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 لفضيلة الشيخ

  حفظه اهلل ووفقه
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ـُقن▬ احلّد هلل ِرَه اْدُْؼِ ـَ ِىِف َوَفْق  ـُ ـِ  ي َرهُ َظَذ افدى ِٓ ـِ احْلَؼى فُِٔيْ ، ♂افيِذي أَْرَشَؾ َرُشقَفُف بِْْٚلَُدى َودِي

ًٓ وافهالة وافسالم ظذ مـ بًث ُِتََٚب ▬ يف إمٔغ ف اهلل رشق ُؿ اْف ُٓ ُّ ِى ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ـى ْؿ آَيٚتِِف َوُيَز ِٓ َيتُِْق َظَِْٔ

بِغ ل َوالٍَل مُّ
ٍِ ُٕٚقا ِمـ ؿَبُْؾ َف ـَ َٜ َوإِن  َّ ُْ

وريض اهلل ظـ افسٚبَغ إوفغ مـ ادٓٚجريـ ، ♂َواحْلِ

 أمٚ بًد:، يـ اتبًقهؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـوإنهٚر وافذ

فس -هداه اهلل- ٚفد بـ افرنمـ ادكيخلإػ صقتٜٔ ؾَِد اشتًّٝ  ، بنٖن مٚ ادظٚه مـ وجوقد اٚو

فت ادسوووِّغ وصوووةقن دوْلووؿ، تَوووقم ظوووذ مْٚزظوووٜ وٓة  وووٜ تووودار ؾٔٓوٚو أموووقر ظٚموووٜ تتًِوووؼ بّهوٚو خٚصووٜ هيي

وى هيووووٜ صووووٍقيٜ يووووتؿ  د، ظووووز ؾتووٚو ل وافووودمٚو وايٓوووٚو إموووقر فِوووودخقل يف اختهٚصووووٓؿ موووـ صووووةقن افَتوووٚو

سووٝ ظووذ تووداوْلٚ  فٔٛ مْحرؾووٜ وتسووجٔالت خٍٔووٜ وتْيوؤ ت هرمٔووٜ، ُأشى ، ظووز أشوٚو بستٔووٛ مًووغ هيرب

ػ وزظؿ-إدارة افنةقن افًٚمٜ، موٚهٚة فقٓة إمر   .-ـذا وصي

ك  فس صوقرى افًِوو و، افتول هول يف حََٔتٓٚو وجقهرهوٚو بحتوٝ شوتٚر مٚو يسوّو  موٚو -تقصؤٍف ظوذ–ّجٚو

فس إٓ هوووول ٜ، تْىِووووؼ مووووـ تَريوووورات خٚرجٔووووٜ، مْحرؾووووٜ ظووووـ افسووووْٜ وتْيوووؤ ت هيووووٜ بدظٔوووو حزبٔووووٜ، اوووٚو

 وافىريَٜ افسٍِٜٔ. ،ادرؤٜ

دي ادوودخع،  ن مٚو إتَووؾ فِحُووؿ ظوذ افًالمووٜ افسوٍِل، وادجٚهوود إىووري، ربٔوع بووـ هٚو إثوور ثوؿ هظوٚو

و ظوووـ  صووقتٜٔ إتؼوووت فوووف يَووورر ؾٔٓووٚو ضريَووٜ افًِووو و يف مقاجٓوووٜ ؾوووتـ إظوووداو، بٚفُٔوود ٕموووٜ شووؤد إنبٔووٚو

ج إػ  و، ؾووؤ  يًوووس  إموووٜ موووـ ٕوووقازل حتتووٚو ور وافتْٚصوووت افوووذي هوووق دأب ادوووٗمْغ إؤَووٚو ضريوووؼ افتنووٚو
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و يهٍف بٕٚٓحراف -هداه اهلل-ؾ٘ذا بخٚفد ادكي ٕير دؿٔؼ مـ افسٚدة افْجبٚو،  ، ظـ افسْٜ افٌرا

ر يف تَريووره هووذا ظووذ تَريوور اخلووقارج  ر إصوؤَٚو، زاظووً  يف ـووؾ ذفووؽ وأنووف صوٚو و، وؿووقل ـووالب افْوٚو اخلبثوٚو

 !!افًِؿ واإلي نبٖن ؿقفف يف ذفؽ ؿقل أهؾ 

ن موٚو أشووًٍف يف ؿقفووف، وأييوو هووداه – ، أنموود بووـ ظّوور بووٚزمقلده يف رأيووف، زمِٔووف وٕوٚو  ؿقفووفثووؿ هظوٚو

وووود وصوووودد ظووووذ صوووحٜ موووٚو ذهووووٛ إفٔووووف خٚفووود ؾوووؤ  زظووووؿ -اهلل ـي وووود  ،وٕوووودد، افوووذي أ ـي ل موووٚو أ ٚ إػ موووٚو ؿوووٚو ًٍ موووؤ

م، وبوووذفؽ إحووورف ظوووـ أصوووقل أهوووؾ  ع وافىٚظوووٜ فِحُووٚو فػ يف افسووّو ل، موووـ أن ربٔوووع افسوووْٜ ؿووود خووٚو ادَووٚو

ل ظووذ أني  افسووْٜ افربٔووع ؿوود إحوورف ظووـ شووبٔؾ أهووؾ  افسووْٜ افُوورام، واووذا اتٍووؼ افوورجالن، واحتوودا يف ادَوٚو

ل، وأصووبت يف  د وافوودمٚو وافَتوٚو اؾ ايٓوٚو م، ومْٚزظووٜ وٓة إمور يف مسوٚو واإليو ن ؾوؤ  يتًِووؼ بىٚظووٜ احلُوٚو

 !!افِةٚم ـؾ ذفؽ ظذ مْٟٓ اخلقارج

ن، يتبوووغي  دة وٓ َٕهووٚو م ٕصوووؾ ـالمٓووو  بوووال زيووٚو  فْووٚو أن  وووؾ وبًووود مووٚو شوووبؼ موووـ تِخووؤٍص وتهوووقٍر ظووٚو

 :ٓ  يف افبٔٚنثْتغ ٓ مزيد ظِٔافْزاع يف مسٌٖتغ ا

وهوول مسووٌٖٜ افٍوورس بووغ مسووٌٖٜ صووقرى افًِوو و اخلٚصووٜ ببحووٞ بًووض ٕووقازل أمووٜ شوؤد  

 إنبٔٚو، وادجٚفس افبدظٜٔ افنيٜ فِخقارج اخلبثٚو.

ٍى    ريـ فألمٜ.اهتٚم افًالمٜ افربٔع بٕٚٓحراف ظـ افسْٜ، وتَرير ؿقل اخلقارج ادُ
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 :يف تَرير هذه ادسٌٖٜ ظدة وؿٍٚت وَٕػ 

ور ؾٔٓوٚو  فس افتوول يتنوٚو ل هووذه افَٚظوودة أـووز إىوور يف إحووراف افْيوور إػ مسووٌٖٜ ادجوٚو ن إلهوٚو وفَوود ـوٚو

ل اهلل  ، ـوو  ؿوٚو دهتٚ وظِ آوٚو ج أن ؾٔٓوٚو إػ افرجووقع إػ شوٚو -افًِوو و ؾوؤ  يتًِووؼ بْووقازل إمووٜ، افتوول حتتوٚو

ـِ َأِو اخْلَ ▬: -شبحٕٚف وتًٚػ ـَ إَْم ُشقِل َوإَِػ ُأْوِِل َوإَِذا َجٚوُهْؿ َأْمٌر مى وُه إَِػ افري ِف َوَفْق َردُّ ْ بِ ْقِف َأَذاُظقا

ـَ  ِذي ُف افي َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ  [38]افْسٚو: ♂إَْمِر ِمْْ

فس زمقل، يف تقصوووؤػ هووووذه ادجوووٚو ٕحرف ـووووؾ مووووـ خٚفوووود بووووـ ظبوووود افوووورنمـ، وأنموووود بووووـ ظّوووور بوووٚو  ،ؾوووٚو

فس افنووويٜ ٕهوووؾ افبووودع افرديوووٜ، افَٚاّوووٜ ظووو ظووول وافرظٔوووٜ، وجًِقهووٚو موووـ جوووْس ادجووٚو د أمووور افرا ذ إؾسووٚو

را يْووزى  فس اخلٚرجٔووٜ ظووذ موٚو وتّووع افًِوو و ادًروؾووقن وصوٚو ٓن ـووالم افًِوو و يف افتحووذير مووـ هووذه ادجوٚو

 .بٚفسْٜ بنٖنف، مـ دراشٜ مسٚاؾ حتتٚجٓٚ إمٜ يف ٕقازْلٚ، وافٍتـ افتل تًسوٓٚ

ة ـووالم افًِوو و حوقل هووذه افَٚظوودة وإخوذ اوٚو ظٚو ن يْبٌوول مرا را يهووٍٚن وـٚو ، وصوٚو ، وافتَٔوود بَٔقدهٚو

فس خٚصووووٜ هيوووووٜ، تووووودار ؾٔٓوووٚو أموووووقر ظٚموووووٜ تتًِووووؼ بنوووووةقن افووووودول  وات بٖرسووووٚو اووووٚو فس وافَِوووٚو هووووذه ادجووووٚو

فٔٛ مْحرؾوٜ وتسووجٔالت خٍٔوٜ، وتْيؤ ت هرمٔووٜ،  وى هيوٜ ظووز أشٚو و ادسووِّغ، بٍتٚو وافقفوقغ يف دمٚو
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هٚة فوووووقٓة إمووووور ومْٚزظوووو اؾ ُأشسووووٝ ظوووووذ إدارة افنووووةقن افًٚموووووٜ مووووٚو ٜ ْلوووووؿ يف اختهٚصووووٓؿل موووووـ مسووووٚو

دل هُوووذا وصوووػ ـوووؾ موووـ خٚفووود بوووـ ظبووود افووورنمـ  اؾ ايٓووٚو يوووٜ ومسووٚو ل، وموووـ جٓوووٜ رؾوووع افرا افوودمٚو وافَتووٚو

فس افتوول توؿ إدارهتوٚو موـ ؿبووؾ  فس، هُوذا وصووٍٚ واؿوع هووذه ادجٚو زمقل واؿووع هوذه ادجوٚو وأنمود بوـ ظّوور بٚو

 .-اهلل حٍيف–بًض ادنٚيخ وظذ رأشٓؿ افًالمٜ ربٔع 

ارة افيٚدوٜ ادًتديوٜ، ورب يًتوزا ٍٕول افًالموٜ افربٔوعَٔثؿي بْومـ  مٓ  ايٚو ْلوذه احلََٔوٜ  ٚ ظذ ذفوؽ أحُٚو

ج إفٔوووف ادسووِّقن يف تِوووؽ  ور ؾٔٓوٚو افًِووو و ؾوؤ   توٚو فس يتنووٚو فس، وإٕووو  هوول اوٚو وتِووؽ افهووٍٜ ْلوووذه ادجوٚو

 افبِدان وأرسٚ ؿٚاّٜ ظذ افْهت ٓ ؽر.

، وًووٚو ـٕٚووٝ هوووذه افٍتْووٜ افتووول أؿٚمٚهووٚو وفووق أرسووو  اـتٍٔوٚو بووو  ذـوووره افً المووٜ افربٔوووع ٕراحووقا واشوووساحقا

، وموووووـ َثوووووؿي احلُوووووؿ ظوووووذ افًالموووووٜ افربٔوووووع بٖنوووووف  فس افنووووويٜ افبدظٔوووووٜ وافتحوووووذير مْٓووووٚو ك ادجووووٚو ّي حتوووووٝ مسووووو

ًو ظووذ أنووف ؿوود أؿووري  ُٖ جووهووذه اد مْحوورف ظووـ افسووْٜ ومَوورر دووذهٛ اخلووقارج بْوٚو وقا مووـ ِؿبووؾ ٚفس افنوويٜ، ؾوو

فس هووق ظوووغ جًِووقا ظووغ رد افنوؤخ وتقصوؤٍف احلَاإلشووَٚ ، افبٚضووؾ، بووؾ افتقصوؤػ و َٔوول ْلووذه ادجوٚو

 !!ادسٌٖٜ، وتَريره دذهٛ اخلقارج ظـ افسْٜ يف هذه ٕحرافآ

مٓؿ ادجٕٚدِ ْهوووووووروا ويُ هوووووووٗٓو رب يتهوووووووقروا ؿبوووووووؾ أن يتهووووووودي  وفووووووذا ؾْٕ٘ووووووٚو َٕوووووووقل ابتوووووووداًو: بوووووووٜ روا أحُووووووٚو

 فِهقاب، وادْحرؾٜ مـ ـؾ بٚب.
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ر، وهوول ؿٚظوودة احلُووؿ ظووذ افقووو ؾوورع وإفوؤُؿ  بًووض ـووالم أهووؾ افًِووؿ حووقل هووذه افَٚظوودة بٚختهوٚو

 ظـ تهقره.

ٓي »: -♫  -ؿٚل افًالمٜ ابـ افَٔؿ  ِؿ بِٚحْلَؼى إ ُْ تَْقى َواحْلُ ٍَ ـْ اْف َٓ احْلَٚـُِؿ ِم ٍْتِل َو ُ ـُ اْد ُي َّ َٓ َيتَ َو

ِؿ: ْٓ ٍَ ـْ اْف  بَِْْقَظْغِ ِم

ََمَٚراِت وَ  ْٕ ـِ َوا اِ َرا ََ ِٜ َمٚ َوؿََع بِْٚف ََ َِٔ ِف ؾِِٔف َواْشتِْْبَُٚ  ِظِِْؿ َح َْ ٍِ ُؿ اْفَقاؿِِع َواْف ْٓ ٚ: ؾَ اَلَمِٚت َحتيك أََحُدُهَ ًَ اْف

 ُ َِٔط بِِف ِظًِْ .

 افي 
ِ
ِؿ اَّللي ُْ ُؿ ُح ْٓ ِؿِع، َوُهَق َؾ ِٛ يِف اْفَقا ِج ُؿ اْفَقا ْٓ ِِن: َؾ ِف َأْو َظَذ فَِسِٚن َوافْيْقُع افثٚي َتٚبِ ِف يِف ـِ َؿ بِ َُ ِذي َح

ٚ افهحٚبٜ وجدهٚ ضٚؾحٜ اذا، ومـ شِؽ ؽر هذا أوٚع  ،☺ رشقفف ٜ وؿوٚي ؾ افؼيً ـ تٖمي وم

 .« ☺ ظذ افْٚس حَقؿٓؿ وٕسبف إػ افؼيًٜ افتل بًٞ اهلل بف رشقفف

ٍََِٔ» :-♫  -ؿٚل ابـ افهالح  َن َتْهِقير اْدَسٚاِؾ ظذ ثؿي إِن َهَذا اْف ِٕ س  َِٔف افٍْي ٓي َؾ َٓ يُقن إِ ف 

ٔف افْيٍس ُذو َحّظ مـ  َِ ٓي َؾ ِف إِ َٓ يَقم بِ  ٚ ٚ وخٍٔٚهت هت ٚ جِٔٚي ٚ بًد اشتت م تهقيره َٓ ٚم َُ ٚ ثؿي َٕؾ َأْح َٓ َوجٓ

ف َْ ٍِ  .«وأـثر أؽال  افٍتٚوى مـ افتهقر» وؿٚل بًوٓؿ: ،«.اْف

  :-♫  -وؿٚل ابـ افَٔؿ 

 ظًِ  بف شبٛ إػ احلرمٚن  إني افبدار برد يشٍو رب حتطْ  



[7] 

ل افًالمووووٜ افسووووًدي ووووْط بِووووِف ُخووووْزًا ▬: ػًٚووووت ؿقفووووف رسووووٍتيف ♫  ؿوووٚو
ْٔووووَػ َتْهووووِزُ َظووووَذ َموووٚو رَبْ حُتِ ـَ  ♂َو

اوود مووـ أيوووٜ ومووـ افَهووٜا د، وهووق يًوود[83]افُٓووػ: وظووودم ومْٓووٚ: إمووور بٚفتووِٖن وافتثبووٝ، »: فٍقا

د مْف ومٚ هق ادَهقد  «.ادبٚدرة إػ احلُؿ ظذ افقو، حتك يًرف مٚ يرا

ظد ادَررة ظْد أهؾ افًِوؿل احلُوؿ ظوذ افقوو » :-♫  -وؿٚل افًالمٜ افًثّٔوغ  ومـ افَقا

ؿع ٚ فِقا ًَ ٚ حتك يُقن احلُؿ مىٚب ٓ بًد أن تتهقره تهقًرا تًٚم ـ تهقره، ؾال حتُؿ ظذ يشو إ  ؾرع ظ

ا  «.وإٓ حهؾ خِؾ ـبر جدًّ

فس وإخووذ بُووالم افًالمووٜ اوفووق حهووؾ مووْٓ  افتهووقر افهووحٔت ْلووذه   ن موٚو ادجوٚو فربٔووع ًوٚو ـوٚو

 ـٚن مـ أحُٚم جٚارة أدت إػ افدخقل يف هذا افٍْؼ افذي حهؾ بف ؾتْٜ ظئّٜ.

ؾالبود أن ، إذ احلُوؿ ظوذ افقوو ؾورع ظوـ تهوقرهوبْٚو ظذ مٚ شبؼ مـ فزوم افتهقر ؿبوؾ احلُوؿ، 

فس افنووويٜ ادّْقظووووٜ، افتووول حوووذي  وؾَووووف اهلل -ر مْٓوووٚو افسوووِػ، وافتووول ٍٕووووك افًالموووٜ افربٔوووع ٕتهوووقر ادجووٚو

 :، أو حهؾ يشو مْٓٚ أو مٚ يَٚراٚأن تُقن هذه افهٍٜ ؿد وؿًٝ -تًٚػ

ٜ ظْد أهؾ افٍتـ، أمٚافتْئ »: -ظزي وجؾي وؾَف اهلل - لَٚؾ ٜ ؾىريَٓؿ ـٚفنّس ت افني  أهؾ افسْ

 «.يف ـؾ يشو

ل: ؿأن اٚفسووٓ دظووقى أن -اهلل وؾَووف–وبووغي  فتْئ ت افنوويٜ ادّْقظووٜ ـووذب، ؾَوٚو هوووذا » ـٕٚووٝ ـووٚو

ج  أني  -اهلل وؾَوف–، وأوووت «ـذب وًرا ؾؤ  بوغ أهوؾ افسوْٜ ؾؤ  حتتٚو مٚو جورى ٓ يًودو إٓ أن يُوقن تنٚو
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ل:  م ادنوووٚورة  منووٚورة ! افٍووتـ هووذه مووٚ ؾٔٓووٚ»هووذه إمووٜ، مووـ ٕهووحٓٚ يف افٍووتـ اددْلّووٜ، ؾَوٚو حوورا

ؿْ ▬يًْل أهؾ افسْٜ مٚ يتنوٚورون ! اهلل يَوقل: »، وؿٚل وؾَف اهلل: «ؾٔٓٚ ! ُٓ  ♂َوَأْموُرُهْؿ ُصوقَرى َبْٔوَْ

 «.[، اهلل يّدح ادٗمْغ بٖرسؿ أهؾ صقرى83]افنقرى:

بوؾ مٚو م ظْود هوٗٓو صؤةًٚ ورب يوٗخر، رب يَودى  -وؾَوف اهلل فُوؾ خور-وهذا افقصوػ موـ افنؤخ افًالموٜ 

فػ ٕصووووؾ موووـ أصووووقل أهووووؾ افسووووْٜ واي ظووووٜ يف  ًرا ظوووذ أنووووف لوووٚو زاد احلُوووؿ ظووووذ افنوووؤخ إٓ بًووووًدا وإ ا

 زظّٓؿ.

فػ أصوواًل مووـ أصووقل أهووؾ افسووْٜ واي ظوووٜ  أني وؿوود اشووتدل هووٗٓو ظووذ زظّٓووؿ هووذا،  افنوؤخ ؿووود خوٚو

 :اشتدفقا ظذ زظّٓؿ هذا ببًض إمقر افتل ـٕٚٝ حجتٓؿ ؾٔٓٚويف هذه ادسٌٖٜل 

ر ـوووٖىر ظّووور بوووـ ظبووود افًزيوووز  م أنمووود يف ♫  اشوووتدْٓلؿ بوووبًض أثووٚو افوووذي رواه اإلمووٚو

ال ،وافوودارمل يف شووْْف ،افزهوود د أهووؾ افسووْٜ واي ظووٜ، وابووـ ظبوود افووز يف  وافالفُوٚو يف رشح أصووقل اظتَوٚو

ل ظّور بوـ ظبود افًز ل، ؿٚو ن أهوؾ افًِوؿ وؾووِف، ظوـ إوزاظول ؿٚو مع بٔٚو َٝ » :-♫  -يوز جٚو إَِذا َرَأيْو

 ِٜ ٚمي ًَ ٍو ُدوَن اْف َقْ
ْؿ بِ ِٓ ٍٜ  ،َؿْقًمٚ َيَتََْٚجْقَن يِف ِديِْ ِشِٔس َواَلَف ْٖ ُْؿ َظَذ َت ْؿ َأرسي َِ  «.َؾْٚظ

 يف رشٚفتف أصقل افسْٜ.♫  اشتدفقا بُالم اإلمٚم أنمد بـ حْبؾ 

ؿْ ▬:بٚٔيٜ -وؾَف اهلل-افنٔخ افربٔع ردوا اشتدٓل   ُٓ َْ  .♂َوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى َبْٔ
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رـٜ   در موـ ادُِّوٜ افًربٔووٜ افسوًقديٜ وؾٔوف ادْووع موـ ادنوٚو اشووتدْٓلؿ بٚدرشوقم ادُِول افهوٚو

ظٚت بٚفدول إخرى أو اإلؾتٚو بذفؽ.أو   افدظقة أو افتحريض ظذ افَتٚل يف أمٚــ افكا

: 

 ♫ 

وووٚو فِنوووؤخ ظبوووود افسووووالم بووووـ بوووورجس ًً وووٚو ٕٚؾ ًً ًرا ـالًموووٚو مٚت فتف ♫  وشووووٖنَؾ اختهوووٚو إموووور ]يف رشوووٚو

مٓؿ وافتحوووذير رؿتٓؿ بِوووزوم ةٚظوووٜ ادسوووِّغ وإموووٚو حوووقل هوووذه إىوووور، وأىووور آخووور رواه ابووووـ أ   [موووـ مٍوووٚو

فس افنووووووويٜ فٔتوووووووت ♫  يف ادهوووووووْػ وابووووووـ أ  ظٚصوووووووؿ♫  صوووووؤبٜ موووووووـ خالْلوووووو  صوووووووٍٜ ادجوووووٚو

 افبدظٜٔ، وافٍرس بْٔٓٚ وبغ اٚفس صقرى افًِ و افؼظٜٔ.

ر شوٍِْٚ » :♫ ؿٚل ت أىران ظئ ن موـ آثٚو فت وؿٍوٝ ظِؤٓ  يَوؤٚن بَىوع دابور آجت ظٚو افهٚو

ر وٓة إمووور وظِووو و ادسوووِّغ، إىووور إول: مووٚو رواه ابوووـ أ  صووؤبٜ  افنووويٜ افتووول تًَووود بًٔوووًدا ظوووـ أنيووٚو

ـى ♫  ـْ يف ادهوووْػ وابوووـ أ  ظٚصوووؿ يف ادوووذ ر، ب٘شوووْٚد صوووحٔت ظوووـ زيووود بوووـ أشوووِؿ ر وافتوووذـر وافوووذ

بافًودوي ظوـ أهٔوف ؿو ل: يٚو     ٚل: بِوغ ظّور بوـ اخلىٚو أن ًٕٚشٚو وتًّوقن يف بٔوٝ ؾٚضّوٜ ؾٖوٚهٚو وؿٚو

ن أحووود ☺ ابْوووٜ رشوووقل اهلل س أحوووٛ إفْٔووٚو موووـ أهٔوووِؽ، وٓ بًووود أهٔوووِؽ أحوووٛ إفْٔووٚو مْوووِؽ،  مووٚو ـووٚو موووـ افْووٚو

ـي ظِووؤٓؿ افبٔوووٝ، ؾِووو   وؿووود بٌِْووول أن هوووٗٓو افٍْووور وتًّوووقن ظْووودِغ، وأيوووؿ اهلل فوووةـ بٌِْووول ذفوووؽ ٕحووورؿ
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ووا ٕيو -َريِضَ اهلُل َظْْٓٚو-ؾٚضّوٜ  جٚو ل ـوذا وـوذا، ؾ٘ ب ؿٚو ف ؾٚظوؾ ذفوؽ، ؾتٍرؿوقا حوغ ؿٚفوٝ: إن ابوـ اخلىٚو

 .بقيع ٕ  بُر  

ِن: رواه أنمووووود يف افزهووووود،  د أهوووووؾ إىووووور افثووووٚو ال يف رشح أصوووووقل اظتَووووٚو وافووووودارمل يف شوووووْْف، وافالفُووووٚو

ن افًِووووؿ و مع بٔوووٚو ل ظّوووور بووووـ ظبوووود افًزيووووزافسوووْٜ، وابووووـ ظبوووود افووووز يف جوووٚو ل، ؿوووٚو  ؾوووووِف، ظووووـ إوزاظوووول ؿوووٚو

 ♫ ِٜ ووو ٚمي ًَ وووٍو ُدوَن اْف ْؿ بَِقْ
ِٓ َجْقَن يِف ِديوووِْ َٝ َؿْقًمووٚو َيَتَْووٚو ِشووؤِس  ،وريض ظْوووف: إَِذا َرَأيْووو ْٖ ُوووْؿ َظوووَذ َت َِْؿ َأرسي ْظ َؾووٚو

 ٍٜ  .«َواَلَف

ل افنوووؤخ:  ن»ؿوووٚو ف ؾٓووووذان أىووووران بٌِٔوووٚو ت وؿووووػ  مووووـ ٕيوووور ؾوووؤٓ  بًووووغ اإلٕهوووٚو ظووووذ صووووٗم آجت ظوووٚو

ت ًوٚو ذهووٛ ظّوور ت ادسووِّغ، وفووق رب يُووـ ذفووؽ يف هووذه آجت ظوٚو ، ظووذ ةٚظوٚو  افنوويٜ وشووقو ظٚؿبتٓوٚو

، وًٚو وصوٍٓٚ ظّور بوـ ظبوود افًزيوز بٖرسٚو تٖشؤس ووالفٜ    م اوٚو وؿوود ، إػ افًوزم ظوذ تًوذير موـ ؿٚو

ووووؼ أهوووووق بُوووور أنمووووود بوووووـ أ  ظٚصووووؿ ادتوووووق  يف شووووْٜ شوووووبع وث ٕوووووغ  ِي اتغوظ ظوووووذ أىوووور ظّووووور بوووووـ ♫  موووٚو

ب ل:     اخلىووٚو ب»ؾَووٚو م إذا بٌِووووف أن     ويف حوووديٞ ظّووور بوووـ اخلىووٚو مووٚو يووودل ظوووذ أن اإلمووٚو

ٚ يُقن ؾٔف ؾسٚدؿقًمٚ  ـ اجت ظٓؿ م ، أن يتَدم إفٔٓؿ ويقظدهؿ يف وتًّقن ظذ أمر خيٚف أن  دث ظ

س إفٔوووف بًوووود أهٔٓوووٚو    ذفوووؽ وظٔووووًدا يرهبوووقن بووووف، مووووع اظوووساف ظّوووور بحوووؼ ؾٚضّووووٜ  وأرسوووٚو أحوووٛ افْوووٚو

 بحووووووؼ ظّوووووور    ومًرؾووووووٜ ؾٚضّووووووٜ ،رب يًّْووووووف ذفووووووؽ مووووووـ أن تَوووووودم إفٔٓوووووٚو وأخزهوووووٚو بوووووو  ظِٔووووووف ،☺

 «.وأنف يٍل بّقظده   
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ل  ب» :-♫  -ثوووؿ ؿووٚو وظّووور بوووـ ظبووود افًزيوووز مسوووتّد     ؾٓوووذا افوووذي ؿٚفوووف ظّووور بوووـ اخلىووٚو

ل:    موـ افسوْٜ افْبقيوٜ، ؾَود أخورج ابوـ أ  ظٚصوؿ يف افسوْٜ ب٘شوْٚد جٔود ظوـ ظبود اهلل بوـ ظّور  ؿٚو

َو َرُجووووٌؾ إَِػ افْيبِوووولى » ووووْغ بِووووِف َصوووؤْةًٚ َوَأِؿووووِؿ  ☺ َجوووٚو َ َوٓ ُتْؼِ َل: ْشاْظُبووووِد اَّللي  َأْوِصووووِْل َؿوووٚو
ِ
َل: َيوووٚو َرُشووووقَل اَّللي وووٚو ََ َؾ

وووووالَة  غ افهي ْع َوَأضِوووووْع وظِٔوووووؽ بٚفًالٕٔوووووٜ وإيووووٚو َّ وووووْر َواْشووووو
ِّ َٝ َواْظَت ٟي اْفَبْٔووووو َن َوَحووووو َة َوُصوووووْؿ َرَمَوووووٚو ووووٚو ـَ َوآِت افزي

 «.وافن

ل افنووؤخ:  ع وافىٚظووٜ :☺ ؾَقفووف»ؿوٚو غ وافنووو، بًوود ؿقفوووف بٚفسووّو فوووقٓة امووور  وظِٔوووؽ بٚفًالٕٔوووٜ وإيوٚو

ر وادْىقيوٜ ظوذ خِوع وِل إموور أو أن آجت ظوٚت افنويٜ ادخٚفٍوٜ فووقِل إمو ادسوِّغ دفٔوؾ ظوذ

وإىر ظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ، وٕرسٚ ضريؼ إػ  ☺ بٚفْص ظـ رشقل اهلل آؾتٔٚت ظِٔف  رمٜ

بوغ إمور بوغ  ☺ ، ويف ةع افْيبِولاخلروج ادحرم ظذ افقٓة ادسِّغ، وإػ افتٍريؼ بغ ادٗمْغ

ع وافىٚظوووٜ وافْٓووول ظوووـ افنووويٜ، وبوووغ ا ع افسوّو رة إػ أن أمووور افسووّو ن اإلشوووالم اخلّسوووٜ، إصووٚو ٕمووور بٖرـووٚو

 «.وافىٚظٜ ظئؿ، وأن ـؾ مٚ ئًؼ أو خيؾ بّبدأ افسّع وافىٚظٜ جرم ـبر، إذ هق هدم ٕصٍؾ ظئؿ

ٜ افَبٔحٜ ْلذه ادجٚفس افبدظٜٔل أرسٚ ؿٚمٝ ظذ آجت ع ظذ  ٜ ادّْقظ ٚ أن افهٍ واذا يتوت فْ

 .خرجقا اٚ ظـ ةٚظٚت ادسِّغ، ؾُٕٚقا ظذ افوالل ادبغ إؾسٚد افبالد وافًبٚد بآراو

ِٜ »: -♫  -وفذا ؿٚل ظّر بـ ظبد افًزيز  ٚمي ًَ ٍو ُدوَن اْف َقْ
ْؿ بِ ِٓ ٚ َيتَََْٚجْقَن يِف ِديِْ َٝ َؿْقًم ْ  ،«إَِذا َرَأي

و ادسوووِّغ، وحْٔةوووٍذ ؾووو٘رسؿ ظوووذ  تٖشووؤس ووووالفٜ، أموووٚو أي: فووؤس ظوووذ موووْٟٓ اي ظوووٜ، وبًٔوووًدا ظوووـ أمووورا
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فقن اخلِووؼ ظووذ اْلدايووٜ سووِّغ، وافووذيـ يٍْووقن افوووالفٜ ويوودظِوو و ادسووِّغ افووذيـ هووؿ مووع شووالضغ اد

و، افوووذيـ وتًّوووقن ظوووذ خوووالف مووٚو ظِٔوووف  ؾِٔسوووقا ـوووذفؽ، ؾٓوووذا إىووور إٕووو  يُوووقن يف أهوووؾ افبووودع وإهوووقا

 ادسِّقن مـ اظتَٚد صحٔت، ومـ اجت ع حقل وٓة أمقرهؿ.

ل وـووووذفؽ أي ويف حوووووديٞ ظّووووور بوووووـ »: -♫  -ًوووووٚو ٕيرٕووووٚو إػ تًِٔوووووؼ أ  ظٚصوووووؿ وهوووووق افوووووذي ؿووووٚو

ب م إذا بٌِوووف أن ؿقًمووٚو     اخلىووٚو وتًّوووقن ظوووذ أمووور خيوووٚف أن  ووودث ظوووـ مووٚو يووودل ظوووذ أن اإلمووٚو

 «.، أن يتَدم إفٔٓؿاجت ظٓؿ مٚ يُقن ؾٔف ؾسٚد

م بوال  ن اجوت ظٓؿ ظووذ مْٚزظوٜ افسووِىٚن، وخِوع احلُوٚو ن، أمٚو ظِوو و إموٜ إًذا ـٚو رحووؿ -بْٔوٜ وٓ برهوٚو

ت موووْٓؿ وحٍوووظ اهلل موووـ بَووولاهلل  ؾووو٘ني اجوووت ظٓؿ إٕووو  يُوووقن ظوووذ ةوووع إموووٜ ظوووذ موووْٟٓ افْبووول - موووـ مووٚو

 وظذ وٓة أمقرهؿ.. ☺

ل افنوووؤخ ظبوووود افسووووالم بووووـ بوووورجس مبًْٔوووٚو هووووذا إموووور ومبًْٔوووٚو ظِووووٜ افْٓوووول ظووووـ هووووذه ♫  وْلووووذا ؿوووٚو

ت اف فس آجت ظوٚو نوويٜ مووـ أرسووٚو ؿٚاّووٜ ظووذ لٚفٍوووٜ وِل إموور، ومْىقيووٜ ظووذ خِوووع وِل إموورل ؾٓووؾ اووٚو

 افًِ و ـذفؽ !

وووؿ اهللُ -اجتّووع ظِ ؤٕووٚو  ُٓ ت ظوووذ وِل -َرنِمَ ظوووذ خِووع وِل إمووور وظوووذ لٚفٍوووٜ وِل إموور وظوووذ آؾتةووٚو

 هؾ ـٕٚٝ هذه آجت ظٚت ؿٚاّٜ ظذ ذفؽ ! إمر !

 ْٜ، ؾٔٓٚ ظِ و شٍِٔقن ؿٚمقا بْهت ادسِّغ، ٕهٍٓؿ اذا !اجت ظٚت ؾٔٓٚ ظِ و افس
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 واذا يتوت افٍرس جًِّٔٚ بغ ادجٚفس ادّْقظٜ وادجٚفس ادؼوظٜ.

♫ 

واكب أخاكأ أ كل ملظكلج   كى أ  ةكاا مل  كا         »حٍن أشار إلى ذلك  االكب ةكن  تكب ملكزحانل اا   كا        

ومالطككذلرار  كك  صككن احككا و وحاكك ، والث مصصككزل ااككا أككو   ٍكك  م صككا  أحاككب و ٍككز   ككً أ كك     

   . كم«ملظلج

م أنموود بووـ حْبووؾ : أحوود ذاس ضًووؿ افسوؤٍِٜ، ♫  وٓ ينووؽ يف ـووالم اإلموٚو

ؿتوف وهٕٚوٝ ظِٔووف يف ذات اهلل افوذي ٕوذر حٔٚتوف وو افًالموٜ ادجٚهود روؤٜ، ؾوواًل ظوـوظورف أصوقْلٚ اد

 حتك صٚر ؾٚرس مٔدان يف افذب ظـ مْٟٓ افسِػ افُرام. -ٕحسبف ـذفؽ واهلل حسٔبف - ٍٕسف

وز وتًووودى واهتوووؿ افًِووو و وظوووذ  ومووٚو ظالؿوووٜ هوووذا افُوووالم بتقصووؤػ خٚفووود بوووـ ظبووود افووورنمـ حٔوووْ   ووٚو

و ادسوووِّغ رأشووٓؿ افًالموووٜ افربٔووع بوووٖن اٚفسوووٓ ت بووغ يووودي افسوووِىٚن، وافقفووقغ يف دمووٚو ؿ ـٕٚووٝ فالؾتةووٚو

 .   !بال برهٚن

وطب أا وإٌكا ل واكذم للكا ولك  ةالظكلج       -حرظ  مهلل–))ثم ٌاأ ملشٍخ رةٍأ    تب ملزحان ةن االباا  

ٍْكَل همْ   ▬ٌاأ  ً ضب صا ٌا    لا؟  ً ص الض ش رىل وٌبا    ً ا لك  داكالى     ل ♂َوَأْصكزه هْم شهك َرى َة

وٌ ذاأ  ال  و ال   ً صظا ل ملاذا ؟  ً لٍتٍال  ً ط رٌال  ً ملٍانل وأ   ذم صاكا ٌكبال  كً ا لك      

ٍْكَل همْ  ▬داكالى    ل  اكا ملركز، حٍلٍكذي ةكٍن أ  ٌلكاسل ملظك يا ل  كً صظكا ل ملاذكا           ♂َوَأْصزه هْم شهك َرى َة
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و ؟ واٍف ٌظذلرزو  ملاظ اٍن ةغٍكز إذ  والث مصصكزل   ومل  ا ل وةٍن أ  ٌلاسل ملظ يا   ً إااصج ملحب

  ذم  لٍأ ملخ مرجل  ذم ا   ملخ مرجل  ذم لٍض صن  بي ملظ فل  ذم صن  بي أ ل ملتبل((.

 .وأوٚف أنمد بٚزمقل: وأرسٚ ـٕٚٝ فرؾع رايٜ ايٓٚد، وٕبذ افسّع وافىٚظٜ فِحُٚم

ملذي ٌلكز  ملاشاٌخ ملظ رٍ     ى ملشٍخ رةٍكأ و  كى ملشكٍخ      ))أا    احأ أحاب ةاسص  حٍث اا  

  تٍب وال صن طار   ى  ذم ملال ح ٌلكزو  إ ال  مل  كا ل ور كأ رمٌكج مل  كا ل وملكب  ث إلكى مل  كا ل       

 وملب  ث إلى ملذظ ٍح وملبصاء وملاذا ((.

م أنمووووود بوووووـ حْبوووووؾ فًالموووووٜ افربٔوووووع ظِٔوووووف يف بحروؾوووووف، وتًِٔوووووؼ ا♫  وهوووٚو أنووووٚو شوووووٖنَؾ ـوووووالم اإلمووووٚو

س بوودظقاهؿ ٓدظووك رجوو و ٚدروشووف، ؾٚفبْٔووٜ ظووذ ادوودظل وافّٔووغ ظووذ مووـ أنُووور، وفووق ُيًىووك افْوٚو ل دمووٚو

 أؿقام وأمقاْلؿ.

م أنموود ل اإلموٚو جِ : »يف أصووقل افسووْٜ♫  ؿوٚو وٚو ٍَ ِمَِْغ اْفووَزى َواْف ْٗ ُوو  َوَأِمووِر اْد
ِٜ وو ّي
ُٜ فِأْلَاِ ُع َوافىيَٚظوو ّْ وو  ،رِ َوافسي

 ًٜ و ٍَ َر َخِِٔ ؤِْػ َحتيوك َصٚو ْؿ بِٚفسي ُٓ وَب َِ ـْ َؽ ْٔوِف َوَرُووقا بِوِف. َوَمو َِ ُس َظ َع افْيٚو َّ ْجَت َٜ َؾٚو اَلَؾو
ـْ َوِِلَ اخْلِ َل َأِموَر َوَم ّى َوُشو

ِمِْغَ  ْٗ ُ  .«اْد

ل  ِٜ اْفوووو»: -♫  -ثوووؿ ؿوووٚو ََٔٚموووو َِ ِو إَِػ َيوووْقِم اْف َُمووووَرا ْٕ ٍ  َمووووَع ا ووووْزُو َموووٚو ٌَ ُٜ َواْف َّ ُغ. َوِؿْسوووو َٓ ُيووووْسَ ِجِر  وووٚو ٍَ َزى َواْف

ؿْ  ُٓ ِزَظ َٓ ُيَْووٚو ْؿ َو ِٓ ووؤْ َِ ـَ َظ ووو ًَ ََحوووٍد َأْن َيْى
ِٕ ٍ  َفووؤَْس   َمووٚو
ِٜ ووو ّي
َاِ ْٕ ُٜ احْلُوووُدوِد إَِػ ا وووْلِو َوإَِؿَٚمووو ٍَ وووَدَؿِٚت  ،اْف َوَدْؾوووُع افهي

َٕٚؾِوووَذةٌ  اَِزٌة َو ْؿ َجووٚو ِٓ ْؿ َأْجوووَزأَ  ،إَِفوؤْ ِٓ ووٚو إَِفووؤْ َٓ ًَ ـْ َدَؾ ِجًرا ْت ظَ َموو َن َأْو َؾووٚو ووٚو ـَ ا  وووَػ  ،ْْووُف َبووورًّ ِْ وووُف َوَخ ٍَ ِْ ِٜ َخ ووو ًَ ُّ َوَصوواَلُة اْيُ

َتووْغِ  ًَ ـْ ٌٜ َر وو اَِزٌة َتٚمي ـْ َوػي َجوٚو ووَق ُمْبَتووِدعٌ  ،َموو ُٓ وٚو َؾ ـَ َأَظَٚدُهَ رِ  ،َموو ِرٌغ فِْمَثوٚو ِٜ  ،َتوٚو ووْي فٌِػ فِِسُّ وٚو ـْ َؾْوووِؾ  ،ُلَ َفوؤَْس َفووُف ِموو
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ِٜ يَشْ  وو ًَ ُّ ل « ٌو...اْيُ ل: -♫  -إػ آخوور موٚو ؿوٚو ْٔووِف »، إػ أن ؿوٚو َِ َٓ اخْلُووُروُج َظ َِْىِٚن َو وو ُل افسُّ َٓ َ ِووؾُّ ِؿَتوٚو َو

سِ  ـَ افْٚي ََحٍد ِم
ِٜ َوافىيِريِؼ  ،ِٕ ْي َق ُمْبَتِدٌع َظَذ َؽْرِ افسُّ ُٓ َؾ َذفَِؽ َؾ ًَ ـْ َؾ َّ  «.َؾ

ل افًالمووووٜ افربٔووووع  ػ اهلل حٍيووووف–ؿوووٚو وووٚو -تًوووٚو ًَ ِى م ـووووالم ظووووذ مً  ًِٕووووؿ حتووووك ل-♫  - أنموووود اإلموووٚو

ت دْٚواوووٜ افسوووالضغ واخلوووروج أ ،افنووؤخ موووْٟٓ هوووق ظوووذ موووْٟٓ هوووٗٓو افوووذيـ وتًّوووقن هوووذه آجت ظووٚو

 ظذ حُٚم ادسِّغ، وآؾتٔٚت بغ أيدهيؿ، وافتَدم بغ أيدهيؿ وافتدخؾ يف صالحٔٚهتؿ، أم ٓ .

 افٍتـ، مـ بف  ٔط ًٚ إصؾ هذا ظذ رـزٕٚ أن ٕحـ» :-تًٚػ اهلل حٍيف–ؿٚل افًالمٜ افربٔع 

ٕٚ صٚحٛ وري  أن يُّـ وٓ تَِٚه، أن إػ اٚ -وجؾي  ظزي - اهلل ٕديـ ؾْٕ٘ٚ افْهقص هذه واحٍيقا 

 .«هقى، وٓ صٚحٛ إحراف إػ خالف هذا ادْٟٓ

حٛ هوووقى، وٓوٓ يُّوووـ أن وري »اشوووتًّقا أهيووٚو إحبوووٜ:  حٛ إحوووراف إػ خوووالف هوووذا  ٕووٚو صووٚو صووٚو

 «.ادْٟٓ

و، وأرى أن إؿٚموٜ احلودود يف افزٕوٚ وافَتوؾ »وؿٚل يف ؿسّٜ افٍلو:  وأرى أن ؿسوّٜ افٍولو فألمورا

د، إػ احلُٚم،  د، فٔسٝ إػ إؾرا ٚ صٚـؾ ذفؽ إػ احلُٚم، فٔسٝ فألؾرا ٜ ورشب اخلّر وم وافنؿ

ٓ فِىقااػ، وإٕ  يتقػ إمر يف  ٝ فألؾراد و د أو فٔس ذفؽ احلٚـؿ، ٕني هذا حَف، وٕن تقِل إؾرا

افىقااػ ْلذه إصٔٚو يٗدي إػ شٍؽ افدمٚو ويٗدي إػ ؾتـ ٓ أول ْلٚ وٓ آخر، فُـ إذا تقػ ذفؽ 

 «.هتدأ وٓ تتًر  إمٜ فٍِتـٍٕقس  وِل إمر وفق ـٚن ؾٚجًرا ؾ٘ني 
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ٚ ْلذا  -وؾَفو اهلل حٍيف–هذا ـالم افًالمٜ افربٔع حٍيف اهلل ووؾَف، أؾٔخٚفػ  ًً مٚ أصِف تب

  !-♫  -اإلمٚم افًِؿ، إمٚم أهؾ افسْٜ واي ظٜل اإلمٚم أنمد بـ حْبؾ 

 !!أيقاؾؼ افًالمٜ افربٔع أن يدار يف اِسف مٚ يٍتٖت بف بغ أيدي افسالضغ 

 ومٚ يُقن مـ تدخؾ يف صالحٔٚت ٓ تهِت إٓ ْلؿ 

 !، ؾَد يًَد افًٚرب صٔةًٚ وخيٚفٍفقاؿع ٓ بٚفقاؿع ٓ بٚفتًَٔدافًزة بٚف 

فػ افسووْٜ وخوورج ظوو ي أصووِف يف :  ن ظووذ أن ربٔووع افسووْٜ خوٚو هووذا وارد، فُووـ أيووـ احلجووٜ وافزهوٚو

 هذا افُالم !

ل زمقل، ـو  ؿٚو : شووٖمُِٓؿ حتوك توٖوقا بٚحلجوٜ يف رد ـوالم خٚفوود بوـ ظبود افورنمـ ؾٕ٘وف موٚو (1)وأؿوقل فبٚو

 ـالم شٍِْٚ افُرام.ؿٚل إٓ 

فس   فس بٖرسوٚو اوٚو ٚ فتووؽ ادجوٚو ًٍ ن ظووذ إشووَٚ  موٚو زظّتّووقه وصوو أيووـ احلجووٜ وافزهوٚو

م  أيوووووـ حجووووووتُؿ موووووـ ـووووووالم افًالموووووٜ افربٔووووووع افوووووذي رب تَبِووووووقا صوووووٓٚدتف يف وصووووووػ تِووووووؽ  اخلوووووقارج افِةوووووٚو

 !ف ـٚن صٚهد ظٔٚن أني  ؿٚاّٜ ظذ ذفؽ  مع رب تُـادجٚفس، وأرسٚ 

                                                           

))ٕحـ ْٕتيرـؿ، ظْدـؿ مـ أن إػ مٚ صٚو اهلل، وؿًتٚ مٍتقًحٚ ااتقٕٚ برد ظِّل ظذ ادسٚاؾ افتول ؿْٚلوٚ أنمد بٚزمقل: حغ ؿٚل  - 1

خ ربٔوع يف بوٚب افسوّع وافىٚظوٜ فوقٓة إمور ويف مسوٌٖٜ احلُوٚم، وهوذه مسوٌٖٜ   أصوقل موـ -وافىٚظوٜ افسوّع–افنٔخ خٚفد، لٚفٍٜ افنٔو

 ((.ادسٚاؾ هذه ظذ وبرد بدفٔؾ ااتقٕٚ افسْٜ، أهؾ
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ؿْ ▬  ُٓ  ♂َوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى َبَْْٔ

))وأصا مالطكذبال  ةكرصز مهلل داكالى      -وأاب ةاسص   أرض  ذم ملكال -اا  االب ةن  تب ملزحان  ثٍح

ةالش رى   ى صثل  ذ  ملا الض ملظزٌج ص زم  صن ملز ٍجل ٌخ ض    ً ملبصاءل وحال ملظكال،ل و كً   

ٌختث   ى مطكذبال  أ كل ملتكبل   كى     ذل     صن أاتح مالطذبال ل واب ةشٍ   والث مصصز  االطذبال  

  كى رزٌاكج أ كل ملتكبل صكن ملظكزورٌج وملايتٍكج        دلظٍااد مل و ٍ  دحزٌف لاااأً اذاا مهلل داكالىل  

 ومل اا اح ملالحز ج((. أ.  ك

 :هذا افَقل افبٚضؾ هق ؿقل اخلقارجظدي ذفؽ مـ أهنع آشتدٓل، وأخبثف، بؾ ؿٚل: و

)) ذم ا   ملخ مرجل  ذم  لٍأ ملخ مرجل  ذم لٍض صن  بي ملظك فل   االب ةن  تب ملزحان اا   ثٍح

 أ.  ك. ذم صن  بي أ ل ملتبل(( 

فتحريػ، ؾٓوؾ   اؿ ظوذ ادجٚزؾوٜ يف افتقصؤػ، وافبًود ظوـ احلََٔوٜ بٚو بَف ؿٚو بٖنوف ـسٚو

زمقل دظوووقة افنووؤخ ربٔوووع  د يف بِووود موووـ فرؾووو -هللا وؾَوووف–ظِّوووٝ يووٚو خٚفووود يقًمووٚو مووٚو أنوووٝ وبووٚو ع رايوووٜ ايٓووٚو

 واخلق  يف دمٚو ادسِّغ، وآؾتةٚت بغ يدي افسالضغ !افبالد  

 صٚدؿغ  ـْتؿ إن -اهلل وؾَف–ـ ـالمف أيـ هذا م

ِل موووـ افووودظقة فٍِوووتـ وشوووٍؽ افووودمٚو،  -وؾَوووف اهلل-شوووتدٓفف اوأمووٚو  فس صوووقرى افًِووو و اخلووٚو ظوووذ اووٚو

وافْهووت فُووؾ شووٍِل بوو  يْبٌوول أن يَووقم بووف مووـ مقاجٓووٜ افٍووتـ مووـ ظوودم اخلووروج ظووذ افسووِىٚن، وفووزوم 

د، واحلووو د، و ْووٛ افٍسووٚو م ايٓووٚو د، رايتووف، وافتًريوووػ بٖحُووٚو ٞ ظوووذ ضِووٛ افًِوووؿ، ومًرؾوووٜ شوووبٔؾ افرصووٚو
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ػ-ؾٚشوووتدل ظوووذ ذفوووؽ وؾَوووف اهلل بَوووقل اهلل  ؿْ ▬: -شوووبحٕٚف وتًووٚو ُٓ وووَْ ظوووذ هوووذا،  ،♂َوَأْموووُرُهْؿ ُصوووقَرى َبْٔ

 أؾُٔقن هذا مـ أؿبت آشتدٓل وأهنع ادَٚل وأخبٞ افُالم !

 وأنف ظذ ضريَٜ افَىبٜٔ وافنوريٜ افِةٚم !

ووو يووٚو خٚفووود، مووٚو أؿوووبت افُوووالم، م افتووول أصي زمقل مووٚو أؾسووود إحُووٚو ِتّقهٚ ظوووذ موووـ أحٔووٚو يف إموووٜ ويووٚو بووٚو

 مْٟٓ افسِػ افُرام.

َوَأْموُرُهْؿ ▬ وها هي بعض النقوالت من تفاسري  اللريلت تو ريمل ادريما  مرين هرية  ا  رية       

ؿْ  ُٓ َْ  :♂ُصقَرى َبْٔ

م ابوووـ جريووور ل اإلمووٚو ـَ اْشوووَتَجٚ▬ يف تٍسوور هوووذه أيوووٜ♫  ؿوٚو وووِذي ووواَلَة َوافي ْؿ َوَأَؿوووُٚمقا افهي ِ ُبقا فِوووَراى

قن َُ ٍِ ْؿ َوِِمٚي َرَزْؿَُْٚهْؿ ُيْ ُٓ َْ ـَ ▬وـٚن ابـ زيد يَوقل: ظْوك بَقفوف: )): ؿٚل ،♂َوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى َبْٔ وِذي َوافي

ؿْ  ِ ل: أخزٕوٚو ا :.. أيووٜ. ♂اْشووَتَجُٚبقا فِووَراى س بسووْده: حوودثْل يووقٕس، ؿوٚو ر، وشوٚو ل: إنهوٚو بووـ وهووٛ، ؿوٚو

بَٚاَِر ▬ؿٚل ابـ زيد، وؿرأ  ـَ تَِْبُقَن  ـَ َوْ ِذي ِحَش َوإِذَ َوافي َقا ٍَ ُرونَ ا َمٚ َؽِوُبقا ُهْؿ إلْثِؿ َواْف ٍِ ٌْ : ؾبدأ ؿٚل ♂َي

ِؿْ ▬ اوووؿ ـَ اْشووووَتَجُٚبقا فِووووَراى ووووِذي ر ♂َوافي ووووالةَ ▬ ،إنهوووٚو  ☺ وفوووؤس ؾوووؤٓؿ رشووووقل اهلل ♂َوَأَؿووووُٚمقا افهي

ؿْ َوَأْمُرُهْؿ ▬ ُٓ َْ  أيوٚ((. ☺ فٔس ؾٔٓؿ رشقل اهلل ♂ُصقَرى َبْٔ

ؾظ ابووـ ـثوور ل احلوٚو ؿْ ▬: -ظوزي وجووؾي -يف ؿووقل اهلل ♫  وؿٚو ُٓ ووَْ ))َوَأْمووُرُهْؿ : ♂َوَأْمووُرُهْؿ ُصووقَرى َبْٔ

ؿْ  ُٓ ْؿ يِف ِمْثوووِؾ احْلُووُروِب َوَموٚو َجوووَرى  :ُصووقرى َبْٔووَْ ِٓ َظُدوا بِووآَرااِ ٔوووِف فََِٔتَسوٚو
َوُروا ؾِ ووك َيَتَنوٚو ُمووقَن َأْموووًرا َحتي َٓ ُيْزِ َأْي 
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ػ:  رغ وتًووٚو ل تبووٚو  ▬اراهووٚو ـووو  ؿووٚو
ِ
وووْؾ َظوووَذ اَّللي ـي َٝ َؾَتَق ِ٘ذا َظَزْمووو َْموووِر َؾووو ْٕ ِوْرُهْؿ يِف ا ن  ♂َوصووٚو أيوووٜ وْلوووذا ـووٚو

وِ  ـَ ظِٔووووف افسوووووالم ُيَنووووٚو وووووَر ْبووووو َّ وووووْت ُظ يووووٚو َحَ َ ًَ وووووَذا  َُ وووووقَاُْؿ َوَه ُِ َٛ بِوووووَذفَِؽ ُؿ َْٕحِقَهووووٚو فَُِٔىٔىووووو ُرُهْؿ يِف احْلُوووووُروِب َو

ٍر((     اخْلَىيِٚب  ٍَ َٕ  ِٜ َدُه ُصقَرى يِف ِشتي ًْ َْمَر َب ْٕ َؾ ا ًَ ـَ َج
ًِ  -♫  -وأوؿ افُالم اْفَقَؾُٚة ِحَغ ُض

ل اخلىٔوو َٜ  افٍَٔوف وادتٍَووف:يف ♫  ٛ افبٌووداديؿٚو ٌَ َٖ ُر اْدَْسو ـُ ووتِِف  -ادٍتوول: أي– ))ُثووؿي َيووْذ ـْ بَِحْ َ وو َ
ِ
د

ِوُرُهْؿ يِف اْيَوووَقاِب(( وووِؿ َوُيَنوووٚو ِْ ًِ ـْ َأْهوووِؾ اْف ُُِت فِوووَذفَِؽ ِمووو ـْ َيْهووو ل:  -هوووذا ادٍتووول، هوووذا ٕوووص مسوووٌٖتْٚ- ِِميووو ؿوووٚو

ِوُرُهْؿ يِف اْيَووقَ  ووِؿ َوُيَنٚو ِْ ًِ ـْ َأْهووِؾ اْف ُُِت فِوَذفَِؽ ِموو ـْ َيْهوو ِف ِِميوو
ووتِ ـْ بَِحْ َ و َ
ِ
َٜ د ٌَ َٖ ُر اْدَْسوو ـُ ووَؾ  ،اِب ))ُثوؿي َيووْذ ـُ َُٖل  َوَيْسوو

ْؿ َظ ي ِظَْْدهُ  ُٓ ًٜ  ،َواِحٍد ِمْْ ـَ ِ٘ني يِف َذفَِؽ َبَر ٚفِِت(( ،َؾ َِِػ افهي  .َواْؿتَِداًو بِٚفسي

جقن ؾٔٓووٚو إػ افرجوووقع إػ   غ   تووٚو ج إفٔٓووٚو افسووؤٍِقن هْووٚو وهْووٚو اؾ  تووٚو ن يف مسووٚو ؾُٔوووػ إذا ـووٚو

  .افًِ و افْجبٚو إذـٔٚو افًَالو

ل افبٌوووودادي  ووووِؿ : -♫  -ؿووٚو ِْ ًِ ـْ َأْهووووِؾ اْف ُُِت فِووووَذفَِؽ ِمووو ـْ َيْهووو ِف ِِميوووو
وووتِ ـْ بَِحْ َ وووو َ
ِ
َٜ د ٌَ َٖ ُر اْدَْسووو ـُ ))ُثوووؿي َيووووْذ

وِ  ْؿ َظووووو ي ِظْْوووووَدهُ  ،ُرُهْؿ يِف اْيَوووووَقاِب َوُيَنووووٚو ُٓ وووووَؾ َواِحوووووٍد ِموووووْْ ـُ َُٖل  ًٜ  ،َوَيْسووووو ووووو ـَ ِ٘ني يِف َذفِوووووَؽ َبَر َِِػ  ،َؾووووو ووووو َواْؿتِوووووَداًو بِٚفسي

فِِت  وٚو َػ:  ،افهي وٚو ًَ َرَغ َوَت ُ َتَبوٚو َل اَّللي َْموورِ ▬َوَؿووْد َؿوٚو ْٕ ِوْرُهْؿ يِف ا َوَر افْيبِوولُّ  ♂َوَصوٚو ِوووَع  ☺ َوَصوٚو َوَأْصوؤََٚو يِف َمَقا

ِٚم((. ،َوَأَمَر بِْٚدَُنَٚوَرةِ  َُ َْح ْٕ َتَٚوى َوا ٍَ ُٜ ُتَنِٚوُر يِف اْف َحَٚب  افهي
ِٝ َٕ ٚ ـَ  َو

ت  فس وأرسٚو ـٕٚووٝ ؿٚاّوٜ ظوذ مٚو ٓ يْبٌوول أن تَوقم ظِٔوف موـ آؾتةوٚو أمٚو مٚو وصوٍتؿ بوف أنووتؿ هوذه ادجٚو

م ادسووِّغ، وموـ افتوودخؾ يف  ،بوغ يوودي افسوالضغ ، وؽوور ومووـ مْٚزظوٜ حُوٚو أموقر افوودمٚو وافقفوقغ ؾٔٓوٚو
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ٚ تهقرمتقه، ومٚ ؿٚفف افًالمٜ افربٔع خالف ذفؽذفؽ مـ هذه إصٔٚو،  ، وفذا ؾْٕ٘ٚ َٕرر هذا ؾٓذا م

ت بووغ افًِو و ؿٚاّوٜ ظوذ افْهوت فِّسوِّغ موـ ؽوور  إصوؾ افًيؤؿ، وهوق أنوف إذا ـٕٚوٝ هوذه آجت ظٚو

 ؾ  افور يف ذفؽ !مْٚزظٜ فِسالضغ وٓ مْٚبذة حلُٚم ادسِّغ، 

 ؾ  زال هذا افًّؾ ظِٔف أهؾ افسْٜ واي ظٜ يف شٚار افًهقر وافدهقر.

وٜهوؾ اإلصوُٚل ظْودـؿ ـِّوٜ ))  دأم اإلصوُٚل ظْودـؿ ـِّوٜ ))، (( هيي أم ، (( جٓٚو

 !(( دمٚواإلصُٚل ظْدـؿ ـِّٜ ))

ل  وووٚو ًً فس هيووووٜ :ؿؾجًِووووتؿ تقصوووؤٍُ -هووووذه افُِوووو ت أؿهوووود-وافتوووول ةًتّقهوووٚو ةٔ بدظٔووووٜ  هووووذه اوووٚو

 ؿٚمٝ ظذ رؾع رايٜ ايٓٚد، ومْٚزظٜ شالضغ افبالد، وافٌٜ يف دمٚو افًبٚد!

 !ٓٚ حََٔتأمٚ تًِّقن أن افًزة فٔسٝ اذه إفٍٚظ وحدهٚ، وإٕ  افًزة بسٔٚؿٓٚ و

ور ؾٔٓٚو افًِوو و يف ٕووقازل إموٜ إذا موٚو ُضِِوٛ افْهووت مووْٓؿإؾِوَؿ رب تَووقٓ  فس يتنوٚو ؾٔٓٚو مووـ ِؿبووؾ  رسٚو اوٚو

 !افسٍِٔغ افْجبٚو 

ور ؾٔٓوٚو افًِو و، يف ٕووقازل إموٜ إذا موٚو ُضِوٛ افْهووت مووْٓؿ إتقصوٍٚ هووذا، وتَوقٓ  ربَ ربْ  فس يتنوٚو رسوٚو اٚو

و حتوك يِزموقا يف هووذه افٍوتـ  مًغ  ،ؽوورز افًِو و، ؾوُتحَـ بووذفؽ افودمٚوؾٔٓٚو موـ ِؿبووؾ افسؤٍِغ افْجبوٚو جوٚو
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وهيؿ ومهوووٍْٚهتؿ فِسووؤٍِغ ظوووذ شوووالضغ ادسوووِّغ، مووورا  د يف ؾتووٚو د ـووو  ظِّقهووٚو افًبووٚو م ايٓووٚو ظغ أحُووٚو

 !افَٚاّٜ ظذ اْلدايٜ بُؾ بٚب 

اؾ بٚفسووْٜ ادرووؤٜ وإدفوٜ افؼووظٜٔ افًٚموٜ مْٓوٚو وافنويٜ ظووذ حسووٛ  ن افْهوت يف هووذه ادسٚو ؾو٘ذا ـوٚو

 مٚ يُقن مـ ؿؤٜ، ؾٓؾ مـ افهٚفت وحتَٔؼ ادهٚفت أن تُقن افْهٔحٜ خٚصٜ ؾُتبَذل ظٚمٜ !

 !أٌٔس ؿد ؿرر افًِ و أنف فٔس ـؾ مٚ ُيًِؿ يَٚل، وفٔس ـؾ مٚ يَٚلل يَٚل يف ـؾ حٚل 

 ِٜ ِٜ  ؾِ ذا جًِتؿ ضريَٜ افْهت افهحٔح ِٜ  اخلٚص َٜ  مْٓٚ وافًٚم َٜ  افني َٜ افبدظٔ  اخلٚرجٜٔ  ، وادْٚزظ

ذا جًِتّقهوٚو هُوووذا  ظووذ أؿوو  !أٓ تًَِوووقن  ،-هُووذا ؿِووتؿ- بت موووـ افىريَووٜ افنوووريٜ وافَىبٔوووًٜوٚو

 !وفألصقل ترجًقن  !وبٚفًِؿ تْىَقن  !أٓ تٍّٓقن 

ن اووورد افُوووالم يف هوووذا افقاؿوووع ِمْقًظووٚو   اً  ظوووذ -إذا ـووٚو ـ ٕهوووًحٚ مؼووووًظٚ، ؿووٚو وفوووق توووّو

فٍٓؿ افسوووٍِل ادسووودد ب اهلل وشوووْٜ رشوووقل اهلل، بووٚو ، ؾًوووالم ـٕٚوووٝ موووُْؿ تِوووؽ  -ـتووٚو ن هوووذا ِمْقًظووٚو إذا ـووٚو

 !ٚرت افٔقم مـ ؽرـؿ مـ افٍوٚات صـٔػ افْهٚات  و

 :-هداِن اهلل وإييٚـؿ شبٔؾ ادٗمْغ- واشًّقهٚ ُٜبنفا ذظ خذوا هذه افًْٚويـ

 [.افَتٚل يف فٔبٔٚ: مَىع ٕنمد بٚزمقل]

 .[زـل حقل فٔبٔٚؾتقى افنٔخ خٚفد ظبد افرنمـ ]
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روا ظِ وهووؿ يف واؿًٓووؿ مووـ جٓووٜ تُووقيـ أحووزاب، أو مووـ هووؾ ظووذ افسوؤٍِغ   حوورج إذا اشتنوٚو

ت مًْٔوووٜ، أو ؽووور ذفوووؽ موووـ أموووقر افْوووقازل افتووول تًوووس  د ون موووع جٓووٚو رـٜ شٔٚشووؤٜ، أو تًووٚو خوووقل منووٚو

 !افسٍِٔغ يف شٚار بِدان ادسِّغ 

 ٓؿ افُرام اأحرام ظِٔٓؿ ثؿ حرام أن يرجًقا إػ ظِ 

))مأظكزوم ومطكاا م وم ك م خاٍا كال ةٍكا  صكن وسمرث ملبما ٍكج  لكبأا  كً ملاا ككج           أحاب ةاسص    اا  

ملازةٍج ملظا  ٌجل ةالاحذورمح مصصلٍج وملركزٌج   ى ملا مرن وملااٍمل وصل كا  ملاشكاراج أو ملكب  ث    

  ى ملاذا   ً أصاان ملحزم اح  ً ملبو  مصازى أو م  ذاء ةذل ل واا   ذم ملتٍكا   كا     أو ملذحزٌض

  ً ش ز خاا  مصولى((. 6 كل ٌ   5341

  

جقن إػ   ووٚو موووـ افْهوووت فِّسوووِّغ يف بوووالد ادسوووِّغ ؾووؤ   تووٚو ًً ن ادرشوووقم يف زظُّوووؿ مٕٚ إذا ـووٚو

و ادسوووِّغ، وإٕووو  هوووق  افْهوووت ؾٔوووف موووـ ؽووور ت بوووغ يووودي افسوووالضغ وٓ اظتوووداوات يوووراس ؾٔٓووٚو دمووٚو اؾتةووٚو

يٚ بًوووود هووووذا ادرشووووقم  ات ويف هووووذه افَووووٚو دْٟٓ افسووووديد، ؾًووووالم ـٕٚووووٝ مووووُْؿ افْهوووٚو افْهووووت افرصوووؤد بوووٚو

 ادختقم وافتنديد ادحتقم !

ز م؛ الكخ أ ذكٍ م   ))والخ أ ذً  ؤالء مصا ث مل ٍتٍٍن و ٍ  اا  أحاب ةن  از ةاسص    ً  ذ ى ل 

ةاا اا  م صا  رةٍأل إذم طرل أًل أا   ل م   ٍب   كٍكم أ  دظكرل أً و ذك ى ملزةٍكأ صا  صكجل وأٌ  كا       
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ملا ااء ملكتار صذ م زو ؛ ملشٍخ  الح ملر سم ل ملشكٍخ  كالح مل حٍكبم ل ملشكٍخ  تكب ملاشٌكش ي  ملشكٍخل        

ٌهزخأ إلكٍ م  ملشٍخ رةٍأ ملابا ًل و ٍز م صن ملا ااء ملكتارل صذ م زو   صذ مخبو ل   ؤالء  م ملذٌن 

 . ً  ذ  ملاظا ل((

 أـْتؿ جٚهِغ ؾكتؿ ظٚدغ  أم ـْٝ مْحرؾغ ؾكتؿ مستَّٔغ 

ل يف أموووٚــ   و ظوووذ افَتووٚو رـٜ أو افووودظقة أو افتحوووريض أو اإلؾتووٚو ٕوووص ادرشوووقم إٕووو  هوووق يف ادنووٚو

وى إلحووداث افٍووتـ، وافَالؿووؾ،  ظٚت، حٔووٞ تُووقن افٍتوٚو وافوودخقل يف خهقصوؤٚت افسووالضغ، افكوا

و ادسووِّغ، ٓ افْهوت فِسوؤٍِغ بو  يْبٌوول أن يِزموقه ويِتزمووقه، يف أزمْوٜ افٍووتـ،  وافودظقة إػ إراؿووٜ دمٚو

رـٜ مًٓوؿ ؾوؤ  دووفوو ن افسوالمٜ  ْٓجٓؿ ودظوقهتؿ، وـوذا ةووع ـِّوتٓؿ ظووذ شوالضغ ادسوِّغ، وادنوٚو

 :ٕهحتؿ بف أنتؿ وؿررتؿ ذفؽ وشجِتؿ ُيىِٛ مْٓؿ ِمٚ هق ضٚظٜ هلل رب افًٚدغ، ب 

مل كاةزي  ك  ملاذخحكو  كً  ذكاوى       ملشٍخ  تٍكب دازف ))   ً   دٍج ل   تب ملزحانةن االب اا  

 كك   ككالم ٌر ككم أحكك مل م   لةٍككأ إصككا   ككً ملظككلجل  تٍككب مل ككاةزي   ٍكك  ةكك ل  ئأكك  ةشكك ا ث ملز ل لٍتٍككا

 لب  واخ  ادحل   ٍك ل مصصكز ومطكأل ملشكٍخ  تٍكب       -صا شاء مهلل–وصشاا  مل أامل  الحاب هللل ملشٍخ 

 صن أدان مللاص  ً  ذ  مصة ما((.

ٔغ، وؿوود توؿ افتْبٔوف ظووذ أٓ   وفوق اؾسوووْٚ أن ذفوؽ ادرشوقم يّْوع افُووالم إٓ موـ افًِو و افرشّو

ن مووـ ادًْٔووغ، ؾوو٘ني افًالمووٜ افربٔووع  يووتُِؿ يف ذفووؽ إٓ ب ظوو ي إذا أ ؿوود -خوور فُووؾ اهلل وؾَووف–مووـ ـوٚو جوٚو

 ـٚن مـ ادّْقظغ مـ افُالم يف هذه إمقر أم ٓ 



[24] 

ٓ يف ؽرهٚ(( ؾُٚن جقابف: ٚ و ـ افُالم يف فٔبٔ ٚ رب متًْْل م ٚ اهلل وأيده ٜ وؾَٓ ٜ افسًقدي ، ))إن افدوف

 واذا يسَط آشتدٓل.

رج مـ افوالل أهؾ يف ـالمل يٗيدون افًٚرب يف افسْٜ وظِ و)): -تًٚػ اهلل حٍيف–ثؿ ؿٚل   اخلقا

 .((حؼ ٕنف وؽرهؿ

ن، ؾٖنْ وٓ ظوزة بٌوور هوذا افُووالم،   واحُّوقا ظِٔووف بوو   ،ٍقا افًالمووِٜهووٓ مزيود ظووذ هوذا افبٔوٚو

 أهٕٚف، واحذروا افزيغ ظـ ضريؼ افسالمٜ.

فس صووووقرى  مل ِمووٚو شوووبؼ بٕٔٚوووف، ؾووؤ  يتًِووووؼ بٚدسوووٌٖٜ إوػ  وووؾ افْوووزاع موووـ ـوووقن اووٚو د اخلتووٚو واحلهووٚو

فس هيوٜ بدظٔووٜ ظوذ ضريَووٜ اخلووقارج أم افافًِو و افتوول بوغي افًالمووٜ  ربٔوع حََٔتٓوٚو ووصووٍٓٚ، أـٕٚوٝ اوٚو

بَغ اًٚووووووغ يف أن افنوووووقرى بوووووغ ادوووووٗم فس صوووووقرى يَتووووودي ؾٔٓووووٚو افًِووووو و بٚفسووووٚو غ شوووووبٔؾ ْـٕٚوووووٝ اووووٚو

 .ادتَغ، ومْٟٓ ادرؤغ

فس أرسوٚو  وتبوغ فْٚو بٕٚدفوٜ افؼوظٜٔ وافَْوقٓت افسؤٍِٜ وصوٓٚدة افًالموٜ افربٔوع ظوـ صوٍٜ هوذه ادجٚو

ر ظْوودـؿ مووـ افٍٚشووَغ  ضًٚوٚو أنووف أصووؾ أهووؾ  بَغ، ؾٓووؾ تَبِووقن صووٓٚدتف أم صوٚو ـٕٚووٝ ظووذ مووْٟٓ افسوٚو

 !!افسْٜ يف مًٚمِٜ احلُٚم مـ ادْحرؾغ 

ملذي ٌلككز   ))صا  الض حذى دحتح ةب ٍجل حٍلاا اا   ةاسص   لاا وضأ صن ضاةط ل ذ  ملاوأحاام 

أاك   ملكذي ٌلككز      ؟ملشٍخ االبل وصا ملذي ٌلكز  ملاشاٌخ ملظ رٍ     ى ملشكٍخ رةٍكأ  كً  كذم ملتكاا     
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ملاشاٌخ ملظ رٍ     ى ملشٍخ رةٍأل و  ى ملشٍخ  تٍبل وال صن طار   ى  ذ  ملال حل ٌلكزو  إ ال  

الل  كذم لكٍض   ل ملذظك ٍحل وملكبصاء وملاذكا    إلكى  مل  ا ل ور أ رمٌج مل  ا  وملب  ث إلى مل  ا ل وملكب  ث  

 ل ا ااءل  ذم صل ط ة الث مصصزل ملحكا ((.

زم زمقل هُووووذا وصووووػ بوووٚو فس  -هووووداه اهلل-قل، وأؿووووقل: وادىِووووقب مووووـ بوووٚو أن يثبووووٝ أن هووووذه ادجوووٚو

افتل ـٚن وِس ؾٔٓٚ افنٔخٚن ـ  ؿٚل.

 وفْٚ مع هذه افتّٜٓ وؿٍٚت:

أنوف ٓ ووقز افتًهووٛ فًِِو و مٓو  ظوال ؿودرهؿ، وارتٍووع صوٖرسؿ، ؾُوؾل يٗخوذ موـ ؿقفووف  

، إٓ ادًهووقم  ِي  ☺وُيووردُّ ج وهووذه حََٔووٜ ومسوو ، وفووذا ؾٓوول ٓ حتتوٚو فػ ؾٔٓوٚو ّٜ، ٓ ٕنووؽ أن شوؤًٍِّٚ خيوٚو

ب وافسوْٜ، وضريَوٜ افًِو و وؾٓوؿ شو ج، ؾٖدفوٜ افُتٚو ج، إذ ٓ اظوسا  ظِٔٓٚو وٓ يٚو ِػ إػ ـثرة احتجٚو

بًغ، ومووـ تووبًٓؿ  و، مووـ أول افهووحٚبٜ ادرووؤغ، وإػ ظٓوود افتوٚو إمووٜ يوودل ظووذ هووذه احلََٔووٜ بووال امووسا

ن إػ ظكووووٕٚ، وشوووؤبَك افًّووووؾ بووووذفؽ إػ يووووقم افووووديـ، أرسووووؿ  ووووذرون مووووـ افتًهووووٛ ٕؿووووقاْلؿ،  ب٘حسوووٚو

 ؿ، وإٕ  إَٓٔٚد فِسْٜ وافُتٚب.وافتًهٛ فٌره

ب ه    ؾٓوووذا أموووور ادووووٗمْغ ظّوووور بووووـ اخلىوووٚو ه يف ظوووودم     يُْوووور ظِٔووووف ظوووو ر بووووـ يوووٚو ؾتووووقا

 مؼوظٜٔ تّٔؿ ايْٛ، ويرجًف إػ افسْٜ.
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ه يف موووراث بْوووٝ وبْووووٝ     يُْووور ظوووذ أ  مقشوووك إصوووًري    وذاغ ابوووـ مسوووًقد ؾتوووقا

 خٝ.ابـ وأ

 اشتالمف ئّع إرـٚن.¶ يُْر ظذ مًٚويٜ بـ أ  شٍٔٚن ¶  وهذا ابـ ظبٚس

 حتريَف فِنًٜٔ.    يُْر ظِٔف ابـ ظبٚس    وهذا ظّع بـ أ  ضٚفٛ

رب بوووـ ظبووود اهلل بوووـ ظّووور يُْووور ظوووذ أهٔووووف وجوووده ؾتوووقى ظووودم موووس افىٔوووٛ يوووقم احلوووٟ، حتووووك  وهوووذا شووٚو

ا.يىقف بٚفبٔٝ،   وهِؿي جري

)إذا صوووووتي )وأمووووٚو موووووـ بًووووودهؿ ؾُثووووور وـثووووور، ويٍُووووول أن إاّوووووٜ ادروووووؤغ مووووٚو ُأىووووور ظوووووْٓؿ إٓ ؿوووووقل: 

 .احلديٞ ؾٓق مذهبل((

ا، ومٚ شبَٝ مـ إصٚرة ؾٍٔٓٚ افٍُٚيٜ.وـ  ؿ  ِٝ: آشتدٓل ظذ هذه ادسٌٖٜ يىقل ويىقل جدًّ

رب وافووورد ظِٔوووف إذا جٕٚوووٛ افهوووقاب يشو،  وفُوووـ افوووذي أريووود أن أهْٔوووف بٚفتحديووود أن رد افتًهوووٛ فًِووٚو

فػ، وإٕوووو   ظوووود افًِووووؿ وأدفووووٜ افؼووووع يشو آخوووور، ؾِوووؤس افنووووٖن أن  وووٚو ة ؿقا ظوووٚو وـٍٔٔووووٜ افوووورد وصووووٍتف ومرا

ظٔف فِٔجف مـ ٓ درايٜ فديف.ن ـٔػ  ٚفػ، وٓ ُيٍتت افبٚب ظذ افنٖ  مكا

ع وافووداِن يًورف موٚو أصوِف افربٔووع موـ مووْٟٓ بووديع يف  فوذا ؾِوؤس اظساووْٚ أن ُيووردُّ ظوذ افربٔووع، ؾٚفَٚو

 ْف ؾٔ  َِٕف مـ َٕقل.افرد ظِٔف وافتْبٔف ظذ إخىٚو فديف، وهذا مٚ َِٕف بٚزمقل وبٔي 
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زمقل موووـ احلُوووؿ ظوووذ افنووؤخ ووووْٚ ا وفُوووـ اظس ووؿٍتْووٚو ؾووؤ  أورده خٚفووود بوووـ ظبووود افووورنمـ، وأنمووود بووٚو

فس صووقرى افًِوو و، مووـ ؽوور ٕحووراف ظووـ افسووْٜ، افًالمووٜ مووـ آ وتَريوور مووذهٛ اخلووقارج يف مسووٌٖٜ اوٚو

اِغ بوووال ظِوووؿ، حوووٚـّغ بوووال  دفٔوووؾ وٓ بْٔوووٜ، وإٕووو  هوووق افتقصووؤػ ادْحووورف وافووورأي ادْجووورف، ؾُٕٚووٚو ؿووٚو

 حجٜ.

زمقل أٓ يٍتةتوٚو بووغ يوودي   ن مووـ افقاجووٛ ظووذ خٚفوود بووـ ظبوود افوورنمـ وأنموود بوٚو أنووف ـوٚو

ن افقاجووووٛ  ، وـووٚو ووٚو ًً ن واؿ و، هوووذا إذا ـوووٚو ت افًِووو و بووووغ يووودي إمووورا افًِووو و، وهووٚو افِوووذان يُْووووران، اؾتةووٚو

ر وافسوٗال فًِِو و  ر، ٓ شؤ  وؿودظِٔٓ  افتثبوٝ ؿبوؾ احلُوؿ، وافرجوقع بٚٓشتٍسٚو هديـ  افُبٚو ـٕٚٚو افنٚو

ن أـووز موـ حجّٓوو ، وأرسو  ـٕٚوٚو يْبٌوول  ر، ؾٚفووذي أراه أن ـالمٓو  يف هووذا افقاؿوع ـوٚو ْلوؿ بووٖرسؿ موـ إخٔوٚو

ة، ؾووو٘ني ضٚفوووٛ  رس ، وأٓ يًووودوا ؿووودرهٚ، وهوووذا افقاجوووٛ ظوووذ ـوووؾ ضٚفوووٛ ظِوووؿ يريووود افْجووٚو أن يِزمووٚو مُووٚو

ع ظوووذ مذهبوووف مَووو رر مًِوووقم، وأن افرجوووقع إػ افًِووو و يف افًِووؿ ؿووود ييٓووور فوووف أن إمووور  سوووقم وأن اإلةووٚو

 .هذا افقاوت فديف، مـ افتُِػ ادذمقم

ن ييووـ، وأن احلووؼ  وفووق أنووف اهتووؿ رأيووف وأرجووع إموور إػ أهِووف فًِووؿ حْٔٓوٚو أن إموور ظووذ خووالف موٚو ـوٚو

ة  ن يًتَوووود، وإفوووؤُؿ بًووووض افَْووووقٓت افتوووول تقوووووت موووٚو أؿووووقل، وتبووووغ ـٔووووػ أن ٕجوووٚو ظووووذ خووووالف موووٚو ـوووٚو

جر وإحوووووداث ادسوووووِؿ، يف افرجووووو ع احلْووووٚو م افووووورأي ؿبوووووؾ ارتٍووووٚو بر وآؿتوووووداو بٕٚؾٚووووووؾ، واهتووووٚو قع إػ إـووووٚو

 افَالؿؾ.
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ل:بسوووْده ظوووـ ظّووورو بوووـ  ٔوووك ♫ذـووور افووودارمل  ْيووٚو » ، ؿووٚو ـُ َل: ْش  ـْ َأهِٔوووِف َؿووٚو ُث َظووو ووودى ُٝ َأِ  ُ َ ًْ
ِّ َشووو

قٍد  ًُ ـِ َمْسوو  ْبوو
ِ
ِب َظْبووِد اَّللي ووُف إَِػ  -ظْووف  ريض اهلل -َْٕجِِووُس َظووَذ َبوٚو ًَ َِ٘ذا َخووَرَج َمَنوؤَْْٚ َم ووَداِة، َؾوو ٌَ َؿْبووَؾ َصوواَلِة اْف

 َٓ : َْٚو ِْ وُد  ُؿ ًْ ـِ َب نْمَ ْؿ َأهُوق َظْبوِد افوري ُُ َل: َأَخوَرَج إَِفؤْ ٚو ََ ِريُّ َؾ ًَ َٕٚ َأهُوق ُمقَشوك إَْصو َْٚو اْدَْسِجِد، َؾَجَٚو ًَ َِوَس َم ، َؾَج

َْووٚو إِ  ّْ ووو ي َخوووَرَج ُؿ َِ وووك َخوووَرَج، َؾ َل َفوووُف َأهُوووق ُمقَشوووك:...َحتي ووٚو ََ ًٚ، َؾ ، أهوووق مقشوووك إصوووًري، افهوووحٚ  «َفْٔوووِف َةًِٔووو

ووؿوووػ ظوووذ  ،   ًيووٚو أصوووُؾ ظِٔوووف يشو ذهوووٛ إػ ظٚدوووف، ذهوووٛ إػ ابوووـ مسوووًقد    ائِوووؾ،

َٚل َفُف َأهُق »بٚبف ؿبؾ صالة افٌداة،  ََ ، إِِنى ُمقَشكَؾ ـِ نْمَ ُٝ يِف اْدَْسِجِد إًٍِٓٚ : َيٚ َأهَٚ َظْبِد افري   َرَأيْ

َل:  وووٚو ََ َل: َؾووووَ  ُهووووَق  َؾ ً، َؿوووٚو  إِٓي َخووووْرا
ِ
ي
ِ
ووووُد َّلل ّْ ْرُتووووُف، َورَبْ َأَر َواحْلَ َُ ً َأنْ ُٝ يِف  إِنْ َأْموووورا َل: َرَأيْوووو ُه، َؿوووٚو ا َٝ َؾَسووووَسَ ِظْنوووو

وو ََ ِْ ووؾى َح ـُ وواَلَة، يِف  ًٚ َيَْْتيِووُروَن افهي ُِقشوو ًٚ ُج َوو َِ ًٚ ِح وا اْدَْسووِجِد َؿْقموو ُ ووزى ـَ ووقُل:  َُ  َرُجووٌؾ، َويف َأيْووِدهِيْؿ )َحًلوو( َؾَٔ
ٍٜ

ًٜ َؾَُٔسوووبى  وووقُل: َشوووبىُحقا ِمَٚاووو َُ ، َوَي ًٜ وووقَن ِمَٚاوو ُِ ِى َٓ ، َؾُٔ ًٜ وووقا ِمَٚاووو ُِ ِى وووقُل: َه َُ ، َؾَٔ ًٜ وَن ِمَٚاووو ُ وووزى َُ ، َؾُٔ ًٜ َل: ِمَٚاوو ، َؿووٚو ًٜ ُحقَن ِمَٚاووو

ُٝ َْلُوْؿ َصو و ِْ َل: َمٚو ُؿ َٝ َْلُوْؿ  َؿٚو و ِْ َر َأْموِرغَ َؾوَ َذا ُؿ تَِيٚو ْٕ َر َرْأيِوَؽ َأِو ا تَِيٚو ْٕ ًٚ ا ، ؾٔٚو فٔوٝ ضٚفوٛ افًِوؿ يًول هوذا، «ْٔة

أنيووف إذا أصووُؾ ظِٔووف يشو أن يًووور  أمووره ظووذ افًِووو و، ؾًْوودهؿ إموور وظْوودهؿ اخلوووز، هووذا أهووق مقشوووك 

 إفٔف  ذهٛومتك  ،   احتٚج إػ أن يرجع إػ ابـ مسًقد    إصًري

  مٌرًبٚإفٔف وًحك  أم ذهٛ إفٔف طًٓرا  أم ذهٛ إفٔف ذهٛ 

َٝ »ذهووٛ إفٔووف ؿبووؾ صووالة افٌووداة، ؿبووؾ صووالة افهووبت،  ْْ
ِّ وا َشوؤىةَٚهِتِْؿ، َوَووو وودُّ ًُ َل: َأَؾوواَل َأَمووْرهَتُْؿ َأْن َي َؿوٚو

ووك َأوَووك  ووُف َحتي ًَ وو َوَمَووؤَْْٚ َم َٙ ـْ َحَسووَْٚهِتِْؿ، ُثووؿي َم ْؿ َْلُووْؿ َأْن َٓ َيِووؤَع ِموو ِٓ وؤْ َِ ووِؼ، َؾَقَؿووَػ َظ َِ
ووَؽ احْلِ ِْ ـْ تِ ًٜ ِموو وو ََ ِْ َح
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بِوووووَر َوافتي  ُْ ووووودُّ بِوووووِف افتي ًُ َٕ ـِ َحًلووووو  نْمَ : َيووووٚو َأهَووووٚو َظْبوووووِد افوووووري ُفقا قَن  َؿووووٚو ًُ وووووْؿ َتْهوووووَْ ـُ وووووِذى َأَرا َل: َمووووٚو َهوووووَذا افي ووووٚو ََ ِِٔوووووَؾ َؾ ْٓ

ـٌ َأْن  ِم َٖنَوٚو َووٚو ْؿ َؾ ُُ
وا َشوؤىةَٚتِ وودُّ ًُ َل: َؾ وٌ َٓ يَ َوافتيْسووبَِٔت، َؿوٚو ْؿ يَشْ ُُ

ـْ َحَسووَْٚتِ ووؿْ ِووؤَع ِموو ُُ ووٍد َمووٚو  ، َوْ َ ّي َ ُ َٜ وو َيوٚو ُأمي

 ُٜ َِٓو َصووَحَٚب ُٗ ْؿ، َهوو ُُ وَت َُ َِ َع َه ْؿ  َأْهَ ُُ بِوؤى ووِذي  ╚َٕ وو، َوافي َنْ ُْ َُٔتووُف رَبْ ُت
ُمَتووَقاؾُِروَن، َوَهووِذِه ثَُِٔٚبووُف رَبْ َتْبووَؾ َوإِٓ

ٕي  ِِسو يِف َيووِدِه إِ ٍْ َتتِِحووقا َٕ ٍْ ووٍد، َأْو ُم ّي َ ُ 
ِٜ و ِي ـْ ِم  ِهوَل َأْهووَدى ِموو

ٍٜ وو ِي ووَذ ِم ًَ وْؿ َف  َيٚو َأهَوٚو َظْبووِد  ُُ
ِ
: َواَّللي ُفقا ، َؿوٚو
ٍٜ ِب َووواَلَف َبٚو

 
ِ
ـْ ُيِهوؤَبُف، إِني َرُشووقَل اَّللي َِْخوْرِ َفوو

ـْ ُمِريووٍد فِ ووْؿ ِموو ـَ َل: َو ، َؿٚو ٓي اخْلَووْرَ
وٚو إِ َٕ ، َموٚو َأَرْد ـِ نْمَ َثَْٚ: َأني  - ☺ -افوري َحوودي

ْؿ، ُثوووؿي  ُُ َثوووَرُهْؿ ِموووْْ ـْ وووؾي َأ ًَ  َمووٚو َأْدِرى َف
ِ
ْؿ، َواْيوووُؿ اَّللي ُٓ ِؿَٔ ِوُز َتوووَرا ووٚو َن َٓ ُوَ وووْرآ َُ وووَرُووَن اْف َْ ًٚ َي َل َؿْقموو ووٚو ََ ْؿ، َؾ ُٓ َتوووَقػي َظوووْْ

َٕٚ َيْقمَ  َِِؼ ُيَىِٚظُْق َٜ ُأوََلَِؽ احْلِ : َرَأيَْْٚ َظٚمي َٜ َّ
ـُ َشِِ ُرو ْب ّْ ِرِج  َظ َرَواِن َمَع اخْلََقا ْٓ  «.افْي

ٕيروا وؾَُوووؿ اهلل ـٔووػ أني أهووٚو إتًٍووٝ إموووٜ برجقظوووف إػ وؿوود إتٍوووع     مقشووك إصوووًري ؾوٚو

ن هوووذا يف أصوووحٚب رشوووقل اهلل    ابوووـ مسوووًقد ن ذفوووؽ ؿبوووؾ صوووالة افٌوووداة، ؾووو٘ذا ـووٚو موووع  ☺ وـووٚو

 وؾقر ظِّٓؿ، ومع ظئؿ ؿدرهؿ، ؾ  بٚفُؿ بْٚ 

يؼ    وهوووذا أيًوووٚو ظّووور ل:  ،   يراجوووع افهووودى ل ادرتوووديـ، راجًوووف وؿووٚو ظوووالم ًووٚو أراد ؿتووٚو

ن ؿووووود أصووووُؾ ظِٔووووف هووووذا إمووووور، ...، وـوووٚو ظووووالم تَٚتووووؾ ؿقًموووٚو ينوووووٓدون أٓ إ  إٓ اهلل وأن » تَٚتووووؾ ؿقًموووٚو

ُ »إػ أ  بُووور يستٍنووو مْوووف حتوووك     ، ؾوووذهٛ ظّووور« ّووًدا رشوووقل اهلل  وووُر َريِضَ اَّللي َّ َل ُظ  َظْْوووُف: َؿووٚو

رٍ » ُْ َح َصْدَر َأِ  َب َ رَشَ ُٝ َأني اَّللي ٓي َأْن َرَأيْ
ُٝ َأنيُف احلَؼُّ     َؾَ  ُهَق إِ َرْؾ ًَ َتِٚل، َؾ

َِ  «.بِٚف
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ل:  ☺ اهللإػ رشوووووقل     ويف يوووووقم احلديبٔوووووٜ أيًوووووٚو رجوووووع ظّووووور ًووووٚو أصوووووُؾ ظِٔوووووف إمووووور، ؿووووٚو

َل: » ، َؿووٚو وٚو ًَّ  َح
ِ
بِووولي اَّللي َٕ  َٝ ٌَْسوو َل: «َبوووَذ »َأ َٕٚ َظووَذ افَبٚضِوووِؾ، َؿوٚو ، َوَظوووُدوُّ ٌَْسوووَْٚ َظووَذ احلَوووؼى : َأ ُٝ وو ِْ : «َبوووَذ »، ُؿ ُٝ ووو ِْ ، ُؿ

َل:  َٜ يِف ِديَِْْووٚو إًِذا  َؿووٚو ٔيووو
ِٕ ىِووول افدي ًْ ُٕ ي»َؾِِوووَؿ  ِ ِ ووٚو َٕ ُٝ َأْظِهووؤِف، َوُهوووَق  ، َوَفْسووو

ِ
: َأَوَفووؤَْس «إِِنى َرُشوووقُل اَّللي ُٝ ووو ِْ ، ُؿ

ُثَْٚ َأنيوٚو َشووَْ وودى َٝ حُتَ ْْوو َٝ َؾَُْىووقُف بِووِف ـُ ن ايووقاب ظْوود رشووقل اهلل«ِِْٖت افَبْٔوو ل  ☺ ، وـوٚو يف ـِّووٜ، حٔووْ  ؿووٚو

َل: » :   فًّور مَ »َؿٚو ٚو ًَ ٔوِف اف
ْٖوِ َٕ ُتوَؽ َأنيٚو  َْٖخَزْ َل: «َبوَذ، َؾ : َٓ، َؿٚو ُٝ و ِْ َل: ُؿ ٌف بِووفِ »، َؿٚو ٔوِف َوُمىيوقى

ٕيوَؽ آتِ ِ٘ ، «َؾ

وووو  ذهووووٛ إػ     فًّوووور، ورب يبووووؼ ظّوووور ☺ هووووذا ـووووالم رشووووقل اهلل ٕي صوووؤةًٚ يف ؿِبووووف وٓ يف صوووودره، إ

 ؾووو  وجووود ظْووود افهوووديؼ إٓ مووٚو وجووود ظْووود رشوووقل اهلل    وأيًوووٚو أووووك افهوووديؼ ،☺ رشوووقل اهلل

 إػ بًض. بًوٓؿ يرجعهُذا افهحٚبٜ، يرجع بًوٓؿ إػ بًض، ًٕؿ، و ،☺

ة، افقاحووود ٓ يثوووؼ بٍْسوووفل  فرجقع إػ افًِووو و ٕجووٚو ٕقا اخلووقارج ؾوٚو يًتَووودون أرسوووؿ ظوووذ احلوووؼ ادبوووغ،  ـووٚو

 وأرسؿ ةٚظٜ ادسِّغ، فُـ إتٍع مْٓؿ مـ إتٍع ًٚ ذهٛ إفٔٓؿ ابـ ظبٚس ؾْٚطرهؿ.

ن يْتٍوووع ٚ وـوووذفؽ أيًوووو فرجقعإيووور إػ هوووذا احلوووديٞ افًيووؤؿ، وـٔوووػ أن اإلٕسووٚو ن  بووٚو إػ افًِووو و، ـووٚو

ن  ن موووـ افسووؤٍِغ، ٓ يووزال اإلٕسووٚو يْنووود افٍٚاوودة، ويىِوووٛ افٍٚاووودة مووـ ظِووو و إموووٜ، مووـ اخلوووقارج أو ـوٚو

 ؾًِ و إمٜ افٔقم ؿِٜ، ؾالبد أن ٌٕتْؿ هٗٓو افًِ و ؿبؾ أن ُيٍَدوا.

م مسووِؿ َل: » ،أيووقبيف صووحٔحف مووـ ضريووؼ  ّوود بووـ أ  ♫  ظْوود اإلموٚو ووُر، َؿوٚو َِ ٍَ َثِْل َيِزيووُد اْف َحوودي

ـْ رَ  ِْل َرْأٌي ِموو ٍَ ٌَ ُٝ َؿووْد َصوو ْْوو َْٕخووُرَج َظووَذ ـُ ، ُثووؿي  ٟي ُحوو َٕ ُِٕريووُد َأْن   َذِوي َظووَدٍد 
ٍٜ َب ِرِج، َؾَخَرْجَْوٚو يِف ِظَهوٚو ْأِي اخْلَووَقا
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ِريَ  فٌِس إَِػ َشوٚو ووْقَم، َجوٚو ََ ُث اْف وودى َ ُ 
ِ
ـُ َظْبووِد اهلل بُِر ْبوو َِ٘ذا َجوٚو ، َؾوو

ِٜ وٚو َظووَذ اْدَِديَْوو َٕ َرْر َّ َل: َؾ ِس، َؿوٚو ـْ َرُشووقِل افْيوٚو ، َظوو
ٍٜ

 
ِ
ووووِذي َؿوووٚو ☺ اهلل ، َموووٚو َهووووَذا افي

ِ
َٛ َرُشووووقِل اهلل ِح ُٝ َفووووُف: َيوووٚو َصوووٚو وووو ِْ َُ َل: َؾ ٔىووووَغ، َؿوووٚو

ِّ ْي َٓ ووووَر اْيَ ـَ َِ٘ذا ُهووووَق َؿووووْد َذ َل: َؾوووو

ووقُل:  َُ ُثقَن  َواَّلُل َي وودى ووْد َأْخَزْيَتووفُ ▬حُتَ ََ َر َؾ ـْ ُتووْدِخِؾ افْيوٚو ووَؽ َموو ٕي ووَ  َأَراُدوا َأْن خَيُْرُجووقا مِ ▬َو  ،♂إِ ِي وٚو ُأِظٔووُدوا ـُ َٓ ْْ

ووووٚو َٓ ٔ
ة ادقحوووووديـ بٚفنوووووٍٚظٜ  واهلل « ♂ؾِ وووووَ  َأَراُدوا َأْن ▬يَوووووقل:  -ظوووووزي وَجوووووؾي -أي: ـٔوووووػ خيووووورج ظهووووٚو ِي ـُ

ٚو َٓ ٔ
ٚ ُأِظٔوُدوا ؾِ َٓ ة ♂خَيُْرُجقا ِمْْ ؾ ظهٚو ر حتوك تنّو ٚو يف ةٔوع موـ يودخؾ افْٚو ن يًتَود أن هوذه أيوٜ أرسي ، ؾُٚو

 ؾقجئ بذفؽ، ؾ  هذا افذي تَقفقن     حديٞ ايّْٓٔغ مـ جٚبر شّعِ  ادقحديـ، ؾ

َل: »يَووقل يزيوود:  وٚو ََ َل: َؾ قُفووقَن  َؿوٚو َُ ووِذي َت ووَرأُ »َؾووَ  َهووَذا افي َْ َن  َأوَ ووْرآ َُ َل: « اْف ووْؿ، َؿوٚو ًَ َٕ  : ُٝ وو ِْ َٝ »ُؿ ًْ
ِّ ووْؾ َشوو َٓ َؾ

ووواَلُم  ْٔوووِف افسي َِ وووٍد َظ ّي ِم ُ َ ووٚو ََ َّ ُثووو -بِ ًَ وووِذي َيْب ِْووول افي ًْ َل: «  -ُف اهلُل ؾِٔوووِف َي وووْؿ، َؿووٚو ًَ َٕ  : ُٝ ووو ِْ ووودٍ »ُؿ ّي ُم ُ َ ووٚو ََ وووُف َم ٕي ِ٘  ☺ َؾ

ووووِرُج  ـْ خُيْ ووووِرُج اهلُل بِوووِف َموووو ووووِذي خُيْ وووقُد افي ُّ ْح ْٔووووِف، «اْدَ َِ ِس َظ ِ ، َوَموووري افْيوووٚو ووووا َ َٝ َوْوووووَع افكى وووو ًَ َٕ َل: ُثوووؿي  َل:  -، َؿوووٚو َؿوووٚو

وووُظ َذاَغ  ٍَ وووقَن َأْح ـُ َٓ َأ ُف َأْن  َل  -َوَأَخووٚو وووقا َؿووٚو ُٕ ق ُُ وووَد َأْن َي ًْ ِر َب ـَ افْيووٚو : َؽوووْرَ َأنيوووُف َؿوووْد َزَظوووَؿ َأني َؿْقًمووٚو خَيُْرُجوووقَن ِمووو

َل:  ، َؿووووٚو ووووٚو َٓ ٔ
ِْووووول  -ؾِ ًْ َل:  -َي َ ِشوووووِؿ، َؿووووٚو ُْؿ ِظٔوووووَداُن افسي رسي

َٖ ووووو ـَ ، »َؾَْٔخُرُجوووووقَن  ِٜ ِر اْيَْيووووو ـْ َأرْسَووووٚو ُِقَن رَسَوووووًرا ِمووووو َؾَٔوووووْدُخ

ٔووِف، َؾَْٔخرُ 
ُِقَن ؾِ َتِسو ٌْ ووَراضُِٔس َؾَٔ ََ ُُؿ اْف رسي

َٖ وو ـَ ووِذُب َظووَذ َرُشووقِل «ُجووقَن  ُْ وؤَْخ َي ووْؿ َأوُووَرْوَن افني ُُ : َوْ َ َْوٚو ِْ َْوٚو ُؿ ًْ ، َؾَرَج

 
ِ
 َموووووٚو َخوووووووَرَج ِمْيووووووٚو َؽووووووْرُ َرُجوووووووٍؾ َواِحووووووودٍ ☺  اهلل

ِ
َْوووووٚو َؾووووووواَل َواَّلل ًْ َػ -، وًٍٕٓووووووؿ اهلل «  َؾَرَج ووووووٚو ًَ ُف َوَت َٕ  -ُشوووووووْبَحٚ

 .    بّجٚفسٜ جٚبر بـ ظبد اهلل
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م   ل ادَووٚو ن  وفُوووـوفوووق رجًْووٚو إػ آشوووتدٓٓت يف هوووذا فىووٚو مووٚو أردت افتْبٔوووف ظِٔوووف هوووق أنيوووف ـووٚو

 يْبٌل ظذ هذيـ افرجِغ أن يٖؤٚ افًِ و، وأن يسـٚ افُالم فألـٚبر افْجبٚو.

ن ربٔوع افسوْٜ   رًرا موذهٛ مْحورف ظوـ افسوْٜ  مَو بحوؼرب هول حتريور  وؾ افْوزاع، هوؾ ـٚو

 مٍُري إمٜ 

فسِمووووٚو شووووووبؼ بٕٔٚووووووف مووووووـ أؿوووووقال افًالمووووووٜ افربٔووووووع يف صووووووٍٜ هووووووذه  ن إدفووووووٜ ظووووووذ  ادجووووٚو وحُّٓوووووٚو وبٔوووووٚو

دغ، ومووْٟٓ أهووؾ  وز احلوود اًووٖذون فووف مووـ ؿبووؾ رشيًووٜ رب افًوٚو ن أنيووف موٚو تًوودى وٓ  وٚو مؼوووظٔتٓٚ وبٔوٚو

 حُٚم ادسِّغ.ادرؤغ، وٓ متجٚوًزا ٕمر افسالضغ، وفق مٍتةًتٚ ظذ افسْٜ 

ل ظووووذ أدفوووو ر، وبًوووور  موووٚو ذـوووور وؿوووٚو ظوووود إشووووالف افُبوووٚو ار، بووووغي تٜ افؼووووع وؿقا  أنيووووف ظووووذ دراووووؿ شوووٚو

اؿ، رب يْحووورف ظوووـ  زمقل ني أذفوووؽ، ووبّوووْٓجٓؿ ؿووٚو ؿووود إحرؾووٚو يف هوووذا  خٚفووود بوووـ ظبووود افووورنمـ وأنمووود بووٚو

اؼ وتهوودر، ؾيووـ خٚفوود أن  ا  يف ذفووؽ مووـ هتوقر وتًجووؾ، وجٓووؾ بٚحلَٚو ًؾوٚو صووديًدا ًٚو أصوٚو احلُوؿ إحرا

ن ن افووذي ٓ  -يف زظّووف هووذه ادسووٌٖٜ ظووـ شوْٜ افسووِػ افُوورام إحووراف افربٔوع يف- هوذا افبٔوٚو أنيوف مووـ افبٔوٚو

ل، ل واًوووآل، ؾووووؾي  ووووقز توووٖخره بحووٚو ر ؽووور مووودرغ احلووٚو تبًوووف ظوووذ افووودفٔؾ وآشوووتدٓل، و ؾًٍٕٚوووؾ وثووٚو

زمقل،  ل، ذفوؽ زمِٔوف بوٚو وٚو إػ أشوقأ حوٚو ًً وًزا وحُوً  بٚفوووالل، حتوك وصوال م ل هتوقًرا و وٚو ؾوزاد ظووذ ادَٚو

 وإفٔٓ  افبٔٚن:
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وتَريور  إن  ٚوفٜ تَِٔص افرد ظذ افًالمٜ افربٔع مـ افرجِغ ووصٍف بٕٚٓحراف ظـ افسوْٜ

ٛ اخلقارج، أنيف ٜ واحدة ـ مذه ٚ ـٚن يف مسٌٖ ـ ادقاوع، إن  ٚوفٜ أن يَٚل   جٚو مٍِقطً يف مقوع م

ٕي  ذـرا لٚفٍتف يف مسٌٖٜ، إن  ٚوفٜ إؿْٚع افْٚس اذا  ٜ افربٔع وإ ٚ يف افًالم ٚ ضًْ ـ افرجِغ م إن هذي

ْف ـوالم افوورجِغ هووق ودحٚوفووٜ فِتِبوؤس وافتوودفٔس ٕٓحراف يف ، بوؾ موٚو تووّو صوػ افًالمووٜ افربٔووع بوٚو

 !!أصؾ مـ أصقل أهؾ افسْٜ، فٔسٝ مسٌٖٜ، يف أصؾ مـ أصقل أهؾ افسْٜ واي ظٜ

ٚ اووووذ ن، بووووؾ شووووٖنَؾ حروؾٓوووٚو وـالمٓوووو  ا افُووووالم، وٓ مريوووًدا إلشووووَٚضٓ  مووووـ وفسوووٝ متًووووديًّ ؽوووور بٔووٚو

فت م، ؾِسوووووٝ بٚفسوووووبي  ووووو  دأ  ذـووووور احلوووووؼ مووووٚو اشوووووتىًٝ بووووٚو ٕي ن، وإ ٚحلجوووووٜ إػ ذفوووووؽ شوووووبٔاًل بٚب، وٓ افىًووووٚو

ن، وإذا ثبووٝ أرسو   ٕٓحراف ظوـ أصووؾ موـ إصووقل وأنيوف ؿوورر مووذهٛ فاظوذ افًالمووٜ حُوو  وافبٔٚو ربٔوع بوٚو

ؾحْٔةوٍذ يُووقن افًالموٜ افربٔووع خٚرًجوٚو ظوـ افسووْٜ، إذ خيورج افرجووؾ مووـ  ،اخلوقارج ؾوؤ  ورد ظْوف مووـ َٕووقل

ار إصووقل،  ٕٓحراف يف إصووؾ افقاحوود وٓ يِوزم شوٚو ل أنموودافسوْٜ بوٚو يف مىِووع أصووقل ♫  وفووذا ؿٚو

ل:  فتف ادبٚرـووٜ هوذه حٔووْ  ؿٚو ووٚ »افسوْٜ يف رشٚو َٓ ٜ رب يَبِ َِ وٚ خْهوو َٓ ول مووـ توورغ ِمْْ
تِ ِزَمووٜ افي َومووـ افّسوْٜ افالي

ٚ َٓ  .«ويٗمـ اَٚ رب يُـ مـ َأهِ

ٓ إذا»: - ♫ -وؿٚل افزاٚري  ٜ إ ـ أهؾ افسْ ٓ يُقن افرجؾ م ؾٔف خهٚل افسْٜ ٝ اجتًّ و

ٕيوف ٓ «ـِٓٚ ن شؤًٍِّٚ إٓ أصواًل ٓ يُوقن شؤًٍِّٚ هوذا، إذا تورغ أصواًل وإحورف ظوـ أصوؾ واحود ؾ٘ ، ؾِق ـٚو

.  يُقن شًٍِّٔٚ
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زمقل فػ  وخٚفوووود بووووـ ظبوووود افوووورنمـ وزمِٔووووف أنموووود بوووٚو أصووووؾ مووووـ  يفؿوووود حُوووو  ظووووذ افنوووؤخ بٖنووووف ؿوووود خوووٚو

 بًد هذا ! ؾ ذاقارج، ، وأنيف ؿرر مذهٛ اخلأصقل أهؾ افسْٜ واي ظٜ

  !هذاؾ ذا بًد 

فت موـ  وظدتُؿ بوٖنْل شوٖنَؾ حوروؾٓ  وـالمٓو   ، ؾو٘فُٔؿ افَْوقٓت ظوـ خٚفود بوـ ظبود افورنمـ بٚو

زمقل يف أن افًالموووٜ افربٔوووع ؿووود إحووورف يف أصوووؾ موووـ أصوووقل أهوووؾ افسوووْٜ واي ظوووٜ وهوووق  وزمِٔووف أنمووود بووٚو

 أصؾ مًٚمِٜ احلُٚم ومْٚزظٜ افسِىٚن.

يقجوف ـالموف فًِالموٜ - لكذل  ملاكالم((   مل ٍ كج )) كالصً   - بم  مهلل-ب ةن  تب ملزحان اا  اال  الوأ

)) كالصً مل ٍ ج لذل  ملاالم مل ملبل ملذي مأحزف  ن ملظلج  ً  ذ  ملاظرلجل و كً أ كل صكن     -افربٔوع

 أ     ٌللا((.

ٍ ا  اا  االب ةن  تب ملزحان  ملالذظكتٍن ل اكل ح ملظك رً    ))حذى  ار مَ   ً ملا ماأل ةل صكن   ثاأ

 االف  ً أ ل صن أ    ملظلج ال أشمل  ٍ   لب ملظ ف((.

 ))  دٍج  ٍ ا صن ملالكز ملشلٍأ ملالا ً ص     ً ملظلج((. ثالث ا  اا  صاا اا  أٌ  ا 

))ٌا   و كذم   -يْتَد افًالمٜ افربٔع- ))ثم مأذشز   دٍج لتاض اتار   اا لا(( رمةا ا  وصاا اا  أٌ  ا 

ملش رىل صاا أصز مهلل ةك  أ  ٌذشكاور أ كل ملا كمل وأ كل ملا كم صكن والث مصصكزل  كذم ملذازٌكز دازٌكز             صن

 .ملخ مرج((
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ؿ ظووووذ تَريوووور افنوووؤخ، وأنوووٚو ٓ أريوووود ـالًموووٚو ؽوووور ـووووالم افنوووؤخ، وردي هووووذا ؾوووؤ  يتًِووووؼ بُووووالم ُؾوووؤح

ن ظووذ افنوؤخ أنيووف إحوورف ظووـ افسووْٜ وؿوورر تَريوور وو  ـوٚو ٕي اخلووقارج ؾووال يهووت أن َْٕووؾ  افنوؤخ ٕني احلُووؿ إ

 .ـالًمٚ ظـ ؽره

إٓ مووـ ـووالم افًالمووٜ افربٔووع، بقصووػ  بُووالموفوذا مووـ أراد أن يتًَووٛ هووذا افوورد ؾووِ٘ن أٌزمووف بووٖٓ يووِٖت 

اؿ ظووذ  ور افَوٚو وو  ـٕٚووٝ فِتنوٚو ٕي افًالمووٜ افربٔووع، ؾوو٘ني خٚفووًدا رب يوور  وصووػ افًالمووٜ افربٔووع بووٖن اٚفسووف إ

ن افْهت فِّسِّغ، ٓ ظذ مْٚب ذة ومْٚزظوٜ افسوالضغ، وموع ذفوؽ رب يَبوؾ صوٓٚدتف ورب يَبوؾ ؿقفوف، وـٚو

حُّقا يٚو أموٜ افسؤٍِغ، ظوذ هوذا افُوالم، وفوذا ٕحوـ فسوْٚ ٕوداؾع  أن ؿٚل هذا افتَرير تَريور اخلوقارج، ؾٚو

ن حَووف  رب مووـ ظِوو و ادسووِّغ، ظظووـ افًالمووٜ افربٔووع ـنووخص، أهووًدا، وإن ـوٚو ِْٔوٚو أن ٕووداؾع ظْووف، ٕنيووف ظوٚو

َٚػ -ؾوؾ بًد اهلل فف  ًَ ُف َوَت َٕ  ظذ افسٍِٔغ. -ُشْبَحٚ

ظـ ؾٔوف، فوف   َػ -ظِٔوف بًود اهلل  ؾووؾمٚ مـ أحد حتك ادْتَود فوف، وحتوك افىٚو ٚو ًَ ُف َوَت َٕ ،وفوذا أنٚو -ُشوْبَحٚ

هد وٓ أريوود أن أمووأل ردي بٚفسووبٚب، ؾِوؤس هووذا مووـ صووِٖن، وأريوود أن أوُِووؿ يف  أرـووز ظووذ مقوووع افنوٚو

 :ذ إفٍٚظ بًًٔدا ظـ افتٓقر، ؾ٘ذا بخٚفد  ُؿ ظذ ـالم افنٔخ ٍٕسف ؾ افْزاع، وأن آخ

هوذا هوق - الا أاكاأً صلك  أٌكا  ملحكتال وأٌكا  ملشكتاا((       )) ذم ملذازٌز دازٌز ملخ مرجل  ذم ملذي اا   ا 

ًف خٚفووووود يف مكووووو موووووـ افتٍُريووووغ، وموووووـ اخلوووووقارج  ن يسووووّو م افَووووودامكافووووذي ـووووٚو م صوووووبٚه ويف أيووووٚو ، يف أيووووٚو

 .!!-صبٚبف
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 لم صن اتار   ااء ملظلج((.ا))مَ  ٌا ل    االب  ٌا  

أهووووؾ إحووووراف ظوووـ أصووووؾ مووووـ أصووووقل  وإِن ٔخوووذ مووووـ ـالمٓووووؿ موووٚو يٗيووود أ ن افًالمووووٜ افربٔووووع وؿووووع يف

 !!افسْٜ واي ظٜ

 -لٚفٍتٜ يف مٚذا - ))صخالرج ملشٍخ رةٍأ  ً ةاا ملظاأ ومليا ج((  - بم  مهلل-اا  ةاسص    

 ملظكاأ –و كذ  صظكرلج   ملظكاأ ومليا كج لك الث مصصكزل     ))صخالركج ملشكٍخ رةٍكأ  كً ةكاا          صساة  اا

 .!!، وهذه لٚفٍٜ افنٔخ، يف أصؾ مـ أصقل أهؾ افسْٜ((ملظلج أ ل أ    صن -ومليا ج

ل أيًووٚو خٚفوود بووـ ظبوود افوورنمـ، يف مثووؾ اشووتدٓل افنوؤخ افربٔووع، بآيووٜ افنووقرى  ن مووـ ؿبوؤت موٚو ؿوٚو وـوٚو

وووٚو  فس افتووول طْٓووٚو خٚفووود أرسي فس هيوووٜ بدظٔوووٜ، وٕحووووٝ ذفوووؽ يف رأشوووف هووووق ظوووذ مؼووووظٜٔ هوووذه ادجوووٚو اووٚو

 :وبٚزمقل، وصٚرا  ٚـ ن افنٔخ فذفؽ

 االطكذبال  ذلك   ك  صكن أاكتح      ))   ن  ذم مالطذبال  ةرأ  صكن أاكتح مالطكذبال  وأاتثك      بلاا  اا 

مالطذبال ل واب ٌختث   ى مطذبال  أ ل ملتبل   ى دلظٍااد مل و ٍ  دحزٌف لاااأً اذاا مهلل داالىل 

 .أ ل ملتبل صن ملظزورٌج وملايتٍج ومل اا اح ملالحز ج((  ى رزٌاج 

فس، وٓ صووؽ  ؾٓوذا حُوؿ خٚفود اوذا احلُوؿ ظوذ موـ اشووتدل بآيوٜ افنوقرى ظوذ مؼووظٜٔ هوذه ادجٚو

 وٓ ريٛ أن افنٔخ افربٔع ؿد اشتدل اذه أيٜ ظذ ذفؽ، ؾ٘ػ اهلل ادنتُك.
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 أنف خٚفػ يف أصؾ مـ أصقل أهؾ افسْٜ واي ظٜ، مـ أصقل ديْْٚ. 

 أن افنٔخ إحرف ظـ افسْٜ يف هذه ادسٌٖٜ. 

م ومْٚزظووٜ افسوووالضغ   ع وافىٚظووٜ فِحُوٚو فػ ؾٔووف افنووؤخ هووق أصووؾ افسوّو أن إصووؾ افووذي خوٚو

يٜ وايٓٚد وافقفقغ يف  !! دمٚو ادسِّغوإظالن افرا

افووووذي ٕووووذر حٔٚتووووف يف افوووودؾٚع ظووووـ افسووووْٜ وافووووذب ظْٓوووٚو ومقاجٓووووٜ  !!افًالموووٜ افربٔووووع! افًالمووووٜ افربٔووووع

 افتٍُريغ واخلقارج وافَٚع وافداِن ينٓد بذفؽ.

 أن يٚ خٚفد، يٚ بٚزمقل، صٚر افًالمٜ افربٔع متًٓ  ب  يتٓؿ بف افتٍُريقن !

ٕيٚ إفٔف راجًقن. ٕيٚ هلل وإ  إ

 أن افنٔخ افًالمٜ ؿرر مْٟٓ اخلقارج افذي ـٚن خٚفد يًِٚن مْف أيٚم افهبٚ وأيٚم افنبٚب. 

أؿوووبت مْٓوٚو وأصوووْع  أن ضريَوووٜ افنوؤخ يف آشوووتدٓل اووذه ادسووٌٖٜ هووول ضريَووٜ أهوووؾ افبوودع بووؾ 

 وأخبٞ، وأرسٚ ظذ ضريَٜ افنوريٜ وافَىبٜٔ.

ف، ومووٚو  وِموٚو شوووبؼ يتبوووغ أن ادوووراد بٚدسوووٌٖٜ هْووٚو إصوووؾ، إصوووؾ، ًووٚو تُووورر وتَووورر، ًووٚو تُووورر بٚفُووٚو

 تَرر بٚفَٚف.
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ـ  ظووٜ ؾَوود خوورج ظوووؾوو٘ذا تَوورر فووديْٚ ِموٚو شوووبؼ أن مووـ إحوورف ظووـ أصوووؾ مووـ أصووقل أهووؾ افسوووْٜ واي

س أهوؾ افسوْٜ، تبوغ  ري، وظوذ هوذا اتٍٚو افسْٜ وٓ يًد مـ أهِٓٚ، ـ  ذـور ذفوؽ أنمود، وذـور ذفوؽ افزاٚو

 د، ؿد حُ  ظذ افًالمٜ افربٔع بٚخلروج مـ افسْٜ.فْٚ أن خٚفًدا وأنم

 فُـ ؾرس بغ افْقع وادًغ، وإٕ  احلُؿ مْٓ  ـٚن ظذ افَقل ٓ ظذ افَٚاؾ. 

 ومتك  ُؿ ظذ ادًغ  

 إذا ظِؿ وبغى فف. 

ر ظوووذ ؿقفووف، غى ؿووود ظِووؿ، وُبووو  ن مْووف إٓ اإل ا بوووؾ وٕسووبتف إػ موووْٟٓ افسووِػ وشوووبٔؾ  فووف، ؾووو  ـوٚو

فػ هوذا افسوبٔؾ، إًذا ؾِٔوزم موـ هوذا ظوذ ؿقفوؽ أنوف ؿود خورج مووـ  ادوٗمْغ، بوؾ افىًوـ وافتُوذيٛ دوـ خٚو

ظود افسووِػ يف إشووَٚ  احلُووؿ ظووذ  ن افربٔووع مسووتثًْك ظْوودـؿ مووـ ؿقا ، إٓ إذا ـٚو افسوْٜ، ورب يًوود مووـ أهِٓوٚو

 ادًغ.

زمقل  يف وصوووػ إحوووراف افنووؤخ ظوووـ افسوووْٜ، وأنوووف ؿووورر موووذهٛ  موووع ؿوووقل خٚفووود وبووٚو

زمقلاخلقارج يف هذه ا ل بٚو ))أاك   ملكذي ٌلككز  ملاشكاٌخ ملظك رٍ     كى        :ا قٓوبتٕاو دسٌٖٜ، ٕنوف ـو  ؿٚو

ا ل ملشٍخ رةٍأ و  ى ملشٍخ  تٍب وال صن طار   ى  ذم ملال ح ٌلكزو  إ ال  مل  ا ل ور أ رمٌكج مل  ك  

 وملب  ث إلى ملذظ ٍح وملبصاء وملاذا (( وملب  ث إلى مل  ا ل

 هذا حهؾ مـ افًالمٜ ظبٔد ! ،هذا حهؾ مـ افًالمٜ افربٔع ! ؾه 
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ٚ، وإٓ ؾٖنت ...   ظُِٔ  ب٘شْٚد ـؾ هتّٜ مـ هذه افتٓؿ إػ ؿٚآِٚ، ٕهًّ

ل وافٍوووتـ،   د وافَتووٚو اؾ ايٓووٚو س ظوووذ موووذهٛ أهوووؾ افسوووْٜ، هوووؾ ـوووالم افًِووو و يف مسووٚو وةوووع افْووٚو

 حتك يف دوفٜ افسِىٚن مـ أصقل اخلقارج ومذهٛ افتٍُريغ 

 وهؾ بٔٚن إحُٚم افؼظٜٔ بٚفىريَٜ افسٍِٜٔ ادرؤٜ يف هذا مـ أصقل اخلقارج !

د، إن ؿِووتؿ فٔسووٝ مووـ أصووقل اخلووقارج،  يخ خووالف هووذا، وأرسووؿ أظِْووقا ايٓوٚو فُووـ افثٚبووٝ ظووـ ادنوٚو

زظقا افسووووال وووُتْؿ ▬ضغ ودظووووقا إػ افتسووووؤِت وافوووودمٚو، ؿِْوووٚو ـووووو  شووووبؼ: وٕوووٚو ْوو ـُ ْؿ إِن  ُُ َٕ ووٚ و ْ ُبْرَهو وووُٚتقا وووْؾ َهوو ُؿو

 . ♂َصِٚدِؿغ

ٕقا مَووورريـ دووووذهٛ  ل وافٍوووتـ ـوووٚو د وافَتوووٚو اؾ ايٓووٚو اؾل مسووٚو وإن ؿِوووتؿ ًٕوووؿ إذا تُِّووووقا يف هوووذه ادسوووٚو

فت وافًِووووو و افْٚصوووووحغ ٓ زافوووووقا  : إن افسوووووِػ افهووووٚو اؾ  اخلوووووقارج، ؿِْووووٚو يْهوووووحقن فألموووووٜ يف هوووووذه ادسووووٚو

وى ادِووقغ احلووٚـّغ، فُووـ بوو  يرؾووع افنووبٜٓ ويَّووع افبدظووٜ  ر وؽرهوٚو مووـ أحووقال افسووالضغ وؾتوٚو افُبوٚو

ًو بٚدًوٚو يـ افسوؤٍِغ، وإفوؤُؿ  بًغ، ثووؿ إتٓوٚو ويَوورر افسووْٜ، وهووذا مووـ ظكوو افهووحٚبٜ ثووؿ مووروًرا بٚفتوٚو

 بًض افْ ذج.

ل يوووذـر♫  هوووذا أجوووري َل: َشووو» :ظوووـ ظّووور بوووـ يزيووود ؿووٚو ِٛ َؿووٚو ووو ِي َٓ ُ ـِ اْد َم َيِزيوووَد ْبووو ـَ َأييووٚو ُٝ احْلََسووو ًْ
ِّ

 « َوَأوَُٚه َرْهطٌ 



[40] 

اؾ اخلووووروج وادْٚزظووووٜ وؽوووور ذفووووؽ مووووـ هووووذه   اؾ، مسوووٚو ه رهووووط يسووووتٍتقٕف يف مثووووؾ هووووذه ادسوووٚو أووووٚو

ل:  َِْزُمووقا ُبُٔووقهَتُؿْ »إصوؤٚو، ؿوٚو َمَرُهْؿ َأْن َي
َٖ ُه َرْهووٌط َؾوو  َفووْق َأني َويُ  ،َوَأوَوٚو

ِ
َل: ْش َواَّللي َاُْؿ، ُثووؿي َؿوٚو ْؿ َأهْووَقا

ِٓ وؤْ َِ ووقا َظ َُ
ِِ ٌْ

ُووو ْؿ، َوَذفِووَؽ َأرسي ُٓ ُ َذفِووَؽ َظوووْْ وا َمووٚو َفبُِثووقا َأْن َيْرَؾوووَع اَّللي ْؿ َصوووَزُ
َِْىٚرِسِ ـْ ِؿَبوووِؾ ُشوو وووقا ِموو ُِ َس إَِذا اْبُت َزُظوووقَن إَِػ افْيوٚو ٍْ ْؿ َي

وووقا إَِفْٔووِف، َووَ  ُِ ـَ وؤِْػ َؾُٔق ، ُثووؿي َتووواَل: افسي ُووا بَِٔووْقِم َخوووْرٍ َؿوووطُّ  َمووٚو َجووٚو
ِ
وووَؽ احْلُْسووَْك َظوووَذ َبِْووول ▬اَّللي ُٜ َربى ووو َّ

ِِ ـَ  ْٝ يوو َومَت

ِرُصقنَ  ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ َٚن َيْهَُْع ؾِْرَظْقُن َوَؿْقُمُف، َوَمٚ  ـَ َٕٚ َمٚ  ْر وا َوَدمي َٔؾ بَِ  َصَزُ
اِ ا  «.♂إِْهَ

رب  رب يْبووف، افًٚو رب يْهوت، افًوٚو د يف إًذا افًوٚو  يقوووت، حتووك يف وجوقد افسووِىٚن، بوو  ٓ  هوؾ بووف ؾسوٚو

 دوفٜ افسِىٚن.

َٕٚ إَِفْٔووِف َمووٚو »  :   وهووذا أنووس بووـ مٚفووؽ ْق َُ ـَ َمٚفِووٍؽ، َؾَنوو َل: َأؤََْْوٚو َأنَوووَس ْبوو ، َؿوٚو ـِ َظووِديرب َبْرِ ْبوو ـِ افوووزُّ َظوو

َل:  وووٚو ََ ِج، َؾ وووٚو ـَ احلَجي وووك ِموووو ََ ِْ ووووفُ »َٕ ٕي ِ٘ وا، َؾ ووووْقا  اْصووووِزُ ََ ِْ ووووك َت ووووَدُه رَشل ِمْْووووُف، َحتي ًْ ووووِذي َب ٓي افي
ٌن إِ ْؿ َزَموووٚو ُُ ووؤْ َِ ِِْٖت َظ َٓ َيوووو

ؿْ  ُُ ؿْ « َربي ُُ بِٔى َٕ ـْ  ُتُف ِم ًْ
ِّ  .«☺  َش

ًدا أو  ٕقا أؾوووورا ًو ـوووٚو ؾوووال زال ظِوووو و افهووووحٚبٜ يٍتووووقن يف مثوووؾ هووووذه إمووووقر، ومثووووؾ هوووذه إحووووقال، شووووقا

ٌو ـٕٚقا اتًّغ   أو ـٕٚقا متٍرؿغ.ـٕٚقا ةٚظٚت، شقا

ن موووووـ ـثووووور موووووـ افهوووووحٚبٜ    مًٚويوووووٜو    وًووووٚو حهوووووِٝ افٍتْوووووٜ بوووووغ ظوووووع ن مووووٚو ـووووٚو  ـووووٚو

 اظتزفقا هذه افٍتْٜ، ًٕؿ اظتزفقهٚ، هؾ اظتزفقهٚ ورب يٍتقا ؾٔٓٚ  ،  
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ٕقا ُجوووؾي افهوووحٚبٜ، ـووو  ذـووور ابوووـ شوووريـ  :افسوووٗال ِٝ  » : -♫  -هوووؾ افوووذيـ اظتزفقهووٚو وـووٚو َهَٚجووو

 
ِ
ُٜ َوأصووحٚب َرُشووقِل اَّللي ْتَْوو

ٍِ ، َبووْؾ رَبْ  ☺ اْف ٌٜ وٚو ِمَٚاوو َٓ ٔ
وو ؾِ ٍف، َؾووَ  َحَ َ َٓ ووُة آ ووقا َثاَلثِووغَ  َظَؼَ ٌُ ُِ ن  « َيْب ، ؾوو ذا ـوٚو

ٕقا  فقا إن تُِّْوٚو بوو  يٍْووع إموووٜ ☺  جووؾي أصووحٚب افْبوول مقؿووػ افووذيـ اظتزفووقا وؿوود ـووٚو   شووُتقا  ؿووٚو

 ؾ٘ني هذا اؾتةٚت بغ يدي افسالضغ  إذا تُِّْٚ ب   َـ افدمٚو ـٚن وفقًؽٚ يف افدمٚو  شبحٚن اهلل!

و  إػ إحووداث ؾووتـ  إػ رؾووع  افنوؤخ افربٔووع، افنوؤخ ظبٔوود، دظووقا إػ إراؿووٜ افوودمٚو  إػ افقفووقغ يف دموٚو

 ايٜ ايٓٚد  إػ دظقة ايٓٚد  إػ إظالن ايٓٚد !رايٜ  ر

 افنٔخ ربٔع !  

 أي بِد مـ افبِدان رؾع افنٔخ ربٔع ؾٔٓٚ رايٜ ايٓٚد ظذ ؽر رايٜ افسِىٚن 

 أي بِد  أوًقن مٚ تَقفقن  شبحٚن اهلل!

، افنووؤخ ربٔووع، افنووؤخ ظبٔوود، افنووؤخ افٍووقزان، افنووؤخ افِحٔوودان، وموووـ ؿبووؾ هوووٗٓ و وٓ زال ظِ ؤٕوٚو

ِن، افنووووؤخ مَبووووؾ، وأنوووووتؿ أدرى اووووذا، ٓ زال هوووووٗٓو  ز، افنوووؤخ افًثّٔوووووغ، افنوووؤخ إفبوووٚو افنوووؤخ ابووووـ بووووٚو

و ادسووِّغ، وإػ افبًوود ظووـ افٍووتـ، ؾّووـ فِنووبٚب افسووٍِل يف مكوو  مووـ فِنووبٚب  يوودظقن إػ حَووـ دموٚو

 أي مُٚن مـ فِنبٚب افسٍِل يف ايزاار  يف ادٌرب  يف تقٕس  يف افّٔـ  يف  افسٍِل يف فٔبٔٚ 
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رغ   -ظوووزي وجوووؾي -موووـ ْلوووؿ بًووود اهلل  رغ أم ٓ ٕنووٚو يخ، يووٚو ظِووو و، ٕنووٚو إٓ افًِووو و يسوووتٍتقرسؿ  يووٚو منووٚو

 ْٕزل يف حزب أم ٓ ْٕزل يف حزب  مـ يٍتل  مـ يٍتل 

 َٕٚتؾ هْٚ أم هذا ؿتٚل ؾتْٜ، أم مٚذا 

ٕيٚ إفٔف راجًقن. ٕيٚ هلل وإ  جًِتؿ هذا مـ تٖشٔس افوالفٜ  شبحٚن اهلل! إ

 يف هذا افقاؿع     ؾٓؾ أؾتك افهحٚبٜ

ري  ًٕؿ، أؾتك افهوحٚبٜ يف هوذا افقاؿوع، ًٕوؿ أؾتوك، و ظْود افبخٚو ـِ إَْحَْوِػ »: -♫  -ؾَود جٚو َظو

وو : َأنُْكُ ُٝ و ِْ ـَ ُتِريوُد  ُؿ َل َأيْوو ٚو ََ وَرَة َؾ ُْ َِْٔول َأهُووق َب
َِ َِ ُجوَؾ، َؾ و َهووَذا افري َنُْكَ

ِٕ  ُٝ َل: َذَهْبو ـِ َؿؤٍْس، َؿوٚو ُجووَؾ،  ْبو َهوَذا افري

 
ِ
ُٝ َرُشووووقَل اَّللي ًْ
ِّ ِِ٘نى َشووو َل: اْرِجوووْع َؾوووو وووقُل:  ☺ َؿووٚو َُ ُتووووقُل يِف »َي َْ ٚتِوووُؾ َواَد ََ َ  َؾٚف ِٓ ْٔ ٍَ ووووك ادُْسوووَِِ ِن بَِسوووؤْ ََ إَِذا افَت

رِ  ُتقِل َؿَٚل: «افْٚي َْ ٚتُِؾ َؾَ  َبُٚل اَد ََ  َهَذا اف
ِ
ُٝ َيٚ َرُشقَل اَّللي ِْ َُ ٚنَ »، َؾ ـَ ُف  ٕي  «َحِريًهٚ َظَذ َؿْتِؾ َصِٚحبِفِ  إِ

 أؾتك أم مٚ أؾتك 

افهوووحٚبٜ فحصوووالح شووٖل أهوووق بُووورة، احلوووديٞ أيًوووٚو يف  ًووٚو خرجوووٝ ظٚانووٜ بوووبًض    بووؾ إٕوووف

ًٝ افْبوول ، ؾَووود شووّو ل: ارجًووقا فقا ظٚانوووٜ، ؿووٚو ل: موووـ مًُووؿ  ؿووٚو ِِوووَت »يَوووقل:  ☺ افهووحٔت، ؿووٚو ٍْ ـْ ُي َفووو

ةً  ْقا َأْمَرُهُؿ اْمَرأَ  .«َؿْقٌم َوفي
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ت  ت، هوووذا آؾتةووٚو ل، يف ـوووذا، يف ـووذا، يف ـوووذا، أنوووف موووـ آؾتةووٚو د، يف ؿتووٚو اظتووزتؿ اووورد افُوووالم يف جٓووٚو

م، إٕوووووو  إذا ُةًووووووٝ افَِووووووقب ظِوووووؤٓؿ وإذا دُ  ت إذا ٕووووووقزع احلُوووووٚو روت إذا خقفووووووػ افسووووووِىٚن، هووووووذا آؾتةوووووٚو

 إمر إتٓك افٍتـ، تسّقن هذا  يًْل ارد ـِّٜ دمٚو، ارد ـِّٜ ؿتٚل  ارد ـِّٜ جٓٚد  يُقن 

 ومٚذا فق اتٍؼ افًِ و ظذ أن يراشِقا هٗٓو إخقة ؾٔ  بْٔٓؿ وبغ هٗٓو إخقة 

 ـ  هل افىريَٜ اخلٍِٜٔ اخلٚرجٜٔ  شبحٚن اهلل! جًِتّقهٚ هيٜ بدظٜٔ 

ووَر، » :   وهوذا ابووـ ظّوور َّ ـُ ُظ َٝ اْبوو قا َوَأنْوو ًُ َس َصووَْ َٓ: إِني افْيٚو وٚو ََ َبْرِ َؾ ـِ افووزُّ  اْبوو
ِٜ ُه َرُجواَلِن يِف ؾِْتَْوو َأوَوٚو

ُٛ افْيبِوووولى  ِح َل  ،☺ َوَصووٚو وووٚو ََ ووووُرَج  َؾ وووَؽ َأْن َ ْ ًُ َْ ّْ َم َدَم َأِخوووول»َؾووووَ  َي َ َحووووري ِْووول َأني اَّللي ًُ َْ ّْ ووووِؾ « َي َُ ووووْؿ َي ٌَ َٓ: َأ ووٚو ََ َؾ

 : ُ ٌٜ ▬اَّللي ووووقَن ؾِْتَْووووو ُُ ووووك َٓ َت ُِقُهْؿ َحتي تِ َل:  ،♂َوَؿوووٚو وووٚو ََ ، َوَأنْوووووُتْؿ »َؾ
ِ
ي
ِ
ـُ َّلل ي َن افوووودى وووٚو ـَ ، َو ٌٜ ْتَْوووو

ـْ ؾِ ووووو ُُ ووووك رَبْ َت َْوووٚو َحتي ِْ َؿَٚت

 ٌَ ـُ فِ ي قَن افدى ُُ ، َوَي ٌٜ ْتَْ
قَن ؾِ ُُ ُِقا َحتيك َت ٚتِ ََ  ُتِريُدوَن َأْن ُت

ِ
 .«ْرِ اَّللي

وى افهووووحٚبٜ  م ضقيووووؾ يف هووووذا آشوووتدٓل مووووـ ؾتوووٚو َريِضَ اهلُل -أنووٚو ٓ اريوووود أن اشووووتىرد يف هوووذا ؾٚدَوووٚو

 ُٓ بًغ، هووذا أنموود-ؿَظووْْ و بٌووداد يريوودون مْووف موٚو يريوودون، مووـ ♫  ، ومووـ تووبًٓؿ، مووـ افتوٚو يٖؤووف ؾَٓوٚو

افسووالضغ افووذيـ ابتِووقا أهووؾ افسووْٜ واي ظووٜ،  ٕووزع افٔوود مووـ افسووِىٚن، واخلووروج ظووذ افسووِىٚن، هووٗٓو

ل أنموووود ْلووووؿ إٓ ذبحووووقا مووووْٓؿ مووووـ ذبحووووقا  ظوووول، وذبحووووقا ـووووذا وـووووذا، موووٚو ؿوووٚو ، ذبحووووقا أنموووود بووووـ ٕكوووو اخلزا

 .))أخنك افٍتْٜ، هذا خالف أثٚر((افقصٜٔ ايٚمًٜ إًًٜٚ، 
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ذا  ذا تُِوووؿ أنمووود  ًووٚو ل ٕنمووود إٕوووف يوووتُِؿ، وؿووود اجتًّوووقا بوووف، اجتًّوووقًووٚو ، رب يَووٚو ووٚو ن اًِسووٚو هيًّ ، وـووٚو ا

ًدا، هوذا أنموود هؿ أؾوورا هؿ، يٍتووقن موـ أوٚو هؿ، أهوؾ افسووْٜ واي ظوٜ يٍتووقن موـ أوٚو ، وموع ذفووؽ أؾتٚو  اجتًّوقا

♫. 

س ظوووذ افسووووِىٚن، ♫  صووؤخ اإلشوووالم أؾتووووك إموووٜ وٕهووووت إموووٜ يف زموووـ افسووووِىٚن، وةوووع افْوووٚو

اؾ يف هوووذ وى وادسوٚو ، أؾتوووقا يف وـٕٚووٝ فوووف افٍتووٚو ت، هوووٗٓو ظِ ؤٕووٚو ًٕٚ وأنًٚشووٚو وةٚظوٚو ب، وأؾتووك بِووودا ا افبووٚو

واؿووع افًووراس، وأؾتووقا يف واؿووع أؾٌٕٚسووتٚن، وأؾتووقا يف واؿووع ادسووِّغ، أؾتووقا يف واؿووع مكوو، اؾتووقا يف واؿووع 

 ايزاار، مـ افذي أؾتك يف واؿع ايزاار 

 مـ افذي وجف افْهٚات إػ أهؾ ايزاار 

، أموٚو أنُوؿ ت ووبقن  :تؿ هوذا، وفووق أنُوؿ بَٔووتؿ ظوذ هووذا فَِْٚوواإلصوُٚفٜٔ أنُوؿ ؾًِوو جووزاـؿ اهلل خوًرا

 افٔقم ظِ و إمٜ إؾذاذ 

موووووـ ظِووووو و إموووووٜ، موووووـ افربٔوووووع، وموووووـ ظبٔووووود، وموووووـ ، -ظوووووزي وجوووووؾي -ؾّوووووـ فِنوووووبٚب افسوووووٍِل بًووووود اهلل 

ر رأي افقاحود موُْؿ مًْٓجٚو ٕهوؾ افسوْٜ واي  ر، حتوك صٚو ظوٜ، ومٚو ذهوٛ افٍقزان، ومـ هوٗٓو إخٔٚو

 إٕ  هق إٓحراف ظـ افسْٜ وتَرير مذهٛ اخلقارج !

ٚ إفٔف راجًقن. ٕي ٕيٚ هلل وإ ٚ إفٔف راجًقن، إ ٕي ٕيٚ هلل وإ  إ
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ن، حتووك تتٖصووؾ   ن ٓبوود مووـ هووذا افبٔوٚو م، وفُووـ ـوٚو ل   ادَوٚو أظِووؿ أِن ؿوود أضِووٝ افُووالم وضوٚو

م، خهقًصٚو  ر افوقاردة ظوـ أهوؾ اإليو نافبًٔودة ظوـ ة لٚجورفا وارآوتِؽ ادسٚاؾ افًيٚو ٓ خيِوق  ِوٜ أثٚو

م، وؿووؾ افووورابط  ضؼ ؾٔٓووٚو بٚفسووْٜ اووردة ظوووـ إوهوٚو ن، ؿووؾي افْوٚو ن، ؾٔوٚو ْلووٚو مووـ ؽربووٜ يف هوووذا افزموٚو مْٓوٚو مُوٚو

 ؾٔٓٚ افْٚس بٖصقل وـتٛ وأاّٜ افسِػ افُرام، ؾِْتقاىص بٚفتقحٔد وافسْٜ واحلؼ ظذ افدوام.

 :أنمد بـ ظّر بٚزمقل إػ افتقبٜ وافرجقع ظ  ؿٚٓ وؿرراهأدظق خٚفد بـ ظبد افرنمـ، و 

  ًٓ  وحتَٔؼ ـٚشد دسٌٖٜ اٚفس صقرى افًِ و، واحلؼ أحؼ أن ُيتيبع. ،مـ تٖصٔؾ ؾٚشد :أو

ت افًٚفٔوووٜ،  حٛ ادَٚمووٚو : إػ أن يرجًووٚو ظوووـ وصوووػ افًالموووٜ ادجٚهووود، وادحَوووؼ إىوووري، صووٚو وثًٕٚٔووٚو

وزات خٚرجوووٜ، وادقاؿوووػ ادؼوووؾٜ، يف ٕكوووة افسوووْٜ، رب ف بٚضِوووٜ و ووٚو ٔوووع افسوووْٜ، افوووذي وصوووٍٚه بٖوصووٚو

 .!!وإخراج فف ظـ شبٔؾ أهؾ افسْٜ، وإحلٚؿف بٍُّري إمٜ، اخلقارج

ضاًل وأن يرزؿْووووٚو اجتْٚبوووووف، وأن  ووووٚو ويرزؿْووووٚو اتبٚظووووف، وأن يريْووووٚو افبٚضوووووؾ بوووٚو ًَّ أشووووٖل اهلل أن يريْووووٚو احلووووؼ ح

يف، وأن يْووٚو فِسووْٜ اخلٚفهوووٜ، يقؾَْوٚو وإخقإ اؾ وادووْٟٓ افهووٚو حٛ افٍوووٚو ل، صووٚو رغ يف صووؤخْٚ ادٍووٚو بوٚو

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.افًيٚم، وٓ ٕزـٔف ظذ افُبر ادتًٚل، وصذ اهلل ظذ  ّد شٔد إنٚم، 

 

وجزى اهلل خرا ـؾ مـ  ،ةرضٚحدا غيرٍت هللا ؾوٍب كٓتٕا 

 ، أو تْسَٔٓٚ، أو ٕؼهٚشٚهؿ يف تسجِٔٓٚ، أو تٍريٌٓٚ


