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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملمٟ :مٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وقمىلغم لًمىلف وبىلحٌف
أمجٕملم
قمٚمام وهدى وشم٘مك ي٤م رب اًمٕم٤معملم
اًمٚمٝمؿ قمٚم ْٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م ،واٟمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمتٜم٤م ،وزدٟم٤م ً

ٟمٌدأ ُمًتٕمٞمٜملم سم٤مهلل ُمتقيمٚملم قمٚمٞمف :وٟمنمع ذم هذا اعمجٚمس ذم يقم إطمد اًمث٤مين قمنم ُِمـ ؿمٝمر ؿمىلقال ُِمىلـ

قم٤مم أًمػ وأرسمٕمٛمئ٦م وؾمٌٕم٦م وصمالصملم ًمٚمٝمجرةٟ ،مٕم٘مد هذه اعمج٤مًمس ذم شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم :وُم٤م ىم٤مم سمف ُِمـ دقمقة ُمٌ٤مريم٦م ذم َٟم َْجد واٟمتِم٤مر هذه اًمدقمقة ظمىل٤مرج َٟم ْجىل ٍد ،وهىلذا اعمقوىلقع
ٟمٕمٜمل سمف دقمقة حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمدرضم٦م إومم وطم٘مٞم٘م٦م هذه اًمدقمقة وطم٘مٞم٘م٦م ُم٤م دقم٤م إًمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمىلد
وحم َ ّ٤مل اًمٜمزاع سملم ه١مٓء
سمـ قمٌد اًمقه٤مب :وٟمٕمٜمل سمف اًمٕمٚمام َء اًمذيـ قم٤مروقا دقمق َة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َ
أقم٘م٥م ذًمؽ ُِمـ ىمٞم٤مم اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مرولم ًمدقمقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
اًمٕمٚمامء واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :وُم٤م
َ
قمٌد اًمقه٤مب سم٤مًمٗمتٜم٦م واًمٌالء قمغم اًمِمٞمخ ودقمقشمف عمَّ٤م يم٤من ذم طمريٛمالء طمتك ظمرج ُمٜمٝم٤م واٟمت٘مىلؾ إمم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م :صمىلؿ
ُ
اًمِمىلٞمخ ُِمىلـ اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م
قمٛمٚمٝمؿ اًمدؤوب قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد ودقمقشمف واؾمتخداُمٝمؿ ٕدوات وأؾمٚمح٦م طمتك ُأ ْظم ِر َج
ِ
أُمػمه٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وقم٤مهده اعمٕم٤مهدة اعمِمٝمقرة "اًمدم اًمدم :واهلدم اهلىلدم" وأٟمىلف
واٟمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْرقم ّٞم٦م ومحامه ُ
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب مم٤م حيٛمل ُمٜمف َ
َ
أهؾ سمٞمتف :وُم٤م أقم٘م٥م ذًمؽ ُِمىلـ هجىلرة أشمٌىل٤مع دقمىلقة اًمِمىلٞمخ
حيٛمل
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ اًمٕمٞمٞمٜم٦م وهمػمه٤م ُِمـ اًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م :وُم٤م َضم َّره اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مروىلقن قمىلغم
إُمىلػم
أذاىمىل٧م
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وقمغم احلامي٦م اًمتل ىم٤مم اه٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ُِمـ ويالت وطمىلروب
ْ
َ
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اًمِمدائدََ  ،وأذاىم٧م اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م اًمِمدائد ،وبؼموا وبؼم إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،و ُىمتِ َؾ اصمٜمىل٤من ُِمىلـ
أسمٜم٤مئف ذم سمداي٦م إُمر وهق ومٞمّمؾ وؾمٕمقد ،صمؿ أقم٘مٌف اهللُ ّ
ٟمٍما وشم٠ميٞمدًً ا وُم َّٚم َٙمف اًمٌٚمىلدان اًمٜمجديىل٦م ،صمىلؿ
ضمؾ وقمال ً
شمقذم قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وشمًٕم٦م وؾمٌٕملم ًمٚمٝمجرة ،ومتقمم اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمىلٕمقد و َُم َّٚم َٙمَىلف اهللُ سمٚمىلدا ًٟمً٤م
ٚمدَّ ْر ِقم ّٞم٦م وًمٚمِمٞمخ ىمٌؾ ْ
أن يٜمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م،
أيمثر ،ووبؾ ُمٚم ُٙمف إمم إطمً٤مء اًمتل يم٤مٟم٧م ُِمـ أوائؾ اعمح٤مرسملم ًم َّ
صمؿ ـمٌ ًٕم٤م ٟم٘مقل :إطمً٤مء اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مرولم ًمٚمِمٞمخ ودقمقشمف ذم إطمً٤مء وُم٤م اؾمتخدُمقه ُِمـ أدوات وأؾمىلٚمح٦م،
أيْم٤م شمقؾمع ُمٚمؽ ذري٦م قمٌد اًمٕمزيز – وهق اإلُم٤مم ؾمٕمقد  -ومٌٚمغ ُُم ْٚم ُٙمف قمًػم واحلج٤مز  ،-هذا هق اعمقوقع
صمؿ ً
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اًمذي ٟمتٙمٚمؿ قمٜمف ،وهذا ُمقوقع ُمٝمؿ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومٝمق ًمٞمس جمرد شم٤مريخ وهد ىمّمص! سمىلؾ هىلق ُمقوىلقع
ُمٝمؿ ،وشمٔمٝمر أمهٞمتف ُِمـ ضمٝم٤مت ُمٜمٝم٤م:
َّ
أن َشم َٕمٚم َؿ ُم٤م ضمرى قمغم ديـ اإلؾمالم :وُم٤م ضمرى قمغم دوًم٦م اإلؾمالم عمَّ٤م اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب
ًمدَّ ْر ِقم ّٞم٦م ومحٛمتف وأىم٤مم اًمدوًم٦م  -دوًم٦م اإلؾمالم  -قمغم اًمتقطمٞمد وقمغم إىم٤مم اًمٗمىلرائضُ :مىل٤م ضمىلرى قمىلغم هىلذه
إمم ا َّ
أن ي٘مرأ ومٞمف ويتٕمٚمٛمفَّ ،
اًمدوًم٦م جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ْ
ٕن إظمٓم٤مء اًمتل شمّمىلٞم٥م اًمدوًمىل٦م اإلؾمىلالُمٞم٦م ُمتٙمىلررة،
ومدوًم٦م اإلؾمالم ذم زُمـ اًمٜمٌََِّّل ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م أظمٓم٤مر وُم٤م سمٕمىلده ذم دول اإلؾمىلالم اعمتٜمققمىل٦م
واًمٙمثػمة طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م أظمٓم٤مر :وهذه إظمٓم٤مر ُمتِم٤ماه٦م ُِمـ ضمٝمىل٦م ،وأقمىلداء اإلؾمىلالم ُمتِمىل٤ماهقن ُِمىلـ ضمٝمىل٦م،
ٟمٗمس إدوات وأؾمٚمحتٝمؿ ٟمٗمس إؾمٚمح٦م ،ومٝمل ُمتِم٤ماه٦م إمم َطمد يمٌػم ،ومٞمج٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمىلؿ ْ
أن
وأدواهتؿ ُ
يتٕمٚمؿ ذًمؽ.
أيْم٤م مم٤م ُئمٝمر أمهٞم َ٦م هذا اعمقوقع أٟمف ٓ يٛمٙمـ ومٝمؿ رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :وومٝمؿ قمٌ٤مرات
ً
اًمِمٞمخ وُمراده ُِمـ يمالُمف ّإٓ سمٗمٝمؿ اًمقاىمع اًمذي ىم٤مل ومٞمف هذا اًمٙمالم ،اًمقاىمع اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ هذا اًمٙمىلالم
هق شم٤مريخ اًمدقمقة ،هق شم٤مريخ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ودقمقشمفَُ ،مـ ٓ يٕمرف أؾمٌ٤مب يمالم اًمِمٞمخ حمٛمىلد
ً
ضم٤مهال سمٛمراد دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب وأؾمٌ٤مب رؾم٤مئٚمف وأؾمٌ٤مب سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات ؾمٞمٙمقن
ً
ً
وضم٤مهال سمٙمالم اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مروىللم ًمىلدقمقة اًمِمىلٞمخ،
ضم٤مهال سمام ُي َْم٤مد دقمقة اًمِمٞمخ:
اًمقه٤مب :وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمٙمقن
وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف ًمـ ي٘مرأ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ ىمراءة بحٞمح٦مَ ،وم ْٝم ُؿ واىم ِع اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب وُمٕمرومىل٦م هىلذا
اًمقاىمع أدا ٌة عمٕمروم٦م رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وُم١مًمٗم٤مشمف ،هىلذا ًمىلٞمس وم٘مىلط ًمٚمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب! يمؾ قمٚمامء اإلؾمالم إذا مل شمٕمرف أؾمٌ٤مب شمآًمٞمٗمٝمؿ وأؾمٌ٤مب قمٌ٤مراهتؿ ود اعمخ٤مًمٗملم هلؿ أو ذم أزُمٜمتٝمؿ:
إذا مل شمٕمرومٝم٤م :وم٢مٟمؽ مل شمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ُمراده :وُم٤مذا يريد اهذا اًمٙمالمَّ ،
ٕن ذهٜمؽ ؾمٞمتّمقر بقرة أظمرى وواىمع
٥م ومٞمف اًمٕم٤ممل ُِمـ قمٚمامء اإلؾمالم ُم٤م يمت٥م ،إذا مل شمٕمرف َُمـ هق اإلظمٜم٤مئل اًمذي َر ّد قمٚمٞمف
لظمر همػم اًمقاىمع اًمذي َيم َت َ
اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُم٤مذا ىم٤مل؟ ًمـ شمٕمرف ُم٤مذا يريد أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م وُم٤م ُم٘مّمقده ُِمـ قمٌ٤مراشمف وُم٤م أؾمٌ٤مب قمٌ٤مراشمف،
إذا مل شمٕمرف ً
اعمريز :إذا مل شمٕمرف ُمرا َده َُمـ هق هىلذا؟ وُمىل٤م اًمقاىمىلع اًمىلذي قم٤مؿمىلف؟ ًمىلـ
ُمثال َر ّد اًمدارُمل قمغم ّ
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شمًتٓمٞمع ْ
أن شمٗمٝمؿ قمٌ٤مرات هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ! وهٙمذاُ ،مقىمػ قمٚمامء اإلؾمالم وأهؾ اإلؾمالم َُمـ اعمخت٤مر سمـ
قمٌٞمد ،إذا مل شمٕمرف َُمـ هق اعمخت٤مر سمـ قمٌٞمد ومل شمٕمرف ُم٤م اًمذي ىم٤مًمف؟ وُم٤م اًمىلذي ومٕمىلؾ؟ وم٢مٟمىلف ٓ يٛمٙمٜمىلؽ ومٝمىلؿ
ذقمٞم٦م اعمقىمػ احل٘مٞم٘مل دم٤مهف وهٙمذا ،اعمرشمدون زُمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،عمَّ٤م شمقذم اًمٜمٌََِّّل ّ
بىلغم اهلل قمٚمٞمىلف وؾمىل ّٚمؿ
ارشمدَّ َُمـ ارشمد ُ -مًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب و َُمـ ُمٕمف  -إذا مل شمٕمرف واىمٕمٝمؿ ،و َُمـ هؿ؟ وُم٤مذا ي٘مقًمقن؟ وُم٤مذا يٗمٕمٚمقن؟
َّ
ومٝمٛمؽ وُمٕمروم ُتؽ هلذه احل٘مٞم٘م٦م هلذه اًمقاىمٕم٦م اًمتل طمّمٚم٧م قمغم دوًم٦م اإلؾمالم وأهىلؾ اإلؾمىلالم ذم
وم٢مٟمف ؾمٞم٘مٍم ُ
طملم ُِمـ اًمدهر.
سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ ي٘مرأ رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ وقمٌ٤مراشمف وذم ذهٜمف بقرة همػم اًمّمقرة اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝمىل٤م اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبِ ،
وُمـ هٜم٤م حيّمؾ اًمٚمٌس واخلٚمط ،سمٕمىلض ـمىلالب اًمٕمٚمىلؿ أو اًم ُ٘مىل ّراء واعمث٘مٗمىللم ي٘مىلرأ َّ
أن
ِ
ِ
اعمٕم٤مرض :وُم٤م هل اعمً٠مًم٦م اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م اًمِمىلٞمخ
اعمٕم٤مرولم :ومال يتّمقر ذهٜمُف طم٘مٞم٘م َ٦م
اًمِمٞمخ شمٙمٚمؿ قمغم أطمد
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :وإٟمام يتّمقر ُمً٠مًم٦م أظمرى! ومٞمحّمؾ اًم َّٚمٌس ويٜمِم٠م اخلٚمط ومٞمتٙمٚمؿ هذا اًمٓم٤مًم٥م أو هىلذا
َ
ورد ذم هذا اًمٗمٝمىلؿ ،صمىلؿ يىل٠ما اعمؽمسمّمىلقن
اًم٘م٤مرئ أو هذا اعمث٘مػ سمام ومٝمٛمف وشمّمقره
طمّمؾ ؿمٌٝم ٌ٦م وطمّمؾ َأ ْظم ٌذ َ
سمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ومٞم٠مظمذون ويتٚم٘مٗمقن هذا اًمٙمالم ومٞم٘مقًمقن :اٟمٔمروا! هذا ُِمـ أشمٌىل٤مع دقمىلقة
اًمِمٞمخ! اٟمٔمروا ُم٤مذا ي٘مقل! هذا هق اًمذي ىم٤مًمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب! وهذا هىلق اًمىلذي ُيٜمتجىلف اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب! وهذه هل دقمقشمف! ومٞمٗمرطمقن اهذا اخلٚمط واهذا اًمٚمٌس.
أن اًمِمىلٞمخ مل ِ
سمٕمض أشمٌ٤مع اًمدقمقة يداومٕمقن قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب قمغم ىم٤مقمدة " َّ
يىل٠مت سمجديىلد:
وأٟمف مل خي٤مًمػ قمٚمامء اإلؾمالم َىم ٌْ َٚمف" وهذه اًم٘م٤مقمدة بحٞمح٦م ًمٙمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم زي٤مدة ،عمىل٤مذا؟ َّ
ٕن هٜمىل٤مك ومجىلقة مل
ُشم ًَ ّدّ  :وهٜم٤مك ٟم٘مصُ ،م٤م هق اًمٜم٘مص؟ هق اًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م ًمٚمٛمتٚم٘مل هلذا اًمٙمالم ،اعمتٚم٘مل هلذا اًمٙمىلالم ٓ يٕمىلرف
ىمٚم٧م َّ
ُمقاومىلؼ ًمىلديـ
ٌ
إن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
طم٘مٞم٘م٦م واىمع اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،وسم٤مًمت٤مزم إذا َ
ُمقاومؼ ًمٕمٚمامء اإلؾمالم :وهق ُمتّمقر َّ
أن اًمٜم٤مس اًمذيـ فمٝمر ومٞمٝمؿ حمٛمدُُ سمـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب هىلؿ ُمثىلؾ
اإلؾمالم و ٌ
اًمٜم٤مس ذم زُم٤مٟمف! يّمٚمقن ُمٕمف ذم اعمًجد أو خي٤مًمٓمٝمؿ ذم إؾمقاقَّ :
وم٢من سمٞمىل٤من دقمىلقة اًمِمىلٞمخ وطم٘مٞم٘مىل٦م ُمقىمىلػ
ِ
ٟم٤مىمّم٤م ذم ذهـ هذا اعمتٚم٘مل.
اًمِمٞمخ وأٟمف ُمت٤مسمِع عمَ٤م َىم ٌْ َٚمف يٌ٘مك ً
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أن شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ أو شم٤مريخ َٟم َْجد ودقمقة اًمِمٞمخ ومٞمف ٓ يٛمٙمىلـ ْ
أيْم٤م مم٤م ُي ٌّلم أمهٞم٦م اعمقوقع َّ
أن شم٘مىلرأه
ً
ىمراءة بحٞمح٦م ّإٓ إذا قمروم٧م اعمرشمٙمزات اًمتل ُمتك ُم٤م ىمرأٟم٤مه٤م ىمراءة بىلحٞمح٦م وأؿمىلٌٕمٜم٤مه٤م سم٤مٕدًمىل٦م واًمؼماهىللم
َ
بحٞمح٤م ،وؾمٜمٜمٓمٚمؼ ذم ُم١مًمٗمىل٤مت واًمٙمتىل٥م اًمتىلل
ومٝمام
وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٗمٝمؿ
ً
شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ً
ُيمتٌ٧م ومٞمف شم٤مريخ اًمِمٞمخ وؾمٜم٘مرأه٤م ىمراءة بحٞمح٦مّ :
وإٓ َّ
وم٢من ىمراءشمؽ ًمدقمقة اًمِمٞمخ ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ظمٚمىلؾُ ،مىل٤مذا
ىمٚم٧م شم٤مريخ َٟم َْجد يٕمٜمل شم٤مريخ َٟم َْجىلد واًمىلدقمقة ذم َٟم َْجىلد،
أقمٜمل سم٤معمرشمٙمزات ذم دقمقة اًمِمٞمخ وشم٤مريخ َٟم َْجد؟ وإذا ُ
اعمرشمٙمزات ـمٌ ًٕم٤م هذا اؾمتٜمت٤مج سمٕمد اؾمت٘مراء ُمٜمل.
ً
دائام يتٙمرر ّ
أن اًمِمىلٞمخ
أوٓ :اًمقاىمع اًمذي فمٝمر ومٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبُ ،م٤م هق اًمقاىمع؟ شمٕمرومقن ً
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ظمرج ذم َٟم َْجد وفمٝمر ذم َٟم َْجد ويم٤من ذم َٟم َْجد ذك ،هذه ريمٞمزة ُمٝمٛم٦م إذا مل ُتىلدم سم٤مٕدًمىل٦م
واًمؼماهلم :إذا مل تدُمٝم٤م سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم ومل شم٘متٜمع اه٤م :وم٢مٟمؽ ؾمتدظمؾ قمغم رؾمىل٤مئؾ اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب وُم١مًمٗم٤مشمف وقمٜمدك ٟم٘مص ذم أداة ًمٗمٝمؿ ُم٤م رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ وومٝمؿ قمٌ٤مراشمف ،هذه ريمٞمزة.
ِ
اعمٕم٤مروىللم ًمىلف ،قمىلغم ُمىل٤مذا
اًمريمٞمزة اًمث٤مٟمٞم٦م :طم٘مٞم٘م٦م َحم َ ّ٤مل اًمٜمزاع سملم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب واًمٕمٚمامء
اظمتٚمٗمقا؟ ُم٤م هل اعمً٤مئؾ اًمتل اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م؟ ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمتٌلم ُم٤م هل ،هذه ريمٞمزة.

اًمريمٞمزة اًمث٤مًمث٦م  -اًمتل أقمٜمل ُ :-مقىمػ قمٚمامء َٟم َْجد ىمٌؾ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ُِمىلـ اًمقاىمىلع
أن اًمقاىمع اًمذي فمٝمرت ومٞمٝم٤م دقمقة اًمِمٞمخ ّ
اًمذي ذيمرٟم٤م َّ
أن ومٞمٝم٤م ذك أيمؼم وومٞمٝم٤م سمدعُ :م٤م هق ُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُِمـ
أيْم٤م ُمرشمٙمز ،إذا مل شمٕمرومف ّ
وم٢من أداة ومٝمؿ يمالم اًمِمٞمخ وأداة
هذا اًمنمك ىمٌؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب؟ هذا ً
ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اعمٕم٤مرو٦م وده ؾمتٌ٘مك قمٜمدك ومٞمٝم٤م ظمٚمؾ وقمٜمدك ومٞمٝم٤م ًَم ٌْس.
وهٜم٤مك ُمرشمٙمزات أظمرى ْ
إن ؿم٤مء اهلل ؾمت٠ما ُمٕمٜم٤مً ،مٙمـ هذا ُم٤م أريده سم٤معمرشمٙمزات ،هذه إُمقر إذا مل شمِمٌٕمٝم٤م

أن اًمت٤مريخ ٓ ُسمدََّّ ْ
سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم ؾمٞمٜمِم٠م قمٜمدك ًَم ٌْس ذم ىمراءة شم٤مريخ َٟم َْجد واًمدقمقة ومٞمف ،سمٛمٕمٜمك ّ
أن ٟم٘مىلرأه يمىلام
هق ويمام وىمع ،ومٙمقن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب حيّمؾ قمٚمٞمف شمٙمٗمػم أو َٟم ِج ُدُ قمٌ٤مرة ًمٚمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب ومٞمٝم٤م شمٙمٗمػم وٓ ٟمٕمرف ُم٤م هل اعمً٠مًم٦م اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب! وٓ ٟمٕمىلرف
طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمػ ِ
اًمٕم٤ممل أظمر ُِمـ هذه اعمً٠مًم٦م! وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن قمٜمدٟم٤م ٌ
ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ ُمراد اًمِمٞمخ ُِمـ يمالُمف وقمٌ٤مراشمف.
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أوٞمػ هٜم٤م إو٤موم٦م َّ
ذيمرهتىل٤م  -هٜمىل٤مك شمِمىلٙمٞمؽ ذم ىمْمىلٞم٦م وضمىلقد
أن هٜم٤مك شمِمٙمٞمؽ ُِ -مـ اعمرشمٙمزات اًمتىلل ُ
اًمنمك ىمٌؾ دقمقة اًمِمٞمخ ،وهذا اًمتِمٙمٞمؽ َيم ُث َر وشمٙمرر ،هٜم٤مك شمِمٙمٞمؽ ذم َّ
أن اًمٕمٚمامء مل يٜمٙمروا اًمنمك! شمِمٙمٞمؽ
ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمتل أٟم٤م ؾمٛمٞمتٝم٤مُ :مرشمٙمز ُِمـ ُمرشمٙمزات اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م ًمت٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ ،هذا اًمتِمىلٙمٞمؽ
أطمدصم٧م ُمِمٙمٚم٦م،
دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ُِمـ قمنمات اًمًٜملم سم٤مؾمؿ اًمٌحقث اًمت٤مرخيٞم٦م واًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م احلٞم٤مدي٦م ،هذه
ْ
ُم٤م هل اعمِمٙمٚم٦م؟ اعمِمٙمٚم٦م َّ
ذيمرهت٤م اٟمٕمٙمً٧م قمىلغم ُىمىل َّراء
أن اًمتِمٙمٞمؽ ذم هذه اعمرشمٙمزات أو ذم هذه اعمً٤مئؾ اًمتل
ُ
وُمث٘مٗملم وُم١مرظملم صمؿ اٟمٕمٙمً٧م قمغم سمٕمض جم٤مًمًٜم٤م اخل٤مب٦م ،ومٍمٟم٤م ٟمًٛمع َُمـ يِمؽ ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م! ُمع أٟمىلف
ذم اًمً٤مسمؼ مل يٙمـ يِمؽ ومٞمٝم٤م! هذا ضم٤مٟم٥م ،اٟمٕمٙمس هذا اًمِمؽ واًمري٥م إمم سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ طمتىلك! سمٕمىلض
ـمالب اًمٕمٚمؿ ب٤مر يِمؽ ذم أٟمف ً
ومٕمال يم٤من ومٞمف ذك وأٟمف طم٘مٞم٘م٦م هىلذه اًمىلدقمقة ىم٤مُمىل٧م قمىلغم اًمتقطمٞمىلد وطمىلرب
اًمنمك :ب٤مر يِمؽ ذم هذا! ومحّمٚم٧م طمػمة واوٓمراب طمتك قمغم أشمٌ٤مع دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب!
طمتك قمغم سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ! وهذا واىمع ُمٚمٛمقس رأيٜم٤مه وأدريمٜم٤مه.
إ ًذا هذا هق ُمقوققمٜم٤م وهق ُمقوقع قمٛمٞمؼً ،مىلٞمس جمىلرد شمىل٤مريخ وىمّمىلص! وإٟمىلام هىلق ُمقوىلقع قمٛمٞمىلؼ
ذيمرهت٤م ًمٙمؿ ،هذا ضم٤مٟم٥م ،اجل٤مٟم٥م اًمثىل٤مين أٟمٜمىلل ؾمىل٠مدظمؾ ومٞمىلف سمتٛمٝمٞمىلد ،وهىلذا
اهتٛمٛم٧م ومٞمف سم٤معمرشمٙمزات اًمتل
و
ُ
ُ
اًمتٛمٝمٞمد هيٞمئ إذه٤من ًمٚمدظمقل ذم دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب صمؿ ؾم٠مدظمؾ ذم وٓدة اًمِمىلٞمخ واًمقاىمىلع
اًمٕمٚمٛمل اًمذي يم٤من ذم اًمٌٚمد اًمتل وًمد ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ وذم أوؾم٤مط اًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م طمقًمف ،صمؿ ؾم٠مدظمؾ سمٕمد ذًمؽ إمم
إدراك اًمِمٞمخ  -وهق ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -إدرايمف أٟمف وىمع ُمٜمف خم٤مًمٗم٤مت ِ
وُمـ ُمِم٤مخيف  -وىمٕم٧م ُمىلٜمٝمؿ خم٤مًمٗمىل٤مت -
صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمدء دقمقة اًمِمٞمخ وصمؿ فمٝمقره٤م ذم َٟم َْجد :وُم٤م ضمرى قمغم اًمِمٞمخ وهق ذم طمريٛمالء ،وٟم٠ما قمغم سم٘مٞمىل٦م
إُمقر سمحً٥م ُم٤م يتٞمن ًمٜم٤م ،اعمقوقع ـمقيؾ ضمدًً ا ،اعمقوقع ـمقيىلؾ ،شمىل٤مريخ دقمىلقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
يٜمتف ،سمدأت دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم َٟمَجد ذم شم٤مريخ ُمٕمىللم ًمٙمٜمىلف مل ِ
اًمقه٤مب مل ِ
يٜمتىلف! اؾمىلتٛمر وهلل
ْ
احلٛمد إمم اًمٞمقم.
ٟمً٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًمٕم٤مُم٦م أهؾ هذه اًمٌالد ُِمـ اًمٕمٚمامء واًمقٓة قمغم هىلذا إُمىلر اًمثٌىل٤مت قمىلغم هىلذا إُمىلر
ِ
وآؾمتٛمرار قمٚمٞمفْ :
ذ إذار ويمٞمد اًمٗمج٤مر :إٟمف و ّزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف.
وأن حيٗمٔمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ُمـ َ ّ
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ىمٌؾ اًمٌدء اهذا اعمقوقع اعمٝمؿ أو ّد ْ
أن أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ إمم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ومٝمد اًمٖمراب إُم٤مم ضم٤مُمع اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م وإظمقة اًمٗمْمالء ذم إدارة اجل٤مُمع قمغم قم٘مد هذه اعمج٤مًمس اًمٜم٤مومٕم٦م وقمغم شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ هل٤م سمحٞم٨م شمىلتالءم ُمىلع
ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يرهمٌقن ذم طمْمقر اًمىلدروس ًمٙمىلـ ٓ يتًىلٜمك هلىلؿ ّإٓ ذم أوىمىل٤مت
إوىم٤مت اًمتل شمٜم٤مؾم٥م
َ
اإلضم٤مزات وأوىم٤مت اًمٗمراغ ،وم٠مشمقضمف إًمٞمٝمؿ سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ،وأ ُ
ؾم٠مل اهلل هلؿ ُمزيدًً ا ُِمـ اًمتقومٞمؼ واًمؼميم٦م ذم اًمٕمٚمؿ
واًمٕمٛمؾْ :
وأن جيزهيؿ قمٜم٤م وقمـ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف ظمػم اجلزاء ،وأسمدأ ذم هذا اعمقوقع اعمٝمؿ ُمًتٕمٞمٜمًً٤م سم٤مهلل ضمؾ وقمىلال
ً
ُمتقيمال قمٚمٞمف هق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾٟ ،مٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ،وٟمٌدأ سم٤مًمتٛمٝمٞمد.
هذا اًمتٛمٝمٞمد ُي ْٕمٜمَك سم٤مٕؿمٌ٤مه واعمَ ُث َالت اًمتل طمّمٚم٧م قمغم أهؾ اإلؾمالم وقمغم اًمٕمٚمؿ سمٕم٤مُم٦م وقمغم قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م
أيْم٤م ،إؿمٌ٤مه واعمَ ُث َالت اًمتل طمّمٚم٧م قمغم قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م ،يٕمٜمل احلقادث اعمتٙمررة قمغم اًمًٜمََّّ٦م  -اًمٕم٘مٞمدة اًمًىلٚمٗمٞم٦م
ً
وابٓمٚمح٧م قمٚمٞمٝمىل٤م سمىل٤معمَ ُث َالت وإؿمىلٌ٤مه ،احلىلقادث
ىمٚم٧م قمٜمٝم٤م
ُ
وأيْم٤م احلقادث اعمتٙمررة اًمتل ُ
وقمغم أهٚمٝم٤م ً ،-
اعمتٙمررة اعمتِم٤ماه٦م قمغم اًمتقطمٞمد وأهٚمف ،أسمدأ اهذا اًمتٛمٝمٞمد ً
أوٓ صمؿ أدظمؾ ذم اعمقوقع وهىلق هٝمٞمىلد يٓمىلقل ًمٙمٜمىلف
ُمٝمؿ ضمدًً ا.
وظمّمقبىل٤م شمىل٤مريخ سمٚمىلدان اعمًىلٚمٛملم ودوهلىلؿ  -خيىلرج سمىل َّ
٠من
وم٠مىمقل :ىم٤مرئ يمت٥م اًمت٤مريخ سمِمٙمؾ قمىل٤مم -
ً
احلقادث شمتٙمرر واًمقىم٤مئع شمتِم٤مسمف ،اًمقىم٤مئع اًمتل حتّمؾ قمغم اعمًٚمٛملم ذم سمٚمداهنؿ شمتِم٤مسمف ،هىلذا اًمتِمىل٤مسمف طمّمىلؾ
ُ
َ
آقمتٌىل٤مر
ُمًتحيا اعمَ ُث َالت وإؿمٌ٤مه طمّمؾ ًمىلف
ًمت٤مريخ
اإلٟمً٤من ا
ًمتِم٤مسمف أؾمٌ٤مب طمّمقل احلقادث ،وم٢مذا ىمرأ
ُ
ً
ُمًتحيا َّ
أن سمٕمض اًمقىم٤مئع شمِمٌف سمٕمض وسمٕمض احلقادث شمِمىلٌف
وطمّمٚم٧م ًمف اًمٕمٔم ُ٦م ،إذا ىمرأ اإلٟمً٤من اًمت٤مريخ
ً
ىم٤مبىلدً ا ُمٕمرومىل٦م اعمَىل ُث َالت وإؿمىلٌ٤مه ُِمىلـ
آقمتٌ٤مر وحتّمؾ ًمف اًمٕمٔمىل ُ٦م ،ويمٚمىلام ازداد ذم ىمراءشمىلف
سمٕمض حيّمؾ ًمف
ً
ُ
ؼما ظمرج سمٛمٕمروم٦م وسم٢مدراك ُمٝمؿ وهق ؾمٜمـ اًمت٤مريخ ،يٕمٜمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمٓمري٘م٦م اًمتىلل دمىلري قمٚمٞمٝمىل٤م
احلقادث وُمٕمت ً
احلقادث اًمت٤مرخيٞم٦م ،هذا اإلدراك يزيد ويٜم٘مص سمحً٥م اؾمت٘مراء وسمحً٥م يمثرة ىمراءة اًمت٤مريخ  -شم٤مريخ اًمٌنمي٦م
سمِمٙمؾ قم٤مم وشم٤مريخ اعمًٚمٛملم سمِمٙمؾ ظم٤مص  ،-اًمٌٚمدان  -سمٚمدان اعمًٚمٛملم وسمٚمدان همػمهؿ ً -مٙمـ ٟمىلتٙمٚمؿ قمىلـ
سمٚمدان اعمًٚمٛملم ،اًمٌٚمدان ذم اًمٖم٤مًم٥م هل َحم َ ّؾ أٟمقاع احلىلراك :احلىلراك اًمٕمٚمٛمىلل  -اًمٕمٚمىلؿ واًمٕمٚمىلامء  ،-احلىلراك
اًمتج٤مري اًمتج٤مر واًمتج٤مرة ،احلراك اًمزراقمل اًمز ّراع واًمزراقم٦م ،احلراك اًمًٞم٤مد ،احلراك اًمّمٜم٤مقمل ،يمؾ أٟمقاع
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احلراك ،احلراك اًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم ،اًمٌٚمدان هل ّ
حمؾ هذا احلراك ذم اًمٖم٤مًم٥م ،اًمٌٚمدان اهىلتؿ اهىل٤م واقمتٜمىلك سمىل٠مٟمقاع
احلراك ومٞمٝم٤م اعم١مرظمقن :ومال شمٙم٤مد شم٘مرأ ذم يمت٤مب ُِمـ يمت٥م اًمت٤مريخ ّإٓ ودمد أٟمف يٚمتٗم٧م قمغم احلىلراك اعمقضمىلقد ذم
أيْم٤م ٕضمىلؾ هىلذه اًم٘مْمىلٞم٦م أو
اًمٌٚمد ،يمؾ ُم٤م شمٙمٚمؿ قمـ طم٤مدصم٦م يٕمٓمٞمؽ ؿمٞم ًئ٤م ذم هذا احلراك ؿم ُٕمرت أو مل شمِمٕمرً ،
يمتىل٥م شمتٕمٚمىلؼ
ٕضمؾ آهتامم سم٤مًمٌٚمدان فمٝمر قمٜمد قمٚمامء اإلؾمالم يمت٥م اًمٌٚمدان ،ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري هٜمىل٤مك
ٌ
سم٤مًمٌٚمدان ،اًمٌٚمدان ًمٚمٞمٕم٘مقيب ،صمؿ ضم٤مء سمٕمده ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري يمتىل٥م هتىلتؿ سم٤مًمٌٚمىلدان آبىلٓمخري واسمىلـ
طمقىمؾ وهمػمه ُِمـ قمٚمامء اإلؾمالم ،بٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب ًمٚمٝمٛمذاين وهمػمه ،ضم٤مء ي٤مىمقت احلٛمقي ذم اًم٘مرن اًمً٤مسمع
اهلجري ،شمقذم َؾمٜمََ٦م ؾمتٛمئ٦م وؾمت٦م قمنم ًمٚمٝمجرة ،ومٙمت٥م ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ،يٙمت٥م يمؾ سمٚمد ويٚمتٗم٧م إمم ُمىل٤م ذم هىلذا
اًمٌٚمد ُِمـ احلراك ،يٚمتٗم٧م إمم ُم٤م ومٞمف ُِمـ طمراك اًمٕم٘مٞمدة ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م يّمػ اًمٌٚمد ُم٤م اًمٕم٘مٞمدة اًمًىل٤مئدة ذم هىلذا اًمٌٚمىلد،
أطمٞم٤م ًٟمً٤م ي٘مقل :هذا اًمٌٚمد ظمقارج ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م ي٘مقل :هذا اًمٌٚمد يمذا ،أطمٞم٤م ًٟمً٤م ي٘مقل :هذا اًمٌٚمد ومٞمىلف ُِمىلـ اًمٕمٚمىلامء ومىلالن
وومالن وومالن ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٚمتٗم٧م إمم ُم٤م يتٛمٞمز سمف اًمٌٚمد دم٤مر ًي٤م أو همػم ذًمؽ ،ىم٤مرئ ؾمػمة اًمٕمٚمىلؿ وطمىلراك اًمٕمٚمىلؿ ذم
اًمٌٚمدان جيد أٟمف يٜمت٘مؾ ُِمـ سمٚمد إمم سمٚمد ،وؾمٞمجد أٟمف يْمٕمػ ذم سمٚمد أو ذم سمٚمدان وي٘مقى ذم سمٚمىلد أو سمٚمىلدان ،هىلذه
طم٘مٞم٘م٦م َه ُر قمٚمٞمؽ ىمد ٓ شمِمٕمر اه٤م أصمٜم٤مء اًم٘مراءةً ،مٙمـ ُمع شمرايمؿ اًم٘مراءة ويمثرة اًم٘مراءة ذم يمتىل٥م اًمتىل٤مريخ ويمتىل٥م
اًمٌٚمدان ويمت٥م اًمؽماضمؿ ترج قمٜمدك هذه اًمٜمتٞمج٦مَّ :
دائام ومٞمٝم٤م ٓ
أن اًمٕمٚمؿ ٓ يًت٘مر ،يٕمٜمل ٓ يًت٘مر ذم سمٚمد يٙمقن ً
خيرج قمٜمٝم٤م أو يٙمقن دائؿ اًم٘مقة أو دائؿ اًمْمٕمػ! ٓ ،اًمٕمٚمؿ يتحرك ،ي٘مقى ويْمٕمػ ويٓمٗم٠م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ذم سمٚمد ُِمىلـ
اًمٌٚمدان يمام ؾمٞم٠ما سمٞم٤م ُٟمف وهٙمذا ،اًمٕمٚمؿ واحلراك اًمٕمٚمٛمىلل ذم اًمٌٚمىلد دمىلد أٟمىلف ُمتّمىلؾ سمىل٤محلراك اًمتجىل٤مري :ومىل٢مذا
ازدهرت اًمٌٚمد سم٤مًمتج٤مرة َيم ُثر ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء و َيم ُثر ومٞمٝم٤م احلراك اًمٕمٚمٛمل ،عم٤مذا؟ ِ
اًمٕم٤ممل سمنمىلُ ٓ ،سمىلدََّّ ْ
أن ُيىل َ١مُم َـ َ
قمٞمِمىلف
َ
َ
َ
وقمٞمش أسمٜم٤مءه و َُمـ يٕمقل ويٙمٗمؾ هلؿ اعمٙم٤من اعمالئؿ ًمٕمٞمِمٝمؿ ،هذا ضم٤مٟم٥م ،اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين :اًمتج٤مرة واًمتجىل٤مر إذا
يم٤مٟمقا ذم سمٚمد هؿ ُي ِٛمدون احلراك اًمٕمٚمٛمل ،إوىم٤مف شمٙمثر ،وإوىم٤مف شمٜمّم٥م قمىلغم اًمٕمٚمىلؿ واًمتٕمٚمىلٞمؿ واًمىلدرس
واًمتدريس ،إوىم٤مف ُِمـ ُمدارس أو دور أو طمٞمٓم٤من ُمثٚمام طمّمؾ ذم َٟم َْجد ،طمٞمٓم٤من ُشمقىمػ وٟمخٞمؾ ُيقىمػ قمىلغم
اًمٕمٚمؿ وأهٚمف ،إوىم٤مف بقره٤م ؿمتك ،هذه إوىم٤مف ُه ِد احلراك اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٌٚمد ،إ ًذا يزداد احلراك اًمٕمٚمٛمل ذم
اًمٌٚمد ويت٠مصمر سمِمٙمؾ يمٌػم سم٤محلراك اًمتج٤مري ،هذا احلراك وهذه إوىم٤مف ؾم َت ُج ّر ًمٜم٤م وفم٤مئػ ديٜمٞم٦م ،ؾمٜمحت٤مج إمم
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ٟم٤مفمر وىم٧مٟ ،م٤مفمر اًمقىم٧م ٓ ُسمدََّّ ْ
أن يٙمقن قمغم ضم٤مٟم٥م ُِمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،ؾمٜمحت٤مج إمم ُمدرس وُمٕمٚمىلؿ ،اعمٕمٚمىلؿ
ً
ٓ ُسمدََّّ أ ْن يٙمقن قمغم ضم٤مٟم٥م ذقمل ،حتت٤مج إمم وٓي٤مت ٓ ُسمدََّّ ْ
ُمت٠مهال سم٠مهٚمٞمىل٦م ذقمٞمىل٦م قمٚمٛمٞمىل٦م
أن يٙمقن ب٤مطم ٌُٝم٤م
وهٙمذا ،احلراك اًمتج٤مري واحلراك اًمٕمٚمٛمل ذم أي سمٚمد ُِمـ اًمٌٚمىلدان يتىل٠مصمر سمِمىلٙمؾ ُمٌىل٤مذ سم٤مًمًىلٚمٓم٤من و َُمىلـ ذم
ِ
دائىلام احلىلراك
طمٙمٛمفَُ ،مـ ذم طمٙمؿ اًمًٚمٓم٤من ُمـ اًمٙمؼماء إُمراء اًمرؤؾم٤مء اعمتٜمٗمذيـ أبح٤مب اًم٘مىلقة ذم اًمٌٚمىلدً ،
اًمتج٤مري واحلراك اًمٕمٚمٛمل يت٠مصمران سم٤مًمًٚمٓم٤من ،وم٢مذا يم٤من اًمًٚمٓم٤من ىمق ًي٤م حيٗمظ احل٘مقق ذم اًمٌٚمد ويٛمٜمع اًمتٕمدي٤مت
أيْم٤م اًمٌٚمد قمٚمٛم ًٞم٤م ويتحرك اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء ،أ ُّم٤م إذا
حتريم٧م اًمتج٤مر ُة سمِمٙمؾ ُمٞمًقر وازدهر اًمٌٚمدُُ دم٤مر ًي٤م ،ويزدهر ً
اًمٕمٚمؿ أو فم٤معمً٤م يتٕمدى قمغم إوىم٤مف ويتٕمدى قمغم اًمتج٤مر واًمتج٤مرة ويتٕمدى قمىلغم
يم٤من اًمًٚمٓم٤من ذم اًمٌٚمد ي٘مٛمع
َ
همػمه وي٠مُمر ِ
اًمٕم٤ممل أ ْن يٙمقن ُمٕمف َّ
وم٢من هذا اًمٌٚمد ضمز ًُم٤م ؾمٞمْمٕمػ ومٞمىلف اًمٕمٚمىلؿ وؾمٞمْمىلٕمػ ومٞمىلف احلىلراك اًمٕمٚمٛمىلل
وأيْم٤م يْمٕمػ ومٞمف احلراك اًمتج٤مري ،أن دظمؾ رء ُأ َٟمٌ ُٝم َؽ قمٚمٞمف وهق ُمٕمروم٦م اًم ًُٜمـ واًمٓمري٘م٦م اًمتل يًػم ومٞمٝم٤م
ً
أن شمدريمف ،اًمٞمقم أىمقل ًمؽ هذا ٓ ُسمدََّّ ْ
اًمٕمٚمؿ ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ،هذا ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمدريمىلف ،ـمٞمىل٥م ؾمىل٠مضب أُمثٚمىل٦م
حتديدً ا وسمٜمٞمف وزُمـ
طمتك شمتْمح هذه اًمّمقرة سمِمٙمؾ أيمؼم ،سمٖمداد ذم زُمـ اًمٕمٌ٤مؾمٞملم ذم زُمـ أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر
ً
ه٤مرون اًمرؿمٞمد شمقذم ه٤مرون اًمرؿمٞمد قم٤مم ُمئ٦م وصمالصم٦م وشمًٕملم ًمٚمٝمجرة وشمىلقمم أسمىلق ضمٕمٗمىلر اعمٜمّمىلقر ُمئىل٦م وؾمىلت٦م
وصمالصملم ُِمـ اهلجرةُِ ،مـ ُمئ٦م وؾمت٦م وصمالصملم إمم ُمئ٦م وصمالصم٦م وشمًٕملم ًمٚمٝمجىلرة :يمٞمىلػ يم٤مٟمىل٧م سمٖمىلداد ذم احلىلراك
وأيْمىل٤م سمٜمىلقه وهىل٤مرون اًمرؿمىلٞمد
اًمٕمٚمٛمل واًمتج٤مري؟ اًمًٚمٓم٤من ىمقي  -اًمذي هق أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمىلقر  -ىمىلقي ً
قمٛمره ذم وٓيتف وم٤مؾمت٘مرت ًمف اًمٌالد ،وضمٕمؾ سمٖمداد هل ُمريمز طمٙمٛمف وهىلل اًمٕم٤مبىلٛم٦م ذم
وه٤مرون اًمرؿمٞمد اُمتد ُ
ُمّمٓمٚمحٜم٤م ،شم٠مُمؾ يمٞمػ يم٤مٟم٧م سمٖمداد ذم احلراك اًمتج٤مري اًمتل يم٤مٟم٧م ُِمىلـ أزهىلر اًمٌٚمىلدان وأىمقاهىل٤م ذم احلىلراك
وأيْم٤م احلراك اًمٕمٚمٛمل ،ومٌٖمداد ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ومٞمٝم٤م طمراك قمٚمٛمل واوح وفم٤مهرً ،مٙمـ شمٕم٤مل إمم سمٖمداد
اًمتج٤مري ً
ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجرة ُِمـ ُمئتلم وسمً٦م وشمًىلٕملم هجريىل٦م وُمىل٤م سمٕمىلده٤م دمىلد أٟمىلف طمّمىلٚم٧م ومٞمٝمىل٤م ومىلتـ
وهمّمقب واؾمتٞمالء سمٕمض اًم٘م٤مدة قمغم إُمقر ومٞمحّمؾ ذم سمٖمداد َّ
أن هذا اًم٘م٤مئد إذا شمٖم ّٚم٥م جيٕمؾ ضمٜمقده يٗمًدون
ػ احلراك اًمتج٤مري واحلىلراك اًمٕمٚمٛمىلل ذم سمٖمىلدادُِ ،مىلـ ُمئتىللم وسمًىل٦م
ومْم ُٕم َ
ذم إؾمقاق ويٜمٝمٌقن ويٗمًدون َ
وشمًٕملم ُِمـ اهلجرة إمم قم٤مم صمالصمٛمئ٦م وأرسمٕم٦م وصمالصملم ًمٚمٝمجرة ،دظمؾ سمٕمد ذًمؽ سمٜمق سمقيىلف قمىل٤مم صمالصمٛمئىل٦م وأرسمٕمىل٦م
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وؾم٥م اًمِمٞمخلم  -أيب سمٙمر
وصمالصملم واؾمت٘مرت سمٖمداد ًمٙم ّـ احلراك اًمٕمٚمٛمل ذم سمٖمداد زقم٤مُمتف اًمراومْم٦م واًمرومض
ّ
وقمٛمر  -واًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمِمٞمخلم  ،-سمٕمد ذًمؽ ضم٤مء اًمًىلالضم٘م٦م قمىل٤مم أرسمٕمٛمئىل٦م وؾمىلت٦م
وأرسمٕملم ُِمـ اهلجرة ،دظمٚمقا واؾمتقًمقا قمغم سمٖمداد واًمٕمراق وىمٓمٕمقا داسمر سمٜمل سمقيف ،حترك اًمٕمٚمىلؿ ُِمىلـ ضمديىلد ذم
سمٖمداد واٟمتٕمش وحترك وب٤مر هٜم٤مك شمدريس وطمراك واوح ضمدًً ا وهٙمذا ،إ ًذا سمٖمداد يم٤من ومٞمٝم٤م قمٚمؿ ىمقي وفم٤مهر
ذم ومؽمة ،صمؿ زال أو وٕمػ ،صمؿ ىمقي وهٙمذا ،سمٖمداد سمٕمد دظمقل اًمتت٤مر اٟمٓمٗم٠م ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ ؾمتٛمئ٦م وؾمىلت٦م وسمًىللم
ًمٚمٝمجرة ،عمّ٤م دظمؾ اًمتت٤مر ىمتٚمقا اًمٕمٚمامء وأومًدوا يمؾ ُمٕم٤ممل اإلبالح ويمؾ ُمٕم٤ممل اًمتحرك ذم سمدايتٝمؿ ٓ ،يٛمٙمـ ْ
أن
شم٘مقل َّ
أن سمٖمداد حمؾ ًمٚمٕمٚمؿ سمٕمد ؾمتٛمئ٦م وؾمت٦م وسمًلم ،إ ًذا اًمٕمٚمؿ يتحرك ،ىمرـمٌ٦م دظمٚمٝم٤م قمٌدُُ اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م
اعمٕمروف سمّم٘مر ىمريش :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م ُِمـ سمٜمل ُمروان اعمٕمروف سمّم٘مر ىمريش دظمٚمٝم٤م و ُسمقيىلع ًمىلف يىلقم
أيْمىل٤م
قمٞمد اًمٗمٓمر قم٤مم ُمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وصمالصملم ًمٚمٝمجرة ،عمّ٤م دظمٚمٝم٤م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م يم٤من حي٥م اًمٕمٚمىلؿ وسمٜمىلقه ً
حيٌقن اًمٕمٚمؿ شمقارث اًمٌٚمد قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م وسمٜمقه ،واًمٌٚمد ُمًت٘مر ،اًمدوًم٦م ُمًت٘مرة ،ىمرـمٌ٦م سم٤مًمذات يم٤مٟم٧م
ُمًت٘مرة سمِمٙمؾ يمٌػم ،ومتحريم٧م ومٞمٝم٤م اًمتج٤مرة وازدهرت سمِمىلٙمؾ ٓومىل٧م ،وحتىلرك ومٞمٝمىل٤م اًمٕمٚمىلؿ ،بىل٤مر اًمٜمىل٤مس
خيرضمقن وـمالب اًمٕمٚمؿ خيرضمقن ُِمـ إٟمدًمس ُِمـ أىمَم اعمٖمرب ويىل٠مشمقن إمم اعمنمىلق إمم اًمٕمىلراق ويٓمٚمٌىلقن
اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م و إمم ُمٍم ويٓمٚمٌقن اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م وإمم احلج٤مز يٓمٚمٌقن اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م صمؿ يرضمٕمقن إمم إٟمىلدًمس يتقًمىلقن
٘مىلدّ رون أه َٚمىلف ويتقًمىلقن
اًم٘مْم٤مء ويتقًمقن اًمِمقرى ،يٕمٜمل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م وسمٜمقه يم٤مٟمقا حيٌقن اًمٕمٚمؿ و ُي ّ
واوح٤م سمٗمٕمؾ وسمًٌ٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م
فم٤مهرا
اًمتدريس وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،إ ًذا اًمٕمٚمؿ حت٘مؼ ذم ىمرـمٌ٦م حتر ًيمً٤م
ً
ً
وسمٜمٞمف ،وآؾمت٘مرار اًمذي ؿمٝمدشمف ىمرـمٌ٦م حتديدًً ا وقم٤م ُّم٦م سمٚمدان إٟمدًمس قمغم أيدي ه١مٓء اًمقٓةً ،مٙمـ شمٕمىل٤مل إمم
ىمرـمٌ٦م ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري يٕمٜمل قم٤مم أرسمٕمٛمئ٦م شم٘مري ًٌ٤م أو َىم ٌْ َٚمٝم٤م ُِمىلـ ىمٌىلؾ أرسمٕمٛمئىل٦م سمًىلٜمقات دمىلد أٟمىلف
طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م ومتٜم٦م وشمٜم٤مزع سمٜمق ُمروان قمغم اعمٚمؽ ودظمؾ ُمٕمٝمؿ ذم اًمٜمزاع سمٜمق محقد – إدارؾم٦م  -ومحّمٚم٧م ومىلتـ
ذم ىمرـمٌ٦م َّومر ُِمـ ىمرـمٌ٦م ُ
ضمدً ا ذم ىمرـمٌ٦م سمٗمٕمؾ اًمٗمىلتـ اًمتىلل
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،مل يٌؼ ذم ىمرـمٌ٦م ،احلراك اًمٕمٚمٛمل َو ُٕم َ
ػ ً
مجىل٤م ًمٕمٚمىلامء
دارت سملم سمٜمل ُمروان قمغم اعمٚمؽ ،دمد ذم "شمرشمٞم٥م اعمدارك" ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًم َٞم ْح ُّمٌِ ّل دمد ومٞمٝم٤م شمرا ً

ىمرـمٌٞملم ي٘مقل :ومالن أظمرضمتف اًمٗمتٜم٦م ُِمـ ىمرـمٌ٦م ،وومالن ظمرج ُِمـ ىمرـمٌ٦م زُمـ اًمٗمتٜم٦م ،يٕمٜمل ً
ُمثال اسمىلـ سمٓمىل٤مل -
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لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
ؿم٤مرح اًمّمحٞمح  -دمد أٟمف ظمرج ُِمـ ىمرـمٌ٦م إمم ذق إٟمدًمس وُمٙم٨م هٜم٤مك وشمقمم اًم٘مْمىل٤مء ذم طمّمىلـ هٜمىل٤مك
وشمقذم قم٤مم أرسمٕمٛمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وأرسمٕملم ًمٚمٝمجرة شم٘مري ًٌ٤م ،هذا إذا ىمىلرأ َت شمرمجتىلف دمىلد َّ
أن اًم٘مىل٤ميض قمٞمىل٤مض ي٘مىلقل:
ِ
وم٘مٞمٝم٤م ذم ىمرـمٌ٦م ومخرج ُمٜمٝم٤م ،عم٤مذا ظمرج
ؼم اًمٜمّٛمري هذا يم٤من واًمده ً
أظمرضمتف اًمٗمتٜم٦م ُمـ ىمرـمٌ٦م ،يمذًمؽ اسمـ قمٌد اًم ّ
ػ
ؼم ،عم٤مذا ظمرج ُمٜمٝم٤م؟ سمًٌ٥م اًمٗمتٜم٦م اًمتل ضمرت ذم ىمرـمٌىل٦م ،إ ًذا ىمرـمٌىل٦م َوىل ُٕم َ
ُمٜمٝم٤م؟ ظمرج ُمٜمٝم٤م سم٤مسمٜمف اسمـ قمٌد اًم ّ
ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سمِمٙمؾ واوح ضمدًً ا ذم لظمر اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري ،ؾمٌ٥م اًمْمىلٕمػ ُمىل٤م هىلق؟ واوىلح َّ
أن اًمًىلٚمٓم٤من
وشمٗمرق ذم هذا إُمر ،إ ًذا أن اشمْمح ًمؽ َّ
أن اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء يتحريمىلقن وطمىلرايمٝمؿ
َشم َٗم ّرق اعمُ ْٚم ُؽ وطمّمٚم٧م ومتـ ّ
شمٌلم ًمؽ هذا إُمر وم٢مٟمٜمىل٤م
ٓ يٜمٗمؽ قمـ أٟمقاع احلراك ؾمقاء اًمتج٤مري أو إُمـ وإُم٤من ذم اًمٌٚمدان اعمختٚمٗم٦م ،إذا ّ
ٟم٘مقل :هذه ؾمٜمـ دمري قمغم اًمٕمٚمؿ سمِمٙمؾ قم٤ممً ،مٙمـ هٜم٤مك ؾمٜمـ أو طمقادث دمري قمغم قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م وقمىلغم أهىلؾ
آقمت٘م٤مد احلؼ وقمغم أهؾ اًمتقطمٞمد  -قمغم اًمتقطمٞمد وأهٚمف  -سمِمٙمؾ ظم٤مصٟ ،ميب أُمثٚم٦م طمتك يتْمىلح إُمىلر،
أطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن هٜم٤مك اهتامم سم٤معمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ ذم اًمٌٚمد ًمٙمـ اقمت٘م٤مد اًمًٚمٓم٤من و َُمـ ذم طمٙمؿ اًمًٚمٓم٤من ُِمـ أبىلح٤مب
اًمرئ٤مؾم٦م واًمٜمٗمقذ ِ
ًميىل ٍ
ب ُِمىلـ
واًمقٓي٦م وإُمراء
ّ
واًم٘مقاد اًمٙمٌ٤مر واًمقزراء اًمٙمٌىل٤مر يٙمقٟمىلقن ُيتٞمحىلقن اعمجىل٤مل َ ْ
ضوب اعمٕمروم٦م أو َض ٍ ِ
همػمه ،هذا طمّمؾ ذم سمٖمداد قم٤مم ُمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وشمًىلٕملم
ب ُمـ ضوب اًمٕمٚمؿ و ُيّم٤مدُمقن َ
ْ
ًمٚمٝمجرة شمقمم اعم٠مُمقن اسمـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد وُمٙم٨م إمم ُمئتلم وصمامٟمٞم٦م قمنم ًمٚمٝمجرة ،اعمىل٠مُمقن يمىل٤من حيىل٥م اعمٕمرومىل٦م
اج ؾمقق اًمؽممجىل٦م  -شمرمجىل٦م يمتىل٥م اًمٞمقٟمىل٤من  ،-واٟمتنمىلت يمتىل٥م اًمٗمٚمًىلٗم٦م
وحي٥م اًمٕمٚمؿ وحي٥م يمت٥م اعمٜمٓمؼ َومر َ
واعمٜمٓمؼ وب٤مر اعمتٙمًٌقن ذم اًمٕمٚمؿ  -اعمتٙمًٌقن سم٤مًمٕمٚمؿ ُِمـ يمؾ زُمـ خيرج ؿمخص يتٙمً٥م سم٤معمٕمروم٦م أو سمٜمىلقع
ُِمـ أٟمقاع اعمٕمروم٦م  -اعمتٙمًٌقن سم٤مًمٕمٚمؿ ب٤مروا يتٜم٤مومًقن ذم ُمٕمروم٦م هىلذه اًمٙمتىل٥م وؾمىلقق اعمٜمىل٤مفمرات ،فمٝمىلرت
ظمّمقب٤م ذم سمالط إُمراء واًمًالـملم اًمٙمٌ٤مر ،وم٤معمتٙمًٌقن سم٤مًمٕمٚمؿ هيرقمقن
اعمٜم٤مفمرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م فمٝمرت وؾم٤مدت
ً
إمم هذه اعمج٤مًمس ويتخذون إدوات اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،اعمٝمؿ ّ
ودائام إذا طمّمٚم٧م
أن يمت٥م اعمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م فمٝمر هل٤م ىمقةً ،
ىمقة ًمّم٤مطم٥م هقى أو ٕهقاء أو ًمٌدقم٦م أو ًمٌدع ذم حمؾ ُمٌ٤مذة ؾمػماومؼ ذًمؽ وىلٕمػ ذم اًمًىلٜمََّّ٦م أو ذم سمٕمىلض
ُمً٤مئؾ اًمًٜمََّّ٦م ذم ذًمؽ اعمحؾُ ،مٌ٤مذة ٓ يٛمٙمـ ْ
أن يرشمٗمع ؿمىلٕم٤مر سمدقمىل٦م أو ؿمىلٕم٤مر هىلقى ّإٓ وؾمىلٞمٙمقن ذم ذات
اًمٌٚمد ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُِمـ اٟمخٗم٤مض ًم٘مقة اًمًٜمََّّ٦م وؿمٕم٤مر اًمًٜمََّّ٦م ذم هذا اًمٌٚمدً ،مذًمؽ فمٝمرت اًمٗمتٜم٦م واعمحٜم٦م  -حمٜم٦م اًم٘مقل
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سمخٚمؼ اًم٘مرلن  -وفمٝمر اُمتح٤من اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وىمػ ذم وضمف اًمٗمتٜم٦م َُمـ؟ اإلُم٤مم أمحد ،مل ي٘مػ ذم وضمىلف
هذه اًمٗمتٜم٦م ّإٓ اإلُم٤مم أمحد وأمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل و ُىمتِ َؾٟ ،مً٠مل اهلل ْ
أن يٙمقن ؿمٝمٞمدًً ا ،أمحد سمـ ٟمٍمىل اخلزاقمىلل
ذم اًمًجـ قمغم يد اًمقاصمؼ قم٤مم ُمئتلم وواطمد وصمالصملم ًمٚمٝمجرة ،إ ًذا طمراك اًمًىلٜمََّّ٦م ،احلىلراك اًمٕمٚمٛمىلل ُمقضمىلقد ذم
اًمٌٚمد ًمٙمـ طمراك اًمًٜمََّّ٦م وٕمٞمػ وطمراك اًمٌدقم٦م وأهؾ إهقاء ىمقي ذم سمٖمداد ،سمٕمد ومؽمة شمقذم اعم٠مُمقن َؾمٜمََ٦م ُمئتلم
وصمامٟمٞم٦م قمنم صمؿ شمقمم أظمقه اعمٕمتّمؿ وُمٙم٨م ومؽمة صمؿ شمقذم قم٤مم ُمئتلم وؾمٌٕم٦م وقمنميـ ُِمـ اهلجرة وشمقمم اًمقاصمىلؼ
سم٤مهلل أظمقه وشمقذم قم٤مم ُمئتلم واصمٜملم وصمالصملم ُِمـ اهلجرة ومتقمم اعمتقيمؾ قمغم اهلل ،اعمتقيمؾ قمغم اهلل هق اًمىلذي رومىلع
أيْم٤م عمّىل٤م ارشمٗمٕمىل٧م
اهلل سمف اعمحٜم٦م وآُمتح٤من ذم هذه اًمٕم٘مٞمدة قمـ قمٚمامء اإلؾمالم وقمـ أهؾ اإلؾمالم قم٤مُم٦مً ،مٙمـ ً
هذه اًمٗمتٜم٦م ب٤مر ًمإلُم٤مم أمحد ُمٜمزًم٦م قمٜمد اعمتقيمؾ قمغم اهلل ،وب٤مر ٕشمٌ٤مع قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أمحىلد ُمٜمزًمىل٦م همىلػم اعمٜمزًمىل٦م
اًمً٤مسم٘م٦م ذم قمنمات اًمًٜملم اًمتل ُمْم٧م ،هٜم٤م ارشمٗمع بقت اًمًٜمََّّ٦م وىمقي ِقم ْٚم ُؿ اًمًٜمََّّ٦م ذم سمٖمداد سمٕمد أ ْن يم٤من ُم٤مذا؟
يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م ،وم٤مرشمٗمع بقت اًمًٜمََّّ٦م وىمقي وحترك اًمٕمٚمؿ اًمنميػ  -قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م وقمٚمؿ آقمت٘م٤مد احلؼ  -ذم سمٖمداد
طمرا ًيم٤م مل يٙمـ يتحرك سمٜمٗمس اًم٘مقة ىمٌؾ ْ
أن ي٠ما اعمتقيمؾ قمغم اهلل ضمزاه قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء و َىم ٌْ ُٚمف
اإلُم٤مم أمحد عمَّ٤م ىم٤مم سمف سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ،ومٝمذا ُمث٤مل ُِمـ إُمثٚم٦م احل٤مدصم٦م اًمتل حتدث قمغم اًمًٜمََّّ٦م وأهٚمٝم٤م وقمغم آقمت٘م٤مد
ذيمرت َّ
أن اًمًالضم٘م٦م دظمٚمقا سمٖمداد َؾمٜمََ٦م أرسمٕمٛمئ٦م وؾمت٦م وأرسمٕملم ُِمـ اهلجىلرة ومتحىلرك اًمٕمٚمىلؿ
أيْم٤م
ُ
احلؼ وأهٚمفً ،
وحترك اًمٕمٚمامء وٟمِمٓم٧م احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم سمٖمدادً ،مٙمـ ذم هذا اًمت٤مريخ ىمقي ضم٤مٟم٥م إؿم٤مقمرة ،احلٜم٤مسمٚمىل٦م أشمٌىل٤مع
اإلُم٤مم أمحد يم٤مٟمقا أىمقي٤مء ضمدًً ا ٓ ُي ْٕمىل َال قمٚمىلٞمٝمؿ ذم سمٖمىلداد ،ويمىل٤من طمىلرايمٝمؿ لُمىلـ وُمًىلت٘مر ،اًمىلدروس ُشمٕم٘مىلد،
واعمج٤مًمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُشمٕم٘مد ،ويمؾ َُمـ يٚم٘مل ُيٕمٚمـ قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أمحد سم٤مـمٛمئٜم٤من وسم٠مُمـ وأُم٤من ّإٓ أٟمف طمّمٚم٧م ومتٜمىل٦م
اًم٘مِمػمي اعمِمٝمقرة قم٤مم أرسمٕمٛمئ٦م وشمًٕم٦م وأرسمٕملم ُِمـ اهلجىلرة ،اًم٘مِمىلػمي هىلذا أؿمىلٕمري طمّمىلؾ سمًىلٌٌف ومتٜمىل٦م،
ـمٖمرًمٌؽ اًمًٚمجقىمل شمقمم قم٤مم أرسمٕمٛمئ٦م وؾمت٦م وأرسمٕملم ُِمـ اهلجرة صمؿ ضم٤مء سمٕمده أًم٥م أرؾمالن ،اًمًٚمٓم٤من أًمىل٥م
أرؾمالن اًمًٚمجقىمل ،وُمٕمٜمك أًم٥م أرؾمالن يٕمٜمل ىمٚم٥م إؾمد ،صمؿ ضم٤مء سمٕمد أًم٥م أرؾمالن ُمٚمؽ ؿم٤مه اسمىلـ أًمىل٥م
أرؾمالنُ ،مٚمؽ ؿم٤مه هذا شمقمم َؾمٜمََ٦م أرسمٕمامئ٦م وأرسمع وؾمتلم ُِمـ اهلجرة ،ومتٜمىل٦م اًم٘مِمىلػمي طمّمىلٚم٧م قمىل٤مم أرسمٕمامئىل٦م
وطمىل٥م
وطم٥م أهىلؾ اًمٕمٚمىلؿ
وشمًع وؾمتلم أي سمٕمد أرسمع ؾمٜمقاتُ ،مٚمؽ ؿم٤مه هذا يم٤من قمٜمده وزير ُمِمٝمقر سم٤مخلػم
ّ
ّ
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اخلػم اٟمتٍم ًمألؿم٤مقمرة ،وم٘مقي ضم٤مٟم٥م إؿم٤مقمرة ذم سمٖمداد ،وقمغم إصمىلره وىلٕمػ ضم٤مٟمىل٥م أشمٌىل٤مع اإلُمىل٤مم أمحىلد أو
احلٜم٤مسمٚم٦م ذم سمٖمداد ذم ذًمؽ اًمت٤مريخ ،وضمرى قمغم أهؾ اًمًٜمََّّ٦م ذم سمٖمداد ُِمـ اًمٗمىلتـ واًمىلٌالء اًمٌمىلء اًمٙمثىلػم ،طمتىلك
ِ
ِ
اؾم ُت ِح ّؾ د ُُمف و ُأومتل سمتٙمٗمػمه ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ سمٕمض اعمٕم٤مروىللم ًمىلف ُِمىلـ
اؾم ُتح ّؾ د ُُمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٖمدادْ ،
سمٕمْمٝمؿ ْ
أيْمىل٤م ازدهىلرت
إؿم٤مقمرة ،إ ًذا هٜم٤مك أي٤مم وؾمٜمـ دمري قمغم قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م وقمغم أهؾ اًمًٜمََّّ٦م وأهؾ آقمت٘م٤مد احلؼً ،
اًمًٜمََّّ٦م ذم اًم٘مرن اًمً٤مدس اهلجري ذم اًمِم٤مم سمٕمد اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل ،اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل حمٛمقد سمـ قمامد اًمديـ زٟمٙمل ،هىلذا
ُمٚمؽ ب٤مًمحُ ،ذيمِ َر أ َّٟمَّف يم٤من يًتحي بحٞمح ُمًٚمؿ ،طمتك ُمرة ذم جمٚمس شمٙمٚمٛمقا ذم أطم٤مدي٨م ذم ُمًٚمؿ ومّمحح
هلؿ ،هذا يم٤من حي٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمِم٤مم ،هق طمٜمٗمل وحي٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمِم٤مم ،ويزورهؿ ،يزور اعم٘م٤مدؾم٦م ذم دُمِمؼ،
اعمٝمؿ سمٕمده ذم زُمـ إيقسمٞملم طمّمؾ قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمِم٤مم ومتٜم٦م واسمتالء سمًٌ٥م َُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ،قمٌد اًمٖمٜمل سمـ قمٌد
اًمقاطمد اعم٘مدد ب٤مطم٥م قمٛمدة إطمٙم٤مم شمٕمرومقن قمٛمدة إطمٙم٤مم؟ قمٛمدة إطمٙم٤مم اعمتـ اعمِمٝمقر ،قمٌد اًمٖمٜمىلل
طمّمؾ قمٚمٞمف ومتٜم٦م واسمتالء واؾم ُت ّ
ُحؾ د ُُمف و ُأومتل سمتٙمٗمػمه ،واٟمت٘مؾ ُِمـ اًمِم٤مم إمم ُمٍم صمؿ طمّمؾ قمٚمٞمىلف ُمىلرة صم٤مٟمٞمىل٦م
اسمتالء وومتٜم٦م سمًٌ٥م قم٘مٞمدشمف ،وشمقذم قم٤مم ؾمتامئ٦م ُِمـ اهلجرة رمحف اهلل ،إ ًذا اًمًٜمََّّ٦م وأهٚمٝم٤م جيىلري قمٚمىلٞمٝمؿ طمىلقادث
وأي٤مم ،طمٞمٜمًً٤م ي٘مقون وطمٞمٜمًً٤م يْمٕمٗمقن ،طمٞمٜمًً٤م شم٘مقى اًمًٜمََّّ٦م وطمٞمٜمًًىل٤م شمْمىلٕمػ اًمًىلٜمََّّ٦م ،وإذا وىل ُٕمٗم٧م اًمًىلٜمََّّ٦م ذم حمىلؾ
ومٞم٘م٤مسمٚمٝم٤م ىمق ٌة ًمٚمٌدقم٦م وىمقة ًمٚمْمالل وىمقة ًمٚمٝمقى وىمقة عمَِـ ُخي٤مًمػ اًمًٜمََّّ٦م ،يمذًمؽ دمري طمقادث ُمتِمىل٤ماه٦م قمىلغم
اًمتقطمٞمد وأهٚمف ،قمغم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" وقمغم قمٌ٤مدة اهلل وطمىلده وقمىلغم أهىلؾ هىلذا اعمٕمٜمىلك اًمٕمٔمىلٞمؿ اًمىلذي ٕضمٚمىلف
ُ
أيْم٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م يْمٕمػ هىلذا إُمىلر وأطمٞم٤م ًٟمًىل٤م ي٘مىلقى ،أطمٞم٤م ًٟمًىل٤م
اًمرؾمؾ وٕضمٚمف ُأٟمزًم٧م
ُأرؾمٚم٧م
اًمٙمت٥م ،حتّمؾ هلؿ ً
ُ
يْم ُٕمػ أهٚمف وأطمٞم٤م ًٟمً٤م ي٘مقونُ ،مع احلراك اًمٕمٚمٛمل ،يٙمقن هٜم٤مك طمراك قمٚمٛمل ًمٙمـ احلراك اًمٕمٚمٛمل يٗمت٘مد هىلذه
اعمً٠مًم٦م ،يٙمقن وٕمٞم ًٗم٤م ذم هذه اعمً٠مًم٦م ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمًٜمََّّ٦م ،يٙمقن وٕمٞم ًٗم٤م ذم هىلذه اعمًىل٠مًم٦م ُِمىلـ ُمًىل٤مئؾ آقمت٘مىل٤مد
وشمقطمٞمد اهلل ّ
ضمؾ وقمال ،ىمد يٙمقن هذا ،ي٘مقل اسمـ اعمٌ٤مرك شمقذم َؾمٜمََ٦م ُم٤مئ٦م وواطمد وصمامٟملم ُِمـ اهلجىلرة روى قمٜمىلف
اًمؼم َ َاه ِ
اًمؼم َ َاه ِ
٤مر ّي ذم ذح اًمًٜمََّّ٦م روى قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك أ َّٟمَّىلف ىمىل٤مل ٓ" :شم٠مظمىلذوا قمىلـ
٤مر ّي ذم ذح اًمًٜمََّّ٦مْ َ ،
َْ
أهؾ اًمٌٍمة ذم اًم َ٘م َدَ ر ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ شم٠مظمذوا قمـ أهؾ ُظمراؾم٤من ذم اإلرضم٤مء ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ شم٠مظمذوا قمىلـ أهىلؾ اًمِمىل٤مم ذم
اًمًٞمػ ؿمٞم ًئ٤م" اًمًٞمػ يٕمٜمل اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من "ٓ شم٠مظمذوا قمـ أهؾ اًمِم٤مم ذم اًمًٞمػ ٓ ،شم٠مظمذوا قمـ أهؾ
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اًمٌٍمة ذم اًم َ٘م َدَ ر ٓ ،شم٠مظمذوا قمـ أهؾ ُظمراؾم٤من ذم اإلرضم٤مء"( )1ـمٞم٥م سم٘مٞم٦م ُمً٤مئؾ اًمٕمٚمؿ؟ شم٠مظمذه٤م ،ووع اًمٌٚمد
ؾمٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م ّإٓ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،ظمراؾم٤من ّإٓ اإلرضم٤مء ،ظمراؾم٤من إىمٚمٞمؿ واؾمع ومٞمف قمدة سمٚمدان ٟ -مٞمًىل٤مسمقر واًمىلري
وهمػمه٤م  ،-ي٘مقل اسمـ اعمٌ٤مرك ٓ" :شم٠مظمذ اعمً٠مًم٦م هذه ُ -مً٠مًم٦م اإلرضم٤مء ُِ -مـ ظمراؾمىل٤من" عمىل٤مذا؟ َّ
ٕن اًم٘مىلقة ذم
ٍ
ٍ
ُم٤مش وُمقضمقدً ،مٙمـ
ُم٤مش ،طمراك اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس
قمٚمؿ ظمراؾم٤من ذم سمدقم٦م اإلرضم٤مء ،وطمراك اًمٕمٚمؿ
اإلرضم٤مء ىمقي ذم ظمراؾم٤من ،اًم َ٘م َدَ ر ىمقي ذم اًمٌٍمة ،اًمًٞمػ ىمقي ذم اًمِم٤مم ،إ ًذا قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م ىمد ي٘مىلقى ذم ُمٙمىل٤من
ٍ
ُمً٠مًم٦م ُِمـ اعمً٤مئؾ
ويْمٕمػ ذم ُمٙم٤من ،ىمد شمٙمقن ُمً٤مئؾ اًمًٜمََّّ٦م ُمقضمقدة ذم حمؾ واحلراك اًمٕمٚمٛمل ُمقضمقد ّإٓ ذم
شمٙمقن قمٚمٞمف همرسم٦م واحلؼ ومٞمٝم٤م ُمٖمٛمقر واًم٘مقة ًمٚمٌ٤مـمؾ ذم ُمً٠مًم٦م ُِمـ اعمً٤مئؾ  -اًم٘مدر اإلرضم٤مء اًمًٞمػ واخلىلروج
قمغم اًمًٚمٓم٤من وهمػم ذًمؽ ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد  -طمتك ذم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد طمتىلك ذم ُمًىل٠مًم٦م شمٗمًىلػم "ٓ إًمىلف ّإٓ
اهلل" سمام يتْمٛمـ شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ،ؾمٞم٠ما ُمٕمٜم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ.
إ ًذا َُم َّر قمٚمٞمٜم٤م أؿمٞم٤مء أريد ْ
ُمرت قمٚمٞمٜم٤م أُمقر ذيمرٟم٤مهىل٤م ٟمختٍمىله٤م صمىلؿ
أن أرضمع هل٤م طمتك ٓ يٙمقن هٜم٤مك هدّ ،
ٟمٙمٛمؾُ ،م٤م هل إُمقر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م َىم ٌْ ُؾ؟
ً
أوَّٓ :
أن طمقادث اًمدهر شمتِم٤مسمف ،واًمٕمٚمؿ ي٘مقى ذم ُمٙم٤من ،اًمٕمٚمؿ يمٚمف ي٘مقى ذم ُمٙمىل٤من ويْمىلٕمػ ذم ُمٙمىل٤من
ٕؾمٌ٤مب ُمتِم٤ماه٦م يم٤مًمٗمتـ واحلروب اًمتل حتّمؾ قمغم اعمًٚمٛملم ذم سمٚمد دمٕمؾ اًمٕمٚمؿ يٜمٗمر قمٜمٝم٤م ،هذه واطمد.
اصمٜم٤من مم٤م ذيمرٟم٤مهَّ :
أن هٜم٤مك طمقادث ُمتِم٤ماه٦م دمري قمغم آقمت٘م٤مد احلؼ ،اًمًٜمََّّ٦م وأهٚمٝم٤م ،وضسمٜم٤م ُمث٤مل سمىلامذا؟
وأيْم٤م ُم٤م َّ
ومتٜم٦م اإلُم٤مم أمحد :وُم٤م َّ
طمؾ سم٠مهؾ اًمًٜمََّّ٦م ذم سمٖمداد زُمـ اًمًالضم٘م٦م.
طمؾ سم٠مهؾ اًمًٜمََّّ٦م ذم سمٖمدادً ،
أيْم٤م اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م اًمذي ذيمرٟم٤مهَّ :
أيْم٤م قمغم ُمً٠مًم٦م اًمتقطمٞمد قمغم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل"،
أن اًمْمٕمػ واًم٘مقة ي٠ما ً
ً
هذا ؾمٜمٗمّمؾ ومٞمف أن ،ؾمٜميب ًمف أُمثٚم٦م.
ديـ اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُسمٕم٨م سم٤مًمتقطمٞمد صمؿ عمَّ٤م ُرومع ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف
وؾم ّٚمؿ ﴿ َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞم ِف﴾( )2عمَّ٤م ُرومع احلقاريقن سم٘مقا قمغم اًمتقطمٞمد ُمدة صمؿ دظمٚم٧م ومىلٞمٝمؿ اًمٌىلدع ،ومٌ٘مىلل ديىلـ

( )1ذح اًمًٜمَّ٦م ًمٚمؼماه٤مري (ص.)116 :
( )2اًمٜمً٤مء.158 :
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ََََ ََ َ
اًمٜمّم٤مرى وسم٘مل آٟمتً٤مب ًمٚمٛمًٞمح ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م شمٖمػمت ،ب٤مرت قم٘مٞمدة اًمٜمّم٤مرى ُم٤مهل؟ ﴿ ًَم َ٘مدْْ َيم َٗمىلر ا ًَّم ِ
ىلذي َـ
َ
َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ َصم٤مًمِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م﴾( )1قم٘مٞمدهتؿ اًمنمك وهؿ يٜمتًٌقن إمم اعمًٞمح و َي َّدَّ ُقمقن َّأهنؿ حيٛمٚمىلقن ُمىل٤م ُأٟمىلزل قمىلغم
اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،هذا ُمث٤مل ُِمـ إُمثٚم٦م َّ
أن اًمتقطمٞمد ىمد يٜمٓمٗمئ قمغم ىمقم َي َّدَّ ُقمقن آٟمتً٤مب إًمٞمف.
ٟمٌل ُُمٙم َّٚمؿ ،يٕمٜمل قمىلغم
ُمث٤مل لظمر :ىمّم٦م طمدوث اًمنمك قمغم سمٜمل لدم ،لدم قمٚمٞمف اًمًالم ضم٤مء ذم احلدي٨م أ َّٟمَّف ٌ
ٟمٌل ُُمٙم َّٚمؿ ،وضم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام َّ
أن اًمتقطمٞمد
اًمتقطمٞمد ،يٕمٜمل ٟمجزم أ َّٟمَّف يم٤من قمغم اًمتقطمٞمد ،ومٝمق ٌ
سم٘مل ذم ذريتف قمنمة ىمرون يمٚمٝمؿ قمغم اًمتقطمٞمد( ،)2صمؿ طمدث ومٞمٝمؿ اًمنمك ،يمٞمػ طمدث اًمنمك؟ ىمقم ٟمقح يم٤من
ومٞمٝمؿ ُأٟم٤مس ب٤محلقن َو ّد وؾمقاع ويٕمقق ويٖمقث وٟمن ُم٤مشمقا ُمر ًة واطمدة ذم زُمـ ُمت٘م٤مرب ،وم٘م٤مًمقاٟ :مٜمّم٥م هلؿ
أٟمّم٤م ًسم٤م وه٤مصمٞمؾ طمتك إذا رأيٜمىل٤م هىلذه اًمتامصمٞمىلؾ ٟمتىلذيمر اضمتٝمىل٤م َدهؿ وـم٤مقمىل٤مهتؿ وقمٌىل٤مدهتؿ وبىلالطمٝمؿ ومٜمجتٝمىلد
اًمٕمٚمؿُٟ ،مز
اًمٕمٚمؿُ ،م٤مت اجلٞمؾ إول واجلٞمؾ اًمث٤مين و ُٟمز
سم٤مًمّمالح واًمٕمٌ٤مدة :وم٠مطمدصمقا هذه اًمتامصمٞمؾ ،ومٚمام ُٟمُز
ُ
ُ
ٟمقطم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم،
قمٚمؿ هذه اًمتامصمٞمؾ عم٤مذا ووٕم٧م ،ومحدث اًمنمك ،طمدث اًمنمك وأرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ ً
ُ
قمز ّ
وضمؾ ىمق َم ٟمىلقح
ومٕم٤مروقه ىم٤مًمقا :ؾم٤مطمر! ىم٤مًمقا :يمذاب ،اؾمتٝمزؤوا سمف وؾمخروا ُمٜمف إمم لظمره ،صمؿ أهمرق اهلل ّ
وأٟمج٤مه وأبح٤مسمف ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ،صمؿ سم٘مل ىمقم ٟمقح اًمذيـ ٟمجقا ،سم٘مل ٟمقح وىمقُمف ،سم٘مل ٟمقح صمؿ ُم٤مت صمؿ ضم٤مء ىمقُمف
وسم٘مقا قمغم اًمتقطمٞمد ُمدة ٓ ٟمدري يمؿ هل ،صمؿ طمدث ومٞمٝمؿ اًمنمك ُمرة أظمرى سم٤مًمٌدع واعمحدصم٤مت ،ـمٌ ًٕم٤م اًمىلذي
حيدث احلدث ويٌتدع اًمٌدقم٦م ًمٞمس هق ؿمخص ي٘مقل :أٟم٤م ُمٌتدع! ٓ ،وٓ هق ؿمخص يٙمقن ُمِمٝمق ًرا سم٤مًمٗمًىلؼ
ذم اًمٖم٤مًم٥م! ٓ ،اًمذي يٌتدع اًمٌدقم٦م ؿمخص ي٘مقل :أٟم٤م ُمتديـ ،أٟم٤م ب٤مًمح ،أٟم٤م أريد اخلػم ،وم َٞم ْ٘م ٌَ ُؾ اًمٜم٤مس ُِمـ هذا
ُ
اًمنمىلك سم٤مًمتقطمٞمىلد
ويدظمؾ آسمتداع ذم ديـ اهلل صمؿ يتٖمػم اًمديـ ؿمٞم ًئ٤م ومِمىلٞم ًئ٤م طمتىلك يٜم٘مٚمىل٥م اًمتقطمٞمىلدُُ و ُيًىلٛمك
واًمتقطمٞمد ذك! واعمٜمٙمر ُمٕمروف واعمٕمروف ُمٜمٙمر! سم٘مل ىمقم ٟمقح ُمدة ،ذهٌقا وطمىلدث ومىلٞمٝمؿ ذك صمىلؿ ضمىل٤مء
سمٕمدهؿ ىمقم و ُسمٕم٨م ومٞمٝمؿ ٟمٌل وسم٘مل اًم٘مقم سمٕمد هذا اًمٜمٌََِّّ ّل ُمدة اًمتقطمٞمد ٓ ٟمدري يمؿ هل صمؿ طمّمؾ اًمنمك ،قم٤مد
ِ
ٍ
٤محل٤م﴾( )1وأرؾمؾ اهلل ّ
ضمؾ وقمال اًمرؾمؾ شمؽما ﴿ ُيم َُّؾ
٤مه ْؿ ُهق ًدا﴾(َ ﴿ )3وإِ َمم َصم ُٛمق َد َأ َظم ُ
وصمٛمقد ﴿ َوإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
٤مه ْؿ َب ً
( )1اعم٤مئدة.73 :
( )2بحٞمح .احل٤ميمؿ ( ،) 3654وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل( :بحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري) .واٟمٔمر (حتذير اًمً٤مضمد) (ص.)91
( )3إقمراف.65 :
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ََََ ََ َ
ورؾمىلال ٓ ٟمٕمىلرومٝمؿ َّ
ً
قهل َ٤م َيم ََّذ ُسمق ُه﴾(ً )2
َُم٤م َضم٤م َء ُأ َُّم ً٦م َر ُؾم ُ
ؼمهؿ
رؾمال سمٕمْمىلٝمؿ ٟمٕمىلرومٝمؿ
ٕن اهلل مل ي٘مىلص قمٚمٞمٜمىل٤م ظمىل َ
َ٤مه ْؿ َقم َٚم ْٞم َؽ ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ُر ُؾم ًال َمل ْ َٟم ْ٘م ُّم ّْم ُٝم ْؿ َقم َٚم ْٞم َؽ﴾( )3اًم٘مّم٦م شمتٙمرر ،احلقادث شمتٙمرر ،ي٠ما
﴿ َو ُر ُؾم ًال َىمدْْ َىم َّم ّْمٜمَ ُ
قمزيىلزا صمىلؿ حيّمىلؾ اًمتٖمىلػم قمىلغم اًمتقطمٞمىلد سم٤مًمٌىلدع وسمًىلٌ٥م
ىمىل٤مئام
اًمرؾمقل سم٤مًمتقطمٞمد ويٙمقن اًمتقطمٞمد
ً
ً
واوح٤م ً
اًمّم٤محللم ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤م ،ومتحت٤مج إُم٦م وحتت٤مج إرض إمم إرؾم٤مل رؾمقل لظمرُ ،م٤م زاًمىل٧م اًمٌنمىلي٦م هٙمىلذا طمتىلك
ٕن اهلل ّ
أرؾمؾ اهلل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومٌ٘مل اًمتقطمٞمدُُ سمٕمدهَّ ،
ضمؾ وقمال ىم٤ملَ ﴿ :و َضم َٕم َٚم َٝم٤م﴾ يٕمٜملٓ" :
إًمف ّإٓ اهلل" ﴿وضمٕم َٚمٝم٤م َيمَٚمِٛم ً٦م سم ِ
٤مىم َٞم ً٦م ِذم َقم ِ٘مٌِ ِف ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي ْر ِضم ُٕم َ
ىلقن﴾( )4يٕمٜمىلل "ٓ إًمىلف ّإٓ اهلل" سم٘مىلل إؾمىلامقمٞمؾ سمٕمىلد
َ َ
َ َ َ َ
جلىل ْر ُهؿ وذريىل٦م
إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالمُ ،ضم ْر ُهؿ  -اًم٘مٌٞمٚم٦م اعمِمٝمقرة  -دظمٚمقا ُمع إؾمامقمٞمؾ وذريتف ومّم٤مر اًمٌٞم٧م ُ
إؾمامقمٞمؾ صمؿ سمٕمد ُمدة ـمقيٚم٦م طمّمؾ اًمنمك قمغم اًمٕمرب ،اًمٕمرب يم٤مٟمقا ُمقطمديـ ،اًمٕمرب ذري٦م إؾمىلامقمٞمؾ يمىل٤مٟمقا
رأؾم٤م ذم اًمٕمرب شمٚمؽ اعمىلدة ،يمىل٤من
قمغم اًمتقطمٞمدً ،مٙمـ يمٞمػ دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمنمك؟ قمٛمرو سمـ حلل اخلزاقمل يم٤من ً
ُمِمٝمقرا سم٤مًمّمالح وقمٜمده ُم٤مل يمثػم ومٛمٚمٙمقه أو رأؾمىلقه قمٚمىلٞمٝمؿ وم٠مطمىلدث ومىلٞمٝمؿ اًمٌىلدع وضمٚمىل٥م هلىلؿ اًمتامصمٞمىلؾ
ً
وأطمدث ومٞمٝمؿ اًمٌدع ،وهق أول َُمـ ؾم ّٞم٥م اًمًقائ٥مُ ،م٤م هل اًمًقائ٥م؟ هل اًمٜم٤مىمىل٦م ُشمًىل ّٞم٥م وٓ حيٛمىلؾ قمٚمٞمٝمىل٤م
ُمِمىلٝمقرا سم٤مًمّمىلالح وسم٤مخلػميىل٦م وم٠مطمىلدث
رء ىمرسم٤م ًٟمً٤م ًممهل٦م ،هق أول َُمـ ؾم ّٞم٥م اًمًقائ٥م ،قمٛمرو سمـ حلل يم٤من
ً
ومٞمٝمؿ اًمٌدع ،اسمتدع ومٞمٝمؿ اًمٌدع وضمٚم٥م هلؿ اًمتامصمٞمؾ ومحدث اًمنمىلك قمىلغم ذريىل٦م إؾمىلامقمٞمؾ سمٕمىلد ْ
أن يمىل٤مٟمقا قمىلغم
اًمتقطمٞمدُ ،م٤م اًمًٌ٥م ذم طمدوث اًمنمك قمغم ذري٦م إؾمامقمٞمؾ؟ ُم٤م هق اًمًٌ٥م؟ اًمٌدعَُ ،مـ اًمذي أطمىلدث اًمٌىلدع؟
وطم٥م اخلػم ،ي٘مقل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب عمَّ٤م ذيمر ىمّم َ٦م َو ّد وؾمىلقاع ويٖمىلقث
رضمؾ ُمِمٝمقر سم٤مًمّمالح واًمتديـ
ّ
ويٕمقق وٟمن ىم٤مل" :وومٞمٝم٤م َّ
أن اًمنمك واًمردة حتّمؾ سمًٌ٥م اًمّم٤محللم!" يٕمٜمل ُمدقمل اًمّمالح ،حتّمؾ سمًٌ٥م
اًمّم٤محللم! إ ًذا اعمَ ُث َالت وإؿمٌ٤مه ضمرت قمغم اًمٕمٚمؿ يمٚمف وضمرت قمغم قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م وآقمت٘م٤مد وقمغم أهىلؾ اًمٕم٘مٞمىلدة
أيْم٤م قمغم اًمتقطمٞمد وأهٚمفَُ ،م ُث َالت وأؿمٌ٤مه ،هذه احل٤مدصم٦م شمِمٌف هذه احل٤مدصم٦م ،وُم٤م ضمرى قمغم ىمقم
اًمًٚمٗمٞم٦م وضمرت ً

( )1إقمراف.73 :
( )2اعم١مُمٜمقن.44 :
( )3اًمٜمً٤مء.164 :
( )4اًمزظمرف.28 :
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َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
يِمٌف قمغم ُم٤م ضمرى قمغم اًم٘مقم اًمذيـ سمٕمدهؿ وهٙمذا ،اًمٜمٌََِّّل ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤ملً« :متتٌٕم َّـ ؾمىلٜمـ َُمىلـ يمىل٤من
٥م ًمًىلٚمٙمتٛمقه،
ؼما سمِمؼم وذرا ًقم٤م سمذراع طمتك ًمق ؾمٚمٙمقا ُضم ْح َر َوىل ّ
ىمٌٚمٙمؿ طمذو اًم ُ٘م ّذة سم٤مًم ُ٘م ّذةش ضم٤مء ذم رواي٦م «ؿم ً
ومٛمـ؟!ش( )1وىم٤مل ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :شم٘مقم اًمًىل٤مقم٦م طمتىلك
ىمٚمٜم٤م :ي٤م رؾمقل اهلل :اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤ملَ :
ِ
ؼما سمِمؼم وذرا ًقم٤م سمذراع ،وم٘مٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل :يمٗم٤مرس واًمروم؟ وم٘مىل٤مل :و َُمىلـ
شم٠مظمذ أُمتل سم٠مظمذ اًم٘مرون َىم ٌْ َٚمٝم٤م ؿم ً
اًمٜم٤مس ّإٓ أوًمئؽ؟!ش( )2وم٤محلقادث دمري قمغم اجلٛمٞمع وًمٞمس هٜم٤مك أُم٦م ُِمـ إُمؿ ُمًتثٜم٤مة مم٤م ضمرى وجيري قمغم
اًمٌنمي٦م وقمغم اًمٌنم ،وًمٞمس هٜم٤مك سمٚمد ُِمـ اًمٌٚمدان ُمًتثٜمك ُِمـ ْ
أن حيّمؾ قمٚمٞمف ُمىل٤م طمّمىلؾ قمىلغم اًمٌٚمىلد أظمىلر،
ومٛمٙم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٌٞم٧م اًمذي رومٕمف إسمراهٞمؿ قمغم اًمتقطمٞمد وإؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم هل اًمتىلل ـمىلردت
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :واهلل َّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! ي٘مقل ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ّ
حمٛمدًً ا ّ
إن ىمقُمؽ أظمرضمقين ُمٜمؽ! وًمىلقٓ
َّ
أن ىمقُمؽ أظمرضمقين ُمٜمؽُ :م٤م ظمرضم٧مش(ُ )3مٙم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٌٞم٧م هىلل اًمتىلل أظمرضمىل٧م حمٛمىلدًً ا ّ
بىلغم اهلل قمٚمٞمىلف
ؾمٌ٥م إظمراضمف؟ دقمقة اًمتقطمٞمد :أٟمف يدقمق إمم َُمـ يٜمتًىل٥م إًمٞمىلف يمٗمىل٤مر ىمىلريش ،يمىل٤مٟمقا يٜمتًىلٌقن إمم
وؾم ّٚمؿُ ،م٤م ُ
ِ
ِ
ٍَماٟمِ ًّٞم٤م َو ًَمٙمِ ْـ َيم َ
إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َيم َ
َ٤من َطمٜمِٞم ًٗمىل٤م ُُم ًْىلٚمِ ًام
َ٤من إِ ْسم َراه ُ
ٞمؿ َ ُهيقد ًّي٤م َو َٓ َٟم ْ َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
أن شمٜمتً٥م! ٓ ،اعمً٠مًم٦م ْ
لم﴾(ً )4مٞمً٧م اعمً٠مًم٦م ْ
َو َُم٤م َيم َ
أن ُحت٘مؼ اًمٜمًٌ٦مً ،مٞمً٧م اعمً٠مًم٦م أٟمؽ شم٘مقل أٟم٤م
نميمِ َ
ِ
٥م اهلل :شم٘مقل :أٟم٤م أطمىل٥م اهلل وأطمىل٥م
٥م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم! ٓ ،اعمً٠مًم٦م أٟمؽ ُ َ
٥مً ،مٞمً٧م اعمً٠مًم٦م أٟمؽ ُحت ّ
حت ّ
ُأطم ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم اًم٘مرلنُ ﴿ :ىم ْ
٥م أم ٓ؟ اهلل ّ
٥مْ ،
اًمتقطمٞمد! ٓ ،اًمِم٠من ْ
ضمؾ وقمال ي٘مقل ًمٜمٌ ّٞمف ّ
ىلؾ
أن ُ َ
أن ُ َ
حت ّ
حت ّ
إِ ْن ُيمٜمْ ُتُؿ ُ ِ
قين﴾ هذا هق اعمٞمزان ﴿ َوم٤م َّشمٌَِّ ُٕم ِ
قن اهللََّ َوم٤م َّشمٌَِّ ُٕم ِ
حتٌ َ
حيٌِ ٌْ ُٙم ُُؿ اهللَُّ﴾( ، )5اًمدقم٤موى يمثػمة ًمٙمـ هؾ َُمـ يدقمل
قين ُ ْ
ْ
اًمدقم٤موى طم٘مؼ؟ هؾ قمٜمده سم ّٞمٜم٦م قمغم ُم٤م يدقمٞمف؟ يمٗم٤مر ىمريش َي َّدَّ ُقمقن أهنؿ ظمٚمٗم٤مء إسمراهٞمؿ! قمٜمدهؿ ُم٤م يثٌ٧م هذا؟
ُٓ ،م٤م قمٜمدهؿ ُم٤م يثٌ٧م ،اعمٝمؿ َّ
أن اعمَ ُث َالت دمري قمغم أهؾ اًمتقطمٞمد ،هذه طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُسمدََّّ أ ْن شمٕمرومٝم٤م ،اعمَ ُث َالت دمري

ُمرومققم٤م.
( )1بحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3456مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2بحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7319مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م .بحٞمح اجل٤مُمع (.)7189
( )3بحٞمح .اًمؽمُمذي ( )3925قمـ قمٌد اهلل سمـ قمدي سمـ احلٛمراء ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4لل قمٛمران.67 :
( )5لل قمٛمران.31 :
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َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
ذيمرهت٤م ًمٙمؿ ٓ ُسمدََّّ ْ
ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمدريمٝم٤م ،واًمٜمٌََِّّل ّ
أن شمدرك طم٘مٞم٘م٦م أظمىلرى
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمع هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل
ُ
وهل َّ
أن اًمٜمٌََِّّ َّل ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل ٓ« :شمزال ـم٤مئٗم٦م ُِمـ أُمتل قمغم احلؼ فم٤مهريـ ٓ :ييهؿ َُمـ ظمىلذهلؿ
وأيْم٤م شمدرك طم٘مٞم٘م٦م أظمرى أو تىلدم هىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م سمىلام
أُمر اهلل وهؿ قمغم ذًمؽش(ً ،)1
وٓ َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ طمتك ي٠ما ُ
ي١ميده٤م «سمدأ اإلؾمالم همري ًٌ٤م ،وؾمٞمٕمقد همري ًٌ٤م يمام سمدأش( )2سمدأ اإلؾمالم همري ًٌ٤م وؾمٞمٕمقد همري ًٌ٤م يمام سمدأ ًمىلٞمس ُمٕمٜمىل٤مه
لظمر اًمزُم٤من يرضمع همري ًٌ٤م! ٓ ،اًمٖمرسم٦م حتّمؾ ذم زُمـ وشمٜمتنم ذم زُمـ ،يمام صمٌىل٧م ُمٕمىلؽ ذم احلىلقادث اًمت٤مرخيٞمىل٦م،
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤ملَّ « :
وأيْم٤م يدل قمٚمٞمف ذم اًمدًمٞمؾ ّ
ٌَّل ّ
جيىلد ُد
ً
إن اهلل يٌٕم٨م قمغم رأس يمؾ ُمئ٦م َؾمٜمََ٦م َُمـ ُ َ
أن اًمٜمَّ َّ
أُمر ديٜمٝم٤مش( ،)3إ ًذا اشمْمح ًمؽ هذا اًمتٛمٝمٞمد؟ هذا اًمتٛمٝمٞمد ومٞمف قمٛمؼ ،دظمٚمٜم٤م ذم سمحر اًمتىل٤مريخ وشمٜم٘مٚمٜمىل٤م
هلذه إُم٦م َ
أن احلقادث شمتٙمرر َّ
ذم اًمدول طمتك شمدرك َّ
اًمًٜمـ وإي٤مم واحلقادث دمري ،يْمٕمػ اًمٕمٚمىلؿ طمٞمٜمًًىل٤م وي٘مىلقى
وأن ّ
شمٌلم ًمؽ ذًمؽ وم٢مٟمٜمىل٤م
طمٞمٜمًً٤م ،يْمٕمػ اإلؾمالم طمٞمٜمًً٤م وي٘مقى ،شمْمٕمػ سمٕمض ُمً٤مئؾ اإلؾمالم وشم٘مقى وهٙمذا ،إذا ّ
ٟم٘مقلُ :م٤م يتٕمٚمؼ سمجري٤من همرسم٦م اًمتقطمٞمد وُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد ٟمحـ ذيمرٟم٤م ُم٤م طمّمؾ ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ًمٙمـ ٟمريىلد ْ
أن
ٟمتٙمٚمؿ قمـ أُم٦م حمٛمد ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هؾ ضمرى قمغم اًمتقطمٞمد همرسم٦م ذم زُمـ اعمًىلٚمٛملم أم ٓ؟ دمىلدُُ يمال ًُمىل٤م
يمثػما ًمٕمٚمامء اإلؾمالم قمغم َُمر اًمت٤مريخ يذيمرون ُم٤م َطم َّؾ قمغم اًمتقطمٞمد ُِمـ همرسم٦م :وُم٤م طمّمؾ ُِمـ ظمالف اًمتقطمٞمىلد
ً
ُِمـ قمٌ٤مدة اًم٘مٌقر ،وُم٤م طمّمؾ ُِمـ ـمقاف قمغم اًم٘مٌقر وقمٌ٤مدهتىل٤م أو آقمت٘مىل٤مد سم٤معمِمىل٤ميخ أو آؾمىلتٖم٤مصم٦م سم٤مٕطمٞمىل٤مء
اًمٖم٤مئٌلم – طمل هم٤مئ٥م!  ،-أو آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مُٕمقات ،أسمق اًمقوم٤مء اسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم ً
ُمثال َذ َيمَىل َر ُمىل٤م َطمىل َّؾ ذم زُمٜمىلف،
وهق شمقذم َؾمٜمََ٦م سمًٛمئ٦م وصمالصم٦م قمنم ًمٚمٝمجرة ،يٕمٜمل أوائؾ اًم٘مرن اًمً٤مدس اهلجري َذ َيم َر ُمىل٤م َطمىل ّؾ ذم زُمٜمىلف ُِمىلـ
هذه إُمقر ،أسمق ؿم٤مُم٦م اًمِم٤مومٕمل ،هذا أسمق اًمقوم٤مء اسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم ،وهذا أسمىلق ؿمىل٤مُم٦م اًمِمىل٤مومٕملَ ،ذ َيمَىل َر  -وهىلق
ؿم٤مُمل  -أسمق ؿم٤مُم٦م ؿم٤مُمل ُِمـ أهؾ اًمِم٤مم ،أسمق اًمقوم٤مء يم٤من ذم اًمٕمراق ذم سمٖمداد ،أسمىلق ؿمىل٤مُم٦م ؿمىل٤مومٕمل َذ َيمَىل َر ُمىل٤م ذم
اًمِم٤مم ُِمـ ُمٔم٤مهر اًمنمك إيمؼمَ ،ذ َيم َر بىلٜم ًٗم٤م ُِمىلـ أبىلٜم٤مف اًمّمىلقومٞم٦م ي٘مىل٤مل هلىلؿ :اًمٗم٘مىلراء ،هىل١مٓء يٕمت٘مىلدون
ِ
وحي ّرُمقن هلؿ احلرام! يٜمتًٌقن إمم اإلؾمالم ،هىل١مٓء يمىل٤مٟمقا ذم اًمِمىل٤مم ذم اًم٘مىلرن
سمٛمِم٤مخيٝمؿُ ،حي ّٚمقن هلؿ احلالل ُ َ
ُمرومققم٤م ،وبححف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم حت٘مٞمؼ اعمًٜمد.
( )1بحٞمحُ .مًٜمد أمحد (ُ )16932مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2بحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )146مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)599
( )3بحٞمح .أسمق داود (ُ )4291مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
أيْم٤م سمٕمدهؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ
اًمً٤مدس اهلجري شم٘مري ًٌ٤م وذم اًمِم٤مم ،ومٞمٝم٤م طمراك قمٚمٛمل وومٞمٝم٤م أهؾ ُؾمٜمَّ٦م! ً
اهلجري ،شمقذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قم٤مم ؾمٌٕمٛمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وقمنمون ُِمـ اهلجرة َذ َيم َر ُم٤م ذم اًمِم٤مم ُِمـ اًمنمك إيمىلؼم ،دقمىل٤مء
أيْم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمده َذ َيم َر هذا ،وهٙمذاْ ،
أن شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمٕمىلراق وشمٙمٚمٛمٜمىل٤م قمىلـ
همػم اهلل وآؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل! ً
اًمِم٤مم ٟمٜمت٘مؾ إمم ُمٍم ،ومٞمف ىم٤مؾمؿ احلٜمٗمل وهق اسمـ ىمٓمٚمٌٖم٤م اعمٍمي َذ َيم َر ُمىل٤م حيّمىلؾ ُِمىلـ دقمىل٤مء اعمىلقشمك ذم زُمٜمىلف
ص ُمقوع ىمؼم أمحد اًمٌدوي سمٓمٜمٓم٤م سمٛمٍم ،و َىم َّر َر َّ
واًمٜمذر هلؿ وُم٤م حيّمؾ ُِمـ اًمٜمذر هلؿَ ،
يمٗمىلر
وظم َّ
أن ُمىل٤م ُيٗمٕمىلؾ ٌ
ٌ
وذك سم٤مهلل ّ
ضمؾ وقمال ،هذا شمقذم ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري ،وُمثٚمف اًمٌزازي احلٜمٗمل ،مل يٙمـ ذم ُمٍم يمىل٤من ُِمىلـ
أهؾ ظمقارزم ،يٕمٜمل ذم اعمنمق ،ذم ظمقارزم واٟمت٘مؾ إمم اًمٌٚمٖم٤مء ،و َذ َيم َر ُِمـ بقر اًمنمك إيمؼم وأٟمٙمر ذًمؽ.
ـمٞم٥م إذا َشم ٌّلم ًمؽ هذا وم٢مٟمٜمل ُ
ذيمرهت٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم يمؾ ُم٤م شم٘مدم ُِمـ اًمً٤مقم٦م اًمتل ُمْم٧م
ؾم٠م َذيمر سم٤معمٕم٤مين اًمتل
ُ
ُمٕمٜم٤م – اطمٗمظ هذه اعمٕم٤مين :-
اعمٕمٜمك إولَ :شم َٖم ُػم اًمتقطمٞمد سمٌدع اًمّم٤محللم.
اعمٕمٜمك اًمث٤مينَّ :
اؾمٛمف وشمتٖمػم طم٘مٞم٘م ُتف.
أن اًمتقطمٞمدََ يٌ٘مك ُ
اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨مَّ :
أن ُِمـ أُم٦م حمٛمد ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َُمـ يٕمٌد إوصم٤من! هذا ووحٜم٤مهٟ ،مْمٞمػ إًمٞمىلف ٕٟمىلف
وأيْم٤م اًمٜمٌََِّّل ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل ٓ« :شم٘مىلقم اًمًىل٤مقم٦م طمتىلك
ذيمرٟم٤م أٟمف سمدأ اإلؾمالم همري ًٌ٤م وؾمٞمٕمقد همري ًٌ٤مً ،

أن شمٜمتٌف ًمف وحتٗمٔمفَّ :
شمٕمٌد ومِ َئ٤م ٌم ُِمـ أُمتل إوصم٤منش إ ًذا هذا ُمٕمٜمك جي٥م ْ
أن ُِمـ أُم٦م حمٛمد ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َُمـ
يٕمٌد إوصم٤من ،اًمٌخ٤مري َسم َّق َب "سم٤مب ُم٤م ضم٤مء َّ
أن سمٕمض هذه إُم٦م َيٕمٌدُُ إوصمىل٤من"(َ )1سمىل َّقب ذم بىلحٞمحف ،هىلذا
اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م.
اعمٕمٜمك اًمراسمعَّ :
أن اإلؾمالم سمدأ همري ًٌ٤م وؾمٞمٕمقد همري ًٌ٤م يمام سمدأ.

اعمٕمٜمك اخل٤مُمسُ :م٤م يتٕمٚمؼ سمٛمِم٤ماه٦م هذه إُم٦م سم٤مُٕمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ُِمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ووم٤مرس واًمروم :طمتك
ذم ُطمججٝمؿ وذم ُمٕم٤مرو٤مهتؿ ًمٚمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء يم٤مٓطمتج٤مج سم٤مٔسمىل٤مء وإضمىلداد – هىلذه طمجىل٦م أزًمٞمىل٦م ﴿ -إِ َّٟمَّىل٤م

ٕمٌد إوصم٤من".
( )1بحٞمح اًمٌخ٤مري ( )58 /9سمٚمٗمظ" :سم٤مب شمٖمٞمػم اًمزُم٤من طمتك ُشم َ
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َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
ون﴾(َ ﴿ )1وإِ َّٟمَّ٤م َقم َغم ل َصم ِ
َو َضمدْْ َٟمَ٤م ل َسم٤م َء َٟمَ٤م َقم َغم ُأ َُّم ٍ٦م َوإِ َّٟمَّ٤م َقم َغم ل َصم ِ
٤مر ِه ْؿ ُُم ْٝم َتَىلدُُ َ
٤مر ِه ْؿ ُُم ْ٘م َتَدُُ َ
ون﴾( )2هىلذه احلجىل٦م ىم٤مهلىل٤م يمىلؾ
اعمٕم٤مرولم ًمٚمرؾمؾ ،اًمً٤مطمر واعمجٜمقن! يمؾ رؾمقل ىمٞمؾ ًمف هذا اًم٘مقل ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :يم ََذًمِ َؽ ُم٤م َأ َشمَك ا ًَّم ِ
ىلذي َـ ُِمىل ْـ
َ
ُىلقن (َ )52أ َشمَقابىلقا سمِ ِ
قل إِ َّٓ َىم٤م ًُمقا ؾم ِ
َىم ٌْٚمِ ِٝمؿ ُِم ْـ رؾم ٍ
ىل٤مطم ٌر َأ ْو َجم ْٜمُ ٌ
ىلف﴾( )3يٕمٜمىلل هىلؾ إول أوص اًمثىل٤مين اهىلذه
َ َ ْ
َ
َ ُ
ْ
ُىلقن (َ )52أ َشمَقابىلقا سمِ ِ
ىلقل إِ َّٓ َىمىل٤م ًُمقا ؾم ِ
اعم٘مقًم٦م؟؟ ﴿ َيم ََذًمِ َؽ ُم٤م َأ َشمَك ا ًَّم ِذيـ ُِمـ َىمٌٚمِ ِٝمؿ ُِمـ رؾم ٍ
ىلف﴾()4
ىل٤مطمر َأو َجمْٜمُ ٌ
َ

َ

ْ ْ

ْ

ْ َ ُ

َ

ٌ ْ

َ َ ْ

أشمقابقا اهذه اعم٘مقًم٦م هذا اعمٕمٜمك اخل٤مُمس.
هذه اعمٕم٤مين اخلٛمً٦م ذيمره٤م ُ
ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم ُم١مًمٗم٤مشمف ويمرره٤م و َأ َّيم َدَ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٢مٟمؽ ٓ
شمٙم٤مد شم٘مرأ رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ىمّمػمة أو ـمقيٚم٦م ّإٓ ويىلذيمر ومٞمٝمىل٤م ُمٕمٜمىلك ُِمىلـ هىلذه اعمٕمىل٤مين أو
ُمٕمٜمٞملم أو أيمثرً ،
ُمثال ُمً٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦مُ ،مً٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ُم٤مذا يريد اه٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب؟ ُمًىل٤مئؾ
اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل ؿم٤مسمف ومٞمٝم٤م هذه إُم٦م َ
أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ُِمـ اًمقصمٜمٞملم وأهؾ اًمٙمت٤مب  -اًمٜمّمىل٤مرى واًمٞمٝمىلقد  ،-رؾمىل٤مًم٦م
أيْم٤م رؾم٤مًم٦م ومْمؾ اإلؾمالم َذ َيم َر ومٞمٝمىل٤م سمىل٤مب "ُمىل٤م يمىل٤من إسمىلراهٞمؿ
ُمً٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يمؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م شم٘مّمد هذاً ،
هيقد ًي٤م وٓ ٟمٍماٟم ًٞم٤م" ،وذيمر ومٞمف سم٤م ًسم٤م ً
يم٤مُمال ذم اًمتحذير ُِمـ اًمٌدع وأردومف سمٌ٤مب ذم همرسم٦م اإلؾمالم ويم٠مٟمىلف ي٘مىلقل:
يم٤مُمال ومٞمف "سم٤مب ُم٤م ضمىل٤مء َّ
إن اًمٖمرسم٦م ًمإلؾمالم حتّمؾ سمًٌ٥م اًمٌدع ،يمت٤مب اًمتقطمٞمد قم٘مد ومٞمف سم٤م ًسم٤م ً
َّ
أن سمٕمىلض هىلذه
إُم٦م يٕمٌد إوصم٤من" و َذ َيم َر ومٞمف ّ
ؾمٌ٥م اًمٙمٗمر هق اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم ،و َذ َيم َر ومٞمف "اًمتٖمٚمٞمظ ومٞمٛمـ قمٌد اهلل قمٜمىلد
أن َ
ىمؼم رضمؾ ب٤مًمح ومٙمٞمػ إذا قمٌده؟!" يمؾ هذا اًمذي طمّمؾ ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦مَ ،و ّد وؾمىلقاع ويٖمىلقث ويٕمىلقق،
أيْمىل٤م شمٗمًىلػم اًمِمىلٞمخ
أيْم٤م رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ ذم شمٗمًػم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ُ
سمٕمىلض هىلذه اعمٕمىل٤مين ،وهٙمىلذاً ،
دمدُ ومٞمٝمىل٤م َ
ً
ن َّ
يمؾ اًم٘مرلنَ ،ٓ ،ذ َيم َر
ًمٚم٘مرلن ،اًمِمٞمخ ًمف يمت٤مب اؾمٛمف "اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مرلن" َذ َيم َر ومٞمف َ
وومنه٤مُ ،م٤م َوم َّ َ
سمٕمض أي٤مت َّ َ
دمدُ ومٞمف اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ُِمـ هذه اعمً٤مئؾ وشمٙمرار هذه اعمٕم٤مين قمٚمٞمؽ وأٟمىل٧م شم٘مىلرأ ذم
سمٕمض أي٤مت و ُي َٗم ّنه٤مُ ،
َ
هذا اًمتٗمًػم.

( )1اًمزظمرف.23 :
( )2اًمزظمرف.22 :
( )3اًمذاري٤مت.53 ،52 :
( )4اًمذاري٤مت.53 ،52 :
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َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب قمٜمىلده هىلذه اعمٕمىل٤مين وشمٙمىلررت هىلذه اعمٕمىل٤مين ومىل٤مقمٚمؿ َّ
شمٌلم ًمؽ ّ
أن
إ ًذا إذا ّ
اعمٕم٤مرولم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يٕم٤مروقن هذه اعمٕم٤مين ،هذه اعمٕمىل٤مين يٕم٤مروىلقهن٤م ٓ ،دمىلدُُ َّ
أن أقمىلداء
اًمِمٞمخ واعمٕم٤مرولم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ي٘مقًمقن :إٟمف حيّمؾ اًمنمك ُمرة أظمرى ،ي٘مقًمىلقن ٓ :يٛمٙمىلـ
ْ
أن حيّمؾ اًمنمك ذم أُم٦م اإلؾمالم ،هذا يٕم٤مروقن سمف اعمٕمٜمك اًمذي ظمدُمف اًمِمٞمخ ويمرره وهق ىمقل اًمٜمٌََِّّىلل ّ
بىلغم
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك شمٕمٌد ومِ َئ٤م ٌم ُِمـ أُمتل إوصم٤منش( )1وذم احلدي٨م أظمر «ٓ شم٘مىلقم اًمًىل٤مقم٦م
بٜمام ُِمىلـ أوصمىل٤من اجل٤مهٚمٞمىل٦م أو
طمتك شمْمٓمرب أًمٞم٤مت ٟمً٤مء دوس قمٜمد ذي اخلٚمّم٦مش( )2ذو اخلٚمّم٦م يم٤من وصمٜمً٤م أو ً
ذيمرهتىل٤م ًمىلؽ اقمٚمىلؿ و َشمَىل َٞم َّ٘م ْـ َّ
ُ
أن
ويٗمٕمؾ ومٞمف أٟمقاع ُِمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات ،إ ًذا هذه اعمٕم٤مين اخلٛمً٦م اًمتل
طمجرا ُي ْٕم ٌَ ُدُ
ُ
ً
ذهـ اعمٕم٤مرض ًمٚمدقمقة يم٤من ٓ يٛمٙمـ ْ
ي٘مر اهذه اعمٕم٤مين ،هق ود هذه اعمٕم٤مينً ،مذًمؽ دمدُُ ؿمٌٝم٤مت اعمٕم٤مروىللم
أن َّ
شمرشمٙمز ً
أوٓ قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ ْ
يمٗمر! ُمثٚمام طمّمؾ ُِمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ  -قمدو اًمِمىلٞمخ
أن يٙمقن ذم أُم٦م اإلؾمالم ٌ
دظمٚمىل٧م ذم شمىل٤مريخ دقمىلقة اًمِمىلٞمخ ورؾمىل٤مئٚمف ورؾمىل٤مئؾ
ىمىلرأت و
 أو أيمؼم وأؿمٝمر أقمداء اًمِمٞمخ ،وهٙمذا ،وإذاَ
َ
اعمٕم٤مرولم ًمف أو ُمقاىمػ اعمٕم٤مرولم ًمف وأٟم٧م ُمًتحي هىلذا اًمٙمىلالم وُمًتحيىل هىلذه اعمٕمىل٤مين وُمًتحيىل
ذيمرهت٤م ًمؽ ؾمت٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م شمٌٝمرك وهل َّ
أن ًمٙمؾ ىمقم وارث ،أقمداء
ضمري٤من اًمًٜمـ وُمًتحي اعمَ ُث َالت اًمتل ُ
اًمرؾمؾ ورصمٝمؿ َُمـ ورصمٝمؿ ،وأشمٌ٤مع إٟمٌٞم٤مء ورصمٝمؿ ُِمـ ورصمٝمؿٟ ،مٗمس احلج٩م اًمتل ُحيت٩م اه٤م قمغم حمٛمد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب أو قمغم أشمٌ٤مع اًمدقمقة َحي ت٩م سمجٜمًٝم٤م اعمٕم٤مروقن ًمٚمرؾمؾ وإٟمٌٞمىل٤مء قمٚمىلٞمٝمؿ بىلٚمقات اهلل وؾمىلالُمف ،إ ًذا
اعمَ ُث َالت ضمرت قمغم دقم٤مة اإلؾمالم وقمغم اإلؾمالم وقمغم اًمًٜمََّّ٦م وقمغم أهؾ اًمًٜمََّّ٦م وقمغم أشمٌىل٤مع آقمت٘مىل٤مد اًمًىلٚمٗمل
وقمغم أشمٌ٤مع اإلؾمالم سمِمٙمؾ قم٤مم وقمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ سمِمٙمؾ قم٤مم  -يمام ذيمرٟم٤م أُمثٚم َتف ُ
ىمٌؾ .-
شمٌلم ًمٜم٤م هذا اًمتٛمٝمٞمد اعمتٕمٚمؼ سم٤معمَ ُث َالت وإؿمٌ٤مه :وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمدظمؾ ذم شم٤مريخ دقمقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
إذا ّ
اًمقه٤مب وىمد هٞم٠مٟم٤م إذه٤من عمَِ٤م ؾمٞم٠ما ُِمـ طم٘م٤مئؼ ذم ظمّمقص َٟم َْجد وقمٚمامء َٟم َْجد اًمذيـ قم٤مروقا اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب وقم٤مروقا دقمقشمف ،ؾمٜمدظمؾ ذم اًمت٤مريخ ُمًتحييـ ؾمٜمـ اًمدهر وأي٤مُمف واعمَ ُث َالت قمغم اًمٕمٚمىلؿ

ُمرومققم٤م .بحٞمح اجل٤مُمع (.)785
( )1بحٞمح .أسمق داود (ُ )4252مـ طمدي٨م صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2بحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7116مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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أيْم٤م َّ
أن ٟمجدًً ا ًمٞمً٧م ُمًتثٜم٤مة ُِمـ ؾمٜمـ اًمتىل٤مريخ وٓ ممىل٤م ضمىلرى
وقمغم أهؾ اًمتقطمٞمد وأهؾ اًمًٜمََّّ٦م ُمًتحييـ ً
قمغم اًمٌٚمدان ،سمٚمد ي٘مقى ومٞمف اًمٕمٚمؿ وسمٚمد يْمٕمػ ،سمٚمد شم٘مقى ومٞمف اًمًٜمََّّ٦م وسمٚمد يْمىلٕمػ ،سمٚمىلد شم٘مىلقى ومٞمىلف ُمًىل٤مئؾ
اًمٕمٚمؿ وشمٙمقن واطمدة ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمٕمٚمؿ همريٌ٦م وهل ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمًٜمََّّ٦م أو ُِمـ ُمًىل٤مئؾ اًمتقطمٞمىلد وهٙمىلذاَٟ ،م َْجىلد
ظمرج ومٞمٝم٤م ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذابً ،مٞمً٧م اؾمتثٜم٤م ًء ُِمـ سمٚمدان اًمدٟمٞم٤م! ُِمـ أىم٤مًمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م! ًمٞمًىل٧م اؾمىلتثٜم٤مء ،ظمىلرج ومٞمٝمىل٤م
ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب وم٠مرؾمؾ إًمٞمف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه َ
ضمٞمش اإلؾمالم وقمٚمٞمٝمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد
أزيؾ قمٜمٝم٤م ُم٤م طمّمؾ ُِمـ ُمْم٤مدة ًمإلؾمالم ِ
أن َ
وم٠مـمٗم٠م اًمرد َة ،وطمّمؾ قمغم َٟم َْجد ْ
وُمـ اًمردة اًمتىلل طمّمىلٚم٧م ومٞمٝمىل٤م،
أيْم٤م ومٞمٝم٤م اخلقارج َوم ًَ َ
٤مق إًمٞمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ضمٞمِمف وىم٤مشمٚمٝمؿ ،شمٕمرومقن ُِمـ أسمٜمىل٤مء
سمٕمد ؾمٜمقات شمٙمقن َٟم َْجد ً
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ي٘م٤مل ًمف :اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ،هذا ُِمـ ضمراء طمرب قمىلكم سمىلـ أيب ـم٤مًمىل٥م
ًمٚمخقارج ذم َٟم َْجد ،ومٜمجد ًمٞمً٧م اؾمتثٜم٤مء ،سمٖمداد طمّمؾ ومٞمٝم٤م ىمقة ًمٚمٕمٚمؿ ،ويم٤من ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد ويم٤مٟم٧م اًمًىلٜمََّّ٦م
شمٌلم ًمىلؽ
ومٞمٝم٤م فم٤مهرة سمٕمد اعمتقيمؾ قمغم اهلل صمؿ اٟمٓمٗم٠مت ومٞمٝم٤م اًمًٜمََّّ٦م أو وٕمٗم٧م طمٞمٜمًً٤م واٟمٓمٗم٠مت طمٞم ًٜمً٤م ،وهٙمذا ،إذا ّ
هذا اًمتٛمٝمٞمد وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل :وًمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ُِمـ سمٚمدان َٟم َْجد ،و َٟم ْجد ومٞمٝمىل٤م أىمىل٤مًمٞمؿ
قمدةَٟ ،مَجد ومٞمٝم٤م إىمٚمٞمؿ اًمٕم٤مرض ،اًمٕم٤مرض هذا ومٞمف سمٚمد اًمٕمٞمٞمٜم٦م وومٞمف اًمدََّّ ر ِقمٞم٦م وومٞمف همػمه٤مِ ،
وُمـ أىم٤مًمٞمؿ َٟم َْجد إىمٚمٞمؿ
ْ ّ
ْ
اعمحٛمؾ ذم طمريٛمالءِ ،
وُمـ أىم٤مًمٞمؿ َٟم َْجد إىمٚمٞمؿ ؾمدير ،ومٞمف روو٦م ؾمدير ،وومٞمف ذم اًمً٤مسمؼ اًم٘م٤مرة ،ىمىل٤مرة ؾمىلدير أو
ىم٤مرة بٌح٦م ،اٟمدصمرت هذه ،يم٤مٟم٧م جم٤مورة ًمٚمروو٦م ،يم٤مٟم٧م سمٚمدشم٤من يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ٟمىلزاع صمىلؿ بىل٤مر آؾمىلؿ ًمٙمىلؾ
اًمٌٚمدشملم واطمد يم٤من اؾمٛمٝمام روو٦م ؾمدير ،ومٞمٝم٤م ُِمـ إىم٤مًمٞمؿ إىمٚمٞمؿ اًمقؿمؿ ،إىمٚمٞمؿ اًمقؿمؿ ومٞمٝم٤م قمدة سمٚمدان ،ومٞمٝمىل٤م
ُِمـ إىم٤مًمٞمؿ إىمٚمٞمؿ اًم٘مّمٞمؿ ،ومٞمٝم٤م قمدة سمٚمدان ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وًمد ذم سمٚمد ذم إىمٚمٞمؿ اًمٕم٤مرض وهىلق
سمٚمد اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،اًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م يم٤مٟم٧م ُمْمٓمرسم٦م ،يٕمٜمل ًمٞمً٧م ؾمقاء ذم ضمٝم٦م إُمـ وآؾمىلت٘مرار،
أُمراء اًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م يم٤مٟمقا ُمتٗمرىملم ومل يٙمقٟمقا ؾمقاء ذم اًم٘مقة وذم طمٗمظ إُمـ يمؾ ذم سمٚمده! سمؾ هىلذا خيتٚمىلػ
قمـ هذا ،قمٜمدك ً
ُمثال سمٚمد اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م هذا اًمٌٚمد اًمذي اسمتدقمف ُم٤مٟمع اعمريىلدي قمىل٤مم صمامٟمامئىل٦م وسمًىللم ُِمىلـ اهلجىلرة،
اؾمتدقم٤مه اسمـ قمٛمف رئٞمس طمج٦م اًمٞمامُم٦م ووهٌف اعمٚمٞمٌٞمد وهمّمٞمٌ٦م ،اعمٚمٞمٌٞمد وهمّمٞمٌ٦م هل اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م أن ،هلام طمىلدود
سمئىلرا
ُمٕمرووم٦م ،اعمٝمؿ أٟمف عمَّ٤م اؾمت٘مر ُم٤مٟمع اعمريدي سمدأ اًمٌٚمد سم٤مًمٖمرس ،وهٙمىلذا سمٚمىلدان َٟم َْجىلد شمٌىلدأ سمىل٤مًمٖمرس ،حيٗمىلر ً

21

َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
ويٖمرس ،يزدهر اًمٌٚمد ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤مُِ ،مـ أهؾ ب٤مطم٥م اًمٌٚمد وقمِمػمشمف صمىلؿ و َُمىلـ يىلدظمؾ قمٚمىلٞمٝمؿ يٙمىلقن ُمٕمٝمىلؿ،
اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م شمقمم قمٚمٞمٝم٤م سمً٦م أُمراء ُِمـ ذري٦م ُم٤مٟمع ،هذا سمٕمد هذا سمٕمد هذاُ ،م٤مٟمع صمؿ اسمٜمف رسمٞمٕم٦م صمؿ ُمقؾمك صمؿ إسمراهٞمؿ
صمؿ ُمرظم٤من ،سمٕمد ُمرظم٤من اٟم٘مًٛم٧م اًمٌٚمد قمغم أُمػميـ ،ب٤مرت اًمٌٚمد قمغم أُمػميـ ،أُمػم اؾمٛمف وـمٗم٤من وأُمػم اؾمٛمف
ُم٘مرن ،اًمٌٚمد اؾمتٛمر قمٚمٞمٝم٤م أُمػمان إمم ْ
أن شمقمم قمٚمٞمٝم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وشمًٕم٦م وصمالصمىللم ًمٚمٝمجىلرة،
أُم٤م اًمٕمٞمٞمٜم٦م ومٞمختٚمػ ووٕمٝم٤م ،اًمٕمٞمٞمٜم٦م تتٚمػ ،اًمذي اؿمؽماه٤م ُمقوٕمٝم٤م ،اؿمؽماه طمًـ سمـ ـمقق سمـ ُمٕمٛمر ،ضمىلد
ُمًت٘مرا ،واإلُم٤مرة ًمقاطمد وم٘مىلط ُمىلـ ذريىل٦م طمًىلـ سمىلـ ـمىلقق ،وشمىلقمم ومٞمٝمىل٤م
لل ُمٕمٛمر ،سم٘مل ومٞمٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م سمٚمدًً ا
ً
ظمّمقب٤م ُِمـ أؿمٝمر وٓهت٤م قم٤مم أًمػ وؾمت٦م وشمًٕملم ُِمـ اهلجرة قمٌد اهلل سمـ محد سمـ ُمٕمٛمر ،هذا شمىلقمم وـم٤مًمىل٧م
ً
وٓيتف ،ي٘مٞم٧م إُم٤مرة طمقازم اصمٜملم وأرسمٕملم َؾمٜمََ٦م ،شمقذم َؾمٜمََ٦م أًمػ وُمئ٦م وصمامٟمٞمىل٦م وصمالصمىللم ُِمىلـ اهلجىلرة ،وم٤مًمٌٚمىلد
ُمًت٘مر ضمدًً ا  -سمٚمد اًمٕمٞمٞمٜم٦م ً ،-مٙمـ شمٕم٤مل إمم طمريٛمالء ُِمـ سمٚمدان َٟم َْجد يم٤من ٓ ُيٕمىلرف َّ
أن قمٚمٞمٝمىل٤م أُمىلػم! أٟمىل٤م ُِمىلـ
ظمالل ىمراءا مل أقمرف َّ
أن قمٚمٞمٝم٤م أُمػم وإٟمام اًم٘مقة واًمٜمٗمقذ ٕهؾ اًم٘مقة ومٞمٝم٤م ،ومال يٕمرف َُمـ يتىلقمم قمٚمٞمٝمىل٤م أُمىلػم،
قمامرهتىل٤م َؾمىلٜمََ٦م أًمىلػ وسمًىل٦م وأرسمٕمىللم ُِمىلـ
ـمٌ ًٕم٤م طمريٛمالء مل شمٌدأ قمامرهت٤م ُمثؾ اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م واًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ٓ ،اسمتىلدأت
ُ
اهلجرة ،ضم٤مءت قمِمػمة لل أسمق ر ّسم٤مح واؿمؽموا اعمقوع ُِمىلـ اسمىلـ ُمٕمٛمىلر ،يمىل٤من يٛمٚمىلؽ اعمقوىلع هىلذا وم٤مؿمىلؽموه
وهمرؾمقه واسمتدأت قمامرة اًمٌٚمد ،يٕمٜمل ُِمـ أًمػ وسمً٦م وأرسمٕملم واؾمتٛمروا وٓ ُيٕمرف أٟمف قمٚمٞمٝم٤م أُمػم ذم اًم٘مىلرن
احل٤مدي قمنم وأوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ،هذا طم٤مل اًمٌٚمدان اًمتل طمقل اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،أ ُّم٤م اًمٕمٞمٞمٜم٦م يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أُمػم واطمد
وومٞمٝم٤م اؾمت٘مرار وومٞمٝم٤م اـمٛمئٜم٤من ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وًمد ذم هذا اًمٌٚمد اعمٓمٛمئـ اعمًت٘مر ،هذا اًمٌٚمىلد ازدهىلرت
ومٞمف احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيمثر ُِمـ همػمه ُِمـ اًمٌٚمدان ،شمالطمظ شمىلراضمؿ اًمٕمٚمىلامء اًمٜمجىلديلم ذم اًم٘مىلرن اًمٕمىل٤مذ واًم٘مىلرن
دائام عم٤مذا؟ َّ
ٕن اًمٌٚمد ُمًت٘مر ،واطمد ،سمٚمد ازدهرت ومٞمف اًمتج٤مرة ،اصمٜم٤من ،سمٚمد حتىلرك
احل٤مدي قمنم ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٕمٞمٞمٜم٦م ً
ومٞمف اًمٕمٚمؿ سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ ويمٌػم ،أيمثر احلراك واًمٕمٚمامء دمده ُِمـ سمٚمدة أؿمٞم٘مر ُِمـ سمٚمدان اًمقؿمؿ ذم اًم٘مرن احل٤مدي
قمنم إمم سمٚمد اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،هذا أيمثر طمرايمٝمؿ ،أيمثر اًمذيـ شمقًمقا اًم٘مْم٤مء ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ُِمـ أه٤مزم سمٚمدة أؿمٞم٘مر  -اًمٕمٚمىلامء -
ٕن سمٚمدة أؿمٞم٘مر يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واحلراك اًمٕمٚمٛمل ومٞمٝم٤م ُمٌٙمر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٌٚمدان َٟم َْجد ،وهذا يىلدل قمىلغم َّ
ّ +
أن
سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ُم٘مّمد ًمٚمٕمٚمامء وُم٘مّمد ًمٚمحراك اًمٕمٚمٛمل ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ ضمئٜم٤ميمؿ ذم احلراك واًمًٜمـ اًمتل ذيمرٟم٤مهىل٤م
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ُمزدهرا ذم زُمـ اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ،حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وم٤محلراك اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م يم٤من
ً
اًمقه٤مب وًمد ذم هذا احلراك ،ذم هذا اجلق اًمٕمٚمٛمل أو ذم هذا اًمقاىمع ،سمٚمد لُمـ ُمًىلت٘مر وسمٚمىلد ُمِمىلتٝمر وُمزدهىلر
أيْم٤م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َّ
أن قمِمػمة اًمِمٞمخ حمٛمد هق حمٛمد
سم٤مًمٕمٚمؿ وُمتحرك ومٞمف اًمٕمٚمؿ ،ومٞمف ُمزي٦م صم٤مًمث٦م ً
سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم ُِمـ لل ُمنمف ،لل ُمنمف هذه قمِمػمة شمرضمع إمم سمٓمـ اًمقهٌ٦م ،سمٓمـ اًمقهٌ٦م
ُِمـ ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل هٞمؿ ،هذه اًمٕمِمػمة ُِمـ قمِم٤مئر سمٓمـ وهٌ٦م ُمِمٝمقرة سم٤مًمٕمٚمؿ أيمثر ُِمـ همػمهىل٤م ،اًمىلٌٓمـ هىلذا اًمقهٌىل٦م
اؾمت٘مراره ذم سمٚمدة أؿمٞم٘مر ،فمٝمر ُمٜمف قمٚمامء يمثر ،أيمثرهؿ ُِمـ لل ُمنمف ،اًمٕمِمػمة اًمتل يٜمتً٥م إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،فمٝمر ُمٜمٝمؿ قمٚمامء ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ُِمـ اًمًٌ٤ممُ ،مثىلؾ أمحىلد سمىلـ ومىلػموز سمىلـ سمًىل٤مم ،اٟمت٘مىلؾ إمم
أيْم٤م ُِمـ همػم اًمًٌىل٤مم اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
إطمً٤مء وب٤مر ىم٤مو ًٞم٤م ومٞمٝم٤م أول ظمروضمف ُِمـ سمٚمدة أؿمٞم٘مر ،فمٝمر ُمٜمٝمؿ ً
ُم٤مٟمع سمـ ؿمؼمُم٦مُِ ،مـ أىمران أو رسمام يٙمقن ُمت٘مد ًُم٤م ،يٕمٜمل ُِمـ أهؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجىلري ،حمٛمىلد سمىلـ ُمىل٤مٟمع سمىلـ
روم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م قمِمػمة ظمرج ُمٜمٝم٤م قمٚمامء يمثر اًمتل هىلل
أيْم٤م هٜم٤مك قمِمػمة ُقم ْ
ؿمؼمُم٦م ،وفمٝمر همػمهً ،
ف ذم سمٚمدانً :مٙمـ ذم َٟم َْجىلد ذم
قمِمػمة اًمٜمقاسُ ،مٜمٝمؿ أمحد سمـ قمٓمقة اًمٜم٤مسي ،عم٤مذا ٟم٘مقل ًمؽ هذا؟ اًمٕمٚمؿ ُقم ِر َ
ف سم٤مًمٕمِم٤مئر سمِمٙمؾ أيمؼم ،لل قمقؾمجل ظمرج ُمٜمٝمؿ قمٚمامء يم٤مٟمقا ذم ب٤مدق اسمتدأوا قمامرهت٤م قمىل٤مم
ذًمؽ اًمقىم٧م ُقم ِر َ
شمًٕمٛمئ٦م وؾمٌٕم٦م وشمًٕملم شم٘مري ًٌ٤م ،وظمرج ُمٜمٝم٤م قمٚمامء يمثر ،يٕمٜمل طمّمؾ ومٞمٝم٤م طمراك قمٚمٛمل ُمتٛمٞمىلز ،سمٚمىلدة بىل٤مدق
أن حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ظمرج ذم سمٚمىلد ِقم ْٚمىل ٍؿ ِ
ُِمـ سمٚمدان َٟم َْجد ،إ ًذا ٟمخرج سمٜمتٞمج٦م ُم٤م هل؟ َّ
وُمىلـ قمِمىلػمة قمٚمىلامء
٥م وشمْمىلٚمع ذم اًمٕمٚمىلؿ أدرك َّ
ُقم ِرومقا سم٤مًمٕمٚمؿٟ ،مِم٠مشمف قمٚمٛمٞم٦م ،سمٕمد ْ
أن ٟمِم٠م حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َ
أن ُمىل٤م طمقًمىلف
وؿم َّ
هٜم٤مك خم٤مًمٗم٤مت ًمٚمٕمٚمؿ ،هٜم٤مك خم٤مًمٗم٤مت ذم احلراك اًمٕمٚمٛمل طمقًمف ،خم٤مًمٗمىل٤مت شمّمىلؾ إمم اًمٌدقمىل٦م ،هٜمىل٤مك خم٤مًمٗمىل٤مت
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب ْ
ُ
أن ذم َٟم َْجىلد ـمقاهمٞمىل٧مُ ،مىل٤م ُمٕمٜمىلك اًمٓمقاهمٞمىل٧م؟
شمّمؾ إمم اًمنمك إيمؼمَ ،و َضم َدَ
همػمهؿ سمٕمٌ٤مدهتؿُ ،يزيٜمقن ًمٚمٜمىل٤مس
طمً٥م ُمراد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب:
ُ
اًمٓمقاهمٞم٧م ه١مٓء أٟم٤مس ي٠مُمرون َ
أن يتقضمٝمقا إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٌ٤مدةُ ،يزيٜمقن هلؿ اًمٜمذر أهنىلؿ يٜمىلذرون هلىلؿ ًمٞمحٗمٔمىلقهؿ ذم إؾمىلٗم٤مر! ُيزيٜمىلقن هلىلؿ ْ
ْ
أن
يدقمقهنؿ ذم اًمِمدائد ًمٞمٙمِمٗمقا قمٜمٝمؿ اًمٙمرسم٤مت! وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،ه١مٓء اًمٓمقاهمٞمىل٧م يمىل٤مٟمقا ُمقضمىلقديـ ،ويمىل٤من
يًٛمٞمٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سم٠مؾمامئٝمؿُ ،مٜمٝمؿ ؿمٛمً٤من وأوٓدهُ ،مٜمٝمؿ أوٓد إدريس ،وُمىلٜمٝمؿ شمىل٤مج،
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وهمػمهؿ ،ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ي٘مقل ًمًٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ،ؾمٚمٞمامن سمىلـ ؾمىلحٞمؿ هىلذا
يم٤من ُِمـ أؿمد اعمٕم٤مرولم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب ،يمىل٤من ي٘مىلٞمؿ ذم
أيْم٤م ُي َٕمد ُِمىلـ قمٚمىلامء اًمريىل٤مض ،وىمىلػ ذم وضمىلف
سمٚمدة اًمري٤مض ،هق قم٤ممل سم٤مًمري٤مض و َىم ٌْ ُٚمف أسمقه حمٛمد سمـ ؾمحٞمؿ ً
٥م ًمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رؾم٤مًم٦م ىم٤مل ًمف  -يٕمٜمل أٟم٤م أن ُأ َسم ّلم ًمىلؽ َُمىلـ هىلؿ اًمٓمقاهمٞمىل٧م:
اًمدقمقةَ ،يم َت َ
وُم٤مذا يريد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اهذا اعمّمٓمٚمحَّ ،
ٕن ُمّمٓمٚمح اًمٓمقاهمٞم٧م ذم احلراك اًمٕمٚمٛمل ذم َٟم ْجىلد
إٟمام ظمرج سمٕمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،يٕمٜمل ظمرج سمِمىلٙمؾ واوىلح ذم رؾمىل٤مئؾ اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب  ،-ي٘مقل ًمًٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ" :يمٞمػ وأٟم٧م وهمػمك شمِمٝمد قمٚمىلٞمٝمؿ  -يٕمٜمىلل قمىلغم اًمٓمقاهمٞمىل٧م َّ -أهنىلؿ
َ
اًمنمك ذم ىمٚمقاهؿ و ُشم ٌَ ّٖم ُض إًمٞمٝمؿ اًمتقطمٞمد و ُيٙمٗمرون أهؾ اًمٕم٤مرض"
َي ُ٘م ّّمقن قمغم اًمٜم٤مس احلٙم٤مي٤مت اًمتل ُشمرؾمخ
أهؾ اًمٕم٤مرض َُمـ هؿ؟ يٕمٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،اًمٕمٞمٞمٜم٦م هؿ أهؾ اًمٕم٤مرض "ويٙمٗمرون أهؾ اًمٕمىل٤مرض عمَّىل٤م
ىم٤مًمقاُ ٓ :يٕمٌدُُ ّإٓ اهلل!" اًمِمٞمخ َذ َيم َر ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م أيمثر ُِمـ ُمرة ،إذا أردت ْ
أن شم٘مرأ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
أن شمٗمٝمؿ َُمـ هؿ اًمٓمقاهمٞم٧م وشمتٕمرف قمٚمٞمٝمؿَّ ،
قمٌد اًمقه٤مب جي٥م قمٚمٞمؽ ْ
ٕن اًمٓمقاهمٞمىل٧م وشمٙمٗمىلػم اًمٓمقاهمٞمىل٧م
وؾمىلامهؿ سم٠مؾمىلامئٝمؿ
ُمً٠مًم ٌ٦م طمّمؾ سملم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٟمزاع وسملم اعمٕم٤مرولم ًمف ،واًمِمٞمخ ذيمرهؿ
ّ
يمام ذيمر ُشمف ًمٙمؿ ،آٟم٘مً٤مم ذم ؿم٠من اًمٓمقاهمٞم٧م ُم٤م فمٝمر سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمِمٞمخ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م! ٓ ،وإٟمىلام يمىل٤من ُمقضمىلق ًدا
وُمٜمتنما واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦مَّٟ ٕ ،مَّف ىمٌؾ ْ
أن يٜمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م سمٙمثػم فمٝمر آٟم٘مً٤مم ذم ؿم٠من
ً
اًمٓمقاهمٞم٧م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ىمٌؾ ْ
أن يٜمت٘مؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م سمٙمثػم ،واًمىلذي يىلدل قمىلغم
٥م رؾم٤مًم٦م إمم اًمري٤مض وُمٜمٗمقطم٦م ،هذه اًمرؾمىل٤مًم٦م ُمٕمروومىل٦م ًمٙمىلـ اًمىلذي
هذا أ ْن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َيم َت َ
أن اًمِمٞمخ يمت٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م عمَّ٤م يم٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،يٕمٜمىلل ىمٌىلؾ ْ
جيٝمٚمف يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس وـمالب اًمٕمٚمؿ َّ
أن يٜمت٘مىلؾ إمم
أن اًمِمٞمخ يمتٌٝم٤م وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م؟ ْ
أن حيٛمٞمف حمٛمد سمـ ؾمٕمقدُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ قمغم َّ
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وىمٌؾ ْ
أن طمًلم سمىلـ
َهمٜمّّ٤مم هق اًمذي ٟم٘مؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم شم٤مرخيف وىم٤مل" :يمتٌٝم٤م وهق إذ ذاك ذم اًمٕم ّٞمٜم٦م" ،إ ًذا رؾم٤مًمتف إمم أهؾ اًمريىل٤مض
وُمٜمٗمقطم٦م ُمتك يمتٌٝم٤م؟ عمَّ٤م يم٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦مُ ،مٕمٜم٤مه َّ
أن اًمٙمالم اًمذي ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ُمْمٛمقن شم٤مرخيل ٕطمىلداث وٕؿمىلٞم٤مء
ِ
طمّمٚم٧م ىمٌؾ ْ
اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ ُِمىلـ
أن يٜمت٘مؾ اًمِمٞمخ إمم اًمدََّّ ْرقم ّٞم٦مُ ،م٤مذا ىم٤مل؟ ىم٤مل" :ومٝم١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذيـ يٕمت٘مد ُ
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أهؾ اخلرج وهمػمهؿ ُمِمٝمقرون قمٜمد اخل٤مص واًمٕم٤مم سمذًمؽ" يٕمٜمل هٜمىل٤مك ـمقاهمٞمىل٧م ُمِمىلٝمقرون "ُمِمىلٝمقرون
أن ُيٕمٌدوا ُِمىلـ دون اهلل "إمم ْ
وأهنؿ يؽمؿمحقن ًمف" يٕمٜمل يؽمؿمحقن إمم ْ
أن ُشمٍُمىلف
قمٜمد اخل٤مص واًمٕم٤مم سمذًمؽَّ ،
يمٗم٤مر ُمرشمدون" ٓطمظ يمٚمٛم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد
هلؿ اًمٜمذور وي٠مُمرون اًمٜم٤مس سمف ،يمؾ ه١مٓء" يٕمٜمل اًمٓمقاهمٞم٧م "يمٚمٝمؿ ٌ
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ي٘مقل" :اًمٓمقاهمٞم٧م يمٗم٤مر ُمرشمدون" إذا ُم٤م شمٕمروٜم٤م ًمٚمٓمقاهمٞم٧م ومٚمٜمٕمرف احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم قمىلغم
َُمـ شمقضمف؟ يٕمٜمل ٓ ُسمدََّّ ْ
ذيمرت ًمؽ ُِمـ يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد
أن ٟمٕمرف َُمـ هؿ اًمٓمقاهمٞم٧م؟ وُم٤مذا يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن؟
ُ
َّأهنؿ ُيز ّيٜمقن ًمٚمٜم٤مس ْ
أن يتقضمٝمقا إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ُِمـ دون اهلل ،يٍمومقن إًمٞمٝمؿ اًمٜمذور! ويدقمقهنؿ ُِمىلـ دون اهلل
ّ
ضمؾ وقمال! يدقمقهنؿ ذم اًمِمدائد! َي ِٕم ُدُ ون اًمٜم٤مس أٟمؽ إذا ؾم٤مومرت ذم ؾمٗمر وضم٤مءك طم٤مضم٦م ذم ؾمٗمرك ُِمـ اًمناق
طمؾ سمؽ! ًمٙمىلـ ىمٌىلؾ ْ
وم٤مؾمتٖم٨م سمٜم٤م وٟمحـ ُٟمُٖمٞمثؽ وٟمٙمِمػ قمٜمؽ اًمٙمرب اًمذي َّ
ْ
أن شمًىل٤مومر أسف ًمٜمىل٤م
أو رء
اًمٜمذور ،أٟمذر ًمٜم٤مُ ،م٤م هل اًمٜمُُذور؟ أؿمٞم٤مء ُِمـ اعم٤مل أو أؿمٞم٤مء يٍمومٝم٤م ًمف ،ي٘مقل :هذا ٟمذر ًمٚمِمٞمخ عمىل٤مذا؟ طمتىلك إذا
دقمق َشمف ذم اًمٖمٞم٥م دقمق َشمف ذم اًمِمدائد ومٞمًتجٞم٥م زم ويٙمِمػ ُمىل٤م يب ويرومىلع دقمىل٤مئل هلل ومٞمًىلتجٞم٥م اهللُ دقمىل٤مئل،
ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ذم زُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وىمٌؾ ْ
اًمدَّ ْر ِقم ّٞمىل٦م سمٙمثىلػم،
أن يٜمت٘مؾ إمم َّ
وذم ؿم٠مهنؿ طمّمؾ آٟم٘مً٤مم سملم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب واعمٕم٤مرولم ًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ـمٌ ًٕم٤م
اًمٜم٤مس إمم قمٌ٤مدهتؿ ه١مٓء شمٙمٗمػمهؿ ًمٞمس ُِمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب،
ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذيـ َي ْدْ ُقمقن
َ
ٓ ،هذا ُطمٙمل اإلمج٤مع قمغم أهنؿ يمٗم٤مر ،طمٙم٤مه اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،إ ًذا اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب ىمىل٤مل ذم رؾمىل٤مًمتف إمم
ومٛمـ ضم٤مدل قمٜمٝمؿ
أهؾ اًمري٤مض وُمٜمٗمقطم٦م" :ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذيـ يمذا ويمذا يمٚمٝمؿ يمٗم٤مر ُمرشمدون" وىم٤ملَ " :
ً
أو أٟمٙمر قمغم َُمـ يمٗمرهؿ أو زقمؿ َّ
سمىل٤مـمال ومىلال خيىلرضمٝمؿ إمم اًمٙمٗمىلر! وم٠مىمىلؾ أطمىلقال هىلذا
أن ومٕم َٚمٝمؿ هذا ًمق يم٤من
اعمج٤مدل أٟمف وم٤مؾمؼ" هذا اًمٙمالم ىم٤مًمف اًمِمىلٞمخ ُمتىلك؟ وهىلق ذم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦مُ ،مٕمٜمىل٤مه يقضمىلد َُمىلـ جيىل٤مدل قمىلـ هىل١مٓء
اًمٓمقاهمٞم٧م عمَّ٤م يم٤من اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ويقضمد هٜم٤مك َُمـ يٜم٤موىلؾ قمىلٜمٝمؿ عمَّىل٤م يمىل٤من اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،هذه احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م هل اعمرشمٙمزات اًمتل أريدك ْ
أن شمٜمتٌف هل٤م وأٟم٧م داظمؾ ذم
أي
شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ؾمٝمؾ أٟمىلؽ شمىلدظمؾ ّ
ىمرأت دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب! ًمٙمىلـ هىلذه اعمرشمٙمىلزات إذا مل
يمت٤مب وشم٘مرأ ومٞمف وشم٘مقل :واهلل أٟم٤م
ُ

25

َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
شمدقمٛمٝم٤م سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم دمدُُ أٟمؽ ؾمتدظمؾ ودمد أٟمؽ ترج ُِمـ سمٕمض اًمٙمت٤مسم٤مت َّ
أن ىمْمٞم٦م اًمنمك هذه ُمٌ٤مًمغ
أن هٜم٤مك ذك ُيٜم٤مومح قمٜمىلف! ٓ يٛمٙمىلـ ْ
ومٞمٝم٤م! ٓ يقضمد ذك ذم ٟمجد! يم٤من ومٞمف واطمد اصمٜم٤من يٕمٜمل أـمراف! أ ُّم٤م َّ
أن
ىمىلرأت
يٙمقن! يٕمٜمل ُمٕم٘مقل قمٚمامء ويقضمد قمٜمدهؿ َُمـ يداومع قمـ اًمنمك! ؾمىلتخرج اهىلذا اًمتّمىلقرً ،مٙمىلـ إذا
َ
وىمرأت ُم٤م شمدل قمٚمٞمٝم٤م هىلذه اًمرؾمىل٤مئؾ ُِمىلـ طم٘مىل٤مئؼ شم٤مرخيٞمىل٦م ؾمىلٞمختٚمػ
رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب:
َ
ومٝمٛمؽ وؾمتختٚمػ ىمراء ُشمؽ ًمٚمت٤مريخ.
ُ
اًمقوع وؾمٞمختٚمػ ُ
إ ًذا اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َذ َيم َر ىمْمٞم٦م اًمٓمقاهمٞم٧م عمَّ٤م يم٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،وهذا يٕمٜمل َّ
أن هٜمىل٤مك خم٤مًمٗمىل٤مت
ُمقضمقدة ذم َٟم َْجد ،واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٟمِم٠م ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م وذم وؾمط قمٚمٛمل ،وهذه اعمخ٤مًمٗم٤مت مل ُشمٜمٙمىلر
ىمٌؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ـمٞم٥م ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م ـمٌ ًٕم٤م مل يٙمقٟمقا يًٛمقن ـمقاهمٞم٧م قمٜمد أهؾ َٟم َْجد أو
اعمت٠مصمريـ اهؿ ،يم٤مٟمقا ُيًٛمقهنؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م يًٛمقهنؿ ؾم٤مدة أو ُمِم٤ميخ ،ؾم٤مدة مجع ؾمٞمد ،أو ُمِم٤ميخ مجع ؿمٞمخُ ،مىل٤م
اًمدًمٞمؾ قمغم َّأهنؿ يم٤من ي٘م٤مل :هلؿ ؾم٤مدة؟ َّ
حيىلذ ُر ومٞمٝمىل٤م ُِمىلـ
أن ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ يمت٥م رؾم٤مًم٦م إمم قمٚمامء إُمّمىل٤مر ُ َ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب و َي َّدَّ ِقمل قمٚمٞمف ادقم٤مءات ويًتٜمٝمض اًمٕمٚمام َء ًمػمدوا قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب:
وم٘م٤مل ذم يمالُمفَّ :
إن حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ي٘مٓمع سمٙمٗمر ؾمىل٤مدة قمٜمىلدٟم٤م ُِمىلـ لل اًمرؾمىلقل ٕضمىلؾ أهنىلؿ ي٠مظمىلذون
يم٤مومر قمٜمده! هذا اًمٙمالم ذيمره ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿُ ،م٤م اًمذي شمًتٗمٞمد ُمٜمف؟ َّ
أن
اًمٜمذور! و َُمـ مل يِمٝمد سمٙمٗمرهؿ ومٝمق ٌ
أٟم٤مس ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ ؾم٤مدةَُ ،مـ هؿ اًمً٤مدة؟ اًمً٤مدة ه١مٓء ي٠مظمذون اًمٜمذور ُِمىلـ
ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ قمٜمده ٌ
ضمؾ وقمال :وأ َّن حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َيم َّٗم َر هذه اًمّمىلقرةَّ :
اًمٜم٤مس ،إ ًذا هٜم٤مك َٟم ْذ ٌر ُيٍمف ًمٖمػم اهلل ّ
وأن ؾمىلٚمٞمامن
سمـ ؾمحٞمؿ ٟم٤مزقمف ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،ووح؟ هذا يدل قمغم إصمٌ٤مت وضمقد اعمخ٤مًمٗم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمقه٤مب وهل اًمٓمقاهمٞم٧م ،هذه بقرة ُِمـ بقر اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل أدرك اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وضمق َده٤م
ُمع أٟمف ٟمِم٠م ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م وذم سمٚمد يتحرك سم٤مًمٕمٚمؿ وذم سمٚمدان حترك ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ.
ُِمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٔم٤مهرة اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم َٟم َْجد وفمٝمرت دقمقة اًمِمٞمخ ٕضمؾ ُمّمىل٤مدُمتٝم٤م اًمٌٜمىل٤م ُء قمىلغم
اًم٘مٌقر ،هٜم٤مك ذم َٟم َْجد قمدة ىمٌقر ،قمٜمدك ىمؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب ،هذا يم٤من ُمقضمقد ذم اجلٌٞمٚم٦م ،يزقمؿ أٟمف ذم اجلٌٞمٚم٦م،
زيد سمـ اخلٓم٤مب أظمق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام ،زيد سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ؿم٤مرك ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمىلد
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ذيمرهت٤م ًمٙمؿ ،طمرب اعمرشمىلديـ يم٤مٟمىل٧م ذم َٟم َْجىلد ،وم٤مؾمتِمىلٝمد زيىلد سمىلـ
ريض اهلل قمٜمف ذم طمرسمف قمغم اعمرشمديـ اًمتل
ُ
وز ِقم َؿ َّ
أن هذا ىمؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب وب٤مر ُيًتٖم٤مث سمىلف
اخلٓم٤مب ذم َٟم َْجد و ُدومِ َـ ومٞمٝم٤م ،سمٕمد ُمدة ُسمٜمِ َل قمغم ىمؼمه سمٜم٤م ٌء ُ
ُِمـ دون اهلل و ُيٗمٕمؾ قمٜمده اعمٜمٙمرات اًمتل شمٕمرومقن ،ىمؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب يم٤من ُمقضمق ًدا ذم َٟم َْجد ،حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٞمد اًمرمحـ سمـ طمًـ ذم اعم٘م٤مُم٤مت ي٘مقلَّ :
إن ضمدََّّ ه حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يمىل٤من ذم سمدايىل٦م
أُمره يذه٥م إمم ىمؼم زيد ويًٛمع اًمٜم٤مس يٓمقومقن قمغم ىمؼم زيد وي٘مقًمقن :ي٤م زيد :ي٤م زيد ،يٕمٜمل أهنؿ يدقمقٟمف ُِمىلـ
دون اهللُ ،م٤م يم٤من ُِمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ّإٓ ْ
أن ي٘مقل :اهلل ظمػم ُِمـ زيىلد ،اهلل ظمىلػم ُِمىلـ زيىلد ،يٕمٜمىلل
أن اًمذي ُيدقمك هق اهلل ّ
يتٚمٓمػ ذم شمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمغم َّ
ضمؾ وقمال ،وم٤مهلل ظمػم ُِمـ زيد ،هذا اًمٙمالم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،هذا ُِمـ
طمًـ دقمقشمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهذا اًمذي يٛمٚمؽ ،ي٘مقل هلؿ :اهلل ظمػم ُِمـ زيدُ ،يٜم ٌّٝمٝمؿ قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م ،و ً
ومٕمال
وإن يم٤من ُي ِ٘مر سمٕمٌ٤مدة همػم اهلل  -أٟمف ي٘مقلً :
اًمذي يتٗمٙمر ذم يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ْ -
ومٕمىلال اهلل ظمىلػم
ُِمـ هذه أهل٦م! وم٘مد يٚمتٗم٧م ىمٚم ٌُف ومٞمتقضمف إمم دقم٤مء اهلل ّ
ضمؾ وقمال وطمده ،وم ِٛمـ اًم٘مٌقر ىمؼم زيد سمـ اخلٓمىل٤مب ُسمٜمىلل
أيْم٤م هٜم٤مك ىمؼم ضار سمـ إزور ريض اهلل قمٜمف وىمىلؼم همىلػمه ،وهٜمىل٤مك أؿمىلج٤مر
قمٚمٞمف سمٜم٤م ٌء و ُسمٜمل سمجقاره ُمًجدً ،
ُمٕمٔمٛم٦م ،ؿمجرة أيب دضم٤مٟم٦م ،وؿمجرة ىمريقة ،ىمريقة هذه يم٤مٟم٧م ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،وهٜم٤مك همػمان يم٤مٟم٧م ُشم َٕم ّٔمؿ  -همػمان
مجع هم٤مر ُ -مثؾ هم٤مر ذم أؾمٗمؾ اًمدََّّ ر ِقمٞم٦م وهمػمه ،هذه إُمقر يم٤مٟم٧م ُمقضمقدةِ ،
وُمىلـ اعمخ٤مًمٗمىل٤مت اًمتىلل عمَّىل٤م أدرك
ْ ّ
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٕمٚمؿ َو َضم َدَ أهن٤م خم٤مًمٗم ٌ٦م ًمٚمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح ،خم٤مًمٗم٦م ًمدقمقة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمىلؾُ ،مىلع
أن َٟم َْجدًً ا يم٤من ومٞمٝم٤م قمٚمؿ وطمراك قمٚمٛمل ،هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت مل ٟم٘مػ قمغم َّ
َّ
ان قم٤معمً٤م ُِمـ قمٚمامء َٟم َْجد يمىل٤من يٜمٙمرهىل٤م ىمٌىلؾ
يْم٤م أىمقل ًمؽ هذه ُمرشمٙمز ُِمـ اعمرشمٙمزات اًمتل جيىل٥م ْ
أن شمِمىلٌٕمٝم٤م
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هذه احل٘مٞم٘م٦م أ ً
سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم ًمتدظمؾ ذم شم٤مريخ َٟم َْجد وشم٘مرأ ومٞمف وترج سم٠مداة شمٗمٝمؿ اه٤م رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
وشمٗمٝمؿ اه٤م طم٘مٞم٘م َ٦م ُمٕم٤مرو٦م دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،مل يٙمـ هٜم٤مك قم٤ممل ُِمىلـ قمٚمىلامء َٟم َْجىلد َُمىلـ يٜمٙمىلر
اًمنمك إيمؼم ذم َٟم َْجد ،اًمذي ذيمر هذا اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ذم رؾم٤مًم٦م ًمف" :أٟمف مل يٙمـ
ُيٕمرف َّ
أن هٜم٤مك قم٤معمً٤م يٜمٙمر هذا اًمنمك إيمؼم!" ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ًمىلف رؾمىل٤مًم٦م خي٤مـمىل٥م اهىل٤م قمٚمىلامء
إطمً٤مء اًمذيـ قم٤مروقا اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ي٘مقل :اًمِمٞمخ فمٝمىلر ومىلٞمٙمؿ وقمٜمىلديمؿ ىمٌىلقر وقمٜمىلديمؿ
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ذك أيمؼم وٓ يقضمد قم٤ممل ُئمٝمر إٟمٙم٤مر هذا اًمنمك إيمؼم! مم٤م يدل قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ يقضمد قم٤مملُ ،م٤م ٟمٕمرف
َّ
ان هٜم٤مك قم٤ممل أٟمٙمر اعمٜمٙمرات اًمٔم٤مهرة اًمتل ومٞمٝم٤م ُمّم٤مدُم٦م "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ُمّم٤مدُم٦م اًمتقطمٞمىلد ،ؿمىلٝم٤مدات سمٕمىلض
اًمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕم٤مرولم ًمٚمدقمقة ،اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمقه٤مب أظمق اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب،
أظمقهَ ،ر َّد قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم أوائؾ ِ
أُمر اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وهىلق ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦مَ ،ر ّد
واٟم٘مٚمٌىل٧م
وىمٗم٧م ُمع اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ُم١ميدة صمؿ اٟمٗمّمىلٚم٧م
قمٚمٞمف ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤من ذم طمريٛمالء ،طمريٛمالء
ْ
ْ
قمغم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،ب٤مرت ُمْم٤مدة ًمدقمقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ،ؾمىلٚمٞمامن سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب يمىل٤من ذم
طمريٛمالء ،يمت٥م ر ًّدا قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وقمغم دقمقشمف وأرؾمٚمف إمم اًمٕمٞمٞمٜم٦م طمتك حيريمٝم٤م ًمتٜمٗمّمىلؾ
أيْم٤م إظمرى قمـ اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،وأرؾمٚمف ُمع ؿمخص ،ويم٤من اًمِمخص هذا ي٘مرأ قمغم اًمٜم٤مس وقمغم اعمجىل٤مُمع ذم
هل ً
ُ
ور ّد قمٚمٞمٝمىل٤م ذم يمت٤مسمىلف
هذه اًمِمٌف اًمتل يمتٌٝم٤م
ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َأ َظمىل َذ هىلذه اًمِمىل ٌَ َف َ
اعمِمٝمقر "ُمٗمٞمد اعمًتٗمٞمد ذم يمٗمر شم٤مرك اًمتقطمٞمد" هذا اًمٙمت٤مب ُمٕمروف ُِمـ يمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب
"ُمٗمٞمد اعمًتٗمٞمد ذم يمٗمر شم٤مرك اًمتقطمٞمد" ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ َهمٜمّ٤مم ذم شم٤مرخيف ً
اًمًىلٜمٞم٦م
يم٤مُمال ،وٟم٘مٚمٝمىل٤م اسمىلـ ىم٤مؾمىلؿ ذم اًمىلدرر ّ
ً
يم٤مُمال ،وهق ُمقضمقد ذم جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ؾمٌ٥م اًمٙمت٤مب هق هىلذا ،ؾمىلٚمٞمامن سمىلـ
قمٌد اًمقه٤مب طمّمؾ أٟمف شم٤مب ذم لظمر قمٛمره ورضمع وؾم ّجؾ هذه اًمتقسم٦م واًمرضمقع :وأٟمىلف يمىل٤من يىل٠مُمر سمٛمّمىل٤مدُم٦م
أن يمت٤مسمف ذم دمقيز اًمنمك! َأ َىم ّر قمغم ٟمٗمًف أٟمف يم٤من قمغم سم٤مـمؾَّ :
اًمدقمقة ُمع ّ
وان اًمدقمقة بحٞمح٦م ،وب٤مر ي١ميىلده٤م
ذيمرهت٤م
ويٜمّمح اه٤م ،هذا آقمؽماف يدل قمغم أٟمف ُِمـ أىمقى احل٘م٤مئؼ وإدًم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل تدم اعمرشمٙمزات اًمتل ُ
ًمؽ أ َّن هٜم٤مك قمٚمامء وىمٗمقا ود هذه اًمدقمقة ،حي٤مومٔمقن قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمقضمقدة اًمتل شمّمؾ إمم اًمنمك إيمؼم!
ِ
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين أو آقمؽماف اًمث٤مينَّ :
اًمًامين ،هذا وًمىلد َؾمىلٜمََ٦م
أن قم٤معمً٤م ُمـ سمٚمدة قمٜمٞمزة اؾمٛمف حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ّ
ُمئتلم وصمامٟمٞم٦م ُِمـ اهلجرة وشمقذم َؾمٜمََ٦م ُمئتلم وأرسمٕم٦م وؾمتلم ُِمـ اهلجرة شم٘مري ًٌ٤م ،يٕمٜمل أًمػ وُمئتلم وصمامٟمٞمىل٦م وشمىلقذم
قم٤مم أًمػ وُمئتلم وأرسمٕم٦م وؾمتلم ُِمـ اهلجرة ،هذا اًمٕم٤ممل اقمؽمف قمغم ٟمٗمًف أٟمف شمٚم٘مك ممـ يم٤من جيٚمس ُمٕمٝمؿ ُِ -مـ
ُمِم٤مخيف َّ -
أن يمت٤مب "يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت" ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اؾمٛمف "مجع اًمِم ٌَف"! ًمٞمس يمِمػ اًمِم ٌَف!
وسمٖمْمىل٤م
سمٖمْم٤م ًمٚمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
ً
اؾمٛمف مجع اًمِم ٌَف! ي٘مقل :يمٜم٧م ٓ أٟمٔمر ذم هذا اًمٙمت٤مب ،عم٤مذا؟ ً
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ًمدقمقشمف ،هذا ٓ ٟم٘مقل :أٟمف واطمد قمراىمل أو واطمد ذم اًمِم٤مم أو واطمد ذم ُمٍم! ٓ ٟم٘مقل ًمؽ :هذا واطمد ذم َٟم ْجد
أيْم٤م
ذم سمٚمدة قمٜمٞمزة ،يم٤من ُي ِ٘م ّر قمغم أٟمف يم٤من ُُم َْم َّٚمؾ ذم ىمْمٞم٦م دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هذا آقمؽماف ً
ُيثٌ٧م ًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمداوة قمغم اًمِمٞمخ وقمغم دقمقة اًمِمٞمخ وقمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمػ قمٚمامء أهنؿ يم٤مٟمقا وىلد َُمىلـ يٜمٙمىلر
اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر وقمغم شمٙمٗمػم اًمٓمقاهمٞم٧م أو اًمتحذير ُِمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وقمٌ٤مدة اًمٓمقاهمٞم٧م.
أيْم٤م :وهق ًمتٚمٛمٞمذيـ ُِمـ شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب قمىل٤مسا اًمىلدقمقة ُِمىلـ
هٜم٤مك اقمؽماف صم٤مًم٨م ً
سمدايتٝم٤م ،واًمتٚمٛمٞمذ إول طمًـ سمـ قمٞمدان ُِمـ لل ُمنمف ،واًمتٚمٛمٞمذ اًمث٤مين اسمـ همٞمٝمىل٥م ُِمىلـ سمٜمىلل زيىلد ،هىل٤مذان
اًمٕم٤معم٤من يم٤مٟم٤م ذم ضمٝم٦م اًمقؿمؿ  -إىمٚمٞمؿ اًمقؿمؿ  ،-اسمـ قمٞمدان ُذيمِ َر ذم شمرمجتف أٟمف يم٤من ىم٤ميض سمٚمدة طمىلريٛمالء ًمٙمىلـ
ىمٌؾ سمٚمدة طمريٛمالء يم٤من ُمتقًم ًٞم٤م ىمْم٤مء سمٚمدة أؿمٞم٘مر ،اًمذي هق طمًـ سمـ قمٞمدان ،واسمـ همٞمٝم٥م ئمٝمر أٟمف ذم ؿم٘مراء،
يٌؼ ُمٜمىلف ّإٓ اًمىلدقمقة وآؾمىلؿ،
اسمـ قمٞمدان واسمـ همٞمٝم٥م يمتٌ٤م رؾم٤مًم٦م ىم٤مٓ ومٞمٝم٤م" :ديٜمٜم٤م ىمٌؾ هذا اًمِمٞمخ اعمجدد مل َ
وىمٕمٜم٤م ذم اًمنمك" ٓطمظ يم٤مٟم٤م ىمْم٤مة! يم٤مٟم٤م ُمتقًمٞم٤من اًم٘مْم٤مء! ي٘مقًمقن" :وىمٕمٜم٤م ذم اًمنمىلك ،وذسمحٜمىل٤م ًمٚمِمىلٞم٤مـملم،
ودقمقٟم٤م اًمّم٤محللم ،وٟم٠ما اًمٙمٝم٤من ،وٓ ٟمٗمرق سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمىلٞمٓم٤من ،وٓ سمىللم شمقطمٞمىلد اًمرسمقسمٞمىل٦م
أىمر سمف ُمنميمق اًمٕمرب وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م اًمذي دقم٧م إًمٞمف اًمرؾمؾ" صمؿ ذيمرا قمٌ٤مرة يم٤مٟمقا اخلٓمٌ٤مء يرددوهن٤م
اًمذي َّ
أن أطمدًً ا أٟمٙمره٤م ىم٤مٓ  -اًمٕمٌ٤مرة هل َّ " :-
ذم اعمً٤مضمد يقم اجلٛمٕم٦م وٓ يٕمرف َّ
أن اخلٓمٞم٥م ي٘مقل ذم لظمىلر اخلٓمٌىل٦م
بؾ قمغم حمٛمدَُ ،مـ اعمٚمج٠م؟ اهللُ ّ
بؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م ووًمٞمٜم٤م ُمٜمج٤مٟم٤م ُمٕم٤مذٟم٤م ُمالذٟم٤م حمٛمد!" اًمٚمٝمؿ ّ
اًمٚمٝمؿ ّ
ضمؾ وقمىلال،
ضمؾ وقمال وطمده ٓ ذيؽ ًمفَُ ،مـ اعمٕم٤مذ؟ اهللُ ّ
َُمـ اعمالذ؟ اهللُ ّ
ضمؾ وقمال وطمده ٓ ذيؽ ًمىلف ،اًمرؾمىلقل حمٛمىلد
رؾمقل ٓ ُي َٙم َّذ ُب ،جي٥م ْ
ٌ
أن ُيّمدق ويت٤مسمع ،وٟمٌل ٓ َي ْٙمْىل ِذ ُب ّ
ّ
بىلغم اهلل قمٚمٞمىلف وؾمىل ّٚمؿ،
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ هق
أيْم٤م يمام ىم٤مل اهلل﴿ :ؾمٌح َ ِ
بىلغم اهلل قمٚمٞمىلف وؾمىل ّٚمؿ ،اهللُ ّ
ّ
ضمىلؾ
هى سمِ َٕم ٌْ ِد ِه﴾( )1ومٝمق قمٌد ٓ ُي ْٕم ٌَ ُدُ
ًمٙمٜمف ً
ُ ْ َ
٤من ا ًَّمذي َأ ْ َ
وقمال وبٗمف سمقبػ ذيػ ىم٤مل﴿ :ؾمٌح َ ِ
هى سمِ َٕم ٌْ ِد ِه﴾( )2ومٙمٞمىلػ ُيرومىلع إمم ُم٘مىل٤مم اًمرسمقسمٞمىل٦م! هىلذا
ُ ْ َ
٤من ا ًَّمذي َأ ْ َ

اًمٙمالم ي٘مقًمف ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م ذم اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مقمؽماف اًمٕم٤معمَِلم  -طمًـ اسمىلـ قمٞمىلدان واسمىلـ همٞمٝمىل٥م –

إن اخلٓمٞم٥م ي٘مقل هذا وُم٤م يم٤من أطمد يٜمٙمر هذا! ٓ ُيٕمرف ّ
ي٘مقٓنَّ :
أطمدٌ أٟمٙمر هذا اًم٘مقل  -وهق ىمىلقل
أن هٜم٤مك ٌ
( )1اإلهاء.1 :
( )2اإلهاء.1 :
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ُمٜمٙمر – وُمّم٤مدم ،يٕمٜمل ا ّدقم٤مء َّ
أن اًمرسمقسمٞم٦م ًمٖمػم اهلل! اعمٚمج٠م اعمٕم٤مذ اعمالذ! وأٟمف ُيىل ْدْ َقمك إمم لظمىلره ،هىلذا اقمىلؽماف
أيْم٤م صم٤مًم٨م.
ً
إذا َشم ٌّلم ًمؽ ذًمؽ وم٢مٟمف يًتٗم٤مد ُِمـ هذه آقمؽماوم٤مت اًمثالصم٦م ُمزيدًً ا ُِمـ إدًمىل٦م واًمؼماهىللم ذم ظمّمىلقص ُمىل٤م
ذيمر ُشمف ًمؽ ُِمـ اعمرشمٙمزات اًمتل ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمٕمتٜمل اه٤م.
أن ٟمختؿ اعمجٚمس إول ،واهلل أقمٚمؿ ،وبغم اهلل قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
ْ
وم٢من يم٤من سمٕمض إؾمئٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقوقع ومال سم٠مس.
 هذا أطمدٌٌ ؾم٠مًمٜمل قمـ اًمٙمت٥م اًمتل ٟم٘مرأ ومٞمٝم٤م اًمت٤مريخ.يمت٥م اًمت٤مريخ يمثػمة أمهٝم٤م – اًمتل قمٜمد اًمٕمٚمامء إوائؾ  -يمتىل٤مب "شمىل٤مريخ اسمىلـ َهمٜمّّىل٤مم"" ،رووىل٦م إومٙمىل٤مر
وإومٝم٤مم عمرشم٤مد طم٤مل اإلُم٤مم وشمٕمداد همزوات ذوي اإلؾمالم" ،يمت٤مب يمٌػم ٟم٘مؾ ومٞمف رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد
يمثػما وأضمقسم٦م ًمف واؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مرلن سم٤مًمتٗمًػم ،وٟم٘مؾ سمٕمض اعم١مًمٗم٤مت يمىل "يمِمىلػ اًمِمىلٌٝم٤مت" و"ُمٗمٞمىلد
اًمقه٤مب ً
وأيْم٤م ؾم٤مق اًمت٤مريخ  -شم٤مريخ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  -ؾمٞم٤مىم٦م لُمٜم٦م ،ومٝمق ُِمـ أومْمؾ اعمراضمع،
اعمًتٗمٞمد"ً ،
اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ًمف رؾم٤مًم٦م ذم اعم٘م٤مُم٤مت ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ذم شم٤مريخ اًمدقمقة ،وٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ طمًىللم سمىلـ
َهمٜمّّ٤مم ،وهذا يدل قمغم ىمقة هذا اًمٙمت٤مب ،واقمتامد اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ  -وهق قم٤ممل يمٌػم  -اقمتامده قمٚمٞمف،
أيْمىل٤م اًمِمىلٞمخ قمٌىلد
"روو٦م إومٙم٤مر" ،يمت٤مب اؾمٛمف "روو٦م إومٙم٤مر" ،وممٙمـ شم٘مقل" :شمىل٤مريخ اسمىلـ َهمٜمّّىل٤مم"ً ،
اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ًمف رؾم٤مئؾ رؾم٤مًمتلم ذم شم٤مريخ اًمدقمقة وهق قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
ودقمقشمف وُمٌتدئ أُمره واقمتٛمد قمغم شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم ،ومٙمت٤مب شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم ٓ ُيٕمال قمٚمٞمف ،طمتىلك اًمِمىلٞمخ قمٌىلد
اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  -اهلل يرطمؿ قمٚمامءٟم٤م يمٚمٝمؿ  -أذيمر ًمف حم٤مضة ىمديٛم٦م ذم اعمديٜم٦م قمـ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
يمت٤مب اسمـ َهمٜمّّ٤مم ،واًمٙمت٤مب اًمث٤مين "قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ َٟم َْجىلد" ًمٕمىلثامن سمىلـ
اًمقه٤مب وؾمػمشمف :ومٚمام شمٙمٚمؿ َذ َيم َر
َ
ِ
يمثػما واؾمتٗم٤مد ُِمـ همػمه ،وذيمر اًمت٤مريخ اًمذي ىمٌؾ ؾمامه اًمًقاسمؼ "ؾمقاسمؼ
سمِ ْنم ،هذا ضم٤مء واؾمتٗم٤مد ُمـ اسمـ َهمٜمّّ٤مم ً
شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم" أو "ؾمقاسمؼ شم٤مريخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب" َذ َيم َر طمىلقادث ذم اًم٘مىلرن اًمٕمىل٤مذ ،سمىلدأ ذم اًم٘مىلرن
اًمت٤مؾمع ،أول ُم٤م سمدأ سمذيمر سمٚمدة اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وسمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م وُمتك سمدأت قم٤مم صمامٟمامئ٦م وسمًىللم وٟمىلزل قمىلغم احلىلقادث
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يذيمره٤م سمحً٥م ُم٤م َشم ًَٜمّك ًمف ُِمـ اعمّم٤مدر اعمقضمقدة اًمتل شمٞمنت ًمف ،و َذ َيم َر هذا ذم سمداي٦م يمت٤مسمىلف أٟمىلف يٕمتٛمىلد قمىلغم
ُمّم٤مدر وأٟمف اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمؿ سمِمٙمؾ يمٌػم ،ومٝمذا هق اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨مٟ ،محـ ذيمرٟم٤م "شمىل٤مريخ اسمىلـ َهمٜمّّىل٤مم" واًمٙمتىل٤مب
اًمًىلٜمٞم٦م ذم
اًمث٤مين "اعم٘م٤مُم٤مت" ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ،هذا ضمٞمد ،هىلذا يمتىل٤مب ُمٝمىلؿ وُمقضمىلقد ذم اًمىلدرر ّ
يْم٤م هٜم٤مك
أيْم٤م ُمٓمٌقع ُمًت٘مؾ حم٘مؼ قمغم ٟمًخ ظمٓمٞم٦م ،ويمت٤مب قمثامن سمـ سمِ ْنم ،وأ ً
اعمجٚمد اًمث٤مين قمنم ،وُمقضمقد ً
رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز قمـ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ممت٤مزة ضمدًً ا ،ؾمٝمٚم٦م ُمٞمنة ،أٟمّمحٙمؿ
اه٤مُ ،مقضمقدة ذم جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م  -اعمجٚمد إول بٗمح٦م صمالصمٛمئ٦م وأرسمٕم٦م وسمًلم وُم٤م سمٕمىلده٤م
ِ
٥م أظمرى ًمٙمـ حتت٤مج إمم ِذ ْيم ِره٤م ُمع ِذ ْيم ِر سمٕمىلض
 ،و ُـم ٌْٕم٧م ُمًت٘مٚم٦م ،هذه ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمٗمٞمديمؿ ،وهٜم٤مك ُيم ُت ٌ
اًمٙم٤مشم٥م وُم٤م ٓ ُيقاومؼ قمٚمٞمف.
ُم٤م ومٞمٝم٤م ُِمـ ضمٝم٦م ُم٤م ُيقاومؼ قمٚمٞمف
ُ
 ُم٤م ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم؟ وهؾ اإلُم٤مُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وم٘مط؟يٕمٜمل ٟمريد اًمذي يتٕمٚمؼ سمت٤مريخ اًمدقمقةْ ،
إن سم٘مل وىم٧م ضم٤موسمٜم٤م قمٚمٞمف.
ِ
سمٖمض سمٕمض اًمٌٚمدان ًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب؟
 ؾمٌ٥ماًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٌٚمدان اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟمقا يٌٖمْمقٟمف ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب عمَّ٤م فمٝمىلر
ىمًىلؿ
سم٤مًمدقمقة يم٤من حمٌق ًسم٤مً ،مٙمـ قمٚمامء اًمًقء قم٤مروقا وؿمقهقا بقر َشمف أُم٤مم اًمٕم٤مُم٦م :وم٤مٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس ذم ؿمىل٠مٟمف،
ٌ
وىمًؿ يٌٖمْمفُ ،م٤م اًمًٌ٥م ذم سمٖمْمف؟ هق قمٚمامء اًمًقء اًمذيـ قم٤مروقا دقمقشمىلف،
ُمع حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب حيٌف:
ٌ
ُمٌٙمرا ،يٕمٜمل عمَّىل٤م يمىل٤من اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ذم
هذا آٟم٘مً٤مم ذم ؿم٠من حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤من ً
طمريٛمالء.
 عم٤مذا اهتؿ اًمِمٞمخ سمٜمقاىمض اإلؾمالم وُمٕمٜمك "ٓ إًمف ّإٓ اهلل"؟اهتؿ سمىل "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ٕ َّٟمَّف َو َضمدََ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمىل "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ،اعمٜم٤مىمْم٦م! اهلل ّ
ضمؾ وقمال أرؾمؾ حمٛمدًً ا
ـمٌ ًٕم٤م َّ
ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٕضمؾ اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وٕضمؾ "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب رأى
اهتؿ اًمِمٞمخ سمىل "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" َّ
ٕن هذا هق اهتام ُم رب اًمٕم٤معملم ،ي٘مقل اًمٜمٌََِّّل ّ
بىلغم
ُم٤م يٜم٤مىمض "ٓ إًمف ّإٓ اهلل"ّ ،
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمٕم٤مذ« :إٟمؽ شم٠ما ىمق ًُم٤م أهؾ يمت٤مب :ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمفش ُم٤مذا؟ «شمدقمقهؿ إمم ؿمٝم٤مدة ْ
أن
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"ٓ إًمف ّإٓ اهلل"ش ذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمح «إمم اًمتقطمٞمدش « ْ
وم٢من هؿ أضم٤مسمقك ًمذًمؽ وم٤مٟمت٘مؾ إمم ُم٤م سمٕمده٤مش( )1اًمّمالة
اًمزيم٤مة اًمّمٞم٤مم إمم لظمره.
اهتؿ اًمِمٞمخ سمٜمقاىمض اإلؾمالم؟
 عم٤مذا َّهذه ُأطمٞمؾ اًمً٤مئؾ عمج٤مًمس قم٘مدٟم٤مه٤م ذم هذا اجل٤مُمع اعمٌ٤مرك سمٕمٜمقان "اعمدظمؾ عم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمقه٤مب ورؾم٤مئٚمف" ذيمرٟم٤م ٟمقاىمض اإلؾمالم وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤مُ :م٤مذا يريد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اه٤م.
 حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب قمٛمره؟اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُوًمِ َدَ قم٤مم أًمػ وُم٤مئ٦م وسمً٦م قمنم وشمقذم َؾمٜمََ٦م أًمػ وُم٤مئتلم وؾمىلت٦م ،ويًىلٝمؾ
قمٚمٞمؽ احلً٤مب هذا اًمٕمٛمر.
ٍ
يمثىلػم ُِمىلـ سمٚمىلدان اإلؾمىلالم ظمىلالف دقمىلقة ؿمىلٞمخ
 عم٤مذا اٟمتنمت دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذماإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل؟
ِ
ِ
دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :همٚمط ،دقمقة حمٛمد سمـ
همػم
اٟمٔمرَ :ضم ْٕم ُؾ دقمقة ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ
قمٌد اًمقه٤مب هل دقمقة ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٓ يٙم٤مد يٜمٗمؽ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أسمدًً ا ،يمؾ
قمٌ٤مرات اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  -يمثػم ُمٜمٝم٤م ٟ -مٗمس اعمٕم٤مين ُمقضمقدة قمٜمىلد اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م ،وم٤مٟمتِمىل٤مر دقمىلقة
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب هق اٟمتِم٤مر ًمدقمقة اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،هذا ضم٤مٟم٥م ،اجل٤مٟمىل٥م اًمثىل٤مين :ذيمرٟمىل٤م ًمٙمىلؿ اًمًىلٜمـ
واجلراي٤م اًمتل دمري قمغم اًمتقطمٞمد واًمديـ :أ َّٟمَّف ي٘مقى طمٞمٜمًً٤م ويْمٕمػ طمٞمٜمًً٤م ،وىمقشمف ووىلٕمٗمف ٕؾمىلٌ٤مب ذيمرٟم٤مهىل٤م
ضمؾ وقمال ُجيري هذه احلقادث سمحٙمٛمتف ،وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم احلٙمٞمؿ اخلٌػم ّ
ًمٙمؿ ،واهلل ّ
وأيْمىل٤م
ضمىلؾ وقمىلالً ،
ىلغم ُمىل٤م َأ ْٟمْىل ُتُؿ َقم َٚمٞم ِ
اخلٌَِ َ
ٞمىلز ْ
َىل٤من اهللَُّ ًمِ َٞم َ
أهؾ اإليامن ﴿ َُم٤م َيم َ
ضمؾ وقمال َ
ًمٞمٌتكم اهللُ ّ
ٞمىل٨م ُِمىل َـ
ىلف َطم َّتَّىلك َي ِٛم َ
ىل١م ُِمٜمِ َ
ىلذ َر اعمُْ ْ
ْ ْ
لم َقم َ َ
اًم َّٓمٞم ِ
٥م﴾(ُ ٓ ، )2سمدََّّ ُِمـ اًمتٛمٞمٞمز ،اًمٗمتـ إذا طمّمٚم٧م واًمٌالء اًمذي طمّمؾ يتٛمٞمز ،يمؿ ُِمـ ٟمىل٤مس ي٘مقًمىلقنٟ :محىلـ
إُمر وضم٤مءت اًمٗمت ُـ ـمٚمع هذا ُِمـ هٜمىل٤م يٛمىللم
ُمًٚمٛمقن :وي٘مقًمقنً :مؽ ٟمحـ ُمع دوًم٦م اإلؾمالمً ،مٙمـ إذا دهؿ ُ

ُمرومققم٤م سمٜمحقه.
( )1بحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1496مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2لل قمٛمران.179 :
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يمؾ ٍ
اًمِمدائدَ َّ
ظمػم :أرشمٜمل بدي٘مل ُِمـ قمىلدوي ،وم٤مًمِمىلدائد
وهذا ُِمـ اًمٞمً٤مر! واًمٗمتـ واًمِمدائد ُه َٞم ُز ،ومجزى اهللُ
َ
ُشم ٌّلم طم٘مٞم٘م٦م َُمـ طمقًمؽ.

 آهتامم اًمٙمٌػم سم٤مًمٕم٘مٞمدة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب هؾ ؾمٌ٘مف أطمد ُِمـ قمٚمامء اًمًٚمػ إوائؾ؟يمؾ قمٚمامء اًمًٚمػ خيدُمقن اًمٕم٘مٞمدة ،يمؾ قمغم طمً٥م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمتل طمّمٚم٧م ذم زُمٜمىلف أو ذم سمٚمىلده أو ُِم ْ ِ
ٍمىله

اًمذي هق ومٞمف.
 هٜم٤مك حم٤م ٍم يدقمك "ٟم٤ميػ لل ُمٜمز" َقم ِٛم َؾ سمٕمض اعمراضمٕم٤مت ًمٚمٗمٙمر اًمقه٤ميب :ومام رأيٙمؿ ومٞمٝم٤م أصم٤مسمٙمؿ اهلل؟ٓ أقمرف "ٟم٤ميػ لل ُمٜمز" ،وُمراضمٕم٤مت اًمٗمٙمر اًمقهىل٤ميب هىلذا ُمّمىلٚمح! ُمراضمٕمىل٤مت! ٓ أدريُ ،مراضمٕمىل٦م
أن اًمداظمؾ ذم اعمقوقع أو ّ
اًمٗمٙمر اًمقه٤ميب يمؾ هذه اًمؽميمٞمٌ٦م ٓ شمدل قمغم َّ
أن اًمً٤مئؾ قمٜمده ومٝمىلؿ ًمٕم٘مٞمىلدة اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،قم٘مٞمىلدة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب قم٘مٞمىلدة دًمٞم ُٚمٝمىل٤م اًم٘مىلرلن واًمًىلٜمََّّ٦م ٓ ،يقضمىلد
ُمًىلت٘مٞمام ،هىلذا
ُمراضمٕم٤مت! قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،اعمراضمٕم٤مت هذه ًمٚمٛمختٚم٦م قم٘مٞمدشمف ُيراضمع ٟمٗمًف ومٞمٙمىلقن
ً
ُمّمٓمٚمح اعمراضمٕم٤مت هذا اًمذي يدظمؾ ذم اعمقوقع ويٙمقن ُمٌتد ًقم٤م ومػماضمع ٟمٗمًف ويتٖمػم ،أو يدظمؾ ذم ُمقوقع
ويٙمقن ُمٜمحر ًوم٤م ومػماضمع ويًت٘مٞمؿ ،أ ُّم٤م حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب عمَّ٤م سمدأ دقمقشمف سمدأه٤م سمٕمد ْ
أن أدركُ ،مىل٤م ُمٕمٜمىلك أدرك؟
أدرك َّ
أن ُم٤م طمقًمف ومٞمف خم٤مًمٗم٤مت ،يٕمٜمل اإلدراك هذا ُم٤م ضم٤مء دومٕم٦م واطمدة وُمرة واطمىلدة! ًمىلٞمس ومجىل٠مة أدرك! ٓ،
ومٚمام شمٙم٤مُمؾ اإلدراك قمٜمده وووىلح أٟمٙمىلر ،واقمىلؽمف قمىلغم
اإلدراك يٌدأ ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤م ويٙمؼم وي٘مقى ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤مّ ،
ٟمٗمًف أٟمف يم٤من خم٤مًم ًٗم٤م ،اًمِمٞمخ حمٛمد رسمك شمالُمٞمذه وأشمٌ٤مقمف أو قمٚمؿ ،دقمقشمف شم٘مقم قمغم أؾم٤مس أٟمىلؽ شمٕمىلرف اًمٌمىلء
لم﴾(ُ ، )1م٤م ديٜمىلؽ؟ ديٜمىلل
﴿احل ْٛمدُُ هللَِّ َرب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
سمدًمٞمٚمف" ،إذا ىمٞمؾ ًمؽَُ :مـ رسمؽ؟ شم٘مقل :ريب اهللُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ؟ ْ َ
﴿و َُم٤م ُحم َ َّٛمدٌٌ إِ َّٓ َر ُؾم ٌ
اإلؾمالمُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ؟ يمذاَُ ،مـ ٟمٌٞمؽ؟ حمٛمد ّ
قل َىمدْْ َظم َٚم ْ٧م
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ؟ َ

ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف اًمر ُؾم ُؾ﴾( " )2هذه ـمري٘م٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هذه اًمٓمري٘م٦م َأ َّصم َر ْت ذم َأ ْشم ٌَ٤مع دقمقشمف :ومٙمىل٤مٟمقا
أىمقي٤مء ،عم٤مذا هؿ أىمقي٤مء؟ ًمٞمس قمّمٌٞم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م! ٕٓ ،هنؿ أظمذوا هذا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمىلدًمٞمؾً ،مدرضمىل٦م َّ
أن واطمىلدًً ا ُِمىلـ
شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ىم٤مل خلّمقُمف :واهلل ًمق ظمرج قمٚمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وىم٤مل :أٟم٤م يمٜم٧م
( )1اًمٗم٤محت٦م.2 :
( )2لل قمٛمران.144 :
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خمٓمئ ودقمقا ًمٞمً٧م بحٞمح٦م! ُم٤م بدىمٜم٤مه وٓ شم٤مسمٕمٜم٤مه ،ومدقمقشمف بحٞمح٦م ،عم٤مذا؟ ت َّٚمقا قمـ اًمِمخص ،شم٤مسمٕمقا
اًمدقمقة ،وم٤مًمٗمٙمر اًمقه٤ميب ً
أبال هذا ُمّمىلٓمٚمح "ومٙمىلر" هىلذا ٓ ٟمت٤مسمٕمىلفٟ ٓ ،مًىلتخدم هىلذا اعمّمىلٓمٚمح "اًمٗمٙمىلر
حت َذر ذم فمىلؾ اًمث٘م٤مومىل٦م اعمتزايىلد ودظمقًمىلؽ قمىلغم
اًمقه٤ميب"! ٟم٘مقل :قم٘مٞمدة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب،
ودائام َ ْ
ً
ُمّمىلٓمٚمح٤م وشمتىل٤مسمع ذم
اًم ُٙم ّت٤مب واًم٘مراء واًم ُٙم ّت٤مب واعمث٘مٗملم ،اٟمتٌف ُِمىلـ اؾمىلتخدام اعمّمىلٓمٚمح٤متُ ،مىل٤م شمًىلتخدم
ً
اؾمتخدام اعمّمٓمٚمح! ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمٙمقن ُمًت٘مؾُ ،مّمىلٓمٚمح٤مشمؽ شمتىل٤مسمع ومٞمٝمىل٤م قمٚمىلامءك ،شمتىل٤مسمع ومٞمٝمىل٤م اعمدرؾمىل٦م اًمتىلل
ترضم٧م ُمٜمٝم٤م ذم شمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ،وسم٤مًمٜمًٌ٦م عمَِ٤م ُي ْذ َيم ُر هٜم٤مك أ َّٟمَّف قمٛمؾ سمٕمض اعمراضمٕم٤مت ًمٚمٗمٙمر اًمقهىل٤ميب ومىلام رأيٙمىلؿ
ومٞمٝم٤م؟ ٟمرى هذهُ ،م٤م هق يمالُمف وٟمٕمروف قمغم ُمٞمزان إدًم٦م واًمؼماهلم اًمتل قمٜمدٟم٤م وٟمٕمروف قمغم ُمىل٤م ىم٤مًمىلف اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب :هؾ َوم ْٝم ُٛمف عمَِ٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب بحٞمح أم ٓ؟ ّ
وإٓ أٟم٤م واهلل ٓ أقمىلرف
هذا اعمقوقع وٓ ىمرأ ُشمفً :مٙمـ إذا ومٞمف سمٕمض إومٙم٤مر أو سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل ذيمره٤م ممٙمـ ذم ضمٚمًتٜم٤م سمٕمد ٍ
همد ْ
إن
ؿم٤مء اهلل ُشم ْذ َيم ُر و ُٟمجٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م.
 هؾ يم٤من واًمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وواًمدشمف ُمٕم٤مرولم ًمدقمقشمف؟ُمثؾ هذه إؾمئٚم٦م ُم٤م هل٤م دا ٍع! اًمذي فمٝمر ًمٜم٤م أٟمف ُمٕم٤مرض ذيمرٟم٤مه :واًمذي مل ئمٝمر ٓ ٟمٌح٨م ومٞمف.
 ُمتك سمدأ فمٝمقر اًمنمك ذم َٟم َْجد؟ وقمغم أي قم٘مٞمدة يم٤مٟمقا؟ هؾ هؿ أؿم٤مقمرة؟ هؾ بحٞمح َّأن دقمقة اًمِمٞمخ
وبٚم٧م إمم اعمٖمرب؟
ٟمٕمؿ ،دقمقة اًمِمٞمخ وبٚم٧م إمم اعمٖمرب وًمف رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اعمٖمرب.
 ُمتك سمدأ فمٝمقر اًمنمك ذم َٟم َْجد؟ٓ ٟمدري ُمتك سمدأ.
أي قم٘مٞمدة يم٤مٟمقا؟
 قمغم ّيم٤من يٜمتً٥م اًمٕمٚمامء إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد وإمم قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أمحد ذم اًم٘مرن اًمٕمىل٤مذ وذم اًم٘مىلرن احلىل٤مدي
قمنمً ،مٙمـ هٜم٤مك ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ،آٟمتً٤مب ًمإلُم٤مم أمحد ٓ يٕمٜمىلل بىلح َ٦م آٟمتًىل٤مب ذم يمىلؾ رء ،رسمىلام يٙمىلقن
قمٜمدهؿ ظمٚمؾ ذم ُمً٠مًم٦م أو ُمً٠مًمتلم ،وهؿ يٙمقٟمقن ً
أيْمىل٤م
ومٕمال طمٜم٤مسمٚم٦م وهؿ ُمت٤مسمٕمقن ًمٕم٘مٞمدة اإلُم٤مم أمحد وهىلؿ ً
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ُحي ٌّقن اسم َـ شمٞمٛمٞم٦م وي٘مقًمقن سمٙمالُمفً :مٙمـ ٓ يِمؽمط أهنؿ إذا ٟم٘مٚمقا يمال َُمف أ َّٟمَّف ًمٞمس قمٜمدهؿ وٓ خم٤مًمٗم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م
وًمٞمس قمٜمدهؿ خم٤مًمٗم٦م ًمإلُم٤مم أمحد! اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهق ُِمـ أشمٌ٤مع اإلُم٤مم أمحد َأ َىم َّر قمغم ٟمٗمًف ذم ُمً٠مًم٦م أو ُمً٠مًمتلم أٟمف
هق ولسم٤مؤه ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م احلؼ :وأٟمف عمَّ٤م أدرك ب٤مر أُم٤مم ظمٞم٤مريـ :إ ُّم٤م ْ
أن ُيت٤مسمع لسمىل٤مءه وُمِمىل٤مخيف إوًمىللم أو يتىل٤مسمع
اًمدًمٞمؾ ُِمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمََّّ٦م ،ومٞم٘مقل :وم٠مٟم٤م اظمؽمت ُمت٤مسمٕم٦م اًمدًمٞمؾ ُِمـ اًمٙمت٤مب
واًمًٜمََّّ٦م ،هذا ذيمره ذم "اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ" ٓطمظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٜمتً٥م إمم اإلُمىل٤مم أمحىلد وُمىلع ذًمىلؽ
ظم٤مًمػ ،قمٌد اًمرمحـ اسمـ اجلقزي طمٜمٌكم ويٜمتً٥م إمم اإلُم٤مم أمحد وي١مول اًمّمىلٗم٤مت! َأ َّو َل بىلٗم َ٦م اإلشمٞمىل٤من! سمىلؾ
ِ
﴿و َضم٤م َء َرسم َؽ﴾( - )1وسمٕمض اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م اًمّمٗم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م هلل ّ
ضمؾ وقمال
ىم٤ملَُ " :مـ ومٝمؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
 ىم٤ملَُ :مـ ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م يمذا  -يٕمٜمل قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أمحد َّ -إن ومٝمٛمف رديء! هق مل ُي ًَٛمف! ُم٤م ىم٤مل :ومٝمؿ اإلُم٤مم أمحد!
هق ىم٤ملَُ :مـ ومٝمؿ يمذا ّ
ور َّد قمٚمٞمف اسمـ ىمداُمىل٦م ،اسمىلـ اجلىلقزي شمىلقذم ذم هن٤ميىل٦م اًم٘مىلرن اًمًىل٤مدس
ومٝمٛمف ردي ٌء! َ
وم٢من َ
اهلجري  -سمًٛمئ٦م وؾمٌٕم٦م وشمًٕملم  ،-اسمـ ىمداُم٦م شمىلقذم َؾمىلٜمََ٦م ؾمىلتٛمئ٦م وقمنمىليـَ ،ر ّد قمٚمٞمىلفَ ،ذ َيمَىل َره وىمىل٤ملٓ :
يٕمجٌٜمل اسمـ اجلقزي ذم أبقًمف ،وهذا طمٜمٌكم وهذا طمٜمٌكم ،ومٙمقٟمف يٜمتً٥م إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ٓ يٕمٜمىلل أٟمىلف
أطمدً ا ُِمـ أهؾ إهقاء ذم ُمً٠مًم٦م
ٌ
شمٓم٤مسمؼ ذم يمؾ اعمً٤مئؾ! رسمام شمٖمٞم٥م قمٜمف ُمً٠مًم٦م ،رسمام يٙمقن شم٠مصمر سمٛمً٠مًم٦م وضم٤مًمس ً
وم٤مٟم٘مدطم٧م ذم ذهٜمف ،هذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهذا اسمـ اجلقزي ،سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟمقا طمٜم٤مسمٚم٦م حيٌقن اإلُمىل٤مم أمحىلد
وحيٌقن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٙم ْـ ُمع ذًمؽ رسمام ظم٤مًمٗمقاُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م؟ ً
ُمثال جمٛمىلقع اًمِمىلٞمخ أمحىلد اعمٜم٘مىلقر ًمىلف
جمٛمقع شمقذم اًمِمٞمخ أمحد اعمٜم٘مقر قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وسمً٦م وقمنميـ ًمٚمٝمجرة ،يٕمٜمل سمٕمد وٓدة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
قمٌد اًمقه٤مب سمٕمنم ؾمٜملم شم٘مري ًٌ٤م ،اًمِمٞمخ أمحد اعمٜم٘مقر َٟم َ٘م َؾ ذم ُمً٠مًم٦م ُِمـ ُمًىل٤مئؾ اًمٌىلدع ىمىل٤مل" :هىلذه ُشم ُ
ٗمٕمىلؾ ذم
ص اسم ُـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم يمراهٞمتٝم٤م" ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م إذا ىم٤مل سم٤مًمٙمراهٞم٦م ؾمٞم٤مق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إبىلؾ اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م
زُم٤مٟمٜم٤م ،و َٟم َّ
ذيمره٤م ٕضمؾ أهن٤م سمدقم٦م :وم٤مًمِمٞمخ أمحد اعمٜم٘مقر ٟم٘مؾ يمالُمف وىم٤ملّ :
إن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمرهٝم٤م! وىم٤مل :إ َّن
هٜم٤مك َُمـ هنك قمٜمٝم٤م طمٞم٨م أهن٤م سمدقم٦م حمدصم٦م! صمؿ اؾمتح٥م ومِ ْٕم َٚمٝم٤م و َأ َّي َدَ ومٕم َٚمٝم٤م واؾمتدل هل٤م! وم٤مسمـ ُمٜم٘مقر يتىل٤مسمع اسمىلـ
شمٞمٛمٞم٦م وحيٌف ويٜم٘مؾ قمٜمف ويت٤مسمع اإلُم٤مم أمحد وحيٌف ويٜم٘مؾ قمٜمف وُمع ذًمؽ ظم٤مًمػ ذم ُمًىل٠مًم٦م ُِمىلـ ُمًىل٤مئؾ اًمٌىلدع،

( )1اًمٗمجر.22 :
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ضمٞمد؟ ومٙمقٟمف خي٤مًمػ ٓ يٕمٜمل ٟمٗمل اًمٜمًٌ٦م! ٟمٗمل احلٜمٌٚمٞم٦م أو ٟمٗمل اًمٜمًٌ٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞمىل٦م أو حمٌىل٦م اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م ،ضمٞمىلد؟
وهٙمذا ،وم٤محلراك اًمٕمٚمٛمل ذم َٟم َْجد ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري وذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم طمراك طمٜمىلٌكم ذم اجلٛمٚمىل٦م،
هٜم٤مك يم٤من َُمـ يٕم٤مرض اعمدرؾم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م ذم َٟم َْجد هذا ؾم٤مسمؼُ ،مدى ىمقهتؿ وُمدى وٕمٗمٝمؿ ذم زُمـ اًمِمٞمخ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٓ ٟمٕمرومف ،سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ُمدى اًمتىلزاُمٝمؿ سمٙمىلؾ ُمًىل٤مئؾ
أن ٟمجزم ومٞمف َّ
أن جيزم ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ اًمذي ٟمًتٓمٞمع ْ
اإلُم٤مم أمحد ٓ أطمد يًتٓمٞمع ْ
أن هٜم٤مك ُمً٤مئؾ مل يٜمٙمره٤م اًمٕمٚمىلامء
ُمثٚمام ذيمرٟم٤مه٤م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.
 ًمق أقمدت ِذ ْيم َر اعمرشمٙمزات اًمتل ؾمٌؼ ْأن أوردهت٤م أول اًمدرس َعمِـ مل حيي.

ـمٞم٥م ًمٙمل ٓ يذه٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمقىم٧م ّ
ٕن سمٕمض إظمقة يمٚمٛمٜمل ذم اًمىلدرس إول ي٘مىلقل :ـمقًمىل٧م ذم ِذ ْيمْىل ِر

ُمٝمؿً ،مٙمـ ُم٤مدام َّ
اًمتٛمٝمٞمد! وأٟم٤م أرى َّ
أن هٜم٤مك َُمـ ي٘مقل :ـمقًم٧م! أىمقل ًمٙمؿ :هذا اًمدرس يٙمقن ًمف
أن اًمتٛمٝمٞمدََ ٌ
ً
ـمىلقيال ،وحيتىل٤مج ًمٚمتٛمٝمٞمىلد ،هىلذا ضوريً ،مىلقٓ أٟمىلف
شمتٛم٦م سمٕمد همد ،شم٤مريخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب حيت٤مج وىم ًت٤م
ضوري ُم٤م ذيمر ُشمف ذم هذا اًمٓمقل ،وم٤مًمٞمقم ٟمٙمٛمؾ َىم ْدْ َر ُم٤م ٟمًتٓمٞمع وؾمٜمذيمر ُِمـ اًمت٤مريخ َىم ْدْ َر ُم٤م ٟمًتٓمٞمع وٟمٙمٛمؾ
سمٕمد ٍ
همد ،سمٕمد همد هٜم٤مك ضمٚمً٦م قمـ سمراءة دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ُِمىلـ اًمقبىلػ أهنىل٤م شمقبىلػ
سم٤مخل٤مرضمٞم٦م! هذا ُمتّمؾ اهذاً :مٙمـ هذا اعمقوقع ُم٤م حيت٤مج ًمٓمقل ًمؼماءة دقمقة اًمِمٞمخ ُِمـ اخلقارج ،وسم٤مًمت٤مزم ّ
وم٢من
هذا اًمدرس ؾمٜمذيمر مم٤م شمٞمن وسمٕمد ٍ
همد ؾمٜمٕمٞمد اعمرشمٙمزات سمِمٙمؾ خمتٍم رسمع ؾم٤مقم٦م أو قمنم دىم٤مئؼ وٟمٙمٛمؾ سم٘مٞم٦م
شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ـمٌ ًٕم٤م ُم٤مدام قمٜمدٟم٤م ذم هذا اعمقوقع ُ -مقوقع ـمقل اًمت٤مريخ ُ -مىل٤م
أشمٞمٜم٤م سمف ذم هذه اعمج٤مًمس مل ِ
ٟم٠مت قمغم رسمع شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،إٟمىلام ٟمىل٠ما قمىلغم أؾم٤مؾمىل٤مت
وسمداي٤مت اًمدقمقة ،أ ُّم٤م اعمقوقع يمٚمف وم٢مٟمف حيت٤مج إمم ضمٚمً٤مت يمثػمة وجم٤مًمس يمثػمة.
ـمٞم٥م ٟمٙمٛمؾ ُم٤م سمدأٟم٤مه ذم اعمجٚمس إول ،اًمذي ذيمرٟم٤مه ذم اعمجٚمس إول َّ
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
أن هٜم٤مك خم٤مًمٗم٤مت وذيمرٟم٤م شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٤متَّ :
أدرك َّ
وأن آٟم٘مً٤مم ذم ؿم٠من اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب سمىلدأ
ُمٌٙمرا ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َر َطم َؾ :عمَّ٤م ُوًمِد ذم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م وٟمِمىل٠م وشمٕمٚمىلؿ َر َطمىل َؾ إمم اًمٌٍمىلة ،رطمىلؾ قمىلدة
ً
رطمالت ،إمم اعمديٜم٦م وإمم ُمٙم٦م و َر َطمؾ إمم اًمٌٍمة ،واًمد اًمِمٞمخ  -اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن  -يم٤من ىم٤مو ًٞم٤م
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ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م صمؿ ُقم ِز َل قمـ اًم٘مْم٤مء َؾمٜمََ٦م أًمػ وُمئ٦م وشمًٕم٦م وصمالصملم ُِمـ اهلجرة ،وم٤مٟمت٘مىلؾ ُِمىلـ سمٚمىلدة اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م إمم
سمٚمدة طمريٛمالء ،صمؿ َّ
إن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب قم٤مد ُِمـ اًمٌٍمة ومقضمد واًمدََ ه ىمد اٟمت٘مؾ إمم طمريٛمالء ومتقضمف
إمم واًمده سمحريٛمالء ،إ ًذا اٟمت٘م٤مل اًمِمٞمخ ُِمـ اًمٌٍمة ورضمققمف إمم َٟم ْج ٍد يم٤من سمٕمد َؾمٜمََ٦م أًمػ وُمئ٦م وشمًٕم٦م وصمالصمىللم
إٟمٙم٤مر ُم٤م يراه ُِمـ خم٤مًمٗم٤مت شمّمىلؾ إمم اًمنمىلك إيمىلؼم ،واٟم٘مًىلؿ اًمٜمىل٤مس ذم
ُِمـ اهلجرة ،عمَّ٤م رضمع إمم واًمده سم٤مذ
َ
ؿم٠مٟمف ،ويم٤من ًمف شمالُمٞمذ ذم طمريٛمالء ،يم٤من ًمف دروس ذم طمريٛمالء وشمالُمٞمىلذ ،واٟم٘مًىلؿ اًمٜمىل٤مس ذم ؿمىل٠مٟمف ،سمٕمىلض
اًمتقاريخ اعمخٓمقـم٦م شمذيمر َّ
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب فمٝمرت دقمق ُشمُىلف ذم َٟم َْجىلد قمىل٤مم أًمىلػ وُمئىل٦م وصمالصمىل٦م
وأرسمٕملم ُِمـ اهلجرة ،هذا اًمت٤مريخ اطمٗمٔمقه ،شم٤مريخ اعم١مرخ اسمـ قمٌد اًمِمٙمقر اهلٜمدي اعمٙمل ،هق هٜمدي وشمقذم ذم
ُمٙم٦مٟ ،مزيؾ ُمٙم٦مً ،مف شم٤مريخ َذ َيم َر ومٞمف ّ
أن أول دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب فمٝمرت ذم َٟم َْجد قم٤مم أًمػ وُمئىل٦م
وصمالصم٦م وأرسمٕملم ُِمـ اهلجرة ،هذا اًمت٠مريخ ًمٔمٝمقر اًمدقمقة يتٜم٤مىمٚمف اعمٕم٤مروىلقن ًمىلدقمقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
أسمدً ا ،اًمٚمٝمىلؿ
اًمقه٤مب ،وهق ىمري٥م ُِمـ احل٘مٞم٘م٦م ،ومل أضمد أطمدًً ا يريمز قمٚمٞمف أو يذيمره ذم يمت٤مسم٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م احلديث٦مً ،
سمٕمض اًمٗمقائد اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمت٤مريخ َٟم ْج ٍد وذيمره٤م ،إ ًذا وهق
اؾم َت َّؾ ُِمـ هذا اعمخٓمقط َ
ّإٓ إؾمت٤مذ محد اجل٤مه ْ
ذم طمريٛمالء قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وصمالصم٦م وأرسمٕملم سمحً٥م ُم٤م ي٘مقًمف اسمـ قمٌد اًمِمٙمقر فمٝمرت دقمقة اًمِمٞمخ ذم َٟم َْجىلد،
ويم٤من ًمف دروس وشمالُمٞمذ واٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس ذم ؿم٠مٟمف سملم ُم١ميديـ وُمٕم٤مرولم ،اعمٕم٤مروقن ًمدقمقة اًمِمىلٞمخ ًمٞمًىلقا
اًمٕم٤مُم٦م! اًمٕم٤مُم٦م شمٌع ٕهؾ اًمٕمٚمؿ :شمٌع ًمرؤؾم٤مئٝمؿ ،رؤؾم٤مؤهؿ ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،حمٛمد سمـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ٓ يقضمىلد
أطمد يًتٓمٞمع ْ
أن يتٙمٚمؿ ومٞمف ّإٓ قم٤ممل ٓ ،يتٙمٚمؿ ومٞمف رئٞمس! ًمق شمٙمٚمؿ ومٞمف رئٞمس :أُمػم :ىمقي :ؿمٞمخ ىمٌٞمٚم٦م! ٓ ُي ْ٘م ٌَ ُؾ
ُمٜمف ،وإٟمام ُي ْ٘م ٌَ ُؾ ُِمـ اًمٕم٤ممل ،ومٕمقرض اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمىلـ ىمٌىلؾ قمٚمىلامء ذم ذًمٙمىلؿ اًمتىل٤مريخ ،صمىلؿ َّ
إن
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اؾمتٛمر ذم دقمقشمف وطمّمؾ ذم َٟم َْجد اٟم٘مً٤مم ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب يمىل٤من
سمٕمض اًمٜم٤مس "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" طم٘مٞم٘م٦م "ٓ إًمىلف ّإٓ اهلل"
يرؾمؾ اًمدقم٤مة وم ُٞمٔمٝمر دقمق َشمف ذم طمريٛمالء ًمدرضم٦م أٟمف َقم َّٚم َؿ َ
واًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت :وهذا اًمرضمؾ ذه٥م إمم سمٚمدة اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وم٘م٤مسمٚمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٞمًىلك -
هذا يم٤من قم٤معمً٤م ُِمـ قمٚمامء اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م  -وم٤مؾمتٝمزأ سمف ،هذه طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م أصمٌتٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ ظمالل
رؾم٤مًم٦م ُِمـ رؾم٤مئٚمف اعمٌٙمرة اًمتل يمتٌٝم٤م وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم هذا خيرج ًمٜم٤م ٟمتٞمج٦م وهل َّ
أن قمداوة اًمِمٞمخ حمٛمد
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سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ أٟم٤مس ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م طمّمٚم٧م واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب ذم طمىلريٛمالء،
أن يٜمت٘مؾ إمم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ىمْمٞم٦م طمريٛمالء واًمٕمٞمٞمٜم٦م واًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ٓ ُسمدََّّ ْ
يٕمٜمل ىمٌؾ ْ
أن شمٕمرومقه٤م سم٤مًمتقاريخ ،اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب مل خيرج ُِمـ طمريٛمالء ّإٓ سمٕمد ووم٤مة واًمده ،شمقذم واًمده قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وصمالصم٦م وسمًىللم ،ظمىلرج
ُِمـ طمريٛمالء وذه٥م إمم اًمٕمٞمٞمٜم٦م قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وأرسمٕم٦م وسمًلم ،وسم٘مل ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م إمم ْ
أن ـمرد ُمٜمٝم٤م أواظمر َؾمىلٜمََ٦م
أًمػ وُمئ٦م وؾمٌٕم٦م وسمًلم  -وىمٞمؾ أوائؾ َؾمٜمََ٦م صمامٟمٞم٦م وسمًلم  ،-هذه اًمتقاريخ ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمٕمرومٝم٤م وشمًتحيىله٤م
دائام ،إذا ىمٚمٜم٤مَّ :
إن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُقمقرو٧م دقمقشمف ذم طمريٛمالء ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُقمقرو٧م دقمقشمف ىمٌىلؾ
ً
َؾمٜمََ٦م أًمػ وُمئ٦م وأرسمٕم٦م وسمًلم ُِمـ اهلجرة ،وهذا وىم٧م ُمٌٙمر ضمدًً ا ،يٕمٜمل مل شمدظمؾ اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م ذم اعمقوىلقع! ومل
يدظمؾ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ذم اعمقوقع! ومل شمٌدأ شمٚمؽ احلروب اًمتل فمٝمرت! طمتك ٓ شم١مصمر قمٚمٞمٜم٤م ذم ومٝمىلؿ اًمىلدقمقة
وومٝمؿ ُمً٤مره٤م ،إ ًذا طمّمؾ آٟم٘مً٤مم واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم طمريٛمالء ،زاد إُمر قمغم اًمِمىلٞمخ طمتىلك
ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف إذي٦م ،وظم٤مف قمغم ٟمٗمًف وهق ذم طمريٛمالء :وم٤مظمت٤مر اًمذه٤مب إمم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ٓ ؾمٞمام وأٟمف ؾمٛمع َّ
أن
أطمىل٥م اًمىلدقمق َة
قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر أُمػمه٤م اًمذي شمقمم قم٤مم أًمػ وُمئ٦م واصمٜملم وأرسمٕملم ُِمـ اهلجىلرة ؾمىلٛمع قمٜمىلف أٟمىلف
ّ
و َىمٌِ َٚمٝم٤م ،قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر مل َي ْ٘م ٌَ ِؾ اًمدقمقة عمَّ٤م ضم٤مءه اًمِمٞمخ! ٓ ،يم٤من ىمد ؾمٛمع سم٤مًمدقمقة وأطمٌٝم٤م ىمٌىلؾ ْ
أن يىل٠ما إًمٞمىلف
اًمِمٞمخ ،هذه ذيمره٤م اًمِمٞمخ طمًلم سمـ َهمٜمّّ٤مم ذم سمداي٦م شم٤مرخيف ،وهذه طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُشمذيمر! يٕمٜمل ٓ أرى ُِمـ اعمىل١مرظملم
واطمدً ا ذيمرهُ ،مع أهن٤م ُم١مصمرة ذم ومٝمؿ
ؿمخّم٤م
أي٧م ّإٓ
ً
اعمٕم٤مسيـ  -اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م – يذيمروهن٤م! اًمٚمٝمؿ ُم٤م ر ُ
ً
احلراك وومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمدقمقة وطم٘مٞم٘م٦م ُمٕم٤مروتٝم٤م وُم٤م ضمرى ،إ ًذا قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر ُم٤م هق عمَّ٤م ضم٤مءه اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمقه٤مب ىم٤ملْ :
ىمٛم٧م سمٜمٍم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" طمّمؾ ًمؽ يمذا ويمذا وم٘مٌٚمٝم٤م! ٓ ،قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمىلر يمىل٤من ىمىلد
إن َ
ِ
أُمػمهىل٤م وقم٤مهىلده قمىلغم
َىمٌِ َٚمٝم٤م ُمـ َىم ٌْ ُؾ ،إذا ّ
شمٌلم ذًمؽ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب إمم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م واؾمىلت٘مٌٚمف ُ
يٜمٍمه ويذب قمٜمف ويذو ُد قمٜمف ىم٤مم سمٕمٛمٚملم ضمٚمٞمٚمىللم ذم
احلامي٦م ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب عمَّ٤م طمّمؾ ًمف إُمـ يمٞمػ ُ
يٌلم هلىلؿ "ٓ إًمىلف
اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،اًمٕمٛمؾ إول :أٟمف سمدأ يم٠مٟمف َأ َظم َذ ُي ُ
ٙم٤مشم٥م قمٚمام َء اًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦مُ :يٙم٤مشمٌٝمؿ سم٤مًمرؾم٤مئؾ و ّ
أن ُمٕمٜمك "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" يدظمؾ ومٞمف ً
ّإٓ اهلل" و ُي ٌّلم هلؿ َّ
أوٓ شمقطمٞمد اهلل سم٤مإلهلٞمىل٦م وًمىلٞمس وم٘مىلط اًمرسمقسمٞمىل٦م! يمىل٤من
ُمٜمتنما ذم َٟم َْجد شمٗمًػم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" سمتٗمًػم إؿم٤مقمرة ،يٕمٜمىللُ ٓ :م٤مًمىلؽ ّإٓ اهلل وٓ رب ّإٓ اهلل ،وهىلذا َأ َّصمىل َر
ً
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ٍ
رب ّإٓ اهلل :وٓ ظم٤مًمؼ ّإٓ اهلل:
قمغم قمٚمامء َٟم ْجد سمِمٙمؾ يمٌػم ،إذا ومنٟم٤م "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" أٟمف ٓ ُم٤مًمؽ ّإٓ اهلل :وٓ ّ
ٕن اًمذسمح ومٕمؾ اًمٕمٌد ،واعمٚمؽ واخلٚمؼ واًمرزق ومٕمؾ اهلل ّ
أن اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ذك! َّ
ومٚمؿ ٟمٗمٝمؿ َّ
ضمىلؾ وقمىلال ،ومٚمىلؿ
ِ
ىلؿ ًَم َٞم ُ٘مىلق ًُم َّـ اهللَُُّ﴾( )1وُمىلع
ٟمٗمٝمؿ "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ّإٓ سمٗمٝمؿ يمٗم٤مر ىمريش ،يمٗم٤مر ىمريش َ
﴿و ًَمئ ْـ َؾم َ٠م ًْم َت َُٝم ْؿ َُمىل ْـ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْ
ذًمؽ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ حمٛمد ّ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هذا اًمتٗمًػم ًمىل "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" دظمىلؾ قمىلغم إوؾمىل٤مط اًمٕمٚمٛمٞمىل٦م
يمٚمٝم٤م ،يمؾ اعمذاه٥م ،اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم ،واحلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ،أُم٤م دًمٞمٚمف ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ومٙمثػم،
اعم٤مًمٙمٞم٦م قم٘مٞمدة "ضمقهرة اًمتقطمٞمد" ًمٚمًٜمقد اًمتٚمٛمً٤مين ُِمـ شمٚمٛمً٤من اعمٖمرب ،أم اًمؼماهلمً ،مف قم٘مٞمدة ىم٤ملُ :مٕمٜمك
قمام ؾمقاه! وٓ ُُم ْٗم َت َِ٘م ٌر إًمٞمف َُمـ قمداه ّإٓ اهلل! إ ًذا اًمتٗمًىلػم ًمٚمرسمقسمٞمىل٦م ٓ اإلهلٞمىل٦م!
"ٓ إًمف ّإٓ اهلل" يٕمٜمل ٓ ُمًتٖمٜم ًٞم٤م ّ
هذا شمقذم ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري اًمًٜمقد اعم٤مًمٙمل ،هذا اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وقم٘مٞمدهتؿ ُشم َدَ َّر ُس ،اًمِم٤مومٕمٞم٦م "ُمىلتـ
أيْم٤م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمىلع اهلجىلري ،احلٜم٤مسمٚمىل٦م
اًمز َسمد" ٓسمـ رؾمالنُ ،متـ ُمٜمٔمقُم٦م "اًمزسمد" ٓسمـ رؾمالن اًمِم٤مومٕمل ً
اًمً َّٗم٤مريٜمل اعمتقرم ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ُمٕم٤مس ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
ٟمٗمس قمٌ٤مرة اسمـ رؾمالن ٟم٘مٚمٝم٤م َّ
اًمً ّٗم٤مريٜمل يمت٤مسمف ُمقضمقدً ،مف ٟمٔمؿ اؾمىلٛمف "اًمىلدرة اعمْمىلٞم٦م"
شمقذم قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وصمامٟملم شم٘مري ًٌ٤م ًمٚمٝمجرةَّ ،
يمٌػما اؾمٛمف "ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ذح اًمدرة اعمْمٞم٦م" ُمقضمقد اًمنمح هذا ،ىم٤مل ذم يمت٤مسمفُ " :
أول
ذطمف ً
ذطم٤م ً
واضم٥م اًمٕمٌٞمد ُمٕمروم ُ٦م اًمرب سم٤مًمتًديد" يٕمٜمل اهذا اعمٕمٜمك ،اعمٝمؿ ومٞمف ٟم٘مؾ قمٌ٤مرة اسمـ رؾمالن ،وقمٌ٤مرة اسمـ رؾمالن
اًمً ّٗم٤مريٜمل ،ـمٞم٥م ُم٤م َد َّظم َؾ َٟم ْج ًدً ا وقمٚمام َء َٟم ْج ٍد سم٤مًمًٗم٤مريٜمل ذم اًمِم٤مم؟؟
قمغم قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة اعمتٙمٚمٛملم ومٙمذًمؽ َّ
قمٚمامء َٟم ْج ٍد يمثػم ُِمـ قمٚمامء َٟم ْج ٍد رطمٚمقا إمم اًمِم٤مم وٟم٘مٚمقا اًمٕمٚمؿ قمـ اعمدرؾم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م سم٤مًمِم٤مم سمدُمِمىلؼ ،أمحىلد سمىلـ
قمٓمقة اًمٜم٤مسي رطمؾ ،قمدد يمٌػم ُِمـ اًمٕمٚمامء ،سمٕمْمٝمؿ رطمؾ إمم ُمٍم واًمِم٤مم ،وسمٕمْمٝمؿ رطمؾ إمم اًمِم٤مم وم٘مط،
وسمٕمْمٝمؿ رطمؾ إمم ُمٍم وم٘مطُِ ،مـ اًمذيـ رطمٚمقا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم اًمِم٤مم وُمٍم اًمِمٞمخ زاُمؾ سمـ ؾمٚمٓم٤من ُِمىلـ
لل يزيد احلٜمٗمل ُِمـ أهؾ سمٚمدة ُم٘مرن ،سمٚمدة ُم٘مرن هل اًمري٤مض اًمٞمقم ،اًمري٤مض يم٤مٟم٧م سمٚمدشملم ،يٕمٜمل مل يٙمـ رء
اؾمٛمف اًمري٤مض! يٕمٜمل اًمري٤مض يمٌٚمدة واطمدة ،اًمري٤مض يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ُم٘مرن سمٚمدة ُمًت٘مٚم٦م وُمٕمٙم٤من سمٚمىلدة ُمًىلت٘مٚم٦م،
إمم اًمٞمقم ومٞمف اؾمؿ سمٕمض احلل ُمٕمٙم٤منُ ،مٕمٙم٤من هذه هل٤م ؾمقر ُمًت٘مؾ وسمٚمدة ُم٘مىلرن جمىل٤مورة هلىل٤م ،اًمٌٚمىلدشم٤من يمىل٤من
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سمٞمٜمٝمام أطمٞم٤م ًٟمً٤م طمروب ،ي٘مقل اًمِم٤مقمر اًمِمٕمٌل" :يىل٤م حمىلال واًمِمىلٛمس سمىل٤مد ؿمىلٕمٌٝم٤م ،ضب اهلٜمىل٤مدي دوم ُم٘مىلرن
اؾمؿ واطمىلد وهىلق
وُمٕمٙم٤من" ،هذا يدل قمغم وضمقد اًمٍماع سملم اًمٌٚمدشملم ،ه٤مشم٤من اًمٌٚمدشم٤من شمٓمقر احل٤مل ومجٕمٝمام ٌ
سمٚمدة اًمري٤مضّ :
واطمدٌ قم٤ممل ٌ اؾمٛمف زاُمؾ سمـ ؾمٚمٓم٤من ُِمـ لل يزيد وي٘مىل٤مل ًمىلف
وإٓ ذم اًمً٤مسمؼ يمام ذيمر ُشمف ًمؽ ،هٜم٤مك
ٌ
اعم٘مرين ٟمًٌ٦م إمم اًمٌٚمد ،شمقمم ىمْم٤مء سمٚمدة ُم٘مرن ُِمـ أهؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري ،هذا رطمؾ إمم ُمٍمىل ورطمىلؾ إمم
حل ّج٤موي  -ب٤مطم٥م "اإلىمٜم٤مع" صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم وأضم٤مزه
حل ّج٤موي  -اًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ أمحد ا َ
اًمِم٤مم وأضم٤مزه ا َ
ثٌىل٧م
اسمـ اًمٜمج٤مر  -يمالمه٤م طمٜم٤مسمٚم٦م  ،-إ ًذا اعمدرؾم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م ذم َٟم َْجد ُمتّمٚم٦م سم٤معمدرؾم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م ذم اًمِم٤مم ،واًمىلذي ُي ُ
ُمدى شم٠مصمر اعمدرؾم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م ذم َٟم َْجد سمام دظمؾ قمغم اعمدرؾم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م ذم اًمِم٤مم اًمذي هق قم٘مٞمىلدة قمٚمىلامء اًمٙمىلالم ذم
أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌد َّ
٥م رؾمىل٤مًم٦م إمم اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌ٤مد ىم٤ميض سمٚمدة هُمدة َيم َتَىل َ
اًمقه٤مب ي٘مقل ومٞمٝم٤م يذيمر ومٞمٝم٤م َّ
أن أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌد اعمٕمروم٦م ،وم٠مضم٤مسمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وىم٤مل ًمف:
وإن يم٤مٟمقا طمٜم٤مسمٚم٦مْ :
هذا يمالم قمٚمامء اًمٙمالم ،وهذا يدل قمغم شم٠مصمر قمٚمامء َٟم ْج ٍد ْ -
وإن يم٤مٟمقا ُِمـ ُمت٤مسمٕمل اسمـ شمٞمٛمٞمىل٦م
اًمً ّٗم٤مريٜمل شم٠مصمر سمٕمٚمامء اًمٙمالم ،اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين اًمذي ُيثٌ٧م شمىل٠م ّصمرهؿ َّ
أن شمٗمًىلػم "ٓ إًمىلف ّإٓ
 ّإٓ أهنؿ شم٠مصمروا ُمثؾ َّرب ّإٓ اهلل ،ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم رؾم٤مًم٦م ًمف َذا َيم َر ومٞمٝمىل٤م أهىلؾ
اهلل" قمٜمد قمٚمامء اًمٙمالم هق أٟمف ٓ ّ
سمٚمدة َطم ْر َُم٦م – هٜم٤مك سمٚمد قمٜمدٟم٤م اؾمٛمف َطم ْر َُم٦م  -ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب" :ذايمرٟم٤م َّ
يمؾ َُمـ ضم٤مٟم٤م ُمىلٜمٙمؿ
إقمؿ إهمٚم٥م ي٘مّمدون
ُِمـ ُُم َٓم ّقع" يٕمٜمل ُِمـ إُم٤مم ُمًجد و َُمـ ذم طمٙمٛمف ،إذا ىمٞمؾُُ :م َٓم ّقع ذم ذاك اًمزُم٤من سمؾ
ّ
سمف إُم٤مم ُمًجد أو ُحيًـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمٜمًخ وطم٤مومظ سمٕمض اًم٘مرلن وهٙمذا ،ي٘مقل" :ذايمرٟم٤م ذم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" يمؾ
َُمـ ضم٤مٟم٤م ُمٜمٙمؿ ُِمـ ُُم َٓم ّقع ومقضمدٟم٤م أٟمف ي٘مقلُ :م٤م هل٤م ُمٕمٜمك! أو ي٘مقل :إ ْن ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ ُم٤مًمؽ ّإٓ اهلل!" وهىلذا يٕمٜمىلل
ٗمن "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" سمامذا؟ سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ،وهذا شمٗمًػم قمٚمامء اًمٙمالم اًمذي اٟمتنم قمٜمد يم٤مومىل٦م اعمىلذاه٥مُ ،مىلع َّ
أن
أٟمف ُي ّ
أبح٤مب اعمذاه٥م خي٤مًمٗمقٟمف ،اإلُم٤مم أمحد خي٤مًمػ هذا وُم٤مًمؽ خي٤مًمػ هذا واًمِم٤مومٕمل خي٤مًمػ هىلذا وأسمىلق طمٜمٞمٗمىل٦م
خي٤مًمػ هذا ،أو مل ي١مصمر قمٜمٝمؿ هذا اًمتٗمًػم ،اعمٝمؿ أٟمٜم٤م ٟمخرج َّ
٥م قمٚمام َء َٟم ْجد
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤م َشم َ
ذم دقمقشمف و َسم ّلم هلؿ "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" و َسم ّلم هلؿ َّ
أن هٜم٤مك قمٚمامء ذم َٟم َْجد ٓ يٕمرومقن "ٓ إًمىلف ّإٓ اهلل" وأول ُمىل٤م سمىلدأ
سمٚمٖمىل٧م
سمٜمٗمًف ،ذيمر ذم رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمري٤مض وُمٜمٗمقطم٦م ي٘مقل" :أؿمٝمد اهلل وأؿمٝمديمؿ" أو يمال ًُم٤م سمٛمٕمٜمىل٤مه "أين
ُ
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ذم اًمٕمٚمؿ ُمٌٚم ًٖم٤م وأٟم٤م ٓ أقمرف ٓ إًمف ّإٓ اهلل!" يٕمٜمل أٟمف ٓ يٕمرف "ٓ إًمىلف ّإٓ اهلل" سم٤مًمتٗمًىلػم اًمّمىلحٞمح شمقطمٞمىلد
اإلهلٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م ،وٓ ي٘مّمد أٟمف ٓ يٕمرف هذه اًمٙمٚمٛم٦م! ًمٙمـ ي٘مّمد ُم٤م ذيمر ُشمُىلف ًمٙمىلؿ اًمتٗمًىلػم اًمّمىلحٞمح هلىلذه
سمٚمٖم٧م ذم اًمٕمٚمؿ ُمٌٚم ًٖم٤م" أو يمال ًُم٤م ُمثؾ هذا اعمٕمٜمك "وأٟم٤م ٓ
اًمٙمٚمٛم٦م ٓ شمٗمًػم قمٚمامء اًمٙمالم ،ي٘مقل" :أؿمٝمديمؿ أين
ُ
ِ
ومٛمـ زقمؿ ُِمـ قمٚمامء اًمٕمرب
أقمرف "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ويمذًمؽ ُمِم٤مخيل ُم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمد يٕمرف "ٓ إًمف ّإٓ اهلل"! َ
ٟمٗمًف سمام ًمىلٞمس
أٟمف يٕمرف "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ىمٌؾ هذا اخلػم اًمذي َُم َّـ اهلل سمف" يٕمٜمل دقمقشمف "وم٢مٟمف ىمد يمذب واُمتدح َ
ومٞمف" هذه وصمٞم٘م٦م ذم اعمٞمزان اًمت٤مرخيل ٓ ُي ْٕم َغم قمٚمٞمٝم٤م ،ؿمٝم٤مدة ؿمخص قمغم ٟمٗمًف وقمٚمامء زُمٜمف أهنؿ ٓ يٕمرومىلقن "ٓ
إًمف ّإٓ اهلل" ،إذا َشم ٌّلم هذا َّ
وم٢من اًمِمٞمخ َو َّو َح "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" و َوم َّنه٤م و َسم ّٞمٜمٝم٤م هلؿ سم٤مٕدًم٦م ،هذا هق اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ
إول اًمذي ىم٤مم سمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب.
اًمٕمٛمؾ اًمث٤مين اًمذي ىم٤مم سمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب أٟمف ىم٤مم اهدم إوصم٤منَ ،ه َدَ َم اًم٘مٌ٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمؼم زيد
سمـ اخلٓم٤مب ،هدُمٝم٤م ،ؾم٤مر إًمٞمٝم٤م ُمع قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر سمجٞمش ومٞمف – ي٘مقل اسمـ سمنم :ومٞمف ؾمتٛمئ٦م رضمؾ  -إمم اًم٘مىلؼم
وهدُمقه ،اجلٞمش ؾم٤مر عم٤مذا؟ هلدم اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ً
أوٓ ىمىل٤مل ًمألُمىلػم قمىلثامن سمىلـ
ُُم َٕم ّٛمر أٟمف هٜم٤مك أصمر ىمؼم يمذا وطمّمؾ سمف ومتٜم٦م ًمٚمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿٟ ،محـ ُٟم ٌّلم ًمٚمٜم٤مس اًمتقطمٞمد واًمذي ي٠ما ًمٚم٘مؼم هىلذا
أن ُهيدم اًمٌٜم٤م ُء ىم٤مل :دوٟمؽ إي٤مه ،أهد ُْمف ،ىم٤ملُ ٓ ،ٓ :سمدََّّ ْ
ومتٜم٦م ًمٚمٜم٤مس! ومال ُسمدََّّ ْ
أن شم٠ما ُمٕمل أٟم٧م وضمٞمِمؽ ،ظمىل٤مف
ّ
ومٚمام وبٚمقا إًمٞمف ظمرج إًمٞمٝمؿ
أن أهؾ اًم٘مؼم و َُمـ طمقًمف وأهؾ سمٚمدة اجلٌٞمٚم٦م خيرضمقن إًمٞمٜم٤م وي٘م٤مشمٚمقن ،ومٛم٣م ُمٕمفّ ،
٘م٤مشمؾ ُ
أهؾ اجلٌٞمٚم٦م يريدون اًم٘مت٤مل ،عم٤مذا ُي ُ
ُ
أهؾ اجلٌٞمٚم٦م؟ دوم٤م ًقم٤م قمـ اًم٘مؼمٓ ،طمظً ،مٙمـ عمَّ٤م رأوا اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
قمٌد اًمقه٤مب ُمع اجلٞمش وُمٕمف قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر يمٗمقا ،ومذه٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وشمرضمؾ وهدم اًم٘مٌ٦م
أيْم٤م هٜم٤مك ؿمجرة ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ؿمجرة اًمذي٥م اىمتٚمٕمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد
اًمتل قمغم اًم٘مؼم ،هذا ُِمـ إقمامل اًمتل ىم٤مم اه٤مً ،
أيْم٤م سمٕمض إؿمج٤مر ىم٤مم سم٢مزاًمتٝم٤مً ،مٙم ْـ عمَّ٤م طمّمؾ ًمف هذا إُمر ىم٤مُم٧م اًمٗمتٜم٦م أؿمد ىمٞمىل٤مم
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هٜم٤مك ً
وطمّمؾ ُمقىمػ اًمٕمٚمامء سمٕمد هذا اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مروقن َىم ِق َي ،ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم رؾم٤مًم٦م ًمىلف إمم
٥م رؾم٤مًم٦م َؾمٜمََ٦م أًمػ وُمئتلم وأرسمٕمىل٦م ،ي٘مىلقلَّ " :
إن ؾمىلٌ٥م اًمٗمتٜمىل٦م
اًمنميػ هم٤مًم٥م ،اًمنميػ هم٤مًم٥م أُمػم ُمٙم٦مَ ،يم َت َ
واًمٕمداء هق هدم اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر واًمٜمٝمل قمـ اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم" هذا يمالم اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
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يٕمٜمل شم٤مريخ ُمٜمف سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ ،ي٘مقلَّ " :
إن ؾمٌ٥م اًمٗمتٜم٦م واًمٕمداء هق هدم اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر واًمٜمٝمل قمىلـ اًمنمىلك
لم ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ضمرى و َذ َيم َر أٟمىلف سمٕمىلد
سم٤مهلل شمٕم٤ممم" ويمت٥م رؾم٤مًم٦م قم٤مُم٦م إمم َُمـ يّمؾ إًمٞمٝمؿ ُِمـ قمٚمامء اإلؾمالم َسم َّ َ
ْ
أن هنك اًمٕمقام قمـ اًمنمك وقمـ اًمٕم٤مدات اًمتل ٟمِم٠موا قمٚمٞمٝم٤م يم٤مت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد َقم ُٔم َؿ قمٚمٞمٝمؿ وؾم٤مقمدهؿ قمغم
سمٕمض َُمـ يدقمل اًمٕمٚمؿ! وهق ُِمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمٜمف ،وم٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب َّ
أن اًمذي
إٟمٙم٤مر ديـ اهلل ُ
ؾم٤مقمد ذم هذا سمٕمض َُمـ يدقمل اًمٕمٚمؿ ،هذا ُِمـ أهؿ اعمرشمٙمزات اًمتل شمدقمٛمٝم٤م سم٤مٕدًمىل٦م واًمؼماهىللم ًمت٘مىلرأ شمىل٤مريخ
اًمدقمقة قمغم سمّمػمة وسمٞمٜم٦م وشمٕمرف عمَّ٤م يتٙمٚمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُم٤مذا يريد وُم٤مذا ي٘مّمىلد ،وعمَّىل٤م يىلتٙمٚمؿ
ِ
ِ
اعمٕم٤مرض؟ وُم٤مذا يريد هذا اعمٕم٤مرض؟ وُم٤مذا ي٘مّمد؟
اعمٕم٤مرض ًمفَُ :مـ هق هذا
ِ
ِ
٥م رؾمىل٤مًم٦م وىلد دقمىلقة
اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ُمـ اعمٕم٤مرولم ًمٚمدقمقة وُمـ أؿمد اعمٕم٤مرولم ًمٚمدقمقة َيم َتَىل َ
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب هذه اًمرؾم٤مًم٦م أرؾمٚمٝم٤م إمم إُمّمىل٤مر إمم اًمٌٚمىلدان إمم سمٚمىلدان َٟم ْجىلد إمم اًمٌٍمىلة إمم
وحيرض ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ًمػمدوا قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،وهذا دًمٞمؾ قمغم َّ
أن اًمِمٞمخ ىمقي
احلج٤مزَ ُ :هيٞم٩م ُ َ
ذم احلج٦م ىمقي ذم اإلىمٜم٤مع طم٤مض اًمدًمٞمؾّ ،
وإٓ يمٞمػ يٚمج٠م اًمٕم٤ممل إمم همػمه إمم قمٚمامء احلج٤مز وقمٚمامء اًمٌٍمىلة ّإٓ
أيْمىل٤م ٕضمىلؾ ْ
أن
٥م قمٚمٞمف اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سم٤محلج٦م واًمٌٞم٤من! هذه اًمرؾمىل٤مًم٦م ً
ٕٟمف وٕمػ و َشم َٖم َّٚم َ
شم٘مرأ شم٤مريخ َٟم َْجد ىمراءة بحٞمح٦م اٟمتٌف إمم شم٤مرخيٝم٤م ،هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُيمتٌ٧م ىمٌىلؾ ْ
أن يٜمت٘مىلؾ اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،ىمٌؾ َؾمٜمََ٦م أًمػ وُمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وسمًلم هجري٦مُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ؟ اًمدًمٞمؾ هق َّ
أن اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ
٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م أرؾمٚمٝم٤م إمم اًمٌٍمة اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمكم اًم٘مٌ٤مين اًمٌٍمي َر ًّدا قمغم دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمىلد
ؾمحٞمؿ َيم َت َ
سمـ قمٌد اًمقه٤مب و َذ َيم َر ذم َرده رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ي٘مقل" :يم٤م َشم ٌَٜمَ٤م سمٕمض قمٚمامء َٟم َْجد هق ؾمٚمٞمامن سمىلـ
ؾمحٞمؿ" و َذ َيم َر سمٕمض إُمقر اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ،اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمكم اًم٘مٌ٤مين اٟمتٝمىلك وومىلرغ
ُِمـ شم٠مًمٞمٗمف قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وؾمٌٕم٦م وسمًلم ُِمـ اهلجرة ذم ؿمىلٝمر رضمىل٥م ،إ ًذا ُمتىلك أرؾمىلٚمٝم٤م اًمِمىلٞمخ ؾمىلٚمٞمامن سمىلـ
أن اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ أرؾمؾ هىلذه اًمرؾمىل٤مًم٦م ىمٌىلؾ ْ
ؾمحٞمؿ؟ ىمٌؾ هذه اعمدة ،وهذا يٕمٜمل َّ
أن يٜمت٘مىلؾ اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب إمم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،وهذا ي١مصمر قمٚمٞمؽ ذم ومٝمؿ طم٘مٞم٘مىل٦م ُمٕم٤مروىل٦م دقمىلقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مبُ ،م٤مدام َّ
أن رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُيمتٌ٧م ىمٌؾ أًمػ وُمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وسمًلم ُِمـ اهلجرة وم٢مٟمٜم٤م
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أُم٤مم وصمٞم٘م٦م يٛمٙمـ ْ
أن ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُمْم٤مُملم شم٤مرخيٞم٦م ًمت٤مريخ َٟم َْجد وشم٤مريخ اًمدقمقةً ،مٜم٠مظمىلذ سمٕمىلض اًمٜمتىل٤مئ٩م ،ـمٌ ًٕمىل٤م
رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ـمقيٚم٦م دمدوهن٤م ذم شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم ،ؾم٠مٟم٘مؾ ًمٙمؿ سمٕمض مم٤م ذم هذه اًمرؾمىل٤مًم٦م ممىل٤م
يٗمٞمديمؿ ذم ىمراءة شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ىمراءة بىلحٞمح٦م ُمٕمتٜمىلقن ومٞمٝمىل٤م سمىل٤معمرشمٙمزات اًمتىلل
ذيمرهت٤م ًمٙمؿ "ُمرشمٙمزات ىمراءة اًمت٤مريخ ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ىمراءة بحٞمح٦م"
ُ
اًمٜمتٞمج٦م إومم اًمتل ٟمخرج ُمٜمٝم٤م ُِمـ رؾم٤مًم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ :ي٘مقل ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ" :سمٕم٨م إمم سمٚمىلداٟمٜم٤م
يمت٤م ًسم٤م ُمع سمٕمض دقم٤مشمف" هٙمذا ي٘مقل و َذ َيم َر سم٘مٞم٦م اًمٙمالمُ ،م٤مذا شمًتٗمٞمد ُِمـ هذه اًمٕمٌ٤مرة؟ ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝمىل٤م َّ
أن اًمِمىلٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤من ًمف دقم٤مة وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ويم٤من ًمف رؾم٤مئؾ وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ويم٤من يرؾمٚمٝمؿ إمم اًمٌٚمىلدان،
ي٘مقل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ّ
ٕن ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ذم اًمري٤مض ي٘مقل" :سمٕم٨م إمم سمٚمداٟمٜم٤م ُمىلع سمٕمىلض دقم٤مشمىلف
يمت٤م ًسم٤م" هذه وم٤مئدة ُمٝمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه َّ
ويم٤مشم٥م همػمه ُِمـ اًمٌٚمدان عمَّ٤م يم٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،سمٕمض
يم٤مشم٥م اًمري٤مض
أن اًمِمٞمخ حمٛمد
َ
َ
اًمٜم٤مس وهذه اًمٕمٌ٤مرات ُشمٙمرر َّ
يم٤مشمىل٥م اًمٌٚمىلدان اًمٜمجديىل٦م ،هىلق يم٤مشمىل٥م اًمٌٚمىلدان
أن اًمِمٞمخ عمَّ٤م اٟمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م
َ
اًمٜمجدي٦م وهق َىم ٌْؾٟ ،مٕمؿ هق اؾمتٛمر ذم اًمٙمت٤مسم٦مً ،مٙمـ ُم٤م سمدأ يٙمت٥م اًمرؾمىل٤مئؾ ّإٓ سمٕمىلدُم٤م محىل٤مه إُمىلػم حمٛمىلد سمىلـ
يم٤مشمىل٥م قمٚمىلامء َٟم َْجىلد
ؾمٕمقد! ؾمٞم٘مؾ ومٝمٛمؽ وؾمٞم٘مؾ إدرايمؽ حل٘مٞم٘م٦م اًمدقمقة ،اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
َ
واًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م عمَّ٤م يم٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م سمدًمٞمؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م وسمىلدًمٞمؾ رؾمىل٤مًمتف إمم أهىلؾ اًمريىل٤مض واعمٜمٗمقطمىل٦م ،هىلذه
اًمٜمتٞمج٦م إومم.
اًمٜمتٞمج٦م اًمث٤مٟمٞم٦مَّ :
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب هدم اعمًجد اعمج٤مور ًم٘مؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمـ
زيد سمـ اخلٓم٤مبَّ ،
ٕن ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ َذ َيم َر ذم رؾم٤مًمتف أٟمف هدم اعمًجد اًمذي سمجقار ىمؼم زيىلد سمىلـ اخلٓمىل٤مب،
ٟمحـ مل ٟمٕمرف َّ
أن ىمؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب سمج٤مٟمٌف ُمًجد ّإٓ ُِمـ رؾم٤مًم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ،وهذا ُمْمٛمقن شم٤مرخيل
وأيْم٤م ٟمًتٗمٞمد َّ
أن هذه اًمرؾمىل٤مًم٦م ُمتىلك
اؾمتٗمدٟم٤مه ُِمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ اًمتل قم٤مرض ومٞمٝم٤م اًمدقمقةً ،
أن اًمذي ئمٝمر َّ
تٌ٧م؟ سمٕمد هدم اًمٌٜم٤مءُ ،مع اًمٕمٚمؿ َّ
أن اًمِمٞمخ ؾمىلٚمٞمامن سمىلـ ؾمىلحٞمؿ شمٙمىلررت ُمٜمىلف يمت٤مسمىل٦م ،يمتىل٥م
ُيم ْ
يمرر اًمٙمت٤مسم٦م و َذ َيم َر اهلدم ذم اًمتٙمرار.
اًمرؾم٤مًم٦م ُمرة وُمرشملم وصمالصم٦م ،ومال ٟمًتٌٕمد أٟمف يمتٌٝم٤م ىمٌؾ اهلدم صمؿ َّ
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أن ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ َذ َيم َر َّ
اًمٜمتٞمج٦م اًمث٤مًمث٦مَّ :
اًمىلذسمح ًمٖمىلػم اهللُ ،يٜمٙمىلر
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُيٜمٙمىلر
َ
اًمذسمح ًمٚمجـ ،هذا ُمٕمٜم٤مه َّ
أن هٜم٤مك َُمـ ٓ يٜمٙمر اًمذسمح ًمٚمجـ! بح أم ٓ؟
َ
اًمٜمتٞمج٦م اًمراسمٕم٦م :اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ىم٤مل :إ َّن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ي٘مٓمع سمٙمٗمر ؾم٤مدة قمٜمىلدٟم٤م
ُِمـ لل اًمرؾمقل ٕضمؾ أهنؿ ي٠مظمذون اًمٜمذورُ ،مٕمٜم٤مه أٟمف يقضمد أطمد ي٠مظمذ اًمٜمذور! سمِمٝم٤مدة ؾمٚمٞمامن سمىلـ ؾمىلحٞمؿ،
وؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ يداومع قمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م ،وهذا اًمدوم٤مع وهذه اًم٘مْمٞم٦م وهذا اًمدوم٤مع طمّمؾ واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمقه٤مب أيـ؟ ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،هذه اطمٗمٔمقه٤م ،أيمثر اًمٜم٤مس ئمـ يمؾ اًمٍماع اًمذي طمّمؾ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمقه٤مب إٟمام طمّمؾ وهق ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م! ٓ ،طمّمؾ ىمٌؾ ،هذا ـمٌ ًٕم٤م ؾمٞمٜمٕمٙمس قمٚمٞمٜمىل٤م قمىلغم ومٝمىلؿ اًمىلدور احل٘مٞم٘مىلل
واإلؾمٝم٤مم احل٘مٞم٘مل اًمذي ىم٤مُم٧م سمف اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وحمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ًمقٓ اهلل صمؿ مح٤ميتىلف ّ
وإٓ اٟمتٝمىل٧م
دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ َٟم َْجد ،وضمد ؾمٞم ًٗم٤م يٜمٍمه وحيٛمٞمف ،ي٘مقل" :اًمدم اًمىلدم :واهلىلدم اهلىلدم"
حيٛمٞمف مم٤م حيٛمل ُمٜمف أسمٜم٤مءهّ ،
وإٓ يم٤من اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُمًتٝمد ًوم٤م ،ي٠مشمٞمٜم٤م ٟمتٞمج٦م ظم٤مُمً٦م وهىلل ٟمتٞمجىل٦م
ظمٓمػمة ضمدًً ا وُم١مصمرة ضمدًً ا قمغم ىم٤مرئ اًمدقمقة وىم٤مرئ شم٤مريخ اًمدقمقة ىمراءة بحٞمح٦م وىمراءة ُشمٜمىلت٩م ىمىلراءة شمىل٤مريخ
ؾمٚمٞمام ًمرؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،إ ًذا ُم٤م ىمرأٟم٤م شم٤مريخ اًمدقمقة  -دقمقة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
ُشمٜمت٩م ىم٤مر ًئ٤م ً
قمٌد اًمقه٤مب  -ىمراءة ؾمٚمٞمٛم٦م يمام وىمع :وم٢مٟمٜم٤م مل ٟم٘مرأ رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب! ومل ٟمٗمٝمؿ ُمراد اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب! مل ٟمٗمٝمؿ ُمراد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب! ؾمٜمًىلح٥م حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب إُمىل٤م
ًمٚمتٙمٗمػم أو إمم همػم ذًمؽ يمام طمّمؾ ُِمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ،وهذا ُي ٌّلم أمهٞم٦م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف  -شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد
ِ
اًمًىل َٛمر،
سمـ قمٌد اًمقه٤مب  ،-شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سم٤مإلُمٙم٤من ٟمذيمره سمِمٙمؾ ىمّميصىل ُمىلـ َّ
ًمٙمـ هذا ًمٞمس هق ُمقوققمٜم٤مُ ،مقوققمٜم٤م شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ طمتك ٟمٗمٝمؿ ُم٤مذا يريد حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب،
ِ
أي ديـ اعمٕم٤مرض؟ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب يٜمٍمىل
طمتك ٟمٗمٝمؿ
اعمٕم٤مر َض ًمدقمقة اًمِمٞمخ ُم٤مذا يريد؟ يٜمٍم ّ
أي ىمقل؟ إ ًذا ٟمٜمت٘مؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م اخل٤مُمً٦م.
أي ُمً٠مًم٦م؟ ّ
أي ديـ؟ يٜمٍم ّ
أي ديـ؟ واًمٕم٤ممل اًمذي قم٤مروف يٜمٍم ّ
ّ
ّ
ّ
ُمْمىلؾ" وهىلذا
وىل٤مل
اًمٜمتٞمج٦م اخل٤مُمً٦م :أول رؾم٤مًم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ي٘مقل ومٞمٝم٤م" :ظمرج ذم ىمٓمرٟم٤م ُمٌتدع
يٕمٜمل َّ
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب فمٝمر شمٌدي ُٕمف وشمْمٚمٞمٚمف عمَّ٤م يم٤من أيـ؟ ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،هذه طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أفمـ أطمدًً ا
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ِ
دائام اًمذي يقبػ سم٤مًمتٌديع واًمتْمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد هىلق اًمىلذي ُي ٌَىل ّدّ ع
يٕمرومٝم٤م ،يٕمٜمل ُمـ أيمثر اعمث٘مٗملم واًم ُ٘م ّراءً ،
ْمٚمؾ! ُم٤م أقمرف أطمدًً ا ُِمـ ظمالل اعمث٘مٗملم واًمذيـ يٙمتٌقن ذم اًمت٤مريخ واًمث٘م٤موم٦م َذ َيم َر ّ
وهق اًمذي ُي ّ
أن اًمِمٞمخ حمٛمد
ووٚمؾ وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،سمؾ أؿمدََّّ ُِمـ ذًمؽ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُيمٗمر وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،وأفمىلـ هىلذه
ُسمدع ُ
احل٘مٞم٘م٦م إذا شم٠ميمدت قمٜمدك َّ
وم٢من ىمراءشمؽ ًمت٤مريخ اًمدقمقة ؾمتختٚمػ ضمدًً ا ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُيمٗم َر وهق
أن هٜم٤مك رؾم٤مًم٦م َّ
ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦مُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ؟ اًمدًمٞمؾ َّ
أن إُمػم قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد يم٤من ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م عمَّ٤م ٟم٤مهز
٥م رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
آطمتالم يٕمٜمل ب٤مر قمٛمره سمحدود سمس قمنمة َؾمٜمَ٦م أو ؾم٧م قمنمة َؾمٜمََ٦م َيم َت َ
اًمقه٤مب يٓمٚم٥م ُمٜمف شمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م :وم٤مًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اؾمتج٤مب و َوم ّن ًمف اًمٗم٤محت٦م  -وشمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م
٥م ًمف وهىلق ذم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م" ُمٕمٜمىل٤مه َّ
أن
ُمقضمقد ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  ،-ي٘مقل اًمِمٞمخ طمًلم سمـ َهمٜمّّ٤ممَ " :يم َت َ
اعمْم٤مُملم اعمقضمقدة ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م شمٕمٜمل َّ
أن هذه اعمْم٤مُملم طمّمٚم٧م واًمِمٞمخ ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ي٘مقل اًمِمٞمخ
ومٛمىلـ قمىلرف هىلذا" ذم اًمرؾمىل٤مًم٦م
شمٌلم ًمؽ ذًمؽ" ي٘مقل اًمِمىلٞمخَ " :
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م" :إذا ّ
"ومٛمـ قمرف هذا قمرف همرسم٦م اإلؾمالم وقمرف َّ
أن اًمٕمداوة ًمٜم٤م واؾمتحالل دُم٤مئٜم٤م وأُمقاًمٜمىل٤م وٟمًىل٤مئٜم٤م ًمىلٞمس قمٜمىلد
اًمتٙمٗمػم واًم٘مت٤مل! سمؾ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َال َشمَدْْ ُقمقا َُم َع اهللَِّ َأ َطمدًً ا﴾( )1سمؾ هؿ اًمذيـ سمدأوٟم٤م سم٤مًمتٙمٗمػم واًم٘متىل٤مل"،
هذا اًمٙمالم ىم٤مًمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦مَُ ،مـ اًمذي ي٘مقل هذا اًمٙمالم؟ َُمـ اًمىلذي يىلتٙمٚمؿ
ذم شم٤مريخ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ اعمٕمىل٤مسيـ ويىلذيمر هىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م اًمت٤مرخيٞمىل٦م؟ أيىلـ اًمّمىلدق ُمىلع
اًمت٤مريخ؟ أيـ إُم٤مٟم٦م ُمع اًمت٤مريخ؟ اًمت٤مريخ ُي ْذ َيم ُر يمام وىمع ٓ يمام شمِمتٝمل أٟمٗمًٜم٤م! ٓ يمام هٞمؾ إًمٞمف أهقاؤٟم٤م! ومٝمىلذا
أيْم٤م ُِمـ اعمرشمٙمزات اًمتل شمٜمتٌف إًمٞمٝم٤م ذم ىمراءة شم٤مريخ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،أٟم٤م ٓ أؾمتٓمٞمع ْ
أن أهد ًمؽ
ً
اًمت٤مريخ يمٚمف! ًمٙمـ اؾمتٓمٞمع ْ
أن أؾمٝمؿ ذم شمٙمقيـ اًمذهٜمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمت٘مرأ اًمت٤مريخ ىمراءة بىلحٞمح٦م صمىلؿ شمىلٜمٕمٙمس
قمغم ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ومت٘مرأه٤م ُمثٚمام ىمرأه٤م محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر وقمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ
وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمقه٤مب وقمٌىلد اًمٚمٓمٞمىلػ سمىلـ قمٌىلد اًمىلرمحـ سمىلـ طمًىلـ
واًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز واًمِمٞمخ ب٤مًمح اًمٗمقزان وهمػمهؿ ،أ ُّم٤م سمٕمض أهؾ اًمٖمٚمق ومٞم٘مرأه٤م ُمثٚمام يتّمىلقر! وسمٕمىلض أهىلؾ
( )1اجلـ.18 :
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آٟمحراف اًمٕم٘مدي سم٠مٟمقاقمف وأؿمٙم٤مًمف أو اجلٝمؾ ُي َّمقر ًمٜم٤م اًمت٤مريخ ُمثٚمام يِمتٝمل ْ
أن يّمقر! ٓ يمام هق ُمْمىلٛمقن
رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وُمْمٛمقن اًمردود قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،اعمٕم٤مروقن َيم َّٗمروا
َ
أيْم٤مٟ ،مت٤مئ٩م شم٤مرخيٞم٦م شمىلدًمؽ قمىلغم اًمتىل٤مريخ  -شمىل٤مريخ دقمىلقة
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هذه ٟمت٤مئ٩م اطمٗمٔمٝم٤م ً
ِ
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  ٓ -سمٕمدُم٤م اٟمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م! ٓ سمؾ ىمٌؾ ْ
شمٌىللم هىلذا
أن يٜمت٘مىلؾ إمم اًمدََّّ ْرقم ّٞمىل٦م ،إذا ّ
ّ
واؾمتحؾ د ُُمف وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م :وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمت٘مؾ إمم أؾمٌ٤مب ـمرده ُِمـ اًمٕمٞمٞمٜم٦م واوح٦م
وو ّٚمؾ
ويم٤من اًمِمٞمخ ُسم ّدّ ع و ُيم ّٗمر ُ
ضمدً ا ،هٜم٤مك قمٚمامء ُمٕم٤مروق ن ًمف ذم إطمً٤مء ويمتٌقا إمم طم٤ميمؿ إطمً٤مء أو ذهٌقا إمم طم٤ميمؿ إطمً٤مء وؾمىلٚمٞمامن
ً
ومٝمدَّ َد قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر إ ُّم٤م ْ
هتديدً ا قمًٙمر ًي٤م أو ؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م ،ـمٌ ًٕم٤م هذا ًمىلف
أن شم٘متٚمف أو أىمٓمع قمٜمؽ اخلراج! يٕمٜمل هدََّّ َد
ً
َّ
شمٌٕم٤مت سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٕمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر ،قمثامن سمـ ُُم َٕم ّٛمر ىم٤مل ًمٚمِمٞمخ أظمؼمه وـمرد اًمِمٞمخ ،وظمرج اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمقه٤مب ـمريدًً ا ذيدًً ا ُُم َٙم َّٗم ًرا واؾم ُت ِح ّؾ د ُُمف ،اؾمتحالل اًمدم ًمٞمس ُِمـ أُمػم وٓ هق ُِمـ شم٤مضمر! اؾمىلتحالل اًمىلدم
ُِمـ ِ
ذيدً ا :اؾم ُت ِح َّؾ د ُُمف وذه٥م إمم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ودظمىلؾ قمىلغم
قم٤ممل! ُِمـ قمٚمامء! ي٘مقًمقن :هذا ديـ اهلل! ومخرج ـمريدًً ا
ً
سمٞم٧م قمٌد اهلل سمـ ؾمقيٚمؿ ،اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ ؾمقيٚمؿ ُِمـ اًمٕمٚمامء ذم َٟم َْجد وذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ُمٕمىلروف ويم٤مشمٌىلف اًمِمىلٞمخ
ىمٌؾ اٟمت٘م٤مًمف ذم رؾم٤مئؾ ظم٤مب٦م ومٚمام سم٤مت قمٜمده شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وأبٌح اًمّمٌ٤مح ُِمـ يقم همد اٟمت٘مؾ ُِمـ سمٞم٧م قمٌد اهلل سمـ
ؾمقيٚمؿ إمم سمٞم٧م أمحد سمـ ؾمقيٚمؿ ،أمحد سمـ ؾمقيٚمؿ هذا شمٚمٛمٞمذ ُِمـ شمالُمذة اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مبُِ ،مىلـ
أىمقى شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ ،هٜم٤مك شمالُمٞمذ قمٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ أيمثر شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ ظمدُم٦م ًمٚمىلدقمقة و
ٓ ُيذيمرون ذًمؽ اًمذيمر! قمٜمدك أمحد سمـ ؾمقيٚمؿ وقمٞمًك سمـ ضم٤مؾمؿ وحمٛمد سمـ بىل٤مًمح وهمىلػمهؿ ،وطمًىلـ سمىلـ
أيْم٤م
قمٞمدان اًمذي ذيمر ُشمف ًمٙمؿ ،ه١مٓء ٓ ُي ْذيمرون سمذيمر يمام يًتح٘مقٟمف ُِمـ ذيمر ،ه١مٓء رضم٤مل اًمدقمقة إوائؾً ،
ُِمـ رضم٤مل اًمدقمقة إوائؾ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،هق اًمًٞمػ ؾمٞمػ اإلؾمالم ،ؾمٞمػ اًمدقمقة وؾمٞمػ اًمتقطمٞمدً ،مىلقٓ
ٌ
َّ
طم٤مومظ ديٜمفٟ ،محـ ٟمتٙمٚمؿ ذم ومىلؽمة وذم ُمقوىلع ُمٕمىللم،
أن اهلل هٞم٠مه عمَ٤م ىم٤مُم٧م اًمدقمقة ذم َٟم َْجد ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،اهلل
أيْم٤م ُِمـ رضم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اًمذيـ هؿ حت٧م ىمٞم٤مدشمف أظمقه ُمِم٤مري ُمـ ىمٞم٤مداشمف اًم٘مقيىل٦م وأظمىلقه ومرطمىل٤من سمىلـ
ً
ؾمٕمقدُ ،مِم٤مري سمـ ؾمٕمقد أرؾمٚمف حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ًمقٓ اهلل صمؿ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ُم٤م شمقـمد ُمٚمؽ ده٤مم سمؿ دواس ذم
اًمري٤مض ،ده٤مم سمـ دواس عمَّ٤م سمدأ اعمُ ْٚم ُؽ ذم اًمري٤مض طم٤مسوه أهؾ اًمري٤مض وُمىل٤م سمٖمىلقه وطمىل٤مسوه ذم ىمٍمىله!
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ويم٤مشم٥م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،وحمٛمد سمـ ؾمٕمقد ُمٕمروف سم٤مًمٜمجدة واًمٜمخقة واعمروءةً ،مذًمؽ عمَّ٤م شمقمم إُمىل٤مرة اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م
َ
ِ
وؾم ِٛم َع سمف ،وعمَّ٤م محك حمٛمد سمـ ؾمٕمقد َوصمِ َؼ اًمٜم٤مس ُمٜمف وسمدأت اهلجرة إمم حمٛمد سمىلـ ؾمىلٕمقد
ومرح سمف أه٤مزم اًمدََّّ ْرقم ّٞم٦م ُ
ٕهنؿ يٕمرومقن َُمـ هق حمٛمد سمـ ؾمٕمقد شمٚمؽ اًمٗمؽمة :إذا ىم٤مل َوم َٕم َؾ ،حمٛمد سمـ ؾمٕمقد أرؾمؾ ًمده٤مم سمـ دواس َُمىلـ
أيْم٤م ُِمـ إظمقان حمٛمد سمـ ؾمٕمقد صمٜمٞمىل٤من سمىلـ
ورضم٤مل قمغم رأؾمٝمؿ ُمِم٤مري سمـ ؾمٕمقد أظمقهً ،
يٜمٍمه أرسمٕملم ُمٓمٞم٦م ّ
ؾمٕمقد هذا ـم٤مًم٥م قمٚمؿ يم٤من يٙم٤مشم٥م اًمِمٞمخ ًمٙمـ هق ضير ،يم٤من ُِمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ ويراؾمؾ اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ ير ّد
قمٚمٞمف ،راؾمٚمف ذم رؾم٤مًمتلم أو صمالث  -ذم رؾم٤مًمتلم أيمٞمد  -صمٜمٞم٤من سمـ ؾمٕمقد ضير ،رطمؿ اهلل رضم٤مل اًمدقمقة يمٚمٝمؿ
ُِمـ أبح٤مب اًمًٞمػ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ورضم٤مًمف ِ
وُمـ رضم٤مل اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م اخلُ َّٚمص واًمِمٞمخ حمٛمد وشمالُمٞمذه.
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمٕمد ْ
أن اٟمت٘مؾ إمم سمٞم٧م أمحد سمـ ؾمقيٚمؿ ؾمٛمع سمف إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،وىمّم٦م ومٞمٝمىل٤م
َّ
وأيْم٤م زوضمتف  -ذم ىمّم٦م ُمِمٝمقرة  :-ومٚمؿ يٜمتٔمر إُمػم حمٛمىلد سمىلـ ؾمىلٕمقد أٟمىلف
أن هٜم٤مك َُمـ ٟمّمحف أظمقه صمٜمٞم٤من ً
ي٠مشمٞمف ،ذه٥م إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد إمم اًمِمٞمخ سمٜمٗمًف ذم سمٞم٧م أمحد سمـ ؾمقيٚمؿ وضمٚمس ُمٕمف وقم٤مهده قمغم احلاميىل٦م
وأول َُمـ وبؾ هلؿ اخلؼم ـمالسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا
واًمٜمٍمة ،سمٕمد ذًمؽ شمً٤مُمع ـمالب اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ّ
سم٤مًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ومٌدأ اًمتحرك يمؾ يريد ْ
أن يٙمقن قمٜمد اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب وذهٌىلقا إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م ،ويمثىلر
اًمداظمٚمقن إمم سمٚمدة اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م واعمٝم٤مضمرون إًمٞمٝم٤مُِ ،مـ سمٚمد اًمٕمٞمٞمٜم٦م أو همػمه٤م ُِمـ اًمٌٚمدان ،يٕمرومقن َّ
أن اًمِمٞمخ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُيمٗمر واؾم ُت ِ
أن أشمٌ٤مع اًمدقمقة قمغم ظمٓمر ُحم ْ ِدق اهؿ َّ
ُح ّؾ دُمف ،يٕمرومقن َّ
وأن هٜم٤مك َُمىلـ يًىلتٝمدومٝمؿ
َ
أيْم٤م ذم ظمٓمر ،ومٌدأت اهلجىلرة إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م ذم
سم٤مًمتٙمٗمػم وسم٤مؾمتحالل اًمدم ،وسم٤مًمت٤مزم أُمقاهلؿ ذم ظمٓمر وأٟمٗمًٝمؿ ً
ذًمؽ اًمقىم٧م ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب – وهذا طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمٕمرومٝم٤م  -مل يٌدأ أطمدًً ا سم٘مت٤مل ،سمٕمض اًمٜم٤مس
ئمـ َّ
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب عمَّ٤م ضم٤موز اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وشمٕم٤مهد ُمع حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ب٤مر ومٞمىلف تٓمىلٞمط حلىلرب
اًمٌٚمدان اعمج٤مورة! هذا ًمٞمس سمّمحٞمح! هذا اومؽماء وٓ يقضمد ُم٤م يدل قمغم هذا ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
ي٘مقل سمٜمٗمًف ذم رؾم٤مًم٦م ًمف إمم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ ؾمقيدي سم٤مًمٕمراق قمراىمل ىم٤مل" :أٟم٤م مل أسمدأ أطمدًً ا سم٘مت٤مل! إٟمام ىم٤مشمٚمٜم٤م
هؿ اًمذيـ أشمقٟم٤م ذم دي٤مرٟم٤م :وم٘م٤مشمٚمٜم٤م دون اًمٜمٗمس واحلرُمىل٦م" اطمٗمٔمقهىل٤م ذم رؾمىل٤مًمتف إمم اسمىلـ اًمًىلقيدي اًمٕمراىمىلل،
ومٙمتىل٥م
يم٤مشم٥م هذا اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يًتٗمن
اًمًقيدي أهة ُمِمٝمقرة سم٤مًمٕمٚمؿ ذم اًمٕمراق ذم سمٖمداد
َ
َ
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ًمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وضم٤موسمف ،ىمْمٞم٦م اًم٘مت٤مل ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم لظمرهىل٤م" :أٟمىل٤م مل
اسمدأ أطمدًً ا سم٘مت٤مل! مل ٟمٌدأ أطمدًً ا سم٘مت٤مل! هؿ اًمذيـ أشمقٟم٤م ذم سمالدٟم٤م :ومداومٕمٜم٤م دون اًمٜمٗمس واحلرُم٦م" إ ًذا يىل٠ما ي٘مىلقل:
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤من خمٓم ًٓم٤م قمغم اًمٌٚمدان! هذا يمذب واومؽماءُ ،م٤م سمدأ اًمِمٞمخ وٓ ىم٤مشمؾ أطمىلدًً ا ،هىلؿ
اًمذيـ ىم٤مشمٚمقه ،أشمقا إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وىم٤مشمٚمقه ،صمؿ سمدأت احلروب قمغم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م سمٕمد ذًمىلؽ ،واحلىلروب يمىل٤من وراءهىل٤م
قمٚمامء ،ده٤مم سمـ دواس يم٤من حي٤مرب اًمري٤مضً ،مقٓ اهلل صمؿ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ُم٤م طمّمؾ ُمٚمؽ ده٤مم سمـ دواس ،هذا
يم٤من قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وصمالصم٦م وسمًلم ،صمؿ قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وشمًٕم٦م وسمًلم أو ؾمتلم ي٠ما ده٤مم سمـ دواس وحي٤مرب
اًمري٤مضُ ،م٤م اًمًٌ٥م أٟمف حي٤مرب؟ ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم رؾم٤مًم٦م ًمف ي٘مقل" :إهنؿ ي٘مقًمقن ًمىلده٤مم
سمـ دواس ُىم ْؿ يمام ىم٤مم إٟمٌٞم٤مء!" اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مرولم ًمٚمدقمقة ي٘مقًمقن ًمده٤مم سمـ دواس يقم طم٤مرب اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م" :ىمؿ
يمام ىم٤مم إٟمٌٞم٤مء!" هذا اًمٙمالم ي٠ما ذم طمرب ٕضمؾ اعمٚمؽ؟؟ هؾ ي٠ما هذا اًمٙمىلالم حلىلرب ٕضمىلؾ اعمىل٤مل؟؟ ٓ،
هذه طمرب ديـ ،هذه طمرب قمغم دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ومح٤مي٦م ُم٤م يْم٤مده٤م ُِمـ اًمنمك اًم٘م٤مئؿ ومٞمىلف
اًمٓمقاهمٞم٧م وأُمث٤مًمف اًمتل ذيمرٟم٤مهؿ ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ـمٌ ًٕم٤م وهق ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ذم اًمٌداي٦م حتىل٤مًمػ ُمىلع
اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م سمٚمدات شم١ميد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وشم١ميد ُمقىمػ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،اًمٌٚمدات ُمٜمٝم٤م ِقمرضم٦م وُمٜمٝم٤م
اًمٕمامري٦م وُمٜمٝم٤م ُمٜمٗمقطم٦م وُمٜمٝم٤م طمريٛمالء وُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،هذه اًمٌٚمدات قم٤مهدت حمٛمد سمـ ؾمٕمقد قمغم َّ
أن اًمىلدقمقة
ّ
أطمدٌ ُِمـ أهؾ اًمدقمقة سمًىلقء ،اًمٕمٚمىلامء اعمٕم٤مروىلقن يٗمتىلقن ًمٚمٌٚمىلد اًمىلذي قم٤مهىلد
هيض ذم سمٚمداهنؿ وأٟمف ٓ ُي َٛم ّس ٌ
اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ْ
أيْم٤م ،ي٘مقل" :يٗمتىلقن سمىلٜم٘مض اًمٕمٝمىلد!
سم٠من يٜم٘مْمقا اًمٕمٝمد ،وهذا ذيمره اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ً
سم٠من َُمـ ًمف يتٞمؿ قمٜمدٟم٤م" شمٕمرومقن اًمٞمتٞمؿ يٙمقن ً
ويٗمتقن َّ
ُمثال أسمقه ذم اًمدرقمٞم٦م هق ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م أسمقه واُمف ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م
ومتقذم واًمده أُمف شمٙمقن ُِمـ ظم٤مرج اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ً
ُمثال ُِمـ سمٚمدة ُمٜمٗمقطم٦م :ومٞمخىلرج اًمٞمتىلٞمؿ ُمىلع واًمدشمىلف ًمٙمىلـ ُم٤مًمىلف ذم
اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م :ضمٞمد؟ واًمٕمٙمس ،أسمقه يٙمقن ُِمـ ُمٜمٗمقطم٦مُ :مٜمٗمقطم٦م سمٚمدةُ ،مٜمٗمقطم٦م اًمتل ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٚمدة قمروم٦م سمٚمىلدة،
ِ
ِ
ِ
سمٛمىلـ؟
يتىلٞمام يٚمحىلؼ َ
يتٞمام ُم٤مت أسمقه بىل٤مر ً
احلريٛمالء سمٚمدة ،يٙمقن أسمقه ُمـ ُمٜمٗمقطم٦م وأُمف ُمـ اًمدََّّ ْرقم ّٞم٦م :وم٢مذا يم٤من ً
سم٠مُمف ،ذم اًمٖم٤مًم٥م أُمف شمرضمع ٕهٚمٝم٤م ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦مً ،مٙمـ ُم٤مًمف اعم٤مل ذم اًمً٤مسمؼ ُم٤م هق؟ ٟمخٚمف ،هىلذا ُم٤مًمىلف ،أو سمٕمىلض
يتٞمام ،طمالًمف وُم٤مًمف أيـ؟ ذم
إ َهمٜمّّ٤مم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽٟ ،مخٚم٦م ٟمخٚمتلم أو دار ،هذا هق اعم٤مل ،وم٢مذا شمقذم واًمده ب٤مر ً
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اًمٌٚمد اًمذي يم٤من ومٞمف واًمده ،ي٘مقل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب" :ومٞمٗمتقن َّ
أن َُمـ ًمف وديٕم٦م وأُم٤مٟمىل٦م أو ُمىل٤مل يتىلٞمؿ :أٟمىلف
ي٠ميمٚمف! جيقز ًمف أيمٚمف!" عم٤مذا ٕٟمف ُِمـ أهؾ اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م :واًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م مح٧م دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب ،هىلذه
احلرب ُم٤م هل؟ هذه اًمٗمتقى شمّمدر ممـ؟ ٓ شمّمدر ُِمـ أُمػم وٓ شم٤مضمر؟ هذه شمّمدر ُِمىلـ قمىل٤ممل ،وهىلذه ذيمرهىل٤م
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،دمدون هذه اًم٘مْمٞم٦م واعمً٠مًم٦م ي٘مقًمقن ًمده٤مم سمـ دواس" :ىمؿ يمام ىمىل٤مم إٟمٌٞمىل٤مء!
وأهنؿ يٗمتقن يمذا ويمذا" اًمذي ذيمرشمف ًمٙمؿ دمدوٟمف ذم اًمدرر اًمًٜمٞم٦مً ،مٙمـ ذم خمتٍم اًمًػمة دمدوهن٤م سمٕمىلد ىمراسمىل٦م
قمنميـ بٗمح٦م أو سمس قمنمة بٗمح٦م ،ودمدوهن٤م اًمٞمقم ذم اًمِم٤مُمٚم٦م ،يٗمتقن يمذا وي٘مقًمقن ًمده٤مم سمـ دواس ىمؿ
أن اًمٌ٘مٞم٦م ذم اًمت٤مريخ أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف سمٕمد ٍ
همد ْ
إن ؿم٤مء اهلل َّ
يمام ىم٤مم إٟمٌٞم٤مء ،وأقمديمؿ ْ
إن ؿمىل٤مء اهلل اًمٕمٍمىل ـمقيىلؾ،
وأيْم٤م ؾمٜم٠ما إمم ُمقوقع سمراءة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ هتٛم٦م اخلقارج ،قمٜمىلدٟم٤م سمٕمىلد بىلالة اًمٕمِمىل٤مء
ً
ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م وسمٕمده٤م شمٜمتٝمل ضمٚمً٤مت اًمٞمقم.
 ىمٚمتؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ّأن َٟم َْجدًً ا يم٤مٟم٧م ُمقـمٜمًً٤م ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمؿ ،وم٤مًمً١مالُ :م٤م اًمٕمٚمؿ اًمذي يم٤مٟمقا يدرؾمقٟمف و ُمىل٤م
اًمٙمت٥م اًمتل يم٤مٟمقا يدرؾمقهن٤م إذا يم٤من طم٤مل قمٚمٛمٝمؿ ٓ يٕمرومقن ُِمـ اًمتقطمٞمد ؿمٞم ًئ٤م؟ ضمزاك اهلل ظمػم اجلزاء
ٕي رء؟ اؾمىلت٘مراء
طمتك ٟمحٙمؿ قمغم احل٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم َٟم َْجد هىلذه حتتىل٤مج إمم اؾمىلت٘مراء ،آؾمىلت٘مراء هىلذا ّ
ًمٚمٛم١مًمٗم٤مت اًمتل وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ واًم٘مرن احل٤مدي قمنم واًمٜمّمػ إول ُِمـ اًم٘مىلرن اًمثىل٤مين قمنمىل،
َٟم ِج ُدُ ُِمـ اعم١مًمٗم٤مت "اعمٜم٤مؾمؽ" هٜم٤مك اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم َضمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ًمف ُمٜمًىلؽ شمىلقذم
قم٤مم أًمػ وشمًٕم٦م وؾمٌٕملم ُِمـ اهلجرة ،هٜم٤مك اًمِمٞمخ أمحد اعمٜم٘مىلقر ًمىلف ُمٜمًىلؽ شمىلقذم قمىل٤مم أًمىلػ وُمئىل٦م وسمًىل٦م
وقمنميـ ُِمـ اهلجرة ،أمحد اعمٜم٘مقر مجع اعمٜم٤مؾمؽ اًمتل ىمٌٚمف ،هٜم٤مك أسمق ٟمٛمل ،واطمد ُِمـ اًمٕمٚمامء أسمق ٟمٛمل ًمف ُمٜمًؽ
أيْم٤م ذم أوائؾ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ،هذا ٟمقع ُِمـ أٟمقاع اعم١مًمٗمىل٤مت اعمقضمىلقدة ،هٜمىل٤مك ٟمىلقع صمىل٤مين ُِمىلـ اعم١مًمٗمىل٤مت
ً
اعمقضمقدة إضمقسم٦م  -أضمقسم٦م اًمٕمٚمامء  ،-هذه يمثػمة ،هذه إضمقسم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ُمقضمقدة وذم اًم٘مرن احلىل٤مدي
أيْم٤م ،ضم٤مء أمحد اعمٜم٘مقر ومجٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م ،يمؾ ُم٤م اضمتٛمع قمٜمده مجٕمٝم٤م ذم جمٛمقع ؾمامه "جمٛمقع اعمٜم٘مقر"ُ ،مِمك
قمنم ً
ًمٚمحج٤موي ،اعمٝمؿ َّ
أن هذا اعمجٛمقع ؾمٌ٘مف جمٛمىلقع ىمٌٚمىلف اؾمىلٛمف "جمٛمىلقع إؾمىلامقمٞمؾ سمىلـ
ومٞمف قمغم شمرشمٞم٥م اإلىمٜم٤مع
ّ
رُمٞمح" ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري ،إؾمامقمٞمؾ سمـ رُمٞمح يم٤من ذم ؾمدير ،إ ًذا هذا جمٛمقع وهذا جمٛمىلقع وهىلذا
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ُم١مًمػ وذاك ُم١مًمػ وشمٚمؽ أضمقسم٦م وهذه ومتقىٟ ،م٠مظمذ ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م أهنىلؿ يمىل٤مٟمقا طمٜم٤مسمٚمىل٦م ،قمٜمىلدهؿ اهىلتامم سم٤مًمٗم٘مىلف
سمِمٙمؾ يمٌػم ،وقمٜمدهؿ اًمٗم٘مف قمٜمدهؿ هق سم٤مًمدرضم٦م إومم ،مل َٟم ِج ْدْ قمٜمىلدهؿ قمٜم٤ميىل٦م سم٤مًمتٗمًىلػم شمٚمىلؽ اًمٕمٜم٤ميىل٦م ،وٓ
سم٤محلدي٨م شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م ،وٓ َٟم ِج ُدُ شمّم٤مٟمٞمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة  -يٕمٜمل قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمََّّ٦م واجلامقمىل٦م يمىلذا يمىلذا يمىلذا  -مل
أىمػ قمٚمٞمف ،اًم٘مٓمع ذم ُمقوقع اًم٘مرن اًمٕم٤مذ واحل٤مدي قمنم بٕم٥م ٓ ،شمًتٓمٞمع ْ
أن شم٘مٓمعٟ ،م٘مقل مل ٟم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م،
طمِمقي :وأ َّن اعمدرؾم٦م اًمتل درس ومٞمٝم٤م طمِمىلقي٦م ،هىلذا آهتىل٤مم
ًمٙمـ وىمٗمٜم٤م قمغم رؾم٤مًم٦م ٕمحد سمـ قمٓمقة اهتِ َؿ أٟمف
ّ
يٚمحؼ ٕهؾ اًمًٜمََّّ٦م واجلامقم٦م ،ويٙمقن ُمٜمٓمٚم ً٘م٤م ُِمـ أوداد أهؾ اًمًٜمََّّ٦م واجلامقم٦م اًمذيـ هؿ ُمٕمتزًم٦م وأؿمىل٤مقمرة ،إ ًذا
قمٚمامء َٟم َْجد ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ واحل٤مدي قمنم ٓ ٟمًتٓمٞمع ْ
أن ٟم٘مٓمع سمام قمٜمدهؿ ،اًمِمٞمخ أمحد سمىلـ قمٓمىلقة اهتِىلؿ سم٠مٟمىلف
طمِمقي سمًٌ٥م ُمً٠مًم٦م احلرف واًمّمقت ،هذه ُمً٠مًم٦م ذم آقمت٘م٤مد ُمٕمرووم٦م ُ -مً٠مًم٦م احلرف واًمّمىلقت وبىلٗم٦م
اًمٙمالم هلل ّ
ضمؾ وقمال ُِ ،-مـ قم٤مدة اًمذي اًمٜمٌذ سم٤محلِمقي أٟمف يٓمٚمؼ قمغم اًمتىل٤مسمع ًمإلُمىل٤مم أمحىلد ذم قم٘مٞمدشمىلفٟ ،محىلـ
ذيمرٟم٤م ّ
ورده ٟم٘مٚمف قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمقاؾمٓمٞم٦م وقمـ احلٜم٤مسمٚم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هذه
أن اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٓمقة ٟم٘مؾ َر ًّدا َ
يْم٤م يدل قمغم أُمر لظمىلر وهىلق أ َّن هٜمىل٤مك
اعمً٠مًم٦م ،وهذا يدل قمغم أٟمف ذم ُمً٤مئؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت ؾمٚمٗملً ،مٙمـ أ ً
قمٚمامء يمالم ذم َٟم َْجد ،وهلؿ ىمقةَّ ،
ٕن اًمً٤مئؾ اًمذي ؾم٠مل أمحد سمـ قمٓمقة اؾمٛمف سمـ سمٙمر سمىلـ قمتٞمىلؽ ُِمىلـ لل سمًىل٤مم
ؾم٠مًمف ذم هذا ي٘مقل" :أٟم٤م أظم٤مف ُمٜمٝمؿٕ ،ين إذا رأيتٝمؿ ذم ُمٙم٤من أدمٜمٌف ،إذا رأيتٝمؿ رضم٤مهلؿ ىم٤مدُملم أدمٜمٌٝمؿ" هذا
يدل قمغم ّ
أن هٜم٤مك ىمقة هلذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شمٜمٍم قم٘مٞمدة قمٚمامء اًمٙمالم ذم ظمّمقص ُمًىل٠مًم٦م هٞمىلز اهىل٤م أهىلؾ اًمًىلٜمََّّ٦م
اجلامقم٦م ،هؾ اؾمتٛمرت ىمقة ه١مٓء يمام هل؟ أول ىمقة شمالُمٞمذ أمحد سمـ قمٓمقة اٟمتنمت ُمذه٥م هذا اًمٙمالم ٓسمىلـ
قمٓمقة اًمٙمالم اجلٛمٞمؾ اًمًٚمٗمل وب٤مر هق اًمٖم٤مًم٥م َّ
ٕن اسمـ قمٓمقة شمقذم قم٤مم شمًٕمٛمئ٦م وؾمىلٌٕم٦م وأرسمٕمىللم أو صمامٟمٞمىل٦م
وأرسمٕملم ،يمؿ شمًٕمٛمئ٦م وصمامٟمٞم٦م وأرسمٕملم؟ ُمئت٤م َؾمٜمََ٦م ،إ ًذا ـمٚمع حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب هذا وىم٧م ـمقيىلؾ ،شمًىلٕمٛمئ٦م
وصمامٟمٞم٦م وأرسمٕملم َؾمٜمََ٦م شمقذم أمحد سمـ قمٓمقة ،وحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُوًمِ َدَ قم٤مم أًمػ وُمئ٦م وسمً٦م قمنمىل وفمٝمىلرت
دقمقشمف سمحً٥م يمالم اًمِمٞمخ اسمـ قمٌد اًمِمٙمقر أًمػ وُمئ٦م وصمالث وأرسمٕملم اظمّمؿ أًمػ وُمئ٦م وسمً٦م وصمالصملم أو
أرسمٕملم ،وىم٧م ـمقيؾ شمتٖمػم ومٞمفٟ ،محـ قمروٜم٤م ًمٙمؿ اًمًٜمـ واحلقادث اًمتل دمري ،ذم قمنميـ َؾمٜمََ٦م شمتٖمػم إُمقر،
ذم قمنميـ َؾمٜمََ٦م حتقًم٧م سمٖمداد ُِمـ طمراك قمٚمٛمل ؾمٚمٞمؿ ؾمٚمٗمل إمم دظمىلقل يمتىل٥م اعمٜمٓمىلؼ وٟمٍمىلهت٤م ،ذم قمنمىليـ
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أن يًىلتٛمر اًمقوىلع يمىلام هىلق إمم ْ
َؾمٜمََ٦م! وهٙمذا ،إ ًذا يمقٟمٜم٤م َٟم ِج ُدُ يمت٤م ًسم٤م أو يمال ًُم٤م ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ قمٓمقة ٓ يٕمٜمل ْ
أن
ضم٤مء اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب! هذا رء ،واًمٌم اًمث٤مين يمقن أمحىلد سمىلـ قمٓمىلقة يٜمتًىل٥م إمم اإلُمىل٤مم أمحىلد
ويت٤مسمٕمف ويت٤مسمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذه اعمً٤مئؾ ٓ يٕمٜمل أٟمف شم٤مسمٕمف ذم يمؾ اعمً٤مئؾ! هذه ىمْمٞم٦م.
 ي٘مقل اًمً٤مئؾ :إذا يم٤من هذا طم٤مل قمٚمٛمٝمؿ :وهؿ ٓ يٕمرومقن ُِمـ اًمتقطمٞمد ؿمٞم ًئ٤م! وي٘مقل ؾم٤مئؾ لظمر :عم٤مذا ملَ
ؼم ىمٌؾ دقمقة اًمِمٞمخ؟
ُيٜمٙمر قمٚمامء َٟم َْجد
اًمنمك إيم َ
اًمًٌ٥م ذم هذا أهنؿ ٓ يٕمرومقن "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" سمدًمٞمؾ يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبُ ،م٤م اًمًٌ٥م أهنؿ
مل يٕمرومقا "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" أو ُم٤م ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٓ يٕمرومقن "ٓ إًمف ّإٓ اهلل"؟ يٕمٜمل ٓ
يٕمرومقن َّ
أن هٜم٤مك أومٕم٤مل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٕمٌد إذا ومٕمٚمٝم٤م ُشمٜم٤مىمض "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ٕهنؿ ُيٗمنون "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" سمتٗمًىلػم
رسمقسمٞم٦م ٓ سمتٗمًػم اإلهلٞم٦م ،وشمٗمًػم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ٓ سم٤مإلهلٞم٦م هق شمٗمًىلػم قمٚمىلامء اًمٙمىلالم واٟمتنمىل قمٜمىلد
احلٜم٤مسمٚم٦م يمام اٟمتنم قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ً
دًمٞمال قمغم وبقل هذا اًمت٠مصمر ًمٕمٚمامء طمٜم٤مسمٚم٦م ذم َٟم َْجد وهق
ؾم١مال حمٛمد سمـ قمٌ٤مد وُمذايمرة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٕهؾ طمرُم٦م قمـ "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ،هذا هق اًمًٌ٥م
سم٤مظمتّم٤مر ،ىمد يٙمقن هٜم٤مك أؾمٌ٤مب أظمرى ٓ ٟمٕمرف ُم٤م هل طم٘مٞم٘متٝم٤م ودواومع ً
ُمثال ،هٜم٤مك ُمٕم٤مروىل٦م وىلد اًمىلذي
ُيٖمػم رء أو يٜمٙمر رء ،ىمد يٙمقن هذا :وأن اًمٕمٚمامء ظم٤مومقا ،ىمد يٙمقنً ،مٙمـ ٓ يٛمٙمـ ْ
أن يٙمىلقن هٜمىل٤مك قمٚمىلامء
أن هذا ُمٜمٙمر وٓ يٜمت٘مؾ ًمق قمـ اًمقاطمد سمٕمد اًمقاطمد وخيتٗمل اهذه اًمّمىلقرة! طمتىلك َّ
يٕمرومقن َّ
إن اًمِمىلٞمخ يٓمٚمىل٥م
اًمٕمٚمؿ ويٜمِم٠م ويّمػم قم٤معمً٤م و ُيً٠مل ومٞمٗمتل وجيٞم٥م وي٘مقل" :وأٟم٤م ٓ أقمرف ٓ إًمف ّإٓ اهلل!" هذه ؿمٝم٤مدة ُِمـ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٟمٗمًف ،صمؿ يمتٌٝم٤م إمم أطمد أيمؼم قمٚمامء َٟم َْجد ذم زُم٤مٟمف هق اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك وىم٤مل" :وهذا
يمالم قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك وابٚمٙمؿ" ومٚمام قمرض اًمٙمالم قمغم قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك َأ َّي َدَ ه وىم٤مل :يمالم اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب بحٞمح وأٟمٜم٤م ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرف "ٓ إًمف ّإٓ اهلل"! هذا سم٤مقمؽماومٝمؿ أهنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمرومقن "ٓ إًمف ّإٓ
اهلل"! وهؿ قمٚمامء يٗمتقن ويتقًمقن اًم٘مْم٤مء ويدرؾمقن! اًمًٌ٥م ذم هذا اًمذي ئمٝمر دظمقل شمٕمريػ قمٚمامء اًمٙمالم
ًمىل "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" هذا رء ،اٟمدراس إٟمٙم٤مر اًمنمك إيمؼم ُمثؾ اًمٓمقاهمٞم٧م اًمقاوىلح٦م واعمٜمٙمىلرات اًمقاوىلح٦م
ِ
أي
اًمتل شمّمؾ إمم اًمنمك إيمؼم ُمثؾ وصمـ يٕمٌد وؿمجرة شمٕمٌد وشمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اخل َرق! هذه واوح٦م سم٤مًمٜمًىلٌ٦م ًمٜمىل٤مّ ،
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قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ إذا يم٤من قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وشمٕمٚمىلؿ قمىلغم وومىلؼ اًمٓمري٘مىل٦م اًمّمىلحٞمح٦م ذم اًمٕمٚمىلؿ يٌىلدأ سمٕمٚمىلؿ
اًمتقطمٞمد شمٙمقن ُمٜمٙمرة.
 ًمق أقمدت ُم٤م ُمٕمٜمك اعمرشمٙمزات؟ِ
٥م
ؼم سمف ،يٕمٜمل ٓ يقضمد يمت٤مب أو رؾمىل٤مًم٦م أو سمحىل٨م َيم َتَىل َ
"اعمرشمٙمزات" هذا ُمّمٓمٚمح ُمـ قمٜمدي ،هذا أٟم٤م ُُم َٕم ّ ٌ
"اعمرشمٙمزات ًم٘مراءة شم٤مريخ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب" ٓ ،هذا ُِمـ قمٜمدي أٟم٤م طمتك أؿمىلحذ ذهٜمىلؽ  -ذهىلـ
اعمتٚم٘مل ً -مٞمٜمتٌف إمم رء ي٘مقم قمٚمٞمف اًمتّمقر اًمذهٜمل اًمّمحٞمح ًمت٤مريخ اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب ،هىلذا
بحٞمح٤م ًمٙمىلالم
شمّمقرا
واطمد ،اصمٜم٤من :إذا ىم٤مم اًمتّمقر اًمّمحٞمح ًمت٤مريخ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ؾمٞمٙمقن
ً
ً
اًمِمٞمخ وًمدقمقشمف ورؾم٤مئٚمف وُم١مًمٗم٤مشمف ،ومٝمذا هق اًمذي أقمٜمٞمف سم٤معمرشمٙمزات.
اعمرشمٙمزات هذه ُمٗم٤مبؾ ذم اًمدقمقة ذم شم٤مريخ اًمدقمقة إذا مل ُشم َدَ ّقمؿ سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهىللم قمٜمىلدك :وم٢مٟمىلف أظمِمىلك
قمٚمٞمؽ ي٠مشمٞمؽ ؿمؽ وطمػمة ُِمـ طم٘مٞم٘م٦م دقمقة اًمِمٞمخ ُم٤م اًمذي واضمٝمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب؟ وُم٤م طم٘مٞم٘مىل٦م
ُمٕم٤مروتف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب؟
وؾم٠مضب أُمثٚم٦م ًمٚمٛمرشمٙمزاتً ،مـ أذيمره٤م يمٚمٝم٤م ،اعمرشمٙمز إول َُم ّر ُمٕمٜم٤م ًمٙمـ ٟمٕمٞمد ٕضمؾ اًمتٜمٌٞمىلف واًمٕمٜم٤ميىل٦م
سمف.
اعمرشمٙمز إولَّ :
أن واىمع َٟم َْجد ومٞمٝم٤م ذك أيمؼم ىمٌؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب.
اصمٜم٤منَّ :
أن َٟم َْجدًً ا ومٞمٝم٤م قمٚمامء وطمراك قمٚمٛمل :وُمع ذًمؽ أٟمف مل ُيٜمٙمر هذا اًمنمك إيمؼم ىمٌؾ اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
قمٌد اًمقه٤مب.
صمالصم٦مَّ :
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب أوذي وقمقرض سمًٌ٥م دقمقشمف اًمتقطمٞمد وحتذيره ًمٚمٓمقاهمٞم٧م و َسم َّٞمٜمَّ٤م
دائام ٟمحـ ٟمحٗمظ اًمٓمقاهمٞم٧م رؤوؾمٝمؿ سمً٦م يمذا يمذا،
ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذي يريده حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبً ،
يْم٤م إو٤موم٦م أٟمؽ شمٜمتٌف إمم ُمّمٓمٚمح اًمٓمقاهمٞم٧م قمٜمد
هذا ضمٞمد ،هذا طمٗمٔمٜم٤مه ذم يمت٤مب إبقل اًمثالصم٦م ،أٟم٤م أريد أ ً
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُم٤مذا يريد سمف ،ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ؿمٛمًىل٤من وأوٓد ؿمٛمًىل٤من وأوٓد إدريىلس وشمىل٤مج َّ
وأن
ه١مٓء يم٤مٟمقا ُيزيٜمقن ًمٚمٜم٤مس ويٙمقن هلؿ احلٙم٤مي٤مت طمتك ُيزي َـ ًمٚمٕم٤مُم٦م ْ
أن يتقضمٝمقا هلىل١مٓء اًمٓمقاهمٞمىل٧م سم٤مًمٜمىلذر!
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يٜمذرون هلؿ ،واًمٜمذر ًمٞمس جمرد قمٌ٤مدة وم٘مط! ومٞمٝم٤م ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤مدي٦م ًمٚمٓمقاهمٞم٧م ،اًمٜمذر ي٘مقل :اسف زم ٟمذر مجىلؾ
سمٕمػم ٟم٤مىم٦م ُم٤مل :طمتك إذا ضم٤مءشمؽ يمرسم٦م واًمِمدة دقمقشمٜمل أرومع دقم٤مءك إمم اهلل ّ
ضمؾ وقمال :ومٞمٙمِمػ قمٜمؽ يمرسم َتؽ،
هذا هق اًمٓم٤مهمقت اًمذي ي٘مّمده اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب عمَّ٤م ي٘مقل :اًمٓمقاهمٞم٧م يٗمٕمٚمقن يمذا ويمذا ويمىلذا:
أن شمٗمٝمٛمفُ ،مرشمٙمىلز َّ
أيْم٤م ُمرشمٙمز ٓ ُسمدََّّ ْ
وأهنؿ يزيٜمقن ًمٚمٜم٤مس ْ
أن ُمًىل٠مًم٦م شمٙمٗمىلػم
أن يتقضمٝمقا إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،هذا ً
َّ
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ قمٚمىلامء ُمٕم٤مروىللمَّ :
ُ
وأن
ٜم٤مز ُع ومٞمٝم٤م
اًمٓمقاهمٞم٧م ه١مٓء ُمع ووقطمٝم٤م يم٤من ُي َ
هٜم٤مك َُمـ جي٤مدل قمـ ه١مٓء اًمٓمقاهمٞم٧م وي٘مقل ،ٓ :هذا ُم٤م هق يمٗمر! وٓ شم٘مؾ أ َّٟمَّف يم٤مومر! وُم٤م أؿمىلٌف ذًمىلؽ ،هىلذا
أيْم٤م ُمرشمٙمز ُِمـ اعمرشمٙمزات.
ً
أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُيمُٗم َر ىمٌؾ ْ
أيْم٤مَّ :
ووٚمؾ و ُيمُٗم َر واؾم ُت ِح ّؾ د ُُمىلف،
أن يٜمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦مُ ،سمد َع ُ
ً
هذا ذيمرٟم٤م دًمٞمٚمف ،هذا ُمرشمٙمز.
أيْم٤م ُمرشمٙمز لظمر  -ؾم٤مدس أو ؾم٤مسمع َّ :-
طمدً ا سم٘مت٤مل ،هذه ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ،اًمِمٞمخ حمٛمد ٟمٗمًف
أن اًمِمٞمخ مل يٌدأ أ ً
ً
ي٘مقل" :أٟم٤م مل أسمدأ أطمدًً ا سم٘مت٤مل! هؿ اًمذيـ أشمقٟم٤م ذم دي٤مرٟم٤م وم٘م٤مشمٚمٜم٤م دون اًمٜمٗمس واحلرُمىل٦م!" هىلؾ هٜمىل٤مك ؿمىلخص
يٙمقن ذم سمٞمتف أو ذم سمٚمده وي٠مشمٞمف قمدو وٓ حي٤مرسمف! هذا ٓ يٛمٙمـ ،وإذا طم٤مرسمىلؽ اًمٕمىلدو وهىلق ذم سمٚمىلد جمىل٤مور َأ َٓ
شمٙمقن سمٚمده ًمؽ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمؽ أ َّٟمَّؽ شم٠مشمٞمف وشم٘م٤مشمٚمف وشم٠مظمذ سمٚمدََ ه ُمٜمفَّٟ ٕ :مَّف ُمؽمسمص سمؽ وحي٤مرسمؽ؟ هذا رء ـمٌٞمٕمل،
هذا ُمرشمٙمز جي٥م ْ
أن شمٜمتٌٝمقا ًمف وشم٠مظمذوه سم٤مٕدًم٦م.
ومٝمذا ُم٤م أقمٜمٞمف سم٤معمرشمٙمزات وهق ُمّمٓمٚمح ُِمـ قمٜمدي يمام ذيمر ُشمف ًمٙمؿ ،وهق قمٌ٤مرة قمـ اؾمت٘مراء ويمثرة ىمىلراءة
ذم شم٤مريخ اًمدقمقة وذم رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ وىمراءا َعمِ٤م يٙمت٥م ُِمـ اًمٌحقث اعمٕمىل٤مسة ،اًمٌحىلقث اعمٕمىل٤مسة ًمألؾمىلػ
اًمِمديد طمّمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م طمّمؾ ُِمـ شمِمٙمٞمؽ وشمٚمٌٞمس ذم سمٕمض هذه اعمرشمٙمزات.
 هؾ َو َضم َدَ اًمِمٞمخ واؾمتخرج شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ُِمـ يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؟ٟمٕمؿ ،هق اؾمتخرضمٝم٤م ُِمـ يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،يٕمٜمل قمٜمدك ذم هن٤مي٦م يمت٤مب اًمتدُمري٦م ًمٚمِمىلٞمخ اسمىلـ
اًمر ّد قمغم قمٚمامء اًمٙمالم ذم شمٗمًػم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ،اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
شمٞمٛمٞم٦م ومٞمف ُمً٠مًم٦م َّ
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أيْم٤م اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمىل٤م اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمرد قمغم اًمٌٙمري ً
اؾمتٗم٤مد ُِمـ هذا اعمقـمـ ،وهٜم٤مك ً
أيْم٤م ُمقاوع ذم َّ
يمثػما ُِمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
اًمقه٤مب ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اؾمتٗم٤مد ً
 هؾ اًمٓمقاهمٞم٧م ُِمـ اًمً٤مدة أو ُِمـ اًمٕم٤مُم٦م؟أيْم٤م ُِ -مـ اًمً٤مدة يٕمٜمل يٜمتًىلٌقن إمم لل اًمرؾمىلقل ّ
بىلغم اهلل قمٚمٞمىلف
اًمٓمقاهمٞم٧م ذيمرٟم٤م ُِمـ اًمً٤مدة ،وذيمرٟم٤م ً
أيْم٤م ُمِم٤ميخ ،ابٓمالح ؿمٞمخ يٕمٜمل ُيٕمت٘مد ومٞمف أ َّٟمَّف قمٜمده ظمّمقبٞم٦م قمٜمد اهلل،
وؾم ّٚمؿ ،سمٕمْمٝمؿ يٜمتً٥م  ،-وهٜم٤مك ً
ٟمذرت ًمف صمؿ دقمق ُشمف ذم اًمياء واًمٙمرسم٦م وذم اًمًٗمر :وم٢م َّٟمَّىلف
ومام دام قمٜمده ظمّمقبٞم٦م قمٜمد اهلل :وم٢مٟمٜمل أٟمذر ًمف ،وإذا
ُ
أيْم٤م ُمثٚمٝمؿ اًمً٤مدة ،اًمًىل٤مدة
يرومع دقم٤مئل إمم اهلل ،هذا ُمٚمخص ومٙمرة اًمنمك اعمقضمقد سم٤مًمٜمًٌ٦م ٓقمت٘م٤مد اعمِم٤ميخً ،
مجع ؾمٞمد وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم هذا.
 سمٕمض اعم١مرظملم ي٠مشمقن سمقصم٤مئؼ ت٤مًمػ شم٤مريخ اسم َـ َهمٜمّّ٤مم!يٕمٓمقٟمٜم٤م إي٤مه٤م! اًمذي خي٤مًمػ شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم حييوٟمف ،شمىل٤مريخ اسمىلـ َهمٜمّّىل٤مم ُمىل٤م هىلق يمتىل٤مب ُمٜمىلزل! خيٓمىلئ
أيْم٤م خيٓمئقن ويّمٞمٌقن ،يمقٟمف ي٠ما إًمٞمؽ سم٤مطم٨م أو ُم١مرخ ي٘مقل :حمٛمد
وأيْم٤م اعم١مرظمقن اعمٕم٤مسون ً
ويّمٞم٥مً ،
أيْم٤م ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م ،هىلذا أفمٜمىلف
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م! ٟم٘مقل :بحٞمح ،هذا يمالم بحٞمح ،وأٟم٧م ً
ُمٞمزان قمدْْ ل ،ه٤مت ُم٤م قمٜمدك ٟمٕمروف قمغم اعمٞمزان اًمٕمٚمٛمل وٟم٠مظمذ يمالم اًمِمٞمخ سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب وٟمٕمروىلف قمىلغم
اعمٞمزان اًمٕمٚمٛمل ،ه٤مت ُم٤م قمٜمدك ٟمٕمروف قمغم اعمٞمزان اًمٕمٚمٛمل ،وٟم٠مظمذ يمالم اًمِمٞمخ طمًلم سمـ َهمٜمّّ٤مم وٟمٕمروف قمغم
اعمٞمزان اًمٕمٚمٛمل صمؿ ٟمخرج ،أ ُّم٤م ْ
أن ٟمت٤مسمٕمؽ هٙمذا! اًمٜم٘مد ؾمٝمؾ ،اهت٤مم أظمريـ ؾمٝمؾ! اًمتِمٙمٞمؽ! هذا ؾمٝمؾ ،يمؾ
حي ًِٜمُ ُف ،ومٛمقوقع َّ
أن هٜم٤مك ُم١مرظملم ي٠مشمقن سمٛمقصمقىم٤مت ت٤مًمػ شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم أقمٓمقٟم٤م إيىل٤مه ،واهلل ٟمحىلـ سمقدٟمىل٤م
ُْ
هذا اًمٌمءً ،مٙمـ أٟم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م زم ً
أوٓ أىمقل :ه٤مت يمالم اسمىلـ َهمٜمّّىل٤مم اًمىلذي شمٜمت٘مىلده وهىل٤مت اًمقصمٞم٘مىل٦م اًمتىلل شمثٌىل٧م
خم٤مًمٗمتف ،سم٤مًمٕمٙمس دقمٜم٤م ٟمّمحح شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم ،إذا قمٜمدك شمّمحٞمح :ضمٞمد ،أ ُّم٤م ْ
أن يٙمقن قمٚمامؤٟم٤م يٜم٘مٚمقن قمٜمىلف:
واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ يٕمتٛمده ويٜم٘مؾ قمٜمف :وهق ُمالبؼ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب وشمٚمٛمٞمىلذ ُِمىلـ
٥م قمغم حمي ُِمـ اًمٕمٚمامء :وٓ واطمد اٟمت٘مده! صمؿ شم٠مشمٞمٜم٤م سمٕمد ُمئتل َؾمٜمََ٦م وشم٘مقل :اسمـ َهمٜمّّىل٤مم خمىل٤مًمػ!!
شمالُمٞمذه و َيم َت َ
ٓ ،هذا ٓ يٛمٙمـ ْ
أن ٟم٘مٌٚمف ،يٕمٜمل هذا قمٚمؿ ُِمـ قمٜمدك ُم٤م هق ُمقضمقد قمٜمد اعمِم٤ميخ اًمً٤مسم٘ملم وقمٜمد اجلٛمع اًمٖمٗمػم
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وىمٗم٧م قمٚمٞمف وخيىل٤مًمػ ُمىل٤م يمتٌىلف اسمىلـ
ويٙمقن قمٜمدك!! ـمٞم٥م أقمٓمٜم٤م اًمذي قمٜمدك وه٤مشمف ،اًمقصمٞم٘م٦م واعمّمدر اًمذي
َ
وأىمر قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء وؾمٙمتقا قمٜمف :هذا اهت٤مم ًمٚمٕمٚمامء يمٚمٝمؿ ،هذه ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمت٤مريخ ،أٟم٤م أؾمٛمٞمٝم٤م ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمتىل٤مريخ،
َهمٜمّّ٤مم ّ
جمٛمققم٦م قمٚمامء يرون شم٤مريخ اسمـ َهمٜمّّ٤مم أ َّٟمَّف ومٞمف همٚمط ويًٙمتقن! يمٞمػ؟ هذه ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمتىل٤مريخ ،هىلذه ضمٝمىل٦م ،اجلٝمىل٦م
نم ،رسمام يٕمؽمهيؿ ُم٤م يٕمؽمي اًمٌنم ،وًمٙمـ أقمٓمٜم٤م اًمىلدًمٞمؾ ،هىل٤مت
اًمث٤مٟمٞم٦مٟ :م٘مقلً :
نم :واعمِم٤ميخ َسم َ ٌ
أيْم٤م اسمـ َهمٜمّّ٤مم َسم َ ٌ
اًمدًمٞمؾ ،ضمٞمد؟
وبغم اهلل قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد ،وٟمٙمٛمؾ سمٕمد اًمّمالة ْ
ّ
إن ؿم٤مء اهلل.
واهلل أقمٚمؿ،
احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع اًمذي فمٝمرت ومٞمف اًمدقمقة واًمٕمٚمامء اًمذيـ قم٤مروقه وطم٘مٞم٘م٦م ه١مٓء اًمٕمٚمامء وحمىل٤مل اًمٜمىلزاع
سملم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وُمٕم٤مروٞمف :وأٟمف يتٜم٤مول اًمٗمؽمات اًمتل ُمرت قمغم اًمِمٞمخ واًمدقمقة طمىلريٛمالء
صمؿ اًمٕمٞمٞمٜم٦م صمؿ اٟمت٘م٤مًمف إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وُم٤م شمال ذًمؽ ،ذيمرٟم٤م َّ
ٌىللم أمهٞمىل٦م
أن اعمقوقع ًمىلف أمهٞمىل٦م ،ذيمرٟمىل٤م صمالصمىل٦م أُمىلقر ُشم ّ
اعمقوقع.
إُمر إولّ :
أن شم٤مريخ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب يٛمثؾ شم٤مريخ ُم٤م ضمرى قمغم دوًم٦م ُِمـ دول اإلؾمالم
عمَّ٤م ُىمٌِ َٚم ْ٧م دقمق ُشمف وعمَّ٤م ُمحِ َٞم ْ٧م :وقمداوة هذه اًمدقمقةَّ :
وأن إظمٓم٤مر اعمحدىم٦م سم٤مإلؾمالم ودوًم٦م اإلؾمالم أهن٤م ُمتامصمٚم٦م،
وسم٤مًمت٤مزم عمَّ٤م شم٘مرأ هذه وشمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن قمٜمدك إدراك َعمِ٤م َي ُٛم ّر قمغم دوًم٦م اإلؾمالم سم٤مؾمتٛمرار ُِمـ أظمٓمىل٤مر
أيْمىل٤م َّ
أن ىمىلراءة شمىل٤مريخ دقمىلقة
وُم٤م َي ُٛم ّر قمغم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ُِمـ أظمٓم٤مر ُمتٙمررة ،مم٤م ُي ٌّلم أمهٞم َ٦م اعمقوقع ذيمرٟم٤م ً
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يٕمٜمل اًمقاىمع اًمذي ِىم ْٞم َٚم ْ٧م ومٞمف رؾم٤مئؾ اًمِمىلٞمخ ،ومتىل٤مريخ دقمىلقة اًمِمىلٞمخ أداة ًمٗمٝمىلؿ
أيْم٤م
رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وُمراده ُِمـ قمٌ٤مراشمف ،مم٤م ُي ٌّلم أمهٞم٦م اعمقوقع ً
إُمر اًمث٤مًم٨مُ :مقوقع أٟمؽ شم٘مرأ اًمت٤مريخ سمّمقرة ذهٜمٞم٦م شمٙمقن أوؾمع وأقمٛمؼ ُِمـ جمرد ىم٤مرئ ،وم٘مط شم٠مظمىلذ
يمت٤مب يمذا وشم٘مرأ شم٤مريخ يٕمٜمل أظمٌ٤مر مجٞمٚم٦م وممتٕم٦م! ٓ ،دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب وشم٤مرخيىلف ٓ ي٘مىلرأ
هٙمذا ،ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ي٘مرأ شم٤مريخ اًمدقمقة ُمٝمت ًام سم٤معمرشمٙمزات اًمتل ُِمىلـ ظمالهلىل٤م ُ -مىل٤م ؾمىلٛمٞمتٝم٤م ُمرشمٙمىلزات ُِ -مىلـ
أي يمت٤مب ذم شم٤مريخ اًمدقمقة ىمراءة بحٞمح٦م سمحٞم٨م إذا ُمرت
ظمالهل٤م يٗمٝمؿ شم٤مريخ اًمدقمقة سمٗمٝمؿ بحٞمح ،أو ي٘مرأ ّ
قمٚمٞمؽ ُمرشمٙمز ُِمـ اعمرشمٙمزات قمٜمد هذا اًمٙمت٤مب ظمٓم٠م ي٘مقل :ٓ :هذا اًمٙمت٤مب ُم٤م ؾم٤مر قمغم اًمٓمري٘مىل٦م اًمّمىلحٞمح٦م!
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ٕن اعمرشمٙمزات اًمتل ذيمرهت٤م ًمؽ وأذت ًمؽ إًمٞمٝم٤م شمدقمٛمٝم٤م وشمٙمثر ُِمـ دقمٛمٝم٤م سم٤مٕدًم٦م ،ذيمرٟمىل٤م ـمر ًومىل٤م ُمٜمٝمىل٤م ّ
ّ
ٕن
اعمقوقع ـمقيؾ وٓ يٙمٗمٞمف ٓ جمٚمس وٓ جمٚمًلم وٓ يقم وٓ يقُملم وٓ أؾمٌقع ،ومٜمحـ ذيمرٟم٤م سمٕمض إؿمىلٞم٤مء،
هذه أن ووح٧م أمهٞم٦م اعمقوقع ،صمؿ ىمٚمٜم٤م :إٟمٜم٤م ؾمٜمدظمؾ ذم اعمقوقع ذم اًمتٛمٝمٞمد +هذا اًمتٛمٝمٞمد ؾمٛمٞمٜم٤مه هٝمٞمىلد
يٛمٙمـ ْ
أن ٟم٘مقل :هٝمٞمد ذم أؿمٌ٤مه احلقادث أو ذم اعمَ ُث َالت اًمتل ضمرت قمغم اًمٕمٚمؿ سمِمٙمؾ قم٤مم واعمَ ُث َالت وإؿمىلٌ٤مه
أيْم٤م ُمىل٤م ضمىلرى قمىلغم
واحلقادث اًمتل َُم ّرت قمغم قمٚمؿ اًمًٜمََّّ٦م وقمغم أهؾ اًمًٜمََّّ٦م واجلامقم٦م وأهؾ آقمت٘م٤مد احلؼ ،و ً
اًمتقطمٞمد اًمذي هق أؾم٤مس دقمقة إٟمٌٞم٤مء ،ومخرضمٜم٤م سمٜمت٤مئ٩م ُِمـ هذا اًمتٛمٝمٞمد  -وهق ـمقيؾ ضمدًً ا  -ظمرضمٜم٤م سمٜمت٤مئ٩م،
أن اإلؾمالم يٕمقد همري ًٌ٤م يمام سمدأَّ ،
سمً٦م ُمٕم٤مين ذيمرٟم٤مه٤مُ ،مٜمٝم٤مَّ :
وأن هذه اًمٖمرسم٦م شم٠ما وشمٜمٙمِمػ ،شم٠ما وشمٜمٙمِمىلػ،
ُ
سمدًمٞمؾ ّ
أُمر ديٜمٝمىل٤مش( ،)1وُمٜمٝمىل٤م أ َّٟمَّىلف «ٓ شم٘مىلقم اًمًىل٤مقم٦م
أن «اهلل
يٌٕم٨م قمغم رأس يمؾ ُمئ٦م َؾمٜمََ٦م َُمـ جيدد هلذه إُم٦م َ
بغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُمٜمٝم٤م َّ
طمتك شمٕمٌد ومِ َئ٤مم ُِمـ أُمتل إوصم٤منش( )2يمام ىم٤مل ّ
أن هٜم٤مك َُمـ يِمىل٤مسمف إُمىلؿ اًمًىل٤مسم٘م٦م
طمتك ذم ُمٕم٤مرو٦م اًمرؾمؾ ،ذيمرٟم٤م اعمٕم٤مين ،قمدة ُمٕم٤مين ،صمؿ أيمدٟم٤م قمغم َّ
أن هذه اعمٕم٤مين يمرر قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ
قمٌد اًمقه٤مب وذيمره٤م أيمثر ُِمـ ُمرة وأيمد قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ شمٙم٤مد شم٘مرأ رؾم٤مًم٦م ُِمـ رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ أو ُم١مًم ًٗم٤م ُِمـ ُم١مًمٗم٤مشمىلف
ّإٓ ودمد قمٜمده هذه اعمٕم٤مين  -سمٕمْمٝم٤م أو يمٚمٝم٤م .-
ُ
اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م ،وشمٙمٚمٛمٜمىل٤م قمىلـ
ومٝمذا هق اًمتٛمٝمٞمد وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٛمٝمٞمد ،صمؿ دظمٚمٜم٤م سمٕمد اًمتٛمٝمٞمد ذم أٟمف ُوًمِ َدَ
اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،صمؿ شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم احل٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،صمؿ سمٕمد ذًمىلؽ اٟمت٘مٚمٜمىل٤م إمم اعمخ٤مًمٗمىل٤مت عمَّىل٤م أدرك اًمِمىلٞمخ ذم اًمٕمٚمىلؿ وضمىلد
خم٤مًمٗم٤مت ،وذيمرٟم٤م صمالث خم٤مًمٗم٤متُِ ،مـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ىمٚمٜم٤م :اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ،واًمٓمقاهمٞم٧م  -اًمىلذيـ ىمىل٤مل قمىلٜمٝمؿ:
اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذيـ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم قمٌ٤مدة أٟمٗمًٝمؿ  ،-واخلٚمؾ ذم شمٗمًػم "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ،صمؿ سمٕمد ذًمىلؽ دظمٚمٜمىل٤م
ه ِد شم٤مرخيل هيع وشمًٚمًؾ ذم سمٕمض إؿمٞم٤مء وذم سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سم٢مدرايمٜم٤م ًمرؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ
ذم َ ْ
أن يٜمت٘مؾ إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦مَّ :
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وهق ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م ىمٌؾ ْ
وأن هىلذا اإلدراك ؾمىلٞم١مصمر قمٚمٞمٜمىل٤م ذم ىمراءشمٜمىل٤م
اًمت٤مرخيٞم٦م :ومٞم١مدي إمم أٟمٜم٤م ٟم٘مرأ اًمت٤مريخ ىمراءة بحٞمح٦م ُمتقاوم٘م٦م ُمىلع ُمْمىل٤مُملم رؾمىل٤مئؾ اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد

( )1ؾمٌؼ ترجيف.
( )2ؾمٌؼ ترجيف.
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اًمقه٤مب اًمتل ىمٞمٚم٧م ىمٌؾ اٟمت٘م٤مًمف إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،هذا ُمٚمخص ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،وذيمرٟم٤م سمٕمىلض إؿمىلٞم٤مء يمٜمتىل٤مئ٩م رؾمىل٤مًم٦م
ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ عمَّ٤م شمقبٚمٜم٤م إمم َّ
أن ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ يمتٌٝم٤م ىمٌؾ اٟمت٘مىل٤مل اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب إمم
اًمدَّ ْر ِقم ّٞم٦م ،واؾمتٜمتجٜم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م شم٤مرخيٞم٦م ُمٝمٛم٦م لظمره٤م َّ
ػ سم٤مًمتٌديع واًمتْمٚمٞمؾ عمَّ٤م يم٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜم٦م صمؿ
أن اًمِمٞمخ ُو ِب َ
َّ
واؾمىل ُت ِح ّؾ د ُُمىلف وُم٤م ًُمىلف وأشمٌ٤م ُقمىلف عمَّىل٤م يمىل٤من ذم اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م،
ذيمرٟم٤م رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُشم ْثٌِ ُ٧م أٟمف ُيمٗم َر ْ

ومحّمٚم٧م اهلجرة إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م سمٕمد ذًمؽ ،هذا هق ُمٚمخص ُم٤م أظمذٟم٤مه اًمٞمقم ،ويم٤من واهلل أريىلد ْ
أن ٟمىل٠ما إمم أيمثىلر
إن ؿم٤مء اهلل سمٕمد ٍ
ُِمـ هذا ًمٙمـ أقمديمؿ ْ
همد إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٟم٠ما ذم ُمزيد ذم هذا إُمر يٕمٜمل ؾمٜم٠ما قمغم ُمقوقع
احلروب اًمتل ضمرت قمغم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م :وأٟمف سمٕمد هذه احلروب أورث اهللُ ّ
إُمػم حمٛمد سمـ ؾمىلٕمقد شمٚمىلؽ
ضمؾ وقمال
َ
اًمٌٚمدان اًمتل طم٤مرسم ْت ُف ،صمؿ ٟمدظمؾ قمغم قمٝمد قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،حمٛمد سمـ ؾمٕمقد شمقذم قم٤مم أًمػ وُمئىل٦م
وشمًٕم٦م وؾمٌٕملم ُِمـ اهلجرة ،ىمٌؾ ْ
أن ُشمٗمتح اًمري٤مض ،عمَّ٤م شمقذم شمقمم قمٌد اًمٕمزيز سمىلـ حمٛمىلد ،وسمٕمىلد ِوٓيتىلف سمٗمىلؽمة
قمٔمٞمام ّ
ٕن اًمري٤مض اؾمىلتٛمرت
يٛمٙمـ َؾمٜمََ٦م أو ؾمٜمتلم ُومتح٧م
ُ
ٟمٍما ً
يمٌػما ،يم٤من ً
شمٖمػما ً
اًمري٤مضَ ،وم ْت ُح اًمري٤مض يم٤من ً
حت٤مرب اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ،تٚمٚمتٝم٤م صمالث هدن ،هدٟم٦م وبٚمح ،صمالث ومؽمات بٚمح ،وهىلل ومىلؽمة ـمقيٚمىل٦م
ُ
اًمٌٚمىلدان
ضمدً ا ،ـمٌ ًٕم٤م أُمػم اًمري٤مض هق ده٤مم سمـ دواس أُمػم ذس ىمقي ويم٤من ًمف أٟمّمىل٤مرُِ ،مىلـ أىمىلقى أٟمّمىل٤مره
ً
اعمج٤مور ُة  -اًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م  -يم٤من جيتٛمع هق ويتح٤مًمػ هق واًمٌٚمدان اًمٜمجدي٦م وحي٤مرسمقن اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م َه ُر
قمغم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م أوىم٤مت قمّمٞمٌ٦م ُِمـ احلّم٤مر أو ُِمـ احلرب أو ؿمدة وؿمٌٝمٝم٤م اسمـ سمنم أو اسمـ َهمٜمّّ٤مم سمٖمزوة إطمزاب
ٜمىل٤مضمر ،واٟمتٍمىلوا اٟمتّمىل٤مرات ،وهزُمىلقا هىلزائؿ ،مل
اًم٘مٚمقب احل
ذم سمٕمض اًمٗمؽمات ،ؿمدائد َُم ّرت قمٚمٞمٝمؿ ،شمٌٚمغ
ُ
َ
دائام يٜمتٍمون ،هذا ضم٤مٟم٥م ًمق دظمٚمٜم٤م ومٞمف ٟمٌ٘مىلك ًمٚمٗمجىلر  -اعمقوىلقع اًمىلذي ضمىلرى ذم سمٚمىلدان َٟم َْجىلد ،-
يٙمقٟمقا ً
ُمٝمام طمتك ُم٤م ي٠مظمذٟم٤م هد اًمت٤مريخ! هد اًمت٤مريخ وإطمداث اًمت٤مرخيٞمىل٦م ومتٜمىل٦م،
ؾمٜمذيمر هذاً ،
أيْم٤م ؾمٜمذيمر ضم٤مٟم ًٌ٤م ً
يٕمٜمل شمٜمجذب إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس اٟمجذا ًسم٤م قمجٞم ًٌ٤م ،شمدظمؾ ومٞمٝم٤م ويم٠مٟمؽ شمٕمٞمش ُمٕمٝم٤م ،سمٕمد اًمٕمِم٤مء ٟمٌدأ ٟمخّمص اعمً٠مًم٦م
ً
دظمقٓ قمجٞم ًٌ٤م ويم٠مٟمؽ شمٕمٞمش ُمٕمٝمىلؿ ذم
وٟمتٙمٚمؿ ًمٞمس قمغم ٟمٗمس اًمٙمالم واًم٘مقة اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ،ومتدظمؾ ُمٕمٝمؿ
ُم٤م يٕم٤مٟمقٟمف وُم٤م طمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ ،اعمٝمؿ َّ
سمٕمض اًمنىلد
أن اًمت٤مريخ َي ْٗمتِ ُـ ،ويدظمؾ اًم٘مٚم٥م ويِمٖمٚمف ،ومٜمحـ يمام ؾمٜمذيمر َ
أيْم٤م ؾمٜمذيمر اجل٤مٟم٥م إهؿ وهق اعمدرؾم٦م اًمتل َظم ّٚمٗمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب اًمتىلل أٟمتجٝمىل٤م
اًمت٤مرخيل ً
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حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،اًمتالُمٞمذ ـمٌ ًٕم٤م يتٗمىل٤موشمقن ذم اًم٘مىلقة واًمْمىلٕمػ،
ُمٜمٝمؿ َُمـ هق قم٤ممل يمٌػم وُمٜمٝمؿ َُمـ هق ُُم َٓم ّقع ،داقمٞم٦م يذه٥م ويرضمع ،اعمُ َٓمقع هذا ُمّمٓمٚمح ُمقضمقد – أٟمىل٤م شمىل٤مسمع
ًمالبٓمالح  -سمٕمْمٙمؿ وحؽ! اعمُ َٓم ّقع هذا أٟم٤م ىمٚم ُتُف طمً٥م آبٓمالح اًمدارج ذم َٟم َْجد ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم،
ُُم َٓم ّقع يٕمٜمل داقمٞم٦م ُمتٕمٚمؿ "صمالصم٦م إبقل" و"اًم٘مقاقمد إرسمٕم٦م" و"لداب اعمٌم إمم اًمّمالة" يىلذه٥م ويٜمٓمٚمىلؼ
إمم سم٤مدي٦م ُِمـ اًمٌقادي ويٛمٙم٨م ومٞمٝمؿ ؿمٝمريـ أو صمالصم٦م يٕمٚمٛمٝمؿ اًمتقطمٞمد ويٕمٚمٛمٝمؿ ومرائض اإلؾمالم ،صمىلؿ يرضمىلع
إظمٌ٤مر :طمّمؾ يمذا يمذا ،هؿ شمٕمٚمٛمىلقا
ومٞمٕمٓمل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد أو اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
َ
اًمتقطمٞمد واٟمتٝمقا قمـ و َوم َٕمٚمقا يمذا ويٜم٘مؾ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب إظمٌ٤مر ،ؿمٞمخ اًمٕمِمػمة أو ؿمٞمخ اًم٘مٌٞمٚم٦م
أو إذا يم٤من حم٤مرب ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م إذا وبؾ هق أو أطمد رضم٤مًمف إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ورضمع أول ؾمىل١مال يريىلده ُمىل٤مذا ي٘مىلقل
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب؟ ُم٤م ؾمٛمٕم َتف ي٘مقل؟ ٓزم ٓ يرضمع إمم ُمٙم٤مٟمف ّإٓ وؾمٛمع اًمِمٞمخ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب
ُم٤مذا ي٘مقل؟ يم٤مٟم٧م أيمثر ُم٤م شمدور ذم اعمً٤مضمد شمٚمىلؽ اًمٗمىلؽمة" ،صمالصمىل٦م إبىلقل" ُشمُىلتٕمٚمؿ" ،اًم٘مقاقمىلد إرسمٕمىل٦م"،
أيْم٤م ضم٤مٟم٥م ،اًمدقم٤مة ه١مٓء أو اعمِمىل٤ميخ اًمٕمٚمىلامء
"ٟمقاىمض اإلؾمالم"" ،لداب اعمٌم إمم اًمّمالة" ،وهٙمذا ،هذا ً
اًمذيـ مل َي ٌْ ُٚم ُٖم قا ذم اًمٕمٚمؿ درضم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،هذا ُِمـ أيمىلؼم اًمٕمٚمىلامء ،وهىلق اًمىلذي
اهن٤مًم٧م قمٚمٞمف إُمقر سمٕمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب هق واًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمىلر ،اًمِمىلٞمخ محىلد سمىلـ
ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر قمٜمده ىمقة ذم اًمٕمٚمؿ قمجٞمٌ٦م ،هق ُِمـ اًمتالُمٞمذ اًمٙمٌ٤مر ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهىل٤مب ،إذا ُذيمِىل َرت
ُمدرؾم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُِمـ أوائٚمٝم٤م اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب واًمِمىلٞمخ محىلد سمىلـ
ٟم٤مس ،محد سمـ ٟم٤مس ًمف ىمّم٦م مجٞمٚم٦م ،يٕمٜمل محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر يٕمٜمل اًمت٤مريخ يمٞمػ ضم٤مء ًمٚمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،هق ً
ابال
ًمٞمس ُِمـ اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،هق ُِمـ أهؾ اًمٕمٞمٞمٜم٦م ُِمـ لل ُُم َٕم ّٛمر ،أسمقه ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمىلر عمَّىل٤م ُـمىل ِر َد اًمِمىلٞمخ ُِمىلـ اًمٕمٞمٞمٜمىل٦م ُِمىلـ
اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ظمرج وضم٤مء إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م وأشمك إمم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م سمٕمد مح٤مي٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،عمَّ٤م سمدأت احلروب قمغم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞمىل٦م
يم٤من ُِمـ أىمقى اجلٜمقد ُِمـ رضم٤مل اًمدقمقة ِ
وُمـ رضم٤مل حمٛمد سمـ ؾمىلٕمقد هىلذا ٟمىل٤مس سمىلـ ُُم َٕم ّٛمىلر :وم ُ٘متِىل َؾ ذم شمٚمىلؽ
اعمٕم٤مرك ٟمً٠مل اهلل ْ
بىلٖمػما:
وذب قمٜمٝم٤م ،ومحد سمـ ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر يم٤من
أن يٙمقن ؿمٝمٞمدًً ا ،مح٤مي٦م ًمدقمقة اًمتقطمٞمدَّ ،
ً
ً
يتٞمام سمٕملم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وقملم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،حت٧م هىل٤مشملم اًمٕمٞمٜمىللم ،اًمرقمىل٤ميتلمُ ،ومر ِقمىل َل
ـمٗمالٟ ،مِم٠م ً
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رقم٤مي٦م ُمثؾ رقم٤مي٦م أوٓد حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وأوٓد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ وأقمٓم٤مه اهلل ّ
ضمؾ وقمال ىمق ًة
ومٚمام شمقذم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤من هق أيمؼم شمٚمٛمٞمذ ُِمـ شمالُمذة اًمِمىلٞمخ حمٛمىلد
ذم احلٗمظ وذيم٤مء وٟمٌ٤مه٦مّ ،
سمـ قمٌد اًمقه٤مب :وم٤مهن٤مًم٧م إُمقر قمٚمٞمف سمِمٙمؾ يمٌػم ُمع اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ـمٌ ًٕمىل٤م قمٌىلد
اهلل هق اًمذي شمقمم إُمقر سمٕمد واًمده ومٞمام يم٤من ُي ًْٜمَد ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبُ ،أ ْؾمٜمِ َدَ إمم قمٌد اهلل سمىلـ حمٛمىلد
سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس يم٤من ُِمـ أىمقى رضم٤مل اًمٕمٚمؿ اعمٜم٤مومحلم قمـ اًمدقمقة ،ـمٚم٥م أُمػم ُمٙم٦م َُمىلـ
ي٠ما يٜم٤مفمرهؿ ذم ىمْم٤مي٤م اًمتقطمٞمد وم٠مرؾمٚمقا ًمف اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر يٜم٤مفمرهؿ ذم اًمتقطمٞمد ،وأىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ
أيْم٤م ذم ْ
أن ٟمٙمٛمؾ ،اعمٝمؿ ّ
احلج٩م واًمؼماهلمٟ ٓ ،مريد ْ
إن ؿم٤مء اهلل ذم ضم٤مٟم٥م شمالُمٞمىلذ اًمِمىلٞمخٓ ،
أن هذا ؾمٜمذيمره ً
أن ٟمذيمره٤م َّ
ُسمدََّّ ْ
ٕن هذا اُمتداد اًمدقمقة ،اًمدقمقة ىمٚم٧م ًمٙمؿ ٟمٌدأ اه٤م ًمٙمـ ٓ ٟمٜمتٝمل! دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
اًمقه٤مب ٟمٌدأ ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ٓ شمٜمتٝمل! هذه إمم يقُمٜم٤م وهلل احلٛمدٟ ،مً٠مل اهلل َّ
أن ُٟم َُْم ّؿ إمم ؾمٚمؽ ا ْشم ٌَ٤مع اًمدقمقة اًمداقملم
محقا هذه اًمىلدقمقة
إًمٞمٝم٤م اعمجتٝمديـ ومٞمٝم٤م :وجيزي وٓة أُمقرٟم٤م ظمػم اجلزاء ُ -مٚمقك هذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م  -اًمذيـ َ َ
أيْم٤م هلؿ ومْمؾ قمٔمىلٞمؿ،
دائام إمم ُم٤م ٟمِم٤مهده سمٕمٞمقٟمٜم٤م ،ٓ ،هٜم٤مك إوائؾ ً
سمًٞمقومٝمؿ واطمدًً ا شمٚمق أظمرٟ ،محـ ٟمٜمٔمر ً
ِ
ُمرت ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ،هق وقمٌد اًمٕمزيىلز،
ضم٤مء سمٕمد قمٌد اًمٕمزيز ضم٤مء ؾمٕمقد ،ؾمٕمقد ُمـ أىمقى اًم٘مٞم٤مدات اًمتل ّ
ضمدً ا إذا ؾم٤مر سم٤مجلٞمش يٕمٜمل ًمف وىم٤مئع ُمِمٝمقرة ووىم٤مئع يٕمٜمل اىمرأوه٤م أٟمتؿ أطمًـ ،ؾمٜم٠ما قمىلغم
ؾمٕمقد يم٤من خمٞم ًٗم٤م ً
إن شمٞمن سمٕمد ٍ
همد ْ
سمٕمض رء ُمٜمٝم٤م ْ
إن ؿم٤مء اهللً ،مٙمـ أٟمّمحٙمؿ سم٘مراءهت٤م ذم شم٤مريخ اسمـ سمنم واسمـ َهمٜمّّ٤مم ،صمىلؿ ضمىل٤مء
سمٕمد ؾمٕمقد قمٌد اهلل صمؿ سمٕمد قمٌد اهلل دظمٚم٧م اًم٘مقات اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وزاًم٧م دوًم٦م قمٌد اهلل سمىلـ ؾمىلٕمقد سمىلـ قمٌىلد
اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،زاًم٧م هذه اًمدوًم٦م ،يم٤من هذا قم٤مم أًمػ وُمئتىللم وصمالصمىل٦م وصمالصمىللم ُِمىلـ اهلجىلرة ،صمىلؿ
ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م ُِمـ ضمديد قمغم يد شمريمل سمـ قمٌد اهلل سمـ شمريمل سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،شمريمل سمـ قمٌىلد اهلل
ً
ـمقيال ،شمريمىلل سمىلـ قمٌىلد اهلل ًمىلف ىمّمىلٞمدة
جمٚمً٤م
ً
أيْم٤م يٕمٜمل ًمق ُمٙمثٜم٤م ذم ومؽمشمف يمٞمػ ىم٤مم ويمٞمػ :يٕمٜمل َٕ َظم َذ ُمٜم٤م ً
ُمِمٝمقرة ي٘مقل ومٞمٝم٤م " :ـم٤مر اًمٙمرى ُِمـ ُمقق قمٞمٜمل و ومىلرا ،وومزي٧م ُِمـ ٟمقُمل ـمىلرازم ـمىلىلقاري ،وأسمىلدي٧م ُِمىلـ
ضم٤مش احلِمك ُم٤م شمىلدرا ،وأؾمٝمرت َُمـ طمقزم سمٙمثر اهلذاري ،ظمىلط ًمٗم٤مٟمىلل زاد ىمٚمٌىلل سمىلحىلراُِ ،مـ ؿم٤ميمل وىلٞمؿ
ِ
ه ي٤م ىمٚمؿ وايمتىل٥م قمٚمىلك ُم٤مشمىلقرا ،أزيمك ؾمالم ٓسمـ قمٛمىلل ُمِمىل٤مري" ،اسمـ قمٛمىلف ُمِمىل٤مري
اًمٜمٞمىل٤م واًمٕمىلزاريْ ،
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يم٤من ذم ُمٍم ممـ ؾمٞمؼ ُِمـ لل ؾمٕمقد إمم ُمٍم وهٞم٩م ومٞمٝم٤م إٟمٗم٦م  -أٟمٗم٦م رضمىل٤مل لل ؾمىلٕمقد  -هٜمىل٤مك وهىلٞمجٝمؿ
حم٤مسا أو إىم٤مُم٦م ضمؼمي٦م أو ُم٤م أؿمٌف ذًمىلؽ ،ىمّمىلٞمدة ىمقيىل٦م
ُم٠مؾمقرا أو
وأصم٤مر ومٞمٝمؿ اًمٕمزائؿ عمَِـ يم٤من هٜم٤مك ذم ُمٍم
ً
ً
أن ُه ِج َر ،ويذيمر ومٞمٝم٤م َّ
ًمٕمٚمٜم٤م ٟم٠ما قمغم سمٕمْمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ،ويذيمر ومٞمٝم٤م أٟمف أقم٤مد احلراك اًمٕمٚمٛمل سمٜمَ ْج ٍد سمٕمد ْ
أن اًمنمع
أن طمّمؾ ومٞمٝم٤م ومقى ،ويذيمر ومٞمٝم٤م َّ
ُطمٙم َؿ سمٕمد ْ
أي ُمّم٤مري!" يٕمٜمىلل
أن اًم٘م٤ميض ي٘مقل" :ي٘ميض سمٜم٤م اًم٘م٤ميض سمال ّ
وأيْم٤م يذيمر سمً٤مًمتف وىمقشمف – ٟمىل٠ما إًمٞمٝمىل٤م ْ
إن
أٟمف ىمٌؾ ُم٤م ي٘ميض ّإٓ سمدراهؿ! يٕمٜمل ُي ٌّلم ًمؽ يمٞمػ احلراك اًمديٜملً ،
أيْم٤م ضم٤مٟم٥م ُِمـ اجلقاٟمىل٥م اًمتىلل ًمٕمٚمٜمىل٤م
ؿم٤مء اهلل  -ويذيمر ومٞمٝم٤م ؾمٞمٗمف إضمرب ،اًمًٞمػ إضمرب ُمِمٝمقر ،هذا ً
دائىلام اًمىلذي
ٟمرضمع قمٚمٞمٝم٤م ،صمؿ ضم٤مء ومٞمّمؾ سمـ شمريمل ،وومٞمّمؾ سمـ شمريمل يم٤من ـمٌ ًٕم٤م ُمث٤مل اعمٚمؽ اسمـ قمٌىلد اًمٕمزيىلز ً
يذيمره ،ومٞمّمؾ سمـ شمريمل ،ضمده ومٞمّمؾ ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمٞمّمؾ ،ومٞمّمؾ هذا هق ومٞمّمؾ سمىلـ شمريمىلل
ؼم
أيْم٤م ًمق دظمٚمٜم٤م ومٞمف ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم ،أظمٌ٤مره ـمقيٚم٦م ضمىلدًً ا،
سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،ومٞمّمؾ ً
ٌ
يمٗمىل٤مح وبىل ٌ
ِ
وؾم ِج َـ ذم ُمٍم صمؿ َوم َّر ُِمـ ُمٍم ،ويم٤من وهق ذم ُمٍم ُمًجقن وهق طم٤مومظ ًمٚم٘مرلن ،اإلُمىل٤مم ومٞمّمىلؾ
طمتك ُأظم َذ ُ
ُمِمٝمقر اهذاِ ،طم ْٗم ُظ اًم٘مرلن وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،طمتك ىم٤مًمقا ًمٚمٛمٚمىلؽ اسمىلـ قمٌىلد
يم٤من طم٤موم ًٔم٤م ًمٚم٘مرلن ،ويم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ،
ٌ
اًمٕمزيز َُم ّرة – ٟمّمحف واطمد َ -ذ َيمر واطمدٌٌ ًمٚمٛمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ّ
أن ضمدك ومٞمّمؾ يم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ ،ي٘مقل اًمىلراوي:

سمٕمده٤م ب٤مر اعمٚمؽ اسمـ قمٌد اًمٕمزيز ي٘مقم اًمٚمٞمؾ ،هذا سمحً٥م ُم٤م وضمدٟم٤مه ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ،ومٞمّمؾ عمَّىل٤م ُؾمىل ِج َـ ذم

ُمٍم يم٤من سمٕمض اعمٍميلم ي٠ما إًمٞمف سمٛمريض ي٘مرأ قمٚمٞمف ويرىمٞمف سم٤مًم٘مرلن ومٞم٘مرأ قمٚمٞمف ،يم٤من هق ؾمجلم ذم ُمٍم ُمىلع
أظمقه ُمًجقن ضمٚمقل وم َٗم َّر ُِمـ ُمٍم وضم٤مء ودظمؾ قمغم َٟم َْجد ورضمٕم٧م إُمقر ُمرة أظمىلرى سمٕمىلدُم٤م ُمىلرت َٟم َْجىلد
أيْم٤م يمٚمف ،هذا ضم٤مٟم٥م ،ضم٤مٟم٥م ٍ
صم٤من جي٥م ْ
أن ٓ ٟمٖمٗمٚمف هىلذه اعمتٕمىل٦م وآؾمىلتٛمت٤مع سم٤مًمًىلٌ٥م
سمخٓمقب ضمً٤مم ،هذا ً
اًمت٤مرخيل اًمٕمٚمامء ُم٤مذا بٜمٕمقا ومٞمٝم٤م؟ شمالُمٞمذ ُمدرؾم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُم٤مذا شمٗمٕمؾ ذم فمؾ هىلذه إطمىلداث؟
قمٜمدك قمٌد اًمرمحـ طمًـ َوم َّر ُِمـ ُمٍم وضم٤مء إمم شمريمل ،عمَّ٤م َه َّٞم َ٩م شمريمل وىم٤مل" :شمرى أٟمىلف أقمىل٤مد َٟم َْجىلد" َومىل َّر إًمٞمىلف
أيْم٤م سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م قمٌد اًمرمحـ سمىلـ طمًىلـ ٟمِمىل٠م يتىلٞمؿ،
اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٗمٞمد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبً ،
أيْم٤م ذم ُمٕمريم٦م ُِمـ اعمٕم٤مركٟ ،مً٠مل اهلل ْ
يتٞمام وعمَّىل٤م
أسمقه ُىمتِ َؾ ً
أن يٙمقن ؿمٝمٞمدًً ا رمحف اهلل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ٟمِم٠م ً
وًمدُ ه
ؾمٞمؼ سمٕمض لل اًمِمٞمخ إمم ُمٍم هق ممـ ؾمٞمؼ صمؿ َوم ّر إمم شمريمل وضم٤مء إًمٞمف ،عمَّ٤م َوم َّر إًمٞمف سمٕمد قمنمات اًمًٜملم َوم َّر ُ
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قمٌدُ اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اهلل طمًـ َوم َّر ُِمـ ُمٍم وضم٤مء إمم َٟم َْجد زُمـ اإلُم٤مم ومٞمّمؾ أو سمٕمد ؾمٜملم ـمقيٚم٦م َومىل ّر ،يٕمٜمىلل
ُ
ِ
ومىل٤مرا
اعمِم٤ميخ ٓىمقا أؿمٞم٤مء ،يٕمٜمل ؿمٞمخ ُمًجقن ذم ُمٍم صمؿ َيٗمر ويؽمك وًمدََ ه و َُمـ يم٤من ُمٕمف هٜم٤مك ،صمؿ ي٠مشمٞمف اسمٜمُف ًّ
سمٕمد ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ،طمتك َّ
إن اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يذيمرون عمَّ٤م ضم٤مء يم٤من يتٙمٚمؿ اعمٍمىلي٦مٟٕ ،مىلف ؾمىلٞمؼ إمم ُمٍمىل
وهق بٖمػم وهق اسمـ شمًع ؾمٜمقات وُمع ذًمؽ َشم َْم َّٚم َع سم٤مًمٕمٚمؿ ُِمـ قمٛمف قمٌد اهلل وُمع واًمده ؿمٞم ًئ٤م ُم٤م وُمىلع ُمِمىل٤ميخ
ُمٍم اعمِم٤ميخ اعمقضمقديـ هٜم٤مك صمؿ ضم٤مء ،يتٙمٚمؿ اعمٍمي٦م ،اًمٚمٝمج٦م اعمٍمي٦م يتٙمٚمؿ ،طمتىلك سمٕمْمىلٝمؿ يىلروي ومٞمٝمىل٤م
ِ
اًمٜمجدي صمؿ ضمىل٤مء ودظمىلؾ ذم اعمجتٛمىلع وشمىلقممُ ،مٌىل٤مذ ًة َو ّٓه
اًمٚمٌ٤مس
حي ًِ ُـ
َّ
َ
رواي٤مت أ َّٟمَّف َىمد َم طمتك سم٤مًمٚمٌ٤مس ٓ ُ ْ
ؼم صمؿ عمَّ٤م شمقذم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ شمقمم اًمِمٞمخ قمٌىلد اًمٚمٓمٞمىلػ إقمٛمىلك
ُ
واًمدُ ه اًم٘مْم٤م َء ذم إطمً٤مءَ ،ب َ َ
سمٕمد واًمده ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ُِمـ قمٚمامء َٟم َْجد اًمٙمٌ٤مر ًمٙمٜمف اٟمِمٖمؾ سم٤مًمٗمتـ واٟمِمٖمؾ سمام ضمرى ُِمـ اًمٗمىلتـ اًمىلذي
حل ْٙم ُؿ ًمٕمٌد اهلل سمىلـ
هق أوٓد ومٞمّمؾ ،أوٓد اإلُم٤مم ومٞمّمؾ طمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ اىمتت٤مل وشمٜم٤مومس ذم أظمٌ٤مر ُمٕمرووم٦م ،يم٤من ا ُ
ووىلٕم َٗم ِ
ٌ
٧م اًمدوًمىل٦م طمتىلك شمٖمٚمىل٥م
ومٞمّمؾ ومج٤مء ؾمٕمقد وأراد احلٙمؿ ًمٜمٗمًف وطمّمؾ
اٟمِم٘م٤مق وطمّمؾ ُم٤م طمّمىلؾ َ ُ
قمٚمٞمٝمؿ حمٛمد سمـ رؿمٞمد ،حمٛمد اًمٕمٌداهلل اًمرؿمٞمد ،واٟمتٝمك طمٙمؿ اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ ومٞمّمؾ اًمذي واًمىلده قمٌىلد
اًمٕمزيزٟٕ ،مف هق اًمذي يم٤من ُمتقًم ًٞم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة وهرب إمم اًمٙمقي٧م ذم ىمّم٦م ُمِمٝمقرة  -ظمؼم ُمٕمروف  ،-يمؾ
دائام وهق اًمٕمٚمامء ُمىل٤مذا يمىل٤مٟمقا يٗمٕمٚمىلقن؟ ُمدرؾمىل٦م حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد
هذا داظمؾ ذم اًمت٤مريخ ،ضم٤مٟم٥م لظمر ٓ ٟمٜمً٤مه ً
قمٛمٚم٧م اهذا اًمقاىمع؟ هذا هق أهؿ ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ شمٕمٚمٛمف ،اًمقاىمع يتٖمػم ،إُمقر شمتٖمػمً ،مٙمىلـ اعمِمىل٤ميخ
اًمقه٤مب يمٞمػ
َ
ُم٤مذا يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن؟ محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبُ ،م٤مذا ومٕمٚمىلقا ذم شمٚمىلؽ اًمٗمىلؽمة؟
ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم٤من هق اجلٞمؾ اًمث٤مًم٨م ُِمـ شمالُمٞمذ اًمِمٞمخً ،مٞمس هق ُِمـ اجلٞمؾ إول ،اجلٞمؾ إول قمٌد
ضيىلرا
اهلل ومحد سمـ ٟم٤مس وطمًلم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،طمًلم هذا اسمـ حمٛمد سمىلـ قمٌىلد اًمقهىل٤مب يمىل٤من
ً
ويم٤من ظمٓمٞم ًٌ٤م ذم اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م ،طمًلم ُِمـ ذريتف اًمِمٞمخ إُم٤مم احلرم أنُِ ،مـ ذري٦م طمًلم ،اًمِمٞمخ طمًلم إُم٤مم احلرم
اعمدين ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ُِمـ ذريتف اًمِمٞمخ ب٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز وزيىلر اًمِمىل١مون اإلؾمىلالُمٞم٦م – ؿمىلٞمخٜم٤م -
وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،ويمٞمػ َشم َق ًَّمقا شمٚمؽ اًمٗمؽمات ،يمٞمػ أداروا إُمقرُ ،م٤م قمالىمتٝمؿ سمقزم إُمر؟ قمالىم ُتُٝمؿ سمىلق ّزم
أن شمٗمٝمٛمٝم٤م ،هؿ يرون أٟمٗمًٝمؿ هؿ ووزم إُمر يرون أهنؿ ُي َٛمث ُٚمىلقن دقمىلقة ٓ ُسمىلدََ ْ
إُمر قمالىم٦م جي٥م ْ
أن ُحيىل٤مومٔمقا
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قمٚمٞمٝم٤م ،ومٌٞمٜمَ َُٝمؿ شمقزيع ُمٝم٤مم ،اًم٘مٞم٤مدة اإلُم٤مم هق قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،اإلُم٤مم سمٕمده ؾمٕمقد ،اإلُم٤مم سمٕمده
ُمىلٜمٔمؿ ٓ ،يقضمىلد
قمٌد اهلل ،ه١مٓء اًمٕمٚمامء يتحريمقن ويٕمٛمٚمقن ذم اًمدقمقة سمٜمٔمىل٤مم ،ديٜمٜمىل٤م ًمىلٞمس ومىلقى! ديٜمٜمىل٤م
ٌ
حتؾ قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،آومتئ٤مت قمغم اًمِمٞمخ ،آومتئ٤مت قمغم ب٤مطم٥م ِ
اًمقٓي٦م ،هىلذا اًمىلداء
اومتئ٤مت! اعمِمٙمٚم٦م اًمتل َ ُ
ُمِمٙمٚم٦م اعمِم٤ميمؾ وُمّمٞمٌ٦م اعمّم٤مئ٥م ،وًمٞمس ُِمـ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وٓ ُِمـ ٟمت٤مج ُمدرؾم٦م اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،مل ٟمتٕمٚمؿ هذا ّإٓ إذا دظمٚمٜم٤م ذم ده٤مًمٞمز اعمِم٤ميخ يمٞمػ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ويتٍمومقن؟ محد سمىلـ
ٟم٤مس سمـ ُُم َٕم ّٛمر ضمٜمدي ُِمـ ضمٜمقد اًمدوًم٦م ،ذه٥م وـمٚمٌقا اًمٜم٘م٤مش ذم ُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد ذه٥م وطمده ،وىم٤مسمؾ قمٚمامء
اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م و َُمـ يم٤من هٜم٤مك ،وٟم٤مفمرهؿ وأىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ احلج٩م ورضمع ،ـمٌ ًٕم٤م ىمٌٚمف يم٤من هٜم٤مك قمٛمؾ
أيْم٤م ممـ ذه٥م إمم ُمٙم٦م وٟم٤مفمر قمٚمامء ُمٙم٦م ،اعمٝمىلؿ
ُمثؾ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز احلّملم ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز احلّملم ً
أيْم٤م هذا ضم٤مٟم٥م ٓ ُسمدََّّ أن ٟمت٠ما قمٚمٞمف.
ً
ُم١مًمٗم٤مت اعمِم٤ميخ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ُمٝمٛم٦م ،يٕمٜمل قملم قمغم طمراك ُمٚمىلقك لل ؾمىلٕمقد وأقمىلدائٝمؿ ُمىل٤مذا جيىلري؟
أيْم٤م ٓ ُسمدََّّ ْ
أن شمٙمقن ًمٚمٛم١مًمٗم٤مت ذم شمٚمىلؽ
وقملم قمغم اًمٕمٚمامء اعمقضمقديـ واعمِم٤ميخ يمٞمػ يم٤مٟم٧م دقمقهتؿ ،وقمٞمٜمؽ ً
أيْم٤م قملم أظمرى راسمٕم٦م قمغم اًمردود قمغم اًمدقمقة يمٞمػ يم٤مٟم٧م؟ اًمىلردود
اًمٗمؽمةُ ،م٤م هل ُمْم٤مُملم شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت؟ ً
قمغم اًمدقمقة ُمًتٛمرة مل شمتقىمػ إمم اًمٞمقم ُمًتٛمرة ،شمالطمظ اًمردو َد قمغم دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمتل
واضمٝمٝم٤م اًمتالُمٞمذ ؿمٌٞمٝم٦م إمم َطمد يمٌػم سم٤مًمردود اًمتل واضمٝمٝم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ومٝمذا شمًىلتٗمٞمد ُمٜمىلف أٟمىلؽ ٓ
شمتٕم٥م شم٘مرأ هذا ًمقطمده صمؿ هذا ًمقطمده صمؿ هذا ًمقطمده! ٓ هذا ُمثؾ هذا ُمثؾ هذا ،هٜمىل٤مك اظمتالومىل٤مت ذم سمٕمىلض
إؿمٞم٤مء شمٜمتٌف هل٤م.
ـمٞم٥م قمغم يمؾ طم٤مل هذا ْ
إن ؿم٤مء اهلل ؾمٜم٠ما قمٚمٞمف أو قمغم سمٕمْمف ،واؾمىلٛمحقا ًمٜمىل٤م إذا مل ٟم٘مىلدرٟٕ ،مىلف احل٘مٞم٘مىل٦م
ؿمام رائح٦م وم٘مط!
شم٤مريخ َٟم َْجد واًمدقمقة ومٞمف يٕمٜمل أطمًـ ُم٤م أىمقل ذم ؿم٠مين وؿم٠من هذا إُمر يٕمٜمل ُمثؾ اًمذي َي ُِمؿ ً
ِ
ِ
ؼم
ٕٟمف ًمق دظمٚمٜم٤م ومٞمف ٓ يٜمتٝمل ،يٕمٜمل ٟم٠مظمذ ٟمذوق ذو ًىم٤م ،يٕمٜمىلل ؿمىلٞم ًئ٤م سمًىلٞم ًٓم٤م ُمىلـ هىلذه اعم٤مئىلدة اًمتىلل ومٞمٝمىل٤م اًمٕمىل َ ُ
ِ
٤مت شمٕمقد قمغم ٟمٗمًؽ سم٤مٓطمت٘م٤مر طم٘مٞم٘م٦م! ويمٞمػ َّ
أن ه١مٓء اًمٕمٚمامء يٜمتٔمىلرون وهىلؿ ذم ضمٝمىل٤مد ضمٝمىل٤مد هىلؿ
واًمٕم َٔم ُ
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َ
إلمَاَمَََاََملَجَ َدَدَََ ََ َ
َ
تَ َ َ
َالوَ َهَ َ َ
ابَ َ
َُمَ َمَدَََبََ َنََعَبَدََََ َ
َ
َارَيَ َخََدَعَ َوَةََاََ َ َ
لََ َ َ
اَحَ َسَ َيََ
لشَيَ َخََعَبَ َدََاََهللََََبََنََ ََسَعَدَاَب
ََََ ََ َ
وإئٛم٦م ُِمـ لل ؾمٕمقد ضمٝم٤مد خلدُم٦م اًمدقمقة واحلامي٦م قمٜمٝم٤م ،يٕمٜمل ذم رسمام يٙمقن ذم يقم ُِمـ إي٤مم ُي٘م٣مىل قمٚمىلٞمٝمؿ
و ُي ْ٘م َتٚمقن هؿ وأسمٜم٤مؤهؿ وذرارهيؿ ،هذا ُم٤م طمّمؾ قمغم سمٕمض َُمـ ـم٤مًمتف أيدي إقمداء وه ّٙمٜمقا ُمٜمف.
أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ رب اًمٕمرش اًمٙمريؿ ْ
أن يٖمٗمر ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ويرمحف ،وضمىلزاه قمٜمىل٤م وقمىلـ
اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء ،ويٖمٗمر ًمٙمؾ شمالُمٞمذه وأشمٌ٤مقمف ورضم٤مًمف ،ويٖمٗمر وجيزي اإلُم٤مم حمٛمد سمىلـ ؾمىلٕمقد
وأسمٜم٤مءه اًمٙمرام اًمؼمرة أٟمّم٤مر اًمديـ وؾمٞمقف اإلؾمالم اًمذيـ ذادوا قمـ هذه اًمدقمقة  -دقمىلقة اًمتقطمٞمىلد "ٓ إًمىلف
ومحقه٤م وٓىمقا ذم مح٤ميتٝم٤م اًمِمدائدََ  :ومٜمً٠مل اهلل ْ
وأيْم٤م جيزي ويرطمؿ رضمىل٤مل
أن جيزهيؿ ظمػم اجلزاءً ،
ّإٓ اهلل" َ َ -
ومحقه٤م وضم٤مهىلدوا
اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م واًمرضم٤مل اًمذيـ ا ًْم َت ّٗمقا طمقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمٕمّمٞمٌ٦م َ َ
ومٞمٝم٤م طمؼ اجلٝم٤مد  -ؾمقاء ُِمـ اًمدََّّ ْر ِقم ّٞم٦م أو مم ّـ ه٤مضمر إًمٞمٝم٤م ،وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ْ
قمٚمام سمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمىلف
أن يزيدٟم٤م ً
ووم٘مٝم٤م سمدقمقهتؿْ :
وأن ُيث ٌّتٜم٤م قمغم هذه اًمدقمقة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٌ٤مريم٦م :ويتقوم٤مٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م.
ً
ّ
وبغم اهلل قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم لًمف وبحٌف وؾمٚمؿ.
واهلل أقمٚمؿ،
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