 

% 

   --وم٤مٕصؾ أنٜم٤م ٓ ٟم٘متؾ ُمًٚماًم  --ع اعمٓمٝمرِمارًمٙمـ ٟمحـ سمال ؿمؽ ُم٘مّٞمدون سم٠مطمٙم٤مم اًم

اًماااذي جيٕمٚمٝماااؿ يٙمقٟماااقن ُماااع اعمرشمديااااـ  ،وٕضماااؾ ومًااا٤مدهؿ وىمٚمااا٦م ديااااٜمٝمؿ ،ًمٙماااـ ٕضماااؾ اظماااتالط اًمٜمااا٤مس

وأُماثٚمٝمؿ ـمري٘ما٦م اًمًا٤ميم٧م  ،سمدَل أن ي٘مقُمقا سم٤مًمقاضم٥م ذم اخلروج قمٚمٞمٝم٤مويقاًمقهن٤م  ،وخيدُمقن اًمدوًم٦م اعمرشمدة

وم٘مٝماا٤م سمااؾ إمم اظمتٞماا٤مر احلٞماا٤مة  ،وذًمااؽ ُماارّده ذم إيمثاار ٓ إمم اجلٝمااؾ ،اًمًاا٤مقمل ذم يمًاا٥م قمٞمِمااف ذم وفم٤مئٗمٝماا٤م وُمرا

سمخٗماض اًمٕماٞمش ذم وااك اًمدٟمٞم٤م وزياٜمتٝم٤م وزظمرومٝم٤م واًمريمقن إمم اًمٕم٤مضمٚم٦م وإمم اًمراطم٦م واًمدقما٦م واعمًاٙمٜم٦م واًمر

ٌّٝمٞماـ اعمٛمّقهٞماـ ُمـ قمٚمام  اًمًالـمٞماـ وقمٚمام  اًمدٟمٞم٤م ٓ اًمدياـ ،ذًم٦م  --!يزياـ يمؾ ذًمؽ ؿمٌٝم٤مت اعمِم

 :اًمٜم٤مس اٟم٘مًٛمقا ومري٘مٞماـ ذم هذه اعم٠ًمخ٦موم٢من  ؛ٕضمؾ ذًمؽ :أىمقل

وأن اخلاااااروج قمٚمٞمٝمااااا٤م  ،)سمٕماااااد شمًاااااٚمٞمٛمٝمؿ سمااااا٠من احلٙمقُمااااا٦م ُمرشمااااادة ،ُماااااـ اجلٝمااااا٤مد رأى أن ذًماااااؽ ُمااااا٤مٟمعٌ   ٌومرياااااؼ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ: تدل سمٜمحااق ىمقًماااف شمٕمااا٤ممموع ذم إصااؾ( واؾماااِمااااروضمٝم٤مدهاا٤م ُم

   -وسمٕمٛمقم أدًم٦م نريؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمًٚمٛم٦م ،أي٦م [25: ]اًمٗمتح ژچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ

ُماع وضماقب  ،٤مٞماـ أطمٞم٤مٟمً ٛمٚمّمؾ ذم أثٜم٤م  ذًمؽ اٟم٘مت٤مل سمٕمض اعمًوإن طم ،٥م إُمر سم٤مجلٝم٤مدهمٚم   وومريؼ مظمر

 ،اذا اًمٗمريااؼ ذم ُمًا٠مخ٦م اًمتااؽمس ُمًااتٜمدً ووضماد هاا ،أقمٜماال نااّري أٓ يّما٤مب اعمًااٚمؿ ،اًمتحاّري ىماادر آؾماتٓم٤مقم٦م

 ،ووٕمااا٤م سمٞمااااـ إدًمااا٦م ُمااا٤م أُمٙماااـ ،وأن اجلٝمااا٤مد أوضمااا٥ُم ُماااـ شماااقىمل ىمتاااؾ ُمًاااٚمٍؿ أو سمٕماااض اعمًٚمٛمٞمااااـ ذم احلااارب

اًمٙمااا٤مومر  إن ميااا٦م ؾماااقرة اًمٗماااتح ٓ شمااادل قماااغم اعمٜماااع ُماااـ أن ٟمحااا٤مرب اًمٕمااادو   :وىمااا٤مًمقا  ،ومٜمجتٝماااد ذم هاااذا وذم هاااذا

وأوااع اًمٕمٚمااامُ   ،سمااؾ هااذا واضماا٥ٌم ىمااد أذن اهلل ومٞمااف وأُماار سمااف ؛عمًٚمٛمٞماااـا )اعمحااكّم أو اخلاا٤مرضمّل( ذم سمالدٟماا٤م سمااالدِ 

سماؾ إُما٤م أن  ،وماال ُيٕما٤مرض سم٤مٔيا٦م اعماذيمقرة ؛وقمٞمتف )اخلروج سما٤محلرب واًم٘متا٤مل قماغم احلا٤ميمؿ إذا يمٗمار(ِمارقمغم ُم

وٟمٙمااُؾ  ،أو ٟم٘مااقل سمؽمضمااٞمح إدًماا٦م إظماارى اًمٙمثااػمة ،أو ظماا٤مص   ،قمّل ؿمااارإن اعمٜمااع ذم أياا٦م ىماادرّي ٓ  :ٟم٘مااقل

  هااذه أيا٦م اًمٙمريٛماا٦م سمٙمااالم ًمااف وضم٤مها٦م يمااام شمااراه ذم يمتاا٤مبًاااػموشمٙمٚمٛمااقا ذم شمٗم --ؿ هااذه أياا٦م إمم اهلل شمٕما٤مممقمٚما

                                      
 (-٧45اًمِمٝمػمة، يٜمٔمر: وٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب )ص  شُمٕمٚم٘متف»اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم؛ يمام ذم  شزهػم سمـ أيب ؾُمٚمٛمك اعمز » اًمٌٞم٧م ًما( ٧)
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شاًمٕمٛمدة»
(1)

   -وذم همػمه ُمـ يمت٤مسم٤مت اعمج٤مهدياـ وأنّم٤مرهؿ ،خ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٌد اًمٕمزيزِماٞمًمٚم 

  -٤مومٝمذا اًمرأي إظمػم هق ىمقل اعمج٤مهدياـ قمٛمقُمً 

ُماااع آضمتٝمااا٤مد أجْمااا٤م ذم  ،وٟمحاااـ ُم٤مواااقن ذم ضمٝم٤مدٟمااا٤م ،اٞم٥م ُمًاااٚماًم ّماااٟمتحااارى وٟمجتٝماااد أٓ ٟم: وظمالصاااتف

   -ح واعٟمذار واًمتحذيرواٞماًمت٘مّدم إمم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٞم٤من واعقمالم واًمتق

وهال طما٤مٓت  ،ب وًماق ىمتاؾ سمٕماض اعمًٚمٛمٞمااـْمارومٜم ،ا ُمٕمتؼمً  ا وأن هٜم٤مك طم٤مٓت يٙمقن ومٞمٝم٤م الدف يمٌػمً 

   -واهلل أقمٚمؿ ،ا يرً يمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم طمدة دراؾم٦م وشم٘مد وياٜمٔمر ذم ،شم٘مّدر سم٘مدره٤م

  -!!أوحؽ اهلل ؾمٜمؽ أظمل اًمٙمريؿ: (٧٧ضمقاب اًمٗم٘مرة )

ي٦م ٓومتٕم٤مل احلروب سماؾ ي٘مٞمااٜمٜم٤م  --!!أو متثٞماؾ أوماالم ،أن٤م ٓ أتخّٞمؾ أن اعمج٤مهدياـ قمٜمدهؿ ـهٞم٤مم وجمّرد هقا

   -ة وٟمقٍر ُمـ اهللّماػمومٞمٝمؿ أهنؿ جم٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم سم

ٟمحًااٌٝمؿ  ،ِمااارًمٙمااٜمٝمؿ سمحٛمااد اهلل ُمااـ ظمٞماا٤مر اًمٌ ،ٌقنّماااٞمخيٓمئااقن وي ِماااريمًاا٤مئر اًمٌ ِماااروهااؿ ذم اًمٜمٝم٤مياا٦م سم

   -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ وي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ ،ايمذًمؽ وٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمدً 

وًمااـ  ،ًااالوقن سم٤مٟمًااح٤مب أُمريٙماا٤م وشم٘مقىمٕمٝماا٤م هٜماا٤مك ذم ضمزيرهتاا٤م ورا  إـمٚمؾماااػمسمااؾ أفمااـ اعمج٤مهدياااـ 

سمٕمااد أن يٙمٗمااٞمٝمؿ اهلل  ،ٙمقن أُماا٤مُمٝمؿ ؿمااٖمؾ يمثااػمًاااٞموم ،ضمدياادة يًاا٤مرقمقا إمم ضماار أُمريٙماا٤م وٓ همػمهاا٤م إمم طماارب

   -واهلل اعمًتٕم٤من --شمٕم٤ممم أُمريٙم٤م

ًمٙمااـ  ،وماٜمٕمؿ أفمااـ أن ظماط آهنٞماا٤مر واًمؽماضماع وآٟمحاادار ُٕمريٙما٤م ىمااد سمادأ ؛شم٘مٞمٞمٛماال ًمقواع أُمريٙماا٤موأُما٤م 

ُمااؾ ،هااذا حمتٛمااؾ ،يٕم٤م وىمااد يٙمااقن سمٓمٞمئاا٤مؾمااارىمااد يٙمااقن ذًمااؽ   وٟماادقمق ،وٟمحااـ ٟمرضمااق اخلااػم ،سمحًاا٥م قماادة قمقا

 -ومٝماليمٝم٤م ًمٞمس سمٌٕمٞمد ،وأخًٜم٦م اعمًٚمٛمٞماـ ذم يمؾ ُمٙم٤من شمٚمٝم٩م سمذًمؽ ،اهلل شمٕم٤ممم أن هيٚمٙمٝم٤م

  اًمًٝمؾ قمغم ِماليٕمٜمل أن اهنٞم٤مره٤م وزوال٤م وإزاًمتٝم٤م ًمٞمس سم٤مًم ؛شاًمدول راؾمخ٦م» :ويمام ي٘مقل قمٚمامؤٟم٤م

 ،كومام أب٘م إومم وصمٛمقدَ  ااًمذي أهٚمؽ قم٤مدً  ،  قمغم اهلل سمٕمزيزؿمالوًمٞمس  -!سمح٥ًم اًمٕم٤مدة ،يمؾ طم٤مل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژاًمذياـ يم٤مٟمقا أؿمد ُمـ ه١مٓ  ىمقة  ،وومرقمقَن ذا إوشم٤مد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ ،]ُمريؿ[ ژڦ ڄ ڄ ڄ

                                      
طمٞم٨م اقمتؼمه٤م ؿمٌٝم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم؛ إذ يِمؽمـمقن متٞمز اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙم٤مومرة قمـ اعمًٚمٛملم طمتك  (121 , 1٧6اًمٕمٛمدة ذم إقمداد اًمٕمدة )ص  (٧)

سمف ذم ؿم٘ملم:  -- طمتج٤مج سم٤مًم٘مدرٌٞم٦م يم٤من ُمٜمٕم٤م ىمدري٤م، وٓ جيقز آإول: أن اعمٜمع ُمـ اًم٘مت٤مل يقم احلدي»ُي٘م٤مشَمؾ اًمٙمٗم٤مر، وُمٚمخص ضمقا

ُمٜملم سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم ُمٙم٦م يم٤من ظم٤مص٤م سم٘مّم٦م احلديٌٞم٦م دون همػمه٤م- وٓ اخلّمقصٞم٦م، وهل أن هذا اعمٜمع ُمـ اًم٘مت٤مل ٓظمتالط اعم١مواًمث٤م : 

 -وذيمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ وأدًم٦م يمالُمف شيًتدل سمف قمغم ُم٤م ؿم٤مَاََٝم٤م- وهذا اًم٘مقل سم٤مخلّمقصٞم٦م إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم هق اًمّمقاب
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ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ژ ،].[ ژٺٺ

ڑ ڑ ک ک ک ژ ،]وم٤مـمر[ ژىت يت جث مث ىث يث حج مججح مح جخ حخ مخ جس

ہ ہ  ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  -ًمٙمـ ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ سمح٥ًم ُم٤م شمٕمٓمٞمف اًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م وقم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف --]هم٤مومر[ ژہ ہ ھ ھ

ُمااؾ اعمؽمىم   يااد ُم٠مزىمٝماا٤م وورـمتٝماا٤م ذم اًمٕماارا. ؛ٌاا٦م ٓهنٞماا٤مر هااذه اًمدوًماا٦م اًمٓم٤مهمٞماا٦م اًمٗماا٤مضمرةهٜماا٤مك اًمٕمقا  ،ُمثااؾ شمزا

يد اٟمتّم٤مرات اعمج٤مهدياـ اجلزئٞم٦م  ،ٟمًت٤من٤مويمذًمؽ ذم أومٖم ،صمؿ اٟمًح٤ما٤م وُما٤م ؿما٤مسمف  ،قمٚمٞمٝم٤م ذم يماؾ ُمٙما٤منوشمزا

   -ذًمؽ ُمـ اًمٕمقاُمؾ

ٟمًا٠مل اهلل أن  ٘ماؼ ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااـ  ،اٟم٘ماالب ذم سم٤ميمًات٤من ًمّما٤مًمح اعمًٚمٛمٞمااـ: وهٜم٤مك اًمٕمقاُمؾ اعمٗم٤مضمئ٦م ُمثؾ

 ،ونااااقٓت ذم اًمااااداظمؾ إُمريٙماااال وؿماااا٘م٤م. وومًاااا٤مد ،واطمااااتامل شماااا٠مثػمات اىمتّماااا٤مدي٦م ٟمٗمٓمٞماااا٦م وهمػمهاااا٤م ،ذًمااااؽ

   -ٟم٠ًمل اهلل ذًمؽ ،شمٙمقن وخٛم٦م سم٤مت يمٌػمة أظمرى ًمٚمٛمج٤مهدياـواروُمٗم٤مضمئ٤مت 

   -واحلٛمد هلل --وم٠مُمريٙم٤م ذم شمراضمع واهنٞم٤مر ؛  ُمـ هذه اعمٗم٤مضمئ٤مت أو ٓؿمالطمّمؾ  --ًمٙمـ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م

 ،وإٟماام ٟمرضماق اخلاػم ُماـ اهلل شمٕما٤ممم ،ؾّمااٞمٓ أطم٥م اًمٙمالم ذم هاذا قماغم اًمتٗم ،ومال أدري (٧2وأُم٤م اًمٗم٘مرة )

اااُف ٟمٜمتٔماا ،ةّماااػموٟمٕمٛمااؾ سمٛمرواا٤مشمف وٟماادقمق إمم اهلل قمااغم سم ًَ وٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم اًمٕمٗمااق  ،ر ومااَرج اهلل شمٕماا٤ممم وٟمٗم

   -واًمٕم٤مومٞم٦م

 
 

ْاع١ اٱخٛإ » ٚإٛقـ َٔ اْتُا٥ٗا يـ ،عظاّ ٚعبز اهلل  شعٝز قڀب» ايكٍٛ ٗ]

[شْاع١ اٱخٛإ إغًٌُ»ٚايه٬ّ ٗ  ،ٚايضر ع٢ً ايڀاعٌٓ ؾُٝٗا شإغًٌُ

  شخهلل يعخميسس »ٍ شس ٖكرسـ٘»ّٚ٘ تطٍى ؤحط ٚل هي   ٕخلٓٛط خلزْدز ْٖ

ٍَٗٗل بًِ ٗكًي   شسسـ٘»ٍّٚ٘ ضزٚن يلى هي ٗكًي ْْ٘ود ٍذػَغد  ؟خلوًدغـط

يسس خهلل »د طـٍ٘خل ،ٍٗاٍل خلػٓدت ٍَ٘ط شلٙ ,هًدش خهلل,ْٖ خلػحدزٔ ٍْٖ خألًس٘دء 

  ؟ٗؿدؤٚدى بذَخً٘د  شيعخم

د: اًم٤ًمئؾ]  [قمٌد اهلل ضمقا
 

 : الجىاب

 ،ة سمٕم٤مُماا٦مٍ صااارٞم٦م اعمٕم٤مؾمااالُمواًمٕمَٚمَٛمٞماااـ اجلٚمٞمٚمٞماااـ اعمذيمقرياااـ شم٠مثػممهاا٤م ذم احلريماا٦م اع ٞماااـٛمَ اؿمااؽ أن ًمٚمٕم٤مًمِ  ٓ
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وهاااذا ُماااـ ومْماااؾ اهلل  ،يماااام ًمٚمٙمثػميااااـ هماااػمهؿ شمااا٠مثػمهؿ اعمٛمّٞماااز ،وذم احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م قماااغم وضماااف اخلّماااقص

ٕمااااكَم قمٜمااااده وأن يرمحٝماااا٤م ويت٘مٌااااؾ ُمااااٜمٝمام وي ،ٟمًاااا٠مل اهلل أن جيٕمٚمااااف ذم ُمٞماااازان طمًااااٜم٤مهتام ،شمٕماااا٤ممم ي١مشمٞمااااف ُمااااـ يِماااا٤م 

 -مُمٞماـ --درضمتٝمام

وذم شماادسّمر اًم٘ماارمن واًمٕمااقدة إمم  ،واحلٞماا٤مة اااذا اًمدياااـ واعمااقت قمٚمٞمااف ،وأثرمهاا٤م فماا٤مهر ذم اًمٗمٝمااؿ لااذا اًمدياااـ

واًمتّماااّدي ًمٗمتٜمااا٦م اًمقىمااا٧م اًمٙماااؼمى أٓ وهااال ومتٜمااا٦م طمٙمقُمااا٤مت اًمااارّدة اًمتااال ٟمٌاااذت  ،هدايتاااف واًمٕماااٞمش ذم فمالًماااف

واًمتحااريض  ،يمِمااػ قمقارهاا٤م وشمٌٞمٞماااـ ومٔم٤مقماا٦م ومًاا٤مده٤مو ،يٕم٦م اًمٓماا٤مهمقتؿماااريٕم٦م اهلل ورا هاا٤م وطمّٙمٛماا٧م ؿمااار

   -وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٜم٤مطمل ،وإطمٞم٤م  إُم٦م سم٤مًم٘مرمن واجلٝم٤مد ،قمغم ضمٝم٤مده٤م

   -ويمؾ ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويرد إٓ رؾمقل اهلل  ،ّماػمصمؿ يمؾ إٟم٤ًمن هق قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م واًمٜم٘مص واًمت٘م

اـ سماالؤه ذم اعومٛماـ يمُثار ظماػم ،ئ٤مشمفؾمااٞمه وطمًاٜم٤مشمف وؿمااروًمٙمٜمٜم٤م ٟمقازن سمٞماـ ظمػم اعٟم٤ًمن و ًُ  ،ؾماالمه وطم

 ،وٟمّماحف ،وضمٝما٤مده ،وىمٞم٤مُمف سم٠مُمر اهلل شمٕما٤ممم وسمذًماف ذم ؾماٌٞمٚمف ،ه ًمٚمحؼّماروقمِرف نّريف ًمٚمّمقاب واخلػم وٟم

  -ومٝمذا هق اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ ومٕمٚمٞمؽ سمف ؛وفمٝمر صدىمف وٓطم٧م قمالئؿ إظمالصف وشم٘مقاه هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

ويمااام متثااؾ سمٕمااض  ،سمحاار طمًااٜم٤مشمف وومْماا٤مئٚمف ٝماال ُمٖمٛمااقرة ذموم ؛صمااؿ ىمااد شمٙمااقن ًمااف أظمٓماا٤م  يمٌااػمة أو صااٖمػمة

(إذا سمٚمغ اح٤م  ىمّٚمتٞماـ مل  ٛمؾ اخل٨ٌم) قمٚمامئٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم سم٘مقل اًمٜمٌّل 
(1)

-  

وقمٌااد  ،د ىمٓماا٥مؾماااٞم: دياااـ اًمٕمٔمٞمٛمٞماااـًاٞموٟمحااـ ٟمٔمااـ ًمدرضماا٦م شم٘مااؽمب ُمااـ اًمٞم٘مٞماااـ أن هذياااـ اًمرضمٚمٞماااـ اًم

 ؛٦م هلل وًمرؾماااقًمف واًمٜمّماااح ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـيم٤مٟمااا٤م ُماااـ أهاااؾ اًمّماااد. واًمّماااالح واًماااؼم واخلاااػم واعمحٌااا ،اهلل قمااازام

 -ٌٝمامًاٞميمذًمؽ ٟمحًٌٝمام واهلل طم

وسما٠مدب ُماع أهاؾ اًمٗمْماؾ وؾما٤مدات  ،وًمٙماـ سم٤مًمٕمادل واًم٘مًاط ،ُمتاك قمٚمٛمٜما٤مه ،واخلٓم٠م ٟمحـ ٟمرّده هـ يما٤من

شمااا٤مسمع ومٞماااف اًمٙمثػميااااـ ُماااـ اًمٕمٚماااام  هاااـ  ،ومٝماااق ظمٓمااا٠م ُمٕماااروف --ًمٚمّماااٗم٤مت د ىمٓمااا٥م ؾمااااٞموشم٠موياااؾ  ،اعمًٚمٛمٞمااااـ

   -ومٝمذا ظمٓم٠م ُمٕمروف اًمٙمالم ومٞمف ؛إمم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة وهمػمهؿ ياٜمت٥ًم ذم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد

دياااـ اهلل ّمااار وهااق اًمااذي قماا٤مش طمٞم٤مشمااف يمٚمٝماا٤م ياٜم ،ُمٕماا٤مذ اهلل ،وأُماا٤م أنااف يٓمٕمااـ ذم إنٌٞماا٤م  ومٛمٕماا٤مذ اهلل طم٘ماا٤م

 -!!وواهلل إن ىم٤مئؾ هذا اًمٙمالم ًمٙم٤مذب ُُما٤ٌمه٧ٌم  ،قمف ؿمارورؾمٚمف ويدقمق ٓشم٤ٌمع رؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم ونٙمٞمؿ 

ااً ؾمااك دٟم٤م ُمقؾمااٞمر ُماـ قمٌا٤مرة ًماف ذم ؿما٠من وأُم٤م ُم٤م ُياذيم ٌّ ٤م وٓ ـمٕمٜما٤م أو هماػمه ُماـ إنٌٞما٤م  ومٝمال ًمٞمًا٧م ؾم

ُما٤م يٛمٙماـ أن ي٘ما٤مل ومٞمٝما٤م ى وىمّما٤مر ،سمؾ هال قمٜماده ٓ ختارج قماـ طمادود إدب وٓ شمٜما٤مذم اًمتٕمٔماٞمؿ ،طم٤مش هلل

 ,المقمٚمااٞمٝمؿ اًمّمااالة واًمًاا,وأن يمااامل إدب ُمااع إنٌٞماا٤م   ،إٟمااف أظمٓماا٠م ومٞمٝماا٤م وضم٤مٟماا٥م اًمّمااقاب ذم اؾمااتٕمامل٤م

                                      
 (-٤ٌ٧١2م  وهمػمه يمام ذم: إروا  اًمٖمٚمٞمؾ )ًم(، وصححف ا٧١ٕضم٤م  اذا اًمٚمٗمظ ذم: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ) (٧)
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 --أٓ شم٘م٤مل لْماي٘مت

 -!ومٝمذا واهلل اًمٌٝمت٤من اعمٌٞماـ --وهٙمذا أجْم٤م اذا اعـمال. واًمتٕمٛمٞمؿ ،أُم٤م أن ي٘م٤مل إٟمف يٓمٕمـ ذم إنٌٞم٤م 

سمااؾ اتااا٤من  ،ومٝمااق إـمااال. وشمٕمٛمااٞمؿ يماا٤مذب ؛ويمااذًمؽ ُماا٤م ىمٞمااؾ قمااـ ـمٕمٜمااف ذم اًمّمااح٤مسم٦م رواااقان اهلل قمٚمااٞمٝمؿ

ُمادظمال هماػم حمٛماقد ذم اًمٙماالم قماغم اًمّماح٤مسم٦م  ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل إٟمف شمٙمٚماؿ سمٙماالم هماػم ٓئاؼ ودظماؾ --ُمٌٞماـ أجْم٤م

وماااتٙمٚمؿ ذم سمٕماااض اًمّماااح٤مسم٦م سماااام فمٜماااف هاااق ُماااـ سمااا٤مب اًمٜم٘ماااد واعمااادح واًماااذم  ،واًمٗمتٜمااا٦م اًمتااال وىمٕمااا٧م سمٞمااااٜمٝمؿ 

وماااتٙمٚمؿ سمااإٌمض يماااالم  ،وُمااا٤م شمقمّهاااف ُماااـ أن ذًماااؽ ٟماااقٌع ُماااـ اًمتٛمحاااٞمص ًمااإٌمض اًمتااا٤مريخ ،ًمااإٌمض إؿماااخ٤مص

 ،وأظمٓماا٠م ذم ذًمااؽ ،وٞمٕماا٤م عم١مُمٜمٞماااـ قمااثامن   مظماار ذم أُمااػم اؿمااالو ،ظماا٤مـمئ ذم ُمٕم٤موياا٦م وقمٛماارو سمااـ اًمٕماا٤مص

   -ومٜم٠ًمل اهلل أن ي٤ًمحمف ويٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمف --!وزّل ووّؾ  --همٗمر اهلل ًمف

ىمااد وىمااع  ،ُمااـ اًمٗمتٜماا٦م وهمػمهاا٤م وهااذا اخلٓماا٠م أقمٜماال اًمٙمااالم ذم سمٕمااض اًمّمااح٤مسم٦م سمًاا٥ٌم ُماا٤م وىمااع سمٞماااٜمٝمؿ 

 ٕمٚمااام  ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م ومٙماا٤من قم٤مُّماااا٦م اًم ،د ىمٓماا٥م ُمااـ اًمًااٚمػ واخلٚمااػ رضماا٤مٌل ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿؾماااٞمومٞمااف ىمٌااَؾ 
ًمٙمااـ ٓ  ،ومٝمااق ظمٓماا٠م ياارّد سمااال ؿمااؽ ،ويٕمتااذرون ًمٚمٗم٤موااؾ ُمااٜمٝمؿ ،دائااام يٌٞماااٜمقن ظمٓماا٠مهؿ و ااذرون ُمااـ زًمااتٝمؿ

ٕن يمالُمااف ذم سمٕمااض اًمّمااح٤مسم٦م مل يٙمااـ ـمٕمٜماا٤م ذم دياااٜمٝمؿ وسمٖمْماا٤م  ،اًمٓمٕمااـ ذم دياااـ صاا٤مطمٌف أو إهاادارهْمااال ي٘مت

وقمٚمامؤٟمااا٤م ومّرىماااقا سمٞمااااـ اعم٘م٤مُمٞمااااـ  ،ُمااا٤م ؿمااا٤ماٝم٤م٦م أو ؾمااااٞم٤مؾماٞمسماااؾ ٕؾمااا٤ٌمب أظمااارى  ،لاااؿ وقماااداوة ديااااٜمٞم٦م ُمٕمااا٤مذ اهلل

شاًمّماا٤مرم اعمًااٚمقل»ومراضمٕمااف ذم  ،شمٗمري٘ماا٤م واوااح٤م ودٓئٚمااف فماا٤مهرة
(1)

صمااؿ هااق  ،وهمااػمه ُمااـ يمتاا٥م أهااؾ اًمٕمٚمااؿ 

يمٞمػ وهق ُمٕمّٔماؿ لاؿ أجاام  ،ٓ ذم وٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م وٓ أيمثرهؿ ،شمقمّهف هذا اعمتٙمٚمؿ يمالم ذم مطم٤مد ىمٚمٞمٚم٦ٍم سم٥ًٌِم 

ويادقمق  ، ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ظمػم ظمٚمؼ اهلل سمٕماد إنٌٞما٤م  وئمٝمار حمٌتاف اًمٗمٞم٤موا٦م لاؿح ذم يمؾ ُمقـمـ سمامّمارشمٕمٔمٞمؿ وي

شاجلٞمؾ اًمٗمريد» ويٙمٗمٞمؽ ،تدا  اؿًمالىم
(2)

   -سمذًمؽ سمحٛمد اهلل ُمكم ٌ  شاًمٔمالل»و ،

د ىمٓمااا٥م يٓمٕماااـ ذم إنٌٞمااا٤م  وذم اًمّماااح٤مسم٦م إٓ يمٛمثاااؾ اًمراومْمااا٦م ًمٕماااٜمٝمؿ اهلل ؾمااااٞموهاااؾ ُمثاااؾ ُماااـ ي٘ماااقل إن 

شمريماقا دمٝمٞماز : ُماثال,وظما٤مٟمقه وهمادروا سماف ٕهناؿ ومٕمٚماقا يماذا ويماذا  ذم اًمٜمٌّل إن اًمّمح٤مسم٦م ـمٕمٜمقا : اًم٘م٤مئٚمٞماـ

هاااا٤م يتقمّهااااف هاااا١مٓ  احاااا٤مرىمقن  ,!ومقا ًمٕم٘مااااد آضمتامقماااا٤مت ًمإلُماااا٤مرة واعمُاااااٚمؽّمااااارواٟم ،٤م٤م ودومٜمًااااشمٙمٗمٞماااااٜمً  اًمٜمٌااااّل 

 -؟!وظمٞم٤مٟم٦م ٤ماجل٤مهٚمقن اًمٙم٤مذسمقن ـمٕمٜمً 

 --ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ واًمٗمْماؾ واجلٝما٤مد وهٙمذا ٟم٘مقل ذم ؾم٤مئر أظمٓم٤مئف وأظمٓم٤م  يمؾ وم٤موؾ --وم٘م٤مرن واقمتؼم

                                      
سمٕمد سمٞم٤من طمٙمٛمف شمٗمّمٞماًل، ىم٤مل  ( ومّماًل ذم أطمٙم٤مم ؾم٥م إصح٤مب 564قم٘مد ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛم٦م ذم: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )ص  (٧)

ٌ  »ومٞمف:  ٤م ٓ ي٘مدح ذم قمداًمتٝمؿ وٓ ذم ديٜمٝمؿ ُمثؾ وصػ سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌخؾ أو اجلٌـ أو ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ أو قمدم اًمزهد وٟمحق وأُم٤م ُمـ ؾمٌٝمؿ ؾم

 -شيمالم ُمـ مل يٙمٗمرهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٥م واًمتٕمزير وٓ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمره سمٛمجرد ذًمؽ وقمغم هذا  ٛمؾذًمؽ ومٝمذا هق اًمذي يًتحؼ اًمت٠مد

 -شُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ»(، وٛمـ رؾم٤مًم٦م: ٧2 , ٧٧)ص  شاجلٞمؾ اًم٘مرم  اًمٗمريد»ًمٕمؾ اًمِمٞمخ ي٘مّمد ُم٘م٤مًم٦م:  (2)
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   -وٓ هندر ومْمؾ اًمٗم٤موؾ وظمػمه ،ٟمرد اخلٓم٠م وٟمٜمٙمره

   -واؾمتٖمٗمرٟم٤م ًمف ،واؾمتٕمٛمٚمٜم٤م اًمًؽم ،ُمدطمٜم٤مه ح٤م ومٞمف ُمـ اخلػم اًمٙمثػم ،سمؾ طمٞم٨م يمثر اخلػم

وأن اًمٌٞمئاا٦م اًمٕمٚمٛمٞماا٦م وإدسمٞماا٦م اًمتاال قماا٤مش  ،شمفؾماااػمسمٛمراطمااؾ ذم شمٙمقياااٜمف و د ىمٓماا٥م ىمااد ُماار  ؾماااٞموُمٕمٚمااقم أن 

ُمااـ أُمث٤مًمااف ُمااـ ْمااال ه وزُمٜمااف وُمرطمٚمتااف يم٤مٟماا٧م شم٘متّماااروأن قم ،يم٤مٟماا٧م لاا٤م ُمقاصااٗم٤مهت٤م اعمٕمرووماا٦م --درسومٞمٝماا٤م و

 ؾمااالماع قمااـ اهلل ضماازاه,ومخاا٤مض  ؛أهااؾ اخلااػم اًمتّماادي ًمٜمااقع ُمااـ اعمِمااٙمالت وظمااقض ٟمااقع ُمااـ اعمٕماا٤مرك

 --هلل شمٕماا٤مممسما٤م ُمٕمتّماااًم  ٤م ؿماج٤مقمً يماارياًم   سما٤مذٓ ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ؿماٝماًم سمٓمااال رضماال اعمٕمريماا٦م ,يمثاػما  ظمااػما  واعمًٚمٛمٞمااـ

   -واهلل اعمقومؼ --أن يٙمقن ذم طم٤ًمب اعٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يريد أن ي٘مّقم إؿمخ٤مص وشم٤مرخيٝمؿٓ سمد ومٙمؾ ذًمؽ 

م ِماااٞموأُماا٤م اًم  ،واااره٤م احل٤مّماااراااؿ إُماا٦م ذم قم ـ أطمٞماا٤م اهلل َُماا ؿ  َهااوم٢مٟمااف واطمااٌد ُمااـ أَ  ،خ قمٌااد اهلل قماازا

ويمقٟماااف يمااا٤من ُماااـ  ،قمٜمااافواااال ور ٚمااا٦م وحم٤مؾماااٜمف وومْمااا٤مئٚمف يمثاااػمة ضمٚمٞم ،ويمااا٤من ُماااـ اًمرسم٤مٟمٞمٞمااااـ ٟمحًاااٌف يماااذًمؽ

 ،هْمااارومٝمااذا ٓ ي ؛اعظمااقان اعمًٚمٛمٞماااـ واؾمااتٛمر إمم أن ُماا٤مت مل يااؽمك آٟمااتام  إًمااٞمٝمؿ ومل يٕمٚمااـ اخلااروج قمااٜمٝمؿ

   -ومٝمق ذم ذًمؽ ُمت٠مّول اخلػم جمتٝمد ذم إص٤مسم٦م احلؼ واًمّمقاب واعمّمٚمح٦م اًمدياٜمٞم٦م ٟمحًٌف يمذًمؽ

ئاػواعظمقان اعمًٚمٛمقن  وماٞمٝمؿ اًمّما٤مًمح ووماٞمٝمؿ دون  ؛ُماـ اًمٜما٤مس ةُمتٕمادد و٤مقم٦م يمٌػمة يااٜمتٛمل إًمٞمٝما٤م ـمقا

 --٦مواٞمام ذم اًمٕم٘مقد اح٤مؾماٞموٓ  ،وـمٌٞمٕم٦م اجلامقم٦م شمًتققم٥م ذًمؽ ،وومٞمٝمؿ اظمتالف يمثػم ،ذًمؽ

 -  مظمرؿمالوذم أومراده٤م ومطم٤مد اعمٜمتٛمٞماـ إًمٞمٝم٤م  ، ؿمالواًمٙمالم ذم اجلامقم٦م يمجامقم٦م 

   -ؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحوإٟمام ٟم٘مقم اعٟم٤ًمن سمام قمٜمده ُمـ اخلػم واًمّمالح واًمت٘مقى واًمٕمٚم

ومٝمااذا ُماااـ ضمزئٞماا٤مت اًمٕمٛماااؾ اًمتاال يااااٜمٔمر ومٞمٝماا٤م هاااؾ هاال ُماااـ  ،ويمقٟمااف ياااٜمتٛمل ًمٚمجامقمااا٦م اًمٗمالٟمٞماا٦م أو اًمٕمالٟمٞمااا٦م

وإن يما٤من ظمٓماا٠م ؾمااٚمٙمٜم٤م ومٞمااف  ،وماا٢من يما٤من ُمااـ قمٛمٚمااف اًمّما٤مًمح ازداد ااا٤م صااالطم٤م ؟قمٛمٚماف اًمّماا٤مًمح أو هاا٤م أظمٓما٠م ومٞمااف

   -واهلل اعمقومؼ ،يمام سمٞماٜما٤مه ،ظمّمقص٤م ُمًٚمٙمٜم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمٓم٤م  اعمًٚمٛمٞماـ قمٛمقُم٤م واًمٗمْمال 

 
 

[٠ طضح ايكن١ٝ بًٕٛ دزٜزراٚإع ،فؿٛف ايؾباب صغِ إناٜكات ايزع٠ٛ إٍ اهلل ٗ]

 ًٗدم خلوحر لسٗـٌِ ٍلًسدز خهلل خلوزدّسٗـي خ لود ًٗدًِ٘ خلطدذ خلوسلن ّصُ خألًهط
ٗحٔ طـطسديسٍخ ّصُ خلى تٗسهَخ ٍتؤّٚ٘ ٗوٛي زٓؿل خهلل  --هي ٚخطٓ خلوطخٖسٔ ٍخلوًدزخٓ

يلن خهلل ٍيٗ٘سٓ خلتَح٘س  طـطٍتٌ خٍتسيَ ،هي ؤى تتزدٍظ خلحَخرع ,زٓؿل خهلل,خلوتعخٗسٓ 

  ؟ْٖ غَِٓ خلطسدذ ٍبيدزٓ قطح خلٗؿـ٘ٔ زلَى رسٗس

 [أبق ظمٓم٤مب اًمًقري: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

يد أقمداد اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مئدة إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمت٤مئ٦ٌم إمم  --ضمزاك اهلل ظمػما  يمام ذم شمزايد قمدد  ،را٤م شمزا

 ٹٹيمام  ،ًمدياٜمف ه ّماروُمـ ٟم ،ؾمالمهق ُمـ ومْمؾ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ قمغم أهؾ اع ؛اًمداظمٚمٞماـ ذم دياـ اهلل

 ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ

(يًتٕمٛمٚمٝمؿ ذم ـم٤مقمتف ٤مٓ يزال اهلل يٖمرس ذم هذا اًمديـا همرؾًم ): وىم٤مل ٟمٌٞماٜم٤م  ،]اًمتقسم٦م[
 

 ٦مُم٤مضمسمـ رواه ا

صحٞمحي٨م طمدوهمػمه وهق 
(1)

رواه أمحد  (ُمثؾ أُمتل ُمثؾ اعمٓمر ٓ يدرى أوًمف ظمػٌم أو مظمره): وىم٤مل ،

واًمؽمُمذي
(2)

 -وهمػممه٤م 

وهاااق ُمٜمّااا٦م ُماااـ اهلل وًمٓماااػ ويمااارم  ،٤مدةًااااٞموقمقدشماااف إمم اًم ،هلاااذا اًمديااااـ وقمٚماااق  ّماااار وهاااق ُماااـ اًمٌِمااا٤مئر سم٤مًمٜم

اااتٝمؿٜمًمٚمٛم١مُم ٌّ ُماااـ اهلل قماااغم هاااذه إُمااا٦م  وسم٤مجلٛمٚمااا٦م هاااق ومْماااؾ --ٞمااااـ يرومااادهؿ سمااا٢مظمقاهنؿ ويروماااع ُمٕمٜمقيااا٤مهتؿ ويث

   --اعم٤ٌمريم٦م

وُمااـ ـمٌٞمٕماا٦م دياااـ اهلل أنااف يمٚمااام طماا٤مول أقمااداؤه إـمٗماا٤م  ٟمااقره ويمٚمااام طماا٤مرسمقه واواآمٝمدوا أهٚمااف وقمااذسمقهؿ 

ااٙمقا سمااف أيمثاار وأيمثاار ،يمٚمااام ازداد اٟمتِماا٤مرا ويمُثاار شماا٤مسمٕمقه ،٘مقا قمٚمااٞمٝمؿواااٞمو ًّ وماا٢من هااذا اًمدياااـ إذا ظم٤مًمٓماا٧م  ،ومت

   -قيالسمِم٤مؿمتف اًم٘مٚمقب مل شمرض قمٜمف سمديال وٓ ن

 ژىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخژ ٹٹيمام 

سمدأ ): وىم٤مل اًمٜمٌل  ،]اًمّمػ[ ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ: وىم٤مل ]اح٤مئدة[

(ٕمقد همري٤ٌم يمام سمدأ ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤م ؾماٞمهمري٤ٌم و ؾمالماع
(3)

 --احلدي٨م 

  -[اعمٜم٤موم٘مقن] ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژوم٤مهلل أيمؼم 

صماؿ اًمٖمارور واًمٖمٓمرؾما٦م  --!ًمٙماـ ُمٕما٤مرومٝمؿ فمٜماقٌن وأوها٤مم ،ٟمقَع إدراكوأقمدا  اهلل يدريمقن هذه احل٘مٞم٘م٦م 

ااا سماااؾ ئمٚماااقن يًااإمقن  ،ل قماااغم هاااذا اعدراك قمٜمااادهؿ ويٛماااٜمٕمٝمؿ ُماااـ آؾماااتٗم٤مدة ُماااـ هاااذه اعمٕمرومااا٦مواًمٙماااؼم يٖمٓم 

أُما٤م ٟمحاـ ومٛمًاتٞم٘مٜمقن  ،وُما٤م دروا أهناؿ إن هيٚمٙماقن إٓ أنٗمًاٝمؿ وُما٤م يِمإمرون ،و ٤موًمقن أن يٓمٗمئقا ٟماقر اهلل

   -ٓ ٟمِمؽ ومٞمف وٓ ٟمرشم٤مب ،سمذًمؽ وهلل احلٛمد

                                      
ىم٤مل اًمٌقصػمي ذم »: طمًـ، وىم٤مل: (، وىم٤مل حم٘م٘مف إرٟم١موط٧١١6١(، وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ، ُمًٜمد أمحد )6ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (٧)

 -شٟم١موط: وهذا شم٤ًمهؾ ُمٜمف ر: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت- ىم٤مل إشح اًمزضم٤مضم٦م٤مُمّمٌ»

( وىم٤مل 2642( وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م ىمقي سمٓمرىمف وؿمقاهده، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )٧666٧(، )٧264٧(، )٧212١ُمًٜمد أمحد ) (2)

 إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح-

 سمٗمٚمظ: )وؾمٞمٕمقد يمام سمدأ همري٤ٌم--(، ورواه اذا اًمٚمٗمظ و٤مقم٦م يُمثر- ( ًمٙمـ٧65صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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قماا٦م وُمٜمٝماا٤م وقمااغم رأؾمااٝم٤م ٞم٦م اعمتٜمق  ؾمااالُمؿمااؽ أن جلٝمااقد اًماادقم٤مة واًمٕمٚمااام  واعمج٤مهدياااـ واجلامقماا٤مت اع وٓ

واعشمٞما٤من  ؾماالمأىمقل ٓ ؿمؽ أن ل٤م إثر اًمٕمٔماٞمؿ ذم دقماقة ؿما٤ٌمب اع ،احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م: ذم اًمًٜمٞماـ إظمػمة

  -٤ممم وومْمٚمفسمتقومٞمؼ اهلل شمٕم ،ة هذا اًمدياـاػمٔماؿ إمم طم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ ،وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞماف ُماـ يِما٤م 

ومٜمًااا٠مل اهلل أن جيٕمٚماااف ذم  --[ِماااار]احل ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

   -ُمٞمزان طمًٜم٤مهتؿ

دائاام  تا٤مج إمم شمقضمٞماف وشمققمٞما٦م  اعمًت٘مٞمؿ قمغم ـمري٘مف واعم٘متدي سمٜمٌٞماف  ،واًمِم٤ٌمب اعمٚمتزم سم٤مًمدياـ طمديث٤م

وقماغم اجلٞماؾ اًمالطماؼ أن يٕمارف  --ي١مدياف ًمٚمجٞماؾ اًمالطماؼ ،هاق دور اجلٞماؾ إول اًمًا٤مسمؼوهذا دائاام  ؛وشمرسمٞم٦م

ٓ  ،وما٢من اًمٗمْماَؾ ًمٚمٗم٤مواؾِ  ،صماؿ ىماد يٙماقن اًمالطماؼ سمٕماد ذًماؽ ظماػما ُماـ اًمًا٤مسمؼ --طمؼ َُمـ ؾمٌ٘مف ويًتٗمٞمد ُمٜماف

ـِ اًمًٌُؼ إمم اخلػم وم -!ًمٚم٤ًمسمؼ وٓ ًمالطمؼ    -ٚم٦م وُمٞمزة ل٤م ىمدره٤مْماٞمًمٙم

واًم٤ٌميمل قمغم  ،واعمتحّٛمس ًمدياٜمف واعمتحّر. قمغم هذا اًمدياـ ،شمف وحمٌتفّمارواًمِم٤ٌمب اعمٜمتٛمل ًمٚمجٝم٤مد وٟم

هذا ظمػٌم  --واعمًتٕمد ًمٚمٌذل واًمٕمٓم٤م  واًمتْمحٞم٦م واًمٗمدا  ،أج٤مُمف اخلقازم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واًمَٕمامي٦م واًمْمالل

٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٕمرومقا ٟمٕمٛم --ؾمالمإُم٦م وسمًقاقمدهؿ وقمغم أيمت٤مومٝمؿ شمٌٜمك دوًم٦م اع٤م وه١مٓ  اؿ نٞم ،يمٌػم

ـّ قمٚمٞمٝمؿ سم٤ملداي٦ماهلل شمٕم٤م  ]احلجرات[ ژٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبژ ،مم قمٚمٞمٝمؿ سم٠من ُم

يمام  ،وًمٞمتقاوٕمقا ًمٚمخٚمؼ ،وًمٞمجتٝمدوا ذم أدا  ؿمٙمره٤م هلل شمٕم٤ممم ،ًتِمٕمروا قمٔمٛم٦م هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦مومٚمٞم

          ژ: ىم٤مل  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

  -]اًمٜم٤ًم [ ژ

ُمٕمرومتاااف : وُماااـ قمالُمااا٤مت ٟمج٤مطماااف ودٓئاااؾ ومالطماااف ،اعٟمًااا٤منوًمٞمٕمٚمٛماااقا أن ُماااـ أؾماااس اخلاااػم وُمٜم٤مسمٕماااف ذم 

ُماااف سمٜمٗمًاااف واٟمِماااٖم٤مًمف اااا٤م وسمٕمٞمٌاااف ًمٞمّماااٚمحف ويٙمٛماااؾ ٟم٘مّماااف سمااادٓ ُماااـ آٟمِماااٖم٤مل سمٕمٞماااقب اهتامو ،سم٘مااادر ٟمٗمًاااف

أظمرضماف اًمٌاازار  (ـماقسمك عماـ ؿمااٖمٚمف قمٞمٌاف قمااـ قمٞماقب اًمٜماا٤مس): اًمٜما٤مس وُمالطمٔما٦م ُماا٤م قمٜمادهؿ يمااام ىما٤مل ٟمٌٞماااٜم٤م 

م ؛سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ىم٤مًمف ذم سمٚمقغ اعمرا
(1)

-  

   -هق ُمقٟٓم٤م ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وزّم اًمتقومٞمؼ واهلل 

وأن يًااتٕمٛمٚمقا احلٙمٛماا٦م واًمٙمٞم٤مؾماا٦م واًمٕم٘مااؾ ذم يمااؾ  ،وقماغم هاا١مٓ  اًمِماا٤ٌمب أن يٕمرومااقا واىمٕمٝمااؿ وقماادّوهؿ

                                      
يمٚمٝم٤م »ذيمر احل٤مومظ اًمٕمراىمل ًمف ؿمقاهد، صمؿ ىم٤مل: ًمٙمـ (، 421١، ويٜمٔمر: ُمًٜمد اًمٌزار )وطمًٜمف يمام ذيمر اًمِمٞمخ (٧526سمٚمقغ اعمرام ) (٧)

 -(222.  6، يٜمٔمر: اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )شاإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد»(، وىم٤مل إًم٤ٌم : ٧25.  ٧، يٜمٔمر: اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر )شوٕمٞمٗم٦م



151  

  

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕماؾ ًمٙماؾ  ؛قمٞم٦مِمارٓمٚمقسم٤مت اًموي٠مظمذوا سم٤مٕؾم٤ٌمب يمؾ إؾم٤ٌمب اعمقصٚم٦م إمم اعم ،وم٤مهتؿّمارشم

اعماا١مُمـ اًم٘مااقّي ظمااػٌم وأطماا٥ُم إمم اهلل ُمااـ ): يمااام ىماا٤مل اًمٜمٌاال  ،ؿ يتقيمااؾ قمااغم اهلل ويثااؼ ومٞماافصماا ،٤م  أؾماا٤ٌمسمً ؿمااال

(اطمرْص قمغم ُم٤م ياٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز ؛اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ
(1)

- 

ويٕمٚمٛمااقا أن  --اًمٜمٌااّل صاااك وقمااغم اًمِماا٤ٌمب أن يًتٕمٞماااٜمقا سماا٤مًمٙمتامن ُٕمااقرهؿ وىمْماا٤م  طمااقائجٝمؿ يمااام أو

ويقـمٜماااقا أنٗمًاااٝمؿ دائاااام قماااغم نٛماااؾ ُمااا٤م يااا٠ميت ُماااـ  --ويًاااتٕمدوا ًمٚمِمااادائد --دائااااماعمٕمٚمقُمااا٦م قماااغم ىمااادر احل٤مضمااا٦م 

وما٢من اهلل  ا٥م ُماـ  ؛وًمٞمٙمثروا ُماـ اًمٓم٤مقما٤مت وُماـ اًمادقم٤م  وؾما١مال اهلل شمٕما٤ممم --اعمٙم٤مره ُمًتٕمٞماٜمٞماـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

   -يدقمقه وي٠ًمخف

مل يٕمٜمف اهلل  ئ٤م إنؿماٞموٓ يًتٓمٞمع أن يٗمٕمؾ  ، ؿمالوًمٞمٕمٚمٛمقا أن اعٟم٤ًمن وٕمٞمػ قم٤مضمز ٓ ي٘مدر قمغم 

وُمـ يًتٕمٗمػ يٕمّٗمف  ،وُمـ يتّمؼّم يّمؼّمه اهلل): يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،ومٚمٞمًتٕمٞماٜمقا سم٤مهلل ويٚمج١موا إًمٞمف ؛شمٕم٤ممم

(اهلل
(2)

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ ،]حمٛمد[ ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،

ٹ ٹ ٹ ٹ ژ ،]مل قمٛمران[ ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک

وًمٞمٓمٚمٌقا  --]هقد[ ژىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئىئ ژ ،]إنٗم٤مل[ ژڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

يمام ضم٤م   ،إمم اهلل أن ُي٠ًمَخاف ُمـ اًمٞم٘مٞماـ واًمٕم٤مومٞم٦م أطم٥مُّ  ٌئ ؿماٞموم٢مٟمف ًمٞمس  ،وٓ يٛمتحٜمقا أنٗمًٝمؿ ،اًمٕم٤مومٞم٦م دائام

ذم طمدي٨م صحٞمح
(3)

  --وـمٚم٥ُم اًمٕم٤مومٞم٦م أصؾ ُمـ أصقل اًمٗمْم٤مئؾ --

(ومااا٢مذا ًم٘مٞمتٛماااقهؿ ومااا٤مصمٌتقا  ،٦مواؾمااا٠مخقا اهلل اًمٕم٤مومٞمااا ،ٓ شمتٛمٜماااقا ًم٘مااا٤م  اًمٕمااادو): يماااام ىمااا٤مل اًمٜمٌاااّل 
(4)

ويماااام  ،

ى ژ: وىمااااااااااااا٤مل ،]حمٛمااااااااااااد[ ژڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ ٹٹ

 ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 --!وٓ يًتٕمجٚمقا  ]إنٕم٤مم[

ااؿ سمٞماااـ اًمٜماا٤مس آسمااتال  وآُمتحاا٤من ًَ وؾمااتت٤مح ًمااف  ،ٌفّماااٞم٠متٞمف ٟمؾماااٞمويمااؾ إٟمًاا٤من  ،وًمٞمٕمٚمٛمااقا أن اهلل شمٕماا٤ممم ىم

اجلااد أن يٙمااقن اعٟمًاا٤من رضمااال يماا٤مُمال  وإذا قماازم إُماار وضمااد   ،اعمٝمااؿ هااق اًمّمااد. --ومااال يًااتٕمجؾ ؛ومرصااتف

   --  أنْماروهذا ُم٤م طم ،ويّمد. اهلل شمٕم٤ممم

                                      
-2446صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)  ( وؾم٤مىمف اًمِمٞمخ هٜم٤م خمتًٍما

 ( وؾم٤مىمف اًمِمٞمخ هٜم٤م سمت٘مدسمؿ وشم٠مظمػم سملم اجلٛمؾ-٧642صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

َ اًمَٕمْٗمَق َواًمَٕم٤مومِٞمَ : )أنف ىم٤مل طمدث قمـ اًمٜمٌل  ( أن أب٤م سمٙمر اًمّمديؼ 1556ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (1) ْ ُيْٕمَط سَمْٕمَد اؾْم٠َمُخقا اَّلل  ٦َم، وَم٢ِمن  َأطَمًدا مَل

ـَ اًمَٕم٤مومِٞم٦َمِ  ا ُِم  -وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح (اًمٞمَِ٘ملِم ظَمػْمً

 (-٧١62(، َوَورد سمٚمٗمظ: )اؾم٠مخقا( ذم صحٞمح ُمًٚمؿ )2244صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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  -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل أن يّمٚمح ؿم٤ٌمسمٜم٤م ويرزىمٝمؿ الدى واًمًداد  واهللَ 

  -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

  --وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمؾ ذٟم٥ٍم 

  -ؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕمٞماـوصغم اهلل و
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 أفغبَسزبٌ ًطبنجبٌ ًثبكسزبٌ ًيب لبرهبب
 

 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ژ

 ]احل٩م[ ژگ گ گ ڳ ڳ

 

[ٗ ٌٚ ا٫ْتقاصات إتٛاي١ٝ ٗ أؾػاْغتإ ؛اٱع١َٝ٬ شطايبإ» عٛر٠ إَاص٠]

 ْْـل  ؛خطٓ خألذسـدض خلوٓـطحٔ ْٖ ؤُْدًسـتدىْٖ ّصُ خألٗـدم ًطـدّس ٚ --خلحوـسهلل
  -ؤسـإل خهلل شلٙ ؟تتَٖى يَزٓ خلسٍلٔ خإلساه٘ـٔ خلكدلسدً٘ـٔ ٖـطٗسد

 [SHADIWO N DARK: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ومٛمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمتف ُم٤مٟمًٛمٕمف هذه إج٤مم ُماـ إظمٌا٤مر اعمٗمرطما٦م اًم٘م٤مدُما٦م  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

وٟمحاـ  ،وم٤محلٛماد هلل رب اًمٕم٤معمٞمااـ ،ل شمِماٝمد سمتٜما٤مُمل اعماد اجلٝما٤مدي هٜما٤مك واؿماتداد قماقدهواًمت ،ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من

وٕناف أُمااؾ  ،وٕنااف صاؼم وُمّما٤مسمرة وصمٌا٤مت ،ٕنااف صمٌا٤مت قماغم احلاؼ واعماٜمٝم٩م ،اٟمٕمتاؼم ذًماؽ ذم طماد ذاشماف اٟمتّما٤مرً 

إُمااا٤م  ؛وٕناااف ٟمْمااا٤مل ُمًاااتٛمر ٓ يااااٜمتٝمل سم٤مًمٜمًااا٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـ إٓ هن٤ميااا٦م ؾمااإمٞمدة ،وٕناااف ؿماااٗم٤م  ًمٚمّمااادور ،وطمٞمااا٤مة

   -وإُم٤م ؿمٝم٤مدةّمار ٟم

واعمًٚمٛمٞمااااـ ذم  ؾماااالموماااٜمحـ قماااغم ي٘مٞمااااـ ُماااـ قماااقدة اًمدوًمااا٦م ًمإل ؛وأُمااا٤م قماااـ اًمتقىماااع سمٕماااقدة دوًمااا٦م ـم٤مًمٌااا٤من

   -ومٝمذا قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،أُم٤م ىمرب ذًمؽ وسُمٕمده --أومٖم٤مٟمًت٤من ٓ ٟمِمؽ ذم ذًمؽ

 ،يزيااد وٓ ياااٜم٘مصوم٤مجلٝماا٤مد هٜماا٤مك  ؛اه سماا٢مذن اهلل شمٕماا٤مممؾماااػمواحلااّل ُمٜماا٤م وُمااٜمٙمؿ  ،ًمٙمٜمٜماا٤م ٟمرضمااق أنااف ًمااـ يٓمااقل

ياد وشمٙما٤مصمر --وـم٤مًمٌا٤من شمازداد ىماقة وحمٌا٦م ذم ىمٚماقب اًمٜما٤مس وىمٌاقٓ واًمٕمادّو ذم شمِماا٤مؤم  --وأنّما٤مر اجلٝما٤مد ذم شمزا

واعمٗم٤مضمئاا٤مت إن ؿماا٤م  اهلل ُمٜمتٔماارة ُمااـ رمحاا٦م اهلل شمٕماا٤ممم ذم  --واًمٕماادّو يٗم٘مااد ؿماإمٌٞمتف وي٘مٚمااقه اًمٜماا٤مس --وظمااقف

يٙماقن ذم صا٤مًمح  ،ـ طمّماقل شمٖمٞماػم ذم سم٤ميمًات٤من٤م ُما٤م ٟمٜمتٔماره وٟم١مُمٚماف دائاام ُماوظمّمقًصا ،ؾماالمص٤مًمح أهؾ اع
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   -واحلٛمد هلل --اعمًٚمٛمٞماـ

 
 

[دٓٛب إٜضإ شبًٛؽغتإ» ٚا٭ٖٛاطٌٜ ٗ ،شأؾػاْغتإ»ٚ شٚطٜضعتإ» أسٛاٍ اجملاٖزٜٔ ٗ]

 ذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ ٍظٗطستدى بّل هوٛي ؤى تًك٘ـٌد غَضٓ ٍخؾحٔ يي  :ضخزًد
 ؟ذَخًٌد ْٖ خلًطخٔ ٍَ٘طّدٖطذ هي خلتوٛ٘ـي إلؤلْن ى خلتوٛ٘ـي ؤٍّل تط   ؟ُْدًستدىؤٍ

  -؟دًتْن هدزٗديبٍ ؤلْ٘ن بٍّل ٌّد٘ هي سس٘ل للَغَل 

ٗطخً٘ٔ خلولٙ ْٖ زلَضستدى خإل ى تًك٘ـٌد غَضٓ ٍخؾحٔ يي يسسؤّل ٗوٛي  :سدزًد
 ؟ّسخْْنؤٍهد ّٖ  ؟ٍّل ّن هي خلوزدّسٗـي ،ٗطخىبَّخظٗ٘ـي ْٖ رٌَذ ٍيي حطٚٔ خأل

ٖدل٘ن يي خلحَٛهٔ م َٖه٘٘ـي ٗـٌدزٍى زدستٗال ّصُ خألؤ ؟هطٗٛد ٍزطٗكدً٘دألم ّن يواء ؤ

  -؟ّل خلسٌٔ خلوُتػسٔؤٍ ؤذص حَٗٔ ؤٍ زسيَ  خستطردو ؤ ؟هي هٌكلٕ خلَٗه٘ٔ

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

طمتااك  ،نِجااازَ خ أيب اًمٚمٞماا٨م ُمااع احلًاا٦ٌم يماا٤من أُ ِماااٞمواهلل ياا٤م أظماال متٜمّٞماااٜم٤م أن ًم٘ماا٤م  اًم: سمخّمااقص اًمٗم٘ماارة أرسمٕماا٦م

ًمٙمااـ  ،أو سم٠مطمااد ىمٞماا٤مدات اعمج٤مهدياااـ هٜماا٤مك طمٗمٔمٝمااؿ اهلل وٞمٕماا٤م ،ٟم٠مظمااذ صااقرة واوااح٦م قمااـ إوواا٤مع هٜماا٤مك

يط ؾمٛمٕمّل ندث ومٞمف قماـ إووا٤مع ؿمارطمقازم ؿمٝمر ياٜم٤مير ُمـ هذا اًمٕم٤مم اعمٞمالدي  شأيب اًمٚمٞم٨م»خ ِماٞميم٤من ًمٚم

   -٤م  ـمٞم٦ٌمؿماٞموذيمر ومٞمف أ

ٟمٜمااا --وسمحٛماااد اهلل شمٕمااا٤ممم ٤م أهناااؿ ذم شم٘مااادم قماااغم ضمٌٝمااا٦م أومٖم٤مٟمًااات٤من وضمٌٝمااا٦م ومااا٢من اعمتحّماااؾ ُماااـ أظمٌااا٤مر إظمقا

 ،ٝمؿ سم٘م٤مومٚماا٦م اجلٝماا٤مد وآؾمتِمااٝم٤مدوم٤مًمٓمٚمٌاا٦م يزياادون وشمٚمتحااؼ سم٤مؾمااتٛمرار أقمااداد ُمتجااددة ُمااٜم --وزيرؾماات٤من أجْماا٤م

يد سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم    -واعمدد اًمِمٕمٌل واًمتالطمؿ ُمع اعمج٤مهدياـ ذم شمزا

ػ طمااادث قمٜمااادهؿ ناااقٓت وىماااد رأجااااٜم٤م يمٞمااا ،ذم اجل٤مٟمااا٥م اًمٕمًاااٙمري اًمتٙمتٞمٙمااال يتٓماااقروُمًااتقى ـم٤مًمٌااا٤من 

 ،ورهت٤مْمااااارٞمااااـ أمهٝماااا٤م شم٘مٜمٞماااا٦م اًمٕمٛمٚمٞمااا٤مت آؾمتِمااااٝم٤مدي٦م اًمتاااال اىمتٜمٕماااقا ااااا٤م وسمواٞمٟمققمٞمااا٦م ُمٝمٛماااا٦م ذم اًمٕم٤مُمٞماااااـ اح٤م

 ،وشم٘مٜمٞماا٤مت اًمتٗمجاااػم قمااـ سُمٕمااد )اًمريٛمااقت يمٜماااؽمول( ،وشم٘مٜمٞماا٤مت اًمٕمٌااقات اًمٜم٤مؾمااٗم٦م واعمٗمخخااا٤مت سمّمااٗم٦م قم٤مُماا٦م

   -وهمػمه٤م

شمٓماااّقر أجْمااا٤م ُمٝماااؿ ذم ُمًاااتقي٤مت حم٤مرسمااا٦م اًمٕمااادّو ومٝمٜمااا٤مك  ،,إذا صاااح اًمتٕمٌاااػم,وقماااغم ُمًاااتقى اؾماااؽماشمٞمجل 

ٟماا٥م اعمٕمريماا٦م ،اعمرشمااد  ،م اااذا إُماارهااتاموآ ،س سمٙمثاارة واًم٘مْماا٤م  قمٚمااٞمٝمؿؾماااٞمومٝمٜماا٤مك ىمتااؾ اجلقا  ؛وإدراك ضمقا
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ىمٗمٞماااـ ُمااع يماارزاي واًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ اعمٗمتٞماااـ لااؿ سم٘متااؾ اعمج٤مهدياااـ ومٝمااذا  ؛وهٜماا٤مك ىمتااؾ ُمِماا٤ميخ اًمٕماادّو اًمزٟم٤مدىماا٦م اًمقا

ًم ،واًمٗمٝماااؿ شمٓماااقر ُمٝماااؿ قماااغم ُمًاااتقى اًمٗمٙمااارة يماااؾ ذًماااؽ ذم  --ٞمااااـ اعمٔم٤مهريااااـ ًمٚمٕمااادّو سمّماااٗم٦م قم٤مُمااا٦موىمتاااؾ اعمقا

   -اقمتدال واشمزان سمٕمٞمٍد قمـ اًمٖمٚمق أو اًمِمٓمط ذم اًمدياـ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم

م هاتاموُماـ طمٞما٨م آ ،ا واًمتّماقيرػمُم٤مُمـ طمٞم٨م اؾمتخدام اًمٙما ،وهٜم٤مك اًمتٓمقر قمغم اعمًتقى اعقمالُمل

وسم٤مجلٛمٚمااا٦م هاااؿ سمحٛماااد اهلل ذم شم٘مااادم  ،وًمٚمٕمااا٤ممل أواااع ،ٛمقُمااا٤م٦م اعؾماااالُمٞم٦م قموًمألُمااا ،سمااا٢مسمالغ رؾمااا٤مًمتٝمؿ ًمٚمِمااإم٥م

وهاق  ،اعظماقة ذم أومٖم٤مٟمًات٤من ووزيرؾمات٤من وأيماؼم ُما٤م يٕما٤م  ُمٜماف ،ٟمًا٠مل اهلل أن يٌا٤مرك وماٞمٝمؿ ،ًمألومْمؾوارشم٘م٤م  

   -سؾماٞماًمٓمػمان وظمٓمر اجلقا :   ُمتٙمرر ذم ُمٕمٔمؿ أو يمؾ ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مدؿمالذم احل٘مٞم٘م٦م 

وهااق ؾمااالطمف اًمْماا٤مرب ذم  ،ٞماا٦م اًمتاال قمٜمااد اًمٕماادّو إُمريٙماال ومٞماافوماا٤مًمٓمػمان ُمٕمااروف اًمت٘مااّدم اًمٗماا٤مئؼ واًمت٘مٜم

   -ئ٤مؿماٞموسمدوٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن يٗمٕمؾ  ،احل٘مٞم٘م٦م

حم٤موًمااا٦م نٞمٞماااد هاااذا : ٤م ؿمااااٞمومٗمٙمااارة اعظماااقة اعمج٤مهديااااـ ذم ُمقاضمٝمااا٦م هاااذا اًمًاااالح هااال دائاااام شمٕمتٛماااد قماااغم أ

تٙمٞماااػ سمحًااا٥م واًم ،هؿمااااروشمٓماااقير ـمااار. آظمتٗمااا٤م  ُمٜماااف واًمتاااقىمل ُماااـ  ،والاااروب ُماااـ ُمقاضمٝمتاااف ،اًمًاااالح

وٟمًا٠مل اهلل شمٕما٤ممم لاؿ  ،صمؿ حم٤موًم٦م احلّمقل قمغم ُمْم٤مّدات ًماف ،إُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ وفمروومٝمؿ ُمع ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمًالح

   -اًمٗمتح واًمت٠مجٞمد

شم٠مخٞمػ : ٤م  أجْم٤مؿماٞمومٛمقاضمٝمتف سمٛمجٛمقع أ ؛س واخلٓمر آؾمتخ٤ٌمرايت اعمٕمٚمقُم٤ميت  ؾماٞموسم٤مًمٜم٦ًٌم خلٓمر اجلقا 

ومٙمٚمام ازداد اًمٜم٤مس اًمتح٤مُم٤م ُماع اعمج٤مهديااـ وحمٌا٦م  ،أوٓ اًمٜم٤مس وايمت٤ًمب إنّم٤مر واًمٗمتح ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس

ذم ْماال صماؿ اعم --ام و٤مىم٧م ومرص٦م اًمٕمدّو ذم وضمقد صمٖمرة ُمـ ظمالل اًم٤ًمىمٓمٞمااـ واخلقٟما٦مٚملؿ وشم خٗم٤م وشمٕمٔمٞمام يم

هاا١مٓ  احلثاا٤مٓث أهااؾ اخلًاا٦م  ،يد اااؿ ُمااـ ظمٚمٗمٝمااؿ ىماا٤مشمٚمٝمؿ اهلل وأظماازاهؿِمااارس واًمتؾماااٞم٤مؾم٦م ذسمااح اجلقا ؾماااٞم

ظْماااص ٌّاا٧م واًمااقرع وىمااقة اًمرمحاا٦م ٓ سمااد ـمٌٕماا٤م ًمٙمااـ  -!!واًمرُّ زٟماا٦م ُمااع ىمااقة اًمتث أن شمٙمااقن اًم٘مااقة واًمِماادة هٜماا٤م ُمتقا

 -واهلل اعمقومؼ ،واًمٕمٗمق ذم حمٚمٝمام

صمااؿ  --ُب اعمثااؾ ذم هااذا اعمٞماازان سماا٤مرك اهلل ومااٞمٝمؿْماااراًمااذي ٟمٕمرومااف قمااـ اعظمااقة هٜماا٤مك أهنااؿ ُم --واحلٛمااد هلل

   -يمامل اًمتقيمؾ قمٚمٞمف  ُمع ،إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب وآطمتٞم٤مط واحلذر يمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم

ه ،واهلل اعمًتٕم٤من    -ٓ إ  همػمه وٓ رب  ؾمقا

ُمااـ ٟم٘مااص ذم أقمااداد اعمج٤مهدياااـ ُمااـ اًمِماا٤ٌمب واًمرضماا٤مل وطمتااك  اإهنااؿ ٓ يٕماا٤مٟمقن أباادً  :واعظمااقة ي٘مقًمااقن

ومرة ،قخِمااااٞماًم أي ذم احاااا٤مل  ،وإٟمااااام ُمٕمٔماااؿ اًمااااٜم٘مص هااااق ٟم٘ماااص ُماااا٤مدّي  ،سمااااؾ إقماااداد يمثااااػمة سمحٛمااااد اهلل وُمتاااقا

أن ٟمٌااذل اجلٝمااد ٓ سمااد  ،وهااذا واضماا٥م يمٌااػم قمٚمٞماااٜم٤م ٟمحااـ اعمًٚمٛمٞماااـ ذم وٞمااع أنحاا٤م  اًمٕماا٤ممل ،واًمتٛمقيااؾ ًمٚمحاارب

ٟمٜم٤م وٟمًّد صمٖمرهتؿّمار ومٞمف وٟمٜم    -إظمقا
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ومااااااؾ وإرشماااااا٤مل اعمتحريماااااا٦م واًماااااادوري٤مت وطمتااااااك  هٜماااااا٤مك اًمٙمثااااااػم ضماااااادا ُمااااااـ إهااااااداف اًمًااااااٝمٚم٦م ُمااااااـ اًم٘مقا

عمج٤مهديااـ قماـ شمادُمػمه٤م واًم٘مْما٤م  إٟماام يٕماق. ا ،اعمٕمًٙمرات واعمرايمز ًمٚمٕمادو اًمّماٚمٞمٌل أو ًمٚمحٙمقُما٦م اعمرشمادة

   -قمٚمٞمٝم٤م ىمٚم٦م ذات اًمٞمد

وماااؾ اعُماااداد واًمٚمقضمًاااتٞمؽ ُماااـ سم٤ميمًااات٤من إمم أومٖم٤مٟمًااات٤من قماااؼم اعمٜم٤موماااذ احلدوديااا٦م : قماااغم ؾماااٌٞمؾ اعمثااا٤مل ىمقا

ر قمااغم ًمٙمااـ اًمااذي ياااٜم٘مص اعمج٤مهدياااـ وياا١مصم --وهمػمهاا٤م يمثااػم ُمااـ إهااداف ،اف ؾمااٝمٚم٦موهاال أهااد ،اعمٕمرووماا٦م

إٟماااف هاااق  ،هيؿ ويٛماااّدهؿ سمٛمااادد ُماااـ قمٜمااادهل اهلل شمٕمااا٤ممم أن يٕمٞمااااٜمٝمؿ وي٘ماااق  ٟمًااا٠م --ومٕمااا٤مًمٞمتٝمؿ هاااق اجل٤مٟمااا٥م احااا٤مدي

 -اًمرزا. ذو اًم٘مقة اعمتٞماـ

ُماثال هٜما٤مك ضم٤مٟماا٥م اعُماداد اعمٕمٜمااقي  ؛ؿ ووىمقومٝما٤م ُمٕمٝمااؿ سمقضماٍف قماا٤مم٤م ذم إُماداد إُماا٦م لايماام أن هٜما٤مك ٟم٘مًّماا

وأيمارر  --ارهؿ سم٤مًمٚمًا٤منّمتٝمؿ وٟمْماٞمواعقمالم واًمتققمٞم٦م سم٘م ،وسم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ،سم٤مًمدقم٤مة واًمٕمٚمام  واعمرؿمدياـ

ًمٚمِماا٤ٌمب ذم يمااؾ ُمٙماا٤من أن يًاإمقا ًماادى أهااؾ اخلااػم واًمتجاا٤مر واعمتّمدىمٞماااـ واعمحًٜمٞماااـ أهااؾ اًمٌااذل ٓ سمااد أنااف 

   -ويِمّجٕمقهؿ أن يًدوا هذا اًمثٖمر اعمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ،واًمٕمٓم٤م  واًمتؼمع ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

وهاذا  ، ًمـ يٕمدم اًمٓمريؼومقاهلل ؛ومٛمـ أراد وصد. اًمٕمزم وشمقيمؾ قمغم اهلل --وأُم٤م ؾمٌٞمؾ اًمقصقل إًمٞمٝمؿ

ٓ يّماإم٥م  ،وُمااع اًمّمااؼم واًمٌااذل واًمًاإمل واًمتقيمااؾ قمااغم اهلل ،ُمااع صااح٦م اًمٕماازم !-!  ضمرسمٜماا٤مه وأج٘مٜماا٤م سماافؿمااال

ٟمٜماااا٤م قمااااـ ـمريااااؼ اعظمااااقة اعمقصمقىمٞماااااـ اعمٕمروومٞماااااـ ، ؿمااااال واهلل  ،وُمااااـ أراد ومٝمٜماااا٤مك ـماااار. ًمٚمقصااااقل إمم إظمقا

اخلاقف ُماـ اهلل  ْمااروًمٞمًتح ،ف اًمٕمادوويزيؾ قماـ ٟمٗمًاف ظماق ،واعٟم٤ًمن قمٚمٞمف أن ي٘متحؿ و ٤مول --اعمقومؼ

  ىمٚمٞماااؾ أُمٙمٜماااف سمٕماااد ذًماااؽ أن يزياااد ويقؾّماااع ؿماااالومااا٢مذا اٟمٗماااتح ًماااف سمااا٤مٌب وضمّرسماااف ذم  --شمٕمااا٤ممم واًم٘مٞمااا٤مم سمٞمااااـ يدياااف

   -واهلل اعمقومؼ ،فٟمِم٤مـم

أطمد  شطمدؾمار» وهق إىمٚمٞمؿ سمِمتق  ىمٌكم ي٘مع يمٚمف ذم دائرة إىمٚمٞمؿ ،شوزيرؾمت٤من» وسم٤مًمٜم٦ًٌم خلّمقص إىمٚمٞمؿ

وم٠مهٚماااف  ؛ومٝماااذا ومٞمااف ُمٞماازات شم٤مرخيٞماا٦م وىمقُمٞمااا٦م ودياااٜمٞم٦م شمًاا٤مقمد اعمج٤مهدياااـ ،اعمٙمّقٟماا٦م ًم٤ٌميمًاات٤منإىماا٤مًمٞمؿ إرسمٕماا٦م 

 ،وومااٞمٝمؿ ـمٌاا٤مئع اًم٘م٤ٌمئااؾ وؿمااٝم٤مُمتٝمؿ وطمرصااٝمؿ قمااغم ُمٙماا٤مرم إظمااال. واًمٗمْماا٤مئؾ ،فؿمااارأهااؾ شمدياااـ وأهااؾ 

ٌّااقن ضماادا عظمااقاهنؿ ،وومااٞمٝمؿ ؿمااج٤مقم٦م وٟمجاادة وهمااػمة ٌّااقن ضماادا ًمإلظمااقة  ،شـم٤مًمٌاا٤من أومٖم٤مٟمًاات٤من» وهااؿ حم وحم

   -ج٤مهدياـ اعمٝم٤مضمرياـ ُمـ اًمٕمرب ظمّمقص٤م وُمـ يمؾ ضمٜمساعم

سمٞمااقهتؿ وظمٌاازهؿ  ؿي٘م٤مؾمااٛمقهن ؛٤م  قمجٞمٌاا٦مؿماااٞمًمإلظمااقة واًمقىمااقف ُمٕمٝمااؿ أ ةّماااروىمااد ؾمااٛمٕمٜم٤م قمااٜمٝمؿ ُمااـ اًمٜم

   -ويث٘مقن ومٞمٝمؿ صم٘م٦م يمٌػمة وجيّٚمقهنؿ ويًٛمٕمقن ُمٜمٝمؿ

ووىمٗماقا  ،ظماػما وم٘ماد مووٟما٤م ضمازاهؿ اهلل  ،٤م  ُمـ ذًمؽ قمٜماد ظمروضمٜما٤م ُماـ أومٖم٤مٟمًات٤منؿماٞموٟمحـ رأجاٜم٤م ُمٜمٝمؿ أ

   --وهؿ أهؾ طمرٍب وؿمج٤مقم٦م --وأيمرُمقٟم٤م ،ُمٕمٜم٤م وسمٙمقا قمغم طم٤مًمٜم٤م
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وصااا٤مرت لاااؿ ظماااؼمات  ،ؿمااا٤ٌماؿ وـمٚمٌااا٦م اعمااادارس اًمديااااٜمٞم٦م ُماااٜمٝمؿ هاااؿ اًمذيااااـ ي٘ماااقدون اعمٕمريمااا٦م --وأن

 ِماااارواٟمت ،وارشم٘ماااقا ذم اًمٗمٝماااؿ وذم ُمًاااتقى اًمٗمٙمااار واًمث٘م٤مومااا٦م ُمراطماااؾ ـمٞمٌااا٦م ،وسمااارزت ُماااٜمٝمؿ ىمٞمااا٤مدات ،ودمااا٤مرب

ًمٙماـ أن سمٕماد  ،سم٥ًٌم واقد أووا٤مقمٝمؿ وشم٘مٚمٞماديتٝم٤م ،ثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌم قمٜمٝمؿومٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ سمٙم

   -خم٤مًمٓمتٝمؿ اًمٓمٞم٦ٌم ًمإلظمقة اًمٕمرب وقمٛمقم اعمٝم٤مضمرياـ اؾمتٗم٤مدوا يمثػما 

قمٚمؿ أن اهلل وٟمٔمـ واهلل أ ،وىم٤مقمدة ظمٚمٗمٞم٦م لؿ ،ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ومٝمؿ قمقن يمٌػم عظمقاهنؿ اعمج٤مهدياـ

وأن رومع  ،وم٢من ُذيمروا ذيمروا سم٤مًمًق  واًمٗمقواك ؛ٓ يذيمرهؿ أطمد ٤ميم٤مٟمقا ىمقُمً  وهؿ ،شمٕم٤ممم أراد اؿ ظمػما 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ ،وأطمٞم٤مهؿ اذه احلرب ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،اهلل ذيمرهؿ سم٤مجلٝم٤مد

  -مُمٞماـ --ويًٕمدهؿ ،ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمرُمٝمؿ ذم اًمدارياـ [26: ]إنٗم٤مل ژۉ ۉ ېې

ٟمٜماا٤م ذم  ومٝمااذا همااػم  ،أومٖم٤مٟمًاات٤من أىماارب ُمٜمااف إمم اعظمااقة ذم اًمٕماارا. أو همااػمهوأُماا٤م أن اًمتٛمٙمٞماااـ سم٤مًمٜمًاا٦ٌم عظمقا

 ،ؾماتٔمٝم٤مر ًمإٌمض آطمااتامٓتويماؾ ُماا٤م يٛمٙماـ أن ي٘ما٤مل هااق ا ،  ُمااـ ذًماؽِماالوًمٙماـ ٓ ٟمحاا٥م اجلازم سم ،سمٕمٞماد

   -هق أُمريٙم٤م اواطمدً  اواعمًٚمٛمقن ومٞمٝمام ي٘م٤مشمٚمقن قمدو   ،واعمٝمؿ طم٘م٤م هق أن اجلٌٝمتٞماـ ُمتٙم٤مُمٚمت٤من

وهاذا ذم طمااد  ،قمٔماٞمؿ ًمٙمٚمااٞمٝمامّمااار هاق ٟم --ًمألُمريٙماا٤من ذم إطمادى اجلٌٝمتٞماااـوما٠مي ؾما٘مقط وهزيٛماا٦م واهنٞما٤مر 

 ،ُمريٙماا٤م ذم يمااؾ ُمٙماا٤منومااٜمحـ اًمٞمااقم ٟمقاضمااف أ ؛سم٠مقمدائااف وُمااـ ُمٙمااره  ،اهلل شمٕماا٤ممم ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااـّمااار ُمااـ ٟم فذاشماا

شاهلل ُمقٟٓم٤م وٓ ُماقمم لاؿ» :وُمٕمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ،وٟمٜمتٔمر ؾم٘مقـمٝم٤م
(1)

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ژ ،

   --]حمٛمد[ ژجت حت خت مت

ًة  --ُمٕمٜماا٤م اًمتاا٤مريخ واًمتجاا٤مرب واًمٕمااؼم وإؾماا٤ٌمب اًمٙمقٟمٞماا٦م صمااؿ ومٚمااٞمس هٜماا٤مك ؿماإمقب ىم٤موُماا٧م حمتٚمٞماااـ هماازا

 -!!ت قمٚمٞمٝمؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف وإن ـم٤مل زُمـ احلرب وـم٤مل ًمٞمؾ اًمٔم٤معمٞماـّمارُمٗمًدياـ إٓ اٟمت

 ؛إن وماااتح ضمٌٝمااا٤مت أظمااارى ُمتٕماااددة واااد إُمريٙمااا٤من هاااق ذم صااا٤مًمح اعمًٚمٛمٞمااااـ :ولاااذا أجْمااا٤م دائاااام ٟم٘ماااقل

وومرصا٦م  ،قُم٤مل وأوضم٤مديااـوومرص٦م ُمت٤مطم٦م سمِمٙمؾ أطمًاـ ذم اًمّما ،ٜمدٟم٤م ومرص٦م ذم اًمًقدان ودارومقروم٤مٔن قم

   -ورسمام شم٠ميت همػمه٤م سمح٥ًم اًمتٓمقرات اعمحتٛمٚم٦م ذم إيران وؾمقري٤م وهمػممه٤م --ذم اًمّمحرا 

 --اواهلل اعمًاا١مول أن هياال  ًمٜماا٤م ُمااـ أُمرٟماا٤م رؿماادً  ،ظمااػما قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ واعمج٤مهدياااـ ٙمقنؾماااٞمومٝمااذا يمٚمااف 

 -مُمٞماـ

: وهاال ُمااـ اًمٌِماا٤مئر ،شأومٖم٤مٟمًاات٤من»و شوزيرؾماات٤من» وُمااـ اًم٘مْماا٤مي٤م اعمٝمٛماا٦م اًمتاال هاال ذم صاا٤مًمح اعظمااقة ذم

 ،٦م وـمٜمٞما٦م ىمقُمٞما٦م اىمتّما٤مدي٦مْمااٞموهال وإن يم٤مٟما٧م ىم ؛٤مل ذم إىمٚمٞمؿ سمٚمقؿمًت٤من اًم٤ٌميمًات٤م ٦م اًمثقرة وآٟمٗمّمْماٞمىم

                                      
 -(6١61، 1١12ٞمح اًمٌخ٤مري )(، اٟمٔمر: صحٟٓم٤م وٓ ُمقمم ًمٙمؿاهلل ُمقأصح٤مسمف أن ي٘مقًمقا ًمٚمٛمنميملم يقم أطمد: ) أُمر اًمٜمٌل  (٧)
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٤ميتٝمؿ ُماـ احلرُما٤من ؿماٙم ،ُمٌٜم٤مه٤م قماغم ؿماٙم٤مي٦م أهاؾ هاذا اعىمٚماٞمؿ اًمذيااـ هاؿ ذم أهمٚماٌٝمؿ ُماـ اًمٌٚماقش واًمٌِماتقن

ئد وقم٤مئدات اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل اعمًتخرج ُمٕمٔمٛمف ُمـ أروٝمؿ وإىمٚماٞمٛمٝمؿ ومٛمٕمٔماؿ اًمٖما٤مز  ؛اًمذي يٕم٤مٟمقٟمف ُمـ ومقا

طمتااك إن ُمٕمٔمااؿ سم٤ميمًاات٤من ُمٖمٓماا٤مة  ،وهااؿ ُمااـ أىمااؾ إىماا٤مًمٞمؿ اؾمااتٗم٤مدة ُمٜمااف ،اًم٤ٌميمًاات٤م  ُمًااتخرج ُمااـ أروااٝمؿ

ُمادن إىمٚماٞمؿ سمٚمقؿمًات٤من حمروُما٦م ُماـ  وًمٙماـ ،طمدؾماارذم ُمدن أىما٤مًمٞمؿ اًمٌٜمجا٤مب واًمًاٜمد و ،سمِمٌٙم٦م اًمٖم٤مز اعمٜمززم

واًمِماااٙمقى ُماااـ اًمٗمًااا٤مد  ،ي واًمٕمرىمااالّمااااروهمػمهااا٤م ُماااـ اًمِماااٙم٤مي٤مت اًمتااال ُماااداره٤م قماااغم اًمتٛمٞمٞماااز اًمٕمٜم --ذًماااؽ

   -اعداري وؾمق  شمقزيع اًمثروة

 ،٦ًم(ًاااٞم٦م ختاادم اعمج٤مهدياااـ ُمااـ ضمٝماا٦م أهناا٤م إهناا٤مك ًمٚمٕماادو اًم٤ٌميمًاات٤م  )دوًماا٦م سم٤ميمًاات٤من اخلْماااٞمًمٙمااـ هاال ىم

سمٞماااااـ احلٙمقُماااا٦م واحلريماااا٦م آٟمٗمّماااا٤مًمٞم٦م ذم هااااذا  ،ة وإن يم٤مٟماااا٧م سمااااقشمػمة ُمتٗم٤موشماااا٦موماااا٤مٔن احلاااارب ىم٤مئٛماااا٦م وُمًااااتٛمر

وياااااااٜمّجل اعمًٚمٛمٞماااااااـ  ،ورسمٜماااااا٤م اعمًاااااا١مول أن يزيااااااد ُمِماااااا٤ميمؾ هااااااذه اًمدوًماااااا٦م احل٘مااااااػمة وياااااااٜمت٘مؿ ُمٜمٝماااااا٤م --اعىمٚمااااااٞمؿ

 -مُمٞماـ --ه٤مؿماراعمًتْمٕمٗمٞماـ ُمـ 

واًمٕمٞمااا٤مذ  ،ثاااديٞمٝم٤مشم٠ميماااؾ سم ؛٦ًم يماااام ذيمرٟمااا٤مًااااٞموهااال دوًمااا٦م ظم ،يمثاااػمة اعمِمااا٤ميمؾ وإزُمااا٤متودوًمااا٦م سم٤ميمًااات٤من 

ُماااع أن نااا٧م طمٙمٛمٝمااا٤م ُماااـ أبٜمااا٤م  اًمِمااإم٥م اًم٤ٌميمًااات٤م  رضمااا٤مٓ وأبٓمااا٤مٓ أهاااؾ  --!دوًمااا٦م احل٘مااا٤مرة واًمٜمذاًمااا٦م ،سمااا٤مهلل

وٟمحاااـ ٟمرضماااق دائاااام أن  --ذًمتٝمؿ أُماااتٝمؿ يم٤مًمٙمثػميااااـ هماااػمهؿظماااوًمٙماااـ ىماااد همٚماااٌٝمؿ اًمٕمااادّو و ،شمْماااحٞم٦م وومااادا 

   -وهلل إُمر يمٚمف --وهذا ُمـ اٟمتٔم٤مر اًمٗمرج -- ّمؾ ومٞمٝم٤م نّقل وشمٖمػم

ذم  شضمٜمااد اهلل» ومٚمااٞمس ًماادّي ُمٕمٚمقُماا٤مت واومٞماا٦م قمااـ طمريماا٦م: وأُماا٤م سمخّمااقص اًمٗم٘ماارة اًمًاا٤مسمٕم٦م ُمااـ اًمًاا١مال

ًمٙمااـ ًمٕمااؾ دظمقلاا٤م  ،وًمٙمااـ هال طمريماا٦م ؾمااٜمّٞم٦م ضمٝم٤مدياا٦م سم٤مٕؾماا٤مس ،شٚمااؽقمٌااد اعم»سمٚمقؿمات٤من إيااران اًمتاال ي٘مقدهاا٤م 

ٙمقٟمااقا ُمٜمًجٛمٞماااـ و تاا٤مضمقن ومٞماف إمم أن ي ،ا ٦م وطماارب ُمٕمٚمٜماا٦م ُماع اًمٜمٔماا٤مم اعياارا  أن يٕمتاؼَمُ ُمٌٙماارً ٝماذم ُمقاضم

واهلل أقمٚمؿ ،ومٝمق ظمٓم٠م ،وم٢من مل يٙمـ يمذًمؽ ؛ُمع ؾم٤مئر إظمقاهنؿ ذم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م
(1)

-   

ؾمقا  ذم سمٚمقؿمًت٤من أو همػمه٤م يٌدو أهناؿ هماػم ُم١مّهٚمٞمااـ ذم اًمتاّق ًمادظمقل طمارب ُماع وأهؾ اًمًٜم٦م ذم إيران 

ىماع وماًمٙماـ يٛمٙماـ أن شمتا٤مح وما --ذم ُمثؾ هذه اًمٔماروف اًمٕم٤مديا٦م ،ْمالاًمٜمٔم٤مم اًمراوم ال رص وشمتٖماػم ُمٕمٓمٞما٤مت اًمقا

                                      
 ,ؾمًت٤من»اعمتديٜم٦م اًمتل شمًٙمـ ُمٜم٤مـمؼ إىمٚمٞمؿ اًمًٜمٞم٦م ش اًمٌٚمقؿمٞم٦م»ُمٕمٔمؿ قمٜم٤مسه٤م ُمـ أبٜم٤م  إىمٚمٞم٦م  ؛طمريم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمًٚمح٦م شضمٜمد اهلل» (٧)

قمٌد »قمغم يد اًمِمٞمخ  2١١2اًمقاىمع ضمٜمقب ذ. إيران قمغم اعمثٚم٨م احلدودي ُمع أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من، شم٠مؾم٧ًم قم٤مم  شسمٚمقؿمًت٤من

، وذًمؽ سم٥ًٌم ىمٞم٤مم ًمٚمٕمٛمؾ قمغم اًمدوم٤مع قمـ طم٘مق. اًمًٜم٦م قم٤مُم٦م واًمِمٕم٥م اًمٌٚمقر ظم٤مص٦م ٚمؿ اًمنمقمل؛وهق أطمد ـمٚم٦ٌم اًمٕم ش٤مًمؽ ريٖملاح

ٟمٞم٦م ُمـ اًم٘م٤م  - وىمد سم٤موٓمٝم٤مد اًمًٜم٦م، وىمتؾ قمٚمامئٝمؿ، وهدم اعم٤ًمضمد وإهمال. اعمدارس-طمٙمقُم٦م إيران اًمراومْمٞم٦م  متٙمٜم٧م احلٙمقُم٦م اعيرا

م 2١٧١ذم اًمث٤مًم٨م ُمـ ٟمقومٛمؼم - وسم٤معقمدم وٟمٗمذ احلٙمؿ ومٞمف سمٕمد ومؽمةوطمٙمؿ قمٚمٞمف  شعمٚمؽ ريٖملقمٌد ا»اًم٘مٌض قمغم رئٞمس اجلامقم٦م 

 -ي ؿمخصأره٤مسمٞم٦م و طمٔمرت دقمٛمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ إ٦م سمٞم٤مٟم٤م صٜمٗم٧م ومٞمف اجلامقم٦م ُمٜمٔمٛم٦م صدرت وزارة اخل٤مرضمٞم٦م آُمػميمٞمأ
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   -واهلل اعمقومؼ ،ًمٚمدقم٤مة واعظمقة اًمقاقمٞماـ أن يٙمقٟمقا ذم اعمًتقىٓ سمد أن يٙمقٟمقا ُمًتٕمدياـ وسمد 

ُماااؾ اًمْمااإمػ  ،سم٘مااادر ُمااا٤م هااال دوًمااا٦م ىمقيااا٦م: وإياااران يماااام ؾماااٌؼ وأن ىمٚمٜمااا٤م هااال أجْمااا٤م نٛماااؾ اًمٕمدياااد ُماااـ قمقا

ٟمًاااا٠مل اهلل أن جيٕمااااؾ  ،وشمٗماااا٤مقمالت اٜمٌٜمل قمااااغم ُماااا٤م يٙمااااقن ُمااااـ أطمااااداثؾماٞمااااويمااااؾ ذًمااااؽ  ،يعًاااااروآٟمٙمًاااا٤مر اًم

ومٛمٕمٔمؿ طمدود إيران ُمٜم٤مـمؼ ؾماٜمٞم٦م ىم٤مسمٚما٦م ًمالوآمراب واًمتحارك واده٤م طمٞمااـ  ؛ؾمالمقم٤مىمٌتٝم٤م ظمػما ٕهؾ اع

واعمج٤مهادون ذم  ،سماؾ وسم٤ميمًات٤من وأومٖم٤مٟمًات٤من يمٙماؾ ،وـم٤مًمٌا٤من واًم٘م٤مقمادة قماغم يٛمٞمااٜمٝم٤م ُماـ هٜما٤م ،شمقايت اًمٗمرص٦م

وهااال نااا٤مول أن ٓ  ،جلزيااارة واخلٚماااٞم٩م وُمااا٤م ضم٤مورهااا٤موؾمااا٤مئر أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ذم ا ،اًمٕمااارا. قماااغم يًااا٤مره٤م ُماااـ هٜمااا٤م

وٟمٗمااااس اًمٜمٔماااا٤مم اعياااارا  يٕماااا٤م  ُمااااـ  ،واعمج٤مهاااادون أجْماااا٤م يتٗم٤مدوهناااا٤م ،شماااادظمؾ ذم ُمقاضمٝماااا٦م ُمااااع اعمج٤مهدياااااـ

ااااائوٟمًااااا٠مل اهلل شمٕمااااا٤ممم أن هي --واهلل هم٤مًمااااا٥ٌم قماااااغم أُماااااره ،ناااااقٓت وشمٜم٤مىمْمااااا٤مت اضمتامقمّٞمااااا٦م وصم٘م٤مومٞمااااا٦م داظمٚمٞمااااا٦م  ٞم 

 -مُمٞماـ --اًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ُمـ أُمرهؿ رؿمدً 

ومٝماال طمريما٦م ىمقُمٞماا٦م  ؛ي ًمٚمٕمارا.ذق اعىمٚمااٞمؿ اًمٕماريب ذم إيااران اعمحا٤موها طمريما٦م آٟمٗمّماا٤مل ذم إطماقازوأُما٤م 

 ،قمرسمٞم٦م شمًٕمك ًمالٟمٗمّم٤مل قمغم أؾم٤مس قمرىمل وإن يم٤مٟمقا هاؿ أهاؾ ؾماٜم٦م ُماـ طمٞما٨م آٟمتًا٤مب اعماذهٌل اًمديااٜمل

   -ٚمؿواهلل أقم ،طم٥ًم ُم٤م يتقومر ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ،ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم طمريم٦م ضمٝم٤مدي٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس اًمدياـ

رب ضمااادا أهناااؿ يتٕمااا٤موٟمقن ُماااع ٘مًمٙماااـ ُماااـ اعمًااات ،ًمٙماااـ ٓ أقمت٘ماااد أهناااؿ قمٛماااال  سمااا٤معمٕمٜمك اعمٕماااروف ًمٚمٕمامًمااا٦م

 --وُمٕمااروف أن أي ؿمااخص يريااد أن يٕمٛمااؾ وااد إيااران ،وُمااع آٟمجٚمٞمااز ويتٚم٘مااقن ُمااٜمٝمؿ اًماادقمؿإُمريٙماا٤من 

٤م قمااادا يماااام أن إياااران ُمًاااتٕمدة ًمااادقمؿ يماااؾ ُماااـ يٕمٛماااؾ واااد أُمريٙمااا٤م ُمااا -!ةؿماااارومااا٢من أُمريٙمااا٤م ُمًاااتٕمدة ًمدقمٛماااف ُم٤ٌم

 -!!ـمٌٕم٤م شاًم٘م٤مقمدة»

أُمًاٙم٧م إياران جمٛمققما٤مت ُماـ  ،وسمٕمد ظمروج اعظمقة أوائؾ ؾماٜم٦م أخٗمٞمااـ واصمٜمتٞمااـ ُماـ سم٤ميمًات٤من صماؿ إياران

وطم٤موًم٧م أن شمٕمرض قمغم سمٕمض اعظماقة شم٘ماديؿ ُمًا٤مقمدات  ،ُمـ أهؾ اجلزيرة وهمػمه٤م ،اعظمقة صمؿ ؾمّٗمرهتؿ

 -!وهااذا صم٤مسماا٧م طماادصمٜم٤م سمااف اعظمااقة ،٩مب أهااداف أُمريٙمٞماا٦م ذم اجلزياارة واخلٚمااٞمْمااارودقمااؿ ُماا٤مزم ويمااؾ ُماا٤م يٚماازم ًم

وهااذه ىمْماا٤مي٤م ذم اًمتاا٤مريخ  ،ب اًمٓماارف أظماار وياااٜمٝمٙمفْمااارومٝماا١مٓ  يمااؾ ـماارف ُمااـ ُمّمااٚمحتف أن ياادقمؿ ُمااـ ي

يٕمارف ٟماامذج ُمٜمٝما٤م يمثاػمة ذم  ؾماال٤مًاٞمواًمذي ُم٤مرس اًمٕمٛمؾ اجلٝما٤مدي واًم --!ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمج٥م ،دائٛم٦م اًمتٙمرر

   -يمؾ ُمٙم٤من

 ،وُمٌااااا٤مدئ وىماااااٞمؿ قمٚمٞمااااا٤م ُمٌٜمّٞمااااا٦م قماااااغم اًمتقطمٞماااااد اخلااااا٤مًمصٞم٦م طمريمااااا٦م ديااااااـ ؾماااااالُماحلريمااااا٦م اع --واحلٛماااااد هلل

ٓ شماااٜمٓمكم قمٚمٞمٝمااا٤م ُمثاااؾ هااااذه  ،يٕم٦م رااااا٤مؿماااارُمتٗمّ٘مٝمااا٦م ذم ديااااٜمٝم٤م و ،وُمًاااتٛمدة ُماااـ يمتااا٤مب اهلل وؾماااٜم٦م رؾمااااقًمف 

   -وم٤مًمٚمٝمؿ سم٤مرك --وهل طمرة ذم اظمتٞم٤مراهت٤م ومتت٤مز سم٤مًمّمؼم واًم٘مقة واجلٚمد واًمث٤ٌمت واًمٞم٘مٞماـ ،اًمتٗم٤مه٤مت
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[ٚرٚص بانغتإ اـٝاْٞ ،ٚإَها١ْٝ عٛرتٗا يًشهِ ،ٚرٚيتٗا ايغابك١ شطايبإ» ايكٍٛ ٗ سضن١]

 (5)  كطتْد يلى سـ٘هد َّ تٗ٘٘وٛن ألُْدًستدى ٍّل قدلسدى ٖدزضٓ يلى زسف
ًهدم حٛن قدلسدى خلسدزٕ ذدغٔ ٍؤى خلٛخ٘ط ْٖ  ٍهد َّ ضؤٗٛن ؟ؤُْدًستدى زةشى خهلل

ْٖ  ٕد ؤزَ هػًر خلسَضطـٍ٘هٌْن خل,ًٗٔ طـطتكسٕ٘ خلْٖ  ًتٗس زًؽ ؤسدل٘سْنخ

شقدلسدى ٍهًطٚٔ خإلسام» ٚتدذ
(1)

 ؟ًٍٖت ْْ٘د خلتٖى تَرعٍخ لٌد خألذكدء ؤٍّل لٛن  ,

خلوستٗسل ح٘ـي ْٖ  لْن ٖى ؤى ًٗٓلَخ لٛسر ؤٚسط تإٗ٘س ضًستٌػحَى خلكدلسد ٍزن
  ؟ًٗٔ خهللطـطٍغَلْن خلحٛن ٍتحٛ٘وْن ل

تتًََٖى ؤى تٌْدض ٍّل  ؟ىذ قدلسدؾـطْٖ  زدٚستدى ٍزٍضّدْٖ  هد َّ ضؤٗٛن (2)

هي ؤُْدًستدى زةشى خهلل ٍّل ٗوٛي لكدلسدى ٍخلٗديسٓ  خألهطًٖٗٛسحدذ خلحَٛهٔ زًس خأ

كطتْن يلى سـٍ٘هي حن ْطؼ  ؟ِ لر٘دًتِ ٍبياى خلحطذ يلِ٘طـطؤى تٌتٗن هي ه

  ؟ٍّل تاٗسٍى ّصُ خلٓٛطٓ ؟لٙش ىؤًْن ٗستكًَ٘ ٍّل تًتٗسٍى ،دىتزدٚس

 [قمٙمرُم٦م اعمد : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ٓمرهت٤م ؾمااٞمٟمٕماؿ ٟمٔماـ وٟم٠مُماؾ أن ـم٤مًمٌا٤من إن ؿما٤م  اهلل ىما٤مدرة قماغم سمًاط  --احلٛماد هلل: 5ضمقاب اًمٗم٘مرة رىماؿ 

وؾمتٙمقن هاذه اعمارة إذا قما٤مدت سمٕماقن  ،وأهن٤م قم٤مئدة سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سمِمٙمؾ أىمقى ،أيمثر وأيمثر قمغم أومٖم٤مٟمًت٤من

   --ض اًمٙمالم ذم هذاوىمد ؾمٌؼ سمٕم ،ـ طم٤مٓ وأيمثر ٟمْمج٤م وصالطم٤م وصالسم٦ماهلل شمٕم٤ممم أطمً

 :واهلل اعمقومؼ ،وم٠ًمطم٤مول أن أقمٓمل ُم٤م قمٜمدي ُمـ ومٙمرة قمٜمف ومٞمام يكم ؛وأُم٤م رأجل ذم ٟمٔم٤مم ـم٤مًم٤ٌمن اًم٤ًمسمؼ

 ؛ُماااـ اشمٌااا٤مع ـمري٘مااا٦م اًمتّماااٜمٞمٗم٤مت احلديثااا٦مٓ سماااد ٞم٦م ؿمااإمٌٞم٦م إذا يمااا٤من إؾماااالُمـم٤مًمٌااا٤من ذم احل٘مٞم٘مااا٦م هااال طمريمااا٦م 

ل ؾمااااالُمٞم٦م اعمٕمرووماااا٦م ذم اًمٕماااا٤ممل اعالُمؾمااااسمٛمٕمٜمااااك أهناااا٤م ًمٞمًاااا٧م ُمااااـ ٟمااااقع احلريماااا٤مت اع ،شم٘مٚمٞمدياااا٦م: ومٜم٘مااااقل إهناااا٤م

   -واًمٕمريب ُمٜمف ظمّمقص٤م

م سم٤مًم وضماادْت ًم٘مٞم٤مُمٝماا٤م  ،وإرادة ًمٚمخااػم واعصااالح ؾمااالميٕم٦م وهمااػمة قمااغم اعِمااارهاال طمريماا٦م شمدياااـ واًمتاازا

ُمادروس وهماػم  ومٜمِم٠مت سمِمٙمؾ أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سما٤مًمٕمٗمقي واًماال ؛٦م واضمتامقمٞم٦م واىمٕمٞم٦مؾماٞم٤مؾماٞموٟمِمقئٝم٤م أؾم٤ٌمب 

                                      
ري قمـ ـم٤مًم٤ٌمن وإجي٤مسمٞمتٝم٤م وضمٝم٤مده٤م-- اًمخ، اٟمٔمر: أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٓم٤مًم٤ٌمن وُمٕمريم٦م اعؾمالم، اًمذي شمٙمٚمؿ ومٞمف اًمِمٞمخ أبق ُمّمٕم٥م اًمًق (٧)

ذيمر ومٞمف سمٕمض اعمالطِمظ، ُمـ أمهٝم٤م: اٟمتِم٤مر اًمّمقومٞم٦م، اًمتٕمّم٥م ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل،  شأهؿ ؾمٚمٌٞم٤مت اًمٓم٤مًم٤ٌمن»وقم٘مد ومٞمف ومّمال سمٕمٜمقان: 

ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وقمٛمٚمٝم٤م  اجلٝمؾ سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞم٦م، ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اعمح٤مومؾ اًمدوًمٞم٦م وإُمؿ اعمتحدة، اٟمتِم٤مر اعمٜمٔمامت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م

 -(2١ , 2٧سمحري٦م، شمٕمًٗمٝمؿ ذم سمٕمض احل٤مٓت ذم آطمت٤ًمب ذم اعمٕمروف واعمٜمٙمر-- وهمػمه٤م )اٟمٔمر اًمًٚمٌٞم٤مت ص 
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وومًاا٤مد واااك وهااق فماارف ومق ،ظمااذت شمٜمٛمااق وشمٙمااؼم سمٗمٕمااؾ اًمٔماارف اًمااذي قم٤مؿمااتفوأ ،يمااام شمٕمرومااقن ،اعمخٓمااط ًمااف

هت٤م وومتحاقا لا٤م أباقاب ُمادهنؿ وىماراهؿ ّماارواًمتاّػ طمقلا٤م اًمٜما٤مس وشماداقمقا ًمٜم ،وأظمالىمال ؾماال٤مؾماٞماضمتامقمل و

ٕن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ىمد سمٚمٖمقا ُماـ اعمٕم٤مٟما٤مة ُماـ  --ومٗمتح اهلل ل٤م ىمٚمقب اًمٜم٤مس ىمٌؾ أروٝمؿ وُمدهنؿ ،ورطّمٌقا اؿ

ئؿ وُمااااـ اًمٗمًاااا٤مد ْماااااراب وأُماااارا  احلاااارب وأُماااارا  اعشماااا٤موات واعمٙمااااقس واًمفمٚمااااؿ إطمااااز ائ٥م وُمااااـ اجلاااارا

قمٞم٦م( أهااؾ صاااالٍح ِماااارأي ـمٚمٌااا٦م اًمٕمٚمااقم اًم ،ويماا٤مٟمقا هاااؿ )ـم٤مًمٌاا٤من ،واٟمٕماادام إُماااـوااااك ًمٕمجٞماا٥م وُمااـ اًمٗمقا

م سم٤مًم ُمريديااااـ  ،ىمااا٤مُمقا هماااػمة قماااغم اًمديااااـ مُمريااااـ سمااا٤معمٕمروف وٟم٤مهٞمااااـ قماااـ اعمٜمٙمااار ،يٕم٦مِمااااروظماااػم وديااااـ واًمتااازا

ىماع  ،يٕم٦م ُم٤م أُمٙمـِمارعصالح إُمقر وشمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًم ومقضمد ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس اعمٜم٘ماذ واعمخّٚماص ُماـ ؿما١مم اًمقا

ىماااع واًمٔمااارفئ٤م شمٙمٞم  ِمااااٞمئ٤م ومؿمااااٞمو --اعمريااار اًماااذي ي٘م٤مؾماااقٟمف  ،وقمرومااا٧ْم دورهااا٤م ،ٗمااا٧م طماااريمتٝمؿ اًمٜم٤مؿمااائ٦م ُماااع اًمقا

 سماا٤مًمٕمقن ,ٌٝمؿاٞمًااطم واهلل ٟمحًاا٥م ومااٞمام وإظمالصااٝمؿ ًمّماادىمٝمؿ,وأُمااّدهؿ اهلل  ،ويم٤مٟماا٧م مهااؿ ىمٞم٤مداهتاا٤م قم٤مًمٞماا٦م

   -اًمدوًم٦م وأىم٤مُمقا  اًمٌالد ُمٕمٔمؿ ومٗمتحقا  ؛واًمتقومٞمؼ واعمدد

واعمدرؾماااا٦م اًمديقسمٜمدياااا٦م  ،قمااااغم اعمااااذه٥م احلٜمٗماااال ،هااااذه احلريماااا٦م هاااال طمريماااا٦م شم٘مٚمٞمدياااا٦م سمٛمٕمٜمااااك أهناااا٤م ُمذهٌٞماااا٦م

ٞم٦م ؾماااااالُمأو احلريمااااا٤مت اع شاًمًاااااٚمٗمٞم٦م» ومٚمٞمًااااا٧م يم٤محلريمااااا٤مت ،يااااااٜم٘مّمٝم٤م سمٕماااااض اًمتجدياااااد اًماااااالزم ،ظمّمقصااااا٤م

ُماع اًماتحٗمظ قمااغم يماؾ هااذه , شُمٜمٗمتحاا٦م»و ٞم٦م صمقريا٦م ونرريا٦مإؾمااالُمل وصم٘م٤موما٦م إؾماالُمر ة اعمتٛمّٞمازة سمٗمٙمااصااراعمٕم٤م

وهمػمهااا٤م ُماااـ  ،يمااا٤معظمقان اعمًٚمٛمٞمااااـ ُماااثال ,ورة اًمقصاااػ واًمتٗمٝماااٞمؿْماااارًم ؛ًمٙماااـ ٟمًاااتٕمٛمٚمٝم٤م سم٘مااادرٍ  ،إًمٗمااا٤مظ

   -ؾم٤مئر احلريم٤مت

ااااؽ سم٤مًميماااؾ ُمٞماااازة هااااذه احلريماااا٦م  ًّ وٟمٕمٜماااال سمااااذًمؽ قمااااغم  ،يٕم٦م وشمٕمٔمااااٞمؿ لاااا٤مِمااااارأهنااااؿ أهااااؾ دياااااـ وشم٘مااااقى ومت

ٌُٝم٤م وأهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م    -إظمّص ٟمقاهت٤م وىمٞم٤مدهت٤م اًمتل هل ُصٚم

ـّ اهلل قمٚمٞمٝم٤م سم٘م٤مدة ُيٕمتَ  ٟمٛماقذج  ،وُمـ اًمٜمٛمقذج اًماذي فماـ اًمٜما٤مس أهناؿ وم٘مادوه ،رون ُمـ اًمٓمراز إولاٌَاُم

ٟمٛماقذج يماام ٟم٘ماقل ٟمحاـ ذم  --وأُمثا٤ملؿ ُماـ إبٓما٤مل ،وحمٛماقد اًمٖمزٟماقي ،وصالح اًمدياـ ،قمامد اًمدياـ زٟمٙمل

 --!شاُمت٤مع ريب» :اًمٕم٤مُمٞم٦مًمٖمتٜم٤م 

م سم ،وىمااقة شمدياااـ وُمٕمروماا٦م سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم --وإظمااالص --صااد. وشم٘مااقى وورع ووىمااقف قمٜمااد  ،قمفِمااارواًمتاازا

   -وزهد طم٘مٞم٘مل ٓ ُمتّمٜمّع وٓ ُمتٙمٚم ػ ،وقمدم ُم٤ٌمٓة سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وٟمٔمر أظمرة ،طمدود اهلل 

واًمٙمارم وطما٥م اًمٌاذل  ،وىماقة اًماٜمٗمس ،اًمِماج٤مقم٦م: يمؾ ذًمؽ ُمع جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وإظمال. اًمٕم٤مًمٞم٦م

ومٝمااااذه صااااقرة أرضمااااق أهناااا٤م ُمٗمٞماااادة ذم  --واًمٖمااااػمة واًمٜمجاااادة واعسماااا٤م  وإنٗماااا٦م ،واًمتقاوااااع واًمزهااااد ،واًمٕمٓماااا٤م 

ي٦م ًمٞمًاا٧م يم٤مُمٚماا٦م ُمااـ يمااؾ ِمااارهااذه احلريماا٦م يمًاا٤مئر احلريماا٤مت واجلامقماا٤مت اًمٌ --ح طماا٤مل طمريماا٦م ـم٤مًمٌاا٤منواااٞمشمق

واٟمتًاااا٥م إًمٞمٝماااا٤م اًمّماااا٤مًمح ودظمااااؾ ومٞمٝماااا٤م  ،ِماااااروومٞمٝماااا٤م اخلااااػم واًم --ومٞمٝماااا٤م ٟم٘مااااص وقمٞمااااقب سمااااال ؿمااااؽ ؛يماااا٤من وضماااافٍ 
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   --واًمٓم٤مًمح

يم٤مٟما٧م سم٤مجلٛمٚما٦م  ؛وسم٤مًم٘مقة اًمٖم٤مًم٦ٌم اعما١مصمرة ،اًمقاذم٤مذم وّموٟمٕمتؼم سم٤مٕيمثر اًم ،ًمٙمـ ٟمحـ دائام ٟمٖمٚم٥ُم اًمٖم٤مًم٥م

واـمٛماا٠من ذم فمااالل  ،وأُّمٜماا٧م اًمااٌالد ،يٕم٦مِمااارسمًاآم٧م اًمٕماادل وأىم٤مُماا٧م ٟمٔماا٤مم اًمدياااـ واًم ،طمريماا٦م ـمٞمٌاا٦م ُم٤ٌمريماا٦م

   -ويمثرت اًمؼميم٤مت ،وازدهرت اًمتج٤مرة واٟمتٕمِم٧م اًمٌالد سم٤مخلػمات ،وٓيتٝم٤م اًمٕم٤ٌمد

ومٞماااـ ّماروإُماا٤من وآـمٛمئٜماا٤من سم٤مًمٜماا٤مس أن اًم إُمااـسمٚمااغ  ذم اًمِماا٤مرع ذم يم٤مسمااؾ وذم  ,اذم اًمٕمٛمااالتصااار,ا

ػ قمامُما٦م أو ىمٓمٕما٦م ُماـ صااٞمن ًمٚمّماالة يْماع اًمقاطماد ُماٜمٝمؿ قماغم ٟم٘ماقدهؿ اعمٗمروؿما٦م قماغم اًمرىمٜمده٤مر طمٞماـ ُيا١مذ  

 ،٤مىم٦م وٓ هنٌااا٦م وٓ قمااادواٟمً ؾماااارِمااااك ٓ خي ،مُماااـ قماااغم ُم٤مًمااافوياااذه٥م إمم اًمّماااالة وهاااق  ،أو هماااػمه شسمتاااق»ىماااامش 

   -ف إمم صالشمف ذم أُم٤من واـمٛمئٜم٤منّمارقمغم ُمتجره وياٜم اٝمؿ ؾمت٤مرً ٜموأصح٤مب اعمت٤مضمر يرظمل اًمرضمؾ ُم

ئ٤م ذم يماااؾ ُم٘مااا٤ميٞمس ؿمااااٞمٓ يًااا٤موي  ٤مؾماااٜمقيً  ائ٤م زهٞمااادً ؿمااااٞميااادومٕمقن  ؛ائ٥مْماااارذم راطمااا٦م ُماااـ اًم اًمتجااا٤مرويمااا٤من 

 ,أي ـم٤مًمٌااا٤من,يمااؿ ي٠مظماااذون ُمااٜمٙمؿ : اًمتجاا٤مر ذم ُمٜمٓم٘ماا٦م دم٤مريااا٦م ُمِمااٝمقرةطمتااك إٟمٜمااا٤م ؾماا٠مخٜم٤م ُماارة سمٕماااض  ،اًمٕماا٤ممل

 ،٤مأي طماقازم أرسمٕما٦م دوٓرات ؾماٜمقي   ،وم٠مظمؼموٟما٤م أهناؿ يادومٕمقن ؾماٜمقي٤م ُما٤مئتل روسمٞما٦م سم٤ميمًات٤مٟمٞم٦م ؟ي٦ٌم ؾماٜمقي٦موار

 ويم٤مٟما٧م إُماقال قماغم ،٦م وقماـ حمٌا٦مٍ وااٞمومٙم٤من اًمتج٤مر يدومٕمقن ُم٤م يدومٕمقن قمـ ٟمٗماس ر -!  قمجٞم٥مؿمالوهذا 

يمٞمااػ ٓ  ،سم٤معماادارس واًمتٕمٚمااٞمؿ ,ضماازاهؿ اهلل ظمااػما ,قا ىماادر اؾمااتٓم٤مقمتٝمؿ اهتٛمااو ،ومٞمٝماا٤م  ىمٚمتٝماا٤م يٌاا٤مرك اهللُ 

 - ذم ذًمؽّماػمداؤهؿ ُمـ اًمت٘مقموُم٤م رُم٤مهؿ سمف أ -!وهؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدياـ وهؿ اًمٕم٤مرومقن سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ

ُماـ ها١مٓ  إقمادا  ىما٤مشمٚمٝمؿ  وفمٚمااًم  ٤مومٙما٤من ُمٕمٔمٛماف قمادواٟمً  ؛ظمّمقصا٤م قمدم شمدريًٝمؿ ًمٚمٌٜم٤متوذم ُم٠ًمخ٦م 

 ،سمااؾ يماا٤مٟمقا  رصااقن قمٚمٞمااف ويريدوٟمااف ،وماا٢من ـم٤مًمٌاا٤من مل يٙمقٟمااقا يٛمٜمٕمااقن أو يرومْمااقن شمٕمٚمااٞمؿ اًمٌٜماا٤مت ًمذاشمااف ؛اهلل

ومٙما٤مٟمقا يا١مظمرون  ؛وإٟمام يما٤من يٛماٜمٕمٝمؿ أهناؿ ٓ جيادون اًم٘ماقة قماغم ذًماؽ سمًا٥ٌم ىمٚما٦م ذات اًمٞماد سم٤مًمدرضما٦م إومم

اعمقصمقىماا٤مت وهمااػم ذًمااؽ ُمااـ اهلل لااؿ سم٤مًمتاادري٩م ومااتح ُماادارس ًمٚمٌٜماا٤مت وشمااقومػم اعمٕمّٚمااامت و ًااارذًمااؽ إمم أن يٞم

 --إؾم٤ٌمب واًمقؾم٤مئؾ

 ،ُماـ اعمادارس واعمٕمٚمٛمٞمااـ وهمػمها٤م ,اًماذيمقر,مل ٟمًاتٓمع أن ٟمٖمّٓمال طم٤مضما٦م اًمٌٜمٞمااـ ٟمحاـ : ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن

وىمااد يماا٤من اًمٌٜماا٤مت اًمّمااٖم٤مر  ،وذم ٟمٞمتٜماا٤م شمااقومػم اًمتٕمٚمااٞمؿ ًمٚمجٛمٞمااع وإٟمااام ٟمًتٕمٞماااـ سماا٤مهلل وٟمتاادرج ،ومٙمٞمااػ سم٤مًمٌٜماا٤مت

  -واحلٛمد هلل ،ذم قمّدة ُم٤ًمضمد ذم يم٤مسمؾ وهمػمه٤م وهذا رأجاٜم٤مه سم٠مقمٞماٜمٜم٤ميدرؾمـ اًم٘مرمن واًم٘مرا ة واًمٙمت٤مسم٦م 

   -قا سم٤مًمّمح٦م واخلدُم٤مت واًمٓمر. وؾم٤مئر أنقاع اعمراومؼ واخلدُم٦م ًمٚمٛمجتٛمعاهتٛمو

 -!ؼ قمٚمٞمٝمؿ إٓ ُمـ رطمؿ اهللْماٞمهؿ ويصارويم٤من اًمٕم٤ممل  ٤م

 ًاارسم٠مج ،هلل شمٕما٤ممموم٘مد قمٚمؿ اجلٛمٞمع يمٞمػ ىمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٗمْمؾ ا ش وزراقم٦م اخلِمخ٤مشِماٞماحلوأُم٤م ُم٠ًمخ٦م 

ٍر ُمااااـ أُمااااػم اعم١مُمٜمٞماااااـ أجّااااده اهلل وٟم ؛ـمريااااؼ وأطمًااااٜمف وأوٚمااااف سمٛمٜمااااع زراقمتااااف وياااا٠مُمر سماااا٤مًمتقىمػ قمااااـ  ،هّمااااارىماااارا
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ًُماا ،آؿمااتٖم٤مل سمااف ـم٤مقماا٦م هلل شمٕماا٤ممم ورؾمااقًمف  عمااـ  ٤موم٤مؾمااتج٤مب اًمٜماا٤مس ىم٤مـمٌاا٦م وؾمااٛمٕمقا وأـماا٤مقمقا حمٌاا٦م وإيمرا

 -!أطمٌقه ووصم٘مقا ومٞمف وقمّٔمٛمقه طم٘م٤م

   -وومْم٤مئٚمٝمؿ يمثػمة حمٛمقدة ُمِمٙمقرة ضمزاهؿ اهلل ظمػما  --وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

اااؽ  ،اعمج٤مهديااااـ وإياااقائٝمؿّماااار ُماااقاىمٗمٝمؿ اجلٚمٞمٚمااا٦م اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م ذم ٟم وضمالًمااا٦م ىمااادرٍ  ا ويٙمٗماااٞمٝمؿ ومخااارً  ًّ واًمتٛم

ٟمف طمٗمٔمٝمؿ اهلل وٟمِماٞمسم٤مًم ُماـ أضمٚمٝماؿ واًمثٌا٤مت قماغم  واًمقوم٤م  لؿ واًمتْمحٞم٦م ،هؿّمارخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن وإظمقا

ُما٦م واًمقوما٤م  واعسما٤م   وم٘م٤مُمقا شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت ،ئِ اعمٌد َت اًمٕمازة واًمٙمرا اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛما٦م اًمتال أطمٞما٤م اهلل اا٤م ُماقا

ل واعٟمًاااا٤م  قمٛمقُماااا٤م ًم٘مٞمٛماااا٦م اعمٌاااا٤مدئ واًم٘مااااٞمؿ واًمثٌاااا٤مت ؾمااااالُمورّدوا ااااا٤م آقمتٌاااا٤مر ذم اًمْمااااٛمػم اع ،ذم أُمتٜماااا٤م

ااااا ،قمٚمٞمٝمااااا٤م ٤مت ٓمرت قمٚمٞماااااف إومٙمااااا٤مر اح٤مديااااا٦م واًمٜمٔمرياااااؾمااااااٞمو ،ف آٟمحٓمااااا٤مط إظمالىمااااال واًم٘مٞمٛماااااّل ذم قم٤مًَمااااااؿ قمٛم 

طمتااااك اعمًااااٚمٛمقن ُمااااٜمٝمؿ شمااا٠مثر أيمثاااارهؿ اااااذه اًمٌٞمئاااا٦م اعمقسماااق ة وسمااااذًمؽ اًمٖماااازو اًمث٘ماااا٤مذم واًمٗمٙمااااري  ،اعمٞمٙمٞم٤مومٞمٚمٞمااا٦م

 --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،اًمٙم٤مومر

 ، سمااا٤مًمٙمالم وم٘ماااطٓ ،وم٠مقمااا٤مدوا ًمٚمٜمااا٤مس سم٤مًمٕمٛماااؾ واعمثااا٤مل اًماااقاىمٕمل اًمٗمٕماااكم اعمحًاااقس اح٤مصماااؾ أُمااا٤مم إقمٞمااااـ

ػ ذم قمااّز ًاااٞمسم٦م سم٤مًمْماااروًم ،اعمٜمّٞماا٦م وٓ اًمدٟمّٞماا٦م ،[٧2١: ]اًمٌ٘ماارة ژڈ ژ ژ ڑڑژ: ُمٌاا٤مدئ ؾماا٤مُمٞم٦م ُمثااؾ

   -سم٦ِم ؾمقٍط ذم ُمذًم٦موارظمػٌم ُمـ 

 ٓ شمًاااااااااااااااااااااااااااااااا٘مٜمل ُماااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  احلٞماااااااااااااااااااااااااااااااا٤مة سمذًماااااااااااااااااااااااااااااااا٦مٍ 

  
سمااااااااااااااااؾ وم٤مؾماااااااااااااااا٘مٜمل سماااااااااااااااا٤مًمٕمّز يماااااااااااااااا٠مَس اًمٕمٚم٘مااااااااااااااااؿِ 
(1)

 

  

 

ٌ ٦مٍ  وًمًاااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم سمٛمٌتاااااااااااااااااااااااااااااا٤معِ  اااااااااااااااااااااااااااااا ًُ  احلٞماااااااااااااااااااااااااااااا٤مِة سم

  
وٓ ُمرشماااااااااااااااٍؼ ُماااااااااااااااـ ظمِماااااااااااااااٞم٦ِم اعماااااااااااااااقِت ؾُماااااااااااااااّٚمام
(2)

 

 ج 

وأن يًإمدهؿ ويروماع ىمادرهؿ  ،ٕما٤ممم أن يٙمارم طماّٞمٝمؿ وُمّٞماتٝمؿومٜمًا٠مل اهلل شم ؛وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ُمـ ُمٌا٤مدئ وىماٞمؿ

 -مُمٞماـ --ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 : ومٙم٤من ذم احلريم٦م وٟمٔم٤مُمٝم٤م ؾمٚمٌٞم٤مت ٓ حم٤مًم٦م --وأُم٤م اًمٜم٘مص واًمًٚمٌٞم٤مت

وٟمرضماق أهناؿ ذم ذًماؽ  ،قمٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ ىمٜم٤مقم٤مهتؿ اعمذهٌٞما٦م اًمٗم٘مٝمٞما٦م أو اًمٕم٘مديا٦مِمارسمٕمض إظمٓم٤م  اًم: ُمٜمٝم٤م

هٜماا٤مك ُمًا٤مئؾ هااؿ  ؛ُمٜمافوهااذا ًمٕمٚماف ُماا٤م أُمٙماٜمٝمؿ سمحًاا٥م طما٤ملؿ ُمااـ اًمٕمٚماؿ واًمااتٛمٙمـ  ،ُمٕماذورون إن ؿما٤م  اهلل

   -وٓ قمرومقه٤م ضمٞمدا ،مل  رروه٤م ومل يدرؾمقه٤م

صمااؿ قمرومااقا  ،ُمثااؾ حماا٤موًمتٝمؿ احلّمااقل قمااغم قمْمااقي٦م إُمااؿ اعمتحاادة ذم اًمٌداياا٦م --وىمااد قماارومتؿ أُمثٚماا٦م ًمااذًمؽ

اًمدوًمٞمااا٦م يمااا٤من ومٞمٝمااا٤م وااإمػ ُماااـ طمٞمااا٨م وُمثاااؾ قمالىمااا٤مهتؿ  ،طم٘مٞم٘مااا٦م ذًماااؽ وسُمٞمااااٜم٧م لاااؿ ومؽميماااقا ذًماااؽ سمحٛماااد اهلل

                                      
 -شيم٠مس احلٜمٔمؾ»: ,وهذا هق اًمّمقاب,( ًمٙمـ ومٞمف ٧15ىم٤مًمف: قمٜمؽمة سمـ ؿمداد اًمٕمٌز، يٜمٔمر: ذح ديقان قمٜمؽمة )ص  (٧)
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وُمثاااؾ سمٕماااض اًمتٓمٌٞم٘مااا٤مت ذم إُمااار سمااا٤معمٕمروف واًمٜمٝمااال قماااـ اعمٜمٙمااار وأـمااار اًمٜمااا٤مس قماااغم  ،يٕم٦مِمااااراٟمْمااا٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًم

م سم٠مطمٙم٤مم اًم    -وهمػم ذًمؽ ،ويمثػم ُمٜمٝم٤م هق حمؾ اضمتٝم٤مد ،ع يم٤من ذم سمٕمْمٝم٤م ٟمٔمرِمارآًمتزا

وٟمحـ هٜما٤م ٟماتٙمٚمؿ  ،٦مؾما٤مًاٞمواًم ،٤مٟم٘مص ذم اًمققمل واًمث٘م٤موم٦م ووٕمػ ذم ُمٕمروم٦م اًمدٟمٞم٤م واًمدياـ أجْم: وُمٜمٝم٤م

دقماا  كوىمااد قماا٤مٟم ،وطمتااك قمااغم ُمًااتقى احلاارب واًمتخٓمااٞمط واًمتٙمتٞمااؽ ،ـ اًمٓماا٤مسمع اًمٕماا٤مم ٓ قمااـ ظمّمااقص أوماارا

ويما٤من اعظمااقة  ،ومل يٗمٚمحاقا ذم شمٖمٞماػم اًمٙمثاػم ُماـ أؾما٤مًمٞمٌٝمؿ اًم٘مديٛما٦م واًمًا٤مذضم٦م ،ُمٕمٝماؿ اعظماقة اًمٕمارب يمثاػما 

ويماا٤مٟمقا ئمٜمااقن أن  ،ؾمااؽماشمٞمجٞم٤مت واًمتٙمتٞمااؽاًمٕماارب قمٜماادهؿ ظمااؼمات قم٤مًمٞماا٦م وأومٙماا٤مر ٟم٤موااج٦م ذم احلاارب وآ

سم٢مُمٙمااا٤من ـم٤مًمٌااا٤من ًماااق ـماااّقروا أنٗمًاااٝمؿ وؾماااٛمٕمقا اًمٜمّمااا٤مئح أن ي٘مْماااقا قماااغم طمريمااا٦م ُمًااإمقد ونااا٤مًمػ اًمِماااامل 

   -وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ،ًمٙمـ وقد ـم٤مًم٤ٌمن وشم٘مٚمٞمديتٝمؿ مل شم٤ًمقمد قمغم ذًمؽ ًمألؾمػ ،سمًٝمقًم٦م

ودظمااااؾ ومٞمٝماااا٤م أناااا٤مس ًمٞمًااااقا  ،وومٞمٝماااا٤م أظمااااالط ،  ُمااااـ واااإمػ اًمتٜمٔمااااٞمؿؿمااااالأن احلريماااا٦م يماااا٤من ومٞمٝماااا٤م : وُمٜمٝماااا٤م

وظم٤مصااا٦م ُماااـ ٟماااقاطمل ىمٜماااده٤مر وهماااز  وهٚمٛمٜماااد  ،إٟماااام دظمٚمقهااا٤م سمٜمااا٤م  قماااغم آٟماااتام  اًم٘ماااٌكم واًمٌِماااتق  ،ضمّٞمديااااـ

سمٛمجارد ًماٌس  شـم٤مًمٌا٤من» وإٟماام صا٤مروا ،ويم٤مٟمقا ظم٤مًمٞماـ ُمـ ذًماؽ اًمتديااـ وشمٚماؽ اًمٗمْما٤مئؾ ،واورزضم٤من وزاسمؾ

ا ؾمااااا٤ٌٌم عمٗم٤مؾماااااد ذم احلريمااااا٦م ومٝماااا١مٓ  يمااااا٤مٟمق ؛س ىماااااٌكم وىماااااقُملاًمٕمامئااااؿ اًمًاااااقدا  وآٟماااااتام  ًمٚمحريمااااا٦م قمااااغم أؾمااااا٤م

سمٕمْمااٝمؿ  --ام ذم اًمٕم٤مصااٛم٦م يم٤مسمااؾؾماااٞموٓ  ،وطمّمااؾ ُمااٜمٝمؿ فمٚمااؿ ًمٚمخٚمااؼ ،وؿمااّقهقا سمٕمااض اًمّمااقرة --واًمدوًماا٦م

يمااا٤من ومااٞمٝمؿ اًمٙمااؼم واًمتٕمااا٤مزم واًمٕمٜمجٝمٞماا٦م اًم٘مٌٚمٞمااا٦م  ،وسمٕمْمااٝمؿ يماا٤مٟمقا أهاااؾ دٟمٞماا٤م وشمٙم٤مًماا٥م ،يماا٤مٟمقا فمٚمٛماا٦م وم٤مؾمديااااـ

ًمدرضماا٦م أن سمٕمااض أهااؾ يم٤مسمااؾ يماا٤مٟمقا  ،ذم شمٕماا٤مُمٚمٝمؿ ُمااع اًمٗم٤مرؾمااقان وهمااػمهؿ امؾماااٞموٓ  ،واًمتٕمّّماا٥م ،اًمٌِمااتقٟمٞم٦م

 --!سمؾ اًمٗم٤ًمد ومٞمٝمؿ يمثػم ،ُمع أن أهؾ يم٤مسمؾ أجْم٤م ًمٞمًقا ُمؼّمئٞماـ -!ياٜمٔمرون إمم ـم٤مًم٤ٌمن يمٛمحتٚمٞماـ

ًٌآ سماد وًمٙمـ ُمع يمؾ ذًمؽ  ًٌا ٤مأن ٟم١ميماد أن اخلاػم يما٤من هم٤مًم سمقا ٟماامذج وااروىماد  ،ا ّماارً ُمٜمت ٤مواًمٕمادل يما٤من هم٤مًم

 ،ورد احل٘ماق. وأدا  إُم٤مٟما٤مت إمم أهٚمٝما٤م ،اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط واًمقىمقف قمٜماد طمادود اهلل رومٞمٕم٦م طم٘م٤م ُمـ

   -وشم٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ ،ضمزاهؿ اهلل ظمػما يمثػما 

يٕم٦م هٜماا٤م ِمااارواًم ،يٕم٦م ىمٞم٤مُماا٤م يماا٤مُمالِمااارىماا٤مئؿ قمااغم اًم ،واحلٛمااد هلل ،ويماا٤من قمٜماادهؿ ٟمٔماا٤مم ىمْماا٤مئل ٓ سماا٠مس سمااف

   -٥مذم اًمٖم٤مًم ،ـمٌٕم٤م هل ُم٤م يٕمرومقن ُمـ اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

ٟم٤م إًمٞمٝمااا٤م سمااا٤مًمٔمروف اعمقواااققمٞم٦م اًمتااال ؿمااااروىماااد يٕمتاااذر لاااؿ سمٕماااض اعظماااقة ذم سمٕماااض شمٚماااؽ إُماااقر اًمتااال أ

زٟماا٤مت آضمتامقمٞماا٦م اًمتاال يماا٤من يّماإم٥م قمٚمااٞمٝمؿ ختٓمٞمٝماا٤م ،نٙمٛمٝمااؿ ًمٙمااـ ذم فمٜماال أنااف يماا٤من سم٤معُمٙماا٤من أن  ،واعمقا

   -واهلل أقمٚمؿ -!يٙمقٟمقا أومْمؾ

وٓ ٟمريااد أن  ،هااق إىمااقى ذم يمثااػم ُمااـ إطمااقال وم٤محلريماا٦م ُمااع أهناا٤م طمريماا٦م دياااٜمٞم٦م يماا٤من آٟمااتام  اًم٘مااٌكم ومٞمٝماا٤م

   -وهٜم٤مك دائام اؾمتثٜم٤م ات ،قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدات اًمقؾمٓمك واًمتٜمٗمٞمذي٦م ٓ ؾمٞمام ،ٟمٕمٛمؿ
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 ،اعمٝماااؿ أهناااؿ سمِماااتقن ،ولاااؿ اًمت٘ماااّدم ، ؿماااالاًمٌِماااتقن واًم٘مٜمده٤مريااا٦م وُمااا٤م ضمااا٤مورهؿ هاااؿ اعمٛمًاااٙمقن سمٙماااؾ 

 ،اًمتااااال صااااا٤مرْت يمااااا٤مًمٗمرضٕمامئاااااؿ اًمًاااااقدا  ويتًاااااٛمقن سم٤مًمٓم٤مًمٌااااا٤من ويٚمًٌااااقن اًم ،ويٕمٓمااااقن اًماااااقٓ  ًمٚمٓم٤مًمٌااااا٤من

   --وومٞمٝم٤م اجلٞمد وهمػم اجلٞمد ،ًاليمام أن احلريم٦م يم٤من ومٞمٝم٤م شمٞم٤مرات أظمرى همػم اًمتٞم٤مر اًمرئٞم ،اوص٤مرت ؿمٕم٤مرً 

 ،ورقماا٤مه وؾماادده ηوًمٙمااـ قمّمااٛمٝم٤م اهلل سمّمااالح ىمٞم٤مداهتاا٤م اعماا١مصمرة وقمااغم رأؾمااٝم٤م اعمااال حمٛمااد قمٛماار 

ٟمااااف ُمااااـ اًم٘مٞماااا٤مدات إومم اًم٘مديٛماااا٦م اهلل شم٘مٌااااؾ اهلل ُمااااٜمٝمؿ ورومااااع  ،ػمياااااـ ُمااااـ إظمٗمٞماااا٤م وسمّمااااالح اًمٙمث ،وإظمقا

 -مُمٞماـ --ىمدرهؿ ذم اًمّم٤محلٞماـ

   -ؿمؽ أهن٤م طمريم٦م ـمٞم٦ٌم ذم اجلٛمٚم٦م ظمػمه٤م هم٤مًم٥م يمام ىمٚمٜم٤م وٓ --واهلل اعمقومؼ ،ومٝمذه ومٙمرة قم٤مُم٦م

 ،وٟمرضماااااااق أهناااااااؿ ازدادوا ذم اخلاااااااػم واًمّماااااااالح ،وأن سمٕماااااااد اًمتجرسمااااااا٦م اًمٙمٌاااااااػمة ٟمرضماااااااق أن اهلل حّمّماااااااٝمؿ

قمااغم ظماااالف ُمااا٤م  ،وهماااػمهؿ شاًم٘م٤مقمااادة» رت قمالىماااتٝمؿ سمِمااٙمؾ أومْماااؾ سمااا٤معظمقة اًمٕماارب ذموشمٓماااقّ  ،واؾمااتٗم٤مدوا

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --يم٤من ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس

   -ٙمقٟمقن أومْمؾ وأطمًـ وأؾمّد سم٢مذن اهلل شمٕم٤مممؾماٞماهلل لؿ اًمٕمقدة  ًارولذا ٟم٘مقل إهنؿ إذا ي

ئد هذه اًمتجرسم٦م اًمٖمٜمٞم٦م  : وًمٚمتٙمٛمٞمؾ أذيمر سمٕمض ومقا

 ،هااذه اًمتجرسماا٦م أفمٝماارت سمجااال  أن اًمٕمااؼمة سمح٘ماا٤مئؼ اًمدياااـ واعيااامن واًمتقطمٞمااد احل٘مٞم٘ماال أن :ومٛمااـ ذًمااؽ

 ا وهق شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة واًم٘مٞما٤مم سما٠مُمر اهلل شمٕما٤ممم حمٌا٦ًم وظمقوما٤م ورضما٤م  وذًما٦ًم وظمْماققم٤م وظمِماققم٤م وصاؼما وؿماٙمرً 

ٓ  ،اًمااااقرع وآؾماااات٘م٤مُم٦مووُماااا٤م ياااااٜمِم٠م قمااااـ ذًمااااؽ ُمااااـ اًمت٘مااااقى  ،اًمااااخ --وهنٞمااااف وشمٕمٔمااااٞمام ُٕماااار اهلل  وشمااااقيماًل 

   -سمٛمجرد اًمٙمالم وطمٗمظ اعمتقن وآصٓمالطم٤مت واًمرؾمقم

ُماادى ُماا٤م متّتااع سمااف اعظمااقة اًمٕماارب اعمٝماا٤مضمرون اعمج٤مهاادون ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل  وأفمٝماارت هااذه اًمتجرسماا٦م اعمٛمٞماازة

همااػم ُمت٘مٞمديااااـ  ،٤موهااؿ ؾمااٚمٗمّٞمقن قم٘مٞماادة وُمٜمٝمجاا٤م وأطمٙم٤مًُماا ،ذم اًم٘م٤مقماادة وهمػمهاا٤م ُمااـ اًمتٜمٔمااٞمامت اًم٘مريٌاا٦م ُمٜمٝماا٤م

ُماا٤م متتٕمااقا سمااف ُمااـ طمًااـ اًمٗمٝمااؿ وؾماإم٦م إومااؼ ورطم٤مسماا٦م اًمّماادر : أىمااقل ,وف يمااام هااق ُمٕماار ,سمٛمااذه٥م وم٘مٝمااّل 

طمٞماا٨م اشمّمااٗمقا سم٤معمروٟماا٦م  ،وذًمااؽ ومْمااؾ اهلل وطمااده ،اطمف سم٤مًمٗم٘مااف ذم اًمدياااـ واًمٗمٝمااؿ قمااـ رب اًمٕم٤معمٞماااـِمااارواٟم

 ،اعمحٛمقدة واؾمتققمٌقا إظمقاهنؿ ذم ـم٤مًمٌا٤من وؾما٤مئر إومٖما٤من وأطمٌاقهؿ حا٤م رأوا قمٜمادهؿ ُماـ اًمديااـ واًمت٘ماقى

ٟماااا٤م ُمتح٤مسمٞمااااـ ُمتٕم٤موٟمٞماااااـ ُمتٕم٤موديااااـ ،ٝماااؿ وشماااا خٗمقا وقمٛمٚماااقا ووااااحقا وشمٕمااا٤موٟمقا ُمٕم ويمااااذًمؽ  --ويمااا٤مٟمقا إظمقا

   -أجْم٤م ُمـ ضمٝم٦م ـم٤مًم٤ٌمن ٟمحق إظمقاهنؿ اًمٕمرب ُمثال سمٛمثؾ

 ،ومٙم٤من اجل٤مُمع هق اعمح٦ٌم ذم اهلل وشمٕمٔماٞمؿ أُمار اهلل شمٕما٤ممم وآًمت٘ما٤م  قماغم آقمتّما٤مم سمحٌٚماف اعمتٞمااـ ؾماٌح٤مٟمف

 -قا ُمٜمزًمتٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤مواؾمتققم٥م اجلٛمٞمع شمٚمؽ آظمتالوم٤مت وقمروم

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ -!ومٞم٤م ل٤م ُمـ صقرة ُم٤م أوٚمٝم٤م وُم٤م أروقمٝم٤م
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ٞم٦م ذم ؾماااالُمب ـم٤مًمٌااا٤من واعُمااا٤مرة اعواااارودورهااا٤م اًماااقىمح ذم  دوًمااا٦م سم٤ميمًااات٤منرأجااال ذم : 4ضماااقاب اًمٗم٘مااارة 

   -وظمٞم٤مٟمتٝم٤م هلل واًمرؾمقل وًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ شم٘مدم ُم٤م يٙمٗمل ومٞمف ،٤مواًمٖمدر سم٤معمج٤مهدياـ قمٛمقُمً  ،أومٖم٤مٟمًت٤من

 ،ل أيمؼم دقماؿ ىمّدُمتاف دوًما٦مؾمالُمؿمؽ أن سم٤ميمًت٤من ىمّدُم٧م ًمٚمحٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م إُمريٙمٞم٦م قمغم اًمٕم٤ممل اع وٓ

اخل٤مئٜماا٦م  ،هااذه اًمدوًماا٦م اًمٗم٤مؾماادة اًمٗم٤مىماادة ًمٚمٝمقياا٦م ،ي ًمٕمٌتااف هااق أظمااّس وأطم٘ماار وأنااذل دورواًماادور اخلٞماا٤م  اًمااذ

   --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ -!ةف واًمرضمقًم٦م واعمرو ِماردوًم٦م اًمٜمذاًم٦م واٟمٕمدام اًم --!!٦ًم واهلل طم٘م٤مًاٞماخل

وًمـ يٓمقل زُم٤من إن ؿم٤م  اهلل طمتاك شمارى ويارى اًمٕما٤ممل ُمٕمٝما٤م ُمٙمار  ،وواهلل ًمـ شمٜمجق ُمـ قم٤مىم٦ٌم هذا اًمٌٖمل

   -اهلل ا٤م وقم٘مقسمتف اًمٕم٤مضمٚم٦م ل٤م سم٢مذٟمف وطمقًمف وـمقًمف 

ف( هاااذا ِماااارذم طمااا٤مل أي اٟمًاااح٤مب ًمألُمريٙمااا٤من يٛمٙماااـ أن شمًااا٘مط هاااذه اًمدوًمااا٦م اًمٕمٗمٜمااا٦م )دوًمااا٦م سمروياااز ُم

ويٙمااقن ؾماا٘مقـمٝم٤م ؾماا٤ٌٌم ذم اهنٞماا٤مر اًمقضمااقد إُمريٙماال ذم  --ٙمٜمٜماا٤م ٟمرضمااق أن شمًاا٘مط ىمٌااؾ ذًمااؽ أجْماا٤موًم ،حُماارضّم 

ؿماؽ أن هٜما٤مك  وٓ ؛وُما٤م ذًماؽ قماغم اهلل سمٕمزياز ،وٟمرضماقه ٟم٠مُماؾ ذم ذًماؽ ؛ٜمٓم٘م٦م صمؿ ذم اٟمًح٤ما٤م إن ؿما٤م  اهللاعم

قمااااغم احلٙمااااؿ ذم ٓمرة ًاااااٞمرضماااا٤مٓ دائٌااااقن ذم اًمٕمٛمااااؾ ًمتخٚمااااٞمص اعمًٚمٛمٞماااااـ ُمااااـ هااااذا احل٘مااااػم سمرويااااز وؿمااااٚمتف اعم

وهلل  ،وًمٙماـ اهلل ىمادر ًماف اًمٌ٘ما٤م  ومتٜما٦م ًمٚمٜما٤مس واسماتال  ،وىمد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومرص وحما٤موٓت ُمٕمرووما٦م ،سم٤ميمًت٤من

   -خيٚمؼ ُم٤م يِم٤م  وخيت٤مر ،ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ ،احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م 

 
 

 

[ٚرٚص ا٭ْقاص ،ٚاؾٗز اٱع٬َٞ يًشضن١ ،شطايبإ» ْقٝش١ يًُغًٌُ ػاٙ]

 ٘تٌػح  ٍزنٓؤُْدًستدى؟ ى تكَض خألحسخث يلى رسْٔ ّٚ٘ تطٍ :رٖ خلحس٘رضـ
 ؟هٔ خلكلسٔ يلى ٚل خلزسْدت ٍذدغٔ خإلياه٘ٔسخلوسلو٘ـي لٌػـطٓ ٍذ

ٍى تُ٘ط خأستطخت٘ز٘ٔ خإلياه٘ٔ يٌس خلكلسٔ ٍّل تط  يٌسّن ًؿزد ْٖ سـطّٚ٘ تٓ
 ؟ْْن خلوًدزلٔ خإلياه٘ٔ خلوًدغـطٓ

ٖدزم هي ْتَحدت ٍّل يلْ٘ن زٍض ٗٙ ّٚ٘ يلى خألًػدض ؤى ٗستًسٍخ لود َّ ؤْٖ ض
 ؟هد تٌػحْن زلًسِ
خلكَٔ خلُطزٖ  سـطستكًٌد ٚخطٓ خإلياه٘ٔ للزْدز يوَهد ٍّل سـّ٘ٚ٘ تٗ٘ن خلو

  -؟خلػًَْٖ٘

 [ُمقطمد: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

قمٛمٚمٞمااا٤مت  ؛يماااام ؾماااٌؼ اًم٘ماااقل وظم٤مصااا٦م هاااذا اًمرسمٞماااع هاااق هااا٤م ياااثٚم٩م اًمّمااادر اًمتٓماااقر قماااغم اجلٌٝمااا٦م إومٖم٤مٟمٞمااا٦م

وإصمخا٤من يمٌاػم ذم أقمادا  اهلل وضمٝما٤مد ُمًاتٛمر وصاؼم وصمٌا٤مت واشمًا٤مع ووماتح ُماـ اهلل  ،ٞما٦مُمًتٛمرة وٟم٘مالت ٟمققم

   -شمٕم٤ممم

واعمًاٚمٛمقن  ،ومٕماٜمٝمؿ وقماـ ديااٜمٝمؿ وأُماتٝمؿ ي٘ما٤مشمٚمقن ؛سما٠من يٛمادوا ياد اًمٕماقن عظماقاهنؿوٟمٜمّمح اعمًٚمٛمٞمااـ 

ًٟماااصارُمتٜم٤م ،سمٕمْماااٝمؿ أوًمٞمااا٤م  سمٕماااض ،جيااا٥م أن يٙمقٟماااقا يااادا واطمااادة قماااغم ُماااـ ؾماااقاهؿ  ،٤ميااااـ ُمتٕم٤موديااااـ إظمقا

   -قمك ًمف ؾم٤مئر اجلًد سم٤مًمًٝمر واحلٛمكويم٤مجلًد اًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمدا ،٤مًمٌٜمٞم٤من اعمرصقصيم

ي سمٜمٗماػم أهاؾ اخلاؼمات إًماٞمٝمؿ قماغم ِمااراًمادقمؿ اًمٌ --وسم٤مًمٙمٚمٛما٦م ،اًمدقمؿ اعقمالُمل --اًمدقمؿ اح٤مدي واح٤مزم

إمم اهلل  قمٞم٦م واًمااااادقم٤مةِمااااااروأجااااااـ ـمٚمٌااااا٦م اًمٕمٚماااااقم اًم ؟وأجااااااـ إـمٌااااا٤م  ؟أجااااااـ اًمٕمًاااااٙمريقن --وضماااااف اخلّماااااقص

   -هذا يمٚمف هؿ سمح٤مضم٦م إًمٞمف ويرطّمٌقن سمف ويٗمرطمقن ؟واعمرسّمقن

وىمااد شم٘ماادُم٧م  ؛شم٘ماادُم٤م ذم ومٝمااؿ اعمٕم٤مدًماا٦م اعقمالُمٞماا٦مٟمٕمااؿ ٟماارى أن هٜماا٤مك ٟمْمااج٤م قمٜماادهؿ و ،سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمإلقمااالم

ُماااـ إظمااقاهنؿ اعمج٤مهديااااـ ذم  ٤مواؾماااتٗم٤مدوا طمااديثً  ،وٓ ؿمااؽ أهناااؿ اؾمااتٗم٤مدوا ُماااـ اًمتجرسماا٦م ،اعؿماا٤مرة إمم ذًماااؽ

وظمٓما٤ماؿ ذم اجلٛمٚما٦م ظمٓما٤مب ضمٞماد  ؛مهٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م واًمّمقرة ُمع اًمرص٤مص٦مروا أيمثر اؾمتٞمٕم٤مسم٤م ٕوص٤م ،اًمٕمرا.

   -واحلٛمد هلل -وـمٞم٥م

 --اعمٝم٤مضمرون اعمج٤مهدون ُماع ـم٤مًمٌا٤من لاؿ دورهاؿ اعمِماٙمقر دائاام ضمازاهؿ اهلل ظماػما وواعظمقة إنّم٤مر 

وذم آؾمااتٛمرار ذم محااؾ أُم٤مٟماا٦م  ،ة واًمدوًماا٦مًاااػمد اعمؿماااٞمذم اًمٌٜماا٤م  وذم شمر ،ودورهااؿ اًم٘ماا٤مدم ٓ ي٘مااؾ قمااـ اًمًاا٤مسمؼ

ويٙمقٟماقن سما٢مذن اهلل  ،٦موااٞمًتٗمٞمدون أيمثار ُماـ دما٤مراؿ اح٤مؾمااٞموهؿ سمدورهؿ  ،ْماٞمؿ واًمٔمٚمؿ قمـ أُمتٜم٤مرومع اًم

 -أىمقى وأطمًـ

   -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ
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 ًانشبو بصمحفهسطني ً  
 

 

 

ٺ ٺ ٺٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ

 ،[]إنٌٞم٤م  ژې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئژ ،[ ا ؾمار]اع ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڌ ڌ ژ ،[]إنٌٞم٤م  ژې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ

  -[]ؾم٠ٌم ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ

ىم٤مل إن  ؟ومل ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل: ىمٞمؾ ،ـمقسمك ًمٚمِم٤مم): ىم٤مل أن رؾمقل اهلل  قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م 

وصححف وٌع ُمـ اًمٕمٚمام  ،رواه أمحد واًمؽمُمذي وهمػممه٤م (٦م أضمٜمحتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤مُمالئٙم٦م اًمرمحـ سم٤مؾمٓم
(1)

، 

شسم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ؾمٙمٜمك اًمِم٤مم وُم٤م ضم٤م  ذم ومْمٚمٝم٤م» ؛ًمٚمٛمٜمذري  شهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥ماًمؽم» :واٟمٔمر
(2)

، 

وُم٤م  ،وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمٕمٚمام  اعمّمٜمٗم٦م ،(3)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾمالمخ اعِماٞمًم شومْم٤مئؾ اًمِم٤مم» :واٟمٔمر يمت٤مب

وىم٤مقمدهت٤م ومٚمًٓمٞماـ وىمٚمٌٝم٤م سمٞم٧م  ،أرض اًمِم٤مم  ومْم٤مئؾ هذه اًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمـ أرض اهللؾمّٓمروه ذم

  -هل إرض اعم٤ٌمريم٦م ذم اًم٘مرمن وقمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞماٜم٤م  ،اعم٘مدس

 اعمًٚمٛمٞماااااـ ٦مْماااااٞمىم هاااال ,اعم٘مااااّدس اعمٌاااا٤مركّماااااك إىم اعمًااااجد رطم٤مهاااا٤م وىمٓماااا٥م,تٝم٤م ْماااااٞموومٚمًٓمٞماااااـ وىم

سمٜمٞمااا٦م نتٞمااا٦م ًمٚمجٝمااا٤مد ذم : ىمٚمااا٧ُم  أن ؾماااٌؼ يماااام وهااال ،واًمٗمااادا  ذلواًمٌااا ًمٚمتْماااحٞم٦م اًمٗمّٞمااا٤مض اعمٜمٌاااع وهااال ،إومم

وٓزاًمااا٧م يمٚماااامت اًم٘م٤مئاااد اًمٙمٌاااػم  ،ُمااا٤مل ًمرضم٤مٓشمٜمااا٤م إبٓمااا٤ملل ُمٝماااقى إومئااادة وحماااط إنٔمااا٤مر وأوهااا ،أُمتٜمااا٤م

                                      
 ( وىم٤مل إًم٤ٌم : صحٞمح-1256( وطمًٜمف حم٘م٘مف إرٟم١موط، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )2٧4١١ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 ؾمٌٕم٦م قمنم طمديًث٤م- ( وؾم٤م. ذم هذا اًم٤ٌمب11 , 22.  6واًمؽمهٞم٥م ) اًمؽمهمٞم٥م (2)

صم٧ٌم ًمٚمِم٤مم وأهٚمف ُمٜم٤مىم٥م سم٤مًمٙمت٤مب  :ومّمؾ»ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  شوم٤مئدة ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مم وأهٚمف»سمٕمٜمقان: هل رؾم٤مًم٦م خمتٍمة، وىمٗم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م خمٓمقـم٦م  (1)

، ذيمر ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ مخس مي٤مت، ووٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م شواًمًٜم٦م ومصم٤مر اًمٕمٚمام  وهل أطمد ُم٤م اقمتٛمدشمف ذم نْمٞمض ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم همزو اًمتت٤مر

 اًمث٤مسمت٦م، وهل رؾم٤مًم٦م ٟم٤مومٕم٦م رهمؿ اظمتّم٤مره٤م-
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ٟم٘م٤مشمااااؾ هٜماااا٤م ذم اًمٕماااارا. » :شماااادّوي ذم أؾمااااامع ؿماااا٤ٌمب أُمتٜماااا٤م طمٞماااااـ ىماااا٤مل ػ اهلل أيب ُمّماااإم٥م اًمزرىماااا٤موي ؾماااااٞم

شوأقمٞماااٜمٜم٤م قمااغم سمٞماا٧م اعم٘ماادس
(1)

ـُ وٓ حمٛمااد قمٛماار وٓ ًاااٞماٜم٤م ومٚمًٓمٞماااـ وٓ ٟمًاٞمااومااقاهلل ُماا٤م ٟم ، ٝم٤م أؾماا٤مُم٦م وٓ أجٛماا

وإٟماام ًمٙماؾ  ،ي٘ما٤مشمٚمقن ويااٜم٤موٚمقن ويْماّحقن ,ؾماالمُماع وىمٌاؾ يماؾ ديا٤مر اع,سماؾ ٕضمٚمٝما٤م  ،قم٤مُما٦م اعمج٤مهديااـ

ٜمًٝم٤م ُماـ ىمٌاُؾ يماام مل ياا ،واهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛماقن ،وًمٙمؾ أضمٍؾ يمت٤مٌب  ،اا٤منسم    إِ ؿمال

م  خ اًمرسّم٤م ّ ِماٞماًم  :  يمام قمؼّم قمٜمف اًمِم٤مقمر أبق هالًم٦م ؛اًمِمٝمٞمد قمٌد اهلل قمزا

 أضمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌٝمؿ ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م رقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَك اهلل

  
 يمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمام خياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارس اجلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُل 

  

 اًمٜم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مد ِمااااااااااااااااااااااااااااااااااروىماااااااااااااااااااااااااااااااااؾ يااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمٕم

  
 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ُٓمااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا وُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ قمااااااااااااااااااااااااااااااااااااذًمقا 

 ج 

 أنااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمااااااااااااااااااااااااااا٤م زال ضمااااااااااااااااااااااااااارح اًم٘مااااااااااااااااااااااااااادس

  
 ذم ضمٜمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّل يٕمتٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ 

  

 ووىماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ُمّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ما٤م يم٤مًمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مر

  
 ذم إطمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  يِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتٕمُؾ 

  

 أنااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ظمٜمااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم قمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااَد اهلل

  
 حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ظم٤مٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ِم اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادول

  

 وذم ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مطم٤مهت٤م ضم٤مهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادُت 

  
 إذ ضماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقرى ظماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذًمقا 

 ج 

 ومٚمااااااااااااااااااااااااااااااااام هُماااااااااااااااااااااااااااااااااّؾ يمااااااااااااااااااااااااااااااااُػ اًمٗمااااااااااااااااااااااااااااااااادى

  
 واٟم٘مٓمٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م سمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م احلَٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ 

  

 ومل ُيٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؼ اًمٓمٖماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُة ًمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 ٟمحقهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م يّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ  ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌٞماًل 

  

 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع اُمْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم٧ُم جم٤مهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادً 

  
ـْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ يت  ف اعمثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااارَُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  

اًمخ --سمٜمل إومٖم٤من
(2)

- 

ًمٞمًااا٧م  ،ؾماااالماعؾ ْمااااٞم٦م اعؾماااالم وأهاااهااال ىم ،٦مؾمااااٞم٤مؾماٞمٞم٦م ديااااٜمٞم٦م إؾماااالُم٦م ْمااااٞماـ هااال ىم٦م ومٚمًٓمٞماااْمااااٞموىم

وإٟمااام واا٤مقم٧م ومٚمًٓمٞماااـ طمٞماااـ يماا٤من اًمٕماارب يتٚمّٝمااقن سم٠مومٙماا٤مر  -!ٓ قمرسمٞماا٦م وٓ همػمهاا٤م ؛٦م وـمٜمٞماا٦م وٓ ىمقُمٞماا٦مْماااٞمىم

 --!اًم٘مقُمٞم٦م صٜمٞمٕم٦م آؾمتٕمامر

 --٤ماـ اختاذوا ديااـ اهلل ورا هاؿ فمٝمرًياااًمذيا ،قمق اًم٘مقُمٞماا٦م اًمٕمرسمٞما٦مد  وإٟماام ظما٤من ومٚمًٓمٞمااـ وؾماّٚمٛمٝم٤م ًمٕمادّوٟم٤م ُُما

وإٟماااام  اااُرُس اًمٞمٝماااقد ذم ومٚمًٓمٞمااااـ اًمٞماااقم ويًاااٝمر قماااغم مح٤ميااا٦م طمااادودهؿ ويااا١مُّمـ لاااؿ ُماااداظمٚمٝمؿ وخماااا٤مرضمٝمؿ 

   -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،اًم٘مقُمٞمقن اًمٕمرب ُمـ اعمرشمدياـ اًمٓمٖم٤مة اخلقٟم٦م

إن ؿمااا٤م  اهلل  وقماااغم أجااادي إـمٝمااا٤مر اًمٖماااّر اعمحجٚمٞمااااـ ُماااـ أثااار اًمقواااق  ؾماااالموإٟماااام شمرضماااع ومٚمًٓمٞمااااـ سم٤مع

وٓ ؿمااااؽ أهياااا٤م اعظمااااقة أن احلاااا٤مل واًمٔماااارف صاااإم٥ٌم ًمٚمٖم٤مياااا٦م ذم  ،أهااااؾ اجلٝماااا٤مد ذم ؾمااااٌٞمؾ اهلل وطمااااده ،شمٕماااا٤ممم

                                      
 (-5١2(، واٟمٔمر: اًمٙمت٤مب اجل٤مُمع خلٓم٥م اًمِمٞمخ ويمٚمامشمف )ص 6:24هذا سمالغ ًمٚمٜم٤مس )دىمٞم٘م٦م »يٓمف اعمّمقر: ىم٤مل ذًمؽ ذم ذ (٧)

، وهل ُمٜمِمقرة قمغم اًمِمٌٙم٦م، وىمد شمٍمف اًمِمٞمخ ذم شاًمٗم٤مرس اعمّمٚمقب»سمٕمٜمقان:  شيقؾمػ أبق هالًم٦م»هذه إبٞم٤مت ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر  (2)

 ذم ٟم٘مؾ ُمٕمٔمؿ اًمٜمّمقص-  ل قم٤مدشمفؾم٤مىمٝم٤م ُمـ اًمذايمرة، يمام ه سمٕمض أبٞم٤مهت٤م، ويٌدوا أنف 
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 ،ؼ قمٚمااااٞمٝمؿْماااااٞمُم ،ؾمااااالموم٠مهااااؾ ومٚمًٓمٞماااااـ واااإمٗم٤م  ُمٖمٚمقسمااااقن خمااااذوًمقن ُمااااـ اًماااادول اعمٜمتًاااا٦ٌم ًمإل ،ومٚمًٓمٞماااااـ

قماااقام ذم أن يرسّماااقا وىماااد ٟمجاااح إقمااادا  ُماااـ ظماااالل ُمٙمااار اًمٚمٞماااؾ واًمٜمٝمااا٤مر واًمًٜمٞمااااـ وإ ،ون جمّققماااقنصاااارحم٤م

ااااا ًً ئاااااػ ُماااااٜمٝمؿ قمااااااغم أقمٞمااااااٜمٝمؿ يٙمقٟماااااقن لااااااؿ ـمااااا٤مسمقرا ظم٤مُم ُماااااـ اًمٕمٚمامٟمٞمٞماااااااـ  ،ٝمااااارا وأدٓ  وفمُ  ٤موظماااااادُمً  ،٤مـمقا

ااااااٙمقهؿ إُمااااااقر ،اعم١مُمٜمٞماااااااـ سم٤مجلٌاااااا٧م واًمٓماااااا٤مهمقت ،اب اعمٜمًٚمخٞماااااااـ قمااااااـ اًمدياااااااـؾمااااااارواًم٘مقُمٞمٞماااااااـ وأ ًّ  ،ومٛم

ؾماتٛمرار هٞمٛمٜماتٝمؿ قماغم ًمٞمٙمقٟماقا ظماػم واامن ٓ ،ودقمٛماقهؿ وأقما٤مٟمقهؿ ،ورؿّماحقهؿ واٟمتخٌاقهؿ ورأؾماقهؿ

واهلل  --سمااااااؾ اًمٕمجااااااز فماااااا٤مهرٌ  ،واًمْماااااإمػ حم٘مااااااؼ --وؿمااااااديد اًمتٕم٘مٞمااااااد ،وم٤مًمقوااااااع صاااااإم٥ٌم  -!أروااااااٜم٤م اًمًااااااٚمٞم٦ٌم

ومٛمزيادا ُماـ  ؛ُماـ قمٜمادهّماار وي٠ميت سم٤مًمٗمتح واًمٜم ،اًمرضم٤م  أن يؼمم ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ أُمر رؿمد وًمٜم٤م ومٞمف  -!اعمًتٕم٤من

   --واهلل ُمع اًمّم٤مسمرياـ ،اًمّمؼم واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج

وٟمدقمٛمف وٟم٘مػ ُمٕمف وٟمح٨م  ،أن ٟمِمّجع اجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م ود اًمٞمٝمقد --ام يتٕمٚمؼ سمٗمٚمًٓمٞماـورأجل اعو٤مزم ومٞم

وٟمِماتٖمؾ ذم دائارة  ،وٟمًدد وٟم٘م٤مرب ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مجلامقم٤مت اعمج٤مهادة وهمػمها٤م ،اعمًٚمٛمٞماـ قمغم دقمٛمف وشم٠مجٞمده

 ٔمؾؾمااٞم ,أقمٚماؿ واهلل,وًمٙمـ هاذا اجلٝما٤مد  ،ؾصاٞموًمٜم٤م هٜم٤م سمٕمض اًمتٗم٤م ،رياـْماراعمٛمٙمـ ون٧م ُمٌدأ أظمػ اًم

 لاؿ ٟمرضماق ؛اهلل ؿما٤م  إن وم٤مئزون ُم٠مضمقرون ومٞمف وأهٚمف ،أُمٙمـ ُم٤م ًمٚمٗم٤ًمد وختٗمٞمػ رْمارًمٚم ودومعٍ  ٟمٙم٤مي٦م ضمٝم٤مد

 اعم٘مّمااقد أن اًمٔماا٤مهر وًمٙمااـ --اًمِمااٝمدا  ظمٞماا٤مر ُمااـ ؿمااٝمداؤهؿ يٙمااقن وأن اعمٜمّمااقرة اًمٓم٤مئٗماا٦م ُمااـ يٙمقٟمااقا  أن

ب ظم٤مرضمٞماا٦م ُمااـ اٟمٗمتاا٤مح ومقىمٝماا٤م ُمااـ ضمديااد ٓ يااتؿ إٓ سمتٔماا٤مومر أؾماا٤ٌم ؾمااالمياار ومٚمًٓمٞماااـ ورومااع راياا٦م اعنر ُمااـ

ٟمااع  ،واٟمٗمتاا٤مح احلادود واًمًاٌؾ واًمٓماار. إمم ومٚمًٓمٞمااـ ،٤مضمٌٝما٦م اجلٝما٤مد ذم اًمِماا٤مم قمٛمقًُما وزوال اًمٙمثااػم ُماـ اعمقا

   -وهزيٛم٦م ُمٜمٙمرة ُٕمريٙم٤م سم٢مذن اهلل ،اًمتل يٗمروٝم٤م اًمٓمقاهمٞم٧م اعمرشمدون

ٓ يتقىماػ ُماع قمٛماٍؾ دؤوٍب  ،وما٢مٟمام هال ؾما٤مقم٤مت صاؼم --ا ٟمحاقه رويادً ًاػموهذا هق اًمذي ٟمرى إُمقر شم

ٟمٜمااا٤م  ،طمتاااك يااا٠مذن اهلل سمااا٤مًمتٖمٞمػم  ومااا٢مهنؿ ،ويّماااؼموا سمااا٤مهلل وًمٞمًتٕمٞمااااٜمقا  ضمٝمااا٤مدهؿ ذم ,اخلااا٤مرج ذم,ومٚمٞمًاااتٛمر إظمقا

   -واهلل أقمٚمؿ ،اعم١مُمٜمٞماـ وُمع اعمت٘مٞماـ وُمع اعمحًٜمٞماـ وُمع اًمّم٤مسمرياـ ُمع واهلل ،اًمٓمريؼ قمغم

 
 

ايٛقٛف ٗ فـ  ،إعا١ًَ بإجٌ يٮعزا٤ ؟،ٌٖ ٜدلص ؛شٓاؼ ٗ ا٫ْتدابات» رخٍٛ]

[شايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ» إٓارٜٔ َا ٜغ٢ُ:

 (2) طٓ خلزْدزٗٔ خلسخجطٓ سـٍ٘خلو ،ٓلًلٖ سإتزِ زٌهطٕ بلى ؤضؼ ْلسك٘ـي خلكَْض
 --ؤّلْد ٍٗخست خٖسخهْنػـط ؤى ٗـٌ ًسإل خهلل  ،يلى ؤضؾْد خلوسدضٚٔ هٌص يَٗز



171  

  

ٍؤهدم خلواخهطخت  ،ؤهدم خأزتعخظخت شحطٚٔ خلوٗدٍهٔ خإلساه٘ٔ حودس» ْْل غوَز

ؤم ؤى  ،طٓ خلزْدزٗٔ ْٖ ْلسك٘ـيسـ٘سكط لْد ْٖ سزل خلوسـ٘خلسٍل٘ٔ ٍخلسخذل٘ٔ 
ٍخلصٕ ٗرتلّ خلًلودء ْٖ تحل٘لِ ؤٍ تحطٗوِ ٍهي  ،ًٖٗ زدألسدسطـطزذَلْد خلوزلس خلت

  --؟ّل َّ ذكإ ْدزح ٚدى خلَخرر خرتٌدزِ --د َٗسّ خلٗطؾدٍٕطـ٘ؾوٌْن خل
هي سٓٙ للسهدء  ،لكَخَ٘ت ٍخلٛٓدض هًدهلتْن زدلوخلّل خلَخرر ْٖ رْدز خ (1)
ْةشخ ٚدى ٚصلٙ ْلودشخ  --َذْنضـٍ٘خستْسخِ ؤقٓدلْن ًٍسدجْن ٍ ،ٗس ٍخلتوخ٘لطـطٍخلت
ٍلودشخ  ؟ٖدزٓ خلوزدّسٗـي زًسم خلتًطؼ لألقٓدل ٍخلٌسدء ْٖ خلوًدض٘ خلطسَل غـى ؤٍ

خلطَن هي خلوزدظض خلتٖ  لن ٗسٓٙ خلٗدجس غاح خلسٗـي خألَٗزٖ زهدء خلػل٘س٘٘ـي يلى
  -؟خضتٛسَّد ْٖ ؤزٌدء خلوسلو٘ـي يٌس خحتالْن لس٘ت خلوٗسس

ؤم  ؟ْٖ ْلسك٘ـي شخلَحسٓ خلَقٌ٘ٔ» ّل تّٗ بلى ردًر هي ٗـٌدزٕ زود ٗسوى (3)

تًتسط ؤى يلى خلحطٚدت خإلساه٘ٔ خلوزدّسٓ ْٖ ْلسك٘ـي ؤى تترلى يي ّصخ خلوَْٓم 
ؤل٘س هي خألْؿل ْٖ ّصخ خلَٖت  ؟و خهلل ٍضسَلِضـطٍتًلي خلسطخءٓ هوي أ ٗحٛوَى 
  ؟تَرِ٘ خلساح بلى ٍرِ خلَْ٘ز

 [ٌقزمؾمالُمظم٤مًمد اع: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --ٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ وسمف ٟمًتٕمٞماـاحل: (٧ضمقاب اًمٗم٘مرة )

ٟمٜم٤م ُمٜمأقم٤مذٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ووٞم ،ك واًمٙمٗمرِمار   ٌط قمٛمؾ اعمًٚمؿ ويٌٓمٚمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إٓ اًمؿمالٓ     -فع إظمقا

واخلٓماا٠م اًمااذي ارشمٙمٌتااف محاا٤مس ٟمرضمااق أهنااؿ ومٞمااف ُمٕمااذورون ُمتاا٠موًمقن ومظمااذون سمٗمتاا٤موى سمٕمااض ُمااـ يث٘مااقن 

وٟمًاإمك ذم ٟمّمااحٝمؿ  ،سمااؾ هااؿ قمٜماادٟم٤م ُمًااٚمٛمقن خمٓمئااقن ،وٓ ٟمحٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿ سماا٤مًمٙمٗمر ،ومااٞمٝمؿ ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ

ه ُمٜمٙمرً  ،دهؿ يمام ٟمٗمٕمؾ ُمع يمؾ ُمًٚمؿؿماٞموشمر وٓ ٟمٖمِماٝمؿ  ،وٟمٌٞماـ ُم٤م ٟمراه زًم٦م وظمٓما٠م وىمٕماقا ومٞماف ا وٟمٜمٙمر ُم٤م ٟمرا

   -ؾمالموٓ ٟمٖمّش أُم٦م اع

اًمدوًمٞما٦م واًمداظمٚمٞماا٦م حمًااقب لاا٤م وُمااـ  تواعماا١ماُمرا وماا٢من صااٛمقد طمريماا٦م محا٤مس أُماا٤مم آسمتاازازات  --وقمٚمٞماف

ـُ سمالئٝماااؿ ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل  ،وم٦مِمااااروأقمٔماااؿ ُماااـ ذًماااؽ ضمٝمااا٤مد أبٜم٤مئٝمااا٤م وشمْماااحٞم٤مهتؿ اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م اعم ،طمًاااٜم٤مهت٤م وطمًااا

ق ُماااـ اهلل شمٕمااا٤ممم أن يت٘مٌاااؾ ُماااٜمٝمؿ ويٙمااارُمٝمؿ ذم واًماااذي ٟمرضمااا ،يماااؾ ذًماااؽ ُماااـ اخلاااػم اعمحًاااقب ٕهٚماااف ،شمٕمااا٤ممم

   -اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ـْ ٟماارى أن دظمااقل محاا٤مس ًمٚمٕمٌاا٦م اًمديٛم٘مراـمٞماا٦م وُماا٤م اٟمجاار قمااـ ذًمااؽ  ،يٕملِمااارودظمقلاا٤م ًمٚمٛمجٚمااس اًمت ،ًمٙماا

سم٤معو٤موم٦م إمم جمٛمققم٦م أظمارى ُماـ إومٙما٤مر واعمامرؾما٤مت  ،٤م  أظمرى يمثػمة خم٤مًمٗم٦م ًمٚمدياـؿماٞموُم٤م اؾمتدقم٤مه ُمـ أ
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وٟمٜمٙماااره  ،ٟماااؼمأ إمم اهلل ُمٜماااف ،قمٔماااٞمؿ وومًااا٤مدٌ  هاااق ُمٜمٙماااٌر وسم٤مـماااٌؾ  --يٕم٦مِمااااراعمخ٤مًمٗمااا٦م ًمٚمُماااـ إىماااقال وإومٕمااا٤مل 

ٟمٜم٤م أن يتقسمقا إمم اهلل ُمٜمف وجيتٜمٌقه    -ويّمٚمحقا ويٕمتّمٛمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمده ،وٟمٜمّمح إظمقا

وىمّمااادُت سماااذًمؽ اعؿمااا٤مرة إمم ُمااا٤م ىمااا٤مل اهلل  شضمٝمااا٤مد أبٜم٤مئٝمااا٤م وشمْماااحٞم٤مهتؿ» ٧ُم أقمااااله قمٌااا٤مرةٚمْ ٕمٛمَ وىماااد اؾماااتَ 

وم٢مٟمٜما٤م جيا٥م أن  ؛٤م ذم ُمٕمٜم٤مها٤م ُماـ أيا٤مت وإطم٤مديا٨موُما [4: ]اًمٕمٜمٙمٌاقت ژېئ ېئ ىئ ىئىئ ېئژ: شمٕم٤ممم

د اًمٜماا٤مس اًمٕم٤مُمٚمٞماااـ ُمٕمٝماا٤م واعمٜمتٛمٞماااـ إًمٞمٝماا٤م واعمِمتٖمٚمٞماااـ ذم  ،٦م اقمت٤ٌمرياا٦مّماااٞمٟمٗمااّر. سمٞماااـ احلريماا٦م يمِمخ وسمٞماااـ أوماارا

ىمااع ىمااد ي٘مت ،فمٚمٝماا٤م ڎ ڈ ڈ ژ: واهلل شمٕماا٤ممم ي٘مااقل ،ئ٤م ًمااٞمس هااق أطمًااـ ُماا٤م ٟمرياادؿماااٞمْمااال وماا٢من اًمقا

ح إن واااااٞموًمٕمٚمااااف ياااا٠ميت لااااذا ُمزيااااد شمق ،[]اًمزًمزًماااا٦م ژک ک ک ک گ گ گ ڑ ڑ ژ ژ

   -ؿم٤م  اهلل

شمٕم٤ممم ٟمدسمٜم٤م إمم  وًمٙمـ اهللَ  ،ب )اجلٝم٤مد( وذم همػمه٤موقم٦م ذم احلرِماراعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ ُم: (2ضمقاب اًمٗم٘مرة )

   -وهق اًمّمٗمح واًمٕمٗمق ،ٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾأومْمؾ ُمـ اعم

هذا سمح٥ًم ُم٤م  ؟أو اًمّمٗمح واًمٕمٗمق ،٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾهؾ إومْمؾ ذم احل٤مًم٦م اعمٕمٞماٜم: صمؿ شمٌ٘مك ُم٠ًمخ٦م

إصؾ أن اًمّمٗمح واًمٕمٗمق : وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ،ومٞماٜمٔمر ومٞمف ذم يمؾ طم٤مًمف قمغم طمدةٍ  ؛ُمـ إُمرياـ ٤ميرضّمح أجّاً

ًمٙمـ ىمد يقضَمد ُمرضّمح جيٕمؾ هذا اجل٤مئز  ،٤مًمث٤م  هق اًمٕمدل وإول هق اًمٗمْمؾوم ؛واًم٘مّم٤مص ضم٤مئز ،أومْمؾ

ۀ ہ ہ ہ ہ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ؛)اًمّمٗمح واًمٕمٗمق(ؾ اًمٗم٤موؾ )اًم٘مّم٤مص( أومْمؾ ُمـ ذًمؽ إص

: وىم٤مل []اًمِمقرى ژھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ھ ھ

: وىم٤مل ،]اًمٌ٘مرة[ ژک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ

  -]اًمٜمحؾ[ ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئژ

٤م  اًمٙمٗماا٤مر اًمذياااـ هااؿ ذرياا٦م وٟمًاا,ٝمؿ واعمٕم٤مُمٚماا٦م ًمٚمٙمٗماا٤مر سم٤معمثااؾ ذم ُمًاا٠مخ٦م ىمتااؾ اًمذرياا٦م واًمٜمًاا٤م  وُماا٤م ؿماا٤ما

ـّ  يمٗماا٤مر أجْماا٤م يم  ،ضماا٤مئز قمااغم اًمّمااحٞمح إن ؿماا٤م  اهلل ,ُماا٤م ًمااق يماا٤مٟمقا ُمًٚمٛمٞماااـ أبٜماا٤م  يمٗماا٤مر ٓ ،باا٤مئٝمؿ وأزواضمٝماا

   -وىمد أومتك سمف سمٕمض اًمٕمٚمام  ،وهق فم٤مهر اًمٜمّمقص

د واحلٛما ،ضما٤مئزة ذم طما٤مل اًم٘مّما٤مص واعمٕم٤مُمٚما٦م سم٤معمثاؾ ،وهل اعمثٚم٦م اعمحّرُم٦م ذم إصاؾ ،ويمذًمؽ اًمتٛمثٞمؾ

 -ره أهؾ إُمر ُمـ ىمٞم٤مدة اعمًٚمٛمٞماـويمؾ ذًمؽ ي٘مدّ  ،ص اعمت٘مدُم٦م وهمػمه٤م ه٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤مًمٚمٜمّمق --هلل

ده وسمٕمقصماف سمٕمادم ىمتااؾ اًمٜمًا٤م  واًمّماٌٞم٤من وهماػمهؿ ُمااـ إصاٜم٤مف اًمتال ضماا٤م  ق  ىُماا وأُما٤م وصا٤مي٤م اًمرؾماقل  ا
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ذيمرهاا٤م ذم اًمٜمّمااقص
(1)

ٌّٝماا ،إصااؾوهااق  ،ومٝمااق طمااٌؼ  ؛ ويمٚمااف  --٧ُم قمٚمٞماافوُماا٤م ذيمرٟماا٤مه ىمٌااُؾ هااق آؾمااتثٜم٤م  يمااام ٟم

 -طمؼ ٓ شمٜم٤مىمض ومٞمف وهلل احلٛمد واعمٜم٦م

د اعمًٚمٛمٞماـ ومٝمق ،وأُم٤م صالح اًمدياـ  سمؾ ُيٓمَٚم٥م اًمادًمٞمؾ قماغم  ،٩م سم٘مقًمف وٓ سمٗمٕمٚمفٓ ُ تَ  ؛ىم٤مئد ُمـ ىمقا

وسمٓماااؾ ُماااـ  ،واعطمًاا٤منصاااالح اًمدياااـ ُماااـ أهاااؾ اخلااػم واًمّماااالح واجلٝمااا٤مد  ،ٟمٕماااؿ --صااح٦م ومٕمٚماااف واضمتٝماا٤مده

سمف ،ِمارٜمٝم٤مي٦م سموًمٙمٜمف ذم اًم ،أبٓم٤مل اعؾمالم    -ًمف أظمٓم٤مؤه وًمف طمًٜم٤مشمف وصقا

مل  ويمااقن صااالح اًمدياااـ  ؛ًماا٦م اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهاا٤مقمٞم٦م إٟمااام شم١مظمااذ ُمااـ أدِماااروإطمٙماا٤مم اًم

ومٝمااذا ُم٘ماا٤مم  ،سمااؾ أُّمااٜمٝمؿ وىمٌااؾ ُمااٜمٝمؿ اًمٗماادا  ،يًااٗمؽ دُماا٤م  اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ قمٜماادُم٤م فمٗماار اااؿ وومااتح سمٞماا٧م اعم٘ماادس

ـٌ ُم ،اضمتٝماا٤مدٍ  ه  ،٥ٌم ّماااٞموهااق ومٞمااف حمًاا وم٢مٟمااف همّٚماا٥م ضم٤مٟماا٥م اًمٕمٗمااق وآطمتٞماا٤مط  ،اهلل قمٜماافوااال اهلل ظمااػما ورضماازا

ـٌ ذم ذًمااؽ طم٘مااؼ سمااف صااالطم٤م وظمااػما يمثااػما  ،اهؿ وُٕماليمٝمااؿؾمااارًمٚمٛمًٚمٛمٞماااـ وٕ واهلل  --ويماا٤من ًمااف شماادسمػم طمًاا

   -أقمٚمؿ

اًمٗمٙماارة »وقمٛمااقم  شاًمقطماادة اًمقـمٜمٞما٦م» آ ٟم٘مااػ ذم ضم٤مٟما٥م ُمااـ ياااٜم٤مدي سما --!ويماال ،ٓ: (1ضماقاب اًمٗم٘ماارة )

 -وٓ ذم همػمه٤م ،ومٚمًٓمٞماـ ٓ ذم شاًمقـمٜمٞم٦م

غم اًماذي ُمٌٜمااك آضماتامع ومٞماف قماا ،ُمّما٤مدُم٦م ًمٚمدياااـ احلٜمٞماػ ،ٞم٦مإؾماالُمسماؾ ٟمٕمت٘ماد أن هااذه اًمٗمٙمارة ومٙمارة همااػم 

سمٓماا٦م اًمدياااٜمٞم٦م وإ  هاال ,اعؿماا٤مرة ؾمااٌؼ يمااام,وهااذه اًمٗمٙماارة  ،ة ذم اهلل وذم دياااـ اهلل اعؾمااالمظمااقاًمدياااـ واًمرا

 ؾمااالموٟمحااـ أيمرُمٜماا٤م اهلل شمٕماا٤ممم سم٤مع ،.ِماااراًم وومٚمًااٗم٤مت اًمٖماارب صم٘م٤موماا٤مت ُمااـ أُمتٜماا٤م قمااغم اًمااقاردة إومٙماا٤مر ُمااـ

ومٛمٝماام ـمٚمٌٜما٤م اًمٕماّز ذم هماػمه  ؾماالموٟمحاـ ىماقٌم أقمزٟما٤م اهلل سم٤مع ؟!ؾمٜم٦م اجل٤مهٚمٞما٦م ؾمالمواعيامن ومٚمَؿ ٟمٌتٖمل ذم اع

 -أذًمٜم٤م اهلل

أي قماغم اًمٙماقن يمٚمٝماؿ ُمقاـمٜمٞمااـ ًماٜمٗمس  ،اًمٗمٙمرة اًمقـمٜمٞم٦م اخلٌٞمثا٦م ُمٌٜم٤مها٤م قماغم اضماتامع اًمٜما٤مس قماغم اعمقاـمٜما٦م

سمٓماا٦م اًمقـمٜمٞماا٦م ،ًمٌٚمااد وًمااٜمٗمس اًمدوًماا٦ما يمٚمٝمااؿ  ،لااؿ ٟمٗمااس احل٘مااق. وقمٚمااٞمٝمؿ ٟمٗمااس اًمقاضمٌاا٤مت سمٜماا٤م  قمااغم هااذه اًمرا

 -ٓ ومر. سمٞماٜمٝمؿ سمدياـ وٓ قمداًم٦م وٓ همػم ذًمؽ ،ُمت٤ًموون

اًماااذي ضمٕماااؾ اًمٕمالىمااا٦م سمٞمااااـ اًمٜمااا٤مس ُمٌٜمٞمااا٦م قماااغم اًمديااااـ  ؾماااالمأناااف سم٤مـماااؾ ُمٜمااا٤مىمض ًمديااااـ اعٓ ؿماااّؽ وهاااذا 

وأُماار سمااٌٖمض  ،ٓة اعم١مُمٜمٞماااـ وحمٌااتٝمؿا وأُماار سمٛمااق ،وسمااام ضماا٤م  سمااف وسمرؾمااقًمف  واًمتقطمٞمااد واعيااامن سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم

سمٓماااا٦م سمٞماااااـ اعم١مُمٜمٞماااااـ هاااال إظمااااّقة ذم اع ،٤موضمٕمااااؾ ًمٙمااااٍؾ أطمٙم٤مًُماااا ،اًمٙم٤مومرياااااـ وُمٕماااا٤مداهتؿ  ؾمااااالموضمٕمااااؾ اًمرا

                                      
إذا سمٕم٨م هي٦م ىم٤مل لؿ:  ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل   ( ُمـ طمدي٨م سمريدة 16١(، اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼما  )٧١1٧اٟمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 ا)
ِ
، َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ اَّلل 

ِ
ِؿ اَّلل  ًْ   ،هْمُزوا سمِ

ِ
ـْ يَمَٗمَر سم٤ِمَّلل  َٓ -- ىَم٤مشمُِٚمقا َُم َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َوًمِٞمًدا، َو َٓ ؿَمٞمًْخ٤م يَمٌػًِما َو ًَة، َو  -( هذا ًمٗمظ اًمٓمؼما  اُْمَرأ
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   -وضمٕمؾ اًمتٗم٤موؾ سمٞماٜمٝمؿ سم٤مًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،واعيامن

 ،احلجاااااااااارات[] ژ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁     ژ: يمااااااااااام ىماااااااااا٤مل اهلل شمٕماااااااااا٤ممم

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ژ ٹٹوَ 

   -]احلجرات[ ژڈ ژ ژ

 (وًمٙمااـ ياااٜمٔمر إمم ىمٚمااقسمٙمؿ وأقمامًمٙمااؿ ،إن اهلل ٓ ياااٜمٔمر إمم صااقريمؿ وأضمًاا٤مُمٙمؿ): ويمااام ىماا٤مل اًمٜمٌاال 

رواه ُمًٚمؿ
(1)

٤م ضما٤م  وهماػم ُما ؾماالموىم٤مل ذم اعمٜم٤مدياـ سم٤مٓضمتامع قمغم اؾمؿ أو ًم٘م٥ٍم أو َرؾْماؿ أو َوؾْماٍؿ هماػم اع ،

ُمتٗمااؼ  (دقمقهاا٤م وم٢مهناا٤م ُمٜمتٜماا٦م ؟!--ُماا٤م سماا٤مل دقمااقى اجل٤مهٚمٞماا٦م) :وىمااد همْماا٥َم  ،ُمااـ إؾمااام  اًمٗم٤موااٚم٦م ؾمااالمسمااف اع

قمٚمٞمف
(2)

ًمٞماٜمتٝمٞمـا أىمقام يٗمتخرون سم ب٤مئٝمؿ اًمذيـا ُم٤مشمقا إٟمام هؿ ومحؿ ضمٝمٜمؿ أو ًمٞمٙمقٟمـ أهقن قمغم ): وىم٤مل  ،

ٌّّٞم٦م اجل٤مهٚمٞما٦م وومخرها٤م سم٤مٔسما٤م  إن اهلل أذه٥م قمٜمٙمؿ ،ُمـ اجلُإَمؾ اًمذي يدهده اخلر  سم٠منٗمف اهلل  إٟماام هاق  ،قُما

رواه أباق داود واًمؽمُماذي واًمٚمٗماظ ًماف وىما٤مل  (اًمٜم٤مُس سمٜمق مدم ومدم ظمٚمؼ ُمـ شمراب ،ُم١مُمـ شم٘مل ووم٤مضمر ؿم٘مّل 

سمْماااؿ اجلاااٞمؿ ووماااتح  (اجلُاااإمؾ): وىمااا٤مل ،٤مومظ اعمٜماااذري ذم اًمؽمهمٞمااا٥م واًمؽمهٞمااا٥مٟم٘ماااال قماااـ احلااا ؛طمااادي٨م طمًاااـ

سمْماااؿ اًمٕمٞمااااـ اعمٝمٛمٚمااا٦م  (اًمُٕمٌااّٞماااا٦م) -أي يااادطمرج وزٟماااف وُمٕمٜمااا٤مه: (دهيدهااا) -وااااٞم٦ماًمٕمٞمااااـ اعمٝمٛمٚمااا٦م هاااق دويٌااا٦م أر

ه٤م وسمٕمااااده٤م ياااا٤م  ُمثٜماااا٤مة ناااا٧م ُمِمااااددة أجْماااا٤م هاااال اًمٙمااااؼم واًمٗمخاااار ًاااااره٤م وشمِمااااديد اًمٌاااا٤م  اعمقطماااادة ويمًااااارويم

واًمٜمخقة
(3)

 -ـها ،

ااقمِ إذا رأجااتؿ اًمرضمااؾ يتٕماازى سمٕماازا  اجل٤مهٚمٞماا٦م وم٠مَ ): وىماا٤مل  ـِ أبٞمااف وٓ شمٙمٜمااقا ْمُّ (قه اَاا
 

د رواه اعُماا٤مم أمحاا

وهماػمه
(4)

ياااٜمت٥ًم وياااٜمتٛمل إمم : ُمٕمٜمااك يتٕماازى سمٕماازا  اجل٤مهٚمٞماا٦م: ىماا٤مل اًمٕمٚمااام  -أي يٕمتاازي وياااٜمت٥ًُم  (يتٕمااّزى) ،

م وٟمحقهاا٤م واعمقاواإم٤مت همااػم  ،اٟمتام اهتاا٤م اعمخ٤مًمٗماا٦م ًمٚمدياااـ اعمٌٜمٞماا٦م قمااغم احلٛمٞماا٦م واًمتٕمّّماا٥م ًمألضمٜماا٤مس وإىمااقا

   -ٗم٧ْم إمم اجل٤مهٚمٞم٦مواٞمولذا أ ،اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمدياـ

َي ّمار ُمـ ٟم): ىم٤مل أن اًمٜمٌل  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد أي ذم سمئر[ ] ىمقُمف قمغم همػم احلؼ ومٝمق يم٤مًمٌٕمػم اًمذي ُرد 

                                      
 ذم يمت٥م اًمًٜم٦م- شأضم٤ًمُمٙمؿ»، ومل أىمػ قمغم ًمٗمٔم٦م شأضم٤ًمُمٙمؿ»سمدل  شوأُمقاًمٙمؿ»( ًمٙمـ قمٜمده: 2546صحٞمحف ) (٧)

 (-2566(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62١5صحٞمح اًمٌخ٤مري: ) (2)

(، 1٧2(، وطمًٜمف إًم٤ٌم  ذم هم٤مي٦م اعمرام )6612ؽمهٞم٥م )(، اًمؽمهمٞم٥م واًم12٧5( سمٛمٕمٜم٤مه، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )5٧٧4ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

 (-24٧1وصححف ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

ـْ َيْٕمَتِزي( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )2٧221ُمًٜمد أمحد ) (6)  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ َُم
ِ
َٓ شَمْٙمٜمُقا  ؛سمَِٕمَزا  قُه، َو صحٞمح  :(، وصححف إًم٤ٌم  ذموَم٠َمقِمْمُّ

ـِ إجْر سم٤مَلـ، شَمٜمْٙمٞماًل »(: 252.  1اًمٜمٝم٤مي٦م ) :ف اسمـ إثػم ذم(، وُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىم٤مًم54١اجل٤مُمع ) َٓ شمْٙمٜمُقا قَم  َأْي ىُمقًمقا ًَمُف: اقْمَْمْض سم٠مجِْر أبِٞمؽ، َو

 ًٌ  ، وإجر هق اًمٗمرج-ش٤مًَمُف وشم٠مِدي
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وأصٚمف ذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد ،رواه أبق داود (ومٝمق ياٜمَزُع سمذٟمٌف
(1)

-  

رواه  (أن شمٕمٞمـا ىمقُمؽ قمغم اًمٔمٚمؿ): ىم٤مل ؟ُم٤م اًمٕمّمٌٞم٦م: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل: وقمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ىم٤مل

ٜمٝمام اسمـ ُمٗمٚمح ذم أداب اًم ،أبق داود واسمـ ُم٤مضمف ًّ قمٞم٦مِمارواحلديث٤من طم
(2)

-   

أناف ىماد وىماع ذم اعصماؿ وهٚماؽ  ,(يم٤مًمٌٕمػم اًمذي ردي ومٝمق ياٜمزع سمذٟمٌاف),وُمٕمٜمك احلدي٨م »: ىم٤مل اعمٜمذري

شيماااااا٤مًمٌٕمػم إذا شمااااااردى ذم سمئاااااار ومّماااااا٤مر ياااااااٜمَزع سمذَٟماااااااٌف وٓ ي٘ماااااادر قمااااااغم اخلااااااالص
(3)

 شأُمثاااااا٤مل احلاااااادي٨م» وذم ،ـها 

وُمّثاااؾ  ،وهاذا ُمثااؾ ذم ذم احلٛمٞماا٦م واًمتٕماا٤مون قمااغم اًمٕمّمااٌٞم٦م ، ِمااالَ  ُمااـ اًمِمااالاؽ اًمواًمٜماازع ىمٚمُٕماا: ًمٚمراُمٝمرُمازي

ىما٤مل  ،ويم٤من هاذا ُماـ ؿما٠من اًمٕمارب وُماذهٌٝم٤م ،ٌئر ومٞمح٤مول ٟمج٤مة ٟمٗمًف االك سمٕمْمفسم٤مًمٌٕمػم اًمذي يؽمدى ذم اًم

 :  وداك سمـ صمٛمٞمؾ اح٤مز  يذيمر ىمقُمف

 ُم٘ماااااااااااااا٤مديؿ وّصاااااااااااااا٤مًمقن ذم اًمااااااااااااااروع ظمٓمااااااااااااااقهؿ

  
 سمٙماااااااااااااااااااااااااااؾ رىمٞماااااااااااااااااااااااااااؼ اًمِماااااااااااااااااااااااااااٗمرشملم ياااااااااااااااااااااااااااامنِ 

  

 إذا اؾماااااااااااااااُتٜمجدوا مل يًااااااااااااااا٠مخقا ُماااااااااااااااـ دقمااااااااااااااا٤مُهؿُ 

  
 ٕجاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م طماااااااااااااااااااااااااااااااااااارٍب أو ّٕي ُمٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤منِ 

  

 :  وىم٤مل مظمر يٕمّٞمار ىمقُمف سم٤مًمٚمٞماـ ويذيمر همػمهؿ سم٤محلٛمٞم٦م

 ٓ يًااااااااااااااااااااا٠مخقن أظمااااااااااااااااااااا٤مهؿ طمااااااااااااااااااااالم يٜماااااااااااااااااااااداؿ

  
 ذم اًمٜم٤مئٌااااااااااااااااااا٤مت قماااااااااااااااااااغم ُمااااااااااااااااااا٤م ىمااااااااااااااااااا٤مل سمره٤مٟمااااااااااااااااااا٤م

  

 أبااااااااااااااااادى ٟم٤مضمذياااااااااااااااااف لاااااااااااااااااؿْ  ِماااااااااااااااااارىماااااااااااااااااقم إذا اًم

  
ـمااااااااااااااااااااا٤مروا إًمٞماااااااااااااااااااااف َزَراومااااااااااااااااااااا٤مت وِوطْماااااااااااااااااااااداٟم٤م
(4)

 

  

   -اٟمتٝمك

وٓ خيٗماااك  ،ىماااد يتٛمّثااااؾ ااااذه إبٞمااا٤مت وٟمحقهااا٤م سمٕماااض اعمًٚمٛمٞمااااـ ومٞمحٛمٚمقهنااا٤م قماااغم ُمٕمٜماااك صاااحٞمٍح : ٜمٌٞمااافشم

ٌّف لذا ،وضمٝمف    -ومٚمٞمتٜم

   -وهمػم ُم٤م ذيمرٟم٤م اًمٙمثػم ه٤م ورد ذم هذا اعمٕمٜمك ُمـ اًمٜمّمقص

 ُمٜم٤مىمْماا٦م يماا٤مومرةٌ  سم٤مـمٚماا٦م ومٙماارةصااار اعمٕم٤م اعمٗمٝمااقم ذم ,اًم٘مقُمٞماا٦م ويمااذا, ومٙماارة وُمٌاادأ اًمقـمٜمٞماا٦مواعم٘مّمااقد أن 

وشم٘مااقيؿ  ،ـ اًماقٓ  واًمااؼما  واحلاا٥م واًمااٌٖمض واعمااقآة واعمٕما٤مداة ُمااـ أضمااؾ اًمدياااـُماا اًمدياااـ وُمٌاا٤مدئ ،ديااـًمٚم

إٟمااام  ،ؾمااالموهاال ومٙماارة دظمٞمٚماا٦م قمااغم أُماا٦م اع ؛ًاا٥م اًمدياااـ واًمت٘مااقى واًمٕمٛمااؾ اًمّماا٤مًمحاًمٜماا٤مس وشمٗم٤موااٚمٝمؿ سمح

                                      
 ط إؾمٜم٤مده-و( وطمًـ حم٘م٘مف إرٟم١م6222، 16١٧(، وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )5٧٧١ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

( سمٚمٗمظ أـمقل ه٤م ؾم٤مىمف اًمِمٞمخ هٜم٤م، أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م 1266(، ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )5٧٧2يب داود )ؾمٜمـ أ (2)

(٧  .5٧-) 

 (-٧16.  1اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) (1)

 إظمػميـ ىم٤ملام: (، واًمٌٞمتلم2١(، ويٜمٔمر ذم اًمٌٞمتلم إوًملم: ذح ديقان احلامؾم٦م ًمألصٗمٝم٤م  )ص ٧١6، ٧١1.  ٧أُمث٤مل احلدي٨م ) (6)

 (-5ىمريط سمـ أنٞمػ، أطمد سمٜمل اًمٕمٜمؼم، يٜمٔمر: ذح ديقان احلامؾم٦م ًمٚمتؼميزي )ص 
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 -!واًمٖمٗمٚماااا٦م ٟمِماااا٠مت أول ُماااا٤م ٟمِماااا٠مت قمٜمااااد اًمٖماااارب اًمٙماااا٤مومر صمااااؿ صااااّدروه٤م إًمٞماااااٜم٤م ذم زُمااااـ آٟمحٓماااا٤مط والزيٛماااا٦م

٤مهلل اًمٕمٔماٞمؿ ظما٤مرج ُماـ هاق يما٤مومٌر سما --واعم١مُمـ اذه اًمٗمٙمرة قمغم اًمٜمٛمط اًمٖمريب واعمٕمروف اًمٞمقم قمٜمد أصح٤مسمف

وٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم اًمٕمٗمااق واًمٕم٤مومٞماا٦م واعمٕم٤موماا٤مة اًمدائٛماا٦م ذم اًمدياااـ  ،ٟمااؼمأ إمم اهلل ُمٜمااف وُمااـ ومٙمرشمااف --ُمٚماا٦م اعؾمااالم

أن اًم٘مادر اعمقضماقد  ,يِماتّط أطماٌد ذم ومٝماؿ هاذا اًمٙماالم طمتاك ٓ,أن ٟم١ميمد هٜما٤م ٓ سمد وًمٙمـ  -واًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ًماٞمس  ،ل ذم ومٚمًٓمٞمااـ وقمٜماد اًمٙمثػميااـ هماػمهؿؾماالُمُمـ هذه اًمٗمٙمرة ًمدى طمريم٦م مح٤مس أو طمريما٦م اجلٝما٤مد اع

جيا٥م أن جيتٜمٌاقه وياؼمؤوا  ،ًمٙمـ هل ًمقصم٦ٌم وأثٌر ُمٜمٝما٤م ،هق اًمٗمٙمرة اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٙم٤مُمؾ اًمذي ىمٚمٜم٤م إٟمف يمٗمرٌ 

   -صٚمحٝمؿهداهؿ اهلل وأ ،ُمٜمف

ٞم٦م ذم ومٚمًٓمٞمااااـ أن شماااتخغم قماااام قمٜمااادهؿ ُماااـ مصمااا٤مر هاااذه اًمٗمٙمااارة وشماااؼمأ ُمٜمٝمااا٤م ؾماااالُمقماااغم اجلامقمااا٤مت اع ؛ٟمٕماااؿ

ُمااـ  ،هااذا ٓ ؿماؽ ومٞمااف --ع اهلل شمٕما٤مممِماااروقمٚمااٞمٝمؿ سمااال ؿماؽ اًمااؼما ة هاـ ٓ  ٙمٛمااقن سم -!وشمتٜمّٔماػ ُمااـ أدراهنا٤م

   -طمٞم٨م إصؾ واعمٌدأ واًمٕمٛمقم واعـمال.

وُما٤م يًإمٝمؿ شما٠مظمػم اًمٙماالم ومٞماف  ،طمٞما٨م ُما٤م جياقز لاؿ اًمًاٙمقت قمٜماف ُماثالُمـ  ،ؾ ذًمؽ ل٤م حمٚمٝم٤مصاٞمصمؿ شمٗم٤م

وأُمااااا٤م أن إومْماااااؾ أن هاااااق شمقضمٞماااااف  ،واهلل اعمقوماااااؼ -وهٙماااااذا ،ة أو اًمٕمجااااازسمحًااااا٥م اًم٘مااااادر ،يح سمااااافّماااااارواًمت

   -ُم٤م أُمٙمـ ،هذا أومْمؾ ،ومٕمغم اعو٤مل ٟمٕمؿ ،اًمًالح إمم اًمٞمٝمقد

امٟمٞمٞمااااـ واعمرشمديااااـ ُماااـ سمٜمااال ضمٚمااادشمٜم٤م ًمٙماااـ ىماااد شمٙماااقن طمااا٤مٌٓت يٙماااقن ومٞمٝمااا٤م شمقضمٞماااف اًمًاااالح ًمٚمخقٟمااا٦م اًمٕمٚم

   -واهلل اعمقومؼ ،ومٝمذه نت٤مج إمم أن ياٜمٔمر ومٞمٝم٤م أهؾ إُمر هٜم٤مك ،٤مُمٓمٚمقسمً 

 
 

[ٗ ؾًغڀٌ شاؾٗار اٱع٬َٞ»ٚ شٓاؼ» ايكٍٛ ٗ سضن١]

 خلصٕ أ لسس ِْ٘  ،يٖ خلَخؾح خلس٘ـي خلوس٘ـيطـطًطٗس هي ْؿـ٘لتٛن ز٘دى خلحٛن خل
حطٚٔ خلزْدز خإلساهٖ ْٖ ٍ ،حودس ٍخلرف خلصٕ تٌتْزِحطٚٔ  :ٍزدلتٓػـ٘ل ْٖ

  -ْلسك٘ـي

 [ اًمًٝمكمّماػمأبق سم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

هاااذا يااا٤م أظمااال  --؟!!شيماااامن» ؾّمااااٞموسم٤مًمتٗم !!قمل اًمقاواااح اًمٌٞمااااـ اعمٌٞمااااـ اًماااذي ٓ ًماااٌس ومٞمااافِمااااراحلٙماااؿ اًم

 --!رسمام  ت٤مج إمم جم٤مًمس قمٚمام  وؿمقرى --  صٕم٥مؿمالاًمٙمريؿ 

وأومٞمااد سمااام  ،وم٠مناا٤م أىمااقل رأجاال سمحًاا٥م ُماا٤م أرا  اهلل شمٕماا٤ممم ،أنااؽ شمًاا٠مخٜمل قمااـ رأجاال أن شمٕماارفٓ سمااد وأناا٧م 
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 ،قمفؿمااارع إٓ ومااٞمام قمٚمٛمٜماا٤م ي٘مٞماااٜم٤م أنااف طمٙمااؿ اهلل وِماااروٓ ٟم٘مااقل إن هااذا هااق طمٙمااؿ اًم ،قمٜماادي ُمااـ رأي وُمٕمروماا٦م

 وأُم٤م أيمثر ُم٤م ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف ُماـ ُمًا٤مئؾ ومٝمال ُمًا٤مئؾ اضمتٝما٤مد وٟمٔمار ،يم٤معم٤ًمئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م واعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م

ھ ھ ھ ے ے ژىما٤مل اهلل شمٕما٤ممم  --هاذا طمٙماؿ اهلل: وًمٞم٧ًم ه٤م ي٘م٤مل ومٞمف ،ـمري٘مٝم٤م آؾمتدٓل

وىما٤مل  ،]اًمٜمحؾ[ ژۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 ،وإذا طم٤مصارت أهؾ طمّمـ وم٠مرادوك أن شمٜمزلؿ قمغم طمٙمؿ اهلل ومال شمٜمزلؿ قمغم طمٙمؿ اهلل) : رؾمقل اهلل

رواه ُمًاٚمؿ وهماػمه ُماـ طمادي٨م  (أتّمااٞم٥م طمٙماؿ اهلل وماٞمٝمؿ أم ٓوًمٙمـ أنزلؿ قمغم طمٙمٛمؽ وم٢مٟماؽ ٓ شمادري 

   -(1) ٥مّماٞمسمريدة سمـ احل

 ،ٟمااارى يماااذا وٓ ٟمااارى يماااذا: وهٙماااذا يم٤مٟمااا٧م ـمري٘مااا٦م قمٚمامئٜمااا٤م وأئٛمتٜمااا٤م ذم اًمٗمتاااقى واًم٘ماااقل ذم ؾمااا٤مئر اعمًااا٤مئؾ

 يماام ،أو ذم ىماقة اعمٜمّماقص ،إٓ أن شمٙماقن اعمًا٠مخ٦م ُمٜمّمقصا٦م قماـ اهلل ورؾماقًمف ،يٕمجٌٜم٤م يماذا وٓ يٕمجٌٜما٤م يماذا

   -يمام دمده ُمًٌقـم٤م ذم إقمالم اعمقىمٕمٞماـ وهمػمه ،ىمرر هذا قمٚمامؤٟم٤م ذم ُمقاوٕمف

سم٤م ومٛمااـ اهلل ؛وم٤محل٤مصااؾ أن ُماا٤م أىمقًمااف هااق رأجاال  ،ٓم٤منِماااٞموإن يماا٤من ظمٓماا٠م ومٝمااق ُمٜماال وُمااـ اًم ،وماا٢من يماا٤من صااقا

   -ورؾمقًمف سمريئ٤من ُمٜمف واهلل 

ٟمٞم٦م سم٤مٕصؾ ،ومٞم٤م أظمل اًمٙمريؿ ٙمار وإمم ٤م شمٜمتٛمال إمم ومسمٛمٕمٜماك أهنا ،طمريم٦م مح٤مس أن٧م شمٕمٚمؿ أهن٤م طمريم٦م إظمقا

 --!!اجلامقم٦م )اعظمقان اعمًٚمٛمقن( ًمٞم٧ًم و٤مقم٦م ُم٠مُمقٟم٦م قمغم اجلٝم٤مد هوهذ --و٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛمٞماـ

 :  وهذا نّّمؾ قمٜمدٟم٤م ُمـ جمٛمقع أُمرياـ ،وهق رأجاٜم٤م وىمٜم٤مقمتٜم٤م ـمٌٕم٤م ،أن ٟم٘مقًمفٓ سمد   ؿمالهذا 

   -ُم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل نٙمٛمٝمؿواعمٜمٔمق ،ُمٕمروم٦م ومٙمرة هذه اجلامقم٦م وُمٜمٝمجٝمؿ وُم٤م يؽمسّمقن قمٚمٞمف ,

   -اًمتج٤مرب ُمع هذه اجلامقم٦م ذم سم٘م٤مع ُمتٕمددة ُمـ اًمٕم٤ممل ,

د ومااااٞمٝمؿ وومااااٞمٝمؿ ،أن شمتااااذيمر أنٜماااا٤م ٟمااااتٙمٚمؿ قمااااـ اجلامقماااا٦م )اًمتٜمٔمااااٞمؿ( ٓ قمااااـ أوماااارادٓ سمااااد و وسمٞماااااٜمٝمؿ  ،وماااا٤مٕومرا

ويقضمااااد ومااااٞمٝمؿ ُمااااـ ياااااٜمتٛمل إًمااااٞمٝمؿ وٓ يٙمااااقن طماااا٤مُمال ًمٙمااااؾ ىمٜم٤مقماااا٤مت اجلامقماااا٦م وشمريمٞمٌتٝماااا٤م اًمٗمٙمرياااا٦م  ،شمٗماااا٤موت

ىمااع ؿماا٤مهد واحلٛمااد هلل ،ويٙمااقن ومٞمااف ظمااػم وصااالح وومْماا٤مئؾ ظم٤مصاا٦م ،ٙمقياااٜمٝم٤م اًمٕم٘مااكموشم ومحااامس هاال  --واًمقا

   -ُمـ اعظمقان اعمًٚمٛمٞماـ

تٜم٤م وٟمحااـ ِماااٞمًمٙمااـ ُمااـ طم٘مٜماا٤م أن ٟمٕمااؼّم قمااـ ظم ،وٟمحااـ ٓ ٟمٕمٛمااؿ إطمٙماا٤مم ،تٝم٤مصاااٞمٟمٕمااؿ ىمااد ي٘ماا٤مل لاا٤م ظمّمق

 -!وومٙمره٤م شاجلامقم٦م إم» وٟمحـ ٟمدرك شم٠مثػم ،ٟمرى ُم٤م ٟمرى

دوان ُمتٙمااارر ُماااـ قمااادّو يقُمٞمااا٦م وُمّمااا٤مئ٥م واسماااتال  وقُمااا ؾماااالُم  ،ذم أرض حمتٚمااا٦م ُمٖمتّمااا٦ٌم محااا٤مس ُوضِمااادْت 

                                      
 ـمقيٍؾ ُمِمٝمقر- ( ذم طمدي٨ٍم ٧4٧١(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )21١1١(، ُمًٜمد أمحد )٧١1٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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ورة أنااف قماادّو يماا٤مومٌر جياا٥م ضمٝماا٤مده ْماااريماا٤مومٍر أصااكّم جمٛمااع قمااغم يمٗمااره وقمدواٟمااف وُمٕمٚمااقٍم ُمااـ دياااـ اعمًٚمٛمٞماااـ سم٤مًم

   -ودومٕمف

 ،واًمتّماادي ًماافهنْمااقا جلٝماا٤مد هااذا اًمٕماادّو  ،سماا٤مرك اهلل ذم ىمٞم٤مداهتاا٤م ورضم٤مٓهتاا٤م إوائااؾ وضماازاهؿ اهلل ظمااػما 

ا ٓ ؿمااؽ أنااف ظمااػم هااذ --!وضمٜمّاادوا اًمِماا٤ٌمب وٟمٔمٛمااقا أنٗمًااٝمؿ وشمٓمااقروا وشم٘ماادُمقا قمااغم اًمّماإمٞمد آضمتامقماال

   -ٟم٠ًمل اهلل أن يت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ،وصقاب وقمٛمؾ ص٤مًمح

 ،ومااتح ُمااثال --!ققمٞمقن يمثااػم ُمااٜمٝمؿ ي٘ماا٤مشمٚمقن هااذا اًمٕماادوّ ِماااٞماًمٕمٚمامٟمٞمااقن اًمقـمٜمٞمااقن وطمتااك اًم: وًمٙمااـ أجْماا٤م

وع ِماارواًم٘متا٤مل ذم ومٚمًٓمٞمااـ يماام أناف ُم ؟!قمروما٤مت ؾماراٜم٤م ٟمْم٤مل ي٤مًاٞموهؾ ٟم ،ه٤مواًمِمٕمٌٞم٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م وهمػم

 -!!يٕم٦م اعم٘م٤موُمااا٦م ًمٚمٛمحتااااؾؿماااار ،ققمٞمٞمااااـ واًمقـمٜمٞمٞماااااـِماٞموع ذم ديااااـ اًمٕمٚمامٟمٞمٞمااااـ واًمِمااااارهاااق أجْمااا٤م ُم ،ذم ديااااٜمٜم٤م

ده وي١مياا ،وي١ميااده اًمٌااقـمل ،د ـمٜمٓما٤مويؾماااٞمواًم٘متا٤مل ذم ومٚمًٓمٞماااـ وااد اًمّمٝم٤ميااٜم٦م يمااام ٟم١ميااده ٟمحااـ ي١مياده أجْماا٤م 

 --!!وي١ميده سمِم٤مر إؾمد وُم٤ٌمرك واًم٘مذاذم أجْم٤م ،اًم٘مرو٤موي

ًمٙمٜماف أجْما٤م ًماٞمس  ،ُماع أناف قمٛماؾ صا٤مًمح ًمٚمٛما١مُمـ اًماذي ىما٤مم سماف ،وم٤مًم٘مت٤مل ذم ومٚمًٓمٞماـ لذا اًمٕمدو اًمٞمٝماقدي

:   مظمااار وهاااقؿماااالسماااؾ اًمت٘ماااقيؿ ٓ ياااتؿ إٓ سم٢موااا٤موم٦م  --هاااق اعمحاااؽ احل٘مٞم٘مااال اًماااذي ي٘مااا٤مس سماااف اعٟمًااا٤من وي٘ماااّقم

 ؛اًمتقطمٞمد اخلا٤مًمص وصاح٦م اًمٕم٘مٞمادة: تفوقمغم رأس ذًمؽ وذم ىمٛم ،٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مصح٦م اعمٜمٝم٩م واٟمْم٤ٌمـمف سم

 : هذا يمٚمف ُيٕمَرف ُمـ ضمٝمتٞماـ

  -ح سمفّماراعمٜمٝم٩م اًمٜمٔمري اعمٙمتقب واعم: اجلٝم٦م إومم

   -اعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واعمقاىمػ واعضم٤مسم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم آُمتح٤مٟم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م: اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

يِمااؽميم٤من ذم  وإن يماا٤من اًمٗماارد واجلامقماا٦م ،ٕؾماا٤مس قمااـ اًمتٜمٔمااٞمؿ )اجلامقماا٦م(ُمٕماال أنٜماا٤م ٟمااتٙمٚمؿ سم٤م ْمااارواؾمتح

شمٞمااااـ اجلٝمتٞمااااـ وم٢مٟمٜمااا٤م ؾماااٜمجد قماااغم طمريمااا٦م محااا٤مس )يمتٜمٔماااٞمؿ( ٤مومٚماااق ٟمحاااـ ٟمٔمرٟمااا٤م ذم ه ؛يمثاااػم ُماااـ هاااذه إطمٙمااا٤مم

 ,وآوآمرار واًمٕمجاز اًمٔمارف سمّمٕمقسم٦م قمٜمٝمؿ اقمتذرٟم٤م وإن,هذه اعمالطمٔم٤مت دمٕمٚمٜم٤م  --!ُمالطمٔم٤مت يمثػمة

اعظمااااااقان : وم٤مخلٚمٗمٞماااااا٦م اًمٗمٙمرياااااا٦م واعمٜمٝمجٞماااااا٦م هاااااال --!آٟمحااااااراف ُمااااااـ ٟمخاااااا٤مفو ،ؾماااااا٘مقط أي ُمااااااـِماااااااك ٟمخ

وٓ ٟمحٙمااؿ  ،وًمٙمااـ ٟمحااـ ٓ ٟمًااٌؼ إطمااداث ،ٟمٕماارف اعظمااقان اعمًٚمٛمٞماااـ وضمرسمٜماا٤مهؿوٟمحااـ  --اعمًااٚمٛمقن

 --!وًمٙمـ أجْم٤م ٟمحؽمس --قمغم اًمٜم٤مس سمٛمجرد ذًمؽ

ـ وًمٜمٙماااااقن واقمٞماااااا ،وًمالطماااااؽماس ، ؿماااااالويماااااؾ هاااااذا ٟماااااذيمره ًمٙمااااال ٓ ٟمٜمخااااادع وٓ ٟمّمااااادم ًماااااق طمّماااااؾ 

   -وٟمٕمذر اعمًٚمٛمٞماـ ُم٤م أُمٙمـ ،وٟم١مُّمؾ اخلػم ،سمؾ ٟمجري أطمٙم٤مم اًمٜم٤مس قمغم اًمٔم٤مهر -!ُمت٠مهٌٞماـ

وٟماادقمق لااؿ سمااا٤مًمتقومٞمؼ  ،ٟمتٛمٜماااك لااؿ يمااؾ ظماااػم ،وقمااغم يمااؾ طماا٤مل هاااؿ اًمٞمااقم لااؿ ومرصااا٦م ًمٞمٕمٓمااقا ُماا٤م قمٜماادهؿ

ـ قمٛمااؾ ومٓمااقسمك عماا ،واهلل طماا٤مومظ دياااٜمف وُمٕمااٍؾ يمٚمٛمتااف ،سمٞمااده إُماار يمٚمااف واهلل  ،ًمٓم٤مقماا٦م اهلل واًمااؼم واًمّمااالح
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   -سمٛمرو٤مة اهلل

واعمتٛمثٚما٦م ذم  ،واعمالطمٔما٤مت قمٚمٞمٝما٤م ٓ أفمٜمٜمال ذم طم٤مضما٦م إمم اًمتٓمقياؾ سماذيمره٤م ،إظمٓم٤م  اًمتال قمٜماد محا٤مس

ىماػ ّماار٦م وإىماقال واًمتؾمااٞم٤مًاٞمجمٛمققم٦م ُمؽمايم٦ٌم ُمـ اًم٘مٜم٤مقم٤مت واًمرؤى اًمٗمٙمريا٦م واعمٜمٝمجٞما٦م واًم  ٤مت واعمقا

 --!واهلل اعمًتٕم٤من ،واًمٕمالىم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م

يٕمل ًمتتحاقل محا٤مس إمم أداة ِمااريٕمٞم٦م واًمٗماقز سما٤معمجٚمس اًمتِماراًمت اعمِم٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسم٤متتٝم٤مه٤م يم٤من وُمٜم

 ،وشمٙمقن ضمز ا ُماـ هاذا اًمٜمٔما٤مم اًمٗم٤مؾماد اعماتٕمٗمـ سمٙماؾ اعم٘ما٤ميٞمس ،ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٙم٤مومر اعمرشمد )اًمًٚمٓم٦م اًمٗمٚمًٓمٞماٜمٞم٦م(

 --!!ًمااااف ٤موشمٜمٗمٞماااذيً  ٤ميٕمٞمً ارِماااشم اوضمٝمااا٤مزً  ُمٜماااف ضماااز ا ٟمٙماااقن أن ٓ ,أُمٙماااـ ًماااق,اًماااذي اًمقاضمااا٥ُم حم٤مرسمتاااف وإزاًمتاااف 

 -!واًمِمٙمقى إمم اهلل

ٟمٜماا٤م ذم محاا٤مس إمم أن يرضمٕمااقا قمااـ ذًمااؽ ويًااتٖمٗمروا رّاااؿ ويتقسمااقا إًمٞمااف وٓ يٖمااّرهنؿ  ،وٟمحااـ ٟماادقمق إظمقا

هاااؿ ُماااـ يًاااٙم٧م قماااـ يماااؾ اًمٓمقاهمٞمااا٧م  ،ومااا٢من هااا١مٓ  اعمًّقهمٞمااااـ اعمٗمتٞمااااـ لاااؿ ،ُماااـ يٗمتااال لاااؿ سماااذًمؽ ويًاااّقغ

يمااام ومٕمااؾ يمٌااػم ُمااـ يمااؼمائٝمؿ ىمٌااؾ  ،وجي٤مًمًااقهنؿ ،أجاادهيؿ ذم أجاادهيؿويْماإمقن  ،لؾمااالُماعمرشمدياااـ ذم قم٤معمٜماا٤م اع

وه١مٓ  اعمًّقهمقن اعمٗمتقن ًمٙمؿ هؿ اًمًا٤ميمتقن قماـ ُما٤م  !!ًمٕمٜمف اهللّمار ٚمٛم٦م اًمٕمًاٞمُمدة ُمع اًمزٟمديؼ اًم٘مذاذم ُم

ومٙمٞمااااػ شمث٘مااااقن ومااااٞمٝمؿ  --وهمػمهاااا٤م وهمػمهاااا٤م ،يمٞماااااـِماراًمراومْماااا٦م اعم يجيااااري ٕهااااؾ اًمًااااٜم٦م ذم اًمٕماااارا. قمااااغم أجااااد

وًماااااقٓ ريم٤ميمااااا٦م اعماااااٜمٝم٩م  -!ًماااااقٓ اؾمتًاااااٝم٤مل إُماااااقر ووااااإمػ اًمٕمااااازائؿ ؟وشمًاااااقيٖم٤مهتؿ وشمًاااااٛمٕمقن ومتاااااقاهؿ

   -ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح إطمقال --!واًمٗمٙمرة

ومٝماال وإن يم٤مٟماا٧م ٓ شمٜمتٛماال جلامقماا٦م اعظمااقان اعمًٚمٛمٞماااـ  --شاجلٝماا٤مد اعؾمااالُمل ذم ومٚمًٓمٞماااـ» وأُماا٤م و٤مقماا٦م

ٝماااا٤م شم٘مريٌاااا٤م ٟمٗمااااس اًمٙمااااؿ ُمااااـ وقمٜماااادٟم٤م قمٚمٞم ،ًمٙمااااـ هاااال ذم جمٛمااااؾ إومٙماااا٤مر ُمت٘م٤مرسماااا٦م ُمٕمٝماااا٤م ،يمحااااامس سم٤مٕصااااؾ

   -سم٤معو٤موم٦م إمم ُم٤م متّٞمزت سمف سمِمٙمؾ أيمؼم ُمـ قمالىم٦م سم٤مًمراومْم٦م ذم إيران وذم ًمٌٜم٤من ،اعمالطمٔم٤مت

ٟمٜم٤م --وُمع يمؾ ذًمؽ    -وٟمدقمقهؿ إمم إصالح أنٗمًٝمؿ وشمّمحٞمح ـمري٘مٝمؿ ،ومٜمحـ ٟمراهؿ إظمقا

وقمٛماااؾ  ٘مقُماااقن سماااف ُماااـ ظماااػم وضمٝمااا٤مدوٟمااادقمٛمٝمؿ وماااٞمام ي ،ذه اًمٚمحٔمااا٦م ًماااٞمس قمٜمااادٟم٤م أيمثااار ُماااـ ذًماااؽوإمم هااا

   -وٓ ٟمؽمدد ذم اًمقىمقف ُمٕمٝمؿ سمام ٟمًتٓمٞمع ،ص٤مًمح

ٟمٜما٤م ذم ومٚمًٓمٞمااـ ي٘م٤مؾماقن اجلاقع واحلّما٤مر ,2١١4يقٟمٞمق ,ام ذم هذه إج٤مم ؾماٞموٓ  ويتٕمّرواقن  ،وإظمقا

ـْ وآه ويقّدقماقن يمااؾ ياقٍم اًمْمااح٤مي٤م  ،ًمٚمٛمجا٤مزر ُماـ اًمٕماادّو اًمّماٚمٞمٌل اًمّمااٝمٞمق  اًمٖم٤مصا٥م ًمٕمٜمااف اهلل ويماؾ َُماا

وٟمًاا٠مل اهلل سمرمحتااف اًمتاال وؾماإم٧م يمااؾ  ،وٞمٕماا٤م  --!ئٝمؿ ومْمااال قمااـ ؿماا٤ٌماؿقظمٝمؿ وٟمًاا٤مؿماااٞمُمااـ أـمٗماا٤ملؿ و

وٟم٠مظماااذ قماااغم  ،مُمٞمااااـ --هؿ قماااغم قمااادّو اهلل وقمااادّوهؿ اًماااذي سمٖماااك قمٚماااٞمٝمؿّماااار  أن يٗمااارج يماااراؿ وأن ياٜمؿماااال

   -وٟمٜمتٔمر ومرج اهلل شمٕم٤ممم --أجدهيؿ ومٞمام أظمٓم٠موا ومٞمف وٟمٕمٞماٜمٝمؿ قمغم اعصالح
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﮳  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

گ گ گ ژ: وىم٤مل ،]اح٤مئدة[ ژ﮴ ﮵ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

واهلل  --]اًمتقسم٦م[ ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

  -اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 
 

ٌ دٗــار ســاٍ ] فـــ ٓــاؼ باـٝاْــ١   ٚسهــِ ٚ ،شا٫ْتدابــات» بعــز رخــٍٛ ٓــاؼ   ؾًغــڀ

ٚاعــتعُاٍ بعــض  ،ٚؾٛا٥ــز ٗ ايؿــضم بــٌ إزآٖــ١ ٚإــزاصا٠ ،ٚسنــض ايٓقــض ؿُــاؼ ،ٚايــضر٠

[ًتهؿرلايتقزص يتضى ٗ ١َُٗ ْقٝش١ ٚ ،ٗ َكافزٖا ايقشٝش١ شايٛط١ٝٓ» ا٭يؿاٚ

 ٍضٛلت طـطهدّٖ ضئٗتٛن للَؾى خلٓلسك٘ـٌٖ زًس ؤى زذلت حودس خلت ًٖٗ
 ؟ْود ّٖ ضئٗتٙ لَؾى خلزْدز ْٖ ْلسك٘ـي !ؤزٌدء خلٗسدم خلحَٛهٔ ٍّسؤت زصضٓ رْدز

يد ترَٗـي حودس, ٍٍغْٓد زإٍغدِ خلطزٓ, ٍخلتًدهل هى خلَْ٘ز, ٍّٖ ضـطٍّل ٗزَظ 

  -؟خلتٖ ٖسهت ٖدزتْد زإٚولْن ضْسخء, ٍهدّٖ ًػـ٘حتٙ لْن

 [يمٚمٛم٦م طمؼ ذم وضمف اًمٕمدو: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

أن اجلٝماااا٤مد سمٛمٕمٜماااا٤مه اًمّمااااحٞمح واًمٜم٘مااااّل  ,اخلٚمااااؼ وإُماااار وًمااااف اًمٖمٞمااااقب قمااااالم  واهلل ,اًمااااذي أتقىمٕمااااف 

   -يٕمل واحلٙمقُم٦مِمارًتٗمٞمد ُمـ دمرسم٦م مح٤مس ذم دظمقل٤م اًمتؾماٞمزداد وؾماٞم

واجلٝماااااا٤مد  ؾمااااااالمٟمحااااااـ ٟمرضمااااااق أن يٙمااااااقن ُماااااا٤م طمّمااااااؾ ُمااااااع شمٗم٤مقمالشمااااااف اعمحٚمٞماااااا٦م واًمدوًمٞماااااا٦م ذم صاااااا٤مًمح اع

طمٞمااااـ أؿمااا٤مر إمم أن ذم ظمٓم٤مسماااف إظماااػم  ηخ أؾمااا٤مُم٦م سماااـ ٓدن ِمااااٞميماااام أؿمااا٤مر إمم هاااذا اًم ،واعمج٤مهديااااـ

وُمْماا٤مي٘متٝمؿ اًم٤ٌمًمٖماا٦م حلااامس وحماا٤مرسمتٝمؿ لاا٤م هاال  ،طمّماا٤مر اًمٕماا٤ممل ًمٚمٗمٚمًٓمٞماٜمٞمٞماااـ سمًاا٥ٌم ومااقز محاا٤مس سم٤محلٙمقُماا٦م

   -ضمز  ُمـ احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمتل شمِمٜمٝم٤م أُمريٙم٤م واًمٖمرب اًمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمٛمٞماـ

تحدياااااـ ٝمؿ اعمحٚمٞمٞماااااـ واخل٤مرضمٞمٞماااااـ اعمئتقىمااااع سمًااا٥ٌم اًمْمااااٖمقط قمٚمٞمٝماااا٤م ُمااااـ أقماااداومِماااؾ دمرسماااا٦م محاااا٤مس اعم

وع ِمااارحلااامس وٕي ُم ,يمٗمااتح قمااغم وضمااف اخلّمااقص,وفمٝمااقر قماادا  اجلامقماا٤مت اًمٕمٚمامٟمٞماا٦م اًمقـمٜمٞماا٦م  ،وااده٤م

٤ٌّمر سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ عومِما٤مًمف وحم٤مرسمتاف ،لإؾمالُم واٟمٗمْما٤مطمٝمؿ وقمادم متٙماٜمٝمؿ  ،وؾمٕمٞمٝمؿ احلثٞم٨م وُمٙمرهؿ اًمٙم
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يااد اًمٕمااد ،ُمااـ يمااتامن ذًمااؽ اًمٖمااٞمظ واحل٘مااد واًمتٖمٓمٞماا٦م قمٚمٞمااف سم٠مؾماا٤مًمٞم٥م اًمٜمٗماا٤م. واًمتٛمقيااف اوة واًمٌٖمْماا٤م  سمٞماااـ وشمزا

ومتحقرها٤م قماغم حماقر اًمديااـ  ،وشمرايمؿ احل٘مد واًمِمحٜم٤م  واًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤م  ،ل واًمٕمٚمام ؾمالُماًمٗمري٘مٞماـ اع

وهمااػم ذًمااؽ ُمااـ إُمااقر هاال يمٚمٝماا٤م قمااغم اعماادى اعمتقؾمااط واًمٌٕمٞمااد ذم صاا٤مًمح  ،يٕم٦م سم٤مٕؾماا٤مسِمااارواًمتقطمٞمااد واًم

   -سم٢مذن اهلل ؾمالمأهؾ اع

ضمٝمااا٤مد اًمتقطمٞماااد واًمٕم٘مٞمااادة  ،ورة وضماااقد ضمٝمااا٤مد طم٘مٞم٘مااال صااا٤مٍف ارْمااايماااؾ ذًماااؽ يّمااا٥م ذم ظم٤مٟمااا٦م اًم٘مٜم٤مقمااا٦م سم

وا ِمااروم٠مب --!واعمداهٜما٦م ،واعمّمٚمح٦م اًمقـمٜمٞما٦م اًمٕمٚمٞما٤م ،قمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م وُم٘م٤موُم٦م اعمحتؾِمارٓ ضمٝم٤مد اًم ،اًمّمحٞمح٦م

   -سم٤مخلػم إن ؿم٤م  اهلل

وٟمحاااـ ٟمٕمااارف أن هٜمااا٤مك إظماااقة يمثػميااااـ قماااغم قم٘مٞمااادة صاااحٞمح٦م وومٝماااؿ ـمٞمااا٥م وُماااٜمٝم٩م ؾماااٚمٞمؿ يريااادون أن 

وٓ جيااادون ىمااادرة ذم ياااقُمٝمؿ  ،ًمٙماااـ ٓ يًااا٤مقمدهؿ احلااا٤مل ،واااع ضمٝمااا٤مدي أومْماااؾ ذم ومٚمًٓمٞمااااـيٙماااقن هٜمااا٤مك و

ُماؾ واعما١مصمرات ؿماروًمٙمـ هذا سم٤مًمت٠ميمٞمد ُمع ُمرور اًمزُمـ وُم٤م أ ،هذا ٙمقن ًماف ؿما٠من إن ؿما٤م  ؾمااٞمٟم٤م إًمٞمف ُمـ اًمٕمقا

   -اهلل

هاؿ أومم  هاذه ُمًا٠مخ٦م ؟وهؾ ياٜم٤مؾِم٥ُم أن ياٜمٓمٚم٘مقا أن ويٌدؤوا قمٛمال ُمًت٘مال قمـ اًمتٜمٔمٞمامت اعمقضماقدة

   -واهلل اعمقومؼ ،سم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م سمٕمد اؾمتٙمامل أدوات اًمٜمٔمر واعمِم٤مورة واًمدراؾم٦م

سمٞمااـ ضماقاز اؾماتخدام هاذه اًمٚمٖما٦م وهاذه إًمٗما٤مظ  ٤موهال أن هٜما٤مك ومرىًما: وهد ُمًا٠مخ٦م أطما٥م اًمتٜمٌٞماف قمٚمٞمٝما٤م

وإن  ،وإن ُماااااـ طماااااؼ اًمِمااااإم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمااااااٜمل يماااااذا ويماااااذا ،وع ًمٙماااااؾ اًمِمااااإمقبِماااااارإن اعم٘م٤موُمااااا٦م طماااااؼ ُم: ُمثاااااؾ

 ؛يمااااذا )ُمااااـ احلااااؼ( وُماااا٤م ؿماااا٤مسمف ذًمااااؽْمااااال ٦م اًمقـمٜمٞماااا٦م واعمّمااااٚمح٦م اًمٕمٚمٞماااا٤م ًمٚمِماااإم٥م اًمٗمٚمًٓمٞماااااٜمل شم٘متاعمّمااااٚمح

 سمااا٤مب وُماااـ ،اعمٜمٓم٘مٞمااا٦م واعمج٤مدًمااا٦م اعمح٤مضمااا٦م سمااا٤مب ُماااـ ؾماااال٤مًاٞمواًم اعقمالُمااال ظمٓم٤مسمٜمااا٤م ذم ذًماااؽ يماااؾ اؾماااتخدام

 صم٘ماااا٤مومتٝمؿ يالئاااؿ أناااف ٟمٕماااارف وُمااا٤م اجلدًمٞمااا٦م وإؾمااا٤مًمٞم٥م واًمؼماهٞماااااـ احلجااا٩م ُماااـ ياااااٜم٤مؾمٌٝمؿ سماااام اًمٜمااا٤مس خم٤مـمٌااا٦م

 --!وسمٜم٤م  قمغم ُم٤م يتٗمؼ ومٞمف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ُمـ ُم٤ٌمدئ ،طمتك قمغم ىمقًمٙمؿ: سم٤مب ُمـ ومٝمق ،وقم٘مٚمٞمتٝمؿ

أىماااقل هٜمااا٤مك ومااارٌ. سمٞمااااـ هاااذا وسمٞمااااـ أن شمٙماااقن هاااذه اًمٙمٚماااامت واًمٕمٌااا٤مرات ُمٌااا٤مدئ ذم طماااد ذاهتااا٤م ٟمااا١مُمـ اااا٤م 

 ،تٜم٤مأو ٟمجٕمٚمٝماااا٤م ؿماااإم٤مراٍت ًمٜماااا٤م وًماااادقمقشمٜم٤م ٟمؽمسمااااك قمٚمٞمٝماااا٤م وٟمااااريّب قمٚمٞمٝماااا٤م ٟم٤مؿماااائ ،وٟمٜمٓمٚمااااؼ ُمٜمٝماااا٤م وٟمٕمتٛمااااد قمٚمٞمٝماااا٤م

  -ومٝمذا ُمقىمػ وذًمؽ ُمقىمػ مظمر -!!وشمٜمٖمرس ُمدًمقٓهت٤م ذم أقمام. وٛمػمٟم٤م آضمتامقمل

وئمٝماااار اًمٗماااار. سمٞماااااـ اعمقىمٗمٞماااااـ ذم أن اًمااااذي ٓ ياااا١مُمـ اااااذه اًمٕمٌاااا٤مرات وُماااا٤م نقهياااا٤م ُمااااـ أومٙماااا٤مر وإٟمااااام هااااق 

 :  ًمف قمالُم٤مت ُمٜمٝم٤م أنف ٤مؾماٞم٤مؾماٞميًتخدُمٝم٤م اؾمتخداُم٤م 

   -ٓ جيٕمٚمٝم٤م هل أيمؼم وأهؿ احلج٩م ًمف ,

   -وي٘مقل٤م سم٘مدر احل٤مضم٦م ،سمؾ يتحٗمظ ذم اؾمتٕمامل٤م ويت٘مٚمؾ ،يٙمثر ُمٜمٝم٤م ضمداوٓ  ,
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   -وٓ ي٤ٌمًمغ ذم شمزوي٘مٝم٤م وشمزيٞماٜمٝم٤م وآٟمتام  إًمٞمٝم٤م وادقم٤م  اعيامن ا٤م ,

   -وم٢من اًمِمٕم٤مر ًمف أثر ظمٓمػم ضمدا ذم اًمؽمسمٞم٦م ،يمام ىمٚمٜم٤م اوٓ جيٕمٚمٝم٤م ؿمٕم٤مرً  ,

ـٌ ا٤موي٘مّدم قمٚمٞمٝم٤م دائام أو هم٤مًم٤ٌم احلج٩َم احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمد ,   -ياٜمٞم٦م اًمتل هق ُم١مُم

   -و رص دائام قمغم اضمتٜم٤مب اًمتٚمٌٞمس قمغم أت٤ٌمقمف وأطم٤ٌمسمف وقمغم ؾم٤مئر اخلٚمؼ ,

   -أقمٚمؿ وأطمٙمؿ واهلل 

 ،وم٤معمداهٜما٦م حمّرُما٦م ؛واعماداراة واًمتقريا٦م اعمحٛماقدة ،وهل اًمتٗمريؼ سمٞماـ اعمداهٜم٦م اعمذُمقُم٦م: وُم٠ًمخ٦م أظمرى

وقم٤من حمٛمااااااقدان ذم ِمااااااارعمااااااداراة واًمتقرياااااا٦م ُموا ،]اًم٘مٚمااااااؿ[ ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ: يمااااااام ىماااااا٤مل اهلل شمٕماااااا٤ممم

   --ـ يتٌٞماـ ُمـ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك يمؾ ُمٜمٝمامواًمٗمر. سمٞماـ آصمٜمٞما ،حمٚمٝمام

 ِمااارإٟما٤م ًمٜمٙم» :ويااذيمر قماـ أيب اًماادردا  :شسسماا٤مب اعماداراة ُمااع اًمٜما٤م ؛يمتا٤مب إدب» :صاحٞمح اًمٌخاا٤مريذم 

م وإن ىمٚمقسمٜمااا٤م ًمتٚمٕماااٜمٝمؿ سماااـ اعمٜمٙمااادر طمدصماااف قماااـ ا طمااادصمٜم٤م ىمتٞمٌااا٦م سماااـ ؾمااإمٞمد طمااادصمٜم٤م ؾماااٗمٞم٤من قماااـ ،شذم وضماااقه أىماااقا

ة ِمااػمسمـ اًمٕماائذٟمقا ًمف ومٌئس ): رضمؾ وم٘م٤مل أظمؼمشمف أنف اؾمت٠مذن قمغم اًمٜمٌل   قمروة سمـ اًمزسمػم أن قم٤مئِم٦م

ياا٤م رؾمااقل اهلل ىمٚماا٧م ُماا٤م ىمٚماا٧م صمااؿ أخٜماا٧م ًمااف ذم : وم٘مٚماا٧م ًمااف -ومٚمااام دظمااؾ أٓن ًمااف اًمٙمااالم (ةِماااػمأو سماائس أظمااق اًمٕم

 -(اهلل ُمـ شمريمف أو ودقمف اًمٜم٤مس اشم٘م٤م  ومحِمفاًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م قمٜمد  ؿمارإن  ،أي قم٤مئِم٦م): وم٘م٤مل ؟اًم٘مقل

أن اًمٜمٌاال  :سمااـ قمٚمٞماا٦م أظمؼمٟماا٤م أجااقب قمااـ قمٌااد اهلل سمااـ أيب ُمٚمٞمٙماا٦ماطماادصمٜم٤م قمٌااد اهلل سمااـ قمٌااد اًمقهاا٤مب أظمؼمٟماا٤م 

 وقماااازل ُمٜمٝماااا٤م واطماااادا  ،وم٘مًااااٛمٝم٤م ذم ٟماااا٤مس ُمااااـ أصااااح٤مسمف ؛أهاااادي٧م ًمااااف أىمٌٞماااا٦م ُمااااـ ديٌاااا٤مج ُماااازررة سم٤مًمااااذه٥م

رواه محا٤مد  - ؿماالقب سمثقسمف وأنف يرياف إيا٤مه ويما٤من ذم ظمٚم٘ماف ىم٤مل أج ،(ظم٠ٌمت هذا ًمؽ): ومٚمام ضم٤م  ىم٤مل ،عمخرُم٦م

 سمـ زيد قمـ أجقب وىم٤مل طم٤مشمؿ سمـ وردان طمدصمٜم٤م أجقب قمـ سماـ أيب ُمٚمٞمٙما٦م قماـ اعمًاقر ىمادُم٧م قماغم اًمٜمٌال 

أىمٌٞم٦م
(1)

 -ـها ،

وهاال ظمٗمااض اجلٜماا٤مح ًمٚمٜماا٤مس  ،اعمااداراة ُمااـ أظمااال. اعم١مُمٜمٞماااـ: سمااـ سمٓماا٤ملاىماا٤مل » :شاًمٗمااتح» ىماا٤مل احلاا٤مومظ ذم

وفماااـ سمٕمْمااٝمؿ أن اعماااداراة هاال اعمداهٜمااا٦م  ،وذًماااؽ ُمااـ إًمٗماا٦م ،وشمااارك اعهمااالظ لاااؿ ذم اًم٘مااقل وًمٞماااـ اًمٙمٚمٛماا٦م

  ويًااؽم ِمااالواًمٗماار. أن اعمداهٜماا٦م ُمااـ اًمااده٤من وهااق اًمااذي ئمٝماار قمااغم اًم ،ٕن اعمااداراة ُمٜماادوب إًمٞمٝماا٤م ،ومٖمٚمااط

                                      
ومٚمٞمس هق قمغم ذـمف، وىمد  شُيذيمر»اعمٕمٚمؼ ذيمره اًمٌخ٤مري سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض  (، وأثر أيب اًمدردا  4٧12، 4٧1٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

، وىمد ذيمر اسمـ طمجر اخلالف ومٞمف ذم: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م شإطمقص سمـ طمٙمٞمؿ»ُمـ وضمٝملم، ُمدارمه٤م قمغم  شاًمتٖمٚمٞمؼ»وصٚمف اسمـ طمجر ذم 

 ، ىمٚم٧ُم: سمؾ إفمٝمرشاحلدي٨م ٓ أصؾ ًمف ُمرومققم٤م، واًمٖم٤مًم٥م أنف صم٤مسم٧م ُمقىمقوم٤م»(: 2٧4(، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: اًمْمٕمٞمٗم٦م )٧21، ٧22.  ٧)

أنف همػم صم٤مسم٧ٍم وـمرىمف يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م، ٓ يت٘مقى سمٕمْمٝم٤م سم٤مٔظمر، وهذا ُمٗمٝمقم يمالم احل٤مومظ وهمػمه، وٓ يٕمٜمل هذا وٕمػ اعمٕمٜمك اعمًت٘مك 

 ُمٜمف وم٘مد صح ُمـ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م إظمرى-
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واعماداراة هال  ،ة اًمٗم٤مؾمؼ وإفمٝم٤مر اًمرو٤م سمام هق ومٞماف ُماـ هماػم إٟمٙما٤مر قمٚمٞمافؿماره٤م اًمٕمٚمام  سم٠مهن٤م ُمٕم٤مًارووم ،سم٤مـمٜمف

اًمرومااؼ سم٤مجل٤مهااؾ ذم اًمتٕمٚمااٞمؿ وسم٤مًمٗم٤مؾمااؼ ذم اًمٜمٝماال قمااـ ومٕمٚمااف وشماارك اعهمااالظ قمٚمٞمااف طمٞماا٨م ٓ ئمٝماار ُماا٤م هااق ومٞمااف 

شام إذا اطمتٞم٩م إمم شم٠مخٗمف وٟمحق ذًمؽؾماٞمواعٟمٙم٤مر قمٚمٞمف سمٚمٓمػ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وٓ 
(1)

 ا -ـها 

ضمااقاز همٞمٌااا٦م  [ يٕمٜماال طمااادي٨م قم٤مئِماا٦م]ذم احلاادي٨م : وىماا٤مل اًم٘مرـمٌااال» :وىماا٤مل احلاا٤مومظ ذم ُمقواااع مظماار

ُماع ضماقاز ُماداراهتؿ اشم٘ما٤م   ،اعمٕمٚمـ سم٤مًمٗمًؼ أو اًمٗمحش وٟمحق ذًمؽ ُماـ اجلاقر ذم احلٙماؿ واًمادقم٤م  إمم اًمٌدقما٦م

واًمٗمار. سمٞمااـ اعماداراة واعمداهٜما٦م : شمٌٕم٤م ًمٕمٞما٤مض صمؿ ىم٤مَل  ،ُم٤م مل ي١مّد ذًمؽ إمم اعمداهٜم٦م ذم دياـ اهلل شمٕم٤ممم ؛هؿؿمار

أو مهاا٤م ُمٕماا٤م، وهاال ُم٤ٌمطماا٦م، ورسمااام اؾمااتح٧ٌم، واعمداهٜماا٦م شماارُك  أن اعمااداراة سمااذُل اًماادٟمٞم٤م ًمّمااالح اًماادٟمٞم٤م أو اًمدياااـ

ـَ قم اًمدياااـ ًمّمااالح اًماادٟمٞم٤م، واًمٜمٌاال  وُمااع ذًمااؽ ومٚمااؿ  ،شمف واًمرومااؼ ذم ُمٙم٤معمتاافِمااارإٟمااام سمااذل ًمااف ُمااـ دٟمٞماا٤مه طمًاا

ة، ومٞماازول ُمااع ِمااارومٚمااؿ ياااٜم٤مىمض ىمقًمااف ومٞمااف ومٕمٚمااف، وماا٢من ىمقًمااف ومٞمااف ىمااقل طمااؼ، وومٕمٚمااف ُمٕمااف طمًااـ قم ،يٛمدطمااف سم٘مااقل

شسمحٛمد اهلل شمٕم٤مممهذا اًمت٘مرير اعؿمٙم٤مل 
(2)

   -ـها 

واًمٗمااار.  ،واعمداهٜمااا٦م صاااٗم٦م ذم ،ويماااذًمؽ اعماااداراة صاااٗم٦م ُمااادح» :شاًماااروح» ذم يمت٤مسماااف وىمااا٤مل اسماااـ اًم٘ماااٞمؿ 

واعمااداهـ يتٚمٓمااػ سمااف  ،يتٚمٓمااػ سمّماا٤مطمٌف طمتااك يًااتخرج ُمٜمااف احلااؼ أو ياارده قمااـ اًم٤ٌمـمااؾ يدارٛمُ اأن اًماا: سمٞماااٜمٝمام

شواعمداهٜماا٦م ٕهااؾ اًمٜمٗماا٤م. ،نوم٤معمااداراة ٕهااؾ اعيااام ؛ًمٞم٘مااره قمااغم سم٤مـمٚمااف ويؽميمااف قمااغم هااقاه
(3)

َب وااارصمااؿ  ،ـها 

 -ًمذًمؽ ُمثال وم٤مٟمٔمر مت٤مم يمالُمف ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر

اعمداهٜماا٦م أن شماارى ُماا٤م شم٘ماادر قمااغم دومٕمااف ومٚمااؿ » :شاًمتقىمٞمااػ قمااغم ُمٝمااامت اًمتٕماا٤مريػ» وىماا٤مل اعمٜماا٤موي ذم يمت٤مسمااف

وأصااٚمٝم٤م اعمخ٤مشمٚماا٦م ُمااـ  ،ٗماا٦مواعمااداراة اعمالياااٜم٦م واعمالـم ،أو ًم٘مٚماا٦م ُمٌاا٤مٓة سم٤مًمدياااـ ،شمدومٕمااف طمٗمٔماا٤م جل٤مٟماا٥م ُمرشمٙمٌااف

شوُمٜمف اًمدراي٦م وهق اًمٕمٚمؿ ذم شمٙمٚمػ وطمٞمٚم٦م ،ظمتٚمتف: د وأدريتفّماٞمدري٧م اًم
(4)

 ا -ـها 

 ،ئ٤مؿمااااٞمًماااٞمٗمٝمؿ اًمًااا٤مُمع ُماااـ فمااا٤مهره  ٤موهااال أن ي٘ماااقل يمالًُمااا ،ويماااذًمؽ اًمتقريااا٦م وهااال اؾماااتٕمامل اعمٕمااا٤مريض

                                      
 م اسمـ سمٓم٤مل سمٛمٕمٜم٤مه( وَٟمْ٘مؾ احل٤مومظ ًمٙمال1١4، 1١5.  2(، ويٜمٔمر: ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )522، 526.  ٧١ومتح اًم٤ٌمري ) (٧)

 -ٓ سمٜمّمف، وهذه هل قم٤مدة أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜم٘مؾ قمـ همػمهؿ، وًمٞمس ذم هذا ر ٌ 

 (-516.  6(، إيمامل اعمٕمٚمؿ )5١1.  4(، ويٜمٔمر: اعمٗمٝمؿ )656.  ٧١ومتح اًم٤ٌمري ) (2)

سمِِف ىمرطَم٦م ىمد مخٛمتف وَمَج٤مَ ُه اًمٓم ٌِٞم٥م  ُُمَٓم٤مسمؼ َوُهَق طَم٤مل رضمؾ ب ًمَذًمِؽ ُمثٌؾ َوىمد ُض -- »، وىم٤مل سمٕمد يمالُمف اعمذيمقر: (21٧اًمروح )ص  (1)

ؿ  ووع قمغم َُمَٙم٤مهن٤َم اعمداوي اًمرومٞمؼ ومتٕمرف طَم٤مل٤َم صمؿ  َأظمذ ذِم شمٚمٞمٞمٜمٝم٤م طَمت ك إِذا َٟمِْمَج٧ْم َأظمذ ذِم سمٓمٝم٤م سمِِروْمؼ وؾمٝمقًم٦م طَمت ك أظمرج َُم٤م ومِٞمَٝم٤م صم

٤مده َوي٘مٓمع ُم٤مدشمف صمؿ  شَم٤مسمع قَمٚمَ  ًَ َوا  واعمرهؿ َُم٤م يْٛمٜمَع وَم ٤ٌَمت اًمٚم ْحؿ َُم٤م يٜمِمػ ُمـ اًمد  تِل شمٜم٧ٌْم اًمٚم ْحؿ صمؿ  يذر قَمَٚمٞمَْٝم٤م سمٕمد َٟم ٞمَْٝم٤م سم٤معمراهؿ اًم 

سَم٤مط َومل يزل ُيَت٤مسمع َذًمِؽ طَمت ك صٚمح٧م َٓ َرْ  وم٤مؾمؽمه٤م  ،َٓ سَم٠ْمس قَمَٚمْٞمؽ ُِمٜمَْٝم٤م :واعمداهـ ىَم٤مَل ًمَّم٤مطِمٌَٝم٤م ،رـمقسمتٝم٤م صمؿ  يِمد قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمر  َوَهِذه 

٤مدهَ  ؛رىَم٦م صمؿ  اًمف قَمٜمَْٝم٤مقَمـ اًْمُٕمٞمُقب سمِخ ًَ هت٤َم شم٘مقى وشمًتحٙمؿ طَمت ك قمٔمؿ وَم  -شوَماَل شمَزال ُمد 

 (-1١٧اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ )ص  (6)



 
184 

 

 

وهاال  ،سمٙماا٤مذب ومٝمااق ومٞمااف صاا٤مد. ًمااٞمس ؛ف اًمٚمٗمااظ تٛمٚماا ا ظماارً مُم٘مّمااقد اعمااتٙمٚمؿ سمااذًمؽ اًمٙمااالم ُمٕمٜمااك ويٙمااقن 

   -واحلٛمد هلل ،وأُمثٚمتٝم٤م ُمِمٝمقرة ،وومٞمٝم٤م ُمٜمدوطم٦م قمـ اًمٙمذب ،ضم٤مئزة وشمقؾمٕم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

د اعمًٚمٛمٞمااـ واعمج٤مهديااـ أن يٗمرىماقا سمٞمااـ هام ىُماؾمااٞمومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ وٓ  ُما٤م  ويا٠متقا  ،شمٞمااـ اخلّمٚمتٞمااـ٤مّقا

   -واهلل اعمقومؼ ؛أب٤مح اهلل ويدقمقا ُم٤م مل يٌْح 

ٓ جيقز أن يقصٗمقا سما٤مًمرّدة  ،ومال ؟اًمخ --قياـ مح٤مس، ووصٗمٝم٤م سم٠موص٤مف اًمردةقم٤م ختؿماروأُم٤م هؾ جيقز 

قمقا ذم احلٙماؿ قماغم أطماٍد ًاارسمؾ هذا ظمٓم٠م ٟمٜمٌف ؿم٤ٌمسمٜم٤م ذم يماؾ ُمٙما٤من أن  اذروا ُمٜماف وٓ يت --!أو ُيرَُمْقا سم٤مًمٙمٗمر

جيال  ُماـ ذًماؽ إٓ أن  ،ا وإن يما٤من اخلٓما٠م يمٌاػمً  ،ذم ُمثؾ هاذه اعمًا٤مئؾ اًمتال ي٘ماع ومٞمٝما٤م اخلٓما٠م واًمت٠موياؾ ،سم٤مًمٙمٗمر

أن  وٟمًا٠مخف  ،وٟمًا٠مل اهلل اًمًاالُم٦م واًمٕم٤مومٞما٦م ،ٟمًا٠مل اهلل أٓ يٙماقن --!أُمٌر ٓ ُمارّد ًماف وٓ يٛمٙماـ ُمٕماف قماذرٌ 

ٌّتٜم٤م قمغم دياٜمف احلؼ ٟمٜم٤م ويث  -مُمٞماـ -- ٗمٔمٜم٤م وإظمقا

ٌ ااوُمًاا٠مخ٦م اًمتٙمٗمااػم قمٛمقًُماا ٤مب اجلٝماا٤مدي ُمااـ ٌوٟمحااذر اًمِماا ،ف قمٚمٞمٝماا٤م دائااام٤م ُمااـ أيمثاار وأؿمااد اعمًاا٤مئؾ اًمتاال ٟمٜم

أن خياااقض  ودب   وٓ شمًاااٛمحقا ٕي أطماااٍد هاااـ هااا٥م   ،اشمريمقهااا٤م ًمٕمٚمامئٙماااؿ اعمقصمقىمٞمااااـ: وٟم٘ماااقل لاااؿ ،ظمٓمرهااا٤م

ىمٕمٞماا٦م ؛ومٞمٝماا٤م  ،وم٢مهناا٤م ظمٓماار قمٔمااٞمؿ وُمزًّماا٦م خيِماا٤مه٤م اًمٕمٚمااام  اًمٙمٌاا٤مر إئٛماا٦م ويااؽمددون ذم اًمٙمثااػم ُمااـ صااقره٤م اًمقا

 -!ئ٤مؿماٞمٓ ٟمٕمدل سم٤مًمًالُم٦م : وي٘مقًمقن ،ويٓمٚمٌقن دائام ؾمٌٞمؾ اًمًالُم٦م

واًمٙمٗماُر  ،ذم اًمٕمٚمِؿ يٙمٗمٞمف اعيامن اعو٤مزم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسماام ضما٤م  سماف رؾماقًمف  ٜم٤م اًمٕم٤مُمل  واًمِم٤مب ُمـ ؿم٤ٌمسم

 ؟هااؾ يمٗمااروا أو ٓ ؛وقمااغم اجلامقما٦م اًمٗمالٟمٞماا٦م ،وُمٜمٝماا٤م احلٙمااؿ قماغم ومااالن ،ؾصااٞموأُماا٤م اًمتٗم٤م ،اعوا٤مزم سم٤مًمٓماا٤مهمقت

ٕن هاذه ُمًا٤مئؾ  ؛ومٝمال سمحًا٥م اًمٕمٚماؿ ،وُم٤م ؿما٤مسمف ذًماؽ ُماـ وماروع ؟ضمقا ُمـ اعمٚم٦م سمٗمٕمٚمٝمؿ يمذا أو ٓهؾ ظمر

ه ذم دياااااٜمف ْماااااروهااااذا ٓ ي ،ٓ أقمٚمٛمااااف وٓ أدري :ومٚمٞم٘مااااؾ ،ومااااام ٓ يٕمٚمٛمااااف --قمٞم٦مؿمااااارومتااااقى وىمْماااا٤م  وأطمٙماااا٤مم 

 -!يح اعيامنصارسمؾ هق  ،وإيامٟمف

إٓ قماااغم  ،ك ومٞمٝمااا٤م ىماااقٓذم هاااذه اعمًااا٤مئؾ وٓ يّمااادر ومٞمٝمااا٤م أطمٙم٤مُمااا٤م وٓ يتٌٜم اااواجل٤مهاااؾ ًماااٞمس ًماااف أن ياااتٙمٚمؿ 

وماا٢من شمٙمٚمااؿ اًمٕمٚمااام  سمٕمااد ذًمااؽ ومٚمااف أن  ؛ٓ أدري واؾماا٠مخقا اًمٕمٚمااام  :سمااؾ ي٘مااقل ،ؾمااٌٞمؾ اًمتٌٕمٞماا٦م واًمت٘مٚمٞمااد ًمٚمٕمٚمااام 

   -واهلل اعمقومؼ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح ،ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمروومٞماـ سم٤مًمٕمٚمؿ ي٘مّٚمد أو يّتٌَع ُمـ يثؼ ومٞمف

ه أجْم٤م --أي وصٗمٝمؿ سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ،وأُم٤م اًمتخقياـ ٝمؿ سمؾ اًمذي ٟمٔمٜمف ومٞمٝمؿ أو سمٕم٤ٌمرة أدّ. ذم يمثاػم ُماٜم ،ومال ٟمرا

اًمدياااااـ ُمتٛمًااااٙمقن سمااااف سمحًاااا٥م ّمااااار ُمااااـ ىمٞماااا٤مداهتؿ وُمِماااا٤مخيٝمؿ اًمٗمْمااااال  أهنااااؿ يرياااادون اخلااااػم ؾماااا٤مقمقن ذم ٟم

وإٟماام دظماؾ قمٚماٞمٝمؿ  -!طما٤مَش هلل وُمٕما٤مذ اهلل ،ًمٞمًقا سمحٛماد اهلل شمٕما٤ممم ظمقٟما٦م وٓ ُما٤م ىما٤مرب ذًماؽ ،اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ

اًمٗمٙماااااري  يماااااام ىمااااد ؾمااااٌ٘م٧م اعؿمااااا٤مرة إمم إصااااؾ ،اًمٖمٚمااااط واًمٗمًاااا٤مد ُماااااـ ضمٝماااا٦م اًمٗمٙماااار واًم٘مٜم٤مقمااااا٤مت اعمٜمٝمجٞماااا٦م

 -!!خٞم٦م وهمػمه٤مِماٞموأثر ُمٜمٔمقُم٦م اعظمقان اعمًٚمٛمٞماـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعم ،اعظمقا 
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وُماع ذًماؽ ًماق أـمٚماؼ سمٕمااض اًمٜما٤مس قمٌا٤مرة اًمتخقيااـ ذم ُمٕمارض اًمتٜمٗمااػم ُماـ ومٕمٚمٝماؿ اخلا٤مـمئ واًمتِمااديد ذم 

ًماف  ومٝماذا ىماد يٙماقن !٦م اعمًٚمٛمٞمااـ وظمٜماتؿ أُم٤مٟما٦م اهلل سم٤مجلٝما٤مدْمااٞمظمٜماتؿ ىم: يما٠من ي٘ماقل لاؿ ،إٟمٙم٤مره واًمتٖمٚمٞمظ ومٞماف

 ،إذا يما٤من صا٤مدرا قماـ إظماالص وٟمّماح ُماـ ىم٤مئٚماف وهماػمٍة ًمٚمديااـ ومحٞما٦م ًماف ،ُم٤ًمغ ذم اعٟمٙم٤مر وإُمار واًمٜمٝمال

 -وط ومٝمق قمغم ص٤مطمٌف ٓ ًمفِماروأُم٤م إن ظمال ُمـ شمٚمؽ اًم ،ٕمدل ٓ سمزي٤مدة قمغم احلّد وٓ فمٚمؿوسم٤مًم

   -ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ الدى واًمًداد ،واهلل أقمٚمؿ --!ومٚمٞماٜمٔمر اُمرؤ ًمدياٜمف

 
 

[ْٚقٝش١ ،شاؿه١َٛ ايؿًغڀ١ٝٓٝ»ٚ ،اٯٕ شٓاؼ» ايكٍٛ ٗ اـ٘ ايشٟ تٓتٗذ٘]

 (2هد ضؤٗٙ ْٖ حطٚٔ حودس ٍخلرف خلصٕ تٌتْزِ خٙى )- 
  --( هد ضؤٗٙ ْٖ خلحَٛهٔ خلٓلسك٘ـٌ٘ٔ ٍهد خلحٛن زْد ٍهدشخ تٌػحْن1)

 [أبق ضمٜمدل اًمٗمٚمًٓمٞماٜمل: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -أفمٜمف ىمد اشمْمح ُمـ إضمقسم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ،شمٜمتٝمجف أنرأجل ذم طمريم٦م مح٤مس واخلط اًمذي 

ًمٜما٤م قمٚمٞمٝما٤م قم٤مُما٦م  ،اعظماقان اعمًٚمٛمٞمااـ شمٜمتٛمال إمم ومٙمار وشمٜمٔماٞمؿ ،ٞم٦مإؾماالُمطمريم٦م مح٤مس طمريم٦م : وظمالصتف

ومٜمادقمٛمٝم٤م ذم  ؛شم٘ما٤موم اًمٕمادو اًمٞمٝماقدي اعمحتاؾ ،اعمالطمٔم٤مت اًمٗمٙمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل قمغم اعظمقان اعمًٚمٛمٞمااـ

هااا٤م أومْماااؾ وأىمااارب ُماااـ همػمهااا٤م ذم اًمًااا٤مطم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمااااٜمٞم٦م ،يماااؾ ُم٘م٤مشماااؾذًماااؽ يماااام ٟمااادقمؿ يماااؾ جم٤مهاااد سماااؾ و  ،وٟمرا

 ،ٟم٤م إًمٞمٝما٤مؿماارأ ،٦م وقمالىم٤مهتا٤مؾماٞم٤مًاٞموقمٜمدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م هل ظم٤مص٦م ُمالطمٔم٤مت شمتٕمٚمؼ سمٛمقاىمٗمٝم٤م أجْم٤م واظمتٞم٤مراهت٤م اًم

ئٞمؾؾمارقمٚمٞمٝم٤م ُمـ آٟمزٓ. إمم أظمٓم٤م  أظمرى ُمثؾ آقمؽماف سم٢مِماك وٟمخ  -!!وُم٤م ؿم٤مسمف ،ا

ؾ وٟمح٥م أن يٗمٕماؾ يماؾ ُمًاٚمؿ يمام ٟمٗمٕم ،ٟمّمحٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م وإظمذ قمغم يدهي٤م وٟمامرُس واضمٌٜم٤م وطم٘مٜم٤م ذم

طمتاااك يااا٠مذن اهلل سمّماااالح إطماااقال واؾماااتداده٤م قماااغم  ،وٟمااارى ًمٚمِمااا٤ٌمب اعمًٚمٛمٞمااااـ اجلٝمااا٤مد ُمٕمٝمااا٤م ،أهاااؾ ًماااذًمؽ

وٟماادقمق اعمًٚمٛمٞماااـ إمم دقمٛمٝماا٤م ومااٞمام شم٘مااقم  ،و٤مقماا٦م أومْمااؾ وأىماارب إمم اهلل ُمٜمٝماا٤م اًمٜمحااق اًمااذي ٟمرضمااقه أو شمقضمااد

   - يٛمٙمـسمف ُمـ ظمػم سمام

٦م وشمقزم ؾماٞم٤مًاٞموأبرز ُمالحمف آٟمخراط ذم اًمٚمٕم٦ٌم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واعمِم٤مريم٦م اًم ،واخلط اًمذي شمٜمتٝمجف أن

وىمد اوٓمرهؿ وأخج٠مهؿ إمم أظمٓم٤م  أظمرى  ،هق ظمٓم٠م يمٌػم ،يٕملِماراحلٙمقُم٦م وإهمٚمٌٞم٦م ذم اعمجٚمس اًمت

ًمدؾمتقر واًم٘م٤مٟمقن واعظمالص ُمتداقمٞم٦م ُمثؾ اًم٘مًؿ )اًمٞمٛمٞماـ اًمدؾمتقري٦م( اًمتل طمٚمٗمقا ومٞمٝم٤م قمغم اطمؽمام ا

٦م واٞمسم٤معو٤موم٦م إمم ؿمٌٙم٦م ُمٕم٘مدة ُمـ اًمٕمالىم٤مت اعمحٚمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م همػم اعمر ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد --!!لام
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يمؾ ذًمؽ ٟمراه ُمـ  --!!واعمداهٜم٦م ، ٤مت وإىمقال اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦مّماروؾمٚمًٚم٦م همػم ُمٜمتٝمٞم٦م ُمـ اًمت ،٤مقمً ؿمار

وم٢من اهلل يٛمٝمؾ وٓ  ؛وٟمحّذرهؿ ُمـ اًمتامدي ومٞمف ،قع إمم احلؼٝمؿ سم٤مًمتقسم٦م ُمٜمف واًمرضموٟمٜمّمح ،اعمٜمٙمر اًمٕمٔمٞمؿ

وهؿ مل يتخذوا  ،وُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيز ،يمام ىم٤مل اهلل  [16حمٛمد: ] ژىئ ىئ ېئ ېئ  ېئژ ،هيٛمؾ

 -!!اوؾمٜم٦م اهلل ٓ ن٤ميب أطمدً  ،سم٠من ٓ يٕمذاؿ وٓ يٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ همػمهؿ اقمٜمد اهلل قمٝمدً 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ں ں ڻ ڻ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ژ ٹٹو ،]إطمزاب[ ژ﮳﮲

﮷ ژ: وىم٤مل  -]إطمزاب[ ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ: وىم٤مل  ،]اًمزُمر[ ژ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ېئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ

 -[ا ؾمار]اع ژىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ومٜمٜمّماحٝمؿ سماؽمك هاذه احلٙمقُما٦م واخلاروج  --وشمٕمٜمل سم٤مًمت٠ميمٞمد طمٙمقُم٦م مح٤مس ،وأُم٤م احلٙمقُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞماٜمٞم٦م

يح سماا٠من هااذه احلٙمقُماا٦م ذم فمااؾ ّماااروًمااٞمٙمـ ذًمااؽ سمِمااٙمؾ ىمااقّي ضماا٤مزم واوااح ومٞمااف اًمت ،ُمااـ إُماار واًمااؼما ة ُمٜمااف

هال  ،يٕم٦م رب اًمٕم٤معمٞمااـِمااراعمٚمتازم سموذم إـما٤مر دؾماتقره٤م وىم٤مٟمقهنا٤م هماػم  ،اًمًٚمٓم٦م اًمٗمٚمًٓمٞماٜمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمرشمادة

وماا٢مٟمام يما٤من ذًمااؽ قماـ اضمتٝما٤مد رأجاااٜم٤م أناف ىمااد ٟمح٘ماؼ ُمااـ  ؛وإن يمٜماا٤م ىماد ارشمٙمٌٜماا٤م هاذه اخلٓماقة ،طمٙمقُما٦م ٓ ٟمروا٤مه٤م

ًمٙماـ يما٤من اًمٕمادا  واًمٙمٞماد اخلٌٞما٨م ُماـ  ،ظمالًمف سمٕمض اعمّم٤مًمح وٟمدومع سمٕمض اعمٗم٤مؾمد وٟمٌٚمغ سمف سمٕماض احلجا٦م

ومااٜمحـ ٟمؽميمٝماا٤م اًمٞمااقم  ،  هاا٤م أُّماااٚمٜم٤مؿماااليٛمٙمااـ ُمٕمااف ن٘مٞمااؼ يمٌااػم ذم اًمااداظمؾ واخلاا٤مرج يمٌااػما ٓ  ؾمااالمأقماادا  اع

وٟماؼمأ إمم  ،ذم فمٜمٜما٤م واضمتٝم٤مدٟما٤م يمام ىمد دظمٚمٜم٤مه٤م ذم سم٤مدئ إُمر ـم٤مقما٦م هلل وًمرؾماقًمف  ،ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف 

سمؾ ٟمٜمٙمر هذا اًمٜمٔما٤مم وٟمادقمقه إمم اًمتقسما٦م  ،اهلل ُمـ أن ٟمٙمقن ضمز ا ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؾمد اعمخ٤مًمػ ًمدياـ اهلل

 [6اعمٛمتحٜمااااا٦م: ] ژ ﯁ ﯀  ﮾﮿  ﮼﮽ ﮻     ﮺  سَماااااَدا ژ :وٟم٘ماااااقل ًماااااف ،قع إمم ديااااااـ اهللواًمرضمااااا

 -يٕمتفؿمارونٙمٛمقا 

 ،ويتقيمٚماااقا قماااغم اهلل شمٕمااا٤ممم ويٕمتّماااٛمقا سماااف ،وآضمتامقمااال ،صماااؿ يًاااتٛمروا ذم قمٛمٚمٝماااؿ اًمااادقمقي واجلٝمااا٤مدي

 ٤مويمٗمااك سماا٤مهلل وًمّٞماااً ،ّماااػمٟمٕمااؿ اعمااقمم وٟمٕمااؿ اًمٜم ،وهااق ُمااقمم اعم١مُمٜمٞماااـ ،وهااق أرطمااؿ اًمرامحٞماااـ ٤موماا٤مهلل ظمااػٌم طمٗمًٔماا

 ،طمتاك يٙمٗمٞمااٜم٤م اهلل قمادّوٟم٤م ويماؾ  ُما٤م أمّهاااٜم٤م ،هلل طم٘ما٤م اومٚمٜمٙمـ قمٌٞمادً  ؛أخٞمس اهلل سمٙم٤مٍف قمٌده ،ا ّماػمً ويمٗمك سم٤مهلل ٟم

هؿ اهلل ّمااارون طمٞمااٜمٝم٤م سماا٢مذن اهلل يمٞماػ ياٜمؾمااػمو ،[11: ]اًمٓماال.ژہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ژ
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وشمٚمٝمااا٩م أخًاااٜم٦م اًمّم٤محلٞمااااـ إت٘مٞمااا٤م  إوًمٞمااا٤م  هلل  ،ويٗماااتح لاااؿ ىمٚماااقب اًمٕمٌااا٤مد ،ويْماااع لاااؿ اًم٘مٌاااقل ذم إرض

   --وشمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمؼميم٤مت ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،سم٤مًمدقم٤م  لؿ

 ،]هم٤مومر[ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳژ

چ چ چ چ ژ ،]اًمروم[ ژجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب جتژ

 ،صالح هذه إُم٦م سم٤مًمزهد واًمٞم٘مٞماـ): ىم٤مل ٟمٌٞماٜم٤م  ،]اًمًجدة[ ژڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ٜمف اًم ،رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اعيامن ،أو يمام ىم٤مل  (ره٤م سم٤مًمٌخؾ وإُمؾوهيٚمؽ مظم ًّ خ ِماٞموطم

إًم٤ٌم 
(1)

-  

ىماد ضمّرسمااقا أن سم٠منٗمًااٝمؿ ورأوا أن هاذه اًمٓمريااؼ ٓ شماا١مدي إمم إىم٤مُما٦م دياااـ اهلل شمٕماا٤ممم  ،٤مأقمٜماال مح٤مؾًماا ،وهاؿ

طم٘مادهؿ قمٚماٞمٝمؿ وأهناؿ أؿماّد ورأوا ذم أووح صاقرة طمارَب اًمٕمٚمامٟمٞمٞمااـ اًمقـمٜمٞمٞمااـ لاؿ و ،وٓ إمم رّد احل٘مق.

ويٕماااقدون أصاااٚمح  ،قماااغم يماااؾ طمااا٤مل ومٜمرضماااق أهناااؿ اؾماااتٗم٤مدوا ُماااـ هاااذه اًمتجرسمااا٦م --قمٚماااٞمٝمؿ ُماااـ اًمٞمٝماااقد أنٗمًاااٝمؿ

   -وهق هيدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ ،واهلل أقمٚمؿ ،وأىمقى

 
 

[؟َٚا أبعار سيو ؟ٗ ؾًغڀٌ شايكاعز٠» ٌٖ عٝٛٗض تِٓٛٝ]

 زذَل حودس خلوزلس ذدغٔ زًس  --ْلسك٘ـيْٖ  هد َّ تٗ٘٘وٛن للَؾى

ٍّل تتًََٖى ؤى ٗهْط ٌّد٘  ؟ٍزن تٌػحَى حطٚٔ حودس ٍحطٚٔ خلزْدز خلتططًٖٗ

 ؟ي ؤم أٗغدلح خلوزدّسْٖ  َٛىسـّ٘ل  ؟لَٙٛى ؤزًدز شسـٍ٘هدشخ  ؟تٌه٘ن للٗديسٓ

  --؟خلحػدض خخلحَٛهٔ خلٓلسك٘ـٌ٘ٔ ذدغٔ زًس ّصٍهدشخ تتًََٖى هػـ٘ط 

 [قمٙمرُم٦م اعمد : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

قن أبٕما٤مد ٙمؾمااٞموهاؾ شمتقىمٕماقن أن ئمٝمار هٜما٤مك شمٜمٔماٞمؿ ًمٚم٘م٤مقمادة وُما٤مذا » :وأُم٤م ؾم١مال إخ قمٙمرُما٦م اعماد 

ُت ومٞمام شم٘مدم إمم أ  أرى أن ُم٤م  ّمؾ أن ُمـ ؿماروم٘مد أ ؛ش؟ـ أم ٓديص٤مًمح اعمج٤مهذم  ٙمقنؾماٞمهؾ  ؛ًمؽذ

وُماا٤م  ،ف وقماغم ظمٓمئاافل قمااغم ُما٤م ومٞمااؾماالُموع اعِمااارطمّما٤مر ُمااـ إقمادا  اًمداظمٚمٞمٞماااـ واخل٤مرضمٞمٞمااـ حلااامس وًمٚمٛم

ورة وضمااقد ضمٝماا٤مد صاا٤مٍف ؾمااٚمٗمّل ٟم٘مااّل حم٘مااؼ ْمااارهااق ذم صاا٤مًمح شمٕماا٤مفمؿ اًم٘مٜم٤مقماا٦م سم ،قمااـ ذًمااؽ ُمااـ مصماا٤مر كشمااداقم

                                      
 (-1665(، صحٞمح اجل٤مُمع )٧١15٧ؿمٕم٥م اعيامن ) (٧)
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وإٟماام هاق ُما٤م  ،وم٠مهاؾ اًماداظمؾ هاؿ ُماـ ي٘ماقم اًمٜمتا٤مئ٩م ،وهذا ٓ أقمرف ُما٤م ُمادى واىمٕمٞمتاف ذم اًماداظمؾ --ًمٚمتقطمٞمد

   -ٟمتقىمٕمف يمٛمت٤مسمٕمٞماـ

وًمااٞمس هااذا  ،هااذا سمحًاا٥م ُماا٤م ياااٜم٤مؾم٥م ،أو ٓ ،ًمٚم٘م٤مقماادةصمااؿ سمٕمااد ذًمااؽ أن يٙمااقن شمٜمٔمااٞمؿ اًم٘م٤مقماادة وياااٜمتٛمل 

ياااـ ُمرشمٌٓمٞماااـ سمٕمْمااٝمؿ سماإٌمض ُماا٤م إمم أن يٙمااقن اعمج٤مهاادون ُمتحد وإن يمٜماا٤م ٟماادقمق دائاااًم  ،هااق اعمٝمااؿ سم٤مٕؾماا٤مس

ىماع ،ومٝماذا ٓ أدري --قمقا ذم اًمًٕمل ًمذًمؽِماروأُم٤م هؾ ٟمٜمّمح اًمِم٤ٌمب أن سم٠من ي --أُمٙمـ ٌُٕمادي قماـ اًمقا  ،ًم

   -واهلل اعمقومؼ

 
 

عبز » ٚص١ٜ٩ ايؾٝخ ،ايغًؿٌٝ اجملاٖزٜٔ ٗ ؾًغڀٌ مُٔ اؾُاعات ا٭خض٣اْزَاز ]

[يًذٗار ٗ ؾًغڀٌ شاهلل عظاّ

 (2) ّل ٗـٌرطقَى ْٖ  ،هد َّ ًػحٙ ألغحدذ خلت٘دض خلسلٖٓ ْٖ ْلسك٘ـي
هى هد ًٌِٗ٘ شلٙ هي تٛخ٘ط سَخز لزودئ ضزود تَٛى أ  ،بحس  خلتٌه٘ودت خلًسٛطٗٔ

ٔ خلوٌْذ ٍلن تلسس دلوٗدضًٔ هي رودئ ًحسسْد هرلػٔ ٍغح٘حتستحٕ تٛخ٘ط خلسَخز ز

هى خلًلن زًسم ٍرَز ّصُ خلزودئ خلورلػٔ زطٛل يلٌٖ بى غح ؤى  ،بٗودًْد زهلن

هى هد ٗتطتر شلٙ هي ْتٌٔ ٍشًر خلًَٗز  ،؟ؤم ٗـٌتهطٍى ْطد ضذ خلًدلو٘ـي ؟ًَٗل شلٙ
بلى زاز ؤذط  ٚإُْدًستدى ؤٍ  ؤم ٗٓطٍى زسٗـٌْن ،يي خلزْدز ٍأ حَل ٍأ َٖٓ خأ زدهلل

  -؟طدى هوي يلت ْْ٘د ضخٗٔ ًٗ٘ٔ غدْ٘ٔ للزْدزطـ٘خلًطخٔ ؤٍ خل

خهلل  يسس , ًحسسِ ٍأ ًعِٚ٘ ,زهطٍِ ذطٍد خلطْ٘س  ,بى ضدء خهلل  ,هى هًطْتٙ  (1)

د طـ٘رٖ خلٛطٗن ؤى خلضـْْ٘ل تًتٗس زتٗسٗط٘  ؛خهزدّسٖ خيعخم هي ْلسك٘ـي هْدرطً
خلوٗػس بى  ؟ً٘س خلٛطٓ زدلرطٍد هي ْلسك٘ـيسـ٘دى ْٖ ّصخ خلَٖت خهلل يعخم بى ٚ يسس

ٚدًت لِ ضئٗٔ لٓلسك٘ـي ٍت٘دضختْد  خهلل يعخم  د يسسطـ٘ؤى خل ،رٖ خلٛطٗنضـ٘ضدء خهلل 
ْْل ّصُ خلطئٗٔ تُ٘طت هٌص شلٙ خلَٖت ؤم ضزود ظخزت ؾسدز٘ٔ ٍؤغسحت  ؛ٍتٌه٘ودتْد

  ؟, زتٗسٗطٕ ,هحدقٔ زدلٓتي 

ذَٓ ْٖ حودس ذدغٔ ٍيدهٔ حسصخ لَ تٛطهت زٌػح لإل ،خلٛطٗن رٖضـٍ٘ؤٗؿد  (3)
  -ُ زدلوس  خلوستكدو بى ضدء خهللطـطؤّل خلسٌٔ زػٓٔ يدهٔ ٗتن تَظًِٗ ؤٍ ً

 [Abdullah: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

   --وأن٧م دمٕمؾ احلْزَن إذا ؿمئ٧َم ؾمٝمال مهللا ٓ ؾمٝمَؾ إٓ ُم٤م ضمٕمٚمتف ؾمٝماًل 

ـّ  اهلل قمٚماااااٞمٝمؿ سمااااا٤مًمتقومٞمؼ عماااااٜمٝم٩م اًمتقطمٞماااااد واًمٕم٘مٞمااااادة اًمًاااااٜمّٞم٦م  اعظماااااقة اعمج٤مهااااادون اًمًاااااٚمٗمٞمقن اًمذيااااااـ ُمااااا

م سم٤مًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م واًمٕماااّض قمٚماااٞمٝمام سم٤مًمٜمقاضماااذ  ،وزادهاااؿ اهلل هااادى ومشمااا٤مهؿ شم٘ماااقاهؿ ،اًمّماااحٞمح٦م وآًمتااازا

م وٟمّقر ىمٚمقاؿ وأومٙم٤مرهؿ وسمّم٤مئرهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜما٤مومع واشمٌا٤مع مصما٤مر اًمٜمٌال  وآىمتادا   ، وصاح٤مسمتف اًمٙمارا

 --ة واجلٝم٤مد وآقمتّم٤مم سم٤مًمدياـ ذم أج٤مم اًمٗمتـذم اًمدقمق ؾمالمسم٠مئٛم٦م اع

ومااال يٙمٚمااػ اهلل  ،ويمااؾ ذًمااؽ سمحًاا٥م ُماا٤م ي٘ماادرون قمٚمٞمااف وُماا٤م يٛمٙمااٜمٝمؿ ،هاا١مٓ  اعظمااقة هااؿ سمٞماااـ ظمٞماا٤مرات

 ًً (ىماد ومٕمٚما٧ُم ) :ىما٤مل اهلل ،ـم٤مىم٦م ًمٜم٤م سماف رسمٜم٤م ٓ نٛمٚمٜم٤م ُم٤م ٓ ،إٓ وؾمٕمٝم٤م ٤مٟمٗم
(1)

وما٤مجلقاب خيتٚماػ سمحًا٥م يماؾ  ؛

وٟمراقماال اًمْمإمػ واًمٕمجااز وُماادى  --أيمثار ُمااـ هماػمه ؾمااالمف وخيادم سمااف اعإٟمًا٤من وُماا٤م يٛمٙمٜماف ومٕمٚمااف وُما٤م ياااٜم٤مؾمٌ

 -اًم٘مدرة اعمقضمقدة

 : ومٝمٜم٤مك ظمٞم٤مرات

أن يِماتٖمٚمقا ُماع اجلامقما٤مت  :اًمذي يٌادو ًمٜما٤م هاق إول وإيمثار ُمٜم٤مؾما٦ًٌم ٕيمثار اعظماقة هاقوم٤مخلٞم٤مر إول 

 ،ٝمااؿ ويٙمقٟمااقا ُمٕمٝمااؿوماا٢مذا أطمًااٜمقا ومٚمٞمحًااٜمقا ُمٕم ،لؾمااالُمٞم٦م اعمقضمااقدة طم٤مًمٞماا٤م يمحااامس واجلٝماا٤مد اعؾمااالُماع

وًمٞمًتٛمروا ُمع ذًمؽ ذم اًم٘مٞم٤مم سمام أُمر اهلل سمف ُماـ واضما٥م اعصاالح وإُمار  ،وإن أؾم٤م وا ومٚمٞمجتٜمٌقا إؾم٤م هتؿ

سما٤معمٕمروف واًمٜمٝماال قمااـ اعمٜمٙماار وشمٕمٚمااٞمؿ اجل٤مهااؾ واًمادقمقة إمم اهلل شمٕماا٤ممم سمحًاا٥م اعمًااتٓم٤مع وقمااغم طمًاا٥م وم٘مااف 

   -هذا اًم٤ٌمب

جيٛمٕماااقا أنٗمًاااٝمؿ ويًااإمقا ذم شمٙمقيااااـ و٤مقمااا٦م شمٙماااقن قماااغم سمااا٠من  ،ظمٞمااا٤مر اًمٕمٛماااؾ ُمًت٘مٚمٞمااااـ: واخلٞمااا٤مر اًمثااا٤م 

 ،وهتٞماا١موا ًمااف واؾمااتٕمدوا ،هااذا إذا يماا٤مٟمقا يٛمٚمٙمااقن اًم٘ماادرة قمااغم ذًمااؽ ،وأزيمااك وأـمٞماا٥م ،اعمااٜمٝم٩م اًمااذي ٟمرواا٤مه

ًٟما وقمٚماٞمٝمؿ أن يِما٤موروا  ،ٝمؿ وطما٤ملؿوموهاذا هاؿ  ددوٟماف ذم اًماداظمؾ ومٝماؿ أدرى سمٔمارو ،٤مووضمدوا قمٚمٞمف أقمقا

و اا٤موًمقا آشمّما٤مل سماا٢مظمقاهنؿ اعمج٤مهدياااـ أهااؾ اًمث٘ماا٦م ذم  ،ٝماا٤مد واًمّمااالحُماـ يث٘مااقن ومٞمااف ُمااـ أهاؾ اًمٕمٚمااؿ واجل

 ،وما٢من رأوا أهناؿ ي٘مادرون قماغم ذًماؽ واؾماتٕمدوا ًماف ؛ؼ ُمٕمٝماؿًااٞموياٜمٔمروا إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٜم ،اخل٤مرج أجْم٤م ًمق أُمٙمـ

أن ٓ سمااااد و --ومٚمٞمتقيمٚمااااقا قمااااغم اهلل وًمٞماااااٜمٓمٚم٘مقا  ،وأهنااااؿ يّمااااؼمون قمٚمٞمااااف ويتحّٛمٚمااااقن ُمًاااا١موًمٞمتف وصم٘مااااؾ أُم٤مٟمتااااف

وأن يمااااؾ اًمًااااٝم٤مم ؾمتّمااااّقب قمٚمااااٞمٝمؿ سمٛمجاااارد أن  ااااّس  ،ُمٞمٝمؿ قمااااـ ىمااااقس واطماااادةؾماااااػمأن اجلٛمٞمااااع  يٕمٚمٛمااااقا 

 -!ٕمدوا أن يااذوىمقا ُماارارة فمٚمااؿ ذوي اًم٘مرسمااكٌتًااوٓ ي ،ُمااـ يمااؾ أطماادٍ  ِماااروًمٞمتقىّمٕمااقا اًم -!اجلٛمٞمااع سمقضمااقدهؿ

                                      
 -(، وصححف إًم٤ٌم 2222اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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   --ومٝمذا اخلٞم٤مر صٕم٥ٌم 

﮴ ژ اًمرمحـ  وياٜمتٔمرون ومرج ،ٞمؾ إمم ٟمّمح اعظمقة سم٤مخلٞم٤مر إولزًم٧م أُم ٤م ُم٤مّماٞم  وأن٤م ؿمخ ﮳ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁        

ومال  ،ة سم٤مخلػمِمارواًمتٖمػمات اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤م  اهلل ُمٌ -]اًمٌ٘مرة[ ژ         ڭ

  -واهلل اعمقومؼ ،أهنؿ ىم٤مدرون قمغم نٛمؾ هذا اخلٞم٤مر سمٕمد دراؾم٦م وُمِم٤مورة اإٓ أن يت٠ميمدوا ضمٞمدً  -!يًتٕمجٚمقا 

ٟماااف ذم ؾمااا٤مطم٤مت  ،ـٌ أجْمااا٤م يمااا٤مئواخلٞمااا٤مر اًمث٤مًمااا٨م  وهاااق عماااـ رأى أن ظمروضماااف إمم اخلااا٤مرج ًمٚمجٝمااا٤مد ُماااع إظمقا

ُماااـ مل  ،ومٝماااذا أجْمااا٤م ىماااد يااااٜم٤مؾم٥م سمٕماااض اعظماااقة --اجلٝمااا٤مد اعمٗمتقطمااا٦م ذم اًمٕمااارا. أو ذم أومٖم٤مٟمًااات٤من أو همػممهااا٤م

ومل ياَر حلاد أن إظماذ  ،قمغم ُما٤م ومٞمٝما٤م ،ًمٚمٕمٛمؾ ُمع اجلامقم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م ذم اًمداظمؾ ٤ميًتٓمع ومل جيد جم٤مٓ ُمٜم٤مؾمًٌ 

ورسماااام رضماااع سمٕماااد قمٛماااٍر إن ؿمااا٤م  اهلل إمم سماااالده وىماااد  ،ورأى أن ظمروضماااف يٗمٞماااد ومٞماااف ويًاااتٗمٞمد ،٤مخلٞمااا٤مر اًمثااا٤م سم

ئاد اعمٝمطمّّمؾ ظمؼمات ودم٤مرب ويمق   وهاق ذم ضمٝما٤مد ذم ؾماٌٞمؾ  --ومٝماذا ضمٞماد ؛٦مٛمان قمالىما٤مت وهمػمها٤م ُماـ اًمٗمقا

 --وذم يمؾ ظمػمٌ  ،اهلل طمٞمثام يم٤من

 --ٙمؿواهلل أقمٚمؿ وأطم ،ومٝمذه هل اخلٞم٤مرات اًمتل فمٝمرت زم

   -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل الداي٦م واًمتًديد ًمٜم٤م وجلٛمٞمع أطم٤ٌمسمٜم٤م

 ،وأن يٚمتحاؼ سم٘م٤مومٚما٦م اجلٝما٤مد ،سمؾ جي٥م قمغم يمؾ ىما٤مدٍر أن جي٤مهاد اًمٕمادّو اًمٙما٤مومَر اًمّما٤مئؾ --وأُم٤م اًم٘مٕمقد ومال

سماؾ اًم٘م٤مقمااد  ؛وًماٞمس اًم٘مٕمااقد ُمٜمٝما٤م ،الصما٦م اعماذيمقرةوؾمااٌٞمؾ ذًماؽ هاق أطماد اخلٞماا٤مرات اًمث ،وأن يادومع ُما٤م اؾماتٓم٤مع

وماا٢من هااذا اجلٝماا٤مد  ،مصمااؿّمااار هااق ُم٘م ،ف قمٜمااف ٓ يِمااتٖمؾ سمااف وٓ سمٛم٘مدُم٤مشمااف ُمااـ اعقماادادّمااارٚمجٝماا٤مد اعمٜماًمتاا٤مرك ًم

وهاال صااقرة ُمااـ صااقرة شمٕمٞماااـ اجلٝماا٤مد  ،ٓ ؿمااؽ ذم هااذا ،ام قمااغم أهااؾ ومٚمًٓمٞماااـؾماااٞمُمتٕمٞماااـ قمااغم يمااؾ أطمااٍد وٓ 

   -وهل حمؾ إو٤مع سمٞماـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وٞمٕم٤م ،واوح٦م

ڱں ں گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ ٹٹو ،]اًمتقسم٦م[ ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

  -]اًمتقسم٦م[ ژک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

وأواع قمٚماام  اعمًٚمٛمٞماااـ قماغم أنااف إذا ٟمازل اًمٕماادو اًمٙما٤مومر سماا٤مًمٕم٘مر وضما٥م قمااغم اعمًٚمٛمٞمااـ اخلااروج ًماف ودومٕمااف 

٥م قماااغم ُماااـ يٚماااٞمٝمؿ قماااقهنؿ وإُمااادادهؿ وجيااا ،ط وٓ يٓمٚمااا٥م ًماااف إذنٌ ؿمااااروٓ يِماااؽمط ًماااف  ،سمحًااا٥م اعُمٙمااا٤من

وإٓ اشمًإم٧م دائارة اًمقضماقب إمم أن شمٕماؿ إرض  ،سمح٥ًم طم٤مضمتٝمؿ إمم أن شمًّد طم٤مضمتٝمؿ ونّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م
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   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،وٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤م  ومٞمف ُمِمٝمقرة ُمٕمٚمقُم٦م ،وهذا ٓ ظمالف ومٞمف --يمٚمٝم٤م

م ِمااٞمأُم٤م ؾم١ماًمٙمؿ قماـ ومٙمارة اًم اًمٙمارة ٕمٞمد ؾمااٞمخ طمٞما٤م هاؾ ِمااٞمًماق يما٤من اًم وم٤مًمًا١مال قماام ،خ قمٌاد اهلل قمازا

 --ًماااق يمااا٤من اهلل أقمٚماااؿ سماااام يمااا٤من قمااا٤مُماًل  --ٓ أفمٜماااف يٗمٞماااد وٓ يااااٜمٌٜمل قمٚمٞماااف قمٛماااؾ ؛سمااا٤مخلروج ُماااـ ومٚمًٓمٞمااااـ أو ٓ

   -خ قمٌد اهلل خمتٚمٗم٦م قمـ فمروومٜم٤م أنِماٞمواًمٔمروف اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م اًم

قمتٝم٤م  ٛماؾ رايا٦م ُم٘م٤موُما٦م ل ذم ومٚمًٓمٞمااـ ؾما٤مإؾماالُمومٚماؿ يٙماـ يقضماد أي شمٜمٔماٞمؿ  ،ؼواٞمواخلٞم٤مرات يم٤مٟم٧م أ

وًمااق  ،اوُمٕمرووماا٤م ُمِمااٝمقرً  ٤مضمااٌؾ يماا٤من ُمٓمٚمقسًمااوهااق ر -!!وٓ طمتااك دقمااقة وقمٛمااؾ اضمتامقماال ذي سماا٤ملٍ  ،أو ضمٝماا٤مد

   -ٙمقن دظمقًمف صٕم٤ٌم ضمداؾماٞمو ،أجْم٤م ٤مٙمقن ُمٓمٚمقسمً ؾماٞم٤م أن يم٤من طمٞم  

ٛمؾ سمام ويٕم ،يمام ؾمٌؼ ذم اجلقاب أقماله ،قمغم اعٟم٤ًمن أن ياٜمٔمر أن ُم٤م هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمف ،وقمغم يمؾ طم٤مل

٧ٌّم وسمٕمد اعمِم٤مورة وآؾمتخ٤مرة ىئ ژ ،وًمٞمٕمٚمؿ اعٟم٤ًمُن أن اًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده ،يتقصؾ إًمٞمف سمتث

 ،[66: ]هقد ژی ی جئ حئژولذا ىم٤مل سمٕمده٤م  ،ومٚمٞمٓمٚمٌف ُمٜمف وًمٞمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ژىئ ىئ یی

ف وًمٞمحت٘مر ٟمٗمً ،ٓ ُمـ همػمه ومٚمٞمٓمٚمٌف اًمٕمٌُد ُمٜمف  ؛[٧١: ]إنٗم٤مل ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤژ ٹٹو

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژ ٹٹ ،وُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،ع إمم اهللْماروًمٞمٙمثر ُمـ اًمدقم٤م  واًمت ،وًمٞمتٝمٛمٝم٤م

  -واهلل أقمٚمؿ --[22: ]إنٗم٤مل ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ ،]حمٛمد[ ژۈئ ېئ ېئ

 
 

 شاجملًػ ايتؾضٜعٞ» ٌٖٚ نؿض أعنا٤ ،َٔ اي٤٫ٛ ٚايدلا٤ ٚايضاؾن١ شاٱخٛإ» َٛقـ]

[َع ايٝٗٛر ٚايكٍٛ ٗ ايتقاحل ؟،اؿُغاٌٜٚ نؿض أندل

 زإى َٗرِ ًػـ٘حٔ للطسدذ خلوسلن ْٖ ْلسك٘ـي يي خلزْدز  دطـ٘لل ساخلٖ خألٍل
  -ٌّد٘

ٍهَْٖٓن هي  ،ٍخلسطخءلٔ خلَأء إْٖ هس دٍذػَغٖ ،هَّٖ حطٚٔ خإلذَخى :ٍخلخدًٖ

ٚود ردء يلى  دذدهسٖ دذَخى ًٗتسطٍى خلطخْؿٔ هصّسًٌٖ سوًت ؤى خإلبح٘ج  ؛خلطخْؿٔ

  -ٍهٌَٖٓد هٌْن ،لًدم لإلذَخى خلوسلو٘ـي ْٖ هػـطلسدى ًدجر خلوطضس خ
  -؟ٚسط ٗـٌٗل يي خلولٔؤ ًٖٗ ْٖ ْلسك٘ـي ٚٓطالطـطّل ٚٓط ؤيؿدء خلوزلس خلت :خلخدلج
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ّل ٗزَظ خلتػدلح هى خلَْ٘ز ْٖ ْلسك٘ـي ٍخأيتطخِ لْن زدلَرَز يلى  :خلطخزى

ضرَ تَؾـ٘ح ؤٍ ؟ٍّل غح٘ح زإى غاح خلسٗـي خألَٗزٖ غدلح خلػل٘س٘٘ـي ،28حسٍز 

  -؟خلٓطٔ ز٘ـي خلحدلت٘ـي ْٖ حدل غحٔ خلرسط

 [ؾمالأبق سم٤مؾمؾ اعم٘مد: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ٟمٜم٤م اًمِم٤ٌمب ذم ومٚمًٓمٞماـ شم٘مدم ومٞمٝم٤م ُم٤م يٗمٞمد سمحٛمد اهللّماٞماًمٜم    -ح٦م عظمقا

سمااؾ سمٕمْمااٝم٤م  ،٦موااٞمومٛمااقاىمٗمٝمؿ ذم اًمتقطمٞمااد واًماقٓ  واًمااؼما  ًمٞمًاا٧ْم سم٤معمر ؛طمريماا٦م اعظمااقان اعمًٚمٛمٞمااـوأُما٤م 

ًمٚمااديمتقر أجٛمااـ اًمٔمااقاهري  شاحلّماا٤مد اعماار» وسم٢مُمٙم٤مٟمااؽ أن شمراضمااع يمتاا٤مب --د اعماارو. ُمااـ اًمدياااـيّمااؾ إمم طماا

η-- ىماػ  ،ُمقاىمػ و٤مقم٦م اعظمقان إزا  طمٙمقُم٤مت اًمردة اًمتل اسمُتٚمٞما٧ْم اا٤م أُمتٜما٤م ذم ؾما٤مئر أىمٓم٤مرها٤م ُمقا

 !-واًمتٚمٌاااٞمس واًمتااادًمٞمس واًمٖماااّش ًمألُمااا٦م ،يٖمٚمااا٥م قمٚمٞمٝمااا٤م اعمداهٜمااا٦م صماااؿ اعمِمااا٤مريم٦م واًمًاااٙمقت اعماااذُمقم ،ئ٦مؾمااااٞم

 --ُمٕمرووماا٦م ،ئ٦م أجْما٤م وخمزياا٦م أطمٞم٤مٟماا٤مؾماااٞم ٤مت ّمااار ٤مت ىمٞماا٤مداهتؿ قمااـ اعمج٤مهدياااـ واحلريما٦م اجلٝم٤مدياا٦م شمّمااروشم

   -٤موٓ سم٤مًمتقطمٞمد قمٛمقُمً  ،٦م اًمقٓ  واًمؼما ْماٞمم يم٤مٍف سم٘ماهتاموًمٞمس قمٜمدهؿ 

وماال شمٖمٜمال  ,وهؿ دائٛمق آطمتجا٤مج اا٤م,وُم٤م يقضمد ُمـ يمت٤مسم٤مت ًمرضم٤مل ُمـ اعمِم٤ميخ ياٜمتٛمقن إمم اجلامقم٦م 

 -!!اًمٙمت٤مسم٤مت دِ شمٕمّٚمٛمٜم٤م أٓ خيدقمٜم٤م أطمٌد سماٛمجرّ  ٕنٜم٤م ،ذم ُمٞمزان احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م ا ٝمؿ يمثػمً قمٜم

ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٌذل واًمٕمٓما٤م  واًمتْماحٞم٦م واًمٗمادا   ؛إٟمام ٟمٕمرف اًمٜم٤مس ذم اعمٞمدان

 --اعمحٙمااا٤متٟمٕمااارف اًمٜمااا٤مس ذم آُمتح٤مٟمااا٤مت و ،ونّٛماااؾ اعمِمااا٤م. واًمتٙمااا٤مًمٞمػ اًمّمااإم٤مب واًم٘مٞمااا٤مم ااااذا اًمديااااـ

ها٥ْم  شطمًااـ اًمٌٜما٤م» واعمرؿماد إول اعم١مؾمااس أجْماا٤م يماا٤من قمٜماده ُماا٤م قمٜمااده ُمااـ  ،قمااغم ُماا٤م ومٞماف ُمااـ اخلااػم واعمقا

 --!ك اا٤مِمااروماٞمام يتٕمٚماؼ سما٤مًم٘مٌقر واًم شقمٛمار اًمتٚمٛمًا٤م »وشمٕمرومقن يمٞمػ يم٤من  ،٦مواٞماًمتّمقف وأرا  همػم اعمر

ااا شدقمااا٤مة ٓ ىمْمااا٤مة» اعمًاااٛمك شٌلْمااااٞمال»ويمتااا٤مب اعمرؿماااد أظمااار ًمٚمجامقمااا٦م   ٤مؾماااٚمٌٞمً  ٤مخ وماااٞمٝمؿ أجْمااا٤م ُمٗمٝمقًُمااارؾم 

و٤مقماا٦م » وردة ومٕمٚمٝمااؿ قمااغم همٚمااقّ  ،٦م احلٙمااؿ قمااغم اًمٜماا٤مس وقمااغم اجلامقماا٤مت وإنٔمٛماا٦م واًماادولْماااٞمذم ىم وسماا٤مـماًل 

ذم ُم٘م٤مسماااؾ همٚماااّق أوئلاااؽ وإوماااراـمٝمؿ  ،ٞمٕم٤مْمااااٞميم٤مٟمااا٧م رّدة هماااػم ُمتزٟمااا٦م زادوا اااا٤م شمٗمريٓمااا٤م وشم شاًمتٙمٗماااػم والجااارة

 -!وشمِمددهؿ سمؾ وُمروىمٝمؿ

  إمم أؾمااااقأ ؾماااالإهنااا٤م ُمااااـ  --ٓماااارٟماااامذج ُمِماااا٤مخيٝمؿ وُمٗمتاااٞمٝمؿ وىمٞماااا٤مداهتؿ ذم يماااؾ ىمُ ٓ ختٗماااك قمٚمٞمااااؽ  ؛وأن

وهمااػم سمٕمٞمااد قمٚمٞماااٜم٤م ُمااقىمٗمٝمؿ ُمااـ  ،ئ٦م ًمٚمٖم٤مياا٦مؾماااٞم٦م واًمٗمٙمرياا٦م وُمااقاىمٗمٝمؿ اًمدياااٜمٞم٦م ؾماااٞم٤مًاٞمُمااذاهٌٝمؿ اًم -!!ًمألؾمااػ

 -وهمػمه٤م ،ّماراًمٜمّم٤مرى وأقماملؿ ذم ُم

ومْماا٦م وُمااـ ؾماا٤مئر أهااؾ اًمٙمٗماار واًمزٟمدىماا٦م واعحلاا٤مد وا ىمٗمٝمؿ ُمااـ اًمرا ىمااػ ًمٞمًاا٧م ُمٜمْماآٌم٦م  ًمٌاادعوُمااقا ُمقا
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وٓ ٟمااتٙمٚمؿ  ،٦م ًمٚمجامقماا٦م يمجامقماا٦مٌهااذا يمٚمااف سم٤مًمٜمًاا ،اًماادٟمٞمقي اعمحااض ؾمااال٤مًاٞميٖمٚماا٥م قمٚمٞمٝماا٤م اًمٜمٔماار اًم ،عِمااارسم٤مًم

د وماااٞمٝمؿ ووماااٞمٝمؿ ،قماااـ إوماااراد وٟمٕماااؿ هاااؿ يٕمتاااؼمون ُماااذه٥م اًمراومْمااا٦م  --ويماااؾ واطماااٍد ٟم٘مّقُماااف سمٜمٗمًاااف ،ومااا٤مٕومرا

 -طمقن سمذًمؽّماروي ،ؾمالمذم اعي٦م ُمذه٤ٌم ُمٕمتؼما ِمارٕم٦م اعُم٤مُمٞم٦م اجلٕمٗمري٦م آصمٜمل قمِماٞماًم

وًمٞماااتٝمؿ إن مل ي٘مااادروا  ؛وٓ إظم٤ملااا٤م هٙمٜمااا٦م ،اعظماااقان اعمًاااٚمٛمقن  تااا٤مضمقن إمم طمريمااا٦م شمّماااحٞمحٞم٦م ضمذريااا٦م

قمااغم أن يّمااححقا طمااريمتٝمؿ وواا٤مقمتٝمؿ أن ياااٜمٝمقا وضمقدهاا٤م ويٗمًااحقا اعمجاا٤مل ًمٖمااػمهؿ ُمااـ رضماا٤مل وؿماا٤ٌمب 

 --!يٕمٓمقن ُم٤م قمٜمدهؿ ؾمالماع

وقماااغم ُمااا٤م ىمااادُم٧م ُماااـ اخلاااػم اًمٙمثاااػم  ،٤م هؿؿمااااٞمٓ ٟماااٌخس اًمٜمااا٤مس أو ،قماااغم ُمااا٤م ذم احلريمااا٦م ُماااـ اخلاااػم أجْمااا٤م

وؾماا٤ممه٧م ذم هنْماا٦م هااذه إُماا٦م وصااحقة أضمٞم٤ملاا٤م  ،ام ذم اًمٕم٘مااقد إومم ًمٜمِماا٠مهت٤مؾماااٞموٓ  ،ؾمااالمًمٚماادقمقة وًمإل

وقمااغم ُما٤م اهتاادى قماغم أجاادي رضم٤مٓهتا٤م ودقم٤مهتاا٤م ُمااـ  ،اُمِماٙمقرً  ا يمٌااػمً  ٤مٞم٦م إؾماٝم٤مُمً ؾمااالُمسمٕماد ؾماا٘مقط اخلالوما٦م اع

 --ضماازاهؿ اهلل ظمااػم اجلاازا  ،ُمااـ رضماا٤مل وأبٓماا٤مل ظماادُمقا دياااٜمٝمؿ وأُمااتٝمؿ سماا٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمااؾوُماا٤م ىمااّدُم٧م  ،اخلٚمااؼ

وًماق رزىمٝما٤م اهلل ىمٞما٤مدة  ،وًمٕمٚمٝما٤م اؾماتٜمٗمدت ُما٤م قمٜماده٤م ،إٓ أهن٤م ذم ٟمٔمري ىماد يمثارْت أظمٓم٤مؤها٤م ضمادا وشمرايمٛما٧ْم 

ـّ لؿ اًمتٖمٞمػم اجلذري ،ٕهنقه٤م واؾمؽماطمقا وأراطمقا  ،ُمـ اًمٜمقع اًمرسم٤م  اًمّم٤مد.  -!إن مل يتً

وطمٚمٞمٗمااااا٤م  ،ٞم٦مؾماااااالُمت طمريمااااا٦م وطمااااازب اعظماااااقان اعمًٚمٛمٞمااااااـ ذم يماااااؾ ُمٙمااااا٤من صم٘ماااااال قماااااغم احلريمااااا٦م اعصااااا٤مر

اًمٙم٤مومريااـ  ،ة اًمديااـ سمادُم٤مئٝمؿ وُمٝمجٝماؿ ذم يماؾ ُمٙما٤منّمااراـ ًمٜمْماٞماًمٚمٓمقاهمٞم٧م ذم ُمقاضمٝم٦م ؿم٤ٌمب إُما٦م اًمٜم٤مه

ٙمٞماـ سم٤مًمًٜم٦م ًّ    -سم٤مًمٓم٤مهمقت اعمح٘م٘مٞماـ ًمٚمتقطمٞمد اعمتٛم

 إؾمااالم ،اعمٕمتاادل ؾمااالمٖماا٤مة ُمثاا٤مٓ حاا٤م يًااّٛمقٟمف سم٤معطمٞماااـ يًااتخدُمٝم٤م اًمٓم ،صاا٤مرت صاا٤مدة قمااـ ؾمااٌٞمؾ اهلل

د اًمٌٓمقًماا٦م واًمٗماادا  ون٘مٞمااؼ اًمتقطمٞماا إؾمااالم ؾمااالمسمقن ااا٤م اًمٜمٛمااقذج اًمّماا٤مذم ًمإلْماااروي ،اعمِماا٤مريم٦م ٓ اعمٖم٤مًمٌاا٦م

ُماااا٤م ىماااا٤مم ضمٝماااا٤مد ذم سمااااالد اهلل اًمقاؾماااإم٦م وُوضِمااااد  وطمٞماااا٨ُم  -!ْماااا٤م  ٕقماااادا  اهللٖمواًماااقٓ  واًمااااؼما  واًمٕمااااداوة واًمٌ

قمااغم اعمًٚمٛمٞمااااـ  اواادً  ،يٕم٦مِمااارأقماادا  اهلل واًم اًمِمااديد ُمااع اًمٓمقاهمٞماا٧م وذم صااػ  اعظمااقان رأجااتٝمؿ ًمألؾمااػ 

مل  ،وإن شمزقمٛماااقا طمريمااا٦م ضمٝمااا٤مٍد ذم وىمااا٧ٍم ُماااـ إوىمااا٤مت وذم فمااارٍف ُماااـ اًمٔماااروف -!!اعمقطّمديااااـ اعمج٤مهديااااـ

 ،ٌٝمؿ اعقمٞمااا٤م  وشمٙماااّؾ قمااازائٛمٝمؿ وشمٖماااّرهؿ سماااقار. اعـماااامع ُماااـ إقمااادا  اًمٙمٗمااارةّمااااٞما طمتاااك يًااااػميٚمٌثاااقا إٓ ي

ودمرسماااا٦م  -!!وأُماااا٤مُمٙمؿ دماااا٤مرب ـم٤مضمٞمٙمًاااات٤من وهمػمهاااا٤م وطمتااااك أومٖم٤مٟمًاااات٤من ،ن سم٤مًمٗمتاااا٤مت ُيٚم٘مااااك إًمااااٞمٝمؿويروااااق

 --!اعمًٚمٛمٞماـ ُمٕمٝمؿ ذم ؾمقري٤م دمرسم٦م ُُماارة حمزٟم٦م

 شل اًمٕمراىملؾمالُماحلزب اع» اٟمٔمر أن إمم اًمٕمرا. واقمتؼم سمح٤مل و٤مقم٦م اعظمقان هٜم٤مك اًمتل يٛمثٚمٝم٤م

يمٞمػ أهنؿ ضمز  ُمـ ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة اعمرشمدة اًمتل  ،شـم٤مر. ال٤مؿمٛمل»و شحمًـ قمٌد احلٛمٞمد» سمزقم٤مُم٦م

ويمٞمػ أهنؿ ذم صّػ اًمٕمدّو اعمحتؾ اًمّمٚمٞمٌل اًمّم٤مئؾ وذم صػ اعمرشمدياـ  ، ٤مرا٤م اعمج٤مهدون ون٤مراؿ
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٤م  ؿماٞموم٢من اًمٕمؼمة سمح٘م٤مئؼ إ --!!وإن ؾمّٛمقا ذًمؽ سمٖمػم اؾمٛمف وإن نذًم٘مقا وشمذايمقا  ،يمٞماـِمارواًمراومْم٦م اعم

  -[21: ]اًمٜمجؿ ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئژاًمٜم٤مس  ٓ سمٛمًٛمٞم٤مت ،وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

اٟمٔماار إمم ُمااقاىمٗمٝمؿ شمااراهؿ  ،وطمتااك رضماا٤مٓهتؿ اعمِمااٝمقرون ذم اًماادقمقة وذم اًمتاا٠مخٞمػ واًمٙمت٤مسماا٤مت اجلٛمٞمٚماا٦م

أمحااااد » خ اًمٙم٤مشماااا٥م اًمٙمٌااااػم اعمٕمااااروف سم٤مؾمااااؿِماااااٞماٟمٔماااار إمم اًم ،ٓ يٛماااا٧م إمم دياااااـ اهلل سمّمااااٚم٦م ٤مئ٤م مظماااار ُمًااااخً ؿماااااٞم

ٓ ضمٝماا٤مد وٓ دومااع صاا٤مئؾ وٓ سمااال   --ذم اًمٕماارا. ُمااع طمزسمااف وىمقُمااف وو٤مقمتااف ويمٞمااػ هااق أن ىم٤مقماادٌ  شاًمراؿمااد

إهنااا٤م  ؟!وماااام ىمٞمٛمااا٦م اًمٙمت٤مسمااا٤مت وُمااا٤م وم٤مئااادة اعم١مًمٗمااا٤مت إذا يمااا٤من هاااذا هاااق طمااا٤مل أصاااح٤ما٤م !!وٓ شمْماااحٞم٦م وٓ ومااادا 

 --!يمت٤مسم٤مت ُمّٞمت٦م ٓ روح ومٞمٝم٤م وٓ ل٤م ـمٕمؿ وٓ وزن

ئااؼ»و شاعمٜمٓمٚمااؼ» ٕوىماا٤مت وٟمحااـ ٟم٘ماارأ إهناا٤م جماارد شمزوي٘ماا٤مت يم٤مٟماا٧م رسمااام شمااروج قمٚمٞماااٜم٤م ذم وىماا٧م ُمااـ ا  شاًمٕمقا

وفمٝماار  ،ًمٙمااـ حاا٤م ضماا٤م  آُمتحاا٤من واًمتٙمٚمٞمااػ احلااؼ ؾماا٘مط أصااح٤ما٤م --!!وهمااػمه شاعمًاا٤مر» وطمتااك شاًمرىماا٤مئؼ»و

وٓ قمالىما٦م لاؿ سم٤مًمديااـ احلاؼ  ،جيٛمٕماقن وي١مًمٗماقن ويااٜمّٛم٘مقن ويزظمروماقن ،يٙمتٌاقن ٌا٦مٍ تَ أهنؿ مل يٙمقٟمقا ؾمقى يمَ 

٦م ِماااٞمدياااـ اًمّمااؼم واًمِمااٙمر واخلااقف واخل --ػ وآسمااتال  وآُمتحاا٤مندياااـ اًمتٙمٚمٞماا -!!اًمااذي ضماا٤م  سمااف حمٛمااد 

واًماااتحكم  ،ًماااف واًمرضمااا٤م  واًمتقيماااؾ واعٟم٤مسمااا٦م ون٘مٞماااؼ اًمتقطمٞماااد واجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل ٦مُماااـ اهلل شمٕمااا٤ممم واعمحٌااا

 -[اًمٗم٤من٦م] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژسمح٘م٤مئؼ اعيامن وُم٘م٤مُم٤مت 

   -ٞمؿاعمِمتٙمك وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔماهلل وإمم 

اااا٧ْم ىمٚمقسمٜماااا٤م قمااااغم دياااااٜمؽ ٌّ مهللا إٟماااا٤م ٟمًاااا٠مخؽ اًمثٌاااا٤مت ذم إُماااار واًمٕمزيٛماااا٦م ذم  --مهللا ياااا٤م ُم٘مّٚماااا٥م اًم٘مٚمااااقب صم

مهللا  --أنٗمًااٜم٤م ـمروماا٦م قمٞماااـ ياا٤م طمااّل ياا٤م ىمّٞمااقم سمرمحتااؽ ٟمًااتٖمٞم٨م وم٠مصااٚمح ًمٜماا٤م ؿماا٠منٜم٤م يمٚمااف وٓ شمٙمٚمٜماا٤م إمم --اًمرؿمااد

ًمٜم٤م وأطمقال اعمًٚمٛمٞماـ وٞمٕم٤م    -مُمٞماـ --اًمٕم٤معمٞماـ وُرّد و٤ملؿ إمم احلؼ ي٤م رب   ،أصٚمح أطمقا

ٓ  ش؟يمؼم ياٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦مأر يٕمل ذم ومٚمًٓمٞماـ يمٗمِمارهؾ يمٗمر أقمْم٤م  اعمجٚمس اًمت» :ضمقاب اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م

ىماع ُماٜمٝمؿ ،يٕمل اًمٗمٚمًٓمٞماٜملِمارأرى أن ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ دظمقلؿ اعمجٚمس اًمت يمٗماٌر أيماؼم خمارج ُماـ  ،سم٤مًمِماٙمؾ اًمقا

وأهنااؿ يًااتٖمٚمقن ُماا٤م ذم اًم٘ماا٤مٟمقن اًمقوااإمل  ،قن قمٜمٝماا٤ميٕم٦م ٓ خيرضمااِمااارٕن دقمااقاهؿ أهنااؿ ُمٚمتزُمااقن سم٤مًم ؛اعمٚماا٦م

ويادومٕمقن سمٕماض ُما٤م يٛمٙماٜمٝمؿ  ،ومٞمقصاٚمقن صاقت احلاؼ ،اًمٙمٗمري ُمـ ومًح٦م شمًٛمح سمقضمقدهؿ وُمِم٤مريمتٝمؿ

   -و ٘م٘مقن سمٕمض ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمّم٤مًمح ،ُمـ اًمٗم٤ًمد

سمااؾ  !-يٕم٦م اهلل ودياااٜمفِمااارهمااػَم ُمٚمتزُمٞماااـ سم ،قمقن سماادون إذن ُمااـ اهللِمااارقمقن يِمااارإهنااؿ ُم: ٓ ي٘مقًمااقن ومٝمااؿْ 

يع اًمااذي يِماا٤مريمقن ومٞمااف هااق إُماا٤م ُمااـ اًمٜمااقع اًمااذي أذن اهلل ذم ِماااروم٤مًمت ،يٕم٦مِمااارسماا٠مهنؿ ُمٚمتزُمااقن سم٤مًم: طمقنّماااري

ٟمٞماـ ذم اعمج٤مل اعمٌا٤مح اًمتٜمٔمٞمٛماّل واًمتادسمػمّي  ،ف ومٞمفّمارأن ٟمت ـّ اًمٚمقائح واًم٘مقا أو ُما٤م يما٤من ها٤م ٟمّما٧م  ،وهق ؾم

رهماؿ  ؛ن عطم٘م٤مىماف وإصم٤ٌمشماف واعمٜم٤مواٚم٦م قمٜمافًٕمقوي ،يٕم٦م وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن إهنؿ ُمٚمتزُمقن سمف ٓ خي٤مًمٗمقٟمفِمارقمٚمٞمف اًم
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واًمدؾمااااتقر  ، ؿمااااالًمٙمااااـ هااااؿ  --ومٝمااااق دؾمااااتقر قمٚماااامّ  يمٗماااارّي  ،يٕم٦مِمااااارأن اًمدؾماااتقر اًمٗمٚمًٓمٞماااااٜمل ٓ يٚمتاااازم سم٤مًم

 -  مظمرؿماليمّل ِماروأصؾ اعمجٚمس اًم

 ،إن ؿماا٤م  اهلل ،هنااؿ ٟماا٤مضمقن ُمااـ اًمٙمٗماارأهنااؿ سماادقمقاهؿ هااذه وسمتٓمٌااٞم٘مٝمؿ اااذه اًمّمااقرة ٟمرضمااق أ ،وم٤محل٤مصااؾ

أو قماغم إىماؾ  ،وهاؿ يٓمٌ٘ماقن هاذا اًماذي ي٘مقًمقٟماف ،سماؾ هاؿ ُمّماّدىمقن وماٞمام ي٘مقًماقن ،يمذب دقماقاهؿ ومل ٟمٕمٚمؿ

وىماد يٙماقن وماٞمٝمؿ ُماـ يااٜمت٥ًُم إًماٞمٝمؿ )إمم احلريما٦م( هاـ ًماٞمس  ،هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٗمْماالئٝمؿ وُمِما٤مخيٝمؿ اعمقصمقىمٞمااـ

   -إول وهؿ اًمٕمٛمدةًمٙمٜمٜم٤م إٟمام ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًم٘مًؿ  ،هذا ًمق وضِماد ومال ٟمتٙمٚمؿ قمٜمف ،سمذي دياـ ُمتٞماـ وٓ ي٤ٌمزم

وُمٜمٙمار جيا٥م سمٞم٤مٟماف واًمتحاذير  ،ًمٙماـ هاذا ٓ ؿماؽ أناف ظمٓما٠م وظمٓمار قمٔماٞمؿ --وهؿ يمام ىمٚمٜما٤م ُمتا٠موًمقن اخلاػم

   -واهلل اعمقومؼ ،يمام ؾمٌؼ وىمٚمٜم٤م ،ُمٜمف واًمٜمٝمل قمٜمف

ُمً  ا ووضمف يمقٟمف ُمٜمٙمرً   : وعٍ ِماروهمػم ُم ٤موطمرا

أن هاااذه اعمِمااا٤مريم٦م هااال وع ُماااـ ضمٝمااا٦م ِماااارأن ٟمٗماااس ُمِمااا٤مريم٦م اًمٙمٗمااا٤مر ذم جم٤مًمًاااٝمؿ اًمٙمٗمريااا٦م هاااذه هماااػم ُم ,

إطمٞمااا٤م  وشمثٌٞمااا٧م وإُماااداٌد ًمٚمٜمٔمااا٤مم اًماااديٛم٘مراـمل واًمٜمٔمااا٤مم اًمٕمٚماااام  اًمٙمااا٤مومر هماااػم اًم٘مااا٤مئؿ قماااغم اًمديااااـ وٓ اعمٚمتااازم 

وأنااف  ،ُمٜمخارط ذم اًمٔماا٤مهر واًمّمااقرة ذم هاذا اًمٜمٔماا٤مم ،وأن اًمااداظمؾ إمم هااذا اعمجٚماس اعمِماا٤مرك ومٞمااف ،يٕم٦مِماارسم٤مًم

وأنااف  ،وٓ ُمٕمّ٘ماا٥م حلٙمٛمااف  ،ُمااـ ومااق. ؾمااٌع ؾماااموات ٤م  ىمااد طمٙمااؿ ومٞمٝماا٤م رسمٜماا٤م ؿماااٞماٜمجّر إمم ُمٜم٤مىمِماا٦م أؾماٞماا

ا وهمااػم هٙمااـ ذم ًاااػمٙمقن ذًمااؽ قمًاااٞموم ،ّده وياااٜمٙمره وٓ يًااٙم٧م قمٚمٞماافؾماااػموُمٝمااام ىماا٤مل إٟمااف  ،ًٛمع اًمٙمٗماارَ ؾماااٞم

وُمٜمااف ُماا٤م ٓ يٛمٙمااـ إزاًمتااف واؾمااتٛمراره يمٕمٌاا٤مرات ُمٙمتقسمااا٦م  ،ٕنااف ُمًااتٛمر وىماا٤مئؿ ،سمٕمااض احلاا٤مٓت واهلل أقمٚمااؿ

 وسمحًاا٥م إىماؾ قمااغم اًمّماقرة ذم,وٕنااف أجْما٤م يْمااع  ،ٛماقن وهمااػم ذًماؽُمٕمٚم٘ما٦م أو ُم٘ماارو ة يٌادؤون ااا٤م وخيت

 ،يْمااإمف ذم ُم٘مااا٤مم آظمتٞمااا٤مر ،قمف اعمٓمٝمااار اعمٚمااازم اعمٙمتاااقب ُماااـ اهلل قماااغم اًمٕمٌااا٤مدؿماااارديااااـ اهلل شمٕمااا٤ممم و ,اًمٔمااا٤مهر

وحاااا٤م ذم ذًمااااؽ يمٚمااااف ُمااااـ  ،وسم٤مٟٓمتخاااا٤مب ،يٕمٞم٦م سم٤مًمتّمااااقي٧م ذم اعمجٚمااااسِماااااروهااااق يِماااا٤مرك ذم هااااذه اًمٕمٛمٚمٞماااا٦م اًمت

وحاا٤م يااااٜمجّر قمااـ هااذه اعمِمااا٤مريم٦م ُمااـ اعمٗم٤مؾماااد  ،قخ واًمااادقم٤مةِماااٞمام ُمااـ اًمؾمااااٞموٓ  ،دياٜماااٝمؿ اًمتٚمٌااٞمس قمااغم اخلٚماااؼ

واعمٜمٙمااارات اًمٙمٌاااػمة طمٞمااااـ يْمااآمر اعٟمًااا٤من اعمًاااٚمؿ اعمِمااا٤مرك ُمٕمٝماااؿ إمم طمٚماااػ اًمٞمٛمٞمااااـ وإقماااالن آطماااؽمام 

وماا٢مهنؿ  ،وشم٘مااديؿ اًمااقٓ  واًم٘مٞماا٤مم سم٤مًمقاضماا٥م اًمتْماا٤مُمٜمل اًمااذي يٗمروااف اًمٜمٔماا٤مم ،واعظمااالص ًمٜمٔماا٤مُمٝمؿ اًمٙماا٤مومر

وم٘ماااا٦م لااااؿ واًمتْماااا٤مُمـ واًمتٙم٤مومااااؾ ُمٕمٝمااااؿ وشم٠مدياااا٦م واضمٌااااف يمجااااز  ومّٕمااااا٤مل ُمااااـ اًمٜمٔماااا٤مم اًم٘ماااا٤مئؿ  ،يٓمٚمٌااااقن ُمٜمااااف اعمقا

ذم طمٞمااااـ يمااا٤من يٛمٙمٜماااف اًمّمااادع سمااا٤محلؼ ًماااق يمااا٤من ذم  ،وقماااغم يمثاااػم ُماااـ اًم٤ٌمـماااؾ ،واًمًاااٙمقت قماااـ يمثاااػم ُماااـ احلاااؼ

   -وإمم همػم ذًمؽ ،ُمقىمػ اًمؼما ة

ئف قمغم يمؾ شمٚمؽ إوضمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد واعم , خ٤مًمٗم٤مت ضُمإِمؾ سمديال قمـ اًمقاضم٥م وٕنف ُمع اطمتقا

وهق اًمؼما ة ُمـ هذه اعمج٤مًمس وهذه إنٔمٛم٦م  ،قمّل اًمذي ومروف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞماٜم٤م وأوضمٌف طمتاًم ِماراًم
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ٟمٞماٜمٝم٤م وضمٝم٤مدهؿ  ،واعٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،وُمٕم٤مداة أهٚمٝم٤م وسمٖمْمٝمؿ واًمؼما ة ُمٜمٝمؿ ،ودؾم٤مشمػمه٤م اًمٙم٤مومرة وىمقا

ي ٟمٜمت٘مؾ إًمٞمف هق اعقمداد سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف اح٤مدي٦م يم٤من اًمقاضم٥م اًمذ ،وم٢من مل يٛمٙمـ اجلٝم٤مد ،طمٞم٨م أُمٙمـ

وٕن  ،ٕن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ،يمام دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م ،يمام ىمرره قمٚمامؤٟم٤م ،واعمٕمٜمقي٦م

﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ژ: اعقمداد هق أصال ومرٌض ُمًت٘مؾ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ: وىم٤مل ،أي٦م [4١: ]إنٗم٤مل ژ﯀ ﯁   

]مل  ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ژ: وىم٤مل ،]حمٛمد[ ژڻ ۀ ۀ ہ ہ

  -قمٛمران[

   -يٕم٦مِمارواحل٤مصُؾ أن دظمقل هذه اعمج٤مًمس واعمِم٤مريم٦م ذم هذه إنٔمٛم٦م هق ُمٜمٙمٌر وخم٤مًمػ ًمٚم

ه احلاااااؼ ومرة ُماااااـ قمٚمامئٜمااااا٤م اعمٕم٤م ،وهاااااذا اًماااااذي هاااااداٟم٤م اهلل إًمٞماااااف وٟمااااارا يااااااـ إطمٞمااااا٤م  صاروقمٚمٞماااااف و٤مقمااااا٦م ُمتاااااقا

 -رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع ،وإُمقات

   -واهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

ؿ اعمًاامة سم٤مًم٘مًاؿ اًمدؾماتقرّي  ًَ واًماذي ومٞماف احلٚمِاُػ قماغم اطماؽمام  ،وأُم٤م إىم٤ًمُم أقمْم٤م  طمٙمقُم٦م مح٤مس اًم٘م

ُب   قمٔماااٞمؿ شم٘مِمااإمّر ًماااف ىمٚماااقؿماااالومٝماااذا واهلل  ؛اًماااخ --لااا٤م ٤مدؾماااتقر اًمدوًمااا٦م وىم٤مٟمقهنااا٤م وأن يٙماااقن اًمرضماااؾ خمٚمًّمااا

   -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وٓ ؿمؽ أن فم٤مهره اًمٙمٗمر --!وضمٚمقُد أهؾ اًمتقطمٞمد

,ؿ أن دؾماااتقر وىمااا٤مٟمقن دوًمااا٦م ومٚمًٓمٞمااااـ ٕن هااا١مٓ  إقمْمااا٤م  يٕمٚمٛماااقن وٟمحاااـ ٟمٕمٚماااؿ ويماااؾ اًمٜمااا٤مس شمٕمٚمااا

هااق دؾماتقٌر وىماا٤مٟمقن همااػم ُمٌٜمااّل  ،اًمااذي ووإمتف طمريماا٦م ومااتح وُمٜمٔمٛماا٦م اًمتحريار اًمٕمٚمامٟمٞماا٦م ,اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦ماًمًاٚمٓم٦م 

ومٙمٞماااػ  اااّؾ  --ومٝماااق ىمااا٤مٟمقن يمٗمااارّي  ،يٕم٦م اهلل ؾماااٌح٤مٟمفِمااااروهماااػم ُمٚمتااازم سم ،٦م هلل شمٕمااا٤مممقماااغم اًمتقطمٞماااد واًمٕمٌقديااا

وُما٤م هاذه اًمدوًما٦م إٓ دوًما٦م  ؛وهاذه اًمدوًما٦معمًٚمؿ أن ي٘مًؿ قمغم اطمؽماُمف واًمٕمٛمؾ سمف واعظماالص لاذا اًمٜمٔما٤مم 

ُماااـ وطمٙمقُمااا٦م محااا٤مس اعمٖمٚمقسمااا٦م اعم٘مٝماااقرة ٓ شمٖماااػّم  --!!إن اًمدوًمااا٦م ذم ومٚمًٓمٞمااااـ هااال ًمٚمٛمرشمديااااـ ؟!اعمرشمديااااـ

وٟمٕماارف أهنااؿ ىمااد  ،٤م ٟمٕمتااذر لااؿ وٓ ٟمٙمٗماارهؿ ٕهنااؿ ُمتاا٠موًمقنُماا٤م زًمٜمااًمٙمااـ ٟمحااـ ُمااع يمااؾ ذًمااؽ  -!!٤مئً ؿماااٞمإُماار 

وسمٕمْمااٝمؿ ُمااـ أهااؾ اخلااػم هااـ أظمٓماا٠م ذم هااذه  ،سمٕمْمااٝمؿ ُمااـ همااػم اعمقصمقىمٞماااـ قمٜماادٟم٤م ،قخِماااٞمأومتااك لااؿ سمٕمااض اًم

ذم  ---:ر اًم٘مٞماااد وهاااقُمااداره٤م قماااغم إواااام ،وسمٜماااقٍع ُماااـ احلٞمٚمااا٦م ،ورةْماااارورظّمّماااقا لاااؿ ُماااـ سماا٤مب اًم -!!اعمًاا٠مخ٦م

 -!!يٕم٦م اهلل وُم٤م ٓ خي٤مًمػ طمٙمؿ اهللؿمارإـم٤مر 

يٕم٦م أن احلٚمِاػ قماغم ٟمّٞما٦م ِماارصمؿ اعمت٘مارر ذم اًم ،وم٢مٟمٜم٤م قمٚمٞماٜم٤م سم٤مًمٔم٤مهر --!هذا ومٞمف ٟمٔمر يمٌػمٌ  ؟وهؾ ذًمؽ جيدي
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اعمًاااتحٚمِِػ 
(1)

أٓ يٛمٙماااـ أن ٟمًتٕمٞمااااـ سمااا٤مهلل  ،وىماااد وؾّماااع اهلل شمٕمااا٤ممم ،ورة شمٚمجااائ إمم هاااذا أصاااالوااااروأي  -!

(وُمـ يتّمؼّم يّمؼّمه اهلل) ،٤ممم وٟمتّمؼّم وٟمّم٤مسمر ىمٚمٞمالشمٕم
(2)

  -وف اًمزُم٤منصارواهلل اعمًتٕم٤من قمغم  ،

أن يٚمٓمااػ سمٜماا٤م وسم٤معمًٚمٛمٞماااـ ذم يمااؾ  ٟمًاا٠مل اهلل  ،ف ىمٚمقسمٜماا٤م إمم ـم٤مقمتااؽصااارف اًم٘مٚمااقب ّمااارمهللا ياا٤م ُم

   -مُمٞماـ --ُمٙم٤من

اف لؿ سم٤مًمقضمقد قمغم طمدود هؾ جيقز اًمتّم٤مًمح ُمع اًمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓمٞمـا وآقمؽم» :ضمقاب اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م

سمٞمااـ احل٤مًمتٞمااـ ذم أرضماق شمقوااٞمح اًمٗمار.  ؟وهؾ صحٞمح سما٠من صاالح اًمديااـ إجاقيب صا٤مًمح اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااـ، 66

أي وضمقد اًمدوًم٦م واًمًٚمٓم٤من قمغم أرض ومٚمًٓمٞماـ  ؛قمٞم٦م اًمقضمقدِمارآقمؽماف ًمٚمٞمٝمقد سم ؟شطم٤مل صح٦م اخلؼم

ٓ ٟمٕمٚماؿ ذم هاذا ظمالوما٤م ُماـ ًمادن صمالصمٞمااٜمٞم٤مت  ،  وٞمٕما٤مح سماف اًمٕمٚماامصااروىماد  --ٓ جياقز سم٤معوا٤مع :أي  ؿمؼٍم ُمٜمٝما٤م

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ژ: ىمااااا٤مل اهلل شمٕمااااا٤ممم ؛ٔنإمم ا ،واااااالاًم٘مااااارن اعومرٟمجااااال اح٤م

   -[12: ]إنٗم٤مل ژ﮻ ﮼﮽

واعمًاااٚمٛمقن وأىمااا٤مُمقا  دٟم٤م أُماااػم اعم١مُمٜمٞمااااـ قمٛمااار سماااـ اخلٓمااا٤مب ؾمااااٞمٞم٦م ومتحٝمااا٤م إؾماااالُميمٞماااػ وهاااذه أرٌض 

هااا٤م اًمٙمٗمااا٤مر اًمّماااٚمٞمٌٞمقن  ،إؾماااالمومّمااا٤مرت داَر  ،ـ يقُمئاااذومٞمٝمااا٤م قمَٚماااؿ اًمديااااـ ورومرومااا٧م قمٚمٞمٝمااا٤م رايتاااف ُمااا صماااؿ همزا

ومّماا٤مرْت دار طماارٍب سمٖمٚمٌاا٦م طمٙمااؿ  ،وٟمّّمااٌقا ومٞمٝماا٤م طمٙمااؿ اًمٞمٝمااقد وأقماا٤مٟمقهؿ قمااغم إىم٤مُماا٦م ؾمااٚمٓم٤مهنؿ اًمٚمٕمٞماااـ ومٞمٝماا٤م

اػمة ٔماوصمٌا٧َم ذم أقمٜما٤م. اعمًٚمٛمٞمااـ وٞمٕما٤م واضما٥ُم نريرها٤م وختٚمٞمّماٝم٤م وإقم٤مدهتا٤م إمم طم ،وؾمٚمٓم٤من اًمٙمٗما٤مر قمٚمٞمٝما٤م

   -وري٤مت اًمدياـ اًمٕمٚمُؿ سمفوارومٝمذا ٓ يٌُٕماُد أن يٙمقن ُمـ  ؛ٛمفؾمٚمٓم٤من اعؾمالم وطمٙم

ـَ  ومٞمح٥م قمغم يمؾ ُمًٚمٍؿ أن يٕمت٘مد أن دوًما٦م اًمٞمٝماقد قماغم أرضِ  وٓ  ،قمٞم٦م لا٤م سمقضمافٍ ؿماارسم٤مـمٚما٦م وٓ  ومٚمًٓمٞماا

وًماااذًمؽ أومتاااك قمٚماااام  اًم٘مااادس ووٞماااع قمٚماااام   ،ٞم٦م ؾماااٚمٞم٦ٌم جيااا٥م نريرهااا٤مإؾماااالُموأن ومٚمًٓمٞمااااـ أرٌض  ،اطماااؽمام

ز سمٞمااع أي ؿمااؼٍم ُمااـ أرض ومٚمًٓمٞمااااـ ومٚمًٓمٞماااـ وؾماا٤مئر ُمااـ شم ٙمٚمااؿ ذم اعمًااا٠مخ٦م ُمااـ قمٚمااام  اعمًٚمٛمٞماااـ سمٕماادم ضماااقا

ـْ يما٤مَن ومٝماق وم٤مؾماد سم٤مـماؾ ٓ شمؽمشّما٥م قمٚمٞماف مصما٤مره  ،ًمٚمٞمٝمقد ـٍ َُما وٓ ظماالف  ،٤مقمً ؿمااروأن هذا اًمٌٞمع ًمق شماّؿ ُِماـ يما٤مئ

   -واحلٛمد هلل ،ذم هذا سمٞماـ قمٚمامئٜم٤م وٞمٕم٤م

حل٘مٞم٘مااال واًمٕمجاااز اعمتح٘ماااؼ وظماااذٓن اًم٘مريااا٥م ورة ُماااـ اًمْمااإمػ اْماااارهاااؾ شمااارون أن اًم: ًمٙماااـ ي٘مااا٤مل هٜمااا٤م

ىماد شُمٚمجاُئ اعمًٚمٛمٞمااـ ذم ومٚمًٓمٞمااـ إمم آقماؽماف  ،واًمٌٕمٞمد وشمٙم٤مًما٥م اًمٕما٤ممل اًمٙما٤مومر قمٚماٞمٝمؿ ضمٞمٛمٕماف وهماػم ذًماؽ

واًمٙماااؾ يٕمااارف أهناااؿ ذم طمٙماااؿ  ،ومٝماااؿ ذم ذًماااؽ ذم طمٙماااؿ اعمٙماااره ،سمدوًمااا٦م اًمٞمٝماااقد قماااغم طمااادود صمامٟمٞمااا٦م وأرسمٕمٞمااااـ

                                      
َتْحٚمِِػ : )ل ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤م (٧451) ُمًٚمؿصحٞمح اٟمٔمر:  (٧) ًْ ُ  -(اًْمٞمَِٛملُم قَمغَم ٟمِٞم ٦ِم اعْم

 ( وىمد شم٘مدم-٧642صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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قماغم أن شمٙماقن ىمٚماقاؿ ُمٓمٛمئٜما٦م سمحٙماؿ اهلل شمٕما٤ممم اعمت٘مادم  ،ٕمٔمٞمٛمٞمااـاعمٙمره ح٤م يالىمقٟماف ُماـ اًمٔمٚماؿ واحلارب اًم

يا٤مهؿ ُمٕم٘مااقدة قماغم أهنااؿ ُمتااك أُمٙمٜماتٝمؿ اًمٗمرصاا٦م ووضمادوا اًم٘مااقة واًم٘مادرة صماا٤مروا ًمتحريرهاا٤م  ،ذيماره وشمٙمااقن ٟمقا

   ؟وختٚمٞمّمٝم٤م

ه اعمِمااا٤مر إًمٞمٝمااا٤مْماااارأن إُمااار ٓ يّماااؾ إمم طمااا٤مل اًم وم٤مًماااذي ئمٝمااار سماااؾ سم٢مُمٙمااا٤من اعمًٚمٛمٞمااااـ أن  ،ورة واعيمااارا

ئٞمؾؾماااروا قمااغم قماادم آقمااؽماف سمدوًماا٦م إيًااتٛمر وٓ  ويّمااؼموا ويًتٕمٞماااٜمقا سماا٤مهلل  اوأن جي٤مهاادو ،ويثٌتااقا  ،ا

ي٤م اًم٘ماادس وهمػمهاا٤م قمااؼمة وقمٔماا٦مؾمااارو وًمٜماا٤م ذم ضمٝماا٤مد يمت٤مئاا٥م اًم٘مًاا٤مم --هيٜمااقا وٓ يًتٙمٞماااٜمقا  وهااذا هااق اًمااذي  ،ا

اًمٌاا٤مب ًمٚمااقْهـ وآؾمااتٙم٤مٟم٦م  وٓ ياااٜمٌٖمل ومااتح ،واحلٛمااد هلل ،ؾمااالُمٞم٦م اعمقصمقىماا٦م اًمٞمااقمقمٚمٞمااف قمٚمامؤٟماا٤م وىمٞم٤مداشمٜماا٤م اع

ئؿ دائااام وشمرسمٞماا٦م إضمٞماا٤مل  ،سمااؾ اًمقاضماا٥م اًمّمااؼم واعمّماا٤مسمرة واًمثٌاا٤مت ،واًمْماإمػ واحلاارص قمااغم ؿمااحذ اًمٕماازا

   -قمغم ُمٕم٤م  اًمتْمحٞم٦م واًمٗمدا 

ڱ ڱ ژ: وىما٤مل ،]مل قمٛماران[ ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ژ: ىم٤مل اهلل شمٕما٤ممم

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ژ: وىماااا٤مل ،]حمٛماااد[ ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

واهلل  ،أيا٤مت --]مل قمٛمران[ ژ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁   ﮳ ﮴ ﮵

   -أقمٚمؿ

ومٝمذه  ؛لؾمالُموأُم٤م اًمّمٚمح ُمع اًمٞمٝمقد سمٛمٕمٜمك الدٟم٦م واعمّم٤محل٦م واعمقادقم٦م اعمٕمرووم٦م ذم سم٤ما٤م ذم اًمٗم٘مف اع

 :يم٤مٔيت

قمااادّو صااا٤مئؾ حمتاااؾ وُمٖمتّمااا٥م  ,يماااام ؾماااٌؼ اًم٘ماااقل,ٕهناااؿ  ،وم٤مٕصاااؾ قمااادم ضمقازهااا٤م ُماااع هااا١مٓ  اًمٞمٝماااقد

وهاذا يماام ىمٚمٜما٤م حماؾ  ،ُمٜماف ؾماالمومٝمذا جي٥م ضمٝما٤مده ودومٕماف وختٚماٞمص سماالد اع ،ؾمالمودار اع مؾمالٕرض اع

ورُة إمم ُمٝم٤مدٟمااا٦م ْمااااروًمٙماااـ إذا دقمااا٧ِم اعمًٚمٛمٞمااااـ اعمج٤مهديااااـ اًم ،ٓ ظماااالف ومٞماااف سمٞمااااـ قمٚماااام  اعؾماااالم إوااا٤مع

قمااااادة  يماااااام ومٕمٚمااااا٧م محااااا٤مس وهمػمهااااا٤م ذم ،ورةواااااارومٝماااااذه طمٞمااااااٜمئذ  ،وـمٝم٤م اعمت٘ماااااررة قمٜماااااد اًمٗم٘مٝمااااا٤م ِمااااااراًمٞمٝماااااقد سم

   -ُمٜم٤مؾم٤ٌمت

ؾمٜمٞماااـ قمااغم إيمثاار قمٜمااد  ِمااارٓ شمزيااد قمااـ قم ،أي أن شمٙمااقن ُم١مىمتاا٦م ،اًمتحديااد سمٛماادٍة زُمٜمٞماا٦م: وـمٝم٤مؿماااروُمااـ 

   -وٓ جيقز اًمّمٚمُح اًمدائؿ اعم١مسمد سمال ظمالف سمٞماـ اًمٕمٚمام  ،يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م 

 ،قمٚمٞمٝمااا٤مومااا٢من يم٤مٟمااا٧م اًمًاات٦م ؿماااٝمقر أو اًمًاااٜم٦م اًمقاطماادة شمٙمٗمااال وماااال جيااقز اًمزيااا٤مدة  ،وجياا٥م أن شم٘ماااّدر سم٘ماادره٤م

   -ورةوارٕنف ُمقوع  ،وهٙمذا

ااااٜموجياااا٥م أن يٙمااااقن إُماااار ُمٌ واعمًٚمٛمٞماااااـ ذم  ؾمااااالمواعمًٚمٛمٞماااااـ أي عمّمااااٚمح٦م اع ؾمااااالم٤م قمااااغم اًمٜمٔماااار ًمإلٞم 

   -ٓ سم٤مًمتِمّٝمل وٓ ٕهقا  أي أطمٍد يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من ،طمراؿ ُمع قمدّوهؿ
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 اأو ُما٤م يًاّٛمك زورً  ،٤مًمتٓمٌٞمعقمـ آقمؽماف سمدوًم٦م اًمٞمٝمقد أو قم٘مد ُم٤م يًّٛمك اًمٞمقم سما ٤مومٝمذا أُمٌر خمتٚمٌػ مت٤مُمً 

 -!سم٤مًمًالم ٤موات٤مٟمً 

وط اًمتال ذيمرٟم٤مها٤م ومٝمال سما٤مٌب ُماـ أباقاب ِمااروم٤ملدٟم٦م )أو وىمػ إـماال. اًمٜما٤مر( إذا يم٤مٟما٧م ااذا اًمِماٙمؾ واًم

   -واهلل أقمٚمؿ --!ًمٚمجٝم٤مد ٤موًمٞم٧ًْم شمريمً  ،اجلٝم٤مد ذم احل٘مٞم٘م٦م

ٕمٜمااقَن ذم سمٞماا٧م اعم٘ماادس هااؾ صاا٤مًمح اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ شم وأُماا٤م ُماا٤م ؾماا٠مختؿ قمٜمااف ُمااـ أن صااالح اًمدياااـ إجااقيب 

اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااـ ذم اًم٘مادس ُمارة أو  وماٜمٕمؿ ىماد صا٤مًمح صاالُح اًمديااـ  --قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا حمتٚمٞماـ ًماف ىمٌاؾ نرياره إيا٤مه

سمٚمس )ًمٌٜمااا٤من( ،ـه561ُمرشمٞمااااـ ىمٌاااؾ ومتحٝمااا٤م ذم رضمااا٥م ُماااـ ؾماااٜم٦م   ،يماااام هااا٤مدن هماااػمهؿ ُمثاااؾ اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااااـ ذم ـمااارا

 ٦ميمااااام ُيٕمٚمااااؿ ُمااااـ ُمراضمٕماااا ،ٕم٦م وؾمٌٕمٞماااااـومخًااااامئ٦م وؾمااااٌ ،وذًمااااؽ ُماااا٤م سمٞماااااـ ؾمااااٜمتل مخًااااامئ٦م وإطماااادى وؾمٌٕمٞماااااـ

ٓسماااـ إثاااػم وهماااػمه شاًمٙم٤مُماااؾ»
(1)

سمٚمس  ، ويمااا٤من ؾمااا٥ٌم ذًماااؽ اوااآمراره ًمتحٞمٞماااد اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااااـ ذم اًم٘مااادس وـمااارا

ئااػ واااك اًمتاال يم٤مٟماا٧م شمٕماا٤م  ُمااـ اًمٗمق ،ًمٞمتٗماارغ ًمتقطمٞمااد ؾماا٤مئر اًمِماا٤مم وظم٤مصاا٦م طمٚماا٥م واعمقصااؾ وُمٚمااقك ـمقا

 -!ووم٤ًمديمثػم ُمٜمٝمؿ مل يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ اًمدياـ واًمّمالح سمؾ أهؾ دٟمٞم٤م 

ورة ْماااارورة وشم٘ماااّدر اًمْمااااروإٟماااام يٚمجااا٠م إًمٞماااف ىمااا٤مدة اعمًٚمٛمٞمااااـ ًمٚم ،وهاااذا يمٚماااف يماااام ىمٚمٜمااا٤م هاااق ظماااالف إصاااؾ

   -واهلل أقمٚمؿ ،اعمرقمٞم٦مقمٞم٦م ِماروط اًمِماراًمَوومؼ  وشمٙمقن الدٟم٦م قمغم ،سم٘مدره٤م

 
 

[ٚا٫نضاٙ ٗ عٌُ ىزّ ايڀػا٠ ،سهِ ايتشايـ َع ا٭١ُْٛ إضتز٠ ٚسظب اي٬ت]

 ٘ى زدلَرَز خلَٕٗ ٍخلًٓ٘دل لحطٚتٖ خلزْدز ٍحودس ْٖ لسٌدى ٍسَضٗد ًٗلن خلزو

ٍٖس  --ٚدلٌهدم خلسَضٕ ٍزحعذ خهلل خلطخْؿـٖ ؛ٍهسض  خضتسدقْود زدألًهؤ خلوَرَزٓ

ًسحدذ خلسَضٕ خلًسٛطٕ ًطدقد لْدت٘ـي زًس خأ دضْست خلسدحٔ خللسٌدً٘ٔ ٍذػَغٖ

لٌِٛ ٗوط ٖسل ؤى  --٘وٖ هسلحخلحطٚت٘ـي ْٖ ؤٍسدـ ؤّل خلسٌٔ لزصزْن ْٖ ًسٕ تٌه

ٗػل بلى شلٙ زود ٗٔسوى زسٍضخت ؤهٌ٘ٔ َٗٗم خلٓطز هٌْن زٛتدزٔ خلتٗدضٗط حتى يلى ؤزِ٘ 

ٍّصخ هي ٚام ؤحس خلصٗـي تطَٚخ ّصُ  --ٍلَ زيى خألهط حتى ٍلَ ْٖ َطْٔ خلٌَم

  --خلٌطدقدت

                                      
 (-555 , 5١2.  ٧4(، ويٜمٔمر: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )65١ , 6٧5.  2اًمٙم٤مُمؾ ) (٧)
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ًطدـ ٍْٖ ؤٍسدقٌد  ,حودس ٍخلزْدز,تَٗم ّدت٘ـي خلزوديت٘ـي  :رٌد خلٓدؾلضـ٘

حوسدٍٕ ؤٚسط )يي قطٕٗ هد ٗٔسوى زَٗخت خلٓزط ٍخلتٖ ٚدًت ٖس خًٗلست يلى خلزودئ 
خإلساه٘ٔ خإلذًَز٘ٔ ٍزدتت ؤضسِ زدلحطس خلخَضٕ خإلٗطخًٖ ٍلْد خضتسدقدت ٍح٘ٗٔ زدلٌهدم 

خلطسدذ بلى هًسٛطخت  خإلٗطخًٖ ٍحعذ خلات( ٍزًس هطٍضّن زدلوطخحل خألٍل٘ٔ زسْى

هى ؤًٌد ًدغحٌد ٍ --هٛدً٘دت ٍتكَض خلَسدجل خلوتَْطٓ لس  حعذ خهللتَْط خإل ٔخلطخْؿٔ زحز

ذَٓ زإىّ بهٛدً٘دتٌد يلى ٖلتْد ٍزسخج٘تْد ؤؾوي أستوطخض خلًول ٍؤحَـ هي خذتطخٌٖد بأ خإل
ْٖ سس٘لْن خلصٕ ضسوِ لْن حلٓدء خلٌهدم خلٌػـ٘طٕ ٍحعذ خلات ؿـٖ ؤًْن ؤزَخ بأ خلو

 --ؤيٌٖ حودس ٍخلزْدز ؛خلطخْؿـٖ

  :هد سسٕ زإسحلٔ هحسزٓ ًَٗلػـط بشخ ؤضزًد ؤى ًرت --رٌد خلٓدؾلضـ٘

( هد حٛن خلتحدلّ هى ؤًهؤ هطتسٓ ٚدلٌهدم خلٌػـ٘طٕ ّصخ بى لن ٗٛي شخ٘ 2) 
  -خلٌهدم ٖس خترصّن ٍضٖٔ ٍهك٘ٔ لتحٕٗ٘ هأضزِ

ٍٚلٌد ًٗلن زٍض ّصخ خلحعذ خلرس٘ج ؿـٖ ( هد حٛن خلتحدلّ هى حعذ خلات خلطخ1ْ)
  -٘ ْٖ ؤٍسدـ خلوسلو٘ـيطـطى ٍخلطـ٘خلت طـطْٖ ً
( هد حٛن خأًرطخـ ْٖ يول ٖس ٖدهت خلسأجل يلى ؤًِ ٗتن تػًٌِ٘ يلى ي٘ـي 3)

  -خلٌهدم خلٌػـ٘طٕ ٍحعذ خلطْؽ
ذَٓ خلصٗـي ٗـٌطكَى ْٖ زٌدء يول زدإل( ّل خلًول خألهٌٖ ًٌٖٗ ٚتدزٔ خلتٗدضٗط 2)

  --خلٌطدـ ًٓسِْؿا يي ؤى َٗٛى ؤذَٓ ٍهي ؾوي  --رْدزٕ هردلّ

 [هم٤مم اًمِم٤مُملْمارأبق اًم: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

 --اًمتقومٞمؼ ًمٚمّمقاب ؾم٤مئٚمٞماـ اعمقمم 

ام إذا قُمِرف أو ؾماٞموٓ  ،٤مقمً ؿماري ذم ؾمقري٤م ٓ جيقز ّماػميم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٜماًمتح٤مًمػ ُمع إنٔمٛم٦م اعمرشمدة 

ًٓ ومٝمذا ٓ  ؛واؾمتٗم٤مدهتؿ ُمـ هذا اًمتح٤مًمػ أيمؼم أن شمٙمقن يد اًمٙمٗمرة هل اًمٕمٚمٞم٤م ِمالظُم   --اواطمدً  جيقز ىمق

  -]اًمٜم٤ًم [ ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

أو شُمٓماا٤مَر  ؾماالماًمتال جياا٥م ىمت٤ملا٤م طمتاك شمرضمااع إمم اع ،ٚمٛم٦م اًمٙماذابًاااٞميمٞماػ وهاذه إنٔمٛماا٦م هال أنٔمٛما٦م ُم

ٓ أن يتحا٤مًمٗمقا ُمٕمٝماؿ  ،ه١مٓ  جي٥م قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ىمت٤ملؿ وجم٤مهدهتؿ واخلروج قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًالح ،رؤوؾمٝمؿ

 ،اعمرشمديااـ اًمزٟم٤مدىما٦م أظمازاهؿ اهلل ذم اًمتحا٤مًمػ ُماع ها١مٓ  أخٌتفوم٢مٟمف ٓ ُمّمٚمح٦م  --!ًمح ُمزقمقُم٦مًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤م

وًم٘مٕمااقد اعٟمًاا٤من ذم سمٞمتااف  -!!ورةْمااارورة ُمٚمجئاا٦م إمم اًمتحاا٤مًمػ ُمٕمٝمااؿ طمتااك  اات٩ّم حماات٩ٌم سم٤مًمواااروٓ ٟمتّمااّقر 
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صماؿ  ،دىما٦م ىما٤مشمٚمٝمؿ اهلل١مٓ  اًمزٟم٤مسم٤مًمٕمجز وقمدم اًم٘مدرة ُمـ يمؾ وضمٍف ظمػٌم ًمف ُمـ أن يتحا٤مًمػ ُماع أُمثا٤مل ها ا ُم٘مر  

 ،أو يرياد أن  ارر إرض !!ذم إرض ؾماالمع اهلل وطمٙماؿ اعؿمااريّدقمل أنف سمتح٤مًمٗمف ُمٕمٝماؿ يرياد أن ي٘ماٞمؿ 

وهاا١مٓ  اًمذياااـ يتحاا٤مًمٗمقن ُمااع هااذا  ؟!ٙمقن هااق إقمااغمؾماااٞموُماا٤م وم٤مئاادة نرياار إرض إذا يماا٤من دياااـ اعمرشمدياااـ 

ُمااا٤م قمٔماااٞمامأهناااؿ مصمٛماااقن ُمرشمٙمٌاااقٓ ؿماااّؽ ي( ّمااااػماًمٜمٔمااا٤مم اعمرشماااد )اًمٜم وهاااق ُماااـ آٟمحاااراف واًمْماااالل  ،ن طمرا

ُمااـ اهلل ّمااار وم٘مااؾ زم سمرسمااؽ يمٞمااػ ياااٜمتٔمر أُمثاا٤مل هاا١مٓ  اًمٜم -!  ُمٜمااف ذم إضمقسماا٦م اًمًاا٤مسم٘م٦مؿمااالٟم٤م إمم ؿماااراًمااذي أ

شيم٤مؾمؽمو»اهلُل  ارَ َّم مهللا إٓ يمام ىمد ٟمَ  ؟!شمٕم٤ممم
(1)

شاخلٛمٞماٜمل»و 
(2)

 --!وُمٙمٜمٝمؿ وم٠مىم٤مُمقا دولؿ ،قمغم أقمدائٝمؿ 

وآٟمتّم٤مُر ذم اعمٜمٝم٩م  ،ٓم٤من والقىِماٞمقمغم إقمدا  هق آٟمتّم٤مُر قمغم اًمٜمٗمس واًم ّمارإن إهؿ ُمـ اًمٜم

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ژ --اعمقت قمغم شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ احلؼ ،وذم اًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ

 -[٧65: ]مل قمٛمران ژۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژہ ھ

وُمٚمٙمٜم٤م  ،أىمٛمٜم٤م اًمدوًم٦م اًمتل ٟمريدو ،ٟم٤م قمغم قمدوٟم٤م ذم احلربّمارُم٤م اًمٗم٤مئدة وُم٤مذا رسمحٜم٤م إذا ٟمحـ اٟمت

ُم٤مذا  -!!؟ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،ٟم٤م إمم اًمٜم٤مرّماػمصمؿ سمٕمد ذًمؽ يمٚمف يم٤من ُم ،اًمٌالد وطمٙمٛمٜم٤م اًمٕم٤ٌمد

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ژياـ ؾماراخل٤م ًاروؾمٜمٙمقن ُمـ أظم --! ؿمالٓ  ؟اؾمتٗمدٟم٤م

 -]اًمزُمر[ ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

٦م ؾماٞم٤مًاٞمٓ ن٘مٞمؼ اعم٤ًمئؾ اًم --يٕمتٜمل سمف اعٟم٤ًمنوًمذًمؽ ومتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد هق أهؿ ُمٓمٚم٥م جي٥م أن 

  --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ -!!٦م ىمٌؾ اًمتقطمٞمد واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحؾماٞم٤مًاٞموآٟمتّم٤مرات اًم

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٜمقٍع ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ اعمٌٜمّل قمغم اًمٜمدّي٦موسمٞماـ  ،وومرٌ. سمٞماـ اًمتح٤مًمػ ُمع ُمثؾ هذا اًمٜمٔم٤مم اعمرشمد

يم٤ملدٟما٦م ُماع هاذا اًمٕمادو أو طمتاك اًمٚمجاق  إمم أرواف  ،ُم شمًاٚمط اًمٕمادو قمٚمٞمافواح٠مُمقن ومٞماف ؾماالُم٦م اعمًُاٚمؿ وقماد

٦م ًمألنٔمٛمااااا٦م ؾمااااااٞم٤مًاٞمواؾماااااتٖمالل ُمااااا٤م  ّماااااؾ ُماااااـ شم٘مااااا٤مـمع ًمٚمٛمّمااااا٤مًمح اًم ،طمٞمااااا٨م دقمااااا٧ِم احل٤مضمااااا٦م وىمٌاااااقل أُم٤مٟماااااف

   -وومٞمٝم٤م جم٤مل ًمٚمٜمٔمر ،ومٝمذه ُم٤ًمئؾ أظمػ وأؾمٝمؾ وهلل احلٛمد ؛وٟمحق ذًمؽ ،اعمتٜم٤مطمرة

وم وأصاح٤مسمف  ه١مٓ  أقمادا  اهلل ورؾماقًمف  ،عِمارقز وٓ يُ ٓ جي ،ْمالويمذًمؽ اًمتح٤مًمػ ُمع احلزب اًمرا

   -ك واخلٞم٤مٟم٦مِماره١مٓ  أهؾ اًم ،وأزواضمف

                                      
ًمٞمّمٌح رئٞمس  سمثقرة قمًٙمري٦م شومقًمٖمٞمٜمًٞمق سم٤مشمٞمًت٤م»قمٜمدُم٤م أـم٤مح سمحٙمقُم٦م  ،٧252: رئٞمس يمقسم٤م ُمٜمذ اًمٕم٤مم ومٞمدل أخٞمخ٤مٟمدرو يم٤مؾمؽمو (٧)

 م، وهق ؿمٞمققمل ُمٚمحد، اقمتٛمد طمرب اًمٕمّم٤مسم٤مت قمغم أقمدائف طمتك ؾمٞمٓمر قمغم يمقسم٤م سم٥ًٌم اًمت٠مجٞمد اًمِمٕمٌل ًمف-2١١6اًمقزرا  إمم قم٤مم 

ٟمٞم٦م اخلٛمٞمٜمٞم٦م طمتك أـم٤مح سم٤مًمِم٤مه اًمٌٝمٚمقي اًمث٤م  ُمـ ظمالل ٧262روح اهلل سمـ ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل )ت  (2) (، راومض ظمٌٞم٨م، ىم٤مد اًمثقرة اعيرا

 ِمٕمٌٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمتؼمه رُمًزا ل٤م رهمؿ ٟمٗمٞمف،؛ طمٞم٨م رضمع ُمـ ُمٜمٗم٤مه ًمٞمًتٚمؿ اًمٌالد سمدل اًمِم٤مه-اعمٔم٤مهرات اًم
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 ،مهللا إٓ أن يْمااآمر اعٟمًااا٤من ًمٚمتٕم٤مُماااؾ ُمٕمٝماااؿ سمٜماااقع ُمٕم٤مُمٚمااا٦م قماااغم ىمااا٤مٟمقن اعماااداراة واًمًاااٙمقت إمم طمٞمااااـ

ويماا٤من ذم  ،إمم ذًمااؽومٝمااذا ٓ سماا٠مس سمااف عمااـ اطمتاا٤مج  ،ويٕماا٤مُمٚمٝمؿ ُمٕم٤مُمٚماا٦م اعمٜم٤موم٘مٞماااـ إذا اسمااتكم اااؿ ذم سمٕمااض اًمااٌالد

   -طم٤مل اًمْمٕمػ

ٟمً  ٤مأُم٤م إطمالف وأن ُيّتخذوا أظمداٟمً  ٓ  -!وروم٘م٤م  وأوًمٞم٤م  ومٝمذا واهلل اٟمحراف ووالل ُمٌٞماـ ٤موإظمقا

ذم هذا اًمقىم٧م وذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل فمٝمر ومٞمٝم٤م ُمٙمرهؿ وسم٤من ومٞمٝم٤م طم٘مدهؿ واٟمٙمِمػ خمٌقؤهؿ  ؾمٞمام

 --وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،ب قمغم أهؾ اًمًٜم٦مُمع أطمداث اًمٕمرا. وُم٤م جيري ومٞمٝم٤م ُمـ احلر ،أظمزاهؿ اهلل

 ]اًم٘مّمص[ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃژوىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ،وفمٝمػمصار اعمتح٤مًمػ ُمٕمٝمؿ ُم٘مٍق لؿ وٟم٤م

واهلل  ،]اًم٘مّمص[ ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ: أنف دقم٤مه ؾماك وىم٤مل طمٙم٤مي٦م قمـ ُمق

 ًمٞمٝمؿ وٟمٙمقن يمٞماـ اح٤مرىمٞماـ اخلقٟم٦م وُمٕم٤مداهتؿ واًمؼمِمارأُمرٟم٤م سمٌٖمض أُمث٤مل ه١مٓ  اعم ا ة ُمٜمٝمؿ ٓ أن ٟمقا

  -ذم هذا اعم٘م٤ممّمار وٟمّمقص اعمقٓة واعمٕم٤مداة ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م أيمثر ُمـ أن ن -!!لؿ طمٚمٗم٤م  وىمرٟم٤م 

ُم٤م طمٙمؿ آٟمخراط ذم قمٛمؾ ىمد ىم٤مُم٧م اًمدٓئؾ قمغم أنف يتؿ شمّمٜمٞمٕمف قمغم قمٞماـ اًمٜمٔم٤مم » :ىمقًمؽوضمقاب 

ظمقة اًمذيااـ يااٜمِمٓمقن ذم سمٜما٤م  قمٛماؾ ع٤م٦م اًمت٘م٤مرير سمٛمؾ إُمٜمل يٕمٜمل يمت٤مسمهؾ اًمٕم ؛اًمٜمّماػمي وطمزب اًمرومض

 --شًفوُمـ وٛمـ اًمٜمِم٤مط ٟمٗم ةومْمال قمـ أن يٙمقن أظمق --ضمٝم٤مدي خم٤مًمػ

ه همااااػم ُم ٕن اًمٜمٔماااا٤مم اعمرشمااااد واحلاااازب  ،وعِمااااارإذا يماااا٤من يمااااام شم٘مااااقل ويمااااام وصااااٗم٧َم ومٝمااااذا ٟمٜمٝمااااك قمٜمااااف وٟماااارا

يادهؿ )اعمرشمديااـ( ومٞماف  ،هاؾ اًمًاٜم٦مك مه٤م اعمًتٗمٞمدان ُمٜمف أيمثر ُمـ ٟمٗمس اعمٜمخرـمٞماـ ومٞماف ُماـ أِماراعمْمال اًمراوم

اط ذم هااذه إقمااامل ُمااـ هااذا ٟمخاارومااال جيااقز ًمٚمٛمًااٚمؿ آ ،ٓمرة والٞمٛمٜماا٦مًاااٞمولااؿ اًمٖمٚمٌاا٦م واًم ،هاال اًمٞمااد اًمٕمٚمٞماا٤م

ودظماقل اًمذًما٦م  ،اًمقضمف ح٤م ومٞماف ُماـ إجيا٤مد اًمًاٌٞمؾ ًمٚمٙما٤مومر قماغم اعمًاٚمؿ وُما٤م يؽمشما٥م قماغم ذًماؽ ُماـ ومًا٤مد اًمديااـ

ه اعمًااااٚمؿ ويًااااٛمٕمف ويتٚم٘ماااا٤مه ذم وحاااا٤م  ،واعمٝم٤مٟماااا٦م قمااااغم اعمًااااٚمؿ ُمااااـ اًمٙماااا٤مومر ياااااٜمجّر قمٜمااااف ُمااااـ اعمٜمٙماااارات هاااا٤م ياااارا

   -اومٝمؿ وُم٤م يتٕمّرض ًمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م ذم دياٜمفؿمارُمٕمًٙمراهتؿ ون٧م إ

وم٢من يم٤من ومٞمف ُم٤م شم٘مقل ُمـ يمت٤مسم٦م اًمت٘ما٤مرير قماـ اعظماقة اعمج٤مهديااـ واًمٜمِمٓمٞمااـ ذم اًمادقمقة وقماـ اعمًٚمٛمٞمااـ 

ختاا٤مر ًمااف وهااق يٕمٚمااؿ أن هااذه اًمت٘ماا٤مرير شُمٙمَتاااا٥ُم ًمّماا٤مًمح واعمتٓمااّقع سمااذًمؽ اعم ،ومٝمااذا واهلل ُمٜمٙماار قمٔمااٞمؿ ،٤مقمٛمقًُماا

ٟمًااا٠مل اهلل  --!ومٝماااق يمااا٤مومر ُمرشمااادٌ  ،ي وأهنااا٤م شمٙمِماااػ قماااقرات اعمًٚمٛمٞمااااـ وشمٕمٞمااااـ اًمٕمااادّو قمٚماااٞمٝمؿّمااااػماًمٜمٔمااا٤مم اًمٜم

يمٞماػ وىماد أُمار اهلل سما٤مًمٙمٗمر اا١مٓ  واًماؼما ة ُماٜمٝمؿ وُم٤ٌمقمادهتؿ  ،وٟمٕمقذ سما٤مهلل ُماـ اخلاذٓن ،اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م

 --وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،اهتؿوسمٖمْمٝمؿ وُمٕم٤مد

 ىمٚمااا٦م قماااغم وًماااق اعمٗم٤مؾماااد شمٚماااؽ يماااؾ ُماااـ سمريئٞمااااـ ُمًت٘مٚمٞمااااـ يٙمقٟماااقا  أن سم٢مُمٙمااا٤مهنؿ ,اهلل سمحٛماااد,واعظماااقة 

   -اهلل قمٜمد ُمـ إٓ ٍماًمٜم وُم٤م ،وأبرك لؿ ظمػمٌ  ومٝمق سمط  وذم ووٕمٍػ 
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 ظم٤مئٗماا٤م وضماااًل  ا قمااغم ظمٓمٞمئتااف ُم٘مااٌال قمااغم رسمااف ُمًااتٖمٗمرً  ٤مأن ىمٕمااقد اعٟمًاا٤من ذم سمٞمتااف سم٤ميمًٞماا: وأيماارر ُماارة أظماارى

وإٟماااام ي٘مااادم قماااغم ُمثاااؾ هاااذه  ،اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م اًمتااال شماااذه٥م سمديااااٜمف ومظمرشمااافظماااػٌم ًماااف ُماااـ أن ي٘ماااؽمف شمٚماااؽ اًمِماااٜم٤مقم٤مت 

مهللا ومرضماااؽ اًم٘مرياااا٥م ياااا٤م رب  --!إومٕمااا٤مل َُمااااـ ىمااااّؾ ديااااٜمف وواااإمػ أو اٟمٕماااادم ٟمٔماااره إمم اهلل واًمٞمااااقم أظماااار

اًمٕم٤معمٞماـ ي٤م أخٚمف
(1)

-  

وأن ي٘مااّدُمقا ُمرواا٤مة اهلل  ،ًمف أطماا٥م  إًمااٞمٝمؿ هااـ ؾمااقامه٤مأن يٙمااقن اهلل ورؾمااق ،وٟمٜمّمااح اعظمااقة ذم ًمٌٜماا٤من

ذم  ا وأن يٙمااااقن ؾماااإمُل اعٟمًاااا٤من دائااااام أن ياااااٜمّجَل ٟمٗمًااااف ُمااااـ اًمٜماااا٤مر وأن يٙمااااقن وماااا٤مئزً  ، ؿمااااالشمٕماااا٤ممم قمااااغم يمااااؾ 

ائع وُما٤م ومٞمٝما٤م ُماـ ِمااروهق هذه اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمديااـ واًم ،آُمتح٤من اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمف

ـِ اعٟمًاا٤مُن سمرسمااف وُمااقٓه ،اتاًمٗمااتـ وآسمااتال  وم٢مٟمااف إن اقمتٛمااد قمااغم ٟمٗمًااف وؿماآم٤مرشمف واهمااؽّم سم٘مدراشمااف  ،وًمٞمًااتٕم

ىما٤مل  ،وهاذا هاق اخلاذٓن ،وسمذيم٤مئف وشمرك ؾم١ماَل اهلل آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ظمذًمف اهلل وشمريمف ورومع قمٜمف قمقٟمف وشم٠مجٞماده

شإمم ٟمٗمًااؽ قمااغم أن اخلااذٓن هااق أن يٙمٚمااؽ اهللُ سماا٤مهلل ن أوااع اًمٕماا٤مرومق»: اسمااـ اًم٘مااٞمؿ 
(2)

ولااذا يماا٤من هاا٤م  -ـها 

أؾماااتٖمٞم٨م وم٠مصاااٚمح زم ؿمااا٠م  يمٚماااف وٓ  ؽيااا٤م طماااّل يااا٤م ىمٞماااقم سمرمحتااا): ذم اًمااادقم٤م  أن ٟم٘ماااقل قمٚمٛمٜمااا٤م رؾماااقل اهلل 

(ـمروم٦م قمٞماـ ًالشمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗم
(3)

-  

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ژ: وًمٞمًتٕمٞماااٜمقا سماا٤مهلل وًمٞمّمااؼموا يمااام ىماا٤مل اهلل شمٕماا٤ممم

ڳ ڱ ژ: ٤مقمقا وًمٞمت٘مااااااقا اهلل ُماااااا٤م اؾمااااااتٓم ]إقمااااااراف[ ژۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃچژ ،]يقؾماااااااااااااااااااااااااااااػ[ ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ ،]مل قمٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااران[ ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

   -]مل قمٛمران[ ژۆئ ۆئ ۈئ

وًمٞمتقيمٚماقا قماغم اهلل  ،وًمٞمت٤ٌمقمادوا قماـ اعمجرُمٞمااـ اًمٙم٤مومريااـ وًمٞمجا٤مٟمٌقهؿ ،وًمٞمجتٝمدوا ذم ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞماد

وماا٢من مل يٛمٙمااٜمٝمؿ اًمٞمااقم أن يٗمٕمٚمااقا يمااؾ اعمٓمٚمااقب وأيمٛمٚمااف  ،وياااٜمٔمروا ذم ُماا٤م سم٢مُمٙماا٤مهنؿ أن يٗمٕمٚمااقه ،شمٕماا٤ممم وطمااده

ااا ؛ومٚمٞمااااٜمت٘مٚمقا إمم هماااػمه هااا٤م يًاااتٓمٞمٕمقٟمف وشمًااإمف ـمااا٤مىمتٝمؿ --أقمااااله ًً إٓ وؾمااإمٝم٤م وإٓ ُمااا٤م  ٤مومااا٢من اهلل ٓ يٙمٚماااػ ٟمٗم

ومااا٤معمٗمٚمح اًماااراسمح  ؛  إمم إٟمجااا٤م  ٟمٗمًاااف يماااام ذيمرٟمااا٤مؿماااالوًماااتٙمـ قمٜم٤ميااا٦م اعٟمًااا٤من ُمتقضمٝمااا٦ًم أوٓ وىمٌاااؾ يماااؾ  ،مشم٤مهااا٤م

وجيٕماؾ إٟمجا٤مَ ه ًممظمريااـ  ،صمؿ يًٕمك سمٕمد ذًمؽ ذم إٟمج٤م  أظمريااـ ،أوٓ ًالُمـ ي٘مقل ٟمٗم اًمذيمّل اًمزيمّل هق

                                      
 (-16صحٞمح٦م هٙمذا إُمالً ؛ سم٘مٓمع مهزة وصٚمٝم٤م، وًمذًمؽ قمٚمؾ خمتٚمٗم٦م، يٜمٔمر: أصقل اعُمال  ًمٚمخٓمٞم٥م )ص  شي٤م أخٚمف»يمٚمٛم٦م  (٧)

َؽ وَ -- »( صمؿ ىم٤مل شمتٛم٦م ذًمؽ: ٧26اٟمٔمر: ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )ص  (2) ًِ ُ إمَِم َٟمْٗم َٓ َيِٙمَٚمَؽ اَّلل   -شاًمت ْقومِٞمَؼ: َأْن 

 (-562١(، وطمًٜمف إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )4146(، ُمًٜمد اًمٌزار )٧١11١اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل ) (1)
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 -ن٧م إٟمج٤م  ٟمٗمًف واًمٕمٛمؾ ًمٜمٗمًف ٤مُمٜمدرضًم 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ: روا هاااذه أيااا٦م اًمٙمريٛمااا٦م اًمٕمٔمٞمٛمااا٦موًمٞمتااادسم  

ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 --٩م[]احل ژ              ڭ

  -ٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم ُمـ ومْمٚمف ؛واهلل اعمقومؼ

 
 

 ،ٚسهِ تضى إقا١َ ايزٜٔ عذ١ َقًش١ ايٓؿػ ٚايزع٠ٛ ،ٗ ايؾاّ شإػٝب» اؾٗار]

[شايغٝاع١ ايؾضع١ٝ» ٚؾٛا٥ز ٗ

 (2زاز خلطدم خأل )ٔٚ؟لودشخ أ ظخل خلزْدز هُ٘سد ْْ٘د --ضؼ خلوسدض-  

 ،ٍٗولَٛى خلساح خلٛخ٘ط ،ٗـي ٚخطَٗرس ْٖ هٌكٗتٌد خلتٖ ًً٘ص زْد هزدّس (1)

ٔ سـ٘دسـٍ٘لٛي يصض خلوزدّسٗـي ؤى خلوػلحٔ خل !ٍزدستكديتٌد بٖدهٔ بهدضٓ بساه٘ٔ هػُطٓ

ْود َّ  ؛ٍخلٌدس ًٗ٘خَى ْٖ ّصُ خلوٌكٗٔ خلٓسدز لتٗػـ٘طًد ْٖ لزوْن ،تتكلر شلٙ

  ؟ًٓس ٍخلسيَٓتط٘ بٖدهٔ خلسٗـي زحزٔ حودٗٔ خأل يٖ ْٖطـطخلحٛن خل

 [بق دضم٤مٟمف اًمِم٤مُملأ: اًم٤ًمئؾ]
  

 : الجىاب

 ،وًمااـ شماازال أرض اعيااامن واًمتقطمٞمااد ،ٟمٕمااؿ سمااالد اًمِماا٤مم أرض ُم٤ٌمريماا٦م وم٤موااٚم٦م ،احلٛمااد هلل: اًمٗم٘ماارة إومم

   -وًمـ يزال ل٤م ؿم٠من وٕهٚمٝم٤م إمم ىمٞم٤مُم٦م اًم٤ًمقم٦م إن ؿم٤م  اهلل

ُمااااـ اعمرشمدياااااـ   اًمٞمااااقم قمااااغم أقماااادا  اهللسمٛمٕمٜمااااك أنااااف ٓ ضمٝماااا٤مد ىماااا٤مئاًم  ؛وأُماااا٤م يمااااقن اجلٝماااا٤مد ُمٖمٞمٌاااا٤م ومٞمٝماااا٤م اًمٞمااااقم

وُمرطمٚم٦م ٟمرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن متّر ويٕم٘مٌٝما٤م سمٕماقن اهلل ضماقٓت وصاقٓت  ،  ُم١مىم٧مؿمالومٝمذا  ؛٤مظمّمقًص 

ن اجلٝماااا٤مد ذم اًمِماااا٤مم مل ياااااٜم٘مٓمع أٟمًااااتٓمٞمع اًم٘مااااقل  ،واحلٛمااااد هلل ،ذم هااااذه إرض اعم٤ٌمريماااا٦م ؾمااااالمٕبٓماااا٤مل اع

وؾمااقري٤م طمديثاا٦م قمٝمااد  ،ٞمٝماا٤م وًمااـ ياازالواجلٝماا٤مد وااد اًمٞمٝمااقد ٓ ياازال ىماا٤مئام وم ،ومٗمٚمًٓمٞماااـ ىمٚماا٥م اًمِماا٤مم ؛شم٘مريٌاا٤م

يااا٦م سمٞمااااـ اًمٗمٞماااااٜم٦م  ،زاًمااا٧م شمٜمجاااا٥م إبٓمااا٤مل وٓ ،د أبٓمااا٤مل محااا٤مةٝمااا٤مسمج وًمٌٜمااا٤من مل شمااازل شمٜمااات٩م رضماااا٤مٓ يرومٕماااقن اًمرا

ـٌ ذم هاذه إرض وذم أهٚمٝما٤م يمٛماقن اًمٜما٤مر ذم  ،وإظمرى و ٞماقن هاذا اًمٓمرياؼ وجياددون ُمٕم٤معماف واخلاػم يما٤مُم

 -!وم٢مذا ضم٤م  اعسّم٤من دمل ؛٤منٌ إسم  ّمار اًمٗمرج واًمٜم وإٟمام ًمًح٤مئ٥م ،واح٤م  ذم همْمـ اًمِمجر ،احلجر
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وطمااذرٟم٤م اهلل ورؾمااقًمف  ،ىمااد هنٞماااٜم٤م قمٜمٝماا٤م ،وماا٢من آؾمااتٕمج٤مل موماا٦م ُمذُمقُماا٦م ؛اعظمااقة أٓ يًااتٕمجٚمقا صااال وم٠مو

ٌّتاااقن وياااٜمٔمرون ذم اعمٜم٤مؾماا٥م واعم٘مااادور قمٚمٞمااف ويٙمقٟمااقن ُمًتٕمديااااـ ٓهمتٜماا٤مم اًمٗماارص أشمٞمااا٦م  ،ُمٜمٝماا٤م وًمٙمااـ يتث

ٝماا٤مد ىمااد اىمااؽمب ُمااٜمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمااؾ ُمااـ ضمٝماا٦م اًمٕماارا. وُمااـ ضمٝماا٦م ؾماا٤مئر اًمتحااقٓت وم٤مجل --سماا٢مذن اهلل شمٕماا٤ممم وقمقٟمااف

   --اًمدوًمٞم٦م واعىمٚمٞمٛمٞم٦م

   -مُمٞماـ --وٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗم٤مئزياـ اعمٗمٚمحٞماـ

جيااا٥م قماااغم اعمًٚمٛمٞمااااـ أن ي٘مٞمٛماااقا اًمديااااـ وأطمٙمااا٤مم اهلل شمٕمااا٤ممم ذم أنٗمًاااٝمؿ وجماااتٛمٕمٝمؿ وُمااا٤م : اًمٗم٘مااارة اًمث٤مٟمٞمااا٦م

ًً  ،اؾمتٓم٤مقمتٝمؿن٧م وٓيتٝمؿ قمغم ىمدر  وُمـ ذًماؽ إُمار سما٤معمٕمروف واًمٜمٝمال  ،إٓ وؾمٕمٝم٤م ٤موٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم

وإىم٤مُماا٦م اًمًااٚمٓم٦م واعُماا٤مرة اًمتاال  ،واجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ،يٕم٦م اهلل شمٕماا٤مممِمااارقمااـ اعمٜمٙماار واًم٘مْماا٤م  سمٞماااـ اًمٜماا٤مس سم

   -سم٤مًمدياـذ شمٚمؽ إطمٙم٤مم وشم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ونرؾمٝم٤م وشمًقس اًمدٟمٞم٤م يٕمتف وشمٜمٗم  ِمارشمٚمتزم سمدياـ اهلل ونٙمؿ سم

: وهاا٤م ياادظمؾ ذم ُمٕمٜمااك اًمٕمجااز ،وومٕمٚمااقا ُماا٤م يٛمٙمااٜمٝمؿ ، طمٞماااـ اًم٘ماادرةوماا٢من قمجاازوا قمااـ اًماإٌمض شمريمااقه إمم

ر يمٌاػم واار  ُمـ إطمٙم٤مم ًمٙمٜمؽ شمٙمقن شمٕمرُف أنف يااٜمِم٠م قماـ ذًماؽ ُمٗمًادة يمٌاػمة وؿمالأنؽ شم٘مدر قمغم شمٜمٗمٞمذ 

ٗماال هااذه احل٤مًماا٦م وم٢مٟمااؽ ذم وم ؛ر شماارِك شمٜمٗمٞمااذ وشمٓمٌٞمااؼ شمٚمااؽ إطمٙماا٤مموُمٜمٙماار يمٌااػم قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ أيمااؼم ُمااـ ُمٜمٙماا

   -همػم ىم٤مدر ،احل٘مٞم٘م٦م قم٤مضمز قمـ شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ

وًمٞمحّماؾ سمٕماده٤م  ،جمرد اًم٘مدرة قماغم اًمٗمٕماِؾ وشمٓمٌٞماؼ احلٙماؿ ذم احلٞمااـ واًمٚمحٔما٦م اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مدرةومٚمٞمس 

ر اًمٙمٌااػمة اًمراضمحاا٦م قمااغم اعمٜمٙماار اًمااذي يماا٤منَ وااارُماا٤م  ّمااؾ ُمااـ اعمٗم٤مؾمااد واعمٜمٙماارات وإ ًمااٞمس هااذا  --!ٓ --!ا

   -رةهق ُمٕمٜمك اًم٘مد

ٌّؼ احلٙمؿ وشمٜمّٗمذه ومت ُمٕمٜمك اًم٘مدرةسمؾ  ُماـ  ،ومتحّّمؾ اعم٘مّماقد ُمٜماف ،ف يمام أُمر اهلل سمٙمؾ ُمٕمٜم٤مهْماٞمأنؽ شمٓم

وُم٘مٞما٤مس هاذه اعمّما٤مًمح واعمٗم٤مؾماد  ؛حر ووم٤ًمد أيمؼم راضماواردون  ،اًمّمالح اًمدياٜمل إظمروي صمؿ اًمدٟمٞمقّي 

٤مور ُمٕمٝماااؿ ذم شم٘مااادير اعمِماااتٌِف ُمٜمٝمااا٤م ويتِمااا ،ويااااٜمٔمر ومٞمٝمااا٤م اًمٗم٘مٝمااا٤م  اعمقصمقىماااقن ،يٕم٦مِماااارُيرضماااع ومٞمٝمااا٤م إمم اًمٗم٘ماااف واًم

وماا٢مذا أظمااذ اعظمااقة سم٠مؾماا٤ٌمب اًمٕمٚمااؿ اًمٜماا٤مومع وؾماا١مال أهااؾ اًمٕمٚمااؿ  ؛ُمااـ أهااؾ احلااؾ واًمٕم٘مااد ذم يمااؾ ٟم٤مطمٞماا٦م إُمٜماا٤م ُ 

ومااقاهلل ًمااـ يااروا  ،ُمااع اًمت٘مااقى واًمّمااد. واعظمااالص واًمتجااّرد ،وأهااؾ اًماارأي واًمِمااقرى وطمًااـ اعمدارؾماا٦م

  -إن ؿم٤م  اهلل ،إٓ اخلػم واًمٗمالح

پ ژ: وىمااااا٤مل  ،]اًمٗماااااتح[ ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ: ىمااااا٤مل اهلل شمٕمااااا٤ممم

 ٹٹو ،]إنٗمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مل[ ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ۇئ ژ ،[2: ]اًمٓماااااااااااااال. ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ٹٹو ،[22: ]إنٗمااااااااااااا٤مل ژڍ ڌڇ ڇ ڇ ڍ ژ
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  -]اًمٓمال.[ ژىئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ

ٓم٦م سم٤مًمدياـ وظم٤موٕم٦م سمؾ هل ُمـ اًمدياـ وُمٜمْمٌ ،ٓ شمٜمٗمّمؾ قمـ اًمدياـ٤مؾم٦م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛمٞماـ ًاٞمواًم

سمٛمٕمٜماك ومٕماؾ إصاٚمح  ،يٕم٦مِماارقمٞم٦م اًمتال ُمٌٜم٤مها٤م قماغم قمادم خم٤مًمٗما٦م اًمِماار٤مؾم٦م اًمًااٞموهل اًم ،ٕطمٙم٤مُمف وطمدوده

وماااا٢من  ؛د اهلل ومااااال ختاااا٤مًمػ طمٙمااااؿ اهلل شمٕماااا٤مممـمٝم٤م إذن أٓ ختاااارج قمااااـ طماااادوِماااااروم ،ذم طماااادود ُماااا٤م أذن اهلل شمٕماااا٤ممم

٤مؾم٦م ؾمااٞموهال  ،وم٤مؾمادة ظم٤مرضما٦م قماـ اًمديااـٓم٤مٟمٞم٦م ؿمااٞم٤مؾم٦م ؾمااٞميم٤مٟما٧م  ،اعمت٘مرر اعمٕمروف ظم٤مًمٗم٧م طمٙمؿ اهلل 

   -٤مؾم٦م اعمًٚمٛمٞماـؾماٞمٓ  ،اًمٙمٗمرة واعمٚمحدياـ

سمط وا وٓ ؾماارويتٕما٤موٟمقا ويتٞم٤م ،وم٤محل٤مصؾ أن اعظمقة قمٚمٞمٝمؿ أن ياٜمٔمروا ذم اعمٜم٤مؾم٥م سمحًا٥م هاذه اًمْماقا

ٞمااااااـ وأن اهلل شمٕمااااا٤ممم أُمااااار اعمًٚمٛم ،وًمٞمٕمٚمٛماااااقا أن ياااااَد اهلل ُماااااع اجلامقمااااا٦م ،ويتٓمااااا٤موقمقا وٓ خيتٚمٗماااااقا  ،واؾمااااااريتٕم٤م

وماااال خيااا٤مًمػ اعمًاااٚمؿ  --ؿمااااروأن اخلاااالَف  ،اعم١مُمٜمٞمااااـ سم٤مًمقطمااادة وآئاااتالف وهنااا٤مهؿ قماااـ اًمٗمرىمااا٦م وآظماااتالف

ٟمف اعمًٚمٛمٞماـ اعمت خٗمٞماـ اعمجتٛمٕمٞماـ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف وقمغم اخلػم ُٕمار  ٤مإٓ إذا رأى ظمالوًما ،و٤مقم٦م إظمقا

ـٍ ُمٕمٚمقمٍ ؿمالاهلل شمٕم٤ممم ذم     -ُف إمم أهٚمفّمارُمقيمقل ومٞمف اًمت ٓ أُمٍر اضمتٝم٤مدّي حمتَٛمؾ ،  ُمًتٞمَ٘م

سمحادود  ٤مُمٚمتزًُما ٤مظمالوًما ,ُمٜماف ذم إُمار اعمًاتحؼ واعمًاتٞمَ٘مـ يماام ىمٚمٜما٤مٓ سماد طمٞماـ يٙمقن ,وًمٞمٙمـ اخلالف 

ٓ ومجاااقر ومٞماااف وٓ ظمٞم٤مٟمااا٦م وٓ سماااذا ة وؾماااق   ،ُماااـ إدب واًمٕمااادل واًم٘مٞمااا٤مم سم٤مًم٘مًاااط اهلل شمٕمااا٤ممم وسماااام أُمرٟمااا٤م 

ومٝمااق اعمٗمٚمااح اًمٗماا٤مئز  ،ٍة وٟمااقٍر ُمااـ اهللّماااػموقمااغم سم ،ضمااؾ اهللوظمالومااف ٕ ،ومٛمااـ يماا٤من ووم٤مىمااف ٕضمااؾ اهلل ،ظمٚمااؼ

   --واهلل أقمٚمؿ ؛]حمٛمد[ ژ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ: اهلل شمٕم٤مممّمار سمٜم ِمارتوًمٞمًٌ

ٟمٜما٤م وصاغم  ،واحلٛماد هلل رب اًمٕم٤معمٞمااـ ،الادى واًمًاداد واًمتقومٞماؼ واًمرؿما٤مد وٟمًا٠مل اهلل ًمٜما٤م وجلٛمٞماع إظمقا

   -ومخف وصٌحف واًمت٤مسمٕمٞماـاهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد 
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 ًيب لبرهبب انسٌزاٌ ًزارفٌر ًانصٌيبل
 

 

دض ايعزٚ إٍ ب٬ر » ٚإٜناح ْٛض١ٜ ايكاعز٠: ،شايغٛرإ» ايكٍٛ ٗ اؾٗار ٗ ب٬ر]

[ؾٝٗا شتِٓٛٝ سضؼ اـ٬ؾ١» ٚايكٍٛ ٗ ،ش٫عتٓظاؾ٘ إغًٌُ

 ى سدهٔ زي أزؤد خلوسزل طـ٘ى خلؤٚود تًلن  :طـطخلردهس يη  ًػدضُ ؤزيى

ٍهد ّٖ  ؟ى َٗٗم رْدز ٌّد٘ؤًِ ٗوٛي ؤْْل تط   ؛َْضلاستًسخز للزْدز ْٖ زخض

ى ؤد ٗطٗس طـٍّ٘ل خل ؟زٖ هػًرؤد طـ٘هٛدً٘ٔ ٖ٘دم رْدز ٚزْدز خلًطخٖ٘٘ـي زٗ٘دزٓ خلب
م ٗـٌرطقَخ ْٖ تٌه٘ودت ؤ ؟ًػدض خلٗديسٓ ٍخلزْدز ززْدزّن تحت ٖ٘دزتْنؤَٗٗم 

ّل ؤ٘ـٌَخ خلحَٛهٔ ٍٗزدّسٍخ تحت ٖ٘دزتْد ٚود ٚدى ٗزدّس م ًٗؤ ؟رْدزٗٔ سَزخً٘ٔ
  -؟خلسَزخى ْٖ خلزٌَذ تحت ٖ٘دزٓ خلحَٛهٔ ْٖ خلرطقَم

ى ؤْٖ خلسَزخى ٗوٛي  شحطس خلرأْ» ّل غح٘ح ٌّد٘ تٌه٘ن :طـطخلسدزس ي

ٍّل َٗرس َ٘طُ هي خلتٌه٘ودت  ؟ًِ أ ٍرَز لِؤم ؤ ،ذَٓ تحت ٖ٘دزتِٗزدّس خإل

  ؟خلتٖ ٗوٛي لٌد خلزْدز تحت ضخٗتْدخلزْدزٗٔ خلوحل٘ٔ 

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

أنااف  ,أقمااّزه اهلل وؾماادده,خ أؾماا٤مُم٦م سمااـ ٓدن ِماااٞماًمااذي ومٝمٛمُتااف ُمااـ ظمٓماا٤مب اًم --احلٛمااد هلل رب اًمٕم٤معمٞماااـ

ويٌاااادو واوااااح٤م ُمااااـ ومحااااقى  ،إمم أن يٙمقٟمااااقا قمااااغم أهٌاااا٦م آؾمااااتٕمداد ًمٚمجٝماااا٤مد هٜماااا٤مك ؾمااااالمدقماااا٤م ؿماااا٤ٌمب اع

رسماام ظماالل هاذا  ،يتقىمع سم٘مقة دظمقل اًم٘مقات اًمّمٚمٞمٌٞم٦م إمم اعمٜمٓم٘م٦م ذم وىم٧م ىمري٥م خ أؾم٤مُم٦مِماٞماخلٓم٤مب أن اًم

   -يمام هق ُمٕمروف ،  ُمًت٘مربؿمالوهذا ـمٌٕم٤م  --اًمٕم٤مم

ذم اجلٝماا٤مد واد أقماادا   شاًم٘م٤مقمادة»و خِمااٞمخ هاال ُمٜمًاجٛم٦م ُماع ظمااط اًمِمااٞموذم فمٜمال أن هاذه اًماادقمقة ُماـ اًم

ـ ذًمااااؽ وذم واااٛم ،ُمريٙماااا٤م سم٤مٕصااا٤مًم٦مواعم٘مّماااقد سماااا٤مًمرأس ـمٌٕمااا٤م هاااق أ ،شب اًمااارأسوااااار» وهاااق ظماااط ،إُمااا٦م

ٌََس اًمٕمرو.ْماروم ؛طمٚمٗم٤مؤه٤م اًمّمٚمٞمٌٞمقن واًمٞمٝمقد  --!ب هذا اًمرأس يمٗمٞمؾ سم٠من شَماْٞما
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ع دائاارة احلاارب ورىمٕماا٦م اعمٕمريماا٦م ُمااع هااذا ؾماااٞم٤م  ُمثااؾ شمقؿماااٞمًمٚمٛمج٤مهدياااـ شمًااتدقمل أ ؾمااؽماشمٞمجٞم٦موهااذه آ

ـَ وذم احلادود اعمٕم٘مقًما٦م ـمٌٕما٤م وشمًاتدقمل سم٤مؾماتٛمرار شمٕمٌئا٦م  ،٦مأي طمٞما٨م شمتاقومر اًمٗمرصا٦م اعمٜم٤مؾماٌ ،اًمٕمدو ُما٤م أُمٙما

  -ـم٤مىم٤مت إُم٦م وُمقاصٚم٦م اًم٘مٞم٤مم سمٗمرض اًمتحريض قمغم اجلٝم٤مد ود هذا اًمٕمدّو وطمٚمٗم٤مئف وأذٟم٤مسمف

٤مك وإهنا ،ٕناف شمِماتٞم٧م ًمٚمٕمادو ؛هاذا ُم٘مّماد ُمٝماؿ ُماـ ُم٘م٤مصاد هاذه اخلُٓما٦م اجلٝم٤مديا٦مع رىمٕما٦م اعمٕمريما٦م ؾماٞمشمق

ومٛمااثال ؿماا٤ٌمب ؿمااامل أومري٘مٞماا٤م  ؛سمجااقارهيمااٌؾ ذم ُمٙم٤مٟمااف أو  ،فسمْمااارويتااٞمح اًمٗمرصاا٦م ًمِماا٤ٌمب إُماا٦م ًم ،فواؾمااتٜمزا 

ويماذًمؽ ذم اًمًاقدان واًم٘ماارن  ،هٜما٤مك أٓف ُماـ اًمِما٤ٌمب اعمتحار. ًمٚمجٝماا٤مد واًمٜمٗماػم إمم ؾما٤مطم٤مشمف ،واعمٖمارب

ومٝمااا١مٓ  إذا  ،وماااٜمحـ اعمًٚمٛمٞمااااـ قمٜمااادٟم٤م ـم٤مىمااا٤مت يمٌاااػمة ضمااادا خمزوٟمااا٦م وُماااّدظمرة وضمااا٤مهزة --وهمػمهااا٤م ،إومري٘مااال

ـَ أن شُماات٤مَح لؿ ومرص٦م اجلٝم٤مد سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم  ،سمقن اًمٕمدّو اًمٙم٤مومر اًمّمٚمٞمٌّل اًمّما٤مئؾ اًمقاواح اعمٌٞمااـْماري ؛ؿأُمٙم

قومٝمؿ ؾماااااٞموُيٕمٛمٚمااااقن  ،إن مل شمٙمااااـ ُمٕمٝمااااؿ إُماااا٦م يمٚمٝماااا٤م ،ومتٙمااااقن ُمٕمٝمااااؿ وٝماااارة يمٌااااػمة ُمااااـ أُمااااتٝمؿ قمااااغم إىمااااؾ

وي٘مااؽمب ُمٕمااف  ،ُماا٤م يِمااٗمل صاادور اعم١مُمٜمٞماااـ ،ويذي٘مقٟمااف ُمااـ أنااقاع اًمٜمٙم٤مياا٦م واعصمخاا٤من ،وطماارااؿ ذم قماادّو اهلل

  ُمٓمٚمااقب واعظماااقة اعمج٤مهاادون يٕمٛمٚمااقن ًماااف سمٙمااؾ دىمااا٦م ؿماااالهااذا  --ًمٕمااادو وأذٟم٤مسماافيااقم اخلااالص ُماااـ هااذا ا

   -وطمرص

تٝم٤م هااااال صااااإمقسم٦م احلريمااااا٦م واًمٜم٘ماااااؾ صااااااٞمومخ٤م ؛ومٝماااااق ىماااااقات ٟمٔم٤مُمٞمااااا٦م --هاااااق ضماااااٞمش دوًمااااا٦م أو دول واًمٕمااااادوُّ 

ذم طمٞماااااـ اعمج٤مهاااادون هااااؿ  ،ُمااااداد ـمقيٚماااا٦م وُمرشّمٌاااا٦م وهمػمهاااا٤مإ ظمٓمااااقط واًمتٙماااا٤مًمٞمػ واًمروشمٞماااااٜمٞم٦م واحل٤مضماااا٦م إمم

تٝمؿ اًمٙمااار واًمٗمااار واعمروٟمااا٦م واخلٗمااا٦م صااااٞمومخ٤م ،طمااارب اعمًتْمٕمٗمٞمااااـ ،طمااارب قمّمااا٤مسم٤مت يامرؾماااقن ،قمّمااا٤مسم٤مت

   -قم٦م وآٟمتِم٤مر وآظمتٗم٤م ًارواًم

اعمج٤مهادون هاؿ ُماـ  ،ضمار  اًمٕمادّو إُمريٙمال إمم ُمٕما٤مرك: أجْما٤م سمٛمٕمٜماك مظمار ؾماؽماشمٞمجٞم٦مشمًتدقمل هاذه آ

ئٜم٤م و ،ُمٕماااا٤مرك قماااغم إرض ، ااادد ُمٙم٤مهناااا٤م وزُم٤مهناااا٤م ويٙماااقن سمٞماااادهؿ زُماااا٤مم اعمٌااا٤مدرة ومٞمٝماااا٤م ذم أروااااٜم٤م وصااااحرا

وٕن  ،ٕن سمٕمااض اًمٜماا٤مس ىمااد خيٓماائ ذم ومٝمٛمٝماا٤م ،وهااذه اًمٗمٙماارة نتاا٤مج إمم ُمٜم٤مىمِماا٦م أيمثار دىماا٦م --وؾماٝمٚمٜم٤م وضمٌٚمٜماا٤م

  -أن  رر يٜمٌٖملال ّماٞمومٞمٝم٤م شمٗم

وماا٤مقمٚمٛمقا إظمااقا  أن ُماا٤م يتحاادث قمٜمااف  :وم٠مطماا٥م اعمًاا٤ممه٦م ذم إًم٘ماا٤م  سمٕمااض اًمتقواااٞمح واًمتٜمااقير قمٚمٞمٝماا٤م هٜماا٤م

هااق ٟمااقٌع ُمااـ  شضمااّر اًمٕماادّو إمم ُمٕماا٤مرك ُمٕمٞماااٜم٦م قمااغم إرض» تٙمٚمٛمااقن قمااـخ أؾماا٤مُم٦م واعمج٤مهاادون طمٞماااـ يِماااٞماًم

وًمااٞمس هااق إن ؿماا٤م   ،وع اًمااداظمؾ ذم ُمٕمٜمااك اخلدقماا٦م وذم ومٜمااقن احلاارب وشمااداسمػمه٤م اعمحٛمااقدةِماااراًمتٙمتٞمااؽ اعم

وًماااٞمس هاااق أجْمااا٤م ُماااـ هتٞماااٞم٩م اًمٕمااادّو  ،وًماااٞمس هاااق ُماااـ اًمٕمااادوان اًماااذي طمّرُماااف اهلل ،اهلل ُماااـ متٜمّااال ًم٘مااا٤م  اًمٕمااادوّ 

   -ن٧م ٓ شم٘مدر قمغم ُمقاضمٝمتف واؾمتٞمٕم٤مب أُمرهقمٚمٞمؽ ذم طم٤مٍل أ

أُمريٙماا٤م هٜماا٤م  ،أن اعمج٤مهدياااـ يٕمت٘ماادون أن اًمٕماادّو هااق ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ذم طم٤مًماا٦م طماارٍب ومٕمٚمّٞمااا٦م ُمٕمٜماا٤م: شمقواااٞمحف
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 ،هال ٟم٤مؿما٦ٌم ذم ذًماؽ ُمٜماذ زُماـ سمٕمٞماد --؟سمٜم٤موااروم٠مُمريٙما٤م ُمتاك شمقىمٗما٧م قماـ طمرسمٜما٤م و ،هل اعم٘مّمقد سم٤مٕؾما٤مس

ـْ يرقما٤مهؿ ويِماّد أزرهاؿ إٓ هاذه اًمٞمٝماقد ذم ومٚمًٓمٞما --وومٚمًٓمٞماـ هل اًمِم٤مهد اًمدوًما٦م اًمّماٚمٞمٌٞم٦م اًمٗما٤مضمرة اـ َُما

وهااذه إنٔمٛماا٦م اًمٙماا٤مومرة اعمحٚمّٞماا٦م  --٤م وطمتااك ذم أوروسماا٤مؾماااٞموهٙمااذا ذم أُماا٤ميمـ يمثااػمة ذم أومري٘مٞماا٤م وذم م ؛اًمٔم٤معماا٦م

اًمتااال نٙماااؿ سمالدٟمااا٤م َُماااـ يرقم٤مهااا٤م أجْمااا٤م وُماااـ  ٛمٞمٝمااا٤م ويًاااٜمده٤م ويٛمٜماااع ؿمااإمقسمٜم٤م ُماااـ إؾمااا٘م٤مـمٝم٤م واؾماااتٌدال٤م إٓ 

   ؟أُمريٙم٤م

قمٚمٞماااٜم٤م ْمااال سمٜم٤م وشم٘مْمااارار واًمؽمّصااد ًمٙماال شمًااح٘مٜم٤م وشمصاااروأُمريٙماا٤م ُمااع ذًمااؽ ُمًااتٕمّدة وقمٜمااده٤م ؾمااٌؼ اع

ذم طم٤مًما٦م  اوماٜمحـ إذً  --!طمٞماـ شمتٕمرض ُمّم٤محلٝم٤م وُمٜم٤مومٕمٝم٤م سماؾ وروم٤مهٞمتٝما٤م ًمٚمخٓمار ٤مورّياًوارُمتك ُم٤م رأت ذًمؽ 

ولاذا يمٜما٧م أؾما٠مل  ؛رةوهل اًمٙم٤مومرة اًمٗم٤مضم ،٦م واًم٤ٌمدئ٦موأُمريٙم٤م هل اعمٕمتدي٦م وهل اًمٔم٤معم --طمرب ُمع أُمريٙم٤م

  ؟ُمـ ؾمٌتٛمؼم هؾ هل ُمـ ضمٝم٤مد اًمدومع أو ُمـ ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م ِمارهجامت احل٤مدي قم: إظمقا  ذم سمٕمض اعمرات

 -ٓ ُمـ ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م ،وم٤محلؼ أهن٤م ُمـ ضمٝم٤مد اًمدومع

سمقا أُمريٙم٤م هٜم٤مك ذم قم٘مر داره٤م يم٤مٟمقا يادومٕمقن قماـ أنٗمًاٝمؿ وقماـ ديااٜمٝمؿ واراعظمقة اعمج٤مهدون قمٜمدُم٤م 

ومل يٙماااااـ اعم٘مّماااااقد هاااااق أن يٖمااااازوا أرض أُمريٙمااااا٤م  ،دوم٤مقمٞمااااا٦م وضمٝمااااا٤مَد دوماااااعٍ  ٤مرؾماااااقن طمرسًمااااايمااااا٤مٟمقا يام ،وأُماااااتٝمؿ

ؾماا٤مسم٘م٤م  ُماا٤م زالهااذا هااؿ أول ُمااـ يٕماارف أنااف  ،ومٞمٝماا٤م وي٘مٞمٛمااقا طمٙمااؿ اهلل هٜماا٤مك ؾمااالموا اعِمااارًمٞمٗمتحقهاا٤م وًمٞماٜم

 -!ٕواٟمف

ومٞمٝماا٤م  هااؿ )إُمريٙماا٤من( اًمٌاا٤مدئقن ،ذم طماارٍب ُمااع أُمريٙماا٤م ىم٤مئٛماا٦م سم٤مًمٗمٕمااؾ ؾمااالمواحل٤مصااؾ أنٜماا٤م ٟمحااـ أُماا٦م اع

ومٜم٤م ؿماااروٟمحااـ ٟمااداومع قمااـ أنٗمًااٜم٤م ودياااٜمٜم٤م وأروااٜم٤م وأُمتٜماا٤م وقمروااٜم٤م و ،واًمٔماا٤معمقن اعمٕمتاادون اًمّماا٤مئٚمقن قمٚمٞماااٜم٤م

ًمٜم٤م    -وأُمقا

ىمااع أن جيااّروا هااذا اًمٕماادّو اعمتًااٚمط قمٚمااٞمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمااؾ ؛وقمٚمٞمااف إمم  ،ومحٞماااـ خيتاا٤مر اعمًااٚمٛمقن ذم وااق  هااذا اًمقا

   -هذا ُمـ اًمتدسمػم احلًـ سمال ؿمؽ ،ُمٕمريم٦ٍم ُم٤م هؿ  ددوهن٤م

 ،وهماػُمه ُماـ ىمٞما٤مدات اعمج٤مهديااـ ،خ أؾم٤مُم٦م ذم ُمٜم٤مؾما٤ٌمتِماٞمومٙم٤مٟم٧م ىمٜم٤مقم٦م اعمج٤مهدياـ واًمتل قمؼّم قمٜمٝم٤م اًم

ط ذم طمااروب ُمًااتٛمرةٓ سمااد و ،أن دمااّر إمم إرضٓ سمااد أن أُمريٙماا٤م  ُمااـ اًماادظمقل ُمٕمٝماا٤م ذم ٓ سمااد و ،أن شمااقر 

 ااًم٘مْماااا٤م  قمٚمٞماااااٜم٤م روياااادً وؾماااا٤مقمٞم٦م ذم  ،سمٜم٤مْمااااارسمٜم٤م شمْماااااروشم ،هاااال ن٤مرسمٜماااا٤م ن٤مرسمٜماااا٤م ،طماااارب ؾماااا٤مومرة قمااااغم إرض

 ،ومٚماااامذا ٓ ٟمااادظمؾ ُمٕمٝمااا٤م ذم طمااارب ٟمٙماااقن ٟمحاااـ وهااال قماااغم ُمٞمااازان اًمتًااا٤موي ؛وسمِماااٙمؾ سمٓمااال  ويماااٞمٗمام شمرياااد

وهاذا يماام شمارى ُمٕمٜماك خمتٚماػ  --ومٝماذه هال اًمٗمٙمارة شم٘مريٌا٤م ؛شمٙمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم سم٢مذن اهلل ًمٚمٛمت٘مٞمااـو ،ي٠مخٛمقن وٟم٠مخؿ

   -قمـ ُمٕمٜمك متٜمّل ًم٘م٤م  اًمٕمدّو اعمٜمٝمّل قمٜمف

سمخااالف ُمااـ  --٤مهدياااـ يٕمت٘ماادون أن إُماا٦م ىماا٤مدرة قمااغم ُمقاضمٝماا٦م أُمريٙماا٤م ويمااؾ أقماادائٝم٤مأن اعمج: وشمٙمٛمٞمٚمااف
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وهم٤مًما٥م ها١مٓ  هاـ مل يٕمارف اجلٝما٤مد  --!!يٕمت٘مد أن إُما٦م ذم طم٤مًما٦م وإمػ ؿماديد وقمجاز يم٤مُماؾ وٓ شمًاتٓمٞمع

 -!واحلرب

ًمٕم٘مٞمدة ًمٙمٜمٝم٤م ىمقي٦م سم٤معيامن وا ،إن إُم٦م وٕمٞمٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مقة اح٤مدي٦م: واًمتح٘مٞمؼ أن ي٘م٤مل واهلل أقمٚمؿ

وىمقي٦م  ،٦م اًمٕم٤مدًم٦م واحلؼ اًمذي ُمٕمٝم٤م والدى واًمٜمقر واحلج٩م اًم٤ٌمهرةْماٞمواًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وىمقة اًم٘م

مل يٙمٚمٗمٜم٤م إٓ ُم٤م ٟمًتٓمٞمع ُمـ إؾم٤ٌمب اح٤مدي٦م واعقمداد يمام  واهلل  ،اًمخ --سمتامؾمؽ أبٜم٤مئٝم٤م وأظمقهتؿ

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀﯁       ژ ٹٹ

 -أي٦م [4١: ]إنٗم٤مل ژ

وأن ذًماااؽ اًمْمااإمػ احااا٤مدي  ،ٛماااد اهلل ًماااق هنْمااا٧م وشمقيمٚمااا٧م قماااغم اهللومٜمااات٩م ُماااـ ذًماااؽ أن إُمااا٦م ىمقيااا٦م سمح

وإُماا٦م واإمٞمٗم٦م ُمااـ ضمٝماا٦م أن  --ُمااع اؾمااتٛمرار إظمااذ سم٠مؾماا٤ٌمب رومٕمااف وأؾماا٤ٌمب اًم٘مااقة ُماا٤م أُمٙمااـ ،ُمٖمتٗماار طمٞماااٜمئذ

ُمٞماا٦م اخلقٟماا٦م اًمٙمٗماارة اعمرشمدياااـ هاا١مٓ  اجلٌٜماا٤م   ،اًمذياااـ أه٤مٟمقهاا٤م وأذاىمقهاا٤م اخلًااَػ  ،أزُّماا٦م أُمقرهاا٤م ذم يااد احلرا

 ٤مٕمً ؿماااااٞموضمٕمٚمقهاااا٤م  ،اًمذياااااـ ومّرىمااااقا سمٞماااااـ أبٜم٤مئٝماااا٤م وؿماااإمقا٤م ،أصااااح٤مب اًمٙمااااروش اًمٙمٌااااػمة واًمرىماااا٤مب اًمٖمٚمٞمٔماااا٦م

وطمٞمااـ شمٜماتٗمض قمٚماٞمٝمؿ وشماؼمأ ُماـ  ،ًمٙمٜمٝم٤م ىمقيا٦م طمٞمااـ شمتجا٤موزهؿ وشمتخٓما٤مهؿ وٓ شمٌا٤مزم ااؿ --!!ُمًتْمٕمٗمٞماـ

   -٦م اهلل شمٕم٤مممِماٞمودمٕمؾ ىمٞم٤مده٤م ذم أبٜم٤مئٝم٤م إُمٜم٤م  أهؾ اًمدياـ واًمت٘مقى وظم ،ىمٞم٤مدهتؿ

ٌُاإمد قماـ اًمديااـ  وأجْم٤م إُم٦م قم٤مضمزة سم٥ًٌم خت٤مذل٤م وُم٤م أص٤ما٤م ُماـ اًماقهـ واًماذل وآؾماتٙم٤مٟم٦م سمًا٥ٌم اًم

واؾمااااتج٤مسم٧م هلل  ،وماااا٢مذا ىم٤مُماااا٧م وٟمٗمْماااا٧م قمااااـ ٟمٗمًااااٝم٤م همٌاااا٤مر اًمااااذل --وقمااااـ اجلٝماااا٤مد سمِمااااٙمؾ ظماااا٤مص ،٤مقمٛمقًُماااا

٦م ؾماااااٞمٝماااا٤م ومْماااا٤مئؾ اًمٗمرووطمٞمٞماااا٧ْم ومٞم ،وشمِمااااّجٕم٧م واؿمااااتٕمٚم٧م ومٞمٝماااا٤م ٟماااا٤مر اًمٖمااااػمة واحلٛمٞماااا٦م اًمدياااااٜمٞم٦م ،واًمرؾمااااقل

وقمٜماااده٤م ُمااـ اًمٓم٤مىمااا٤مت  اوم٢مهنااا٤م ًمااـ شمٙمااقن وااإمٞمٗم٦م وٓ قماا٤مضمزة سمااؾ هااال ىماا٤مدرة ضماادً  ،وأظمااال. اًمّمااح٤مسم٦م 

وقمٜمااده٤م أهااؾ اًمتْمااحٞم٦م واًمٗماادا   ،قمٜمااده٤م اًمٗمرؾماا٤من اًمذياااـ يٖمتاا٤مًمقن اعمٚمااقك قمااغم ومرؿمااٝمؿ ،  قمٔمااٞمؿ سماا٤مهرؿمااال

 ،إُما٦م ىمقيا٦م وىما٤مدرة: ٕمٜمالي --!!ُمؼماـمقريا٤متيٓمٞمحقن اًمٜم٤مـمح٤مت وياديمقن قماروش آ ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذياـ

اااا ،سمااااس أنااااتؿ ياااا٤م ٟماااا٤مس هااااذا هااااق ُماااا٤م ي٘مقًمااااف  --ؾ إًمااااٞمٙمؿ أنٙمااااؿ قماااا٤مضمزون ٓ شمًااااتٓمٞمٕمقناخلااااقُف واًمااااقهـ ظمٞم 

   -واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وهذا هق اًمٗمر. سمٞماٜمٝمؿ وسمٞماـ همػمهؿ ؛اعمج٤مهدون

ف أهااؾ ـم٤مقمتااف وأن يااؼمم ُٕمتٜماا٤م أُمااَر رؿمااٍد يٕماازُّ ومٞماا ،اعمج٤مهدياااـ ذم يمااؾ ُمٙماا٤منّمااار وٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن ياٜم

 مُمٞماـ --تف وي١مُمر ومٞمف سم٤معمٕمروف وياٜمٝمك ومٞمف قمـ اعمٜمٙمرّماٞمويذُل ومٞمف أهؾ ُمٕم

خ اًمِمااا٤ٌمَب اعمًٚمٛمٞمااااـ ًمالؾماااتٕمداد واًمتٝمٞمااا١م ًمٚمجٝمااا٤مد ذم ِمااااٞمأن دقماااقة اًم: وماااا٤محل٤مصؾ ؛ٟمرضماااع إمم اعمقواااقع

   -دارومقر شمٜمدرج ذم هذا اعـم٤مر

ومٝمال طمٚم٘ما٦م ُماـ طمٚم٘ما٤مت  ؛ٞمٌٞمقن وهمػمهؿورائٝم٤م طمٚمٗم٤مؤه٤م اًمّمٚموُمـ  ،أُمريٙم٤م: اًمٕمدّو ومٞمٝم٤م سم٤مٕص٤مًم٦م هق
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وهال ناريض وإطمٞما٤م  ضمدياد وإوا٤مذم ًمألُما٦م  ،وهل نريؽ وإقمامل ًمٓم٤مىم٤مت إُما٦م --احلرب ُمع هذا اًمٕمدو

 -وهل ُمٕمريم٦م ذم أروٜم٤م اًمتل ٟمحـ أومم سمٛمٕمرومتٝم٤م وأطمؼ سم٠من ٟمٛمٚمؽ زُم٤مم اعم٤ٌمدرة ومٞمٝم٤م --وؿم٤ٌما٤م

 ؟وملَ ٓ ،هٙمـ إن ؿم٤م  اهللسم٤مًمت٠ميمٞمد هذا  ش؟هؾ يٛمٙمـ أن ي٘مقم ضمٝم٤مد هٜم٤مك» :وؾم١ماًمٙمؿ

أطمًاـ اًمٗماارص ًمٚمجٝماا٤مد ذم هاذه إزُماا٤من طمٞماااـ يادظمؾ قماادّو ظماا٤مرضمل )يما٤مومر أصااكم( إمم سمااالد اعمًٚمٛمٞماااـ 

طمٞمااااـ  ،٤موهاااق اخلٓمااا٠م اًمٙمٌاااػم واًمتااا٤مرخيل اًماااذي ارشمٙمٌتاااف أُمريٙمااا٤م ذم اًمٕمااارا. ظمّمقًصااا ،سمِماااٙمؾ ؾمااا٤مومر ،٤مهم٤مزًيااا

ومٝمااذه أطمًااـ اًمٗماارص قمااغم  -ٚمااف ذم أومٖم٤مٟمًاات٤منوىمٌ ،أقماملاا٤م وأقمامهاا٤م همرورهاا٤م وهمٓمرؾمااتٝم٤م ؿمااارأوىمٕمٝماا٤م اهلل ذم 

 -اعـمال. أن

 -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ،وٓ يتٛمٜمك ُمًٚمؿ أن يتًّٚمط قمٚمٞمف اًمٕمدو و تّؾ أروف ،ٟمحـ ٓ ٟمتٛمٜم٤مه٤م سم٤مٕصؾ

 ؛وأيمثاار سمااالد اعمًٚمٛمٞماااـ هاال أصااال سمٞمااد طمٙمقُماا٤مت ُمااـ سمٜماال ضمٚماادشمٜم٤م يماا٤مومرة ُمرشماادة --!!وًمٙمااـ هااق واىمااع

همااػم ىم٤مدرياااـ قمااغم  ،اعمًٚمٛمٞماااـ ذم أيمثاار احلاا٤مٓت قماا٤مضمزونًمٙمااـ ٟمحااـ  ،ومجٝم٤مدهاا٤م واضماا٥ٌم وُمٗمااروض قمٚمٞماااٜم٤م

 ّماااػموطمٞماااـ ي ،وم٤مًمٗمرصاا٦م اًمت٤مرخيٞماا٦م جلٝم٤مدهاا٤م هاال أن ياادظمؾ قماادّو ظماا٤مرضمل ،ضمٝماا٤مد هااذه احلٙمقُماا٤مت اعمرشماادة

وهااذا طمٞماااـ ٟمت٠مُمٚمااف  ،ًمٚمجٛمٞماع اإصاكّم صااٗم٤م واطماادا سماا٤مرزً اًمٕمادّو اعمحااكّم اعمرشمااد هاق واًمٕماادّو اخلاا٤مرضمل اًمٙماا٤مومر 

 -وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،وًمٓمٗمف سم٠موًمٞم٤مئف ، شمٕم٤ممم سم٠مقمدائفٟمجده ُمـ ًمٓمٞمػ ُمٙمر اهلل

سمحٞما٨م يًاتٓمٞمع اعمج٤مهادون أن  ،  ومٝمل ومرص٦م اجلٝم٤مد اًمٌٞماـ اًمذي ٓ همٌش ومٞمافِمالومحٞماـ  ّمؾ هذا اًم

ااا١موا إُماااا٦م واااد هااااذا اًمٕمااادو ٌّ ومرة لااااذا اجلٝمااا٤مد ،يٕم وهااااذا  --وشمٙمااااقن اعماااؼمرات اعمٜمٓم٘مٞماااا٦م وإدسمٞمااا٦م يمٚمٝماااا٤م ُمتاااقا

ٌْار طمجؿ اًمٕمدّو وىمقشمف ؛واوح إن ؿم٤م  اهلل    -وٓ يٖمّرك يُما

ُما٤م  اُمِٕمااد   ،سماام أُمٙمٜماؽ ُماـ أؾما٤ٌمب امظماذً  ،هذا ًمٞمس هق اعم٘مٞم٤مس طمٞماـ شمٙمقن أن٧َم قمغم اًمٓمرياؼ اًمّماحٞمح

ٓ اًمٕمااااادو وطمجٛماااااف  ،أنااااا٧م وومرصاااااتؽ ،اعمٝماااااؿ هاااااق أناااا٧م --ُمتاااااقيمال قمااااغم اهلل شمٕمااااا٤ممم ،اؾمااااتٓمٕم٧َم ُماااااـ اًمُٕماااااّدة

هاذا  خ اًمزرىما٤موي ِمااٞمٝما٤مد اعظماقة ذم اًمٕمارا. وضمٝما٤مد اًموإُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمٞم٤مم ضمٝما٤مد ذم داروماقر ُمثاؾ ضم --!وىمقشمف

   -مهللا إٟمف ٓ همٜمك ًمٜم٤م قمـ سمريمتؽ ي٤م رب ،تح قمغم ُمـ يِم٤م  ُمـ رمحتف وإطم٤ًمٟمفواهلل يٗم ،أجْم٤م وارد

 ،نّم٤مر اًم٘م٤مقمدة واجلٝم٤مد سمجٝم٤مدهؿ ن٧م ىمٞم٤مدهتؿأن ي٘مقم أخ يريد ِماٞموهؾ اًم» :وؾم١ماًمٙمؿ أظمل اًمٙمريؿ

هؾ أيمام يم٤من جي٤مهد  ؛م يٕمٞماٜمقا احلٙمقُم٦م وجي٤مهدوا ن٧م ىمٞم٤مدهت٤مأ ،ؾمقداٟمٞم٦م م ياٜمخرـمقا ذم شمٜمٔمٞمامت ضمٝم٤مدي٦مأ

 --ش؟اًمًقدان ذم اجلٜمقب ن٧م ىمٞم٤مدة احلٙمقُم٦م ذم اخلرـمقم

وهاق  ،احلٙمقُم٦م سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٚمٛمج٤مهديااـ --واهلل أقمٚمؿ ،اومٝمذا همػم وارد أبدً أُم٤م اجلٝم٤مد ن٧م ىمٞم٤مدة احلٙمقُم٦م 

ـٍ سم٠مظمقاهت٤م ،احلؼ وهال  ،وٟمٕمقذ سما٤مهلل ُماـ ؾماخط اهلل  ،هلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦مٟم٠ًمل ا --!!اًمتح٘م٧م ُمٜمذ زُم

ًمٞمًااقا رضماا٤مٓ  ،اظمتاا٤مروا ـمريااؼ سمٞمااع اًمدياااـ ًمتٌ٘مااك لااؿ دٟمٞماا٤مهؿ ،طمٙمقُماا٦م ُمٙمقٟماا٦م ُمااـ جمٛمققماا٦م ُمااـ اًمٗم٤مؾمدياااـ
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 -!واهلل أقمٚمؿ --ي١مُّمؾ ُمٜمٝمؿ ظمػم

قٟماقا ذم ١مصمر ذم ها١مٓ  ويادومٕمٝمؿ إمم أن يٙمؾمااٞمهؾ ُمثال ٟمتقىمع أن حم٤موًم٦م اًمٖمرب ًمٚمتدظمؾ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ 

واًم٘مٚماااقب سمٞماااد اهلل  ،اهلل أقمٚماااؿ ؟صاااػ إُمااا٦م وذم صاااػ اعمج٤مهديااااـ و ًاااٜمقا ويّماااٚمحقا ويتقسماااقا إمم اهلل

   -ًمٙمـ ىمد يًتٌٕمُد اعمر  ذًمؽ سمح٥ًم ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم --!شمٕم٤ممم وطمده

هاذه دول  ،وٓ يٗمٙمار اعمج٤مهادون ُمثاؾ هاذا اًمتٗمٙماػم ،  هماػم واردؿماالهاذا  ،ويمذا ُم٠ًمخ٦م إقم٤مٟم٦م احلٙمقُما٦م

   -هذا همػم وارد أجْم٤م --!!زال ٓ أن شُمٕم٤منطم٘مٝم٤م أن شم

 دظمااؾ طماا٤مل ذم اًمٖماا٤مزي اخلاا٤مرضمل ًمٚمٕماادو شمتّمااّدى أن اظمتاا٤مرت ,أصااال,هااذا قمااغم وماارض أن احلٙمقُماا٦م 

,ُمااع هااذه اًمدوًماا٦م  ئسماا٤مًمتقاـموًمٙمااـ ُماا٤م ٟمتقىمٕمااف سم٘مااقة أن اًمٕماادو اًمّمااٚمٞمٌل ًمااـ ياادظمؾ إٓ  ؛ُمااثال ا ًااارىم اًمٖماارب

قًماا ،اًمٗم٤مؾماادة ,احلٙمقُماا٦م وهاا١مٓ  ًمااٞمس قمٜماادهؿ ُمااـ  ،ُمااـ اًمؽمهمٞماا٥م واًمؽمهٞماا٥م ٤مسمٕمااد أن يامرؾمااقا قمٚمااٞمٝمؿ أنقا

وماااام سم٘مااال إٓ أن  --!!اًمرضمقًماا٦م واًمِماااٝم٤مُم٦م وٓ ُماااـ اًمديااااـ ُماا٤م  جااازهؿ قماااـ اًمرواااقخ وسماااذل ُماا٤م يرياااده اًمٕمااادوّ 

  -هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ شمردد ،شمٙمقن ًمٚمٛمج٤مهدياـ رايتٝمؿ اًمقاوح٦م اًمٜم٤مصٕم٦م

ومٝمااذا يمٚمااف  ؛حمٚمّٞمااا٦م ُمًاات٘مٚم٦م شمٜمٔمٞمٛمٞماا٤م أو ىمااد شمقضمااد و٤مقماا٤مت وىمٞماا٤مدات ،أُماا٤م سمٕمااَد ذًمااؽ شمٙمااقن شم٤مسمٕماا٦م ًمٚم٘م٤مقماادة

وإن يماااا٤من اًمٖم٤مًماااا٥م أن اعظمااااقة ذم اًم٘م٤مقماااادة وهمااااػمهؿ ُمااااـ اعمج٤مهدياااااـ يًاااإمقن ًمتٙمااااقن راياااا٦م اجلٝماااا٤مد  ،هٙمااااـ

 ،ُما٤م مل يٛمٜماع ُماا٤مٟمع ذم سمٕماض إطماقال اخل٤مصاا٦م ،قمّل أنؿمااروهاق ُمٓمٚماا٥م  ،خ أؾما٤مُم٦مِماااٞمُمقطّمادة نا٧م رايا٦م اًم

   -واهلل اعمقومؼ ،٤مه قمغم اًمٜمٔمر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛمٞماـويمؾ ذًمؽ ُمٌٜم

 ،ومٚمألؾمػ ًمٞمس قمٜمادي ُمٕمٚمقُما٤مت قماـ هاذا اًمتٜمٔماٞمؿ ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم١ًمال أظمر قمـ شمٜمٔمٞمؿ طمرس اخلالوم٦م

   -ئ٤مؿماٞموٓ أقمرف قمٜمف 

 
 

[ٚايه٬ّ عٔ ايٓٛاّ ايغٛراْٞ ؛شايغٛرإ» ٕاسا ٜضٜز ايؾٝخ أعا١َ َٔ أْقاصٙ ايتٛد٘ إٍ]

 َزخى ْٖ خًٍٙٔ خألذ٘طًٓػدضُ خلتَرِ بلى زاز خلسؤد ؤسدهٔ قلر هي طـ٘خل-- 

ٍخلٗتدل ٌّد٘ ز٘ـي خلٗسدجل  --ىَؤهد زخضَْض ْٛلْد هسلو ؛ِخلزٌَذ ٍٖس حلت هطدٚل

ْطٗٗ٘ٔ خلوتوطزٓ ٍخلٗسدجل خإل --ٚل قطِ ٗطتٖٛ نلن خلكطِ خٙذط ؛خلًطز٘ٔ ٍخألْطٗٗ٘ٔ

ًٓػدل ٍلَ خأًٓػدل خلٓ٘سضخلٖ هخل لصلٙ تلَح زدأرو٘ى قلسدتْد خٖتػدزٗٔ ٍ --ٌّد٘

هي  ؟د ؤسدهٔ هي ؤًػدضُ خلتَرِ بلى ٌّد٘طـًْ٘ا لودشخ ٗطٗس خل !خلَأٗدت ْٖ ؤهطٗٛد
ٍّل حٗس خلٗسدجل خألْطٗٗ٘ٔ يلى خلًطذ  ؟ًٗدتل خلَٗخت خلحَٛه٘ٔ ؤم خلَٗخت خألْطٗٗ٘ٔ
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ًتهدض خأد ؤسدهٔ ٗكلر هٌد خلتَرِ بلى ٌّد٘ ٍطـ٘ؤم ؤى خل ؟لسسؤ خلحطذ هًْن سسر ٚدِٚ
ٍّل تط  ْٖ خلٌهدم خلسَزخًٖ خلحدلٖ هسدًس  ؟س حن ًٌؿن لْدحتى تطْى ضخٗٔ تَح٘
  ؟لألًػدض ؤم هردلّ لِ

 [unidentified: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

: هاذا ىماد سمٞمااٜمتف ذم اعضم٤مسما٦م اًمًا٤مسم٘م٦م ؟خ أؾما٤مُم٦م ُماـ أنّما٤مره سم٤مًمادقمقة إمم اًمتقضماف إمم هٜما٤مكِماٞمُم٤مذا يريد اًم

يااـ واًمذيااـ شمتاقومر لاؿ اًمٗمرصا٦م اعمٜم٤مؾما٦ٌم وًمٞمًاقا اًم٘م٤مدر ؾماالمخ أؾم٤مُم٦م يريد ُمٜمؽ وُمـ ؾما٤مئر ؿما٤ٌمب اعِماٞماًم

ُمِمٖمقًمٞماااـ سمٕمٛمااٍؾ أومْمااؾ أن يتقضمٝمااقا إمم هٜماا٤مك ويٙمقٟمااقا قمااغم أهٌاا٦م آؾمااتٕمداد ًم٘متاا٤مل اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ اًم٘م٤مدُمٞماااـ 

   -ًمٚمجٝم٤مد ذم قمرا. وذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم همػممه٤م ٤ميٙمقن أظًم  ،وإىم٤مُم٦م ضمٝم٤مد هٜم٤مك

 ؛ًمااذي ٓ رياا٥َم ومٞمااف سماا٢مذن اهلل شمٕماا٤ممماّمااار طمتااك اًمٜم ،إهناا٤م طمٚم٘ماا٦م ذم ؾمٚمًاا٦م ضمٝماا٤مد أُمتٜماا٤م اعمٞمٛمااقن اعمتقاصااؾ

   -واهلل وزّم اعم١مُمٜمٞماـ --وًمٞمًتٕمّدوا ح٤م هق ىم٤مدم ،ومٚمٞم٤ٌمِدْر اعظمقة إمم هٜم٤مك

وم٘ماد اشمْماح ها٤م ؾماٌؼ أن اعم٘مّماقد سم٤مٕصا٤مًم٦م  ؛ش؟ُمـ ٟم٘م٤مشمؾ اًم٘ماقات احلٙمقُمٞما٦م أم اًم٘ماقات إومري٘مٞما٦م» أُم٤م

 همػمهااااا٤م أو ,وضماااادْت  إن,إومري٘مٞماااا٦م أو اًمٕمرسمٞماااا٦م وأُماااا٤م إذٟماااا٤مب ُمااااـ اًم٘مااااقات  ؛هااااؿ اًمّمااااٚمٞمٌٞمقن اًم٘ماااا٤مدُمقن

   -شمٌعٌ  ومٝمؿ ،اعمٜمٓم٘م٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمتٜمٔمٞمامت يم٘مقات

  --٤مـمٌٕمً  ،ٓ ش؟ًمٌدأ احلرب ُمٕمٝمؿ ٤مئؾ إومري٘مٞم٦م قمغم اًمٕمرب ؾم٥ٌم يم٤مٍف هؾ طم٘مد اًم٘مٌو» 

 --!اهللُمٕماا٤مذ  ،وُماا٤م يم٤مٟماا٧م طمااروب اعمج٤مهدياااـ اااذا اعؾمااٗم٤مف إؿمااٌف سم٤مجل٤مهٚمٞماا٦م ،ًمااٞمس هااذا هااق اًمًاا٥ٌم

إٟمف ىمت٤مل ٕقمادا  اهلل اًمٖم٤مزيااـ وٕذٟما٤ماؿ اعمرشمديااـ  --ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ؛إٟمام هق ىمت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

إٟمف ضمٝم٤مد ُمتٙم٤مُماؾ سمٙماؾ ُمٕم٤مٟمٞماف اًمًا٤مُمٞم٦م اًمرومٞمٕما٦م اعمحٌقسما٦م هلل شمٕما٤ممم وًمٕمٌا٤مده  --اعمًتٜمدياـ ذم وضمقدهؿ إًمٞمٝمؿ

 --اًم٘م٤ٌمئاؾ ُمٜمٝما٤م اعما١مُمـ وُمٜمٝما٤م اًمٙما٤مومر --هق ىمت٤مل ُماـ أضماؾ اًمديااـ إٟمام ،وٓ قمرىمٞم٤م ٤مًمٞمس ىمت٤مٓ ىمٌٚمٞمً  --اعم١مُمٜمٞماـ

يٕم٦م رسم٤مٟمٞماا٦م وقمٚمااؿ ؿمااارواعمج٤مهاادون أهااؾ دياااـ و ،ؾمااقا  اًمٕمرسمٞماا٦م ُمٜمٝماا٤م أو اعومري٘مٞما٦م --ِماااروومٞمٝما٤م اخلااػم وومٞمٝماا٤م اًم

 ٕمرومقن سما٢مذن اهلل شمٕما٤ممم يمٞماػ يتٕما٤مُمٚمقن ُماع يماؾ اًمٜما٤مس قماغمؾمااٞمو ،ٝمدهيؿ اهلل شمٕما٤ممم ويّماٚمح سما٤ملؿؾماٞم ،ووم٘مف

واخلٓماقط اًمٕمريْما٦م واواح٦م لااؿ  --ويٕمرومااقن قمادّوهؿ هٜما٤مك ،وهاؿ يٕمروماقن هادومٝمؿ -يٕم٦مِماارُمٞمازان اًم َووماؼ

   -ذم ُمٝمٛمتٝمؿ

 ،ح واًمتٌٞماا٤من ًمٙماااؾ صاااٖمػم ويمٌاااػموااااٞم٤مت واًمتٙمٛمٞماااؾ سمااا٤مًمتٗمٝمٞمؿ واًمتقصاااٞمٟمٕمااؿ  تااا٤مضمقن ُماااع ذًماااؽ إمم اًمتق

ًمٚمٛمج٤مهدياااـ هٜماا٤مك ٤مُمٚماا٦م ح٤مت يمواااٞمشمق شاًم٘م٤مقماادة»ّماادر اعظمااقة ذم وٓ يٌُٕمااااد أن يُ  ،وهااذا ُمقضمااقد وُمًااتٛمر

وقمااغم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واًماادقم٤مة ُمااـ اعمج٤مهدياااـ وأهااؾ اًماارأي واخلااؼمة ُمااـ رضماا٤مل أُمتٜماا٤م وٞمٕماا٤م أن  --ووم٘مٝمااؿ اهلل
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  -ٟم٠ًمل اهلل ُمـ ومْمٚمف ؛واهلل ُمع اجلامقم٦م ،ٟمقا ويتٙم٤مصمٗمقا ي٘مقُمقا سم٤مًمقاضم٥م ُمـ اًمتٜمقير ذم ذًمؽ ويتٕم٤مو

ٟٓمتٔم٤مر طمتك شمرومع راي٦م شمقطمٞمد صمؿ ٟمٜمْمؿ خ أؾم٤مُم٦م يٓمٚم٥م ُمٜم٤م اًمتقضمف إمم هٜم٤مك واِماٞمأم أن اًم» :وؾم١ماًمٙمؿ

يااا٦م هٜمااا٤مك ,يااا٤م أظمااال اًمٙماااريؿ,وحااا٤مذا  ش؟لااا٤م ًماااق يم٤مٟمااا٧م  ؟!ٓ يٙماااقن اعم٘مّماااقد أن شماااذهٌقا أناااتؿ وشم١مؾمًاااقا اًمرا

   -ومٚمٞم٘م٤مشمؾ اعظمقة نتٝم٤م ،ومٝمذا ظمػٌم وسمريم٦م ؛٦مواٞمهٜم٤مك راي٦م ىم٤مئٛم٦م ُمرْ 

يااا٦م  --وشمقضَمااااد ُم٘م٤مصاااده ،رايتااافاعمٝماااؿ هاااق أن ي٘ماااقم اجلٝمااا٤مد هٜمااا٤مك وشمرشمٗماااع  --!وإٓ ومٚمٞمحٛماااؾ اعظماااقة اًمرا

   -وهؿ يٌد قمغم َُمـ ؾمقاهؿ ،واعم١مُمٜمقن إظمقة وسمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤م  سمٕمض

ه ُمًااا٤مٟمدً  ش؟ًماااف ٤مًمألنّمااا٤مر أم خم٤مًمًٗمااا اوهاااؾ شمااارى ذم اًمٜمٔمااا٤مم اًمًاااقدا  احلااا٤مزم ُمًااا٤مٟمدً » :وؾمااا١ماًمٙمؿ  آ ٟمااارا

٤م أن يٙماقن ُماع ًمٙماـ هاذا اًمٜمٔما٤مم إُما ،ع ذًمؽ ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمًقدا  اًم٘ما٤مئؿوٓ ٟمتقىم ،ًمألنّم٤مر وٓ ًمٚمٛمٝم٤مضمرياـ

وخيتا٤مر  ،وإُم٤م أن  ا٤مول أن يٛمًاؽ اًمٕمّما٤م ُماـ اًمقؾماط --قمغم اعظمقة اعمج٤مهدياـ أهؾ اًمتقطمٞمد ااًمٕمدّو ودً 

ژ ڑ ڑ ژ: يمااااام طمٙمااااك اهلل قمااااٜمٝمؿ ذم اًم٘ماااارمن ىمااااقلؿ ،سماااازقمٛمٝمؿ شاعطمًاااا٤من واًمتقومٞمااااؼ» ظمٞماااا٤مر اعمٜم٤موم٘مٞماااااـ

اااإمد اًماااقـمٜمل واًمٕماااريب اًم٘ماااقُمل خمٚمقـمااا٤م ؛]اًمٜمًااا٤م [ ژک ک ک ٌُ   ُماااـ اًمديااااـ ِماااالسم ومػميمااازون قماااغم اًم

هااااذا اًمٜمٔماااا٤مم ؿماااااك وإُماااا٤م أن ياااااٜمحّؾ ويتال -!واًمِماااإم٤مرات اًمدياااااٜمٞم٦م واًمٕمٌاااا٤مرات وإًمٗماااا٤مظ ًمٚمتٚمٌااااٞمس واًمتٛمقيااااف

   -ويتٌٕمثر سم٥ًٌم اًمتٗم٤مقمالت اعمتقىمٕم٦م

ويٙمااقن ظمااػما  ،ا ومٚمٕمااّؾ اهلل  اادث ذم اخلرـمااقم أُماارً  ،وهااذا آطمااتامل إظمااػم ًمٕمٚمااف أطمًااـ آطمااتامٓت

 -!!اًمٜمٔم٤مم ٟمٔم٤مٌم وم٤مؾمد ظم٤مئـ ٓ ظمػم ومٞمف ومٝمذا --واعمًٚمٛمٞماـ ؾمالمًمإل

وًمٙمااااـ ذم أهااااؾ  ،هاااا١مٓ  إذا ؾمااااٚمٛم٧ْم لااااؿ ري٤مؾماااا٤مهتؿ وُُمااااااٚمٙمٝمؿ ومااااال يٌٙمااااقن قمااااغم اًمدياااااـ وٓ قمااااغم إُماااا٦م

  -ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمرج يمرواؿ ،اًمًقدان وؿم٤ٌما٤م ظمػٌم يمثػم وسمريم٦م إن ؿم٤م  اهلل

   -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،واهلل أقمٚمؿ

 
 

[ٚايٓقٝش١ شلِ شايقَٛاٍ» ٚأسٛاٍ اجملاٖزٜٔ ٗ ،ٚاؾٗار ؾٝٗا شراصؾٛص»  قن١ٝايكٍٛ ٗ]

 (3هد َّ ضؤ )ٕ د ؤسدهٔ طـ٘ذدغٔ زًس زيَٓ خل ؛ٖؿـ٘ٔ زخضَْضْٖ  ْؿـ٘لتٛن

ذدغٔ هى ٍرَز خلٛخ٘ط هي  ،خلزْدزْٖ  ٍّل ستَٛى ٌّد٘ غًَزٔ ،زدأتزدُ لسخضَْض

ٍّل  ؟ي ٌّد٘ بى حسحت حطذسٗزدٍّزن تٌػحَى خلو ؟خألقطخِ خلوًدزٗٔ لإلسام

تًتٗسٍى ؤى سسر زذَل خلَٗخت خلسٍل٘ٔ َّ للحػَل يلى خلستطٍل ؤم ؤى ٌّد٘ هػدلح 
  ؟-ؤذط 
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 ،خلوحدٚن خإلساهْٖ٘ٔ  ٍضؤٗٛن ؟خلزْدز زدلػَهدلْٖ  ْؿـ٘لتٛنضؤٕ ( هد َّ 2)

ٍّل تًتٗسٍى ؤى خلوحدٚن  ؟كطٓ ضسِ ٚدهلٔ يلى خلًدغؤسـ٘كطت سـ٘ذدغٔ زًس ؤى 

َٛى هَّٖ ؤهطٗٛد ذدغٔ سـٍ٘هدشخ  ؟كطتْد يلى خلػَهدل زةشى خهللسـ٘دزضٓ يلى زسف ٖ

ألى ًدٖات خلستطٍل ٗوٛي خستْسخْْد ٍيسم  ؛ؤى خلػَهدل ٗوٛي ؤى ْٗسز خٖتػدز ؤهطٗٛد

ذ خلػَهدل بشخ ٍرست يسم ٖسضٓ ؿـطٍّل ٗوٛي ألهطٗٛد ؤى ت ؟خلسودح لْد زدلًسَض
  ؟خلوحدٚن تحدلّ هٛدْحٔ خإلضّدذ يلى هحدضزٔ

 [قمٙمرُم٦م اعمد : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --دارومقر ذم ٟمٔمري هل وحٞم٦م أظمرى ُمـ وح٤مي٤م اًمت ُمر اًمّمٚمٞمٌل اًمّمٝمٞمق  :1ضمقاب اًمٗم٘مرة 

 ٕهماراض ٦مؾمااٞم٤مًاٞماًم ٦مْمااٞماًم٘م هذه ظمٚمؼ ذم دورٌ  لؿ اًمٞمٝمقد أن ,احل٤مل سمح٘مٞم٘م٦م أقمٚمؿ واهلل,اًمذي ئمٝمر 

 قماؼم ،سمٕمٞماد زُماـ ُمٜماذ إومري٘مال اًم٘مارن هاذا قماغم ا شمريمٞمازً  لاؿ أن ٟمٕمٚماؿ ومٜمحـ ؛اًمٚم٘مٞمٓم٦م ًمدوًمتٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم وىم٤مئٞم٦م

ٚمٝم٤م قماااـ أثٞمقسمٞمااا٤م ًمتٙماااقن لاااؿ وًمّٞماااا٤م وصاااٗمٞم٤م ومّمااا ذم ىماااقي سمِماااٙمؾ ؾمااا٤ممهقا  اًمتااال أريؽميااا٤م صماااؿ( أثٞمقسمٞمااا٤م) ٦مِمااااٞماحلٌ

صماااؿ اًمًاااقدان وم٤مٟمّمااا٥ّم ُمٙمااارهؿ قماااغم  ،ا ومٙمٌاااتٝمؿ اهلل ُمااا١مظمرً  ؛وسم٘مااال لاااؿ اًمّماااقُم٤مل ومحااا٤موًمقا وؾمااإمقا  ،٤مخمٚمًّمااا

ومٙماا٠مهنؿ طماا٤موًمقا  --صمااؿ اًمِمااامل ،ُماا٤م ذم أن يْماإمقه قمااغم ـمريااؼ آٟمٗمّماا٤مل حااقا إمم طمااد  اجلٜمااقب أوٓ طمتااك ٟمج

ومٙم٤مٟما٧م داروماقر هال ومرصا٦م أظمارى  ؛أو هماػم ذًماؽ ،ي مل يًا٤مقمدهؿّمارويم٠من اًمث٘مؾ اعم ،ئ٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمقسم٦مؿماٞم

   -صمؿ هؿ ي١مضمجقهن٤م ويًتٖمٚمقهن٤م ،ومٝمؿ قم٤مُمٚمقن ُم١مصمرون ذم إطمداث اعمِم٤ميمؾ اًم٘مٌٚمٞم٦م وشمٖمذيتٝم٤م ،لؿ

ُماااـ إُمريٙمااا٤من أوٓ صماااؿ  ،ذًماااؽ ي٘ماااػ ُمٕمٝماااؿ طمٚمٗمااا٤مؤهؿ اًمّماااٚمٞمٌٞمقن اعمتّمٝمٞمااااٜمقن وُماااـ ىمااا٤مراؿوذم يماااؾ 

نااااا٤م ذم اعقماااااالم شم٘مااااا٤مرير يمثاااااػمة قماااااـ --ظمّٞماااااٌٝمؿ اهلل وٞمٕمااااا٤م ،سمٕماااااض إوروسمٞمٞمااااااـ دور ًمألحااااا٤من ذم اعىمٚماااااٞمؿ  ىمرأ

 --!  ٓوم٧مؿمالوهق  ،وُمِم٤ميمٚمف

 ىماااقمٌ  إحااا٤من أن ظمّمقصااا٤م ،ٝماااقدًمٚمٞم اخلٗماااّل  سم٤مًمااادور ,آىمتّمااا٤مدي٦م اتًااااػماًمتٗم ُماااع,ه ًااااػموٓ يٌٕماااد شمٗم

   -وٞمٕم٤م اهلل ىم٤مشمٚمٝمؿ ،احل٘م٦ٌم هذه ذم ًمٚمٞمٝمقد ُمًتذًمقن ،ُوَوإم٤م  ُمٝمزوُمقن

ومٝماااذا  --وٟمًااا٠مل اهلل شمٕمااا٤ممم أن يٛمٙماااـ اعمج٤مهديااااـ ُماااـ ٟمٙم٤ميااا٦م يمٌاااػمة قمٔمٞمٛمااا٦م ذم إحااا٤من يااا٤م رب اًمٕم٤معمٞمااااـ

٠ٌّم لؿ طمٔمٝمؿ  ،ّماٞم٤م وأدقمق اهلل سمف  أمتٜم٤مه أن٤م ؿمخؿمال  --!ذم دارومقروُمـ يدري ًمٕمؾ اهلل ظم

وأرض  ،ؾمااااالمإهناااا٤م أرض اع --ٞم٦م أظماااارىإؾمااااالُم٦م ْماااااٞمأن ٟمحااااّقل دارومااااقر إمم ىمٓ سمااااد ن قٟمحااااـ اعمًااااٚمٛم

   -واحلٛمد هلل ،ْماٞمتٜم٤م قم٤مدًم٦م ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦مأهؾ اًمدياـ وأهؾ إرض وىم ،وٟمحـ ومٞمٝم٤م أهؾ احلؼ --اًم٘مرمن

ًمٞما٦م )صاٚمٞمٌٞم٦م( ومٝماق ذم وإدظم٤مل ىمقات دو اًم٥ًٌم ورا  طمرص اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ قمغم اًمدظمقل إمم دارومقروأُم٤م 



 
216 

 

 

 :  ئٞماـؿماٞمٟمٔمري ُمريم٥م ُمـ جمٛمقع 

 -ؾمال٤مًاٞماًم٥ًٌم اًم ,

 -واًم٥ًٌم آىمتّم٤مدي ,

ٌّٝما٤مًااٞموم٤مٓىمتّم٤مد هق قمّم٥م اًم ؛وٓ ُمِم٤مطّم٦م ،ائ٤م واطمدً ؿماٞمويٛمٙمـ ضمٕمٚمٝمام ذم احل٘مٞم٘م٦م  أن وذم  ،٤مؾم٦م وًم

قماغم أؾما٤مس  ،ٞمٝما٤م أجْما٤مسمؾ ويٛمٙمـ إو٤موم٦م اًمًا٥ٌم واًماداومع اًمديااٜمل إًم --٤مؾم٦م إُمؿ اًمٙم٤مومرةؾماٞمأقمٜمل  ،اًم٘مديؿ

ٓ سماااا٠مس سمااااف ُمٜمٝماااا٤م قمااااغم  ٥م٤مؾم٦م اًمٞمٝمقدياااا٦م هاااال ُمٌٜمٞماااا٦م ذم ضم٤مٟمااااًاااااٞموُمااااـ ىمٌٚمٝماااا٤م اًم ،٤مؾم٦م إُمريٙمٞماااا٦م أنًاااااٞمأن اًم

ئٞمؾ إىمٚمٞمٛمٞمااااا٤مؾماااااارهاااااق شم٠مُمٞمااااااـ إ ؾماااااال٤مًاٞموم٤مًمًااااا٥ٌم اًم --!ُمٕمت٘ماااااداهتؿ اًمديااااااٜمٞم٦م اًمْمااااا٤مًم٦م اعمحّرومااااا٦م وظمٚماااااؼ سُمٕماااااد  ،ا

ًمٞمااا٦م وطمٚمٞمٗمااا٦م ،اؾماااؽماشمٞمجل لااا٤م سم٤معوااا٤موم٦م إمم  --ىمٚمٜمااا٤م إهناااؿ ومٕمٚماااقا ُماااع أريؽميااا٤ميماااام  ،ُماااـ ظماااالل إجيااا٤مد ىماااقى ُمقا

 شػمِمااااقمٛمااار اًمٌ» ومااارهمؿ ُمااا٤م شمٌذًماااف طمٙمقُمااا٦م ،ٞم٦م هٙماااـ أن شمتٙماااقن ذم اًمًاااقدانإؾماااالُمظماااقومٝمؿ ُماااـ أي طمٙمقُمااا٦م 

وهاؿ خيِماقن أي شمٖماػّم أو رضماقع  ،ًمٙمـ يمؾ ذًماؽ ًماٞمس يم٤مومٞما٤م سم٤مًمٜمًا٦ٌم لاؿ ،احل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمقٓ  لؿ واًمروقخ

سماا٧م ُمااـ هااذه احلٙمقُماا٦م ورضم٤مٓهتاا٤م إمم سم٘مٞماا٦م ُمااـ   أظماار أهنااؿ خيِمااقن ُمااـ طمّمااقل ِمااالصمااؿ اًم ،اًمدياااـ واًمثقا

 --واعمًٚمٛمٞماـ ؾمالمشمٖمٞمػم ذم اًمًقدان ًمّم٤مًمح اع

شمف وإوااإم٤مومف وشم٘مٓمٞماااع صاااارولاااذا ضماااّدوا واضمتٝمااادوا ذم حم٤م ،وم٤مًمًاااقدان سم٤مًمٜمًااا٦ٌم لاااؿ هاااّؿ دائاااؿ ؛وسم٤مجلٛمٚمااا٦م

اًمٕمادو اعمحتٛماؾ سمٜمٗمًاف وقماغم ىم٤مقمادة إؿماٖم٤مل  ،شوماّر. شمًاد» قماغم ىم٤مقمادة ،أوص٤مًمف ُمـ اجلٜمقب صماؿ ُماـ اًمِماامل

   -ٞم٦م حمتٛمٚم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦مإؾمالُمواًمًٕمل عمٜمع وضمقد أي ىمقة  ،وسمٛمِم٤ميمٚمف اًمداظمٚمٞم٦م

 -وهمػمه٤م ،لؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمقُم٤ملوإُمر يمذًمؽ أجْم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

سم٤معواا٤موم٦م إمم  ،واًمًاا٥ٌم آىمتّماا٤مدي واوااح ذم ُماا٤م شمتحاادث قمٜمااف اًمت٘ماا٤مرير ُمااـ خماازون ٟمٗمٓماال ذم اعمٜمٓم٘ماا٦م

ؽ أنااف داومااع ىمااقي وُمٝمااؿ سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ومٝمااذا ٓ ؿماا --!وسمٙمثاارة أجْماا٤م ،اًمٞمااقراٟمٞمؿ»ل إن ُمٜمٝماا٤م وي٘ماا٤م ،همٜم٤مئٝماا٤م سم٤معمٕماا٤مدن

   -واهلل أقمٚمؿ --سمؾ هق أهؿ اًمدواومع ؛لؿ

 ش؟ؾمالماجلٝم٤مد ظم٤مص٦م ُمع وضمقد اًمٙمثػم ُمـ إـمراف اعمٕم٤مدي٦م ًمإلذم  هؾ ؾمتٙمقن هٜم٤مك صٕمقسم٦م» وأُم٤م

   -وًمٞمس اًمٓمريؼ ُمٗمروؿم٤م سم٤مًمقرود ،ومٞمف صٕمقسم٦مٓ ؿمؽ أن اًمقوع 

ومٞماااا٦م وضمقهاااا٤م وـم٘مًااااٝم٤م: ٤م  ُمتٕمااااددةؿماااااٞمٕمقسم٦م شمٙمٛمااااـ ذم أاًمّماااا وشمٕم٘مااااد  ،ـمٌٞمٕماااا٦م إرض واعمٜمٓم٘ماااا٦م اجلٕمرا

قماااا٤مت اًم واجلٝمااااؾ واًمٗم٘ماااار اعم٘مؽمٟماااا٤من أؾمااااقأ  ،٦م واًم٘مٌٚمٞماااا٦م واًمٕمرىمٞماااا٦مؾماااااٞم٤مًاٞماًمٕمالىماااا٤مت آضمتامقمٞماااا٦م هٜماااا٤مك واًمٜمزا

   -ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞماـ اعمًٚمٛمٞماـ وي٘مّقهيؿ --واهلل اعمًتٕم٤من ،اىمؽمان ًمألؾمػ

شمفًمٙمـ أجْم٤م ًمإل ووإمػ هاذه اًمٌٚمادان  ،ُماـ ضمٝما٦م اٟمٗمتا٤مح اعمٜمٓم٘ما٦م وطمادوده٤م قماغم قمادة سمٚمادان ،ىمٚمٞمؿ ُمٞمزا

اًمّماااقُم٤مل واًمّماااحرا  )ضمٜماااقب : لمتيٓم٘متٞمااااـ ضمٝمااا٤مدٜموُماااـ ضمٝمااا٦م أهنااا٤م ؾماااتٙمقن ىمريٌااا٦م ُماااـ ُم ،وٞمٕمٝمااا٤م شم٘مريٌااا٤م
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ئر(    -اًمّمٕمقسم٦م ُمقضمقدة سمال ؿمؽ --وسم٤مجلٛمٚم٦م ؛اجلزا

ۇئ ۆئ ژ ،[2: ال.]اًمٓم ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ،[1: ]اًمٓمال. ژہ ہ ہ ھ ھ ھھژوًمٙمـ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ،]اًمٓمال.[ ژىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

  -]إنٗم٤مل[ ژژ ڑ ڑ ک ک

: ]اًمٌ٘ماارة ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپژ :يمااام ىماا٤مل اهلل شمٕماا٤ممم ،اجلٝماا٤مد ُمٌٜماا٤مه قمااغم اعمخاا٤مـمرة وهااق يمااره

   --وقمامده اًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وطمده ؛أي٦م [2٧4

 : وم٠مىمقل ،ك سم٢مذن اهلل وسمدأت اعمٕمريم٦مذم طم٤مل دظمٚمقا هٜم٤موأُم٤م ُم٤م ٟمٜمّمح سمف اعمج٤مهدياـ 

 ،وآقماااااتامد قمٚمٞمااااااف ؾمااااااٌح٤مٟمف اًمتقيماااااؾ قمااااااغم اهلل شمٕمااااا٤ممم وطمًااااااـ اًمٔمااااااـ سماااااف واًمث٘ماااااا٦م ذم وقمااااااده  :أوٓ ,

   -واعظمالص ًمف 

 ،وًمٞمٕمٚمٛمااقا أهنااؿ جم٤مهاادون ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل شمٕماا٤ممم ،واعيمثاا٤مر ُمااـ اًمٕمٛمااؾ اًمّماا٤مًمح ،اؾمااتٕمامل اًمت٘مااقى صمااؿ ,

وُماـ ضمااقر إديا٤من اجل٤مهٚمٞماا٦م وفمٚمامهتاا٤م  ،ٌا٤مدة اًمٕمٌاا٤مد إمم قمٌا٤مدة اهلل وطماادهاهلُل اسمتٕماثٝمؿ ًمٞمخرضمااقا اًمٕمٌا٤مد ُمااـ قم

وأهنااااؿ أصااااح٤مب رؾماااا٤مًم٦م رسم٤مٟمٞماااا٦م  ،ؼ اًماااادٟمٞم٤م إمم ؾماااإم٦م اًماااادٟمٞم٤م وأظماااارةواااااٞموُمااااـ  ،وٟمااااقره ؾمااااالمإمم قماااادل اع

   --داًّماقن قمغم ـمري٘مف دقم٤مة إمم اهلل  ،قمٔمٞمٛم٦م

ي٤مه ؾماااارأُمااارا ه وُمٌٕمقصمٞماااف وصاااال يق  يماااام يمااا٤من رؾماااقًمٜم٤م ،وا وٓ شمٜمّٗمااارواِمااااروسم ،واًااااروا وٓ شمٕمًااااري , ا

وٓ  --!وًمٞمًا٧م قمٌثا٤م وٓ ؾمادًى  ،وًمٞمٕمٚمٛماقا أن لاذه اًمٙمٚماامت ُمٕما٤مَ  يمٌاػمة واواح٦م ،ومٚمٞمتدسّمروا ذًماؽ --دائام

وم٤مؾماااتٕمٛمٚمقا  ؛ُماااع اًمٗم٘مااار واعمًاااٙمٜم٦م ووااإمػ احلااا٤مل اام وأناااتؿ ىمااا٤مدُمقن قماااغم ىماااقم يٙمثااار وماااٞمٝمؿ اجلٝماااؾ ضمااادً ؾمااااٞم

ڄ ڃ ژ: يماام ىما٤مل اهلل شمٕما٤ممم ًمٜمٌّٞمااف ؿ؛قماذار لاؿ وأظماذ اًمٕمٗماق ُماٜمٝمواع ا قمغم اًمٜم٤مس واًمرومؼ اؿ ضمدً ًاػماًمتٞم

م سم٤مٕطمٙماا٤مم اًم ،]إقمااراف[ ژڃ ڃ ڃ چ چ چ قمٞم٦م ِمااارومااال شمِمااددوا قمااغم اًمٜماا٤مس ذم آًمتاازا

ئد اًمتل شمٕمّقدوه٤م واعمقاوإم٤مت اًمتال ؿما٥م قمٚمٞمٝما٤م اًمّماٖمػم وؿما٤مب قمٚمٞمٝما٤م اًمٙمٌاػم سماؾ  ،واًمًٜمـ وذم شمرك اًمٕمقا

وطماّدصمقهؿ سماام  ،واصاؼموا قمٚماٞمٝمؿ وقماغم ُما٤م وماٞمٝمؿ ُماـ وإمػ ،وسم٤مًمتدري٩م واًمرومؼ والقياٜمك ًارظمذوهؿ سم٤مًمٞم

وٓ شمٜمٙماااره  ،  اًماااذي يٛمٙماااٜمٝمؿ اؾماااتٞمٕم٤مسمف وومٝمٛماااف وىمٌقًماااف سمًاااٝمقًم٦م وٓ  ااادث لاااؿ ومتٜمااا٦مِماااالأي سم٤مًم ،يٕمروماااقن

 -واهلل اعمقومؼ ،ي١مدي إمم اًمٗمتٜم٦م اىمٚمقاؿ إٟمٙم٤مرً 

اف ؿمااارقا سم٠م٤مهتٛموماا ؛ُمااـ ىمااقُمٝمؿ اًمرضماا٤مل اعمحؽمُمٞماااـ قمٜماادهؿ ،واؾمتٕمٞماااٜمقا قمااغم اًمٜماا٤مس سمٛمٗماا٤مشمٞمح اًم٘مااقم ,

م اعمٕمٜمااقي واسمتٕماادوا ىماادر اعُمٙماا٤من قمااـ  ،اًمٜماا٤مس وؾماا٤مداهتؿ واطمتااقوهؿ سم٤مًمٙمٚمٛماا٦م اًمٓمٞمٌاا٦م واعمِماا٤مورة واعيماارا

م اح٤مدّي واطمتاقا  اًمٜما٤مس سم٤محا٤مل ًمٙماـ  ،وقم٤م وىماد يااٜم٤مؾم٥م ذم سمٕماض إطمٞما٤منِمااروما٢من هاذا وإن يما٤من ُم ،اعيمرا
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وماااال شمٕماااّقدوا اًمٜمااا٤مس  ،ٜمااا٤مس هٜمااا٤مك طمٞمااا٨م اًمٗم٘مااار وهماااػمهام ذم ُمثاااؾ طمااا٤مل اًمؾمااااٞموٓ  ،ًماااٞمس هاااق اعمٓمٚماااقب سمٙمثااارة

وشمٕمّٝماد  ،٤مؾم٦م اًمٙمٚمٛما٦م اًمٓمٞمٌا٦مؾمااٞموًمٙمـ ًمٞمٙمـ إصاؾ دائاام هاق  ،اًمرهم٦ٌم ذم أُمقاًمٙمؿ واًمٓمٛمع ذم ُم٤م ذم أجديٙمؿ

ُماااـ  ،وٓ سمااا٠مس سم٤مًمققماااِد سمااا٤مخلػم ذم طمااادود ُمٕم٘مقًمااا٦م ،م واعمِمااا٤مورة وشمٓمٞمٞمااا٥م اخلاااقاـمر وهٙماااذاهتاماًمٜمااا٤مس سمااا٤مٓ

وهااق ذم اعم٘ماادور  ،ومٝمااذا طمااؼ وضمٞمااد ،ذم طماا٤مل ومااتح اهلل قمٚمااٞمٙمؿ ،عمٕمٞمِماا٦م وهمػمهاا٤ماعمًاا٤مقمدة ذم أُمااقر اًماادٟمٞم٤م وا

   -ُمتك ُم٤م ومتح اهلل

   -وأقمٞماٜمقهؿ قمغم اخلػم وقمغم دم٤موز اًمّمٕمقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م ُم٤م أُمٙمـ ,

ٟمااا٤م وروم٘مااا٤م  ُمِمٗم٘مٞمااااـ ٤مويمقٟماااقا ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـ ظماااداُمً  , ٤ٌّمريااااـ وٓ ُمًتٙمؼم ،وإظمقا  ،رقمااا٤ميمؿ اهلل --يااااـٓ ضم

   -٤مويمقٟمقا قم٤ٌمَد اهلل طم٘مً  ،صقرة ُمـ صقرهوإي٤ميمؿ واًمٔمٚمؿ ذم أي 

وما٤مقمٛمٚمقا  ،ُماـ آقمتٌا٤مرات اًم٘مٌٚمٞما٦م واًمتٕمّّما٤ٌمت اعم٘مٞمتا٦م ،٤م  أيمثريمؿ ٓ يٕمرومٝما٤مؿماٞموؾمتجدون أُم٤مُمٙمؿ أ ,

وسمٛمٕمااا٤م  إظماااّقة اًمديااااٜمٞم٦م  ،دائاااام قماااغم حماااق هاااذه آقمتٌااا٤مرات ُماااٜمٝمؿ سمٜماااقر اًمتقطمٞماااد ورسماااط اًمٜمااا٤مس سمااارّاؿ 

زياااـ اع واًمتٗم٤موااؾ سمٞماااـ  ،ؾمااالموإظمااقة ذم اع ،اعمحٌاا٦م ذم اهلل وٕضمااؾ اهلل: ٞم٦موُمٕماا٤ميػمه اًمًاا٤مُم ؾمااالموسمٛمقا

 --وهٙمذا ،اًمٜم٤مس قمغم أؾم٤مس اًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

ومااا٢من هاااذه  ،ئ٤مِمااااٞمئ٤م ومؿمااااٞمح ُمًااا٤مئٚمف لاااؿ وشمٚم٘مٞمااااٜمٝمؿ إيااا٤مه ؿماااارريّمااازوا قماااغم شمٕمٚماااٞمؿ اًمٜمااا٤مس اًمتقطمٞماااد اًمّمااا٤مذم و

 -!!ًمتقطمٞمد واعيامن  إٓ ٟمقر اؿمالقمٚمٞمٝم٤م ْمال اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م اعم٘مٞمت٦م ٓ ي٘م

ومٝمااال  ؛٤م  لااا٤م ىمٞمٛمااا٦م )أقمٜمااال هاااذه آقمتٌااا٤مرات واًم٘ماااٞمؿ اًم٘مٌٚمٞمااا٦م(ؿمااااٞمأن شمٕمروماااقا أهنااا٤م قمٜماااد اًمٜمااا٤مس أٓ سماااد و ,

 ،ٓ يتج٤موزوٟماف ا  ُمٕمّٔماؿ ضمادً ؿماالًمٙمـ هل قمٜمد اًمٜما٤مس  ،ُمقوققم٦م ن٧م أىمداُمٙمؿ ،ئ٤مؿماٞمقمٜمديمؿ ٓ شم٤ًموي 

قمااا٤مة ذًماااؽ  ،دظماااقل أناااقار اًمٕمٚماااؿ واًمتقطمٞماااد قمٚماااٞمٝمؿوظم٤مصااا٦م ذم سمدايااا٦م شمٕماااّرف اًمٜمااا٤مس قمٚماااٞمٙمؿ و ،ومااا٤مٟمتٌٝمقا عمرا

ـّ اهلل شمٕما٤ممم سما٤مًمٗمتح ذم اًم٘مٚماقب واٟم٘مِما٤مع فمٚماامت اجل٤مهٚمٞما٦م وفمٚمٛمٝما٤م  --طمتك شمزول شمٚماؽ اًمٕمٌّٞما٦م اجل٤مهٚمٞما٦م ويٛما

ومٚمؽماقمااقا ذًماااؽ وًمتٕمروماااقا  ،وُمااع يماااؾ ذًمااؽ يٌ٘ماااك ًمتٚمااؽ آقمتٌااا٤مرات واًم٘مااٞمؿ اًم٘مٌٚمٞمااا٦م دائااام ُمٙمااا٤مٌن واقمتٌاا٤مٌر ُمااا٤م

   -ىمدره

أول ُم٤م يّمؾ اعٟم٤ًمن هٜما٤مك قمٚمٞماف  ؛قمغم اعظمقة أن يٕمرومقا اعمٜمٓم٘م٦م ضمٞمدا --وذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٛمؾ اعمٞمدا  ,

ٟماف اًماذي ؾماٌ٘مقه واؾمات٘مٌٚمقهؿماالأن يتٕمرف قمغم اعمٜمٓم٘م٦م وياتٕمٚمؿ يماؾ  ويتٕمارف قماغم ىم٤ٌمئٚمٝما٤م  ،  قمٜمٝما٤م ُماـ إظمقا

وطمتااك ىمٌااؾ أن ياااٜمٓمٚمؼ اعٟمًاا٤من ُمااـ سمٞمتااف إمم  ،ومٝمااذا ُمٝمااؿ ،  قمااٜمٝمؿ إن أُمٙمااـؿمااالوقم٤مداهتاا٤م واٟمااتام اهتؿ ويمااؾ 

   -سم٤مًم٘مرا ة واًم١ًمال وهمػمه٤م ،د هٜم٤مك ًمٞمح٤مول أن يٕمرف يمؾ ُم٤م أُمٙمٜمف قمـ اعمٜمٓم٘م٦ماجلٝم٤م

ائ ائ ەئ ەئ ژ --!إٓ سم٤مًمّماااؼمّماااار وم٢مٟماااف ٓ ٟمجااا٤مح وٓ وماااالح وٓ وماااقز وٓ ٟم ؛واًمّماااؼم ,

  -]مل قمٛمران[ ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
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ٟمٜماا٤م ويٕمٞماااٜمٝمؿ ويٛمااّدهؿ سمٛماادٍد ُمااـ قمٜمااده إٟمااف هااق اًمًااٛمٞمع اًمٕمٚمااٞمؿ اًماا ؼم اًماارؤوف واهلل اعمًاا١مول أن يقومااؼ إظمقا

   -اًمرطمٞمؿ

ظم٤مص٦م  --اعمح٤ميمؿ اعؾمالُمٞم٦مذم  اجلٝم٤مد سم٤مًمّمقُم٤مل ورأجٙمؿذم  ومْماٞمٚمتٙمؿ يُم٤م هق رأ» :6ضمقاب اًمٗم٘مرة 

ٓمرهت٤م ؾمااٞم ٕمت٘مادون أن اعمحا٤ميمؿ ىما٤مدرة قماغم سمًاطوهؾ شم ،ٓمرة ؿمٌف يم٤مُمٚم٦م قمغم اًمٕم٤مصٛم٦مؾماٞمٓمرت ؾماٞمسمٕمد أن 

أُمريٙم٤م ىمتّم٤مد اًمّمقُم٤مل يٛمٙمـ أن هيدد ظم٤مص٦م أن ا ،ُمريٙم٤مأٙمقن ُمقىمػ ؾماٞموُم٤مذا  ؟قمغم اًمّمقُم٤مل سم٢مذن اهلل

ب ْمااااروهاااؾ يٛمٙماااـ ُٕمريٙمااا٤م أن شم ؟ؾماااتٝمداومٝم٤م وقمااادم اًمًاااامح لااا٤م سمااا٤مًمٕمٌقرإن ٟمااا٤مىمالت اًمٌاااؽمول يٛمٙماااـ 

 -ش؟اًمّمقُم٤مل إذا وضمدت قمدم ىمدرة ن٤مًمػ ُمٙم٤مومح٦م اعره٤مب قمغم حم٤مرسم٦م اعمح٤ميمؿ

ٓمرت ؾماٞمصمؿ  ،يم٤مُمٚم٦مٓمرة ؾماٞمٓمرت اعمح٤ميمؿ قمغم اًمٕم٤مصٛم٦م ُم٘مديِمق ؾماٞمأن سمٗمْمؾ اهلل  --احلٛمد هلل

 ،ٓم٤م  إُمريٙم٤م  اًمٞمٝمقديِماٞمقمغم ُمدياٜم٦م ضمقهر اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕم٘مال ُٕمرا  احلرب زقمام  اًمتح٤مًمػ اًم

 ،وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،سمٕمْمٝمؿ إمم أثٞمقسمٞم٤م وسمٕمْمٝمؿ إمم ؾمٗمـ اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ ذم اًمٌحر ،وم٠مذلؿ اهلل وهرسمقا 

گ گ ڳ ژ --ر اعم١مُمٜمٞماـ ُمٜمٝمؿإذٓل وومْمحٝمؿ وأظمزاهؿ وؿمٗمك صدو ؿمارقمغم أن أذل أقمدا ه 

﮲ ژ ،]اح٤مئدة[ ژڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓۓ 

  -]اًمزُمر[ ژ﮳ ﮴ ﮵

وإن يمٜماا٤م ٓ  --اح اًمّماادر سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٙمااؾ ُمًااٚمؿِمااارور واٟمًااار  ُمٗماارح وُماادقم٤مة ًمٚمؿمااالوهااذا ذم طمااد ذاشمااف 

طماا٤مل ىمااقٌم أهااؾ  ًمٙمااـ هااؿ قمااغم يمااؾ ،وُمٕمٚمقُم٤مشمٜماا٤م اًمًاا٤مسم٘م٦م قمااٜمٝمؿ ىمٚمٞمٚماا٦م ،ضمٞماادا شٞم٦مؾمااالُماعمحاا٤ميمؿ اع» ٟمٕماارف

ٟمًا٠مل  --ومٗماٞمٝمؿ ؿماٌف يمٌاػم ُماـ هاذا اًمقضماف سمٓم٤مًمٌا٤من --يٕم٦مِماارىم٤مُمقا سم٤مًمدياـ وُمـ أضمؾ اًمدياـ ونٙماٞمؿ اًم ،دياـ

ٌّتٝمؿ قمغم احلؼ    -مُمٞماـ --ويرزىمٝمؿ اًمٞم٘مٞماـ والدى واًمّمالح ،اهلل أن يًددهؿ وأن يث

ُماا٤مت اًمٕم٤مُماا٦م ُمااـ ؾمااقى اعمٕمٚمق ،شٞم٦مؾمااالُماعمحاا٤ميمؿ اع» وًمااٞمس قمٜماادي ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ُمٕمٚمقُماا٤مت ظم٤مصاا٦م قمااـ

ًمٙمٜماال أطماا٥م أن أىمااقل ًمإلظمااقة أٓ  ؛ا ضماازاهؿ اهلل ظمااػم شاعمٜمتاادي٤مت» ه اعظمااقة ذمِماااروؾماا٤مئؾ اعقمااالم وهاا٤م ياٜم

   -وأن ُيَرضّمقا اخلػم ه٤م فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أظم٤ٌمرهؿ اًمٓمٞم٦ٌم ،يًتٕمجٚمقا ذم احلٙمؿ قمغم أي أطمد

٤م ويما٤من اًمٜما٤مس وٞمٕما٤م وشمٕمرومقن قمٜمادُم٤م فمٝمارت ـم٤مًمٌا٤من يمٞماػ يمٜما ،ُمـ ىمٌؾ شـم٤مًم٤ٌمن» وٟمحـ ُمررٟم٤م سمتجرسم٦م

ُمثااؾ  ،٤م  مل شمٙمااـ شمٓمٛماائـ ويمٜماا٤م ٟمخاا٤مف ُمٜمٝماا٤مؿماااٞموأجْماا٤م ـم٤مًمٌاا٤من يماا٤من قمٜماادهؿ أ ،يًااؽميٌقن ومٞمٝماا٤م وٓ يٕمرومقهناا٤م

وؾمإمٞمٝمؿ ًمٕمٛماؾ قمالىما٤مت رؾماٛمٞم٦م  ،واقماؽماف سمٕماض اًمادول ااؿ ،حم٤موًمتٝمؿ ايمت٤ًمب قمْمقي٦م إُماؿ اعمتحادة

 -!٤م  أظمرىؿماٞموأ ،راتوطمْمقرهؿ سمٕمض اعم١ممت ،ُمع دول ُمرشمدة ذم هم٤مي٦م اًمقوقح يمدوًم٦م اًم٘مذاذم

وأهناؿ ُمتاك ُما٤م  ،  اًمذي يٓمٛمئـ اعظمقة دائام أن ه١مٓ  اًمٜم٤مس )ـم٤مًم٤ٌمن( قمٜمادهؿ ديااـ وشم٘ماقىِماليم٤من اًم

وًماااق ىمتٚمااااقا ذم  ،وًمااااق وىمٗمااا٧م وااادهؿ اًماااادٟمٞم٤م ،قمف متًاااٙمقا سمااااف ومل يٌااا٤مًمقا سم٠مطمااادؿماااارقمروماااقا طمٙماااؿ اهلل شمٕماااا٤ممم و
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وصمٌتااقا واظمتاا٤مروا اخلٞماا٤مر  ،جااح اًمٓم٤مًمٌاا٤منٟم ،حاا٤م ضماا٤م  آُمتحاا٤من ووواإمقا قمااغم اعمحااؽ ،واحلٛمااد هلل --ؾمااٌٞمٚمف

 --!وُم٤م قمٜمده اظمت٤مروا اهلَل شمٕم٤ممم وحم٤مسّماف  ؛اًمّمحٞمح

وم٤مٕؾما٤مس هاق  --!!صمؿ قمٜمد آُمتحا٤من ؾما٘مط ،ٞم٦م ودقم٤موىإؾمالُموهذا سمخالف همػمهؿ هـ يم٤من ًمف سمداي٦م 

ًمٙماـ إذا يما٤من  --٤مؾم٦م وٟمحقها٤مًاٞمىمد يٙمقن اعٟم٤ًمن ٟم٤مىمّم٤م ذم ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًم ؛دياـ اعٟم٤ًمن وشم٘مقاه

ااا٤م اًمٕمٌقدحم٘مً٘مااا ٤مشم٘مّٞماااااً ٤مصااا٤محلً  وهاااؿ سمٙماااؾ  ،ذم اًمٖم٤مًمااا٥م إن ؿمااا٤م  اهلل ،ُمٜماااف وماااال ختاااػ قمٚمٞماااف وٓ ختاااػ ؛ ٦م ًمرسمااافِ ي 

وهااؿ يٕمروماااقن ظمٓماااقرة وواإمٝمؿ وُمااا٤م ياااقاضمٝمٝمؿ ُماااـ  ،شم٠ميمٞمااد قمٜمااادهؿ وواااع صاإم٥م وفماااروف ؿمااا٤مىم٦م ًمٚمٖم٤ميااا٦م

 --!صٕمقسم٤مت وُم٤م ُ ِد. اؿ ُمـ أظمٓم٤مر

اظمٚمٞمٞماااااـ ُمااااـ إقماااادا  اًمد --وياااارُمٞمٝمؿ قمااااـ ىمااااقس واطماااادةٍ  يٕمرومااااقن أن اجلٛمٞمااااع ؾمااااقف يتٙم٤مًماااا٥م قمٚمااااٞمٝمؿ

يم٤مجلٛمٝمقريااا٤مت  ؛أثٞمقسمٞمااا٤م وأزُٓمٝمااا٤م ذم اعمٜمٓم٘مااا٦م: وُماااـ إقمااادا  اخل٤مرضمٞمٞمااااـ ،هٝمؿاًمٕمٛماااال  واًمزٟم٤مدىمااا٦م وأؿمااا٤ٌم

أُمريٙماا٤م سمخٞمٚمٝماا٤م : وُمااـ ورا  هاا١مٓ  وٞمٕماا٤م ،وطمتااك يمٞماااٜمٞم٤م ،وهمااػمهؿ ،ىملِماااراًمّمااقُم٤مًمٞم٦م ذم اًمِمااامل واًمِمااامل اًم

 -!!وَرضْماٚمٝم٤م

ُمااااااـ اًمٗم٘ماااااار ّماااااااك وُمِماااااا٤ميمٚمٝمؿ اًمداظمٚمٞماااااا٦م ٓ ن ،ُم٘مّٚمااااااقن ُمااااااـ احاااااا٤مل واًمًااااااالح واًم٘مااااااقة وهااااااؿ واااااإمٗم٤م 

طمتااك ياادومٕمقا  ،ومااال سمااد لااؿ ُمااـ اعم٤ًميًاا٦م واعمااداراة واًمتقرياا٦م ؛٤مت واجلٝمااؾ واًمتٜماا٤مطمر اًم٘مااٌكم وهمااػمهواعمج٤مقماا

وىمااد شم٘مااع ُمااٜمٝمؿ هٜماا٤م أظمٓماا٤م  واضمتٝماا٤مدات ٓ  ،٤م ؿماااٞموىمااد يؽمظّماااّمقن ذم سمٕمااض إ ،ِمااارقمااـ أنٗمًااٝمؿ سمٕمااض اًم

٦م اًمٕمزيٛماا٦م اًمٜمٔماار هااق ٕصاا٤مًم٦م اًمدياااـ وىمااقة اًمتقطمٞمااد واًمت٘مااقى قمٜماادهؿ وصااح :ًمٙمااـ يمااام ىمٚمٜماا٤م دائااام ،اكشُمْرواا

   -واهلل اعمقومؼ ،وآظمتٞم٤مر

ٟمٜم٤م ذم   ـ-مُمٞما --وأن يرزىمٝمؿ الدى واًمًداد ،ظمػما ه٤م ٟمٔمـ شاعمح٤ميمؿ»ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ إظمقا

 وؿماامل٤م يماام هاق ُمٕماروف سمٞماد أنا٤مس ،وم٤مًمّماقُم٤مل يمٌاػمة --ٓمرهتؿ قماغم اًمّماقُم٤ملؾمااٞمسم٤مًمٜم٦ًٌم عم٠ًمخ٦م سمًط 

ٓمروا قمٚمٞمااف إن ًاااٞمًمٙمااـ اجلٜمااقب أتّمااقر أن اعمحاا٤ميمؿ سم٢مُمٙماا٤مهنؿ أن ي ،وهمااػمهؿ شوٝمقرياا٦م أرض اًمّمااقُم٤مل»

 -ؿم٤م  اهلل

ٟمٜماا٤م صااال   ٟمقؿمااالأهااؿ  وأهنااؿ جياا٥م أن  ،قمااغم اُمتحاا٤من يمٌااػم نذم اًمّمااقُم٤مل أن يٕمرومااقا أهنااؿ ىماا٤مدُمقسمااف إظمقا

سم٘مٞماا٤مم طمٙمااؿ واااك وًمااـ ير ،ومااقا أن اًمٖماارب اًمّمااٚمٞمٌل ًمااـ يااؽميمٝمؿسمااد أن يٕمر ٓ --خيتاا٤مروا آظمتٞماا٤مر اًمّمااحٞمح

ٟمٞم٦م احل٤مىماادة يمااذًمؽّماااروأثٞمقسمٞماا٤م اًمٜم ،ااعؾمااالم هٜماا٤مك أباادً  ًٕمك اًمٖماارب سم٘مٞماا٤مدة ؾماااٞم --!ااااؿ أباادً واااك ًمااـ شمر ،ا

وًمااـ يروااقا ُمااٜمٝمؿ إٓ اخلْمااقع عرادهتااؿ وإٓ أن  ،أُمريٙماا٤م ًمٕماارىمٚمتٝمؿ وحماا٤مرسمتٝمؿ سمِمااتك اًمٓماار. واًمقؾماا٤مئؾ

ٟمٞم٦مقمٞم٦م اًمدوًمٞمااا٦م اًمٜمارِمااايااادظمٚمقا ذم ديااااـ اًم ٓ سمااا٠مس ُماااـ  ،ٟمٕماااؿ --وماااال يتٕمٌاااقا أنٗمًاااٝمؿ سمٙمثااارة اعمٜمااا٤مورات ؛ّماااارا

   -وهٙمذا ،يم٥ًم اًمقىم٧م ونٞمٞمد ُم٤م أُمٙمـ ُمـ إقمدا  طمتك طمٞماـ
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وُمااـ  ، ورقم٤مياا٦م اجل٤مُمٕماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦مِماااػم٤موم٦م اًمٌْماااٞمضمٚمقؾمااٝمؿ ُمااع احلٙمقُماا٦م اعم١مىمتاا٦م ذم اخلرـمااقم سم: ًمٙمااـ ُمااثال

 وقمٛماااارو ِماااااػماًمٌ: وأن هاااا١مٓ  ،دريمٞماااااـ أنااااف ٓ ُيرضمااااك ُمٜمااااف ظمااااػمجياااا٥م أن يٙمقٟمااااقا ُم ،ظمٚمااااػ اًمًاااات٤مر أُمريٙماااا٤م

 سما٠مس سمإٌمض اعمٜما٤مورة إذا يما٤مٟمقا قم٤مرومٞمااـ ُمتٞمّ٘مٔمٞمااـ وماال --!أخٌتافهٝمؿ ٓ ظماػَم وماٞمٝمؿ وهمػمه ووٞمع أؿم٤ٌمؾماك ُمق

واًماذي أراه  -!!ًمٙمـ إي٤مهؿ صمؿ إي٤مهؿ أن  ًٜمقا اًمٔمـ ا١مٓ  اخلقٟم٦م وُمـ ورا هاؿ ُماـ اًمٙمٗمارة ،إن ؿم٤م  اهلل

وم٘ماد يٙماقن  ،حلٙمقُم٦م اعم١مىمت٦م صاٜمٞمٕم٦م اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااـأن يٗمٙمروا ضمدي٤م ذم اًمزطمػ قمغم سمٞمدوا طمٞم٨م ُم٘مر ا لؿ أن

   -ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اعم٤ٌمدرة سمذًمؽ أن

هاذا ـمٌٕما٤م  --ذم رأجل أن اًم٘مْم٤م  قمغم هاذه احلٙمقُما٦م ذم وىما٧م ُمٌٙمار أومْماؾ ُماـ شمريمٝما٤م طمتاك شمٙماؼم قمٚماٞمٝمؿ

ّصااا٤م ومٚمٞمًاتٖمٚمقا  اؿ اًماداظمكم ُمتحادً وإذا يما٤من صاّٗمٝم ،إذا يم٤من ووإمٝمؿ يًاٛمح سماذًمؽ واًمٔماروف شمًا٤مقمد وُمؽما

   ىمااد ٓ ياادوم ُمااع اعمٙماارؿمااالوماا٢من هااذا اعىمٌاا٤مل  ،وإذا يم٤مٟماا٧م اًمٜماا٤مس ىم٤مسمٚماا٦م لااؿ ُمتِمااّقىم٦م إًمااٞمٝمؿ ،هااذه اًمٗمرصاا٦م

   -٤مر ًمألقمدا  واًمتخقيػ واًمتٝمديد واعـمامع وهمػمهٌ  اًمٙمُ 

ُمااع أن  ،دوٟمحااـ إٟمااام ٟمااتٙمٚمؿ ُمااـ سمٕمٞماا ،خص مظمااروهااؿ ي٘ماادرون واىمٕمٝمااؿ أومْمااؾ ُمااـ أي ؿماا ،هااذا اًماارأي

مظمر هق أن يتقىمٗمقا ىمٚمٞمال أن ويٚمتٗمتقا إمم أنٗمًٝمؿ وشمرشمٞم٥م ووإمٝمؿ اًماداظمكم واًمٕمٜم٤ميا٦م سمِمإمٌٝمؿ  ٤مهٜم٤مك رأجً 

ٙمقٟمااقا أىمااقى طمتااك ي --وهمااػمه ٤مويًااتٛمروا ذم آؾمااتٕمداد قمًااٙمريً  ،٤مؾماااٞم٤مؾماٞموياااٜم٤موروا  ،وسمٜماا٤مئٝمؿ آضمتامقماال

ٍخ ًماااـ يٙماااقن ذم صااا٤محلٝمؿ وإن أي --ًمٙماااـ اًمااارأي إول هاااق ُمااا٤م أراه ،وجيااادوا اًمٗمرصااا٦م إنًااا٥م واهلل  --شمااارا

   -أقمٚمؿ وأطمٙمؿ

واًمتقيماااااؾ قماااااغم اهلل واًمث٘مااااا٦م سماااااف وآقماااااتامد قمٚمٞماااااف  ،وًماااااتٙمـ اًمِماااااقرى رائااااادهتؿ ،وًمٞمًتٕمٞمااااااٜمقا سمااااا٤مهلل شمٕمااااا٤ممم

 ،وُمًاا١موًمٞم٤مت يمٌااػمة ،أن يٕمرومااقا أهنااؿ ىماا٤مدُمقن قمااغم طمااروبٓ سمااد وسمٙمااؾ طماا٤مل  ،واهلل يتااقٓهؿ ،هّجااػماهؿ

 -!وإٓ ومٚمـ دمدي اًمؽمىمٞمٕم٤مت واًمتقومٞم٘م٤مت ،سمح٘مٝم٤م وم٢مُم٤م أن يٙمقٟمقا أهال ل٤م وي٠مظمذوه٤م

ومٝمال ورىما٦م  ،وأثٞمقسمٞم٤م يٛمٙمـ أن شمتادظمؾ ذم اًمّماقُم٤مل وشمتًاٚمط قمٚماٞمٝمؿ ذم أي وىما٧م --اًمٖمرب ًمـ يؽميمٝمؿ

هاذه  ،صماؿ هال لا٤م اؾماؽماشمٞمجٞمتٝم٤م اًمراؾماخ٦م ُماـ ضمٝما٦م أظمارى ،سمٞمد أُمريٙم٤م واًمٖمرب اًمّمٚمٞمٌل واًمٞمٝمقد ُمـ ضمٝما٦م

ٟمٞم٦مّماااااااراًم٘مااااااٞمؿ واًمث٘م٤موماااااا٦م اًمٜمىم٤مئٛماااااا٦م قمااااااغم أؾماااااا٤مس اًمدياااااااـ و ؾمااااااؽماشمٞمجٞم٦مآ ٦م وإطمااااااالم ِماااااااٞمواًم٘مقُمٞماااااا٦م احلٌ ،ا

ذم اًمّماقُم٤مل  ،ٞم٦م وقمرسمٞما٦م ىمريٌا٦م ُمٜمٝما٤مإؾماالُمقماـ وضماقد ىماقة  اوًمـ شمًٙم٧م أثٞمقسمٞما٤م أبادً واك ًمـ شمر --اًمتقؾمٕمّٞما٦م

ٟمٜماا٤م أن خيِمااقا أثٞمقسمٞماا٤م ،وقمااغم يمااؾ طماا٤مل --ُماا٤م ومٞمااف ضماادال ،  ُمٕمااروفؿمااالهااذا  --!سم٤مًمااذات  --ٓ ياااٜمٌٖمل عظمقا

 --!ذًمؽ ومٝمل أذل وأطم٘مر ُمـ

إن ظمٞما٤مريمؿ  ،اهلل شمٕما٤مممّماار ون ٟمؾمااػمو ،شأوضم٤مديااـ» ويٕمٞمادوا أجما٤مد ،ومٚمٞمًٚمٓمقا قمٚمٞمٝم٤م اعمج٤مهديااـ وم٘ماط

   --ٓ همػم --!اًمقطمٞمد اًمّمحٞمح أهي٤م اعظمقة ذم اعمح٤ميمؿ هق إظمقاٟمٙمؿ اعمج٤مهدون وأُمتٙمؿ ودياٜمٙمؿ احلؼ
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 η شحمٛمااااد قمٛماااار اعمااااال» شمٙمُرُُماااااقا هااااق ـمريااااؼوإن اًمٓمريااااؼ اًمّمااااحٞمح ًمتٗمااااقزوا وشمٗمٚمحااااقا وشمٕماااازوا 

ااٙمقا اااؿ ،قمٚمااٞمٙمؿ سماا٢مظمقاٟمٙمؿ اعمج٤مهدياااـ ،اًمااذي اظمتاا٤مر اهلل وُماا٤م قمٜمااده ،ورقماا٤مه ًّ واومتحااقا لااؿ  ،واًُماااقهؿ ومت

اااؾ أُمريٙما٤م وأثٞمقسمٞما٤م وأوًمٞما٤مئٝمؿ  ،يمؿًاارقا سم٤مهلل شمٕما٤ممم وؾماؽمون ُما٤م يواؾمتٕمٞماٜم ،إبقاب ٌَ احلارب قمٚماٞمٙمؿ ُماـ ىِماا

 --!!ػَمهُ ومال شمٔمٜمقا هم --ىم٤مدُم٦ٌم ٓ حم٤مًم٦م ،ُمـ يمؾ يم٤مومر وؾم٤مىمط

 : وم٠منتؿ سمٞماـ ظمٞم٤مرياـ

اااٙمقا سمديااااٜمٙمؿ و ،ُماااٜمٝمؿ طمتاااك ا وشمٙمقٟماااقا يمٓم٤مًمٌااا٤من وظماااػمً  ،إُمااا٤م أن شمٙمقٟماااقا أبٓمااا٤مٓ ورضمااا٤مٓ ًّ يٕم٦م ؿمااااروشمتٛم

 ٤موؾماااتٚم٘مقن طمرسًماااا ،سمٙمؿ إقمااادا  قمااااـ ىماااقٍس واطماااادةؾماٞمْماااارومحٞماااااٜمئٍذ  --رسمٙماااؿ وسم٤مًمتقطمٞماااد واًمااااقٓ  واًماااؼما 

وإُمااا٤م اًمِماااٝم٤مدة واًمٗماااقز سمااا٤مٔظمرة وهااال واهلل  ،قماااز اًمااادٟمٞم٤ماعمٌٞمااااـ وّماااار وم٢مُمااا٤م اًمٜم ،ومٚمتثٌتاااقا وًمتّماااؼموا ،قمٔمٞمٛمااا٦مً 

ويروماع اهلل ذيماريمؿ وُيااإمكم ذم  ،وشمٙمقٟماقا ًمٚمٜما٤مس أئٛما٦م ،شم٤مرخيٞماا٤م ٤مومً ؿمااروذم يماال احل٤مًمٞمااـ شمٜما٤مًمقن  --اًمٗماقز اعمٌٞمااـ

   -واهلل أيمؼم -أظِماارياـ اؾمٛمٙمؿ

 وشمًتٙمٞماٜمقا  اٜمقا وهِتا ،واًمتقومٞمؼ واعطم٤ًمن ,زقمٛمقا ,واًمتقؾّمط وإُم٤م أن ختت٤مروا ؾمٌٞمؾ اعمداهٜم٦م 

ٌَااؾ ًمٜم٤م سم٠مُمريٙم٤م وأوًمٞم٤مئٝم٤م ويمذا ويمذا: ٘مقًمقا وشم وشمْمُٕماٗمقا  ون٤موًمقا احلٗم٤مظ قمغم سمٕمض  ،ٓ ٟمًتٓمٞمع وٓ ىِماا

 ،ويتزقمزع اًمقٓ  واًمؼما  ،ومتٌدؤوا ذم ؾمٚمًٚم٦م شمٜم٤مزٓت وشمقومٞم٘م٤مت --اعمٙم٤مؾم٥م اًمتل أنجزمتقه٤م سمٔمٜمّٙمؿ

ومٗمل هذه  ؛مُمٞماـ --وقم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ،قمٚمٞمٙمؿ ٓ ىمّدر اهلل ذًمؽ قمٚمٞماٜم٤م وٓ --اًمخ --ويْمٕمػ اًمتقطمٞمد

 --!ٓ واهلل ؟ئ٤مؿماٞموأنٙمؿ يٛمٙمـ أن ن٘م٘مقا  ،هؿؿماراحل٤مًم٦م هؾ شمٔمٜمقن أنٙمؿ ؾمؽموقن أقمدا يمؿ أو شم٠مُمٜمقن 

وًمـ يرىمٌقا ومٞمٙمؿ إٓ وٓ ذُم٦م يمام ىم٤مل  ،وواهلل ًمـ يرمحقيمؿ ،اوشمٕمززً  ٤مزداد إقمدا  قمٚمٞمٙمؿ شمٙم٤مًمًٌ ؾماٞمسمؾ 

ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ: رسمٜم٤م 

ويًّٗمقٟمٙمؿ اعَمااؾ  ُمـ اًمذل  ،قُمقٟمٙمؿ ؾمق  اًمٕمذابوؾمقف يً ،أي٤مت ]اًمتقسم٦م[ ژچ چ چ

ٟمٙمؿ ،وؿمٕمٌٙمؿ ،ودوًمتٙمؿ ،ون دياٜمٙمؿًارخت ؛ون ذم اًمٜمٝم٤مي٦مًاروؾمقف خت --!والقان واعمًٚمٛمٞماـ  ،وإظمقا

ىم٤مئٛم٦م اًمٗمرص اًمْم٤مئٕم٦م  وشمٜمْمٛمقن إمم --!وؾمتٙمقٟمقا ذم اًمت٤مريخ جمرد ٟم٘مٓم٦م ؾمقدا  حمزٟم٦م ُم١مؾمٗم٦م -!!وٞمٕم٤م

  --وًمـ يٌٙمل قمٚمٞمٙمؿ أطمٌد يمٌػَم سمٙم٤م  ،ذم شم٤مريخ أُمتٜم٤م

؛ [22: إسمااراهٞمؿ] ژ ڳڳ  ڳ    گ گ گ گ ک ژ: ٓم٤من ي٘مااقل ًمٙمااؿِماااٞموًمااـ دماادوا إٓ اًم

ٟمٜم٤م إطم٤ٌمب واوحٞماـ -!ٓ ىمّدر اهلل ذًمؽ    -ومٝمذان اخلٞم٤مران أُم٤مُمٙمؿ ي٤م إظمقا

اؾمتٕمٞمااااٜمقا  ،ٚمٞمااف أنااقار الدايااا٦م وسمراهٞماااـ احلااؼح اًماااذي قموم٤مؾمتٕمٞماااٜمقا سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم واظمتااا٤مروا اخلٞماا٤مر اًمّمااحٞم

واقمٚمٛماقا أن اعٟمًا٤من وإمٞمػ سمٜمٗمًاف ُمٝماام ىماقي  ،واصمٌتاقا  ،واصؼموا وص٤مسمروا وراسمٓمقا  ،سم٤مهلل وشمقيمٚمقا قمٚمٞمف
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ژ --ومحٞمااااااٜمٝم٤م ًماااااـ يٖمٚمٌاااااف أطماااااد ،ُمٕماااااف إٓ أن يٙماااااقن اهلل  ، ؿماااااالومٝماااااق ٓ 

ٓ إ  هماااػمه  ،واهلل اعمقوماااؼ ،]مل قمٛماااران[ ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک

   -وٓ رب ؾمقاه

هااذا  ،وأُمريٙماا٤م ُمااـ اًمّماإم٥م قمٚمٞمٝماا٤م اًماادظمقل ذم طماارب هٜماا٤مك قمااغم هماارار دظمقلاا٤م إمم اًمٕماارا. وأومٖم٤مٟمًاات٤من

وأُمااااا٤م  --ورسماااااام همػمهااااا٤م ،وقمٜمااااادهؿ ورىمااااا٦م أثٞمقسمٞمااااا٤م ،ًمٙماااااـ ومٙمااااارهتؿ أن هااااال اًم٘ماااااقات إهٞمااااا٦م ،ُمًاااااتٌٕمد أن

ٟمٜم٤م ،ذم أي وىم٧م ،ريخ ومٝمذا هٙمـ ـمٌٕم٤مسم٤مت اجلزئٞم٦م اعمحدودة سم٤مًمٓمػمان واًمّمقا ْماراًم ٌّف ًمف إظمقا    -ومٚمٞمتٜم

ٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م هاق ظمٓمار يمٌاػم سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٚمٛمّما٤مًمح إُمريٙمٞما٦م ٓ ؿماؽ إؾمالُمإن وضمقد ؾمٚمٓم٦م 

ؼ سمااا٤مب اعمٜمااادب( وشم٠مُمٞمااااـ احلريمااا٦م ومٞماااف ُماااـ ظماااالل شم٠مُمٞمااااـ اعمٜمٓم٘مااا٦م طمقًماااف هاااذه ْمااااٞمؼ )ُمْمااااٞموُمًااا٠مخ٦م اعم ،ومٞماااف

واهلل  -!!وما٤مُٕمر ضماد ًماٞمس سما٤ملزل ؛٤م٦م اىمتّما٤مدي٦م ُمًٕماؾمااٞم٤مؾماٞموهال ُمًا٠مخ٦م  ،ٝمقدُم٠ًمخ٦م طمٞمقي٦م ًمألُمريٙم٤من وًمٚمٞم

گ گ ڳ ڳ ڳ ژ ،أوًمٞمااا٤م ه وُمٕماااٍؾ يمٚمٛمتاااف وُمٔمٝمااار ديااااٜمف وًماااق يماااره اًمٙمااا٤مومرونصاااار ٟم٤م

 --]اعمٜم٤موم٘مقن[ ژڳ ڱ ڱ ڱ

ٟمٜماا٤م اعمج٤مهدياااـ وىمٞماا٤مداهتؿ أن ياااٜمتٌٝمقا ضمٞماادا قمااغم أنٗمًااٝمؿ  وهٜماا٤م أطماا٥م أن أؾمااتٖمّؾ اًمٗمرصاا٦م ٕطمااذر إظمقا

وآطمتٞما٤مط  ،سماام يٛمٙماٜمٝمؿ ُماـ أؾما٤ٌمب آظمتٗما٤م  قماـ أنٔما٤مر إُمريٙما٤من واًمتاقىمل ُماـ اؾماتخ٤ٌمراهتؿ وًمٞم٠مظمذوا

 ،ظم٤مص٦م اًم٘مٞم٤مدات اعمٕمرووم٦م واعمٓمٚمقسم٦م أُمريٙمٞما٤م وهاـ لاؿ شما٤مريخ ،سمٕمد اًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وطمده ،اًمٙم٤مُمؾ

شطمًـ فم٤مهر» خِماٞميم٤مًم
(1)

ٟمف أظمرياـ     -وهمػمهؿ ،وسمٕمض إظمقا

خ طمًااـ رئٞمًاا٤م عمجٚمااس اًمِمااقرى ِماااٞمقاب ؾمااٛمٕم٧ُم أن اعمحاا٤ميمؿ اظمتاا٤مرت اًمواًمٞمااقم وأناا٤م أيمتاا٥م هااذا اجلاا

ر ُماا٤م يٕمرومااقن ذم دياااٜمٝمؿ وصم٘ماا٤مومتٝمؿقمااغم هماار ،وؾماا٤مئؾ اعقمااالم شمًااّٛمٞمف اًمؼمحاا٤من) وم٠منّمااحٝمؿ سم٤مٓطمتٞماا٤مط ُمااـ  ؛(ا

ٜمٞمااا٤مهتؿ قم٤مًمٞمااا٦م ذم وشم٘م ،وإُمريٙمااا٤من ُمقضماااقدون هماااػم سمٕمٞماااد ُماااٜمٙمؿ سم٠مؾمااآمقلؿ ذم اًمٌحااار ،سم٤مت إُمريٙمااا٤منواااار

وأجْماااا٤م هااااؿ يٛمٙمااااـ أن  اااا٤موًمقا اهمتٞماااا٤مل  ،ظمّٞمااااٌٝمؿ اهلل ،دهؿ ُمٕمٚمقُماااا٤مت قمٜمااااف ُمااااـ اجلااااقّ ىمااااٜمص ُمااااـ يتااااقومر قمٜماااا

وم٤مطمااااااذروا  ،ام ذم ُمثااااااؾ فمااااااروف اًمّمااااااقُم٤ملؾماااااااٞمومااااااام أؾمااااااٝمؾ اًمتجٜمٞمااااااد قمٚمااااااٞمٝمؿ وٓ  ،اًم٘مٞماااااا٤مدات قمااااااغم إرض

 --آهمتٞم٤مٓت واٟمتٌٝمقا 

   -واهلل يتقٓيمؿ و ٗمٔمٙمؿ ويرقم٤ميمؿ --واؾمتٕمٞماٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم وظمذوا طمذريمؿ يمام أُمر اهلل 

 
 

                                      
 سم٤مًمْم٤مد، واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب- شطمًـ و٤مهر»ف سمٕمْمٝمؿ: سم٤معمٝمٛمٚم٦م، ويًٛمٞم شطمًـ ـم٤مهر أويس» ًمٕمؾ اًمِمٞمخ ي٘مّمد (٧)
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[شايقَٛايٞ» ٚاؾٗار ،ٚبعض َغا٥ً٘ ٚؾٛا٥زٙ شراصؾٛص» ايكٍٛ ٗ اؾٗار ٗ]

 (1)  ؤم ؤى  ؟ّل تًتٗس ؤى سدحٔ زخضَْض ّٖ سدحٔ ضسْ٘ٔ لسدحدت خلزْدز خألذط

ّصُ خلوٌكٗٔ ترتلّ ٚل٘د يي زدٖٖ هٌدقٕ يدلوٌد خإلساهٖ ٍتحتدد بلى ًَو رسٗس 
  --ٍٖسضخت ؾرؤ رسخ

 ؛زإى خلزْدز ْٖ خلسَزخى هي خألْؿل ؤى َٗٗم يلى خلٌُن ٍخلٖٓءّل تًتٗس  (22)

ألى ٖسضخت خلوسلو٘ـي خلًدزٗٔ ٖس أ تسوح زتكَٗل خلػـطخو هى خلٌهدم خألهطٖٗٛ ْٖ ّصُ 

دضخت هزْعٓ تزْ٘عخ ذدغد لوخل ّصُ خلوٌدقٕ خلَيطٓ سـ٘ذػَغد هى خلحدرٔ ل ،خلوٌكٗٔ

  -؟طّد هي خلوٌدقٍٕخلػحطخٍٗٔ ٍبهٛدً٘دت ٖس أ تَٛى هْؤ ْٖ َ٘

ٍّل هي خلووٛي ٖ٘دم خإلهدضٓ  ؟ىد لود ٗزطٕ ْٖ خلػَهدل خٙطـ٘هد ّٖ ًهطٓ خل (21)

  -؟ٔ بْطٗٗ٘دضـطخإلساه٘ٔ ْٖ 

رٌد َْخجس ٖ٘دم خلزْدز ْٖ هٌكٗٔ زخضَْض ٍهد َّ ؤحطّد يلى ضـّ٘ٚ٘ تط   (23)
  -ٍل٘س٘د ٍخلزعخجطػـط خلوسلو٘ـي ْٖ ه

 [أؾمد اًمًٜم٦م: اًم٤ًمئؾ]
 

 : بالجىا

واعمج٤مهاادون  ،اًمًاا٤مطم٤مت ختتٚمااػ ،أن يمااؾ ؾماا٤مطم٦م لاا٤م ظمّم٤مئّمااٝم٤م وفمروومٝماا٤مٓ ؿمااّؽ : ١ضمااقاب اًمٗم٘ماارة 

قمٚمااااٞمٝمؿ أن ٓ سمااااد و ،وٟمًاااا٠مل اهلل أن يًااااٝمؾ أُماااارهؿ ويرؿماااادهؿ ،سمحٛمااااد اهلل واقمااااقن وقماااا٤مرومقن اااااذا إُماااار

   -يتٙمٞمٗمقا ُمع واىمع هذه اًم٤ًمطم٦م

قماااا٤مت ىمٌٚمٞماااا٦م ُمٕم٘ماااادة ،يمااااام ىمٚمٜماااا٤م هااااذه ؾماااا٤مطم٦م صااااحرا  وم٘ماااار  ،اًمٚمٖماااا٤مت واًمٚمٝمجاااا٤مت ،دا ة اًمًااااقِماااااراًمٌ ،ٟمزا

س اًمٖمريااااا٥م قماااااـ ُمٕمٔماااااؿ ُمااااا٤م قمروماااااف ؾمااااا٤مئر اعظماااااقة اعمج٤مهديااااااـ ذم اًمٕمااااا٤ممل ٘مااااآماحلااااارارة اًمٕم٤مًمٞمااااا٦م واًم ،وضمٝماااااؾ

٤م  ؿمااااااٞموأ --ووطماااااؾ وـمٞمااااااـ وشمٕمٓماااااؾ يم٤مُماااااؾ ًمٚمٓمااااار. واعمقاصاااااالت ،ٗمٞم٦مصااااااٞمأُمٓمااااا٤مر ُمقؾماااااٛمٞم٦م  ،لؾماااااالُماع

  ُمـ ذًمؽ ذم ظمٓم٤مسمفؿمالإمم  ηخ أؾم٤مُم٦م ِماٞمأؿم٤مر اًم -!قمجٞم٦ٌم
(1)

-  

                                      
أبريؾ  , ٧62١اًمّم٤مدر سمت٤مريخ: رسمٞمع إول  شىم٤مشمٚمقا أئٛم٦م اًمٙمٗمر ًمٕمٚمٝمؿ يٜمتٝمقن»سمٕمٜمقان:  اٟمٔمر: ظمٓم٤مب اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن  (٧)

قم٤معمٝم٤م وىمتٚم٧م  ىمتؾ أرًو٤م» :وإ  أطم٨م اعمج٤مهديـ أن يتٕمرومقا قمغم أرض وىم٤ٌمئؾ وٓي٦م دارومقر وُم٤م طمقل٤م، وىمد ىمٞمؾ»م، ىم٤مل ومٞمف: 2١١4

ه٤م يٕمٞمؼ احلريم٦م وي٘مٓمع اًمٓمر. اًمؽماسمٞم٦م، وهذا ُمـ  ٤مقمغم ُمقؾمؿ شمٙمثر ومٞمف إُمٓم٤مر هم٤مًمًٌ ٚمؿ أن اعمٜمٓم٘م٦م ُم٘مٌٚم٦م ، ُمع اًمٕمشأرٌض ضم٤مهٚمٝم٤م

 -ش٤مدة ُمـ قم٤مُمؾ اًمقىم٧م سم٠مىمَم ُم٤م يٛمٙمـإؾم٤ٌمب اًمرئٞم٦ًم اًمتل أظمرت آطمتالل إمم ُم٤م سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر ىم٤مدُم٦م، ومٞمٜمٌٖمل اًمنقم٦م وآؾمتٗم

 (-525اعقمالم اجلٝم٤مدي )ص  ٟم٘مال قمـ: جمٛمقع اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن، ٟمخ٦ٌم
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أن اجلٝما٤مد  ٓ ؿماؽ  وًمٙماـ  ل، إًمٞماف أظماِمااػمُم٤م هق اًمٜمقع اجلدياد اًماذي نت٤مضماف هاذه اًمًا٤مطم٦م ها٤م شم ٓ أدري

٤مرات ًاااٞموم٠مناا٧م ُمااثال نتاا٤مج إمم أؾماآمقل ضمٞمااد ُمااـ اًم ،ام ذم ؾماا٤مطم٦م ُمثااؾ هااذهؾماااٞموٓ  ، تاا٤مج إمم ىماادرات يمٌااػمة

   -وًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم ي٤ٌمرك ذم اًم٘مٚمٞمؾ اًمٓمٞم٥م --وهمػمه٤م

أن ٓ سمااد و ،تٙمٞمٗمقن ُماع اًمقواع واًمٔمارف اخلا٤مص ًمٚمًا٤مطم٦مؾماااٞمج٤مهديااـ ٟمحاـ قماغم صم٘ما٦م أن اعم ،ويماام ىمٚمٜما٤م

ومٙمٞمااػ سمٛمثااؾ ؾماا٤مطم٦م  ،هااذا ذم أجاا٦م ؾماا٤مطم٦م ،وماا٢من ُمٗم٤مشمٞمحٝماا٤م دائااام هااؿ اًمرضماا٤مل ُمااـ أهٚمٝماا٤م ؛ٟمٕماارف أن أي ؾماا٤مطم٦م

 --  أيمٞمد وحمّتؿؿمالهذا ؛ ٦م وفمروف ظم٤مص٦م ضمداصاٞمدارومقر قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ظمّمق

   - أن يتقٓهؿ سمتقومٞم٘مف وإُمداده ٟم٠ًمل اهلل ،واعظمقة اعمج٤مهدون هؿ ظمؼما  اذا

 ،أن يٕمتٛمد قمغم متقيؾ ٟمٗمًف ُمـ ظمالل اًمٖمٜمٞمٛم٦مٓ سمد أقمت٘مد أن اجلٝم٤مد هٜم٤مك  ،ٟمٕمؿ: ٧٧ضمقاب اًمٗم٘مرة 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ژ: واًم٘م٤مٟمقن هق ،يٗمتح ويرز. واهلل  ؛هذا واوح

 ٤مومٚمـ يٕمَدم اعمج٤مهدون قمقٟمً  ،وإُم٦م أجْم٤م ومٞمٝم٤م اخلػم ،]اح٤مئدة[ ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ

  -وإُمدادا ُمـ أُمتٝمؿ سم٢مذن اهلل

ٞم٦م هٜمااا٤مك إؾماااالُمأن ىمٞمااا٤مم إُمااا٤مرة ٓ ؿماااّؽ و ،  ُماااـ اًمٙماااالم قماااـ اًمّماااقُم٤ملؿماااالشم٘مااادم : ٧2ضماااقاب اًمٗم٘مااارة 

ويتحٛمٚمااقن  ،ضِمااد لا٤م رضما٤مل يتقيمٚماقن قماغم اهلل ويٕمروماقن دورهاؿ واعمٓمٚماقب ُماٜمٝمؿًماق وُ  ؟وُما٤م احا٤مٟمع ،هٙماـ

ٟمٜمااا٤م ذم وٟم٠مُماااؾ ظماااػما ذم إظمق --اعمًااا١موًمٞم٦م اًمٙمٌاااػمة ويااااٜمٝمْمقن اااا٤م  ،وُماااـ ُمٕمٝماااؿ ُماااـ اعمج٤مهديااااـ شاعمحااا٤ميمؿ»ا

   --ىم٤مُم٧م إُم٤مرة أو مل شم٘مؿ ؛ونِماروقمغم يمؾ طم٤مل ومٜمحـ ُمًتٌ

واًمٕمااادّو ذم شمراضماااع  ،وأن اجلٝمااا٤مد ُمًاااتٛمر وذم اؾماااتداد واؿماااتداد ، قماااغم اخلاااط اًمّماااحٞمحًااااػماعمٝماااؿ أنٜمااا٤م ٟم

 ٓ يااازال مل يٓماااؾ زُماااـ اعُمااا٤مرات واحلٙمقُمااا٤مت رسماااام ؛واحلٛماااد هلل ،وشمتٙمااا٤مصمر قمٚمٞماااف اًمٜمٌااا٤مل ُماااـ أهاااؾ اًمتقطمٞماااد

   -واهلل أقمٚمؿ --هذا هق اعمٝمؿ ؛ًمٙمـ ٟمحـ ذم آدم٤مه اًمّمحٞمح --قمٚمٞماٜم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ

ئاار وذم اًمّمااحرا  : ٧1ضماقاب اًمٗم٘ماارة  يماام ىمٚمٜماا٤م وما٢من اجلٝماا٤مد ذم دارومااقر وذم اًمّماقُم٤مل ُمااع اجلٝما٤مد ذم اجلزا

٦م ُماـ طمٚم٘ما٤مت ؾمٚمًاٚم٦م وهاق يماام ذيمرٟما٤م طمٚم٘ما ،وٟمتقىماع وٟم٠مُماؾ أن يٙماقن ُمٗمتا٤مح ظماػم ًمٚمٛمٜمٓم٘ما٦م ،هق ظمط واطمد

ب هاذا اًمٕمادو ْماارويمؾ ُمٙم٤من يٛمٙمـ أن شمتاقومر ومٞماف ومرصا٦م ُمٜم٤مؾما٦ٌم ًم ،ضمٝم٤مد أُمتٜم٤م ُمع اًمٕمدو اًمّمٚمٞمٌّل وأذٟم٤مسمف

حمرىما٦م سما٢مذن اهلل  اأن يِمإمٚمقه٤م قمٚمٞماف ٟما٤مرً ٓ سماد  ،ًمٚمٛمج٤مهديااـ ُماـ اؾماتٖمالل٤م واعمٌا٤مدرة إًمٞمٝما٤مال سماد أظمزاه اهلل وم

   -اعمج٤مهدياـ ذم يمؾ ُمٙم٤منوٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ويٗمتح قمغم  ،شمٕم٤ممم وقمقٟمف

 ،أثاٌر ُمرضماق  سماال ؿمااؽ ،وًمٞمٌٞماا٤م وهمػمها٤مّماار وأثار اجلٝما٤مد ذم هاذه اًمًا٤مطم٦م )دارومااقر( قماغم ؿما٤ٌمب أُمتٜما٤م ذم ُم

وًمٕماااؾ اهلل أراد اااا٤م ظماااػما ًمٞمتاااٞمح  ،ايٙماااقن اًمتااا٠مثػم قمٚمٞمٝمااا٤م إجي٤مسمٞمااا٤م ضماااد   وقماااغم وضماااف اخلّماااقص ًمٞمٌٞمااا٤م أتقىماااع أن

 ،اخلػم ُمـ أبٓم٤مل ًمٞمٌٞم٤م وأطمٗم٤مد اعمختا٤مر أن يتحّريماقا ويٌاذًمقا وٟم٠مُمؾ  ،ًمِم٤ٌما٤م ومرص٦م ىمري٦ٌم جم٤مورة ل٤م ًمٚمجٝم٤مد
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واهلل  ،مُمٞماااـ --ٟمًاا٠مل اهلل أن يٌاا٤مرك ومااٞمٝمؿ وأن يااؼمم لااؿ أُمااَر رؿمااد ،٤م ٟم١مُمااؾ ومااٞمٝمؿ دائااام ومل ٟمٗم٘مااد إُمااؾُماا٤م زًمٜماا

   -اعمقومؼ

   -وصغم اهلل ؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ
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 زاقؼِنا

..
..

.. 
 

[شفًػ ؽٛص٣ اجملاٖزٜٔ» ايعضام ٗب عزر َٔ اؾُاعات اؾٗار١ٜؼايـ ايه٬ّ ع٢ً ]

 قلْٗد خإلذَٓ ْٖ زاز خلطخْسٗـي ؤلًلٛن خقلًتن يلى ًَخٓ خأتحدز خلتٖ  :ؤٍأ

ء ضـٍٖزإٕ  ؟هد َّ ضؤٕ ْؿـ٘لتٛن ْٖ ّصُ خلركَٓ ؛دّسٗـيٍتَٛٗـي هزلس ضَض  خلوز

ٔ ٍخلتٖ ّٖ يلى ًٓس خلوٌْذ يي زسف ٗسّد سـ٘زًؽ خلٓػدجل خلطج٘ إَتسدق سـطَٓتُ
ٍّل هي ًػـ٘حٔ تٗسهْد ْٖ ّصخ خلوٗدم إلذَخًٌد ْٖ زٗ٘ٔ خلٓػدجل  ؟لتلٙ خلوسدزضٓ

  -؟ضْى خهلل ٖسضٚن

 [ص٘مر اًمٙمت٤مئ٥م: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : ىابالج

وٟمرضمق أن  ،ٟمراه٤م ظمٓمقة ـمٞم٦ٌم ؛ظمٓمقة إٟمِم٤م  جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهدياـ --هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ احلٛمد

وًمٙمـ ل٤م  ،ٓ سمٙمثرة ؿمٓم٤مرة وٓ سمٙمثرة يمالم ،واًمؼميم٦م ي٤م أظمل اًمٕمزيز طمٞم٨م ي٤ٌمرك اهلل شمٕم٤ممم ،شمٙمقن ُم٤ٌمريم٦م

٘مٞمؼ ون ،وؾمالُم٦م اًمّمدور ،ام اًمّمد. واعظمالصؾماٞموٓ  ،اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح: وجمٛمٚمٝم٤م ،أؾم٤ٌمب سمال ؿمؽ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ٹٹاعمح٦ٌم هلل شمٕم٤ممم واًمذًم٦م ًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ ُمع اًمٕمزة قمغم اًمٙم٤مومرياـ يمام 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ ۇۆ ۆ 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ: ويمام ىم٤مل  ،]اح٤مئدة[ ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

  -]اًمٗمتح[ ژں ڻ ڻ ڻ

 :  دٟم٤م ظمٌٞم٥م سمـ قمدي ؾماٞموىم٤مل 

 يِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠م وذًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ ذم ذات اعِ  وإن

  
عِ  يٌااااااااااااااا٤مرْك قماااااااااااااااغم أوصااااااااااااااا٤مل ؿماااااااااااااااٚمٍق هاااااااااااااااز 
(1)

 

  

ومٝما٤م --وماٜمحـ ؾماٛمٕمٜم٤م ااذه اخلٓماقة وومرطمٜما٤م اا٤م وٟمٕمارف ديااٜمٝمؿ وصادىمٝمؿ ٟمحًااٌٝمؿ  ،وٟمٕمارف سمٕماض أـمرا

وٟمرضماق أن يٙمقٟماقا  ،واًمٌ٘مٞم٦م وإن مل ٟمٕمرومٝمؿ ومٝمؿ قمٜمادٟم٤م ُمًاتقرون --وٟمثؼ ومٞمٝمؿ وٟمرضمق ومٞمٝمؿ اخلػم --يمذًمؽ

   -د واًمٗمدا  واًمتْمحٞم٦م واًمٌال يمٞمػ وهؿ أهؾ اجلٝم٤م ،وٞمٕم٤م ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس

وٟمحاـ أن حمتا٤مضمقن إمم اًم٘متا٤مل  ،ويٖمّٚم٥ُم اًمٖم٤مًم٥ُم  ،وُم٤م شمٙمقن ُمـ ُمالطمٔم٤مت ومال خيٚمق إٟم٤ًمن ُمـ ذًمؽ

   -وإن يم٤من ومٞمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمض اًمٜم٘مص ،واًمرضم٤مل أهؾ احلرب واًمٗمدا  واًمٌذل

ٟمٜمااا٤م و٤مقمااا٦م ة ؿمااا٤مُمٚم٦م عظمقا ٛمٜمّاااك ذًماااؽ يماااؾ ُمًاااٚمؿ يماااام يت ،شأنّمااا٤مر اًمًاااٜم٦م» يمٜمااا٤م ٟمتٛمٜمّاااك أن شمٙماااقن هاااذه اًمٜماااقا

هااذه اخلالوماا٤مت ىمااد ٓ شمٙمااقن  --ٕن هٜماا٤مك سمٕمااض اخلالوماا٤مت اًمٕم٤مئ٘ماا٦م سمٞماااـ اعظمااقة -!ًمٙمااـ هااذا مل يااتؿّ  --ُمتاا٤مسمع

  وهااق اعمااٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛماال واًمٕم٘ماادي واًمٗم٘مٝماال واطمااد أو ؿمااالٕن أهااؿ  ،يمٌااػمة وٓ هاال ُمااـ اًمٜمااقع اعمٕم٘مااد ضماادا

 تا٤مج اًمٜما٤مس إمم ضمٚماقس  --صإم٦ٌم احلاؾًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٔمروف اًمّمإم٦ٌم ىماد شمٙمؼّمها٤م ودمٕمٚمٝما٤م  --ُمت٘م٤مرب ضمدا

واًمٔماارف  --ٟمرضمااق أن  ّمااؾ هااذا ويااتؿّ  --واًمتٗماا٤مهؿ واًمتحاا٤مور وآشمٗماا٤م. قمااغم ُماا٤م جياا٥م ،سمٕمْمااٝمؿ ُمااع سمٕمااض

 -وقمغم أهؾ اخلػم اًمًٕمُل ذم ذًمؽ وسمذل يمؾ اعمٛمٙمـ --أن حمتؿ ًمذًمؽ أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُمْماك

 ،وضمٕمٚمٝماااا٤م ُمااااـ أوًمقياااا٤مهتؿ ،ـ اًمٙمٌػمياااااـم اااااذه اعمًاااا٠مخ٦م ُمااااـ اًمٓمرومٞماااااهااااتامأوٓ آ: اًمٜمّماااااٞمح٦م ـمٌٕماااا٤م هاااال

صمااااؿ اًمتٜماااا٤مزل ُمااااـ اجلٛمٞمااااع  ،صمااااؿ اًمتحاااا٤مور واًمتٗماااا٤مهؿ ،وإقمٓم٤مؤهاااا٤م اًم٘ماااادر اًمالئااااؼ اًمٙمٌااااػم ُمااااـ اجلٝمااااد واًمًاااإمل

ا رسمااااام ىمتِاااااؾ أو وًمٞمتٗمٙمااار اعٟمًاااا٤من أنااااف همااادً  ،[56]اح٤مئاااادة:  ژھ ھ ھژ ٹٹيماااام  ،وظمٗماااض اجلٜماااا٤مح

ٟمافوم ؟!وماامذا يااٜمٗمٕمف ،ومرصتف ًارهُمٚمِا٥َم وومِِمٚم٧م حم٤موًمتف وظم وإن قماغم  ،ٝماال سما٤مدر ُماـ أن إمم اًمٙماقن ُماع إظمقا

 --!!  ُمـ إىمؾ دون إيمثرؿمالوقمغم  ،  ُمـ اعمٗمْمقل سمدل اًمٗم٤موؾؿمال

   -اًمؼميم٦م واخلػم اًمٙمثػم واًم٘مقة ذم اجلامقم٦م واًمقطمدة: ًمٙمـ ذم اعمحّّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

ٟمٕمؿ إصؾ هاق  ؛ٗم٤موؾاجلامقم٦م وآن٤مد قمغم اعمٗمْمقل ظمػٌم ُمـ اًمتٗمّر. واًمتٜم٤مزع قمغم اًم: سمٕم٤ٌمرة أظمرى

وُماااـ ومّم رضماااال وذم اًمٜمااا٤مس َُماااـ هاااق ظماااػٌم ُمٜماااف وم٘ماااد ظمااا٤من اهلل ورؾماااقًمف  ،ـمٚمااا٥م إومْماااؾ وشمقًمٞمااا٦م إومْماااؾ

وماا٢من اضمااتامع اًمٜماا٤مس قمااغم  ؛وًمٙمااـ إذا مل يٛمٙمااـ آضمااتامع قمااغم إومْمااؾ ُمااـ اًمٜماا٤مس وُمااـ إطمااقال ،واعم١مُمٜمٞماااـ

                                      
 (-١6١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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إذا وىمع آضمتامع قماغم اعمٗمْماقل مل جياز  يمام أنف ،اعمٗمْمقل ظمػٌم ُمـ اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع ًمٓمٚم٥م اًمٗمْمؾ واًمٗم٤موؾ

وهااذا  --ًمٚمٗم٤موااؾ وٓ َُمااـ ُي١ميااده اعمٜم٤مزقماا٦م واخلااروج قمااغم أُماار اعمًٚمٛمٞماااـ سماادقمقى ـمٚماا٥م اًمٗمْمااؾ واًمٗم٤موااؾ

   -واهلل اعمًتٕم٤من --وأدًمتف ُمِمٝمقرة ،أصؾ ُمت٘مرر

 
 

[ٗ ايعضام خاف١ ؛ايشٜٔ هٝظٕٚ رخٍٛ ا٫ْتدابات شاٱخٛإ» ايتعاٌَ َع]

 طـطي ٗز٘عٍى ألًٓسْن خلسذَل ْٖ خلوزدلس خلتَ٘خى خلوسلوًًطِ ؤى خإلذ ًٔ٘ٗ
  ؟ْود َّ خلسس٘ل خألهخل للتًدهل هًْن ذػَغد ْٖ خلًطخٔ ؛ٍخلسطلودًدت

 [قم٤ٌمدة: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 : هق ،اًمذي أراه وأنّمح سمف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ه١مٓ  ذم اًمٕمرا. وٟمحقه

واعظمااقة قمااغم هااذا  ،وهااذا واوااح ،طمٙمٛمٝمااؿطمٙمٛمٝمااؿ  ،اقمتٌاا٤مرهؿ ضمااز ا ُمااـ ٟمٔماا٤مم اًمٕماادّو وُمااـ صااّٗمف ,

   -يمام هق ُمٕمروف

 ،وقمادم اقمتٌا٤مرهؿ أوًمقيا٦م ذم إهاداف ، ا٤موًمقن شماريمٝمؿ وقمادم ىمّمادهؿ سم٤مًم٘متاؾ واًم٘متا٤مل ،وُمع ذًمؽ ,

 -قمٞم٦م ٓ إمم قمّمٛمتٝمؿِمار٤مؾم٦م اًمًاٞمواًم٥ًٌم ذم ذًمؽ راضمع إمم اًم ،ُمٝمام أُمٙمـ ذًمؽ

ُُماااف ووٓؤه ٕقماادا  اهلله وسماا٤من ًمٚمٜماا٤مس ومًاا٤مده وإضمؿمااارإٟمااام ي٘متٚمااقن ُمااٜمٝمؿ ُمااـ فمٝماار  , طمتااك ٟمٙمااقن إذا  ،را

وٓ  ّماااااؾ قماااااغم  ،وأناااااف يًاااااتحؼ ،يٗمٝماااااؿ اًمٜمااااا٤مس حااااا٤مذا ىمتٚمٜمااااا٤مه ،ُمٕمذوريااااااـ أُمااااا٤مم اًمٜمااااا٤مس اىمتٚمٜمااااا٤م ُماااااٜمٝمؿ أطمااااادً 

 --!!اعمج٤مهدياـ شمِمقيش وشمِمٖمٞم٥م

يماااؾ  ؛وذم شماااقازن واقمتااادال ،سمااادون شمقىماااػ ،حمااا٤مرسمتٝمؿ سم٤محلجااا٦م واًمؼمهااا٤من واًمٚمًااا٤من واًمٌٞمااا٤من سم٤مؾماااتٛمرار ,

 -ويٕمٚمق وٓ ُيٕمغم ،وم٤محلؼ أبٚم٩م وقمٚمٞمف ٟمقر ،سمدون ُم٤ٌمًمٖم٤مت وٓ زي٤مدهيمٚمٛم٦م ذم حمٚمٝم٤م 

أجْماااا٤م سمحًاااا٥م  ،واعمًٚمٛمٞماااااـ ؾمااااالمومْمااااحٝمؿ وسمٞماااا٤من قمااااقارهؿ وومًاااا٤مدهؿ وظمٞماااا٤مٟمتٝمؿ وظمااااذٓهنؿ ًمإل ,

اعمٜم٤مؾمااا٤ٌمت وسم٤مقمتااادال سمٕمٞمااادا قماااـ اعم٤ٌمًمٖمااا٦م دائاااام وسمٕمٞمااادا قماااام يٛمٙماااـ أن يٌااادو جماااّرد ظمّماااقُم٦م وقمااادا  ُماااذهٌل 

 -شمٕمّّمٌل

قمااادهؿ وؿمااا٤ٌماؿ ُمااا٤م أُمٙماااـ ذًماااؽحم٤موًمااا٦م اًمتااا٠مثػم  , ودقماااقهتؿ إمم اخلاااػم واجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل  ،قماااغم ىمقا

 -واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ --شمٕم٤ممم واًمتخكم قمـ ذًمؽ اًم٤ٌمـمؾ
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[ايغبٌٝ ٕٓع سزٚخ ايؿت١ٓ بٌ اجملاٖزٜٔ عكٝب ا٫ْغشاب ا٭َضٜهٞ]
 ٘لًطخٔ ّٚ٘ ًوٌى حػَل خلٓتٌٔ ز٘ـي روديدت خلوزدّسٗـي ْٖ خ --رٌد خلٓدؾلضـ

 --رو٘ى خلزوديدت تتسى خلت٘دض خلزْدزٕ تزًس خأًسحدذ خأله٘طٖٚ, ْل٘س
  ؟ٌدضَٗ خألُْدًٖ هطٓ ؤذط ٍ٘هي خلواٚس ؤى خلَٗ  خلًدلو٘ٔ ستحدٍل بيدزٓ خلس

 [بقطمٜمٞمٗم٦م ؿمط اًمٕمربأ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   --ُمـ ومْمٚمف ٟم٠ًمل اهلل  ،اهلل اعمًتٕم٤من

 : وإًمٞمف اعمرضمع واح ب أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب واهلل  ،أىمقل ًمؽ ُم٤م قمٜمدي

 ًٓ  ٟمحااااؾ ٟمحااااـ ُمِمااااٙمٚم٦م ُمااااش وسمٕمدياااااـ ،شمٕماااا٤ممم اهلل ؿماااا٤م  إن ,إُمريٙماااا٤من, ياااااٜمًحٌقا  ظمٚمااااٞمٝمؿ سمااااْس : أو

 --واًمًالُم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م اهلل وٟم٠ًمل -!!سمٞماٜمٜم٤م ُمِم٤ميمٚمٜم٤م

   -مُمٞماـ --مهللا إٟم٤م ٟمٓمٛمع ذم قم٤مومٞمتؽ ي٤م رب اًمٕم٤معمٞماـ ،مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ اًمٞم٘مٞماـ واًمٕم٤مومٞم٦م

اااا٤م وٓ ٟمًااااٙم٧م قمٚمٞمٝمااا٤م وٓ ٟمًتٝمٞماااااـ سمخٓمرهااا٤م وومًاااا٤مده٤م واااااك يمؾ واًمٗماااتـ وٓ ٟمرواهلل ٓ ٟمحااا٥م اعمِماااا٤م

ٟم٤م قمااغم أُمريٙماا٤م وهرسماا٧م ّمااارهااؾ ٟمتقىمااػ قمااـ اجلٝماا٤مد أن سمحجاا٦م أنٜماا٤م ًمااق اٟمت ؟وًمٙمااـ ُماا٤مذا ٟمٗمٕمااؾ ،ره٤موااارو

ًمااق ىماا٤مل هااذا  ،هااذا ٓ ي٘مقًمااف ُمًااٚمؿ قم٤مىمااؾ ،ـمٌٕماا٤م ،ٓ: اجلااقاب ؟ٚمتٗم٧م سمٕمْمااٜم٤م إمم سمٕمااض وٟمت٘م٤مشمااؾؾماااٞمأُمريٙماا٤م 

  -ٓم٤من واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللِماٞمٌقل خمذول ىمد ظمدقمف اًمأطمٌد ومٝمق خم

ؾماااا٤مقمقن سمٙمااااؾ ضمااااّد واضمتٝماااا٤مد ذم وااااع  ،ُم٤موااااقن ذم ضمٝم٤مدٟماااا٤م ؛ٟمتقيمااااؾ قمااااغم اهلل شمٕماااا٤ممم ؟إذن ُماااا٤مذا ٟمٗمٕمااااؾ

وُما٤م قماغم اعمحًٜمٞمااـ ُماـ  ،وُمٜماع يماؾ أؾما٤ٌمب اًمتٗمار. واًمتٜما٤مزع ،اًمّمٗمقف وشمقطمٞمد اًمٙمٚمٛما٦م وشما٠مخٞمػ اًم٘مٚماقب

ًً  ،ؾمٌٞمؾ    - ظمػم ُم٠مُمقل وأرضمك ُم١ًمول واهلل --إٓ وؾمٕمٝم٤م ٤موٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم

 يمٌااػم  ؿمااال ومٝمااذا ، ويمرُمااف فِ وُمٜم اا وسمٕمقٟمااف شمٕماا٤ممم اهلل ؿماا٤م  إن يماا٤مئـ وهااق ،أُمريٙماا٤م اٟمًااح٧ٌم إذا: صم٤مٟمٞماا٤م

ؾماااتٙمقن هٜمااا٤مك ناااّقٓت يمٌاااػمة  --!!ٓ أقمااارف يمٞماااػ أقماااؼّم قمٜماااف ،يمٚماااف اًمٕمااا٤ممل ذم يمٌاااػما  ا شمٖمّٞمااااارً  ٙمقنؾمااااٞم ،ضمااادا

٤م  يّماااإم٥م ؿماااااٞم٤م  ٟمتقىمٕمٝماااا٤م وهٜماااا٤مك أؿماااااٞموهٜماااا٤مك أ ،وُمٕمٓمٞماااا٤مت خمتٚمٗماااا٦م وؾمااااتقضمد ُمٕماااا٤مدٓت أظماااارى ضمدياااادة

ّماااار وٟم ،ؾماااالمومٝماااق ظمااػٌم قمٔماااٞمٌؿ ُٕماا٦م اع ،وسمٙماااؾ طماا٤ملٍ  -!وهااال هاا٤م يٛمٙماااـ أن يقصااػ سم٤معمٗم٤مضمااا ت ،شمقىمٕمٝماا٤م

 -ُمٌٞماـ ًمٚمجٝم٤مد واعمج٤مهدياـ

 ذم ,اهلل ظمّٞمااٌٝمؿ,ىمااقى اًمٙمٗماار ؾمااتٕمٛمؾ سمااؾ هاال ُمااـ أن وىمٌااؾ أن قم٤مُمٚماا٦م ٟم٤مصاا٦ٌم ضم٤مهاادٌة  ،ؿٟمٕماا: صم٤مًمثاا٤م

 --اهلل ىماا٤مشمٚمٝمؿ ،اًمٌٜمٞماا٤من وزقمزقماا٦م اًمّمااػ خلٚمخٚماا٦م اخلٌٞمثاا٦م ُمٕماا٤مولؿ هماارز وحم٤موًماا٦م اعمًٚمٛمٞماااـ ـسمٞمااا اًمٗمتٜماا٦م إجياا٤مد

وٟمحااـ واضماا٥ٌم قمٚمٞماااٜم٤م أن ٟمج٤مهاادهؿ ذم هااذا اعمٞماادان يمااام ٟمج٤مهاادهؿ ذم ُمٞماادان  --هااذا ٓ ؿمااؽ ومٞمااف وٓ رياا٥م
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ه ،وهاذه طمارٌب ُمًاتٛمرة ٓ شمتقىماػ ،اًمٕمًٙمري٦م واًم٘متا٤مل  ،وهاق واضما٥ٌم قماغم يماؾ ُمًاٚمؿ سمحًاٌف وقماغم ُمًاتقا

ڱ ڱ ڱں ژسم٤معمرصاا٤مد  وًمٙمااـ اهلل  ،اوضمٝماا٤مرً  ا ؾمااار اوأقماادا  اهلل يٙمٞماادون ويٛمٙماارون ًمااٞمال وهناا٤مرً 

   -]اًمٜمٛمؾ[ ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ،[1١: ]إنٗم٤مل ژں ڻ ڻ

وٟم٠مظمد سم٠مؾم٤ٌمب اًمّمالح واًمت خػ وآضمتامع يمام أُمر اهلل  ،هلل طم٘م٤م اُم٤م قمٚمٞماٜم٤م هق وم٘مط أن ٟمٙمقن قمٌٞمدً 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ژ --هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ وٟمّمد. اهلَل  وٟمخٚمص ،وٟمتٗم٘مف ذم اًمدياـ ،شمٕم٤ممم

 ]مل قمٛمران[ ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک

م شمٕما٤ممم اهلل ـم٤مقم٦م وقمغم لؾمالُماع اعمٜمٝم٩م قمغم ًاػمشم ٓ اًمتل اجلامقم٤مت: راسمٕم٤م  ،يٕمتفؿماارو سمديااٜمف وآًمتازا

صاح٤مب اعماٜمٝم٩م اًمّماحٞمح يماام ٟمحاـ أ ،أنٗمًاٜم٤م ُماـ هاق قمٚمٞمااٜم٤م اخلاقف إٟماام --يمثاػما  اا٤م شمٌا٤ملِ  وٓ ُمٜمٝما٤م ظمقف ٓ

إظمااااقة ُمتح٤مسّمٞماااااـ  اجياااا٥م أن ٟمٙماااقن صااااٗم٤م واطماااادً  ،ٟمحااااـ ،وهااااق طمااااؼ واحلٛمااااد هلل وًماااف اًمٗمْمااااؾ واعمٜماااا٦م ،ٟماااّدقمل

ًمٞماااـ ُمتٕم٤مودياااـ ُمتٕم٤موٟمٞماااـ ُمتٕم٤مـمٗمٞماااـ ُمؽمامحٞماااـ يم٤مًمٌٜمٞماا٤من اعمرصااقص يِمااد سمٕمْمااف سمٕمْماا٤مصارُمتٜم٤م  ،ياااـ ُمتقا

إذا يمٜماا٤م ٟمحااـ قمااغم ظمااػم  --ًااٝمر واحلٛمااكيم٤مجلًااد اًمقاطمااد إذا اؿمااتٙمك ُمٜمااف قمْمااق شمااداقمك ًمااف ؾماا٤مئر اجلًااد سم٤مًم

   -وؾمتٙمقن اًمٖمٚم٦ٌم ًمٜم٤م سم٢مذن اهلل ،ٟم٤م خم٤مًمٗم٦م همػمٟم٤مْماػمومال ي ،وذم ـم٤مقم٦م اهلل وحم٘م٘مٞماـ ًمٚمٕمٌقدي٦م ًمرسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف

 ًمٜماا٤م يم٤مٟماا٧م ،واًمْماإمػ اًم٘مااقة ذم ،الزيٛماا٦م وذمّمااار اًمٜم ذم ، ًمااف ُمرسمقسمااقن ،شمٕماا٤ممم هلل قمٌٞماادٌ  ٟمحااـ: ظم٤مُمًاا٤م

 --يمؾ طم٤مل قمغمو طمٞماـ يمؾ ذم ،شمٙمـ مل أو اًمدوًم٦م

قمغم ـم٤مقمتاف واشم٤ٌمقماف ُمروا٤مشمف  ٟمرضمق رمح٦م اهلل وٟمخ٤مف قمذاسمف وٟمًتٕمٞماـ سمف  ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

   -ٞماـ اًمٗم٤مئزياـواٞمٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ وٞمٕم٤م ُمـ اعمر --طمتك ٟمٚم٘م٤مه وهق راٍض قمٜم٤م

 
[ٚتكِٝٝ رٚص ايؾٝع١ ؾٝ٘ ،ْقٝش١ إٍ اجملاٖزٜٔ ٗ ايعضام]

 ّ ؟ًٔ ٌّد٘طـٍ٘هد َّ تٗ٘٘وٙ لسٍض خل ؟خلًطخْٖٔ  ػـ٘حتٙ بلى خلوزدّسٗـيًٖ هد  

 [ٌؾًاٞمؿم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 -ُمٜمٝم٤م ؿ  ٝمِ   ُمُ ؿمالح٦م شم٘مدم ّماٞماًمٜم

وإٟمااام هاال أجاا٤مم  ،اًمّمااؼم واعمّماا٤مسمرة واًمثٌاا٤مت وشم٘مااقى اهلل شمٕماا٤ممم ون٘مٞمااؼ اًمّمااد. واعظمااالص :وسم٤مجلٛمٚماا٦م

ٍن ويٗمٚماح اًمّما٤مسمرون ويٗماقز وشمٕماقد  ،ىًاارو ٛماد اًم٘ماقم اًم ،اًمّما٤مدىمقن اعمخٚمّماقن وؾم٤مقم٤مت ودىما٤مئؼ وصماقا

سماا٢مذن اهلل  ،وطمااالوة وًمااذة دائٛماا٦م همااػم ُمٜم٘مٓمٕماا٦م ذم أظماارة ،وراطماا٦ًم ذم اًماادٟمٞم٤م ٤مومً ؿمااارو ا ُماارارة ذًمااؽ اًمّمااؼم قماازً 
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   -ف تشمٕم٤ممم وسمٛمٜمف ويمرُمف وومْمٚمف ورمح

واح٤مرىمٞمااـ  ظمٚماٞمط ُماـ اًمزٟم٤مدىما٦م واعمٜم٤موم٘مٞمااـ ،هاؿ أقمادا  إُما٦م ُماـ داظمٚمٝما٤م ،ُمٕمروف واواح ٕم٦مِماٞمدور اًم

ـْ ومٞماف ظماػٌم أو  ٤مىمّؾ ومٞمٝمؿ هاـ يااٜمتٛمل إًماٞمٝمؿ اٟماتامً  قم٤مُّماا٤م إو٤مًمًٞما ،واخلقٟم٦م وأهؾ اًمٗم٤ًمد سمٙمؾ أنقاقمف وأؿمٙم٤مًمف َُما

 ،أن ذم اًمٕمااارا. سمٕماااد أن متااا٤ميزت اًمّماااٗمقف ٓ ؾماااٞمامو ،ىماااد يقضَماااااد ًمٙمٜماااف يم٤مًمٜمااا٤مدر --سم٘مٞمااا٦م ُماااـ ديااااـ صاااحٞمح

 -!!٤مد واعمرو. ُمـ اًمدياـواؿمتٕمٚم٧م احلرب سمٞماـ أهؾ احلؼ وأهؾ اًمْمالًم٦م واعحل

   --ٓ ضمدال ذم هذا وٓ ُمرا  --ًمدياٜمٜم٤م وُٕمتٜم٤م ،ٕم٦م )أي اًمراومْم٦م( هؿ أقمدا  ًمٜم٤مِماٞماًم: سم٤مظمتّم٤مر

ـُ اًمٔمااـ اااؿ ،اعمرضّماال اخلااػَم ومااٞمٝمؿ ،واعمجاا٤مدل ذم هااذا اًمِماا٤مّك ومٞمااف ااا
ًِ إُماا٤م أنااف ٓ  ،هااق ُمٖمٌااقن خمٌااقٌل  ،اعمح

أو أنااف ؿمااخٌص ٓ  ،ت اجل٤مهٚمٞماا٦م واجلٝمااؾ وسم٤مٕومٙماا٤مر اًمٗم٤مؾماادةوىمااد اُمااتأل ىمٚمٌااف سمٔمٚمااام ،ئ٤مؿماااٞميٗم٘مااف ذم دياااـ اهلل 

ه ودٟمٞمااا٤مه ويتٚمٝمااػ إمم ُماا٤م يٚم٘مااك إًمٞماااف ُمااـ يم ،دياااـ ًمااف وٓ ٟمٔماار إمم اهلل واًمٞماااقم أظماار ااااد هااقا ٌُ ومْماااالت  ًاااريٕم

 --!!٤مدؾماٞمإ

وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م  ،دقماا٤مة اًمقطماادة اًمقـمٜمٞماا٦م ،دقماا٤مة اًمت٘مرياا٥م وإظمااقة ُمااع اًمراومْماا٦م ؛ومااال شمٚمتٗمتااقا إًمااٞمٝمؿ أوئلااؽ

 -!ويمؿْمااااروٓ ي ،وماااال شمٚمتٗمتاااقا إًماااٞمٝمؿ ،ىماااد قمرومٜمااا٤مهؿ وقمرومتٛماااقهؿ ،ٕومٙمااا٤مر اجل٤مهٚمٞمااا٦م اعمٜم٤مىمْمااا٦م ًمديااااٜمٜم٤مُماااـ ا

   --ٕم٦م هؿ قمدّو ىم٤مدٌم ًمٜم٤مِماٞمواًم

هااذا أناا٤م  ،لؾمااالُمسمااؾ قمااغم اُمتااداد رىمٕماا٦م يمٌااػمة ُمااـ قم٤معمٜماا٤م اع ،ٓ ذم اًمٕماارا. ومحًاا٥م سمااؾ ذم اعمٜمٓم٘ماا٦م يمٚمٝماا٤م

ٓم٤من وًمااٞمُّٝمؿ ِماااٞملااؿ اًم رورهؿ واٟمتٗم٤مؿمااٝمؿ وُماا٤م خيّٞمٚماافًمؽ سمٖماإهنااؿ أن ُمٝمّٞماا١مون ًمااذ --٤م ٓ أؿمااؽ ومٞماافّماااٞمؿمخ

٠ميت اًمٞماقم اًماذي يتٛمٜمّاقن ومٞماف ؾمااٞمو ،وهؿ ذم ؾمٙمرهتؿ هذه يٖمٗمٚمقن قمـ ُمالطمٔم٦م سمٕماض احل٘ما٤مئؼ --!وُمقٓهؿ

وؾماااتذيمرون ُمااا٤م أىماااقل  --!!ًماااق أهناااؿ ؾماااٙمتقا وظمٜمًاااقا ورواااقا سمااا٠من يٕمٞمِماااقا ذم يمٜماااػ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م يماااام يمااا٤مٟمقا 

   -ـواهلل ًمٙم٠م  أراه رأي اًمٕمٞما --ًمٙمؿ

اًم٘م٤مقمادة ,سما٢مذن اهلل شمٕما٤ممم ًماق شمًاّٚمط اعمج٤مهادون  :وأىماقل ًمٙماؿ ،دوًم٦م إيران نادصمٜم٤م قمٜمٝما٤م سمٕماَض احلادي٨م

ُـّ  ,وُمـ ُمٕمٝم٤م ًٌا ٤مأُماٜمٝمؿ ظمقوًما ـ  وًمٞمحاّقًمُ  ،ومٞمٝما٤م ٟمٙم٤ميا٦م قمٔمٞمٛما٦م قمغم إيران ًمٞماٜمٙم   ؿماالـّ إياران إمم ًمُ وًمٞمٌاد   ،٤مورقم

 -سمحقل اهلل وىمقشمف ،مظمر ٓ يتّمّقره ُمالًمٞمٝم٤م

واحل٤ًمب دائام ذم شمٖمػّم يماام هال ؿما٠من يماؾ قمٛمٚمٞما٤مت  ،ولؿ طم٤ًمسم٤مهتؿ ،ج٤مهدون ُمؽمّيثقنوًمٙمـ اًمٞمقم اعم

ـٍ  ؛طم٤ًمب  -!وأنتؿ أول ُمـ يٕمرف هذه اعمٕم٤م  ،ومال شمٔمٜمقا أنٙمؿ ذم ُم٠مُم

وًماـ  ،  ُمتقىمع سم٘ماقةؿمالٕم٦م قمغم ٟمٓم٤م. واؾمع هق ِماٞمومٜمِمقب طمرب سمٞماـ اًمًٜم٦م واًم ،إذا اٟمًح٧ٌم أُمريٙم٤م

 -ًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘مٞماـوا --يٙمقن إٓ ظمػما إن ؿم٤م  اهلل

رً : شمٙماٛمااااااٞمؾ ومااا٢مٟمٜمل أرى أن طمرسمٜماا٤م ٟمحااـ أهاااؾ اًمًااٜم٦م ُماااع اًمراومْماا٦م أظمااازاهؿ اهلل  ؛ُماااـ ىمٌااؾ ايمااام ىمٚمااا٧م ُماارا



233  

  

وهاااذه احلااارب ٟمتقىماااع أن شمٙماااقن ومٞمٝمااا٤م ُمااا ٍس  --اخلٚماااؼ وإُمااار واهلل أقمٚماااؿ وًماااف  ،طمتٛمٞمااا٦م وىماااد طمااا٤من وىمتٝمااا٤م

ًماااٞمس  ،اًم٘ماااقم )اًمراومْمااا٦م( ىماااقم ؾماااق  ٕن هااا١مٓ  ،جمااا٤مزر وُماااذاسمح ٓ يٕمٚمٛمٝمااا٤م إٓ اهلل ؛ويمااارٌب وسماااال  قمٔماااٞمؿ

طمتاك إهناؿ ىماد  ،وقمٜمدهؿ قمغم أهاؾ اًمًاٜم٦م طم٘ماد قمٔماٞمؿ ضمادا ،ىمذرة ٤ميامرؾمقن طمرسمً  ،ف وٓ ٟمزاه٦مؿمارقمٜمدهؿ 

ا   ٤مرسماؽ ون٤مرسماف وىماد دماد ومٞماف رمحا٦م ّمااراًمٜم ،,أهؾ اًمًٜم٦م,ّم٤مرى ذم طم٘مدهؿ قمغم اعمًٚمٛمٞماـ قن اًمٜم  قشمُ ٗمُ يَ 

ٓ  اًمراومْماا٦م ومٚمااؿ يااؽمك احل٘مااد واًمِٖمااااّؾ قمااغم أهااؾ اًمًااٜم٦م ذم أُماا٤م هاا١م ،وؿمااٗم٘م٦م وإٟمًاا٤مٟمٞم٦م وسمٕمااض طمٞماا٤مة اًمْمااٛمػم

 ،ر ُمٜماا٤م سماازقمٛمٝمؿ٠ماحل٘مااد قمٚمٞماااٜم٤م واٟمتٔماا٤مر اًمٗمرصاا٦م ًمٚمثااقمااـ يماا٤مسمر قمااغم  ا إهنااؿ يؽمسّمااقن يماا٤مسمرً  ،ىمٚمااقاؿ سم٘مٞماا٦م ُمااـ رمحاا٦م

واًمٞماقم هاؿ يااٜمٔمرون إمم ُما٤م ضمارى وجياري ذم اًمٕمارا. قماغم أناف ومرصا٦م  ،إٟمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ اًمٕمدّو إول وإظمػم

صماؿ ذم سماالد  ،ويًاتقًمقا قماغم احلٙماؿ ذم اًمٕمارا. ،٦م لؿ ًمٞماٜمت٘مٛمقا ُمـ أهاؾ اًمًاٜم٦م ويثا٠مروا ٕنٗمًاٝمؿ ُماٜمٝمؿشم٤مرخيٞم

وطمًاٌٜم٤م  ،ُياااٖمرهيؿ أن ٓ دوًما٦م ٕهاؾ اًمًاٜم٦م ،وهؿ ذم طم٤مًم٦م ُمـ آٟمتٗم٤مش واًمٖمرور واًمٓمٖمٞم٤من ،أظمرى جم٤مورة

   -ٛمٙمـ شمٗم٤مدهي٤م واهلل أقمٚمؿوٓ ي ،ُمٜمٝم٤مٓ سمد وإزا  هذا اًمقاىمع وم٢من احلرب ُمٕمٝمؿ  -!!اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

 ،٘مّقهيؿ )اًمراومْم٦م( ويِمٕمرهؿ سم٤مًمزهق واًمٕمٚمق ويرومع ُمٕمٜمقيا٤مهتؿ ويزيادهؿ ـمٖمٞم٤مٟما٤مؾماٞمٕن حم٤موًم٦م شمٗم٤مدهي٤م 

ٚم٘مل قماغم أهاؾ اًمًاٜم٦م ًمٌا٤مَس اًماذل ؾمااٞمو --!ومٝمؿ ُم٤موقن ذم حم٤موًم٦م اًم٘مْما٤م  قماغم أهاؾ اًمًاٜم٦م ،٤مئً ؿماٞموًمـ جيدي 

)أهااؾ اًمًااٜم٦م( أواإم٤مف أواإم٤مف ُماا٤م وم٘ماادوه حلااد اًمٚمحٔماا٦م  ٗم٘مدونؾماااٞمو --واًمٕماا٤مر واعمٝم٤مٟماا٦م واًمتاا٠مظمر واًمت٘مٝم٘ماار

وماااال  -- ؿمااالوؾمااتٙمقن ظمًاا٤مئرهؿ أيماااؼم ذم إنٗمااس وإُمااقال واًمثٛماارات وإقماااراض وذم يمااؾ  --!اًمراهٜماا٦م

دقماقة ُماـ يادقمق إمم اًمت٘ما٤مرب ُمٕمٝماؿ  وااروأنٙماك ُمٜماف وأ --شمٗم٤مدي احلرب ُمع اًمراومْم٦م ايٛمٙمـ وٓ جيدي أبدً 

   --اهذا والٌل ُمٌٞماـ ووم٤ًمد قمٔمٞمؿ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمًٙم٧م قمٚمٞمف أبدً  --!واًمت ظمل واًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م وهمػمه٤م

 ،ار وظمًاا٤مئر وُماا ٍس إذا وىمٗمٜماا٤م ذم وضمااف اًمراومْماا٦م واٟمتّمااٌٜم٤م حلااراؿواااريمااؾ ُماا٤م يٛمٙمااـ أن ٟمتّمااّقره ُمااـ أ

ار وُما ٍس ًماق أنٜما٤م ؾماٙمتٜم٤م واؾمتٙمٜمّااا٤م وِهٜمّااا٤م وأظمٚمادٟم٤م وااروم٢مٟمف ًمـ ي٤ًموي ُم٤م ؾمٜمدومٕمف ُمـ ظم٤ًمئر وُما٤م ي٘ماع ُماـ أ

   -أُم٤م أن٤م وم٠مؿمٝمديمؿ أ  ٓ أؿمؽ ذم ذًمؽ --!وشمذايمٞماٜم٤م وزقمٛمٜم٤م احلٙمٛم٦م وـمٚمٌٜم٤م اًمّمٚمح إمم ـمٚم٥م اًمدقم٦م

هال  ،قاضمٝمقهن٤م ومٞماف وذم هماػمهؾمااٞماًمتال يقاضمٝمٝما٤م اعمًاٚمٛمقن اًمٞماقم ذم اًمٕمارا. و ؾماالإن اح : وم٤مئادة وشم٠مُماؾ

 اعمٜمٙمار قماغم ٤مىمروًٟما ورسماام اقم٘ماقدً  اًمٓمقياؾ ًمًٙمقهتؿ ٤مصمٛمٜمً  يدومٕمقه٤م أن ,شمٕم٤ممم اهلل ؾمٜم٦م سمح٥ًم,ٓ سمد ي٦ٌم وار

أَوئماـ ُمًاٚمٌؿ يٕمارُف ديااٜمف ويٕمارف ؾماٜم٦م اهلل  --!!!شمٕما٤ممم اهلل ديااـ قماـ واسمتٕم٤مدهؿ ًمٚمجٝم٤مد وشمريمٝمؿ واًمٗم٤ًمد

 ؟!ؾمدًى  ِمالأن ذًمؽ يٛمٙمـ أن يٛمّر سمدون ضمزا  أويٛم

وهٙماااااذا يماااااؾ اًمِمااااإمقب وإُماااااؿ اًمتااااال شمٖمااااار. ذم اًمٗمًااااا٤مد واًمريماااااقن إمم اًمٔم٤معمٞمااااااـ واًمًاااااٙمقت قمٚماااااٞمٝمؿ 

 ِماااروشمٜمت ،٘ماا٤موُمٝمؿ وٓ شم٘مااقم سمقاضماا٥م اخلااروج قمٚمااٞمٝمؿ وشمٖمٞمااػمهؿ وضمٝماا٤مدهؿواًماادظمقل ناا٧م طمٙمٛمٝمااؿ وٓ شم

 ،ويٛمااااقت ومٞمٝماااا٤م إُماااار سماااا٤معمٕمروف واًمٜمٝماااال قمااااـ اعمٜمٙماااار ،ومٞمٝماااا٤م اعمٜمٙماااارات وشمٔمٝماااار ومٞمٝماااا٤م اعمقسم٘ماااا٤مت اًمٕمٔمااااٞمامت
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وختٚمااد إمم اًمراطماا٦م  ،وشمزدريااف وشم٘مااػ ذم صااػ اًمٓماا٤مهمقت قمٚمٞمااف ،وياادقمق داِع اجلٝماا٤مد ومٞمٝماا٤م ومتّمااّده وشمّمااّد قمٜمااف

ي٦ٌم يماؾ واار٠متٞمٝم٤م يقٌم شمادومع ومٞماف ؾماٞم --!اجلري ورا  اًمِمٝمقاتوإهقا  وإؿم٤ٌمع اًمرهم٤ٌمت  ذم اعمجقن واشم٤ٌمع

 --!ٓ حم٤مًم٦م --وم٤مجلٞمؾ اًمذي سمٕمده أو إضمٞم٤مل اًمتل سمٕمده ،إن مل يٙمـ هذا اجلٞمؾ ؛ذًمؽ

ٌٝمؿ ّماااٞمؾماٞمًمٙمااـ  --ومااٜمحـ ٓ ٟمااتٙمٚمؿ قمااـ ذًمااؽ هٜماا٤م ،ٌٝمؿ سمحااؼ أو سم٤ٌمـمااؾّماااٞمسمٖمااّض اًمٜمٔماار قمااـ يمااقن ُماا٤م ي

  ]اًمٜم٤ًم [ ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڇژ ؛ٚمؽ سمدون ؿمؽضمزا  أقماملؿ شم

ووٞمااع واااك واًماادُم٤م  وإؿمااال  وآٟمتٝم٤ميماا٤مت واًمتٕمااذي٥م واًم٘مٝماار واًمٗمق ؾمااالاحلااروب واحلرُماا٤من واح 

يٙمّٗماار اهلل قمٜمااف ذٟمقسمااف وياا١مول إمم اًمٗمااقز ذم اجلٜماا٦م ويتخااذ  ؛ذم اًمٜمٝم٤مياا٦م ٤مٌف ويٙمااقن راسمًحااّماااٞمُمااٜمٝمؿ ُمااـ ي ،أٓم

 -!!ا ويٚم٘ماك ذم أظمارة اًمٕماذاب إًماٞمؿؾماارٌف ويٙماقن ظم٤مّمااٞمٌف ٟماٞمّماوُمٜمٝمؿ ُماـ ي ،اهلل ُمٜمٝمؿ ؿمٝمدا  وؿمٗمٕم٤م 

   --اٟمٔمروا إمم سمٚمد ُمثؾ ًمٞمٌٞم٤م

يًااقم اًمٜماا٤مس أخااقان اًمذًماا٦م  ،ُماـ أووااح ُماا٤م يٙمااقن ا ـما٤مهمقت ُمٚمٕمااقن ياااٜم٤مزع اهلل ذم صااٗم٤مشمف ويٙمٗماار سمااف يمٗماارً 

ـ وأهاااؾ يًاااتٝمزئ سم٤مًمديااااـ وسم٤مًمرؾماااقل و ااا٤مرب اًمدياااا ،ًمٕمٜماااف اهلل شٚمٛم٦م اًمٙماااذابًااااٞمُم» صاااقرة ُماااـ ،واعمٝم٤مٟمااا٦م

ااااؼ اًمٜمااا٤مس ويٙمّٗمااااارهؿ )جيٕمٚمٝماااؿ يمٗمااا٤مرً  ،اًمديااااـ ضمٝمااارة ًّ وماااٞمٝمؿ اًمٗم٤مطمِمااا٦م وأناااقاع  ِماااارسمدقمقشماااف وومتٜمتاااف( وياٜم ايٗم

وُمٕمٔماااؿ  ،٤مويًااتٛمر ذم طمٙمٛمااف لاااذه اًمااٌالد وهااا١مٓ  اًمٕمٌاا٤مد ؾماإٌم٦م وصمالصمٞمااااـ قم٤مًُماا ،اًمٗمًاا٤مد واًمْمااالل واًمٙمٗمااار

 ،ويماا٠من اهلل مل يٙمّٚمٗمٝمااؿ سمااف ،ٕمٜمااٞمٝمؿيماا٠من إُماار ٓ ي ،شماا٤مريمقن ًمااف ،ؾماا٤ميمتقن قمٚمٞمااف ،ُماليٞماااـ ُمااـ اًمٜماا٤مس ؛اًمِماإم٥م

 ،سمااؾ يمااا٠مهنؿ خمٚمقىمااقن يم٤مٕنٕماا٤مم ٓ شمٙمٚمٞمااػ وٓ طمًاا٤مب وٓ قم٘مااا٤مب ،ويماا٠مهنؿ مل خيٚم٘مااقا ًمالسمااتال  سم٤مًمتٙماا٤مًمٞمػ

وإنٙماااك ُماااـ  ،ٓ شمٕمٜماااٞمٝمؿ وٓ هتّٛمٝماااؿ ويمااا٠من ديااااـ اهلل شمٕمااا٤ممم وحم٤مرُماااف  ،ويمااا٠من اجلٝمااا٤مد مل يٗمااارض قمٚماااٞمٝمؿ

اهلل ىمٚماااقاؿ  ٤مـ ؿمااا٤ٌمب ورضماا٤مل هاااذا اًمِماإم٥م هاااـ أطمٞمااُمااذًمااؽ أنااف قمٜمااادُم٤م ي٘مااقم قماااغم هااذا اًمٓمااا٤مهمقت ـم٤مئٗماا٦م 

ُماااا٤مذا يٙماااااقن ُمقىماااااػ  ،جي٤مهدوٟمااااف ويااااااٜمٙمرون قمٚمٞماااااف ويًاااإمقن ذم إزاًمتاااااف ؛وٟمااااّقر سمّمااااا٤مئرهؿ ومشماااا٤مهؿ شم٘ماااااقاهؿ

 ،أطمًاااٜمٝمؿ وأُماااثٚمٝمؿ ـمري٘مااا٦م اًمًااا٤ميم٧م اًمتااا٤مرك اًماااذي يم٠مناااف مل ياااَر ومل يًاااٛمعْ  ،ُمقىماااػ ؾماااٚمٌل ًمٚمٖم٤ميااا٦م ؟اًمِمااإم٥م

 ؟!!وأي ؾمالُم٦م ،اًمٓم٤مًم٥ُم ًمٚمًالُم٦م ،اعمٌتٕمد اًمٜم٤مئل سمٜمٗمًف

عمًاا٤مٟمدشمف  اواعمٌاا٤مدرون ـمقاقمٞماا٦م واظمتٞماا٤مرً  ،ويمثااػٌم ُمااٜمٝمؿ اعمًاا٤مرقمقن ذم إرواا٤م  اًمٓماا٤مهمقت واًمقىمااقف ُمٕمااف

ٛمّر ؾمااٞمهاؾ ئمٜماقن أن هاذا  --!!ًمٙمل شمًَٚمؿ لؿ دٟمٞم٤مهؿ ويدومٕمقا قماـ أنٗمًاٝمؿ اًمتٝمٛما٦م أو يااٜم٤مًمقا قمٜماده احلٔماقة

 --!ُمٕم٤مَذ اهلل --ٓ واهلل ؟!سمدون ضمزا  ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة عمـ مل يت٥م ويّمٚمح

 --سما٤مؤهؿمـ سمٕمادهؿ إن اؾماتٛمروا قماغم ُما٤م قمٚمٞماف إن مل يٙمقٟمقا هؿ وم٠موٓدهؿ ُما ،ٌٝمؿ ضمزاؤهؿ وٞمٕم٤مّماٞمؾماٞم

وأيمثاااارهؿ قمااااـ أؾماااا٤ٌمب ذًمااااؽ  ،ًمااااقنقِ قًمْ يُ ظمقن وَ ّمااااارٔمٚمقن يٌٙمااااقن ويؾماااااٞمو --ٌٝمؿ سمحااااؼ أو سم٤ٌمـمااااؾّماااااٞمؾماٞم

ڍ ڍ ژ ،]يقؾمااااػ[ ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ --هماااا٤مومٚمقن
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ٌب  --ٌٝمؿ ضماازاؤهؿّماااٞمؾماٞم --عم١مُمٜمااقن[]ا ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ طمااروٌب وُماا س ٍ ودُماا٤مٌر وظماارا

م وُماذاسمح وجما٤مزر ودُما٤م  وأؿماال  وومٔما٤مئعوااك وقمّما٤مسم٤مت وٟمزاقما٤مت وومق ،ووم٘مد وطمرُما٤منٌ  وأجْما٤م  ،وإضمارا

 ؟اهلل أقمٚمااؿ أُي ذًمااؽ --! ؿمااالات اعمج٤مهدياااـ وشمٗمجااػمات آؾمتِمٝم٤مديٞماااـ ويمااؾ ٞماااـ اًمزرىماا٤موي وحمِمااق  ؾمٙم  

 --!ؼ أو سم٤ٌمـمؾسمح: وىمٚمٜم٤م ؟يمٚمف أو سمٕمْمف

وًمف  ،هذا ومٞمف وومٞمف ،ؾ شمٚمؽ اجلزا ات ويمقهن٤م واىمٕم٦م سمحؼ أو سم٤ٌمـمؾ هذا ٓ ٟمتٙمٚمؿ قمٜمف أنصاٞمومتٗم٤م

ُمٜمف قمغم ذًمؽ اًمًٙمقت قمغم اًم٤ٌمـمؾ ٓ سمد ًمٙمـ ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ أن اجلزا   ،عِمارشمٕمرف سمٗم٘مف اًم ،ٚمفصاٞمشمٗم٤م

واٟمتٔمروا إٟم٤م  --ذم ذًمؽ ؿمؽ ُم٤م --ونؾمارٙمقن هٜم٤مك وم٤مئزون وظم٤مؾماٞمو --وشمرك اجلٝم٤مد وشمرك دياـ اهلل

وهٙمذا يمؾ أهؾ  --وهٙمذا أهؾ اًمٕمرا. ُمع صدام وطمٙمٛمف وُم٤م ىمٌٚمف أجْم٤م --واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمت٘مقى --ُمٜمتٔمرون

ڦ ڦ ڦ ڦ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ: ىم٤مل رسمٜم٤م  ،سمٚمدٍة ٓ ومرَ. 

ڍڌ ڌ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ژڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڎ ڎ

: وىم٤مل ،]هقد[ ژڱڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳژ: وىم٤مل ،[]إقمراف

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ: وىم٤مل ،]اًمٙمٝمػ[ ژائۉ ۉ ې ې ې ې ى ىژ

 --وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة --ا [ؾمار]اع ژیۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 ژیۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی یژ ٹٹو

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ: وىم٤مل ،]إنٗم٤مل[

  -]إقمراف[ ژڃ ڃ ڃ

وأقمقذ سم٤مهلل  ،مخس ظمّم٤مل إذا اسمتٚمٞمتؿ اـ ،اعمٝم٤مضمريـا ِماري٤م ُمٕم): ىم٤مل رؾمقل اهلل : ـ إطم٤مدي٨موُم

مل شمٔمٝمر اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ىمقم ىمط طمتك يٕمٚمٜمقا ا٤م إٓ ومِم٤م ومٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمقن وإوضم٤مع اًمتل مل شمٙمـ : أن شمدريمقهـ

ٞماااـ وؿماادة اعم١مٟماا٦م وضمااقر ومل ياااٜم٘مّمقا اعمٙمٞماا٤مل واعمٞماازان إٓ أظمااذوا سم٤مًمًٜم ،ُمْماا٧م ذم أؾمااالومٝمؿ اًمذياااـ ُمْمااقا 

ومل ياٜم٘مْمقا  ،ومل يٛمٜمٕمقا زيم٤مة أُمقالؿ إٓ ُمٜمٕمقا اًم٘مٓمَر ُمـ اًمًام  وًمقٓ اًمٌٝم٤مئُؿ مل يٛمٓمروا ،اًمًٚمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ

وُما٤م مل نٙمااؿ  ،قمٝماد اهلل وقمٝماد رؾماقًمف إٓ ؾماٚمط اهلل قمٚماٞمٝمؿ قمادوا ُماـ هماػمهؿ وم٠مظماذوا سمٕماض ُما٤م ذم أجادهيؿ

واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ  ُم٤مضمفسمـ رواه ا -(إٓ ضمٕمؾ اهلل سم٠مؾمٝمؿ سمٞماٜمٝمؿ أئٛمتٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل ويتخػموا ومٞمام أنزل اهلل
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ـٌ سمٓمرىماااااااف وؿماااااااقاهده ،واًمٓماااااااؼما  وهماااااااػمهؿ خ إًمٌااااااا٤م ِمااااااااٞموطمًاااااااٜمف وصاااااااححف اًم ،واحلااااااادي٨م طمًااااااا
(1)

، 

   -وإطم٤مدي٨م ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة

ٓماك ٟمٌّٞماف وٓ َيارد قمٚمٞماف ُما٤م صمٌا٧م ذم اًمّماحٞمح أن اهلل أقم --وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا ُمٕمٜمًك ُمت٘مرر ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

وهاق اًمٕماذاب اًمٕما٤مّم اعمًت٠مصاؾ لاؿ  ،ٕن ذًماؽ ذم طماؼ إُما٦م يمٚمٝما٤م --أن ٓ يٕمذَب أُمتف سمًٜم٦ٍم قم٤مُم٦م  احمٛمدً 

ئٝما٤م وأبٕم٤مواٝم٤م --٦مصااٞميم٤مًمذي أهٚماؽ اهلل سماف إُماؿ اًمًا٤مسم٘م٦م اعمٙمذسما٦م اًمٕم٤م  ؛وُما٤م ٟمحاـ سمّمادده هاق ذم طماؼ أضمزا

   -واهلل أقمٚمؿ

 -مُمٞماـ --٤م سمرمحتف ويًؽمٟم٤م سمًؽمه اجلٛمٞمؾٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٚمٓمػ سمٜم٤م ويٕمٗمَق قمٜم٤م ويرمحٜم

 
 

َٚغا٥ٌ ٗ أسهاّ  ،شْاع١ أْقاص ايغ١ٓ» ٚايكٍٛ ٗ ،عٝاع١ ايؾٝخ أبٞ َقعب ايظصقاٟٚ ]

ص؟ٚايؿضق١ أٍٚ أّ ا٫دتُاع ٗ ايغاس١ ايعضاق١ٝ ،ت اؾٗار١ٜاايبٝع١ بٌ اؾُاع

 ػًر خلعضٖدٍٕ د ؤزٖ هطـ٘دسٔ خلسـّ٘ل يٌس٘ خًتٗدزخت يلى  :طـطخلخدلج ي
ا ْٖ يولٌد خلزْدزٕ ْٖ ٍتٌه٘ن خلٗديسٓ ْٖ خلًطخٔ ٗوٛي ؤى ًستٓ٘س هٌْد ًحي هستٗس

  ؟-زازًد

هي زٗدجْد زً٘سٓ يي  شرودئ ؤًػدض خلسٌٔ» ّل تط  غَخذ هد تًٓلِ :طـطخلطخزى ي

ؤٍ ْٖ يسم خًؿودهْد لزودئ  شهزلس ضَض  خلوزدّسٗـي» خلتَحس هى بذَخًْن ْٖ

 ηد ؤزٖ هػًر طـ٘دسدت خلوكسٗٔ هي ٖسل خلسـ٘خألذكدء ْٖ خل خلٗديسٓ زسيَ 

ؤٍ زسسر ؤًْد تط  ًٓسْد ؤًْد ّٖ خلزودئ خألٖسم خلتٖ ٗـٌسُٖ لزودئ خلٗديسٓ  ؟ٍضيدُ

ٍّل تط  ؤى زً٘ٔ خلٗديسٓ أظهٔ لٛل خلوزدّسٗـي ْٖ  ؟خأًؿودم بلْ٘د ٍل٘س خلًٛس

ؤم ٗزَظ لٛل رودئ ؤى تسٗى  ؟ؤٍ هستسو ٌٍؤٍ زد ظٍٍؤى خلُ٘ط هسدٗى للٗديسٓ َّ يد ،خلًطخٔ

ٍّل هزلس ضَض   ؟يلى تٌه٘وْد ؤٍ حتى تطٛ٘ل روديدت رسٗسٓ ْٖ خلًطخٔ
  ؟هػًر ؤم َ٘طُ دد ؤزطـ٘خلوزدّسٗـي ؤه٘طُ َّ خل

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

                                      
(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: ٧556(، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم )6421(، اعمًتدرك )٧١١44، 1١62(، ؿمٕم٥م اعيامن )6١٧2ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (٧)

 (-٧١4(، وطمًـ إؾمٜم٤مده ذم: اًمّمحٞمح٦م )١2١6صحٞمح اجل٤مُمع )
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 : الجىاب

ٞمؿ وقمااغم شمٜمٔماا خ أيب ُمّماإم٥م ِماااٞمياا٤م أظماال اًمٙمااريؿ ًمااق أناا٤م قمٜماادي اٟمت٘ماا٤مدات قمااغم اًم: ٧1ضمااقاب اًمٗم٘ماارة 

يماؾ إٟمًا٤من  -!دّي ؾمااراًم٘م٤مقمدة ذم اًمٕمرا. ومٚماٞمس ُماـ احلّما٤موم٦م أن أىماقل ذًماؽ ذم ُمٙما٤من قما٤مّم قماغم اعماأل سمِماٙمؾ 

واًمٜما٤مس  --٥مّمااٞمويمؾ إٟم٤ًمن ُم٤م قمدا أنٌٞما٤م  اهلل ورؾماٚمف خيٓمائ وي --ُمـ ىمقًمف وُيرد إٓ رؾمقل اهلل  ذي١مظم

ًمااااقن خيتٚمٗمااااقن ذم اًماااارأي وآضمتٝماااا٤مد ُمااااـ ًماااادن وضمااااَد اًمٌ وإٟمااااام  ،إمم يااااقم اًم٘مٞم٤مُماااا٦مو ،قمااااغم إرض ِمااااارٓ يزا

  ٟمٜمّمااح وٟمٙم٤مشماا٥م ؿمااالوقمٜماادُم٤م شمٙمااقن ًمٜماا٤م ُمالطمٔماا٦م قمااغم  --اخلااالف قمٜماادٟم٤م ٟمحااـ اعمًٚمٛمٞماااـ ًمااف وم٘مٝمااف ومداسمااف

ٟمٜماااا٤م سماااا٤مًمٓمر. اعمٜم٤مؾماااا٦ٌم اخل٤مصاااا٦م إن أُمٙمااااـصاااااٞموٟمحاااا٤مول شمق وماااا٢من مل يٛمٙمااااـ يمتٌٜماااا٤م ذم طمٞماااااٜمٝم٤م قمااااغم  ،ٚمٝم٤م إمم إظمقا

 -واحلٛمد هلل --اًمٕم٤ممّ 

٤مؾمتف وأومٙماا٤مره إٓ ُماا٤م هااق ُمااـ ىمٌٞمااؾ ؾماااٞمُمّماإم٥م وقمااغم اًمتٜمٔمااٞمؿ وخ أيب ِماااٞم٤م ًمااٞمس قمٜماادي قمااغم اًموقمٛمقًُماا

 ،وٟمحااـ دائااام ٟم١ميمااد أنٜماا٤م سمٕمٞماادون قمااـ اًمًاا٤مطم٦م وُمٞماادان اًمٕمٛمااؾ اًمااذي هااؿ ومٞمااف وهااؿ أهٚمااف ،اًماارأي وآضمتٝماا٤مد

ٓ ٕنااف  ،ومااال سمااد ًمإلٟمًاا٤من دائااام أنااف ُمٝمااام أباادى رأجااف قمٚمٞمااف أن يااتحٗمظ و تاا٤مط ؛ٕن هااذا اًمٗماار. ُمٝمااّؿ وُماا١مصمر

ٟمف اضمتٝم٤مدا خمتٚمٗمً ْماك ىمتًمٕمؾ اًمقاىمع ا ييدر  -واهلل اعمقومؼ ،٤مُمـ إظمقا

  ؿمااالوماا٤محلٙمؿ سمٞماااـ اعظمااقة هٙمااذا قمااـ سُمٕمااد  ،أجْماا٤م ياا٤م أظماال اًمٙمااريؿ يمااام ىمٚمٜماا٤م ىمريٌاا٤م :٧6ضمااقاب اًمٗم٘ماارة 

ؾماااقا  ذم جمٚماااس  ،وٟمحاااـ ٟمتٛمٜماااك أن يٙماااقن اعظماااقة يمٚمٝماااؿ و٤مقمااا٦م واطمااادة ُمتحااادة ،صااإم٥م وقمروااا٦م ًمٚمخٓمااا٠م

 -اًمِمقرى اعمِم٤مر إًمٞمف أو ذم إـم٤مر همػمه

ٟمٜماا٤م ذموًمٙمااـ   ،ومٝمااذا راضمااع إمم اضمتٝماا٤مد لااؿ يروٟمااف --مل ياادظمٚمقا هااذا اعمجٚمااس شأنّماا٤مر اًمًااٜم٦م» حاا٤مذا إظمقا

ُماع أهناؿ طمًا٥م قمٚمٛمال ٓ يامٟمٕماقن ُماـ اًمتقطماد ُمااع أي  ،ويارون أن سم٘ما٤م هؿ ُمًت٘مٚمٞمااـ أومٞماد وأنٗماع حلاد أن

   -و٤مقم٦م أظمرى ُمـ إظمقاهنؿ سمٕمد اًمتٕم٤مرف واًمتقاصمؼ وآـمٛمئٜم٤من اجلٞمد

أيمثاار ُمااـ  ؾمااال٤مؾماٞمدظمااقل إنّماا٤مر ذم اعمجٚمااس هااق راضمااع إمم ؾماا٥ٌم ومٜماال إدارّي واًمااذي أقمرومااف أن قماادم 

ط شماقومر اًمٜمٞما٦م ِماارًمٙماـ سم ،وهذا ٟمرضماق أناف ىم٤مسماؾ ًمٚمحاؾ إن ؿما٤م  اهلل شمٕما٤ممم --رضمققمف إمم ؾم٥ٌم ُمٜمٝمجل ومٙمري

وُماااع شمٔمااا٤مومر  ،ُماااع اًمٗم٘ماااف اعمٜم٤مؾمااا٥م لاااذه اعمًااا٤مئؾ ،واًمٕمااازم إيمٞماااد واحلرىمااا٦م قماااغم اًمقطمااادة ورص اًمّماااٗمقف

   -اهلل ٟمرضمق اخلػماجلٝمقد سم٢مذن 

 شاًم٘م٤مقماااادة»شماااارى ٟمٗمًااااٝم٤م أهناااا٤م هاااال اجلامقماااا٦م إىماااادم اًمتاااال ياااااٜمٌٖمل جلامقماااا٦م  شأنّماااا٤مر اًمًااااٜم٦م» أُماااا٤م أن و٤مقماااا٦م

 سماا٤مدئ ذم يماا٤من هااذا يٙمااقن ىماد ،أن قمٜماادهؿ اواردً  أفمٜمااف ٓ ومٝمااذا ,ؿىمٚمااتُ  يماام,م إًمٞمٝماا٤م وًمااٞمس اًمٕمٙمااس ٟمْماامآ

ىمااع ،شماا٠مثػم وٓ ًمااف اقمتٌاا٤مر ٓ هااذا أن يٕمرومااقن وهااؿ ،ومااال أن أُماا٤م --إُماار  وأول ، ِمااالاًم هااذا دماا٤موز ىمااد واًمقا

يمٙمااؾ ٓ  شقماادةاًم٘م٤م» أقمٜماال ،اعم٘ماا٤ميٞمس وسمٙمااؾ ٤مشم٤مرخيًٞماا قمٚمااٞمٝمؿ وُمت٘مدُماا٦م لااؿ ؾماا٤مسم٘م٦م شاًم٘م٤مقماادة» أن قمٚمٞمااف ضمااقاب
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ومدياااـ ومدياااـ هاال وماارعٌ  ؛ذم ظمّمااقص سمااالد اًمرا أقمت٘مااد أن هااذا ٓ  --وماا٤مٟمتٝمك اعؿمااٙم٤مل ،وماا٢من اًمتاال ذم سمااالد اًمرا

   -ؿ أيمؼم ُمـ ذًمؽ واحلٛمد هلله --يٓمرطمف اعظمقة ذم إنّم٤مر

وذم  ،٤مؾم٤مت واعدارةًااااٞمذم اًم ،اظمتالومااا٤مت ُمٕمٔمٛمٝمااا٤م ذم اًمٕمٛماااؾ قماااغم اعمٞمااادان --ًمٙماااـ هااال يماااام ىمٚمااا٧م ًماااؽ

 --هاااذه إُماااقر اًمتااال خيتٚماااػ ومٞمٝمااا٤م اعظماااقة --وُمااا٤م ؿمااا٤مسمف ،٤متّمااااٞمُمالطمٔماااتٝمؿ قماااغم سمٕماااض إـماااراف واًمِمخ

   -ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح إطمقال وأن ي١مًمػ ىمٚمقب قم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ

وهؾ شمرى أن سمٞمٕم٦م اًم٘م٤مقمدة ٓزُم٦م ًمٙمؾ اعمج٤مهدياـ ذم اًمٕمرا. وأن همػم اعم٤ٌميع ًمٚم٘م٤مقمدة » :ُم٤م ؾم١ماًمؽوأ

سمٛمٕمٜماك أهنا٤م واضمٌا٦م  ،يماؾ اعمج٤مهديااـ ٤مقمً ؿماارإن سمٞمٕما٦م اًم٘م٤مقمادة شمٚمازم  :وماال أىماقل ش؟هق قم٤مٍص أو سما٤مٍغ أو ُمٌتادع

اًمقاضمااا٥م واًمٗمااارض هاااق  !-!٤مأو ُمٌتااادقمً  ٤مومْماااال قماااـ أن يٙماااقن هماااػم اعمٌااا٤ميع سم٤مهمًٞمااا --ٓ أىماااقل هاااذا ،ُمٗمرووااا٦م

أُماا٤م يمقٟمااف ُمااع شمٜمٔمااٞمؿ اًم٘م٤مقماادة قمااغم اخلّمااقص ومٝمااذا ٓ ٟم٘مااقل إٟماااف  --اجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل واًمٚمحاا٤م. سم٤مًم٘م٤مومٚماا٦م

ًمٕماااادة أوضمااااف  ،ىمااااد ٟمًااااتحٌف ًمإلظمااااقة اعمج٤مهدياااااـ وٟماااادقمقهؿ إًمٞمااااف وٟمحااااثٝمؿ قمٚمٞمااااف إن أُمٙمااااـًمٙمااااـ  ،واضماااا٥م

 :واقمت٤ٌمرات

وع إُماا٦م ِمااارتٛمثٞمااؾ اعمًٚمٛمٞماااـ اعمج٤مهدياااـ وُموإيمثاار اؾمااتح٘م٤مىم٤م ًم ،ٕهناا٤م اجلٝماا٦م إوصمااؼ قمااغم اًمٕمٛمااقم ,

 ،حاااا٤م ضمٕمااااؾ اهلل ذم ياااااده٤م ُمااااـ إُم٤مٟماااا٦م وُمااااا٤م أقمٓم٤مهاااا٤م اهلل ُمااااـ اعمٙم٤مٟمااااا٦م واًمًااااٌؼ اًمتاااا٤مرخيل وهماااااػمه ؛اجلٝماااا٤مدي

وهااال سمحٛماااد اهلل ضمٝمااا٦م ُمقصمقىمااا٦م وـمٞمٌااا٦م  ،وم٤مًم٘م٤مقمااادة هااال ُمتّمااادرة حلٛماااؾ هاااذه إُم٤مٟمااا٦م واًم٘مٞمااا٤مم ااااذه اعمٝمٛمااا٦م

وماااااٜمحـ ٟمحااااا٨م وٞماااااع  ،واعم١مهٚماااا٦م وأخًٌاااااٝم٤م ىمٛماااااٞمص اًمث٘مااااا٦م ُمااااـ إُمااااا٦م أقمٓم٤مهااااا٤م اهلل اًم٘مٞمااااا٤مدة إُمٞمااااااٜم٦م ،ُم٠مُمقٟماااا٦م

   -هذا أصؾ قمٜمدي أن ،اعمج٤مهدياـ أن يٙمقٟمقا ُمٕمٝم٤م وومٞمٝم٤م

سمٛمٕمٜماااك أن يٙماااقن هٜمااا٤مك فمااارف ذم وىمااا٧م ُماااـ إوىمااا٤مت وسمٚماااد ُماااـ اًمٌٚمااادان  ،مهللا إٓ أن يٛمٜماااع ُمااا٤مٟمعٌ  ,

 ,واعمًٚمٛمٞمااـ ؾماالمًمإل اًمٜمٔمار قمغم اعمٌٜمل واًمٌح٨م واًمتِم٤مور اًمدراؾم٦م سمٕمد,يٗمْمؾ اعظمقة اعمج٤مهدون ومٞمف 

 وم٤مٕصااؾ وإٓ ،ُماثال ،ؿماا٤مسمف وُما٤م ودقم٤مئٞماا٦م ٦مؾمااٞم٤مؾماٞم ٕؾماا٤ٌمب ٤مُم١مىمًتا اًم٘م٤مقماادة سمتٜمٔماٞمؿ ُمرشمٌٓمٞماااـ هماػم يٙمقٟماقا  أن

   -واهلل اعمقومؼ ،واطمدة ايدً  اجلٛمٞمع يٙمقن أن ٟمٗمْمؾ أنٜم٤م

قمٚمٞمٝماا٤م  واًم٘م٤مقماادة أومم وأىماارب ُمااـ جيتٛمااع ،ع سم٤مًمقطماادة واجلامقماا٦مِماااروٕن ذًمااؽ ومٞمااف ن٘مٞمااؼ ٕواُماار اًم ,

ي٤مه٤م اًمتل ٓ ختٗمك    -اعمج٤مهدون عمزا

   -ون٘مٞمؼ أهداومٜم٤مّمار وٕنف أىمقى ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ وأدقمك وأىمرب ًمٚمٜم ,

   -ذمِماروٕنف ُمٜمع ٕؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م وآظمتالف واًمِم٘م٤م. واًمتٜم٤مزع واًمت ,

 ،طِمااااراًمٌٞمٕمااا٦م ومٞمٝماا٤م ُمٌٜمٞماا٦م قماااغم آظمتٞماا٤مر واًم ،ٞم٦م اعمج٤مهاادةؾماااالُمهاال و٤مقمااا٦م ُمااـ اجلامقماا٤مت اعواًم٘م٤مقماادة 

ٞمؼ ْماااااٞمٓ قمااااغم اًمتحاااري٩م واًمت ،قمٞم٦مِمااااروقمٞم٦م اًمتٕم٤مهاااد سمٞماااااـ اعمًٚمٛمٞمااااـ ٕدا  اًمتٙماااا٤مًمٞمػ اًمِمااااارقماااغم ىم٤مقمااادة ُمو
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م سم٠مصااؾ اًم ومٝماال ًمٞمًاا٧م إُم٤مُماا٦م قمٔمٛماال طمتااك ٓ جيااقز ًمرضمااٍؾ ياا١مُمـ سماا٤مهلل واًمٞمااقم أظماار يٌٞماا٧م  --عِمااارواعًماازا

   --ٓ -!قمغم ٟمٗمًف ٤مإُم٤مُمً  ,اًم٘م٤مقمدة,ًمٞمٚمتٞماـ إٓ وهق يراه٤م 

ه ًمٞمًا٧م يماذًمؽ سم٤مًمٜمًا٦ٌم جلٛمٞماع اعمًٚمٛمٞمااـ ّمااروٟم ١ηمُمٜمٞماـ اعماال حمٛماد قمٛمار وطمتك إُم٤مرة أُمػم اعم

وهاق ذم طمادود ؾماٚمٓم٤مٟمف ًماف  ،وقمغم َُماـ دظماؾ ذم سمٞمٕمتاف ،وإٟمام هق أُمػم ذم طمدود ؾمٚمٓم٤مٟمف ووٓيتف ،ذم إرض

ُمااـ طمٞماا٨م ُماا٤م جياا٥م ًمااف ُمااـ اًمًااٛمع واًمٓم٤مقماا٦م واًمقوماا٤م  سم٤مًمٌٞمٕماا٦م ونااريؿ اخلااروج قمٚمٞمااف  شاعُماا٤مم إقمٔمااؿ» طمٙمااؿ

وىماااد سمحااا٨م هاااذه  ،هاااذا هاااق اعمٕماااروف اًماااذي طم٘م٘ماااف قمٚمامؤٟمااا٤م ،وهٙماااذا ،خُياااَرُج سماااف قماااغم اعُمااا٤مم إقمٔماااؿإٓ سماااام 

م أطمٙمااااا٤م ذم اًمٖمامُمااااا٦م وسماااااؾ» :يمت٤مسماااااف ذم ,هؾماااااارأ اهلل وماااااؽ,خ أباااااق اعمٜماااااذر اًمًااااا٤مقمدي ِمااااااٞماعمًااااا٠مخ٦م وطمررهااااا٤م اًم

شاعُم٤مُم٦م
(1)

- 

ٌٜمٞمااا٦م قماااغم آظمتٞمااا٤مر اًمٌٞمٕمااا٦م ومٞمٝمااا٤م ُم ،واًم٘م٤مقمااادة هااال و٤مقمااا٦م ُماااـ اجلامقمااا٤مت اعؾماااالُمٞم٦م اعمج٤مهااادة» وىمقًمٜمااا٤م

ًمٙماااـ ىماااد يٕمااارض لااا٤م ُماااـ إؾمااا٤ٌمب ُمااا٤م  ،ٞم٦مؾماااالُمهاااذا هاااق إصاااؾ ذم هاااذه اجلامقمااا٤مت اع: شاًماااخ --طِماااارواًم

يمٛمًاا٠مخ٦م اخلااروج قمٚمٞمٝماا٤م وشمِمااٙمٞمؾ  ،جيٕمٚمٝماا٤م شم٠مظمااذ سمٕمااض أطمٙماا٤مم اعُم٤مُماا٦م اًمٕمٔمٛمااك ومتٙمااقن ُمثٚمٝماا٤م ذم ُمًاا٤مئؾ

روج قمغم أئٛم٦م اًمٕمادل وُمٜم٤مزقما٦م يٕم٦م اخلِماروذًمؽ إذا ُوضِماد اعمٕمٜمك اًمذي ُمـ أضمٚمف طمّرُم٧م اًم --و٤مقم٦م أظمرى

ام إذا يمااا٤من اعمًاااٚمٛمقن ذم ؾمااا٤مطم٦م طمااارٍب ؾمااااٞموٓ  ،إُمااار أهٚماااف وؿماااؼ قمّمااا٤م اًمٓم٤مقمااا٦م وشمٗمرياااؼ و٤مقمااا٦م اعمًٚمٛمٞمااااـ

وم٢من اًمٗم٘مٞماف ىماد يٗمتال سمحرُما٦م اخلاروج قماغم اجلامقما٦م  ،اوم٢مذا وضِماد هذا اعمٕمٜمك وىمقَي ضمدً  --٦م ُمع اًمٕمدوّ ٝموُمقاضم

   -اًمٙمؼمى وياٜمّزل٤م ُمٜمزًم٦م اعُم٤مُم٦م ،وُمٜم٤مزقمتٝم٤م إُمر

ولاااذا أومتاااك سمٕماااض اًمٕمٚماااام  ىماااديام وطماااديث٤م ااااذا ذم سمٕماااض إىمااا٤مًمٞمؿ اًمتااال وم٘مااادْت ومٞمٝمااا٤م اعُم٤مُمااا٦م اًمٕمٔمٛماااك 

حمتجٞماااـ سم٘مااقل اًمٜمٌااّل  ،عِمااارووضماادْت ومٞمٝماا٤م و٤مقماا٤مت وإُماا٤مرات حمٚمّٞماا٦م دم٤مهااد اًمٕماادّو وشم٘مااٞمؿ اعمًااتٓم٤مع ُمااـ اًم

 :(ّر. وا٤مقمتٙمؿ وما٤مىمتٚمقهُمـ أت٤ميمؿ وأُمريمؿ وٞمٌع قمغم رضمٍؾ واطمٍد يريُد أن يِمؼ قمّم٤ميمؿ أو يٗما) وىمقًماف: 

ذم صحٞمحف روامه٤م ُمًٚمؿ (إذا سُماقيِاَع خلٚمٞمٗمتٞماـ وم٤مىمتٚمقا أظِماَر ُمٜمٝمام)
(2)

 --واهلل أقمٚمؿ ،

   -وياٜمٌٖمل اًمتٗم٘مف ومٞمٝم٤م ،وهذه ُم٤ًمئؾ ل٤م سمًط ذم ُمقوٕمٝم٤م

أي اًمٕمٛماااؾ ,صمااؿ اجلامقماا٦م  ،إصاااؾ أن اًم٘ماادر اًمقاضماا٥م هاااق اجلٝماا٤مد وآًمتحاا٤م. سم٤مًم٘م٤مومٚمااا٦م: ًمٙمااـ يمااام ىمٚماا٧ُم 

                                      
ًمٞمس  ]يٕمٜمل اعمال قمٛمر ؾمدده اهلل[هق »ومٝمؾ يٌ٘مك ذم ُمٜمّمٌف، ىم٤مل اًمِمٞمخ أبق اعمٜمذر: ( سمٕمد ُم٠ًمخ٦م: إن ظُمٚمع اعُم٤مم؛ 5١يٜمٔمر: )ص  (٧)

ٓمر اًمذي  ٙمٛمف ي٠مظمذ أطمٙم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م ذم ذوـمف وـمري٘م٦م شمٕمٞمٞمٜمف وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ظمٚمٞمٗم٦م ًمٙمؾ اعمًٚمٛملم، وًمٙمٜمف ذم اًم٘مُ 

قمغم ن٘مٞم٘مف وإمت٤مُمف، سَمح٨َم ومٞمف ُمّمٜمٗمف يمثػما ُمـ أنـ يٕمٞمٜمٜم٤م اهلل ٠مل أؾمهذا ُم٤مشمٌع ٟم٤مومٌع  شوسمؾ اًمٖمامُم٦م»ىمٚم٧ُم: ويمت٤مب  اٟمتٝمك، شواًمقوٕمٞم٦م

 -ىمدم ًمف اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل ٟمنمه وُم٤ًمئؾ اعُم٤مرة واعُم٤مُم٦م اعمٕم٤مسة، وىمد 

 (-٧651) (، واًمث٤م  سمرىمؿ٧652احلدي٨م إول سمرىمؿ ) (2)
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أُمااا٤م ُمااا٤م هااال اجلامقمااا٦م اعمٕمٞمااااٜم٦م  ،ٚم٦م ًماااذًمؽ ومٚمٝمااا٤م طمٙماااؿ هاااذا اًمقاضمااا٥مؾمااااٞمهااال و ,امقمااال واًمٙماااقن ُماااع و٤مقمااا٦ماجل

مهللا إٓ أن يقضمااد  ،ًمٙمااـ ىمّما٤مراٟم٤م أن ٟمًاتح٥م وٟمٗمْماؾ ،ومااال ٟم٘ماقل هاذه وٓ شمٚماؽ ؟اًمقاضما٥م اجلٝما٤مد ُمٕمٝما٤م

ض يماااا٠من يتٛمّحااااااض آظمتٞماااا٤مر ذم سمٕماااا ،ؾماااا٥ٌم مظماااار إواااا٤مذّم ُمقضِماااا٥ٌم ًمٚمٙمااااقن ُمااااع و٤مقماااا٦م ُمٕمٞماااااٜم٦م دون همػمهاااا٤م

 ،وماال يقضماد ذم طم٤مًمااف وذم ُمٙم٤مٟماف إٓ و٤مقما٦م ُمٕمٞمااٜم٦م صاا٤محل٦م ،إطماقال وذم سمٕماض إىما٤مًمٞمؿ وقماغم سمٕمااض اًمٜما٤مس

ويٙمااااقن  ،قمٞم٦م عٟمِماااا٤م  همػمهاااا٤مؿمااااارأو شمقضمااااد و٤مقماااا٦م يمٌااااػمة ُم٠مُمقٟماااا٦م ُمقصمقىماااا٦م صاااا٤محل٦م وٓ شمقضمااااد ُمًااااّقهم٤مت 

ومحٞمااٜمئذ جيا٥م  ؛اًماخ --اعمًٚمٛمقن ذم طم٤مل طمرٍب وشمِمٙمٞمُؾ و٤مقم٦م أظمرى ذم شمٚمؽ احلا٤مل إوإم٤مٌف لاؿ وإومًا٤مد

   -واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ --وهٙمذا ،آًمتح٤م. ا٤م

أم جيقز ًمٙمؾ و٤مقم٦م أن شمٌ٘مك قمغم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م أو طمتك شمِمٙمٞمؾ و٤مقم٤مت ضمديدة ذم اًمٕمرا. وهؾ » :وؾم١ماًمؽ

جمٚماس ؿماقرى اعمج٤مهديااـ ًماٞمس أُماػمه  ش؟ُمّمإم٥م أم هماػمه ٤مباأخ ِمااٞمجمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديااـ أُماػمه هاق اًم

   -د اًمٌٖمدادي يمام هق ُمٕمٚمـؿماٞمخ أبق قمٌد اهلل سمـ رِماٞمظمر وهق اًمسمؾ ًمف أُمػم م ،خ أبق ُمّمٕم٥مِماٞماًم

وم٤مًماذي  ؛وهؾ جياقز شمِماٙمٞمؾ و٤مقما٤مت ضمديادة ذم اًمٕمارا. ،أُم٤م أنف جيقز ًمٙمؾ و٤مقم٦م أن شمٌ٘مك قمغم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م

 :  ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ هق أيت

ف هذا دًمٞمٚم --أنف جي٥م قمغم يمؾ و٤مقم٦م أن شمًٕمك ًمٚمقطمدة ُمع سم٘مٞم٦م إظمقاهن٤م ُمـ اجلامقم٤مت إظمرى

وهق يمؾ إدًم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب آضمتامع وأن يٙمقن اعمًٚمٛمقن صٗم٤م  ،واوح فم٤مهر

ڱ ڱ ژ: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ؛ووضمقب ٟمٌذ اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع وآظمتالف ،ام اعمج٤مهدونؾماٞموٓ  اواطمدً 

ے ے ۓ ۓ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦژ: وىم٤مل ،[]اًمّمػ ژ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ژ: وىم٤مل ،أي٦م [٧١1: ل قمٛمران]م ژڃڃ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ژ: وىم٤مل ،]إنٗم٤مل[ ژٺ ٺ

  --وهمػمه٤م يمثػم ،]إنٗم٤مل[ ژڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

(وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وم٢من يد اهلل ُمع اجلامقم٦م): ويمام ىم٤مل اًمٜمٌل 
(1)

الجرة : وأن٤م مُمريمؿ سمخٛمس): وىم٤مل 

                                      
( 2٧45حم٘م٘مف إرٟم١موط: طمًـ ًمٖمػمه، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) ( وىم٤مل21٧65مل أضمده اذا اًمٚمٗمظ سمتامُمف، ًمٙمـ ؿمٓمره إول ذم: ُمًٜمد أمحد ) (٧)

( وصحح إًم٤ٌم ، وضم٤م  ذم: 2٧44(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )6١2١وصححف إًم٤ٌم ، وأُم٤م اًمِمٓمر اًمث٤م  )وم٢من يد--( ومٗمل: ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )

 (-ومٕمٚمٞمف سم٤مجلامقم٦م؛ وم٢من يد اهلل ومق. اجلامقم٦م( سمٚمٗمظ: )2٧١2اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل )
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(واجلامقم٦م واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واجلٝم٤مد
(1)

(إٟمام ي٠ميمؾ اًمذئ٥م ُمـ اًمٖمٜمؿ اًم٘م٤مصاٞم٦م): وىم٤مل ،
(2)

وأطم٤مدي٨م إُمر  ،

  -وهمػمه٤م --سم٤مًمت٠مُمػم ذم اًمًٗمر وٟمحقه

وًمادومع اًمٕمادّو اًمّماا٤مئؾ  ،وًمٚمٖمٚمٌا٦م قمااغم إقمادا ّماار ٚم٦م ُمتٕمٞمااٜم٦م ًمٚم٘مااقة اًمالزُما٦م ًمٚمٜمؾمااٞموٕن ذًماؽ ؾماٌٞمؾ وو

: يمااااام ىماااا٤مل اهلل شمٕماااا٤ممم --ٞمع واًمٗمًاااا٤مد اًمٕمااااريضْماااااٞماًمٗمِمااااؾ واًمت وٕن قمدُمااااف ؾمااااٌٞمؾ إمم --قمااااغم دياااااٜمٜم٤م ودٟمٞم٤مٟماااا٤م

ومٝماااااااااااااذه  ؛]إنٗمااااااااااااا٤مل[ ژھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ژ

   -جمٛمؾ إدًم٦م

ومٝمذا واضم٥م قمغم وٞماع اعمًٚمٛمٞمااـ اًم٘م٤مدريااـ اًمًإمُل ومٞماف سمجاّد واًمتحار. قمٚمٞماف وسماذل اعمًاتٓم٤مع ُماـ أضماؾ 

   -ن٘مٞم٘مف

ُمـ اجلامقم٤مت أن شمًٕمك ًمٚمقطمدة  وقمغم يمؾ و٤مقم٦م ،جي٥م قمغم يمؾ اعمًٚمٛمٞماـ اعمج٤مهدياـ: وقمٚمٞمف ٟم٘مقل

 --واهلل أقمٚمؿ ،هذا ومرض قمٚمٞمٝمؿ ٓزم ،وأن يٙمقٟمقا و٤مقم٦م واطمدة ُم٤م أُمٙمـ ،ظمقاهت٤مأُمع 

ٟمف ومٚمؿ يٗمٕمؾ وهذه  ،وُمًتحؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م ،ُمٗمرطّمار ومٝمق مصمؿ ُم٘م --ومٛمـ وضمد ومرص٦م ًمالن٤مد ُمع إظمقا

وىمد شمٙمقن دٟمٞمقي٦م يمٛمٜمٕمف ُمـ  ،ٜمد اهلل شمٕم٤ممم٦م ىمد شمٙمقن أظمروي٦م وهل قم٘مقسم٦م هذا اًمذٟم٥م قمِماٞماًمٕم٘مقسم٦م اعمخ

 --ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ؛وىمد دمتٛمٕم٤من ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وشمًٚمٞمط اًمٕمدو وأوم٤مت قمٚمٞمف ،ّماراًمٜم

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژ ٹٹ

  -]إنٗم٤مل[ ژۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ژ ،]اًمٜمقر[ ژڳ ڳ ڳ ڳ

٤مقمااا٦م سمحًااا٥م إُمٙم٤مٟماااف إمم اًمقطمااادة وآنااا٤مد واًمٙماااقن ُماااع ومااا٢مذا ؾمااإمك يماااؾ ُمًاااٚمؿ ويماااؾ ُمًااا١مول ويماااؾ و

ٓ : ومٜم٘مااقل ،عِمااارذم فماا٤مهر اًم ا وماا٢من يماا٤من هااذا احاا٤مٟمع ُمٕمتااؼمً  ؛ومٛمٜمٕمااف ُماا٤مٟمع ُمااـ ذًمااؽ ،إظمااقاهنؿ و٤مقماا٦م واطماادة

 ،هماااػُم ُمٗمااارط ،إن ؿمااا٤م  اهلل شمٕمااا٤ممم ،وٟمرضماااق ًماااف أناااف ٟمااا٤مٍج ُماااـ اعصماااؿ --طمتاااك يااازول ذًماااؽ احااا٤مٟمع ،شمثريااا٥م قمٚمٞماااف

   -واهلل ٓ يٙمٚمػ ٟمٗم٤ًم إٓ وؾمٕمٝم٤م ،ًؽمه ويٕم٤مومٞمفوٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٗمق قمٜمف وي

ٟمااف وٓ يٕمٛمااؾ ٕن يٙمااقن اعمًااٚمٛمقن و٤مقماا٦م واطماادة وٓ  ،وأُماا٤م اعمٗمااّرط اًمااذي ٓ يًاإمك ًمٚمقطماادة ُمااع إظمقا

سمااؾ هااق طمااريص قمااغم  ،وإذا وضمااد ومرصاا٦م مل يًااتٖمّٚمٝم٤م ومل ي٠مظمااذ سم٤مًمقاضماا٥م ومٞمٝماا٤م ،هيااتؿ لااذا إُماار وٓ يٌاا٤مزم سمااف

                                      
( وصححف إًم٤ٌم ، وسملم اًمرواي٤مت اظمتالف ذم شمرشمٞم٥م 2641( وصححف إرٟم١موط، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )222٧١، ٧١٧١١ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 -هذه اخلٛمس، وشمرشمٞم٥م اًمِمٞمخ ًمٚمٗمظ احلدي٨م ًمٞمس ذم اعمًٜمد وٓ اًمًٜمـ، ومل أىمػ قمٚمٞمف يمام ؾم٤مىمف اًمِمٞمخ 

٤مج سمرواشمف، إٓ اًم٤ًمئ٥م سمـ طمٌٞمش، وىمد جطمتغم آُمتٗمؼ قم»: ,وأىمره اًمذهٌل,( وىم٤مل احل٤ميمؿ ١45ورد اذا اًمٚمٗمظ ذم: اعمًتدرك ) (2)

ذم: ُمًٜمد أمحد  ,سمدون ًمٗمظ )اًمٖمٜمؿ(,، وأصٚمف شأنف ٓ  دث إٓ قمـ اًمث٘م٤مت ,اًمراوي قمـ اًم٤ًمئ٥م,قُمرف ُمـ ُمذه٥م زائدة 

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌم -66١(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )56١( وطمًٜمف إرٟم١موط، ؾمٜمـ أيب داود )2١5٧6، 2٧١٧١)
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ي٤م اًمٕم٤مضمٚم٦م ًمفاًمٌ٘م٤م  وطمده ح٤م يرى ذم ذًمؽ ُمـ   --!!اعمزا

 ،مصماٌؿ ُمًاتحؼ ًمٚمٕم٘مقسما٦م يماام ىمٚمٜما٤م ،ٌع ُٕماره وأُمار اعمًٚمٛمٞمااـْمااٞموهاق ُمٗماّرط ُم ،إٟماف ُمتٌاع لاقاه: ومٝمذا ٟم٘ماقل

ة واًمتجاا٤مرب ُمٕمااف ُمااثال وؿمااٝم٤مدات ؿماااروهااذا إذا قُماااِرف طم٤مًمااف سماادٓئؾ فماا٤مهرة ىمقياا٦م )شمٕماارف ُمااـ ظمااالل اعمٕم٤م

وه٤مرؾماا٦م ُماا٤م أوضمٌااف اهلل قمٚمٞماااٜم٤م  ،إظمااذ قمااغم يدياافأهااؾ اًمٕم٘مااؾ اًمااراضمح وأهااؾ اًمث٘ماا٦م إذا اضمتٛمٕماا٧م( وم٢مٟمااف جياا٥م 

 --! ًالحل٤مًمف اًم دم٤مهف ُمـ ُمراشم٥م اعٟمٙم٤مر واًمتٖمٞمػم

ومٝماااذا أرضماااق  --]اًمٙمٝماااػ[ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ: ىمااا٤مل اهلل شمٕمااا٤ممم

ٟمٜم٤مٞمأنف شمٗمّم وئ وئ ژة ّمااػمويماؾ اُمارئ قماغم ٟمٗمًاف سم ،٥ُم ٟمٗمًافًااٞمويمؾ اُمارئ طم ؛ؾ ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ي٘مّرا٤م عظمقا

وٟمحاااـ ذم أيمثااار احلااا٤مٓت ٓ ٟمٕمٚماااؿ هاااؾ اعٟمًااا٤من اًمٗماااال  )اعمٕمٞمااااـ( أو اجلامقمااا٦م  ؛ًم٘مٞم٤مُمااا٦م[]ا ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

أو ُمااـ ذًماؽ اًمّماٜمػ اعمٗمااّرط  ،٤ماًمٕم٤مُماؾ لا٤م طمً٘ما ٤مطمادة صاادىمً قمل ًمٚمقاًمٗمالٟمٞما٦م )اعمٕمٞمااٜم٦م( ُماـ هااذا اًمّماٜمػ اًمًا٤م

دقمقشمٜمااااا٤م وٟمًاااااتٛمر ذم  ؛ومااااام قمٚمٞمااااااٜم٤م إٓ سم٤مًمٔماااا٤مهر --هاااااذا ُمااااـ اًمّمااااإم٥م أن ٟمٕمرومااااف ذم أيمثااااار احلااااا٤مٓت --عْماااااٞماعم

ٟمٜمااا٤م وٞمٕمااا٤م أن يتحااادوا ويٙمقٟماااقا و٤مقمااا٦م واطمااادة ڦ ژوٟماااذيمرهؿ  ،وٟمٕمٔمٝماااؿ وٟمخاااّقومٝمؿ سمااا٤مهلل شمٕمااا٤ممم --عظمقا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژإن اهلل شمٕماااااااااااااااااا٤ممم : وٟم٘مااااااااااااااااااقل لااااااااااااااااااؿ --]اًمااااااااااااااااااذاري٤مت[ ژڄڦ ڦ ڦ

 -]اًمٜمٛمؾ[ ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئژ ،]هم٤مومر[ ژڃڃ

   -٤مت ضمديدةوم٢مذا قمروم٧َم ُم٤م شم٘مّدم وم٘مد اشمْمح ًمؽ إن ؿم٤م  اهلل ُم٠ًمخ٦م إٟمِم٤م  و٤مقم

 : وًمٚمتقيمٞمد ٟمٚمخص اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ذم ٟم٘م٤مط

قم٤م دم٤مهااد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل يٛمٙمااـ ًمإلٟمًاا٤من أن ياااٜمْمؿ إًمٞمٝماا٤م ويٙمااقن ؿمااار٦م واااٞم٧م هٜماا٤مك و٤مقماا٦م ُمرُماا٤م داُماا ,

وأّي  ،  ُماـ إظمٓما٤م  واًماٜم٘مصؿماالطمتاك قماغم  ،ُمٕمٝم٤م وي٘م٤مشمؾ ن٧م رايتٝم٤م و ٘مؼ ُم٘مّمد اًمقطمدة وآضماتامع

ه إظمٓم٤م  وذًمؽ اًماٜم٘مص ٓ يقضما٥م اخلاروج قمٚمٞمٝما٤م )ًماق يما٤من اعٟمًا٤من ُم٤م داُم٧م هذ --؟!اجلامقم٤مِت اعمٝمّذُب 

وماااال جياااقز ًماااف إن يااااٜمِمَئ و٤مقمااا٦م  ،ًمٚمٛم٘مّماااقد ُماااـ اجلٝمااا٤مد ٤مٞمٕمً ْمااااٞمإًمٞمٝمااا٤م( وٓ يقضمااا٥م لااا٤م ومِماااال حم٘م٘مااا٤م وشم ٤مُمٜمتٛمًٞمااا

ومٝماا٤م أقمااالهؿمااارٕن هااذا ظمااالف إدًماا٦م اًمتاال أ ،ضمدياادة ع اًمقاوااح اعمت٘ماارر ِماااروظمااالف ُم٘مّمااد اًم ،ٟم٤م إمم أـمرا

ومٛمااـ يِمااٙمؾ و٤مقماا٦م ضمدياادة ذم هااذه احل٤مًماا٦م ومٝمااق خماا٤مًمػ  ،عمًٚمٛمٞماااـ و٤مقماا٦م واطماادة ُماا٤م أُمٙمااـسمقضمااقب يمااقن ا

 -!ياٜمَٙماُر قمٚمٞمف ويٛمٜمَع ،ع ؾم٤مٍع ذم اًمٗم٤ًمدِمارًمٚم

إُمااا٤م ُمااا٤مٟمع : وهاااذا احااا٤مٟمع ٟمققمااا٤من ،إٓ أن يقضَماااد ُمااا٤مٟمع يٛمٜمٕماااف ُماااـ اًمٕمٛماااؾ ُماااع شمٚماااؽ اجلامقمااا٦م اعمقضماااقدة ,

٦م وإُمٜمٞمااااا٦م ؾمااااااٞم٤مًاٞمواًمٕمٛماااااؾ ُمٕمٝمااااا٤م ًمٚمٔماااااروف اًميمااااا٠من مل يٛمٙمٜماااااف آشمّمااااا٤مل سمتٚماااااؽ اجلامقمااااا٦م  ،واىمٕماااااّل  ًاااااالطم

ومٞم٦م وٟمحق ذًمؽ قمٞم٦م ؿمااروهاق أن يٙماقن قمٜماده قماغم شمٚماؽ اجلامقما٦م ُمالطمٔما٦م  ،قمّل ؿماارأو ُم٤مٟمع ُمٕمٜمقّي  ،واجلٖمرا



243  

  

ٌّاا٧م سمٕمااد,يٕمت٘مااد  أهناا٤م )شمٚمااؽ اعمالطمٔماا٦م(  ,٘مااقى واًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف اًمّمااحٞمحواًمت عِماااراًم ُمٞماازان وسمحًاا٥م اًمتث

وماا٤م  ،واًمٕمٛمااؾ ُمٕمٝماا٤م وناا٧م رايتٝماا٤مم إًمٞمٝماا٤م ٟمْماااممتٜمٕمااف ُمااـ آًمتحاا٤م. ااا٤م وآ يماا٠من شمٙمااقن و٤مقماا٦م ُمٜمحروماا٦م اٟمحرا

أو اًمٖمٚمااق ذم  ،يماا٤معمٌتالة سماا٤مًمٖمٚمق ذم اعرضماا٤م  ،أو اًمٖم٤مًمٞماا٦م ذم اًمدياااـ ،ُمثااؾ اجلامقماا٤مت اًمؼمح٤مٟمٞماا٦م ،ذم دياااٜمٝم٤م ا فماا٤مهرً 

هتاا٤م اعٟمًاا٤مُن أن ىمٞم٤مدِماااك أو اجلامقماا٦م همااػم اعمقصمقىماا٦م ذم ىمٞم٤مدهتاا٤م وخي ،ؼ وٟمحااق ذًمااؽًاااٞماًمتٙمٗمااػم واًمتٌااديع واًمتٗم

أو  ،أو أهنااؿ ظمقٟماا٦م ،أهااؾ دٟمٞماا٤م وشمٙم٤مًماا٥م قمٚمٞمٝماا٤م وأهااؾ ؾمٗم٤مؾمااػ وومًاا٤مد ٓ دياااـ لااؿ ،وم٤مؾماادون ٓ يّمااٚمحقن

ٟمع ُمٕمتؼمة ،  ومٞمٝم٤م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ه٤م خي٤مًمػ فم٤مهره٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللؿمالاـمٚمع قمغم   --ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمقا

ومٝماذا هماػم  ،٤مقمً ؿماارواال ومحٞماٜمئذ ًمق شمريمٝم٤م وأؾمس و٤مقم٦م أظمرى ًمٞمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمِمٙمؾ صحٞمح ُمر

ـٌ ًالُم    -وُم٤م قمغم اعمحًٜمٞماـ ُمـ ؾمٌٞمؾ ،  سمؾ هق حمً

ه --واهلل أقمٚمؿ ؛ومٝمذا ُم٤م ئمٝمر زم ذم هذه اعم٠ًمخ٦م    -ٓ إ  همػمه وٓ رب ؾمقا

 
 

 ،ٚسهِ ا٫نضاٙ ٗ اؾٝؿ ايعضاقٞ ،شايزٚي١ اٱع١َٝ٬ ٗ ايعضام» سٍٛ َا قٌٝ عٔ إع٬ٕ]

[ؾتا٣ٚ َن١ًِّ ٚسهِ أٌٖ ايغ١ٓ إٓتغبٌ إيٝ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً
 ذسدض يي ٖطذ بياى ؤذ٘ـٌد ؤى هي ضـَّ٘ حَل هد ؤ :رٌد خلحس٘رضـ٘ٗد  ساخلٖ خألٍل

ؤه٘ط تٌه٘ن ٖديسٓ خلزْدز ْٖ  شؤزَ هػًر خلعضٖدٍٕ» دطـ٘رٌد ٍٖطٓ ي٘ـٌٌد خلضـٍ٘حس٘سٌد ٍ

ح٘ج شٚطت  --ًسدض ٍهٗطّد خلطهدزٕيي بهدضٓ بساه٘ٔ ْٖ هحدْهٔ خألزاز خلطخْسٗـي 

 --ألذسدض ؤًِ سَِ ًٗلي يي خإلهدضٓ خإلساه٘ٔ زًس حاحٔ ؤضْطزًؽ خ

 -؟م ٚصذ حسر خقايٙؤّل ّصخ خلرسط غح٘ح  :ْإٍأ

ي٘ٔ ٍخلحٛؤ طـطدسٔ خلسـ٘لَ ٚدى ّصخ خلرسط غح٘حد ْْل تط  ؤًِ هي خل :حدً٘د
ٔ ؤى ًٗلي بذَخًٌد ْٖ تٌه٘ن خلٗديسٓ ْٖ زاز خلطخْسٗـي يي بهدضٓ بساه٘ٔ ْٖ سـ٘دسـ٘خل

خلطهدزٕ ؤٍ َ٘طّد هي هسى خلًطخٔ ْٖ نل ٍرَز تطسدًٔ ٚس٘طٓ للَٗخت خلوحتلٔ ٍهسيَهٔ 
دسٔ ؤى ًٗلي سـ٘زوًٌى ّل ٗػلح  ؛زحَٛهٔ ضخْؿـ٘ٔ هطتسٓ حدٖسٓ يلى ؤّل خلسٌٔ

بذَخًٌد ْٖ تٌه٘ن خلٗديسٓ ْٖ زاز خلطخْسٗـي يي بهدضٓ بساه٘ٔ ْٖ هخل ّصُ خألٍٖدت 
ًٗدٍم يلْ٘د ٍضزود ٗحسث لٌد ْْ٘د ؤٚخط هود حسث ٍّصُ خلهـطٍِ ًٍحتٓم زدألضؼ ٍ

إلذَخًٌد خلوزدّسٗـي ٍخألّدلٖ هي ؤّل خلسٌٔ ْٖ خلٓلَرٔ ْٖ هًدضْٚد خألذ٘طٓ ٍخلتٖ 
ٖتل ْْ٘د هي خلوزدّسٗـي زدلوحدت ح٘ج ٖدضذ يسز ٖتلى خلوزدّسٗـي خأللّ هزدّس 

خلخاحٔ آأِ    هد ز٘ـيسـطحسر زًؽ خلتٗسٗطخت ٍيسز خلزطحى ؤٚخط زٛخ٘ط ٍيسز خأل
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 ،ْؿا يي تْز٘ط خلٌدس هي زَ٘تْن ٍتْسٗن خلسَ٘ت ٍذطخذ خلسلسٓ ؛ضزًٔ آأٍِخأل

يسخزّن ْٖ خلطهدزٕ ٍبهٛدً٘دتْن ؤٗدم خلٓلَرٔ َٗٓٔ ؤي ْٖ ٍذدغٔ ؤى ؤيسخز خلوزدّسٗـ
ؤم خألْؿل لَؾًٌد خلحدلٖ َّ خأستوطخض ْٖ خلٗتدل ز٘ـٌٌد ٍز٘ـي ؤيسخجٌد هي  --ٚدًت ؤٚسط
لٗسضخت خلًسٍ ٘٘ـي ٍهطتسٗـي زحطذ يػدزدت ٍحطذ ٚط ٍْط ٍحطذ خستٌعخِ ٚٓدض ؤغل

ٍذدغٔ ْٖ هخل ّصخ خلَٖت ٍٗارل ّصخ خألهط خلى ؤى ٗتوٛي  ،ضؼزسٍى خلحٓدل يلى خأل

ٍَٗٛى شلٙ زًس ذطٍد خلوزدّسٍى ؤٚخط ْٖ خلًطخٔ ٍتػـ٘ط لْن ضَٚٔ ٍتوٛ٘ـي ؤٚسط 
  -ظُ خلى َٖخيسُ خلخدزتٍٔ زًس خًح٘دؤٚسط هي خلَٗخت خلػل٘س٘ٔ خلًسز خأل

ٖس  ,هٌْن خلٗطؾدٍٕ ٍَ٘طُ,رٌد ؤى زًؽ خلوطدٗد ضـ٘ٚود تًلن ٗد  :ساخلٖ خلخدًٖ

ًسدض ٍَ٘طّد هي خلوسى ٍخلوحدْهدت ّل خلسٌٔ ْٖ هحدْهٔ خألؤّدلٖ هي ؤْتى لأل
قٔ خلتدزى لْصُ طـطخلًطخٖ٘ٔ خلسٌ٘ٔ ؤٍ شخت خألَلس٘ٔ خلسٌ٘ٔ ززَخظ خأًرطخـ ْٖ خلز٘ص ٍخل

ًٔ طـَ٘هٔ خلطخْؿـ٘ٔ خلوطتسٓ ٍشلٙ هي ؤرل حودٗٔ هسًْن ٍؤًٓسْن هي زكص خلخلحٛ
ٍٚود أ ٗرٓى ؤى ّاأء خلٌدس هي ؤّل خلسٌٔ لَ  --زل زًؿْن ؤٍرر يلْ٘ن شلٙ

ًََٛى َٗهد هد ٍٖطٗسد رسخ ّن ضؤس خلحطزٔ سـ٘قٔ ْةًْن طـطْٖ خلز٘ص ٍخل خخًرطقَ

ذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ بسهٔ هي ٗٗدتل م ؤزَخ ْٖ هٗؤًََٛى ضدءٍخ سـٍ٘ ،للًسٍ خلٛدْط

 --خلطهدزٕ ٍَ٘طّد هي هٌدقٕ ؤّل خلسٌٔ حسر ًهطتٖ ٍتٗسٗطٕ لألهط

ّل ٗإذصٍخ زْصُ  --ّل خلسٌٔ ْٖ ّصُ خلوٌدقٕؤّلٌد هي ؤزودشخ تٌػح بذَخًٌد ٍ :ؤٍأ

قٔ زسيَ  حودٗٔ خألّدلٖ ٍخلوسى خلسٌ٘ٔ هي زكص طـطخلٓتدٍ  ٍٗـٌرطقَخ ْٖ خلز٘ص ٍخل

 ؟ؤم ًٗطؾَخ يي ّصُ خلٓتدٍ  خلؿدلٔ خلوؿلٔ ٍٗلَٗخ زْد نْطٗد ؟خلطخْؿٔ

ًََٛى حودٓ ألّل خلسٌٔ ؾس حوات سـ٘هد غحٔ ّصُ خلسيَ  هي ؤًْن  :حدً٘د
ّل خلسٌٔ ٍيلى خلوزدّسٗـي حتى يٌسهد تإتٖ بلْ٘ن ى ؤخلطخْؿٔ ْٗف زٍى خلُدضٓ يل

ْةًْن لي ٗـٌٓصٍّد حسر خألٍخهط هي ٖ٘دزتْن خلًسٛطٗٔ خلتٖ ّٖ ز٘س خلَٗخت خلػل٘س٘ٔ 
 -ظيوْن
قٔ هي ؤّل خلسٌٔ زْصُ خلسٍخْى طـطهد َّ حٛن هي خًرطـ ْٖ خلز٘ص ٍخل :حدلخد

 -ٍزْصُ خلٓتدٍ  ٍّل تًتسط ّصُ خلسٍخْى ٍّصُ خلٓتدٍ  هدًًد هي خلحٛن يلْ٘ن زدلٛٓط

ّٚ٘ َٗٛى تػـطِ خلوزدّسٗـي هى ّاأء هستٗسا لود ٗـٌرطقَخ ْٖ خلز٘ص  :ضخزًد

ؤٍ ٗتٗسهَخ قَخز٘ط للٛطّ يٌس خلتٗسم لتزدٍظ خهتحدًدت خلٗسَل للز٘ص  ؟ٔقطـطٍخل

ٍّل ٗسدزض خلوزدّسٍى زٗتلْن ٍٖتدلْن ؤم ٗـٌتهطٍخ حتى ٗسسؤ ّاأء زطي  ؟قٔطـطٍخل
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خلُدضخت يلى بذَخًٌد خلوزدّسٗـي زًس ؤى تُطَٚخ حتى تسضزَخ ٍتسلحَخ ٍغدضٍخ سْود ْٖ ٗس 

ألى ؤَلر بذَخًٌد  ؟لوطتسٗـي ؾس بذَخًٌد خلوزدّسٗـيخلٛٓدض خلػل٘س٘٘ـي ٍؤيَخًْن هي خ

خلوزدّسٗـي خٙى هي تٌه٘ن خلٗديسٓ ٍرودئ ؤًػدض خلسٌٔ يلى خلرػَظ ٗط  ؤى زٍض 
وتس بلى ضي سـ٘زل  ؛ّاأء لي ٗتَّٖ يلى حودٗٔ ؤّل خلسٌٔ هي ّزودت خلطٍخْؽ

هخل ّصخ ٍٖلٔ  خلُدضخت هى خلَٗخت خلػل٘س٘ٔ ؾس بذَخًٌد خلوزدّسٗـي ٍٖس حسث هي ٖسل

  -ٍخهلل ؤيلن ،ٖل٘لٔ ّن هي خًحدظٍخ خلى خلوزدّسٗـي ٍٍَٖٓخ هًْن ٚود زلٌُد هي ؤذسدض

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 ،وسمٕمدياااـ ضماا٤مي راضمااع صماا٤م  ،شـمقًماا٧م قمٚمٞمااؽ» ياااـ ؾماا١مال وشم٘مااقلِمارأناا٧م طماا٤مط قم --يٖمٗماار اهلل ًمٜماا٤م وًمااؽ

   -قمغم يمؾ طم٤مل --قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمؽ

واعظماااقة ذم  خ أيب ُمّمااإم٥م ِمااااٞمٓ ٟمًاااتٓمٞمع أن ٟمًاااّٛمل ذًماااؽ إقمالٟمااا٤م ُماااـ اًم :ضماااقاب اًمًااا١مال إول

وهاق ُما٤م ورد  ،ومٙماؾ اًماذي ورد إٟماام ورد ذم يماالم هماػم رؾماٛمل ،شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة أو جمٚماس ؿماقرى اعمج٤مهديااـ

يماااااز ِماااااارذم اجلاااااز  ُماااااـ اًم يط اًماااااذي سمّثاااااف إُمريٙمااااا٤من وزقمٛماااااقا أهناااااؿ طمّماااااٚمقا قمٚمٞماااااف ذم ُمدامهااااا٦م ًمااااإٌمض ُمرا

ه جمٚماس ؿماقرى ِماارخ أيب ُمّمإم٥م اعمرئاّل اًماذي ٟمِمااٞميط اًمؿمارإٟمف ٟمًخ٦م همػم حمررة ُمـ وىم٤مًمقا  ،اعمج٤مهدياـ

ىم٤مًمااف قمااغم  خ ِماااٞموم٘مااد يٙمااقن اًم --ومٝمااذا واوااح أنااف همااػم رؾمااٛمل ؛شهااذا سمااالغ ًمٚمٜماا٤مس» اعمج٤مهدياااـ سمٕمٜمااقان

ًماٞمس ومٝماذا  ؛وىماد يٙماقن ىم٤مًماف قماغم ؾماٌٞمؾ اًمتقىماع واًمٗمٙمارة اًمتال مل ياتؿ اقمتامُدها٤م سمٕمادُ  ،ِمااػمؾمٌٞمؾ اًمتٗم٤مؤل واًمتٌ

اًماذي ٓ أقمت٘ماد أناف خيتٚماػ ومٞماف اعظماقة هاق  لواًمارأي اعمٌادئ ؛رؾمٛمٞم٤م طمتك ٟمٜم٤مىمِماف وٟمٕمٚماؼ قمٚمٞماف ائ٤م ُمٕمتٛمدً ؿماٞم

أن آطمتٗمااا٤مظ سمااا٤مٕرض وإىم٤مُمااا٦م دوًمااا٦م أو إُمااا٤مرة سمٛمٕمٜم٤مهااا٤م آصااآمالطمل اعمتْماااٛمـ ٕرض وُم١مؾمًااا٤مت قماااغم 

س ؿمااااار وٟمحااااـ ذم طم٤مًماااا٦م طماااارب قمّماااا٤مسم٤مت ُمااااع قماااادوّ  ،هااااذا همااااػم هٙمااااـ وٓ ُمٜم٤مؾماااا٥م أن ،اًمااااخ --إرض

ٟمٜم٤م وٓ خي٤مًمػ ومٞمف أطمد -!وقم٤ميت    -واهلل أقمٚمؿ --هذا ٓ خيتٚمػ ومٞمف إظمقا

ىمٞماا٦مِماااراط أهااؾ اًمًااٜم٦م ذم اجلااٞمش واًماٟمخاارومااٞمام يتٕمٚمااؼ سمٛمًاا٠مخ٦م : ضمااقاب اًمًاا١مال اًمثاا٤م  ودقمااقة  ،ـم٦م اًمٕمرا

ومٝمااذا ٟمٕمت٘مااد أنااف ُمااـ اعمٜمٙماار اًمٕمٔمااٞمؿ أهناا٤م دقمااقة هداُماا٦م ُمٌٓمِاااٚم٦م شمّمااّد قمااـ ؾمااٌٞمؾ اهلل  ،سمٕمااض اجلٝماا٤مت إمم ذًمااؽ

وشماؿ إرؾما٤مًمف إمم إطمادى  ،وىمد يمت٧ٌُم ُماع سمٕماض اعظماقة اعمِما٤ميخ سمٞم٤مٟما٤م ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م -!!شمٗمًد ذم إرضو

 ِمااااروًمٕمٚماااف ياٜم ،هِماااارصماااؿ ٟم ،ٞم٦م ًمتتاااقمم واااع اًمتقىمٞمٕمااا٤مت ًماااف ُماااـ اعمِمااا٤ميخ إن أُمٙماااـؾماااالُماجلٝمااا٤مت اعقمالُمٞمااا٦م اع

 : زم اجلقاب قمغم هذا اًم١ًمال وهذا ٟمّمفّمار وهق خيت ،ىمري٤ٌم

 اًمرطمٞمؿ سمًؿ اهلل اًمرمحـ» 
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 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞماٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصح٤مسمتف أوٕمٞماـ

ذم اًمٕماارا. ىمااد ياائَس أن يٖمٚماا٥َم اعمج٤مهدياااـ ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل سمااام  ؾمااالمإن اًمٕماادّو اًمّمااٚمٞمٌّل اًمٖماا٤مزي ًماادي٤مر اع

 ظمّٞمااٌٝمؿ,٤مـمٞماااٜمف ؿماٞمجاا٠مت ومٚم ،وأدريمااقا أهنااؿ يماا٤مٟمقا ذم هماارور ،ًمديااف ُمااـ ىمااقة يمٌااػمة وشم٘مٜمٞماا٦م وم٤مئ٘ماا٦م ومخاا٦م قمٔمٞمٛماا٦م

 ،اًمًااااٜم٦م أهااااؾ إمم اعمٜمتًٌٞماااااـ اعمٜم٤موم٘مٞماااااـ ُمااااـ وو٤مقماااا٤مت ٤متّماااااٞمسمِمخ آؾمااااتٕم٤مٟم٦م قِمااااامده ضمديااااد ُمٙماااار إمم ,اهلل

أداة ًماااف ذم طمااارب  شمٙماااقن ىماااقاٍت  سؾمااااٞمشم٠م ذم قمٚماااٞمٝمؿ ًمٞمتٙمااائ ؛اًمٕمااازائؿ وُمٙمااادودي اعياااامن وااإمٗم٤م  وسمٕماااض

وذًمااؽ ُمااـ ظماااالل  -!واخلااالف واًمِماا٘م٤م. ويٌااذر اًمٗمتٜماا٦م سمٞماااٜمٝمؿ ،ويٗمااّر. ااا٤م ؿمااٛمؾ أهااؾ اًمًااٜم٦م ،اعمج٤مهدياااـ

ىمٞمٞماـِماراًمدقمقة إمم شمٓمّقع رضم٤مل وؿم٤ٌمب أهؾ اًمًٜم٦م ذم اجلٞمش واًم    -ـم٦م اًمٕمرا

ىمٞم٦م ُمـ ضمٞمش و ـم٦ٍم وهمػممه٤م هل ن٧م ىمٞم٤مدة اعمرشمدياـ ُمـ قمٛمال  ؿماروُمٕمٚمقٌم أن ىمقات إُمـ اًمٕمرا

ُم١ممتر سم٠مُمر أُمريٙم٤م ُمِمٛمقل  واًمٙمؾ سمٕمد ذًمؽ ،اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ ُمـ اًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمٞمٞماـ واًمزٟم٤مدىم٦م اح٤مرىمٞماـ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ٹٹ ،همػم ظم٤مرٍج ذم اجلٛمٚم٦م قمـ إرادهت٤م ،سمرقم٤ميتٝم٤م وهٞمٛمٜمتٝم٤م

  -]اًمٜم٤ًم [ ژڃڃ

 ُماـ إًمٞماف يًإمقن ُما٤م ذم لؿ ٤مُمًتٛمًٙمً  اًمٕمٚمام  سمٕمض زٓت ذم ,وًمألؾمػ,وىمد وضمَد ه١مٓ  اعمٗمتقٟمقن 

وإٟمٜماا٤م  -!وأوهاا٤مم سمِمااٌفٍ  ،اعمٓمٝماارة يٕم٦مرِمااااًم سمٜمّمااقص اعمت٘ماارر اجلااكمّ  اًمقاوااح احلااؼ سمااذًمؽ خم٤مًمٗمٞماااـ ،ؿمااٜمٞمع أُماارٍ 

ه زًما٦ًم ؿماٜمٞمٕم٦م هاـ صادر ُمٜماف ا ،إذ ٟمٜمٙمر ذًمؽ وٟمرا ًً ,ؾم٤مئٚمٞمااـ اهلل شمٕما٤ممم  ،وظمٞم٤مٟما٦م هلل وًمديااٜمف اوإومًا٤مدً  ٤مأو شمٚمٌٞم

   -الداي٦َم ًمٚمّمقاب ,عمـ أظمٓم٠م

تف وصاح٤مسم أهاؾ احلاؼ وأتٌا٤مع اًمٜمٌاّل  ،أهؾ اًمًاٜم٦م واجلامقما٦م ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمق اعمًٚمٛمٞماـ ُمـ أهٚمٜم٤م ذم اًمٕمرا.

وٟمٌٞماااااـ أن اًمتجٜمّااااد ذم اجلااااٞمش  ،إظمٞماااا٤مر إمم احلااااذر ُمااااـ هااااذه اًمٗمتاااا٤موى اخل٤مـمئاااا٦م وشمٚمااااؽ اًماااادقمقات اًمْماااا٤مًم٦م

ىمٞمٞماـ ن٧م دوًم٦م اًمردة هذه ون٧م إِمارواًم ٌم هٜماقع ،اف اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌّل ؿمارـم٦م اًمٕمرا  ،وعِماارهماػُم ُم ،هاق طمارا

ٚمّمٚمٞمٌٞمٞمااـ ومتٙمٞمااٜمٝمؿ إيا٤مهؿ عقما٤مٟمتٝمؿ ًم ،سماؾ هاق يمٗمار وردة ذم سمٕماض صاقره ،سمؾ هق ؾمٌٞمؾ إمم اًمٙمٗمار واًماردة

  -[5٧: ]اح٤مئدة ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿژ ٹٹ ،ُمـ سمالد اعمًٚمٛمٞماـ

 ومٞمااف يتٜماا٤مزع وٓ اًمٕمٚمااام  ومٞمااف خيتٚمااػ أن ,واًمٗم٘مااف اًمٕمٚمااؿ أصااقلْماااك سمٛم٘مت,هاا٤م ٓ ياااٜمٌٖمل  وإن هااذا إُماار

 :  ُمٜمٝم٤م اًمقوقح ؿمديدة قمديدة ًمقضمقه ،اًمٗم٘مٝم٤م 

ة ًمٌٚمد اعأن هذه ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمقاضم٥م اعمتٕمٞماـ اًمذي هق ضمٝم٤م ,٧  ؾمالمد اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ اًمٖمزا

ًمٞماـ لؿ وم٢من اهلل أُمر اعمًٚمٛمٞماـ سم٘مت٤ملؿ وأوع اًمٕمٚمام  قمغم وضمقب ذًمؽ قمغم إقمٞم٤من ذم  ،واعمرشمدياـ اعمقا

ومٙمٞمػ يؽمك اعمًٚمؿ هذا اًمٗمرض  ،٘م٦م اًم٘مري٦ٌم اًمتل شمتًع سمح٥ًم احل٤مضم٦م طمتك نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦مْماٞماًمدائرة اًم
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وهق ضمٞمش احلٙمقُم٦م اعمرشمدة  ،ذًمؽ سمؾ ي٠ميت سمٜم٘مٞمْمف ويٙمتت٥ُم ذم ضمٞمش اًمٙمٗم٤مروٓ يٙمتٗمل سم ،اعمتٕمٞماـ قمٚمٞمف

ًمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞمٌٞمٞماـ اًمٕمٛمٞمٚم٦م لؿ وم ،اعمقا ٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمتل هل ظمٚمٞمط ُمِم١موم ُمـ أنقاع اًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ْماٞماًمرا

ـمتٝم٤م ي٠ممتر سم٠مُمره٤م و ٛمؾ ًمقا ه٤م ويداومع قمٜمٝم٤م وقمـ ؿمارومٞمٙمقن ضمٜمدي٤م ذم ضمٞمِمٝم٤م و ،واعمرو. ُمـ اًمدياـ

 ٹٹ ،وقمٝمؿِماراًمٙمٗم٤مر و ٛمٞمٝمؿ ويتٕمرض ًمٚمٛمقت ُمـ أضمؾ ٟمج٤مح ُمّمار وياٜم ،وقمٝم٤م وأهداومٝم٤مرِماُم

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ

 ]اح٤مئدة[ ژڤ ڤ

ىمٞم٦م ي٘متِمارأن اًمتجٜمّد ذم ىمقات اجلٞمش واًم ,2 وٓ حم٤مًم٦م أن ي٘مػ ذم  ُمـ اعمتجٜم د طمتاًم ْمال ـم٦م اًمٕمرا

ٟمف اعمج٤مهدياـ ذم ؾم ومٕمٞماـ راي٦م ٓ إ  إٓ  ،ٌٞمؾ اهلل اعمداومٕمٞماـ قمـ اًمدياـ واًمٕمرض وإرضوضمف إظمقا اًمرا

دهؿ ذم أىمؾ إطمقال ،اهلل حم٤مرسم٤م ُمٕمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ذم  ،وأن ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وهق ذم صػ اًمٙمٗم٤مر ُمٙمّثرا ًمًقا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ژ ٹٹ !--أطمقال أظمرى

ٱ ٻ ژ ٹٹو ،]اًمٜم٤ًم [ ژک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

  -[٧: ]اعمٛمتحٜم٦م ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

وع ِماااروإومًاا٤مد ُم ،أن هااذا اًمتجٜمّااد ؾمااٌٞمؾ إمم اًمتٚمٌااٞمس قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ واًمّمااّد قمااـ ؾمااٌٞمؾ اهلل شمٕماا٤ممم ,1

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ژ ٹٹ --اًمٗمتٜما٦م سمٞمااٜمٝمؿ وسمٞمااـ اًمٜما٤مس واًمٓمٕماـ ذم اعمج٤مهديااـ وسما٨م   ،اجلٝم٤مد

   -]اح٤مئدة[ ژۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی

ٍد يمٗمرة ومً٘م٦م ومجرةؾماٞمأن اعمتجٜمّد ذم هذه اًم٘مقات اخلٌٞمث٦م  ,6 ًٛمع اًمٙمٗمر ذم يمثػم ؾماٞمو ،٠ممتر سم٠مُمر ىمقا

 ٹٹ --أو قمغم أجدي اًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمٞمٞماـ ،ؽمسّمك قمغم أجدي اًمٜمّم٤مرى وأوًمٞم٤مئٝمؿؾماٞمو ،ُمـ إطمٞم٤من

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب ژ

  -]إنٕم٤مم[ ژجت حت خت مت ىت

سمٛمجارد  ،وقمٝمؿ اًمٚمٕمٞمااـِماارلاؿ ؾما٤مٍع ذم دقمٛمٝماؿ وإٟمجا٤مح ُمصار ٜمّد ُمٕمٝمؿ ُمٙمّثٌر ًمًقادهؿ ٟم٤مأن اعمتج ,5

ڄ ڄ ڄ ژ: ىمااا٤مل اهلل شمٕمااا٤ممم ،اـ اعمج٤مهديااااـ ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل شمٕمااا٤مممظمااا٤مذٌل ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااا ،وىمقوماااف ذم صاااّٗمٝمؿ

 ،]اعمج٤مدًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م[ ژيب جت حت خت مت ىت يت جث مثژ ٹٹو]اًم٘مّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص[ ژڄ ڃ

  -]اًمتقسم٦م[ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ٹٹو

وم٤مئاادٍة أو ُمّمااٚمح٦ٍم يرضمقهاا٤م اعمتجٜمّااد ُمااـ ذًمااؽ هاال همااػم ُمٕمتااؼمٍة ٕهناا٤م ُمّماا٤مدُم٦م ًمااٜمّص اًمدياااـ  أن أي ,4

 ،قم٤مؿماارومٝمال ًمٞمًا٧ْم ُمّماٚمح٦م  ،ع اًمٌٞماـ اعمجٛمع قمٚمٞمف واعمدًمقل قمٚمٞمف سم٠مدًم٦م يمثػمة واوح٦م ضمٚمّٞما٦مِماروطمٙمؿ اًم
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ُمٞماااا٦م ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ: ىماااا٤مل اهلل شمٕماااا٤ممم -وإٟمااااام هاااال أهااااقا  ودواٍع اهنزا

 ]اح٤مئدة[ ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

هااق  ،أن أوماارح اًمٜماا٤مس اااذا اًمتجٜمّااد وأيمثاارهؿ اهمت٤ٌمـماا٤م سمااف وأطمرصااٝمؿ قمٚمااٞمٝمؿ وأيمثاارهؿ اؾمااتٗم٤مدة ُمٜمااف ,١

   -اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌّل اًمٖم٤مزي ًمٕمٜمف اهلل

هٞم٦م  ؛اًمقهـ :أن اًمداقمل إمم اًمتجٜمّد اعمذيمقر إٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ,6 هٞم٦م اعمقت )ويمرا طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا

هذا ُمع أن اًم٘مدرة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ًمدطمر اًمٕمدو  --سم٤مًمدون وطم٥ّم اًمًالُم٦م واًمدقم٦مواك ٤مل( واًمراًم٘مت

وصؼموا وصمٌتقا ووىمٗمقا ُمع  ،واًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٙمٗمرة سم٠منقاقمٝمؿ ُمقضمقدٌة سمحٛمد اهلل ًمق اؾمت٘م٤مُمقا قمغم اجل٤مدة

ٗمتل لؿ سمف ىمٌؾ أن وي ،وم٤مًمذي يدقمق اًمٜم٤مس ًمٚمتجٜمّد اعمذيمقر --إظمقاهنؿ اعمج٤مهدياـ اعم٤ًمسم٘مٞماـ إمم اًمٜمٗمػم

سمٓم٦م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،هم٤مّش لؿ مُمٌر سم٤معمٜمٙمر ،ي٠مُمرهؿ سم٤مجلٝم٤مد واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة واعمرا

 ،]مل قمٛمران[ ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ ٹٹ

 ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڃژ ٹٹو

  -]حمٛمد[ ژ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ: وىم٤مل  ،]مل قمٛمران[

ٌّف سماااف سمٕماااض أصاااح٤م ,2 قماااغم اعمًٚمٛمٞمااااـ ذم هاااذا إُمااار إٟماااام هااال  ًمٚمتٚمٌاااٞمسب هاااذه اًمااادقمقة أن يماااؾ ُمااا٤م يِمااا

 ،ُماااـ ُمثاااؾ زقمٛمٝماااؿ أهناااؿ ااااذا اًمتجٜمٞماااد يًااا٤ممهقن ذم اؾماااتت٤ٌمب إُماااـ ،دقمااا٤موى وظمٞمااا٤مٓت وأُمااا٤مّ  يم٤مذسمااا٤مت

ر اًمٌٚمد ىمٞم٦م ،واؾمت٘مرا ومح٤ميا٦م أهاؾ اًمًاٜم٦م  ،ٓمرة ـم٤مئٗم٦م واطمدٍة قمغم اًمدوًم٦م زقمٛماقا ؾماٞموُمٜمع  !وسمٜم٤م  اًمدوًم٦م اًمٕمرا

 -!٥م ذم اعمٚمؽ ُمع اًمراومْم٦م زقمٛمقا ّماٞمن لؿ ٟموأن يٙمق ،زقمٛمقا 

ىماااااع ًماااااٞمس سم ٓمرة ًمٚمّمٚمٞمٌٞمٞمااااااـ واًمااااارواومض واًمٕمٚمامٟمٞمٞمااااااـ اعمٜمتًٌٞمااااااـ ًااااااٞمسماااااؾ اًم ، ِماااااالويماااااؾ ذًماااااؽ ذم اًمقا

وم٘مٝماا٤م وخياادم ُمّماا٤محلٝم٤مواااك والٞمٛمٜماا٦م إُمريٙمٞماا٦م ًمااـ شمر ،ًمٚمٓم٤مئٗمتٞماااـ وهمػممهاا٤م واجلااز  اعمِماا٤مر إًمٞمااف  ،إٓ سمااام يقا

هااؿ ضمااز  ُمًتْمإمػ طم٘مااػُم اًم٘ماادر قما٤مضمٌز ٓ ي٘ماادر قمااغم  ,ـ ٟمّٞمتافسمحًاا اًمتًااٚمٞمؿ قماغم,قماغم أنااف ُماـ أهااؾ اخلااػم 

ويمٞمااػ خيٓماار قمااغم ىمٚماا٥م ُمًااٚمؿ أن  -!  سمااؾ هااق داظمااؾ ناا٧م قمٛمااقم ؾمااٚمٓم٦م اًمٙمٗماارة إصٚمٞمٞماااـ واعمرشمدياااـؿمااال

اف اًمٕمادّو اًمّمااٚمٞمٌّل ؿماارٞمده٤م سم٢مِمااٞموأي دوًما٦ٍم هاذه اًمتال يًإمك ًمت ؟يًإمك ذم اؾماتت٤ٌمب إُماـ ًمٚمٕمادّو اًمٙما٤مومر

 ؟!ـ واًمراومْم٦م اح٤مرىمٞماـورسم٤مئٌف اًمٕمٚمامٟمٞمٞما

 ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ --وسماااااااااااااا٤مهلل اًمتقومٞمااااااااااااااؼ --واهلل اعمًااااااااااااااتٕم٤من

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،]يقؾمػ[

   -شوصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕمٞماـ لؿ سم٢مطم٤ًمن
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 -اٟمتٝمك ٟمص اًمٌٞم٤من اعمِم٤مر إًمٞمف

 : ـم٦م ومٞماٜمٌٖمل أن يٙمقن ومٞمف شمٗمّماٞمؾِماراًموأُم٤م طمٙمؿ ه١مٓ  اعمٜمخرـمٞماـ ذم اجلٞمش و

ـم٦م ِمااروهاذا اجلٜمادي ذم اجلاٞمش أو اًم ،وم٤مٕصؾ ذم أطمٙم٤مم اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ أن يمؾ ُمـ هق ذم صػ اًمٕمادوّ 

وأُمااا٤م  -!وقماااغم رأؾماااف اعمّماااحػ ؾماااالمخ اعؿمااااٞموم٢مٟمٜمااا٤م ٟم٘متٚماااف وًماااق يمااا٤من  ،هاااق أفمٝمااار صاااقرة ًمٚمٙماااقن ذم اًمّماااّػ 

ـم٦م ُماـ رضما٤مل أهاؾ ِماارواًمّمٜمػ اعمٜمخرط ذم اجلاٞمش واًم --شمٙمٗمػم أقمٞم٤مهنؿ سمٕمد ذًمؽ ومٞماٜمٔمر ذم يمؾ قمغم طمدة

سمٜما٤م  قماغم ومتاا٤موى سمٕماض أهاؾ اًمٕمٚماؿ أو أهاؾ اًمْماالل هااـ ئمٜماقن وماٞمٝمؿ اخلاػم وسمٜما٤م  قمااغم  ،اًمًاٜم٦م اعمِما٤مر إًماٞمٝمؿ

سمًا٥ٌم هاذه اًمادواومع  اٟمرضماق أهناؿ ااذا اًمٕماذر ًمٞمًاقا يمٗما٤مرً  ،ٞم٦م  ًٜمقن اًمٔماـ ومٞمٝما٤مإؾمالُمشمقضمٞمف ُمـ و٤مقم٤مت 

ط ذم ىمتاااا٤مل اٟمخاااارًمٙمااااـ ُمااااـ طماااا٤مد قمااااـ شمٚمااااؽ اًماااادواومع واحلاااادود اعمزقمقُماااا٦م و ،٤موهااااذه اًمٗمتاااا٤موى اعمِماااا٤مر إًمٞمٝماااا

وهٙمااذا ًمااق ارشمٙماا٥م  ،اعمج٤مهدياااـ ومااٜمحٙمؿ قمٚمٞمااف سماا٤مًمٙمٗمر ٓرشمٙم٤مسمااف ٟماا٤مىمض اعمٔماا٤مهرة ًمٚمٙم٤مومرياااـ قمااغم اعم١مُمٜمٞماااـ

   -واهلل أقمٚمؿ --أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ ،ئ٤م ُمـ اعمٙمٗمرات إظمرىؿماٞم

ٟمٜما٤م وأُم٤م هؾ ي٤ٌمدر اعمج٤مهادون سم٘ماتٚم ٝمؿ وىمتا٤ملؿ أم يااٜمتٔمرون طمتاك يٌادأ ها١مٓ  سمِماـ اًمٖما٤مرات قماغم إظمقا

سمااف --؟اعمج٤مهدياااـ ٓ ٟماا٠مُمرهؿ أن ياااٜمتٔمروا طمتااك يِمااـ هاا١مٓ  اًمٖماا٤مرات  ،ـمٌٕماا٤م --!وم٘مااد شمْمااٛمـ اًمًاا١مال ضمقا

وهااا١مٓ  ذم  --!اعظماااقة ذم طمااارٍب  -!!عؿمااااروٓ ي٘مقًماااف ٓ قم٘ماااؾ وٓ  ،هاااذا هماااػم هٙماااـ --!قمٚماااٞمٝمؿ وي٘متٚماااقهؿ

قمٞم٦م ًم٘متا٤ملؿ وىماتٚمٝمؿ إذا يما٤مٟمقا ِمااريٛمٚمٙماقن اًم ,سمحٛماد اهلل,وم٤معمج٤مهادون  --ُمـ ضمٜمقده صػ اًمٕمدّو وضمٜمقدٌ 

 -واخلٓمقط اًمٕمريْم٦م واوح٦م --خي٤مومقن ُمٜمٝمؿ اخلٞم٤مٟم٦م

اؿ قمٜماااد اًمتجٜمٞماااد وقمٜماااد اًمٙمِماااػ واًمٗمحاااص اًمٓمٌااال وآؾماااتٕمداد ْمااااريٌ٘ماااك سمٕماااد ذًماااؽ هاااؾ يٌااا٤مدرون سم

 ،ن نٞمٞماادهؿ ويًااٙمتقن قمااٜمٝمؿ إمم طمٞماااـأو  اا٤موًمق ،أو يؽميمااقهنؿ إمم ُمرطمٚماا٦م أظماارى ،اطٟمخاارًمٚمتًااجٞمؾ وآ

هاذا يمٚماف  ،هماػم ذًماؽ أو ،أو طمتك يتٕم٤مُمٚمقا ُمٕمٝمؿ سمٜمقع شمٕم٤مُمؾ  ت٤مضمقن إًمٞمف ويرون أنف خيدم ُمّمٚمح٦م اجلٝم٤مد

ًمقن ومٞمف إن ؿم٤م  اهلل يٗمٕمٚمقن ومٞمف ُم٤م يروٟمف إصٚمح سمٕمد اًمدراؾم٦م واًمتِما٤مور ويماؾ ُما٤م يٚمازم ٓختا٤مذ  ،ه٤م هؿ خمق 

   -ىمرار صحٞمح

   -أقمٚمؿ هلل وا --واهلل اعمقومؼ

 
 

ص؟ٌَ اجملاٖزٕٚ َع غرلِٖاٚنٝـ ٜتع ،َا بعز ا٫ْغشاب ا٭َضٜهٞ َٔ ايعضام]

 ٍّل  ؟خلًطخٔ زًس خًسحدذ ؤهطٗٛد زةشى خهللْٖ  هدشخ تتَٖى ؤى ٗحسث
تًدهل خلوزدّسٍى سـٍّ٘ٚ٘  ؟ً٘ٔ خلوسلحٔ ستوخل ٖلٗد للوزدّسٗـيطـ٘دت خلطـ٘خلو٘ل٘
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ٍّل تتَٖى ؤى َٗٛى  ؟ؤى تَٗم بٗطخى زُعٍ خلًطخٔ ٍّل ٗوٛي ؟دتطـ٘هى ّصُ خلو٘ل٘
هزلس ضَض  ْٖ  ْؿـ٘لتٛن ٕؤٍهد ض ؟ٖتتدل ز٘ـي خلٓػدجل خلزْدزٗٔخٌّد٘ 

ٍهدشخ تتًََٖى زًس ؤى ٗػسح خلًطخٔ زٍلٔ بساه٘ٔ ٍٗوٛي ْْ٘د  ؟خلًطخْٖٔ  خلوزدّسٗـي
وحدضزٔ خلسٍلٔ َٗم خلوزدّسٍى زسـّ٘ل  ..ـٌدضَٗ خلٗدزمسـ٘زوًٌى هد َّ خل ؛لسٗـي خهلل

ٚ٘ـي هي رعٗطٓ خلًطذ, ؤٍ طـطٍو بذطخد خلوطـطإلٚودل ه ,هخل رعٗطٓ خلًطذ,خلوزدٍضٓ 

 ٍزودشخ تٌػحَى خلوزدّسٗـي ؤى ًٗٓلَخ ؟خألضزى لٓتح رسْٔ ٍخسًٔ لوحدضزٔ خلَْ٘ز زحطٗٔ
  ؟ّصُ خلوطحلْٖٔ 

 [اعمد قمٙمرُم٦م : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -احلٛمد هلل

 :  ومٚمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مرة وم٘مرة ،٦ماًم١ًمال ُمريم٥م ُمـ قمدة أؾمئٚم

اٟمًاح٤مب  ،واهلل يا٤م أظمال اًمٙماريؿ ش؟ٟمًاح٤مب أُمريٙما٤م سما٢مذن اهللااًمٕمارا. سمٕماد ذم  ُم٤مذا شمتقىمع أن  ادث» 

ومااٞمام ٟمتقىمااع  ،وؾمااتٜمت٩م قمٜمااف نااقٓت قمٔمٞمٛماا٦م ذم اًمٕماا٤ممل ،ا ئ٤م يمٌااػمً ؿماااٞمٙمقن ًاااٞموم ،أُمريٙماا٤م إذا طمّمااؾ إن ؿماا٤م  اهلل

   --٤مهق ىمد يًّٛمك اٟمًح٤مسمً  --واهلل أقمٚمؿ

   -ُم٤م سمٕمده اٟمٙم٤ًمر اواٟمٙم٤ًمرً  اواهنٞم٤مرً  ا ٤م يمٌػمً ىمد يٙمقن أجْم٤م هروسمً وًمٙمـ 

سم٦م ٓ ُمثٞماؾ لا٤م ًمدوًما٦م واارٙمقن ؾمااٞمو ،وٕبٜم٤مئٝما٤م اعمج٤مهديااـ ذم ؾماٌٞمؾ اهلل ،ؾماالما ُٕما٦م اعّمارٙمقن ٟمؾماٞم

سم٦م ًمدويالت اًمردة اعمجا٤مورة ًمٚمٕمارا. وجلٛمٞماع دول اًماردة ذم سمالدٟما٤م واروؾمتٙمقن  ،اًمٞمٝمقد قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل

 -!ٞم٦مؾمالُماع

ٙمقن ؾمااٞمو ،ٕمٚمق صقهتؿ وشمرشمٗمع يمٚمٛماتٝمؿ وؾماتٝم٤ماؿ اًمادٟمٞم٤مؾماٞمو --ؾمتٙمقن اًمٖمٚم٦ٌم سم٢مذن اهلل ًمٚمٛمج٤مهدياـ

ضًماااؾمااااٞم ؛قمٜمااادهؿ ومرصااا٦م أيماااؼم ًمٚمتٖمٞماااػم واعصاااالح اًماااذي ٟمٜمِماااده وٟمًااإمك ًماااف  ،٤مدظمؾ اًمٜمااا٤مس ذم ديااااـ اهلل أومقا

اٜمْمؿ إمم ىم٤مومٚما٦م ؾماٞماو --!رسماام ٙمقن ًمٚمٛمٜم٤موم٘مٞماـ ؿم٠من مظمارؾماٞمو --٤مٞم٦م أجْم٤م أومقاضًم ؾمالُمويدظمٚمقن ذم احلريم٦م اع

   --وؾمؽمى قمج٤مئ٥م --ويمثػم هـ ختٚمػ ًمٕمذٍر أو ًمٖمػم قمذر ،اجلٝم٤مد يمثػم ُمـ اعمؽمددياـ

وشمّمااا٤مدم اعمج٤مهديااااـ  ،ٕم٦م ذم اًمٕمااارا. واجلزيااارة واخلٚماااٞم٩مِمااااٞماحلااارب ُماااع اًم: وُماااـ اًمتحاااقٓت اعمتقىمٕمااا٦م

ذم  ،ؾ اعمج٤مهدياااااـُمااااـ ىمٌااااصااااار وإيااااران ؾمااااتجد ٟمٗمًااااٝم٤م ذم ُمقىمااااػ واااإمٞمػ حم٤م ،ُمااااع إيااااران ؿمااااارسمِمااااٙمؾ ُم٤ٌم

ونّماااؾ وماااٞمٝمام ناااقٓت ٟمققمٞمااا٦م  ،وذم سم٤ميمًااات٤من سمٕماااد أن شمتحاااررا ُماااـ ىمٌْمااا٦م أُمريٙمااا٤م إن ؿمااا٤م  اهلل ،أومٖم٤مٟمًااات٤من

ااااؾ اعمج٤مهديااااـ ذم اًمٕمااارا. واجلزيااارة واخلٚماااٞم٩م ،واعمًٚمٛمٞمااااـ ؾماااالمًمّمااا٤مًمح اع ٌَ وطمتاااك ُماااـ داظمٚمٝمااا٤م  ،وُماااـ ىِماا
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 -)إيران(

ودويٚما٦م اًمٞمٝماقد ؾماتجد ٟمٗمًاٝم٤م ذم ُما٠مز.  --احلؼ وشمٕمٚمق راي٦م اجلٝم٤مد ؾمتحّمؾ شمٖمػمات يمٌػمة ذم ومٚمًٓمٞماـ

ٛمر ًتؾمااااااٞمو ،وٓ ٟمًااااتٌٕمد ُمقضمااااا٦م هجااااارة وهاااااروب ًمٚمٞمٝمااااقد ُماااااـ ومٚمًٓمٞمااااااـ ،شماااا٤مرخيل ورقمااااا٥م هماااااػم ُمًاااااٌق.

ٌّا٧ٍم إمم اًمِما٤مم ,ومف اهللؿمار,وقمٝمؿ اًم٤ًمُمل ِماراعمج٤مهدون ذم ُم  ،ؾماقري٤م وًمٌٜما٤من وإردن ؛ومٞمت٘مّدُمقن قماغم شمث

 --!!ٝم٤م اًمٙمقي٧موإمم ضمزيرة اًمٕمرب أجْم٤م وُمـ أوٕمػ وأومم ٟم٘م٤مـم

ٟمٜم٤م ذم اًمّمقُم٤مل أيمؼم ئر واًمّمحرا  ،وشمٙمقن ومرص٦م إظمقا    --وذم همػمه٤م ،وذم اجلزا

واٟمٙمًاااا٤مر  ،ور يمااااؾ ُمًااااٚمٍؿ إن ؿماااا٤م  اهللؾمااااارواًمتٖمااااػمات اعمتقىمٕماااا٦م ذم أومٖم٤مٟمًاااات٤من وسم٤ميمًاااات٤من شمٌٕماااا٨م قمااااغم 

 ،ةٓمرًاااٞمأُمريٙماا٤م وهزيٛمتٝماا٤م ؾمااتٖمري سمٕمااض اًم٘مااقى اًمٙماا٤مومرة سماا٤مًمتحرك وُمااؾ  اًمٗمااراغ وحم٤موًماا٦م آٟمتٗماا٤مش واًم

قماااغم أُمااا٦م  ا يمٌاااػمً  ا ًماااٞمس هٜمااا٤مك ىماااقة يٌااادو أهنااا٤م ذم اعمااادى اًم٘مريااا٥م شمًاااتٓمٞمع أن شمِماااٙمؾ ظمٓمااارً  ،وًمٙماااـ احلٛماااد هلل

 -أو ختٞمػ ومرؾم٤مهن٤م إبٓم٤مل ؾمالماع

م أُمريٙما٤م واٟمٙمًا٤مره٤م ذم اًمٕمارا.  --وسم٤مجلٛمٚم٦م ذم دورها٤م اًم٘مٌاٞمح  ١مدي إمم شمراضماع يمٌاػم وُمادو  ؾمااٞموم٢من اهنازا

   --وؾمتٙمقن أطمداث وأطمداث ،ًمٕم٤مملٓمرهت٤م وشمدظّماٚمٝم٤م ذم ؿم١مون اؾماٞموُمًتقى 

أن اًمٕماا٤ممل ُم٘ماادم ٓ ؿمااّؽ ًمٙمااـ  -!  يمٌااػم سمٙمااؾ اعم٘ماا٤ميٞمسؿمااالإٟمااف  -- ؿماااليّماإم٥م قمااغم اعٟمًاا٤من ختٞمااؾ يمااؾ 

 ،وأن احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ذم شم٘ماادم سماا٢مذن اهلل ،وٓ ؿمااؽ أن اًمٕم٤مىمٌاا٦م ًمٚمت٘مااقى وًمٚمٛمت٘مٞماااـ ،قمااغم طمااروب وطمااروب

ٙمقن ؾماااٞمو ،ل٤م وٓ ُمااـ ظم٤مًمٗمٝماا٤م طمتااك يٗمااتح اهلل لاا٤مه٤م ُمااـ ظمااذْمااار٦م ٟم٤مومااذة قمااغم رؾمااٚمٝم٤م ٓ شمٚمتٗماا٧م وٓ يواااٞمُم٤م

 ؾماااااالمأبٓم٤ملااااا٤م اًمذيااااااـ هزُماااااقا إُمريٙمااااا٤من وـماااااردوهؿ ظم٤مئٌٞمااااااـ وشمّماااااّدوا ٕقمٔماااااؿ همااااا٤مرة صاااااٚمٞمٌٞم٦م قماااااغم اع

وأن  ،هؿ ومٞمٝماا٤مّمااارهؿ ذم ُماا٤م سمٕمااد احلاارب يمااام ٟمّمااارأن ياٜم وٟمًاا٠مل اهلل  ،واعمًٚمٛمٞماااـ هااؿ أبٓماا٤مل شماا٤مرخيّٞمقن

   -دًى يٚمٝمٛمٝمؿ رؿمدهؿ دائام وجيٕمٚمٝمؿ أئٛم٦م ه

ٟمًاا٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜماا٤م وإياا٤ميمؿ  -اويماا٤من هلل قمٌاادً  ،واًمٗماا٤مئز دائااام هااق ُمااـ أـماا٤مع اهلل شمٕماا٤ممم وصااد. وأظمٚمااص

شُما٤م سمٕماد هزيٛما٦م أُمريٙما٤م» وىمد يمت٧ٌُم ىمٌؾ ومؽمة ُم٘ما٤مٓ سمٕمٜماقان ،مُمٞماـ --ُمـ اًمٗم٤مئزياـ اعمٗمٚمحٞماـ
(1)

شمٜم٤موًما٧م ومٞماف  

شأن٤م اعمًٚمؿ» وهق ُمٜمِمقر ذم ُمٜمتدى ،سمٕمض ضمقاٟم٥م هذا إُمر اعمتقىمع
(2)

 -وهمػمه 

 : وم٤معمتقىمع هق ؛وسمخّمقص اًمٕمرا.

                                      
 -شوُم٘مدُم٤مت ًمٚمٙمت٥م وشمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤موىمّم٤مئد ورؾم٤مئؾ ُم٘م٤مٓت »وٛمـ ىمًؿ  شجٛمقعاعم»دمد اعم٘م٤مل ذم  (٧)

يِم٤مرك ومٞمف ىمٌؾ  ، ويم٤من اًمِمٞمخ ,رهمؿ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ُمالطمٔم٤مت,هق ُمـ أىمدم اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م ُم٤ًمطم٦م ٕهؾ اجلٝم٤مد  (2)

 ,هداهؿ اهلل,رهمؿ أن اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعمقىمع  , وُمٜمتفسمحٛمد اهلل,سمْمع ؾمٜمقات، ويمت٥م ومٞمف قمدة ُمقاوٞمع أثٌتٜم٤مه٤م وٞمًٕم٤م ذم هذا اعمجٛمقع 

 ىمد طمذومقه٤م، ًمٙمـ ين اهلل ـمري٘م٦م اؾمتٓمٕمٜم٤م ا٤م اؾمتخراج هذه اعم٘م٤مٓت ُمـ ن٧م اًمريم٤مم!؛ ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م-
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   --نّقل احلرب إمم حمقر طمرب اًمًٜم٦م واًمراومْم٦م ,

   -ةّماروظمّمقص٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٌ ،ًمتدظمؾ ؾم٤مومر ُمـ ىمٌؾ إيران ذم اًمٕمرا. ااطمتامل يمٌػم ضمدً  ,

دومع هااااذا ؾماااااٞموذم اًماااادول اعمجاااا٤مورة  ،ذقماااار قمٔمااااٞمؿ وَُماااااٝمقل ذم دوائاااار اعمرشمدياااااـ ذم يمردؾماااات٤من اًمٕماااارا. ,

ال٤مئؾ ُمرشمدي يمردؾمت٤من إمم أن يٙمقٟمقا أىمرب إمم اًمراومْما٦م وطمٚمٗما٤م  لاؿ وادَا قماغم اعمج٤مهديااـ وأهاؾ  اًمذقمر

ىمااااػ اًمٜمٕماااا٤مج احلاااا٤مئرة ذم طمٙمقُماااا٤مت اجلزياااارة واخلٚمااااٞم٩م واجلااااقار ؾماااااٞمو ،اًمًااااٜم٦م ًتٛمر ارشمٌاااا٤مك واواااآمراب ُمقا

 -!!اًمٕمراىمل

اًمًااٜم٦م سمٛمٜماا٤مـم٘مٝمؿ ومٞماااٜمٗمرد  ،ؿ ًمٚمٕماارا. قمااغم أؾماا٤مس قمرىماال وـماا٤مئٗملًاااٞماطمااتامل يمٌااػم وأيمٞمااد حلّمااقل شم٘م ,

   -ٕم٦م سمٛمٜم٤مـم٘مٝمؿ وإيمراد ذم ؿماملؿ يمام هؿِماٞمواًم

   -اٟمدوم٤مع احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م إمم اًمتقؾّمع ذم ادم٤مه اجلزيرة واًمِم٤مم ,

   -وشمدومؼ أقمداد يمٌػمة ُمـ ؿم٤ٌمب إُم٦م ًمٚمجٝم٤مد ذم اًمٕمرا. واعمٜمٓم٘م٦م ،ظمٗم٦م اًمْمٖمط قمغم احلدود ,

   -واهلل أقمٚمؿ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ُم٤م ٟمتقىمٕمف هق ظمػم يمثػم ,

ڃ ڃ چ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ش؟ٕمٞم٦م اعمًٚمح٦م ؾمتٛمثؾ ىمٚم٘م٤م ًمٚمٛمج٤مهدياـِماٞم٤مت اًمِماٞموهؾ اعمٞمٚمٞم» 

وُمـ  ،ٛمثٚمقن أذًى يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممؾماٞم ،]مل قمٛمران[ ژچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ،ارً وارإهنؿ أطم٘مر ُمـ أن يِمٙمٚمقا ظمٓمرا أو  --وا اعمج٤مهدياـ إن ؿم٤م  اهللْماروًمـ ي --أصد. ُمـ اهلل ىمٞمال

أهؾ اًمٙمذب  ،ُمردوا قمغم اًمٜمٗم٤م. واًمت٘مٞم٦م واؾمتٛمرا  اًمٕم٤مر واخلزي ،ك واخلقف واجلٌـِمارًمإهنؿ أهؾ ا

  -واًمقو٤مقم٦م

أُماا٤م طمٞماااـ ياااٜمٝمزم  --ا وفمٝماارً  اهاا١مٓ  ٓ يِمااتٖمٚمقن إٓ ذم فمااؾ ىمااقى يماا٤مومرة يمٌااػمة نٛمااٞمٝمؿ وشمِمااٙمؾ لااؿ ؾمااٜمدً 

هؿ أطم٘مااار وأذل ويااااٜمٗمرد ااااؿ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ومًاااؽما  ،ويااااٜمزاح قماااٜمٝمؿ اًمٖمااارور واًم٤ٌمـماااؾ ،ٓم٤منِمااااٞمقماااٜمٝمؿ ذًماااؽ اًم

ًمٙمااـ إيااران ؾمااتٜمٗمتح قمٚمٞمٝماا٤م ُمِماا٤ميمؾ يمٌااػمة ُمااـ  ،إمم طمٞماااـ اٟمٕمااؿ ؾمااتٌ٘مك لااؿ إيااران ؾمااٜمدً  --وأظماازى هاا٤م شمتّمااقر

   -ٕم٦م وإيران وم٤مًمٖمٚم٦ٌم ٕهؾ اًمًٜم٦م إن ؿم٤م  اهللِماٞمة ُمع اًمؿماروقمٜمدُم٤م شمٙمقن احلرب ُم٤ٌم ،قمدة ضمٝم٤مت

وًمٙماااـ يٛمٙماااـ أن  ،ٓ --همااازو اًمٕمااارا. سمٛمٕمٜمااا٤مه اًمٙم٤مُماااؾ ش؟وهاااؾ يٛمٙماااـ أن شم٘ماااقم إياااران سمٖمااازو اًمٕمااارا.» 

٤مت ِمااٞمومتاّد اعمٚمٞم ،ة وؿماط اًمٕماربّماار٦م اجلٜمقسمٞما٦م ُماـ ضمٝما٦م اًمٌْماٞمشمتدظمؾ سم٘مقاهت٤م وطمِمقده٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمراوم

ًمٞم٦م ل٤م سم٤مًم٘مقات واًمًالح سمِمٙمؾ ؾم٤مومر يم٤مًمدسم٤مسم٤مت وهمػمه٤مْماٞماًمراوم    -٦م اعمقا

يٙماقن إن ؿما٤م  اهلل وًماـ  ،ٓ ٟمتقىمع ذًماؽ ش؟ىمتت٤مل سمٞماـ اًمٗمّم٤مئؾ اجلٝم٤مدي٦ماوهؾ شمتقىمع أن يٙمقن هٜم٤مك » 

ًماااقن  ،ُمًاااتققمٌقن ًمٚمتجااا٤مرب ،وم٤معمج٤مهااادون واقماااقن ومااا٤مىمٝمقن ُٕمااارهؿ ،شمٕمااا٤ممم وهاااؿ سمحٛماااد اهلل إظماااقان ُمتقا

   -ُمتٕم٤مصٛمقن ُمتح٤مسمقن
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اهلل اًمقطمااادة ذم ٟمٓمااا٤م.  ًاااارإمم أن يٞم ،ؼًااااٞمًتٛمر اًمتٕمااا٤مون واًمتٜمًااااٞموم ،طمتاااك ًماااق سم٘مٞمااا٧م اجلامقمااا٤مت ُمتٕماااددة

   -وي١مًمػ سمٞماـ ىمٚمقاؿ ٟم٠ًمل اهلل أن جيٛمع صٗمقف اعمًٚمٛمٞماـ --أؿمٛمؾ وأوؾمع

  -شم٘مدم اًمٙمالم ومٞمف ش؟اًمٕمرا.ذم  جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهدياـذم  ومْماٞمٚمتٙمؿ أيوُم٤م ر» 

اٜم٤مريق ًاٞمسمٛمٕمٜمك ُم٤م هق اًم ؛ٞم٦م ويٛمٙمـ ومٞمٝم٤م ًمدياـ اهللإؾمالُموُم٤مذا شمتقىمٕمقن سمٕمد أن يّمٌح اًمٕمرا. دوًم٦م » 

وع إظماااراج ِمااارعيمااامل ُم٘مقم اعمج٤مهاادون سمٛمح٤مرسماا٦م اًمدوًماا٦م اعمجااا٤مورة ُمثااؾ ضمزياارة اًمٕماارب ؾماااٞماًم٘ماا٤مدم هااؾ 

شمٜمّمااحقن  ذاوسمااام ؟إردن ًمٗمااتح ضمٌٝماا٦م واؾماإم٦م عمح٤مرسماا٦م اًمٞمٝمااقد سمحرياا٦م يمٞماااـ ُمااـ ضمزياارة اًمٕماارب، أوِماراعم

  -ا ُمـ اجلقاب قمغم هذا اًم١ًمال ىمد طمّمؾ ومٞمام شم٘مدمأفمـ أن ىمدرً  ش؟هذه اعمرطمٚم٦مذم  ـ أن يٗمٕمٚمقا ياعمج٤مهد

 :  ح٤متواٞموأزيد هٜم٤م سمٕمض اًمتق

وًماٞمس قماغم  ،ا ُمٌٙمارً  ٓ يازالومٝماذا ىماد يٙماقن  شُمٞم٦م ويٛمٙمـ ومٞمٝم٤م ًمديااـ اهللأن يّمٌح اًمٕمرا. دوًم٦م إؾمال» 

ًمٙمااااـ اعم٘مّمااااقد أن ٟمالطمااااظ  ،وومتحااااف اعمٌٞماااااـ ٟمرضمااااق رمحتااااف  ،وُماااا٤م ذًمااااؽ قمااااغم اهلل سمٕمزيااااز ،اهلل سمٛمًااااتٜمٙمرٍ 

   -إؾم٤ٌمب واًمًٜمـ

وُمٝمااام يٙمااـ ُمااـ أُماار وماا٤معمتقىمع هاااق أن  ،وماا٤مًمٕمرا. يمٙمااؾ ُم٘مٌااؾ قمااغم اٟم٘مًاا٤مُم٤مت حمتٛمٚماا٦م وطمااروب إواا٤مومٞم٦م

أو سم٘مٞماا٧م إمم  ،ت وظمرضما٧م ظم٤مئٌاا٦م دماار أذياا٤مل اخلاازي واًمٜمداُماا٦مًاااراًمٕماارا. ؾمااقا  اهنزُماا٧م أُمريٙماا٤م واٟمٙم ئماؾ

ع سمٞمااااـ احلاااؼ واًم٤ٌمـماااؾ وسمٞمااااـ صاااارٔمؾ ؾمااا٤مطم٦م ضمٝمااا٤مد وٟم٘مٓمااا٦م ضماااذب وسمااا١مرة ؾمااااٞمومااا٢من اًمٕمااارا.  --أن يِمااا٤م  اهلل ا

ٔمؾ ىمٚمٕماا٦م ٞمؾماااو ،ًمٚمرضماا٤مل واًمٌٓمااقٓت ٤مٔمؾ ُمّمااٜمٕمً ؾماااٞمو ،ـمالئااع إُماا٦م اعمج٤مهاادة وسمٞماااـ أقماادا  اعمٚماا٦م وإُماا٦م

 --وهلل اًمٕمزة وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ وًمٙمـ اعمٜم٤موم٘مٞماـ ٓ يٕمٚمٛمقن ،واهلل أيمؼم ،إُمداد ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م

   -ا٠ميت وىمتف رويدً ؾماٞم --ًمًٜم٤م ُمًتٕمجٚمٞماـ قمٚمٞمف ،ومٜمِمق  دوًم٦م ذم اًمٕمرا. سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ

ة شمتٙماااقن أن ,طم٘ماااػمة ذًمٞمٚمااا٦م أُمريٙمااا٤م ظمرضمااا٧م إذا,ًمٙماااـ يٛمٙماااـ   ،اعمٜمِماااقدة ٞم٦مؾماااالُماع اًمدوًمااا٦م شمٚماااؽ ٟماااقا

وظمّمقصاا٤م  ،واعمقىمااع اعمحتٛمااؾ لاا٤م هااق ُمٜماا٤مـمؼ أهااؾ اًمًااٜم٦م --ويٛمٙمااـ شمًااٛمٞمتٝم٤م دوًماا٦م أو إُماا٤مرة أو همااػم ذًمااؽ

   -إن٤ٌمر

 أرض إمم ًمالٟمحٞماا٤مز اعمتْمااٛمـ) اعمٕمااروف سماا٤معمٕمٜمك دوًماا٦م سؾماااٞمشم٠م قمااغم احلاارص ,ٟمٔمااري ذم,وٓ ياااٜمٌٖمل 

 ذم عًاااااراًمت وٓ( اًمااااخ --أرض ذمّمااااار ُمٜمح وؿماااإم٥م ،إرض قمااااغم وإدارات ُم١مؾمًاااا٤مت ووضمااااقد ،حمااااددة

واًمٕمااادّو اجلٌااا٤من )إُمريٙمااا٤من وأوًمٞمااا٤مؤهؿ(  ،ًمٚمٕمااادوّ  وشمٙماااقن هااادوم٤م ؾماااٝماًل  ،وم٢مهنااا٤م شمًاااتٝمٚمؽ اًمٓم٤مىمااا٤مت ،ذًماااؽ

ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم  -!!ومٞمجاا٥م احلااذر ُمااـ ذًمااؽ ،ٝمؿ ـمقيٚماا٦م وهاال أؾمااٚمح٦م اجلااّق وأؾمااٚمح٦م اًماادُم٤مر اًمِماا٤مُمؾّماااٞمقم

   -أن جيٕمؾ يمٞمد إقمدا  ذم ٟمحقرهؿ

ٕهناؿ ؾماٚمٓم٤من  ،٤مذم ُمٕمٜماك اًمدوًما٦م وذم ىمقهتا٤م طم٤مًمًٞما ,وا٤مقمتٝمؿ لأقمٜما,ج٤مهدون هؿ سمحٛماد اهلل شمٕما٤ممم واعم
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ٙمقن أىمااقى وأقمااز ؾماااٞموإذا ومااتح اهلل قمٚمااٞمٝمؿ وهاازم قماادّوهتؿ اًمٗماا٤مضمرة أُمريٙماا٤م وماا٢من ؾمااٚمٓم٤مهنؿ  ،ًمااف ٟمااقُع متٙمٞماااـ

   -ومال يًتٕمجٚمقا  ،وأُمٙمـ

ر قماااغم اًمتحاااقل ُماااـ ـماااقر احلريمااا٦م إمموىمّمااادت أن اع شاؾماااتٝمالك اًمٓم٤مىمااا٤مت» وىماااد ذيمااارُت ُمًااا٠مخ٦م  صاااارا

 ،يمٌاااااػما ُماااااـ ـم٤مىمااااا٦م اعمج٤مهديااااااـ عدارة هاااااذه اًمدوًمااااا٦م واحلٗمااااا٤مظ قمٚمٞمٝمااااا٤م ااًمدوًمااااا٦م ىمٌاااااؾ أواٟماااااف يًاااااتٝمٚمؽ ضماااااز ً 

   -ٟم٠ًمل اهلل أن يزيدهؿ سمريم٦م وىمقة وومْمال ،واعمج٤مهدون ـم٤مىمتٝمؿ حمدودة قمغم سمريمتٝم٤م واحلٛمد هلل

 ،دغ يٛمٙماااـ ًمٚمٛمج٤مهديااااـ أن يٚمجااا١موا إًمٞمٝمااا٤م ذم هاااذه اعمرطمٚمااا٦م عدارة ؿمااا١مون اًمٜمااا٤مس واًماااٌالصااااٞموهٜمااا٤مك 

وشمقيمااااؾ إدارة ؿماااا١مون اًمااااٌالد واًمٕمٌاااا٤مد إمم اًم٘مااااقى آضمتامقمٞماااا٦م  ،ومٞماااااـ اعمٝمٞمٛمٜمٞماااااـِمارسمحٞماااا٨م يٙمقٟمااااقن هااااؿ اعم

ؾ صااااٞموهاااذا ًماااف شمٗم٤م ،٠ميت وىمااا٧م شمٗمٕمٚمٞمٝمااا٤مؾمااااٞمواحلٛماااد هلل ذم اًمٜمااا٤مس ظماااػٌم يمثاااػم وىماااقى يمٌاااػمة ُمٙمٜمقٟمااا٦م  ،اعمحٚمّٞمااا٦م

واهلل ظماااػم  ،ا واحلٛماااد هللوقمٜماااد ىمٞمااا٤مدات اعمج٤مهديااااـ اًمٕمٚمٞماا٤م ظماااؼمة واؾمااإم٦م ااااذ ،ؾمااٝمٚم٦م وُمٞمًاااقرة سمحٛماااد اهلل

   -ُمـ ومْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ ٟم٠ًمخف  ،ُم٠مُمقل وأيمرم ُم١ًمول

 شيمٞماااـ ُمااـ ضمزياارة اًمٕمااربِمارإظمااراج اعم» ومٚمااـ يٙمااقن أيمااؼم الااؿ هااق ،وإذا طمّمااؾ يمااؾ هااذا إن ؿماا٤م  اهلل

   -واهلل اعمقومؼ -وع أيمؼم وأؿمٛمؾ وأقمؿّ ِمارٙمقن هٜم٤مك ُمؾماٞمسمؾ  ،سمٛمٕمٜمك إظمراج إُمريٙم٤من واًمٙمٗمرة ُمٜمٝم٤م

 ،ذم اًمقوم٤م  سمقاضم٥م اًمِمٙمر هلل شمٕم٤ممم اآضمتٝم٤مد ضمدً : ف اعمج٤مهدياـ ذم هذه اعمرطمٚم٦م هقواًمذي ٟمٜمّمح سم

يمام يم٤مٟمقا قمٌٞمدا ًمف ذم طم٤مل اًمْمٕمػ واعمًٙمٜم٦م وذم  ًمراؿ  اون٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم سم٠من يٙمقٟمقا قمٌٞمدً 

واًمرومؼ سم٤مخلٚمؼ وظمٗمض اجلٜم٤مح  ،وَُمأمٝمُر ذًمؽ اًمتقاوع هلل وخلٚم٘مف ،أثٜم٤م  اًم٘مت٤مل واجلٝم٤مد ىمٌؾ آٟمتّم٤مر

: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،واًمٌٕمد قمـ اًمٕمج٥م واًمٖمرور واًمٙمؼم وؾم٤مئر إُمراض ،واحلرص قمغم هدايتٝمؿ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ ژ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ژ: وىم٤مل  ،]احل٩م[ ژگ ڳ

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

ٱ ٻ  ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ې ى ى ائ ائ ەئ ژ: وىم٤مل ضمؾ وقمال -[]اًمتقسم٦م ژڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ

  -]اًم٘مّمص[ ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

يماام  ،واًمٖمٚم٦ٌم واًمٔمٝمقر واًمتٛمٙمٞمااـ ذم إرض ،قمغم إقمدا ّمار آسمتال  سم٤مًمٜم ؛وًمٞمٕمٚمٛمقا أنف اسمتال  قمٔمٞمؿ

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          ژ: ىمااااااااا٤مل اهلل شمٕمااااااااا٤ممم

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ ٹٹو ،]إقماااااااااااااراف[ ژ      
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  -]يقٟمس[ ژۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

وما٢مهنؿ ذم ُمرطمٚما٦م ُما٤م سمٕماد آٟمتّما٤مر  --وٟمٌذ اًمٗمرىم٦م وآظماتالف واًمتٜما٤مزع ،وٟمقصاٞمٝمؿ سم٤مٓن٤مد وآضمتامع

وسماادون آناا٤مد وآضمااتامع  ،ٙمقٟمقن أطمااقج إمم آضمااتامع وآناا٤مد ُمااـ أي وىماا٧م ُمْماااكؾماااٞمقمااغم إُمريٙماا٤من 

وًمٞمحاااذروا ُماااـ اجل٤مهٚمٞمٞمااااـ اًم٘مقُمٞمٞمااااـ واًمقـمٜمٞمٞمااااـ ُماااـ  ،ٝمؿ اًمثٛمااارةىم٧م ُماااٜمؾماااارًماااـ جيٜماااقا يمٌاااػَم صمٛمااارة سماااؾ رسماااام 

 ،وظمّمقصاا٤م اًمٕمِمااا٤مئر ،وًمٞمًاإمقا ضم٤مهديااااـ ًمتاا٠مخٞمػ اًمٜماا٤مس قمٚمااٞمٝمؿ ويمًاااٌٝمؿ ذم صااٗمٝمؿ ،اًمٌٕمثٞمٞماااـ وهمااػمهؿ

واال وسم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واعمِم٤مورة واًمققماد احلًاـ واًمتٖم٤م ،م اؿهتاموسم٤مٓ ، وطمًـ اخلٚمؼًاػم واًمتٞمِماػمسم٤مًمتٌ

   -واهلل اعمقومؼ -!ب احلديد وهق ؾم٤مظمـ دائاًم ْمارٝمؿ سمصاٞموأو ،ًمذًمؽ يمٚمف ُمـ أن وًمٞمٕمٛمٚمقا  ،واًمٕمٗمق
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[شدظٜض٠ ايعضب» ٚإٛقـ َٔ بعض عًُٝات ،شاؾظٜض٠ ايعضب١ٝ» َغرل٠ اؾٗار ٗ]

 ؟ز٘ٔطٓ خلزْدز ْٖ خلزعٗطٓ خلًطسـّ٘ٚ٘ تط  ه  

 [mamado: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -مهللا ٓ ؾمٝمؾ إٓ ُم٤م ضمٕمٚمتف ؾمٝمال وأن٧م دمٕمؾ احلْزَن إذا ؿمئ٧َم ؾمٝمال ،احلٛمد هلل

د ضمٞمااااد صاااااٞمور ،ة اجلٝماااا٤مد ذم ضمزياااارة اًمٕماااارب ُمًااااددة ذم إهمٚماااا٥م وإقمااااؿّ ًاااااػمسمّمااااٗم٦م قم٤مُماااا٦م رأجاااال أن ُم

   -ٞم٦م قمغم ظمالف ُم٤م ىمد يٌدو عمـ مل يٛمٕمـ اًمٜمٔمرؾمالُمًمٚمحريم٦م اع

ويمثػم ُمـ ُم٤ًمئٚمٝمؿ اًمتل قم٤مجلقه٤م واسمتٚماقا اا٤م هال  ،هؿ ضمز  ُمـ طمريم٦م ضمٝم٤مدي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ويمٌػمة واعظمقة

هؿ ّمااارٟمًاا٠مل اهلل أن يت٘مٌااؾ ُمااٜمٝمؿ وياٜم ،وهااؿ مظمااذون ومٞمٝماا٤م سم٤مًمٕمزيٛماا٦م واًم٘مااقة ذم احلااؼ ،ُمااـ ُمااقارد آضمتٝماا٤مد

ٕماارب وآقمؽماواا٤مت قمااغم اعظمااقة ذم ضمزياارة اًم ،٥م ـمٌٕماا٤مّماااٞمويمااؾ إٟمًاا٤من خيٓماائ وي --قمااغم ُمااـ سمٖمااك قمٚمااٞمٝمؿ

   -٦مواٞموهم٤مًمٌٝم٤م ُمٕمروف سمٜمقع ُمٞمقل ومٙمري٦م أو قمٛمٚمٞم٦م همػم َُمارْ  ،يمٚمٝم٤م أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م شم٠ميت ُمـ ضمٝم٤مت همػم ضمٝم٤مدي٦م

 --ؾم٤مـمٕم٦م سمراهٞماٜمٝمؿ وأنقار ،فم٤مهرة دٓئٚمٝمؿ اعم٤ًمئؾ ُمٕمٔمؿ ذم ,اهلل سمحٛمد,واعظمقة 

خ٦م اًمرؾماٛمٞم٦م ٞمِماايقاضمف احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم اجلزيرة هق ُمٜمٔمقُم٦م اًمٗمتاقى واعم ٓ يزالوأيمؼم قم٤مئؼ واضمف و

   -واهلل اعمًتٕم٤من --وؿمٌف اًمرؾمٛمٞم٦م ذم اًمٌالد

 -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح إطمقال وأن يٙمِمػ اًمٖمٛم٦م ويٗمّرج اًمٙمروب

 : اجلٝم٤مد ذم ضمزيرة اًمٕمرب ًمف ادم٤مه٤من
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ًمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞمٌٞمٞماـ: إول    -جم٤مهدة احلٙمقُم٦م اعمحٚمٞم٦م اعمرشمدة اعمقا

   -ش٤مقمدةًم٘ما»ة اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًماا ًاػمدقمؿ اعم: اًمث٤م 

 اعظمااااقة أن ,ؾماااا٤مسم٘م٦م ُمٜم٤مؾماااا٤ٌمت ذم ذًمااااؽ قمااااـ قمااااؼّمُت  يمااااام,أقمت٘مااااد  ٧مُماااا٤م زًمااااوم٠مناااا٤م  :ذم آدماااا٤مه إول *

رً  إًمٞمااف اواآمروا اعمج٤مهدياااـ  أنااف ُمااع ،إول وسم٤مًم٘مّمااد صاا٤مًم٦مسم٤مٕ قمٛمٚمٝمااؿ ُمااـ اعم٘مّمااقد هااق وًمااٞمس ،ااواآمرا

   -اًمٜمٔمر قمٜمد ًمٕمٛمٚمٝمؿ ٓزم

أؾما٤مُم٦م ذم أومٖم٤مٟمًات٤من إمم مظمار اًمٕمٝماد ااؿ ىمٌاؾ خ ِمااٞمواًم شاًم٘م٤مقمادة»اعمٕمروف ًمدّي وأفمـ ؾم٤مئر ُمـ قمرف 

خ يمااا٤من ٓ يااارى آصااآمدام سم٤محلٙمقُمااا٦م اًمًااإمقدي٦م وٓ ِمااااٞمُماااـ ؾماااٌتٛمؼم يٕمااارف أن اًم ِماااارأطماااداث احلااا٤مدي قم

 -هذا ُمٕمروف قمٜمف ُمِمٝمقر ،همػمه٤م ُمـ احلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م أجْم٤م

ٙمقُما٤مت هاذه احل نٞمٞماد يارى ,ظمٓم٤مسم٤مشماف ومحاقى ُماـ ئمٝمار ُما٤م طمًا٥م أجْما٤م يازال ٓ وأفمٜمف,خ ِماٞميم٤من اًم

وٟمقضّمااف لاا٤م يمااؾ  ،ب اًماارأس وهااق أُمريٙماا٤مْمااارسمااؾ ٟم ،اعمحٚمٞما٦م ُماا٤م أُمٙمااـ ذًمااؽ وقماادم اؾمااتٕمج٤مل آصاآمدام ااا٤م

   -سمف ُمـ أذٟم٤ما٤م اعمحٚمٞمٞماـوارب ُمـ ٓ ُمٜم٤مص ُمـ ْماروإٟمام ٟم ،ىمقشمٜم٤م وـم٤مىمتٜم٤م

خ أؾمااا٤مُم٦م يمااا٤من يااااٜمّمح طمتاااك و٤مقمااا٤مت أظمااارى ذم سمٚمااادان قمرسمٞمااا٦م أظمااارى سمٕمااادم سماااد  قمٛماااؾ واااد ِمااااٞمسماااؾ اًم

ومر ضمااادً ؿماااارويٌٞمااااـ لاااؿ أن هاااذه اعمٕمااا٤مرك  ،ٞمااا٦ماحلٙمقُمااا٤مت اعمحٚم  ،اوط وُم٘مقُمااا٤مت اًمٜمجااا٤مح ومٞمٝمااا٤م صااإم٦ٌم اًمتاااقا

ئار وُم وهاذه اًمٗمٙمارة ُمٕمرووما٦م قمٜماد اعظماقة ذم ضمزيارة اًمٕمارب واواح٦م  ؛وهمػمها٤مّماار ويًتِمٝمد سمتجرسم٦م اجلزا

 -٤ممت٤مُمً 

ٚمااقا وإٟمااام واوااٌح أهنااؿ دظم ،ولااذا مل يٙمااـ ًماادى اعظمااقة شمقضّمااف اسمتاادا  ًمٕمٛمااؾ ذم اًمًاإمقدي٦م وااد احلٙمقُماا٦م

وسمٞم٤مٟماا٤مت اعظمااقة وأدسمٞماا٤مهتؿ  ،أؿمااٌف سم٤معمداومٕمٞماااـ قمااـ أنٗمًااٝمؿ ،اعمٕمريما٦م ُمااع هااذه احلٙمقُماا٦م ُمٚمجئٞماااـ ُمْمٓمرياااـ

 -شمٕمؼّم قمـ ذًمؽ أجْم٤م

وُما٤م طمّمااؾ ُمااـ ؾمااج٤مٓت قمااغم آٟمؽمٟما٧م وهمػمهاا٤م ذم اًمٗمااؽمة اًمتاال أقم٘مٌاا٧م قماقدة اًمٙمثااػم ُمااـ اعظمااقة ُمااـ 

أن ُمٕمٔماااؿ اعظماااقة ُماااـ ـمٚمٌااا٦م اًمٕمٚماااؿ ٤م ٟماااذيمر ُمااا٤م زًمٜماااو ،أومٖم٤مٟمًااات٤من سمٕماااد أطماااداث ؾماااٌتٛمؼم ؿمااا٤مهدة قماااغم ذًماااؽ

واعمِم٤ميخ خيت٤مرون قمدم اًمتّم٤مدم ُمع احلٙمقُم٦م إٓ إذا ـمٚمٌاتٝمؿ احلٙمقُما٦م وأج٘مٜماقا اًمًاجـ واًمتٕماذي٥م واًم٘مٝمار 

 --!داومٕمقن قمـ أنٗمًٝمؿ وي٘م٤مشمٚمقنؾماٞم ؿواًمٗمتٜم٦م وم٢مهن

ذم ٟمٔمااري وسمحٛمااد اهلل شمٕماا٤ممم وُمٜمّااف وومْمااٚمف  ششمٜمٔمااٞمؿ اًم٘م٤مقماادة ذم ضمزياارة اًمٕماارب»وُمااع ذًمااؽ وماا٤معظمقة ذم 

ًمٙماـ اًماذي ُيٕمٓمٞماف اًمٜمٔمار اجلُٛماكم اًمٙماكم أهناؿ يما٤مٟمقا  ،ٟمٕمؿ وىمٕما٧م سمٕماض إظمٓما٤م  ،٤مٟمقا ُمًددياـ ذم اًمٖم٤مًم٥ميم

قا سمحٛمااد اهلل وشمقومٞم٘مااف ُماا٤م زاًمااسمقا أُمثاا٤مٓ رائٕماا٦م وأؾمااٝمٛمقا ووااارقمااغم ُمًااتقى قماا٤مٍل ويماا٤مٟمقا ُمًددياااـ ُمقوم٘مٞماااـ 

ئٝمااا٤مًااااػمد اعمؿمااااٞميًاااٝمٛمقن ذم شمٓماااقير وشمر  ؿهلل وماااٞمٝمؿ وشم٘مٌاااؾ اهلل ُماااٜمٝمومٚمٚماااف درهاااؿ وسمااا٤مرك ا ،ة اجلٝم٤مديااا٦م وإصمرا
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 :  هؿ اهلل وأقم٤مهنؿّماروٟم

إصاداراهتؿ اعمٙمتقسما٦م أو اعمًاٛمققم٦م واعمرئٞما٦م وؾما٤مئر أدسمٞما٤مهتؿ  --ومٕمغم اعمًتقى اًمٗمٙمري اًمٕمٚمٛمل إديب ,

يم٤مٟما٧م ُمقوم٘ماا٦م وـمٞمٌاا٦م
(1)

اااإمد قماـ اًمٖمٚمااقّ  ، ٌُ ظمااالف ُماا٤م يارُمٞمٝمؿ سمااف إقماادا  واخلّمااقم  ،ئمٝمار ومٞمٝماا٤م آقمتاادال واًم

٤مقم٤مًُمااا ا  ذًماااؽ قمااادم شمٙمٗماااػمهؿ ًمٚمجٜماااقد اًمًٕمقديٞمااااـ شمٙمٗماااػمً يااادل قماااغم ،اوزورً  ٤ميماااذسمً 
(2)

وسُمٕمااادهؿ قماااـ شمٙمٗماااػم  ،

٦م هاذه ؾمااٞمرهماؿ طم٤ًم ،أو اًمتاقّرط ذم ىمتاؾ أطماٍد ُماٜمٝمؿ أو ُما٤م ؿما٤مسمف ،قمٚماام  اًمدوًما٦م ،اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمام  اعمخ٤مًمٗمٞماـ

شماازان وًمٙمااـ أثٌاا٧م اعظمااقة أهنااؿ قمااغم ُمًااتقى قماا٤مٍل ُمااـ آ ،اعمًاا٠مخ٦م ورهمااؿ إصم٤مرهتاا٤م ًمٚمحٛمٞماا٦م واًم٘مااقة اًمٖمْمااٌٞم٦م

ع ذم ًاااروهٙمااذا يماا٤من يمالُمٝمااؿ سمٕمٞماادا قمااـ اًمت ،وذًمااؽ ومْمااؾ اهلل شمٕماا٤ممم وطمااده ،ورسم٤مـماا٦م اجلاا٠مش وىمااقة اًم٘مٚماا٥م

ويم٤مٟمااا٧م ذم  ،ويم٤مٟمااا٧م إصااداراهتؿ قماااغم ُمًااتقى قمااا٤مل ُماااـ اعشم٘ماا٤من واجلاااقدة --إطمٙماا٤مم وقماااـ اعومااراط دائاااام

واًمااادقم٤موى  سمٕمٞمااادا قماااـ اًمٖمااارور اُمًاااددً  ٤مويمااا٤من ظمٓمااا٤ماؿ ظمٓم٤مسًمااا ،سمااا٤مب اًمتحاااريض ًمِمااا٤ٌمب إُمااا٦م ـمٗمااارة طم٘مااا٤م

وقمٞم٦م قمٛمٚمٝمااااااؿ ِمااااااارومٞمااااااف اقمتاااااادال وسمًاااااا٤مـم٦م وشمريمٞمااااااز قماااااغم احلجاااااا٩م اًمقاوااااااح٦م واعمٜمٓم٘مٞماااااا٦م ذم ُم ،وآؾماااااتٙمث٤مر

يقفمااػ  ٤مظمٓم٤مسًماا ،وظمااروضمٝمؿ قمااغم هااذا اًمٜمٔماا٤مم اًمااذي ارشمٙماا٥م اًمٙمٗماار اًمٌااقاح اًمااذي قمٜماادٟم٤م ومٞمااف ُمااـ اهلل سمرهاا٤من

   -اًمٕمقاُمؾ واعمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م اعمح٘م٘م٦م اًمٌٞماٜم٦م

 ،وومٞمٝما٤م اعمات٘مـ اجلٞماد ،يم٤مٟما٧م قمٛمٚمٞما٤مهتؿ ذم اًمٕمٛماقم ضمٞمادة -- اًمٕمًاٙمريوقمغم اعمًتقى اًمٕمٛماكم اعمٞمادا  ,

                                      
دسمٞم٦م اًمتل أثرت يمثػٌم ُمـ اعصدارات اًمنمقمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وإ شسمالد احلرُملم»أج٤مم قمٛمٚمف ذم  ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم ضمزيرة اًمٕمرب»يم٤من ًما (٧)

اعمٙمت٦ٌم اجلٝم٤مدي٦م، واًمتل يم٤مٟم٧م شُمٜمنم ذم ُمقىمع: صقت اجلٝم٤مد، وجمٚمتف، وُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اعؾمالُمٞم٦م، وُمـ أهؿ اًمذيـ يمتٌقا 

وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: طم٘مٞم٘م٦م احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اجلديدة، شم٤ًمؤٓت , شيقؾمػ اًمٕمٞمػمي»ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م: اًمِمٞمخ اًمٌت٤مر احل٤مومظ اًمِمٝمٞمد 

اٟمتحرت طمقا  أم اؾمتِمٝمدت؟، اعمٞمزان حلريم٦م ـم٤مًم٤ٌمن، هداي٦م احلٞم٤مرى ذم ضمقاز ىمتؾ إؾم٤مرى، وًمف قمدد ُمـ اًمردود طمقل٤م، هؾ 

وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: ذح , شقمٌد اًمٕمزيز سمـ رؿمٞمد اًمٓمقيٚمٕمل اًمٕمٜمزي»، واًمِمٞمخ اعمج٤مهد: ,واًمرؾم٤مئؾ واعم٘م٤مٓت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م 

، ذم وم٘مف اجلٝم٤مد، اٟمت٘م٤مض آقمؽماض قمغم شمٗمجػمات اًمري٤مض، اعمٜمٞم٦م وٓ اًمدٟمٞم٦م، اًمٜمقاىمض وإصالح اًمٖمٚمط ذم ومٝمٛمٝم٤م، هِمٞمؿ اًمؽماضمٕم٤مت

وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: اًم٤ٌمطم٨م قمـ طمٙمؿ ىمتؾ , شأبق ضمٜمدل إزدي وم٤مرس اًمزهرا »، واًمِمٞمخ اعمج٤مهد ,طمٙمؿ اؾمتٝمداف اعمّم٤مًمح اًمٜمٗمٓمٞم٦م

ٗم٘مٝم٤م  طمقل أطمٙم٤مم اعهم٤مرة واًمتؽمس، وأومراد وٌط اعم٤ٌمطم٨م، نريض اعمج٤مهديـ إبٓم٤مل قمغم إطمٞم٤م  ؾمٜم٦م آهمتٞم٤مل، ٟمّمقص اًم

وضمقب اؾمتٜم٘م٤مذ اعمًتْمٕمٗملم ُمـ ؾمجقن اًمٓمقاهمٞم٧م واعمرشمديـ، اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اعؾمالم، أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن جمدد اًمزُم٤من وىم٤مهر 

وُمـ ,  شؾمٚمٓم٤من سمـ سمج٤مد اًمٕمتٞمٌل»، واًمِمٞمخ اعمج٤مهد ,إُمريٙم٤من، ُمع قمدد ُمـ اخلٓم٥م واعمح٤مضات واًمرؾم٤مئؾ واعم٘م٤مٓت

، وُمـ ,شمف: احلؼ واًمٞم٘ملم ذم قمداوة اًمٓمٖم٤مة واعمرشمديـ، اًمزٟم٤مد ذم وضمقب اعقمداد، إدًم٦م اًم٤ًمـمٕم٦م قمغم نريؿ اًمٕمًٙمري٦م اعمٕم٤مسةُم١مًمٗم٤م

اًمرؾم٤مئؾ اعمٗمردة اًمتل أصدره٤م اًمتٜمٔمٞمؿ ذم ضمزيرة اًمٕمرب: إدارة اًمتقطمش، اخلقٟم٦م؛ يمالمه٤م ٕيب سمٙمر ٟم٤مضمل، قم٘مٞمدة اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة؛ 

ةًمٕمٌد اعمجٞمد اعمٜمٞمع   -، ديقان اًمِٕمز 

 -يٕمٜمل: شمٙمٗمػمهؿ سم٤مٕقمٞم٤من؛ وم٤معمٕمٛمقل سمف قمٜمد اًمتٜمٔمٞمؿ ذم ضمزيرة اًمٕمرب أن يمٗمرهؿ احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م وضمٞمِمٝم٤م يمٗمر ـم٤مئٗم٦م ٓ قملم (2)
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ٟمٕمااؿ وىمٕماا٧م سمٕمااض إظمٓماا٤م  أطمٞم٤مٟماا٤م ُمثااؾ اٟم٘متاا٤مل  ،وًمٙمااـ سم٤مجلٛمٚماا٦م يم٤مٟماا٧م ضمٞماادة ،٥مصاااٞموومٞمٝماا٤م اًمااذي ومِمااؾ وأ

 -وٓ يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م قمٛمؾ قمًٙمري ،وًمٙمـ هذا ُمـ إظمٓم٤م  اًمتل شم٘مع ذم يمؾ طمرب ،سمٕمض اًمٜم٤مس

وقمغم ُمًتقى  ،ٝم٤مُم٤مهتؿ ـمٞم٦ٌميم٤مٟم٧م إؾم --هنؿ ذم اًمٕمرا. وهمػمهإظمقا وقمغم ُمًتقى إؾمٝم٤مُمٝمؿ ذم دقمؿ  ,

   -اًمتدري٥م واعقمداد وإصمرا  ُمٙمت٦ٌم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م ضمٝمقدهؿ ُمِمٙمقرة

وأن ًماق أُمٙماـ نٞمٞماد هااذه  ،ٟمٕماؿ أنا٤م هاـ يما٤من رأهياؿ اسمتادا  أن ًماق مل يّمآمدم اعظماقة سم٤محلٙمقُما٦م اًمًإمقدي٦م

ئاااد وأؾمااا٤ٌمب ٓ ختٗماااك ،ه٤م وشمٗم٤مدهيااا٤م ُمااا٤م أُمٙماااـارؿمااااحلٙمقُمااا٦م اعمٜم٤موم٘مااا٦م واًمًاااٙمقت قمٚمٞمٝمااا٤م واًمّماااؼم قماااغم   ،ًمٗمقا

وٓ يٛمٙماـ أن ٟمٚماقم اعظماقة ذم  ،ائ٤م صإم٤ٌم ضمادً ؿماٞمأن هذا يم٤من ٓ ؿمّؽ ًمٙمـ  ،٤ماًمٔمروف اضمتامقمٞمً  ئِ وًمٕمدم هتٞم

   -وومٞمف طمٙمٌؿ سم٤مًمٖم٦م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،وُم٤م طمدث هق إن ؿم٤م  اهلل ظمػمٌ  ،آصٓمدام ُمٕمٝم٤م

 ؛شىم٤مقمادة اجلٝما٤مد»وضمٜما٤مح ذم ضماٞمش ّماار ؿ احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م واًمٕمٛماؾ يمٕمٜموهق دقم ،وذم آدم٤مه اًمث٤م  *

 :  وم٢من اعظمقة يم٤من أُم٤مُمٝمؿ ن٘مٞمؼ أهداف ُمٕمٞماٜم٦م

هنااا٤ميمٝمؿ واؾماااتٜمزاومٝمؿ إو ،ب ُمّمااا٤محلٝمؿ اعمدٟمٞمااا٦م واًمٕمًاااٙمري٦مواااارو ،ب إُمريٙمااا٤من أجااااٜمام وضمااادواواااار ,

ًمٞمٝمؿ سمؾ ويمؾ اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ واًمٙمٗم٤مر     -ُمـ ضمزيرة اًمٕمربواًمٜمٙم٤مي٦م ومٞمٝمؿ واًمًٕمل عظمراضمٝمؿ وُمـ يقا

واًمتاااال  ،عُمااااداد دوًماااا٦م مل ؾماااإمقد ُمااااـ ضمٝماااا٦م ًااااالب اعمّماااا٤مًمح اًمٜمٗمٓمٞماااا٦م اًمتاااال هاااال اًمٕمّماااا٥م اًمرئٞموااااار ,

,ويم٤من ُمـ واٛمـ إهاداف ذم سمٕماض إطمٞما٤من  ،يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌل )أُمريٙم٤م( سمدرضم٦م يمٌػمة ضمدا

 خياادم يماا٤من وإن طمتااك ،ٙماالإُمري سم٤مٓىمتّماا٤مد ْماااري ذًمااؽ ٕن ،اًمااٜمٗمط أؾماإم٤مر رومااع ,أقمٚمااؿ واهلل يٌاادو ُماا٤م قمااغم

ئٝم٤م اعمٜمتج٦م ًمٚمٜمٗمط سمِمٙمؾ ُم١مىم٧م ُمـ وهمػمه٤م اًمًٕمقدي٦م اًمدوًم٦م هذه ُمّمٚمح٦م    -ٟمٔمرا

ىمااع أن هااذا آدماا٤مه  ًمٞماا٦م  ،يماا٤من يًااتدقمل ٓ حم٤مًماا٦م آصاآمدام ُمااع اًمدوًماا٦م ,ُت ؿماااريمااام أ,اًمقا اًمتاال هاال ُمقا

ئؿ وضمقدهاا٤م قمااغم ًمٚمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ إُمريٙماا٤من ؾماااّمقم٦م لااؿ داظمٚماا٦م ذم ٟمٗمااقذهؿ وناا٧م ـماا٤مقمتٝمؿ وناا٧م هٞمٛمٜمااتٝمؿ ىماا٤م

 -!وـمٌٞمٕمل أن هذا هق ُم٤م طمّمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ -!دقمٛمٝمؿ ورو٤مهؿ قمٜمٝم٤م

 
 

ص؟َٚا ٖٞ ؾٛا٥زٙ ؟،ٌٖٚ عٝغتُض بعز َكتٌ بعض أبضط قارت٘ ،شب٬ر اؿضٌَ» اؾٗار ٗ]

 ستوطخض زًس خَٛى لِ سـّ٘ل  ؛ضؤٕ ْؿـ٘لتٛن ْٖ خلزْدز ْٖ زاز خلحطه٘ـي هد
  ؟هٗتل يسز هي ؤزطظ خلٗدزٓ

 [أبق أويس: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

هؿ ويًاااددهؿ ويزيااادهؿ هااادى ّماااارٟمًااا٠مل اهلل شمٕمااا٤ممم أن  ٗماااظ ُماااـ سم٘مااال ُماااـ اعظماااقة وأن ي٘ماااّقهيؿ وياٜم

   -مُمٞماـ --ورومٕم٦م

قماااادد ٓ سماااا٠مس سمااااف ُمااااـ اًم٘ماااا٤مدة اعمٞمداٟمٞمٞماااااـ وإدسمٞمٞماااااـ ًمااااف شماااا٠مثػم وهااااق ُمااااـ وٚماااا٦م  ؾمااااارٓ ؿمااااؽ أن ُم٘متااااؾ وأ

وصمااارا  ًمٚمتجرسمااا٦م وىمااادوة وشمااا٤مريخ  ،د ًمٚمٛمٕمريمااا٦موًمٙماااـ هاااق ذم ٟمٗماااس اًمقىمااا٧م وىماااقد ُمتجاااد ،اعمّمااا٤مئ٥م واًماااٌال 

شاعم٘ماااارن»واًمٌٓمااااقن اًمتاااال أنجٌاااا٧م  ،وذم ؿماااا٤ٌمب إُماااا٦م اخلااااػم دائااااام --دصاااااٞمور
(1)

شاًمٕمااااقذم»و 
(2)

وإظمااااقاهنؿ  

   -ُمٜمٝمؿ إن ؿم٤م  اهلل ا شمٜمج٥م همػمهؿ ُمـ أُمث٤ملؿ وظمػمً 

ى وؾمااااقا  اؾمااااتٓم٤مع اعظمااااقة ذم سمااااالد احلرُمٞماااااـ آؾمااااتٛمرار ذم ضمٝماااا٤مدهؿ )قمٛمٚمٝمااااؿ اًمٕمًااااٙمري( ذم اعمااااد

 ،وماا٢مهنؿ سمحٛمااد اهلل ىمااد طم٘م٘مااقا أهااداوم٤م ُمرطمٚمٞماا٦م ضمٞماادة ،أو مل يًااتٓمٞمٕمقا واواآمروا ًمالٟمًااح٤مب ُمااثال ،اًم٘مرياا٥م

وؾماا٤ممهقا ذم دومااع احلٛمٚماا٦م اًمّمااٚمٞمٌٞم٦م قمااغم  ،وىمرسمااقا يااقم اخلااالص ُمااـ اًمٓمقاهمٞماا٧م أذٟماا٤مب آؾمااتٕمامر اًمّمااٚمٞمٌل

ومجازاهؿ اهلل  ،يًتٙمٞمااٜمقا ومل ياذًمقا ومل  ،ومٝمؿ ويمراُمتٝمؿؿماروأطمرزوا دياٜمٝمؿ وشمقطمٞمدهؿ و ،لؾمالُماًمٕم٤ممل اع

 -ظمػما يمثػما 

طمتك ًمق شمقىمٗما٧م اًم٘م٤مقمادة ذم ضمزيارة اًمٕمارب وقمجازت وهُمااٚم٧ٌْم : ويمام ىمٚم٧م ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًم٤ًمسم٘م٦م

 ،وإن اجلقًمااا٦م اًم٘م٤مدُمااا٦م ؾماااتٙمقن أومْماااؾ وأىماااقى وأؾماااّد وأقماااّؿ وأؿماااٛمؾ ،وم٢مهنااا٤م ضماااقٓت وؾماااج٤مل --إمم طمٞمااااـ

ٕهنا٤م سمادَل أن  --!وٓ ُم٘م٤مرٟما٦م ،إيماؼم ؾماارؾ هال اخل٤مسما ،واًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمـ شمٙماقن راسمحا٦م ،سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

وشمرشمٙماااا٥م اعمزيااااد ُمااااـ اًمٙمٗماااار واًمٗمًااااق.  ،وم٢مهناااا٤م شمااااتامدي ذم همّٞمااااااٝم٤م وومًاااا٤مده٤م ،شمتااااقب إمم اهلل شمٕماااا٤ممم وشمّمااااٚمح

ر ياااااٜمٙمِمػ ًمٚمٛمزيااااد ُمااااـ اًمٜماااا٤مس أهناااا٤م طمٙمقُماااا٦م ،٤منّماااااٞمواًمٕم ٟمٜماااا٤م طم٘ماااا٤م شؾمااااٚمقًمٞم٦م» وسم٤مؾمااااتٛمرا  ،يمااااام ي٘مااااقل إظمقا

اااطمٙمقُمااا٦م ُمٜم٤موم٘مااا٦م ٓ يًااا٤موي ديااااـ اهلل ًً اًمديااااٜمٞم٦م إومم ًمٚمدوًمااا٦م  ةوًماااقٓ سم٘م٤ميااا٤م ُمقروصمااا٤مت اًمٜمِمااا٠م ،٤م قمٜماااده٤م ومٚم

هااااا٤م شمراقمٞماااااف  ،ٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞمااااا٦مؾماااااالُموًماااااقٓ قم٤مُماااااؾ اعمح٤مومٔمااااا٦م واًمديااااااـ ذم اعمجتٛماااااع وذم طمريمتاااااف اع ،اًمًااااإمقدي٦م

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،ًمتٌّجحقا سم٤مًمِمٜم٤مقم٤مت ؛ُمْمٓمرة ويّمٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م دم٤موزه

                                      
ًمٞمد ُمديٜم٦م اًمري٤مضهق  (٧) ئر، واًمٌقؾمٜم٦م والرؾمؽ، وأظمػًما ذم قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٞمًك اعم٘مرن، ُمـ ُمقا د سمال»، ضم٤مهد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، واجلزا

ود اًم٘مقات اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمٖم٤مزي٦م ومٞمٝم٤م، يم٤من ظمٌػًما قمًٙمري٤م حمٜمًٙم٤م، وًمف رؾم٤مئؾ ذم اًمٕمًٙمري٦م، ىُمتؾ ؿمٝمٞمدا ذم ُمقاضمٝم٦م ىمقات مل  شاحلرُملم

ٟمف شم٘مٌٚمٝمؿ اهلل٧625ؾمٕمقد اًمتل ىمتٚمتف دوم٤مقًم٤م قمـ أُمريٙم٤م واًمٞمٝمقد ذم يقم اجلٛمٕم٦م همرة رسمٞمع إول   -، ُمع قمدد ُمـ إظمقا

، يم٤من أطمد ُوًمد ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ضم٤مهد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وذم ـم٤مضمٙمًت٤من واًمِمٞمِم٤من ُمع اًم٘م٤مئد ظمٓم٤مب  هق ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمقذم، (2)

، ىُمتؾ شصقت اجلٝم٤مد»اًمتل أقمٚمٜم٧م قمٜمٝمؿ دوًم٦م مل ؾمٕمقد، ًمف قمدد ُمـ اًمرؾم٤مئؾ واًم٘مّم٤مئد اًمِمٕمري٦م اعمِمٜمقرة ذم جمٚم٦م  24اعمٓمٚمقسملم اًما

 -اومع قمـ ديٜمف وأُمتف اعمٙمٚمقُم٦م، شم٘مٌٚمف اهللؿمٝمٞمدا يمام ٟمحًٌف ذم ُمقاضمٝم٦م ىمقات مل ؾمٕمقد، وهق يد
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ويٛمٙمااـ أن ياااٜمْمؿ إًمٞمٝماا٤م قمٚمااام  ُمِمااٝمقرون  ،قن قمااغم ُمًااتقى ؿماإمٌل يمٌااػمواجلقًماا٦م اًم٘م٤مدُماا٦م يٛمٙمااـ أن شمٙماا

 -!اهلل اؿ اًمدياـّمار وياٜم ،هـ شم٠مظمر وشمردد هذه اعمرة ،ُمتٌققمقن ورضم٤مٓت ُمرُمقىمقن

وهؿ اًمذياـ شمّم٥ّم ذم  ،ودائام اًم٤ًمسم٘مقن إمم هذه الجرة وهذا اجلٝم٤مد هؿ أهؾ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ ،ْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م وذًمؽ وم ،صح٤مئػ طمًٜم٤مهتؿ أقمامُل ُمـ سمٕمدهؿ

 ژىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت

اعظمقة اعمج٤مهدون ذم ضمزيرة اًمٕمرب أفمٜمّٝمؿ وـّمٜمقا أنٗمًٝمؿ قمغم آيمتٗم٤م  ذم هذه اعمرطمٚم٦م  --]احلديد[

 ،ٕمقدورة ذم هذه اعمرطمٚم٦م هق إؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م مل ؾمْماروًمٞمس الدف سم٤مًم ،سمتح٘مٞمؼ أهداف ُمرطمٚمٞم٦م ضمزئٞم٦م

هذا  ت٤مج إمم شمٔم٤مومر ـم٤مىم٤مت وضمٝمقد وىمقى وفمروف  ،وم٢من اًمدول ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ إؾم٘م٤مـمٝم٤م وشمٖمٞمػمه٤م

شمٞم٦م  --!ُمٜم٤مؾم٦ٌم وومرص ُمقا

وهااااؿ يرسمحااااقن ويت٘ماااادُمقن ُمااااع ؾماااا٤مئر  ،واحلاااارب ؾمااااج٤مل ،وهمااااػم ُمًتٕمجٚمٞماااااـ ،ًمٙمااااـ هااااؿ قمااااغم اًمٓمريااااؼ

هتا٤م وٟمٔم٤مئرها٤م ُماـ احل ،إظمقاهنؿ ذم احلريم٦م اجلٝم٤مديا٦م وذم  ،يماؾ ياقم ًاارٙمقُما٤مت ختواحلٙمقُما٦م اًمٗم٤مؾمادة وأظمقا

واعمج٤مهاادون سمٞماااـ  ،  ًمااف وىمتاافؿمااالويمااؾ  ،٤ميٕمً ؾماااروشمااؽمايمؿ قمٚمٞمٝماا٤م أؾماا٤ٌمب اًمًاا٘مقط  ،شم٘مٝم٘ماار وشمراضمااع ُمًااتٛمر

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،إطمدى احلًٜمٞمٞماـ

 :وُمـ إهداف اًمتل طم٘م٘مٝم٤م اعظمقة

وىماااد ؾمااااح٧ٌم  ،ًمٜمٙم٤ميااا٦مٞمؼ وآؾماااتٜمزاف واْمااااٞمسم٤مًمت ،اعمًااا٤ممه٦م ذم احلااارب قماااغم إُمريٙمااا٤من اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااااـ ,

هتاا٤م ُمااـ اًمًاإمقدي٦م إمم سمٚماادان أظماارى قمااده٤م وىمقا وطمتااك ًمااق ىمٞمااؾ إن ذًمااؽ يماا٤من ىمٌااؾ ٟمِمااق   ،أُمريٙماا٤م ُمٕمٔمااؿ ىمقا

وم٘مد يم٤من ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب ذًمؽ ظمقف إُمريٙما٤من ُماـ اعظماقة وهجامهتاؿ  ،شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم ضمزيرة اًمٕمرب

قمٛمٞمٚمتٝمااااا٤م اعمتقؾّماااااٚم٦م إًمٞمٝمااااا٤م وحم٤موًمتٝمااااا٤م ختٗمٞمااااػ اًمْماااااٖمط قماااااغم  ،تٝم٤م أن شمٙماااااقن هااااادوم٤م لاااااؿ ذم أي وىمااااا٧مِماااااٞموظم

   -)طمٙمقُم٦م مل ؾمٕمقد(

شماا٤مة وُمٜم٤مؾماا٦ٌموااار , وم٘مااد ُمّٝمااااد هاا١مٓ  اعظمااقة  ،ب اعمثاا٤مل واًم٘ماادوة عمااـ ياا٠ميت سمٕماادهؿ ذم ومرصاا٦م أيمثاار ُمقا

   -وا طم٤مضمز اخلقف واًمره٦ٌم ُمـ هذه احلٙمقُم٦مًارويم ،إبٓم٤مل اًمٓمريؼ

   -٤مًمفيمِمػ طم٤مل اًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمد وآرشم٘م٤م  سم٤مُٕم٦م درضم٤مت ذم ُمٕمروم٦م طم ,

يمااادة ذم اًمًااا٤مطم٦م اًمٕمٚمٛمٞمااا٦م واًم , وإطمٞمااا٤م  ُمٌااا٤مدئ يمٌاااػمة أصااا٤ما٤م اعماااقت يمٛمٌااادأ  ،٦مؾمااااٞم٤مًاٞمنرياااؽ اعمٞمااا٤مه اًمرا

ويمِماااػ  ،ومتحاااٞمص اًمّماااٗمقف ومتٞمٞماااز اخلٌٞمااا٨م ُماااـ اًمٓمٞمااا٥م ،اخلاااروج قماااغم احلااا٤ميمؿ إذا يمٗمااار اًمٙمٗمااار اًمٌاااقاح

 --!اًمٙمثػم ُمـ اًمزيػ

وأُما٤م ُما٤م ىم٤مسماؾ ذًماؽ ُماـ  ،ٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘مٞماـواًم ،واحلرُب ؾمج٤مل ،قا يٌذًمقن ويرومٕمقن ًمقا  اًمتقطمٞمدُم٤م زاًمو
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ر شمااذيمروااارأ وُمااـ اخلااقف  ،ٞمؼ قمااغم اًماادقمقة وقمااغم اجلٛمٕمٞماا٤مت واعم١مؾمًاا٤مت اخلػمياا٦م واًمدقمقياا٦مْماااٞمُمااـ اًمت ،ا

ويمااااؾ طمريماااا٦م شمٖمٞمااااػم  ،ومٝمااااذه ٓزُماااا٦م ًمٙمااااؾ ضمٝماااا٤مد --وهمااااػم ذًمااااؽ ،اًمااااذي طمّمااااؾ ًمٚمٜماااا٤مس واًمًااااجـ ًمٚمٙمثػمياااااـ

وماا٢من إقماادا  ُمّمااٛمٛمقن قمااغم طماارب اًماادقمقة  ،ةورْماااروًمااٞمس هااق راضمٕماا٤م إمم احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م سم٤مًم --ؾمااال٤مؾماٞم

 -يم٤مٟم٧م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م أو مل شمٙمـ ،ووؾم٤مئٚمٝم٤م وأهٚمٝم٤م

ورادٌع  ،إن احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م هاال ِصاااامُم أُماا٤مٍن ًمٚمٛمجتٛمااع وإُماا٦م :وًمااق قمٙمااس إٟمًاا٤مٌن هااذا اًماادًمٞمؾ وم٘ماا٤مل

قمااغم إرض  وسمريماا٦م ،هؿ إن مل يٛمٙمااـ إقمداُُمااافِمااارٕهااؾ اًمزيااغ واًمٗمًاا٤مد ُمااـ احلٙمقُماا٤مت وهمػمهاا٤م وشم٘مٚمٞمااٌؾ ًم

قماا٤مة هااذه إ --ًمٙماا٤من حم٘ماا٤م ،وأهٚمٝماا٤م وإٟمااام اًمٕمااؼمة سماا٤مًمٜمٔمر ذم اًمقاضماا٥م  --!٤م  وم٘مااد ٓ جي٤مهاادؿماااٞموَُمااـ اؾمااتٛمرأ ُمرا

 -ونّٛمؾ اعم١ًموًمٞم٤مت واًمتٙم٤مًمٞمػ ،قمّل واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اهلل شمٕم٤مممِماراًم

طمٙمقُماااا٦م ارشمٙمٌاااا٧م اًمٙمٗماااار اًمٌااااقاح اعمجٛمااااع قمٚمٞمااااف وهااااق اعمٔماااا٤مهرة ًمٚمٙمٗماااا٤مر قمااااغم : واعمٕم٤مدًماااا٦م سمٙمااااؾ سمًاااا٤مـم٦م

 -!اٟمتٝمااك -وضما٥م اخلااروج قمٚمٞمٝما٤م وُمٜم٤مسمااذهت٤م واًمًإمل ذم شمٖمٞمػمهاا٤م ،سم٤معواا٤موم٦م إمم ُمٙمٗمارات أظماارى ،عمًٚمٛمٞمااـا

ٞمؼ قماغم اعمتقؾّمٕمٞمااـ ْمااٞمواًمت ،اـ يمثاػما اًمتٕمٌاػم سمافواٞموم٠مي اقمؽماض سمٕمد ذًمؽ سمؽمويع أُمٜمٞماـ يمام  ٚمق ًمٚمٛمٕمؽم

ٓمٞماـ ًّ  -!!ًمٞمفٓ أصؾ  تٙمؿ إ ،ومٝمق إؿمٙم٤مل ُيااج٤مُب قمٚمٞمف ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،اعمتٌ

ٟمٜمااا٤م أطمًااـ نريااار  ،وُمًاا٠مخ٦م وضماااقد اًم٘ماادرة واًمٙماااالم قمااغم اعمّمااا٤مًمح واعمٗم٤مؾمااد يماااؾ ذًمااؽ ىماااد طماارره إظمقا

وُمًا٤مئؾ أطمٙما٤مم ىمتاؾ اًمٙمٗما٤مر اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااـ ذم ضمزيارة اًمٕمارب وهمػمها٤م  --وسمٞماٜمقه وأضم٤مسمقا قمغم اعؿماٙم٤مٓت ومٞماف

ـْ ؾمّٚمؿ سم٤مٕصاؾ اعماذيمقرؽمِ ٕمومٝمذا يمٚمف ٓ ي ،ُمـ إطمٙم٤مم يمذًمؽ  ، تٛماؾ اًمًٌاط ـماقيال واًمٙماالم --ض سمف َُم

   --واعظمقة هؿ أومْمؾ ُمـ قمؼّم قمـ ـمري٘مٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ قمغم يمؾ طم٤مل

  -ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف ،واهلل اعمقومؼ --وٟم٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ

 
[ٚايه٬ّ ع٢ً خًٌ ٗ اعِ ايغا٥ٌ ،شدظٜض٠ ايعضب» عٝاع١ مضب ايٓؿ٘ َٔ فاٖزٟ] 

 ؟ذ هػدزض خلٌٓفؾـطرعٗطٓ خلًطذ هي  ذَٓ خلوزدّسٗـي ْٖٔ خإلسد٘سهد ضؤٗٙ ز 
 (!!) حوس خلراٗلٔؤ ؛ّٗطـطذدزم خلتٌه٘ن خل :هاُؤٚتسِ ٍ

 [بق ىمٜمٌٚم٦م اعمٖمريبأ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   ؟أي شمٜمٔمٞمؿ شم٘مّمد ؟!شيػِمارظم٤مدم اًمتٜمٔمٞمؿ اًم» ذم اًمٌداي٦م ي٤م أظمل ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمؽ

أو أنااا٧م شمٜمتحاااؾ  ،ِمااا٤مسمف أؾماااام هاااؾ هاااذا شم -- شأيب ُمّمااإم٥م» خِمااااٞمهاااق اؾماااؿ اًم شأمحاااد اخلاليٚمااا٦م» واؾماااؿ

ؾمااّؿ ٟمٗمًااؽ سم٤مؾمااؿ ُمااـ ناا٥مُّ دون آٟمتًاا٤مب إمم همااػم  --!!وماا٢من يم٤مٟماا٧م اًمث٤مٟمٞماا٦م ومٝمااذا ٓ  ااّؾ ًمااؽ ؛اؾمااٛمف يماا٤مُمال
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وم٘ماط وشمًاؿ  سماف إن ّمال سمؾ ظمذ اؾمٛمف اًمِمخ ،ومال شم٠مظمذ اؾمؿ ؿمخص ُمع اؾمؿ أبٞمف وًم٘مٌف وٟمًٌف ُمثال ؛ٟمًٌؽ

   -يمٜم٧م شمريد

دون أن يٙماقن اؾماٛمف ,وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك  ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وىمد رأج٧م ُمـ يًّٛمل ٟمٗمًف اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

أناف ِمااك ومٝماذا يمٚماف ها٤م ٟمخ --!!سمؾ ىمد يًّٛمل سمٕمْمٝمؿ ٟمٗمًاف إُما٤مم دار الجارة ,وٓ اؾمؿ أبٞمف اعم٤ٌمرك ،قمٌد اهلل

مٌ   -واهلل أقمٚمؿ ،طمرا

 -!إُمااا٤م أناااؽ يمتٌتاااف سمٜمٗمًاااؽ أو أناااؽ أُمٚمٞمتاااف قماااغم هماااػمك ومٙمتٌاااف ؟يمٞماااػ يٙماااقن شيمتٌاااف وأُمااااله» صماااؿ ىمقًماااؽ

   -وإٟمام هق ًمٚمٗم٤مئدة واعمٜم٤مؾم٦ٌم ،وهذا يمٚمف ظم٤مرج قمـ اعمقوقع ،حٜم٤م اهلل وإي٤مكأصٚم

وم٘ماد شم٘مادم أن هاذا  ؛ب اعمج٤مهدياـ ذم ضمزيرة اًمٕمرب عمّما٤مدر اًماٜمٗمطواروأُم٤م اجلقاب قمـ ؾم١ماًمؽ قمـ 

 ،خ أؾمااا٤مُم٦م طماااّرض قمٚمٞمٝمااا٤م أنّمااا٤مره وأت٤ٌمقمااافِمااااٞموٟمٕمااارف أن اًم ،٤مؾم٦م اًم٘م٤مقمااادةؾمااااٞمُماااـ إهاااداف اعمدرضمااا٦م ذم 

سمف وشمٕمٓمٞمٚمااف وإرسماا٤مك قمٛمٚمااف وظمٓمقـمااف ْماااروم ،اًمااٜمٗمظ يااذه٥م ُمٕمٔمٛمااف إمم أقماادائٜم٤م اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ ووضمٝمٝماا٤م أن هااذا

ٕنااااف اؾمااااتٜمزاف ًمٚمٕماااادو  ،اعّماااااريمااااؾ هااااذا ُمٜماااادرج ذم وؾماااا٤مئؾ وشمٙمتٞمٙماااا٤مت احلاااارب واًم --وإظماااا٤مومتٝمؿ سمااااذًمؽ

   -وإؿمٖم٤مل ًمف وإوٕم٤مف وإهن٤مك وهمػم ذًمؽ

ذًمؽ سمحقث سمٞماٜمقا ومٞمٝم٤م رأهيؿ واعظمقة لؿ ذم  ،وع ضم٤مئزِمارقمٞم٦م ُمِماروهذا سمحٛمد اهلل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم

وسمًٓمقا أدًمتف
(1)

ومج٤مز  ؛وم٢مٟمف ُم٤مٌل سمٞمد دوًم٦م يم٤مومرة شمت٘مقى سمف ومتاّد سمف أقمدا  اهلل ذم طمراؿ قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ؛

 ،وهذا وم٘مف صحٞمح ،إهاليمف وإوم٤ًمده ُمتك ُم٤م يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ذم طمراؿ وضمٝم٤مدهؿ

ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ: وإصؾ ومٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

 اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤مْماػموىمّم٦م اًمٜم ،[ِمار]احل ژڤڤ
(2)

  -واهلل اعمقومؼ ،وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م ،

ض سماااف ،وأُمااا٤م آقماااؽماض قماااغم هاااذا سم٠مناااف ُمااا٤مٌل ًمٚمِمااإم٥م اعمًاااٚمؿِ  ٕن اًمِمااإم٥م ٓ  ،ومٝماااذا وااإمٞمٌػ ٓ ُيٕماااؽَمَ

٤مل ًمٚمدوًماا٦م ذم وم٤محاا -!وٓ يّمااؾ إًمٞمااف ُمٜمااف إٓ اًم٘ماادر اًمااذي شمقِصااٚمف إًمٞمااف هااذه اًمدوًماا٦م ًمت٤ًميًااف سمااف ف ومٕماااًل ٙمااٚميٛم

  -ومٝم٤مّمارُمٚمٙمٝم٤م وذم شم

وهاال شمت٘ماقى سماف وشمًاتٕمٛمٚمف حلاارب  ،وٓ يٛمٙماـ ومٙم٤ميماف ُمٜمٝما٤م ،هاق همّما٥ٌم ذم يااد اًمدوًما٦م :وإن ؿمائ٧م وم٘ماؾ

 -!ومج٤مز إشمالومف قمٚمٞمٝم٤م ،اعمًٚمٛمٞماـ

                                      
ل: اًمت٠مصٞمؾ »اٟمٔمر ذم ذًمؽ: طمٙمؿ اؾمتٝمداف اعمّم٤مًمح اًمٜمٗمٔمٞم٦م؛ ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمٓمقيٚمٕمل اًمٕمٜمزي، ضمٕمٚمف قمغم أرسمٕم٦م أبقاب:  (٧) اًم٤ٌمب إو 

أُمقال اًمٙمٗم٤مر ذم احلرب- اًمنمقمل ٕطمٙم٤مم اجلٝم٤مد آىمتّم٤مدي- اًم٤ٌمب اًمث٤م : ُمـ يٛمٚمؽ اعمّم٤مًمح اًمٜمٗمٓمٞم٦م؟ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م: طمٙمؿ إشمالف 

  ، وىمد ظمُٚمص ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم ضمقاز ذًمؽ ُمـ قمدة أوضمف--شسمع: طمٙمؿ اؾمتٝمداف اعمّم٤مًمح اًمٜمٗمٓمٞم٦ماًم٤ٌمب اًمرا 

 ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم وىمٓمع- ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ىم٤مل: طمر. اًمٜمٌل ٧١64(، صحٞمح ُمًٚمؿ )6١1٧اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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ُب اعمج٤مهادون أدوات إٟمت٤مضمااف وآؾمااتٗم٤مدة ُمٜمااف ذم ْماااروإٟمااام ي ،سما٤مٍ. ذم إرض ًمٚمٜماا٤مس ,اًمااٜمٗمط,هااق  صماؿ

 -يٕمّٓمٚمقن اؾمتٗم٤مدة اًمٕمدّو ُمٜمف ومٝمؿ ،اعمرطمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م

ٌر حمتَٛماؾ ذم ضمٜما٥م واارٕناف  ،ومٝماذا يماذًمؽ وإمٞمٌػ  ؛سم٤مًمِمإم٥م اعمًاٚمؿ اارً وااروُمـ يٕمؽمُض سم٠من ذم هذا إ

واعمًااٚمٛمقن )ـم٤مئٗماا٦م ُمااٜمٝمؿ ىم٤مئٛماا٦م سمااذًمؽ( ذم  ،ُمّمااٚمح٦م اًمٜمٝمااقض جلٝماا٤مد هااذه احلٙمقُماا٦م وأوًمٞم٤مئٝماا٤م اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ

 -هلل أقمٚمؿوا --!! ؿمالر قمغم اًمدياـ ٓ يٕمدًمف ْمارطمرٍب ُمٕمٝمؿ واًم

ئ٤م ُمااـ اًمدياااـ ؿماااٞمٓ يًااتٓمٞمع أطمااٌد أن يااّدقمل أن هااذه اعمًاا٠مخ٦م هاا٤م ظماا٤مًمػ ومٞمااف اعظمااقة  --وقمااغم يمااؾ طماا٤مل

وىمّمااا٤مرى اعمٕماااؽمض أن خيتااا٤مر ظماااالف ىماااقلؿ وجيٕمٚمٝمااا٤م ُماااـ  ،ُمٕمٚمقُمااا٤م ُم٘مٓمققمااا٤م سماااف ُمٜمّمقصااا٤م أو جمٛمٕمااا٤م قمٚمٞماااف

  أيمثااار قمٚماااامومتااا٤موى وًماااٞمس ًمٚمٛمخااا٤مًمػ طمجااا٦م فمااا٤مهرة وماااٞمام رأجااااٜم٤م إٓ  ،ُمًااا٤مئؾ آضمتٝمااا٤مد وآظماااتالف اًمًااا٤مئغ

اًماذي  ،ام ذم واىمٕمٜما٤م اعمٕماروفؾمااٞموٓ  ،وهذا ًمٞمس سمحجا٦م قمٜماد اًمتح٘مٞماؼ --!ام اًمرؾمٛمٞمقن ُمٜمٝمؿؾماٞموٓ  ،اًمٌٚمد

 -!وإمم اهلل اعمِمتٙمك وطمده ،وصؾ ومٞمف طم٤مل اًمٕمٚمام  والٞمئ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم طم٤مٍل ُم٠مؾم٤موّي طم٘م٤م

 
 

[ْٚقٝش١ ؟،ٌٖ ٖٞ دا٥ظ٠ ؽضعاٚ ؟،شايكاعز٠» قٝار٠َٔ  شاؾظٜض٠» عًُٝات فاٖزٟأقضت ٌٖ ]

  حسر هًلَهدتٙ ٍهًطْتٙ زطهَظ ٍٖ٘دزخت خلزوديدت خلزْدزٗٔ ٍخلتٖ هٌْد

ذَخًٌد ْٖ خلزعٗطٓ خلًطز٘ٔ هي ّزودت بّل هد َٗٗم زِ  --بذَخًٌد ْٖ رودئ خلٗديسٓ

ؤٍ خرتْدزخت  ؟ؤم ّٖ خرتْدزخت ْطزٗٔ هي ّاأء خإلذَٓ ؟ّٖ زةٖطخض هي ٖ٘دزٓ خلٗديسٓ

 ؟ٖ٘دزخت خلٗديسٓ ْٖ خلزعٗطٓ زسٍى خلطرَو بلى خلٗ٘دزٓ خلًدهٔ لزودئ خلٗديسٓ ْطزٗٔ هي
ٍهد تٌػح زِ  ؟م ْْ٘د تٓػـ٘لؤ ؟يدضـطٍّل هد َٗٗهَى زِ هي ؤيودل ّٖ ؤيودل ردجعٓ 

  ؟بذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ خلزعٗطٓ خلًطز٘ٔ

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

وماال  ،اوإذا ؾمٛمٞمااٜم٤م قمٛماؾ اعظماقة ذم ضمزيارة اًمٕمارب اضمتٝما٤مدً  ،أفمـ أن ُمٕمٔماؿ اجلاقاب ىماد نّّماؾ ها٤م ؾماٌؼ

خ أؾماا٤مُم٦م أثٜمااك قمٚمااٞمٝمؿ وأجّاااادهؿ ِماااٞموٟمحااـ ٟمٕمٚمااؿ أن اًم ،ومٝمااؿ ىمااد اواآمروا وىمااّدروا فماارومٝمؿ وطماا٤ملؿ ،ُمِماا٤مطم٦م

   -وهؿ ضمز  ُمـ اًم٘م٤مقمدة ،وأوص٤مهؿ سمقص٤مي٤م ذم سمٕمض ظمٓم٤مسم٤مشمف ،٤موٚمّٞماً اشم٠مجٞمدً 

   ؟سم٤مٕقمامل اًمتل ي٘مقُمقن ا٤م اوُم٤مذا شم٘مّمد نديدً 

   -وقمغم يمؾ طم٤مل ىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم ذم أقماملؿ وأهداومٝمؿ
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ٟمٜم٤م اعمج٤مهدياـ ذم ضمزيرة اًمٕمارب ٌّا٧م ذم  ،اًمّماؼُم واًمت٘ماقى :واًمذي ٟمٜمّمح سمف إظمقا وُمزياد اًمتحاّري واًمتث

وما٢مهنؿ ذم واىماع  ؛وقمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمقاواح اًمٌٞمااـ اًماذي جيتٛماع قمٚمٞماف اعم١مُمٜماقن ىمادر اعُمٙما٤من ،إهداف واًمٕمٛمٚمٞم٤مت

قا وًمٞمًااتٛمروا سماا٤مرك تااوًمٞمثٌ ،سمااؾ ويؽمّصااد لااؿ الٗمااقات وإظمٓماا٤م  ،ًاا٤مقمدهؿ يمثااػما واضمتامقمااّل ٓ ي ؾمااال٤مؾماٞم

ٌّاا٧م ذم ظمٓماا٤ماؿ وذم ُمااٜمٝمجٝمؿ هؿ وًمااق سمٕمااد صااارواهلل ٟم٤م ،اهلل ومااٞمٝمؿ قمااغم ظمااط اعٟمّماا٤مف ون٘مٞمااؼ احلااؼ واًمتث

ومٞماااف  زُّ ِٕماااوٟمًااا٠مل اهلل شمٕمااا٤ممم أن ياااؼمم ُٕمتٜمااا٤م أُمااار رؿماااٍد يَ  ،ٟمًااا٠مل اهلل لاااؿ اًمتقومٞماااؼ واًمتًاااديد واعقم٤مٟمااا٦م --طمٞمااااـ

 -مُمٞماـ --ومٞمف أقمداؤه لُّ ذِ أوًمٞم٤مؤه ويَ 

 
 

ص؟دا٥ظ شايُٝٔ» ٌٖٚ اؾٗار ٗ راخٌ ،ْقٝش١ يًُذاٖزٜٔ ٗ ايُٝٔ]

 ذَٓ خلوزدّسٗـي حسخث زدإلذ٘طٓ هي خأليلوتن هد حسث ْٖ خل٘وي ْٖ خلٓتطٓ خأل
 ي ٍخهللنٍؤ --ٍتؿـ٘٘ٗدت ٍخيتٗدأت ٍتٓٛ٘ٙ لسًؽ خلراٗد خلتٖ ٚدًت هَرَزٓ سـطهي ؤ
ودشخ زٍ ؟ْود ًػـ٘حتٛن للطسدذ خلوَرَزٗـي ؛ًٛن يلى خقاو ٚدهل زدلَؾى ٌّدؤؤيلن 

ٍّل تاٗسٍى  ؟طٓ خلزْدزسـ٘تٌػحًَْن ؤى َٗٗهَخ زِ ْٖ هخل ّصُ خلٓتطٓ خلحطرٔ هي ه

  -زلٔ هد ؤهٛيهى شٚط خأل ؟خلًول ْٖ خلسخذل )ؤٕ ْٖ خل٘وي(

 [ره٤ميب هللإ: اًم٤ًمئؾ]
 

  :الجىاب

اا ًٌ مهللا سماا٤مرك  ،ؾمااالموُماادد اع ،ٛمـ أهااؾ اًمًٙمٞماااٜم٦م واًم٘مٚمااقب اًمرىمٞم٘ماا٦م واعيااامن واحلٙمٛماا٦م٤م سم٠مهااؾ اًمااٞمُمرطم

   -ًمٜم٤م ذم ؿم٤مُمٜم٤م وذم يٛمٜمٜم٤م ي٤م رب اًمٕم٤معمٞماـ

 قمااغم ؿماااػموًمااذًمؽ ًمًاا٧ُم ُماا١مهال ٕ ،ًمًاا٧ُم قمااغم اـمااالع يم٤مُمااؾ قمااغم إوواا٤مع ذم اًمااٞمٛمـ ،ٓ واهلل ياا٤م أظماال

   -واهلل يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمٙمؿ ،اعظمقة هٜم٤مك

   -مُمٞماـ --ٜم٤م وًمٙمؿ الدى واًمًداد واًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦مٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًم

 ،ورسمااااام ٟمٜمّمااااح سمِمااااٙمؾ قماااا٤مّم اعظمااااقة هٜماااا٤مك سماااا٠من هيتّٛمااااااقا سماااادورهؿ ذم دقمااااؿ إظمااااقاهنؿ ذم اًمّمااااقُم٤مل أن

ومااا٢من أهاااؾ اًماااٞمٛمـ هاااؿ ُمااادُد  ،وًمٞمٙمقٟماااقا قماااغم أهٌااا٦م آؾماااتٕمداد ،  هٜمااا٤مكؿماااالويماااذًمؽ ذم اًمًاااقدان إذا طمّماااؾ 
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ؿم٤مرة إًمٞمف ذم أصم٤مردائام يمام ضم٤م ت اع ؾمالماجلٝم٤مد واع
(1)

   -ويمام قمرومٜم٤مه ذم اًمقاىمع أجْم٤م ،

وماااااقاىمٕمٝمؿ  ،وأن يٚمتزُماااااقا اعشم٘مااااا٤من ذم يماااااؾ ُمااااا٤م يروُماااااقن ،وقماااااغم اعظماااااقة أن يرشم٘ماااااقا سمٛمًاااااتقاهؿ اًمٕمٛماااااكم

وآطمتٞماااا٤مط  ،ّي٦م واًمٙماااتامن ذم أقماملاااؿًاااارومٞمجااا٥م أن يااااٜمتٌٝمقا ًمٚم ،آضمتامقمااال ذم اًماااٞمٛمـ واىماااع ىماااٌكم ُمتاااداظمؾ

 -!!س ُمـ اًمٜم٤مس سمًق  اًمٔمـوآطمؽما  ،اًمٙم٤مُمؾ واًمتٞم٘مظ

وماااال أقمااارف واىمٕمٙماااؿ وووااإمٙمؿ أن ضمٞمااادا طمتاااك  ،أي واااد احلٙمقُمااا٦م اًمٞمٛمٜمٞمااا٦م وأُمااا٤م اًمٕمٛماااؾ ذم اًماااداظمؾ

 -أتٙمٚمؿ ذم هذا

   -وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞماٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف ا واحلٛمد هلل أوٓ ومظمرً  ،واهلل يتقٟٓم٤م ويتقٓيمؿ

  

                                      
ـْ قَمَدِن َأبلَْمَ اصْمٜم٤َم قَمنَمَ َأْخًٗم٤م، : )ىم٤مل رؾمقل اهلل  هؿ أهؾ اعمدد طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُمـ أصم٤مر اعمِمػمة إمم أن أهؾ اًمٞمٛمـ  (٧) خَيُْرُج ُِم

ـْ سَمٞمْٜمِل َوسَمٞمْٜمَُٝمؿْ  وَن اهلَل َوَرؾُمقًَمُف، ُهْؿ ظَمػْمُ َُم  -( وصححف إرٟم١موط1١١2راوه أمحد )( َيٜمٍُْمُ
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 انؼزثً املغزةانصحزاء ًَاهجشائز ًَ

 

 

..
..

 

 ،ٚقق١ َٗار١ْ بعض اجملاٖزٜٔ يًٓٛاّ اؾظا٥ضٟ ،شإقاؿ١ ايٛط١ٝٓ ٗ اؾظا٥ض» ايكٍٛ ٗ]

[ْٚقض ،ٚن١ًُ عٔ ا٭ٚماع ٗ أصض ايؾٗزا٤

 ٘و لود ٗحسث ْٖ ؤضؼ خلطْسخء طـطهد َّ ضؤٗٛن ؤٍ زدألحط  ضؤٕ خل :رٌد خلٓدؾلضـ

ٍّٚ٘ تطٍى خلحل لألٍؾدو  ؟شخلوػدلحٔ خلَقٌ٘ٔ ْٖ خلزعخجط» :ودشخ ًسوٍٖز ؟خلزعخجط

 -؟تٌػح خلطسدذ ٍخلحطٚٔ خإلساه٘ٔ شخٍزود ؟ٌّد٘

 [أبق اًمٜمقر: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

ئااااف ُماااا٤م هااااق طمٙمااااٌؿ  ،٤م اجلااااقاب هااااق رأجاااال وومٝمٛماااال ذم اجلٛمٚماااا٦مـمًٌٕماااا  قمل  ؿماااااروىمااااد يتْمااااٛمـ ذم سمٕمااااض أضمزا

ع ٓ ي٘ما٤مل ًماف ِمااروُما٤م يااٜم٥ًم إمم اًم ،وًمٙمـ قمغم اعو٤مل هاق رأي ىم٤مئٚماف ،ضمٝم٦م اًم٘مٓمع ع قمغمِمارُمٜمًقب إمم اًم

ٓ سماد ًمٙماـ  ،يٕم٦م وطمٙماؿ اهلل شمٕما٤ممم وٟمحاق ذًماؽِماارع أو طمٙماؿ اًمِماارطمٙمؿ اًم :ع( وإٟمام ي٘م٤ملِماررأي )رأي اًم

 --أو ُماا٤م ذم ُمٕمٜمااك وىمااقة ٟمااص يمااالم اهلل ورؾمااقًمف أن يٙمااقن هااذا هاا٤م صمٌاا٧م ومٕمااال سمااٜمص يمااالم اهلل ورؾمااقًمف 

   -ومٝمذا ًمٚمٗم٤مئدة

ه ذم ُما٤م طمادث و ادث ذم  ئار هاوأُم٤م ُم٤م ٟمرا ومٝماذه اعمّما٤محل٦م اعمزقمقُما٦م  --يًاٛمك سم٤معمّما٤محل٦م اًمقـمٜمٞما٦م ٤ماجلزا

ومٝماق  ،ودقم٧م إًمٞمف وىم٤مُما٧م قمٚمٞماف ،هل أنتجتف وص٤مهمتف يمام ن٥م ،وقمٝم٤مِماروهل ُم ،هل ومٙمرة اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة

ونااا٤مومظ سماااف قماااغم  ،ُم زىمٝمااا٤م وُمِمااا٤ميمٚمٝم٤موُماااـ  ،يماااام يٕماااؼّمون شأزُمتٝمااا٤م» وع ًمٚمدوًمااا٦م نااا٤مول سماااف اخلاااروج ُماااـِماااارُم
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ٞم٦م اعمًاااٚمح٦م اعمٕم٤مروااا٦م لاااذه ؾماااالُمسماااف قماااغم احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م )احلريمااا٦م اعْماااال وشم٘م ،وضمقدهااا٤م واؾماااتٛمراره٤م

  ؿماااالوع اعمًاااّٛمك اعمّمااا٤محل٦م اًمقـمٜمٞمااا٦م أو اًمقئااا٤مم اًماااقـمٜمل أو أي  ِماااارومٞماااد اًمٜمٔمااا٤مم ذم هاااذا اعم ،اًمدوًمااا٦م اعمرشمااادة(

وماال  --!إوإم٤مومف وشمٗمتٞمتاف صماؿ إي٘م٤موماف صماؿ إهن٤مئاف ؛ًمٚم٘مْما٤م  قماغم اجلٝما٤مد وعِمااروسم٤مًمتا٤مزم ومٝماق ُم ،هال اًمٕمٚمٞما٤م ،ؾماّٛمقه

وع دوًمااا٦م اًماااردة هاااذا ِماااارد أدًمااا٦م ونريااار ُم٘مااا٤مٓت ؾمااا٤مسمٖم٦م ًمتٌٞمٞمااااـ أن هاااذا ُمؾماااارطم٤مضمااا٦م سمٜمااا٤م إذن ًمٚمتٓمقياااؾ ذم 

 --أخٌتاافهااذا ٓ أفمااـ ُم١مُمٜماا٤م يِمااؽ ومٞمااف  -!ٓ  ااؾ اًماادظمقل ومٞمااف اسمتااداً  وٓ آؾمااتج٤مسم٦م ًمااف شاعمّماا٤محل٦م» اعمًااٛمك

اًم٘مٚماااقب هاااـ ٓ وااااك أو ُمر -!يٖماااؽم سماااف ضمٝمٚمااا٦م اًمٜمااا٤مس وؾماااٗمٚمتٝمؿ هاااـ ٓ ظماااال. لاااؿ ذم ُمٕمرومااا٦م ديااااٜمٜم٤م إٟماااام ىماااد

   -هذا هق إصؾ سمال ؿمؽ -!ظمال. لؿ ذم اعيامن

ئاػ ُمااـ اعمًٚمٛمٞمااـ هااـ ؾمااٌؼ ًماف ضمٝماا٤مٌد وقمٛمااؾ ِمااارًمٙماـ ىمااد طمّماؾ أنااف اؾمااتج٤مب لاذا اعم وع اخلٌٞماا٨م ـمقا

   -اعمرشمدياـ قمٚمٞمف ص٤مًمح وىمٞم٤مم اذا اًمدياـ واًمدقمقة إًمٞمف وحم٤مرسم٦م

 ُمااـ وأجًااقا  ،وآٟمٙمًاا٤مر واًمٖمٚمٌاا٦م اًمٕمجاازَ  أدريمااقا  ىمااد ,ىمٜماا٤مقمتٝمؿ وذم أنٗمًااٝمؿ قمٜمااد,وؾماا٥ٌم ذًمااؽ أهنااؿ 

ر ٕمقا أؾماٚمحتٝمؿ ذم ُم٘م٤مسماؾ اًمٕمٗماق قماٜمٝمؿ وشم٠مُمٞمااٜمٝمؿ ُماـ ىمٌاؾ أقمادا  ويْما يًتًٚمٛمقا  أن ورأوا ،احلرب اؾمتٛمرا

   -واهلل أقمٚمؿ ،٤مق ذم ن٘مؼ اًمٕمجز طم٘مً ًمٙمـ اًمٜمٔمر إٟمام ه --!ومٝمذا عمـ قمجَز ومٕمال حمؾ اضمتٝم٤مد وشمرظّمص -اهلل

ئر وُمقاىمػ اعمج٤مهدياـ أهؾ اجل٤ٌمل واًمًالح ُمٜمف وعِماررأج٧م سمداي٤مت هذا اعموأن٤م ىمد  وذًمؽ  ،ذم اجلزا

وماادظمؾ  ؛وـماا٤مف رضم٤مًمااف اًمااٌالد ًمٚماادقمقة إًمٞمٝماا٤م ،الدٟماا٦م ُمااع احلٙمقُماا٦م شل ًمإلٟم٘ماا٤مذؾمااالُماجلااٞمش اع» طمٞماااٜمام قم٘مااد

سمًاا٥ٌم اهنٞماا٤مر  ،يماا٤من ذم شمٚمااؽ احل٘مٌاا٦م اعمتااقشمرة ضماادا واًمّماإم٦ٌم ،٤ملومٌٓمٌٞمٕماا٦م احلاا --ومٞمٝماا٤م يمت٤مئاا٥م ُمااـ وؾمااط اًمااٌالد

طمٌااااا٤مط ًمااااادى اًمٜمااااا٤مس واًمٜمٗماااااقر اجلامقمااااا٦م واظماااااتالط إُماااااقر واحلاااااروب اًمداظمٚمٞمااااا٦م واعمجااااا٤مزر اًمٗمٔمٞمٕمااااا٦م واع

 :يم٤من هٜم٤مك ظمٞم٤مران ُمٓمروطم٤من --واًمٞم٠مس

   -اًمدظمقل ذم الدٟم٦م ,

   -رومض الدٟم٦م ,

 : ك أومٙم٤مر ذم اًمٌداي٦ميم٤مٟم٧م هٜم٤م ؛,اًمدظمقل ذم الدٟم٦م,ومٕمغم اخلٞم٤مر إول 

هدٟما٦م ُماع اًمٕمادّو )اعمرشمديااـ(  ،أن هذه هدٟم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمٕمروف ذم اًمٗم٘ماف ذم يمتا٤مب اجلٝما٤مد: اًمٗمٙمرة إومم

يٚمت٘مٓماقن ومٞمٝما٤م أنٗم٤مؾماٝمؿ ُماـ طم٤مًما٦م آرشمٌا٤مك اًمِماديد  ،واطمت٤مضمقا إًمٞمٝم٤م ،ضم٤مئزٌة قمغم ىمقٍل ي٠مظُماذ هذا اًمٗمريؼ سمف

ويٕمٞمااااادون ومٞمٝمااااا٤م شمٜمٔماااااٞمؿ أنٗمًاااااٝمؿ ودمدياااااد اعمٞمااااا٤مه ذم  ،ش٤ماجلٞمااااا» واًماااااذهقل اًمتااااال أطمااااادصمتٝم٤م جمااااا٤مزروااااااك واًمٗمق

وهماػم ذًماؽ ُماـ  ،صماؿ يٕماقدون إمم ىمتا٤مل اعمرشمديااـ يم٤مًمًا٤مسمؼ ،ويتٗمرهمقن ًمٌٕمض اعصالح اًماداظمكم ،هٞم٤ميمٚمٝمؿ

   -أو قمغم إىمؾ هل دقمقاهؿ ،اعمٙم٤مؾم٥م اًمتل ىمدره٤م هذا اًمٗمريؼ

ويمتٞمٌاا٦م اًمزسمرسماار )ذم ضمٌااؾ  ،يمتٞمٌاا٦م إرسمٕماا٤م : ويٛمثااؾ هاا١مٓ  يمت٤مئاا٥م ذم اًمقؾمااط رأجتٝماا٤م وقمِماا٧م ومٞمٝماا٤م ُمثااؾ



269  

  

   -ي٦م( وهمػمه٤مْمارظمٚمػ إظم ًاراًمزسمرسمر طمقل وادي ي

هااال ومٙمااارة و٤مقمااا٦م ضماااٞمش اعٟم٘مااا٤مذ )وهاااؿ أصاااح٤مب اًمٗمٙمااارة إصاااٚمٞمقن وقم٤مىمااادوه٤م ُماااع : اًمٗمٙماااارة اًمث٤مٟمٞمااا٦م

اًمٜمٔماا٤مم اسمتاادا  واًمااداقمقن إًمٞمٝماا٤م( ومٝماا١مٓ  طم٘مٞم٘ماا٦م اًمااذي رأجتااف ُمااـ إؿماا٤مرات وؾمااٛمٕمتف ُمااـ يمااالم َُمااـ رأجاااٜم٤مه ُمااـ 

ويمٜماا٧َم شمًاااتٓمٞمع أن شمًتِمااّػ أن إُماار ىمااد ياا١مول إمم شماارك اجلٝمااا٤مد  !!أن ومٙماارهتؿ يم٤مٟماا٧م هم٤مُمْماا٦م ،ُمٌٕمااقصمٞمٝمؿ

   -٤مطمقن سمذًمؽ ـمٌٕمً ّمارًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي ،سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واًمٜمزول وآؾمتًالم

 :,رومض الدٟم٦م ,وقمغم اخلٞم٤مر اًمث٤م  

ي٤م ذم ُمًاارويم٤من يقضماد سمٕماض سم٘م٤ميا٤م اًم ،اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة طمًـ طمٓم٤مب: يم٤من يقضمد ذم اًمقؾمط ٜمٓم٘ما٦م ا

 اًمدىماا٦م وضمااف قماغم واجلٜمااقب واًمٖماارب .ِمااراًم أهااؾ ظمٞما٤مرات ,اًمقؾمااط ذم وٟمحااـ,ومل ٟمٙمااـ ٟمٕمٚماؿ  ،اًمٕم٤مصاٛم٦م

وأُماا٤م هم٤مًماا٥م  ،ش اعٟم٘ماا٤مذ ًمٚمٝمدٟماا٦مضمااٞم ًماادقمقة اؾمااتج٤مسم٧م اًمٖماارب ذم اًمٙمت٤مئاا٥م سمٕمااض أن سمٚمٖمٜماا٤م ًمٙمااـ ،واًمت٠ميمٞمااد

 ،لا٤م هماػم ىم٤مسمٚمٞمااـإٓ أن إهمٚما٥م وؿماٌف اعم١ميماد أهناؿ راومْماقن  ،اعمٜم٤مـمؼ واًمٙمت٤مئ٥م ومٚمؿ ٟمٕمارف ُمقىمٗمٝما٤م يقُمٝما٤م

ويمااا٤مٟمقا يمت٤مئااا٥م ضمٞمااادة  ،. واجلٜماااقبِماااارقمٛماااقم أهاااؾ اًم ويماااذًمؽ يمااا٤من ،. واًمّماااحرا ِماااارام أهاااؾ اًمؾمااااٞموٓ 

وأهااؾ  ؛يماا٤مٟمقا ذم قم٤مومٞماا٦م إمم طمااّد يمٌااػم ُم٘م٤مرٟماا٦م سم٠مهااؾ اًمقؾمااط اًمذياااـ اسمتٚمااقا سم٤مجلٞماا٤م وومًاا٤مده٤م وطمروااا٤م ،وىمقياا٦م

   -. واجلٜمقبِماراًمٖمرب مل يٙمقٟمقا ذم ىمقة أهؾ اًم

ومٝمااا١مٓ   ،وأظماااص ُمٜمٝمااا٤م وٓيااا٤مت اًمٕم٤مصاااٛم٦م وسماااقُمرداس واًمٌٚمٞمااادة واعمديااا٦م واًمٌاااقيرةوأُمااا٤م أهاااؾ اًمقؾماااط 

ٝم٤م واٟمِماااٖمؾ يمثاااػم ُماااٜمٝمؿ سمااا٤محلروب ُمٕمٝمااا٤م وأصااا٤مسمتٝمؿ ضماااراح وىماااراح وأهاااقال ؾمااااٞماسمتٚماااقا سم٤مجلٞمااا٤م وجم٤مزرهااا٤م وُم 

   -ضم٤موره٤م وظم٤مص٦م ذم إرسمٕم٤م  وسمقىمرة وُم٤م ،ُمٜمٝم٤م

أن  ،ارسم٦م وهمااااػمهؿ هااااـ ىماااا٤مراؿِماااااراًموم٤مًمااااذي رأجتااااف ُمااااـ يمت٤مئاااا٥م إرسمٕماااا٤م  واًمزسمرسماااار واعمدياااا٦م وُمٗمتاااا٤مح و

وإٟمااام دظمٚمااقا الدٟماا٦م ُمااع ضمااٞمش اعٟم٘ماا٤مذ قمااغم أؾماا٤مس اًمٗمٙماارة إومم  ،أيمثاارهؿ يماا٤مٟمقا يرياادون ُمقاصااٚم٦م اجلٝماا٤مد

   -اعمذيمقرة أقماله

رأجااا٧م سمٕماااض اًمّم٤محلٞمااااـ ُماااٜمٝمؿ وأطمًاااٜمٝمؿ قمزيٛمااا٦م  ااا٤موًمقن أن يٌاااذًمقا  ،ًمٙماااـ يمااا٤من أُمااا٤مُمٝمؿ صااإمقسم٤مت

اع ذم اًمٕمااقدة إمم اجلٝماا٤مد )اًم٘متاا٤مل( وإهناا٤م  الدٟماا٦م ذم اًمقىماا٧م ؾماااروذم طمااؾ اعمِمااٙمالت ًمإل ،ضمٝمااقدا ذم شمااذًمٞمٚمٝم٤م

   -اًمخ --اعمٜم٤مؾم٥م

ىماع ُمريارً  وفمٝمارت ظمالوما٤مت ويمثار َُماـ يًاّٚمٛمقن أنٗمًااٝمؿ  ،ويم٤مٟما٧م اًمٜما٤مس شمااٜمٗمّض قماٜمٝمؿ ،ا ًمٙماـ يما٤من اًمقا

ومٚماؿ يًاتٓمع أهاؾ  ،وص٤مرت يمثػم ُمـ هذه اًمٙمت٤مئ٥م شمٙمًقه٤م اًمٗمقوااك ،وسمدأ ي٘مع اًمتٗمّٚم٧م وقمدم آٟمْم٤ٌمط

ئؿ     -ذم ُمرطمٚم٦م الدٟم٦م ،ظمرضم٧ُم أن٤م ُمـ اًمٌالد ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ،ا ئ٤م يمٌػمً ؿماٞمأن يّمٜمٕمقا اًمٕمزا

 --!وقمٚمٛماا٧ُم سمٕمااد ذًمااؽ أن ُمٕمٔمااؿ هااذه اًمٙمت٤مئاا٥م دظمٚماا٧م ذم اًمٕمٗمااق وٟمزًماا٧م ُمااـ اجلٌاا٤مل وشمريماا٧م اًمًااالح
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ورأجا٧م وماٞمٝمؿ ذم اجلٛمٚما٦م ديااٜم٤م  --ص٤محلٞمااـ أهاؾ ظماػم يمثاػم ٤مأقمارف وماٞمٝمؿ أن٤مؾًما --وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُماـ سمٕماد

ٟمًاا٠مل اهلل أن  ،ويئًااقا وأصاا٤ماؿ إطمٌاا٤مط يمٌااػم ومل يّمااؼموا واظمتاا٤مروا آؾمتًااالم ،ًمٙمااٜمٝمؿ هُمٚمٌااقا  ؛٤مالطًم وصاا

 -!يٕمٗمق قمٜمٝمؿ وأن يّمٚمح أطمقالؿ وهيدهيؿ

هاااٌٙمؿ اهلل إي٤مهااا٤م إن هاااذه اجلٌااا٤مل وهاااذه اًمٓمٌٞمٕمااا٦م اًمٕمجٞمٌااا٦م اًمتااال و: يمٜمااا٧م ُماااع سمٕماااض إظماااقا  ٟم٘ماااقل لاااؿ

ن اهلل ٓ ي٘مادر قماغم إظماراضمٙمؿ ُمٜمٝما٤م طمتاك طمٚماػ اًمٜما٤مشمق يمٚماف ُماـ اًمازُمـ سما٢مذ اقا ومٞمٝم٤م قم٘مقدً ثشمًتٓمٞمٕمقن أن متٙم

 -!!ًمق اضمتٛمع قمٚمٞمٙمؿ

ققمل اًمٙمقٟمجااااقزم اًمااااذي ُمٙماااا٨م ذم أدهماااا٤مل زائااااػم ِماااااٞماًماااازقمٞمؿ اًم شسمٚمااااقرون يماااا٤مسمٞمال»سم٧ُم لااااؿ ُمااااثال وااااارو

 ؾماٞمًااالم طمٞماااٜمام طماا٤مول ىمٞماا٤مدة صمااقرة قمااغم ٟمٔماا٤مم ُمقسمقشمااق 45( ُمااـ ؾمااٜم٦م ٤مواًمٙمقٟمجااق صمالصماا٦م قم٘مااقد )صمالصمٞماااـ قم٤مًُماا

ًمٙمااـ  ،جٞمٗم٤مرا ضماا٤م  وؾماا٤مقمدهؿماااٞمققمل اًمثااقري اعمِمااٝمقر ِماااٞمطمتااك إن صاادي٘مف اًم ،زائااػم يقُمٝماا٤مٙمق رئااٞمس ؾماااٞم

ًمٙمٜماف يمَٛماـ ذم  ،ٙمق يم٤مٟم٧م يقُمٝما٤م ذم أوج ىمقهتا٤م وهنقواٝم٤م ومٚماؿ يٗمٚماح يما٤مسمٞمال ذم أن يااٜم٤مل ُمٜمٝما٤مؾماٞم ؾماٞمًالدوًم٦م 

اًمٗمًاا٤مد  م طمٞماااـ ٟمخاارت دودة25ؾمااٜم٦م  طمتااك ضماا٤م ت اًمٗمرصاا٦م ًمااف ومٕماااًل  ،ياااٜمتٔمر ومرصااتف ٤مإدهماا٤مل صمالصمٞماااـ قم٤مًُماا

ٙمق ومخااااا٧م اعمِماااااا٤ميمؾ اعمؽمايمٛمااااا٦م سمٜمٔم٤مُماااااف إمم آهنٞمااااا٤مر ووىمٕمااااا٧م أطماااااداث راوٟماااااادا ؾمااااااٞم ؾماٞمًاااااالقمٔماااااؿ دوًمااااا٦م 

وضمٕماؾ  ،وقمفِماار٦م ضمٞمادا عمْمااٞموم٤مؾمتٖمؾ يم٤مسمٞمال اًمٗمرص٦م ووفمػ اًم٘م ،ًالوسمقروٟمدي وطمروب القشمق واًمتقشم

 -!!ػّم طمتك اؾمٛمٝم٤موزطمػ قمغم زائػم وم٤مؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م وهم ،ُمـ أزُم٦م اًمالضمئٞماـ ذم اعمٜمٓم٘م٦م ُمٕمَٛماؾ دمٜمٞمد ًمف

ٟمٜم٤م ًٌا --اصؼموا وص٤مسمروا :يمٜم٤م ٟم٘مقل عظمقا ضمادا  اواعطمٌا٤مط ؿماديدً  ٤موآهنٞما٤مر سم٤مدًيا ٤مًمٙمـ يما٤من اًمٗمِماُؾ هم٤مًم

: أهناؿ يما٤مٟمقا ي٘مقًماقن ،اواعمِمٙمٚم٦م اًمٙمٌػمة إظمرى اًمتل واضمٝمتٝمؿ ويم٤مٟم٧م قم٤مُماؾ إومِما٤مل لاؿ زائادً  --!٤مُم١مؾمٗمً 

,وطمًاـ طمٓما٤مب  ،واجلٞما٤م ُماـ ورائٜما٤م ،أُم٤مُمٜما٤ماًمٓما٤مهمقت ُماـ  ، ؿماالٟمحـ ًمقطمادٟم٤م ىمٚمٞمٚماقن ٓ ٟمًاتٓمٞمع ومٕماؾ 

ٕهنااؿ يمااا٤مٟمقا  ،ضمااازأرة وهمااػم ذًماااؽ,يروٟمٜمااا٤م ُمٌتدقماا٦م  ،ُمااـ هٜمااا٤م أجْماا٤م هاااؿ أؿمااٌف سم٤مٕقمااادا  ًمٜماا٤م ,اعمٜمٓم٘ماا٦م اًمث٤مٟمٞمااا٦م

وٓ  ,وومٞماف يمثاػم ُماـ اًمٔمٚماؿ ،ؾّماٞمو ت٤مج إمم شمٗم ،وهذا ومٞمف وومٞمف ،يّمٜمّٗمقن إرسمٕم٤م  واعمدي٦م وهمػمه٤م ضمزأرة

 ,هااذه اًمٙمت٤مئاا٥م يم٤مٕرسمٕماا٤م  واًمزسمرسماار وهمػمهاا٤م,وماا٢مهنؿ  ،ؾ أن ٟماادظمؾ ُمٕمٝمااؿوٓ يٛمٙمااـ أن ٟم٘مٌاا ،ٟماا٠مُمـ ضماا٤مٟمٌٝمؿ

 --!!ويم٤من هذا ًمف وضمف ًمألؾمػ اًمِمديد ،شاجلٞم٤م»يم٤مٟمقا يرون طمًـ طمٓم٤مب وو٤مقمتف ىمريٌٞماـ ُمـ 

هاااذه ,أهناااؿ صماااؿ ؾماااٛمٕم٧م سمٕماااُد ُماااـ اخلااا٤مرج  ،ظمرضمااا٧م ُماااـ اًماااٌالد قماااغم هاااذا اًمقواااع شم٘مريٌااا٤م --وم٤محل٤مصاااؾ

اااوٞمًٕمااا ,اًمٙمت٤مئااا٥م ًٌ ومٝماااذا  ؛وإٟمااا٤م هلل وإٟمااا٤م إًمٞماااف راضمٕماااقن --ٟمزًمااا٧م وىمٌٚمااا٧م قمٗماااق اعمرشمديااااـاؾمتًاااٚمٛم٧م و ٤م٤م شم٘مري

   -سمٕمض ُم٤م قمرومتف ُمـ اًمقاىمع

وص٤مر يمؾ  ،إن ؿم٤م  اهلل ٤محً واٞمأن هٜم٤مك ووع ضمديد يمام ؾمٜمزيده شمق ،وم٤محلٛمد هلل؛ وٟمرضمع إمم اًم١ًمال

   -إٟمام ٟمذيمر ُمٜمف سمٕمض اًمٕمؼم واًمدروس ،ذًمؽ اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمت٤مريخ
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ٟمٜماااا٤م اّماااااٞمواًمٜم ئاااار سمااااال ؿمااااؽ وٓ رياااا٥م هاااالح٦م عظمقا ائ ائ ەئ ەئ ژ: عمج٤مهدياااااـ ذم اجلزا

وا سمااااااااااام هاااااااااااق مٍت ُماااااااااااـ اعمااااااااااادد ِمااااااااااااروًمٞمًتٌ -]مل قمٛمااااااااااران[ ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

   -واهلل ُمقمم اعم١مُمٜمٞماـ --واًمٗمتقطم٤مت سم٢مذن اهلل

 
 

[ٗ ٌٚ ا٭ٚماع ايضا١ٖٓ ؛شإػضب اٱع٬َٞ» تكِٝٝ إغرل٠ اؾٗار١ٜ ٗ]

 طٓ خلزْدزٗٔ زِ سـ٘هد َّ تٗ٘٘وٛن للو ،خإلساهٖ زحٛن خًتودجٛن لوٌكٗٔ خلوُطذ
  ؟ْٖ نلّ خألٍؾدو خلطخٌّٔ

 [اًمٗم٤مرو. قمٛمر: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ة اجلٝم٤مديااا٦م ذم اعمٖمااارب اًمٕماااريب هااال اٟمٕمٙمااا٤مس طم٘مٞم٘مااال وصااا٤مد. حلااا٤مل إُمااا٦م وُمًاااتقاه٤م اعياااام  ًااااػماعم

 -اهلل شمٕم٤مممّمار ًمٜم همػم ُمٝمٞمئ٦م ٕن شمٙمقن حماًل  ٓ شمزالوم٤مُٕم٦م يٌدو أهن٤م  -!واًم٘مٞمٛمّل 

حمٌا٦م وظمقوما٤م  وي٘مقُمقن سم٤مًمقاضم٥م ويًتجٞمٌقن ُٕمار اهلل  ،ه١مٓ  اعمج٤مهدون جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 ًٓ ٟمف وؾمإمٞمً  ،ًماف ؾماٌح٤مٟمف وشمٕمٔماٞماًم  ورضم٤م  وإضماال  ڦڦ ڦ ژًمٚمٜمجا٤مة سمٞمااـ يدياف ياقم  ٤موـمٛمٕما٤م ذم رواقا

 ،اهلل ظماػما  وضمازاهؿ ،ومٕمغم اهلل أضمرهؿ ؛[هما٤مومر] ژ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ  ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

ًمٙمااـ  -!وإٟمااام جياا٤مدل ذم ذًمااؽ اعمٓمٛمااقس قمااغم سمّماا٤مئرهؿ ،وهااؿ اًمٞمااقم ظمٞماا٤مر إُماا٦م ،مُمٞماااـ --شم٘مٌااؾ اهلل ُمااٜمٝمؿو

 --!إُم٦م ٓ شمزال ختذلؿ ذم إيمثر

إُمااااا٦م قماااااغم وٞماااااع  ،وشمتٖماااااػم ٕول ومتٜمااااا٦مٍ  ،هتؿ ذم وىمااااا٧م ُماااااـ إوىمااااا٤مت مل شمًاااااتٛمر قماااااغم ذًماااااؽصااااااروإذا ٟم٤م

وٟم٘مّماد سم٤مُٕما٦م وٝماقر  ،ة وذم همٞمٌقسما٦مّماارُم٘م ٓ شمزالديب ام اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل واًم٘مٞم٤مدي إؾماٞمُمًتقي٤مهت٤م وٓ 

 -!!ٞم٦مؾمالُمواعمًتقى اًمٕمٚمٛمل واًم٘مٞم٤مدة إدسمٞم٦م ٟم٘مّمد سمف اًمٕمٚمام  وقم٤مُم٦م احلريم٦م اع ،ٞم٦مؾمالُمؿمٕمقسمٜم٤م اع

وؾماٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘ماف  --ًماف أؾما٤ٌمبّماار اًمٜم -! ؿمالوٓ ٟمًتٖمرب أي  ،ّماروُمـ هٜم٤م ومال ٟمًتٖمرب شم٠مظمر اًمٜم

   -دائاًم يمام ٟم٘مقل  آ ن٤ميب أطمدً 

وأهٚمف هؿ اًمٗم٤مئزون اعمرضمّق لؿ أن يٙمقٟمقا ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمٔم٤مهرة قمغم  ،ًمٙمـ اجلٝم٤مد ُم٤مضٍ 

 ،ورسمحقا ذم هذا اًمًق. ،وٟم٤مًمقا اًمدرضم٤مت اًمٕمال ،هؿ أطمرزوا أنٗمًٝمؿ وص٤مٟمقا دياٜمٝمؿ وشمقطمٞمدهؿ ،احلؼ

 ،ّمارـ ُمٕم٤م  اًمٜمون سمٛمٕمٜمًك ُمّمارومٝمؿ ُمٜمت ،وُمـ شم٠مظمر أو ظمذل وٟمٙمؾ وٟمٙمص وم٢مٟمام جيٜمل قمغم ٟمٗمًف
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قيؾ واًمذي قم٤مداهؿ وظم٤مهنؿ وطم٤مراؿ وم ،]اًمتقسم٦م[ ژہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے

 -!!فئ٤ًمرشمف وؿم٘م٤مخلوي٤م  ،ًمف ويٌؾ ًمف

ئااار وذم ًمٞمٌٞمااا٤م و ٌ  ىمٚمٞماااٌؾ ذم ؿماااالاجلٝمااا٤مد ذم ُمٜمٓم٘مااا٦م اعمٖمااارب اًمٕماااريب يم٤مٟمااا٧م ًماااف ضماااقٓت وحمااا٤موٓت ذم اجلزا

   --ُمًتٛمرة ٓ شمزالهذه اعمح٤موٓت  ،ّماكاعمٖمرب إىم

ٟم٤م ًمألؾماااػ ،ٟمٕمااؿ أصاا٤ما٤م اًمٗمِمااؾ وآٟمٙمًاا٤مر ٕؾماا٤ٌمب ُمتٕمااددة  ،ًمٙمااـ يماااام أفمااـ أناا٤م وماا٢من هااذا هااق ُمًااتقا

جب حب خب مب ىب يبجت حت خت ژ ،واهلل أقمٚمااؿ ،ًمااق رضمٕمٜما٤م إمم ُم٘ما٤ميٞمس اًمًاٜمـ اًمٙمقٟمٞما٦م ،وهاذا هاق اًمالئاؼ سمٜما٤م

ی ی ی جئ حئ مئ ژ ،]اًمٜمًاااااااااااااا٤م [ ژمت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ

 -]اًمِمقرى[ ژيئ جب حب خبىئ 

   -واهلل هق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ ،ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٓمٛمع ذم ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وٟمرضمق قمٗمقه ورمحتف

وٟمرضمق لؿ أن  ،سمؾ هؿ راسمحقن قمغم يمؾ طم٤مل --وا وإن هُماٚمِاٌقا ًاروإن اٟمٙم ياـؾماراعمج٤مهدون ًمٞمًقا ظم٤م

ال ىم٤مئٛماااا٦م إمم ىمٞمااااا٤مم أهناااا٤م ًماااااـ شمااااز يٙمقٟمااااقا ُمااااـ اًمٓم٤مئٗمااااا٦م اعمٜمّمااااقرة اًمٔماااا٤مهرة قماااااغم احلااااؼ اًمتاااال أظماااااؼم اًمٜمٌاااال 

اًم٤ًمقم٦م
(1)

ويمٞماػ يِماٛم٧م ااؿ  ؟!وماامذا ياؽمسّمص ااؿ اعمؽمسّمّماقن ،وهؿ وم٤مئزون ٕهنؿ سمٞماـ إطمدى احلًٜمٞمٞمااـ ،

هاذه اعمحاا٤موٓت  --!يمٕمٛمٚمٝماؿ يٕمٛمااؾ مل وَُماـ ،ُمٕمٝماؿ يٙمااـ مل ُماـ ٟمٗمًاف قمااغم يٌٙمال ,واهلل,إٟماام  ؟!اًمِما٤مُمتقن

   --رهمؿ اٟمٙم٤ًمره٤م وومِمٚمٝم٤م

وُماع اًمٌِما٤مئر اعمتٔما٤مومرة  --وُماع دمادد اًمادُم٤م  ومٞمٝما٤م --قاصاٚم٦م اًمٙمٗما٤محًمٙمـ ُمع هذا آؾمتٛمرار واًمث٤ٌمت وُم

وم٢مهنااا٤م ذم  --ُمااـ اًمؼميماا٦م وُماااع ومْمااؾ اهلل شمٕماا٤ممم وُماا٤م ٟمرضمااقه ُماااـ رسمٜماا٤م  --ذم قمٛمااقم إُماا٦م واحلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م

اًم٘ما٤مدم ٓ حم٤مًما٦م ّماار وهل ؾماٌٞمؾ إمم اًمٜم ،فؿماروهل ظمػٌم وسمريم٦م وجمد و ،ة ـمٞم٦ٌم يمريٛم٦م ٟمٌٞمٚم٦مًاػماعمحّمٚم٦م ُم

: ]إنٕمااا٤مم ژڈ ڈ ژ ژڑژ طمٙمٛمتاااف اًمت٤مُمااا٦م َووماااؼ  ًمٞمٌاااتكم اهلل ظمٚم٘ماااف يماااام ؿمااا٤م  وأراد قماااغم ،ظمرُمٝماااام شمااا٠م

٧62]-   

ئااار ظمّمقصااا٤م وذم  ومااا٤مٔن هٜمااا٤مك سمحٛماااد اهلل ُمااا٤م يٛمٙماااـ أن ٟمًاااّٛمٞمف قماااقدة ضمديااادة ًمٚم٘ماااقة اجلٝم٤مديااا٦م ذم اجلزا

 -ٟم٠ًمل اهلل أن يٙمقن ُمًددا ُمقوم٘م٤م ،وهٜم٤مك إطمٞم٤م  ودمديد ،اًمّمحرا  اًمٙمؼمى

وسمح٥ًم ُم٤م يتح٘ماؼ سمٗمْماؾ اهلل  ،هٜم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ُمت٠مثرة سم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م يمٙمؾ ذم اًمٕم٤مملاحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م 

                                      
ُل : )يمام ذم طمدي٨م صمقسم٤من  يٕمٛمل سمذًمؽ ىمقًمف  (٧)   َٓ شَمَزا

ِ
ـْ ظَمَذَلُْؿ، طَمت ك َي٠ميِْتَ َأُْمُر اهلل ُهْؿ َُم َٓ َيُيُّ  ، ـَ قَمغَم احْلَؼ  تِل فَم٤مِهِري ـْ ُأُم  ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم

 (-٧22١(،  صحٞمح ُمًٚمؿ )146١(، اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )َوُهْؿ يَمَذًمَِؽ 
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ئار واًمّماحرا  وًمٞمٌٞما٤م هاذه اعمٜما٤مـمؼ اًماثالث  ،شمٕم٤ممم ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمـ ٟمج٤مطما٤مت وومتقطما٤مت ؾماتٙمقن اجلزا

   -ؾمتٙمقن قمغم ُمققمد ُمع إٟمج٤مزات ُمٝمٛم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ،قمغم اخلّمقص

ٛمر ذم اعمح٤موًمااا٦م وسماااذل اجلٝماااد إمم مظمااار ىمٓمااارة ُمتقيمٚمٞمااااـ قماااغم اهلل شمٕمااا٤ممم أن ٟمًاااتٓ سماااد وٟمحاااـ ًماااـ ٟمٞمااا٠مس و

 --طمتك يٗمتح اهلل سمٞماٜمٜم٤م وسمٞماـ ىمقُمٜم٤م سم٤محلؼ وهق ظمػم اًمٗم٤منٞماـ ،ُمًتٕمٞماٜمٞماـ سمف 

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمتثٌٞم٧م واعقم٤مٟم٦م

 
 

ص؟شإػضب ايعضبٞ» يٹِ يځِ ٜٓتؾض اؾٗار اؾظا٥ضٟ ٗ َٓڀك١]

 ؟خلزعخجطٕ ْٖ هٌكٗٔ خلوُطذ خلًطزٖ خلزْدز طـطلودشخ لن ٗـٌت  

 [mamado: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --ٕن يمؾ ُمٜمٓم٘م٦م ل٤م فمروومٝم٤م اخل٤مص٦م ا٤م يا٤م أظمال اًمٙماريؿ ،اجلٝم٤مد ذم يمؾ ُمٜمٓم٘م٦م اعمٖمرب اًمٕمريب ِمارمل ياٜمت

ئاار وضِماااد ومٞمٝماا٤م فمااروف ُمٜم٤مؾماا٦ٌم ًم٘مٞماا٤مم طمريماا٦م ضمٝم٤مدياا٦م وصمااقرة ٟم٤مضمحاا٦م قمااغم اًمٜمٔماا٤مم اعمحااكم اعمرشمااد اًمٗم٤مؾمااد  ،اجلزا

 --ٟمج٤مح هذا اًمٕمٛمؾصار ومرت ومٞمٝم٤م ُم٘مقُم٤مت وقمٜم٤موشمقا 

ووضماااد ومٞمٝمااا٤م رضمااا٤مل وو٤مقمااا٦م ـمٞمٌااا٦م يم٤مٟمااا٧م قماااغم  ،وضمااادت ومٞمٝمااا٤م سمٕماااض اًمٔماااروف اعمٜم٤مؾمااا٦ٌم ًمٚمٕمٛماااؾ وًمٞمٌٞمااا٤م

ومر ومٞمٝماا٤م ُم٘مقُماا٤مت  ،شاجلامقماا٦م اعم٘م٤مشمٚماا٦م» وهاال ،ُمًااتقى ضمٞمااد ُمااـ اعشم٘ماا٤من واًمتٙم٤مُمااؾ قمااغم صااٖمره٤م ًمٙمااـ مل شمتااقا

 --!امهػم واًمِمٕم٥موأمهٝم٤م اًمقوع آضمتامقمل أقمٜمل اجل ،يم٤مومٞم٦م ًمٚمٜمج٤مح

واعمٖماارب ذم  --!وؿمااٌف اٟمٕمادام ذم ضم٤مٟماا٥م اًمقواع آضمتامقماال ،ومٙم٤مٟما٧م أىمااؾ ذم ضم٤مٟما٥م اجلامقماا٦م شمااقٟمسأُما٤م 

شمٞمااا٤م ؾماااال٤مًاٞمًمٙماااـ اًمقواااع آضمتامقمااال واًم ،اجلامقمااا٦م أطمًاااـ ُماااـ شماااقٟمس ٥مضم٤مٟمااا  ،إُمٜمااال وهماااػمه مل يٙماااـ ُمقا

   -ٌالد خمتٚمٗم٦م وُمتٗم٤موشم٦موم٤محل٤مصؾ أن أوو٤مع اًم --!وُمقريت٤مٟمٞم٤م ومٝمل أبٕمد اجلٛمٞمع ذم يمؾ ذًمؽ --وهمػمه

   -سمٛمٕمٜمك أن أنف مل ي٘مؿ ضمٝم٤مد ذم يمؾ سمٚمدان اعمٜمٓم٘م٦م ومٝمق واوح وُمٗمٝمقم ،ِمارومٙمقن اجلٝم٤مد مل ياٜمت

ئاار ُمٜماا٤م ُمٕمااف شم٘مريٌاا٤م اٟمٙمًاا٤مر احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ذم  --صمااؿ يماا٤من اٟمٙمًاا٤مر احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ذم اجلزا ويٚمٞمااف أو ُمتزا

 --!يم٤من هذا ًمف أثر ؾمٚمٌل ٓ خيٗمك --ًمٞمٌٞم٤م أجْم٤م

ئااااار أو ذم ًمٞمٌٞمااااا٤م أو ذم يمٚماااااٞمٝمام يمٞماااااػ وًماااااؽ أ ٙمقن ؾمااااااٞمن شمتّماااااّقر ًماااااق ٟمجحااااا٧م احلريمااااا٦م اجلٝم٤مديااااا٦م ذم اجلزا

وقمٚمٞمااٜم٤م  ،وٟمحـ قمٌٞمد اهلل شمٕم٤ممم ذم يماؾ طما٤مل وذم يماؾ طمٞمااـ ،وهذا ُمـ اًمٌال  ،ًمٙمـ هذه أىمدار اهلل --اًمقوع

 -!ذم يمؾ حلٔم٦م وٟمٕمٛمؾ سمام ي٠مُمر اهلل سمف أن ٟمٜمٔمر ُم٤مذا ي٠مُمرٟم٤م اهلل 

 



 
274 

 

 

 

ٚنٝـ ْكٓع  ،ٚعبب عظٚف َعِٛ ايٓاؼ عٔ ْقضتِٗ ،شاؾظا٥ض» اٖزٟايكٍٛ ٗ ف]

ص؟ايؾعٛب بأ١ُٖٝ دٗار ايٓٛاّ إضتز ؾٝٗا

  ٘رٌد خلٛطٗنضـ٘حٓهٙ خهلل ٍضيد--  
ًًدًٖ هي تزطزٔ هطٗطٓ للزْدز ْٖ  ؛ساخلٖ َّ يي خذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ خلزعخجط

رودئ خلسلٓ٘ٔ » بذَخًد ْٖ خلزسدلًٍط  ؤى لٌد  --خلزعخجط ضَُ هي ذالْد خلزْدز ٍؤّلِ

 :ٗٗدتلَى ْٖ سس٘ل خهلل ٍهي ؤرل بيدزٓ ذف خلزْدز خألغـ٘ل شللسيَٓ ٍخلٗتدل
  ؟بذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ خلزعخجط( هد ضؤٗٛن ْٖ 2)
 ؟ى ًٌٗى خلطًر خلزعخجطٕ زإّو٘ٔ رْدز خلٌهدم خلوطتس ْٖ خلزعخجطؤ( ّٚ٘ ٗوٌٌٛد 1)

 [M A N S O R: اًم٤ًمئؾ]
  

 : الجىاب

   -وأن٧م دمٕمؾ احلزَن إذا ؿمئ٧َم ؾمٝمال ،مهللا ٓ ؾمٝمؾ إٓ ُم٤م ضمٕمٚمتف ؾمٝمال

هااذا صاااحٞمح سمٙماااؾ  ،وؿمااّقه ُماااـ ظماللاا٤م اجلٝمااا٤مد وأهٚماااف ،ٟمٕمااؿ اًمتجرسمااا٦م اعمرياارة يمااا٤من لااا٤م أثاار ؾماااٚمٌل قمٛمٞماااؼ

ئار( أفمٝمار وأقمٛماؼ -!أؾمػ وقماغم ُمًاتقى ؾما٤مئر اًماٌالد  ،وهذا اًمت٠مثػم اًمًٚمٌل هاق قماغم ُمًاتقى اًماٌالد )اجلزا

   -ِمٙمؾ أىمؾٞم٦م سمؾمالُماع

 حاا٤م ضماارى ذم ًاااػمطمّمااؾ قمٜماادهؿ شمٗم ،لؾمااالُمٕن ُمااـ رمحاا٦م اهلل شمٕماا٤ممم أن اعمًٚمٛمٞماااـ ذم أنحاا٤م  اًمٕماا٤ممل اع

ئاار ُمااـ أُمااقر ُم٠مؾماا٤موي٦م خيٗمااُػ ُمااـ وىمااع إظمٌاا٤مر قمٚمااٞمٝمؿ ومخااّػ إثاار  اًمِماا٤مئع قمٜمااد ًاااػموذًمااؽ أن اًمتٗم ،اجلزا

   -وم٤محلٛمد هلل ؛اًمتل طمّمٚم٧م٤مئع ٔمًمدوًم٦م هل ُمرشمٙم٦ٌم يمؾ اعمج٤مزر واًمٗمقمٛمقم اعمًٚمٛمٞماـ اًمٌٕمٞمدياـ أن ا

ومٞمحتا٤مضمقن إمم زُماـ  ،صمؿ إٟمف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن إثار أوىماع وأقمٛماؼ قماغم أصاح٤مب اًمتجرسما٦م أنٗمًاٝمؿ

سمخاااالف اًمٌٕمٞماااد اًماااذي مل ياااذ. ـمٕماااؿ هاااذه  ،ـمقياااؾ ًمالؾماااتٗم٤مىم٦م ُماااـ اًمّمااادُم٦م واًمتحااارر ُماااـ ذًماااؽ اًمٙمااا٤مسمقس

 -!٤ماعمرارة ومل يَر سمٕمٞماٜمف وإٟمام ؾمٛمع ؾمامقمً 

ئااااارؾماااااالُمًماااااذي طمّماااااؾ ًمٚمحريمااااا٦م اعواحل٤مصاااااُؾ أن آٟمٙمًااااا٤مر ا واًمٗمِماااااؾ واعمحٜمااااا٦م  ،ٞم٦م اجلٝم٤مديااااا٦م ذم اجلزا

٦م اًمتااال ضمااا٤م ت سمٕماااد اٟمٕم٘مااا٤مد أُمااا٤مل وشمٕمٚماااؼ رضمااا٤م  إُمااا٦م )قماااغم ُمًاااتقى ؾمااااٞماًمٕمٔمٞمٛمااا٦م واًمتجرسمااا٦م اعمريااارة اًم٘م٤م

ئر ظمّمقص٤م( ا٤م وظمٞمٌا٦م يمٌاػمة نتا٤مج إُما٦م )اعم٘مّماقد هٜما٤م سما٤مٕظمص اًمِمإم٥م  اهل صادُم٦م قمٜمٞمٗما٦م ضمادً  ،اجلزا

ئااري( سمٕمااده٤م  ئ٦م وشمًااتٕمٞمد إُماا٦م ًاااٞمطمتااك شمٜمٛمحاال شمٚمااؽ أصماا٤مر اًم ،إمم ُماادة زُمٜمٞماا٦م ٓ سماا٠مس ااا٤م ذم اًمٕماا٤مدةاجلزا

ئؿ ُمااـ ضمديااد ويتجاادد آؾمااتٕمداد ًمٚمثااقرة واجلٝماا٤مد أن ٓ سمااد  --إُمااؾ واًمرهمٌاا٦م ذم اعمح٤موًماا٦م وشمٜمِمااحذ اًمٕماازا
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   -شمٌ٘مك اًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة ص٤مسمرة وحمت٦ًٌم وصم٤مسمت٦م

أن شمٗم٘ماااف ُماااـ قمٚماااؿ آضماااتامع واًماااٜمٗمس ُمااا٤م ٓ سماااد و --طمٞمااا٤م أن شمٗم٘ماااف دورهااا٤م أن ذم اًمتجدياااد واعٓ سماااد و

ىماع اعمريار أٓ إن  ،أن شمًتٕمٞمااـ سما٤مهلل شمٕما٤ممم وشمًاّٚمؿ ًماف وشمٜمتٔمار اًمٗمارجٓ سماد و ،يٕمٞماٜمٝم٤م قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُماع هاذا اًمقا

وُماااع اًمّماااؼم وطمًااـ اًمتٕم٤مُماااؾ ُماااع  --ومٛمااع شمٔمااا٤مومر اًمٜمج٤مطمااا٤مت ًمٚمحريماا٦م اجلٝم٤مديااا٦م اًمٕم٤معمٞماا٦م --اهلل ىمريااا٥مّمااار ٟم

   -شمرضمع إُمقر قمغم أطمًـ ُم٤م يم٤مٟم٧م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ٟمرضمق أن --اًمٜم٤مس

ئاار ،واحلٛمااد هلل شمااف أنااف  ،ؿماإم٥ٌم صماا٤مئر ياًمِماإم٥م اجلزا يع اًمتجديااد ؾمااار ؾمااال٤من ًمٚمٛم ًاااٞميع اًمٜمؾماااروُمااـ ُمٞمزا

د شماا٤مرخيل يمٌااػم ذم اًمثااقرات واًمٙمٗماا٤مح صاااٞموقمٜمااده ر ،وصااٌقر ،يع آؾمااتج٤مسم٦م ًمٚمثااقرة قمااغم اًمٔمٚمااؿؾمااار ،حل٤مًمااف

   -ؿْماٞمُمـ أضمؾ احلري٦م ورومع اًم

ئاري ٓزال ُم٘متٜمٕما٤م سما٠من هاذا اًمٜمٔما٤مم يما٤مومر قمٚماام  ٓديااٜمل حما٤مرب  ىمٓم٤مع يمٌػم ٓ سم٠مس سمف ُماـ اًمِمإم٥م اجلزا

هاذه اًم٘مٜم٤مقما٤مت قماغم شمٗما٤موت درضم٤مهتا٤م  --!ٟمٔما٤مم قمٗماـ ظَماِرٌب وم٤مؾماد ،لإؾماالُموٓ  ،قملؿماارٟمٔم٤مم هماػم  ،ًمٚمدياـ

اًم٘مٜم٤مقمااا٦م سمجااادوى إٟماااام اًمٙماااالم ذم  --ذم اًم٘ماااقة واًمقواااقح ُمقضماااقدة قمٜماااد ٟمًااا٦ٌم يمٌاااػمة ُماااـ اًمِمااإم٥م سماااال ؿماااؽ

ومٝمااذا ُماا٤م  تاا٤مج إمم ُماادة ُمااـ اًماازُمـ  --!٦مؾماااٞمسمٕمااد ُمِماا٤مهدة اًمٜماا٤مس ًمتٚمااؽ اًمتجرسماا٦م اًم٘م٤م ،اًمثااقرة قمٚمٞمااف وجم٤مهدشمااف

 -وصؼم وشمر.  سم٤مًمتدري٩م

مل يًااٌؼ  اأُمااؾ يمٌااػم ضماادً وااال اًمِماإم٥م يماا٤من قمٜمااده ذم اًمٜمّمااػ إول ُمااـ شمًٕمٞماااٜم٤مت اًم٘ماارن اعومرٟمجاال اح٤م

صمااؿ طمّماؾ ًمااف ظمٞمٌا٦م أُمااؾ  ،الص ُمااـ اًمٜمٔما٤مم اًمٙما٤مومر اًمٕمٚمااام  اًمٗم٤مؾماداهلُل شمٕماا٤ممم اخلا ًاارأن يٞم كورضماا ،ًماف ُمثٞماؾ

 --!سمؾ رسمام ي٠مس سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،اقمريْم٦م وإطم٤ٌمط ؿمديد ضمدً 

واًمٗمًاا٤مد واااك اًمٜمٔماا٤مم قمااغم ومًاا٤مده وطمتااك يمٗمااره وردشمااف ظمااػٌم ُمااـ اًمٗمق: صاا٤مرت قمٜمااد اًمٙمثػمياااـ ىمٜم٤مقماا٦م سماا٠من

 ُماـ اًمِمإم٥م ُماـ اا٤م سما٠مس ٓ ًمٓمٌ٘ما٦م سم٤مًمٜمًا٦ٌم,ؾ وقماغم إىما --!!اًمخ( اًمذي طمّمؾ --جم٤مزر ،اًمٕمٔمٞمؿ )ُمذاسمح

ومٝما١مٓ  يّمإم٥م قمٚماٞمٝمؿ أن ُيٕمٞمادوا اًمٙماّرة  --!اـمٛمئٜما٤من وقمادم صم٘ما٦م وىمٚما٦م ومتقر طمّمؾ ,اجلٝم٤مدي٦م احلريم٦م حمٌل

ُماؾ أظمارى ًمإلطمٞما٤م   ٤مطمتاك يٛمار وىما٧م ـمقياؾ ٟمًاٌٞمً  ،وي١ميادوك ذم أي حم٤موًما٦م أظمارى قماـ ىمريا٥م وشمتجادد قمقا

   - اعمقومؼواهلل --ل اجلٝم٤مدي يمام ىمٚمٜم٤مؾمالُمواًمٌٕم٨م اع

احلٞما٤مة اعمر ا٦م اًمرهمادة : أن ٟمٙمقن واقمٞماـ ـمٌٕم٤م أنف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜم٤مس )اجلٛمٝمقر( وما٢من إوًمقيا٦م هالٓ سمد 

وم٠مناا٧م نتاا٤مج  ؛اًمدياااـ ياا٠ميت سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚمجٛمٝمااقر ذم ُمرشمٌاا٦م صم٤مٟمٞماا٦م -!واًمًااالم وإُمااـ وإُماا٤من وسمحٌقطماا٦م اًمٕمااٞمش

   -وإمم اجلٝم٤مد ُمـ قمدة أبقاب ؾمالممم اعوشم٠ميت اؿ إ ،إمم أن شم٤ًميس اًمٜم٤مس ونّريمٝمؿ سمٕمقاُمؾ ُمتٕمددة

ىمااع أجْماا٤م ،ورّي ْمااارًمااٞمس ُمااـ اًم أن ي٘متٜمااع أيمثاار اًمٜماا٤مس سمااام ٟماا١مُمـ سمااف ٟمحااـ ُمااـ أن هااذا  ،وٓ يٛمٙمااـ ذم اًمقا

أن  يٙمٗمٞمااٜم٤م ُماـ اًمٜما٤مس ،ذم ؾماٌٞمؾ اهلل ًمٙمـ يٙمٗمٞماٜم٤م ٟمحـ قمٜمادُم٤م ٟماامرس اًمثاقرة وٟمخاقض اجلٝما٤مد ،اًمٜمٔم٤مم يم٤مومر
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ٜم٤م قماغم اًمٜمٔما٤مم ٕؾما٤ٌمب ُمتٕماددة ختتٚماػ ُماـ ؿماخص إمم ؿماخص سمٞمااـ يٙمقٟمقا ُم١ميدياـ ًمٜم٤م سم٤مجلٛمٚم٦م ذم ظمروضم

 :  ُماليٞماـ اًمٜم٤مس

  ؿماالوهاذا أيمٛماؾ  ،اًمخ يمام هل ىمٜم٤مقمتٜما٤م --ُمٜمٝمؿ ُمـ ي١ميدٟم٤م ًم٘مٜم٤مقمتف سم٠من اًمٜمٔم٤مم يم٤مومر ُمرشمد حم٤مرب ًمٚمدياـ

 وُمااٜمٝمؿ ُمااـ --!يرُ ؿماااروُمااٜمٝمؿ ُمااـ ي١مياادٟم٤م ًم٘مٜم٤مقمتااف سماا٠من اًمٜمٔماا٤مم فماا٤ممل وم٤مؾمااؼ وماا٤مضمر  -وًمٙمٜمااف أىمااؾ اعمقضمااقد ـمٌٕماا٤م

 --!وُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ ،اًمخ --ا. ظمّرب اًمٌالدؾمارـ ٗم  دٟم٤م ًم٘مٜم٤مقمتف سم٠من اًمٜمٔم٤مم وم٤مؾمد ُمتٕمي١مي

اعمٝمؿ أن يٙمقن ٟم٦ًٌم ضمٞمدة ُمـ اًمٜما٤مس شم١ميادٟم٤م وشمادقمٛمٜم٤م ونٌٜما٤م وشمٗمّْماٚمٜم٤م قماغم اًمٜمٔما٤مم وواصم٘ما٦م سمٜما٤م وُم٘متٜمٕما٦م 

ې ى ى ائ ې ژ: وٓ ي٘مقًمااقن ًمٜماا٤م ،وٟمريااد اًمّمااالح واعصااالح ،سم٠منٜماا٤م أهااؾ ظمااػٌم وقماادل ورمحاا٦م وإطمًاا٤من

  -]اًم٘مّمص[ ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ئار ذم ؾماٜمقات اًمتًٕمٞمااٜمٞم٤مت اعمِما٤مر  ,سمِمٙمؾ مل أَر ومل أؾمٛمع قمـ ُمثٚمف, ا  يم٤من ُمقضمقدً ِمالهذا اًم ذم اجلزا

 ،احلريما٦م اعقمالُمال وآضمتامقمال وزظماؿ شاجلٌٝما٦م اعؾماالُمٞم٦م ًمإلٟم٘ما٤مذ» أجا٤مم ضمٝماقد ،إًمٞمٝم٤م سمؾ ُمـ ىمٌٚمٝما٤م سم٘مٚمٞماؾ

 ،ويْماٛمحّؾ  ًاارريم٦م اجلٝم٤مدي٦م إمم طمقازم ؾمٜم٦م ؾمٌٕم٦م وشمًٕمٞماـ طمٞماـ سمدأ ياٜمٙمصمؿ اؾمتٛمر وازداد ُمع اٟمٓمالىم٦م احل

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ ،وٟمحااـ ٟمرضمااق اخلااػم وٟمٓمٛمااع ذم رمحاا٦م اهلل شمٕماا٤ممم ،وهلل إُماار ُمااـ ىمٌااؾ وُمااـ سمٕمااد

  ]يقؾمػ[ ژٿ ٿ ٹ

ئار» وأُما٤م ٟمٜما٤م اعمج٤مهديااـ ذم اجلزا وم٤معمج٤مهادون اًمّما٤مدىمقن إظمٞما٤مر ُمقضماقدون ومل  ش؟ُما٤م رأجٙماؿ ذم إظمقا

   -وُمـ يٌح٨م قمٜمٝمؿ جيدهؿ ،ياٜم٘مٓمٕمقا 

ورأجا٧م وعمًا٧م واـمٚمٕما٧م قماغم  ،وذم اعمدة إظمػمة ومرطم٧ُم يمثاػما وشمٖماػّمت اًمٙمثاػم ُماـ اعمٕمٚمقُما٤مت ًمادّي 

ُمااـ اًمّماااؼم ٓ سماااد قماااغم أنااف  ،وإ  أرضماااق لااؿ اخلاااػم واًمتقومٞمااؼ ،اًمٙمثااػم ُمااـ اًمتٖماااػمات اعجي٤مسمٞماا٦م واخلاااػم اًمٙمثااػم

   -ّمؼم يّمؼّمه اهللوُمـ يت ،واًمٓمريؼ ـمقيٚم٦م ،وآطمت٤ًمب واًمث٤ٌمت

 
 

[ٚايٓقٝش١ يًُذاٖزٜٔ ،بعز ايتنٝٝل ايؾزٜز عًٝ٘ شاؾظا٥ضٟ» ايكٍٛ ٗ إَها١ْٝ اعتُضاص اؾٗار]

 خلزْدز ذدغٔ  خٍّل ٗوٛي ؤى ٗستوط ّص ؟خلزعخجطْٖ  هد َّ تٗ٘٘وٛن للزْدز

ي ٍّٗل تٌػحَى خلوزدّس ؟زًس خلتؿـٕ٘٘ خلطسٗس خلص  ٗتًطؼ لِ ّاأء خلوزدّسٍى

أ ٍٗسٗى  ؤٍ ،ستْسخِ خلٌهدمخستْسخِ ؤهطٗٛد زسأ هي د٘ زتُ٘٘ط تٛت٘ٛدتْن زٌّد

 -؟رعٗطٓ خلًطذْٖ  ًٓسْن هخلود ٗحسثؤزٍضّن َّ خلسْدو يي 

 [قمٙمرُم٦م اعمد : اًم٤ًمئؾ]
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ئرشم٘مٞمٞمٛمل ًمٚمجٝم٤م    -ىمد وُمِٝماؿ اًمٙمثػم ُمٜمف ه٤م شم٘مدم ،أي أن ؛د ذم اجلزا

تٛمر قماااغم أجااادي صمٚمااا٦م ُماااـ ؿمااا٤ٌمسمٜم٤م ورضم٤مًمٜمااا٤م اًمّم٤مسمريااااـ اًمّم٤مدىمٞمااااـ أن اجلٝمااا٤مد هٜمااا٤مك ىمااا٤مئؿ وُمًااا: وطم٤مصاااٚمف

وهنااااقٍض  ،اعماااا١مملوااااال وهااااؿ ذم إصااااالح وشمٖمٞمااااػم إمم إومْمااااؾ وحمااااٍق شماااادرجيّل ٔصماااا٤مر اح٤م ،ٟمحًااااٌٝمؿ يمااااذًمؽ

 ،٦ٌم اًمتااال طمّٚمااا٧م سم٤محلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م ذم أواظمااار اًمتًٕمٞمااااٜمٞم٤متّمااااٞمشمٓماااّقر ضمّٞماااد سمٕماااد ذًماااؽ آٟمٙمًااا٤مر وشمٚماااؽ اعمو

ُمااـ سم٘م٤مياا٤م إجاادي اًمتاال  ٤موأصااٌح صااٗمٝمؿ أيمثاار صااٗم٤م  وختّٚماااًّم  ،ذم أناا٤مة وصمٌاا٤مت اُم٤موااقن قمااغم اًماادرب روياادً 

 تا٤مضمقن إمم  --هؿ قماغم قمادّو اهللّمارأن يٕمٞماٜمٝمؿ وي٘مّقهيؿ وياٜم ٟم٠ًمل اهلل  --شمٚمّقصم٧م سمتٚمؽ اعمحٜم٦م اًمًقدا 

   --اًمٕمقن ُمٜم٤م وُمـ يمؾ اعمًٚمٛمٞماـ

ٟما٥م نتا٤مج إمم شمٙمٛمٞماؾ وصمٖمارات  ؿ ؾما٤مقمقن ذم ؾماٌؾ اعصاالح وها --أن شمًادٓ سماد قمٜمدهؿ ٟم٘مص ذم ضمقا

ات وأومٙمااا٤مر ضمٞمااادة ذم ِمااارهٜمااا٤مك ُمٌ --ويتٙمّٞمٗماااقن ُمااع واىمٕمٝماااؿ وُمااع اعمٕمٓمٞمااا٤مت اجلديااادة ًمٚمًاا٤مطم٦م --واعطمٞماا٤م 

وهٜم٤مك مُم٤مل شمتجدد ُمع اًمتٓماقرات اعىمٚمٞمٛمٞما٦م اًمٕم٤معمٞما٦م وُماع ٟمج٤مطما٤مت احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م  --إومؼ ؾمٛمٕمٜم٤م قمٜمٝم٤م

   -واحلٛمد هلل ،اًمٕم٤معمٞم٦م

ٙم٤مهتؿ سمحٞم٨م يتقضمٝمقن إمم اؾمتٝمداف أُمريٙم٤م سمدٓ ُمـ اؾمتٝمداف اًمٜمٔم٤مم هؾ ٟمٜمّمحٝمؿ سمتٖمٞمػم شمٙمتٞم» وأُم٤م

وٓ أرى  --!ٓ أنّماحٝمؿ سمااذًمؽ ،وماال ش؟وسمحٞما٨م شمٌ٘ماك قمالىمااتٝمؿ سم٤مًمٜمٔما٤مم هال اًمادوم٤مع قمااـ أنٗمًاٝمؿ ،اعمحاكم

وأن أُمريٙماا٤م دظمٚماا٧م قمااغم  ،هااؿ ذم طماارٍب ٟم٤مؿماا٦ٌم سم٤مًمٗمٕمااؾ ُمااـ ؾمٜمٞماااـ ُمااع اًمٜمٔماا٤مم اعمحااكمّ  ،٤مذًمااؽ هٙمٜماا٤م قمٛمٚمًٞماا

٦م ذم اًمّمااحرا  وُمااـ ظمااالل وسم٤معمًاا٤مٟمدة اعىمٚمٞمٛمٞماا٦م قمااؼم ظمٓمٓمٝمااؿ اعمزُمٕماا ،قماادة ُمًااتقي٤مت اخلااط سم٤مًماادقمؿ قمااغم

ٟمًا٠مل اهلل  ،حلاد أن أُمريٙما٤م ُمتٕمّثارة ومل شماٜمجح ذم شمٜمٗمٞماذ ُما٤م ظمٓمٓما٧م ًماف -!٦ًمًااٞماعمجا٤مورة اخل سمٕماض اًمادول

   -وإن ؿم٤م  اهلل ًمـ شمٜمجح ،أن يزيده٤م ظمٞم٦ٌم وومِمال

وىمااد شمٙمٚمٛماا٧ُم ُمااـ ىمٌااؾ ذم ُمًاا٠مخ٦م  ،ذم حمّّمااٚمتف ًمٙمااـ ٟمحااـ ٟماارى أن دظمااقل أُمريٙماا٤م اااذا اًمِمااٙمؾ هااق ظمااػمٌ 

وىمٚما٧م إن هاذا ُماـ ًمٓماػ  ،هق أُمريٙم٤م وأذٟم٤ما٤م اواطمدً  اورة اًمٕمدّو اًمذي شمقاضمٝمف احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م قمدو  صاػم

 -وُمـ ُمٙمره سم٠مقمدائف ،اهلل شمٕم٤ممم سمٜم٤م

شمافؾماٞمًمٙمـ قمٛمٚمٞم٤م  خمتٚماػ وما٤مُٕمر  ،ٌ٘مك اًمٕمادو اًمٔما٤مهر اًماذي ذم اعمقاضمٝما٦م هاق اًمٜمٔما٤مم اعمرشماد وضمٞمِماف وىمقا

 -وًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل --قمام ذم ضمزيرة اًمٕمرب

ئاار وًمٞمٌٞماا٤م ُمقريت٤مٟمٞماا٤م  شاًمّمااحرا  اًمٙمااؼمى» وهاال ،ًمٙمااـ ىمااد يقضمااد ذم اًمّمااحرا  ىمٕماا٦م سمٞماااـ سمٚماادان اجلزا اًمقا

ب إُمريٙما٤من وجيٕمٚمقٟماف أوًمقيا٦م ًماق واارىماد شمقضماد فماروف يتقضّماف ومٞمٝما٤م اعظماقة إمم  --وُم٤مزم واًمٜمٞمجر وشمِما٤مد

 -سم٘مقة ذم اعمٜمٓم٘م٦م أن إُمريٙم٤من ٟمٗمذوا ظمٓمٓمٝمؿ سم٤مًمدظمقل
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   -ًمـ يٙمقن إٓ ذم ص٤مًمح احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م دائام ,ًمق دظمٚمقا ,أن٤م أرى أن دظمقل إُمريٙم٤من  --سم٤مجلٛمٚم٦م

   -اًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ُمـ أُمرهؿ رؿمدً  هيٞمئأن  وٟم٠ًمل اهلل  ،واهلل أقمٚمؿ

 
 

[ْٚقض ،يًكاعز٠ شإؾضٚع اؾٗارٟ ايعإٞ» ايزٚص ايشٟ ٜغتڀٝع٘ فاٖزٚ اؾظا٥ض ـز١َ]

 د َّ زرػَظ بذَخًٌد طـ٘تسدئلٖ خلصٕ ٗسًسًٖ رسخ ؤى ٗز٘ر يٌِ خل

زدض٘ خهلل  شخلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل» :ٍؤيٌٖ زصلٙ ،خلوزدّسٗـي ْٖ خلزعخجط

ٚود تًلوَى ؤى ٌّد٘ هستزسخت يلى خلوستَ  خلزْدزٕ يٌسّن هي تػح٘ح ٍ --ْْ٘د
 --٘ٔ خلوسلحٔساهٗدم خلزودئ خإلللوسدض ٍتُ٘٘ط للركدذ ٍتسخض٘ لألذكدء خلتٖ حسحت ؤ

ٗلحم شلٙ ٚل هي  ،زل ٍتٗدضذ ٚس٘ط ز٘ـي هٌْزْن ٍهٌْذ خلٗديسٓ ْٖ خلوسٓ خألذ٘طٓ
  :ٍساخلٖ خلصٕ ؤقطحِ --غسخضختْن ٍز٘دًدتْن خلوٌطَضٓ يلى هًَْٖن ْٖ خأًتطًتبتدزى 
 لىد خلسٍض خلصٕ ٗوٛي للوزدّسٗـي ْٖ خلزعخجط ؤى ٗلًسَُ يطـّ٘ٚ٘ ٗط  خل (2) 

 ؟ٍو خلزْدزٕ خلًدلوٖ للٗديسٓطـطْطٗٗ٘ٔ لرسهٔ خلوبهستَ  خلوُطذ خإلساهٖ ٍضودل 
وٌدسسٔ ْٖ خلهطٍِ خلذدغٔ بشخ يلوٌد ؤى ٌّد٘ هٌدذد رْدزٗد هٌدسسد ْٖ زٍل خلسدحل ٍ
ٍخلٌ٘ز٘طٕ ٗلتحٕ  سـٖهَضٗتدً٘د ٍهدلٖ هود رًل خلٛخ٘ط هي خلطسدذ خلوَضٗتدًٖ ٍخلتًَ

 -؟ل هًْن رٌسد لزٌرلزعخجط ٍٗٗدتخزةذَخًِ ْٖ 

د إلذَخًِ ْٖ خلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل هى طـٍّ٘ل هي ًػدجح َٗرْْد خل (1)

د طـ٘يٌسّن ًٗطِ خل ش!خلػًدل٘ٙ»هي ز٘ـي خلوزدّسٗـي  ش!غًلَٚد»خلًلن ؤىّ ٌّد٘ 

  -زدض٘ خهلل ْ٘ٛنٍ -؟-ضرػـ٘د ؤٗدم هطدضٚتِ ْٖ خلزْدز خلزعخجطٕ

 [alabbas :اًم٤ًمئؾ]
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ّب رُ  --!أيماااارم ااااااؿ وأِوااااااؾ ،وطمٗماااااظ اهلل يماااااؾ اًمّماااإم٤مًمٞمؽ إبٓمااااا٤مل ،ؿمااااٙمر اهلل ًماااااؽ ياااا٤م أظمااااال اًمٕمٌاااا٤مس

اامن اًمٓماقال اًمٕماراض   ً صٕمٚمقك ذم اًمدٟمٞم٤م وٕمٞمػ ُمًتْمٕمٍػ هق قمٜمد اهلل سمٛمؾ  إرض ُماـ أهاؾ اًمادٟمٞم٤م اًم
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وؾمااا٤م. قمٌاااد اهلل سماااـ ُمًااإمقد ظماااػُم ؿمااا٤مهدٍ  -!أهاااؾ اًماااؽمف واًمروم٤مهٞمااا٦م
(1)

گ گ ڳ ڳ ژ ،

  -ٜم٤موم٘مقن[]اعم ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ٟمٜمااا٤م ُمًاااتجدات ـمٞمٌااا٦م وشمّماااحٞمح ًمٚمٛمًااا٤مر وشمٖمٞماااػم إمم إومْماااؾ ذم  --ٟمٕماااؿ أظمااال اًمٕمزياااز هٜمااا٤مك قمٜماااد إظمقا

وطمًااااـ وىمٌااااٞمح وظمٓماااا٠م  ؿمااااارواؾمااااتٗم٤مدة ُمااااـ اًمتجرسماااا٦م اًمًاااا٤مسم٘م٦م سمٙمااااؾ ُماااا٤م ومٞمٝماااا٤م ُمااااـ ظمااااػم و ،اخلٓماااا٤مب وهمااااػمه

ُمااـ ذًمااؽ ٤م  ُمٗمرطماا٦م ؿماااٞموىمااد اـمٚمٕماا٧ُم ذم اعماادة إظمااػمة قمااغم أ ،أتاا٤مسمع ذًمااؽ وأـمٚمااع قمٚمٞمااف ٧مُماا٤م زًماا ،وصااقاب

   -وهلل احلٛمد واعمٜم٦م

ئار واًمّماحرا  أن يا١مدوه ذم ؾماٌٞمؾ ظمدُما٦م  (٧)  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدور اًمذي يٛمٙمـ ًمإلظماقة اعمج٤مهديااـ ذم اجلزا

   -ومٝمق دور يمٌػم قمغم ُم٤م ٟمرضمقه وٟم١مُمٚمف إن ؿم٤م  اهلل ،وع اجلٝم٤مدي اًمٕم٤معملِماراعم

 : وًمق أردٟم٤م اًمتٕمٌػم ذم ٟم٘م٤مط ومٞمٛمٙمـ أن ٟم٘مقل

ئااار وذم اًمّماااحرا   ،ياااد واًمٌٕمااا٨م ًمٚمجٝمااا٤مد ذم اعمٜمٓم٘مااا٦مقمٛمٚمٞمااا٦م اعطمٞمااا٤م  واًمتجد أخاااػ( ومااا٢من اجلٝمااا٤مد ذم اجلزا

   -ذم اعمٜمٓم٘م٦م ؾمالموُمالذا ًمِم٤ٌمب اع اًمٙمؾ اعمٜمٓم٘م٦م وحمقرً  ٤مٌ٘مك إمم ُم٤م ؿم٤م  اهلل ُمٚمٝمًٌ ؾماٞم

   -اؾمتٞمٕم٤مب أقمداد ُمتزايدة ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمٜم٤مومرياـ ًمٚمجٝم٤مد ُمـ سمٚمدان اعمٜمٓم٘م٦م سم٤م (

   -ُم٠موى ًمٚمٗم٤مرياـ سمدياٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمتـ ضمٞمؿ(

اـ ًمٚم٘مٞماااا٤مم اااااذه ْماٞماااااًمٕمالىماااا٤مت واًماااارواسمط ُمااااع ؿماااا٤ٌمب اعمٜمٓم٘ماااا٦م اعم١مُمٜمٞماااااـ سماااا٤مًمٗمٙمر اجلٝماااا٤مدي واًمٜم٤مه دال(

 ؛هؿ سمٕمااااد ذًمااااؽ ذم اًمٌٚماااادانِماااااراًمٗمريْماااا٦م ودمٜمٞمااااد ـمٌ٘ماااا٤مت ُمااااٜمٝمؿ ذم ؿمااااتك اًمااااٌالد وشماااادريٌٝمؿ وإقماااادادهؿ وٟم

ُماااـ إنٔمٛمااا٦م صماااؿ شمٗمجاااػم اجلٝمااا٤مد واااد أقمااادا  اهلل  ،ًمٞم٘مقُماااقا سمااادورهؿ ذم اعطمٞمااا٤م  وذم اًمااادقمقة وذم اًمتجٜمٞماااد

   -اعمرشمدة ُمتك ُم٤م طم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م ووضمد اًمٔمرف اعمٜم٤مؾم٥م

تٞمح ومرصااا٦م ًماااتالىمح ؾمااااٞمآًمت٘مااا٤م  سمٞمااااـ اعمج٤مهديااااـ ذم هاااذه اعمٜمٓم٘مااا٦م )ُمٜمٓم٘مااا٦م اًمّماااحرا  ظمّمقصااا٤م(  هااا٤م (

   -إومٙم٤مر وشم٤ٌمدل اخلؼمات واًمتج٤مرب

ٞم٦م اعم٘م٤مشمٚماا٦م ؾمااالُماع واجلامقماا٦م ،اًمتٕماا٤مون سمٞماااـ اجلامقماا٤مت إيمااؼم ذم اعمٜمٓم٘ماا٦م يم٤مًمًااٚمٗمٞم٦م ًمٚماادقمقة اًم٘متاا٤مل واو(

   -ثٛمر سم٢مذن اهلل ظمػما يمثػما ؾماٞم

   -ًمٙمـ اًمقاىمع أجْم٤م صٕم٥م وؿم٤م. --وإُمؾ واًمرضم٤م  قمٔمٞمؿ --إومٙم٤مر يمثػمة ،واهلل أقمٚمؿ

                                      
ِلُّ  ىم٤مل: قمـ قمكم  (٧) ُٕمقٍد وَمَّمِٕمَد قَمغَم ؿَمَجَرةٍ  َأَُمَر اًمٜمٌ  ًْ ـَ َُم ُٕمقٍد   اسْم ًْ ـِ َُم  سْم

ِ
ٌِْد اهلل ، وَمٜمََٔمَر َأْصَح٤مسُمُف إمَِم ؾَم٤مِ. قَم

ٍ
َأَُمَرُه َأْن َي٠ْمتَِٞمُف ُِمٜمَْٝم٤م سمٌَِمْ 

 
ِ
ـْ مُحُقؿَم٦ِم ؾَم٤مىَمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َجَرَة، وَمَْمِحُٙمقا ُِم ٞمَزا ): طِملَم َصِٕمَد اًمِم 

ِ
 َأثَْ٘مُؾ ذِم اعْم

ِ
ٌِْد اهلل ـْ َُم٤م شَمْْمَحُٙمقَن؟ ًَمِرضْمُؾ قَم ِن َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ُِم

 -( وىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه22١(، اٟمٔمر: ُمًٜمد أمحد )ُأطُمدٍ 
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ٟمٜما٤م  ؛هٜم٤مك ٟم٘مص ووٕمػ وهٜم٤مك قمقائؼ وٟمقاىمص ًمٞم٧ًم سم٤ملٞماٜم٦م ومٛمـ اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل يٕما٤م  ُمٜمٝما٤م إظمقا

٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن يٗمااتح قمٚمااٞمٝمؿ وياارزىمٝمؿ رزىماا٤م طمااالٓ ٟمًاا ،ومٝمااؿ ُم٘مٚمااقن أو ُمٕماادُمقن أطمٞم٤مٟماا٤م ،اًمْماإمػ احاا٤مزم

ويتٌاااع اًماااٜم٘مص  --احمتااا٤مضمقن ضماادً  --هاااؿ سمح٤مضماا٦م إمم دقماااؿ إُماا٦م وأهاااؾ اخلااػم واًمٖمٜماااك لااؿ --ـمٞمٌاا٤م ُم٤ٌمريمااا٤م ومٞمااف

   -اح٤مزم ٟم٘مٌص ذم اًمتًٚمٞمح وهمػمه

هتؿ ّماارٟم تا٤مضمقن إمم اًمٕمٚماام  وـمٚمٌا٦م اًمٕمٚماؿ يااٜمٗمرون إمم  ،وُمـ ذًمؽ اًمٜم٘مص ذم اًمٙم٤مدر اًمٕمٚمٛمّل اًمؽمسماقّي 

ومٝماذان  --واهلل اعمًاتٕم٤من ،ومٝماذا واضما٥ٌم قماغم هاذه اًمٓم٤مئٗما٦م ،ام ُمـ اًمٌٚمدان اعمج٤مورةؾماٞموٓ  ،ويٙمقٟمقن ُمٕمٝمؿ

ٟمٜما٤م ٟماا٥م اًماٜم٘مص قمٜمااد إظمقا أن يٗماارج اًمٙماروب ويٗمااتح  وٟمرضمااق ُماـ اعمااقمم اًمٙماريؿ  --اجل٤مٟمٌا٤من مهاا٤م أهاؿ ضمقا

   -ؿ اًمرزا. اًمٙمريؿ اًمؼم اًمرؤوف اًمرطمٞمؿإٟمف هق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞم ،قمغم قم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ ويٛمّدهؿ سم٤معمدد ُمـ ًمدٟمف

 -ومٝمذا قمـ اًمّمٕمقسم٤مت اعمقوققمٞم٦م --٠ميت اًمٗمتح واعمددؾماٞموإن ؿم٤م  اهلل  ،اعمٝمؿ هق اًمّمؼم واًمث٤ٌمت

وطمٚمٝمااا٤م  ،وأُمااا٤م اعمِماااٙمالت واًمّمااإمقسم٤مت اًمذاشمٞمااا٦م ومٝماااذه هااال اًمتااال يت٠ميماااد آقمتٜمااا٤م  سمتقىمٞمٝمااا٤م واحلاااذر ُمٜمٝمااا٤م

يم٤مٓقمتٜماااااا٤م  سم٤مجل٤مٟماااااا٥م  ،ٕمٚمااااااؿ واًمٕمٛمااااااؾ وذم اًمتاااااادسمػمُمثااااااؾ إظمٓماااااا٤م  أو اًمااااااٜم٘مص ذم اًم ؛وإصااااااالطمٝم٤م وإزاًمتٝماااااا٤م

   -واهلل اعمقومؼ -٤م  ُمتٜم٤مصمرة ُمٜمفؿماٞماعقمالُمل وضم٤مٟم٥م آشمّم٤مل واًمٕمالىم٤مت وهمػم ذًمؽ ه٤م ُمّر اعؿم٤مرة إمم أ

ؾماا٠مطم٤مول اؾمتحْماا٤مر سمٕمااض اعمٝمااؿ هاا٤م  ،ُماا٤م ٟمٜمّمااح سمااف اعظمااقة ذم اجلامقماا٦م اًمًااٚمٗمٞم٦م ًمٚماادقمقة واًم٘متاا٤مل (2)

 :  وسم٤مهلل اًمتقومؼ ،دةيٌدو زم ُمـ ظمالل اعمت٤مسمٕم٦م هذه اعم

ىمٕمٞماا٦م , ٟمٜماا٤م أن يتحٚمااقا دائااام سم٤مًمقا واخلٞمٌاا٦م وذًمااؽ آٟمٙمًاا٤مر  ؾمااالومٞمٕمرومااقا أن شمٚمااؽ اح  ؛هاا٤م ٟمٜمّمااح سمااف إظمقا

وطمتاااك قماااغم ومتاااقر إظماااقاهنؿ ذم أنحااا٤م  إرض  ،ومٕمٚماااٞمٝمؿ سم٤مًمّماااؼم قماااغم اًمٜمااا٤مس ،ًماااٞمس ُماااـ اًمًاااٝمؾ حماااق مصمااا٤مره

 ،وأضمااااارهؿ قماااااغم اهلل  ،تاااااك يٗماااااتح اهللطم ،وآؾماااااتٕم٤مٟم٦م سمااااا٤مهلل شمٕمااااا٤ممم ،واًمثٌااااا٤مت ونّٛماااااؾ إذى ،دمااااا٤مهٝمؿ

   -واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘مٞماـ

ويٕمتٜماقا  ،وُمـ ذًمؽ أن  رصقا قمغم اقمتدال اخلٓم٤مب دائام وؾماٝمقًمتف وُمقايمٌتاف ٔٓم اًمٜما٤مس ومُما٤ملؿ ,

وًمااااٞمٙمـ طمرصااااٝمؿ قمااااغم  ،وشماااا٠مخٞمٗمٝمؿ وايمتًاااا٤ماؿ ،ة اعمت٤مطماااا٦م لااااؿًااااارسم٤مٓشمّماااا٤مل سم٤مًمٜماااا٤مس سماااا٤مًمٓمر. اًمٌدائٞماااا٦م اعمٞم

   -وم٢من ؾمالُم٦م وُمت٤مٟم٦م صٗمؽ اًمداظمكم هق إؾم٤مس ًمٜمج٤مطمؽ وشم٘مدُمؽ --اًمداظمؾ أيمثر ُمـ اخل٤مرج

وُماااـ ذًماااؽ ُمًااا٠مخ٦م واااع إُماااقال ُماااـ اًمٜمااا٤مس )آؿماااؽمايم٤مت( وهااال إُماااقال اًمتااال شم١مظماااذ ُماااـ قمٛماااقم  ,

اـ ضماادا قمااغم اًمتخٗمٞمااػ قماااغم ّماٞماااقمٚمااٞمٝمؿ أن يٙمقٟمااقا طمري ،اًمِماإم٥م ذم اعمٜماا٤مـمؼ اًمتاال يّمااؾ اعمج٤مهااادون إًمٞمٝماا٤م

وأن ي٠مظمااااذوا ُمااااٜمٝمؿ إُمااااقال سمرواااا٤م وـمٞمٌاااا٦م ٟمٗمااااٍس ىماااادر  ،عمًاااا٠مخ٦ماًمٜماااا٤مس وطمًااااـ اًمتٕم٤مُمااااؾ ُمٕمٝمااااؿ ذم هااااذه ا

حا٤م أرؾماٚمف  عمٕما٤مذ  ولاذا ىما٤مل اًمٜمٌال  ،واحا٤مل ؿما٘مٞمؼ اًماٜمٗمس ،وم٢من إُمقال قمزيزة قمغم اًمٜم٤مس ،اعمًتٓم٤مع
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ئؿ أُمقالؿ): إمم اًمٞمٛمـ (واشمؼ يمرا
(1)

،  ًً ئؿ وع يمريٛم٦م وهل ُم٤م يم٤من ُمـ اح٤مل ٟمٗمٞم قمٜمد ص٤مطمٌف يمريام  ٤مواًمٙمرا

وم٠مرؿماااده إمم اشم٘مااا٤م   ،وياااقرث اًمْماااٖم٤مئـ ،ّمااإم٥م قماااغم اًماااٜمٗمس ُمٗم٤مرىمتاااف وسمذًماااف أو أن ي١مظماااذ ُمٜمااافومٝماااذا ي ،قمٚمٞماااف

وقمٚماٞمٝمؿ  ،سمؾ ي٠مظمذ ُمـ أُمقال اًمٜم٤مس ُم٤م ؾمُٝماؾ قمٚمٞمٝمؿ سمذًمف ُمـ أوؾمط ُم٤م يٛمٚمٙمقن ُماـ احا٤مل ،ذًمؽ واضمتٜم٤مسمف

 ،٘ماارذم هااذه اعمًاا٠مخ٦م أن  ًااٜمقا شماادسمػمه٤م ويٗمّرىمااقا ذم أنّماا٤ٌم  إظمااذ ُمااـ ـمٌ٘ماا٤مت اًمٜماا٤مس سمحًاا٥م اًمٖمٜمااك واًمٗم

   -ويٙمثروا ُمـ اؾمتٕمامل اًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس ُم٤م أُمٙمـ

 ؛وقمٞم٦مِمااراعم أصاؾ طمٞما٨م ُمـ ,همػمه٤م أو اعم٠ًمخ٦م هذه ذم,ومٝمؿ ّماروًمٞمٕمٚمٛمقا أهنؿ وإن يم٤مٟمقا حم٘مٞماـ ذم شم

 ردود ُمااـ ُمٗمًاادة ذًمااؽ قماغم يؽمشماا٥م أٓ أجْماا٤م شمراقمال أن قمٚمٞمااؽ سمااؾ ،ؾمااال٤مًاٞماًم اًمٕمٛماؾ ذم يٙمٗماال ٓ هااذا وما٢من

 -ذًمؽ همػم أو ؿمارو ٜم٦مومت طمّمقل ُمثؾ ُمـ اًمٜم٤مس ومٕمؾ

 -وُمـ ذًمؽ أن ٓ يتقؾّمٕمقا ذم أقماملؿ ودمٜمٞمدهؿ إٓ سم٘مدر ُم٤م يًتققمٌقن ,

وماااا٢من  ،وع ذم دياااااٜمٜم٤مِماااااروُمااااـ ذًمااااؽ أن  رصااااقا قمااااغم ٟمااااقع ُمااااـ اًمتجديااااد واًمتٖمٞمااااػم هاااا٤م هااااق ذم دائاااارة اعم ,

ل وُماااااـ ذًماااااؽ اًمتجدياااااد ذم اًمقضماااااقه أقمٜمااااا ،اًمٜمٗماااااقس جمٌقًمااااا٦م قماااااغم طمااااا٥م اًمتٜمقياااااع واًمتجدياااااد ويمثاااااػمة اعمٚماااااؾ

   -اًم٘مٞم٤مدات

 ،وُماااـ ذًماااؽ ًمااازوم اًماااتحكم سمااا٤محلزم واجلديااا٦م ذم شم٠مديااا٦م اًمقفمااا٤مئػ اًمتٜمٔمٞمٛمٞمااا٦م قمًاااٙمري٦م وإداريااا٦م وهمػمهااا٤م ,

   -ياـ وإي٘م٤مف اعمتٝم٤موٟمٞماـّمارورة حم٤مؾم٦ٌم اعم٘موارو

و رصااقا قمااغم اًمتٕماا٤مون ُمااع  ،يٓمااّقروا قمالىماا٤مهتؿ سماا٢مظمقاهنؿ ذم احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٕم٤معمٞماا٦مأن وُمااـ ذًمااؽ  ,

   -هنؿ وهمػمهؿَُمـ أُمٙمٜمٝمؿ ُمـ ضمػما 

   -واهلل اعمقومؼ --  أنْمارومٝمذا سمٕمض ُم٤م طم

 
 

[ٗ اؾٗار اؾظا٥ضٟ شعڀ١ٝ اهلل » ػضب١ ايؾٝخؽ٤ٞٷ ٜغرل َٔ ]

 ّ٘ل ٗوٛي ؤى تًك٘ـٌد ًسصٓ يي تزطزتٛن خلزْدزٗٔ ْٖ خلزعخجط ٍهد  :رٌدضـ
  -ٍزهت ْرطخ ٍشذطخ لٛل هٛطهٔ --ترللْد هي هطدٚل بى ٍرست

 [ُمقطمد جم٤مهد: اًم٤ًمئؾ]
 

                                      
( سمٚمٗمظ: )وشمق.--(، وضم٤م  ًمٗمظ اًمِمٞمخ ٧2يمرائؿ أُمقال اًمٜم٤مس(، صحٞمح ُمًٚمؿ ) شمق.  ( سمٚمٗمظ: )وَ ١1١٧، ٧656صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧22١١ذم: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼما  )



 
282 

 

 

 : الجىاب

ُماـ ومارح وطمازن  ،وومٞمٝم٤م يماؾ إطماقال واعمِما٤مقمر شم٘مريٌا٤م ،أظمل اًمٙمريؿ اًمتجرسم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م همٜمٞم٦م ويمٌػمة

يم٤مٟمااااا٧م ومٞمٝمااااا٤م ُمّمااااا٤مئ٥م أجْمااااا٤م وُمِمااااا٤ميمؾ  ،وهزيٛمااااا٦م وؿمااااادة ورظمااااا٤م  وظماااااقف ورضمااااا٤م  وهماااااػم ذًماااااؽّماااااار وٟم

   -وصٕمقسم٤مت و٦م ذم سمٕمض ُمراطمٚمٝم٤م

أن ُيقزقمٜماا٤م ؿمااٙمره٤م  ٟمًاا٠مل اهلل  ،ُمااـ اهلل شمٕماا٤ممميم٤مٟماا٧م سم٤مًمٜمًاا٦ٌم زم ُمااـ اخلااػم اًمٙمثااػم وٟمٕمٛماا٦م  --وسم٤مجلٛمٚماا٦م

 ،ةّماارُماـ اًمّمإم٥م شمٚمخٞمّماٝم٤م سمٜمٌاذة خمت --وأن يٕمٗمق قمٜم٤م ويٖمٗمر ًمٜم٤م وًم٤ًمئر اعمًٚمٛمٞمااـ ،وؿمٙمر ٟمٕمٛمف اًمٕمٛمٞمٛم٦م

ح ُمقؾّماع ؿماار٤م  إٓ سمٜماقع شمٓمقياؾ وؿمااٞموىمد ٓ شمٗمٝمؿ اًمٙمثاػم ُماـ إ --!أن يٙمقن آظمتّم٤مر خماّل ِماك ٕ  أظم

 -ٓ أىمدر قمٚمٞمف أن

هًمااااواًمٙمت وأناااا٤م ظمرضماااا٧ُم يااااقم ظمرضماااا٧ُم ُمااااـ اًمااااٌالد  ،ونتاااا٤مج إمم وصماااا٤مئؼ اوضمٝماااادً  ٤م٤مسماااا٦م اًمٓمقيٚماااا٦م نتاااا٤مج ومرا

قم٧ُم ذم اًمٙمت٤مسمااا٦م ويمتٌااا٧ُم ؿمااااراهلل شمٕمااا٤ممم و ًاااارصماااؿ ي ،  إٓ ُمااا٤م أطمٗمٔماااف ذم ذايماااريتؿماااالٓ وصمااا٤مئؼ وٓ  ،سمجٚمااادي

تٖمالل ىماارب وطم٤موًماا٧م اؾما ،ٓ سما٠مس سمااف ي٘ماع ذم طمااقازم صمالصمامئا٦م صاٗمح٦م ُمااـ احلجاؿ اًمٙمٌااػم قماـ اًمتجرسما٦م ٤ميمت٤مسًما

وماادّوٟم٧م  --قمٝماادي سم٤مًمتجرسماا٦م وطمٗمٔماال ًمألؾمااام  واًمتااقاريخ واحلااقادث واًمقىماا٤مئع وإىمااقال وأرا  وهمػمهاا٤م

ئااااد واااااٞمات واًمتقًاااااػمئ٤م ـمٞمٌاااا٤م هزوضماااا٤م سم٤مًمتٗمؿماااااٞمُمااااـ ذًمااااؽ  ح٤مت وآؾمااااتٜم٤ٌمـم٤مت واًماااادروس واًمٕمااااؼم واًمٗمقا

قرات واعمٓمٌققمااااا٤مت وّوٕماااا٧م ذم إثٜمااااا٤م  أجْماااا٤م جمٛمققمااااا٦م ُمااااـ اًمقصمااااا٤مئؼ ُمااااـ اًمٌٞم٤مٟمااااا٤مت واعمٜمِماااا ،واًمتٕمٚمٞم٘ماااا٤مت

   -واعم٘م٤مسمالت وهمػمه٤م

ويمٜما٧م  ،٤مهم٦م واًمتٝماذي٥مّمااٞملذا اًمٕمٛمؾ اًمذي أظمذ ُمٜمل أزيد ُمـ ؾمٜمتٞماـ ُمـ اعقمداد واًم صمؿ ىمّدر اهلل 

أناف وا٤مع سمًا٥ٌم أطماداث احلٛمٚما٦م اًمّماٚمٞمٌٞم٦م قماغم أومٖم٤مٟمًات٤من وظمروضمٜما٤م ُماـ هٜما٤مك ذم طما٤مٍل  ،هِماارقمغم وؿماؽ ٟم

   -ئ٦م واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤ملؾماٞم

ًمٞماا٦م وأىماادار اهلل اعمحْماا٦م يم٤مٟماا٧م حمّمااٚمتٝم٤م  ،ظ ٟمًااخ٦م ُمااـ اًمٙمتاا٤مباضمتٝماادت ذم طمٗماا ًمٙمااـ إطمااداث اعمتقا

أن ياا٠مضمر  ومٞمٝماا٤م ويٕمّقوااٜمل قمٜمٝماا٤م واعمًٚمٛمٞماااـ  ٦ٌم سم٤مًمٜمًاا٦ٌم زم ٟمًاا٠مل اهلل ّماااٞمويم٤مٟماا٧م ُم ،٤مقمف حلااد أنواااٞم

 ذم ٟمًاااخ٦م ُمٜماااف شمقضماااد يم٤مٟمااا٧م ٕناااف إُمريٙمااا٤من قمٜماااد ,اًمٔماااـ أهمٚمااا٥م قماااغم,اًمٙمتااا٤مب يقضماااد ُمٜماااف ٟمًاااخ٦م  ،ظماااػما 

ٟمٜمااا٤م أطماااد ٌٞماااقشمريمٛم ضمٝمااا٤مز سمٕماااد  ِماااارب وياٜمًااااروماااال شمتٕمجااا٥م أن يت ،وىماااد داهاااؿ اًمٕمااادّو سمٞمتاااف ،ذم سم٤ميمًااات٤من إظمقا

ـٍ     -ًمٕمؾ هذه ومرص٦م ًم٘مقل ذًمؽ !-!زُم

ٟمٜما٤م ًمٙماـ يٌادو أن إُماؾ شمْما٤م ل سمقضماداهن٤م  ويم٤من قمٜمدي أُمٌؾ ذم ٟمًخ٦م أظمرى ُمقضمقدة قمٜمد سمٕماض إظمقا

   -ا ّماػم٤مهلل ٟمويمٗمك سم٤مهلل وًمّٞماا٤م ويمٗمك سم ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،أجْم٤م

وماا٤مهلل  ،حلااد أن ٤ممل أضمااد ًمااف ومرصاا٦م وٓ متٙمٜمًاا ،ا  صاإم٥م ضماادً ؿمااال ،  ُمااـ ضمديااد يم٤مًمااذي يماا٤منؿمااالويمت٤مسماا٦م 
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وٓ طماقل وٓ ىماقة إٓ سما٤مهلل  ،واهلل هم٤مًما٥ٌم قماغم أُماره ،  ُماـ ذًماؽ ذم اعمًات٘مٌؾ أو ٓؿماالأقمٚمؿ هؾ أىمدر قماغم 

   -اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ

  ُمااـ اًمٜمٗمااقر ُمااـ احلاادي٨م ؿمااالهااذه اًمتجرسماا٦م أصاا٤مسمٜمل وٓ أيمااتؿ اعظمااقة أنٜماال ُمااـ يمثاارة ُماا٤م شمٙمٚمٛماا٧ُم قمااـ 

   -٤مأطمٞم٤مٟمً  ،ومٞمٝم٤م

وم٘مااااااد ؾمااااااٛمع ُمٜماااااال ذم يم٤مسمااااااؾ وىمٜمااااااده٤مر  ،ٟمًاااااا٠مل اهلل أن جيٕمٚمٝماااااا٤م ذم ُمٞماااااازان احلًااااااٜم٤مت ،وًمٙماااااـ احلٛمااااااد هلل

ٟمٜماا٤م وٓ  ئااػ ُمااـ إظمقا ٟمحٌااف وُمااٜمٝمؿ ُمااـ ياااٜمتٔمر ْماااك ُمااٜمٝمؿ ُمااـ ىم ،ام ُمااـ اًم٘مٞماا٤مداتؾماااٞموسم٤ميمًاات٤من وهمػمهاا٤م ـمقا

 -أن يرزىمٜمل أضمرهؿ وٓ يٗمتٜمٜمل سمٕمدهؿ اهلل ٟم٠ًمل  ،وُم٤م سمّدًمقا شمٌديال

ٓ أقماارف إن أردُت أن أقمٓمٞمااؽ واعظمااقة ٟمٌااذة قمااـ هااذه اًمتجرسماا٦م يمٞمااػ أباادأ وقمااغم ُماا٤مذا أريمااز وُماا٤م أذيماار 

ام ُماع فمروومٜما٤م ؾمااٞموٓ  ،أٓ ٟمقوّمٞماف طم٘مافِمااك وٟمخ ،  ُمرهؼ أن و ت٤مج إمم شمريمٞماز وشمادىمٞمؼؿمالهذا  ،وُم٤م أدع

٤م  حماااددة ومٞمٛمٙمٜمٜمااال اًمتحااادث ومٞمٝمااا٤م ؿمااااٞمًمٙماااـ ًماااق يمااا٤من اًمًااا١مال قماااـ أ --تٕم٤منواهلل اعمًااا ،واٟمِماااٖم٤مٓشمٜم٤م احلٞم٤مشمٞمااا٦م

   -واهلل اعمًتٕم٤من ،وإقمٓم٤م  ُم٤م قمٜمدي

 
 

 ،ٚايه٬ّ عٔ أعباب ايؿؾٌ ٖٓاى ،ٚسنض ػضب١ ايؾٝخ ؾٝٗا ،شاؾظا٥ض» تكِٝٝ إغرل٠ اؾٗار١ٜ ٗ]

[ؾٝٗا يًُذاٖزٜٔ ْٚقا٥ض ،ٗ تًو ايب٬ر ٚإدضز َٔ ساي١ اؾُٛر ايضا١ٖٓ

 ٍ٘يطت بضّدغدت خلػحَٓ  ،ًت هي ؤزٌدء خلوُطذ خلًطزٖؤٍ --رٌد خلٛطٗنضـ

,تحَلت ْ٘ود زًس بلى غحَٓ رْدزٗٔ رصٍتْد هطتًلٔ بلى خلَ٘م  خلتٖخإلساه٘ٔ ِْ٘ 

رٌد تٗ٘٘ود هزوا ضـْْ٘ل لٌد ؤى ًسوى هي  ؛,ضَن هد ترللْد هي ٚسَخت ًٍٛسدت

ؤٚسط تزطزٔ رْدزٗٔ ْٖ خلوُطذ  ذػَغد ًَْٚد ،طٓ خلزْدزٗٔ ْٖ خلزعخجطسـ٘للو

 خلتٍٖهد خلورطد هي حدلٔ خلزوَز خلسيَٕ  ؟ٍهد ّٖ ؤسسدذ تلٙ خلٓتي ٍخلٌٛسدت ؟خلًطزٖ
تكوح للًَزٓ زدألهٔ  خلتٖتٗسهْد لألر٘دل خلحدل٘ٔ  خلتٍٖهد خلٌػدجح  ,؟تً٘طْد خلوٌكٗٔ

 --ْٖ ّصُ خلهطٍِ خلػًسٔ ٍخلوًٗسٓبلى خلوٌْذ خلػدْٖ 
هػًر خلسَضٕ ْٙ خهلل ٖ رٌد ؤزضـ٘حصٍ  لٛطٗن ٍؤلح يلِ٘ ؤى ٗحصٍرٌد خضـٍ٘ؤضرَ هي 

ٖ هسدض خلزْدز ْسدض خلزْدز خلسَضٕ ٍزًؽ خلٌهطخت ُ, خلصٕ ٖسم ًهطٓ ًٗسٗٔ لوسـطؤ
هى ؤّل خلتإح٘ط ْٖ خلوٌكٗٔ  ضـطرٌد خلٓدؾل يلى خحتٛد٘ ٍخسى ٍهسدضـ٘خلزعخجطٕ, ٍ

ْٙ خهلل ,خلوٌصض  دد ؤزطـٍ٘خلٖتدزٓ  دد ؤزطـ٘هػًر خلسَضٕ ٍخل إد ؤزطـ٘ذػَغد خل
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يسط لتَٛى ّصُ رٌد يػدضٓ تزطزتٛن, ٍهد خسترلػتوَُ هي ضـْ٘لتٗسم لٌد ٗد  ؛,ّنسـطؤ

  -ٍرعخٚن خهلل يٌد ٚل ذ٘ط --ر٘دل خلٗدزهٔألل ٓخلسضخسدت هطضس

 [ػ اًمٕمدل اعمد ؾماٞم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   - وإي٤ميمؿ ح٤م  ٌف ويرو٤مهوووم٘مٜم٤م اهلل ،ػ اًمٕمدل اعمد ؾماٞمضمزاك اهلل ظمػما أظمل اًمٙمريؿ 

وسمٓمار.  ،د وم٠من٤م أُم٤مرس ُم٤م أىمدر قمٚمٞماف ُماـ ذًماؽ ذم ُمٜم٤مؾما٤ٌمشمفؿماٞمذم اًمٜم٘مد واًمؽمسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمت٤مسم٦م واعم٤ًممه٦م 

أُمٞمااؾ إمم  ًااالوم٠منا٤م ُمااـ اًمٜماقع اعم٘مااؾ ذم اًمٙمت٤مسما٦م وأرى ٟمٗم ،واًمٜما٤مس خيتٚمٗمااقن ،وٟمرضمااق ُماـ اهلل اًمتقومٞمااؼ ،خمتٚمٗما٦م

وُماااع ذًماااؽ ومٚمٕماااكم  --وذم يماااؾ ظماااػم واحلٛماااد هلل ،هااا٥م سمٞمااااـ ظمٚم٘مااافواهلل ىمًاااؿ اعمقا  ،آظمتّمااا٤مر وإمم اًمٕمٛماااؾ

 -وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ،أيمت٥م وأوع إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم

ئر: وأرضمع إمم ؾم١ماًمؽ ومٝمل ظمالل اًمتًٕمٞماٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مارن  ،ومٗمٞمام يتٕمٚمؼ سمت٘مٞمٞمؿ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم اجلزا

وذًماؽ  ،ٞما٦م وقمٛماقم سماالد اعمًٚمٛمٞمااـيم٤مٟم٧م أهمٜمك وأرضمك حم٤موًم٦م ضمٝم٤مديا٦م ذم اًماٌالد اًمٕمرسم ،والاعومرٟمجل اح٤م

ُمااؾ اًمٜمجا٤مح واًمٔمااروف اعمٜم٤مؾما٦ٌم ُماا٤م مل يقضماد ذم همػمهاا٤م ومر لاا٤م ُماـ قمقا اًمت٠مجٞماد اًمِماإمٌل : وذًماؽ ُمثااؾ ،ٕهنا٤م شماقا

اعمااؼمرات واعمًااّقهم٤مت اعمٜمٓم٘مٞماا٦م وإدسمٞماا٦م ًمٚمثااقرة واجلٝماا٤مد اًمتاال اؾمااتققم٧ٌم ُمٕمٔمااؿ ومئاا٤مت اًمِماإم٥م  ،اًمقاؾمااع

ٞم٦م ًمإلٟم٘مااا٤مذ ؾماااالُمٚم٦م ضمٝماااقد اجلٌٝمااا٦م اعّمااااٞموقماااغم إظماااص طماًمااادقمقة وآضمتامقمٞمااا٦م واًمث٘م٤مومٞمااا٦م سمًااا٥ٌم احلريمااا٦م 

شمااف  ،واإمػ اًمٜمٔماا٤مم احلاا٤ميمؿ وختٚمخٚمااف وشمٗمٙمٙمااف واهنٞماا٤مره ،ًمٖماا٤م  آٟمتخ٤مسماا٤متإواًمتاال يماا٤من ذروهتاا٤م  وواإمػ ىمقا

ئار )اًمًالؾمااؾ اجلٌٚمٞما٦م واًمٖم٤مسماا٤مت وإريا٤مف وهمػمهاا٤م(  ،اًمٕمًاٙمري٦م وإُمٜمٞما٦م أجْماا٤م ومٞماا٦م ًمٚمجزا واًمٓمٌٞمٕما٦م اجلٖمرا

ًٌ  ،هاا٤م ٓ يٙماا٤مد يقضمااد ًمااف ٟمٔمااػم وذًمااؽ سمٕمااد اجلٝماا٤مد إومٖماا٤م  وذم ُم٘متٌااؾ صااحقة ضمٝم٤مدياا٦م  ٤مواًمقىماا٧م يماا٤من ُمٜم٤مؾماا

ىمااّدر اهلل أن شمٗمِمااؾ هااذه  --!ه٤مسّماا٦مّمااار وإطمٞماا٤م  ضمٝماا٤مدي شمِمااٝمده إُماا٦م طمٞماا٨م يم٤مٟماا٧م أُماا٤مل ُم٘مٌٚماا٦م ورياا٤مح اًمٜم

   --ت أُم٤مل وظم٤مب اًمرضم٤م  ووىمع اعطم٤ٌمطًارواٟمٙم - إًمٞمٝم٤مؿماػماًمتجرسم٦م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم ٕؾم٤ٌمب أجْم٤م ؾم٠م

اهلل شمٕماا٤ممم ياااٜمػم ىمٚمااقب ومئاا٤مت ُمااـ رضماا٤مل هااذه إُماا٦م وُمااـ هاااذا  ُماا٤م زال --ر اعماا١مُمـ يمٚمااف ًمااف ظمااػمًمٙمااـ أُماا

ومٝمااااؿ ؾماااا٤مئرون قمااااغم اًماااادرب سماااارهمؿ  ،ويٕمٞماااااٜمٝمؿ قمااااغم اًمٓمريااااؼ اًمٓمقيااااؾ ،وهياااادهيؿ ويّمااااٚمح سماااا٤ملؿ ،اًمِماااإم٥م

يرضمااقن  ،نّٛمٚمااقا ُمِماا٤م. اًمتجرسماا٦م وصااؼموا قمااغم ُماا٤م أصاا٤ماؿ سمًاا٥ٌم أومٕماا٤مل همااػمهؿ ُمااـ اعمٗمًدياااـ ،اًمّماإم٤مب

واًمٕم٤مىمٌا٦م  --ويمام ىمٚمٜم٤م ها٤م هال أُما٤مل شمتجادد سمحٛماد اهلل -اهلل ىمري٥مّمار أٓ إن ٟم ،اهلل وياٜمتٔمرون ومرضمفرمح٦م 

   -ًمٚمت٘مقى

ومًا٠مطم٤مول أن أوواح  ،أؾم٤ٌمب شمٚماؽ آٟمتٙم٤مؾما٦م واًمٗمِماؾو ،ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مؾم٤ٌمب شمٚمؽ اًمٗمتـ واًمٜمٙم٤ٌمت

 ،وقم٤ميِمٜم٤م اجلاز  إهاؿ ُمٜمٝما٤م ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مر سمح٥ًم ُم٤م أدى إًمٞمف اًمت٠مُمؾ واًمٗمٝمؿ لذه اًمتجرسم٦م اًمتل وايمٌٜم٤مه٤م
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   -واهلل اعمًتٕم٤من وسمف اًمث٘م٦م

 : وم٠مهؿ أؾم٤ٌمب اًمٗمِمؾ ُم٤م يكم

ئاار وإمػ ,٧ وهااذا اًمْماإمػ  ،وظمٚمخٚماا٦م اعمٜمٔمقُماا٦م اًمٗمٙمرياا٦م واعمٜمٝمجٞماا٦م اجلٝم٤مديا٦م ذم شمٚمااؽ اًمٗمااؽمة ذم اجلزا

ٚماا٦م وىم ،أو اًم٘مٞماا٤مدة اًمٕمٚمٛمٞماا٦م شاعمرضمٕمٞماا٦م» وٟم٘مااص ذم ،اًمٗمٙمرياا٦م واًمٕمٚمٛمٞماا٦مواااك اًمٗمق: ُمثااؾ ،ئمٝماار ذم قماادة صااقر

وم٘مااد  ؛وشم٤ٌمياااـ واظمااتالف ؿمااديد ذم شمّمااقرات وأومٝماا٤مم اًمٜم٤مومرياااـ ًمٚمجٝماا٤مد ،اًمٙماا٤مدر اًمٕمٚمٛماال اجلٝماا٤مدي اعم١مّهاااؾ

قًماااا ُمااااع  ،ُمااااـ اعمتِمددياااااـ واعمتٜمّٓمٕمٞماااااـ وسمٕمااااض اًمٖمااااالة أجْماااا٤م ذم اًمتٙمٗمااااػم وهمااااػمه ٤موااااع اًمّمااااػ اجلٝماااا٤مدي أنقا

ّم اًمٜم٤مسذم طمٞماـ يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مًمٌٞم٦م ـمٌٕم٤م هؿ ُمـ  ،٤ماعمت٤ًمهٚمٞماـ إمم درضم٤مت ُمذُمقُم٦م أطمٞم٤مٟمً   -قمقا

ااا ًٌ وم٢مٟمٜمااا٤م ٓ ٟمِماااؽمط اًمٜم٘مااا٤م  اًمٙم٤مُماااؾ ذم ضمٞماااقش  ؛ا وٓ ظمٓمااارً  ٤مهاااذا اجلٛماااع ذم طماااد ذاشماااف وسمٛمجاااّرده ًماااٞمس قمٞم

سمٕماد قمٝماد اًمّماح٤مسم٦م  ؾمالموهم٤مًم٥م ضمٞمقش اع ،وٓ يٛمٙمـ هذا قمٛمٚمٞم٤م أجْم٤م ،وصٗمقف اعمج٤مهدياـ ؾمالماع

ىمٞماا٤مدة قمٚمٛمٞماا٦م حمقرياا٦م ىمقياا٦م  إٟمااام اخلٓماار ضماا٤م  ُمااـ ضمٝماا٦م قماادم وضمااقد !واًمت٤مسمٕمٞماااـ يم٤مٟماا٧م هٙمااذا يمااام ذيمااره اًمٕمٚمااام 

ُماـ اًمٌدايا٦م يم٤مٟما٧م شمٜماذر  ٤موًماذًمؽ يما٤من هٜما٤مك شمٜم٤مىمْما٤مت يمٌاػمة ذم اًمّماػ ومٙمريا٤م وُمٜمٝمجًٞما جيتٛمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس

 -!رْماروُمع ىمٚم٦م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ن٘مؼ اًم ،ِمارسم

ك وُماا٤م ويم٤مٟماا٧م اًمًااٛم٦م اًمٕم٤مُماا٦م اًمٖم٤مًمٌاا٦م قمااغم اًم٘مااقى اعماا١مصمرة ذم احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م )اًم٘مٞماا٤مدات اًمٕمٚمٞماا٤م واًمقؾماآم

ومٙم٤مٟماا٧م  ؛اًمًااٚمٗمٞم٦م اًمتاال شمرسّماا٧م ذم ضمااّق دقمااقّي ياااٜمحق ُمٜماا٤مطمل همااػم ُمّتزٟماا٦م ذم ُمٗم٤مهٞمٛمااف وأومٙماا٤مره: ىماا٤مراؿ( هاال

وقماااـ  ،يٕم٦م واًمًاااٜم٦م واًمٌدقمااا٦م واًمٙمٗماار واعياااامن وُمًااا٤مئٚمٝمامِمااارقماااـ اًمٗم٘ماااف واًم ،هٜماا٤مك ُمٗمااا٤مهٞمؿ ُمٖمٚمقـمااا٦م يمثااػمة

 -وهمػم ذًمؽ ،اًمٕمٚمام  واجلامقم٤مت

 -واًمتٜمٓمع واًمٖمٚمق ذم اًمديااـ ذم يمثاػم ُماـ اًمٙمت٤مئا٥م واعمٜما٤مـمؼ سمؾ ،يم٤من هٜم٤مك ُمًح٦م ُمـ اًمتِمدد --سم٤مجلٛمٚم٦م

   -واعم٘م٤مم ٓ يًع ًمٚمتٓمقيؾ هٜم٤م ،وإُمثٚم٦م ٓ شمٕمقز  ،هذا قمِمٜم٤مه وقم٤مٟمٞماٜم٤مه يمثػما 

ذم ومٝمؿ يمثػم ُماـ اعمِما٤مر إًماٞمٝمؿ )اًم٘ماقى ّمار ع سمؾ اًمدياـ اٟمحِمارشمٙم٤مد شمٙمقن أطمٙم٤مم اًم: ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

ٞماا٤مدات اًمٙمااؼمى واًمقؾماآمك وطمتااك يمثااػم ُمااـ اًم٘مٞماا٤مدات اًماادٟمٞم٤م وَُمااـ دار اًمٗم٤مقمٚماا٦م ذم وؾمااط اعمج٤مهدياااـ ُمااـ اًم٘م

 -!وُمٜمٝمّل قمٜمف ،وسمدقم٦م ،ؾمٜم٦م: ذم ومٚمٙمٝمؿ( ذم ًمٗمٔمٞماـ أو صمالصم٦م أخٗم٤مظ

  اًمٗمااال  ُمٜمٝمااّل ِمااالاًم ،  اًمٗمااال  سمدقماا٦مِمااالاًم ،  اًمٗمااال  ؾمااٜم٦مِمااالاًم: وم٠مناا٧م ٓ شمٙماا٤مد دمااد ذم أومٝماا٤مُمٝمؿ إٓ

 --!ضمٝمؾ ووٕمػ ،ط ٓ نّماكؾ ذًمؽ أظمٓم٤م  وأهمالصاٞموذم يمثػم ُمـ شمٗم٤م --قمٜمف

يمااا٤من يالىمااال اًمٙمثاااػم ُماااـ  ؛أو ُمًاااتح٥م ُماااثال ،  اًمٗماااال  ُمٙماااروهِماااالاًم: طمتاااك إن اعٟمًااا٤من يمااا٤من ًماااق ىمااا٤مل

ؾ قماااغم ّمااااٞم٤م  اقمتاااؼمت قمٜمااادهؿ ؾماااٜم٦م )سمٛمٕمٜماااك اًمًاااٜم٦م ذم ُمٗمٝماااقُمٝمؿ سمااادون شمٗمؿمااااٞمويمثاااػم ُماااـ إ --!آؾماااتٜمٙم٤مر

وًمًاااٜم٤م ٟمٜمٙمااار  -!٤مطمااا٦م واجلاااقاز وم٘ماااطع لااا٤م درضمتٝمااا٤م اًمتااال ىماااد شمٙماااقن اعسمِمااااراًمٗم٘ماااف( وهااال ذم طمٙماااؿ اًمْمااااك ُم٘مت
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وإٟمام اعم٘مّماقد أهناؿ جيٕمٚمقٟماف هاق اًمديااـ وهاق  ،إـمال. ًمٗمظ اًمًٜم٦م قمغم ُمثؾ هذا سم٤مقمت٤ٌمر وروده قمـ اًمٜمٌل 

٤م  يمثاااػمة ُماااـ اًمًاااٜمـ ؿمااااٞمطمتاااك ضمٕمٚماااقا أ ،وشم٤مريمٝمااا٤م ُمٌتااادع أو ٓ  ااا٥م اًمًاااٜم٦م وُمااا٤م ىمااا٤مرب ذًماااؽ ،واااد اًمٌدقمااا٦م

قا وقماا٤مدوا قمٚمٞمٝماا٤م اًُمااوَ ُمٜمزًماا٦م اًمقاضمٌاا٤مت واًمٗماارائض وَ  )سمٛمٕمٜم٤مهاا٤م قمٜمااد اًمٗم٘مٝماا٤م  وهاال اعمًااتح٤ٌمت( ضمٕمٚمقهاا٤م ذم

ُماااـ اًمٕمٛماااؾ  ا صاااٖمػمً  اُماااع أن ىمّمااا٤مراه٤م أن شمٙماااقن ضماااز ً  ،وصاااٜمّٗمقا اًمٜمااا٤مس قماااغم أؾم٤مؾماااٝم٤م هااال أيمثااار ُماااـ همػمهااا٤م

ا ذم اًمٗماااارائض ومااااال ّماااااروماااارسمام دمااااد اًمرضمااااؾ ومااااٞمٝمؿ ُم٘م ،اًمّماااا٤مًمح اًمااااذي ياااااٜمٌٖمل أن ي٘مااااّقم اعٟمًاااا٤من سمٛمجٛمققمااااف

 ذم ؾماٜم٦م أهنا٤م سم٤مقمتٌا٤مر) اًمًٜمـ شمٚمؽ قمغم سمحرصف ,زقمٛمقا ,و ٥م اًمًٜم٦م  يٚمتٗمتقن إمم ذًمؽ ُم٤م دام يٓمٌؼ اًمًٜم٦م

 -ٟم٤م إمم أُمثٚمتٝم٤مؿمارأ اًمتل( ؾصاٞمسم٤مًمتٗم٤م هؿ ضمٝمٚمٝمؿ ُمع ،طم٘م٤م إصؾ

ع يمااا٤مًمت٘مقى ِماااارقمٞم٦م اًماااقاردة ذم ًمًااا٤من اًمِماااارُماااـ أضماااؾ ذًماااؽ اظمتٗماااك قمٜمااادهؿ شم٘ماااقيؿ اًمٜمااا٤مس سم٤مًٕمٗمااا٤مظ اًم

: ااا٤م أخٗم٤مفما٤م أظماارى يمإٌمض ُماا٤م ذيمرٟما٤مه ُمثااؾواؾمااتٌدل أيمثارهؿ  ،واًمّماالح واعيااامن واعطمًا٤من وٟمحااق ذًماؽ

ًمٙماااـ قمٛماااقُمٝمؿ ٓ يٕمااارف  --وؾماااٚمٗمل وهماااػم ؾماااٚمٗمل وُمااا٤م ؿمااا٤مسمف ذًماااؽ ،وقمٙمًاااف ٓ  ااا٥م اًمًاااٜم٦م ، ااا٥م اًمًاااٜم٦م

واٟمٓمٌااااع ذم ُمٗمٝمااااقُمٝمؿ أن هااااذه اًمًااااٜم٦م  ،شؾمااااٜم٦م»   اًمٗمااااال ِمااااالقمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞماااا٦م إٟمااااام يٕماااارف أن اًمِمااااارإطمٙماااا٤مم اًم

 -!وّده٤م )أي قمدُُمٝم٤م واخلٚمق ُمٜمٝم٤م( هق سمدقم٦م

م سم٤مًمًاااٜم٦م»، ششمٓمٌٞماااؼ اًمًاااٜم٦م» ن أوئلاااؽ اًم٘مٞمااا٤مدات يتًااا٤مسم٘مقن ذمولاااذا يمااا٤م  !!ويتٗمااا٤مظمرون سماااذًمؽ شآًمتااازا

وياذُّمقن مظمريااـ ُماـ  ،شيٓمٌاؼ اًمًاٜم٦م» ،شُمٚمتازم سم٤مًمًاٜم٦م» ،شظمقٟم٤م ؾمٚمٗمل» ويٛمدطمقن اعٟم٤ًمن إذا ُمدطمقه سم٠منف

وٟمحاااااق  ,ًمٞمًاااااقا ؾماااااٚمٗمٞم٦مأي , شؾماااااٚمٗمٞم٦م ؿماااااالُم٤م» ،شٓ  ٌاااااقن اًمًاااااٜم٦م» إؿماااااخ٤مص أو ُماااااـ اًمٙمت٤مئااااا٥م سمااااا٠مهنؿ

 -!شٓ  ٥م اًمًٜم٦م» :ٓطمظ قم٤ٌمرة --!!ذًمؽ

ىمااع قمٜماادُم٤م يًااٛمع هااذا اًمٙمااالم ُمااـ سمٕمٞمااد أو  ،ٓ سماا٠مس سمااف ٤مىمااد ئمٜمااف قم٤مدًياا ،اًمِمااخص اًمااذي ٓ يٕماارف اًمقا

م سم٤مًمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ ا٤م ،اطمتك ضمٞمدً     -!!ؾمٌح٤من اهلل ؟!وَُمـ اًمذي ٓ يٛمدح آًمتزا

 --!!مظمر خمتٚمػ  ؿمالوم٢من اًمقاىمع  --ًمٙمـ قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٤مئش ذم ذًمؽ اًمقؾمط

  ؾماااالهاااق رضمااؾ  ،اًمااخ --ُماا٤م دماااد هااذا اًماااذي ُماادطمقه سم٤مًمًاااٚمٗمٞم٦م وسم٠منااف ُمٚمتاازم سم٤مًمًاااٜم٦م ويٓمٌااؼ اًمًاااٜم٦م ا يمثااػمً 

 ،اًماخ --يٕم٦مِماارضم٤مهاؾ ىمٚمٞماؾ اًمٗمٝماؿ ًمٚمديااـ واًم ،إدب وإظمال. ىمٚمٞمؾ اًمدياـ ىمٚمٞماؾ اًمت٘ماقى وما٤مشمر ذم اًمٕمٌا٤مدة

   ؟ُمدطمقه ح٤مذا --ـمٞم٥م -!٤م  همري٦ٌم ُمـ اعم٤ًموئ وإُمراض جمتٛمٕم٦م ومٞمفؿماٞموأ

ًٌْااٝم٤م يم٤مًمقاضماا٥م اعمٗمااروض  ،وياااٜمٙمر قمااغم َُمااـ ٓ يٚمًٌااٝم٤م --!ٕنااف  اارص قمااغم اًمٕمامُماا٦م ًمدرضماا٦م أنااف جيٕمااؾ ًُم

( وٕناف يٙمثار ُماـ آيمتحا٤مل ٤مقمً ؿمااروٕنف يرومع إزاره أيمثر ُمـ همػمه )ُمع أن اجلٛمٞمع يرومٕمقن اًمروماَع اًمقاضما٥م 

هااذا  --!وومااالن ووماالن شاجلازأرة»و شاعظمااقان»و شاعمٌتدقما٦م» وٕناف يٙمثاار ُماـ ؾماا٥م ،٤م  ُمااـ هاذا اًم٘مٌٞمااؾؿمااٞموأ

وهاال ؾمااٜم٦م اًمااذروة سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚمٕمٛمااؾ اجلٝماا٤مدي  ،  يماا٤من ـم٤مهمٞماا٤م ذم ؾمااٜم٦م مخًاا٦م وشمًٕمٞماااـ قمااغم ؾمااٌٞمؾ اعمثاا٤ملِمااالاًم
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 ،  يٛمٙماااـ أن يقضماااد ضمٜمًاااف ومطمااا٤مده ذم أي ؾمااا٤مطم٦م دقمقيااا٦م أو ضمٝم٤مديااا٦م وذم أي زُمااا٤منِماااالهاااذا اًم ،اًمٕمًاااٙمري

ئاار يماا٤من ـم٤مومًحاا رت هااذه اعمٗماا٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـماا٦م شمٓمااق   --واًمًااٛم٦م اًمٖم٤مًمٌاا٦مًمدرضماا٦م اًمٔماا٤مهرة  اضماادً  ٤مًمٙمااـ هٜماا٤م ذم اجلزا

صمااؿ  شيمتٞمٌاا٦م زيتااق » ا ْمااارقمااغم ياادي اًمٙمتٞمٌاا٦م اخل اواخل٤مـمئاا٦م طمتااك وصااٚم٧م إمم ُمًااتقي٤مت ىمٌٞمحاا٦م وومٔمٞمٕماا٦م ضماادً 

 -!قمغم يد اجلٞم٤م ذم زُمـ قمٜمؽم ومٞمام سمٕمد

(هٚمؽ اعمتٜمّٓمٕمقن): وىمد ىم٤مل ٟمٌٞماٜم٤م  ،اًمتِمدد واًمٖمٚمّق ذم اًمدياـ واًمتٜمٓمع: اخلالص٦م
(1)

-  

 وصااا٤مطمٌف شحمٛماااد اًمًااإمٞمد» خِمااااٞمذم أوائاااؾ ؾماااٜم٦م ؾمااات٦م وشمًٕمٞمااااـ سمٕماااد ىماااتٚمٝمؿ ًمٚم شوااا٤مل زيتاااق » ُت ْماااارطم

وعمّااااا٤م شمٕمٚماااـ  ،وذم اًمٗماااؽمة اًمتااال يم٤مٟمااا٧م اجلامقمااا٦م شماااّدقمل ومٞمٝمااا٤م أهناااام ؾمااا٘مٓم٤م ذم يمٛمٞمااااـ ، شقمٌاااد اًمااارزا. رضّمااا٤مم»

يمااز اًمٙمٌااػمةومٛمااّر قمٚمٞماااٜم٤م ذم أ --شمف وىمااد ضماا٤م  ياازور اعمٜمٓم٘ماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦مْمااارطم ،وشمتٌٜمّااك سمٕمااُد ىمااتٚمٝمام  ْماااروطم ،طمااد اعمرا

سمٕماد صاالة  ،يااـواروو٤مقم٦م ُمـ أقمٞم٤من ُمٜمٓم٘متاف طم٤م شطمٓم٤مب» ويم٤من ،شقمٜمؽم» ا  قمغم رأؾمٝم٤مْمارُمٕمف يمتٞمٌتف اخل

 -ُمتحّٚم٘مٞماـ طمقًمف ونّدث ُمٕمٝمؿ ىمٚمٞمال ٤ماضمتٛمع قمٚمٞمف اًمِم٤ٌمب وىمقومً ّمار اًمٕم

شمٗم٘ماااااد  وٓ ،وٓ قماااااـ ؾمااااا٤مئر قمٌااااا٤مدهتؿ -وٓ ـمٝمااااا٤مرهتؿ ووواااااقئٝمؿ وهمًاااااٚمٝمؿ --مل يًااااا٠مل قماااااـ صاااااالهتؿ

وأؿماا٤مر إمم أُمااػم  !!شاًمًااٜم٦م» إٟمااام ؾماا٠مل وم٘مااط قمااـ --!وٓ اؾمتٙمِمااَػ ومٝمٛمٝمااؿ عمًاا٤مئؾ اًمدياااـ واًماادٟمٞم٤م ،أظمالىمٝمااؿ

 ؟أجاـ قمامُمُتاؽ: إي٤مه اعمريمز ؾم٤مئاًل 

وحلاد  ٤مون ًماف ىمامؿًماْمااراعظماقة  صااك وأناف و ،ومٓمٗمؼ أُمػم اعمريمز  ٚمُػ أنف يم٤من ًمف قمامُم٦م ًمٙمـ وا٤مقم٧م

ا ،ّر وضماف اعمًٙمٞمااـوامحا ،وا وأهنؿ وأهنؿْمارأن مل   ًً ٌّ هاذا طمّماؾ  -!سمجريٛما٦م يمٌاػمة ٤مواهلل ًمٙم٠مناف يما٤من ُمتٚم

 -أُم٤مُمل

ويمثااػٌم ُمااـ همػمهاا٤م( ذم شمٚمااؽ اًمٗمااؽمة وذم ذًمااؽ  ،اعمٗم٤مرىماا٦م أهنااؿ يماا٤مٟمقا )أهمٚماا٥م اعمج٤مهدياااـ ذم شمٚمااؽ اًمٙمتٞمٌاا٦م

 وماااال ،ا ؾ هنااارً ًااااٞماحااا٤م  أُمااا٤مُمٝمؿ ي ،اعمريماااز وهماااػمه يتٞمّٛمٛماااقن ُماااع وضماااقد احااا٤م  وُماااع ُمقوماااقر اًمّماااح٦م واًمٕم٤مومٞمااا٦م

ز اًمتااٞمٛمؿ ًمقاضمااد ِمااارُمااـ أضمااِؾ ومتااقى اٟمت ،يٖمتًااٚمقن ُمااـ ضمٜم٤مسماا٦م وٓ يتقواا١مون ًمّمااالة ت سمٞماااٜمٝمؿ شم٘مااقل سمجااقا

ون اًمّمااالة ومااال  تاا٤مضمقن إمم ؾماا٥ٌم ّمااارأي وهااؿ ُمًاا٤مومرون ي٘م ،ا ُمًاا٤مومرً  ُماا٤م داماحاا٤م  اًم٘ماا٤مدر قمااغم اؾمااتٕمامًمف 

   -مظمر همػم اًمًٗمر عسم٤مطم٦م اًمتٞمٛمؿ

ئ٤م ؿمااٞمطمتاك زال  ،ذم سمٞما٤من هاذا اخلٓما٠م واًمتحاذير ُمٜماف اوىمد سمذل سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ضمازاهؿ اهلل ظماػما ضمٝمادً 

ؽ سمف ُمٕمٔمؿ ُمـ مل سمف اخلٞم٤مر إمم اًمٌ٘م٤م  ُمع اجلٞم٤م ،٤مئً ِماٞموم ًّ    -واحلٛمد هلل ،واٟمتٝمك ُمٕمٝمؿ ،وإٟمام مت

 --!ت سمٞماٜمٝمؿ ومتقى سمٕمدم صقم رُمْم٤من ٓ أداً  وٓ ىمْم٤م  طمتك شم٘مقم اخلالوم٦مِماروهذا يمام اٟمت

                                      
 -شىم٤مل٤م صمالصًم٤م»اد: ( وز24١١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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   -!-وومت٤موى أظمرى ُمـ هذا اًمٓمراز

قن سم٤مًمْمااا٤ٌمط ذون اعمتٜمٓمٕماااقن سماااام وماااٞمٝمؿ َُماااـ يًاااٛمُّ تٌٜمّاااك ذًماااؽ رضمااا٤مٓت اجلامقمااا٦م إىمقيااا٤م  اعمتٜمٗماااويمااا٤من ي

 -!أُما٤م أنا٤م وم٘ماد قمِما٧ُم ورأجا٧ُم  ،فماـ ُما٤م ؿمائ٧َم  ،وما٠مىمقل ًماف ؛٤م  ومردي٦مؿماٞمىمد ئمـ اًمٌٕمض أن هذه أ -!قمٞمٞماـِماراًم

واًمٗم٘ماار اًمٗمٙمااري  واحل٤مصااؾ أن هااذا اخلٚمااؾ ،وَُمااـ أراد آؾمااتٗم٤مدة وم٢مٟمٜماا٤م ٟمحٙماال ًمااف وٟمتِٕماا٥ُم أنٗمًااٜم٤م ُمااـ أضمٚمااف

  -ؾم٥ٌم ذايتّ وهق  ،واعمٜمٝمجل واًمٕمٚمٛمل يم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗم٤ًمد واًمٗمِمؾ

٦ٌم قمااادم ٟمٗماااػم اًمٕمٚماااام  ّمااااٞموُم ،وهاااق ظماااذٓن اًمٕمٚماااام  لاااؿ ذم اًماااداظمؾ واخلااا٤مرج ،ؾمااا٥ٌم ظمااا٤مرضمّل وراوم٘ماااف 

   -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --ًمٚمجٝم٤مد وشم٘م٤مقمًٝمؿ وىمٕمقدهؿ طمتك ؾمٌ٘مٝمؿ َُمـ ًمٞمس ُم١مّهال ًمٚم٘مٞم٤مدة

ومٙم٤مٟما٧م شمٚماؽ اًمٓمٌ٘ما٦م اعمِما٤مر  --أزُما٦م إظماال.: وهاق مظمار  ؿماال ُماع ويؽماوماؼ يتداظمؾ أجْم٤م ؾمٌؼ ُم٤م ,2

اًمٕمٜمااااػ  ؛وم٤مِمااااارمتثااااٞمال ُم ؾمااااالمئ٦م إظمااااال. وٓ متثااااؾ اعؾماااااٞموهاااال اًمٓمٌ٘ماااا٦م اعماااا١مصمرة وصاااا٤مطم٦ٌم اًمٜمٗمااااقذ  ،إًمٞمٝماااا٤م

ٟماااا٥م اًمرمحاااا٦م واًمِمااااٗم٘م٦م قمااااغم اخلٚمااااؼ واًمٕمٗمااااق قمااااـ  ،واًمِماااادة واًمٖمٚمٔماااا٦م ذم اًمتٕم٤مُمااااؾ ُمااااع اًمٜماااا٤مس اومت٘ماااا٤مر ذم ضمقا

ُمااع جمٛمققماا٦م ُمااـ إُمااراض اًم٘مٚمٌٞماا٦م وإظمالىمٞماا٦م إظماارى يم٤مًمٕمجاا٥م  ،وىمٚماا٦م اطمااؽمام ًمااذوي اًمٗمْمااؾ ،ًماازٓتا

 -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م --!واًمٖمرور واًمتٕم٤مزم

وقمٌااا٤مرات  ششمٖمٚماااط اختّٚماااص»و ،شُمااا٤م يمااا٤مش اًمٕم٤مـمٗمااا٦م ذم اجلٝمااا٤مد» واؿماااتٝمر قمٜمااادهؿ ذم ذًماااؽ قمٌااا٤مرات ُمثاااؾ

إٓ أهنا٤م مل شمٙماـ يماذًمؽ  --اًمقضمقه وذم طما٤مل ُماـ إطماقال هل وإن يم٤مٟم٧م ل٤م ُمٕمٜمك صحٞمح سمقضمٍف ُمـ ،يمثػمة

ىمااع إٓ ٟماا٤مدرا  -!سمااؾ يم٤مٟماا٧م شمٕمااؼّم قمااـ ُمٗماا٤مهٞمؿ وأظمالىمٞماا٤مت شمرؾّمااخ٧م ذم هاا١مٓ  وصاا٤مرت ُمٜمٝمجاا٤م لااؿ ،ذم اًمقا

 شقمٜمااادهؿ اًمٕم٤مـمٗمااا٦م» طمتاااك ًم٘ماااد يمااا٤من ُماااـ سمٕماااض أبٚماااغ ُمااا٤م ياااذُّمقن سماااف َُماااـ يًاااّٛمقهنؿ سمااا٤مجلزأرة واعمٌتدقمااا٦م أهناااؿ

ويمااا٤من  ،غم اًمٜمااا٤مس ورمحاااتٝمؿ واًمِماااٗم٘م٦م قمٚماااٞمٝمؿ وشمااا٠مخٞمٗمٝمؿ وهماااػم ذًماااؽوي٘مّمااادون سماااذًمؽ ذُّمٝماااؿ سمااا٤مًمٕمٓمػ قمااا

هاا١مٓ  )اًمٓمٌ٘ماا٦م اعمِماا٤مر إًمٞمٝماا٤م ُمااـ اجلامقماا٦م وُمااـ دار ذم ومٚمٙمٝمااؿ( ٓ يٌاا٤مًمقن سم٤مًمٜماا٤مس )اًمِماإم٥م( ويٕمٞمٌااقن ُمااـ 

 -!يتٙمٚمؿ ذم شم٠مخٞمػ اًمٜم٤مس وقمدم شمٜمٗمػمهؿ وٟمحق ذًمؽ

وسماد  اهنٞما٤مر  ،شحمٛماد اًمًإمٞمد» خِمااٞموىمٌاؾ ُم٘متاؾ اًم شزيتاق » أجا٤مم ،وهذا يمٚمف يم٤من ذم ؾمٜم٦م مخ٦ًم وشمًٕمٞماـ

وهاال ُمرطمٚماا٦م  شُمرطمٚماا٦م اخلااروج» أُماا٤م سمٕمااد ذًمااؽ أي سمٕمااد ُماا٤م قُمااارف سماااا ،اجلامقماا٦م واٟمِماآم٤مره٤م قمٛمٚمٞماا٤م واٟمتٝم٤مئٝماا٤م

وما٢من اجلامقما٦م )اجلٞما٤م( صا٤مرت أيمثار  ؛شحمٛمد اًمًٕمٞمد» خِماٞمظمروج اًمٙمت٤مئ٥م اعمتٕمددة قمغم اجلامقم٦م سمٕمد ُم٘متؾ اًم

طمتاااك مل إُمااار إمم أن يمٗماااروا اًمٜمااا٤مس يمٚمٝماااؿ واؾماااتحٚمقا  ،ف هٜمااا٤ما وشمٜمٓمٕمااا٤م وومًااا٤مدا سماااام ٓ ي٘مااا٤مس سماااام ذيمرشُماااهمٚماااق  

 -!دُم٤م هؿ وأُمقالؿ وأقمراوٝمؿ وص٤مروا ظمقارج سمال ؿمؽ

قمااد احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م  ،وماارهمؿ يمااؾ ُماا٤م ذيمرٟماا٤مه وُماا٤م مل ٟمااذيمره --أزُماا٦م اًم٘مٞماا٤مدة: يمٚمااف ذًمااؽ وواا٤مع ,1 وماا٢من ىمقا

دهاا٤م اًمؾمااالُم)اجلامقماا٦م اع رهمااؿ يمااؾ اًمااٜم٘مص ورهمااؿ إُمٞماا٦م  ، يماا٤مٟمقا أهااؾ ظمااػملمٕماا٤مديٞم٦م اعمًااٚمح٦م( وقمٛمااقم أومرا
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وم٘مااد  ،ُمااـ اًم٘مٞماا٤مدة ا إٓ أهنااؿ يماا٤مٟمقا ظمااػمً  ،ورهمااؿ واإمػ اًمث٘م٤موماا٦م واًمٕمٚمااؿ وهمااػم ذًمااؽ ،اًمْماا٤مرسم٦م أـمٜم٤مااا٤م ومااٞمٝمؿ

وضمٕمٚمااتٝمؿ  ِمااارسماادل أن شمااريّب اًمٜماا٤مس قمااغم اخلااػم قمّٚمٛمااتٝمؿ اًم ،اًمٗم٤مؾماادة اعمٗمًاادةوهاال  ِماااريم٤مٟماا٧م اًم٘مٞماا٤مدة هاال اًم

 -ت سمٞماٜمٝمؿ اًمْمالٓتِمارضمٝم٤مٓ وٟم

هااااذه اًم٘مٞماااا٤مدة اجل٤مهٚماااا٦م  ؛شواااا٤مل زيتااااق  أيب قمٌااااد اًماااارمحـ أُمٞماااااـ» اًم٘مٞماااا٤مدة ذم قمٝمااااد :دة هٜماااا٤موأقمٜماااال سم٤مًم٘مٞماااا٤م

اعمتٜمٓمٕماااا٦م اًمْماااا٤مًم٦م ىمّرسماااا٧م يمااااؾ َُمااااـ هااااق ُمااااـ ضمٜمًااااٝم٤م ُمااااـ أهااااؾ اًمٖماااارور واجلٝمااااؾ واًمتٜمّٓمااااع واًمٙمااااؼم واًم٘مًااااقة 

وأبٕماااااادت اًمّم٤محلٞماااااااـ وـمٕمٜماااااا٧م ومااااااٞمٝمؿ ووواااااإم٧م قمٚمااااااٞمٝمؿ قمالُماااااا٤مت آؾمااااااتٗمٝم٤مم  ،واًمتٙم٤مًماااااا٥م قمااااااغم اًماااااادٟمٞم٤م

وصاؾ احلاا٤مل ذم ُمرطمٚماا٦م ُمت٘مدُما٦م سمٕمااد ذًماؽ إمم ىمتااؾ اًمٙمثػمياااـ ُماـ أهااؾ اخلاػم سمااتٝمؿ ُمتٕمااددة  طمتااك ،ومّهِماتٝمؿ

   -وؾمخٞمٗم٦م يمثػم ُمٜمٝم٤م

ىمٌاا٦م هلل شمٕماا٤ممم يت٘مّرسمااقن ويتزًّمٗمااقن إمم هااذه اًم٘مٞماا٤مدة يٓمٚمٌااقن  وصاا٤مر ىمٚمٞمٚمااق اًمدياااـ وقمااديٛمق اًمت٘مااقى واعمرا

إُماػم ؾماقٌ. ُما٤م َٟماَٗمااؼ » :ًمٕمزياز دٟم٤م قمٛمار سماـ قمٌاد اؾمااٞمل ٤موهٙمذا ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘م٦م يماام ىما -!قمٜمده٤م احلٔمقة

شومٞمف ضُماٚمِا٥َم إًمٞمف
(1)

 --!ورأجاٜم٤م قمج٤مئ٥م ُمـ شم٘مّرب اعمت٘مّرسمٞماـ لذه اًم٘مٞم٤مدة ،

إمم ومٔم٤مقما٤مت خمزيا٦م  ,زقمٛماقا , شاًمّماػ شمٓمٝماػم» طمتك وصؾ ذم ُمرطمٚم٦م --!اوأظمذ ذًمؽ ؿمٙمال ُمتّم٤مقمدً 

ئريااااقن سماااااومٙمثاااارت  ،اضماااادً  قمٜمااااد سمٕمااااض  شاعم٘م٤مًماااا٥م» كوهاااال اًمتاااال شمًااااٛمّ  شي٤متِماااااراًم» سمٞماااااٜمٝمؿ ُماااا٤م يًااااّٛمٞمٝم٤م اجلزا

ومٙماا٤من اًمرضمااؾ ُمااٜمٝمؿ يت٘مااّرب سمّماا٤مطمٌف وضماا٤مره  ؛  ُمااـ سمٕمْمااٝمؿ ًماإٌمضًااالوهاال اعمٙماار واًمٙمٞمااد اًم ،اًمِماإمقب

واسمـ حمٚمتف إمم إُمرا  ومٞم٘مقل لؿ هذا اًمِمخص ذم اًمٞمقم اًمٗمال  )رسماام ىمٌاؾ قمادة ؾمٜمٞمااـ( يما٤من ٓ يروماع إزاره 

 ،هااذا ُمٌتاادع واا٤مل ُمدؾمااقس ُمتًااؽّم  ،٦م اًمٗمالٟمٞماا٦موذم اًمٞمااقم اًمٗمااال  )رسمااام ىمٌااؾ قماادة ؾمٜمٞماااـ( ىماا٤مل اًمٙمٚمٛماا ،ُمااثال

 -أن٤م أقمرومف ويمذا ويمذا ،هذا ٓ  ٥م اًمًٜم٦م

وماا٢من يماا٤من ًمااف ًماادى إُمااػم طمٔمااقة أو يمااا٤من هااـ  ًااـ اًمتٚمااّقك سمٙمٚمامهتااؿ وقمٌاا٤مراهتؿ واًمتِمااد. سم٠مومٙمااا٤مرهؿ 

 -!وىمااد ىمتٚمااقا ذم ُمرطمٚماا٦م ُمت٘مدُماا٦م يمثػمياااـ سمااذًمؽ ،ذًمااؽ أظماار ْماااروماا٢من إُمااػم ىمااد يًااتجٞم٥م ًمااف ومٞم ؛اًم٘مٌٞمحاا٦م

 --!٤م  أن يّماادىمٝم٤م أطمٞم٤مٟماا٤مؿماااٞمويّماإم٥م قمااغم َُمااـ مل يااَر ُمثااؾ هااذه إ --!!  ىمااد يّماإم٥م اًمتٕمٌااػم قمٜماافؿمااالوهااذا 

سماااؾ ضمااا٤م ت ُمتدرضمااا٦م وقماااؼم  ،٤م  مل شم٘ماااع دومٕمااا٦م واطمااادةؿمااااٞموىماااد  ّماااؾ اخلٓمااا٠م ذم اًمتٕمٌاااػم قمٜمٝمااا٤م ُماااـ ضمٝمااا٦م أهنااا٤م أ

   -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --ُمراطمؾ وسمِمٙمؾ شمٓمّقري شمّم٤مقمدي

وم٢مذا قمروم٧م أن اًم٘مٞم٤مدة ااذا اًمًاق   --ذم اجلامقم٦م ِماريم٤مٟم٧م هل ًم٥م  وُمٙمٛمـ اًمدة واحل٤مصؾ أن هذه اًم٘مٞم٤م

وإؾمااااا٤ٌمب  --ؾمااااا٥ٌمومٝماااااذا أهاااااؿ  --وماااااال شمًااااا٠مل حااااا٤مذا طمّماااااٚم٧م آٟمتٙم٤مؾمااااا٦م واًمٜمٙمٌااااا٦م وآٟمٙمًااااا٤مر ،واًمٗمًااااا٤مد

                                      
 -شإن اًمًٚمٓم٤من ؾمق.-- ومام راج قمٜمده ُأيِت سمف»( سمٚمٗمظ: ١١6١ؿمٕم٥م اعيامن ) (٧)
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   -وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن -إظمرى هل ُم٤ًمقمدة وُمٙمٛمٚم٦م

ٟٓمٙم٤ًمر اًمذي طمّمؾ ذم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م أن اًمذي أقمت٘مده أن اًمٗمِمؾ واًمٜمٙم٦ٌم وا: واخلالصااا٦م

ئر يم٤من ذاشمّٞمااً وؾمٌٌف قمدة قمقاُمؾ ُمتٔم٤مومرة  -!وُمـ داظمٚمٝم٤م ،أي ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ،٤مواعمح٤موًم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم اجلزا

 ،إمم اًمْمٕمػ ذم قمدة ُمٜم٤مٍح  ،إمم اخلٚمؾ إظمالىمل ،جمتٛمٕم٦م ُمـ اخلٚمؾ اعمٜمٝمجل اًمٗمٙمري اًمث٘م٤مذم اًمٕمٚمٛمل

  -إمم همػم ذًمؽ ،اقم٤متصارجم٤مٓ ًمتٙمقن حمقر  دت ل٤مضَم واخلالوم٤مت واًمرواؾم٥م اًمتل وَ 

  -وم٢من اًمٗم٤ًمد وآٟمحراف يم٤من ُمـ اًم٘مٞم٤مدة سم٤مٕؾم٤مس ؛أزُم٦م اًم٘مٞم٤مدة: وجيتٛمع ذًمؽ يمٚمف ذم

 شماقمم --شمقمم ىمٞم٤مدة اجلٝم٤مد سم٤مًمتدري٩م وسمقاؾمٓم٦م قمقاُمؾ وومرص ُمٕمٞماٜم٦م وذم همٗمٚم٦م ُمـ أهؾ اخلاػم واًمّماالح

 وآٟمحٓمااااا٤مط اًمااااادٟمٞم٤م أهاااااؾ ،اعمجرُمٞمااااااـ ٜمحرومٞمااااااـاعم اعمتٜمٓمٕمٞمااااااـ اجلٝمٚمااااا٦م إؿماااااخ٤مص ُماااااـ جمٛمققمااااا٦م اًم٘مٞمااااا٤مدة

أُما٤م قم٤مُماا٦م اعمج٤مهدياااـ ُمااـ  -!ُمٕمٝمااؿ اًمتاال واعمجٛمققما٦م شقمٜمااؽم»و شزيتااق  واا٤مل» وهاؿ ،اًمٗم٤مٟمٞماا٦م قمااغم واًمتٙم٤مًما٥م

مّ  ،اًمرضماااا٤مل واًمِماااا٤ٌمب ومٙماااا٤مٟمقا أهااااؾ ظمااااػٍم ذم اجلٛمٚماااا٦م ومااااٞمٝمؿ  ؛وهااااؿ ُمتٗماااا٤موشمقن يمااااام ذم يمااااؾ أُمثاااا٤ملؿ ُمااااـ اًمٕمااااقا

 -ٞمقن وومٞمٝمؿ دون ذًمؽاًمّم٤محلقن وومٞمٝمؿ أهؾ أظمرة اًمرسم٤مٟم

أي اًماذي يما٤من ئماـ أن , شاًمكم قمٛمٌا٤مًمق ؾما٧م اؿماٝمقر وشمٗمارا »و ،شاًمكم ضم٤مسمتٝمؿ احلٛمٚم٦م»و وومٞمٝمؿ اًمْمٕمٗم٤م 

ومل يٙماااـ ذًماااؽ  ،ووماااٞمٝمؿ يماااؾ إصاااٜم٤مف ,أي ٟم٠مظماااذ اًمدوًمااا٦م سمٕماااده٤م ،ٓ شمزياااد ،٦م ؾمااات٦م ؿماااٝمقر وشمٜمتٝمااالْمااااٞماًم٘م

   -ًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة صحٞمح٦م ص٤محل٦م ْمارًمٞم

 -؟ وشمٕمّٚمااؿ وشمٗمّ٘مااف ـمٌ٘ماا٤مت اعمج٤مهدياااـ وشمرومااع ُمًااتقاهؿ وشمااٜمٝمض اااؿيماا٤من أُماا٤مم اًم٘مٞماا٤مدة ومرصاا٦م أن شمااريّب 

   -شمٕمٚمٞمام وشمرسمٞم٦م وشمققمٞم٦م وشمٕمٌٞم٦م وصٜم٤مقم٦م رضم٤مل وأضمٞم٤مل ايم٤من سم٢مُمٙم٤مهن٤م أن شمٗمٕمؾ اًمٙمثػم ضمدً 

ظمٌٞمثاا٦م  ,اًمتاال شمقًّماا٧م اًم٘مٞماا٤مدة سماا٤مٟم٘مالب أبااٞمض,ًم٘مااد يم٤مٟماا٧م شمٚمااؽ اًم٘مٞماا٤مدة  --  ٓ يٕمٓمٞماافِمااالًمٙمااـ وم٤مىمااد اًم

 -!!وم٤مؾمدة سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس

وىماد قُماِرض قمٚمٞمٝما٤م أومٙما٤مر  --!!وٓ طمتك ومٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ًمٚمادٟمٞم٤م --!وٓ أظمال. اًمٕمرب !--ياـ اعمًٚمٛمٞماـٓ د

شمٞم٦م واعُمٙم٤مٟمٞم٤مت ،وُمِم٤مريع ـمٞم٦ٌم يمثػمة ُِمـ أقماامل شمادري٥م وشمًاٚمٞمح  ،هٙمٜم٦م اًمتٜمٗمٞمذ وشمتقومر ل٤م اًمٔمروف اعمقا

ْما٤م سم٢ميٕما٤مز وشما٠مثػم ُماـ ورسماام أج ،ومٙم٤مٟما٧م شمتٕما٤ممم وشمارومض سمجٝماٍؾ وهمارور ،وشمٕمٚمٞمؿ وشمرسمٞما٦م وإقماالم وهماػم ذًماؽ

ىمااا٤مت( وإٟماااام هااال إؿمااا٤مرات  --اٜم٤م حااا٤م يمااادٟم٤م ٟمٜمتٝمااالّماٞماااوًماااق اؾمت٘م --اواًمٙماااالم يٓماااقل ضمااادً  --!!اًمٕمااادو )آظمؽما

 -ُمقضمزة عمـ يٕمتؼم

 -ًمتٕمرومقا اًمٕمذر ،ومٝمذا ٟمٛمقذج أُم٤مُمٙمؿ ،وىمد ُيقضَمد ذم هذا اعجي٤مز اعظمالُل اًمذي ٟمخِم٤مه

   -واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن

ىمااا٤مت وُمااا٤م ؿمااا٤مسمف: أُّماااا٤م ُماااـ  ااا٤مول أن ي٘ماااقل ط ًااااٞمومٝماااذا ٟماااقٌع ُماااـ اًمتٌ --اًمًااا٥ٌم هاااق اعمخااا٤مسمرات وآظمؽما
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ىمااا٤مت يمااا٤من لااا٤م دوٌر وهااال ؾمااا٥ٌم ُماااـ واااٛمـ إؾمااا٤ٌمب -!والاااروب ُماااـ احل٘مٞم٘مااا٦م ،واًمتًااآمٞمح  --ٟمٕماااؿ آظمؽما

: ٘ماقلوهاق ذم ٟمٔماري يمٛماـ يٌٙمال وي --ومٝماذا ظمٓما٠م ،أو طمتك ضمٕمٚمٝما٤م أهاؿ وأيماؼم إؾما٤ٌمب ،ومٞمٝم٤مّمار ًمٙمـ احل

اعمخااا٤مسمرات هاااذا ؿماااٖمٚمٝم٤م ًمٕمٜمٝمااا٤م  ؟!وهاااؾ ؿماااٖمُؾ اًمٕمااادّو إٓ أن خيااادع قمااادّوه --!!اًمٕمااادو همٚمٌٜمااال ٕناااف ظمااادقمٜمل

ومحتك ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أن اعمخ٤مسمرات اظمؽمىمتؽ واؾمتٓم٤مقم٧م أن شمًا٥ٌم ًماؽ آٟمحاراف واًمْماالل واًمٗمًا٤مد  -!اهلل

ىماا٤م واا٤مرً اعمخاا٤مسمرات ًمااـ شمًااتٓمٞمع أن ختؽمىمااؽ  --!وم٠مناا٧م اعمٚمااقم أهياا٤م اعمٗمااّرط اًمٗم٤مؾمااد ،واًماادُم٤مر إذا يمٜماا٧م  ااظمؽما

   -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ -!!ُمًت٘مٞماًم  يم٤مُماًل  ٤مأن٧م ذم ٟمٗمًؽ ؾمٚمٞمام ىمقيً 

 
 

[؟بعز عًُٝات َٛصٜتاْٝا شاؾظا٥ض١ٜ» عًُٝات اجملاٖزٜٔ خاصز اؿزٚر صِ تتهضيٹِ يـٳ]

 ذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ خلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل زًس خلُعٍٓ خلوسدضٚٔ إل

هي ؤى خلًول٘دت خلٗدزهٔ للزودئ  ,بى لن ًٗل ت٘ٗي,عخجط ْٖ هَضٗتدً٘د ني خلٛخ٘ط زدلز

ْٗف زخذل خلزعخجط بًود ستطول زٍل خلوُطذ خلًطزٖ َ٘ط ؤى ػـط سسز خهلل ضهْ٘د لي تٌح

  -؟ْود تحل٘ل ْؿـ٘لتٛن لألهط ؛خألهط لن ٗحسث بلى حس خلسدئ

 [قمٌد اًمرمحـ اعمٖمريب: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وىماد أدشماف  ،حمادد ؾماال٤مؾماٞميما٤من لا٤م هادف  ,وهال قمٛمٚمٞما٦م اعمٖمٞمٓمال, أن شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم فمٜمل

اًمذي طمّمؾ ذم سمالد ُمقريت٤من هاق ُماـ أثار هاذه  ؾمال٤مًاٞمطمتك إٟمف ُمـ همػم اعمًتٌٕمد أن اًمتٖمٞمػم اًم ،وهلل احلٛمد

ُماااـ ىمٌاااؾ  ش٤ميعُمٕم٤مويااا٦م وًمااد اًمٓمااا»آٟم٘ماااالب قماااغم اًماارئٞمس اًمًااا٤مسمؼ  :وأىمّماااد سمااا٤مًمتٖمٞمػم اًمااذي طمّماااؾ ،اًمٕمٛمٚمٞماا٦م

 -تفؿماٞمقسمٞماـ قمٚمٞمف وُمـ طم٤مأن٤مس هؿ ُمـ اعمحً

إٓ ُمااـ ضمٝماا٦م سمٕمااض  ،ئ٤مؿماااٞموٓ يًاا٤موي قمٜماادٟم٤م  ،٤م هااذا اًمتٖمٞمااػم سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٜماا٤م ًمااٞمس هااق اًمتٖمٞمااػم اعمٓمٚمااقبـمًٌٕماا

أو ُماـ ضمٝما٦م ُما٤م  ،ا ُمٜمافؿمااراًمتخٗمٞمػ اًمذي  ّمؾ ُمـ ذه٤مب ـم٤مهمٞم٦م يم٤مومر وجمل  ـم٤مهمٞم٦م يم٤مومر مظمار ًمٕمٚماف أىماؾ 

وُماـ ضمٝما٦م سمٕماض اًمِماٗم٤م   ،ٕماض اًمتخٗمٞماػ قماغم اًمٜما٤مس واعمًجقٟمٞمااـ وٟمحاق ذًماؽ ّمؾ ذم أثٜم٤م  ذًمؽ ُماـ سم

ًمٙماـ اًمٜمٔما٤مم  ،وٟمحاق ذًماؽ --!قَماػْمٌ سمَٕماػْمٍ  ،ًمّمدور اعم١مُمٜمٞماـ سمتًٚمٞمط اهلل شمٕم٤ممم اعمجرُمٞماـ سمٕمْماٝمؿ قماغم سمٕماض

يماا٤من  شاعمٖمٞمٓماال» واعم٘مّمااقد أن قمٛمٚمٞما٦م --ٓ شمٖمٞمااػم إٓ ذم أؾماام  اًم٘م٤مئٛمٞماااـ قمٚمٞماف ،سما٤مٍ. هااق اًمٜمٔما٤مم اًمٙماا٤مومر اعمرشماد

 -ًمٚمٜمٔم٤مم اعمقريت٤م  وعمـ ورا ه ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ اًمذياـ يم٤من لؿ خمٓمط ذم اعمٜمٓم٘م٦م ،ل٤م هدف ردقمّل سم٤مٕؾم٤مس

ًمٙماـ هاذه اًمٕمٛمٚمٞما٤مت يٛمٙماـ أن شمتٙمارر يمٚماام وضمادت لا٤م  --وع ُمتٙم٤مُماؾِماارورة أهن٤م سمدايا٦م ُمْماروًمٞمس سم٤مًم
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قمااال ًمٚمٔماااـ أن اجلامقمااا٦م وسم٤مًمتااا٤مزم وماااال دا --اًمااادواقمل وسمحًااا٥م ىمااادرة اعظماااقة اعمج٤مهديااااـ وسمحًااا٥م اًمٔمااارف

وٓ هاؿ ُمٝمٞما١مون  ،هاذا مل يارده اعظماقة أن --!اًمًٚمٗمٞم٦م ؾمتٖمزو اًماٌالد اعمجا٤مورة وشم٘ماتحؿ قمٚماٞمٝمؿ ىمقاقمادهؿ

 سمخٓماك صاحٞمح٦م وواصم٘ما٦م ًااػماعمٝماؿ هاق اًمثٌا٤مت واًم -٠ميت وىمتف سم٢مذن اهلل وقمقٟمف قماغم أطمًاـ ها٤م ٟمٔماـؾماٞمو -ًمف

   -يًددهؿ ويٚمٓمػ سمٜم٤م وٞمٕم٤ماعمج٤مهدياـ وّمار ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن ياٜم --ةّماػمقمغم سم

 
 

[ٚبٝإ ايٛادب ع٢ً ا٭١َ ػاٙ اجملاٖزٜٔ ،شاؾُاع١ ايغًؿ١ٝ يًزع٠ٛ ٚايكتاٍ» ايكٍٛ ٗ]

 تٗسم هي  خٍهدش ؟شخلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل» رٌد ييضـ٘ هدشخ تًطِ ٗد

  ؟دئلطسدذ ذدغٔ حَل هد ٗتَرر يلِ٘ تزدُ ّصُ خلزولًػدجح للطًر خلزعخجطٕ يدهٔ ٍ

 [ؿمالبق مه٤مم اًم٘مرأ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --احلٛمد هلل وسمف ٟمًتٕمٞماـ

وأنااا٧م  ،ُمااارت سمٛمراطماااؾ ُمٜماااذ ٟمِمااا٠مهت٤م ااااذا اًمٚم٘مااا٥م شاجلامقمااا٦م اًمًاااٚمٗمٞم٦م ًمٚمااادقمقة واًم٘متااا٤مل» ،أظمااال اًمٙماااريؿ

وٟمااقاة اجلامقماا٦م اًمًااٚمٗمٞم٦م هااذه يم٤مٟماا٧م  ،شٞم٦م اعمًااٚمح٦مؾمااالُماجلامقماا٦م اع» شمٕماارف أهناا٤م ذم إصااؾ يم٤مٟماا٧م ضمااز ا ُمااـ

وأنااا٤م زم ُمٕمرومااا٦م ٓ سمااا٠مس اااا٤م ااااذه اعمٜمٓم٘مااا٦م ورضم٤مٓهتااا٤م  ،ٞم٦م اعمًاااٚمح٦مؾماااالُمث٤مٟمٞمااا٦م ذم اجلامقمااا٦م اعهااال اعمٜمٓم٘مااا٦م اًم

 ش٤ماجلٞماا»ٞم٦م اعمًااٚمح٦م ؾمااالُماٟمٗمّمااٚم٧م قمااـ اجلامقماا٦م اع شطمًااـ طمٓماا٤مب» هااذه اعمٜمٓم٘ماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م سم٘مٞماا٤مدة ،وؿماا٤ٌما٤م

ومٝماا٤م ذم وىماا٧م ُمتاا٠مظمر ٟمققًما اعم١ماظمااذات قمااغم وهااذا هاق أطمااد  ,قمٜماادُم٤م ىُماتِاااؾ زيتاق  وشمااقمم قمٜمااؽم,ُماا٤م  ٤مسمٕماد اٟمحرا

وأصاح٤مسمف  شطمٓما٤مب» وما٢من هاذه اعمٜمٓم٘ما٦م اًمث٤مٟمٞما٦م سم٘مٞما٤مدة ،هذه اعمٜمٓم٘ما٦م اًمتال هال اًمٜماقاة إومم ًمٚمجامقما٦م اًمًاٚمٗمٞم٦م

وؾما٤ممه٧م  ،اضماد   اضماد   شاجلٞما٤م» ـمقال ومؽمة ىمٞم٤مدة و٤مل زيتق  رهمؿ فمٝمقر اٟمحراف شاجلٞم٤م» فمٚم٧م ُمًتٛمرة ُمع

 ،٤م  هماػم حمٛماقدةؿمااٞمأ ٧مٌاوارشمٙم ،خل٤مرضما٦م قمٚمٞمٝما٤مًمٚمٙمت٤مئا٥م ا شاجلٞما٤م» ذم طماروب شطمٓما٤مب» هذه اعمٜمٓم٘م٦م سم٘مٞم٤مدة

سمٕماااد ُم٘متاااؾ  شاجلٞمااا٤م» احلٛماااد هلل أهناااؿ ذم اًمٜمٝم٤ميااا٦م ًمٓماااػ اهلل ااااؿ وأقمٚمٜماااقا ظماااروضمٝمؿ قماااغم --وقماااغم يماااؾ طمااا٤مل

 -ىمٞم٤مدهت٤م شقمٜمؽم زواسمري» وشمقزّم  شزيتق »

 قمااا٦ماجلام» سم٤مؾماااؿ متًاااٙم٧م ,شاجلٞمااا٤م» خلروضمٝمااا٤م قماااغم,ومتًاااٙم٧م اعمٜمٓم٘مااا٦م اًمث٤مٟمٞمااا٦م ذم اًمٗماااؽمة إومم اًمت٤مًمٞمااا٦م 

 اخلااروج وهااؿ آٟمحااراف هااؿ ُمٕمااف وُمااـ شقمٜمااؽم» وأن ،طم٘ماا٤م اجلامقماا٦م هااؿ أهنااؿ ُمّدقمٞماا٦م ،شاعمًااٚمح٦م ٞم٦مؾمااالُماع

ًمٙمٜماااف ٓ وم٤مئاادة ُماااـ  ،وهااذا اعمٕمٜماااك وإن يماا٤من طم٘مااا٤م ذم ٟمٗمًااف --اجلامقمااا٦م يٛمثٚمااقن ٓ وأهناااؿ ،واًمٗمًاا٤مد واًمِمااذوذ

اا --!٤مؾم٦مًاااٞماًمتٛمًااؽ سمااف ذم قماا٤ممل اًم ًٌ م  وقمالُماا٦م قمااغم يمااؾ ٤موماا٢من اؾمااؿ اجلامقماا٦م صاا٤مَر ًم٘م اًمٗمًاا٤مد واًمٗمٔماا٤مئع واعضماارا
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 -وآٟمحراف واًمْمالل

ت قمٚمااااٞمٝمؿ سمتٖمٞمااااػم اؾمااااٛمٝمؿ وأنااااف ٓ وم٤مئاااادة ذم هااااذا ؿمااااارؿ ذم هااااذه اعمًاااا٠مخ٦م وأوىمااااد يمٜماااا٧م هااااـ شمٙمٚمااااؿ ُمٕمٝماااا

ااؿ سمٕماد ظماروضمٝمؿ قماـ اجلامقما٦م  واًمت٘مٞما٧م قمٚمٞمااٜم٤م ُماروا رضما٤مٓهتؿ سمٕماض سمقاؾمآم٦م,اًمتٛمًؽ سم٤مٓؾمؿ اًم٘مديؿ 

وًمٙماااٜمٝمؿ قمااّز قمٚماااٞمٝمؿ شمٖمٞمااػم آؾماااؿ حاا٤م طمّماااؾ ًمااف ُماااـ  ,ُمٗمتاا٤مح(ارسم٦م )اًمتااال ناا٧م إرسمٕمااا٤م  وِمااارذم ُمٜمٓم٘ماا٦م اًم

يم٤مٟماا٧م اعمٜمٓم٘ماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م ذم هااذه اًمٗمااؽمة قمٚمٞمٝماا٤م  --اًمٕمّمااٌٞم٦م واًمًااٛمٕم٦م وحاا٤م ًمااف ُمااـ اًمٕمالىماا٦م اًمقضمداٟمٞماا٦م وهمااػم ذًمااؽ

ومل أيماااـ أؤُماااؾ وماااٞمٝمؿ  --ده٤مًاااارٓ يًاااع اعم٘مااا٤مم ًم ،ُمالطمٔمااا٤مت وُم١ماظماااذات يمثاااػمة سمحًااا٥م ٟمٔماااري وُمٕمرومتااال

 -ُمٜمٝمؿسمؾ يمٜم٧م ؿمٌف ي٤مئس  ،ا يمثػمً 

 قماغم وضماف آظمتّما٤مر أن ٟمٗماس إؿماخ٤مص ذم اًم٘مٞما٤مدة اًمذيااـ اؾماتٛمروا ـماقال اعمادة ُماعيٙمٗمل أن شمٕمرف 

 ىمٌاااؾ ٟمِماااق  ،وشمريمااا٧م أنااا٤م اًمٌٚماااد وظمرضمااا٧م واًمقواااع قماااغم هاااذا ،هاااؿ أنٗمًاااٝمؿ ىمٞمااا٤مدة هاااذه اعمٜمٓم٘مااا٦م شزيتاااق »

   -شاجلامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٚمدقمقة واًم٘مت٤مل»

ٌُٕمادي وًم٘مٚماا٦م ُمّما٤مدر إظمٌا٤مر ذم هاذه اعمرطمٚماا٦م ،دىما٦ماجلامقماا٦م اًمًاٚمٗمٞم٦م سم ةِ ؾ ٟمِما٠مصااٞممل أقمارف سمٕماده٤م شمٗم٤م  ،ًم

ًمٙماـ قمرومٜماا٤م وماٞمام سمٕمااد أن اجلامقما٦م شمٙمقٟماا٧م سمٕماد اشمّماا٤مٓت وًم٘ما٤م ات وشمٗماا٤مهؿ سمٞمااـ هااذه اعمٜمٓم٘ما٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م وسمٕمااض 

 ،صمااؿ اجلٜمااقب ،. ظمّمقصاا٤مِمااار. )اخل٤مُمًاا٦م واًم٤ًمدؾماا٦م( وسمٕمااض اًمٙمت٤مئاا٥م ذم اًمقؾمااط واًمِماااراعمٜماا٤مـمؼ ذم اًم

 -وذم اًمٖمرب ىمٚمٞمال

ًمّماإمقسم٦م اًمٔمااروف وصاإمقسم٦م اًمتقاصااؾ واًمٚم٘ماا٤م ات سمٞماااـ  ،أن يًااتٖمر. وىمتاا٤م ـمااقيالٓ سمااد ـمٌٕماا٤م هااذا يماا٤من 

   --واحلٛمد هلل ،اًمٜم٤مس

ئ٤م ِمااٞمئ٤م ومؿمااٞمإٓ أنٜما٤م سمادأن٤م  -!ؾماٚمٌٞم٤م ا ؿماارذم اًم٘مٞما٤مدة يما٤من يٕمٓمٞمااٜمل دائاام ُم١م شطمًـ طمٓما٤مب» وُمع أن وضمقد

 ،٦م واعمقضماقدةوااٞم٤م  اح٤مشمٜمحق إمم اعصالح وآقماؽماف سم٤مٕظمٓما ،ٟمًٛمع قمـ نّقٓت ـمٞم٦ٌم وشمٖمػمات ضمٞمدة

وآؾماتٗم٤مدة ُماـ اًمتجرسما٦م  ،وشمٓماقير اخلٓما٤مب وإصاالطمف ،واًمٌح٨م قمـ إطمًاـ وإومْماؾ ،وىمٌقل اًمٜمّمح

 ،اًماااخ --واًماااتخٚمص ُماااـ يمثاااػم ُماااـ إظمٓمااا٤م  اًمًااا٤مسم٘م٦م واعمٗم٤مؾماااد ،وادمااا٤مه ٟمحاااق آقمتااادال واًمتقاواااع ،اعمريااارة

زًماا٧م حلااد هااذه  وُماا٤م --ُت ظمااػما رِماااوشمااقزم ىمٞماا٤مدات ضمٞماادة ٟمٔمٞمٗماا٦م ـمٞمٌاا٦م اؾمتٌ ،شطمًااـ طمٓماا٤مب» وسمٕمااد اسمتٕماا٤مد

ٟمٜم٤م ه١مٓ ِمارإج٤مم أؾمٛمع اخلػم ويّمؾ إًمٞماٜم٤م اعمزيد ُمـ اعمٌ    -وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ؛ات قمـ إظمقا

. واجلٜماقب )اًمّماحرا ( يما٤مٟمقا ِمااررشما٤مح ًماف دائاام وأرضماق ُمٜماف اخلاػم أنٜمال أقمارف أن أهاؾ اًمأاًماذي يمٜما٧م 

وقماادم  شاجلٞما٤م» ؾما٤ٌمب أمهٝما٤م سُمٕماادهؿ قماـ ُمريمازوذًماؽ ٕ ،قماغم ٟم٘ما٤م  وصاٗم٤م  أيمثاار ُماـ أهاؾ اًمقؾماط واًمٖماارب

 -!شمٚمّقصمٝمؿ سم٠موزاره٤م

وذم يمااؾ  ،هااذا ضمٞماد ذم هااذه اعمرطمٚماا٦م سم٤مًمااذات ،ىمل ُمااع اجلٜمااقبِماار. واًمقؾمااط اًمِمااارومتحاّقل اًمث٘مااؾ إمم اًم
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   -واهلل أقمٚمؿ ،ًمٙمـ ًمٙمؾ ُمرطمٚم٦م رضم٤مل٤م وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م ،ظمػمٌ 

 ،اًم٘مااديؿ اًمًاا٘مٞمؿوااال مظماار همااػم اح٤م  ؿمااالأن هاال  شاجلامقماا٦م اًمًااٚمٗمٞم٦م ًمٚماادقمقة واًم٘متاا٤مل» أن واحل٤مصااؾ

ٟمًاا٠مل اهلل أن  ،و٤مقماا٦م جم٤مهاادة صم٤مسمتاا٦م قمااغم أُماار اهلل ،وهاال و٤مقماا٦م ٟمحًاا٥م ومٞمٝماا٤م اخلااػم واًمّمااالح ،واحلٛمااد هلل

   -ه٤م قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومرياـّماروأن ياٜم ،يقوم٘مٝم٤م وأن يزيده٤م هدى وؾمدادا وشمقومٞم٘م٤م

ئريٞماـ سم٤مًمٙمقن ُمٕمٝم٤م وآًمتح٤م. سم٘م٤مومٚمتٝم٤م وأدقماق وأطماّرض أهٚمٜما٤م ذم  ، اعمقوماؼواهلل ،أنّمح اًمِم٤ٌمب اجلزا

ئر أن يٙمقٟمقا ُمٕمٝم٤م وي١ميدوه٤م يمؾ سمح٥ًم ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف    -اجلزا

ًمٙمـ قمغم اعٟم٤ًمن أن يٙمقن حم٘م٘ما٤م ًمٚمحاؼ  --هٜم٤مك ؿمقائ٥م وأظمٓم٤م  ٓ شمزالأنف ٓ سمد هٜم٤مك ٟم٘مص و ،ٟمٕمؿ

   -ًمٚمدياـ وأهٚمف ا صارً ٟم٤م

اااا٧م ويتقصّماااؼ و ّّمااااؾ ٌّ ومٝماااذا طمااااؼ ًمااااف وهااااق  ،آـمٛمئٜماااا٤من وٓ سمااا٠مس ًمإلٟمًاااا٤من ُمااااـ ؿمااا٤ٌمسمٜم٤م وهمااااػمهؿ أن يتث

وٓ يٙمثاااااار ُمااااااـ آًمتٗماااااا٤مت إمم اًمقؾماااااا٤موس  ،وًمٙمااااااـ قمٚمٞمااااااف أن يٕمٓماااااال ًمٙمااااااؾ ذي طمااااااؼ طم٘مااااااف ،ٚم٦م أجْماااااا٤مْماااااااٞموم

 -!!قمل اًمدياٜمل اًمذي يمٚمٗمٜم٤م اهلل سمفِمارواحل٤ًمسم٤مت اعمٕم٤مرو٦م ًمٚمقاضم٥م اًم

ر اـ ُمااـ دقمااؿ أي و٤مقماا٦م شم٘مااقم ودم٤مهااد اًمٙمٗماا٤مًاٞمااسمٕمااض اًمٜماا٤مس جلٝمٚمٝمااؿ وىمٚماا٦م اًمٗم٘مااف ذم اًمدياااـ صاا٤مروا ي٤مئ

 --!وُماااا٤م ؿماااا٤مسمف ذًمااااؽ ُمااااـ اعمٕماااا٤م  شسمقحلٞماااا٦م هااااق سمقحلٞماااا٦م»و شيماااال ًمااااّقْل يماااال ٓظماااار» :وصاااا٤مر ي٘مااااقل ،اعمرشمدياااااـ

ٟمًاا٠مل اهلل  ،ٓم٤من ووااحٙمف قمٚمااٞمٝمؿِماااٞمُمااـ شمٚمٌااٞمس اًمال ؿمااّؽ وهااذا سماا --ومقن قمااـ اًم٘مٞماا٤مم سمااام أُماار اهلل سماافّماااروياٜم

قىماااػ وذم يماااؾ وأن يٕمااارف اًمقاضمااا٥م ذم يماااؾ ُم ،وإٟماااام اًمقاضمااا٥م قماااغم يماااؾ ُمًاااٚمؿ أن  ٘ماااؼ احلاااؼ --!اًمًاااالُم٦م

وأناف قمٌاٌد وم٘ماػم وإمٞمػ طم٘ماػم  ،ويٕمٚمؿ أنف خمٚماق. ًمالسماتال  وآُمتحا٤من ،ويّمؼم و ت٥ًم ،ويٕمٛمؾ سمف ،طمٞماـ

ومٚمٞمحاارص أن يٙمااقن ُمااع اهلل شمٕماا٤ممم وُمااع أوًمٞم٤مئااف وذم  ،ي٠متٞمااف اعمااقت وشمٜمتٝماال ومرصااتف اوهماادً  ،ئ٤مؿماااٞمٓ يًاا٤موي 

يب جت حت خت مت ژ ،]اًمتقسماااااااااااا٦م[ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ: صااااااااااااٗمٝمؿ

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ،٤مدًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م[]اعمج ژىت يت جث مث

   -[ِمار]احل

وهاذا طما٤مل وٝماقر أهاؾ  ،ٓمر قمٚمٞمٝمؿ اجلٝماؾ واٟمٕمادام اًمٗم٘ماف ذم اًمديااـًاٞموإذا يمٜم٤م ٟمٕمرف أن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ي

ُماا٤م و ،وماا٢من هاذا أُمااٌر ىماد ُمااردوا قمٚمٞماف وؿماا٧ٌم وؿما٤مسم٧م قمٚمٞمااف أضمٞما٤ملؿ ؛وٓ يمٌااػم طمٞمٚما٦م ًمٜماا٤م ذم ذًماؽ أن ،زُم٤مٟمٜما٤م

طمٙماؿ اًماردة واًمٙمٗمار  ،لإؾماالُميؽمسمقن ذم إـم٤مر ووع ضم٤مهكم ونا٧م طمٙماؿ هماػم  سم٥ًٌم أن اعمًٚمٛمٞماـ ،٧مزاًم

وٟمحاا٤مول اؾمااتجالاؿ واًمتٚمٓمااػ ُمٕمٝمااؿ  ،وإٟمااام ٟمًاا٤ميس اًمٜماا٤مس وٟم٠مظمااذ ُمااٜمٝمؿ اًمٕمٗمااق --!واحلاارب هلل وًمدياااٜمف

   -قمغم ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت ،وشم٠مخٞمٗمٝمؿ

سماااؾ قمٚمٞماااف أن  ؛ٙماااقن يماااذًمؽأن ي ٓ يٜمٌٖمااالومااا٢من اًمِمااا٤ٌمب اعمٚمتااازم سمديااااٜمف واعمًااات٘مٞمؿ قماااغم ـمرياااؼ اهلل شمٕمااا٤ممم 
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ًمٚمتٖمٞماااػم إمم إومْماااؾ واًمٌحااا٨م قماااـ  اُمًاااتٕمدً  ،يٙماااقن ُم٤مًماااؽ أُماااره طماااّرا يماااريام حم٘م٘مااا٤م ًمٚمحاااؼ ؾمااا٤مقمٞم٤م ذم اخلاااػم

   -إيمٛمؾ وإطم٥م إمم ُمقٓه 

   -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح واًمٗمالح

 
 

ٚتؿقٌٝ بعض أسزاخ  ،شاؾظا٥ض١ٜ ايتذضب١» تكِٜٛ نتاب ايؾٝخ أبٞ َقعب ايغٛصٟ عٔ]

[شاؿضب ايكشص٠» نتابايه٬ّ ع٢ً ٚ ،اؾظا٥ض إضٜض٠

 ٍخلصٕ  ,ُسـطؤْٙ خهلل ,لٛتدذ ؤزٖ هػًر خلسَضٕ  تَٗٗوٛن هد :خلساخل خألٍل

د طـّ٘ل تًتٗسٍى ؤى خلصٕ شّر خلِ٘ خل ؛طٓ خلزْدزٗٔسـ٘شٚط ِْ٘ ؤحسخث خلزعخجط ٍخلو

  -؟ُٔهَحٕ زدلس٘دًدت ٍخألزلٔ خلسخه

خلصٕ ٚتسِ ؾدزف هردزطخت رعخجطٕ ختْن  شخلحطذ خلٗصضٓ» هد تَٗٗوٛن لٛتدذ :خلخدًٖ

  ؟ِْ٘ ضهَظ خلزْدز زدلًودلٔ

 [abotorab: اًم٤ًمئؾ]
  

 : الجىاب

 ،شٞم٦م اًمٕم٤معمٞماا٦مؾمااالُمدقمااقة اعم٘م٤موُماا٦م اع» ااعمًااّٛمك سماا ,وماارج اهلل قمٜمااف,خ أيب ُمّماإم٥م اًمًااقري ِماااٞميمتاا٤مب اًم

ئد وقم ،يمت٤مب ضمٞمد وىمٞمؿ    -هذا ذم اجلٛمٚم٦م --ٚمؿ ٟم٤مومعوومٞمف ومقا

وم٘ما٦م قماغم يماؾ اًمتٗم٤م ,٤مـمٌٕمً ,وًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا  سماؾ هٜما٤مك ُمقاواع  --خِمااٞمويماؾ ُما٤م يمتٌاف اًم ،ؾصااٞماعمقا

  -٤م  هل حمؾ ٟمٔمر وسمح٨مؿماٞمأ كوهٜم٤م ،رأجتٝم٤م مل يّم٥م ومٞمٝم٤م

 ؾمااال٤مًاٞموأنّمااح اعظمااقة اعمٝمتٛمٞماااـ سماا٤مًمٗمٙمر اًم ،وًمٙمااـ سم٤معواا٤مل وذم اًمٕمٛمااقم اًمٙمتاا٤مب ـمٞماا٥م ضماادا وُمٗمٞمااد

هتااا٤م وقمٚم٘مااا٧ُم قمٚمٞمٝمااا٤م  --٤مدي واعظماااقة اًم٘مٞم٤مديٞمااااـ سم٘مرا شماااف وآؾماااتٗم٤مدة ُمٜمااافاجلٝماا ًمألؾماااػ أن اًمٜمًاااخ٦م اًمتااال ىمرأ

 -يمثػما ه٤م قمٚم٘م٧م قمٚمٞمف ْماروًم٧ًم أؾمتح ،اسمؾ سمٕمٞمدة ضمدً  ،ًمٞم٧ًم ىمري٦ٌم ُمٜمل أن ؿمالطمقا 

ئااار وم٠مصااا٤مب ذم سمٕمْمااف وأظمٓمااا٠م ذم سمٕمااض ٤مهمتٝم٤م واًمتٕمٌاااػم صااااٞم٤م  مل  ًااـ ؿمااااٞموهٜمااا٤مك أ ،ُماا٤م ذيماااره قمااـ اجلزا

٤م  هاق اقمتٛماد ومٞمٝما٤م ؿمااٞموٟم٘ماؾ قماـ سمٕماض ـمٚمٌا٦م اًمٕمٚماؿ أ ،دشمف٤مؿماٝمّماار أو ذم خمت ،ؾمقا  ذم يمت٤مسمف هاذا ،سمدىم٦م قمٜمٝم٤م

ئر وهاق ـمًٌٕما ،وأن٤م قم٤مرٌف سماذًمؽ ،وم٠مظمٓم٠م ذم ٟم٘مٚمٝم٤م ؛قمغم طمٗمٔمف وذايمرشمف ٤م يمتا٥م هاذه اًمٗمّماقل اعمتٕمٚم٘ما٦م سما٤مجلزا

 ،ح سمااذًمؽصااارسمااؾ هااق  ،وهمػمهاا٤م ُمااـ طمٗمٔمااف ومل يٌااؼ ًمااف سمٕمااد اخلااروج ُمااـ أومٖم٤مٟمًاات٤من أي وصماا٤مئؼ قمااغم ُماا٤م أفمااـ
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٦م ّماااٞموىمااد يم٤مٟماا٧م دمرسماا٦م ؿمخ» :وىمااد أؿماا٤مر هااق إمم ذًمااؽ سم٘مقًمااف ،٤م ذم سمٕمااض إظمٓماا٤م ًاااٞمومٙماا٤من ذًمااؽ ؾماا٤ٌٌم رئٞم

وىماااد ؾماااجٚم٧م ذًماااؽ يماااام ذيمااارت ذم يمتااا٤مب وم٘مدشماااف خمٓمقـمااا٤م ضمااا٤مهزا أثٜمااا٤م  اٟمًااااح٤مسمٜم٤م  ،ُمريااارة وهمٜمٞمااا٦م سم٤مًمٗم٤مئااادة

وأقماادت يمت٤مسماا٦م ُمٚمخّمااف  ،ؼماًمٕم٤مضمااؾ ُمااـ يم٤مسمااؾ إسماا٤من الجٛماا٦م إُمريٙمٞماا٦م قمااغم أومٖم٤مٟمًاات٤من سمٕمااد أطمااداث ؾمااٌتٛم

شه ىمري٤ٌم إن ؿم٤م  اهللِماروؾم٠من
(1)

 -يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ُمقاوع أظمرى أجْم٤م ،ـها 

ئريااا٦م اعمٕم٤م وٓ  ،ةّماااارة هاااق ٟمٌاااذة خمتصاااارسماااد أن شمالطماااظ أن ُمااا٤م يمتٌاااف ذم هاااذا اًمٙمتااا٤مب قماااـ اًمتجرسمااا٦م اجلزا

 -اعجي٤مز سم٤محلذف يمثػما ْمال وي٘مت ،وذًمؽ يمثػما ُم٤م يٙمقن قمرو٦م ًمإلظمالل

 :  سمٕمض اعمالطمٔم٤مت قمغم ُم٤م يمتٌف ذم هذه اًمٜمٌذةوذم ُم٤م يكم

ويماااام ذم  ،شُمّمااآمٗمك سمقيااا٤م قماااكم» خِمااااٞميماااام ذم شمااا٠مريخ اؾمتِماااٝم٤مد اًم ،شمالطماااظ أن اًمتاااقاريخ ومٞمٝمااا٤م أظمٓمااا٤م  ,

  -وهذا ٕنف يٙمت٥م ُمـ طمٗمٔمف يمام ووح٧ُم  ،شضمٌٝم٦م اعٟم٘م٤مذ»شم٤مريخ آٟمتخ٤مسم٤مت اعمٚمٖمّٞم٦م اًمتل وم٤مزت ا٤م 

ضمٌٝماا٦م اعٟم٘ماا٤مذ، وؿمااٙمؾ ىمٞماا٤مدة شمٗم٤موواا٧م وشمٕم٤موٟماا٧م ُماااع  اٟمِمااؼ ضمااز  يمٌااػم ُمااـ جمٚمااس ؿماااقرى» :ىمقًمااف ,

حمٛمااد اًمًااإمٞمد وقمٌاااد اًم٘مااا٤مدر ؿماااٌقـمل وقمٌاااد اًمااارزا. » وروماااض مظمااارون قماااغم رأؾماااٝمؿ --احلٙمقُماا٦م اًمٕمًاااٙمري٦م

اضمااتامقمٝمؿ قمااـ  قم٤من ُماا٤م أؾمااٗمرؾمااارو --اعمقاضمٝماا٦م سم٤مؾمااؿ ضمٌٝماا٦م اعٟم٘ماا٤مذ واوسماادأاعمٝم٤مدٟماا٦م  ش٤مم وؾماإمٞمد خمٚمااقذمرضماا

ش--أطماد يماقادر اجلٌٝما٦م شُمد  ُمارزا.»سمرز قمغم رأؾمف اًمذي  شضمٞمش اعٟم٘م٤مذ»شمِمٙمٞمؾ ُم٤م قمرف سم٤مؾمؿ 
(2)

 --ـها 

قمٌاااد » :شماااقمم ىمٞمااا٤مدة اجلٌٝمااا٦م ،شقمٌااا٤مس»و شقماااكمّ » خٞمااااـِماٞمسماااؾ اًمّماااحٞمح أناااف سمٕماااد اقمت٘مااا٤مل اًم ،هاااذا هماااػم صاااحٞمح

وشماازاُمـ ذًمااؽ ُمااع ؿماا٘م٤م.  ،ومٚمااؿ شمٙمااـ هٜماا٤مك ىمٞماا٤مدة يمٌااػمة ُمتٗمااؼ قمٚمٞمٝماا٤م ؛صمااؿ ؾمااجـ هااق أجْماا٤م ،شاًم٘ماا٤مدر طمِماا٤م 

قماا٤مت وختٚمخااؾ ذم صااػ ىمٞماا٤مد  ،ن شمٞماا٤مر اعمقاضمٝماا٦م ُماا٤م قُمااارف سمخٚمٞماا٦م إزُماا٦مومٙمااق   ،ات اجلٌٝماا٦م يمااام أؿماا٤مر إًمٞماافوٟمزا

 -- شحمٛمد اًمًٕمٞمد» خِماٞموشمقمّم رئ٤مؾمتٝم٤م اًم ،هذه اخلٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مٞم٤مدة اعم١مىمت٦م ًمٚمجٌٝم٦م

ويما٤من  ،ورة اجلٝما٤مد وقمادم اًمؽماضماعْماارواىمتٜماع سم ،يم٤من هـ اظمت٤مر ظمٞما٤مر اعمقاضمٝما٦م شحمٛمد اًمًٕمٞمد» خِماٞماًم

يماا٤من أجْماا٤م رئااٞمس و٤مقمتااف اخل٤مصاا٦م  ,ذم طمٙمااؿ رئااٞمس اجلٌٝماا٦م ؾماا٤مقمتٝم٤م: يٕمٜماال,ئااٞمس ظمٚمٞماا٦م اجلٌٝماا٦م ُمااع يمقٟمااف ر

,وهل و٤مقما٦م يم٤مدريا٦م يماام هاق ُمٕماروف  شو٤مقم٦م اجلزأرة» ل اجلزائري سم٤مؾمؿؾمالُماًمتل قمروم٧م ذم اًمقؾمط اع

٦م أثٜمااا٤م  وىماااد أتاااٞمح زم ذم ومرصااا٦م شم٤مًمٞمااا ،ؾصااااٞمولااا٤م وقمٚمٞمٝمااا٤م وًمٜمااا٤م ومٞمٝمااا٤م شمٗم٤م ،,يٕماااؼّم قمٜمٝمااا٤م اعم١مًماااػ سمجامقمااا٦م اًمٓمٚمٌااا٦م

قمٌاد »و شؾمإمٞمد خمٚماقذم» ُماع جمٛمققما٦م ،شحمٛماد اًمًإمٞمد» اعمٝمؿ أن جمٛمققم٦م --اًمتجرسم٦م آًمت٘م٤م  سمٌٕمض ىمٞم٤مداهتؿ

اًمتااااال شمٙمقٟمااااا٧م ذم وىمااااا٧م ؾمااااا٤مسمؼ عًمٖمااااا٤م   شٞم٦م اعمًاااااٚمح٦مؾماااااالُماجلامقمااااا٦م اع» ُماااااع جمٛمققمااااا٦م ،شاًم٘مااااا٤مدر ؿماااااٌقـمل

                                      
 ذم سمْمع وؾمٌٕملم صٗمح٦م- شخمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم اجلزائر»(، واعمٚمخص اعمذيمقر هق يمت٤مب: ١4١، ١52دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )ص  (٧)

 (-٧4(، خمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم اجلزائر )ص ١41دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )ص  (2)
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ظمااقة اًم٘م٤مدُمٞماااـ ُمااـ وهمااػمهؿ ُمااـ اع شاعمٚمٞماا٤م »و شىماا٤مري ؾماإمٞمد» آٟمتخ٤مسماا٤مت سمجٝمااقد أـمااراف ُمتٕمااددة ُمثااؾ

اجلامقماا٦م » هااذه اعمجٛمققماا٤مت اًمااثالث اناادت ذم --وهمااػمهؿ شسمقياا٤م قمااكم» خِماااٞمأومٖم٤مٟمًاات٤من وسم٘م٤مياا٤م أصااح٤مب اًم

وذًماؽ ذم ؿماٝمر ُما٤ميق ُماـ ؾماٜم٦م أرسماع  ، شأباق قمٌاد اهلل أمحاد» خِمااٞمواٟمتخا٥م أُمػمها٤م اًم شٞم٦م اعمًٚمح٦مؾمالُماع

,وهاق حا٤م وىماع آشمٗما٤م.  ،يٛمثاؾ اجلٌٝما٦م شحمٛمد اًمًإمٞمد» خِماٞمذم شمٚمؽ إثٜم٤م  يم٤من اعمٗمروض أن اًم ،وشمًٕمٞماـ

رئاٞمس  ،ؾما٤مقمتٝم٤م شٞم٦م ًمإلٟم٘ما٤مذؾماالُماجلٌٝما٦م اع» وىّمٕمف سم٤مؾمؿ اجلٌٝم٦م قمغم أؾما٤مس أناف هاق رئاٞمس ,اشمٗم٤م. اًمقطمدة

ذم شمٚمااؽ إثٜماا٤م  رومْماا٧م جمٛمققماا٦م هااـ ياااٜمتٛمقن : أىمااقل ،ظمٚمٞماا٦م إزُماا٦م اًمتاال هاال ىمٞماا٤مدة اجلٌٝماا٦م ذم شمٚمااؽ اًمٚمحٔماا٦م

وىمااا٤مًمقا إٟماااف ٓ  ،يٛماااثٚمٝمؿ أو يٛمثاااؾ اجلٌٝمااا٦م وأنٙماااروا أناااف ،سم٤مؾماااٛمٝمؿ شٞمدحمٛماااد اًمًااإم» خِمااااٞمإمم اجلٌٝمااا٦م شمقىمٞماااع اًم

. ُماااـ ِماااارهااا١مٓ  اًمراومْماااقن يمااا٤مٟمقا ذم أهمٚماااٌٝمؿ جمٛمققمااا٦م رضمااا٤مل ُماااـ اًم ،شاجلااازأرة»يٛمثاااؾ إٓ ٟمٗمًاااف وو٤مقمتاااف 

 ويماا٤من ُمااٜمٝمؿ ،ٟم٤مؿماآمل اجلٌٝماا٦م ؾماا٤مسم٘م٤م وهااـ لااؿ ارشم٤ٌمـماا٤مت اضمتامقمٞماا٦م وشم٤مرخيٞماا٦م ُمٕمٞماااٜم٦م سماإٌمض ىمٞماا٤مدات اجلٌٝماا٦م

ل اجلٌٝمااا٦م وأطماااد ؾمااااٞم٤مؾماٞمأطماااد , شراسماااح يمٌاااػم» أظماااق شُمّمااآمٗمك يمٌاااػم» وُماااٜمٝمؿ ،اعماااذيمقر شُمااازرا. ُماااد  سماااق»

 واعمٔمٜمااقن واهلل أقمٚمااؿ أن ،,ظماارج إمم ظماا٤مرج اًمااٌالد وصاا٤مر يااتٙمٚمؿ سم٤مؾمااؿ اجلٌٝماا٦م ،اـ لاا٤مًاٞمااإقمْماا٤م  اعم١مؾم

أقمٜماااال ذم رومااااض اًمقطماااادة ُمااااع اجلامقماااا٦م  ؛وُمااااـ قمااااغم ؿماااا٤ميمٚمتف لااااؿ دور يمٌااااػم ذم هااااذا اًمتقضمٞمااااف شراسمااااح يمٌااااػم»

واقمتاااؼموا  شل ًمإلٟم٘مااا٤مذؾماااالُماجلاااٞمش اع» :وماااام يمااا٤من ُماااٜمٝمؿ إٓ أن أقمٚمٜماااقا قماااـ شمِماااٙمٞمؾ ؛ٞم٦م اعمًاااٚمح٦مُمؾماااالاع

ٞم٦م اعمًااااٚمح٦م اًمتاااال ٓ شماااارسمط ٟمٗمًااااٝم٤م ؾمااااالُمظمالوماااا٤م ًمٚمجامقماااا٦م اع ،أنٗمًااااٝمؿ سمٛمٜمزًماااا٦م اجلٜماااا٤مح اًمٕمًااااٙمري ًمٚمجٌٝماااا٦م

ااااذه ومٝماااذا ُمااا٤م يتٕمٚماااؼ  ،ًمٙماااـ اعقماااالن اًمرؾماااٛمل يمااا٤من هٜمااا٤م ،ويم٤مٟمااا٧م هاااذه ومٙمااارة ؾمااا٤مسم٘م٦م قمٜمااادهؿ رسماااام ،سم٤مجلٌٝمااا٦م

   -واهلل أقمٚمؿ ،اًمٗم٘مرة

شأباق قمٌااد اهلل أمحااد» ( أُمػمهاا٤م٧221[ ُماع ُمٓمٚمااع )شإومٖماا٤م  ا ضمٕمٗماارً » يٕمٜمال]صمااؿ ظمٚمٗمااف  --» :وىمقًماف ,
(1)

 

,يماا٤من طمّٞماااا٤م إمم ديًااٛمؼم   شضمٕمٗماار إومٖماا٤م » واحلااؼ أن ،ُت ؿمااارهااذا أجْماا٤م ُمااـ اخلٓماا٠م ذم اًمتاا٠مريخ يمااام أ ،ـها

ئارويمٜم٧م أن٤م ؾم ،ُمـ ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕمٞماـ ,مظمر اًمِمٝمقر قماغم ذًماؽ صاال ُماع طمر ،ومل أختاؼ سماف ،٤مقمتٝم٤م ذم اجلزا

 ،واًمت٘مٞماا٧م سمٛمًاا٤مقمٍد ًمااف ،ورهمااؿ سمرجماا٦م قماادة ُمقاقمٞمااد ًمٙمااـ يم٤مٟماا٧م ذم يمااؾ ُماارة شمٗمِمااؾ سمًاا٥ٌم اًمٔمااروف إُمٜمٞماا٦م

 -ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم اًمِمٝمقر إومم ُمـ ؾمٜم٦م أرسمٍع وشمًٕمٞماـ

ئار واقمت٘ماؾ )اًم٘ما٤مري ؾمإمٞمد( ذم إطمادى الجاامت اًمٙماؼمى قماغم ىمٞما٤مدة اًم٘ماقات » :ىمقًماف , اًمٌحريا٦م ذم اجلزا

ئر اًمٕم٤مصٛم٦م سمٕمد قمدة أؿمٝمر١١١صمؿ ومر ُمع أيمثر ُمـ ) ،اًمٕم٤مصٛم٦م صمؿ سماذل وؾمإمف  --( ؾمجٞماـ ُمـ ؾمجـ اجلزا

                                      
 (-٧١(، خمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم اجلزائر )ص ١41دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )ص  (٧)
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ش(٧226أواظماار) صمااؿ ىمتااؾ ذم فمااروف هم٤مُمْماا٦م  --ذم شمقطمٞمااد اًمٗمّماا٤مئؾ اعم٘م٤مشمٚماا٦م ُمااـ وٞمااع اًمٗمرىماا٤م 
(1)

 --ـها 

خ أيب ُمّماإم٥م قمااغم ِماااٞم٥ٌم اقمااتامد اًمويمااؾ ذًمااؽ سمًاا ،هااذا ٓ خيٗمااك ُماا٤م ومٞمااف ُمااـ أظمٓماا٤م  عمااـ هااق ُمااـ اعمت٤مسمٕمٞماااـ

 ،ذم وىمااا٧م ُمٌٙمااار ،يمااا٤من ذم أواظمااار ؾماااٜم٦م اصمٜمتٞمااااـ وشمًٕمٞمااااـ شىمااا٤مري ؾمااإمٞمد» خِمااااٞمومااا٢من اقمت٘مااا٤مل اًم ،اًماااذايمرة وم٘ماااط

ُمٜماا٤م ُمااع اًمقطماادة شم٘مريٌاا٤م ،وظمااروضمٝمؿ ُمااـ اًمًااجـ )ؾمااجـ ًمااقُمٌٞمز ذم سم٤مشمٜماا٦م( يماا٤من ذم ؾمااٜم٦م أرسمااع وشمًٕمٞماااـ  ،ُمتزا

 -اًمًجـ  واًمقطمدة مت٧م وهق ذم ،سمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ ضمدا قمغم ُم٤م أفمـ

اًم٘ما٤مري ؾمإمٞمد » خ اًمٕما٤مملِمااٞمهذا وإن ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أذيمر سم٤مخلػم هذا اًمرضماؾ اًمٗماذ اًم٘م٤مئاد اعمقهاقب واًم

ئرًيااا ،وىماااد قمِمااا٧ُم ُمٕماااف ذم أومٖم٤مٟمًااات٤من ُمااادة ، شاًمٌِّمااااا٤مري ُمثٚماااف ٓ ذم اًماااداظمؾ وٓ ذم  ٤مواحلاااؼ أ  مل أَر ضمزا

إُماػم   شأبا٤م قمٌاد اهلل أمحاد» خِمااٞمن اًموًمذا ومال قمج٥َم ها٤م سمٚمٖمٜمال أ ،ُمـ طمٞم٨م اًمٙمامل واًمٗمْم٤مئؾ ،اخل٤مرج

إول ًمٚمقطمااادة يمااا٤من أرؾماااؾ إًمٞماااف سمٛمجااارد ظمروضماااف ُماااـ ؾماااجـ سم٤مشمٜمااا٦م ٓؾمتحْمااا٤مره إمم اًمقؾماااط ًمٞمٙماااقن ىمريٌااا٤م 

وما٤مهلل  -!أنف يما٤من يٗمّٙمار ذم شمًاٚمٞمٛمف اًم٘مٞما٤مدة شأيب قمٌد اهلل أمحد» سمؾ سمٚمٖمٜمل ُمـ أؿمخ٤مص يم٤مٟمقا ىمريٌٞماـ ُمـ ،ُمٜمف

ٟمحًااااٌٝمام يمااااذًمؽ واهلل يرمحٝماااا٤م ويٕمااااكم ذم اًمِمااااٝمدا   ،يم٤مٟماااا٤م رسّم٤مٟمٞمٞماااااـوٓ أؾمااااتٌٕمد ذًمااااؽ ٕن اًمرضمٚمٞماااااـ  ،أقمٚمااااؿ

   -مُمٞماـ --ُمٜمزًمتٝمام

٤مت اعمدٟمٞما٦م ِمااٞمشمّمٕمٞمد اعمقاضمٝما٦م ُماع اعمٚمٞم» :٤مؾم٤مت ذم قمٝمد زيتق ًاٞمىمقًمف ومٞمام ي٠مظمذه قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت واًم ,

ش٤مؾماٞمسم٤محلٙمقُم٦م واخت٤مذه٤م هدوم٤م أؾم٤م اعمرشمٌٓم٦م
(2)

   -ف صحٞمحّمارسمؾ هق شم ،هذا ه٤م ٓ يٕم٤مب قمٚمٞمٝمؿ --ـها 

صمااؿ أتٌااع قمٌااد اًماارمحـ أُمٞماااـ ذًمااؽ سمتقضمٞمااف ُم٘م٤مشمٚمٞمااف إمم اعمجاا٤مزر اجلامقمٞماا٦م ذم اعمدٟمٞمٞماااـ ذم اًم٘ماارى » :ىمقًمااف ,

 --ومٙمٗمارهؿ واؾماات٤ٌمح ىماتٚمٝمؿ وؾمااٌل ٟمًاا٤مئٝمؿ ؛٤مت احلٙمقُمٞماا٦مِماااٞمـماقا ذم اعمٚمٞماٟمخراعمجا٤مورة لااؿ سمادقمقى أهنااؿ 

شقمغم أهنؿ ُمرشمدياـ
(3)

اعمج٤مزر ضم٤م ت سم٤مًمتادري٩م و تا٤مج إيْما٤مطمٝم٤م سمؾ  ،وٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ،هذا همػم دىمٞمؼ ،ـها 

 -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،ح وشمٓمقيؾؿمارإمم 

وم٢من ُمٕمٔماؿ اعمجا٤مزر ىم٤مُما٧م  ،يمالُمف قمـ اعمج٤مزر وايمتٗم٤مؤه سمٜمًٌتٝم٤م إمم احلٙمقُم٦م اذا اًمِمٙمؾ همػم دىمٞمؼ ,

ؾ صاااٞم٤مولاا٤م شمٗم ،شقمٜمااؽم زواسمااري» صمااؿ سمٚمٖماا٧م ذروهتاا٤م قمااغم ياادي ،شزيتااق » سماادأت ذم أواظماار قمٝمااد ؛شاجلٞماا٤م» ااا٤م

,وهااا١مٓ   ،ٟمًاا٠مل اهلل اًمٕمٗمااق اًمٕم٤مومٞماا٦م ،صااار٥م لقلاا٤م اًمقًماادان وهاال ُمااـ خماا٤مزي شمااا٤مريخ اعمًٚمٛمٞماااـ اعمٕم٤مِماااٞمي

وما٢من  ؛ٓ سمتحرياؽ خما٤مسمرات ،اط اعمًات٘مٞمؿّمااريم٤مٟمقا يتحريمقن سمداومع والل قم٘مدي واٟمحراف قماـ اًم ,اجلٞم٤م

ىماا٤مت ُمتٗمرىماا٦م وشمقضمٞمٝماا٤مت ُمااـ اومااؽماض دور ًمالؾمااتخ٤ٌمرات ومٝمااذا ىمااد ُ تٛمااؾ أنااف ذم صااقرة اظمؽما ٓ سمااد يماا٤من 

                                      
 (-٧١(، خمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم اجلزائر )ص ١41دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )ص  (٧)

 (-٧6(، خمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم اجلزائر )ص ١46دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )ص  (2)

 (-٧6(، خمتٍم ؿمٝم٤مديت قمغم اجلزائر )ص ١45دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )ص  (1)
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أُماا٤م إؾماا٤مس  ،يمااام هااق دور خماا٤مسمرات إقماادا  ذم يمااؾ طمٞماااـ وذم يمااؾ ُمٙماا٤من ،اًمْماااللوُمًاا٤مقمدة قمااغم اًمٗمتٜماا٦م 

 -!ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،قملِمارومٝمق واللؿ هؿ ووم٤ًمدهؿ واٟمحراومٝمؿ اًمٕم٘مدي اًمدياٜمل اًم

اعمتٛمريمازة  شٌا٦م اعمديا٦ميمتٞم» سماؾ اًماذي ىمتٚماف هاؿ ،وهاذا ظمٓما٠م ،شو٤مقما٦م إرسمٕما٤م » إمم شزيتاق » ٟمًا٥م ىمتاؾ ,

   -شضم٤ٌمل متزىمٞمدة» ذم

ئرياااااا٦م ذم يمت٤مسمااااااف ومٝمااااااذه سمٕمااااااض اعمالطمٔماااااا٤مت قمااااااغم ُماااااا٤م هاااااال  شدقمااااااقة اعم٘م٤موُماااااا٦م» ذيمااااااره قمااااااـ اًمتجرسماااااا٦م اجلزا

 -يم٤مٕنٛمقذج

ئااارّماااار خمت» :وأُمااا٤م يمت٤مسماااف تاااف ُمٜماااذ وماااؽمة أجْمااا٤م ؛شؿماااٝم٤مديت قماااغم اجلٝمااا٤مد ذم اجلزا ـّ زم أن  ،وم٘ماااد ىمرأ ومل يتًااا

وهاا٤م ٓطمٔمتااف قمٚمٞمااف أنااف ظمٚمااط سمٞماااـ  ،طمٔماا٤مت أجْماا٤م ُمثااؾ اًمتاال ُماارت هٜماا٤موًمٙمااـ ومٞمااف يمثااػم ُمااـ اعمال ،ُمراضمٕمتااف

وأجْما٤م هاق ريماز ومٞماف قماغم  ،واٟمٌٜم٤م  سمٕمْمٝم٤م قماغم سمٕماض ،اعمراطمؾ ومل  رر ضمٞمدا شمٓمّقره٤م واظمتالومٝم٤م وشمدّرضمٝم٤م

 ٓ ظم٤مرضمٝماا٤م ُمااـ اًمتجرسماا٦م شماا٤مسمع هااـ ,يٕمرومااف اعٟمًاا٤من يٙمااـ مل ًمااق طمتااك,وواوااح أن يم٤مشمٌااف  ،ُمِماا٤ميمؾ اخلاا٤مرج

 -داظمٚمٝم٤م ُمـ

ئاد عماـ ِماٞميمت٤مسم٤مت إخ اًم --اجلٛمٚم٦م واًمٕمٛمقم وذم خ أيب ُمّمٕم٥م اًمًقري همٜمٞم٦م سم٤محلٙمٛم٦م واًمت٠مُماؾ واًمٗمقا

 --رزىمف اهلل اًمٗمٝمؿ اجلٞمد واعٟمّم٤مف وطمرص قمغم احلٙمٛم٦م وقمغم أظمذ أطمًـ ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس

يماااؾ اح٠مؾمقريااااـ ُماااـ  ؾمااااره وأؾماااارويت٘مٌاااؾ ُماااـ اجلٛمٞماااع وأن يٗماااؽ أ ،واهلل اعمًااا١مول أن يٕمٗماااق قمٜمااا٤م وقمٜماااف

   -مُمٞماـ --اـ ذم يمؾ ُمٙم٤مناعمًٚمٛمٞم

ئري٦م شاحلرب اًم٘مذرة» يمت٤مب اًمذي أخٗمف أطمد اًمْم٤ٌمط ذم آؾمتخ٤ٌمرات اجلزا
(1)

 ،سمٕمد هروسمف إمم اخلا٤مرج 

ومٝماذا اًمْما٤مسمط سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٜما٤م  ،وٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمقصمق. سماف ،ٓ أرى ًمف يمٌػم ىمٞمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م

ُما٤م ؿما٤ماف هاق ُماـ ُمٙمار اهلل شمٕما٤ممم سم٤مًمٓمقاهمٞما٧م وُماـ شمًاٚمٞمط إٟماام ٟمحاـ ٟمارى أن هاذا اًمٙمتا٤مب و --ًمٞمس ُمقصمقىم٤م

ٌّا٧م ومٙمارة أن اًمٜمٔما٤مم وضمٜمرآشماف  ،ومٝمق ًمٓمػ سم٤معمًٚمٛمٞمااـ ُماـ هاذا اًمقضماف ،سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ٕن اًمٙمتا٤مب يث

اعمتٜمٗمذياااااااـ اعمٝمٞمٛمٜمٞماااااااـ قمااااااغم احلٙمااااااؿ واًمًااااااٚمٓم٦م هااااااؿ جمٛمققماااااا٦م ُمااااااـ اعمجرُمٞماااااااـ اًمٗم٤مؾمدياااااااـ اًمدُمقيٞماااااااـ وهااااااؿ 

ٞم٦م اعمًاااٚمح٦م واؾماااتٕمٛمٚمٝم٤م ًمتااادُمػم ؾماااالُمأؾّماااس أو اظماااؽم. اجلامقمااا٤مت اع وهاااؿ َُماااـ ،اعمًااا١موًمقن قماااـ اعمجااا٤مزر

ُماااـ أضماااؾ إجيااا٤مد اًمٌٞمئااا٦م اعمٜم٤مؾمااا٦ٌم لاااؿ ًمالؾماااتٛمرار ذم  !!٦مؾمااااٞم٤مًاٞموخلٚماااؼ هاااذه إزُمااا٤مت إُمٜمٞمااا٦م واًم !!اًماااٌالد

 اًمخ --اًمًٚمٓم٦م واًمتحٙمؿ ذم ُم٘مدرات اًمٌالد ورىم٤مب اًمٕم٤ٌمد

ومٝماااؿ دائٛماااق رُمااال  ،ًماااقـمٜمل يماااام هاااق ُمٕماااروفهاااذه اًمٗمٙمااارة هااال ومٙمااارة ٟم٤مسمٕمااا٦م ُماااـ صم٘م٤مومااا٦م اًمٜمٔمااا٤مم اًمٕمٚماااام  ا

                                      
سمٞم»هق  (٧) ئر سمٕمد أن طُمٌس ومٞمٝم٤م أرسمع ؾمٜمقات، ويمت٥م يمت٤مسمف ومٞمٝم٤م )ومرٟم٤ًم(-شٌمضمرج ـمرا  ، هرب إمم ومرٟم٤ًم ُمـ اجلزا
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 --وهاال ومٙماارة ظم٤مًمٞماا٦م ُمااـ آٟمْماا٤ٌمط سماا٤معيامن سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم وسماا٤مًمٞمقم أظماار --سمٕمْمااٝمؿ سمٕمْماا٤م سمٛمثااؾ هااذه اًمااتٝمؿ

ٌّٕمٝمؿ سم٤مًمتّمقرات اجل٤مهٚمٞم٦م ُماف اًمذاشمٞما٦م ،وذًمؽ خلٚمّقهؿ ُمـ اعيامن وشمِم وطم٘ما٤مرهتؿ  ،ووم٘مداهنؿ ًمٚمٕمزة واًمٙمرا

   -ذم أنٗمًٝمؿ

ٓم٦م يًااااتٓمٞمع أن ي٘مااااقل هااااذا اًمٙمااااالم ًاااااٞمدواومااااع ُمٜم٤مؾماااا٦ٌم واشمّماااا٤مٓت سموأي واطمااااد ًمااااف فماااارف ُمٜم٤مؾماااا٥م و

وم٤مًمٗم٤مئاادة سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٜماا٤م ٟمحااـ اعمًٚمٛمٞماااـ واعمج٤مهدياااـ ذم هااذا اًمٙمتاا٤مب وأُمث٤مًمااف هااق  --ًمٙمااـ يمااام ىمٚماا٧م --!ويٙمتٌااف

أنف يٌٞماـ ويرؾّمخ ويزيد ُمـ شمرايمامت اعمٕمروم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس سمٗم٤ًمد اًمٜمٔم٤مم وأنف هق اعمًا١مول قماـ يماؾ أو ُمٕمٔماؿ 

ئؿاًمٗمًاا٤مد واجلاا ئاار ،وذروهتاا٤م اعمجاا٤مزر اعمٗمٔمٕماا٦م ،را أُماا٤م  --ومٝمااذا ذم طمااد ذاشمااف ظمااػٌم ًمٜماا٤م --!اًمتاال طمّمااٚم٧م ذم اجلزا

 --!ٟمحاـ أقمارف ُمٜماف سمٛماـ يما٤من يرشمٙما٥م شمٚماؽ اعمجا٤مزر واعماذاسمح واًمٗمٔما٤مئع ،همػم ذًمؽ ومال أرى ًمف يمٌاػم وم٤مئادة

   -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ --ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م

 
 

َٚغا٥ٌ ٗ اؾٗار  ،شاؾُاع١ اٱع١َٝ٬ إغًش١»ٚ شاؾُاع١ ايغًؿ١ٝ يًزع٠ٛ ٚايكتاٍ» ايؿضم بٌ]

ْظٍ َٔ اؾبٌ ؾغًِ ْؿغ٘ إٍ طٛاغٝت َٔ ٚسهِ  ،ٚبٝإ سهِ اشلز١ْ َع طاغٛت اؾظا٥ضاؾظا٥ضٟ، 

َٔ مل ٜهؿض تهؿرل » ٚبٝإ َغأي١ ،ٚايكٍٛ ٗ ٚسز٠ اؾُاعات إػضب١ٝ اٱع١َٝ٬ إكات١ً ،اؾظا٥ض

[، ٚبٝإ سهِ ايتتاص ٌٖٚ ٜكاؼ عًِٝٗ سهاّ طَآْا ايڀٛاغٝت؟شأعٛإ ايڀٛاغٝت» َٚغأي١ ،«ايڀاغٛت

 ى ٌّد٘ ْدضٖد ؤّل تط   ؛طْتٙ زدلزعخجط ٍؤٍؾديْدزحٛن تزطزتٙ ٍهً :خضـطيد

ْٖ  شخلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل» خٙى ٍز٘ـي شخلزودئ خإلساه٘ٔ خلوسلحٔ» ز٘ـي

ٍّل خلزودئ خلسلٓ٘ٔ رودئ هستٗ٘ؤ يلى خلوٌْذ خلحٕ ؤم ؤى خلعٍٗ  ؟خلوٌْذ ٍخلوًتٗس
 ؟سٔ زِ ّٖ ؤٗؿد ؤٍ زسًؿٍِخلؿال خلصٕ ْٖ خلزودئ خلوسلحٔ هتلس

ٍّل ٗػح خلحٛن زدلطزٓ يلى ٚل هي ًعل هي خلزسدل ٍسلن ساحِ ٍٖسل زدلًَٓ 
 د خزي يخ٘و٘ـي طـْ٘تَ  خلٍّل تط  ؤى  ؟هٗدزل بلٗدء خلساح ؤم ٌّد٘ تٓػـ٘ل

لإلذَٓ ْٖ خلزعخجط زتسل٘ن خلساح ٍخلٌعٍل هي خلزسدل ْتَ  غح٘حٔ هسٌ٘ٔ يلى هًطْٔ 
ٍّل  ؟ٍَٓط خهلل لٌد ٍلِ د طـ٘و ؤم ّٖ ْتَ  ؤذكإ ْْ٘د خلطـطغح٘حٔ زدلَخٖى ٍزدل

تٌػح بذَخًٌد خلوزدّسٗـي ْٖ خلزعخجط زوَخغلٔ خلكطٕٗ ٍخلسٗدء ْٖ خلزسدل لوحدضزٔ 
َجدم لكدََت ٍضي خلُدضخت يلِ٘ ٍخلسْدو يي خًٓسْن ؤم ٗسذلَخ ْٖ خلوػدلحٔ ٍخلًَٓ ٍخلخ

  -؟خلصٕ يطؾِ يلْ٘ن زَتٓل٘ٗٔ
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ّل تط  زذَل زًؽ خلزوديدت خلزْدزٗٔ ْٖ ّسًٔ هى خلكدََت  :طـطخلحدزٕ ي
  ؟ش زدهللخلزعخجطٕ ؤٍ َ٘طُ ّٖ ردجعٓ ؤم هحطهٔ ؤم ٚٓط ٍضزٓ ٍخلً٘د

ى خألْؿل زٗدء خلزوديدت خإلساه٘ٔ ْٖ خلوُطذ خلًطزٖ هي ؤّل تط   :طـطخلخدًٖ ي

زدلزعخجط  شخلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل»زل٘س٘د ٍ شخلزودئ خإلساه٘ٔ خلوٗدتلٔ» ؤهخدل

ؤم ؤى  ؟ٚل هٌْد ًٗول ْٖ زلسُ --خلوُطز٘ٔ ٍَ٘طّن شخلزودئ خإلساه٘ٔ خلوٗدتلٔ»ٍ

ت ضخٗٔ ٍٖ٘دزٓ هَحسٓ تًول لٛل خألْؿل َّ تَحسّن روً٘د ْٖ رودئ ٍخحسٓ ٍتح

ؤم تٌؿن ٚلْد تحت خلٗديسٓ ٚود خًؿوت روديدت رْدزٗٔ  ؟خلوُطذ خلًطزٖ ٍخإلساهٖ

ؤزَ » دطـ٘خلتٖ ٚدى َٗٗزّد خل شخلتَح٘س ٍخلزْدز» ْٖ خلًطخٔ تحت ٖ٘دزٓ خلٗديسٓ ٚزودئ

  -ٍَ٘طّد هي خلزوديدت ٍخلتزوًدت η شهػًر خلعضٖدٍٕ

غسح ٗٓٛط ْٖ خلًول تحت ؤوزدّسٗـي ْٖ ل٘س٘د خل ذَخًٌدبزًؽ  :طـطخلسدزى ي

خلزودئ خإلساه٘ٔ » ٖ٘دزخت رسٗسٓ ٍروديدت رسٗسٓ ٍشلٙ ْٖ َ٘دذ ًطدـ ٍخحتَخء

ْودشخ تٌػح بذَخًٌد ْٖ ل٘س٘د لوي ؤضخز  ؛ألهخدل ّاأء للٗتدل تحت ٖ٘دزتْد شخلوٗدتلٔ

روديدت هٌٓطزٓ  ّل ًٗول ْٖ --خلًول خلزْدزٕ خلوسلح ؾس خلكدَ٘ٔ خلعًسٕٗ خلٗصخْٖ

 --شخلزودئ خإلساه٘ٔ خلوٗدتلٔ» ؤم ٗػسط حتى تتدح لِ ْطغٔ خأًؿودم إلذَخًِ ْٖ

ٍٚود تًلن ٍٚود َّ هًلَم ٍهطَْض هي تٛٓ٘ط خلٛخ٘ط هي يلودء خلوسلو٘ـي للٗصخْٖ 
ْود حٛن هي أ  ؛حتى غدض خلحٛن يلِ٘ زدلٛٓط أ ٗٛدز ٗرتلّ يلِ٘ خلًلودء ٍقلسٔ خلًلن

كدَ٘ٔ هي خلًلودء ٍقلسٔ خلًلن ٍخلًَخم هوي ختؿح لِ حدل خلٗصخْٖ ٍهد يلِ٘ ٗٛٓط ّصخ خل

هي لن ٗٛٓط خلٛدْط َْْ » :ٍّل تٌكسٕ يلِ٘ ٖديسٓ ؟هي خلٛٓط ٍخلعًسٖٔ ٍلن ٗٛٓطُ

ؤم قدجٓٔ ٚٓط ٍضزٓ  ؛ٍهد حٛن ؤيَخى خلكدَ٘ٔ خلٗصخْٖ ّل ّن ٚٓدض يلى خلتً٘٘ـي ؟شٚدْط

قٔ طـطؤم ّن يلى هطختر خل ؟ن يلى ؤي٘دًْن زدلٛٓطتٗدتل ٍتٌُن ؤهَخلْد ْٗف زٍى خلحٛ

 ..ٍؤيَخًِ هي خللزدى خلخَضٗٔ ٍحطسِ خلخَضٕ لْن حٛن آذط ،هد ضدزْود لْن حٛنٍٍخلز٘ص 

 ؟ؤضرَ خلتَؾـ٘ح هد ؤهٛي

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 :الجىاب

 :  ؼٞموسم٤مهلل اًمتقوم ،ومًٜمح٤مول اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م وم٘مرة وم٘مرة ،هذه إؾمئٚم٦م شمتْمٛمـ وم٘مرات يمثػمة

ئااار شاجلامقمااا٦م اًمًاااٚمٗمٞم٦م ًمٚمااادقمقة واًم٘متااا٤مل»ٟمٕماااؿ هٜمااا٤مك ومااار. سمٞمااااـ  :ا ؿماااارقم٤م وسمٞمااااـ  ،اعمقضماااقدة أن ذم اجلزا

 --ٓ ؿماااؽ ذم هاااذا ،شقمٜماااؽم زواسماااري»و شوااا٤مل زيتاااق »اًمتااال يم٤مٟمااا٧م ذم قمٝماااد  شٞم٦م اعمًاااٚمح٦مؾماااالُماجلامقمااا٦م اع»
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صمااؿ  --قمااغم اًمٗماار.هااذا ُمٌاادئٞم٤م إصمٌاا٤مت ىماا٤مـمع  ،ومٛمجاارد ظمااروضمٝمؿ قمااغم شمٚمااؽ اجلامقماا٦م واًمتااؼمؤ ُمٜمٝماا٤م وُمٜم٤مسمااذهت٤م

وسمٞماااـ اًمت٘ماال  ،وسمٞماااـ اخلٌٞماا٨م واًمٓمٞماا٥م ،وهاال اًمٗماار. سمٞماااـ اًمّماا٤مًمح واًمٓماا٤مًمح ،صمٌتاا٧م قمٜماادٟم٤م اًمٗماارو. اًمٙمٌااػمة

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،وسمٞماـ اعمٝمتدي واًمْم٤مل ،واًمٗم٤مضمر

 ؟هؾ شمريد أن ٟمذيمر ومروىم٤م ُمٚمٛمقؾم٦م

ئاااري سماااؾ شمااارى وٝماااقر اًمٜمااا٤مس ُمًٚمٛمٞمااااـ و شاًمًاااٚمٗمٞم٦م» , إٓ ُماااـ صمٌااا٧م  ،احلٛماااد هللٓ شمٙمٗمااار اًمِمااإم٥م اجلزا

ومٙمار اخلاقارج سماال  ،شاًمتٙمٗمػم والجارة» ومٙم٤مٟم٧م ىمد اٟمحروم٧م إمم ومٙمر شاجلٞم٤م» أُم٤م ،يمٗمره ومٞمٙمقن هق آؾمتثٜم٤م 

   --واؾمتحٚم٧م دُم٤م  يمؾ ُمـ يدب قمغم إرض ،ويمٗمرت وٞمع اًمِمٕم٥م ،ؿمؽ

   -اًمٗمر. ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس واطمؽماُمٝمؿ وشم٠مخٞمٗمٝمؿ ورمحتٝمؿ واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ ,

   -ٞم٦م إظمرى ذم اًمٕم٤مملؾمالُم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اجلامقم٤مت اعاًمٗمر. ذم ,

   -ااًمٗمر. ذم اخلٓم٤مب واوح ضمدً  ,

 -ؼ وهمػمه٤مًاٞماًمٗمر. ذم ومٝمٛمٝمؿ وشمٜم٤مولؿ ٕطمٙم٤مم اًمتٙمٗمػم واًمتٌديع واًمتٗم ,

وهماػم  --وىمتٚمتٝما٤م شاجلٞما٤م» اًمٗمر. ذم اًمّمٗم٤مت إظمالىمٞم٦م ُمثؾ اًمٖمرور وإُمراض اًمٙمثػمة اًمتل أصا٤مسم٧م ,

   -ذًمؽ يمثػم

وُمااـ ُمٜمٝمجٝمااا٤م اعمٜمحااارف وُماااـ  شاجلٞمااا٤م»شمتااؼمأ ُماااـ  شاجلامقمااا٦م اًمًاااٚمٗمٞم٦م»وهاااذه  ،اومااار. يمٌاااػم ضماادً  --٦مسم٤مجلٛمٚماا

وم٤م وُمروىم٤م ُمـ اًمدياـ ،أومٕم٤مل٤م وإضمراُمٝم٤م    -وشمراه والٓ ُمٌٞماٜم٤م وزيٖم٤م واٟمحرا

 --ومٝماااذا يٛمٙماااـ أن يٙماااقن --ااااا٦مواٞمذم احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م هماااػم ُمر ٓ شمااازالوأُمااا٤م أن هٜمااا٤مك سمٕماااض اًمرواؾمااا٥م 

وهاااؿ  --يًااإمك عصاااالح ٟمٗمًاااف وشمٙمٛمٞمٚمٝمااا٤م إمم أن يٛماااقت ٓ يااازالواعٟمًااا٤من  ،ُمااا١مصمرا  ا ًمٙماااـ ٓ يٙماااقن يمٌاااػمً 

ويمثارة اًمتقاصااؾ واًمتِما٤مور وشمٌاا٤مدل  ، تا٤مضمقن إمم آطمتٙما٤مك أيمثاار ُماع إظمااقاهنؿ ذم احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م اًمٕم٤معمٞماا٦م

 ،وأىماااروا اااا٤م وٟمٌاااذوه٤م قماااغم اجلٛمٚمااا٦مواااال ُماااقا قماااغم هاااذا اخلاااط وقمروماااقا أظمٓمااا٤م  اح٤ماد وُمااا٤م ،اًمااارأي واحلٙمٛمااا٦م

واًمٙمااامل  ،ومٝماؿ قماغم ظمااػم وهاؿ قماغم اًمٓمريااؼ اًمّماحٞمح ،واؾماتٕمدوا ًمٓمٚما٥م اًمٗمْمااؾ وصاٛمٛمقا قماغم اعصااالح

 واعمٕمٞماااـ ُمااـ ّماااػموهااؿ يٕماا٤مٟمقن ىمًااقة إُماار ًمقطماادهؿ ُمٜمٗمردياااـ قمااـ اًمٜم ،وأي اًمرضماا٤مل اعمٝمااذب ،هلل شمٕماا٤ممم

   -اعمًتٕم٤من واهلل ،ومٜم٠ًمل اهلل أن يٕمٞماٜمٝمؿ وي٘مقهيؿ ،إٓ ُمـ رطمؿ اهلل ،ام أهؾ اًمٕمٚمؿؾماٞموٓ  ،أُمتٝمؿ

ًم٘م٤م  اًمًالح إوىمٌؾ سم٤مًمٕمٗمق ُم٘م٤مسمؾ وهؾ يّمح احلٙمؿ سم٤مًمردة قمغم يمؾ ُمـ ٟمزل ُمـ اجل٤ٌمل وؾمٚمؿ ؾمالطمف »

وم٤مٕصااؾ أن آؾمتًااالم ًمٚمٕماادو وآؾمتئًاا٤مر ٓ : ؾ ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦مّماااٞمٟمٕمااؿ هٜماا٤مك شمٗم --ش؟م هٜماا٤مك شمٗمّماااٞمؾأ

ذم طمٙمااؿ ,دم إقمٓماا٤م  اًمدٟمٞماا٦م وىماا٤مدرا أُماا٤م ُمااـ يماا٤من ىماا٤مدرا قمااغم اجلٝماا٤مد وقماا ،جيااقز إٓ عمااـ هُماٚمِااا٥َم وأدرك اًمٕمجااز

ًماااف  ؾماااارنااا٧م طمٙماااؿ اًمٙمااا٤مومر ويًت٠م اوماااال جياااقز ًماااف أن يااادظمؾ خمتااا٤مرً  ،أن ٓ يااادظمؾ نااا٧م طمٙماااؿ يمااا٤مومر ,اًمٕمااا٤مدة
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 -!ويًتًٚمؿ وهيٞماـ ٟمٗمًف

وماااا٢من اعمًااااٚمؿ ُماااا٠مُمقر سمجٝماااا٤مدهؿ وىمتاااا٤ملؿ وىمااااتٚمٝمؿ  --يٕم٦م اًمداًماااا٦م قمااااغم ذًمااااؽ يمثااااػمة ٓ نّماااااكِمااااارأدًماااا٦م اًم

وأُماااره سمااا٠من يتاااؼّمأ ُماااٜمٝمؿ ويااااٜم٤مومرهؿ وٓ جيااا٤مُمٕمٝمؿ ٓ  ،٤مقمً ؿمااااراهلل قمٚماااٞمٝمؿ ىماااد ؾماااّٚمٓمف  ،يدهؿِمااااروشمااادُمػمهؿ وشم

 ،وأُمره سم٠من يٙمقن هق إقماغم سمديااٜمف وإيامٟماف وُما٤م ُمٕماف ُماـ الادى واًمٜماقر ،سمؾ يٙمٗمر اؿ ،يقاًمٞمٝمؿ وٓ يقادهؿ

 --!٤مأبّٞماااً ٤ميمااريام ىمقّياااً ا سمااؾ يٙمااقن قمزياازً  ،سم٤مًمااذلواااك وٓ هيٞماااـ ٟمٗمًااف وٓ ير ،وأٓ جيٕمااؾ ًمٚمٙم٤مومرياااـ قمٚمٞمااف ؾمااٌٞمال

  ُمٕمتااا٤مٌد ُمثٚماااف ُماااـ اعمِمااا٘م٦م ؿماااالٌف ّمااااٞموعمجااارد أن ي ،وماااال جياااقز ًماااف ذم طمااا٤مل آظمتٞمااا٤مر وعمجااارد ـمٚمااا٥م اًمراطمااا٦م

وٓ ي٘ماقل  ،٤مهاذا ٓ جياقز ىمٓمًٕما --واًمتٕم٥م وأٓم أن يًّٚمؿ ٟمٗمًف ًمٕمدّوه هيٞمااٜمف وجُياري قمٚمٞماف طمٙمٛماف اجلا٤مهكمّ 

 -!!قمفؿمارسمجقازه أطمٌد يٕمرف دياـ اهلل و

ؽ سمذًمؽ إصؾ اعمِم٤مر إًمٞمف وؾمٕمك ذم اًمؼما ة ُمـ قمدو اهلل صمؿ إن هذا اعمًٚمؿ  ًّ سمٕمد أن يٙمقن ىمد مت

سمٛمٕمٜمك أنف ,سمٕمد ذًمؽ ًمق قمجز وأدرك أنف ُمٖمٚمقب وأنف ٓ وم٤مئدة ُمـ اًم٘مت٤مل : أىمقل ،وجم٤مهدشمف يمام أُمر اهلل

 ػ اهلل وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ىمد ظمٗم ,وأنف ُم٠مظمقذ ُم٠مظمقذ ،قمغم اًمٕمدّو أو اًمٜمج٤مة ُمٜمف ٦مٓ ومرص٦م ًمف ذم اًمٖمٚمٌ

ه إذن ،سمرمحتف وًمٓمٗمف قمٚمٞمف ورظّمص ًمف ذم آؾمتئ٤ًمر وآؾمتًالم  ،ومٝمذه طم٤مًم٦م قمجز وُمٖمٚمقسمّٞم٦م شمِمٌف اعيمرا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ: وىمقًمف [26: ]مل قمٛمران ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئژ: داظمٚم٦م ن٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم

 --وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م [٧١4: ]اًمٜمحؾ ژڈ

إومْمُؾ اعمخت٤مُر هق اًمّمؼُم  ،وًمٙمـ طمتك ذم هذه احل٤مًم٦م، ٤م٦م وًمٓمٗمً ختٗمٞمٗم٤م ُمـ اهلل ورمح ،ومٝمذا ضم٤مئز ًمف

 --وهق اًمٕمزيٛم٦م -!ومٝمذا أومْمؾ عمـ ىمدر قمٚمٞمف وصؼم -وقمدم آؾمتئ٤ًمر وآؾمتًالم ،واًمث٤ٌمت طمتك اًم٘متؾ

يمااام  ،قماٜمٝمؿواال ور ة ِمااروصاحٌف اًمٕم شقم٤مصااؿ سماـ صم٤مسما٧م» وُماـ اًمادٓئؾ اخل٤مصا٦م لاذه اعمًا٠مخ٦م ىمّما٦م

وَُماااـ مل  ؟اًمرضماااؾ ؾماااارسمااا٤مٌب هاااؾ يًت٠م» :قمٚمٞماااف سم٘مقًماااف وسماااّقب اًمٌخااا٤مري  ،مهااا٤مصمٌتااا٧م ذم اًمّمحٞمحٞمااااـ وهمػم

شوَُمـ صغّم ريمٕمتٞماـ قمٜماد اًم٘متاؾ ،ؾماريًت٠م
(1)

ومٗمال هاذه اًم٘مّما٦م أن سمٕماض اًمّماح٤مسم٦م أظماذ سم٤مًمٕمزيٛما٦م ومل يااٜمزل  ؛

وٟمازل قماغم طمٙماؿ  ؾمااروُماٜمٝمؿ ُماـ أظماذ سم٤مًمرظمّما٦م وم٤مؾمت٠م ،سماؾ ىم٤مشماؾ طمتاك ىمتاؾ ،ؾماارقمغم طمٙمؿ اًمٙما٤مومر ومل يًت٠م

                                      
وـمٚمٌقا ُمٜمف  وومٞمف أن رهٓم٤م طم٤مسوا هي٦م قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م  ، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (1١65ن٧م رىمؿ )قمٜمده اًم٘مّم٦م وردت  (٧)

أُم٤م أن٤م ومقاهلل ٓ أنزل اًمٞمقم ذم ذُم٦م يم٤مومر، مهللا أظمؼم قمٜم٤م »اًمٜمزول قمغم طمٙمٛمٝمؿ وقم٤مهدوهؿ أن ٓ ي٘متٚمقهؿ، وم٘م٤مل قم٤مصؿ أُمػم اًمني٦م: 

ومٚمام سمـ قمدي، واسمـ اًمدصمٜم٦م، ورضمؾ-- ، ُمٜمٝمؿ ظمٌٞم٥م قمغم قمٝمدهؿ صمالصم٦مإًمٞمٝمؿ ٟمزل و، ُمٕمف ؾمٌٕم٦موومرُمقهؿ سم٤مًمٜمٌؾ وم٘متٚمقا قم٤مصام  ؛شٟمٌٞمؽ

يٕمٜمل  ش أصحٌٙمؿ إن زم ذم ه١مٓ  ٕؾمقةهذا أول اًمٖمدر، واهلل ٓ»-- وم٘م٤مل هذا اًمرضمؾ: اؾمتٛمٙمٜمقا ُمٜمٝمؿ أـمٚم٘مقا أوشم٤مر ىمًٞمٝمؿ وم٠موصم٘مقهؿ

، وأظمذوا صح٤مسمٞمف وم٤ٌمقمقمه٤م ذم أؾمقا. ُمٙم٦م، طمتك ىمتٚم٧م ىمريش وه وقم٤مجلقه قمغم أن يّمحٌٝمؿ وم٠مبك وم٘متٚمقهومجر ؛اًم٘متغمقم٤مصام وأصح٤مسمف 

 -ظمٌٞم٥م اسمـ قمدي أظمػما، وىم٤مل أبٞم٤مشمف اعمِمٝمقرة: وًم٧ًم أب٤مزم طملم أىمتؾ ُمًٚمام-- اًمخ
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 -ومٝمذا ُمٚمخص ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --وه صمؿ سم٤مقمقه صمؿ ىمتٚمقهؾمار٠ماًمٙمٗم٤مر وم

وم٢مٟمف ٓ ُ ٙمؿ سم٤مًمرّدة قمغم ُمـ ٟمزل ُمـ اجلٌؾ وؾمّٚمؿ ؾماالطمف وىمٌاؾ قمٗماق اًمٕمادّو وٟمازل قماغم  ،وم٢مذا شمٌٞماـ هذا

سماؾ  ،٤مسًماُمٖمٚمق ا ومٛماـ مل يٙماـ ُمٕماذورا قما٤مضمزً  ،ؾ اعمت٘مادمّمااٞمسمؾ هاذا ُمٜماّزل قماغم اًمتٗم ؛شاًمقئ٤مم اًمٓم٤مهمقيت» سمرٟم٤مُم٩م

ومٝمااااذا  ،وعمجااارد ـمٚمااا٥م اًمراطمااا٦م واًمًاااالُم٦م ،٤مقمً ؿماااارٟمااازل عمجااارد أناااف شمٕمااا٥م وؿماااؼ قمٚمٞماااف إُمااار ُمِماااا٘م٦م ُمٕمتااا٤مدة 

ًُما هاذا هاق احلٙماؿ  --وأُما٤م اًمٕما٤مضمز اعمٖمٚماقب اعم٘مٝماقر إن شمارظّمص ذم ذًماؽ ومٝماق ُمٕماذور ،اؿماديدً  ٤مُمرشمٙم٥م طمرا

  --اعمجرد

يمٛماـ  ،ؿ قمٚمٞماف سمحًاٌٝم٤م طمٞمااٜمئذٍ ٤م  أظمارى وماٜمحٙمؿمااٞمأُم٤م ُمـ اٟمْم٤مف إمم ٟمزوًمف ُمـ اجلٌؾ وشمًاٚمٞمٛمف ًمٜمٗمًاف أ

ُمااا٦م ،ومٝماااق ُماااٜمٝمؿ ،ٟمااازل صماااؿ وامم اًمٓمااا٤مهمقت وصااا٤مر ُماااٜمٝمؿ ودمٜمّاااد ذم صاااٗمٝمؿ ٟمًااا٠مل اهلل  -!يمااا٤مومٌر ُمرشماااد وٓ يمرا

 ،ـم٤مئٕماا٤م سم٤مًمدًٓماا٦م قمااغم قمااقرات اعمًٚمٛمٞماااـ وأقماا٤مهنؿ سم٤معمٕمٚمقُماا٤مت وهمااػم ذًمااؽ اوُمااـ قماا٤موهنؿ خمتاا٤مرً  --اًمًااالُم٦م

ه ُمٕمت    --وهٙمذا -ؼمومٝمق يمذًمؽ يم٤مومٌر إذا ومٕمؾ ذًمؽ ـمقاقمٞم٦م دون إيمرا

٧ٌّم ضمدا ذم ُمثؾ هاذه إطمٙما٤مم قماغم اًمٜما٤مس ويتحّٚماقا سما٠مقمغم درضما٤مت  ،وقمغم اعظمقة أن  رصقا قمغم اًمتث

وًمٞمحااااذروا ُمااااـ طمااااظ اًمٜمٗمااااقس وُمااااـ  ،ورسم٤مـماااا٦م اجلاااا٠مش وىمااااقة اًم٘مٚماااا٥م ،اعٟمّماااا٤مف واًم٘مًااااط ون٘مٞمااااؼ احلااااؼ

ٗماااق ظماااػٌم ُماااـ اخلٓمااا٠م ذم وًمٞمٕمٚمٛماااقا أن اخلٓمااا٠م ذم اًمٕم ،٦مًااااٞمٓم٤من وُماااـ همٚمٌااا٦م الاااقى واحلٛمّٞمااا٦م اًمٜمٗمِمااااٞمشمٚمٌٞمًااا٤مت اًم

قمقا ذم ًااااروماااال يت ، ؿماااالواًمًاااالُم٦م ذم اًمديااااـ ٓ يٕمااادل٤م  ،ومٝماااذا أصاااٌؾ صاااحٞمح ُمت٘مااارر ٓ ؿماااؽ ومٞماااف ،اًمٕم٘مقسمااا٦م

وإٓ ومٞمٙمٗمٞماااٜم٤م أن  ،ُت إًمٞماافؿمااراحلٙماؿ قمااغم مطما٤مد هاا١مٓ  سماا٤مًمرّدة إٓ إذا شمٌٞمااـ سماادًمٞمؾ ىما٤مـمع دًمٞمااٌؾ قمااغم ردشماف يمااام أ

وُماـ يما٤من هماػم ذًماؽ  ،٠ميت سماف ذم ياقم ُماـ إجا٤ممؾمااٞماهلل شمٕما٤ممم  وُمـ يم٤من ومٞماف ظماػٌم وما٢من ،ه١مٓ  ؾم٘مٓمقا واٟمتٝمقا 

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --هؿمارٟم٤م اهلل ٤مٗموم٘مد يم

ئار سمتًاٚمٞمؿ اًمًاالح واًمٜمازول ُماـ اجلٌا٤مل ًمإل خ اسمـ قمثٞمٛمٞماـ ِماٞمن ومتقى اًمأوهؾ شمرى » ظماقة ذم اجلزا

ىمع وسم٤مًم وهمٗمر اهلل  خ ِماٞمومٞمٝم٤م اًم م هل ومتقى أظمٓم٠مأع ِمارومتقى صحٞمح٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٕمروم٦م صحٞمح٦م سم٤مًمقا

وًمٞمًا٧م ُمٌٜمٞما٦م قماغم ُمٕمروما٦م صاحٞمح٦م  --!قمٔماٞمام وزًما٦م ُمٜمٙمارة ٟمًا٠مل اهلل أن يًا٤محمف ٤مسمؾ ٟمراه٤م ظمٓمً  --ش؟ًمٜم٤م وًمف

سمااؾ اٟمٌٜماا٧م قمااغم اٟمخااداع سمقصااػ سمٕمااض اًمٜماا٤مس ُمااـ أوًمٞماا٤م  اًمٓماا٤مهمقت وأقماادا  اجلٝماا٤مد واعمج٤مهدياااـ  ،سماا٤مًمقاىمع

وإٟماام اًمٙماالم ذم هاذا اًمٌا٤مب هاق  ،ومٝمق قما٤ممل وم٘مٞماف سماال ؿماؽع ِماروأُم٤م اعمٕمروم٦م سم٤مًم ،خ اعمٗمتلِماٞمهـ وصمؼ ومٞمٝمؿ اًم

وهال ُمٕمرووما٦م قمٜماد اعمج٤مهديااـ وقمٚمامئٝماؿ وُمِما٤مخيٝمؿ  ،قمٜمده ومٞمف أظمٓم٤م  إو٤مًمٞم٦م أصال ًمٞمس هاذا حماؾ شمٌٞمٞمااٜمٝم٤م

ه اعمِماااا٤مر إًمٞمٝماااا٤م ًمٚمٛمج٤مهدياااااـ سماااا٤مًمٜمزول وشماااارك اجلٝماااا٤مد وشمًااااٚمٞمؿ أنٗمًااااٝمؿ  --وىمٞماااا٤مدهتؿ ًمٙمااااـ اعم٘مّمااااقد أن ومتااااقا

 ،ا يمٌاػمً  ا ؿماارويم٤مٟما٧م  ،ومتقى همػم صحٞمح٦م وظم٤مـمئ٦م سماال ؿماؽ ،اعمح٤مرب هلل وًمدياٜمف ًمٚمٓم٤مهمقت اًمٙم٤مومر اعمرشمد

وهاا٤م  ،ًمألؾمااػ اًمِمااديدّمااار وهاال ُمااـ اًمًااٚمٌٞم٤مت اًمٙمٌااػمة ًمٚمٕمٚمااام  اًمٙمٌاا٤مر ذم هااذا اًمٕم ،٦ٌم ُمااـ اعمّماا٤مئ٥مّماااٞموُم
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 -ؿم٤ٌمب إُم٦مُمـ يزيد اًمِم٘م٦م سمٞماٜمٝمؿ وسمٞماـ ـمقائػ 

وه٤م ووزقمقها٤م ذم يماؾ ِمااروٟم ،وـما٤مروا اا٤م يماؾ ُمٓما٤مر ،وىمد ومرح اعمرشمدون اذه اًمٗمتقى وأُمث٤مل٤م أجام ومارح

 همارار قماغم ،اعمٌثاقث يما٤مًمٗمراش واًمٖم٤مسما٤مت اجلٌا٤مل ىمٛماؿ وماق. ه٤مِماارشمٜم ,سمٚمٖمٜمال يمام,ويم٤مٟم٧م ـم٤مئراهتؿ  ،ُمٙم٤من

 ،واًااروظم ظما٤مسمقا  !!واًمتقسما٦م ًمالؾمتًاالم اعمج٤مهديااـ يادقمقن ؾما٤مسم٘م٦م ُمٜم٤مؾما٤ٌمت ذم ىمٌؾ ُمـ ومٕمٚمقا  رأجاٜم٤مهؿ ُم٤م

ر ُمااا٤م يمااا٤من إُمريٙمااا٤من يهمااا وقماااغم وهاااال  ،ّمااااٜمٕمقن ذم أومٖم٤مٟمًااات٤من سم٤معمٜمِماااقرات اعمْمااا٤مدة ًمٓم٤مًمٌااا٤من واًم٘م٤مقمااادةرا

   -ـمري٘م٦م ىمديٛم٦م ضمديدة يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٕمدّو دائام

شماادقمقهؿ إمم  ،خ يمٌااػم ُمااـ قمٚمااام  اعمًٚمٛمٞماااـؿماااٞمًمٙمااـ هااذه اعماارة يم٤مٟماا٧م اعمٜمِمااقرات هاال قمٌاا٤مرة قمااـ ومتااقى 

ُمٕماا٤مذ  !!ُمًااٚماًم  طماا٤ميماًم  شٚمٛم٦مًاااٞماعم» وشمًااّٛمل هااذا !!واًماادظمقل ناا٧م طمٙمٛمااف شٚمٛم٦م اًمٙمااذابًاااٞمُم» شماارك ضمٝماا٤مد

ئااااار ُمًٚمٛمٞمااااااـ ،اهلل  ،وهاااااؿ اًمٕمٚمامٟمٞماااااقن اًمالئٙمٞماااااقن اًمالديااااااٜمٞمقن ،وطمااااا٤مَش هلل أن يٙماااااقن أُمثااااا٤مل طمٙمااااا٤مم اجلزا

ٟمٞمااـ اًمقوإمٞم٦مقٛمايٕم٦م اهلل اعمحٙم  ِماارن ًمو اًمٜم٤مسماذٜمٞمقن اًم٘مقُمٞمقن اعمقاًمقن ًمٚمّمٚمٞمٌٞملماًمقـم ن قاعمحا٤مرسم ،ن ًمٚم٘مقا

وسمٕماااد ذًماااؽ يااا٠ميت اًمٕمٚماااام   - إُمااار ُماااـ ىمٌاااؾ وُماااـ سمٕمااادوهلل --وطمًاااٌٜم٤م اهلل وٟمٕماااؿ اًمقيمٞماااؾ --!!ًمٚمديااااـ وأهٚماااف

 -!!إن اًمِم٤ٌمب ٓ يٓمٞمٕمقٟمٜم٤م وٓ  ؽمُمقٟمٜم٤م: وي٘مقًمقن

ومااال أفمٜمٜماال أطمتاا٤مج إًمٞمااف وأناا٤م أظم٤مـماا٥م وٝمااقر أهااؾ اجلٝماا٤مد  ؛وأُماا٤م اًماارّد قمااغم هااذه اًمٗمتااقى اخل٤مـمئاا٦م اًمْماا٤مًم٦م

هاااق أن احلٙمقُمااا٦م طمٙمقُمااا٦م خ همٗمااار اهلل ًماااف قماااغم أصاااٍؾ ِمااااٞمويٙمٗمااال أن شمٕمٚماااؿ أهنااا٤م ُمٌٜمّٞمااا٦م ُماااـ هاااذا اًم ،وأنّمااا٤مره

وأصاااٍؾ مظماااار هاااق أن هاااا١مٓ  اعمج٤مهديااااـ هااااؿ ظماااقارُج ظمرضمااااقا قماااغم اعمًٚمٛمٞماااااـ سماااا٤مًمتٙمٗمػم  ،قمٞم٦مؿمااااارُمًاااٚمٛم٦م 

اعمٜمحروماا٦م اح٤مرىماا٦م وسمٞماااـ قمٛمااقم ووٝمااقر  شاجلٞماا٤م» ؾ وٓ شمٗمريااؼ سمٞماااـّماااٞمهٙمااذا سماادون شمٗم ،واؾمااتحالل اًماادُم٤م 

 ،ٓ ُيٚمَتٗمااااا٧م إمم اًم٘م٤مئاااااؾ ااااااام ،ىمٓمٕمااااا٤موهاااااذان أصاااااالن سمااااا٤مـمالن قمٜمااااادٟم٤م  --اعمج٤مهديااااااـ اًمّم٤مدىمٞمااااااـ اًمّم٤محلٞمااااااـ

وىمّمااا٤مراٟم٤م أن ٟمٕمتاااذر ًماااف سماااام ًماااف ُماااـ اًمّماااد. وإرادة اخلاااػم واًمٜمّماااح وسماااام ًماااف ُماااـ اًماااٌال  احلًاااـ ذم إُمااا٦م ُماااـ 

وٟمٙماااّػ قمٜماااف وٟمحٗمااظ ًماااف اطمؽماُماااف  ،واًمااادقمقة إمم اهلل وشمٕمٚمااٞمؿ اًمٜمااا٤مس اخلااػم ،اًمٕمٚمااؿ اًمٜمااا٤مومع واًمٕمٛمااؾ اًمّمااا٤مًمح

 -!!ومقاهلل إهن٤م ًمٙمذًمؽ ،اًمٗمتقى ظمٓم٠م قمٔمٞمؿ سمؾ والل ُمٌٞماـأُم٤م أن هذه  ،وٟمًتٖمٗمر ًمف أجْم٤م ،اجلٛمكمّ 

ئار سمٛمقاصاٚم٦م اًمٓمرياؼ واًمٌ٘ما٤م  ذم اجلٌا٤مل عمح٤مرسما٦م اًمٓما٤مهمإوهؾ شمٜمّمح »  ٟمٜما٤م اعمج٤مهديااـ ذم اجلزا قت ظمقا

م يادظمٚمقا ذم اعمّما٤محل٦م واًمٕمٗمااق واًمقئا٤مم اًماذي قمرواف قمٚمااٞمٝمؿ أ ،نٗمًاٝمؿأوؿماـ اًمٖما٤مرات قمٚمٞماف واًمادوم٤مع قمااـ 

أن سمحٛماااد اهلل شمٖماااػّم احلااا٤مل وضمااا٤م ت  ،سمٛمقاصاااٚم٦م اجلٝمااا٤مد واًمثٌااا٤مت قمٚمٞمااافسماااال ؿماااؽ ٟمٜمّماااحٝمؿ  ش؟سمقشمٗمٚمٞم٘مااا٦م

وٟمرضمااق أن  ،وإن ؿماا٤م  اهلل اًم٘ماا٤مدم أطمًااـ وأومْمااؾ سماا٢مذن اهلل ،ومٕمٚمااٞمٝمؿ سم٤مًمّمااؼم واًمثٌاا٤مت ،اًمٗمتقطماا٤مت ُمااـ اهلل

هؿ صاااارواهلل ٟم٤م ،ومٚمٞمًتٕمٞمااااٜمقا سمااا٤مهلل وًمٞمّماااؼموا وًمٞمثٌتاااقا  ،ومٚماااؿ يٌاااؼ إٓ أىمٚمٝمااا٤م ،اًمِمااادة ىماااد سمااادأت شمااازول قماااٜمٝمؿ

 -ؿوُمٕمٞماٜمٝم
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 --!!ؾمااااٌح٤من اهلل -!ُمٕماااا٤مذ اهلل --وٓ ٟمٜمّمااااحٝمؿ سم٤مًماااادظمقل ذم ُمّماااا٤محل٦م اًمٜمٔماااا٤مم وقمٗمااااقه ووئ٤مُمااااف اعمزقمااااقم

وأن٘ماذهؿ سماف ُماـ اًمذًما٦م والاقان وُماـ اًمادظمقل نا٧م طمٙماؿ  ،يمٞمػ وىمد أقمزهؿ اهلل اذا اجلٝم٤مد وأيمارُمٝمؿ سماف

ُماا٦م واًمٜمٕمٛماا٦م يٙمٗمروهناا٤م ويااٜمًٚمخقن ُمٜمٝماا٤م ،اًمٓما٤مهمقت   ٓ ٟمٜمّمااح ُمًااٚماًم ٓ واهلل ؟!أبٕمااد هااذا اًمٕمااز وهاذه اًمٙمرا

قمااغم ّمااار مهللا إٓ ُمااـ ن٘مااؼ اًمٕمجااَز وقماارف أنااف ُمٖمٚمااقب ُم٘متااقل أو ُمٕمااذب ومل يااَر ًمااف ومرصاا٦م ذم ٟم --سمااذًمؽ

سمؾ ٟمٜمّمحف سم٤مًمّمؼم واًمث٤ٌمت ُما٤م أُمٙماـ واظمتٞما٤مر  ،ومٝمذا ٓ ٟمٜمّمحف سمذًمؽ اسمتدا  ؛وم٤مؾمتًٚمؿ ،قمدو أو ٟمج٤مٍة ُمٜمف

 ،ومٝمااذا أومْمااؾ ،إن صااؼم وأُمٙمٜمااف ذًمااؽ اًم٘متااؾ قمااغم الااقان واًمذًماا٦م واًمتًااٚمٞمؿ ًمٚمٙماا٤مومر واًماادظمقل ناا٧م طمٙمٛمااف

ًمٙمااـ إذا ومٕمااؾ واؾمتًااٚمؿ وهااذا طم٤مًمااف وٟمحااـ ٟمٕماارف أنااف صاا٤مد. ًمٙمٜمّااف هُمااٚمِااا٥َم وقمجااَز وم٢مٟمٜماا٤م ٟمٕمااذره وٟمرضمااق ًمااف 

ًمٞمف وٟم١ماظمٞمف    -اعمٖمٗمرة وٟمقا

ٟمٜماا٤م ذم ظمّمقصاا٤م ذم  شاجلامقماا٦م اًمًااٚمٗمٞم٦م ًمٚماادقمقة واًم٘متاا٤مل» وأن سمحًاا٥م ُماا٤م هااق ُمٕمااروف ُمااـ طماا٤مل إظمقا

إٓ أن يٙماااقن ذم طمااا٤مٓت ومرديااا٦م  ،ومااا٢من هاااذا يٙمااا٤مد يٙماااقن هماااػَم واردٍ  ،ٌالد. وضمٜماااقب اًماااؿماااارُمٜمااا٤مـمؼ وؾماااط و

   -ٟم٤مدرة سمٞماـ اًمٗمٞماٜم٦م وإظمرى

وٓ جيااقز لااؿ آؾمتًااالم واًماادظمقل ناا٧م طمٙمااؿ اًمٓماا٤مهمقت  ،ومٞمجاا٥م قمااغم اعمج٤مهدياااـ اًمّمااؼم واًمثٌاا٤مت

سمًاا٥ٌم ُماا٤م قمٚمٞمااف ُمااـ اًمٙمٗماار ِماااك وخُي  ،وَُمااـ ومٕمااؾ ذًمااؽ ومٝماال ظمٞم٤مٟماا٦م قمٔمٞمٛماا٦م ،سماا٤مًمٕمٗمق واًمقئاا٤مم اعمزقمااقم وٟمحااقه

اًمثٌااااا٤مت قماااااغم احلاااااؼ ًمٜمااااا٤م  ،ٟمًااااا٠مل اهلل اًمًاااااالُم٦م واًمٕم٤مومٞمااااا٦م --!يٌع إمم اًمٙمٗمااااارؾماااااارٕن هاااااذا سمرياااااٌد  ،يااااااٜمجّر قمٜمٝمااااا٤م

ٟمٜم٤م وٞمٕم٤م    -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --وعظمقا

همػمه هل أو  جلزائريهؾ شمرى دظمقل سمٕمض اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ذم هدٟم٦م ُمع اًمٓم٤مهمقت ا: ِماراحل٤مدي قم»

  --أفمـ اجلقاب ىمد ومٝمؿ ه٤م ؾمٌؼ ش؟وردة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللم يمٗمر أم حمرُم٦م أضم٤مئزة 

ئااري اعمرشمااد أو همااػمه ُمااـ أنٔمٛماا٦م اًمااردة ودول اعمرشمدياااـ ًمٞمًاا٧م  :وُمٚمخّمااف أن الدٟماا٦م ُمااع اًمٓماا٤مهمقت اجلزا

وهاال ُمًاا٠مخ٦م  ،ومٝمااذا حمااؾ اًمٌحاا٨م ،وإٟمااام هااؾ هاال ضماا٤مئزة أو حمّرُماا٦م هٜمققماا٦م --!ٓ ي٘مااقل هااذا قماا٤مملٌ  ،٤مىمٓمًٕماا ا يمٗماارً 

وأن إنٔمٛما٦م اعمرشمادة اًمٞماقم  ،ًمٞمف أهن٤م ضما٤مئزة إذا اطمتا٤مج اعمًاٚمٛمقن اعمج٤مهادون إًمٞمٝما٤مواًمذي أُمٞمؾ إ ،اضمتٝم٤مدي٦م

   -واهلل أقمٚمؿ ،هل سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمٞماـ ذم هذا اًم٤ٌمب )ذم هذه اعم٠ًمخ٦م(

وسمحا٨م اعمًا٠مخ٦م وذيمار إىماقال  ،واحلٛماد هلل ،وهذا اًماذي ىمٚمتاف ىماد أومتاك سماف و٤مقما٦م ُماـ اًمٕمٚماام  اعمقصمقىمٞمااـ

ُماـ يمتا٥م  شيمتا٤مب اجلٝما٤مد» ومٝمذا سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٚمٝمدٟما٦م اعمجاردة اعمٕمرووما٦م ذم سم٤ماا٤م ذم --حمؾ مظمر وآؾمتدٓٓت ًمف

أُماا٤م ُماا٤م يًااّٛمقٟمف سم٤مًمقئاا٤مم واعمّماا٤محل٦م اًمقـمٜمٞماا٦م واًمٕمٗمااق اًمِماا٤مُمؾ واًمٜماازول ُمااـ اجلٌااؾ وشمًااٚمٞمؿ اًمًااالح  --اًمٗم٘مااف

ُمااـ  ؾ أظماارى ىمااد شمٌٞماااٜم٧م هاا٤م ؾمااٌؼصاااٞمومٝمااذا ًمااف شمٗم٤م ،اًمااخ --وشماارك اجلٝماا٤مد واًماادظمقل ناا٧م طمٙمااؿ اًمٓماا٤مهمقت

   -واهلل اعمقومؼ ،يمالُمٜم٤م أجْم٤م
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اجلامقماا٦م »ُمثاا٤مل أاعؾمااالُمٞم٦م ذم اعمٖماارب اًمٕمااريب ُمااـ  ومْمااؾ سم٘ماا٤م  اجلامقماا٤متن إأهااؾ شماارى : ِماااراًمثاا٤م  قم»

ئر اجلامقمااا٦م»و شاعؾماااالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚمااا٦م سمٚمٞمٌٞمااا٤م اعؾماااالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚمااا٦م  اجلامقمااا٦م»و شاًمًاااٚمٗمٞم٦م ًمٚمااادقمقة واًم٘متااا٤مل سمااا٤مجلزا

ومْماؾ هاق شمقطمادهؿ وٞمٕما٤م ذم و٤مقما٦م واطمادة وناا٧م ن إأم أ ، سمٚمادهُمٜمٝما٤م يٕمٛماؾ ذم يماؾ   --وهماػمهؿ ش٦ماعمٖمرسمٞما

٧م اٟمْمااٛمم شمٜمْمااؿ يمٚمٝماا٤م ناا٧م اًم٘م٤مقماادة يمااام أ ،لراياا٦م وىمٞماا٤مدة ُمقطماادة شمٕمٛمااؾ ًمٙمااؾ اعمٖماارب اًمٕمااريب واعؾمااالُم

 :خِمااٞماًمتال يما٤من ي٘مقدها٤م اًم شو٤مقما٦م اًمتقطمٞماد واجلٝما٤مد» ايم شاًم٘م٤مقمدة»و٤مقم٤مت ضمٝم٤مدي٦م ذم اًمٕمرا. ن٧م ىمٞم٤مدة 

 --ش؟وهمػمه٤م ُمـ اجلامقم٤مت واًمتجٛمٕم٤مت شيبق ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موأ»

 ذم شمٕمٛماااااؾ واطمااااادة و٤مقمااااا٦م ذم شمقطّمااااادهؿ أن ,سم٤مًمّماااااقاب أقمٚماااااؿ واهلل,اًماااااذي أراه ذم هاااااذا  --احلٛماااااد هلل

ومٞماا٦م اًمٔمااروف سمًاا٥ٌم ،أن ٟم٤مضمٕماا٤م يٙمااقن أن يٛمٙمااـ وٓ قمٛمااكمّ  همااػم ومٝمااذا ,اًمٕمااريب اعمٖماارب, اعمٜمٓم٘ماا٦م  اجلٖمرا

   -ًمف داقمل ٓ أنف ومرأجل ،وهمػمه٤م ٦مؾماٞم٤مًاٞمواًم وإُمٜمٞم٦م

ؼ اعمًااتٛمر سمٞماااـ ًاااٞمشمٓمااقير وشمقصمٞمااؼ اًمتقاصااؾ واًمااؽماسمط واًمتٗماا٤مهؿ واًمتِماا٤مور واًمتٕماا٤مون واًمتٜم: وظمااػٌم ُمٜمااف

ًماقن ُمتحا٤مسّمقن ُمتٜم٤م ،هذه اجلامقما٤مت وهاذا اًم٘مادر هاق اًمقاضما٥م  ،ون ُمتا ظمقنصااروهاؿ سمحٛماد اهلل إظماقة ُمتقا

ؿ ٝمٕن شمٗمارىم ،رىم٦م وآظماتالفخيارضمٝمؿ قماـ احلاّد اعماذُمقم ُماـ اًمُٗمااصاار وهذا اًمتا ظمل واعماقآة واًمتٜم٤م ،أن

واهلل  ،ع واًمٕم٘ماااؾِماااروهااق قمٛمااٌؾ سم٤معمّمااٚمح٦م اًمتاال دل قمٚمٞمٝماا٤م اًم ،٤مقمً ؿمااارذم و٤مقماا٤مت ُمتٕمااددة ًمااف ؾماا٥ٌم ُمٕمتااؼم 

   -أقمٚمؿ وهق وزّم اًمتقومٞمؼ

قم٤م ؿماارأنف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ُمٓمٚم٥م صاحٞمح : وم٤مًمذي أراه ذم هذا أجْم٤م أيت شاًم٘م٤مقمدة»م إمم ٟمْمامأُم٤م آ

صمااٍؼ وشمٕمااا٤مُرٍف  قماااغم أن ،ا ٤مؾم٦م وشمااادسمػمً ؾماااٞمو ااا٧ٍم وشمقا ٌّ قمااـ آؾماااتٕمج٤مل وجمااارد آٟمااادوم٤مع  اوسمٕمٞمااادً  ،يٙمااقن قماااغم شمث

   -اًمٓمٌٞمٕمل واًمٕم٤مـمٗمّل 

صمااااؼ شاًم٘م٤مقماااادة»وأناااا٤م أنّمااااح اعظمااااقة ذم  اااا٧م ضماااادا وشمقا ٌّ وٓ  ،أن يٙمااااقن شمقؾّماااإمٝمؿ ذم هااااذا اًمِماااا٠من قمااااغم شمث

رب إمم أيمثااار يمٚماااام يم٤مٟمااا٧م ٟمٗماااقس اعظماااقة ذم يماااؾ ُمٙمااا٤من أدقماااك وأىمااا ٤مومااا٢مهنؿ يمٚماااام طم٘م٘ماااقا ٟمج٤مطًمااا ،يًاااتٕمجٚمقا 

ة واًمث٘ماااا٦م ّماااااػمويٙمااااقن دظمااااقل يماااؾ َُمااااـ ياااادظمؾ ُمٌٜمٞمااا٤م قمااااغم اًمٌ ،اًمااادظمقل ُمٕمٝمااااؿ وناااا٧م اؾماااٛمٝمؿ وشمٜمٔمااااٞمٛمٝمؿ

يمااؾ ذًمااؽ ُمااع اعمحٌاا٦م اعمقضمااقدة واحلٛمااد هلل واًمااقٓ  اعيااام  اًمااذي ٓ ؿمااؽ  ،واعمٕمروماا٦م ُمااـ سمٕمْمااٝمؿ ًماإٌمضٍ 

   -٤مُمرهمقسمً  ٤موأجْم٤م يٙمقن هذا ًمدى وٝمقر ؿمٕمقب إُم٦م ذم يمؾ ىمٓمر حمٌقسمً  ،ومٞمف

ًمٙمااال شمثٌااا٧م  ٤مىماااد شمتقؾّماااع أطمٞم٤مًٟمااا ،ٟمٕماااؿ --شمتقؾماااع أيمثااار؛ يماااؾ ُمااا٤م شمثٌااا٧م أيمثااار وشماااٜمجح أيمثااار: هااال اعمٕم٤مدًمااا٦م

 ,م إمم اًم٘م٤مقماادةٟمْمااامآ,ًمااٞمٙمـ هااذا  ،ويمااذًمؽ سم٘مٞماا٦م اًمتٜمٔمااٞمامت اعمحٚمٞماا٦م ،ومٝمااذا يٙمااقن سم٘ماادره أجْماا٤م ،وشمااٜمجح

 ؾماااالم٤م قماااغم اًمٜمٔمااار ًمإلٞم اااٜموُمٌ ٤م  ُمدروؾًماااؿماااالاعمٝماااؿ أن يٙماااقن يماااؾ  ،ُمًااات٘مٌٚمٞم٤م ىمريٌااا٤م يًااإمقن إًمٞماااف ٤مهاااق هااادومً 

ه --واعمًٚمٛمٞماـ    -ؾمٌح٤مٟمف ،واهلل اعمقومؼ ٓ إ  همػمه وٓ رب ؾمقا
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ـ ذم ًمٞمٌٞم٤م إسمٕمض : ِماراًم٤ًمسمع قم» ٟمٜم٤م اعمج٤مهديا صٌح يٗمٙمر ذم اًمٕمٛمؾ ن٧م ىمٞم٤مدات ضمديدة وو٤مقم٤مت أظمقا

ومامذا  ؛ُمث٤مل ه١مٓ  ًمٚم٘مت٤مل ن٧م ىمٞم٤مدهت٤ما  اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م ٕوذًمؽ ذم همٞم٤مب ٟمِم٤مط واطمتق ،ضمديدة

ٟمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م عمـ إٜمّمح شم اذم هؾ يٕمٛمؾ ذم و٤مقم٤مت راد اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي اعمًٚمح ود اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمزٟمديؼ اًم٘مذأظمقا

ٟمف ذم اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦مم عٟمْماميّمؼم طمتك شمت٤مح ًمف ومرص٦م آأم  ؟ُمٜمٗمردة  ش؟ظمقا

 أن يٌاا٤مرك ذم ٟمًا٠مل اهلل ،ُماـ ظماػمة اجلامقماا٤مت وأوصم٘مٝما٤م وأطمًاٜمٝم٤م وأيمٛمٚمٝما٤م شٞم٦م اعم٘م٤مشمٚما٦مؾماالُماجلامقما٦م اع»

 -أبٜم٤مئٝم٤م ويٗمرج يمرب اعمٙمروسمٞماـ ُمٜمٝمؿ

سمًاا٥ٌم وم٘مااد اًمٙمثااػم ُمااـ ىمٞم٤مداهتاا٤م وأقمْماا٤مئٝم٤م ىمااتال  ،ًمٙمااـ اجلامقماا٦م أن ذم طم٤مًماا٦م شمِمااٌف اًمِمااٚمؾ قمااغم ُماا٤م يٌاادو

اح٠مؾماقران قمٜماد  ،شأباق اعمٜماذر اًمًا٤مقمدي» خِماٞمواًم شأبق قمٌد اهلل اًمّم٤مد.» :خ٤منِماٞموقمغم رأؾمٝمؿ اًم ،ا ؾماروأ

   -وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،ومّرج اهلل قمٜمٝمؿ ،وهمػمهؿ يمثػم ،اًمٕمدو

ُمثااؾ  ،ُمٜمٝماا٤م رضماا٤مٓ ىم٤مدرياااـ سماا٢مذن اهلل قمااغم اًمٌااذل واًمٕمٓماا٤م  وقمٛمااؾ اًمٙمثااػم وُمااع ذًمااؽ وم٘مااد أب٘مااك اهلل 

ٓ سماد ًمٙماـ  ،وهؿ أن ُمِمٖمقًمقن ُمع إظماقاهنؿ ذم أومٖم٤مٟمًات٤من ،خ أيب  ٞمك وهمػمهؿِماٞمخ أيب اًمٚمٞم٨م واًمِماٞماًم

 --ٟمًااااا٠مل اهلل شمٕمااااا٤ممم أن  ٗمٔمٝماااااؿ ويٌااااا٤مرك وماااااٞمٝمؿ ،ٞمااااا٤م إن ؿمااااا٤م  اهلل شمٕمااااا٤مممذم ًمٞمٌ ؾماااااالمأهناااااؿ ذظماااااػمة ُٕمااااا٦م اع

قا  اعمجٛمققمااا٤مت اًمٜمااا٤مومرة ٦م ٓؾماااتٞمٕم٤مب اًمِمااا٤ٌمب واطمتاااٞمااآ أدري ُمااا٤م هااال ومرصااا٦م اجلامقمااا٦م احل٘مٞم٘م ،واحل٤مصاااؾ

   -ًتٕمدة أنعمًمٚمجٝم٤مد وا

هااا٥م ُمٜم٤مؾماااا٦ٌم  --!شمٌااادو زم وااإمٞمٗم٦م ضمااادا ذم اًمقىماااا٧م احلااا٤مزم وقمٚمٞماااف ومٚماااق ُوضِمااااادت ىمااادرات وـم٤مىمااا٤مت وُمقا

ط ِماااارسم ؟وماااام يٛماااٜمٕمٝمؿ ُماااـ اًمٕمٛماااؾ ،ٟمِمااا٤م  و٤مقمااا٤مت شم٘م٤مشماااؾ هاااذا اًمٓم٤مهمٞمااا٦م اًمزٟماااديؼ وشم٘ماااقم سمقاضمااا٥م اجلٝمااا٤مدع

وقماااغم أن يٙمقٟماااقا سمحٞمااا٨م ًماااق أُمٙماااٜمٝمؿ  ،اًمًااإمل اجلٞماااد ًمألظماااذ سم٤مٕؾمااا٤ٌمب واؾماااتٙمامل آؾماااتٕمداد ُمااا٤م أُمٙماااـ

يْمإمقا ٟمّما٥َم سماؾ أن  --ومٕمٚماقا  ،اًمتقطمد ذم و٤مقم٦م واطمدٍة أو أن يااٜمْمٛمقا إمم اجلامقما٦م اعم٘م٤مشمٚما٦م ذم وىما٧م ٓطماؼ

   -أقمٞماٜمٝمؿ أن ياٜمْمٛمقا إمم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة اًم٘م٤مقمدة ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م

شمٞماا٦م وم٘مااد يٙمااقن ُمااـ اعمٜم٤مؾماا٥م ًمإلظمااقة اعمج٤مهدياااـ ُمااـ  وماا٢من مل شمٙمااـ اًمٔمااروف واًم٘ماادرات واًمٓم٤مىماا٤مت ُمقا

ئار  ،ؿم٤ٌمب ًمٞمٌٞم٤م أن أن يِمتٖمٚمقا ُمع إظمقاهنؿ ذم اعمٜمٓم٘ما٦م ـمٌٕما٤م  ،واًمّماحرا وقماغم إظماص اعظماقة ذم اجلزا

وطماااارِب اًمٓماااا٤مهمقت اعمرشمااااد سمٙمااااؾ اًمقؾماااا٤مئؾ  ،واًماااادقمقة إمم اهلل شمٕماااا٤ممم ،ُمااااع اؾمااااتٛمرار اعقمااااداد سمٙمااااؾ ُمٕم٤مٟمٞمااااف

 -اعمٛمٙمٜم٦م إقمالُمٞم٤م وهمػمه

  ؿماااالوًمٙماااؾ  -ومااا٢من اًمٗمااارص مشمٞمااا٦م سمااا٢مذن اهلل شمٕمااا٤ممم --وسم٤مجلٛمٚمااا٦م قمٚماااٞمٝمؿ أن يٙمقٟماااقا قماااغم أهٌااا٦م آؾماااتٕمداد

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --إسم٤من

طمتك ص٤مر احلٙمؿ  ،ٚمؿ ويمام هق ُمٕمٚمقم وُمِمٝمقر ُمـ شمٙمٗمػم اًمٙمثػم ُمـ قمٚمام  اعمًٚمٛمٞماـ ًمٚم٘مذاذمويمام شمٕم» 
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ومااام طمٙمااؿ ُمااـ ٓ يٙمٗماار هااذا اًمٓم٤مهمٞماا٦م ُمااـ اًمٕمٚمااام   --قمٚمٞمااف سماا٤مًمٙمٗمر ٓ يٙماا٤مد خيتٚمااػ قمٚمٞمااف اًمٕمٚمااام  وـمٚمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ

ه وهؾ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمٕمقام هـ اشمْمح ًمف طم٤مل اًم٘مذاذم وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ومل يٙمٗمر

م أهاؾ هاؿ يمٗما٤مر قماغم اًمتٕمٞمٞمااـ  ؛قماقان اًمٓم٤مهمٞما٦م اًم٘ماذاذمأوُما٤م طمٙماؿ  ؟شُمـ مل يٙمٗمر اًمٙما٤مومر ومٝماق يما٤مومر» ىم٤مقمدة

ـم٦م ِماراًم --م هؿ قمغم ُمراشم٥مأ ؟قمٞم٤مهنؿ سم٤مًمٙمٗمرأُمقال٤م وم٘مط دون احلٙمؿ قمغم أـم٤مئٗم٦م يمٗمر وردة شم٘م٤مشمؾ وشمٖمٜمؿ 

ٟمااف ُمااـ اًمٚمجاا٤من اًمثقأو ،ام لااؿ طمٙمااؿٝمُماا٤م ؿماا٤ماوواجلااٞمش  رضمااق أ ؟ظماارمرياا٦م وطمرؾمااف اًمثااقري لااؿ طمٙمااؿ قمقا

  ش--ُمٙمـأاًمتقواٞمح ُم٤م 

ًمٕمٚمٜما٤م ٟماؽمك اجلاقاب قمٜمٝما٤م إمم حماقر مظمار إن  ،اًمٗم٘مرة إومم اعمتٕمٚم٘ما٦م سمتٙمٗماػم اًم٘ماذاذم وطمٙماؿ ُماـ مل يٙمٗماره

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --ؿم٤م  اهلل

 : وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕمٞماـ ،وأُم٤م طمٙمؿ أقمقان هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمزٟمديؼ وُم٤م ؿم٤ماف

أن ٓ سماد و ،ٟمحتا٤مج إمم اًمٜمٔمار ذم طما٤ملؿ ،ذياـ ٟمًّٛمٞمٝمؿ أقماقان اًمٓمقاهمٞما٧م أو أنّما٤مر اًمٓمقاهمٞما٧مه١مٓ  اًم

 -!ؾ ومروع هذه اعم٠ًمخ٦م هل اضمتٝم٤مدي٦م ٟمٔمري٦مصاٞمُيٕمَٚماؿ أن شمٗم٤م

ٓ يااٜمٌٖمل ًمٓم٤مًما٥م اًمٕمٚماؿ اعمتٗم٘ماف أن يٖماؽّم اا٤م  شٓمقاهمٞما٧مأقماقان اًم»أو  شأنّم٤مر اًمٓمقاهمٞم٧م»وهذه اًمتًٛمٞم٦م 

سماؾ قمٚمٞماف أن يااٜمٔمر إمم اعمٕما٤م  اًمتال  ؛قمٞم٦م واًمٗمتقى واًم٘مْما٤م ِمار٤مئؾ إطمٙم٤مم اًمقمٜمدُم٤م يٙمقن سمّمدد نرير ُمً

وٓ ياااٜمخدع سمٛمجاارد  ،عِمااارويٕمٓماال يمااؾ ُمٕمٜمااك ُماا٤م يًااتح٘مف سمحًاا٥م أدًماا٦م اًم ،يٕم٦م ااا٤م إطمٙماا٤ممِمااارقمّٚم٘ماا٧م اًم

   -اًمٕمٜم٤موياـ

ُما٤م ُماـ وشمٙماقن أـمٚم٘ما٧م قماغم هاذا اعمًاّٛمك سم٤مقمتٌا٤مٍر  ،وم٢من اًمتًٛمٞم٦م ىمد شمٙمقن ُمٌٜمٞما٦م قماغم اًمتًا٤مُمح واًمتقؾّماع

   -آقمت٤ٌمرات اًمٙمثػمة اًمتل شمٓمٚمؼ ا٤م إؾمام  قمغم اعمًّٛمٞم٤مت ُمـ اعمٕم٤م  واًمذوات

 ،ُمـ ىمٌؾ اجلامقما٤مت اجلٝم٤مديا٦م اعمتٕماددةصار وًمُٞمٕمٚمؿ أن هذه اعم٠ًمخ٦م ُمٌحقصم٦م يمثػما ذم اًمٗم٘مف اجلٝم٤مدي اعمٕم٤م

ام حمااؾ سمحاا٨م وحمااؾ ويٌ٘مااك سمٕمااض صااقره٤م وومروقمٝماا٤م دائاا ،ونتاا٤مج إمم اعمزيااد ،٘مَتاااؾ سمحثاا٤موُمااع ذًمااؽ وم٢مهناا٤م مل شمُ 

   -اضمتٝم٤مد

ٟماف يمٗما٤مر ُمرشمادون  ,واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ,واًمذي ئمٝمر  أنٜم٤م ٟمٓمٚمؼ اًم٘مقل سم٠من أنّم٤مر اًمٓم٤مهمقت اعمرشمد وأقمقا

اًمٙمٗما٤مر صاار اًمٙمتا٤مب واًمًاٜم٦م اعمتٙما٤مصمرة ُماـ أن ُماـ ٟم٤م ٦مٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف حا٤م دًما٧م قمٚمٞماف أدًماوهذا اعـمال.  ،ُمثٚمف

وأقماااا٤مهنؿ وشمااااقٓهؿ ويماااا٤من ذم صااااّٗمٝمؿ قمااااغم  ,ٝمؿ ميماااادومٝمااااؿ أظمااااّص وهااااذا اعمٕمٜمااااك ومااااٞم ،ام اعمرشماااادونؾماااااٞموٓ ,

   -ؾمالموهق يم٤مومر ظم٤مرج ُمـ ُمٚم٦م اع ،ومٝمق ُمٜمٝمؿ ااعمًٚمٛمٞماـ خمت٤مرً 

ٟماعِماارًمٙمـ قمٜماد اًمٙماالم قماغم إقمٞما٤من وم٢مٟمٜما٤م ٓ ٟمٙمّٗمار إٓ ُماـ رأجااٜم٤م صمٌاقت اًم يماام  ،وط ذم طم٘ماف واٟمتٗما٤م  اعمقا

 -هل اًم٘م٤مقمدة ذم هذا اًم٤ٌمب
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   -ًم٦م اًمردة وًمٚمٜمٔم٤مم اعمرشمد هل ُمٜمف وهل ضمٞمِمف وىمقاشمفجلٞمش وؾم٤مئر ىمٓم٤مقم٤مت ىمقات إُمـ ًمدوا

وذًماؽ  ،ضماٞمُش اعمرشمديااـ: ومٗمل أطمٙم٤مم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ٓ ؿمؽ قمٜمادٟم٤م ذم أن طمٙمٛمٝماؿ طمٙمٛماف سمٛمٕمٜماك أهناؿ

وىماد أُمرٟما٤م اهلل سماذًمؽ وأوضمٌاف  ,دوًما٦م وٟمٔما٤مم اًماردة, وٕنٜما٤م ٟم٘م٤مشماؾ هاذا اعمرشماد ،ٕهنؿ ضمٞمِماف ومٕماال سماال ؿماؽ

ا٤م ٓ ْماااارسمٜم٤م إن مل ٟمْماااارب ىمقشماااف اًمتااال ؾماااقف شمواااارتااا٤مل ضمٞمِماااف وضمٜماااقده ووًماااٞمس ُمٕمٜماااك ذًماااؽ إٓ ىم ،قمٚمٞمااااٜم٤م

 ،ومٛمااـ وضمااد ذم صااػ اًمٕماادّو اًمٙماا٤مومر وم٢مٟمٜماا٤م ٟم٘م٤مشمٚمااف وٟم٘متٚمااف وٓ ٟمًاا٠مل قمااـ طم٤مًمااف ؛ومااٜمحـ قمٚمٞماااٜم٤م سم٤مًمٔماا٤مهر ،حم٤مًماا٦م

م : ع اًمقاضمٌاا٦م )جُيٛمٚمٝماا٤م ىمقًمٜماا٤مِماااروٕهنااؿ هتٜمٕمااقن سمِمااقيم٦م وىمااقة قمااـ يمثااػم ُمااـ أطمٙماا٤مم اًم آُمتٜماا٤مع قمااـ آًمتاازا

 -٤موىمد شم٘مرر أن اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م شُم٘م٤مشَماؾ وًمق يم٤مٟمقا ُمًٚمٛمٞماـ اشمٗم٤مىمً  ،ع واحلٙمؿ سمف( ومٝمؿ ـم٤مئٗم٦م هتٜمٕم٦مِمارسم٤مًم

ع سمٞماااـ اًمٕمٚمااام  ذم ٟمااقع ىمتاا٤ملؿ ُمااـ أي ٟمااقٍع هااق يم٘متاا٤مل اعمرشمدياااـ أو يم٘متاا٤مل اخلااقارج أو همااػم  ؟وإٟمااام اًمٜماازا

 --وإدًم٦م قمغم ذًمؽ فم٤مهرة ُمٕمرووم٦م إن ؿم٤م  اهلل ،ذًمؽ

ًمٙماااـ ذم ُمًااا٠مخ٦م اًمتٙمٗماااػم وم٢مٟمٜمااا٤م ٟمحتااا٤مط  ،ٜم٤م هاااذه اًمٞماااقم أنٜمااا٤م ٟم٘مااا٤مشمٚمٝمؿ ىمتااا٤مل اعمرشمديااااـواًمّماااقاُب ذم ُمًااا٠مخت

وذًمااااؽ ًمٖمٚمٌاااا٦م فمٚمااااامت اجلٝمااااؾ قمااااغم اًمٜماااا٤مس وومًاااا٤مد اًمٕمٚمااااقم واًمٗمٝمااااقم واٟمٓمااااامس أنااااقار قمٚمااااؿ هااااذه  ،!وٟمااااؽمدد

 اـ ُماـ قمٚماام  اًمادٟمٞم٤م وقمٚماام  اًمًاٚمٓم٤من قمٚماام  اًمْماالًم٦م هاـ  ًاـ اًمٜما٤مس وماٞمٝمؿًاٞماويمثرة شمٚمٌاٞمس اعمٚمٌ ،اعم٤ًمئؾ

ومااا٢من هااا١مٓ  اعمرشمديااااـ ًمٞمًاااقا ُمٕمٚمٜمٞمااااـ سمااا٤مًمٙمٗمر  ؛وٓظماااتالط إُماااقر ويمثااارة اًمتااا٠مويالت قمٜماااد اًمٜمااا٤مس ،اًمٔماااـ

وإٟمٙماااا٤مر اًم٘مٓمٕمٞماااا٤مت  ٤موشمريمااااف أو ُماااا٤م ذم ىمقشمااااف ُمااااـ اعيااااامن سمدياااااـ مظماااار قمٚمٜمًاااا ؾمااااالمسمٛمٕمٜمااااك إقمااااالن اًمٙمٗماااار سم٤مع

ضمٝماا٦م احلٙمااؿ سمٖمااػم ُماا٤م وإٟمااام هم٤مًماا٥م يمٗماارهؿ اًمٞمااقم هااق ُمااـ  ،اطم٦مً صااارو ٤مورة قمٚمٜمًااْماااراعمٕمٚمقُماا٤مت ُمااـ اًمدياااـ سم٤مًم

م اًم  ،وُمااـ ضمٝماا٦م إومٙماا٤مر اًمٕمٚمامٟمٞماا٦م واًم٘مقُمٞماا٦م وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م ُمااـ اعمااذاه٥م اًمٙمٗمرياا٦م ،عِمااارأناازل اهلل وقماادم اًمتاازا

وأهناؿ يريادون  ؾماالموهؿ ذم يمؾ ذًماؽ ياّدقمقن أهناؿ يديااٜمقن سم٤مع --وٟمحق ذًمؽ ،وُمـ ضمٝم٦م اعمقآة ًمٚمٙمٗم٤مر

ًٌّقن قمغم اًمٜم٤مس سمقاؾمٓم٦م ُمٜمٔمقُم٤م ،اعصالح واًمتقومٞمؼ خ٦م اًمًاق  أظمازاهؿ ِمااٞمُماـ ُم !!ات ُمتٓماّقرة ضمادً ويٚم

   -اهلل

ااا ،ومٕماااال ًمٚمٓمااا٤مهمقت اعمرشماااد ا صاااارً ُمٜم٤م ,جلاااٞمشا,ُماااـ ن٘ماااؼ يماااقن اًمقاطماااد ُماااـ هااا١مٓ  ٓ سماااد وٕناااف  ًٌ  ٤مُمرشمٙم

وًمااذًمؽ ٟم٘مااقل  --ة ًمٚمٛمرشمااد وىمٕماا٧م ُمٜمااف قمااغم وضمااف اًمَٕمااَرض واًمٚماازوم ًمٗمٕمٚماافصااارأو أن اعمٜم٤م ،ًمٚمٛمااقآة اًمٙمٗمرياا٦م

طماا٤مل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م وهاادو  إوواا٤مع واظمااتالط : ومٛمااثال ،لإن هااذا خيتٚمااػ ووااقطمف سمحًاا٥م إطمااقا 

 -!!همػم طم٤مل ٟمِمقب احلرب واًم٘مت٤مل واًمتح٤مم صٗمقف اعمًٚمٛمٞماـ سمجٞمقش اعمرشمدياـ ،اًمٜم٤مس وإُمقر

ٍل ًمٚمٙماا٤مومر وهمااػم ُمٜم٤مومٗمال طماا٤مل اًمٕم٤مومٞماا٦م  وأنااف إٟمااام دظمااؾ  ،ًماافصاار ىمااد شمااًَُٛمع دقمااقى َُمااـ يااّدقمل أنااف هماػم ُمااقا

ح ّمااٞموىماد ياّدقمل ُماع ذًماؽ أناف ُماع اعمج٤مهديااـ طمٞمااـ يااٜم٤مدي اعمٜما٤مدي وي ،٥م مظماراجلٜمدي٦م ذم دوًما٦م اًمارّدة ًمًاٌ

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢مٟمف  ّمؾ ُمـ إطمقال وإىماقال وإومٕما٤مل ُما٤م يتْماح سماف طما٤مل  ،هذا ُمـ ضمٝم٦م -!!اًمٜمذير
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 -دون أطمقال اًمٕم٤مومٞم٦م ،اعمرشمدياـ ذم طم٤مل احلرب

ي٤مت وم٢من شمٚمؽ اوأُم٤م ذم طم٤مل احلرب  وٓ يٚمتٗم٧م  ،ًمدقم٤موى همػم ُمًٛمققم٦مومت٤ميز اًمّمٗمقف وووقح اًمرا

   -سمؾ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ يم٤من ُمع اعمرشمدياـ ذم صٗمٝمؿ ،إًمٞمٝم٤م

إن هاا١مٓ  اجلااٞمش هااؿ يااُد اًمٓم٤مهمٞماا٦م اعمرشمااد ودوًماا٦م اًمااردة اًمتاال : وٟمحااـ ٟمٓمٚمااؼ قمٌاا٤مرات ُمثااؾ ىمقًمٜماا٤م: شمٜمٌاااااٞمف

ٟمااف ،ب ااا٤مْماااروذراقمااف اًمتاال ي ،ياآٌمش ااا٤م  --ؽوُماا٤م ؿماا٤مسمف ذًماا ،وأهنااؿ ضمٜمااده ورضم٤مًمااف ،وأهنااؿ أنّماا٤مره وأقمقا

أو  اوىماع ُماٜمٝمؿ ذًماؽ ىمّمادً  ،قمغم ُمٕمٜمك أهنؿ هؿ ذم اًمقاىمع يماذًمؽ ؿمإمروا أو مل يِمإمروا ؛وهذا طمؼ ُمـ وضمفٍ 

وقماااغم إرادة اًمتحااااذير ُماااـ هااااذا اعمقىماااػ واًمتٜمٗمااااػم ُماااـ هااااذا اًمٗمٕماااؾ اًمِمااااٜمٞمع اًم٘مٌاااٞمح اعمُقسمِااااؼ  ،٤موًمزوًُماااا ٤مقَمَرًوااا

 -واًمزضمر اًم٤ٌمًمغ قمٜمف

وذًمااؽ سمحًاا٥م  ،ؾّماااٞمواحلاا٤مل هٙمااذا ُمااـ اًمتٗمال سمااد ومااا ،ومٚمٞماااٜمتٌف لااذا ؛وأُماا٤م احلٙمااؿ سماا٤مًمتٙمٗمػم ومِماا٠من مظماار

 :  إطمقال

وهاااذه  ،أو ظمٗم٤مئاااف واًمت٤ٌمؾماااف قمٚماااٞمٝمؿ ،سمحًااا٥م ىماااقة وواااقح يمٗمااار اًمٜمٔمااا٤مم وردشماااف وفمٝماااقر ذًماااؽ ًمٚمٜمااا٤مس ,

ومااا٢من رأى أن يمٗمااار هاااذا احلااا٤ميمؿ وهاااذه اًمدوًمااا٦م سمٚماااغ ُماااـ اًمٔمٝماااقر  ؛ُمًااا٠مخ٦م يرضماااع شم٘ماااديره٤م إمم اًمٗم٘مٞماااف اعمٗمتااال

ُما٤م مل  ،وهٙماذا ،ؾما٤مغ ًماف احلٙماؿ سمٙمٗمار َُماـ وآه ويما٤من ذم ضمٞمِماف ،واًمقوقح ُمٌٚمٖم٤م ٓ يٙما٤مد خيٗماك قماغم ُمًاٚمؿ

سماؾ ؾما٤مغ ًماف  --ُماثال ،يٛمٜمع ُم٤مٟمٌع مظمر يمٕمٚمٛمف سمدظمقل سمٕمض اًمٜما٤مس ذم ضماٞمش اعمرشمديااـ ًمٚمٜمٙم٤ميا٦م ومٞماف وجم٤مهدشماف

وهٙمااذا سماا٤مًمٕمٙمس ذم  ،ف٢مؾمااالُمأو طمٙمااؿ سم ،احلٙمااؿ سمٙمٗماار َُمااـ مل يٙمّٗماار هااذا اًمٓماا٤مهمقت اعمرشمااد وؿمااٙمؽ ذم يمٗمااره

   -ت٤ٌمؾمفطم٤مل ظمٗم٤م  طم٤مًمف واًم

سمح٥ًم طم٤مل اًمٕم٤مومٞم٦م أو ٟمِمقب احلرب ومٕمال ومتا٤ميز اًمّماٗمقف واوماؽما. اًمٜما٤مس سمٞمااـ صاػ اًمٓما٤مهمقت  ,

ومٗمال طما٤مل اًمٕم٤مومٞما٦م وما٢من اًمٜما٤مس يؽمظّمّماقن ذم اًمتجٜمّاد ذم  --وضمٞمِمف وضمٜمده وسمٞماـ صػ اعم١مُمٜمٞمااـ اعمج٤مهديااـ

ودقمااقاهؿ أهنااؿ  ،ٜمٔماا٤مم( ٓ ًمٚمؾمااالمضمااٞمش اًمدوًماا٦م اعمرشماادة سمت٠مويااؾ أن اًمقاطمااد ُمااٜمٝمؿ ضمٜماادي ًمااٌالده )سمااالد اع

وٟمحااااق ذًمااااؽ ُمااااـ  ،٦م اخلاااا٤مًمؼّماااااٞموُمٚمتزُمااااقن سم٠منااااف ٓ ـم٤مقماااا٦م عمخٚمااااق. ذم ُمٕم ،عِمااااارُمٚمتزُمااااقن ذم أنٗمًااااٝمؿ سم٤مًم

ه )وإن مل ٟمًاااّٚمؿ سم٠مناااف  ،وهاااذا ُمٕماااروف ،اًمتااا٠مويالت اعمقضماااقدة ومٕماااال ذم اًمٜمااا٤مس سم٤معوااا٤موم٦م إمم شمٕمٚمٚمٝماااؿ سمااا٤معيمرا

يتجٜمادوا ذم اجلاٞمش )يم٤مًمتجٜمٞماد اعضمٌا٤مري إيمراه ُمٚمجئ طم٘م٤م ذم أيمثر احل٤مٓت( وأهنؿ جمٌقرون سمحٞم٨م إن مل 

وأُمااا٤م ذم طماااا٤مل احلاااارب ومتاااا٤ميز  -!!ر ُمااااـ ؾماااجـ وطمرُماااا٤من وٟمحااااقهوااااارٞمؼ وْمااااٞمُماااثال( وىمااااع قمٚمااااٞمٝمؿ أذى وشم

ويّمااااٌح اعمجاااا٤مدل ااااا٤م ذم طمٙمااااؿ اعمٙماااا٤مسمر  ،اًمّمااااٗمقف وماااا٢من أيمثاااار أو يمااااؾ هااااذا اًمتاااا٠مويالت ٓ يٌ٘مااااك لاااا٤م ُمًاااا٤مغ

   -أقمٚمؿ وأطمٙمؿ واهلل  --. سمٞماـ احل٤مًمٞماـأن يٗمرّ ٓ سمد واًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل ذم هذه اعم٠ًمخ٦م  ،اعمٕم٤مٟمد

 -ورأجاٜم٤م إدًم٦م شمدل قمٚمٞمف ودمتٛمع ومٞمف ،واؾمتٗمدٟم٤مه ُمـ ُمذايمرة ُمِم٤مخيٜم٤م ،وهذا اًمذي ئمٝمر زم
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  يااااٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞماااف قمٚمٞماااف ؿماااالل واجلٝمااا٤مدي أن أهاااؿ ؾماااالُموقمٜمااادي وسمحًااا٥م دمرسمتااال ذم ؾمااا٤مطم٦م اًمٕمٛماااؾ اع

   --ٙم٤ممأن اًمٜم٤مس يٛمٙمـ أن خيتٚمٗمقا ذم هذه إطم: حف هقواٞموشمق

ام ىمقل ُمـ يٙمّٗمر اجلٛمٞمع سماال اؾماتثٜم٤م ( أناف هاق احلاؼ اًماذي ًماٞمس سمٕماده ؾماٞمًمٙمـ أن يزقمؿ أطمٌد أن ىمقًمف )ٓ 

وأناااف ُمقضمااا٥م اًمتقطمٞماااد اًماااذي هاااق واااد  ،ورةْمااااروأناااف أُماااٌر ُم٘مٓماااقع سماااف ُمٕمٚماااقم ُماااـ اًمديااااـ سم٤مًم ،إٓ اًمْماااالل

 -!!وٟمحق ذًمؽ ،وأن خم٤مًمٗمف مل  ٘مؼ اًمتقطمٞمد ومل يٗمٝمٛمف ،ك واًمٙمٗمرِماراًم

وماا٢من هااذه اعمًاا٤مئؾ  ؛  همااػم اعم٘مٌااقل هااـ صاادر ُمٜماافِمااالوهااق اًم ،٤مإن هااذا هااق اجلٝمااؾ واًمْمااالل طمً٘ماا: لأىمااق

ومٝمااااال ُماااااـ اًمٕمٚماااااؿ اعمٙمتًااااا٥م سمااااا٤مًمٜمٔمر  ،هااااال سماااااال ؿماااااؽ ُمًااااا٤مئؾ اضمتٝم٤مديااااا٦م ُمٌٜم٤مهااااا٤م قماااااغم اًمٜمٔمااااار وآؾماااااتدٓل

   -ورة احلٙمُؿ ومٞمٝم٤مْماروًمٞم٧ًم يمؾ صقره٤م وومروقمٝم٤م ه٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمدياـ سم٤مًم ،وآؾمتدٓل

قمااغم اخلٓماا٠م اًمٙمٌااػم  ,ح٤م ذم حمٚمااف ُمااـ هااذه إضمقسماا٦م إن ؿماا٤م  اهللواااٞموؾمااٜمزيده شمق,ٌّٝمٜماا٤م ُمااـ ىمٌااؾ وًمااذًمؽ ٟم

, شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز» خِماااٞموهااق اًم شيػِماااراجلاا٤مُمع ذم ـمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ اًم»اًمااذي وىمااع ومٞمااف صاا٤مطم٥م 

قمٚمٞمااف  ٤ماًمٞمااقم طمٙمااام جمٛمًٕماا شأنّماا٤مر اًمٓمقاهمٞماا٧م اعمرشمدياااـ» امهؿ سمااااأؾماا َُمااـ شمٙمٗمااػم ضمٕمااؾ طمٞماااـ ,قمٜمااف اهلل وماارج

ٚمٛم٦م اًمٙمذاب اًمذياـ أواع اًمّماح٤مسم٦م قماغم شمٙمٗماػمهؿًاٞميمحٙمؿ أت٤ٌمع ُم ،يٙمُٗمااُر خم٤مًمٗمف ،٤مىمٓمٕمٞمً  ٤مإو٤مقمً 
(1)

وما٢من  --!

ر اًمتٜمٌٞمااف قمٚمٞمٝماا٤م واًمتحااذير ُمٜمٝماا٤مٓ سمااد هااذا ظمٓماا٠م وماا٤مطمش وزًماا٦م يمٌااػمة  وم٢مٟمااف مل يااتٗمّٓمـ ًمٚمٗماار. سمٞماااـ  -ُمااـ اؾمااتٛمرا

   -واهلل اعمقومؼ -اعم٠ًمختٞماـ

ـم٦م ِماااارشمٙمٗماااػُم اجلٛمٞماااع ُماااـ اجلاااٞمش واًم ؛وماااقاهلل يااا٤م أظمااال اًمٙماااريؿ: اًم٘ماااذاذموأرضماااع إمم ُمًااا٠مخ٦م اًمزٟماااديؼ 

ـ   ،وهمػمهؿ حمتٛمؾ    -إٓ ٟمٗمًف وَُمـ طُمِٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر ُمٜمٝمؿ ومال يٚمقُم

ىمااع احلاا٤مل د  ؛وًمٙمااـ ُمااع ذًمااؽ وماا٤مٕىمقى قمٜماادي واًمااذي ئمٝماار وسمحًاا٥م ُمٕمرومتٜماا٤م سمقا وماا٢م  أرى يمٗماار أوماارا

 شإُمااـ اخل٤مصاا٦م»ويمااذًمؽ ىمااقات  ،ٝما٤م ومٝمااق يماا٤مومر ُمرشماادٌ ط ومٞماٟمخاارإًمٞمٝماا٤م و اٟمْمااؿومٙمااؾ َُمااـ  ،شاًمٚمجا٤من اًمثقرياا٦م»

حمتقيا٦م قماغم اًمٙمٗمار اطمتاقا   ،ائح قم٘م٤مئدي٦م ظم٤مص٦م ُمّمآمٗم٤مة ًمٚمٜمٔما٤مم ُم٘مّرسما٦م ُمٜمافؿمارومٝم١مٓ   ؛شآؾمتخ٤ٌمرات»و

 --!وٓ ٟمتّمقر ومٞمٝم٤م أي ظمٗم٤م  وٓ شم٠مويؾ وٓ أي قمذر عمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ،٤مواوح٤م ضمٚمٞمً 

د اجلااٞمش اًمٕم٤مديٞماااـ ومٚمحااّد أن ٓ أطمٙمااؿ طمتااك ٟمٕماارف  ،إمم اجلااٞمش سماا٤مًمٙمٗمر اٟمْمااؿقمااغم يمااؾ ُمااـ  وأُماا٤م أوماارا

 ؛وىمااقع اًمٙمٗماار قمٚمٞمااف ,سمٕمااد أن ٟمٕماارف طم٤مًمااف,ُماا٤م مل يتٌٞماااـ ًمٜماا٤م  ؾمااالموُمٕمٜمااك هااذا أنااف سماا٤مٍ. قمااغم أصااؾ اع ،طم٤مًمااف

د اًم    --ـم٦مِمارويمذا أومرا

ٟماااا٤م ًمٚمٓماااا٤مهمقت وضمٜماااادً  ،هااااذا اًمٙمااااالم قمٚمااااٞمٝمؿ ُمااااـ هااااذا اًمقضمااااف  ،ًمدوًماااا٦م اًمااااردة اأي ُمااااـ ضمٝماااا٦م يمااااقهنؿ أقمقا

                                      
 (-52١ًمنميػ )ص يٜمٔمر: اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ا (٧)
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   -أُم٤م إذا وضِمااد ُمقضِماا٥م مظمر ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ومٌحًٌف --ـمتٝم٤مؿمارٝم٤م وُمٜمخرـمٞماـ ذم ضمٞمِم

شمااف ُمااـ  ،طمٙمٛمٝماؿ طمٙمٛماف ذم اًم٘متااؾ واًم٘متا٤مل ووٞماع أطمٙماا٤مم اًم٘متا٤مل ،ويمٚمٝماؿ يماام ىمٚمٜماا٤م ضماٞمش اعمرشمديااـ وىمقا

همااٜمؿ أُمااقالؿ واًمتااذومٞمػ قمااغم ضماار ٝمؿ واشمٌاا٤مع ُماادسمرهؿ وىمتااؾ اعم٘ماادور قمٚمٞمااف ُمااٜمٝمؿ )ُماا٤م مل ُيٕمٚمااؿ أنااف ُمٙمااره أو 

   -واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ --ٓ سمٛمجرد دقمقاه( سمال شمردد ٟمحقه سمٌٞماٜم٦مٍ 

ـم٦م وٟمحقها٤م ذم دول اًماردة اًمٕمرسمٞما٦م وإقمجٛمٞما٦م ِمااروٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ُمـ واىمع طم٤مل هاذه اجلٞماقش وىماقات اًم

ويمااااؾ ُمااااٜمحٍط ُمٜمًااااٚمخ قمااااـ اًمدياااااـ  ،أهناااا٤م ظمٚمااااٞمط ُمااااـ اًمٗم٤مؾمدياااااـ واًمٗمجاااارة واح٤مضمٜمٞماااااـ اًمزقماااا٤مر قمٌاااادة اًماااادٟمٞم٤م

واعمٚمحدياـ اعمتحٚمٚمٞمااـ ُماـ اًمديااـ  ،ـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ودياٜمف واًمٞمقم أظمرواًمزٟم٤مدىم٦م اًمٙمٗمرة اًمٙم٤مومريا ،وإظمال.

ئعِماااارواًم ّم اًمذيااااـ وماااٞمٝمؿ حم٤مومٔمااا٦م قماااغم اًمديااااـ  ،واًم٤ًمسّمٞمااااـ هلل واًمرؾماااقل واًمديااااـ ،ا ُماااع يمثاااػم أجْمااا٤م ُماااـ اًمٕماااقا

ٝمٚمٝماؿ إُما٤م جل ،ُمع سمٕمض اعمٚمتزُمٞماـ سم٤مًمدياـ هـ دظمٚمقا ٕوضمف خمتٚمٗم٦م ،وهـ ومٞمٝمؿ ٟمقُع شمدياـ وظمػم ،واًمّمالة

   -وإُم٤م ًمتٚمٌٞمس قمٚمام  اًمًق  قمٚمٞمٝمؿ وإُم٤م ًمٖمػم ذًمؽ

ئٗمف ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد واًمقاضم٥م إقمٓم٤م  يمؾ أطمٍد ُما٤م يًاتح٘مف ُماـ احلٙماؿ  --وهذا اخلٚمٞمط ختتٚمػ ٟمِا٥ًم ـمقا

   -قمغم قمٛمٚمف وطم٤مًمف

 خؿمااٞمٟمٔماػم ىماقل  ٤مهاق مت٤مًُما ،وهذا اًمذي ىمٚمتف ذم اًمٙمالم قمغم أومراد ضمٞمقش هذه اًمادول اعمرشمادة: شمٙمٛمااااااااااٞمؾ

   -يمام ُياتحّمؾ ُمـ جمٛمقع يمالُمف ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمتت٤مر وضمٜمقدهؿ ؾمالماع

سَمااْؾ » :ح سمٙمٗماره ذم ُمقاواع يم٘مقًمافصاارسماؾ  ، ٤م ذم شمٙمٗماػم احلا٤ميمؿ وهاق ضمٜمٙمٞماز ظما٤منصااروما٢من يمالُماف يما٤من 

ِئِٝمْؿ َوُوَزَراِئِٝمااْؿ َأْن َيُٙمااقنَ  ـْ َأيَماا٤مسمِِر ُأَُمااَرا ِٛمٞماااـ ُِمااٜمُْٝمْؿ َُماا
ٚمِ ًْ ُ ـْ اعْم ـْ  هَم٤مَياا٦ُم يَمثِااػٍم ُِماا ـْ ُيَٕمٔم ُٛمقَٟمااُف ُِماا ااٚمُِؿ قِمٜمْااَدُهْؿ يَمَٛماا ًْ ُ اعْم

 ُ اااا٤مِم َوُهااااَق خُي٤َمـمِاااا٥ُم ُرؾُمااااِماراعْم ِذياااااـ ىَماااِدُُمقا إمَم اًمِم  ـْ اًْمَٞمُٝمااااقِد َواًمٜم َّماااا٤مَرى يَمااااَم ىَماااا٤مَل َأيْمااااؼَمُ ُُمَ٘مااااّدُِمٞمِٝمْؿ اًم  َؾ يمِٞمااااـ ُِماااا

ااااااٚمُِٛمقنَ  ًْ ُب إًَمااااااْٞمِٝمْؿ سم٠َِمن اااااا٤م ُُم ِٛمٞماااااااـ َوَيَتَ٘ماااااار 
ٚمِ ًْ ُ ااااااٌد : وَمَ٘ماااااا٤مَل  ،اعْم ٛم   حُمَ

ِ
ـْ قِمٜمْااااااِد اَّلل  َهااااااَذاِن مَيَتاااااا٤مِن قَمٔمِٞمَٛمَتاااااا٤مِن ضَماااااا٤مَ ا ُِماااااا

 َوَأيْمااارَ  -وضمٜمٙمًاااخ٤من
ِ
َي سَمٞمااااـ َرؾُماااقِل اَّلل  اااق  ًَ ِٛمٞمااااـ َأْن ُي

ٚمِ ًْ ُ ُب سمِاااِف َأيْماااؼَمُ ُُمَ٘ماااّدُِمٞمِٝمْؿ إمَم اعْم ِم وَمَٝماااَذا هَم٤مَيااا٦ُم َُمااا٤م َيَتَ٘مااار 

ـْ َأقْمَٔمااِؿ اعْمُ ِماااراعْمُْرؾَمٚمِٞماااـ َوسَمٞماااـ َُمٚمِااٍؽ يَماا٤موِمٍر ُمُ  ِد َوًَمااِد مَدَم َوظَماا٤مشَمؿِ ؾماااٞماخْلَْٚمااِؼ قَمَٚمْٞمااِف وَ  اا٤مًدا ِمارٍك ُِماا ًَ يمِٞماااـ يُمْٗمااًرا َووَم

ـْ ضِمٜمِْس سُمْخ٧ِم ٟمَ  شَوَأُْمَث٤مًمِفِ ّمار َوقُمْدَواًٟم٤م ُِم
(1)

 ـها 

وُمٕمٜما٤مه اقمتٌا٤مر اًمدوًما٦م دوًما٦م يمٗمار  ،يح اًماقاوح ومٞمام ٟمٕمؼّم قمٜماف ٟمحاـ اًمٞماقم سمااا شمٙمٗماػم اًمٜمٔما٤ممّمارويمالُمف يم٤مًم

ئٝماااا٤م  ،إؾمااااالمٓ دوًماااا٦م وردة  م يمٕماااادم يحّماااااراًم اًمٙمٗماااار قمااااغم ,ودوًماااا٦م طمٙمااااؿ ٟمٔماااا٤مم سم٤مقمت٤ٌمرهاااا٤م,ٓطمتقا  اًمتاااازا

ٟمٞمااااـ ونٙماااٞمؿ ،عِمااااراًم  ذم ،رقم٤مي٤مهااا٤م وذم وٓيتٝمااا٤م ذم واًمزٟمدىمااا٦م ًمٚمٙمٗمااار وإىمرارهااا٤م ،اًمقوااإمٞم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞمااا٦م اًم٘مقا

                                      
 (-52٧.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)
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( وشم٘مااديٛمٝم٤م ٗماار واًمزٟمدىماا٦ماًمٙم أقمٜماال) ًمِماا٠مهنام وإقمالئٝماا٤م ،ذًمااؽ وهمااػم واًماادقمقة واعقمااالم واًمتّمااٜمٞمػ اًمٕمٚمااؿ

يمٗمااار هاااذه  بخ ذم هاااذا اًمّمااادد جمٛمققمااا٦م ُماااـ أؾمااا٤ٌمِمااااٞموىماااد ذيمااار اًم ،ووٓئٝمااا٤م ًمٚمٙمٗمااا٤مر وهماااػم ذًماااؽ ،ٕهٚمٝماااام

ًٌّاا٧م ااا٤م ،,دوًماا٦م اًمتتاا٤مر,اًمدوًماا٦م  وماا٠ميمتٗمل سم٤معؿماا٤مرة إًمٞمااف  ،ويمالُمااف ذم هااذا ـمقيااؾ ،وهاال اًمٜمااقاىمض اًمتاال شمٚم

   -وًمػماضمع ذم حمٚمف

شؾماااالم ٓ جيتٛمٕمااا٤منوسم٤مجلٛمٚمااا٦م ومٛماااذهٌٝمؿ وديااااـ اع» :طمتاااك إٟماااف ىمااا٤مل ذم ُمقواااعٍ 
(1)

ح ذم صااااروأفمٜماااف  ،ـها 

ُمقوع سم٠من دوًم٦م اًمتت٤مر دوًم٦م يم٤مومرة
(2)

 --!ومٚمٞمحرر ،

هااؾ هااذه اًمدوًماا٦م اعمٖمقًمٞماا٦م اًمتؽمياا٦م اًمتاال ُمٚمقيمٝماا٤م ضمٜمٙمٞمزظماا٤من : ؾماائؾ ًمااق ىمااّدر أنااف : سمٞماا٤من ذًمااؽ أن ٟم٘مااقل

ف أن ومااا٢مٟمٜمل أرضماااح ُماااـ ظماااالل ُمااا٤م يٕمٓمٞماااف يمالُمااا ؟أو دوًمااا٦م يمااا٤مومرة إؾماااالمهاااؾ هااال دوًمااا٦م  ،وٟمًاااٚمف إمم هقٓيماااق

سمااف  رسمااام ٓؿماات٤ٌمه إُماار  ،ًمٙمٜمااف مل يريمااز قمااغم ذًمااؽ أو مل يِمااتٖمؾ سمااف -واهلل أقمٚمااؿ ،ٙمقن أهناا٤م دوًماا٦م يماا٤مومرةؾماااٞمضمقا

أو ٕناف ُماع ذًماؽ ٓ يمٌاػم وم٤مئادة ومٞماف وٓ  ،واطمتامًمف وعُمٙم٤من أٓ يًتققمٌف اًمٜم٤مُس أو ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ إؾما٤ٌمب

 ،د خيا٤مًمُػ ومٞماف قما٤ممل أُمٞمااـ ُماـ قمٚماام  اعمًٚمٛمٞماااـوريماز قماغم اعمٝماؿ واًمٌٞمااـ اًماذي ٓ يٙما٤م ،يااٜمٌٜمل قمٚمٞماف يمٌاػم قمٛماؾ

ئع ُمًتح٘مٞماااـ ًمٚم٘متاا٤مل طمتااك يٙمااقن اًمدياااـ يمٚمااف هللِماااروهااق يمااقهنؿ هتٜمٕمٞماااـ قمااـ اًم وأن ىمتاا٤ملؿ واضماا٥ٌم قمااغم  ،ا

ئع اعؿماروأن ىمت٤ملؿ ُمـ ٟمقع ىمت٤مل اعمرشمدياـ قمـ  ،اعمًٚمٛمٞماـ    -ؾمالما

أو  ،تتاا٤مر سمتٙمٗمااػم وٞمااع أقمٞماا٤مهنؿ وٚماا٦مً ح ذم أي ُمقوااع ُمااـ يمالُمااف اعمٓمااقل قمااغم اًمّماااروُمااع ذًمااؽ وم٢مٟمااف مل ي

ٙمر وهمااػم ويمااؾ ُمااـ ىمٗمااز إًمااٞمٝمؿ ُمااـ أُماارا  اًمٕمًاا» :وىمقًمااف ،شمٙمٗمااػم يمااؾ ُمااـ اٟمتًاا٥م إًمااٞمٝمؿ ودظمااؾ ذم دوًمااتٝمؿ

شإُمرا  ومحٙمٛمف طمٙمٛمٝمؿ
(3)

ذم أطمٙما٤مم اًم٘متاؾ  :ومااٛمٕمٜم٤مه٤م ،ح قم٤ٌمرة جيده٤م اًم٤ٌمطما٨م ذم يمالُمافصاروهل أ ،ـها 

ووماٞمٝمؿ ُماـ » :ؾ وم٘ما٤ملّمااٞمح سماذًمؽ سماؾ ذيمار قمٌا٤مرة شمٗمٞماد اًمتٗمرّمااأُما٤م ذم احلٙماؿ قمٚماٞمٝمؿ سما٤مًمٙمٗمر ومٚماؿ ي ،واًم٘مت٤مل

ئع اعؿماراًمردة قمـ  ئع اعؿمارسم٘مدر ُم٤م ارشمد قمٜمف ُمـ  ؾمالما شؾمالما
(4)

 -صمؿ ومّّمؾ ذم اعمقاوع إظمرى ،ـها 

ح سمااا٠من قمًاااٙمرهؿ )ضمٞمِماااٝمؿ( ظمٚماااٞمط ُماااـ اًمٙمٗمااارة واًمزٟم٤مدىمااا٦م واعمالطمااادة واح٤مرىمٞمااااـ ُماااـ أهاااؾ صااااروىماااد 

ا٤م ًّ َوىَماْد ؿَما٤مَهْدَٟم٤م » :وم٘ما٤مل ُماثال ؛وىماّؾ أو اٟمٕمادم أن يقضماد وماٞمٝمؿ صا٤مًمح ،. اًمٗمجا٤مراًمٌدع اًمٙمٗمريا٦م اًمٖم٤مًمٞما٦م واًمٗم

َٓ ُيَّمااٚمُّقنَ  جاااٜم٤م ُوُْٝمااقَرُهْؿ  َ ااَٙمَر اًْمَ٘مااْقِم وَمَرأ ًْ َٓ إَُم٤مًُماا٤م ،قَم ًٟماا٤م َو ااَٙمِرِهْؿ ُُم١َمذ  ًْ ِل  ،َومَلْ َٟمااَر ذِم قَم ـْ َأُْمااَقا َوىَمااْد َأظَمااُذوا ُِماا

ِااْؿ َوظَمر   ِٛمٞمااـ َوَذَراِرهي 
ٚمِ ًْ ُ ُ اعْم ٓ  اَّلل  َٓ َيْٕمَٚمُٛماُف إ ـْ ِدَياا٤مِرِهْؿ َُماا٤م  ـْ  ،سُمااقا ُِما ـْ يَماا٤مَن ُِماا ٓ  َُماا ـْ َُمَٕمُٝمااْؿ ذِم َدْوًَماتِِٝمْؿ إ َومَلْ َيُٙماا

                                      
 -شوم٢من هذا اًمًٚمؿ اًمذي هؿ قمٚمٞمف، وديـ اعؾمالم-- ٓ جيتٛمٕم٤من»( ىم٤مل: 5١4.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)

 (-564 , 522، 5٧2، 5١4.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)

 (-51١.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 (-51١.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (6)
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َٓ َيْٕمَتِ٘مُد ِدياـ اْع  ؛اخْلَْٚمِؼ  ؿمار ٤م ِزْٟمِديٌؼ ُُمٜم٤َموِمٌؼ  ـِ  ؾمالمإُم  ٤ٌَمـمِ ـْ  ،ذِم اًْم ـْ ُهَق ُِما ٤م َُم وِمَْما٦ِم َأْهاِؾ اًْمٌِاَدِع يَم٤مًم ؿماارَوإُِم  ا ر 

ـْ َأوْمجَ  ،واجلٝمٛمٞم٦م وآن٤مدي٦م َوَٟمْحِقِهؿْ  ـْ ُهَق ُِم ٤م َُم ِ٘مِٝمؿْ َوإُم  ًَ شِر اًمٜم ٤مِس َوَأوْم
(1)

 -ـها 

قُمقَن ِدياااـ اْع » :وىماا٤مل ٚمِِٛمٞماااـ ،ؾمااالموَمُٝمااْؿ َيااد  ًْ ُ اا٤مِر قَمااغَم ِدياااـ اعْم ُٛمااقَن ِدياااـ ُأوئَلِااَؽ اًْمُٙمٗم  َوُيٓمِٞمُٕمااقهَنُْؿ  ،َوُيَٕمٔم 

ًُمقهَنُْؿ  ُة اعْم١ُْمُِمٜمِٞمااـَوُيَقا َٓ  َوَرؾُمقًمِِف َوُُماَقا
ِ
ـْ ـَم٤مقَم٦ِم اَّلل  َواحْلُْٙماُؿ وِماٞماَم ؿَماَجَر سَمٞمااـ َأيَما٤مسمِِرِهْؿ سمُِحْٙماِؿ  ،َأقْمَٔمَؿ سمَِٙمثػِِم ُِم

 َوَرؾُماااقًمِفِ 
ِ
َٓ سمُِحْٙماااِؿ اَّلل  ااا٦ِم  َٕمُٚماااقَن دِ  ،اجْل٤َمِهٚمِٞم  ِهْؿ جَيْ ـْ ُوَزَراِئِٝماااْؿ َوهَماااػْمِ يََمااا٤مسمُِر ُِمااا ْٕ يَمِديااااـ  ؾماااالميااااـ اْع َويَماااَذًمَِؽ ا

ٚمِٛمِ  ًْ ُ َْرسمَِٕمااا٦ِم قِمٜمْاااَد اعْم ْٕ اااَذاِه٥ِم ا  سمَِٛمٜمِْزًَمااا٦ِم اعْمَ
ِ
َٝمااا٤م ـُماااُرٌ. إمَم اَّلل  ـْ  ،ٞمااااـاًْمَٞمُٝماااقِد َواًمٜم َّمااا٤مَرى وأن  َهاااِذِه يُمٚم  صُماااؿ  ُِماااٜمُْٝمْؿ َُمااا

 ُ ُح ِدياااـ اعْم ـْ ُيااَرضم  ُح ِدياااـ اًْمَٞمُٝمااقِد َأْو ِدياااـ اًمٜم َّماا٤مَرى َوُِمااٜمُْٝمْؿ َُماا ٚمِِٛمٞماااـُيااَرضم  َوَهااَذا اًْمَ٘مااْقُل وَماا٤مٍش هَم٤مًمِاا٥ٌم وِمااٞمِٝمْؿ  ،ًْ

اااا٤مِدِهؿْ   ٌ ااااك ذِم وُمَ٘مَٝماااا٤مِئِٝمْؿ َوقُم اااا٦ِم َوَٟمْحااااِقِهؿْ ؾماااااٞمَٓ  ؛طَمت  اااا٦ِم اًْمِٗمْرقَمْقٟمِٞم  ٤َمِدي  ن 
ِٓ ـْ ا اااا٧ْم قَمَٚمااااْٞمِٝمْؿ  ؛اَم اجلٝمٛمٞماااا٦م ُِماااا ٌَ ااااُف هَمَٚم وَم٢ِمٟم 

ااَٗم٦مُ  ًَ اا ،اًْمَٗمْٚم ًِ ـْ اعْمَُتَٗمْٚم ـْ اًمٜم َّماا٤مَرى َأْو َأيْمَثااُرُهؿْ  ،َٗم٦ِم َأْو َأيْمَثااِرِهؿْ َوَهااَذا َُمااْذَه٥ُم يَمثِااػٍم ُِماا َويَمثِااػٌم  ،َوقَمااغَم َهااَذا يَمثِااػٌم ُِماا

ـْ اًْمَٞمُٝمقِد َأجًْْم٤م  ُِماٜمُْٝمْؿ َواًْمٕمُ  إن  هَم٤مًمِا٥َم ظَماَقاص  : سَمْؾ ًَماْق ىَما٤مَل اًْمَ٘م٤مِئاُؾ  ،ُِم
ِ
ااًْمُٕمَٚمااَم  اْذَه٥ِم ًمٌ   ،٤م َأبَْٕمادَ اَٛماا٤َمِد قَماغَم َهاَذا اعْمَ

ـْ َذًمِاااَؽ َوؾَماااِٛمْٕم٧ُم  جْااا٧ُم َوىَماااْد َرأَ  اااُع ًَماااُف َهاااَذا اعْمَْقِواااعُ  ُِمااا ًِ َٓ َيت  ـَ  ،َُمااا٤م  ٚمِِٛمٞماااا ًْ ُ ـْ ِديااااـ اعْم ِر ُِمااا َرا
ْوااآمِ ِٓ  َوَُمْٕمُٚماااقٌم سم٤ِم

اا٤مَع هَمااػْمِ ِدياااـ اْعِ  ٌَ َغ اشم  ـْ ؾَمااق  ِٛمٞماااـ َأن  َُماا
ٚمِ ًْ ُ ٞمااِع اعْم

َٗماا٤مِ. َوِ اا٤مَع  مِ اَل ؾْمااَوسم٤ِمشم  ٌَ ااٍد  يَٕم٦مِ ؿماااريَٕم٦ٍم هَمااػْمِ ؿمااارَأْو اشم  ٛم  وَمُٝمااَق  حُمَ

شيَم٤موِمرٌ 
(2)

 -ـها 

أضماا٤مب سماا٤مجلقاب اعمِمااٝمقر ،وحاا٤م ؾماائؾ قمااـ طمٙمااؿ اعمٙمااره ومااٞمٝمؿ
(3)

وُم٘متْماا٤مه اًمتًااٚمٞمؿ سمقضمااقد اعمٙمرهٞماااـ  ،

وٓ هماػم  ٤موأُم٤م اًمت٠مويؾ وم٢مٟمف ٟمص قمغم أن ه١مٓ  اًمتت٤مر )يٕمٜمل اًمدوًما٦م واحلٙما٤مم( ٓ شم٠موياؾ لاؿ ٓ ؾما٤مئٖمً  ،ومٞمٝمؿ

واًمّمااح٤مسم٦م يماا٤من  ٛمتٜمٕمٞماااـ قمااـ أدا  اًمزيماا٤مة اًمذياااـ ىماا٤مشمٚمٝمؿ اًمّمااديؼ إن سمٕمااض اعمرشمدياااـ اعم :وىماا٤مل ،ؾماا٤مئغ

 [٧١1: ]اًمتقسمااا٦م ژڱ ڱ ڱ ڱژ: لاااؿ ؿماااٌٝم٦م ؾمااا٤مىمٓم٦م وشم٠موياااؾ هماااػم ؾمااا٤مئغ وهااال آطمتجااا٤مج سم٘مقًماااف شمٕمااا٤ممم

ومٚماااؿ يٕمتاااؼم اًمّماااح٤مسم٦م وٞمٕمااا٤م هاااذا : ىمااا٤مل ،ومااا٢مذا ُمااا٤مت مل ٟمٕمٓمٝمااا٤م ٕطماااٍد هماااػمه ؛وهاااذا ظمٓمااا٤مب ًمٚمٜمٌااال  :ىمااا٤مًمقا 

وهاا١مٓ  اًمتتاا٤مر ًمااٞمس قمٜماادهؿ طمتااك ُماا٤م ي٘ماا٤مرب هااذه اًمِمااٌٝم٦م  :ىماا٤مل ،ل اعمرشمدياااـوىماا٤مشمٚمقا اجلٛمٞمااع ىمتاا٤م ،اًمت٠مويااؾ

 ومٝمااذا يمالُمااف ذم اًمت٠مويااؾ سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚمتتاا٤مر اًمذياااـ هااؿ ضمٜمٙمٞمزظماا٤من ودوًمتااف --(4)هااذا ُمٕمٜمااك يمالُمااف  ،اًمًاا٤مىمٓم٦م

وىماااد ُيٗمَٝمااااؿ ُمٜماااف إُمٙمااا٤من وضماااقد اًمت٠موياااؾ )احااا٤مٟمع ُماااـ اًمتٙمٗماااػم( ذم طماااؼ َُماااـ يااادظمؾ ذم ضمٞمِماااٝمؿ ويااااٜمت٥ًم إمم 

م اعمًٚمٛمٞماااااـ اجلٝمٚماااا٦مقمًاااٙمره وإٓ  ،وٟمااااذيمره ًمالؾمااااتئٜم٤مس وآقمتٌاااا٤مر --!هااااذا حمتٛمااااٌؾ  -ؿ ودوًمااااتٝمؿ ُمااااـ قمااااقا

                                      
 (-52١.  ٤26موى )جمٛمقع اًمٗمت (٧)

 (-526، 521.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)

 (-566، 516.  26يٜمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 (-562.  26يٜمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (6)
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ذيمار ذم ُمقاواع ُِماـ سمٞمااـ ُما٤م ذيمار ُماـ  خ ِمااٞمويمذًمؽ وم٢من اًم --وم٤مًمدًمٞمؾ هق اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م

 -اًمٗم٘مٝم٤م  واًمٕم٤ٌمدة واًمٗم٘مرا  )اعمتّمّقوم٦م( وهمػمهؿ وهمػمهؿ: أصٜم٤مف قمًٙمرهؿ

وًمٙمااـ جيٕمااؾ ذًمااؽ  ،يمالُمااف قماادم شمٙمٗمااػم هااذه إصااٜم٤مف عمجاارد اٟمتًاا٤ماؿ ًمٕمًااٙمر اًمتتاا٤مروشمالطمااظ ذم يمااؾ 

 :يم٘مقًمااااف ؛شاعمًٚمٛمٞماااااـ» وُمااااع ذًمااااؽ وم٢مٟمااااف يااااذيمرهؿ سمٚمٗمااااظ ،واهلل أقمٚمااااؿ ،ؾ اًمااااذي ذيمااااره ذم حمٚماااافّماااااٞمقمااااغم اًمتٗم

٥ُم سم٤ِمًمر  » ِٗمٞمُف اعْمَُٚم٘م   ً َْصاٜم٤َمِف  ؛دِ ؿماٞمَويَمَذًمَِؽ َوِزيُرُهْؿ اًم ْٕ يٕمٜمال إصاٜم٤مف إرسمٕما٦م اًمتال ذيمار ] َ ُْٙمُؿ قَماغَم َهاِذِه ا

ُم  ٚمِِٛمٞمااااـؿماااارأهناااؿ ي٘مًاااٛمقن اًمٜمااا٤مس قمٚمٞمٝمااا٤م[ َوُيَ٘ماااد  ًْ ُ َر اعْم ٚمِِٛمٞمااااـ َأْهاااِؾ  ؛ا ًْ ُ وِمَْمااا٦ِم َواعْمَاَلطِماااَدِة قَماااغَم ظِمَٞمااا٤مِر اعْم ا يَم٤مًمر 

يااااَمنِ  ْٟمَدىَمااا ،اًْمِٕمْٚماااِؿ َواْعِ ـْ يَمااا٤مَن َأىْماااَرَب إمَم اًمز  اااك شَماااَقمم  ىَمَْمااا٤مَ  اًْمُ٘مَْمااا٤مِة َُمااا  َوَرؾُماااقًمِِف طَمت 
ِ
حْلَااا٤مِد َواًْمُٙمْٗماااِر سمِااا٤َمَّلل  ٦ِم َواْعِ

وِمَْمااا٦مِ  ا ُِمَٓمااا٦ِم َواعْمَاَلطِماااَدِة َواًمر  ـْ اًْمَٞمُٝماااقِد َواًْمَ٘مَرا ااا٤مِر َواعْمُٜم٤َموِمِ٘مٞمااااـ ُِمااا وَمَ٘مُتاااُف ًمِْٚمُٙمٗم   قَماااغَم َُمااا٤م ُيِريُدوَٟماااُف سمَِحْٞمااا٨ُم شَمُٙماااقُن ُُمَقا

هِ  ـْ هَمػْمِ ـْ  ،َأقْمَٔمَؿ ُِم ٚمِِٛمٞماـ ؾمالمْع يَٕم٦ِم اؿمارَوَيَتَٔم٤مَهُر ُِم ًْ ُ ـْ اعْم ـْ ُهٜم٤َمَك ُِم َضْمِؾ َُم
ِٕ َٓ سُمد  ًَمُف ُِمٜمُْف  شسماَِم 

(1)
 -ـها 

ـْ َدظَمَؾ ذِم ـَم٤مقَمتِِٝمْؿ ضَمَٕمُٚمقُه َوًمِٞم ا٤م َلُاْؿ َوإِْن يَما٤مَن يَما٤موِمًرا » :ويم٘مقًمف ا  ،وَمَٛم ـْ َذًمِاَؽ ضَمَٕمُٚماقُه قَماُدو  ـْ ظَماَرَج قَما َوَُما

 ُ ـْ ظِمَٞم٤مِر اعْم ٚمِِٛمٞماـَلُْؿ َوإِْن يَم٤مَن ُِم َٓ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم اْع  ،ًْ اَٖم٤مرَ  ،ؾمالمَو ْزَيا٦َم َواًمّم  َٓ َيَْمُٕمقَن اجْلِ سَماْؾ هَم٤مَيا٦ُم يَمثِاػٍم  ،َو

ـْ ُيَٕمٔم ٛمُ  ااٚمُِؿ قِمٜمْاَدُهْؿ يَمَٛما ًْ ُ ِئِٝمْؿ َوُوَزَراِئِٝماْؿ َأْن َيُٙماقَن اعْم ـْ َأيَما٤مسمِِر ُأَُمااَرا ِٛمٞمااـ ُِمااٜمُْٝمْؿ َُما
ٚمِ ًْ ُ ـْ اعْم ُ ُِما ـْ اعْم يمِٞماااـ ِمارقَٟمااُف ُِما

ـْ  شاًْمَٞمُٝمقِد َواًمٜم َّم٤مَرى ُِم
(2)

 -ـها 

ده سمٚمٗمظ ٓ سمد و ،يمثػما  خ ِماٞمومٝمذا دمده ذم يمالم اًم ذم يماؾ ُمقواع  شُمًٚمٛمٞمااـ»و شُمًٚمؿ»أن يٗمٝمؿ ُمرا

يماااام  ،أو سم٤مقمتٌااا٤مر دقماااقاهؿ ،ٕناااف  تٛماااؾ أطمٞم٤مٟمااا٤م أناااف قماااؼّم سماااف سم٤مقمتٌااا٤مر ُمااا٤م يمااا٤منَ  ،٤م.ًااااٞمقماااغم طمًااا٥م ُمااا٤م يٕمٓمٞماااف اًم

   -واهلل أقمٚمؿ --اًمٔم٤مهر ُمـ اقمت٤ٌمرهؿ ُمًٚمٛمٞماـ طمتك يتٌٞماـ يمٗمُر اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ تٛمؾ أطمٞم٤مٟم٤م أنف ضم٤مٍر قمغم 

ومٝما١مٓ  اًم٘ماقم اعمًا١مول قماٜمٝمؿ قمًاٙمرهؿ ُمِماتٛمؾ قماغم ىماقم يمٗما٤مر ُماـ اًمٜمّما٤مرى » :وىم٤مل ذم ُمقوع مظمر

يااااٜمٓم٘مقن سم٤مًمِمٝم٤مدشمٞمااااـ إذا ـمٚمٌااا٧م  ,وهاااؿ وٝماااقر اًمٕمًاااٙمر, ؾماااالموقماااغم ىماااقم ُمٜمتًٌٞمااااـ إمم اع ،يمٞمااااـِمارواعم

 ،وصاقم رُمْما٤من أيمثار وماٞمٝمؿ ُماـ اًمّماالة ،اوًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ يّماكم إٓ ىمٚمٞماؾ ضمادً  ،اًمرؾمقل ويٕمٔمٛمقن ،ُمٜمٝمؿ

 ،سمٕمْماف ؾماالموقمٜمادهؿ ُماـ اع ،وًمٚمّم٤محلٞمااـ ُماـ اعمًٚمٛمٞمااـ قمٜمادهؿ ىمادر ،واعمًٚمؿ قمٜمادهؿ أقمٔماؿ ُماـ هماػمه

ش--وهؿ ُمتٗم٤موشمقن ومٞمف
(3)

 -ـها 

يم٤معمالطماادة  ،أو زٟماديؼ ،عأو ُمٌتااد ،ٓ ي٘م٤مشمااؾ ُمٕمٝماؿ هماػَم ُمٙمااره إٓ وم٤مؾماؼ ٤موأجًْما» :وىما٤مل ذم ُمقواع مظماار

                                      
 (-524، 525.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)

 (-52٧، 52١.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)

 (-5١5، 5١6.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)
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ش--ويم٤مجلٝمٛمٞم٦م اعمٕمٓمٚم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مة احلٚمقًمٞم٦م ،ويم٤مًمراومْم٦م اًم٤ًٌمسم٦م ،اًم٘مراُمٓم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م
(1)

 ـهاا 

ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م أنف يم٤من يٓمقف قماغم قمًاٙمر اعمًٚمٛمٞمااـ ويِماّجٕمٝمؿ ويزياؾ  وىمد ذيمر قمٜمف اسمـ يمثػم 

شاعمّمحػ وم٤مىمتٚمق  ؾمال رأًمق رأجتٛمق  ذم صٗمٝمؿ وقمغم» :قمٜمٝمؿ اًمِمٌٝم٦م ذم ىمت٤مل ه١مٓ  سم٘مقًمف
(2)

  -ـها 

قماااغم آسمتٕمااا٤مد قماااـ احلٙماااؿ  وطمرصاااف  ،يح ذم قمااادم اًمتٙمٗماااػم سمٛمجااارد اًمٙماااقن ذم صاااٗمٝمؿّمااااروهاااذا يم٤مًم

واًمؽميمٞمااااز قمااااغم احلٙمااااؿ اًمٌٞماااااـ  ،وآطمتٞماااا٤مط ذم ذًمااااؽ ،ا ويًاااآمع سمره٤مُٟمااااف سماااا٤مهرً  اسماااا٤مًمٙمٗمر إٓ طمٞماااااـ يتٌٞماااااـ ضماااادً 

   -وقمٞم٦م سمؾ وضمقب ىمت٤مل ه١مٓ  وىمتٚمٝمؿِمارُم: اًمقاوح وهق

ئع اعؿمااروُمع يمؾ ذًمؽ وم٢من اعمتحّمؾ ُمـ يمالُمف أنف جيٕماؾ ىمتا٤ملؿ ُماـ سما٤مب ىمتا٤مل اعمٛمتٜمٕمٞمااـ قماـ   ؾماالما

   -)ىمت٤مل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م( وهق أؿمٌف سم٘مت٤مل اعمرشمدياـ اًمذياـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمّمديؼ واًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 اؾمااٗمف هااذا اًم٘مااقَل ضماادً  خ ىماادِماااٞموماا٢من اًم ؛وأُماا٤م اقمتٌاا٤مر سمٕمااض اًمٗم٘مٝماا٤م  ىمتاا٤مل هاا١مٓ  ُمااـ ضمااٜمس ىمتاا٤مل اًمٌٖماا٤مة

   -واحلٛمد هلل قمغم شمقومٞم٘مف ،ومٝمذا ذيمرشمف هٜم٤م ًمالؾمتئٜم٤مس واًمٗم٤مئدة --قم٤ٌمرةًاك ح وأىمصارسم٠م

قخ أجْما٤م آؾماتدٓل قمااغم يمٗمار يماؾ ُمٜمااتٍؿ إمم ضمٞماقش هااذه ِماااٞميٙمثار ُمااـ ؿما٤ٌمسمٜم٤م وي٘ماع ُمااـ سمٕماض اًم: ٞمفشمٜمٌااا

وَُماااـ مل يٙمٗمااار  ،وريمٜماااف ؾماااالمعط اؿماااارواًمٙمٗماااُر سم٤مًمٓمااا٤مهمقت  ،سمااا٠مهنؿ مل يٙمٗماااروا سم٤مًمٓمااا٤مهمقت ،اًمدوًمااا٦م اعمرشمااادة

وٓ  --وقمٚمٞماااٜم٤م أو ٟمٌٞماااـ ذًمااؽ وٟمقواااحف --!وهااذا آؾماااتدٓل همااػم صااحٞمح ،سم٤مًمٓماا٤مهمقت ومااال ؿمااؽ ذم يمٗمااره

   -ياٜمٌٖمل ًمٕم٤ممل وم٘مٞمف أن يٙمّٗمر اًمٜم٤مس سمٛمثؾ أضمٜم٤مس هذه إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م

 ،يم٤مومر وريمٜمف وأن ُمـ مل يٙمٗمر اًمٓم٤مهمقت ومٝمق ؾمالمط اعؿماريمقن اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت : وسمٞم٤مٟمف يم٤مٔيت

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ژ ٹٹيمام  ،هذا طمؼ سمال ؿمؽ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ: وىم٤مل ]اًمٌ٘مرة[ ژيث حجمج جح مح جخ حخ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ: وىم٤مل ،[14: ]اًمٜمحؾ ژڇڇ

: وىم٤مل اًمٜمٌل  ،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت [4١: ]اًمٜم٤ًم  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٿ 

ٌَاد ُمـ دون اهلل طمُرم ُم٤مًمف ودُمف وطم٤ًمسمف قمغم [ د اهللطم  ُمـ و: وذم ًمٗمظ] ُمـ ىم٤مل ٓ إ  إٓ اهلل) ويمٗمر سمام ُيٕم

(اهلل
(3)

 -وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ُمٕمٜم٤مه يمثػم 

يمٚمٛم٦م  ،ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ،شٓ إ  إٓ اهلل» :وٓ ؿمؽ أن اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت هق ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل ذم ىمقًمٜم٤م

                                      
 (-552 . 26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)

 ( سمٛمٕمٜم٤مه-26.  ٧6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (2)

 ( يمؾ سم٢مؾمٜم٤مد خمتٚمػ-21يمالمه٤م ذم: صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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وإصم٤ٌمهت٤م هلل  ،قهٞم٦م قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقى اهللٟمٗمل إًم ،ٟمٗمل وإصم٤ٌمت: ُمٙمقٟم٦م ُمـ ؿمّ٘مٞماـ ،اًمتقطمٞمد واعظمالص

واعيامن سم٤مًمٓم٤مهمقت  ،ط اًمتقطمٞمدؿماروم٤مًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت  --سم٠مبٚمغ قم٤ٌمرة وأوضمزه٤م وأدّل٤م ،شمٕم٤ممم وطمده

  -كمّ ّماٞمإو٤مزّم وشمٗم ،يمام اعيامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،وًمٙمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت ،ُمٜم٤مىمض ًمٚمتقطمٞمد

يماام أن اعياامن سما٤مهلل  -سمدرضم٤مهت٤مصال ر واعمٕم٤مهل اًمٙمٗم ،صمؿ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت ضمٜمٌس يدظمؾ نتف درضم٤مٌت 

واًمقاضماا٥م ُمٜمااف اًمااذي  ،وـمفؿمااارأصااٚمف اًمااذي ٓ يّمااح إٓ سمااف وذًمااؽ أريم٤مٟمااف و: ضمااٜمٌس ياادظمؾ نتااف درضماا٤مٌت 

 -ويمامًمف اعمًتح٥م ،ي٠مثؿ شم٤مريمف ويًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م

أن يٙمٗمااار سم٤مًمٓمااا٤مهمقت ويااا١مُمـ سمااا٤مهلل شمٕمااا٤ممم قمااااغم  :هااااق وم٤محلاااّد اًمقاضمااا٥م اسمتااادا  ٓقمتٌااا٤مر اًمِماااخص ُمًاااٚماًم 

   -وهق اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٤مًمِمٝم٤مدشمٞماـ ،اعو٤مل

ٚمٞم٦م قمٚمٞمااف ُمااـ يمااقن هااذا ّماااٞمقمٞم٦م اًمتٗمِماااروسمحًاا٥م ُماا٤م شمادل إدًماا٦م اًم ،إٟمااام هااق سمحًاا٥م اًمٕمٚمااؿصماؿ اًمتٗمّماااٞمؾ 

وٓ يٙماااقن اعمااا١مُمـ ُم١مُمٜمااا٤م إٓ  ،  هااا٤م يااادظمؾ ذم ُمٕمٜماااك اًمٓمااا٤مهمقت اعمِماااؽمط اًمٙمٗماااُر سماااف ًمّماااح٦م اعياااامنِماااالاًم

   -وهٙمذا ،أو همػم ذًمؽ ،سم٤مًمٙمٗمر سمف

وضماا٥م قمٚمٞمااف اًمٙمٗماار اااؿ واًمااؼما ة ُمااٜمٝمؿ وُمااـ  ،أن احلاا٤ميمؿ اًمٗمااال  واًمدوًماا٦م اًمٗمالٟمٞماا٦م ُمرشماادون ومٛمااـ قمٚمااؿ

  -وم٢من مل يٗمٕمؾ يمااَٗمار ،ٟمٔم٤مُمٝمؿ اًمٙمٗمرّي وُمـ اًمٙمقن ُمٕمٝمؿ

ااٙم٤م سم٠مصااؾ  ،وُمااـ ضمٝمااؾ أهنااؿ ُمرشماادون وفمااٜمٝمؿ ُمًٚمٛمٞماااـ واًمتااٌس إُمااُر قمٚمٞمااف ًّ  ،ٝمؿإؾمااالُمواؾمااتٛمّر ُمتٛم

 -!أثٌتااقا زم أن هااذا ـماا٤مهمقٌت طمتااك أيمٗماار سمااف: ٕنااف ي٘مااقل ًمٜماا٤م ؟ومٙمٞمااػ ٟمٙماااٗمره سماادقمقى أنااف مل يٙمٗماار سم٤مًمٓماا٤مهمقت

هاااذا هاااق  ،وؾمااا٥ٌم ذًماااؽ أن شمٙمٗمػمٟمااا٤م لااا١مٓ  احلٙمااا٤مم اعمرشمديااااـ هاااق ُمًااا٠مخ٦م ُماااـ اًمٕمٚماااؿ اًمٜمٔماااري آؾماااتدٓزم

 -ٟم٤مّمارإهمٚم٥م ذم شمٙمٗمػم طمٙم٤مم أهؾ قم

ح صاارـ وورة ه٤م وىمع قمٚمٞمٝما٤م إوا٤مع اعمًٚمٛمٞمااـ )يمٛماـ أقمٚماْماروًمٞم٧ًم هل ُم٠ًمخ٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمدياـ سم٤مًم

ٚمٛم٦م اًمٙمااذاب( طمتااك ٓ شم٘مٌااؾ دقمااقى ًاااٞمأو ُماا٤م ذم ىمقشمااف يمّمااقرة ُم ،واًمٙمٗماار سمااف ُمااثال ؾمااالمسمخروضمااف ُمااـ اع

 --خم٤مًمٍػ ضم٤مهٍؾ ومٞمٝم٤م

هاؾ  ،ٟم٤م ذم سمٚماداٟمٜم٤مّماارذم ضماٞمش اًمدوًما٦م اعمرشمادة قماغم اًمٜمحاق اعمقضماقد ذم قم ٤مومٙمقن اًمرضمؾ اعمًٚمؿ ُمٜمخرـمً 

   ؟ىمٞمد سمدون سمٙمٗمره ومٜمحٙمؿ ،ًمٚمتقطمٞمد ٜم٤مىمضُم هق اًمذي سم٤مًمٓم٤مهمقت اعيامن ذم ,ُمٓمٚم٘م٤م,هذا ه٤م يدظمؾ 

 ،هتاااؿ ُمًااا٠مخ٦م ومتاااقىد  وذًماااؽ ٕن هااا١مٓ  اًمٓمقاهمٞمااا٧م رِ  ،٤مؾ اًماااذي ذيمرٟمااا٤مه ؾمااا٤مسم٘مً ّمااااٞماًماااذي ئمٝمااار هاااق اًمتٗم

ّم اعمًٚمٛمٞماـ وهماػم ذًماؽ ُماـ إؾما٤ٌمب  ،واًمتٚمٌاٞمس ،ًمٖمٚم٦ٌم اجلٝمؾ ،وهل همػم فم٤مهرة ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ قمقا

ـمااقا ذم ضمااٞمش اٟمخر٤ملؿ ُمااـ أي صااٜمػ هااؿ وقمااغم أي طماا٤مل اًمتاال دمٕمٚمٜماا٤م ٓ ٟمٙمّٗماارهؿ اسمتاادا  طمتااك ٟمٕماارف طماا

 -اًمٓم٤مهمقت وُمدى ُمٕمرومتٝمؿ سمردشمف
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ومااا٢مذا ُوضِمااااد طم٤مًمااا٦ٌم يااارى اعمٗمتااال ومٞمٝمااا٤م أن ردة اًمٜمٔمااا٤مم اعمٕمٞمااااـ واحلااا٤ميمؿ اعمٕمٞمااااـ هااا٤م يٌٚماااغ درضمااا٦م اعم٘مٓماااقع سماااف 

يماا٤من ذم يماا٤من ًمااف أن  ٙمااؿ سمٙمٗماار يمااؾ ُمااـ  ،أخٌتاافورة يمٗمااُر ُمثٚمااف وٓ يٛمٙمااـ ىمٌااقل ظمااالٍف ومٞمااف ْمااارواعمٕمٚمااقم سم٤مًم

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --واهلل أقمٚمؿ ،وَُمـ مل يٙمّٗمره ويتؼّمأ ُمٜمف ،صٗمف

 
 

 

ص؟إراص٠ إٓڀك١ بعز عكٛٙ ا٭١ُْٛ شاؾُاع١ اٱع١َٝ٬ إكات١ً» ٌٖ تغتڀٝع]

 (2 ) خلزودئ »ّل تط  زإى  ،رٌد ْٖ هٌكٗٔ خلطودل خإلْطٖٗٗضـ٘زحٛن ذسطتٛن

ٔ بشخ هد تحَلت ّصُ ٗكيلى ؤذص ظهدم خأهَض ْٖ ّصُ خلوٌٖدزضٓ  شٗدتلٔخإلساه٘ٔ خلو

ٍّل خلزودئ خإلساه٘ٔ خلوٗدتلٔ ٖدزضٓ يلى بزخضٓ خلتَحص  ؟ىخلوٌكٗٔ بلى هٌكٗٔ َْؾـ
 ؟ى هي ٖسل هزلس خلٛٓط خلًدلوٖخزهٛدً٘ٔ زذَل خلسَببشخ هد حػل ذػَغد هى 

 

 : الجىاب

وم٘ماد شمٙماقن ىما٤مدرة  ،٤مواجلامقم٦م ًمق ؾمّٝمؾ اهلل ل٤م قمقدة وٟمِم٤مـمً  ،٘م٤مشمٚم٦م  ُمـ اًمٙمالم قمـ اجلامقم٦م اعمؿمالشم٘مدم 

   --أُم٤م سمقوٕمٝم٤م احل٤مزم ومال أفمـ ،قمغم إدارة اًمِم٠من اجلٝم٤مدي ذم اعمٜمٓم٘م٦م

٤موأنا٤م ٓ أفماـ أن هٜما٤مك ُما٤م يٛمٙمااـ أن ٟمًاّٛمٞمف شمقطّمًِما
(1)

وما٢من اًمتاقطّمش ُمٕمٜما٤مه أظمااص  --ذم اعمٜمٔماقر اًم٘مرياا٥م 

اًمٕم٤مرُمااا٦م اعمٕم٘ماادة اًمتااال وصاااٚم٧م إمم أن شمٙماااقن وااااك ومٝمااق اًمٗمق ،قمٜماااد ُمااـ يًاااتٕمٛمؾ هاااذا اًمتٕمٌاااػموااااك ُمااـ اًمٗمق

ٟمرضماق أن إُماقر  -!!٦مًااٞمإُمقر ومٞمٝم٤م يم٤مًمٖم٤مسم٦م يتّم٤مرع ومٞمٝم٤م وطمقش ذم هم٤مي٦م اًمتاقطّمش واٟمٕمادام إًمٗما٦م واعٟم

سمٖمااّض اًمٜمٔماار قمااـ يمااقن ذًمااؽ  ،شمٙمااقن سمٕمااقن اهلل شمٕماا٤ممم ذم اعمتٜماا٤مول وناا٧م اًمااتحٙمؿ ُمااـ اعمج٤مهدياااـ سماا٢مذن اهلل

وأُمااا٤م الااادف  ،ومااا٢من هاااذه إؾماااام  والٞم٤ميماااؾ اًمتٜمٔمٞمٛمٞمااا٦م إٟماااام هااال وؾمااا٤مئؾ ؛أو همػمهااا٤م شٚمااا٦ماعم٘م٤مشم»يمااا٤من قماااغم ياااد 

   -واهلل أقمٚمؿ ،واعم٘مّمقد ومٝمق أن يٙمقن إُمر سمٞمد اعمًٚمٛمٞماـ ي٘مٞمٛمقن طمٙمَؿ اهلل شمٕم٤ممم ويرومٕمقن رايتف

 

ص؟اعذلاتٝذ١ٝ أّ تضادع ؛عٔ ايغاس١ شاؾُاع١ اٱع١َٝ٬ إكات١ً» عبب غٝاب]

 (1) ؛زد هلحَند لْصُ خلزودئ خلوسدضٚٔ يي خلسدحٔدخم خأذ٘طٓ َ٘يَضْست خأل 
ى خأستطخت٘ز٘ٔ لْصُ خلزودئ ؤم ؤ ؟ٍّل ّٖ خستطخحٔ هحدضذ ؟ذدتًعٍ ّصخ خلُ٘ ةأمْٓ

                                      
 ذم مظمر إؾمئٚم٦م- شُم٤ًمئؾ ذم اجلٝم٤مد»ذم حمقر  ٕيب سمٙمر ٟم٤مضمل، وىمد ؾُمئؾ قمٜمف اًمِمٞمخ  شإدارة اًمتقطمش»يٜمٔمر:  (٧)
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خلوسلو٘ـي خلوحتلٔ ؾـٖ خضؤغـطخيْد ًحَ خلُطذ ْٗف ٍخلسْدو يي  ِٖس تُ٘طت زتَر٘
 ؟ٍخلوُتػسٔ

 

 : الجىاب

اجلامقمااا٦م قماااغم اًمٜمحاااق اعماااذيمقر وماااال  اؾماااؽماشمٞمجٞم٦موأُمااا٤م شمٖمٞماااػم  ،هااا٤م ؾماااٌؼ أفماااـ أن اجلاااقاب قماااـ هاااذا نّّماااؾ

   -ُ تٛمؾ أنف ُم١مىم٧م سم٥ًٌم فمرومٝم٤م اًمذي متر سمف واًمٗم٘مدان اًمذي أص٤ما٤م ذم رضم٤مل٤م وىمٞم٤مداهت٤م --أدري

 

ص؟ٌٖٚ تأخض اجملاٖزٕٚ عٔ اعتػ٬ٍ ايكزصات ايبؾض١ٜ ؾٝٗا ؛شْٝذرلٜا» ٚاقع إغًٌُ ٗ]

 (3هد ّٖ ًهطٓ خل )ٍّ٘ل ًٗتٗس  ؟لَخٖى خلوسلو٘ـي ْٖ ً٘ز٘طٗد شيك٘ٔ خهلل»د طـ

ذَٓ خلوزدّسٗـي ٍحولٔ ضخٗٔ خلتَح٘س ٖس تإذطٍخ يي خلتَرِ لْصُ د يك٘ٔ ؤى خإلطـ٘خل
  ؟ٗٔ خلوَرَزٓ ْْ٘دطـطخلوٌكٗٔ ٍخستُال خلٗسضخت خلس

 

 : الجىاب

 اًمتقضمااف إمم هااذه اعمٜمٓم٘ماا٦م وأُماا٤م أن اعظمااقة اعمج٤مهدياااـ شماا٠مظمروا ذم --أقمااؽمف سم٘مٚماا٦م ُمٕمٚمقُماا٤ميت قمااـ ٟمٞمجػمياا٤م

وم٤معمًااا٠مخ٦م ًمٞمًااا٧م ُمًااا٠مخ٦م شمااا٠مظمر اعظماااقة  ،ومٝماااذا أؾماااتٌٕمده ،ي٦م اًمتااال ومٞمٝمااا٤م وهمػمهااا٤مِماااارواؾماااتٖمالل اًم٘مااادرات اًمٌ

 --!اعمج٤مهدياـ

وقمٜماادهؿ اًمٙمثااػم ُمااـ  ،اعمج٤مهاادون لااؿ إُمٙم٤مٟمٞماا٤مهتؿ وـم٤مىماا٤مت يتحريمااقن سمحًااٌٝم٤م ويتٙمٞمٗمااقن ُمااع اًمٔماارف

ُمٕمٜماا٤مه أنٜماا٤م يماا٤من  ،ٕنٜماا٤م قمٜماادُم٤م ٟم٘مااقل هٜماا٤مك شماا٠مظمر --!ظمر٦م شماا٠مْماااٞمومااال أقمت٘مااد أن هٜماا٤مك ىم ؛جماا٤مل واؾمااع ،اًمٕمٛمااؾ

   -وهذا ذم فمٜمل مل يٙمـ ؛سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م أن ٟمٗمٕمؾ وٟمتحرك ومل ٟمٗمٕمؾ

ئاؼ واعمِماو ،  ًماف وىمتاف يماام أىماقل دائاامؿمالويمؾ  واعمج٤مهادون إن  --!!ٙمالتٓ شماٜمَس اًمّمإمقسم٤مت واًمٕمقا

 -واًمتًديدّمار ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم لؿ اًمٜم ،ؿم٤م  اهلل ُم٤موقن ذم اًمٓمريؼ سمخٓمك صم٤مسمتف

ياا٦م ٓ شمًاا٘مطي  ،وأهنااؿ ىماا٤مئٛمقن سمٕمٛمٚمٞماا٦م اعطمٞماا٤م  واًماادقمقة واًم٘ماادوة ،ٙمٗماال اعمج٤مهدياااـ أهنااؿ طماا٤مُمٚمقن ًمٚمرا

ُمااف واؾمااتٜمٝم٤مض إُماا٦م سم٤مؾمااتٛمرار وهمااػم  ،وأهنااؿ ىماا٤مئٛمقن سم٤معمح٤مومٔماا٦م قمااغم اًمااردع ،وسمٕماا٨م ُمٕماا٤م  اًمٕماازة واًمٙمرا

 ،هؿّمااراهلل اًم٘مقّي اًمٕمزياز ٟمهلل درهؿ وقمغم  ،ومٗمْمٚمٝمؿ قمغم يمؾ إُم٦م فم٤مهرٌ  --ذًمؽ ُمـ أقماملؿ وومْم٤مئٚمٝمؿ

   -ٟم٠ًمل اهلل لؿ اًمتقومٞمؼ --واًمقاضم٥م احل٘مٞم٘مل ذم ٟمٞمجػمي٤م هق قمغم أهؾ ٟمٞمجػمي٤م سم٤مٕؾم٤مس
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ص؟ٱزلاع فٛتِٗ ,نايهتب ٚا٭ؽضط١ ٚايؾبه١,يٹِ مل تغتػٌ اؾُاع١ ايٛعا٥ٌ ايعقض١ٜ ]

 (2لودشخ لن تستُل ّصُ خلزودئ خلوَحِّسٓ خلَسدجل خلًػـطٗٔ إلٗػدل ٚل ) وتْن

قٔ خلوطج٘ٔ ٍخلوسوَئ ٍروى ْتدٍ  ضـطٍشلٙ هي ذال خلٛتر ٍخأل ،ٍبسودو غَتْن

ٍأٗٔ  ًِٖ ًستت ًستٔ ذس٘خٔ ْٖ ل٘س٘د تسيٍؤ ،خلًلودء ْٖ ٚٓط خلعًسٕٗ خلٗصخْٖ ذػَغد

  ؟ي٘ٔ حٛوِضـطخلٗصخْٖ ٍ
 

 : الجىاب

وًمٙمااااـ ًمٕمااااؾ اًمٔمااااروف  -!أهااااؾ احلااااؼ سماااا٤مجلقاب قمااااغم هااااذا اًمًاااا١مالاعظمااااقة ذم اجلامقماااا٦م هااااؿ  :ذم احل٘مٞم٘ماااا٦م

وٟمرضمااق ُمااـ اهلل شمٕماا٤ممم أن ي٘مااّقهيؿ ويِمااّد أزرهااؿ  ،وهااذا همااػُم ظماا٤مٍف  ،ٟم٤م إًمٞمٝماا٤م هاال اًمًاا٥ٌمؿماااراًمّماإم٦ٌم اًمتاال أ

 -مُمٞماـ ؛ويٕمٞماٜمٝمؿ قمغم ـم٤مقمتف واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره واًمٌذل ذم ؾمٌٞمٚمف قمغم أطمًـ وضمف

 

[ٌُ بٗشاٚعزّ مضص إغً ،بشصٜع١ أْٗا أَٛاٍ إغًٌُ أف٬ ؛ايغڀٛ ع٢ً ايبٓٛى ٗ يٝبٝا]

 (8  ّل ٗط )٘رٌد رَخظ خلسكَ يلى خلسٌَ٘ ْٖ زاز ل٘س٘د يلى ؤسدس ؤى ّصُ ضـ
يلود ٍؤى شلٙ أ ٗازٕ  --خلسٌَ٘ ّٖ ْٖ خألغل ؤهَخل خلوسلو٘ـي خلتٖ ٗحتٛطّد خلٗصخْٖ

 -؟ض يَخم خلوسلو٘ـيؿـطبلى ت
  

 : الجىاب

 --ؾ إطمااقال ذم ُمثااؾ هااذا اعمًاا٤مئؾصاااٞمأنّمااح سماا٤مًمرضمقع إمم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ اعمقصمقىمٞماااـ اًمٕم٤مرومٞماااـ ضمٞماادا سمتٗم٤م

ومٝمااذه  --يمااام يٌاادو ،ُمااـ ىمٌااؾ مطماا٤مد اعمًٚمٛمٞماااـ شىم٦مًاااراًم» هااذا إذا يماا٤من اعم٘مّمااقد اًمًاآمق قمٚمٞمٝماا٤م قمااغم ضمٝماا٦م شمِمااٌف

و تااا٤مط ًمديااااٜمف وقمرواااف وٟمٗمًاااف  اوقماااغم اعٟمًااا٤من أن يٙماااقن طماااذرً  -!!ُمًااا٤مئؾ ظمٓماااػمة ُماااـ اًمٜم٤مطمٞمااا٦م اًمٕمٛمٚمٞمااا٦م

   -٤مأجًْم 

وهاااق ُماااـ  ،ذم اجلٝمااا٤مد ُماااـ ىمٌاااؾ اعمج٤مهديااااـ ومٝماااذا ٓ إؿماااٙم٤مل ومٞمااافوأُمااا٤م إذا يمااا٤من اعم٘مّماااقد اًمًااآمق قمٚمٞمٝمااا٤م 

   -ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ --وواضم٥م قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ذم اجلٛمٚم٦م ،اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم

 

[إٛقـ َٔ ايؾضنات ا٭َضٜه١ٝ ايعا١ًَ ٗ يٝبٝا]
 (9هد َّ خلوَّٖ هي خل )ضـطخل ه ؛ٚدت خألهطٗٛ٘ٔ خلًدهلٔ ْٖ ل٘س٘د حدل٘دطـط ٔٚ

  ؟ٍهد َّ حٛن خلًلَد خلًدهل٘ـي ْْ٘د ؟شـٌٖطـ٘زٗٙ ت»ـ خلتدزًٔ ل شّ٘لس٘طتَى»
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 : الجىاب

إٟماااااام اعمِمااااا٤مورة ذم اًمٜم٤مطمٞمااااا٦م  ،ذم ذًماااااؽ اوٓ شمِمااااا٤مور أطمااااادً  ،إن ؿمااااا٤م  اهلل ،طماااااالل اًمااااادم واحااااا٤مل ؿْ هااااال وُهااااا

 --شمٌا٦م قماغم اًمتٜمٗمٞماذوُم٤م ذم وٛمـ ذًماؽ ُماـ دراؾما٦م ًمٚمٛمّما٤مًمح واعمٗم٤مؾماد اعمؽم ،ذم اجلدوى واًمتقىمٞم٧م ؛اًمٕمٛمٚمٞم٦م

   -ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ح٤م  ٥م ويرواك

 

ص؟أّ هٛط اعتٗزاؾِٗ ،ٚايش١َ ,أٚ شلِ ؽب١ٗ ا٭َإ,ٗ يٝبٝا َٔ أٌٖ ا٭َإ  ٌٖ ا٭داْب]

 (20ّل خأل ) ٗزَظ ؤم ؤهدى ٍخلصهٔ ّل خألؤْٖ زازًد ل٘س٘د ّن هي ردًر ًِ
  ؟خستْسخْْن ٍسلسْن

 

 : الجىاب

ُماـ  ٤موما٢من يما٤من اًمٙما٤مومر اعمقضماقد ذم اًمٌٚماد ُمٕمٓماًك أُم٤مًٟما ؛ؾ ُماـ اًمٜم٤مطمٞما٦م اًمٜمٔمريا٦مّمااٞمشمٗم ياٜمٌٖمل أن يٙمقن ومٞمٝمؿ

ىماع ،ُم٤م مل يقضمد ُم٤م ياٜم٘مْمف ،ذم إصؾ ٤مقمً ؿمارومٝمذا أُم٤مٌن ُمٕمتؼٌم  ،ُمًٚمؿٍ   ،ًمٙمـ هاذا ٓ أفماـ أناف ُمقضماقد ذم اًمقا

 !-ومٞماٜمٔمر

   -لؿ قمٜمدٟم٤م ا ومال أُم٤من ُمٕمتؼمً  ،وأُم٤م ُمـ ي٠متقن ُمتٕم٤مىمدياـ ُمع دوًم٦م اعمرشمدياـ

ٕن اًمٙما٤مومر إصااكم اًم٘ما٤مدم إمم اًمٌٚماد ٓ يٕمارف يمٗماار اًم٘ماذاذم وئماـ أنااف  ؟ومٝماؾ لااؿ ؿماٌٝم٦م أُما٤من: وما٢من ىمٞماؾ

 -٤مٕنف يٕمت٘مد أنف ىم٤مدم إمم سمالد ُمًٚمٛمٞماـ طمٙمقُم٦ًم وؿمٕمًٌ  ،ُمًٚمؿ

ٕن ؿماٌٝم٦م  ؛وًمٞمس هق ؿماٌٝم٦م أُما٤من ،وٓ يٚمزُمٜم٤م ،أن اًمّمحٞمح إن ؿم٤م  اهلل أن هذا ٓ اقمت٤ٌمر ًمف: وم٤مجلقاب

  )ُمااـ ىمااقل أو ومٕمااؾ( صاادر ُمااـ ضم٤مٟماا٥م اعمًٚمٛمٞماااـ اًمذياااـ ؿمااال: تحّّمااؾ ُمااـ يمااالم اًمٗم٘مٝماا٤م  هاالإُماا٤من يمااام يُ 

ومل يريادوا سماف إٟمِما٤مَ  إُما٤من )ٕن إُما٤من قم٘ماٌد( ًمٙماـ  ،٤مًماٞمس هاق أُم٤مًٟما ،يٛمٚمٙمقن قم٘مد إُم٤من سم٤مقمت٤ٌمر وٚماتٝمؿ

قمااغم فمٜمااف أهنااؿ  َؿ سمٜماا٤م ً ومٜماازل إمم اعمًٚمٛمٞماااـ وأخ٘مااك اًمًااٚم ،فمااـ اًمٙماا٤مومر اًمااذي هااق حمااؾ  ىم٤مسمااٌؾ ًمألُماا٤مِن أنااف أُماا٤مٌن ًمااف

ووضماف شمًاٛمٞمتف  ،ؿماٌٝم٦م إُما٤من يمح٘مٞم٘متاف: وىما٤مًمقا  ،ومٝمذا هق اًمذي يًاٛمٞمف اًمٗم٘مٝما٤م  ؿماٌٝم٦م أُما٤من ؛أقمٓمقه إُم٤من

  ُمااـ ؿمااالًمٙمااـ حاا٤م وىمااع  ،إذ ًمااٞمس هٜماا٤مك إٟمِماا٤مٌ  ًمألُماا٤من ؛قمااغم احل٘مٞم٘ماا٦م ٤مٕنااف ًمااٞمس أُم٤مًٟماا: ؿمااٌٝم٦م أُماا٤مٍن فماا٤مهرة

أي سمٜما٤م  قماغم فمٜماف أن ذًماؽ  ،وٟمزل اًمٙم٤مومر إًمٞماٜم٤م سمٜم٤م  قمٚمٞمف ،اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ اعمحتِٛماؾ ٕن يٙمقن إٟمِم٤مً  ًمألُم٤من

 -يٕم٦م اعمٓمٝمرةِماروهذا ُمـ حم٤مؾمـ اًم --يٕم٦م سمٛمٜمزًم٦م إُم٤منِمارضمٕمٚمتف اًم ،إٟمِم٤م  ًمألُم٤من ُمٜم٤م ًمف

وٓ  ،اهلل قمااـ اجلٛمٞمااع ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦موااال وإصاؾ ومٞمااف طمٙمااُؿ أُمااػم اعم١مُمٜمٞماااـ قمٛماار وسمٕماض اًمّمااح٤مسم٦م ر
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ُمااع أنااف ؾمااٜم٦م اخلٚمٞمٗماا٦م اًمراؿمااد احاا٠مُمقر  ،ٝمااق إواا٤مٌع ؾمااٙمقيت  ذم أىمااؾ إطمااقالوم ؛ُيٕمٚمااؿ لااؿ خماا٤مًمػ ُمااـ اًمّمااح٤مسم٦م

 -سم٤مشم٤ٌمع ؾمٜمتف وآىمتدا  سمف

أن يٗمٕمااؾ اعمًااٚمؿ أو ي٘مااقل ُماا٤م ئمٜمااف اًمٙماا٤مومر إٟمِماا٤م  أُماا٤من ومٞماااٜمزل  :,يمااام شم٘ماادم, وُمااـ صااقر ؿمااٌٝم٦م إُماا٤من

ذ قمٜمادٟم٤م )قمٜماد َُماـ ٓ يٕمتاؼم أُما٤من أناف ٟم٤موما ٤مومٞماٜمزل قماغم أُم٤مٟماف فم٤مًٟما ،أن يٕمٓمٞمف إُم٤مَن صٌّل أو قمٌدٌ  :وُمٜمٝم٤م ،قمٚمٞمف

ًماااق أقمٓمااا٤مه إُمااا٤مَن َُماااـ ُمٕمٜمااا٤م ُماااـ أهاااؾ اًمذُمااا٦م إضمااارا  ُماااثال ومٞمااااٜمزل قماااغم أُمااا٤مهنؿ ًمٔمٜماااف  :أجْمااا٤م وُمٜمٝمااا٤م ،اًمٕمٌاااد(

واًمٗماار. سمٞماااـ هااذه اًمّمااقرة إظمااػمة وصااقرة ُمًاا٠مختٜم٤م هااق أن اًمٓماا٤مهمقت اعمرشمااد احلاا٤ميمؿ ًمٚمااٌالد اًمٞمااقم  ،ٟمٗمااقذه

سماؾ هاق ظما٤مرج  --اٛمٞمااـ اًمذيااـ شمٚمزُمٜما٤م ذُماتٝمؿ وٓ ٟمخٗمار لاؿ قمٝمادً سمٛمٕمٜماك أناف ًماٞمس ُماـ و٤مقما٦م اعمًٚم ،ًمٞمس ُمٜما٤م

   -  ه٤م يؼمُمف ُمـ اًمٕم٘مقد ُمع أي أطمدٍ ؿمالومال يٚمزُم٤م  ؛٤مقمً ؿمارقمـ ذًمؽ 

ىمااع أو اًمٕم٘مااد اعمااؼمم ُمااـ هااذه احلٙمقُماا٤مت اعمرشماادة  ،واهلل أقمٚمااؿ ،ومٝمااذا هااق إفمٝماار قمٜماادي أن اًمٙمااالم اًمقا

 -ٕنف واىمع ُمـ همػم أهؾ احلؼ ذم إقمٓم٤م  إُم٤من ،نٍ ًمٚمٙمٗم٤مر إصٚمٞمٞماـ اًمداظمٚمٞماـ ًمٚمٌٚمد ًمٞمس سمِمٌٝم٦م أُم٤م

وما٢من هاذا يازول سم٤مًمت٘مادم إًماٞمٝمؿ سما٤معقمالم واًمٌٞما٤من سم٠منٜما٤م ٓ شمٚمزُمٜما٤م قم٘ماقد  وقمغم اًمتًٚمٞمؿ سم٠من لؿ ؿمٌٝم٦م أُم٤من

 ،وهااذا هااق إطمااقط وإومْمااؾ ًمٚمجامقماا٤مت اعمج٤مهاادة قمااغم يمااؾ طماا٤مل ،وأنٜماا٤م سماارا  ُمٜمٝماا٤م ،هااذه اًمدوًماا٦م اًمٙماا٤مومرة

   -طمتك ٓ شمٌ٘مك طمج٦م عمحت٩م ،ح واًمؼما ةواٞمس سم٤مًمٌٞم٤من واًمتقأي أن يت٘مّدُمقا إمم اًمٜم٤م

وٓ اقمتٌا٤مر  ،وهل أنف ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ إٟمٜم٤م ُمع أنٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن قم٘مقد اًمٓم٤مهمقت اعمرشماد ٓ شمٚمزُمٜما٤م: د ُم٠ًمخ٦مهو

 ،قم٤مؿماارسماؾ ٟمٕمت٘ماد طماؾ ُم٤مًماف ودُماف ًمٜما٤م  ،وقمٚمٞمف ومال ٟمٕمت٘مد قمّمٛم٦م دم َُمـ أُّمٜمف هذا اًمٓم٤مهمقت اعمرشمد ،ل٤م قمٜمدٟم٤م

واعمًٚمٛمٞماااـ ومٜمٛمتٜمااع قمااـ ىمتااؾ وأظمااذ أُمااقال هاا١مٓ  طمااذرا ُمااـ  ؾمااالم٤م ُمااع يمااؾ ذًمااؽ ٟمٜمٔماار عمّمااٚمح٦م اعإٓ أنٜماا

وهاذا  --سماؾ هاق ضمٞماد وـمٞما٥م وٟمٔمار صاحٞمح ،ومٝماذا ٓ سما٠مس سماف ؛واعمًٚمٛمٞمااـ ؾماالماًمتٜمٗمػم وشمِمقيف صاقرة اع

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،يزول يمام ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٤من واًمت٘مدم إمم اًمٜم٤مس

ومٝمااذا ٓ وضمااقد ًمااف ذم  ،شالدٟماا٦م»و شإُماا٤من»ؿ ًاااٞمٝماال اخلاا٤مص اًمااذي هااق ىمسمٛمٕمٜماا٤مه اًمٗم٘م شاًمذُماا٦م» وأُماا٤م قم٘مااد

   -واهلل أقمٚمؿ ،ًمٞمٌٞم٤م

ٌ   ،ومااا٢مذا ناااررت هاااذه اعمًااا٤مئؾ واؾمااات٤ٌمٟم٧م ًمٚمِمااا٤ٌمب قماااغم ُمٕمرومااا٦م اعمّمااا٤مًمح واعمٗم٤مؾماااد  ٤مومٚماااٞمٙمـ اًمٜمٔماااُر ُمٜمّمااا

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ذم يمؾ ُم٤م يروُمقن ؾمالم٤مؾم٦م واًمٜمٔمر ًمإلًاٞموطمًـ اًمتدسمػم واًم
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ص؟ٌٖٚ ِٖ ؾِٝٗ سيو سكا ،باٱصدا٤ شاؾُاع١ اٱع١َٝ٬ إكات١ً» ٕٛقـ ٖٔ ٜقـا]

 (25ّهد َّ خلوَّٖ هوي ٗػ ) «ٍّٔل  ؟ضردءزدإل شخلزودئ خإلساه٘ٔ خلوٗدتل

 ؟شخ ٚدًت ٚصلٙبٍّل هي خلووٛي خلوطخرًٔ  ؟هٌِ طـٖخلزودئ ًْا هتلسسٔ ز
 

 : الجىاب 

إٓ اًمتٛمًاااؽ سم٤مًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م وأصاااقل أهاااؾ  شٞم٦م اعم٘م٤مشمٚمااا٦مؾماااالُماع اجلامقمااا٦م»ُمااا٤م قمٚمٛمٜمااا٤م قماااغم  ،طمااا٤مَش هلل

ًٌّقن سم ،واًمؼما ة ُمـ اًمٌدع وإهقا  اعمْمٚم٦م ،اًمًٜم٦م واجلامقم٦م   ُماـ اعرضما٤م  وٓ هماػمه ِمالٓ أقمٚمؿ أهنؿ ُمتٚم

ٟمٜم٤م٤مقم٤موم --ُمـ اًمٌدع اعمْمٚم٦م    -ٟم٤م اهلل وإي٤مهؿ وؾم٤مئر إظمقا

ذم ؾمااا٤مئر إباااقاب  ،رسمقن ًمٚمٌدقمااا٦م واًمْماااالٓتحمااا٤م ،ة وقمٚماااٍؿ ووم٘مااافّمااااػمسماااؾ هاااؿ دقمااا٤مة إمم اًمًاااٜم٦م قماااغم سم

 -رومع اهلل ىمدرهؿ وشم٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ ،ُمع ضمٝم٤مدهؿ وسمذلؿ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م

وَُمـ يرُمل هذه اجلامقم٦م اًمٓمٞم٦ٌم سم٤معرضم٤م  ومٝمق إُم٤م ضم٤مهاؾ ي٘ماقل سماال قمٚماؿ أو ياردد يماالم سمٕماض ظمّماقُمٝم٤م 

وٓ  ،مم ويتجٜما٥م رُمال اعمًٚمٛمٞمااـ سم٤مًمٌٝمتا٤منقمٚمٞماف أن يتاقب إمم اهلل شمٕما٤م --!وإُما٤م ضم٤مهاٌؾ فما٤ممل ُمٕمتادٍ  ،سمال ن٘مٞماؼ

وإٓ وم٢مٟمااف ذم ٟمٗمااس إُماار ُمًااتحؼ  --ام أهااؾ اًمًاا٤مسم٘م٦م سماا٤مخلػمات وأهااؾ اجلٝماا٤مد واًمٌااذل ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ُمااٜمٝمؿؾماااٞم

وم٘ماااد  ٤مزم وًمّٞمااااً ىُمااـ مذ) :ؾماااالوًمٞمحااذر ىماااقل اهلل شمٕماا٤ممم ذم احلاادي٨م اًم٘مد --!ًمٕم٘مقسماا٦م أُمث٤مًمااف ُمااـ أهاااؾ اًمٌٝمتاا٤من

)مذٟمتاااف سمااا٤محلرب
(1)

ک ک گ گ گ گ ژ:  شمٕمااا٤ممم ذم اًمٙمتااا٤مب اًمٕمزيااازوىماااقل اهلل ،

ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب ژ: وىمقًمااااااااااااف ،]إطمااااااااااازاب[ ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

   -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ --]احل٩م[ ژخب مب ىب يب جت

 
 

ْٚقا٥ض ٗ  ،ٚبٝإ أعباب اشلزا١ٜ ،ٗ ب٬ر إػضب ؟أّ ايزع٠ٛ ؟َا ا٭ؾنٌ: اؾٗار إغًض]

[ٚايتٛؾٝل بٌ اؾٗار ٚايعًِ ؟،اـ٬ف َٚا ايعٌُ عٓز سقٛي٘ اؾُاع١ ٚتضى

 ذَٓ خلًدهل٘ـي ْٖ حٗل خلوٌْذ ٍتٓطٖت آضخء خأل ،ًحي ًً٘ص ٌّد ْٖ زاز خلوُطذ
ي يٗ٘سٓ خلسلّ خلػدلح ٘ز٘ـي تإٗ٘س خلزْدز ٌّد ٍز٘ـي خأّتودم زدلسيَٓ بلى خهلل ٍتس٘ـ

لٙ زُ٘ٔ تَٛٗـي خلز٘ل خلصٕ ٘دى ٍٚطّ ؾال ّاأء خلكَخَ٘ت ٍشزود ْٖ شلٙ ز

                                      
 -شصحٞمح ًمٖمػمه»( ىم٤مل إرٟم١موط: 24٧21(، وهذا اًمٚمٗمظ ذم: ُمًٜمد أمحد )45١2أصٚمف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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هد  ؛يلى حسر خقايٛن يلى خلحطٚدت خلتُ٘٘طٗٔ ْٖ خلًدلن خإلساهٖ --حول خلوطًلسـ٘
  ؟ٔ خلطخضسٓ يلى هٌْدد خلٌسَٓاًْطدء خللسٌٔ خألٍلى لػـطح خلرخلكطٕٗ خلٌدرى إل

 [abraham: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -ًداد واًمتقومٞمؼ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح واًمٗمالحٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًم٤ًمئر أطم٤ٌمسمٜم٤م الدى واًم

م ًٟماا: إظمااقا  اًمٙماارا وماا٢من ًمٚمٝمداياا٦م  ،وظمااذوا سم٠مؾماا٤ٌمب الداياا٦م ،٤ماؾمتٕمٞماااٜمقا سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم ويمقٟمااقا قمٌاا٤مَد اهلل إظمقا

 :ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٞماٜمٝم٤م ًمٜم٤م رسمٜم٤م  ٤مأؾم٤ٌمسمً 

ھ ژ ،]إقماااااغم[ ژەئ ەئ وئ وئژ ٹٹيماااااام  ،تفِمااااااٞمشم٘ماااااقى اهلل شمٕمااااا٤ممم وظم: أولااااا٤م وقماااااغم رأؾماااااٝم٤م

 ،]اًمِمااااااااااااااااااااقرى[ ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ،]هماااااااااااااااااااا٤مومر[ ژھ ے ے ۓ ۓ

چ ژ ،]هاااااااااااااااااااااقد[ ژىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئژ ،]اًماااااااااااااااااااااذاري٤مت[ ژڦ ڦ ڦ ڄژ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ ،[22: ]إنٗم٤مل ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

   -وذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م يمثػم ]اًمٜمحؾ[ ژڤ ڦ ڦ

 ،واًمّمد. ،واًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،اعٟمّم٤مفاًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط واًمٕمدل و :وُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م

ٌُإمد قمـ اًمٔمٚمؿ  ،]اح٤مئدة[ ژحب خب مب ىب يب جتژ ،]اح٤مئدة[ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژوماا  ،واًم

گ ڳ ڳ ژ ،]اًمزُمر[ ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ،]اًمٌ٘مرة[ ژجب حب خب مب ىب يبژ

  -]إسمراهٞمؿ[ ژڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ،]هم٤مومر[ ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ٓ هيديف  ،وم٢من اعمتٙمؼم واعمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ وقمغم احلؼ ؛ شمٕم٤ممم وخلٚم٘مفاًمتقاوع هلل :ُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م

ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ٹٹِف قمـ مي٤مشمف يمام ّماراهلل شمٕم٤ممم سمؾ يٕم٤مىمٌف سم٤محلرُم٤من ُمـ الداي٦م واًم

  -أي٦م [٧64: ]إقمراف ژچ چ چ چ ڇ

ٚمُؿ وقمِ  ،ومت٘م٤مر إًمٞمفيمثرة اًمدقم٤م  واعحل٤مح قمغم اهلل شمٕم٤ممم وآٟمٙم٤ًمر سمٞماـ يديف وآ :وُمـ أؾم٤ٌمب الداي٦م

وٓ يًتٓمٞمع أن يٕمرف  ،  إن مل يٕمٜمف اهلل شمٕم٤مممؿمالاًمٕمٌِد أنف قمٌٌد طم٘مػم وم٘مػم وٕمٞمػ قم٤مضمز ٓ ي٘مدر قمغم 

اف  ع إمم اهلل شمٕم٤ممم ويدُِماـ ْمارومٞمديُؿ اًمت ،ويقوّم٘مف ُمّم٤محلف وُمٜم٤مومٕم٦م اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م إن مل هيدِه رسمُّ

ک ژ ،]اًمٌ٘مرة[ ژ﮲ے ے ۓ ۓھ ھ ھ ژ ،]اًمٗم٤من٦م[ ژڤٹ ٹ ٹژ: دقم٤م  ُمقٓه

چ چ ڇ ڇ ڇ ژ ،]اًم٘مّمص[ ژڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ

  -]مل قمٛمران[ ژکڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ڇڍ
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 :وم٠مىمقل ،وم٢مذا متّٝمااد ًمٜم٤م هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ أهي٤م إطم٤ٌمب ؛ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ الداي٦م سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

ىم٤مُم٦م اخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝما٤مج اًمٜمٌاقة هاق إو قطمٞمد عقم٤مدة طمٙمؿ اهلل ذم إرضأن اًمٓمريؼ اًمٓ ؿمّؽ 

ًُمااااا ؛ذم اًمٙمتاااا٤مب واًمًااااٜم٦م اًم٘مٞماااا٤مم اااااذا اًمدياااااـ يمااااام أُماااار اهلل  ودقمااااقًة  ،ذم اًمااااٜمٗمس وذم ُماااا٤م وزَم اعٟمًاااا٤منُ  ٤مًمتزا

ااادات اعمقسم٘ما٤مت ،وقماغم إذى ومٞماف ،قماغم ذًماؽ ا وصؼمً  ،اوضمٝم٤مدً  ًِ اعمجَٛمٚما٦م ذم ُما٤م  ،وجم٤مٟمٌا٦م يماؾ اعمآٌمالت اعمٗم

وهق ُم٤م جيا٥م قماغم يماؾ ُمًاٚمؿ أن يا١مُمـ  ،هذا قمغم اعو٤مل ٓ ؿمؽ وٓ ري٥َم ومٞمف --ؾمقًُماف هنك اهلل قمٜمف ور

 -ويٕمٛمؾ سمف وًمف سم٘مدر اعمًتٓم٤مع ،سمف

٦م واًمقؾمااا٤مئؾ وإؾمااا٤ٌمب ذم يماااؾ ؾمااااٞم٤مًاٞموسمٞمااا٤من ُمااا٤م جيااا٥م ُماااـ اًمٕمٛماااؾ وآظمتٞمااا٤مرات اًم ،وأُمااا٤م اًمتٗم٤مصااااٞمؾ

ـٍ ويمؾ طم٤مٍل وزُم٤من وسمحا٨م ُما٤م جيا٥م ومٞمٝما٤م وُما٤م يّماٚمح  ،٦مٍ وم٢من هذا  تا٤مج إمم ٟمٔمار ُمًات٘مٍؾ ذم يماؾ طم٤مًما --ُمقـم

وُما٤م  ،وهاؾ يااٜم٤مؾمٌف أن اًمٕمٛماؾ اًمٕمًاٙمري اجلٝما٤مدي ،ذم طما٤ملؿ وواىمٕمٝماؿ شاعمٖمارب»ومٚمٞماٜمٔمر اعظمقة ذم  ؛ل٤م

شما٤مة اًمٗمرصا٦م وهٌاقب ريا٤مح  ،٤م واضمتامقمٞما٤مؾمااٞم٤مؾماٞموشمقومر اًمٔمرف اعمٜم٤مؾما٥م  ،يتٓمٚمٌف ذًمؽ ُمـ هتٞم١ٍم ودمٝمٞمز وُمقا

قا ُما٤م زاًماوإذا رأوا أهناؿ  ،ومٝماق واضما٥م قمٚماٞمٝمؿ اًم٘مٞما٤مم سماف ،قمٚمٞماف وما٢من وضماد هاذا وىمادروا --وهماػم ذًماؽ ،ًمٚمتٖمٞمػم

ِٓ ّمااٞمومٚمٞماٜمت٘مٚمقا إمم ُم٤م ي٘مدرون قمٚمٞمف ُماـ ن ،وٕمٗم٤م  أىمرب إمم اًمٕمجز وهاق اعقماداد  ،ؾماتٕمداد ًمافؾ أؾما٤ٌمسمف وا

وًماٞمٙمـ ُم٘مّماقدهؿ اًمقصاقل  ،سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞما٦م واًمدقمقيا٦م وآضمتامقمٞما٦م وآىمتّما٤مدي٦م وهمػمها٤م

وذم هاذه احل٤مًما٦م يريمازون  ،٘مدرة قمغم اجلٝم٤مد وشمٖمٞمػم هذا اًمٜمٔما٤مم اًمٙما٤مومر وإىم٤مُما٦م طمٙماؿ اهلل ُمٙم٤مٟمافإمم ُمرطمٚم٦م اًم

وإقمااداد اجلٞمااؾ اًمااذي يٙمااقن سماا٢مذن اهلل ىماا٤مدرا قمااغم  ،وقم٦مِمااارقمااغم اًماادقمقة اًمٚمًاا٤مٟمٞم٦م سمٙمااؾ وؾماا٤مئٚمٝم٤م وـمرىمٝماا٤م اعم

ي٦م    -٘مٌٚم٦مٓطمتْم٤من احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اعم اوايمت٤ًمب وشم٠مخٞمػ اًمِمٕم٥م اًمذي يٙمقن ُمًتٕمدً  ،محؾ اًمرا

ُمااا٤من ي واًمااادقمقة واجلٝمااا٤مد سمٞمااااٜمٝمام  ،وٓ يااااٜمٗمّمالن ،٤مان ُمًٕماااًااااػموًمٞمٕمٚمٛماااقا أن اًمااادقمقة واجلٝمااا٤مد أظماااَقان شمقأ

وًمٕمٚمااااااف رأس اًماااااادقمقة وأقمااااااغم  ،واجلٝماااااا٤مد دقمااااااقة إمم اهلل ،وم٤مًماااااادقمقة ضمٝماااااا٤مدٌ  ؛قمٛمااااااقم وظمّمااااااقص ُمااااااـ وضمااااااف

ٜمٔمر ومٞمااف أهاؾ اًمٕمٚمااؿ ومٝمااذا ياا --وإٟمااام اًمٙماالم ذم ُماا٤م هاق واضماا٥م اًمقىما٧م ذم يمااؾ زُما٤من وذم يمااؾ ُمٙما٤من --درضم٤مهتا٤م

 --ومٞم٘ماادُمقن ُماارة هااذا ويريماازون قمٚمٞمااف وياا١مظمرون أظماار ؛واًماارأي وىمٞماا٤مدات اعمًٚمٛمٞماااـ إُمٜماا٤م  ذم يمااؾ طم٤مًماا٦م

 ؾمااااااالمواعمًٚمٛمٞماااااااـ )أي عمّمااااااٚمح٦م اع ؾمااااااالميمااااااؾ ذًمااااااؽ سمحًاااااا٥م اًمٜمٔماااااار ًمإل ،ويٕمٙمًااااااقن ذم ُماااااارة أظماااااارى

   - شمٕم٤مممسمتجرد وإظمالص وشم٘مقى هلل ،أصقل اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف اًمّمحٞمحْماك وقمغم ُم٘مت ،واعمًٚمٛمٞماـ(

وًمٞمجٕمٚماقا إُمار ؿماقرى سمٞمااٜمٝمؿ  --وهيادهيؿ ويًاددهؿ ،وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وما٢من اهلل شمٕما٤ممم ياقوم٘مٝمؿ ٓ حم٤مًما٦م

  -[16: ]اًمِمقرى ژں ں ڻژ: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم وصػ اعم١مُمٜمٞماـ --ذم يمؾ ذًمؽ

زوا قمااغم أن إومْمااؾ ًمإلظمااقة أن أن يريمااّماااك واًمااذي يٌاادو زم واهلل أقمٚمااؿ ُمااـ واىمااع سمااالد اعمٖماارب إىم

 ،ويِماتٖمٚمقا سم٤معقماداد سمٙماؾ ُمٕم٤مٟمٞماف يماام ىمٚمٜما٤م ،اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م أُمٙمـ وُم٤م أتٞمح٧م لؿ اًمٗمرصا٦م ذم ذًماؽ
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وًمٙماااااـ قمٚماااااٞمٝمؿ أن يتٚمٓمٗماااااقا ويًاااااتٕمٛمٚمقا احلاااااذر وآطمتٞم٤مـمااااا٤مت ذم قمالىمااااا٤مهتؿ  ،سمحًااااا٥م ُمااااا٤م ي٘مااااادرون قمٚمٞماااااف

واعمها٤مل  ،فّماارخلاؼمة وؾماق  اًمتوم٢من إظمٓم٤م  اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم احلريم٦م واًمتدسمػم وىمٚما٦م ا ؛وم٤مهتؿ ونريم٤مهتؿّماروشم

وًمٞمدرؾمااقا  -!!اعمًٚمٛمٞماااـ ونااٌط أُماا٤مل ْمااارهاال ُمااـ أوماا٤مت اًمٙمٌااػمة اًمتاال هتٚمااؽ اًمٕمٛمااؾ وشم ،واًمالُمٌاا٤مٓة

   -ويًتٗمٞمدوا ُمـ دروؾمٝم٤م وقمؼمه٤م ااًمتج٤مرب ضمٞمدً 

 ،إمم الجاارة إمم ؾماا٤مطم٤مت اًم٘متاا٤مل اعمٗمتقطماا٦م ًمٞمٙمتًااٌقا اخلااؼمات واعمٝمااا٤مرات وًمٞماااٜمتدب رضماا٤مٌل ُمااٜمٝمؿ دائاااًم 

ااا ،٤مؾم٦مًااااٞميتٕمٚمٛماااقا ومٜماااقن احلااارب واًمو ًٌ ئااار واًمّماااحرا  ىمري وًمٞمحااارص ُماااـ  ،وهمػمهااا٤م ،ُماااٜمٝمؿ ٤موقمٜمااادهؿ اجلزا

وماااال  ،ي٦م واًمٙماااتامن واًمتٚمٓماااػًاااارياااذه٥م ُماااٜمٝمؿ إمم شمٚماااؽ اًمًااا٤مطم٤مت أن يٙماااقن ذهااا٤ماؿ وشمااادسمػمهؿ ذم هم٤ميااا٦م اًم

ويماا٤مٟمقا اهلل لااؿ ومرصاا٦م ًمٚمرضمااقع رضمٕمااقا سمًااٝمقًم٦م وٟمٗمٕمااقا ىمااقُمٝمؿ  ًااارطمتااك إذا ي ،ياااٜمٕمرف اؾمااٛمف وٓ وضمٝمتااف

ې ى ى ژ: وإن شمقوماا٤مهؿ اهلل ومٞماا٤م طمٌااذا اعمٞمتاا٦م اًمٙمريٛماا٦م ،ُمٗماا٤مشمٞمح سمااؾ ىمٞماا٤مدات ذم سمالدهااؿ إذا طماا٤من اًمقىماا٧م

وإذا ىمتٚماااااااااااااااقا ذم  ]اًمٜمًااااااااااااااا٤م [ ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

   -ومٝمل اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٙمراُم٦م واًمٗمقز وقمٚمّق اعمرشم٦ٌم ؛ؾمٌٞمؾ اهلل ؿمٝمدا 

وهاق آظماتالف اًماذي يااٜمِم٠م قمٜماف سمٖمْما٤م  وقماداوة  ،٤مُماذُمقُمً  ٤مومً أٓ خيتٚمػ اعظمقة اظمتال اوُمـ اعمٝمؿ ضمدً 

ًمٞماااااـ ُمتٜم٤م --!!سمٞماااااـ اعم١مُمٜمٞماااااـ وشمااااداسمر وهتاااا٤مضمر وشم٘ماااا٤مـمع ٟماااا٤م ُمتح٤مسمٞماااااـ ُمتقا ياااااـ صارسمااااؾ يٙمقٟمااااقا قمٌاااا٤مَد اهلل إظمقا

وما٢من اظماتالف اًمٜما٤مس ذم اًمارأي وآظمتٞما٤مرات  ،ُمٝماام اظمتٚمٗماقا ذم اًمارأي وآضمتٝما٤مد ،ُمتٕم٤مصٛمٞماـ ُمتٜم٤مصحٞمااـ

وٓ  ،ذم طماد ذاشماف ٤مُماذُمقُمً  ٤مهاذا ًماٞمس اظمتالوًما ،ٛمٚمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اظمتالف إومٝم٤مم وآضمتٝما٤مداتاًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕم

ًمٞماااـ ُمتح٤مسمٞماااـ وُمتٜم٤مصحٞماااـ ُمتٕم٤موٟمٞماااـ قمااغم اًمااؼم ُماا٤م داُماا ،هؿْماااروٓ ي ،ياادظمؾ ناا٧م شمٙمٚمٞمااػ ٟماا٤م ُمتقا قا إظمقا

   -واًمت٘مقى

ؿ ًمٚمحٚمقل ًمٚمٛمِمٙمالت وختتٚمػ شمّمقراهت ،ومٞمٛمٙمـ أن شمتٜمقع اظمتٞم٤مرات اعظمقة إزا  اًم٘مْم٤مي٤م وإطمقال

 : ٤م ؿماٞمًمٙمـ قمٚمٞمٝمؿ سم٠م ،وٟمحق ذًمؽ

اًمت٤ٌمطماا٨م واًمتِماا٤مور واعمدارؾماا٦م ُٕمااقرهؿ واًمتٕماا٤مون قمااغم اًمقصااقل إمم أومْمااؾ وأهاادى اًمًااٌؾ ذم يمااؾ  ,

   -ُم٤ًمئٚمٝمؿ

ه ُماااـ اًمااارأي قماااغم ،اًمتٜم٤مصاااح وماااٞمام سمٞمااااٜمٝمؿ سمٚمٓماااػ وروماااؼ , قماااد اًمٕمٚماااؿ َووماااؼ  وشمٌٞمٞمااااـ يماااؾ أطماااٍد ُمااا٤م يااارا ىمقا

   -واعمٜم٤مفمرة

اًمدياااـ  ُماا٤م دام ،ومااال يٌٖماال أطمااٌد قمااغم أطمااد سمًاا٥ٌم رأٍي وىمٜم٤مقماا٦ٍم ُمٌٜمٞماا٦م قمااغم اضمتٝماا٤مدٍ  ؛سمٞماااٜمٝمؿاًمتٕم٤مصااؿ ومااٞمام  ,

   -احلؼ هق ُمًتٛمًؽ اجلٛمٞمع واًمّمد. واعظمالص واًمت٘مقى فم٤مهرة

ومال يقازم اعمًٚمؿ أو يٕم٤مدي قماغم اظمتٞما٤مرات وم٘مٝمٞما٦م وُمًا٤مئؾ  ،وإقمٓم٤مؤه٤م طم٘مٝم٤م ،شمٜمزيؾ اعم٤ًمئؾ ُمٜمزًمتٝم٤م ,
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   -ٌٝم٤م ُمريٌد ًمٚمحؼ قم٤مُمٌؾ سم٤مًمت٘مقىاضمتٝم٤مدي٦م ل٤م طمظ ُمـ اًمٜمٔمر وص٤مطم

 ،ذًمؽ وٟمحق ،أن شم٠مظمػَمه مظمر واظمت٤مر اجلٝم٤مد ,ُمثاًل ,واظمت٤مر أطمٌد  ،وذم إظمػم إن ؾُماّدت اًمٓمر. ,

 ٓ ًمٙمـ ،وشمتٜمّقع اًمٜم٤مس اظمتٞم٤مرات وشمتٕمدد ٟمختٚمػ أن سم٠مس ومال ،اعمٕمتَّماؿ هل اعيامٟمٞم٦م اعمقٓة ومٚمتٙمـ

ڳ ڳ ژ ،]اًم٘مّمص[ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ: اعم١مُمـ أظمٞمف قمغم اًمٙمٗم٤مر صػ ذم اعم١مُمـ يٙمقن

 ،[١٧: ]اًمتقسم٦م ژک گ گ گ گڳژ ،]اًم٘مّمص[ ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

وهذا هق آُمتح٤من احل٘مٞم٘مل  [٧: ]اعمٛمتحٜم٦م ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ

 --!!واًمٜم٤مضمح ومٞمف هق اًمٜم٤مضمح طم٘م٤م ،واًمّمٕم٥م اًمذي ي٘مع ًمٚمٙمثػمياـ

ظمٞماا٤مر اجلٝماا٤مد  اوأقمٜماال ندياادً  ،٘مٝمٞماا٦م واًمٕمٛمٚمٞماا٦مأن خم٤مًمٗماا٦م ُمااـ خي٤مًمٗمٜماا٤م ذم اظمتٞم٤مراشمٜماا٤م اًمٗم: وًمااذًمؽ ٟمٜمٌااف دائاااًم 

قمغم ٟمٔمر واؾمتدٓل وسمح٨م قمـ احلاؼ وسماذل  ٤مُمـ خي٤مًمٗمٜم٤م إن يم٤من ظمالومف ُمٌٜمٞمً  ،ًمٚمحٙمقُم٤مت اعمرشمدة ذم سمالدٟم٤م

وصااااا٤مطمٌف  ،وأهٚماااااف ؾماااااالمٓة اعا اًمت٘ماااااقى واًمٕمٛماااااؾ اًمّمااااا٤مًمح وُماااااق ٤مُمٚمتزًُمااااا ،ًمٚمجٝماااااد ذم اًمقصاااااقل إمم احلاااااؼ

وماا٢من اعمخاا٤مًمػ ًمٜماا٤م هااق أظمقٟماا٤م  --ًمااف احلااؼ قمٛمااؾ سمااف ومتًااؽ سمااف ُمٕمااروف سماا٤مخلػم واًمّمااالح وأنااف ُمتااك ُماا٤م فمٝماار

   -وطمٌٞمٌٜم٤م ووًمٞماٜم٤م ُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م

إمم صاّػ  ؿ  ْمومٞمااٜم ،أ ُمٜمف إذا دومٕمف ظمالومٜم٤م إمم أن يٙمقن ُماع قمادّوٟم٤م قمٚمٞمااٜم٤موٟمتؼم   ٤موسمٖمٞمًْم  اوإٟمام ٟمتخذه قمدو  

 --!يمراُم٦م ومٝمذا قمدّو وٓ ؛و ٤مرب اعمج٤مهدياـ اعم١مُمٜمٞماـ ،هؿ ويقاًمٞمٝمؿصاراًمٙمٗم٤مر وياٜم٤م

   -هذا سمح٥ًم ومٕمٚمف وضمرُمف ،وىمد يّمؾ طمٙمٛمف إمم اًمٙمٗمر أو دون ذًمؽ

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --مُمٞماـ --وٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م وشمثٌٞم٧م اًم٘مٚمقب قمغم احلؼ

 
 

ْٚقٝش١  ؟،ٚايٓٛاّ اؿانِ شإعتزيٌ» َا ايعٌُ إسا اْزيعت إٛادٗات بٌ اٱع٬ٌَٝ]

[ٍ إؾضٜك١ٝ ست٢ تك٣ٛ ؽٛنتِٗإػضب ٚسلا ٗ يًُذاٖزٜٔ
  شخلوًتسل٘ـي» ْٔ ز٘ـي خإلساه٘٘ـيرَٛى ضؤٗٛن بشخ خًسلًت ؤٕ هَخسـ٘هد  ْٖ

ؤم ؤًٛن تٓؿلَى ؤهطخ  ،لى زين ّصُ خلزوديدتبّل ستسيَى  ؟هدم خلحدٚنخلوُطذ ٍخلٌ
ّل ٗوٛي ؤى تٌػح ؤّل خلتَح٘س ٍخلزْدز ْٖ خلوُطذ يلى ؾَء هد رط  هي  ؟آذط

وٛي تَرِْ٘ ألّل هد َّ خلتَرِ٘ خلو ؟٘طختن يلى بحطّد خيتٗدل خلٛؾـٖ ؤذكدء ْٖ خلود
 ؟ْطٗٗ٘ٔ حتى تتَٛى لْن ضَٚٔ َٖٗٔبخلزْدز ْٖ ضودل 

 [بق قمٌٞمد اهلل القاريأ: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

اعمٖمارب  ذم شاعمٕمتدًمٞمااـ»ٝما٦م سمٞمااـ اعؾمالُمٞمٞمااـ ضمٙمقن رأجٙماؿ اذا اٟمادًمٕم٧م أي ُمقا ؾمااٞمُما٤م »: اًمٗم٘مرة إومم

 -ش؟ظمرما م أنٙمؿ شمٗمْمٚمقن أُمرً أهؾ ؾمتدقمقن امم دقمؿ هذه اجلامقم٤مت  ؛احل٤ميمؿواًمٜمٔم٤مم 

و٤مقمااا٦م »ا ٞمٞمااااـ اعمٕمتدًمٞمااااـ ذم اعمٖمااارب يماااؾمالُم٤م ٓ أتقىماااع طمّماااقل ُمقاضمٝمااا٦م سمٞمااااـ ُماااـ يًاااّٛمقن سم٤معّمااااٞمؿمخ

أُماا٤م  -!اع اعمًااٚمحّمااارإذا يم٤مٟماا٧م اعمقاضمٝماا٦م سمٛمٕمٜمااك اًم ،وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م وسمٞماااـ اًمٜمٔماا٤مم احلاا٤ميمؿ شاًمٕماادل واعطمًاا٤من

   -ومٝمذا حمتٛمؾ ،٤من اعمد  واعمٔم٤مهرات وٟمحقه٤مّماٞمُمثؾ اًمٕم ،اعمدٟمٞم٦م واًمًٚمٛمٞم٦م يمام ي٘مقًمقناعمقاضمٝم٦م 

 ،٤مٞمٞمااـ ـمًٌٕماؾمالُموم٤مًماذي قمٜمادي أن أنٜما٤م ٟمٙماقن ُماع ها١مٓ  اع ،  ُمـ هاذا أو ذاكؿمالوذم طم٤مل طمّمقل 

قمااد اًم ُماا٤م  ٤م٦م سماا٤مًمٙمقن ُمااع اعمًااٚمؿ وإن يماا٤من وماا٤مضمرا وم٤مؾماا٘م٤م أو ُمٌتاادقمً واااٞمع وأدًمتااف اًم٘م٤مِمااارسمحًاا٥م ُماا٤م شمٕمٓمٞمااف ىمقا

صمااؿ  --ؾمااالمقمااغم اًمٙماا٤مومر اًمااذي ٓ ياا١مُمـ سماا٤مهلل واًمٞمااقم أظماار اخلاا٤مرج ُمااـ ُمٚماا٦م اع ،ؾمااالمدام ُمااـ أهااؾ ُمٚماا٦م اع

مهللا إٓ أن يقضمد ُما٤م يٛمٜماع وجيٕمٚمٜما٤م  --هذه شمٕمرف ذم حمٚمٝم٤م وذم طمٞماٜمٝم٤م ،ٚمفصاٞمدرضم٦م هذا اًمٙمقن ُمٕمٝمؿ وشمٗم٤م

   -واهلل اعمًتٕم٤من --ٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤ملوًم ،٤مومٝمذا ياٜمٔمر ذم طمٞماٜمف أجًْم  ،ٟمرضمُح اًمٜم٠مي سم٠منٗمًٜم٤م قمـ اجلٛمٞمع

هؾ يٛمٙمـ أن شمٜمّمح أهؾ اًمتقطمٞمد واجلٝم٤مد ذم اعمٖمرب قمغم وق  ُم٤م ضمارى ُماـ أظمٓما٤م  »: اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م

 -ش؟ػمثره٤م اقمت٘م٤مل اًمٙمإصمشمؿ قمغم وال ذم اح٤م

   --ٟم٠ًمل اهلل أن يٚمٓمػ سمٜم٤م واؿ وسم٤ًمئر اعمًٚمٛمٞماـ ويٗمرج يمروب اجلٛمٞمع

 واًمتقيمااؾ قمااغم اهلل شمٕماا٤ممم وآؾمااتٕم٤مٟم٦م سمااف واٟمتٔماا٤مر اًمٗماارج وطمًااـ أنّمااح إظمااقا  سمٕمااد شم٘مااقى اهلل واًمّمااؼم

وأن  ،وقمااادم اًمتٝمااا٤مون ،وآضمتٝمااا٤مد ذم إظماااذ سم٤مٕؾمااا٤ٌمب ،اسمٛمٕمرومااا٦م قمااادّوهؿ ضمٞمااادً  ،ورضم٤مئاااف اًمٔماااـ سمااا٤مهلل 

واعمًاٚمٛمقن  ؾماالموماال يا١مشمك اع ؾماالموًماٞمٕمٚمؿ يماٌؾ ُماٜمٝمؿ أناف ضمٜمادّي ُماـ ضمٜماقد اع ،ي٦م واًمٙمتامنًاريٕمتٜمقا سم٤مًم

 ،وٓ يًاتٕمجؾ اسمتادا ً  ،وإذا قمازم إُمار ومٚمٞمّماد. ،وًمٙمـ يٌذل٤م ذم اعم٘م٤مم اًمالئؼ ،ع ٟمٗمًفْماٞموٓ ي ،ُمـ ىمٌٚمف

   -واهلل اعمقومؼ --سم٤محلٙمٛم٦م ُمع اًمِمج٤مقم٦م غموٓ يتٝمّقر سمؾ يتح

 
 

ٚايه٬ّ عٔ َؾه٬ت ايعٌُ اؾٗارٟ ٗ  ؟،َٚت٢ ٜكّٛ اؾٗار ؾٝ٘ شإػضب» ْٛض٠ ع٢ً أٚماع]

[تٛسز فاٖزٟ إػضب َع تِٓٛٝ ايكاعز٠ ٚدٛاب ع٪اٍ ٗ ،ب٬ر إغًٌُ

  ْلن  ؛ٍخل٘دزس ؿـطخلكَخَ٘ت يلى خألذ ىًٌد ْٖ خلوُطذ ؤتؤرٌد ضـ٘تًلوَى

غسحٌد ًط  خلسدقل ؤ --ؤٍ خذتكَُٓ ْسزٌَُ ،رد غدزٖد بأ خذتكَُٓ ْٗتلَُضـ٘ٗتطَٚخ لٌد 
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ٌد أ ًولٙ ٖديسٓ ألً ؛ٍخلًطٕ ٍسر خلسٗـي ٍأ ًستك٘ى خلٛام ٍأ خإلًٛدض سـٍٖخلطصٍش خلزٌ
ًتحط٘ يلْ٘د ْٖ ّصُ خألضؼ خلوسلؤ خلتٖ تسلف يلْ٘د ّاأء خلكَخَ٘ت ٍرًلَخ 

ٍلَ ؤٚولٌد خلحسٗج يي ٍؾًٌد ْٖ ّصخ خلسلس لود  ،ٍخهلل خلوستًدى ،زكدًٔ خلَْ٘ز تحٛوٌد

َذٌد ٍبذَخًٌد ٍخأيتسخء يلى ؤّلْ٘ن طـٍ٘آذطُ خأًتْدٚدت ْٖ خلسزَى ل ،تٌَٖٓد

 --لْن ٍأ حَل ٍأ َٖٓ خأ زدهللًٍسدجْن ٍؤقٓد
حسدس زٗ٘دم خلزْدز ْٖ زاز خلوُطذ بٍ ؤّل يٌسٚن ذسط  :رٌد خلٓدؾل يك٘ٔ خهللضـ٘

ٍلن ٗط هسسسد  ،ْإَلسٌد ٗحر خلزْدز ٍلٌِٛ لن ٗط ضغدغٔ ْٖ ح٘دتِ ؛ٖطٗسدػـى خألٖ

 ،ٗدٚخ٘ط هي خلطسدذ ٌّد ٍخلحوس هلل هْ٘اٍى يٗس --خللْن بأ ْٖ ؤٗسٕ رٌَز خلكَخَ٘ت

  --ٍ هد ٗودحلْدؤأ هي ل٘دٖٔ زسً٘ٔ بخللْن  ،غٓدضؤلٛي ْٖ خلوزدل خلزْدزٕ خلًولٖ 

هتى  :رٌد خلٓدؾلضـ٘ ؟ضؼًرسم زٗـٌٌد ْٖ ّصُ خلسًٗٔ هي خألهتى ًستك٘ى ؤى 

ٍّل تطٍى  ؟شتٌه٘ن خلٗديسٓ»ذَخًْد ْٖ بهى  شخلزودئ خلسلٓ٘ٔ للسيَٓ ٍخلٗتدل»تتَحس 

سلَزْد خلحدلٖ ْٖ خلٗتدل ْٖ ؤيلى  شخإلساه٘ٔ خلوٗدتلٔ خلزودئ»ى تسٗى ؤًزى هي خأل

لى حطذ هسى يلى قطٗٗٔ بذَخًٌد ْٖ بخلزسدل ٍخلٗط  ٍخلُدزدت, ؤم تحَل حطزْد 

 ؟ضٍزدٍؤؤٍ زاز خلحطه٘ـي خلسل٘سٔ ؤٍ ػـط ْٖ خلًطخٔ ؤٍ ه شخلٗديسٓ»

  -ًٍػـ٘حٔ ؤذ٘طٓ للطسدذ خلصٗـي ٗسحخَى يي خلكطٕٗ بلى خلسَزخى

 [بق ىمٜمٌٚم٦م اعمٖمريبأ :اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

   -قم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ ذم يمؾ ُمٙم٤منّمار ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمّرج اًمٙمروب وياٜم ،اهلل اعمًتٕم٤من

   -  ُمـ اًمٙمالم اعمتٕمٚمؼ سم١ًماًمؽؿمالشم٘مدم  ،أظمل اًمٙمريؿ

ومااال ؿمااؽ أن ضمٝماا٤مد هاا١مٓ  اًمٓمقاهمٞماا٧م اعمرشمدياااـ احل٤ميمٛمٞماااـ : ح٤متواااٞموأطماا٤مول أن أزيااد هٜماا٤م سمٕمااض اًمتق

 --ٓ يًاإمٝمؿ شماارك اًم٘مٞماا٤مم سمااف واًمًاإمل ذم ن٘مٞم٘مااف ،ُمٕمٚمااؼ ذم رىماا٤ماؿ ،ق وماارض قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـًمااٌالد اعمٖماارب هاا

ومٞمٌ٘ماك قمٚماٞمٝمؿ ومارض اعقماداد  ،إٟمام هؿ إذا يم٤مٟمقا قم٤مضمزياـ اًمٞمقم وئمٜمقن أهنؿ همػم ىم٤مدرياـ قمغم اًم٘مٞم٤مم سماذًمؽ

وٕن  ،ٕن ُمااا٤م ٓ ياااتؿ اًمقاضمااا٥م إٓ سماااف ومٝماااق واضمااا٥م ،ؾ إؾمااا٤ٌمب واًم٘مااادرة قماااغم ذًماااؽّمااااٞموآؾماااتٕمداد ون

 ًٓ وىما٤مل  ،أيا٦م [4١: ]إنٗم٤مل ژ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ژيمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ،اعقمداد ُم٠مُمقٌر سمف اؾمت٘مال

(أٓ إن اًم٘مقة اًمرُمل): رؾمقل اهلل 
(1)

  -وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م اعمٕمرووم٦م ذم حمٚمٝم٤م ،

                                      
 (-٧2٧١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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وُماااـ أيماااؼم ُمِماااٙمالت اًمٕمٛماااؾ اجلٝمااا٤مدي اعمٓمٚماااقب ذم اعمٖمااارب وذم يمثاااػم ُماااـ سماااالد اعمًٚمٛمٞمااااـ هااال قمااادم 

وشم١مًّمااػ  ،جيتٛمٕمااقن قمٚمٞمٝماا٤م اىمٞماا٤مدات( شمًااتٓمٞمع أن شمٙمااقن ُمٜماا٤مرة ًمٚمٜماا٤مس وحمااقرً : ىمٞماا٤مدة )وًمااؽ أن شم٘مااقل وضمااقد

 -!!سمٞماـ ضمٝمقدهؿ وشمًتٓمٞمع شمقفمٞمػ ـم٤مىم٤مهتؿ أطمًـ شمقفمٞمػ هٙمـ

أقمٜماال اجلٛمٝماااقر واًمِماإم٥م اًماااذي ياااٜمٌٖمل أن  تْماااـ احلريمااا٦م  ،سم٤معواا٤موم٦م إمم ُمِماااٙمٚم٦م اًمقوااع آضمتامقمااال

 --وي وياادقمؿ وي١ميااد ويًااؽم١موُيااّمااار  اا٥م ويااقازم ويٗماارح وياٜم ،ٛمٙم٦ماجلٝم٤مدياا٦م ويٙمااقن ًمرضم٤ملاا٤م يم٤محاا٤م  ًمٚمًاا

   -وم٠منتؿ شمٜمٔمرون ذم طم٤مًمٙمؿ سمح٥ًم ُم٤م ياٜم٤مؾم٥م -اًمخ

ُماـ أضماؾ ذًماؽ وضمادت ذم  --أقمٜمل ياٜمٔمر أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ واًمرأي وىمٞما٤مدات اًمٜما٤مس اعمقصمقىما٦م ذم ذًماؽ

 -ة حم٤موٓت حلؾ هذه اعمِم٤ميمؾصارٞم٦م اعمٕم٤مؾمالُماحلريم٦م اع

وهاذه  ،وم٢من ُمـ احلٚمقل أن شمتحقل اًم٘مٞم٤مدة إمم ىمٞم٤مدة قم٤معمٞما٦م ُمقصمقىما٦م ُم٠مُمقٟما٦م ؛اًم٘مٞم٤مدة ٦مومٗمٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمِمٙمٚم

وهااذه سمٙمااؾ  ،لاا٤م ىمٞماا٤مدة ُمقصمقىماا٦م حمٌقسماا٦م ُمقوااقع لاا٤م اًم٘مٌااقل ذم إُماا٦م ،متثٚمٝماا٤م و٤مقماا٦م ُمقصمقىماا٦م ٟم٤مًماا٧م صم٘ماا٦م إُماا٦م

طمٞمااـ شمٙماقن  ،اعمحٚمّٞمااا٦موطمٞماٜمئذ ٓ شمٌ٘مك هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م يمٌػمة ذم اًم٘مٞم٤مدة  ،شاًم٘م٤مقمدة» شم٠ميمٞمد اعمرؿّمح ل٤م أن هق

ومٞمٙمٗمااال طمٞمااااٜمٝم٤م أن شمقضماااد  ،شم٤مسمٕمااا٦م ًمتٚماااؽ اًم٘مٞمااا٤مدة اًمٙمٌاااػمة اًمٕمٚمٞمااا٤م اعمقصمقىمااا٦م اح٠مُمقٟمااا٦م اعم١مّهااااٚم٦م اعمحٌقسمااا٦م اعمٓم٤مقمااا٦م

 -!!ىمٞم٤مدات حمٚمّٞم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م طمتك ذم ُمًتقاه٤م إدٟمك

وُماـ ظماالل إصمٌا٤مت  ،يٗمتح قمغم ؿما٤ٌمب إُما٦م وخيارج ُماٜمٝمؿ رضما٤مٓ ُماـ ظماالل اًمٕمٛماؾ اعمٞمادا  صمؿ اهلل 

 -!وم٘مد يقضمد ُمٜمٝمؿ ىم٤مدة قمٔمام  وأومذاذ ؛ؼ ُمـ اهلل شمٕم٤مممٞمواًمتقوم ،ٟمج٤مطمٝمؿ ذم اعمٞمدان سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

 : ٤م ؿماٞمومحٚمقل٤م شمٙمٛمـ ذم أ ؛وأُم٤م ُمِمٙمٚم٦م اجلٛمٝمقر

شمٞماااا٦م: وُمٕمٜماااا٤مه اًمٕمٛمااااكمّ  ،اٟمتٔماااا٤مر اًمٗماااارج ُمااااـ اهلل شمٕماااا٤ممم ,  --!٤مؾم٦م وماُاااااَرٌص ًاااااٞموماااا٢من اًم ،اٟمتٔماااا٤مر اًمٗمرصاااا٦م اعمقا

وهاااذه اًمٗمااارص شمااا٠ميت ُمااارة واطمااادة  ،ٕمٝم٤مْمااااٞميًاااتٖمؾ ومرصاااتف طمٞمااااٜمام شمتاا٤مح وٓ ي اًمٜمااا٤مضمح هاااق اًماااذي ؾمااال٤مًاٞمواًم

٦م أو اضمتامقمٞما٦م ؾمااٞم٤مؾماٞموم٘ماد نّماؾ أطماداث ُمٕمٞمااٜم٦م  ،ةّمااروـمري٘ما٦م إشمٞم٤مهنا٤م هماػم ُمٜمح --!أطمٞم٤مٟم٤م ذم قمٛمر اعٟم٤ًمن

   -أو اىمتّم٤مدي٦م أو همػمه٤م شمٙمقن ُمٕمٝم٤م اًمٗمرص٦م

 ، اعمًاااتقى آىمتّمااا٤مدي سم٤مًماااذاتوقماااغم ،يمثااارة ومًااا٤مد اًمٜمٔمااا٤مم قمٛمٚمٞمااا٤م قماااغم ُمًاااتقى ومٝماااؿ اجلٛمٝماااقر: أُمثٚمااا٦م

هٞما٦م اًمٜما٤مس ًماف إمم ُمًاتقى قما٤ملٍ  ويمثارة ُما٤م يًاٛمقٟمف اًمٞماقم ذم ًمٖماتٝمؿ  ،وشمرايمؿ ُمِمٙمالشمف ووصاقل سمٖماض ويمرا

ىم٤مت اًمٜمٝم٤مريااا٦م اًمٙماااؼمى ًااااروهاااق اًمٗمًااا٤مد احااا٤مزم ظمّمقصااا٤م ُماااـ اًمرؿماااقة قماااغم ٟمٓمااا٤م. واؾماااع واًم شاًمٗمًااا٤مد» :سمااااا

ل ذم أجااااادي ومئااااا٤مت ُمتٜمٗماااااذه ُماااااـ اًمٓمقاهمٞمااااا٧م وآطمتٞمااااا٤مٓت واخلٞم٤مٟمااااا٤مت واًمٖماااااش واعمح٤مسمااااا٤مة ومتريماااااز إُماااااقا 

٦م قم٤معمٞمااا٦م أو ؾمااااٞم٤مؾماٞمومااا٢مذا شمااازاُمـ ذًماااؽ ُماااع أووااا٤مع  ؛وهٙماااذا --ويمثااارة ومْمااا٤مئحٝمؿ أظمااازاهؿ اهلل ،وأوًمٞمااا٤مئٝمؿ

   -ُمثال ،إىمٚمٞمٛمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم
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ٞم٦م ودقم٤مهتااا٤م وقمٚمامئٝمااا٤م ويمت٤ماااا٤م وأدسم٤مئٝمااا٤م ؾماااالُموإذا يمااا٤من ُمٕماااف قمٛماااؾ وضمٝماااد ُمٌاااذول ُماااـ ىمٌاااؾ احلريمااا٦م اع

ئٝم٤م ذم ومْمااح هااذا اًمٜمٔماا ٤مم وشمٕمريتااف وشمٌٞمٞماااـ طم٤مًمااف ًمٚمٜماا٤مس وإىمٜماا٤مع وٝماارة ضمٞماادة ُمااـ اًمٜماا٤مس اًمّم٤محلٞماااـ وؿماإمرا

   --اًمخ --ل اًمّمحٞمح ُمٜمفؾمالُمورة جم٤مهدشمف واًمثقرة قمٚمٞمف واخت٤مذ اعمقىمػ اعْمارأهؾ اخلػم سم

وىماد شمقضماد اًمٗمرصا٦م ُماـ ظماالل شمدظّماااؾ قمادّو  --وم٢من هذه هل اًمٗمرص٦م ،٤م  جمتٛمٕم٦مؿماٞمإذا شمقاومرت هذه إ

قماا٤مت ُمٕمٞماااٜم٦م أو اهمتٞماا٤مل  -!٤مطمّمااؾ ذم اًمٕماارا. مت٤مُمااااً يمااام ىمااد ،ظماا٤مرضمل هماا٤مزٍ  وىمااد شمقضمااد اًمٗمرصاا٦م ُمااـ ظمااالل ٟمزا

   -وىمس قمغم ذًمؽ -!وشمقضمد ومرص٦م ،٦م يمٌػمة قم٤مُم٦م ياٜمٝم٤مر ُمٕمٝم٤م إُمـ آضمتامقمل ونّمؾ ومقواكّماٞمؿمخ

إٟماااام أنااا٧م شمٜمتٔمرهااا٤م وشماااتٗمّٓمـ لااا٤م وشمًاااتٖمٚمٝم٤م  ،هااال ذم ضمزئٝمااا٤م إيماااؼم هماااػم يمًٌّٞماااا٦م ؛واحل٤مصاااؾ أن اًمٗمرصااا٦م

واهلل أقمٚماااؿ  --يماااام اشمْماااح هااا٤م ؾماااٌؼ ،وومٞمٝمااا٤م ضماااز  يمًاااٌّل أجْمااا٤م ُماااع ذًماااؽ ،تٖمالل ُمتاااك ُمااا٤م ضمااا٤م تأطمًاااـ اؾمااا

   -وهق وزّم اًمتقومٞمؼ ،وأطمٙمؿ

ئر ورسمام همػمه٤م أجْما٤م ُماع اًم٘م٤مقمادة  ،وومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٛمٜمّٞمؽ أظمل اًمٙمريؿ أن شمتقطمد اجلامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ذم اجلزا

ٟمٜم٤م اًمتقوم ،ومٝمذا ٟمتٛمٜمّا٤مه وًمٕمٚمف  ّمؾ ىمري٤ٌم    -وؾمٌؼ اًمٙمالم ذم هذا --ٞمؼٟم٠ًمل اهلل عظمقا

قماغم أؾماٚمقا٤م احلا٤مزم ذم  شاجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»وهؾ شمرون ُمـ إنجع أن شمٌ٘مك »: وسم٘مٞم٦م ؾم١ماًمٙمؿ

ٟمٜماا٤م ذم اًم٘م٤مقماادة ذم  اًم٘متاا٤مل ذم اجلٌاا٤مل واًم٘ماارى واًمٖم٤مسماا٤مت، أم نااقل طمرااا٤م إمم طماارب ُماادن قمااغم ـمري٘ماا٦م إظمقا

وٟمّماٞمح٦م أظمػمة ًمٚمِم٤ٌمب اًمذياـ يٌحثقن قمـ اًمٓمريؼ  ؟روسم٤موأو سمالد احلرُمٞمـا اًمًٚمٞم٦ٌم أو أّمار اًمٕمرا. أو ُم

 ش؟إمم اًمًقدان

شمٜمٔماٞمؿ اًم٘م٤مقمادة » ويٙماقن هٜما٤مك ،شاًم٘م٤مقمادة»أو رسمام ي٠ميت وىم٧م شمٙماقن ُماع  ،طمٞماٜمام شمتٕم٤مرم شاجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»

   -وهذا يمٚمف ـمٌٕم٤م سمح٥ًم إؾم٤ٌمب وشمقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ ذًمؽ ،شذم ًمٞمٌٞم٤م

ٕن ًمٞمٌٞماااا٤م ًمٞمًاااا٧م ُمثااااؾ  ،ٙمقن ذم اعماااادن ٓ ذم اجلٌاااا٤مل واًمٖم٤مسماااا٤متاٞمؾمااااطمٞماااااٜمٝم٤م ٓ ؿمااااؽ أن اًمٕمٛمااااؾ : أىمااااقل

ئاار ُمااـ طمٞماا٨م وضمااقد اًمٖم٤مسماا٤مت واجلٌاا٤مل أيمثاار هاا٤م يقضمااد ذم اًمٕماارا. ُمااثال )ُماا٤م  ،  ُمااـ ذًمااؽؿمااالٟمٕمااؿ ومٞمٝماا٤م  ،اجلزا

د( ًمٙمٜماااف ىمٚمٞماااؾ ضمااادً  ئر اقمااادا سماااالد إيمااارا قماااد ظمٚمٗمٞمااا٦م  -!إذا ىماااقرن سمااا٤مجلزا صماااؿ اًمٖم٤مسمااا٤مت واجلٌااا٤مل هااال دائاااام ىمقا

   -ومٝمق ذم اعمدن واًم٘مرى ؾمالًمٕمٛمؾ احل٘مٞم٘مل وإؾم٤مأُم٤م ا ،وُمالذات

ُمااا٤م  ًاااارواًمٕمٛماااؾ ذم ًمٞمٌٞمااا٤م إن ؿمااا٤م  اهلل إذا شماااقومرت ًماااف اًمٗمرصااا٦م اعمٜم٤مؾمااا٦ٌم أتقىماااع أناااف يٙماااقن ُماااـ أطمًاااـ وأج

 اسم٤معو٤موم٦م إمم ختٚمخاؾ اًمٜمٔما٤مم ضمادً  ،ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌٚمد وأروٝم٤م وشمٜمّقع ومرص احلريم٦م ومٞمٝم٤م ،يٙمقن قمغم اعمج٤مهدياـ

   --وإٟمٜم٤م ًمٜمرضمق اخلػم --وهمػم ذًمؽ ،اًمٜم٤مس ًمف ووٕمٗمف ويمثرة وم٤ًمده ويمراهٞم٦م

   -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ُمـ ومْمٚمف ورمحتف --واًمٌِم٤مئر يمثػمة سمحٛمد اهلل
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ٛٻٕ] ٜٴهځـٳ [شتِٓٛٝ ايكاعز٠ يؾُاٍ إؾضٜكٝا» ٕاسا مل 

 يٌسهد يلوت ؤًٙ هي ؤضؼ خلطزدـ  ؛ٍَّ قلر ؤٍ خستٓسدض ٗزَل زدلردقط :ساخل
ى ؤل خهلل إسؤٍ ؟ْطٗٗ٘دبشخ لن َٗٛى تٌه٘ن خلٗديسٓ لطودل لود --ٙ سسٕ ْٖ ؤضؼ خلزْدزٍل

  ؟ْٖ خلرٓدء إلياء ٚلوتِ ًٗولَى صٗيَْٕٗ ٍٗحٓم خلورلػـ٘ـي خل

 [حم٥م اًمٖمرسم٤م : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --ضمزاك اهلل ظمػما وطمٗمٔمؽ اهلل

وذيمارت سمٕماض  ،قل إُمٙم٤مٟمف ذم اعمًات٘مٌؾىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م طم ،شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م واعمٖمرب اًمٕمريب

ئار واًمّمااحرا  لاؿ شمقضّمااااف  ،ُما٤م أراه ُمااـ اًمٜمّماح ًمإلظمااقة ذم هاذا اًمّماادد وىمٚمٜما٤م إٟمٜماا٤م ؾماٛمٕمٜم٤م أن اعظمااقة ذم اجلزا

 ؾماااااالموأن جيٕمٚماااااف ظماااااػما وسمريماااااف قماااااغم اع ،ٟمًااااا٠مل اهلل أن ياااااقوم٘مٝمؿ وأن يٌااااا٤مرك ذم ضمٝماااااقد اجلٛمٞماااااع --إمم هاااااذا

 -مُمٞماـ --واعمًٚمٛمٞماـ ذم يمؾ ُمٙم٤من

   -وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞماٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕمٞماـ ،هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ واحلٛمد
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے  ں ڻژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

رواه  (يمٞمـا سم٠مُمقاًمٙمؿ وأنٗمًٙمؿ وأخًٜمتٙمؿِمارضم٤مهدوا اعم): وىم٤مل رؾمقل اهلل  ،]اًمتقسم٦م[ ژۓۓ

هؿأمحد وأبق داود واًمٜم٤ًمئل وهمػم
(1)

 [يمٞماـِماريٕمٜمل اعم] ,ه٤مضِمٝمؿأو , هجٝمؿا): حل٤ًمن  وىم٤مل  ،

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ (وضمؼميُؾ ُمٕمؽ
(2)

-  

 

َٚا ٖٞ  ،ٚبٝإ أثضٙ ع٢ً ا٭١َ ،ٚنٝؿ١ٝ تڀٜٛضٙ َع ايٛقت ،شاٱع٬ّ اؾٗارٟ» بٝإ أ١ُٖٝ]

[ً٘عاًٌَ ؾْٝقا٥ض يٚ ،ٚن١ًُ إٍ أْقاص اؾٗار ؟،صعايت٘ إڀًٛب إٜقاشلا

 ٍّ٘ٚل تط  ؤى  ؟للوزدّسٗـي يلى خلسدحٔ خإلياه٘ٔ ّٖ تط  خلوَّٖ خإلياه
هي خلوٓؿل ظٗدزٓ خلزطئ خإلياه٘ٔ هى خزتٛدض ؤسدل٘ر رسٗسٓ للؿُف يلى ٍسدجل 

ٍأ  ٖسدذ خلص  هد ظخل ٗز٘س زٍض خلوتلًٗػـ٘حتٛن للط ٖهد ّ ؟للٌٗل يٌّد خلًدلوٖخإليام 

 ٖؤى ٗٛتٓ :ٍؤْٗود ؤٍلى ؟يلى خلطسٛٔ طًٍٖخإللٛتخلزْدز ْٖ  ٗطٗس ؤى ٗػسح ْديا

ؤم ؤى ٗطدض٘ زدلزْدز  ،خلوَخز خلردغٔ زدلزْدز طـطزٌطدقِ يلى خألضؼ هي ح٘ج ً
ؤم تط  ؤى ّصخى  ؟يلى خلطسٛٔ ٍخلص  زدت ٍخؾحد ؤى ّصخ خألهط ٗطّٕ خلًسٍ خإللٛتطًٍٖ

 ؟شٔ خلًدلو٘ٔلزسْٔ خإلياه٘ٔ خإلساه٘خ»ـ ًػـ٘حتٛن ل ٍٖهد ّ ؟ٍضٗدى هًدؾـطخألهطخى 

ؤم ًٗول ٚل  ؟ٚل خلوزده٘ى خإلياه٘ٔ شخلزسْٔ»تحت لَخء  ٕى ٗـٌؿَؤٍّل هي خلػدلح 

                                      
( وصححف 1١24(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )25١6( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، ؾمٜمـ أيب داود )٧2264ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-26١5إًم٤ٌم ، ُمًٜمد اًمدارُمل )

٤م سمٚمٗمظ: )ضمؼميؾ ُمٕمؽ( وسم٤مًمِمؽ يمام ذيمر اًمِمٞمخ، وأُم٤م ( يمالمه2664(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧51، 6٧21، 12٧1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

: شسم٤مب ؾمقرة اًمٜمحؾ»ٜم٤مده صحٞمح، وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم ( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾم٧64١6، ٧646٧ًمٗمظ )روح اًمُ٘مُدس( ومٗمل: ُمًٜمد أمحد )

 -ش: ضمؼميؾژروح اًم٘مدسژ»
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رسخ ؤى ٗتحسث ؤحس خلٗدزٓ خلٛسدض  ٍٕضؿـطٍّل تط  ؤًِ هي خل ؟هٌْد تحت خسوِ هٌٓطزخ
ٍؤّو٘تِ ٍؤحطُ يلى خلًسٍ ٍْطؾـ٘تِ يلى هي لن ٗلتحٕ  خإلياهٖللزْدز حَل خلزْدز 

  ؟ؤم تط  ؤى ّصخ هؿـً٘ٔ لَٖتْن ٍخألهط ل٘س زدلوْن لْصُ خلسضرٔ ؟زَٗخْل خلزْدز

 [ػ اهلل أؾم٤مُم٦مؾماٞم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -ورسمٜم٤م ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ ،شػ اهلل أؾم٤مُم٦مؾماٞم»ضمزاك اهلل ظمػما أظمل  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

 وطمّمااااؾ ًمااااف شمٓمااااقر يمٌااااػم ذم اًمًااااٜمقات ،اجلٝمااااد واحلْمااااقر اعقمالُماااال ًمٚمٛمج٤مهدياااااـ ـمٞماااا٥م وهلل احلٛمااااد

ىمااال اعمٞمٛماااقن ،إظماااػمة قماااغم ُمًاااتقى اؾماااتخدام اًمّماااقرة  ٓ ؾماااٞمامو ،وظمّمقصااا٤م سمٕماااد اٟمٓمالىمااا٦م اجلٝمااا٤مد اًمٕمرا

   -شآٟمؽمٟم٧م» :واًمٗمٞمديق واؾمتخدام ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م

هاااذا  --وفمٝمااار شمٖمّٞمٔماااف ُماااـ ذًماااؽ ،وطمتاااك اًمٕمااادّو اقماااؽمف سمتٗماااق. إقماااالم اعمج٤مهديااااـ واؾماااتٖماللؿ ًمٚمٜمااا٧م

   -اهلل أن ي٤ٌمركوٟم٠ًمل  ،واوح وُمِمٝمقد وهلل احلٛمد

سم٤معواا٤موم٦م إمم  ،زياا٤مدة اجلرقماا٦م اعقمالُمٞماا٦م أفمٜمااف يتقىمااػ قمااغم اعُمٙم٤مٟمٞماا٤مت واًمٓم٤مىماا٤مت اعمت٤مطماا٦م سمٞماااـ أجااديٙمؿ

  -قمقاُمؾ أظمرى

زياا٤مدة اًمٙمااؿ  ،ًمٙمااـ ـمٌٕماا٤م هٜماا٤مك ُماا٤م هااق أهااؿ ُمٜمااف ،ُمٝمااؿّمااار ومٝمااق قمٜمذم اًمٜمٔمرياا٦م اعقمالُمٞماا٦م  ؿ  سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٚمَٙماا

صاااار وهااذه يمٚمٝمااا٤م قمٜم٤م ،قؾمااا٤مئؾ وذم اًمٕماارض وإؾماااٚمقباًمتٙماارار واًمتٜماااقع ذم اًمقؾماا٤مئط واًمصاااار شمتْمااٛمـ قمٜم٤م

حٝم٤م إمم درضماااا٦م ضمٕمٚمٝماااا٤م يم٤معمًااااٚمؿ واااااٞمخٝم٤م وشمقؾماااااٞمالاااادف ُمٜمٝماااا٤م شمثٌٞماااا٧م اًمٗمٙماااارة وشمر ؛واااا٤مهمٓم٦م قمااااغم اعمتٚم٘ماااال

ٕن قمٜمااادٟم٤م  ؛وٟمحاااـ ىماااد ٓ ٟمحتااا٤مج إمم اًمٙمثاااػم ُماااـ ذًماااؽ ،٤م  ضماااداؿمااااٞم٤م اًمٕمااادو يتٗماااٜمـ ذم هاااذه إـمًٌٕمااا ،أطمٞم٤مٟمااا٤م

   -ا سمحٛمد اهلل شمٕم٤مممأظمرى أيمثر أمهٞم٦م وأيمثر شم٠مثػمصار قمٜم٤م

اًمث٘ماا٦م وشمٚمّٝمااػ ّمااار وهااق قمٜم ،اًمتاال قمٜماادٟم٤م واًمتاال يٗمت٘مااده٤م قماادوٟم٤م هااق اًمّمااد. واعمّمااداىمٞم٦مصااار أهااؿ اًمٕمٜم٤م

 -إُم٦م ًمًامع يمٚمٛمتٜم٤م

ذم  ِماارومتٜمت ؛ٚم٦م سمدائٞما٦م أطمٞم٤مٟما٤مؾمااٞمط وسمقًااٞمولذا دمد اعمج٤مهدياـ ي٘مقًمقن اًمٙمٚمٛم٦م ُمرة واطمدة وسم٠مؾمٚمقب سم

 -ًم٘مٌقل وآؾمتٕمداد ُمـ اجلامهػم ًمًامع يمٚمٛمتٝمؿ وشمٜم٤مىمٚمٝم٤مأوم٤م. وشمٌٚمغ اعماليٞماـ سم٥ًٌم وضمقد ا

 ،ىمااقة احلااؼ اًمااذي ُمٕمااف: وهااذه اًم٘مااقة شمتْمااٛمـ ،وهاال شمٙمتًاا٥م ىمقهتاا٤م ُمااـ ىمااقة صاا٤مطمٌٝم٤م ،اًمٙمٚمٛماا٦م لاا٤م روح

وىمقشمااااف قمااااغم إرض سم٤مًمرص٤مصاااا٦م وإومٕماااا٤مل وصااااٜم٤مقم٦م  ،واًمث٘ماااا٦م ومٞمااااف ،وىمااااقة اعمحٌاااا٦م اجلامهػمياااا٦م ًمااااف واًم٘مٌااااقل

 -احلدث

  يٗم٘مده اًمتا٠مثػم ِمالوٕن إًمػ اًم ،اعمٚمؾ ِمارٕن ـمٌٞمٕم٦م اًمٌ ؛ُمٓمٚمقب دائام  ؿمالواسمتٙم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م ضمديدة 
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وـمٌٕما٤م سم٤مًمٜمًاا٦ٌم  ،ومٚماذًمؽ دائاام  تا٤مج اعقمالُمال ٓسمتٙماا٤مر أؾما٤مًمٞم٥م ضمديادة ؛قماـ دائارة اًمت٠مُمااؾ ٤موجيٕمٚماف ظم٤مرضًما

   -يٕمتٜم٤م اعمٓمٝمرة وطمدود ُم٤م أنزل اهلل قمغم رؾمقًمف ِمارًمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛمٞماـ ومٙمؾ ذًمؽ ُم٘مٞمد سم

طمججٜماااا٤م : يمٚمٛمتٜماااا٤م هااااذه نٛمااااؾ --٤مل يمٚمٛمتٜماااا٤م ًمٚمٜماااا٤مس قمااااغم أوؾمااااع ٟمٓماااا٤م. وأبٕمااااد ُماااادىالاااادف هااااق إيّماااا

ونٛماااااؾ دقمقشمٜمااااا٤م وىمٞمٛمٜمااااا٤م وظمٓم٤مسمٜمااااا٤م ًمٚمٕم٘ماااااؾ وًمٚم٘مٚمااااا٥م )احلٙمٛمااااا٦م  ،قمٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞمااااا٦م وإدسمٞمااااا٦مِمااااااروسمراهٞمااااااٜمٜم٤م اًم

 -٤م  ويمؾ إُمقرؿماٞموطم٤مشمٜم٤م ًمألؿماراشمٜم٤م ورؤاٟم٤م وًاػمواعمققمٔم٦م احلًٜم٦م( ونٛمؾ شمٗم

ذا قمااغم اجلامهااػم وم٠مناا٧م نتاا٤مج إمم أن شمْمااٖمط قمااغم هااذا  وسمااام أن إقمااالم اًمٖمااػم هااق اًمٖم٤مًماا٥م وإيمثاار اؾمااتحقا

   -هذه سمال ؿمؽ ومٙمرة صحٞمح٦م --اعقمالم ودمؼمه ًمٚمٜم٘مؾ قمٜمؽ وشمٗمرض قمٚمٞمف اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يذيٕمٝم٤م

 ن٘مٞمااؼ اعمّمااداىمٞم٦م قمااغم ـمااقل اخلااط واحلٗماا٤مظ قمٚمٞمٝماا٤م دائاااًم : ٚم٦م ًمتح٘مٞمااؼ ذًمااؽ هاالؾماااٞموذم رأجاال أن أهااؿ و

مٟمخاار٤مٟمتٝم٤م ُمااـ آصاااٞمو ْمٓمر اعقمااالم اًمٕماا٤معمل ؾماااٞموم٢مٟمااف سمٛماارور اًماازُمـ  ،وماا٢مذا طم٘م٘مٜماا٤م ذًمااؽ وطم٤مومٔمٜماا٤م قمٚمٞمااف ،ا

   -ًمٚمجق  إًمٞماٜم٤م دائام وآقمتامد قمٚمٞماٜم٤م يمٛمّمدر ًمٚمخؼم

شمٕم٤موٟماا٤م وصمٞم٘ماا٤م سمٞماااـ اعظمااقة اعقمالُمٞمٞماااـ ذم اعم١مؾمًاا٤مت اعمتٜمققماا٦م قمااغم اًمِمااٌٙم٦م )آٟمؽمٟماا٧م( ْمااال وهااذا ي٘مت

   -وسمٞماـ اعظمقة اعمج٤مهدياـ ذم اعمٞمدان ،وهمػمه٤م

اااري٦م ُمثااؾ  شُم١مؾمًاا٦م ؾمااح٤مب»ٟمحاـ ٓطمٔمٜماا٤م ُماثال أن  ٌَ شمٗمْماؾ حلااد أن إرؾما٤مل اًمٙمثااػم ُمااـ إصاداراهت٤م اخل

واًمًااا٥ٌم ذم ذًماااؽ  ،شىمٜمااا٤مة اجلزيااارة»إمم  ،خ أؾمااا٤مُم٦م واًماااديمتقر أجٛماااـِمااااٞميمٚماااامت اعمِمااا٤ميخ ىمٞمااا٤مدات اجلٝمااا٤مد يم٤مًم

وؾماقف يّماؾ  ،يط سماداومع اًمًاٌؼ وآٟمٗمارادِمااروهق أن هذه اًم٘مٜم٤مة ؾمت٘مقم سم٨ٌم هاذا اًم ،فم٤مهر وُمٗمٝمقم ضمدا

سمخاااالف ُمااا٤م ًماااق سُمااا٨م قماااغم اًمِماااٌٙم٦م  ،ع وىمااا٧مؾماااارذم أ ،يط واًمٙمٚمٛمااا٦م إمم ُماليٞمااااـ اًمٜمااا٤مسِماااارُمْماااٛمقن هاااذا اًم

ىماع اعمج٤مهديااـ وأنّما٤مر اجلٝما٤مد وٓ سماٜمٗمس  ،وم٢مٟماف ٓ يّماؾ إمم ٟمٗماس اًمٙماؿ ُماـ اجلٛمٝماقر ؛اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م قمؼم ُمقا

واعظمااااقة ذم  ،ذم وٞمااااع احلاااا٤مٓتـم٦م يم٤مُمٚماااا٦م ذم اًمٖم٤مًماااا٥م أو رسمااااام ؿمااااارٓ شمٌاااا٨م إ شاجلزياااارة»ُمااااع أن  ،قم٦مًاااااراًم

قا يرضمحااقن قمااغم ُماا٤م يٌاادو إرؾماا٤مل اًمٙمٚمااامت إمم ُماا٤م زاًمااًمٙمااـ ُمااع يمااؾ ذًمااؽ  ،سمااد يٕمرومااقن ذًمااؽ وٓ شؾمااح٤مب»

وأفمااااـ أن هااااذا يٛمٙمااااـ أن يتٖمااااػم ُمااااع ُماااارور  --أو همػمهاااا٤م ُمااااـ اًمٗمْماااا٤مئٞم٤مت ًمٚمٖماااارض اعمِماااا٤مر إًمٞمااااف شاجلزياااارة»

   -واهلل أقمٚمؿ ،وسم٤مًمتدري٩م ،اًمقىم٧م

ويٌ٘ماااااك إقماااااالم اعمج٤مهديااااااـ اعماااااقازي قماااااؼم  ،ر إن ؿمااااا٤م  اهللواااااارومٞماااااف  قماااااغم اًمٕمٛماااااقم أفماااااـ أن هاااااذا ًماااااٞمس

   -وهمػمه٤م ًمف أهمراض يمثػمة وجم٤مل قمٛمؾ واؾمع شآٟمؽمٟم٧م»

ُماثال وسم٘مٞما٦م ُم١مؾمًا٤مت اعمج٤مهديااـ اعقمالُمٞما٦م اعمِما٤ما٦م  شؾماح٤مب»اًمتدري٩م اًمذي ىمّمدشمف ُمث٤مًمف أن شم٘ماقم 

يط ِمااارُماارة يرؾمااٚمقن احاا٤مدة اخلؼمياا٦م )اًم ،سم٤معمزاوضماا٦م سمٞماااـ اًمٓمري٘مٞماااـ ،ويمااذًمؽ اجلامقماا٤مت اجلٝم٤مدياا٦م ذم اعمٞماادان

ىمااااع إنّماااا٤مر قمااااغم ؿمااااٌٙم٦م آٟمؽمٟماااا٧م ،اعمرئاااال أو اعمًااااٛمقع( إمم اًم٘مٜمااااقات اًمٗمْماااا٤مئٞم٦م  ،وُماااارة يرؾمااااٚمقٟمف إمم ُمقا
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   -ومٌٛمرور اًمقىم٧م نّمؾ اعمّمداىمٞم٦م لذه اعمقاىمع

عم٘ما٤مـمع ُما٤م يريادون هاؿ ُماـ ا ِماارة إمم اًم٘مٜماقات اًمٗمْما٤مئٞم٦م ًمٞمجؼموها٤م قماغم ٟمّماار٤م يرؾمٚمقن احا٤مدة خمتوأجًْم 

ىمااااع إنّماااا٤مر آًمٙمؽموٟمٞماااا٦م ،ٓ ُماااا٤م ختتاااا٤مره اًم٘مٜماااا٤مة ومٌااااذًمؽ  ّّمااااٚمقن  ،ويرؾمااااٚمقن احاااا٤مدة يم٤مُمٚماااا٦م سمٓمقلاااا٤م إمم ُمقا

ُماـ أضماؾ اعمح٤مومٔما٦م  ،ُماثال اواطمادً  ٤مهذا شم٘مديؿ اعرؾما٤مل إمم اًم٘مٜما٤مة اًمٗمْما٤مئٞم٦م ىمٚماٞمال يقًُماْمال ىمد ي٘مت --الدومٞماـ

 -!!قمغم إهمرا  اعمحٓم٦م سمِمٝمقة اًمًٌؼ

قمااغم وؾما٤مئؾ اعقماالم اًمٕم٤معمٞما٦م ًمٙماال شمٜم٘ماؾ قمٜما٤م وًمٙمال ٟمٗماارض قمٚمٞمٝما٤م ُم٤مدشمٜما٤م ًمااف وما٢من اًمْماٖمط  --وذم اجلٛمٚما٦م

   -واًمٕمٛمؾ قمغم ضمٕمٚمٝمؿ سم٤مؾمتٛمرار ذم طم٤مضم٦م إمم ُمّم٤مدرٟم٤م ،وؾم٤مئؾ أمهٝم٤م اعمّمداىمٞم٦م

ىماااع وقماااغم إرض وم٤مر اـ طمْماااقرٟم٤م سمّماااٜم٤مقم٦م احلااادث واٞماااوىمٌاااؾ ذًماااؽ أن ٟمٙماااقن ٟمحاااـ اعمًٚمٛمٞمااااـ ذم اًمقا

 أهااااؾِ  ٦م اعمج٤مهدياااااـ سم٤مًمدرضماااا٦م إومم صمااااؿ ُِمااااـ ورائٝمااااؿ يمااااُؾ َوهاااال ُمًاااا١موًمٞم ،٦مؾماااااٞم٤مًاٞمون٘مٞمااااؼ اًمٜمج٤مطماااا٤مت اًم

   -سمح٥ًم درضم٤مهتؿ ،ؾمالماع

   -ُمـ ومْمٚمف ٟم٠ًمخف  ،وهق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ ،وذًمؽ يمٚمف ُمقىمقف قمغم شمقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم وومتحف

ذم  وٓ يرياد أن يّماٌح وما٤مقمال لجيٞماد دور اعمتٚم٘ما ُما٤م زالي ٟمّمااٞمحتٙمؿ ًمٚمِما٤ٌمب اًماذ لُم٤م ه»: ؾم١ماًمٙمؿو

د اخل٤مص٦م  ِمارسمٜمِم٤مـمف قمغم إرض ُمـ طمٞم٨م ٟم لأن يٙمتٗم: قمغم اًمِمٌٙم٦م، وأهيام أومم و ٙمؽماعًماجلٝم٤مد  اعمقا

أم  ؟سم٤مت واوح٤م أن هذا إُمر يرهؼ اًمٕمدو يقمغم اًمِمٌٙم٦م واًمذ اعًمٙمؽمو سم٤مجلٝم٤مد أم أن يِم٤مرك سم٤مجلٝم٤مد 

سمحًاا٥م ُماا٤م  ويمااؾ إٟمًاا٤من ،٤مٟمٕمااؿ أفمااـ أن إُمرياااـ ُمٓمٚمقسماا٤من ُمًٕماا --ش؟وري٤من ُمٕماا٤موااارشماارى أن هااذان إُمااران 

   -اجلٝم٤مد حمت٤مج ُمٜم٤م إمم يمؾ ذًمؽ ،يًتٓمٞمع وسمح٥ًم ُم٤م ياٜم٤مؾمٌف ُمـ قمٛمؾ وُم٤م ياٜمٗمع ويٌكم ومٞمف أيمثر

إن مل يٙمااـ  ،ٓم٦م واًمٕم٤مدياا٦م هااق ٓ ي٘ماؾ أمهٞماا٦م قمااـ اًمٕمٛماؾ قمااغم اًمِمااٌٙم٦مًااٞمواًمٕمٛماؾ قمااغم إرض سماا٤مًمٓمر. اًمٌ

   -أيمثر أمهٞم٦م وومٕم٤مًمٞم٦م أظمل اًمٙمريؿ

ِماااٗمٝمٞم٦م ذم إهاااؾ وإىمااا٤مرب واجلاااػمان واعمٕمااا٤مرف وذم يِماااٛمؾ اًمااادقمقة اًمٚمًااا٤مٟمٞم٦م اًماًمٕمٛماااؾ قماااغم إرض 

ـم٦م قماغم ؿماارإ ِمارويِمٛمؾ ٟم ،اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اعمختٚمٗم٦م واعمح٤مومؾ وهٙمذا سمح٥ًم ُم٤م يت٤مح وُم٤م ياٜم٤مؾم٥م ًمٙمؾ أطمد

دي( وهمػمهااا٤م ُماااـ ُمٜمِماااقرات اعمج٤مهديااااـ ُماااـ رؾمااا٤مئؾ اًمتحاااريض قماااغم اجلٝمااا٤مد ورؾمااا٤مئؾ  ؾماااالإىماااراص )

ئٕمفؿماااااره وح ُمٗم٤مهٞمٛمااااف وُم٘م٤مصااااادواااااٞمويمتاااا٥م وم٘مااااف اجلٝمااااا٤مد وشمق تف وسمرضم٤مًمااااف واًمااااادقمقة إمم ْمااااااٞمواًمتٜمقيااااف سم٘م ،ا

   -ومٝمذا يٌ٘مك هق إهؿ دائام --وهٙمذا ،هتؿصارُمٜم٤م

ؾ ُم٤مدشمٜما٤م إمم أنا٤مس مل يٙماـ يٛمٙماـ أن ٟمّماؾ صااٞمًمٙمـ أن ُمٞمزة آٟمؽمٟم٧م أهن٤م أت٤مطم٧م ومرصا٦م ًمٚمٕمٛماؾ وشمق

وذم سمااااالد  ،وأهٚماااف ؾماااالم٦م حم٤مرسمااا٦م ًمإلًاااااٞمإًماااٞمٝمؿ سمٖمػمهااا٤م ذم سمٚماااداٟمٜم٤م اًمتااال شماااارزح نااا٧م طمٙماااؿ طمٙمقُمااا٤مت سمقًمٞم

   -ومٜمحـ قمؼم آٟمؽمٟم٧م ٟمخ٤مـم٥م اًمٕمدّو واًمّمديؼ واحلٌٞم٥َم واًمٌٖمٞمض ،اًمٖمرب أجْم٤م
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 ين ياااٜمْمقأهااؾ ُمااـ اًمّماا٤مًمح و ؟ٟمّماااٞمحتٙمؿ ًمٚمجٌٝماا٦م اعقمالُمٞماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞماا٦م هاالُماا٤م »: وىمااقًمٙمؿ

ا ُمااـ ٓ أقمارف يمثااػم --ش؟نا٧م ًمااقا  اجلٌٝماا٦م يماؾ اعمجاا٤مُمٞمع اعقمالُمٞماا٦م أم يٕمٛماؾ يمااؾ ُمٜمٝماا٤م نا٧م اؾمااٛمف ُمٜمٗمااردا

ٌّاتٝمؿ اهلل  ا ضمزى اهلل اعظمقة اًم٘م٤مئٛمٞمااـ قمٚمٞمٝما٤م ظماػمً  ،شٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مؾمالُماجلٌٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اع»ؾ طم٤مل صاٞمشمٗم٤م وصم

٦م سمت٘ماقى اهلل شمٕما٤ممم صااٞمومٌٕماد اًمتق ؛ح٦م وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن قم٤مُما٦مّماٞموًمذًمؽ إن يم٤من صمٛم٧م ٟم ،ؿماروطمٗمٔمٝمؿ ُمـ يمؾ 

ىمٌتاااف واًمّماااؼم واعمّمااا٤مسمرة واًمثٌااا٤مت واًمّماااد. وإظماااالص اًمٕمٛماااؾ هلل شمٕمااا٤ممم وُم وأن  ،واًمٕمٚماااـ ًاااارذم اًم را

ع اهلل شمٕمااا٤ممم ذم يماااؾ ُمااا٤م ِمااااروا وضماااقب اعظماااالص ومٞماااف واًمت٘مّٞماااد سمْمااااريٕمٚمٛماااقا أهناااؿ ذم ضمٝمااا٤مد طم٘مٞم٘ماااّل ومٞمًتح

 - ٤موًمقن

م سمٛم: وهاق دائاام ُم٘ما٤مُمٝمؿ ُمثاؾ ذم يما٤من عماـ ُمٝمااًم  أراه  ِماالسم ٝمؿصااٞمأو: اًمقصااٞم٦م هذه سمٕمد أىمقل  دأٌاآًمتازا

واعمًاتٛمر  ,سمًا٥ٌم صاد. أهٚماف وإظمالصاٝمؿ وصاالطمٝمؿ,اعم٤ٌمرك ومٞمف  وم٢من اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ شأدوُمف وإن ىمّؾ »

ٌٜم٤م اًمٗمارح ورسماام ّمااٞمومتحّماؾ ـمٗمارة وي ،اعمتقاصؾ ظمػٌم ُماـ احلارص قماغم اًمتقؾّماع وشمٙمثاػم اًمٕمٛماؾ وإؿماٖم٤مل

تل دائااااام صااااٞمهاااذه و --ٓ ىمااااّدر اهلل ذًماااؽ ، ؿماااالوٟمٗمِماااؾ ويااااٜمٝم٤مر يماااؾ  ،بْمااااارصماااؿ ٟمٜم٘مٓماااع وُٟما ،اًمزهاااق سُمرهااا٦مً 

وٓ يتٝماااا٤موٟمقا ذم ُمٌاااادأ اًمث٘ماااا٦م  ،ه أٓ يقؾّماااإمقا اًمٕمٛمااااؾ أيمثاااار هاااا٤م يٓمٞم٘مااااقن ويًااااتققمٌقنوهااااذا ُمٕمٜماااا٤م --عظمااااقا 

وأن يٙمااااقن طماااا٤مدهيؿ دائااااام هااااق صااااالح اًمٙمٞمااااػ  ،واًمتزيمٞماااا٦م ًمٙمااااؾ ُمااااـ يتٕماااا٤مُمٚمقن ُمٕمااااف وياااااٜمْمؿ إمم ىماااا٤مومٚمتٝمؿ

   -وضمقدشمف ٓ يمؼم اًمٙمّؿ واشم٤ًمقمف

يٙمااااقن ُمااااـ  ،يٕم٦مِمااااارُمٙمتااااقب ُمًاااآمقر ُمٜمْمااااٌط سم٤مًم ،سماااااا٠من يٙمااااقن لااااؿ ُمٞمثاااا٤م. قمٛمااااؾ ٤مصمااااؿ أوصاااااٞمٝمؿ أجًْماااا

وٟمٌاذ اًمتحاّزب اعماذُمقم اًماذي هاق اًمتحاّزب قماغم أؿماخ٤مص أو  ،خ اًماقٓ  هلل شمٕما٤ممم وًمديااٜمفؾمااٞمشمر: ظمّم٤مئّمف

خ ُمٌااا٤مدئ ؾمااااٞموشمر ،واعياااامن واًمت٘ماااقى( ؾماااالمُمًاااّٛمٞم٤مت )هماااػم إؾماااام  اًمتااال أُمااار اهلل سمااا٤مًمتحّزب قمٚمٞمٝمااا٤م يم٤مع

   -ٗمْم٤مئؾاًمٕمدل واًمرمح٦م واعطم٤ًمن واًمتقاوع وحم٤مؾمـ إظمال. وإقمال  ؿم٠من اًم

 ،اًمتل يٚمتزم اا٤م يماؾ ُماـ يااٜمخرط ذم هاذا اًمٕمٛماؾ ،واعم٘مّمقد أن اعمٞمث٤م. ياٜمٌٖمل أن يٙمقن يم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م

٘مقن قماااااـ سُماااااإمد ،يماااااام ي٘مااااا٤ملواااااال ام واعظماااااقة يِماااااتٖمٚمقن ذم قمااااا٤ممل اومؽما ؾمااااااٞموٓ  ،ومداب يتااااا٠مدسمقن اااااا٤م ًّ  ،ويااااااٜم

   -٤مسمٕمًْم  سمٕمْمٝمؿ يٕمرُف  ٓ ,رسمام,وأيمثرهؿ 

 قمغم اعمٜمقال وشمٜم٩ًم قمٚمٞمف وشمزيد ومٞمف طمٙمٛما٦م ودمرسما٦م ًاػمشم ،٠ميت سمٕمد هذه اجلٞمؾيمؾ إضمٞم٤مل اًمتل شم ٤موأجًْم 

   -ٚم٦مْماٞمسم٤مًمٗم ٤محمروؾًم  اطمتك يٙمقن اًمٕمٛمؾ دائام ُمًددً  ؛ْمح٧ْم وشمًد ومٞمف صمٖمرة اشم  

م سم٤مًم وذم ٟمٗماس اًمقىما٧م ٓ  ،عِماارسمٛمٕمٜماك أٓ خيارج ىمٞماد أنٛمٚما٦م قماـ اًم ،عِمااريمؾ ذًمؽ ـمٌٕم٤م ذم إـم٤مر آًمتازا

ار ومٞمف واؾِماعٌ     -واهلل اعمقومؼ -!ُ ج 

 : ُمـ اجلزئٞم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل ياٜمٌٖمل أن يتؿ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٞمث٤م. اعقمالم وأظمالىمف
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ٌُإمد قمـ اًمٕمج٥م واًمٖمرور ،يمامل إدب ,  --!واًمتقاوع واًم

 -اًم٘مقة ذم احلؼ واًمقوقح ذم اعمٜمٝم٩م: سمٛمقازاة ذًمؽ ,

 ،وأقمٜماال سمااف ضمااقاز اًمٙمااذب ذم احلاارب ،وآؾمااتثٜم٤م  ي٘مااّدر سم٘ماادره ،ثٜمِاااَل اًمّمااد. سمٙمااؾ ُمٕم٤مٟمٞمااف إٓ ُماا٤م اؾمتُ  ,

: وهااق ًمااف ُمٕمٜمٞماا٤من شاًمّمااد. سمٙمااؾ ُمٕم٤مٟمٞمااف» :وىمٚماا٧م ،هااق اًمّمااد. اأن يٙمااقن إيمثاار واًمٖم٤مًماا٥م ضماادً ٓ سمااد ًمٙمااـ 

ىمااااع  ،وهااااق وااااد اًمٙمااااذب ،قمل اعمٕمااااروفِماااااروهااااق اعمٕمٜمااااك اًم ،اًمّمااااد. اًمااااذي هااااق اعظمٌاااا٤مر سمااااام ذم ٟمٗمااااس اًمقا

م ا :ًمٙماـ ظمالصاتف ،واًمٙمالم ومٞمف يٓمقل ،ا وٟمثرً  ا واًمّمد. اًمٌالهمل اًمذي يقصػ سمف اًمٙمالم إديب ؿمٕمرً  ًمتازا

ااإمد قمااـ اعم٤ٌمًمٖماا٤مت واًمتٝمااقيالت اًمتاال يمثرهتاا٤م شمْماإمػ  ،ًمٙمااؾ ُم٘ماا٤مم ُم٘ماا٤مل: طمااد اًمٌالهماا٦م وهااق ٌُ ووم٤مئدشمااف هٜماا٤م اًم

يمٛمقوااااع شمٜمٗمااااػٍم أو  ،إٓ ذم ُمقواااإمٝم٤م اعمخّمااااقص اًمااااذي شمٓمَٚمااااا٥م ومٞمااااف ،اًمث٘ماااا٦م وشمٕمٓماااال اٟمٓم٤ٌمقماااا٤م سمٕماااادم اًمدىماااا٦م

   -ٟمٗمًٝم٤م )اعم٤ٌمًمٖم٤مت واًمتٝمقيالت( ـمري٘م٤م عصم٤ٌمت احلؼ ٓ أن شمٙمقن هل ،إره٤مب وهتديد ذم طمؼ ُمت٘مرر

 ،قمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞماااا٦مِمااااارسمٞماااااـ ظمٓماااا٤مب اًمٕم٘مااااؾ سماااا٤محلج٩م واًمؼماهٞماااااـ اًم ،شمااااقازن اخلٓماااا٤مب: يتٕمٚمااااؼ سمااااف أجْماااا٤م ,

وُمتااك  ،وُمٕمروماا٦م ُمتااك ي٘مااّدم هااذا ويريّماااز قمٚمٞمااف ،وظمٓماا٤مب اًم٘مٚماا٥م )اًمٕم٤مـمٗماا٦م( سماا٤مًمٙمالم اًمرىمٞمااؼ وإديب اعماا١مصمر

 -ٚمٞمفيٙمقن اًمت٘مديؿ ًممظمر واًمؽميمٞمز قم

وإٟماااام اجلامقمااا٤مت  ،وًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـ ٓ ًمٚمجامقمااا٤مت ذم طماااد ذاهتااا٤م ؾماااالمخ ُمٌااادأ اًمٕمٛماااؾ ًمٚمديااااـ وًمإلؾمااااٞمشمر ,

هااال يمٚمٝماااا٤م وؾمااا٤مئؾ ًمتح٘مٞمااااؼ  ،وٟمِمااااتٖمؾ ذم إـم٤مرهااا٤م اًمتٜمٔمٞمٛماااال ،وإؾماااام  واعمقاواااإم٤مت اًمتااال ٟمٕمٛمٚمٝماااا٤م ٟمحاااـ

 -ع سمفِماراعم٘مّمقد اًمذي أُمر اًم

ٕن  ؛٦م ذم رؾما٤مًم٦م اعقماالم اًمؽمسمقيا٦م اًمدقمقيا٦مٞمؾمااوهال ٟم٘مٓما٦م أؾم٤م ،خ صم٘م٤موم٦م اعمٕمٜماك أيمثار ُماـ اًمٚمٗماظؾماٞمشمر ,

 -واهلل اعمقومؼ --اعقمالم ذم طم٘مٞم٘متف قمٜمدٟم٤م هق ُمرادف ًمٚمدقمقة إمم اهلل

هاااؾ ُماااـ اًمّمااا٤مًمح أن يااااٜمْمقي نااا٧م ًماااقا  اجلٌٝمااا٦م يماااؾ اعمجااا٤مُمٞمع اعقمالُمٞمااا٦م أم يٕمٛماااؾ يماااؾ ُمٜمٝمااا٤م » :وأُمااا٤م

ـ اعمجا٤مُمٞمع اعقمالُمٞما٦م اعمتٕماددة ومرأجل أن إطمًـ ذم هذه اعمرطمٚم٦م أن شمٌ٘مك يمؾ ُم١مؾم٦ًم وهٞمئ٦م ُما ش؟اُمٜمٗمردً 

يٕمٜماال أن  --مظماار وياا٠ميت سماا٤مًمٗمتح ُمااـ قمٜمااده ؾمااٌح٤مٟمف وهااق اًمٗمتاا٤مح اًمٕمٚمااٞمؿ ا اهلل أُماارً  ًااارطمتااك يٞم ،شمٕمٛمااؾ ُمٜمٗمااردة

   -اًمٔمروف احل٤مًمٞم٦م إومْمؾ ومٞمٝم٤م هق هذا

يمٗم٤مٟما٤م  ،سم٤مت اًمٕمادّو سمِماٙمؾ أيماؼمْماارٕهن٤م ؾماتٙمقن طمٞمااٜمئٍذ قمروا٦م ًم ؛ومال أرى ل٤م أن شمتحد ذم دمّٛمع واطمدٍ 

  -ؿماريمؾ ذي  ؿمار وٞمٕم٤م اهلل

 ،ب اجلٛمٞمااعْمااارب ٓ يُ ْماااروسم٘ماا٤م  يمااؾ دمّٛمااع يِمااتٖمؾ ًمقطمااده يمٗمٞمااؾ سم٠منااف إذا شمٕمااّرض سمٕمااض اعمجاا٤مُمٞمع ًمٚم

 -ةًاػمويٌ٘مك دائام ُمـ يًد اخلٚمؾ ويقاصؾ اعم

وذم هااذه إثٜماا٤م  يٙماااقن اعمٓمٚمااقب اعمت٠ميمااد ُماااـ يمااؾ اعمجاا٤مُمٞمع اعقمالُمٞمااا٦م اجلٝم٤مدياا٦م أن شمتٕماا٤مون وشمتٕم٤مواااد 
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ااؼ ومااٞمام سمٞماااٜمٝم٤م ذم شمٌاا٤مدل اخلااؼمات واًمتجاا٤مرب واًمتٜم٤مصااح ،وشمتٙم٤مومااؾ وشمتٙم٤مُمااؾ ًّ ومااٜمحـ إظمااقة ُمتحاا٤مسمقن  --وشمٜم

ًمااقن ٟمٌتٖماال ُمرواا٤مة اهلل شمٕماا٤ممم ورومااع رايتااف  ،وهم٤ميتٜماا٤م واطماادة ،ٟمٕمٛمااؾ لاادف واطمااٍد وناا٧م راياا٦م واطماادة ،ُمتقا

ًمًاااٜم٤م ُمثاااؾ أهاااؾ اًمااادٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞمااا٦م أهاااؾ اًمًٗم٤مؾماااػ واحلااارص قماااغم اًمًاااٌؼ  ،وإىم٤مُمااا٦م طمٙمٛماااف واًمٕماااٞمش ذم فمالًماااف

د واًمِمااٝمرة واًمتٕماا٤مزم قمااغم اخلٚمااؼ واًمتٌاا٤مهل سم٤محلٓماا٤مموآ  --أهااؾ اًمدياااـ --ٟمحااـ أهااؾ أظماارة --!ٓ --!!ٟمٗماارا

 --!  خمتٚمػؿمال --أهؾ اعظمالص واًمٕمٛمؾ هلل شمٕم٤ممم واسمتٖم٤م  اًمٗمقز قمٜمده

   -ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف  ،واهلل اعمقومؼ

ًمٚمجٝماا٤مد طمااقل اجلٝماا٤مد  ضماادا أن يتحاادث أطمااد اًم٘ماا٤مدة اًمٙمٌاا٤مر رييااواًمهااؾ شماارى أنااف ُمااـ »: وؾماا١ماًمٙمؿ

وماؾ اجلٝما٤مد اعقمالُمل أم شمارى أن هاذا ُمْمااٞمٕم٦م  ؟وأمهٞمتف وأثره قمغم اًمٕمدو وومروااٞمتف قماغم ُماـ مل يٚمتحاؼ سم٘مقا

 ش؟ًمقىمتٝمؿ وإُمر ًمٞمس سم٤معمٝمؿ لذه اًمدرضم٦م

ٟمٕمااؿ ُمااـ اعمٝمااّؿ  -!سمااؾ هااق ُماـ صااٛمٞمؿ قمٛمٚمٝمااؿ وُمٝمامشماف ؟ٕم٦م ًماقىمتٝمؿْماااٞميمٞماػ يٙمااقن ُم ،ٓ يا٤م أظماال اًمٕمزيااز

٤م ًمٙمااـ ـمًٌٕماا ،اجلٝماا٤مد قمااـ ذًمااؽ وياادقمٛمقه سم٤مًمٜمّمااح واًمتقضمٞمااف واًمتحااريض واًمتٜمقيااف سمااف أن يتحاادث ىماا٤مدة اضماادً 

 ،أُما٤م اًمتِماجٞمع واحلا٨م ،ؾ اًمٗمٜمٞم٦م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ًمٞمس ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚم٘مٞم٤مدات أن يتحدصمقا ومٞمف قماغم اعماألصاٞماًمتٗم٤م

   -واعمرضمق أن يًتٛمر ـمٌٕم٤م ،ُمـ ذًمؽ ىمد يم٤من ٤موأفمـ أن ىمدرا ص٤محلً  ،ومٝمذا اعم٘مّمقد

قماـ  شؾماح٤مب»ُماثال ذم يمٚمٛما٦م ُماـ طماقازم ٟمّماػ اًمًاٜم٦م ذم ًم٘م٤مئاف ُماع ُم١مؾمًا٦م  شقر أجٛمـاًمديمت»وم٘مد شمٙمٚمؿ 

ىماااد   شأباااق ُمّمااإم٥م اًمزرىمااا٤موي»خ ِمااااٞمويماااذًمؽ اًم ،اعقماااالم اجلٝمااا٤مدي وأمهٞمتاااف وٟماااّقه سماااف وأؿمااا٤مد وطمااارض

ويمااؾ هااذا ُمااـ  --ذم سمٞماا٤من ًمااف ،وؿمااٙمره٤م وأثٜمااك قمٚمٞمٝماا٤م ودقماا٤م لاا٤م ،شاعظمااالص»شمٙمٚمااؿ ُمااـ ىمٌااؾ وٟمااّقه سمِمااٌٙم٦م 

اًمتاال هاال ُم١مؾمًاا٦م رؾمااٛمٞم٦م ًمٚمٛمج٤مهدياااـ  شؾمااح٤مب»وُم١مؾمًاا٦م  ،وهااق ُمٓمٚمااقب دائااام ،اًمتحااريض واًمتِمااجٞمع

وهااذا ذم طمااد ذاشمااف شمِمااجٞمع  ،شاجلٌٝماا٦م اعقمالُمٞماا٦م اًمٕم٤معمٞماا٦م»ُمااثال وُمااع  شاحلًاا٦ٌم»قمااغم شمٕماا٤مون فماا٤مهر ُمااع ؿمااٌٙم٦م 

 ،ٟمِمااؽ أن ىمٞماا٤مدات اعمج٤مهدياااـ قمااغم وقمااٍل يم٤مُمااؾ سم٠ممهٞماا٦م اجلٝماا٤مد اعقمالُماال وٓ --ودقمااؿ أىمااقى ُمااـ اًمٙمٚمٛماا٦م

 --واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،ىمٌؾ اًمٙمٚمامت ،واًمقاىمع ظمػُم ؿم٤مهد ،وظمٓمره وُمٕمروم٦م ىمدره

وٟمًا٠مل اهلل أن يت٘مٌاؾ  --اعمج٤مهديااـ ذم يماؾ ُمٙما٤منّمار وأن ياٜم ،أن يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ ويًددهؿ ٟم٠ًمل اهلل 

ٟمٜم٤م اعقمالُمٞمٞماـ ضمٝمقدهؿ وي٤ٌمرك ومٞمٝم٤م  -مُمٞماـ --ُمـ إظمقا
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 ؟،ر ايٓؿغٞ ٚإعٟٓٛ ـٛض إعضن١ اؿكٝك١ٌٖٝ ا٫ٖتُاّ بأخباص اجملاٖزٜٔ نافٺ ٗ اٱعزا]

صٚعًبٝات ايؾبه١ إڀًٛب ػٓبٗا ،ٚاي١ٝٓ إڀًٛب١ ٗ اٱع٬ّ اؾٗارٟ

 ٍّل هد َٗٗم زِ خإلذَٓ  ؟ّٚ٘ تٌهطٍى لإليام خلزْدز  ذدغٔ يلى خأًتطًت

ًٗس ّصخ  --خلوٌتسٗدت خلزْدزْٖٗٔ  خلوحتسسَى هي هكدلًدت يلى ؤذسدض خلوسلو٘ـي

  ؟ٖد ٍهًٌَٗد لرَؼ هًطٚٔ خلزْدز خلحٗ٘ٗسـ٘عخ زٗـٌ٘د ًٍٓتزْ٘

 [2ؾمد اًمثٖمقر أ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ًماؽ اجلٝما٤مد  ًاارويٞم ،وأن هيادَي ىمٚمٌاؽ ،أن يٖمٗمر ًمؽ ذٟمٌاؽ أؾم٠مل اهلل  --سم٤مرك اهلل ومٞمؽ أظمل اًمٙمريؿ

   -وأن يرزىمؽ اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمف سمٕمد ـمقل قمٛمٍر وطمًـ قمٛمؾ ،ذم ؾمٌٞمٚمف

ّمااااار وي٘مااااقم سماااادور ضمٌاااا٤مر ذم ٟم ،وذم شمٓمااااقر ٤مأراه ُمٝمّٛمااااااً ,٤م آٟمؽمٟماااا٧م ظمّمقًصااااقمااااغم,اعقمااااالم اجلٝماااا٤مدي 

   -وٟم٠ًمل اهلل أن يزيد وي٤ٌمرك ويٗمتح ،اجلٝم٤مد واعمج٤مهدياـ

ىمااع آًمٙمؽموٟمٞماا٦م    ؿمااالوُمٓم٤مًمٕماا٤مت اعظمااقة قمااغم أظمٌاا٤مر اعمًٚمٛمٞماااـ ذم اعمٜمتاادي٤مت اجلٝم٤مدياا٦م وذم ؾماا٤مئر اعمقا

ٟمع إذا ظمال ،وقمٛمٌؾ ص٤مًمح إن ؿم٤م  اهلل ،ضمٞمٌد وُمٗمٞمد  -!ُمـ اعمقا

اًمت٘ماااا٤مط وومٚمٞماااااٜمِق يمااااؾ أٍخ أنااااف اااااذه اعمٓم٤مًمٕماااا٤مت واعمِماااا٤مريم٤مت يًااااتٗمٞمد ذم دياااااٜمف سمًااااامع اًمااااققمظ واًمتقضمٞمااااف 

وشمٕمّٚماااؿ اعمٝماااا٤مرات اًمٕمٛمٚمٞماااا٦م واًمٗمٜماااقن اعمٓمٚمقسماااا٦م ًمٚمٛمًااااٚمؿ  ،احلٙمٛمااا٦م واًمٗم٘مااااف واًمتحااااريض قماااغم اجلٝماااا٤مد واخلااااػم

اشمّما٤مل اٛماقم اعمًٚمٛمٞمااـ ُمِما٤مريم٤م  ويٙماقن قماغم ،ويتازود ُماـ اعمٕمٚمقُما٤مت اًمٕم٤مُما٦م واًمث٘م٤موما٦م وإدب ،اعمج٤مهاد

دد واًمتٕماا٤مـمػ واًمااؽماطمؿ واعمقاؾماا٤مة وؾماا٤مئر اعمِماا٤مقمر اعمٓمٚمقسماا٦م إمم همااػم ذًمااؽ  ،ومٞمٝماا٤م سم٤معمت٤مسمٕماا٦م واًماادقم٤م  واًمتااقا

وهاق ُماـ اعقماداد واًمتجٝمٞماز  ،ومٝماذا سماال ؿماؽ ُماـ اخلاػم --ُمـ اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م لذه اعمٓم٤مًمٕم٤مت واعمِم٤مريم٤مت

سم٤مًمٜمًاااا٦ٌم عمااااـ مل شمتااااقومر ًمااااف سمٕمااااُد ومرصاااا٦م اًمٜمٗمااااػم  ،يمااااام ذيماااارشمؿًمااااألخ اعمًااااٚمؿ خلااااقض ُمٕمريماااا٦م اجلٝماااا٤مد احل٘مٞم٘ماااال 

 -ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ --ًمٚمجٝم٤مد

ر وااارويتااقىمك ُماا٤م ذم هااذه اعمٓم٤مًمٕماا٤مت ُمااـ ًمٙمااـ قمااغم إخ اعمًااٚمؿ أن  ااذر ُمااـ ُمٗمًاادات هااذا اًمٕمٛمااؾ 

عٟمًاا٤من قمااـ اًمٕمٛمااؾ ويٚمتٝماال ااا٤م ا ،يماا٠من شمتحااقل هااذه اعمٓم٤مًمٕماا٤مت إمم جماارد شماارف وىمْماا٤م  ُمتٕماا٦م جمااردة ؛وظمٓماار

 -ذم واىمٕمف وذم حمٚمف ودائرشمف ،اًمقاضم٥م قمغم إرض

ة زُمااال  ؿمااار  إظمااال. ُمااـ ظمااالل ُمٕم٤مًااالويماا٤مٓسمتال  سم ،٤مأو يمثرشمااف ُمٓمٚمً٘ماا ،ويم٤مجلاادال واعماارا  سم٤مًم٤ٌمـمااؾ

ذم هااذه اعمٜمتاادي٤مت ًمٞمًااقا قمااغم اًمًااقي٦م ذم إدب وإظمااال. ومٞمجاا٤مرهيؿ اجلديااد واجل٤مهااؾ اًمْماإمٞمػ ويااتٚمّ٘مـ 
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 --!!ووم٤ًمد إظمال. ُمٜمٝمؿ ؾمق  إدب

ُمااـ اعمًاا٤مئؾ وإبااقاب اًمتاال ٓ يت٘مٜمٝماا٤م اعٟمًاا٤من وٓ ياااٜمٌٖمل ًمااف أن  ْمااارأو سمااام ي ،ويم٤مٟٓمِمااٖم٤مل سمااام ٓ يٗمٞمااد

 ُماااٜمٝمؿ ياااتٕمٚمؿ ؛ًمٙمٜماااف ياااتٕمٚمؿ ُماااـ ظماااالل اًمّماااح٦ٌم وُماااـ ظماااالل رؤيتاااف اًمٜمااا٤مس يمٚمٝماااؿ يتٙمٚمٛماااقن ،ياااتٙمٚمؿ ومٞمٝمااا٤م

   -وٟمحق ذًمؽ -!!وأن٤م ًم٧ًُم أىمؾ ُمـ ه١مٓ : ٟمٗمًف ذم وي٘مقل وي٘مٚمدهؿ

 -٤ميمثػٌم أجًْم  ؿمارسم٢مزائف  ،واحل٤مصؾ أن هذه اعمٜمتدي٤مت ومٞمٝم٤م ظمػٌم يمثػم

إدب وطمًاـ اخلٚماؼ واحلٞما٤م  واًمتقاواع : وُمـ أؾما٤ٌمب اًمتقومٞماؼ والدايا٦م ،واعمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم

ااااا٤م ،وُمٕمروماااا٦م اعٟمًاااا٤من سم٘ماااادر ٟمٗمًااااف  ،وشم٘مااااقى اهلل شمٕماااا٤ممم واًمّمااااد. واعظمااااالص ،وإشمٞماااا٤من إُمااااقر ُمااااـ أبقا

   -ويمثرة اًمدقم٤م  واًمتقيمؾ قمٚمٞمف   اهلل وآومت٘م٤مر إمم

قماااال وٚماااا٦م ُماااا٤م  شٟمؽمٟمتٞماااا٦مآ»ك ذم هااااذه اعمٓم٤مًمٕماااا٤مت واحلااااقارات ومٕمااااغم إخ اًمااااذي يِماااا٤مر: وًمااااذًمؽ أن يرا

 : وي٠مظمذ ٟمٗمًف قمغم اخلّمقص سم٤مًمٜمّم٤مئح أشمٞم٦م ،ذيمرٟم٤مه

أناااف ٌػ ووااااٞمويًتِمااإمر ذم ُمدشماااف إومم أناااف  ،أن يٚمتااازم سم٤محلٞمااا٤م  وطمًاااـ إدبٓ سماااد اًمٕمْماااق اجلدياااد  ,

و اؽمم أهاؾ اًمٕمٚماؿ واًمٗمْماؾ واًمًاٌؼ ذم  ،وم٦مِماارو اؽمم اعدارة اعم ،جي٥م أن  ؽمم َُمـ ؾمٌ٘مقه ُماـ إقمْما٤م 

وم٢مٟماااف إن ومٕماااؾ ذًماااؽ مل يٌااا٤مَرك ًماااف ذم  !!وماااال جيٕماااؾ ٟمٗمًاااف ُماااـ أول ياااقم يم٤مًمٙمٚمااا٥م إمحااار ُماااع اًمُٕمُجاااقل ،اخلاااػم

ورسماام ضماره ذًماؽ إمم  ،وسمٖمْماٝمؿ سمؾ سمْمّد ذًمؽ رسمام ٟم٤مل يمره اًمٜم٤مس ،ومل يقوع ًمف اًم٘مٌقل ،دظمقًمف واؿمؽمايمف

   -أظمٓم٤م  ذم طم٘مق. اًمٗمْمال  وهمػم ذًمؽ

وماااا٠ميمثر اًمٜمااا٤مس أناااا٧م ٓ  ،أن يٕمااارف اعٟمًاااا٤من أناااف ذم هااااذه اعمٜمتااادي٤مت يم٤مًمًااا٤مئر ذم قماااا٤ممل اعمجٝماااقلٓ سماااد  ,

واًمٕما٤ممل اًمٗم٤مواؾ اًماذي  ،وًمق اـمٚمٕم٧َم قمغم طم٘م٤مئ٘مٝمؿ ًمقضمدَت ومٞمٝمؿ اًمٙمٌاػم اًماذي هاق ذم قمٛمار أبٞماؽ ،شمٕمرومٝمؿ

وؾماااا٤مئر  ،واعمج٤مهاااد ذم ُمٞم٤مدياااااٜمف ،بواًمٕم٤مىمااااؾ اًمرزيااااـ اعمجاااار   ،اًمٕمٚمااااؿ اعمحاااؽمم اعمثاااا٤مسمر وـم٤مًمااا٥م ،خيٗمااال ٟمٗمًااااف

 ،ووماااٞمٝمؿ َُماااـ يٖمٚمااا٥م قم٘مُٚمااااف ىمقًَمااااف -!أواااداد ذًماااؽ ٤ميماااام وماااٞمٝمؿ أجًْمااا ،أصاااح٤مب اًمااادرضم٤مت اًمٕمٚمٛمٞمااا٦م واًمث٘م٤مومٞمااا٦م

 -٤موومٞمٝمؿ قمٙمس ذًمؽ أجًْم 

ومااال هيجااؿ قمااغم  ،ياااٜمفو تاا٤مط ًمد ، تاا٤مط اعٟمًاا٤من ًمٕمروااف ،ُمااـ احلااذر وآطمتٞماا٤مطٓ سمااد ُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ 

وٓ يٖمٚماااظ  ،وٓ يًاا٥ّم وٓ يِمااتؿ وٓ يًااٗمف ،وٓ يًاا٤مرع ذم احلٙمااؿ قمااغم أطماادٍ  ،اًمٜماا٤مس سماا٤مًمٙمالم همااػم اًمالئااؼ

 ،ُماااع اًمتًاااٚمح سم٘ماااقة احلاااؼ واحلجااا٦م واًمؼمهااا٤من ،ُماااع وٞماااع اًمٜمااا٤مس اعمًتقريااااـ ٤مسماااؾ يٙماااقن دائاااام ُمت٠مدسًمااا ،اًمٙماااالم

وماا٢مذا  --!وأيمااؼم ُمٜمااف وأقماارف ُمٜمااف ،ُمٜمااف ا ػمً وًمٞمٗمااؽمض ذم ُمٕمٔمااؿ ُمااـ خياا٤مـمٌٝمؿ و اا٤مورهؿ أهنااؿ ىمااد يٙمقٟمااقن ظماا

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژواًمت٠مجٞمااد ُمااـ اهلل شمٕماا٤ممم ّمااار اًمتاازم سمااذًمؽ رضمقٟماا٤م ًمااف اًمتقومٞمااؼ واًمؼميماا٦م واًمًااداد واًمٜم

  -]مل قمٛمران[ ژڱ ڱ ڱ
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سماااؾ  ،وٓ سمٖماااػم ذًماااؽ ،وٓ يٖماااؽم سم٘مدُماااف وٓ سمِماااٝمرشمف ،اًمٕمْماااق اًم٘ماااديؿ ٓ  ت٘مااار اجلدياااد ٤موهٙماااذا أجًْمااا ,

ومٞمحتاا٤مط وٓ يًااتٕمجؾ طمتااك يٕماارف اًمٜماا٤مس سمٓمااقل اعماادة وُماارور اًماازُمـ  ؛ذيمرٟماا٤مه يٗمااؽمض ذم يمااؾ حم٤موريااف ُماا٤م

 --!!وم٢مٟمف ُمع اًمزُمـ واًمتجرسم٦م ٓ يٙم٤مد خيٗمك ُم٤م ذم اًمٜم٤مس ُمٝمام طم٤موًمقا اعظمٗم٤م  ،ويمثرة اعمداوًم٦م

وأن جيٕماؾ اعٟمًا٤من مّهااف  ،دقما٤مة إمم اخلاػم ،دقما٤مة إمم اهلل --أن يًتِمٕمر اجلٛمٞمع أهنؿ دقما٤مة هادًى ٓ سمد و ,

صماؿ  ،أن يًتٗمٞمد ذم دياٜمف ُمـ اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م وُمـ اًمٗم٘ماف واًمٕمٚماؿ اًمٜما٤مومع واعمٕما٤مرف اعمحٛماقدة اعمٓمٚمقسما٦مإول 

 ،ؾمااااالمٕهااااؾ اع ا ّمااااارً وٟم ،ًمٚمٛمج٤مهدياااااـ ا ّمااااارً ٟم ،سم٤مًمٙمٚمٛماااا٦م واًماااارأي واعمِمااااقرة ،سمااااام يًااااتٓمٞمع ٤مأن ُيااااااٗمٞمد أجًْماااا

   -ًمٚمٕمٚمؿ واخلػم ا ِماروٟم ،وًمٚمدياـ

ٟمٕمااؿ  ،ٟم٤مصاااروهااق ُمقٟٓماا٤م وٟم٤م --واهلل وزّم اًمتقومٞمااؼ --ق واعمٖمٗماارةأؾماا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم ًمٜماا٤م وًمٙمااؿ الداياا٦م واًمٕمٗماا

   -وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معمٞماـ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --ّماػماعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜم

   -وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف واًمت٤مسمٕمٞماـ لؿ سم٢مطم٤ًمن
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 انؼهى ًانؼهًبء ًاهجييبز
 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ:  شمٕم٤مممىم٤مل اهلل

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 

 -]احلديد[ ژڦ ڦ

 -(1)شػ ياٜمّمارؾماٞمىمٞم٤مم هذا اًمدياـ سمٙمت٤مٍب هيدي و» :٤مل قمٚمامؤٟم٤م ىم

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ ژ: وىم٤مل اهلل 

 -]اًمٜم٤ًم [ ژجب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ژ: وىم٤مل 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 -]اًمٜم٤ًم [ ژھہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ ٹٹو

 -]اًمٜمحؾ[ ژٺٺ

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژ ٹٹو

  -]اًمتقسم٦م[ ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
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ٚبٝإ َغأي١ ايعاؾ١ٝ  ،ٚسكٝك١ ايؿڂضٵق١ اؿاف١ً بِٝٓٗ ،ايع٬ق١ بٌ اجملاٖزٜٔ ٚايعًُا٤]

[ٚأفٓاف ايعًُا٤ ،سكٝك١ عًُا٤ ايغ٬طٌٚسنض  ،ٚايه٬ّ ع٢ً ؾنٌ ايعًِ ٚأًٖ٘ ،بت٤٬ٚا٫

  ٚدًت  ,ً٘ـٌدتدٍؤذع ْتطٓ خلخو,رٌد خلٓدؾل ْٖ خلٓتطٓ خلسدزٗٔ ضـ٘لَ ًاحم ٗد

ت حودضّد يلى خلًول ٍٚدً ،هٔ ٍضسدذ خلػحَٓ يأٖ ٍح٘ٗٔ رسخخلًأٖ ز٘ـي يلودء خأل
ٍخلَ٘م ًط  خلكَخَ٘ت ٍؤيَخًْن ٖس  --زٓؿل خهلل تًدلى ٔدضٍٚهس ًٍٔدًْ ٔخلزْدزٕ ٍخؾح

ى ّصخ خلسسر َّ هي ؤَٖ  إيتٗس زؤًد ؤٖ خلتٓطٕٗ ز٘ـي ّصٗـي خلٗكس٘ـي ًٍزحَخ ْ
 --طٓ خلًول خلزْدزٕسـٖ٘س تًطٖل ه خلتٖخألسسدذ 

لتٓدِ لطسدذ لاخْٖ ّصخ خلوَؾَو ٍتَرِ٘ ًطٗس هي ْؿـ٘لتٛن خلٌػح  :خألهط خألٍل
 -لًلن ٍهٌدغـطتْنحَل ؤّل خ

ًطٗس هي ْؿـ٘لتٛن تَؾـ٘ح حٗ٘ٗٔ يلودء خلسلكدى ٍٚطّ ضسْْن  :خألهط خلخدًٖ
  -ٍَطْن

 [٦ٌ٧٧مًاٞموًمد احل: اًم٤ًمئؾ]
 

 :ومن اهلل الكريم نستمّد التىفيق إلى الصىاب --الجىاب

 أقمٚمااااؼ قمااااغم ،ٛمٝماااا٤م ذم ؾماااا١ماًمؽ أظماااال اًمٙمااااريؿذياااااـ ذيمرهتاًم شإُمرياااااـ»ىمٌااااؾ اعضم٤مسماااا٦م قمااااغم  --احلٛمااااد هلل

 :وم٠مىمقل ؛ُم٘مدُمتؽ

قمالىمااا٦م وصمٞم٘مااا٦م  ٤مٟمٕماااؿ ًم٘ماااد يم٤مٟمااا٧م اًمٕمالىمااا٦م سمٞمااااـ اًمٕمٚماااام  سمّماااٗم٦م قم٤مُمااا٦م وؿمااا٤ٌمب اًمّماااحقة سمّماااٗم٦م قم٤مُمااا٦م أجًْمااا

وسم٤مًمٗمٕمااؾ يمااا٤من أثاار ذًماااؽ قماااغم  ،شمؿؿماااارواًمثامٟمٞماااٜم٤مت قماااغم اخلّماااقص يمااام أ ٤موضمٞماادة ذم اًمٕم٘ماااقد اًمًاا٤مسم٘م٦م قمٛمقًُمااا

 -!قمغم ُم٤م ئمٝمر ،واحلٛمد هلل ااًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي ضمٞمدً 

أن ٓ سمد ًمٙمـ قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ  ؛ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ ُمرطمٚم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،ٚم٦م صحٞمح ُمًّٚمؿهذا اًمٙمالم ذم اجلٛم

 ومتٚمؽ اعمرطمٚم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم قمٛمقُمٝم٤م ُمرطمٚم٦م ؛وهق أن يمؾ ذًمؽ يم٤من ذم طم٤مل اًمٕم٤مومٞم٦م ،٤مئً ؿماٞمٟمالطمظ 

إن ؿم٤م   ٤محً واٞموؾمٜمزيد هذا شمق -!أي ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًمتٛمٞمٞمز سم٤معمحٙم٤مت وآُمتح٤مٟم٤مت اًمٙمؼمى شقم٤مومٞم٦م»

﮺  ﮻ ژ: د ىم٤مل اهلل وىم ،اهلل ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹

]مل  ژ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁             

يم٤مٟم٧م ختٗمل  ،وشمٚمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م ،وذًمؽ اًمقئ٤مم ،سمٞماـ اًمٜم٤مس شاًمٕمالىم٦م اًمقصمٞم٘م٦م» وم٤محل٤مصؾ أن شمٚمؽ ؛قمٛمران[

ٓ شمٔمٝمر إٓ  وهذه اًمتٜم٤مىمْم٤مت ،ورا ه٤م اًمٙمثػم ُمـ اخلالوم٤مت واًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمٙمٌػمة واًمّمٖمػمة

  -سم٤مُٓمتح٤مٟم٤مت وآسمتال ات
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ُماااع أنٜمااا٤م ٟمحااا٥م  ،ومٚمٞمًااا٧ْم شمٚماااؽ احل٤مًمااا٦م هااال احل٤مًمااا٦م اعمث٤مًمٞمااا٦م قمٜمااادٟم٤م ٟمحاااـ اعمًٚمٛمٞمااااـ وذم ُمٗمٝمقُمٜمااا٤م --وقمٚمٞماااف

وم٘مااد اىمتْماا٧م  ،ًمٙمااـ اًمٕم٤مومٞماا٦م ُمٕمٜمااًك أقمااّؿ ُمااـ قماادم آُمتحاا٤من ًمألُماا٦م ،سمًاا١مال اًمٕم٤مومٞماا٦م وأُمرٟماا٤م رسمٜماا٤م  ،اًمٕم٤مومٞماا٦م

وهاااق ُمٕمٜماااك ميااا٦م مل  ،سمااا٠من ٓ ياااؽمك اًمٜمااا٤مس سمااادون اُمتحااا٤من ومتٞمٞماااز طمٙمٛمااا٦م اهلل شمٕمااا٤ممم وضمااارت ؾماااٜمتف ذم ظمٚم٘ماااف

قمٛمااااااااااااااااااااااااااران
(1)

ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ ٹٹوَ  ،

 -[]اًمٕمٜمٙمٌقت ژ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

: وإن ؿماااائ٧َم وم٘مااااؾ ؛ُمااااع أهنااا٤م طم٤مًماااا٦م قم٤مومٞماااا٦م ،ورةْمااااار٦م سم٤مًمواااااٞمواحل٤مصاااؾ أن شمٚمااااؽ ًمٞمًاااا٧م هاااال احل٤مًمااا٦م اعمر

وهااق اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمراطماا٦م وُماا٤م ذم وااٛمـ ذًمااؽ ُمااـ اٟمٕماادام اعمِماا٤ميمؾ أو إول حمٌااقٌب : دم٤مذااا٤م أُمااران ُمتٖماا٤ميران

واًمث٤م  همػم حمٌقٍب هلل شمٕم٤ممم وٓ ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ وهاق اظماتالط اًمّماٗمقف  ،ىمٚمتٝم٤م وىمٚم٦م اًمٕمداواة واخلّمقُم٦م

 -!واٟمٓمقاؤه٤م قمغم اًمدظمـ

ٌقسماا٦م هلل أوااػ إمم ذًمااؽ ُماا٤م ذم وااٛمـ اعمحٜماا٦م وآُمتحاا٤من وآسمااتال  ُمااـ احلٙمٛماا٦م اًم٤ٌمًمٖماا٦م واعم٘م٤مصااد اعمح

ومجاارت ؾمااٜمتف  --وهمااػم ذًمااؽ ،شمٕماا٤ممم ُمااـ متّٞمااز اعم١مُمٜمٞماااـ ومتحٞمّمااٝمؿ ورومااع ؿماا٠مهنؿ وشمٌااقيئٝمؿ اًماادرضم٤مت اًمٕمااال

 ُمااـ أن شماا٠ميت آُمتح٤مٟماا٤مت واعمحٙماا٤مت واًمٗمااتـ وآسمااتال ات ٓ سمااد سمااؾ  ،سماا٠من ٓ شمٌ٘مااك هااذه احل٤مًماا٦م ُمًااتٛمرة

   --ُمـ ومٝمٛمف وشمدسّمرهسمد  ٓهذا  --ومَتٞمَز اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م ؛ومتٛمّحص اًمّمٗمقف ومتّٞمز سمٞماـ اًمٜم٤مس

ئٗمٝمؿ: ومااا٠مىمقل ،وماا٢مذا اشمْماااح هاااذا وٓ  ،إن آظماااتالف واًمتٗماااّر. واًمتامياااز اًماااذي طمّماااؾ سمٞمااااـ اًمٜمااا٤مس وـماااقا

ئااػ اًمٕمٚمااام  واًماادقم٤مة واعمج٤مهدياااـؾماااٞم هااق متاا٤ميٌز ضماا٤مٍر  ،وسمٞماااـ اًمٙمثااػم ُمااـ اًمٕمٚمااام  وسمٞماااـ اعمج٤مهدياااـ ،ام ذم ـمقا

 ًُّ ُماع أناف هماػُم حمٛماقٍد سماؾ ُم١مؾماػ وحمازن  ،قٌد ُماـ هاذا اًمقضمافومٝمق إذن حمٛم ،٦م ذم إقمؿ إهمٚم٥مٜم  قمغم هذه اًم

 -!ًمٗم٤ًمد اًمٌٕمض وواللؿ ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أو شمٚمؽ ا ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ُمٔمٝمرً 

وُماا٤م مشم٤مٟماا٤م ُمااـ اًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف  ومٜمٕمتّمااؿ سماا٤مهلل  ،ًمٙمٜمٜماا٤م سم٤مجلٛمٚماا٦م ٟمااقىمـ أن ذًمااؽ ُمااـ آسمااتال  وآُمتحاا٤من

   -اًمقاضم٥م هذا هق ،اًمٓمريؼ ذم هذه اًمٗمتٜم٦مّمار واًمٜمقر والدى ًمٙمل ٟمٌ

 : ٤موسمٜم٤م  قمٚمٞمف ٟم٘مقل شمقواٞمحً 

 : إن اخلالف وآٟمٗمّم٤مم سمٞماـ ـم٤مئٗمتل اًمٕمٚمام  واعمج٤مهدياـ واىمٌع قمغم ٟمحقياـ

   -ؾمارومٞمف ظم٤م ؾمارواخل٤م ،اًمٜم٤مضمح ومٞمف ٟم٤مضمح ُمٗمٚمح ،ومٝمق شمٗمّر. قمغم اًمدياـ ؛سمحٍؼ : اًمٜمحق إول

اًمٜمٗمااااقس وقمااااغم وضمااااف  سمااااؾ قمااااغم طمٔمااااقظ ،وهااااق اًمتٗماااار. ٓ قمااااغم اًمدياااااـ احلااااؼ ،سم٤ٌمـمااااؾ: واًمٜمحااااق اًمثاااا٤م 

وهااذه إصمٛمٝماا٤م قمااغم أصااح٤ما٤م  ،ي٦م اعمذُمقُماا٦م اًمتاال ؾمااٌٌٝم٤م هااقًى أو ـمٚماا٥م قمٚمااّق وٟمحااق ذًمااؽِماااراخلّمااقُم٤مت اًمٌ

                                      

﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: يٕمٜمل  (٧)  -﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 
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 -واهلل اعمًتٕم٤من --٤مأجًْم 

ذم اًمتٗمرياؼ سمٞمااـ هذياااـ  ا قماقاهنؿ ىماد ٟمجحااقأواًمٞماقم ٟمارى اًمٓمقاهمٞماا٧م و» :ل اًمٙمااريؿوًماذًمؽ وم٘مقًماؽ أظما

  --ًمٞمس دىمٞم٘م٤م شاًم٘مٓمٌٞماـ

ن ًمٞمااااؾ هناااا٤مر قمااااغم شمٗمريااااؼ صااااٗمقف اعم١مُمٜمٞماااااـ واًمتٗمريااااؼ سمٞماااااٜمٝمؿ وسماااا٨ّم اًمٗمتٜماااا٦م ذم اًمٓمقاهمٞماااا٧م يٕمٛمٚمااااق ؛ٟمٕمااااؿ

   -٤مـمٞماـِماٞمهذا ُمـ صٛمٞمؿ قمٛمؾ اًمٓمقاهمٞم٧م واًم ،وؾمٓمٝمؿ

وُيقضمد ُمٜمف اعمحؾُّ اًم٘م٤مسمؾ  ،ًمٙمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤من لؿ أن ياٜمجحقا ذم ذًمؽ إٓ أن يٕمٞماٜمٝمؿ اعٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف

ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڱ ں ں ڻ ژ: يمام ىم٤مل اهلل  ،حلّمقل أثر يمٞمدهؿ وُمٙمرهؿ

﮸  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ ٹٹو ،[]اًمٜمحؾ ژ﮹ ﮺

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ ٹٹو ،[]احلجر ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 -]مل قمٛمران[ ژۈئ ۈئ ېئ

إن اًمتٗماااااار. سمٞماااااااـ اًمٓم٤مئٗمتٞماااااااـ أهمٚمٌااااااف واىمااااااع سمًاااااا٥ٌم اومااااااؽما. اًمٜماااااا٤مس سمًاااااا٥ٌم آُمتح٤مٟماااااا٤مت  :سمااااااؾ ٟم٘مااااااقل

 اوسمٞمااـ ُمٜما٤مومؼ يتخاذ ُماـ اًمديااـ ؾمات٤مرً  ،. اًمٜم٤مس سمٞماـ ُم١مُمـ ص٤مسمر صم٤مسما٧ٍم قماغم اًمديااـ احلاؼومتٗمرّ  ،وآسمتال ات

شمف أو  ،اأو ومااا٤مضمر ىماااد اشمْماااح ومجاااقره وفمٝمااار ًمٚمٜمااا٤مس ومًااا٤مده اًماااذي يمااا٤من ُمًاااتقرً  ،ًمٗمًااا٤مد سم٤مـمٜماااف وقمٌااا٤مدة ؿماااٝمقا

   --ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م --!!وٕمٞمػ اعيامن ىمٚمٞمؾ اًمّمؼم مل يث٧ٌم سمؾ ؾم٘مط واٟمحدر ذم ُمٝم٤موي اًمذًم٦م

ومٙماااؿ ىماااد رأجااااٜم٤م هاااـ شمًاااٛمك  ؛ٓ ئماااٜمّـ أطماااٌد أناااف ذم ـم٤مئٗمااا٦م دون إظمااارى ،٤موهاااذا واىماااٌع ذم اًمٓم٤مئٗمتٞمااااـ ُمًٕمااا

ويمااؿ ىماد رأجاااٜم٤م ورأى اًمٜما٤مس َُمااـ  --!صماؿ حاا٤م ضما٤م ت آسمااتال ات ؾما٘مط ٤مسما٤مًمٕمٚمؿ وشمزّياا٤م سمازّي أهااؾ اًمٗمْماؾ زُم٤مًٟماا

 --! ات وآُمتح٤مٟماااا٤مت ؾماااا٘مطصمااااؿ حاااا٤م ضماااا٤م ت آسمااااتال ٤مويٕمااااّد ُمااااـ وٚماااا٦م إبٓماااا٤مل زُم٤مًٟماااا ايماااا٤من ياااادقمك جم٤مهاااادً 

   -وإُمثٚم٦م ٓ شمٕمقزيمؿ ذم يمال اجل٤مٟمٌٞماـ

 -مُمٞماـ --واًمًالُم٦م ُمـ يمؾ إصمؿ ،ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتثٌٞم٧م واًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م وٟم٠ًمل اهلل 

ة اًمٕمٛماااؾ ًااااػمىماااد شمٕمرىماااؾ ُم اًمتااالإؾمااا٤ٌمب  ىىماااقأن هاااذا اًمًااا٥ٌم هاااق ُماااـ ٠مقمت٘ماااد سماااأنااا٤م أو»: صماااؿ ىمقًماااؽ

قمٚمٞمااف ذم  وٟمٌحاا٨م قمااـ احلااؼ سمدٓئٚمااف اًمتاال ٟمّمااٌٝم٤م اهلل  ،ؼ دائاااًم أن ٟمااإمت٘مد احلاا لياااٜمٌٖم: أىمااقل --شاجلٝماا٤مدي

 -وم٢مذا فمٝمر ًمٜم٤م اقمت٘مدٟم٤مه ومتًٙمٜم٤م سمف ؛قمف وىمدرهؿمار

ىماع سمٞمااـ اًمٙمثاػم ُماـ هاق ُماـ إؾما٤ٌمب  شاعمج٤مهديااـ» وسمٞمااـ شاًمٕمٚماام » ويمقن هاذا اًمتٗمار. وآٟمٗمّما٤مم اًمقا

   -هلل اعمًتٕم٤منوا --!ٟمٔمـ أن هذا صحٞمح ومٕمال ،ة اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مديًاػماًمتل شمٕمرىمؾ ُم
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   -وًمٙمـ ٓ سمد أن يٗمٝمؿ قمغم وق  اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ ذم أؾم٤ٌمب شمٗمّر. اًمٜم٤مس

ًٓ : واًمٕمٛمااؾ هٜماا٤م هااق ،ُمااـ اًمتقضمااف سمٕمااد ذًمااؽ إمم اًمٕمٛمااؾٓ سمااد صمااؿ  صمااؿ دقمااقة  ،اًمًاإمل عصااالح أنٗمًااٜم٤م أو

ئاااػ اعم١مُمٜمٞمااااـ وواااع يمٚمٛماااتٝمؿ وشمقطمٞماااد صاااٗمٝمؿ ،أظمريااااـ وإصاااالطمٝمؿ صماااؿ  ،صماااؿ اًمًااإمل ًمٚمتااا٠مخٞمػ سمٞمااااـ ـمقا

   -ُم٤م أُمرٟم٤م رسمٜم٤م َوومؼ  ٤مُمؾ ُمع ُمـ ٟم٤مزقمٜم٤م وظم٤مًمٗمٜم٤م قمغماًمتٕم

وقمٚمِاااؿ اهلُل ُمٜماا٤م اًمّمااد.  ،وضم٤مهاادٟم٤م ذم هااذا طمااؼ اجلٝماا٤مد ،اهلل شمٕماا٤ممموااال وماا٢مذا قمٛمٚمٜماا٤م ذم يمااؾ ذًمااؽ سمااام ير

ُع ُمٜم٤مزعٍ ْماروٓ ي ،ٟم٤مّماروم٢من اهلل يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م وياٜم ؛واعظمالص  -!ٟم٤م سمٕمد ذًمؽ ظمالف خم٤مًمٍػ وٓ ٟمزا

 :ُمرياـ ذم ؾم١ماًمؽوٟم٠ميت ًمٚمجقاب قمغم إ

ًمتٗماا٤مف طمااقل أهااؾ ًمِماا٤ٌمب ًمالاٙمؿ اًمٜمّمااح ذم هااذا اعمقوااقع وشمقضمٞمااف ٟمريااد ُمااـ ومْماااٞمٚمت: إُماار آول»

 -وهلل احلٛمد ،ُمـ اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف ىمد طمّمَؾ ومٞمام شم٘مدم اأفمـ أن ىمدرً  شاًمٕمٚمؿ وُمٜم٤مصارهتؿ

٠مُُماااُر سمااف ٟم ،ومااال ؿمااؽ أنااف ُمٕمٜمااًك صااحٞمح ،هتؿصاااروأُماا٤م شمقضمٞمااف اًمِماا٤ٌمب ًمالًمتٗماا٤مت طمااقل أهااؾ اًمٕمٚمااؿ وُمٜم٤م

 -شأهؾ اًمٕمٚمؿ» قمف ٓؾمؿؿمارقمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وذم وال ًمٙمـ قمغم اعمٕمٜمك اعمر ،وٟمٜمّمح

ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟم٠مُمر اًمِم٤ٌمب وٟمٜمّمحٝمؿ وٟمقضمٝمٝمؿ وٟمرسّمٞمٝمؿ قمغم آًمتٗم٤مف طمقل اًمٕمٚمام  واًمرضمقع 

 ذم سمذًمؽ اعمقصقومٞماـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ,ؿمؽ وسمال ورةْمارسم٤مًم,إًمٞمٝمؿ وآؾمتامع لؿ وـم٤مقمتٝمؿ إٟمام ٟم٘مّمد 

ومٝم٤م ؿمارٞماـ ُمـ ظمٞم٤مر هذه إُم٦م وأواعمجٕمقًم ، ٟمٌٞماٜم٤م ًم٤ًمن وقمغم اًم٘مرمن ذم اعمٛمدوطمٞماـ ،واًمًٜم٦م ناًم٘مرم 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث ژ: وهؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذياـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ،وُمٜمزًم٦مً  ٤مُم٘م٤مُمً 

 ژ﮺ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ژ ٹٹو ،]اعمج٤مدًم٦م[ ژمجمث ىث يث حج

ېئ ېئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ: وىم٤مل ،]يقؾمػ[

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹژ: وىم٤مل ،]اًمزُمر[ ژجئېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ژ: وىم٤مل ،]مل قمٛمران[ ژڃڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱڻژ: وىم٤مل ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژھہ ھ ھ

 ژڃٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ ٹژ: وىم٤مل ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[

﮷﮸  ژ: وىم٤مل ،٤مـمر[]وم ژىۅ ۉ ۉې ې ې ې ىۋ ۋ ۅ ژ: وىم٤مل ،ا [ؾمار]اع

﮼  ﮺  ﮻ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁           ﮹

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ژ: ذم ؾمقرة اًم٘مّمص وىم٤مل  ،]احل٩م[ ژ

    ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁     
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       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  يئ جب حب

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹٹ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې

  -وهمػم ذًمؽ يمثػم ذم اًم٘مرمن --]اًم٘مّمص[ ژېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ

  ٓ ؿمااال وصاا٤محلٞمٝم٤مٜم٦م ُمااـ إطم٤مدياا٨م اًمٜمٌقياا٦م وأصماا٤مر قمااـ اًمّمااح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمٞماااـ وظمٞماا٤مر إُماا٦م وُمااـ اًمًاا

ومف ذم اًماادٟمٞم٤م وأظماارة وأنااف أصااؾ ظمااػمي اًماادٟمٞم٤م ؿمااارذم ُماادح اًمٕمٚمااؿ وأهٚمااف واحلاا٨م قمااغم ـمٚمٌااف وسمٞماا٤من ّماااك  

 ا ظمااػمً  ُمااـ ياارد اهلل سمااف): ي٘مااقل أنااف ؾمااٛمع اًمٜمٌاال  قمااـ ُمٕم٤موياا٦م  ؛وأظماارة وؾماا٥ٌم اًمًاإم٤مدة ذم اًمدارياااـ

ُمتٗماااؼ قمٚمٞماااف (يٗم٘مٝماااف ذم اًمديااااـ
(1)

ُماااـ ؾماااٚمؽ ): ي٘ماااقل ىمااا٤مل ؾماااٛمٕم٧م رؾماااقل اهلل  وقماااـ أيب اًمااادردا   ،

وإن اعمالئٙم٦م ًمتْمع أضمٜمحتٝما٤م ًمٓم٤مًما٥م اًمٕمٚماؿ روا٤م سماام  ،ـمري٘م٤م يٚمتٛمس ومٞمف قمٚمام ؾمٝمؾ اهلل ًمف ـمري٘م٤م إمم اجلٜم٦م

وومْماُؾ اًمٕما٤ممل قماغم  ،احا٤م  وإن اًمٕم٤ممل ًمٞمًتٖمٗمر ًمف ُمـ ذم اًمًٛمقات وُماـ ذم إرض طمتاك احلٞمتا٤من ذم ،يّمٜمع

إن إنٌٞم٤م  مل يقرصمقا دياٜم٤مرا وٓ درمه٤م  ،وإن اًمٕمٚمام  ورصم٦م إنٌٞم٤م  ،اًمٕم٤مسمد يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر قمغم ؾم٤مئر اًمٙمقايم٥م

واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف  ُم٤مضمفسمـ رواه أبق داود واًمؽمُمذي وا (إٟمام ورصمقا اًمٕمٚمؿ ومٛمـ أظمذه أظمذ سمحظ واومر

واًمٌٞمٝم٘مل
(2)

ًمٞمس ُماـ أُمتال ُماـ مل ُياِجااؾ  يمٌػمٟما٤م ويارطمؿ ): ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أن  ،

ىم٤مًمااااااف الٞمثٛماااااال ذم  ؛وإؾمااااااٜم٤مده طمًااااااـ شاًمٙمٌااااااػم»واًمٓمااااااؼما  ذم رواه أمحااااااد  (صااااااٖمػمٟم٤م ويٕماااااارف ًمٕم٤معمٜماااااا٤م طم٘مااااااف

اعمجٛمع
(3)

-  

ويٙمٗمااال ًمإلٟمًااا٤من أن يراضماااع سمٕماااض أباااقاب ومْماااؾ اًمٕمااا٤ممل واعماااتٕمٚمؿ وومْماااؾ ـمٚمااا٥م اًمٕمٚماااؿ واحلااا٨م قمٚمٞماااف 

  ؿماالوهاق  ،٤ميمت٥م احلدي٨م وهمػمه٤م واًمٙمت٥م اًمتال ووإمٝم٤م اًمٕمٚماام  ًماذًمؽ ظمّمقًصا ذم ،واًمؽمهمٞم٥م ذم ذًمؽ

                                      
 (-٧١1١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١1٧2، 1٧٧4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

(، اًمًٜمـ 66(، وصححف إًم٤ٌم ، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )225(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2464(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )146٧ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 (-٧1٧١اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )

(، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح ٧2١.  ٧( سمٚمٗمظ: )-- ويٕمرف ًمٜم٤م طم٘مٜم٤م(، جمٛمع اًمزوائد )٧22١4اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )(، 22١55ُمًٜمد أمحد ) (1)

 (: طمًـ-5661اجل٤مُمع )
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   -يمثرةّماك ٓ  

ومٞماـ هؿ اح٠مُمقر ِماروٓ ؿمؽ أن ه١مٓ  اًمٕمٚمام  اًمّم٤محلٞماـ اعمٛمدوطمٞماـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم اعمٗمّْمٚمٞماـ اعم

وهؿ أوًمق إُمر قمغم  ]اًمٜمحؾ[ ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ: سم١ًمالؿ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

ٕن  ؛[52: ]اًمٜم٤ًم  ژی ی ییژ: اعم٘مّمقدون ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم يمام طم٘م٘مف و٤مقم٦م ُمـ قمٚمامئٜم٤م اًمتح٘مٞمؼ 

واعم٘مّمقد َُمـ يرضمع إًمٞمٝمؿ شم٘مرير أُمقر اًمٜم٤مس واًمٗمّمؾ  ،اًمِم٠من :وإُمر ،أوزم إُمر هؿ ذووه وأصح٤مسمف

لؿ وقم٤مًم٦م  وقمٜمد اًمتح٘مٞمؼ هق راضمع إمم اًمٕمٚمام  ٕن إُمرا  شمٌعٌ  ،اًمٕمٚمام  وإُمرا : وهؿ ـم٤مئٗمت٤من ،ومٞمٝم٤م

  -قمٚمٞمٝمؿ

اا٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمَِٞماا٦مُ » :قمٜمااد مياا٦م اًمٜمًاا٤م  أبااق سمٙماار سمااـ اًمٕمااريب وااال ىماا٤مل اًم٘م٤م ًْ  ژی ی ییژ: شَمَٕماا٤ممَم  فُ ىَمْقًُماا: اعْمَ

نِ  َٓ ُل : وِمٞمَٝماا٤م ىَمااْق َو  ْٕ ـُ ُِمْٝمااَرانَ : ا َي٤مًااارُهااْؿ َأْصااَح٤مُب اًم: ىَماا٤مَل َُمْٞمُٛمااقُن سْماا ٤مُر َوُهااَق اظْمتَِٞماا ،َوُرِوَي ذِم َذًمِااَؽ طَمااِديًث٤م ،ا

ٌَُخ٤مِري   ـِ طُمَذاوَم٦مَ  ،اًْم  سْم
ِ
ٌِْد اَّلل  ٤َم َٟمَزًَم٧ْم ذِم قَم ٌ ٤مٍس َأهن  ـِ قَم ـْ اسْم ِالُّ  ،َوُرِوَي قَم : اًمث ا٤مِ   -ي ٦مٍ ؾماارذِم  ,  ,إْذ سَمَٕمَثاُف اًمٜمٌ 

ااَٚمَٛم٦مَ ىَماا٤مَل ُمُ  ؛واظْمَتاا٤مَرُه َُم٤مًمِااٌؽ  ،َوسمِااِف ىَماا٤مَل َأيْمَثااُر اًمت ٤مسمِِٕمٞماااـ ،ُهااْؿ اًْمُٕمَٚماااَم ُ : ىَماا٤مَل ضَماا٤مسمِرٌ  ًْ ـُ َُم ٌف َواسْماا ؾَمااِٛمْٕمٜم٤َم َُم٤مًمًِٙماا٤م : َٓماار 

رٍ  -ُهْؿ اًْمُٕمَٚماَم ُ : َيُ٘مقُل  ـُ َٟمَزا  : وَمُ٘مْٚما٧م ؛َوىَمْٗم٧م قَماغَم َُم٤مًمِاٍؽ  :َوىَم٤مَل ظَم٤مًمُِد سْم
ِ
ٌْاِد اَّلل  : َُما٤م شَماَرى ذِم ىَمْقًماف شَمَٕما٤ممَم  ،َيا٤م َأبَا٤م قَم

ٌَْقشَمفُ : ىَم٤مَل  ؟ژی ی یژ َتًٌِٞم٤م وَمَحؾ  طَم  ،َن قِمٜمْاَدُه َأْصاَح٤مُب احْلَاِدي٨ِم وَمَٗماَتَح قَمٞمااٜمْٞمِف ذِم َوضْمِٝمالَويَم٤م ،َويَم٤مَن حُمْ

اااَم قَمٜمَااك َأْهااَؾ اًْمِٕمْٚمااؿِ  ،َوقَمٚمِْٛماا٧م َُماا٤م َأَرادَ  يُّ  ،َوإِٟم  ااؼَمِ ـْ َأـَماا٤مَع َأُِمااػِمي وَمَ٘مااْد ): َواطْمااَت٩م  ًَمااُف سمَِ٘مْقًمِااِف  َواظْمَتاا٤مَرُه اًمٓم  َُماا

احْلَِدي٨َم  (َأـَم٤مقَمٜمِل
(1)

اِحٞمُح قِمٜمْاِدي ، ُ  َواًْمُٕمَٚمااَمُ  َوِٞمًٕما٤م َواًمّم  َُُماَرا ْٕ ُاْؿ ا َُْماِر ُِماٜمُْٝمْؿ  ،َأهن  ْٕ ُ  وَماأِلَن  َأْصاَؾ ا َُُماَرا ْٕ ا٤م ا َأُم 

ااا٤م اًْمُٕمَٚمااااَمُ  وَماااأِلَن  ؾُمااا١َماَلُْؿ َواضِماا٥ٌم ُُمَتَٕمٞمااااـ قَماااغَم اخْلَْٚماااِؼ  ،َواحْلُْٙمااَؿ إًَماااْٞمِٝمؿْ  ِزمٌ  ،َوَأُم  َٓ ُاُْؿ  ُهْؿ  ،َوضَماااَقا َواُْمتَِثااا٤مُل وَمْتاااَقا

ْوضَم٦مِ  ،اضِم٥ٌم وَ  ْوُج ًمِٚمز   طَما٤ميمِؿٌ ؾماٞمَٓ  ،َيْدظُمُؾ وِمٞمِف اًمز 
ِ
 َٓ ُْمٜم٤َم َأن  يُمؾ  َه١ُم ُ شَمَٕما٤ممَم سمِاَذًمَِؽ  ،اَم َوىَمْد ىَمد  ُهْؿ اَّلل  َوىَماْد ؾَماام 

ِااااااال  وَمااااااا٠َمظْمؼَمَ  ؛[66: ]اح٤مئااااااادة ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کژ: وَمَ٘مااااااا٤مَل  طَمااااااا٤ميمٌِؿ    شَمَٕمااااااا٤ممَم َأن  اًمٜمٌ 

اا٤مِ   طَماا سم    ،َواحْلَااؼْمَ طَماا٤ميمِؿٌ  ،٤ميمِؿٌ َواًمر 
ِ
ااُف َيْرضِمااُع إمَم اًْمُٕمَٚماااَم  َُْمااُر يُمٚمُّ ْٕ َُْمااَر ىَمااْد َأومْ  ؛َوا ْٕ َن  ا اا٤ملِ ْماااك ِٕ اـ َوشَمَٕمٞم اا ،إمَم اجْلُٝم 

 
ِ
ٍر َٟمْٔمااَرًة ُُمٜمَْٙمااَرةً  ،قَمَٚمااْٞمِٝمْؿ ؾُماا١َماُل اًْمُٕمَٚماااَم  ـِ َٟمااَزا َُْمااَر ىَمااْد ِماااػمُ يَم٠َمن ااُف يُ  ،َوًمِااَذًمَِؽ َٟمَٔمااَر َُم٤مًمِااٌؽ إمَم ظَم٤مًمِااِد سْماا ْٕ  ِاَاا٤م إمَم َأن  ا

 
ِ
 جِلَْٝمٚمِِٝماْؿ َواقْمتِاَداِئِٝمؿْ  ،َوىَمَػ ذِم َذًمَِؽ قَمغَم اًْمُٕمَٚماَم 

ِ
َُُماَرا  ْٕ ـْ ا  يَم٤موْمتَِ٘ما٤مِر ٜمُْٝمْؿ ُُمْٗمَتِ٘ماٌر إمَم اًْمَٕما٤ممِلِ َواًْمَٕما٤مِدُل ُِما ،َوَزاَل قَما

شاجْل٤َمِهؾِ 
(2)

 -ـها 

يٕمٜمااال ذوياااف وهاااؿ أصاااح٤مب  ژی یژ: ىمقًماااف» :رذم اًمتحريااار واًمتٜماااقي وىمااا٤مل اًمٓمااا٤مهر سماااـ قم٤مؿماااقر 

                                      
 (-٧615(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١٧1١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-5١6.  ٧أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (2)
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وما٠موًمق إُمار ُماـ إُما٦م وُماـ  ،أي ُم٤م هيتؿ سمف ُمـ إطمقال واًمِم١مون ،وإُمر هق اًمِم٠من ،إُمر واعمتقًمقن ًمف

 إُماار يم٠منااف ُمااـ ّماااػمومٞم ،اًم٘مااقم هااؿ اًمذياااـ ُياااًٜمد اًمٜماا٤مُس إًمااٞمٝمؿ شماادسمػم ؿماا١موهنؿ ويٕمتٛماادون ذم ذًمااؽ قمٚمااٞمٝمؿ

 ، ٌ ًمااٞمس ًمااف ُمااـ إُماار ر: وي٘ماا٤مل ذم وااد ذًمااؽ ،ُماار وأوًمااق إُماارذوو إ: ومٚمااذًمؽ ي٘ماا٤مل لااؿ ،ظمّم٤مئّمااٝمؿ

وهااااؿ ىماااادوة إُماااا٦م  ،يٕم٦م ـم٤مئٗماااا٦م ُمٕمٞماااااٜم٦مِماااااروحاااا٤م أُماااار اهلل سمٓم٤مقماااا٦م أوزم إُماااار قمٚمٛمٜماااا٤م أن أوزم إُماااار ذم ٟمٔماااار اًم

ٓ ختاااارج قمااااـ اًماااادائرة  ؾمااااالمإذ أُمااااقر اع ،قمٞم٦مؿمااااارومٕمٚمٛمٜماااا٤م أن شمٚمااااؽ اًمّمااااٗم٦م شمثٌاااا٧م لااااؿ سمٓماااار.  ،وأُمٜم٤مؤهاااا٤م

أو ُمااـ و٤مقماا٤مت  ،ٌااقت هااذه اًمّمااٗم٦م لااؿ إُماا٤م اًمقٓياا٦م اعمًااٜمدة إًمااٞمٝمؿ ُمااـ اخلٚمٞمٗماا٦م وٟمحااقهوـمريااؼ صم ،قمٞم٦مِماااراًم

 ؾمااالموإُماا٤م صااٗم٤مت اًمٙمااامل اًمتال دمٕمٚمٝمااؿ حمااؾ اىمتاادا  إُما٦م اااؿ وهاال اع ،اعمًٚمٛمٞمااـ إذا مل يٙمااـ لااؿ ؾماٚمٓم٤من

هال صاٗم٦م سماؾ  ،ُماـ أوزم إُمار ٕن صاٗم٦م اًمٕمٚماؿ ٓ نتا٤مج إمم وٓيا٦م: وم٠مهاؾ اًمٕمٚماؿ اًمٕمادول ،واًمٕمٚمؿ واًمٕمداًم٦م

ىماا٤مل  ،حاا٤م ضماارب ُمااـ قمٚمٛمٝمااؿ واشم٘ماا٤مئٝمؿ ذم اًمٗمتااقى واًمتٕمٚمااٞمؿ ،ىم٤مئٛماا٦م سم٠مرسم٤مااا٤م اًمذياااـ اؿمااتٝمروا سمٞماااـ إُماا٦م ااا٤م

وماا٠موًمقا إُماار هٜماا٤م هااؿ ُمااـ  ؛أهااؾ اًم٘ماارمن واًمٕمٚمااؿ يٕمٜماال أهااؾ اًمٕمٚمااؿ سماا٤مًم٘مرمن وآضمتٝماا٤مد: أوًمااقا إُماار: ُم٤مًمااؽ

د اجلٞماقش وُماـ  ،قمدا اًمرؾماقل ُماـ اخلٚمٞمٗما٦م إمم وازم احلًا٦ٌم أهاؾ وم٘مٝما٤م  اًمّماح٤مسم٦م واعمجتٝمديااـ إمم وُماـ ىماقا

شوأوًمقا إُمر هؿ اًمذياـ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ أجْم٤م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،ذم إزُمٜم٦م اعمت٠مظمرة اًمٕمٚمؿ
(1)

 -ـها 

 ،ٕهناؿ ورصما٦م إنٌٞما٤م  وُمٕمّٚمٛماق اخلٚماؼ اخلاػم ؛وهاؿ ذم احل٘مٞم٘ما٦م ىم٤مدهتا٤م ،ومِم٠من اًمٕمٚمام  ذم إُما٦م ؿما٠من قمٔماٞمؿ

ـّ قماغم أُما٦م حمٛماٍد  -!ٗم٤ًمدهؿ شمٗمًد إُما٦موإذا ومًدوا أجْم٤م ومٌ ،واؿ صالح إُم٦م  ٟمًا٠مل اهلل شمٕما٤ممم أن يٛما

 -واًمرومٕم٦مّمار سم٤مًمّمالح واًمتقومٞمؼ واًمٜم

اٛمٜم٤م واحلٛماد هلل ،صمؿ ٕنٜما٤م ٟمٕماٞمش ذم زُما٤من ومتٜما٦م واٟمحٓما٤مط وومًا٤مد يمٌاػم ًْ وٟمًا٠مل اهلل أن  ،وهاذا طمٔمٜما٤م وىَم

يماام ذم  ،يمٌاػمة اًمٕمٚمام  ىمد سمٚماغ طمادودً وٕن اًمٗم٤ًمد ذم ـمٌ٘م٦م ا ،يٕمٞماٜمٜم٤م وياٜمّجٞماٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ

 ،ؿ ًمِماا٤ٌمسمٜم٤مًاااٞمؾ وهااذا اًمت٘مّماااٞمأن ٟمٌٞماااـ دائااام هااذا اًمتٗمٓ سمااد وم٢مٟمٜماا٤م  ؛وذم قمٛمقُمٝماا٤م ،٤مؾماا٤مئر ـمٌ٘ماا٤مت إُماا٦م أجًْماا

وٟمقوااح لااؿ َُمااـ هااؿ اًمٕمٚمااام  اًمذياااـ ٟماا٠مُمرهؿ سم٤مًٓمتٗماا٤مف طمااقلؿ وآؾمااتامع إًمااٞمٝمؿ وُمِماا٤مورهتؿ وشم٘مااديٛمٝمؿ 

   -طمدود هذه اًمٓم٤مقم٦م وآشم٤ٌمعح لؿ ِماريمام ٟم ،وـم٤مقمتٝمؿ واشم٤ٌمقمٝمؿ

ًمِما٤ٌمسمٜم٤م  ٤مٟمّماحً  ،وٓ ٟمٙمتٗمال سم٤مًمّماٗم٤مت اًمٕم٤مُما٦م ،وٟمحت٤مج ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أن ٟمًّٛمل اًمٜم٤مس سم٠مؾمامئٝمؿ

ودومٕما٤م  ،وجم٤مهادة ٕهاؾ اًم٤ٌمـماؾ ،ُماـ اًمتٚمٌاٞمس واًمتْماٚمٞمؾ اوطماذرً  ،وشمٌٞمٞماٜم٤م ًمٚمحؼ وشمٕمريٗم٤م سم٠مهٚمف اًم٘م٤مئٛمٞماـ سماف

وٟمٜمّماااح سمااا٤مطمؽماُمٝمؿ واًمًاااامع لاااؿ واشمٌااا٤مقمٝمؿ  ،ااااؿ وٟمٜماااقه دِمااااٞمومٜماااذيمر اًمّم٤محلٞمااااـ سم٠مؾماااامئٝمؿ وٟم --ًمٗمًااا٤مدهؿ

قمٚماااام   ،قمٚمااام  اًمًاااق  ،وٟماااذيمر اًم٤ًمىمٓمٞماااـ اًمٗم٤مؾمديااااـ ،وؾماا١مالؿ واًمرضماااقع إًمااٞمٝمؿ واًمّمااادور قمااـ ُمِماااقرهتؿ

                                      
 (-26.  5اًمتحرير واًمتٜمقير ) (٧)
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هؿ وومًا٤مدهؿ وٟمحاذر ُماٜمٝمؿ ؿماارٝمؿ وٟمٌٞماـ اٜمُ ٞم  ٕمَ سم٠مؾمامئٝمؿ وٟمُ  ،قمٚمام  اًمدرهؿ واًمدياٜم٤مر ،قمٚمام  اًمًٚمٓم٤من ،اًمدٟمٞم٤م

 --!ُمِم٤مورهتؿ أو اًمًامع لؿوٟمٜمٝمك قمـ ؾم١مالؿ و

  سماالط اًمًالـمٞمااـ اعمرشمديااـ هاـ قمٚماام ُماـ قما٤مملٍ  طماقل سم٤مًٓمتٗما٤مف ؾمالماع ؿم٤ٌمب ٟم٠مُمر ٓ ,ُمثال,ومٜمحـ 

ويًااااّقغ  ،قمٞم٦م ذم أقمٞمااااـ اجلامهاااػمِماااارويٛماااّدهؿ سم٤مًم ،يزيااااـ ًمٚمحٙمااا٤مم اًمٙمٗمااارة اًمٔمٚمٛمااا٦م اًمٗمجااارة سمٕماااض سمااا٤مـمٚمٝمؿ

ااد اًمٜماا٤مَس لااؿ ٌّ سم٤مًٓمتٗماا٤مف  ؾمااالموٓ ٟم٠مُُمااار ؿماا٤ٌمَب اع ،اًمااخ --٤مقمتٝمؿوياادقمقهؿ إمم ـماا ،أومٕماا٤ملؿ ووٓيااتٝمؿ ويٕم

 ،ٓ واهلل --!!طمقل قم٤مملٍ يدقمق اًمِمإمقب اعمًاٚمٛم٦م إمم آًمتٗما٤مِف طماقل طمٙم٤مُمٝما٤م اعمرشمديااـ اخلقٟما٦م ىما٤مشمٚمٝمؿ اهلل

سمااؾ ُمثاؾ هاا١مٓ   ؛ٟمًا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًاالُم٦م --واًمٕمٞما٤مذ سماا٤مهلل ،وإٓ يمٜما٤م ظمٜماا٤م أُم٤مٟما٦م اهلل شمٕماا٤ممم ،ٓ ٟمٗمٕماؾ ذًمااؽ

   -وٟمج٤مهدهؿ ،ؿ وٟمٕمّري سم٤مـمٚمٝمؿ وٟمٌٞماـ واللؿ ووم٤ًمدهؿ وٟمحذر ُمٜمٝمؿٟمٙمِمػ ؾمق هت

 ،ُماااـ أصاااٜم٤مف اًمٜمااا٤مسّماااار ودرضمااا٤مت ٓ شمٜمح ،وؾمااتٕمرض ًمٜمااا٤م ذم هاااذا اًمّمااادد ٟماااامذج ٓ شمٕماااّد وٓ نّماااك

وٟمااقازن سمٞماااـ احلًااٜم٤مت  ،اوٟمًاإمك ضم٤مهدياااـ أٓ ٟمٔمٚمااؿ أطماادً  ،ومااٜمحـ ٟمتحااّرى ذم يمااؾ ذًمااؽ احلااَؼ ذم أطمٙم٤مُمٜماا٤م

د ذًماؽ --قمٓم٤م  يمؾ أطمٍد طم٘مفوٟمجتٝمد ذم إ ،ئ٤متًاٞمواًم واًمتقومٞماؼ  ،وىماد شم٘ماع ًمٜما٤م يماام ٕي أطماٍد أظمٓما٤م  ذم أومارا

  -ُمـ ومْمٚمف ٟم٠ًمخف  ،سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده

وم٠مُم٤م يمِمػ  شٟمريد ُمـ ومْماٞمٚمتٙمؿ شمقواٞمح طم٘مٞم٘م٦م قمٚمام  اًمًٚمٓم٤من ويمِمػ ؿمٌٝمٝمؿ وهمِمٝمؿ: إُمر اًمث٤م »

ده اٟمتٝماا٤م  ذم قمٚمااؿ اًمٌ وإٟمااام شُمٙمَِمااػ يمااؾ ؿمااٌٝم٦م ويٌٞماااـ يمااؾ  !--ِمااارؿمااٌٝمٝمؿ وهمِّمااٝمؿ ومٝمااذا يٓمااقل وًمااٞمس ٕوماارا

ومٞمٙماااقن إُمااار يماااام ىمااا٤مل اهلل  ؛سم٤محلجااا٦م واًمؼمهااا٤من ُماااـ اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م ،هماااّش وشمٚمٌاااٞمس وشمااادًمٞمس ذم ُمقوااإمف

ڳ ژ: وىماااا٤مل ،]إنٌٞماااا٤م [ ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ: شمٕماااا٤ممم

 -ا [ؾمار]اع ژڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

أنااف ًمااٞمس سمٕمااد  ،وماا٤مقمٚمؿ أهياا٤م إخ اًمٙمااريؿ: صااٗم٤مهتؿوسمٞماا٤من  ،ح طم٘مٞم٘ماا٦م قمٚمااام  اًمًااٚمٓم٤من هاا١مٓ واااٞموأُماا٤م شمق

وضماّلهاؿ  ،ؾماؽمهؿ ذم يمت٤مسماف اًمٕمزياز وومْماح قماقارهؿ وم٘مد يمِماػ اهلل  -!سمٞم٤منٌ  سمٞم٤من اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف 

   --ًمٜم٤م يم٠من٤م رأي قمٞماـ

 --وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،ٜم٤م ٟمٌذة ُمـ ذًمؽوؾمٜمذيمر ه

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ُمـ إطم٤ٌمر  ا ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م يٌٞماـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ أن يمثػمً  ،]اًمتقسم٦م[ ژڑ ڑ ک

ُمٜمٝمؿ  ا نذيرً  ،واًمره٤ٌمن وهؿ اًمُٕماا٤ٌمد ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويّمّدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهؿ اًمٕمٚمام 
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  -احل٤مُل اًمتحّريْماك وشمٜمٌٞمٝم٤م قمغم اًمتحّري ومٞمٝمؿ طمٞم٨م اىمت

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ٹٹو

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ھ ھ ھ ھ

د ا ,وأؿم٤ٌمهٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل,وٓ ي٘م٤مل إن هذه أي٤مت  ،]مل قمٛمران[ ژ﮿﮾ ٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اعمرا

وٕن اخلٓم٤مب ًمٚمذياـ مُمٜمقا يمام هق ٟمّص صدر  ،وم٢من هذا شم٘مٚمٞمؾ ًمٗم٤مئدهت٤م أو شمٕمٓمٞمٌؾ ل٤م ؛ىاًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مر

 ،وم٤معم٘مّمقد أن يٕمرومقا أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة وم٤مؾمدون يٌٞمٕمقن دياٜمٝمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م ،ي٦م إوممأ

 ،وم٢من اهلل مل خي٤مـمٌٜم٤م سمذًمؽ عمجرد أن ٟمٕمرف أن قمٚمام  اًمٞمٝمقد وقم٤ٌمد اًمٜمّم٤مرى يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ،ومٞمحذروهؿ

قمٚمٞماٜم٤م ىمّمّمٝمؿ  سمؾ ىمّص  ،هذا ٓ ي٘مقًمف أطمٌد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،جمرد ُمٕمروم٦م شم٤مرخيٞم٦م ٓ ياٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م قمٛمٌؾ 

يمام  ،وأصم٤مم وُم٤م قم٤مسمف اهلل قمٚمٞمٝمؿ وذُمٝمؿ سمًٌٌفصال ومٜمجتٜم٥م ُم٤م ارشمٙمٌقه ُمـ اعمٕم٤م ،ًمٜمٕمتؼم وٟمتٕمظ

قمّٛمـ ىم٤مل ذم مي٤مت  ولذا أنٙمر طمذيٗم٦م  ،]إقمراف[ ژ    ژ ٹٹ

 ،ذم أهؾ اًمٙمت٤مب ،ژچژو ژوئژو ژھ ھ ھژ :إن ىمقًمف شمٕم٤ممم :اح٤مئدة

ئؾمارٟمٕمؿ اعظمقة ًمٙمؿ سمٜمق إ»: وىم٤مل رواه اسمـ ضمرير قمٜمف  ش٤مٟم٧م ًمٙمؿ يمؾ طمٚمقة ولؿ يمؾ ُُمااّرةإن يم ؛ؾٞما

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح
(1)

- 

ىم٤مل  ؛وم٢مهنؿ أوشمقا أقمٔمؿ يمت٤مب ژک گژهؿ أومم َُمـ يدظمؾ ذم ىمقًمف  ؾمالموٕن قمٚمام  اع

إطم٤ٌمر ُمـ اًمٞمٝمقد »: ىم٤مل اًمًدي» --أي٦م ژڄ ڄ ڃ ڃژ: قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم اسمـ يمثػم 

ڭ ڭ ژ ٹٹوم٢من إطم٤ٌمر هؿ قمٚمام  اًمٞمٝمقد يمام  ؛ ىم٤ملوهق يمام ،شواًمره٤ٌمن ُمـ اًمٜمّم٤مرى

ًقن ًاٞمواًم٘م ،واًمره٤ٌمن قم٤ٌمد اًمٜمّم٤مرى [41: ]اح٤مئدة ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ

اًمتحذير ُمـ  :واعم٘مّمقدُ  [62: ]اح٤مئدة ژۉ ې ې ې ېژ ٹٹقمٚمامؤهؿ يمام 

 ،ُمـ اًمٞمٝمقد َُمـ ومًد ُمـ قمٚمامئٜم٤م يم٤من ومٞمف ؿمٌف»: يمام ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞماٜم٦م ،قمٚمام  اًمًق  وقم٤ٌمد اًمْمالل

شوَُمـ ومًد ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م يم٤من ومٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٜمّم٤مرى
(2)

ًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ): وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ،

وذم  (؟وم٤مرس واًمروم): وذم رواي٦م (؟ومٛمـ): اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىم٤مل: ىم٤مًمقا  (ىمٌٚمٙمؿ طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة

                                      
رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط »ل حم٘م٘مف أمحد ؿم٤ميمر: (، وىم٤م166.  ٧١ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ) (٧)

 -شال، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، طمتك نذوا اًمًٜم٦م سم٤مًمًٜم٦م طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذةيم»، وًمألثر شمتٛم٦م: شاًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهٌل

 -(62(، ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م )ص ٧62. 2ذم: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )مل أىمػ قمٚمٞمف ُمًٜمدا، ًمٙمـ اؾمتدل سمف يمثػما ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، يمام  (2)
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(ومٛمـ اًمٜم٤مس إٓ ه١مٓ ): رواي٦م
(1)

لؿ وأطمقالؿ ولذا واحل٤مصؾ اًمتحذير ُمـ اًمتِمٌف اؿ ذم أىمقا  ،

وذًمؽ أهنؿ ي٠ميمٚمقن اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمدياـ  ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇژ ٹٹ

 ،ٌف ؿماريمام يم٤من ٕطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد قمغم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م  ،وُمٜم٤مصٌٝمؿ وري٤مؾمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مس ي٠ميمٚمقن أُمقالؿ سمذًمؽ

اؾمتٛمروا قمغم واللؿ  ومٚمام سمٕم٨م اهلل رؾمقًمف  ،إًمٞمٝمؿ ل ُ ائ٥م دموارولؿ قمٜمدهؿ ظمرج وهداي٤م و

وم٠مـمٗم٠مه٤م اهلل سمٜمقر اًمٜمٌقة وؾمٚمٌٝمؿ إي٤مه٤م  ؛ؿ وقمٜم٤مدهؿ ـمٛمٕم٤م ُمٜمٝمؿ أن شمٌ٘مك لؿ شمٚمؽ اًمري٤مؾم٤متويمٗمره

أي  ژڤ ڤ ڤ ڤڦژ: وىمقًمف شمٕم٤ممم ،وقمقوٝمؿ اًمذل واًمّمٖم٤مر وسم٤م وا سمٖمْم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

م يّمدون اًمٜم٤مَس قمـ اشم٤ٌمع احلؼ ويٚمًٌقن احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ وئمٝمرون عمـ اشمٌٕمٝمؿ ُمـ  ،وهؿ ُمع أيمٚمٝمؿ احلرا

 ،ونّمارسمؾ هؿ دقم٤مة إمم اًمٜم٤مر ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ ياٜم ،وًمٞمًقا يمام يزقمٛمقن ،أهنؿ يدقمقن إمم اخلػماجلٝمٚم٦م 

 ،ه١مٓ  هؿ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ رؤوس اًمٜم٤مس --أي٦م ژڍ ڍ ڌ ڌژ: وىمقًمف

ُل ه١مٓ  ومًدت أطمقال  ،وم٢من اًمٜم٤مس قم٤مًم٦م قمغم اًمٕمٚمام  وقمغم اًمٕم٤ٌمد وقمغم أرسم٤مب إُمقال وم٢مذا ومًدت أطمقا

 :ل اسمـ اعم٤ٌمركيمام ىم٤م ،اًمٜم٤مس

 وهااااااااااااااااااااؾ أومًااااااااااااااااااااد اًمااااااااااااااااااااديـ إٓ اعمٚمااااااااااااااااااااقكُ 

  
ـها ش؟وأطمٌاااااااااااااااااااا٤مُر ؾماااااااااااااااااااااق  وره٤ٌمهنااااااااااااااااااااا٤م

(2)
- 

  

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ ٹٹو

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 ؛[]إقمراف ژ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

ئٞمؾمارأن يتٚمق قمٚمٞماٜم٤م ٟم٠ٌم هذا اًمرضمؾ ُِمـ سمٜمل إ وم٤مهلل شمٕم٤ممم أُمر ٟمٌّٞمف  ؾ اًمذي مشم٤مه اهلل مي٤مشمف وقمٚمٛمف اًمٕمٚمؿ ا

وهٞم٠مه اهلل ًمٚمرومٕم٦م  ،طمتك ورد أنف يم٤من يٕمٚمؿ اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ اًمذي إذا دقِماَل سمف أضم٤مب وإذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك

سمؾ اٟمًٚمخ ُمـ  ،ًمٙمٜمف مل يِمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل ومل ي١مد طمؼ اًمٕمٚمؿ ومل ي٘مؿ سمام أُمره اهلل سمف ،ف اذا اًمٕمٚمؿِمارواًم

شمف وؾمٚمؽ واظمت٤مر اخلٚمقد  ،ردا  اًمٕمٚمؿ ه وضمرى ورا  ؿمٝمقا إمم إرض وآٟمحٓم٤مط واًمًٗمقل واشمٌع هقا

ي٦م ه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م  ،واؾمتحؼ قمذاسمف إًمٞمؿ ،وم٠مهمْم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وأؾمخٓمف ،ؾمٌٞمؾ اًمٖمقا وأظمزا

  -وضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم قمؼمة ًمٚمٜم٤مس إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأظمرة

إن اهلل ٓ يااٜمزع اًمٕمٚماؿ سمٕماد أن ): لي٘ماق ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل : ىم٤مل وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

قماا٤م ومٞمٌ٘مااك ٟماا٤مس ضمٝماا٤مل يًااتٗمتقن ومٞمٗمتااقن  ،وًمٙمااـ ياااٜمتزقمف ُمااٜمٝمؿ ُمااع ىمااٌض اًمٕمٚمااام  سمٕمٚمٛمٝمااؿ ،أقمٓماا٤ممهقه اٟمتزا

                                      
 (-6611(، ُمًٜمد أمحد )2442(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١12١، 1654يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧16، ٧1١.  6شمٗمًػم اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم ) (2)
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قمااا٤م ياااٜمتزقمف ُماااـ اًمٜمااا٤مس): وذم ًمٗماااظ ،ُمتٗمااؼ قمٚمٞماااف (سماارأهيؿ ومٞمْماااٚمقن ويْماااٚمقن  ،إن اهلل ٓ ي٘مااٌض اًمٕمٚماااؿ اٟمتزا

ضمٝم٤مٓ ومًئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ  ٤مؽمك قم٤مح٤م اختذ اًمٜم٤مس رؤوؾًم سم٘مٌض اًمٕمٚمام  طمتك إذا مل ي وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿَ 

(ومْمٚمقا وأوٚمقا 
(1)

يم٤من يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ قمٚمؿ ٓ   أن اًمٜمٌل) :وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ زيد سمـ أرىمؿ  ،

(يااٜمٗمع وُمااـ ىمٚما٥م ٓ خيِمااع وُماـ ٟمٗمااس ٓ شمِماٌع وُمااـ دقماقة ٓ يًااتج٤مب لا٤م
(2)

 :ىماا٤مل وقمااـ أيب هريارة  ،

واًمؽمُمذي  ق داودرواه أب (ئؾ قمـ قمٚمؿ ومٙمتٛمف أخجؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٚمج٤مٍم ُمـ ٟم٤مرَُمـ ؾم): ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وهماػمهؿ ُم٤مضمافسمـ وا
(3)

ك سماف وضماف ٌتَٖما ها٤م يُ ُماـ شمٕمٚماؿ قمٚمااًم ): ىما٤مل رؾماقل اهلل  :ىما٤مل وقماـ أيب هريارة  ،

رواه أبق  (يٕمٜمل ر ٝم٤م ،مل جيد قمرف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ٓ يتٕمٚمٛمف إٓ ًمٞمّماٞم٥م سمف قمرو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،اهلل شمٕم٤ممم

ط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿؿمارصحٞمح قمغم  :واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل ُم٤مضمفسمـ داود وا
(4)

- 

شاًمؽمهٞماا٥م ُمااـ يمااتؿ اًمٕمٚمااؿ»أبااقاب  ،شاًمؽمهمٞماا٥م واًمؽمهٞماا٥م ًمٚمٛمٜمااذري» واٟمٔماار
(5)

وهمػمهاا٤م ُمااـ إبااقاب  

اًمًااااااق  سمٕمٞماااااااـ ذم ؿماااااا٠من قمٚمااااااام  وقمااااااـ اًمّمااااااح٤مسم٦م واًمت٤م واٟمٔماااااار ذم أصماااااا٤مر اًمااااااقاردة قمااااااـ اًمٜمٌاااااال  ،اعم٘م٤مرسماااااا٦م

   --وظمٓمرهؿ

 : وذم ومتٜم٦م اًمٕمٚمام  سم٤مًمدظمقل قمغم اًمًالـمٞماـ اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

شُماا٤م رواه إؾم٤مـمٞماااـ ذم ومتٜماا٦م ُمااـ أتااك أبااقاب اًمًالـمٞماااـ» :اعمًّٛمااا٤مة شقـملًاااٞماًم»رؾماا٤مًم٦م  ,
(6)

وم٘مااد وااع  ؛

وإٟماام  ،ومققما٦م ٓ يّماّح قمغم أن أيمثر ُم٤م ورد ُماـ ذًماؽ ُماـ إطم٤مديا٨م اعمر ،  شم٘مري٤ٌم ذم هذا اًم٤ٌمبؿمالومٞمٝم٤م يمؾ 

واًماذي صاح هاق طمادي٨م  ؛ًمًالـمٞمااـيح سم٤مًمتحاذير ُماـ إشمٞما٤من اّماارطمدي٨م أو طمديث٤من وماٞمٝمام اًمت ٤مصح ُمرومققمً 

وُماااـ أتاااك  ،وُماااـ اشمٌاااع اًمّمااااٞمد همٗماااؾ ،ضمٗمااا٤مؾماااٙمـ اًم٤ٌمديااا٦م  ُماااـ): ىمااا٤مل رؾماااقل اهلل : ىمااا٤مل اسماااـ قمٌااا٤مس 

طمًااااـطماااادي٨م  :رواه أبااااق داود واًمؽمُمااااذي واًمٜمًاااا٤مئل وىماااا٤مل اًمؽمُمااااذي (اًمًااااٚمٓم٤من اومتااااتـ
(7)

وطماااادي٨م أيب  ،

                                      
 (-24١1(، واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم: صحٞمح ُمًٚمؿ )١1١١ًمٗمظ احلدي٨م إول ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-2١22صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

ٟم١موط: ر( وىم٤مل ا١5١٧ٕ( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )244(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2462(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )1456ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

 إؾمٜم٤مده صحٞمح-

َذا هَ »( وىم٤مل: 266(، ُمًتدرك احل٤ميمؿ )١6( وصححف إًم٤ٌم ، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )252(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )1446ؾمٜمـ أيب داود ) (6)

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

 ( وؾم٤م. ومٞمف صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م-١2 , ١١.  ٧اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) (5)

؛ خمتٚمًٗم٤م ختدم قمٜمقاهن٤م، اطمتقت قمغم أطم٤مدي٨م ومصم٤مر وأؿمٕم٤مر وىمّمص سم٤مسًم٤م 25( هذه اًمرؾم٤مًم٦م، ووٛمٜمٝم٤م ىمراسم٦م 2٧٧أخ ػ اًمًٞمقـمل )ت  (4)

 -ٕهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من يّمقٟمقا قمٚمٛمٝمؿ قمـ أبقاب اًمًالـملم، وٓ يِمؽموا احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م سم٤مٔظمرة ٤مذم هذا اًمٙمت٤مب ٟم٤مصحً  ومقىمػ 

 ( وصححف إًم٤ٌم -61١2(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )2254(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )2652ؾمٜمـ أيب داود ) (١)
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وُمااـ أتااك أبااقاب اًمًااٚمٓم٤من  ،وُمااـ شمٌااع اًمّماااٞمد همٗمااؾ ،َُمااـ سماادا ضمٗماا٤م): ىماا٤مل رؾمااقل اهلل : ىماا٤مل هرياارة 

رواه أمحاد سم٢مؾمٜم٤مديااـ رواة أطماادمه٤م رواة  (اإٓ ازداد ُماـ اهلل سُماإمدً  ٤موُما٤م ازداد قمٌاٌد ُماـ اًمًاٚمٓم٤من ىمرسًما ،ـاااتَ ااااومتَ 

خ إًم٤ٌم  وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمام ِماٞمًموصححٝمام ا ،يمذا ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ؛اًمّمحٞمح
(1)

- 

ـَ ): وم٤مئدة   -سم٤مًمٌٜم٤م  ًمٚمٗم٤مقمؾ قمغم اًمّمحٞمح (اومَتاَتا

سمااا٤مب ُمااا٤م روي ذم : إبااقاب أشمٞمااا٦م ؛شاسمااـ قمٌاااد اًماااؼم»ًمٚمحااا٤مومظ  شاًمٕمٚمااؿ وومْماااٚمفضمااا٤مُمع سمٞمااا٤من »: ويمتاا٤مب ,

قل سما٤مب ذيمار اؾماتٕم٤مذة رؾماا ،سما٤مب طما٤مل اًمٕمٚماؿ إذا يما٤من قمٜماد اًمٗمًا٤م. وإرذال ،ىماٌض اًمٕمٚماؿ وذها٤مب اًمٕمٚماام 

سماااا٤مب ذم  ،سمااا٤مب ذم اًمٕماااا٤ممل قمااااغم ُمداظمٚماااا٦م اًمًااااٚمٓم٤من اًمٔماااا٤ممل ،ُماااـ قمٚمااااؿ ٓ ياااااٜمٗمع وؾماااا١ماًمف اًمٕمٚمااااؿ اًمٜماااا٤مومع اهلل 

اًمٗم٤مضمر ُمـ اًمٕمٚمام  وذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛم٤ٌمه٤مة واًمدٟمٞم٤م
(2)

-   

ُمٕمٜماك هاذا اًمٌا٤مب يمٚماف ذم اًمًاٚمٓم٤من اجلا٤مئر » :شمٕما٤ممم ذم اًمٙمتا٤مب اعماذيمقر ىم٤مل اسماـ قمٌاد اًماؼم : شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ

أٓ شمارى  ،ًمٕمدل ُمٜمٝمؿ اًمٗم٤موؾ ومٛمداظمٚمتف ورؤيتف وقمقٟمف قمغم اًمّمالح ُمـ أومْماؾ أقماامل اًماؼموم٠مُم٤م ا ،اًمٗم٤مؾمؼ

 ،أن قمٛماار سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز إٟمااام يماا٤من يّمااحٌف ضمٚماا٦م اًمٕمٚمااام  ُمثااؾ قمااروة سمااـ اًماازسمػم وـمٌ٘متااف واسمااـ ؿمااٝم٤مب وـمٌ٘متااف

ٕمٌلُّ اًمِما: ويما٤من هاـ يادظمؾ إمم اًمًاٚمٓم٤من ،وىمد يم٤من اسماـ ؿماٝم٤مب يادظمؾ إمم اًمًاٚمٓم٤من قمٌاد اعمٚماؽ وسمٜمٞماف سمٕماده

ـُ وأباااق اًمزٟمااا٤مد  وىمٌٞمّمااا٦م واسماااـ ذؤيااا٥م ورضمااا٤م  سماااـ طمٞماااقة اًمٙمٜمااادي وأباااق اعم٘مااادام ويمااا٤من وم٤مواااال قم٤محااا٤م واحلًااا

اااً ْماااروإذا طم ،وُم٤مًمااؽ سمااـ أنااس وإوزاقماال واًمِماا٤مومٕمل وو٤مقماا٦م يٓمااقل ذيماارهؿ ٌّ ومااٞمام  ٤ماًمٕماا٤مملُ قمٜمااد اًمًااٚمٓم٤من هِماا

 وًمٙمٜمٝماا٤م جماا٤مًمٌس  ،يااقم يٚم٘ماا٤مه ومٞمااف احل٤مضماا٦م وىماا٤مل ظمااػما وٟمٓمااؼ سمٕمٚمااؿ يماا٤من طمًااٜم٤م ويماا٤من ذم ذًمااؽ روااقان اهلل إمم

شاًمًالُم٦م ُمٜمٝم٤م شمرُك ُم٤م ومٞمٝم٤مو ،ومٞمٝم٤م أهمٚم٥ُم  اًمٗمتٜم٦مُ 
(3)

 -ـها 

ٌّف ًمفّماٞموهذا شمٗم    -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،وذم هذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م ،ؾ ضمٞمد ُمٝمؿ ومٚمٞمتٜم

 : ومٜم٘مقل ،وُمـ جمٛمؾ ُم٤م ورد ذم قمٚمام  اًمًق  وه٤م سمٞماٜمف قمٚمامؤٟم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحدد أهؿ صٗم٤مهتؿ

وم٤مطماذره  ؛وياؽمدد قمٚماٞمٝمؿ ويّما٤مطمٌٝمؿ ،سمٚماَف اًمٙمٗمارة ،أبقاب اًمًالـمٞماـ اًمٗمجارةِماك ٧م اًمٕم٤ممل يٖمإذا رأج ,

ومااا٢مذا رأجتاااف يٙمثااار ُماااـ ذًماااؽ وي٘مٌاااؾ قمٓم٤ميااا٤مهؿ وُمٜماااٜمٝمؿ ويت٘مااارب إًماااٞمٝمؿ و ااارص قماااغم ذًماااؽ  ،اؿماااديدً  اطماااذرً 

ومااا٢مذا رأجتااف ُماااع ذًماااؽ يًااٙم٧م قماااغم ومًاا٤مدهؿ وُمٜمٙماااراهتؿ اعمتٕمااددة وياااداهٜمٝمؿ ويثٜمااال  ،وماا٤مهرب ُمٜماااف واـّمااارطمف

ا ٤مٚمٞمٝمؿ وخيٗمل ؾمقا هتؿ ويٛمدطمٝمؿ ومٙمؼّم قمٚمٞماف أرسمًٕماقم ًً وما٢من رأجتاف ُماع ذًماؽ يًاّقغ ُمٜمٙمارهؿ و ا٤مُمل  ،٤مأو مخ

                                      
ٟم١موط: طمدي٨م وٕمٞمػ ًمالوٓمراب اًمذي وىمع ذم إؾمٜم٤مده، ًمٙمـ ىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: اًمًٚمًٚم٦م ر( ىم٤مل ا2461ٕ، 6614أمحد ) ُمًٜمد (٧)

 -شإؾمٜم٤مده طمًـ»(: ٧2١2اًمّمحٞمح٦م )

 (-466.  ٧(، )41٧.  ٧(، )422.  ٧(، )4٧١.  ٧(، )565.  ٧يٜمٔمر اعمقاوع اًمت٤مًمٞم٦م: ) (2)

 (-462، 46٧.  ٧اجل٤مُمع ذم سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) (1)
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 ،وهااذا قماا٤ممل اًمًااٚمٓم٤من ،اوم٤مختااذه قماادوً  ،ومٝمااذا اًمٕماا٤ممل اًمٗماا٤مضمر اًمٗم٤مؾمااؼ واعمٗمتاال احاا٤مضمـ ،قمااـ سماا٤مـمٚمٝمؿ اًمقاوااح

   -ؿم٤م  اهلل يمام ؾمٜمٗمّمؾ ذم هذا ومٞمام ي٠ميت إن ،إن أتك ُم٤م يًتقضم٥م اًمٙمٗمرَ  ا ورسمام يم٤من يم٤مومرً 

وإذا رأجااا٧م اًمٕمااا٤ممل يت٘مااارب إمم أهاااؾ اًمااادٟمٞم٤م وإهمٜمٞمااا٤م  اعمؽمومٞمااااـ ويًاااتٙمثر ُماااـ إُماااقال وؾمااا٤مئر اًمٕمٓم٤ميااا٤م  ,

ي٤م ُمٜمٝمؿ ويًاٙم٧م قماغم سما٤مـمٚمٝمؿ وومًاقىمٝمؿ  ،ويت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى لؿ سم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمتًقيغ ،وخي٤مًمٓمٝمؿ ،واعمزا

 -ومٝمذا قم٤ممل دٟمٞم٤م ٓ قم٤ممل دياـ وٓ مظمرة --!ومٙمذًمؽ

أي أن يااااٜم٤مل روااا٤م اجلٛمٝماااقر و ااا٤مومظ قماااغم اًمِماااٝمرة  شاجلٛمٝماااقر» قماااغم اًمٕمااا٤مملَ  ااارص ضمااادً وإذا رأجااا٧م ا ,

ذم  ٤مع أجًْماااًاااارًمٙماااـ ٓ شمت ،وم٤مٟمتٌاااف واطماااذر ُمٜماااف واسمتٕماااد قمٜماااف ،واعمٙم٤مٟمااا٦م آضمتامقمٞمااا٦م اعمرُمقىمااا٦م اًمتااال ٟم٤ملااا٤م سمٞمااااٜمٝمؿ

طمٞما٨م ُما٤مل  ويٛمٞماؾ ،وما٢من رأجتاف ُماع ذًماؽ يتتٌاع اًمارظمص ويٗمتال اا٤م لاؿ ،طمتك يتٌٞمااـ طم٤مًماف أيمثار ،احلٙمؿ قمٚمٞمف

وٓ يّمااااادع سمااااا٤محلؼ ذم ُمقاـمٜماااااف اًمٌٞمااااااٜم٦م اًمقاواااااح٦م سماااااؾ يًااااا٤ميس ويالـماااااػ  ،اجلٛمٝماااااقر ذم حمٙمااااا٤مت آسماااااتال 

ومٝماق قما٤ممل قم٤مُّمااا٦ٍم ٓ قما٤ممل ديااـ وٓ  --٤مومل يتٛمّٕمر وضمٝمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يقًُما ،ويْم٤مطمؽ ويالياـ ويّدقمل احلٙمٛم٦م

 -!!وم٤مـمرطمف وٓ شم٠مظمذ قمٜمف دياٜمؽ وم٢مٟمف ىم٤مـمع ـمريؼ سمال ؿمؽ --!مظمرة

جااااف واؾمتحًاااا٤مٟمف زقمااااؿَ  , أو  ،وإذا رأجاااا٧م اًمٕماااا٤مملَ يٕماااا٤مرض اًمٜمّمااااقص اًمقاوااااح٦م ذم اًمٙمتاااا٤مب واًمًااااٜم٦م سمرأ

وٓ  ،يٓمااارح ٟمّماااقص اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م وٓ يٚمتٗمااا٧م إًمٞمٝمااا٤م وٓ يًاااتٕمٛمٚمٝم٤م عمٕمرومااا٦م احلاااؼ واحلٙماااؿ ذم اعمًااا٤مئؾ

إن   ؾماٞمامٓو ،سمؾ قمغم اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم اعمجرد واًمٗمٚمًاٗم٤مت وإومٙما٤مر واعم٘م٤ميًا٤مت اًمٕم٘مٚمٞما٦م ،جيٕمؾ شمٕمقيٚمف قمٚمٞمٝم٤م

ًٌا ااػ  ،ُماـ آؾماتٗم٤مدة ُماٜمٝمؿ واًمثٜما٤م  قمٚماٞمٝمؿ ا ُمٙمثارً  ،.ِماارسما٤مًمٖمرب أو اًم ٤ميم٤من ُماع ذًماؽ ُمٕمج ًِ وما٤مقمٚمؿ أناف ُمتٗمٚم

سماااؾ أهمٚماااؼ أذٟمٞماااؽ إن  ،ئ٤مؿمااااٞموم٤مطماااذره أؿماااد احلاااذر وٓ شمًاااٛمع ًماااف  --!ٓ قمااا٤ممل ديااااـ وٓ مظمااارة ،ُمٗمتاااقٌن وااا٤مٌل 

 -!اؾمتٓمٕم٧م طمٞم٨م ُمررت سمف

 : وهل سم٤مظمتّم٤مر ،ومٝمذه هل أهؿ أىم٤ًمُمٝمؿ

ُماااا١مُمـ شم٘ماااال صاااا٤مًمح ُمًاااادد جم٤مهااااد ذم ؾمااااٌٞمؾ اهلل مُمااااٌر سماااا٤معمٕمروف ٟماااا٤مٍه قمااااـ اعمٜمٙماااار  ،مل دياااااـ ومظماااارةقماااا٤م ,

حماا٥ّم ًمٚمْماإمٗم٤م  واعم٤ًميمٞماااـ  ،واًمٗمتٜماا٦م واًمريٌاا٦م وٕهٚمٝماا٤م ِمااارٟم٤مصااح ًمألُماا٦م ُم٤ٌمقمااٌد عمااقاـمـ اًم ،سمحًاا٥م وؾماإمف

  -لؿصار واعمٙمروسمٞماـ ُمـ اعم١مُمٜمٞماـ ُمٜم٤م

   --قم٤ممل ؾمٚمٓم٤من ,

   --وُم٘متٜمٞم٤مشمف وراطمتف وضمقٓشمف قم٤ممل دٟمٞم٤م وُم٤مٍل وؿمٝمقات يمرؿمف ,

   --قم٤ممل قم٤مُماّا٦م ووٝمقر ,

جف وقم٘مٚمف وسم٠مومٙم٤مر اعمخٚمقىمٞماـ ,    -قم٤مملٌ ُمٗمتقٌن سمرأ

ويٌٞمٕمااقن دياااٜمٝمؿ  ،وأهااؿ صااٗم٤مت قمٚمااام  اًمًااق  وٞمٕماا٤م أهنااؿ ياادظمٚمقن ُمااداظمؾ اًمٗمتٜماا٦م وٓ يٌاا٤مًمقن سمدياااٜمٝمؿ
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أو مُمارا  ،ااارا وضمٝماف ذم ؾماٌٞمؾ اهللوىمؾ ُم٤م شمرى اًمقاطمد ُماٜمٝمؿ ُمتٛمإمّ  ،إُمرْماك سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ إذا اىمت

ٞمااـ طمٔمّٞمٞمااـ قمٜماد اًمًالـمٞمااـ اًمٗمجارة وقمٜماد أهاؾ واٞموشماراهؿ سمٕمٙماس ذًماؽ ُمر ،سم٤معمٕمروف وٟم٤مهٞم٤م قماـ اعمٜمٙمار

وشماارى أهااؾ اًمٗمًاا٤مد واعمُاااجقن  ،اًمقاوحٞماااـ اعمجٛمااع قمٚمااٞمٝمؿ ؾمااالمسمااؾ رسمااام قمٜمااد أقماادا  اع ،اًماادٟمٞم٤م واعمؽمومٞماااـ

يقُما٤م ُما٤م  اوا ضمٝما٤مدً صااروما٢مذا ٟم٤م ،ًمٚمٛمج٤مهدياـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕما٤ممموشمراهؿ ُم٤ٌمقمدياـ  ،يثٜمقن قمٚمٞمٝمؿ ويروقهنؿ

أن  ٟمًاا٠مل اهلل  -!!اعمٛمٜمااقح ُمااـ اًمًااٚمٓم٤من ْماااروإٟمااام يتحّريمااقن ذم اًمْمااق  إظم !!وماا٢مٟمام هااق ضمٝماا٤مد اًمٕم٤مومٞماا٦م

   -مُمٞماـ --هؿؿماريٙمٗمٞماٜم٤م واعمًٚمٛمٞماـ 

 
 

ٌٖٚ ٖ٪٤٫  ؟نؿضِٖ ٜٚؾضعٕٛ شلِ ،َا إاْع َٔ تهؿرل ايعًُا٤ إؿتٌ يًشهاّ إضتزٜٔ]

[شَٔ مل ٜهؿض ايهاؾض ؾٗٛ ناؾض»ٚإٜناح قاعز٠:  ؟،ايعًُا٤ َٓاؾكٕٛ ْؿام عٌُ أّ اعتكار

 ٘تًٗ٘سٖد يلى خلحٛن خلػدزض زحّٕ خلحّٛدم خلحدٚو٘ـي زُ٘ط هد ؤًعل  :رٌد خلٛطٗنضـ
ْود خلصٕ ٗوٌى هي تٛٓ٘ط  ،ْةى ٚدى حٛوْن خلٛٓط ؛خهلل ٍخلوَخل٘ـي للَْ٘ز ٍخلٌػدض 

هى خلًلن ؤًٖ  --ي٘٘ـيضـطوطدٗد خلصٗـي ٗـٌدَْٗى لْن ٍٗعيوَى ؤًْن هسلو٘ـي ٍؤهطخء خل

ٖس ٖدل  خٍأ ؤني ؤحسٖ ،ٍل٘سَخ ٚدْطٗـي شًٓدٔ يول ىََهٌدْٗ»ى خلًلودء بيلى ضؤٕ هٓي ٖدل 

 :ؤىَّ ٗسطظ خلتسدئل ،يَى ٍَٗٔخلَىطـطٍلٛي ح٘ـي ٗٔٗدل ؤى خلحّٛدم ّن خلصٗـي ٗٔ --َ٘ط ّصخ

ْود ّٖ خألسسدذ خلتٖ زيٓت بلى بقأ  !--؟ٍى لْن ّصخ ٍٗسطّضًٍِسـطن خلصٗـي ٗ٘خلًلودء ّ

 --؟ٍهد ّٖ خلػَخضِ خلتٖ غـطْت خلحٛن يي خلًلودء ،خلحٛن يلى خلحّٛدم

 [جلٞماـ أب٤م: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ٕم٦م يِماااارّ٘ماااك قماااـ اًمُيتٚمَ  ،يٕم٦مِماااارقمل  يمًااا٤مئر أطمٙمااا٤مم اًمؿماااارأنااا٧م شمٕمٚماااؿ يااا٤م أظمااال اًمٙماااريؿ أن اًمتٙمٗماااػم طمٙماااٌؿ 

   -ويث٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

وم٢مٟمٜما٤م جيا٥م أن ٟمٕمت٘ماد أناف  ،ا يمٗمارً  ,اًم٘مقل أو آقمت٘ما٤مد: شاًمٕمٛمؾ» ويدظمؾ ذم ىمقًمٜم٤م,وم٢مذا صم٧ٌم يمقن اًمٕمٛمؾ 

ويٙماقن هاذا اًمٕمٛماؾ  --إمم مظمر ُم٤م يٚمزُمٜما٤م ُماـ اًماؼما ة ُمٜماف ،يمٗمٌر وٟمحٙمؿ سمذًمؽ وٟم٘مقل إن اًمٕمٛمؾ اًمٗمال  يمٗمرٌ 

   -سم٤مًمٙمٗمرًمٚمحٙمؿ قمغم ص٤مطمٌف )اًمٕم٤مُمؾ(  ٤مؾمًٌٌ 

يٕم٦م ٟمٓمٚماؼ اًم٘ماقل سما٠من ِماارًمٚم ٤موماٜمحـ شمًٌٕما ،ُماـ ومٕماؾ يماذا ومٝماق يما٤مومر: يٕم٦م سما٢مـمال. اًم٘ماقل سما٠منِمااروضم٤م ت اًم

 -َُمـ ومٕمؾ اًمٕمٛمؾ اًمٗمال  )اًمذي هق يمٗمٌر( يم٤مومرٌ 
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اًمااخ( اًمااذي وىمااع ُمٜمااف هااذا اًمٕمٛمااؾ اًمااذي هااق يمٗمااٌر هااؾ  --أو سمٙماار ،أو قمٛماارو ،صمااؿ اًمِمااخص اعمٕمٞماااـ )زيااد

 ،ٟمٕماؿ: اجلاقاب ؟طٍ ؿماارأو أن هاذا يتقىماػ قماغم  ،ي )ؾما٥ٌم اًمتٙمٗماػم( ُمٜمافٟمٙمّٗمره سمٛمجرد وىماقع اًمٗمٕماؾ اًمٙمٗمار

ٓ ٟمٙمٗماره  ،أي أن شمٙمٗماػم اًمِماخص اعمٕمٞمااـ اًماذي وىماع ُمٜماف اًمٕمٛماؾ اًماذي هاق يمٗمارٌ  --طؿماارذًمؽ يتقىماػ قماغم 

   -ُط اًمتٙمٗمػمؿمارسمؾ طمتك يقضَمااد  ،سمٛمجرد ذًمؽ

  ؟ّٗمرط احلٙمؿ قمغم اعمٕمٞماـ سم٤مًمٙمٗمر إذا ارشمٙم٥م اًمٕمٛمؾ اعمٙمؿمارومام هق  --طمًٜم٤م

 ,٤موـمً ؿمااارشمًااٛمك ,٤م  ُمٕمٞماااٜم٦م ؿماااٞمشمااقومر أ: وظمالصااتٝم٤م ،وط اًمتٙمٗمااػمؿمااارهااذه هاال اًمتاال ٟمًااّٛمٞمٝم٤م : اجلااقاب

ٟمع,٤م  ُمٕمٞماٜم٦م ؿماٞموشمٜمتٗمل أي شمٜمٕمدم ذم اًمِمخص أ ,شمًّٛمك ُمقا
(1)

- 

ٓ ٟمحٙمااؿ سم٠مناف يماا٤مومٌر ظماا٤مرج  ،وماتٚمّخص قمٜماادٟم٤م أن اًمِمااخص اعمٕمٞمااـ اًمااذي وىمااع ُمٜماف اًمٕمٛمااؾ اًمااذي هاق يمٗماارٌ 

ٟمع ذًمؽؿمارإذا شمقومرت إٓ  ؾمالمُمـ ُمٚم٦م اع  -وط ُمٕمٞماٜم٦م واٟمٕمدُم٧ْم ُمقا

ٟمااعِمااارُما٤م هاال هااذه اًم دٟماا٤م هٜماا٤م شمٗمٝماٞمؿ أصااؾ اعمًاا٠مخ٦م شمقـمئاا٦م  ،هااذا ُيٕمااَرف ذم سم٤مسماف ؟وط وشمٚماؽ اعمقا وإٟمااام ُمرا

 -ومٝمذه هل اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م --وٓ ٟمريد اًمتٓمقيؾ سمتحرير هذه اعم٤ٌمطم٨م ،ًمٚمجقاب قمغم اًم١ًمال

ٟمااع ذم طمااؼ ؿماااريمٗمااٌر ُماا٤م ٓ ُيًاا٠مل قمااـ شمااقومر هٜماا٤مك ُمااـ إقمااامل اًمتاال هاال : ومٞمٌ٘مااك أن ي٘ماا٤مل وط واٟمتٗماا٤م  ُمقا

ِٓ  ،اًمِمااااخص اعمٕمٞماااااـ اعمرشمٙماااا٥م لاااا٤م ًمٙماااال ٟمحٙمااااؿ قمٚمٞمااااف سماااا٤مًمٙمٗمر م هااااذه اًم٘م٤مقماااادةرَ ٟمِخاااآ  سمااااؾ ًمٚمٕمٚمااااؿ سمتااااقومر  ،ا

ٟمع ذم طم٘مفِماراًم  -وط واٟمتٗم٤م  اعمقا

ه ُمااـ ضمٝماا٦م يماا٤مومرة فم٤معماا ؿمااخص ُمًااٚمٌؿ ؾمااقي  : ُمثاا٤مل ه اًمٕم٤مدياا٦م همااػم ُمتٕماارض عيماارا ٦م ٟمٕمرومااف ذم يم٤مُمااؾ ىمااقا

ٟمحٙماؿ  ،وهيازأ سماف ،يٕم٦مِمااررأجاٜم٤مه وؾمٛمٕمٜم٤مه ي٥ًم اهلل شمٕما٤ممم ويًا٥م إنٌٞما٤م  واًمديااـ واًم ،شمْمٓمره لذا اًمٗمٕمؾ

ٟماع ذم طماؼ ُمثٚمافتوط واٟمِماارًمٚمٕمٚمؿ سمتقومر اًم ؟ح٤مذا ،ة سمدون شمقىمػؿمارسمٙمٗمره وظمروضمف ُمـ اعمٚم٦م ُم٤ٌم  ،ٗما٤م  اعمقا

ووضماقد واده وهاق  ،ط اًمٕم٘ماؾ طمٞمااٜمئذؿماارد وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٙمٗماره )ًمٕمادم وضماق ،سمدًمٞمؾ أنٜم٤م ًمق قمٚمٛمٜم٤م أنف جمٜمقٌن ُمثال

ٟمً  ،ُم٤مٟمع اجلٜمقن(    -وهٙمذا ىمس قمغم هذا ،وم٢من شمٙمٗمػمه هق حمؾ ظمالف سمٞماـ اًمٗم٘مٝم٤م  ٤موًمق يم٤من ؾمٙمرا

 : ومٜمحـ قمٜمدٟم٤م ُم٠ًمخت٤من ؛وأن ٟم٠ميت ًمٚمجقاب قمغم اًم١ًمال

ًماقن  ،يٕم٦مِماارويااٜمٌذون اًم ،يّماارُمًا٠مخ٦م احلٙما٤مم اًمٞماقم اًمذيااـ  ٙمٛماقن سم٤مًمٞم٤مؾماؼ اًمٕم: اعم٠ًمخ٦م إومم ويقا

 ا و ا٤مرسمقن اًمديااـ حم٤مرسما٦م قماغم وٞماع إصإمدة ٓ يٛمٙماـ أن شمٙماقن إٓ يمٗمارً  ،اًمٙمٗم٤مر ُماـ اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااـ وهماػمهؿ

                                      
ٟمٕمف  (٧) : اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم )اًمٗمّمؾ اًمث٤م (، إن٤مف ُمـ يمت٥م اعمٕم٤مسيـوأطمٙم٤مُمف اٟمٔمر ذم ذوط اًمتٙمٗمػم وُمقا

سملم »( ُمـ ؾمٚمًٚم٦م 6١اعم٘م٤مل ) ،)اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب إول( ٝم٤مد وآضمتٝم٤مد شم٠مُمالت ذم اعمٜمٝم٩ماجلاًمؼمرة سمٛمقاٟمع اًمتٙمٗمػم اعمٕمتؼمة، 

وذم هذا اًمٗمّمؾ  (ّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨مهِمٞمؿ اًمؽماضمٕم٤مت )اًمٗم، ؼم اعم٘م٤مصد ذم إومٕم٤مل اعمٙمٗمرة؟()ُمتك شمٕمت :وومٞمف شُمٜمٝمجلم

 ؛ ًمٚمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٗمٝمد، ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم؛ ًمٕمكم اخلْمػم، ىمقاقمد ذم اًمتٙمٗمػم؛ ٕيب سمّمػم اًمٓمرـمقد-قاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملمومقائد ُمٝمٛم٦م ضمدا، و
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يم٤مًمٕمٚمامٟمٞمااا٦م وإومٙمااا٤مر : وىماااد يقضماااد ذم سمٕمْماااٝمؿ أناااقاع ظم٤مصااا٦م ُماااـ أؾمااا٤ٌمب اًمتٙمٗماااػم ،وًمٞمًااا٧م جمااارد ومًاااق.

ٕن سمٕمااض هاااذه إؾماااام   ،ٙمٗمااارةواًمث٘م٤موماا٤مت واًمٜم ااااَحؾ اًمٙمٗمرياا٦م يم٤مًم٘مقُمٞمااا٦م واًمٌٕمثٞمااا٦م واًمقـمٜمٞماا٦م )ذم صاااقره٤م اعم

ع ُماااـ ٓ ؿمااّؽ ومٝماا١مٓ  احلٙمااا٤مم  --ي٦م أو همااػم ذًماااؽّماااػمؾ ذم إصاااؾ( أو اًمٜمّماااٞمومٞمٝماا٤م شمٗم ًٌّاااقن سماا٠منقا أهنااؿ ُمتٚم

 -!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ُم٘مّؾ ُمـ اًمٙمٗمر وُمًتٙمثر ؛وهؿ درضم٤مت ،يح اًمٌٞماـ اًمذي ٓ ٟمزاع ومٞمفّماراًمٙمٗمر اًم

ٟمع ًمٙمل ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿِماروهؾ شمقومرت اًم  -!سمال ؿمؽ ،ٟمٕمؿ: اجلقاب ؟سم٤مًمٙمٗمر وط واٟمتٗم٧م اعمقا

وهااذا طمٙمااؿ واوااح ضمااكّم ذم  --ؾمااالمومااٜمحـ طمٙمٛمٜماا٤م قمااغم هاا١مٓ  احلٙماا٤مم سماا٤مًمٙمٗمر واخلااروج ُمااـ ُمٚماا٦م اع

ٟمًا٠مل اهلل  --!وأقماامه قماـ ٟماقر اًماقطمل ،وإٟماام َيٕمَٛماك قمٜماف َُماـ ـمٛماَس اهلُل قماغم ىمٚمٌاف ،يٕم٦مِمارهم٤مي٦م اًمٔمٝمقر ذم اًم

   -اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م

اًمذياااـ ٓ يٙمّٗمااارون هاا١مٓ  احلٙماا٤مم اًمذياااـ شمٙمٚمٛمٜماا٤م قمااٜمٝمؿ  شاعمِماا٤ميخ»و شاًمٕمٚمااام » ُمًاا٠مخ٦م: اعمًاا٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م 

قمٞم٦م قماااغم ؿمااااروأن لاااؿ وٓيااا٦م  ،ويٕمت٘مااادون أهناااؿ طمٙمااا٤مٌم ُمًاااٚمٛمقن ،اوىمٚمٜمااا٤م إن احلٙماااَؿ سمٙمٗمااارهؿ واواااح ضمااادً 

 ومٝماا١مٓ  ؛اًمااخ --قمٚمااٞمٝمؿ اخلااروج َ ااُرم ,ذًمااؽ أضمااؾ ُمااـ,وأنااف  ،,سمٚمااداهنؿ وؾمااٚمٓم٤مهنؿ,اعمًٚمٛمٞماااـ ذم حماا٤مّلؿ 

 -ظم٤مًمٗمقٟم٤م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م يمام شمرى شاعمِم٤ميخ»و شٚمام اًمٕم»

ىماااع ،وٟمحاااـ ٟمٕمت٘ماااد أهناااؿ خمٓمئاااقن ومٗماااال  ،وأن ىماااقلؿ سم٤مـماااؾ إن مل يٙماااـ ذم يماااؾ اًمّماااقر اعمقضماااقدة ذم اًمقا

سمااااـ قمااااكّم  وُمااااثال ،وُمثااااؾ اًم٘مااااذاذم ،وٟمٕمت٘مااااد أن قماااادم شمٙمٗمااااػم طماااا٤ميمؿ ُمثااااؾ طمًااااٜمك ُمٌاااا٤مرك --أهمٚمٌٝماااا٤م سمااااال ؿمااااؽ

 قماادم أن ٟمٕمت٘مااد أىمااقل ؛وأؿماا٤ٌمهٝمؿ ،يااز صاا٤مطم٥م سم٤ميمًاات٤منن وسمرووقمٌااد اهلل صاا٤مطم٥م إرد ،صاا٤مطم٥م شمااقٟمس

ُمااـ  وُماارو. ُمٌٞماااـ وااالٌل  أنااف ،قمٞم٦مؿمااار وٓياا٦م لااؿ ُمًااٚمٛمقن طمٙماا٤ممٌ  سماا٠مهنؿ واًم٘مااقل وأؿماا٤ٌمهٝمؿ هاا١مٓ  شمٙمٗمااػم

 --!!ع ووم٤ًمد يمٌػمِماراًم

ومٜمٙمّٗماااارهؿ سمًااا٥ٌم قمااادم  ،سمااا٤مًمٙمٗمر شاعمِمااا٤ميخ»و شاًمٕمٚماااام » هاااؾ ٟمحٙماااؿ قماااغم أُمثااا٤مل هااا١مٓ : ًمٙماااـ اًمًااا١مال

ومٜمٜمٔمار  ،ؾّمااٞمومٞماف ُماـ اًمتٗمٓ سماد هاذا : اجلاقاب ؟احلٙم٤مم اًمذياـ هؿ قمٜمدٟم٤م طمٙما٤مٌم ُمرشمادونشمٙمٗمػمهؿ ٕوئلؽ 

 -وٓ ٟمحٙمؿ قمغم اجلٛمٞمع سمحٙمؿ واطمد ،قمغم طمدة ,يمؾ ؿمخص,ذم يمؾ طم٤مًم٦ٍم 

هال ُمًا٠مخ٦م  ,أقمٜمال أقمٞما٤مهنؿ وأؿمخ٤مصاٝمؿ,ؾ أن ُم٠ًمخ٦م شمٙمٗماػم ها١مٓ  احلٙما٤مم ّماٞمواًم٥ًٌم اًمداقمل ًمٚمتٗم

ومل  ،ومٝمااال ُماااـ اًمٕمٚماااؿ اًماااذي ؾماااٌٞمٚمف اًمٜمٔمااار وآضمتٝمااا٤مد وآؾماااتدٓل ،ُمٌٜم٤مهااا٤م قماااغم آضمتٝمااا٤مد ،ومتاااقى وىمْمااا٤م 

 -وري اعم٘مٓمقع سمف اًمذي يٙمُٗمار اعمخ٤مًمػ ومٞمفْمارشمّمؾ إمم طمّد اًمٕمٚمؿ اًم

هاـ يٙماقن  ,سمٕماض احلٙما٤مم,مهللا إٓ أن شمقضماد سمٕماض اًمّماقر  ؛هذا إُم٤م ذم اًمٙمؾ أو ذم إقمؿ إهمٚما٥م

ًم٘مااقة  ،وجيِٛمااع اًمٜماا٤مس قمااغم يمٗمااره ،ورةْمااارـ سم٤مًمسمااف هاا٤م ي٘ماا٤مل إٟمااف ُمٕمٚمااقم ُمااـ اًمديااا ٤ميمٗماارهؿ ىمااد صاا٤مر ُم٘مٓمققًماا

وأُمااا٤م هم٤مًمااا٥م  --ومحٞمااااٜمٝم٤م ٟمحٙماااؿ قماااغم َُماااـ مل يٙمٗماااره سم٠مناااف يمااا٤مومرٌ  ،اطم٦م ووواااقح واؿماااتٝم٤مر واؾمااات٤ٌمٟم٦م يمٗمااارهصاااارو
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أو سمحًا٥م ُما٤م يٕمارف  ،إُما٤م ذم ٟمٗماس إُمار ،اعمقضمقد أن ُمـ احلٙم٤مم ذم اًمقاىمع ومٝمق ُماـ اًمٜماقع اًماذي ذيمرٟما٤مه

   -أيمثُر اًمٜم٤مس

وَُماـ جيٕمٚمٝماؿ ذم  --اطمتف واؾمات٤ٌمٟمتف وىماقة طمٙمٛمٜما٤م سمافصاار٤مت ذم وواقح يمٗمارهؿ وصمؿ هؿ )احلٙم٤مم( درضما

 -!وم٢مٟمف يٙم٤مسمر وخي٤مًمػ سمدهّٞم٤مت اًمٕمٚمؿ ،درضم٦م واطمدة وٓ يٗمّر.

رً  ًااالولااذا وم٠مناا٤م قمااـ ٟمٗم وسم٤مًمتاا٤مزم ومٝمااق  ،سماا٠من َُمااـ يماا٤من ُمااـ أهااؾ ًمٞمٌٞماا٤م ويٕمااٞمش ومٞمٝماا٤م اىمااد أـمٚم٘ماا٧م اًم٘مااقل ُماارا

هاـ وماتح اهلل قمٚمٞماف سمٛمٕمروما٦م وم٘ماف  ٓ ؾماٞمامو ،٤من ُمـ أهاؾ اًمٕمٚماؿويم ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف طم٤مًمف ،يٕمرف اًم٘مذاذم ضمٞمدا

قمّل ؿمااارصمااؿ ٓ يٙمٗماار اًم٘مااذاذم سمااؾ ي٘مااقل إٟمااف طماا٤ميمؿ ُمًااٚمؿ وزّم أُمااٍر  ،اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م والداياا٦م ًمٓمريااؼ اًمًااٚمػ

ُمااا٦م ،ؾماااالمومااا٢من هاااذا اًم٘م٤مئاااؾ قمٜمااادي يمااا٤مومر ظمااا٤مرج ُماااـ ُمٚمااا٦م اع ،دمااا٥م ـم٤مقمتاااف و اااُرم اخلاااروج قمٚمٞماااف  ،وٓ يمرا

ٞماااٜمل ُمااـ اًم٘ماادوة واًمًااٚمػ ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦م ومتاا٤موى قمٚمامئٜماا٤م وأئٛمتٜماا٤م ذم ظمٓمٌاا٤م  سمٜماال قمٌٞمااد ويٙمٗم -!واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل

اًمٗم٤مـمٛمٞمٞماـ
(1)

-   

واٟمٕمدام اًمٕمذر عَمـ مل يٙمٗماره هاـ يٕماٞمش ذم سمٚماده ويٕمروماف ويٕمارف  ،وذًمؽ ًم٘مقة فمٝمقر يمٗمر اًم٘مذاذم قمٜمدٟم٤م

   --ويٕمُرف ُمع ذًمؽ اًمٕمٚمَؿ واًمٗم٘مف وًمٞمس سمج٤مهؾٍ  ،اطم٤مًمف ضمٞمدً 

م  اًمٜماا٤مس ًمٕماادم شمٙمٗمااػمهؿ ًمٚم٘مااذاذمولااذا ٓ ٟمٙمٗماار قمااق ويماا٤من هااـ قماارَف  اأُماا٤م ُمااـ يماا٤من يٕماارف طم٤مًمااف ضمٞماادً  ،ا

 -ومٝمذا أطمٙمُؿ سمٙمٗمره ،صمؿ ٓ يٙمٗمره ،اًمٕمٚمَؿ واًمٗم٘مف

 -طمتك شمتْمح سمف اعم٠ًمخ٦م ،وإٟمام ذيمرت هذا قمغم ٟمحق اعمث٤مل

 -وسمٞماـ طم٤ميمؿ سمٚمد مظمر ُمٖمٛمقٍر هـ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ،وعمزيد آشمْم٤مح ىم٤مرن سمٞماـ اًم٘مذاذم ُمثال

قخ اًمذيااـ ٓ يٙمٗمارون ها١مٓ  احلٙما٤مم ويٕمت٘مادون أهناؿ ِمااٞمؾ ذم ها١مٓ  اًمّمااٞمُماـ اًمتٗمٓ سماد حل٤مصؾ أنف وم٤م

ويٗمتااقن لااؿ ويٕمٞماااٜمقهنؿ  ،و ّرُمااقن اخلااروج قمااغم ـماا٤مقمتٝمؿ وؾمااٚمٓم٤مهنؿ ،قمٞمقن ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااـؿمااارأوًمٞماا٤م  أُمااقر 

 -ويقاًمقهنؿ

                                      
قمغم قمٌدك  قمـ ظمٓم٤ٌم  سمٜمل قمٌٞمد- وىمٞمؾ ًمف: إهنؿ يثٜمقن قمٚمٞمٝمؿ- ىم٤مل: أخٞمس ي٘مقًمقن: مهللا صؾ  ؾُمئِؾ »ذرة ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض أن اسمـ قم (٧)

ظمٓم٥م وم٠مثٜمك قمغم اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف، وم٠مطمًـ اًمثٜم٤م ، صمؿ ىم٤مل: أبق ضمٝمؾ ذم  ٤ماحل٤ميمؿ، ووّرصمف إرض؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ- ىم٤مل أرأجتؿ ًمق أن ظمٓمٞمًٌ 

: ٟمٕمؿ- ىم٤مل:ا اجلٜم٦م، أجٙمقن يم٤مومرً  وم٤محل٤ميمؿ أذ ُمـ أيب ضمٝمؾ- وؾمئؾ اًمداودي قمـ اعم٠ًمخ٦م وم٘م٤مل: ظمٓمٞمٌٝمؿ اًمذي خيٓم٥م لؿ، يدقمق  ؟ ىم٤مًمقا

يقم اجلٛمٕم٦م- يم٤مومر ي٘متؾ- وٓ يًتت٤مب، ونرم قمٚمٞمف زوضمتف، وٓ يرث وٓ يقرث ُم٤مًمف ذم اعمًٚمٛملم- وشمٕمتؼ أُمٝم٤مت أوٓده، ويٙمقن 

١مدى ُمٙم٤مشمٌقه ًمٚمٛمًٚمٛملم ويٕمت٘مقن سم٤مٕدا ، ويرضمٕمقن سم٤مًمٕمجز، ُم٤مل- وي ُمدسمروه ًمٚمٛمًٚمٛملم- يٕمتؼ أثالصمٝمؿ، سمٛمقشمف، ٕنف مل يٌؼ ًمف

، أقم٤مد ٤موأطمٙم٤مُمف يمٚمٝم٤م، أطمٙم٤مم اًمٙمٗمر- وم٢من شم٤مب ىمٌؾ أن فمٝمر اًمٜمدم، ومل يٙمـ أظمذ دقمقة اًم٘مقم، ىمٌٚم٧م شمقسمتف- وُمـ صغم ورا ه، ظمقومً 

 -(2١5. ١اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ ) اٟمٔمر: شمرشمٞم٥مش وٓ قمذر ًمف سمٙمثرة قمٞم٤مل وٓ همػمه - صمؿ ٓ ي٘مٞمؿ إذا أُمٙمٜمف اخلروج،٤مأرسمٕمً  ا فمٝمرً 
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 : واًمتٗمّماٞمؾ يم٤مٔيت

وأن فمٜمٜماا٤م  ،ٌد ُمريااد ًمٚمحااؼ ُمتحااّر ًمٚمخااػم واًمّمااقابومٛماـ قمرومٜماا٤م ُِمااـ هاا١مٓ  اًمٕمٚمااام  واعمِماا٤ميخ أنااف جمتٝما *

ُمااع سمذًمااف  ،وأن هااذا هااق ُماا٤م أداه إًمٞمااف اضمتٝماا٤مده وٟمٔمااره ،أنااف ُمتااك ُماا٤م فمٝماار ًمااف احلااؼ وسماا٤من دًمٞمٚمااف أظمااذ سمااف ومتًااؽ

إٟماام  ،وم٢مٟمٜما٤م ٟمٕماذره وٓ ٟمٙمٗماره ،ذم ُمٕمروم٦م احلاؼ ,شمفؾماػمٜم٤م ُمـ طم٤مًمف وُم٤م ٟمٕمرف ُمـ ًم ئمٝمر ُم٤م سمح٥ًم,وؾمٕمف 

ا٘مف سمٛمجارد  ،ًمٙماـ ٓ ٟمٙمٗماره ،يًتح٘مف ُمـ وصػ اًمٌٓمالن واًمْمااللٟمحٙمؿ قمغم ىمقًمف وومٕمٚمف سمام  ًّ سماؾ وٓ ٟمٗم

   -سمؾ ٟمٕمت٘مد أنف ظمٓم٠م يم٤ًمئر أظمٓم٤م  اعمجتٝمدياـ ،اضمتٝم٤مده هذا

ٓ يٌحااا٨م قماااـ احلاااؼ وٓ يتحاااّرى  ؛أناااف سمخاااالف ذًماااؽ ,اًمٕمٚماااام  واعمِمااا٤ميخ,وأُمااا٤م َُماااـ قمرومٜمااا٤مه ُماااٜمٝمؿ  *

وًمٙمٜماف يتٌااع هاقاه ويٕمٛمااؾ  ،احلٙما٤مم اعمرشمدياااـ وأناف ىمااد ىم٤مُما٧م قمٚمٞمااف احلجا٦م ذم اؾماات٤ٌمٟم٦م طما٤مل هاا١مٓ  ،اًمّماقاب

 ،سمحًااا٥م ُمااا٤م ارشمٙمٌاااف ُماااـ أومٕمااا٤ملٍ  ،ومٝماااذا ٟمحٙماااؿ قمٚمٞماااف إُمااا٤م سمااا٤مًمٙمٗمر وإُمااا٤م سم٤مًمٗمًاااق. ،وٓ يٌااا٤مزم سمديااااٜمف ،ًمااادٟمٞم٤مه

وما٢من  ،وجيقز احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗما٤م. سماال ؿماٍؽ  ،وسمح٥ًم درضم٦م ووقح يمٗمر ذًمؽ احل٤ميمؿ اًمذي هق ُمالسمٌس ًمف

 -!سمٙمثػم احلٙمؿ سم٤مًمٜمٗم٤م. ي٘مع سم٠مؾمٝمؾ وأىمؾ ُمـ هذا

سمً ّماااٞمومٝمااذا هااق اًمتٗم  ،واًمااذي شماادل قمٚمٞمااف اًماادٓئؾ ُمااـ اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهاا٤م ،٤مؾ اًمااذي أراه صااقا

   -واًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمت٘مررة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

وسمٞماااا٤من  ،شَُمااااـ مل يٙمٗماااار اًمٙماااا٤مومر ومٝمااااق يماااا٤مومر» :ح قمٌاااا٤مرة اًمٕمٚمااااام ِمااااارٟمحتاااا٤مج إمم أن ٟم وٟمحااااـ ذم هااااذا اعم٘ماااا٤مم

   -ُمـ اًمٗم٘مف طمدوده٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م

واًماذي ي٘ماقل اًمٕمٚماام  ومٞماف إٟماف  ،٤موري اعمجٛمع قمٚمٞمف إو٤مقم٤م ىمٓمٕمٞمً ْماروٟمحت٤مج إمم سمٞم٤من اًمٗمر. سمٞماـ اًمٕمٚمؿ اًم

   -وسمٞماـ اًمٕمٚمؿ اًمذي هق دون ذًمؽ واًمذي هق اعمٙمت٥ًم سم٤مٓضمتٝم٤مد وآؾمتدٓل ،يٙمُٗمُر خم٤مًمٗمف

٤م  ذم إيمثار إهمٚما٥م يماام ىمٚمٜما٤م ياـ هق ُمـ اًمٜماقع اًمثاصارح أن يمٗمر ه١مٓ  احلٙم٤مم اعمٕم٤مواٞموٟمحت٤مج إمم شمق

 -وُم٤م ىمد يقضمد ُمـ اؾمتثٜم٤م ات ذم ذًمؽ ،إن مل يٙمـ ذم اًمٙمؾ

 -وٟمحت٤مج إمم رّد سمٕمض ُم٤م َيِرُد قمغم هذا اًمذي ىمررٟم٤مه ُمـ إيرادات

وإٟمااام طمًااٌل ذم هااذا  ،وٓ يًاإمٝم٤م اًمقىماا٧م واًمٔماارف ،واًمٙمت٤مسماا٦م ذم يمااؾ هااذا أن شمٓمااقل ًمااق أردٟماا٤م اًمتحرياار

ة شم٠مُمااؾ وإقماا٤مدة ٟمٔمااراًمٚم٘ماا٤م  أن أوااع عظمااقا  ٟمااق ة ومٝمااؿ لااذه اعمًاا٤مئؾ وٟمااقا وأن أؾماا٤مهؿ ذم ذًمااؽ ُمااع ؾماا٤مئر  ،ا

وم٢من هذه اعم٤ًمئؾ ىمد دظمٚمٝما٤م اًمٙمثاػم ُماـ اخلٚماؾ سمًا٥ٌم أظمٓما٤م  سمٕماض اًمٗمْماال  ُماـ اًمٕمٚماام   ،قمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م

 -!اعمحؽمُمٞماـ

   -٠ميت ُمزيد إيْم٤مح لذا ذم ُم٤م ي٠ميت ُمـ أضمقسم٦م إن ؿم٤م  اهللؾماٞمو

ٚمٛم٦م اًمٙمااااذاب وأُمث٤مًماااف وأتٌاااا٤مقمٝمؿ اًمذياااااـ يمٗماااارهؿ ًاااااٞموهااااق ُمًااا٠مخ٦م ُم: ٞماااافوُماااع ذًمااااؽ ومااااال سمااا٠مس سمااااذيمر شمٜمٌ
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   -ؾمالموأوع قمٚمٞمف يمؾ قمٚمام  اع ،اًمّمح٤مسم٦م وأوٕمقا قمغم ذًمؽ

ٌّئٞماـ اًمٙم٤مذسمٞماـ وم٠موٕمقا قمغم شمٙمٗمػم يمؾ َُمـ مُماـ اا١مٓ   ،وم٤مقمٚمؿ أن اًمّمح٤مسم٦م يمٗمروا ه١مٓ  ٓشم٤ٌمقمٝمؿ اعمتٜم

أو اشمٌا٤مع ُماّدقمٞمٝم٤م  ،أن ادقما٤م  اًمٜمٌاقة سمٕماد ٟمٌٞمااٜم٤م حمٛماد وٓ ؿماؽ  --هؿصااراًمدضم٤مضمٚم٦م اًمٙمذاسمٞماـ وشما٤مسمٕمٝمؿ وٟم٤م

وهااااق ُمااااـ اعمٕمٚمااااقم ُمااااـ اًمدياااااـ  ،ٓ ظمااااالف ومٞمااااف سمٞماااااـ أهااااؾ اعمٚماااا٦م ٤مإو٤مقًماااا ؾمااااالميمٗمااااٌر أيمااااؼم خماااارج ُمااااـ ُمٚماااا٦م اع

 -ورة قمٜمد اجلٛمٞمعْمارسم٤مًم

٦م ـم٤مئٗماا٦م اًمٌٝم٤مئٞماا»: ٟم٤مّماااروُمث٤ملاا٤م ذم قم ،ومٝمااذه هاال اعمًاا٠مخ٦م اًمتاال أوااع قمٚمٞمٝماا٤م اًمّمااح٤مسم٦م روااقان اهلل قمٚمااٞمٝمؿ

ويمٗماااااُرهؿ هااااا٤م قُمااٚمِااااااؿ ُماااااـ اًمديااااااـ  ،٤مومٝمااااا١مٓ  يمٗمااااا٤مر إو٤مقًمااااا ؛ٟماااااؼمأ إمم اهلل ُماااااٜمٝمؿ شـم٤مئٗمااااا٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞمااااا٦م»و شاًم٤ٌمسمٞمااااا٦م

 -!وم٤معمخ٤مًمػ ومٞمٝمؿ سمٕمد ُمٕمروم٦م طم٤ملؿ يم٤مومٌر ُمثٚمٝمؿ ،ورةْمارسم٤مًم

يٕم٦م اًمٞمااقم أو ارشمٙمٌااقا ٟمااقاىمض أظمااارى ِمااارومٝمااؾ ُمًاا٠مخ٦م شمٙمٗمااػم طماا٤ميمؿ ُمااـ احلٙماا٤مم اًمذياااـ ٓ  ٙمٛمااقن سم٤مًم

وم٠مطمٞم٤مٟما٤م ي٘ماؽمب  ،احلاؼ أن هاذا خيتٚماػ يماام ذيمرٟما٤مه ؟ٚمٛم٦م اًمٙماذاب وأت٤ٌمقمافًااٞمذم ىماقة شمٙمٗماػم ُمهاؾ هال  ،ُمٕمٝم٤م

 --وأطمٞم٤مٟماا٤م يٙمااقن سمٕمٞماادا ،ٚمٛم٦م وأت٤ٌمقماافًاااٞماحلٙمااؿ قمااغم سمٕمااض احلٙماا٤مم ذم ووااقطمف وىمقشمااف ُمااـ طمٙمٛمٜماا٤م قمااغم ُم

رً  ٚماٞمٝمؿ وًماٞمس احلٙماؿ قم ،وم٢من ه١مٓ  احلٙما٤مم اعمرشمديااـ ًمٞمًاقا قماغم درضما٦م واطمادة ُماـ اًمقواقح اويمام ىمٚمٜم٤م ُمرا

ِع ذًمؽ همٚمِااط --وٞمٕم٤م ذم درضم٦م واطمدة ُمـ اًم٘مقة    -اًمتقومٞمؼ وسمف  ،واهلل أقمٚمؿ --!ومَٛمـ مل يرا

 :  وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من ،ؾ اًم١ًمالصاٞمصمؿ ٟمرضمع ُمرة أظمرى إمم شمٗم٤م

٤ًٌم»: اًمٙمريؿوم٘مقًمؽ أظمل  ًمٞمااـ  شمٕم٘مٞم قمغم احلٙمؿ اًمّم٤مدر سمحّؼ احلّٙما٤مم احل٤ميمٛمٞمااـ سمٖماػم ُما٤م أنازل اهلل واعمقا

ومااام اًمااذي يٛمٜمااع ُمااـ شمٙمٗمااػم اعمِماا٤ميخ اًمذياااـ ياااٜم٤موم٘مقن لااؿ  ؛وماا٢من يماا٤من طمٙمٛمٝمااؿ اًمٙمٗماار --رىًمٚمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤م

 -ش؟قمٞمٞماـؿمارويزقمٛمقن أهنؿ ُمًٚمٛمٞماـ وأُمرا  

اىمتْماا٧م طمٙمااام قمٚمااٞمٝمؿ  ،ىمااد شمٌٞماااـ ًمٜماا٤م هاا٤م ؾمااٌؼ أن احلٙماا٤مم ُمرشمٙمٌااقن ٕقمااامل وُمتٚمًٌااقن سم٠موصاا٤مف: أىمااقل

اىمتْما٧م  ،ٕقماامل أظمارى وُمتٚمًٌاقن سم٠موصا٤مفواعمِم٤ميخ اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ُمرشمٙمٌقن  --سمح٥ًم ُم٤م شمٕمٓمٞمف إدًم٦م

   -٤مُم٤م شمٕمٓمٞمف إدًم٦م أجًْم  ٥مسمحً ،طمٙمام مظمر قمٚمٞمٝمؿ

 : خمتٚمٗمت٤من ن٤مومه٤م ُم٠ًمخت

   -وسمٜم٤م  قمٚمٞمف وآه ،رضمؾ مل يٙمٗمره سمؾ رمه ُمًٚماًم : اًمث٤م  ،وم٤مقمؾ اًمٙمٗمر: إول

قاطماااا٤م سمٞماااااٜم٤م ٟمٔمرٟماااا٤م ذم إول ومقضماااادٟم٤م يمٗمااااره سم --ف اًمٕمٚمااااؿ واًمٗم٘ماااافْماااااٞمومااااٜمحـ ٟمااااتٙمٚمؿ ذم يمااااؾ ُمًاااا٠مخ٦م سمااااام ي٘مت

ٟمااع اًمااالزم  ،وط اًمااالزم شمقومرهاا٤مِمااارووضماادٟم٤م أنااف ىمااد شمااقومرت اًم ،ُمًااتٞم٘مٜم٤م ىم٤مُماا٧م قمٚمٞمااف اًمؼماهٞماااـ واٟمتٗماا٧م اعمقا

 -ؾمالموإظمراضمف ُمـ دائرة اع ،اٟمتٗم٤مؤه٤م ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر

وإٟمام ُمِمٙمٚمتف أنف مل يٙمٗمار ذًماؽ احلا٤ميمؿ اًماذي  ،يم٤مٕول أص٤مًم٦مً  ا مل يرشمٙم٥م يمٗمرً  وٟمٔمرٟم٤م ذم اًمث٤م  ومقضمدٟم٤مه
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أو هاق  ؟وٟمٔمرٟما٤م هاؾ يًاع اخلاالف ذم شمٙمٗماػم ُمثاؾ هاذا احلا٤ميمؿ ؟ومٜمٔمرٟما٤م حا٤مذا مل يٙمٗماره ،ٙمٛمٜم٤م قمٚمٞمف سما٤مًمٙمٗمرطم

أو همااػم  ؟ورة ُمااـ اًمدياااـ ومااال يًااع ومٞمٝماا٤م ظمااالفْمااارواعمٕمٚمقُماا٦م سم٤مًم ،ُمااـ إُمااقر اعمجٛمااع قمٚمٞمٝماا٤م إو٤مقماا٤م ىمٓمٕمٞماا٤م

واهلل  -ًاا٥م اًمٜمٔماار ذم إدًماا٦مٚمف سمااام أداٟماا٤م إًمٞمااف آضمتٝماا٤مد سمحصاااٞمومحٙمٛمٜماا٤م قمااغم هااذا اًمّمااٜمػ اًمثاا٤م  وشمٗم٤م --ذًمااؽ

 -اعمقومؼ

وٓ أفمـ  ،وًمٞمًقا يم٤مومرياـ شن ٟمٗم٤م. قمٛمؾقُمٜم٤موم٘م»ن اًمٕمٚمام  إأ  قمغم رأي َُمـ ىم٤مل اًمٕمٚمؿ  ُمع»: وىمقًمؽ

 -شىمد ىم٤مل همػم هذا اأطمدً 

 :وىمقًماؽ ،يمام ىمد ُماّر ُمث٤مًماف ذم ُمًا٠مخ٦م اًم٘ماذاذم ،وأقمٜمل سمذًمؽ اًمٙمٗمر ،سمؾ ىمد يٙمقن احلٙمؿ همػم هذا: أىمقل

يماااام أن وماااٞمٝمؿ  ،سماااؾ وماااٞمٝمؿ اعمخٓمااائ اعمٕماااذور ،ًماااٞمس يٕماااّؿ اجلٛمٞماااع ٤مومٝماااذا أجًْمااا --ش٤م. قمٛماااؾإهناااؿ ُمٜمااا٤موم٘مقن ٟمٗمااا»

 -حفواٞميمام شم٘مّدم شمق ،وومٞمٝمؿ اًمٙم٤مومر ،اًمٗم٤مؾمؼ اًمٗم٤مضمر

وما٢من ًمٗماظ اًمٜمٗما٤م. أوؾماع ُماـ  ،جياقز إـماال. ًمٗماظ اًمٜمٗما٤م. قمٚماٞمٝمام ,اًمٗم٤مؾمؼ واًمٙم٤مومر,واًم٘مًامن إظمػمان 

ضما٤مَز إـماال.  ،ومْمال قمام هق يمٗمارٌ  ،صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘مٞماـح٤م شم٘مرر ُِمـ أن ُمـ فمٝمرت قمٚمٞمف سمٕمض  ،اًمٙمٗمر وأؾمٝمؾ

وهااذا  ،ُمااـ اجلاازم ذم ُمقوااع اعؿمااٙم٤مل واًمااؽمدد ٤موأطمٞم٤مٟماا٤م يٙمااقن هااذا هااق اعمٜم٤مؾماا٥م هروسًماا ،ًمٗمااظ اًمٜمٗماا٤م. قمٚمٞمااف

ٌّف ًمف ؛ُمـ اًمٗم٘مف اعمٝمؿ    -ومٚمٞمتٜم

ذم إطم٤مديااا٨م  ىماااد سمٞمااااٜمٝم٤م ًمٜمااا٤م اًمٜمٌااال  ,أي قمالُم٤مشماااف,ومااا٢من ميااا٤مت اعمٜمااا٤مومؼ  ؛وأدًمااا٦م ذًماااؽ يمثاااػمة ُمٕمروومااا٦م

ُمٜمٝمااا٤م إٓ  ٤مئً ؿمااااٞموسمٞمااااـ اًم٘مااارمن اًمٙماااريؿ صاااٗم٤مِت اعمٜم٤موم٘مٞمااااـ شمٌٞمٞمااااٜم٤م يمااا٤مُمال ُمااا٤م شمااارك  ،ًمٜمٌقيااا٦م اًمّماااحٞمح٦م اعمٕمروومااا٦ما

ٌَحااقث» ،شاعم٘مِم٘مِماا٦م» ،شؾمااقرة اًمتقسماا٦م»ام ذم ؾماااٞموٓ  ،يمِمااٗمف شاًمٗم٤موااح٦م» ،شاًم
(1)

ومٛمااـ فمٝماارت قمٚمٞمااف شمٚمااؽ  ،

ة قمااغم اًمدياااـ ومحٞماا٦م وماا٠مـمٚمؼ قمٚمٞمااف أطمااٌد وصااػ اًمٜمٗماا٤م. همااػم ،اًمٕمالُماا٤مت سمقوااقح وضمااال  أو يمثاارْت واضمتٛمااع

,وصاػ َُماـ فمٝمارت قمٚمٞماف سمٕماض قمالُما٤مت اًمٜمٗما٤م. أو رأوا  وىماد وىماع ُماـ اًمّماح٤مسم٦م ، وم٘ماد أصا٤مب ،ًمف

 --وذم قمٝمده ة اًمٜمٌل ْمارذم طم ،سم٠منف ُمٜم٤مومؼ ،أنف ىمد ٟم٤مومَؼ  ,جمتٝمدياـ

شب قمٜم٘مف وم٢مٟمف ُمٜم٤مومؼواردقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل أ»:  ُمٜمٝم٤م ىمقل قمٛمر حل٤مـم٥ٍم 
(2)

- 

شوًمٙمٜمااؽ ُمٜماا٤مومؼ دماا٤مدل قمااـ اعمٜم٤موم٘مٞماااـ» :ًمًاإمد سمااـ قمٌاا٤مدة ْماااػمد سمااـ طمؾماااٞموُمٜمٝماا٤م ىمااقل أ
(3)

وُمٜمٝماا٤م ىمااقل  ،

شإٟمف ُمٜم٤مومؼ» :ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ قمـ اًمرضمؾ اًمذي ظمرج ُمـ صالشمف ُمٕمف
(4)

 --وهمػمه٤م يمثػم ،

                                      
 -، وىمد ذيمر هذه إؾمام  وهمػمه٤م ذم شمٗمًػمه اعمٓمقلاٟمٔمر ذم شمٗمًػم هذه اًمًقرة: ذم فمالل ؾمقرة اًمتقسم٦م؛ ًمٚمِمٞمخ: قمٌد اهلل قمزام  (٧)

 -شصحٞمح إدب اعمٗمرد»( وصححف إًم٤ٌم  ذم 616إدب اعمٗمرد ) (2)

 (-٧2١.  4(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )4٧6.  2، شم٤مريخ اًمٓمؼمي )(126يٜمٔمر: شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )ص  (1)

 -شصحٞمح اعؾمٜم٤مد»( وىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر: ٧42٧2، ٧42٧٧ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ) (6)
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 : وهذه إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م وم٤مئدشم٤من

 ،ٝماا٤مدًمٙمااٜمٝمؿ قُماااذروا ًمٚمتاا٠مول وآضمت ،أن ىماا٤مئكم ذًمااؽ ذم يمااؾ هااذه إُمثٚماا٦م يماا٤مٟمقا خمٓمئٞماااـ: اًمٗم٤مئاادة إومم

   -وٕن داومٕمٝمؿ يم٤من هق اًمٖمػمة قمغم اًمدياـ واحلٛمٞم٦م ًمف

ب سمٕمْماٙمؿ رىما٤مب ْمااري آ شمرضمٕماقا سمٕمادي يمٗما٤مرً ): اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد أن ذيمر طمدي٨م ؾمالمخ اعؿماٞموىم٤مل 

(سمٕمض
(1)

(وم٘مد سم٤م  ا٤م أطمدمه٤م ،ي٤م يم٤مومر: إذا ىم٤مل اعمًٚمؿ ٕظمٞمف) :وطمدي٨م 
(2)

وهذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م » :ىم٤مل 

ًٓ وإذا يمااا٤من ا ،ذم اًمّماااح٤مح يماااام ىمااا٤مل قمٛمااار سماااـ اخلٓمااا٤مب  ،ذم اًم٘متااا٤مل أو اًمتٙمٗماااػم مل يٙمٗمااار سماااذًمؽ عمًاااٚمؿ ُمتااا٠مو

 ،ٓ هاذا وٓ هاذا ومل يٙمٗمار اًمٜمٌال  ،ب قمٜماؼ هاذا اعمٜما٤مومؼواردقمٜمل أ ،ي٤م رؾمقل اهلل: حل٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م

ش--سماااؾ ؿماااٝمد ًمٚمجٛمٞماااع سم٤مجلٜمااا٦م
(3)

وماااتح  ؿمااا٤مرة إمم ُمااا٤م ذمومّماااؾ ذم اع ،زاد اعمٕمااا٤مد»ذم  ،وىمااا٤مل اسماااـ اًم٘ماااٞمؿ  -ـها 

ًٓ » :شُمٙم٦م ُمـ اًمٗم٘ماف ًٌ  وومٞمٝما٤م أن اًمرضماؾ إذا ٟمًا٥م اعمًاٚمؿ إمم اًمٜمٗما٤م. واًمٙمٗمار ُمتا٠مو هلل ورؾماقًمف وديااٜمف  ٤موهمْما

وهاااذا سمخاااالف أهاااؾ  ،سماااؾ يثااا٤مب قماااغم ٟمٞمتاااف وىمّماااده ،سماااؾ ٓ يااا٠مثؿ سماااف ،وم٢مٟماااف ٓ يٙمٗمااار سماااذًمؽ ،ٓ لاااقاه وطمٔماااف

ئٝمؿ وسمااادقمٝمؿ وٟمحٚمٝمااا ،إهاااقا  واًمٌااادع  سماااذًمؽ هاااـ وهاااؿ أومم ،ؿومااا٢مهنؿ ُيٙمٗمااارون ويٌااادقمقن عمخ٤مًمٗمااا٦م أهاااقا

شيمٗمااروه وسماادقمقه
(4)

شذم يمتاا٤مب اًمّمااالة ،اًمٗمااتح»وىماا٤مل احلاا٤مومظ ذم  -ـها 
(5)

ئااد احلاادي٨م اًمااذي ومٞمااف ىمااقل   ذم ومقا

شإٟمااف ُمٜماا٤مومؼ جياا٤مدل قمااـ اعمٜم٤موم٘مٞماااـ» :اًم٘م٤مئااؾ قمااـ ُم٤مًمااؽ سمااـ اًمدظمِمااـ
(6)

 ؾمااالمن ُمااـ ٟمًاا٥م ُمااـ ئمٝماار اعإو» :

ُمًااااتٗم٤مد ُمااااـ  -ـها شسم٤مًمت٠مويااااؾيٗمًااااؼ سمااااؾ يٕمااااذر  ٓ يٙمٗماااار سمااااذًمؽ وٓ ،إمم اًمٜمٗماااا٤م. وٟمحااااقه سم٘مرياااااٜم٦م شم٘مااااقم قمٜمااااده

شاًمثالصمٞماٜمٞم٦م»
(7)

   -ومرج اهلل قمٜمف شؾمالأيب حمٛمد اعم٘مد»خ ِماٞمًمٚم 

وهااذا ًمٕمٚمااف  ؛أن إـمااال. اًمٜمٗماا٤م. أظمااػ وأومم ذم ُمثااؾ هااذه احلاا٤مٓت ُمااـ إـمااال. اًمٙمٗماار: اًمٗم٤مئاادة اًمث٤مٟمٞماا٦م

  شىمّماا٦م طم٤مـماا٥م»وىمااد ورد ذم سمٕمااض رواياا٤مت  ،وم٢مٟمااف ىمٚمٞمااؾ ،واوااح ُمااـ يمثاارة أُمثٚمتااف سمخااالف ًمٗمااظ اًمٙمٗماار

وًمٕمٚماااف هاااق  ،ًمٙماااـ إيمثااار ذم روايااا٤مت هاااذا احلااادي٨م هاااق إـماااال. اًمٜمٗمااا٤م. ،شوم٘ماااد يمٗمااار --» :ىمااا٤مل أن قمٛمااار 

                                      
 (-45(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١١١١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

ذا ا,وصححف  (،65١١(، وورد هذا اًمٚمٗمظ ذم: اعمٕمجؿ إوؾمط )4١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧١6سمٜمحقه ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧٧1إًم٤ٌم  ذم: ن٘مٞمؼ اعيامن )ص  ,اًمٚمٗمظ

 - ]اعم١مًمػ[(1.266) اًمٗمت٤موى جمٛمقع (1)

 - ]اعم١مًمػ[(1.621) (6)

 ]اعم١مًمػ[ -(521.٧) (5)

 (-11(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4216، 56١٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (4)

 (-22اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم )ص  (١)
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وم٢مٟمااف يّمااد. قمااغم اًمٜمٗماا٤م. إصااٖمر )وىمااد يًااٛمك اًمٕمٛمااكّم(  ؛وٕن ًمٗمااظ اًمٜمٗماا٤م. أوؾمااع ،اعمحٗمااقظ واهلل أقمٚمااؿ

 --واًمٕمٞما٤مذ سما٤مهلل ،ٓما٤من اًمٙمٗماروإسم ؾماالماًمذي هاق إفمٝما٤مر اع ،ويّمد. قمغم اًمٜمٗم٤م. إيمؼم وهق ٟمٗم٤م. آقمت٘م٤مد

   -مُمٞماـ --ي٤م رب اًمٕم٤معمٞماـ ،ئ إظمال.ؾماٞممهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٙمذب واًمري٤م  واًمٜمٗم٤م. واًمِم٘م٤م. و

سمـ قمٌد اأي  ،خ حمٛمدِماٞمخ قمٌد اهلل سمـ اًمِماٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمِماٞمذم أثٜم٤م  يمالم ًمٚم ،شاًمدرر اًمًٜمٞم٦م»ضم٤م  ذم 

 ؟أم ٓ ،أفمٝمر قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤م. هـ يدقمل اعؾمالم أنف ُمٜم٤مومؼهؾ ي٘م٤مل عمـ : اعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم» : اًمقه٤مب

 ،يم٤مرشمداده قمٜمد اًمتحزي٥م قمغم اعم١مُمٜمٞماـ ،أنف ُمـ فمٝمرت ُمٜمف قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤م. اًمداًم٦م قمٚمٞمف: اجلقاب

ويمقٟمف إذا  ،[٧4١مل قمٛمران: ] ژڤ ڤ ڤ ڤژ: يم٤مًمذياـ ىم٤مًمقا  ،وظمذٓهنؿ قمٜمد اضمتامع اًمٕمدو

 ،يمٞماـ سمٕمض إطمٞم٤منِماروُمدطمف ًمٚمٛم ،ًٚمٛمقن اًمتج٠م إًمٞمٝمؿوإن همٚم٥م اعم ،يمقن اًمتج٠م ُمٕمٝمؿِمارهمٚم٥م اعم

وصٗم٤مت  ،وأؿم٤ٌمه هذه اًمٕمالُم٤مت اًمتل ذيمر اهلل أهن٤م قمالُم٤مت ًمٚمٜمٗم٤م. ،وُمقآهتؿ ُمـ دون اعم١مُمٜمٞماـ

  -٤موشمًٛمٞمتف ُمٜم٤موم٘مً  ،وم٢مٟمف جيقز إـمال. اًمٜمٗم٤م. قمٚمٞمف ،ًمٚمٛمٜم٤موم٘مٞماـ

اًمرضماااؾ ًمٞماااتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛمااا٦م ذم إن » : يماااام ىمااا٤مل طمذيٗمااا٦م ؛ا يٗمٕمٚماااقن ذًماااؽ يمثاااػمً  ، وىمااد يمااا٤من اًمّماااح٤مسم٦م

ش٤مومٞمٙمااقن ااا٤م ُمٜم٤مومً٘ماا قمٝمااد رؾمااقل اهلل 
(1)

ًمااذًمؽ اعمااتٙمٚمؿ سمااذًمؽ اًمٙمااالم   ويمااام ىماا٤مل قمااقف سمااـ ُم٤مًمااؽ ،

شوًمٙمٜمااااؽ ُمٜماااا٤مومؼ ،يمااااذسم٧م» :اًم٘مٌااااٞمح
(2)

ياااا٤م رؾمااااقل اهلل دقمٜماااال » : ويمااااذًمؽ ىماااا٤مل قمٛماااار ذم ىمّماااا٦م طم٤مـماااا٥م ،

شب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼوارأ
(3)

شب قمٜم٘مف وم٢مٟمف ُمٜم٤مومؼواردقمٜمل أ» :وذم رواي٦م ،
(4)

ويماذًمؽ  ،وأؿما٤ٌمه ذًماؽ يمثاػم 

دمااااا٤مدل قماااااـ  ؛يماااااذسم٧م وًمٙمٜمااااؽ ُمٜمااااا٤مومؼ» : ًمًاااإمد سماااااـ قمٌااااا٤مدة حااااا٤م ىماااا٤مل ذًماااااؽ اًمٙماااااالمْمااااااػمد سماااااـ طمؾمااااااٞمىماااا٤مل أ

شاعمٜم٤موم٘مٞماـ
(5)

-   

وماا٢مذا  ؛٤مسم٤مـمٜمًاا ٤موسمٞماااـ يمقٟمااف ُمٜم٤مومً٘ماا ،ا أنااف ٓ شمااالزم سمٞماااـ إـمااال. اًمٜمٗماا٤م. قمٚمٞمااف فماا٤مهرً : وًمٙمااـ ياااٜمٌٖمل أن يٕماارف

 ،ذم ٟمٗمااس إُماار ٤موإن مل يٙمااـ ُمٜم٤مومً٘ماا ،عمااـ أراد أن يًااٛمٞمف سمااذًمؽ ٤مومً٘مااضماا٤مز شمًااٛمٞمتف ُمٜم٤م ،ومٕمااؾ قمالُماا٤مت اًمٜمٗماا٤م.

ومٛماـ  ،٤مأو ًم٘مّماد خيارج سماف قماـ يمقٟماف ُمٜم٤مومً٘ما ،ٓ قمٚماؿ قمٜماده ٤مٕن سمٕمض هذه إُماقر ىماد يٗمٕمٚمٝما٤م اعٟمًا٤من خمٓمًئا

 ُمااع أنااف ،٤مُمٜم٤مومً٘ماا ا شمًااٛمٞمتف ؾماإمدً ْماااػمد سمااـ طمؾماااٞمقماغم أ يمااام مل ياااٜمٙمر اًمٜمٌاال  ،أـمٚماؼ قمٚمٞمااف اًمٜمٗماا٤م. مل ياااٜمٙمر قمٚمٞمااف

                                      
 (-1١22٧، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )شأثر طمًـ»ٟم١موط: ر( وىم٤مل ا212١6ٕد )ُمًٜمد أمح (٧)

 -شصحٞمح اعؾمٜم٤مد»( وىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر: ٧42٧2، ٧42٧٧ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ) (2)

 (-2566(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62١١، 62١5صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 -شصحٞمح إدب اعمٗمرد»( وصححف إًم٤ٌم  ذم 616إدب اعمٗمرد ) (6)

 (-٧2١.  4(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )4٧6.  2(، شم٤مريخ اًمٓمؼمي )٤126مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )ص يٜمٔمر: شم (5)
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 ،يمٞمااـِماروٓ ُماع اعم ،سمخاالف اعمذسماذب اًماذي ًماٞمس ُماع اعمًٚمٛمٞمااـ ،وُمـ ؾمٙم٧م مل ياٜمٙمر قمٚمٞماف ،ًمٞمس سمٛمٜم٤مومؼ

   -٤موم٢مٟمف ٓ يٙمقن إٓ ُمٜم٤موم٘مً 

 ،ذم أُمار دٟمٞما٤م أو ًمٙمقٟماف يِما٤مطمـ رضمااًل  ،واقمٚمؿ أنف ٓ جيقز إـمال. اًمٜمٗم٤م. قماغم اعمًاٚمؿ سما٤ملقى واًمٕمّماٌٞم٦م

ومٚمٞمحاذر اعٟمًا٤من  --اًمتل ٓ يزال اًمٜما٤مس ومٞمٝما٤م خمتٚمٗمٞمااـ ،أو ًمٙمقٟمف خي٤مًمػ ذم سمٕمض إُمقر ،أو يٌٖمْمف ًمذًمؽ

سمٙمٗمار ومٝماق يم٘متٚماف ٤موماٞمٛمـ رُماك ُم١مُمٜمًا وم٢مٟمف ىمد صح ذم ذًمؽ احلدي٨م قمـ اًمٜمٌال  ،أؿمد احلذر
(1)

وإٟماام جياقز  ،

سمخااالف ُمثااؾ اًمٙمذسماا٦م  ،يم٤مًمٕمالُماا٤مت اًمتاال ذيمرٟماا٤م وأؿماا٤ٌمهٝم٤م ،ُمااـ ذًمااؽ ُماا٤م يم٤مٟماا٧م اًمٕمالُماا٤مت ُمٓمااردة ذم اًمٜمٗماا٤م.

شدياٜمفّمار ىمّمد اعٟم٤ًمن وٟمٞمتف إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل وٟمويم٤من  ،واًمٗمجرة وٟمحق ذًمؽ
(2)

 -ـها 

ًماقنِمااارطمٞمااـ ُي٘ماا٤مل أن احلّٙما٤مم هااؿ اًمذيااـ يُ  وًمٙمااـ»: وىمقًماؽ أن اًمٕمٚمااام  هااؿ : يااؼمز اًمتًا٤مؤل ،قمقن وُيقا

 -ش--؟!ون لؿ هذا ويؼّمروٟمفًاراًمذياـ يٞم

ًماااقن»: أىماااقل إن يمااا٤من اعم٘مّماااقد أهناااؿ  ؟شقمقنار  َِمااايُ »وماااام ُمٕمٜماااك  ،وشم٘مااادم اجلاااقاب قمٜمٝمااا٤م ،ىماااد قمرومٜم٤مهااا٤م شيقا

ومٝماااذا أجْمااا٤م ىماااد شم٘مااادم  ؛إهناااؿ طمٙمااا٤مم ُمًاااٚمٛمقن وأوًمٞمااا٤م  أُماااقر ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـ :قمٞم٦م سم٘ماااقلؿِمااااريْماااٗمقن قمٚماااٞمٝمؿ اًم

د أهناؿ ي ،٤مؾ اًمذي ذيمرٟم٤مه مت٤مًُماّماٞمقمغم اًمتٗم ،اجلقاب قمٜمف قمقن لاؿ إطمٙما٤مم أي ها٤م مل يا٠مذن ِمااروإن يما٤من اعمارا

 ،ومٝماذه ُمًا٠مخ٦م أظمارى ُمًات٘مٚم٦م ،يع ُماـ دون اهللِمااراًمتسما٤مب : ومٝم١مٓ  يٙمٗمرون طمٞمااٜمٝم٤م ُماـ هاذا اًمٌا٤مب ،سمف اهلل

   -وأفمـ ُمرادك هق إول

ون لاؿ اًمٙمٗمار اًماذي ًاارهاؾ اعم٘مّماقد أهناؿ يٞم ؟ُما٤م هاق شهاذا» ،شون لاؿ هاذا ويؼمروٟمافًااريٞم» وُم٤م ُمٕمٜمك

ٟمٞمااااـ اًمقوااإمٞم٦م وإومٙمااا٤مر اًمٕمٚمامٟمٞمااا٦م واعماااذاه٥م اًمٙمٗمريااا٦م  ًٌّاااقن سماااف )وهاااق احلٙماااؿ سم٤مًم٘مقا هاااؿ واىمٕماااقن ومٞماااف ُمتٚم

وما٢من يما٤من اعم٘مّماقد  ؟إن هاذا ضمٞماد طماالٌل ًمٙماؿ :ة ًمٚمٙمٗم٤مر وهماػم ذًماؽ( ويًاّقهمقٟمف لاؿ وي٘مقًماقن لاؿواعمقآ

واعمقضمااقد ذم  ؟وإن يماا٤من اعم٘مّمااقد همااػم ذًمااؽ ومااام هااق -!ووم٤مقمااؾ ذًمااؽ يماا٤مومرٌ  ،هااق هااذا اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ومٝمااق يمٗماارٌ 

   -اًمقاىمع هذا وهذا

 يٙمٗمااارهؿ سماازقمؿ أهنااؿ مل شمتاااقومر ًمٙمٜمااف ٓ ،أقمٜماال َُمااـ يٕمااارف أن هااذه إقمااامل اًمتااال وىمااع ومٞمٝماا٤م احلٙمااا٤مم يمٗماارٌ 

   -وط ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمرِماراًم

سماااادقمقى  ،لاااؿ ًااااارويٞم ،ومٝمااااذا ىماااد يااااؼمر لاااؿ ؛إن أومٕمااا٤ملؿ شمٚمااااؽ ًمٞمًااا٧م يمٗماااارا أصااااًل  :ويقضماااد َُماااـ ي٘مااااقل

ٟمًااا٠مل اهلل  --ويٗمتاال لااؿ سم٤مرشمٙمااا٤مب شمٚمااؽ إقمااامل اًمتااال ىماا٤مم اًماادًمٞمؾ قماااغم أهناا٤م يمٗماارٌ  ،ورة أو ٟمحااق ذًماااؽْماااراًم

                                      
 (-4452، 4٧١5، 4١6١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧44 , ٧46.  6اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ) (2)
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وٟمحتاا٤مط  ،٤مقمً ؿماااروٟمحااـ ٟمٜمٔماار ذم طم٤مًماا٦م وٟمحٙمااؿ قمٚمٞمٝما٤م سمااام شمًااتحؼ ، هلل ُمااـ اخلاذٓناًمٕمٗماق اًمٕم٤مومٞماا٦م وٟمٕمااقذ سماا٤م

   -وٟمٓمٚم٥م اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ُم٤م أُمٙمـ

وُم٤م هل اًمّمقارف اًمتل صاروم٧م  ،ومام هل إؾم٤ٌمب اًمتل دقَم٧م إمم إـمال. احلٙمؿ قمغم احلّٙم٤مم»: وىمقًمؽ

 ش--؟احلٙمؿ قمـ اًمٕمٚمام 

 :  سم٠مس سمزي٤مدة اعيْم٤محًمٙمـ ٓ  ،نّمؾ اجلقاب قمغم هذا ه٤م شم٘مدم: أىمقل

ف قمااٜمٝمؿ ّمااارومل يٙمااـ لااؿ قمااذٌر ي ،احلٙماا٤مم ارشمٙمٌااقا اعمٙمٗماارات اًمٌٞماااٜم٦م اًمتاال قمٜماادٟم٤م ُمااـ اهلل ومٞمٝماا٤م سمرهاا٤من ,

ٟماااع ًمٚمحٙماااؿ قمٚماااٞمٝمؿ سمااا٤مًمٙمٗمرِماااارسمٛمٕمٜماااك أناااف ىماااد شماااقومرت اًم ،طمٙمااؿ اًمٙمٗمااار ومحٙمٛمٜمااا٤م قمٚماااٞمٝمؿ  ،وط واٟمتٗماا٧م اعمقا

   -ة وسمٞماٜم٦م وهلل احلٛمدّماػمقمغم سم ،سم٤مًمٙمٗمر

إٟمااام هااؿ مل يٙمٗمااروا ذًمااؽ اًمااذي طمٙمٛمٜماا٤م قمٚمٞمااف  ،سم٤مٕصاا٤مًم٦م إًمااٞمٝمؿ مل يرشمٙمٌااقا ُماا٤م هااق يمٗماارٌ  واًمٕمٚمااام  اعمِماا٤مر ,

 ،وماااٜمحـ جمتٝمااادون ذم احلٙماااؿ قماااغم هااا١مٓ  احلٙمااا٤مم سمااا٤مًمٙمٗمر ،اضمتٝمااا٤مدا ُماااٜمٝمؿ أجْمااا٤م ،سمااا٤مًمٙمٗمر ,ااضمتٝمااا٤مدً ,ٟمحاااـ 

 :ٜماا٤موٓ ياااٜمٓمٌؼ قمٚمااٞمٝمؿ ىمقًم ،ٓم٦مًاااٞمهااذه هاال اعمًاا٠مخ٦م ذم صااقرهت٤م اًمٌ --وخم٤مًمٗمقٟماا٤م جمتٝماادون ذم قماادم شمٙمٗمااػمهؿ

شُمااـ مل يٙمٗماار اًمٙماا٤مومر ومٝمااق يماا٤مومر»
(1)

حاا٤م شم٘ماارر ذم ُمقواإمف ُمااـ أن اعم٘مّمااقد سمااذًمؽ هااق اًمٙماا٤مومر اعم٘مٓمااقع سمٙمٗمااره  

وأن ُمادار هاذه  ،وُما٤م ذم ىمقشماف ،ؾماالمح سم٤مٟمت٘م٤مًماف قماـ ديااـ اعّمااراعمجٛمع قمٚمٞماف يم٤مًمٙما٤مومر إصاكم أو اعمرشماد اعم

 ،ذي٥م سمحٙمااؿ اهلل واًمٙمٗماار سماا٤معيامنومرضمٕماا٧م إمم ُمٕمٜمااك اًمتٙماا ؛٤مإؾمااالُمً اًمٕمٌاا٤مرة )اًم٘م٤مقماادة( قمااغم شمًااٛمٞم٦م اًمٙمٗماار 

جئ ژ: وىمااا٤مل ]اح٤مئااادة[ ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبژ: ىمااا٤مل اهلل شمٕمااا٤ممم

ىب يب جت حت خت مت ژ: وىمااااااااا٤مل ]اًمٜمًاااااااا٤م [ ژحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

  -]اًمٌ٘مرة[ ژىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ

ٗمر قمااغم ٕنااف ىمااد شمقضمااد صااقرٌة يٙمااقن ومٞمٝماا٤م احلٙمااؿ سماا٤مًمٙم شٓم٦مًاااٞمهااذه هاال اعمًاا٠مخ٦م ذم صااقرهت٤م اًمٌ» :وىمٚماا٧ُم 

ح طما٤ميمؿ ُماـ احلٙما٤مم صااريماام ًماق  ،وري اعم٘مٓمقع سماف اعمجٛماع قمٚمٞمافْمارسمٕمض احلٙم٤مم ه٤م يدظمؾ ن٧م اًمٕمٚمؿ اًم

أو ومٕماؾ اًمٙمٗمار اًمٌٞمااـ اًمقاواح اجلاكم اًماذي ٓ خيتٚماػ اًمٜما٤مس ومٞمااف  ،إمم ديااـ مظمار ؾماالمسم٤مٟٓمت٘ما٤مل ُماـ ديااـ اع

ف وآؾمااتٝمزا  سماف سم٠مووااح اًمٕمٌاا٤مرات ٓ أخٌتاف )ٓ ذم صمٌقشمااف وٓ ذم دًٓمتاف وطمٙمٛمااف( يمًاا٥ّم اهلل ورؾماقًمف ودياااٜم

                                      
ؾ ذمش حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب»ًمٚمِمٞمخ  شٟمقاىمض اعؾمالم اًمٕمنمة»ُمـ ذح يمؾ  (٧) ، وُمـ دة؛ إذ هل اًمٜم٤مىمض اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤مهذه اًم٘م٤مقم وَمّم 

(، ذح ٧١ًمٚمٓمريٗمل )ص  ؛(، اعقمالم2٧ًمٚمٕمٚمقان )ص  ؛(، اًمتٌٞم٤من6ًمٕمكم اخلْمػم )ص  ؛هذه اًمنموح: ُمذيمرة ذم ذح اًمٜمقاىمض

ىم٦م ذم ، وُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ُووح٧م ومٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة: (٧1، ٧2)ص  ؛ ًمٚمٓمقيٚمٕملاًمٜمقاىمض  ؛ؾم١مآت ؾمقاىم٦م  )اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م(اعذا

 -(٧2(، ىمقاقمد ذم اًمتٙمٗمػم؛ ٕيب سمّمػم )اًم٘م٤مقمدة رىمؿ ٧٧اخلٓم٠م رىمؿ ، اًمثالصمٞمٜمٞم٦م )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، يب حمٛمد اعم٘مددٕ
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رسمااا٦م وٓ إظمٗمااا٤م  ُماااع شمٙمااارار ذًماااؽ ُماااثال ،سمٕمٌااا٤مرة حمتٛمٚمااا٦م ومٝماااذا طمٞمااااٜمئذ يٙماااقن احلٙماااؿ قمٚمٞماااف  --!قمٚمٜمااا٤م سمااادون ُمقا

 -وٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --ويٙمٗمُر اعمخ٤مًمػ ومٞمف ،ورّي ْمارسم٤مًمٙمٗمر ُمـ اًمٕمٚمؿ اًم

  -ٟم٥ٍم وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذ ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ

 
 

[ٚغرلِٖ ،شابٔ عجٌُٝ»ٚ شابٔ باط»نايؾٝخ  ؛ايعًُا٤ ايشٜٔ ْافضٚا اؿهاّسهِ ]

  ء هي طـًٍٖحي زدًتهدض بردزتٛن يلِ٘ ٍز ،خهْن رسٖ شؤزد لز٘ـي»ساخل خألخ خلٓدؾل

 ،ألى ّصخ خلوَؾَو خستطٛل يلى ٚخ٘ط هي خلوزدّسٗـي ٍؤًد ٍخحس هٌْن --خلتٓػـ٘ل

يٖ ْٖ ّصُ طـطْدلصٕ ًطٗسُ خلحٛن خل ؛ًَخ هي خألح٘دء ؤٍ خألهَختٍزُؽ خلٌهط يود بشخ ٚد
ًدغـطٍخ خلحٛدم خلرًَٔ  !د خزي زدظطـٍ٘خل ،٘ـيد خزي يخ٘وطـ٘خل :خهحسزٖ ٍهخدأ --خلوسإلٔ

ٍْتدٍْٗن خلسدقلٔ  ،ٍتْزوَخ يلى خلوزدّسٗـي ٍسلَّٗن زإلسٌٔ حسخز ،خلٛٓطٓ خلوطتسٗـي

ٍّصخ خلَخٖى ٍّصُ خلػَضٓ هد  ،خلت تطْس يلْ٘نخلػَت٘ٔ ٍخلٛتدز٘ٔ ْٖ هَخًْٖن هد ظ
ٗؿد يي ؤزُؽ خلٌهط  ؟ّْٛ٘ ًحٛن يلى ّصُ خلٓحٔ ؛ؾـطظخلت تتٛطض ْٖ ٍٖتٌد خلحد

 --هٛدًتْن خلًلو٘ٔ ٍيهؤ هالٓدتْن ٍٚخطتْد ٍهْود ٚدًت خألسسدذ

 [ٕم٦مِماٞمسم٤مىمر قمٞماـ اًم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 -ومٜم٠ًمل اهلل أن ياٜمٗمع سمف ؛شٞماـجل أب٤م»شم٘مدم ُمٕمٔمؿ اجلقاب قمغم ؾم١مال  ،احلٛمد هلل

ؾ اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ذم ّماااٞموهااق سم٤معواا٤مل ٓ خياارج قمااـ اًمتٗم ،ومٜماا٠ميت إمم اعمثاا٤مل اًمااذي أوردشمااف ياا٤م أظماال اًمٙمااريؿ

٤م  ؿمااااٞموهماااػمهؿ ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ وىماااع ُماااٜمٝمؿ إ خٞمااااـ اعمذيمقريااااـ ِماٞموطم٤مصاااٚمف أن اًم ،اجلاااقاب اًمًااا٤مسمؼ

 :أشمٞم٦م

 ٝمؿ ٟمحـ سم٤مًمٙمٗمر )وأن٤م أتٕمّٛمد هٜما٤م ذم ُم٘ما٤مم اًمتٗمٝماٞمؿ أن أقماؼم  مل يٙمٗمروا سمٕمض احلٙم٤مم اًمذياـ طمٙمٛمٜم٤م قمٚمٞم ,

ًمٙماال أريمااز قمااغم أن ُمًاا٠مخ٦م شمٙمٗمااػمهؿ هاال ُمًاا٠مخ٦م ومتااقى  ،شاًمذياااـ طمٙمٛمٜماا٤م قمٚمااٞمٝمؿ ٟمحااـ سماا٤مًمٙمٗمر» اااذا اًمِمااٙمؾ

 ،أقمٜماال سمااف هااذا اًمٗمريااؼ اًمااذي طمٙمااؿ سماا٤مًمٙمٗمر قمااغم هاا١مٓ  احلٙماا٤مم شٟمحااـ» :وىمااقزم ،وىمْماا٤م  ُمٌٜمٞماا٦م قمااغم اضمتٝماا٤مد

قخ ظم٤مًمٗمقٟماا٤م ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦م ِماااٞمسمٛمٕمٜمااك أن هاا١مٓ  اًم ،ٚمااام  يمٌاا٤مر أضمااال  جمتٝماادون(وقمااغم رأس هااذا اًمٗمريااؼ قم

 -ذم سمٕمض احلٙم٤مم

ُمًٚمٛمٞماااـ أوًمٞماا٤م  أُمااقر  ٤مقخ اعمِماا٤مر إًمااٞمٝمؿ اقمتااؼموا أوئلااؽ احلٙماا٤مم طمٙم٤مًُمااِماااٞموماا٢من هاا١مٓ  اًم :قمٚمٞمااف سمٜماا٤م ً  ,
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وطمّرُمااقا  ،وسماا٤ميٕمقهؿ ،ودظمٚمااقا ناا٧م وٓيااتٝمؿ واًمًااٛمع واًمٓم٤مقماا٦م لااؿ ،وواًمااقهؿ وٟم٤مصااحقهؿ ،ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااـ

 -اًمخ --اخلروج قمٚمٞمٝمؿ

ػ وناا٤مول ظمٚمٕمٝمااؿ ًاااٞمومٚمااام ىم٤مُماا٧م ـم٤مئٗماا٦م ُمااـ اعمًٚمٛمٞماااـ قمااغم أوئلااؽ احلٙماا٤مم دم٤مهاادهؿ وشمٜم٤مسمااذهؿ سم٤مًم ,

لااذه اًمٓم٤مئٗماا٦م اعمج٤مهاادة ٕوئلااؽ  اوىمٗمااقا واادً  ؟قخ اعمِماا٤مر إًمااٞمٝمؿِماااٞمُماا٤مذا ومٕمااؾ أوئلااؽ اًم ،وإزاًماا٦م طمٙمٛمٝمااؿ

 ،اسمحًاا٥م أصااقًمٜم٤م وُماا٤م قمٜماادٟم٤م ُمااـ اًم٘مٜم٤مقماا٦م ضمٝماا٤مدً  اًمااذي ٟمًااّٛمٞمف ٟمحااـ ،وأومتااقا سمتحااريؿ هااذا اخلااروج ،احلٙماا٤مم

سمااادقمقى أناااف إومًااا٤مد  ،وهناااقا قمٜماااف وؿماااٜمّٕمقا قمٚمٞماااف ،وعِماااارهماااػم ُم ٤مسماااؾ رأوه ظمروضًمااا ،اأُمااا٤م هاااؿ ومٚماااؿ ياااروه ضمٝمااا٤مدً 

 -اًمخ طمٙم٤مي٦م ُمذهٌٝمؿ --وأنف ظمروج قمغم طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ،٤موًمٞمس إصالطًم 

ًمٙمٜماف قمٜمادٟم٤م  --أصاقلؿقخ ضما٤مٍر قماغم ِمااٞموأن ُما٤م وىماع ُماـ ها١مٓ  اًم ،٦مْمااٞموم٠من٧م شمرى يمٞماػ شمِماخٞمص اًم٘م

 ؛وم٠مصااؾ اخلااالف هااق ذم شمٙمٗمااػم هاا١مٓ  احلٙماا٤مم واحلٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿ سماا٤مًمردة ،ٕنااف اٟمٌٜمااك قمااغم ظمٓماا٠م وسم٤مـمااؾ ؛ظمٓماا٠م

وم٠مصااقل اًمٕمٚمااؿ  --يماا٤من ُمااـ اًمٓمٌٞمٕمال أن ختتٚمااػ سمٜم٤م اشمٜماا٤م قمااغم ذًماؽ اخلااالف ،ومٚماام اظمتٚمٗمٜماا٤م ٟمحااـ وهاؿ ذم ذًمااؽ

ُما٤م و ،ُماقا ص٤مدريااـ قماـ اضمتٝما٤مد ظم٤مًمٗمقٟما٤م ومٞمافاد ُما٤م ،قخِماٞمقمٚمٞماٜم٤م سم٠من٤م ٓ ٟمٙمّٗماار ه١مٓ  اًمْمال واًمٗم٘مف وأدًمتف شم٘م

وري٤مت اًمدياااـ اعمجٛمااع قمٚمٞمٝماا٤م اًمتاال وااار٧م ُمًاا٠مخ٦م شمٙمٗمااػم أوئلااؽ احلٙماا٤مم ُمًاا٠مخ٦م اضمتٝم٤مدياا٦م وًمٞمًاا٧م ُمااـ داُماا

يماام  ،ًمٙمـ ٓ جيقز شمٙمٗمػم صا٤مطمٌف سمٛمجارد ذًماؽ ،وٟمٕمٓمٞمف درضمتف ذم اخلٓم٠م ،سمؾ ٟمخٓمئ اًمٗمٕمؾ --يٙمٗمر خم٤مًمٗمٝم٤م

   -وهق اًمٕمدل واًم٘مًط إن ؿم٤م  اهلل ،هذه اعم٠ًمخ٦م ومٝمذا هق احلؼ ذم --ؾّماٞمؾمٌؼ اًمتٗم

ىمااػ اًمتاال صاادرت قمااـ أوئلااؽ اًم واٟمٌٜماا٧م قمااغم ُمااذهٌٝمؿ واظمتٞماا٤مراهتؿ  ،قخِماااٞموُمٝمااام يم٤مٟماا٧م سمِماا٤مقم٦م اعمقا

ومٚماااٞمس ُماااـ أؾمااا٤ٌمب شمٙمٗماااػم اعمًاااٚمؿ جمااارد أن ي٘ماااػ  ؛وُمٝماااام وىمٗماااقا وااادٟم٤م وطم٤مرسمقٟمااا٤م ،اًمٕمٚمٛمٞمااا٦م واضمتٝمااا٤مداهتؿ

هماػم اعمٕمّمقُمٞمااـ ٟمخٓمائ  ِمارسمؾ ٟمحـ ُمـ وٚم٦م اًمٌ ،ٜم٤م إٓ احلؼومٜمحـ ًمًٜم٤م أنٌٞم٤م  ٓ يّمدر قم ؛ودٟم٤م و ٤مرسمٜم٤م

 -!ورةْمارع سم٤مًمِماروُم٤م ٟمٕمٛمٚمف وٟمامرؾمف هق ُمٜمًقٌب إًمٞماٜم٤م ٓ إمم اًم ،٥مّماٞموٟم

وُما٤م درضما٦م هاذا اخلاالف  ؟قخِمااٞمحا٤مذا ظم٤مًمٗمٜما٤م أوئلاؽ اًم ،ؾصااٞمومٝمذا قمغم اعو٤مل دون اخلاقض ذم اًمتٗم٤م

   -ؾصاٞماًمخ شمٚمؽ اًمتٗم٤م ؟--واقمت٤ٌمره

وٟمحتاا٤مج إمم  ،وُمااـ صااقرة وُمًاا٠مخ٦م إمم صااقرة وُمًاا٠مخ٦م أظماارى ،ُمااـ طماا٤مل إمم طماا٤مل أظماارىومٝمااذه ختتٚمااػ 

   -وإقمٓم٤مئٝم٤م طم٘مٝم٤م ،ؾ واًمٜمٔمر ذم يمؾ طم٤مًم٦م قمغم طمدةّماٞماًمتٗم

( يماام ٤م)قمٚمٛمّٞمااً ٤مومٝمٜم٤مك َُمـ ظم٤مًمٗمٜم٤م ذم شمٙمٗمػم احلٙما٤مم سمٜما٤م  قماغم ظمالوماف ُمٕمٜما٤م ذم أصاؾ احلٙماؿ ذم اعمًا٠مخ٦م ٟمٔمرًيا

ٟمٞماااـ اًمقواإمٞم٦م ُمٕماًمااذي ياارى ا شاسمااـ سماا٤مز»خ ِماااٞمذم طم٤مًماا٦م اًم ٦م ّماااٞمحلٙمااؿ سمٖمااػم ُماا٤م أناازل اهلل ُمااـ اًمدؾماا٤مشمػم واًم٘مقا
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صالط آؾمتحالل يم٤ًمئر اعمٕم٤مِمارٗمر ا٤م إٓ سمٙمَ ومال يُ  ،همػم يمٗمر
(1)

- 

وأناااف ىماااقل ؿمااا٤مذ  ،اوأفمٝمرهااا٤م ومًااا٤مدً  ،وأناااف ُماااـ أردأ إىماااقال ذم اعمًااا٠مخ٦م ،وُمٕمٚماااقم سمٓماااالن ىمقًماااف وومًااا٤مده

 -!!وإن يم٤مٟم٧م زًم٦م يمٌػمة ،خ إٓ أهن٤م زًم٦م ُمٜمفِماٞمًمٙمـ ٓ ٟم٘مقل ذم اًم ،ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،خم٤مًمػ ًمٚمحؼ

ٟمٞمااااـ  وم٘مٜمااا٤م ذم إصاااؾ اًمٜمٔماااري ًمٚمٛمًااا٠مخ٦م )شمٙمٗماااػم أُمثااا٤مل هااا١مٓ  احلٙمااا٤مم احل٤ميمٛمٞمااااـ سم٤مًم٘مقا وهٜمااا٤مك َُماااـ يقا

ٟمااعِمااارسماادقمقى اًم ،ٟماازال احلٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿإاًمقواإمٞم٦م( وًمٙمااـ خي٤مًمٗمٜماا٤م ذم  وذم سمٕمااض احلاا٤مٓت  ،اًمااخ --وط واعمقا

يماام ي٘مقًماف اًمإٌمض ذم طمٙما٤مم  ،غم دقمقاه قمدم صمٌقت اًمٗمٕمؾ اعمٙمٗمر قماغم احلا٤ميمؿقم اًم٘مٚمٞمٚم٦م هٜم٤مك َُمـ خي٤مًمٗمٜم٤م سمٜم٤م ً 

 -ُمثال شاجلزيرة»

ومااا٢مٟمٜمل  --!ومل يٕماااد ًم٘م٤مئااؾ ُم٘مااا٤مل ،وٓ ٟماادقمل أنٜمااا٤م هٜماا٤م ٟمٛمٚماااؽ احلاااؼ واًمٞم٘مٞماااـ اًمٙم٤مُماااؾ وأنٜمااا٤م طمًااٛمٜم٤م إُمااار

هاذه إضمقسما٦م  يٛمٙماـ ذم وٓ ،أقمرف أن هد اًمٙمثػم ُمـ اعيارادات قماغم يمالُمٜما٤م ذم ها١مٓ  اًمٕمٚماام  واعمِما٤ميخ

هٜما٤مك  ؛ٟمٕماؿ --واًمتٜمٌٞماف قماغم اعمٝماامت ،ًمٙمـ طمًٌٜم٤م اًمتٛمًؽ سم٠مووح وأث٧ٌم ُم٤م قمرومٜما٤م ، ؿمالأن ٟم٠ميت قمغم يمؾ 

سمًااا٥ٌم اًمٗمتٜمااا٦م اًمتااال دظمٚمااا٧م  ،ووااإمٗم٧م اًمث٘مااا٦م سمٙمثػميااااـ ُماااٜمٝمؿ ،اًمٙمثاااػم ُماااـ اًمِماااٙمقك ذم اًمٙمثاااػم ُماااـ اًمٕمٚماااام 

 ِماارسم ،٤مًمٕمٚمام  هاؿ ٟما٤مٌس ُماـ اًمٜما٤مسوما ،وُمـ ضمٝما٦م اًمادٟمٞم٤م وإهاقا  وهمػمها٤م ،قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م ُم٘م٤مرسم٦م اًمًٚمٓم٤من

ًمٙمااـ هااذا يمٚمااف ُم٘مٞمااد سمااام إذا أـماا٤مقمقا اهلل شمٕماا٤ممم وأىماا٤مُمقا اًمدياااـ  ،ٌف وومْمااؾؿمااارٟمٕمااؿ لااؿ ُمزياا٦م و ،ِماااريمٙمااؾ اًمٌ

ٌٝمؿ اًمٗمااتـ وياااٜم٤ملؿ اًمْماإمػ وىمااد يًاا٘مٓمقن ّماااٞمأوٓ ومظماارا شم ِمااارًمٙمااـ هااؿ سم ،ووومااقا اعم٘ماا٤مم يمااام أُماارهؿ اهلل

وذم هااذه إزُماا٤من  ، ورؾمااقًمف ويمااام هااق ُمِماا٤مهد ذم احلااس ُمٕمٚمااقميمااام سمٞماااـ ًمٜماا٤م اهلل ،وىمااد ياااٜمحرومقن ويٗمًاادون

وًماااق صاااٚمح٧م هاااذه  ،هاااق ُماااـ ُمٕم٤مىماااد اًمٗمًااا٤مد ذم أُمتٜمااا٤م ًمألؾماااػ ،ـمٌ٘مااا٦م اًمٕمٚماااام  ،ومااا٢من اًمٗمًااا٤مد ذم هاااذه اًمٓمٌ٘مااا٦م

ُماااااع أن اًمّم٤محلٞمااااااـ ُماااااـ اًمٕمٚماااااام  سمحٛماااااد اهلل  ،صاااااٚمح أيمثرهااااا٤م ًمّماااااٚمح٧م إُمااااا٦م سمااااا٢مذن اهلل: اًمٓم٤مئٗمااااا٦م سمٛمٕمٜماااااك

ـِ أن اًمٖم٤مًماا٥م طم٘ماا٤م هااق  ،سمٗمْمااؾ اهلل شمٕماا٤ممم وُمٜمتااف وًمٓمٗمااف ،ُمااٜمٝمؿ زُماا٤منُمقضمااقدون ذم يمااؾ طمٞماااـ ٓ خيٚمااق  ًمٙماا

وهااذا خيتٚمااػ ٟمًااٌتف  ،ٟمًاا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م ،اًمٗمًاا٤مد وىمٚماا٦م اًمدياااـ وآومتتاا٤من واًمٗمًاا٤مد وقماادم إُم٤مٟماا٦م

   -ًمٙمـ يمالُمٜم٤م إٟمام هق سم٤معو٤مل ذم قمٛمقم إُم٦م وأوـم٤من اعمًٚمٛمٞماـ ،ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد وُمـ ُمقـمـ إمم ُمقـمـ

ُماااقا اد ُمااا٤م ،قخِمااااٞمقمٚمٞمااااٜم٤م سم٠منااا٤م ٓ ٟمٙمّٗمااااار هااا١مٓ  اًمْماااال وم٠مصاااقل اًمٕمٚماااؿ واًمٗم٘ماااف وأدًمتاااف شم٘م» :ىماااقزم أقماااالهو

٧م ُمًا٠مخ٦م شمٙمٗماػم أوئلااؽ احلٙما٤مم ُمًا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م وًمٞمًا٧م ُمااـ ُما٤م داُماو ،ص٤مدريااـ قماـ اضمتٝما٤مد ظم٤مًمٗمقٟما٤م ومٞمااف

                                      
ُمـ ىم٤مل: أن٤م »أنف ىم٤مل:  ( ٟم٘مؾ حم٤مدصم٦ًم قمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ١2اٟمٔمر: ىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم سملم أهؾ اًمًٜم٦م وومر. اًمْمالًم٦م )ص  (٧)

ٓ جيقز، وي٘مقل احلٙمؿ سم٤مًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م: أومْمؾ، وٓ جيقز احلٙمؿ سمٖمػمه٤م، : سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ٕمت٘مد أن احلٙمؿأطمٙمؿ اذا، وهق ي

٤مُمِ  ومت٠مُمؾ ىمقًمف  شأصٖمر ٓ خُيرج ُمـ اعمّٚم٦م، ويٕمتؼم ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر ا ومٝمق يم٤مومر يمٗمرً  ؛فوًمٙمٜمف ُمت٤ًمهؾ، أو يٗمٕمؾ هذا ُٕمر ص٤مدر ُمـ طُمٙم 

 -يمالُمف وٟم٘مْمف همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿاًمدال قمغم آؾمتحالل، وىمد قمٚمؼ قمغم  شيٕمت٘مد»
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ن شمٙمٗمااػم هاا١مٓ  حف ُمااـ أواااٞمهااق ُمٕمٜمااك ُماا٤م ؾمااٌؼ شمق شوري٤مت اًمدياااـ اعمجٛمااع قمٚمٞمٝماا٤م اًمتاال يٙمٗماار خم٤مًمٗمٝماا٤موااار

وىمٚمٜماا٤م إن هااذا هااق  ،احلٙماا٤مم احل٤ميمٛمٞماااـ ًمااٌالد اعمًٚمٛمٞماااـ اًمٞمااقم هاال ُمًاا٠مخ٦م ومتااقى وىمْماا٤م  ؾمااٌٞمٚمٝم٤م آؾمااتدٓل

وأنااف إذا وضِمااادت طم٤مًماا٦م يٙمااقن ومٞمٝماا٤م يمٗماار احلاا٤ميمؿ هاا٤م ي٘ماا٤مل ومٞمااف إٟمااف ُمااـ اعم٘مٓمااقع سمااف  ،إصااؾ وإيمثاار إقمااؿ

 ،وهماػمهؿ شاًمٕمٚماام » حٞمااٜمٝم٤م ٟمٙمّٗماار َُماـ مل يٙمّٗماره ُماـوم ،وه٤م جُيِٛماع قمٚمٞماف اًمٜما٤مس ،ورةْماراعمٕمٚمقم ُمـ اًمدياـ سم٤مًم

ومااا٢من اشمْمااا٤مح يمٗماااره ويمثااارة  ،ىم٤مشمٚماااف اهلل شاًم٘ماااذاذم»ذم طم٤مًمااا٦م  ٤موىماااررُت أقمااااله أن هاااذه اًمّماااقرة ُمقضماااقدة ضمزئًٞمااا

هاااق سم٤مًمٜمًااا٦ٌم عٟمًااا٤من ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ  ،وشمٙمررهااا٤م واؾماااتٛمراره٤م ,اعمٙمٗمااارات اًمتااال هاااق ُمتٚماااٌس اااا٤م,أؾمااا٤ٌمسمف 

ويمااذا ًمااق وضِمااادت طماا٤مٓت يٙمااقن ومٞمٝماا٤م يمٗماار  ،واهلل أقمٚمااؿ ،وريْمااارٚمااؿ اًمهااق ُمااـ اًمٕم ،يٕمااٞمش ذم ٟمٗمااس اًمٌٚمااد

ح سما٤مخلروج وآٟمت٘ما٤مل ُماـ ُمٚما٦م ّمااريماام ُمثٚمٜما٤م أقمااله سمٛماـ ي ،احل٤ميمؿ أووح وأفمٝمار وأنٗماك ٕي ؿماٌٝم٦م وقماذر

   -وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ويًٌٝم٤م ويًتٝمزئ ا٤م وسم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمٚمف قمالٟمٞم٦م ؾمالماع

وري٤مت اًمديااااـ واااارٙمااا٤مم ُمًااا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديااا٦م وًمٞمًااا٧م ُماااـ ٧م ُمًااا٠مخ٦م شمٙمٗماااػم أوئلاااؽ احلُمااا٤م داُماااو» :وىماااقزم

 :  إٟمام يم٤مٟم٧م هذه اعم٠ًمخ٦م يمذًمؽ ٕهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٜمٔمر ُمـ قمدة ضمٝم٤مت شاعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م اًمتل يٙمٗمر خم٤مًمٗمٝم٤م

   -ُمـ ضمٝم٦م صمٌقت إؾم٤ٌمب اعمٙمٗمرة قمغم اًمِمخص اعم٘مّمقد ذم اًمقاىمع ,

   - ٦م ٓ نتٛمؾصارُمـ ضمٝم٦م أهن٤م  ,

   -,دون يمٗمٍر ُمثال ا أو يمٗمرً  ،ًمٞم٧ًم ومً٘م٤م, ٤مقمً ؿمارُمٙمٗمرة  ٤مسمً ُمـ ضمٝم٦م صمٌقت يمقهن٤م أؾم٤ٌم ,

ٟمعِمارشمقومر اًم,ُمـ ضمٝم٦م اٟمتٗم٤م  اًمٕمذر ذم طم٘مٝمؿ  ,    -,وط واٟمتٗم٤م  اعمقا

هاااذه اجلٝمااا٤مت ذم طماااؼ اًمِماااخص يمااا٤من احلٙماااؿ سمٙمٗماااره أوواااح  ا٧ْم واشمْماااح٧م واؾمااات٤ٌمٟم٧م ضمااادً ومٙمٚماااام ىمقَيااا

إمم  ,احلاااا٤ميمؿ,قى اجلاااازم سمٙمٗمااااره إمم أن يّمااااؾ ُمًاااات ،أيمثاااار ةخاااا٤مًمُػ ومٞمااااف ُمًااااتح٘م٤م ًمٚمااااقم واعم١ماظمااااذويماااا٤من اعم

ويمٚماااام وااإمٗم٧م  -!ومٞمااااٜم٤مل اعمخااا٤مًمُػ ومٞماااف أقمااغم درضمااا٤مت اعم١ماظماااذة وهااال اًمتٙمٗماااػم ،وريْماااارُمًااتقى اًمٕمٚماااؿ اًم

 -واهلل أقمٚمؿ ،يم٤من ًمقُمٜم٤م ًمٚمٛمخ٤مًمػ ومٞمف سمحًٌٝم٤م ،ضمٝم٤مت اًمٜمٔمر شمٚمؽ

 : قخ هق اعمؽمضّمح ُمـ قمدة وضمقهِماٞموهذا اًمذي ىمٚمتف ذم ُم٠ًمخ٦م ه١مٓ  اًم

وماااا٢من ُمًاااا٤مئؾ اًمتٙمٗمااااػم ُمااااـ أصاااإم٥م اعمًاااا٤مئؾ اًمتاااال خيِماااا٤مه٤م اًمٕمٚمااااام  وإت٘مٞماااا٤م   ؛ياااااـآطمتٞماااا٤مط ًمٚمد: أولاااا٤م

وم٤معم٤ٌمًمٖما٦م ذم آطمتٞماا٤مط ذم هااذا  ،يٕم٦م ُمااـ اًمتحاذير واًمتخقيااػِمااارحاا٤م ورد ومٞمٝما٤م ذم اًم ،ويٓمٚمٌاقن اًمًااالُم٦م ُمٜمٝما٤م

ذم  ٚم٦م اًمِماج٤مقم٦م واًم٘ماقةْمااٞموم: ُمثاؾ ،قماغم أن يااٜمْمّؿ إًمٞماف ومْما٤مئؾ أظمارى ُمٕماف ،ٚم٦مْماٞماًم٤ٌمب ًمٞمس قمٞم٤ٌم سمؾ هق وم

(قمٜمااادٟم٤م ومٞماااف ُماااـ اهلل سمرهااا٤مناحلاااؼ واًمّمااادع سماااف ُمتاااك ُمااا٤م فمٝمااار وسمااا٤من وؾمااآمع سمره٤مٟماااف )
(1)

اًمٞم٘مٞمااااـ : ٚم٦مْمااااٞمووم ،

                                      
 -(٧١١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ،واًمزهد واًمتج٤مذم قمـ دار اًمٖمارور وقمادم اعمٌا٤مٓة سما٤مخلٚمؼ ذم ظماالف احلاؼ وهال ىماقة إيثا٤مر احلاؼ قماغم اخلٚماؼ

 -وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ،.واقمتدال إظمال ،ةّماػماًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وىمقة اًمٗم٘مف ذم اًمدياـ واًمٌ: ٚم٦مْماٞمووم

ـُ : اًمثااا٤م  زًمٜمااا٤م  ٓ ,هاااذا اًمٗمرياااؼ اعمٙمٗمااار ٕوئلاااؽ احلٙمااا٤مم اخلقٟمااا٦م اعمتاااؼمئ ُماااٜمٝمؿ اعمج٤مهاااد لاااؿ,أنٜمااا٤م ٟمحااا

ىماع اعمٞمادا  وظمّماقُمٜم٤م ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م أيمثار ُمٜما٤م  ،وآضمتامقمال ؾماال٤مًاٞماًم ؛اًمٓمرف إوإمػ سما٤مًمٜمٔمر إمم اًمقا

 ,أقمٚماؿ واهلل,ُمٜما٤م هاذا ْمااك وم٤مىمت ،ُمًاٛمققم٦م أيمثار ُمٜما٤م ويمٚمٛماتٝمؿ ،وأىمقى ذم اعمٞمدان آضمتامقمل واجلامهاػمي

قمااا٤مة اًمتٚمٓماااػ ٟمااا٤م قمٚمٞمااااٜم٤م اهلل وماااتح ومااا٢مذا ،وهماااػمهؿ اًمٕمٚماااؿ أهاااؾ اظمتٞمااا٤مرات قماااغم وشم٠مثػمهااا٤م اًمٌٞمئااا٦م طمااا٤مل وُمرا  وىمّقا

ؿما٠من مظمار إن ؿما٤م   ًمٜما٤م يما٤من ،ُمٜما٤م وىمٌاقٓ ًمٜما٤م ٤مؾماامقمً  أيمثار واًمٜما٤مُس  إىمقى هق ٟمحـ صقشمٜم٤م يٙمقن وىم٧ٌم  وضم٤م 

 ُمٜم٤مؾما٦ٌم شمٖماػّمات سم٢مزائف ويٙمقن إٓ ذًمؽ  ّمؾ ًمـ ,ظمٚم٘مف ذم اهلل ؾمٜمـ ُمـ ٟمٗمٝمٛمف ٤مُم سمح٥ًم,ُمع أنف  ،اهلل

 -أن هذه اعم٤ًمئؾ ؾمتٜمْم٩م وشمٌٚمغ ُمـ اًمقوقح ُم٤م ٓ يٌ٘مك ُمٕمف قمذٌر عمخ٤مًمٍػ : ُمٜمٝم٤م ٙمقنؾماٞم ُمقايم٦ٌم

ذم  ؛وًمإلٟمًاا٤من أن يت٠مُمااؾ ،اعٟمًاا٤من رسمٞماا٥ُم سمٞمئتااف: وىمااد ىماا٤مًمقا  ،واًمٌٞمئاا٦م ياا٤م إظمااقا  لاا٤م شماا٠مثػم يمٌااػم ذم اًمٜماا٤مس

خ أو ـم٤مًما٥م قمٚماؿ أن خيا٤مًمػ اجلٛمٝماقر اًمٕماريض ُماـ اًمٕمٚماام  ِمااٞميمٞماػ يٛمٙماـ ًم --شاًمًإمقدي٦م» فمؾ دوًما٦م ُمثاؾ

در هاااـ أوشماااقا مهااا٦م قم٤مًمٞمااا٦م وىماااقة  ،ويااااٜمٕمتؼ ُماااـ هاااذا اعؾمااا٤مر اعمحٙماااؿ ،واعمِماا٤ميخ إٓ اًم٘مٚمٞماااؾ ُماااـ إوماااذاذ اًمٜماااقا

 -ومٝمذا يدقمقٟم٤م إمم إقمذار اًمٜم٤مس واًمتٚمٓمػ ُمٕمٝمؿ ورمحتٝمؿ -!إرادة ومريدة

ومااااال ٟمٔمٝماااار أُماااا٤مم اًمٜماااا٤مس )وٝمااااقر اعمًٚمٛمٞماااااـ( ذم صااااقرة اًمٖماااا٤مزم  ،ف إطمااااقط أجْماااا٤م ًماااادقمقشمٜم٤مأناااا: اًمث٤مًماااا٨م

: يمثااااػما  وىمااااد أوصاااا٤مٟم٤م رؾمااااقل اهلل  ،ومٞمحّمااااؾ سمااااذًمؽ اًمتٜمٗمااااػم اعمحااااذور ،  إدبؾمااااالاعمتِماااادد اعمتٜمٓمااااع 

(وا وٓ شمٜمّٗمرواِماروا وسمًاروا وٓ شمٕمًاري)
(1)

-  

ع اًماااذي ياااؽمدد ذم ُمثٚماااف اًمٙمٌااا٤مر ُماااـ إئٛمااا٦م احلاااذر ُماااـ اجلااازم ذم ُمقواااع آطماااتامل واعمقوااا: ذًماااؽ ؾماااارو

وما٢مذا يما٤من ىماد سما٤من ًمٜما٤م واشمْماح ضمادا سم٤مًمؼمها٤من يمٗمااُر طما٤ميمٍؿ  -!وهي٤مسمقٟماف ،واًمٗم٘مٝم٤م  اعمح٘م٘مٞماـ اجلٝم٤مسمذة ،إظمٞم٤مر

وًمٙمـ ُم٤م سم٤مًمٜم٤م سمٛمـ مل يٙمّٗماره ُمـ أهؾ اًمٕمٚماؿ ٟمرياد  ،ومٝمذا طمؼ وقمدل وومْمؾ ؛ُمٕمٞماـ صدقمٜم٤م سمف وسمٞماٜم٤مه ًمٚمٜم٤مس

 -اًمتقومٞمؼ وهق وطمده وزمُّ  ،واهلل أقمٚمؿ !!ٕم٥َم هذا اعمقىمػ وأظمٓمرهُم٤م أص ؟أن ٟمٙمّٗمرهؿ يمذًمؽ

خ اسمااـ سماا٤مز ٟم٤مصاااروا احلٙماا٤مم اخلقٟماا٦م اًمٙمٗماارة ِماااٞم واًمخ اسمااـ قمثٞمٛماالمِماااٞماًم»: وأناا٧م شم٘مااقل أهياا٤م إخ اًمٙمااريؿ

٦م ذم اعمرشمديااااـ وهتجٛماااقا قماااغم اعمج٤مهديااااـ وؾماااٚم٘مقهؿ سم٠مخًاااٜم٦م طماااداد وومتااا٤موهيؿ اًم٤ٌمـمٚمااا٦م اًمّماااقشمٞم٦م واًمٙمت٤مسمٞمااا

ىمٕمٝمؿ ُم٤م زا  -شًم٧م شمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿُمقا

أن ِماااك وٟمخ --!هااق يمااام شماارى ومٞمااف إـمااال. قمااريض شوا احلٙماا٤مم اخلقٟماا٦م اًمٙمٗماارة اعمرشمدياااـصااارٟم٤م» :وم٘مقًمااؽ

                                      
ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25، 42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   ا(- َوؾَمٙم 
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واًمٔمٚماؿ فمٚماامت  ،وم٢من اهلل ٓ هيادي اًم٘ماقم اًمٔم٤معمٞمااـ ،ومٞمج٥م احلذر ُمـ ذًمؽ -!يٙمقن هذا ُمـ اًمٔمٚمؿ ًمٚمخٚمؼ

 -يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

٤مم دوًماااتٝمؿ اًمًااإمقدي٦م( قماااغم اعظماااقة اخل٤مرضمٞمااااـ )طمٙمااا اُمٕمٞمااااٜم٤م واطمااادً  وا طمااا٤ميماًم صاااارسماااؾ اًمتح٘مٞماااؼ أهناااؿ ٟم٤م

اًمااخ ُماا٤م سمٞماااٜم٤مه  --٤مقمٞمً ؿمااار أُماارٍ  قمٞم٦م وياارون احلاا٤ميمؿ وزمّ ّؿمااارواًمًاا٥ٌم ذم ذًمااؽ أهنااؿ ياارون هااذه احلٙمقُماا٦م  ،قمٚمٞمٝماا٤م

 ،وٟمحااـ ٓ ٟمًااٚمؿ اااذا ،هااؿ ُمرشماادون قمٜماادك: ي٘مقًمااقن ًمااؽ شاحلٙماا٤مم اعمرشمدياااـ» وم٠مناا٧م قمٜماادُم٤م شم٘مااقل ؛ؾماا٤مسم٘م٤م

 -!م ُمًٚمٛمٞماـ وأوًمٞم٤م  أُمر دم٥م لؿ اًمٓم٤مقم٦مسمؾ ٟمرى ه١مٓ  احلٙم٤م ،وٟمراه ظمٓم٠م

 : ٦مًاٞمويت٠موًمقن ذم ذًمؽ ُمـ صمالث ضمٝم٤مت رئٞم

   -قمٞمف قمغم ه١مٓ  احلٙم٤مم ُمـ إقمامل اعمٙمّٗمرةقمدم اًمتًٚمٞمؿ سمقىمقع سمٕمض ُم٤م ٟمد   ,

قماادم اًمتًااٚمٞمؿ سماا٠من ُماا٤م ارشمٙمٌااف هاا١مٓ  احلٙماا٤مم )هاا٤م ؾمااّٚمؿ هاا١مٓ  اعمِماا٤ميخ سمقىمققمااف( يمٗمااٌر أيمااؼم خماارج ُمااـ  ,

   -اعمٚم٦م

وط وًمقضمااقد احاا٤مٟمع ِمااارومٝمااؿ ٓ يٙمٗمااروهنؿ ًمٕماادم شمااقومر اًم ،اًمتًااٚمٞمؿ سم٠منااف يمٗماار أيمااؼم خماارج ُمااـ اعمٚماا٦م قمااغم ,

   -ُمـ شم٠مويؾ وٟمحقه

وُمٕمٜمااا٤م سمحٛماااد اهلل ذم ذًماااؽ  ،واًمٙماااالم ومٞماااف ُمٕمٝماااؿ يٓماااقل -!واًماااذي ٟمٕمت٘ماااده أن هاااذا سم٤مـماااٌؾ  ،يماااذا ي٘مقًماااقن

ُمااع أن احلااؼ قمااغم  --!صااٖم٤مر طمتااك ٓ يِماا٤مهم٥م قمٚمٞماااٜم٤م اعمِماا٤مهمٌقن سم٠منٜماا٤م ـمٚمٌاا٦م قمٚمااؿ ،قمٚمااام  راؾمااخقن ذم اًمٕمٚمااؿ

هٞماٜمف    --يمؾ طم٤مل أن اًمٕمٚمَؿ ُيٕماَرُف سم٠مدًمتف وسمرا

وسم٤مًمت٤مزم ومال شمًتٖمرب ُمٜمٝمؿ أن ي٘مٗمقا ودك ويِمٜمّٕمقا قمٚمٞمؽ ويًاٚم٘مقك سم٠مخًاٜم٦م طماداٍد ويتٝمجٛماقا : أىمقل

 -اًمخ --قمغم اعمج٤مهدياـ

 ،اسمتالٟما٤م اا١مٓ  اًمٕمٚماام وأن اهلل  ،وم٢مٟمٜما٤م ٟمرشما٤مح وٟمٓمٛمائـ وٟمٕمٚماؿ أهنا٤م ومتٜما٦م ؛وم٢مذا أظمذٟم٤م اعم٠ًمخ٦م ااذا اًمِماٙمؾ

وٓ قم٤مصاؿ اًمٞماقَم ُماـ  ،واقمتّمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،وأنّمػ وأىمًط ،واعمٗمٚمح هق ُمـ ٟمج٤م ُمـ اًمٗمتـ وطم٘مؼ احلؼ

 -أُمر اهلل إٓ َُمـ رطمؿ

 لاااؿ وٟمٕمتاااذر وٟمٕماااذرهؿ ،اعمِمااا٤ميخ هااا١مٓ  ٟمٙمٗمااار ٓ ,اهلل سمحٛماااد,وهاااق أنٜمااا٤م وإن يمٜمااا٤م : ًمٙماااـ هاااد شمٜمٌٞماااف

اًمٕمٚمااؿ وشمٕمٚمااٞمؿ  ِماااراًمًااٜم٦م وٟمّمااار ظمااػمهؿ ذم اًماادقمقة إمم اهلل وٟم لااؿ طم٘مٝمااؿ وٟمٕماارف ومْمااٚمٝمؿ ويمثااػمَ  وٟمحٗمااظ

 :ٟمٚمقُمٝمؿ وٓ ٟمٕمٗمٞمٝمؿ ذم ضم٤مٟم٥م مظمر وهق يم٤مٔيت ٤موم٢مٟمٜم٤م أجًْم  ،اًمٜم٤مس اخلػم

قمااغم اًمٗمئاا٦م اعمُاِحااا٘م٦م ذم طماارٍب وىمتاا٤مٍل وىمااع قمااغم  اأهنااؿ وسمٙمااؾ سمًاا٤مـم٦م وىمٗمااقا ُمااع اًمٗمئاا٦م اًمْماا٤مًم٦م اعمٌٓمٚماا٦م واادً 

سمااؾ يااروهنؿ  ،١مٓ  اعمِماا٤ميخ( ٓ يٙمٗماارون اعظمااقة اعمج٤مهدياااـوماا٢مهنؿ )هاا ،سمحًاا٥م ُمااذهٌٝمؿ هااؿ ،ؾمااٌٞمؾ اًمٗمتٜماا٦م

اح٤مرىمٞمااـ ُماـ  ،قم٤مؿمااروأيمثرهؿ ٓ يروهنؿ ظمقارج )سمٛمٕمٜمك اخلاقارج اعمٕماروف  ،طمقا سمذًمؽصارو ،ُمًٚمٛمٞماـ
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وىمااد سمٞماااـ اهلل شمٕماا٤ممم ذم يمت٤مسمااف  ،اًمدياااـ احاا٠مُمقر سم٘مااتٚمٝمؿ وىمتاا٤ملؿ( ومااام سم٘ماال إٓ أهنااام ومئتاا٤من ُمااـ اعمًٚمٛمٞماااـ اىمتتٚمتاا٤م

ُماـ وماروع  وها٤م سمٞمااٜمف اهلل شمٕما٤ممم ورؾماقًُمف  ،أووح سمٞم٤من اًمقاضم٥م ذم طم٤مل اىمتت٤مل ومئتٞماـ ُمـ اعم١مُمٜمٞماـاًمٕمزيز 

 ،ه قماغم أهاؾ احلاؼّماارأنف  ُرم اًمقىماقف ُماع اعمٌٓماؾ )وهاق إومجار إبٕماد قماـ احلاؼ( و اُرم ٟم: هذه اعم٠ًمخ٦م

وماا٢من اسمااـ قمٛماار  ؛يزيااد ذم ظمروضمااف قمااغم اـ ًاٞماايم٤محل ،وإن يماا٤من هااذا اعمحااؼ )أهااؾ احلااؼ( خمٓمئاا٤م ذم ظمروضمااف

ًمٙماـ  ،ومٝمذا ُمقىماػ اضمتٝما٤مد ،ا ظمروضمف ظمٓم٠م وطمذروه ُمٜمف وهنقهواسمـ قم٤ٌمس وو٤مقم٦م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م رأوْ 

قخ اًمٗمْماال  ِمااٞمقمٜماديمؿ أهيا٤م اًم ٤مٙمقن هادوطًم ؾمااٞموهاؾ  ؟اـًاٞماهؾ يما٤من جياقز لاؿ أن ي٘مٗماقا ُماع يزياد واد احل

 ؟!إذا هؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ

ڱ ڱ ڳ ڱ ژ: قمٜماااد ىمقًماااف شمٕمااا٤ممم شأطمٙم٤مُماااف»ذم  شأباااق سمٙمااار سماااـ اًمٕماااريب»واااال ٤مل اعُمااا٤مم اًم٘م٤مىَمااا

اا» :أياا٦م ]احلجاارات[ ژڱ ًْ َُماا٤مِم اًْمَٕمااْدِل : ىَماا٤مَل قُمَٚماَمُؤَٟماا٤م ذِم ِرَواَياا٦ِم ؾَمااْحٜمُقنٍ : اًمت ٤مؾِماإَم٦مُ  خ٦مُ ٠مَ اعم اااَم ُيَ٘م٤مشمِااُؾ َُمااَع اْعِ إٟم 

َل َأْو اخْلَااا٤مِرَج قَمَٚمْٞمااافِ  َو  ْٕ ٌ  يَمااا٤مَن ا اااؽ َأْو َُم٤مًمِاااَؽ َأْو وَمااا٢ِمْن مَلْ َيُٙمقَٟمااا٤م قَمْدًَمٞمااااـ  ؛ؾَماااَقا ًِ َد سمِٜمَْٗم ٓ  َأْن شُماااَرا اااْؽ قَماااٜمُْٝماَم إ ًِ وَم٠َمُْم

ٚمِِٛمٞماـ وَم٤مْدوَمْع َذًمَِؽ  ًْ ُ    -فُمْٚمَؿ اعْم

 ًْ ٓ  َُمَع إَُم٤مٍم : ةُ ؿماراًْمَٕم٤م ٠مخ٦مُ اعم اِٝمؿْ  قَم٤مِدلٍ َٓ شُمَ٘م٤مشمُِؾ إ ًِ َنُْٗم ِٕ ُُمُف َأْهُؾ احْلَؼ   ٓ  ىُمرَ  ،ُيَ٘مد  َٓ َيُٙماقُن إ ُه َوهَماػْمُ  ،٤مؿمااٞم  َو

َُماا٤مِم اًْمُ٘مرَ  ،َٓ طُمْٙمااَؿ ًَماافُ  ٓ  َأْن َيااْدقُمق إمَم اْعِ ٓ  ًمُِ٘مرَ  ؛ىَم٤مًَمااُف َُم٤مًمِااٌؽ  ،ؿمااالإ َٓ شَمُٙمااقُن إ َُم٤مَُماا٦َم  َن  اْعِ َوىَمااْد َرَوى  -ؿمااالِٕ

ـُ اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ،اسْم وْمُع قَمٜمْافُ : قَم َُما٤مِم اًْمَٕماْدِل ظَما٤مِرٌج َوضَما٥َم اًماد  اِد اًْمَٕمِزيازِ  ُِمْثاُؾ  ،إَذا ظَمَرَج قَماغَم اْعِ ٌْ ـِ قَم  ،قُمَٛماَر سْما

ـْ يمَِٚماااْٞمِٝماَم  اااِف صُماااؿ  يااااٜمَتِ٘مُؿ ُِمااا
ـْ فَمااا٤ممِلٍ سمِِٛمْثٚمِ ُ ُِمااا ُه وَمَدقْماااُف يااااٜمَتِ٘مُؿ اَّلل  ااا٤م هَماااػْمُ ُ شَمَٕمااا٤ممَم  ،وَم٠َمُم  ک ک ک ک گ ژ: ىَمااا٤مَل اَّلل 

إَذا سُمقيِااَع : ىَماا٤مَل َُم٤مًمِااٌؽ  -ا [ؾمااار]اع ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ

َُمااا٤مِم وَمَ٘مااا٤م ًٓ ًمإِْلِ َُوُل قَماااْد ْٕ ُٟماااُف ىُمقشمُِٚماااقا إَذا يَمااا٤مَن ا  وَمااااَل سَمْٞمَٕمااا٦َم َلُاااْؿ إَذا يَمااا٤مَن سُمقيِاااَع َلُاااْؿ قَماااغَم  ،َم قَمَٚمْٞماااِف إظْمَقا
ِ
 َٓ ااا٤م َهااا١ُم وَم٠َمُم 

ـْ إَُم٤مٍم سَمر  َأْو وَم٤مضِمرٍ : ىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ  -اخْلَْقِف  َٓ سُمد  ُِم ـُ إؾِْماَح٤مَ. ذِم  -َو إَذا يَما٤مَن ذِم ): ِوَيا٦مُ طَماِدي٨ٍم َيْرِوياف ُُمَٕم٤م َوىَم٤مَل اسْم

َْرِض ظَمٚمِٞمَٗمَتااااا٤مِن وَمااااا٤مىمْ  ْٕ ٤ما (ُتُٚمقا َأطَماااااَدمُهَ
(1)

َااااا٤م طَمَّمااااا٤مُد ): َوىَماااااْد سَمَٚمَٖمٜمِااااال َأن اااااُف يَمااااا٤مَن َيُ٘ماااااقُل  ، َٓ شَمْٙمَرُهاااااقا اًْمِٗمْتٜمَااااا٦َم وَم٢ِمهن 

(اعْمُٜم٤َموِمِ٘مٞماـ
(2)

ش
(3)

 -ـها 

وم٘ما٤مل  ،م َُماـ أراد إزاًما٦م ُما٤م سمٞمادهًماق ىما٤مم قماغم إُما٤م: اسماـ قمروما٦م» :شظمٚمٞمؾّمار ح خمتؿماراًمت٤مج واعيمٚمٞمؾ »وذم 

                                      
 (-1١62(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )2١١1(، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم )1665(، اعمٕمجؿ إوؾمط )١٧١اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ) (٧)

 (-25١يٜمٔمر: اجلد احلثٞم٨م ذم سمٞم٤من ُم٤م ًمٞمس سمحدي٨م )ص  اسمـ طمجر واًمًخ٤موي،طمدي٨م سم٤مـمؾ، ىم٤مًمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وأنٙمره  (2)

 (-٧56، ٧51.  6أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (1)



 
376 

 

 

شوأُم٤م همػمه ومال ،إن يم٤من ُمثَؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اًمذبُّ قمٜمف: ُم٤مًمؽ
(1)

 -ـها 

ولااااذا وماااا٢من هااااذه اًمٗمتٜماااا٦م ىمااااد ؾماااا٘مط ومٞمٝماااا٤م  ،وسمًااااط اعم٘ماااا٤مم ًمااااف ُمقوااااع مظماااار ،ويمااااالم اًمٕمٚمااااام  ذم هااااذا يمثااااػمٌ 

 --!د لاا٤م ُمااـ ن٘مٞمااؼ احلااؼصاااٞموأهناا٤م ٓ ر ،وأب٤مٟماا٧م قمااـ ظمااقا  وهت٤موماا٧م اًمٙمثااػم ُمااـ إؾمااام  -!اًمٙمثااػمون طم٘ماا٤م

 ،وُمااع اًمتٞماا٤مر يمااام ي٘مقًمااقن ،وأيمثاار اًمٜماا٤مس أن هااؿ ذم همِماا٤موة اًمقىمااقف ُمااع إىمااقى واًمااذي ئمٜمقٟمااف اًمٖم٤مًماا٥م

وطمًااٌٜم٤م  -!ئ٤م مظماارؿماااٞمًجؾ اًمتاا٤مريخ ًاااٞماهلل شمٕماا٤ممم ًمٕمٌاا٤مدة اعم١مُمٜمٞماااـ ومّمااار ًمٙمااـ ًمااق شمٌااّدًم٧م إطمااقال وضماا٤م  ٟم

   -اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

ٝمام يم٤مٟم٧م جْم٤م قمـ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وقمٔمٛم٦م ُم١مًمٗم٤مهتؿ ويمثرهت٤م وُمأسمٖمض اًمٜمٔمر »: يؿوىمقًمؽ أظمل اًمٙمر

قمّل ٟم٤موماذ ذم ِمااروم٤مٕصؾ اعمت٘مرر اًمذي ٟمٓمٚم٘مف وٓ ٟمؽمدد ومٞماف أن احلٙماؿ اًم ؛٤مّماٞمؾ أجًْم هذا ومٞمف شمٗم ؛شإؾم٤ٌمب

 ژ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ژ: ىمااا٤مل اهلل شمٕمااا٤ممم ،ٓ ومااار. سمٞمااااـ يمٌاااػم وصاااٖمػم ،يماااؾ أطمااادٍ 

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ژ: وىماااااا٤مل ،ظمااااااػم ظمٚمااااااؼ اهلل وأيماااااارُمٝمؿ قمااااااغم اهلل ًمٚمٜمٌاااااال وهااااااذا ظمٓماااااا٤مٌب  ]اًمزُماااااار[

وهااؿ ؾماا٤مدات إوًمٞماا٤م  واًمّم٤محلٞماااـ وومااٞمٝمؿ  وهااق ظمٓماا٤مٌب ًمّمااح٤مسم٦م رؾمااقل اهلل  ]احلجاارات[ ژ﮶﮵

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژ ٹٹو ،أوٕمٞماااااااااااااااااااااـ اًمّمااااااااااااااااااااّديؼ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ژ: وىمااا٤مل ،]إطمااازاب[ ژۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 -]إطمزاب[ ژۓ ﮲ ﮳

وم٢من اًمٗم٤موؾ ُ َتاَٛمؾ ُمٜمف ُم٤م  ؛سم٤مًمتٗمريؼ سمٞماـ اًمٜم٤مس ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمْمؾ ٤ميٕم٦م أجًْم ِمارضم٤م ت اًم ًمٙمـ ىمد

: وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل  ،وشمٖمٛمر زًمتف ذم سمحر ومْم٤مئٚمف وإطم٤ًمٟمف وظمػمه اًمٙمثػم ،وشُم٘م٤مل قمثرشمف ،ُمـ همػمهُ َتاَٛمؾ 

وهق طمدي٨م صم٤مسم٧م (أىمٞمٚمقا ذوي الٞمئ٤مت قمثراهتؿ)
(2)

ىم٤مل٤م ي٤م أب٤م ًمق همػُمك » :دٟم٤م قمٛمر ؾماٞموىم٤مل  ،

شقمٌٞمدة
(3)

  -وهذا يمثػم أدًمتف --

ًمااف اعمٕمرووماا٦م ويمُثاار ظمااػمه وقمٔمااؿ  ،ومت٘ماارر أن ُمااـ يماا٤من ُمااـ أهااؾ اخلااػم واًمّمااالح واًمت٘مااقى ذم ؾماا٤مئر أطمقا

ـ ذم اع ًُ ويٙماقن أىمارب إمم أن  ،وي٘مٌاؾ قماذره ،وم٢مٟمف ُيٖمتٗمر ُمٜمف ُم٤م ٓ ُيٖمتٗمر ُماـ هماػمه ،سمالؤه ؾمالمومْمٚمف وطم

 :  يمام ىم٤مًمقا  ؛ٟمٕمتذر قمٜمف ذم زًمتف

                                      
 -شومٚمٚمٕمدل ىمت٤ملؿ»(، ذم ذح ىمقل ظمٚمٞمؾ: 146.  6اًمت٤مج واعيمٚمٞمؾ ) (٧)

 إًم٤ٌم - (، وصححفإٓ احلدود( وشمتٛمتف: )-- 615١ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 (-22٧2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5١22صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 وإذا احلٌٞمااااااااااااااااااااااا٥ُم مشماااااااااااااااااااااااك سماااااااااااااااااااااااذٟم٥ٍم واطمااااااااااااااااااااااادٍ 

  
ضمااااااااااااااااااااااا٤م ت حم٤مؾماااااااااااااااااااااااٜمُف سمااااااااااااااااااااااا٠مخِػ ؿماااااااااااااااااااااااٗمٞمع
(1)

 

  

 -واهلل أقمٚمؿ

 
 

ٖشا َٔ ٜعتدل ٌٖ ٚ ،ٌٖ ٖشا ايغ٪اٍ فشٝضٚ ،سهِ ايعًُا٤ ايشٜٔ ٜؿتٕٛ بكتٌ اجملاٖزٜٔ]

[؟!َٚا ايؿضم بٌ إؿيت ٚإؿت٢ ي٘ ؟ٌٖٚ ٜعشصٕٚ بايتأٌٜٚ ؟إٛاٖض٠ إهؿض٠

 ؤأ تًس ّصُ هي خلوهدّطٓ  ؟ٗٓتَى زٗتل خلوزدّسٗـيَخ خلصٗـي طـ٘هد حٛن خل
د ْٖ ّصخ زدلتإٍٗل بى ٚدى ٗهي ؤى خلكدََت ٍلٖ ؤهط ٍؤى طـٍّ٘ل ًٗصض خل ؟خلوٛٓطٓ

ّل ًٗصض خلزٌسٕ بى ذطد هرتدضخ حدها ساحِ لٗتل  :ٍزدلوخل ؟خلوزدّسٗـي ذَخضد
ى خلوزدّسٗـي ذَخضد د ؤْتى لِ ؤى خلكَخَ٘ت ٍأٓ ؤهط ٍؤطـ٘ألى خل ؛خلوزدّسٗـي هتإٍأ
 ؟ٍْٖ ٖتدلْن ؤرط

 [ُمقطمدة: ٦ماًم٤ًمئٚم]
 

 : الجىاب

: ٕن ُمٕمٜمااك هااذه اًمٕمٌاا٤مرة --!ا هٙمااذا اااذا اعـمااال. ياااٜمٌٖمل أن يٙمااقن يماا٤مومرً  ،اًمااذي يٗمتاال سم٘متااؾ اعمج٤مهدياااـ

وٕن  ،ٕن هذه هل اًمٕمٚم٦م اعمٜمتزقم٦م ُماـ اًمقصاػ اعمِماتؼ ،أنف يٗمتل سم٘متٚمٝمؿ ٕهنؿ جي٤مهدون أي ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 -ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٗمٞمد ًمٚمحدوث اعمتجدد وآؾمتٛمرار شٗمتقني» ىمقًمؽ

هاا١مٓ  اًمذياااـ : ومٜم٘مااقل ،سمااؾ جياا٥م أن ٟمح٘مااؼ اعم٘ماا٤مم ،ٟمحااـ ٓ ياااٜمٌٖمل ًمٜماا٤م أن ٟمٖمااؽّم اااذه اعـمالىماا٤مت ،ًمٙمااـ

 ؟هؾ هؿ جم٤مهدون طم٘م٤م ،ٝمؿ سماا٤معمج٤مهدياـوصٗمت

يمٙمااااقن  ،وري سمحٞماااا٨م ٓ شُماًَٛماااااع ومٞمااااف دقمااااقى خماااا٤مًمٍػ ْمااااارصمااااؿ يمااااقهنؿ جم٤مهدياااااـ هااااؾ هااااق ُمااااـ اًمٕمٚمااااؿ اًم

سماؾ ويماقن اعمًٚمٛمٞمااـ ياقم وماتح إنادًمس قماغم ياد ـما٤مر. سماـ زيا٤مد  ،اًمّمح٤مسم٦م يقم سمادر جم٤مهديااـ ذم ؾماٌٞمؾ اهلل

سمٛمٕمٜمااك أنااف يٛمٙمااـ أن ئمااـ  ،أو هااق حمااؾ ي٘مٌااؾ آظمااتالف ؟جم٤مهدياااـ ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل وُماا٤م ىماا٤مرب هااذه اًمّمااقرة

صماؿ قماغم أي  ؟٤م وٟمحاق ذًماؽسمٕمض اًمٜم٤مس أهنؿ ًمٞمًقا جم٤مهدياـ سمؾ هؿ قمّما٤مسم٤مت جمرُما٦م شم٘م٤مشماؾ ذم ؾماٌٞمؾ اًمادٟمٞم

 --ومٜمٜمٔمر ومٞمف ؟أو ًم٥ًٌم مظمر رمه ؟إٔضمؾ يمقهنؿ جم٤مهدياـ ؟وضمٍف أومتك سم٘متٚمٝمؿ

سمحٞمااا٨م  ،٦م ُمٕمٞمااااٜم٦مْمااااٞمهاااؾ أومتاااك ُمااارة واطمااادة ذم ىم: ,شمٙمٛماااٞمكمّ  ًمٙمٜماااف ٓزُمااا٤م ا ٟمٔمااارً  ًماااٞمس هاااذا يمااا٤من وإن,صماااؿ 

                                      
 (-2٧.  6ىم٤مًمف: حمٛمد سمـ أمحد اًمتٙمريتل، أبق اًمؼميم٤مت سمـ أيب اًمٗمرج سمـ أيب ٟمٍم، يٜمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد ) (٧)
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يمااااااؾ طماااااا٤مل دائااااااام وذم  شاعمج٤مهدياااااااـ» أو هااااااق يٗمتاااااال سم٘متااااااؾ ،يٙمااااااقن شمٓماااااار. آطمااااااتامل إمم ومٕمٚمااااااف هٜماااااا٤مك أيمثاااااار

 ؟وسم٤مؾمتٛمرار

أرأجاا٧م أجتٝماا٤م إظماا٧م اًمٙمريٛماا٦م يمٞمااػ أن قم٤ٌمرشمااؽ قمٜمااد اًمتحٚمٞمااؾ واًمتح٘مٞمااؼ نتاا٤مج إمم اًمٙمثااػم ُمااـ اًمٜمٔماار 

 ،قخ اعمِمااا٤مر إًماااٞمٝمؿ ذم يمالُماااؽ يٗمتاااقن سم٘متاااؾ اعمج٤مهديااااـ ٕهناااؿ جم٤مهااادونِمااااٞمومااا٢مذا يمااا٤من هااا١مٓ  اًم --واًمتٌٞمااااـ

ُماا٦م ،همااػم وم٘مااط عمجاارد ذًمااؽ ٓ ،ىماا٤مئٛمقن سمٗمريْماا٦م وؿماإمػمة اجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل وماا٢مذا  ؛ومٝماا١مٓ  يمٗماا٤مٌر وٓ يمرا

وماٜمٕمؿ  ،ة اًمٙمٗما٤مر أقمادا  اًمديااـ أقمادا  اعمج٤مهديااـّماراٟمْم٤مف إمم ذًمؽ أن ه١مٓ  اعمٗمتٞماـ إٟمام يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ًمٜم

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م -!طمٞماٜمٝم٤م هل ُمـ اعمٔم٤مهرة اعمٙمٗمرة سمال شمردد

يمااا٠من  ؛سمًااا٥ٌم ُماااـ إؾمااا٤ٌمب وإن يمااا٤مٟمقا أومتاااقا سم٘متاااؾ سمٕماااض اعمج٤مهديااااـ ٕهناااؿ رأوهاااؿ اؾماااتقضمٌقا اًم٘متاااؾ

وإن ؾمااااٛمٞمتٞمٝمؿ أناااا٧ِم  ،أو مل يااااروهؿ جم٤مهدياااااـ أصااااال ،وـمٝم٤مِمااااارسم ،رأوهااااؿ ىمتٚمااااقا ٟمٗمقؾماااا٤م ُمًااااٚمٛم٦م سمٖمااااػم طمااااؼ

 ،ورأوهااااؿ ىمٓماااا٤مع ـمريااااؼ ُمااااثال وقمّماااا٤مسم٤مت جمرُماااا٦م ُمٗمًاااادة ,طمٞماااا٨م أُمٙمااااـ آظمااااتالف يمااااام ىمٚمٜماااا٤م,جم٤مهدياااااـ 

 -ًمٙمـ اًمٙمٗمر ٓ ،١ماظمذةًمٙمـ ٟمخٓمئف وٟمٜمٔمر ومٞمام يًتحؼ ُمـ درضم٦م اعم ،ومحٞماٜمئذ ٓ ٟمٙمٗمر هذا اعمٗمتل

 ش؟ن اعمج٤مهدياااـ ظمااقارجأُماار وأن اًمٓماا٤مهمقت وزم أن يماا٤من ئمااـ إخ ذم هااذا سم٤مًمت٠مويااؾ ِماااٞموهااؾ يٕمااذر اًم»

 -ٕمَذر اذا اًمت٠مويؾيُ  --ٟمٕمؿ

هااذا اًمٕمااذر )اًمت٠مويااؾ(  ُماا٤م دام ،سمٛمٕمٜمااك أنٜماا٤م ٓ ٟمٙمٗمااره لااذا اًمٕمااذر ،اًمٕمااذر ذم اًمتٙمٗمااػم :واعم٘مّمااقد سم٤مًمٕمااذر

ٕمرومااا٦م سم٤معمج٤مهديااااـ واًمتٚمٌاااٞمس قمٚمٞماااف ُماااـ سمٕماااض َُماااـ يثاااؼ وماااٞمٝمؿ ويًاااٛمع وىماااد يٙماااقن ؾماااٌٌف قمااادم اعم ،ُمًاااتٛمرا 

   -وهمػم ذًمؽ ،ُمٜمٝمؿ

وٟمٓمٚم٥م ُمٜماف اًمتقسما٦م واًمرضماقع  ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمٚمقُمف وٟم١ماظمذه ؛وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمٕمذر ُمٓمٚم٘م٤م وقمدم اًمٚمقم واعم١ماظمذة

 ،وٟمحااااذر اعمًٚمٛمٞماااااـ ُمٜمٝماااا٤م ،وٟمٌٞماااااـ ظمٓماااا٠مه وزًمتااااف وسمٓمااااالن ىمقًمااااف ووااااالًمف ،ػ قمٚمٞمااااف سمحًااااٌفإمم احلااااؼ وٟمٕمٜمُّاااا

   -وع ُمٓمٚمقبِمارهذا يمٚمف ُم ،هٙمذاو

ومتك أخ ِماٞمٕن اًم ؛ن ظمرج خمت٤مرا طم٤مُمال ؾمالطمف ًم٘متؾ اعمج٤مهدياـ ُمت٠موٓإهؾ يٕمذر اجلٜمدي  --وسم٤معمثؾ»

يمااام ىمٚمٜماا٤م ذم  ،ؾمااقا  سمًااقا  --ٟمٕمااؿ ش؟ضماارأن اعمج٤مهدياااـ ظمااقارج وذم ىمتاا٤ملؿ أو ،ُماارأن اًمٓمقاهمٞماا٧م وٓة أًمااف 

   -وإصمٛمف طمٞماٜمئذ قمغم َُمـ أومت٤مه ،اعمٗمتل

 ،ٌ  مظمارؿماالًمٙماـ أطمٙما٤مم اًم٘متاؾ واًم٘متا٤مل قمٜمادُم٤م ٟمادظمؾ احلارب هاذه  ،أٓ ٟمٙمٗماره ٤ماًمٕمذر هٜم٤م أجًْما وُمٕمٜمك

   -يمام وّوحٜم٤م هذا ذم ُمقوع مظمر ُمـ هذه إضمقسم٦م

رً  ،إن هااذا إٟمااام هااق ومااٞمام يٛمٙمااـ ومٞمااف اخلااالف: وُماارة أظماارى ٟم٘مااقل واًمتٛمٞمٞمااز سمٞماااـ ُماا٤م ُيٕمَتاااؼَمُ  ،ايمااام يمررٟماا٤مه ُماارا

وهاق  ،وُما٤م ٓ يًاع ومٞماف اخلاالف وٓ شماُااًَٛمع ومٞماف دقماقى خما٤مًمٍػ  ،ؾماتدٓزموهاق آضمتٝما٤مدي آ ،ومٞمف اخلاالف



379  

  

ومٞمااف إمم اًمٕمٚمااام   ومٚمػمضمااع ، ؿمااالوماا٢من أؿمااٙمؾ ومٞمااف  ،أُمااٌر واوااح ُمٕمااروف يٕمرومااف قمٛمااقم اعمًٚمٛمٞماااـ ،ورّي ْماااراًم

   -واهلل أقمٚمؿ --متٜمٞماـ قمغم اًمدياـ١ماعمقصمقىمٞماـ اعم

 
 

ٜٴّٛ ن٬ْٚكض  ؛ٚأًٖٗا شايؿذل٠ إه١ٝ»ايضر ع٢ً ؽب١ٗ ] [ايزع٠ٛ ع٣ٛ اٯٕدب َٔ مل 

 ٍخلصٗـي  ،ّٚ٘ تٌهطٍى للًلودء ٍخلسيدٓ خلوَرَزٗـي يلى خلسدحٔ خإلساه٘ٔ خلَ٘م

ٍأ ٗلعهٌد بأ خلسيَٓ لْصخ خلسٗـي  ٖخلًْس خلوْٖٛ  لٖٓ ًٍٗتٗسٍى ؤًٌدٗتسٌَى خلٓٛط خلس

ٛدم خلصٗـي ٍأ ٗلعهٌد خٙى هزدّسٓ خلح ؟سس٘لْدْٖ  ٍخلوػدزطٓ يلْ٘د ٍتحول خألش 

هسإلٔ تحٛ٘ن ْٖ  ْا ًزسّن حتى ٗتٛلوَى ٍٗػـطحَى ؛ٗحٛوَى زُ٘ط هد ؤًعل خهلل
ًِ ل٘س ٚل هد ًٗلن ؤٍخلسطخء ٍتٌعٗلْد يلى خلَخٖى زحزٔ  ءخلَٗخً٘ـي خلَؾً٘ٔ ٍهسإلٔ خلَأ

  -؟حَخلرو٘ى خألْٖ  ٍأ ٚل هد ٗٗدل ٗٗدل ,ٗٗدل

 [2ؾمد اًمثٖمقر أ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وٓ ٟمٕمٛماؾ سمٖماػم ُما٤م ورد  ،سمٛمٕمٜمك أنٜم٤م ٟم٠مظمذ أطمٙم٤مم ذًمؽ اًمٕمٝماد ،ٔن ذم ُم٤م يِمٌف اًمٕمٝمد اعمٙملدقمقى أنٜم٤م ا

 !!ووالل ُمٌٞماـ ،هذه اًمدقمقى سم٤مـمؾ حمض سمال ؿمؽ --هٙمذا سم٢مـمال. ،ائعِمارذم ذًمؽ اًمٕمٝمد ُمـ اًم

وىمد رد قمٚمٞمٝم٤م و٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واًمٙمت٤مب واعمٗمٙمرياـ اعمًددياـ
(1)

 -واحلٛمد هلل ،

 ،وٓزاًماا٧م شمتٙماارر سمٞماااـ اًمٗمٞماااٜم٦م وإظماارى ،ةصااارٞم٦م اعمٕم٤مؾمااالُمٟمِماا٠مت ُمااع سمااداي٤مت اًماادقمقة اعوهاال ومٙماارة 

ٟمًا٠مل اهلل أن يروماع قمٜما٤م سم٠مؾماف  ،وهل ٟم٤مؿمئ٦م قمـ طم٤مل آؾمتْمٕم٤مف واعمٝم٤مٟم٦م اًمتال ٟمٕمٞمِماٝم٤م ،وذم ُمٙم٤من أو مظمر

 -مُمٞماـ --ويٕم٤مومٞماٜم٤م ويٛمـ سم٤مًمٗمرج اًم٘مري٥م

 :اًمرد قمغم هذه اًمٗمٙمرة اًم٤ٌمـمٚم٦م ذم ٟم٘م٤مط ٦موظمالص

   -يٕم٦م اعمحٙمٛم٦م واعمجٛمع قمغم يمثػم ُمٜمٝم٤مِمارأهن٤م ظمالف أدًم٦م اًم ,

ع هاق أن ِماارإٟماام يماؾ ُما٤م دل قمٚمٞماف اًم ،ع هٙمذا اذا اعـمال.ِمارأهن٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم اقمت٤ٌمره٤م ذم اًم ,

قمااغم أن اعمًٚمٛمٞماااـ إذا يماا٤مٟمقا  أُماا٤م أن هٜماا٤مك دًمااٞماًل  ،وياااٜمت٘مؾ إمم ُماا٤م ي٘ماادر قمٚمٞمااف ،  يًاا٘مط قمٜماافِمااالاًمٕماا٤مضمز قمااـ اًم

 ،قم٧م ذم اًمٕمٝمااد اًمٜمٌااقي اعمااد ؿمااارقمٞم٦م اًمتاال ِماااريمااام هااؿ اًمٞمااقم وماا٢مهنؿ شمًاا٘مط قمااٜمٝمؿ ؾماا٤مئر اًمتٙماا٤مًمٞمػ اًم وإمٗم٤م 

                                      
 -,هداه اهلل, ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اخل٤مص٦م اًمتل ٟم٘مْم٧م هذه اًمِمٌٝم٦م: اًمٜمقاومح اعمًٙمٞم٦م ذم ٟم٘مش ؿمٌٝم٦م اعمرطمٚم٦م اعمٙمٞم٦م؛ ٕيب مه٤مم إثري (٧)
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   -اع أبدً ِماروٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقًمف قم٤ممل يٕمرف اًم ،أخٌتفومٝمذا همػم ُمقضمقد 

ويٛمٞمزهااا٤م قماااـ  شاًمٕمٝماااد اعمٙمااال» ومٛماااـ اًماااذي  ااادد احل٤مًمااا٦م اًمتااال ٟمٙماااقن ومٞمٝمااا٤م ذم ؛أن هاااذا هماااػم ُمٜمْماااٌط ,

 ؟!٤م سم٤مًمْمٌطوُم٤م هل طمدوده ،همػمه٤م

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢مهن٤م ؾمؽمضمع إمم اًمتحٙمؿ وإهقا  ,

وما٢من ُماـ ٓزم  ،ؾماالموُمٕمٚماقم سمٓمالهنا٤م سم٤مٓوآمرار ُماـ ديااـ اع ،أهن٤م شمٚمزم قمٜمٝم٤م ًمقازم سم٤مـمٚم٦م سم٤معوا٤مع ,

وحا٤م  ،يمثاػموهمػمها٤م  ،وٓ زيما٤مة ،وٓ صاقم رُمْما٤من ،هذه اًمٗمٙمرة اخلٌٞمثا٦م اخل٤مـمئا٦م أناف ٓ صاالة اًمٞماقم ُمٙمتقسما٦م

رأى أصااح٤مب هااذه اًمٗمٙماارة صاإمقسم٦م وظمٓمااقرة هااذه اًمٚمااقازم وقمٔمااؿ ومًاا٤مده٤م شمٜم٤مىمْمااقا وارشمٌٙمااقا وومِمااٚمقا ذم 

 -!اخلروج ُمـ ُم٠مزىمٝمؿ

ومااا٢من هاااذه  ؛أن أصاااح٤ما٤م شمٜم٤مىمْماااقا شمٜم٤مىمْمااا٤م مظمااار يمٌاااػما طمٞمااااـ مل يٚمتزُماااقا طمتاااك سمٗمٙمااارهتؿ اًمتااال ىمرروهااا٤م ,

وم٤مًمٕمٝماااد اعمٙمااال هاااق قمٝماااد  ،٤مطمًاااٜمً : لاااؿومٚماااام ىمٞماااؾ  ،ّم٤م ًمٚمتٜمّماااؾ قماااـ اجلٝمااا٤مد اًمقاضمااا٥مّمااااٞماًمٗمٙمااارة ُمّماااٛمٛم٦م ظم

واًمّمااؼم قمااغم  ،يح لااؿ سم٤مًمٕمااداوة واًمٌٖمْماا٤م  واًمااؼما ةّماااريمٞماااـ واًمتِمارشم٘مرياار اًمٕم٘مٞماادة واًمتقطمٞمااد وُمٗم٤مصااٚم٦م اعم

 ،واًمّمااؼم قمااغم إذى ذم ذًمااؽ صااؼما يمٌااػما  ،ك وإناادادِماااردقمااقهتؿ إمم اًمتقطمٞمااد اخلاا٤مًمص وٟمٌااذ اًمٙمٗماار واًم

ئٝمؿ شرتظم٤ٌمب سماـ إ»و شرؾمامل ي٤م»و شسمالل»ة ؾماػموه٤م أنتؿ شم٘مرأون  وإذى اًماذي ٓىما٤مه رؾماقل  ،وٟمٔمارا

اجلااقاب اعمٕمٚمااقم أهنااؿ مل يٗمٕمٚمااقا  ؟ومٝماؾ ومٕمٚمااتؿ أنااتؿ ذًمااؽ وىمٛمااتؿ سماف ؛وؾما٤مئر أصااح٤مسمف ذم ذًمااؽ اًمٕمٝمااد اهلل 

وصااٛمٛمقا هااذه اًمٗمٙماارة اًم٤ٌمـمٚماا٦م  ،ويمٞمااػ يٗمٕمٚمااقن وهااؿ إٟمااام ومااّروا ُمااـ اًمتٕماارض ًمااألذى ،ذًمااؽ ومل ي٘مقُمااقا سمااف

 ؟!ؾ اًمراطم٦مّماٞمتحًمٚمٝمروب ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ وًم

ۉ ۉ ې ژ ،سماام يٖمٜمال قماـ اًمتٓمقياؾ عماـ أخٝمٛماف اهلل رؿماده ،واذا يتٌٞماـ هت٤موم٧م هذه اًمٗمٙمرة وسمٓمالهن٤م

ضماااااااا٥م  ،ومٝمااااااا١مٓ  ياااااااا٤م أظمااااااال ُمٌٓمٚمااااااااقن --[٧6٧: ]اح٤مئااااااادة ژې ې ې ى ى ائ ائەئ شمااااااا٤مريمقن ًمٚمقا

وف واًمٜمٝمال قماـ وُماـ إُمار سما٤معمٕمر ،قمل اعمتٕمٞماـ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اجلٝم٤مد وُمـ اًمادقمقة إمم اهلل وإمم اًمتقطمٞمادِماراًم

   -ك وأهٚمفِمارواًمؼما ة ُمـ اًم ،اعمٜمٙمر

وماا٢مٟمٜمل أرى أهٚمٝماا٤م اًمت٤مريمٞماااـ ًمٚمقاضمٌاا٤مت اعمااذيمقرة  ،وًمًاا٘مقط هااذه اًمٗمٙماارة وفمٝمااقر سمٓمالهناا٤م واٟماادطم٤مره٤م

وأن يرضمٕماااقا إمم احلاااؼ  ،ومٞمجااا٥م قمٚماااٞمٝمؿ اًمتقسمااا٦م ُماااـ هاااذا اعمًاااٚمؽ اخلااا٤مـمئ ،ُمرشمٙمٌٞمااااـ ًماااذٟم٥م قمٔماااٞمؿ ،مصمٛمٞمااااـ

 -٤مد واًمدقمقة وهمػم ذًمؽوي٘مقُمقا سمام أُمرهؿ اهلل سمف ُمـ اجلٝم

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

گ گ  گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ: وىم٤مل ،[]اًمتقسم٦م

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

وأن  ،و٤مل اعمًٚمٛمٞماـوٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن هيدي  --]اًمتقسم٦م[ ژڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

  -مُمٞماـ --جيٜمٌٜم٤م اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ

 
 

[ٚايتعاٌَ َع أْقاصِٖ ،احملاصبٌ يًُذاٖزٜٔ ،َعا١ًَ ايعًُا٤ إدڀ٦ٌ إٛايٌ يًشهاّ]

 َخلَى خلحٛدم ٍٗحدضزَى ؤّل ّ٘ َٗٛى هًدهلٔ خلًلودء خلصٗـي ٗٚ :خلساخل خألٍل
ًهلن  ح٘ج ًَٛى يدزل٘ـي ْٖ شلٙ ٍهٗسك٘ـي أخلزْدز ٍٗػًَْٓن زإٖسح خألٍغدِ ز

ّاأء  ٍهد حٛن --ٍّٚ٘ َٗٛى ز٘دى ؤذكدجْن ٍؤذع ٌّد يلودء خلزعٗطٓ ،هٌْن خؤحسٖ
يلى خلوَحسٗـي ٍٗحسث خلٌدس ػـط لْن زدلتوٛ٘ـي ٍخلٌ هوي َٗخلٖ خلكَخَ٘ت ٍٗسيَ

ى ٍؤّل َدٍَٗػّ خلوزدّسٗـي زإًْن ذَخضد ٍز ،خإلسام ىٍٗٗ٘وَ خلسٗـي ىٗحوَزإًْن 

  -ضؼم ٍهٓسسٍى ْٖ خألؾال ٍسْٓدء ؤحا
سُ يي ؤّل خلزْدز ٚ٘ٓ٘ٔ خلتًدهل هى خلطسدذ خلوستٗ٘ن خلصٕ ٗػ :خلساخل خلخدًٖ

  -ّاأء خلًلودء
لسٕ ؤخ ْٖ خهلل ؤحسسِ هي خلورلػـ٘ـي ٍخلػدزٖ٘ـي ٍأ ؤظِٚ٘ يلى  :خلساخل خلخدلج

خلًلودء  :د ٗٗتٌى ٍلٌِٛ ٗتطزز ٍَٗٗلٍلٛي ٚلود ؤتٌدٖص هًِ ْٖ ؤهط خلكَخَ٘ت ؤح٘دً ،خهلل

ٍٗٛطُ ؤّل خلزْدز ألى ؤّل خلًلن ,خ ٍّن ؤيطِ زدلٛتدذ ٍخلسٌٔ هٌد ٖدلَخ ّٛص

 ؛ٍلٌِٛ ٗٗسن زدهلل ؤًِ بشخ ٚدى ٌّد٘ رْدزٗ حٕال لصّست ,خلوًطٍْ٘ـي ٖدلَخ ْْ٘ن ٚصخ

 --س٘طّن يلودء خلحٛدم بى غح خلتً ,ٍخهلل ؤيلن,ٍؤضخُ غدزٖد ٍلٛي خلًٗسٔ خلحٗ٘ٗ٘ٔ 

 [حم٥م اًمٖمرسم٤م : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ومٝماذا هاق احلاؼ  ،قمغم طمرصؽ قمغم اًمٕمدل واعٟمّما٤مف شحم٥م اًمٖمرسم٤م »سم٤مرك اهلل ومٞمؽ أهي٤م إخ اًمٗم٤موؾ 

   -وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م وقمٚمٞمؽ وقمغم ؾم٤مئر أطم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ ومْمٚمف قمٚمام وقمٛمال ،اًمقاضم٥م

  -ُمـ أضمقسم٦م أفمٜمف ىمد نّمؾ ُمٕمٔمٛمف ه٤م شم٘مدمومجقاب اًم١ًمال إول 

 :  وهل شم٘مريٌٞم٦م ،ػ هٜم٤م أن اًمقاضم٥م ذم رأجل يٛمٙمـ ووٕمف ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦مواٞموأ



 
382 

 

 

وما٢من  ؛وإن ظما٤مًمػ َُماـ ظما٤مًمػ ،اًمؼماهٞمااـسماذًمؽ قمٚماٞمٝمؿ  ٧موىم٤مُما ،ًؽ سم٤محلؼ اًماذي سما٤من ًمٜما٤م وفمٝماراًمتٛم ,

هااؿ ؾمااٌٞمؾ و ،واًمٕمٚمااام  إٟمااام يٓماا٤مقمقن شمٌٕماا٤م ًمٓم٤مقماا٦م اهلل ورؾمااقًمف ،احلااؼ إٟمااام هااق ذم ُماا٤م دل قمٚمٞمااف اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م

وما٢مذا قُمارف  ،قمفؿمااروم٢من اهلل أُمر اجل٤مهؾ سم١ًمال اًمٕمٚمام  ًمٙمل يدًمقه قماغم أُمار اهلل وطمٙمٛماف و ،إمم ُمٕمروم٦م احلؼ

ر أو ُما٤م ي٘م٤مرسماف ها٤م شمٔما٤مومرت اًمادٓئؾ ارٓماوأو ُمٕمٚمقُما٤م ُماـ اًمديااـ سم٤مٓ ٤مسم٠من يم٤من ٟمًّما ،احلؼ واؾمت٤ٌمن واشمْمح ا

 -!اومٚمًٜم٤م ُم٠مُمقرياـ أن ٟم٠ًمل أطمدً  ؛قمغم إصم٤ٌمشمف

 ،وذًمااااؽ سمحًاااا٥م درضماااا٤مت اًمٜماااا٤مس ذم اًمٕمٚمااااؿ ،وم٤مًمقاضماااا٥م طمٞماااااٜمئذ ن٘مٞمااااؼ احلااااؼ ؛  خيتٚمٗمااااقنصمااااؿ إن اًمٕمٚمااااام

ه إقمٚمااؿ إورع قمااغم إصااح واًمٕماا٤ممل جيتٝمااد ويٚمزُمااف اضمتٝماا٤مده وٓ  ،وم٤مًمٕماا٤مُمّل ُماا٠مُمقر سم٤مٕظمااذ سم٘مااقل ُمااـ ياارا

ؾمات٘مالٓ ااا٤م يًات٘مؾ اٛم  اوـم٤مًم٥م اًمٕمٚماؿ اعمتقؾماط سمٞمااـ آصمٜمٞمااـ اًماذي ًماف ىمادرة قماغم اًمؽمضماٞمح وًم ،جيقز ًمف اًمت٘مٚمٞمد

وٟمحااـ سمحٛمااد اهلل شمٕماا٤ممم ٓ  ،يماا٤مُمال سماا٤مًمٜمٔمر وآضمتٝماا٤مد يّتٌااع ُماا٤م شماارضمح قمٜمااده سمحًاا٥م ٟمٔمااره ذم أدًماا٦م إىمااقال

وًماـ جيااد  ،ومٚمًاٜم٤م ُمتٗمّردياااـ ظم٤مرضمٞمااـ قماـ اعواا٤مع ؛واحلٛمااد هلل ،ٟمٕمادم قم٤محا٤م يمٌااػما ىما٤مل سم٘مقًمٜماا٤م ذم يماؾ ُمًا٠مخ٦م

ًٓ ٜمظمّماااقُم وم٤محل٤مصااااؾ أن اًمقاضمااا٥م هااااق  !!ٓ يااا٠مخقنوهااااؿ  ،ُمٝمااااام اضمتٝمااادوا ٤م٤م ُمٕمٚمقًُمااا ظم٤مًمٗمٜماااا٤م ومٞماااف إو٤مقًماااا٤م ىماااق

 -اًمتٛمًؽ سم٤محلؼ وؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن هداٟم٤م إًمٞمف إذ شمٗمر. اًمٜم٤مس ومٞمف

 -دقمقة اًمٜم٤مس إمم هذا احلؼ وسمٞم٤مٟمف واًمّمدع سمف سمح٥ًم اعُمٙم٤من ,

 -واًمٕمٛمؾ سمف واًمّمؼم قمغم إذى ذم هذا اًمٓمريؼ ,

 وٟمٕما٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًم٘مًاط اًماذي أُمار اهلل  سمؾ ٟمٜمّمٗمٝمؿ ،ٓ ٟمٕمتدي قمٚمٞمٝمؿ وٓ ٟمٔمٚمٛمٝمؿ ،صمؿ اعمخ٤مًمٗمقن ًمٜم٤م ,

احلاد ذم احلٙماؿ قماغم أطماٍد  زوٓ ٟمتجا٤موومال ٟمٕمتدي  ،[٧15: ]اًمٜم٤ًم  ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پژسمف 

وٟمارد  ،سمؾ ٟم٘مر سما٤محلؼ وٟم٘مٌٚماف هّاـ يما٤من ،  إدب وٓ ٟمرد احلؼ هّـ يم٤من وًمق ضمز ا صٖمػما ُمـ احلؼًالوٓ ٟم

   -ٚمتزُمقن سم٤مٕدب ُمتحٚمقن سم٤مًمًٙمٞماٜم٦م واًمقىم٤مروٟمحـ ذم يمؾ ذًمؽ ُم ،اخلٓم٠م واًم٤ٌمـمؾ ُمٝمام يم٤من وهّـ يم٤من

ٙمٞماااـ سماا٤محلؼ وص٤مدقمٞمااـ سمااف ًّ وٓ  ،وسمٞماااـ أن ٟمحااؽمم اعمخاا٤مًمػ وٟمتاا٠مدب ُمٕمااف ،وماال شمٜماا٤مذَم سمٞماااـ أن ٟمٙمااقن ُمتٛم

ولاؿ ومْما٤مئؾ وظماػم  ؾماالمام إن يم٤من اعمخ٤مًمػ ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمام  اًمذياـ لؿ ومْماؾ وؾماٌؼ وطمًاـ سماال  ذم اعؾماٞم

 ،واًمٕمٚمااؿ واًماادقمقة إمم اهلل ؾمااالمىمااد ؿماا٤مسمقا ذم اع ٤مقظًم ؿماااٞمذم اًمًااـ  اؽ يمٌاا٤مرً ام إن يماا٤مٟمقا ُمااع ذًمااؾماااٞموٓ  ،يمثااػم

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ --واهلل أقمٚمؿ

ـ  : وضمااااقاب ؾماااا١ماًمؽ اًمثاااا٤م  اهلل قمٚمٞمااااف سم٤ملداياااا٦م قمٚمٞمااااف أن يٕماااارف اًمٜم٘ماااا٤مط  أن اًمِماااا٤مب اعمًاااات٘مٞمؿ اًمااااذي ُماااا

وأن احلجااا٦م هااال ذم  ،ؿ وُماااذاهٌٝمؿاعمت٘مدُمااا٦م ويتٗم٘ماااف ذم وم٘ماااف اخلاااالف ويٕمااارف طمااادود يماااالم اًمٕمٚماااام  وأىماااقال

سماؾ جيتٝماد ذم  ،طمٞم٨م فمٝمار اًمادًمٞمؾ وسما٤من اومال يتٕمّم٥م ًم٘مقل أطمٍد وٓ ي٘مٚمد أطمدً  ؛اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

وماا٢من اًمٕمجٚماا٦م  ،ويتجٜمّاا٥م اًمٕمجٚماا٦م واًمٓمااٞمش ،ويًاا٠مل اًمٕمٚمااام  ًمٞمتقصااؾ إمم احلااؼ ٓ ًمٖماارٍض مظماار ،ـمٚماا٥م احلااؼ
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ويٙمثاار ُمااـ اًماادقم٤م  واعحلاا٤مح  ،ٞماا٤م  ويمااامل إدبويٕماارف ىماادر ٟمٗمًااف وىمٚماا٦م قمٚمٛمااف ومٞمٚمتاازم احل ،ٓم٤منِماااٞمُمااـ اًم

وما٢من اهلل أيمارم إيمرُمٞماااـ ٓ  ،وأن يرزىماف الادى واًمًاداد ،قماغم اهلل شمٕما٤ممم سما٠من يرياف احلاؼ طم٘ما٤م ويرزىماف اشم٤ٌمقماف

   --يرد ؾم٤مئال

ئاااار »قمٚمٞمااااف سم٠مؾماااا٤ٌمب الداياااا٦م اًمتاااال ذيمرٟماااا٤م ٟمٌااااذة ُمٗمٞماااادة ومٞمٝماااا٤م ذم هااااذه إضمقسماااا٦م ذم  --وسم٤مجلٛمٚماااا٦م حمااااقر اجلزا

   -ٓ إ  همػمه ٓ رب ؾمقاه ،واهلل اعمقومؼ ،شٕمريبواعمٖمرب اًم

وم٠منا٧م شمٓمارح ُمِماٙمالت ٟمحتا٤مج ومٕماال إمم دراؾما٦م  ،ٓ سم٠مس قمٚمٞمؽ أظمال اًمٙماريؿ: ضمقاب ؾم١ماًمؽ اًمث٤مًم٨م

وٟمًاا٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜماا٤م وإياا٤مك وصاا٤مطمٌؽ ُمااـ أهااؾ  --ومٌاا٤مرك اهلل ومٞمااؽ وؾمااددك اهلل ،قم٤مؿمااار٦م واااٞمطمٚمقلاا٤م اعمر

وإذا يمااااااا٤من  ،]اًمتقسمااااااا٦م[ ژچڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ: ىمااااااا٤مل اهلل شمٕمااااااا٤ممم ،اًمّمااااااد.

 -ٝمتدي إمم احلؼ واًمّمقاب إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤مممؾماٞموم٢مٟمف  ،احلؼ واًمّمقاب ىص٤مطمٌؽ هـ يتحرّ 

 ًُّ م اعم٘مٚمديااـ ،هق ذم اجلٛمٚم٦م ظماػم وطماؼؽ سمام قمٚمٞمف اًمٕمٚمام  واًمتٛم ًمٙماـ قمٚمٞماؽ أن شمقّواح  ،سم٤مًمٜمًا٦ٌم ًمٚمٕماقا

هاق ًماٞمس ُماـ  ُما٤م داموـمري٘مف إمم ذًمؽ  !ٕن اًمٕمٚمام  ُم٤م أيمثر اظمتالومٝمؿ ،ًمف أن اًمقاضم٥م هق اًمٌح٨م قمـ احلؼ

متٜمٞماااـ قمااغم اًمدياااـ أهااؾ اًمت٘مااقى ١مأن يًاا٠مل اًمٕمٚمااام  اعمقصمقىمٞماااـ اعم ـمٚمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ اًم٘م٤مدرياااـ قمااغم اًمٜمٔماار واًمؽمضمااٞمح

واعمٕمروومٞماااااـ  ،واًمااااقرع اًمّم٤مدقمٞماااااـ سماااا٤محلؼ أهااااؾ اًمِمااااج٤مقم٦م واًم٘مٞماااا٤مم سماااا٠مُمر اهلل ٓ خياااا٤مومقن ذم اهلل ًمقُماااا٦م ٓئااااؿ

ـَ  ؛هاذا هااق ؾمااٌٞمٚمف --سما٤مًمتٛمٙمـ ذم اًمٕمٚمااؿ واًم٘مااقة ومٞمااف وُماا٤م قمااغم اعمحًٜمٞماااـ  ،وماا٢مذا ومٕماؾ وم٘مااد أدى ُماا٤م قمٚمٞمااف وأطمًا

 -واهلل همٗمقر رطمٞمؿ ،ُمـ ؾمٌٞمؾ

وأن٧م شم٘مقم ذم طمؼ ص٤مطمٌؽ سمام أوضمٌف اهلل قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٜمّمح واًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمتحريض قمغم 

ڳ ڳ ڳ ژ ٹٹيمام  ،اجلٝم٤مد واًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ وظم٤مص٦م ًمإلظمقان وًم٤ًمئر َُمـ ًمف طمؼ ظم٤مص

ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ 

 ،]اًمٜم٤ًم [ ژہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

وٟمٌذ اًمتٕمّم٥م ٕي  ،وشمرك اًمت٘مٚمٞمد اعمحض ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ،وشمٌٞماـ ًمف ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمٌح٨م قمـ احلؼ

وسمخّمقص هذه اعم٠ًمخ٦م  ،وهق يمام ذيمرٟم٤م ،وسمٞماـ ًمف اًمقاضم٥م قمٜمد اظمتالف اًمٕمٚمام  ،ا قم٤ممل وًمق يم٤من يمٌػمً 

ف أن هٜم٤مًمؽ قمٚمام  يمثػمياـ ُمـ اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر اعمِمٝمقد لؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واخلػم واًمّمالح ي١ميدون ومٌٞماـ ًم

ومٙمٞمػ ي٘مقل إن اًمٕمٚمام  ىم٤مًمقا ذم  ؛وٓ شمٕمقزك إُمثٚم٦م ،ويقاًمقهنؿ ؿوهنّماراعمج٤مهدياـ و ٌقهنؿ وياٜم

ذم ضمزيرة  يم٤معظمقة ،اـ ذم ُمٙم٤من خمّمقصصاٞممهللا إٓ أن ي٘مّمد جم٤مهدياـ خمّمق ،اعمج٤مهدياـ يمذا ويمذا

ًمٙمـ هؾ يّمح أن خيتٚمػ اعم١مُمٜمقن ذم اجلٝم٤مد ذم اًمٕمرا.  ،٤م ٟم٘مقل إن اخلالف ذم هذا حمتٛمٌؾ ام زًمٜموم ،اًمٕمرب

 ؟!ِم٤من وٟمحقه٤مِماٞمأو ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أو ذم اًم
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 --!!وهق ياٜم٤مذم اًمّمد. اعمّدقمك ،ؾمٚمٌّل  ؿمارهذا ُم١م ،ُم٤م طمٙمٞمتف قمٜمف سم٠منف يٙمره أهؾ اجلٝم٤مد --ولذا

ًمٜم٤م ضمٞمٛمٕم٤م ،٤م اًمدىم٦مًمٙمـ ًمٕمؾ اًمٕم٤ٌمرات شمٕمقزه    -ومٜم٠ًمل اهلل أن يّمٚمحف ويّمٚمح أطمقا

ٌف ُمااـ آسمااتال  وآُمتحاا٤من واًمٗمتٜماا٦م ٓ ّماااٞموًمااٞمٕمٚمؿ يمااؾ إٟمًاا٤من ُمٜماا٤م ُمااـ اعمٙمٚمٗمٞماااـ أن اهلل شمٕماا٤ممم ىم٤مؾِمااٌؿ ًمااف ٟم

ـّ اُمرؤ ٟمٗمًف سم٤مٓشمٙم٤م  قمغم ومت٤موى قمٚمام  أو طمٙمام  ،حم٤مًم٦م  --!!ومال خيدقَما

ومٚماائـ اؾمااتٓم٤مع أن  ؛قوع قمااغم اعمحااؽؾماااٞمـ آُمتحاا٤من وٌف ُمااّماااٞم٠متٞمف ٟمؾماااٞمو ،إٟمًاا٤من ُمٙمٚمااٌػ سمحًااٌف يمااّؾ 

ويٕمٚمااؿ ظم٤مئٜماا٦م إقمٞماااـ وُماا٤م  ،وأظمٗمااك ًاااراًمااذي يٕمٚمااؿ اًم ،ومٚمااـ يًااتٓمٞمع أن خياادع اهلل  ِمااارخياادقمٜم٤م ٟمحااـ اًمٌ

ًمااف إؾمااام   ،إول أظماار اًمٔماا٤مهر اًمٌاا٤مـمـ ،َ  ذم اًمًاااموات وإرضواًمااذي خياارج اخلَاا٥ْم  ،ختٗماال اًمّماادور

 -!احلًٜمك 

٦م ْماااٞموم٘م --حاا٤م ظُماٚمِاااؼ ًمااف ًااارويمااؾ اُماارئ ُمٞم ،والداياا٦م سمٞمااد اهلل شمٕماا٤ممم وطمااده ،قماا٤مة وم٘مااطوٟمحااـ ذم اًمٜمٝم٤مياا٦م د

هاااذه يمٚمٝمااا٤م ؿماااٙمٚمٞم٤مت وُمٔمااا٤مهر ىماااد يٙماااقن نتٝمااا٤م  --شقمٚماااام  ىمااا٤مًمقا وُمااا٤م ىمااا٤مًمقش»و ،شصااا٤مد. وُماااش صااا٤مد.»

وماام قمٚمٞماف إٓ  ،وًمٙماـ يماؾ إٟمًا٤من أدرى سمٜمٗمًاف --!!وىمد شمٙمقن جمرد يماالم وم٘ماط ،د ُمـ اًمّمد. واحل٘مٞم٘م٦مصاٞمر

 ،[]اًم٘مٞم٤مُما٦م ژۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ -!ع إمم ٟمٗمًف وي٠ًمخٝم٤م ومًتجٞمٌف سمام هٜم٤مًماؽأن يرضم

ٌَااؽ) إًماخ احلادي٨م اًمّماحٞمح اعمِماٝمقر اًمث٤مسما٧م  (اًمؼّم ُم٤م ؾمٙمٜم٧م إًمٞمف اًمٜمٗمس واـمٛم٠من إًمٞمف اًم٘مٚم٥م ؛اؾمتٗم٧ِم ىمٚم

(وإن أومت٤مك اًمٜم٤مُس وأومتقك): وذم مظمره ،ذم ُمًٜمد أمحد وهمػمه
(1)

(وإن أومت٤مك اعمُاٗمتقن): وذم ًمٗمظ 
(2)

واحلؼ  ،

ذم اعمًااا٤مئؾ اًمٙمٌااا٤مر اًمتااال شمِماااتد  ٓ ؾماااٞمامو ،وسمراهٞمااااـ ؾمااا٤مـمٕم٦م ،وٟمّمااا٥م اهلل قمٚمٞماااف قمالُمااا٤مت ٓ ختٗماااك ،ًماااف ٟماااقر

أو  ًااااارومااااال واهلل ٓ يٌحاااا٨م أطمااااٌد قمااااـ احلااااؼ ومٞمخ ؛طم٤مضماااا٦م اعمٙمٚمٗمٞماااااـ إًمٞمٝماااا٤م وقمٚمٞمٝماااا٤م اًمققمااااد واًمققمٞمااااد اًمٙمٌااااػم

أطماٌد أطما٥مُّ  ٓ)ومٞمجاد ُماـ اهلل اًمٕماذَر و وإُما٤م أن ُيٕماِذرَ  ،سمؾ إُم٤م أن جيد احلؼ وهيتدي إًمٞماف وهاق إيمثار ،خيٞم٥م

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ (إًمٞمف اًمٕمذُر ُمـ اهلل
(3)

  -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،واهلل اعمقومؼ --

 
 

                                      
(، ١51، وُمثٚمف ذم: ُمًٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )شاًمزسمػم أيب قمٌد اًمًالم»( ًمٙمـ ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ُمـ أضمؾ ٧6١١4ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 ( أن إؾمٜم٤مده ضمٞمد طمًـ-25.  2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) :وذيمر اسمـ رضم٥م ذم

 -شطمًـ»(: 25١: اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم٧١١62ُمًٜمد أمحد ) (2)

 -( وًمٗمظ ُمًٚمؿ: )ٓ ؿمخص أطم٥م إًمٞمف اًمٕمذر ُمـ اهلل(٧622(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١6٧4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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دُٗٝإ » ٚايكٍٛ ٗ ،مل ىضز ع٢ً اؿانِ ٗ طَاْ٘ شأٓز» ايضر ع٢ً ؽب١ٗ إٔ اٱَاّ]

[هؿض بايڀاغٛت بٌ عٛاّ ايٓاؼٚأْغب طضٜك١ يًزع٠ٛ اؾٗار١ٜ ٚاي ،ٚنتب٘ شايعتٝيب

 (2ًطز ضسْٔ شٚطّد ؤحس خلوطدٗد ْٖ خلرطٍد يلى خلحدٚن ْٗدل ّ٘ٚ ): « بى خإلهدم

  -شٗطآى ٍلن ٗط خلرطٍد يلى خلحدٚنؤٍشٕ ٍيصذ ٍسزي ْٖ ْتٌٔ ذلٕ خل ؤحوس 

شضْى خألتسدس»ٍذدغٔ ؤى ٚتدزِ  ،شرْ٘ودى خلًت٘سٖ»د طـ٘هد َّ هٌَٖٓد هي خل (1)
(1) 

لػٔ لطسَل زدلتَح٘س خلردلع هلل ٍخلتسً٘ٔ خلرد هلٖءٍَّ  ،ؿل خلٛتر ٍؤحسٌْدهي ؤْ

 -ٍخلٛٓط زدلكدََت  خهلل
( هد ّٖ خلكطٗٗٔ خلتٖ تطخّد هٌدسسٔ ْٖ خلسيَٓ للزْدز ٍخلٛٓط زدلكدََت ز٘ـي 3)

  ؟يَخم خلٌدس

 [أيب ه٤مضمر: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ُمااع إئٛماا٦م اًمذياااـ اسمتٚمااقا سمٗمتٜماا٦م ظمٚمااؼ  ٤مم أمحااد واوااح أن اعم٘مّمااقد سمااذيمر طمٙم٤مياا٦م اعُماا: اًمٗم٘ماارة إومم

ومٝماااذه ٓ شمرىماااك ٕن  --هاااق آؾماااتدٓل اااا٤م قماااغم قمااادم ضماااقاز اخلاااروج قماااغم احلٙمااا٤مم اعمرشمديااااـ اًمٞماااقم ،اًم٘مااارمن

 ًٓ  --!وًمٙمـ اًمٔم٤معمٞماـ سم ج٤مت اهلل جيحدون ، قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿشمًٛمك ؿمٌٝم٦م وٓ إؿمٙم٤م

وهاق  ،وهاق أطماد اًم٘مقًمٞمااـ ذم اعمًا٠مخ٦م ًمٚمٕمٚماام  ،دأي اًمذي ومٕمٚمف اعُما٤مم أمحا ،أن هذا طمؼ: واجلقاب قمٜمٝم٤م

ومٛمًااا٠مختٜم٤م ٟمحاااـ اًمٞماااقم ًمٞمًااا٧م ُمًااا٠مخ٦م اخلاااروج قماااغم إُمااا٤مم  ،قماااـ ُمًااا٠مختٜم٤م ٤مهاااذا خمتٚماااػ مت٤مًُمااا: ًمٙماااـ ،اًماااراضمح

   -,وهق اًمٗم٤مضمر اًمٔم٤ممل,أو قمٛمٚمٞم٤م  ,سم٤مًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م اعمحْم٦م,ومًقىم٤م قمٚمٛمٞم٤م  ،وم٤مؾمؼ

   -يمٗمر وارشمدّ اخلروج قمغم احل٤ميمؿ إذا : سمؾ ُم٠ًمختٜم٤م اًمٞمقم هل --!ٓ

ومٞمٝماا٤م اخلااالف اعمِمااٝمقر سمٞماااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ اًمًااٚمػ  ,اخلااروج قمااغم احلاا٤ميمؿ اًمٗم٤مؾمااؼ,وم٤معمًاا٠مخ٦م إومم 

وطمٙماا٤مه سمٕمااض  ،ُمااع أن اًمااراضمح قمٜمااد اجلٛمٝمااقر اعمٜمااع ُمٓمٚم٘ماا٤م ُمااـ اخلااروج قمٚمٞمااف ووضمااقب اًمّمااؼم ،واخلٚمااػ

 -!اًمٕمٚمام  إو٤مقم٤م

ومٝمااذه ُمًا٠مخ٦م خمتٚمٗماا٦م قمااـ إومم  ؛حلاا٤ميمؿ اًمٙما٤مومرواعمًا٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م اًمتال اسمتٚمٞماااٜم٤م اا٤م اًمٞمااقم هال اخلااروج قماغم ا

واحلٙمااؿ ومٞمٝماا٤م أنااف جياا٥م قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ ظمٚمااع هااذا احلاا٤ميمؿ وإزاًمتااف إن أُمٙمااـ وشمقًمٞماا٦م طماا٤ميمؿ ُمًااٚمؿ  ،يمااام شماارى

وضمااا٥م قمٚماااٞمٝمؿ ُمٜم٤مسمذشماااف واخلاااروج  ،ومااا٢من مل يٛمٙماااـ ذًماااؽ إٓ سمااا٤مًم٘مقة ،ُمٙم٤مٟماااف  ٙماااؿ سمٙمتااا٤مب اهلل وؾماااٜم٦م رؾماااقًمف

                                      
سم٦م رومع آًمت٤ٌمس قمـ ُمٚم٦م ُمـ ضمٕمٚمف اهلل إُم٤مُم٤م ًمٚمٜم٤مس (٧)  -صٗمح٦م، شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 1١: رؾم٤مًم٦م صٖمػمة شم٘مع ذم ىمرا
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٤م٤مُع أجًْمااوطُمااااٙمل ومٞمٝماا٤م اعواا ،قمٚمٞمااف وقماادم ـم٤مقمتااف
(1)

وإدًماا٦م قمٚمٞمٝماا٤م يمثااػمة ُمٕمرووماا٦م ويٙمٗماال ومٞمٝماا٤م ىمااقل اًمٜمٌاال  ،

 طًم إ --): ذم اًمّمحٞمحٞماـ (قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من ٤مٓ أن شمروا يمٗمرا سمقا
(2)

- 

صماااؼ»و شاعمٕمتّماااؿ»و شاحااا٠مُمقن» :أن أوئلاااؽ إئٛمااا٦م ومااا٤مًمقاىمع ذم ُمًااا٠مخ٦م اعُمااا٤مم أمحاااد  وىمٕماااقا ذم  ،شاًمقا

ن وهمػمهااا٤م ُماااـ اًمٌااادع إظمااارى سمًااا٥ٌم شمااا٠مثرهؿ سمرضمااا٤مٍل ُماااـ دقمااا٤مة سمدقمااا٦م وواااالًم٦م وهااال اًم٘ماااقل سمخٚماااؼ اًم٘مااارم 

وهن٤م ذم ِماااروم٘ماا٤مُمقا ياٜم ،سمقا ُمااٜمٝمؿ شمٚمااؽ اًمٌاادعِمااارومت ،اعمٕمتزًماا٦م واجلٝمٛمٞماا٦م هااـ أدٟمااقهؿ وىمرسمااقهؿ ووصم٘مااقا ومااٞمٝمؿ

ومٝماا١مٓ   ؛ويم٤مٟماا٧م ومتٜماا٦م قمٔمٞمٛماا٦م يمااام هااق ُمٕمااروف ُمِمااٝمقر ،اًمٜماا٤مس ويٕمروااقهن٤م قمااغم اًمٕمٚمااام  ويٛمتحٜمااقهنؿ ااا٤م

سمااااؾ ًمٕمااااؾ قماااادم  ،٦ٌم ُمااااـ اًمٕمٚمااااام ّماااااٞمشمٚمااااؽ إجاااا٤مم اًمٕم ْمااااارُماااا٤مم أمحااااد وٓ أيمثاااار َُمااااـ طمإئٛماااا٦م مل يٙمٗماااارهؿ اع

ىماااد أـمٚم٘ماااقا اًم٘ماااقل سمااا٠من  ,أي قمٚماااام  أهاااؾ اًمًاااٜم٦م وقماااغم رأؾماااٝمؿ اعُمااا٤مم أمحاااد,وإن يمااا٤مٟمقا  ،شمٙمٗماااػمهؿ اشمٗمااا٤مٌ. 

هاق  ًمٙماٜمٝمؿ مل يٙمٗماروا اعمٕمٞمااـ ذم أيمثار إطماقال يماام ،وأن اًم٘م٤مئؾ ًمذًمؽ يم٤مومرٌ  ،يمٗمرٌ  :اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرمن خمٚمق.

ٟمع اجلٝمؾ واًمت٠مويؾ وهمػمه٤م ،ُمٕمروف    -سم٥ًٌم اقمت٤ٌمر ُمقا

وَُمااـ سمٕمااده سماا٤مًمٙمٗمر  شاحاا٠مُمقن»أن اعُماا٤مم أمحااد وؾماا٤مئر اًمٕمٚمااام  مل  ٙمٛمااقا قمااغم أوئلااؽ إئٛماا٦م  :واحل٤مصااؾ

ًمٙمااٜمٝمؿ سماا٤مىمقن  ،سمااؾ هااؿ قمٜماادهؿ ُمًااٚمٛمقن وإن ومًاا٘مقا سمٌاادقمتٝمؿ ووااالًمتٝمؿ اعمٕمتزًمٞماا٦م ،سمًاا٥ٌم ُم٘ماا٤مًمتٝمؿ شمٚمااؽ

 -ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ ايدً  ومل ياٜمزقمقا  ،ؾمالمقمغم اع

 ،يٕم٦م حمّٙمٛمااا٦م قم٤مًمٞمااا٦مِماااارويم٤مٟمااا٧م اًم ،ة طمًاااٜم٦م وماااٞمام ؾماااقى ذًماااؽؾمااااػمويمااا٤من أوئلاااؽ إئٛمااا٦م ذم اجلٛمٚمااا٦م قماااغم 

ويم٤مٟماا٧م راياا٤مت اجلٝماا٤مد ذم زُمااٜمٝمؿ ُمرومققماا٦م وضمٞمااقش اعمًٚمٛمٞماااـ صاا٤مئٗم٦م وؿماا٤مشمٞم٦م هم٤مزياا٦م ًمااٌالد اًمااروم واًمااؽمك 

شوا ُمٕمتّمااامه»وىمّماا٦م  شقمّٛمقرياا٦م»وُماا٤م ومااتح  ،واًمااديٚمؿ
(3)

شأصااد. أنٌاا٤م  ُمااـ اًمٙمتاا٥م ػ اًمااذي هااقًاااٞماًم»و 
(4)

 

 -وإٟمام اسمتٚمقا سمتٚمؽ اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م همٗمر اهلل لؿ ورمحٝمؿ اهلل ،قمٜمؽ سمٖم٤مئ٦ٌم

ىمٕمٞمااااـ ذم سمدقمااا٦م  ىماااد طمّماااؾ أن ظمااارج قمٚماااٞمٝمؿ  شظمٚماااؼ اًم٘مااارمن»ُماااع أناااف طمتاااك ذم ُمًااا٠مخ٦م هااا١مٓ  إئٛمااا٦م اًمقا

                                      
اٟمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  شوقمغم أنف ًمق ـمرأ قمٚمٞمف اًمٙمٗمر اٟمٕمزل ،أوع اًمٕمٚمام  قمغم أن اعُم٤مُم٦م ٓ شمٜمٕم٘مد ًمٙم٤مومر»: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض (٧)

 -(، وىم٤مًمف همػممه٤م2121. 4(، وىم٤مل ُمثٚمف اعمال قمكم ىم٤مري ذم: ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )222. ٧2)

 (-٧١١2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١١55صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

قِري ٦مَ »، ىم٤مل اسمـ إثػم: 221( وىمد ىمقع ومتح قمٛمقري٦م ذم ؾمٜم٦م 16. 4ر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ )اٟمٔم (1) وِم،  :ِذيْمُر وَمْتِح قَمٛمُّ َح ٤م ظَمَرَج َُمٚمُِؽ اًمرُّ

ؾْماَلِم َُم٤م وَمَٕمَؾ، سَمَٚمَغ اخْلَؼَمُ إمَِم اعْمُْٕمَتِّمِؿ، وَمَٚمام  سَمَٚمَٖمُف َذًمَِؽ اؾْمَتْٕمَٔمٛمَ  ًة َه٤مؿِمِٛمٞم ٦ًم َص٤مطَم٧ْم، َوِهَل َأؾِمػَمٌة َووَمَٕمَؾ ذِم سماَِلِد اْعِ ُف، َويَمؼُمَ ًَمَدْيِف، َوسَمَٚمَٖمُف َأن  اُْمَرأَ

ـْ ؾَم٤مقمَ  ٌ ْٞمِؽ! َوهَنََض ُِم ٌ ْٞمِؽ ًَم يِرِه: ًَم وِم: َواُُمْٕمَتِّماَمُه! وَم٠َمضَم٤مَا٤َم َوُهَق ضَم٤مًمٌِس قَمغَم َهِ ِه: اًمٜم ِٗمػَم اًمذِم َأجِْدي اًمرُّ ٜم ِٗمػَم، صُمؿ  َريم٥َِم تِِف، َوَص٤مَح ذِم ىَمٍْمِ

ٓ  سمَ  ػُم إِ ًِ ٦ًٌَم ومِٞمَٝم٤م َزاُدُه، وَمَٚمْؿ ُيْٛمِٙمٜمُْف اعْمَ ٦َم طَمِديٍد، َوطَمِ٘مٞم ، َوؾِمٙم  ًٓ َط ظَمْٚمَٗمُف ؿِمَٙم٤م َتُف، َوؾَمٛم  ٤ميمِرِ َداسم  ًَ ٦مِ ؛ ْٕمَد اًمت ْٕمٌَِئ٦ِم َوَوِْع اًْمَٕم  -شوَمَجَٚمَس ذِم َداِر اًْمَٕم٤مُم 

 -سمٞمًت٤م، ُمـ قمٞمقن ؿمٕمر أيب مت٤مم ١٧وهل  شقمٛمقري٦م»ًم٤ٌمئٞم٦م، اًمتل ىم٤مل٤م ذم ُمدح اعمٕمتّمؿ ذم ا شأيب مت٤مم»يٕمٜمل سمذًمؽ ىمّمٞمدة  (6)
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قمااّل ّمااار حمٛمااد سمااـ ٟم»يمااام ومٕمااؾ  ،سمٕمااُض اًمًااٚمػ وٟمزقمااقا اًمٞمااد ُمااـ ـماا٤مقمتٝمؿ وٟم٤مسمااذوهؿ وهااق ُمااـ قمٚمااام   ،شاخلزا

ُمااع أنااف ظم٤مًمٗمااف ذم اًماارأي ،واؾمااتٖمٗمر ًمااف  شمٚمااؽ اًمٓمٌ٘ماا٦م اًمث٘ماا٤مت إظمٞماا٤مر وأثٜماال قمٚمٞمااف اعُماا٤مم أمحااد
(1)

ومٚمااؿ  ،

 -!يٙمـ هٜم٤مك إو٤مٌع قمغم قمدم اخلروج قمغم أوئلؽ احلٙم٤مم

طمتاك طمٙماا٤مه سمٕمااض  ، قمٚمٞمااف إيمثارون هااق رأي اعُما٤مم أمحاادِماااك ًمٙماـ اًماارأي اًماذي همٚماا٥م واؿماتٝمر وُم

 --!وومٞمف سمح٨م قمغم يمؾ طم٤مل ،٤ماعمت٠مظمرياـ إو٤مقمً 

قمف ورا هااؿ واؾمااتٌدًمقا سمااف ؿمااارٞماااٜم٤م سمحٙماا٤مم يمٗمااروا وارشماادوا وٟمٌااذوا دياااـ اهلل وٚمِ تُ اوأُماا٤م واىمٕمٜماا٤م اًمٞمااقم وم٘مااد اسم

ٟمٞمااـ اًمٌ وواًمااقا  ،قمقا ُمااـ دون اهلل ُماا٤م مل ياا٠مذن سمااف اهللؿماااري٦م اعمٚمت٘مٓماا٦م ُمااـ زسماا٤مٓت إُمااؿ اعومرٟمجٞما٦م وِماااراًم٘مقا

ـ وطماااا٤مرسمقا دياااااـ اهلل احلااااؼ واعمتٛمًٙمٞماااااـ سمااااف اًمداقمٞماااااـ إمم اًمتقطمٞمااااد أقماااادا  اهلل وفماااا٤مهروهؿ قمااااغم اعمًٚمٛمٞمااااا

وهمػمهااا٤م ُماااـ  ،ققمٞم٦م وٟمحقهااا٤مؿمااااٞموشمٚماااٌس يمثاااػٌم ُماااٜمٝمؿ سم٠مومٙمااا٤مر وُماااذاه٥م يمٗمريااا٦م قمٚمامٟمٞمااا٦م و ،واعمحٞمٞمااااـ ًمٚمًاااٜم٦م

اط اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ذم ُمقاواع أظمارى ًِ وماٜمحـ ٟماتٙمٚمؿ قماـ طمٙما٤مم ٟم٘مْماقا اًمتقطمٞماد وأصاؾ  ،اًمٙمٗمري٤مت اًمتل ىمد سُم

 -!وًمٞمس لؿ قمذر وٓ ُيتّمّقر ٕيمثرهؿ قمذر ،ثػمةُمـ وضمقه يم ؾمالماع

 -وًمٙمـ ومٞمام ذيمرٟم٤مه يمٗم٤مي٦م إن ؿم٤م  اهلل ،واًمٙمالم  تٛمؾ اًمًٌط أيمثر

ح ًمااف إن يماا٤من داؤه هااق ِمااارهااذا ضم٤مهااٌؾ ُيٕمّٚمااؿ ويُ  ،وم٤مًماذي ٓ يٗمااّر. سمٞماااـ اعم٠ًمختٞماااـ وٓ يٛمّٞمااز هااذه ُمااـ هاذه

ًٌّقن اًمٔم٤معمقن اعمٗما --,قمدم اًمٕمٚمؿ,جمرد اجلٝمؾ  ؽمون اًمٙما٤مذسمقن قماغم اهلل شمٕما٤ممم هاـ يااٜمتًٌقن ٟماقَع وأُم٤م اعمٚم

ومٝما١مٓ  ًماٞمس ًمٜما٤م  ،وُما٤م أيمثارهؿ ًمألؾماػ ذم أج٤مُمٜما٤م هاذه ،اؿمتٝمر أو اٟمٖمٛمارَ  ،اٟمت٤ًمٍب إمم اًمٕمٚمؿ ىمقَي أو وُٕمػ

وأن جيٕمااؾ ًمٕمٜماا٦م اهلل قمااغم  --!ُمٕمٝمااؿ إٓ اًماادقم٤م  قمٚمااٞمٝمؿ أن يٗمااتح اهلل سمٞماااٜمٜم٤م وسمٞماااٜمٝمؿ سماا٤محلؼ وهااق ظمااػُم اًمٗم٤منٞماااـ

 -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --!اًمٙم٤مذسمٞماـ

ىماااع ُمٕمرومتااال ىمٚمٞمٚمااا٦م سمحااا٤مل اًم: اًمٗم٘مااارة اًمث٤مٟمٞمااا٦م واًم٘مااادر اًم٘مٚمٞماااؾ اًماااذي  ، شضمٝماااٞمامن اًمٕمتٞمٌااال»خ ِمااااٞمذم اًمقا

ٌّٕمً  ،ارأجتف ُمـ يمت٤مسم٤مشمف يٌدو ضمٞمدً  سم٤مًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م وىمقة اًمدي٤مٟما٦م ٤مُمِم
(2)

ومٝمال يماام خيٓمائ  ؛وُما٤م ومٞماف ُماـ أظمٓما٤م  ،

وهااال اًمتااال  ،ًمٙماااـ ىماااد وىماااع ًماااف هاااق وأصاااح٤مسمف ومتٜمااا٦م ،شمقطمٞمااادوفمااا٤مهٌر أناااف يمااا٤من صااا٤مطم٥م ديااااـ و ،ِماااارؾمااا٤مئر اًمٌ

                                      
يم٤من اخلالف سمٞمٜمٝمؿ أن  اعُم٤مم اخلزاقمل ظمرج قمغم طمٙم٤مم زُم٤مٟمف، أُم٤م اعُم٤مم أمحد ومٚمؿ خيرج قمٚمٞمٝمؿ، وُمع ذًمؽ ومٚمؿ يٜمٙمر قمٚمٞمف اعُم٤مم أمحد  (٧)

قمغم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ »ظمؼم ُم٤ٌميٕم٦م اًمٜم٤مس ًمإلُم٤مم أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل  (1٧٧. ٧6وىمد ذيمر اسمـ يمثػم ذم: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )

 -شاًمقاصمؼ»ىمٌؾ إقمالن أُمره، ىمتٚمف اًمًٚمٓم٤من  ، طمتك ىُمتؾ شاعمٜمٙمر واخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من ًمٌدقمتف ودقمقشمف إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرمن

اًمِمٝمػمة  ُمٓمٚمع اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم هجري، يم٤من ُمت٠موٓ م(، ىُمتؾ سمٕمد طم٤مدصم٦م احلرم ٧26١ , ٧6١١ضمٝمٞمامن سمـ حمٛمد اًمٕمتٞمٌل )ت  (2)

،  اًمٌٞم٤من رؾم٤مًم٦م اعُم٤مرة واًمٌٞمٕم٦م واًمٓم٤مقم٦م وطمٙمؿ شمٚمٌٞمس احلٙم٤مم قمغم اًمٕم٤مُم٦م وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:ًمٚمخػم ًمٙمـ مل يّمٌف 

ط اًم٤ًمقم٦مواًمتٗمّمٞمؾ ذم وضمقب ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ،   وهمػمه٤م- -عيامن-، اًمٜمّمٞمح٦م، أوصمؼ قمرى ااًمٗمتـ وأظم٤ٌمر اعمٝمدى وٟمزول قمٞمًك وأذا
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وٓ أؾماتٓمٞمع اًمٙماالم  ،وًماٞمس قمٜمادي ن٘مٞماؼ حا٤م وىماع ،قُماِروم٧م سمٗمتٜم٦م احلرم اعمٙمل ؾمٜم٦م أخٍػ وأرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة

هتؿ وطما٤ملؿ إمم ؾمااػمخ ضمٝماٞمامن وو٤مقمتاف وُمٕمروما٦م ِمااٞموم٤مٕومْمؾ أن يرضَماع ذم شم٘مقيؿ ُم٤م طمّمؾ وشم٘مقيؿ اًم ،ومٞمف

شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م وؿمٝمده٤م أو نّّماؾ قمٜماده قمٚماٌؿ اا٤م صار هـ قم٤م ،ـ ُمـ قمٚمام  ٟمجٍد واحلج٤مزأهؾ اًمٕمٚمؿ اعمقصمقىمٞما

 -واهلل اعمقومؼ --ه٤م وقمرومٝم٤م ضمٞمداصارهـ قم٤م

 مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ واعمًٚمامت إطمٞم٤م  ُمٜمٝمؿ وإُمقات

مم اجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمٚمف ختتٚماااػ سمحًااا٥م طمااا٤مل اًمٓمري٘مااا٦م اعمٜم٤مؾمااا٦ٌم ذم اًمااادقمقة إمم اهلل شمٕمااا٤ممم وإ: اًمٗم٘مااارة اًمث٤مًمثااا٦م

ومٙماااؾ إٟمًااا٤من يااادقمق إمم اهلل شمٕمااا٤ممم وإمم  ،اًماااداقمل واعمااادقمّق وُمااا٤م ي٘مااادر قمٚمٞماااف اًماااداقمل سمحًااا٥م فمروماااف وواىمٕماااف

ُمٚمتزُماا٤م ذم ذًمااؽ  ،سمحًاا٥م ُماا٤م ي٘ماادر قمٚمٞمااف وسمحًاا٥م ُماا٤م يٕمٚمااؿ ،اًمتقطمٞمااد واًمًااٜم٦م وياا٠مُمر سماا٤مخلػم واًمت٘مااقى واًمااؼمّ 

ًمٙماااـ قمااغم يمااؾ ُمًااٚمؿ أن يٙمااقن داقمٞمااا٦م إمم اهلل  ،يمااؾ أطماادٍ وًمااٞمس لااذا طماااد يرضمااع إًمٞمااف  ،وم٘مااف ومداب اًماادقمقة

رواه اًمٌخااااا٤مري (سمٚمٖماااااقا قمٜمااااال وًماااااق ميااااا٦م): يماااااام ىمااااا٤مل  ،شمٕمااااا٤ممم
(1)

ہ ہ ہ ہ ھ ژ ٹٹو ،

واًم٘مااااادر اًماااااذي جيااااا٥م قماااااغم اًمٜمااااا٤مس ُماااااـ ذًماااااؽ خيتٚماااااػ سمااااا٤مظمتالف اًمٕمٚماااااؿ  ،]اًمٜمحاااااؾ[ ژھ ھھ ۅ

 -واًم٘مدرة

دىم٤م  وزُماال  اًمٕمٛماؾ أو اًمدراؾماا٦م اعمِما٤مومٝم٦م ذم اعمجا٤مًمس ُمااع إىما٤مرب وإصا: واًمقؾما٤مئؾ ًمٚمادقمقة يمثاػمة

 ،اًمٙمتا٥م واًمرؾما٤مئؾ اعمٗمٞمادة اعمقصمقىما٦م ِمااروٟم ،ويًاتٖمؾ اعمٜم٤مؾما٤ٌمت ًماذًمؽ ،واجلػمان واعمٕم٤مرف وؾم٤مئر اًمٜم٤مس

ومٝماااااذه ُماااااـ أىماااااقى  ؛٦مْمااااااٞمدي ووٞماااااع ُمٜمِماااااقرات اعمج٤مهديااااااـ اًمدقمقيااااا٦م اًمتحري ًااااااليط واًمِماااااارويماااااذًمؽ اًم

وشمروماااع  ،شمٌااا٨م إُماااؾ ذم ىمٚماااقب اعمًٚمٛمٞمااااـ أظمٌااا٤مر اجلٝمااا٤مد واعمج٤مهديااااـ اًمتااال ِمااااروٟم ،اًمقؾمااا٤مئؾ ًمٚمتحاااريض

 -ُمٕمٜمقي٤مهتؿ ودمدد لؿ مُم٤مل اؾمتٕم٤مدة اًمٙمراُم٦م اعمًٚمقسم٦م وشمِمجٕمٝمؿ وشمٜمٗمل قمٜمٝمؿ اًمقهـ

وأنااتؿ  ،واًماادقمقة إمم شمقطمٞمااده  ،واًماادقمقة إمم اًمٙمٗماار سم٤مًمٓماا٤مهمقت هاال ضمااز  ُمااـ اًماادقمقة إمم اهلل شمٕماا٤ممم

وأهٚماااف  ؾماااالمٗمااارهؿ وطماااراؿ ًمإلشم٘مّمااادون اااا٤م هٜمااا٤م ظمّماااقص شمٕمريااا٦م احلٙمااا٤مم اًمٙمٗمااارة اعمرشمديااااـ ويمِماااػ يم

ومٝماذا  ،وسمٞم٤من ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس طمتك يٙمٗمروا ااؿ وخيرضماقا قمٚماٞمٝمؿ ويًاتٕمدوا عمج٤مهادهتؿ وسماذل اًمقؾماع ذم ذًماؽ

ويااؽمك ُماا٤م ٓ ي٘ماادر قمٚمٞمااف إمم أهٚمااف  ،ًمٙمااـ سمٕمٚمااٍؿ وطمٙمٛماا٦م ،ومٕمااغم اعمًااٚمؿ أن يٌااذل ذم ذًمااؽ ُماا٤م ي٘ماادر قمٚمٞمااف ،طمااؼ

 -ٕمجزويتٚمٓمػ ويًتٕمٞماـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وٓ ي ،اًم٘م٤مدرياـ قمٚمٞمف

   -واهلل اعمقومؼ

 
 

                                      
 (-164٧صحٞمحف ) (٧)
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ٚٗ َٔ ًٜبػ ع٢ً ايٓاؼ ٗ نؿض  ،ٗ َقض شاؾُاع١ اٱع١َٝ٬» ايكٍٛ ٗ َضادع١]

[؟ٚايكٍٛ ٗ ؾت٣ٛ أبٞ بقرل بتهؿرل ايكضماٟٚ ؟،ٌٖٚ ِٖ َضد١٦ ،اؿهاّ

 ًٖ٘؟هػـطْٖ  توت هي خلزوديدت خإلساه٘ٔ خلتٖهد ًهطتٙ للوطخرًدت  :دحد-  

ؤًِ هي يلودء خلسلّ ؤٍ خلسلٓ٘٘ـي ٍَّ ٗلسس يلى خلٌدس ْا  ٖهد حٛن هي ٗسي :دحدلخً

ْْل  ؛يلى ؤًْن أ ٗٛٓطٍى خلحٛدم ؤغا تطخّن ٗهْطٍى للٌدس ٚٓط خلحدٚن, ْؿا

 -؟ضردء ؤم هدشخزخجطٓ خإلْٖ  ًَٗىّاأء ٗ

ٍّل تط  زحٛن  ؟زرػَظ خلزْدز ٕخلٓتدٍ  خألذ٘طٓ للٗطؾدٍْٖ  َلٛنهد ٖ :دضخزًٖ
  ؟ّصخْٖ  زػـ٘ط لن ٗػٙـر دد ؤزطـ٘ؤم ؤى خل «ٕزتٛٓ٘ط خلٗطؾدٍ» خلٗدجل طزػـ٘ ٖد ؤزطـ٘خل

 [أبق ظمٓم٤مب: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ّمااار ٞم٦م ذم ُمؾمااالُمُماا٤م ؾُمااّٛمل سم٤معمراضمٕماا٤مت اًمتاال وىمٕماا٧م ُمااـ جمٛمققماا٦م ُمااـ ىمٞماا٤مدات اجلامقماا٦م اع: اًمٗم٘ماارة صم٤مٟمٞماا٤م

سمااااؾ هاااال ذم  ،ُمراضمٕماااا٦م ٓ ٤مك رضمققًمااااومٝمااااذه إومم أن شمًااااٛم   ؛يّمااااارُمااااـ اعمًجقٟمٞماااااـ ذم ؾمااااجقن اًمٓم٤مهمٞماااا٦م اعم

وياقوم٘مٝمؿ ًمٚمتقسما٦م ُماـ  ،وٟمًا٠مل اهلل شمٕما٤ممم أن يارّد أصاح٤ما٤م إمم احلاؼ ردا واٞمال --قمٛمقُمٝم٤م اٟمتٙم٤مؾم٦م واٟمحراف

وم٢مٟمٜماا٤م واهلل ٟمحا٥م لااؿ اخلااػم وىماد يم٤مٟماا٧م ًمٚمٙمثػميااـ ُمااٜمٝمؿ ؾماا٤مسم٘م٦م  ،هاذه اًمْمااالٓت ويااٜمجٞمٝمؿ ُمااـ شمٚمااؽ اًمٗماتـ

   --ظمػم وضمٝم٤مد ودقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

٧ٌّم ىمٚمقسمٜما٤م قماغم ديااٜمؽ ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،روأيمتٗمل اذا اًم٘مد مهللا  ،مهللا ي٤م ُم٘مّٚم٥م اًم٘مٚمقب صم

 -إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ

أي  ،وهااق ذم صااقرشمف إصااٚمٞم٦م إظمااراج اًمٕمٛمااؾ قمااـ اعيااامن ،  حماادد ُمٕمااروفؿمااالاعرضماا٤م  : اًمٗم٘ماارة صم٤مًمثاا٤م

داظمٚمااا٦م ذم  ٧موأن إقماااامل ًمٞمًااا ،ٚمًااا٤من سمااا٤معيامن وم٘ماااطاًم٘ماااقل سمااا٠من اعياااامن هاااق آقمت٘مااا٤مد اًم٘مٚمٌااال ُماااع إىمااارار اًم

ولااذا اؿمااتٝمر قمااٜمٝمؿ  ،صااال  ُمااـ اًمااذٟمقب واعمٕم٤مؿمااالُمااع إىماارار اًمٚمًاا٤من واقمت٘ماا٤مد اًم٘مٚماا٥م  ْمااارومااال ي ،اعيااامن

وسمٜماا٤م  قمااغم ذًمااؽ اًمتزُمااقا أن اعيااامن ٓ يزيااد وٓ  ،شُمااع اعيااامن ذٟماا٥م ْمااارٓ ي» :يمٚمٛماا٦م صاا٤مرت يم٤مًمِماإم٤مر لااؿ

 -ؾمقا  ٝمؿ وإيامن ضمؼميؾ وأن إيامن اًمقاطمد ُمٜم ،ياٜم٘مص

ُمااـ هااذه وهاال اًماازقمؿ سماا٠من اعيااامن هااق جماارد إىماارار اًم٘مٚماا٥م  ا صمااؿ شمٓمااقر قمٜمااد سمٕمْمااٝمؿ إمم صااقرة أيمثاار همٚمااقً 

صمااؿ شمٓمااقر قمٜمااد مظمرياااـ ُمااٜمٝمؿ إمم جماارد ُمٕمروماا٦م  ،ئ٤مؿماااٞموم٘مااط وًمااق مل ياااٜمٓمؼ سماا٤معيامن ومل يٕمٛمااؾ ُمااـ أقمااامل اعيااامن 

 --!ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمْمالًم٦م -اًم٘مٚم٥م وم٘مط ٓ همػم
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 -ن اًم٘مًامن إظمػمان مه٤م همالة اعمرضمئ٦م اًمذياـ يمٗمرهؿ يمثػمون ُمـ اًمٕمٚمام وهذا

ومٛماااااـ يمااااا٤من ُماااااـ هااااا١مٓ  اعمٜمتًٌٞمااااااـ إمم اًمًاااااٚمٗمٞم٦م اعمِمااااا٤مر إًماااااٞمٝمؿ ذم اًمًااااا١مال ٓ يٙمٗمااااار احلٙمااااا٤مم اعمرشمديااااااـ 

اٟمٓمالىماا٤م ُمااـ هااذا اعمااذه٥م اعمِماا٤مر إًمٞمااف ومٝمااق اعمرضماائ اعمٌتاادع  ،اًمٙمثااػمة اعمٕمرووماا٦م ؾمااالماـ سمٜمااقاىمض اعًاٞماااعمتٚمٌ

وَُمااااـ يماااا٤من ُمااااٜمٝمؿ ٓ يٙمٗماااار أوئلااااؽ احلٙماااا٤مم أو سمٕمْمااااٝمؿ ُمااااـ ضمٝماااا٦م أظماااارى يم٤مٓقمت٘ماااا٤مد سماااا٠من احلٙمااااؿ  ،ْماااا٤ملاًم

ٟمٞماااـ اًمقواإمٞم٦م يمٗماار دون يمٗماار أو ٟمحااق ذًمااؽ ُمااف ذم اجلٛمٚماا٦م سمٛمااذه٥م أهااؾ اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦م ذم  ،سم٤مًم٘مقا ُمااع اًمتزا

   -واهلل أقمٚمؿ -ًمٙمـ ٓ ٟم٘مقل إٟمف ُمرضمئ ،اًمٕم٘م٤مئد ذم ؾم٤مئر إبقاب ومٝمق خمٓمئ

وًمٙماـ ومتا٤موى  ،ٓ أقمرف ُم٤م اعمِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٗمت٤موى إظمػمة ًمٚم٘مرو٤موي سمخّماقص اجلٝما٤مد: اًمٗم٘مرة راسمٕم٤م

وأن ي٘ماال اعمًٚمٛمٞماااـ ُمااـ  ،ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن هيديااف إمم احلااؼ ،هاذا اًمرضمااؾ سمااال  وومًاا٤مد وُمٚمٞمئاا٦م سم٤مًمْمااالٓت

يمٗمااٌر سمااؾ سمٕمْمااٝم٤م  ،وىمااد صاادرت قمٜمااف أىمااقال وأومٕماا٤مل سمِماإم٦م نتٛمااؾ اًمٙمٗماار -وإٟماا٤م هلل وإٟماا٤م إًمٞمااف راضمٕمااقن ،ومتٜمتااف

   -وَُمـ يماٗماّره ومذًمؽ همػُم سمٕمٞمدٍ  -!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،سمٞماـ

أو جلٝماا٦م قمٚمٛمٞماا٦م ودياااٜمٞم٦م أو جمٚمااس قمٚمٛماال ًمااف  ،ًمٙمٌاا٤مراأن يااؽمك أُماار احلٙمااؿ قمٚمٞمااف ًمٚمٕمٚمااام  وًمٙمااـ إطمًااـ 

م ُمااثال وم٤مشمااف ،ىمااقة إًماازا وٓ  ،وسمٞماا٤من أنااف ٓ جيااقز اؾمااتٗمت٤مؤه ،وٟمٙمتٗماال ٟمحااـ سم٤مًمتحااذير ُمااـ وااالًمف وومتٜمتااف واٟمحرا

وختتٚماػ  ،وٓ يااٜمٌٖمل ًمِما٤ٌمسمٜم٤م أن خيتٚمٗماقا ذم شمٙمٗماػم وماالن أو وماالن ُماـ أُمثا٤مل هاذا اًمرضماؾ --!فأظمذ اًمدياـ قمٜما

ويٙمٗماال  ،وًمٞمًااقا ُمْمٓمرياااـ ًمٚمحٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿ أصااال ،ىمٚمااقاؿ و ّمااؾ سمٞماااٜمٝمؿ اًمتااداسمر واعمِماا٤مطمٜم٦م ُمااـ أضمٚمٝمااؿ

ف ويٕمااارف اًم٤ٌمـماااؾ وجيتٜمٌااا ،ه ويااادقمق إًمٞمااافّماااارومٞمٕمااارف احلاااؼ وياٜم ،ًمٚمٛمًاااٚمؿ أن يٕمااارف احلٙماااؿ قماااغم إقماااامل

ٌّاع اًمٜما٤مس واحلٙماؿ قماغم يماؾ أطماٍد وآٟمِماٖم٤مل سماذًمؽ  ،سمح٥ًم وؾمٕمف ،و ذر ُمٜمف صمؿ إؿمخ٤مص ٓ يٚمزُمف شمت

ٕن احلٙمؿ قمغم اًمِماخص يتٓمٚما٥م إصم٤ٌمشما٤مت هماػم احلٙماؿ  ؛إمم احلد اًمذي ٟمراه ذم سمٕمض إوؾم٤مط واًم٤ًمطم٤مت

ل اعمًٚمٛمٞمااـ واًمتقطمٞماد وياامرس ؾما٤مئر أقماام ؾماالمواًمِماخص طماّل ياتٙمٚمؿ سم٤مع ٓ ؾماٞمامو ،قمغم إومٕما٤مل جماردة

واحلٙماؿ قماغم إؿماخ٤مص  --وياٜمٗمل قمـ ٟمٗمًف هتٛم٦م اًمٙمٗمر ويتؼمأ ُمٜمٝم٤م ويّدقمل شم٠مويالت ُمٕمٞماٜم٦م ًمٚمٛم ظمذ قمٚمٞمف

وإٟماام يٚمازم اعٟمًا٤من ُمٕمروما٦م طما٤مل َُماـ هاق  --يمام أن احلٙمؿ قمغم إقمامل أخّمؼ سم٤مًمٗمتقى ،أخّمؼ سم٤ٌمب اًم٘مْم٤م 

 -ُمْمٓمٌر عمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦ًم يِمؽمط ل٤م اًمدياـ

ٓ أقمارف طما٤ملؿ : اًمِم٤مب اعمًٚمؿ اعمج٤مهد إن ؾُمئٚم٧َم قمـ اًم٘مرو٤موي وأؿما٤ٌمهف أن شم٘ماقل ك أهي٤مْمارومام ي

هاااااذا هاااااق إطماااااقط ًمديااااااٜمؽ وإؾماااااٚمؿ ًماااااؽ ذم  ؟واؾمااااا٠مخقا اًمٕمٚماااااام  ،وٓ يٚمزُمٜمااااال أن أطمٙماااااؿ قمٚماااااٞمٝمؿ ،اضمٞمااااادً 

 -واهلل ال٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ -مظمرشمؽ
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[شابٔ عجٌُٝ»ٚ ،شابٔ باط» إٛقـ َٔ ايؾٝدٌ:]

  َّ ؟د خزي يخ٘و٘ـيطـ٘د خزي زدظ ٍخلطـ٘خلوَّٖ هي خلهد  

 [راضمل قمٗمق ُمقٓه: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

وم٤مًمااذي أقمت٘مااده أهنااام ُمااـ اًمٕمٚمااام  اًمذياااـ ٟمٗمااع اهلل اااؿ  ؛خٞماااـ اسمااـ سماا٤مز واسمااـ قمثٞمٛمٞماااـِماٞماعمقىمااػ ُمااـ اًمأُماا٤م 

 ،ًمٕم٘م٤مئاد قماغم اجلٛمٚما٦ماًمًٜم٦م واًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وشمّماحٞمح اّمار يمثػما وأضمرى قمغم أجدهيام ظمػما يمثػما ُمـ ٟم

 ،٤مىمْما٤مي٤م اعمًٚمٛمٞمااـ قماغم اجلٛمٚما٦م أجًْماّماار وٟم ،وحم٤مرسم٦م اًمٌادع ،اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اعمٌٜمل قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ِماروٟم

   -وهمػم ذًمؽ يمثػم ُمـ اخلػم

 سمًااٌٌٝم٤م وطمّمااؾ ًمٚمٜماا٤مس ومتٜماا٦م أوضمٌاا٧م وزٓت يمٌااػمة أظمٓماا٤م  ذًمااؽ سماا٢مزا  ,لااام اهلل همٗماار,ًمٙمااـ يماا٤من لااام 

ُمًا٠مخ٦م احلٙماا٤مم : وهال اًمقىما٧م سمٛمًا٠مخ٦م يتٕمٚماؼ ُما٤م ذم اخلّمااقص قماغم ذًماؽ ويما٤من ،قماريض وومًا٤مد يمٌاػم ظمٚماؾ

ومٙم٤مٟما٧م اًمٙمثاػم ُماـ ومت٤موامها٤م  ،اعمتٕماددة ؾماالماعمرشمدياـ احل٤ميمٛمٞمااـ سمٖماػم ُما٤م أنازل اهلل واعمرشمٙمٌٞمااـ ًمٜماقاىمض اع

 ،ئ٦م ًمٚمٖم٤ميااا٦م ذم سمٕماااض إطمٞمااا٤منؾمااااٞمسماااؾ سم٤مـمٚمااا٦م و ،ا٦مواٞماااومرائٝماااام وُماااقاىمٗمٝمام ذم هاااذه اعمًااا٠مخ٦م اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م هماااػم ُمر

وماا٤معمٗمٚمح اًمٜماا٤مضمح اًمٗماا٤مئز َُمااـ  ،وهااذه ُمااـ وٚماا٦م اًمٗمااتـ اًمتاال يٌااتكم اهلل شمٕماا٤ممم ااا٤م قمٌاا٤مده ،الم ذم هااذا يٓمااقلواًمٙماا

 ِمااارويااؽمك اخلٓماا٠م ويٕمٚمااؿ أن هاا١مٓ  اًمٕمٚمااام  هااؿ سم ، ٘مااؼ احلااؼ ويتحاارى اًمّمااقاب ويتٌااع اًماادًمٞمؾ واًمؼمهاا٤من

وَُماـ يتٕمّّما٥م لاؿ  ،اًمادًمٞمؾوأن اهلل اسمتالٟما٤م سم٠مظمٓما٤مئٝمؿ ًمٞمااٜمٔمر َُماـ يٌحا٨م ويتٌاع احلاؼ و ،ٌقنّمااٞمخيٓمئقن وي

م ال٤مًمٙمٞماـ قظمٜم٤م ويمؼما ٟم٤م قمغم أُم٦م وإٟما٤م قماغم مصما٤مرهؿ ؿماٞمإٟم٤م وضمدٟم٤م مسم٤م ٟم٤م و: ويٖم٤مزم ومٞمٝمؿ و ت٩م سمحج٦م إىمقا

اط صااااارٟمًاااا٠مل اهلل شمٕماااا٤ممم أن هيدياااااٜم٤م حاااا٤م اظمتٚمااااػ ومٞمااااف ُمااااـ احلااااؼ سم٢مذٟمااااف إٟمااااف هياااادي ُمااااـ يِماااا٤م  إمم  -!ُمٝمتاااادون

 -مُمٞماـ --ُمًت٘مٞمؿ

 
 

[عًُا٤ ايغ٬طٌ اييت تتهًِ بهاؾ١ ا٭َٛص ايؾضع١ٝسهِ بٝع ٚؽضا٤ نتب ]
 ٍ خت يلودء خلساق٘ـي خلتٖ تتٛلن زٛدْٔ ؾـطٍ هحدؤخء ٚتر ضـطّل ٗزَظ ز٘ى
  ؟ي٘ٔطـطخألهَض خل

 [قمامرة بقأ: اًم٤ًمئؾ]
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ًمٙمااـ  ،دأو اًمٗمًاا٤مواًمّمااالح  ِمااارسمحًاا٥م ُماا٤م ذم ذًمااؽ ُمااـ اخلااػم أو اًم ،ؾّماااٞمهااذا ياااٜمٌٖمل أن يٙمااقن ومٞمااف شمٗم

متٜمٞماااااـ قمااااغم ١مات اًمٕمٚمااااام  اعمقصمقىمٞماااااـ اعمواااااراعٟمًاااا٤من وٓ يٌٞمااااع ًمٚمٜماااا٤مس إٓ يمتاااا٥م وحم٤م ِمااااارومم دائااااام أٓ ياٜمإ

سمااؾ اًمااذي ياااٜمٌٖمل إُم٤مشمتٝماا٤م واضمتٜم٤مااا٤م  ؛يمتااٌٝمؿ ِمااارومااال ياااٜمٌٖمل ٟم --وأُماا٤م قمٚمااام  اًمًااٚمٓم٤من واًماادٟمٞم٤م ،اًمدياااـ واًمٕمٚمااؿ

وشمٜمقيااف اااؿ وسم٠مومٙماا٤مرهؿ  ،ومٞمااف شمزيمٞماا٦م لااؿ ه٤مِمااارٕن سمٞمٕمٝماا٤م واعمتاا٤مضمرة ومٞمٝماا٤م وٟم ،ىماادر اعُمٙماا٤من ،واًمتحااذير ُمٜمٝماا٤م

وُمٕم٤موٟمااااااا٦م قماااااااغم اعصماااااااؿ  ،وشمٕماااااااريض ًمٚمٜمااااااا٤مس ًمٚمخٓمااااااار واًمٗمتٜمااااااا٦م ذم ديااااااااٜمٝمؿ ،وأىماااااااقالؿ وُماااااااذاهٌٝمؿ اًمٗم٤مؾمااااااادة

   -وسمح٥ًم إُمٙم٤من طمّمقل ذًمؽ وىمقشمف ي٠مظمذ هذا اًمٕمٛمؾ طمٙمٛمف ُمـ اًمٙمراه٦م أو اًمتحريؿ --واًمٕمدوان

٦م هلل شمٕماا٤ممم ُماا٤م يٖمٜماال قمااـ ِماااٞماجلٝماا٤مد واخلوذم يمتاا٥م اًمٕمٚمااام  اعمقصمقىمٞماااـ أهااؾ اخلااػم واًمّمااالح واًمت٘مااقى و

 -هؿؿماروىم٤مٟم٤م اهلل واعمًٚمٛمٞماـ  ،يمت٥م أهؾ اًمْمالًم٦م واعمجقن ُمـ اًمٕمٚمام  اًمٗمج٤مر اًم٤ٌمئٕمٞماـ ًمٚمدياـ سم٤مًمدٟمٞم٤م

   -واهلل اعمقومؼ

 
 

[ٚايٓقٝش١ يًعًُا٤ ايقارقٌ، ٚ٭ْقاص اجملاٖزٜٔ ،ايع٬ق١ بٌ اجملاٖزٜٔ ٚايعًُا٤]

 ًلودجٌد خألذ٘دض ٍخلًلودء يدهٔ ٍألًػدض خلت٘دض خلزْدزٕ ّل هي ًػـ٘حٔ تٗسهْد ل
  ؟خلسلٖٓ ذدغٔ ٍللوسلو٘ـي يدهٔ

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ًمٜماا٤م واًمٕمٚمااام  هااؿ اًمٜمّمااح٦م اعمرؿماادون اعمٕمٚمٛمااقن  ،ٟمحااـ واهلل أطمااقج ًمٚمٜمّمااح ،ٟمًاا٠مل اهلل أن يّمااٚمح أطمقا

 -!اًمٕمٚمام  وشمقضمٞمٝم٤مهتؿُم٤م أطمقضمٜم٤م إمم ٟمّم٤مئح  --وٟمحـ ُمًتٗمٞمدون ُمتٕمٚمٛمقن ،اًمٜم٤مَس اخلػمَ 

٦م واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر ِماٞمأهؾ اًمّمالح واًمث٤ٌمت قمغم اًمدياـ أهؾ اخلُمـ ٟمّماٞمح٦م ًمٕمٚمامئٜم٤م إظمٞم٤مر ٓ سمد وم٢من يم٤من 

واهلل ٓ ٟمارى ًمٚمٕما٤ممل اًمٞماقم يما٤ملجرة إمم ؾما٤مطم٤مت اجلٝما٤مد  ،الجرة واجلٝما٤مد: ومٝمل ،اهلل شمٕم٤ممم واجلٝم٤مد واًمّمؼم

 --!ومٚماااٞمس ذًماااؽ ًمأليمثريااااـ ،وضماااف ًمؽمضماااٞمح سم٘م٤مئاااف ذم ُمقـمٜمااافومااا٢من يمااا٤من ًمٚمااإٌمض  ؛وصمٖماااقر اعمًٚمٛمٞمااااـ احل٘مٞم٘مٞمااا٦م

ومل  ،ذم اعمٞمادان ٤مومٚمٞم٘متحؿ اًمٕما٤ممل اعمخا٤مـمر وًماٞمٙمـ ضمٜماديً  ،ف اًمدٟمٞم٤م ويمراُم٦م أظمرةؿماروالجرة واجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م 

ومٚمامذا سمارسّمٙمؿ صا٤مر هاذا آؾماتثٜم٤م  هاق  ،وإٟمام سم٘م٤م  اًمٌٕمض هق آؾمتثٜم٤م  ،واجلٝم٤مد ُمٗمروض قمٚمٞماٜم٤م وٞمٕم٤م ؟!ٓ

ُمً  ،ًم٘م٤مقماااادةإصااااؾ وا طمتااااك صاااا٤مر اًمٕمٚمااااؿ واجلٝماااا٤مد يم٤مًمتٜمقياااااـ  ؟!!٤موصاااا٤مر اًمٕمٚمااااام  ُُمٕماَٗماٞماااااـ ُمااااـ اجلٝماااا٤مد ًمِااااازا

سمااؾ واهلل طمتااك صاا٤مر اًمٕمٚمااؿ وـمٚمٌااف وآؿمااتٖم٤مل سمااف قمٜمااد اًمٙمثااػم ُمااـ اًمٜماا٤مس يذيّمااارٟم٤م  -!واعواا٤موم٦م ٓ جيتٛمٕماا٤من
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ُمٞماااا٦م ذم ضمٞمااااقش دول اًمٕم قمااااغم ؾماااا٥ٌم  إذ يتٌاااا٤مرى اًمٜماااا٤مُس ًمٚمحّمااااقل ،ّمااااارسمٜمٔماااا٤مم اعقمٗماااا٤م  ُمااااـ اخلدُماااا٦م اعًمزا

ًمٜماا٤م  --!طمتااك إن سمٕمْمااٝمؿ ي٘مٓمااع أصاإٌمف اًمًاا٤ٌمسم٦م ًمٞمتحّمااؾ قمااغم إقمٗماا٤م  ُمااـ اًمتجٜمٞمااد ،ًمإلقمٗماا٤م  أصااٚمح اهلل أطمقا

   -٤موٞمٕمً 

أن يٙمقٟماقا جم٤مهديااـ يمااٌؾ سمحًاٌف وُمااـ  :ح٦مّماااٞموم٤مًمٜم ،ام ُمااـ اًمِما٤ٌمبؾمااٞموٓ وأُما٤م أنّما٤مر اًمتٞماا٤مر اجلٝما٤مدي 

ح٦م أن جيتٝمااد يمااؾ ّماااٞمواًمٜم ،ٜم٤مل ُماا٤م يتٛمٜمااكويااا ،ذم ظمٓمااقط اًمٜماا٤مر اُمقىمٕمااف طمتااك يٗمااتح اهلل قمٚمٞمااف ومٞمٙمااقن جم٤مهاادً 

وأن  ،وُمااااـ ذًمااااؽ حم٤مؾمااااـ إظمااااال. واًمٗمْماااا٤مئؾ ،ُمااااٜمٝمؿ ذم شمٙمٛمٞمااااؾ ٟمٗمًااااف سماااا٤مًمٕمٚمؿ اًمٜماااا٤مومع واًمٕمٛمااااؾ اًمّماااا٤مًمح

ويٙمااقن ُماا٤م  ،أهااؿ أقماملااؿ وأومم أوًمقياا٦م لااؿ ،٤مٟمتٝم٤م قمااـ اعمٕم٤مياا٥مصاااٞمم سم٠منٗمًااٝمؿ وشمٙمٛمٞمٚمٝماا٤م وهااتامجيٕمٚمااقا آ

ىما٧م إمم أن ٟمٜمِماٖمؾ سمإٌمض اًمٜما٤مس وما٢مٟمام يٙماقن ذًماؽ قماغم ضمٝما٦م وم٢مذا اطمتجٜم٤م ذم سمٕماض اًمق ؛إًمٞمٝم٤م ٤مقمداه٤م راضمٕمً 

 -اًمدياـّمار اًم٘مٞم٤مم سمام أُمر اهلل ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وٟم

ٌُااُف قمـ قمٞمقب اًمٜم٤مسـمقسمك عمَ ): ح٦م ىمقل اعمّمٓمٗمك ّماٞموجيٛمع هذه اًمٜم ىم٤مل اسمـ طمجر  (ـا ؿمٖمٚمف قمٞم

ر سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ: ذم سمٚمقغ اعمرام رواه اًمٌزا
(1)

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ژ:  شمٕم٤مممىم٤مل اهلل ،

 -]اح٤مئدة[ ژڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وم٤مهلل اهلل ذم ـم٤مئٗمتٞماـ ذم إُم٦م مه٤م أن اًمٕمّمٛم٦م ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛمٞماـ وًمدياـ  --وأُم٤م اعمًٚمٛمقن قم٤مُم٦م

وم٤مقمرومقا  ؛واعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،اًمٕمٚمام  اعمقصمقىمقن إظمٞم٤مر اًمّم٤محلقن قمٚمام  أظمرة: ومه٤م ؾمالماع

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --طم٘مٝمؿ ويمقٟمقا ُمٕمٝمؿ شمٗمٚمحقا إن ؿم٤م  اهلللؿ 

 
 

 ؟،ٕٚاسا ٜعتكٌ نجرل َٔ ايعًُا٤ ٚايكار٠ َٔ ايڀػا٠ ،يڀايب ايعًِ شبضْاَر عًُٞ» ايكٍٛ ٗ]

ص!أْ٘ ٫ ٜؿض َٔ ب٬رٙ ,َٔ ايعًُا٤,ٚايضر ع٢ً َٔ سنض 

 (1)  لوطدٗد تخٕقلسٔ خلًلن زسضخسٔ ٚتر  خإلذًَٓطٗس هي ْؿـ٘لتٙ ؤى تٌػح  ْٖ

  -؟ٗسسؤ زْد قدلر خلًلن خلتٖ خلًلو٘ٔؤهدًتْن ٍْى هٌدّزْن ٍشٚط خلٛتر 

ٍخيتٗدأت هي ٖسل  سـطهد تٗ٘٘وٙ لود ٗحسث لٛخ٘ط هي خلٗدزٓ ٍخلًلودء هي ؤ (3)
 ؟خلػل٘س٘ـي ٍخلكَخَ٘ت ٍهد سسر شلٙ

 [ٌؾًاٞمؿم: اًم٤ًمئؾ]

                                      
(، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: وٕمٞمػ اجل٤مُمع ٧١6٧(، ًمٙمـ وٕمػ يمؾ أؾم٤مٟمٞمده وـمرىمف اًمٕمراىمل ذم: ختري٩م اعطمٞم٤م  )ص ٧526سمٚمقغ اعمرام ) (٧)

 (-١6. ٧، وىم٤مل ُمثٚمف احلقيٜمل ذم: اًمٜم٤مومٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واًم٤ٌمـمٚم٦م )شوٕمٞمػ ضمدا»(: 1466اًمّمٖمػم )
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ًمٕمٚماام  واًمادقم٤مة اًمث٘ما٤مت ووإمقا سماراُم٩م قمٚمٛمٞما٦م ًمٓماالب هٜما٤مك اًمٙمثاػم ُماـ ا ،أظمال اًمٙماريؿ: 2اًمٗم٘مرة رىمؿ 

ويمثاػم ُماـ هاذه  ،زُمٜمٞما٦م ُمراقماًك ومٞمٝما٤م اًمتادرج وآٟمٌٜما٤م  اًماالزم طماؾرا ُم إممٚمؿ ًمٙمٞمٗمٞم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚماؿ ُم٘مًاٛم٦م اًمٕم

طم٤مُماد »خ ِمااٞماًم --وم٠ٌمهي٤م أظمذ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ومٝماق طمًاـ ،ويمٚمٝم٤م ضمٞمد ،اًمؼماُم٩م ُمٓمٌقع وُمٜمِمقر قمغم آٟمؽمٟم٧م

٤م ذم يمت٤مسمااف ووااع سمرٟم٤مجًماا ُمااـ ىمٌااُؾ  شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز»خ ِماااٞمواًم ،اًم٘مٌٞمااؾًمااف سمرٟماا٤مُم٩م ُمااـ هااذا  شاًمٕمااكم

وهمػمهؿ يمثػم ضمدا ،شاجل٤مُمع»
(1)

-   

ومٛمٕمٔمااااؿ هااااذه اًمااااؼماُم٩م  ،هااااؾ هااااق ُمتٗماااارغ ًمٓمٚماااا٥م اًمٕمٚمااااؿ ؛واعمٝمااااؿ أن ـم٤مًماااا٥م اًمٕمٚمااااؿ يٕماااارف ُماااا٤م ياااااٜم٤مؾمٌف

ٝمااا٤مد أو هماااػمه أو هاااق هماااػم ُمتٗمااارغ سماااؾ هاااق ُمِماااٖمقل ذم اًمٙمًااا٥م أو اجل ،ُمقواااققم٦م ًمٚمٓم٤مًمااا٥م اعمتٗمااارغ ًمٚمٓمٚمااا٥م

 ،ومٝمااذا ياااٜمٔمر ومٞمااف سمخّمقصااف قمااغم طمًاا٥م ُماا٤م قمٜمااده ُمااـ اًمٗمرصاا٦م ًمٚمٓمٚماا٥م ،  ظماا٤مص ياااٜم٤مؾمٌفؿمااالو تاا٤مج إمم 

 ،ويٌاادأ سم٤مٕؾمااٝمؾ وم٤مٕؾمااٝمؾ ،ؾ ؾماا٤مسمؼ يٌٜماال قمٚمٞمااف وهٙمااذاّماااٞموإن يماا٤من قمٜمااده ن ،وسمحًاا٥م ىمدراشمااف وُمٚمٙم٤مشمااف

ـ      -وهٙمذا ،ويراقمل ىمدرشمف قمغم اجلٛمع سمٞماـ ومٜمّٞماـ أو أيمثر أو اًمتٗمرغ ًمٗمـ وم

ام ُماااـ اًمًاااٚمػ واعمت٘مدُمٞمااااـ طمٞمااا٨م ؾمااااٞمح٦م دائاااام هااال اظمتٞمااا٤مر يمتااا٥م اًمٕمٚماااام  اًمٙمٌااا٤مر اعمت٘مٜمٞمااااـ وٓ ّمااااٞمًمٜموا

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --اوم٢من قمٚمٛمٝمؿ ويمتٌٝمؿ أيمثر سمريم٦م وإص٤مسم٦م ًمٚمحؼ وؾمدادً  ،أُمٙمـ

واقمت٘م٤مٓت  ؾمارل واًمدقم٤مة واًمٕمٚمام  ُمـ أؾمالُمُم٤م  ّمؾ ًمٚمٙمثػمياـ ُمـ ىمٞم٤مدات اًمٕمٛمؾ اع: 1اًمٗم٘مرة 

 ،قم٤ٌمده اعم١مُمٜمٞماـ ًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ واًمٓمقاهمٞم٧م هق ُمـ وٚم٦م اعمحـ وآسمتال ات اًمتل يٌتكم ا٤م اهلل ُمـ ىمٌؾ ا

ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ ٹٹيمام 

أؿمد اًمٜم٤مس سمال  إنٌٞم٤م  صمؿ اًمّم٤محلقن صمؿ ): ويمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

رواه أمحد  (وم٢من يم٤من ذم دياٜمف صالسم٦م زيد ًمف ذم اًمٌال  ،يٌتغم اعمر  قمغم طم٥ًم دياٜمف ؛إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ

وهمػمه
(2)

- 

ع سمٞمااـ احلاؼ واًم٤ٌمـماؾّمارٕنف ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًم ؛ومٝمذا أُمٌر ـمٌٞمٕمل ٥م اعم١مُمٜمٞمااـ ُماـ ّمااٞموُماـ إذى اًماذي ي ،ا

اااؾ أهااؾ اًمٙمٗماار واًمٕم ٌَ وم٤مًمقاضماا٥م ومٞمااف اًمّمااؼم واًمثٌاا٤مت وإظمااذ سم٠مؾماا٤ٌمب دومٕمااف ُمااـ الجاارة  ،٤من واًمٔمٚمٛماا٦مّماااٞمىِما

 -ُع ذم يمؾ طم٤مًم٦مِمارػم ذًمؽ سمح٥ًم ُم٤م ياٜم٤مؾم٥م وي٠مُمر اًمواجلٝم٤مد وهم

                                      
عمـ يريد أن ي٘مقد ىم٤مومٚم٦م اجلٝم٤مد ؛ ٕيب اًمٗمْمؾ قمٛمر احلدور، اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٕمٚمٛمل ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿسمرٟم٤مُم٩م ذقمل  ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م يكم:  اٟمٔمر ذم (٧)

ي٦م اًمٕمٚمؿ ؛ ًمٜم٤مس اًمٗمٝمد، اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ؛ ًمٕمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمٕمزيز )اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع: اًمٙمت٥م اًمتل ٟمقيص سمدراؾمتٝم٤م ذم سمرا

 وهذا اًمٜمقع ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ىمد اٟمتنم ُم١مظمًرا سمِمٙمؾ يمٌػم- -٦م(، سمرٟم٤مُم٩م شمٗمّمٞمكم ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ؛ حل٤مُمد اًمٕمكم-صٜمقف اًمٕمٚمؿ اعمختٚمٗم

 (-42( ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده طمًـ، وصححف إًم٤ٌم  ذم: ن٘مٞمؼ اعيامن )ص ٧66٧ُمًٜمد أمحد ) (2)
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ٞم٦م ؾماااالُمومٚماااٞمس همريٌااا٤م أن اًمٓمقاهمٞمااا٧م اعمرشمديااااـ وأوًمٞمااا٤م هؿ اًمّمٚمٞمٌٞمٞمااااـ يتتٌٕماااقن اًمٕمٚماااام  واًم٘مٞمااا٤مدات اع

ومٝماااذه هااال  ،اًمّمااا٤محل٦م ُماااـ اعمج٤مهديااااـ واًمااادقم٤مة إمم اهلل ويًاااجٜمقهنؿ ويااا١مذوهنؿ وخيرضماااقهنؿ ُماااـ ديااا٤مرهؿ

قا يٕمٞمِماااقن ُمااا٤م داُمااا٥م ُماااـ ذًماااؽ ّمااااٞمٌٝمؿ ٟمّمااااٞمأن يٓ سماااد وم٠متٌااا٤مقمٝمؿ  ،اـمرياااؼ إنٌٞمااا٤م  واًمرؾماااؾ ومٞمٝمااا٤م يماااؾ هاااذ

م اًمٙم٤مومرياااااـ واًمٓمٖماااا٤مة اًمٔم٤معمٞماااااـ ڌ ڎ ڎ ژ ٹٹيمااااام  ،فمرووماااا٤م ُمِماااا٤ما٦م ُمااااـ ُمقاضمٝماااا٦م إىمااااقا

 ،]إسمااااااااااااااااااااراهٞمؿ[ ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ژ: وىماا٤مل شمٕماا٤ممم ًمٜمٌٞمااف حمٛماااد 

   -- قمغم ـمريؼ إنٌٞم٤م  واًمرؾمؾًاػمقازم اًمومٝمذا ُمـ ًم ؛]إنٗم٤مل[ ژڻ ڻ ڻ

قمٝم٤م اهلل شمٕماااا٤ممم ؿماااااروًمٙمااااـ اًمااااذي ٟمتٛمٜمّاااا٤مه أن يٙمااااقن اًمٕمٚمااااام  واًماااادقم٤مة أىمقياااا٤م  ذم إظمااااذ سم٤مٕؾماااا٤ٌمب اًمتاااال 

اعما١مُمـ اًم٘ماقي ظماػٌم وأطما٥ُم إمم اهلل ُماـ اعما١مُمـ ): يمام ىما٤مل اًمرؾماقل  ،وي٘متدوا ذم ذًمؽ سم٤مٕنٌٞم٤م  ،وأطمٌٝم٤م

رواه ُمًٚمؿ (ُم٤م ياٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز اطمرص قمغم ،وذم يمٍؾ ظمػمٌ  ،اًمْمٕمٞمػ
(1)

د سم٤معم١مُمـ  ، واعمرا

 اعمٜماا٤مومع ؾّماااٞمن قمااغم اًم٘مااقي ،سم٤مٕؾماا٤ٌمب وإظمااذ اًمتاادسمػم ذم اًم٘مااقّي  ,أقمٚمااؿ واهلل,اًم٘مااقي ذم هااذا احلاادي٨م 

ومااال يٕمجااز وٓ يًتٙمٞماااـ  ؛ٚمٝم٤مّماااٞمن ذم اعمًااتٓم٤مع وسمااذل واًمٕماازم احلاارص سم٘مااقة وذًمااؽ ،وإظمروياا٦م قياا٦مٞماًمدٟم

 -ويدومع أىمدار اهلل سم٠مىمدار اهلل ،  ُمـ سم٤مسمفؿمالاـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وجيتٝمد وي٠ميت يمؾ سمؾ يًتٕمٞم

وٓ  ،وٓ يًتًٚمؿ ًمألقمدا  ،وُمـ ذًمؽ أن ٓ  ٘مر اعٟم٤ًمن ٟمٗمًف سم٠من يٕمّروٝم٤م ح٤م ٓ شمٓمٞمؼ ُمـ اًمٌال 

ر سمدياٜمف ُمـ اًمٗمتـ والجرة إمم اهلل ُم٤م داميٛمٜمحٝمؿ ومرص٦م ًمٚمٜمٞمؾ ُمٜمف  شمٕم٤ممم  ىم٤مدرا قمغم الرب ُمٜمٝمؿ واًمٗمرا

 ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ ٹٹب ذم أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦م يمام ْمارواًم

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ: وىم٤مل  ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[

 -]اًمٜم٤ًم [ ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

وإن ُمـ همرائ٥م إُمقر أنؽ شمرى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة ي٠منٗمقن ُمـ الجرة والروب ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م 

ر ُمـ فمٚمؿ اًمٓمٖم٤مة ُمٜم٘مّم٦م ،وُمـ اًمٗمتـ ،ؿاًم٘م٤مهرياـ ل  !!ن٤م ٓ أهربأ: وىمد ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ،ويرون اًمٗمرا

سمؾ  ،٤مطم٘مً  ا وومخرً  ٤مومً ؿمارإذن ًمٙم٤من  ،٤ملّماٞموًمٞمس ذًمؽ ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل وؾم٤مطم٦م اًم !!كيتٛمّدح سمذًمؽ ويت٤ٌمه

اهلل قمٜمٝمؿ ويم٠من ه١مٓ  ظمػٌم ُمـ إنٌٞم٤م  اًمذي أظمؼم  ،ون٧م ىمٝمره ،وهق ذم ىمٌْم٦م اًمٕمدو اًمٓم٤مهمل اعمتجؼم

إسمراهٞمؿ  --ه٤مضمر اًمٙمثػم ُمـ إنٌٞم٤م  واًمرؾمؾ وم٘مد ؛أهنؿ ه٤مضمروا وومروا ُمـ أقمدائٝمؿ اًمذياـ يْمٓمٝمدوهنؿ

وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م قمـ  ،وحمٛمد صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أوٕمٞماـ وهمػمهؿ يمثػمًاك وقمٞمؾماك وُمق

                                      
 (-2246صحٞمحف ) (٧)
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: وىم٤مل ،]اًمِمٕمرا [ ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ: أنف ىم٤ملؾماك يمٚمٞمٛمف ُمق

 -]اًم٘مّمص[ ژمب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث مث ىثژ

ًمٜم٤م ووٟمً ،وم٤مهلل اعمًتٕم٤من   -ٕم٤مٞم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يّمٚمح أطمقا

 ،وإن ُمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس طم٘م٤م اذه اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م واعم٘م٤مُم٤مت اًمرؾمقًمٞم٦م هؿ اعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ئؿ اًم٘مقي٦م والٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ـّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمزا وومروا سمدياٜمٝمؿ  ،ٗمتـومٓمٚم٘مقا اًمدٟمٞم٤م وظم٤مومقا اًم ،اًمذياـ َُم

وياٜم٤مسمذوهنؿ  ،خيرضمقن ُمـ رسم٘م٦م اًمٓمقاهمٞم٧م واًمٔمٚمٛم٦م اعمًتٙمؼمياـ ،سمقن ذم أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦مْماري

 اوٓ يٓمٞمٕمقن أطمدً  ،ؾمٌح٤مٟمف فًمًٚمٓم٤مٟمومال خيْمٕمقن إٓ  ،ويتحررون سمتح٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمراؿ 

 وهق ,اؿ وأيمرم, ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصٗمٝمؿ يمام ،وٓ يذًمقن ٕطمٍد إٓ شمٌٕم٤م ًمٚمذًم٦م ًمف ؾمٌح٤مٟمف ،إٓ شمٌٕم٤م ًمٓم٤مقمتف

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ: اًم٘م٤مئٚمٞماـ أصد.

 --]اح٤مئدة[ ژے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

  -مُمٞماـ --ٟم٤م ذم زُمرهتؿِمارأن جيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ و  وٟم٠ًمل اهلل  ،هؿّمارومٚمٚمف درهؿ وقمغم اهلل اًمٙمريؿ ٟم

 
 

قز ٜؿِٗ َٓ٘ عزّ َٛاؾك١  «تٛص١ٜ»ٍٚ َٔ ايعًُا٤ ؾكاٍ ن٬َا عاَا ٌٖ ٜعشص َٔ تأ]

[؟صغِ أْ٘ وبِٗ ٜٚٓافضِٖ ٜٚعٌُ ٗ اـؿا٤ ٗ ايزع٠ٛ يًُٓٗر اؿل ؛اجملاٖزٜٔ

 ٍ٘لٌِّٛ تحت نلّ ّصُ  ٔد خلػحَٓ خلزْدزٗٗهي يلودء ٍهطد هد ضؤٗٛن زوي ًٗس
ٗستس٘ـي  حسخث ٍخألًْدل ٍأخلهطٍِ ٗتٛلّن زٛام ْٗٓن هي ندّطُ هًدضؾتِ لسًؽ خأل

 خإلسام أ» :بأّ لوي ًٗطِ تَرِ٘ ّصخ خلطرل َٚٗلِ هخا ،هُعخُ ؤٍ خلوًٌى خلحٖٗ٘ٗ لِ

ٍَّ ْٖ زدقٌِ ٗط  ؤىّ ّاأء خلوٗتَل٘ـي ْٖ  ،ث هً٘ـيْٖ حس شٗز٘ع ٖتل خلوًدّسٗـي

ٔ زحز٘ خلػٍُ٘ٔٗهْط زٛام ٍذكدزدت زوخل ّصُ  !ّصخ خلحسث ل٘سَخ زوًدّسٗـي ؤغا

ّن هخل ؿـطٗ أ ْإّل خلحِّٕ --خلٛام بى تٛلّن ؿـطٗ ٍأ ،ؤًِّ ًٗول لسٗـي خهلل ْٖ خلرٓدء

ٍلٛي غـُ٘ٔ  ،ٍلن ٗردلّ لٓهِ خيتٗدزُ ،ٗاهي زِ أ ٍَّ لن ٗتٛلّن زود ،ّصخ خلٛام

 --ًٗطِ ّصخ خلطرل زػَضٓ ترتلّ يي خيتٗدز خلطرل خلٛام ٖس ْٗٓوِ هي أ
ٍؤأ تاحّط هَخّٖ ّصخ ٍؤهخدلِ  ؟ٍغدحسْد هًصٍض ْْ٘دّل هخل ّصُ خلوَخّٖ غح٘حٔ 

 ؟خلزْدزٗٔطٓ سـ٘يلى خلو

 [إطمدى إظمقات: ٦ماًم٤ًمئٚم]
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 :الجىاب

   --احلٛمد هلل

ومٝمااذا  ،طم٤مصاؾ هاذا اًمٗمٕماؾ اعمحٙمال قماـ ها١مٓ  اعمِماا٤ميخ اعمِما٤مر إًماٞمٝمؿ هاق اؾماتٕمامل اًمتقريا٦م واعمٕما٤مريض

   -ر ومٞمف إن ؿم٤م  اهللواروٓ  ،سم٠مس سمف خَمقوم٤م ُمـ فمٚمؿ اًمٓمٖم٤مة ومال ا إن يم٤من ًمٞمدومع قمـ ٟمٗمًف ظمٓمرً 

ومٚمف أن يؽمظّمص ذم اًمٕمٛمؾ  ؛سمح٤مًمف وفمرومف وُم٤م  ٞمط سمف ُمـ أظمٓم٤مر ىواًمقاطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ هق أدر

ط أن ِمارومٝمذا يمٚمف ه٤م أب٤مطمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ سم ،ويًتٕمٛمؾ اعمٕم٤مريض أطمٞم٤مٟم٤م ،وعِمارسم٤مًمت٘مٞم٦م ذم حمٚمٝم٤م اعم

وي٘مقم  ،سم٠من ي٘مدر ذًمؽ اًمٔمرف سم٘مدره ٤موأن يٙمقن اعٟم٤ًمن حمًٜمً  ،سم٤محلؼ ا سم٤معيامن ُم٘مرً  ا يٙمقن اًم٘مٚم٥م قم٤مُمرً 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،سمام يًتٓمٞمٕمف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم

 ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ژ: وىم٤مل ضمؾ وقمال ،]اًمتقسم٦م[

  -ل قمٛمران[]م ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

أو  ،ومًا٤مد يمٌاػم ؾماالمأٓ يدظمؾ قمغم اع ٤مط صح٦م هذا اًمؽمظمص أجًْم ؿمارإن ُمـ  :وىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام 

 ؛إًمٞمااف ُم٘متاادًى سمااف اوماا٢من يماا٤من اًمٕم٤مًمااااُِؿ ُمًااٛمققم٤م ُمٓم٤مقماا٤م ُمّتٌٕماا٤م ُمٜمٔمااقرً  ، ّمااؾ جلٛمٝمااقر اًمٜماا٤مس وااالل قمااـ احلااؼ

 ،اعىماااارار سمّمااااح٦م سماااا٤مـمٚمٝمؿ وواااااللؿوم٤مُمتحٜمااااف اًمٔمٚمٛماااا٦م وأرادوا ُمٜمااااف أن جيٞمااااٌٝمؿ إمم اًم٤ٌمـمااااؾ ويٓماااا٤موقمٝمؿ إمم 

وم٢مٟمااااف ذم هااااذه احل٤مًماااا٦م ٓ جيااااقز ًمااااف إظمااااذ سم٤مًمرظمّماااا٦م وأن يٓماااا٤موقمٝمؿ  ،سمحٞماااا٨م ًمااااق ومٕمااااؾ أوااااؾ وٝمااااقر اًمٜماااا٤مس

وهذا هق اعم٘م٤مم اًماذي وىماع ًمإلُما٤مم أمحاد  ؛سمؾ جي٥م قمٚمٞمف اًمّمؼم وًمق ىمتِااؾ ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ ،ويٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م أرادوا

 شمٕم٤ممم ذم حمٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرمن-   

ومل يٙمااـ ذم شمرظّمّمااف  ،ظم٤مئٗماا٤م ُمااـ فمٚمااؿ اًمٓمٖماا٤مة وىمٝماارهؿ اسماا٠من يماا٤من ُمٖمٚمقسماا٤م ُمْماآمٝمدً وأُماا٤م ُماا٤م قماادا ذًمااؽ 

 ،وإواااالل قمااا٤مّم ويمٌاااػٌم ًمٚمٜمااا٤مس ،شمٚمٌاااٞمس يمٌاااػٌم ُمٕمتاااؼم قماااغم اخلٚماااؼ ،سم٤مؾماااتٕمامل اًمت٘مٞمااا٦م أو اًمتقريااا٦م واعمٕمااا٤مريض

ـمف ِمااارومٚمااف اًمااؽمظّمص إن ؿماا٤م  اهلل سم ،سمٕمااد ذًمااؽ ًااار ُمااـ اًمٚمااٌس أُمٙمااـ زواًمااف سمٞمًاااػم  يؿمااالوسمحٞماا٨م ًمااق وىمااع 

   -يمقراعمذ

واهلل اعمًااا١مول أن يٗمااارج  --طمااا٤مٓت ي٘مااادره٤م اًمقاطمااد ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚمااؿ سم٘مااادره٤م طمٞمااااـ ُيااااٌتغم اااا٤م اومٝمااذه إذً 

   -إٟمف هق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اًمٙمروب ويٖمٗمر اًمذٟمقب

ومااال  ،  ُمٗمارٌح ؿماالٟمحاـ ذم هاذا اًمزُما٤من قمٜمادُم٤م ٟمجاد سمٕماض أهاؾ اًمٕمٚماؿ ااذه اعمًاتقى ومٝماذا  ،واحلٛماد هلل

اعمٝمااؿ أن يٙمقٟمااقا ُمااع  ،وخيٗمااقا إيامهنااؿ أجْماا٤م وُمااذاهٌٝمؿ ،ذروا ُمااـ اًمٓمٖماا٤مةسماا٠مس أن يتٚمٓمٗمااقا وي٤ًميًااقا و اا

ة اجلٝماا٤مد وأهٚمااف ّمااارة احلااؼ وٟمّماااروومااٞمام ي٘ماادرون قمٚمٞمااف سم٤مًمقاضماا٥م ُمااـ ٟم ًااارىم٤مئٛمٞماااـ ذم اًمٌاا٤مـمـ وذم اًم ،احلااؼ



 
398 

 

 

   -واًمٙمقن ُمٕمٝمؿ

اااـ اعمرياااد ًمٚمحاااؼ اًماااذي يٗمٕماااؾ اخلاااػمَ  ،يٕم٦م سمحٛماااد اهلل وًمٓمٗماااف ومٞمٝمااا٤م ؾمااإم٦مِمااااراًم ًِ ـمري٘مااا٦م  ًماااـ يٕماااَدم ،واعمح

   -ارؿمارإ ؿمارؾم٤ٌمب واًمتقىمل ُمـ ٤مًٕمٕمٛمؾ اخلػم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمتٚمّٓماػ وُمع إظمذ سم

 ٤موقمرومقا أجًْم  ،٦ٌم أن ٟمرى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ هـ قمرومقا احلؼ وسم٤من لؿ اًمٓمريؼّماٞموإٟمام اعم

ٓمر قمٚمٞمٝمؿ اخلقف وأذلؿ وأىمٕمدهؿ سمؾ ـمرطمٝمؿ ؾماٞمٟمراهؿ ىمد  ،اًم٤ٌمـمؾ واؾمت٤ٌمٟم٧م لؿ ؾمٌٞمؾ اعمجرُمٞماـ

 ،ىمد ظم٤مومقا اًمٓمقاهمٞم٧م ظمقوم٤م قمٔمٞمام ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ يمؾ قمٛمؾ ،ا ة اًمدياـ ريمزً ّمارومال شمًٛمع لؿ ذم ُمٞمدان ٟم ٤مرًو أ

ـٍ أو ذم ظمٗم٤م  ٦م اهلل ّماٞمووؾم٤موس سم٤مرشمٙم٤مب ُمٕم ٦مُمٜمٝمؿ يدومع قمـ ٟمٗمًف خم٤مِوف ُمتقمّه ودمد اًمقاطمد  !!ذم قمٚم

 -!!ياـ واعمًتٙمؼمياـ اًمٔم٤معمٞماـشمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٞمؾ ُمـ أهؾ احلؼ واعمج٤مهدياـ ُمثال وسم٢مفمٝم٤مر اًمقٓ  ًمٚمٓمٖم٤مة اًمٙم٤مومر

ڇ ژ: قمغم ص٤مطمٌف أنف هـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿِماك وُيااخ ،قمٜمف رسمٜم٤م واك ومٝمذا واهلل ٓ جيقز وٓ ير

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ 

وىمقًمف  []اًمٕمٜمٙمٌقت ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 :ہ ہ ھ ھ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ

 ]احل٩م[ ژھھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ٓ ): ٤مُمرومققًما قماـ أيب ؾمإمٞمد اخلادري  ُم٤مضمافسماـ ذم احلدي٨م اًمذي رواه أمحد واًمؽمُمذي وا وىمقًمف 

ـّ أطمَديماااؿ هٞمٌاا٦ُم اًمٜماا٤مس أن يااتٙمٚمؿ سمحااؼ إذا رمه أو ؿمااٝمده أو ؾمااٛمٕمف خ إًمٌاا٤م  ذم ِماااٞموىمااد صااححف اًم (يٛمااٜمٕم

شاًمؽمهمٞماااا٥م واًمؽمهٞماااا٥م»اًمتٕمٚمٞمااااؼ قمااااغم 
(1)

ٓ ): ,صااااح إن, ُم٤مضماااافسمااااـ دي٨م اًمااااذي رواه اذم احلاااا وىمقًمااااف  ،

ياارى أن قمٚمٞمااف ُم٘ماا٤مٓ صمااؿ ٓ ): ىماا٤مل ؟ويمٞمااػ  ٘ماار أطماادٟم٤م ٟمٗمًااف ،ياا٤م رؾمااقل اهلل :ا ىماا٤مًمق ،( ٘مارن أطمااديمؿ ٟمٗمًااف

: ومٞم٘مااقل ،٦م ُ اًمٜماا٤مسِ ِماااٞمومٞم٘مااقل ظم ؟ُماا٤م ُمٜمٕمااؽ أن شم٘مااقل ذم يمااذا ويمااذا: يااقم اًم٘مٞم٤مُماا٦م ومٞم٘مااقل اهلل  ،ي٘مااقل ومٞمااف

خ إًمٌااا٤م  ذم اًمتٕمٚمٞماااؼ قماااغم ِمااااٞمٕمٗمف اًمواااوًمٙماااـ  ،ٜماااذري رواشماااف صم٘مااا٤متىمااا٤مل اعم (وم٢ميااا٤مي يمٜمااا٧َم أطماااؼ  أن ختِماااك

شاًمؽمهمٞمااا٥م واًمؽمهٞمااا٥م»
(2)

ومٝماااذان احلاااديث٤من حمٛماااقٓن قماااغم أن » :ىمااا٤مل احلااا٤مومظ اسماااـ رضمااا٥م  ،ومااا٤مهلل أقمٚماااؿ ،

شيٙمقن اح٤مٟمع ًمف ُمـ اعٟمٙم٤مر جمرد الٞم٦ٌم دون اخلقف اعمً٘مط ًمإلٟمٙم٤مر
(3)

  -ـها 

                                      
قمغم ذط ُمًٚمؿ، وهذا ًمٗمظ أمحد، وضم٤م  سمٜمحقه ذم: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  ( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح٧٧626، ٧٧١٧١ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-٧46(، اًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م )6١١١(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2٧2٧)

( ووٕمػ إؾمٜم٤مده إرٟم١موط، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: وٕمٞمػ ٧٧646، ٧٧422، ٧٧255(، ُمًٜمد أمحد )6١١6ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (2)

 ذم: شمٜمٌٞمف اًم٘م٤مري؛ سم٠منف صحٞمح- شقمٌد اهلل اًمدويش»ًمٙمـ شمٕم٘مٌف اًمِمٞمخ  (،46١2(، اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )4112اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

 (-266.  2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (1)



399  

  

ر يم٤مًم٘متاااؾ واًمًاااجـ ْماااارإن يم٤مٟمااا٧م سمٛمٕمٜماااك ظماااقف اًمتٚماااػ واًم ومااا٢من الٞمٌااا٦م --ويماااذا ىمااا٤مل هماااػمه ُماااـ اًمٕمٚماااام 

وإن يم٤مٟما٧م سمٛمٕمٜماك ظماقف اًمٚماقم  ،ومٝمذا ُمًا٘مط ًمقاضما٥م إُمار واًمٜمٝمال يماام ؾماٌؼ سمٞم٤مٟماف ؛ب واًمتٕمذي٥مْمارواًم

وهاال  ،واًمًاا٥م وٟمحقهاا٤م ُمااـ إذى واًمتٕماارض ًمٚمٛمِماا٤م. اعمحتٛمٚماا٦م قماا٤مدة ومااال شمًاا٘مط وضمااقب إُماار واًمٜمٝماال

دة ذم هذا احلدي٨م واهلل أقمٚمؿ  -اعمرا

 ا َُماااـ رأى ُماااٜمٙمؿ ُمٜمٙمااارً ): ح اسماااـ رضمااا٥م حلااادي٨مؿماااار٧م اًمٙمريٛمااا٦م وؾمااا٤مئر اعظماااقة أن يراضمٕماااقا وًمألظمااا

(ومٚمٞمٖمػّمه
(1)

شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» :ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ 
(2)

   -لذه اعم٠ًمخ٦م ٤ما ٟم٤مومٕمً وم٢من ومٞمف نريرً  ؛

ووصااااػ أوًمٞماااا٤م ه وقمٌاااا٤مده اًمّم٤محلٞماااااـ سماااا٠مهنؿ  ،٦م اًمٜماااا٤مسِماااااٞموىمااااد هنااااك اهلل شمٕماااا٤ممم ذم يمت٤مسمااااف اًمٕمزيااااز قمااااـ ظم

٦م ِمااٞماًمذيااـ خيِماقن اًمٜما٤مس يمخ وذم   ،وأهناؿ ٓ خيا٤مومقن ذم اهلل ًمقُما٦م ٓئاؿ ،إٓ اهلل اِمقٟمف وٓ خيِمقن أطمادً خي

 -واحلٛمد هلل ،ًاػمه٤م ٓ  ت٤مج إمم يمٌػم شمٗم ،وهذه ُمٕم٤مٍن واوح٦م ،٦مِماٞماهلل أو أؿمد ظم

   -مُمٞماـ --ـٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗم٘مٝمٜم٤م ذم اًمدياـ وجيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ قم٤ٌمده اًمّم٤محلٞماـ اعمٗمٚمحٞما

 
 

[!عٔ ايڀٛاغٝت شإٓتغبٌ يًزع٠ٛ»نجرل َٔ عبب رؾاع ]

 ؟د ًزس ّصخ خلٛن خلٛس٘ط هي خلوٌتسس٘ـي للسيَٓ ٗسخًَْى يي خلكَخَ٘تضـ٘ لودشخ ٗد  

 [أبق أويس: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --يؽ ًمف ؿمارإمم اهلل اعمِمتٙمك وطمده ٓ  --طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

أن يٌتٚمَٞماااٝمؿ سمٗمًاا٤مد سمٕمااض اًمٕمٚمااام  وأهااؾ  ،ااا٤م قمٛمااقم اًمٜماا٤مس اًمٗمااتـ اًمتاال يٌااتكم اهلل هااذه ومتٜماا٦م ُمااـ وٚماا٦م 

ويٙمثاااار ُمااااـ  ،ومٕمااااغم اًمٕمٌاااد اعمًااااٚمؿ أن يٚمجاااا٠م إمم اهلل ؾماااٌح٤مٟمف ويًتٕمٞماااااـ سماااف وجيتٝمااااد ذم ن٘مٞمااااؼ احلاااؼ ،اًمٕمٌااا٤مدة

جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب ژ: ىماااااااااااااا٤مل اهلل شمٕماااااااااااااا٤ممم ،واهلل يم٤مومٞمااااااااااااااف ،اًماااااااااااااادقم٤م  واًمٕمٌاااااااااااااا٤مدة

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ: وىمااااااااا٤مل ،]اًمااااااااروم[ ژجتيب

 -]اًمٜمقر[ ژڃڄ ڃ

وماتـ يم٘مٓماع اًمٚمٞماؾ ) ؛ذم أطم٤مديا٨م يمثاػمة إهن٤م ي٤م أظمل اًمٙمريؿ أزُم٤من اًمٗمتـ اًمتال أظماؼم قمٜمٝما٤م رؾماقل اهلل 

                                      
 (-١2صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

سمع واًمثالصملم، ُمـ ) (2)  (-254.  2( إمم )262.  2هق احلدي٨م اًمرا
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(يٌٞمع دياٜمف سمٕمرٍض ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ ا يم٤مومرً  ًاليّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤م ويٛم ؛اعمٔمٚمؿ
(1)

ومتـ شمتقامم وشمت٤مسمع يرىّماؼ  ،

ٕن اًمتاال شماا٠ميت هاال أيمااؼم ُمااـ أظمتٝماا٤م ومتٌاادو أظمتٝماا٤م اًمًاا٤مسم٘م٦م صااٖمػمة  ؛٤مه وئمِٝماااُره رىمٞمً٘مااّماااػمأي يُ  ٤مسمٕمُْماااٝم٤م سمٕمًْماا

 --ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّمٛمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ ،سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م

واًمٗمتٜما٦م سم٤مًمًالـمٞماااـ وإُماارا  واحلٙماا٤مم واعمٚمااقك هاال ُمااـ أؿمااد أنااقاع اًمٗمااتـ اًمتاال شمٗمًااد اًمٕمٚمااام  وشمااذه٥م 

وٞمٕماا٤م ذم  وضماا٤م  قمااـ اًمًااٚمػ ُمااـ اًمّمااح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمٞماااـ  ،يٕم٦م اًمتحااذير ُمٜمٝماا٤مِماااراًم ولااذا ورد ذم ،سمدياااٜمٝمؿ

ٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم ضمقاب ؾم٤مسمؼؿمارُم٤م ورد ذم ذًمؽ ذم رؾم٤مًمتف اًمتل أ قـمل ًاٞموىمد وع اًم ،  يمثػمؿمالذًمؽ 
(2)

-  

وم٢مٟماف ٓ ؿماؽ ذم ناريؿ اًم٘ماقل قماغم اهلل سمٖماػم  ،  صاحٞمح قماـ اًمٜمٌال ؿماالوًمق ومرض أنف مل يارد ذم ذًماؽ 

واًمًااااٙمقت قمااااـ احلااااؼ  ،واًم٘مااااقل سم٤مًم٤ٌمـمااااؾ واحلٙماااؿ سمااااف ،ويماااتامن اًمٕمٚمااااؿ ،واًمٙمااااذب قمااااغم اهلل ورؾمااااقًمف قمٚماااؿ

وُمٕمٚماقٌم  ،سمٚماَف اًمٙم٤مومريااـ اًمزٟم٤مدىما٦م اعمرشمديااـ ،وُمٕم٤موٟم٦م اًمٗمجرة واًمٔم٤معمٞماـ واعمحِدصمٞماـ ذم اًمديااـ ،اعمتٕمٞماـ سمٞم٤مٟمف

اجلٚماااقس قماااغم و ،وخمااا٤مًمٓمتٝمؿ ،٤من جم٤مًمًاااٝمؿِمااااٞموهم ،وـمااار. أباااقااؿ ،أن ىمااارب اًمًالـمٞمااااـ أهاااؾ اًمااادٟمٞم٤م ٤مي٘مٞمااااٜمً 

ئاادهؿ وىمٌاااقل ُمٜمااٜمٝمؿ ومُٕمااٚمِاااااؿ سمااذًمؽ اًمٜمٝمااال واًمزضمااار  ؛ٚم٦م ُم١ميماادة إمم شمٚماااؽ اعمحرُماا٤مت اعمقسم٘مااا٤متؾمااااٞمأناااف و ،ُمقا

 -!ونريٛمٝم٤م سمال شمردد ،إيمٞمد قمٜمٝم٤م

ُمااع أن  ،اًمتحااذيرومحااذروا ُمااـ ىمرسماا٤من اًمًالـمٞماااـ أؿمااد  ؛وأرواا٤مهؿ وهااذا هااق اًمااذي ومٝمٛمااف اًمًااٚمػ 

 ،ؾماااااالميٕم٦م اعِمااااااروأئٛمااااا٦م اعمًٚمٛمٞمااااااـ اًمذيااااااـ  ٙمٛماااااقن سم ؾماااااالمؾمالـمٞمااااااـ اع اًمًالـمٞمااااااـ يمااااا٤مٟمقا ذم زُمااااا٤مهنؿ

   -ورومع رايتف ومق. يمؾ ؾمٝمؾ وضمٌؾ ،ًمٗمتح اًمٌالد وسمًط يمٚمٛم٦م اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ؾمالمون ضمٞمقش اعًاػموي

اًمزقم٤مف اًمذي ٓ يٙما٤مد ُيرضمال  وم٢من ُم٘م٤مرسمتٝمؿ هل واهلل اًمًؿُّ  --هـ اسمتٚمٞماٜم٤م اؿ وأُم٤م ه١مٓ  احلٙم٤مم اًمٞمقم

ومااا٢مذا شم٠مُمٚمااا٧م ذًماااؽ وقمرومااا٧م وااإمػ  ؛مُمٞمااااـ --ٟمًااا٠مل اهلل أن يٕم٤مومٞمااااٜم٤م ويماااؾ أطم٤ٌمسمٜمااا٤م وُمِمااا٤مخيٜم٤م ،ٌف سُماااار ًمّمااا٤مطم

وإٟماااام  ،مل شمًاااتٖمرب ُماااـ يمثااارة ال٤مًمٙمٞمااااـ ،اعٟمًااا٤من وىمٚمااا٦م صاااؼم أيمثااار اخلٚماااؼ ومتّٙمااااـ اًمِماااٝمقات ُماااـ اًمٜمٗماااقس

سم٦م طم٘مً  إٟماام  ،هٚماؽ ًماٞمس اًمٕمجا٥م وماٞمٛمـ هٚماؽ يمٞماػ: ويمام ىما٤مل سمٕماض اًمًاٚمػ -!ذم اًمٜم٤مضمٞماـ اًم٤ًمًمٙمٞماـ ٤ماًمٖمرا

 --!اًمٕمج٥م ومٞمٛمـ ٟمج٤م يمٞمػ ٟمج٤م

سماااادأ اعؾمااااالم همريٌاااا٤م ): سم٘مقًمااااف أوئلااااؽ اًمٖمرسماااا٤م  أهااااؾ همرسماااا٦م اًمدياااااـ اًمذياااااـ أظمااااؼم قمااااٜمٝمؿ اًمٜمٌااااّل  --ٟمٕمااااؿ

اااؾمااااٞمو ًٌ (يماااام سمااادأ ومٓماااقسمك ًمٚمٖمرسمااا٤م  ٤مٕمقد همري
(3)

اًمذيااااـ يّماااٚمحقن ُمااا٤م أومًاااد ): وحااا٤م ؾمااائؾ قماااٜمٝمؿ أظماااؼم سمااا٠مهنؿ ،

                                      
 (-٧٧6صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -شأتك أبقاب اًمًالـمٞماـ ُم٤م رواه إؾم٤مـمٞماـ ذم ومتٜم٦م ُمـ»اعمًّٛما٤مة:  تف يٕمٜمل رؾم٤مًم(2)

 ( ًمٙمـ سمٗمٚمظ: )وؾمٞمٕمقد يمام سمدأ همري٤ٌم--(، ورواه اذا اًمٚمٗمظ و٤مقم٦م يُمثر-٧65صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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(اًمٜم٤مس
(1)

(َياّمُٚماحقن إذا ومًد اًمٜم٤مُس )و ،
(2)

(اًمٜمزاع ُماـ اًم٘م٤ٌمئاؾ)أهنؿ  ٤موأظمؼم أجًْم  ،
(3)

اضمتٛمٕماقا )أهناؿ و ،

(قمغم يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم وٟمّمارة دياٜمف قمغم همػم أرطم٤مم سمٞماٜمٝمؿ
(4)

(فقمٜمد وم٤ًمد أُمت ُ ٞمقن ؾمٜمتف )أهنؿ و ،
(5)

وىمد  

   -يمام يتحّمؾ ُمـ جمٛمقع إطم٤مدي٨م ،!ض هذه اًمزي٤مدات دون اًمٌٕمض أظمرصح سمٕم

 شـماقسمك»و ، اًمٙمثاػم لاؿ ُماـ اهلل شمٕما٤ممم قمٜمادُم٤م جُيا٤مزى اخلٚماؼ قماغم أومٕما٤ملؿأي اخلاػم ،لاؿ شـمقسمك»ومٝم١مٓ  

يماا٥م ذم فمٚمٝماا٤م ُم٤مئاا٦م قماا٤مم ٓ ي٘مٓمٕمٝماا٤م يمااام ضماا٤م  ذم اخلااؼم اًمّمااحٞمحًاااػمأجْماا٤م ؿمااجرة ذم اجلٜماا٦م ي أوئلااؽ هااؿ  ، اًمرا

 -ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمٜمٝمؿ --اًمٜم٤مضمقن اعمٗمٚمحقن

يتحااااّرى ذم أظمااااذ دياااااٜمف قمااااـ اعمٜمتًٌٞماااااـ إمم اًمٕمٚمااااؿ  وًمااااذًمؽ يتٕمٞماااااـ قمااااغم اًمٕمٌااااد ذم أزُماااا٤من اًمٗمااااتـ هااااذه أن

ُماـ اًمقاضمٌا٤مت ذم هاذه إطماقال  ويااٜمٔمر وماٞمام أظماؼم قمٜماف اًمٜمٌال  ،وأن يٌحا٨م قماـ احلاؼ ،اعمتًٛمٞماـ سما٤مًمٕمٚمام 

وماا٢من ومٕمااؾ  ،وقمااـ صااٗم٤مت اًمٖمرسماا٤م  واًمٜم٤مضمٞماااـ واًمٓم٤مئٗماا٦م اًمٔماا٤مهرة اعمٜمّمااقرة وجيتٝمااد ذم اًمٙمااقن ُمٕمٝمااؿ وُمااٜمٝمؿ

   -وم٢مٟمف ُمٗمٚمح ٓ حم٤مًم٦م ،ّمؿ سمفذًمؽ واؾمتٕم٤من سم٤مهلل شمٕم٤ممم واقمت

طمديثٞماااـ ىمااد رأجاا٧م أطماادمه٤م وأنااا٤م  طمااادصمٜم٤م رؾمااقل اهلل : ىماا٤مل روى اًمٌخاا٤مري وُمًااٚمؿ قمااـ طمذيٗماا٦م 

ومٕمٚمٛمقا ُمـ اًم٘مرمن وقمٚمٛمقا  ،صمؿ ٟمزل اًم٘مرمن ،إُم٤مٟم٦م ٟمزًم٧م ذم ضمذر ىمٚمقب اًمرضم٤مل)طمدصمٜم٤م أن  ؛أنتٔمر أظمر

ومٞمٔمؾ أثُره٤م ُمثَؾ  ،اًمٜمقُم٦م ومت٘مٌض إُم٤مٟم٦م ُمـ ىمٚمٌفياٜم٤مم اًمرضمؾ : )ىم٤مل ،صمؿ طمدصمٜم٤م قمـ رومع إُم٤مٟم٦م (ُمـ اًمًٜم٦م

يمجٛمار دطمرضمتاف قماغم رضمٚماؽ  ؛ومٞمٔماؾ أثرها٤م ُمثاؾ اعَماْجااؾ ،صمؿ ياٜم٤مم اًمٜمقُم٦م ومت٘ماٌض إُم٤مٟما٦م ُماـ ىمٚمٌاف ،اًمقيم٧م

ومٞمّمٌح اًمٜم٤مُس يت٤ٌميٕمقن ٓ يٙما٤مد  ،ومدطمرضمف قمغم رضمٚمفّماك صمؿ أظمذ طم ، ؿمالوًمٞمس ومٞمف  ا ومٜمٗمط ومؽماه ُمٜمتؼمً 

طمتك ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ ُم٤م أضمٚمده ُم٤م أفمرومف ُم٤م أقم٘مٚمف  ،ي٘م٤مل إن ذم سمٜمل ومالن رضمال أُمٞماٜم٤مطمتك  ،أطمٌد ي١مدي إُم٤مٟم٦م

ًمائـ يما٤من ُمًاٚمام  ،وًم٘مد أتاك قماكّم زُما٤مٌن وُما٤م أبا٤مزم أجٙماؿ سم٤ميٕما٧ُم  ،وُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظمردل ُمـ إيامن

ٟمٞم٤م أو هيقدي٤م ًمػمدٟمف قمغّم ؾم٤مقمٞمف ،ًمػمّدٟمف قمغّم دياٜماف ـ يم٤من ٟمّمارا ٜم٧م ٕب٤ميع ُمٜمٙمؿ إٓ ومالٟم٤م وأُم٤م اًمٞمقم ومام يم ،وًمئ

                                      
 (ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ، وىم٤مل إًم٤ٌم : وٕمٞمػ ضمدا-241١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 (-٧2١1ذم: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) (، وصححف إًم٤ٌم 512، 51٧أظمرضمف سم٤مؾمؿ اعمٗمٕمقل: اعسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م ) (2)

 -شقمغم ذط ُمًٚمؿ»( وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر، وإرٟم١موط وىم٤مل: 1١66( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )1266ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (1)

ِلُّ ( ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 152١مل اضمده اذا اًمٚمٗمظ أخٌت٦م، وًمٙمـ ضم٤م  ذم: ؾمٜمـ أيب داود ) (6)  إِ ): ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌ 
ِ
٤ٌَمِد اَّلل  ـْ قِم ن  ُِم

َٝمَداُ  َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، سمَِٛمَٙم٤مهِنِ  َنٌَِْٞم٤مُ  َواًمِمُّ ْٕ َٓ ؿُمَٝمَداَ  َيْٖمٌُِٓمُٝمُؿ ا ُن٤َمؾًم٤م َُم٤م ُهْؿ سم٠َِمنٌَِْٞم٤مَ ، َو  شَمَٕم٤ممَم َٕ
ِ
ـَ اَّلل  ـْ ُهْؿ،  (ْؿ ُِم َٟم٤م َُم ؼِمُ ، خُتْ

ِ
: َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ىَم٤مًُمقا

 قَمغَم هَمػْمِ َأْرطَم٤مٍم سَمْٞمٜمَُٝمؿْ ُهْؿ ىَمْقٌم َن٤َم)ىَم٤مَل: 
ِ
 وصححف إًم٤ٌم - --(،سمُّقا سمُِروِح اَّلل 

(، وومٞمف: يمثػم سمـ قمٌد ٧2١2(، ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ )٧١51ضم٤م  سمٚمٗمظ: )اًمذيـ  ٞمقن ؾمٜمتل ويٕمٚمٛمقهن٤م قم٤ٌمد اهلل(، ذم: ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ) (5)

 اهلل؛ وٕمٞمػ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمًٌف إمم اًمٙمذب-
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هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ (وومالٟم٤م
(1)

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ واًمٕمّمٛم٦م --

 
 

 ،ؾٝنضِٖٚ َٔ سٝح أصارٚا ايٓؿع ;ْقٝش١ إٍ اٱخ٠ٛ ايشٜٔ ٜقزقٕٛ ايهاؾضٜٔ مز اجملاٖزٜٔ]

[َٚٓٗر ايتعاٌَ َع أخڀا٥ِٗ ،ٚمضٚص٠ ايتجبت ٗ ْغب١ ا٭خباص يًُذاٖزٜٔ

 لزْدز ٍهحسٖ خلزْدز ؤضذَخ ضئٍسْن ٖل٘ا حتى أ ضؤٗت ٚخ٘طخ هي هٌدغـطٕ خ
ٗتْوَخ زدإلضّدذ ؤٍ خلتًػر ذدغٔ ْٖ خلوٌتسٗدت خلتٖ ْْ٘د خلحطذ ٖدجؤ يلى خلزْدز 

لن ٗتسٌَّد زًس يول٘ٔ للوزدّسٗـي خلتٖ ًط  ْْ٘د لحهٔ خلْٖ  ُْتزس --َذِ ٍٖدزتِضـٍ٘
ك٘ط زْد ؤيسخء خلزْدز ْ٘ ؛ٗٛتر هٗدأ ٗٔزطم ٍٗحطم تلٙ خلًول٘ٔ --ٍضَّْد خلًواء

  ؟رٌد زصلٙضـْ٘ود ضؤٗٙ ٗد  --ٍٗزًلًَْد هسزخ ْٖ خلحطذ يلى خلوزدّسٗـي ٍؤيَخًْن

 [أبق أؾم٤مُم٦م اعمٙمل: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --وضمزاك اهلل ظمػما وطمٗمٔمٙمؿ اهلل ،طمٞم٤مك اهلل أظمل ،شأيب أؾم٤مُم٦م اعمٙمل»أهال وؾمٝمال سم٤مٕخ احلٌٞم٥م 

َُمااـ يماا٤من ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ  ٓ ؾمااٞمامأن يًاا٤مرع اعٟمًاا٤من و --ـمٌٕماا٤مرأجاال ومااٞمام ذيماارشمؿ أظماال اًمٙمااريؿ أنااف ظمٓماا٠م 

قمااـ اعمًٚمٛمٞماااـ وقمااـ أهااؾ  ،واًماادقمقة إمم اهلل شمٕماا٤ممم إمم سمٜماا٤م  ُمقىمٗمااف قمااغم ُماا٤م  ٙمٞمااف اعقمااالم اًمٙماا٤مومر واًمٕمٛمٞمااؾ

ة أو أن يًااتجره ذًمااؽ إمم ًاااروصاا٤مطمٌٝم٤م ُمٕمااّرض ًمٚمٜماادم واحل ،هااذا ظمٓماا٠م وُمزًماا٦م وجم٤مزوماا٦م ،٤ماجلٝماا٤مد ظمّمقًصاا

 -ن مل يٕمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ويتداريمف سمٚمٓمٗمفاًمتامدي ذم اخلٓم٠م إ

٧ٌّم واًمتٌٞماـ يمام أُمر اهلل  --!هذا ظمٓمر ومٕماًل  سمؾ قمغم اعمًٚمؿ وظم٤مص٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يتحٚمقا سمّمٗم٦م اًمتث

ـَ اًمٔمـ سم٤معمًٚمٛمٞماـ قمٛمقُمً  ،شمٕم٤ممم ذم أن٤ٌم  اًمٗم٤مؾم٘مٞماـ ويٚمتزُمقا  ،٤مواعمج٤مهدياـ ظمّمقًص  ٤موُي٘مّدُمقا طمً

ڦ ڦ ڦ ژ: ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اعمًٓمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اعمقاىمػاعمٜمٝم٩م اًم٘مرم  اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمثؾ هذه 

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

                                      
( سم٢مؾمٙم٤من اعمجؾ) ،هق ؾمقاد يًػم، وىمٞمؾ: ( هق إثر اًمٞمًػماًمقيم٧م)- و(٧61(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١2١4 ،١١64صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 ،هق اًمتٜمٗمط اًمذي يّمػم ذم اًمٞمد ُمـ اًمٕمٛمؾ سمٗم٠مس أو ٟمحقه٤م ويّمػم يم٤مًم٘م٦ٌم ومٞمف ُم٤م  ىمٚمٞمؾو ،اجلٞمؿ وومتحٝم٤م ًمٖمت٤من واعمِمٝمقر اعؾمٙم٤من

 -( ُمرشمٗمٕم٤موُمٜمتؼما ) ، اجلٚمد واًمٚمحؿ ُم٤م ( ي٘م٤مل ٟمٗمٓم٧م يده ٟمٗمٓم٤م ُمـ سم٤مب شمٕم٥م وٟمٗمٞمٓم٤م إذا ص٤مر سملمومٜمٗمط)
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  -]اًمٌ٘مرة[ ژےھ

سما٠مهنؿ ىما٤مشمٚمقا  يمٞمااـ ؿماٜمّٕمقا قماغم اعمًٚمٛمٞمااـِمارأن اعم :,يماام هاق ُمٕماروف,وىمّم٦م ٟمزول هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

م  ،ي٦م قمغم رأؾماٝم٤م قمٌاد اهلل سماـ ضمحاش ذم أواظمار وا٤مدىؾمارىمد سمٕم٨م  ويم٤من اًمٜمٌل  ،وىمتٚمقا ذم اًمِمٝمر احلرا

ومتٌٞمااـ سمٕماده٤م أناف يما٤من أول  ؛يمٞماـ وم٘متٚمقهؿ ذم مظمر اًمِمٝمر وهؿ ئمٜمقٟمف ُمـ و٤مدىِمارومّم٤مدومقا رضم٤مٓ ُمـ اعم

 ،وُماااـ ورائٝماااؿ اًمٞمٝماااقد ًمٕماااٜمٝمؿ اهلل ،ؼمىيمااا شوّجااااا٦م» وأث٤مروهااا٤م ،يمٞمااااـِماراعم شإقماااالم» ومِماااٜمع قمٚماااٞمٝمؿ ،رضمااا٥م

م: وىماا٤مًمقا  ومٚمااام رضمااع  ،وشمٙمٚمٛمااقا يمثااػما  ،هااذا حمٛمااد ياازقمؿ أنااف ياا٠مُمر سمتٕمٔمااٞمؿ ؿماإم٤مئر اهلل وي٘متااؾ ذم اًمِمااٝمر احلاارا

وطمااِزن اًمٜمٌاال  ،(ُماا٤م أُماارشمٙمؿ سم٘متاا٤مل ذم اًمِمااٝمر احلاارام): ىماا٤مل لااؿ قمٌاد اهلل سمااـ ضمحااش وأصااح٤مسمف إمم اًمٜمٌاال 

 وهذا ُمـ مت٤مم رمحتف  ،ه٤م وىمع ومٜمزًما٧م هاذه أيا٦م  ،ؿمٗم٘متف قمغم أُمتف وطمذره ُمـ ٟمٗمرة اخلٚمؼ قمـ احلؼو

اًمٙمريٛم٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة
(1)

م يمٌاػمٌ  ،  ،ٟمٕماؿ ،أي إصماؿ قمٜماد اهلل ،يٌٞمااـ اهلل شمٕما٤ممم ومٞمٝما٤م أن اًم٘متا٤مل ذم اًمِماٝمر احلارا

هيااا٤م صماااؿ سمٞمااااـ أن إيماااؼم ُمٜماااف وإؿماااد هاااق ُمااا٤م ومٕمٚمتٛماااقه أناااتؿ أ ،وهاااذا شمٕمٚماااٞمؿ ًمٜمااا٤م أن ٟم٘ماااّر سمااا٤محلؼ وٟم٘ماااقم سم٤مًم٘مًاااط

ومٝمااذا أيمااؼم  ،يمقن ُمااـ اًمّمااد قمااـ ؾمااٌٞمؾ اهلل واًمٙمٗماار سمااف واًمّمااد قماـ اعمًااجد احلاارام وإظمااراج أهٚمااف ُمٜماافِمااراعم

   -صمؿ سمٞماـ ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م وهل أن اًمٗمتٜم٦م أيمؼم ُمـ اًم٘متؾ ،قمٜمد اهلل

وم٤محل٤مصُؾ أن اعمٜمٝم٩م اعم٘مّمقد هٜم٤م ذم طم٤مًم٦م وىمقع إظمٓم٤م  ُمـ اعمًٚمٛمٞماـ واعمج٤مهدياـ ذم طمؼ أقمدائٝمؿ 

 : ذم ٟم٘م٤مٍط أمهٝم٤م ,ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤مه ُمـ ٤ماقمً اٟمتز,يتٛمثؾ 

   -٤موضمٚمّٞماً ٤مآقمؽماف سم٤مخلٓم٠م طمٞم٨م يم٤من واوحً  ,

   -وٟمٕمٓمٞمف درضمتف وطمجٛمف اًمالئؼ ،سمؾ ٟمٜمٝمك قمٜمف ،وسمٞم٤من أنف ظمٓم٠م ٓ ٟم٘مره ,

   -وآقمتذار قمـ اعمًٚمؿ اعمرشمٙم٥م ًمف إن يم٤من صمٛم٧َم قمذرٌ  ,

الجاقم قماغم اًمٙم٤مومريااـ أقمادا  اًمديااـ وسمٞما٤من أهناؿ هاؿ اًمٔما٤معمقن وهاق  ،٘م٤مل ُمـ ذًمؽ إمم إهاؿتصمؿ آٟم ,

ز أومٕمااا٤ملؿ اًم٘مٌٞمحااا٦م  ،ورّد قمااا٤مديتٝمؿ سمٌٞمااا٤من ومًااا٤مدهؿ اًمٙمٌاااػم ومصمااا٤مُمٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م ،اعمٕمتااادون واًمتٜمٙمٞماااؾ ااااؿ سمااا٢مسمرا

 -!ئ٤مؿماٞمٓ شم٤ًموي  --وأن أظمٓم٤م  اعمًٚمٛمٞماـ سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ظمٓم٤مي٤مهؿ هؿ ،اًمِمٜمٞمٕم٦م طم٘م٤م

   -اًمتقومٞمؼ وسمف  ،واهلل أقمٚمؿ ،هذه اح ز. ومٝمذا هق اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح ذم ُمثؾ

ع واعمج٤مزوما٦م اعمِما٤مر إًمٞمٝما٤م ذم ؾما١ماًمٙمؿ ىماد ًااروأن٧م شمٕمٚمؿ أهيا٤م إخ احلٌٞما٥م أن احل٤مُماؾ قماغم ُمثاؾ هاذا اًمت

                                      
(، وهق صحٞمح 5١6، 5١1.  ٧(، شمٗمًػم اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ )6١62(، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي )6١52يٜمٔمر: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل ) (٧)

 شؼاسمـ ٓطم»وىمد اظمُتٚمػ ومٞمف؛ وم٢من يم٤من  شاحليُمل»وذم إؾمٜم٤مده  ُمرؾمال قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، وروي ُمقصقٓ قمـ ضمٜمدب اًمٌجكم 

 (-54ومٝمق جمٝمقل، يٜمٔمر: ختري٩م اًمٔمالل ًمٚمً٘م٤مف )ص  شؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل»٤محلدي٨م طمًـ، وإن يم٤من ؿمٞمخ وم
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وهاذا  ،يٙمقن اًمٖمػمة قمغم اًمدياـ وإرادة شمؼمئ٦م اًمدياـ واعمٜمٝم٩م واعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟم٘م٤موة صقرشمف وٟمٗمال اًماتٝمؿ قمٜماف

وىماد يٙماقن اًماداومع هاق  ،ة يماام ذيمرٟما٤مّمااػمأن يٙماقن سما٤محلؼ وقماغم سمٞمااٜم٦م وسم سمد ًٓمٙمـ  ،ُم٘مّمد صحٞمح ذم ٟمٗمًف

   -أو همػم ذًمؽ ،٦مِماٞم٦م ُمـ اخلقف قمغم اًمٜمٗمس وقمغم اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م واعمٕمٞمًاٞم٤م  أظمرى ٟمٗمؿماٞمأ

قما٤مة أن إصاؾ دائاام ذم اعمًٚمٛمٞمااـ أهاؾ اًمٕمداًما٦م  ،وُيٕمٓمك يمٌؾ ُم٤م يًاتح٘مف ،ومٞماٜمٌٖمل أن يٕمَرف هذا ُماع ُمرا

صماااؿ سمٕماااد ذًماااؽ ٟمااارّد  ،و اعمًتقريااااـ أن ٟمحٛماااؾ أطماااقالؿ قماااغم أطمًاااـ اعمح٤مُماااؾ وٟمحًاااـ ااااؿ اًمٔماااـاًمٔمااا٤مهرة أ

   -واهلل أقمٚمؿ --جمردا وٟمٌٞماـ اًمّمقاب اًمذي أراٟم٤م اهلل ااخلٓم٠م ردً 

ي اجلٝماا٤مد وحمٌٞمااف  اا٤موًمقن دمٜماا٥م أن صاااروىمااد ذيماارشمؿ أن اًمٙمثااػم ُمااـ ُمٜم٤م ،وًمتٙمٛمٞمااؾ اعم٘ماا٤مم أظماال اًمٙمااريؿ

وم٢من هذا يمام شمٕمٚمؿ يٙماقن قماغم وضماٍف حمٛماقٍد ُما٠مذون  ؛وهمػمه٤م شاعمٜمتدي٤مت»ذم  ،ُيّتٝمٛمقا سم٤معره٤مب أو اًمتٕمّم٥م

   -وعِمارويٙمقن قمغم وضمف همػم ُم ،٤مقمً ؿمارومٞمف 

يمااااام ؾمااااٌؼ وشمٙمٚمٛمٜماااا٤م قمااااـ ُمًاااا٠مخ٦م اًمتقرياااا٦م واؾمااااتٕمامل اعمٕماااا٤مريض ُمااااـ ىمٌااااؾ سمٕمااااض أهااااؾ اًمٕمٚمااااؿ ذم سمٕمااااض 

قمااغم دمٜمّاا٥م ُماا٤م يِمااقه واًمٗمْمااؾ  اارص  ومٙمااقن اعٟمًاا٤من ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ،ومٝمااذا ؿمااٌٞمف سمااف ،إطمااقال واعمااقاـمـ

طمتاااااك ٓ جياااااد قمٚمٞماااااف إقمااااادا   ٤مويتٚمٓماااااػ أجًْماااا ،وٓ يااااادظمؾ ُماااااداظمؾ شماااازري سماااااف وهتٞمااااااٜمف ،ٛمٕمتف وصاااااقرشمفؾماااا

ط أن ٓ يٛمٜمٕماف ِماارسم ،وص٤مطمٌف هدوح همػم ُمذُمقم ،وعِمارومٝمذا ُمـ اًمتدسمػم اجلٞمد اعم ،وٟمف سمفْمارُمًتٛمًٙم٤م ي

 -٤مٟمفأو  ٛمٚمف قمغم ومٕمؾ ُم٤م  ُرم يمام ؾمٌؼ سمٞم ،ذًمؽ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٤ٌمت

ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم اعماقمم اًم٘ماادير أن يااؼمم ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااـ أُمااَر رؿمااٍد  --وٓ طمااقل وٓ ىمااقة إٓ سما٤مهلل ،واهلل أقمٚماؿ

وأن يٖمٗماار ًمٜماا٤م  ،وي١مَُماااُر ومٞمااف سماا٤معمٕمروف وياااٜمٝمك ومٞمااف قمااـ اعمٜمٙماار ،تفّماااٞميٕماازُّ ومٞمااف أهااؾ ـم٤مقمتااف ويااِذل ومٞمااف أهااؾ ُمٕم

   -إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م جمٞم٥م اًمدقم٤م  ،ؿ وإُمقاتوًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ واعمًٚمامت واعم١مُمٜمٞماـ واعم١مُمٜم٤مت إطمٞم٤م  ُمٜمٝم

وصااغم اهلل وؾمااٚمؿ وسماا٤مرك قمااغم قمٌااده ورؾمااقًمف حمٛمااد ومخااف وصااحٌف واًمت٤مسمٕمٞماااـ  ،واحلٛمااد اهلل أوٓ ومظماارا 

   -لؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمدياـ

  ـه٧62١ رضم٥م ٧١اجلٛمٕم٦م 

 م2١١4 أهمًٓمس ٧٧
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 يسبئم يف اهجيبز 
 

 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ژ

 ]يقؾمػ[ ژگک ک ک گ 

 

[ٚاخت٬ف ايٓاؼ ؾٝ٘ شفزاّ سغٌ» ايكٍٛ ٗ]

 ْوٌْن هي  ؛«ـيسـ٘غسخم ح»ـي ْٖ ضإى ٘دقؤض  ؤى خلٌدس هٌٗسوَى بلى ْسك
ٍهٌْن هي ٗط  َ٘ط شلٙ لود زسض هٌِ هي هًدلن خلتَزٔ ٍخلًسدزٓ ْٖ هزدلس  ,ٗط  ؤًِ ٚدْط
 ؟ـيسـْٖ٘ ؤهط غسخم حػـٖ هد َٖلٛن خلطر --هحدٚودتِ

 [2 ػؾماٞمإ :اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   --احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

ع ِماارُمـ وٚما٦م طمٙما٤مم سماالد اعمًٚمٛمٞمااـ اًمذيااـ ٓ  ٙمٛماقن سم يم٤من طم٤ميماًم  شلمصدام طمً» إن   ،أظمل اًمٙمريؿ

ًمٞماااااـ ًمٚمٙمٗماااا٤مر واعمح٤مرسمٞماااااـ ًمدياااااـ اهلل احلااااؼ واًمٗمٙماااار  ،اٟمْماااا٤مف إمم ذًمااااؽ أنااااف قمٚمااااامّ  سمٕمثااااّل  ،اهلل شمٕماااا٤ممم واعمقا

ومٝماق ـما٤مهمقت ُماـ اًمٓمقاهمٞما٧م ٓ ؿماؽ ذم  --!اًمٙمثػُم ُماـ اًمٕمٚماام  ٤موىمد يمٗمر صداُمً  ،أنف يمٗمرٌ ذم  اًمٌٕمثّل ٓ ؿمؽ  

ومل ٟمٕمٚمااؿ ُمااع ذًمااؽ أنااف شماا٤مب ُمااـ ذًمااؽ اًمٙمٗماار  ،صمااؿ أذًمااف اهلل شمٕماا٤ممم وٟماازع ُمٜمااف اعمٚمااؽ سم٘مدرشمااف وقمزشمااف  ،ذًمااؽ

 -!يتٌجح سمٌٕمثٞمتف ٓ يزالسمؾ إٟمف  ،وشمٚمؽ اًمٜمقاىمض اًمتل يم٤من ُمتٚم٤ًٌم ا٤م

 ُمـ ا   ُمـ ذًمؽ ُمٕمتؼمً ؿمالومٚمٞمس  شٜمف ُمـ ُمٕم٤ممل اًمتقسم٦م واًمٕم٤ٌمدة ذم جم٤مًمس حم٤ميمامشمفح٤م سمدر ُم» :وأُم٤م ىمقًمؽ

٦م وؾمٜمٞماـ طمٙمٛمف اًمتل ضم٤موزت ؾماٞم٤مًاٞموم٢من اًمرضمؾ يم٤من ُمتٚم٤ًٌم سمٙمٗمر فم٤مهر ـمقال طمٞم٤مشمف اًم !!اًمتقسم٦م شُمٕم٤ممل»

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ ٹٹيمام  ،ومتقسمتف أن يؽمك ذًمؽ وي٘مٚمع قمٜمف ويتؼمأ ُمٜمف ويّمٚمح --اًمثالصمٞماـ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ژ: وىم٤مل  ،]اًمٜمقر[ ژھ ہ ہ ہ ھ ھ
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ ،]اًمٌ٘مرة[ ژۅ ۉ ۉ

  -]اًمٜم٤ًم [ ژىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ٌّح ومٚمااؿ يتٖمااػم  ،وم٢مٟمااف يماا٤من يٗمٕمااؾ ذًمااؽ أجاا٤مم ُُماااٚمٙمف ويمٜماا٤م ٟمٙمٗمااره ؛وٓ يٙمٗماال ذم ذًمااؽ أن ي٘ماارأ اًم٘ماارمن ويًاا

وىمد اؿماتٝمر قماـ اًمرضماؾ شمٔما٤مهره سم٤مًمّماالح  ،٦مصمؿ إٟمف اًمٞمقم ُمٖمٚمقب ُم٘مٝمقر ىمد أص٤مسمتف اًمذًم٦م واعمًٙمٜم -- ؿمال

 -واهلل أقمٚمؿ ،وم٤محل٤مصؾ أنٜمل ٓ أرى أنف ىمد أفمٝمر اًمتقسم٦م ،ٞم٦م أج٤مم حمٜمفؾمالُمواؾمتٖمالًمف ًمٚمِمٕم٤مرات اع

وًمٙماااـ ٓ  ،وٟمتٛمٜماااك أن يتقسماااقا ويرضمٕماااقا إمم اًمتقطمٞماااد ،وٟمحاااـ واهلل ٟمٗمااارح سمتقسمتاااف وشمقسمااا٦م قمٛماااقم اًمٙمٗمااا٤مر

ًٓ سماااؾ اًمٙمااا٤م ،يٛمٙماااـ أن ٟمٜمخااادع سمٛمثاااؾ شمٚماااؽ اعمٔمااا٤مهر  ذم طمااا٤مل ومر اًماااذي اؿماااتٝمر يمٗماااره وُمااارد قمٚمٞماااف ؾمٜمٞمااااـ ـماااقا

 -واهلل أقمٚمؿ --أن يتقب ُمٜمف شمقسم٦م فم٤مهرة ويّمٚمحٓ سمد  ،اظمتٞم٤مره

 
 

بٝإ أ١ُٖٝ ٚ ،ـ َع اجملاٖزٜٔطاع٢ً ايتع شايب٬ر اٱع١َٝ٬»راخٌ  ايتؿذرلات أثض]

[ٚمضٚص٠ طصع ايعكٝز٠ اؾٗار١ٜ بٌ ايٓاؼ ،يًُذاٖزٜٔ شاؿام١ٓ ايؾعب١ٝ»

 هخل  ,خلتٖ حسحت ْٖ زاز خلوسـلو٘ـي  ّل تتـٕٓ هًـٖ ؤى خلتٓز٘ـطخت

بلى يسم  شخلٗـديسٓ»هي خلوتًدقٓ٘ـي هى  خٚخ٘ـطً حَلت , ٍَ٘ـطّدػـط خلسًـَزٗٔ ٍه

تإٗ٘ـسّد, ٍٖس ؤحـطت يلى خلطسـدذ خلولـتعم زح٘ـج ؤى خلٌهطٓ خألٍلى للطسدذ خلولتعم 
 ؟!ٗٛطَّى خلوسلو٘ـي ؟ؤًْن تٛٓ٘ـطَٗى

هد ّـٖ خلحـلَل خلتٖ تٗتطحْـد للٗـديسٓ لٛـٖ تً٘س خلتـًدقّ هًـْد  :ساخلٖ ّـَ
 ؟ٍضزود خأًؿودم هًـْد

 [SHADIWO N DARK :اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

, ٤مىماد محٚما٧م سمٕمًْما ،قماغم اخلّماقص شاًمًإمقدي٦م» يمقن شمٚماؽ اًمتٗمجاػمات واعمّما٤مدُم٤مت اًمتال طمادصم٧م ذم

ومٝماذا أفمٜماف  ؛إمم قمادم شم٠مجٞماده٤م وٟمِما٠مت قمٜمٝما٤م سمٕماض اعمٗم٤مؾماد شاًم٘م٤مقمادة»ُماـ اعمتٕم٤مـمٗمٞمااـ ُماع  ,!يمثػما أو ىمٚماٞماًل 

 --وأقمت٘مد أهنا٤م ُماـ وٚما٦م اًمٗماتـ وآسماتال ات وآُمتح٤مٟما٤مت ًمٚمٜما٤مس -!وإٟم٤م ًمٜم٠مبك أن ٟمٙم٤مسمر ذم احلؼ ،٤مصحٞمحً 

وم٘ماااد سمٞمااااٜم٧م أهناااؿ اوااآمروا إمم ظماااقض  ؛وأقمت٘ماااد أن اعظماااقة اعمج٤مهديااااـ مل يٙماااـ سمقؾمااإمٝمؿ أطمًاااـ هااا٤م يمااا٤من
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شاًمٕمٞمااااػمي»خ ِماااااٞموىمّماااا٦م ُم٘متااااؾ اًم ،رهتؿ وأخجاااا٠مهتؿوأن اًمدوًماااا٦م اواااآم ،اعمٕمريماااا٦م
(1)

   ٍشمٕماااا٤ممم ظمااااػم ؿماااا٤مهد، 

 -ت قمـ أنٞم٤مب اًمٕمداوةِمارويم ِماروم٤مًمدوًم٦م طمًٛم٧م أُمره٤م وأرادت اًم ؛وهمػمه٤م يمثػم

وطمًاااٌٜم٤م اهلل  ،ٞمؼ قمٚماااٞمٝمؿْمااااٞمه٤م وظماااذٓن اًمِمااا٤ٌمب واًمتّمااااروا ذم ٟمّمااااروقمٚماااام  اًمًاااق  ىمااا٤مشمٚمٝمؿ اهلل مل ي٘م

   -ؽ أجْم٤م ٓ خيٚمق ُمـ ظمػم سم٢مزائفًمٙمـ ذًم --ومٙم٤من ُم٤م يم٤من ،وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

وهاااق هٜمااا٤م  ،ذم ـم٤مقمااا٦م اهلل شمٕمااا٤ممم واًمٕمٛماااؾ سمااا٠مُمره ؾماااٌح٤مٟمف ٤مواًمٕماااؼمة سمٖمٚمٌااا٦م اخلاااػم واًمّماااالح اًمٙمااا٤مُمـ أؾم٤مؾًمااا

وٓ سمااام  ّمااؾ ذم ُمٙماا٤من ُمٕمٞماااـ دون  ،ٓ سمااام  ّمااؾ ُمااـ ُمٗم٤مؾمااد ُمرطمٚمٞماا٦م ،واًمٕمااؼمة سم٤مًمٕم٤مىمٌاا٦م واجلٛمٚماا٦م ،اجلٝماا٤مد

   -واهلل أقمٚمؿ ،ؾم٤مئر إُم٤ميمـ

   -هذا شمّمقرٟم٤م ٟمحـ ،ويم٤مٟم٧م ظمٓمقة وًمٌٜم٦م ذم اًمٓمريؼ ،ُمـ اًمتٛمحٞمص وم٘مد طمّمؾ اًمٙمثػم

   -ذم حمقره سمام ٓ خيٚمق ُمـ وم٤مئدة عمت٠مُمٚمف شضمزيرة اًمٕمرب»وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم 

ًمٙماـ ًمااٞمس هاق يمااؾ اعمٓمٚماا٥م  ؛هاق ُمٓمٚماا٥م ٟمحارص قمٚمٞمااف ٟمٕمااؿ --واًمت٠مجٞماد ًمٚمٛمج٤مهدياااـ ُماـ ىمٌااؾ اجلٛمٝمااقر

تف ووٕمػ أهٚمف وإسمرازه وإقمالٟمف ورومع رايتاف يا٠موي إًمٞمٝما٤م وم٢مفمٝم٤مر احلؼ قمغم ىمٚم   ،وٓ هق أول وأهؿ اعمٓم٤مًم٥م

وُما٤م ذم واٛمـ  ،ويت٠مثر اًمٜم٤مس ا٤م يمام يت٠مثر اًمٜم٤مس سم٤مًمِمٝمدا  اًمث٤مسمتٞماـ قمغم احلاؼ ،وًمق سمٕمد طمٞماـ ،َُمـ ووم٘مف اهلل

 -هذه هل أهؿ إوًمقي٤مت ؛ذًمؽ ُمـ اخلػم واًمؼميم٤مت

قمٚمٞمٝمؿ وقمدم شمٜمٗمػمهؿ وم٢مٟمٜما٤م ٟمٕمٚماؿ أجْما٤م  ًاػموم٢مٟمٜم٤م ُمع طمرصٜم٤م قمغم يمًٌٝمؿ وشم٠مخٞمٗمٝمؿ واًمتٞموأُم٤م اجلٛمٝمقر 

ئاار ،أن وٝمااقرهؿ ُمااع إهااقا  واًمِمااٝمقات وُمااع اًمٖم٤مًماا٥م ىمااػ وًمااق يماا٤من » :ويمااام ي٘مااقل أهٚمٜماا٤م ذم اجلزا ُمااع اًمقا

 ٤ماقمً ؾمااار٤مت واعمحااـ وماا٢مهنؿ يًاا٘مٓمقن ٙم  حَ ٛمَ اوقمٜمااد اًماا ،وماا٠مهمٚمٌٝمؿ هااؿ ُمًااٚمٛمق اًمٕم٤مومٞماا٦م واًماادار !!شدي اًمٌٖمااؾؾماااٞم

اًمااخ ُماا٤م شمٕمرومااقن  --ٌاا٤مًمقن سمدياااـ وٓ شمقطمٞمااد إذا ؾمااٚمٛم٧م لااؿ دٟمٞماا٤مهؿهماا٤مًمٌٝمؿ ٓ ي -!!إٓ َُمااـ رطمااؿ اهلل شمٕماا٤ممم

 -!ومٝمذه طم٘م٤مئؼ ٓ شمٖمٞم٥م قمٜم٤م ،وٓ ٟمٓمٞمؾ سمف

 ؛يقواع سمٞمااـ أن خيتا٤مر اجلٛمٝماقر أو خيتا٤مر إفمٝما٤مر احلاؼ اًماذي ٓ ُمًا٤موُم٦م ومٞماف يم٤مًمتقطمٞماد ٤مواعمج٤مهد أطمٞم٤مًٟما

ُمٕما٤مذ  ،شقمٞمٞمااـ سمروًمٞمت٤مريٞمااـقؿماٞم»ومٜمحـ ًمًٜم٤م  ،اجلٛمٝمقر ًارومال ؿمؽ أن احلؼ هق اًمتٛمًؽ سم٤مًمتقطمٞمد وإن ظم

 ،شمااازول شمٚماااؽ أصمااا٤مر ويٌ٘ماااك احلاااؼ ٕناااف طماااؼ ,اٟمتٔمااا٤مر اًمٗمااارج,  ُماااـ اًمّماااؼم وآٟمتٔمااا٤مر ِماااالصماااؿ إٟماااف سم -!!اهلل

ئؾ اًمذاه٥م ؿمالسمخالف اًم٤ٌمـمؾ اًمذي هق اعمتال ،وُمٕمٜم٤مه اًمث٤مسم٧م اعمًت٘مر    -اعمْمٛمحؾ اًمزا

                                      
، ىُمتؾ ذم ضمزيرة اًمٕمرب ذم رسمٞمع إول شاًمٌت٤مر»، اعمٚم٘م٥م سما: شيقؾمػ سمـ ص٤مًمح سمـ ومٝمد اًمٕمٞمػمي»: اًمٕمًٙمري اعمحٜمؽ هق اًمِمٞمخ احل٤مومظ (٧)

يمتٌف ذم شمًٕم٦م أج٤مم  شطم٘مٞم٘م٦م احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اجلديدة»ُم١مًمٗم٤مت ٟم٤مومٕم٦م، ُمـ أمهٝم٤م:  ، سمٕمد ضمٝم٤مد ـمقيؾ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واجلزيرة، ًمف٧626

هؾ »وُمٜمٝم٤م: ، وُمدطمف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن ، آؾمتِمٝم٤مديلم اًمتًٕم٦م قمنم ُٟمٍمة ٕبٓم٤مل٤م شهمزوات احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم»سمٕمد 

 -وهمػمه٤م شحلريم٦م ـم٤مًم٤ٌمناعمٞمزان »، واًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦مُمنموقمٞم٦م ذم  شاٟمتحرت طمقا  أم اؾمتِمٝمدت؟
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 --وشمتٖمػم إُمقر ،واًمٗمرجّمار ُمع اًمّمؼم ي٠ميت اًمٜم

ٕن  ؛ْت ًاااروئمااـ أن اجلٝماا٤مد واحلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ىمااد ظم ،ؿ أن يٖمااؽم سمٙمثاارة شمٖمّٞمااار اًمٜماا٤مسومااال ياااٜمٌٖمل ًمٚمٛمًااٚم

وإن  ،اعمج٤مهاادون قماغم اًمٓمريااؼ اًمّمااحٞمح ذم اجلٛمٚماا٦م ُماا٤م دام ،٤مَهاقْ ٚمُ يمثاػما ُمااـ اًمٜماا٤مس ذم ُماقـمـ ُمااـ اعمااقاـمـ ىمَ 

 -ل٤م ياـ ل٤م واصم٘مٞماـ ومٞمٝم٤م حمٌٞماـصارأن هٜم٤مك صمٚم٦م ص٤محل٦م ُمـ اعم١مُمٜمٞماـ ُمٜم٤م ُم٤م دامو ،طمّمٚم٧م أظمٓم٤م 

ٟمخٓمائ  ِمااروماٜمحـ سم ؛شمٜم٤مًااػمد ُمؿمااٞموشمر ،صمؿ اعصالح ُماـ ؿما٠منٜم٤م دائاام ،وم٠مول احلٚمقل هق اًمّمؼم واًمث٤ٌمت

وُما٤م أطمقضمٜما٤م إمم أن ٟمّماٚمح أنٗمًاٜم٤م دائاام وٟمًادد وٟمراضماع وٟمًاتٗمٞمد ُماـ اخلٓما٠م  ،وًمًاٜم٤م ُمٕمّمقُمٞمااـ ،٥مّمااٞموٟم

ًماااف ودرضم٤مشماااف --ومااال يتٙمااارر  --اـ ًاٞمااايمٓمرياااؼ احل أنااف ،قمااغم اًمتٜماااّزل ُمااع اخلّماااقم ،وهااذا اًمٓمرياااؼ أىمااؾ أطمقا

سماؾ واهلل إهناؿ ٕطماؼ ُمٜماف ذم  ؛وًمف ومٞماف أؾماقة وذم أُمث٤مًماف --!اـًاٞمومَٛمـ ٟمِِما٥َم ومٞمف ومٚمٞمث٧ٌم وًمٞمٛم٧م يمام ُم٤مت احل

   -وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن --!!سمؾ واهلل ُم٤م أبٕمد ُم٤م سمٞماـ اًمِم٘متٞماـ ،اخلروج قمغم ه١مٓ  احلٙم٤مم

ٟمٜم٤م وأطم٤ٌم    -مُمٞماـ --سمٜم٤م قمغم احلؼ طمتك ٟمٚم٘م٤مهٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يثٌتٜم٤م وؾم٤مئر إظمقا

 
 

[ن١ًُ ٗ ايذلب١ٝ ايبز١ْٝ ٚايضٜام١ٝ]
  ًٔ٘ؤتوٌى هٌٙ ضـ٘رٌد خلُدلٖ ؤى تَرٌْد بلى زًؽ خلتودضٗـي خلطٗدؾـ٘ٔ خلسس

خلتٖ تسديسًد يلى خأستًسخز لاًرطخـ ْٖ خلوَخرْدت خلزْدزٗٔ خلوستٗسل٘ٔ ؾس ؤيسخء 
خلزْدز, ٍشلٙ حتى أ ًَٛى يسحد يلى بذَخًٌد  ٍشلٙ هي ذال ذسطتٙ ْٖ هزدل ،خهلل

خلوزدّسٗـي ٍؤتوٌى ؤى َٗٛى يلى ضٛل رسٍل َٗهٖ هٓػل ٍشلٙ حتى ٗسْل يل٘ـٌد 
  --تكسِ٘ٗ

 [اعّماراًم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 ،واًمٕمًااٙمريوااال أناا٤م ياا٤م أظماال ًمًاا٧م ُمتخّمّماا٤م ذم اًمؽمسمٞماا٦م اًمٌدياااٜم٦م واًمتاادري٥م اًمري٤م ،يٖمٗماار اهلل ًمٜماا٤م وًمااؽ

ذم اًمٙمتاا٥م  ٤موهاق سمحٛماد اهلل ُمتاقومر أجًْما ،سماؾ هاذا ًمااف أهٚماف اعمتخّمّماقن ومٞماف ،ك ُما٤م شمريادوماال أؾماتٓمٞمع إقمٓما٤م 

وقمغم اًمٜم٧م
(1)

ئ٤م ؿمااٞموأنا٤م أظما٤مف إن أقمٓمٞمتاؽ  ،واؾم٠مل اعظمقة يٗمٞمادوٟمؽ ،شاحل٦ًٌم وهمػمه»ومٕمٚمٞمؽ سمٛمٜمتدى  ،

   -واهلل يٗمتح قمٚمٞمؽ --!ُمـ اًمتامرياـ أن يٗمٚمؼ رأؾمؽ وي٘مّمؿ فمٝمرك

 
 

                                      
 ٕيب أنس احلريب-- وهمػمه٤م- شاًمٚمٞم٤مىم٦م اًمٌديٜم٦م اًمٕمٚمٞم٤م»ًمٞمقؾمػ اًمٕمٞمػمي، و شاًمري٤مو٦م اًمٌدٟمٞم٦م ىمٌؾ اجلٝم٤مد»يٜمٔمر يمت٤مب:  (٧)
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ص؟َٔ اـٛاصزع٢ً َٔ طعِ إٔ اجملاٖزٜٔ  ايضرٚ ؟زصَا ٖٞ فؿ١ اـٛا] 

 طدى ٍؤُْدًستدى ٍرو٘ى طـ٘ؤًد هي هٌدغـطٕ خلوزدّسٗـي ْٖ زاز خلطخْسٗـي ٍخل
 --طٗـيٍ٘لٛي يٌسهد ؤسوى خلسيدٓ ٗتحسحَى يي خلرَخضد ٍخلتٛٓ --خإلساه٘ٔؾـٖ زٗدو خألضخ

 أ) :دزٗجحن ؤض  خألح ؟ى ذَخضدٍّل خلوزدّس :ٍؤَٖل سـْٖٗسف ٖلسٖ ٍؤْٛط ْٖ ًٓ
  ؟ّٖ غٓٔ خلرَخضد ْإضٗس هد ؛(ّن هي ذدلْٓن ٍأ هي ذصلْنؿـطٗ

 [alimam 4: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -أؾم٠مل اهلل أن جيٕمٚمؽ ُمـ اعمج٤مهدياـ وُمـ أهؾ احلؼ وأنّم٤مره وأن هيدي ىمٚمٌؽ ،أظمل اًمٙمريؿ

وٓ شمًاتقطمش  ،٤موٓ شمٖمؽم سمٙمثرة ال٤مًمٙمٞماـ يمام ىم٤مل ؾماٚمٗمٜم ،ؽ سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واًمٌح٨م قمـ احلؼصاٞمأو

 -! قمغم ـمريؼ احلؼًاػمومٝمذه ُمـ أصقل اًم ،ُمـ ىمٚم٦م اًم٤ًمًمٙمٞماـ

 ،اًمٙمثاػمة اًماقاردة وماٞمٝمؿ ومٝماؿ َُماـ اشمّماػ سمّماٗم٤مت ُمٕمٞمااٜم٦م ضما٤م  ذيمرها٤م ذم أطم٤مديا٨م اًمٜمٌاّل أُما٤م اخلاقارج 

وىمد سمٞماٜمٝم٤م اًمٕمٚمام  وًمؽ أن شمراضمٕمٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م
(1)

 : وأمهٝم٤م ،

ومٛماااااـ مل يٙماااااـ ُماااااٜمٝمؿ ويٕمت٘ماااااد  ،٤م هؿ وأُماااااقالؿأهناااااؿ يٙمٗمااااارون قمٛماااااقم اعمًٚمٛمٞمااااااـ ويًاااااتحٚمقن دُمااااا ,٧

ًمٞمٝمؿ وياااؼمأ هااـ ؾمااقاهؿ  سمااادقم٤موى خمتٚمٗماا٦م شمتخاااذ  ؛يمٗمااروه واؾمااتحٚمقه ,ؾماااالمُماااـ أهااؾ اع,اقمت٘ماا٤مدهؿ ويااقا

 -!ّمارإمم قمّمار ُمتٜمققم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م ُمـ قم اصقرً 

 ؛ويًااااااتحٚمقهنؿ ،ٕهنااااااؿ يٙمٗمااااااروهنؿ ويااااااروهنؿ أهااااااؾ ردة, ؾمااااااالمأهنااااااؿ ياااااااٜمِمٖمٚمقن سم٘متااااااؾ أهااااااؾ اع ,2

ويؽميماااقن ىمتااا٤مل وىمتاااؾ أهاااؾ اًمٙمٗمااار إصٚمٞمٞمااااـ وماااال  ,ام وااإمٗم٤مؤهؿؾمااااٞمؾمااا٤مئٖم٦م قمٜمااادهؿ وٓ  ومٞمجااادوهنؿ ًم٘مٛمااا٦م

(ويدقمقن أهؾ إوصم٤من ؾمالمي٘متٚمقن أهؾ اع): ىم٤مل  ،ياٜمِمٖمٚمقن اؿ وٓ يقًمقهنؿ أمهٞم٦م
(2)

-  

وطم٤مصاٚمف أهناؿ يٕمت٘مادون ُما٤م ًماٞمس  ،سمؾ سمٙمثػم ُمـ اًمّماٖم٤مئر ؛أهنؿ يٙمٗمرون اعمًٚمٛمٞماـ سمٙم٤ٌمئر اًمذٟمقب ,1

اهلل وم٢مٟماف ّمااك يماؾ ُماـ قم: يم٘ماقلؿ ُماثال ؛,ىم٤مقمادة يمٚمٞما٦م,إُما٤م سمِماٙمؾ يماكّم  ،ا واًمذٟمقب يمٗمرً صال عمٕم٤مُمـ ا ا يمٗمرً 

                                      
ٕيب  شُم٘م٤مٓت اعؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم»قم٤مُم٦م يمت٥م اًمٗمر. وآقمت٘م٤مد اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة ذيمرت صٗم٤مهتؿ، وهـ شمقؾمع ومٞمٝمؿ:  (٧)

ًمٚمٛمٚمٓمل،  شاًمتٜمٌٞمف»ٓسمـ طمزم، و شاًمِٗمّمؾ»ًمٚمٌٖمدادي، و شاًمٗمر. سملم اًمٗمر.»ًمٚمِمٝمرؾمت٤م ، و شاعمٚمؾ واًمٜمحؾ»إؿمٕمري، و احلًـ

يٞمٜمل، و شاًمتٌّمػم ذم أُمقر اًمديـ»و اخلقارج شم٤مرخيٝمؿ ومراؤهؿ »ًمإلجيل، و شاعمقاىمػ»ًمٚمرازي، و شومر. اعمًٚمٛملم واعمنميملم»ًمإلؾمٗمرا

ل، وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمٗمر. اعمٕم٤مسة، وىمد يمت٥م ًمٕمامر اًمٓم٤مًمٌ شاخلقارجمرا  »٤مًم٥م اًمٕمقاضمل، وًمٖم شآقمت٘م٤مدي٦م وُمقىمػ اعؾمالم ُمٜمٝم٤م

٤ًٌم خمتّم٦م ذم ٟم٤مزًم٦م  ,سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ,ُمِم٤مخيٜم٤م   شمٌلم طم٤ملؿ وشمذيمر أوص٤مومٝمؿ ُمع اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م قمغم واىمٕمٝمؿ- شو٤مقم٦م اًمدوًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م»يُمت

 (-٧١46(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١612، 1166صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژمل  ٙمااااااؿ سماااااااام أنااااااازل اهلل ومٝماااااااق يمااااااا٤مومر ًم٘مقًماااااااف شمٕمااااااا٤ممم 

د سمحٞماا٨م صاا٤مر  ،,]اح٤مئاادة[ ده يمثاارة سمًاا٥ٌم,أو سمِمااٙمؾ ضمزئاال يمثااػم إوماارا  سمٛمٜمزًماا٦م ,اًمتٓمٌٞم٘مٞماا٦م ُمًاا٤مئٚمف أي أوماارا

   -اًمٙمكمّ 

وضما٤م  ذم إطم٤مديا٨م وذم يمتا٥م اًمٗمار. ها٤م قُمٚمِاااؿ ُماـ شما٤مرخيٝمؿ إول أجا٤مم  --أهؿ صماالث صاٗم٤مت لاؿ ومٝمذه

 ضماا٤م  ؛أو ذم أجاا٤مم فمٝمااقرهؿ يمجامقماا٦م وـم٤مئٗماا٦م واوااح٦م ُمتٛمٞماازة أجاا٤مم قمااكّم  فمٝمااقر أولااؿ ذم زُمااـ اًمٜمٌاال 

احلاادي٨م ذم ضماا٤م , إؾمااٜم٤من طماادصم٤م  أهنااؿ ُمٜمٝماا٤م ،أظماارى صااٗم٤مت سمٕماادة وصٗماُاااٝمؿ
(1)

 ـمااٞمش ؾأهاا أهنااؿ :وُمٜمٝماا٤م ,

 ُماـ وٚماتٝمؿ سماؾ ،اًمت٤مسمٕمٞمااـ قمٚماام  وُمٕمتاؼمي اًمّماح٤مسم٦م ُماـ قما٤مملٌ  ومٞمٝمؿ ًمٞمس وأهنؿ ،واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ ىمٚمٞمٚمق وومتقى

 --ذًمؽ ق٤مم وٟمحصاٞمدة ُمـ صالة واًمٕم٤ٌم يمثػمو وأهنؿ ،اعمتٝمّقرياـ إطمداث وأهؾ اعمٖمٛمقرياـ

اًمّمااٗم٤مت اًمتاال  وإٟمااام ،ون٘مٞمااؼ ذًمااؽ ًمااف ُمقوااع همااػم هااذا ،ًمٙمااـ هااذه اًمّمااٗم٤مت ًمٞمًاا٧م ٓزُماا٦م واهلل أقمٚمااؿ

أجاااٜمام وضماادمتقهؿ ): ُمًتح٘مٞماااـ ًمٚم٘متاا٤مل واًم٘متااؾ يمااام ىماا٤مل اًمرؾمااقل  شظمااقارج» هاال صااٗم٤مهتؿ اًمتاال ااا٤م يماا٤مٟمقا 

ه اًمٌخ٤مرياور (عمـ ىمتٚمٝمؿ ا وم٤مىمتٚمقهؿ وم٢من ذم ىمتٚمٝمؿ أضمرً 
(2)

ومٝماذا  --هال اًمّماٗم٤مت اًماثالث اعماذيمقرة أقمااله ،

   -عم٠ًمخ٦م أيمثر طمتك يٓمٛمئـ ىمٚمٌؽوأن٧م قمٚمٞمؽ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م ون٘مٞمؼ ا ،ُمٗمٞمد إن ؿم٤م  اهللّمار خمت

هتااا٤م ُماااـ اجلامقمااا٤مت  شاًم٘م٤مقمااادة»ومااا٤مقمٚمؿ أن اعمج٤مهديااااـ اًمٞماااقم ُماااـ  ،ومااا٢مذا شم٘مااارر ًماااؽ هاااذا وهمػمهااا٤م ُماااـ أظمقا

ئار وهمػمها٤مِماٞمؾمقا  ذم ضمزيرة اًمٕمرب أو اًمٕمرا. أو ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أو اًم ،اجلٝم٤مدي٦م ُما٤م أبٕمادهؿ  --ِم٤من أو اجلزا

جم٤مهااادون قماااغم اًمٙمتااا٤مب  ،ًاااٜم٦م واجلامقمااا٦م أهاااؾ احلاااؼسماااؾ هاااؿ ُماااـ ظمٞمااا٤مر أهاااؾ اًم ،واهلل قماااـ وصاااػ اخلاااقارج

شمازال  ٓ): وهاؿ سمٗمْماؾ اهلل شمٕما٤ممم ُماـ أطماؼ اًمٜما٤مس سم٤مًمادظمقل ذم ىماقل اًمٜمٌال  ،واًمًٜم٦م فم٤مهرون قمغم احلؼ

احلدي٨م (--ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهرياـ
(3)

- 

مل يٕماارومٝمؿ وإٟمااام  رضمااٌؾ : وإٟمااام يِمااؽ ومٞمااف ويااؽمدد أطمااد رضمٚمٞماااـ ،ومااقاهلل إن َُمااـ قماارومٝمؿ ٓ يِمااؽ ذم ذًمااؽ

أو رضماٌؾ زائاغ ُمٌٓماؾ وم٤مؾماد اًمديااـ ىماد رشماع  ،٤م  خمتٚمٗم٦م ٓ يادري ن٘مٞماؼ احلاؼ وماٞمٝمؿؿماٞميًٛمع قمٜمٝمؿ ُمـ سمٕمٞمد أ

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م --!!٤مٓم٤من ذم ىمٚمٌف وهم٤مدره سمٚم٘مٕمً ِماٞماًم

ٟمٜمااا٤م يٙمٗمااارون قمٛماااقم اعمًٚمٛمٞمااااـ وٓ أيمثااارهؿ سماااؾ هاااؿ ُمٜمْمااآٌمقن ذم ذًماااؽ سمْماااقاسمط وأصاااقل  ،وماااال إظمقا

ومام يما٤من ُماـ ؿماذوذ طمّماؾ ُماـ اًمإٌمض أو ظمٓما٠م وماال  ،وومروع أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتٙمٗمػم ٓ خيرضمقن قمٜمٝم٤م

                                      
 -وزاد: )ؾمٗمٝم٤م  إطمالم( (14٧٧، 5١5١حٞمح اًمٌخ٤مري )ص (٧)

 -(٧١44، صحٞمح ُمًٚمؿ )(421١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧221، ٧54(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2666صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 -!ياٜم٘مض ذًمؽ قمٜمد َُمـ أنّمػ وقمرف اًمٕمٚمؿ واحلَؼ 

ٟمٜماااا٤م يٙمٗماااارون سم٤مًمااااذٟمقب واعمٕم٤م وُماااا٤م ُِمااااـ ُمًاااا٠مخ٦م ُمااااـ ُمًاااا٤مئؾ  ،ٓ اًمٙمٌاااا٤مئر وٓ اًمّمااااٖم٤مئر --صااااالوٓ إظمقا

وإٓ وأدًماتٝمؿ  ،خ٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمذًمؽ وٓضمتٝم٤مدهؿ ومٞمٝم٤م طماظ ُماـ اًمٜمٔماراًمتٙمٗمػم ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػُمهؿ إٓ وهل ُم٠ًم

وىمااد ىما٤مل سم٘مااقلؿ ومٞمٝما٤م سمٕمااض اًمٕمٚمااام   ،وإٓ ولااؿ )اعمج٤مهديااـ( ومٞمٝماا٤م ؾماٚمٌػ  ،ومٞمٝما٤م فماا٤مهرة هم٤مًمٌا٦م قمٜمااد اًمٌحا٨م

 -!اعمًّٚماؿ لؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمتقى

ٟمٜم٤م هـ ي٘م٤مل ومٞمٝمؿ ٜمِمٖمٚمقن يمام سمؾ هؿ ُم --(ي٘متٚمقن أهؾ اعؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤من): وٓ إظمقا

صمؿ سم٘مت٤مل احلٙم٤مم واحلٙمقُم٤مت  ،شمرى ويرى يمؾ اًمٜم٤مس سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمٞماـ سم٤مٕؾم٤مس وذم إصؾ

ومٝمذا ُمقوع اضمتٝم٤مد سمال ؿمؽ وٓ  ؛وطمٞم٨م مل يقاوم٘مٝمؿ يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس ذم شمٙمٗمػم سمٕمض احلٙمقُم٤مت ،اعمرشمدة

ر سمراهٞماٜمٝمؿ ؾم٤مـمٕم٦م ،ُمري٦م ًمٞمًقا ؿم٤مذياـ قمـ إو٤مع و ،ُمع أن احلؼ ُمٕمٝمؿ ودٓئٚمٝمؿ فم٤مهرة سم٤مهرة وأنقا

وُم٤م ُِمـ ُم٠ًمخ٦م إٓ وُمٕمٝمؿ  ،سمؾ ُم٤م ُِمـ ُم٠ًمخ٦م إٓ ولؿ ومٞمٝم٤م ؾمٚمػ ىمري٥ٌم أو سمٕمد ،ُمٕمٚمقم وهلل احلٛمد واعمٜم٦م

ومًٌح٤من اهلل اًمذي هيدي َُمـ  --وشمقومٞم٘م٤م ٤مأجْم٤م رمح٦م ُمـ اهلل وًمٓمٗمً ّمار ومٞمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕم

ۇئ ۆئ ژ ،]اح٤مئدة[ ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ جئژ ؛يِم٤م  ويْمؾ ُمـ يِم٤م 

  -[]يقٟمس ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 
 

[؟ٌٖٚ هٛط قتًِٗ ،بايتعٌٝ ٚسهِ مباٙ أَٔ ايزٚي١ ،شعُض عبز ايضٓٔ» َٓٗر ايؾٝخ] 

 َ؟هٌْزِْٖ  د خلوزدّس يوط يسس خلطحوي, ٍهد ضؤٗٙطـ٘هٌٛن خلسيدْء لل ؤضر- 

ؤضؼ خلٌٛدًٔ خلصٗـي ْٖ  خلسٍلٔ ؾسدـ ؤهي ْٖ ٖيطـطهد َّ خلحٛن خل :َّ ٍٖساخل
خلسزَى, ٍهٌْن هي ٗسديس ْٖ يول٘دت ْٖ  ٗحدضزَى خلطسدذ خلوسلن ٍٗطهًَْن

 -؟ٍّل ٗزَظ لٌد ٖتل ّاأء خلكَخَ٘ت خلصٗـي ٗحدضزَى خإلسام ؟خلتٌػـ٘ط

 [اًمٜمقاوي: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وأن  ،قمٚمٞماف اًمٞم٘مٞمااـ واًمًٙمٞمااٜم٦مخ قمٛمار ويٗمارج يمرسماف ويارسمط قماغم ىمٚمٌاف ويااٜمزل ِماٞمأن يث٧ٌم اًم أؾم٠مل اهلل 

رصمٞمااـ اًمٗماردوس هاؿ ومٞمٝما٤م  ،وأن خيتؿ ًماف سم٤محلًاٜمك ،يِمٗمٞمف ويٕم٤مومٞمف وجيٕمٚماف ُماـ قمٌا٤مده اًمٗم٤مئزيااـ اعم٘مٌقًمٞمااـ اًمقا

   -مُمٞماـ --ظم٤مًمدون

اًمااذي يماا٤من ُمٕمرووماا٤م هااق ُمااٜمٝم٩م اًماادقمقة واجلٝماا٤مد وإُماار سماا٤معمٕمروف واًمٜمٝماال قمااـ  شقمٛماار»خ ِماااٞموُمااٜمٝم٩م اًم



 
412 

 

 

ئؿ ىمااادر ا م اًمٕمٚمٛمااال اًمّماااحٞمح سم٤مًمٙمتااا٤مب  --واًمّمااادع سمااا٤محلؼ ،ٓؾمااتٓم٤مقم٦ماعمٜمٙماار وإظماااذ سمااا٤مًمٕمزا ُماااٜمٝم٩م آًمتاازا

 -ٓ شم٘مٚمٞمد وٓ شمٕمّم٥م إٓ ًمٚمحؼ اًمٌٞماـ ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ،واًمتٛمًؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ،واًمًٜم٦م

 ،صاادع سماا٤محلؼ يااقم أن ؾمااٙم٧م اًمٜماا٤مس --ٟم٤م إُماا٤مٌم ُمااـ أئٛماا٦م الاادى ٟمحًااٌف يمااذًمؽّمااارخ قمٛماار ذم قمِماااٞمإن اًم

ه  ،عماقات إُما٦م ٤مًٞماحمٞمِ  ،ًمٚمخاػم ُمٕمٚمااًم  ،ويما٤من ىمادوة ًمٚمجٞماؾ --!ن ختا٤مذل اًمٜما٤مُس وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يقم أ ضمازا

   -مُمٞماـ --ومٚمٚمف دره وٟم٠ًمل اهلل سمرمحتف اًمقاؾمٕم٦م أن يت٘مٌؾ ُمٜمف ويرومع درضمتف ذم قم٤ٌمده اًمّم٤محلٞماـ --ا اهلل ظمػمً 

٤م سمااا٤مًمروح هاااؿ ُماااـ ضمٜماااقد دوًمااا٦م اعمرشمديااااـ احل٤مُمٞمااااـ لااا٤م اعمح٤مُمٞمااااـ قمٜمٝمااا: شذم ُمّماااار»وااا٤ٌمط أُماااـ اًمدوًمااا٦م 

حاا٤م  ،ومٝمااؿ ـم٤مئٗماا٦م ُمرشماادة ؛واًمااذي يتحّمااؾ قمٜماادٟم٤م ُمااـ ُمٕمروماا٦م طماا٤ملؿ أن إصااؾ ومااٞمٝمؿ اًمٙمٗماار واًمااردة ،واًماادم

وما٢مهنؿ ـم٤مئٗما٦م هتٜمٕما٦م حم٤مرسما٦م  ،إن يم٤من يٚمازم ىمٞما٤مم طمجا٦م أصاال ،قمرومٜم٤مه ُمـ طم٤ملؿ وًمقوقح ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ

أهاؾ اًمديااـ واًمتقطمٞماد واًمًاٜم٦م سمؾ هاؿ رأس احلرسما٦م ذم ضمٜماد اًمٓما٤مهمقت ودوًما٦م اًماردة حلارب  ،ًمٚمدياـ وٕهٚمف

 -!!وشمٕمذيٌٝمؿ قمغم اًمدياـ ٓ همػم

وُياا٘متؾ ذم ذًماؽ اعم٘مادور قمٚمٞماف  ،وه١مٓ  ي٤م أظمل اًمٙمريؿ واضما٥ٌم ىمتا٤ملؿ طمتاك يرضمٕماقا إمم ديااـ اهلل شمٕما٤ممم

   -ائعِماروي٘م٤مشمٚمقن ىمت٤مل اعمرشمدياـ واًمٓمقائػ اعمٛمتٜمٕم٦م قمـ اًم ،ُمٜمٝمؿ

ومااا٢من قمجااازوا ومٕمٚماااٞمٝمؿ اعقماااداد وآؾماااتٕمداد ًمتٙمٛمٞماااؾ  ،هاااذا واضمااا٥ٌم قماااغم اعمًٚمٛمٞمااااـ ُمٕمّٚماااااؼ ذم أقمٜمااا٤مىمٝمؿ

وإذا متٙمٜما٧م ـم٤مئٗما٦م ُماـ اعمًٚمٛمٞمااـ  ،ومٛمتك ىمدروا ومٕمٚمقا اًمقاضم٥م قمٚماٞمٝمؿ ؛ؾ اًم٘مدرة قمغم ذًمؽّماٞماًمٜم٘مص ون

   -هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ(ّمار ه٤م )ٟمّمارووضم٥م قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ٟم ،ُمـ ذًمؽ ومٕمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ

ٟمٜماا٤م ذم اوأُماا٤م ىمتااؾ اًمقاطمااد ُمااٜمٝمؿ  ًمٔمااروف اًمٕم٤مدياا٦م )أي ذم همااػم طم٤مًماا٦م احلاارب اعمٕمٚمٜماا٦م( ومٝمااذا سم٤مًمٜمًاا٦ٌم عظمقا

ًمٙماـ هاق ظم٤مواع  --ٟم٤م إًمٞماف ُماـ طماؾ دُما٤مئٝمؿ واؾماتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚم٘متا٤مل واًم٘متاؾؿماروإن يم٤من ضم٤مئزا ذم إصؾ ح٤م أ

واًمٕمٛمااااااؾ ذم ٟمٓماااااا٤م. ظمٓماااااا٦م  ،ُمااااااـ اًمٜمٔماااااار ذم اعمّماااااا٤مًمح واعمٗم٤مؾماااااادال سمااااااد وماااااا ،قمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااااااـِمااااااار٤مؾم٦م اًمًاااااااٞمًمٚم

   -ومٞمؼوسم٤مهلل اًمتق ،اعمج٤مهدياـ اًمٕم٤مُم٦م

 
 

[إع١َٝ٬ ٚعغهض١ٜ ؛١ٜٸضٸإعزار بعض ايؾباب يتُٓٛٝات عٹ]

  َ٘ط هًلٌٔ َٗٗهَى سـطّل تط  ؤى َٗٗم زًؽ خلطسدذ زدلٗ٘دم زتٌه٘ودت ٔٗ

ًتطًت ٍَ٘طُ, ٍخلتسضٗر يلى خلوٌدغـطٓ خإلياه٘ٔ ْٖ خأ :هخل خسـطْْ٘د زدلًول خلزْدزٕ 

 :دل هي ؤْتى خلًلودء زٗتلِ ٍٖ٘ل ْْ٘نٚدَت٘ ؛سًؽ خلًول٘دتزخلساح ٍَ٘طُ, ٍخلٗ٘دم 

 -شْٖ ٖتلْن خأ تطدٍض ؤحسٖ»



413  

  

 [Pirate :اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ّيااا٦م ُماـ أضماؾ اجلٝما٤مد ذم ؾماٌٞمؾ اهلل ؾمارٓ سم٠مس أن ي٘ماقم سمٕماض اًمِما٤ٌمب سمٕمٛماؾ شمٜمٔماٞمامت  --سم٤مرك اهلل ومٞمؽ

سمط اًمُماا٤م داُماا ،أو قمًااٙمري٤م أو همااػمه ٤مإقمالُمٞماا٤م أو اىمتّماا٤مديً  ٟم٤م إمم ؿمااارقمٞم٦م اًمتاال أِمااارقا حمت٤مضمٞماااـ ًمااذًمؽ وسم٤مًمْمااقا

   -سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض إضمقسم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وهمػمه٤م

ًماااارأس اًمتٜمٔمااااٞمؿ اعمختاااا٤مر  ش٦مسمٞمٕماااا»ي٦م قمااااغم قمٝمااااد سم٤مًمًااااٛمع واًمٓم٤مقماااا٦م ًااااارؾمااااقا  اطمتااااقت هااااذه اًمتٜمٔمااااٞمامت اًم

د سماادون سمٞمٕماا٦م ُٕمااػمًاااٞمٓم٦م ُمااـ اًمتٜمًاااٞمأو يم٤مٟماا٧م ذم صااقرة سم ،شإُمااػم»  ،هااذا ضماا٤مئز --ؼ واًمتٕماا٤مون سمٞماااـ إوماارا

وع لااؿ ِماااروماا٢من اعمًٚمٛمٞماااـ ناا٧م هٞمٛمٜماا٦م دول اًمااردة ُم --واحلٛمااد هلل ،و٤مقماا٦م ُمااـ قمٚمامئٜماا٤م وقمٚمٞمااف اًمٗمتااقى قمٜمااد

   -ٚم٦م إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللؾماٞمسمؾ هق ُمٓمٚمقب ٕنف و ،ذًمؽ

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --وأدًم٦م هذه اعم٠ًمخ٦م ُمًٌقـم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م

 
 

ٚسهِ  ،َٔ ايغذٕٛٚعبٌ إخضاز أعض٣ إغًٌُ  ،إضتز٠ ايتشايـ َع اؿضنات ايعًُا١ْٝ]

صعيب ايهاؾضاتٚسهِ  ،تغًِٝ إغًِ ْؿغ٘ يًڀٛاغٝت

 (3) ٍٓبلى ؤٕ حس ٗزَظ بٖدهٔ  ؟ّل ٗزَظ ؤى ًتحدلّ هى خلحطٚدت خلًلودً٘ٔ خلوطتس

  -؟حلّ هًْد

 -؟٘ـي  خلوسلوسـطهد َّ خلًول خلزدز ٍخلًولٖ ْٖ بذطخد ؤ (2)

  ؟ٍ خلٌػـطخً٘دت ْٖ لسٌدىؤ دلَْ٘زٗدت ْٖ ْلسك٘ـيٚ ؟ّل ٗزَظ سسٖ خلٛدْطخت (2) 

 [بق دضم٤مٟمف اًمِم٤مُملأ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 ،ورةْماااروٓ  ااّؾ ذًمااؽ إٓ ًمٚم ،إصااؾ قماادم ضمااقاز اًمتحاا٤مًمػ ُمااع احلريما٤مت اًمٕمٚمامٟمٞماا٦م اعمرشماادة: 1اًمٗم٘مارة 

سمٓمٝم٤م ،ورة شم٘مدر سم٘مدره٤مْمارواًم  -وسمْمقا

هاذا هااق اًمًااٌٞمؾ  ،ٌٞمؾ اهللى اعمًٚمٛمٞمااـ هااق اجلٝما٤مد ذم ؾمااؾماااراًمٕمٛمااؾ اجلا٤مد واًمااقاىمٕمل ًمتحريار أ: 6اًمٗم٘مارة 

وع يقصاؾ إمم ذًماؽ ِماروم٠مي ـمريؼ ُم ؛وىمد شمقضمد ؾمٌؾ وأقمامل أظمرى شمٜمٗمع ذم ذًمؽ أجْم٤م ،إهؿ وإىمقى

ى اعمًٚمٛمٞمااااـ ذم ؾماااجقن اًمٙمٗمااا٤مر ُماااـ أصٚمٞمٞمااااـ وُمرشمديااااـ ؾماااارومااا٢من أ ،ويٕمٞمااااـ قمٚمٞماااف ومٕماااغم اعمًٚمٛمٞمااااـ ؾماااٚمقيمف
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وما٢مذا مل ي٘ماؿ سماف أطماد  ،ؾ أنف ومارُض يمٗم٤ميا٦مإص ،وهق ومرض قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ،واضم٥ٌم قمغم اعمًٚمٛمٞماـ ختٚمٞمّمٝمؿ

إٓ َُمااـ ؾمإمك سم٤مًمٗمٕمااؾ وطماا٤مول  ،ومجٛمٞماع اعمًٚمٛمٞماااـ اًمٞمااقم مصمٛماقن سمااؽمك اًمًاإمل اجلا٤مد ذم ذًمااؽ --!أثاؿ اجلٛمٞمااع

وٓ طماقل  ،ًمٕمادم طمّماقل اًمٙمٗم٤ميا٦م وٓ ُما٤م ي٘م٤مراا٤م ،وم٢مٟماف ياؼمئ ذُمتاف ويااٜمجق ُماـ اعصماؿ ،وسمذل ضمٝمده وـم٤مىمتاف

   -وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ: سمٙمر سمـ اًمٕمريب قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم أبقوال ىم٤مل اًم٘م٤م

ٓ  َأْن َيُٙمقُٟمقا أُ  --» :]إنٗم٤مل[ ژڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ َتْْمَٕمِٗمٞماـؾمارإ ًْ َ  ُُم وَم٢ِمن   ؛ا

َي٦َم َُمَٕمُٝمْؿ ىَم٤مِئَٛم٦مٌ  َٓ ٌَْ٘مك ُِمٜم ٤م قَمٞماـ شَمْٓمِرُف طَمت  ّمارَواًمٜمُّ  ،اًْمِق ٓ  َي ٌََدِن سم٠َِم ٦ٌٌَم سم٤ِمًْم ك َٟمْخُرَج إمَم اؾْمتِٜمَْ٘م٤مِذِهْؿ إْن َة َلُْؿ َواضِم

َتِٛمُؾ َذًمَِؽ  ضِمِٝمؿْ  ،يَم٤مَن قَمَدُدَٟم٤م َ ْ ًمِٜم٤َم ذِم اؾْمتِْخَرا ٌُْذَل َوِٞمَع َأُْمَقا َطَمٍد ِدْرَهؿٌ  ،َأْو َٟم ِٕ ٌَْ٘مك  َٓ َي يَمَذًمَِؽ ىَم٤مَل  ،طَمت ك 

 
ِ
٤م إًَمْٞمِف َراضِمٕمُ  --َُم٤مًمٌِؽ َوَوِٞمُع اًْمُٕمَٚماَم   َوإِٟم 

ِ
 
ِ
هَنُْؿ ذِم أَ وَم٢ِمٟم ٤م َّلل  ،اًْمَٕمُدو   ؾمارقَن قَمغَم َُم٤م طَمؾ  سم٤ِمخْلَْٚمِؼ ذِم شَمْريمِِٝمْؿ إظْمَقا

لِ  َطْمَقا ْٕ ِل َووُمُْمقُل ا َُْمَقا ْٕ ـُ ا ِئ ُة َواًْمَٕمَددُ  ،َوسم٠َِمجِْدهِيْؿ ظَمَزا ُة َواجْلََٚمدُ  ،َواًْمُٕمد  شَواًْمُ٘مق 
(1)

 -ـها 

 : ٚمحسم٤معو٤موم٦م إمم اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي اعمً ،ومٛمـ اًمٓمر. اعمٛمٙمٜم٦م

   -سمذل إُمقال ًمٗمدائٝمؿ ونريرهؿ *

تٝمؿ ْمااااااٞموع ُماااااـ ظماااااالل اجلٛمٕمٞمااااا٤مت اًمْمااااا٤مهمٓم٦م واعماااااذيمرة سم٘مِمااااااراعم ؾماااااال٤مًاٞماًمٕمٛماااااؾ اعقمالُمااااال واًم *

   -واعمٜمقه٦م اؿ واًم٤ًمقمٞم٦م ًمٚمٛمداومٕم٦م قمٜمٝمؿ ونريرهؿ

وسما٤مًمتحريض وسم٤مًمتٝمدياد  ،سم٤مًمٙمٚمٛما٦م واًمادقمقة ،واجلامقمل وظم٤مصا٦م ُماـ ىمٌاؾ اًمٕمٚماام ّمال اًمًٕمل اًمِمخ *

 -م ا٤مهتامتٝمؿ قمٛمقُم٤م وآْماٞموسمتٌٜمل ىم ،ػ ًمٚمٙمٗم٤مرواًمتخقي

دٌ  شاجلٝمااا٤مد»و شاحلااارب» إقماااامل اعمٜمدرضمااا٦م نااا٧م اؾماااؿ * ط أن شمٙماااقن ُمٜمْمااآٌم٦م ِماااارسم ،وإن ىمااا٤مم اااا٤م أومااارا

ٟم٤مؾمااراًمٙمٗمارة احلرسمٞمٞمااـ واعمٓم٤مًمٌا٦م سمٛمٗما٤مداهتؿ سم٠م ؾمااريم٠م ،وع اجلٝما٤مدي اًمٕما٤ممّ ِمااريٕم٦م وُمٜمدرضما٦م نا٧م اعمِماارسم٤مًم  ،ا

طمتاااك  ّماااؾ اًمْماااٖمط  ،ونتااا٤مج إمم صاااؼم وشمٙمااارار اعمحااا٤موٓت ،اا٤مًم٦م ضمااادً وهااال ٟم٤مضمحااا٦م وومّٕمااا ،وٟمحاااق ذًماااؽ

ومااا٢من اًمٙمٗمااا٤مر يّماااؼمون ويتجٚمااادون  ،اًم٘ماااقي قماااغم احلٙمقُمااا٤مت اًمّماااٚمٞمٌٞم٦م وقماااغم رأهيااا٤م اًمٕمااا٤مم ومٞمااااٜمت٩م اعمٓمٚماااقب

 -!ون واًمثالصمقنِمارة واًمٕمِمارومًتجدي اًمٕم ،وإن مل شماُاجِد اًمقاطمدة وآصمٜمت٤من واًمثالصم٦م ،٤مأجًْم 

ٟمٜماا٤م ذم  ،وهاا٤م ياادُمل اًم٘مٚماا٥م طم٘ماا٤م ،ًااارتحوإن هاا٤م ُيٌٙمااك قمٚمٞمااف ويُ  هااذا اًمًااٙمقت ُمااـ أيمثاار اًمٕمٚمااام  قمااـ إظمقا

ويماااا٠مهنؿ  ،ويمااا٠من إُماااار ٓ يٕمٜماااٞمٝمؿ ،ويمااا٠مهنؿ ًمٞمًاااقا إظمااااقاهنؿ ،ومااااال يتٙمٚمٛماااقن وٓ يًاااإمقن ،ؾماااجقن اًمٙمٗمااا٤مر

صماؿ  ،و ًاٌؾ و قىماؾ ًااروشمارى سمٕمْماٝمؿ إذا ذيماروا ًماف يتح --!!ًمٞمًقا ُمٝمٞمئٞمااـ ًمٞمٙمقٟماقا ىما٤مدة إُما٦م ودقم٤مهتا٤م

                                      
 (-66١.  2أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (٧)
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وسمٕمْمااٝمؿ رسمااام شمٙمٚمااؿ قمااٜمٝمؿ ُماارة أو ُماارات ىمٚمٞمٚماا٦م ذم  --!ئ٤م إٓ آهنااامك ذم ظم٤مصاا٦م ؿماا٠منفؿماااٞمد قمااغم ذًمااؽ ٓ يزياا

أخااؿ : اٟمتٗمْمااقا راّدياااـ ُمٕمٜمّاٗمٞماااـ ،٤مُماا٤م ًمٚمٕمٚمااام  ؾم٤ميمتٞماااـ ٓ  ّريمااقن ؾماا٤ميمٜمً : طمتااك إذا ىمٞمااؾ !!قمٛمااره ًمرومااع اًمٕمتاا٥ِم 

 ؟!شمًٛمع اًمٕم٤ممل اًمٗمال  شمٙمٚمؿ ذم اعمرة اًمٗمالٟمٞم٦م

أيمثار أهاؾ اًمٕمٚماؿ إٓ ُماـ رطماؿ اهلل أناؽ شماراهؿ يما٠مهنؿ ٓ يٕمتاؼمون إظماقاهنؿ  وإُمر أظمار اًمٕمجٞما٥م ُماـ

اعمًٚمٛمٞمااااـ اعمًجقٟمٞمااااـ ذم ؾماااجقن اًمٓمقاهمٞمااا٧م اعمرشمديااااـ يمحًاااٜمل واًم٘ماااذاذم وـمااا٤مهمقت ؾماااقري٤م وـمااا٤مهمقت 

 يٕمتااؼموهنؿ ٓ يماا٠مهنؿ ؛وُمااـ اًمٗمتٜماا٦م قمااـ اًمدياااـ ،رهمااؿ ُماا٤م يالىمقٟمااف ُمااـ اًمتٕمااذي٥م ذم ذات اهلل ،شمااقٟمس وأُمثاا٤ملؿ

 شمٕماا٤ممم اهلل رطمااؿ ُمااـ إٓ ،نرياارهؿ ذم يًاإمقن وٓ يااذيمروهنؿ ومااال ،واًمتخٚمااٞمص اًمتحرياار قنيًااتح٘م ىؾمااارأ

 --!هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ

واٟمتٔمااااروا إٟماااا٤م  --وؾمااااقف  ٤مؾمااااٌقن قمٚمٞمااااف وي١ماظمااااذون سمااااف --ًمااااٞمس اٞماااااـ ،  قمٔمااااٞمؿِمااااالومااااقاهلل إن هااااذا ًم

   -وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --!!ُمٜمتٔمرون

ٟمٞم٤مت ذم ًمٌٜم٤منأ٤مًمٞمٝمقدي٤مت ذم ومٚمًٓمٞماـ يم ؟قز ؾمٌل اًمٙم٤مومراتهؾ جي»: 4اًمٗم٘مرة   ش؟و اًمٜمّمارا

 ،أن ُمٜمٝما٤م اعمٜماع هاق ؛أقمٚماؿ  واهلل ,ًمٜمًا٤م  اًمٙمٗما٤مر وذرارهياؿ,اًمذي ٟمراه حلاد أن ذم ُمًا٠مخ٦م اًمًاٌل 

اًمراهٜماا٦م وفمروومٜماا٤م طم٤مًمٜماا٤م ذم إُماار هااذا اٟمْماا٤ٌمط إُمٙماا٤من وًمٕماادم ،ًمٚمٗمااروج ٤ماطمتٞم٤مـًماا وذًمااؽ
(1)

 واعمج٤مهاادون ،

ااااقه ُمااا٤م وُيااااحرزون إًمٞمٝمااا٤م يااا٠موون ادارً  يٛمٚمٙماااقن وٓ ،وومااارّ  يمااار   ،قمّمااا٤مسم٤مٍت  طمااارَب  خيقواااقن ٌَ  إمم وًمت٠مديتاااف ،ؾَم

                                      
ـمٌٕم٤م   ,اخت٤مذهـ ضمقاري,٤مت هؾ جيقز ؾمٌل اًمٜم٤ًم  اًمِمٞمققمٞم»(: ١6ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام ذم: ذم اجلٝم٤مد وم٘مف واضمتٝم٤مد )ص  (٧)

ًمق اختذوا  اجلقاب اًمٜمٔمري-- ٟمٕمؿ جيقز اخت٤مذهـ ضمقاري، ًمق ضم٤م  وؾم٠مخٜمل ًم٘مٚم٧م:  رم اخت٤مذ هذه اًمٜم٤ًم  ضمقاري-- ح٤مذا؟! ٕ  أقمرف

ٞمققمل -- ح٤مذا؟! ٕن اعمرأة زوضم٦م اًمِمطمد قمريب ضم٤مري٦م، ًمذسمح اًمٕمرب وٞمٕم٤ماختذه٤م وا ؛واطمدة ُمـ ٟم٤ًم  ضمالل مسم٤مد ُمـ ٟم٤ًم  اًمِمٞمققمٞملم

! احلٙمؿ اًمٜمٔمري جيقز هق ؿ، ىمد هىمٝم٤م قمريب واختذه٤م ضم٤مري٦م؟ُمـ اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م اًمتل ُمٕمٔمؿ أبٜم٤مؤه٤م جم٤مهديـ، ومٙمٞمػ يراد ُمـ اسمٜمتٝم

، واعمّمٚمح٦م هٜم٤م شم٘مدم وشمرضمح ىمٚمٞمٚم٦م وإقمراض أجْم٤م  هم٤مًمٞم٦م ضمدا جم٤مهد، ًمٙمـ اًمِمٞمخ ُم٤م يٕمرف ـمٌٞمٕمتٝمؿ-- ـمٌٞمٕم٦م هذه إُمقر، هذه

اًمذي ٟم٘مقل سمف ذم ُم٠ًمخ٦م »(: 22ـها، وىم٤مل اًمِمٞمخ أبق  ٞمك اًمٚمٞمٌل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمتـ اعىمٜم٤مع )ص  شّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦ماحلرُم٤من، واعمٜمع ًمٚمٛم

: ح٤م ذيمره هٜم٤م  ًٓ يٕمٜمل ,اًمًٌل ذم هذا اًمٕمٍم سم٥ًٌم احل٤مل اًمتل يٛمر ا٤م اعمج٤مهدون، ٟمرى واهلل أقمٚمؿ أن هذا اًم٤ٌمب ُمٖمٚمؼ أن، أو

وإُمر أظمر: عمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م شمؽمشم٥م قمغم هذا إُمر إن وُمتح، وهذا طمّمؾ، قمٜمدُم٤م ومتح سم٤مب  -,اطمتٞم٤مـًم٤م ًمٚمٗمروج طمتك ٓ ي٘مع احلرام

اًمًٌل ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ يم٤مًمٌقؾمٜم٦م واعمج٤مهدون هٜم٤مك ؾمٌقا سمٕمض اًمٜم٤ًم  اًمٍمسمٞم٤مت وسمٗمت٤موى ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمام  ومٌٕمد ذًمؽ طمّمؾ ذ 

طمّمؾ هذا أجًْم٤م ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمِمٞمِم٤من، ُمع أن ه١مٓ  يمٌػم قمغم اعمج٤مهديـ، طمٞم٨م دمرأ اًمٍمب قمغم ٟم٤ًم  اعمًٚمٛملم اٟمت٘م٤مًُم٤م، و

٤ًٌم يتحتؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمٕمٚمف، وإٟمام ه ق اًمٙمٗمرة ذم إصؾ ٓ همػْمة لؿ، وًمٙمـ يٗمٕمٚمقن هذا اٟمت٘م٤مًُم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، وأُمر اًمًٌل ًمٞمس ؿمٞمًئ٤م واضم

٤ًٌم، يٕمٜمل ىمد يٙمقن شمأُمر ضم٤مئز، وم٢مذا شمريمٜم٤مه ٕضمؾ اعمٗمًدة اًمٙمؼمى اًمتل شم٘مع إن ىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ومٝمذا أُمر ُمنم ٤ًٌم، وع وىمد يٙمقن واضم ريمف واضم

ٌَِٞم٧م ٟم٤ًم  أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مٔٓف- شو٤مقم٦م اًمدوًم٦م»ىمٚم٧ُم: وىمد ؾمٌك ظمقارج  -ـهاشهذا هق إُمر اًمث٤م  ًُ  ذم وىمتٜم٤م هذا ٟم٤ًمً  وٟمنموا ذًمؽ؛ وم
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 -ق ومتح هذا اًم٤ٌمب ذم ُمثؾ فمروومٜم٤م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤مًم حم٘م٘م٦م ُمٗم٤مؾمد

ُمااااع أن إصااااؾ اعمٕمٚمااااقم هااااق ضمااااقاز ؾمااااٌل ٟمًاااا٤م  اًمٙمٗماااا٤مر وذرارهيااااؿ أقمٜماااال اًمٙمٗماااا٤مر إصٚمٞمٞماااااـ يماااا٤مًمٞمٝمقد 

ًمٙماااااـ هاااااذا ٟمٔماااااٌر ـمااااا٤مرئ  ،ؾ ذم ٟمًااااا٤م  وذراري اعمرشمديااااااـّمااااااٞمخلاااااالف واًمتٗموإٟماااااام ا ،واًمٜمّمااااا٤مرى احلرسمٞمٞمااااااـ

ه --ُت إًمٞمٝم٤مؿمارًمألؾم٤ٌمب اًمتل أ    -قظمٜم٤مؿماٞموقمٚمٞمف سمٕمض  ،هذا هق اًمرأي اًمذي ٟمرا

   -ؾمٌح٤مٟمف ،واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب وإًمٞمف اعمرضمع واح ب

 
 

اييت ٫ ؼهِ ٚسهِ ايتعاٌَ َع ايزٍٚ  ،ا٭١َ أٚ اجملتُعات اٱع١َٝ٬ْٝع سهِ َٔ ٜهؿض ]

 ،ٚايتشانِ يكنا٤ ايزٚي١ ايهاؾض٠ ٕٔ ٜعٝؿ ؾٝٗا َٔ إغًٌُ ،ٗابؾضع اهلل ٚايتشانِ يكنا٥

صٚسهِ ايق٠٬ خًـ أ١ُ٥ ايزٚي١ ،ٚسنض َغا٥ٌ ٗ اؿان١ُٝ

 هد حٛن هي ٗٛٓط خلزو٘ى هخل خلصٗـي ٗٛٓطٍى ٚل خلوسلو٘ـي  :خلساخل خألٍل

 -؟و خهللطـطلتٖ أ تحٛن زخلصٗـي ٗـٌتوَى بلى خلسٍل خإلساه٘ٔ خ

ٍّل ٗزر  ؟و خهللطـطّل ٗزر خلتًدهل هى خلسٍل خلتٖ أ تحٛن ز :ًٖخلساخل خلخد

 -؟لَ ٌٚت ندلود ؤٍ ههلَهد ٚدض ّد ؤٍ ضخؾـ٘دى خلتحدٚن ْٖ ٖؿدجْد حت

خلوسلو٘ـي  ّل ٗزر خلػآ ذلّ ؤجؤ ّصُ خلسٍلٔ ٍخلتًدهل هى ٚدْٔ :خلساخل خلخدلج

 -؟دخلصٗـي ٗـٌتوَى بلْ٘

 !زًؽ بذَخًٖ ٗحٛوَى يلى ّصُ خألهٔ ٍحٛدهْد زدلٛٓط خلوكلٕ :خلساخل خلطخزى
ألًٌٖ ؤي٘ص ْٖ  --ّصُ خأسحلٔ هي خلٛتدذ ٍخلسٌٔ ىؤضٗس هي ْؿـ٘لتٛن خأردزٔ يل

 -زٍخهٔ أ ًٗلوْد بأ خهلل ًٍعخو هستوط هى بذَتٖ

 [اًمًقدان ,أبق ُم٤مزن : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -ٞم٤مك اهلل أظملوطم ،ُمرطم٤ٌم سم٠مهؾ اًمًقدان

اًمااذي يٙمٗماار وٞمااع اعمًٚمٛمٞماااـ اًمذياااـ ياااٜمتٛمقن إمم  --ياا٤م أظماال اًمٙمااريؿ ووم٘مااؽ اهلل: ضمااقاب اًمًاا١مال إول

 ُمٜمحااارف وااا٤مل   ذًماااؽ يٗمٕماااؾ اًماااذي ؛ؾماااٚمٓم٤من اًمااادول اعمرشمااادة ذم سمٚماااداٟمٜم٤م ٞم٦م ويٕمٞمِماااقن نااا٧مؾماااالُماًماااٌالد اع

وًما وم٢مياا٤مك وهاا١مٓ   -!ؾما٤مسمؼ ضمااقاب ذم قمااٜمٝمؿ شمٙمٚمٛمٜما٤م اًمذياااـ اخلااقارج ـمرياؼ سم٤مًمْمااٌط هااق وهاذا ،قمٔمااٞماًم  ٤ماٟمحرا
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وسمٞمااااـ اًمٖمااارور  ،واًمٖم٤مًمااا٥ُم أن هااا١مٓ  جيٛمٕماااقن سمٞمااااـ اجلٝماااؾ اًمٙمٌاااػم ذم اًمديااااـ -!واطماااذرهؿ ومااا٢مهنؿ ُمٗمتقٟماااقن

أن شمٌتٕماد قماٜمٝمؿ ودما٤مٟمٌٝمؿ وٓ  ,وأنا٧م ٓ شم٘مادر قماغم دقماقهتؿ وٓ ُمٜما٤مفمرهتؿ,ومخاػم ًماؽ  ؛واًمٓمٞمش واًمتٝمقر

واهلل  ،قىمٞماااااـ وم٤مؾماااا٠مخٝمؿ واىماااارأ لااااؿ واؾمااااتٛمعسمااااؾ قمٚمٞمااااؽ سم٠مهااااؾ اًمٕمٚمااااؿ اعمقصم ،شمًااااٛمع ُمااااٜمٝمؿ وٓ ٟمّمااااػ يمٚمٛماااا٦م

 -يقوم٘مؽ ويًددك

ومت٘ماقل هاؾ  ،ذم ُمثؾ هاذا شجيقز» وقمٚمٞمؽ أن شمتٕمٚمؿ اؾمتٕمامل ،شجي٥م» أن٧م شم٘مقل: ضمقاب اًم١ًمال اًمث٤م 

   ؟ومام اًمتٕم٤مُمؾ اعم١ًمول قمٜمف ,ومْمٗم٤مو٦م واؾمٕم٦م نتٛمؾ قمدة ُمٕم٤م ,ويمٚمٛم٦م اًمتٕم٤مُمؾ يمٚمٛم٦م جمٛمٚم٦م  ؟جيقز يمذا

ع اهلل هاااق دقمقهتااا٤م إمم اًمتقطمٞماااد ِماااارضمااا٥م ُماااع احلٙمقُمااا٤مت اًمتااال ٓ نٙماااؿ سماًمتٕم٤مُماااؾ اًمقا  --قماااغم يماااؾ طمااا٤مل

م   ؛أُما٤م ُماا٤م ؾمااقى ذًماؽ ُمااـ اًمتٕم٤مُمااؾ ،وضمٝم٤مدهاا٤م قمااغم ذًماؽ طمتااك شمرضمااع ،قمفؿماارواًمرضماقع إمم دياااـ اهلل واًمتاازا

 -ؾّماٞمومٝمذا ومٞمف اًمتٗم ،وهمػمه ِماليم٤مًمتٕم٤مُمؾ اًمدٟمٞمقي اعمٕمٞم

سمٓمف سمااؾ جياا٥م قمااغم اعمًااٚمؿ اًمااؼما ة ُمٜمٝماا٤م  ،ؿ إًمٞمٝماا٤مهت٤م وٓ اًمتحاا٤ميمّمااارأنااف ٓ جيااقز ُمقآهتاا٤م وٟم: وأهااؿ وااقا

أي ها٤م ٓ يادظمؾ ذم ُمقآهتا٤م  ،وماام قمادا ذًماؽ --ٕهن٤م طمٙمقُما٤مت يما٤مومرة وهال ـما٤مهمقٌت  ،وُمٕم٤مداهت٤م واًمٙمٗمر ا٤م

   -واهلل أقمٚمؿ --ُم٤م مل يٛمٜمع ُم٤مٟمع مظمر ،وم٢مٟمف ضم٤مئز ُمتك اطمت٤مج إًمٞمف اعٟم٤ًمن ؛هت٤م واًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤مّماروٟم

 ،ومٝمال ـماا٤مهمقت يمااام ىمٚمٜماا٤م ،ع اهلل وٓ نٙمااؿ سماافؿماار٧م ٓ شمٚمتاازم ام داُمااوماا ؛٤موأُما٤م ُمًاا٠مخ٦م اًمتحاا٤ميمؿ إمم ىمْما٤مئٝم

 ًٓ  --ًمٞمس ذم ذًمؽ ظمالف سمٞماـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،واطمدا وٓ جيقز اًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م ىمق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ٹٹيمام  ،وذًمؽ ًمٜمّمقص اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ اًمقاوح٦م اًمٌٞماٜم٦م ذم ذًمؽ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ ٹٹو ،ٜم٤ًم []اًم ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

  -]اًمٜم٤ًم [ ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

رومااِع اعمًااٚمؿ اًمااذي يٕمااٞمش ذم سمااالد  :وهاال ُمًاا٠مخ٦م ،ونصاااروًمٙمااـ هٜماا٤مك ُمًاا٠مخ٦م شمٙمٚمااؿ ومٞمٝماا٤م اًمٕمٚمااام  اعمٕم٤م

اًمتال ٓ شمٚمتازم ,٦م أُم٤مم حم٤ميمؿ شمٚمؽ اًمدوًم٦م ىمْماٞم رومِٕماافِ  ؛,ن٧م ؾمٚمٓم٤من دوًم٦م يم٤مومرة أصٚمٞم٦م أو ُمرشمدة,اًمٙمٗمر 

أو داٍر أو ُماا٤مٍل اهمتّماا٥م  يماا٠مرضٍ  ،اًمااذي هااق طم٘مااف اعمت٘ماارر ٓ ؿمااؽ ومٞمااف ،ًمٞم٠مظماااذ طم٘مااف اعمٖمّمااقب ,ع اهللِمااارسم

ـم٦م ذم شمٚمااؽ ِمااارٕنااف ٓ يٛمٙمٜمااف اًمتقصااؾ إمم طم٘مااف إٓ سماا٠من يرومااع أُمااره إمم اًم ؛. ُمٜمااف أو ٟمحااق ذًمااؽؾمااارُمٜمااف أو 

 --٦م ذم ضمٝم٤مزه٤م اًم٘مْم٤مئلْماٞماًمدوًم٦م ويرومع ىم
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ؿ اعمٕم٤مصارونومٝمذه ُم٠ًمخ٦م ُمـ اًمٜمقازل شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚم
(1)

: 

ـَ اًمٕمٚمااام  * إمم  شاًمتحاا٤ميمؿ» ٦م اٟماادراج هااذه اًمّمااقرة ذمِماااٞموذًمااؽ ظم ،َُمااـ ُمٜمااع سم٤مًمٙمٚمٞماا٦م وأُماار سم٤مًمّمااؼم ومِٛماا

 -ا يمٗمرً  ,دياٜمٜم٤م ذم,واعمٕمدود  ،اًمٓم٤مهمقت اعمٜمٝمل قمٜمف

ـْ رظّمص ومٞمٝم٤م ًمٚم وُمـ اًمٕمٚمام  * ٕن اًمٜما٤مس حمتا٤مضمقن إمم اعمح٤مومٔما٦م قماغم أُماقالؿ وأُماليمٝماؿ  ،ورةْمارَُم

 ،يمٌاااااػٌم ٓ يٓمٞم٘ماااااف اًمٕم٤مُّمااااااا٦م ر قمااااا٤ممٌ واااااارومٚماااااق ُمٜمٕمٜمااااا٤مهؿ ُماااااـ ذًماااااؽ حلّماااااؾ  ،و.ًاااااارّماااااقب ُمٜمٝمااااا٤م واعمورّد اعمٖم

 إمم درضماااااااا٦م ّماااااااااػمواحل٤مضمّٞمااااااااا٤مت إذا قمّٛماااااااا٧م اااااااا٤م اًمٌٚمااااااااقى )شمٕمٚم٘مااااااا٧م سماااااااا٤مجلٛمٝمقر أي أيمثااااااار اًمٜماااااااا٤مس( وم٢مهنااااااا٤م شم

د ومحٚمااف قماغم اًمّمااؼم وقماادم أظماذ طم٘مااف ُماثال ،وري٤متْمااراًم ًمٙمااـ ٓ يٛمٙمااـ  ،إذ يٛمٙمااـ ُمٜماع وماارٍد أو سمٕمااض أومارا

ُمع ُم٤م ياٜمْم٤مف إًمٞمف ُماـ شمًاّٚمط اًمٙمٗما٤مر قماغم اعمًٚمٛمٞمااـ  ،ر قمٔمٞمؿوارٜم٤م حلّمؾ وًمق ومٕمٚم ،ؽ جلٛمٝمقر اًمٜم٤مسذًم

 -رْمارومٞمتْم٤مقمػ اًم ،طمٞماٜمام يروهنؿ ٓ يٓم٤مًمٌقن سمح٘مقىمٝمؿ

ه ،وهااذا ُمّتااااجف وماا٢من أظمااذ احاا٤مل يمٚمااف أو ضمااز  يمٌااػم ُمٕمتااؼم ُمٜمااف  ؛وطم٤مصااٚمف شمٜمزيااؾ هااذه احل٤مًماا٦م ُمٜمزًماا٦م اعيماارا

ًهااا ٤مسم٤مًمًٖمااا ٤معٟمًااا٤من إضمح٤موًماااسمحٞمااا٨م إن أظماااذه جمِحاااااػ سم٤م وم٤محااا٤مل ؿمااا٘مٞمؼ  ،قمٜماااد سمٕماااض أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ ٤مُمٕمااادوٌد إيمرا

 ،سمٓمقلاا٤م شُمًااٜمد اعُماا٤مم أمحااد»اًمتاال ذم  شالطسمااـ قِماااحلجاا٤مج »واطماات٩م ًمااف سمٕمااض أهااؾ اًمٕمٚمااؿ سم٘مّماا٦م  ،اًمااٜمٗمس

سمٕمااد أن أؾماااٚمَؿ أن ياااذه٥م إمم ُمٙمااا٦م  ورواهاا٤م اًمٜمًااا٤مئل واسماااـ طمٌاا٤من واًمٓماااؼما  وهماااػمهؿ أنااف اؾمااات٠مذن اًمٜمٌااال 

ًمااف يماا٠من ياااٜم٤مل ُمااـ اًمٜمٌااّل ْمااارئ٤م هاا٤م شمًااتدقمٞمف اًمؿماااٞمأي  ،٤مئً ؿماااٞمٟمااف وي٘مااقل يم٤ممتاا٤م إيام وماا٠مذن  ،ورة ًمتخٚمااٞمص أُمقا

ًمف اًمٜمٌل 
(2)

- 

                                      
: ومتقى ذم اًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘مقاٟملم اًمقو (٧) ٕمٞم٦م؛ ًمٚمِمٞمخ محقد اًمٕم٘مال  اًمِمٕمٞمٌل، طمٙمؿ اٟمٔمر ذم طمٙمؿ اًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘مقاٟملم ُمٙمره٤م أو ُمْمٓمرا

؛ ًمٚمِمٞمخ اعم٘مدد، اًمثالصمٞمٜمٞم٦م )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: أ ُم٠ًمخ٦م ، (26 ،21ظمٓم٤م  ذم اًمتٙمٗمػم، اخلٓم٠م اًمتح٤ميمؿ ًمٖمػم ذع اهلل ُمٙمره٤م أو ُمْمٓمرا

 -ؿ وٟمٗمٞمس( وهق ُمٝم٧٧14؛ ًمٚمٓمرـمقد، اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؛ ًمًٞمد إُم٤مم، ُمع شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ اعم٘مدد )ص اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت

ـْ َأنٍَس ىَم٤مَل: َح ٤م اوْمَتَتَح رَ (: ٧26١2ىم٤مل اعُم٤مم أمحد ذم: ُمًٜمده ) (2) ُث، قَم صَمٜم٤َم َُمْٕمَٛمٌر ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم صَم٤مسمًِت٤م، ُ َد  اِ.، طَمد  ز  ٌُْد اًمر  صَمٜم٤َم قَم ؾُمقُل طَمد 

 
ِ
، إِن  زِم  اهلل

ِ
ـُ قِماَلٍط: َي٤م َرؾُمقَل اهلل ٤مُج سْم ، َوإِن  زِم ِا٤َم َأْهاًل، َوإِ   ُأِريُد َأْن مشمِٞمَُٝمْؿ، وَم٠َمن٤َم ذِم طِمؾ  إِْن َأن٤َم ٟمِْٚم٧ُم ظَمْٞمؼَمَ ىَم٤مَل احْلَج  ًٓ ٦َم َُم٤م  سمَِٛمٙم 

 
ِ
تَُف طِملَم ىَمِدَم وَمَ٘م٤مَل: اْوَِٕمل زِم ُمَ  ُِمٜمَْؽ، َأْو ىُمْٚم٧ُم ؿَمْٞمًئ٤م؟ وَم٠َمِذَن ًَمُف َرؾُمقُل اهلل َي َأْن َيُ٘مقَل َُم٤م ؿَم٤مَ ، وَم٠َمتَك اُْمَرأَ ٤م يَم٤مَن قِمٜمَْدِك؛ وَم٢ِم   ُأِريُد َأْن َأؿْمؽَمِ

ٍد  ٛم  ِؿ حُمَ
ـْ هَمٜم٤َمئِ ًْ ُِم ُ ٦َم؛ وم٤مْٟمَ٘مَٛمَع اعْم ُلُْؿ، ىَم٤مَل: وَمَٗمَِم٤م َذًمَِؽ سمَِٛمٙم  ٧ٌَْم َأُْمَقا ُْؿ ىَمِد اؾْمُتٌِٞمُحقا َوُأِصٞم يُمقَن ، َوَأْصَح٤مسمِِف، وَم٢ِمهن  ٚمُِٛمقَن، َوَأفْمَٝمَر اعْمنُْمِ

وًرا  ِ  قُمْثاَمنُ وَمَرطًم٤م َوُهُ َتٓمِٞمُع َأْن َيُ٘مقَم، ىَم٤مَل َُمْٕمَٛمٌر: وَم٠َمظْمؼَمَ ًْ َٓ َي ٌ ٤مَس وَمَٕمِ٘مَر، َوضَمَٕمَؾ  ٍؿ ىَم٤مَل: وَم٠َمظَمَذ ىَم٤مَل: َوسَمَٚمَغ اخْلَؼَمُ اًْمَٕم ًَ ـْ ُِمْ٘م ، قَم  اجْلََزِريُّ

 ُل:اسْمٜم٤ًم ًَمُف ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ىُمَثُؿ، وَم٤مؾْمَتْٚمَ٘مك وَمَقَوَٕمُف قَمغَم َصْدِرِه َوُهَق َيُ٘مق

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ىُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَثؿْ   ٌ  طِم
  

َؿَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ ْٕ َنْااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِػ ا ْٕ  ؿَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌِٞمُف ِذي ا
  

 َٟمٌِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  ِذي اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜم َٕمؿْ 
 

ـْ َرهِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿْ   سمِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرهْمِؿ َُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 : ووقاسمط لذا احل٤مًم٦م ٤موـمً ؿماروه١مٓ  اًمٕمٚمام  ووٕمقا 

سمحٞماا٨م إٟمااف شمٕمااذر قمٚمٞمااف اًمقصااقل إمم طم٘مااف إٓ  ،أن يٚمجاا٠م إمم هااذه اعمحاا٤ميمؿ وهااق يماا٤مره ُمْماآمر إمم ذًمااؽ ,

 -ح٤ميمؿقمـ ـمريؼ هذه اعم

   -أن ي٠مظمذ طم٘مف وم٘مط وٓ يزيد قمٚمٞمف ,

ـْ مل يَر ذًمؽ ُمـ اًمتح٤ميمؿ أصاًل وُمـ اًمٕمٚمام   * وما٢من شمًاٛمٞم٦م اًمٜما٤مس ٓ  ؛٤موإن ؾمّٛمااا٤مه َُماـ ؾمّٛماا٤مه ن٤ميمٛماااً ،َُم

   -وسمتًٛمٞم٦م اًمِم٤مرع طمٞم٨م ن٘م٘م٧م ،إٟمام اًمٕمؼمة سم٤محل٘م٤مئؼ واعمٕم٤م  اًمتل قمٚمؼ اًمِم٤مرُع ا٤م احلٙمؿ ،اقمت٤ٌمر ل٤م

سماؾ هال ؿماٙمقى إمم اًمًاٚمٓم٤من اًمٙما٤مومر واؾماتٕم٤مٟم٦م سماف ًمٞم٠مظماذ احلاؼ ُماـ  ،ًمٞم٧ًم نا٤ميماًم  وهذه اًمّمقرة: ىم٤مًمقا 

ئع اًمًااااموي٦م وإرِمااااروُمٕمٚماااقم أن هاااذه اعمًااا٤مئؾ هااا٤م اشمٗم٘مااا٧م قمٚمٞمٝمااا٤م وٞماااع اًم ،اًمٔمااا٤ممل وي١مدياااف ًمٚمٛمٔمٚماااقم ٦م وااااٞما

ومٝماذا طماؼ ُمت٘مارر  ،ووضماقب رد احلاؼ إمم صا٤مطمٌف ،ىم٦م واًمٖمّما٥م ودمريٛمٝما٤مًاارأقمٜمل اًمٜمٝمل قمـ اًم ،اًمقوٕمٞم٦م

تف قماغم وضماف اًمتحا٤ميمؿ إًماٞمٝمؿ ْمااٞمـم٦م أو إمم اعمحٙمٛم٦م اًمٙما٤مومرة ٓ يروماع ىمِمارتف إمم اًمْماٞمواًمذي يرومع ىم ،مُمٕمٚمق

سمٛمٕمٜمااك ـمٚماا٥م أن  ٙمٛمااقا ًمااف ذم ُمًاا٠مخ٦م هااق ٓ يٕماارف طمٙمٛمٝماا٤م أو يٕماارف أن طمٙمٛمٝماا٤م قمٜماادهؿ خماا٤مًمػ حلٙمااؿ 

سماا٤مًمٙمٗمر اااؿ ح ّمااارُم ,اعمًااٚمؿ اعمٔمٚمااقم,يمٞمااػ وهااق  ،وٓ قمااغم أن يٚمتاازم سمحٙمٛمٝمااؿ ُمٝمااام يماا٤منَ  ،اهلل اعمٕمٚمااقم

                                      
ـِ قِماَلٍط، َوْيَٚمَؽ َُم٤م ضِمْئ٧َم سمِِف، َوَُم٤مَذا شَمُ٘مقُل  ٤مِج سْم ـْ َأنٍَس: صُمؿ  َأْرؾَمَؾ هُماَلًُم٤م إمَِم احْلَج  ٤م ضِمْئ٧َم سمِِف- ىَم٤مَل ؟ وَماَم َوقَمَد اهلُل ظَمػْمٌ ِه  ىَم٤مَل صَم٤مسم٧ٌِم: قَم

اَلَم، َوىُمْؾ ًَمُف: وَمْٚمَٞمْخُؾ زِم ذِم سَمْٕمِض سُمُٞمقشمِ   ً ـُ قِماَلٍط ًمُِٖماَلُِمِف: اىْمَرأْ قَمغَم َأيِب اًْمَٗمْْمِؾ اًم ٤مُج سْم ُه، وَمَج٤مَ  هُماَلُُمُف احْلَج  شمَِٞمُف، وَم٢ِمن  اخْلَؼَمَ قَمغَم َُم٤م َيُنُّ
ِٔ ِف 

اِر، ىمَ  ُه َُم٤م ىَم٤موَمَٚمام  سَمَٚمَغ سَم٤مَب اًمد  ٌ َؾ سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف، وَم٠َمظْمؼَمَ ٌ ٤مُس وَمَرطًم٤م طَمت ك ىَم ٤مُج، وَم٠َمقْمَتَ٘مُف، صُمؿ  ضَم٤مَ ُه ٤مَل: َأبنِْمْ َي٤م َأب٤َم اًْمَٗمْْمِؾ- ىَم٤مَل: وَمَقصَم٥َم اًْمَٕم َل احْلَج 

 
ِ
ُه: َأن  َرؾُمقَل اهلل ٤مُج، وَم٠َمظْمؼَمَ ، َوهَمٜمَِؿ َأُمْ  احْلَج   ىَمِد اوْمَتَتَح ظَمْٞمؼَمَ

ِ
َلُْؿ، َوضَمَرْت ؾِمَٝم٤مُم اهلل   َقا

ِ
ِلِْؿ، َواْصَٓمَٗمك َرؾُمقُل اهلل َصِٗمٞم ٦َم  ذِم َأُْمَقا

َه٤م َأْن ُيْٕمتَِ٘مَٝم٤م َوشَمُٙمقَن َزْوضَمَتُف، َأْو شَمْٚمَحَؼ سم٠َِمْهٚمَِٝم٤م، وَم٤مظْم  َ ِف، َوظَمػم 
ًِ َذَه٤م ًمِٜمَْٗم َ ٤مٍل َت٤مَرْت َأْن ُيْٕمتَِ٘مَٝم٤م َوشَمُٙمقَن َزوْ سمِٜم٧َْم طُمَٞمل  وَم٤مخت  َ

ِ
ضَمَتُف، َوًَمِٙمٜم ل ضِمْئ٧ُم ح

 
ِ
وَم٠َمِذَن زِم َأْن َأىُمقَل َُم٤م ؿِمْئ٧ُم؛ وَم٠َمظْمِػ قَمٜم ل صَماَلصًم٤م، صُمؿ  اْذيُمْر َُم٤م سَمَدا ًَمَؽ  ؛يَم٤مَن زِم َه٤مُهٜم٤َم، َأَرْدُت َأْن َأْوََٕمُف وَم٠َمْذَه٥َم سمِِف، وَم٤مؾْمَت٠ْمَذْٟم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

تُُف َُم٤م  ـْ طُمكِم  َوَُمَت٤مٍع، وَمَجَٛمَٕمْتُف وَمَدوَمَٕمْتُف إًَِمْٞمِف، صُمؿ  اْٟمَِمَٛمَر سمِِف، وَمَٚمام  يَم٤مَن سَمْٕمَد صَماَل ىَم٤مَل: وَمَجَٛمَٕم٧ْم اُْمَرأَ ٤مِج، يَم٤مَن قِمٜمَْدَه٤م ُِم َة احْلَج  ٌ ٤مُس اُْمَرأَ ٍث َأتَك اًْمَٕم

شْمُف َأن ُف ىَمْد َذَه٥َم َيْقَم يَمَذا َويَمَذا،  ِذي سَمَٚمَٖمَؽ- ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م وَمَٕمَؾ َزْوضُمِؽ؟ وَم٠َمظْمؼَمَ َٓ َ ُْزُٟمَؽ اهلُل َي٤م َأب٤َم اًْمَٗمْْمِؾ، ًَمَ٘مْد ؿَمؼ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًم  َوىَم٤مًَم٧ْم: 

ٌْٜم٤َم: وَمَتَح اهلُل ظَمْٞمؼَمَ قَمغَم َرؾُمقًمِِف  ٌَ ٓ  َُم٤م َأطْم
 إِ
ِ
ـْ سمَِحْٛمِد اهلل َٓ َ ُْز   اهلُل، َومَلْ َيُٙم ، وَ  َأضَمْؾ 

ِ
 َوضَمَرْت ومِٞمَٝم٤م ؾِمَٝم٤مُم اهلل

ِ
 اْصَٓمَٗمك َرؾُمقُل اهلل

 َص٤م
ِ
ِف، وَم٢ِمْن يَم٤مَٟم٧ْم ًَمِؽ طَم٤مضَم٦ٌم ذِم َزْوضِمِؽ وَم٤محْلَِ٘مل سمِِف، ىَم٤مًَم٧ْم: َأفُمٜمَُّؽ َواَّلل ًِ َُْمُر قَمغَم َُم٤م َصِٗمٞم ٦َم سمِٜم٧َْم طُمَٞمل  ًمِٜمَْٗم ْٕ ِدىًم٤م، ىَم٤مَل: وَم٢ِم   َص٤مِدٌ.، ا

٤مًمَِس ىُمَرْيشٍ  شُمِؽ، وَمَذَه٥َم طَمت ك َأتَك جَمَ ٓ  ظَم  َأظْمؼَمْ ٌْٜمِل إِ ٓ  ظَمػْمٌ َي٤م َأب٤َم اًْمَٗمْْمِؾ، ىَم٤مَل َلُْؿ: مَلْ ُيِّم
ٌَُؽ إِ َٓ ُيِّمٞم ػْمٌ سمَِحْٛمِد َوُهْؿ َيُ٘مقًُمقَن إَِذا َُمر  ِاِْؿ: 

ـُ قِماَلٍط، َأن  ظَمْٞمؼَمَ ىَمْد وَمَتَحَٝم٤م اهلُل قَمغَم َرؾُمقًمِِف، َوضَمَرْت ومِٞمٝمَ  ٤مُج سْم ِ  احْلَج  ، ىَمْد َأظْمؼَمَ
ِ
ِف، َوىَمْد ؾَم٠َمَخٜمِل َأْن اهلل ًِ ، َواْصَٓمَٗمك َصِٗمٞم ٦َم ًمِٜمَْٗم

ِ
٤م ؾِمَٝم٤مُم اهلل

 َه٤مُهٜم٤َم، صُمؿ  َيْذَه٥َم- ىَم٤مَل 
ٍ
ـْ َرْ  ٚمِِٛملمَ ُأظْمِٗمَل قَمَٚمْٞمِف صَماَلصًم٤م، َوإِٟم اَم ضَم٤مَ  ًمَِٞم٠ْمظُمَذ َُم٤مًَمُف، َوَُم٤م يَم٤مَن ًَمُف ُِم ًْ ُ تِل يَم٤مَٟم٧ْم سم٤ِمعْم قَمغَم  : وَمَرد  اهلُل اًْمَٙم ب٦ََم اًم 

ُهُؿ  ٌ ٤مَس، وَم٠َمظْمؼَمَ ٤ًٌم طَمت ك َأتَُقا اًْمَٕم
ـْ يَم٤مَن َدظَمَؾ سَمْٞمَتُف ُُمْٙمَتئِ ٚمُِٛمقَن، َوَُم ًْ ُ لَم، َوظَمَرَج اعْم

يمِ ـْ يَم ب٦ٍَم َأْو اعْمنُْمِ ٚمُِٛمقَن َوَرد  َُم٤م يَم٤مَن ُِم ًْ ُ ، وَمُن  اعْم اخْلَؼَمَ

يمِلَم- (، 6522رٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ويٜمٔمر: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل )إ ـها، ىم٤مل هَمْٞمٍظ، َأْو طُمْزٍن قَمغَم اعْمنُْمِ

 (- 1٧24(، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼما  )651١صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )
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وٓ يٛمٙمٜمٜمال اًمتقصاؾ  ،ُما٤م احلٞمٚما٦م ذم أظماذ طم٘مال وُما٤مزم اعمٖمتّما٥م :ًمٙمٜماف ي٘ماقل ،وسم٠مطمٙم٤مُمٝمؿ وسم٠مهن٤م ـما٤مهمقٌت 

 ؟!إمم ذًمؽ إٓ سم٤مًمِمٙمقى إمم هذا اًمٓم٤مهمقت وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ًمٞم٠مظمذ زم طم٘مل ُمـ رقمّٞمتف وأبٜم٤مئف ويًّٚمٛمف زم

اخلّمٛمٞماااـ إمم ضمٝماا٦م ًمااتحٙمؿ سمحٙمااؿ ٦م اعمختٚمااػ ومٞمٝماا٤م سمٞماااـ ْماااٞموُمٕمٚمااقم أن ُمٕمٜمااك اًمتحاا٤ميمؿ رومااُع اًم٘م: ىماا٤مًمقا 

وما٢مذا اؾماتٕمٛمؾ  ،ششمٗم٤مقماؾ» ٖم٦مصااٞموهاذا أيمثار اؾماتٕمامل  ،ومٝمق شمٗم٤مقمااُااٌؾ ذم إصؾ ٕنف شمِم٤مُرٌك سمٞماـ اصمٜمٞمااـ ؛سمٞماٜمٝمؿ

٦م إٟماام ْمااٞموهذا اًماذي يروماع اًم٘م ،إن مل يٙمـ ُمًتٕمٛمال( ا شم٘مديرً  ،ًمٚمقاطمد ومٝمق سمٛمٕمٜمك جمّرده )اًمٗمٕمؾ اعمجرد ُمٜمف

م ؿماريرومٕمٝم٤م قمغم   -وم٘مط ا أو فم٤مهرً  ،)ُم١مُمـ ا٤م( ٤موسم٤مـمٜمً  ا إُم٤م فم٤مهرً  ،سمحٙمؿ شمٚمؽ اجلٝم٦مط آًمتزا

   -هق ـمٚم٥م احلٙمؿ ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م قمغم أن ي٠مظمذه ويتٚم٘م٤مه قمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م ويٚمتزم سمف: وم٤مًمتح٤ميمؿ إذن

قمف وُما٤م ضما٤م  سماف رؾماقًمف ؿماارأنف ٓ جيقز إٓ ًمف ؾماٌح٤مٟمف أي إمم  واًمذي ٟمّص اهلل  ،ومٝمذا ُمٕمٜمك اًمتح٤ميمؿ

،   وؾمّٛمااك  ،ُمتح٤ميمٛمااا٤م إمم اًمٓما٤مهمقت ا قمف وُما٤م سمٕما٨م سماف رؾمقًَمااف( يما٤مومرً ؿماارإمم همػمه )إمم همػم اعمتح٤ميمَؿ  وقمد

م سم وأُماار  ٤ميٕم٦م اهلل شمٕماا٤ممم ـم٤مهمقشماااااًِماااراهلل ُ شمٌاا٤مرك وشمٕماا٤ممم هااذا اًمااذي  ٙمااؿ سمٞماااـ اًمٜماا٤مس قمااغم همااػم ُمٌاادأ آًمتاازا

 -سم٤مًمٙمٗمر سمف

سمااؾ يمااؾ ُماا٤م  ،شاًمتحاا٤ميمؿ» ومخرضماا٧م قمااـ طماادّ  ،وأُماا٤م ُمًاا٠مختٜم٤م اًمتاال ٟمحااـ سمّماادده٤م ومٚمااٞمس ومٞمٝماا٤م هااذا اعمٕمٜمااك

وٓ  ،ومٝماااذه ُمًااا٠مخ٦م أظمااارى ،ومٞمٝمااا٤م أهنااا٤م ؿماااٙمقى إمم ذًماااؽ اًمٓمااا٤مهمقت واؾماااتٕم٤مٟم٦م سماااف ًمٞمااا١مدي احلاااؼ إمم صااا٤مطمٌف

وطمٞما٨م ٓ  ،ومٝمذا قمٛمٚماف هاق ،ٟم٤م يمقٟمف يتخذ إضمرا اشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م واحلُااٙمٛمٞم٦م اًمتل ي١مُمـ ا٤م ذم دياٜمف اًم٤ٌمـمؾْماري

 -!ًمؽمظّمص ومٞمٝم٤م واوٌح ؾمٌٞمٚمفيٛمٙمـ اًمتقصؾ إمم احل٘مق. اعمٕمتؼمة ًمٚمٜم٤مس إٓ ا٤م وم٤م

يمقٟمااف طم٘ماا٤م ًمٚمِمااخص اعمًااٚمؿ  ٤مٚمف ُمٕمٚمقًُمااّماااٞمأن يٙمااقن احلااؼ اعمٓمٚمااقب ن: ـمٝم٤مؿماااروماا٢مذا شم٘ماارر ذًمااؽ وماا٢من 

أن شمٚماااؽ اجلٝمااا٦م اًمٓم٤مهمقشمٞمااا٦م ؾماااتٕمٓمٞمف إيااا٤مه )شمااارده إًمٞماااف( سمٕماااد إضمااارا  ُمااا٤م يٚمااازم ُماااـ  وُمرضماااق   ،اعمٔمٚماااقم اًمِمااا٤ميمل

ٕن ُماا٤م يِمااؽ ومٞمااف أو جيٝمٚمااف  ،ِمااؽ ومٞمااف أو جيٝمٚمافومٞم٠مظمااذ طم٘مااف وٓ يزيااد قمٚمٞماف سم٠مظمااذ ُماا٤م ي ،اًمتح٘مٞماؼ واعصم٤ٌمشماا٤مت

ئع وم٢مٟماف طم٘ماف ي٠مظماذه ِمااريٕم٦م وذم وٞماع اًمِمااروأُما٤م طم٘ماف اعمت٘مارر اعمٕمٚماقم ذم اًم ،وم٢مٟمف أتك إًمٞمف سمحٙماؿ اًمٓما٤مهمقت ا

 -ٕنف طم٘مف ذم طمٙمؿ اهلل

   -قمغم أن اعم٠ًمخ٦م نت٤مج إمم ُمزيد سمح٨م ،اوهذا اًم٘مقل إظمػم ىمقّي وُمتجف ضمدً 

وُياااااإمَرف سمااااف أن اعمًااااا٠مخ٦م  ،يًاااااتٗمٞمد ُمٜمااااف اعظمااااقة ،ًمٚمٛمًاااا٠مخ٦م وشمٗمتٞمحااااا٤م وشمٗمٝمااااٞماًم  ا وًمٕمااااؾ ومااااٞمام يمتٌٜمااااا٤مه شمٜمااااقيرً 

 -ومال ياٜمٌٖمل أن شمٙمقن ؾمٌٞمال ًمتخ٤مًمػ اًم٘مٚمقب واًمت٤ٌمهمض واًمتداسمر سمٞماـ اعمًٚمٛمٞماـ ؛اضمتٝم٤مدي٦م

  -وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذٟم٥م --واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

وًماااق أن  ،يٙماااقن اًمديااااـ يمٚماااف هللواحلاااؼ أن هاااذه اعمًااا٠مخ٦م ُماااـ دواقمااال اجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل شمٕمااا٤ممم طمتاااك 

اعمًٚمٛمٞماااـ ىماا٤مُمقا سمقاضماا٥م اجلٝماا٤مد وهنْماااقا ًمااف وؿمااٛمروا واؾمااتٕم٤مٟمقا سمااا٤مهلل حاا٤م اطمتاا٤مضمقا ذم أيمثاار إطماااقال إمم 
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را  ،هذه اعم٤ًمئؾ    -وم٤م  أقمزةؿماروًمٕم٤مؿمقا أطمرا

إئٛماا٦م )أئٛماا٦م اًمّمااالة( اًمذياااـ شمٕمٞماااٜمٝمؿ وشمرؾّمااٛمٝمؿ هااذه اًمدوًماا٦م جيااقز اًمّمااالة : ضمااقاب اًمًاا١مال اًمث٤مًماا٨م

قم٤م ُماااـ اعمًاااٚمؿ أن ٓ يّماااكم ؿمااااروم٢مٟماااف ُيٓمٚمااا٥م  ؛ومااا٢من يمااا٤مٟمقا أهاااؾ ومًاااؼ أو سمدقمااا٦م ،ُماااقا ُمًٚمٛمٞمااااـاد ُمااا٤م ،ؿظمٚمٗمٝمااا

 -وم٢من مل جيد صغم ورا هؿ ،ظمٚمٗمٝمؿ إذا وضمد اعُم٤مم اًمًٜمل اًمٕمدل

واعم٘مّماااقد أن جمااارد يماااقن اًمدوًمااا٦م قمٞمااااٜمتٝمؿ وضمٕمٚماااتٝمؿ أئٛمااا٦م راشمٌٞمااااـ ًمٚمٛمًااا٤مضمد ًماااٞمس ُم٤مٟمٕمااا٤م ُماااـ اًمّماااالة 

 -ومٞمٕمٓمك ُم٤م يًتح٘مف ،إئٛم٦م ياٜمٔمر ذم طم٤مًمف قمغم طمده صمؿ يمؾ إٟم٤ًمن ُمـ ه١مٓ  --ظمٚمٗمٝمؿ

سمٛمٕمٜمااك أهنااؿ يًااٙمٜمقن ذم سمٚمااده٤م  ،ياااٜمتٛمقن إمم شمٚمااؽ اًمدوًماا٦م ـوٌع اًمتٕم٤مُمااُؾ ُمااع يمااؾ اعمًٚمٛمٞماااـ اًمااذيِماااروُم

 -واحلٛمد هلل ،ون٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م

سمع أي احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس وٞمٕم٤م )اعمًٚمٛمٞماـ(  ،شم٘مدم اجلقاب قمغم ؿمٓمر هذا اًم١ًمال: ضمقاب اًم١ًمال اًمرا

وأنااف  ،عِماااروىمٚمٜماا٤م إن ذًمااؽ وااالل ُمٌٞماااـ واٟمحااراف ظمٓمااػم وُماارو. ُمااـ اًم ،٧م طمٙمااؿ هااذه اًمدوًماا٦م سماا٤مًمٙمٗمرناا

ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ اًمتؼّمي ُمـ ذًمؽ وُم٤ٌمقمدة أهٚمف ؛اح٤مرىمٞماـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل شاخلقارج»ُمذه٥م 
(1)

-- 

ٟمٞماااـ اًمقواإمٞم٦م وأطمٙماا٤مم اًمؼمح٤مٟماا٤مت همااػم اعمٚمتز ،ع اهللِماااروأُماا٤م احلٙماا٤مم اًمذياااـ ٓ  ٙمٛمااقن سم ُماا٦م سمااؾ سم٤مًم٘مقا

   -وم٢مهنؿ يمٗم٤مٌر طم٘م٤م ،ويقاًمقن اًمٙمٗم٤مر ،يٕم٦م رب اًمٕم٤معمٞماـِمارسم

   -ؾصاٞموقمٚمٞمؽ أهي٤م إخ أن شمتٕمٚمؿ هذه إطمٙم٤مم وشم٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُم٤م أؿمٙمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ اًمتٗم٤م

وىماااااد ىمااااادُم٧ُم ًماااااؽ  ،أقم٤مٟماااااؽ اهلل قماااااغم إظمقشماااااؽ وهاااااداهؿ اهلل وأصاااااٚمحٝمؿ: ضماااااقاب اًمًااااا١مال اخلااااا٤مُمس

وم٤مًمقاضماا٥م قمٚمٞمااؽ  ؛قمااغم ُمٜم٤مىمِمااتٝمؿ وُمٜماا٤مفمرهتؿ وشمٗمٝمااٞمٛمٝمؿ درٍ همااػم ىماا٤م ,يمااام ئمٝماار,دُماا٧م  ح٦م سم٠منااؽ ُماا٤مّماااٞماًمٜم

وماااا٢من اواااآمررت  --ئ٤مؿماااااٞموٓ شمًااااٛمع ُمااااٜمٝمؿ  ،  ُمااااـ شمٚمااااؽ اًمْمااااالٓتؿمااااالاضمتٜماااا٤مب اخلااااقض ُمٕمٝمااااؿ ذم أي 

   -متٜمٞماـ١مقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمقصمقىمٞماـ اعموم٤مًمٜمّمح سم٤مًمرضم --ًمتٙمٚمٞمٛمٝمؿ ذم ذًمؽ

   -مُمٞماـ --ؼواهلل اعم١ًمول أن يٗم٘مٝمٜم٤م وإي٤ميمؿ ذم اًمدياـ ويثٌتٜم٤م قمغم احل

 
 

ص؟ٗ طًب ا٫عتشاص َٔ ايهؿاص غقٛل ايضعّٛ إغ١٦ٝ ٌٖ ٜٓٛب أسز عٔ ايٓيب ]

 ّل ٗحٕ ألحس ؤى ٗـٌَذ يي ضسَل خهلل   قلر خأيتصخض هي خلٛٓدض ْ٘ود ْٖ

 -؟حٔ بلِ٘ سـ٘ٗرع خلطسَم خلو

 [وم٤مرس إندًمس: اًم٤ًمئؾ]

                                      
 -ومٝمل ُمٝمٛم٦م ضمدا وٟمٗمٞم٦ًم شضمقاب ؾم١مال ذم ضمٝم٤مد اًمدومع»ذم هذا اًم٤ٌمب، اعمًامة:  رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل اٟمٔمر  (٧)
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 : الجىاب

   --سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وزياٜمؽ اهلل سم٤مٕدب

ومٝمااذا ٓ جيااقز ٕي  --فوهااق هٜماا٤م وضمااقب اًم٘متااؾ قمااغم ؾماا٤مسم   ،ذم إؾماا٘م٤مط احلااؼ ًمٕمٚمااؽ شم٘مّمااد اًمذ٤مسماا٦م قمٜمااف 

ومٚماٞمس  وأُما٤م سمٕماد ووم٤مشماف  ،يم٤من ًماف ذم طمٞم٤مشماف أن يًا٘مٓمف ويٕمٗماق قماـ صا٤مطمٌف ،سمؾ هق طمؼ اًمرؾمقل  ،أطمدٍ 

اًمّماا٤مرم »ذم  ٦م هااذا هااق اًمّمااحٞمح اًمااذي دًماا٧م قمٚمٞمااف إدًماا٦م يمااام سمًاآمف اسمااـ شمٞمٛمٞماا ،٤مًم٤ًمسّمااااف إٓ اًم٘متااؾ وضمقسًماا

شاعمًٚمقل
(1)

شاًمِمٗم٤م»ذم  قمٞم٤مض وال وُمـ ىمٌٚمف اًم٘م٤م ،
(2)

   -واهلل أقمٚمؿ ،وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمام  ،

أن يٓمٚمااااا٥م ُماااااٜمٝمؿ  ؛وأُمااااا٤م اًمٓمٚمااااا٥م ُماااااـ اًمٙمٗمااااا٤مر أن يٕمتاااااذروا قماااااـ ذًماااااؽ ومٝماااااذا ٓ ُمااااا٤مٟمع ُمٜماااااف إن ؿمااااا٤م  اهلل

 سماا٠مس سمااف إن ؿمااا٤م  هااذا يمٚمااف ٓ ،اعمًااٚمٛمقن أن يٕمتااذروا ويتقىمٗمااقا قمااـ ؾماا٥م اهلل ورؾمااقًمف وديااااٜمف واعمًٚمٛمٞماااـ

   -واهلل أقمٚمؿ ،وإيمٛمؾ إويمد أن يٓمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ أن يتقسمقا إمم اهلل شمٕم٤ممم ويقطّمدوه ويتٌٕمقا رؾمٚمف ،اهلل

 
 

ص؟ٌٖٚ َٔ نتب ْاؾع١ ٗ ايباب ؟،َٚاسا ٜذلتب عًٝٗا ؟ايبٝع١: ٕٔ تهَٕٛغا٥ٌ ٗ ]

  ْٖ ؟لوي تَٛى خلَ٘م ٍّٚ٘ تَٛى شخلسً٘ٔ»زخجود ؤْٛط 

د طـّ٘ل ّٖ لل ؛لوي خلسً٘ٔ ؟ؤًد ْٖ زلس زً٘س يي خألحسٔ ْٖ ؤضؼ خلََىٍهي ؤزدٗى ٍ
 ؟ηؤم لأله٘ط خلوا يوط  ؟ηؤسدهٔ 

هي خهلل ؤى تس٘ـي لٌد ْٖ ّصخ خألهط ٚل  ًطرَ --ٍهد خلصٕ ٗتطتر يل٘ـٌد ْٖ ّصُ خلسً٘ٔ

  ؟ؤٍ تٌػحٌد زٗطخءٓ ؤٕ ٚتر تٓ٘سًد ْٖ ّصخ خألهط ،هد ٖس ًزْلِ ٚس٘طُ ٍغُ٘طُ

 [حم٥م اًمٖمرسم٤م : اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --ووم٘مؽ اهلل وؾمددك

قمٞم٦م ؿمااراعمٜمٕم٘مد ًماف سمٞمٕما٦م  شاخلٚمٞمٗم٦م»هل ًمإلُم٤مم إقمٔمؿ  اًمٌٞمٕم٦م اًمقاضم٦ٌم قمغم اعمًٚمؿاقمٚمؿ أظمل اًمٙمريؿ أن 

 :  واًمٓمر. صمالث هل ،سمٓمريؼ صحٞمح

  -ويٙمٗمل قمٜمٝمؿ أهُؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،سمٞمٕم٦م اعمًٚمٛمٞماـ واظمتٞم٤مرهؿ: اًمٓمريؼ إومم

                                      
سم٦م ؾمتامئ٦م صٗمح٦م- ، اؾمتٗم٤مض ومٞمف ؿمٞمخ اعؾمالم شغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قم»يمت٤مب  (٧)  ذم شم٘مرير هذه اعم٠ًمخ٦م ذم ىمرا

اَلة اًم٘مًؿ اًمراسمع: »، ذيمر ومٞمف شاًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مق. اعمّمٓمٗمك »يمت٤مب  (2) ٌ ُف قَمَٚمْٞمِف اًمّم  َّمف َأْو ؾم ذِم شمٍمف وضمقه إطمٙم٤مم ومٞمٛمـ شَمٜمَ٘م 

اَلمُ   ً  (-256.  2وذيمر إو٤مع اًمٕمٚمام  ذم ) شطمٙمؿ ؾم٤مسمف وؿم٤مٟمئف وُمٜمت٘مّمف--»ٞمٝم٤م: ذيمر ومٞمف صمالصم٦م أبقاب، صم٤مٟم شواًم
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  -شأهؾ احلؾ واًمٕم٘مد»ومٞم٘مّره اعمًٚمٛمقن  ،تخالف اخلٚمٞمٗم٦م اًم٤ًمسمؼ ًمالطمؼاؾم: اًمٓمريؼ اًمث٤مٟمٞم٦م

وم٘ما٤مل أيمثار قمٚماام  أهاؾ اًمًاٜم٦م إٟماف طمٞمااٜمئذ  ،أن يتٖمّٚما٥م أطماٌد قماغم احلٙماؿ ويًاتت٥م ًماف إُمار: اًمٓمريؼ اًمث٤مًمث٦م

وُمٌٜمااك ذًمااؽ  ،ومٞمًااٛمٕمقن ًمااف ويٓمٞمٕمااقن ،٤مجياا٥م قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ اقمتٌاا٤مره إُم٤مًُماا ،وطِماااروإن مل يٙمااـ ُمًااتقومٞم٤م ًمٚم

وإٓ ومٝمق ظمالف إصؾ ،شاعمٗم٤مؾمد وُمقازٟم٤مهت٤مواعمّم٤مًمح » ٤مقمدةقمغم ىم
(1)

!- 

ػ طمتاك صا٤مر ظمٚمٞمٗما٦م ًااٞموُماـ همٚماٌٝمؿ سم٤مًم» :وهذا إظمػم هق اًمذي ىم٤مل ومٞمف اعُم٤مم أمحد ىمقًمتاف اعمِماٝمقرة

ه إُم٤مًُماا ،وؾمااٛمل أُمااػم اعم١مُمٜمٞماااـ يماا٤من أو  ا قمٚمٞمااف سماارً  ٤مٓ  ااؾ ٕطمااد ياا١مُمـ سماا٤مهلل واًمٞمااقم أظماار أن يٌٞماا٧م وٓ ياارا

شإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م»ذيمره أبق يٕمغم ذم  شاعم١مُمٜملمٝمق أُمػم وم ا وم٤مضمرً 
(2)

-   

 -وم٤معُم٤مم إقمٔمؿ اعمٜمٕم٘مد ًمف اعُم٤مُم٦م سم٢مطمدى هذه اًمٓمر. جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمت٘مد إُم٤مُمتف

ه إُم٤مًُماا» هااق ُمٕمٜمااك ىمااقل اعُماا٤مم أمحااد شيٕمت٘مااد إُم٤مُمتااف» وىمقًمٜماا٤م ومٝمااذا هااق اًم٘ماادر اًمقاضماا٥م  --شقمااغم ٟمٗمًااف ٤مياارا

   -ق ُمٕمٜمك اًمٌٞمٕم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿوه ،قمغم قمٛمقم اعمًٚمٛمٞماـ

 ؛اًماخ --صٗم٘م٦م اًمٞمد ُمع اًمٜمٓمؼ سمٚمٗمظ اعم٤ٌميٕم٦م واًمٕمٝمد قماغم اًمًاٛمع واًمٓم٤مقما٦م :اًمتل هلوأُم٤م اًمٌٞمٕم٦م اخل٤مص٦م 

سمؾ إٟمام دم٥م أو شمًاتح٥مُّ ُماـ ظماقاّص  ،ط ٟٓمٕم٘م٤مد إُم٤مُم٦م اعُم٤ممؿماروٓ هل  ،ومٝمذه ٓ شمٚمزم قمٛمقم اعمًٚمٛمٞماـ

   -جمٚمس اعم٤ٌميٕم٦م ْمارأو َُمـ طم ،يٓمٚمٌٝم٤م ُمٜمف اعُم٤ممُ أو هـ  ،اعمًٚمٛمٞماـ وهؿ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد

   -ومٝمذه هل سم٤مظمتّم٤مر أطمٙم٤مم اًمٌٞمٕم٦م ًمإلُم٤مم إقمٔمؿ ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ إذا يم٤من واطمدا

سم٠من يم٤من ًمٙمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ سمالد اعمًٚمٛمٞماـ إُم٤مٌم هّٙماـ اٟمٕم٘مدت ًمف سمٞمٕم٦م ُمـ أهؾ  ،إذا شمٕمددت إئٛم٦م: ومٞم٘م٤مل

 ؟ومام اًمقاضم٥ُم  ,ؿمٕمٌِاافِ ,ٟم٤مطمٞمتف 

قمٞم٦م ذم ٟم٤مطمٞمتااااف وإىمٚمٞمٛمااااف وسمٚمااااده ؿمااااارضماااا٥م هااااق أن يٌاااا٤ميع اعمًااااٚمؿ اعُماااا٤مم اعمٜمٕم٘مااااد ًمااااف سمٞمٕماااا٦م اًمقا : اجلااااقاب

                                      
هذا اًمًٌٞمؾ ًمٞمس ُمـ اًمٓمر. اًمنمقمٞم٦م، وإٟمام أضم٤مزه ُمـ أضم٤مزه ضورة ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم وطم٘مـ دُم٤مئٝمؿ، وهذا اًمٓمريؼ مل جيٛمع  (٧)

ىم٤مًمقا ٓ شمٜمٕم٘مد إُم٤مُمتف ا أي اعمتٖمٚم٥م ا وٓ دم٥م ـم٤مقمتف، اعمًٚمٛمقن قمغم اقمت٤ٌمره ه٤م شمٜمٕم٘مد اعُم٤مُم٦م قمـ ـمري٘مف سمؾ هؿ ومٞمف ُمذه٤ٌمن: إول: 

ٕنف ٓ شمٜمٕم٘مد ًمف اعُم٤مُم٦م سم٤مًمٌٞمٕم٦م إٓ سم٤مؾمتٙمامل اًمنموط ومٙمذا اًم٘مٝمر، وذه٥م إمم هذا اًم٘مقل اخلقارج واعمٕمتزًم٦م ووضمف ًمٌٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م- 

٘مقة قمغم يمرد احلٙمؿ وأىم٤مم ُم٘م٤مصد اًمث٤م : وهق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اعُم٤مُم٦م يّمح أن شمٕم٘مد عمـ همٚم٥م اًمٜم٤مس، وىمٕمد سم٤مًم

ومٛمتك ص٤مر ىم٤مدًرا قمغم ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ، إُم٤م سمٓم٤مقمتٝمؿ أو سم٘مٝمره ومٝمق ذو »وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ، وُٟم٘مؾ هذا قمـ ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد، اعُم٤مُم٦م

وَرة شمٜمٗمذ َوُمٕمٜمك َهَذا َأن ؾمٚمٓم٦م اًمتٖمٚم٥م يَم٠َميْمؾ اعمٞمَت٦م َوحلؿ اخِلٜمْزِ »:  ىم٤مل رؿمٞمد رو٤م، ش٤من ُمٓم٤مع إذا أُمر سمٓم٤مقم٦م اهللؾمٚمٓم ُ ير قِمٜمْد اًمي 

َٓ جيقز َأن شمقـمـ إَنْٗم ْٕمل َدائاِم عزاًمتٝم٤م قِمٜمْد اِعُْمَٙم٤من، َو  ً َٓ سم٤مًم٘مٝمر َوشَمٙمقن أدٟمك ُمـ اًمٗمقى- َوُُمْ٘مَتَْم٤مُه َأنف جي٥م اًم س قمغم دواُمٝم٤م، َو

تِل يَم٤م َٟم٧م ُمٔمٚمقُم٦م وراوٞم٦م سم٤مًمٔمٚمؿ جلٝمٚمٝم٤م سم٘مقهت٤م اًمٙم٤مُمٜم٦م ومِٞمَٝم٤م، َأن دمَْٕمؾ يم٤مًمٙمرة سَملم اعمتٖمٚمٌلم يت٘م٤مذومقهن٤م ويتٚم٘مقهن٤م، يَماَم ومٕمٚم٧م إَُُمؿ اًم 

ئٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤مَويَمقن ىُمق    -شمٙمٚمٛم٧م ومٞمف قمـ طمٙمؿ اًمتٖمٚم٥م شهؾ اًمٌٖمدادي ُمتٖمٚم٥م؟ وُم٤م طمٙمؿ سمٞمٕمتف؟»ـها- وزم ُمٌح٨ٌم سمٕمٜمقان: ش ة ُُمُٚمقيمَٝم٤م وأُمرا

 (-2١)ص  (2)
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ز شمٕماااادد إئٛماااا٦م ذم  --ومٝمااااق ذم طم٘مااااف طمٞماااااٜمئٍذ يم٤معُماااا٤مم إقمٔمااااؿ ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااااـ وٞمٕماااا٤م ،هّماااااروُِما ؾمااااقا  ىمٚمٜماااا٤م سمجااااقا

ريااٜم٤م قمااغم وأضم ،ورةواااروم٤مقمتؼمٟما٤م ذًماؽ  ،أو ىمٚمٜماا٤م سمٕمادم اجلااقاز --اًمقىما٧م اًمقاطماد ًمٚمٜمااقاطمل اعمختٚمٗما٦م اعمت٤ٌمقمادة

   -ه وذم حمؾ ؾمٚمٓم٤مٟمفّماريمؾ واطمٍد طمٙمَؿ اعُم٤مم إقمٔمؿ ذم ُِما

ونرير هذه اعم٤ًمئؾ ون٘مٞم٘مٝم٤م دمده ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ
(1)

-   

واحل٤مصااؾ أنااف سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمااؽ وًمًاا٤مئر اعمًٚمٛمٞماااـ اًمٞمااقم هااؾ يٚماازُمٝمؿ سمٞمٕماا٦م أطمااٍد ُمااـ ىمٞماا٤مدات اعمًٚمٛمٞماااـ هااذه 

 -قمٞم٦م )قمغم اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك(ؿمارد اعُم٤مم اعمٜمٕم٘مد ًمف سمٞمٕم٦م اًمٔم٤مهُر أنف ٓ يٚمزم ًمٕمدم وضمق ؟اًمٌٞمٕم٦م

ومٛمااااع اًمتًااااٚمٞمؿ سم٠منااااف ي٠مظمااااذ طمٙمااااؿ اعُماااا٤مم  ،هّماااااروؾماااادده وٟم η شاعمااااال قمٛماااار»أُماااا٤م أُمااااػم اعم١مُمٜمٞماااااـ 

   -واهلل أقمٚمؿ ،وم٢مٟمام ذًمؽ ذم ىمٓمره وٟم٤مطمٞمتف وطمٞم٨م سمٚمغ ؾمٚمٓم٤مٟمف ،إقمٔمؿ

وماا٢مهنؿ أفمٝماار  ؛اـ اًمٙمااؼما وٟمحااقه ُمااـ ىمٞماا٤مدات اعمج٤مهدياا ،هّماااروؾماادده وٟم ηخ أؾماا٤مُم٦م ِماااٞموأُماا٤م اًم

 -ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ وي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ --أقمٔمؿَ  ٤مومٚمٞمس أطمٌد ُمٜمٝمؿ إُم٤مُمً  ،ذم ذًمؽ

ومٝمااذا ٓ  ،ًمٙمااـ َُمااـ رمهااؿ واقمتااؼمهؿ أُماارا  ًمااف واًمتاازم ـماا٤مقمتٝمؿ ومااٞمام يًااتٓمٞمع قمااغم ؾمااٜم٦م اهلل ورؾمااقًمف 

م ،ُم٤مٟمع ُمٜمف  -!وشمٚمزُمف طمٞماٜمئٍذ سم٤مًٓمتزا

وُمٜمٝماااا٤م سمٞمٕماااا٤مت أُماااارا  اجلٝماااا٤مد قمااااغم اجلٝماااا٤مد ذم ؾمااااٌٞمؾ اهلل واًمًااااٛمع قم٦م وِماااااروأُماااا٤م اًمٌٞمٕماااا٤مت إظماااارى اعم

ٞم٦م اًمٕم٤مُمٚماا٦م ذم اًماادقمقة واجلٝماا٤مد وإُماار سماا٤معمٕمروف واًمٜمٝماال ؾمااالُموؾماا٤مئر سمٞمٕماا٤مت اجلامقماا٤مت اع ،واًمٓم٤مقماا٦م ومٞمااف

   -واهلل اعمقومؼ --ؾ ُمـ طمٞم٨م طمٙمٛمٝم٤م وطمدوده٤مّماٞمومٝمذه ومٞمٝم٤م شمٗم ،قمـ اعمٜمٙمر

أيب اعمٜمااااذر »خ ِماااااٞمئؾ سم٠مؾمااااٚمقب ؾمااااٝمؾ وهااااق يمتاااا٤مب اًمئ٤م ُمااااـ هااااذه اعمًااا٤مؿماااااٞموأطمٞمٚماااؽ قمااااغم يمتاااا٤مب سمًااااط 

شوسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اعُم٤مُم٦م» :ومرج اهلل قمٜمف شاًم٤ًمقمدي
(2)

   -ومٓم٤مًمٕمف وم٢مٟمف ُمٗمٞمد 

 
 

                                      
اًمٕمٛمدة ذم إقمداد اًمٕمدة )ُم٠ًمخ٦م قمٝمقد  قمٛمرو قمٌد احلٙمٞمؿ طم٤ًمن، اٟمٔمر ذم ُم٤ًمئؾ اًمٌٞمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م: اًمٌٞمٕم٦م ووضمقب اًمقوم٤م  ا٤م؛ ٕيب (٧)

اًمٓم٤مقم٤مت سملم اعمًٚمٛملم(؛ ًمًٞمد إُم٤مم، واقمتّمٛمقا )ومّمؾ اًمقوم٤م  سم٤مًمٕمٝمد(؛ ٕيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي، صٗم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمتل جي٥م أن 

مل يًتٓمع اجلٝم٤مديقن طمٚمٝم٤م وشمٌٞمٞمٜمٝم٤م(؛ ٕيب شمٙمثر ؾمقاده٤م )ُمٕمٜمك اًمٌٞمٕم٦م وإدًم٦م قمغم ذقمٞمتٝم٤م(؛ ًمٚمٓمرـمقد، دقمقة اعم٘م٤موُم٦م )إؿمٙم٤مًمٞم٤مت 

ُمّمٕم٥م اًمًقري، اًمتذايمر اجلٞم٤مد ٕهؾ اجلٝم٤مد )اًمتذيمرة اًمث٤مًمث٦م(؛ ًمٕمٌد اهلل اًمٕمدم، اًمٌٞمٕم٦م ذم اعؾمالم شم٤مرخيٝم٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م سملم اًمٜمٔمري٦م 

 -٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؛ ًمٌدر اًمرظمٞمصواًمتٓمٌٞمؼ؛ ٕمحد مل حمٛمقد، اًمٌٞمٕم

 ف، سم٥ًٌم أه ُم١مًمٗمف-- ومٜمنُم ًمتٕمؿ اًمٗم٤مئدة سمام ومٞمف، وهق ُمٝمؿ-ٚمهق همػم ُمٙمتٛمؾ ذم سمٕمض ُم٤ًمئ، و ٟمنمه اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل (2)
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ص؟َٚا ْٛعٗا ،َز٣ ؽضع١ٝ ايبٝعات إتهاثض٠ ٭َضا٤ اؾٗار َٔ ايكاعزٜٔ أٚ اجملاٖزٜٔ]

   ٍخلتٖ ترطد لٌد ز٘ـي ح٘ـي  ي٘ٔ هخل ّصُ خلوسدًٗدتضـطؤحسست ؤى ؤسإل يي هس
 --ٍآذط ح٘ـي ٗتَلّى ؤه٘ط رسٗس خلٗ٘دزٓ ؤٍ ًٗلي خلوسدًٗٔ أله٘ط خلواهٌ٘ـي ٍَ٘ط شلٙ

ي٘ٔ ّٖ خلوسدًٗٔ خلٛسط  ٍخلتٖ تتوخّل ْٖ هسدًٗٔ ؤه٘ط خلواهٌ٘ـي طـطؤل٘ست خلوسدًٗٔ خل

ٓطي٘ٔ ي٘ٔ تلٙ خلوسدًٗدت خلضـط  هد هسٍزًس ّصخ  ،؟و خهلل ْٖ ؤضؾِطـطخلصٕ ٗحٛن ز

ؤزدٗى » :ألزٖ حوعٓ خلوْدرط زلٓـم خإلذَٓ يلى خأًتطًتلٛلّ ؤه٘ط رسٗس ٚحدل هسدًٗٔ 

زدلوًطٍِ ٍخهلل يلى هد ؤَٖل  ٍخلكدئيلى خلسوى  ηحوعٓ خلوْدرط د د ؤزطـ٘خل

 --شضْ٘س

ٍئ طـطؤم ؤًّْد ه ؟ؤل٘ست ّصُ خلوسدًٗٔ ذدغ٘ٔ زدلوزدّسٗـي خلصٗـي ٗٗدتلَى هًِ
 --!؟ى هي ذلّ خلطدضدتٗسدًَٗ --للٗديسٗـي

يد ضـطٍّل ٗزَظ  ؟ّل ّٖ هسدًٗٔ ٚدلوسدًٗٔ خلٛسط  ؟ٍهد هس  ًَي٘ٔ ّصُ خلوسدًٗٔ
 --!ؤى َٗٛى ْٖ يٌٌٗد زً٘ٔ ألٚخط هي ذل٘ٓٔ ْٖ ظهي ح٘دتْن

 [إطمدى إظمقات: ٦ماًم٤ًمئٚم]
 

 : الجىاب

   -أفمـ أن ُمٕمٔمؿ اجلقاب نّمؾ ه٤م شم٘مدم ذم إضم٤مسم٦م اًم١ًمال ىمٌٚمف

 ،ٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمرا  اجلٝم٤مد يما٠مُمػم اًم٘م٤مقمادة ذم سماالد اًمراومديااـ ُماثال أو ٟمحاقه ُماـ إُمارا أنف وم: وأواٞمػ هٜم٤م

ومَٛمااااـ أراد أن يٌااا٤ميع  ؛سمٞمٕمااا٦م طمااارٍب وضمٝمااا٤مد ،صماااؿ هااال سمٞمٕمااا٦م صاااٖمرى ،ومٝماااذه اًمٌٞمٕمااا٤مت ذم إصاااؾ هااال اظمتٞم٤مريااا٦م

ومدياااـ ُمااثال ومٚمٞمٌاا٤ميع يٚمتحااؼ اااؿ ذم مل  ُماا٤م دامًمٙمااـ ذًمااؽ ٓ يٚمزُمااف  ،ويٚمتحااؼ سم٘م٤مومٚماا٦م ىم٤مقماادة اجلٝماا٤مد ذم سمااالد اًمرا

ومااااا٢مذن ٓ داقمااااال لاااااذه اًمااااادقمقات اًمتااااال يٓمرطمٝمااااا٤م سمٕماااااض اعظماااااقة أطمٞم٤مٟمااااا٤م ذم  ،وٓ يٚمااااازم يماااااؾ أطمااااادٍ  ،اعمٞمااااادان

صماااؿ إن ذم ذًماااؽ ٟماااقَع اُمتٝمااا٤مٍن لاااذه اًمٌٞمٕمااا٤مت  ،إٟماااف ٓ وم٤مئااادة ومٞمٝمااا٤م :وىماااد ي٘مااا٤مل ،تدي٤مت ًمٌٞمٕمااا٦م وماااالن أو وماااالنااعمٜمااا

 -!يٗم٦مِماراًم

رومٞماااـ سم٘مٞمٛماا٦م هااذه اًمٌٞمٕماا٤مت وصم٘مااؾ هااذه اًمٕمٝمااقد وقمٔمااؿ ف إ اا٤مٌ  سماا٠من اًم٘م٤مئٛمٞماااـ سمااف همااػُم قم٤مّماااروذم هااذا اًمت

وٓ ي٘مادرون ىمٞمٛما٦م هاذا  ،قن اًمٌٞمٕم٦م ًمٗماالن وًمٗماالنٜمومٞمًتًٝمٚمقن هذه إُمقر وئمٚمقن ي٤ٌميٕمقن ويٕمٚم ،أُم٤مٟمتٝم٤م

ًمٙماااـ هاااق هااا٤م  ،واهلل أقمٚماااؿ سماااام ذم اًم٘مٚماااقب ،اًمٜمااا٤مس ختتٚماااػ ،وىماااد ٓ يٙماااقن ٤مىماااد يٙماااقن هاااذا واىمًٕمااا -!اعًمااازام

 -!ُف رّمايقطمل سمف وُيقمهف هذا اًمت

م ؿمااديد ،قمل ًمااف طمرُمتااف وىماادرهؿمااارومٞماااٜمٌٖمل أن ُيٕمااَرف أن اًمٌٞمٕماا٦م أُمااٌر  ومااال يٛمااتَٝمـ وٓ  ،وهااق أُم٤مٟماا٦م وإًماازا



 
426 

 

 

 ،ع اعٟمًاااا٤من ذم قمٛمااااؾ ضمٝمااا٤مدي وآٟمخااااراط ذم و٤مقماااا٦م جم٤مهااادة و تاااا٤مج إمم اًمٌٞمٕماااا٦مِمااااروطمٞماااااـ ي ،يًاااتٝم٤من سمااااف

ه وقمقٟمااف ّماااراٜمزل ُماادد اهلل وٟموطمٞماااٜمئذ ياا ،وًمٞمًااتٕمـ سماا٤مهلل ،ومٚمٞمٌاا٤ميع وًمااٞمٙمـ قمٜمااد قمٝمااده ،وشمااآُمٚم٥م ُمٜمااف اًمٌٞمٕماا٦م

 -واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ --وَُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف ،قمٚمٞمف

 
 

ٌٖٚ ايقٝاٍ كتك  ،ٚتهٝٝـ قتاٍ دٝٛؽِٗ ؟،اؿهاّ ايعضب: نؿاص أفًٕٝٛ أّ َضتزٕٚ]

ص؟بايعزٚ اـاصدٞ

 (2هدشخ ًٗتسط خل )٘؟ىٍى ؤم هطتسَؤّن ٚٓدض ؤغل٘ ؛د خلحٛدم خلًطذطـ-  

بشخ ٚدى َٗٗم  دؤى َٗٛى زخذلًّ٘ٗوٛي جل َٗٛى زخجود خلًسٍ خلردضرٖ ؤم لػد( ّل خ1)

  -؟زٌٓس ؤيودل خلًسٍ خلردضرٖ هي هحدضزٔ للسٗـي ٍبْسدز للسً٘د

 [بق ظمٌٞم٥م الالزمأ: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

 --أصٚمٞمٞماـ قمغم إهمٚم٥م اأقمتؼمهؿ ُمرشمدياـ ٓ يمٗم٤مرً  ؾمالماع احلٙم٤مم اًمٕمرب اعمٜمتًٌقن إمم: ٧اًمٗم٘مرة 

صماؿ يمٗمرٟما٤مه  ،أو ُوًمِااَد ُماـ أبقيااـ ُمًٚمٛمٞمااـ أو أطمادمه٤م ُمًاٚمؿٌ  ؾماالمومَٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ٟمِم٠م ُمـ صٖمره قمغم اع

 -ومٝمذا واوٌح  ،ٓرشمٙم٤مسمف اًمٜمقاىمض اعمٕمرووم٦م

ياـ صمؿ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٗمر سمٕمد سمٚمقهمف ومٝمذه اًمّماقرة قمٜماد اًمٗم٘مٝما٤م  ومٞمٝما٤م ظماالف هاؾ : وَُمـ ُوًماِاَد ُمـ أبقياـ ُمرشمد 

ومااااا٤مهلل أقمٚماااااؿ  ،ومل أطمااااارر اعمًااااا٠مخ٦م ،واًم٘ماااااقٓن ُمتٙم٤مومئااااا٤من ذم اًم٘ماااااقة ،٤مأصاااااٚمٞمً  ا  يمااااا٤مومرً أو ُياإمَتااااااؼم ، ٙماااااؿ سمردشماااااف

ُمـ أُمٝم٤مت يمت٥م اًمٗم٘مف شطمٙمؿ اعمرشمد»واعم٠ًمخ٦م ُمٌحقصم٦م ذم أبقاب  --سم٤مًمّمقاب
(1)

-   

 ,ق ىمٚمٞمااؾوهاا,صمااؿ ُماا٤م يما٤من ُمااـ اًمّمااقرة اًمث٤مٟمٞما٦م  ،وم٤مٕهمٚماا٥م هااق اًمّماقرة إومم ،وذم واىماع هاا١مٓ  احلٙما٤مم

                                      
أوٓد اعمرشمديـ إن يم٤مٟمقا »(: ١6، ١١)ص ؛ ًمٚمديمتقرة: إيٜم٤مس قم٤ٌمس إسمراهٞمؿ شاجلٜم٤مي٦م قمغم اًمديـ وأطمٙم٤مم اعمرشمديـ»ضم٤م  ذم ُمٌح٨م  (٧)

يتٌٕمقهنؿ ذم اًمردة؛ ٕن اعؾمالم يٕمٚمقا، وىمد شمٌٕمقهؿ ومٞمف، وٓ يتٌٕمقهنؿ ذم  وًمدوا ىمٌؾ اًمردة؛ وم٢مهنؿ حمٙمقم سم٢مؾمالُمٝمؿ شمٌٕم٤م ٔسم٤مئٝمؿ، وٓ

اًمٙمٗمر-- وم٢مذا سمٚمغ أوٓد اعمرشمد ومثٌتقا قمغم إؾمالُمٝمؿ ومٝمؿ ُمًٚمٛمقن، وإن سمٚمٖمقا يم٤مومريـ؛ ومٝمؿ ُمرشمدون، لؿ طمٙمؿ اعمرشمديـ- وأُم٤م اعمقًمقد 

وم٢من هذا  ,ؾمقا  محٚم٧م سمف ذم دار اعؾمالم أو دار احلرب,ردهت٤م  سمٕمد اًمردة؛ سم٤من ارشمد اًمزوضم٤من وٓ وًمد لام، صمؿ محٚم٧م سمف اعمرأة طم٤مل

؛ ٕنف ُوًمد ُمـ أبقيـ يم٤مومريـ . 2(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )٧٧5. ٧١: اعمًٌقط )وقمزت اًمٙمالم ًما ش-اًمقًمد ي٠مظمذ طمٙمؿ أبقيف ويٕمتؼم يم٤مومًرا

. 4(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )26، 61. ٧١(، اعمٖمٜمل )1١5. 6(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )62١. ١(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )26١. 2(، اعمٝمذب )6125

 »شوذم هذه اجلزئٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ ىم٤مل اًمٜمقوي:  -(٧61
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ومتحّمااؾ أن اًم٘مااقل سمااردة هاا١مٓ  احلٙماا٤مم هااق اعمٕمتٛمااد إن ؿماا٤م   --ل سماا٠مهنؿ ُمرشماادونومٞمحتٛمااؾ إضمااراؤه قمااغم اًم٘مااق

   -  مظمرؿمال ,اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م,إمم أن يتٌٞماـ ًمٜم٤م ذم اًمٌٕمض اًم٘مٚمٞمؾ  ،اهلل

 --صمؿ هذا إٟمام هق ذم ظمّمقص أؿمخ٤مص احلٙم٤مم وَُمـ يم٤من طم٤مًمف يمح٤ملؿ

ىمتااا٤مَل  ,طمٞمااااـ ٟم٘مااا٤مشمٚمٝمؿ,شمٚمٝمؿ وم٢مٟمٜمااا٤م ٟم٘مااا٤م ؛وأُمااا٤م قمٛماااقم ضمٞمقؿماااٝمؿ وأضمٜمااا٤مدهؿ وأتٌااا٤مقمٝمؿ اعمٜم٤مصاريااااـ لاااؿ

وٕن هااذا هااق اًمٖم٤مًماا٥م ُمااـ  ،ويّدقمقٟمااف ؾمااالموهااؿ ياااٜمتًٌقن إمم اع ،ٕهنااؿ ضمٜمااقد دوًماا٦م اعمرشمدياااـ ،اعمرشمدياااـ

 -ؾمالمأهنؿ ُمرشمدون سمٕمد أن يم٤من ىمد صم٧ٌم لؿ قم٘مد اع ،طم٤مل َُمـ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمره ُمٜمٝمؿ

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،أقمٚمؿ واهلل 

ُماااـ ىمقُمٜمااا٤م وسمٜمااال  ٤مويٙماااقن داظمٚمًٞمااا ،أضمٜمٌٞمااا٤م قماااغم اًمٌٚماااد واًم٘ماااقم ٤مضمًٞمااااًمٕمااادّو اًمّمااا٤مئؾ يٙماااقن ظم٤مر: 2اًمٗم٘مااارة 

م واًماادمه٤م ؾماااٞموإن يماا٤من ذم اخلاا٤مرضمل أفمٝماار وأووااح ًمٚمجٛمٞمااع وٓ  ،ضمٚماادشمٜم٤م ٓ وماارَ.  يمااام هااق طماا٤مل  ،ام ًمٚمٕمااقا

قمل يماؾ َُماـ صا٤مل ِماارًمٙماـ ذم احلٙماؿ اًم ،اًم٘ماقات اًمّماٚمٞمٌٞم٦م واًمٞمٝمقديا٦م اعمحتٚما٦م ًمإٌمض سماالد اعمًٚمٛمٞمااـ اًمٞماقم

   -ٕمرض واًمٜمٗمس واح٤مل ومٝمق ص٤مئؾقمغم اًمدياـ واًم

  --ا وم٤مًمّم٤مئؾ يٙمقن ُمًٚمام ويٙمقن يم٤مومرً 

  -قمغم ُم٤مًمؽ أو قمروؽ أو ٟمٗمًؽ ,أي هجؿ واقمتدى,ُمًٚمٌؿ ص٤مل : اًمّم٤مئؾ اعمًٚمؿ

  -قمغم دياٜمؽ وُم٤مًمؽ وقمروؽ وٟمٗمًؽ ,أي هجؿ واقمتدى,يم٤مومٌر ص٤مل : واًمّم٤مئؾ اًمٙم٤مومر

يماام ًماق  ،قل قمٚمٞماؽ ويثا٥م وهيجاؿ ُماـ احلٞماقانوهاق ُما٤م يّما ،صا٤مئٌؾ  ٤موذم احلٞمقان أجًْم  ،هذا ذم اعمٙمٚمٗمٞماـ

 -وٓ وامَن قمغم ىم٤مشمٚمف ،ومٞمدومع طمتك سم٘متٚمف ؛ص٤مل قمٚمٞمؽ وٌؾ أو ومرٌس أو همػمه٤م

وصا٤مل  ،اؾماتٓم٤مل: َصا٤مَل قمٚمٞماف»: شخمت٤مر اًمّمح٤مح»ىم٤مل ذم  ؛ارواراع اهجؿ ووصم٥م ُمريدً : وُمٕمٜمك ص٤مل

ًٓ : وم٤معمّمدر ُمٜمف] ٤مَل وسم٤مسُماُف ىمَ  ،وصم٥م: قمٚمٞمف واعمُّما٤موًَم٦ُم  ،ُرب  ىمقل أؿمد ُماـ َصاْقل :ي٘م٤مل ،٤م[ وَصْقًَم٦ًم أجًْم َصْق

صمٌا٦م إذا صاا٤مر ي٘متااؾ اًمٜماا٤مَس ويٕماادو : وَصاا١ُمَل اًمٌٕمااػُم سماا٤ملٛمز ُمااـ سماا٤مب فمااُرَف  ،٤مًم٦مُ ّماااٞم٤مُل واًمّماااٞمويمااذًمؽ اًم ،اعمقا

شومٝمق وؾ َصُئقٌل  ،قمٚمٞمٝمؿ
(1)

  -ـها 

ًٓ »: شاًم٘مااا٤مُمقس»وىمااا٤مل ذم  ًٓ صااااٞمو صااا٤مل قماااغم ىِماااارٟمف صاااق ًٓ  ٤موَصاااَقٟٓمً  ٤مٓ وُصااا١مو ؾَمااآم٤م : وَُمّمااا٤مًم٦م وصااا٤م

ًٓ  ،واؾمتٓم٤مَل  شىم٤مشمٚمٝم٤م: ومٝمق َص١موٌل  ،واًمٗمحُؾ قمغم اعسمِؾ َصْق
(2)

 -ـها 

وضمٕمٚما٧م اعمًاٚمؿ اعمٔمٚماقم اعم٘متاقل ذم اًمادوم٤مع قماـ  ،وضمٕمٚمتف ُمـ اجلٝم٤مد ،يٕم٦م دومع اًمّم٤مئؾِماروأوضم٧ٌم اًم

                                      
 -، وُم٤م سملم ]اًم٘مقؾملم اعمٕمٙمقوملم[ ُمـ إو٤موم٦م اعم١مًمػ (٧6١خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص  (٧)

 (-٧١21اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  (2)
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   -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وىم٤مشمٚمف ذم اًمٜم٤مر ،ٟمٗمًف وُم٤مًمف وقمروف ذم اجلٜم٦م

ؾ شُمٕمااَرف ذم حمٚمٝماا٤م ُمااـ يمتاا٥م صاااٞمومٗمٞمااف شمٗم٤م --حاا٤مل أو اًمٕماارض أو اًمااٜمٗمسوم٠مُماا٤م دومااع اعمًااٚمؿ اًمّماا٤مئؾ قمااغم ا

وما٢من اٟمادومع سمٖماػم اًم٘متاؾ  ؛أو جيا٥م دومٕماف سم٤مًمتادري٩م ،هؾ جيقز ىمتٚمف اسمتادا ً  ؟ُم٤م طمدود ُم٤م ي٤ٌمح ُمـ دومٕمف: اًمٕمٚمام 

   -ؾصاٞماًمخ اًمتٗم٤م ؟--مل جيز اعم٤ٌمدرة إمم ىمتٚمف

ومٝمق اجلٝم٤مد  ,٤مأو يم٤من ظم٤مرضمٞمً  ،ـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤مُمـ سمٚمدٟم٤م وُم ٤مؾمقا  يم٤من داظمٚمٞمً , وأُم٤م دومع اًمٙم٤مومر اًمّم٤مئؾ

وأُماا٤م ىمتاا٤مل اًماادومع ومٝمااق أؿمااد أنااقاع دومااع » :وهااق ضمٝماا٤مد اًماادومع اًمقاضماا٥م اًمااذي ىماا٤مل ومٞمااف قمٚمامؤٟماا٤م ،ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل

  أوضما٥م ؿماالوم٤مًمٕمادو اًمّما٤مئؾ اًماذي يٗمًاد اًمديااـ واًمادٟمٞم٤م ٓ  ،٤ماًمّم٤مئؾ قمـ احلرُما٦م واًمديااـ ومقاضما٥م إو٤مقًما

وىماااد ٟماااص قماااغم ذًماااؽ اًمٕمٚماااام   ،ط سماااؾ يااادومع سمحًااا٥م اعُمٙمااا٤منؿماااارًماااف  وماااال يِماااؽمط ،سمٕماااد اعياااامن ُماااـ دومٕماااف

 ؾمااالمخ اعؿمااٞمىم٤مًماف  ،ـها شومٞمجا٥م اًمتٗمرياؼ سمٞماااـ دوماع اًمّما٤مئؾ اًمٔما٤ممل وسمٞمااـ ـمٚمٌااف ذم سماالده ؛أصاح٤مسمٜم٤م وهماػمهؿ

  -ّماريِمؼ قمغم احل اويمالم اًمٕمٚمام  ذم ذًمؽ ُمـ وٞمع اعمذاه٥م يمثػم ضمدً  ،(1)شم٘مل اًمدياـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وذم  ،شأباااقاب اجلٜم٤ميااا٤مت»و شأباااقاب اجلٝمااا٤مد»ذم  شدوماااع اًمّمااا٤مئؾ» ن قمااا٤مدة قماااغم أطمٙمااا٤ممواًمٕمٚماااام  يتٙمٚمٛماااق

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وهمػمه٤م شدومع اًمّم٤مئؾ قمغم اح٤مل واًمٜمٗمس»وح احلدي٨م قمٜمد أطم٤مدي٨م ؿمار

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

 
 

ص؟ٌٖ إخ٬ف اجملاٖز ٗ أًٖ٘ َٚاي٘ ٜكّٛ َكاّ اؾٗار بايٓؿػ]

 ل ٍبذاِ خلُدظٕ ْٖ ؤّلِ ٍي٘دلِ زدلٌٓٗٔ ٍَ٘طّد ٗزعٕ ٍٗسٗف ّل خلزْدز زدلود

  -؟يي خلوسلن ْطؼ خلزْدز زدلٌٓس ؤم أ

 [ره٩م اًمًٜم٤مسمؽ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 -ذم طم٤مل شمٕمٞماـ اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس قمغم اعٟم٤ًمن ٓ جيزئ قمٜمف ظمالوم٦م اًمٖم٤مزي ذم أهٚمف --احلٛمد هلل

 ،أن يٚمحااؼ سم٤مًم٘م٤مومٚماا٦م: ٥م اعمتٕمٞماااـ قمااغم يمااؾ ُمًااٚمؿ هااقٟم٘مااقل إن اًمقاضمااصااار ًمٙمااـ ٟمحااـ اًمٞمااقم ذم طم٤مًمٜماا٤م اعمٕم٤م

ًمٕمٛماؾ ُما٤م  اومٞمٙماقن ُمًاتٕمدً  ؛ويااٜمْمؿ إمم ىم٤مومٚما٦م اجلٝما٤مد ،سمٛمٕمٜمك أن يًتجٞم٥م ُٕمار اهلل شمٕما٤ممم سم٤مجلٝما٤مد ذم ؾماٌٞمٚمف

وٓ  ،قمااغم دياااٜمٝم٤م وأروااٝم٤م وأُماليمٝماا٤م ؛طمتااك نّمااؾ اًمٙمٗم٤مياا٦م قمااغم دومااع اًمٕماادو اًمّماا٤مئؾ قمااغم أُمتٜماا٤م ،ُيٓمٚماا٥م ُمٜمااف

                                      
 (-516.  5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (٧)
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واعمرشمااادون ُماااـ  ،واًمٜمّمااا٤مرى ُماااـ ضمٝمااا٤مت أظمااارى ،اًمٞمٝماااقد ُماااـ ضمٝمااا٦م: ٟمااا٤مزٌل سمااا٤مًمٕم٘مرريااا٥م أن اًمٕمااادّو اًمٙمااا٤مومَر 

ومٗماارٌض قماااغم يمااؾ أطماااٍد اًمٞمااقم اًمًااإمُل ذم  ،ومجٝمااا٤مدهؿ وماارض قماااغم اعمًٚمٛمٞماااـ طمتاااك ياااٜمدومٕمقا  ،ضمٝماا٤مت أظماارى

شاًمٚمح٤م. سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م»سمإم٤ٌمرة   شقمٌد اهلل قمزام»خ ِماٞموهق ُم٤م قمؼّم قمٜمف اًم ،ذًمؽ
(1)

- 

 -!ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ ،سمؾ ُمرشمٙم٥ٌم يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب ،ومٛمـ مل يٗمٕمؾ ومٝمق مصمٌؿ قم٤مٍص هلل

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ: وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،]اًمتقسم٦م[

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 اًمتقسم٦م[] ژگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ

  ؟يمٞمػ يٕمرُف يمُؾ أطمٍد ُم٤م هق اعمٓمٚمقب ُمٜمف --شًمٕمٛمؾ ُم٤م يٓمٚم٥م ُمٜمف اومٞمٙمقن ُمًتٕمدً » وىمقًمٜم٤م

 ،هذا إصُؾ ومٞماف أن يرضماع ومٞماف اًمِماخص إمم أوزم إُمار وهاؿ ىمٞما٤مدات اعمج٤مهديااـ اعمقصمقىماقن: اجلقاب

   -٤مواًمٕمٚمام  اعمقصمقىمقن أجًْم 

 ،واعقمالُماال ؾمااال٤مًاٞمأو أُمااروه سم٤مًمٕمٛمااؾ اًم ،اؾشمٙمااقن ذم ُمٞماادان اًم٘متاا٤مل ونٛمااؾ اًمًااالح ومَٕماا: وماا٢من ىماا٤مًمقا ًمااف

وري٤م ًمٚمجٝمااااا٤مد واااااار أو أُماااااروه سمااااا٠من ياااااذه٥َم و ّّمااااااؾ قمٚمااااااًم  ،أو آىمتّمااااا٤مدي احااااا٤مزم اًمتٛماااااقيكمّ  ،أو اًمااااادقمقي

ويٙماااقن ىماااد  ،وسماااف شماااؼمأ ذُمتاااف ،وماااذًمؽ هاااق ُمٙم٤مٟماااف ،  هماااػمه ومٕماااَؾ ؿماااالأو أي  ،واعمج٤مهديااااـ ومٞمٗمّرهمقٟماااف ًماااذًمؽ

 -ؾمٌٞمؾ اهلل ذم اوص٤مر جم٤مهدً  ،اًمتحؼ سم٘م٤مومٚم٦م اجلٝم٤مد

يما٠من يٙماقن هاق ُماـ أهاؾ  ،وذم سمٕمض احل٤مٓت إذا يم٤من اًمِماخص سمحٞما٨م يٕماِرُف سمٜمٗمًاف ُما٤م اعمٓمٚماقُب ُمٜماف

ومٝماذا يٕمٛماؾ سمااام  ،ؾ ُما٤م جياا٥م قماغم أُمث٤مًماف وؾما٤مئر اًمٜما٤مسصااٞماًمٕمٚماؿ واعمٕمروما٦م سمِما١مون اعمًٚمٛمٞمااـ وأطماقالؿ وشمٗم٤م

   -أن يًّدهواًمثٖمر اًمذي جي٥م  ،شمٌٞماـ ًمف أنف ُمٙم٤مُٟمااف اًمذي جي٥م أن يٙمقن ومٞمف ويٌذل

 ،وًمٞمًاا٧م هاال ُمٕمريماا٦م ؾماا٤مقم٤مت أو أجاا٤مم وشمٜمحًااؿ ،وُمٕمٚمااقٌم أن اعمج٤مهدياااـ ذم طم٤مًماا٦م ضمٝماا٤مد ـمقيااؾ إُمااد

 ،لاؿ ُماـ ذًماؽٓ سماد و ،واعمج٤مهادون لاؿ أهاٌؾ وقمٞما٤مٌل وُمٕمٞمِما٦م ،سمؾ هق قمٛمٌؾ وضمٝمااٌد ُمًتٛمر ؾمٜمٞماـ وؾمٜمٞماـ

وٟمحاااق  ،تااال اااا٤م ُمٕم٤ميِماااٝمؿومااا٢مذا ومّرهماااقا سمٕماااض رضمااا٤ملؿ ًمٞمخٚمٗماااقا أظمريااااـ ذم أهٚماااٞمٝمؿ وقمٞمااا٤ملؿ وأُماليماااؿ اًم

                                      
إؾمالُم٤مه، وظمُتٛم٧م سمتقصٞم٤مت، اٟمٔمره٤م يم٤مُمٚم٦م ّمٚملم: ُمؼمرات اجلٝم٤مد، واًمث٤م : وم ، وهل ذم ومشاحلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م»يٕمٜمل سمذًمؽ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ:  (٧)

 (-٧62 , ٧١4.  ٧ذم: اًمذظم٤مئر اًمٕمٔم٤مم ومٞمام ُأثر قمـ اعُم٤مم الاُمم، اًمِمٝمٞمد قمٌد اهلل قمزام )
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ويٙماااقن اخلااا٤مًمُػ اعمج٤مهاااَد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل  ،وهاااق ُماااـ اجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل ،ومٝماااذا ُمٜمااادرج وماااٞمام ذيمرٟمااا٤م ؛ذًماااؽ

   -يم٤معمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإضمر سمٞماٜمٝمام إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم

ًماؽ إذا يما٤من هاذا اًماذي خيٚماػ اعمج٤مهاد ذم ؾماٌٞمؾ اهلل ذم أهٚماف يٗمٕماُؾ ذ: وم٠مرضمع إمم أصاؾ اًمًا١مال وما٠مىمقل

سمٜماا٤م  قمااغم اًمٜمٔماار  ،سمٜماا٤م  قمااغم ُماا٤م ذيمرٟماا٤م ُمااـ أُماار أوزم إُماار وشمااقضمٞمٝمٝمؿ أو ُماا٤م ي٘مااقم ُم٘م٤مُمٝماا٤م ُمااـ ٟمٔماار أهااؾ اًمٕمٚمااؿ

 ،ِماّٝمل وهاقى اًماٜمٗمساًمت قماغم ٓ( واعمًٚمٛمٞمااـ ؾماالماع ُمّماٚمح٦م ،اًمدياٜمٞم٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م ,وم٘مط,ًمٚمدياـ )اًمٜمٔمر 

   -ومٝمذا ُمٜمدرج ومٞمام ذيمرٟم٤مه

اهلل إٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ ٓ قمـ أُمِر ىمٞما٤مدة اعمج٤مهديااـ وأوزم  وأُم٤م إن يم٤من هذا اًمذي خيٚمػ اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ

 يماا٤من إن,وٓ قمااـ ٟمٔمااٍر ُمٜمااف  ،قمااغم هااذا إُماار اعماا١ممتٜملمأُماار اجلٝماا٤مد واحلاارب وٓ قمااـ أُماار اًمٕمٚمااام  اعمقصمقىمٞماااـ 

ااا ،اًمديااااٜمٞم٦م اعمّماااٚمح٦م إمم ,أهاااال ًٌ ُماااـ شمٙمٚمٞماااػ  ٤مًمٚمراطمااا٦م ومتّٚمًّمااا ٤مسماااؾ يٗمٕماااؾ ذًماااؽ عمجااارد ُمٞماااؾ ٟمٗمًاااف إًمٞماااف وـمٚم

 --!وهق قمغم ظمٓمرٍ  ،ومٝمذا ٓ شمؼمأ سمف ذُّمااتف وٓ يً٘مط قمٜمف اًمٗمرض اًمقاضم٥م --ؾ اهلل سم٤مًمٜمٗمساجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞم

واعمج٤مهادون ذم أؿماد  ،رضماٌؾ ُمٝمٜمادس اًمٙمؽموٟمٞما٤مت ُمتخّماص ذم جما٤مل آشمّما٤مٓت سما٤مرٌع ذم ومٜمّااف: ُمث٤مل

يا٠ميت  --!٤مضما٦مس احلًااٞمويٓمٚمٌاقن ُمٜماف وُماـ أُمث٤مًماف اًمٜمٗماػم إًماٞمٝمؿ ذم ؾما٤مطم٤مت اًم٘متا٤مل عم ،احل٤مضم٦م إًمٞمف وإمم أُمث٤مًماف

ذم اًمٕماارا. أو أومٖم٤مٟمًاات٤من ,٤مري واسمااـ طم٤مرشمٜماا٤م ذهاا٥م إمم اجلٝماا٤مد أناا٤م قمٜماادي ضماا: هااذا اًمرضمااؾ اعمٝمٜماادس وي٘مااقل

 --!!ويٙمٗمٞماٜمل هذا ،وم٠من٤م أىمقم سمخالومتف ذم أهٚمف ,ُمثاًل 

 ،وٓ ٟمارى ذُّمااتااؽ شماؼمأ ااذا ،ومٝمذا اًمٕمٛمؾ يٛمٙمـ سمًاٝمقًم٦م أن ي٘ماقم سماف هماػُمك ،أظمٓم٠مت وأؾم٠مَت : ٟم٘مقل ًمف

يماام ُماّر ذم ميا٤مت  ،أنؽ ُمرشمٙم٥ٌم ًمٙمٌػمة شمرك اجلٝم٤مد اعمتٕمٞمااـ قمٚمٞماؽِماك وٟمخ ،٦م سمقاضم٥م اًمٜمٗمػمسمؾ هل ُمِمٖمقًم

وم٠منا٧م قماغم  ،أن يٕم٤مىمٌؽ اهلل سمٕم٘مقسم٦م ٓ ٟمادري يمٞماػ شم٠متٞماؽ وٓ يٕمٚمٛمٝما٤م إٓ اهلل شمٕما٤مممِماك وٟمخ ،ؾمقرة اًمتقسم٦م

   -ىمقة إٓ سم٤مهللوٓ طمقل وٓ  -!!وم٢من اهلل هتدد وشمققّماد َُمـ هذا ؿم٠منف سم٤مًمٕم٘مقسم٦م واًمٜمٙم٤مل ،ظمٓمر قمٔمٞمؿ

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،ومٝمذا اًمذي نرر قمٜمدي ذم هذه اعم٠ًمخ٦م

 
 

ؾ٬ تٓؾػًٛا  ،ئ ٜ٪َٔ َٔ قَٛهِ إ٫ َٔ قز آَٔ ،اٖزٕٚأٜٗا اجمل» ايضر ع٢ً َكٛي١:]

[ْٚكض َكٛي١ َٔ ٜٓتٛض بعض ع٬َات ايغاع١ يٝعٌُ !،شبايٓاؼ

  ؤًٖ زًس خأضتُدل ْٖ ؤحدزٗج خلكدجٓٔ  ،خلحدلٖهسإلٔ تطُلٌٖ ْٖ خلَٖت ٍّٖ

 :خلوٗدتلٔ يي خلسٗـي ٍؤحدزٗج خلٓتي تَغلت بلى هد ٗلٖ
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 :هي ٖدلْوٌْن  ؛يلى َٖلٖ خلًلودء ْٖ هدّ٘ٔ ّصخ خألهط-ؤى ؤهط خهلل ح٘ـي ٗإتٖ 

ٍرر ٍخلكدجٓٔ أ تعخل تٗدتل يي خلسٗـي هرصٍلٔ هوي  -خلسدئ :ٍهٌْن هي َٗٗل ،ػـطخلٌ

ْٖ ظهدى  ,يبضدضٓ بلى ؤًْن هسلو٘ـ,ؤظخٌ خهلل ٖلَزْن  ًػـطتْد ٍٗٗدتلْد ؤَٖخمٗيلِ٘ 

أ تَٗم خلسدئ حتى تلحٕ ْحدم هي ؤهتٖ ) :ْٖ خلحسٗج خلػح٘ح ،ضزٓ يي خلسٗـي ضسٗسٓ

ٍّصخ قطِْ  ،رٌدضـٍ٘خلٛام ٗكَل  ،(ٚ٘ـي ٍحتى تًسس خألٍحدى ْٖ رعٗطٓ خلًطذطـطزدلو

 --خطٍخلوٗدم أ سًٔ ِْ٘ للسسف ؤٚ

لي ٗاهي هي  :ؤى خألٍخى ٖس آى لٌَٗل للوزدّسٗـي ؛د خلٓدؾلطـ٘تَغلت ٗد ؤْٗد خل

ٍذَؾَخ  ،ٍيل٘ٛن زًس خلَ٘م ؤأ تًسإٍخ زوي ذصلٛن ٍأ زوردلٓ٘ٛن ،َٖهٛن بأ هي ٖس آهي

ٍهػلحٔ  ،ْوػلحٔ خلزْدز ؤٍلى --هًدضٚٛن زسٍى خيتسدض لْن ٍأ لوػدلحْن

ؤّل خلصل ٍخلًَٗز ٍخللًر زحٓم هتَى  ؛هي ّاأءخلوزدّسٗـي ؤًٓى للسٗـي ٍخألهٔ 

 --ٍحْود زسٍى يولضـطخلَح٘٘ـي ٍ
 !ْود ظخلت خلوسإلٔ يٌسٕ ْٖ هطحلٔ خلسحج ٍتٗل٘ر خلٌهط ؟رٌد خلٓدؾلضـ٘هد ضؤٗٙ 

 [اهلل قمٌد: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وجيٕمٚمٜمااا٤م  ،ويٖمٗمااار ًمٜمااا٤م ُمااا٤م ٓ شمٕمٚمٛماااقن ،وٟمًااا٠مل اهلل أن يٕمٗماااق قمٜمااا٤م وقمٜماااؽ ،ضمااازاك اهلل ظماااػما أظمااال اًمٙماااريؿ

   -وإي٤ميمؿ ُمـ قم٤ٌمده اًمّم٤محلٞماـ

اتِاؽ ,ووم٘مؽ اهلل,أظمل  ٌّ ل ىمٚم٧م إٟمؽ شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م همػم وًمٙمـ اًمٜمتٞمج٦م اًمت ،أطمًٜم٧َم سم١ًماًمؽ وشمثاا

من إوان ًمٜم٘مقل ًمٚمٛمج٤مهدياـ » :وأقمٜمل سمذًمؽ ىمقًمؽ ،وم٤مطمذر سم٤مرك اهلل ومٞمؽ --سمؾ هل ظمٓم٠م ؛صحٞمح٦م

إٟمام ذًمؽ هلل  ،وًمٞمس ٕطمد أن ي٘مقل ذًمؽ -!ومٝمذا ظمٓم٠م سمال ؿمؽ شًمـ ي١مُمـ ُمـ ىمقُمٙمؿ إٓ َُمـ ىمد مُمـ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ژ ٹٹيمام  اف ٟمقح يمام أن أصؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة هق ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمّ  ،شمٕم٤ممم

ُ اٝم٤م احلٙمؿ سمٕمدم صارومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة  ،]هقد[ ژىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

وًمٞمس  ،وٓ ُيتٚمّ٘ماك إٓ سم٤مًمقطمل ،وهذا ًمٞمس ٕطمٍد إٓ هلل شمٕم٤ممم ،سمٕمد ىمقل٤م ،إيامن أطمٍد ُمـ اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ

 !!صمٛم٧َم وطمٌل أن

سم٠من سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح ًمٚمٛمٙمٚمٗمٞماـ طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس  ٤م٦م ىمٓمٕمً واٞميٕم٦م ىم٤مِمارزد قمٚمٞمف أن قمٛمقم أدًم٦م اًم



 
432 

 

 

ُمـ ُمٖمرا٤م ذم قمُٛمر اًمدٟمٞم٤م
(1)

وُم٤م مل يٖمرر اسمـ مدم ذم قمُٛمر اسمـ مدم ،
(2)

-- 

وُم٤م اًمدقمقة  ،٦م واعٟم٤مسم٦م واًمرضمقع إمم احلؼسمؾ ٟمحـ ُم٠مُمقرون سم٠من ٟمٗمتح ًمٚمٜم٤مس أبقاب اًمتقسم٦م والداي

  -إٓ ٕضمؾ ذًمؽ ,٤مشمفوهم٤مي أهداومف ُمـ يمٌػم ضمز  ذم,إمم اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

  ُماااـ اًمٞمااا٠مس ُماااـ َرْوح اهلل ؿماااالاًمتااال هااال  ،وم٤مطماااذر أهيااا٤م إخ اًمٙماااريؿ سمااا٤مرك اهلل ومٞماااؽ ُماااـ هاااذه اًمٗمٙمااارة

 -!ودقمؽ ُمـ هذه إوه٤مم ،فوم٤مقمتّمؿ سم٤مهلل واؾمتٕمـ سم -!واًم٘مٜمقط ُمـ رمحتف 

ومٝماذا طماؼ يماام وصاٗمٝمؿ رؾماقل  ،يمؿ َُماـ ظما٤مًمٗمٙمؿ وٓ َُماـ ظماذًمٙمؿْماارٓ ي: وأُم٤م أن ٟم٘ماقل ًمٚمٛمج٤مهديااـ

هؿ َُمااـ ْمااارٓ ي) وهااذا هااق ًمٗمااظ اًمٜمٌااّل  ،سمااذًمؽ ذم طماادي٨م اًمٓم٤مئٗماا٦م اعمٜمّمااقرة اًمٔماا٤مهرة قمااغم احلااؼ اهلل 

(ظم٤مًمٗمٝمؿ
(3)

- 

ٓ ): ي٘مااقل اًمٜمٌاال  ؟وماام ُمٕمٜماا٤مه شٓ شمٕمٌاا٠موا» ٤م ًمٗمااظوأُماا ،وشمٗم٘مااف ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝما٤م ومٕمٚمٞماؽ سم٠مخٗماا٤مظ اعمّماآمٗمك 

مهللا إٓ أن  ،إذا أردٟماا٤م اًمتاادىمٞمؼ واًمتح٘مٞمااؼ ،ومل ي٘مااؾ إهنااؿ ٓ يٕمٌاا٠مون سمٛمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿ (هؿ ُمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿْماااري

: ومحٞماااٜمئذ ٟم٘مااقل (ؿهْمااارٓ ي)ٟمٗمااس اعمٕمٜمااك اًمااذي أراده اًمٜمٌاال سم٘مقًمااف  شٓ يٕمٌاا٠مون» أردُت سم٘مااقزم: ي٘مااقل ىم٤مئااؾ

 --٤مردَت ُمٕمٜمك صحٞمحً قمؼّمَت سمٚمٗمظ جمٛمٍؾ وأ

ٓ يٚمتٗماا٧م إًمااٞمٝمؿ وٓ هيااتؿ اااؿ وٓ : ومٝمااق  تٛمااؾ: ومٞمااف إواا٤مل ٓطمتامًمااف ٕيمثاار ُمااـ ُمٕمٜمااك شٓ يٕمٌاا٠م» ومٚمٗمااظ

  -وٟمفْمارهؿ ومٝمق سمٛمٕمٜمك ٓ يِمارو تٛمؾ ٓ ي٤ٌمزم سم ،٤مئً ؿماٞمجيٕمؾ لؿ ىمٞمٛم٦م وٓ يّمٜمع اؿ 

٠ٌََم سمفوُم٤م  ،ووٕمف أقْم٤ٌم ٌ  ،احِلٛمؾ: ًارواًمِٕم٥ْمُ  سم٤مًمٙم»: ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح شوسم٤مسمف ىمٓمع ،ُم٤م سم٤ممم سمف: قَم
(4)

- 

وذم اًم٘م٤مُمقس
(5)

ٌْا٥ُم سم٤مًمٙم»:  وُما٤م  --وُيٗمَتااُح  ،واًمِٕماْدُل واعمثاؾ ،  يما٤منؿماالاحلٛماُؾ واًمث٘ماؾ ُِماـ أي : ًااراًمِٕم

ُما٤مدة قمٌا٠م شًمًا٤من اًمٕمارب»واٟمٔمار  ،ـها شُم٤م أبا٤مزم: وسمٗمالنٍ  ،ُم٤م أصٜمَاعُ : أقم٠ٌم سمف
(6)

ًمٚمراهما٥م  شاعمٗماردات»واٟمٔمار  ،

ُمااا٤م أرى ًماااف وزٟمااا٤م : يم٠مناااف ىمااا٤مل ،أي اًمث٘ماااؾ ،وأصاااٚمف ُماااـ اًمٕمااا٥م  ،مل أبااا٤مل سماااف: أي ،قمٌااا٠مت سمااافُمااا٤م » :ىمااا٤مل ؛٤مأجًْمااا

شوىماااااااادرا
(7)

وذم احلاااااااادي٨م ذم اعمًااااااااٜمد  ،[١١: ]اًمٗمرىماااااااا٤من ژۉ ې ې ې ې ى ىائژ: وذم اًم٘ماااااااارمن ،ـها 

                                      
ٛمْ ىم٤مل: ) دل  قمغم هذا طمدي٨م أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  (٧) ـْ شَم٤مَب ىَمٌَْؾ َأْن شَمْٓمُٚمَع اًمِم  ـْ َُمْٖمِرِا٤َم، شَم٤مَب اهلُل قَمَٚمٞمْفِ َُم  -(2١١1( رواه ُمًٚمؿ )ُس ُِم

َ إِن  ىم٤مل: ) دل  قمغم هذا طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل  (2)  -( وطمًٜمف إًم٤ٌم 151١( رواه اًمؽمُمذي )ُيَٖمْرهِمرْ  مَلْ  َُم٤م اًمَٕمٌْدِ  شَمْقسَم٦مَ  َيْ٘مٌَُؾ  اَّلل 

 (-٧١1١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١64١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-٤٧26مر اًمّمح٤مح )ص خمت (6)

 (-6١اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  (5)

 (-٧٧١.  ٧ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (4)

 -(566اعمٗمردات )ص  (١)
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(--ديااقان ٓ يٕمٌاا٠م اهلل سمااف: اًمدواوياااـ صمالصماا٦م) وهمااػمه
(1)

ي٘مااٌض اًمّماا٤محلقن إول ): وذم طماادي٨م اًمٌخاا٤مري ،

(ئ٤مؿماٞموشمٌ٘مك طمٗم٤مًم٦م يمحٗم٤مًم٦م اًمتٛمر واًمِمٕمػم ٓ يٕم٠ٌم اهلل اؿ  ،وم٤مٕول
(2)

  -واحلٗم٤مًم٦م ًمٖم٦م ذم احلث٤مًم٦م ،

وهاااذا يتْماااّٛمـ أٓ  ،قن ًمٜمااا٤مًمٟم٤م أوئلاااؽ اعمخااا٤مًمٗمقن واخلااا٤مذْماااارهاااق أٓ يوم٤محل٤مصاااؾ أن اعمٕمٜماااك اعمٛمااادوح 

ف ُماـ راطما٦م زائٚما٦م أو وٓ ٟمٖماؽم سماام هاؿ قمٚمٞما ،وٓ يّماّدوٟم٤م قماـ أُمار اهلل ،يٗمتٜمقٟم٤م قمـ احلؼ اًمذي هداٟم٤م اهلل إًمٞماف

  -رْمارأو همػم ذًمؽ ه٤م يٛمٙمـ أن يدظمؾ قمٚمٞماٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ اًم ،ُمـ زياٜم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م

ؿماٗم٘م٦م قمٚماٞمٝمؿ ورمحا٦م ااؿ وشم٘مرسما٤م إمم اهلل  ،وهنتّؿ سماذًمؽ ،وًمٙمـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٟمحـ ٟمًٕمك ذم هدايتٝمؿ

يمااؾ واطمااٍد ُمٜماا٤م ًمااف أىمرسماا٤م  ُمااٜمٝمؿ وهاا١مٓ  ذم اًمٖم٤مًماا٥م هااؿ أهٚمٜماا٤م و ،شمٕماا٤ممم سماادقمقة اخلٚمااؼ واًمًاإمل ذم هاادايتٝمؿ

وًماااااذًمؽ وماااااٜمحـ ٟمٌااااا٤مزم ااااااؿ ُماااااـ هاااااذا اًمقضماااااف )دقماااااقهتؿ وإرادة  --شمٜم٤مِمااااااػموهاااااؿ ىمقُمٜمااااا٤م وقم ،وأرطمااااا٤مم وماااااٞمٝمؿ

   -وٓ ٟم٤ٌمزم اؿ ُمـ ذًمؽ اًمقضمف )خم٤مًمٗمتٝمؿ وظمذٓهنؿ( ،هدايتٝمؿ(

   -وسمف شمٕمٚمؿ سمالهم٦م ودىم٦م ًمٗمظ اًمٜمٌل  --ؾ اًمّمحٞمحّماٞمومٝمذا هق اًمتٗم

وظمقواقا ُمٕما٤مريمٙمؿ سماادون اقمتٌا٤مر لاؿ وٓ عمّماا٤محلٝمؿ ومٛمّماٚمح٦م اجلٝماا٤مد » :وسم٤مًمتا٤مزم وم٘مقًماؽ ووم٘مااؽ اهلل

أومم وُمّماااٚمح٦م اعمج٤مهديااااـ أنٗماااع ًمٚمديااااـ وإُمااا٦م ُماااـ هااا١مٓ  أهاااؾ اًماااذل واًم٘مٕماااقد واًمٚمٕمااا٥م سمحٗماااظ ُمتاااقن 

سمااؾ ذم  ،هماػم ؾماديد شسماادون اقمتٌا٤مر لاؿ وٓ عمّماا٤محلٝمؿ» هاذا اعـماال. --شٛمااؾوطمٝمام سمادون قمؿمااراًمقطمٞمٞمااـ و

ٌّاف سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وومتح اهلل قمٚمٞمؽوم ،ؾ ٓ خيٗمكّماٞمهذا شمٗم  -تٜم

وهاااؿ أؿماااٗمؼ إُمااا٦م قماااغم إُمااا٦م  ،أو يااااٜمٌٖمل أن يٙمقٟماااقا يماااذًمؽ ،اعمج٤مهااادون ـمٚمٞمٕمااا٦م إُمااا٦م وهاااؿ ظمٞم٤مرهااا٤م

 --ؾ يمؾ ظمػم ل٤مّماٞموأطمرصٝمؿ قمغم هدايتٝم٤م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م وإصالطمٝم٤م ون

ـ ُمااااٜمٝمؿ طمتااااك اعمٜمحرومٞمااااا ،شم٠مّخاااااػ واصاااآمٜم٤مع قمٛمااااقم إُماااا٦مْمااااال ورة شم٘متْماااااروُمّمااااٚمح٦م اعمج٤مهدياااااـ سم٤مًم

 -وومٞمام شم٘مدم يمٗم٤مي٦م إن ؿم٤م  اهلل --ؾ شمٕمَرف ذم ُمقوٕمٝم٤مصاٞموومج٤مرهؿ أطمٞم٤مٟم٤م قمغم شمٗم٤م

 -أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم زم وًمؽ وًم٤ًمئر اعظمقان اًمٗم٘مف ذم اًمدياـ واًمتقومٞمؼ إمم الدى واًمًداد

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

 
 

                                      
، ووٕمٗمف ش)اًمدواويـ صمالصم٦م( أي أنقاع اًمذٟمقب اعمدوٟم٦م»( وىم٤مل إرٟم١موط:إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمًٜمدي: 24١1٧ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-5٧11إًم٤ٌم  ذم: ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )

 (-6٧54ري )صحٞمح اًمٌخ٤م (2)
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[ڀ١ٝٓٝايؿًغ شاؾٗار»ٚ شٓاؼ» ٚسهِ صؾع صاٜات سضن١ ،ٚعًب أَٛاشلِ ،ايضاؾن١سهِ ]

  ا؟هخ ؛ ٚلسٌدىٔ ْٖ َ٘ط حدلٔ خلحطذ ٍخلٗتدلّل ٗزَظ سلر خلطخْؿ :خألٍلخلساخل- 

يلى خلطخٗدت هخل ضخٗدت حطٚٔ خلزْدز ٍحودس زطٛل  خلوَرَزّٓل خلطًدضخت  :خلخدًٖ
زٍى يلن ْلسك٘ـي  دقسًٖ --٘ يلْ٘دضـطهى ؤًِ أ َٗرس ٚام  ؟ذدظ ّل ٗزَظ ضًْْد

 --ْٗفخلًلودًٖ زل ؤٖػس خلطًدض 

 [أبققمٌد اهلل: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وصمٌتٜم٤م اهلل وإي٤مك قمغم احلؼ

وم: إول وإن مل ٟمٙمٗماره ومٝماق ُمًاٚمؿ وم٤مؾماؼ ُماـ ومًا٤م.  ،إذا يمّٗمرٟم٤مه ومحٙمٛماف طمٙماؿ ؾما٤مئر اعمرشمديااـْمال اًمرا

ومِمااٞمومٚمٞمس يماؾ َُماـ اٟمتًا٥م إمم ـم٤مئٗما٦م اًم ،الّماٞمواًمّمحٞمح أن ومٞمٝمؿ شمٗم ،وُواالل أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ْما٦م يما٤مومٌر ٕم٦م اًمرا

وقمٚمٞمااف ومًااٚم٥م  --وسمحًاا٥م طم٤مًمااف ،سمااؾ ٟمٗمّّماااؾ ومااٞمٝمؿ سمحًاا٥م ُماا٤م قمٜمااد يمااؾ أطمااٍد ُمااـ آقمت٘ماا٤مد واًمٕمٛمااؾ ،طمااتاًم 

ًمٜمااا٤م هاااذه ذم هماااػم طمااا٤مل احلااارب ومااا٢من يمااا٤من ُمًاااٚمام  ؛ٓ ٟمجٞمااازه ،سمٛمٕمٜماااك أظماااذ ُم٤مًماااف ،اًمقاطماااد ُماااٜمٝمؿ أن ذم أطمقا

وأرضماق أن يٙماقن هاذا  ،لقمِمااراًم ؾماال٤مًاٞمومألنٜما٤م ٟمٛمٜماع ُماـ ذًماؽ ُماـ ضمٝما٦م اًمٜمٔمار اًم ا وإن يم٤من يما٤مومرً  ،ومقاوٌح 

 -٤مواوحً 

   -اوٓ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ طمٙمام واطمدً  ،وٟمحـ ٟمٗمّّمااؾ ذم أطمٙم٤مم اًمراومْم٦م ذم اًمٌٚمدان اعمختٚمٗم٦م

وإذا يما٤من  ،ُمًتح٘مقن ًمٚم٘مت٤مل واًم٘متؾ أيمثر ُمـ اؾمتح٘م٤م. اخلقارج ًماذًمؽوإصؾ أن ه١مٓ  اًمرواومض 

شمرة أُمر سم٘مت٤مل اخلقارج وىمتٚمٝمؿ طمٞم٨م وضمادوا يماام صمٌا٧م ذًماؽ ذم إطم٤مديا٨م اًمٜمٌل   --اعمًتٗمٞمْما٦م سماؾ اعمتاقا

وهاـ طم٘ماؼ ذًماؽ  ،وهاذا وم٘ماف صاحٞمح ٓ همٌا٤مر قمٚمٞماف ،وم٢من ه١مٓ  اًمرواومض ُمًتح٘مقن ًماذًمؽ ُماـ سما٤مب أومم

ذم ُمقاوع ُمـ ومت٤مويف ويمتٌف ؾمالمخ اعؿماٞم
(1)

- 

ًمٜما٤م ٟمحاـ اعمًٚمٛمٞمااـ )أهاؾ اًمًاٜم٦م( وما٢من ذًماؽ يٙماقن ُما٠مُمقرً ؾمااٞم٤مًاٞمًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞما٦م اًم  ا٦م وسما٤مًمٜمٔمر إمم أطمقا

 -ُمـ أضمؾ اقمت٤ٌمر اًم٘مقة واًمْمٕمػ وهمػم ذًمؽ ،دون ُمقوع سمف ذم ُمقوع

   -واهلل أقمٚمؿ --ومٚمٞمس احل٤مل ذم اًمٕمرا. ُمثال يم٤محل٤مل ذم همػمه ُمـ اًمٌالد

ياا٤مت: اًمثا٤م  ُماا٤م داُماا٧م  ،ٓ سماا٠مس سمرومٕمٝماا٤م ،اًمِماإم٤مرات ًمٚمجامقماا٤مت اعمج٤مهاادة ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل وإقمااالم واًمرا

                                      
 قمَ  ـْ  ُمِ َذ  ُهْؿ »( ىم٤مل ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ اًمرواومض: 662. 26اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)

ِ
٦ِم أهِؾ إهقا  ـْ  َأطَمؼُّ ، وَ ٤مُم  سم٤ِمًْمِ٘مَت٤مِل ُِم

ِرِج  ِرِج »(: 1١٧. ٧2، واخلقارج أومم سم٤مًم٘مت٤مل ُمـ اًمٙمٗم٤مر؛ ىم٤مل اسمـ هٌػمة يمام ذم: ومتح اًم٤ٌمري )شاخْلََقا يملَِم  ىِمَت٤مَل اخْلََقا ـْ ىِمَت٤مِل اعْمنُْمِ َأْومَم ُِم

سْمِح وَ  ِك ـَمَٚم٥ُم اًمر  ْ ؾْماَلِم َوذِم ىِمَت٤مِل َأْهِؾ اًمنم  ْٙمَٛم٦ُم ومِٞمِف َأن  ذِم ىِمَت٤مِلِْؿ طِمْٗمَظ َرْأِس َُم٤مِل اْعِ ٤مِل َأْومَم َواحْلِ  -شطِمْٗمُظ َرْأِس اْحَ



435  

  

 ،ومٝماذه ضمٞمادة ،وُمٙمتاقب ومٞمٝما٤م يمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد ا ْماارظم ؛أقمرومٝم٤م شمح٤مس»وراي٦م  --ٓ نقي ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ

 -وأفمٜمٝم٤م ُم٘م٤مرسم٦م ،ٓ أذيمره٤م أن شؾمالُملٝم٤مد اعطمريم٦م اجل»وراي٦م 

 رومٕمااف وَُمااـ ،اعمرشمدياااـ دوًماا٦م راياا٦م ,ومٕمااال,ٕنااف  ،وأُماا٤م قمٚمااؿ دوًماا٦م ومٚمًٓمٞماااـ ومااال أرى ضمااقاز رومٕمااف سمحاا٤ملٍ 

 !!ًمٚمٛمت٘مٞماااـ ياااٜمٌٖمل ٓ متّحااااؾ اومٝمااذ ،شاًمًااٚمٓم٦م»و شاًمدوًماا٦م» قمااـ اًمٜمٔماار سم٘مٓمااع( ومٚمًٓمٞماااـ) ًمٚمٌٚمااد قمٚماااًم  سم٤مقمتٌاا٤مره

ا٘مٝمؿ وٓ ٟمٙمٗمارهؿ ٓ ،ذًماؽ ٕضماؾ ُمٕماذورون قمٜمادٟم٤م ومٝماؿ ،وهمقهما٤مؤهؿ اًمٜما٤مس ضمٝما٤مل ذًماؽ يٗمٕمؾ وإٟمام ًّ  ٟمٗم

 -ال اعمًٚمٛمٞماـ وٞمٕم٤مقاعم١ًمول أن يّمٚمح أطم واهلل ،ذًمؽ سمؽمك ٟم٠مُمرهؿ ًمٙمـ ،سمذًمؽ

 
 

ٚؾا٥ز٠ ٗ  ،اْع٘ٚبٝإ مٛاب٘ ايتهؿرل َٚٛ ،إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايڀٛاغٝت قبٌ تهؿرلِٖ]

[شٖتٓع عٔ قزص٠»قٛيٓا: 

 هي بٖدهٔ خلحزٔ يلى أ زس ًحسسِ يلى ذ٘ط ؤًِ  شهحوس حسدى»د طـ٘شٚط يي خل

ْْل ٗزر بٖدهٔ خلحزٔ يلى خلكَخَ٘ت ٖسل تٛٓ٘طّن ٍخلرطٍد  ؛خلوطتس ٖسل تٛٓ٘طُ
  --ؤضرَ شٚط ؾَخزف ٍهَخًى خلتٛٓ٘ط ؟يلْ٘ن

 [abo hamza elmasry: اًم٤ًمئؾ]
 

 : ابالجى

َُماـ واعم٘مّماقد  ،ًمٕمٚمٝما٤م شمًاٛمٞم٦م سم٤مقمتٌا٤مر احا ل وآؾماتح٘م٤م., شاعمرشماد» اًم٘مقل سم٠منف جي٥م إىم٤مُما٦م احلجا٦م قماغم

   --ًمٞمس قمغم إـمالىمف ،ىمٌؾ شمٙمٗمػمه ,ارشمٙم٥م اًمٙمٗمر اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م

ـَ ارشمٙم٥م اًمٙمٗماَر ىمٌاؾ شمٙمٗماػمه: وشمّمحٞمح اًمٕم٤ٌمرة أن ي٘م٤مل اعمٝماؿ أن هاذا ًماٞمس قماغم  --إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم ُم

ه أو ظمٓماا٠م  ،ؾّماااٞمؾ ومٞمااف شمٗمسماا ،إـمالىمااف وماا٢من يماا٤من هاا٤م ُيٛمٙمااـ أن يٙمااقن ًمااف ومٞمااف قمااذر ُمااـ ضمٝمااٍؾ أو شم٠مويااٍؾ أو إيماارا

وإن يماا٤من  ،ومٝمااذا ٓ ٟمحٙماؿ سمٙمٗمااره طمتاك ٟمزيااؾ قماذره وٟم٘مااٞمؿ احلجا٦م قمٚمٞمااف ؛أو ٟمحااق ذًماؽ ،وقمادم ىمّمااٍد ًمٚمٗمٕماؾ

طمجاا٦م وٓ اٟمتٔماا٤مر سمااؾ ومااال يٚماازم إىم٤مُماا٦م  ،هاا٤م ٓ يٛمٙمااـ أن ُياااإمذر ومٞمااف اعٟمًاا٤من وهاا٤م ُيااإمٚمؿ أنااف ًمااٞمس ًمااف ومٞمااف قمااذرٌ 

 -ومٝمذا إذن خيتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال --ةؿمارٟمحٙمؿ سمٙمٗمره ُم٤ٌم

 : وأُم٤م اًمٓمقاهمٞم٧م احل٤ميمٛمقن ًمٌالد اعمًٚمٛمٞماـ اًمٞمقم وم٤مجلقاب قمغم ُم٠ًمختٝمؿ ُمـ وضمٝمٞماـ

ًٌّاقا سماف ُماـ ٟماقاىمض اع ،وهاق احلاؼ: اًمقضمف إول واًمٙمٗمار  ؾماالمأناف ٓ يٚمازم إىم٤مُما٦م طمجا٦ٍم قمٚماٞمٝمؿ وماٞمام شمٚم

 ؛أنااف ٓ يٚماازم إىم٤مُماا٦م احلجاا٦م قمااغم اعمٛمتٜمااع اعمٕماارض شأطمٙماا٤مم اعمرشمااد»شم٘ماارر قمٜماادٟم٤م ذم ُم٤ٌمطماا٨م ٕنااف ىمااد  ،اًمٌااقاح
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وهاااؿ ُماااـ أضماااؾ ذًماااؽ  ،ٓ رّدة جماااردة ،وماااردهتؿ رّدة ُمٖمٚمٔمااا٦م ،حمااا٤مرسمقن ،ٓ  هتٜمٕماااقن قماااـ ىمااادرٍة وؿماااقيم٦مٍ ٝمااا١موم

 ،ٕم٦ميِماارهاذا ٓ شما٠مُمر سماف اًم ،ومٙمٞمػ يٚمازم إىم٤مُما٦م طمجا٦م قمٚماٞمٝمؿ ،ُمٕمروقن أؿمد ُم٤م ُيتّمّقر ُمـ ُمٕمٜمك اعقمراض

 ،سمٞمااـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ٤موهاذا ٓ ٟمٕمٚماؿ ومٞماف ظمالوًما ،سمؾ دًّم٧م قمغم قمٙمًف ،وٓ شمدل قمٚمٞمف سم٠مي ٟمقع ُمـ أنقاع اًمدًٓم٦م

وذم اًمٙمتااا٥م اًمتااال شمٜم٤موًمااا٧م هاااذه إطمٙمااا٤مم  ،واًمٙماااالم ومٞماااف ُمًٌاااقط ذم أباااقاب اًماااردة ُماااـ يمتااا٥م اًمٗم٘ماااف اًمٙمٌاااػمة

شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل»سمقضمف ُمـ اًمقضمقه يمٙمت٤مب 
(1)

   -وهمػمه ،٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم 

وهاق أناف قماغم ومارض ًمازوم إىم٤مُما٦م احلجا٦م قمٚماٞمٝمؿ وم٢مٟمٜما٤م ٟم٘ماقل إن احلجا٦م قمٚماٞمٝمؿ  ،قماغم اًمتٜمازل: اًمقضمف اًمث٤م 

ًما ؾماالموما٢من اهلل شمٕما٤ممم أىما٤مم و٤مقما٤مت ُماـ قمٚماام  ودقما٤مة ورضما٤مٓت أهاؾ اع ،ىم٤مئٛم٦م سمال ؿمؽ قن يادقمقن ٓ يزا

ًٌّاااق وهااااذه  ،ن سماااف ُماااـ اًمٙمٗمااار اًمِماااٜمٞمعهااا١مٓ  اًمٓمقاهمٞمااا٧م ويااااٜمٙمرون قمٚماااٞمٝمؿ ويٌٞمااااٜمقن سمااا٤مـمٚمٝمؿ وُمااا٤م هاااؿ ُمتٚم

وهاااذه اًمًاااجقن وهاااذه اعمٜمااا٤مفمرات وهاااذه  ،ٞم٦م اًمدقمقيااا٦م واجلٝم٤مديااا٦م سم٠منقاقمٝمااا٤م وأؿماااٙم٤مل٤مؾماااالُماجلامقمااا٤مت اع

إن مل شمٙمـ ومٞمٝم٤م إىم٤مُم٦م طمج٦م قماغم أيمٗمار وأقمتاك  --اًمٙمت٥م واعم٤ٌمطم٨م واعمٜم٤مىمِم٤مت واحلقارات وهمػمه٤م وهمػمه٤م

 -!!طمج٦م قمغم أطمدٍ ومام سم٘مل ذم اًمقضمقد إُمٙم٤مٌن عىم٤مُم٦م  ،أطمٍد يٛمٙمـ شمّمقره

ومٛماااـ ي٘ماااقل إن هااا١مٓ  اًمٓمقاهمٞمااا٧م مل شم٘ماااؿ قمٚماااٞمٝمؿ احلجااا٦م وإٟماااف ٓ جياااقز شمٙمٗماااػمهؿ طمتاااك شم٘مااا٤مم  --وقمٚمٞماااف

ٌّاس قمغم اًمٜم٤مس وم٤مطمذروه واضمتٜمٌقه ،قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م  -!ومٝمذا و٤مٌل ُمْمؾ ُمٚم

ٟمٕماافؿماااروأُماا٤م وااقاسمط وأطمٙماا٤مم اًمتٙمٗمااػم وذيماار   ،ومٝمااذه ياا٤م أظماال اًمٙمااريؿ ٓ يًاإمٝم٤م هااذا اعم٘ماا٤مم --وـمف وُمقا

ياـ اسمتٚماقا اا٤م وطمرروها٤م وومّماٚمقه٤م صارٕن اعمٕم٤م ،ةصارًٌقـم٦م سمحٛمد اهلل ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕم٤موهل ُم

سمااؾ يماااؾ ُمااـ يٙمتااا٥م  ،)ًمٙماااـ إطمٙماا٤مم ٟمٗمًاااٝم٤م ٓ ختاارج قماااام هااق ُمٕماااروف قمٜمااد اعمت٘مدُمٞمااااـ ،أيمثاار ُماااـ اًم٘ماادُم٤م 

ٛمققما٦م ُماـ اًمٙمتا٥م ؾ ذم اًمت٠مخٞمػ واًمتٗمٝمٞمؿ( ومٝمٜما٤مك جمّماٞمضمديدا ومٝمق قم٤مًم٦م قمٚمٞمٝمؿ إٟمام اعم٘مّمقد اًمتحرير واًمتٗم

ومٕمٚمٞمؽ ا٤م ،اًمٓمٞم٦ٌم طمررت هذه اعم٤ًمئؾ
(2)

- 

   -ٓ إ  همػمه وٓ رب ؾمقاه ،واهلل اعمقومؼ

وٟمحقهاا٤م أن  ،أو اُمتٜمٕمااقا قمااـ ىماادرة ،ُمٕمٜمااك ىمقًمٜماا٤م هتٜمٕمااقن قمااـ ىماادرةٍ : شهتٜمااع قمااـ ىماادرة» وم٤مئاادة ذم ىمقًمٜماا٤م

ئع قماااـ ىماااقٍة وؿماااقيم٦مٍ ِمااااراًمِماااخص أو إؿماااخ٤مص اُمتٜمٕماااقا قماااـ سمٕماااض اًم حااارب واعم٘م٤مشمٚمااا٦م اااا٤م اٟمتّماااٌقا ًمٚم ،ا

اُمتٜمٕمااقا : واًمت٘مادير ،ُمقوإمٝم٤م ٟمّماا٥ٌم قماغم احلا٤مل شقماـ ىمادرةٍ » ومجٛمٚما٦م --وآُمتٜما٤مع قماـ أظماذٟم٤م لاؿ سم٤مٕطمٙماا٤مم

 -أي اُمتٜمٕمقا واحل٤مل أن لؿ ىمقة وىمدرة وؿمقيم٦م ،ىم٤مدرياـ

                                      
 -شيًتت٤مب اعم٘مدور قمٚمٞمف اعمٛمتٜمع ٓ يًتت٤مب وإٟمام»(: 124ىم٤مل ذم: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )ص  (٧)

ٟمع اًمتٙمٗمػم اعمٕمتؼمة(، ١١ , 1١)ص  يٜمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م (2)  ؛ ًمٚمٛمجٚمز-- وهمػمه٤م-إن٤مف اًمؼمرة سمٛمقا
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,وسمٞمااـ اعمٛمتٜماع قماـ ىماقٍة وؿماقيم٦م  ،اًمتٗمريؼ سمٞمااـ اعمٛمتٜماع اعمجارد يمٛماـ يٛمتٜماع قماـ أدا  زيم٤مشماف :واعم٘مّمقد

سماؾ هاق ىماد اُمتٜماع واٟمْما٤مَف إمم اُمتٜم٤مقماف اقمتّما٤مُمف سم٘ماقة وىمادرة  ،اومٝمذا ًمٞمس اُمتٜم٤مقم٤م جماردً  ؛,قمـ ىمدرةٍ  اعمٛمتٜمع

 -يٛمتٜمع ا٤م قمـ ُم١ماظمذشمٜم٤م ًمف سم٤مٕطمٙم٤مم ،وؿمقيم٦م

ويمٗماار  ،اعمٜمٗمااؼ قمااـ همٜمااًك أو قمااـ فمٝماار همٜمااًك : وٟمٔمػمهاا٤م ،ا ياااٜمٌٖمل أن يٙمااقن ُمٜمٙماارً  شىماادرةٍ »ومٚمٗمااظ  --وقمٚمٞمااف

 ژگ گ گ ڳ ڳژ: وُمٜماااف ىمقًماااف شمٕمااا٤ممم ،وٟمحقهااا٤م ،قمٚماااؿٍ  وأواااٚمف اهلل قماااغم ،ومرقماااقُن قماااـ اؾماااتٞم٘م٤منٍ 

اعمٛمتٜمااع : ومٞم٘مااقل ،٤مخمتٚمًٗماا ٤مطًم ؿمااارطمٝم٤م ِمااارورأجاا٧م سمٕمااض اًمٗمْمااال  يًااتٕمٛمٚمٝم٤م اؾمااتٕمامٓ خمتٚمٗماا٤م وي ،[22: ]اًمتقسماا٦م

وماا٦م  ،قمااـ اًم٘ماادرة وهااذا  ،ومااال شمٓم٤مًمااف ىماادرشمٜم٤م ،طمٝم٤م سم٠منااف اُمتٜمااع قمااـ ىماادرشمٜم٤م قمٚمٞماافِماااروي ،,سماا٤مًٕمػ واًمااالم,ُمٕمر 

هااذا اعمٛمتٜمااع اُمتٜمااع سم٘مدرشمااف قمٜماا٤م أي قمااـ أطمٙم٤مُمٜماا٤م  ن  ٕ ،وهااق وإول ُمتالزُماا٤من ،٤ماعمٕمٜمااك وإن يماا٤من صااحٞمحً 

ًمٙماااـ آؾماااتٕمامل إول اًماااذي سمٞمااااٜمتف هاااق إومّماااح  --ومٝماااق هتٜماااع قماااـ ىمااادرشمٜم٤م أي هتٜماااع قمٜمااا٤م ،وُم١ماظماااذشمٜم٤م ًماااف

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ -وهق اًمذي جيري قمغم أخًٜم٦م اًمٕمٚمام  ،وإصح

 
 

ٚايضر  ؟،ٌٖٚ ّهٔ إٔ ٜعشصٚا باؾٌٗ ؽضعا ؟،يق٠٬ َعٌِٖٗٚ ػٛط ا ،ينسهِ ا٭َٔ ايٛط]

صشايكقك»ع٢ً تهؿرلِٖ بآ١ٜ عٛص٠ إغتزٍ  شعبز ايكارص عبز ايعظٜظ»ع٢ً 

  رٌد خلٓدؾل ؤى خل٘س خلتٖ ٗسكص زْد خلكدََت ٍؤيَخًِ ًٍٗ٘خَى ضـ٘هي خلوًلَم

 --قٔطـط٘ص ٍخلّٖ ؤرْعٓ خلز ,حدضـٍ٘لَ يعلٌدُ يٌْد لود سدٍ  ,زْد ْٖ خألضؼ ْسدزخ 

 ؿـطًٌْس ظٗدضتٖ خألذ٘طٓ لساز خلوُطذ ٍؤًد زسخذل خلوسزس ْٖ حٖ ضخٖٖ زدلًدغؤ ح

ح٘ج ؤٍَٖٓخ  شخألهي خلَحٌٖ»ـ هًٌد خلػآ هزوَئ هي خلطسدذ هي ْطٖٔ هد ٗسوى ز

ٍؤٖدهَخ خلػآ يلى َطخض زدٖٖ خلوسلو٘ـي  ،دضت٘ـي شخت خلسْى خلطزديٖ ؤهدم خلوسزسسـ٘

 :خلساخل --!ؤيتسُلن  ضٖءٍّصخ 
  ؟ّل تزَظ خلػآ هًْن :2س 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ :ٍّل هي خلووٛي ؤى ًَٗل ْْ٘ن ٚود ٖدل خهلل :1س 

هى خلًلن ؤًِ هي خلووٛي ؤى ٗزْلَخ ؤى خلًول ْٖ خلز٘ص  ؛]اًم٘مّمص[ ژڌ ڌ
 --يدضـطـ ْٖ نل حٛن خلوطتسٗـي أ ٗزَظ طـطٍخل

 [بق ُمّمٕم٥م اًمٖمريبأ: اًم٤ًمئؾ]
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 : الجىاب

ومٝماذا ٓ  ؛الة ُماع اعمّمٚمٞمااـ و٤مقما٦م ذم اعمًاجدإن يم٤من اعم٘مّمقد أهنؿ دظمٚمقا ذم اًمّم --ُمٕمٝمؿ اًمّمالة: ٧ج

وما٢من يمٜما٧َم شمٕمروماف سمٕمٞمااٜمف وشمٕمارف طم٤مًماف ُماـ طمٞما٨م احلٙماؿ  ؛وإن يما٤من اعم٘مّماقد اًمّماالة ورا  إُما٤مم ُماٜمٝمؿ ،ْماري

 -وم٤مُٕمر واوح ،واًمٙمٗمر ؾمالمقمٚمٞمف سم٤مع

ٕن هاااا١مٓ  ضمٜمااااقد دوًماااا٦م اًمااااردة  ،ااااا٤م اًمذُماااا٦موٓ أرى شمااااؼمأ  ،وإن يماااا٤من جمٝمااااقٓ ًمااااديؽ ومااااال شمّمااااؾ  ظمٚمٗمااااف

   -واهلل أقمٚمؿ ،وُيٖمّٚم٥م اًمٖم٤مًم٥ُم  ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،واًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝمؿ هق اًمٙمٗمر

وومّماٌؾ ًماٞمس  ،طمٌؼ وصاد. ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 1ج 

 --٤موَُمـ أصد. ُمـ اهلل طمديثً  ،ُمـ اهلل ىمٞماًل وَُمـ أصد.  ،يمالم رسمٜم٤م  ،سم٤ملزل

  ؟اذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم يمٗمر ه١مٓ  اًمٕم٤ًميمر وًمٕمؾ ُم٘مّمقدك هؾ ُيًَتادل

شاجلا٤مُمع»و شاًمٕمٛمادة»خ قمٌاد اًم٘ما٤مدر سماـ قمٌاد اًمٕمزياز ذم ِمااٞموم٘مد اؾمتدل اا٤م اًم
(1)

قماغم شمٙمٗماػم أُمثا٤مل ها١مٓ   

ٟمااف )وزيااره(  ،ة(صاااراًمٕمًاا٤ميمر )قمًاا٤ميمر اًماادول اعمرشماادة اعمٕم٤م ووضمٝمااف أن اهلل شمٕماا٤ممم ؾمااّقى سمٞماااـ ومرقمااقن وأقمقا

 -ومل يٗمر. سمٞماٜمٝمؿ ذم احلٙمؿ ،لمٝمؿ يمٚمٝمؿ ظم٤مـمئٕمٚموقم٤ًميمره وأت٤ٌمقمف )ضمٜمقده( ومج

 --وم٠متٌا٤مع اًمٙما٤مومر يمٗما٤مرٌ  ،أن أي٦م أوم٤مدت أن إت٤ٌمع لاؿ طمٙماؿ ُمتٌاققمٞمٝمؿ: وطم٤مصؾ اًمدًمٞمؾ سمٕم٤ٌمرة أظمرى

ٓ قمااغم  ،إٓ أن يٙمااقن ضماارى قمااغم أخًااٜم٦م سمٕمااض أهااؾ اًمٕمٚمااؿ جماارى اعمثااؾ ،ومل أَر َُمااـ ؾمااٌ٘مف اااذا آؾمااتدٓل

 -!واهلل اعمًتٕم٤من ،قم ٟم٤مزًم٦م ٌ ُمـ اًمٜمقازل قمغم يمؾ طم٤ملوُم٠ًمختٜم٤م اًمٞم ،ؾمٌٞمؾ آؾمتدٓل

 : ٕنف ُمٌٜمّل قمغم ُم٘مدُمتٞماـ ،ا واًمذي ئمٝمر أن ذم هذا آؾمتدٓل ٟمٔمرً 

قمٚمتااف يمااقهنؿ ضمٜمااقدا ًمٗمرقمااقن  ،أن احلٙمااؿ قمااغم اجلٜمااقد سماا٠مهنؿ يماا٤مٟمقا ظم٤مـمئٞماااـ أي يم٤مومرياااـ: اعم٘مدُماا٦م إومم

 -وأت٤ٌمقمف يمٗم٤مرٌ وطم٤مصٚمف احلٙمُؿ سم٠من ضمٜمقد اًمٙم٤مومر  ،ووزيره اًمٙم٤مومَرياـ

صمااؿ  ،وسمٞماااـ شمٙمٗمػمٟماا٤م لاا١مٓ  احلٙماا٤مم اًمٞمااقم ،قماادم اًمتٗمريااؼ سمٞماااـ يمٗماار ومرقمااقن اعم٘مٓمااقع سمااف: اعم٘مدُماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م

 -ُمراشم٥م احلٙمؿ قمغم ه١مٓ  احلٙم٤مم اًمٞمقم ذم اًم٘مقة واًمقوقح

ضمااا٤مُر أيب : يماااام ًماااق ىمااا٤مل ىم٤مئاااؾ ،طم٤مصاااٚمف قمااادم اًمتًاااٚمٞمؿ ااااذه اًمٕمٚمااا٦م ذم أيااا٦م ؛واعم٘مدُمااا٦م إومم ومٞمٝمااا٤م سمحااا٨م

واًمّمااحٞمح أنااف ٓ ياادل قمااغم  ،ؾّماااٞمهااذا ومٞمااف شمٗم ؟ًمٙمقٟمااف ضماا٤مره ا ومٝمااؾ ياادل قمااغم أنااف إٟمااام يماا٤من يماا٤مومرً  ،يماا٤مومرٌ  ضمٝمااؾ

شُمًا٤مًمؽ اًمٕمٚما٦م»ُماـ ُم٤ٌمطما٨م  شاعياام »حا٨م ٌوهاذا ُمتٕمٚماؼ سمٛم ،٤مذًمؽ إذا يما٤من ُمٕمٞمااٜمً 
(2)

صماؿ ها١مٓ  إٟماام يما٤مٟمقا  ،

                                      
ئع»( ذم ٟم٘مده ًمٙمت٤مب 452اٟمٔمر: اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ )ص  (٧)  -شاًم٘مقل اًم٘م٤مـمع ومٞمٛمـ اُمتٜمع قمـ اًمنما

ويًٛمك هق ُم٤م دل قمغم يمقن اًمقصػ اعم٘مّمقد قمٚم٦م، وُمـ ُم٤ًمًمٙمٝم٤م: اًمٜمص اعمقُمئ إمم اًمٕمٚم٦م، ُم٤ًمًمؽ اًمٕمٚم٦م هل: ـمر. إصم٤ٌمت اًمٕمٚم٦م، و (2)

 -قمٜمد اًمٕم٘مال  ٤ماعيام  واًمتٜمٌٞمف، وو٤مسمٓمف أن ي٘مؽمن احلٙمؿ سمقصػ قمغم وضمف ًمق مل يٙمـ قمٚم٦م ًمف ًمٙم٤من اًمٙمالم ُمٕمٞمًٌ 
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ع سماااف اعمٕمٚمااااقم ُمااااـ دياااااـ اهلل يح اعمٕمٚمااااـ اعم٘مٓمااااقّماااارُمثٚمااااف ٕهناااؿ يماااا٤مٟمقا أت٤ٌمقمااااف ذم اًمٙمٗماااار اًم اظم٤مـمئٞمااااـ ويمٗماااا٤مرً 

ـُ ُماـ ُمٕمٜماك ًاواعم ،ويم٤مٟمقا ضمٜمقده ذم ُمٕم٤مداة رؾماؾ اهلل وحما٤مرسمتٝمؿ وشمٙماذيٌٝمؿ واًمّماد قماٜمٝمؿ ،ورةْمارسم٤مًم تٞمَ٘م

 -ًمف وسمٕمده اواحلؼ أن يمٗمرهؿ طم٤مصؾ ىمٌؾ أن يٙمقٟمقا ضمٜمقدً  ،أي٦م اعظم٤ٌمر سم٠مهنؿ يمٗم٤مر

ئاااػ ُمًاااّٚمٌؿ قماااغم اجلٛمٚمااا٦م وإدًمااا٦م  ومّماااحٞمٌح  ؛وأُمااا٤م أن إتٌااا٤مع ي٠مظماااذون طمٙماااؿ ُمتٌاااققمٞمٝمؿ ذم ؾمااا٤مئر اًمٓمقا

وآؾمااتدٓل سم٤مٔياا٦م قمااغم هااذا حمتٛمااؾ قمااغم  ،يٕم٦مِمااارؾ شمٕماارف ُمااـ سم٘مٞماا٦م أدًماا٦م اًمصاااٞمقمااغم ىمٞمااقد وشمٗم٤م ،قمٚمٞمااف يمثااػمة

   ؟ًمف ٤موُم٤م طم٘مٞم٘م٦م يمقهنؿ أت٤ٌمقمً  ؟اشّمإٌمقه ذم ُم٤مذا: ٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٠ًملْماٞمًمٙمـ قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اعم٤ًمئؾ وإىم ،يمؾ طم٤مل

 -ًمتٗمريؼسمؾ اًمّمقاب ا ،واعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ظمٓم٠م

رً  ُت إمم أن هاااذا ُماااـ إظمٓمااا٤م  اًمتااال وىماااع ومٞمٝمااا٤م ؿمااااروأ ،وأوواااحتف اوىماااد ىمااادُم٧ُم اًمٙماااالم قماااغم هاااذا ُمااارا

اا ،طمٞماا٨م ضمٕمااؾ اجلٛمٞمااع ذم ُمرشمٌاا٦م واطماادة قمااغم ُماا٤م وماُِٝماااؿ ُمااـ يمالُمااف ،قمٗماا٤م اهلل قمٜمااف شقمٌااد اًم٘ماا٤مدرِ »خ ِماااٞماًم ٥م ورشم 

قماقى أن يمٗمارهؿ ىمٓمٕماّل ي٘مٞمااٜمّل سماؾ زاد قمٚمٞماف د ،وًمٞمتاف ايمتٗماك سماذًمؽ ،قمٚمٞمف أن يمؾ ُمـ يم٤من ذم ضمٞمقؿمٝمؿ يما٤مومرٌ 

 ،ٚمٛم٦م اًمٙماذاب اًمذيااـ أواع اًمّماح٤مسم٦م قماغم شمٙمٗماػمهؿ وردهتاؿًااٞميمٙمٗمر أت٤ٌمع ُم ،ورةْمارُمٕمٚمقم ُمـ اًمدياـ سم٤مًم

ٓ يٕمٚمٛمٝما٤م  ،وطمّماؾ سمًا٥ٌم ذًماؽ ومتٜما٦م يمٌاػمة ،وم٠مظمٓما٠م ؾما٤محمف اهلل وؿماذ !!ورشّم٥م قمٚمٞمف شمٙمٗمػم َُماـ مل يٙمٗمارهؿ

وًماااف  ،واهلل هم٤مًمااا٥ٌم قماااغم أُماااره ،١م ًمٚمتِمااادد قمٜماااد مظمريااااـام ُماااع اًمتٕمّمااا٥م قمٜماااد اًمااإٌمض واًمتٝمٞماااؾمااااٞمٓ  ،إٓ اهلل

   -ؾمٌح٤مٟمف إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ: وٟمرضمع إمم اًمٙمالم قمغم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ ؾمقرة اًم٘مّمص

أظمؼم أن اجلٛمٞمع  وم٤مهلل  ؛]اًم٘مّمص[ ژچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

هلل شمٕم٤ممم ومل يدظمٚمقا ذم دياـ وُمٕمٚمقٌم أهنؿ وٞمٕم٤م يم٤مٟمقا قمغم اًمٙمٗمر سم٤م ،ومرقمقن ووزيره وضمٜمقده: ظم٤مـمئقن

وومرقمقن ُمـ أيمٗمر  ،وصدوا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وطم٤مرسمقا رؾمٚمف ويمٗمروا اؿ وسمام ضم٤م وا سمف ،اهلل أصال

يٙمٗمرون سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمثٚمف ويٙمذسمقن  ،وأت٤ٌمع ًمف ،وهؿ ُم١مُمٜمقن سمف ،ادقمك اعًماٝمٞم٦م ؛اًمٙم٤مومرياـ ذم اًمقضمقد

 --رؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم و ٤مرسمقهنؿ

   -ياـًاروهذا هق إفمٝمر وإؿمٝمر قمٜمد اعمٗم ،ومٝمذا ُمٕمٜمًك ذم أي٦م

   -وم٤مهتؿّماروؾم٤مئر شمؾماك ومٝمؿ سم٤مًمت٘م٤مط ُمقّمارأهنؿ خمٓمئقن ذم شم: واعمٕمٜمك اًمث٤م 

 :  ياـ ذم ذًمؽًاروإًمٞمؽ سمٕمض أىمقال اعمٗم

إن ومرقمااقن : ي٘مااقل شمٕم٤مًماااك ذيمااره ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ: وىمقًمااف»: اًمٓمااؼمي
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شقَمُدّوا وطَمَزٟم٤مؾماك ومٚمذًمؽ يم٤من لؿ ُمق ،وه٤مُم٤من وضمٜمقدمه٤م يم٤مٟمقا سمراؿ مصمٛمٞماـ
(1)

 -ـها 

ع ُمااٜمٝمؿ أن ومٚمااٞمس سمٌااد ، ؿمااالذم يمااؾ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ»: اًمٌٞمْماا٤موي

أو ُمذٟمٌٞماـ ومٕما٤مىمٌٝمؿ اهلل شمٕما٤ممم سما٠من  ،ظمذوه يرسمقٟمف ًمٞمٙمؼم ويٗمٕمؾ اؿ ُم٤م يم٤مٟمقا  ذرونأىمتٚمقا أخقوم٤م ٕضمٚمف صمؿ 

ويمالُمااف  -ـها شسمتٚمااقا سماافوم٤مجلٛمٚماا٦م اقمااؽماض ًمت٠ميمٞمااد ظمٓماائٝمؿ أو ًمٌٞماا٤من اعمقضماا٥م حاا٤م ا ،رسمااك قماادوهؿ قمااغم أجاادهيؿ

يِمارُم٠مظمقذ قمـ اًمزخم
(2)

 -هًاػميمام هق دأبف ذم شمٗم 

أي ذم يماااؾ ُمااا٤م ياااا٠متقن  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ»: وُمثٚماااف صاااٜمٞمع أيب اًمًاااإمقد

َي ورُ  ،ٕضمٚمف أخقوم٤م صمؿ أظمذوه يرسمقٟمف ًمٞمٙمؼم ويٗمٕمؾ اؿ ُم٤م يما٤مٟمقا  اذرون ا ومال همرو ذم أن ىمتٚمق ؛وُم٤م يذرون

قمااادوهؿ قماااغم  كومٕمااا٤مىمٌٝمؿ اهلل شمٕمااا٤ممم سمااا٠من رسمااا ؛أو يمااا٤مٟمقا ُمذٟمٌٞمااااـ ،شمًااإمقن أخاااػ وًمٞماااد أناااف ذسماااح ذم ـمٚمٌاااف 

قماااغم أناااف  ژـَ ٞماااا٤ْمـمِ ظَم ژوىمااارئ  ،٦م ًمت٠ميمٞماااد ظمٓمااائٝمؿ أو ًمٌٞمااا٤من اعمقضمااا٥م حااا٤م اسمتٚماااقا سمااافوااااٞموم٤مجلٛمٚمااا٦م اقمؽما  ،أجااادهيؿ

شأو قمغم أنف سمٛمٕمٜمك ُمتٕمدياـ اًمّمقاب إمم اخلٓم٠م ،ختٗمٞمػ ظم٤مـمئٞماـ
(3)

 -ـها 

أو  ،ُمااااااااااا٤م ىمٌٚمٝمااااااااااا٤مًمتٕمٚمٞماااااااااااؾ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ: ووٚمااااااااااا٦م»: اًمِماااااااااااقيم٤م 

وهااق ُماا٠مظمقذ  ،اـ مصمٛمٞماااـ ذم يمااؾ أومٕماا٤ملؿ وأىمااقالؿصاٞمااقم٤م: ژظم٤مـمئٞماااـژوُمٕمٜمااك  ،ًمالقمااؽماض ًم٘مّمااد اًمت٠ميمٞمااد

ومٞمحتٛماؾ أن يٙماقن ُمٕمٜماك هاذه اًم٘مارا ة  ،سمٞما٤م  ُماـ دون مهازة ژظم٤مـمٞماـژ ئوىمر ،ُمـ اخلٓم٠م اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمّمقاب

أي دماااا٤موز : خيٓمااااق و تٛمااااؾ أن شمٙمااااقن ُمااااـ ظمٓماااا٤م ،ُمٕمٜمااااك ىماااارا ة اجلٛمٝمااااقر وًمٙمٜمٝماااا٤م ظمٗمٗماااا٧م سمحااااذف الٛماااازة

شاًمّمقاب
(4)

 -ـها 

چ چ چ ژ: إمم مظمرهااا٤م ذم ُمقواااع اًمٕمٚمااا٦م جلٛمٚمااا٦م ژڇ ڇ ڇژووٚمااا٦م »: اسماااـ قم٤مؿماااقر

ٕهنااؿ يماا٤مٟمقا جمرُمٞماااـ ومجٕمااؾ اهلل ذًمااؽ قم٘م٤مسماا٤م  ؛ًمٞمٙمااقن لااؿ قماادوا وطمزٟماا٤مؾماااك أي ىماادر اهلل ٟمجاا٤مة ُمق ژچڇ

ئٞمؾ وقماااغم قمٌااا٤مدة إصاااٜم٤ممؾماااارلاااؿ قماااغم فمٚمٛمٝماااؿ سمٜمااال إ ٓمَِئ يمٗمااارح إذا ومٕماااؾ اؾماااؿ وم٤مقماااؾ ُماااـ ظَماااا: واخلااا٤مـمئ ،ا

اخلاااا٤م   ًاااااراخِلاااااط  سمٙم :وُمّماااادره ]اًمٕمٚمااااؼ[ ژې ى ى ائژ ٹٹ ،اخلٓمٞمئاااا٦م وهاااال اعصمااااؿ واًمااااذٟم٥م

وأُمااا٤م اخلٓمااا٠م وهاااق  ،ا ؾماااارذم اع ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ :وشم٘مااادم ذم ىمقًماااف شمٕمااا٤ممم ،وؾماااٙمقن اًمٓمااا٤م 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ ٹٹ ،وااااد اًمٕمٛمااااد ومٗمٕمٚمااااف أظمٓماااا٠م ومٝمااااق خمٓماااائ

                                      
 (-526.  ٧2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ) (٧)

ر اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي ) (2)  (-126.  1ِم٤مف )(، اًمٙم٧١2.  6أنقا

 (-6.  ١إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ٕيب اًمًٕمقد ) (1)

 (-٧65.  6ومتح اًم٘مدير ) (6)
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اًمٗمّمااح٤م  ومرىمااقا ذم آؾمااتٕمامل سمٞماااـ ُمرشمٙماا٥م اخلٓمٞمئاا٦م وُمرشمٙماا٥م  ومٕمااغم هااذا يتٕمٞماااـ أن ،[5: ]إطماازاب ژۓ

وذها٥م أباق قمٌٞماد واسماـ  ،وقماغم اًمتٗمرىما٦م سمٞمااـ أظمٓما٠م وظمٓمائ درج ٟمٗمٓمقياف وشمٌٕماف اجلاقهري واحلرياري ،اخلٓم٠م

ي هٜما٤م أناف ضما٤مر قماغم ىماقل أيب قمٌٞماد واسماـ ِمااروفم٤مهر يماالم اًمزخم ،ىمتٞم٦ٌم إمم أن اًمٚمٗمٔمٞماـ ُمؽمادوم٤من وأهنام ًمٖمت٤من

وىمٞماؾ مها٤م  ،أظمٓم٠م ذم اًمرأي وظمٓمئ إذا شمٕمٛمد اًماذٟم٥م: وىم٤مل ذم إؾم٤مس ،هذه أي٦م سم٤معمٕمٜمٞمٞماـ رًاىمتٞم٦ٌم وم٘مد وم

صماؿ همٚما٥م آؾماتٕمامل  ،وئمٝمر أن أصٚمٝمام ًمٖمت٤من ذم ُمٕمٜمك خم٤مًمٗم٦م اًمّمقاب قمـ همػم قمٛمد أو قماـ قمٛماد -واطمد

م واًمااذٟم٥مّماااٞمح قمااغم ختّماااٞماًمٗم  وهااذا اًمااذي اؾماات٘مر قمٚمٞمااف ،ص أظمٓماا٠م سمٗمٕمااؾ قمااغم همااػم قمٛمااد وظمٓماائ سماا٤معضمرا

وم٠مُما٤م حمٛماؾ أيا٦م هٜما٤م وماال يااٜم٤مؾمٌف إٓ أن  ،وإن اًمٗمرو. سمٞماـ إًمٗم٤مظ ُمـ أطمًـ هتذي٥م اًمٚمٖما٦م ،اؾمتٕمامل اًمٚمٖم٦م

رةظمشمٕمٚمٞمال ًمتٙمقياـ طمزهنؿ ُمٜمف سم٤مٔ ُمـ اخلٓمٞمئ٦م ًمٞمٙمقن اًمٙمالم ژڌژيٙمقن 
(1)

ش
(2)

 -ـها 

   -ياـ ٓ خترج قمـ هذا ومٞمام رأج٧مًاروؾم٤مئر أىمقال اعمٗم

قمااااغم أن يمااااؾ قمًااااٙمري ياااااٜمت٥ًُم إمم ضمااااٞمش أي طمٙمقُماااا٦م ُمااااـ ٙمريٛماااا٦م وم٤مٓؾمااااتدٓل سمٛمثااااؾ هااااذه أياااا٦م اًم

أو اًمًاااإمقدي٦م( يمٗماااا٤مٌر ٕهنااااؿ أتٌاااا٤مع لااااذه  ،ة اًمتاااال ٟمٙمٗمرهاااا٤م )يمحٙمقُماااا٦م اًمًااااقدان ُمااااثالصاااااراحلٙمقُماااا٤مت اعمٕم٤م

 -واهلل أقمٚمؿ -!جم٤مزوم٦م قمٚمٛمٞم٦م ظمٓمػمة ،ٕن أي٦م ؾمّقْت سمٞماٜمٝمام ؛وإت٤ٌمع يم٤معمتٌققمٞماـ ذم احلٙمؿ ،اًمدوًم٦م

ة اًمٓماا٤مهمقت اًمٙماا٤مومر ّماااروأن اًمقاضماا٥م إٟم٤مـماا٦م احلٙمااؿ سمٜم ،اؾ اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ُماارارً ّماااٞمسمااؾ اًمّمااحٞمح هااق اًمتٗم

 ،ومٛمااـ وىمااع ومٞمااف ومٝمااق يماا٤مومرٌ  ،ومٝمااذا ٓ ؿمااؽ أنااف يمٗماار ،ة اًمٙمٗماا٤مر قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـّمااارة اًمدوًماا٦م اعمرشماادة وٟمّماااروٟم

وخيتٚمااػ  ،وهااذا خيتٚمااػ شمٌٞماااٜمف وُمٕمرومتٜماا٤م سمااف سماا٤مظمتالف إطمااقال ُمااـ طماا٤مل اًمٕم٤مومٞماا٦م إمم طماا٤مل احلاارب واًم٘متاا٤مل

   -وهمػم ذًمؽ ،الف ووقح يمٗمر احل٤ميمؿ واًمدوًم٦م أو ظمٗم٤مئفسم٤مظمت

ًمااٞمس يمجٜماادي خياادم ذم ضمااٞمش  ،أن ُمااثال وهااؿ ذم طماا٤مل ؾِماااٚمؿ وقم٤مومٞماا٦م شقُمااااامن»ذم ضمااٞمش دوًماا٦م  ومجٜماادي  

ئاار» سمخااالف  ،ومٝمااذا إظمااػم يماا٤مومٌر قمٜماادٟم٤م ،ط سمحثاا٤م قمااـ اعمج٤مهدياااـ هٜماا٤مكِماااٞمويِماا٤مرك ذم قمٛمٚمٞماا٤مت اًمتٛم شاجلزا

ّماار ًماذًمؽ إول )اجلٜمادي اًمُٕماام  اعمقصاقف( ومٞمقواع قماغم اعمحاؽ ىماد ياٜم وقمٜمدُم٤م ي٠ميت آُمتح٤من -!إول

 -ومٜمحـ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سمح٥ًم احل٤مل ،ه٤م ويتٜمّّمؾ ُمٜمٝم٤مّماردوًم٦م اًمردة وىمد ٓ ياٜم

وماا٢من يمااؾ ُمااـ يٙمااقن ذم صااٗمٝم٤م ُمااـ اجلٜمااقد وإقمااقان وإنّماا٤مر  --ًمٙمااـ إذا ىم٤مشمٚمٜماا٤م هااذه اًمدوًماا٦م وٟمحقهاا٤م

ف أو يمٗمااره يمٌااػَم إؾمااالُموٓ ٟمًاا٠مل طمٞماااٜمٝم٤م قمااـ  ،ٙماا٤مم احلااربومحٙمٛمٝمااؿ طمٙمٛمٝماا٤م ذم اًم٘متااؾ واًم٘متاا٤مل وؾماا٤مئر أطم

 -ٓ يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ىمت٤مًمٜم٤م وىمتٚمٜم٤م لؿ ،ومتٌ٘مك ُم٠ًمخ٦م شمٙمٗمػمه أو قمدم شمٙمٗمػمه ،ؾم١مال

                                      
 - ]اعم١مًمػ[يمذا وًمٕمٚمٝم٤م سم٤مٓؾمتٕم٤مرة (٧)

 (-١١، ١4.  2١اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر ) (2)
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   -واهلل أقمٚمؿ ،ومٝمذا ُم٤م ئمٝمر

ـ شمقواٞمحٝم٤م ًُ وهل ىمقًمٜم٤م إن اعمرشمدياـ اعمٛمتٜمٕمٞماـ سمِمقيم٦ٍم ٓ يٚمزم إىم٤مُم٦م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ : وُم٠ًمخ٦م أظمرى  

صااااحٞمح  ٤مهااااذا ٟمٔمرًياااا --وٓ يتقىمااااػ احلٙمااااؿ قمٚمااااٞمٝمؿ سمااا٤مًمٙمٗمر وٓ ىمااااتٚمٝمؿ وىمتاااا٤ملؿ قمااااغم ذًماااؽ ،ٝمؿوٓ اؾماااتت٤مسمت

   -وإدًم٦م قمٚمٞمف ُمٕمرووم٦م ،ُمًّٚمؿ

أو  ،)قمًاٙمري ٟمٔما٤مُمل ياداوم ذم اًمثٙمٜما٦مّمار وم٢من ؿمخّم٤م قمًٙمري٤م ذم ضمٞمش دوًم٦م ُمثؾ ُم: ًمٙمـ ذم اًمقاىمع

ٌٞماااـ طم٤مًمااف وٓ اؾمااتت٤مسمتف وٓ هتٜمااع قمااـ ىماادرٍة سمحٞماا٨م ٓ يٛمٙمااـ شم: قمًااٙمري اطمتٞماا٤مـمل( هااؾ هااذا هااـ ي٘ماا٤مل ومٞمااف

وم٠مُماااا٤م أنااااف هتٜمااااع قمااااـ آؾمااااتت٤مسم٦م  ؛ؾّماااااٞمأن هااااذا جياااا٥م ومٞمااااف اًمتٗم ,قمٚمااااؿأ واهلل,اًمٔماااا٤مهر  ؟إىم٤مُماااا٦م طمجاااا٦م قمٚمٞمااااف

ٕن آؾمااتت٤مسم٦م هاال ـمٚماا٥م اًمتقسماا٦م  ،ٕنااف هتٜمااع سم٘مااقة اًمدوًماا٦م اًمٙماا٤مومرة ومااال يٛمٚمااؽ اعمًااٚمٛمقن اؾمااتت٤مسمتف ؛ومّمااحٞمٌح 

ذم  ٤مويمذا إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞماف ومٝماذا هٙماـ أجًْما ،ـ طم٤مًمف ومٝمذا هٙمـاٞمُّ وأُم٤م شمٌَ  ،قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م إن مل يت٥ْم  ٤مُمٕمروًو 

 -وٓ ياٜمٌٖمل أن يٙم٤مسمر قم٤مىمٌؾ ذم هذا ،أيمثر إطمقال

وأن اًماذي ي٘ماقل ومٞماف اًمٕمٚماام   ،ائ٤م واطمادً ؿمااٞموًماٞمس هاق  ،٤مومٕمرف سمذًمؽ أن آُمتٜم٤مع قماـ ىمادرٍة يتجازأ أجًْما

تٝمؿ وٓ شمٌٞمااـ طما٤ملؿ وٓ إىم٤مُما٦م طمجا٦م قمٚماٞمٝمؿ سماؾ إن اعمرشمدياـ اعمح٤مرسمٞماـ اعمٛمتٜمٕمٞماـ قماـ ىمادرة ٓ يٚمازم اؾماتت٤مسم

ُد سمااااف اعمٛمتٜمٕمااااقن ذم طماااا٤مًمتٝمؿ إووااااح وإفمٝماااار وهاااال أن يٙمقٟمااااقا ُمتٛمٞمزياااااـ  ،ي٘متٚمااااقن قمااااغم يمااااؾ طماااا٤مل اعماااارا

أو نّٞماازوا ومتٞماازوا ذم ٟم٤مطمٞماا٦م ُمااـ سمااالد  ،ؾمااقا  حل٘مااقا سماادار احلاارب واًمٙمٗماار ،داٍر وأرضٍ  ،ُمٜمح٤مزياااـ إمم ضمٝماا٦م

   -قا واٟمتّمٌقا ًمٚمحرباعمًٚمٛمٞماـ واقمتّمٛمقا ا٤م واُمتٜمٕم

د قمًاااا٤ميمر اجلٞمااااقش ذم سمالدٟماااا٤م اًمٞمااااقم ومٝمااااؿ سمٞماااااٜمٜم٤م قم٤مئِمااااقن ُمّمااااٌحقن ُهْ  ااااأُماااا٤م أوماااارا وماااا٤مًمٗمر.  ،سماااا٤مئتقن قنَ ًُ

   -وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ --واوح

 
 

ٚب١ٝٓ ايتزصب ع٢ً ايغ٬ح  ،سهِ ا٫ْنُاّ يٮدٗظ٠ ا٭١َٝٓ بايزٍٚ ايعضب١ٝ بقؿ١ عا١َ]

ص؟١ٝ اييت ٜؾذلٙ ا٫يتظاّ بٗاَٚا ٖٞ احملاسٜض ايؾضع ،بقؿ١ خاف١

  ٔٓساخلٖ حٓهٛن خهلل َّ يي حٛن خأًؿودم لألرْعٓ خألهٌ٘ٔ زدلسٍل خلًطز٘ٔ زػ

ٍيي خأًؿودم لْصُ خألرْعٓ زٌ٘ٔ خلتسضذ يلٖ خستًودل خلساح ٍتًلن خلٌَٓى  ،يدهٔ

  -؟ي٘ٔ خلتٖ ٗطتطـ خألتعخم زْدطـطٍهد ّٖ خلوحدشٗط ٍخلؿَخزف خل ،خلٗتدل٘ٔ

 [ىمٚم٥م إؾمد: ؾاًم٤ًمئ]
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 : الجىاب

وأؾماا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن يرزىمٜماال وإياا٤مك اًمِمااٝم٤مدة ذم ؾمااٌٞمٚمف سمٕمااد ـمااقل قمٛماار  ،وووم٘مااؽ اهلل ،ضماازاك اهلل ظمااػما 

   -وطمًـ قمٛمؾ

إمم هااذه  اٟمْمااؿنااف إن سمااؾ هااق حمتٛمااٌؾ ًمٚمٙمٗماار ٕ --ٓ جيااقزآٟمْمااامم إمم إضمٝماازة إُمٜمٞماا٦م ذم هااذه اًماادول 

ة اًمٔماا٤مهرة صااارأو يماا٤من قمٛمٚمااف ومٞمٝماا٤م سمحٞماا٨م ٓ ياااٜمٗمؽ قمااـ اعمٜم٤م ،رشماادةة هااذه اًمدوًماا٦م اعمصااارإضمٝماازة إُمٜمٞماا٦م عمٜم٤م

شم٠مويٚمف شمٜمزيٚمف,اًمٌٞماٜم٦م ل٤م 
(1)

يم٤مًم٘مًاؿ قماغم اطماؽمام اًمدؾماتقر واًم٘ما٤مٟمقن  ا ُمف ل٤م يمٗمارً اٟمْمامأو ارشمٙم٥م ذم أثٜم٤م   ،,

   -ومٝمذا يمٗمر وردة ،اًمٙمٗمري واًمٕمٛمؾ سمف وطمراؾمتف وٟمحق ذًمؽ

طمٜم٤مه ؿمااارحاا٤م  ،ـم٦م وإضمٝماازة إُمٜمٞماا٦م سماا٢مـمال.ِمااارواًم لااذه اجلٞمااقش اٟمْمااؿوإٟمااام ومّّمااٚمٜم٤م ومل ٟمٙمٗماار يمااؾ ُمااـ 

   -ذم أضمقسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م

إذا شم٘مرر هذا ومٝمؾ جيقز دظمقل هذه اجلٞمقش ًمٖمرض اًمتادرب وشمٕمٚماؿ ومٜماقن احلارب وُما٤م ؿما٤مسمف ذًماؽ ُماـ 

إذا ظماال ُماـ اًمقىماقع ذم ارشمٙما٤مب  ،هاذا حمتٛماؾ ؟أو سمٖمرض اًمٜمٙم٤ميا٦م ،واعمًٚمٛمٞماـ ؾمالمعمّمٚمح٦م اع ،أهمراض

   -طِماراذا اًم ،ًمٙم٤ٌمئرأو يمٌػمة ُمـ ا ،يمٗمرٍ 

   -واهلل أقمٚمؿ --أن ُي٠ًمل اًمٕمٚمام  ذم يمؾ طم٤مًم٦مٍ  يٜمٌٖملو

 
 

ٚسهِ عغانض ايؾضط١  ،ٚؾا٥ز٠ قتٌ ساؽ١ٝ ايض٩عا٤ ،سهِ اؾٗار بزٕٚ إسٕ ايٛايزٜٔ]

يًڀٛاغٝت َٔ أ١ُ٥  ٚسهِ َٔ ٜزعٛ ؟،ٚأٟ اؾبٗات اؾٗار١ٜ أٍٚ بايكتاٍ ؾٝٗا ،ٚأَٛاشلِ

ٜٴقٳًډ٢ خ ;إغادز ايزع٠ٛ »ٚ ؟،ٌٖ ايعًِ ؽضٙ يًذٗارٚ ،نتب ١َُٗ يًٓاؾض إٍ اؾٗارٚ ؟،ًؿٌٖ٘ 

[َٚغا٥ٌ أخض٣ َؿٝز٠ ؟ٌٖٚ ٜقًض فاٖز َزخٔ ،يًذٗار ٗ ٌٚ ايڀٛاغٝت شايع١ًٝٓ

 )هد حٛن هي ٚدى ٗطٍم خلزْدز ْٖ سس٘ل خهلل ٍٚدى ؤحس ٍخلسِٗ ٗوًٌَى  )س

  -؟ًٍَٗٗى ْٖ زًؽ يلودء خلزْدز ٍضهَظّن

ْودشخ يي  ,هخل قدََت خألضزى,ػـط لًخألحس قَخَ٘ت  دت ضؤسٖى ٖكٓب )س(

  -؟ٍّل ٌّد٘ ْدجسٓ هطرَٓ هي ٖكّ ضؤس ؤهخدل ّاأء ؟ٔضـ٘خلحد

لى بشخ ٚدى ٗاحم شّدزِ بٍهد حٛوِ  ؟قٔ ؤٗـٌود ٌٚدطـطهد حٛن ٖتل يسدٚط خل )س(

 -؟ٍهد حٛن ضٍختسْن ٍؤهَخلْن ؟غآ خلزودئ

                                      
ٓ  »(: ٧6؛ وم٘مد ىم٤مل اجلقيٜمل ذم: اًمقرىم٤مت )ص شاًمٜمص»هذا هق شمٕمريػ  (٧) َٓ ْ َتٛمؾ إِ  -ش ُمٕمٜمك َواطِمًدا َوىمٞمؾ َُم٤م شَم٠ْمِويٚمف شَمٜمِْزيٚمفاًمٜم ص َُم٤م 
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,ٍْتحت ؤضؼ ؤذط   ,ٚدلًطخٔ,خلى ؤضؼ رْدز ٗطٍم خلرطٍد  بشخ ٚدى ؤحسٗ )س(

ؤم يلى حسر  ؟ؤم ٗٗ٘س ؟خلصّدذ لألٍلى ؤم للخدً٘ٔ --ْود خلَخرر يلِ٘ ,ٚسخضَْض

  -؟يلى هدشخ ًٗتوس ْٖ ٍرْتِ ؟خلٗطذ

هى تطْٚن خلسيدء ٍلَ  ،للحٛدم خلكَخَ٘ت ىَٗسيؤجؤ خلوسدرس خلصٗي هد حٛن  )س(

 ---؟ٍزودشخ تٌػحًٌَد ْٖ ّصخ ؟نيي َ٘طّؤم ٗسحج  ؟نّل ٗػلى ذلْٓ --لوزدّس ٍخحس

ًطٗس هٌٛن خلٌػح لوي ؤضخز خلرطٍد ْٖ سس٘ل خهلل هي ح٘ج خلًسدزخت, ٍخألزي٘ٔ,  )س(
شى هي ٍخلسِٗ ْٖ رْدز ْطؼ ٍّل ٗزر يلِ٘ ؤذص خإل ؟ْٖ ؤّلِٖ غٍّل َٗ ؟ٍَ٘طّد

  -؟ًطٗس خلٌػح --خلً٘ـي ٍَ٘طّد هي خألهَض

ْْل  --ٍؤضخز خلرطٍد ،خرر خلوتحتن يلِ٘ ْٖ خلزْدززدلَ خضرل لن ًٗلن بأ هتإذطً )س(

 -؟ي٘ٔطـطٗستك٘ى خلرطٍد هى ٖلٔ يلوِ ْٖ خألهَض خل

ؤٕ هحدزحٔ خلٌدس  ؟ْٖ خلساز خلتٖ ٗحٛوْد خلكَخَ٘ت ٍّل ٗزَظ خلسيَٓ خلًلٌ٘ٔ )س(

ٍّل ّصخ  ؟َخ خلزْدز زسسر خلتًت٘ن خلوستٓحل يٌسّنضـٍ٘تحطٗؿْن ٍتًطْٗٓن يلى 

 -؟طٕٗ زيَتِزك دَٗٛى هركحً

وٌى ضدضزْود هي ّٗٔل  ,ودخهلل خلوسلو٘ـي هي زاجْ ىيدْ,خلتسذ٘ـي ٍخلسزدجط  )س(

 -؟خلزْدز حتى ٗٗلى ؤم ٗػح

 ؟أ بلى ّاأء ٍأ بلى ّاأء ؛ؤذسطًٍد زدلٌسسٔ للصٕ هد ظخل ح٘طخًد )س(

 [ram1: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

 --سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وضمزاك اهلل ظمػما ورومع ىمدرك

ىماااد يٙماااقن  ؟ومٝماااؾ هاااذا ُماااـ شمااا٠مثػم آؾماااؿ ذم اعمًاااٛمك --!وشمًااا٠مل قمّٛماااـ ياااروم ،ل اؾماااٛمؽ رامأنااا٧م يااا٤م أظمااا

   -ووم٘مؽ اهلل وؾمددك ،هذا وم٘مط عمالـمٗمتؽ وًمٚمت٠مُمؾ --يريد: ومٙم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شم٘مقل ؟صحٞمح ،يمذًمؽ

ُم٤م طمٙمؿ ُمـ يم٤من يروم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ويم٤من أطمد واًمديف يٛمٜمٕمقن وي٘مٕمقن ذم سمٕمض قمٚماام   . س»

 ش؟زهؿاجلٝم٤مد ورُمق

اومٛماـ ي --اجلٝم٤مد أن ومرض قمٞماـ قمغم يمؾ ُمًٚمؿ طمتك نّمؾ اًمٙمٗم٤ميا٦م . ج اهلل ًماف ومرصا٦م ًمٚمٜمٗماػم وماال  ارً 

 --ٓ اًمقاًمدياـ وٓ همػمهؿ ،يٚمزُمف إذن أطمدٍ 

وهاال  ،وهااق احلااؼ اًمااذي شمادل قمٚمٞمااف إدًماا٦م ،يااـصارهاذا اًمااذي قمٚمٞمااف اًمٗمتااقى قمٜماد و٤مقماا٦م ُمااـ قمٚمامئٜماا٤م اعمٕم٤م
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   -واهلل أقمٚمؿ --ُمٕمرووم٦م ُمًٌقـم٦م ذم همػم ُم٤م ُمقوع

وهااؾ  ؟٦مؿماااٞمومااامذا قمااـ احل٤م ,ُمثااؾ ـماا٤مهمقت إردن,ّمااار ًمٕمان ىمٓمٗماا٧م رأس ٕطمااد ـمقاهمٞماا٧م إ.  س»

 ش؟هٜم٤مك وم٤مئدة ُمرضمقة ُمـ ىمٓمػ رأس أُمث٤مل ه١مٓ 

هاذا هاق  ،دٟمٞمقيا٦م وديااٜمٞم٦م وأظمرويا٦م ،ىمٓماع رؤوس أُمثا٤مل ها١مٓ  اًمٓمقاهمٞما٧م وم٤مئدشماف يمٌاػمة --ج . سم٤مًمت٠ميمٞمد

ضمح ًمااادى أهاااؾ اًمِمااا٠من وأوزم إُمااار شمااارك ؿماااخص ُماااٜمٝمؿ طمتاااك طمٞمااااـ إصاااؾ إٓ ذم طمااا٤مٓت ىمٚمٞمٚمااا٦م ىماااد ياااؽم

واعمِمااٙمٚم٦م ًمٞمًا٧م ذم أنٜما٤م ٟم٘ماادر قماغم ىمتاؾ وٞمااع ُمًاتح٘مل اًم٘متاؾ ُمااـ اًمٓمقاهمٞما٧م وأقمااقاهنؿ  ،عمّماٚمح٦م راضمحا٦م

ومٝما١مٓ  اًمٓمقاهمٞما٧م  ،سماؾ اعمِماٙمٚم٦م هال أنٜما٤م هماػُم ىم٤مدريااـ قماغم ذًماؽ --!وأقمٛمدة وأريم٤من ؾمٚمٓم٤مهنؿ صماؿ ٟماؽميمٝمؿ

ـمٞما٥م اىمٓماع  ؟٦مؿمااٞمومٚمامذا اًم١ًمال قمـ احل٤م ،واًمًٚمٓم٤من واجلٞمقش واًم٘مقات اًمٙمٌػمة هتٜمٕمقن سم٤معمُاٚمؽ واًمدوًم٦م

 ؟!!ُم٤م اعمِمٙمٚم٦م --رؤوؾمٝمؿ أجْم٤م

 ؟مم صاالة اجلامقما٦مإذا يما٤من يالطماظ ذه٤مسماف إوُما٤م طمٙمٛماف  ؟ـم٦م أجاٜمام يمٜم٤مِمارس . ُم٤م طمٙمؿ ىمتؾ قم٤ًميمر اًم»

 ش؟وُم٤م طمٙمؿ رواشمٌٝمؿ وأُمقالؿ

وىمااقات أُمااـ هاااذه إنٔمٛماا٦م اعمرشماادة ىمااد شمٙمٚمٛمااا٧ُم  ـم٦م وهمااػمهؿ ُمااـ ُمٜمتًاااٌل اجلٞمااقشِمااارج . قمًاا٤ميمر اًم

   -ومراضمٕمف ؛ؾ ومٞمٝمؿّماٞموذيمرت ُم٤م قمٜمدي ُمـ اًمتٗم ،ومٞمٝم٤م ذم أضمقسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م سمام يٖمٜمل

يٌ٘ماك سمٕماد ذًماؽ اًمٜمٔمار هاؾ ٟم٘متٚماف  ،طمٞما٨م صمٌا٧م قمٜمادٟم٤م يمٗماره واؾماتح٘م٤مىمف ًمٚم٘متاؾ ،واًمٙم٤مومر اعمًاتحؼ ًمٚم٘متاؾ

   -ُمٞمزان اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمدوهق ٟمٔمر قمامده ُمراقم٤مة  ،قمٞم٦مِمار٦م اًمؾماٞم٤مًاٞم ُمـ سم٤مب اًمَٓ  أوْ 

إٓ قماـ  ا ٟما٠مُُمُر اًمِما٤ٌمب سما٠من ٓ ُ اِدصمقا أُمارً  ،أن ذم اًمٌالد اًمتل ًمٞمس ومٞمٝما٤م ضمٝما٤مد ُمٕمٚماـ: وم٤ٌمظمتّم٤مر ٟم٘مقل

ويٙماااااااقن سمٕماااااااد  ،ذم ظمٓمااااااا٦م اعمج٤مهديااااااااـ اًمٕم٤مُمااااااا٦م ٤موإٓ أن يٙماااااااقن ُمٜمااااااادرضًم  ،ُمِماااااااقرة ٕوزم إُمااااااار إن أُمٙماااااااـ

سمط اًم ،وُمٗم٤مؾمدهاؾمتٗمراهمٝمؿ وؾمٕمٝمؿ ذم اًمٜمٔمر ذم اعمقازٟم٦م سمٞماـ ُمّم٤محلف     -قمٞم٦مِمارُمع ؾم٤مئر اًمْمقا

ومٛماـ صاٚمح٧م ٟمٞمتاف وقمٚماؿ اهلل ُمٜماف اًمّماد. ذم اًمٜمٔمار وآضمتٝما٤مد ذم  ،ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟم٘مقًمف أيمثار ُماـ ذًماؽ

   -ومٝمذا إن ؿم٤م  اهلل ُمرضمّق ًمف اًمٜمج٤مح واًمٗمالح ،واعمًٚمٛمٞماـ ؾمالمإص٤مسم٦م ُمّمٚمح٦م اع

طمًاا٥َم ُماا٤م أراٟماا٤م  ،يمااام أُماار اهلل وأطماا٥موإٟمااام ٟماا٠مُمر سم٤مجلٝماا٤مد  ،وٓ ٟمٜمٝمااك قمااـ ضمٝماا٤مد اًمٓمقاهمٞماا٧م واعمرشمدياااـ

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ -اهلل

 -ؾ ُمِم٤مسمف ًمٚمدُم٤م ّماٞمومٗمٞمٝم٤م شمٗم ،إن يمٜم٧م شم٘مّمد أظمذه٤م وآؾمتٞمال  قمٚمٞمٝم٤موأُمقالؿ 

هتاااا٤م أي ؿماااااروإن يمٜماااا٧م شم٘مّمااااد اًمرواشماااا٥م اًمتاااال يتٚم٘مقهناااا٤م ُمااااـ اًمدوًماااا٦م اعمرشماااادة قمااااغم قمٛمٚمٝمااااؿ ذم  ـمتٝم٤م وىمقا

ٌم ي٠ميمٚمقٟماااف ؾماااح ؛طمٙمٛمٝمااا٤م سم٤مًمٜمًااا٦ٌم لاااؿ ؾماااقا  ىمٚمٜمااا٤م سمااا٠من اًمٕمٛماااؾ يمٗماااٌر أو هماااػم  ،واًمٕمٞمااا٤مذ سمااا٤مهلل ،٤متً ومٝماااق ُمااا٤مٌل طمااارا

وإدًم٦م قمغم نريٛمف يمثػمة ُمـ ٟمّمقص إطم٤مدي٨م اًمٜم٤مهٞم٦م قماـ اًمٙماقن لاؿ  ،ومٝمق سمال ؿمؽ قمٛمٌؾ حمّرم -!يمٗمر
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واًمٜم٤مهٞم٦م قمـ إقم٤مٟمتٝمؿ قماغم فمٚمٛمٝماؿ ،٤مـمٞم٤م أو قمريٗم٤م أو ضم٤مسمٞمً ؿمار
(1)

 ،وأُمارة سما٤مًمؼما ة ُماٜمٝمؿ واعٟمٙما٤مر قمٚماٞمٝمؿ ،

يٕم٦م ُمااـ اًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م اًمٜم٤مهٞماا٦م قمااـ إقم٤مٟماا٦م اًمٔمٚمٛماا٦م واًمٙمااقن ُمٕمٝمااؿ واًمريمااقن ِمااارقمٛمااقم أدًماا٦م اًمسم٤معواا٤موم٦م إمم 

ـمل واجلٜماادي ذم ِمااارسم٤معواا٤موم٦م إمم ُماا٤م يتْمااٛمٜمف قمٛمااؾ اًم ،واًمٜمٝماال قمااـ اًمتٕماا٤مون قمااغم اعصمااؿ واًمٕماادوان ،إًمااٞمٝمؿ

ع ُما٤م وراضما ،هذه اًمدول ُمـ ارشمٙم٤مب حمرُم٤مت فما٤مهرة شمٙمٚماؿ ومٞمٝما٤م اًمٕمٚماام  اًمٜم٤مصاحقن وأنٙمروها٤م وهناقا قمٜمٝما٤م

وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمام  شاًمتقجيري»خ ِماٞميمتٌف اًم
(2)

 -وهق يمثػم ضمدا ذم هذا اًم٤ٌمب ،

هتاا٤م سم٢مقم٤مٟمتٝماا٤م وٟم ،هااذا يمٚمااف قمااغم وماارض قماادم يمٗماار شمٚمااؽ احلٙمقُماا٦م  ٤مهت٤م قم٤مًحااّماااروقماادم يمٗماار اعمتجٜمااد ذم ىمّقا

 --واهلل اعمًتٕم٤من -!سمٙمٗمره٤م وردهت٤م

 -م مظمرف ذم هذا اح٤مل يمالّمارومٗمل يمٞمٗمٞم٦م اًمت ،وم٢من شم٤مب ص٤مطم٥م هذا اح٤مل

ومٝمااذا إن  ؛يمااام ًمااق دقماا٤مك أطماادهؿ إمم ـمٕماا٤مم أو أهاادى إًمٞمااؽ أو ٟمحااقه --وإن ىمّماادت إيمااؾ ُمااـ أُمااقالؿ

 ،)ًماف هاذا اعمّمادر احا٤مزم ٤موإن يما٤من ُم٤مًماف خمتٚمًٓما ،صاحز إيماؾ ُمٜماف قماغم إيم٤من يمؾ ُم٤مًمف ُماـ هاذا اًمقضماف مل جيا

 ،ها٤م ُما٤م مل يٛمٜماع ُما٤مٟمٌع مظماروًمف ُمّمدر أو ُمّم٤مدر أظمرى ُم٤ٌمطم٦م( وماال سما٠مس ُماـ إيماؾ ُمٜماف وىمٌاقل هٌتاف وٟمحق

 -واهلل أقمٚمؿ ،وُم٤م مل يًتٖمر. اح٠ميمقل واعم٘مٌقل اًم٘مدَر اعم٤ٌمح ُمـ ُم٤مًمف

  ُماـ اًمّماقر وم٤مؾما٠مل ؿماالوإذا أؿماٙمؾ قمٚمٞماؽ  ،وهذه إطمٙم٤مم ُمًٌقـم٦م ذم ُمٔم٤مهنا٤م ُماـ يمتا٥م أهاؾ اًمٕمٚماؿ

 -واهلل يتقٓك ،َُماـ طمقًمؽ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

ًمٕمرا. وومتحاااا٧م أرض أظماااارى يماااادارومقر ومااااام مم أرض ضمٝماااا٤مد يماااا٤مإس . إذا يماااا٤من أطمااااد يااااروم اخلااااروج »

  -ش؟قمغم ُم٤مذا يٕمتٛمد ذم وضمٝمتف ؟أم قمغم طم٥ًم اًم٘مرب ؟أم ي٘مٞمس ؟اًمقاضم٥م قمٚمٞمف اًمذه٤مب ًمألومم أم ًمٚمث٤مٟمٞم٦م

سماف واواح٤م ها٤م ىمادُمٜم٤مه ذم أضمقسما٦م ؾما٤مسم٘م٦م طمٞمااـ  احلاْؼ » :ىمقًمٜما٤م كطمٜم٤م ُمٕمٜماؿماارج . هذا ياٜمٌٖمل أن يٙمقن ضمقا

وُماا٤مذا  ،أجاااـ جياا٥م أن أيمااقن: واعمًٚمٛمٞماااـ ؾمااالمًمٜمٔماار عمّمااٚمح٦م اعواحل٤مصااؾ هٜماا٤م أنااف يٕمتٛمااد قمااغم ا ،شسم٤مًم٘م٤مومٚماا٦م

ويمٞماػ يٕمارف  ،أي اًماذي ُيٓمٚما٥م ُماـ ُماثكم ،سمٛمٕمٜمك ُم٤م هق ُمٙما٤م  اعمٜم٤مؾما٥م وقمٛماكم اعمٜم٤مؾما٥م ؟جي٥م أن أومٕمؾ

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم ذًمؽ ،يٕمرومف قمـ ـمريؼ اًمرضمقع إمم أوزم إُمر ؟اًمِمخص ذًمؽ

يـ ياادقمقن ًمٚمحٙماا٤مم اًمٓمقاهمٞماا٧م، ُمااع شمااريمٝمؿ اًماادقم٤م  وًمااق عمج٤مهااد ُماا٤م طمٙمااؿ أئٛماا٦م اعمًاا٤مضمد اًمااذس . »

 شػمهؿ؟ وسمامذا شمٜمّمحقٟمٜم٤م ذم هذا--؟واطمد-- هؾ يّمغم ظمٚمٗمٝمؿ؟ أم يٌح٨م قمـ هم

                                      
ُروَن اًمّمالة قمـ ُمقاىمٞمتٝم٤م، ىم٤مل: ) ُمـ ذًمؽ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  (٧) َر اًمٜم٤مس، وي١مظم  سمقن ِذا ُ  ُيَ٘مر  ًمٞم٠متلَم  قمٚمٞمٙمؿ ُأُمرا

ـ  قمريٗمً ومٛمـ أدر  (- ١2١(، وطمًٜمف إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م )٤مٟمً وٓ ظم٤مز ٤م٤م وٓ ضم٤مسمٞمً ـمِٞم  وٓ َذ  ٤مك ذًمؽ ُِمٜمٙمؿ، ومال يٙمقَٟم

(، وذم اًمدرر 1١5. ٧5اعمٕم٤مسة ذم: اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ) شاًمٕمًٙمري٦م»اٟمٔمر ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ اًمتقجيري قمـ ُمٜمٙمرات  (2)

 و٤مقم٦م ذم ُمٜمٙمرات اًمٕمًٙمر- وذيمر يمالم شاًمٗمْم٤مئح»وقمده ُمـ  شًم٤ٌمس اًمنمـم٦م»قم٘مد اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع سمٕمٜمقان:  ٧5اعمجٚمد 
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يٕمٜمااال  ،ج . إذا يمااا٤من يااادقمق ًمٚمحٙمااا٤مم اًمٓمقاهمٞمااا٧م اعمٕمروومٞمااااـ قمٜماااد وٝماااقر اًمٜمااا٤مس وأهاااؾ اًمٕمٚماااؿ سمٙمٗمااارهؿ

 ،ه واطمٗمٔمااف وُماا٤م ؿماا٤مسمفّمااارمهللا اٟم: يمٜمحااق ،ٚمٛمًااٚمؿسمااام ٓ ُياادقمك سمااف إٓ ًم ،ااًمذياااـ يمٗمااُرهؿ واوااح وسمٞماااـ ضماادً 

 --!ومٝمذا ٓ شمّمكم ظمٚمٗمف

 ؟س . ٟمريااد ُمااٜمٙمؿ اًمٜمّمااح عمااـ أراد اخلااروج ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ُمااـ طمٞماا٨م اًمٕمٌاا٤مدات، وإدقمٞماا٦م، وهمػمهاا٤م»

وهؾ جي٥م قمٚمٞمف أظمذ إذن ُماـ واًمدياف ذم ضمٝما٤مد ومارض اًمٕمٞمااـ وهمػمها٤م ُماـ إُماقر  ؟ذم أهٚمفصال وهؾ يق

 -ش؟ٟمريد اًمٜمّمح

ويتقيمااااااؾ قمااااااغم اهلل  !ح٦م عمااااااـ أراد اخلااااااروج ًمٚمجٝماااااا٤مد ذم ؾمااااااٌٞمؾ اهلل أن يٌاااااا٤مدر ىمٌااااااؾ اًمٗمااااااقتّماااااااٞمًمٜمج . ا

وشمٙمٚمٛمٜما٤م ُماـ ىمٌاؾ ذم  ،وي٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب وُمٜمٝم٤م اًمٙمتامن وؾما٤مئر آطمتٞم٤مـما٤مت اًمالزُما٦م ،ويًتٕمٞماـ سمٛمقٓه 

ُمااادقم٤مة واًمٕمٌااا٤مدات يمٚماااام أيمثااار واضمتٝماااد ومٝماااذا ظماااػم وسمريمااا٦م و ،ويٙمثااار ُماااـ ذيمااار اهلل ودقم٤مئاااف ،٤م  ُماااـ هاااذاؿمااااٞمأ

وماااؾ اًمّماااٚمقات واًم ،ًمٚمتقومٞماااؼ واًمتثٌٞمااا٧م م سمااا٤مًمٗمرائض هاااتاموىمٌاااؾ ذًماااؽ آ ،٤مم واًمّمااادىم٦م وهمػمهااا٤مّمااااٞمُماااـ ٟمقا

 ،ُمااـ اًمٓمٝماا٤مرات واًمّمااقات اعمٙمتقسماا٤مت وهمػمهاا٤م ،اًم٤ٌمـمٜماا٦م واًمٔماا٤مهرة وإىم٤مُمتٝماا٤م واعشمٞماا٤من ااا٤م قمااغم أيمٛمااؾ وضماافٍ 

٦م واًمرهٌا٦م وؾما٤مئر أقماامل ِمااٞموُمـ اًمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م واًمِمٙمر واًمّمؼم واعمحٌا٦م هلل شمٕما٤ممم واخلاقف واًمرضما٤م  واخل

ويًتٕمٞماـ ذم ذًمؽ )ًمتزيمٞم٦م ٟمٗمًف وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م( سم٤مًمٙمتا٥م اًمٜم٤مومٕما٦م ًمٚمٕمٚماام  اعمقصمقىمٞمااـ يمٙمتا٥م اسماـ اًم٘ماٞمؿ  ،اًم٘مٚمقب

ئااد»و ،شاجلااقاب اًمٙماا٤مذم»ومٚمٞمجتٝمااد ذم ىماارا ة  ،ُمااثال سمااؾ اًم»و شاًمٗمقا  ،وٟمحقهاا٤م شقماادة اًمّم٤مسمرياااـ»و ش٥مّماااٞماًمقا

ـم٤م ؿماار  ها٤م ذيمرٟما٤مه ؿماالًمٙماـ ًماٞمس  ، هاق وزم اًمتقومٞماؼواهلل ،وُمّم٤مطم٦ٌم اًمّم٤محلٞماـ وهمػم ذًمؽ ُماـ إؾما٤ٌمب

 -ُمًٌ٘م٤م ًمٚمٜمٗمػم إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ؾ ّمااااٞمواعم٘مّماااقد أن ٓ يااا١مظمر اًمٜمٗماااػم ٕضماااؾ ن ،أن يٌااا٤مدر ىمٌاااؾ اًمٗماااقت: ح٦مّمااااٞمإن أول اًمٜم :ولاااذا ىمٚمااا٧ُم 

ُمٙماا٤من ذم اًماادٟمٞم٤م  وًمااٞمٕمٚمؿ أنااف ًمااٞمس هٜماا٤مك ،واهلل يٗمااتح قمٚمٞمااف ،سمااؾ ياااٜمٗمر وجيتٝمااد ذم شمزيمٞماا٦م ٟمٗمًااف ،٤م ؿماااٞمشمٚمااؽ إ

وم٤مًمٙماؾ قمٓما٤م   ؛ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ًمتزيمٞم٦م اعٟم٤ًمن ٟمٗمًف وشمرسمٞمتٝم٤م ُمثؾ ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد عَمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وومتح قمٚمٞماف

 -!واعمخذول َُمـ اقمتٛمد قمغم ٟمٗمًف واهمؽّم وويمٚمف اهلل إمم ٟمٗمًف ،اهلل ٓ همػم

   -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل أن يرؿمدٟم٤م وإي٤ميمؿ ًمٚمخػم واًمؼم واًمّمالح واًمٗمالح ويٕمٞماٜمٜم٤م قمٚمٞمف

سم٤مًمقاضم٥م اعمتحتؿ قمٚمٞمف ذم اجلٝم٤مد وأراد اخلروج ومٝمؾ يًتٓمٞمع اخلروج  ا س . رضمؾ مل يٕمٚمؿ إٓ ُمت٠مظمرً »

 ش؟قمٞم٦مِمارُمع ىمٚم٦م قمٚمٛمف ذم إُمقر اًم

وًمٕمٚماف يٙماقن هاـ  ،يمام ؾماٌؼ ذم اجلاقاب ىمٌٚماف ،وًمٞمتقيمؾ قمغم اهلل ،ج . ٟمٕمؿ ومٚمٞمخرج إمم اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م

اًماذي ًماٞمس  ،وهاق اجلٝما٤مد ،قماغم اهلل وًمٞمًا٤مرع إمم واضما٥م اًمقىما٧م اعمتٕمٞمااـومٚمٞمتقيماؾ  ،قمٛمؾ ىمٚمٞمال وأضِماَر يمثػما 

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،-!وٓ همػم ذًمؽ ،وٓ دقمقى شمزيمٞم٦م ٟمٗمسٍ  ،ؾ قمٚمٍؿ وٓ إذن أطمدٍ ّماٞمـمف نؿمارُمـ 
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أي حم٤مدصماا٦م اًمٜماا٤مس ونريْمااٝمؿ  ،س . وهااؾ جيااقز اًماادقمقة اًمٕمٚمٜمٞماا٦م ذم اًمااٌالد اًمتاال  ٙمٛمٝماا٤م اًمٓمقاهمٞماا٧م»

 -ش؟سمٓمريؼ دقمقشمف ٤موهؾ هذا يٙمقن خمٓمئ ؟اجلٝم٤مد سم٥ًٌم اًمتٕمتٞمؿ اعمًتٗمحؾ قمٜمدهؿقخ ؿماٞموشمٕمريٗمٝمؿ قمغم 

 ،سمحًاا٥م ُماا٤م ي٘مااقى قمٚمٞمااف وسمحًاا٥م ُماا٤م ياااٜم٤مؾم٥ُم  ،٤موقمٚمٜمًاا ا ؾمااارع ًمٚمٛمًااٚمؿ أن ياادقمق إمم اهلل شمٕماا٤ممم ِمااارج . يُ 

د اًمِماٝمدا  محازة ورضماؾ ىما٤مم إمم ؾمااٞم): وم٢من ىمتٚمف اًمٓمقاهمٞم٧م رضمقٟم٤م ًمف اًمِمٝم٤مدة يماام صاح ذم طمادي٨م اًمٜمٌال 

(فم٤ممل وم٠مُمره وهن٤مه وم٘متٚمفإُم٤مم 
(1)

 -قمٞم٦م وهق يمثػمِماروُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمٜمّمقص اًم ،أو يمام ىم٤مل  

قماال ُماا٤م ي٘ماادر قمٚمٞمااف وٓ  ّٛمااؾ ٟمٗمًااف ُماا٤م ٓ شمٓمٞمااؼ ويتٗم٘مااف ذم اًمدياااـ ويٕماارف ُماا٤م  ،ًمٙمااـ قمااغم اعٟمًاا٤من أن يرا

   -واهلل اعمقومؼ ،هق إومْمؾ ذم يمؾ طم٤مًم٦م

أم  ،يٛمٜمع ؿم٤مراام ُماـ اجلٝما٤مد طمتاك ي٘مٚماع ,سمالئٝمام اهلل اعمًٚمٛمٞماـ ُمـ قم٤مرم,س. اًمتدظمٞماـ واًمًج٤مئر »

 ش؟يّمح

سماااؾ جي٤مهاااد وجيااا٥م قمٚمٞماااف اعىماااالع قماااـ  ،ٓ ٟمٛمٜماااع صااا٤مطمٌٝم٤م ُماااـ اًمٜمٗماااػم إمم اجلٝمااا٤مد اعمتٕمٞمااااـ قمٚمٞماااف ،ج . ٓ

سمؾ يت٠ميمد وضمقب اًمتقسما٦م وشمارك شمٚماؽ  ،ٓ ومر. --ىمٌؾ ذًمؽ وأثٜم٤م ه وسمٕمدهصال ٦م اًمتدظمٞماـ وؾم٤مئر اعمٕم٤مّماٞمُمٕم

أن أيمثاااار ؾماااا٤مطم٤مت اجلٝماااا٤مد سمٗمْمااااؾ اهلل شمٕماااا٤ممم ؾماااا٤مطم٤مت إيااااامن  ،واحلٛمااااد هلل ،جلٝماااا٤مدإذا ٟمٗماااار إمم اصااااال اعمٕم٤م

ومٚمق ٟمٗمر اًمِمخص اعمادظّمـ ًمٚمجٝما٤مد ومٚماـ يادظّمـ سمٕماده٤م  ؛وشم٘مقى وصالح وشمٕمٚمقه٤م راي٤مت ؾمٜمّٞما٦م ؾمٚمٗمٞم٦م ـمٞم٦ٌم

 -إن ؿم٤م  اهلل

ئر سمٕمض اًمِم٤ٌمب ٟمٗمروا ًمٚمجٝم٤مد وـمٚمٕمقا إمم اجل٤ٌمل ُمٚمتح٘مٞماـ سم٤معمج٤مهديااـ  ذم ؾماٌٞمؾ وىمد رأج٧م ذم اجلزا

ومااااام إن وصااااٚمقا إمم اعمج٤مهدياااااـ طمتااااك ومٝمٛمااااقا طمٙمااااؿ  ،ويماااا٤مٟمقا ياااادظمٜمقن وٓ يٕمرومااااقن طمرُماااا٦م اًمتدظمٞماااااـ ،اهلل

ٕن اًمٜماااا٤مومر ًمٚمجٝماااا٤مد صاااا٤مدىم٤م ومٝمااااق ذم اًمٕماااا٤مدة ُمااااـ أىمااااقى ُماااا٤م يٙمااااقن إيامٟماااا٤م  ؛اًمتدظمٞماااااـ وشمريمااااقه ُمااااـ حلٔمااااتٝمؿ

 -صالواؾمتج٤مسم٦م هلل واًمرؾمقل وشمٕمٔمٞمام ُٕمر اهلل واؾمتٕمدادا ًمٚمٓم٤مقم٦م وشمرك اعمٕم٤م

 شأوٓد قماااكم»وهاااق ُماااـ سمٚمااادة  ،شقمٌاااد اًمقهااا٤مب»أن أطماااد اعظماااقة اًمِمااا٤ٌمب اًمٓمٞمٌٞمااااـ واؾماااٛمف هااا٤م أذيماااره و

وىمٌااؾ أن يٓمٚماااع اؿمااؽمى طمااقازم يمٞمٚماااق ُمااـ اًمتٌاااغ  ،صِٕماااد إمم اجلٌااؾ ُمٚمتح٘مااا٤م سم٤معمج٤مهدياااـ ،شمخااٞمس اخلِماااٜم٦م»اسماا

ي إًماااٞمٝمؿ هاااذه أطمٌٌااا٧ُم أن أومااارح اعظماااقة وأهاااد: ي٘مااقل ،وصااإمد اااا٤م شاًمِمااّٛمااااا٦م»اعمٛمْمااقغ اعمًاااّٛمك قمٜمااادهؿ سمااااا

وهااذا اًمرضمااؾ اًمِماا٤مبُّ ُمااـ أقم٤مضماا٥م َُمااـ رأجاا٧ُم ؾمااالُم٦م صاادر وسماارا ة وىمااقة  !!الدياا٦م وأناا٤م ـماا٤مًمع ومٞمٗمرطمااقا ااا٤م

ئااار ،دي٤مٟمااا٦م وطمًاااـ أظماااال. وًماااف ٟمٔمااارا   شاُمتااا٤مع رسّمااااال» وهاااق ُماااـ اًمٜماااقع اًمذيااااـ ي٘ماااقل وماااٞمٝمؿ اعظماااقة ذم اجلزا

 -يمثػمون سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ

                                      
 (، ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )إُم٤مم ضم٤مئر--(-1١6( وىم٤مل: صحٞمح اعؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وطمًٜمف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )6666اعمًتدرك ) (٧)
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وإٟمااام ٟمٗماار إمم اجلٝماا٤مد همااػمة  ،ئ٤م ُمااـ اًمدياااـ وٓ اًمٕمٚمااؿؿماااٞمهااذا مل يٙمااـ يّمااكم وٓ يٕماارف  شقمٌااد اًمقهاا٤مب»و

ومٞمّمااد. ومٞمااف أنااف هااـ دظمااؾ  ؛ًمٚمحااؼ ا ّمااارً وٟم ,اًمدوًماا٦م,ًمٚمٙمٗماار واًمٔمٚمااؿ  ٤مومحٞماا٦م ًمٚمدياااـ وٕهااؾ اًمدياااـ ويمرًهاا

أن يت٘مٌٚمااااف ذم  ٟمًاااا٠مل اهلل  ،ىمٌااااؾ اًمٗمتٜماااا٦م ُم٘مااااٌال همااااػم ُماااادسمر وىمااااد اؾمتِمااااٝمد  ،ُمااااـ سماااا٤مب اجلٝماااا٤مد ؾمااااالماع

ٟماف اًمِماٝمدا  اًمٓمٞمٌٞمااـ اًمّم٤محلٞماـ ويرومع درضمتف هق وأن يٚمح٘مٜما٤م ااؿ ذم قمٚمٞمٞمااـ هماػم ُمٖمػميااـ وٓ  ،ووٞمع إظمقا

 -مُمٞماـ --ُمٌدًمٞماـ وٓ وم٤مشمٜمٞماـ وٓ ُمٗمتقٟمٞماـ

ٟمً  ُم٤م زالس. أظمؼموٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذي »  ش؟ٓ إمم ه١مٓ  وٓ إمم ه١مٓ  ،٤مطمػما

 ،ومٚمؽماضمااااع ؛سماااا٦م ؾماااا٤مسم٘م٦موىمااااد يمتٌٜماااا٤م ومٞمٝماااا٤م ٟمٌااااذه ٟم٤مومٕماااا٦م ذم أضمق ،إظمااااذ سم٠مؾماااا٤ٌمب الداياااا٦م :دوا  احلااااػمةج . 

ُماااع إظماااذ سمًااا٤مئر إؾمااا٤ٌمب  ،وًمٞمٓمٚمااا٥م ُمٜماااف الدايااا٦م سمّماااد. وىماااقة قمااازم وإحلااا٤مح وًمٞمًاااتٕمـ اًمٕمٌاااد سمرسماااف 

 -واهلل يمريٌؿ سمر  رؤوف رطمٞمؿ ،اعمٛمٙمٜم٦م ًمٚمقصقل إمم احلؼ واًمّمقاب

   -ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمًٚمٛمٞماـ اًمتقومٞمؼ والداي٦م واًمرؿم٤مد

 
 

ٚايضر ع٢ً َٔ طعِ  ،ٚماب٘ سيو ،يًٌ َعِٗ َٔ أدٌ إطاي١ َٓهضسهِ ايزعا٤ يًڀٛاغٝت ٚا]

[ٚسهِ إمضاب ا٭عض٣ ٗ ايغذٕٛ ،اجملاٖزٜٔ ٚإغًٌُ يٝغت ْاقنا يٲع٬ّقاصب١ إٔ 
 (2) ٗٔــصم ؤيسخءّن هي  دٍؤح٘دًً ،هد حٛن هردقسٔ خلكَخَ٘ت ٍخلحٛدم ٍخلسيدء لْن

  -؟ى شلٙ ٗزَظ ْود َّ خلؿدزف ْٖ شلْٙةى ٚد ،ٚل ّصخ ألرل بظخلٔ هٌٛط --خلوزدّسٗـي

هد َّ ضزٚن يلى هي ٗط  ؤى هد ٗحػل ز٘ـي ؤهطٗٛد ٍخلحَٛهدت خلًطز٘ٔ هي  (1)

ٍٗحتذ زإى  ؟دأ ًٗٔس ًدٖؿً --شخلوزدّسٗـي»ٍهحدضزٔ ؤّلِ  شخإلضّدذ»تًدٍى ْٖ هحدضزٔ 

دسس هٗسم زضء خلوٓ» ًٍسخٌّْن ل٘سلن خلطًر هي خلحطذ ٍَٗٗل --ّصخ ُْطؼٓ يل٘ـٌد زدلَٗٓ

  -!!؟شيلى رلر خلوػدلح

ٍهس   --  ْٖ سزَى خلػل٘ر ٍؤشًدزْنسـطخذ خألؾـطب زخض ًٗدش حَل هسإلٔ (2)

يلى خلًسٍ  دح٘ج ؤى ْٖ شلٙ ترًٓ٘ٓ ؛خذؾـط  هي خإلسـطشخ ٗستٓ٘س خألٍهد --ي٘ٔ شلٙضـط

  ؟خخزِ ًٗٔس هٌتحطًؾـطذ ٍتَْٖ ًت٘زٔ بؾـطٍّل هي ؤ --ْٖ هسإلٔ خإليدًٔ ٍخلوً٘طٔ

 [ًمقيس احلريري: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -ووم٘مؽ اهلل وصمٌتٜم٤م وإي٤مك قمغم احلؼ
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 --ذيمرٟم٤م اجلقاب قمغم ؿمٌٞمٍف اذا ذم أضمقسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م: ٧ضمقاب س

خمااا٤مـمٌتٝمؿ سم٤مًمااادقمقة إمم اًمتقطمٞماااد واًمتقسمااا٦م إمم اهلل شمٕمااا٤ممم : وماااٜمحـ ٟمٗمّمااؾ ،خم٤مـمٌاا٦م اًمٓمقاهمٞمااا٧م ًمٗماااظ جمٛماااؾ

م  ٤مـمٌتٝمؿ سمااااام ومٞمااااف اًمثٜماااا٤م  قمٚمااااٞمٝمؿ وقمااااغم طمٙمٛمٝمااااؿ وخماااا ،وع سمااااؾ ُمٓمٚمااااقٌب ِمااااارقمف ونٙمٞمٛمااااف هااااذا ُمؿمااااارواًمتاااازا

ٓ جياقز سماؾ هاق  ،واحلٗماظّماار ووٓيتٝمؿ وُمدطمٝمؿ أو اًمدقم٤م  لؿ سمام ُيدقمك سمف ًمٚمٛمًاٚمؿ ظم٤مصا٦ًم يم٤مًمادقم٤م  سم٤مًمٜم

ومٚماق اطمتا٤مج سمٕماض اعمًٚمٛمٞمااـ  --ياٜمٔمر ذم يمؾ طم٤مًم٦م ،وخم٤مـمٌتٝمؿ قمغم أوضمٍف أظمرى سمحًٌٝم٤م ،يمٗمٌر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ور ومٞمااف ُمااـ اخلٓماا٤مب اعمٌاا٤مح أو سم٤مؾمااتٕمامل اعمٕماا٤مريض ُمااـ أضمااؾ اؾمتحّماا٤مل طمااؼ أطمٞم٤مٟماا٤م عمخاا٤مـمٌتٝمؿ سمااام ٓ حمااذ

د  ٓ ؾماااٞمامو ،وُمٗمًااادة ؿماااارػ ُماااـ ٞماااأو اًمتخٗم ،ُمٕمتاااؼم إن يم٤مٟمااا٧م اعمّماااٚمح٦م اعمرضماااق ن٘مٞم٘مٝمااا٤م أو اعمٗمًااادة اعمااارا

اعمْمآمر  ،ومٜمرضماق أناف ٓ سما٠مس سماف ،ُمع أطمقال آؾمتْمٕم٤مف ٓ ؾمٞمامإزاًمتٝم٤م قم٤مُم٦م )شمتٕمٚمؼ سمٕمٛمقم اعمًٚمٛمٞماـ( و

  ؿمااالوًمااٞمس  ،ورة سم٘ماادره٤مْماااروشم٘ماادر اًم ،ر حم٘مااؼ ُمااٜمٝمؿ يت٘مااٞمٝمؿ سمااام رظّمااص اهلل ُمااـ اًمت٘مٞماا٦موااارـ اخلاا٤مئػ ُماا

ٌُاإمد قمـ ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م  -ٟم٠ًمل اهلل أن يٕم٤مومٞماٜم٤م وإي٤ميمؿ ،يم٤مًمًالُم٦م وـمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م واًم

ردي قمغم هذه اًمدقمقى اًمٙم٤مذسم٦م واحلج٦م اًمداطمْم٦م أن هذا هق ٟمٗمس ومٕمؾ اعمٜم٤موم٘مٞماـ : 2ضمقاب س

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ژ: اًمذي طمٙم٤مه اهلل قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف اًمٜمٗم٤م. إيمؼم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ژ ژ ڑ  ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

  -[]اح٤مئدة ژڑ ک ک ک ک گگ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

اًمتٕمٚماؾ واًمتٚمٌاٞمس وإٟماام ُمارادهؿ  ،ومٝمذه دقمقى يم٤مذسم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م يٕمرف يمؾ قم٤مىماؾ ُمٜمّماٍػ يماذاؿ ومٞمٝما٤م

قماا٤مة ُمّمااٚمح٦م اًمِماإم٥م واًمِمااٗم٘م٦م قمٚمااٞمٝمؿ ة ّماااػموإٟمااام احلااؼ اًمااذي ٓ يٕمٛمااك قمٜمااف إٓ أقمٛمااك اًمٌ ،واًمتٔماا٤مهر سمٛمرا

وأهنااؿ ٓ  ،ٝمؿ وًمٞمٌ٘مااك لااؿ ُمٚمٙمٝمااؿ وؾمااٚمٓم٤مهنؿؾماااٞما٧م اًم٘مٚماا٥م هااق أهنااؿ إٟمااام يٗمٕمٚمااقن ذًمااؽ طمٗم٤مفماا٤م قمااغم يمرا ُمٞم اا

ومااال  --ذا ؾمٚمِاااؿ لااؿ ُمٚمٙمٝمااؿ وري٤مؾمااتٝمؿسمااؾ إ ،هيٛمٝمااؿ اًمِماإم٥م وٓ ُمّمااٚمح٦م أطمااٍد وٓ يٌاا٤مًمقن سمدياااـ وٓ مظماارة

ها٤م وأطمٙمٛمٝما٤م ،سمٙم٤م  قمغم اًمدياـ وٓ قمغم ؿمٕم٥م وٓ مظمارة  ،وؾما٤مئر أطماقالؿ ؿما٤مهدة سماذًمؽ أتاؿ ؿماٝم٤مدة وأىمقا

وٟمٕماااقذ سمااا٤مهلل ُماااـ  ،ٟمًااا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمااا٦م واًمًاااالُم٦م ،هاااق ُماااـ أهمٌاااك اخلٚماااؼ ،واًماااذي يِماااؽ ذم هاااذا وئماااـ هماااػمه

   -اخلذٓن

قمف ؿمااروم٢من ذًمؽ ٓ جياقز لاؿ سماؾ هاق خما٤مًمػ ًمديااـ اهلل و --قىصمؿ ًمق ومرض أهنؿ ص٤مدىمقن ذم هذه اًمدقم

ومال جيقز لؿ أن يتح٤مًمٗمقا ُمع اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞمٞماـ اًمذياـ يِمٜمقن قمغم ديااٜمٜم٤م وأُمتٜما٤م محٚما٦م صاٚمٞمٌٞم٦م  ؛اعمجٛمع قمٚمٞمف

واوااح٦م ويٕماا٤موٟمقهؿ ويًاا٤مقمدوهؿ سماا٠منقاع اعمًاا٤مقمدات وئماا٤مهروهؿ قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ اعمج٤مهدياااـ ذم ؾمااٌٞمؾ 

وئمااااا٤مهروهؿ قماااااغم اعمًٚمٛمٞمااااااـ اعمًتْمٕمٗمٞمااااااـ  ،ح٤مرسمٞمااااااـ ٕوئلاااااؽ اًمٜمّمااااا٤مرى قمٌااااا٤مد اًمّماااااٚمٞم٥ماهلل شمٕمااااا٤ممم اعم
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اعمٕمّمقُمٞمااااااـ ذم سمٚمااااادان اعمًٚمٛمٞمااااااـ إظمااااارى ومٞم٘متٚماااااقا أٓف ُماااااـ اعمًٚمٛمٞمااااااـ و تٚماااااقا أرواااااٝمؿ وديااااا٤مرهؿ 

ويرومٕماااقا ومٞمٝمااا٤م اًمّماااٚم٤ٌمن وأقماااالم اًمٙمٗمااار ويًاااتحٚمقا ومٞمٝمااا٤م حمااا٤مرم اهلل ويااااٜمتٝمٙمقا أقماااراض اعمًاااٚمامت يماااام هاااق 

ومٙمٞمااػ يٙمااقن طمٗماا٤مفمٝمؿ قمااغم دوًمااتٝمؿ  ،أُماا٤مم ُماارأى وٞمااع اًمٕماا٤ممل ذم اًمٕماارا. وذم أومٖم٤مٟمًاات٤من وهمػمهاا٤مطم٤مصااؾ 

 ،ارشمٙماا٤مب شمٚمااؽ إومٕماا٤مل اًمِمااٜمٞمٕم٦م اًمتاال هاال يمٗمااٌر سم٤معواا٤مع اعمت٘ماارر اعمًااّٚمؿ ذم لااؿ اقمااذارً  ,زقمٛمااقا ,وؿماإمٌٝمؿ 

ومٝمااذا ًمااٞمس  !ٕم٤مومٞماا٦ميمااؼماُ  قمٚمامئٝمااؿ أجاا٤مم اًم ,سمااؾ قمااغم أىمااؾ ُمٜمااف سمٛمراطمااؾ,طمتااك ًم٘مااد ٟم٘مااؾ اعواا٤مع قمااغم أنااف يمٗمااٌر 

ئٖمٞماااـ  ،اهللِماااك قمااذرا سمحاا٤مٍل ُمااـ إطمااقال وٓ ي٘مااقل ذًمااؽ قماا٤مملٌ ُمقصمااق. خي وإٟمااام ي٘مقًمااف سمٕمااض اعمٗمتقٟمٞماااـ اًمزا

 -مُمٞماـ --هؿ وأراح اهلل اعمًٚمٛمٞماـ ُمٜمٝمؿؿمارُمـ قمٚمام  اًمًٚمٓم٤من يمٗمك اهلل اعمًٚمٛمٞماـ 

ة اًمديااٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقيا٦م اعمتح٘م٘ما٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمٗمًدة اًمٙمٌػم ،يمٞمػ وهذه اعمّمٚمح٦م اًمتل يتٕمٚمٚمقن ا٤م ُمتقّهااٛم٦م

ىمٕماا٦م اًمٙمٗماا٤مُر اًمّمااٚمٞمٌٞمقن قمااغم ّمااار ويمٞمااػ وااٛمٜمقا أو رضَماااقا أن يًااٚمٛمقا هااؿ وؿماإمٌٝمؿ ُمااـ احلاارب إذا اٟمت ،اًمقا

يمٞماااػ ووٞماااع اًمٕم٘ماااال  ُم٘مااارون سمااا٠من أهاااؾ  ؟ضماااػماهنؿ وَُماااـ ُيااااٗمؽَمُض أهناااؿ إظماااقاهنؿ ذم اًمٕمااارا. وأومٖم٤مٟمًااات٤من

ُمزُمٕمااقن ٓ حم٤مًماا٦م قمااغم اًمتقضمااف  ًااارقا ومااٞمٝمام سمًااٝمقًم٦م وياًمّمااٚمٞم٥م ًمااق ومرهمااقا ُمااـ أومٖم٤مٟمًاات٤من واًمٕماارا. واـمٛماا٠من

وًماااقٓ أن اهلل هٞمااا٠م  !!مهللا إٓ ؾمٗمًااآمل  ُمتزٟماااد. ،وٓ يِماااؽ قم٤مىماااؾ ذم ذًماااؽ ،إمم ُمااا٤م سمٕماااده٤م صماااؿ ُمااا٤م سمٕماااده٤م

ُماا٦م واعمٜم٘مٌاا٦م اًمٕمٔمٞمٛماا٦م وٟمٞمااؾ صمااقاب هااذا  سمرمحتاف وًمٓمٗمااف ُمااـ قمٌاا٤مده اًمّم٤محلٞماااـ إظمٞماا٤مر َُمااـ اضمتٌاا٤مهؿ لااذه اًمٙمرا

 ،ا ا طم٘ماػمً ًااػما ذم وضمف هذا اعمد اًمّمٚمٞمٌل ويّمٗمٕمقه قمغم وضمٝمف اعمٝمؽمئ ًمػمّدوه ظم٤مئٌا٤م ظماعم٘م٤مم اجلٚمٞمؾ ًمٞم٘مٗمق

 --!ٕوؿمؽ أن ي٘مع اعمحذور ،واعمًٚمٛمٞماـ ظمػما يمثػما  ؾمالمضمزاهؿ اهلل قمٜم٤م وقمـ اع

إذن لااا٤من صاااال قماااغم ُمداهٜمااا٦م هااال ُماااـ ىمٌٞماااؾ اعمٕم٤م ا ّماااارً ًمٞمااا٧م إُمااار يمااا٤من ُم٘مت: ٟم٘ماااقل شٟماااداهٜمٝمؿ» :وىماااقلؿ

وهاؾ ُمثاؾ ها١مٓ  اخلقٟما٦م اًم٤ٌمئٕمٞمااـ ديااٜمٝمؿ سمٛمروا٤مة  -!اح اعمجٛماع قمٚمٞمافّماارٙمٗمار اًمٌاقاح اًمسماؾ هاق اًم ،اخلٓم٥م

ويم٤مًمااااااااااذي  ،[٧4: ِمااااااااااار]احل ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژاًمٜمّماااااااااا٤مرى إٓ 

ع اًم٘مرسمااا٤مت رضمااا٤م  أن ير وهاااق هماااػُم راٍض سمحااا٤مٍل سماااؾ يٓمٚمااا٥م  ،قمٜمااافوااااك يت٘ماااّرب إمم قمااادّوه اعماااؽمسّمص سماااف سمااا٠منقا

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ: وىماد ىما٤مل اهلل شمٕما٤ممم -!!ـمٚما٥م اًمًاجقد وـماقل اًم٘مٜماقتومٛمٝمام ريمع ًمف  ،اعمزيد يمؾ يقم

 -[٧2١: ]اًمٌ٘مرة ژٻ پ پ پ پڀ

وَُماـ اًماذي ومرواف  ،ىم٤مشمٚمٙمؿ اهلل يا٤م جمرُماقن يا٤م أقمادا  اهلل: ومٜم٘مقل ،إن هذا ومرض قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مقة :وىمقلؿ

ٞمٙمؿ أن وسم٢مُمٙما٤مٟمٙمؿ سماؾ هاق ومارض قمٚما ،وومْماقل إُماقال اًمٕمٔمٞمٛما٦م شاًمٕمٌا٤مد»و وأناتؿ متٚمٙماقن اًماٌالد ،قمٚماٞمٙمؿ

ومٚمااق ومٕمٚمااتؿ َُمااـ ذا يًااتٓمٞمع أن  ،شمٓمٞمٕمااقا اهلل وشمٕمٚمٜمااقا اجلٝماا٤مد قمااغم اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ وشمٙمقٟمااقا ُمااع ؿماإمقسمٙمؿ اعمًااٚمٛم٦م

وًماااٞمٙمـ أهناااؿ ومرواااقا قمٚماااٞمٙمؿ وظمّقوماااقيمؿ وهاااددويمؿ وم٠مجااااـ ٟمخاااقشمٙمؿ وٟمجاااادشمٙمؿ  ؟!ئ٤مؿمااااٞميٗمااارض قمٚماااٞمٙمؿ 

 اؾماااتٛمراؤيمؿ ًماااقٓ ؟!وؿماااج٤مقمتٙمؿ وضمٝمااا٤مديمؿ وأجااااـ ؿماااٝم٤مُم٦م اًمٕمااارب طمتاااك اجل٤مهٚمٞمٞمااااـ واًماااذيمقر اًمٖمٞمقريااااـ
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وًمااااقٓ ُمااااقشمٙمؿ احل٘مٞم٘ماااال دياااااٜم٤م  !!ًمٚمخٞم٤مٟماااا٦م اًمتاااال ٟمِماااا٠متؿ قمٚمٞمٝماااا٤م وشماااارسّمٞمتؿ قمااااغم ًم٤ٌمهناااا٤م وشمرقماااارقمتؿ ذم أطمْماااا٤مهن٤م

 -!!ي٤م خمٜمثل اًمٕمزائؿ ،وأظمالىم٤م وومْم٤مئَؾ واٟم٘مٓم٤مع اًمرضم٤م  ُمٜمٙمؿ ي٤م أؿم٤ٌمه اًمرضم٤مل وٓ رضم٤مل

واىمٕمااااادوا ذم  ،اعمجااااا٤ملوم٤م  ِماااااروأومًااااحقا ًمألُمااااا٦م ورضم٤ملااااا٤م اًم ،ومتٜمّحاااااقا قماااااـ اًمٓمريااااؼ ٓ سمااااا٤مرك اهلل وماااااٞمٙمؿ

 :  وإٟمام أنتؿ يمام ىم٤مل إول ،٦م وٓ ـمٕم٤منؾماٞمومٚمًتؿ أهؾ ومرو ،ٓ ٟمريد ُمٜمٙمؿ همػم ذًمؽ ،سمٞمقشمٙمؿ

 ٦مٍ َيااااااااااااااا٤مدِ قمَ ٤مَن ؾَمااااااااااااااارْ ٤مَن أٓ ومُ َٕماااااااااااااااأٓ ـمِ 
  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دَمَ ٓ  إَ  ػمِ ٤مٟمِ ٜمَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًمت   َل قْ ؿ طَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايمُ ١مُ ِمُّ
(1)

 

  

 -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمرج يمرب إُم٦م اعمٙمروسم٦م سمٙمؿ

 ژ ﯁ ﯀  ﮾﮿  ﮼﮽  ژوًمٙمااؿ قمادّو ىماد سمادت ُمٜما٤م ًمٙمااؿ  ،سُمارم ٜمٙمؿ وم٢مٟمٜما٤م ُما --أُما٤م ٟمحاـ

ونٙمٛماقه ذم يماؾ صاٖمػم  وشمرضمٕماقا إمم ديااـ اهلل  ،وشمؽميمقا ـم٤مقم٦م اًمٜمّم٤مرى وشم٘مٓمٕمقا ُماقدهتؿ ، [6اعمٛمتحٜم٦م: ]

 :  وإٟم٤م ىم٤مئٚمقن يمام ىم٤مل سمٕمض أئٛمتٜم٤م ،ويمٌػم

 ومقطماااااااااااااااااؼ طمٙمٛمتاااااااااااااااااؽ اًمتااااااااااااااااال مشمٞمتٜمااااااااااااااااال

  
طمتااااااااااااااااااااك ؿمااااااااااااااااااااددت سمٜمقرهاااااااااااااااااااا٤م أريماااااااااااااااااااا٤م 
(2)

 

  

 ك ُماااااااااااااااااا٤م أب٘مٞمتٜماااااااااااااااااالٕضم٤مهاااااااااااااااااادّن قماااااااااااااااااادا

  
وٕضمٕمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ىمتاااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ملؿ دياااااااااااااااااااااااااااااااااادا 
(3)

 

  

 -!وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

إذا رأوا أناااف  ٘ماااؼ لاااؿ  (اب ذم اًمًاااجقنِماااارأي قماااـ اًمٓمٕمااا٤مم واًم)اب اعمًجقٟمٞمااااـ واااارإ :6ضماااقاب س

ُمّمٚمح٦م إصاالح أطماقالؿ سم٤مًمْماٖمط قماغم إقمادا  اًمًّجا٤مٟمٞمااـ ومٞمخٗمٗماقا قماٜمٝمؿ سمٕماض اًم٘مٞماقد ويٛمٙمٜماقهؿ ُماـ 

ٜمقا لؿ فمروف اعمٕمٞمِم٦م وٟمحق ذًمؽسمٕمض ُم٤م يريدون ُمـ  ًّ ط أٓ يا١مدي إمم ِماارومال سما٠مس سماف سم ،اعمّم٤مًمح و 

   -ٍر يمٌػم ُمتٚمٍػ واراًمقوم٤مة أو 

   -َب قمـ اًمٓمٕم٤مم يٛمٙمٜمف أن  ت٤مل سمٕمَض آطمتٞم٤ملْمارواًمٖم٤مًم٥م أن اعم

ومٝمااذا ٓ اقمتٌاا٤مر ًمااف ذم ضم٤مٟماا٥م ُماا٤م يرضمااقه  ،اب ومٞمااف ختٗمٞمااػ قمااغم اًمٕماادو ذم اعقم٤مٟماا٦م واعمٕمٞمِماا٦موااارويمااقن اع

٤م  أو آُمتٜماا٤مع قمااـ ؿماااٞماـ فمااروومٝمؿ ومحااؾ اًمٕماادو قمااغم ومٕمااؾ أًاٞمااًااجقٟمقن قماا٤مدة ُمااـ إصااالح أطمااقالؿ وناعم

 -٤م  أظمرى ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمًجقٟمٞماـ صالح دياٜمل ودٟمٞمقّي ؿماٞمأ

سم٤مت هااااذه ُمااااـ أؿمااااد وااااارواًمااااذي ؾمااااٛمٕمٜم٤مه ُمااااـ اعظمااااقة اًمذياااااـ يماااا٤من لااااؿ دمرسماااا٦م اسمااااتال  سم٤مًمًااااجـ أن اع ا

ُمااـ اًمتٜمٌٞمااف إمم ٓ سمااد ًمٙمااـ  ،اـ أوواا٤مع اعمًجقٟمٞماااـًاٞمااؾ ناًمقؾماا٤مئؾ ًمٚمْمااٖمط قمااغم اًمٕماادو ذم اًمًااجـ ُمااـ أضماا

                                      
 -٧١٧( ىمّمٞمدة رىمؿ: 2٧2. ٧، اٟمٔمر: ديقان طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م )ىم٤مًمف: طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م  (٧)

 -(21ٞم٦م، اٟمٔمر: ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤م  )سمٞم٧م: ىم٤مًمف:اًم٘محٓم٤م  إندًمز اح٤مًمٙمل ص٤مطم٥م اًمٜمقٟم (2)

 -(٧4١ىم٤مًمف:اسمـ اًم٘مٞمؿ، اٟمٔمر: ٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ؛ اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م )ص  (1)
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واًمتل هتتؿ سمٛم٤ٌمدئ طم٘مق. اعٟمًا٤من واحلريا٤مت وُما٤م  ،ًامة سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦مهذا إٟمام هق ذم ؾمجقن اًمٌالد اعم أن

وختاا٤مف  ،واًمٔمٝماقر سمٛمٔمٝمار اعٟمًا٤مٟمٞم٦م ،ونارص قمااغم ؾماٛمٕمتٝم٤م احل٘مقىمٞما٦م ،ؿما٤مسمف ذًماؽ ُماـ اعمٌا٤مدئ واًمادقم٤موى

وأُماا٤م ذم سمااالد ُمثااؾ سمالدٟماا٤م اًمٓم٤مهمقشمٞماا٦م  ،ح٤مٟمٞماا٦م وطم٘مقىمٞماا٦م ُمدٟمٞماا٦م وصااح٤مومٞم٦م وٟمحااق ذًمااؽُمااـ حم٤مؾماا٦ٌم ؿماإمٌٞم٦م وسمر

 -!وم٘مد ٓ جيدي هذا ،٦م اعمحْم٦مًاٞماًمٌقًمٞم

 --!أٓ ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معمٞماـ -ومٝمذا إذن ختتٚمػ ضمدواه ووم٤مئدشمف سم٤مظمتالف إطمقال

 -!ٟمٕمؿ ،ا أن يٙمقن ُمٜمتحرً ِماك ُب قمـ اًمٓمٕم٤مم طمتك يٛمقَت ومٜمخْمارأُم٤م اًمذي ي

   -ل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعظمقان اًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة اًمدائٛم٦مٟم٠ًم

 
 

[شايكتٌ بايؾب١ٗ»ٚ ،شايتذلؼ» ايكٍٛ ٗ َغأي١]

 ٘هوٛي تٓػـ٘ل ٍتإغـ٘ل لوسإلٔ خلتتطس ٍخلٗتل زدلطسْٔ :رٌد خلًاهٔضـ-  

 [اسمـ اًمراومدياـ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وم٤مىمتّماااد سمااا٤مرك اهلل ومٞماااؽ وٓ داقمااال لاااذه  ،صاااػوٓ أؾماااتحؼ هاااذا اًمق ،أنااا٤م ًمًااا٧م قمالُمااا٦م: أوٓ يااا٤م أظمااال

   -اعم٤ٌمًمٖم٤مت

وىمااد سُمِحاااث٧م اعمًاا٠مخ٦م يمثااػما  ،ومٞمٝماا٤م يٓمااقل وٓ يٛمٙمااـ هٜماا٤م شؾصاااٞمؾ واًمت٠مّماااٞماًمتٗم»وماااا --وأُماا٤م ُمًاا٠مخ٦م اًمتااؽمس

ذم  η شأيب  ٞماااااك اًمٚمٞمٌااااال»خ ِمااااااٞموأدًماااااؽ قماااااغم سمحااااا٨م أظمٞمااااااٜم٤م اًم ،٤موهلل احلٛماااااد قماااااغم اًمٜمااااا٧م ظمّمقًصااااا

اًمتاااااؽمس
(1)

ومٝماااااق ضمٞماااااد ذم شمٗمٝماااااٞمؿ اعمًااااا٠مخ٦م وسمٞمااااا٤من  ،وهمػمهااااا٤م شاحلًااااا٦ٌم»ذم  ِماااااارٟمُ  ،وهاااااق ُمٜمِماااااقر قماااااغم اًمٜمااااا٧م ،

                                      
سم٦م أرسمٕملم صٗمح٦م ٟم٤مومٕم٦م شاًمتؽمس ذم اجلٝم٤مد اعمٕم٤مس»يٕمٜمل يمت٤مب:  (٧) ت صقر ، وظمالص٦م ُمٌحثف ذم ىمرا : أنف ذم هذا اًمزُم٤من ىمد ضمد 

ر اًمتل ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤م  ًمتجقيزهؿ رُمل اًمٙمٗم٤مر طم٤مدصم٦م ًمٚمؽمس مل يٓمرطمٝم٤م اعمت٘مدُمقن ًمٙمٜم ٝم٤م شم٠مظمذ طمٙمؿ اًمتؽمس سمٓمريؼ إومم، وأن إضا

 قمٜمد اًمتؽمس أووح ُم٤م شمٙمقن اًمٞمقم ذم ضمٝم٤مدٟم٤م اعمٕم٤مس؛ طمتك ؿمٛمٚم٧م اًميوري٤مت اخلٛمس ًمق مل ٟم٘مؿ سم٤مٕظمذ سم٘م٤مقمدة اًمتؽمس، وصم٤مًمث٤م:

ٍح سمحٞم٨م ٟمْمٞمؼ اؾمتٕمامل ُم يٜمٌٖمل قمغم اعمج٤مهديـ اًمٜمٔمر ذم يمؾ قمٛمٚمٞم٦م قمًٙمري٦م ؾمٞم٘مقُمقن ا٤م ا ويْمٞمؼ دائرشمف؛  شاًمتؽمس»ـ قمدة ٟمقا ضمد 

سمحٞم٨م يِمٛمؾ أُمقًرا: أمهٞم٦م الدف، اظمتٞم٤مر اعمٙم٤من واًمزُم٤من اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي ي٘مٚمؾ إص٤مسم٦م اعمًٚمٛملم، اعمقازٟم٦م اًمدىمٞم٘م٦م سملم اًمير اًمقاىمع ذم 

؛ سمحٞم٨م ُمٜمع اًم٘مّمد اًم٘مٚمٌل ًم٘متؾ اعمًٚمٛملم، واتٕمذرً الدف سمٖمػم هذه اًمٓمري٘م٦م ُمُ أن يٙمقن اًمقصقل ًمذًمؽ الدف واًمقاىمع قمغم اعمًٚمٛملم، 

دومع »ٓ يٙمٗمل إدراج شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م وٛمـ شمتقطمف اًمٜمٞم٦م وم٘مط ًم٘متؾ اًمٙمٗم٤مر وٓ يٜمقي اعمًٚمٛملم ومٞم٘متٚمقن شمًٌٕم٤م ٓ ىمّمدا-- واخلالص٦م أنف 

 -ضم٦م ظم٤مص٦م ضمزئٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م ا٤مُمـ همػم ضورة أو طم٤م ؛سمٛمجرد ذًمؽ شاًمتؽمس»وُمـ صَمؿ إىمح٤مُمٝم٤م ذم اًمٕمدو اًمقاىمع ُمـ ضمّرا   شاًمٕم٤مم اًمير
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صماؿ إن سم٘مال قمٚمٞماؽ سمحا٨م  ،و قي أهؿ ٟمّمقص اًمٕمٚمام  ُمـ اعماذاه٥م إرسمٕما٦م وهمػمها٤م ذم اعمًا٠مخ٦م ،ُمداريمٝم٤م

 -ٚمف ذم يمراؾمتؽ طمتك نٞماـ ًمؽ ومرص٦م ًم١ًمال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤مأو إؿمٙم٤مل ومًج  

 -واهلل يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م وقمٚمٞمؽ

 
 

ص؟أّ بكا٤ بعنِٗ خًؿا شلِ ٗ أًِٖٝٗ ،أّ ْؿرلِٖ يًذٗار ،بكا٤ اؾُٝع ٗ ايزع٠ٛ أٜ٘ أٍٚ:]

 ٔؤم تحسص ؤى ٗـٌٓط  ؟هد ضؤٗٙ زسٗدء خلطسدذ خلوَحسٗـي ْٖ زازّن للسيَٓ خلٌطك
  ؟ؤم ٗـٌٓط خلسًؽ ٍخلسًؽ خٙذط خلصٕ لسِٗ َٖٓ ْٖ خلسيَٓ ٗسٗى ْٖ زازُ ؟خلزو٘ى

 [اًمٜمٗمػم: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -اهلل ي٤م أظمل أفمـ اجلقاب قمغم هذا اًم١ًمال ىمد وماُاِٝماؿ ه٤م ىمدُمتف ذم إضمقسم٦م اًم٤ًمسم٘م٦مو

يماام ىما٤مل اهلل  ؛٤مأن اًمادقمقة إمم اهلل شمٕما٤ممم واضما٥م ُماـ اًمقاضمٌا٤مت اًمٙمٗم٤مئٞما٦م قمٛمقًُما: ئ٤م هٜم٤م وهقؿماٞمػ واٞموأ

ل ]م ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ: شمٕماااااااااااا٤ممم

ُمٜمٝما٤م اًمقاضما٥م وُمٜمٝما٤م  :ؾّماٞمقمغم اًمتٗم ,اًمدقمقة,وهل  ،٤مدي٨م يمثػموُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أي٤مت وإطم ،قمٛمران[

   -وهٙمذا ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٞماـ قمغم ؿمخص ذم طم٤مٍل ُمـ إطمقال دون همػمه ،اعمًتح٥م

ع ومٞماااف ،واجلٝمااا٤مد واضمااا٥ٌم ُمتٕمٞمااااـ قماااغم وٞماااع اعمًٚمٛمٞمااااـ ًمٜمااازول اًمٕمااادو سم٤مًمٕماُاااا٘مرِ   ،وهاااذا حماااؾ إوااا٤مع ٓ ٟمااازا

 :  سم٤مًمدقمقة ويمؾ إقمامل اًمٗم٤موٚم٦م ُمـ وضمقه يمثػمة ووضمقب اجلٝم٤مد ميمد وهق ُم٘مدم قمغم آٟمِمٖم٤مل

   -ٕنف ومرض قمٞماـ وهق ُم٘مدم قمغم يمؾ اًمٗمروض اًمٙمٗم٤مئٞم٦م *

   -ومٝمق طمٗمظ ًمرأس اح٤مل ،وٕنف دومعٌ  *

   -وٕن شمريمف وآٟمِمٖم٤مل سمٖمػمه ؾمٌٞمؾ إمم همٚم٦ٌم اًمٕمدو اًمٙم٤مومر ووم٤ًمد اًمدياـ واًمدٟمٞم٤م *

 --وهمػم ذًمؽ ُمـ إوضمف

طمٜم٤م اًم٘ماادر اًمااذي شمااؼمأ سمااف اًمذُماا٦م ؿمااارو ،غم وٞمااع اعمًٚمٛمٞماااـ هااق اجلٝماا٤مدوًمااذًمؽ ومقاضماا٥م اًمقىماا٧م اعمتحااتؿ قماا

ُخ ِمااااٞمُماااـ ذًماااؽ اًماااذي ىمٚمٜمااا٤م إٟماااف شمٚمّخااااّمف اًمٕمٌااا٤مرة اًمٌديٕمااا٦م اًمِماااٝمػمة اًمتااال يمااا٤من أول َُماااـ أـمٚم٘مٝمااا٤م وماااٞمام أقمٚماااؿ اًم

 -شاحلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م» :وهل  شقمزاماهلل قمٌد »اًمرسّماا٤مّ  اعمج٤مهد 

وأيمثاار اًمٜماا٤مس اًم٘م٤مئٚمٞماااـ  --!وٓ يٖمٚمااْط قمٚمٞمااؽ أطماادٌ  ،صااٚم٦مواًمٙمٗم٤مياا٦م همااػُم طم٤م ،ومقاضماا٥م اًمقىماا٧م هااق اجلٝماا٤مد

ـْ  ,إطمٞماا٤من ُمااـ يمثاػم ذم,هااؿ  شمتاا٤مم اًمااتامم»سما٠من اًمٙمٗم٤مياا٦م طم٤مصااٚم٦م وإُمااقر   ،اًمٜمٗمااػم قمٚمااٞمٝمؿ يتٕمٞماااـ َُمااـ أول ُِماا
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ومااام يٙمااقن ُمااـ اٟمِمااٖم٤مل سمقاضمٌاا٤مت  -!!وم٘ماادهؿ اجلٝماا٤مد ؾماا٤مطم٤مت شمٌٙماال اًمذياااـ ،واًماادقم٤مة اًمٕمٚمااام  سمااذًمؽ أقمٜماال

 -ٞمج٥م أن يٙمقن قمغم وق  اًمٚمح٤م. سم٤مًم٘م٤مومٚم٦مأظمرى وأقمامٍل وم٤موٚم٦م وم

   -واهلل يتقٟٓم٤م ويتقٓيمؿ سمرمحتف وشمقومٞم٘مف --اًمتقومٞمؼ واًمٕمّمٛم٦م وسمف  ،واهلل أقمٚمؿ

 
 

ٚسهِ ايكغِ ٭عنا٤  ،شؼضِٜ ايشٖاب يًذٗار ٗ ايعضام»بـ شآٍ ايؾٝخ»ايكٍٛ ٗ ؾت٣ٛ ]

[قبٌ ايزخٍٛ إيٝ٘ شاجملًػ ايتؾضٜعٞ ايؿًغڀٝين»

 (2 تًل٘ٗٛن )د هٓتٖ خلسٍلٔ خلسلَل٘ٔ )خلسًَزٗٔ( حَل تحطٗن طـ٘يلى ْتَ  آل خل
  -دذ للزْدز ْٖ خلًطخٔ ٍحٛن خلطرلخلصّ
  -ًٖٗ خلٓلسك٘ـٌٖ ٖسل خلسذَل ِْ٘طـط( حٛن خلٗسن أليؿدء خلوزلس خلت1)

 [ؾمالأبق سم٤مؾمؾ اعم٘مد: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

٤م قمٜمااف أنااف ياادقمق اًمِماا٤ٌمب إمم قماادم ًمٙمااـ قمرومٜماا ؟ح اًمرضمااؾ سمٚمٗمااظ اًمتحااريؿصااارٓ أقماارف هااؾ : ٧اًمٗم٘ماارة 

ئااااف --اًمااااذه٤مب إمم اًمٕماااارا. ًمااااف وأىمااااقال همااااػمه ُمااااـ ٟمٔمرا وهااااؿ ٓ يٗمّّماااااٚمقن وٓ ٟمااااراهؿ ياااااٜمّمحقن  ،اًمااااخ أىمقا

 -!سمال ري٥ٍم  ،وهل سم٤مـمؾ -!وإمم اهلل اعمِمتٙمك ،واعمًٚمٛمٞماـ ذم هذا ؾمالمًمإل

حلاؼ أفمٝمار وأوواح ُماـ ومٌٓمالهنا٤م قمٜماد أهاؾ ا --وٓ أطم٥م اًمتٓمقيؾ سمرده٤م وسمٞم٤من سمٓمالهن٤م وآٟمِماٖم٤مل اا٤م

وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وهذه أىمقال همػم ُم١ممتـ أهٚمٝم٤م قمغم هذه إُمقر ،حواٞمأن  ت٤مج إمم شمق
(1)

- 

 -!ٓ أدري :وطمٙمؿ اًمرضمؾ 

وؾمااااٌؼ اًمٙمااااالم قمااااغم هااااذا ذم حمااااقر  ،سمااااؾ فماااا٤مهره يمٗماااارٌ  ،طمٙمااااؿ اًم٘مًااااؿ اعمااااذيمقر أنااااف ٓ جيااااقز: 2اًمٗم٘ماااارة 

   -هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ واحلٛمد --ُمـ هذه إضمقسم٦م شومٚمًٓمٞماـ ومح٤مس»

 
 

                                      
 -شذم اجلٝم٤مد!ش مل اًمِمٞمخ»ٕمٚمٞمؼ قمغم سمٞم٤من اعمٗمتل شم»، ذم ُم٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان: شُم٘م٤مٓت ورؾم٤مئؾ--»اٟمٔمر اًمرد قمغم هذه اعم٘م٤مًم٦م وٛمـ ىمًؿ  (٧)
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[صغِ ٚدٛر َغًٌُ ؾٝٗا ؛ٚؾٓارم ا٭صرٕ ،سهِ غظ٠ٚ عبتُدل]

  زدت سستوسط )خلسطر٘ـي( ٌٍْدزٔ خألضزى هي خلٌدح٘ٔ ؾـطؤضرَ بْتدءًد زرػَظ
 ؟ديٖضـطٍّل ّٖ ردجعٓ  ؟ٍهى ٍرَز هسلو٘ـي ْٖ زخذل خألزٌ٘ٔ ٍهد حٛوْن ،ي٘ٔطـطخل

  -ءي٘ٔ ٍؤَٖخل خلًلودطـطٍخألزلٔ خل

 [أبق دضم٤مٟم٦م اًمِم٤مُمل: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

وهماػمه ُماـ اعمِما٤ميخ  شمحاقد اًمٕم٘ماال »خ ِمااٞمسم٤مت ؾمٌتٛمؼم وم٠مدًمؽ قماغم ومتاقى اًمْمارسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم: أظمل اًمٙمريؿ

قمٌااد اًمٕمزيااز »خ ِماااٞموًمٚم ،وم٤مسمحاا٨م قمٜمٝماا٤م قمااغم اًمِمااٌٙم٦م ،وومٞمٝماا٤م يمٗم٤مياا٦م واحلٛمااد هلل ،اًمذياااـ شمٙمٚمٛمااقا ويمتٌااقا ومٞمٝماا٤م

ومٝمااق  ٤مومٓم٤مًمٕمااف أجًْماا ،شوقمٞم٦م ُماا٤م طمّمااؾ ُٕمريٙماا٤م ُمااـ شماادُمػمِمااارؾ عمصاااٞماًمت٠م» :يمتاا٤مب صااٖمػم سمٕمٜمااقان شاجلرسمااقع

هؾمارومؽ اهلل أ شْماػمقمكم اخل»خ ِماٞمواًم  شمحقد اًمٕم٘مال»خ ِماٞمف اًمفموىمد ىمر ،ُمٗمٞمد
(1)

-   

ومااا٤مقمٚمؿ أن هجااامت اعمج٤مهديااااـ قمااغم أُمريٙماا٤م هااال ُمااـ اجلٝمااا٤مد ذم : وٓ سماا٠مس سمتٚمخااٞمص ؾماااٝمؾ ًمٕمٚمااف يٗمٞمااد

وقم٦م واحلٛمااد هلل ُمااـ ِماااروهاال قمٛمٚمٞماا٦م ُم ،ظمااالَف ُماا٤م ئمااـ اًماإٌمض ،وهاال ُمااـ ضمٝماا٤مد اًماادومع ،ؾمااٌٞمؾ اهلل شمٕماا٤ممم

 ورُماال لااؿ سمااام يٕمااؿ سمااف اًم٘متااؾ ،ٌب ًمٚمٙمٗماا٤مر ذم سمٚماادهؿ اًمتاال هاال دار اًمٙمٗماار واحلااربواااروم٢مهناا٤م  ،ٟم٤مطمٞماا٦م اًمتٓمٌٞمااؼ

 -ومال ُي٠ًمل ومٞمٝم٤م قمـ وضمقد ٟم٤ًمئٝمؿ وأـمٗم٤ملؿ ؛ومٝمل ُمـ ضمٜمس اًمٌٞم٤مت

سمف ُمـ وضمقه ؛ٚمٛمٞماـوب سمٕمض اعمًْمارإن ذم اعمحؾ اعم: ومام سم٘مل إٓ أن ي٘م٤مل  :ومجقا

 سمٕمااض ـمري٘ماا٦م قمااغم ,زقمٛمااقا , إٓ أن يٙمااقن ُمًااٚماًم  ،وقمااغم َُمااـ ىم٤مًمااف إصمٌاا٤مت ذًمااؽ ،قماادم اًمتًااٚمٞمؿ سمااذًمؽ

 -ضمٚمدشمٜم٤م سمٜمل ُمـ اعمتزٟمدىم٦م

وهاؾ يما٤من يٚمازُمٝمؿ أصاال أن يٌحثاقا ويااٜم٘مٌقا هاؾ  ،ومٝماؾ يما٤من اعمج٤مهادون يٕمروماقن ذًماؽ: اًمتٜمازل قمغم صمؿ

٦م قمٔمٞمٛمااا٦م ُماااـ ىماااالع دوًمااا٦م اًمّماااٚمٞم٥م اًمّمااا٤مئٚم٦م اعمٕمتديااا٦م سمقن طمّماااٜم٤م وىمٚمٕماااْمااااروهاااؿ ي ؟صمٛمااا٧م ُمًاااٚمؿ هٜم٤مًماااؽ

وٓ يٛماأل وماؿ اسماـ  ،ومٛم٠ًمخ٦م اًمتاؽمس ومٞمٝما٤م اجلاقاب ٤مصمؿ قمغم ومرض أهنؿ قمرومقا أو أن إُمر يم٤من ُمٕمروومً  ،قمٚمٞماٜم٤م

                                      
م ٟم٤مومع: ، وهـ شمٙمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م سمٙمالشسمٞم٤من قمام ضمرى ذم أُمريٙم٤م ُمـ أطمداث»سمٕمٜمقان:  ومتقى اًمِمٞمخ محقد اًمٕم٘مال  اًمِمٕمٞمٌل  (٧)

، وسمحثٝم٤م يمذًمؽ اًمِمٞمخ شضمقاب قمـ أطمداث أُمريٙم٤م»، وذم ومتقاه شطمٙمؿ ُم٤م ضمرى ذم أُمريٙم٤م ُمـ أطمداث»اًمِمٞمخ قمكم اخلْمػم ذم رؾم٤مًمتف 

، واًمِمٞمخ طمًلم سمـ حمٗمقظ ذم شا قمغم ُم٘م٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمامن اًمٕمقدة ذم أطمداث أُمريٙم٤ممل مُمر ا٤م ومل شم١ًم -- رد  »اجلرسمقع ذم رؾم٤مًمتف 

، وُمـ شاًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م ٕطمداث أُمريٙم٤م»، واًمِمٞمخ أبق ىمت٤مدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ذم رؾم٤مًمتف: شاًمنمقمل ٕطمداث أُمريٙم٤ماًمت٠مصٞمؾ »رؾم٤مًمتف: 

أصم٤مر احلٛمٞمدة واعمح٤مؾمـ ًمٖمزويت واؿمٜمٓمـ وُمٜمٝم٤مشمـ، »أطمًـ ُم٤م يمت٥م ذم مصم٤مره٤م: اًمِمٞمخ أبق قمٌٞمدة قمٌد اهلل اًمٕمدم اعم٘مدد؛ ذم رؾم٤مًمتف 

 -شُمّمٓمٗمك أبق اًمٞمزيد»اًمِمٞمخ  ه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م:وىمد ىمدم لذ شسمِمٝم٤مدة ىم٤مدة اًمٖمرب وُمٗمٙمريف
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 -!!مدم إٓ اًمؽماب

يمٞماااااـ ومٞمٕماااٞمش ُمٕمٝمااااؿ ِمارصماااؿ هااا٥م أن اعمج٤مهدياااااـ أظمٓمااا٠موا سم٘متااااؾ سمٕماااض اعمًٚمٛمٞماااااـ هٜمااا٤مك هااااـ جيااا٤مُمع اعم

ظم٤مًمااد » ٠مِ يمخٓماا ٤مأو ىمّماا٤مراه أن يٙمااقن ظمًٓماا ؟ومٝمااؾ يٌٓمااؾ ذًمااؽ هااذه اًمٕمٛمٚمٞماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م وٚماا٦م ،ارً وخياا٤مًمٓمٝمؿ خمتاا٤م

وم٘متااؾ اًمٙمثااػم ُمااـ اعمًٚمٛمٞماااـ  ؛وم٠مقمٛمااؾ ومااٞمٝمؿ اًم٘متااؾ شظمااثٕمؿٍ »إمم  أو همااػمه طمٞماااـ سمٕمثااف اًمٜمٌاال   شسمااـ اًمقًمٞمااد

(يمٞمااااـِمارأنااا٤م سماااري  ُماااـ ُمًاااٚمٍؿ ي٘ماااٞمؿ سمٞمااااـ أفمٝمااار اعم): يقُمٝمااا٤م وم٘مااا٤مل اًمٜمٌااال  ،سمٞمااااٜمٝمؿ
(1)

هاااذا  -- أقمٚماااؿواهلل ،

 -اعمخٚمص اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛم٠ًمخ٦م

ياادل قمااغم واإمػ ذم ومٝمااؿ  ،قمٞم٦م اقمااؽماض ؾماا٤مىمطِمااارُمااـ اًمٜم٤مطمٞماا٦م اًمٗم٘مٝمٞماا٦م اًمواحلااؼ أن آقمااؽماض قمٚمٞمٝماا٤م 

 -!ٚم٦م اًمٜم٤مصٕم٦مصاٞماًمدياـ وسُمٕمد قمـ ُمٕم٤مٟمٞمف إ

 ،قمٞم٦م هااق آقماؽماض اًمقضمٞمااف اًمااذي ًمااف وزٟماافِمااار٤مؾم٦م اًمًاااٞموإٟماام اقمااؽماض َُمااـ اقمااؽمض قمٚمٞمٝماا٤م ُماـ ضمٝماا٦م اًم

 -واهلل اعمقومؼ -!در ُِمـ أهؾ اخلػم واًمٜمّمح واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللطمٞماـ يّم

وىمااد اقمااؽمف سمااف اعمج٤مهاادون واقمتااذروا قمٜمااف قمااغم  ،وم٤مًمٕمٛمٚمٞماا٦م يماا٤من ىمااد وىمااع ومٞمٝماا٤م ظمٓماا٠م ،وأُماا٤م ومٜماا٤مد. قمااامنِ 

   -ومٝمل اذا اًمِمٙمؾ ظمٓم٠م --خ أيب ُمّمٕم٥م ٟمٗمًف ِماٞمًم٤ًمن اًم

أردٟمٞمااا٦م ودوًمٞماااا٦م ُمٜمٝماااا٤م وومااااد ُمااااـ ًمٚمٙمٗماااا٤مر ُمااااـ اؾمااااتخ٤ٌمرات  ٤مًمٙماااـ إصااااؾ أهناااا٤م يم٤مٟماااا٧م شمًاااتٝمدف اضمتامقًماااا

سمااااؼ اًمٗمٜمااااد. ،آؾمااااتخ٤ٌمرات اًمٞمٝمقدياااا٦م وإُمريٙمٞماااا٦م وهمااااػمهؿ ب هااااذا واااااروىمااااد شمااااؿ سم٤مًمٗمٕمااااؾ  ،ذم أطمااااد ـمقا

 -٤مويٌدو أن اعصمخ٤من ومٞمٝمؿ يم٤من سم٤مًمٖمً  ،الدف

ومّماا٤مدف اًمٕمٛمااؾ وضمااقد اًمٕماارس ذم اًمٓماا٤مسمؼ أظماار ًمٚمٗمٜمااد.  ،إٟمااام يماا٤من اخلٓماا٠م ذم اًمتٜمٗمٞمااذ سم٤مًمدرضماا٦م إومم

ٟمٜما٤م  ،ٟمًا٠مل اهلل أن يارطمؿ ُماقشمك اعمًٚمٛمٞمااـ وٞمٕما٤م ويٖمٗمار لاؿ ،ُمًاٚمٛمقنر وىمتؾ أن٤مس ْمارومت وأن يٖمٗمار عظمقا

 -وأن يت٘مٌؾ اًمِمٝمدا  ،ويًددهؿ وجيٜمٌٝمؿ اًمزًمؾ

وىمااد يماا٤من  ،سمف ٕنااف قماادو يماا٤مومٌر طمااريبّ واااروع ِمااارب هاادف حماادد ُمْماااروم٤مًمٕمٛمٚمٞماا٦م يم٤مٟماا٧م ًم ،هااذا سم٤مظمتّماا٤مر

ًمٙماـ  ،شاًمتاؽمس»اااّدر اعظماقة أناف ُماـ سما٤مب  تٛمؾ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمع ذًمؽ ُمقت ُمًٚمؿ أو سمٕمض اعمًٚمٛمٞماـ ىم

 -!ىمٓمٕم٤م وٓ ُمقوققم٤م ذم اًمؽمس امل يٙمـ اًمٕمرس ُم٘مّمقدً 

ٍح  ُمثااؾ ُمااـ ي٘مااقل هاا١مٓ  )يٕمٜماال اعمج٤مهدياااـ( جماا٤مزومقن ٓ : أظماارى ُمااـ اعمقوااقع وأُماا٤م اًمٙمااالم قمااغم ٟمااقا

٤مط ُمااـ ويماا٤من قمٚمااٞمٝمؿ اًمااتحكم سمِماادة اًمتحاارز وآطمتٞماا ،  وٓ  ًااٜمقن شم٘ماادير إُمااقرِماااليٌاا٤مًمقن سم٠مطمااد وٓ سم

 ،واعمج٤مهاادون سمحٛمااد اهلل يًااتٗمٞمدون ُمااـ اخلٓماا٠م ،ومٝمااذه ومٞمٝماا٤م طمااؼ وسم٤مـمااؾ ،ُمثااؾ هااذه إظمٓماا٤م  وهمااػم ذًمااؽ

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -٧4١6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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ومٜمرضماق ُماـ  ٤مإن يما٤من ٟم٤مصاحً : وإٟمام ىم٤مئؾ ذًماؽ ،واهلل يقوم٘مٝمؿ ويًددهؿ ،ّماػمويٕمؽمومقن سم٤مًمت٘م ،وياٜمتّمحقن

 -!واجلٝم٤مد ُم٤مضٍ  ، ٟمٗمًفإٓ ْمارومال ي ٤مُمٌٖمْم٤م ُمٖمرًو  ٤موإن يم٤من ؿم٤مُمتً  ،اهلل شمٕم٤ممم أن يثٞمٌف وجيزيف ظمػما 

وإٟمام اعمقومؼ ُمـ  ،وشمٙمقن ومتٜم٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،وىمد شمٙمقن يمٌػمة أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أظمٓم٤م ٓ سمد واحلرب 

   -اقمتّمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم واؾمتٕم٤من سمف وطم٘مؼ احلؼ وصؼم

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

 
 

ٚسنض سهِ  ،ٗار١ٜ راخٌ إغادزاٱع١َٝ٬ ٚتعًٝل ايقٛص اؾ شا٭ْاؽٝز» سهِ تؾػٌٝ]

[ايقٛص ايؿٛتٛغضاؾ١ٝ ٚا٭ْاؽٝز اؾٗار١ٜ
 ٍتًلٕ٘ خلػَض خلزْدزٗٔ  ،خلوسدرسْٖ  س خإلساه٘ٔضـ٘هد حٛن تطُ٘ل خألًد

 ؟ٍخإلساه٘ٔ زسخذلْد

 [بق ضمٜمدل اًمٗمٚمًٓمٞماٜملأ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ؾمااتثٜمل هاا٤م ضماا٤مز ُمااـ اإٓ ُماا٤م  ،ٙماا٤مناًمّمااقر إذا يم٤مٟماا٧م نتااقي صااقرة ذي روٍح ومااال جيااقز شمٕمٚمٞم٘مٝماا٤م ذم أي ُم

   -وإذا يم٤من ذًمؽ ذم اعمًجد ومٝمق أؿمد ،وهذا ي٘مدر سم٘مدره ،سم٤مب اجلٝم٤مد

   ؟ومام احل٤مضم٦م ًمتٕمٚمٞمؼ صقر ذوي إرواح يمّمقر اعمج٤مهدياـ ذم اعمًجد

 ؟ٕهن٤م ذم صٗمح٦م سمٞم٤من أو ضمريدة أو ٟمحق ذًمؽ ٤مدمل  قمرًو : وم٢من ىمٞمؾ

   -اعمًتٕم٤من واهلل ،وم٤مًمقاضم٥م إزاًم٦م اًمّمقرة ُم٤م أُمٙمـ وـمٛمًٝم٤م

ومٞم٦م»ومٞمام يتٕمٚمؼ سمّمقر اعمج٤مهدياـ  --وقمٛمقُم٤م وم٤معمج٤مهادون يًاتٕمٛمٚمقهن٤م ُماـ أطماد  ؛واًمٗمٞمديق شاًمٗمقشمقهمرا

وومٞماف  ،وهاذا ىما٤مل سماف سمٕماض اًمٕمٚماام  ،إُم٤م قمغم اًم٘مقل سمٕمدم طمرُمتٝم٤م شمٗمري٘ما٤م سمٞمااٜمٝم٤م وسمٞمااـ اعمرؾماقُم٦م سم٤مًمٞماد: أبقاب

٤م  أظماارى أضم٤مزهاا٤م ؿماااٞمقمااغم أ ٤مذم همااػمه ىمٞم٤مؾًماا وإُماا٤م ُمااـ سماا٤مِب أنااف جيااقز ذم اجلٝماا٤مد ُماا٤م ٓ جيااقز !ؾّماااٞمسمحاا٨م وشمٗم

 ،ورة اعمحْما٦مْمااروإُما٤م ُماـ سما٤مب اًم ،٦م وٟمحقه٤مِماٞماًمِم٤مرع ًمٚمٛمج٤مهد ذم اجلٝم٤مد يمٚمٌس احلرير واًمتٌخؽم ذم اعم

وإٓ ًمق يما٤من وواٌع مظمار ويمٜما٤م ومٞماف  -!!اًمّمقرةّمار قم ،ّمارًمِمدة احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم طمرسمٜم٤م ُمع اًمٕمدو ذم هذا اًمٕم

 -مظمرٟمحـ إقمَٚمٞماـ ًمٙم٤من ًمٜم٤م ؿم٠من 

ورة ْماااااارقماااااغم ُمقواااااع اًمّماااااار وقماااااغم اًمثااااا٤م  واًمث٤مًمااااا٨م ومُٞما٘مَتا --وم٠مىماااااؾ ُمااااا٤م يااااااٜمٌٖمل آطمتٞمااااا٤مط ،ومٕماااااغم إول

 -واهلل أقمٚمؿ ،واحل٤مضم٦م
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وماا٢من  ،ًمٙمااـ ياااٜمٌٖمل دمٜمٞماا٥م اعمًاا٤مضمد ذًمااؽ --واحلٛمااد هلل ،ٞم٦م أُمرهاا٤م ذم اًمٕمٛمااقم أظمااػؾمااالُمد اعؿماااٞموإن٤م

ومٚمااٞمس يمٚمٝماا٤م يمااذًمؽ ومل شمااتٛمحض  ،ٝماا٤م ذيماار هللد وإن يماا٤من ومٞمؿماااٞموإن٤م ،اعمًاا٤مضمد سمٜمٞماا٧م ًمٚمّمااالة وًمااذيمر اهلل

ُمٝمااام يماا٤من ومٞمٝماا٤م ُمااـ نااريض قمااغم  ،سمااؾ اًمٖم٤مًماا٥م قمٚمٞمٝماا٤م اًمٚمٝمااق وإواا٤مم اًمااٜمٗمس واًمااؽمويح قمٚمٞمٝماا٤م سم٤معمٌاا٤مح ،ًمااذًمؽ

 -اجلٝم٤مد وطم٨م قمغم اخلػم

وىمااد يمرهااف و٤مقماا٦م ُمااـ  ،واًمٙمااالم ومٞمٝماا٤م ُمٕمااروٌف ذم اًمٗم٘مااف ،وًمٞمًاا٧م هاال ُمًاا٠مخ٦م إٟمِماا٤مد اًمِماإمر ذم اعمًااجد

سم٠مناف يما٤من يااٜمِمد ذم اعمًاجد وومٞماف َُماـ هاق ظماػٌم  واطمت٩م قمٚمٞمف طمًا٤من  ،ك طم٤ًمَن قمٜمفهن وقمٛمُر  ،اًمٕمٚمام 

وهااذا ذم اًمّمحٞمحٞماااـ ،ُمٜمااؽ يٕمٜماال اًمٜمٌاال 
(1)

واًمّمااحٞمح  ،وورد ومٞمٝماا٤م أطم٤مدياا٨م ٟم٤مهٞماا٦م وأظماارى ُمرظَمّماا٦م ،

هاا٦م واًمتحااريؿّماااٞمأن اعمًاا٠مخ٦م ومٞمٝماا٤م شمٗم  سمٜماا٤م  قمااغم اًمتٗمريااؼ سمٞماااـ أطمااقال اًمِماإمر ،ؾ سمٞماااـ اًمؽمظمااٞمص ومٞمٝماا٤م أو اًمٙمرا

 -واًمٖمرض ُمـ اعٟمِم٤مد ،ٜم٤م وىمٌح٤مطمً

  زائاد قمااغم ؿمااالد ومٞمٝما٤م ؿماااٞمٕن هاذه إن٤م ،د يمٛمًا٠مخ٦م إٟمِماا٤مد اًمِمإمر اعمجااردؿماااٞمًمٞمًاا٧م ُمًا٠مخ٦م إن٤م: أىماقل

وآطمتٞما٤مط  ،ُؾ ّمااٞمواًمّماقاب ومٞمٝما٤م اًمتٗم ،وصقره٤م وأنقاقمٝم٤م يمثاػمة ،ووىمع ومٞمٝم٤م اخلالف ،جمرد إٟمِم٤مد اًمِمٕمر

 -واهلل ال٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ ،وٞمٌؾ 

 
 

[ٚسهِ تؿذرل أَانٔ اـُٛص ٚمٛٙ ب٬ إسٕ أَرل ؟،نڀٛاغٝت ايظَإ شٓاؼ» سهٌِٖ ]

 )؟-هد ضؤٗٙ زحطٚٔ حودس ٍّل ٗـٌكسٕ يلْ٘ن حٛن خلكَخَ٘ت ْٖ ّصخ خلعهدى )س  

ٍّل ٗزَظ خلٗ٘دم  ؟هد حٛن تٓز٘ط ؤهدٚي خلروَض ٍخلسيدضٓ ْٖ خلساز خلًطز٘ٔ )س(

 ؟زْصُ خألهَض زسٍى ؤه٘ط ٗإهط زْصخ

 [قمامرة بقأ: ًم٤ًمئؾا]
 

 : الجىاب

 ،ٕهنااؿ ُمًااٚمٛمقن ُمتاا٠موًمقن اخلااػم ،٤مٓ ٟم٘مااقل إن طمريماا٦م محاا٤مس أو طمتااك طمٙمقُماا٦م محاا٤مس صاا٤مرت ـم٤مهمقشًماا

   -ُمـ هذه إضمقسم٦م شومٚمًٓمٞماـ»يمام شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اعمقوقع ذم حمقر  ،أظمٓم٠موا

                                      
٤مُن ُيٜمِِْمُد وَمَ٘م٤مَل: ( ُمـ طمدي٨م 2665(، صحٞمح ُمًٚمؿ )12٧2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)  ً ِجِد َوطَم ًْ ٞم ٥ِم، ىَم٤مَل: َُمر  قُمَٛمُر ذِم اعَم ًَ ـِ اعمُ ؾَمِٕمٞمِد سْم

 يُمٜم٧ُْم ُأنِِْمُد ومِٞمِف، َوومِٞمِف ُمَ 
ِ
، َأؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُمقَل اَّلل 

ِ
 اًمٚم ُٝمؿ   قَمٜم ل، َأضِم٥ْم )َيُ٘مقُل:  ـْ ُهَق ظَمػْمٌ ُِمٜمَْؽ، صُمؿ  اًمَتَٗم٧َم إمَِم َأيِب ُهَرْيَرَة، وَمَ٘م٤مَل: َأنُِْمُدَك سم٤ِمَّلل 

 -َٕمؿْ ٟمَ : ىَم٤مَل  (اًمُ٘مُدِس؟ سمُِروِح  َأج ْدهُ 
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شيمااؾ ُماا٤م دماا٤موز سمااف اًمٕمٌااد طمااده ُمااـ ُمٕمٌااقد أو ُمتٌااقع أو ُمٓماا٤مع ُمااـ دون اهلل» :واًمٓماا٤مهمقت هااق
(1)

ومٝمااؾ  ،

وٟمًاااا٠مل اهلل شمٕماااا٤ممم أن هياااادهيؿ ويّمااااٚمح أطمااااقالؿ  -!ٓ ياااااٜمٓمٌؼ ؟ياااااٜمٓمٌؼ هااااذا قمااااغم محاااا٤مس أهياااا٤م إخ اًمٙمااااريؿ

ًمٜم٤م وٞمٕم٤م  -مُمٞماـ ي٤م رب اًمٕم٤معمٞماـ --ويرومع قمٜم٤م اًمذل ويٗمرج اًمٙمروب ،وأطمقا

ااااااا٤م.  وشمٗمجاااااػم أُمااااا٤ميمـ اخلٛماااااقر واًمااااادقم٤مرة ًّ ذم سماااااالد اعمًٚمٛمٞمااااااـ إذا يمااااا٤من يتْماااااّٛمـ ىمتاااااؾ َُماااااـ ومٞمٝمااااا٤م ُماااااـ وم

وإذا يمااا٤من اعم٘مّماااقد إشمالومٝمااا٤م هااال ٟمٗمًاااٝم٤م )شمٚماااؽ  --وٟمٜمٝماااك قمٜماااف ،وماااال جياااقز ذًماااؽ ٔطمااا٤مد اًمٜمااا٤مس ؛ٞمااااـاعمًٚمٛم

ًمٙماـ  ،وقم٤م سمحٛماد اهللِماارومٝمذا وإن يم٤من ضم٤مئزا ذم إصؾ ُم ،إُم٤ميمـ( وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٗم٤ًمد وأدواشمف

وىماد ىمادُم٧ُم  ،قمٞم٦مِماار٤مؾم٦م اًمًاٞمٟمحـ ذم فمروومٜم٤م احل٤مًمٞم٦م وفمروف سمٚمداٟمٜم٤م ُٟمإمِٛماؾ ىم٤مٟمقن اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واًم

وأُمااا٤م سم٤مًمٜمًااا٦ٌم ًمًاااٚمٓم٦م ُمٕمٚمٜمااا٦م ُمثاااؾ ؾماااٚمٓم٦م و٤مقمااا٦م جم٤مهااادة ذم  --ح ذم أضمقسمااا٦م ؾمااا٤مسم٘م٦م ُمِمااا٤ما٦موااااٞمئ٤م ُماااـ اًمتقؿمااااٞم

ًماٞمس  ،ؾّمااٞموقمٜمادٟم٤م ومٞماف شمٗم ،هاذا هٙماـ ؟ومٝمؾ جيقز ل٤م أن شمٗمٕمؾ ذًمؽ اذه إُم٤ميمـ اًمٗم٤مؾمادة اعمٗمًادة ،اًمٌٚمد

   -وهق وطمده وزّم اًمتقومٞمؼ ،واهلل أقمٚمؿ ،هذا حمٚمف

 
 

 ٗ ايضر عًٝ٘ٚ ،أيبت٘ عٔ ن٬َ٘ ٫ وٝزٚ شعبز ايكارص عبز ايعظٜظ» ًؾٝخايٓقٝش١ ٕٔ ٜكضأ ي]

اؾاَع ٗ طًب ايعًِ » ٘:ٚسنض بعض إ٪اخشات ع٢ً نتاب ،شتهؿرل أعٛإ ايڀٛاغٝت» :َغأي١

َٶا عُز ايؾٝع١ قٸكځٚسهِ تٳ ،ٚايكٍٛ ٗ َٔ اْتدٳب أٚ اْتٴدٹبٳ أٚ رعا يشيو َٔ ايعًُا٤ ،شايؾضٜـ ٛ

[ٚسهِ َؿارا٠ إضتزٜٔ بإاٍ عٓز اؿاد١ إيٝ٘ ،شايعشص باؾٌٗ»ٚايتؿقٌٝ ٗ َغأي١  ،بايكتٌ

 شخلٗدزض زي يسس خلًعٗع يسس»د طـ٘زًؽ خلوزدّسٗـي ٚخ٘طخ هد ٗزًل ٚام خل :ؤٍأ 

 -؟ْْل هي ٚلؤ تَرْْد لْاأء خإلذَٓ ؛حزٔ ٍهطرًد أ ٗٛدز ٗح٘س يٌِ

حزٔ ْٖ  شيسس خلٗدزض»د طـ٘خترص هي ٚام خل -ّن ٖلٍٔ-زًؽ خلوزدّسٗـي  :حدً٘د

ْْل تط  ؤى  ؛ٍهي ذدلِٓ ْٗس ٚٓط دٖكًٖ٘ دتٛٓ٘طُ أليَخى خلكَخَ٘ت ٍؤى ْْ٘ن بروديٖ

 -؟د ؤغدذ ْٖ حٛوِ ّصخ ؤم ؤذكإطـٍّ٘ل تط  ؤى خل ؟هي خترص شلٙ ؤغدذ ؤم ؤذكإ

ر خلًلن خلزدهى ْٖ قل»ى تتحٌٓد زسًؽ هاخذصختٙ يي ٚتدذ ؤّل ٗوٛي  :حدلخد

ى زًؽ خإلذَٓ ؛ ْة؟ؤم ؤًت هٗط لٛل هد ٍضز ِْ٘ ،د يسس خلٗدزض بى ٍرستطـ٘لل شّٗطـطخل

                                      
 (-6١.  ٧هذا شمٕمريػ اسمـ اًم٘مٞمؿ، يمام ذم: إقمالم اعمقىمٕملم ) (٧)
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خلر٘طٗـي ٗزًل ّصخ خلٛتدذ هطرًد لِ أ ٗح٘س يود ردء ِْ٘ ٍٗركث خلوردلّ زل ٍٗطٌى 
تلٙ خلوسدجل  د ْٖطـ٘يلِ٘ ٍضزود ٗػِٓ زدإلضردء ؤٍ خلٛٓط زٌدءٖ يلى ٌٖديتِ زػحٔ َٖل خل

ألى ْْ٘ن بروديد  ؛ٍؤى هي لن ٗٛٓطّن َْْ ٚدْط ،يَخى خلكَخَ٘تتٛٓ٘طُ ألخلتٖ هٌْد 

  -ٖكً٘د هي ذدلِٓ ْٗس ٚٓط
 ؟ًٗ٘ٔ ٍخلسطلودً٘ٔ ٍخلسلسٗٔطـطّٚ٘ ًحٛن يلى خلوطدضٚ٘ـي ْٖ خأًتردزدت خلت :ذدهسد

يؿدء خلسطلودى هي ؤٍهد حٛن  ؟ٍّل ْٖ خلحٛن يلْ٘ن تٓػـ٘ل ؤم ّن ِْ٘ سَخء
خى ٍَ٘طّن خلصٗـي زذلَخ خلسطلودى زسيَ  خلوػلحٔ ٍترّٓ٘ خلوٓدسس خإلساه٘٘ـي ٚدإلذَ

ٍبزاٌ غَت خلحٕ لْن ٍخلسًٖ للحٛن زدإلسام هي ذال خأًتردزدت ٍخلسطلودى ٍَ٘طّد 
ٍهد حٛن هي ٗسيَ للوطدضٚٔ ْٖ خأًتردزدت  ،ٍؤًت زْد ؤيلن --هي خلوسطضخت خلتٖ ٗصٚطٍى

ؤٕ ّل ّاأء  ؛ٍَ٘طّود شسلودى خلًَزٓ»د ٘طـٍخل شخلطحوي يسس خلردلٕ يسس»د طـ٘ٚدل

 ،ؤم هسلوَى غدلحَـي هػلحَى ،ؤم هسلوَى هستسيَى ؾدلَى ،خلسخي٘ـي لاًتردزدت ٚٓدض
 -ؤٍ َ٘ط شلٙ ،ىٍَى هركحَى هًصٍضلوؤم هس

ٍتٓ٘سًد ْْ٘د ٍلَ  شخلًصض زدلزْل»ّل هوٛي ؤى تسسف لٌد خلَٗل ْٖ هسإلٔ  :حدهٌد

ألًْد تْوٌد رسخ ْٖ  ؛ٗحٓهٌد زْد هي خلعلل ٍخلؿال لًل خهلل ؤى ؛دتسـ٘زسًؽ خألسد
ٍتْوٌد رسخ ْٖ خلحٛن  ،ٚ٘دت ٍخلٛٓطٗدتطـطخلحٛن يلى يوَم خلوسلو٘ـي هوي ٗطتٛر خل

قٔ ٍخلز٘ص ْٖ خلساز خإلساه٘ٔ خلتٖ ٗحٛن خلحٛدم ْْ٘د طـطيلى ؤيَخى خلكَخَ٘ت ٚدل
ٗ٘ن يلْ٘ن خلحزٔ بى ٚدًَخ ٍّٚ٘ ً ؟ى زدلزْل ؤم أٍٍّل ّن هًصٍض ،زُ٘ط هد ؤًعل خهلل

ٍلَ ٖلت ؤًٌد أ ًحٛن يلْ٘ن زدلٛٓط ي٘دًد ٍٖلت ؤًْن  ،هًصٍضٗـي ٍّن قدجٓٔ هوتًٌٔ
قدجٓٔ ٚٓط ٍضزٓ ٗٗدتلَى هٗدتلٔ خلوطتسٗـي ّْٛ٘ خلتػـطِ هى هي ٖتل هٌْن زإٗسٕ 

 -بذَخًٌد خلوزدّسٗـي هي ح٘ج خلو٘طخث ٍَ٘طُ

ـي هوي ٗٗى ْٖ ؤٗسٗـٌد زةذَخًٌد ّل تط  رَخظ هٓدزخٓ خلوطتسٗ :طـطخلخدهي ي
 ؟خلوإسَضٗـي ْٖ ؤٗسٕ خلكَخَ٘ت ؤٍ زودل ًحي ْٖ ؤهس خلحدرٔ بلِ٘ ْٖ رْدزًد أليسخجٌد

  ؟ًٍٗل يلِ٘ خإلرودو شٓ خلوطتس زودل ؤٍ زُ٘طُخأ ٗزَظ هٓدز» :د خإلسامضـ٘ؤم َّ ٚود ٖدل 

 [ُمع احلؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -وهمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ ،ٗمٔمؽ اهللوطم ،شُمع احلؼ»ضمزاك اهلل ظمػما أظمل 

 :وسم٤مهلل ٟمًتٕمٞماـ ،وٟم٠مظمذ إؾمئٚم٦م وم٘مرة وم٘مرة
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طمجا٦م وُمرضمٕما٤م ٓ ش قمٌاد اًم٘ما٤مدر سماـ قمٌاد اًمٕمزياز»أوٓ: سمٕمض اعمج٤مهدياـ يمثػما ُم٤م جيٕمؾ يماالم اًمِمااٞمخ »

 شيٙم٤مد  ٞمد قمٜمف؛ ومٝمؾ ُمـ يمٚمٛم٦م شمقضمٝمٝم٤م ل١مٓ  اعظمقة؟-

ه اهلل ظمااػما وومااّرج اهلل ُمااـ أهااؾ اًمٕم شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز»خ ِماااٞماًم ٚمااؿ واًمتح٘مٞمااؼ واًمٗمْمااؾ ضماازا

وُمًا٤ممهتف ذم إصمارا  اعمٙمتٌا٦م اجلٝم٤مديا٦م  ،وومٞمٝم٤م نريرات ُمٝمٛم٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،ويمتٌف ومٞمٝم٤م ظمػٌم وقمٚمؿ ٟم٤مومع ،قمٜمف

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٝم٤م ذم ُمٞمزان طمًاٜم٤مشمف وطمًاٜم٤مت ُماـ ؾما٤مقمده ويما٤من ؾما٤ٌٌم  ،ة يمٌػمة همػم ظم٤مومٞم٦مصاراعمٕم٤م

وُمٝماام  ،٥مّمااٞمويماؾ قما٤ممل ويم٤مشما٥م خيٓمائ وي ،إٟم٤ًمن ي١مظماذ ُماـ ىمقًماف ويارّد إٓ اًمٜمٌال وًمٙمـ يمؾ  --ذم ذًمؽ

ٌف ُماااـ اخلٓمااا٠م واًماااٜم٘مص ّمااااٞمأن يااااٜم٤مًمف ٟمٓ سماااد يٌٚماااغ اعٟمًااا٤من ُماااـ اًمتح٘مٞماااؼ واًمتحريااار وىماااقة احلاااؼ ذم اجلٛمٚمااا٦م 

   -وأُمث٤مًمف ُمـ إئٛم٦م اعمًددياـ اخلػّمياـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؾمالمخ اعِماٞمواقمتؼم سم ،اعمٙمتقب قمغم سمٜمل مدم

ة ويٙمااقن ُمااـ أهاااؾ صاااارواجلٞمااؾ اعمًااٚمؿ  تاا٤مج إمم َُماااـ يتّماادى ُمااـ أهاااؾ اًمٕمٚمااؿ ًمٚمٛمًاا٤مئؾ اًمٙمٌااػمة اعمٕم٤م

ومر ذم اًم ،اجلٝماا٤مد والجاارة ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل وهااـ قماا٤مٟمك إُمااقر وضمرااا٤م وذا. طمٚمقهاا٤م وُمرهاا٤م خ ِماااٞموهااذا ُماا٤م شمااقا

   -وم٤ًمهؿ ضمزاه اهلل ظمػما ُم٤ًممه٦م ومٕم٤مًم٦م طم٘م٤م ذم هذا --ومرج اهلل قمٜمف شقمٌد اًم٘م٤مدر»

ويمااااقن اًمٙمثااااػم ُمااااـ اًمِماااا٤ٌمب يٕمتٛماااادون قمااااغم يمت٤مسم٤مشمااااف ون٘مٞم٘م٤مشمااااف ذم اعمًاااا٤مئؾ اجلٝم٤مدياااا٦م وُمًاااا٤مئؾ اًمااااٌال  

ًمٙماااـ جيااا٥م أن يٕمااارف ؿمااا٤ٌمسمٜم٤م أن سمٕمااااض  ،ومٝماااذا ـمٌٞمٕمااال همااااػم ُمًاااتٖمرٍب  ،سم٤مًمااادول اعمرشمااادة وومتٜمتٝمااا٤مصاااار اعمٕم٤م

ًاا٤مئؾ طم٤ًمؾماا٦م وُمٜمٝماا٤م ُم ،وهمػمهاا٤م شاًمٕمٛماادة»و شاجلاا٤مُمع»ا خ قمٌااد اًم٘ماا٤مدر ذم يمتٌااف يمااِماااٞماعمًاا٤مئؾ اًمتاال سمحثٝماا٤م اًم

أقماااااقان »ُمثااااؾ ُمًاااا٠مخ٦م  ،وهاااال ُمًاااا٤مئؾ اضمتٝماااا٤مد ،خ ومٞمٝماااا٤م رأجااااف وىمااااد خي٤مًمٗمااااف همااااػمه ومٞمٝماااا٤مِماااااٞمىماااا٤مل اًم ،وؿماااا٤مئٙم٦م

وُمثاؾ  ،شاًمٕماذر سم٤مجلٝماؾ»ة( وُمثؾ ُم٠ًمخ٦م صارـم٦م اًمدوًم٦م اعمرشمدة اعمٕم٤مؿمار)ضمٞمقش و شياـصاراًمٓمقاهمٞم٧م اعمٕم٤م

 --وهمػمه٤م ،شقآةُم٠ًمخ٦م اعم»وُمثؾ سمٕمض اًمٙمالم ذم  ،شاحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل»سمٕمض ُم٤ًمئؾ 

ًمٙماااـ ٓ  ،ومٞماااٜمٌٖمل ًمِمااا٤ٌمسمٜم٤م أن يؽمسماااقا قماااغم آؾماااتٗم٤مدة ُماااـ يماااؾ قماا٤ممل ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ اعمقصمقىمٞمااااـ اعمح٘م٘مٞمااااـ

وأن يٕمرومااقا ُمٕمٜمااك اعمًاا٤مئؾ آضمتٝم٤مدياا٦م ويٕمرومااقا  ،٥مّماااٞمويٕمٚمٛمااقا أن يمااؾ أطمااٍد خيٓماائ وي ،يتٕمّمااٌقا ٕطماادٍ 

ومااال يتًااّقر قمااغم ُماا٤م ٓ  ،ًااتقاه وىماادرهوجياا٥م أن يٕماارف يمااؾ إٟمًاا٤من ىمٌااؾ ذًمااؽ ُم ،وم٘مااف اًمتٕم٤مُمااؾ ُمٕمٝماا٤م ومداسمااف

ومٔمااـ أن هااذا هااق احلااؼ اًمااذي  شاجلاا٤مُمع»وماإٌمض اًمِماا٤ٌمب ىماارأ سمٕمااض اعمًاا٤مئؾ ذم  -!يًااتٓمٞمٕمف وُماا٤م ٓ يٚمٞمااؼ سمااف

وضمٕماااؾ ٟمٗمًاااف سمٛمٜمزًمااا٦م اعمحاااٞمط سمااا٤محلؼ اعمًاااتقزم قماااغم ُمااا٤م  ،وضمٕمٚماااف يمااا٤مًم٘مرمن اعمٜمااازل ،ًماااٞمس سمٕماااده إٓ اًمْماااالل

ؾ يمثااػمة حمااؾ صاااٞمأن اًمٙمثااػم ُمااـ شمٚمااؽ اعمًاا٤مئؾ ومٞمٝماا٤م شمٗم٤مذم طمٞماااـ أن احلااؼ  ،وهااذا هااق ُمٙمٛمااـ اخلٓماا٠م !!هٜم٤مًمااؽ

 -خ ىم٤مل ىمقًمف سم٤مضمتٝم٤مده وىمد خي٤مًمٗمف همػمه يمام ىمٚمٜم٤م ذم سمٕمْمٝم٤مِماٞمواًم ،سمح٨م وٟمٔمر واضمتٝم٤مد

اًمتال لا٤م  ،تف واقمتاداده سمٜمٗمًاف وقمٚمٛمافّمااٞموىمقة ؿمخ شقمٌد اًم٘م٤مدر»خ ِماٞم٤م أن ـمٌٞمٕم٦م أؾمٚمقب اًمواحلؼ أجًْم 

 -!٧م ذم ذًمؽسمّمامهت٤م وأثره٤م اًمقاوح قمغم يمت٤مسم٤مشمف ؾم٤ممه
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  أطمًااـ ُمااـ اقمتاادال ؿمااالوًمٙمااـ ٓ  ،٦م واًمِمااج٤مقم٦م اًمٕمٚمٛمٞماا٦م حمٛمااقدة ذم اجلٛمٚماا٦م سمااال ؿمااؽّماااٞموىمااقة اًمِمخ

سمٞماااـ ؿمااج٤مقمتف ذم : واعمقومااؼ هااق َُمااـ يااقازن سمٞماااـ هااذه اًمٗمْماا٤مئؾ ،وهااق ومْمااؾ اهلل ي١مشمٞمااف َُمااـ يِماا٤م  ،إظمااال.

سم٘مدره٤م وقمٛم٘مٝما٤م وظمٓمرها٤م  واعمٕمروم٦م ،تف وسمٞماـ إقمٓم٤م  اعم٤ًمئؾ ىمدره٤م ُمـ اًمٌح٨م واًمٜمٔمرّماٞماحلؼ وىمقة ؿمخ

اعىماادام ذم حمااؾ » :واًمِمااج٤مقم٦م يمااام قمّرومٝماا٤م احلٙمااام  هاال --ٚم٦م آطمتٞماا٤مط واًمااقرعْماااٞموسمٞماااـ وم ،وـمااقل ؾماا٤مطمٚمٝم٤م

   -شاعىمدام واعطمج٤مم ذم ُمقـمـ اعطمج٤مم

ه يؽمدد ذم ُمقاوع ًمق قمرو٧م قمغم يمثػمياـ ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم اًمّمٖم٤مر  واًمٕم٤مملُ اًمٙمٌػم اعمتٌّحاار ذم اًمٕمٚمؿ شمرا

وًمٙمـ أيمثر  ،ٚم٦مْماٞموإٟمام هق دًمٞمؾ اًم٘مقة وحمض اًمٗم ،وخي٤مل اًمْمٕمٗم٤م  ذًمؽ وٕمٗم٤م !!ومٞمٝم٤مع اًمٗمّمؾ ؾمارٕ

واًمٕم٤مىم٦ٌم  ،واهلل هق وزّم اًمتقومٞمؼ ،وهذا ُمٕمروف ُمًٌقط ذم يمت٥م مداب اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ،اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن

قمف ؿمارذم  إؾم٤ٌمب اًمتل سمٞماٜمٝم٤م اهللَوومؼ  هق اًمذي يْمع اًم٘مٌقل عمـ يِم٤م  ُمـ ظمٚم٘مف قمغم وم٤مهلل  ،ًمٚمت٘مقى

 ،وٓ يّمح إٓ اًمّمحٞمح يمام ي٘م٤مل ،وظمالصتٝم٤م اًمت٘مقى واًمّمالح )جمٛمقع اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح(

  -]اًمرقمد[ ژەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی یژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ،سماا٤مرك اهلل ومٞمااف ،ًمااف طمااظ ـمٞماا٥م ُمااـ يمااؾ اًمٗمْماا٤مئؾ اعمااذيمقرة وهمػمهاا٤م شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر»خ ِماااٞموٓ ؿمااؽ أن اًم

٦م ّماااٞم  ُماـ اًمتٗمااّرد ُمااـ ومارط ىمااقة اًمِمخؿمااالذم سمٕمااض إطمٞما٤من آٟماادوم٤مع و ,ٟمٔمااري ذم,٥م قمٚمٞماف ًمٙماـ ىمااد همٚماا

وماااؽماه ضمااازم ذم ُمقاواااع يمااا٤من يااااٜمٌٖمل ومٞمٝمااا٤م  ؛وآقمتاااداد سمااا٤مًمٜمٗمس وُمااا٤م مشمااا٤مه اهلل ُماااـ اعمٝمااا٤مرة واعمٚمٙمااا٤مت اًم٤ٌمرقمااا٦م

 ،ًا٠مخ٦م اعم٘مٓماقع اا٤موٓ خيرضمٝما٤م خمارج اعم ،وُيااحَتاَٛمااؾ يماذا ،ئمٝمار زم يماذا: وأن ي٘ماقل ،اًمؽمدد وآطمؽماز أيمثر

ومٞمؽمسمااك اًمِماا٤ٌمب قمااغم  !!ومااٞمٔمـ اجل٤مهااؾ اًمٖماارُّ أهناا٤م احلااؼ اعمٕمٚمااقم ُمااـ دياااـ اهلل اًمااذي ًمااٞمس ورا ه إٓ اًمْمااالل

ذم طمٞماـ أن اًمقاضم٥م هق شمرسمٞما٦م ؿما٤ٌمسمٜم٤م وٟمِمائٜم٤م قماغم ؾمإم٦م إوماؼ ون٘مٞماؼ احلاؼ  ،اًمتِمدد ونّمؾ ُمٗم٤مؾمد يمثػمة

وُمٕمروماا٦م يمااؾ إٟمًاا٤من  ،ع اعمااذُمقمًاااراًمٕمجٚماا٦م واًمتوٟمٌااذ  ،واًمٕماادل واعٟمّماا٤مف واًمتاادىمٞمؼ واًمااقرع وآطمتٞماا٤مط

 ُمااـ اًمٕمٚمااام  قمااغم ّماااػموشم٘مواااك وم٢مٟمٜماا٤م ذم زُمااـ ومق ؛وشماارسمٞمتٝمؿ قمااغم أدب اًمٕمٚمااؿ وأدب اخلااالف ووم٘مٝمااف ،سم٘ماادره

ـّ اهلل قمٚمٞمااٜم٤م سمرضماٍؾ ُمًادد ُمقوماؼ جم٤مهاد ؿماج٤مع ،اجلٛمٚم٦م وما٢من يماامل اًمتقومٞماؼ واًمًاداد أن يٙماقن ُمتزٟما٤م  ،وم٢مذا َُما

شهق َُمـ يريّب اًمٜم٤مس سمّمٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ يم٤ٌمره»: ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ ،٤مااا٤مٟمّٞمااًرسمّ  ،اًمٜم٤مس ٤مُمٕمتدٓ ُمرسّمٞمااً
(1)

- 

وما٢مذا  ،شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمقس وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م سم٤مًمٗمْما٤مئؾ وإظماال. ،ل٤م ٤مسم٤مًمؽمسمٞم٦م ُمالزُمً  ٤مأن يٙمقن ُم٘مروٟمً ٓ سمد وم٤مًمٕمٚمؿ 

   -اًمٕمٔمٞمؿوٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم  --وىمع آٟمٗمّم٤مم سمٞماـ هذياـ اعم٘مّمدياـ وىمع اخلٚمؾ سم٘مدره

أٓ يًتٕمجٚمقا ذم اجلزم ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمئؾ اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اًمٜمزاع  :واحل٤مصؾ أن اًمٜمّماٞمح٦م ًمِم٤ٌمسمٜم٤م

                                      
 (-4١ذيمره اًمٌخ٤مري ذم: صحٞمحف، سم٤مب: اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٚمؿ، سمٕمد طمدي٨م ) (٧)
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٧ٌّم واًمٌح٨م ،واظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مدات ٌّثقا  ،وأن يالزُمقا اًمتث ويًتٕمٛمٚمقا آطمتٞم٤مط ذم اًمدياـ سم٠من يتِم

وومٞمف  ،٤موُم٤م يم٤من همريًٌ  ،ت٘مرر سمٕمدسمرؤوس اعم٤ًمئؾ اعم٘مررة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ويذروا ُم٤م يم٤من همػم ٟم٤مو٩م وهمػم ُم

يمام إًمٞمف  ،ويٙمتٗمقا هؿ )اًمِم٤ٌمب( سم٤معمٕمٚمقم اعمت٘مرر ،يذروه ٕهؾ اًمٕمٚمؿ  رروٟمف وياٜمْمجقٟمف ،جم٤مل ًمٚمٜمٔمر

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ: اعؿم٤مرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 --[]اًمٜم٤ًم  ژڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

رً  ـم٦م احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة ؿمارُمـ اًمٜمّمح ذم ُم٠ًمخ٦م ضمٞمقش و اوأرى أن ُمـ ُمث٤مًمف ُم٤م ىمدُمُتاف ُمرا

اؽ اًمٜمّمح: ةصاراعمٕم٤م ًّ ُِمـ وضمقب ضمٝم٤مد هذه احلٙمقُم٤مت  ٤ماوح اعمت٘مرر اشمٗم٤مىمً اًمق اًمٌٞماـ سم٤مًمث٤مسم٧م سم٤مًمتٛم

وأُم٤م احلٙمؿ قمغم  ،احلرب أن ُي٘م٤مشَماٚمقا ىمت٤مل اعمرشمدياـأن طمٙمٛمٝمؿ )ضمٞمقؿمٝمؿ ويمؾ أقمقاهنؿ( ذم  ،اعمرشمدة

وومٞمٝم٤م صقٌر  ،أقمٞم٤مهنؿ سم٤مًمٙمٗمر ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م ؿم٤مئٙم٦م حمتٛمٚم٦م حمؾ ٟمٔمر وعمّاا٤م شمٜمْم٩م سمٕمُد اًمٜمْم٩م اًمٙم٤مُمؾ اعمٜمتٝمل

 -!وم٢من هذا ُمزًم٦م ،ومٕمغم اعٟم٤ًمن أن  ت٤مط وٓ جيزم ذم ُمقوع آطمتامل ،خمتٚمٗم٦م ذم اًم٘مقة واًمْمٕمػ

ويمام  ،يمام ضم٤م  ذًمؽ ذم سمٕمض أصم٤مر ،سمام يٕمٚمؿ قمّٚمااٛمف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمَؿ ُم٤م مل يٙمـ يٕمٚمؿ وإذا قمِٛمااؾ اعٟم٤ًمن

ڇ ڇ ڇ ڍ ژ: ويمام أظمذه سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،شمدل قمٚمٞمف مي٤مت اًمٜم٤ًم  اعمت٘مدُم٦م

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ژ: وىمقًمف ،[22: ]إنٗم٤مل ژڍ ڌ

 -]احلديد[ ژ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

ـ صٗم٦م م اًمٌٞماـ ،أنف يٕمٛمؾ سمام قمّٚمٛمف اهلل ُمـ احلالل اًمٌٞماـ :اعٟم٤ًمن اعمقومؼ وُم وجيتٝمد ذم  ،وجيتٜم٥م احلرا

وماال يًا٤مرع ذم اىمتٜم٤مصاف واًمٗمارح  ،وُم٤م يم٤من همريٌا٤م ُماـ ُمًا٤مئؾ اًمٕمٚماؿ شمٗماّرد سماف سمٕماض اًمٜما٤مس ،اضمتٜم٤مب ُم٤م اؿمتٌف

ٌّا٧م ومٞماف ؛سمف ُمٝمام سمدا وٞمال ُمزياٜم٤م سم٤مٓؾمتدٓٓت سما٦م وآٟمٗماراد قمالُما٦م شمقضما٥م ٕن  ،سمؾ يزيد ُمـ ىماقة اًمتث اًمٖمرا

 -!ُمزيد اًمتث٧ٌم

ومثّٛما٧َم قمازَم  ،ووىمػ اعٟم٤ًمُن قماغم ضمٚمّٞمتاف اوم٢مذا ُم٤م طمّمحص احلؼ وفمٝمر وسم٤من وطمّمؾ اًمتث٧ٌم ُمٜمف ضمدً 

يمااام  ،وهٜماا٤مك ياااٜمزل اعماادد ُمااـ اهلل شمٕماا٤ممم قمااغم قمٌااده اًمْماإمٞمػ اخل٤موااع اعمًااتجٞم٥م ُٕمااره ،أُمااُر اًمٕمٛمااؾِ  ،إُماارُ 

وإن  ،إٟماؽ إن أقمٓمٞمتٝما٤م قماـ هماػم ُمًا٠مخ٦م أقِمااٜم٧َم قمٚمٞمٝما٤م): ,٤مٟما٦م وُمًا١موًمٞم٦موهال أُم,ذم اعُم٤مرة  ىم٤مل اًمٜمٌل 

(أقمٓمٞمتٝم٤م قمـ ُم٠ًمخ٦ٍم ُويمِاٚم٧َم إًمٞمٝم٤م
(1)

- 

                                      
 (-٧452(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١٧6١، ١٧64، 4١22صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ،وًمٞمٙمثار ُماـ ؾما١مال أهاؾ اًمٕمٚماؿ ،ومٚمٞمٕمارف ىمادر ٟمٗمًاف ودرضمتاف ،وَُمـ مل ي٘مدر قمغم ـمٚما٥م اًمٕمٚماؿ واًمٌحا٨م

ورة وًماٞمس سمٕماده إٓ ْماارسم٤مًم أو هماػمه أناف هاق احلاؼ شقمٌد اًم٘ما٤مدر سماـ قمٌاد اًمٕمزياز»  ىمرره ؿمالوٓ ئمـ أن أي 

وطمتااك يٙمتٛمااؾ سمحاا٨م وٟمْماا٩م  ،وقمااغم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ أن يٌٞماااٜمقا إظمٓماا٤م  طمتااك ٓ يٖمااؽم ااا٤م اًمٜماا٤مس -!!اًمْمااالل

 -واهلل اعمقومؼ  --اعم٤ًمئؾ ويّمؾ اجلٞمُؾ ومٞمٝم٤م إمم اًمتح٘مٞمؼ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

شمٙمٗمااػمه ٕقمااقان طمجاا٦م ذم ش قمٌااد اًم٘ماا٤مدر»اختااذ ُمااـ يمااالم اًمِماااٞمخ  ,وهااؿ ىمٚماا٦م,صم٤مٟمٞماا٤م: سمٕمااض اعمج٤مهدياااـ »

اًمٓمقاهمٞم٧م وأن ومٞمٝمؿ إو٤مقًم٤م ىمٓمٕمًٞما٤م وُماـ ظم٤مًمٗماف وم٘ماد يمٗمار؛ ومٝماؾ شمارى أن ُماـ اختاذ ذًماؽ أصا٤مب أم أظمٓما٠م؟ 

 -شوهؾ شمرى أن اًمِماٞمخ أص٤مب ذم طمٙمٛمف هذا أم أظمٓم٠م؟

 --ـم٦م وؾما٤مئر أضمٜما٤مد اًمدوًما٦م اعمرشمادة اعمٕم٤مصاارةؿمارأومراد ضمٞمقش و: أقمقان وأنّم٤مر اًمٓمقاهمٞم٧م اعم٘مّمقد اؿ

أو يٗمّّمااؾ وماٞمٝمؿ يماام  ؟شقمٌد اًم٘م٤مدر»خ ِماٞميمام ىم٤مًمف اًم ،أقمٜمل أقمٞم٤مهنؿ ،ٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر سم٢مـمال.ومٝم١مٓ  هؾ ُيااح

  ؟وقمٚمٞمف أيمثر َُمـ ٟمٕمرف ُمـ اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمام  اًمذياـ ٟمٔمروا وشمٙمٚمٛمقا ذم اعم٠ًمخ٦م ،ذيمره همػمه

ئااااار»ومٚمػماضماااااع ذم حماااااقر  ،ؾ وماااااٞمٝمؿّمااااااٞمىماااادُم٧ُم ذم أضمقسمااااا٦م ؾمااااا٤مسم٘م٦م أن اًمّماااااحٞمح هاااااق اًمتٗم ُماااااـ هاااااذه  شاجلزا

   -وذم همػمه أجْم٤م ،ٕضمقسم٦ما

ومٝمااذا  ،وًمااٞمس اخلٓماا٠م اًمٙمٌااػم هٜماا٤م ،هااق رأي ذم اعمًاا٠مخ٦م حمتٛمااؾخ قمٌااد اًم٘ماا٤مدر وَُمااـ ىماا٤مل سم٘مقًمااف ِماااٞموىمااقل اًم

خ فماااـ أن هاااذه اعمًااا٠مخ٦م هااا٤م ٓ ُياااحَتااااٛمؾ ومٞمٝمااا٤م ظمااااالف ِماااااٞمًمٙماااـ اخلٓمااا٠م هاااق أن اًم ،اضمتٝمااا٤مد ذم حمٚماااف ُماااـ أهٚماااف

ورشّماا٥م قمااغم ذًمااؽ أن  ،وأن قمٚمٞمٝماا٤م إو٤مقماا٤م ىمٓمٕمٞماا٤م ،ُٛمااااٝم٤مورة طمٙمْماااروأهناا٤م ُمااـ اعمٕمٚمااقم ُمااـ اًمدياااـ سم٤مًم ،خماا٤مًمٍػ 

ورة( يماا٤مومٌر ْماااروخماا٤مًمُػ اعواا٤مع اًم٘مٓمٕماال )أي اعمٕمٚمااقم ُمااـ اًمدياااـ سم٤مًم ،اعمخاا٤مًمػ ومٞمٝماا٤م خماا٤مًمٌػ عواا٤مع ىمٓمٕمااّل 

وهااق ظمٓماا٠م  ،ومٝمااذا هااق اخلٓماا٠م -!ع اهلل شمٕماا٤ممم اعمًتٌٞماااـِمااارٕنااف ذم ىمااقة اعمٙمااذب سم ،يمااام هااق ُمت٘ماارر قمٜمااد اًمٕمٚمااام 

 ،وآظمتّما٤مر صإم٥ٌم وىماد  ّماؾ ومٞماف إظماالل ،  ُماـ اًمتٓمقياؾؿمالحف  ت٤مج إمم واٞموشمق ،حمٌض ٓ ؿمؽ ومٞمف

ٟمٔماااارات ذم اعواااا٤مع » :شأيب  ٞمااااك طمًااااـ ىم٤ميااااد»خ اًم٤ٌمطماااا٨م اًمٜم٤مىمااااد ِماااااٞموًمااااذًمؽ أطمٞمااااؾ اعظمااااقة إمم يمتاااا٤مب اًم

شاًم٘مٓمٕمل
(1)

 -اعمذيمقر شقمٌد اًم٘م٤مدر»خ ِماٞموم٢مٟمف سمًط اًم٘مقل ذم ٟم٘مد رأي اًم 

وُمٕمٚمقم ُمـ  ،غم دقمقى أن شمٙمٗمػم ه١مٓ  اًمٕم٤ًميمر حمؾ إو٤مع ىمٓمٕمّل ُمـ ظمالص٦م ًمٚمرد قمٓ سمد وإذا يم٤من 

 : ومٜم٘مقل ،ورةْماراًمدياـ سم٤مًم

                                      
ا قمغم دقمقى  (٧)  ، وهـ ٟم٤مىمش أومٙم٤مرذم يمٗمر أومراد ضمٞمقش ـمٖم٤مة هذا اًمزُم٤من شاعو٤مع»هق ُمٌح٨ٌم ٟم٤مومٌع ذم سم٤مسمف، ذم سمْمع وصمامٟملم صٗمح٦م، رد 

، شأهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن»، أبق ىمت٤مدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ذم شاًمٜمٙم٧م اًمٚمقاُمع»ورد قمٚمٞمف وسملم طم٤مًمف إظمػم: أبق حمٛمد اعم٘مدد ذم  شؾمٞمد إُم٤مم»

، أبق  ٞمك اًمٚمٞمٌل ذم شاًمتؼمئ٦م»وُمقاوع ُمـ رؾم٤مئٚمف، د- أجٛمـ اًمٔمقاهري ذم  شطمقل شمراضمٕم٤مت اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م وشمراضمٕم٤مت ؾمٞمد إُم٤مم»و

 وهمػمه٤م- شـمٞمؾ وصمٞم٘م٦م اًمؽمؿمٞمداًمتٌديد ٕب٤م»



 
466 

 

 

ٚمٛم٦م ًاااٞمٓ ُمٓمٕمااـ ومٞمااف قمااغم شمٙمٗمااػم أتٌاا٤مع ُم ٤مإن اًمّمااح٤مسم٦م أوٕمااقا إو٤مقماا٤م ُمٕمٚمقًُماا»: خ قمٌااد اًم٘ماا٤مدرِماااٞمىماا٤مل اًم

ٟمف ،اًمٙمذاب    -وهذا صحٞمٌح ُمًّٚمؿ ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف --شوهؿ أنّم٤مره وأقمقا

ىمٕماا٦م اًمٞمااقموهااذه هاال اًمّماا»: ىماا٤مل اًمذياااـ هااؿ  ،صااقرة أتٌاا٤مع وأقمااقان وأنّماا٤مر احلٙماا٤مم اعمرشمدياااـ: قرة اًمقا

   -شـمتٝمؿ وىمقات أُمٜمٝمؿ وؾم٤مئر أقمقاهنؿ ُمـ اعقمالُمٞمٞماـ وٟمحقهؿؿمارضمٞمقؿمٝمؿ و

 -!سماؾ هاذا حماؾ ٟمٔمارٍ  ، ٓ ٟمًٚمؿ أن هذه اًمّمقرة هل ٟمٗمس صقرة ُم٤م أواع قمٚمٞماف اًمّماح٤مسم٦م: ومٞم٘م٤مل ًمف

ٚمٛم٦م ًاااااٞموماااا٢من أتٌاااا٤مع ُم ؛سمااااؾ احلااااؼ أهنااااام خمتٚمٗمتاااا٤من ،صااااقرشم٤من خمتٚمٗمتاااا٤منومٚمٛمخاااا٤مًمٍػ أن خي٤مًمٗمااااؽ وياااادقمل أهنااااام 

ومٝمااذا اًمااذي أواااع  ،وه وأقمااا٤مٟمقه قمااغم ذًمااؽصاااروٟم٤م ،سمااقطمل ضمديااد ٤ممشمًٞماا ٤موأنّماا٤مره اشمٌٕمااقه قمااغم اعيااامن سمااف ٟمٌّٞماااااً

وهااال صاااقرة ُمااا٤م أواااع قمٚمٞماااف  ،٤موًماااق ومٕمٚماااف اًمٞماااقم وم٤مقمااااااٌؾ طمٙمٛمٜمااا٤م سمٙمٗماااره ىمٓمًٕمااا ،اًمّماااح٤مسم٦م قماااغم يمٗمااار َُماااـ ومٕمٚماااف

 - اًمّمح٤مسم٦م

 --وهال خمتٚمٗما٦م ذم ىماقة احلٙماؿ ،مظمار ا يااٜمٔمر ومٞمٝما٤م ٟمٔمارً  ،ًمٙمـ ه١مٓ  احلٙم٤مم اًمٞماقم ُمًا٠مختٝمؿ ُمًا٠مخ٦م أظمارى

دهاا٤م )ُمااـ طماا٤ميمؿ ودوًماا٦م إمم طماا٤ميمؿ ودوًماا٦م أظماارى( ُمتٗم٤موشماا٦م ومٚمٞمًاا٧م قمااغم درضماا٦م واطماادة  ،وأجْماا٤م صااقر أومرا

ة هاال ٟمٗمااس ارصااإن ىمٚماا٧َم إن صااقرة ضمٞمااقش اًماادول اعمرشماادة اعمٕم٤م: شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر»خ ِماااٞمواحل٤مصاؾ أنااف ي٘ماا٤مل ًمٚم

 -سمؾ هق ظمٓم٠م ،ومٝمذا ٓ ٟمًّٚمؿ سمف يمام ُمرّ  ،ٚمٛم٦م اًمٙمذابًاٞمصقرة أت٤ٌمع ُم

 ،رضماااع إُمااار إمم آؾماااتدٓل سم٘مٞمااا٤مس ،ٚمٛم٦م اًمٙماااذابًااااٞمصاااقرة اًمٞماااقم ُم٘مٞمًااا٦م قماااغم صاااقرة ُم: وإن ىمٚمااا٧م

وىماد ٟمٔمرٟما٤م ومقضمادٟم٤مه ىمٞم٤مؾما٤م  ،ومٞمٌ٘مك اًمٜمٔمار ذم صاح٦م هاذا اًم٘مٞما٤مس ،ومٕمغم اًمتًٚمٞمؿ سمّمح٦م اًم٘مٞم٤مس قمغم اعو٤مع

   -واهلل أقمٚمؿ --ومٝمق ىمٞم٤مس همػم صحٞمح ،. ُم١مصمرٍ ُمع وم٤مر

اااااف قمٚمٞمااااف شمٓمٌٞمااااؼ اًمِمااااالواًم ، ؿمااااالومٝمااااذا  ٌّ خم٤مًمٗماااا٦م اعواااا٤مع » ًم٘م٤مقماااادة شقمٌااااد اًم٘ماااا٤مدر»خ ِماااااٞم  أظماااار هاااا٤م ياٜم

وُمٕمٚمااقٌم  ،وم٢مٟمااف سمٕمااد شمٚمااؽ اعم٘ماادُم٤مت طمٙمااؿ سماا٠من َُمااـ ظم٤مًمٗمااف ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦م خم٤مًمِااااٌػ عواا٤مٍع ىمٓمٕمااّل  ؛شاًم٘مٓمٕمااّل 

 -!ورة( يٙمٗمرْمار)اعمٕمٚمقم ُمـ اًمدياـ سم٤مًم أن اعمخ٤مًمػ ًمإلو٤مع اًم٘مٓمٕمل

وإٟماام ظم٤مًمٗماؽ ذم أن  ،ٕن اًماذي ظم٤مًمٗماؽ مل خي٤مًمٗماؽ ذم طمٙماؿ هاذا اعوا٤مع --وهذا اًمتٓمٌٞماؼ هماػم صاحٞمح

 --أو هاا٤م ي٘ماا٤مس قمٚمٞمااف ،أو هاال داظمٚماا٦م ومٞمااف ،ة هاال ٟمٗمااس صااقرة ُماا٤م وىمااع قمٚمٞمااف اعواا٤معصااارهااذه اًمّمااقرة اعمٕم٤م

 -هل صقة خمتٚمٗم٦م ويّدقمل اًمٗمرَ.  ،ٓ: وخم٤مًمٗمؽ ي٘مقل ،هل ٟمٗمس اًمّمقرة :وم٠من٧م شم٘مقل

 -!قمّل اًمث٤مسم٧م سم٤معو٤معِماروًمٞمس خم٤مًمٗم٦م ً ًمٚمحٙمؿ اًم ،ومٝمذا ظمالٌف ذم ن٘مٞمؼ اعمٜم٤مط

إٟماف ٓ يٙمااٗمااّاار اعم١مُمٜمٞمااـ سم٤مًمدضّماا٤مًمٞمااـ ُماّدقمل  :وُياتّمقر ُمٕمٜمك اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلو٤مع هٜم٤م سم٠من ي٠ميت إٟم٤ًمٌن وي٘ماقل

وهاذا اًماذي ي٘ماع نا٧م  ،ومٝمذا خم٤مًمٌػ ًمإلو٤مع ؛لؿ اعمٕمٞماٜمٞماـ لؿ ياـصاراعمتٌٕمٞماـ لؿ اعمٜم٤م اًمٜمٌقة سمٕمد حمٛمد 

 -خم٤مًمػ اعو٤مع اًم٘مٓمٕمل يٙمٗمر: ـم٤مئٚم٦م ىمقًمٜم٤م
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ومااا٤مخلٛمر ُماااثال صم٤مسمااا٧م  --قمّل اًمث٤مسمااا٧م سم٤معوااا٤معِماااارومٛمٕمٜماااك اعمخ٤مًمٗمااا٦م ًمإلوااا٤مع اعمخ٤مًمٗمااا٦م ذم اقمت٘مااا٤مد احلٙماااؿ اًم

 --يمٗمارَت  :ىمٚمٜما٤م ًماف ،سمٕمادم طمرُمتٝما٤م ل ىم٤مئاؾومٚماق ىما٤م --ُمع صمٌقشمف سم٤مًمٜمّمقص اًمٙمثاػمة ،نريٛمٝم٤م سم٤معو٤مع اًم٘مٓمٕمل

 -٤مأجًْم  ٤مإو٤مقمً  ،َب اخلٛمر ومٚمٞمس سمٙم٤مومرؿماروًمٙمـ َُمـ 

 ،ب ٟمٌٞمااذ اًمِماإمػم اعمُاًِٙمااار يمااام هااق ُمااذه٥م و٤مقماا٦م ُمااـ وم٘مٝماا٤م  أهااؾ اًمٙمقوماا٦م ُمااـ اًمًااٚمػؿمااارويمااذًمؽ ُمااـ 

 -ومال ٟم٘مقل إٟمف ظم٤مًمػ اعو٤مع ،ا ٕنف ٓ يراه مخرً 

   -خم٤مًمػ اعو٤مع اًم٘مٓمٕمل يم٤مومرٌ : اًمٕمٚمام  وم٤مٕول )اًم٘م٤مئؾ سمحٚمّٞما٦م اخلٛمر( هق اعم٘مّمقد سم٘مقل

   -صالسمؾ هق قم٤مٍص يم٤ًمئر أصح٤مب اعمٕم٤م ،واًمث٤م  )ؿم٤مرب اخلٛمر( ًمٞمس هق اعم٘مّمقد اذه اًم٘م٤مقمدة

وهاق ُمٕمٜماك  ،قمّل اعم٘مٓماقع سماف هٜما٤مِماارٕناف ظما٤مًمَػ احلٙماَؿ اًم ا وم٢مذا اؾمتحّٚماااٝم٤م )ىما٤مل هال طماالل( صا٤مَر يما٤مومرً 

 -ًم٘مٓمٕمل اًمثٌقت اًم٘مٓمٕمّل اًمدًٓم٦موخم٤مًمٗم٦م اًمٜمّص ا ،خم٤مًمٗم٦م اعو٤مع اًم٘مٓمٕمّل 

واًم٘م٤مئااؾ سماا٠من ٟمٌٞمااذ اًمِماإمػم  ،ُمٌٜماا٤مه قمااغم شمٙمااذي٥م طمٙمااؿ اهلل شمٕماا٤ممم اعمٕمٚمااقم ،خم٤مًمِاااُػ اعواا٤مع يماا٤مومرٌ : وم٘مااقلؿ

ٓ ٟم٘مقل إٟمف ظما٤مًمػ اعوا٤مع اًم٘مٓمٕمال قماغم  ،ُمـ اًمٕمٜم٥مّمار ًمٔمٜمف أن اخلٛمر ظمّمقُص ُم٤م قُما ا اعمًٙمر ًمٞمس مخرً 

 -ـ اخلٛمرٕنف ياٜم٤مزع ذم يمقن هذه ُم -!طمرُم٦م اخلٛمر

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --ُمٗمٞمد ذم اعم٠ًمخ٦مّمار هذا أرضمق أنف خمت

ئاػ ُماـ  شسم٤ميمًات٤من»ذم سماالد  خ قمٌاد اًم٘ما٤مدر ومتٜما٦مِمااٞمهذا وىمد وىمع سمًا٥ٌم هاذا اًم٘ماقل ًمٚم وهمػمها٤م ُماـ ـمقا

وا ومِماذُّ  ؛ٟم٘ماده ُماـ ىمٌاؾ اًمٕمٚماام  وـمٚمٌا٦م اًمٕمٚماؿ سمٕماد ِمااروحا٤م ياٜمت ،اًمِم٤ٌمب هـ ىمرأوا اًمٙمت٤مب قمٜمد أول صادوره

 ،٧م اًمٗمتـ شمتٙمارر ذم ُماقاـمـ أظمارىُم٤م زاًمو ،ويمٗمروا ؾم٤مئر إظمقاهنؿ هـ ٓ يقاوم٘مٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمخ٦موؿمّٓماقا 

   -وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ،رهمؿ أهن٤م ىمٚم٧م وظمٗم٧م

خ أن يماااؾ ضمزئٞمااا٦م ُماااـ ِمااااٞمقمٞم٦م ىماااد ئماااـ قمٜمااادُم٤م ي٘مااارأ يماااالم اًمِماااارواعٟمًااا٤من هماااػم اعمتخّماااص ذم اًمٕمٚماااقم اًم

ًم٘ماااقة اؾماااتٕمامًمف ًمألدًمااا٦م وٟمٌاااذه ًمٚمت٘مٚمٞماااد واًمااارأي  ،ٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦مضمزئٞمااا٤مت يمالُماااف اًمدىمٞم٘مااا٦م قمٚمٞمٝمااا٤م دًمٞماااؾ ُماااـ اًم

وذًماؽ  ،ويؽمؾّمخ ذم ذهٜمف )اعٟم٤ًمن هماػم اعمتخّماص( أن هاذا هاق احلاؼ ٓ حم٤مًما٦م وأن ظمالوماف سم٤مـماؾ ،اعمجرد

ومح٘مٞم٘م٦م احل٤مصؾ ًمف ذم ُمثؾ هاذه اجلزئٞما٤مت واعمًا٤مئؾ هاق  ،ٕنف ٓ يدرك ضمٞمدا اٟمٓم٤ٌم. إدًم٦م قمغم ُمدًمقٓهت٤م

وُماـ أضماؾ هاذا اعمٚمحاظ رهما٥م يمثاػم ُماـ اًمٗم٘مٝما٤م  ىماديام قماـ  ،وهاق ئماـ ٟمٗمًاف يّتاااٌع اًمادًمٞمؾ ،اًمت٘مٚمٞمد اعمحاض

 ،ششم٠مويٚماف شمٜمزيٚماف» :وهاق اًماذي ي٘ما٤مل ومٞماف ٤مإٓ أن يٙماقن اًمادًمٞمؾ ٟمّّمااً ،ذيمر إدًما٦م ًمٚمٕما٤مُمّل ٕناف ٓ يٗمٝماؿ إدًما٦م

 -أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف ،واًمذي جمرد ؾمامقمف يم٤مٍف ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ًم٤ًمُمٕمف

ًمٜم٤م وٞمٕم٤م واهلل اعم١ًمول أن  -يٗم٘مٝمٜم٤م ذم اًمدياـ ويّمٚمح أطمقا

ًمٚمِمااٞمخ ش اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚماؿ اًمِمااريػ»صم٤مًمث٤م: هؾ يٛمٙمـ أن شمتحٗمٜم٤م سمٌٕمض ُم١ماظمذاشمؽ قمـ يمت٤مب »
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قمٌااد اًم٘ماا٤مدر إن وضماادت، أم أناا٧م ُم٘ماار ًمٙمااؾ ُماا٤م ورد ومٞمااف؟؛ وماا٢من سمٕمااض اعظمااقة اخلػمياااـ جيٕمااؾ هااذا اًمٙمتاا٤مب 

ؾ ويِماٜمع قمٚمٞماف ورسماام يّماٗمف سم٤معرضما٤م  أو اًمٙمٗمار سمٜما٤مً  قماغم ُمرضمٕم٤م ًمف ٓ  ٞمد قمام ضم٤م  ومٞمف وخيٓمئ اعمخ٤مًمػ سما

ىمٜم٤مقمتف سمّمح٦م ىمقل اًمِماٞمخ ذم شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ اًمتل ُمٜمٝم٤م شمٙمٗمػمه ٕقمقان اًمٓمقاهمٞم٧م، وأن ُمـ مل يٙمٗمرهؿ ومٝمق 

 -شيم٤مومر؛ ٕن ومٞمٝمؿ إو٤مقم٤م ىمٓمٕمٞم٤م ُمـ ظم٤مًمٗمف وم٘مد يمٗمر

ئاااااد يماااااام ىمااااادُمٜم٤م شاجلااااا٤مُمع»يمتااااا٤مب   ،ِماااااار٤مٍب ُماااااـ وواااااع اًمٌويمااااا٠مي يمتااااا ،يمتااااا٤مٌب يمثاااااػم اًمٜمٗماااااع هٚماااااق  سم٤مًمٗمقا

   -ومٞمف ُم٤م ي٘م٤مل إن ص٤مطمٌف أظمٓم٠م ومٞمف ،ي٦مِمارورة اًم٘مدري٦م وسمحٙمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌْماروم٤ٌمًم

 شاجلاا٤مُمع»وأناا٤م أن ًمااٞمس قمٜماادي شم٘مااقيؿ ضماا٤مهز أومٞماادك واعظمااقة سمااف طمااقل يمتاا٤مب  ،وىماادُم٧ُم إواا٤مٓ ًمااذًمؽ

تااف ُمٜمااذ ؾمااٜمقات ٓ أطمااتٗمظ  ًمٙمٜماال أن ،يمِماا٠من ـمٚمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ ِمااالوهقاُم ؿمااالوؾمااجٚم٧ُم قمٚمٞمااف طمقا  ،ٕنٜماال ىمرأ

 وًمٙمااـ ُمااـ أهااؿ آٟمت٘ماا٤مدات قمااغم اًمٙمتاا٤مب هااق ُماا٤م ىماادُم٧م اعؿماا٤مرة إًمٞمااف ُمااـ ُمًاا٠مخ٦م ،وُمااـ ُماادة مل أراضمٕمااف ،ااا٤م

أيب ىمتااا٤مدة »خ ِمااااٞموًمٚم ،ضمااازاه اهلل ظماااػما  ش ٞماااك قأبااا»خ ِمااااٞموهااال اًمتااال شمّمااادى ًمٌٞم٤مهنااا٤م اًم شاعوااا٤مع اًم٘مٓمٕمااال»

ةّمااروماارج اهلل قمٜماف ُمالطمٔماا٤مت قماغم اًمٙمتاا٤مب خمت شاًمٗمٚمًٓمٞمااٜمل
(1)

ٛمٕم٧ُم ُمااـ ؾمٜمٞمااـ أنااف يما٤من ياااٜمقي ويمٜماا٧ُم ؾما ،

ويمٜماا٧م ؾما٠مخ٧م صاادي٘مٜم٤م  ،وعِمااروماال أدري ُماا٤م صا٤مر إًمٞمااف هاذا اعم ؛شاجلا٤مُمع»إظماراج ٟم٘ماٍد يم٤مُمااؾ طم٤موماٍؾ ًمٙمتاا٤مب 

 ،ؾماٚمؽ ومٞمااف ُمًاٚمؽ اًمتٓمقيااؾ شةأبا٤م ىمتاا٤مد»خ ِماااٞمقمٜمااف وماذيمر زم أن اًم η شأبا٤م اًمقًمٞمااد اًمٗمٚمًٓمٞمااٜمل»خ ِمااٞماًم

هاؾ  ؛وما٤مهلل أقمٚماؿ ،ـها شإن هاذا ها٤م شمٗمٜماك ومٞماف إقماامر وىمٚما٧م ًمافّمار وٟمّمحتف سم٠من خيت»: خ أبق اًمقًمٞمدِماٞمىم٤مل اًم

ة ّمااااااراعمخت ,أيب ىمتااااا٤مدة,وأُمااااا٤م ُمالطمٔم٤مشماااااف  ،ذم وىمااااا٧م ُمااااا٤م أو ٓ ِماااااارئ٤م يٛمٙماااااـ أن خيااااارج وياٜمؿمااااااٞمأيمٛماااااؾ ُمٜماااااف 

   -وم٠موٕمٝم٤م هٜم٤م إن ؿم٤م  اهلل ،واعو٤مًمٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب

ُماع » :انُمالطمٔم٤مت قمغم اًمٙمت٤مب وٛمٜمٝم٤م ذم رؾما٤مًم٦م سمٕمٜماق ؾمالخ أيب حمٛمد اعم٘مدِماٞموأجْم٤م ًمٚم اًمٜمٙما٧م اًمٚمقا

 ،٦م ـمٌٕما٤مؾمااٞموهاق إهاؿ وإيمثار طم٤ًم ،ًمٙمٜمٝم٤م شمتٜم٤مول اجلز  اًمث٤م  ُمـ اًمٙمتا٤مب وم٘ماط ،شذم ُمٚمحقفم٤مت اجل٤مُمع

ـِ ُمااا٤م ومٞمٝماا٤م شمٕم٘مٌااف ًمٚم ،اوهاال ـمٞمٌااا٦م وُمٗمٞماادة ضماادً  ،وهاال ُمٜمِمااقرة ذم ُمقىمٕماااف ذم  شقمٌااد اًم٘مااا٤مدر»خ ِمااااٞموُماااـ أطمًاا

سما٦م يٕم٦م إذا طمٙماؿ سمٖماػم ُما٤م أنازل اِماراحل٤ميمؿ اعمٚمتزم سم٤مًم :ُم٠ًمخ٦م هلل ُمارة واطمادة قماغم ؾماٌٞمؾ الاقى ًمِماٝمقة أو ىمرا

   -وٟمحقه٤م

ُمااااع ؾمااااالخ اعم٘مدِماااااٞمىماااا٤مل اًم: ُمالطمٔماااا٦م اجلاااا٤مُمع ذم ـمٚماااا٥م اًمٕمٚمااااؿ » وماااا٢من يمتاااا٤مب»: ذم ُم٘مدُماااا٦م اًمٜمٙماااا٧م اًمٚمقا

اًمتاال  ،ُمااـ اًمٙمتاا٥م اعمٜمٝمجّٞماا٦م اًمٓمٞمٌاا٦م ،شمٕماا٤ممم ηخ قمٌااد اًم٘ماا٤مدر سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز ِماااٞمٕظمٞماااٜم٤م اًم شيػِماااراًم

ُمااع وم٘ماار زُم٤مٟمٜماا٤م ُمااـ اًمٕمٚمااام   ٤مظمّمقًصاا ،ؾمااالاـ سماا٤مقمتامده ذم هنجٝمااؿ اًمدراأنّمااح إظمااقا  ـمٚمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ اًمٜم٤مؿمئٞماا

                                      
 (-٧١ذيمر ذًمؽ ذم قمدة ُمقاوع ُمـ رؾم٤مئٚمف، ُمٜمٝم٤م: أهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن )ص  (٧)
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ومّما٤مروا اًمٞماقم يٕمتٛمادون ذم  ،اًمذياـ يم٤من يٗمزع إًمٞمٝمؿ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚماؿ وماٞمام ُمْمااك ،اًمٕم٤مُمٚمٞماـ اعمتجردياـ اًمّرسم٤مٟمٞمٞماـ

 حااا٤م يااادرس اوأؾمااادهؿ اظمتٞمااا٤مرً  ،أنِمااآمٝمؿ ذم اعمٓم٤مًمٕمااا٦م اًل ّمااااٞمومااا٠ميمثرهؿ ن ،اًمٖم٤مًمااا٥م قماااغم اًمقضمااا٤مدة واعمٓم٤مًمٕمااا٦م

شوي٘مرأ 
(1)

 -ـها 

ّم اعظماقة ذم احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦مسم٠ماًم٘مقل  :وأرى ُمـ اًمٜمّمح عظمقا  ومْماال  ،نٜمل ٓ أنّمح سم٤مًمٙمتا٤مب ًمٕماقا

سمااااؾ اًمٙمتاااا٤مب ُمرضمااااع ُمٝمااااؿ وٟماااا٤مومع ُمٗمٞمااااد ًمٓمٚمٌاااا٦م اًمٕمٚمااااؿ  ،وٓ ًمٓمٚمٌاااا٦م اًمٕمٚمااااؿ اًمٜم٤مؿمئٞماااااـ اعمٌتدئٞماااااـ ،قمااااـ همااااػمهؿ

ٚماااقم وُم٤مرؾماااقا وقمااا٤مٟمقا ُمًااا٤مئؾ اًمٕمٚماااؿ اًمذيااااـ طمّماااٚمقا ىمااادرا ُماااـ اًمٕم ،اعمت٘مدُمٞمااااـ أو اعمتقؾمٓمٞمااااـ قماااغم إىماااؾ

وهااااق يم٤مًمٗمٝمرؾماااا٧م عمٕمٔمااااؿ اعمًاااا٤مئؾ واًمٜمااااقازل اعمٝمٛماااا٦م  ،وم٢مٟمااااف ُمٗمٞمااااد ضمااادا ؛وظمااا٤مًمٓمقا أهٚمااااف وٟم٤مىمِمااااقا وسمحثااااقا 

ومْماال قماـ  ،وأُما٤م ـمٚمٌا٦م اًمٕمٚماؿ اًمّماٖم٤مر اًمٜم٤مؿمئٞمااـ ،٤مُمٝمتّٛماً ٤مٓ ياٜمٌٖمل أن يٗمقت ـم٤مًم٥َم قمٚمؿ أو قم٤محً  ،ةصاراعمٕم٤م

مّ   -!سمٕمدم متٙمٞماٜمٝمؿ ُمٜمف وأنّمح ،ومال أنّمح سمف لؿ شاعظمقة» قمقا

ٌّاف يمت٤مب  سما٠مٓ  شاجلا٤مُمع»خ ٟمٗمًاف ذم ِمااٞموىمد ٟمّمح اًم ،ٓسمـ طمزم شاعمحغم»ذم ذًمؽ سمٙمت٤مب  شاجل٤مُمع»وأؿم

 -وهذا صحٞمح ،ؾ واًمٕم٤ممل ٓ يًتٖمٜمل قمٜمفّماٞموإٟمام اعمت٘مدم ذم اًمتح ،ي٘مرأه ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمٌتدئ

   -ٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤مممواًمٕم --وهذا ُم٤م اىمتْم٤مه اًمٜمّمح قمغم طم٥ًم ُم٤م أبداه اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ

وم٢مٟمااف قمٚمااؼ قمااغم اًمٙمتاا٤مب ذم ُمقاوااع ُمااـ ُم٘م٤مٓشمااف  ،خ أيب ىمتاا٤مدة قمااغم اًمٙمتاا٤مبِماااٞموهااذه سمٕمااض شمٕمٚمٞم٘ماا٤مت اًم

 :ىم٤مل ،ن٧م ومّمؾ قمالىم٦م احل٘مٞم٘م٦م سم٤محلٙمؿ شأهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن» وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره ذم رؾم٤مًم٦م ،ويمت٤مسم٤مشمف

: إمم أيب ىمالسمااا٦م اًمتااا٤مسمٕمل أناااف ىماااا٤مل ٦ٌم ذم يمتااا٤مب اعياااامن سمًاااٜمد صاااحٞمحؿمااااٞمروى اعُمااا٤مم أباااق سمٙمااار سماااـ أيب »

أنِماادك سماا٤مهلل أتٕمٚمااؿ أن اًمٜماا٤مس يماا٤مٟمقا قمااغم قمٝمااد : وم٘ماا٤مل ،طماادصمٜمل اًمرؾمااقل اًمااذي ؾماا٠مل قمٌااد اهلل سمااـ ُمًاإمقد»

ُماا١مُمـ  ،يرة يماا٤مومر اًمٕمالٟمٞماا٦مًااارويماا٤مومر اًم ،يرة ُماا١مُمـ اًمٕمالٟمٞماا٦مًااارُماا١مُمـ اًم: قمااغم صمالصماا٦م أصااٜم٤مف رؾمااقل اهلل 

ش ٟمٕمؿمهللا: وم٘م٤مل قمٌد اهلل ؟يرةًاراًمٕمالٟمٞم٦م يم٤مومر اًم
(2)

- 

يرة يما٤مومر ًاارومٚمؿ يٙمـ ذم واىمع اجلٞماؾ إول وٓ ذم شمّماقره وضماقد اعما١مُمـ اًم» :خ ؾمٗمر احلقازمِماٞمىم٤مل اًم

   -أي اًمت٤مرك ًمإليامن )أو ُمـ أتك سمٜم٤مىمض( اعم١مُمـ سم٘مٚمٌف يمام شمزقمؿ اعمرضمئ٦م ،اًمٕمالٟمٞم٦م

وٓ يٙماقن  ،د ذم اًمٌا٤مـمـذم اًمٔما٤مهر هماػم ُمٜم٘ما٤م ىمد يٙمقن اعمر  ُمًتًٚماًم »: ُمـ هذا ي٘مقل اخلّٓم٤ميب ٤مواٟمٓمالىمً 

شص٤مد. اًم٤ٌمـمـ همػم ُمٜم٘م٤مد ذم اًمٔم٤مهر
(3)

ش
(4)

- 

                                      
 (-2)ص  اًمٜمٙم٧م اًمٚمقاُمع ذم ُمٚمحقفم٤مت اجل٤مُمع (٧)

 -(٧١١١( سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد يمام ذيمره إًم٤ٌم  ذم: اًمْمٕمٞمٗم٦م )٧661(، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ًمٚمٓمؼما  )١1اعيامن ٓسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم ) (2)

 (-1٧5.  6ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ) (1)

 (-66١فم٤مهرة اعرضم٤م  )ص  (6)
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 ،شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز»خ ِماااٞماًم شيػِماااراجلاا٤مُمع ذم ـمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ اًم» واااذا شمٕمٚمااؿ ظمٓماا٠م صاا٤مطم٥م

وهاااق احلٙماااؿ قماااغم اًمرضماااؾ سمااا٤مًمٙمٗمر واًماااردة ُماااع اطمتامًمٜمااا٤م أن يٙماااقن  وضمٕمٚماااف حماااتٛماًل  ،٤مراسمًٕمااا طمٞمااااـ أوضماااد ىمًااااًم 

ومحٙمٛمٜماا٤م سمٙمٗمارهؿ إٟماام هاق قماغم اًمٔما٤مهر وٓ ٟم٘مٓماع سمٙمٗماارهؿ »: ٙمٛماف قماغم أنّما٤مر اًمٓمقاهمٞما٧مىما٤مل ذم طم ؛ُمًاٚماًم 

ُمااع اًمتااذيمػم سم٠منااف ٓ جياا٥م قمٚمٞماااٜم٤م  ،يمٛمٛمتٜمٕمٞماااـ قمااغم احل٘مٞم٘ماا٦م ٓطمااتامل ىمٞماا٤مم ُماا٤مٟمع ُمااـ اًمتٙمٗمااػم ذم طمااؼ سمٕمْمااٝمؿ

ٟمع وم٤محلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ إٟمام هق قمغم اًمٔم٤مهر    -شاًمٌح٨م قمـ اعمقا

وهاذا  ،ذم اًمٌا٤مـمـ ز شمٙمٗمػم اًمرضمؾ ُمع اطمتامل أن يٙمقن ُمًاٚماًم ؿ ٕنف ضمقًاٞمخ وىمع هٜم٤م ذم ظمٓم٠م ضمِماٞمواًم

 : وىمد وىمع ذم هذا اخلٓم٠م ًمًٌٌٞماـ ،اًم٘مقل ىمقل ُمٌتدع ٓ يٕمرف ًمف ؾمٚمػ

قماااد اًمٕم٤مُمااا٦م ُماااـ هماااػم اًمٜمٔمااار إمم آإقماااامل اًم٘م: أولاااام واًم٘م٤مقمااادة اًمتااال أقمٛمٚمٝمااا٤م هٜمااا٤م هااال شمااإٌمض  ،ؾماااتثٜم٤م قا

   -وىمد رأج٧م أن لذه اًم٘م٤مقمدة اؾمتثٜم٤م  ،إطمٙم٤مم

د: ٝمامصمااا٤مٟمٞم وم٘ماااد ي٘م٤مشماااؾ اًم٘ماااقم  ؛ظمٚمٓماااف ًمٙماااالم إئٛمااا٦م ذم ٟماااقع اًم٘متااا٤مل وسمٞمااااـ احلٙماااؿ قماااغم إقمٞمااا٤من وإومااارا

ٟماع ذم سمٕماض  ُم٘م٤مشمٚم٦م اعمرشمدياـ وٟمًٛمٞمٝمؿ سمٓم٤مئٗم٦م ردة ُمع قمدم شمًاٛمٞم٦م أومارادهؿ وأقمٞما٤مهنؿ ُمرشمديااـ ًمقضماقد ُمقا

ٟمااعوهااق هااد أىماار سماا٤مطمت ،م سماافهااتامومٛمجاارد وضمااقد اطمااتامل احاا٤مٟمع جياا٥م إقمامًمااف وآ ،أوماارادهؿ  ،امل وضمااقد اعمقا

   -وم٢مقمامل٤م هق اًمقاضم٥م ،سمؾ إهن٤م هل إهمٚم٥م ذم واىمٕمٜم٤م

ٛمجارد جم٤مُمٕما٦م وُمًا٤ميمٜم٦م سمٓ ي٘ما٤مل إٟماف »: شاًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛماد سماـ قمٌاد اًمقها٤مب قمٌد»خ ِماٞمىم٤مل اًم

د أنااف ُمااـ قمجااز قمااـ اخلااروج ُمااـ سمٞماااـ فمٝماارا  اعم ،ا ك يٙمااقن يماا٤مومرً ِماااراعم يمٞماااـ وأظمرضمااقه ُمٕمٝمااؿ ِمارسمااؾ اعماارا

شٛمف طمٙمٛمٝمؿ ذم اًم٘متؾ وأظمذ اح٤مل ٓ ذم اًمٙمٗمرومحٙم ٤ميمرهً 
(1)

-   

ُمااـ يمااالم إئٛماا٦م أن طمٙمااؿ اجل٤مهااؾ هااق  ,وهااداٟم٤م اهلل وإياا٤مه η, شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر»خ ِماااٞمومااام ذيمااره اًم

خ لااذه ِماااٞموىمااد اهتاادى اًم ،وم٤معم٘مّمااقد سمااف طمٙمٛمااف ذم اًم٘متااؾ وأظمااذ احاا٤مل ٓ طمٙمٛمااف ذم اًمٙمٗماار ،طمٙمااؿ اًمٓم٤مئٗماا٦م

شوطم٘مٞم٘ماا٦م اعيااامن ؾمااالمطمااد اع» :شاعمجٞمااد اًمِماا٤مذزمقمٌااد »خ ِماااٞماعمًاا٠مخ٦م ذم رده قمااغم يمتاا٤مب اًم
(2)

ًمٙمااـ وم٤مشمتااف  

 -واًمٙمامل هلل وطمده ،هد

 ٤ميٕمً ؾمار ا أذيمر سمٕمْمٝم٤م ذيمرً  ،ومٞمف همٚمق ذم ُمقاـمـ قمدة شيػِماراجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًم» :خِماٞمويمت٤مب اًم

 : وإن يم٤من اًمٙمت٤مب  ت٤مج إمم ُمٜم٤مىمِم٦م واؾمٕم٦م ًمٚمٙمثػم ُمـ أبح٤مصمف

   -ف ذم ومٝمؿ اعمقآةئذم ظمٓم شاًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٞمامٟمٞم٦م» قمدم إقمذار ص٤مطم٥م همٚمقه ذم ,٧

                                      
 -(654. 6اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ) (٧)

 -(4١1اٟمٔمر: اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ )ص  (2)
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   -ٓ نتٛمؾ إٓ اًمٙمٗمر إيمؼم اواطمدً  يمٞماـ( ىمًاًم ِمارهمٚمقه ذم شمًٛمٞم٦م اعمقآة )ُمقآة اعم ,2

   -أهنؿ ًمٞمًقا ُمـ أت٤ٌمع اًمٜمٌل  ؾمالمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمإلؾمالُمهمٚمقه ذم شمًٛمٞم٦م سمٕمض اجلامقم٤مت اع ,1

   -٦م سم٤معمٜم٤موم٘مٞماـ واًمْم٤مًمٞماـّماٞمق. اًمِمخهمٚمقه ذم شمًٛمٞم٦م ُمـ ظم٤مًمٗمف ذم سمٕمض احل٘م ,6

٦م سم٠مهنؿ يًتح٘مقن اًم٘مت٤مل يماام يًاتحؼ اعمرشمادون ّماٞمطمٙمٛمف قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمقه ذم سمٕمض احل٘مق. اًمِمخ ,5

 -اًم٘مت٤مل ؾمقا  سمًقا 

همٚمااااقه ذم إـمااااال. اًمتٙمٗمااااػم قمااااغم قمٛمااااقم اًمؼمح٤مٟمٞمٞماااااـ واعمٜمتخٌٞماااااـ دون ىمٞمااااقد يماااا٤من ياااااٜمٌٖمل أن شمقوااااع  ,4

 -م٤مهتامسم

شىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب ًمٙمـ اهلل أبك أن يتؿ إٓ يمت٤مسمفُمـ  وهذا ًمٞمس شم٘مٚمٞماًل 
(1)

   -اٟمتٝمك يمالم أيب ىمت٤مدة 

خ أيب ِماااٞمخ قمٌااد اًم٘ماا٤مدر ذم اعمًاا٠مخ٦م إومم اعمت٘مدُماا٦م ذم يمااالم اًمِماااٞماًم ٤مأجًْماا ؾمااالخ اعم٘مدِماااٞمشمٕم٘ماا٥م اًم: شمٜمٌٞمااف

حمٛماؾ  واقمتذر قمٜماف سمحٛماؾ يمالُماف قماغم ،اعم١مُمـ سم٤مـمٜم٤م ا وهل ُم٠ًمخ٦م إصم٤ٌمت ىمًؿ راسمٍع هق اًمٙم٤مومر فم٤مهرً  ،ىمت٤مدة

شاًمٜمٙم٧م اًمٚمقاُمع»ومٚمػماضمع ذم  ،طمًـ
(2)

   -وم٢مٟمف ضمٞمد 

   -وُمٜمف ٟمًتٛمد اًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م ،واهلل أقمٚمؿ

ظم٤مُم٤ًم: يمٞمػ ٟمحٙمؿ قمغم اعمِم٤مريمٞماـ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتِماريٕمٞم٦م واًمؼمح٤مٟمٞم٦م واًمٌٚمدي٦م؟ وهؾ ذم احلٙمؿ »

ظمقان وهماػمهؿ اًمذيااـ قمٚمٞمٝمؿ شمٗمّماٞمؾ أم هؿ ومٞماف ؾماقا ؟ وُما٤م طمٙماؿ أقمْما٤م  اًمؼمحا٤من ُماـ اعؾمالُمٞمٞمااـ يما٤مع

دظمٚمقا اًمؼمح٤من سمدقمقى اعمّمٚمح٦م وختٗمٞمػ اعمٗم٤مؾمد وإسمالغ صقت احلؼ لؿ واًمًٕمل ًمٚمحٙمؿ سم٤معؾمالم ُمـ 

ظمالل آٟمتخ٤مسم٤مت واًمؼمح٤من وهمػمه٤م ُمـ اعمؼمرات اًمتل يذيمرون-- وأن٧م ا٤م أقمٚماؿ، وُما٤م طمٙماؿ ُماـ يادقمق 

وهمػممها٤م؛ أي هاؾ  شؾمٚمامن اًمٕمقدة»ًمِماٞمخ وا شقمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ»ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسم٤مت يم٤مًمِماٞمخ 

ه١مٓ  اًمداقمٞماـ ًمالٟمتخ٤مسم٤مت يمٗما٤مر، أم ُمًاٚمٛمقن ُمٌتادقمقن وا٤مًمقن، أم ُمًاٚمٛمقن ص٤محلقااـ ُمّماٚمحقن، أم 

 -شن، أو همػم ذًمؽوُمًٚمٛمقن خمٓمئقن ُمٕمذور

  ه٤م يٗمٞماد ذم اجلاقاب قماغم هاذا اًمًا١مال أثٜما٤م  يمالُمٜما٤م قماغم طمريما٦م محا٤مس ذم اعمحاقر اخلا٤مص ؿمالىمد شم٘مدم 

ع ِماارسمؾ شم ،قمفؿماروهل اًمتل ٓ شمٚمتزم سمدياـ اهلل و ،أن اًمؼمح٤مٟم٤مت اًمٙمٗمري٦م ذم اًمدول اعمرشمدةحل٤مصؾ وا --ا٤م

وٓ جيااقز ًمٚمٛمًااٚمؿ اعمِماا٤مريم٦م ومٞمٝماا٤م ناا٧م أي دقمااقى ُمااـ  ،ك سمااال ُمرياا٦مؿمااارهاال جماا٤مًمس يمٗماار و ،ُمااـ دون اهلل

يمٗماااا٤مٌر ٕهنااااؿ قمقن )أقمْماااا٤م  اًمؼمحاااا٤من اعمقصااااقف( هااااؿ ِماااااروهاااا١مٓ  اعم --اًماااادقم٤موى اعمِماااا٤مر إًمٞمٝماااا٤م أو همػمهاااا٤م

                                      
 (-٧٧ , 2أهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن )ص  (٧)

اًمّمقاب أن ي٘م٤مل: أن و»د قمغم يمالُمف، ىم٤مل: ( وذم احل٤مؿمٞم٦م شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ اعم٘مد١١٧اٟمٔمر: اجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنميػ )ص   (2)

ٌّس سمٜمٍمة اًمنمك واعمنميملم أنف يم٤مومر سمٕمٞمٜمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م مل ئمٝمر ًمٜم٤م سمح٘مف ُم٤مٟمع  -اًمخ يمالُمف ش--إصؾ ومٞمٛمـ شمٚم
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ومْمااال قمااام يٛمٙمااـ أن يٙمااقن ُمااـ يمٗمرياا٤مت أظماارى يتٚمًٌااقن ااا٤م ذم  ،قمقن ُمااـ دون اهلل ُماا٤م مل ياا٠مذن سمااف اهللِماااري

   -أثٜم٤م  هذه اعمِم٤مريم٦م

ئااػ هااـ ياااٜمت٥ًم إمم احلريماا٦م اع سمااؾ وُمااـ اًمٕمٚمااام   ،ٞم٦م واًماادقمقة واعصااالحؾمااالُموًمٙمااـ ىمااد اسمتٚمٞماااٜم٤م سمٓمقا

واعصااالح سمااام  ،ودومااع ُماا٤م يٛمٙمااـ ُمااـ اًمٗمًاا٤مد ِمااارػ اًماؾماات٤ٌمطمقا ذًمااؽ ومل يااروا ومٞمااف همْم٤مواا٦م سماادقمقى ختٗمٞماا

ٟمٞماااااـ قمااااغم وإُماااار  ،!يمااااذا --يٕم٦مِماااااراًمَوومااااؼ  يٛمٙمااااـ ُمااااـ اًمٙمٚمٛماااا٦م واعمِماااا٤مريم٦م ذم اؾمتّماااادار اًم٘ماااارارات واًم٘مقا

اًمااااخ ُماااا٤م  --سماااا٤معمٕمروف واًمٜمٝماااال قمااااـ اعمٜمٙماااار وإؾمااااامع يمٚمٛماااا٦م احلااااؼ ًمٚمٜماااا٤مس ُمااااـ ظمااااالل هااااذا اعمٜمااااؼم واعمٜمّماااا٥م

وىمااااد رد قمٚمٞماااااف قمٚماااااام  يمثاااااػمون وصاااااٜمٗمقا ومٞماااااف اًمرؾمااااا٤مئؾ  ،وُمٜم٤مىمِماااااتف شمٓماااااقل ،وهاااااق ظمٓمااااا٠م وسم٤مـماااااؾ ،يذيمروٟمااااف

   -لؾمالُمواعم٠ًمخ٦م سُمحث٧م يمثػما وطمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م اعمٜم٤مفمرة واعمٜم٤مىمِم٦م ـمقيال ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمؾ اع ،واًمٙمت٥م

 -ٕضمؾ اًمت٠مويؾ ،ع ذم شمٙمٗمػم ه١مٓ  اعمِم٤مريمٞماـًاروًمٙمـ ذًمؽ أوضم٥م ًمٕمٚمامئٜم٤م قمدم اًمت

 اومٝماق خمٓمائ وٟمرضماق أن يٙماقن ُمٕماذورً  ،عمِما٤مريم٦م ومٞمافقمٞم٦م ذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ويادقمق إمم اؿماروَُمـ يرى 

سمااؾ ٓ ٟماارى ذًمااؽ إٓ  ،أُماا٤م يمااقن ذًمااؽ إصااالطم٤م وأهٚمااف ُمّمٚمحٞماااـ ومااال ،هااذا هااق اضمتٝماا٤مده ُماا٤م دامًمااف  اُمٖمٗمااقرً 

 -!٤موسم٤مـمال حمًْم  اوم٤ًمدً 

 مُمٞماـ --وٟم٠ًمل اهلل أن هيدياٜم٤م وٞمٕم٤م ًمٚمحؼ ويٕمٞماٜمٜم٤م قمٚمٞمف ،واهلل اعمًتٕم٤من

ٟمٞماااـ اًمقواإمٞم٦مهااذا ذم اًماادول اًمٕمٚمامٟمٞماا٦م اعمًااتٕم وماا٤مُٕمر  شاًمًاإمقدي٦م» وأُماا٤م ذم دوًماا٦م ُمثااؾ ،ٚمٜم٦م سمتحٙمااٞمؿ اًم٘مقا

هاااق جمٚماااس ؿماااقرى يٚمتااازم قمٚمٜمااا٤م  شاًمًااإمقدي٦م»وم٤مًماااذي ذم  ،واًمٙماااالم ومٞماااف ًماااف وضماااقه أظمااارى ،أظماااػ سماااال ؿماااؽ

 -!ومال يًتقي احلٙمامن ،ٞم٦مؾمالُميٕم٦م اعِمارسم٤مًم

   -ولذا ومٞمج٥م اًمتٗمريؼ سمٞماـ صقر اعم٤ًمئؾ وإقمٓم٤م  يمؾ ُمرشم٦ٌم طم٘مٝم٤م

ر إول ُمـ ؾما١ماًمؽ اعمتٕمٚماؼ سم٤معمٜمتِخٌٞمااـ )اعمِم٤مريمٞمااـ ذم اٟمتخا٤مب أقمْما٤م  اًمؼمحا٤من أو احلٙما٤مم وأُم٤م اًمِمٓم

ىمااااع ٤مؾ أجًْمااااّماااااٞموهمااااػمهؿ( ومٞمجاااا٥م ومااااٞمٝمؿ اًمتٗم ع ُمااااـ دون اهلل ًمٞمِمااااتٖمؾ ذم ِمااااارٕن َُمااااـ ياااااٜمتخ٥م اعم ،ذم اًمقا

رشماد ًماٞمحٙمؿ ويماذًمؽ اًماذي يااٜمتخ٥م احلا٤ميمؿ اعم ،هاذا هاق احلٙماؿ اًمٜمٔماري --يع ُمـ دون اهلل ومٝمذا يما٤مومرٌ ِماراًمت

ىماااع وم٤معمًااا٠مخ٦م ًمٞمًااا٧م ااااذه اًمًٌااا٤مـم٦م --اعمًٚمٛمٞمااااـ وسماااالد اعمًٚمٛمٞمااااـ هاااق يمااا٤مومٌر يماااذًمؽ  ،ًمٙماااـ إذا ٟمزًمٜمااا٤م إمم اًمقا

أو ياااااٜمتخٌقن احلاااا٤ميمؿ  ،ع ُمااااـ دون اهللِمااااارواًمٜماااا٤مس ٓ يرشمٙمٌااااقن ذًمااااؽ قم٤معمٞماااااـ ُم٘مّرياااااـ سماااا٠مهنؿ ياااااٜمتخٌقن اعم

وَُماااـ ومٕماااؾ ذًماااؽ واااّؾ  ،قماااغم اًمٕمٛماااقم وماااال ٟمٙمٗمااار اًمٜمااا٤مس سماااذًمؽ ،ؾّمااااٞمواعم٘مّماااقد أن اًمقاضمااا٥م اًمتٗم --اعمرشماااد

ومل سمااف احلاا٤مل إمم شمٙمٗمااػم واا٤مهػم اعمًٚمٛمٞماااـ سمااام ٓ ي٘مااع سمااف  ،وظماارج قمااـ أصااقل اًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف ،٤موااالٓ ُمٌٞماااٜمً 

 -واهلل اعمقومؼ -ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م --!اًمٙمٗمر قمٚمٞمٝمؿ

سمٌٕمض إؾم٤مؾماٞم٤مت؛ وشمٗمٞمدٟم٤م ومٞمٝم٤م وًمق ش اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ»صم٤مُمٜم٤م: هؾ هٙمـ أن شمًٌط ًمٜم٤م اًم٘مقل ذم ُم٠ًمخ٦م »



473  

  

ًمٕمؾ اهلل أن  ٗمٔمٜم٤م ا٤م ُمـ اًمزًمؾ واًمْمالل؛ ٕهن٤م هتٛمٜما٤م ضمادا ذم احلٙماؿ قماغم قمٛماقم اعمًٚمٛمٞمااـ هاـ يرشمٙما٥م 

اًمِماااااريمٞم٤مت واًمٙمٗمرياااا٤مت، وهتٛمٜماااا٤م ضماااادا ذم احلٙمااااؿ قمااااغم أقمااااقان اًمٓمقاهمٞماااا٧م يم٤مًمِمااااارـم٦م واجلااااٞمش ذم اًمااااٌالد 

ُمٕمذورون سم٤مجلٝمؾ أم ٓ؟ ويمٞمػ ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اعؾمالُمٞم٦م اًمتل  ٙمؿ احلٙم٤مم ومٞمٝم٤م سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل، وهؾ هؿ 

احلج٦م إن يم٤مٟمقا ُمٕمذوريـا وهؿ ـم٤مئٗم٦م هتٜمٕم٦م، وًمق ىمٚم٧م أنٜم٤م ٓ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمٞم٤مٟم٤م وىمٚم٧م أهنؿ ـم٤مئٗم٦م 

ٟمٜم٤م اعمج٤مهدياـ ُمـ طمٞم٨م  يمٗمر وردة ي٘م٤مشمٚمقن ُم٘م٤مشمٚم٦م اعمرشمديـا ومٙمٞمػ اًمتّمارف ُمع ُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ سم٠مجدي إظمقا

 -شاعمػماث وهمػمه

   -هذا اًم١ًمال شم٘مدُم٧م اعضم٤مسم٦م قمغم ُمثٚمٝم٤مسمٕمض وم٘مرات 

وما٢من يمٜما٤م  ،ُماـ ضمٜماقد اًمدوًما٦م اعمرشمادة ذم اعماػماث وهماػمهويمٞمٗمٞم٦م اًمتّمارف ُمع ُمـ ىمتؾ سم٠مجادي اعمج٤مهديااـ 

 ،ومٛمرشمااد ومااال ُيااقرث ا وإن يماا٤من يماا٤مومرً  ،إن يماا٤من ُمًااٚمام وم٠مطمٙماا٤مم اعمًااٚمؿ: ٟمٕمرومااف ومٌحًاا٥م ُماا٤م ٟمٕماارف ُمااـ طم٤مًمااف

ومٞمحتٛمااؾ اًمٜمٔماار ذم اًمٖم٤مًماا٥م ُمااـ  !!هااق ُمقوااع شمااردد ،ومااال أدري وأُماا٤م إن يماا٤من جمٝمااقٓ ،وُم٤مًمااف ذم  ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااـ

وصااقر إطمااقال  ،ومُٞمًاا٠مل ومٞمٝماا٤م اًمٕمٚمااام  ،و تٛمااؾ همااػم ذًمااؽ ،وإضماارا  أُمااره قمااغم هم٤مًماا٥م طماا٤ملؿ ،طماا٤مل اجلٜمااقد

 -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،واهلل أقمٚمؿ --خمتٚمٗم٦م

شُمًاا٠مخ٦م اًمٕمااذر سم٤مجلٝمااؾ» وأُماا٤م اعمًاا٠مخ٦م اعمٕمٜمقٟماا٦م سماااا
(1)

واحلااؼ أنااف ًمااٞمس قمٜماادي ومٞمٝماا٤م  ،لوماا٤مًمٙمالم ومٞمٝماا٤م يٓمااق 

وًمٙمـ ىمد يم٤من ؾم٠مخٜمل سمٕمض اعظمقان ُمـ أطم٤ٌمسمٜم٤م قمٜمٝم٤م ومٙمتٌا٧م ًماف طمقلا٤م ٟمٌاذة  ،نرير يم٤مُمؾ إمم هذه اًم٤ًمقم٦م

 ّمااػمُماع اعىمارار سم٤مًمت٘م ،وم٠من٤م أثٌتٝم٤م هٜم٤م ُمع شمٕماديؾ ُما٤م يٚمازم ًمٞمًاتٗمٞمد ُمٜمٝما٤م َُماـ ؿما٤م  ؛ة أرى أن ومٞمٝم٤م وم٤مئدةّماػمىم

واهلل اعمقوماؼ ٓ  ،اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وشمقىمػ سمٕمْماٝمؿ قماـ اجلازم ومٞمٝما٤موأن اعم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦م يمٌػمة طم٤مَر ومٞمٝم٤م 

 --ٟمًااا٠مخف شمٕماااا٤ممم أن يٗماااتح قمٚمٞماااااٜم٤م ُمااا٤م اؾمااااتٖمٚمؼ وأن ٓ يٙمٚمٜمااا٤م إمم أنٗمًااااٜم٤م ـمرومااا٦م قمٞماااااـ ،إ  هماااػمه وٓ رب ؾمااااقاه

 -مُمٞماـ

                                      
 ؿم٤مئٙم٦م وٓ ؿمؽ، وىمد يمت٥م ومٞمٝم٤م اعمٕم٤مسون ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة، وأومردوه٤م سمتّم٤مٟمٞمػ ورؾم٤مئؾ ُم٤م سملم ُمٓمٞمؾ شاًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ»( ُم٠ًمخ٦م ٧)

، ومٛمٜمٝم٤م: ,سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمرأي اًمذي رضمحف أصح٤ما٤م ومٞمٝم٤م,وخمتٍِم، وإمت٤مًُم٤م ًمٚمٗم٤مئدة ٟمٜم٘مؾ سمٕمض اًمٙمت٥م اعمختّم٦م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م 

اًمثالصمٞمٜمٞم٦م )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ؛ ٕيب حمٛمد طمًـ اًمٙمت٤م ، إضمقسم٦م اًمقومٞم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اًمزيمٞم٦م ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ وُمٜم٤مىمِم٦م احلريم٦م اًمٜمجدي٦م

يمٌقة وم٤مرس-- ُمٜم٤مىمِم٦م ىمقل أيب حمٛمد اعم٘مدد ذم ُم٠ًمخ٦م اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واًمرد ، (٤2١مئٕم٦م ذم اًمتٙمٗمػم، اخلٓم٠م رىمؿ اًمتحذير ُمـ أظمٓم٤م  ؿم

؛ عمدطم٧م اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ن٧م اعمجٝمر اًمنمقمل؛ ٕيب سمّمػم اًمٓمرـمقد، اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ وىمٞم٤مم احلج٦م؛ ٕيب سمّمػم اًمٓمرـمقد، قمٚمٞمف

اًمرد  ؛ يمالمه٤م ًمٕمكم اخلْمػم،٦م ًمٙمالم أئٛم٦م اًمدقمقة ذم ُم٠ًمخ٦م اجلٝمؾ ذم اًمنمك إيمؼماعمُتٛمٛم، أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م طمقل اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾاًمٗمراج، 

 ، اًمُٕمال سمـ راؿمد ؛ ٕيبآقمت٘م٤مد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مقم٤مرض اجلٝمؾ وأثره قمغم أطمٙم٤مم ؛ ًمٚمٛمجٚمز، اًمًٝمؾ قمغم أهؾ اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ

 ؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم اًمٌح٨م اًمٕم٘مدي؛ ًمًٚمٓم٤من اًمٕمٛمػمي-؛ ًمٚمٓمقيٚمٕمل، إرؾم٤مًم٦م إصالح اًمٖمٚمط ذم ومٝمؿ اًمٜمقاىمض )اًمٖمٚمط اخل٤مُمس(
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 : وهذه هل اًمٜمٌذة اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ»

   --ؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفاًمًالم قمٚمٞمٙم ؛ورقم٤مه η -………إخ اًمٕمزيز 

اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ نريرا  ًاريٞم ريثام ،سم٤مجلٝمؾ اًمٕمذر ُم٠ًمخ٦م طمقل ,اهلل ؿم٤م  إن,هذه ٟمٌذة ُمٗمٞمدة 

 --إن ؿم٤م  اهلل ،ًمٚمٛم٠ًمخ٦م قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 :  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،أنٔمؿ اًمٙمالم هٜم٤م ذم ٟم٘م٤مطو

ًمتاال ؾمااٌٞمٚمٝم٤م آؾمااتٜم٤ٌمط وـمريااؼ اًمٕمٚمااؿ ااا٤م اقمٚمااؿ أن هااذه اعمًاا٠مخ٦م ُمااـ ُمًاا٤مئؾ آضمتٝماا٤مد ا :اًمٜم٘مٓماا٦م إومم

إهن٤م ًمٞمًا٧م ُمٜمّمقصا٤م قمٚمٞمٝما٤م ذم »وىمقًمٜم٤م  ،واهلل أقمٚمؿ ،يٕم٦مِمارٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم ؛آؾمتدٓل

وهااذا ٓ يااٜم٤مذم أن يقضمااد ذم ٟمّماقص يمااالم  ،ويم٘م٤مقماادة ُماثاًل  أناف ٓ ٟمااص  قمٚمٞمٝما٤م سمِمااٙمؾ قما٤مم  : ُمٕمٜماا٤مه شيٕم٦مِمااراًم

صماااؿ شمٚماااؽ اًمٜمّماااقص اًمتااال نتاااقي شمٚماااؽ  ،ؿماااخص ذم طمااا٤مٍل أو أظمااارى ُمااا٤م يااادل قماااغم قماااذر  فاهلل ورؾماااقًم

   -وذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ جمٛمقع ذًمؽ وىمع اخلالف ،اًمدٓٓت هل اًمتل يًتخدُمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤م  ويًتدًمقن ا٤م

وصاادرت لااؿ ومٞمٝماا٤م  ،ُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ اظمتٚمٗماا٧م أومٝماا٤مم اًمٕمٚمااام  ومٞمٝماا٤م وشمٜمققماا٧م اضمتٝماا٤مداهتؿ :اًمٜم٘مٓماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م

   -يمٖمػمه٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد وآظمتالف ،  اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٝم٤م إن ؿم٤مِماػمرا  خمتٚمٗم٦م ؾمٜمم

وُمـ أضمؾ ذًمؽ أجْم٤م وم٢من ُمـ جيٕمؾ ُمـ هذه اعم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦ًم قم٘مدي٦م أصقًمٞم٦م ٓ يًاع ومٞمٝما٤م  :اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م

قماااده اًمث٤مسمتااا٦م ،اخلاااالف ويٌٜماااك قماااغم ذًماااؽ قم٘ماااد اًماااقٓ   ،ويااارى اعمخااا٤مًمػ ومٞمٝمااا٤م خم٤مًمٗمااا٤م ذم أصاااقل اًمديااااـ وىمقا

 --!واومؽمى قمغم اهلل ودياٜمف ،ىمد وؾ ؾمقا  اًمًٌٞمؾ ،وم٢مٟمف ضم٤مهؾ و٤مّل  ؛واًمؼما  قمغم هذه اعم٠ًمخ٦م

سمٕماا٦م أو أن ُمااذه٥م أهااؾ اًمًااٜم٦م  ،ويمااذًمؽ ُمااـ يااّدقمل أن ُمااذه٥م اًمًااٚمػ هااق اًم٘مااقل اًمٗمااال  :اًمٜم٘مٓماا٦م اًمرا

 ٟم٤م سمٙمٚمٛما٦مّمااريمام هق ديدن اعمقًمٕمٞمااـ ُماـ أهاؾ قم,واجلامقم٦م أو ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هق اًم٘مقل اًمٗمال  

ومااا٢من أئٛمتٜمااا٤م اًمذيااااـ صاااٜمّٗمقا ذم اقمت٘مااا٤مد أهاااؾ اًمًاااٜم٦م واجلامقمااا٦م وٟمٔمٛماااقا  --!ىمريااا٥م ُماااـ ذًماااؽومٝماااق  ،,شُماااٜمٝم٩م»

 ،مل ياااٜمّص أطمااٌد ُمااٜمٝمؿ ومااٞمام ٟمٕمٚمااؿ قمااغم هااذه اعمًاا٠مخ٦م ,أهااؾ اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦م,ُمًاا٤مئؾ أصااقل اًمدياااـ ذم ُمااذهٌٜم٤م 

وٓ  ،وماال يقضماد ومٞمٝما٤م طمٙم٤ميا٦م إوا٤مع وٓ ُما٤م ي٘م٤مرسماف ؛  ُماـ ذًماؽ ذم سمٕماض اًمٗماروعؿماالوًمق ٟمّص سمٕمْمٝمؿ قماغم 

يااٜمّص  ،ويماذًمؽ احلا٤مل ذم يمتا٥م اًمٗم٘ماف --اًم٘مقل سم٠مهن٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ اقمت٘م٤مدهؿ اًمتل يتٛمّٞمزون اا٤م أو ُما٤م ؿما٤مسمف هاذا

أُماا٤م أن يٙمااقن  ،اًمٗم٘مٝماا٤م  ذم سمٕمااض اًمٗمااروع قمااغم أن اجل٤مهااؾ ُمٕمااذور أو أنااف همااػم ُمٕمااذور ويٗمّّمااٚمقن ذم ُمًاا٤مئؾ

أو أن يٙمااقن هٜماا٤مك إواا٤مع  ،ومااال ذم هااذه اعمًاا٠مخ٦م شُمااٜمٝم٩م أهااؾ اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦م»   يٛمٙمااـ أن يًااّٛمكؿمااالهٜماا٤مك 

   -واهلل أقمٚمؿ ،قمغم ىمقل ومّمٍؾ ومٞمٝم٤م ُمثال ومال أجْم٤م

وهاااق ُمٕمرومااا٦م : سمٛمٕمٜمااا٤مه آصااآمالطمل,اقمٚماااؿ أن هاااذه اعمًااا٠مخ٦م هااال ُماااـ ُمًااا٤مئؾ اًمٗم٘ماااف  :اًمٜم٘مٓمااا٦م اخل٤مُمًااا٦م
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وذًمااااؽ ٕهناااا٤م قمٛمٚمٞماااا٦م وؾمااااٌٞمٚمٝم٤م آؾمااااتدٓل  ,ٚمٞم٦مّماااااٞمقم٦م اًمٕمٛمٚمٞماااا٦م اعمًااااتٜمٌٓم٦م ُمااااـ أدًمتٝماااا٤م اًمتٗمِمااااارإطمٙماااا٤مم اًم

وهاق سما٤مب ُماـ  ،شسما٤مب اًماردة»وهل شمدظمؾ قمٜماد اًمٕمٚماام  ذم  ،وهل إُم٤م ومتقى أو ىمْم٤م  ،٤مط يمام ذيمرٟم٤موآؾمتٜمٌ

 ٤موما٢من لا٤م سماف شمٕمّٚم٘ما٤م وصمٞمً٘ما ،وهاذا ٓ يٕمٜمال أن ٓ شُمااذيمر ذم أبحا٤مث قمٚماؿ اًمٕم٘م٤مئاد واًمتقطمٞماد ،شقمٚمؿ اًمٗم٘مف» أبقاب

ٚمااؼ اقمت٘ماا٤مدي وهااق قمل قمٛمااكم ومٚمااف ُمتٕمؿماااريمااام أن يمااؾ طمٙمااؿ  ،وهااذا ُمااـ شمااداظمؾ اًمٕمٚمااقم واًمٗمٜمااقن ،ٓ خيٗمااك

 ،وؾمااقا  قمااددهت٤م ذم ُمًاا٤مئؾ هااذا اًمٗمااـ أو ذًمااؽ ،وًمٙمااـ هاال أظمااّص سم٤مًمٗم٘مااف يمااام ذيماارُت  ،اقمت٘ماا٤مد ذًمااؽ احلٙمااؿ

 -ومٝمل ُمـ ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد

ويريااد سمااذًمؽ أن هيااّقل ويِمااٜمّع قمااغم  ،ومٛمااـ ياازقمؿ أهناا٤م ُمااـ ُمًاا٤مئؾ اًمٕم٘مٞماادة واًمتقطمٞمااد :اًمٜم٘مٓماا٦م اًم٤ًمدؾماا٦م

د سمتح٘مٞماؼ اًمتقطمٞماد ،يماام شم٘مادُم٧م اعؿما٤مرةُ  ويٌٜمل قمغم ذًماؽ اًماقٓ  واًماؼما  ،اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م  ،أو يادقمل آٟمٗمارا

 ،اًمٚماقم واؾماتحؼ اًمّماقاب ضم٤مٟما٥م ىماد وم٢مٟماف ؛ٞمٝمؿ سم٤مًمتٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م وُم٤م ؿما٤مسمف ذًماؽوياٜمت٘مص خم٤مًمٗمٞمف ومٞمٝم٤م ويرُم

 !!سمحًٌف واًمْمالل آٟمحراف اؾمؿ ُمـ وًمف

ؾمااتٜم٤ٌمط وشماادظمؾ ذم ُمااـ ُمًاا٤مئؾ اًمٗم٘مااف وآ: سمااؾ احلااؼ احل٘مٞمااؼ سماا٤مًم٘مٌقل واًمّماادع سمااف أهناا٤م يمااام شم٘ماادم اًم٘مااقُل 

   -وأهن٤م ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م ،ويتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمفُ  ،ُم٤ًمئؾ سم٤مب اًمردة ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف

 :أن صقرة اعم٠ًمخ٦م هل يم٤مٔيت سمٞم٤من ذًمؽ :اًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

اارً  ،قمٜماادٟم٤م ؾمااالمُمًااٚمؿ صمٌاا٧َم ًمااف قم٘مااُد اع ُمااـ ىمااقل أو  ،ؾمااالمأي ٟم٤مىمْماا٤م ُمااـ ٟمااقاىمض اع ا صمااؿ ارشمٙماا٥م ُمٙمٗم 

 --ل يمقٟمف جيٝمؾ أن هاذا اًمٗمٕماؾ أو اًم٘ماقل أو آقمت٘ما٤مد حمارٌم وُمٜما٤مٍف ًمٚمتقطمٞمادأي طم٤م ؛قمٛمؾ أو اقمت٘م٤مد ضم٤مهال

 -هذه هل صقرة اعم٠ًمخ٦م

ًٌّاااف سماااذًمؽ اًمٜمااا٤مىمضؿماااارُم٤ٌم ,ٟمحٙماااؿ قمٚمٞماااف سم٠مناااف يمااا٤مومر,ومٝماااؾ ٟمٙمّٗماااره  ٓ ٟمحٙماااؿ : أو ٟم٘ماااقل ؟ة سمٛمجااارد شمٚم

ف طمتاااك ٟمٕمااارف أن احلجااا٦م ىماااد ىم٤مُمااا٧م قمٚمٞمااا ،ؾماااالمسماااؾ ُٟمٌ٘مااال طمٙمٛماااف قماااغم إصاااؾ وهاااق اع ؛ةؿماااارسمااا٤مًمٙمٗمر ُم٤ٌم

 ؟ؾّماٞموُم٤م هق هذا اًمتٗم ؟ال ذم اعم٠ًمخ٦مّماٞمأو أن هٜم٤مك شمٗم ؟ومخ٤مًمٗمٝم٤م

 ٓ اًمتااال اخلٗمٞماا٦م اعمًاا٤مئؾ أن قمااغم ,ؿمااذّ  ُمااـ إٓ,إذا شم٘ماارر هااذا وماا٤مقمٚمؿ أن اًمٕمٚمااام  ىم٤مـمٌاا٦م  :اًمٜم٘مٓماا٦م اًمث٤مُمٜماا٦م

 سمٚمااقغ أي اًمًااٛمع ُمٕمرومتٝماا٤م ؾمااٌٞمؾ واًمتاال ، ٦مصااار ُمٜم٤موماا٤مةً  ,ًمااف يؽؿمااار ٓ وطمااده اهلل قمٌاا٤مدة, اًمتقطمٞمااد شمٜماا٤مذم

قم قمٚمٞماف شم٘ما طمتاك ،اعمخا٤مًمػ اجل٤مهاؾ ومٞمٝما٤م ُيٕماَذرُ  اعمًا٤مئؾ هاذه وما٢من ؛اًمقطمل ُمـ اًمدًمٞمؾ وهق اًمًٛمٕمل ؾاًمدًمٞم

ُماـ شمٙمٗماػم أو  ،ف اًمادًمٞمؾ ذم شمٚماؽ اعمخ٤مًمٗما٦مْمااٞمصمؿ إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلجا٦م ومخ٤مًمٗمٝما٤م ٟمحٙماؿ قمٚمٞماف سماام ي٘مت ،احلج٦م

 --وهلل احلٛمد ،واخلالف ذم ذًمؽ ؿم٤مّذ ُمٜمٌقذٌ  ،ؼًاٞمشمٗم

ُما٤م جيا٥م لاؿ أو يااٜمٗمك قماٜمٝمؿ  ؛وُما٤م يتٕمٚماؼ سمح٘ماق. إنٌٞما٤م  ،ؾ إؾماام  واًمّماٗم٤متاًمٙمثػم ُمـ ُم٤ًمئ: ُمث٤مل٤م

وُمااا٤م يتٕمٚماااؼ سمااا٤مًمٖمٞمقب يمااا٠مطمقال اًمٞماااقم أظمااار واجلٜمااا٦م  ،قمٞم٦مِمااااروُمااا٤م يتٕمٚماااؼ سم٢مصمٌااا٤مت إطمٙمااا٤مم اًم ،وٟمحاااق ذًماااؽ
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 ،وٟمحاق ذًماؽ ،وإصمٌا٤مت أطمارف اًم٘مارمن واًمًاٜم٦م اًمث٤مسمتا٦م اعمٕمٚمقُما٦م ،وؾما٤مئر إظمٌا٤مر ،واًمٜم٤مر واًمثاقاب واًمٕم٘ما٤مب

 -ُمثٚم٦م يمثػمة ضمداوإ

ُمااا٤م  ش ٦مصااارُمٜم٤موماا٤مًة  ,يؽ ًماافؿماااارقمٌاا٤مدة اهلل وطمااده ٓ ,اًمتاال ٓ شمٜمااا٤مذم اًمتقطمٞمااد » ىمقًمٜماا٤م :اًمٜم٘مٓماا٦م اًمت٤مؾماإم٦م

   ؟وهؾ هذا اًمٙمالم ضم٤مُمٌع ُم٤مٟمعٌ  ؟ُمٕمٜم٤مه

 --شمقضمد سمٕمض اًمٗمروع ُمـ أومٕما٤مل اعمٙمٚمٗمٞمااـ ىماد ياؽمدد اعمار  ومٞمٝما٤م هاؾ هال ها٤م يااٜم٤مذم أصاؾ اًمتقطمٞماد أو ٓ 

 ،اواوااااح وُماااا٤م ياااااٜم٤مومٞمف واوااااٌح ضماااادً  ،يؽ ًماااافؿمااااارًمتقطمٞمااااُد اًمااااذي هااااق قمٌاااا٤مدة اهلل وطمااااده ٓ ا :ًمٙمااااـ ذم اجلٛمٚماااا٦مِ 

   -واحلٛمد هلل

ٟم٠مظماذ سمٓمارِف اعمًا٠مخ٦م اًمقاواح وٟماؽمك ُما٤م : وىمٚمٜم٤م ،وم٢مذا دم٤موزٟم٤م سمٕمض اًمٗمروع اعمحتٛمٚم٦م :ةؿماراًمٜم٘مٓم٦م اًمٕم٤م

ي٘ماااقل وٞماااع اًمٕمٚماااام  ٟماااتٙمٚمؿ وماااٞمام اشمْماااح اشّمْمااا٤مطم٤م سمٞمااااٜم٤م أناااف يااااٜم٤مذم اًمتقطمٞماااد سمحٞمااا٨م : سمٛمٕمٜماااك ،شمِمااا٤مسمف واطمتَٛماااؾ

ٌ س سمف إٟمف ىمد أ    -َك وأتك سمام ياٜم٤مىمُض اًمتقطمٞمدؿمارواًمٕم٘مال  عمـ شمٚم

 : ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

 :  ًمٚمٕمٚمام  صمالصم٦م أىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م ومٞمام قمٚمٛمٜم٤مه

أي ٕصااؾ  ،سمااؾ سمٛمجاارد أن يرشمٙماا٥م اًمٜماا٤مىمض )اعمٜماا٤مذم ًمٚمتقطمٞمااد ،أنااف همااػم ُمٕمااذور سم٤مجلٝمااؾ: اًم٘مااقل إول

 ،ؾمااالمجياا٥م دقمقشمااف واؾمااتت٤مسمتف ًمػمضمااع إمم اع ،ؾمااالمومٝمااق يماا٤مومٌر ظماا٤مرج ُمااـ ُمٚماا٦م اع أصااؾ اًمتقطمٞمااد( ،اًمدياااـ

وذًماؽ ذم طما٤مل  ،وطمٞما٨م ٓ ُما٤مٟمع ،وإٓ ىُمتِؾ )أي ًمق ىمدرٟم٤م قمغم ذًماؽ ،وم٢من شم٤مب ومذًمؽ اعمٓمٚمقب واحلٛمد هلل

   -ٕنف ُمرشمٌد طمٞماٜمئذٍ  ٤مقمً ؿماراؾمتحؼ اًم٘متؾ : واعم٘مّمقد ،أو ُم٤م يٕم٤مدل٤م وياٜمقب قمٜمٝم٤م( ؾمالموضمقد دوًم٦م اع

أي أناف ارشمٙما٥م هاذا اًمٜما٤مىمض وهاق جيٝماؾ أناف  ،أنف ُمٕماذور سم٤مجلٝماؾ طمٞما٨م قمٚمٛمٜما٤م أناف ضم٤مهاؾ: اًم٘مقل اًمث٤م 

 ٓ» وىمقًماف ؾماالماع إقمالٟمافْمااك سمٛم٘مت,وهاق ُمٚمتازم  ،سمؾ ئمـ أنف مل يٗمٕمؾ ُما٤م يااٜم٤مذم اًمتقطمٞماد ،ُمٜم٤مٍف ًمٚمتقطمٞمد

 ،ًماااف يؽؿماااار ٓ وطماااده اهلل ٤ٌمدةوسماااإم ،ؾماااالماع ديااااـ هماااػم ديااااـ يماااؾ وُماااـ كِمااااراًم ُماااـ سمااا٤مًمؼما ة ,شاهلل إٓ إ 

ؽ )أي ضماا٤مهال( طمتااك يمااذًم ُماا٤م دام سماا٤مًمٙمٗمر قمٚمٞمااف ٟمحٙمااؿ ومااال --ًمااذًمؽ ُمٜماا٤مٍف  ومٕمٚمااف اًمااذي هااذا أن يٕمٚمااؿ مل ًمٙمٜمااف

أو قمٚمِااٛمٜم٤م أهنا٤م ىماد ىم٤مُما٧م قمٚمٞماف( صماؿ  ،وم٢من ىم٤مُم٧م قمٚمٞماف احلجا٦م )أىمٛمٜم٤مها٤م ٟمحاـ أو همػمٟما٤م ،ٟمٕمٚمؿ ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف

   -ؾمالمٛمٜم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر واًمردة أي اخلروج ُمـ ُمٚم٦م اعطمٙم ،ظم٤مًمٗمٝم٤م واؾمتٛمر ذم ارشمٙم٤مسمف ذًمؽ اًمٜم٤مىمض

ومل يٓمٚما٥م اًمٕمٚماؿ ُماع أن اًمٕمٚماؿ ّماار ؾ واًمتٗمريؼ سمٞماـ َُمـ إذا يما٤من يٛمٙمٜماف اًمٕمٚماؿ وم٘مّماٞماًمتٗم: اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

سماا٠من يًاا٠مل ويااتٕمٚمؿ دياااٜمف وُماا٤م يٚمزُمااف  ،  ًمٚمقصااقل إًمٞماافؿمااال ًااارُمٌاذول ُمٕمااروض قمٚمٞمااف وذم ُمتٜم٤موًمااف ًمااق سمااذل أج

وسمٞمااااـ ُمااا٤م إذا مل يٙماااـ يماااذًمؽ سمااا٠من يمااا٤من سمٕمٞمااادا قماااـ اًمٕمٚماااؿ واًمٕمٚماااام  يّمااإم٥م قمٚمٞماااف ذم  --ُماااـ شمقطمٞماااد اهلل شمٕمااا٤ممم

 -وٓ ُمٌذوٓ ذم حمٞمٓمف سم٤مًم٘مدر اًمذي وصٗمٜم٤مه ا ِمارواًمٕمٚمؿ ًمٞمس ُمٜمت ،اًمٕم٤مدة ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتٕمّٚمؿ
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 -ومٜمٙمّٗمره ذم احل٤مًم٦م إومم وٓ ٟمٕمتؼم ضمٝمٚمف ذاك قمذرا ًمف

 ،ومل يااتٛمٙمـ ُمااـ اًمٕمٚمااؿ ٕنااف ضم٤مهااؾ ومٕماااًل  ، هااذه احل٤مًماا٦مسمااؾ ٟمٕمتااؼم ضمٝمٚمااف ذم ؛وٓ ٟمٙمّٗمااره ذم احل٤مًماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م

سمحٞماا٨م إٟمٜماا٤م ٟمٔمااـ أنااف ًمااق يماا٤من اًمٕمٚمااؿ  ،ّماااروم٤مًمٔماا٤مهر أنااف مل ي٘م ،واًمٔمااروف مل شمًاا٤مقمده واًمٕمٚمااؿ ًمااٞمس ُمٌااذوٓ ًمااف

 -ا قمٜمده ًمٙم٤من يٕمرف ظمٓم٠مه ويٛمتٜمع قمـ ارشمٙم٤مب ذًمؽ اًمٜم٤مىمضِمارُمٌذوٓ ُمٞمًقرا ُمٜمت

يمااام يٛمٙماـ ضمٕمٚماف داظمااال  ،٤مام  يٛمٙمااـ ضمٕمٚماف ىماقٓ راسمًٕماهٜما٤مك ىماقٌل مظماار ذم اعمًا٠مخ٦م ًمإٌمض اًمٕمٚما: ُمالطمٔما٦م

وهاق هٜما٤م سمٛمٕمٜماك  ٤ميمً ِمارٌك )أي ٟمًٛمٞمف ُمِماراًم٘مقل سم٠من هذا ُم: وهق ،ذم اًم٘مقل إول ٕنف ميٌؾ إًمٞمف ذم احل٘مٞم٘م٦م

 -ٕنف مل شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م ا اخل٤مرج ُمـ اعمٚم٦م( وٓ ٟمًّٛمٞمف يم٤موماارً 

 ،وهااق اصاآمالح ،ذم هااذا اعمقوااع شاًمٙمٗماار» اؾمااؿ .وإـمااال شكِماااراًم»وهاا١مٓ  ومّرىمااقا سمٞماااـ إـمااال. اؾمااؿ 

أي طمٙمٛمٜما٤م ٟمحاـ قماغم هاذا  ،ٕن يمالُمٜما٤م إٟماام هاق ذم أطمٙما٤مم اًمادٟمٞم٤م ،ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا اًم٘مقل هل اًم٘ماقل إول

 -ه قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مّماػمٓ ذم أطمٙم٤مم أظمرة أي ُم ،عِماراًمِمخص ذم فم٤مهر اًم

واًمؽمضماااٞمح سمٞمااااٜمٝم٤م  ،ح٤مب هاااذه إىماااقالوذيمااار اؾماااتدٓٓت أصااا ،نريااار اعمًااا٠مخ٦م :ةِمااااراًمٜم٘مٓمااا٦م احل٤مديااا٦م قم

وهااق أُماار ًمااٞمس  ،ه اهلل شمٕماا٤ممم ذم ومرصاا٦م أومْمااؾ سمٕمقٟمااف وُماادده ًااارسمٓمري٘ماا٦م قمٚمٛمٞماا٦م وم٘مٝمٞماا٦م هااق ُماا٤م ٟمتٛمٜمّااك أن يٞم

   -واهلل اعمًتٕم٤من ،سم٤مًمًٝمؾ ومٝمل ُم٠ًمخ٦م ؿم٤مئٙم٦م شمٙم٤موم٠مت ومٞمٝم٤م آؾمتدٓٓت وهمٛمْم٧م ومٞمٝم٤م اعمدارك

اًمااذي مل  اارر  ,ويمااذًمؽ اًمٕماا٤ممل,وـم٤مًماا٥م اًمٕمٚمااؿ  ،٤مُّمّل(اعٟمًاا٤من اًمٕماا٤مدّي ُمٜماا٤م )اًمٕماا :ةِماااراًمٜم٘مٓماا٦م اًمث٤مٟمٞماا٦م قم

وم٤مٓطمتٞماا٤مط هٜماا٤م  ،قمٚمٞمااف أن  تاا٤مط وي٠مظماذ ضم٤مٟماا٥م احلاذر ،ؿما٤مومٞم٤م يٓمٛماائـ إًمٞمااف ويٕمتٛماد قمااغم ُمثٚماف ا اعمًا٠مخ٦م نرياارً 

   -ؾ ٟمٚمج٠م إًمٞمف طمٞم٨م مل يتٌٞماـ ًمٜم٤م اًمّمقاب ذم اعم٠ًمخ٦مصاٞمأصؾ أ

وقمٚمٞمااف أن يٙمااّػ قمااـ اًمٙمااالم ذم  ،ٕصااقلواًمٕماا٤مُّمل قمٚمٞمااف أن ي٘مٚمااد اًمٕمٚمااام  قمااغم طمًاا٥ِم ُماا٤م هااق ُم٘ماارر ذم ا

 ،واؾماا٠مخقا اًمٕمٚمااام  ،سمااؾ ي٘مااقل ٓ أدري ،وٓ ي٘مااِدم قمااغم شمٙمٗمااػم أطمااٍد ذم احلاا٤مٓت اعمختٚمااػ ومٞمٝماا٤م ،هااذه اعمًاا٠مخ٦م

أُمااا٤م اًمٗم٤مقماااؾ وماااال يٚمزُماااف احلٙماااؿ قمٚمٞماااف ذم ُمثاااؾ هاااذه اعمًااا٤مئؾ اًمتااال  ،ويٙمٗماال ُمٕمرومااا٦م أن اًمٗمٕماااؾ يمٗماااٌر وأن جيتٜمٌاااف

   -ف أن يٕمرف ىمدره و ت٤مط ًمدياٜمفومٕمٚمٞم ،خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  وشمِمتٌف

ٌّس سمًاارومٕماغم اًمِما٤ٌمب أٓ يت :ةِمااراًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمثا٦م قم ك اًم٘مٌاقر ؿماار  ُماـ ِماالقمقا ذم شمٙمٗماػم اجلٝما٤مل هاـ شمٚما

ـّ اجلٝمٚماااا٦مؾماااااٞموإوًمٞماااا٤م  وٟمحقهاااا٤م ُمااااـ ىمقُمٜماااا٤م وٓ  طمتااااك يٕمِرومااااقا أهنااااؿ هااااـ ىم٤مُماااا٧م قمٚمااااٞمٝمؿ  ،ام ُمااااـ يمٌاااا٤مر اًمًاااا

   -وًمٞمؽميمقا احلٙمؿ ًمٚمٕمٚمام  ،ومٝمذا قمغم اًمٕمٛمقم أؾمٚمؿ ًمٚمِم٤ٌمب وأطمقط --احلج٦م

 ،وُماااـ ىمّٚماااد قم٤محااا٤م ذم شمٙمٗماااػمهؿ أجْمااا٤م وماااال ضمٜمااا٤مح قمٚمٞماااف وٓ ًماااقَم وم٢مٟماااف مظماااذ سم٘ماااقل ىماااقي ُمٕمتاااؼم ذم اعمًااا٠مخ٦م

أن يٕماااارف أن اعمًاااا٠مخ٦م حمااااؾ ظمااااالف : ئ٤م مظماااار ُمااااـ اًمٕمٚمااااؿ اًمٗم٘مااااف وهااااقؿماااااٞمػ إمم ذًمااااؽ ْماااااٞموًمٙمااااـ قمٚمٞمااااف أن ي

   -جلٝمٚمٝمؿ طمتك شمٌٚمٖمٝمؿ احلج٦م ؾمالموًمٞمٕمذر ُمـ خي٤مًمٗمف ومٞمٝم٤م هـ  ٙمؿ قمغم أوئلؽ سم٤مع ،واضمتٝم٤مد
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٤م  ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م أن يٕمارف أهنا٤م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م اظمتٚماػ ومٞمٝما٤م اًمٕمٚماام  وماال ؿمااٞمومٛمـ أهاؿ إ --وسم٤مجلٛمٚم٦م

يٕمٜمّػ قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمف ذم احلٙمؿ قمغم ؿمخص أو و٤مقم٦م وـم٤مئٗم٦م أو ضمٜمٍس ُماـ أضمٜما٤مس وأوصا٤مف اًمٜما٤مس هاـ 

 -ُمع سم٘م٤م  اًمتٜم٤مصح واًمت٤ٌمطم٨م سمرومؼ ،وىمع ذم ُمٙمّٗمرٍ 

سمٜماا٤م  قمااغم  ،وماا٤مًمرضمالن ىمااد يٕمٞمِماا٤من ذم واىمااع واطمااٍد وخيتٚمٗماا٤من ذم احلٙمااؿ قمااغم ؿمااخٍص هااؾ هااق يماا٤مومر أو ٓ

وإُما٤م ٓظماتالومٝمؿ ذم وىماقع اًمٙمٗمار  ،أو هماػم يمٗمارٍ  ا   اًمذي وىمع ومٞمف يمٗمرً ِمالإُم٤م ٓظمتالومٝمؿ ذم يمقن اًم: أؾم٤ٌمب

ٟمااع ذمِمااارقمٚمٞمااف )أي قمااغم اًمٗم٤مقمااؾ اعمٕمٞماااـ( ٓظمااتالومٝمؿ ذم شمااقومر اًم واقمتٌاا٤مر سمٕمْمااٝم٤م أو  ، طم٘ماافوط واٟمتٗماا٤م  اعمقا

ًمااقن واحلٛمااد  ، ذم ذًمااؽ طمٞماا٨م يٙمااقن سمٕمٚمااؿ وقماادلٍ واااػمَ ومااال  --قمدُمااف وهااؿ إظمااقة ُمتحاا٤مسمقن ُمتٕم٤مصااٛمقن ُمتقا

   -هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ

سمٕماااا٦م قم ىمااااع ذم ُمٞمااادان اًماااادقمقة ذم أوؾماااا٤مط اًمِمااإم٥م واًمتٕم٤مُمااااؾ ُمااااع  :ةِماااااراًمٜم٘مٓمااا٦م اًمرا قمٜمااادُم٤م ٟمٜماااازل إمم اًمقا

ئاااػومًاااٜمجد أنٗمًاااٜم٤م اشمٗم٘مٜمااا٤م ذم احلٙماااؿ قماااغم  ،اًمٜمااا٤مس  ،ورسماااام ٟمختٚماااػ ذم احلٙماااؿ قماااغم مظمريااااـ ،أنااا٤مس أو ـمقا

 ًٓ وهاذا ُماـ اًمٗم٘ماف  --وًمٞمٕمذر اًمقاطمُد ُمٜم٤م ص٤مطمٌف ومٞمام ظم٤مًمٗمف ومٞمف سمٜم٤م  قمغم ُم٤م ُمارّ  ،قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٚمٞمٙمـ هذا ُمٜمّز

   -واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،اًمّمحٞمح

ح رؿمااصمؿ قمٚمٞماٜم٤م أن ٟمٜمٓمٚمؼ إمم اًمقاضم٥م إهؿ وإووح وهاق واضما٥م دقماقة ها١مٓ  اًمٜما٤مس وهادايتٝمؿ و

   -واهلل اعمقومؼ ،لؿ ؾمالماع

وٓ  ،وإٟماف ٓ يٚمزُمٜما٤م احلٙماؿ قماغم اًمٜما٤مس شٟمحاـ دقما٤مة ٓ ىمْما٤مة» :ىماقل ُماـ ي٘ماقل :ةِمااراًمٜم٘مٓم٦م اخل٤مُمًا٦م قم

ٕنااف ياااٜمٌٜمل قمٚمٞمااف  ؛سمااؾ يٚمزُمٜماا٤م وٟمحااـ ُمٙمٚمٗمااقن سمااف ،عِمااارهااق هٙمااذا سماا٢مـمال. ظمٓماا٠م خماا٤مًمػ ًمٚم --ٟمِمااتٖمؾ سمااذًمؽ

 ،وسمحًا٥م قمٚماِؿ يماٍؾ ُمٜما٤م ،ضمتٜما٤م إمم اًمتٕم٤مُماؾ ُمٕمٝماؿًمٙماـ ذًماؽ سمحًا٥م طم٤م ،ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ذم اًمٙمثػم ُمـ إطمٙما٤مم

وُماـ يما٤من قم٤مُّمااٞم٤م ومٙماام ُماّر ي٘مٚماد ُماـ يثاؼ ذم  ،ومٛمـ قمٚمؿ اًمّمقاب ذم ُم٠ًمخ٦م وطم٘م٘مٝم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٘مؾ ا٤م

 -إمم مظمر ُم٤م سمٞماٜم٤مه --قمٚمٛمف ودياٜمف ُمـ اًمٕمٚمام  ُمـ طمقًمف

ئااػ وإؿمااخ٤مص ومٚمٞمٙمتااِػ سم٤مٓ ـْ مل  اات٩م إمم ُمٕم٤مُمٚماا٦م أطمااٍد ُمااـ شمٚمااؽ اًمٓمقا م اجلٛمااكّم وَُماا قمت٘ماا٤مد وآًمتاازا

وًمٞمِٙمْؾ ُم٤م اؿماتٌف قمٚمٞماف ُماـ  ،ك واًمٙمٗمر وأهٚمف وُمٕم٤مداهتؿِمارواًمؼما ة ُمـ اًم ،ٓهتؿا سم٤مًمتقطمٞمد وحم٦ٌم أهٚمف وُمق

 -وًمٞمٓمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،ؾ إطمٙم٤مم قمغم إقمٞم٤من إمم اهلل شمٕم٤مممصاٞمشمٗم٤م

 كؿمااار أهااؾ أيمثار أن ,أقمٚمااؿ واهلل ٤مواوااحً  ئمٝمار ُماا٤م سمحًا٥م,ياااٜمٌٖمل أن ُيٕمَٚمااؿ  :ةِمااراًمٜم٘مٓما٦م اًم٤ًمدؾماا٦م قم

 وما٢من ؛زُماـ ُمٜماذ احلجا٦م قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مُم٧م ىمد اًمٙمٌػمة اعمدن أهؾ امؾماٞم ٓ سم٤مٕوًمٞم٤م  يًّٛمك وُم٤م طم٦مواروإ اًم٘مٌقر

ُمااااع ىمااااقة اًماااادقمقة  ،وسمٚمااااغ ُمٕمٔمااااؿ أنحاااا٤م  سمااااالد اعمًٚمٛمٞماااااـ ذم اًمٕم٘مااااقد إظمااااػمة ِماااااراٟمت ىمااااد اهلل سمحٛمااااد اًمٕمٚمااااؿ

ومٚمااؿ يٌااؼ إٓ اعمٕم٤مٟماادون اعمخاا٤مًمٗمقن قمااغم  ، اًمًٜمٞماااـ إظمااػمةام ذمؾماااٞموٓ  ،ٞم٦م وضمٝمااقد اًماادقم٤مة إمم اهللؾمااالُماع



479  

  

يمقن ظما٤مرضمقن ِماارومٝما١مٓ  يمٗما٤مر ُم ،ة اًم٤ًمئرون قمغم ُم٤م وضمدوا قمٚمٞمف مسم٤م هؿ وُمِم٤مخيٝمؿ أهؾ اًمْمالًم٦مّماػمسم

 -!!وٓ يمراُم٦م ،ؾمالمُمـ ُمٚم٦م اع

 ًمٙماااـ ُماااع ذًماااؽ يمٚماااف يقضَماااد ُماااـ أهاااؾ اًمااادواظمؾ واًمٌاااقادي وإىمااا٤مًمٞمؿ اًمٌٕمٞمااادة ُماااـ هاااؿ ذم هم٤ميااا٦م اجلٝماااؾ

ٌُٕماااد قماااـ اًمٕمٚماااؿ وأهٚماااف وهاااذه صاااقٌر وىمْمااا٤مي٤م يرضماااع شم٘ماااديره٤م إمم اعمٗمتااال  ،ومٗمااارٌ. سمٞمااااـ هااا١مٓ  وأوئلاااؽ ،واًم

 -ك وأهٚمفِماروٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًم ،وٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م --وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،اًمٜم٤مفمر ذم اعم٠ًمخ٦م

 -وٟمًتٖمٗمرك ح٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ،ئ٤م وٟمحـ ٟمٕمٚمؿؿماٞمك سمؽ ِمارمهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ أن ٟم

ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿژ

  -[]إسمراهٞمؿ ژڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

واًمّماااااالة واًمًاااااالم قماااااغم ٟمٌٞمااااااٜم٤م حمٛماااااد ومخاااااف  --٤موسم٤مـمٜمًااااا ا وفمااااا٤مهرً  ا واحلٛماااااد هلل رب اًمٕم٤معمٞمااااااـ أوٓ ومظمااااارً 

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف --وصحٌف واًمت٤مسمٕمٞماـ لؿ سم٢مطم٤ًمن

 -شم2١١4أبريؾ .  ـه٧62١رسمٞمع إول 

 -اٟمتٝم٧م اًمٜمٌذة طمقل ُم٠ًمخ٦م اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ

ٟمٜمااا٤م اح٠مؾمقريااااـ ذم أجااادي » اًمثااا٤مُمـ قمِماااار: هاااؾ شمااارى ضماااقاز ُمٗمااا٤مداة اعمرشمديااااـ هاااـ ي٘ماااع ذم أجديااااٜم٤م سم٢مظمقا

ٓ جيقز »اًمٓمقاهمٞم٧م أو سمامل ٟمحـ ذم أُمس احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم ضمٝم٤مدٟم٤م ٕقمدائٜم٤م؟ أم هق يمام ىم٤مل ؿماٞمخ اعؾمالم: 

شهة اعمرشمد سمامل أو سمٖمػماُمٗم٤مد
(1)

 -ش؟وٟم٘مؾ قمٚمٞمف اعو٤مع 

ز ُمٌا٤مدًمتٝمؿ سم٤محا٤مل أجًْما ،ى اعمًٚمٛمٞمااـؾمارهتؿ سم٠ماواًمذي ي٘مقى قمٜمدي ضمقاز ُمٗم٤مد ،اعم٠ًمخ٦م حمتٛمٚم٦م  ٤موضماقا

ز اعمٗم٤مداة سم٤مًمرضم٤مل أىمقى وأفمٝمر --٦م إمم ذًمؽضم٤مطمُمتك ُم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن ذم   -ُمـ اعم٤ٌمدًم٦م سم٤مح٤مل ،وضمقا

واعمًا٠مخ٦م ُماـ اعمًا٤مئؾ اًمتال وىماع  ،ٚمؿ وم٠مومتقا سما٤مجلقازوىمد يمٜم٧م ؾم٠مخ٧م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م و٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕم

ورة شم٘ماادر ْمااارواًم ،ومٛمااٜمٝمؿ ُمااـ جيٞمااز ذًمااؽ وُمااٜمٝمؿ َُمااـ ٓ جيٞماازه ،ا قمٜمااد ُمِماا٤ميخ اعمج٤مهدياااـومٞمٝماا٤م اًمٌحاا٨م يمثااػمً 

 -وٓ شمزال مل شم٘متؾ سمحث٤م ،واعم٠ًمخ٦م ُمـ ُمقارد اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد --سم٘مدره٤م

ًماف أو  ًااروًمٕماؾ اهلل يٞم ،ذه اعم٠ًمخ٦م ونريره٤مسمح٨م ه ُمـ سمٕمض اعمِم٤ميخ اًمٗمْمال  أن يتقمم ويمٜم٧م أمتٜمك

ومٞمٙمٗمل اعمج٤مهدياـ ُم١موٟمتٝم٤م ويًد صمٖمرهت٤م سم٢مذن اهلل ؛ًمٖمػمه ذًمؽ
(2)

!- 

 -واهلل اعم١ًمول أن يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ وقمغم وٞمع اعمًٚمٛمٞماـ ُمـ سمريم٤مت اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

 
                                      

َٓ ِرضَم٤ملٍ »يٕمٜمل ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمرشمدي اًمتت٤مر:  (٧) َٓ ُيَٗم٤مَدى سماَِمِل َو  -(6٧6. 26اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) شَٓ ُيْٓمَٚمُؼ َأؾِمػُمُهْؿ َو

 -ذم طمٙمؿ ُمٗم٤مداة أهى اعمرشمديـ سم٠مهى اعمج٤مهديـ شطمٙمؿ اعمٗم٤مداةإرؿم٤مد اًمٙمامة إمم »سمحثٝم٤م أبق أمحد قمٌد اًمٙمريؿ اجلزائري ذم رؾم٤مًمتف:  (2)
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ٗ ايؾٓاقڀ١  ضٌٖٚ ققٸ ؟،ٌٖٚ طبك٘ ايؾٝخ ايظصقاٟٚ ،شإراص٠ ايتٛسؿ» ايكٍٛ ٗ َقڀًض]

[َٔ إَاص٠ ْاع١ اؾٗار ٚٚفؿٗا باين٬ٍ شعبز ايكارص عبز ايعظٜظ» ٚمل اعتكاٍ ايؾٝخ ؟،اؾٗار

 (2)  شزٛط ًدرٖ ؤزَ»د طـ٘قلِٗ خلؤرٌد ْٖ خلوػكلح ٍخلٓٛط خلصٕ ضـ٘هد ضؤٗٛن 

 زَؤ»د طـٍّ٘ل تًتٗس زإى خل ؟ٍبزخضٓ خلَٓؾـى شخلتَحص»يي  شٖتدزٓ ؤزَ»د طـٍ٘خل

  -؟سٕ ّصخ خلٓٛط ٍخلوٌْذ خٙى ْٖ زاز خلطخْسٗـيٗك شهػًر

ى ؤخلًلن ٍخلزْدز ٍ طـطّل ضٌٗ٘ف هٗػـطٍى ْٖ ًؤرٌد ؤى ضـّ٘ل تًتٗس  (22)

 -؟خلسدحدت خلزْدزٗٔ لن تستٓس هي ٖسضختْن ٍبهٛدً٘دتْن بأ زٗسض هحسٍز

لنٓ ٍ ؟شرودئ خلزْدز»هي بهدضٓ  شخلٗدزض يسس خلًعٗع يسس»د طـ٘لودشخ خستٗدل خل (21)

و سـطٍّل ت ؟ّصُ خلزودئ زإًْد ؾدلٔ شخلزدهى»ْٖ ٚتدزِ  شيسس خلٗدزض»د طـٍ٘غّ خل

ٍخلعٗدزٓ  ،ّن لٛتدزِ ّصخ زسٍى بشىطـطد ْٖ ّصخ خلَغّ ٍؤذصتِ خلحو٘ٔ زسر ًطـ٘خل

  ؟هاحهدت ؤذط  يلى ّصُ خلزودئ شيسس خلٗدزض»د طـ٘ى للؤؤم  ؟يلِ٘ ٍخلحصِ هٌِ

 [أؾمد اًمًٜم٦م: اًم٤ًمئؾ]
 

 :الجىاب

   -مُمٞماـ ،إقمغمخ أب٤م ُمّمٕم٥م وأؾمٙمٜمف اًمٗمردوس ِماٞمرطمؿ اهلل اًم: 6اًمٗم٘مرة 

اعمٕم٘مادة وااك ًمٙمٜمل ومٝمٛم٧م أن اعم٘مّمقد سماف طم٤مًما٦م اًمٗمق ،واعمّمٓمٚمح اعمذيمقر ٓ أدري ُم٤م طمدوده سم٤مًمْمٌط

وهال  ،اقم٤مت وشماداظمٚمٝم٤مّماارًمألنٔمٛم٦م ُمع شمٕمدد اًم ؾمال٤مًاٞمذم آٟمٗمالت إُمٜمل واًم ا ضمدا واًم٤ٌمًمٖم٦م ُمٌٚمٖم٤م يمٌػمً 

اورؿمدً  ا ًمٜم٤م ظمػمً ْماك ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىم٦ٌم ُم٤م ىم ،ُمتقىمٕم٦م وُمتّمقرةطم٤مًم٦م 
(1)

- 

وسم٤مًمت٠ميمٞماااد  ،إٟماااام هاااق شمّماااقير حل٤مًمااا٦م ُمتقىمٕمااا٦م ،ومٚماااٞمس هاااذا اعمّمااآمٚمح هاااق ومٙمااارة وُماااٜمٝم٩م يٓمٌاااؼ أو ٓ يٓمٌاااؼ

 -ف ومٞمٝم٤م إن وىمٕم٧مّماراعمٓمٚمقب ُمـ شمّمقيره٤م هق آؾمتٕمداد واًمتٝمٞم١م حلًـ إدارهت٤م واًمت

صماااؿ  ،٤م وٓ اًمتٗماااٜمـ ومٞمٝمااا٤م سم٘مااادر ُمااا٤م هياااؿ طمًاااـ اًمتّماااقر واًمٗمٝماااؿ ًمألُماااقروٓ هياااؿ آصااآمالطم٤مت وشمٕمااادده

 إًمٞمااف أصااح٤مب هااذا ِماااػموٓ أفمااـ أن احل٤مًماا٦م ذم اًمٕماارا. سمٚمٖماا٧م اعمٕمٜمااك اًمااذي ي ،واهلل اعمقومااؼ ،طمًااـ اًمٕمٛمااؾ

 -واهلل أقمٚمؿ --اعمّمٓمٚمح

                                      
ع وهل: ٟمنم إُمـ اًمداظمكم، شمقومػم اًمٓمٕم٤مم واًمٕمالج،  شإدارة اًمتقطمش»ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب  (٧) إهداف اًمرئٞمًٞم٦م لذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمٍما

٤م ة اًم٘مت٤مًمٞم٦م ًمألومراد، سم٨م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واًمدٟمٞمقي، شم٠مُملم اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ إقمدا ، إىم٤مُم٦م اًم٘مْم٤م  اًمنمقمل، إٟمِم٤م  اعمجتٛمع اعم٘م٤مشمؾ ورومع اًمٙمٗم

إٟمِم٤م  ضمٝم٤مز آؾمتخ٤ٌمرات، شم٠مخٞمػ ىمٚمقب أهؾ اًمدٟمٞم٤م، ردع اعمٜم٤موم٘ملم سم٤محلج٦م وإضم٤ٌمرهؿ قمغم يمتؿ مرائٝمؿ، اًمٕمٛمؾ قمغم اًمقصقل ًمٚمتٛمٙمـ، 

 -ٚمتٝمٞمئ ًم٘مٓمػ اًمثامر وإىم٤مُم٦م اًمدوًم٦مإىم٤مُم٦م اًمتح٤مًمٗم٤مت ُمع ُمـ جيقز اًمتح٤مًمػ ُمٕمف هـ مل يٕمط اًمقٓ  اًمٙم٤مُمؾ ًمإلدارة، اًمؽمىمل سم٤مجلامقم٦م ًم
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 وشمٙمٚمٛمٜماا٤م ذم حمااقر اًمٕمٚمااؿ واًمٕمٚمااام  ، ُمااـ أهااؾ ؿمااٜم٘مٞمط وُمااـ همااػمهؿّماااػمسمااال ؿمااؽ هٜماا٤مك شم٘م: ٧4اًمٗم٘ماارة 

ٓ  ؿمااروهال ومتٜما٦م ًمٚمٜما٤مس وهال  ،وهذه طم٘مٞم٘ما٦م ، واخلٚمؾ اًمٙم٤مئـ ذم ـمٌ٘م٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿّماػمواجلٝم٤مد قمـ اًمت٘م

   -واهلل اعمًتٕم٤من ،وقم٦م اعمٛمٙمٜم٦مِمارُمـ اًمًٕمل ذم دومٕمف سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمسمد 

د ا٤م هٜم٤م قمٛماقم سماالد ُمقريت٤مٟمٞما٤م ،وـمٌ٘م٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ؿمٜم٘مٞمط ومٞمٝما٤م اًمٙمثاػم ُماـ اًمٕمٚماام  وـماالب  ،واعمرا

اااـ ،اًمٙمااؾ ُمقضمااقد --ئٞماااـًاٞميمااام ومٞمٝماا٤م أصااٜم٤مف اًمٕمٚمااام  اًم ،اجلٞمدياااـ اًمٕمٚمااؿ ًّ  ،وصاا٤مر ومٞمٝماا٤م ذم اًمٕم٘مااد إظمااػم ن

وٓ أدري  -!وم٤مًمًٚمٌٞم٦م واًمت٘مٚمٞمدي٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعماذُمقم هم٤مًمٌا٦م ،ًم٧م نت٤مج إمم إصالح ودمديد واؾمتٜمٝم٤مضاز وُم٤م

ًمٜماا٤م وٞمٕماا٤م !ُماا٤م هاال احلٚمااقل   أن ؿمااالف اًمتاال وؾماإم٧م يمااؾ وٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم سمرمحتاا ،ٟمًاا٠مل اهلل أن يّمااٚمح أطمقا

ٟمٜم٤م اعمِم٤ميخ اعمًجقٟمٞماـ هٜم٤مك ٘مٝمؿ خمرضما٤م وُماـ يماراؿ ومرضما٤م واؾمإم٤م وااٞموأن جيٕمؾ لؿ ُماـ  ،يٗمرج قمـ إظمقا

 ا ّماااارً واعمًٚمٛمٞمااااـ ٟم ؾماااالموأن جيٕمٚمٝماااؿ ًمإل ،اوأن يثٌاااتٝمؿ ويااارسمط قماااغم ىمٚماااقاؿ ويزيااادهؿ ي٘مٞمااااٜم٤م وٟماااقرً  ،ىمريٌااا٤م

   -مُمٞماـ --ا وقمزً 

وسمٞماااـ  شقمٌااد اًم٘ماا٤مدر»اًمٗمااؽمة ُمااـ اًمٜماازاع اًمااذي طمّمااؾ سمٞماااـ اًمااديمتقر  مل أيمااـ ؿماا٤مهدا قمااغم شمٚمااؽ: ٧١اًمٗم٘ماارة 

د اجلامقما٦م شأجٛماـ»اًماديمتقر  ًمٙمٜمال ؾماٛمٕم٧م ُماـ قمادد ُماـ  ،ومٚماؿ أيماـ ذم اًمًاقدان يقُمٝما٤م ،وأصاح٤مسمف وهاؿ أومارا

ًمٙماـ اخلالصا٦م أن اعظمااقة وىماع سمٞمااٜمٝمؿ ٟماازاع ذم  ،ؾصاااٞموٓ أطما٥م أن أدظماؾ ذم اًمتٗم٤م ،ؾ إُماارصااٞماعظماقة شمٗم٤م

اًمتٜمحااال قماااـ ىمٞمااا٤مدة اجلامقمااا٦م وـمٚمٌاااقا حم٤مؾماااٌتف قماااغم وماااؽمة ىمٞمااا٤مدهتؿ  شقمٌاااد اًم٘مااا٤مدر»ًماااديمتقر أُماااقر وـمٚمٌاااقا ُماااـ ا

ع سمٞمااااٜمٝمؿ ،٦م وُمراضمٕمتٝمااا٤م وهماااػم ذًماااؽوااااٞماح٤م وأؾمااا٤م  اًم٘ماااقل  ،أدى إمم أناااف اٟمٗمّماااؾ قماااٜمٝمؿ وشماااريمٝمؿ ،ووىماااع ٟمااازا

وم٘متاف شاجلا٤مُمع»ت اجلامقما٦م يمتا٤مب ِمااروسمٚمٖم٧م اعؾم٤م ة ُمٜمف ؾما٤محمف اهلل قمٜمادُم٤م ٟم ،ومٞمٝمؿ ٦م لا٤م واجلامقما ،سمادون ُمقا

خ قمٌاد اًم٘ما٤مدر يما٤من ي١مًماػ اًمٙمتا٤مب ًمّما٤مًمح اجلامقما٦م ًمٞمٙماقن ِمااٞمإن اًم: اًمٙمتا٤مب وما٢مهنؿ ي٘مقًماقن ِمااروضمٝمٝم٤م ذم ٟم

واجلامقماا٦م ومّرهمتااف لااذا وأُمدشمااف سمٙمااؾ ُماا٤م  ،ُمااـ ُمٜمِمااقراهت٤م قمااغم هماارار ؾماا٤مئر يمتاا٥م وُمٜمِمااقرات اجلامقماا٦م اًمًاا٤مسم٘م٦م

ااوم٤مجلامقماا٦م اقمتااؼمت اًمٙمتاا٤مب ُمٚمٙمااا٤م ًمٚم ؛يٚماازم وسمٓماا٤مىمؿ ُمااـ اعم٤ًمقمدياااـ وهماااػم ذًمااؽ وهااق حااا٤م  ،٤م لاا٤مجامقماا٦م وطم٘م 

وًمٙمٜماف  ،وًمٙماؾ وضمافٌ  ،قماغم أناف صا٤مطم٥م احلاؼ ذم اًمٙمتا٤مب ٓ هماػمصار شمٜم٤مزع ُمٕمٝمؿ وشمريمٝمؿ مل يًّٚمؿ سمذًمؽ وأ

ئ٦م وطمٙمٛماف قمٚمٞمٝما٤م ًااٞمًمٚمجامقم٦م سمتٚمؽ إوصا٤مف اًم وصٗمف ذم ,ًمف يٖمٗمر واهلل,ع ًارأظمٓم٠م سمال ؿمؽ وفمٚمؿ وشم

ومٝماال  ؛قماا٤مت ٓ ي١مظمااذ ومٞمٝماا٤م سم٘مااقل أطمااد ذم صاا٤مطمٌفوٓ ؿمااؽ أن هااذه ٟمزا  -!!٦م اجلاا٤مئرةؾماااٞمسمتٚمااؽ إطمٙماا٤مم اًم٘م٤م

وأي  ،وىمااااد ظم٤مًمٓمتٝماااا٤م سمٕمااااض طمٔمااااقظ اًمااااٜمٗمس وُمِم٤مطّماااااا٤مت ،ُمااااـ ضمااااٜمس يمااااالم إىمااااران سمٕمْمااااٝمؿ ذم سمٕمااااض

ومل ٟماااادظمؾ ذم قمٛمااااؼ  !  اعمًااااتٞم٘مـ وم٘مااااط هاااا٤م اؾمااااتٞم٘مٜم٤م أنااااف همٚمااااطِمااااالوإٟمااااام طمٙمٛمٜماااا٤م قمااااغم اًم ،اًمرضماااا٤مل اعمٝمااااذب

   -ـمُمٞما --واهلل يٕمٗمق قمـ اجلٛمٞمع سمٛمٜمّاف ويمرُمف ،ؾصاٞماًمتٗم٤م
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ص؟ٌٖٚ ايٓقاص٣ ا٭فًٌٝ ٗ ب٬ر اٱع٬ّ أٌٖ س١َ ؟،مل ٫ ٜ٪يـ ايؾٝخ ٗ َغا٥ٌ اؾٗار إعافض]

 ًٖزحج  ،د هي خلتإلّ٘ ْٖ خلتإضٗد للزْدز خلوًدغـططـ٘ؤٗـي خل :خلساخل خلخد ٍْٖ
ْإٚخط خلوالٓدت  ؛زًؽ خلوسدجل خلوًدغـطٓ خلتٖ لن تًف حْٗد هي خلسحج ٚدلتتطس هخا

ردءت ٖدغـطٓ أيتودز ؤغحدزْد ٚلً٘ٔ يلى خلٌٗل يي خلْٓٗدء َ٘ط خلوًدغـطٗـي زٍى  ِْ٘
خلسحج ْٖ ؤزلٔ ّصُ خلوسدجل ٍخلٌهط ْْ٘د هي رْٔ خذتاِ قسً٘ٔ خلوًدض٘ ْٖ خلزْدز 

 -يي خلسدزٕغـط خلوًد

ػـط ٌٚػدض  ه ؛د ْٖ هي ّن ْٖ خألغل ؤّل شهٔطـ٘هد َّ خذت٘دض خل :خلساخل خلطخزى

زسْى خلزعٗٔ ٍخلتعخم  ,خلَ٘م,ّل ّن خلَ٘م ؤّل شهٔ ؤم ؤى يسم بلعخهْن  --ٍخلًطخٔ

)ٖس ٗسسٍ خلساخل  ؟سسر ْٖ ْسد يٗس خلصهٔ ,زُ٘ط خهتٌدو هٌْن, ؤحٛدم خإلسام ٍخلػُدض

ذدضرٖد يي خلوَؾَو بأ ؤى لِ تًلٗد زِ هي رْٔ يسم ضزف خستْسخِ خلٌػدض  ْٖ زاز 
 --خلوسلو٘ـي زدلوػلحٔ ْٗف(

د زٛخــطٓ خإلًتــدد ْــً٘لن خهلل ؤى خلســدحٔ زحدرــٔ ألهخدلــِ ذػَغٖــد هــى طـــ٘خلغـــٖ ٍؤٍ

ــدز    ـــي للزْ ــدٗد خلواٗسٗ ــط خلوط ــدل ؤٚخ ــتوأل   ،خيتٗ ــتٕ ْس ــةى تطٚ ــس, ْ ــدِ  ,ٍأ ز زإًػ

   -خلوتًلو٘ـي ٍؤّل خلُلَ

 [أبق صديؼ: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

   -وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمٙمؿ ،شأب٤م صديؼ»ضمزاك اهلل ظمػما أظمل 

ئااار»ذيمااارت ذم حماااقر  --صاااارػ ذم اًمتااا٠مريخ ًمٚمجٝمااا٤مد اعمٕم٤ماًمتااا٠مخٞم ُماااـ هاااذه إضمقسمااا٦م ُمااا٤م وىماااع زم ُماااـ  شاجلزا

ُـّ  ،حم٤موًماااا٦م ًمااااذًمؽ سمٗمْمااااٚمف  ًاااااروًمٕمااااؾ اهلل يٞم ،سمتااااداريمٝم٤م سمرمحتااااف وًمٓمٗمااااف مل شماااار اًمٜمااااقر حلااااد أن وًمٕمااااؾ اهلل يٛماااا

 -وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ،٤م  أظمرى ذم اعمًت٘مٌؾؿماٞماًمٙمت٤مسم٦م ذم أ

وأؾما٠مل اهلل أن يٕمٞماااـ َُماـ هااؿ ظمااػٌم  ،قمٜماافصااار وأناا٤م أظمِما٤مه وأت٘م٤م ،قمااغم ُماثكم ُمٌٙماارا  ُما٤م زالواًمتا٠مخٞمػ ًمٕمٚمااف 

وذم اعمقضمااااقد سمريماااا٦م إن ؿماااا٤م  اهلل عمااااـ أراد اخلااااػم  ،واهلل يمااااريؿ ،ُمٜماااال ًمًااااد اًمثٖماااارات اعمِماااا٤مر إًمٞمٝماااا٤م وهمػمهاااا٤م

وشم٘مٌاااؾ اهلل ُمٜمااا٤م وُماااٜمٙمؿ صااا٤مًمح اًمٕمٛماااؾ وضمٜمٌٜمااا٤م  ،وضمااازايمؿ اهلل ظماااػما قماااغم اًمتِماااجٞمع واًمٜمّماااح --وآؾماااتٗم٤مدة

 -اًمٗمتـُمْمالت 

هاؾ هاؿ أهاؾ  --واًمٕمارا. وهمػمها٤مّماار ذم سمٚماداٟمٜم٤م أن يمٛم شاعمقاـمٜمٞمااـ» ىسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم١ًماًمٙمؿ قمـ اًمٜمّما٤مر
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شإُم٤مـماا٦م اًمٚمثاا٤مم»ومااّرج اهلل قمٜمااف سمحاا٨م هااذه اعمًاا٠مخ٦م ذم يمت٤مسمااف  شروماا٤مقمل ـمااف»خ ِماااٞموماا٠مذيمر أن اًم ؟ذُماا٦م أو ٓ
(1)

، 

اًمٕمٚماااااام  يزيااااادوهن٤م سمحثٝمااااا٤م وًمٞمااااا٧م  ،ًمٞمًاااااقا أهاااااؾ ذُمااااا٦م أن ,ّمااااااراًمٜمّمااااا٤مرى اعمقاـمٜمٞمااااااـ ذم ُم,وىمااااارر أهناااااؿ 

وىمااد يمٜماا٧م ؾُمائاِاااٚم٧ُم ىمٌااؾ قم٤مُمٞماااـ شم٘مريٌاا٤م ُمااـ ىمٌااؾ سمٕمااض اعمج٤مهدياااـ ذم اًمٕماارا. قمااـ هااذه اعمًاا٠مخ٦م  ،ح٤مواااٞموشمق

 :وم٠مضمٌتٝمؿ سمام ي٠ميت

 -طمريّب وهمػم طمريبّ : اقمٚمؿ أن اًمٙم٤مومر ٟمققم٤من»

ٜمًاااا٤م  اًم: هااااذا هااااق إصااااؾ إٓ ُماااا٤م اؾمااااتثٜمل ُمااااـ أصااااٜم٤مومٝمؿ --همااااػم ُمٕمّمااااقمٍ  ،احلااااريّب ُمٌاااا٤مح اًماااادم واحاااا٤مل

واًمزُمٜمااك واًمرهٌاا٤من ذم اًمّمااقاُمع وإضماارا  واًمٗمالطمٞماااـ اًمذياااـ ٓ واااك قخ اًمٗم٤مٟمٞماااـ واعمرِماااٞمواًمّمااٌٞم٤من واًم

٦م وٟمحقهاا٤م وٟمحااق ذًمااؽ ُمااـ إصااٜم٤مف وذم سمٕمْمااٝم٤م ظمااالف ؾماااٞم٤مؾماٞمؿماا٠من لااؿ ذم اًمٕماا٤مدة ذم ىمتاا٤مل وٓ ه٤مرؾماا٦م 

 -ؾ ٓ ٟمٓمٞمؾ ا٤مصاٞموشمٗم٤م

 :وهق صمالصم٦م أنقاع ،وهمػم احلريب ُمٕمّمقم اًمدم واح٤مل

ىمااع ناا٧م طمٙمٛمٜماا٤م سمذُماا٦م وهاال قم٘مااد ُم١مسّمااد ياادومع سمٛمقضمٌااف اجلزياا٦م: اًمااذُمل: اًمٜمااقع إول وأهااؾ  ،وهااق اًمقا

   -اًمذُم٦م وأطمٙم٤مُمٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م شمٕمرومقهن٤م

أو َُمااااـ أقمٓمٞمااااٜم٤مه ٟمحاااـ إُمااا٤من  ،وهاااق اًماااداظمؾ إمم سمالدٟمااا٤م وؾماااٚمٓم٤مٟمٜم٤م سم٠مُمااا٤مٍن ُمٜمااا٤م: اعمًت٠مَُماااااـ: اًمٜماااقع اًمثااا٤م 

   -ؾ شمٕمرف ذم حمٚمٝم٤مصاٞمطمٙم٤مم اعمًت٠مُمٜمٞماـ أجْم٤م ومروع وشمٗم٤موًمألُم٤من وأ ،طمٞم٨م يم٤من وًمق ذم دار احلرب

دقمااا٦م والدٟمااا٦م وٟمحقهاا٤م ،أهاااؾ اًمٕمٝماااد: اًمٜمااقع اًمث٤مًمااا٨م ومٝماااذا يمااا٤مومر سمٞمااااٜمٜم٤م وسمٞمااااٜمف  ؛وىمااد يًاااّٛمك اًمّماااٚمح واعمقا

ر اًمٕمٝمد وسم٘م٤م  صالطمٞمتف ،قمٝمد  -ومٝمق ُمٕمّمقم اًمدم واح٤مل سمذًمؽ اًمٕمٝمد ُمّدة اؾمتٛمرا

هاااذا ٓ  -مل يٙمااـ ُمااـ أهاااؾ اًمذُّماا٦م وٓ اًمٕمٝماااد وٓ إُماا٤منِ  ومااتٚمّخص أن احلااريّب قمٜماااد اًمٗم٘مٝماا٤م  وٞمٕمااا٤م هااق ُمااا٤م

   -ظمالف ومٞمف سمٞماـ اًمٗم٘مٝم٤م 

وذم  ،ؾ ُماااـ يًاااتثٜمك ُماااـ اؾماااتح٘م٤م. اًم٘متاااؾ ُماااـ أصاااٜم٤مف احلرسمٞمٞمااااـصااااٞموإٟماااام اخلاااالف يماااام ذيمااارُت ذم شمٗم٤م

وذم ُمًا٤مئؾ ووماروع أظمارى ُماـ سما٤مب الدٟما٦م  ،وذم ُمًا٤مئؾ ُماـ ُمًا٤مئؾ أطمٙما٤مم اًمذُما٦م ،ومروع ذم ُم٠ًمخ٦م إُما٤من

   -ٚمٝم٤م ذم أبقاا٤م ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤م صاٞمويمٚمٝم٤م شمٕمرف شمٗم٤م --واعمقادقم٦م واًمّمٚمح

                                      
مل يٌؼ أطمد ، ,اعمقاـمٜمقن وهؿ,إن ٟمّم٤مرى ُمٍم »، وُم٤م سمٕمده٤م( ىم٤مل: 2١١إُم٤مـم٦م اًمٚمث٤مم قمـ سمٕمض أطمٙم٤مم ذورة ؾمٜم٤مم اعؾمالم )ص  (٧)

 ٟمّم٤مرى ُمٍم جيري»صمؿ ذيمر قمدة أؾم٤ٌمب طمتك ىم٤مل:  شأي قم٘مد اًمذُم٦م اًمذي ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ ُمٜمذ ومتح٧م ُمٍم, سم٤مًمٕم٘مد إول ٤مُمٜمٝمؿ مُمٜمً 

قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اًمٙمٗم٤مر همػم اعمٕم٤مهديـ، وًمٙمـ ىمد شم٘متض ُمّمٚمح٦م اجلٝم٤مد قمدم اًمتٕمرض ًمٚمٜمّم٤مرى اعمقاـمٜملم ُم٤م مل ي٘مقُمقا سمٌم  ُمـ 

، وًمٚمِمٞمخ أيب اعمٜمذر اًمِمٜم٘مٞمٓمل اًمخ شاعمٜمٙمرات اًمتل ُيٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م طمتك اعمًٚمٛمقن، وُمٜمٝم٤م اًمتجًس قمغم اعمًٚمٛملم، أو اًمزٟمك سمٛمًٚمٛم٦م--

 سمح٨َم ومٞمف قمددا ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٜمٗمل يمقهنؿ أهؾ ذُم٦م؛ ومٚمػُماضمع-  ش٦م سم٤مٟم٘مراض أهؾ اًمذُم٦مإقمالم إُم»رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان: 
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ىمٞمٞمـا اًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد أو اًمّم٤مسمئ٦م وهمػمهؿ ُمـ إدي٤من همػم اعمًٚمٛمٞماـ هـ هؿ ُمـ أهؾ  ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمرا

ؾ ذم أُمرهؿ ،اًمٕمرا. ُمـ زُمـ ـمقيؾ ُمقاـمٜمقن قمراىمٞمقن  :ومٝم١مٓ  أرى أنف يٗمّم 

أي  ،ُمااااا٦م يٕمٓمااااقن اجلزياااا٦م قماااااـ يااااٍد وهاااااؿ صاااا٤مهمرون ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااااـوم٤مٕصااااؾ ذم هاااا١مٓ  أن يٙمقٟماااااقا أهااااؾ ذ

   -ًمٚمًٚمٓم٤من اعمًٚمؿ

وًمٙمااااـ سم٤مقمتٌاااا٤مر أناااااف ُمٜمااااذ أزُماااا٤من ٓ وضماااااقد ًمًاااآم٤من ُمًااااٚمؿ قماااااغم احل٘مٞم٘ماااا٦م ذم اًمٕماااارا. يماااااام ذم أيمثاااار سماااااالد 

سمًا٥ٌم شمارك اعمًٚمٛمٞمااـ ًمتٚماؽ اًمٕم٘ماقد وسمًا٥ٌم اًمٕمقعما٦م وُما٤م  ،وم٘مد اٟمٗمرط ُماع إزُما٤من قم٘ماد ذُماتٝمؿ ،اعمًٚمٛمٞماـ

   -ّمٚمٞمٌٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ وُمـ أطمٙم٤مم أجْم٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اعمٕمرووم٦مشمٗمروف اًم٘مقى اًم

  ؿمااالأم سم٘ماال لااؿ ُمٜمٝماا٤م  ،وأُماا٤م اًمٌحاا٨م أن هااؾ هااؿ ٟم٤مىمْمااقن ًمتٚمااؽ اًمٕمٝمااقد اًم٘مديٛماا٦م اعمتٓم٤موًماا٦م إزُماا٤من

   -ومٝمذا ًمٞمس أن هق اعمٝمؿ ؟يًتحؼ أن  ؽمم

م سماف ق سم٤مٍ. وم٘مد يٙمقن ومٞمٝمؿ ُمـ ه ؛ؾ هق اًمقاضم٥مّماٞمُمع أن اًمٔم٤مهر أن اًمتٗم  ،قمغم قمٝماده وُمًاتٕمد ًمالًمتازا

وىماد  ،و ٗمظ ًمف ٟمٗمًف وُم٤مًمف وقمٞمِماف سما٤مطمؽمام ،شمفِماػمويرى أن قمٞمِمف ذم يمٜمػ اعمًٚمٛمٞماـ ظمػم ًمف وٕهٚمف وقم

 ؾماااالميٙماااقن وماااٞمٝمؿ ُماااـ يًاااتٖمؾ اًمٗمرصااا٦م ًمٚمٙمٞماااد ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـ واًمقىماااقف ُماااع قمااادوهؿ سمٖمْمااا٤م وطم٘مااا٤م قماااغم اع

 --!وأهٚمف

ٕناااف  تااا٤مج إمم أن ٟمٌٞمااااـ ًمٚمٜمااا٤مس أن ؾماااٚمٓم٤من  ،عمٝماااؿ أنوًمٙماااـ يماااام ذيمااارت ًماااٞمس هاااق ا ،ومٝماااذا يمٚماااف وارد

ٞمٝمااا٤م قمااا٤مد ُماااـ ضمدياااد وأهناااؿ ُمٓمااا٤مًمٌقن سمااااتحديد ظمٞمااا٤مرهؿ إُمااا٤م آؾماااتٛمرار قماااغم اجلزيااا٦م اًمتااال يمااا٤من قمٚم ؾماااالماع

 -ػًاٞمأو رومْمٝم٤م وٟم٘مض قمٝمقدهؿ وسم٤مًمت٤مزم ومٚمٞمس إٓ احلرب واًم ،سم٤مؤهؿم

ٌُاإمد ،وم٤محل٤مصؾ أهنؿ ذم إصؾ أهؾ ذُم٦م  -ا  يم٤مٟمقا يٕمٓمقن اجلزي٦م ومٕماًل مسم٤مؤهؿ وأضمدادهؿ اًم

وإن يم٤من  تٛماؾ أن سمٕمْماٝمؿ ؾماٙمـ واؾماتقـمـ ذم اًم٘مارن إظماػم ُماع آؾماتٕمامر  ،فمٜمل أن هذا هق اًمقاىمع

 -٤مومٝمذا ياٜمٔمر أجًْم  ،٤مومل يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ؾم٤مسم٘مً 

شمٚماؽ اًمٕم٘ماقد ْماك اعمٝمؿ أن أنف ٓ وضمقد ًمٚمجزي٦م وٓ ًمٚمًٚمٓم٤من اًمذي ي٠مظمذه٤م ُمٜمٝمؿ و ٛمٚمٝمؿ قمغم ُم٘مت

وُماع ذًماؽ ومٚماٞمس ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااـ ُماع هاا١مٓ   ،ويااٜمٌذ إًمااٞمٝمؿ قماغم ؾماقا  ،٘مديٛما٦م اًمتال دظماؾ اا٤م مسما٤مؤهؿ ذم ذُمتٜما٤ماًم

 -!ومٞمام ئمٝمر ،قمٝمٌد جي٥م اًمقوم٤م  سمف

ٓ داقماال ٕن ي٘مااقم اعمج٤مهاادون اااذا  !!ع اعمج٤مهاادون ًمٚم٘مٞماا٤مم اااذا اًماادور أنًاااروًمٙمٜماال أرى أن ٓ يت

  ًمااٞمس هااق أوًمقياا٦م ؿمااالا ُمااـ ـماا٤مىمتٝمؿ ذم ف ضمااز ً ّماااريٕنااف يِمااٖمٚمٝمؿ وياادظمٚمٝمؿ ذم ضمٌٝماا٦م ضمدياادة و --اًماادور

هؿ قماااـ اعمج٤مهديااااـ وقماااـ اعمًٚمٛمٞمااااـ وٓ ؿمااااروًمٞمٙمتاااِػ اعمج٤مهااادون ُماااٜمٝمؿ سمااا٠من يٕمتزًماااقهؿ ويٙمٗماااقا  --أن

وما٢من ومٕمٚماقا ذًماؽ واًمتزُماقه ومٝماق ضمٞماد  ،ي٘مٗمقا ُمع اًمٕمدو اعمحتؾ اًمّمٚمٞمٌل وأوًمٞم٤مئف ود اعمج٤مهدياـ واعم٘م٤موُم٦م
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 -وُم٘مٌقل ُمٜمٝمؿ أن طمتك يٗمتح اهلل

ُمااع أقمادائٝمؿ اًمّمٚمٞمٌٞمٞماااـ واحلٙمقُما٦م اعمرشماادة واد اعمج٤مهدياااـ ومٝماق قماادّو ومٚمٞمتخااذوه  ٤موُماـ رأوا ُمٜمااف وىمقوًما

 -وهذا واوح --وًمق شماُاُّماّقر أن ًمف سم٘مٞم٦م قمٝمٍد وم٢مٟمف ياٜمت٘مض سمذًمؽ ،اقمدوً 

ٟمحاااـ ٓ ٟمتٕماااّرض : وٓ سمااا٠مس أن يٌااا٤مدرهؿ اعمج٤مهااادون سمااا٠من يراؾماااٚمقا رؤوؾماااٝمؿ وىمٞمااا٤مداهتؿ وي٘مقًماااقا لاااؿ

ومٛمااـ شمٕمااّرض ًمٜماا٤م ومٝمااق  ،اشمريمقٟماا٤م وقماادّوٟم٤م ويمٗمااقا أجااديٙمؿ شمًااٚمٛمقا  ،ؿ ُماا٤م مل شم٘مٗمااقا ُمااع قماادّوٟم٤م واادٟم٤مٕطمااٍد ُمااٜمٙم

و ّمؾ سماف ختاذيؾ لاؿ  ،هللومٝمذا ضمٞمد إن ؿم٤م  ا --وٟمحق ذًمؽ ُمـ اخلٓم٤مب ،قمدّو ٟمًتٌٞمح ىمتٚمف وىمتؾ ُمـ ُمٕمف

أقمٚماؿ وأطمٙماؿ وٓ  واهلل --٤مؾم٦م احلٙمٞمٛما٦مًااٞموهق إن ؿم٤م  اهلل ُماـ اًم --وختذيؾ سمٞماـ ومئ٤مت اًمٙمٗم٤مر ،قمـ طمرسمٜم٤م

   -اٟمتٝمك اجلقاب شطمقل وٓ ىمقة إٓ سمف وُمٜمف ٟمًتٛمد اًمتقومٞمؼ

ُُماٝم٤م شذُم٦م»أن اًمذي ئمٝمر أن ه١مٓ  ًمٞمس لؿ قمٝمد : واخلالص٦م وماال  ؛يٚمزم اعمًٚمٛمٞماـ واعمج٤مهدياـ اطمؽما

ؾ سما ،وىماد قمرومٜما٤م اًمٖم٤مًما٥م ُماٜمٝمؿ اعمت٠ميماد أهناؿ ٓ ي٘مارون سماذًمؽ ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااـ ،ٟمرى لؿ قمّماٛم٦م اسمتاداً  ذم اجلٛمٚما٦م

 --!هؿ ُمتٛمردون قمغم سم٘م٤مي٤م شمٚمؽ اًمٕمٝمقد اًمت٤مرخيٞم٦م

وُمااع ذًمااؽ ومااال ٟماا٠مُمر سم٘مااتٚمٝمؿ إٓ إذا ؿماا٤مريمقا ذم طمرسمٜماا٤م
(1)

طمتااك يٗمااتح اهلل ومااػمى اعمًااٚمٛمقن ومااٞمٝمؿ رأهيااؿ  ،

 :وذًمؽ ًمقضمقه ،ويٙمقن لؿ ُمٕمٝمؿ ؿم٠من

ذم طمٞمااـ ٟمحاـ ذم طم٤مضما٦م إمم نٞمٞماد ُماـ  ،قمدم آٟمِمٖم٤مل اؿ وومتح ضمٌٝما٤مت وايمتًا٤مب أقمادا  ضمادد: ُمٜمٝم٤م

 -يٛمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مس واًمٓمقائػ

سمذُما٦م وااك آطمتٞم٤مط ح٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ اًمٌٕمض اًم٘مٚمٞماؾ ضمادا إن وضماد هاـ ٓ يازال ي٘مار وير: وُمٜمٝم٤م

ومل  ّماااؾ ُمٜمااف ٟم٘ماااض ًمذُمتااف اعمقروصمااا٦م قمااـ مسم٤مئاااف إٟمااام واىماااع احلاا٤مل هاااق اًمااذي ضمٕماااؾ ذًمااؽ اًمٕمٝماااد  ،اعمًٚمٛمٞماااـ

 -يم٤معمٕمدوم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف

وٟمحاـ ًمًاٜم٤م ُمٓم٤مًمٌٞمااـ سم٘متاؾ يماؾ يما٤مومر قماغم اًمٗماقر  ،دي ُماٜمٝمؿ َُماـ يِما٤م اعسم٘م٤م  قمٚمٞمٝمؿ ًمٕماؾ اهلل هيا: وُمٜمٝم٤م

واعمًٚمٛمٞمااـ ذم اعسم٘ما٤م   ؾماالمٌر قماغم اعواارسمؾ طمٞم٨م ُرضمل ًمٚمٙم٤مومر أن يًٚمؿ ومل يٙمـ هٜما٤مك  ،وقمغم يمؾ طم٤مل

ويٙمٗمال ذم  ،ٚمٞمااـاَيمام هاق ؿما٠من أصاٜم٤مف اًمٙمٗما٤مر هماػم اعم٘م٤مشمِ  ،وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدا ،شمريمف حشمرضَم  --قمٚمٞمف

ـّ قماغم إذًماؽ  ز اعماا  ژڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳژ: ىماا٤مل اهلل شمٕماا٤ممم ، اًمٙما٤مومرؾماااػماعواا٤مع قماغم ضمااقا

                                      
شمقضمٞمٝم٤م ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم  ششمقضمٞمٝم٤مت قم٤مُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي»ذم رؾم٤مًمتف  ,أُمػم و٤مقم٦م ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد,يمت٥م اًمِمٞمخ د- أجٛمـ اًمٔمقاهري  (٧)

عؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م واًمّمقومٞم٦م اعمٜمحروم٦م ُم٤م مل شم٘م٤مشمؾ أهؾ اًمًٜم٦م، وإذا قمدم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمر. اعمٜمحروم٦م ُمثؾ اًمرواومض وا»اًمٕم٤ممل؛ ىم٤مل ومٞمف: 

ىم٤مشمٚمتٝمؿ ومٞم٘متٍم اًمرد قمغم اجلٝم٤مت اعم٘م٤مشمٚم٦م ُمٜمٝم٤م، ُمع سمٞم٤من أنٜم٤م ٟمداومع قمـ أنٗمًٜم٤م، ويتجٜم٥م ضب همػم ُم٘م٤مشمٚمٞمٝمؿ وأه٤مًمٞمٝمؿ ذم ُم٤ًميمٜمٝمؿ 

 - شٝمؿ واٟمحراومٝمؿ اًمٕم٘مدي واًمًٚمقيمل٤مـمٚموأُم٤ميمـ قم٤ٌمدهتؿ وُمقاؾمٛمٝمؿ ودمٛمٕم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م- ُمع آؾمتٛمرار ذم يمِمػ سم
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إمم مظمار اًم٘مّما٦م وهال ذم  ،شَُماـ يٛمٜمٕماؽ ُمٜمال» :ٗمف وىما٤ملؾمااٞم وطمدي٨م اًماذي اظماؽمط قماغم اًمٜمٌال  ،[6: ]حمٛمد

شاًمّمحٞمح»
(1)

 -واهلل أقمٚمؿ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --وهمػم ذًمؽ يمثػم ،ة اًمٜمٌقي٦مًاػمول٤م ٟمٔم٤مئر ذم اًم ،

 
 

[ٗ ب٬ر ايهؿض شفٍٗٛ ايزٜٔ» ايكٍٛ ٗ]

 ؟هد حٛن هزَْل خلسٗـي ْٖ زاز خلٛٓدض  

 [abraham: اًم٤ًمئؾ]
 

 : الجىاب

ومٞمحتٛماؾ أن  ،اًماذي ٓ ُيااإمَرف هاؾ هاق يما٤مومٌر أو ُمًاٚمؿ :ُمٕمٜما٤مه ،واًمٙمٗمار ؾمالمجمٝمقل احل٤مل ُمـ طمٞم٨م اع

   -ا يمام  تٛمؾ أن يٙمقن يم٤مومرً  يٙمقن ُمًٚماًم 

 :ئ٤منؿماٞمٓ ُيٕمَرف واًم٥ًٌم ذم يمقٟمف 

   -ف أو يمٗمرهإؾمالُمأنٜم٤م ٓ ٟمٕمرف قمٞماٜمف )ٓ ٟمٕمرومف سمٕمٞماٜمف( ومٜمٕمرف  ,

   -ف وٓ قمغم يمٗمره دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م أو هم٤مًم٦ٌمإؾمالُموأنف ًمٞمس قمٚمٞمف قمالُم٤مت شمدل قمغم  ,

 :ُيرضمع ومٞمف إمم أصقلومٝمذا  ،ومٝمذا هق اعمجٝمقل احل٤مل

ئد شم٘م ،طمٙمؿ اًمدار :أول٤م  -ومٞمٕمٓمك طمٙمؿ اًمدار إؾمالمٗمٍر أو دار ؿ اًمدور إمم دار يمًاٞموهذه ُمـ ومقا

   --ومٞمٕمٓمك طمٙمؿ إيمثر إهمٚم٥م ؛هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن أو يمٗم٤مرٌ  --إيمثري٦م ُمـ اًمًٙم٤من :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

وأُماا٤م إذا أُمٙمااـ اًمتحااّري ومٓمريااؼ ُمٕمروماا٦م طم٤مًمااف  ،٤مااااتً ٞميمَٛمااـ يقضمااد ُمَ  ،وهااذا يمٚمااف ذم طماا٤مل مل يٛمٙمااـ اًمتحااري

 -ٜمٔمر ذم اًمٕمالُم٤مت واًمدٓئؾاًمٌح٨م واًم١ًمال واًمتٌٞماـ واًم: وُمٕمٜمك اًمتحري ،هل اًمتحري

 -وُمٕمٚمقٌم أن حمؾ ذًمؽ طمٞم٨م أردت ُمٕم٤مُمٚمتف

 :إذا قمروم٧م ذًمؽ ومٝمد ُم٤ًمئؾ

 ،سم٠من شمٙماقن اًمادار دار يمٗماٍر وأيمثار ؾماٙم٤مهن٤م ُمًاٚمٛمقن ُماثال ؛إذا شمٕم٤مرض طمٙمؿ اًمدار ُمع طمٙمؿ إيمثري٦م ,

 -ٗم٘مٝم٤م وقمٚمٞمف يدل يمالم أيمثر اًم ،وم٤مًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أن اقمت٤ٌمر إيمثري٦م ُم٘مدمٌ  ؟ومام اًمٕمٛمؾ

إٓ أن شمقضماد قمالُما٦م شمادل  ،ف٢مؾمالُمحمٙمقٌم سم اوطمٞم٨م اًمٖمٚم٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ قمددً  ؾمالماعمجٝمقل ذم دار اع ,

   -ومٞمج٥م اًمتحري ومٞمف ،  ه٤م هق قم٤مدة ُمـ صٗم٤مت اًمٙمٗم٤مرؿمالسم٠من يقضمد ومٞمف  ،قمغم اًمٙمٗمر أي نتٛمؾ أنف يم٤مومر

                                      
 (-661(، صحٞمح ُمًٚمؿ )612٧، 6٧14، 6٧15، 22٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٓ أن شمقضماد قمالُما٦م شمادل قمااغم إ ،اعمجٝماقل ذم دار اًمٙمٗمار وطمٞما٨م اًمٖمٚمٌا٦م اًمٕمدديا٦م ًمٚمٙمٗماا٤مر حمٙماقٌم سمٙمٗماره ,

 -ف ومٞمج٥م اًمتحري ومٞمف واًمتٌٞماـإؾمالُمف أي نتٛمؾ إؾمالُم

   -وقمٚمٞمف شمٕمرف اعضم٤مسم٦م قمغم ؾم١ماًمؽ

   -ومػمضمع ومٞمٝم٤م إمم اًمٙمت٥م ،ومٞمٓمقل ،وأُم٤م سمًط أدًم٦م هذه اعم٤ًمئؾ

 : ٤م ؿماٞمًمٙمـ قمٚمٞمؽ أن شمٕمرف أن أهؿ أصقل هذه اعم٤ًمئؾ أ

وماٜمحـ ٟمحٙماؿ قماغم اًمٜما٤مس سماام فمٝمار  ؛ٔمر إٟمام هاق إمم اًمٔما٤مهرع سم٠مدًم٦م ىم٤مـمٕم٦م يمثػمة أن اًمٜمِمارُم٤م شم٘مرر ذم اًم ,

ئرهؿ إمم اهلل شمٕم٤مممؾمارًمٜم٤م ُمـ طم٤ملؿ وٟمٙمؾ     -ا

واحل٤مل أنٜم٤م حمت٤مضمقن إمم ُمٕمروم٦م طم٤مل  ،وضمقب اًمتٌٞماـ واًمتحري ذم ُمقاوع آطمتامل وآؿمت٤ٌمه ,

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،اًمِمخص عمٕم٤مُمٚم٦م ًمٜم٤م ُمٕمف

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ]اًمٜم٤ًم [ ژ﮿ ﯀ ﯁           

   -ىم٤مقمدة شمٖمٚمٞم٥م اًمٖم٤مًم٥م ,

  -يٕمٚمق وٓ ُياإمغم ؾمالمأن اع ,

وهٜماا٤مك  ،اًمِمااخص ُمتااك أتااك ااا٤م يم٤مًمِمٝم٤مدشمٞماااـ واًمّمااالة وٟمحقهاا٤م ٢مؾمااالم٤م  ُيااااحٙمؿ ااا٤م سمؿماااٞمأن هٜماا٤مك أ ,

واًمتٌٞماااااـ وهاااال اًمٕمالُماااا٤مت وإُماااا٤مرات ًمٙمااااـ جياااا٥م قمٜمااااده٤م اًمتحااااري  ،ؾمااااالم٤م  ٓ ُيااااااحٙمؿ ااااا٤م ًمااااف سم٤معؿماااااٞمأ

ئاف اًمًاالم نٞما٦م اعمًٚمٛمٞمااـ ،فؾمالُماعمحتٛمٚم٦م ع وسما٤مهلل  ،ويمٚم٤ٌمؾماف ًمٌا٤مس اعمًٚمٛمٞمااـ وزهياؿ وٟمحاق ذًماؽ ،يم٢مىمرا

 -اًمتقومٞمؼ

 
 

صعاي١ ايؾٝخ أبٞ ع٢ً  تعًٝلٚ ؟،ٌٖٚ ِٖ نؿاص أفًٕٝٛ أّ َضتزٕٚ ؛ايكٍٛ ٗ ايضٚاؾض]

[إتعًك١ بايضاؾن١َقعب 
 ؟ّل تطًٍْن ٚٓدضٖخ ؤغل٘٘ي ؤم هطتسٗـي يي خلسٗـي --خلطٍخْؽ :ىخلساخل خلطخز- 

 ؟خألذ٘طٓ ηد ؤزى هػًر خلعضٖدٍٕ طـ٘هد تَٗٗوٛن لطسدلٔ خل :خلساخل خلردهس

 [abotorab: اًم٤ًمئؾ] 
 

 :الجىاب

ٕنٜماا٤م ٓ ٟمٙمٗمااارهؿ  ؛وهااذا هااق اًمٖم٤مًمااا٥م ومااٞمٛمـ ٟمٙمٗماارهؿ ُماااٜمٝمؿ ،َُمااـ يمٗمرٟمااا٤مه ُمااٜمٝمؿ ومٝمااق ُمرشمااادٌ  --اًماارواومض

 -سمؾ ٟمٗمّمؾ ومٞمٝمؿ ،وهق اًمّمحٞمح ،ٕم٤م يمام ىمد قُماِرَف سم٠مقمٞم٤مهنؿ وٞم
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و تٛماااؾ احلٙماااؿ قماااغم سمٕمْماااٝمؿ سمااا٠مهنؿ يمٗمااا٤مٌر أصاااٚمٞمقن إذا شمٌٞمااااـ ًمٜمااا٤م أهناااؿ ٟمِمااا٠موا ُمٜماااذ أزُمااا٤من ُمتٓم٤موًمااا٦م قماااغم 

يح ّماارك اًمِماارطم٦م إئٛما٦م وُما٤م ؿما٤مسمف ذًماؽ ُماـ اًمٙمٗمار واًموااريمٛماـ يااٜمِم٠م ُماٜمٝمؿ قماغم قمٌا٤مدة أ ،ك واًمٙمٗمرِماراًم

 -واهلل أقمٚمؿ ،ومٝمذا احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٠منف يم٤مومٌر أصكّم ُمتجف ؛يمذًمؽويٙمقن مسم٤مؤه وأضمداده هـ يم٤مٟمقا 

قمٜماف قماـ اًمراومْما٦م ويم٤مٟما٧م وال ور ومٚمٕمٚمؽ شم٘مّمد يمالُمف  --خ أيب ُمّمٕم٥م إظمػمةِماٞموأُم٤م رؾم٤مًم٦م اًم

وااع ومٞمٝماا٤م ُماا٤م يٌٞماااـ ويٙمِمااػ  ،ومٝماال ضمٞماادة ذم قمٛمقُمٝما٤م ضماازاه اهلل ظمااػما  شهااؾ أتاا٤مك طماادي٨م اًمراومْماا٦م» :سمٕمٜماقان

 -اح٤مرىمٞماـ اعمتزٟمدىمٞماـ وومْمحٝمؿ وقمّراهؿطم٘مٞم٘م٦م ه١مٓ   ؾمالمًمِم٤ٌمب اع

 ،٦م وهمرواافًاااٞمٓ شماا١مصمر يمثااػما قمااغم ومٙماارة اعمقوااقع اًمرئٞم ٞم٦مّمااٞمٚماًمتٗمٓم٦م ًاااٞموهٜماا٤مك سمٕمااض اعمالطمٔماا٤مت اًمٌ

وُمٜمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م اًم٘ماقل سما٠من إياران وُمثٚمٝما٤م طمازب اهلل هال صاٜمٞمٕم٦م همرسمٞما٦م أو هيقديا٦م وأن  ،وهل ُمـ ُمقارد اًمٜمٔمر

سمً  ،شطمٞم٦مارًاااااُم» أو شمتثٞمٚمٞمااااا٦م» أُمااااارهؿ ٓ يٕمااااادو أن يٙماااااقن ٦م وٓ ٞماااااسماااااؾ احلاااااؼ أناااااف ٓ متثٞمٚم --٤مومٝماااااذا ٓ أراه صاااااقا

طمٞم٦م وأن اًمٙمٗماا٤مر واًمزٟم٤مدىماا٦م ًمٙمااؾ ُمااٜمٝمؿ أهمااراض وأهااداف وأضمٜماادات واؾمااؽماشمٞمجٞم٤مت طم٘مٞم٘مٞماا٦م شمت٘ماا٤مـمع ًااارُم

وماال أرى اجلازم سما٤مًم٘مقل سما٠من هاذا اًماذي  ،وشمٚمت٘مل أطمٞم٤مٟم٤م و ّمؾ سمٞماٜمٝمؿ اًمٜمزاع أطمٞم٤مٟم٤م يمام يتٜما٤مزع ؾما٤مئر اًمٙمٗما٤مر

ه يمٚمااف ُم ه هاا٤م ُيتااقّهؿِمااالٞم٦م سمااؾ ٟمريمااز قمااغم اًمطمًااارٟماارا ُمااـ إسمااراز ٓ سمااد وماا٢مذا يماا٤من  ،  اًمٌٞماااـ اًمث٤مسماا٧م وٟماادع ُماا٤م ؾمااقا

   -وٓ يٌُٕمااد يمذا ُمثال ،وُ تٛمؾ يمذا: آطمتامل ومٚمٜم٘مؾ

أن هاااذا احلااازب : طمٞم٦م أو همػمهااا٤م ومٝماااقًااااروأُمااا٤م اًم٘مااادر اعمًاااتٞمَ٘مـ اًماااذي ٓ ٟمحتااا٤مج سمٕماااده إمم يماااالم قماااـ ُم

ٟمٞمااا٦م ؾماااقري٦م شطمااازب اهلل»اسمااا ااعمتزٟماااد. اعمًاااٛمك زورً  ـمااا٤مئٗمّل ُمتزٟماااد. ْماااال ومٝماااق طمااازب راوم ؛أناااف صاااٜمٞمٕم٦م إيرا

وًماف  ،ي٦م اعمرشمديااـّماػمهجٞماـ ُمـ ؾمٗم٤مح اًمرواومض وزٟمدىم٦م اًمٜم ،وهق قمٜمدٟم٤م طمزُب يمٗمٍر وـم٤مئٗم٦م يمٗمر ،كٌ ِمارُم

يمل اًمٓماااا٤مئٗمل قمااااغم دياااااـ ِماااااراًمْمااااال اًمدياااااـ اًمراومّمااااار ٟم: أضمٜمدشمااااف وأهداومااااف اعمٕمرووماااا٦م وهاااال ذم أهااااؿ ٟم٘م٤مـمٝماااا٤م

ويماااؾ ُمااا٤م قماااداه ومااا٢مٟمام هاااق  ،لاااذا احلااازب ؾماااالهاااذا هاااق الااادف إؾم٤م ، ا٨م اهلل سماااف حمٛمااادً اًماااذي سمٕمااا ؾماااالماع

 -!!ظم٤مدم لذا اًمٖمرض وُم٤ًمقمدٌ 

ئٞمؾ هل ًمتح٘مٞمؼ هذا الدفؾمارومحراؿ ع    -ويمؾ سمراجمٝمؿ وأقماملؿ هل ًمتح٘مٞمؼ هذا الدف ،ا

 ؾماالمًمذيااـ هاؿ أهاؾ اعوًمذًمؽ ومال قمدّو لذا احلزب اًمٙم٤مومر قمغم احل٘مٞم٘م٦م وقمغم اًمت٠مبٞماد إٓ أهاؾ اًمًاٜم٦م ا

ويماااااااؾ  ،وم٠مهاااااااؾ اًمًاااااااٜم٦م هاااااااؿ اًمٕمااااااادّو إول واحل٘مٞم٘مااااااال ًمراومْمااااااا٦م إياااااااران وحلااااااازاؿ الجٞمااااااااـ ؛قماااااااغم احل٘مٞم٘مااااااا٦م

 ,ذًماؽ قماغم اهلل ىمادرهؿ ٓ,ىمٝمر أهؾ اًمًٜم٦م وحم٤مرسمتٝمؿ ودطمرهؿ واًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ  :اؾمؽماشمٞمجٞم٤مهتؿ حمقره٤م

وم اًمدياـّمار وٟم  أهاؾ قمٚمٞماف اًماذي ؾماالماع حماؾ إطمالًمفو ،قمٚمٞمف ؾمالاعمجق اًمٓم٤مئٗمل اًمقوٕمّل  اعمٌدلْمال اًمرا

   -امقم٦مواجل اًمًٜم٦م

 تااا٤مضمقن أن يٙمقٟماااقا و  -!!تٝم٤مْمااااٞمذم أثٜمااا٤م  ذًماااؽ هاااؿ  تااا٤مضمقن إمم أن يتٙمٚمٛماااقا قماااـ ومٚمًٓمٞمااااـ ويتٌٜماااقا ىم
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تااااا٤مضمقن إمم اًمٙمثااااػم ُماااااـ اًمت٘مٞمااااا٦م و  ،وُماااا٤م إمم ذًماااااؽ شاجلٝمااااا٤مد»و شاهلل أيماااااؼم» :ويرومٕماااااقا ؿماااإم٤مرات شُم٘م٤موُماااا٦م»

 --ٞم٦مؾمالُمع ًمٚمِمٕمقب اعواًمٙمذب اًمذي هق ختّمّمٝمؿ واخلدا

دد ُماااع  --وهاااؿ ٓ ديااااـ لاااؿ وٓ شمقطمٞماااد قماااغم احل٘مٞم٘مااا٦م وماااال ُمااا٤مٟمع قمٜمااادهؿ ُماااـ اًمتحااا٤مًمػ واًمتااا ظمل واًمتاااقا

ذم ؾمااٌٞمؾ ن٘مٞمااؼ هاادومٝمؿ  واًمٜمّماا٤مرىي٦م واًمٕمٚمامٟمٞمٞماااـ وهمااػمهؿ وطمتااك اًمٞمٝمااقد ّماااػماًمزٟم٤مدىماا٦م واعمرشمدياااـ ُمااـ اًمٜم

   -ٞم٦م(ؾمالُمٝمؿ ذم اًم٘مٞم٤مدة اعاًمٙمٌػم اعمذيمقر )اًم٘مْم٤م  قمغم أهؾ اًمًٜم٦م وأن  ّٚماقا هؿ حمٚمّ 

 ،ٓ شمقطمٞمااد ًماارب اًمٕم٤معمٞماااـ ؛ٕهنااؿ ٓ دياااـ لااؿ -!ًمااٞمس قمٜماادهؿ أي ُمِمااٙمٚم٦م ،هااؿ ُمًااتٕمدون ًمٙمااؾ ذًمااؽ

 -وٓ ٟمٔمر إمم اهلل واًمٞمقم أظمر

ٞم٦م أو اًمٞمٝماقد ىمٞماا٤مم هااذا ٌاااإم٧م سمٕمااض إـماراف اًمٖمرسمٞماا٦م اًمّمااٚمٞموىماد ُ تٛمااؾ أناف ذم وىماا٧م ُمااـ إوىما٤مت ؿمجّ 

وم ًمٙمااـ ٓ ؿمااؽ أن  ،حاا٤م رأوه أو شمقىمٕمااقه ُمااـ ُمّماا٤مًمح لااؿ ذم ذًمااؽ ،قرة اخلٛمٞماااٜملأو ىمٞماا٤مم صمااْمااال احلاازب اًمرا

   -أـمراف اًمٙمٗمرة واًمزٟم٤مدىم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ اؾمت٘مالًمف وُمّم٤محلف وٞمع

وٟمحاااـ سمحٛماااد اهلل ُمٕمٚماااقٌم قمٜمااادٟم٤م وُمت٘مااارر قمٜماااد أئٛمتٜمااا٤م إظمٞمااا٤مر اعمح٘م٘مٞمااااـ أن هااا١مٓ  اًمااارواومض وإن مل 

وًمٙمٜمااا٤م  ،وهاااق اًمّمااحٞمح يماااام ذيماارُت  ،وٟمٗمّمااُؾ ومااٞمٝمؿ ٟمٙمٗماارهؿ وٞمٕماا٤م سم٠مقمٞمااا٤مهنؿ )أي يمااؾ ُماااـ ياااٜمت٥ًم إًماااٞمٝمؿ(

 ،ورؤوؾماٝمؿ يمٗما٤مٌر زٟم٤مدىما٦م ٓ ؿماؽ وماٞمٝمؿ ،اوٟمٕمٚماؿ أن اًمٙمٗمار وماٞمٝمؿ واًمزٟمدىما٦م يمثاػٌم ضمادً  ،٤ميمٗمريااااً ٤مٟمًّٛمٞمٝمؿ طمزسًما

وم واجلٝماؾ ُيتّماّقر  --أو ُمٜم٤موم٘م٤م ذم اًم٤ٌمـمـ زٟمادي٘م٤م إٓ ضم٤مهاًل  ,يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ,ىمط ْمال ومال يٙمقن اًمرا

م اعمٜمتًٌٞما قمغم هذا اعماذه٥م وٓ يٕمروماقن هماػمه ومل يًاٛمٕمقا ُما٤م قمٜماد أهاؾ احلاؼ ُماـ  ٟمِم٠مواـ إًمٞمٝمؿ هـ ذم قمقا

 -!وأُم٤م أئٛمتٝمؿ ويمؼماؤهؿ ورؤؾم٤مؤهؿ ومال يٙمقٟمقن إٓ ُمٜم٤موم٘مٞماـ وزٟم٤مدىم٦م ،اًمٕمٚمؿ والدى واًمٜمقر

وأهمراوااااٝمؿ اخلٌٞمثاااا٦م  ،وٟمٙمِمااااػ لااااؿ طم٘مٞم٘ماااا٦م هاااا١مٓ  اًم٘مااااقم ،طمف لااااؿِماااااروٟم ،ومااااٜمحـ ٟمٌٞماااااـ ذًمااااؽ ًمٚمٜماااا٤مس

وٟمقوااح ٕهااؾ اًمًااٜم٦م ُماا٤م يِمااتٛمؾ قمٚمٞمااف هاا١مٓ  اًم٘مااقم ُمااـ  ،ام يٗمااتح اهلل سمااف ُمااـ اًمٌٞماا٤من واًمتٗمٝمااٞمؿسماا ،٦ًمًاااٞماخل

   -ك سم٤مهلل شمٕم٤ممم واعحل٤مد واًمزٟمدىم٦م واعمرو. ُمـ اًمدياـ سمجٛمٞمع أنقاقمفِماراًمٙمٗمر واًم

وهااااق قمٜماااادي  ،ومٝمااااذا رأجاااال --طمٞم٦مًاااااردون احل٤مضماااا٦م إمم اًم٘مااااقل سمٜمٔمرياااا٦م اعم ،ومٝمااااذا اًم٘ماااادر يماااا٤مٍف ذم ٟمٔمااااري

 -وضمزايمؿ اهلل ظمػما  --وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذٟم٥ٍم  ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،اخلٓم٠مصقاٌب  تٛمؾ 

 
 

[يتٛاؾل أٖٛا٤ ايهاؾضٜٔ ٚإضتزٜٔ ؛ٗ ب٬ر اؿضٌَ شإٓاٖر ايزصاع١ٝ» تػٝرل ايتعًٝل ع٢ً]

  ٙٗزاز خلحطه٘ـي ٍشلٙ زحصِ سـ٘ط خلوٌدّذ خلسضخ٘رٌد ْٖ تُ٘ضـ٘هد ضؤ ْٖ ٔ
لزْدز ٍٚصلٙ زدذ خلَأء ٍخلسطخء ٍٚصلٙ ٍَّ خألّن يسم زًؽ خلوَخؾـ٘ى هخل زدذ خ
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ًطٗس هٌٛن  ؟خلوسخضس س ؤزٌدءًد ْٖ ّصُضِّسٍّٓل تٌػحًَد زإى ًُ ؟تٛٓ٘ط خلَْ٘ز ٍخلٌػدض 
حسر زردء  بًودٍٚل ّصخ - ؟ٍهد خلحٛن ْٖ شلٙ !خلٌػـ٘حٔ ْٖ ّصخ خألهط زدض٘ خهلل ْ٘ٛن

  --ٌٓدٔخلؤٍخهط ؤهطٗٛد ضؤس خلٛٓط ٍ

 [ـم٤مًم٤ٌم : اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

وهمػمه٤م ُمـ سمالد اعمًٚمٛمٞمااـ سما٠مواُمر ُماـ اًمٞمٝماقد واًمٜمّما٤مرى وقماغم ّمار شمٖمٞمػم اعمٜم٤مه٩م ذم سمالد احلرُمٞماـ وُم

رأؾمااٝمؿ أُمريٙماا٤م ىمااد شمٙمٚمااؿ ومٞمااف اًمٙمثااػمون ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ وٟم٘ماادوه وسمٞماااٜمقا ُماا٤م ومٞمااف ُمااـ ـم٤مقماا٦م اًمٙمٗماا٤مر وُمااـ شماارٍك 

 -ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ودياٜمف روقظم٤م ٕقمدا  اهلل

 -!أظمزاه٤م اهلل ،ر هق ُمـ وٚم٦م خم٤مزي هذه احلٙمقُم٤مت اخل٤مئٜم٦مومٝمذا إُم

٦م نتاا٤مج دائااام إمم ُمراضمٕماا٦م وشمٕمااديؾ وشمٓمااقير وشمٙمٛمٞمااؾ ؾماإمٞم٤م ًمٚمقصااقل إمم أومْمااؾ ؾماااٞمٟمٕمااؿ اعمٜماا٤مه٩م اًمدرا

أن يٙمااقن ٓ سمااد وهااذا  ،اهلل شمٕماا٤ممموااال ُماا٤م يرَوومااؼ  قمااغم ،غ واًمٓماار. ًمتاادريس اًمتالُمٞمااذ وشمرسمٞماا٦م اًمااٜمش ّماااٞماًم

وقمغم أجدي أيمٗم٤م  ُماٜمٝمؿ ُماـ اًمٕمٚماام  واعمرسّمٞمااـ وأهاؾ اخلاؼمة  ،ؾ طمريتٝمؿ واظمتٞم٤مرهؿسم٠مجدي اعمًٚمٛمٞماـ وسمٙم٤مُم

   -ة واًمت٘مقىّماػمواًمٌ

أُما٤م دقما٤موى اعصااالح واًمتٖمٞماػم اًمتاال يتٌٜم٤مها٤م اًمزٟم٤مدىماا٦م اًمٕمٚمامٟمٞماقن وياااٜم٤مدي اا٤م سمٕمااض اعمٗمتقٟمٞمااـ اعمٜم٤موم٘مٞماااـ 

سمااؾ هاال إومًاا٤مد  ٤مل ًمٞمًاا٧م إصااالطًم وهاا ،٤مومٝمااذه ُمرومقواا٦م رأؾًماا ،قمٌاادة اًمدوًماا٦م واًماادٟمٞم٤م ،ُمااـ زسم٤مٟمٞماا٦م اًمًالـمٞماااـ

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ !!وأنااك ياا٠ميت اًمّمااالح ُمااـ اعمٗمًدياااـ ،حمااض

 -[]اًمٌ٘مرة ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

سمقضمااااقب  ٤موٓ ٟماااازداد يمااااؾ  يااااقٍم إٓ ي٘مٞماااااٜمً  ،وٟمحااااـ ُم٤موااااقن ذم ضمٝم٤مدٟماااا٤م لااااؿ --!ًمٙمااااـ اًمدوًماااا٦م اًمٞمااااقم لااااؿ

 ٟمًاا٠مخف  ،واحلٛمااد هلل رب اًمٕم٤معمٞماااـ ،اًمٗم٤منٞماااـ وهااق ظمااػمُ  ،طمتااك يٗمااتح اهلل سمٞماااٜمٜم٤م وسمٞماااٜمٝمؿ سماا٤محلؼ ،ضمٝماا٤مدهؿ

   -اًمث٤ٌمت ذم إُمر واًمٕمزيٛم٦م ذم اًمرؿمد

 --ومٝمااذا خيتٚمااػ ُمااـ سمٚمااد إمم مظماار وُمااـ طم٤مًماا٦م إمم أظماارى ،وأُماا٤م شماادريس إوٓد ذم ُماادارس هااذه اًمااٌالد

ع سمٕماض وُيااخت٤مر إيمثار ن٘مٞم٘ما٤م ًمٚمّماالح وًماق ُما ،٦مؾمااٞمومٞماٜمٔمر ذم يمؾ طم٤مًم٦ٍم ويماؾ سمٚماد وُما٤م ومٞمٝما٤م ُماـ ُمٜما٤مه٩م درا

وما٢من يم٤مٟما٧م اعمٗم٤مؾماد هم٤مًمٌا٦م ـم٤مهمٞما٦م ومٚمٞماؽمك اعٟمًا٤من  ،ٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٓمر. أظمرىتاعمٗم٤مؾمد اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل يٛمٙمـ اًم

وذم اًمٖم٤مًماااا٥م  --وًمٞمًااااتٕمـ سماااا٤مهلل قمااااغم يمااااؾ طماااا٤مل ،شمٚمااااؽ اعماااادارس وًمٞمٌحاااا٨م قمااااـ ظمٞماااا٤مرات أظماااارى ٕوٓده

 ،ؾماا٦م ذم ُمدارؾمااٝم٤مذم سمااالد احلرُمٞماااـ ومٚمااؿ يّمااؾ إُماار ًمدرضماا٦م أن يٛمٜمااع اعٟمًاا٤من أوٓده ُمااـ اًمدرا ٤مظمّمقًصاا

ويتٕم٤مهاااادهؿ هااااق سم٤مًمؽمسمٞماااا٦م واًمتقضمٞمااااف واًمتٜمٌٞمااااف قمااااغم اخلٓماااا٠م  ،سمااااؾ يرؾمااااؾ أوٓده إمم اعماااادارس يتٕمٚمٛمااااقن --!ٓ
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 ،وياااٜمتٗمٕمقن سمااف ،وشمٗمٝمااٞمٛمٝمؿ ُماا٤م يٚماازم ذم يمااؾ ُمرطمٚماا٦م قمااغم ُماا٤م ياااٜم٤مؾمٌٝمؿ وشمًااتققمٌف قم٘مااقلؿ وىمٚمااقاؿ ،واخلٚمااؾ

م اًمٕمالىماا٦م سمٞماااٜمف وسمٞماااٜمٝمؿ اعضمااالل واعمحٌاا٦م  --٤مصم٤مٟمٞماا٤م وُمرضمٕماا٤م صم٤مسمًتاا وًمااٞمٙمـ ىماادوة لااؿ وُمٕمٚماااًم  ،وٓ يًااتٕمجؾ ىمااقا

ئاااؼ اًمؽمسمٞمااا٦م ًماااألوٓد وي٘مااارأ ذم هاااذا اًمٌااا٤مب سمٕماااض  ،واًمث٘مااا٦م وذم يماااؾ ذًماااؽ قماااغم إخ اعمًاااٚمؿ أن يتٗم٘ماااف ذم ـمرا

 -واهلل يٗمتح قمٚمٞمف ويقوم٘مف ،وي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُم٤م يِمٙمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمروع ومٞمٝم٤م ،اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م

 
 

ص؟أّ طًب ايضطم ٚإصعاٍ إاٍ يًُذاٖزٜٔ ،ارأُٜٗا أٍٚ: اشلذض٠ ٭صض اؾٗ]

 ٘هد ًػـ٘حتٙ لطدذ ْتح لِ زدذ ضظٔ يلى هػـطخيِ٘  :ساخلٖ َّ ؛رٌد خلٓدؾلضـ

ٍيٌسُ حسدزدت تَٗل ؤًِ هي سٌٔ بلى سٌت٘ـي ٗوٛي ؤى ٗػسح هًِ ضؤس هدل  ,خلتزدضٓ,

ْٖ ًٓس ٍلٛي  --أزإس زِ ٗرَلِ ّصخ خلودل ؤى ٗؿًِ ْٖ تػـطِ خلزْدز ٍخلوزدّسٗـي
 ..لصٕ تٌػحِ زِخ ْود ؛للْزطٓ ٍبيسخز خلًسٓ ٍهٌدظلٔ خلٛٓدض زدلٌٓس لِ قطٕٗال سـطخلَٖت ت٘

ْٖ تزدضتِ ل٘سرطّد للزْدز ٍخلوزدّسٗـي ْٖ ؿـٖ ّل ٗصّر ألضؼ خلزْدز ؤم ٗو
  -ؤْ٘سًٍد زدض٘ خهلل زٛن ؟سل خهللسـ٘

 [أبق قمٌد اهلل اعمٝم٤مضمر: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

   -يٗمتح قمٚمٞماٜم٤م وقمٚمٞمؽ وقمٚمٞمف وقمغم ؾم٤مئر اعمًٚمٛمٞماـ ُمـ أبقاب رمحتف ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن

وم٤مٕصؾ يمام ذيمرٟم٤م أن اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس واضم٥ٌم قمغم وٞمع اعمًٚمٛمٞمااـ طمتاك نّماؾ اًمٙمٗم٤ميا٦م  --هذا حمؾ ٟمٔمر

ومٛماااـ يمااا٤من اجلٝمااا٤مد واعمج٤مهااادون  تااا٤مضمقن إًمٞماااف ومقاضمااا٥ٌم قمٚمٞماااف اًمٜمٗماااػم  ،ًمااادومع اًمٕمااادو ،ُماااـ اًمرضمااا٤مل اعم٘م٤مشمٚمٞمااااـ

   -يمام أن اعقمداد واضم٥ٌم مظمر ُمًت٘مٌؾ  --وإٓ ومٚمٞماٜمٔمر يمٞمػ يٕمٞماٜمٝمؿ ويٙمقن ُمع اًم٘م٤مومٚم٦م ،إًمٞمٝمؿ سمٜمٗمًف

وٓ يٛمٙماـ ًمٚمٛمج٤مهاد أن  ،وأجْم٤م اجلٝم٤مد  ت٤مج إمم اح٤مل يمام  ت٤مج إمم ؾم٤مئر اعمراومؼ إظمارى اخل٤مدُما٦م ًماف

داقمٛمٞماااااـ إٓ أن يٙمااااقن ورا ه أضمٝماااازة ُمااااـ اًم ،جي٤مهاااد ذم ُمٞماااادان اًم٘متاااا٤مل وياااااٜمجح وياااا١مدي الاااادف احاااا٠مُمقر سمااااف

 --طمتك شمًّد احل٤مضم٦م ٤موواضم٥م قمغم اعمًٚمٛمٞماـ اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ أجًْم  ،سم٤مح٤مل واعقمالم واخلدُم٤مت وهمػمه٤م

أو سمٕمااض أهااؾ اًمٕمٚمااؿ  ،ومٝمااذا إخ إن يماا٤من يًااتٓمٞمع أن يِماا٤مور اعمج٤مهدياااـ ويٕماارف اعمٓمٚمااقب ومٝمااذا ضمٞمااد

   -هـ يتّمؾ اؿ ويٕمرومقن طم٤مًمف

 ،طمتااااك ٓ ختقٟمااااف ٟمٗمًاااااف ،ْماااااامٟم٦م ًمااااف واعمٕمٞماااااـ ًمااااافوأجْماااا٤م ارشم٤ٌمـمااااف سم٤معمج٤مهدياااااـ أو سم٠مهاااااؾ اًمٕمٚمااااؿ هااااق يم٤مًم

ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم ُم٘مٚماا٥َم اًم٘مٚمااقب أن يثٌاا٧م  ،واًم٘مٚمااقب سمٞماااـ إصٌٕمٞماااـ ُمااـ أصاا٤مسمع اًماارمحـ ي٘مٚمٌٝماا٤م يمٞمااػ يِماا٤م 
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   -مُمٞماـ --ىمٚمقسمٜم٤م وىمٚمقسمٙمؿ قمغم دياٜمف

ٚمٞماف ها٤م ي٘مادر قم ،واعمًٚمٛمٞمااـ ؾماالمة اعّماارأجاـ إومْمؾ وإومٞمد ًمٜم: وإٓ ومٚمٞمجتٝمد ذم اًمٜمٔمر قمغم أؾم٤مس

شمٞما٦م اٜمف وًماف ومٞماف ومرصا٦م ضمٞمادة ُمقا ًِ اخلاػَم  قِ اٜمْ َٞماوًمْ  -!وإطما٥م ًمٚماٜمٗمس )اًمتِماّٝمل( شإرياح» ٓ قماغم أؾما٤مس ،و 

صمؿ يتقيمؾ قمغم اهلل ذم ومٕمؾ ُما٤م شمارضمح ًماف  ،وًمٞمًتخر اهلل شمٕم٤ممم ،وًمٞمٕمزم قمغم اًمٙمقن طمٞم٨م  ٥مُّ اهلل ُ  دائاًم 

   -ُمـ اًمٜمٔمر قمغم إؾم٤مس اعمذيمقر

   -يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمٙمؿ واهلل  ،واهلل أقمٚمؿ ،قمٚمٞمف وٟمرضمق سمذًمؽ أنف أدى اًمذي

 
 

ٚسهِ اؾٗار  ،ش٫ ٜؿيت قاعز جملاٖز» َٚكٛي١: ،شقز تكّٛ رٚي١ اٱع٬ّ ب٬ دٗار» ايكٍٛ ٗ َكٛي١:]

[شَؾضف»يًذٝؿ ايبانغتاْٞ بايجٛص٠ ع٢ً  شأّٔ ايٛٛاٖضٟ .ر» ؽز٠اٚايكٍٛ ٗ َٓ ،ٗ ٖشا ايظَإ

 (2) ٔح٘ج  ،شى زٍلٔ خإلسام ٗوٛي ؤى تَٗم زسٍى رْدزب» :هد ضؤٗٛن ْٖ هَٗل

  -أ حل بأ زدلزْدز ٍَٗٗل لِ هد تٗسم :ٌّد٘ زًؽ خإلذَٓ ٗركث هي َٗٗل

ٍّٚ٘ لَ ًٓطت  ؟هٔ ٚلْدْطؼ ي٘ـي خلَ٘م ٍّل تطٍى ًٓ٘ط خألّل تطٍى خلزْدز  (1)

 -؟خألهٔ ٚلْد ّل ٗوٛي ّصخ

 -ش؟أ ٗٓتٖ ٖديس لوزدّس» :هد َٖلٛن ْٖ هَٗلٔ (3)

للز٘ص خلسدٚستدًٖ ؤى ٗخَض  ηتٙ ْٖ هٌدضسٓ خلسٚتَض ؤٗوي ؿـطهد ضؤٕ ح (2)

 ؟خلردجي شِطـطزطٍٗع ه»يلى 

د: اًم٤ًمئؾ]   [قمٌد اهلل ضمقا
 

 : الجىاب

د سمف --شٓ طمؾ إٓ سم٤مجلٝم٤مد»: ىمقل ُمـ ي٘مقل: ٧اًمٗم٘مرة  ٓمرة ؾمااٞمًمٚمٌال  اًماذي شمٕما٤م  ُمٜماف إُما٦م ضمارا   :اعمرا

 -وهذا صحٞمح إُم٤م يمٚمٞم٤م أو أهمٚمٌٞم٤م ،ده٤مُمـ ضمٝم٤مٓ سمد ومٝمذه  ،طمٙمقُم٤مت اًمردة

وٓ سما٠مس سم٢مـمالىماف  ،ًمٙمٜمف أهمٚمٌاّل  ،صحٞمح ٤مومٝمذا أجًْم  --ٓ شم٘مقم إٓ سم٤مجلٝم٤مد ؾمالمإن دوًم٦م اع :وُمـ ىم٤مل

 -وُمٕمٜمك اجلٝم٤مد هٜم٤م اًم٘مت٤مل يمام هق ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ قمٜمد اعـمال. ،قمغم أؾم٤مس أنف أهمٚمٌّل 

 :وُمٕمٜمك ىمٞم٤مم دوًم٦م اعؾمالم سم٤مجلٝم٤مد ًمف وضمٝم٤من

وىماااّؾ أن شمقضماااد دوًمااا٦ٌم  ،ًمٚمٛمًٚمٛمٞمااااـ دوًمااا٦م إٓ سم٤مجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل أهنااا٤م ٓ شم٘ماااقم اسمتااادا ً : لاًمقضماااف إو
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 -ُمًٚمٛم٦م سمدون ضمٝم٤مد

أهنااا٤م ٓ شم٘ماااقم سمٛمٕمٜماااك ٓ شمًاااتٛمر ىم٤مئٛمااا٦م صم٤مسمتااا٦م إٓ سم٤مجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل ٕن اجلٝمااا٤مد هاااق : واًمقضماااف اًمثااا٤م 

تاااف اهنااا٤مرت وأصااا٤ما٤م اًماااذل وهمٚمٌٝمااا٤م ومااا٢مذا شمريم ؛وهاااق قماااامد ؾماااٚمٓم٤مهن٤م وقمزهتااا٤م ،طمااا٤مُمل إُمااا٦م واًمدوًمااا٦م اعمًاااٚمٛم٦م

   -ع اًمٙمثػمةِماروهذا صحٞمح ُمدًمقٌل قمٚمٞمف سم٠مدًم٦م اًم٘مدر واًم ،إقمدا  واؾمتقًمقا قمٚمٞمٝم٤م

ع سمٕماااد ىمٞم٤مُمٝمااا٤م أي سمٕماااد ؿماااارٕن اجلٝمااا٤مد  ؛ذم اعمديااااٜم٦م ىم٤مُمااا٧م سمااادون ضمٝمااا٤مد وُماااـ ي٘ماااقل إن دوًمااا٦م اًمٜمٌااال 

ًمٙمااااااـ ٓ ياااااااٜمٌٖمل  ٤مدو صااااااحٞمحً ومٝمااااااذا وإن يماااااا٤من فماااااا٤مهره يٌاااااا ،واًمدوًماااااا٦م ىم٤مُماااااا٧م اجرشمااااااف ،الجاااااارة إمم اعمدياااااااٜم٦م

هااق إُماا٤مم  واًمٜمٌاال  ،ٓ وضمااقد ًمٚمدوًماا٦م سمٛمٕمٜم٤مهاا٤م اًمٙم٤مُمااؾ ىمٌٚمااف: ٕنااف ىم٤مسمااؾ ًمٚمٌحاا٨م سماا٠من ي٘ماا٤مل ؛آقمااؽماض سمااف

إن ميا٤مت  :وىماد ىمٞماؾ ،اا٤م ٤مع سمٛمجارد الجارة ُم٘مروًٟماؿماارواجلٝما٤مُد  ،اعمًٚمٛمٞماـ وهق دوًمتٝمؿ وومئتٝمؿ طمٞما٨م يما٤من

 ظماروج اًمٜمٌال ٟمزًم٧م ُمع  ]احل٩م[ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀژ: احل٩م

   -ًاػمٍ ي ـٍ ُمَ زَ ومٞمحتٛمؾ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ـمريؼ الجرة أو سمٕمد اًمقصقل سمِ  ؛ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمدياٜم٦م ا ُمٝم٤مضمرً 

 :وىماااا٤مل ورواه اعُماااا٤مم أمحااااد واًمؽمُمااااذي ،شهًاااااػمشمٗم»ذم  ُماااا٤م رواه اسمااااـ ضمرياااار :ومٛمااااام ورد ذم ؾماااا٥ٌم ٟمزولاااا٤م

ـٌ » ُماـ ُمٙما٦م ىما٤مل   ظمارج اًمٜمٌااّل ًمااام»: قماـ اسماـ قمٌاا٤مس ىما٤مل: واًمٜم٤ًمئل واسمـ طمٌا٤من وهماػمهؿ ،شطمدي٨م طمً

ـّ  ،إٟمااا٤م هلل وإٟماا٤م إًمااااٞمف راضمٕمااقن ،أظمرضمااقا ٟمٌااااٞمٝمؿ: أبااق سمٙمااار ٱ ٻ ژ: ومااا٠منزل اهلل: ىمااا٤مل اسمااـ قمٌاااا٤مس ،ًمااااٞمٝمٚمُٙم

ىما٤مل  ،ٙمقن ىمتا٤ملؾمااٞمومٕمروما٧م أناف : ىما٤مل أباق سمٙمار ]احل٩م[ ژٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

شوهل أّول مي٦م ٟمزًم٧م ذم اًم٘مت٤مل: اسمـ قم٤ٌمس
(1)

 -ـها 

دول ًمٚمٛمًٚمٛمٞماـ ذم اًمت٤مريخ سمدون ضمٝم٤مد )ىمت٤مل وطمرب( يماام ذم سمٕماض ٟماقاطمل وُم٤م يذيمر ُمـ ىمٞم٤مم سمٕمض 

سمًااا٥ٌم  ؾماااالمومتٚماااؽ يم٤مٟمااا٧م ذم هم٤مًمٌٝمااا٤م ىم٤ٌمئاااؾ شمااادظمؾ اع --٤م وذم أواؾماااط وهمااارب أومري٘مٞمااا٤مؾمااااٞم. مؿماااارضمٜماااقب 

ويًاااتٛمر لاااا٤م ُمٚمٙمٝمااا٤م وطمٙمٛمٝماااا٤م قمااااغم  ،آطمتٙمااا٤مك سم٤معمًٚمٛمٞماااااـ اًمااادقم٤مة ُمااااـ اًمتجااا٤مر وهمااااػمهؿ ُماااـ اعمٝم٤مضمرياااااـ

 --شمتٙمقن اًمدوًم٦م سمٕمد ومال شمًتٖمٜمل قمـ اجلٝم٤مدإىمٚمٞمٛمٝم٤م وٟم٤مطمٞمتٝم٤م صمؿ 

ر اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م  -وم٤محلؼ أن اجلٝم٤مد هق ىمقام قمز ومتٙمٞماـ واؾمتٛمرا

  ُمٝمااااؿ ُمااااـ ؿمااااالوٓ أراه هاااا٤م ياااااٜمٌٜمل قمٚمٞمااااف  ،وٓ يٚماااازم اخلااااالف ذم ذًمااااؽ ،ٓ ُمِماااا٤مطم٦م --وقمااااغم يمااااؾ طماااا٤ملٍ 

 ،ًمٕمٛمٚمٞما٦م ذم يمااؾ ُماقرد شمٙمٚمٞمااػقمٞم٦م اِمااارٚمٞم٦م عمٕمروما٦م إطمٙما٤مم اًمّماااٞمٕن اًمقاضما٥م اًمٜمٔماار ذم إدًما٦م اًمتٗم ؛اًمٕمٛماؾ

 -إٓ ُمـ قمٜمد اهللّمار وُم٤م اًمٜم ،واعمقومؼ َُمـ هداه اهلل وأخٝمٛمف رؿمده

                                      
(، ؾمٜمـ 1٧١٧( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط وأمحد ؿم٤ميمر، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )٧645(، ُمًٜمد أمحد )466.  ٧6ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ) (٧)

 (-6١٧١( وصححف إًم٤ٌم ، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )1١65اًمٜم٤ًمئل )
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 ،اًمٙماااالم قمااغم يماااقن اجلٝماا٤مد ومااارض قمٞماااـ وُمااا٤م ٟماارى ذم ُمٕمٜماااك ذًمااؽ شم٘مااادم ذم إضمقسماا٦م اًمًااا٤مسم٘م٦م: 2اًمٗم٘ماارة 

قمااغم أن اًمٕماادّو  واخلالصاا٦م أن اجلٝماا٤مد واضماا٥ٌم اًمٞمااقم قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ وٞمٕماا٤م ٟٓمٕم٘ماا٤مد اعواا٤مع ،وسماا٤مهلل اًمتقومٞمااؼ

وما٢من مل يٛمٙماٜمٝمؿ ذًماؽ  ؛اًمٙم٤مومر إذا ٟمازل سما٠مي ٟم٤مطمٞما٦م ُماـ أرض اعمًٚمٛمٞمااـ ومٞمجا٥م قماغم أهاؾ شمٚماؽ اًمٜم٤مطمٞما٦م دومٕماف

وًماق قمااّؿ وماارُض  ،وا وٟمٙمٚمااقا اشمًاع وماارض اجلٝماا٤مد إمم َُماـ يٚمااٞمٝمؿ صماؿ َُمااـ يٚمااٞمٝمؿ إمم أن نّماؾ اًمٙمٗم٤مياا٦مّماارأو ىم

 -اًمٕمٞماـ إرض يمٚمٝم٤م

حمتٚماا٦م ُمااـ ىمٌااؾ اًمٕماادو اًمٙماا٤مومر ُمٜمااذ  ؾمااالمىماا٦م يمٌااػمة ُمااـ سمااالد اعوأضماازا  ُمتٗمر --واًمٕماادو أن ٟماا٤مزل سماا٤مًمٕم٘مر

هااذا ْماااك وم٤مجلٝماا٤مد وماارض قمٞماااـ قمااغم اعمًٚمٛمٞماااـ سمٛم٘مت -!ؾمااالمواعمرشماادون  ٙمٛمااقن ُمٕمٔمااؿ سمااالد اع --!أزُماا٤منٍ 

 -اًمدًمٞمؾ ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف

وٕن اجلٝمااا٤مد أن ًماااٞمس جمااارد ُمٕمريمااا٦م حمااادودة شمٜمتٝمااال وشمٜمحًاااؿ سمااا٠من يااااٜمٗمر اًمٜمااا٤مس ٕجااا٤مم ومٞمااادومٕمقا اًمٕمااادّو 

سماااؾ هاااق )اجلٝمااا٤مد( قمٛماااؾ ُمتٙم٤مُماااؾ ـمقياااؾ اًماااٜمٗمس ُمًاااتٛمٌر إمم ُمااا٤م ؿمااا٤م  اهلل طمتاااك  ّماااؾ  !!يرشمااا٤مطمقن سمٕماااده٤مو

ورة إمم احاااا٤مل واًماااادقمقة واعقمااااالم وؾماااا٤مئر ْماااااروهااااق حمتاااا٤مج سم٤مًم ،وإؾماااا٤مرى ؾمااااالمختٚمااااٞمص ؾماااا٤مئر سمااااالد اع

 --!ُمـ أن يتٗمّرغ سمٕمض اعمًٚمٛمٞماـ لذه إقمامل ٤مومال سمد أجًْم  ،اخلدُم٤مت اعم٤ًمقمدة

إن اًمقاضما٥َم قماغم يماؾ ُمًااٚمؿ اًمًإمل ذم هاذا اجلٝما٤مد وسماذل اعمًاتٓم٤مع سمحًا٥م طم٤مًمااف  :ىمٚمٜما٤م ُماـ أضماؾ ذًماؽ

 -وُم٤م ياٜم٤مؾمٌف وُم٤م ُياآمٚم٥ُم ُمٜمف وُم٤م يت٤مح ًمف ذم وىمتف وُمٙم٤مٟمف وومرصتف

 -واهلل اعمًتٕم٤من ،احلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م: وىمٚمٜم٤م إن هذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م

ومٝمااذا همااػم هٙمااـ وهااق هاا٤م نٞمُٚماااف  ،لأي ًمٚمجٝماا٤مد سماا٤مًمٜمٗمس واًمٞمااد ذم ؾماا٤مطم٤مت اًم٘متاا٤م ؛وم٠مُماا٤م ٟمٗمااػم إُماا٦م يمٚمٝماا٤م

   -ًمٙمـ اًم٘مدر اًمٙم٤مذم ُمٜمٝم٤م ،وٓ ًمٜمٗمػم أيمثره٤م ،وًمٞمس ه٤م ُ ت٤مج إًمٞمف ،اًمٕم٤مدة واهلل أقمٚمؿ

 --!ّمارياـ واًمٙمٗم٤مي٦م همػم طم٤مصٚم٦م ًمدومع اًمٕمدّو وم٤معصمؿ ٓطمؼ ًمٙمؾ َُمـ ىمّماراعمًٚمٛمقن ُم٘م ُم٤م دامو

وسماف  ،واهلل اعمًاتٕم٤من ،د سمارئ وؾماٚمؿ إن ؿما٤م  اهللوَُمـ ىم٤مم سمام ىمااَدَر قمٚمٞمف وسماذل ضمٝماده )حِلااؼ سم٤مًم٘م٤مومٚما٦م( وم٘ما

 اًمتقومٞمؼ- 

د اًم٘م٤مئااؾ لاا٤م ،ًمٞمًاا٧م قمااغم إـمالىمٝماا٤م شىم٤مقمااٌد عمج٤مهاادٍ  لٓ يٗمتاا» قمٌاا٤مرة: 1اًمٗم٘ماارة  أن اعمٗمتاال جياا٥م : وإٟمااام ُماارا

ىمااع ُماا٤م يٗمتاال ومٞمااف وَُمااـ يٗمتاال لااؿأن يٙمااقن قم٤مروًماا ًمااف أو يماا٤معمجرب ًمااف  ٤مسم٤مجلٝماا٤مد جمرسًماا ٤مومٛمااـ مل يٙمااـ قم٤مروًماا ؛٤م سمقا

وإذا  ،ومااال يًااتٓمٞمع أن يٗمتاال ذم أُمااقر اجلٝماا٤مد ،ف وُمااـ أهٚمااف وسمٛمت٤مسمٕمتااف ًمِماا١موٟمف وطمًااـ اًمٕمالىماا٦م سماافسم٘مرسمااف ُمٜماا

 -!وًمـ يقصمؼ سمف ا خٓمئ يمثػمً ًاٞمومٕمؾ وم

واًمقاضما٥م أن ُيٕمتاؼم ذم أُماقر اجلٝما٤مد سمارأي أهاؾ اًمديااـ اًمّماحٞمح اًمذيااـ لاؿ »: ؾماالمخ اعؿماٞمولذا ىم٤مل 

ومااال ي١مظمااذ سماارأهيؿ  ،ـ يٖمٚماا٥م قمٚمااٞمٝمؿ اًمٜمٔمار ذم فماا٤مهر اًمدياااـدون أهاؾ اًماادٟمٞم٤م اًمذيااا ،ظماؼمة سمااام قمٚمٞمااف أهااؾ اًماادٟمٞم٤م
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شوٓ سمرأي أهؾ اًمدياـ اًمذياـ ٓ ظمؼمة لؿ ذم اًمدٟمٞم٤م
(1)

 ا -ـها 

 ؛همااػَم ُمٕمااذوٍر ومٞمااف اإن اًم٘م٤مقمااد قمااـ اجلٝماا٤مد ىمٕمااقدً  :وىمااد ي٘مّمااد سمٕمااض اًمٜماا٤مس سم٤مًمٕمٌاا٤مرة اعمااذيمقرة أن ي٘مقًمااقا 

ويم٤معمثٌٓمٞماااااااـ قمااااااـ اجلٝماااااا٤مد واعمرضمٗمٞماااااااـ  ،يم٤معمتخٚمٗمٞماااااااـ اًم٘م٤مقمدياااااااـ قمااااااـ اجلٝماااااا٤مد اًمقاضماااااا٥م اعمتٕمٞماااااااـ قمٚمااااااٞمٝمؿ

وُماـ اعمٜم٤موم٘مٞمااـ اًمٕمٚمٞمٛمال اًمٚمًا٤من وأؿما٤ٌمهٝمؿ  ،واعمخذًمٞماـ ُمـ أهؾ اًمدقم٦م واًم٘مٕمقد واًمراطم٦م وطما٥م اًمًاالُم٦م

 -!وهذا طمؼ سمال ؿمؽ ،وٓ ُيااًٛمع لؿ ىمقٌل ذم ُم٤ًمئؾ اجلٝم٤مد ،ٓ يٗمتقن ًمٚمٛمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ومااال يِمااٛمٚمف  ؛أهااؾ اخلااػم واًمّمااالح واًمٜمّمااح ًمٚمٛمًٚمٛمٞماااـ ذم ىمٕمااقده وهااق ُمااـ اوإذا يماا٤من اًمٕم٤مًماِاااُؿ ُمٕمااذورً 

ط أن يٙمااقن قم٤مروماا٤م سماا٠مطمقال اجلٝماا٤مد واعمج٤مهدياااـ يمااام ىمٚمٜماا٤م ذم ِمااارسم ،وًمااف أن يٗمتاال ويااتٙمٚمؿ سمااام يريااف اهلل ،ذًمااؽ

   -واهلل أقمٚمؿ ،أول اًمٙمالم

 --شفِمااارسمروياز ُم»ًمٚمجاٞمش اًم٤ٌميمًاات٤م  سما٠من يثاقروا قمااغم  η شأجٛماـ»ُمٜم٤مؿمادة اًمااديمتقر : 6اًمٗم٘مارة 

وٓ يٚمااازم ُمٜمٝمااا٤م أناااف يااارى هااا١مٓ  اًمٕمًااا٤ميمر )ضماااٞمش اًمدوًمااا٦م  ،٦م ضمٞمااادة وطمٙمٞمٛمااا٦م وماااٞمام ٟمااارى واهلل أقمٚماااؿ٤مؾمؾمااااٞم

 -اطمتك ًمق يم٤من اعمخ٤مـماٌَٞماـ يمٗم٤مرً  ،وعِمارُم ؾمال٤مؾماٞموًمٙمٜمٝم٤م قمٛمٌؾ  ،وٓ همػم ذًمؽ اأظمٞم٤مرً  ٤ماًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م( أن٤مؾًم 

سم٘ماال ومااٞمٝمؿ ظمااػٌم ونريااؽ واؾمااتٜمٝم٤مض سمٕمااض َُمااـ  ،اًمتخااذيؾ سمٞماااـ ومئاا٤مت اًمٕماادو ضمٜمااقده وىمٞم٤مدشمااف: ووم٤مئدشمااف

د اجلاااٞمش م ااااؿ واًمرمحااا٦م حااا٤م هاااؿ ومٞماااف ُماااـ اؾمتْمااإم٤مف )وإن مل يٙمقٟماااقا ُمٕمذوريااااـ هاااتاموإفمٝمااا٤مر آ ،ُماااـ أومااارا

ويمااؾ ذًمااؽ ُم٘ماارون  ،ومٚمااٞمس هااذا آؾمتْماإم٤مف قمااذرا لااؿ ومااٞمام هااق واىمٕمااقن ومٞمااف ُمااـ ومًااقٍ. أو يمٗمااٍر( ،سمًااٌٌف

 -ومٝمل ظمٓمقط ُمتقازي٦م ،سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري اجلٝم٤مدي ذم اعمٞمدان

ئٛمٝمؿ واٟم٘مامقمٝماؿ داظمٚمٞما٤م وٟمٗم ًاريم :وأىمؾ وم٤مئدشمف ااا٤م سما٠من يٚمتٗمتاقا ًاٞمؿمقيم٦م إقمادا  ذم طمرسمٜما٤م وشمقهٞمااـ قمازا

يااادً  ,قماااغم إىماااؾ سمٕمْماااٝمؿ,إمم هاااذا إُمااار ويتٗمٙماااروا ومٞماااف ويتااا٠مُمٚمقا   اومٞمحااادث ذًماااؽ ذم ٟمٗمقؾماااٝمؿ يمرهااا٤م ُمتزا

 -!وٟمٗمقرا ُمٜمٝم٤م ،ًم٘مٞم٤مدهتؿ اخلٌٞمث٦م احل٘مػمة اًمٗم٤مؾمدة

اًمِمإم٥م اًم٤ٌميمًات٤م  طمٞما٨م يٕمٚمٛماقن أن اعمج٤مهديااـ  ٤موظمّمقًصا ،يمام أن ومٞمف وم٤مئدة ُمـ ضمٝم٦م وٝمقر إُما٦م

وهاااذا  ،طمااا٤موًمقا وسماااذًمقا اًمٜمّماااح وأقماااذروا إمم أوئلاااؽ اًمٕمًااا٤ميمر ومل يؽميماااقا ؾماااٌٞمال إمم دقماااقهتؿ إٓ ؾماااٚمٙمقه

   -واهلل أقمٚمؿ ،ُمٝمؿ

 -يٕم٦مِمارقمٞم٦م اًمتل ُمٌٜم٤مه٤م قمغم قمدم خم٤مًمٗم٦م اًمِمار٤مؾم٦م اًمًاٞمومٝمذا ه٤م يدظمؾ ذم اًم --وسم٤مجلٛمٚم٦م

   -ًمٕم٤معمٞماـواحلٛمد هلل رب ا

 
 

                                      
 (-512.  5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (٧)
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[َٚع ايعًُا٤ ،ٗ ايزع٠ْٛٚقٝش١ أ١َٝٓ يٲخ٠ٛ  ،ايٓقٝش١ ٕٔ ٜتٗٝأ يًذٗار ٚمل تتٝغض ي٘ ايؿضف١]

 (2)  ستًسٍى خلى خلزْدز ٍلن تإت خلصٗـي ٗ خإلذًَٓطٗس هي ْؿـ٘لتٙ ؤى تٌػح

 -؟ٍهد خإليسخز خلص  ٗـٌدسسْن ؟هد زٍضّن خٙى ؛لرطٍرْن بلى خلزْدز ٔخلٓطغ

زازًد ْٖ  لإلذَٓ خلصٗـي ٗسيَى بلى خلزْدز ٍّن ٔسٗٙ هي ًػدجح ؤهٌّ٘ل ل (1)
ٍّٚ٘ ٗتًدهلَخ هى خلًلودء خلوتردشل٘ـي خلصٗـي ٗخسكَى خلوسلو٘ـي يي  ؟ٔخإلساه٘
 --خأستٓدؾٔ ًطرَ ؟خلزْدز

 [ٌؾًاٞمؿم: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

ذيااااـ مل ناااـ لاااؿ سمٕماااد شم٘مااادم ذم أيمثااار ُماااـ ضماااقاب ُماااـ هاااذه إضمقسمااا٦م ٟمّمااا٤مئح ًمإلظماااقة اًم --أظمااال اًمٙماااريؿ

ومٚمٕمٚمااؽ شمراضمااع ُماا٤م ذيمرٟماا٤مه  ،ويمااذًمؽ شمٙمٚمٛمٜماا٤م قمااغم سمٕمااض اًمٜمّماا٤مئح إُمٜمٞماا٦م ،ومرصاا٦م اًمٚمحاا٤م. سمًاا٤مطم٤مت اجلٝماا٤مد

ئر  -ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ ،ُمثال شاعقمالم»وذم حمقر  ،ذم حمقر اجلزا

ٞماؽ سم٘مارا ة ومٕمٚم --٦مًااٞمذم سمٚمداٟمٜم٤م اعمحٙمقُم٦م سم٠منٔمٛم٦م ـم٤مهمقشمٞما٦م سمقًمٞموسمخّمقص اًمٜمّم٤مئح إُمٜمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب 

وهق ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م ،اـ ذم هذا اجل٤مٟم٥مّماٞمُم٤م يمتٌف اًمٙمثػم ُمـ اعظمقة اعمتخّم
(1)

- 

٦م وأنااف هااق )اًمِماا٤مب ْماااٞماًمِماا٤مب سم٤مجلاِاااّد واًمِماإمقر سم٤معمًاا١موًمٞم٦م وُمٕمروماا٦م طمجااؿ اًم٘م أن يااتحغم : ؿمااالوأهااؿ 

٤مط وإظمااذ ويًااتٕمٛمؾ احلااذر وآطمتٞماا ،وقماادم اًمتٝماا٤مون ،٤موُمٕمروماا٦م قماادّوه أجًْماا ،  قمزيااز صمٛمٞماااـؿمااالاعمًااٚمؿ( 

يماااؾ ذًماااؽ ُماااع  ،ورةْمااااروم٤معمٕمٚمقُمااا٦م قماااغم ىماادر احل٤مضمااا٦م سماااؾ اًم ؛اًمٙماااتامن ًمٚمٛمٕمٚمقُمااا٤مت :وُماااـ أمهٝمااا٤م ،سم٤مٕؾماا٤ٌمب

وٓ ي٘مٕماده ظماقف قمادوه قماـ اًمٕمٛماؾ  ،وماال خيا٤مف إٓ ُماـ اهلل ،اًمتقيمؾ قماغم اهلل واًمٚمجاق  إًمٞماف وآؾماتٕم٤مٟم٦م سماف

ع ِمااار ودًماا٧م قمٚمٞمٝماا٤م دٓئااؾ اًمقمٝم٤م اهللؿمااارًمٙمااـ ُمااع اًمتٚمٓمااػ واًمااتٗمٓمـ وإظمااذ سم٤مٕؾماا٤ٌمب اًمتاال  ،سمٓم٤مقماا٦م اهلل

ع وآؾماتٕمج٤مل واًمادظمقل ومااٞمام ٓ يٕمٜمٞماف ها٤م يٛمٙمااـ ًاااروجيتٜما٥م اًمت ،واًمٕم٘ماؾ واحلاّس ًمٚمقصااقل إمم اعمٓمٚماقب

وُما٤م ي٘مادم وُما٤م يا١مظمر  ،وُما٤م ٓ ،ويتٗم٘ماف ذم اًمديااـ وُما٤م يٛمٙماـ أن ياؽمظمص ومٞماف ُماـ أُماقر ،أن يٗمًد قمٚمٞمف ؿما٠منف

وماال يٙمثار  ؛٤مب أن يااٜمتٌف إمم قمالىم٤مشماف آضمتامقمٞما٦م واًمٕم٤مديا٦م٦م قمغم اًمِمًاٞموذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌقًمٞم ،)إوًمقي٤مت(

ًمٙمثاارة  ،سمااؾ يًااتٕمٛمؾ آطمااؽماس ُمااـ اًمٜماا٤مس قمٛمقُماا٤م ،ُمااـ اًمٕمالىماا٤مت وُمااـ اًمتٕمااّرف وآرشمٌاا٤مط سماا٠مي ؿمااخص

سم٤مًمّماد. واعظماالص واًمٙماقن ُماع اهلل  ياتحغموجيا٥م ىمٌاؾ ذًماؽ يمٚماف أن  ،ٟمًا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞما٦م ،ِماراًمٗم٤ًمد واًم

                                      
اٟمٔمر ذم هذا اًم٤ٌمب: اعمقؾمققم٦م إُمٜمٞم٦م؛ ٕيب زسمٞمدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل، طمرب اًمٕم٘مقل-- أبٕمدا وظمٗم٤مي٤م قم٤ممل اعمخ٤مسمرات واًمتجًس؛ ًمٕمٌد اهلل سمـ  (٧)

 -حمٛمد، سمرٟم٤مُم٩م صٜم٤مقم٦م اعره٤مب؛ ًمٕمٌد اهلل اًمٕمدم
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 -واهلل هق وزّم اًمتقومٞمؼ --طمريم٦م وؾمٙمٜم٦مشمٕم٤ممم وطمٞم٨م أطم٥م اهلل ذم يمؾ 

اًمٕمٚمؿ »وم٘مد شم٘مدم ومٞمف ُم٤م يٙمٗمل إن ؿم٤م  اهلل ذم حمقر  ،وأُم٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قمٚمام  اًمًق  اعمخذًمٞماـ واعمثٌٓمٞماـ

 ،دقمٝماؿ وؿما٠مهنؿ وٓ شمِماتٖمؾ ااؿ: وأطمًـ ُم٤م ٟمٜمّمح سمف اًمِم٤مب ُماـ ؿما٤ٌمسمٜم٤م هاق ،ُمـ هذه إضمقسم٦م شواًمٕمٚمام 

وٓ شمٔمٚمٛمٝماااؿ أجْمااا٤م وٓ شمٕمتااادي قمٚماااٞمٝمؿ  ،قماااغم رؾماااٚمؽ وٓ شمٚمتٗمااا٧م واُماااِض ذم أُمااارك واٟمٗماااذ ،وٟمؽْمااااروٓ ي

وىماد جيتٛماع  ،ا واعمًٚمُؿ ٓ يٕمَدم ظمػمً  ،ؿماروم٘مد يٙمقن ذم اعٟم٤ًمن ظمػٌم و ،]إنٕم٤مم[ ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱژومااا

وٓ شم٘مااتحؿ ُماا٤م ٓ شمٕمرومااف وٓ نًااٜمف وٓ شم٘ماادر قمااغم  ،ومااال شمتجاا٤موز احلااّد ذم احلٙمااؿ قمااغم أطماادٍ  ؛ومٞماف إيااامن وومًااؼ

وماا٢مذا اًمتزُماا٧م ذًمااؽ  ؛ٓ أدري: وىمااؾ ،دقمااف ًمٚمٕمٚمااام  واعمِماا٤ميخ اعمج٤مهدياااـ اًمذياااـ شمثااؼ ومااٞمٝمؿ سمااؾ ،اخلااقض ومٞمااف

 ،سمااا٤مخلػم واًمتًاااديد واًمٗماااتح اعمٌٞمااااـ ِمااااروم٠مب ،أظمااال اًمِمااا٤مب رضمقٟمااا٤م ًماااؽ اًمتقومٞماااؼ واعقم٤مٟمااا٦م ُماااـ اعماااقمم اًمٙماااريؿ

 -واهلل ُمقٓك

 ا وفماا٤مهرً  ا ٞماااـ أوٓ ومظماارً واحلٛمااد هلل رب اًمٕم٤معم ،وٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم ًمٜماا٤م وًمٙمااؿ اًمتقومٞمااؼ والاادى واًمًااداد

وصااغم اهلل وؾمااٚمؿ وسماا٤مرك قمااغم قمٌااده ورؾمااقًمف حمٛمااد ومخااف وصااحٌف واًمت٤مسمٕمٞماااـ لااؿ سم٢مطمًاا٤من إمم يااقم  ،٤موسم٤مـمٜمًاا

   -اًمدياـ

 ـها٧62١اجلٛمٕم٦م همرة ؿمٕم٤ٌمن 

 م2١١4أهمًٓمس  25اعمقاومؼ 
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 بديزفزل 
 

[شٞ قُز إكزعٞأب» ٚنتب ايؾٝخ ،شعبز ايكارص» ٚايؾٝخ ،شاؾاَع يڀًب ايعًِ» ايكٍٛ ٗ]

  ٍّل  ،؟شيسخز خلًسٓبخلًوسٓ ْٖ »ٍ شخلزدهى ْٖ قلر خلًلن»ّل ٖطؤت ٚتدذ

 ؟ْةى ٌٚت ٖس خلتٗ٘تِ ْْا حسحتٌد يٌِ ؟شيسس خلٗدزض زي يسس خلًعٗع»د طـ٘خلتٗ٘ت هى خل

  ؟ٍَ٘طّد شهلٔ خزطخّ٘ن» :هخل شسـٖؤزٖ هحوس خلوٗس»د طـٍّ٘ل ٖطؤت ٚتر خل

 [حم٥م اًمرؾمقل: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

اًمٕمٛماادة ذم »ويمتاا٤مب  ،شيػِماااراجلاا٤مُمع ذم ـمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ اًم»ٟمٕمااؿ ىماارأت يمتاا٤مب  --احلٛمااد هلل رب اًمٕم٤معمٞماااـ

 ،شقمٌاااد اًم٘مااا٤مدر سماااـ قمٌاااد اًمٕمزياااز» :خ اًمٗم٤مواااؾِمااااٞمواًمت٘مٞمااا٧م قمااادة ُمااارات سمٛمااا١مًمٗمٝمام اًم ،شإقماااداد اًمٕمااادة ًمٚمجٝمااا٤مد

ه وياارسمط ؾمااارٜمااف ويٗمااؽ أٟمًاا٠مل اهلل أن يٗماارج قم ،شاًمااديمتقر ومْمااؾ»اسماا شسمٞمِماا٤مور»اًمااذي يماا٤من ُمٕمرووماا٤م ذم ؾماا٤مطم٦م 

 -ه قمغم اًم٘مقم اًمٔم٤معمٞماـ أقمدا  اهلل اعمٕمتدياـّمارقمغم ىمٚمٌف وياٜمزل قمٚمٞمف اًمث٤ٌمت وياٜم

ومل أظم٤مًمٓمااااف سمحٞماااا٨م  ،مل يٙمااااـ سمٞماااااٜمل وسمٞماااااٜمف قمالىماااا٦م ظم٤مصاااا٦م ،خ يماااا٤من يمٚم٘ماااا٤م  ؾماااا٤مئر اعظمااااقةِماااااٞموًم٘ماااا٤مئل سم٤مًم

ة يٌادو قمٚمٞماف اجلاد وىماق ٦مّمااٞمخ وقمرومف رأى ومٞماف ؿمخِماٞمًمٙمـ يمؾ ُمـ رأى اًم ،ذيمريئ٤م ذا ىمٞمٛم٦م ؿماٞمأطمدصمؽ قمٜمف 

   -ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمف ،واحلزم

وىمارأت سمٕماض رؾماا٤مئٚمف  ،ومارج اهلل قمٜمااف شؾماالأيب حمٛمااد اعم٘مد»خ ِمااٞمًمٚم شُمٚماا٦م إسماراهٞمؿ»وٟمٕماؿ ىمارأت يمتا٤مب 

   -إظمرى

 
 

[يكا٤ ايؾٝخ ب٘ٚ ،شأبٞ َقعب ايغٛصٟ» سنض ايؾٝخ]

 هػًر  ٖؤز» طسـ٘د خألطـ٘شٚطتن هي ٖسل ْٖ هٗدل سدزٕ ؤًٛن خلتٗ٘تن خل

ْْل ٗوٛي ؤى  ؛ٍتًلوَى ؤًِ خٙى هًتٗل لس  خلَٗخت خألهطٗٛ٘ٔ ،ُسـطْٙ خهلل ؤ شخلسَضٕ
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هي خلٌدس ل٘س لسْٗن هًطْٔ  خٍؤى ٚخ٘طً دد زود ٗوٛي ذػَغٖطـ٘تحس٘حًَد يي خل
 --دطـ٘زدل

 [صدى اجلٝم٤مد: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

ُماااـ اًمااادقم٤مة واعمج٤مهديااااـ اًمذيااااـ  ،سمااافه وومااارج يمرؾمااااروماااؽ اهلل أ شأباااق ُمّمااإم٥م اًمًاااقري»إخ إؾمااات٤مذ 

د ؿمااٞموذم شمر ،وهـ يم٤مٟم٧م لؿ ضمٝمقد وإؾمٝم٤مُم٤مت ـمٞمٌا٦م ذم إصمارا  اًمٗمٙمار واًمث٘م٤موما٦م اجلٝم٤مديا٦م ،ٟمحًٌٝمؿ قمغم ظمػم

هاا٥م ،وذم قمٛمااقم اًماادقمقة إمم اهلل شمٕماا٤ممم ،اعمااٜمٝم٩م واؾمااع آـمااالع  ،وهااق يم٤مشماا٥م ُمتٛمٞمااز صاا٤مطم٥م ىماادرات وُمقا

ضمٚمٞمًاااف ٓ  ،اسم٤مطمثااا٤م وٟم٤مىمااادً  ،آضماااتامع واًمؽمسمٞمااا٦م واًمتااا٤مريخ٤مؾم٦م وًااااٞم ًاااـ اًمتحااادث ذم اًمٗمٙمااار واًم ،واعمٕمرومااا٦م

 --اٟمحًٌف يمذًمؽ وٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمدً  ،ص٤مطم٥م همػمة قمغم اًمدياـ وطمرىم٦م وصد. ،يٕمدم وم٤مئدة وطمٙمٛم٦م

وهاال  ،شٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًاات٤منؾمااالُماعُماا٤مرة اع»ظم٤مًمٓمتااف ويم٤مٟماا٧م سمٞماااٜمل وسمٞماااٜمف صااداىم٦م ذم ومااؽمة قمٞمِمااٜم٤م ذم فمااؾ 

 إنٜم٤م أج٤مم اجلٝم٤مد ىمديام يمٜما٤م ٟمٕمروماف وٟماراه يمًا٤مئر اًمٜما٤مس ويمٜما٤م صاٖم٤مرً  ؛٤م قمـ ىمرباًمٗمؽمة اًمتل شمٕمروم٧م قمٚمٞمف ومٞمٝم

اًمت٘ماك  شـم٤مًمٌا٤من»ًمٙماـ ذم وماؽمة  ،ومٚماؿ يٙماـ سمٞمااٜمٜم٤م وسمٞمااٜمف قمالىما٦م ظم٤مصا٦م ؾما٤مقمتٝم٤م ؛ويم٤من هق ُمـ اجلٞمؾ إيماؼم ُمٜما٤م

تامقمٞما٤م وَُماـ ظم٤مًمٓماف اضم ،ة سم٤مرك اهلل ومٞمافِماروعم٧ًم ُمٜمف ـمٞم٦ٌم اًم٘مٚم٥م وطمًـ إظمال. وطمًـ اًمٕم -!اجلٞمالن

 -وسم٤مجلٛمٚم٦م ُم٤م رأج٧م ُمٜمف إٓ اخلػم ،قمرف ذًمؽ

   -وه٤م يتٛمٞمز سمف الٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًم٘مقة واًمٜمِم٤مط ويمثرة اًمٌذل واًمٕمٓم٤م  واحلرىم٦م

سمٕماض آظمتٞما٤مرات مل  شأيب ُمّمٕم٥م اًمًاقري»خ ِماٞميم٤من ًمٚم :قمغم ُمًتقى اًمٗمٙمر وآظمتٞم٤مرات اعمٜمٝمجٞم٦م

وَمااا٘م٤م قمٚمٞمٝماا٤م ُمااـ ىمٌااؾ اًمٙمثااػم ُمااـ اعظمااقة ويماا٤من يٌاادي ؿماادة ذم  ،ل حمااؾ اضمتٝماا٤مد قمااغم يمااؾ طماا٤ملوهاا ،يٙمااـ ُُمااَقا

ىمٗمااااف ُمااااـ أهااااؾ اًمٕمٚمااااؿ اعم٘م ،سمٕمااااض اعمًاااا٤مئؾ همااااػمة قمااااغم اًمدياااااـ واجلٝماااا٤مد وؿماااادة قمااااغم  ،ياااااـّمارُمثااااؾ ؿماااادة ُمقا

 -اعمخ٤مًمٗمٞماـ قمٛمقُم٤م

هاا٥م اعمٛمٞماازة تف أطمٞم٤مٟماا٤م ّماااٞمومٙم٤مٟماا٧م ؿمخ ،وإومااذاذ ذم سماا٤ماؿ ،وهااق ُمااـ اًمٜمااقع أصااح٤مب اًم٘ماادرات واعمقا

د    - يمؾ ذًمؽ جمتٝمد ُمريد ًمٚمخػم ٟمحًٌف يمذًمؽًمٙمٜمف ذم ،متٞمؾ إمم آٟمٗمرا

 --ٟم٠ًمل اهلل أن يت٘مٌؾ ُمٜمف ،يمام أنف ُمـ اًم٤ًمسم٘مٞماـ إمم اجلٝم٤مد واًمٌذل

   -مُمٞماـ --ه قمغم ُمـ سمٖمك قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مقم اًمٙم٤مومرياـ واًمٔم٤معمٞماـّماروٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمرج قمٜمف وياٜم
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[شأٓز ععٝز خنض» ايؾٝخسنض ]

 ؟قَخل زٗدجٙ ْٖ ؤُْدًستدى شؿـطً٘س ذؤحوس س»د طـّ٘ل ٖدزلت خل  

 [unidentified :اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

وقمرومتااف  ،أجاا٤مم اجلٝماا٤مد ىم٤مسمٚمتااف شأيب قمٌااد اًماارمحـ اًمٙمٜماادي»ااعمٕمااروف سماا شْمااارأمحااد ؾماإمٞمد ظم»خ ِماااٞمإخ اًم

 ،ًمٙماـ أجْماا٤م هال ُمٕمروماا٦م قم٤مديا٦م يمًاا٤مئر اًمٜماا٤مس ،هٜماا٤مك شلؾمااالُماعمريماز اع»وأؾمااس  شسمٞمِما٤مور»قمٜمادُم٤م ضماا٤م  إمم 

   -ومل يٙمـ سمٞماٜمل وسمٞماٜمف قمالىم٦م ظم٤مص٦م ،شٞم٦مؾمالُماعُم٤مرة اع»ف ُمرارا أجْم٤م أج٤مم صمؿ رأجت

   -مُمٞماـ --ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا 

 
 

أبٞ »ٚايؾٝخ  ،شأّٔ ايٛٛاٖضٟ» ٚايؾٝخ ، شأعا١َ بٔ ٫رٕ» ايؾٝخ اٱَاّع َ ..َٛاقـ]

[رٗ أصض اؾٗا شَقعب ايظصقاٟٚ

 ٌٍهى ضهَظ  ،د هَخّٖ حػلت هًٙ ْٖ ؤضؼ خلزْدزًطٗس هٌٙ ؤى تحٖٛ ل

  -شهػًر ٖؤز»د طـٍ٘خل شؤٗوي»د طـٍ٘خل شؤسدهٔ»د طـ٘خلزْدز ٚدل

 [ًمقيس احلريري: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

   -ٟم٠ًمل اهلل أن يًؽمٟم٤م وإي٤ميمؿ وٞمٕم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة --احلٛمد هلل

ىمااااػ ذم أرض اجلٝماااا٤مد يمثااااػمة وُمتٕمااااددة وطمٞماااا٤مة  ،ٞمِماااا٦م ومٞمٝماااا٤م قمٞمِماااا٦م ـمٞمٌاااا٦موماااا٢من ؾماااا٤مطم٤مت اجلٝماااا٤مد اًمٕم ؛اعمقا

 ،وذيماار هلل واًمٞمااقم أظماار ،وقمٌاا٤مدة ،وإيثاا٤مر ،سمٞماااـ اعمج٤مهدياااـ طمٞماا٤مة قمااز وىماارب ُمااـ اهلل شمٕماا٤ممم وشماا ٍخ  --يمريٛما٦م

 ،طمٞما٤مة ومٞمٝما٤م اًمّماد. واًمًٌا٤مـم٦م ؛ف قماـ ؾمٗم٤مؾماٗمٝم٤مزوشمٕما ،واؾمتٝم٤مٟم٦م ا٤م واطمت٘ما٤مر لا٤م ،قمـ دار اًمٖمرور ودم٤مٍف 

إهنااا٤م طمٞمااا٤مة  !ٓماااقف قمٚمٞماااف سمااا٢مذن اهلل ومتٜم٘مٚماااف إمم اًمااادار أظمااارةيااااٜمتٔمر ومٞمٝمااا٤م اعٟمًااا٤من دائاااام رص٤مصااا٦م أو ؿمااأمٞم٦م شم

 --واعمقاىمػ يمثػمة -!خمتٚمٗم٦م طم٘م٤م

 -ِمارذم اجلٝم٤مد رأجاٜم٤م أصٜم٤مف اًمٜم٤مس وأنقاقمٝمؿ وأؿمٙم٤ملؿ وأخقان اًمٜمٗمقس ذم اخلػم واًم

ااااا٤مد واًمزّهاااااا٤مد وإبٓماااا٤مل اًمِمااااجٕم٤من أهااااؾ اعىماااادام ٌّ  واعم١مصمرياااااـ قمااااغم أنٗمًااااٝمؿ وًمااااق يماااا٤من اااااؿ ،ورأجاااااٜم٤م اًمُٕماا

 --!وأهؾ اًمّمؼم واًمٞم٘مٞماـ ،ظمّم٤مص٦م
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خ قمااريب ديمتااقر ذم اًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م ياادرس ذم إطماادى ضم٤مُمٕماا٤مت ؿماااٞمشمٗمرهمٜماا٤م ُماارة عماادة ٍ ًمدراؾماا٦م اًمٜمحااق قمٜمااد 

ويمااا٤من هاااذا اًماااديمتقر رضماااال صااا٤محل٤م ُماااـ أهاااؾ اخلاااػم  ،ηأنااا٤م وزُمٞماااؾ زم ذيماااره اهلل سمااا٤مخلػم و ،سم٤ميمًااات٤من

ااا ،ويتااا٠مثر ااااؿ شو٤مقمااا٦م اًمتٌٚمٞماااغ»وخيااا٤مًمط  ًٌ  ،ٓسماااـ هِمااا٤مم شىمٓمااار اًمٜمااادى»يمٜمااا٤م ٟمااادرس قمٚمٞماااف  ،ًمٚمجٝمااا٤مد ٤مويمااا٤من حم

ُما٤مت ذم اجلٝما٤مد: وم٠ًمخٜم٤م ُمرة ُما٦م رأجتٝما٤م: وم٠مضم٤مسماف صا٤مطمٌل ؟هاؾ رأجاتؿ سمٕماض اًمٙمرا ومتٞما٦م ٌ ذم ريٕما٤من : أقمٔماؿ يمرا

 ؛اومرأج٧م هذا إؾمت٤مذ شم٠مثر سمتٚماؽ اًمٙمٚمٛما٦م ضمادً  -!اًمِم٤ٌمب وذم زهرة اًمٕمٛمر يت٤ًمسم٘مقن إمم اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 -أفمٝمر اًمٙمراُم٤متهذه ُمـ  --ٌٜم٤م واهللطم٤موصد. ص

وأن  ٗمظ  ،ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ َُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ،ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمقاىمػ ُمع سمٕمض اعمِم٤ميخ اعمذيمقرياـ

 -مُمٞماـ --إطمٞم٤م  وي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ ويرزىمٝمؿ الدى واًمًداد وجيري احلٙمٛم٦م ذم أىمقالؿ وأومٕم٤ملؿ

 ،واحلٞماااا٤م  ،ٚمااااؼ اًمرومٞمااااعصاااا٤مطم٥م اخل ،اًمااااقذّم اًمِمااااٗمٞمؼ ،شمٕماااا٤ممم ومٙماااا٤من إخ احلٌٞماااا٥م  ّماااإم٥مُموم٠مُماااا٤م أبااااق 

ُماف اهتامأو هٙماذا يما٤من خيٞماؾ إزّم ُماـ ومارط  ،يمٜم٧م أفمـ أنٜمل ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞماف ،والٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ،واًمتقاوع

يم٤مًمتٚمٛمٞمااذ اعماتٕمٚمؿ وهاق ذم سمٕمااض ُما٤م يًاا٠مخٜمل  ا  ويًاا٠مخٜمل ويًاتٛمع ضمٞمادً ِمااػميما٤من يًت ،سمّما٤مطمٌف وٟمّماحف ًمااف

ئار»ؾم٠مخٜمل يمثػما قمـ دمرسما٦م  ،قمٜمف أقمرف ُمٜمل اعمدرؾما٦م »يادرس قمٜمادٟم٤م ذم  شحمٛماد»ويما٤من اسمٜماف  ،٤موهمػمها شاجلزا

ومل أيماـ أنا٤م ُمٕمّٚمٛماف ًمٙماـ يمٜما٧م ُماـ ـما٤مىمؿ اًمتادريس ذم  ،ومٙم٤من يمٚمام ًم٘مٞماٜمل ي٠ًمخٜمل قمـ اسمٜماف ،شاًمٕمرسمٞم٦م اًمٙم٤مسمٚمٞم٦م

 شؿماااُٖمٚمٜم٤م واهلل قمااٜمٝمؿ»: ومٞم٘مااقل زم ،ومٙمٜماا٧م أطمدصمااف قمٜمااف ،اعمدرؾماا٦م ويماا٤من اًمقًمااد ياادرس ذم اًمّمااػ ُمااع وًماادّي 

إن ؿما٤م  اهلل ٟمحاـ ٟمجتٝماد ذم ؾماد : ومٙمٜم٧م أىمقل ًماف ،م سمف سمِمٙمؾ أيمثرهتامًمالويت٠مؾمػ ًمٕمدم وضمداٟمف اًمٗمرص٦م 

 -ومٙم٤من يدقمق يمثػما ويٗمرح ؛هذا اًمثٖمر ًمٙمؿ

 -!يمام ُيا٘م٤مل ،  اًمذي ذم يده ًمٞمس ًمفِمالاًم --اعهدا  ؾمخّل اًمٞمدِ  يمثػمَ  ويم٤من 

ٟماااف سمٕماااد ومااارا. ومااااال شمًااا٠مل قماااـ اًمٌِ  طمااااقال واًمٌِم٤مؿمااا٦م واًمًااا١مال قماااـ إ ارِْماااوإذا ًم٘مااال أي أطماااٍد ُماااـ إظمقا

 -مهتاموإفمٝم٤مر اًمٗمرح سمف وآ ،واًمتٗم٘مد واعمقاؾم٤مة

ويمٜمااا٤م ٟمحااا٥م ؾمااا١ماًمف وآؾماااتٗم٤مدة ُمٜماااف  ،ومٙمٜمااا٧م يمٚماااام رأجتاااف شمااا٠مثرت سماااف :η شأجٛماااـ»وأُمااا٤م اًماااديمتقر 

وٓ أذيمااار ُمقىمٗمااا٤م ُمٕمٞمااااٜم٤م ُمٕماااف  ،وٟمتااا٠مثر سمقىمااا٤مره وطمٞم٤مئاااف وطمٙمٛمتاااف ووم٘ماااف اهلل وؾمااادده ،ع قمٚمٞمااافوااااٞموـمااارح اعمقا 

   -أطمٙمٞمف ًمٙمؿ أن

وم٘مااااد يمٜماااا٤م ٟمتاااا٠مثر يمثاااػما سم٠مظمالىمااااف وطمٚمٛمااااف وشمقاواااإمف  --ورقماااا٤مه وٟمّمااااره η ش٦مُمأؾماااا٤م»خ ِماااااٞموأُمااا٤م اًم

سمٕمااد ؾماا٘مقط يم٤مسمااؾ وسمااد  اًمٗمتٜماا٦م سمٞماااـ إطماازاب وىمااد  شسمٞمِماا٤مور»زرشمااف ُماارة ُمااع سمٕمااض إظمااقا  أجاا٤مم  ؛وطمٙمٛمتااف

جا٧م قمٜماد سما٤مب سمٞمتاف رضماال قمرسمٞما٤م يما٤من ؿماديدا قمٜمٞمٗما٤م ويما٤من  ،شاًمًاقدان»خ ىمارر اًماذه٤مب إمم ِماٞمقمٚمٛمٜم٤م أن اًم ومرأ

ويما٤من يٓمٚما٥ُم  ،اع ُمٕمٝماؿصاارويم٤من احلراس يّمدوٟمف وهاق ذم ؿماٌف  ،سمٙمالم ظم٤مرج قمـ إدبيِمتؿ ويتٙمٚمؿ 
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ًمٙمااـ اًمٙمااالم يمٚمااف سمٚمٖمااف  ،؟خ ذم اًمااداظمؾ ٓ أدري هااؾ يماا٤من يًااٛمٕمف أو ِٓماااٞمواًم ،خِماااٞمُماا٤مٓ وي٘مااقل خم٤مـمٌاا٤م اًم

وقمٚمٛماا٧م أن هااذا اًمِمااخص ًمااٞمس هااذه أول ُماارة يٗمٕمٚمٝماا٤م وىمااد أقمٓماال ُماا٤مٓ ُمااـ  ،قمااـ ـمريااؼ اعظمااقة احلااراس

وٟمحاق  --هاذا احا٤مل ًماٞمس ُم٤مًماؽ وٓ ُما٤مل أبٞماؽ: يما٤من ي٘ماقل ،تٕمٞماـ سمف قمغم اًمًٗمر ًمٙمٜماف يٓمٚما٥م اعمزيادىمٌؾ ًمٞمً

جااااٜم٤م اعمقىماااػ ،ذًماااؽ ُماااـ اًمٙماااالم جااا٧م سمٕماااض اعظماااقة ُماااـ ِمااااٞمصماااؿ دظمٚمٜمااا٤م قماااغم اًم ،وٟمحاااـ يمٜمااا٤م ىم٤مدُمٞمااااـ ومرأ خ ومرأ

ٓ شمٕمٓمااف ياا٤م ئ٤م وؿماااٞمهااذا اًمِمااخص جماارم وٓ يًااتحؼ : ي٘مقًمااقن ًمااف شاًم٘م٤مقماادة»خ ُمااـ إظمااقة ِماااٞماعم٘مرسمٞماااـ إمم اًم

٤مرة أو ًااااااٞموماااااالن أظماااااذ اًم :٤م  أظمااااارى ي٘مقًماااااقنؿمااااااٞموذيماااااروا ًماااااف ذم أثٜمااااا٤م  اًمٙماااااالم أ ،ئ٤م وٟمحاااااق ذًماااااؽؿمااااااٞمخ ؿمااااااٞم

٤م  ُمااٜمٝمؿ ؿماااٞمخ أن ياا٠مُمر سم٤مؾمااؽمداد هااذه إِماااٞميرياادون ُمااـ اًم ،٤مرات ذم اعمٜمٓم٘ماا٦م اًمٗمالٟمٞماا٦م وومااالن أظمااذ يمااذاًاااٞماًم

: عظمااقة ُمااـ أصااح٤مسمف وهياادئٝمؿ وي٘مااقلخ يٌتًااؿ لاا١مٓ  اِماااٞمومٙماا٤من اًم ،خ ٟمٗمًاافِماااٞمٕهناا٤م ُمٚمااؽ ًمٚم٘م٤مقماادة أو ًمٚم

شإذا ضمٞم٧م رايح يمثر اعماليح»
(1)

 --زًم٧م أذيمر شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م واعمقىمػ ُمٜمف ومام ،

 -خ ُمثؾ هذه يمثػمةِماٞمواعمقاىمػ ُمع اًم

 -شٚمُٛمافطمِ  ٓ يًقد اًمٜم٤مَس َُمـ ىمؾ  »: وي٘مقل ،سم٤محلٚمؿ واًمرومؼ وظم٤مص٦م ًمألُمرا صال ويمثػما ُم٤م يم٤من يق

وأظمااذت ُمٕماال ُمًااّقدة اًمٙمتاا٤مب اًمااذي يمتٌتااف قمااـ  شىمٜمااده٤مر»شمااف ُماارة ذم زر شٞم٦مؾمااالُماعُماا٤مرة اع»وذم أجاا٤مم 

ئر» ومل يٙمـ يم٤مُمال ؾم٤مقمتٝم٤م وًمٙمـ اًمذي قمرواتف قمٚمٞماف يما٤من أزياد ىمٚماٞمال  ،ه ومٞمفِماػمٕقمروف قمٚمٞمف وأؾمت شاجلزا

ٗمرغ ؾماااٞمخ ِماااٞمٓ أفمااـ اًم :ًااالوم٘مٚماا٧م ذم ٟمٗم ؛ُمااـ ٟمّمااٗمف )يمٜماا٧م ـمٌٕمتااف قمااغم ور. وضمٕمٚمتااف ُمٚمٗماا٤م( وم٠مظمااذه ُمٜماال

وىمٌااااؾ اًمرضمااااقع إمم يم٤مسمااااؾ أتٞمتااااف  ،طمااااقازم أؾمااااٌقع شىمٜمااااده٤مر»ويمٜماااا٧ُم ُمٙمثاااا٧م ذم  ،٤مٓشمفًم٘مرا شمااااف ًمٙمثاااارة اٟمِمااااٖم

ه إمم سمْمإم٦م أؿماٝمر ِمااروأوص٤م  سمٕمدم آؾماتٕمج٤مل ذم ٟم ،إٟمف ىمرأه يم٤مُمال وأثٜمك قمٚمٞمف :زم اعمٚمػ وىم٤مل ْماروم٠مطم

   -وشمث٧ٌم إومٙم٤مر سمٕمد ـمقل اعمراضمٕم٦م واًمتٛمحٞمص ،وأن أىمرأه قمدة ُمرات ىمٌؾ ذًمؽ طمتك أنّ٘محف ضمٞمدا

 :٦م سمْمع ُمٚمحقفم٤مت أذيمر ُمٜمٝم٤مؿماٞمقمغم احل٤مويمت٥م 

ئاار وأىما٤مًمٞمٛمٝمؿ وُمٜماا٤مـم٘مٝمؿ وَ  صااٗم٧ُم سمٕمْماٝمؿ سماا٤مًمٙمرم واجلااقد وأثٜمٞماا٧م أنٜمال طمٞماااٜمام شمٙمٚمٛماا٧م قماـ أهااؾ اجلزا

ىمااػ مظمرياااـ أهااؾ ُمٜماا٤مـمؼ أظماارى ومااذيمرت ومااٞمٝمؿ  ٤مصمااؿ ذيماارت أن٤مؾًماا ،قمٚمااٞمٝمؿ سمااام رأجاا٧م ُمااـ ذًمااؽ وطمٙمٞماا٧م ُمقا

وأُما٤م أهاؾ اًمًاق  وماال شماذيمرهؿ سم٠مؾماامئٝمؿ سماؾ  ،ه ااؿاذيمار أهاؾ اخلاػم سم٠مؾماامئٝمؿ وٟماقّ : خِمااٞموم٘م٤مل زم اًم ،اًمٌخؾ

وًمٕمٚمااااف  ّمااااؾ اًمٖمٚمااااط أجْماااا٤م ذم ذًمااااؽ ومااااتٔمٚمؿ  ،وماااا٢من ذيماااارهؿ سم٠مؾمااااامئٝمؿ وأؾمااااام  ُمٜماااا٤مـم٘مٝمؿ  اااازهنؿ ؛أاٛمٝمااااؿ

   -حتف واؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م يمثػما ّماٞمومت٠مُمٚم٧م ٟم --أو يمام ىم٤مل ،سمٕمْمٝمؿ

   -ويٕمٗمق قمٜم٤موأن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمٙمؿ  ،ٟم٠ًمل اهلل أن ياٜمٗمع ا٤م ،ومٝمذه سمٕمض اعمقاىمػ ه٤م أذيمره

                                      
 -؛ طمتك يٌ٘مك ذيمرك سم٤مخلػمذم إصِمرك ,أي إؿمٞم٤م  احلًٜم٦م,يمثر ومٕمؾ اعمٚمٞمح أ ؛: ي٤م ُمـ ؾمػمطمؾ يقُم٤مهذا ُمث٤مل قم٤مُمل، ي٘مّمد سمِِف اًمِمٞمخ  (٧)
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ٟمٜماا٤م اًمذياااـ ؾمااٌ٘مقٟم٤م سماا٤معيامن وٓ دمٕمااؾ ذم ىمٚمقسمٜماا٤م همااال ًمٚمذياااـ مُمٜمااقا رسمٜماا٤م إٟمااؽ  مهللا رسمٜماا٤م اهمٗماار ًمٜماا٤م وعظمقا

 -مُمٞماـ --همٗمقٌر رطمٞمؿ

 
 

[شاؾُاع١ إػضب١ٝ إكات١ً» ٚٗ ،شأبٞ عبز اهلل إٗادض إقضٟ» ايكٍٛ ٗ ايؾٝخ اجملاٖز]

 خلواحطٗـي خلوٌهطٗـي للت٘دض خلزْدزٕ ٍهي  ضٌّد٘ ضرػـ٘ٔ يه٘ؤ ًٗتسط هي ٚسد

ؤزَ »د خلوزدّس ٍخلًدلن خلوْدرط طـ٘ؤأ ٍَّ خل ؛شهػًر خلعضٖدٍٕ ٖؤز»د طـْٖ٘ ح٘دٓ خل

ٍّل َّ يلى ٖ٘س  ؟طتِسـ٘ء هي طـٖوًَد زتْْا ؤتحٓ --شيسس خهلل خلوْدرط خلوػـطٕ

٘ٔ خلطخجًٔ ْٖ يطـطٍّل زحَظتٛن زٍضتِ خل ؟ؤٗلَل 22ذسٍز ؤؤم خستطْس ْٖ  ؟خلح٘دٓ

 -؟هي خألذَٓ ٗسإلَى يٌْد خألى ٚخ٘طً دٗكًضـط 22 تَح٘س خلحدٚو٘ٔ ٍّٖ هًَٛٔ هي

م َّ ؤّل َّ هَرَز يلى خلسدحٔ  --٘ٔ خلوٗدتلٔزتٌه٘ن خلزودئ خلوُط :خلساخل خلخدًٖ

 -ذ خلػحَٓ زدلوُطذؿـطسترسدضخت خلوُطز٘ٔ لزيدٗٔ هي قطِ خأ

 [albattar almuhajir: اًم٤ًمئؾ] 
 

 :ىابالج

   -ضمزاك اهلل ظمػما أظمل اًمٙمريؿ

وأظماؼم   ،قماغم طماّد قمٚمٛمال طماّل ٓ سما٠مس قمٚمٞماف واحلٛماد هلل شيّمارأبق قمٌد اهلل اعمٝم٤مضمر اعم»خ ِماٞمإخ اًم

ٟمٜماا٤م ويٌاا٤مرك  ،سمٕمااض اعظمااقة إطمٌاا٤مب ىمٌااؾ ُماادة أنااف يماا٤من قمااغم اشمّماا٤مل سمااف ومٜمًاا٠مل اهلل أن  ٗمٔمااف وؾماا٤مئر إظمقا

 -مُمٞماـ --ومٞمٝمؿ ويٗمرج يمروب اعمًٚمٛمٞماـ وٞمٕم٤م

ٟمااف ُمااـ  شأيب ُمّماإم٥م»خ ِماااٞمٟمٕمااؿ يماا٤من ًمااف شماا٠مثػم ذم ومااؽمة ُماا٤م قمااغم اًم شأبااق قمٌااد اهلل اعمٝماا٤مضمر»خ ِماااٞمواًم وإظمقا

وذيماار  ،قمٞم٦م ُمّمااٖمرة ذم ُمٕمًاٙمره ذم ِهااراتؿمااارذم إقمٓما٤م  دورة  شأباق ُمّماإم٥م»خ ِماااٞمظماالل أنااف اؾماتٕم٤من سمااف اًم

ذم اًمًاا٤مسمؼ طمتااك ـمتف أناف يماا٤من ياارى قمادم ضمااقاز اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت آؾمتِماٝم٤مدي٦م ؿمااارذم أطمااد أ شأبااق ُمّمإم٥م»خ ِمااٞماًم

   -شاعمٝم٤مضمر»خ ِماٞمقمٞمتٝم٤م سمٕمد ُمٜم٤مىمِم٤مت اًمِماراىمتٜمع سم

وما٠مرى أن ٟماتٕمٚمؿ آىمتّما٤مد  ؛شُمـ يمٌا٤مر اعمٜمٔمريااـ ًمٚمتٞما٤مر اجلٝما٤مدي» :ذم اًم١ًمالوًمٙمـ أتحٗمظ قمغم ىمقًمؽ 

ٕهنااا٤م  ،ذم اًمٕمٌااا٤مرة ومٝماااق ُماااـ أداب اعمٝمٛمااا٦م اًمتااال يااااٜمٌٖمل ًمٓم٤مًمااا٥م اًمٕمٚماااؿ وًمٚمداقمٞمااا٦م إمم اهلل أن ُ اااكّم ٟمٗمًاااف اااا٤م

 -واهلل أقمٚمؿ ،وأىمًط قمٜمد اهلل وقمٜمد اًمٜم٤مس ،وشمقىمل اًمٕمثرة ،إمم صد. اًمٚمٝمج٦مأىمرب 

   -اًمتل ؾم٠مختؿ قمٜمٝم٤م شدورة احل٤ميمٛمٞم٦م»ـم٦م ؿماروًمٞمس قمٜمدي أ
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وهاال و٤مقماا٦م  شٞم٦م اعمج٤مهاادةؾمااالُماجلامقماا٦م اع» ومٌحًاا٥م ُماا٤م أقماارف أن اؾمااٛمٝم٤م يماا٤من ٦موأُماا٤م اجلامقماا٦م اعمٖمرسمٞماا

أيب قمٌاد اهلل » :وقمرومٜما٤م اعظماقة اًم٘مٞما٤مدات ومٞمٝما٤م ُمثاؾ ،ش٦مٞمؾماالُماعُما٤مرة اع»أجا٤مم  شيم٤مسماؾ»قمرومٜم٤مه٤م ذم  ،طم٘مٞم٘مٞم٦م

وسمٕماض ها١مٓ  اعظماقة ىمتٚماقا ذم احلٛمٚما٦م اًمّماٚمٞمٌٞم٦م ٟمًا٠مل  ،وهماػمهؿ شؾم٤ممل»و شحمٛمقد»و شاحل٤مج»و شأيب ُمٕم٤مذ

ذم سماااالٍد  ؾماااارصماااؿ سمٚمٖمٜمااال أن سمٕمْماااٝمؿ أ ،وسمٕمْماااٝمؿ اٟمًاااح٥م وظمااارج طمٞمااا٤م ،اهلل شمٕمااا٤ممم أن يت٘ماااٌٚمٝمؿ ذم اًمِماااٝمدا 

 -ٝمؿ ؾمِجاٜمقا سمٕمد رضمققمٝمؿ إمم اعمٖمربأظمرى وؾمٚمؿ إمم سمالده وسمٕمْم

 -مُمٞماـ --هؿ قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومرياـّمارٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمرج قمٜمٝمؿ وٞمٕم٤م وياٜم

ـَ ومٝماؿ وشمٗم٘ماف ذم  ٤مهلل شمٕم٤ممم أ  رأج٧م ذم ه١مٓ  اعظمقة ظمػما يمثػما وقمروم٧م ومٞمٝمؿ صالطًم  وؿمٝم٤مدةً  وطمًا

ويرزىمٜمااااا٤م وإيااااا٤مهؿ الااااادى واًمًاااااداد  ومااااا٤مهلل اعمًااااا١مول أن جيٛماااااع ؿماااااٛمؾ إطمٞمااااا٤م  ُماااااٜمٝمؿ قماااااغم اخلاااااػم --اًمديااااااـ

ٟم٤م قمغم  اوأن جيٛمع اجلٛمٞمع همدً  ،واًمتقومٞمؼ  -مُمٞماـ --ر ُمت٘م٤مسمٚمٞماـؾمارذم دار يمراُمتف إظمقا

 
 

[ شعڀ١ٝ اهلل» عبب ق١ً َكا٫ت ايؾٝخ]

 َّ ًٍحي زحدرٔ بلْ٘د ؟سسر ٖلٔ هٗدأتٙ هد-- 

 [اًمث٤مىم٥مّمار اًمٜم: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

   -أظمل اًمٙمريؿسم٤مرك اهلل ومٞمؽ وطمٞم٤مك اهلل 

اعمٝمااؿ أيمثاار  ،وىمٚماا٦م اعم٘ماا٤مٓت ًمٕمٚمٝماا٤م إن ؿماا٤م  اهلل ًمٞمًاا٧م ُمِمااٙمٚم٦م ،ٟمًاا٠مل اهلل أن يٕمٞماااٜمٜم٤م وإياا٤ميمؿ قمااغم اخلااػم

وٓ طمااقل وٓ ىمااقة إٓ  ،ُمٜمٝماا٤م اًمااذي ٟمًاا٠مخف اهلل شمٕماا٤ممم دائااام هااق اًمتقومٞمااؼ واًمًااداد وصااالح اًمٕمٛمااؾ وإظمالصااف

   -سم٤مهلل

ويم٤مٟماا٧م  ،وسمٕمااض اعمٜمتاادي٤مت إظماارى شناا٤م اعمًااٚمؿُمٜمتاادى أ»٦م يمٜماا٧م أؿماا٤مرك ذم واااٞمواحل٘مٞم٘ماا٦م ذم اعماادة اح٤م

وذم اعمااادة إظماااػمة طمّماااٚم٧م زم اٟمِماااٖم٤مٓت وفماااروف  ،وماااؽمة يمٜمااا٧م ومٞمٝمااا٤م أىماااؾ أؿماااٖم٤مٓ ومٙمٜمااا٧م أتااا٤مسمع وأيمتااا٥م

 -وأجْم٤م اسمتٕمدت ىمٚمٞمال قمـ اعمٜمتدي٤مت ًمالطمتٞم٤مط إُمٜمل ،اضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م واسمتٕمدت قمـ اًمٙمت٤مسم٦م

 -مُمٞماـ --ؿماريمؾ ذي  ؿمارٞماٜم٤م وأن يٙمٗم ،ٟم٠ًمل اهلل أن  ٗمٔمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ يمؾ ُمٙمروه

   -وضمزايمؿ اهلل ظمػما 
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[ٗ ؽٓكٝ٘ شعڀ١ٝ اهلل» رصاع١ ايؾٝخ]

 َي٘ٔ ْٖ ضٌٗ٘فطـطيي زضخستٙ خل ٖل٘ا ٍحسحتٌد ،دضـ٘ تٛطهت ٗد ل--  

 [يمٚمٛم٦م طمؼ ذم وضمف اًمٕمدو: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

٧م دراؾماا٦م طماارة قمااغم اعمِماا٤ميخ ذم يم٤مٟماا ,شسمااالد ؿمااٜم٘مٞمط»اًمتاال يًااٛمٞمٝم٤م اعمِماا٤مرىم٦م , ش٤مٞمااُمقريت٤مٟم»اًمدراؾماا٦م ذم 

ويا٦م ،ةْمارع َُماْحاو, شواراعمح٤م» وشمًاّٛمك  ،وهال اًمتال شمًاٛمك ذم سمٕماض سماالد اعمٖمارب اًمٕماريب إظمارى سم٤مًمزا

ب اًمٜماا٤مس إًمٞمااف أيمٌاا٤مد اعسمااؾ أو ْمااارخ ُمٕمااروٌف يؿماااٞموهاال ُمدرؾماا٦م أهٚمٞماا٦م ي٘مٞمٛمٝماا٤م قماا٤مدة  ،ذم اًمًااقدان سماا٤مخلٚمقة

٘م٤مدُمٞمااااـ ُماااـ ٝمااا٤م ذم اًمٕمااا٤مدة ُمٙمااا٤من عىم٤مُمااا٦م اًمٓمٚمٌااا٦م اًمويٙماااقن ومٞم ،شم٘مٞمٛمٝمااا٤م ضمٝمااا٦م أظمااارى ويااادّرس ومٞمٝمااا٤م اعمِمااا٤ميخ

ويمٜماا٧م أناا٤م ُمااـ وااٛمـ جمٛمققماا٦م ُمااـ اعظمااقة اًمٓمٚمٌاا٦م هااـ شمقضمٝمااقا ًمٓمٚماا٥م  ،أو اعمًاا٤مضمد أو ذم اًمٌٞمااقت ,سمٕمٞمااد

واًمت٘مٞماااٜم٤م هٜماا٤مك سماإٌمض اعظمااقة اًم٘م٤مدُمٞماااـ ُمااـ سمٚماادان اعمٖماارب اًمٕمااريب وٓ  ،اًمٕمٚمااؿ سمٕمااد ومااؽمة اجلٝماا٤مد إومٖماا٤م 

ئااار وًمٞمٌٞمااا٤مؾمااااٞم وٟماااذه٥م إمم  ،٤م ٟمٕماااٞمش ذم جمٛمققمااا٤مت ٟمتٕمااا٤مون قماااغم اعمٕمٞمِمااا٦م وشمااا٠مضمػم اًمًاااٙمـومٙمٜمااا ،ام ُماااـ اجلزا

 -قخ يمام ذيمرتِماٞماًم

ٍخ ِماااٞمُماـ اًم٘ماارى واًمٜمجاقع ـمٚمٌا٤م ًم شٟمقايمِماقط»وذم سمٕماض إطمٞما٤من ذهٌٜما٤م إمم ُماادن سمٕمٞمادة قماـ اًمٕم٤مصااٛم٦م 

أمحااد وًمااد اعمختاا٤مر سمااـ إسمااراهٞمؿ سمااـ يٕم٘ماااقب »خ ِمااااٞمُمٕمٞماااـ يمااام طمّمااؾ ُمٕماال وسمٕمااض إظمااقا  ذم ذه٤مسمٜماا٤م إمم اًم

هاا٥م اجلٚمٞمااؾ ُمااـ أدًماا٦م ظمٚمٞمااؾ»صاا٤مطم٥م يمتاا٤مب  شٙمٜماالاجل  ،شقمٌااد اهلل وًمااد اعُماا٤مم اجلٙمٜماال»خ ِماااٞموإمم اًم ،شُمقا

ٟمٜم٤م اًمٓمٚم٦ٌم أيمثرهؿ رطمؾ إمم  ،شيمٞمٗم٤م»ذم وٓي٦م  شىمػمو»ذم ىمري٦م   -قخ هٜم٤مكؿماٞمخ هٜم٤م أو ؿماٞموهٙمذا سم٘مٞم٦م إظمقا

 ،ُمااـ اًمااٌالد ادً وم٘مااد ـمردٟماا٤م ـماار ؛وسم٤مًمٜمًاا٦ٌم زم مل شمٓمااؾ ُمااديت هٜماا٤مك ًمألؾمااػ سمًاا٥ٌم سمٕمااض اًمٔمااروف إُمٜمٞماا٦م

   -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

ومٌدأن٤م سم٠مخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًماؽ وسمٕماض ُمتاقن اًمٚمٖما٦م  ؛واًمذي درؾمُتف هٜم٤مك يم٤من أيمثره ذم اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘مف وإصقل

ىماال اًمًاإمقد»ئ٤م ُمااـ ؿماااٞموصمٜمٞماااٜم٤م سم٤مًمٗم٘مااف وإصااقل وم٘ماارأت  ،إظماارى وسمٕمااض اًمِماإمر ومل أيمٛمٚمااف ًمألؾمااػ  شُمرا

ُمااع  ،شيمٗماا٤مف اعمٌتاادي ُمااـ ومٜماال اًمٕماا٤مدات واًمتٕمٌااد» ٟمّمااػ يمتاا٤مب وىماارأت ذم اًمٗم٘مااف أزيااد ُمااـ ،قمااغم اعمِماا٤ميخ

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،الت أظمرى ُمتٜمققم٦مّماٞمن

ٓ يٚمتاااازم  ،وهااااذه هاااال ـمااااري٘متٝمؿ هٜماااا٤مك ،خؿماااااٞمواًمٖم٤مًماااا٥م يماااا٤من أن اًمٗمااااـ اًمقاطمااااد ٟمدرؾمااااف قمااااغم أيمثاااار ُمااااـ 

 -ًمٞمقُمّل خ اشمٗمؼ ًمف يدرس قمٚمٞمف درؾمف اؿماٞمسمؾ أي  ،خ واطمٍد ًم٘مرا ة اًمٙمت٤مبِماٞماًمٓم٤مًم٥م هم٤مًم٤ٌم سم

ويم٤مٟماااااا٧م ومرصاااااا٦م ًمالًمت٘ماااااا٤م  سمٙمثااااااػم ُمااااااـ ُمِماااااا٤ميخ اًمٕمٚمااااااؿ اعمؼّمزياااااااـ واًمٕمٚمااااااام  اًمٙمٌاااااا٤مر وآؾمااااااتٗم٤مدة ُمااااااٜمٝمؿ 
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   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ ،وُمذايمرهتؿ

وأُما٤م أيمثار ُما٤م طمّماٚمٜم٤مه ذم احل٘مٞم٘ما٦م ىمٌٚمٝما٤م وسمٕماده٤م ومٝماق ُماـ  ،ومٝمذه هل اًمدراؾم٦م ؿمٌف اًمرؾمٛمٞم٦م ذم ُمقريت٤مٟمٞما٤م

 -واهلل اعمًتٕم٤من ،ًارُمراضمٕم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ طمًٌام شمٞمسمٛمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م ُمع ّمال ؾ اًمِمخّماٞماًمتح

ويٛمااـ قمٚمٞماااٜم٤م وقمٚمااٞمٙمؿ سماا٤مًمٕمٚمؿ اًمٜماا٤مومع واًمتقومٞمااؼ  ،ٟم٤م وياارطمؿ واإمٗمٜم٤م ويٕمٗمااق قمٜماا٤مًاااروٟمًاا٠مل اهلل أن جيااؼم يم

 -مُمٞماـ --ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 
 

[ٚبٌ ايؾٝخ ايظصقاٟٚ  سنض َا بٝٓ٘ٚ ؟!،شعڀ١ٝ اهلل» ٌٖ هاٖز ايؾٝخ]

 رٌد ؤزٖ ضـّ٘ل يٌس ْؿـ٘لتٙ هأذص يلى  ،؟أ تٙ خٙى تزدّس ؤمؿـطّل ح

  ؟ٍهد تًل٘ٗٙ يلى ضزُ يلى ْؿـ٘لتٙ ؟هػًر خلعضٖدٍٕ

 [ٌؾًاٞمؿم: اًم٤ًمئؾ] 
 

 : الجىاب

ٟمًاا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن يٖمٗماار ًمٜماا٤م ويًااؽمٟم٤م وإياا٤ميمؿ ذم  ،أناا٤م أن ىم٤مقمااٌد ذم سمٞمتاال وًمًاا٧ُم أضم٤مهااد ؛اًمٙمااريؿ لأظماا

ـّ قمٚمٞمااااٜم٤م سمااا٤مًمتقومٞمؼ واًمتٞم وأن خياااتؿ ًمٜمااا٤م وًمٙماااؿ سم٤مًمِماااٝم٤مدة ذم  ، ًمٚمجٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمٚمفًااااػماًمااادٟمٞم٤م وأظمااارة وأن يٛمااا

 -مُمٞماـ ي٤م رب اًمٕم٤معمٞماـ --اـ طمٜمٗم٤م ّماٞمؾمٌٞمٚمف ُم٘مٌٚمٞماـ همػم ُمدسمرياـ ص٤مدىمٞماـ خمٚم

ذم ُمقوٕمٞمااـ ُماـ هاذه  ،ومت٘مدم اعضم٤مسم٦م قماغم ٟمحاق هاذا اًمًا١مال --خ أيب ُمّمٕم٥م ِماٞموأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم

ٓ ُماااا٤م يٙمااااقن ُمااااـ أرا  اًمتاااال خيتٚمااااػ ومٞمٝماااا٤م ٟمٔماااار وًمااااٞمس قمٜماااادي قمااااغم أيب ُمّماااإم٥م إ ،إضمقسماااا٦م قمااااغم إىمااااؾ

 -إطم٤ٌمب

ت قماااغم ِماااارومٚمٕمٚماااؽ شم٘مّماااد اًمٙمٚمٛمااا٦م اًمتااال ذيمااار  ومٞمٝمااا٤م وٟم شرده قماااكمّ » وأُمااا٤م سمخّماااقص ُمااا٤م قماااؼمَت قمٜماااف سمااااا

وومرطمااا٧ُم  ،وومرطمااا٧ُم أهنااا٤م سمٚمٖمتاااف ٕهنااا٤م ُماااـ اًمٜمّماااح اًماااذي ٟمرضماااق سماااّره ،ومٝماااذه قمٚم٘مااا٧ُم قمٚمٞمٝمااا٤م ذم طمٞمااااٜمٝم٤م ،اًمٜمااا٧م

وأن يٖمٗماار  ،ومٜمًا٠مل اهلل أن يرمحاف ويروماع درضمتاف ذم اعمٝمديٞمااـ ،قمٝمدشمافسمتقاوإمف ورؾماقخ أظمالىماف وووم٤مئاف يماام 

ًمٜم٤م ،ويٗمرج يمروسمٜم٤م ،ٟم٤مّماػمًمٜم٤م شم٘م    -مُمٞماـ --ويّمٚمح أطمقا
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 خبمتذ
  

..
 

 : ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ًمٙمؾ ظمػم ،إظمقا  إطم٤ٌمب

صاك ًمٚم٘م٤م  ٟمتدارس ومٞمف ُم٤ًمئؾ دياٜمٜم٤م وٟمتٜم٤مصح ومٞمف وٟمتقا ًمٜم٤م هذا ا ًارٟمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم وٟمِمٙمره قمغم أن ي

ان ذم ًارأن يدظمٚمٜم٤م سمٛمٜمف ويمرُمف ومٞمٛمـ اؾمتثٜم٤مهؿ ُمـ اخل راضمٞماـ ُمـ اعمقمم اًمرطمٞمؿ  ،سم٤محلؼ وسم٤مًمّمؼم

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻژ: ىمقًمف

ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ: وأن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمذياـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ ،[]اًمٕمٍم ژٺ ٺ

 ژھ ھے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ہ ھ ھ ہہ ہ

 -[]اًمزُمر

ا ذم ىمٌااقل هااذا اًمٚم٘ماا٤م  طمٞماااٜمام قماارض قمااكّم يمثااػمً  أنٜماال شماارددُت  ,ووم٘مٜماال اهلل وإياا٤ميمؿ ًمٙمااؾ ظمااػم,واقمٚمٛمااقا 

وسمٕماااد آؾمتِمااا٤مرة  ،صماااؿ سمٕماااد شم٘مٚمٞمااا٥م اًمٗمٙمااار واًمت٠مُماااؾ ،صماااؿ شمااارددت ذم اعضم٤مسمااا٦م قماااغم يمثاااػم ُماااـ إؾمااائٚم٦م ،أوٓ

ٟمٜمااااا٤م وؿمااااا٤ٌمسمٜم٤م ُماااااـ أطمٌااااا٤مب اجلٝمااااا٤مد حااااا٤مضمااااا٦م اعمٚمرأجااااا٧م اعىمااااادام شمرضمٞمحااااا٤م ًماااااداقمل احل --وآؾمااااتخ٤مرة ٦م عظمقا

ذم ُمدارؾما٦م هاذه اعمًا٤مئؾ اًمتال ىماؾ أن جيادوا ُماـ أهاؾ  ،سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وؾمددٟم٤م اهلل وإي٤مهؿ وٞمٕم٤م ،وأنّم٤مره

ٟمااف وصم٘مااتٝمؿ ُمٗمًاادشمف أيمثاار ،اًمٕمٚمااؿ ُمااـ يدارؾمااٝمؿ إي٤مهاا٤م وإٓ ومااقاهلل  ،وأن اًمًااٙمقت هااـ أقمٓماا٤مه اهلل حمٌاا٦م إظمقا

   -واهلل اعمًتٕم٤من ،زّم ُمـ أن يٙمٗمٞماٜم٤م اًمٕمٚمامُ  اًمٙم٤ٌمُر اعمتٌحرون هذه اعم٤ًمئؾ  هٜم٤م أطم٥م إؿمالُم٤م يم٤من 

ٍب  ،ذم اًمٜمّمح ًمٙمؿ اومل مُل ضمٝمدً  ،هذا ضمٝمدي واضمتٝم٤مدي: وإ  أىمقل عظمقا  ومام يم٤من ُماـ طماؼ وصاقا

وُمااااـ  ًااااالومٝماااق ُمااااـ ٟمٗم ،وُماااا٤م يماااا٤من ُماااـ ظمٓماااا٠م وظمااااالف احلااااؼ ،ومٛماااـ اهلل اًمٙمااااريؿ وطمااااده وسمتقومٞم٘ماااف وإُمااااداده

   -وطمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،أن٤م سمري  ُمـ يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ احلؼ ذم طمٞم٤ميت وسمٕمد ه٤ميتو ،ٓم٤منِماٞماًم

 :وهل ،ت إًمٞمٝم٤م ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمٚم٘م٤م ؿماروأطم٥م أن أذيمر سم٤مًم٘مقاقمد اًمتل أ

 ،أقمٜمال ُمًا٤مئؾ اخلاالف وآضمتٝما٤مد ،ياٜمٌٖمل ىمٓماع اًمٓمٛماع قماـ اًمقصاقل إمم اًمٞم٘مٞمااـ ذم يماؾ ُمًا٠مخ٦م: إومم

وؾمااٌٞمؾ اعمٕمروماا٦م سمااف  ،وقمااغم آضمتٝماا٤مد ،ُمٌٜمااّل قمااغم همٚمٌاا٦م اًمٔمااـ ,سمااؾ أيمثرهاا٤م,وماا٢من اًمٙمثااػم ُمااـ ُمًاا٤مئؾ اًمدياااـ 



 
508 

 

 

 يٛمٙمٜماف أناف يتاقّهؿ أو وي٘مٞمااـ ىمٓماعٍ  إمم اًمقصاقل ,اعمًا٤مئؾ أيمثر أو ،ُم٠ًمخ٦م يمؾ ذم,ومَٛمااـ  ٤مول  ؛آؾمتدٓل

وأظمٓماار  --تٕم٥م يمثاػما ؾمااٞمو ،ومٝمااق خمٓمائ ؛ قمٚماؿ يماؾ اًماادىم٤مئؼ وٓ يٙماقن قمٜماده جما٤مل ٕي شمارددقماغم يًاتقزم أن

 -ْم٤مح لذا إُمر ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمشمف إن ؿم٤م  اهللي٠ميت ُمزيد إؾماٞمو -!قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م واًمْماللِماك  إُمر أنف خُي ُم٤م ذم

 ،وإٟماااازال يمااااؾ ُمًاااا٠مخ٦م ُمٜمزًمتٝماااا٤م ،وهاااال وضمااااقب اًمتٗمريااااؼ سمٞماااااـ اعمًاااا٤مئؾ ،وهاااال ُمٙمٛمٚماااا٦م ًمااااألومم: اًمث٤مٟمٞماااا٦م

 -ًمؽقمغم ذ يٜمٌٜملوذم يمؾ ُم٤م  ،وإقمٓم٤مئٝم٤م درضمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ىمقة احلٙمؿ وصمٌقشمف وووقطمف ،سم٤مًم٘مًط

 -وم٘مف اخلالف ومداسمف: ًمزوم اًمتٗم٘مف ذم سم٤مب: اًمث٤مًمث٦م

سمٕم٦م ه ،آؿمتٖم٤مل سمام ياٜمٌٜمل قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ: اًمرا  -وشمرك ُم٤م ؾمقا

 --!م إهؿوىمد   ،ُمٕمروم٦م وم٘مف إوًمقي٤مت: اخل٤مُم٦ًم

 -وُمٕمروم٦م طمدود ذًمؽ ومداسمف ،أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمتج٤مرب واًمٕمؼم واًمت٤مريخ ووم٘مف آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م: اًم٤ًمدؾم٦م

 :اٞمح٦م أظمرى ىمٌؾ اخلت٤مم وم٠مىمقلوإن يم٤من ُمـ ٟمّم

ٟمٜما٤م قمٜمٝما٤م وُمٜمٝما٤م ُمًا٤مئؾ اًمتٙمٗماػم وهمػمها٤مإن يمثػمً  شمرضماع ذم إصادار  --ا ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل يٙمثار ؾما١مال إظمقا

 ،وٓ شمٜمحًااؿ يمثااػٌم ُمااـ اعمًاا٤مئؾ واًم٘مْماا٤مي٤م إٓ سمااذًمؽ ،٤مواااٞمً يماا٤من أو ىم٤م ٤ماحلٙمااؿ ومٞمٝماا٤م إمم ٟمٔماار احلاا٤ميمؿ ومٞمٝماا٤م ُمٗمتًٞماا

قمٜمد اًمٙمالم قمغم ُم٠ًمخ٦م اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ شةرِمااًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قم»يمام ٟمٌٝم٧م قمٚمٞمف ذم 
(1)

- 

 :وه٤م وضمدشمف ُمـ إُمثٚم٦م أن ،وهذا إصؾ يمثػم ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤م 

ذم سم٤مٍب قم٘مده ذم اًمتحّري قمٜماد اظماتالط احلاالل  شإطمٞم٤م  قمٚمقم اًمدياـ»ذم   شأبق طم٤مُمد اًمٖمزازم»ُم٤م ىم٤مًمف 

وم٠مُما٤م إن » :ىما٤مل ومٞماف ؛اعمها٤مل وُمٔم٤مهنا٤ماًمٌا٤مب اًمث٤مًما٨م ذم اًمٌحا٨م واًمًا١مال والجاقم و: وهق ،سم٤محلرام وٟمحقه

ُمً  م هق إىمؾ واطمتٛمؾ أن ٓ يٙمقن إيمؾ طمرا يماام ذم ُمًا٠مخ٦م اؿمات٤ٌمه  ؛ وإن ن٘مؼ وضماقده ذم احلا٤مل ٤ميم٤من احلرا

ومٝمذا ه٤م ٓ أدري ُم٤م أىمقل ومٞمف وهق ُمـ اعمتِم٤ما٤مت اًمتال يتحاػم اعمٗمتال ومٞمٝما٤م ٕهنا٤م ُماؽمددة سمٞمااـ  ، اًمذيمٞم٦م سم٤معمٞمت٦م

وإن  ،ٟمًاقة وضما٥م آضمتٜما٤مب ِماارٕم٦م إذا اؿماتٌٝم٧م سم٘مريا٦م ومٞمٝما٤م قموااٞمواًمر  ، اعمحّمقر ُمِم٤ما٦م اعمحّمقر وهمػم

وًم٘ماد  ،وسمٞماٜمٝمام أقمداد وًمق ؾمئٚم٧م قمٜمٝم٤م ًمٙمٜم٧م ٓ أدري ُما٤م أىماقل ومٞمٝما٤م ، ة مٓف مل جي٥مِماريم٤مٟم٧م سمٌٚمدة ومٞمٝم٤م قم

ومقىمااع ذم  ادً صاااٞمقمااـ رضمااؾ رُمااك  شمقىمااػ اًمٕمٚمااام  ذم ُمًاا٤مئؾ هاال أووااح ُمااـ هااذه إذ ؾماائؾ أمحااد سمااـ طمٜمٌااؾ 

ُماال أو ح٤مًمااؽ ّماااٞمؽ همااػمه أجٙمااقن اًمُمٚماا  ، ٓ أدري : ٓ أدري ومروضمااع ومٞمااف ُماارات وم٘ماا٤مل إرض وم٘ماا٤مل:د ًمٚمرا

                                      
ًمٙمـ ُمع ذًمؽ يمٚمف يقضَمد ُمـ أهؾ اًمدواظمؾ »: ىمٚمٞمٌؾ ضمدا هذا اًمزُم٤من؛ ىم٤مل  ,اعمٕمتؼم ُمثٚمف ذقًم٤م,سمٕمد أن ذيمر اًمِمٞمخ أن اجلٝمؾ  (٧)

ٌُٕمد قمـ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، وم ٗمرٌ. سمٞماـ ه١مٓ  وأوئلؽ، وهذه صقٌر وىمْم٤مي٤م يرضمع واًمٌقادي وإىم٤مًمٞمؿ اًمٌٕمٞمدة ُمـ هؿ ذم هم٤مي٦م اجلٝمؾ واًم

 -شارك وأهٚمفشم٘مديره٤م إمم اعمٗمتل اًمٜم٤مفمر ذم اعم٠ًمخ٦م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-- وٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِم



509  

  

ومٚمٞم٘مٓمااع اعمٗمتاال ـمٛمٕمااف قمااـ درك احلٙمااؿ ذم وٞمااع  شيمتاا٤مب اًمٕمٚمااؿ»ُمااـ ذًمااؽ طمٙمٞماااٜم٤مه قمااـ اًمًااٚمػ ذم  ا ويمثااػمً 

ش  اًمّمقر
(1)

 -ـها 

اًمٌااادع وإهاااقا  وختٚمٞمااادهؿ ذم واًمٕمٚماااام  ىماااد شمٜمااا٤مزقمقا ذم شمٙمٗماااػم أهاااؾ » :اسماااـ شمٞمٛمٞمااا٦م ؾماااالمخ اعؿمااااٞموىمااا٤مل 

وصا٤مر سمٕماض  ،يمامًماؽ واًمِما٤مومٕمل وأمحاد وهماػمهؿ ؛وُم٤م ُمـ إئٛم٦م إٓ ُماـ طمٙمال قمٜماف ذم ذًماؽ ىماقٓن ،اًمٜم٤مر

ك اًمتازم ختٚمٞمادطمتا ،أت٤ٌمقمٝمؿ  ٙمل هذا اًمٜمزاع ذم وٞمع أهاؾ اًمٌادع وذم ختٚمٞمادهؿ
(2)

يماؾ ُماـ يٕمت٘ماد أناف ُمٌتادع  

ٕمْمٝمؿ ومّما٤مر ئماـ أناف ٓ يٓمٚماؼ يمٗمار أطماد ُماـ أهاؾ إهاقا  وىم٤مسمٚمف سمّماك وذم هذا ُمـ اخلٓم٠م ُم٤م ٓ   ،سمٕمٞماٜمف

شوإن يم٤مٟمقا أتقا ُمـ اعحل٤مد وأىمقال أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ واعحل٤مد
(3)

  -ـها 

وؾم٥ٌم هذا اًمتٜم٤مزع شمٕم٤مرض إدًم٦م وم٢مهنؿ يرون أدًما٦م شمقضما٥م إحلا٤م. أطمٙما٤مم اًمٙمٗمار ااؿ صماؿ إهناؿ » :وىم٤مل

ومٞمتٕما٤مرض  ،ا اعياامن ُما٤م يٛمتٜماع أن يٙماقن يما٤مومرً يرون ُماـ إقمٞما٤من اًمذيااـ ىما٤مًمقا شمٚماؽ اعم٘ما٤مٓت ُماـ ىما٤مم سماف ُماـ 

وطم٘مٞم٘ماا٦م إُماار أهنااؿ أصاا٤ماؿ ذم أخٗماا٤مظ اًمٕمٛمااقم ُمااـ يمااالم إئٛماا٦م ُماا٤م أصاا٤مب إوًمٞماااـ ذم  ،قمٜماادهؿ اًماادًمٞمالن

اقمت٘ماد اعمًاتٛمع أن هاذا اًمٚمٗماظ  ،ُمـ ىم٤مل يمذا ومٝمق يم٤مومر: يمٚمام رمهؿ ىم٤مًمقا  ،أخٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ذم ٟمّمقص اًمِم٤مرع

ٟماع ىماد شمٜمتٗمال ذم طماؼ اعمٕمٞمااـ وأن شمٙمٗماػم اعمٓمٚماؼ ؿماارأن اًمتٙمٗمػم ًماف ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمـ ىم٤مًمف ومل يتدسمروا  وط وُمقا

ٟماعِمارٓ يًتٚمزم شمٙمٗمػم اعمٕمٞماـ إٓ إذا وضمدت اًم يٌٞمااـ هاذا أن اعُما٤مم أمحاد وقم٤مُما٦م إئٛما٦م  ،وط واٟمتٗما٧م اعمقا

شاًمذياـ أـمٚم٘مقا هذه اًمٕمٛمقُم٤مت مل يٙمٗمروا أيمثر ُمـ شمٙمٚمؿ اذا اًمٙمالم سمٕمٞماٜمف
(4)

 -ـها 

صمااؿ  ،شأهااؾ اًم٘مٌٚماا٦م واعمتاا٠موًمقن»خ أبااق ىمتاا٤مدة وماارج اهلل قمٜمااف ذم رؾماا٤مًمتف اعمًاااّمة ِماااٞماعمح٘مااؼ اًمٟم٘مٚمااف اًم٤ٌمطماا٨م 

ذم هم٤ميااا٦م اًمٜمٗم٤مؾمااا٦م ذم يمِماااٗمف ًماااؽمدد إئٛمااا٦م ذم شمٙمٗماااػم سمٕماااض  وهاااذا اًماااذي ىم٤مًماااف اعُمااا٤مم » :قمٚماااؼ قمٚمٞماااف سم٘مقًماااف

احلٙمااؿ قمٚمٞمااف  وماا٢من اًم٘م٤مقماادة اًمتاال ًماادهيؿ هااق شمٙمٗمااػمه ومٚمااام أرادوا ؛إقمٞماا٤من ُمااع وضمااقد اًم٘م٤مقماادة اًمتاال أصااٚمقه٤م

 ,--صاادىم٤مت ،صاالة اًمٚمٞماؾ ،ذيماار اهلل ،أقماامل صا٤محل٦م ,اُمتٜمٕماقا ُماـ ذًماؽ طمٞماااـ رأوا ُما٤م ومٞماف ُمااـ صاالح ذايت

 وهاذا ،سما٤مًمتٖمٞمػم اًم٘م٤مقمادة قمغم ومٕم٤مدوا احلػمة ذم ومقىمٕمقا  شمٕم٤ممم اهلل دياـ ظمدُم٦م ذم ورهم٦ٌمً  ًمديف هؿ ُمـ رأوا وُم٤م

وهاق  ،ُمتٕماددة لاذا اًماذي ىم٤مًماف اعُما٤مم اًماذيمرت صاقرً عـم٤مًما٦م ا خم٤موم٦م وًمقٓ هذا يقُمٜم٤م وإمم اًمٙمثػمياـ ُمع ي٘مع

يٌٞماااـ ًمااؽ يمااذًمؽ أن اعماار  ٓ نٙمٛمااف اًم٘م٤مقماادة وم٘مااط ذم احلٙمااؿ واًمٗمتٞماا٤م سمااؾ ٓ سمااد ُمااـ اـمٛمئٜماا٤من ٟمٗمًااف ذم احلٙمااؿ 

ىماااع ُماااـ شمٕمااا٤مرض إدًمااا٦م ،قماااغم اعمٕمٞمااااـ واقماااذر  الاااذا ضمااادً  ٤مهتؿومااا ،وؾماااٛمل هاااذا اًمتٕمااا٤مرض سمٞمااااـ اًم٘م٤مقمااادة واًمقا

                                      
 (-٧22.  2إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ ) (٧)

 -ذم إصؾ: ختٚمٞمدهؿ، وُم٤م أثٌتٜم٤مه هق اًمّمقاب (2)

 (-4٧2، 4٧6.  ١)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (1)

 (-666، 66١.  ٧2جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (6)
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ه أناا٧م أظماا٤مك سماااام يااارى ذم احلٙمااؿ قماااغم ُماااع اًمتٜمٌاااف أن اًمٗمتاااقى وإطمٙماا٤مم هااال ٕهاااؾ اًمٕمٚماااؿ  ،اعمٕمٞماٜمٞمااااـ وٓ شمااارا

شواهلل ال٤مدي --وًمٞمس ًمٚمجٝمٚم٦م وإهمامر
(1)

  -ـها 

صمؿ شمٌٞماـ ًمؽ اًمٗمرىم٤من سمٞماـ اًمزٟم٤مدىما٦م يم٤معؾماامقمٞمٚمٞم٦م واًم٘مراُمٓما٦م واًمدرزيا٦م وُماـ  --» :صمؿ ىم٤مل أبق ىمت٤مدة أجْم٤م

واىمٕماال أو إن اًم٘ماارمن يمتاا٤مب ُمااقاقمظ ٓ أطمٙماا٤مم أو  شوماارازإ»هااـ ي٘مقًمااقن إن اًم٘ماارمن ّمااار ؿماا٤ماٝمؿ ذم هااذا اًمٕم

أو  ،ه وم٘ماااطّماااارهماااػم ُمٚمااازم ًمٜمااا٤م سماااؾ هاااق ُمٚمااازم ًمٕم أو ي٘مقًماااقن إن أُمااار اًمٜمٌااال  ،يمتااا٤مب أدب ٓ يمتااا٤مب هدايااا٦م

وسمٞمااااـ اعمت٠موًمٞمااااـ اًمذيااااـ وإن  ،ي٘مقًمااقن إن طمٙماااؿ اهلل شمٕمااا٤ممم ٓ ياااٜمٗمع اًمٞماااقم وًماااٞمس ًمااف ىمٞمٛمااا٦م ذم إصاااالح احلٞماا٤مة

د أرادوا ُمت٤مسمٕماا٦م اًمرؾمااقل  ،٤موىم٤مًمقهاا٤م ُمت٠موًمٞماااـ مياا٦م أو طمااديثً  ،٘ماا٤مٓتىماا٤مًمقا ُماا٤م هااق يمٗماار ُمااـ اعم  ،ومٗماا٤مهتؿ اعماارا

 ًٓ ُماـ إقمااامل ىمقاقماد ىمْماا٤مئٞم٦م ومٞمااف ٓ سمااد وىماا٤مًمقا يمٚمٛماا٦م اًمٙمٗمار إٓ أن شمٙمٗمااػم اًمقاطماد ُمااٜمٝمؿ  ومٝماؿ وإن يماا٤مٟمقا واال

ٟماعؿماروذًمؽ ُمـ ن٘مؼ  يٖمٚما٥م قماغم ٟمٔمار  وم٘ماد اأن ٓ يٙمٗمار اعمتا٠مول أبادً  ايٕمٜمال أبادً  صماؿ هاذا ٓ ،وط واٟمتٗم٤م  ُمقا

اًمٕم٤ممل واًمٜم٤مفمر واعمٗمتل زٟمدىم٦م اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُماع ىمقًماف سمٕمادم يمٗمار مظمار ي٘ماقل سم٘مقًماف وًماٞمس هاذا ُماـ اًمتٕما٤مرض 

سمً ؿمالوآوٓمراب ذم  شقمٜمد ُمـ ٓ يٕمرف هذا اًم٤ٌمب ُمـ اًمٕمٚمؿ ٤موشمٕم٤مرًو  ٤م  وإن سمدا هذا اوٓمرا
(2)

-   

   -وهق يمالم ٟمٗمٞمس ،اٟمتٝمك يمالُمف ضمزاه اهلل ظمػما 

ذم أبااااااقاب اًمٜمٗم٘ماااااا٦م وذم وااااااال اعطم٤مًماااااا٦م قمااااااغم اضمتٝماااااا٤مد وٟمٔماااااار احلاااااا٤ميمؿ واعمٗمتاااااال واًم٘م٤مويمااااااالم اًمٗم٘مٝماااااا٤م  ذم 

   -اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتٕمزيري٦م وذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ُمٕمروف ُمِمٝمقر

وم٤مجلٝم٤مد  --ياٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن دقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم اعم٘م٤مم إولصمؿ اقمٚمٛمقا إظمقا  أنٜم٤م ٟمحـ أنّم٤مر اجلٝم٤مد 

٦م اًمتاال يٛمٙمااـ ؾماااٞمولااذه اًمٖم٤مياا٦م إؾم٤م ،ٙمااؼمى اًماادقمقة إمم اهلل شمٕماا٤مممهم٤ميتااف اًم ،ؾمااالماًمااذي هااق ذروة ؾمااٜم٤مم اع

يمااام ىماا٤مل  ،وهٙمااذا ومٝمٛمااف اًمّمااح٤مسم٦م روااقان اهلل قمٚمااٞمٝمؿ ،ع اجلٝماا٤مدؿمااار :إرضماا٤مع ضمااّؾ اعم٘م٤مصااد إظماارى إًمٞمٝماا٤م

ٟمحاـ ىمااقٌم اهلل اسمتٕمثٜما٤م ًمٜمخاارج » :ذم يمٚمٛمتاف اعمِماٝمقرة خم٤مـمٌاا٤م رؾماتؿ ىم٤مئاد اًمٗماارس وضمٜماده رسمٕمال سماـ قماا٤مُمر 

ؼ اًمادٟمٞم٤م إمم وااٞموُماـ  ،ؾماالموُماـ ضماقر إديا٤من إمم قمادل اع ،دة اًمٕمٌا٤مد إمم قمٌا٤مدة رب اًمٕمٌا٤مداًمٕم٤ٌمد ُماـ قمٌا٤م

شؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
(3)

- 

ُما٤م أُمرٟما٤م رسمٜما٤م َووماؼ  يماؾ ذًماؽ قماغم -!٤مومٜمحـ دقم٤مة هدًى ودقم٤مة ظماػٍم ورمحا٦م وإطمًا٤من وقمادٍل وؾماالٍم طمً٘ما

                                      
 (-21، طم٤مؿمٞم٦م 21أهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن )ص  (٧)

 (-25، 26أهؾ اًم٘مٌٚم٦م واعمت٠موًمقن )ص  (2)

 شيمت٤مب اًمردة واًمٗمتقح»وؾمٞمػ هق اسمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ص٤مطم٥م  شرواه٤م ؾمٞمػ قمـ ؿمٞمقظمف»( وىم٤مل: 422، 42٧.  2شم٤مريخ اسمـ يمثػم )( 1)

دي٨م، اهتٛمف و٤مقم٦م سم٤مًمقوع، ًمٙمـ ىمد ُيًت٠منس سمٛمثؾ هذا احلدي٨م ظم٤مص٦م ُمع وضمقد ؿمقاهد قمغم طمقادث ُمثٚمف، ُمع وهق ُمؽموك احل

 ذم شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هذا حمٚمف-  واي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وهذا هقا اًمّمقاب؛قمت٤ٌمر أن اًمٕمٚمام  يت٤ًمحمقن ذم ٟم٘مؾ اًمرإظمذ سم٤مٓ
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وقماغم ُما٤م ومٝمٛماف ؾما٤مدات  ،ياز وذم ؾماٜم٦م ٟمٌٞماف يماام سمٞمااـ ًمٜما٤م ذًماؽ ُمٗمّّماااال ذم يمت٤مسماف اًمٕمز ،ع ًمٜم٤م وأطم٥م ُمٜما٤مؿمارو

واًمتاا٤مسمٕمقن لااؿ سم٢مطمًاا٤من ُمااـ اًمٕمٚمااام  وىماا٤مدات اعمًٚمٛمٞماااـ هااـ  ،أوٕمٞماااـ إوًمٞماا٤م  ُمااـ اًمّمااح٤مسم٦م اًمٙماارام 

 -ؿمٝمدت لؿ إُم٦م سم٤مًمّمالح واخلػمي٦م

شمااا٥م اًمااادقمقة هااال اًمااادقمقة سم٤محلااا٤مل واًم٘مااادوة وطمًاااـ ُمٕم٤مُمٚمااا٦م اخلٚماااؼ  --وٕنٜمااا٤م دقمااا٤مة إمم اهلل ومااا٢من أول ُمرا

   -سمٛمح٤مؾمـ إظمال. واًمٗمْم٤مئؾ وأداب واًمتحكم

وماا٢من اًمٜماا٤مس  ،ويٛمثاؾ اعمج٤مهدياااـ واجلٝماا٤مد ذم يمااؾ ُمٜمتاادى وٟماا٤مدٍ  ؾمااالموًماٞمٕمٚمؿ يمااؾ واطمااد ُمٜماا٤م أنااف يٛمثااؾ اع

  أيمثاَر ؿماالوًماٞمس  ،ياٜمٔمرون إمم اًمدياـ وإمم اجلٝم٤مد واعمج٤مهدياـ ُمـ ظمالًمٜم٤م وُمـ ظمالل أظمالىمٜما٤م وُمٕم٤مُمٚمتٜما٤م

 -ب وطمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦مشم٠مثػما ذم اًمٜم٤مس ُمـ طمًـ اخلٚمؼ وإد

واًمااذي  ٛمااؾ  -!اٜماااف وياااُٚمٖمل شماا٠مثػَمُه ؾمااقُ  اخلٚمااؼ وىمٚماا٦م إدبِماٞموإن احلااؼ اًمااذي ُمااع اعٟمًاا٤من يمثااػما ُماا٤م َيا

 ،أن جيٕمااؾ ٟمّماا٥م قمٞماااٜمٞمف دائااام واضماا٥م هداياا٦م اخلٚمااؼ وقماادم شمٜمٗمااػمهؿٓ سمااد ويِماإمر سم٤معمًاا١موًمٞم٦م  ؾمااالمهااّؿ اع

 -اب اًمؼّم واًمّمالحوواضم٥م اًمًٕمل ذم ضمّرهؿ إمم اخلػم واعشمٞم٤من اؿ إمم أبق

إٟماااف ٓ شمٕمااا٤مرض سمٞمااااـ صااادقمٜم٤م سمااا٤محلؼ وأظماااذٟم٤م سمااا٤مًمٕمزائؿ وُمٕمااا٤مزم إُماااقر وسمٞمااااـ  :أهيااا٤م اعظماااقة إطمٌااا٤مب

 -اعمخٓمئ ئواًمرّد قمغم اعمخ٤مًمػ وسمٞم٤من ظمٓم ،اًمتقاوع هلل واًمذًم٦م ًمٚمٛم١مُمٜمٞماـ

وُمااـ  ،ٚماا٦مومٚمٜماارّوض أنٗمًااٜم٤م قمااغم اؾمااتٞمٕم٤ما٤م واًمٕمٛمااؾ ااا٤م و --وهلل حمٌقسماا٦م ،٤م  يمٚمٝماا٤م ُمٓمٚمقسماا٦مؿماااٞمإن هااذه إ

  -[42: ]اًمٕمٜمٙمٌقت ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀژ ،يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف

   -مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ أن شمٗم٘مٝمٜم٤م ذم اًمدياـ وأن دمٕمٚمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمدك اًمّم٤محلٞماـ

   -وشم٥م قمٚمٞماٜم٤م إٟمؽ أن٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،مهللا رسمٜم٤م شم٘مٌؾ ُمٜم٤م إٟمؽ أن٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ

ر ،ئ٤مشمٜم٤مؾماٞمويمٗمر قمٜم٤م  ،مهللا رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م    -وشمقوّمٜم٤م ُمع إبرا

سمٚمٓمٗمااؽ  ،ة وٓ ومتٜماا٦م ُمْمااٚم٦مْمااارا  ُموااارذم همااػم  --ىمريٌاا٤م ٤مقم٤مًُماا ٤مومرضًماا مهللا وماارج قمٜماا٤م وقمااـ أُماا٦م حمٛمااد 

 -وقمٗمقك ورمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحٞماـ

ااتٝمؿ  ،مهللا وماارج قمااـ قمٌٞماادك اعم١مُمٜمٞماااـ اعمًجقٟمٞماااـ ذم ؾمااجقن اًم٘مااقم اًمٙم٤مومرياااـ ٌّ وارسمااط قمااغم ىمٚمااقاؿ وصم

 -ػم طمٞم٨م يم٤مٟمقا لؿ اخل ًاروي ،هؿّمارواٟم

ٟمف اعمًجقٟمٞماـ ي٤م رب اًمٕم٤معمٞماـ شأيب ُمّمٕم٥م»مهللا ومرج قمـ قمٌدك اعمحت٥ًم     -وؾم٤مئر إظمقا

وأُماادهؿ سمٛمااددك ياا٤م  ،وظمااذ سم٠مجاادهيؿ إمم الاادى واًمًااداد ،قمٌاا٤مدك اعمج٤مهدياااـ ذم يمااؾ ُمٙماا٤منّمااار مهللا اٟم

 -واومتح قمٚمٞمٝمؿ ي٤م ومت٤مح ي٤م قمٚمٞمؿ ،َُمـ ًمؽ ضمٜمقد اًمًاموات وإرض

ويا١مُمر ومٞماف سما٤معمٕمروف  ،تؽّمااٞمُٕم٦م أُمَر رؿمٍد يٕماز ومٞماف أهاؾ ـم٤مقمتاؽ وياذل ومٞماف أهاؾ ُمٕممهللا أبرم لذه ا
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   --مُمٞماـ --سمرمحتؽ وىمقشمؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحٞماـ ي٤م ىمقي ي٤م ُمتٞماـ ،وياٜمٝمك ومٞمف قمـ اعمٜمٙمر

 -ومٞمف يمام  ٥م رسمٜم٤م ويرواك ٤ميمثػما ـمٞم٤ٌم ُم٤ٌمريمً  اواحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معمٞماـ محدً 

اهلل ورؾمااقًمف وٟمٌّٞماااف وظمٚمٞمٚمااف حمٛمااد ومخااف وصااحٌف وأزواضمااف وذريتااف  وصااغم اهلل وؾمااٚمؿ وسماا٤مرك قمااغم قمٌااد

ٟمف إمم يقم اًمدياـ    -وإظمقا

 

 يك٘ٔ خهلل

 ـه٧62١ ؿمٕم٤ٌمن 2اًم٧ًٌم 

 م2١١4 ؾمٌتٛمؼم 2
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 61 ------------------------------------------------------------------------- ُمـ اًمٜمِم٠مة إمم الِجرة:

ؾَم٤من مظمر اًمثامٟمٞمٜم٤مت:  6١ ------------------------------------------------------------------- ذم ظُمَرا

 66 ---------------------------------------------------------------------- ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ُمقريت٤مٟمٞم٤م:

ئر طمتك أومٖم٤مٟمًت٤من:  5١ -------------------------------------------------------------------- ذم اجلزا

 5١ ------------------------------------------------------------------------------ أظمالىمف وصٗم٤مشمف:

 52 ------------------------------------------------------------- صٗم٤مت اًمِماٞمخ اجلٝم٤مدي٦م واًم٘مٞم٤مدي٦م:

 : ------------------------------------------ 51ش قمٓمٞم٦م اهلل»طم٥ّم وووم٤مٌ  سملم اعمج٤مهديـ واًمِمٞمخ 
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 55 --------------------------------------------------------------------- ريم٦م:اعم٤ٌمش ظمقؾم٧م»همزوة 

 54 --------------------------------- ُمع اًمِمٝمدا : ,سم٢مذن اهلل,آرشم٘م٤م  إمم رب اًمًام ، وآصٓمٗم٤م  

 : ---------------------------- 5١ رصم٤م  وقمزا ؛ ُمـ أُم٦م اعؾمالم، ذم اًمِمٞمخ إؾمد الامم: قمٓمٞم٦م اهلل

 ١2 ------------------------------------------------------------------------ يمت٥م اًمِماٞمخ وُم٘م٤مٓشمف:

 --------------------------------------------------------------- ١4 

 ------------------------------------------------------------------------- ١2 

 6٧ --------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م:

 : ----------------------------------------------------------------------- 65ٟمٔمرة ذم دقمقة حمٛمد 

 6١ ---------------------------------------------------------------------------------- ًم٥مُّ اًم٘مْمٞم٦م:

 66 ------------------------------------------------ ُم٤م اًمذي يٛمٜمٕمؽ ُمـ اًمدظمقل ذم ديـ اعؾمالم؟

 2٧ ---------------------------------------------------------------------------- ٟمدا  إمم اًمٖم٤مومٚملم--

 --------- 21 

 25 ---------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م اًمٚم٘م٤م 

 ٧١2 ---------------------------------  ِٓ ِؼبٟٔ اصزغٙبص اٌغـ١ز أثٟ ِؾؼت اٌزعلبٚٞ

 ٧١2 ------------------------------ ُم٤مذا سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد اًمِمٞمخ اعمج٤مهد أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي  

ٍٗ ػبَ  ٧٧1 ----------------------------------------------------------- اٌّضـ١غح اٌخٙبص٠خ ثٛح

شم٘مٞمٞمؿ اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م اعمٕما٤مسة، وذيمار إجي٤مسمٞم٤مهتا٤م وؾماٚمٌٞم٤مهت٤م، وسمٞما٤من ٟمْما٩م احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م ذم يم٤موما٦م 

 ٧٧1 ------------------------------------------- اًمٜمقاطمل سمحٛمد اهلل، وأهن٤م اًمقضمف اعمنم. ًمألُم٦م

 ٧٧6 --- ، وإجي٤مسمٞم٤مهت٤م وؾمٚمٌٞم٤مهت٤متٛمؼم؛ هؾ أص٤مب ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م همزوة احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌ

 ٧2١ ----------------------------- اًمتح٤مًمػ اًمٕم٤معمل ود اعمج٤مهديـ، وأثره قمغم اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م

 ٧22 -------------------------------------------------- ك اجلٝم٤مد ًمٚمٜمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدو وم٘مط؟هؾ ؾمٞمٌ٘م

ئر؛ ؾم٥ٌم ىمٚم٦م اًمٔمٝمقر اعقمالُمل، وٟمّم٤مئح ًمٚمٛمج٤مهديـ  ٧26 --------------------- اجلٝم٤مد ذم اجلزا

 ٧25 ---------- أؾمٚمقب ـمرطمف؟، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمػ اخلٓم٤مب اجلٝم٤مدي-- ُم٤مذا  ت٤مج ذم
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ئر، واًمٕمرا.، واًمًقدان، وإيران، وؾمقري٤م  ٧26 ---- ُمًت٘مٌؾ اجلٝم٤مد اًمٕم٤معمل؛ ذم اًمّمقُم٤مل، واجلزا

 ٧12 ---------------------- ًمتٞم٤مر اًمًٚمٗمل اجلٝم٤مدي ذم اعمٖمرب ظم٤مص٦م، واًمٌٚمدان اعؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦ما

 ٧12 ------------- طمٙمؿ قمرض الدٟم٦م ذم سمٕمض اجلٌٝم٤مت؛ ًمٞم٘مقم اجلٝم٤مد ويِمتد ذم ضمٌٝم٤مت أظمرى

ذم اعمٖماارب إىمَماا، ُمنمااوع شمقطمٞمااد اجلامقماا٤مت ش اًمتقطمٞمااد واجلٝماا٤مد»ىمتاا٤مل إنٔمٛماا٦م اعمرشماادة، و٤مقماا٦م 

 ٧14 ------------------------ اجلٝم٤مدي٦م اعمٕم٤مسة، ُم٠ًمخ٦م إومم سم٤مًم٘مت٤مل: اًمٕمدو اًم٘مري٥م أم اًمٌٕمٞمد

اعمقىمااااػ ُمااااـ اًمٕمٛمٚمٞماااا٤مت اًمتاااال طماااادصم٧م ذم ُمٍماااا وضمزياااارة  قمالىماااا٦م أُمريٙماااا٤م سماااا٢ميران وطم٘مٞم٘ماااا٦م ٟماااازاقمٝمؿ،

 ٧12 --------- اًمٕمرب وسمالد اعمًٚمٛملم، طم٤مل أُمريٙم٤م هذه إج٤مم، ٟمٔمرة قمغم ُمًت٘مٌؾ اجلٝم٤مد وأهٚمف

م ش ؾمااٞمد ىمٓماا٥م»اًم٘مااقل ذم  ش ظمااقان اعمًااٚمٛملمو٤مقماا٦م اع»، واعمقىمااػ ُمااـ اٟمتامئٝماا٤م ًمااا وقمٌااد اهلل قماازا

 ٧65 ------------------------- شو٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛملم»واًمرد قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ومٞمٝمام، واًمٙمالم ذم 

 ٧66 ----- اًمدقمقة إمم اهلل ذم صٗمقف اًمِم٤ٌمب رهمؿ اعمْم٤مي٘م٤مت، وإقم٤مدة ـمرح اًم٘مْمٞم٦م سمٚمقن ضمديد

 ٧51 ---------------------------------------------- أفغبٔضزبْ ٚمبٌجبْ ٚثبوضزبْ ِٚب لبعثٙب

ًمٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤منش ـم٤مًم٤ٌمن»قمقدة إُم٤مرة   ٧51 --------------- اعؾمالُمٞم٦م؛ ذم فمؾ آٟمتّم٤مرات اعمتقا

 ٧56 --- ضمٜمقب إيرانش سمٚمقؿمًت٤من»، وإهقازيلم ذم شأومٖم٤مٟمًت٤من»وش وزيرؾمت٤من»أطمقال اعمج٤مهديـ ذم 

 ٧4١ودوًمتٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م قمقدهت٤م ًمٚمحٙمؿ، ودور سم٤ميمًت٤من اخلٞم٤م ش ـم٤مًم٤ٌمن»اًم٘مقل ذم طمريم٦م 

 ٧44 ------------- ، واجلٝمد اعقمالُمل ًمٚمحريم٦م، ودور إنّم٤مرشـم٤مًم٤ٌمن»ٟمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم دم٤مه 

 ٧46 ---------------------------------------------------------------- ٚاٌغبَ فٍضن١ٓ ٚذّبس

؛ هؾ يؼمر؟، اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ ًمألقمدا ، اًمقىمقف ذم صػ اعمٜما٤مديـ سماام شمح٤مس ذم آٟمتخ٤مسم٤مت»دظمقل 

 ٧١١ --------------------------------------------------------------- شاًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م»يًٛمك: 

 ٧١4 -------------------------------- ًٓملمذم ومٚمش اجلٝم٤مد اعؾمالُمل»وش مح٤مس»اًم٘مقل ذم طمريم٦م 

، وطمٙماااؿ وصاااػ محااا٤مس سم٤مخلٞم٤مٟمااا٦م واًماااردة، شآٟمتخ٤مسمااا٤مت»طمااا٤مل ضمٝمااا٤مد ومٚمًااآملم سمٕماااد دظماااقل محااا٤مس 

ئااااااد ذم اًمٗماااااار. سمااااالم اعمداهٜماااااا٦م واعمااااااداراة، واؾمااااااتٕمامل سمٕمااااااض إًمٗماااااا٤مظ  وذيمااااار اًمٜمّمااااااح حلااااااامس، وومقا

 ٧6١ --------------- وٟمّمٞمح٦م ُمٝمٛم٦م ذم شمرك اًمتّمدر ًمٚمتٙمٗمػم ذم ُم٘م٤مصده٤م اًمّمحٞمح٦م،ش اًمقـمٜمٞم٦م»

 ٧65 ------------ ، وٟمّمٞمح٦مشاحلٙمقُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م»أن، وش مح٤مس»اًم٘مقل ذم اخلط اًمذي شمٜمتٝمجف 
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 ٧6١ ------------------------------- ذم ومٚمًٓملم؟ وُم٤م أبٕم٤مد ذًمؽ؟ش اًم٘م٤مقمدة»هؾ ؾمٞمٔمٝمر شمٜمٔمٞمؿ 

قمٌااااد اهلل »اٟماااادُم٤مج اًمًااااٚمٗمٞملم اعمج٤مهااااديـ ذم ومٚمًاااآملم وااااٛمـ اجلامقماااا٤مت إظماااارى، ورؤياااا٦م اًمِمااااٞمخ 

 ٧66 --------------------------------------------------------------- ًمٚمجٝم٤مد ذم ومٚمًٓملمش قمزام

ش اعمجٚماااااس اًمتنمااااايٕمل»ُماااااـ اًماااااقٓ  واًماااااؼما  واًمراومْمااااا٦م، وهاااااؾ يمٗمااااار أقمْمااااا٤م  ش اعظماااااقان»ُمقىماااااػ 

 ٧2٧ ----------------------------------- احلٛم٤ًمويلم يمٗمر أيمؼم؟، واًم٘مقل ذم اًمتّم٤مًمح ُمع اًمٞمٝمقد

 ٧22 ------ ٟمخراط ذم قمٛمؾ خيدم اًمٓمٖم٤مةطمٙمؿ اًمتح٤مًمػ ُمع إنٔمٛم٦م اعمرشمدة وطمزب اًمالت، وآ

ئااد ذم ش اعمٖمٞماا٥م»اجلٝماا٤مد  ذم اًمِماا٤مم، وطمٙمااؿ شماارك إىم٤مُماا٦م اًمااديـ سمحجاا٦م ُمّمااٚمح٦م اًمااٜمٗمس واًماادقمقة، وومقا

 2١6 ---------------------------------------------------------------------- شاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»

 2١١ -------------------------------------------------- ِٚب لبعثٙب اٌضٛصاْ ٚصاعفٛع ٚاٌؾِٛبي

ضماااار اًمٕماااادو إمم سمااااالد اعمًااااٚمٛملم »، وإيْماااا٤مح ٟمٔمرياااا٦م اًم٘م٤مقماااادة: شاًمًااااقدان»اًم٘مااااقل ذم اجلٝماااا٤مد ذم سمااااالد 

 2١١ -------------------------------------- ومٞمٝم٤مش شمٜمٔمٞمؿ طمرس اخلالوم٦م»، واًم٘مقل ذم شٓؾمتٜمزاومف

 2٧2 -- ؛ واًمٙمالم قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمًقدا شاًمًقدان»ح٤مذا يريد اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمـ أنّم٤مره اًمتقضمف إمم 

 2٧6 - واًمٜمّمٞمح٦م لؿش اًمّمقُم٤مل»يـ ذم واجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م، وأطمقال اعمج٤مهدش دارومقر»اًم٘مقل ذم ىمْمٞم٦م 

ئده، واجلٝم٤مد ش دارومقر»اًم٘مقل ذم اجلٝم٤مد ذم   226 --------------- شاًمّمقُم٤مزم»وسمٕمض ُم٤ًمئٚمف وومقا

 22١ ------------------------------------------------------------------------------------- اٌِؼغاق

 22١ ---- شجمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ»اًمٙمالم قمغم ن٤مًمػ قمدد ُمـ اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م سم٤مًمٕمرا. ذم 

 222 --------------- ظم٤مص٦م اًمذيـ جيٞمزون دظمقل آٟمتخ٤مسم٤مت؛ ذم اًمٕمرا.ش اعظمقان»اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

 21١ ------------------- اًمًٌٞمؾ عمٜمع طمدوث اًمٗمتٜم٦م سملم اعمج٤مهديـ قم٘مٞم٥م آٟمًح٤مب إُمريٙمل

 21٧ --------------------------------- ٟمّمٞمح٦م إمم اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا.، وشم٘مٞمٞمؿ دور اًمِمٞمٕم٦م ومٞمف

، وُمًاا٤مئؾ ذم أطمٙماا٤مم شو٤مقماا٦م أنّماا٤مر اًمًااٜم٦م»، واًم٘مااقل ذم ؾمٞم٤مؾماا٦م اًمِمااٞمخ أيب ُمّماإم٥م اًمزرىماا٤موي 

ىمٞم٦م؟  214 -------------- اًمٌٞمٕم٦م سملم اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، واًمٗمرىم٦م أومم أم آضمتامع ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمرا

ىماال، شاًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم اًمٕماارا.»طمااقل ُماا٤م ىمٞمااؾ قمااـ إقمااالن  ، وطمٙمااؿ آٟمخااراط ذم اجلااٞمش اًمٕمرا

 261 ----------------------------------- وطمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م اعمٜمتًٌلم إًمٞمف سمٜم٤مً  قمغم ومت٤موى ُمْمٚم ٚم٦م
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 262 --------- ُٕمريٙمل ُمـ اًمٕمرا.، ويمٞمػ يتٕم٤مُمؾ اعمج٤مهدون ُمع همػمهؿ؟ُم٤م سمٕمد آٟمًح٤مب ا

 254 ------------------------------------------------------------------------------ اٌؼغة حز٠غح

 254 --------- شضمزيرة اًمٕمرب»، واعمقىمػ ُمـ سمٕمض قمٛمٚمٞم٤مت شاجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م»ُمًػمة اجلٝم٤مد ذم 

ئده؟شسمالد احلرُملم»اجلٝم٤مد ذم   252 --- ، وهؾ ؾمٞمًتٛمر سمٕمد ُم٘متؾ سمٕمض أبرز ىم٤مدشمف؟، وُم٤م هل ومقا

 242 ----- ، واًمٙمالم قمغم ظمٚمؾ ذم اؾمؿ اًم٤ًمئؾشزيرة اًمٕمربضم»ؾمٞم٤مؾم٦م ضب اًمٜمٗمط ُمـ جم٤مهدي 

 246 - ؟، وهؾ هل ضم٤مئزة ذقم٤م؟، وٟمّمٞمح٦مشاًم٘م٤مقمدة»ُمـ ىمٞم٤مدة ش اجلزيرة»هؾ أىمرت قمٛمٚمٞم٤مت جم٤مهدي 

 245 ---------------------- ضم٤مئز؟ش اًمٞمٛمـ»ٟمّمٞمح٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اًمٞمٛمـ، وهؾ اجلٝم٤مد ذم داظمؾ 

َٚاٌّغغة َٚاٌؾرغاء   24١ -------------------------------------------------------- اٌؼغثٟ اٌخزائغ 

ئااااراعمّماااا٤محل٦م اًمقـمٜم»اًم٘مااااقل ذم  ئااااري، شٞماااا٦م ذم اجلزا ، وىمّماااا٦م ُمٝم٤مدٟماااا٦م سمٕمااااض اعمج٤مهااااديـ ًمٚمٜمٔماااا٤مم اجلزا

 24١ ------------------------------------------ ويمٚمٛم٦م قمـ إوو٤مع ذم أرض اًمِمٝمدا ، وٟمّمح

 2١٧ ------------------ ؛ ذم فمؾ إوو٤مع اًمراهٜم٦مشاعمٖمرب اعؾمالُمل»شم٘مٞمٞمؿ اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م ذم 

 2١1 ----------------------------------- ؟شاعمٖمرب اًمٕمريب»مِل مَل يٜمتنم اجلٝم٤مد اجلزائري ذم ُمٜمٓم٘م٦م 

ئاار»اًم٘مااقل ذم جم٤مهاادي  ، وؾماا٥ٌم قماازوف ُمٕمٔمااؿ اًمٜماا٤مس قمااـ ٟمٍمااهتؿ، ويمٞمااػ ٟم٘مٜمااع اًمِماإمقب شاجلزا

 2١6 ---------------------------------------------------------- اًمٜمٔم٤مم اعمرشمد ومٞمٝم٤م؟سم٠ممهٞم٦م ضمٝم٤مد 

 2١4 سمٕمد اًمتْمٞمٞمؼ اًمِمديد قمٚمٞمف، واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمج٤مهديـش اجلزائري»اًم٘مقل ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتٛمرار اجلٝم٤مد 

ئر خلدُم٦م اًمدور اًمذي يً  2١6 - ًمٚم٘م٤مقمدة، وٟمّمحش اعمنموع اجلٝم٤مدي اًمٕم٤معمل»تٓمٞمٕمف جم٤مهدو اجلزا

 26٧ --------------------------- ذم اجلٝم٤مد اجلزائريش قمٓمٞم٦م اهلل »رٌ  يًػم ُمـ دمرسم٦م اًمِمٞمخ 

ئار»شم٘مٞمٞمؿ اعمًػمة اجلٝم٤مديا٦م ذم  ، وذيمار دمرسما٦م اًمِماٞمخ ومٞمٝما٤م، واًمٙماالم قماـ أؾما٤ٌمب اًمٗمِماؾ هٜما٤مك، شاجلزا

 261 -------------- واعمخرج ُمـ طم٤مًم٦م اجلٛمقد اًمراهٜم٦م ذم شمٚمؽ اًمٌالد، وٟمّم٤مئح ًمٚمٛمج٤مهديـ ومٞمٝم٤م

ئري٦م»٤مهديـ ظم٤مرج احلدود مِل ًماَؿ شمتٙمرر قمٛمٚمٞم٤مت اعمج  22٧ ------- سمٕمد قمٛمٚمٞم٤مت ُمقريت٤مٟمٞم٤م؟ش اجلزا

 222 ---- ، وسمٞم٤من اًمقاضم٥م قمغم إُم٦م دم٤مه اعمج٤مهديـشاجلامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٚمدقمقة واًم٘مت٤مل»اًم٘مقل ذم 

ئرياااا٦م»شم٘مااااقيؿ يمتاااا٤مب اًمِمااااٞمخ أيب ُمّماااإم٥م اًمًااااقري قمااااـ  ، وشمٗمّمااااٞمؾ سمٕمااااض أطمااااداث شاًمتجرسماااا٦م اجلزا

ئر اعمريرة، واًمٙمالم قمغم يمت٤مب   225 -------------------------------------- شاحلرب اًم٘مذرة»اجلزا
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، وُمًا٤مئؾ ذم اجلٝما٤مد شاعؾماالُمٞم٦م اعمًاٚمح٦م اجلامقما٦م»وش اجلامقم٦م اًمًاٚمٗمٞم٦م ًمٚمادقمقة واًم٘متا٤مل»اًمٗمر. سملم 

ئااار، وطمٙماااؿ ُماااـ ٟمااازل ُماااـ اجلٌاااؾ ومًاااٚمؿ ٟمٗمًاااف إمم  ئااري، وسمٞمااا٤من طمٙماااؿ الدٟمااا٦م ُماااع ـمااا٤مهمقت اجلزا اجلزا

ئاار، واًم٘مااقل ذم وطماادة اجلامقماا٤مت اعمٖمرسمٞماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚماا٦م، وسمٞماا٤من ُمًاا٠مخ٦م  شمٙمٗمااػم »ـمقاهمٞماا٧م اجلزا

ن طمٙماااؿ اًمتتااا٤مر وهاااؾ ي٘مااا٤مس قمٚماااٞمٝمؿ ، وسمٞمااا٤مشأقماااقان اًمٓمقاهمٞمااا٧م»، وُمًااا٠مخ٦م شُماااـ مل يٙمٗمااار اًمٓمااا٤مهمقت

 1١١ ---------------------------------------------------------------- طمٙم٤مم زُم٤مٟمٜم٤م اًمٓمقاهمٞم٧م؟

 1٧2 -------------- إدارة اعمٜمٓم٘م٦م سمٕمد ؾم٘مقط إنٔمٛم٦م؟ش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»هؾ شمًتٓمٞمع 

 1٧2 ------------- قمـ اًم٤ًمطم٦م؛ اؾمؽماشمٞمجٞم٦م أم شمراضمع؟ش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»ؾم٥ٌم همٞم٤مب 

 12١ - ؛ وهؾ شم٠مظمر اعمج٤مهدون قمـ اؾمتٖمالل اًم٘مدرات اًمٌنمي٦م ومٞمٝم٤م؟شٟمٞمجػمي٤م»واىمع اعمًٚمٛملم ذم 

 12٧ --- عؾمامع صقهتؿ؟ ,يم٤مًمٙمت٥م وإذـم٦م واًمِمٌٙم٦م,مِل مل شمًتٖمؾ اجلامقم٦م اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٍمي٦م 

 12٧ -- ذااًمًٓمق قمغم اًمٌٜمقك ذم ًمٞمٌٞم٤م؛ سمذريٕم٦م أهن٤م أُمقال اعمًٚمٛملم أصال، وقمدم ضر اعمًٚمٛملم ا

 12٧ ------------------------------------------ اعمقىمػ ُمـ اًمنميم٤مت إُمريٙمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم ًمٞمٌٞم٤م

 122 ؾمتٝمداومٝمؿ؟واًمذُم٦م، أم جيقز ا ,أو لؿ ؿمٌٝم٦م إُم٤من,هؾ إضم٤مٟم٥م ذم ًمٞمٌٞم٤م ُمـ أهؾ إُم٤من 

 126 ------ سم٤معرضم٤م ، وهؾ هؿ ومٞمٝمؿ ذًمؽ طم٘م٤م؟ش اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»اعمقىمػ هـ يّمػ 

؟ ذم سماااالد اعمٖمااارب، وسمٞمااا٤من أؾمااا٤ٌمب الدايااا٦م، وٟمّمااا٤مئح ذم ُمااا٤م إومْماااؾ: اجلٝمااا٤مد اعمًاااٚمح؟ أم اًمااادقمقة

 126 ------------- اجلامقم٦م وشمرك اخلالف وُم٤م اًمٕمٛمؾ قمٜمد طمّمقًمف؟، واًمتقومٞمؼ سملم اجلٝم٤مد واًمٕمٚمؿ

ؿ؟، وٟمّماااااٞمح٦م واًمٜمٔمااااا٤مم احلااااا٤ميمش اعمٕمتااااادًملم»ُمااااا٤م اًمٕمٛماااااؾ إذا اٟمااااادًمٕم٧م اعمقاضمٝمااااا٤مت سمااااالم اعؾماااااالُمٞملم 

 126 ------------------------------ ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اعمٖمرب وؿمامل إومري٘مٞم٦م طمتك شم٘مقى ؿمقيمتٝمؿ

وُمتاك ي٘ماقم اجلٝما٤مد ومٞماف؟، واًمٙماالم قماـ ُمِماٙمالت اًمٕمٛماؾ اجلٝما٤مدي ذم ش اعمٖمارب»ٟمٔمرة قمغم أوو٤مع 

 122 --------------- رب ُمع شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدةسمالد اعمًٚمٛملم، وضمقاب ؾم١مال ذم شمقطمد جم٤مهدي اعمٖم

ن   111 --------------------------------------------- ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ًمِمامل إومري٘مٞم٤م»ح٤مذا مل ُيَٙماَق 

 116 --------------------------------------------------------------------------- اٌخٙبصٞ اإلػالَ

، ويمٞمٗمٞماااا٦م شمٓمااااقيره ُمااااع اًمقىماااا٧م، وسمٞماااا٤من أثااااره قمااااغم إُماااا٦م، وُماااا٤م هاااال شاعقمااااالم اجلٝماااا٤مدي»سمٞماااا٤من أمهٞماااا٦م 

 116 --------------- رؾم٤مًمتف اعمٓمٚمقب إيّم٤مل٤م؟، ويمٚمٛم٦م إمم أنّم٤مر اجلٝم٤مد، وٟمّم٤مئح ًمٚمٕم٤مُمٚملم ومٞمف
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آهاااتامم سم٠مظمٌااا٤مر اعمج٤مهاااديـ يمااا٤مٍف ذم اعقماااداد اًمٜمٗمزااا واعمٕمٜماااقي خلاااقض اعمٕمريمااا٦م احل٘مٞم٘مٞمااا٦م؟،  هاااؾ

 16٧ -------------------- واًمٜمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي، وؾمٚمٌٞم٤مت اًمِمٌٙم٦م اعمٓمٚمقب دمٜمٌٝم٤م

 166 ------------------------------------------------------------------ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ٚاٌخٙـبص

اًمٕمالىما٦م سمالم اعمج٤مهاديـ واًمٕمٚمااام ، وطم٘مٞم٘ما٦م اًمُٗمْرىما٦م احل٤مصاٚم٦م سمٞمااٜمٝمؿ، وسمٞما٤من ُمًا٠مخ٦م اًمٕم٤مومٞما٦م وآسمااتال ، 

 165 ---------- واًمٙمالم قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، وذيمر طم٘مٞم٘م٦م قمٚمام  اًمًالـملم، وأصٜم٤مف اًمٕمٚمام 

ُم٤م اح٤مٟمع ُمـ شمٙمٗمػم اًمٕمٚمام  اعمٗمتالم ًمٚمحٙما٤مم اعمرشماديـ، وينماقمقن لاؿ يمٗمارهؿ؟ وهاؾ ها١مٓ  اًمٕمٚماام  

 156 ----------- شُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر»ُمٜم٤موم٘مقن ٟمٗم٤م. قمٛمؾ أم اقمت٘م٤مد؟، وإيْم٤مح ىم٤مقمدة: 

 142 ---------- ، وهمػمهؿشاسمـ قمثٞمٛملم»وش اسمـ سم٤مز»طمٙمؿ اًمٕمٚمام  اًمذيـ ٟم٤مسوا احلٙم٤مم؛ يم٤مًمِمٞمخ 

طمٙماااؿ اًمٕمٚماااام  اًماااذيـ يٗمتاااقن سم٘متاااؾ اعمج٤مهاااديـ، وهاااؾ هاااذا اًمًااا١مال صاااحٞمح، وهاااؾ يٕمتاااؼم هاااذا ُماااـ 

 1١١ ------------ يؾ؟ وُم٤م اًمٗمر. سملم اعمٗمتل واعمٗمتك ًمف؟!اعمٔم٤مهرة اعمٙمٗمرة؟ وهؾ يٕمذرون سم٤مًمت٠مو

 1١2 ------ وأهٚمٝم٤م؛ وٟم٘مض يمالم ُمـ مل ُيقضم٥م أن ؾمقى اًمدقمقةش اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م»اًمرد قمغم ؿمٌٝم٦م 

 16٧ - اًمٕمٚمام  اعمخٓمئلم اعمقاًملم ًمٚمحٙم٤مم، اعمح٤مرسملم ًمٚمٛمج٤مهديـ، واًمتٕم٤مُمؾ ُمع أنّم٤مرهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م

ش ضمٝماااٞمامن اًمٕمتٞمٌاااال»مل خياااارج قماااغم احلااا٤ميمؿ ذم زُم٤مٟماااف، واًم٘ماااقل ذم ش أمحاااد»اًمااارد قماااغم ؿماااٌٝم٦م أن اعُمااا٤مم 

م اًمٜم٤مس ويمتٌف، وأن٥ًم ـمري٘م٦م ًمٚمدقمقة  165 --------------- اجلٝم٤مدي٦م واًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت سملم قمقا

ذم ُمٍماا، وذم ُمااـ يٚمااٌس قمااغم اًمٜماا٤مس ذم يمٗماار احلٙماا٤مم، وهااؾ ش اجلامقماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م»اًم٘مااقل ذم ُمراضمٕماا٦م 

 162 ------------------------------ هؿ ُمرضمئ٦م؟، واًم٘مقل ذم ومتقى أيب سمّمػم سمتٙمٗمػم اًم٘مرو٤موي؟

 12٧ ----------------------------------------- شاسمـ قمثٞمٛملم»، وشاسمـ سم٤مز»اعمقىمػ ُمـ اًمِمٞمخلم: 

 12٧ ----------------- طمٙمؿ سمٞمع وذا  يمت٥م قمٚمام  اًمًالـملم اًمتل شمتٙمٚمؿ سمٙم٤موم٦م إُمقر اًمنمقمٞم٦م

 122 ------- اًمٕمالىم٦م سملم اعمج٤مهديـ واًمٕمٚمام ، واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٕمٚمام  اًمّم٤مدىملم، وٕنّم٤مر اعمج٤مهديـ

واًم٘مااا٤مدة ُماااـ اًمٓمٖمااا٤مة؟،  ًمٓم٤مًمااا٥م اًمٕمٚماااؿ، وحااا٤مذا يٕمت٘ماااؾ يمثاااػم ُماااـ اًمٕمٚماااام ش سمرٟمااا٤مُم٩م قمٚمٛمااال»اًم٘ماااقل ذم 

 121 ------------------------------------ أنف ٓ يٗمر ُمـ سمالده! ,ُمـ اًمٕمٚمام ,واًمرد قمغم ُمـ ذيمر 

وم٘ماا٦م اعمج٤مهااديـ؛ ش شمقرياا٦م»هااؾ يٕمااذر ُمااـ شماا٠مول ُمااـ اًمٕمٚمااام  وم٘ماا٤مل يمالُماا٤م قم٤مُماا٤م  ىمااد يٗمٝمااؿ ُمٜمااف قماادم ُمقا

 124 --------------------- اخلٗم٤م  ذم اًمدقمقة ًمٚمٛمٜمٝم٩م احلؼ؟ رهمؿ أنف  ٌٝمؿ ويٜم٤مسهؿ ويٕمٛمؾ ذم
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 122 ---------------------------------- قمـ اًمٓمقاهمٞم٧م!ش اعمٜمتًٌلم ًمٚمدقمقة»ؾم٥ٌم دوم٤مع يمثػم ُمـ 

د اعمج٤مهديـ؛ ومٞميوهؿ ُماـ طمٞما٨م أرادوا اًمٜمٗماع، ٟمّمٞمح٦م إمم اعظمقة اًمذيـ يّمدىمقن اًمٙم٤مومريـ و

 6١2 -------------- وضورة اًمتث٧ٌم ذم ٟم٦ًٌم إظم٤ٌمر ًمٚمٛمج٤مهديـ، وُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمٓم٤مئٝمؿ

 6١5 ------------------------------------------------------------------------- ِضبئً فٟ اٌخٙبص

 6١5 ------------------------------------------- واظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمفش صدام طمًلم»اًم٘مقل ذم 

احل٤موااٜم٦م »قمااغم اًمتٕماا٤مـمػ ُمااع اعمج٤مهااديـ، وسمٞماا٤من أمهٞماا٦م ش اًمااٌالد اعؾمااالُمٞم٦م»أثاار اًمتٗمجااػمات داظمااؾ 

 6١4 ------------------------- ًمٚمٛمج٤مهديـ، وضورة زرع اًمٕم٘مٞمدة اجلٝم٤مدي٦م سملم اًمٜم٤مسش اًمِمٕمٌٞم٦م

 6١6 -------------------------------------------------------- يمٚمٛم٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م

 6١2 ------------------- ُم٤م هل صٗم٦م اخلقارج؟ واًمرد قمغم ُمـ زقمؿ أن اعمج٤مهديـ ُمـ اخلقارج؟

 6٧٧ -- ، وطمٙمؿ و٤ٌمط أُمـ اًمدوًم٦م سم٤مًمتٕمٞملم، وهؾ جيقز ىمتٚمٝمؿ؟شقمٛمر قمٌد اًمرمحـ»ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ 

ّي٦م؛ إقمالُمٞم٦م وقمًٙمري٦م  6٧2 --------------------------------- إقمداد سمٕمض اًمِم٤ٌمب ًمتٜمٔمٞمامت ِهّ

اًمتحااا٤مًمػ ُماااع احلريمااا٤مت اًمٕمٚمامٟمٞمااا٦م اعمرشمااادة، وؾماااٌؾ إظماااراج أهى اعمًاااٚمٛملم ُماااـ اًمًاااجقن، وطمٙماااؿ 

 6٧1 ---------------------------------- شمًٚمٞمؿ اعمًٚمؿ ٟمٗمًف ًمٚمٓمقاهمٞم٧م، وطمٙمؿ ؾمٌل اًمٙم٤مومرات

ع إُماا٦م أو اعمجتٛمٕماا٤مت اعؾمااالُمٞم٦م، وطمٙمااؿ اًمتٕم٤مُمااؾ ُمااع اًماادول اًمتاال ٓ نٙمااؿ طمٙمااؿ ُمااـ يٙمٗماار وٞماا

سمنمااع اهلل واًمتحاا٤ميمؿ ًم٘مْماا٤مئٝم٤م، واًمتحاا٤ميمؿ ًم٘مْماا٤م  اًمدوًماا٦م اًمٙماا٤مومرة عمااـ يٕمااٞمش ومٞمٝماا٤م ُمااـ اعمًااٚمٛملم، 

 6٧4 ------------------------------ وذيمر ُم٤ًمئؾ ذم احل٤ميمٛمٞم٦م، وطمٙمؿ اًمّمالة ظمٚمػ أئٛم٦م اًمدوًم٦م

 62٧ ---- ذم ـمٚم٥م آقمتذار ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمخّمقص اًمرؾمقم اعمًٞمئ٦م؟ هؾ يٜمقب أطمد قمـ اًمٜمٌل 

 622 -------- ُم٤ًمئؾ ذم اًمٌٞمٕم٦م: عمـ شمٙمقن؟ وُم٤مذا يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م؟، وهؾ ُمـ يمت٥م ٟم٤مومٕم٦م ذم اًم٤ٌمب؟

 625 ---- ُمدى ذقمٞم٦م اًمٌٞمٕم٤مت اعمتٙم٤مصمرة ُٕمرا  اجلٝم٤مد ُمـ اًم٘م٤مقمديـ أو اعمج٤مهديـ، وُم٤م ٟمققمٝم٤م؟

خمااااتص  احلٙماااا٤مم اًمٕماااارب: يمٗماااا٤مر أصااااٚمٞمقن أم ُمرشماااادون؟، وشمٙمٞمٞمااااػ ىمتاااا٤مل ضمٞمقؿمااااٝمؿ، وهااااؾ اًمّمااااٞم٤مل

 624 ----------------------------------------------------------------------- سم٤مًمٕمدو اخل٤مرضمل؟

 626 ---------------------------- هؾ إظمالف اعمج٤مهد ذم أهٚمف وُم٤مًمف ي٘مقم ُم٘م٤مم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس؟
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، ش!ـ ىماقُمٙمؿ إٓ ُماـ ىماد مُماـ، وماال شمٜمِماٖمٚمقا سم٤مًمٜما٤مسأهيا٤م اعمج٤مهادون، ًماـ يا١مُمـ ُما»اًمرد قمغم ُم٘مقًم٦م: 

 61١ ------------------------------------ وٟم٘مض ُم٘مقًم٦م ُمـ يٜمتٔمر سمٕمض قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ًمٞمٕمٛمؾ

 616 - اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦مش اجلٝم٤مد»وش مح٤مس»طمٙمؿ اًمراومْم٦م، وؾمٚم٥م أُمقالؿ، وطمٙمؿ رومع راي٤مت طمريم٦م 

ٟمٕماااف، ووم٤مئااادة ذم ىمقًمٜمااا٤م:  سمط اًمتٙمٗماااػم وُمقا إىم٤مُمااا٦م احلجااا٦م قماااغم اًمٓمقاهمٞمااا٧م ىمٌاااؾ شمٙمٗماااػمهؿ، وسمٞمااا٤من واااقا

 615 ------------------------------------------------------------------------ شهتٜمع قمـ ىمدرة»

يٛمٙماـ أن يٕماذروا سم٤مجلٝماؾ ذقما٤م؟، واًمارد  طمٙمؿ إُمـ اًمقـمٜمل، وهاؾ دماقز اًمّماالة ُمٕمٝماؿ؟، وهاؾ

 61١ ---------------- شاًم٘مّمص»اعمًتدل قمغم شمٙمٗمػمهؿ سم ج٦م ؾمقرة ش قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمٕمزيز»قمغم 

طمٙمااؿ آٟمْمااامم ًمألضمٝماازة إُمٜمٞماا٦م سم٤مًماادول اًمٕمرسمٞماا٦م سمّمااٗم٦م قم٤مُماا٦م، وسمٜمٞماا٦م اًمتاادرب قمااغم اًمًااالح سمّمااٗم٦م 

 662 ------------------------------ ص٦م، وُم٤م هل اعمح٤مذير اًمنمقمٞم٦م اًمتل يِمؽمط آًمتزام ا٤م؟ظم٤م

طمٙمؿ اجلٝم٤مد سمدون إذن اًمقاًمديـ، ووم٤مئدة ىمتؾ طم٤مؿمٞم٦م اًمرؤؾم٤م ، وطمٙمؿ قمًا٤ميمر اًمنماـم٦م وأُماقالؿ، 

قمق ًمٚمٓمقاهمٞماا٧م ُمااـ أئٛماا٦م اعمًاا٤مضمد؛ هااؾ وأي اجلٌٝماا٤مت اجلٝم٤مدياا٦م أومم سم٤مًم٘متاا٤مل ومٞمٝماا٤م؟، وطمٙمااؿ ُمااـ يااد

ش اًمااادقمقة اًمٕمٚمٜمٞمااا٦م»ُيَّماااغم  ظمٚمٗماااف؟، ويمتااا٥م ُمٝمٛمااا٦م ًمٚمٜمااا٤مومر إمم اجلٝمااا٤مد، وهاااؾ اًمٕمٚماااؿ ذط ًمٚمجٝمااا٤مد؟، و

 661 ------------- ًمٚمجٝم٤مد ذم فمؾ اًمٓمقاهمٞم٧م، وهؾ يّمٚمح جم٤مهد ُمدظمـ؟ وُم٤ًمئؾ أظمرى ُمٗمٞمدة

همٞمااا٧م واًمٚمااالم ُمٕمٝماااؿ ُماااـ أضماااؾ إزاًمااا٦م ُمٜمٙمااار، ووااا٤مسمط ذًماااؽ، واًمااارد قماااغم ُماااـ زقماااؿ أن طمٙماااؿ اًمااادقم ٤م  ًمٚمٓمقا

 662 ------ حم٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ واعمًٚمٛملم ًمٞم٧ًم ٟم٤مىمْم٤م ًمإلؾمالم، وطمٙمؿ إضاب إهى ذم اًمًجقن

 651 -------------------------------------------- ش٦ماًم٘متؾ سم٤مًمِمٌٝم»، وشاًمتؽمس»اًم٘مقل ذم ُم٠ًمخ٦م 

 656 - أجف أومم: سم٘م٤م  اجلٛمٞمع ذم اًمدقمقة، أم ٟمٗمػمهؿ ًمٚمجٝم٤مد، أم سم٘م٤م  سمٕمْمٝمؿ ظمٚمٗم٤م لؿ ذم أهٚمٞمٝمؿ؟

، وطمٙمااااؿ اًم٘مًااااؿ ٕقمْماااا٤م  شؿ اًمااااذه٤مب ًمٚمجٝماااا٤مد ذم اًمٕماااارا.نااااري»سماااااش مل اًمِمااااٞمخ»اًم٘مااااقل ذم ومتااااقى 

 655 --------------------------------------- ىمٌؾ اًمدظمقل إًمٞمفش اعمجٚمس اًمتنميٕمل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل»

 654 --------------------------- طمٙمؿ همزوة ؾمٌتٛمؼم، وومٜم٤مد. إردن؛ رهمؿ وضمقد ُمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م

اعؾمالُمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؼ اًمّمقر اجلٝم٤مدي٦م داظماؾ اعمًا٤مضمد، وذيمار طمٙماؿ اًمّماقر ش إن٤مؿمٞمد»طمٙمؿ شمِمٖمٞمؾ 

ومٞم٦م وإن٤مؿمٞمد اجلٝم٤مدي٦م  656 --------------------------------------------------------- اًمٗمقشمقهمرا

 652 - ٛمقر وٟمحقه سمال إذن أُمػميمٓمقاهمٞم٧م اًمزُم٤من؟، وطمٙمؿ شمٗمجػم أُم٤ميمـ اخلش مح٤مس»هؾ طمٙمؿ 
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وٓ  ٞمااد قمااـ يمالُمااف أخٌتااف، واًماارد قمٚمٞمااف ذم ُمًاا٠مخ٦م: ش قمٌااد اًم٘ماا٤مدر قمٌااد اًمٕمزيااز»اًمٜمّمااٞمح٦م عمااـ ي٘ماارأ ًمٚمِمااٞمخ 

همٞمااا٧م» ، شٚماااؿ اًمنمااايػاجلااا٤مُمع ذم ـمٚمااا٥م اًمٕم»، وذيمااار سمٕماااض اعم١ماظماااذات قماااغم يمت٤مسماااف: ششمٙمٗماااػم أقماااقان اًمٓمقا

واًم٘مااااقل ذم ُمااااـ اٟمتَخاااا٥م أو اٟمُتِخاااا٥َم أو دقماااا٤م ًمااااذًمؽ ُمااااـ اًمٕمٚمااااام ، وطمٙمااااؿ شَمَ٘مّّمااااد اًمِمااااٞمٕم٦م قمٛمقًُماااا٤م سم٤مًم٘متااااؾ، 

 64١ ------------ ، وطمٙمؿ ُمٗم٤مداة اعمرشمديـ سم٤مح٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمفشاًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ»واًمتٗمّمٞمؾ ذم ُم٠ًمخ٦م 

، وهاؾ ـمٌ٘ماف اًمِماٞمخ اًمزرىما٤موي؟، وهاؾ ىمٍّما اًمِماٜم٤مىمٓم٦م ذم اجلٝماا٤مد؟، شإدارة اًمتاقطمش» ُمّمآمٚمح اًم٘ماقل ذم

 66١ ---------- ُمـ إُم٤مرة و٤مقم٦م اجلٝم٤مد ووصٗمٝم٤م سم٤مًمْماللش قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمٕمزيز»ومل اؾمت٘م٤مل اًمِمٞمخ 

٤مد اعمٕماا٤مس؟، وهااؾ اًمٜمّماا٤مرى إصااٚمٞملم ذم سمااالد اعؾمااالم أهااؾ مل ٓ ي١مًمااػ اًمِمااٞمخ ذم ُمًاا٤مئؾ اجلٝماا

 662 ------------------------------------------------------------------------------------ ذُم٦م؟

 664 --------------------------------------------------- ذم سمالد اًمٙمٗمرش جمٝمقل اًمديـ»اًم٘مقل ذم 

يمٗم٤مر أصٚمٞمقن أم ُمرشمدون؟، وشمٕمٚمٞمؼ قماغم رؾما٤مًم٦م اًمِماٞمخ أيب ُمّمإم٥م  اًم٘مقل ذم اًمرواومض؛ وهؾ هؿ

 66١ ------------------------------------------------------------------------ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمراومْم٦م

 662 -- ذم سمالد احلرُملم؛ ًمتقاومؼ أهقا  اًمٙم٤مومريـ واعمرشمديـش اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م»اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم شمٖمٞمػم 

 62٧ -------------أهيام أومم: الجرة ٕرض اجلٝم٤مد، أم ـمٚم٥م اًمرز. وإرؾم٤مل اح٤مل ًمٚمٛمج٤مهديـ؟

، وطمٙمااؿ شٓ يٗمتاال ىم٤مقمااد عمج٤مهااد»، وُم٘مقًماا٦م: شىمااد شم٘مااقم دوًماا٦م اعؾمااالم سمااال ضمٝماا٤مد»اًم٘مااقل ذم ُم٘مقًماا٦م: 

ًمٚمجااٞمش اًم٤ٌميمًاات٤م  سماا٤مًمثقرة قمااغم ش د- أجٛمااـ اًمٔمااقاهري»اجلٝماا٤مد ذم هااذا اًمزُماا٤من، واًم٘مااقل ذم ُمٜم٤مؿماادة 

 622 ------------------------------------------------------------------------------- شُمنمف»

 624 -- اًمٜمّمٞمح٦م عمـ يتٝمٞم٠م ًمٚمجٝم٤مد ومل شمتٞمن ًمف اًمٗمرص٦م، وٟمّمٞمح٦م أُمٜمٞم٦م ًمإلظمقة ذم اًمدقمقة، وُمع اًمٕمٚمام

 626 ---------------------------------------------------------------------------------- ِزفغلبد

 626 شأيب حمٛمد اعم٘مدد»، ويمت٥م اًمِمٞمخ شقمٌد اًم٘م٤مدر»، واًمِمٞمخ شاجل٤مُمع ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ»اًم٘مقل ذم 

 626 -------------------------------------- ، وًم٘م٤م  اًمِمٞمخ سمفشأيب ُمّمٕم٥م اًمًقري»ذيمر اًمِمٞمخ 

 5١١ ---------------------------------------------------------- شأمحد ؾمٕمٞمد ظمي»ذيمر اًمِمٞمخ 

ىماااػ-- ُماااع  أيب »، واًمِماااٞمخ شأجٛماااـ اًمٔماااقاهري»، واًمِماااٞمخ ش أؾمااا٤مُم٦م سماااـ ٓدن»اًمِماااٞمخ اعُمااا٤مم ُمقا

 5١١ ------------------------------------------------------ ذم أرض اجلٝم٤مدش ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي
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