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توريخ دظقة اإلموم ادجدد حمؿد بـ ظٌد افقهوب
ادجؾس إول  -براءة دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مـ ظؼقدة اخلقارج
احلؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافًالم ظذ أذف إكٌقوء وادرشؾغ :كٌ ّقـو حمؿد وظىلذ لفىلف وبىلحٌف
أمجعغ
شٌحوكؽ ٓ ِظ ْؾ َؿ فـو ّإٓ مو ظؾؿتـو إكؽ أكً افعؾقؿ احلؽقؿ ،افؾفؿ ٓ حقل وٓ ؿىلقة فـىلو ّإٓ بىلؽ :افؾفىلؿ

ِ
ؾلظـَّو ظذ ذـرك وصؽرك وحًـ ظٌودتؽ ،وبعد
ؾن َّكَّـو ذم هذا افققم  -افثالثوء :افرابع ظؼ ِمـ صفر صقال :ظوم أفػ وأربعؿئي وشٌعي وثالثغ ِمـ اهلجرة
 كتؽؾؿ ظـ مقوقع مفؿ ،وكعؼد هذا ادجؾس ذم توريخ دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وذم براءة دظقةاؾسي ظؾقفو خصقبو ِ
افػ ْر َيي افتل ُذـِ َر ذم افعـىلقان افىلذي تعرؾقكىلف وهىلق -
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ممو ُ
ً
براءهتو ِمـ دظقى ّ
أن أهؾفو خقارج :وأهنو دظقة خقارج!  -ؾـؼقل مًتعقـغ بوهلل متقـؾغ ظؾقف:
ّ
إن بعض إخقة يتًوءل إذا ـون ذم َك َْجد ظؾامء  -ـام ذـركو ذم افدرس ادويض  -إذا ـون ذم َك َْجد ظؾامء ذم
افؼرن افعوذ وظؾامء ذم افؼرن احلودي ظؼ ؾؾامذا مل يـؽىلروا افؼىلك! بقىلـام َك ِ
َجىلد ّ
أن افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
ك ُح بل ّكّف كشل ذم بقئي ظؾؿقي ومع ذفؽ أدرك ّ
أن هـوك خموفػوت تصؾ إػ افؼك إـز :وٓ تـؽر!!
افقهوب ُي َ ر
واجلقاب ظذ ذفؽ يؽقن بؿراجعي مو ذـركوه ذم افدرس افًوبؼ بوختصور ،كحـ ذـركو ذم افدرس افًوبؼ ّ
أن
ٍ
معون ٓ ُبدّّ ِمـ ْ
أن تًتحيهو ،هذه ادعوين هل:
هـوك
ادعـك إولّ :
أن "اإلشالم بدأ ؽري ًٌو :وأكف شقعقد ؽري ًٌو ـام بدأ"( )1وهذا أخز ظـف افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقىلف
وش ّؾؿ ،وحيتوج إػ تػًر وبقون ،وهق ّ
أن افغربي فإلشالم تتجدد ،حتصؾ ثؿ تـؽشػ ثؿ حتصؾ ثؿ تـؽشىلػ،
وهذا أثٌتـوه ذم ادَ ُث َالت  -ادَ ُث َالت وإصٌوه  -أصٌوه احلقادث افتورخيقي :و َم ُث َالت مو جرى ظذ أهؾ اإلشىلالم
وافًـََّّي وظذ أهؾ افتقحقد ظذ َم ّر افتوريخ ،افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ أخزكو ؾؼول« :فتتٌعـ َشـَـ َمـ ؿٌؾؽؿ،

مرؾقظو.
( )1بحقح مًؾؿ ( )146مـ حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف
ً
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بؼقىلً ظىلذ
مؽؾام وذري ُتف
ْ
ؾؿـ؟!ش( ،)1لدم ظؾقف افًالم ـون كٌ ًقو ً
ؿؾـو :يو رشقل اهلل :افقفقد وافـصورى؟ ؿولَ :
افتقحقد ظؼة ؿرون ثؿ ضرأ ظؾقفؿ افؼك( ،)2وضروء افؼىلك ـىلون بوجتفىلود افصىلوحلغّ ،
ؾىلنن َو ّد وشىلقاع
أكوشو بوحلغ موتقا ذم زمـ متؼورب :ؾؼول ادجتفدون ذم افصالح" :فق َك َّصىل ٌْـَو
ويغقث ويعقق
وكنا ـوكقا ً
ً
هلمٓء متوثقىلؾ :ؾىلنذا رأيـىلو هىلذه إكصىلوب وهىلذه افتامثقىلؾ تىلذـركو أوفئىلؽ افصىلوحلغ :ؾتىلذـركو ضوظىلوهتؿ
ػ ثىلؿ
وكصٌقا افتامثقؾ وؾعؾقا مو ؾعؾقا ،ثؿ بعد مدة موت أوفئؽ ثؿ أظؼٌفؿ َخ َؾ ٌ
واجتفو َدهؿ :ؾـػعؾ ؾعؾفؿ" َّ
ِ
افعؾؿ وحدث افؼك ،حدث افؼك إـز ،خوفػقا مو ـون ظؾقف لدم ظؾقىلف افًىلالم
ز
َخ َؾ ٌ
ُ
ػ ثؿ بعد ذفؽ ُك َ
إن اهلل ّ
ومو ـوكً ظؾقف ذري ُتف ،ثؿ ّ
كقحو ظؾقف افصالة وافًىلالم يىللمرهؿ بوفتقحقىلد
جؾ وظال أرشؾ إػ همٓء ً
إن اهلل ّ
ويـفوهؿ ظـ افؼك ؾًخروا مـف و َـ ّذبقه ،ثؿ ّ
كقحىلو و َمىلـ معىلف ذم
جؾ وظال أؽرق ؿق َم كىلقح وكجىلو ً
افًػقـي ،وبؼل َمـ مع كقح ظذ افتقحقد ً
جقال بعد جقؾ  -اهلل أظؾؿ ـؿ هق  -ثؿ حىلدث ؾىلقفؿ افؼىلك مىلرة
أيضىلو
أخرى ،وجرى ظؾقفؿ َم ُث َالت مو جرى ظذ افتقحقد ِمـ َؿ ٌْ ُؾ ،مثول :مو جرى ظذ افتقحقىلد ِمىلـ َؿ ٌْىل ُؾً ،
ً
افـىلوس بعىلده ظىلذ
غ افتقحقد ،وبؼل
بؼقا مو بؼقا وحدث ؾقفؿ افؼك ؾلرشؾ اهلل
رشقٓ ،ؾجوء افرشقل و َب َّ َ
ُ
افتقحقد ،ثؿ تغروا ظـ افتقحقد ،ثؿ جوء اهلل بوفرشقل افثوين وافثوفٌ ،أرشؾ اهلل إػ ثؿىلقد أخىلوهؿ بىلوحلًو،
ٍ
وه ْؿ ُهق ًدا﴾( )3ـؾفؿ يىللمرون بوفتقحقىلد ﴿ ُر ُش ً
َوه ْؿ
ىلال َؿىلدْْ َؿ َص ْصىلـَ ُ
وأرشؾ اهلل هق ًدا إػ ؿقمف ﴿ َوإِ َػ َظود َأ َخ ُ
َظ َؾ ْق َؽ ِم ْـ َؿ ٌْ ُؾ َو ُر ُش ًال َمل ْ َك ْؼ ُص ْص ُف ْؿ َظ َؾ ْق َؽ﴾( ،)4هـوك رشؾ جوءوا بوفتقحقد مل كعىلرؾفؿ! مل يؼصىلفؿ اهلل ّ
جىلؾ
وظال ظؾقـو بوفؼرلن.
إذن كلخذ ِمـ هذا ّ
أن افغربي حتصؾ ظذ أهؾ اإلشالم ،وتـؽشػ ،وحتصؾ ،وتـؽشػ ،هىلذا ؿىلد جىلرى
ظذ إمؿ افًوبؼي وجيري ظذ هذه إمي ـام أخز افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بذفؽ ،وافىلذي َيىل ُدُ ّفـو ظىلذ أكىلف
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿولّ « :
حيصؾ ذم أمي حمؿد أكف ّ
جي ردر ُد َأ ْم َر
إن اهللَ يٌعٌ ظذ رأس ـؾ مئي َشـََي هلذه إمي َمـ ُ َ
قظو.
( )1بحقح افٌخوري ( )3456مـ حديٌ أيب شعقد ريض اهلل ظـف مرؾ ً
( )2بحقح .احلوـؿ ( )3654مـ ـالم ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـف ،وؿول احلوؾظ افذهٌل رمحف اهلل( :بحقح ظذ ذط افٌخوري).
واكظر (حتذير افًوجد) (ص .)99
( )3إظراف.65 :
( )4افـًوء.164 :
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أن افديـ يعقد ؽري ًٌو ثؿ اهلل ّ
ديـفوش( ،)1وهذا يعـل ّ
جؾ وظال يٌعىلٌ هلىلذه إمىلي َمىلـ جيىلدد افىلديـ ،ؾوفغربىلي
أيضو يتجدد ،وذـركو ً
مثوٓ ِمـ إمثؾي ظذ ذفؽ ؾقام ذـركو ِمـ إصٌوه  -أصٌوه افقؿوئع
تتجدد :ودمديد افديـ ً
افتل جرت ظذ أهؾ افًـََّّي  ،-ذـركو ّ
أن بغداد ـوكً دار ظؾؿ وـون افعؾؿ يـتؼ ؾقفو ويظفر ؾقفو وؾقفو ظؾامء،
دّو تقػ ادلمقن َشـََي مئي وثامن وتًعغ ِمـ اهلجرة ـون حيى افعؾؿ وـون صغق ًؾو بودعرؾي :ؾػتح افٌوب فسمجىلي
ى ادـطؼ و ُـ ُت ِ
ُـ ُت ِ
ى افققكون وذاع بقطفو وصىلوع شىلقق افسمجىلي وتًىلوبؼ ادتؽًىلٌقن
ى افققكونُ :
ؾسمجً ُـ ُت ُ
بوفعؾؿ ذم ترمجي هذه افؽتى وذم معرؾي مو ؾقفو وب رثف وافتػوخر بذفؽ ،طفر ذفؽ وذم مقاجفتف َوع َػ ِ
ً افًىلـَّ ُي
ُ
َ
ؾؿ ِؼ ّؾ ومًىلتؽثر ،ؾىلام فٌثىلً بغىلداد شىلـقات حتىلك
ٕكف مو تظفر بدظ ٌي ذم حمؾ ّإٓ ويؼوبؾفو َو ْع ٌ
ػ ذم افًـََّّيُ :
ك ْح بؿقاجفي هذه افٌدظي افشـقعي ّإٓ اإلموم أمحىلد،
ام ُتحـ افـوس بوفؼقل بخؾؼ افؼرلن ،واب ُت َع افعؾام ُء ،ومل ُي َ ر
أن افٌؾد ؾقفو ظؾامء! وافٌؾد بؾد ظؾؿ! وؾقف معرؾي وظؾؿ! ّإٓ ّ
مع ّ
أن هذا افعؾؿ جوء افًؾطون وافؽزاء ذم افٌؾد
ُي َضو ّدون كق ًظو ِمـ أكقاع افعؾؿ وهق ظؾؿ افًـََّّي! يصودمقكف ،دوذا؟ ّ
دائام متؿقز ،اإلشالم متؿقىلز
ٕن ظؾؿ افًـََّّي ً
 متؿقز ظـ افقفقد وافـصورى وادجقس وافقثـقغ  ،-وافًـَّ ُي متؿقزة ظـ أهؾ إهقاء وافٌدع وافضالٓت،وشىلجـ
بدظي افؼقل بخؾؼ افؼرلن صوظً وارتػع صلهنو بًٌى مو حصؾ ممو ذـرتف فؽؿ ،واب ُتع اإلموم أمحىلد ُ
وضب ،تقذم ادلمقن َشـََي مئتغ وثامكقي ظؼ ِمـ اهلجرة ثؿ جوء ادعتصؿ ثؿ جوء افقاثؼ َشـََي مئتىلغ وواحىلد
ُ
وثالثغ ِمـ اهلجرة ،ـون أئؿي ادًوجد ُيؿتحـقن ،أئؿي ادًوجد وادمذكىلقن ُيؿتحـىلقن ذىلذه افؼضىلقي وذىلذه
ادًلفي ،ودخؾً ذم افؽتوتقى ،حتك ّ
إن افعؾامء بعض ادـتًٌغ فؾعؾؿ جوءوا إػ اإلموم أمحد وأخزوه بوحلىلول
ومو هق افعؿؾ ّ
أن أبـوءكو ذم افؽتوتقى ُيع َّؾؿقن افؼقل بخؾؼ افؼرلن ويؾؼـقن بخؾؼ افؼرلن بلمر ِمىلـ افًىلؾطون
ز ،إ ًذا افؼضقي هذه ادًلفي افٌؾد بؾىلد ظؾىلؿ ومىلع ذفىلؽ افؼىلقل بخؾىلؼ
وإمراء!! ؾلوبوهؿ اإلموم أمحد افص َ
ِ
ؼ ظذ أئؿي ادًوجد وادمذكغ ،و ُيمخذ اإلمىلوم وادىلمذن
افؼرلن دخؾ مـوهٍ افتعؾقؿ  -أبح مو يؽقن  -و ُك َ
ِ
ِ
و ُيؿتحـقن ذم هذا! ؾوفٌؾد بؾد ظؾؿ ومع ذفؽ افعؾؿ ُيداؾع مًلف ًي مـ مًوئؾ آظتؼود! و ُيؿتحـ ويٌتع افعىلومل َ
وأيضو معف أمحد بـ كك اخلزاظل ،أمحد
ز ،هق افقحقد افذي بزً ،
افذي ٓ يؼقل ذذا افؼقل! اإلموم أمحد َب َ َ
افقاثؼ بوهلل  -كًلل اهللَ ْ
أن يؽقن صفقدًً ا  -ذـره افذهٌل وؿول :افشفقد أمحد بىلـ ككىل
ُ
بـ كك اخلزاظل ؿتؾف
مرؾقظو .افصحقحي (.)599
( )1بحقح .أبق داود ( )4291مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف
ً
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اخلزاظل ،وبؼل اإلموم أمحد ثؿ ـشػ اهللُ ادحـ َي بخالؾي ادتقـؾ ،اخلؾقػي ادتقـؾ ظذ اهلل جوء ؾرؾىلع ادحـىل َي،
حصىلؾً ؽربىل ٌي ذم أهىلؾ افىلديـ ثىلؿ
إ ًذا بعد ذفؽ بور ٕهؾ افًـََّّي شؾطون وؿقة ،وهذا يدل ظذ أكف ذم بغداد
ْ
حصؾً ِظ َّز ٌة ٕهؾ افديـ ،حصؾً ؽرب ٌي ظذ افًـََّّي ثؿ حصؾ ِظ َّز ٌة فؾًـََّّي ،ؾصور ظؾىلؿ افًىلـََّّي يـتؼىل وظؾىلؿ
اإلموم أمحد يـتؼ وظؾؿ آظتؼود احلؼ فؾًؾػ افصوفح يـتؼ ،وافذي فف افًؾطون وافؼقة ظذ إهقاء وظذ
أن ترتؽز ظـدك وهل ّ
ديـ إهقاء وافٌدع ،وهذا يدل ظذ احلؼقؼي افتل ٓ ُبدّّ ْ
أن اإلشالم بدأ ؽري ًٌو وشىلقعقد
ؾضىلؾ اإلشىلالم"
ؽري ًٌو ـام بدأ ،هذا ادعـك ـون افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يؽرره ذم رشوئؾف ،وذم رشوفي " ْ
َذ َـ َر هذا ،و َب َّق َب ظؾقف "بوب مو جوء ذم ؽربي اإلشالم" وشٌؼف بوب "مو جوء ذم افتحىلذير ِمىلـ افٌىلدع" وـلكىلف
يؼقلّ :
ذهو وخىلقؿ ،وهىلل ٓ تصىلدر ذم
إن ؽربي اإلشالم حتصؾ بوفٌدع ،ؽربي افديـ حتصؾ بوفٌدع ،وافٌدع َ ّ
افغوفى ّإٓ ِمـ أكوس طفروا بؿظفر افصالح ،مثؾام حصؾ متو ًمو ِمـ ؿقم كقح ،كوس يريدون اخلىلر ويريىلدون
افر ّدة  -دّو ذـر ؿصي ؿقم كقح  -ؿولّ :
آجتفود ذم افطوظي ،وفذفؽ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؿولّ :
افر ّدة ؿد
إن ر
إن ر
ؾعؾ بعض افصوحلغ ،إ ًذا هذا ادعـك ٓ ُبدّّ ْ
يؽقن شٌٌفو ُ
دائام ،وذـرهو حمؿد بـ ظٌىلد
أن يؽقن ظـدك
حوضا ً
ً
افقهوب ذم أـثر ِمـ رشوفي ،إذا مل تعرف هذا ادعـك فـ تًتقظى ّ
أن افعؾامء يؽقكقن مقجىلقديـ وٓ يـؽىلرون
وشىلى
أيضو ذم ظفد افًالجؼي بـق بقيف ؿٌؾ افًىلالجؼي دّىلو اشىلتقفقا ظىلذ بغىلداد أطفىلروا افىلرؾض
افؼكً ،
َّ
افشقخغ ،جوء افًالجؼي بعدهؿ وـوكقا يـكون افًـََّّي ذم اجلؿؾي ،وـىلون ظـىلدهؿ وزيىلر  -مىلثؾام ذـركىلو ذم
افًوبؼ  -كظوم ادؾؽ حيى اخلىلر تتفىلد ؾقفىلو ّإٓ ّ
أن افؼشىلري ادٌتىلدع  -افؼشىلري إصىلعري ادـتًىلى إػ
ف ذم افتوريخ بػتـي افؼشري ،وتلفىلى إصىلوظرة وىلد احلـوبؾىلي
إصوظرة  -أطفر ؾتـتف ،وطفرت ؾتـي مو ُظ ِر َ
وأهؾ افًـََّّي واشتػزظقا بـظوم ادؾؽ ،افقزير بـظوم ادؾؽ ـون كػقذه ؿق ًيو ؾىلدارت افىلدائرة ظىلذ أهىلؾ افًىلـََّّي،
افًـَّ َِّي احلـوبؾي ذم بغداد َمـ ُب ردر َع بؾ ُـ رػ َر واش ُتحؾ د ُمف ،وطفرت افؼقة فألصوظرة ذم بغداد بعىلد
وحصؾ ٕهؾ ُ
ظزيزا ،ثؿ ظود ؽري ًٌو ذم
مـتصػ افؼرن اخلومس اهلجري ،إ ًذا افدائرة دارت ظذ أهؾ افًـََّّي ،ظود ؽري ًٌو ،ورجع ً
أيضو تـتٌف إػ ّ
أن تـتٌف ففّ :
بغداد ،هذا ادعـك ٓ ُبدّّ ْ
أن افتقحقىلد  -وهىلذه
بدع افصوحلغً ،
وأن شٌى افغربي هق ُ
حؼقؼي ٓ ُبدّّ مـفو  -افتقحقد يٌؼك اشؿف ،إكٌقوء ظؾقفؿ افًالم دّو جوؤوا ٕؿقامفؿ َمـ يعوروفؿ ِمـ افؼىلقم
يدّ ظل أكف توبع فـٌقف افًوبؼ وأكف ظذ افتقحقد! ٓ يؼقل :أكو ـوؾر!! يؼقل :أكو ظذ افتقحقد ،أدل مو يىلدل ظىلذ
ّ
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هذا ادعـك ّ
أن إبراهقؿ ظؾقف افًالم بـك افٌقً وإشامظقؾ ظؾقفام افًالم وجوءت ذريي إشامظقؾ ودخؾ معفىلؿ
ؿٌقؾي ُج ْر ُهؿ وـوكً ذريي إشامظقؾ ظذ افتقحقد وـذفؽ َمـ معف ِمـ ؿٌقؾي ُج ْر ُهؿ ثؿ تغر افؼقم ،ظؿىلرو بىلـ
حلل اخلزاظل ترأس ذم مؽي ،ـون ديـًًو َخىل ّ ًرا بىلوحى مىلول وبىلوحى بىلدؿي وتتفىلد ذم افطوظىلي ور ّأشىلقه
َُ
ِ
ى افًىلقائى وجىلوء ذم حؼىلف
وم ّؾؽقه ظؾقفؿ ذم ؾسة مـ افػسات ؾوبتدع افٌدع وجؾى افتامثقؾ وهق افذي َش َّق َ
افقظقد ادشفقر  -أؿتوبف مـدفؼي  ،-شقى افًقائى ،مو هل افًقائى؟ افًوئى مجع شوئٌي افًوئٌي كوؿي ُت ًَ ّقى
ٓ ُحيؿؾ ظؾقفو ،مو افًٌى؟ ُيً ّقٌفو ؿربو ًكًو فمهليَ ،مـ افذي ؾعىلؾ هىلذا؟ رجىلؾ جيتفىلد ذم افصىلالح وافتؼىلقى
وافطوظي ،افعرب ذم مؽي توبعقه ظذ ذفؽ ،توبعقه وتغروا ظـ افتقحقىلد إػ افؼىلك طـًًىلو مىلـفؿ ّ
أن هىلذا هىلق
افتقحقد :واكتًٌقا إػ إبراهقؿ ظؾقف افًالم طـًًو مـفؿ ّ
أن هذا هق ديـ إبراهقؿ! هذا فقس ديـ إبىلراهقؿ! هىلذا
افٌىلدع؟ أكىلوس طفىلروا بؿظفىلر
ديـ ُم ٌَ ّدّ ل و ُم َغ ّر ظـ ديـ إبراهقؿَ ،ؽ َّ َر بىلامذا؟ بوفٌىلدعَ ،مىلـ افىلذي أحىلدث
َ
افصالح ،ومتظفروا بؿظفر افصالح وافتؼقى وافتديـ ،ؿٌؾ ذفؽ ادًقح ظقًك ظؾقف افصالة وافًالم ُب ِعىل ٌَ
ذم افتقحقد ورؾعف اهلل ّ
جؾ وظال وحدث بعده افؼك ،يؼقل ابـ تقؿقي" :ـوكقا ظىلذ افتقحقىلد حتىلك حىلدثً
ؾقفؿ افٌدع ؾتغروا ،فذفؽ ديـ افـصورى يظـقن أهنؿ ظذ افتقحقد وهؿ ظذ ذك!" ،وٕجىلؾ هىلذا ادعـىلك
ػ ابـ تقؿقي ـتوب "اجلقاب افصىلحقح دَِىلـ َبىل َّدَّ َل ديىلـ ادًىلقح" رد ظىلذ افـصىلورى ،وجعىلؾ ظـىلقان َر ّده
َأ َّف َ
ِ
غرة ،ـذفؽ افتقحقد يٌؼك
"اجلقاب افصحقح دَـ َب َّدَّ َل ديـ ادًقح" ،إ ًذا اشؿ ديـ ادًقح بوق فؽـ حؼقؼتف ُم ّ
أن تؽقن ظـدك ؿوئؿيّ :
أيضو ٓ ُبدّّ ْ
غر حؼوئ ُؼف ،وهذا ادعـك
غر ،هذه احلؼقؼي ً
اشؿف و ُت ّ
أن افديـ يٌؼك ُ
اشؿف و ُي ّ
َخدََ َمف حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم رشوئؾف بشؽؾ ٓؾً ومتؽرر.

ادعـك افثوفٌّ :
أن هذه إمي  -أمي حمؿد ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ  -فقًً اشتثـو ًء :يعـل اشتثـو ًء ِمىلـ شىلــ
افتوريخ ِ
ومـ ادتغرات ظذ افٌؾدان! ؿد يعتز أهؾ افٌؾد وؿد يذفقن ،يضعػقن ويؼقون ،ؿد حتصؾ ؾقفؿ ؽربي
اإلشالم وؿد ٓ حتصؾٕ ،شٌوب حتصؾ هلذا وٕشٌوب حتصؾ هلذا ،فذفؽ ؿول افـٌََّّل ّ
بىلذ اهلل ظؾقىلف وشىل ّؾؿ

وىلى فىلدخؾتؿقه ،ؿىلوفقا :يىلو
حمذرا« :فتتٌعـ َشـَـ َمـ ـون ؿٌؾؽؿ حذو افؼذة بوفؼذة حتك فق دخؾىلقا ُج ْحىل َر
ّ
ً
أيضو َخ َدَ َمف صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب،
ؾؿـش( )1هذا ادعـك ً
رشقل اهلل افقفقد وافـصورى؟ ؿولَ :
( )1شٌؼ خترجيف.
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و َب َّق َب ظؾقف افٌخوري َؿ ٌْ َؾف "بوب مو جوء ّ
أن بعض هذه إمي يعٌد إوثون"( ،)1هذا افٌوب مقجقد ذم حديٌ
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ فؽـف فقس ظذ ذط افٌخوري وهق «ٓ تؼقم افًوظي حتىلك تعٌىلد ؾئىلوم ِمىلـ أمتىلل
فؾـَّ ر
إوثونش( ،)2اشتدل افٌخوري ظذ هذا ادعـك بحديٌ لخر ظذ ذضف وهق «ٓ تؼقم افًوظي حتك تضىلطرب
فقوت كًوء دوس ظـد ذي اخلؾصيش( )3وذو اخلؾصي بـؿ أو وثـ ِمـ إوثون ؿهىل ظؾىلقفؿ ّ
بىلذ اهلل ظؾقىلف
أ ُ
وش ّؾؿ ،وأخز أكف ٓ تؼقم افًوظي حتك حيصؾ ظـده َت َع ٌّد فغر اهلل ّ
جؾ وظال ،إ ًذا هذه احلؼقؼي تـتٌف هلو :وجيى
أن دمقى ظذ هذا افًمال :هؾ يعؼؾ ّ
أن تؽقن ؿوئؿي ذم ذهـؽ ؿٌؾ ْ
ْ
أن هـوك ظؾامء وظـىلدهؿ ظؾىلؿ وٓ يـؽىلر
افؼك؟؟
أيضو هذا ادعـك َخدََ َمف حمؿد بـ ظٌد افقهوب و َب َّق َب ظؾقف ذم "ـتوب افتقحقىلد" "بىلوب
ادعـك اخلومس ً -
مو جوء ّ
أن بعض هذه إمي يعٌد إوثون" مشوبف فتٌقيى افٌخوري واشىلتدل بوحلىلديثغ افىلذي ذـىلرهتام فىلؽ
وؽرمهو.
ادعـك افذي يؾقف  -وهذا معـك خوص ودؿقؼ  :-أكف ؿد حيصؾ حراك ظؾؿىلل ذم بؾىلد وفؽىلـ يغقىلى ؾقىلف
مًلفي ِمـ مًوئؾ افعؾؿ ،فقًً ـؾ افًـََّّي ؽريٌي! ٓ ،مًلفي ِمـ مًوئؾ افًـََّّي ؽريٌي ،ومو افىلدفقؾ ظىلذ هىلذا؟
افز َ َذ ِ
ور ّي ذم ذح افًـََّّي ظـ ظٌد اهلل بـ ادٌورك ،وظٌد اهلل بـ ادٌورك تقذم َشـََي مئي وواحىلد وثامكىلغ ذم
روى َ ْ
خالؾي هورون افرصقد :وهورون افرصقد اشتؼٌؾ افعزاء ذم ظٌد اهلل بـ ادٌورك :ؾؼقؾ فف :ـقػ تػعؾ هذا وأكً
خؾقػي؟؟ ؿول :أفقس هق افؼوئؾ" :فقٓ اخلالؾي مل ُتممـ فـو ُش ٌُ ٌؾ"()4؟؟ متؿًؽ بوفًىلـََّّي ،متؿًىلؽ بودىلذهى
احلؼ وافًؿع وافطوظي فإلموم ،حتك فق ـون َمـ ـون ،ؿول" :أفىلقس هىلق افؼوئىلؾ فىلقٓ اخلالؾىلي مل تىلممـ فـىلو
ُش ٌُؾ"؟؟ فقٓ ظٌد اهلل بـ ادٌورك وأمثوفف  -يعـل ِمـ أهؾ افعؾؿ بوفًـََّّي  -دَو اشتؼرت فـو إمقر ،وؾتح افٌوب
افز َ َذ ِ
ىلور ّي ظـىلفٓ" :
واشتؼٌؾ افعزاء ،ظٌد اهلل بـ ادٌورك تقذم ظوم مئي وواحد وثامكغ ،يؼىلقل  -ذم مىلو رواه َ ْ
تلخذوا اإلرجوء ظـ أهؾ خراشون ،وٓ تلخذوا ظـ أهؾ افشوم ذم افًقػ صق ًئو ،وٓ تلخذوا ظـ أهؾ افٌكة
عٌد إوثون".
( )1بحقح افٌخوري ( )58 /9بؾػظ" :بوب تغقر افزمون حتك ُت َ
مرؾقظو .بحقح اجلومع (.)785
( )2بحقح .أبق داود ( )4252مـ حديٌ ثقبون ريض اهلل ظـف
ً
مرؾقظو.
( )3بحقح افٌخوري ( )7116مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف
ً
فز ( ،)275 /21شر أظالم افـٌالء (.)387 /7
( )4افتؿفقد ٓبـ ظٌد ا ّ
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ذم اف َؼ َدَ ر صق ًئو"(ٓ )1حظ ،معـوه أكف كلخذ ِمـ خراشون ؽر اإلرجوء ،وكلخذ ِمـ افٌكة ؽىلر مًىلوئؾ اف َؼىل َدَ ر،
وكلخذ ِمـ افشوم ؽر مًوئؾ افًقػ ،مًوئؾ افًقػ يعـل مًلفي اخلروج ظذ افًؾطون ،ـوكقا يؼقفقن ظـفىلو
مًلفي افًقػ ،إ ًذا افغربي دًلفي ِمـ مًوئؾ افعؼقدة ،دًلفي ِمـ مًوئؾ افتقحقد ،ؿد يؽىلقن ذم تػًىلر "ٓ إفىلف
ذـرهتىلو فىلؽ كىلدخؾ ظىلذ
ّإٓ اهلل" افتػًر احلؼ ؿد حيصؾ ذم بؾد دون بؾد ،إذا تٌ ّقـً فؽ هىلذه ادعىلوين افتىلل ُ
ِ
افًـََـ وممو جرى ِمـ ادَ ُث َالت ظذ افعؾؿ
جقاب هذا افًمال ،افعؾامء ذم َك َْجد وافعؾؿ ذم َك َْجد فقًقا اشتثـو ًء مـ َّ
ِ
ٌَّل ّ
بذ
وأهؾف وظذ ـؾ َمـ يشتغؾ بوفعؾؿ ويـتًى إفقفَ ،ك َْجد فقًً اشتثـو ًء مـ افٌؾدانَ ،ك َْجد بعد مقت افـَّ ر
ِ
افر ّدة ،و َك ْجد بعد ْ
افىلر ّدة بعىلد شىلـقات
اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َ
أن ُض رف َر ْت مىلـ ر
خرج ؾقفو مًقؾؿي افؽذاب وحصؾً ر
دابرهؿ وبىلور ظـىلده
فقًً بوفطقيؾي خرج ذو اخلقارج وشوق إفقفؿ ظع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف وؿطع َ
شٌل ِمـ شٌل بـل حـقػي مشفقر وظـده ابـ اشؿف حمؿد بـ ظع بـ ضوفى يؼول فف :ابىلـ احلـػقىلي ،يعـىلل ِمىلـ
ٌ
َج ّراء ْ
أن ظع بـ أيب ضوفى ؿوتؾ اخلقارج هـوك ،أو بؿعـك أدق :ؿوتؾ ادرتديـ وحصؾ فف شٌل ِمـ بـل حـقػي
ذـىلرت ذم افىلدرس ادىلويض أهنىلؿ اخلىلقارج ،ٓ :افصىلقاب أكىلف
 وفقس اخلقارج  ،-وهذا ُأ َك رٌىل ُف ظؾقىلف أن،ُ
ِ
افىلر ّدة
بىلوفر ّدة ،ر
افر ّدة ،كسك اخلقارج ذم َك َْجد ،ادقوقع متعؾىلؼ ر
ادرتديـ ،وهؿ مـ بـل حـقػي ،إ ًذا ادقوقع ذم ر
تٌغ فـو هىلذا كؼىلقلّ :
إن حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
حصؾً ذم َك ْجد ،ؾـَ ْجد فقًً بعقدة ظام جيري ذم شوئر افٌؾدان ،إذا ّ
افقهوب وفد ذم بؾدة افعققـي ِمـ بؾدان َك َْجد ،وحتديدًً ا ِمـ إؿؾقؿ افعورض ،و َك ْجد ؾقفو أؿوفقؿ ،إؿؾقؿ افعىلورض،
وؾقف ِمـ افٌؾدان افعققـي وافدََّّ ْر ِظ ّقي وؽرهو وإؿؾقؿ ادحؿؾ ،وؾقف ِمـ افٌؾدان بودق وافٌر وؽرهو وافشغ ؾقف
ِمـ افٌؾدان مرـز حريؿالء ،وشدير ؾقفىلو رووىلي شىلدير وؽرهىلو ،وافقصىلؿ ؾقفىلو صىلؼرا وأصىلقؼر وؽرهىلو،
أيضو كدخؾ ظذ اجلـقب  -جـىلقب َك َْجىلد -
وافؼصقؿ ؾقفو بؾدان افؼصقؿ ،هذه إؿوفقؿ ـؾفو أؿوفقؿ كجدييً ،
افذي هق اخلرج واحلقضي  -حقضي بـل متقؿ وؽرهو  ،-ـؾ هذا داخؾ ذم َك َْجد ،وفد افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ذم افعققـي ،وافعققـي بؾد ظؾؿ وـون ؾقفو ظؾامء ،وهق ِمـ أهة ظؾؿقي ،كشل كشلة ظؾؿقي وضؾىلى افعؾىلؿ
ى وكشل ذم افعؾؿ وأدرك وـوكً فف رحؾي ،رحؾ إػ إحًىلوء،
حتك بور افـوس يعرؾقكف بوفعؾؿ ،وبعدهو َص ّ
رحؾ إػ ادديـي واحلرمغ ،ورحؾ إػ افٌكة ،ورحؾ إػ إحًوء ،وـون ؿد َظ َز َم إػ افرحؾي إػ افشوم فؽىلـ
فؾزذوري (ص.)116 :
( )1ذح افًـَّي
ّ
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اكؼطعً بف افـػؼي ؾؾؿ يًتطع افرحقؾ إػ افشوم ،دّو كشل ذم افعؾؿ أدرك ّ
أن هـىلوك ؾىلقام يىلدور حقفىلف خموفػىلوت
تصؾ إػ افؼك إـز وٓ ُتـؽر! وٓ أحد ُيـَ ٌّف ظؾقفو! ِمـ أهؿ مو أدرك افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وجىلقد
خموفػ فؾتقحقد أو خموفػ فؾديـ اإلشالمل وجق ُد ضقاؽقً ،همٓء افطقاؽقً  -يعـل ٓ كريد ْ
أن كعقد ـىلؾ
مو تؼدم! افتػصقؾ ؾقفؿ ترجعقن فف  -همٓء افطقاؽقً بوختصور َي ْدْ ُظقن إػ ظٌىلودة أكػًىلفؿ ،حيؽىلقن هلىلؿ
أن يتقجفقا إفقفؿ بوفعٌودة ـوفـذر وافدظوء ،و ُيزيـقن فؾـىلوس ْ
احلؽويوت افتل تزيـ فؾـوس ْ
أن يعتؼىلدوا ؾىلقفؿ
ِ
ه! أكىلتؿ تالحظىلقن
اظتؼو ًدا ،ـون افـوس ذم افًوبؼ ذم زمـ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يؼقفقن :ؾالن ؾقف ّ
ِ
افن ،دوذا ؿىلول :خىلقف
ً
دائام ذم رشوئؾ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يؼقل :افذي خيوف مـ ادخؾقق خقف ر ّ
ِ
ِ ِ
ه ،يعـىلل
افن؟ هذا مصطؾح جديد ،افًٌى ذم ج َّدَّ تف أكف ضرأ ظذ أهؾ َك َْجد ،أهؾ َك َْجد يؼقفقن :ؾالن ؾقىلف ّ
رّ
أن كدظقه! دوذا كىلدظقه؟ ّ
ظـده خصقبقي فقًً ذم أخريـ ،هذه اخلصقبقي ُدمقز فـو ْ
ٕن ؾقىلف خصقبىلقي،
كدظقه وهق ؽوئى ظـو ،كدظقه ذم إشػور ،ؾنذا دظقكوه ؿؾـو ً
مثال :يو ؾالن أؽثـو :رؾع افدظوء إػ اهلل ؾوشتجوب
أيضو يؼقل هىلذا افطىلوؽقت:
اهلل فدظوئف خلصقبقتف ؾتـؽشػ ظـو افؽربوت!! هذه حقؾتفؿ ذم تزيغ افؼكً ،
أن أشتجقى فدظوئؽ وارؾع دظوءك إػ اهلل ٓ ُبدّّ ْ
ٕجؾ ْ
كىلذورا هلىلؿ حتىلك إذا
كذرا! فذفؽ يـذرون
ً
أن تـذر يل ً
دظقهؿ ذم افشدائد رؾعقا دظوءهؿ – ذم طـفؿ  -رؾعقا دظوءهؿ إػ اهلل ٕجؾ اخلصقبقي افتل ؾىلقفؿ ،ؾفىلذه
حؼقؼي افطقاؽقً ذم افؼك افدائر ،ودمد بعض ادصطؾحوت ذم ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب فـ تػفؿف
ّإٓ إذا ؾفؿً هذه افصقرة ،همٓء افطقاؽقً رلهؿ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب ،ووىل ُعفؿ خمىلوفػ جىلدًً ا
حمؿدٌ ّ
بذ اهلل ظؾقف وشىل ّؾؿ ،هىلذا أحىلد ادخوفػىلوت،
وسيح فىل "ٓ إفف ّإٓ اهلل" افؽؾؿي افتل ِمـ أجؾفو ُب ِع ٌَ ٌ
فألشػ ـون هـوك ظؾامء وؾتووى وأجقبي وؿضوة ومل يؽـ هـوك َمـ أكؽر ظذ همٓء افطقاؽقً َؿ ٌْىل َؾ افشىلقخ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب!
وأيضىلو
ادًوفي افثوكقي افتل أدرـفو افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وجق ُد بـوء ظذ بعض افؼٌقر – ُؿ ٌَىلى! – ً
افطقاف ظذ هذه افؼٌقر وـون يمتك إػ ؿز زيد بـ اخلطوب ،وذـركو مو يتعؾؼ بف وـقػ ُدؾِ َـ ذم َك َْجىلد ،ـىلون
هـوك َمـ يطقف بؼز زيد ويليت حمؿد بـ ظٌد افقهوب إػ افؼز ويًؿع افـوس ،افقاحد ِمـ افـوس يؼىلقل :يىلو
زيد! يو زيد! يدظقه ِمـ دون اهلل!! ؾؿحؿد بـ ظٌد افقهوب ٓ يزيد ْ
أن يؼقل :اهلل خر ِمـ زيد ،اهلل خىلر ِمىلـ
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زيد ،افذي َذ َـ َر هذا ظـ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ظٌد افرمحـ بـ حًـ ذم رشىلوفتف ذم ادؼومىلوت ،رشىلوفي
أيضو خموفػىلي ِمىلـ ادخوفػىلوت
ادؼوموت مفؿي ـام ذـركو ذم افًوبؼ دَِـ يريد معرؾي توريخ دظقة افشقخ ،إ ًذا هذا ً
أيضو
وأيضو يقجد أصجور معظؿي وذـركوهو وذـركو افصقر افتل ـوكً ُتػعؾ ظؾقفوً ،
وٓ يقجد َمـ يـؽر هذاً ،
ُ
ً
اجلفىلؾ ذم تػًىلر "ٓ إفىلف ّإٓ اهلل" افتػًىلر
خؾىلال ؾقفىلو
ِمـ إصقوء افتل رأى افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب
افصحقحُ ،تػن بلكف ٓ موفؽ ّإٓ اهلل! وأثٌتـو ذفؽ ،هـو حتتوج إػ دفقؾ ،ؿد يؼقل ؿوئؾ :مو افىلدفقؾ ّ
أن افعؾىلامء
يرون افؼك وٓ يـؽروكف؟؟ ذـركو فؽؿ ثالثي صفودات واظساؾوت ،آظساف إول :حمؿد بـ ظٌد افقهوب
كػًف يؼقل" :إين أدرـً ذم افعؾؿ وأكو ٓ أظرف "ٓ إفف ّإٓ اهلل"" ،هذا آظىلساف إول ،آظىلساف افثىلوين
افشقخ ظٌد اهلل بـ ظقًك بـ ظٌد افرمحـ  -ؿويض افدََّّ ْر ِظ ّقي  -يؼقل افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب" :هذا أظؾؿ
َمـ كعرؾف ذم افعورض ،وأرشؾ فف افؽالم هذا أكف ٓ يعرف "ٓ إفف ّإٓ اهلل" وظؾامء َك َْجد ٓ يعرؾقن "ٓ إفف ّإٓ
اهلل"! ؾليده افشقخ ظٌد اهلل بـ ظقًك وؿولّ :
إن ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب بىلحقح ،هىلذا افتىلوريخ
افذي يٌحٌ ظـ افتوريخ ،هذا افتوريخ وهذه أدفي افتوريخ ،هذا افدفقؾ افثوين ،اظساف ثوفٌ فًؾقامن بـ ظٌىلد
وجي رق ُز افؼك! ثؿ اظىلسف ذم لخىلره ،شىلؾقامن بىلـ ظٌىلد
افقهوب وـون َي ُر ّد ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ُ َ
ِ
ور ّد ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب
افقهوب أخق افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وـون مـ أظداء افدظقةَ ،
ى ـتوب "مػقد ادًتػقد ذم ـػر تورك افتقحقد" "مػقد ادًتػقد" هذا ـتىلوب دحؿىلد بىلـ ظٌىلد
وهق افذي َش ٌَّ َ
افقهوب أ َّف َػف ذم " "1969يعـل أفػ ومئي وشتغ وبعدهو ،ؾقام بعدهو ،ثامكقي وشتغ وحقهلىلوَ ،أ َّف َػىلف ر ًدا ظىلذ
أخقف شؾقامن بـ ظٌد افقهوب ،شؾقامن بـ ظٌد افقهوب ـون ِمـ ادعوروغ فؾشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب فؽـف
توب ذم لخر ُظ ُؿ ِره وـتى رشوفي ذم هذا ،وافذي َذ َـ َر افرشوفي افشقخ ظٌد افؾطقػ بـ ظٌد افرمحـ بـ حًـ ذم
افًىلـََوين ِمىلـ
ـتوبف مصٌوح افظالم ،هذا آظساف افثوفًٌ ،
أيضو كضقػ اظسا ًؾو راب ًعو ذـركو أمحد بـ إبراهقؿ ر
أهؾ ظـقزة ،وذـركو أكف ـون يًؿل "ـشػ افشٌفوت" بىل "مجع افشٌف"!! وـون ٓ يؼرأ هىلذا افؽتىلوب ،وتىلقذم
َشـََي أفػ ومئتغ وأربعي وشتغ ِمـ اهلجرة ،وٓ كعقد افؽالم ؾقف ،آظساف اخلومس :حًـ بـ ظقدان وابـ
ؽقفى ،حًـ بـ ظقدان بـ مؼف ـون ؿوو ًقو ذم أصقؼر ِمـ بؾدان افقصؿ وابـ ؽقفى ـون أطـف ذم صىلؼراء،
اظسؾو أهنام ِمـ افؼضوة وأهنام ـوكو يلتقون افؽفون وأهنام ـوكو يػعالن افؼك إـز وأكف ٓ يعرؾقن ّ
أن أحد يـؽر
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أن ذم خطٌي اجلؿعي يؼقل اخلطقى" :افؾفىلؿ ّ
هذه ادـؽرات ِمـ افعؾامء!! واظسؾو ّ
بىلؾ ظىلذ شىلقدكو ومقٓكىلو
و َم َعوذكو ومالذكو ومؾجئـو حمؿد"!! وهذا ٓ جيقز ،ادؾجل وادعوذ وادالذ هق اهلل وحىلده ٓ ذيىلؽ فىلف ،يؼىلقل
حًـ بـ ظقدان وابـ ؽقفى أهنام ـوكو يًؿعون هذا ذم خطٌي اجلؿعي :ومل يؽـ هـوك أحد يـؽر هذا!! إ ًذا هذا
دفقؾ خومس ظذ ّ
أن افؼك وورب أضـوبف ذم َك َْجد ،و ُيػعؾ ذم َك َْجد وظذ مرأى ومًؿع ِمـ افعؾامء وٓ يـؽر!
ذـرت هذا فشخص وؿول فؽ :ابـ ؽـّّوم
إػ آن كحـ مل كذـر فؽؿ صق ًئو ظـ ابـ ؽـّّوم وٓ ظـ ابـ بِ ْؼ ،ؾنذا
َ
يٌوفغ أو ابـ بِ ْؼ يٌوفغ! ؿؾ فف :مل كتؽؾؿ َب ْعدُُ ظـ ابـ ؽـّّوم وظـ ابـ بِ ْؼ! كحىلـ كىلتؽؾؿ ظىلـ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ،هؾ ـذب ظؾقـو أم ّٓ ،
ٕن ـثرة إشئؾي ذم افًوبؼ "توريخ ابىلـ ؽـّّىلوم" ُيشىلؽؽ ؾقىلف وـىلذا وـىلذا،
مقوقع توريخ ابـ ؽـّّوم كليت ظؾقف ذم وؿً واشع يعـل كحتوج إػ ـالم ضقيؾ ،كحـ كتؽؾؿ ذم حمؿد بـ ظٌىلد
افقهوب هؾ هق بودق أم ٓ؟ خصقم افدظقة يؼقفقن :هق بودق ،و ُي َع ردر ُفقكف  -أظىلداء افىلدظقة يعدفقكىلف -
أمر جيى ْ
أن يؽقن مـؽ ظذ بقـي ،تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب
بعض أظداء افدظقة ادـصػقن ،ؾفذا ٌ
فق ـوكً رشوفي حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؾقفو صؽ ـوكقا ب ّقـقه ،وتالمقذ تالمقذهؿ إػ افققمّ ،
وإٓ ّ
ؾىلنن ظؾامءكىلو
وظؾامءهؿ ِمـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـذبقا ظؾقـو! هذا آظساف مقجقد ،هذا تـتٌف فف ـؼوظدة ورـقزة فؽىلل
تدخؾ ظذ رشوئؾ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وتػفؿ موذا يريد افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب ٕكىلؽ إذا
ِ
غ افتقحقىلد ؾنكىلؽ شتشىلؽ ذم ـىلالم
ى افرشوئؾ و َب َّ َ
صؽؽً ذم افقاؿع افذي ـون افشقخ يعوكقف ومـ أجؾف َـ َت َ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،فـ تػفؿ ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب إذا ــً صو ًـًو ذم افقاؿع افذي ـون
يعقشف حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،فـ تػفؿ حؼقؼي معوروي افشقخ وحؼقؼي افعؾامء ومو ـىلوكقا ظؾقىلف ِمىلـ ديىلـ إذا
ــً تؼقل :إهنؿ مل خيوفػقه ٕجؾ افتقحقد :وإكام خوفػقه ٕجؾ ٍ
أمر لخر! ٓ ،هىلؿ ردوا ظىلذ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ذم صلن "ٓ إفف ّإٓ اهلل" افتػًر افذي جوء بف حمؿد ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وظورض بف افتػًىلر افىلذي
ـػور ؿريش ﴿ َو َفئِ ْـ َش َل ْف َت َُف ْؿ َم ْـ َخ َؾ َؼ ُف ْؿ َف َق ُؼق ُف َّـ اهللَُّ﴾( ،)1ـػور ؿريش ـىلوكقا يؼقفىلقن ٓ" :رب ّإٓ اهلل
يػفؿف ُ
ٌَّل ّ
وأيضىلو ٓ
غ هلؿ أكف ٓ ُيعٌىلد ّإٓ اهلل :أكىلف ٓ رب ّإٓ اهلل ً
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َب َّ َ
وٓ موفؽ ّإٓ اهلل!" فؽ ّـ افـَّ َّ
رب ّإٓ
يًتحؼ افعٌودة ّإٓ اهلل ،هذا افتػًر اخلوضئ دخؾ ظذ ظؾامء افؽالم ،تػًىلر "ٓ إفىلف ّإٓ اهلل" بلكىلف ٓ ّ
( )1افزخرف.87 :
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اهلل ،دخؾ ظذ ظؾامء افؽىلالم ،وبعىلض افـىلوس يظىلـ أ ّن إصىلعريي خوبىلي بوفشىلوؾعقي! ٓ ،فىلقس بصىلحقح،
إصعريي ظؼقدة كخرت ذم ـوؾىلي ادىلذاهى افػؼفقىلي  -ادوفؽقىلي وافشىلوؾعقي حتىلك احلـوبؾىلي  -وؿىلد ذـركىلو ّ
أن
افًـقد ادوفؽل ِمـ تؾؿًون ذم ادغرب فف "أ ّم افزاهغ" أو افعؼقدة ادشفقرة فف و َؾ ّن "ٓ إفف ّإٓ اهلل" أكف ٓ
َّ
مػتؼرا إفقف ـؾ َمـ ظداه ّإٓ اهلل! هذا تػًىلر فؾربقبقىلي ،تػًىلر "ٓ إفىلف ّإٓ اهلل"
مًتغـ ًقو ظـ ـؾ مو شقاه وٓ
ً
أيضو ابـ رشالن افشوؾعل بوحى "افز َبد" وتتوبعً افشوؾعقي ظذ ذح زبىلده ـىلون كظىلؿ اشىلؿف
بوفربقبقيً ،
رب ّإٓ اهلل! وأ ّن واجى ظذ ادؽؾػ معرؾي افربقبقىلي ،يؼىلقل ذم ُز َبىل ِده:
"افزبد" يػن "ٓ إفف ّإٓ اهلل" بلكف ٓ ّ
"وأول واجى ظذ اإلكًون معرؾي اإلفف بوشتقؼون" هذا ادعـك دخؾ حتك ظذ احلـوبؾي  -احلـوبؾي ذم افشىلوم –
ؿؾـو :احلـوبؾي ذم افشوم كحـ أثٌتـو و ُك َذ رـ ُر ّ
أن اددرشي احلـٌؾقي ذم افشوم متصؾي بوددرشي احلـٌؾقي ذم َك َْجد ،أمحىلد
بـ ظطقة شوؾر  -وهق ِمـ أهؾ افؼرن افعوذِ ،مـ ظؾامء افؼىلرن افعىلوذ ذم َكَجىلد  -شىلوؾر إػ افشىلومِ ،
ومىلـ
ْ
مشوخيف ادرداوي بوحى "اإلكصوف" افذي تقذم َشىلـََي ثىلامن موئىلي ووىلس وثامكىلغ ِمىلـ اهلجىلرة وبىلوحى
ومـ تالمقذه ُظ َّدَّ ِمـ تالمقذه مقشك بـ ذف احلجووي بوحى "اإلؿـوع" ِ
"افتـؼقح" ِ
أيضىلو
ومىلـ مشىلوخيف ً
ّ
افعًؽري افشقخ افعًؽريِ ،
ومـ أؿراكف افشقيؽل ،ـؾ همٓء حـوبؾي مقجقدون ذم افشىلوم ،بعىلد أمحىلد بىلـ
ظطقة افشقخ زامـ بـ شؾطون لل مؼرين ،ادؼرين كًٌي إػ مؼرن  -بؾدة مؼرن  ،-افريىلوض ـوكىلً ذم افًىلوبؼ
حمؾتغ معؽول ومؼرن ،ـؾ حمؾي يؿؽـ ْ
أن تؼقل بؾدة بغرة ،ـؾ حمؾي ظؾقفو شقر خيصفو ،وأثٌتـىلو ذفىلؽ ِمىلـ
بقً ِمـ افشعر افشويب ذم هذا ادعـك ،زامؾ بـ شؾطون تقػ افؼضوء ذم مؼرن ورحؾ إػ افشىلوم وأخىلذ افعؾىلؿ
ِ
ِ
احلجووي ،ورحؾ إػ مك وتؾؼك افعؾؿ ظىلـ ابىلـ افـجىلور،
مـ حـوبؾي افشوم ،ومـ مشوخيف مقشك بـ ذف َّ
مؼىلف هـىلوك
وأجوزه ابـ افـجور ،هذا زامؾ بـ شؾطونً ،
أيضو مـ ظشرة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب لل َّ
َمـ رحؾ إػ مك وهـوك َمـ رحؾ إػ افشوم  -ؿٌؾ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب  -مثىلؾ ظٌىلد اهلل بىلـ ظٌىلد
أيضو رحؾ إػ افٌفقيت  -مـصقر افٌفقيت  -وأخىلذ
افقهوب بـ مؼف رحؾ ذم افعؾؿ وؽره ،أمحد بـ ذف ً
ِمـ مـصقر افٌفقيت وتؾؼك هـوك ،إ ًذا اددرشي احلـٌؾقي ذم افشوم واددرشي احلـٌؾقي ذم مكىل متصىلؾي بوددرشىلي
ظؾؿ افؽالم ظذ احلـوبؾي ذم افشوم ،مو افدفقؾ ظذ َّ
أن ظؾؿ افؽالم دخؾ ظذ احلـوبؾي ذم
احلـٌؾقي ذم َك َْجد ،دخؾ ُ
افشوم؟ أو تلثروا بف  -وفق بـًٌي ؿؾقؾي  -كحـ إذا أثٌتـو افتلثر ٓ يعـل افتلثر ذم ـؾ ادًوئؾ! ذم بعض ادًوئؾ،
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معوسا فؾشىلقخ حمؿىلد
افًػوريـل احلـٌع تقذم ظوم أفػ وموئي وثامن وثامكغ ِمـ اهلجرة ـون
افدفقؾ ظذ هذا ّ
ً
كظؿ مشفقر وذحف هق ذم ـتوبف "فقامع إكقار افٌفقي"،
افًػوريـل فف كظؿ "افدرة افٌفقي" ٌ
بـ ظٌد افقهوبّ ،
ٍ
ؿٌؾ ؿؾقؾ ذـركو َّ
واجىلى ظىلذ اإلكًىلون معرؾىلي اإلفىلف بوشىلتقؼون" ،يؼىلقل
أن افزبد ٓبـ رشالن يؼقل" :أول
ٍ
واجى ظذ افعٌقد معرؾي اإلفف بوفتًديد" ٓحظ ؿول" :معرؾىلي" "افقاجىلى إول معرؾىلي
افًػوريـل" :أول
ِ
ف اإلفىلف بوفربقبقىلي ،أول
إصوظرة وهق أ َّكَّف ُي ْع َر ُ
ؾفؿ
اإلفف بوفتًديد" وذح هذا ذم فقامع إكقار بام يتضؿـ َ
واجى معرؾي ربقبقي اهلل ّ
ـثرا ،يؼىلقل :أهىلؾ
جؾ وظالّ ،
افًػوريـل مع أ َّكَّف حـٌع وحيى ابـ تقؿقي ويـؼؾ ظـف ً
افًـََّّي ثالثي أهؾ افًـََّّي ثالث ضقائػ ،ادوتريديي وإصوظرة وأهؾ إثر أهؾ احلديٌ ،ؾن ًذا حـوبؾي ويـتًٌقن
إػ اإلموم أمحد وحيٌقن ابـ تقؿقي وذم ظك افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ويؼقفقن :أهؾ افًـََّّي ثالثي ضقائػ!
هذا يدل ظذ وجقد خؾؾ شٌٌف موذا؟ ظؾؿ افؽالم افذي ـون ظـد إصوظرة وؽرهؿ ،افىلذي يثٌىلً فـىلو أهنىلؿ
تلثروا  -ظؾامء َك َْجد  -يثًٌ فـو َّأهنؿ تلثروا بتػًر ادتؽؾؿغ فىل "ٓ إفف ّإٓ اهلل" َّ
أن افشقخ حمؿد بـ ظ ٌّىلود ـىلون
متقف ًقو فؾؼضوء ذم همدة  -بؾدة همدة ِمـ بؾدان افقصؿ  -وـتى رشوفي فؾشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يؼقل
إن أول واجى ظذ افعٌد ادؽؾػ ـذا ـذا" َؾر ّد ظؾقف وأجوبف افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؾؼولَّ :
ففَّ " :
إن هذا
افؽالم ـالم ظؾامء افؽالم! أول واجى ظذ افعٌد ٓ ُيؼول أول واجى ظذ افعٌىلد ادعرؾىلي! إ َّكَّىلام هىلذه ظؼقىلدة
أن هذه افعؼقدة دخؾً ظذ حـوبؾي َك ِ
َجد ّ
أيضو افدفقؾ افثوين ظذ َّ
أن افشقخ حمؿد بـ ظٌد
ظؾامء افؽالم ،ويثًٌ ً
أهؾ بؾدة ِمـ افٌؾدان "ٓ إفف ّإٓ اهلل" يؼقل  -وهل بؾدة َح ْر َمي – يؼقل" :شلفـو ؾقفىلو َّ
افقهوب َذا َـ َر َ
ـىلؾ َمىلـ
جوءكو مـؽؿ ِمـ ُم َط ّقع" ُم َط ّقع هق مثؾ إموم مًجد مثؾ حوؾظ فؾؽثر ِمـ افؼرلن ويعىلرف افؽتوبىلي ويـًىلخ،
و َمـ يعرف افؽتوبي ذم ذفؽ افقؿً؟ ؿؾقؾ افذي يعرف يؽتى ،يؼقل" :ذاـركو ؾقفو ـؾ َمـ جوءكو مىلـؽؿ ِمىلـ
رب ّإٓ اهلل!
ُم َط ّقع :ؾتور ًة يؼقل :مو هلو معـك!" "ٓ إفف ّإٓ اهلل" يؼقل :مو هلو معـك! "وتور ًة يؼىلقل :معـوهىلو ٓ ّ
وٓ موفؽ ّإٓ اهلل! وهذا هق تػًر "ٓ إفف ّإٓ اهلل" بوفربقبقي" هذا افتػًر  -تػًر "ٓ إفف ّإٓ اهلل" بوفربقبقىلي
 هق افتػًر افذي ـون ظـد ـػور ؿريش! ِحمؿدً ا ّ
بىلذ اهلل ظؾقىلف وشىل ّؾؿ :وهىلق افتػًىلر
ومـ أجؾف بعٌ اهللُ ً
افذي كخر ذم افشوؾعقي ذم افؼرون اخلومس ومو بعده وربام ؿٌؾف ّ
أن تػًر "ٓ إفىلف ّإٓ اهلل" بل َّكَّىلف ٓ رب ّإٓ اهلل!
ِ
افثىلومـ اهلجىلري ودمدوكىلف ذم لخىلر ـتىلوب
وهق افذي َر ّد ظؾقف ابـ تقؿقي ذم هنويي افؼرن افًوبع وبدايي افؼىلرن
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افتدمريي وذم َر ّده ظذ افٌؽري أو ابـ افٌؽري وؽره ،وافشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب إكىلام جىلوء بؽىلالم صىلقخ
غ هلؿ تػًر "ٓ إفف ّإٓ اهلل" ـام شقليت.
اإلشالم ابـ تقؿقي ذم هذا وهذا و َب ّ َ
إ ًذا أمومؽ أن حؼوئؼ ورـوئز جيى ؿٌؾ افٌحٌ افتورخيل فدظقة افشقخ ومعرؾي َّ
أن افعؾامء ـوكقا يـؽرون
أن افعومل ُيـؽر أو ٓ؟ جيى ظؾقؽ ْ
أو مو ـوكقا يـؽرون أو هؾ ُيعؼؾ َّ
أن تؽقن ظـدك هذه افرـوئز ،هذه افرـىلوئز
تٌىلغ هىلذا َّ
ُ
ؾىلنن افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
مل هيؿؾفو
ـثرا ذم ممفػوتف ،إذا ّ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ـررهو ً
افقهوب إ ًذا أدرك هذه ادخوفػوت ـؾفو ،ثؿ إ َّكَّف حصؾ ظؾقف دّو أطفر افىلدظقة ابتىلداء طفىلقر افىلدظقة ذم َك َْجىلد
ٓحظ أكو أؿقل ذم َك َْجد ،مو أؿقل :امتداد افدظقة ؾؼط! ٓ ابتداء افدظقة ذم َك َْجدَّ ،
ْ
ٕن افشقخ ِمـ حغ مو أدرك
وهق يـؽر افؼك إـز ،هذه دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،حمؿد بـ ظٌد افقهوب يرى افؼك إـز
ٌ
ذك أـز خيوفػ دي َـ حمؿد ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،هذه دظقتف ،افشقخ رحؾ إػ افٌكة وـىلون ذم
ؾقؼقل :هذا
افٌكة حيي ادجوفس ويليت َمـ يًتغقٌ بغر اهلل ويصقح بـداء إوفقوء ويـؽر ظؾقف افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
واحدً ا ممـ حي توفًف ذم افٌكة يؼىلقل" :واهلل ْ
افقهوب ،حتك ّ
إن ـىلون هىلذا افشىلقخ ظىلذ حىلؼ :ؾنكـىلو
إن
ً
ومشوخيـو فًـو ظذ رء!" أكـو كحـ ومشوخيـو فًـو ظذ ديـ! هذا ـون حيصؾ فؾشقخ وهق بوفٌكىلةُ ،أذي ذم
افٌكة وحصؾً ظؾقف إذيي وخرج مـفو ،دّو وبؾ إػ َك َْجد وبؾفو بعد أفػ وموئي وتًعي وثالثغ ـام بقـوه
فؽؿ بوٕدفي وٓ داظل فالشتطراد ؾقفو.
بعد ذفؽ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ُأ ِذ َي ذم حريؿالء ،متك ُأ ِذ َي ذم حريؿالء؟ هؾ ٕ َّكَّىلف ِمىلـ ظشىلرة
غ "ٓ إفف ّإٓ اهلل"
ؽر افعشرة افتل ذم حريؿالء؟ هؾ ٕ َّكَّف افذي يتؽؾؿ صوؾعل وؽره حـٌع؟ ٓ ،وإكام ٕ َّكَّف َب َّ َ
طفرت دظق ُتف ذم َك َْجد وهق ذم حريؿالء ،وافذي َذ َـ َر هذا ابـ ظٌد افشؽقر ذم توريخ فف خمطىلقط
وأووحفو،
ْ
َأ َخ َذ مـف افؽثر إشتوذ محد بـ جوه وخرج بؿطٌقع ،وابـ ظٌد افشؽقر أبؾف هـدي وهق كزيؾ مؽي وهىلق
ِمـ ادعوروغ فدظقة افشقخ ،إ ًذا طفرت دظقة افشقخ ظوم أفػ وموئي وثىلالث وأربعىلغ وتؼىلدم معـىلو هىلذا،
احػظ هذا افتوريخ ،إذا أردت ْ
أن تدخؾ ذم توريخ دظقة افشقخ اكتٌف فؾتقاريخ ،ظوم ـؿ؟ وظوم ـىلؿ؟ إػ أن
َّ
مو دخؾ حمؿد بـ شعقد وافدوفي افًعقدييَّ ،
وـلن افدظقة ابتىلدأت بوفدََّّ ْر ِظ ّقىلي ،ٓ ،مل
ٕن بعض افـوس يدخؾ
تٌدأ بوفدََّّ ْر ِظ ّقي ،ظوم أفػ وموئي وثالث وأربعغ هذه بشفودة ابـ ظٌد افشىلؽقر ،متىلك اكتؼىلؾ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقىلي؟ ذم
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أواخر َشـََي أفػ وموئي وشٌع ووًغ أو أوائؾ َشـََي أفػ وموئي وثامكقي ووًىلغ ،يعـىلل ـىلؿ؟ وؿىلً ضقيىلؾ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب؟ ومو افىلذي هىلق افىلذي هيىلدف فىلف؟ ؿٌىلؾ ْ
ُ
أن
جدً ا ،ذم هذه افػسة مو افذي ؾعؾف
ً
أيضو مو افذي حصؾ فؾشقخ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب؟ َمىلـ هىلق
تدخؾ ذم توريخ افدظقة بعد اكتؼوفف فؾدََّّ ْر ِظ َّقيً ،
حمؿد بـ ظٌد افقهوب افذي إذا دخؾ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقيّ :
ؾنن مو يؿثؾ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـؾف داخؾ فؾدََّّ ْر ِظ ّقي ،إذا
ُض ِر َد ِمـ بؾد حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؾوفذي ُيؿثؾ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـؾف ُض ِر َد ِمـ هذا افٌؾد ـؾىلفَ ،مىلـ هىلق
حمؿد بـ ظٌد افقهوب؟ موذا َؾعؾ؟ موذا ُؾ ِع َؾ وده؟ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم حريؿالء ـون فف تالمقذ

ويدرشفؿ "ـتوب افتقحقد"ّ ،
ٕن افشقخ بـػ "ـتوب افتقحقد" بوفٌكة وؿقؾ ذم حريؿالء ،ضٌ ًعو اشىلتػود
ذم افٌكة ِمـ ـتى احلديٌٓ ،حظ مراجع حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم "ـتوب افتقحقد" فقًىلً مقجىلقدة ذم
َك َْجد! ـؾف ـتى حديٌ ،دوذا؟ ـتى احلديٌ ـوكىلً ذم ادىلدن افؽٌىلور ،ادىلدن افؽىلزى وؽرهىلو ّ
ٕن افٌكىلة
وؽرهو ذم افشوم ؾقفو دمشؼ وؾقفو مدارس وؾقفو أوؿوف وؾقفو ازدهور وبؾد متؿدن وؾقف اخلر افؽثىلر وؾقىلف
خصقبو افشوم  ،-إ ًذا "ـتوب افتقحقىلد"
حراك ظؾؿل مزدهر ومتصؾ بوحلراك افعؾؿل ذم افؼرون افًوبؼي -
ً
َـ َت ٌَ ُف ذم افٌكة ،هذا ؿوفف ظٌد افرمحـ بـ حًـ و َذ َـ َر ابـ ؽـّّوم أكف َـ َت ٌَ ُف وهق ذم حريؿالء ،ظٌىلد افؾطقىلػ بىلـ
ظٌد افرمحـ بـ حًـ يؼقلَ :ـ َت ٌَ ُف وهق ذم حريؿالء ،وافذي يظفىلر  -واهلل أظؾىلؿ ّ -
أن افشىلقخ ـتٌىلف وشىلقده
مًق ًدا ذم افٌكة واكتفك ِمـ تٌققضف وهق ذم حريؿالء ،وـون يدرشف وهق ذم حريؿالء فتالمقذه ،وـون يـفك
ظـ افؼك وهق ذم حريؿالء ،وطفرت دظقتف وهق ذم حريؿالء ،وظوروف ظؾامء وهق ذم حريؿالء ،و َذ َـ َر ّ
أن
افعؾامء افذيـ ظوروقه  -ممـ َذ َـ َر هذا ابـ ؽـّّوم  -أكف حصؾً ظؾقف معوروي وهق ذم حريؿالء ِمـ ِؿ ٌَ ِؾ ظؾامء،
وافذي يثًٌ فـو ّ
ى
أن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب حصؾً ظذ دظقتف معوروي وهىلق ذم حىلريؿالء أكىلف َـ َتَىل َ
رشوفي فؾشقخ ظٌد افقهوب بـ ظٌد اهلل بـ ظقًك ،وافشقخ ظٌد افقهوب بـ ظٌد هلل بـ ظقًك ِمـ أهىلؾ بؾىلدة
افدََّّ ْر ِظ ّقي ،إذا ذـركو ظودًو يو إخقان مٌوذة اظرف إيـ مؽون افعومل؟ فؽل تعرف متك ُـتًٌ افرشوف ُي أو تًتعغ
ِ
ى فف افشقخ رشوفي وهىلق ذم
ذذا متك ُـتًٌ افرشوفي؟ ظٌد افقهوب بـ ظٌد اهلل بـ ظقًك ـون ذم افدََّّ ْرظ ّقي و َـ َت َ
افدََّّ ْر ِظ ّقي ،وهذا يعـل ّ
أن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب أيـ؟ هؾ يؽتى افعومل فعىلومل تىلوور فىلف مىلو بقـىلف وبقـىلف
ظؼات اخلطقات ويصؾ إفقف؟ ٓ يؽتى ،ـون افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم افعققـي وظٌد افقهوب بـ ظٌد
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اهلل بـ ظقًك ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ،اكظروا موذا ؿول ذم رشوفتف ؿولْ " :
إن ــً ِمـ َؿ ٌْؾ وس شـغ وإذا جوءك افقاحىلد
ؿؿً تًتفزأ بف! وتًخر بف!" يعـل تضو ّده ودمودفف ذم هذا ادعـك ،معـوه َّ
ان هـىلوك
ممـ كعؾؿف "ٓ إفف ّإٓ اهلل" َ
ظومل خورج بؾدة حريؿالء يعورض دظقة افشقخ دّو ـون افشىلقخ أيىلـ؟ ذم حىلريؿالء ،افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب اكتؼؾ إػ افعققـي ظوم أفػ ومئي وأربعي ووًغ ،إذا ـون أرشىلؾ افرشىلوفي بعىلد أفىلػ ومئىلي وأربعىلي
ِ
ِ
ووًغ و َؿ ٌْ َؾ ْ
ى افرشوفي وهىلق
أن خيرج مـ افعققـي :متك خرج مـ افعققـي ظوم شٌعي ووًغ إ ًذا معـوه أكف َـ َت َ
ذم افعققـي معـوه أكف بغ مئي وأربعي ووًغ وبىلغ مئىلي وشىلٌعي ووًىلغ ،أفىلقس ـىلذفؽ؟ فـػىلسض أهنىلو ذم
ادـتصػ َشـََي أفػ ومئي وشتي ووًغ وؿول افشقخْ " :
إن ــً ؿٌؾ وس شـغ إذا جوءك َمـ كعؾؿف "ٓ إفىلف
ؿؿً تًتفزأ بف!" متك معـوه حصؾ هذا آشتفزاء وافًخريي وادضودة فؾدظقة؟ واحىلد ووًىلغ،
ّإٓ اهلل" َ
ظوم أفػ ومئي وواحد ووًغ بوٓتػوق افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـون ذم حريؿالء ،إ ًذا هذا دفقىلؾ ؿىلقي
طوهر ظذ بحي مو ذـره ابـ ؽـّّوم ّ
أن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـون فىلف تالمقىلذ وظوروىلف ظؾىلامء ذم ُأ رس
وظرؾً أ َّن افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب اكتؼىلت دظقتىلف
تٌغ فؽ ذفؽ
َ
دظقتف ذم "ٓ إفف ّإٓ اهلل" ،إذا ّ
وظقرض وهق ذم حريؿالءّ :
ؾنن افشقخ حمؿد خوف ظذ كػًف وهق ذم حريؿالء واكتؼؾ إػ ظثامن بـ معؿىلر،
إن افشقخ ظرف وظؾؿ ّ
وتػوجئـو ظٌورة ٓبـ ؽـّّوم يؼقل ظـ ظثامن بـ معؿر يؼقل ظـ هذا آكتؼول يؼقلّ " :
أن
أحى افدظقة و َؿٌِ َؾفو" هذا معـوه فقس ـام يتٌودر ٕذهىلون ـثىلريـ ّ
أن افشىلقخ ذهىلى إػ أمىلر
ظثامن بـ معؿر ّ
افعققـي وظرض افدظقة ظؾقف ؾؼٌؾ افدظقة! ٓ ابـ معؿر ـون ؿد َؿٌِ َؾ افدظقة ،وهذا يىلدل ظىلذ اكتشىلور دظىلقة
افشقخ ذم بؾدان َك َْجد وهق ذم حريؿالء ،هـوك دفقؾ لخر ظذ ّ
أن ابـ معؿر َؿٌِ َؾ افدظقة وافشقخ ذم حىلريؿالء،
هـوك ظومل ِمـ ظؾامء اإلحًوء ـون َي ُر ّد ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب دّو ـون افشقخ ذم افعققـي وفف رشىلوئؾ
فعثامن بـ معؿر كػًف وهق افشقخ حمؿد بـ ظػوفؼ اإلحًوئل َر ّد ظذ ظىلثامن بىلـ معؿىلر  -أمىلر افعققـىلي  -ذم
خصقص دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب :ؾلجوبف ابـ معؿر بؼقفف" :إكـو ــو" وهذه افرشوفي وافر ّد ظؾقفو
خمطقضي :يؼقل" :ــو ظذ هذا إمر وحمٌغ هذا افديـ افذي يدظق إػ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب ؿٌىلؾ ْ
أن يلتقـىلو
تٌغ فؽ ذفؽ ّ
ؾنن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب دّىلو اكتؼىلؾ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب" جقد؟ وهذا دفقؾ لخر ،إذا ّ
إػ افعققـي ؿوم بعؿؾغ جؾقؾغ ،افعؿؾ إول :أكف ـوتى افعؾامء بوفرشوئؾ ،وهذا ذـركوه ذم افًىلوبؼ وٓ كعقىلد
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ؾقف ،افعؿؾ افثوين :أكف أزال وضرح افؼك إـز وهق افٌـوء ظذ افؼٌقر وإصجور ،ذـركوه وٓ كعقىلد افؽىلالم
ؾقف ،ضٌ ًعو هـوك معوروي ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم َك َْجد وذم افريوض بشؽؾ ؿقي متؿثؾي بوفشىلقخ
افًٌوم َذ َـ ََر ّ
أن حمؿد بـ شحقؿ وافد افشقخ
شؾقامن بـ شحقؿ ووافده افشقخ حمؿد بـ شحقؿ ،افشقخ ظٌد اهلل ّ
شؾقامن بـ شحقؿ فف َر ّد ظذ افدظقة ،وهذا يدل ظذ ّ
ى رشوفي
أن هذا افرد مٌؽر ،افشقخ شؾقامن بـ شحقؿ َـ َت َ
أردت ْ
أن تؼرأ توريخ افشقخ ،شىلؾقامن بىلـ
أيضو مًلفي تـتٌف هلو تؽقن رـقزة ظـدك إذا
َ
إػ ظؾامء إمصور ،هذه ً
ى رشوفي إػ ظؾامء إمصور ،بتوريخ هذه افرشوفي تقبؾـو إػ أهنو ُـتٌىلً وافشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
شحقؿ َـ َت َ
افقهوب ذم افعققـي ،مو افدفقؾ؟ أكف ـتٌفو ذم افٌكة ووبؾً افٌكة افشقخ أمحد بىلـ ظىلع افؼٌىلوين افٌكىلي
ور ّد ظؾقفو ،وهق ِمـ أوائؾ َمـ َر ّد ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب و َذ َـ َر ذم َر ّده ظذ افشىلقخ
وبؾ ْتف افرشوفي َ
ورده خمطقط َ -ذ َـ َر ذم َر ّده ظذ افشقخ أكىلف أتتـىلو مؽوتقىلى ِمىلـ بعىلض ظؾىلامء َك َْجىلد
حمؿد بـ ظٌد افقهوب َ -
تشتؽل ِمـ هذا افرجؾ ،وشامه بوشؿف ؿول :شؾقامن بـ شحقؿ ،وهذا يعـل ّ
أن رشوفي شؾقامن بـ شىلحقؿ متىلك
ُـتًٌ؟ دّو ـون ذم افعققـي ،مو هل مضومغ رشوفي شؾقامن بـ شحقؿ؟ ٓ كريد ادضومغ افؼىلظقي افعؼديىليٓ ،
درشـو توريخ ،كريد ادضومغ افعؼديي ،مو هق ّ
حمؾ افـزاع بقـؽ يىلو شىلؾقامن بىلـ شىلحقؿ وبىلغ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
حؽام ً
ظدٓ ،شىلــظر ذم رشىلوفتؽ ،مىلودام ّ
أن هىلذه افرشىلوفي أرشىلؾتفو إػ افٌكىلة واحلىلرمغ
افقهوب؟ فـؽـ ً
يًتـفضفؿ فردوا ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،مو افذي أخذ َتف ظذ حمؿد بـ ظٌد افقهوب؟ يؼقل :إكىلف
يـؽر افذبح فؾجـ! افذبح فؾجـ مو هق حؽؿف؟ ذك أـز ،وافشقخ شؾقامن بـ شىلحقؿ ظىلومل أم فىلقس بعىلومل؟
ظومل ،إ ًذا هـوك ظومل كجدي معوس افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يداؾع ظـ ؿضقي افذبح فؾجىلـ ،وؿقفىلف :إكىلف
يـؽر افذبح فؾجـ معـوه أكف مـتؼ ،هق افذبح فؾجـ بال إكؽور! هذا واحد ،أمر ٍ
ثون أكف ؿىلول :إكىلف يؼىلقل ظىلـ
ٌ
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يؼىلول فىلف :افًىلقد!
شودة ظـدكو ،هؿ يًؿقن افطقاؽقً شودة يعـل يـتًٌقن إػ لل افـَّ ر
يؼول فف افًقد ،ضٌ ًعو اشؿ افطوؽقت بعض افذيـ ـوكقا يؼـقن بوهلل مل يؽقكقا يؼقفقن :همٓء ضقاؽقىلً! ٓ
ِ
افن افذي ؾن ُتف فؽؿ – أو يؼقل :هىلذا شىلقد ِمىلـ افًىلودة،
ه  -ؾقف ر ّ
يؼقفقن :هذا صقخ :فؽـ يعتؼد أكف ؾقف ّ
يعـل كًٌف ً
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وحمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب َذ َـَىل َر بعىلض افطقاؽقىلً :صؿًىلون
مثال بوفـَّ ر
وأوٓده ،وأوٓد إدريس ،وتوج ،وهـوك مطققيي وأبق حديدة وؽىلرهؿ ذم افؼصىلقؿ ذم َك َْجىلد ظومىلي افعىلورض
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وأيضو َذ َـ َر حمؿد بـ ظٌد افقهوب َّ
أن هـوك افًىلوئح
واخلرج  -واخلرج بشؽؾ ـٌر وافعورض بشؽؾ ـٌر ً ،-
احلجىلووي
افر ّدة افتىلل ذم ـتىلوب َّ
إظرج ذم افؼصقؿ يشوهدوكف بعض افعؾامء ذم افؼصقؿ وتـطٌؼ ظؾقف أحؽوم ر
"اإلؿـوع" بوب حؽؿ ادرتد ،ومع ذفؽ يعتؼدون ؾقف افقٓيي وافصالح! ؾوفطقاؽقً مقجقدون ،وـون يؼىلول
ٕحدهؿ :افًقد ،إ ًذا شؾقامن بـ شحقؿ ـون يـؽر يؼقل  -يعـل ِمـ ادآخذ ظذ حمؿد بـ ظٌد افقهوب  -يؼقل
ِ
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ٕجؾ َّأهنؿ يلخذون افـىلذور! يعـىلل معـىلوه َّأهنىلؿ
أ َّكَّف ؿوئؾ بؽػر شودة ظـدكو مـ لل افـَّ ر
ُيـذر هلؿ ِمـ دون اهلل :ؾؽ َّػرهؿ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،يؼقل شؾقامن بـ شحقؿ أ َّكَّىلف ُيؽ ّػىلر هىلمٓء ،إ ًذا
هذه ؿضقي افتؽػر افتل أزظجً شؾقامن بـ شحقؿ ،هذه ؿضقي افتؽػر فدى شؾقامن بـ شحقؿ ،وأؿقل فؽؿ:
َمـ دظو إػ ظٌودة كػًف ؿول ابـ تقؿقي  -ابـ تقؿقي كؼؾ اإلمجوع ظذ َّ
أن َمـ دظو إػ ظٌودة كػًىلف ؾن َّكَّىلف ـىلوؾر ،-
احلجووي ذم اإلؿـوع ،واحد يؼقل فؾـوس :ادظقين ِمـ دون اهلل! اكذروا يل! ؾفذا ـوؾر ،و َمىلـ َّ
صىلؽ
وكؼؾ هذا َّ
ذم ـػره ؾفق ـوؾر ،هذا ـالم فقس حمؿد بـ ظٌد افقهوب! هذا كؼؾف حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،وهق مقجقد ظـىلد
احلـوبؾي ِمـ َؿ ٌْ ُؾ ،وـتوب "اإلؿـوع" مقجقد ظـد ظؾامء َك َْجد يدرشقكف ويتـوؿؾقكف ويـًخقكف ويؼىلحقن ؾقىلف
يضو ادًلفي افثوكقي افتل أخذهو شؾقامن بـ شحقؿ ظذ حمؿد بـ ظٌد افقهوب متىلك؟
و ُيع ّؾؼقن ظؾقف ،ؾفذه هل أ ً
أن اكتؼؾ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي أم ؿٌؾ؟ ؿٌؾ ْ
بعد ْ
أن يـتؼؾ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي ،هذه هل ادًلفي افثوكقي.
ادًلفي ادفؿي افثوفثي افتل كًتػقدهو ِمـ ادضومغ افتورخيقي ذم رشوفي شؾقامن بىلـ شىلحقؿَّ :
أن شىلؾقامن بىلـ
وول ُم ّ
شحقؿ بدأ رشوفتف بؼقفف" :خرج ذم ؿطركو رجؾ مٌتدع ّ
ضؾ" إ ًذا افتٌىلديع ممىلـ بىلدر؟ افتٌىلديع ظىلذ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وافتضؾقؾ حصؾ ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب دّو ـون افشقخ حمؿد بـ ظٌد
أن يـتؼؾ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي؟ ؿٌؾ ْ
افقهوب ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي وَّٓ ؿٌؾ ْ
أن يـتؼؾ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقىلي ،وكضىلقػ إػ هىلذا ادضىلؿقن
افتورخيل مضؿقن لخر كلخذه ِمـ رشوفي فؾشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـتٌفو وهق ذم افعققـي ،هـوك إمر ظٌد
بغرا – دّىلو كىلوهز آحىلتالم يعىلرف َّ
أن
افعزيز بـ حمؿد بـ شعقد ـون ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ،دّو كوهز آحتالم  -ـون
ً
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ظومل :ؾؽتى إفقف وهق ذم افعققـي يطؾى مـف ْ
أن يػن فف شقرة افػوحتي ،وهذا دفقؾ
ظذ معدن وحمٌي ظٌد افعزيز بـ حمؿد وهق ابـ إمر حمؿد بـ شعقد حمٌتف فؾعؾؿ ،يؼقل :يطؾى مـف ْ
أن يػن
ؾن فف افػوحتي وؿول ذم افتػًر وذـىلر افٌقبىلري وافؼىلك افىلذي
فف افػوحتي ،ؾوفشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ّ
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حصؾ ذم بعض إبقوت فؾٌقبري مثؾ ؿقل افٌقبري" :يو أـرم اخلؾؼ  -يعـل حمؿدًً ا  -يو أـرم اخلؾؼ مىلو
ؾح ّذر افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِمـ أبقوت افٌقبىلري،
يل َمـ أفقذ بف شقاك ظـد حؾقل احلودث افعؿؿ" َ
وظرؾً َّ
أن اشتحالل دموئـو وأمقافـو وكًوئـو فقس ظـد افتؽػر
ظرؾً ؽرب َي افديـ،
ظرؾً ذفؽ
ثؿ ؿول" :إذا
َ
َ
َ
وافؼتول!" مو هق أكـو ـ َّػركو وؿوتؾـو! "ٓ ،بؾ ٕجؾ ؿقفف تعوػَ ﴿ :ؾ َال َتَدْْ ُظقا َم َع اهللَِّ َأ َحدًً ا﴾( )1بؾ هىلؿ افىلذيـ
بدأوكو بوفتؽػر وافؼتول" ٓحظ هذه افؽؾامت ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب َـ َت ٌَفو ؿٌىلؾ أفىلػ وموئىلي وشىلٌع
ووًغ ِمـ اهلجرة ،معـوه افشقخ بدر ؾقف ؾتىلووى تؽػىلر واشىلتحالل افىلدم وهىلق أيىلـ؟ ذم افدََّّ ْر ِظ ّقىلي أم ذم
افعققـي؟ ذم افعققـيَ ،مـ افذي يصدر ؾتووى افتؽػر أمر أم توجر؟ ظومل ،إ ًذا بدر ذم حؼ افشقخ حمؿد بـ ظٌد
ٌ
وتؽػر واشتحالل د ّم ومول وهىلق ذم افعققـىلي ،بعىلد ذفىلؽ زاد كشىلوط ظؾىلامء افًىلقء
وتضؾقؾ
تٌديع
افقهوب
ٌ
ٌ
حوـؿ إحًوء  -وـون ِمـ أؿقى احلؽوم  -و َأ َم َر ظثامن بـ معؿىلر ْ
أن
ادعوروغ فدظقة افتقحقد حتك َأ ْؽ َروا
َ
يطرد هذا افشقخ أو يؼتؾف ،خرج افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِمـ افعققـي ودخؾ افدََّّ ْر ِظ ّقي ٓ بدظقى ِمـ حمؿد
بـ شعقد وٓ بدظقى ِمـ أحد ِمـ أهؾ افدََّّ ْر ِظ ّقي ،خرج مطرو ًدا ضريد ذيد ،ؾقف ؾتووى ّ
بحىلؾ دمىلف ،ؾتىلووى
بحؾ موفف وؾتقى ّ
بحؾ موفف ،ؾتقى ّ
ّ
بحؾ دمف ،وخرج ِمـ افعققـي إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي ،خروج صخص ذىلذه افصىلقرة
مـتؼ ٌة دظقتف هلو ؾسة ضقيؾي ِمـ يقم ـقكف ذم حريؿالء واوىلطرب افـىلوس واكؼًىلؿ افـىلوس بشىللكف وهىلق ذم
وحدث يتًىلومع بىلف ُ
ٌ
حريؿالء ٓ ،صؽ أ َّن خروجف َح َدَ ٌ
أهىلؾ افٌؾىلدان افـجديىلي ،ؾىلام افظىلـ بلهىلؾ
رهقى
ث
ٌ
أيضىلو
افدََّّ ْر ِظ ّقي؟ دخؾ وذهى إػ بقً افشقخ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ بـ شقيؾؿ  -وهذا أحد ظؾامء افدََّّ ْر ِظ ّقىلي ً
شٌؼ ْ
أن ـوتٌف افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب بام ـوتى بف افعؾامء دّو ـون ذم افعققـي  -خوف افشقخ ظٌىلد اهلل بىلـ
شقيؾؿ ،ؾـوم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب تؾؽ افؾقؾي ذم بقً ظٌد اهلل بـ شقيؾؿ ودّو أبىلٌح اكتؼىلؾ إػ بقىلً
تؾؿقذه أمحد بـ شقيؾؿ ،هذا ابـ ظؿ ظٌد اهلل ،وأمحد بـ شقيؾؿ ِمىلـ افعريـىلوت مشىلفقر ِمىلـ أؿىلقى تالمقىلذ
افشقخ ،وبوبر ذم افدظقة ،ومعؾؿ فؾتقحقد ،فؽـ شرتف مل ُ ْ
فشح ادصىلودر وٕشىلٌوب ،اكتؼىلؾ إػ
خت َدَ ْم ،يعـل ّ
بقتف ظـد أمحد بـ شقيؾؿ ،شؿع بف حمؿد بـ شعقد ،تعرؾقن حمؿد بـ شعقد ـون فف إخقان ،مشوري وؾرحىلون
وثـقون ،وثـقون ضير ،ـون حم ًٌو فؾعؾؿ ،شٌؼ أكف ـون يؽوتى افشقخ وتلثر بوفشقخ جدًً ا وهق ِمـ أهىلؾ افعؾىلؿ،
( )1اجلـ.18 :
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ثـقون بـ شعقد أخق حمؿد بـ شعقد ،مشوري وؾرحون ِمـ افؼقودات افتل ـون يعتؿد ظؾقفو حمؿد بـ شىلعقد،
إن دهوم بـ دواس ذم افريوض ظوم أفػ ومئي وواحد ووًغ أراد ْ
حتك ّ
أن يتؿؾؽ ظذ افريوض ؾام َؿٌِ َؾف أهؾ
افريوض وحوسوه ذم ؿكه ،إذا ؿوفقا افؼك ذم افًوبؼ أصٌف مو يؽقن بوفؼوظدة افعًؽريي ٓ ،أحد يؼىلدر ْ
أن
يدخؾف ،ؾقف افزاد وإـؾ ومو يؽػقف فؾؽؾ وافؼب وافًالح حتك يضعػ اخلصقم أو يًىلتغقٌ ويًىلتعغ،
دهوم بـ دواس اشتـجد بؿحؿد بـ شعقد ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ،وحمؿد بـ شعقد مشفقر بحًـ اخلؾؼ وأكف ُيغقٌ َمـ
يًتغقٌ بف :وأكف ُجير َمـ اشتجور بف ،ؾلرشؾ فدهوم بـ دواس أخقه مشوري ومعف بعض افرجول ،وبؼىلقا ذم
افريوض أربعي أصفر حتك تقضد ُ
مؾؽ دهوم بـ دواس ثؿ رجع مشوري ،مشوري بـ شىلعقد ممىلـ صىلورك مىلع
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم ؿؾع إوثون دّو بدأ ؿؾع إوثون ،مشوري وأمحىلد بىلـ شىلقيؾؿ ؿؾعىلقا صىلجرة
ؿريقة ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ،ـوكً ُتعٌد ِمـ دون اهلل ،وأزافقا مقاوع افؼك ،إ ًذا هذه افصقرة افتل دخىلؾ ذىلو افشىلقخ
أيضو
حمؿد بـ ظٌد افقهوب افدََّّ ْر ِظ ّقي ،حمؿد بـ شعقد ـون ظـده أكوس يعرؾقن َمـ هق حمؿد بـ ظٌد افقهوبً ،
أثر ،ؾؽؾؿقا حمؿد بـ شعقد ؿوفقا فف تليت فف ،أكً بـػًؽ تلتقف ،هذا ظىلومل جؾقىلؾ ،ؾجىلوء إفقىلف
زوجتف ـون هلو ٌ
بـػًف وهق أمر ،وهذا يدل ظذ حًـ خؾؼف وتقاوعف حمؿد بـ شعقد ،دخىلؾ ظىلذ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب وجوء إػ بقً أمحد بـ شقيؾؿ ودخؾ ظـده وظوهده "افدم افدم ،واهلدم اهلدم" أمحقؽ ممىلو أمحىلل بىلف
أهؾ بقتل ،ؾجوء افػرج فؾشقخ حمؿد ،شؿع افـوس ذذا افعفد ّ
َ
أن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب إمر حمؿد بـ
شعقد تعفد بحاميتف ،ويعرؾقن ّ
أن حمؿد بـ شعقد إذا ؿول َؾ َع َؾ ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـون فف ضىلالب
وا ْت ٌَوع وحصؾً ظؾقفؿ ؽربي بًٌى ظؾامء افًقء  -افعؾامء افذيـ يـكون افؼك و ُيضو ّدون دظقة افتقحقىلد
ِ
ِ
ِ
بؿـ خرج ِمـ بالده
 دّو شؿعقا بف ؾتوبعقه إػ افدََّّ ْرظ ّقي ،وازدمحً افدََّّ ْرظ ّقي بطالب افعؾؿ ،ازدمحً افدََّّ ْرظ ّقي َيريد افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ويريد دظقتف  -دظقة افتقحقد  -وٓ يرى ْ
بلن يرتػع شؾطون ظؾامء افًقء
ذم بؾده ،افعؾامء افذيـ يـكون افؼك إـز أو يًؽتقن ظـف ،أول َمـ أتك ِمـ أهؾ افعققـي جوء رجىلول ِمىلـ
لل معؿر يريدون هذا افشقخ ويريدون دظقتف ،فذفؽ ظثامن بـ معؿر دّو رأى هىلذا آوىلطراب ذم بؾىلده وذم
َك َْجد كدم وهرع إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي يريد ْ
ظوهدت حمؿد بـ شعقد ،إمر ظـد
أن يًسجع افشقخ ،ؾؼول فف افشقخ :إين
ُ
حمؿد بـ شعقد ،ؾذهى إػ حمؿد بـ شعقد ؾرؾض ،افشقخ يٌؼك ظـدي ،ظوهد ُتف ،ظثامن بـ معؿىلر ظوهىلد ْ
أن
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يؽقن ِمـ أهؾ هذه افدظقة وحيؿقفو ويـكهوٓ ،حظ معوهدة ظثامن بـ معؿر مو هل؟ ْ
أن يؽقن حتً إمومىلي
حمؿد بـ شعقدٓ ،حظ معوهد َتف ٕجؾ محويي هذه افدظقةْ :
وأن ٓ ُيػتـ أحد ممىلـ يؼىلقل ٓ" :إفىلف ّإٓ اهلل" ذم
رئقًو ظؾقفو ،ؾتؽوثر افـوس ذم بؾد افدََّّ ْر ِظ ّقي ،ـثىلروا ،وازدمحىلً افدََّّ ْر ِظ ّقىلي ذىلمٓء ،بعىلد ذفىلؽ
افٌؾد افتل ـون ً
افشقخ اشتؿر ذم تعؾقؿ افـوس وافتقحقد وؾرائض اإلشالم ،ثؿ إكف ؿوم ظؾامء افًقء  -ـىلام ذـركىلو  -بقشىلوئؾ
بويعىلً
خصقبو افعققـي ،هـوك بؾىلدان
جديدة دضودة هذه افدظقة ،إ ًذا هوجر ِمـ افٌؾدان افـجديي مفوجرون
ْ
ً
ِ
قحي أن تىلرون
قحي ،ضٌ ًعو َمـْ ُػ َ
افدََّّ ْرظ ّقي ظذ هذه احلاميي  -محويي افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ودظقتف – َمـْ ُػ َ
ِ
ذ افعؾىلامء ادعىلوديـ
حل مـ إحقوء ـوكً بؾدة مًتؼؾيَ ،مـْ ُػ َ
أهنو ّ
قحي وحريؿالء وافعامريي وظرجي ،ؾوزداد َ ّ
فؾدظقة وزيـقا ٕمر افريوض دهوم بـ دواس ْ
أن حيورب افدََّّ ْر ِظ ّقي ،ؾٌدأ دهوم بىلـ دواس افىلذي ـىلون حؾقىلػ
دحؿد بـ شعقد وفقٓ اهلل ثؿ حمؿد بـ شعقد مو تقضىلد مؾؽىلف ذم افريىلوض وبىلدأ احلىلرب ظىلذ َمىلـ حيىلوفػ
ِ
قحي ـوكً معوهدة دحؿد بـ شىلعقد ،ثىلؿ
قحي ،بؾدة َمـْ ُػ َ
افدََّّ ْرظ ّقي ،أول مو بدأ احلرب ؿوم ابـ دواس ظذ َمـْ ُػ َ
حورب حمؿد بـ شعقد ،و ُؿتِ َؾ اثـون ِمـ أبـوء حمؿد بـ شعقد  -ؾقصؾ وشعقد  ،-يؼقل افشقخ ظٌىلد افىلرمحـ
ثٌىلً
ؿؾى هذا افرجؾُ ،يؼتؾ اثـون ِمىلـ أبـوئىلف و َي ُ
بـ حًـ ظـ هذا افرجؾ حمؿد بـ شعقد :شٌحون َمـ َث ٌَّ ًَ َ
ظذ هذا إمر! افًٌى ذم هذا ّ
أن افدظقة دخؾً ؿؾ ٌَف وهق ظذ يؼغ ذو ،يؼقل هرؿؾ وشىللل أبىلو شىلػقون دّىلو
جوءه شلفف ظـ حمؿد ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وأتٌوظف ؿول" :هؾ يرتد أحد مـفؿ رؽٌي ظـ ديـف؟ ؿىلول ،ٓ :ؿىلول:
افؼؾقب"( )1اإليامن إذا خوفطً بشوصتف افؼؾقب حيصؾ افقؼىلغ ؾقحصىلؾ
ـذفؽ اإليامن إذا خوفطً بشوص ُتف
َ
ِ
خصقبىلو ذم
ـثرا ظذ إهىلقال وافشىلدائد،
ً
افثٌوت ،حمؿد بـ شعقد ثًٌ ظذ هذا وبز ،افدََّّ ْرظ ّقي بزت ً
افًـقات إوػ ،افدََّّ ْر ِظ ّقي مو هل افدََّّ ْر ِظ ّقي مؼوبؾ افٌؾىلدان إذا حتوفػىلً وىلدهو أو مؼوبىلؾ ابىلـ ظريعىلر حىلوـؿ
إحًوء؟ ٓ رء ،فؽـ افقؼغ افذي ظـد حمؿد بـ شعقد وظـد رجول افدََّّ ْر ِظ ّقي وظـد افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب وتالمقذه و َمـ هوجر إفقف جعؾفؿ يصزون ؾلظؼٌفؿ اهلل ّ
افعىلز وافـكىل ،دهىلوم بىلـ دواس
جؾ وظال ّ
وذـرت فؽؿ ّ
أن بعض افعؾامء يؼقل فدهوم بـ دواس :إكؽ ؿؿً مؼوم إكٌقوء ،يؼقفىلقن فىلف :إكىلؽ
ظورض،
ُ
ؿؿً مؼوم إكٌقوء دوذا؟ ٕكف حورب افدََّّ ْر ِظ ّقي ،افدََّّ ْر ِظ ّقي أفقًً تصع؟ أٓ تؼقم افؾقؾ؟ أفقًقا مًؾؿغ؟ دوذا
( )1بحقح افٌخوري ( )7مـ حديٌ ابـ ظٌوس ريض اهلل.
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تؼقفقن ظـف أكف ؿوم مؼوم إكٌقوء؟؟ دوذا ٓ تؼقفقن :واهلل هذا ظداء ٕجؾ ادؾؽ؟؟ افعداء ٕجؾ ادؾؽ هذا ٓ
ُيؼول فف أكؽ ؿؿً مؼوم إكٌقوء! افًٌى ذم هذا أكف هـوك َمـ يزيـ افؼك وحيؿقف ِمىلـ ظؾىلامء افًىلقء ،ؾؼىلوفقا
يًىلى افصىلوحلغ و ُي َؽ ّػىلر
فدهوم بـ دواس :إكؽ محقً افصوحلغ ومحقً مؼىلوم افصىلوحلغ :وهىلذا افرجىلؾ
ّ
افصوحلغ!! وـوكقا يظـقن ّ
أن افطقاؽقً بوحلقن!! مع أهنؿ يشفدون ظؾقفؿ بوٕؾعول ادشىلقـي ،ادفىلؿ هىلذا
أمر.
ٌ

إمر افثوينّ :
كؼىلض افعفىلد:
أن افٌؾدان افتل ظوهدت افدََّّ ْر ِظ ّقي بدرت ذم حؼفو ؾتىلووى أكىلف جيىلقز فؽىلؿ ُ
وجيقز فؽؿ ْ
أيضو افشقخ
إن ـون ظـدـؿ وديعي فقاحد ِمـ أهؾ افدََّّ ْر ِظ ّقي أكؽؿ تلـؾقن هذه افقديعي!! هذا ذـره ً
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ودفؾـو ظؾقف.

أيضو هـوك كشوط فؾعؾامء ادعوروغ افـجديغ ،يؼقل افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب ذم إحىلدى رشىلوئؾف:
ً
خصقبو ْ
إن أحي ذم ؿؾٌف مو ؾعؾ افذيـ َي َّدَّ ُظقن أهنؿ ِمـ افعؾامء ِمـ
ظرف ؽربي اإلشالم،
َ
ظرف هذا
َ
ؾؿـ
ً
" َ
معوداة هذه ادًلفي وتؽػرهؿ َمـ دان ذو وجفودهؿ" جفود َمـ؟ ظؾامءُ ،ي َؽ ّػرون يؼقل" :وجفودهؿ مع ظٌود
ؿٌي أيب ضوفى" ؿٌي أيب ضوفى ذم احلجوز "وأمثوهلو ،وؿٌي افؽقاز" وؿٌي افؽقاز ذم افٌكة "وؾتقاهؿ هلؿ ّ
بحىلؾ
دموئـو وأمقافـو فســو مو هؿ ظؾقف ،ويؼقفقن هلؿ" يؼقفقن ٕهؾ ؿٌي افؽقاز وأهؾ ؿٌي أيب ضوفىلى" :إكىلف طفىلر
أكوس يـؽرون ؿٌٌؽؿ ويـؽرون ديـؽؿ!" هذه ذـرهو افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم رشوئؾف بعـقان "وىلس
أيضىلو
مًوئؾ" رشوفي مشفقرة ،دمدوهنو ذم افد َرر اف ًَّـِ ّقي ادجؾد إول بػحي مئي وواحىلد وظؼىليـ ،وؿىلول ً
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب" :أؾتقا دَِـ ظوهدكو بعفىلد اهلل ورشىلقفف ْ
أن يىلـؼض افعفىلد وفىلف ذم ذفىلؽ ثىلقاب
ظظقؿ! ويػتقن َمـ ظـده أموكي فـو أو مول يتقؿ أكف جيقز فف ُ
أـؾ أموكتـو فق ـوكً مول يتىلقؿ!!" إػ لخىلر ـالمىلف،
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ بػحي ثامكقي وثالثغ.
هذه دمدوهنو ذم خمتك شرة افـَّ ر
دهوم بـ دواس ـون ِمـ أصد وأذس ادحوربغ  -بوحى بؾدة افريوض أمرهو – ِمـ أذس ادحوربغ
ِ
قحي ،ٓ ،بدأت ذم افداخؾً ،
أوٓ و ّضىلد أمىلقره،
بؿـْ ُػ َ
فٌؾدة افدََّّ ْرظ ّقي وفؾدظقة ،وحرب دهوم بـ دواس مل تٌدأ َ
ٕكف ذم افريوض ـون هـوك أتٌوع فؾدظقة ،ؾ َؼ َّر َب َمـ يعودي افدظقة وأبعد َمـ هق مقاؾؼ فؾدظقة ،هذا واحد،
بودر أمقال بعض افـوس افذيـ ـوكقا ِمـ رظقتف حيٌقن افدظقة ،وأظال مؼوم أظداء افىلدظقة ؾصىلورت افٌؾىلدة
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كػس افتقجف وهق ظداء افدََّّ ْر ِظ ّقي ٕجؾ أهنو
ـدوفي مصغرة ،افـػقذ وافؽٌور وأبحوب افرئوشي ـؾفؿ حيؿؾقن َ
أيضىلو دهىلوم بىلـ دواس اشىلتعون
مح ًْ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ؾًوس افٌؾد داخؾ ًقو ثؿ اصتغؾ ظىلذ اخلىلورجً ،
ََ
بٌعض إظراب ،وهذه ضٌقعي بؾدان َك َْجد ،يًتعقـقن ذم احلروب بوٕظراب ،هذا بشؽؾ دائؿ ،ثؿ بعد ذفىلؽ
وجرت حروب ،وأؿوم دهىلوم بىلـ
ابتدأت احلروب بشؽؾ ٓؾً َشـََي أفػ ومئي وتًعي ووًغ ِمـ اهلجرة،
ْ
بعض اهل ُ َدَ ن وادصىلوحلوت ،اكظىلر افىلدفقؾ ظىلذ ّ
رب
دواس ثالثغ َشـََي وهق حيورب افدََّّ ْر ِظ ّقي ،وختؾؾفو ُ
أن احلىل َ
ذط اهلدكىلي ّ
ُ
ُ
أن معؾىلؿ افتقحقىلد يىلدخؾ
ذط اهلدكي أكف إذا أراد افصؾح يؼقل حمؿد بىلـ شىلعقد:
حرب ديـ
ُ
افريوض ويعؾؿ افتقحقد ،هذا ذط ٓ ُب ّدّ مـف ،إذا َؿٌِ َؾ هذا افؼط ُظؼىلدت اهلدكىلي و ّإٓ ؾىلال تعؼىلد ٓ ،تعؼىلد
هدكي ظذ ؽر افتقحقد ٓ ،يقجد مًودي وٓ مفودكي ،ومؽٌ ظذ هذا ،بوفح ثالث مرات ،وـىلون إذا كؼىلض
افعفد مٌوذة خيرج ِمـ بؾده معؾؿ افتقحقد ،هذه حرب ديـقي مئي ذم ادئي ٓ ،صؽ ؾقفو ،مو افذي خيرج ُم َط ّقع
مًجد أو معؾؿ أو داظقي يدظق إػ افتقحقد ،مو صىللكف ذم ادقوىلقع؟ إ ّٓ ٕجىلؾ ّ
أن هىلذا افٌؾىلد حىلورب هىلذه
افؼضقي ،تطقرت إمقر بغ افدََّّ ْر ِظ ّقي وافريوض إػ ؿضقي مفؿي تـتٌفقن هلو ؾتعرؾىلقن ادًىلوئؾ افتىلل يىلذـرهو
حمؿد بـ ظٌد افقهوب وتالمقذه بعده أو َمـ يشؽؽ ذم بعىلض افؼضىلويو افعؼديىلي ـىلوفقٓء وافىلزاء وؽرهىلو،
تطقرت إمقر بغ افدََّّ ْر ِظ ّقي وافريوض إػ حتوفػ ظدد ـٌر ِمـ افٌؾدان ـوفقصؿ وشدير وافؼصقؿ مىلع دهىلوم
بـ دواس ،حوفػقا دهوم بـ دواس وهق ذذا افقوع ذم حرب ظذ افدََّّ ْر ِظ ّقي حرب ظذ افتقحقد حتىلوفػ معىلف
بؾدان ِمـ افقصؿ وشدير وافؼصقؿ ،ثؿ حتوفػً تؾؽ افٌؾدان فقحدهو ود افدََّّ ْر ِظ ّقىلي ،حتوفػىلً هىلذه افٌؾىلدان
و َمـ يتوبعفو أو حيؿقفو ،ـؾ احلروب افتل دارت افصقرة افعومي فؾحىلروب افتىلل دارت أهنىلو حىلرب مضىلو ّدة
فدظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ويدل ظذ ذفؽ ثالثي أمقر كذـر ؾقفو:
إول :ظؿؾ افعؾامء ادعوديـ فؾدظقة ِمـ ؽر بؾدة افريوض ومو جوورهو ،ظؿؾ بؾدة افريوض وؽر بؾىلدة
افريوض ،ؾؼد رحؾ افشقخ ظٌد اهلل ادقيس وخقاص أبحوبف إػ ؿٌي افؽقاز ذم افٌكة ،وأهؾ ؿٌىلي افىلزبر ذم
وأيضو رحؾ ابـ ربقعىلي وافشىلقخ ابىلـ إشىلامظقؾ إػ أهىلؾ ؿٌىلي أيب
افزبر ،وحروقهؿ ظذ افدظقة وأ ْت ٌَوظفوً ،
ضوفى ،ـؾ همٓء افعؾامء ِمـ ؽر افريوض ،ابـ إشامظقؾ ذم افقصؿ ،وابـ ربقعي ،ـؾفؿ ِمـ خورج افريىلوض،
ادقيس ِمـ أهؾ بؾدة َح ْر َمي ـام ذـركو ،وأؽروهؿ بل ْت ٌَوع افدظقة  -دظقة افشقخ .-
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افدفقؾ افثوين ظذ أهنو حرب ديـقي ؽر مو تؼدم :حقادث ؿتىلؾ معؾؿىلل افىلديـ وأهؾىلف ادعىلروؾغ ،هـىلوك
حقادث ؿتؾ ظذ معؾؿل افديـ ،تتزامـ هذه احلقادث مع حموربي افٌؾد افتل ُؿتِىل َؾ ؾقفىلو معؾؿىلقن إذا حوربىلً
ً
رجوٓ
افدََّّ ْر ِظ ّقي ،أو تـضؿ إػ َمـ حيورب افدََّّ ْر ِظ ّقيَ ،شـََي أفػ ومئي وأربعي وشتغ كؼض أمر برمي افعفد وؿتؾ
ظـده ـوكقا دظوة ديـ وأبحوب أمقال ،هذا ذـره حًغ بـ ؽـّّوم ذم رووي إؾؽىلور وذـىلره ابىلـ بِ ْؼىل ،وذم
َشـََي أفػ ومئي ووًي وشتغ كؼض أهؾ بؾدة حريؿالء افعفدََ بعد ْ
أن متوفما ظذ ؿتؾ َمىلـ ظـىلدهؿ ِمىلـ أهىلؾ
أيضو ذـره ابـ ؽـّّوم وابـ بؼ.
افتقحقد واإليامن ،هذا ً
إمر افثوفٌ :حقادث اهلجرة ،حقادث اهلجرة ذم َك َْجد بىلغ افٌؾىلدان افـجديىلي تؽىلررت ،تتىلزامـ هىلذه
قحي ً
مثال َشـََي أفػ ومئي وشتي وشتغ كؼضً افعفىلد ،وـىلون
احلقادث مع حتوفػوت افٌؾدان ود افدظقةَ ،مـْ ُػ َ
أخص تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وداظقي تقحقىلد
ؾقفو افشقخ حمؿد بـ بوفح ،حمؿد بـ بوفح ِمـ
ّ
قحي افعفد ظوم أفىلػ ومئىلي وشىلتي
ؽرا ،دّو كؼضً َمـْ ُػ َ
وـون يصودم شؾقامن بـ شحقؿ وـون يـك افدظقة مٌ ً
ِ
ِ
ِ
قحىلي إػ
قحي وخرج معف كىلوس مىلـ أتٌىلوع افىلدظقة وهىلوجروا مىلـ َمـْ ُػ َ
وشتغ خرج حمؿد بـ بوفح مـ َمـْ ُػ َ
ِ
ِ
قحي إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي فق ـوكقا لمـغ ظىلذ أكػًىلفؿ وفىلق
حي ّر ُك هذا اجلؿع افغػر مـ َمـْ ُػ َ
افدََّّ ْرظ ّقي ،مو افًٌى افذي ُ َ
ـوكً احلرب ٓ تتعؾؼ بوظتؼودهؿ وديـفؿ؟؟
بعد ذفؽ إذا تٌقـً فـو إمقر افثالثي ؾـؼقلّ :
إن افدََّّ ْر ِظ ّقي حوربً َمـ حورذو ؿول افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ذم رشوفتف ٓبـ افًقيدي افعراؿل" :وأ ّمو افؼتول ؾؾؿ كؼوتؾ أحدًً ا إػ افققم ّإٓ دون افـػس واحلرمىلي،
وهؿ افذيـ أتقكو ذم ديوركو وٓ أبؼقا ممؽـًو".
ؾفذا مو يتعؾؼ بقوع افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ذم تؾؽ افػسة ،اشتؿرت افدََّّ ْر ِظ ّقي حتىلورب
َ
افٌؾدان افتىلل حوربتىلف ،حىلريؿالء
ؾؿ َّؾ َؽ اهللُ حمؿد بـ شعقد افٌؾدان افتل حوربتفَ ،مت َ َّؾؽ
َمـ ؿصدهو بوحلربَ ،
وؽر حريؿالء ِمـ افٌؾدان ،بور يؿؾؽفو ،ؾام دام إمر هؽذا يليت إ ّيل حيوربـل ٕجؾ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب وٕجؾ دظقتف أترـف ٓ أحوربف! ٓ ،أترـف ذم بؾده! ٓ ،أترك افقوع ـام ـون! ٓ ،وهىلذا رء متػىلؼ
ظؾقف ظـد افعؼالء ،بؾد حتوربؽ توورة فؽ تسـفو هؽذا؟ صغؾؽ ؾؼط تداؾع تداؾع! ٓ ،ذهى إفقفو واشىلتقػ
أمرا ملمق ًكًو ،بعض افٌؾدان تدخؾ ذم افطوظي ثؿ تـؼض افعفد وتـك مو ـوكىلً ظؾقىلف ِمىلـ
ظؾقفو ،و َأ َّم َر ظؾقفو ً
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ِ
وٓؿً افدََّّ ْر ِظ ّق ُي افشدائدََ ذم هذا إمر ،صدائد ضقيؾي وـثرة ومتعددة ،ومرت ظؾىلقفؿ ؾىلسات يصىلػفو
َؿ ٌْ ُؾ،
ادمرخقن ابـ ؽـّّوم وابـ بؼ مثؾ ؽزوة إحزاب ،حيصؾ ظؾقفؿ حصور ووىلقؼ وتٌؾىلغ افؼؾىلقب احلـىلوجر،
مرت ظذ حمؿد بـ شعقد وظذ ابـف ظٌد افعزيز وأهؾ افدظقة وأهىلؾ افدوفىلي أهنىلؿ أحقو ًكًىلو هيزمىلقن وأحقو ًكًىلو
يـتكون ،واكتصوراهتؿ  -وهلل احلؿد – ـثرة ،أحقو ًكًو َيؼتؾقن ِمـ أظدائفؿ وأحقو ًكًو ُيؼتىلؾ ِمىلـ رجىلوهلؿَ ،ـ ُثىل َر
خطقب وصدائد أظروىلـو ظىلـ تػوبىلقؾفو ،وكحقىلؾ ذم
إرامؾ ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي و َـ ُث َر إيتوم ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ،وجرت
ٌ
افتػوبقؾ إػ ـتوب ظثامن بـ بِ ْؼ ٕكف شفؾ جدًً ا ،يؿؽـؽؿ افرجقع إفقف ،تقذم حمؿىلد بىلـ شىلعقد َشىلـََي أفىلػ

وتًعي وشٌعغ ِمـ اهلجرة وتقػ ظٌد افعزيز وؾتح افريوض بعد ذفؽ ،ؾتح افريىلوض ـىلون َشىلـََي أفىلػ ومئىلي
وشٌعي وثامكغ ،وتقافً بعد ذفؽ بؾدان َك َْجد ،واشتؼومً هلؿ َك َْجد افعىلورض وادحؿىلؾ وافشىلعقى وشىلدير
وافقصؿ وافؼصقؿ ـؾفو حتً ضوظي ظٌد افعزيز بـ حمؿد بـ شعقد ،وـىلذفؽ اخلىلرج وافٌؾىلدان افتىلل تىلليت ذم
اخلرج ٌفقؿ ،وـذفؽ افسع وافػرع – مو أوٌطفو أكو  -إؿؾقؿ ؾقف حقضي شدير وؾقف حقضي بـ متىلقؿ وؾقىلف بؾىلدة

أيضىلو وافىلقادي  -وادي دواه -
أيضو بعد ذفؽ دخؾً إؾىلالك ً
احلؾقة وؾقف بؾدة احلريؼ وؾقف بؾدة كعومً ،
وصورؾً افدوفي بحدودهو ادديـ َي ،وبقـفو وبغ ادديـي ؾقوذم وظرب ،وـون أـثىلر وأهىلؾ تؾىلؽ افػقىلوذم ؿٌقؾىلي
ِ
معؾام ظـدهؿ
َح ْرب ،ؾجوء لل مضقون مـ ؿٌقؾي حرب وجوءوا فؾشقخ وبويعقه وضؾٌقا معؾؿ تقحقد ،وأخذوا ً
ٍ
وؿوض واكتؼ ظـدهؿ افتعؾقؿ  -تعؾقؿ افتقحقد وكقاؿض اإلشالم  -وبوروا شدًً ا مـق ًعو ظذ افدوفي ذم تؾؽ
اجلفوت.
أيضو ِمـ مؽي ـون يدخؾ ظؾقفؿ اظتداءات ـثرةِ ،مىلـ
آظتداء ـون يدخؾ ظذ افدوفي ِمـ جفوت ظدةً ،
افؼيٍ ِمـ أذاف مؽي ،ـوكقا ذم ظؿؾ مًتؿر ود افدظقةَ ،أ ْت ٌَوع افدظقة أهؾ افدََّّ ْر ِظ ّقي ُح ِرمقا احلٍ ،وأتٌوع
ُ
افشىلقخ ذم افدََّّ ْر ِظ ّقىلي
ومحِىل َل
دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ُح ِرمقا احلٍِ ،مـ حقـام طفرت دظقة افشىلقخ ُ
وربام َؿ ٌْؾ وافؼيػ  -ذيػ مؽي  -يؿـعفؿ ِمـ احلٍ ،وـون افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يؽوتٌف مرة بعىلد
حيٍ أهؾ افدََّّ ْر ِظ ّقي وأتٌوع دظقتف فق بامل! ـون يرؾض ،ومرة أرشؾ فىلف وؾىلدًً ا ومعفىلؿ ِمىلـ
مرة ويطؾى مـف فق ّ
أهؾ افعؾؿ افذيـ يـوؿشقكف يؼقفقن :إذا ظـدك أي مو تريد افـؼوش ؾقف :امجع افعؾامء وكوطرهؿ ،ؾلرشؾفؿ ؾجوء
ؾحًٌِقا ،يًؿقهنو " َشـََي احلٌس" حًٌقا ظىلوم
بعض افعؾامء ؾـوطروه :ؾلؾتك افعؾامء ظـده بؽػر أتٌوع افدظقةُ :
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أفػ ومئي واثـغ وشتغ أو ظوم أفػ ومئي وأربعي وشتغ ،حًٌقا وموت ؾقفؿ َمـ موت ذم احلٌس و َؾىل ّر َمىلـ
أيضىلو اإلمىلوم ظٌىلد
أيضو ِمـ افعداء افذي ـون ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وظىلذ افىلدظقةً ،
َؾ ّر ،إ ًذا هذا ً
افعزيز َمت َ َّؾ َؽ إحًوء َشـََي أفػ ومئتغ وظؼة ثؿ جوء شعقد ضٌ ًعو اإلموم ظٌد افعزيز بـ شعقد جيى ْ
أن كعؾؿ
صفقدً اُ ،ؿتِ َؾ وهق شوجد ذم بالة افعك ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي – مًىلجد افطريىلؼ  ،-دخىلؾ ظؾقىلف ظىلدو ـىلون
أكف ُؿتِ َؾ
ً
ٍ
متخػ ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ثؿ ؾوجلهؿ ذم بالة افعك جوء ِمـ افصػ افثوفٌ ؾتخطك افـوس وهؿ شوجدون وضعـ
افتػً إػ أخقف ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ شعقد ،ظٌد اهلل أبق ترـل افذيـ
أظدّ ه ،ثؿ
َ
اإلموم ظٌد افعزيز بخـجر ـون ّ
افتػً إػ ظٌد اهلل
شقلتقـو ،ظٌد اهلل أخق ظٌد افعزيز ،وـالمهو أبـوء حمؿد بـ شعقد ،دّو اكتفك وؿتؾ ظٌد افعزيز
َ
يريد ْ
إمر ؿد َو َو َح ؾؼوومف ظٌد اهلل وأبقى بجراحوت ،وإذا افـوس ؿد اكتٌفقا واكؼضقا ظؾقف
أن يؼتؾف ؾؽون ُ
أيضىلو ُأبىلقى
أمره أو ؿتؾ كػًف ،و ُكؼؾ اإلموم ظٌد افعزيز إػ ؿكه وتقذم رمحف اهلل ،ظٌىلد اهلل ً
وؿتؾقه واكتفك ُ
بجراحوت وصػوه اهلل ،ظٌد افعزيز مآثره ـثرةِ ،مـ مآثره أكف ـون حيى افعؾؿ وافعؾامء وـىلون يٌىلذل ذم افعؾىلؿ
وإؿراء افؼرلن ،حتك ـون افتالمقذ إذا ؿرءوا وـتٌقا ذم إفقاح وهؿ ذم مًجد وهق يؽقن ذم مؽون ؿريىلى ذم
ظؾق يذهٌقن إفقف ويصعدون إفقف ويقروكف إفقاح وخطقضفؿ :ؾؽون يؽوؾل افطالب ـؾفؿ ،فؽـ افذي خطف
ّ
أحًـ وحتًـ خطف يؽوؾئف أـثر ِمـ أؿراكف ،ـون حيى معؾؿل افؼرلن ويٌذل هلؿ افؽثىلر ،وافعؾىلؿ ويتصىلدق
بشؽؾ ـٌر ،ـون إمـ وورب بلضـوبف ظذ بقرة مل يؽـ هلو مثقؾ ِمـ ؿرون ذم َك َْجد ،احلجوج يىللتقن معفىلؿ
مرتوحو لمـًو ،بؾ ّ
إن افذي جيؾى افزـوة جيؾى افزـوة معف إفقف ِمىلـ إمىلقال ؾقلخىلذ
أمقاهلؿ واخلقؾ ويـوم
ً
بعض إمقال ؾقتقشد ذو وجيعؾفو وشودة وإخرى ظـد راحؾتف يـوم ويًتقؼظ ثؿ يًقق راحؾتىلف ومىلو ؾقفىلو
ِمـ إمقالَ ،مـ ُي َصدرر ُق ّ
أن هذا حيصؾ ذم َك َْجد؟ هذا هذه مًرة اإلموم ظٌد افعزيز ،اإلموم ظٌد افعزيز داظقي
فؾتقحقد ،فف رشوفي ذم افدظقة إػ افتقحقد وبقون "ٓ إفف ّإٓ اهلل" وافتحذير ِمـ افؼىلك ،و ُر ّد ظؾقىلف ذم ـتىلوب
خمطقط "افصقاظؼ وافردود ظذ افشؼل ابـ شعقد" أو "ظذ ظٌد افعزيز بـ شىلعقد" واحىلد ظراؿىلل "داود"
أيضو ،ـون يلمر بوفتقحقد ويـفك ظـ افؼك ،وفف رشوئؾ بوٕدفي وافزاهغ ذم هذا
ادفؿ أ َّكَّف ـون داظقي تقحقد ً
افشلن ،تقذم ؾجوء شعقد ،وـون ؿق ًيو ،شعقد ـون ؿق ًيو ومرظ ًٌو ،إذا شور بجقشف أخىلوف اجلفىلي افتىلل شىلقؼٌؾ
ظؾقفو ،ورجوفف و َمـ ـون معف ِمـ افؼٌوئؾ واحلوضة وافٌوديي أهؾ َك َْجد وؽرهؿ ممـ دخؾ معفىلؿ يـكىل هىلذا
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افديـ ـوكقا أؿقيوء ،وـوكقا يؼوتؾقن ديوك ًي ،اإلموم شعقد وبىلؾ افعىلراق ومؽىلٌ بىلغ افٌكىلة وبغىلداد ؾىلسة
ظدوا فف ،يٌحٌ ظـ ظدو ،هـوك وزير ذم افعىلراق اشىلؿف "ظىلع
ظؼيـ فقؾي ،وورب بخقومف هـوك ويتحدى ً
ـخقي" هذا أبؾف ككاينَ ،و ّٓه كوئى افعراق فؾًؾطون افعثامين ،كوئى افعراق افٌوصو شؾقامن َو ّػ ظىلذ بغىلداد
هذا افرجؾ ظع ـخقي ،يًؿقكف افقزير ظع ـخقي ،فعع ؿد كطؼً آشؿ بشؽؾ بحقح – ٕهنو وٌطفو ظذ
وخيقف ويدظل آدظوءات افطقيؾي أ َّكَّف شقػعؾ إؾوظقىلؾ ،وشىلور
كػس افٌـوء بعى  ،-هذا زتر وبدأ هيدد ُ
ومجع اجلحوؾؾ واجلققش ِمـ إظراب  -أظراب ذم افعراق وذم افٌكة ومو حقل افٌكة وافزبر ومو حىلقل
افزبر وشقق افشقخ وبغداد ومو حقهلو وجقشف افـظومل – وأتك إػ َك َْجد ،وذهى إػ إحًوء بعدمو ؾتحً
بعض وعوف افـػقس ذم إحًوء ،ثؿ دخؾ ظذ إحًوء ومتؽـ مـفو بؼل ؿكان ،اإلموم شعقد
وؿد موٕه ُ
دّو ؾتح إحًوء جعؾ هـوك ؿكيـ ؾقفام ـتوئى  -رجول ِمـ رجوفف  -واحد ؿك اهلػىلقف وؿكىل افىلٌطؿ،
هذا ظؾقف واحد ِمـ ابـ ظطقػون يعـل ِمـ ادعروؾغ ذاك افقؿً ،وافثوين ظؾقف أحىلد ِمىلـ لل موجىلد ادعىلرؾغ
أيضو ،ادفؿ بزوا ذم افؼك ،وأحوط ذؿ جقش افقزير ،ؾصزوا صىلفريـِ ،مىلـ شىلوبع رمضىلون أو شىلودس
ً
رمضون حتك ذي افؼعدة ،وإمو َّأهنؿ ييبقهنؿ بودداؾع افؽٌرة  -يًؿقهنو افؼـوبر أو افؽـوبر – جوءت ذم محؾي
افعثامكقغ ،ييبقهنو بودداؾع افثؼقؾي أو يشعؾقن بوفٌورود وافـور فعؾفؿ خيتـؼقن ويؿقتقن ،ويػعؾقن احلقؾ ،أو
يتًؾؼقن واجلـقد يؼوومقهنؿ ،وتعى افذي ذم افؼكيـ بشؽؾ ـٌر ،واختوروا افثٌىلوت وظىلدم آشتًىلالم،
وأؽروهؿ ْ
أن يًتًؾؿقا ويسـقن افؼكيـ ؾقـتفل إمىلر ،ؾىلام ترـىلقه ،جىلوء شىلعقد بجقشىلف ،شىلعقد ـىلون
ً
مشغقٓ ،مو هق تقاين! ـون مشغقل بعدو لخر ،افدوفي افًعقديي ذم حروب مًتؿرة وذم جفود مًتؿر ،ؾجوء
شعقد ،مو ْ
افرظىلى ظىلذ هىلذا افىلقزير وجـىلقدهَ ،
وداخ َؾفىلؿ
إن حترك شعقد ِمـ َك َْجد دموه إحًوء حتك َد َّب
ُ
افػشؾِ ،
ومـ خقؾفؿ ـوكقا يلتقفؿ مثؾ إصوظوت داخؾقي ظـدهؿ ،اؿسبقا أو مىلو اؿسبىلقا ربىلام ذهٌىلقا وترـىلقا
أثؼوهلؿ حتك ختػ ظؾقفؿ إمقر وبنظي هيربقن ،ؾصورت ُ
ؽـوئام فإلموم شعقد ،وبؼل اإلموم شعقد،
أثؼوهلؿ ً
وؿول هلذا افقزير ،يعـل يتًوءل أيـ أكً؟ أيـ افؽالم افذي ــً تؽذبف؟ وـتى فف رشوفي ؿقيىلي دمىلدوهنو ذم
افًـِ ّقي" يؼقل فف :إين أبحٌ ظـؽ ،وأكو جئً وأكو بغ بغداد وافٌكة وجؾًىلً ظؼىليـ فقؾىلي ،أيىلـ
"افد َرر َّ
ذفؽ افؼوئد؟ أيـ اجلقش؟ أيـ أكً؟ مو َح َّص ْؾ ًُ أحد!! ويؼقل :اترك ظـؽ افؽذب ،افؽذب مو هق فؾرجول،
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اضؾع ،إذا أكً تريد افؼتول وتؼقل مو تؼقل اخرج يل ،هذه ِمـ صجوظي اإلموم شعقد ،مرظى ،وبؼل ذم ذفىلؽ
ادقوع و َؿ ًَّ َؿ افغـوئؿ ذم ذفؽ ادقوع ،بوفعودة إػ ْ
أن تـتفل ادعرـي ،يعـل إمعو ًكًو ذم إذٓل خصؿف ،وؿول فىلف
ادىلداؾع ذم بؾىلدك  -وأكىلً ذم
شىلؿعً
ذم لخر رشوفتف" :أكً تدظل أكؽ تػعؾ وتػعؾ :فؽـ أكو جىلقايب :إذا
َ
َ
ٌ
وابؾ حتك ذم مؽوكؽ ،فذفؽ جـح فؾًؾؿ وافصؾح،
احلرائؼ ذم بؾدك اخرج يل" يعـل أكو
َ
ورأيً
مؽوكؽ -
َ
ِ
ٕن اهلل ّ
ؾلجوب شعقد وؿول :أبوفح معؽ َّ
ىلوجـَ َْح َهل َىلو﴾( ،)1أ ّمىلو
ؾًىل ْؾ ِؿ َؾ ْ
جؾ وظال يؼىلقلَ ﴿ :وإِ ْن َجـَ َُحىلقا ف َّ
أن ُيػتـ أحدٌٌ ذم افتقحقد :واحد ُم َق ّحد ُي ُ
ادًودي ظذ ْ
ؼتؾ أو ُيمذى ٕجؾ تقحقده! ؾال مًىلودي ،أكىلتؿ حىلرب،
أيضو ِمـ شرة شعقد وؿقتف ،و َأ َم َر ذذه افرشوفي ذم افتقحقد ،ليوت وأحوديٌ ذم هذا إمر.
ؾفذا ً
احلجوز
ادفؿ اشتؼرت ذم إحًوء ،وتقشعً افدوفي ،وبعد ذفؽ بعد حروب بوحى احلجوز َم َّؾ َؽ اهللُ
َ
فًعقد ،وـون ُم ْؾ ُؽ احلجوز تؼري ًٌو ظوم أفػ ومئتغ وتًعي ظؼ ،ضٌ ًعو رشوفي اإلموم شعقد فؾقزير دمدوهنو ذم
افًـِ ّقي" ادجؾد افثومـ بػحي مئتغ وأربعي وشتغ إػ مئتغ وتًعي وثامكىلغ ،رشىلوفي ضقيؾىلي ،ضٌ ًعىلو
"افد َرر َّ
هـوك حقادث رهقٌي حصؾً ٓ ُك َػ رص ُؾ ؾقفو ،تقذم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ضٌ ًعو افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ظوس حمؿد بـ شعقد وظوس ظٌد افعزيز بـ حمؿد بـ شعقد ،وتقذم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب
َشـََي أفػ ومئتغ وشتي ِمـ اهلجرة ،يعـل زمـ ظٌد افعزيز بـ حمؿد بىلـ شىلعقد أفىلػ ومئتىلغ وشىلتي :ؾجىلوء
تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب حيؿؾقن دظقتف ،وإذا تؽؾؿـو ظـ تالمقذ افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب
ٕن َ
أن كتعرف ظذ أحقاهلؿ ّ
ؾنكـو ٓ ُب ّدّ ْ
ـًٌ ؾقفو تكىلؾو ُتف رشىلوئ ُؾف وممفػو ُتُىلف،
حول افعومل هل إرض افتل َت ُ
تؾؿقذ ِمـ تالمقذ افشقخ أو َتك ٍ
ٍ
ف ِمـ تكىلؾوت تالمقىلذ افشىلقخ
ؾؽؾ ظٌورة دمدهو ذم ممفػوت ِمـ ممفػوت
َ
تعرف احلول افذي ـون ظؾقف ً
أوٓ ،أكً تعرف دوذا ؿول؟ ودوذا ؾعؾ؟ تالمقذ افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب
ُ
ـون فف تالمقذ أوائؾ دّو ـون ذم حريؿالء ،ذـركو مـفؿ ثـقون وذـركو مـفؿ حمؿىلد بىلـ بىلوفح ،وهـىلوك تالمقىلذ
طفرت أشامؤهؿ دّو ـون افشقخ ذم افعققـي ،وهـوك تالمقذ خورج افعققـي ،افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب فىلف
ى رشوفي إػ اثـغ ِمـ تالمقذه ومهو أمحىلد بىلـ حمؿىلد بىلـ شىلقيؾؿ
رشوفي تربقيي فتالمقذه ،دّو ـون ذم افعققـي َـ َت َ
وثـقون بـ شعقد ،وؾقفو تـٌقففؿ ظذ مًوئؾ وأهنؿ يـضٌطقن ذم تكؾوهتؿ ،افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب
( )1إكػول.61 :
27

حَم ََدََب َنََعَب ََدَََالوََهَ ََ َ
َََ َ
َجَ َ
َالخََوَار
ََةََ َدَعََوََةََال
اء
َََ
نَعََقَيََدََةََََ َ
ابَمَ ََ َ
شَيَ َخََ ََم ََ َ ََ َ
بَََرَ َ
سََين َ
اَح ََ
دَابَََ ََ
اللََبََنَ ََسََع َََََ
لََلَ َشَيَ َخََ ََعََب ََدََ ََ

مدرشي ،فقس ادًلفي أكؽ ست داظقي ذم افتقحقد أكؽ تدظق ـقػام اتػؼ! ٓ ،هـوك وقابط ذظقي ،يؼقل أكف
ك ٌّففؿ إػ تـٌقفغ ،إ ًذا حيصؾ فغط وـالم يؼقفقن :ؾالن ؾعؾ! وؾالن حيٌقن يدظل! وؾالن ٓ حيٌىلقن يىلدظق!
دائام ظـد ضالب افعؾىلؿ افصىلغور يصىلر ظـىلدهؿ محىلوس
وؾالن حيصؾ ظـده تزك! أو ؽر تزك! مثؾام حيصؾ ً
ويصر ظـدهؿ أصقوء :ؾقعؾؿفؿ افشقخ افؽٌر إذا ـون ِمـ افعؾامء ظذ ضريؼي افراشخغ ذم افعؾؿ وظذ اظتؼود
أهؾ افًـََّّي واجلامظي يعؾؿفؿ آكضٌوط وؾؼ أبقل أهؾ افًـََّّي واجلامظي ،كٌففؿ بتـٌقفغ:
افتـٌقف إول :ترك افعجؾي ،وٓ يتؽؾؿقن ذم مًلفي ّإٓ مع افتحؼقؼ ،اكظر ترك افعجؾي وٓ يتؽؾؿىلقن ّإٓ
دائام ٓ ،يتعجىلؾ ،يتثٌىلً،
مع افتحؼقؼ ،وٓ يتؽؾؿقن ظـ أحد ّإٓ بعد افتثًٌ ،ـؾ هذا حيتوجف ضالب افعؾؿ ً
وٓ يتؽؾؿ ذم ادًوئؾ ّإٓ بعؾؿ ،هذا هق افتـٌقف إول ،يشتؿؾ ثالثي أمقر.
افتـٌقف افثوينّ :
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـون يعرف مـوؾؼغ بلظقوهنؿ ويؼٌؾ ظالكقتفؿ ويؽؾ هائرهؿ
أن افـَّ َّ
إػ اهلل :ؾنذا طفر مـفؿ وحتؼؼ مو يقجى جفو َدهؿ جوهدهؿ.

افًـِ ّقي" ادجؾد افثىلومـ بىلػحي
هذه افرشوفي رشوفي افشقخ إػ أمحد بـ شقيؾؿ وثـقون دمدوهنو ذم "افد َرر َّ

اثـغ ووًغ.
بعد ِ
أن اكتؼؾ افشقخ إػ افدََّّ ْر ِظ ّقي طفرت أشامء أوفئؽ افتالمقذ إُ َول :افشقخ ظقًك بـ جوشؿ تقذم َشـََي
قحىلي –
أفػ ومئتغ واثـغ ،وافشقخ حًـ بـ ظقدان ذـر ُتف فؽؿ ،وافشىلقخ حمؿىلد بىلـ بىلوفح  -راظىلل َمـْ ُػ َ
أيضىلو ظىلومل صىلقخ رابىلع أو خىلومس ،ادفىلؿ هىلمٓء
ذـركوه ،وافشقخ أمحد بـ حمؿد بـ شقيؾؿ ذـركوه ،وهـوك ً
ٍ
ؿىلوض وفىلف بعىلض
افتالمقذ مل يؽـ فف ممفػوت ؾقام أظؾىلؿ وٓ رشىلوئؾ ّإٓ حًىلـ بىلـ ظقىلدان يظفىلر يل بلكىلف
افتكؾوت شقف يليت ذـرهو ،ـون همٓء هلؿ ظؿؾ ،وهذا إمر جيى ْ
أن يتـٌف فف ضالب افعؾؿ ،فقس افىلالزم
ْ
أن كصٌح ـؾـو ظؾامء! وـؾـو كصر ممفػغ! وـؾـو كصر حموضيـ! وـؾـو كصر خطٌوء! ٓ ،هـوك أحد يشتغؾ
ويعؿؾ ووؾؼ مو يريده افشقخ ووؾؼ مدرشتف ووؾؼ خدمي هذه افدظقة اجلؾقؾي ،همٓء افتالمقىلذ إُ َول ـىلون
ظـدهؿ افعؿؾ بشؽؾ مًتؿر  -ظقًك بـ جوشؿ وأمحد بـ شقيؾؿ ظذ وجف افتحديد وحمؿىلد بىلـ بىلوفح -
ـوكقا ٓ يػتئتقن ظذ مؼوم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،يعـل افذيـ ظـد افشقخ ظٌد افعزيز بـ بىلوز دّىلو ـىلون
ظـده مشويخ أو ضالب افعؾؿ افصغور ـون هـوك إذا جوءه مقوقع مـؽر كعروف ظذ افشقخ ،ؾقف مـؽر ؾؼىلط!
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أظرض ظذ افشقخ وهق أظرف ذم افطريؼ ،يعـل هـوك اكضٌوط ،هذا آكضىلٌوط ظـىلد ظٌىلد افعزيىلز بىلـ بىلوز
وتالمقذه افشقخ بوفح افػقزان وؽرهؿ هق آكضٌوط افذي ـون ظـد حمؿد بـ ظٌد افقهوب وتالمقىلذه ،مىلو
يػتئتقن ظؾقف! مو يـطؾؼ ؾؼط يؼقل :مـؽر ويػعؾ ويـطؾؼ! ٓ ،مـضىلٌط وؾىلؼ افضىلقابط افتىلل يرشىلؿفو هلىلؿ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،وافضقابط افتل ظـد افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب فقًً اخسا ًظو! وإكىلام هىلل
وقابط ذظقي ،وإذا دخؾـو ذم هذه إمقر وافضقابط ضول بـو ادؼوم.
أيضىلو هىلمٓء افتالمقىلىلذ ـىلوكقا يىلىلرون أكػًىلفؿ ُي َؿ رث ُؾىلقن افىلدظقة :ؾقضىلىلٌطقن تكىلؾوهتؿ ٓ تطىلىلقش وٓ
ً
أمىلر
يًتعجؾقن ٕهنو شتحًى ظذ موذا؟ ظذ افدظقة افتل يـتًٌقن إفقفو ،ويػرح ذو أظىلداء افىلدظقة! هىلذا ٌ
أيضو ِمـ توريخ افدظقة افتل ٓ ُبدّّ ْ
أن كـتٌف هلو.
أيضو ـون ِمـ مـفجفؿ افقاوح ،وهذا ً
ً
أيضو هؿ وافتالمقذ افؽٌور أوفئؽ يدرـقن أهنؿ حتىلً ِوٓيىلي إمىلوم  -وهىلق
ـوكقا مـضٌطغ بضوبط مفؿ ً
اإلموم حمؿد بـ شعقد ثؿ ظٌد افعزيز ثؿ شعقد  -يدرـقن أهنؿ حتً إمومي إموم ،وهذا اإلموم يقاجف مو يقاجف
ٕجؾ موذا؟ ٕجؾ أكف حو ِم افدظقة وحو ِم محك اإلشالم :وأكف حيورب ٕجؾ محويي هىلذه افىلدظقة ،ؾفىلؿ ـىلوكقا
أن إمومفؿ ربام يػعؾ ً
يدرـقن هذه افؼضقي ،وبوفتويل يدرـقن ّ
ؾعال إكام هق يؼؾؾ ادػوشد أو يدؾع ادػوشد ،يعـل
جؾ وظال ّإٓ ْ
أن تؽقن شقوش ُتف ذظقي وؾؼ مراد اهلل ّ
ٓ خقور فف ٕجؾ ْ
أن ُيؼؾؾ ادػوشدََ .
أيضو ؿضقي افتعومؾ مع ادـوؾؼغ ،هذه ؿضقي مفؿي جدًً ا ،مو ـون تالمقذ افشقخ يؼقفقن :هذا ود افدظقة
ً
ؾقذهٌقن إفقف ويػعؾقن صق ًئو! ٓ ،ـوكقا مـضٌطغ متو ًمو ـام ربوهؿ بوفسبقي افؼظقي ،متو ًمو ـىلام ـىلون افصىلحوبي،
أن ظـدهؿ مـوؾؼغ ؾؽوكقا يـضٌطقن ذم افتكؾوت بتقجقفوت وهدي ٍ
يعؾؿقن ّ
حمؿد ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ.
إ ًذا هذا هق أهؿ مو تـتٌفقن فف إػ إضور ضالب افشقخ إوائؾ ،ـون تالمقىلذ افشىلقخ يرؾعىلقن إمىلقر إػ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب فف ضريؼي ذم افدظقة ،يٌعٌ تالمقىلذه حًىلـ بىلـ
أيضو حمؿد بـ شؾطون  -كًقتف  -ـون ِمـ خرة ضالب
ظقدان وظقًك بـ جوشؿ وأمحد بـ شقيؾؿ وؽرهؿً ،
ظؾام ،ـون متقف ًقو فؾؼضوء ،يٌعثفؿ إػ افٌؾدان افٌعقدة وإػ أهؾ افٌوديىلي
افعؾؿ وخرة ضالب افشقخ بؾ أؿقاهؿ ً
يؿؽثقن ؾقفؿ افشفريـ وافثالثي وإربعي يعؾؿقهنؿ افتقحقد وؾرائض اإلشالم ثؿ يرجعقن إفقفؿ وخيىلزون
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وخيزون اإلموم بام رأوه ووجدوه ِمـ اف َؼٌقل وممو ُيذـر هـوك أو ُيػعؾ أو مو هق
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أيضو ـون ِمـ إصقوء افتل يؼقمقن ذو تالمقىلذ
خطر ظذ هذه افدظقة أو ُيسبص ذو ـحرب ُيسبص ذو ،هذا ً
ٌ
افشقخ ،وـون هذا اإلضور افذي يؿشقن يًرون وؾؼف.
ظذ ـؾ حول همٓء افتالمقذ ضٌ ًعو ـوكقا ذم هذا اإلضور وـون إئؿي ُيؽثرون ِمـ ِح َؾ ِؼ افعؾىلؿ ظـىلدهؿ -
ظـد حمؿد بـ شعقد وظٌد افعزيز بـ حمؿد شعقد وشىلعقد  -ـىلوكقا ُيؽثىلرون ِمىلـ إمىلقر افعؾؿقىلي ،ظـىلدهؿ
أيضىلو جىلوء بعىلد هىلمٓء تالمقىلذ ُأ َخىلر هىلؿ
افدروس ؿوئؿي وظذ حمي مـفؿ ،وافصقت فؾؿشويخ وافعؾامءً ،
افتالمقذ افؽٌور حمؿد بـ كوس بـ معؿر وظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وظع بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد
افقهوب.
ّ
وبذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد وظذ لفف وبحٌف أمجعغ
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توريخ دظقة اإلموم ادجدد حمؿد بـ ظٌد افقهوب
ادجؾس افثوين  -براءة دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مـ ظؼقدة اخلقارج
احلؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافًالم ظذ أذف إكٌقوء وادرشؾغ :كٌ ّقـو حمؿد وظىلذ لفىلف وبىلحٌف
أمجعغ وبعد
تتؿي فتوريخ دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ذـركو ّ
أن افشقخ تقذم ظوم أفػ ومئتغ وشتي ِمـ اهلجرة
وـون فف تالمقذ ،وهمٓء افتالمقذ مل يؽقكقا ذم ضٌؼي واحدة ،ـون مـفؿ افتالمقذ إُ َول افذيـ ـوكقا مع افشقخ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِمـ بدايي دظقتف أو ِمـ أؿراكف ِمـ افعؾامء افذيـ توبعقه وأيدوهّ ،
ٕن افعؾىلامء هـىلوك َمىلـ
َأ َّي َدَ ه وتوبعف وهـوك َمـ ظوروف ،وهـوك ظؾامء شؽتقا وترـقا ادقوقع إ ّمو فؽثرة صٌفوت ادخىلوفػغ وافؽىلالم
ظذ ادقوقع بام يشؽؽ ؾحصؾ ظـدهؿ صؽ وحرة ،أو خقف أو فعدة أشٌوب.
افشقخ حمؿد ـون فف تالمقذ ذـركو أهنؿ مـضٌطقن بضقابط ،وهذه افضقابط وقابط ذظقي ،و ُت َذ رـ ُركو بام
أيضو تالمقذ افشقخ ـوكقا يدرـقن ّ
أن اخلطر ظذ افدََّّ ْر ِظ ّقي أو
ـون ظؾقف افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ ِمـ اكضٌوطً ،
خطر ظؾقفؿ ،ؾنذا اكطؾؼىلقا إػ اجلفىلوت ُيعؾؿىلقن افـىلوس افتقحقىلد،
اخلطر ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ٌ
وتعرؾقن أكف ـؾام بؾدة خوفػً وكؼضً افعفد مع افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ّ
ؾنن معؾؿل افتقحقد يؽقكقن
ؾقخطر ـام ذـركو ِمـ افقؿوئع ممو ذـركوه.
أحى ْ
أن ُأ َك ٌّف فتـٌقفوت:
أن كؼقلّ :
افتـٌقف إول :حول َك َْجد ذم افًوبؼ ؾنكـو جيى ْ
إن َك َْجد افققم هل افققم :أ ّمو افًوبؼ ؾتؾؽ أمي ؿد
أن كعرف افىلدظقة ؾؼىلطّ ،
وإٓ ّ
َخؾً ،هلو مو ـًًٌ وفؽؿ مو ـًٌتؿ ،كحـ كذـر افتوريخ وافٌؾدان ٕجؾ ْ
ؾىلنن
اخلقض ذم توريخ مه ٓ يتعؾؼ بف كػع واكتػوع أو ظؾؿ أو تصحقح خطل بوظتؼود أو تصىلحقح مػفىلقم دظىلقة
َ
جي ّر إػ اإلثؿ ،هذه ِمـ افضقابط ذم افٌحٌ افتورخيل ،هـوك وقابط ذم افٌحٌ
ٌ
خقض ؾقام ٓ يـػع :بؾ إكف ؿد َ ُ
افتورخيل ُيـتٌف هلو ،هذا جوكى.
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إمر افثوينّ :
أن احلؿد هلل افٌؾدان افـجديي وإحًوء واحلجوز وظًر  -احلؿد هلل  -مجوظي واحدة حتىلً
إموم ِمـ ؿديؿ ،هذا فقس بجديد ،ومتوبعقن فؾدظقة وحمٌقن هلو ويعؾؿقن أوٓدهؿ ظذ افتقحقىلد ويىلداؾعقن
ظـفو بؽؾ مو يًتطقعقن.
إمر افثوفٌّ :
أن ـالمـو ظـ افٌؾدان افـجديي ٓ ُيػفؿ افتعؿقؿ! افتعؿقؿ بوفؽالم ظذ افٌؾدان افـجديي ـون
دائام ُ
أهؾ افتشىلؽقؽ ذم افىلدظقة،
ؾقفو ذك ٓ يعـل
تؽػر أهؾ َك َْجد ،هذه افثـوئقي ؽر بحقحي! وإكام ُيثرهو ً
َ
وأهؾ افتشؽقؽ يتخذون هذه افذرائع ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مل يؽػر بوفعؿقم! وٓ َـ َّػ َر َ
أهىلؾ َك َْجىلد،
مقوقع لخىلر،
أيضو إذا ذـركو كحؽل افقاؿع افذي حصؾ ،افتؽػر ومو يتعؾؼ بتؽػر إصخوص هذا
وكحـ ً
ٌ
ٓ كتؽؾؿ ؾقف ،كعؿ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب َـ َّػ َر َمـ دظىلو إػ ظٌىلودة كػًىلف وكؼىلؾ اإلمجىلوع ذم هىلذا ،هىلذا
بحقح ،أ ّمو ظومي َك َْجد افذيـ ـوكقا يعٌدون افطقاؽقً أو تلثروا بلصقوء ِمـ هذا افؼٌقؾ ّ
ؾنن افتؽػر مو كطؼ بف
أيضو مو يؼول ظـ افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب ودظقتىلف بىلوفتؽػر
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب بوفعؿقمً ،
ؽر بحقح ،بؾ افشقخ كػًف َذ َـ َر ّ
أن افطوئػي ادـصقرة بوؿقي ومـفؿ َمىلـ هىلق ذم
بوفعؿقم ؽر افٌؾدان افـجديي ُ
افشوم  -يعـل ذم زموكف ٍ -
أيضىلو افشىلقخ ظٌىلد
بوق إػ أن ظذ افتقحقد فؽـفؿ مغؾقبقن ِمـ جفي افًىلؾطونً ،
افرمحـ بـ حًـ دّو َذ َـ َر ذم رشوفي فف ّ
أن هذه افدظقة  -دظقة افتقحقد  -مقجقدة ذم بالد افصقمول وذم بىلالد
إؾغون :ؾوفتعؿقؿ مل يصدر ِمـ ظؾامء افدظقة  ٓ -افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وٓ تالمقذه .-
كؽؿؾ مو بدأكوه ،جوء اجلقؾ افثوين ِمـ تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وكعـل ذؿ افشقخ ظٌد افرمحـ
بـ حًـ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وافشقخ ظع بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب وافشىلقخ ظٌىلد اهلل بىلـ
ِ
يًرا ؾال ُكطقؾ ذم ذـىلره،
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،وأـز مـفؿ شـًّو افشقخ محد بـ كوس بـ معؿر ،تؽؾؿـو ظـف ً
هذا اجلقؾ ِمـ افتالمقذ هق اجلقؾ إؿقى ِمـ اجلفي افعؾؿقي بشؽؾ بورز جدًً ا ،وهلؿ تآفقػ ،وهلؿ أجقبي ،وهلؿ
خصقبو افشقخ ظٌد اهلل  -هؿ افىلذيـ حتؿؾىلقا إظٌىلوء بعىلد افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
ؾتووى ،وهؿ افذيـ -
ً
افقهوبُ ،كعقد ذم ذـر افتالمقذ :محد بـ كوس بـ معؿر ،وظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب ،وحًىلغ بىلـ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،همٓء افثالثي ،ثؿ جوء بعدهؿ اجلقؾ افثوين :ظٌد افرمحـ بـ حًـ ،وظع بـ حًىلغ،
وشؾقامن بـ ظٌد اهلل – بوحى "تقًر افعزيز احلؿقد"  ،-ؾتـتٌفقن فؾستقى ،بححـو :ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ
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ظٌد افقهوب وحًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وإبراهقؿ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب – فؽـ فقس بؼقة آثـغ
وأيضو محد بـ كوس بـ معؿر ،همٓء اشتؿروا ظذ كػس افعؿؾ ،ـوكقا يعـل أؿقيوء
هذان  -افشقخ ظٌد اهللً ،
ذم افتلفقػ وذم إجقبي هلؿ أجقبي ضقيؾي وهلؿ أجقبي ؿصرة وهلؿ رشوئؾ ،يعـل ٓ كطقىلؾ ذم ذـرهىلو ،تقفىلقا
ِ
حوجوت افرظقي
أيضو ادـوبى ذم افتدريس وافتعؾقؿ وافؼضوء وافػتقو ،وهذه ادـوبى فقًً بوفًفؾي أصٌعقا
ً
ِ
ِ
ِ
وش ّدّ وا ـؾ إبقاب افتل يىلدخؾ مـفىلو ادخىلوفػقن
ذم خصقص مو حيتوجقكف مـ ؿضوء ومـ ؾتقو ومـ تعؾقؿَ ،
بحجي افعؾؿ وبحجي افتعؾقؿٓ ،حظ ادـوبى افديـقي هذه أو افتعؾقؿ إذا مل يشتغؾ بف أتٌوع افىلدظقة شقشىلتغؾ
ؽرهؿ ،همٓء َش ّدّ وا افثغرات  -تالمقذ افشقخ  -ظٌد اهلل وحًغ وإبراهقؿ ومحد بـ كوس بـ معؿر ،افػتقىلو
ُ
ِ
حوجوت افـوس ذم هذا ،ثؿ إهنؿ ـوكقا يًتشعرون ادًموفقي وـوكقا يًرون وؾؼ افـظوم
َش ّدّ وا افٌوبَ ،ش ّدّ وا
افذي ـون يؿق ظؾقف حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـؾ إمقر ترجع إػ اإلموم ،اإلموم هىلق
احلومل هلذه افٌقضي وهلذه اجلامظي ،ؾقؽقن آكطالق ذم إمقر ٓ يؽقن اكطال ًؿو ؾرد ًيو وٓ يؽقن اكطال ًؿو دَِىلـ
فقس فف احلؼ! ٓ أحد يعؾق ظذ إموم افدوفي ؾقام يتعؾؼ بوٕمقر افتىلل ُيرجىلع ذىلو إػ اإلمىلوم ،افؼضىلوء وافػتقىلو
وافتدريس اإلموم ( )1ؾقفو ،بعض إمقر اخلورجقي ـون افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ً
مثال ذم خطوبف فؼىليػ
مؽي ـون يـطؾؼ ؾقفو جز ًمو ظـ ضريؼ اإلموم وإذكف ومو يتعؾؼ بذفؽ ،وهذه وقابط ٓ ُبىلدّّ أ ْن ُتػفىلؿ و ُتتىلذـر
توفس افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد
دائام ،همٓء افتالمقذ شوروا ظذ كػس افطريؼي ،همٓء افتالمقذ ـوكقا َحي ُيون
َ
ً
افقهوب وتدريًف ،ـوكقا ُي َدَ رر ُشقن ذم افدََّّ ْر ِظ ّقىلي وـىلوكقا حييىلون تىلوفس افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب
ويـظرون إػ ِظ َظ ِؿ ادًموفقي افتل ظؾقف ،واإلموم حمؿد بـ شعقد ـون حيي ظـد حمؿد بـ ظٌد افقهوب وـون
يًتشره واإلموم ظٌد افعزيز بـ حمؿد بـ شعقد ـذفؽ ُيًتشور ذم بعض إمقر ،ضٌ ًعو هذه إمقر خوبي مو
يؽقن ادجول ؾقفو مػتقح ،وهذه إمقر ـون افتالمقذ افذيـ هؿ ظٌد اهلل وحًغ ومحد بـ كوس ـوكقا يىلرون
هذه إمقر ؾتلثروا وتؼبقا افطريؼي افتل تًر ؾقفو افدظقة وؾؼ هذه ادـظقمي ووؾؼ هذا افـظوم افىلذي ـىلون
يعؿؾ بف افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،هـوك ـتوب ـون ُيؼرأ ظذ مًتقى اإلموم ـتوب "افًقوشي افؼىلظقي"
ٓبـ تقؿقي ،وافًقوشي افؼظقي هذه حتتوج إػ ؾؼف ،افًقوشي افؼظقي ـقػ ُتدار إمىلقر إدارة وؾىلؼ افؼىلع،
( )1ـؾؿي ؽر واوحي.
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هذا ـتوب صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وـون ُيؼرأ ذم توفس إئؿي ِمـ لل شعقد ،وحيي توفس ظؾىلامء افىلدظقة
افؽٌور وشور إمر ظذ ذفؽ حتك بعد ذم زمـ ترـل بـ ظٌد اهلل ثؿ ؾقصؾ بـ ترـل ،هذا هق افذي شور ظؾقف
تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِمـ جفي آكضٌوط ِ
ومـ جفي تطٌقؼ ظؿع دَِو ـون ظؾقف افشقخ حمؿد بىلـ
ظٌد افقهوب ِمـ افتعوود وآفتئوم مع ويل إمر وظدم آؾتئوت ظؾقف وآكطالق وتربقي افتالمقىلذ وتالمقىلذ
افتالمقذ ظذ هذا إمر ،افدََّّ ْر ِظ ّقي ـقهنو ـوكً مع دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب ٓ يعـىلل أكىلف ٓ يقجىلد
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ـون ؾقفو مـوؾؼقن ،وإذا ـىلون هىلذا افشىللن ذم ادديـىلي
ؾقفو مـوؾؼقن ،ادديـي ذم ظفد افـَّ ر
ٌَّل ّ
وظؾقفو افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وشىل ّؾؿ؟ كًىلتػقد ِمىلـ هىلذا ضريؼىلي
بؿـ بعد افـَّ ر
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾام طـؽ َ
خطرا ظذ اإلشالم وظذ افىلدظقة ،هىلمٓء تالمقىلذ افشىلقخ
افتعومؾ مع همٓء افذيـ بقــو وكرى أهنؿ ُي َؿ ّثؾقن ً
حمؿد بـ ظٌد افقهوب مـضٌطقن ذم ذفؽ ،افشقخ بوفح افػقزان فف حموضة ذم افـػىلوق وادـىلوؾؼغ وافتعومىلؾ
معفؿ ؿٌؾ ؾسة أفؼوهوِ ،مـ تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب افؽٌور شعقد بـ ِح ّجل ؿىلويض بؾىلدة حقضىلي
وأيضو افشقخ ظٌىلد افعزيىلز احلصىلغ تىلقػ افؼضىلوء ذم بؾىلدة
بـل متقؿ وتؾؿقذه افشقخ محد بـ كوس بـ معؿر ً
افقؿػ بوفؼرب ِمـ بؾدة ؽًؾي واجتؿعً افٌؾدتون بور اشؿفؿ  -آشؿ افىلذي جيؿعفىلؿ – افؼىلرايـ ،ظٌىلد
افعزيز احلصغ ِمـ تالمقذ افشقخ دّو ـون ظؿره ظؼيـ َشـََي ظوم أفػ ومئي وأربعي وثامكغ ِمـ اهلجرة أرشىلؾف
أيضو تؾؿقىلذان ِمىلـ تالمقىلذ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب إػ مؽي يـوطر ظؾامء مؽي ذم ؿضويو افتقحقد ،ؾفذان ً
افشقخ فؽـ مل يؽقكقا مع افشقخ محد بـ كوس وبؼقي افتالمقذ ِمـ كوحقي إجقبي ،بىلورت إجقبىلي مجوظقىلي،
ـون افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب بجقى فقحده ،فؽـ كالحظ أكف بعد افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب طفىلرت
إجقبي مجوظقي ،وهذا أوٌط ،رأوا ّ
أن هذا أوٌط فؾجامظي وآفتئومٕ ،هنؿ جيتفدون اجتفىلو ًدا
ـٌىلرا ذم َشىلدّّ
ً
أبقاب افتػرق ظـ هذه اجلامظي.
بعد ذفؽ جوء اجلقؾ افثوين ِمـ تالمقذ افشقخ وهق ظٌد افرمحـ بـ حًـ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وظىلع
بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وشؾقامن بـ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،هىلمٓء أتىلقا بعىلد اجلقىلؾ
إول ،اجلقؾ إول بدأت افقؾقوت ؾقف أول مو تقذم افشقخ محد بـ كوس بـ معؿر ظوم أفػ ومئتىلغ وأربعىلي
وظؼيـ ِمـ اهلجرة ،تقذم شعقد بـ حجل ظوم أفػ ومئتغ وتًعي وظؼيـ ِمـ اهلجرة ،افشقخ ظٌد افعزيز
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بـ حصغ امتد بف افعؿر وبؼل ؾسة حتك بعد دخقل افدوفي افعثامكقي ظوم أفػ ومئتغ وثالثغ ـىلون مقجىلق ًدا
ظوم أفػ ومئتغ وثالثي وثالثغ ِمـ اهلجرة ،وـون فف تالمقذِ ،مـ تالمقذه افشقخ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ أبىلو
أيضو  -ابـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب – ظوم إربىلع وظؼىليـ تؼري ًٌىلو ،أرجىلق ْ
أن مىلو
بطغ ،افشقخ حًغ تقذم ً
أخطلت ،افًـقات تراجعقهنوّ ،
ٕن افضٌط ذم هذه افػسة ؿد حيصؾ خطل ،بؼقً افدََّّ ْر ِظ ّقي هؽىلذا بىلالد لمـىلي،
افدََّّ ْر ِظ ّقي وـؾ افدوفي لمـي مًتؼرة ،افعؾؿ ؾقفو يتحركُ ،يٌٌ افعؾؿ وافدظقة ،إمقر مـتظؿي ،ـؾ افـوس يرون
أن حصؾ ظذ افدوفي ْ
ز وافتؼقى إػ ْ
أن دخؾً ظؾقفو افدوفىلي
أهنؿ مجوظي واحدة ،متؽوتػقن متعووكقن ظذ اف ّ
افعثامكقي ـام هق معروف ،بدايي افدخقل ـون َشـََي أفػ ومئتىلغ وشىلتي وظؼىليـ ؾتغىلرت إمىلقر ،زحػىلقا
ودخؾقا بدأوا بودديـي ثؿ مؽي ثؿ موفقا ظذ بؾدان افؼصقؿ ثؿ افقصؿ وشدير ثؿ تقجفقا إػ افدََّّ ْر ِظ ّقىلي وبرمىلي،
اكتفً افدََّّ ْر ِظ ّقي ظوم أفػ ومئتغ وثالثي وثالثغ ِمـ اهلجرة ،ـون اإلموم ظٌد اهلل بـ شعقد بـ ظٌد افعزيز بىلـ
حمؿد بـ شعقد ،هـوك حودثي مفؿي أكف حصؾ بؾح بغ افدوفي افعثامكقي وافدوفىلي افًىلعقديي ،حصىلؾ بىلؾح
و ُأ ِؿر افصؾح بعدمو دخؾقا احلجوز وأخذوا مؽي وادديـي حصؾ بىلؾحِ ،
ومىلـ بـىلقد افصىلؾح ظىلذ ْ
أن تؽىلقن
ُ
َّ
احلجوز وإحًوء حتً ِوٓيي ظٌد اهلل بـ شعقد ،يعـل تؽقن فف وٓ يؽقكقن ؾقفو وٓ َي َت َعدّّ ون ظؾقفو ،وافشوم
واحلجوز تؽقن توبعي فؾدوفي افعثامكقي ،و َمـ ذم افشوم ومك يدخؾقن َك َْجدًً ا وخيرجقن وهؿ لمـىلقن ،و َمىلـ ذم
َك َْجد وإحًوء يدخؾقن مك وافشوم لمـقن وافعراق فقس ظؾىلقفؿ خىلقف ،حصىلؾ هىلذا افصىلؾح ؾىلسة ثىلؿ
اكتؼض ،هذا حصؾ ظوم أفػ ومئتغ وثالثغ ثؿ اكتؼض َشـََي أفػ ومئتغ وواحد وثالثغ ،دىلوذا َأ ْذ ُـُىل ُر هىلذا
افصؾح؟ ّ
بىلوحلً خيتؾىلػ
بوحلً ،إذا
افصؾح دّو تلتقؽ دوفي حتوربؽ ادقؿػ مـفو افؼظل خيتؾػ إذا
ٕن
ْ
ْ
َ
افقوع ،وبوفتويل ُيػفؿ ـالم افعؾامء ذم خصقص افدوفي افتل تدخؾ فتحورب ظذ حدة وٓ ُخيؾط بحؽؿ ـوؾر
ُ
وذمل ؾؾف حول ،إذا ـون حمور ًبو ؾؾف حول ،ؾقـتٌف
معوهد
بشؽؾ ظوم ،حؽؿ افؽوؾر بشؽؾ ظوم ُيـظر إفقف إذا ـون َ
ّ
إػ هذا ،ـالم افشقخ شؾقامن بـ ظٌد اهلل ـون ذم خصقص هذه افدوفي دّو دخؾً تريد اجتثوث افديـ واحلرب
ظؾقفؿ ،ؾقـتٌف إػ ّ
أن ـالم أئؿي افدظقة تالمقذ افشقخ وتالمقذهؿ يػفؿ بحًى أحقاهلؿ ٓ ،تػصؾ بغ احلول
وافػتقى ،بغ احلول وافتلفقػ ،افتػً إػ احلول حتك كػفؿ مراد افشقخ ادمفػ  -شقاء شؾقامن بـ ظٌد اهلل أو
ؽره  ،-فذفؽ دّو جوء اإلخقان ذم زمـ ادؾؽ ظٌد افعزيز ـوكقا يًتدفقن بؽالم افشقخ شؾقامن بـ ظٌد اهلل ذم
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خصقص هذه احلودثيَ :ؾر ّد ظؾقفؿ افعؾامء  -افشقخ ظٌد اهلل افعـؼري وافشقخ حمؿد بـ إبراهقؿ وشىلؾقامن بىلـ
شحامن وبوفح بـ ظٌد افعزيز ِمـ ذريتف افشقخ حًغ وؽىلرهؿ وشىلعد بىلـ ظتقىلؼ  -ر ّدوا ظؾىلقفؿ ذم هىلذا
اخلصقص وؾورؿقهؿ ،وؿوفقا :إكؽؿ تـتفجقن هنٍ اخلقارج ،ؿول افشقخ ظٌد اهلل بىلـ ظٌىلد افعزيىلز بىلـ ظٌىلد
افؾطقػ ـؾؿي مجقؾي ؿولْ " :
إن هذا افذي دخؾ ظؾقؽؿ  -افػفؿ اخلوضئ واشتدٓفؽؿ بؽالم شؾقامن بىلـ ظٌىلد
ِ
ى ظـؽ شٌى افتىللفقػ ،إذا ؽىلوب ظـىلؽ شىلٌى
اهلل إكام  -هق بًٌى أكؽؿ مل تعرؾقا شٌى افتلفقػ!" ؾال َيغ ْ
أخذت افؽتوب و َك َّز ْف َتف ظذ واؿع شٌى لخر ،وهذه افؼضقي ؿد تػقت ظذ بعض ضالب افعؾؿّ ،
وىلؾ
افتلفقػ
َ
َمـ ّ
وؾ ِمـ اإلخقان ذم ظفد ادؾؽ بـ ظٌد افعزيز وافصػ إول افىلذي حىلورذفؿ افعؾىلامء ،افعؾىلامء افىلذيـ
يؿثؾقن افدظقة افًؾػقي دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،حصؾً حقادث ؿتىلؾ ظىلذ افعؾىلامء دّىلو دخؾىلقا
واشتقفقا ظذ افدََّّ ْر ِظ ّقي ،وهـوك ظؾامء هربقا ،ممـ ُؿتِؾ تعرؾقكف ،ممىلـ ُؿتِىلؾ افشىلقخ شىلؾقامن بىلـ ظٌىلد اهلل هىلذا
معروف ،وؾقف حصؾ افشقخ أمحد بـ رصقد احلـٌع هذا ُأ ِخ َذ ُ ِ
وض َب و ُظ رذ َب و ُؿؾِ َع ًْ أشـو ُكف ،وحصىلؾ ظىلذ
ظؾامء ابتالء ،هـوك ؾسة بؾح حصؾً ؿٌؾ افتًؾقؿ ،ؾسة افصؾح هذه هرب ِمـ افدََّّ ْر ِظ ّقي ظؾامء ،ممـ هىلرب؟

أيضىلو
ظع بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ومعف أخقه ظٌد افرمحـ بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوبً ،
ظٌد ادؾؽ بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب تقجفقا ً
أوٓ إػ افًوحؾ افذي هق ُظ َامن ،يًؿقكف ُظ َامن ،يعـل
ُظ َامن ذم افًوبؼ هق رأس اخلقؿي ذم افًوحؾ يعـل ذم جفي اخلؾقٍ ،وـوكً معفؿ ؾوضؿي بـً حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ظؿتفؿ ،ؾوضؿي بـً حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـىلون ظـىلدهو رء ِمىلـ افعؾىلؿ وـوكىلً تىلدرس وتؾؼىلل
افدروس ظذ افـًوء ،دخؾً ظؾقفؿ ؿقات اإلكجؾقز وهؿ ذم تؾىلؽ اجلفىلوت ؾػىلروا إػ ْ
أن وبىلؾقا إػ بؾىلدة
احلقضي  -حقضي بـل متقؿ  -وبؾدة احلؾقة وبؾدة احلريؼ – حريؼ كعوم – وكعوم ،هىلذه افٌؾىلدان ـىلون هلىلو دور
أن تدخؾفو وٓ ْ
ؿقي جدًً ا ٕهنو ـوكً ممتـعي ،مل تًتطع افدوفي افعثامكقي ْ
أن تًتقيل ظؾقفو ،اشتقفً ظىلذ ـوؾىلي
افٌؾدان افـجديي وظذ إحًوء ،دخؾتفو ،وظذ احلجوز ،هذه افٌؾدان ـوكً ممتـعي  -يؼقل افشقخ ظىلثامن بىلـ
بِ ْؼ  -ـوكً بالد ممتـعي ،يعـل ِ
افقٓيي هلو ذم يدهو ،ؾ َػ ّر افشقخ ظع و َمـ معىلف إػ تؾؽىلؿ اجلفىلي وبؼىلقا ؾقفىلو،
افشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ دّو َؾ ّر ِمـ مك أيـ تقجف؟ تقجف إػ احلقضي – حقضي بـل متقؿ  -وتؾؽ اجلفوت
واحلؾقة دوذا؟ ٕهنو ـوكً ممتـعي ،إ ًذا هـوك ظؾامء َؾ ّروا وهربقا ،هـوك ظؾامء ٓ كعرف هلؿ ِذ ْـ ًرا! مىلو كىلدري مىلو
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افذي حصؾ هلؿ ِمـ تالمقذ افشقخّ ،
أيضو ِمىلـ تالمقىلذ افشىلقخ
ٕن تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ُـ ُثرً ،
افذيـ هربقا افشقخ ظٌد افعزيز بـ محد بـ معؿر ،تعرؾقن افشقخ محد بـ كوس بـ معؿر فف وفىلد اشىلؿف ظٌىلد
افعزيز ،ظٌد افعزيز هذا فف أجقبي وـون ِمـ افعؾامء وهرب ِمـ افدََّّ ْر ِظ ّقي وترك زوج َتف وأوٓده ظـد ظشرتف ذم
شدوس و َؾ ّر إػ افٌحريـ وبؼل ؾقفو ،ثؿ هدأت إمقر  -ـون يتوبع إخٌور  -ورجع وأخذ زوج َتف وأوٓده
ورجع إػ افٌحريـ وبؼل بغ ـتٌف ورشوئؾف ،ـون يراشؾ افعؾامء أؿراكف ذم افًوبؼ ،راشؾ افشقخ ظٌد افىلرمحـ
بـ حًـ وهق ذم مك ذم رشوئؾف ،و ُي َذ رـ ُره ؾقفو بليوم افدََّّ ْر ِظ ّقي وأيوم افعؾؿ ؾقفو ،ؾلجوبف افشقخ ظٌد افرمحـ بـ
حًـ بؼصقدة ،وفف ؿصقدة بتذـر ؾقفو افعؾؿ وافدروس افعؾؿقي ؾقفو يؼقل ؾقفو" :ذـرتؽؿ يو أهؾ ودي وؿىلد
كلت يب افدار ٓ ،بحق فدي وٓ أهؾ" ويؼقل" :إذا مو ذـركو ظفد أكس ؾنكام يٌودركو دمع ِمىلـ افعىلغ مـفىلؾ،
ومو ظرض افدكقو أبؽل وإكف ٕهقن مػؼقد فدى َمـ فف ظؼؾ ،وفؽـام أبؽل افعؾؿ واحلؾؿ واحلؿك وؿفر افعدى
فؾحؼ إذ شقػف يعؾق ،وأبؽل ظذ ظؼد تـوثر كظؿف صققخ وإخقان صٌوذؿ ـفؾ ،وفؾعؾؿ روووت تػتح زهرهو
ووئؾفو فؾًوئؾغ ذو َح ّؾقا ،وأيـع ِمـ أصجورهو وثامرهو ؾـقؾ اجلـك مـفو ظذ تتـ شفؾ" يشٌف ثامر افعؾؿ مـفو
أهنو ؿريٌيَ ،مـ أراد يلخذ افعؾؿ ،تقذم َشـََي أفػ ومئتغ وأربعي وأربعغ ِمـ اهلجرة بعدمو َأ َؿىل ّر اهللُ ظقـىلف بؼقىلوم
دوفي اإلموم ترـل بـ ظٌد اهلل ،ؾؼد متؽـ ذم تؾؽ افػسة.
ضٌ ًعو اكتفً افدوفي ،ظٌد اهلل بـ شعقد شقؼ إػ افؼوهرة ومـفو إػ اشتـٌقل و ُؿتِىل َؾ  -اإلمىلوم ظٌىلد اهلل بىلـ
شعقد  ،-ظؾامء ِمـ لل افشقخ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وزوجتف وأوٓده وظٌىلد افىلرمحـ بىلـ حًىلـ
وزوجتف وابـف ظٌد افؾطقػ شقؼقا إػ مك ،بؼقا هـوك ذم مك ٓ ،كىلدخؾ ذم افتػوبىلقؾ ،ظٌىلد افىلرمحـ بىلـ
حًـ َؾ ّر ِمـ مك ظوم أفػ ومئتغ وأربعي وأربعغ ِمـ اهلجرة ،وبويع ترـل ظذ افًؿع وافطوظىلي ،وذهىلى
ٓبـ ظؿف ظٌد افرمحـ بـ حًغ إػ تؾؽ اجلفوت ودّو ؿوم ترـل جوء إفقف وبويعف هق وظٌد افرمحـ بـ حًىلغ
بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ابـ ظؿف ،ظـدك ظٌد افرمحـ بـ حًـ وظـدك ظٌد افرمحـ بـ حًغ ،ظٌد افىلرمحـ
هق إظؾؿ ،ظٌد افرمحـ بـ حًغ ـون ؿوو ًقو ذم تؾؽ اجلفوت افتل ذـركوهو ،ترـل بـ ظٌد اهلل ـوبد إمقر،
افًىلـَي
بدأ طفقره ذم لخر َشـََي أفػ ومئتغ وثامكقي وثالثغ دخؾ بؾدة ظرجي ،ثىلؿ إكىلف بىلدأت دوفتىلف ذم لخىلر َّ
وجدّّ واجتفد وجوهد ذم إؿومي افؼع واجىلتامع ادًىلؾؿغ بعىلد تػىلرؿفؿ
وبدايي أفػ ومئتغ وتًعي وثالثغَ ،
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مـىلع
وش َّدَّ
أبقاب اف ُػرؿي وافػتـ حتك رجعً افٌؾدان افـجديي إػ آفتئوم حتً إمومتف ،وحصؾ بًٌى ذفىلؽ ُ
َ
َ
ـثر مـ افظؾؿ وافتعديوت ،وبؼقً بعض افػتـ وافؼىلور ّ
ٕن افعثامكقىلغ دّىلو خرجىلقا مـفىلو ـىلوكقا أحىلدثقا
جروحو ؽوئرة ،ؾؼد احدثقا افؼتؾ وافـفى وافظؾؿ وآظتداء وجعؾقا بعض إهويل وىلد بعىلض واشىلتعوكقا
ً
بٌعض إهويل ود بعض ،إووؾي إػ َمـ أتك مـفؿ ممـ ـون ذم َك َْجد و ُأ ْج ِ َع مـفو بًىلٌى إصىلعول افػىلتـ ؾقفىلو
وظؿؾف فؾحرب ود هذه افدظقة وافدوفي ،ثؿ اإلموم ترـل حصؾ بعد ذفؽ ظذ يديف خر ـثىلر ،واشىلتؼرت
ِ
ـثرا ،وـون ٓ يرى بوفىلذل
َك َْجد ُ
وحرشً مـ افتػرق وافشتوت واجلفؾ وافظؾؿ وافتعدي ،و َـو َب َدَ رمحف اهلل ً
فؾعدو ،ؾؿؽٌ ذيدًً ا جؾق ًّيو تؾ ًقو  -جؾقي ـؾؿي ظذ افدارج – مؽٌ ؾسة جؾقي ضريد ،ووفىلد فىلف وفىلد ذم
ؾسة اجلالء شامه جؾقي ٕكف وفد فف ومـوشٌي آشؿ طوهرة ،جؾقي هذا أخق ؾقصؾ افذي ذـركو أكف ـون معىلف
ذم افًجـ ذم مك و َؾ َّر معف ،ترـل ـىلون يربىلد إخٌىلور بـَ ْجىلد ويتتٌعفىلو ومىلو َحيِىل ّؾ بىلوفعثامكقغ  -بىلوجلـقد
افعثامكقغ  -ومو ّ
خصقبو بؾدان افعورض وظقـف ظذ افريوض وظقـىلف ظىلذ افدََّّ ْر ِظ ّقىلي
حيؾ ذم افٌؾدان افـجديي
ً
وظقـف ظذ افدََّّ ْر ِظ ّقي حتديدًً ا بشؽؾ ـٌر ،ادفؿ ّ
أن ترـل دّو ـون ذيدًً ا ضريدًً ا ـون يتجف إػ جـىلقب بوفريىلوض،
ـون افعؾامء ذم بؾدة احلؾقة وبؾدة حقضي بـل متقؿ ـام ذـرتف فؽؿ ،وفق دخؾـو ذم تػوبقؾ شٌع وتًع شـغ ومو
حصؾ ؾقفو مع ادشويخ وافعؾامء دّو ـوكقا ذم بؾدة احلقضي  -حقضي بـل متقؿ  -وـقػ ؿوومقا اجلققش ادتتوبعي
أيضو جوء معفؿ ِمىلـ أكصىلور افىلدظقة ِمىلـ ؽىلر تؾىلؽ
ظؾقفؿ ومو ؾعؾف افرجول إبطول ذم تؾؽ اجلفوت و َمـ ً
اجلفوت فطول بـو ُ
ادؼول.
ِ
أيضىلو لل شىلعقد ذم مكىل
دّو
ى ً
ى افعؾام َء مـ لل افشقخ ذم مك و َـو َت َ
اشتؼرت َك َْجد بقد اإلموم ترـل َـو َت َ
ّ
وح ّثفؿ ظذ اهلرب مـفو ووبػ هلؿ مو يؽوبده ِمـ أهقال ومو يقاجفف ِمـ ظؼٌوت جًوم ،وفف ؿصقدة ذم هذا
َ
ذـرت فؽؿ بعضفو ؿٌؾ يقمغ ،يؼقل ذم أوهلو  -ضٌ ًعو هل بوفعومقي وكػن بعض إفػوظ ؾقفو  -يؼىلقل
افشلن
ُ
ؾقفو" :ضور افؽرى ظـ مقق ظقـل و َؾىلّرا ،وؾزيً ِمـ كقمل ضرايل ضىلقاري ،وأبديً ِمـ جىلوش احلشىلك مىلو
بىلحىلراِ ،مـ صوـل وقؿ افـقىلو وافعىلزاري،
تىلدّ را ،وأشفرت َمـ حقيل بؽثر اهلذاري ،خىلط فػوكىلل زاد ؿؾٌىلل
ّ
ّ
ِ
موتىلقرا ،أزـك شالم ٓبـ ظؿىلل مشىلوري" ابـ ظؿف مشوري ذم مك "صىلقخ ظىلذ
ه يو ؿؾؿ واـتىلى ظؾىلك
ّ
ْ
ميا ِمـ ٓبف يقم ادالؿو وقاري" َّ
أن هذه ؿصقدة دوذا أذـرهو؟ درشىلـو تىلورخيل! افؼصىلوئد
درب افشجوظي ّ
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افتل تؼول ذم إحداث تعتز مصدر ِمـ مصىلودر افتىلوريخ ،يعـىلل ظـىلدـؿ افدوفىلي افعققكققىلي افتىلل ؿومىلً ذم
إحًوء جوهدت افؼرامطي ذم بدايي إمر وؿومً هلو دوفي ؾسة ضقيؾي ذم إحًوء وامتىلدت إػ افٌحىلريـ -
افتل كًؿقفو افققم افٌحريـ  -أمو ذم افًوبؼ افٌحريـ تطؾؼ ظذ إحًوء وجزيرة أوال افتىلل هىلل افٌحىلريـ
حوف ًقو ،افدوفي افعققكققي هذه ظؿدة ادمرخغ ذم تورخيفو  -افعؿدة افتل يعتؿدون ظؾقفو بشؽؾ ـٌر  -ؿصىلقدة
خيو هلذه افدوفي ،ـىلذفؽ ؿصىلقدة
ادؼرب افعققين ذم افعققكقغ أخذوا مـفو تور ً
ادؼرب افعققين ،ؿصقدة ابـ َّ
ابـ َّ
اإلموم ترـل بـ ظٌد اهلل تعتز مصدر ِمـ مصودر افتوريخ  -توريخ هذه افدوفي  -افتل محً افدظقة وخوضًٌ
افعؾامء وظؿؾ افعؾامء حتً طؾ شقػفو ظذ افدظقة إػ افتقحقد ،يؼقل ؾقفو أ َّكَّىلف أظىلود إػ َك َْجىلد إمىلـ وأظىلود
حؽؿ افؼيعي وبور افؼويض يؼيض ؾقفو بال ٍ
مول وأظطقي ِمـ أحد! يعـل بور فف أظطقي ِمـ بقً ادول ،وأظود
احلراك افعؾؿل ،ويؼقل" :واشؾؿ وش ّؾؿ ظذ َمـ تقرا ،واذـر هلؿ حويل ومىلو ـىلون جىلوري ،إن شىلويؾقا ظـىلل
افعز فق ــً داري ،افققم ـؾ ِمـ خقيف تزا ،وخؾقً إجرب يل خقيو امٌىلوري"
ؾحويل تنا ،ؿٌؼى اذاع ّ
إجرب هذا شقػ اإلموم ترـل وبوق إػ افققم ،وكًلفف تعوػ أن يديؿ هذا افًقػ  -شقػ افؼىلع وشىلقػ
افتقحقد  " -وخؾقً إجرب يل خقيو" يعـل رأيً افـوس وإبدؿوء ختؾقا ؾصور بىلديؼل هىلق افًىلقػ،
"خؾقً إجرب يل خقيو امٌوري ،كعؿ افصديؼ ايل شطو ثؿ جرا ،يىلقدع مـىلوظر افـشىلومو حٌىلوري ،وكزفتفىلو
ؽصٌـ بخرا وذا ،ومجعً صؿؾ بوفؼرايو وؿوري" هذا هق افشوهد "مجعً صىلؿؾ بوفؼرايىلو" ٕهنىلؿ ـىلوكقا
حر فػح ادذاري ،وافؼع ؾقفىلو ؿىلد مشىلو
متػرؿغ "وؿوري ،وحصـً َك َْجد ظؼى مو هل تطرا ،مصققكي ظـ ّ
واشتؼرا ،ويؼرا بـو درس افضحو ـؾ ؿوري" درس افضحو هذا ظـد اإلموم ،هذا افدرس هذا مشفقر ،يؼقل:
" وافؼع ؾقفو ؿد مشو واشتؼرا ،ويؼرا بـو درس افضحو ـؾ ؿوري ،زال اهلقى وافغل ظـفو وؾرا ،ويؼيض ذىلو
ً
ضقيال ،فؽـ ِمـ ادعوين افتل ـون
أيضو ِمـ افشقاهد ظذ مو كؼقل ،يذـر ؾقفو ـال ًمو
افؼويض بؾقو مصوري" هذا ً
يذـرهو معوين اإليامن بوفؼدر وافتقـؾ وتػقيض إمقر إػ اهلل ،يؼقل" :وأكىلو أمحىلد افىلع جىلوب يل مىلو حتىلرا،
واذهى ؽٌور افذل ظـل وضوري ،وافعؿر مو يزداد مثؼول ذرة ،ظؿر افػتك وافرزق ذم ـػ بوري ،وبىلالة ريب
خصقبىلو أفػوطفىلو
ٌَّل مو ضوف بوفٌقً ظوري" ،أرجق أين أتقىلً ذم هىلذه افؼصىلقدة
ً
ظد مو خط بوفرا ،ظذ افـَّ ّ
إن ؿككو ً
افعومقي رء ِمـ افضٌط ،وٓ تؾقمقكو ْ
ؿؾقال ،فؽـ ؿد يليت أحد يؼقل :فقس ِمـ ظىلودة افعؾىلامء أهنىلؿ
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يتؽؾؿقن ذم اإلموم ترـل ومو يتعؾؼ بذفؽ! فؽـ هذه رشوفي افشىلقخ ظٌىلد افعزيىلز بىلـ بىلوز "حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
ـثرا ؿول  -ؾقفىلو أؿىلرأ ظؾىلقؽؿ " :-ومل
افقهوب دظقتف وشرتف" ؿول ؾقفو  -ذم لخرهو  -ضٌ ًعو اشتػدت مـفو ً
تزل دظقهتؿ بحؿد اهلل ؿوئؿي مـتؼة إػ يقمـو هذاّ :
ؾنن اجلـقد ادكيي دّو ظثً – ضٌ ًعو ٕ ّن افدوفىلي افعثامكقىلي
وجفً اجلـقد ِمـ مك :حمؿد ظع بوصو – يؼقلّ :
ؾنن اجلـقد دّو ظوثً ذم َك َْجد وؿتؾً َمـ ؿتؾً وخربً مىلو
خربً مل يؿض ظذ ذفؽ ّإٓ شـقات ؿؾقؾي ثؿ ؿومً افدظقة بعد ذفىلؽ واكتؼىلت ،وهنضىلً بوفىلدظقة بعىلد
ذفؽ بـحق وس شـغ اإلمو ُم ترـل بـ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ شعقد ،ؾـؼ افدظقة ذم َك َْجد ومو حقهلىلو واكتؼىل
افعؾامء ذم َك َْجد ،وأخرج َمـ ـون هـوك ِمـ إتراك وادكيغ ،أخرجفؿ ِمـ َك َْجد و ُؿ َراهو وبؾداهنو ،واكتؼت
افدظقة بعد ذفؽ ذم َك َْجد – ذم ظوم أفػ ومئتغ وأربعغ  -وـون ختريىلى افدََّّ ْر ِظ ّقىلي وافؼضىلوء ظىلذ دوفىلي لل
شعقد أفػ ومئتغ وثالثي وثالثغ ،ؾؿؽٌ افـوس ذم َك َْجد ذم ؾقى وؿتول وؾتـ فـحق شىلـغ ِ -مىلـ أربعىلي
وثالثغ إػ ظوم أفػ ومئتغ وتًعي وثالثغ  -ثؿ ذم ظوم أربعغ بعد ادئتغ وأفػ اجتؿع ُ
صؿؾ ادًىلؾؿغ ذم
َى افعؾام ُء افرشوئؾ إػ افؼرى وافٌؾدان ،وصجعقا افـىلوس و َد َظىلقهؿ
َك َْجد ظذ اإلموم ترـل ،وطفر احلؼ ،و َـ َت َ
ؿؾً أكو :فقٓ اهلل ثؿ اإلمىلوم ترـىلل مىلو تـطػىلئ
إػ ديـ اهلل ،واكطػلت افػتـ افتل بقـفؿ بعد احلروب ضقيؾي" ُ
ؾضؾ ظذ افـوس حتك فق ـون طودًو ،فق ؾروـو ّ
أن هـوك شؾطون طومل ؾفق خر هلؿ ِمـ دون
افػتـ ،افًؾطون فف ْ
شؾطون وإموم ،يؼقل" :وهؽذا اكطػلت احلروب وافػتـ افتل وؿعً بقـفؿ ظذ أثر تؾىلؽ احلىلروب ووىلدت
كورهو ،وطفر ديـ اهلل ،واصتغؾ افـوس بعد ذفؽ بوفتعؾقؿ واإلرصود وافدظقة وافتقجقف حتك ظودت ادقىلوه إػ
تورهيو" إػ لخر افؽالم ،ثؿ ذـر افعؾامء لل افشقخ ورثفؿ َمـ ورثفؿ ِمىلـ افعؾىلامء ِمىلـ لل افشىلقخ وؽىلرهؿ،
ؾدظقة افشقخ مووقيّ :
وأن اإلموم حمؿد بـ شعقد وبعده ابـف وبعد شعقد وبعده ظٌد اهلل َو ِ َيل اإلمومي ترـل بـ
وذـرت فؽؿ بعض إخٌور مو يتعؾؼ بوٕخٌىلور افًىلوبؼي
ظٌد اهلل ،وهق ترـل بـ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ شعقد،
ُ
ذـرت ؾقفو ظٌد اهلل.
افتل
ُ
ذـرت هىلمٓء
أيضو دوذا
ُ
أيضو حيي توفس افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ٓ ،كطقؾ ذم هذاً ،
ظٌد اهلل ـون ً
أن درشـو ذم دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب  -فقٓ اهلل فقٓ ّ
إئؿي ِمـ لل شعقد  -مع ّ
أن اهلل هقل هىلمٓء
حمؿد بـ شعقد وظٌد افعزيز و َمـ بعده مو ؿومً افدظقة وٓ مضً وٓ مت ّؽـ افعؾامء! هو هؿ بعىلد شىلؼقضفو
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ذـرت فؽؿ ـتوب ادؼوموت
ّؾروا يؿـي وينة بغ ذيد وضريد أو ؿتقؾ ،يؼقل افشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ -
ُ
 هذا أكصحؽؿ بف ،ـتوب ادؼوموت فؾشقخ ظٌد افىلرمحـ بىلـ حًىلـ حمؼىلؼ ،ورشىلوفي ادؼومىلوت مقجىلقدة ذميىلديؿ ذفىلؽْ :
افًـِ ّقي" ذم ادجؾد افثوين ظؼ ،يؼقل ؾقفو ظـ إئؿي ِمـ لل شىلعقد" :كًىللل اهلل ْ
وأن
أن
َ
"افد َرر َّ
جيعؾفؿ أئؿي هدىْ :
وأن يقؾؼفؿ دّو وؾؼ فف اخلؾػوء افراصديـ افذيـ هلؿ افتؼدم ذم ككة هىلذا افىلديـ ،وظؾقـىلو
أن كدظق دَِـ َو ّٓه اهلل أمركو ِمـ هذه افذرييْ :
وظذ ادًؾؿغ ْ
وأن يكف ظـو وظـفؿ ـؾ حمـي وبؾقي :وأحقىلو اهلل
ذؿ مو ُت ِرك ِمـ افؼيعي ادحؿديي :وأبؾح هلؿ افؼؾقب وؽػر فـو وهلؿ افذكقب" ،ؾألجؾ هذا ذـركو مو يتعؾؼ
بوإلموم ترـل.
كدخؾ ظذ اإلموم ؾقصؾ بعده ،اإلموم ترـل اشتؿر ؾسة ثؿ ُؿتِ َؾ ثؿ جوء اإلموم ؾقصؾ ،وـون حتً ِوٓيىلي
اإلموم ؾقصؾ ظؾام ٌء مـفؿ ظٌد افرمحـ ،وهق أؿقى افعؾامء ظٌد افرمحـ بـ حًـ ،تقذم ظوم أفػ ومئتغ واثـغ
أيضو ِمـ افعؾامء ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ أبو بطغ همٓء
وثامكغ ِمـ اهلجرة  -افشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ ً ،-
اشتؿروا ؾسة ،ظذ ـؾ حول هـوك ظؾامء ُـ ُثر ٓ كدخؾ ؾقفؿ حتك ٓ يطقل بـو ادؼوم.
افند افتورخيل ٕجؾ ْ
أن كدخؾ ذم مقوقظـو افققم  -افىلذي هىلق بىلراءة دظىلقة
ذذا أكو مضطر أين أوؿػ ّ
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِمـ هتؿي اخلقارج وافتؽػر  ،-ؾلكو مضطر فؾقؿىلقف ،وشىلٌؼ أين أخىلزتؽؿ ّ
أن
توريخ َك َْجد ممؽـ كٌدأه فؽـ ٓ يـتفل! ٓ يـتفل ّإٓ بؿجقئؽؿ إػ هـوّ ،
ٕن هىلذه دظىلقة بؼقىلً ذم طىلؾ دوفىلي:
اخلطقب وادؽوره وافشدائد ،ورجول افدوفي شىلقاء
وٓؿً هذه افدوفي
وهذه افدوفي ؿومً ظذ هذه افدظقة
ْ
َ
افدَّ ْر ِظ ّقي أو بعدهو دّو ـوكً مثؾ ً
مثال ظًر وبقشي وؾقفو ٓؿقا ذم ككة افدظقة افشىلدائدََ
دّو ـوكً افدوفي ؾؼط َّ
أيضو
أيضو افٌوديي ـوكقا رجول هذه افدظقة دّو اشتجوبقا هلذه افدظقةً ،
وـوكقا ِمـ خرة َمـ ؿوم بـكة افدظقةً ،
ـؾ افٌؾدان افـجديي ـوكً تًوهؿ ذم ـؾ مو تًتطقع واكتفً ـؾ مو يتعؾؼ بوفػتـ ّإٓ مو حيصىلؾ ِمىلـ وىلعوف
افـػقس أو ادؽوبريـ أو أهؾ احلًد وهذا ٓ خيؾق مـف زمون وٓ ختؾق مـفؿ بؾد ،ؾـؼػ ظـد هذا احلدّّ  -يعـىلل
كؼطي ثؿ كٌدأ ِمـ أول افًطر .-
فق ؾتحـو بوب إشئؾي مل كدخؾ بودقوقع! إشئؾي يو إخقان افذي ظـده أشئؾي يًجؾف يؽتٌىلفْ ،
إن حلؼـىلو
إن حلؼـو بعد افصالة جقد ،إذا مو اشتطعـو أكو أظىلدـؿ ّ
إن صوء اهللْ ،
بعد افصالة كؽؿؾ ْ
أن هىلذه إشىلئؾي تٌؼىلك
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ٕن هذه ْ
أوؿـفوّ ،
إن صوء اهلل أهنو شقف تطؾع ذم ـتىلوب يؽىلقن ذم
ظـدي وأبحٌ ظـ خطي وأجقى ظـفو أو ّ
ذـرهتو! مو يتعؾىلؼ بوٕدفىلي افتىلل
متـوول أيديؽؿ وشفؾ وأدفي ـؾفو بغ يديؽ  -افعزو  -وهـوك أدفي واهلل مو
ُ
بعضؽؿ يعـل يؼقل هذه مفؿي ،بعضؽؿ يعـل مو أشعػف افٌحٌ ْ
أن يصؾ ؾقفو ،أو ؿرأ وفؽـ مل يصؾ إػ هىلذه
أيضو ،وشٌؼ أين أخزتؽؿ ،مو ترـتؿقكو كجؾس دؿقؼتغ! شٌؼ أين أخزتؽؿ
إدفي ،شتؽقن هذه إدفي مثؾفو ً
أن توريخ افدظقة ِمـ إخطوء ادـتؼة ّ
ّ
أن دراشي افتوريخ تـػصؾ ظىلـ ضوفىلى افعؾىلؿ! هىلذا فىلقس بصىلحقح،
ادتعؾؿ فرشوئؾ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ٓ ُب ّدّ أ ْن يؼرأ ذم توريخ افدظقة ؿراءة بحقحي ّ
وإٓ ؾنكف مل يػفىلؿ
رشوئؾ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب! افػوئدة إوػ ِمـ درشـو افققم  -و َؿ ٌْ َؾ افققم اختككو و َؿ ٌْ َؾ أمس ـون
مػصال صق ًئو  -مو افػوئدة إوػّ :
ً
أن ؾفؿ توريخ دظقة افشقخ هق إداة افتل تػفؿ ذو رشوئؾ افشقخ حمؿد ظٌد
جقاذىلو
افقهوب وـالمف وظٌوراتف ،أـثر افعٌورات افتل ُي َشـَّ ُع ظذ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب وتؽىلرر
ُ
تورخيلِ ،
ؾؿـ اخلطل ْ
أن يًتؼك! يؼقل :هذا بحٌ تورخيل فقس ختصيص هذا خطل! رشوئؾ افشقخ حمؿد بىلـ
ظٌد افقهوب ٓ ُتػفؿ ّإٓ بؼراءة تورخيف ؿراءة بحقحي ،ادعوروي معوروي دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب
وآظتؼود افًقء افذي يؼوبؾ آظتؼود احلؼ ٓ يؿؽـ ْ
أن تعرؾف ّإٓ بؼراءة بحقحي فتوريخ دظقة افشقخ حمؿد
بـ ظٌد افقهوب ،ضقى.
كدخؾ ذم مقوقع "براءة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِمـ آهتوم بوخلقارج" أول مو كٌدأ ذذا ادقوىلقع
ِ
ز ْأمتقهىلو!! ٓ ،كحىلـ حمتىلوجقن إػ هىلذا
أكف ؿد يؼقل ؿوئؾ :يعـل براءة افدظقة مـ اخلقارج هىلل خورجقىلي :ؾ ّ
افعـقان ،وادًلفي ذم هذا ادؼصقد ذو ادُ َعوين ِمـ افقاؿع ،كحـ كـطؾؼ ِمـ افعـوويـ ِمـ افقاؿىلع افىلذي كعقشىلف،
هـوك َمـ يتفؿ افدظقة أهنو خورجقي ؾـحـ كعورك مًلفي ذم افقاؿع ومقجقدة ّ
أن َمـ يتفؿ افدظقة أهنو تؽػريي!
ً
أن هذه افػريي ّ -
أوّٓ :
أن دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وأتٌوع دظقة افشىلقخ خىلقارج!  ٓ -دفقىلؾ
ظؾقفو.
ثوك ًقوّ :
أن جـس آؾساء ظذ افدظقة احلؼ حصؾً ظذ افرشؾ وإكٌقوء ذم دظقاهتؿ وحصؾً ظذ دظقة
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،تعرؾقن أظىلداء افرشىلؾ ٓ يؼقفىلقن :واهلل دظقتىلؽ بىلحقحي :فؽــىلو ـػىلور!! ٓ
افـَّ ر
شىلحر! أكىلً
يؼقفقن هذا ،يؼقفقن :شوحر وشحر وتـقن وجـقن :مو تؼقفف جـقن! أكً تـقن! مىلو تؼقفىلف
ٌ
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شوحر! مو تؼقفف ـفوكي! أكً ـوهـ! يعـل مو يليت يؼقل إ ّن هذا هق احلؼ! كحـ أظىلداء احلىلؼ! ٓ يؼىلقل هىلذا،
ٌ
ـذفؽ افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ دّو أمر بوفتقحقد وأمر بىل "ٓ إفف ّإٓ اهلل" ؿوفقا فف :بىلٌل حمؿىلد! ؾؼىلوفقا هىلق
افصوبئ! إذا أشؾؿ بحويب أو أشؾؿ أحد ِمـ ؿريش ؿوفقا بٌل! ؾىلالن بىلٌل! ؾالحىلظ افتًىلؿقي وافؾؼىلىٓ ،
ٌَّىلل
يؼقفقن :ؾالن بور مقحدًً ا! ٓ ،يؼقفقن ؾالن بوبئ ،إ ًذا جـس افػريي وآؾساء مقجقدة ظىلذ دظىلقة افـَّ ر
ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وافدظقات افًوبؼي ،ؾوٓؾساء ُشـَّ ٌي مووق ٌي ذم افرشؾ و ُشـَّ ٌي مووىلق ٌي ذم أتٌىلوع افرشىلؾٓ ،
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ِ
ِ
ٌَّل ّ
وافػ َرق اإلشالمقي إذا دخؾـو بور ـال ُمـو
أحد مـ افػرق افضوفي إذا دخؾـو ذم دظقة افـَّ ر
أدق َك ِ
مثال ّ
أن افػرق افضوفي دمدون ً
َجدُُ ّ
أن إصوظرة ٓ يؼقفىلقن كحىلـ ِمىلـ ؽىلر أهىلؾ افًىلـََّّي واجلامظىلي! ٓ،
يؼقفقن :كحـ أهؾ افًـََّّي واجلامظي! ؾفؿ يـتًٌقن إػ افًـََّّي واجلامظي ،ضقى إذا جوء أهؾ إثر وأهؾ احلديٌ
هؾ يؼقفقن إصوظرة ً
ـثرا وادعتزفي أصد مـفؿ ،أصد شق ًءا وأبعد ظىلـ افكىلاط
مثال – أكو
ُ
ذـرت إصوظرة ً
ادًتؼقؿ ِمـ إصوظرة  -وإصوظرة ـوكقا ؿريٌغ ٕهؾ افًـََّّي جدًً ا ،ذم افؼرن افرابع اهلجري ـون أبق احلًىلـ
إصعري ذم بغداد ظـد أيب احلًـ افتؿقؿل وظـد افتؿقؿقغ ذم حمؾي ذم بغداد فؾتؿقؿغ معروؾىلي ،ؾؽىلون أبىلق
احلًـ إصعري ؾقفو ،وتالمقذ أيب احلًـ إصعري مو أطفروا صق ًئو ِمـ مػورؿي افًـََّّي إػ ْ
أن أتىلك افؼشىلري
ظوم أربعؿئي وتًعي وشتغ ِمـ اهلجرة ،ؾتـي افؼشري ،بور آكؼًوم واوح ود أتٌوع اإلموم أمحد ِمـ ؿٌىلؾ
إن إصوظرة ً
إصوظرةِ ،مـ ؿٌؾ ـوكقا مل يظفروا بدظتفؿ! ؾـحـ كؼقلّ :
مثال ٓ يصػقن أهؾ افًـََّّي يؼقفىلقن:
أهؾ احلديٌ وإثر! افًؿي افغوفٌي ظؾقفؿ ،ٓ ،ـذفؽ ادعتزفي ٓ يؼقفقن ظـ أهؾ افًـَّي :إهنؿ أهؾ ُشىلـَّ ٍي! ٓ،
يؾؼٌقهنؿ ويـٌذوهنؿ بلكقاع ِمـ إفؼوب ،يؼقفقن ً
مثال :حشقيي! وذـركىلو فػىلظ احلشىلقيي ،يؼقفىلقن :تًىلؿي،
وكحـ كـزه اهلل ظـ افتجًقؿ! ٓحظ ّ
أن إصوظرة يؼقفقن :كحـ كـزه اهلل ظـ افتجًقؿ :أمىلو هىلمٓء احلـوبؾىلي
وأتٌوع اإلموم أمحد ؾفؿ تًؿي! ٓحظ افؾعى بوٕفػوظ وادصطؾحوت هذا مقجقد ،وآكتًوب إػ احلؼ ِمـ
أيضو
أيضو مقجقدً ،
ِؿ ٌَؾ َمـ فقس ِمـ أهؾ احلؼ مقجقد :وكٌذ أهؾ احلؼ بػريي ُت َؽ ّر ُه افـوس بوحلؼ وافًـََّّي هذا ً
ِ
افًـَّ َِّي افـقابً وافـوبتي! وهذا جوء ظذ أفًـي وأؿالم ادعتزفي مثىلؾ اجلىلوحظ،
مـ إفؼوب افتل ـون يؾؼى ذو ُ
اجلوحظ ـون فف رشوفي اشؿفو "افـوبتي" وؿـ رشوئؾف ،يؼصد ؾقفو أهؾ افًـََّّي وإمقيغ ،ضٌ ًعو هذا ذم ضٌعىلي،
شامهو افرشوفي إمقيي ،اجلوحظ وادعتزفي ٓ َيرون إموم َي إمىلقيغ ٓ ،يىلرون إمومىل َي معوويىلي
ذم ضٌعي أخرى ّ
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ريض اهلل ظـف وٓ إموم َي يزيد بـ معوويي وٓ ظٌد ادؾؽ بـ مروان وبـقف ،ؾؽوكقا يؼقفقنّ :
إن افذي ُيثًٌ إمومي
أيضو خقارج! هذا ادعتزفي يًؿقن أهؾ افًـََّّي خقارج ويؼقفقن ظىلـ أهىلؾ افًىلـََّّي
ادرواكقغ كوبتي ويًؿقهنؿ ً
كوبتي ،إ ًذا أهؾ افًـََّّي ُكٌذوا بوٕفؼوب افتل ٓ تدل ظذ حؼقؼي مذهٌفؿ ،هىلذا واحىلد ،وتـػىلر أخىلريـ ظىلـفؿ،
غ "ٓ إفف ّإٓ اهلل" وهنك ظـ ظٌودة افطقاؽقً ادقجقديـ ذم
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذـركو دظقتف مو هل :وأكف َب ّ َ
ؾؾام حصؾ مـف ذفؽ ظوروف ظؾامء ،افعؾامء ادعوروقن فؾدظقة
َك َْجد وظـ ـوؾي افصقر افؼ ـقي افتل ذـركوهوّ ،
فقًقا بعقديـ ظـ مشوذي أظداء افرشؾ ِمـ كوحقي افـٌذ بوٕفؼوب و ِمـ كوحقي آحتجوج بوفؽثرة ِ
ومىلـ كوحقىلي
ى افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب رشوفي "مًوئؾ اجلوهؾقي" يذـر ؾقف مو ـون يعوكقىلف
أتٌعؽ افضعػوء! فذفؽ َـ َت َ
حتذيرا فؾـوس ْ
أن ي ّتٌعقا أوفئؽ أظداء افرشؾ.
ِمـ ادعوروغ يشٌف احلول بوحلول
ً
وجدكو ِمـ حجٍ وصٌفوت واؾساءات أظداء افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب أهنؿ وبػقه بوخلورجلَّ :
وان
َأ ْت ٌَوع افدظقة خقارج! مو افدفقؾ ظذ هذا؟ ذم رشوفي فؾشقخ أمحد بـ موكع ،أمحد بـ موكع تىلقذم ذم ظىلوم أفىلػ
ومئي وشٌعي وثامكغ تؼري ًٌو ،هذا افشقخ أمحد بـ موكع ـون ذم صىلؼرا وظـىلدهؿ ادًىلجد يصىلؾقن ؾقىلف مجوظىلي،
افشقخ ظٌد اهلل ادقيس ذـركو أكف ِمـ أظداء دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،افشقخ ظٌد اهلل هذا ـون ُي َث رٌ ُط
ظـ افصالة مع اجلامظي ،مو افًٌى؟ ّ
ٕن اإلموم ِمـ أتٌوع دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ؾوفشىلقخ أمحىلد
وحمى فؾدظقة ِ
بـ موكع ظومل ذم ذفؽ افقؿً ُ ِ
ومـ أكصورهو َر َّد ظؾقف ذم رشوفي ،تقذم  -أطـ  -ظوم أفػ ومئتغ
ٌ
أن افـَّ ٌْ َذ ّ
أن افرشوفي ُـتًٌ ؿٌؾ هذا افتوريخ ،وهذا يعـل ّ
وشتي وثامكغ ،معـوه ّ
بلن افىلدظقة وأتٌوظفىلو خىلقارج
ِ
أيضو حتك ظٌد اهلل بـ ظقًىلك بىلـ مىلقيس مىلوت ؿٌىلؾ
مٌؽراً ،
مقجقد ذم َك َْجد مـ افعؾامء ادعوروغ فؾدظقة ً
أن هذه افشٌفي مٌؽرة ،يؼقل وير ّد ظؾقف وؿولّ " :
ذفؽ :ؾقدل ظذ ّ
إن ظٌد اهلل ادىلقيس و َمىلـ معىلف ِمىلـ أظىلداء
افدظقة ـوكقا مو كؼؿقا ِمـ افدظقة وأتٌوظفو ّإٓ أهنؿ دظىلقا إػ "ٓ إفىلف ّإٓ اهلل" وافتقحقىلد ،وأمىلروا بػىلرائض
ؾؾام ؾعؾقا ذفؽ ؿوفقاّ :
إن أهؾ صؼرا وأهؾ افعورض ـػروا :وأهنؿ خىلقارج!!" إ ًذا افـٌىلذ
اإلشالم وـذا وـذا ّ
ذذه افػريي مقجقد ِمـ ادعوروغ فؾدظقة ِمـ ؿديؿ ،ادفؿ هذا افـٌذ بلهنؿ خقارج طوهر ،وهلذا ذـىلره وأثٌتىلف
افشقخ حًغ بـ ؽـّّوم ،ؾذـر ّ
أن أظداء افدظقة ِمـ افعؾامء ؿىلوفقا ظىلـ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب أكىلف
أوؾ اخلقارج! إ ًذا كلخذ ِمـ هذا ّ
خورجل! وأكف ِمـ ّ
أن افػريي مٌؽرة ،هىلذه افتفؿىلي فقًىلً جديىلدة ،افتفؿىلي
ّ
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وأيضو مرت ظذ تالمقذه أـقىلد :ؾىلامذا ؿىلوفقا؟
مٌؽرة ،إ ًذا هذه افػريي َم َّر ْت ظذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ً
يعـل ٓ تتعى كػًؽ أكً تٌحٌ ظـ افر ّد ظؾقفو! ٓ ،اكظر موذا ؿوفقا ،أو ًٓ اظرف أهنو ؿديؿي ،ثوك ًقو اظرف َّ
أن
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ر ّد ظؾقفو.
أيضو ؾريي ثقؾً ذم حؼ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ
هذه افػريي تشٌف ؾري ًي أخرى "أ َّكَّؽؿ ُتُؽ ّػرون ادًؾؿغ!" هذه ً
مٌؽرا " َّأهنؿ ُيؽ ّػرون أهؾ اإلشالم!" يعـل افذيـ ُيؽ ّػرون أهؾ اإلشالم َمىلـ هىلؿ؟ اخلىلقارج،
ظٌد افقهوب ً
ؾؿحؿد بـ ظٌد افقهوب ر ّد ظذ هذه افػريي ؾؼول" :مو ـ َّػ ْركو ادًؾؿغ! مو ـ ّػ ْركو ّإٓ ادؼىلـغ ،ادؼىلك هىلق
افذي ُكُؽ ّػره ،ادًؾؿ مو ُكُؽ ّػره!" وفذفؽ افشقخ بوفح افػقزان دّو ُشئؾ ظـ هذه افشٌفي َّ -
أن افشقخ حمؿد بـ
ظٌد افقهوب ُي َؽ رػ ُر! – ؿول :افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مو َـ ّػ َر ادًؾؿغ! مو َـ ّػ َر ّإٓ ادؼـغ ،هذا احػظقه
ِمـ أوجف افر ّد ظذ َمـ يؼقل َّإهنو دظقة خقارج!
أيضو افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب تزأ ِمـ ظؼقدة اخلقارج ،مو ذم أحد يؽقن ِمىلـ ظؼقىلدة ويتىلزأ مـفىلو!
ً
أيضو ُاؾىلسي ظىلذ افشىلقخ أ َّكَّىلف ُيؽ ّػىلر افٌقبىلري  -افٌقبىلري بىلوحى افـقكقىلي ،كقكقىلي
ؾوفشقخ تزأ مـفوً ،
ٌ
ذتون ظظقؿ!" هذا جقاب افشقخ
افٌقبري واهلؿزيي  -ؾؼول افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب" :شٌحوكؽ :هذا
ٌ
ذتون ظظقؿ! وافذي وؿع ِمـ افشقخ دموه افٌقبري أ َّكَّف َذ َـ َر أبقو َتَىلف
ظـ هذا افػريي  -افتؽػر  -شٌحوكؽ هذا
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ويؼقل ؾقفوَّ " :
ٌَّل ّ
ؾنن ِمـ جقدك
َ
وح َّذ َر مـفوَ ،ذ َـ َر إبقوت افتل ؾقفو ذك واشتغوثي بوفـَّ ر
ِ
ظؾؿ افؾقح وافؼؾؿ" هذا ـون ُيذـر ذم َك َْجد وـون ذم افريوض ؾقفو مقافىلدَ ،ذ َـَىل َر
وضهتو ،ومـ ظؾقمؽ ُ
افدكقو َ ّ
هذا افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ٓبـ شحقؿ ؿول :إكؽ حتي ادقافد  -وادقافد هل افتل يؼول ؾقفو ؿصىلقدة
مـتؼا ،فؽـ هؾ َـ َّػره؟ ٓ ،مو ـ َّػره ،بؾ فف رشوفي
حي رذ ُر ممو ـون
افٌقبري  ،-ؾوفشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ُ َ
ً
َذ َـ َر ؾقفو أبقوت افٌقبري ؾؼولَّ " :
إن هـوك بعض إبقوت ؿوهلو بعض َمـ ؾقف بالح ظؾ جفوفىلي :مل يىلتػطـ
هلو" هذه مقجقدة ذم رشوفتف بقون "ٓ إفف ّإٓ اهلل" دمدوهنو ذم ادجؾد افثوين بػحي موئي وإحىلدى ظؼىل تؼري ًٌىلو
وحقهلو ذم لخر افرشوفيَّ " ،
إن بعض افـوس ِمـ افصوحلغ يذـر ـال ًمو ذم افؼك :مو تػ َّطـ فف ،مل يػطـ فىلف أ َّكَّىلف
ذك ،ظذ جفوفي" وذـر أبقوت افٌقبري واهلؿزيي ،ؿول ذم اهلؿزيي ِمـ جـس هذا ـثر ومل ُيؽ ّػره! مىلو ـ ّػىلر
افٌقبري! ؾؽقكف ُي ٌّغ افتقحقد و ُي ٌّغ َّ
أن هذه إبقوت ؾقفو ذك ويعتذر فؾؼوئؾ أ َّكَّف ـون ظىلذ جفوفىلي :هىلؾ
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هذا تؽػر؟؟ هذا فقس بتؽػر! هذا ؾرق بغ افٌقبري وبغ افذي ؿوئؿ ـون ذم َك َْجد يليت ويؼػ ذم ادًوجد
أن يعٌدوه ِمـ دون اهلل! هذا يدظق إػ ظٌودة كػًف ،و ُيزيـ هلؿ ْ
وإموــ ويزيـ فؾـوس ْ
أن يكؾقا فف افـذور!
وأهنؿ يدظقكف ذم افشدائد! ْؾرق بىلغ هىلذاً ،
ؾعىلال افشىلقخ
ويزيـ هلؿ أ َّكَّف يؽشػ ظـفؿ افشدائد إذا ؽوبقا ظـف! َّ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـ َّػر هذا وكؼؾ اإلمجوع ظذ تؽػره ،افذي كؼىلؾ اإلمجىلوع ظىلذ تؽػىلر مثىلؾ هىلذا صىلقخ
تٌغ فـو ذفؽ ؾشىلقخ
اإلشالم ابـ تقؿقي ،ؾفذا ّ
كص ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وهذا فقس بتؽػر ،إذا ّ
ذـرهتو فؽؿ ذم حؼ افٌقبري ،هـوك حيقك بـ يقشػ
اإلشالم ابـ تقؿقي ـون فف ظٌورات تشٌف افعٌورات افتل ُ
افكسي ِمـ ؿريي "سس" ؿتؾف افتتور هذا ،تقذم َشـََي شتامئي وشً ووًغ ،هذه افؼريي ؿريٌي ِمـ بغداد،
أيضو ،وهـوك ؽره ذـره صقخ اإلشىلالم ابىلـ تقؿقىلي،
ؾدخؾ افتتور وؿتؾقه ِمـ وؿـ َمـ ؿتؾقه ،هذا فف أبقوت ً
دفقىلؾ ذظىلل" و َذ َـَىل َر َّ
ؿول" :يؼقل :همٓء فقًقا ِمـ افعؾامء اددرـغ فألحؽوم ويمخذ ظـفؿ! وفقس هلؿ ٌ
أن
همٓء بعض افشققخ يؼقل" :أظرؾفؿ وهلؿ بالح وزهد إذا حصؾ فف أمر خطىلو إػ جفىلي ؿىلز ظٌىلد افؼىلودر
اجلقالين  -ذم افعراق حـٌع  -خطقات واشىلتغوث بىلف :هىلمٓء ُك ٌّفىلقا و ُظ ّؾؿىلقا َّ
أن هىلذا ذك أـىلز ؾتـٌفىلقا
أن هىلذه إظىلامل ْ
وتراجعقا ظـف وتوبقا مـف" ؾفذا فقس بتؽػر! هذا تعؾقؿ وحتىلذير ّ
وإن ـىلون يػعؾفىلو بعىلض
افصوحلغ وبعض ادـتًٌغ فؾعؾؿ :بعض ادـتًٌغ فؾعؾؿ ذم افؼرن افًوبع اهلجري ـون يًىلتغقٌ بشىلقخف ذم
افشدائد! هذا ـون اكتؼ ظـد بعض إمصورّ ٕ ،كف حصؾ بقـفؿ دخقل افصقؾقي ودخىلقل بعىلض اخلراؾىلوت
وافعؾؿ دخؾً ؾقف ُص ٌَ ٌف ودخؾ ؾقف جدآت وأكقاع ِمـ أكقاع اجلدال وهيدم افعؾؿ زفي افعومل وجدال ادـىلوؾؼ،
ـثرة جدال ادـوؾؼغ إذا أـثروا اجلدال ذم ؿضقي صؽؽقا ؾقفو مفام ـون ،مفام ـون ،إ ًذا هذا بـقع صقخ اإلشالم
صىلؽ َّأهنىلو ذك بىلوهلل ّ
ابـ تقؿقي وهذا بـقع حمؿد بـ ظٌد افقهوب مع َمـ حصؾ مـف أفػىلوظ ٓ ّ
جىلؾ وظىلال،
ؾوفشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب اهتؿ بل َّكَّف ُيؽ ّػر افٌقبري وتزأ ِمـ هذا ،وافشىلقخ ؿقىلؾ ظـىلف أكؽىلؿ ُتُؽ ّػىلرون
ادًؾؿغ وتزأ ِمـ هذا.
ترـً ؾقؽؿ مو ْ
إن متًىلؽتؿ بىلف :ؾؾىلـ تضىلؾقا:
هـوك ُحجي يًتدل ذو أبحوب هذه افػريي ،ذم احلديٌ « ُ
ِ
ِ
َىلام ٌت
َوب ِمـْ ُف ل َي ٌ
وشـتلش( ،)1وـتوب اهلل ؾقف حمؽؿ وؾقف متشوبف ُ
﴿ه َق ا َّفذي َأ ْك َْز َل َظ َؾ ْق َؽ ا ْفؽ َت َ
ىلوت ُحم ْ َؽ َ
ـتوب اهلل ُ
( )1بحقح .احلوـؿ ( )319مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف مرؾق ًظو .بحقح اجلومع (.)2937
46

حَم ََدََب َنََعَب ََدَََالوََهَ ََ َ
َََ َ
َجَ َ
َالخََوَار
ََةََ َدَعََوََةََال
اء
َََ
نَعََقَيََدََةََََ َ
ابَمَ ََ َ
شَيَ َخََ ََم ََ َ ََ َ
بَََرَ َ
سََين َ
اَح ََ
دَابَََ ََ
اللََبََنَ ََسََع َََََ
لََلَ َشَيَ َخََ ََعََب ََدََ ََ

ىلقن مىلو َت ََشىلوبف ِمـْْىلف ابتِ َغىلوء ا ْف ِػ ْتـَ ِ
وت َؾ َل َّمو ا َّف ِذي َـ ِذم ُؿ ُؾ ِ
ُه َّـ ُأم ا ْفؽِ َت ِ
ىلقذِ ْؿ َز ْي ٌ
َىلي َوا ْبتِ َغىلو َء
وذ ٌ
ََ ُ ْ َ
ىلغ َؾ َق َّتٌَِّ ُع َ َ
َوب َو ُأ َخ ُر ُم َت ََش ِ َ
ؾليضو احلديٌ ؾقف حمؽؿ وؾقف متشوبف ،وإذا ـون افؼرلن ـالم
َت َْل ِويؾِ ِف﴾( )1وإذا ـون ذم ـتوب اهلل حمؽؿ ومتشوبف ً
اهلل وـالم افرشقل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؾقف حمؽؿ ومتشوبف ؾوفقاجى ذم هذا مو هق؟ كر ّد ادتشىلوبف إػ ادحؽىلؿ
و ُكُح ّؽّؿ ادُحؽؿٌ ،
وـؾ ِمـ ظـد اهلل كممـ بف ،فؽـ كر ّد ادتشوبف إػ ادُحؽؿ ،وهذا َمـ افذي يػعؾف؟ افراشخقن
أيضو مو دام َّ
أيضو
أن ـالم افرشقل وـالم اهلل ؾقف حمؽؿ ومتشوبف ً
ذم افعؾؿ ،وافعؾامء وأهؾ افعؾؿ ،ـالم افعؾامء ً
أيضىلو ذم ـالمىلف
ـالم افعؾامء ؾقفو حمؽؿ ومتشوبف وهذا ـثر ذم ـالم افًوبؼغ ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ً
متشوبف وذم ـالمف حمؽؿ ،ؾؽقن صخص يليت يؼقل :هذا ـالم حمؿد بـ ظٌد افقهوب! اكظىلر ـىلذا ـىلذا ـىلذا!
ؾـؼقل :فف كعؿ ،ؿد يؽقن هذا افؽالم ،هذا أكً تلخذ ادتشوبف مـف! ـلكؽ َمـ يليت إػ افؼرلن يؼىلقلَ ﴿ :ؾ َق ْي ٌ
ىلؾ
ِ
وه َ
﴿و َم ْـ َي ْؼ ُت ُْؾ ُم ْم ِمـًًو
غ﴾( )2ويؼػ! َٓ ﴿ ،ؾ َق ْي ٌؾ فِ ْؾ ُؿ َص رؾ َ
فِ ْؾ ُؿ َص رؾ َ
غ ( )4ا َّفذي َـ ُه ْؿ َظ ْـ َب َال ِهتِ ْؿ َش ُ
قن﴾( )3أو َ
ِ ِ
قفو﴾( )4وتؼػ!
ُم َت َع رؿدًً ا َؾ َج َز ُاؤ ُه َج َفـَّ َُّؿ َخوفدًً ا ؾ َ
ؾقؼقفقن :افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؿول :ـذا وـذا! هـوك ـالم لخر ،إ ًذا تـتٌف إػ ادحؽؿ ِمـ ادتشوبف
ظرؾىلً ظٌىلورة افشىلقخ
أيضو ذم ـالم افعؾامء ،و ُي َرد ادتشوبف إػ ادحؽؿ ،وإذا مىلو
َ
حيصؾ ذم افؼرلن وذم افًـََّّي و ً
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؾورجع إػ تالمقذ افشقخ وتالمقذهؿ وتالمقذهؿ وهؿ افعؾامء افراشىلخقن ،ارجىلع إػ
شامحي ادػتل ،ارجع إػ افشقخ بوفح افؾحقدان ،ارجع إػ افشقخ بوفح افػقزان واشتػن ِمـ هذه افعٌورة،
هؾ هذا ادعـك افذي ؾفؿف َمـ ؾفؿف ً
بحقحو مىلو هىلق
مثال معـك افتؽػر أو معـك ـذا بحقح أم ٓ؟ إذا ـون
ً
افدفقؾ؟ إذا ـون ً
بوضال مو هق افدفقؾ؟ ِمـ ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب :ؾقدفؽ ظؾقف.
تٌغ ذفؽ ؾودخوفػقن فدظقة افشقخ وجدوا :أريد أكٌفؽؿ ظذ مقوقع ذذا اخلصىلقص ،ادخىلوفػقن
إذا ّ
فدظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وجدوا ّ
أن أهؾ هذه افٌالد ِمـ ؿديؿ بوروا يىلدًً ا واحىلدة ومل يًىلتطقعقا
بلي كقع ِمـ أكقاع افتل تػرؿفؿّ :
وأن ظـدهؿ تديـ وحمٌي فؾدظقة ؾال يؿؽـ يلتقؽ أحىلد ِمىلـ
افدخقل ظؾقفؿ ّ
( )1لل ظؿران.7 :
( )2ادوظقن.4 :
( )3ادوظقن.5 ،4 :
( )4افـًوء.93 :
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جي ّر أبـوءكو أو بعضفؿ إ ّٓ ويؼقل :أكو توبع فؾدظقة ويـتًى إػ افدظقة وأكو ِمـ أتٌوع افىلدظقة! ويىلتؾؿس
أجؾ َ ُ
مو ّ
يضؾ بف هذا افـشل ِمـ ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب :ؾقـظر هذه افدظقة وكحى افدظقة وـذا ؾقدخؾ
افر ّدة ذم اإلشالم ،افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ يؼقلَ « :مـ َب َّدَّ َل ديـىلف ؾىلوؿتؾقهش(،)1
ظؾقفؿ ،وأكو ُأذـرـؿ بحؽؿ ر
دوذا هذا إمر؟ ّ
ٕن هـوك َمـ يـتًى إػ اإلشالم ِمـ أظدائف ،ؾنذا اكتًى إػ اإلشالم ارتدّّ ظـف إلوعوؾف ،أو
خوض ؾقف بتشقيف بزكدؿي ومو صوبف ذفؽ ِمـ أكقاع اإلحلود " َمـ َب َّدَّ َل ديـَف ؾوؿتؾقه" محويي فإلشىلالم ،مقوىلقع
إذا ـون اإلشالم حيؿك ممـ يؾتصؼ بف وفقس ِمـ أهؾف أو يريد بف افػًود أو يرتد ظـف فقضىلعػف :ـىلذفؽ دظىلقة
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب حتتوج إػ محويي ممـ يدخؾ ؾقفو وهق فقس ِمـ أهؾفو ،يـتًى إفقفو ذم افٌدايي ثىلؿ
خيرج ظـفو ويؼقل :واهلل هذا ـالم افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب أو مو صوبف ذفؽ ثؿ يعقد ظذ أهؾفو بوفؼتىلؾ!
ويؼقل أو افتػجر أو مو صوبف ذفؽ ،يؼقل ابـ تقؿقي يعـل هـوك َمـ حيتٍ بوفؼرلن وظؿدتف ذم احلؼقؼىلي فقًىلً
هل افؼرلن بؾ افٌوضـ ،يؼقل ابـ تقؿقي" :ـثر حيتٍ بوفؼرلن وظؿدتف افٌوضـ ظذ رأيف" و َذ َـ َر افشىلوضٌل هىلذا
ادعـك و َذ َـ َر شٌ ٌَف :مو افًٌى؟ ّ
أن افقاحد يًىلتدل بىلوفؼرلن وذم احلؼقؼىلي ظؿد ُتُىلف رأيىلف! مىلو افًىلٌى؟ يؼىلقل
ٕن ادخوفػ يلبك ْ
افشوضٌلّ " :
أن ُيـًى إفقف اخلروج ظـ افؼع" فق ؿول فؽ :أكو ِمـ أهؾ افؼىلرلن ،فىلق ؿىلول
فؽ :أكو ِمـ ؽر أهؾ افؼرلن :مو ُؿٌِ َؾ! فؽـ يؼقل :أكو ِمـ أهؾ افؼرلن ويلتقؽ فؽ بلدفي ِمـ افؼرلن وظؿد ُتف ذم
افٌوضـ مو هق؟ رأيف ،فقس افؼرلن ،دوذا يػعؾ ذفؽ؟ ٕكف فق مل يـتًى إػ افؼرلن مو ُؿٌِ َؾ مـف ،يؼقل افشىلوضٌل:
أن ُيـًى إفقف اخلروج ظـ افؼعٕ :كف يدظل ّ
ادخوفػ يلبك ْ
أن مو جوء بىلف ِمىلـ خموفػىلي يـىلدرج حتىلً أدفىلي
ُ
"
دائام ،أهؾ افزيغ وأهؾ افضالل مو يدخؾقن ظذ أهىلؾ اإلشىلالم يؼقفىلقن:
افؼع" ،هذه ضريؼي ظداوة افديـ ً
كحـ ـػور! وكحـ خقارج! وكحـ ُو ّالل! ٓ ،يدخؾقن ظؾقفؿ ؾقام حيٌقن ،بودًؾامت ،وظؿدهتؿ ذم احلؼقؼىلي
فقًً افدظقة! ظؿدهتؿ ذم احلؼقؼي لراؤهؿ افضوفي :وخموفػتفؿ فالظتؼود احلؼ ،هذا جوكى ِمـ أكقاع ِمـ افىلر ّد
ظذ هذا آؾساء.
أن أئؿي افدظقة يعـل تالمقذ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وتالمقذهؿ َك ِ
جوكى لخر :أكـو َك ِ
َجد ّ
َج ُدُ أهنؿ ٓ
يًتدفقن بودتشوبف ويسـقن ادحؽؿ! ـذفؽ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ؿول افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب:
مرؾقظو.
( )1بحقح افٌخوري ( )3917مـ حديٌ ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـفام
ً
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"بوب مو جوء ذم ا رت ٌَوع ادتشوبف ،ذم افصحقح ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو ؿوفً :تىلال رشىلقل اهلل ّ
بىلذ اهلل ظؾقىلف
ِ
ِ
وت ُحم ْ َؽ ََام ٌت ُه َّـ ُأم ا ْفؽِ َت ِ
وت﴾ إػ
ىلوذ ٌ
َوب ِمـْ ُف ل َي ٌ
وش ّؾؿ ؿق َفف تعوػُ :
﴿ه َق ا َّفذي َأ ْك َْز َل َظ َؾ ْق َؽ ا ْفؽ َت َ
َوب َو ُأ َخ ُىلر ُم َت ََش ِ َ
ِ
ِ
﴿و َمو َي َّذ َّـ َُّر إِ َّٓ ُأو ُفق ْإَ ْف ٌَ ِ
ؾلوفئؽ افىلذيـ شىلؿك
رأيً افذيـ يتٌعقن مو تشوبف مـف:
وب﴾( )1ؾؼول« :إذا
ؿقففَ :
ُ
وحؽىلؿ
وجىلدال ادـىلوؾؼ ذم افؼىلرلن
اهللُ ؾوحذروهؿش( ،)2وؿول ظؿر ريض اهلل ظـف" :هيدم اإلشال َم زف ُي افعومل
ُ
أيضو َذ َـ َر افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم "أبقل اإليىلامن" افقبىلق َي بؽتىلوب اهلل ّ
جىلؾ
إئؿي ادضؾغ"(ً ")3
غ ّ
ُ
بًـَّ َِّي افرشقل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،وأورد إحوديىلٌ ظىلذ
أن ِمـ افتؿًؽ بؽتوب اهلل
وظال ،و َب َّ َ
افتؿًؽ ُ
وأيضو أوص بوفتؿًؽ بتػًر افؼرلن بوفًـََّّي ٕ َّكَّف يزول آصتٌوه ؾقفو ،هذه ضريؼي فقًً ضريؼي
هذا ادعـكً ،
أيضو َح َّذ َر افشقخ ِمـ آشتدٓل بودتشىلوبف :ؾؼىلولّ " :
إن َتَىل ْر َك
اخلقارج! ضريؼي اخلقارج آظتام ُد ظذ أراءً ،
افدفقؾ افقاوح و آشتدٓل بؾػظ متشوبف هق ضريؼي أهؾ افزيغ ـوخلقارج وافراؾضي" ؾفذا ـؾف يىلد ّفؽ ظىلذ
ّ
أن ضريؼي افشقخ فقًً بطريؼي اخلقارج جز ًمو.

هـوك حجي حيتٍ ذو مـ حيتٍ ؾقؼقلِ ّ " :
يتوبع افشقخ حمؿد بـ ظٌد
إن مـ ادـتًٌغ فؾدظقة َمـ ُي َؽ رػر وهق ُ
َ

بؿـ يـتًى فؾشقخ حمؿد بـ ظٌد
افقهوب! أحقو ًكًو ٓ يؽقن آحتجوج بؽالم افشقخ ،أحقو ًكًو يؽقن آحتجوج َ
افقهوب ،يؼقل" :اكظر هذا يـتًى فؾدظقة و ُي َؽ ّػر! ؾفق ُي َؽ رػ ُر ادًؾؿغ ويؼتؾ ويػعؾ" ويـًىلى ذفىلؽ ـؾىلف
فؾدظقة ،آكتًوب فؾدظقة ٓ يعـل بحي افػعؾ! ّ
وإٓ فـًٌـو بح َي أؾعول اخلقارج إػ افؼرلنّ ،
ٕن اخلقارج
يًتدفقن بوفؼرلن ،اخلقارج يًتدفقن بوفؼرلن؟ يًتدفقن بوفؼرلن ،هؾ أحد يعؼؾ ْ
أن يؼول :إ ّن افؼرلن بوضىلؾ!
ٓ أحد يؼقل هذا ،ٓ ،كؼقل :ؾفؿفؿ فؾؼرلن خطل :خموفػ فػفؿ افًؾػ افصىلوفح ،هىلؿ ٓ يعتىلزون افًىلؾػ
دائام أكـو كػفؿ افؼىلرلن
افصوفح! اخلقارج ٓ يعتزون ؾفؿ افًؾػ افصوفح ،حمؿد بـ ظٌد افقهوب يمـد ظؾقـو ً
وافًـََّّي بػفؿ افًؾػ افصوفح ،وهذه أؿقى و َأ ْم َقز مقزة يػسق ؾقفو أتٌوع افدظقة بحؼ ِمـ ادـتًٌغ هلو ممـ هؿ
ً
ؾعال خقارج وٓ تصح كًٌي أؾعوهلؿ واظتؼودهؿ إػ ظؼقدة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب.
( )1لل ظؿران.7 :
مرؾقظو.
( )2بحقح افٌخوري ( )4547مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو
ً
( )3بحقح .شــ افدارمل ( .)229حتؼقؼ ادشؽوة (.)72
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افػرق تًتدل بوفؼرلنِ ،
ً ِ
وافػ َرق بوضؾي واظتؼوداهتؿ بوضؾي ؾفىلؾ يـًىلى بىلوض ُؾفؿ بىلوفؼرلن؟ هىلذا ٓ
أيضو َ
يصح ،ـذفؽ ِ
افػ َرق يؼقفقن :كحـ أهؾ افًـََّّي وهؿ ِمـ ظؾامء افؽالم! هؾ يؽقن هذا معـىلوه ّ
أن ظؼقىلدة أهىلؾ
افًـََّّي واجلامظي هل ظؼقدة ظؾامء افؽالم! هذا ٓ يؼقفف ظوؿىلؾ! وإكىلام يػىلرح بؿثىلؾ هىلذا أهىلؾ افـػىلوق وأهىلؾ
ىلع
افتشؽقؽ افذيـ يسبصقن بوإلشالم وذذه افدظقة
افدوائر ،يؼقفقن" :ؾعؾ ؾالن هذا ويـتًى!" اكظر َض ٌَ َ
َ
"ثالثي إبقل" فؾشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،أيـ ُضٌعً "ثالثي إبقل" فؾشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب،
ٓ يعـل هذا ّ
أن ضريؼتف ودظقتف وأؾعوفف هل دظقة حمؿد بـ ظٌد افقهوب.
َح َدَ َ
ث ذم افتوريخ َمـ يـتًى إػ افدظقة َ
ذـىلرت فؽىلؿ
وخ َر َج افعؾامء مٌوذة وتزأوا ِمىلـ أؾعوفىلف ،مىلثؾام
ُ
اإلخقان ذم زمـ ادؾؽ ظٌد افعزيز ،طفروا وـوكقا يـتًٌقن فؾدظقة وتزأ مىلـفؿ افعؾىلامء ،افعؾىلامء حمؿىلد بىلـ
إبراهقؿ وشعد بـ ظتقؼ وشؾقامن بـ شحامن وبوفح بـ ظٌد افعزيز وؽرهؿ ِمـ افعؾامء وظٌد اهلل افعـؼىلري،
تزأوا ِمـ أؾعوهلؿ ،كصحقهؿ مرة ومرتغ وثالث وذهٌقا إفقفؿ ،مو اكتصحقا! ّ
ؾحذروا افـوس مـفؿ ،وؿوفقا:
أكتؿ خقارج ،أكتؿ تػتئتقن ظذ ادؾؽ ظٌد افعزيز ذم هذا ،ادًلفي يو إخقان ادؾؽ إذا ؿؾـىلو ادؾىلؽ ظٌىلد افعزيىلز
واإلموم ترـل ادًلفي فقًً مًلفي تومؾي أم ِمـ أجؾ أكف َمؾِؽ! هذا ديـ هذا يو إخقان ،ديىلـ وظؼقىلدة فىلقس
ذـرت فؽؿ أكف اشتؼٌؾ افعىلزاء
ؾقفو تومؾي ،كحـ ُك َؼ رر ُر ظؼقد َة أهؾ افًـََّّي واجلامظي ،كحـ ُك َؼ رر ُر هورون افرصقد
ُ
ذم ظٌد اهلل بـ ادٌورك ،دوذا؟ ّ
ٕن ظٌد اهلل بـ ادٌورك َؿ َّر َر ظؼقد َة أهؾ افًـََّّي واجلامظي ،يؼقل ٓ" :تلخىلذوا ظىلـ
أهؾ افشوم ذم افًقػ صق ًئو" ويػتح افٌوب ذم افعزاء ٕجؾ ظٌد اهلل بـ ادٌورك ،هؾ كؼقل :ظٌد اهلل بـ ادٌىلورك
ظومل شؾطون؟ أو ظؼقدة أهؾ افًـََّّي واجلامظي واهلل هذه ظؼقدة افًالضغ!! ٓ ،افذي يؼقل دظف يؼقل ـام يشوء،
أن يشوء اهلل ّ
جؾ وظال تؽػؾ بحػظفو ،وهل بوؿقي إػ ْ
هذه ظؼقدة أهؾ افًـََّّي واجلامظي اهللُ ّ
جؾ وظىلال إػ لخىلر
افًوظي ،ـقكف ُيتفؿ أه ُؾفو بلهنؿ يريدون ادول أو يريدون افًؾطون أو يتز ّفػقن إػ افًؾطون! يو أخل ؿوفقا ظىلـ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ َب ٌَ َل! وؿوفقا :شوحر! وؿوفقاّ :
حمؿد ّ
ـذاب! وؿوفقا :ـوؾر! ٓ هيؿىلؽ مىلو يؼىلقل افـىلوس،
اكظر إػ مو أكً ظؾقف ،أتٌوع دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـوكقا ذم افصػ إول ،هؿ افذيـ شىلقؼتؾقن،
ٓ أحد شلل ؾقفؿ وٓ ؿول أكف شقلتقفؿ افٌالء! يؼقل :همٓء جوءهؿ افرزق ِمـ بقىلً مىلول ادًىلؾؿغ! ضقىلى
افتػً إػ اجلوكى أخر ،اكظر إػ أحقاهلؿ ذم افشدة وهؿ حموسون ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي ،اكظر إػ مو َح َّؾ ذىلؿ ،اكظىلر
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إػ أحقاهلؿ دّو شؼطً افدََّّ ْر ِظ ّقي واكتفك إمر :مو بؼل ّإٓ ؿتقؾ أو ذيد أو ضريد ،حصؾ ظؾقفؿ ِمـ افٌالء مىلو
ذـرت فؽؿ أمحد بـ رصقد احلـٌع ُؾ َّؽ ًْ أشـو ُكف ِمـ افتعذيى ،دوذا ُؾ ِع َؾ بف هذا افػعىلؾ؟ دىلوذا
اجلٌغ،
َيـدى فف
ُ
ُ
يؼقفقن :همٓء ظؾامء افًالضغ!! هذه ُشـَّ ٌي جيى ْ
أن كتوبعفو ،اإلموم أمحد يلتقف افطالب يؼقفقن كخىلرج ظىلذ
طفره وادعتصؿ شحٌف وشجـف وـون يطمه بوٕؿدام
افًؾطون :يؼقل :ٓ :افدموء! افدموء! وادلمقن ؿد ضب َ
 ادعتصؿ – وأكف ُيؾػ ظذ بًوط ويرمك بف ذم افًجـ  -اإلموم أمحد  ،-أكو ظذ ظؼقدة اإلموم أمحد دّىلو ـىلونذفقال ذم ِ
ً
زمـ ادعتصؿ وافقاثؼ بوهلل ،أمحد بـ كك اخلزاظل متؿًؽ بوفًىلـََّّي مل يًىللل بوفًىلؾطون! فىلق ـىلوكقا
أبحوب شالضغ فؽون تراجع ظـ ظؼقدتف وؿول بخؾؼ افؼرلن ٓ ،أحد أثـك ظذ اإلموم أمحد ِمـ أهؾ افٌىلدع
وإهقاء افذيـ يسبصقن بلهؾ افًـََّّي ٓ ،أحد أثـك ظؾقف ،يؼىلقل :هىلمٓء أتٌىلوع شىلالضغ وهىلؿ ذم احلؼقؼىلي
وأبحوب افًالضغ ،ادعتزفي ـوكقا يسبصقن بوفًالضغ ويصؾقن حتىلك
بحوب افـػوق
أبحوب افدكقو وأ
ُ
ُ
ُ
وبؾقا إػ افًؾطي ؾصورت ذم يدهؿ ،وهذا مـصقص ظؾقف ذم ظؼوئدهؿ ،وادعتزفي ِصؼ مـفؿ خىلقارج ِ
وصىلؼ
مـفؿ راؾضيِ ،
ومـ ظؼقدهتؿ أهنؿ يصؾقن بوفتؼقي إػ ْ
أن يصؾقا إػ افًؾطون :ؾنذا وبؾقا إػ افًؾطون امتحـقا
افـوس بعؼوئدهؿ و َؽ ّروا ظذ كػًفؿ ،وافتوريخ يشفد ،ابـ أيب دؤاد َؾ َع َؾ هذا ،واجلفؿقي ذم بغداد ؾعؾقا هذا،
َ
وافتوريخ يشفد ذذا ،ؾؽقهنؿ يؼقفقن ظـو أكـو أبحوب شالضغ أو ظؾامء شالضغ أو إػ لخره  -ـام يؼول ظـ
افشقخ ظٌد افعزيز بـ بوز أو افشقخ بوفح افػقزان افققم أو ابـ بوز ذم افًوبؼ أو افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب
ز ؿق ُفف بحقح ً
وتالمقذه  -هذا ٓ يدل هذا! َمـ هق افؼوئؾ ً
أبال؟؟ َمـ هق افؼوئؾ؟ هؾ هىلق
أبال حتك ُيعت ُ
بوحى ُشـَّ ٍي؟؟ همٓء افذيـ يرمقن دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب بلهنو تؽػريي وأهنىلؿ خىلقارج :هىلؾ
ُ
ؿوفقا يق ًمو واحدًً ا ذم صلن افٌقبري أو افٌقبريي هذه ادقؿقي واهلؿزيي – افتل ؾقفو ذك بوهلل  -هىلؾ ؽىلوروا
بٌوحو مًو ًءا :اإلظالم مقجىلقد و "افتىلقيس" مقجىلقد
ظذ "ٓ إفف ّإٓ اهلل"؟؟ مو وجدكو مـفؿ رء ِمـ هذا،
ً
ؽىلر
ً
بٌوحو مًو ًءا افقهوبقي! وافقهوبقي! مو أحد مـفؿ ؿول :ذم ادؽون افػالين حيصؾ ؾقف افؼك! و ُي َع َّظىل ُؿ ؾقىلف ُ
وأيضو هـوك أمىلوــ ؾقفىلو
اهلل!! أيـ هؿ؟؟ افؼك ؿوئؿ ،وورب أضـوبف أن ،هـوك أموــ ؾقفو افتقحقد ؿوئؿ ً
افؼك ؿوئؿ ،أيـ همٓء؟ أيـ ؽرهتؿ ظذ "ٓ إفف ّإٓ اهلل"؟ خالص ظرؾـو افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب
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يؼقفقن :وهوبقي! وهويب! وخقارج! أيـ ؽرتؽؿ ظذ افديـ؟ أيـ ؽرتؽؿ ظذ افتقحقد؟ كؽؿؾ بعد اإلؿومىلي
ْ
إن صوء اهلل تعوػ ،وكؽؿؾ هذا افدرس ،وكًتؼٌؾ مو يتقن ِمـ إشئؾي.
ّ
وبذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد
واهلل أظؾؿ،
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توريخ دظقة اإلموم ادجدد حمؿد بـ ظٌد افقهوب
ادجؾس افثوفٌ  -براءة دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مـ ظؼقدة اخلقارج
احلؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافًالم ظذ أذف إكٌقوء وادرشؾغ :كٌ ّقـو حمؿد وظىلذ لفىلف وبىلحٌف
أمجعغ
إمقر اجلًىلومْ ،
كؽؿؾ مو تقؿػـو ظـده :وهق ّ
ؾىلنن ـوكىلً أمىلقر افىلدكقو ذم
أن أتٌوع افدظقة ـوكقا ُيالؿقن
َ
أيضو هؿ متوبعقن فديـفؿ ،ؾفؿ
بوحلفؿ ؾفؿ ثوبتقن ظذ ديـفؿ :ـوكً افدكقو ودهؿ  -إذا متًؽقا بديـفؿ ً -
وذـرت ً
بؿـ ُؾعؾ بف ذم افدََّّ ْر ِظ ّقي مو ُؾعؾ ،افشقخ شؾقامن بىلـ ظٌىلد اهلل ُووىلع ذم ؾىلؿ
ظذ افديـ ثوبتقن،
ُ
مثوٓ َ
ذـرت
حلؿف و ُجي ّؿع ؿطع حلؿ! افشقخ شؾقامن بـ ظٌد اهلل،
ُ
اددؾع وأموم اددؾع ذم ؾؿ اددؾع ُ
وضب بف وتـوثر ُ
فؽؿ افشقخ ظع بـ حًغ وأخقه ظٌد افرمحـ وأخقه ظٌد ادؾؽ ومعفؿ بـً افشىلقخ ؾوضؿىلي هربىلقا ودخىلؾ
ظؾقفؿ اإلكؽؾقز ذم تؾؽ اجلفوت  -جفوت اإلمورات افقىلقم ذم بعىلض افٌؾىلدان هـىلوك رأس اخلقؿىلي  -دخىلؾ
ظؾقفؿ اإلكؽؾقز ؾفربقا إػ افٌالد افتل ذـركوهو فؽؿ احلقضي  -حقضي بـل متقؿ وبؾد احلؾقة  ،-حصؾ ظؾىلقفؿ
َ
ؽر ظؼقديت ِمـ أجؾ ْ
افًؾطون ؾلـقن ِمـ أظقاكف
أن ُأ ْر ِيض
حصور ذم تؾؽ افٌؾدان مو ذم واحد مـفؿ ؿول :أكو ُأ ُ
وأـقن مرو ًقو ظـده!! ّ
ٕن هذا افديـ ثوبً ٓ يتغر ،شقاء ـوكً افدكقو فصوحلف أو افىلدكقو وىلده ،ابىلـ تقؿقىلي
ـون ذم افًجـ وحصؾ ظؾقف ِمـ افٌالء مو حصؾ وهق بوحى افعؼقدة افتل ذـرهىلو افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ،ؾؾق ـوكً هذه افعؼقدة أو دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب حًى ادصىلوفح أو توبعىلي فؾًىلؾطون
ـون أوػ ذو صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي افذي اظتؿد ظؾقف افشقخ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب ذم هىلذا افشىللن ،ظٌىلد
افرمحـ بـ حًـ دّو َؾ َّر وهرب ِمـ مك ٓ أحد شلل ؾقف موذا ـون حوفف؟؟ مو افىلذي ـىلون يعوكقىلف؟؟ يظـىلقن
افـوس أ ّكّف تلتقف افدكقو مٌوذة! اصتغؾ ذم افػالحي ،وـون حيرث إرض ويزرظفو ويؼتوت مـفىلو ،فىلقس ظـىلده
رء يلـؾ مـف! وافًٌى ذم هذا مو هق؟ أ ّكّف ظذ افدظقة افصحقحي ،هؾ أحد شلل ذم هذا أو تؽؾؿ ظىلذ هىلذا
إمر؟؟ هؾ أحد تعوضػ مع صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي أو َذ َـ َر ّ
أن ابـ تقؿقي فقس ِمـ أبحوب افًىلالضغ؟؟
ٓ أحد ،هذه حجٍ وظؿؾ إ ّمو أن يؽقن ْ
إن ـون ِمـ أهؾ افداخؾ افذي يتؽؾؿ ذذا مع بقون احلؼ فىلف إ ّمىلو أ ّكّىلف
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يؽقن مـوؾ ًؼو ِم ْث ُؾف ِم ْثؾ ادـوؾؼغ افذيـ ـوكقا ذم ادديـي ،ودوفتـىلو فقًىلً أزـىلك ِمىلـ ادديـىلي :ؿىلد يؽىلقن ؾقفىلو
مـوؾؼقن ،أبؾ ادـوؾؼ ٓ يظفر ذم دوفي ُـ ْػ ٍر! ادـوؾؼ ٓ يؽقن ّإٓ إذا ؿومً دوفي اإلشالم ،ذم دوفىلي اإلشىلالم
يؽقن ؾقفو كػوق ،ذم ادديـي افقفقد مو تًؿقا بودـوؾؼغ! ؿوفقا :هيقد ،فؽـ َمـ أطفر اإلشالم وأبطـ ذم داخؾىلف
رء ِمـ افعداوة هلذا افديـ ُم ّ
ؼؾ و ُمؽثر ذم هذا افشلن.
هـوك حجي حيتٍ ذو َمـ يؾص ؼ هذه افػريي ٕتٌوع دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب أهنؿ خىلقارج ومىلو
أن بعض ادـتًٌغ إفقفو يػعؾ ً
أؾعوٓ تدل ظىلذ ّ
أصٌف ذفؽ وهل ّ
أن هىلذا هىلق ظؼقىلدة افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب مثؾ افققم ذم زموكـو يؼىلول ظىلام تػعؾىلف داظىلش  -اختصىلور افدوفىلي اإلشىلالمقي ذم افعىلراق وافشىلوم:
وزورا
اختصورهو داظش  -مصطؾح طفر ذم زموكـو ويـتًٌقن إػ دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب  -ـذ ًبو
ً
وذتو ًكًو – ويػرح! وافؽالم أن فقس ظـ داظش ،داظش واوحقن ،فؽـ افؽالم ممـ يـؼ ؿقل هىلذا" :هىلق
ديـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وهذه ظؼقدتف!" يعـل مو يعجٌؽ ادشويخ ادقجقديـ؟؟ ـؿ هلؿ افعؾامء بغ أطفركو
ى افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب
وكتعؾؿ ظذ أيدهيؿ؟ كحـ ذم اددارس أمل كتعؾؿ "ثالثي إبىلقل" و ُـ ُتُىل َ
و"افؼقاظد إربع"؟ َأ َمل ْ كتعؾؿ هذه ادتقن افعظقؿي افتل ٓ يقجد ذم افعومل َمـ يعتـل ذىلذه ادتىلقن ّإٓ دوفتـىلو؟
وهلل احلؿد ،ـؾـو ضؾٌـو افعؾؿ ذم بدايي إمر وأخذكو رشوئؾ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب ،مىلو مـىلو ِمىلـ أحىلد
يػعؾ هذا ،أن افققم وزراء افدوفي ـؾفىلؿ درشىلقا ظـىلدكو اددرشىلي آبتدائقىلي ،مـىلوهٍ افتعؾىلقؿ مىلو هىلل؟؟
"افؼقاظد إربعي" افشقخ حمؿد بـ إبراهقؿ دّو بدأ افتعؾقؿ افـظومل ذم افدوفي ظـىلدكو تغىلرت افىلدكقو ،دخؾىلً
ضرق ادقابالت ودخؾً افقشوئؾ احلديثي واكؼؾى افـوس إػ اددك ّقي ودخؾً إمقر افـظومقىلي حتىلك بىلور
اإلؾتوء هلو دار ودار ؾتقى إػ لخره ،مـوهٍ افتعؾقؿ افتل ووعفو افشقخ حمؿد بـ إبىلراهقؿ "ثالثىلي إبىلقل"
خرجىلً أحىلدًً ا ممىلـ
و"افؼقاظد إربعي" ذم ادرحؾي آبتدائقي" ،ـتوب افتقحقد" فؾؿرحؾي ادتقشىلطي ،هىلؾ ّ
يػسي ّ
وأهنو دظقة خورجقي؟؟ مو خرج! ـقكف يلتقـو بعد مئىلي َشىلـََي
أن هذه دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ّ
أو ثامكغ َشـََي  -وكحـ كتعؾؿ هذا افعؾؿ  -يلتقـو واحد بعد شتغ َشـََي أو شٌعغ َشـََي ويػعؾ أؾوظقؾ ثؿ يـًٌفو
إػ مـوهٍ افتعؾقؿ فدظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب أو يـًٌفو فىل "ـشػ افشٌفوت" ويـًىلٌفو إػ مدرشىلي
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب؟؟ هذا ٓ صؽ أ ّكّف بوضؾ وٓ يؼقل هذا ّإٓ ّ
ـذاب ُمؽوبر ٓ ،صؽ ذم هىلذا ،هىلذا
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ً
أمر ،إمر افثوين ذـر ُتف فؽؿّ :
أؾعىلوٓ هىلل ِمىلـ أؾعىلول اخلىلقارج مثىلؾ
أن هـوك َمـ اكتًى إػ افدظقة و َؾ َعىل َؾ
وأيضو ؿٌؾفؿ افشقخ ظٌد افؾطقػ بـ ظٌد
ذـرهتؿ فؽؿ اإلخقان ذم زمـ حمؿد بـ ظٌد افعزيزً ،
اإلخقان افذيـ ُ
افرمحـ بـ حًـ طفر ذم زمـف اثـون ِمـ أهؾ ؾورس  -ؾورشقون ؾقام أذـر  -وي ِ
ـًٌقن مو هؿ ظؾقف إػ افدظقة،
َ
طفروا بؿظفر ادتوبع فدظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ثؿ بدأوا بوفتؽػر ؾح ّيهؿ افشقخ ظٌىلد افؾطقىلػ
وبغ هلؿ ّ
وأن هذا فقس ِمـ دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب
بـ ظٌد افرمحـ بـ حًـ و ّ
ووح هلؿ إمر ّ
ِ
ِ
تغرا وبورا ُيؽ ّػران افـوس ،ؾفؾ هىلذان افشخصىلون
وفقس مـ اإلشالم ،ؾخرجو مـ ظـده واشتؿرا ؾسة ثؿ ّ
يؼول :إ ّهنام يؿثالن دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب؟ ٓ يؿؽـ ،حػقد افشقخ ظٌد افؾطقىلػ هىلق ادػتىلل ذم
تؾؽ افػسة ،هق رأس افعؾامء ذم تؾؽ افػسة ،يـفوهؿ ويـصحفؿ ويقجففؿ و ُي ٌّغ هلؿ ّ
أن هذا فقس ِمـ دظىلقة
افشقخ وفقس ِمـ اإلشالم ،افذي يليت ويؼقل ٓ :هذه هل دظقة افشقخ :ودظقة افشقخ خورجقي وهىلل ختىلرج
أيضو وجف ِمـ أوجف افر ّد ظذ َمـ يؼقل ذفؽ افؽالم.
أمثول! همٓء هذا فقس بحقح ،هذا ً
أيضو َمـ يـتًى إػ اإلشالم ذـركو فؽؿ ّ
أيضىلو ٓ
أن َمـ يـتًى إػ اإلشالم وأؾعوفف يزأ اإلشال ُم مـفىلو ً
ً
جيقز ْ
رأشىلو ذم إمىلقر
أن كـًٌفو إػ اإلشالم ،افشقخ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب دّو تقػ إمقر وبور ً
ِ
ى فف بـػس افشٌفوت يعـل أ ّكّؽؿ ُتُؽ ّػرون افـوس! ؾؼول" :أ ّمو هذا  -افؼقل بل ّكّـو ُكُؽ ّػر ادًؾؿغ  -شٌحوكؽ
ُـت َ
بعىلض أتٌىلو ِع
هذا ذتون ظظقؿ" كػس جقاب وافده افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب ،مىلع هىلذا ـ ّؾىلف اشىلتؿر ُ
ادعوروغ فدظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ٓ -حظقا مو أؿقل  -بعض أتٌوع ادعوروغ فؾعؾامء إوائؾ،
كحـ ذـركو ّ
أن هذه افػريي افتل بدأهو افعؾامء ادعوروقن ذم َك َْجد  -ادعوروقن فدظقة افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
أكوس إػ افققم هق ذم احلؼقؼي معورض فىلدظقة افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب  -وفؽؾ ؿقم وارث ،توبعفؿ ٌ
ظداوهتؿ فدظقة افشقخ يلخذ بـػس افػريي ويؾصؼفو بىلدظقة افشىلقخ
افقهوب يؼقل مو ؿوفف أشالؾف ممـ ورث
َ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،ؾـؼقل دَِـ يػسي ظذ دظقتـو ّأهنو تؽػر ّيي :وأكـو ُكُؽ ّػر ادًؾؿغ! كؼقل :شٌحوكؽ هذا
ذتون ظظقؿ ،هذا واحد.
وإن ــّّو كعؾؿ ّ
أيضو جيى ظؾقـو مع ر ّد آؾساء ْ
أن ظداوة افدظقة بوؿقي فـ تزول  -ظىلداوة افىلدظقة دظىلقة
ً
ٕن حمؿد بـ ظٌد افقهوب مل ِ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ّ -
حمؿد ّ
يلت بقء جديد ،حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب إ ّكّىلام هىلق
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مًتؿر ،مو افدفقؾ ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،ؾـجزم ّ
ٌَّل ّ
مًتؿر؟ يؼقل :دّو كىلزل
أن افعدا َء
أن افعدا َء
ٌ
ٌ
توبع فدظقة افـَّ ر
افقحل ظذ رشقل اهلل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ  -احلديٌ ذم أول افصحقح  -جوء جزيؾ ظؾقىلف افًىلالم ؾؼىلول:
اؿرأ ؿول :مو أكو بؼورئ ،ؿول :اؿرأ ،ؿول :مو أكو بؼورئ ،ؿول" :اؿرأ بوشؿ ربؽ افذي خؾىلؼ" احلىلديٌ افعظىلقؿ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ،افـٌََّّل ّ
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ جوء ِمىلـ افغىلور
افذي بدأ ؾقف ،ثؿ جوء جزيؾ وبدأ مع افـَّ ر
إػ زوجتف خدجيي ريض اهلل ظـفو "زمؾقين زمؾقين" "دثروين دثروين" ،رء ظظقؿ ،أخذ ْتف خدجيىل ُي إػ ورؿىلي
بـ كقؾؾ  -ورؿي بـ كقؾؾ ـون ِمـ أهؾ افؽتوب :بؼويو أهؾ افؽتوب  -ؿوفً فف أ ّكّف حصؾ فف ـذا وـىلذا وـىلذا
ؾجوء حمؿد ّ
ؿص ظذ ورؿي ؿول :هذا هق افـومقس افذي كزل ظذ
ؾؾام ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ إػ ورؿي بـ كقؾؾّ ،
مقشك ،فقتـل أـقن ح ّقو إذ ُخيرجؽ ؿق ُمؽ ،مو افذي أدراه ورؿي بـ كقؾؾ؟ ؿول افـٌََّّل ّ
بذ اهلل ظؾقىلف وشىل ّؾؿ:
«أو ُخمرجل هؿ؟ش ؿول :مل ِ
يلت أحد بؿثؾ مو أتقً بف ّإٓ أوذي ،هذه ُشـَّ ٌي ِمـ افًىلــ افتىلل دمىلرى ظىلذ أهىلؾ
َ
ّ
اإلشالم وأتٌوع افدظقة "مل ِ
يلت أحد بؿثؾ مو أتقً بف ّإٓ ظقدي ،فقتـل أـقن جذ ًظو إذ خيرجؽ ؿقمىلؽ" « َأو
جئىلً بىلف ّإٓ ظىلقديْ ،
ككىلا
رجل هؿش ؿول" :كعؿ ،مل يلت أحدٌٌ بؿثىلؾ مىلو
َ
ُخم ّ
وإن يىلدرــل يق ُمىلؽ أككىلك ً
ممزر ًا"( ،)1هذه ُشـَّ ٌي بوؿقي ظذ أتٌوع حمؿد ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ حيصؾ هلؿ إذيي ،أبق بؽر افصىلديؼ ريض اهلل
ّ
ظـف ٓؿك افشدائد دّو بدأت افر ّدة وطفرت  -ريض اهلل ظـف وأرووه  ،-ظع بـ أيب ضوفى ٓؿك افشدائد ،ظؿر
حؾ ظؾقـو ؾؼط! ٓ ّ
أن افألواء وافٌالء إ ّكّام َّ
بـ اخلطوب ٓؿك افشدائد ،بعض افـوس يظـ ّ
حىلؾ ظىلذ أشىلالؾـو،
ٌَّل ّ
أيضو يظىلـ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ وأيب بؽر وظؿر وظثامن وظع وظذ َمـ توبعفؿ ِمـ دول اإلشالمً ،
ظذ افـَّ ر
بعض افـوس يرى مو كحـ ؾقف ِمـ حول يعـل يؼقل :احلول افققم حىلروب وخطىلقب جًىلقؿي حقفـىلو وكحىلـ
يسبص بـو إظداء :وإظداء يسبصقن بـو :يظـ بعض افـوس يليت حوفف ِمـ اخلقف واهلؾىلع أؿىلقل فىلف :هىلذا
مح ًْ حمؿد
فقس بجديد! افذي يؼقل هذا اخلطقب افتل كحـ ؾقفو فقًً بجديدة ظؾقـو! هذه افدوفي ِمـ حغ َ َ
أظزهو اهلل ومحوهو اهلل وأ ّيدهو اهلل ،بعض افـوس يظـ ظـدكو أكـو كؼوتؾ
بـ ظٌد افقهوب وهل ذم ٕواء وصدائد و ّ
بوجلقش وكؼوتؾ بوٕشؾحي! كعؿ هذا إظداد ٓ بدّّ مـف :فؽـ كحـ ـىلام ؿىلول إول" :إ ّكّىلام تؼىلوتؾقن بىللظامفؽؿ"

( )1بحقح افٌخوري ( )3مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو.
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ّبقب افٌخوري "إ ّكّام تؼوتؾقن بلظامفؽؿ"( ،)1افتقحقد :ؾرائض اإلشالم :افزـوة :افقاجٌوت افتل َأ َمركىلو اهلل ذىلو
خصقبو افتقحقد  -تقحقد رب افعودغ  ،-هذا أول شالح فـو ،ؾام دمـو متؿًىلؽغ ؾىلال
هذا أول شالح فـو،
ً
يظـ أحد أكـو شقليت ظؾقـو زمون ويل أمركو مو يعوين ِمـ صدائد! ودوفتـو مو تعوين ِمىلـ افشىلدائد! ٓ يظىلـ أحىلد
هذا ،بعض افـوس يلتقف وعػ وخقر ويـزوي ويسك مو يتعؾؼ بوفدظقة ودظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب
وبؿعـك أدق "ٓ إفف ّإٓ اهلل" حؼقؼتفو :يـزوي وٓ خيىلدمفو بقىلء! فىلقس ٓكشىلغوفف بىلام وٓه ويل إمىلر ِمىلـ
ً
ً
ورجىلوٓ
رجىلوٓ:
ى افدكقو وافضعػ وافًؽقت ،كؼقل هلذا" :خؾؼ اهلل فؾحروب
وح ّ
إظامل! ٓ ،جٌ ٌـ ؾقف ُ
فؼصعي وثريد" ،افرجول هلو أهؾفو ،وافؼصعي وافثريد وإـؾ وادؽقػ وافـقم وافراحي هذه هلو َخ ْؾ ٌؼ ِمـ َخ ْؾ ِؼ
ِ
اهلل ،أ ّمو اهلل ّ
دائام رؾوهقىلي رؾوهقىلي!
جؾ وظال ابتالكو ذذه افدكقو فقؿقز اخلٌقٌ مـ افطقى ،فق ـوكً افدكقو ـؾفو ً
ى﴾()2
قٌ ِم َـ اف َّط رق ِ
اخلٌَِ َ
مو متقز افذي يعؿؾ وؾؼ افًـََّّي خمؾص افـقي َمـ افذي يعؿؾ فؾدكقو ،مو مت ّقز! ﴿فِ َق ِؿ َقز اهللَُّ ْ
تٌغ ذفؽ ومع هذا ـؾف يًتؿر َمـ يًتؿر ذم كٌذ افدظقة افًىلؾػقي  -دظىلقة افشىلقخ
ُشـَّ ُي آبتالء بوؿقي ،إ ًذا اذا ّ
بلهنو خورجقىلي أو ّأهنىلو تىلدظق فؾخىلقارج أو ّ
أن
حمؿد بـ ظٌد افقهوب  -مع ـؾ هذا افقوقح يًتؿر ذم كٌذهو ّ
ؽىلوبرا وخيشىلك ظؾقىلف ِمىلـ
اخلقارج افققم كتوج فدظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب! ؾفذا ذم احلؼقؼي يؽىلقن ُم ً
افـػوق ،حؼقؼ ًي ،خيشك ظؾقف ِمـ افـػوقْ ،
إن ـون يدّّ ظل أ ّكّف ِمـ أهؾ افعؾؿ خيشك ظؾقف ِمـ افـػوق واهلل ،مع ـىلؾ
هذه افٌقوكوت وهذا افقوقح ويًتؿر! خيشك ظؾقف أ ّكّف يؽقن وارث ظداوة هذه افىلدظقة ،افىلذي يرمقفىلو مىلع
بلهنو خورجقي ومو صوبف ذفؽ! مثؾام ذـر ُتف فؽؿ.
ووقح أدفتفو وافتصوؿفو بوفًؾػ افصوفح ويرمقفو ّ
أيضىلو ؿىلد يؽىلقن َمىلـ يـٌىلذ
أظداء دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ؾقفؿ بػي ،بعضفؿ ؾقفؿ بىلػيً ،
افدظقة ؿد يؽقن ؾقف هذه افصػي بؾ أجزم ؾقؿـ يـٌذهو افققم وهق يدّّ ظل ويعرف ويتعؾؿ ّ
أن ؾقف هذه افصىلػي،
ثؿ ووحـو دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مو هىلل بوٕدفىلي وافزاهىلغ ،رشىلوئؾ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
واوىلحّ :
وأن
افقهوب واوحي ،ودظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب واوحي ،وافؼك افذي ـىلون ذم َك َْجىلد
ٌ
( )1هذا افؼقل ظزاه افٌخوري رمحف اهلل إػ أيب افدرداء ريض اهلل ظـف حتً "بوب :ظؿؾ بوفح ؿٌؾ افؼتول" بحقح افٌخوري
(.)29 /4
( )2إكػول.37 :
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ذـرهتو فؽىلؿَ ،مىلـ اتضىلحً فىلف إدفىلي
افدظقة ؿومً فؾـفل ظـ هذا افؼك ،ـؾ هذه واوحي بوٕدفي افتل
ُ
واشتؿر يشؽؽ ذم مصداؿقي افدظقة ويشؽؽ ذم أبقهلو ومٌودئفو ويرمقفو ّأهنو ُتُؽ ّػر ادًىلؾؿغ! ؾىللذـرـؿ ّ
أن
هـوك بػي ذم أظداء دظقة افشقخ وهل ادُؽوبرة ،فقس افؽِز! ٓ ،ادُؽوبرة ،ادُؽوبر ُة ِ
ظومل ٌ يؼقل افؼقل ذم ادًىللفي
ْ
ويٌغ ّ
بلن هذا افؼقل بوضؾ وافؼقل افصحقح هق هذا :و ُيؽوبر ويؼقل هذا
ويؼقل أ ّكّف هذا هق افؼقل افصحقح ّ
هق افؼقل افصحقح! مع أ ّكّف يعرف ّ
أن هذا احلؼ فقس هذا! هذه هل ادؽوبرة ،ادؽوبرة ـوكىلً مقجىلقدة حتىلك
ظـد شؾقامن بـ شحقؿ ،يؼقل فف افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب :إ ّن هىلمٓء يػعؾىلقن مىلو يػعؾىلقن وحيؽىلقن
احلؽويوت ؾقؼقل ٓ :مو ؾعؾقا! ؾودؽوبرة هذه بػي ذم أظداء افدظقة وبػي ذم أظداء ـؾ دظقة أ ّكّف يؽوبر ،تلتقف
كىل وٓ ُي ِؼىل ّر بىل ّ
لن ـالمىلف
إدفي وافزاهغ واوحي وحؼوئؼ اخلصؿ تلتقف واوحي ومع ذفؽ ُيؽىلوبر ؾقفىلو و ُي ّ
خطل!!
آشتؿرار ذم بقون هذه افدظقة ،فؽـ أوبقؽؿ ْ
أن تؽقن بوحلؽؿي
إ ًذا افقاجى ظذ افعؾامء وضالب افعؾؿ
ُ
ػىلرق!
ػىلرق! وافعؾىلؿ جيؿىلع ٓ ُي ّ
وافرؾؼ وٓ يؽقن بوٓشتذٓل! أوبقؽؿ بقون افدظقة ،افدظقة جومعىلي ٓ ُت ّ
افعؾؿ فقس ثؼوؾي! افثؼوؾي ُت َػ ّرق ،افثؼوؾي يؼقل افشقخ بوفح لل افشقخ ذم حموضة فف ؿديؿي "اف َػ ْر ُق بغ افعؾؿ
وافثؼوؾي" فقس ـؾ مثؼػ ظومل! افثؼوؾي ترى ؾقفو ُحتدث تػر ًؿو ،يعـىلل افىلذي ٓ يـضىلٌط بضىلقابط افعؾىلامء ذم
حي ِد ُ
ػىلرق،
ادًوئؾ ؾن ّكّف ُ ْ
تػر ًؿو ،أ ّمو افعؾؿ أبقفف واوحي ومصودره واوحي واخلط ؾقف واوح جيؿىلع وٓ ُي ّ
ث ّ
أطـ هذه افعٌورة ذـرهو افشقخ  -أطـ افشقخ حمؿد بـ إبراهقؿ  ،-افدخقل ذم افتوريخ ُيدْْ َخ ُؾ ؾقىلف ٓ ،ختىلض
وجع ،ظذ ـؾ حول ذم لخىلر مىلو أذـىلره ذم هىلذه
ذم أحد ،هـوك مًوئؾ إذا مل ُيـتػع ذو ويؽقن ؾقف كػع واوح
ّ
افؽؾؿي رد مػصؾ أو كدخؾ ذم ردود أدق ممو تؼدم ذم هذه افؼضقي.
وأيضو يًتدفقن بوفؼرلن بػفؿفؿ ،ؿىلول ابىلـ تقؿقىليّ " :
إن
اخلقارج ٓ حيتجقن بوإلمجوع وٓ َيرون حج ًيً ،
وع افًــ افتل زظؿقا ّأهنو ختىلوفػ افؼىلرلن!" هىلذا مىلـفٍ
اخلقارج يـتحؾقن ا رت ٌَوع افؼرلن بآرائفؿ و َي َدَ ُظقن ا رت ٌَ َ
ِ
ِ
ِ
س َ
افك َ
اط
فؾخقارج أهنؿ يسـقن افًـََّّي ،وحمؿد بـ ظٌد افقهوب ؿول ذم تػًر ْ
ىلاط ادُْ ًْىل َتَؼ َ
قؿ (َ )6
﴿اهىلد َكَو ر َ
ا َّف ِذي َـ َأ ْك َع ْؿ ًَ َظ َؾ ْق ِف ْؿ﴾(" )1ؾقف حجقي اإلمجوع" هذا َؾ ْر ٌق واوح بىلغ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب واخلىلقارج،
( )1افػوحتي.7 ،6 :
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اإلمجوع :وحمؿد بـ ظٌد افقهوب يعتز اإلمجوع ،وـون يًتدل بنمجوع افصحوبي ذم ادًوئؾ
اخلقارج ٓ يعتزون
َ
 ادًوئؾ افتل حصؾ بقـف وبغ أداء افدظقة كزاع ؾقفو  ،-ؾفق ًمثال يؼىلقل ذم إحىلدى رشىلوئؾف يؼىلقل" :اذـىلر
أن اخلؿىلر ّ
أن َمـ زظؿ ّ
إمجوع افصحوبي ظذ ـذا ،اذـر إمجوع افصحوبي دّو اشتػتوهؿ ظؿر ظذ ّ
حتىلؾ فؾخىلقاص،
ِ
امجىلوع أهىلؾ افعؾىلؿ
ظع مثؾ اظتؼود همٓء بعٌد افؼىلودر ،واذـىلر
اذـر،
َ
َ
وأمجع افصحوبي ظذ ـػر َمـ اظتؼد ذم ّ
وافتوبعغ وؽرهؿ ظذ ؿتؾ اجلعد بـ درهؿ" وهؽذا ،أمجع افعؾامء ظذ ـذا ،ؾوفشقخ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب
يعتؿد ويًتدل بامذا؟ بوإلمجوع :واخلقارج ٓ يًتدفقن بوإلمجوع ،هذا ِمـ افر ّد افدؿقؼ ظذ هذه ادًلفي.
افشقخ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يؼقل  -وهذه شؿي فقًً ذم اخلقارج – يؼقل" :ثؿ إ ّكّو كًتعغ
ظذ ؾفؿ ـتوب اهلل بوفتػوشر ادتداوفي ادعتزةِ ،
ومـ َأ َج ّؾفو تػًر ابـ جرير وخمتكىله ٓبىلـ ـثىلر افشىلوؾعل
ز ِزيـ ـوفعًؼالين وافؼًطالين ظذ افٌخىلوري وافـىلقوي
وـذا افٌغقي :وظذ ؾفؿ احلديٌ بؼوح إئؿي ادُ َ َّ
خصقبىلو إمفىلوت افًىلً –
ظذ مًؾؿ وادـووي ظذ اجلومع افصغر ،وكحىلرص ظىلذ ـتىلى احلىلديٌ -
ً
ً
وكحقا وس ًؾو ومجقع ظؾقم
وشرا
أبقٓ وؾرو ًظو وؿقاظد
وذوحفو ،وكعتـل بًوئر افؽتى ذم شوئر افػـقن
ً
ً
إمي" هذا ـالم أكوس يعتزون افعؾامء إوائؾ ويعتزون ـالم افعؾامء إوائؾ :واخلىلقارج ٓ يعتؿىلدون ّإٓ
ظذ ؾفقمفؿ اخلوبي.
ذـركو مو يتعؾؼ بٌعض ادـتًٌغ ،مع ّ
أذـر فؽؿ فقوقح دظقة افشقخ حمؿىلد
أن افعؾامء ب ّقـقا ذم هذا افشلن ُ
أثًٌ فؽؿ ّ
أن هـوك ُمؽوبرة بقوقح هذه ثالث بػحوت أكو جومعفو ِمـ ـالم اإلكؽؾقز
بـ ظٌد افقهوب فؽل َ
عرؾىلقن
ذم بػحتغ  -ذم ـالم اإلكؽؾقز وافـصورى  -جزى اهلل َمـ كٌفـل ظذ مجع افؽالم هذا ٕ ّكّف يثٌىلًُ ،ي ّ
بلهنو هل اإلشالم ،هذا ـالم ِمىلـ أكىلوس ٓ
افقهوبقي  -دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب  -ظذ َح ردر زظؿفؿ ّ
يؼقفقن :كحـ مًؾؿقن! إمو هيقد أو كصورىٓ ،حظ ،بؾ دائرة ادعورف افزيطوكقي وهل دائرة جيتؿع ؾقفو ظدة
ظؾامء ِمـ ظـدهؿ و ُي َع ّرؾقن ادصطؾحوت ،جوء مصطؾح افقهوبقي ؿوفقا :افقهوبقي :مو خالبي افقهوبقىلي؟ هىلل
اإلشالم افصحقح ،هذا تعريػ مجقؾ ،اإلشالم افصحقح ،واحلؼ مو صفدت بف إظداء ،هذا تعريىلػ دائىلرة
ادعورف افزيطوكقي ،ؾؤن افـصورى يؼقفقن ظـ دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب هل اإلشىلالم افصىلحقح
أمر ُيـتٌىلف فىلف ،كصىلقحي
ؾقليت بعضفؿ يؼقلّ :إهنو دظقة خقارج! هذه ـذا! وهذه ـذا! ؾنذا اتضح ذفؽ ؾفـوك ٌ
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وتقجقف مت ّقز فؽ ذم ؿضويو مفؿي افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـون ُيـَ رٌ ُف ظؾقفو ضال َبف ويراظل ،افشقخ حمؿد بـ
افًـِ ّقي" ؾقفو ظجوئى ،و "افد َرر
ظٌد افقهوب مدرشي ظجقٌي :ـؾامتف وظٌوراتف ورشوئؾف فقًً بوهل ّقـي! "افد َرر َّ
افًـِ ّقي" يو أخقان ظذ اشؿفو درر ،وافدرر مو تمخذ بوفًفؾ! هل حتتوج إػ ؽقص ُ ْ
وختْىلرج افىلد َرر" ،افىلد َرر
َّ
ِ
افًـِقي" أـثر مو أتقـو بف هـو إكام هق ِمـ "افدرر ِ
افًىلـِ ّقي"،
َّ ّ
افًـ ّقي" يو أخقان ،افذي أتقـو بف إ ّكّام هق مىلـ "افىلد َرر َّ
َ َّ
افًـِ ّقي" ،وــً أمتـك ْ
أن يؽقن هـوفىلؽ تؾىلس خىلوص
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـالمف مـثقر ذم "افد َرر َّ
فعؾ ذم ادًتؼٌؾ ْ -
افًـِ ّقي ّ -
إن صوء اهلل بحًى ترتقى اإلدارة هـو أو ذم مـوشٌي أخرى ،أؿىلقل افشىلقخ
فؾدرر َّ
خصقبو ذم اشتـٌوط افؼرلن وتػًره ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب
حمؿد بـ ظٌد افقهوب فف ـالم مجقؾ جدًً ا
ً
ؾن بعض أيوت ِمـ افؼرلن وشلكؼؾ مـف إمو بودعـك ،اهلل شٌحوكف وتعىلوػ يؼىلقل﴿ :يو َأهيىلو ا َّف ِ
ىلذي َـ ل َمـُُىلقا إِ ْن
ّ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوب َي ُردو ُـ ُْؿ َب ْعدََ إِ َيامكِ ُؽ ُْؿ َـَوؾِ ِري َـ﴾( )1إ ًذا هـوك ِمـ أهؾ افؽتوب َمـ يىلدظق
ُتُطق ُعقا َؾ ِري ًؼو م َـ ا َّفذي َـ ُأو ُتُقا ا ْفؽ َت َ

ِ
افر ّدة! ـىلام ّ
أن هـىلوك َمىلـ
افر ّدة! يؼقل افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب :هـوك مـ أهؾ افؽتوب َمـ يدظق إػ ر
إػ ر
يدظق إػ اهلل ،وافشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم مقوع لخر َذ َـ َر ّ
أن هذه إمي ُتُتىلوبع إمىلؿ افًىلوبؼي افقفىلقد
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ «فتتٌع ّـ َشـَـ َمـ ـون ؿىلٌؾؽؿ حىلذو اف ُؼىل َّذ ِة بوف ُؼىل َّذ ِة،
وافـصورى ،واشتدل بحديٌ افـَّ ر
ؿوفقا :افقفقد وافـصورى؟ ؿول :ؾؿـ؟؟ش( )2يؼقل افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب ذم ؿقفىلف تعىلوػ﴿ :اه ِ
ىلد َكَو
ْ
َ
ِ
ِ
قب َظ َؾىل ْق ِف ْؿ﴾(َ ﴿ )3ؽ ْ ِ
ىلر ادَْ ْغ ُض ِ
اط ا َّف ِذي َـ َأ ْك َع ْؿ ًَ َظ َؾ ْق ِف ْؿ َؽ ْ ِر ادَْ ْغ ُض ِ
س َ
افك َ
ىلقب َظ َؾىل ْق ِف ْؿ﴾
اط ادُْ ًْ َتَؼ َ
قؿ (َ )6
ر َ
غ﴾ ؿول :همٓء ظومؾقن بال ظؾؿ :واهلل أمركو بؼىلراءة ذفىلؽ
افضو رف َ
﴿و َٓ َّ
ؿول :همٓء ظؾامء مل يعؿؾقا بعؾؿفؿ َ
ـؾ بالة ،مو افًٌى؟؟ حتك ٓ كؽقن ظؾامء وٓ كعؿؾ بعؾؿـو ،إ ًذا هـوك َمـ هىلق ً
َّ
ؾعىلال ظىلومل فؽىلـ مل يعؿىلؾ
بعؾؿف ،تذـروهو هذه ظـد ؿراءة هذه أيي ظـد ـؾ بالةّ :
أن هـوك ظومل مل يعؿىلؾ بعؾؿىلف ،واحىلد ،ظؿىلر بىلـ
اخلطوب ؿول" :هيدم اإلشالم ز ّفي ظومل"( )4هذه اثـغ ،هذه بودـوشٌي "هيدم اإلشالم زفي ظومل" دمدوهنو ذم ؾتح

( )1لل ظؿران.199 :
( )2شٌؼ خترجيف.
( )3افػوحتي.7 ،6 :
( )4شٌؼ خترجيف.
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ادجقد ،كؼؾفو افشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ ظـ افشقخ شؾقامن بـ ظٌد اهلل ذم "تقًىلر افعزيىلز احلؿقىلد" وهىلق
ذح ـتوب افتقحقد ٓ ،يـتٌف إػ هذا ادعوين! وذم "ـتوب افتقحقد" جوء ّ
أن "شىلٌى ـػىلر بـىلل لدم افغؾىلق ذم
افصوحلغ" ،افغؾق ذم افصوحلغ يؽقن ظذ يد َمـ؟ ظذ يد َمـ يـتًى إػ افصالح ،واؿىلرؤوا هىلذه إبىلقاب
وادًوئؾ افتل ذـرهو افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،واؿرؤوا تعؾقؼوت افشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ ظذ هىلذه
ادًوئؾ وؿـ افؼح ،اؿرأوا ؾقفو مو يتعؾؼ ذذه ادعوين.
َوب َفق يردو َك ُؽُؿ ِمـ بع ِد إِيامكِ ُؽُؿ ُـ َّػورا حًىلدًً ا ِمىلـ ِظـْ ِ
ِ
ِ ِ
ْىلد
ً
ْ
أيضو ؿول ذم ؿقفف تعوػَ :
ْ ْ َْ َ ْ ً َ َ
﴿و َّد َـَث ٌر م ْـ َأ ْه ِؾ ا ْفؽ َت ِ ْ َ ُ
﴿و َّد َـَثِ ٌر ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْفؽِ َت ِ
َوب َف ْق َي ُىلردو َك ُؽ ُْؿ ِمىل ْـ
َأ ْك ُػ ًِ ِف ْؿ ِم ْـ َب ْع ِد َمو َت ٌَ َّ َ
اب َػ ُحقا﴾( )1أييَ ،
احلؼ َؾو ْظ ُػقا َو ْ
غ َهل ُ ُؿ ْ َ
بع ِد إِيامكِ ُؽُؿ ُـ َّػورا حًدًً ا ِمـ ِظـْ ِْد َأ ْك ُػ ًِ ِفؿ﴾ متك؟ ِ
احلؼ﴾ يؼقل افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
﴿م ْـ َب ْع ِد َمو َت ٌَ َّ َ
ْ
غ َهل ُ ُؿ ْ َ
ْ
َْ َ ْ ً َ َ
افقهوب :ؾقف مًوئؾ ،إوػ :ـقن أكوس يـتًٌقن إػ افعؾؿ وافديـ جيري مـفؿ هذا ظؿىلدًً ا جىلراءة ظىلذ اهلل!
ومو أـثر َمـ يـؽر هذا ادعـك ،يعـل معؼقفي ظومل ويضود افديـ! ٓ يلمر بوفتقحقىلد! ٓ يىللمر بىلوفعؾؿ! ٓ يىللمر
بوحلؼ! هؾ هـوك ظومل يػعؾ هذا؟؟ وافعقوذ بوهلل ،يؽقن ظومل ً
ؾعال فؽـ زائغ ،وهيدم اإلشالم زفي ظىلومل ،وهىلذا
ِ
ؾقف زفؾ وؿد يؽقن خمطئ :فؽـ هذه أيي ِ
ىلؾ ا ْفؽِ َت ِ
ىلر ِمىل ْـ َأ ْه ِ
ىلؿ ْ
ىلق
﴿م ْـ َب ْع ِد َمو َت ٌَ َّ َ
َىلوب َف ْ
احلَىلؼ﴾ َ
ّ
غ َهل ُ ُ
﴿و َّد َـَث ٌ
﴿مـ بع ِ
يردو َك ُؽُؿ ِمـ بع ِد إِيامكِ ُؽُؿ ُـ َّػورا حًدًً ا ِمـ ِظـْ ِْد َأ ْك ُػ ًِ ِفؿ﴾ متك؟ ِ
احلىلؼ﴾ ،إ ًذا هىلذه
ىلد َمىلو َت ٌَ َّ َ
ْ َْ
ْ
ىلؿ ْ َ
ىلغ َهل ُ ُ
ْ
ْ ْ َْ َ ْ ً َ َ
َُ
ادًلفي إوػ ،افثوكقي يؼقل افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب :افتـٌقف ظذ ـثرة هذا افصـػ ،مو هق هذا افصـػ؟
كعقد ؿراءتف ،يؼقل" :أكوس يـتًٌقن إػ افعؾؿ وافديـ جيري مىلـفؿ هىلذا ظؿىلدًً ا ،ادًىللفي افثوكقىلي :ـثىلرة هىلذا
إوالل ؽره إذا ظجز ظـىلف!" يتؿـىلك ّ
َ
أن ؽىلره يضىلؾ! هىلذه
افصـػ ،ادًلفي :ـقن ادـتًى إػ افعؾؿ يتؿـك
ادعوين جيى ْ
أن تـتٌف هلو ،ذم افؼرلن افؽريؿ ،افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مل يلت رء ِمـ ظـد كػًف! دمدوكىلف
جز ًمو إمو ذم تػًر ابـ ـثر أو افٌغقي أو ابـ ظطقي  -ادحرر افقجقز إكدفز " ،-ادًلفي افرابعيّ :
شٌى
أن َ
هذا إمر افغريى هق احلًد" ؿد يؽقن افداؾع ،بحقح أ ّكّف متعؾؿ :فؽـ احلًد يدؾعف! افقفقد أفقس يعرؾقن
َ
ٌَّل ّ
وافداؾع هلؿ ظذ معوروتف احلًد؟ ـذفؽ ذم أهىلؾ اإليىلامن وادـتًىلٌغ إػ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ:
ُ
بدق افـَّ ر
أيضو ِمـ ادًوئؾ ادتصؾي ذذا افعؾؿ احلًدُُ ؿد يؽقن شٌ ًٌو فؾؽػر ـام
افعؾؿ واإليامن ؿد يؽقن مر ّده احلًد ،إ ًذا ً
( )1افٌؼرة.199 :
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وؿع هلمٓء افذيـ بؤيي ،ووؿع إلبؾقس ،هىلذه بعىلض افػقائىلد ادتعؾؼىلي ذىلذه أيىلي تىلـػعؽؿ أو تىلـػعؽؿ ذم
خصقص بعض افـوس افذي ُيؾصؼ ظذ اإلشالم مو فقس مـف! ويؾصؼ ظذ افىلدظقة مىلو هىلل بريئىلي مـىلف مىلع
﴿وا ْت ُْؾ َظ َؾ ْق ِف ْؿ َك ٌَ َل ا َّف ِذي ل َت ْقـََو ُه ل َيوتِـََو َؾو ْك ًَْ َؾ َخ ِمـْ َْفو﴾( )1شقرة إظراف ،ؿول افشقخ
ووقح إدفي ،ؿول تعوػَ :
حمؿد بـ ظٌد افقهوب ذم وؿـ ادًوئؾ ؿول" :إ ّن َمـ اكًؾخ ِمـ أيوت أدرـف افشقطون ،و َمـ مل يـًؾخ مـفو
مح ْتف مـف ،ثؿ بور أـثر مـ يـتًى إػ افعؾؿ يظـ افعؽس!" ِ
ومـ ادًوئؾ افتىلل ذـرهىلو ذم ؿقفىلف تعىلوػ﴿ :إِ ْن
َ
ّ
ََ ُ
ُ َ

حت ِؿ ْؾ َظ َؾق ِف ي ْؾف ٌْ َأو َت َْس ْـف ي ْؾف ٌْ﴾(﴿ )2وا ْت ُْؾ َظ َؾق ِفؿ َكٌ َل ا َّف ِ
ىلذي ل َت ْقـََىلو ُه ل َيوتِـََىلو َؾو ْك ًَْىل َؾ َخ ِمـْ َْفىلو﴾( )3ؿىلولِ " :مىلـ
َْ
ْ ْ َ
َ
ْ ُ ُ َ َ
ْ َ َ

سب ّ
س بىلف ،ـىلالم افعىلومل
يغرك ٓ ،تغىل ّ
ظؾؿف! هذا ٓ ّ
ؽزير ُ
لن واحدًً ا ٌ
ادًوئؾ ظد ُم آؽسار بغزارة افعؾؿ" ٓ تغ َّ
أيضو ؿقفف تعوػ
يقزن بؿقزان ،إذا َ
ــً ذم صؽ ِمـ مًلفي ؾوشلل افراشخغ ذم افعؾؿ ،هذه وقابط واوحيً ،
ون ِمـ َؿٌؾِ ُؽُؿ ُأو ُفق ب ِؼق ٍي يـْْفق َن َظ ِـ ا ْف َػً ِ
َون ِمـ ا ْف ُؼر ِ
ود ِذم ْإَ ْر ِ
ض﴾( )4أيوت ،ؿول:
َ َّ َ َ ْ
َ
ْ ْ ْ
ذم شقرة هقدَ ﴿ :ؾ َؾ ْق َٓ َـ َ َ ُ
ؽريىّ ،
"فقٓ بؿعـك هؾَ ،ذ َـ َر بعض إصقوء ،ؿول :هذه أيي يًتدل ذو افعؾامء ظذ ّ
ٕن هذه إمي
أن افدي َـ
ٌ
ِ
ُ
﴿وا َّت ٌَ َع ا َّف ِذي َـ َط َؾ ُؿقا﴾( - )5أيتون بعىلدهو  -ؿىلول :دّىلو ـىلون اإلكًىلون
ؾعؾً
تػعؾ مو
إمؿ ؿٌؾفو ،وؿقففَ :
ُ
أن افعؾامء ٓ يلمرون بودعروف وٓ يـفقن ظـ ادـؽر ؾذـر شٌحوكف ّ
يتٌوظد ظـ هذا ظـ افديـ ويؼقل ـقػ ّ
أن
اشتحٌوب افدكقو ظذ أخرة :واتٌوع مو ُأترؾقا ؾقف ،ؾوفعؾامء" يؼىلقل افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب:
أؾي
ُ
"افعؾامء  -هق يؼصد زموكف  -افعؾامء هلؿ مقاـؾ  -يعـل هلؿ مآـؾ :شٌى إـؾ وافؼب ضٌ ًعو هىلذا بىلـػ
ِمـ أبـوف ادعوروغ – هـوك بـػ حوشد وهـوك بـػ توبع فؾدكقو وهـوك بـػ ُمؽوبر – يؼقل :افعؾىلامء
هلؿ مقاـؾ  -يعـل مآـؾ يلـؾقن مـفو  -وفق أمروا بودعروف وهنقا ظىلـ ادـؽىلر ُؿطعىلً مىلقاـؾفؿ! ؾىلآؾتفؿ
فقًً ظدم افعؾؿ! بؾ مو َذ َـ َر اهلل" يعـل موذا؟ لؾتفؿ افدكقو ،يؼقل" :و ُذـِ َر  -ؿصي مجقؾي ذـرهو افشقخ حمؿىلد
أن مؾ ًؽًو ِمـ ادؾقك أراد ْ
بـ ظٌد افقهوب ذم هذا  -ؿول :و ُذـِ َر ّ
أن يلمر بقء ذم رظ ّقتىلف ظىلذ خىلالف افؼىلع:
( )1إظراف.175 :
( )2إظراف.176 :
( )3إظراف.175 :
( )4هقد.116 :
( )5هقد.116 :
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ِ
ٌ
رجىلؾ وأكؽىلر ظؾقىلف
ؾتٌغ مـفؿ
ؾجؿع افعؾامء وافػؼفوء مـ أهؾ بؾده يشوورهؿ :ؾؾؿ يؼقفقا صق ًئو! وشؽتقا! ّ
ٍ
مًتغـٓ :
وؿول :هذا ٓ جيقز ،ؾؼول ادؾؽ :اؿطعقا ظالئؼ هذا ادتػؼف ،ؾؼوفقا :إ ّكّف يلـؾ ِمـ َؽ ْز ِل أمف  -يعـل
يلـؾ مـؽ أهيو ادؾؽ :يلـؾ ِمـ ؽزل أمف  -ؿول :ؾٌذفؽ اجسأ ظؾقـو" هذا معـوه موذا؟ يؼقل افشقخ حمؿد بىلـ
ظٌد افقهوب مو معـوه؟ معـوه :ظـده يقجد بعض ادعوروغ فؾدظقة َيً ٌّقن ويشتؿقن ذم افؼـقات اإلظالمقىلي
أن هذا شٌى رزق ،إمو أ ّكّف حوشدٌٌ وإمو أ ّكّف مصىلدر ٍ
افػضوئقي وظذ "تقيس" معروؾقن همٓء ثِ ْؼ ثؼي تومي ّ
رزق
ُ
ّ
ّ
فف ،ومودام ّ
افًدكي  -شدكي افطقاؽقً  -وإوثون يصر ظؾقفو شدكي حيؿقن افىلقثـ ٕجىلؾ أن ُيعٌىلد ِمىلـ
أن َّ
بؿـ يعودي اإلشالم؟ أـقد هـوك َمـ يعوديف ويًسزق ِمىلـ ظىلداوة افىلديـ ،ؾىلال
دون اهلل و َي ّ
سزؿقن ؾام افظـ َ
دائام كراهؿ ـؾ ؾسة يطؾعقن ويتؽؾؿقن كػس افؽالم ظذ ابـ تقؿقي وظىلذ حمؿىلد بىلـ
تًتغربقن ،هـوك كوس ً
دائىلام
ظٌد افقهوب وظذ دظقة افًؾػ افصوفح وظذ احلـوبؾي  -افذيـ هؿ أتٌىلوع اإلمىلوم أمحىلد ذم ظؼقدتىلف ً -
وـلن فقس فدهيؿ ظؿؾ ّإٓ هذا افعؿؾ! يعـل أـقد أ ّكّف ظـىلدهؿ مصىلدر رزق ٓ ،شىلقام تعرؾىلقن ّ
ّ
أن
يتؽررون!
هـوك أظداء هلذه افدوفي وأظداء هلذه افدظقة ُمت َ ّقل مثؾ هذه إبقات وإؿالم خورج ادؿؾؽي ،تعرؾقن هذا،
دائام.
وهذا يقجد ً
غىلرر
ؾٌفذا كختؿ افؽالم ،وأظقد افؽالم إػ ّأين أظقدُُ تصـقػ أظداء افدظقة افققم ،هـوك َمـ هق جوهىلؾ ُم ّ
بف :ؾال ُيظـ أكـل ُأظؿؿ! هـوك َمـ هق حوشدٌٌ  ،هـوك َمـ هق يعؾؿ ّأهنو دظقة حؼ ومع ذفؽ هق حوشد :ؾؿـعىلف
احلًدُ  ،وهـوك َمـ يعؾؿ ّأهنو دظقة حؼ :فؽ ْـ مـعف ّ
مصىلدر فؾىلرزق وادىلول وادؽوشىلى
أن مصدر افؽالم ؾقفو
ُ
ٌ
َ
ز وأح ٌّف ،وهـوك َمىلـ يعودهيىلو -
تؼب ؿؾ ٌُف
افؼك إـ َ
وافشفرة ،ؿد تؽقن افشفرة ،وهـوك َمـ يعودهيو وؿد ّ
ِ
وجدت افـوس يؼقفقن صق ًئو ؾؼؾ ُتف!
مغرور -
توبع
ُ
ؽر ٌ
ٌ
ً
أن حيػظ ظؾقـو ديــو :وأن يصؾح َمـ ّ
أشلل اهلل ْ
ظىلوجال ؽىلر لجىلؾ:
وؾ ظـ افكاط ادًتؼقؿ وأن هيديف
ِ
ْ
ادغرريـ وممـ ُيىلزيـ هلىلؿ افٌوضىلؾ بوشىلؿ احلىلؼ! ويىلزيـ هلىلؿ
وأن ُيصؾح وحيػظ أبـوءكو وافـشل ؾقـو مـ تغرير ّ
افتؽػر بوشؿ افًـََّّي و ُيزيـ هلؿ اخلروج ظذ ويل إمر بوشؿ دظقة افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب! أو بوشىلؿ
افًـََّّي ،كًلل اهلل ْ
أن حيػظ أبـوءكو وأبـىلوءـؿ وأبـىلوء ادًىلؾؿغ ،افؾفىلؿ احػىلظ ظؾقـىلو أبـوءكىلو وأبـىلوءـؿ وأبـىلوء
ادًؾؿغ ،افؾفؿ احػظ ظؾقـو بالدكو وبالد اإلشالم ،افؾفؿ احػظ ظذ ادًؾؿغ أمـفؿ وا ْمـُ ْـ ظؾقفؿ بوفصالح
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ْ
واحػظ ظؾقـو دوفتـو ،وأ ّيد بوحلؼ إمو َمـو ،وأ ّيده بتليقدك ،واككه بـكك ،واـًٌ
بصالح احلول ذم ـؾ مؽون،
أظداءكو ،واكك رجول إمـ ظذ احلدود ،واكك رجول إمـ ذم افداخؾ ،واـًٌ أظىلداءكو ذم افىلداخؾ وذم
ذـقرا وإكو ًثو :ظؾىلام ًء ووٓة
وـٌورا :ظؾام ًء وضؾٌي ظؾؿ ودظوة:
بغورا
اخلورج ،واجعؾـو ذم هذا افٌؾد ادٌورك -
ً
ً
ً
ٍ
أمر  -اجعؾـو مجق ًعو متحوبغ ؾقؽ :متعووكغ ؾقؽ :متـوبحغ ؾقىلؽ ،وأؽىلظ بوجتامظـىلو ظىلذ احلىلؼ وافًىلـََّّي
وافتقحقد أظدا َءك  -أظداء اإلشالم وأظداء افًـََّّي  -يو شؿقع افدظوء ،افؾفؿ اؽػىلر فـىلو ومشىلوخيـو ومعؾؿقـىلو،
واؽػر فقافديـو ووافدي وافديـو.
واهلل أظؾؿ ،وبذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد وظذ لفف وبحٌف وشؾؿ
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توريخ دظقة اإلموم ادجدد حمؿد بـ ظٌد افقهوب
ادجؾس افرابع  -براءة دظقة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب مـ ظؼقدة اخلقارج
أشئؾي:
ِ
بعض إصقوء افػقائد ادفؿي مثؾ ّ
تػًرهؿ
أن ظؾامء افؽالم أصفروا
 ذم مؼدمي "ـشػ افشٌفوت" َذ َـ َر َفىل "ٓ إفف ّإٓ اهلل" وـذا ذم مؼدمي ذح "ـشػ افشٌفوت" فف ،مقوع توريخ دظىلقة افشىلقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد
افقهوب  -ـام تعؾؿقن  -واشع وـٌر ،وافذي ذـر ُتف هذا مل لخذه ِمـ مصدر واحىلد ،يتؽىلرر افًىلمال ،ـىلون
ُ
رشىلوئؾ افشىلقخ حمؿىلد بىلـ
يًلل ظـ مو أخذتف مـف ،افذي أخذتف أكو ِمـ تؿقظي ـتى ،وأول مو اشتػدت مـف
ـٌرا ،ثؿ ظروً ـالم افشقخ حًغ بـ ؽـّّوم ظذ هذه افرشىلوئؾ
ظٌد افقهوب كػًف ،اظتؿدت ظؾقفو اظتام ًدا ً
ـثرا مو اشتدل برشوئؾ افشقخ حمؿىلد بىلـ ظٌىلد افقهىلوب ؾفىلل
هؾ يتقاؾؼ مع ادضومغ أم ٓ؟ فذفؽ دمدون ً
أيضو هـوك جوكى لخر أ ّكف هؾ يعؼؾ ّ
أن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب يعـل ٓ يقجد فديـو مصودر ّإٓ
افعؿدةً ،
خرجً برشوفي شؾقامن بـ شىلحقؿ ـىلام
افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب؟ ؾٌعد افٌحٌ وافتػتقش وـثرة افؼراءة
ُ
ذـرهتو فؽؿ ،وثٌتً فدي وووحً إمقر ّ
أن هـوك رشوفي ِمـ شؾقامن بـ شحقؿ ؾقفو هذه ادضومغ ،وفىلق مل
ُ
يؽـ ظـدكو ّإٓ رشوفي شؾقامن بـ شحقؿ ـنثٌوت ّ
أن توريخ ابـ ؽـّوم متقاؾؼ مع ادصودر افتل ؿٌؾف.
 هؾ مجع َتفو ِمـ ظدة مصودر؟ٓ ِمـ جفي ادطٌقع وٓ ِمـ جفي ادخطقط :مودام افًمال تؽرر ،وهذه ـؾفو شتجؿعٕ ،كف هـوك بعىلض
ّ
وٕن إثٌوت بحتفو بعى ،مثؾ بعض ادخطقضوت أو بعض إصقوء هذه
ذـرهتو حتك ٓ كطقؾ:
إصقوء مو
ُ
ـقػ شتثًٌ فؽؿ؟ ٓ ُبدّّ ْ
أن أـقن بود ًؿو أمومؽؿ ؾلذـر فؽؿ اجلزء وافصػحي ،فؽـ ٓ أذـر فؽىلؿ خمطىلقط!
ظثرت ظؾقفو ذم خمطقط فقًً بىلغ أيىلديؽؿ! فىلق
ادخطقط فقس مقجق ًدا! هق ظـدي ،ؾام أرى مـوشٌي ؾوئدة
ُ
مجع مجع ُتف وبنذن اهلل فعؾ اهلل يقن وخيىلرج
ـون هـوك خمطقط مـتؼ أو بوفًفقفي ترجعقن إفقف فذـر ُتف ،وهذا ٌ
ذم ـتوب ْ
إن صوء اهلل تعوػ ،هذا مو يتعؾؼ بًرة افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،وأن ذم هذه افػىلسة مىلو ـتٌىلف
جقدٌ فؽ ذم هذه افػىلسة ،فؽىلـ ظـىلدي ٓ يؽػىلل،
افشقخ ظٌد افعزيز بـ بوز جقدٌٌ ذم خصقص هذا ادقوقعٌ ،
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افذي يريد افتقشع ٓ يؽػل ،ابـ بِ ْؼ ممتوز ٓ تًتغـل ظـف أبدًً اّ ،
ٕن ظٌورتف شفؾي وتًؾًؾف مجقؾ ،ابىلـ ؽـّّىلوم
وأـثىلرت
تضؾعً ذم افعؾؿ
افًجع ،وافًجع فطوفى افعؾؿ ادٌتدئ بعى ،أ ّمو إذا
َ
َ
ٓ ُي ْع َذ ظؾقف ،فؽـ تعؿدََ َّ
افؼراءة ابـ ؽـّّوم ؾلكو ؿرأت ابـ بِ ْؼ ؾلكو أكصحؽ تذهى إػ ابـ ؽـّّوم ٓ ،تتخذ ظىلـ ابىلـ ؽـّّىلومِ ،مىلـ أؿىلقى
ِ
ـتى توريخ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب.
 هـوك ـالم ظـ توريخ ابـ ؽـّّوم وتوريخ ابـ بِ ْؼ؟خصقبىلو
هذا حيتوج إػ ظرض ـالم َمـ يتؽؾؿ ؾقفام و ُي َرد ظؾقف ،ضٌ ًعو افردود ظذ َمـ يتؽؾؿ ذم افتوريخ
ً
توريخ ابـ بِ ْؼ وابـ ؽـّّوم ً
مثال افردود ظؾف ردو ٌد ظؾؿق ٌي ،مو هق دفقؾؽ؟ مو هق برهوكؽ؟ و َك ُرد ظؾقىلف بوفىلدفقؾ
وافزهون ،ؾال كًحى افؽالم افتورخيل وافـؼوصوت افتورخيقي ظذ افدظقة ومعوروي افىلدظقة! يـتٌىلف ذم هىلذا،
أدخؾ افٌحقث افتورخيقي برؾؼ واجعؾ هلو إضورهو ،دّو يلتقؽ أحد خيوفػ ذم مًلفي تورخيقىلي ٓ يعـىلل أكىلف ِمىلـ
ادعوروغ فؾدظقة! ٓ ،ؿد يؽقن افتًًٌ ظؾقف إمقر ،أو يؽقن ظـده ً
ؾفؿف
مثال وؿػ ظذ رء ُيػفؿ مـف مو َ
وـتى توريخ افدظقة ـثرة ،حتك ّ
إن افشقخ ظٌد افعزيز بـ بوز بدأ افرشوفي بذـر بعض افؽتى افتل
وأدػ بف،
ُ
ـتى مًتؼؿغ وؽرهؿ :ؾؾعؾؽؿ ترجعقن هلو ،وهىلل رشىلوفي مطٌقظىلي مًىلتؼؾي
ُـتًٌ ذم دظقة افشقخ َذ َـ َر َ
مقجقدة ذم تؿقع ؾتووى مؼوٓت متـقظي فؾشقخ ظٌد افعزيز بـ بوز  -ادجؾد إول بػحي ثالثؿئي وأربعىلي
ؿديام وـتٌفو افشقخ حمؿد ظطقي شىلومل ،هىلق افىلذي ـتٌفىلو وأثٌتفىلو
ووًغ  ،-وهل ظٌورة ظـ حموضة أفؼوهو ً
وووع هلو مؼدمي.
 هـوك تػوبقؾ ذم توريخ افدظقة.أؿر بوفدظقة ثؿ تراجع ،ووبقل افدظقة إػ ُظ َامن.
ٓ يقجد دا ٍع فذـرهو ،مثؾ افشقخ شؾقامن بـ شحقؿ ّ
 يؼقل هـو أهنؿ ـوكقا يؼتؾقن افرجول وافـًوء وإضػول!ؽر بحقح ،ؿتؾ افرجول وافـًوء وإضػول ؽر بحقح ،هذه ؾريي ممو ُيػسى ظذ أتٌوع افدظقة ،هـىلوك
حقادث حصؾ مـفو تعدي ِمـ أتٌوع افدظقة ،مٌوذة خرج افشقخ ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ظٌىلد افقهىلوب وتىلزأ
ثًٌ أكف ؾعؾفىلو ؾؾ ُق ْ
ٌؾىلغ ظـىلف
مـفو وؿول" :إكـو هنقـو إمرا َء واجلـق َد ظـ هذه إؾعول وؿد هنقـوه ِمـ َؿ ٌْ ُؾ ،و َمـ َ
ويعوؿى" هذا هق افذي ُي َؿ رث ُؾ اددرشي ،ـقن واحد خيوفػ ِمـ أتٌوظف وخيوفػ إوامر وخيوفػ مىلو تٌ ّثىلف ِمىلـ

66

حَم ََدََب َنََعَب ََدَََالوََهَ ََ َ
َََ َ
َجَ َ
َالخََوَار
ََةََ َدَعََوََةََال
اء
َََ
نَعََقَيََدََةََََ َ
ابَمَ ََ َ
شَيَ َخََ ََم ََ َ ََ َ
بَََرَ َ
سََين َ
اَح ََ
دَابَََ ََ
اللََبََنَ ََسََع َََََ
لََلَ َشَيَ َخََ ََعََب ََدََ ََ

افعؾؿ ٓ يعـل كًٌي افٌوضؾ إفقؽ! ّ
وإٓ كًٌـو ّ
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ ؿول« :افؾفؿ إين أبرأ إفقؽ ممو بـع
أن افـَّ َّ
خوفدش( )1دّو حصؾ ّ
أن خوفد بـ افقفقد ريض اهلل ظـف اصتٌو ٌه و َؿ َت َؾ َمـ َؿ َت ََؾ ؾؼول« :افؾفؿ :إين أبرأ إفقؽ ممو ؾعؾ
خوفدش ؾفذا هؾ يـًى إػ افًـََّّي مو ؾعؾف خوفد بـ افقفقد؟ ٓ يـًى إفقفىلو ،ريض اهلل ظىلـ خوفىلد بىلـ افقفقىلد
خر اجلزاء ،إ ًذا ٓ ُبدّّ ِمـ افتقازن ذم هذه إمقر.
وأرووه وجزاه ظـ اإلشالم وادًؾؿغ َ
افصؾح افذي ـون حيصؾ بغ إتراك
ذـرت
َ
َ
هذه فق دخؾـو ؾقف مو خ ّؾصـو!
 افصؾح مو شٌى كؼضف؟موفف دا ٍع ،هؿ ذـروا شٌٌغ ،ادفؿ ّ
أن افصؾح اكتؼض ،هؿ ذـروا شٌٌغ ذم هذا ،وٓ كطقؾ افؽالم ذم هذا.
 َمـ افعؾامء افذيـ يطؾى افشقخ افعؾؿ وهؾ ـوكقا يعرؾقن معـك "ٓ إفف ّإٓ اهلل"؟أطـ هذا ووحـوه ،هـوك ِمـ افعؾامء َمـ ـون يعرف "ٓ إفف ّإٓ اهلل" ،يعـل َمـ رحؾ إفقفؿ افشقخ حمؿىلد
بـ ظٌد افقهوبِ ،مـ همٓء ادشويخ حمؿد حقوة افًـدي دّو رأى آشتغوث َي بغر اهلل أو دظوء ؽر اهلل ؿول﴿ :إِ َّن
ِ
َز َمو ُه ْؿ ؾِ ِقف َو َبوضِ ٌؾ َمو َـَو ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾(.)2
َه ُم َٓء ُم َت َّ ٌ
هـوك ظؾامء بودـوشٌي – كحـ ذـركو افعؾامء ادعوروغ  -هـوك ظؾامء توبعقا افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب،
أيضو شؽتقا ـام ذـركو ؾقام يظفر.
وهـوك ظؾامء ً
 هؾ ُؿتِ َؾ اإلموم حمؿد بـ شعقد صفقدًً ا؟أيضو ؿتؾقا وترـل ،فؽـ ترـل افؽالم ؾقف صىلفقدًً ا هىلذه كؼىلقل :إكىلف
ٓ ،تقذم ،هـوك ظٌد افعزيز وظٌد اهلل ً
ُؿتِ َؾ ،افذيـ ُؿتِؾقا مـفؿ معروؾقن.
 متك أتك افصؾح بغ افدوفي افًعقديي وافدوفي افعثامكقي؟كػس ادقوقع ،ذـركو ظوم أفػ ومئتغ وثالثغ واكتؼض بعد أصفر أفػ ومئتغ وواحد وثالثغ ،ؿؾـو ذم
افٌدايي أكف حصؾً معورك صديدة ،ظٌد اهلل ـقػ تقػ؟ تقػ ظوم أفػ ومئتغ وتًعي وظؼيـ ِمىلـ اهلجىلرة،
مرؾقظو.
( )1افٌخوري ( )7189مـ حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام
ً
( )2إظراف.139 :
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ـون معف افشقخ ظع بـ حًغ بـ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ،وشور بجقشف إػ جفي أمحىلد بىلـ ضقشىلقن – أحىلد
افؼودة إوائؾ  -أمحد بـ ضقشقن بـ حمؿد ظع بوصو ،هذا جوء ؿٌؾ إبراهقؿ بوصو ،ؾًور إفقف ،ودّو رحؾ ـىلون
ز ّ
أن شعقد تقذم ،جوءهؿ اخلز ذم افؾقؾ ذم ادًوء وظؾىلؿ افشىلقخ
اإلموم شعقد ً
مريضو وذم افطريؼ جوءهؿ اخل ُ
ظع وظؾؿ ضٌ ًعو اإلموم ظٌد اهلل ؿٌؾ ْ
ؾؾام أبٌحقا بذ افػجر ؿرأ ؿقفىلف تعىلوػ﴿ :إِ َّك َ
ىلً
َّىلؽ َم رق ٌ
أن يؽقن إمو ًموّ ،
مريض بدأ يٌؽل وظؾىلؿ ّ
َوإِ َّهنُ ْؿ َم رق ُت َ
أن شىلعقد تىلقذم ،ؾؼىلوم
ُقن﴾( )1وـون بعض ادقجقديـ يعرؾقن أ ّن شعقد ٌ
ؾقفؿ افشقخ ظٌد اهلل بعد افصالة ؾقظظفؿ وذـرهؿ وثٌتفؿ وهؿ ذم حول بىلعٌي جىلدًً ا ،وؾىلوة اإلمىلوم شىلعقد
ـوكً ذم ؾسة ظصقٌي ،بعد ذفؽ رجع اجلقش ـؾف ،ورجع اإلموم ظٌد اهلل ِمـ أجؾ افٌقعي وـذا ،وترك اجلقش
أو ً ِ
ؽصوب افعتقٌل ،ورجول افؼٌوئؾ ِمـ ؿحطون وظتقٌي وافدواه وشدير
بعضو مـ اجلقش وظؾقف ؿوئد افذي ّ
وافذود ّ
ـوكً هلؿ بقٓت وجقٓت ذم محويي افدظقة َّ
وافذ ّب ظـفو ،يعـل فىلق بىلدأكو كىلدخؾ ذم هىلذه إمىلقر
ً
رجوٓ ِمـ احلوضة وافٌوديي يداؾعقن ظـفو ،وهؿ ُحلؿىلي
فطول بـو إمر ،واحلؿد هلل افذي جعؾ ذم هذه افدوفي
واحدة ،مجوظي واحدة ،إ ًذا اإلموم ظٌد اهلل رجع وبقيع ،ثؿ رجع بعد ؾسة وؿود احلرب أو أرشؾ أخوه ؾقصىلؾ
بـ شعقد.
ى ُ
أهؾ َك َْجد؟
 هؾ َف َّؼ َهذا بوفـًٌي فؾؼى افقهوبقي ،حمؿد بـ ظٌد افقهوب ـون افذي ُيعرف بوٓشؿ افذي ُيعرف بف أتٌوع افدظقة
"ادًؾؿقن" و"أهؾ اإلشالم" حمؿد بـ ظٌد افقهوب يـفك ظـ افتًؿل بغر اإلشالم ،اإلشالم وأهؾ افًىلـََّّي
واجلامظي ،فؽ ْـ افقهوبقي هذا خرج ِمـ أظداء افدظقة.
 هذا شمال ظـ دخقل افدظقة اإلشالمقي افتل تلثرت بدظقة افشقخ.هذا افؽالم جقد ،دخؾً افدظقة ذم أمصور افىلدكقو  -وهلل احلؿىلد  -وافػضىلؾ هلل ثىلؿ فألئؿىلي افًىلالضغ
واحلؽومّ ٕ ،كّف إذا مو ـون وراءهو شقػ ووراءهو دوفىلي تـكىلهوّ :
وإٓ مىلو اف ُتػىلً إفقفىلو ،ؾوكتؼىلت ذم اهلـىلد
ؿؾً فؽؿ افشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ يؼقل ذم افصقمول،
واكتؼت ذم افًقدان واكتؼت ذم إؾريؼقو ،مثؾام ُ
وافشقخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ أيـ؟ متقذم أفػ ومئتغ واثـغ وثامكغ ،اكتؼت ذم بؾدان ـثرة ،بوـًتون وذم
( )1افزمر.39 :
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مك وذم افشوم ،وهلل احلؿد ،اكتؼت وبوؿقي ،وافدظقة افققم  -افدظقة افًؾػقي :دظقة افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد
افقهوب ُ ٓ -مت َ رث ُؾ افًعقديغ ؾؼط! بؾ ُمت َ رث ُؾ أهؾ اإلشالم ،وادتوبعقن هلذه افدظقة ٓ يشسط ؾقف حتك يؽقن
ومـ افدوفي افًعقديي ِ
توبعو هلو ؿد يؽقن ظـده تشقيش ِمـ افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب ِ
ومـ مشىلوخيـو فؽىلـ
ً
مقحدٌٌ  ،افذي هيؿف افتقحقد ٓ ،يػسض ذم أخريـ ّأهنؿ حيٌقكو :وأهنؿ يؽقكىلقن معـىلو
تؽقن ظؼقدتف بوؾقيّ ،
ظذ وئوم! هذا كتؿـوه ،فؽـ فق حصؾ ظؾقفؿ تشقيش ِمـ جفتـو و ِمـ جفي ظؾامئـو ّ
احلؽؿ ظذ
ؾنن هذا ٓ يعـل
َ
مقحدٌٌ .
ظؼوئدهؿ! ؿد تؽقن ظؼقدتف بوؾقي ٓ يعٌد ّإٓ اهللّ ،
ؿىلدّ س اهلل روحىلف – ـىلىل "إبىلقل
 هؾ فديؽؿ ذح فؽتى اإلموم ادصؾح حمؿد بـ ظٌد افقهىلوب ّ -افثالثي" و"افؼقاظد إربعي" ،كًلل اهلل فؽؿ ْ
أن يؽقن فؽؿ كصقى ِمـ ذح ـتى افشقخ؟
شٌؼ ،ظـدي مؼوع بخصقص ممفػوت افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب أفؼق ُتف ذم هذا ادًىلجد ؿٌىلؾ ؾىلسة
أخىلذت ـىلؾ مىلتـ ظىلذ حىلدة "ثالثىلي
شؿق ُتف "اددخؾ دمفػوت افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب" هىلذا ادىلدخؾ
ُ
ودخؾً ؾقفو بطريؼي ختتؾػ ظـ افطريؼي ادلفقؾي ادعتود
إبقل" و"افؼقاظد إربعي" و"كقاؿض اإلشالم"
ُ
رأيً ّ
أن هىلذا هىلق إكًىلى
ظؾقفو ،يعـل ٓ أؿقل ؿقفف ـذا معـوه ـذا وـذا! ٓ،
دخؾً ؾقفو بطريؼي أخرىُ ،
ُ
افققم وتـفل فؽ ادتـ افقاحد ذم جؾًي واحدة ،إهنوء ادتـ افقاحد ذم جؾًي واحىلدة هىلذا ـىلون ظؾقىلف افشىلقخ
حمؿد بـ ظٌد افقهوب وتالمقذه ،ذم افًوبؼ  -وصقٌوكـو يذـرون ّ -
مطقع ادًجد وإموم ادًجد يذـر هلىلؿ
أن ّ
"ثالثي إبقل" ذم جؾًي واحدة "مـ ربؽ؟ مو ديـؽ؟ َمـ كٌ ّقؽ؟" تعرؾقن هذا ،ؿٌؾ ْ
أن تىلدخؾ افدراشىلي
افـظومقي وتـتؼ وتتؿؽـ" ،افؼقاظد إربعي" ذم جؾًي واحدة أو جؾًىلتغ ،أ ّمىلو أ ّكّىلف جيعؾفىلو دورة ذم ثالثىلي
أشوبقع! ؿقفف ـذا معـوه ـذا :وؿقفف ـذا معـوه!! ـذا هذا ذم كظري مو ـون يتالءم مع هدف افشقخ حمؿىلد بىلـ
ظٌد افقهوب ِمـ هذه افرشوفي ،أكو مو أؿقل إ ّهنو خطل أو ؽؾط! ٓ ،وإ ّكّام افذي يتالءم مىلع هىلذه ادتىلقن افؼىلح
اهلدف ؾقفو ادٌتدئ ذم افطؾى وافعىلومل ،فىلذفؽ َ ِ
دمىل ُدُ افـًىلوء وافرجىلول يعرؾىلقن هىلذه
ُ
ادختك ،هذه ادتقن
ّ
جقاكىلى "ثالثىلي
ٌىلغ
َ
"افؼقاظد إربعي" شفؾي ظـدهؿ ،يعرؾقن "ثالثىلي إبىلقل" ،ؾلكىلو يل ذم هىلذا ٌ
مجىلع ُي ّ
إبقل" و"افؼقاظد إربعي" و"كقاؿض اإلشالم" و"شتي مقاوىلع ِمىلـ افًىلرة" وؽرهىلو ،تؿقظىلي ِمىلـ
ـٌرا ؾقق
افرشوئؾ ،وافًٌى ذم إدراـل هذا إمر  -مع ـثرة افؼراءة ّ -أين
ُ
ذحً "ثالثي إبقل" ً
ذحو ً
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اكتفقىلً مـىلف
ؾؾىلام
جؾًً ذم ؾسة ضقيؾي
افثالثؿئي بػحي،
ُ
ُ
ُ
أذح ذم ـالم افشقخ حمؿد بىلـ ظٌىلد افقهىلوبّ ،
مشقً ظذ هدف ادمفػّ ،
أن ضقل هذا ٓ يتامصك مع هىلدف
ؾلدرـً أكـل أكو ذم كظري ّأين مو
ـٌرا،
ُ
ُ
وجد ُتف ً
ؾلخذت هذا افؽتوب  -مقجقد ظـدي هذا افؽتوب  -أخذ ُتف وووع ُتف ظىلذ جـىلى ،وأ ّفػىلً رشىلوفي
ادمفػ،
ُ
أفؼق ُتفو حموض ًة ذم اجلومعي اإلشالمقي بعـقان "اددخؾ فؼح ثالثي إبقل" رشوفي ؿصرة ،هذه افرشوفي دّىلو
حررهتو ـتوب ًقو ،وظرو ُتفو ظذ افشقخ بوفح افػىلقزان  -صىلقخـو
أخذهتو وـتٌ ُتفو،
أهنق ُتفو  -أفؼقتفو حموضة -
ُ
ُ
بعض افتعؾقؼوت افـػقًي ،ؾقجفي كظىلري
افشقخ بوفح افػقزان  -ؾوشتحًـفو ورأى ضٌوظ َتفو ،و َظ َّؾ َؼ ظؾقفو َ
ضوفى افعؾؿ أو يـوشىلى
أكو مع متقن افشقخ حمؿد بـ ظٌد افقهوب وافرشوئؾ أ ّكف كعؿ افؼح افطقيؾ يـوشى
َ
ٕن افؽتوب افؽٌر هذا افذي ذـر ُتف فؽؿ خيرج ْ
ادعؾؿّ ،
إن صوء اهلل ِمـ ادعؾىلؿ  -معؾىلؿ "ثالثىلي إبىلقل" -
يًتػقد مـف ذم تعؾقؿف ،خيتور مو يريد ويؼحف ،فؽـ فطوفى افعؾؿ ادٌتىلدئ ٓ أرى ذم كظىلري أكىلو أ ّكّىلف يـوشىلٌف
افتطقيؾ! ّ
ٕن افتطقيؾ ٓ يتالءم مع هدف ادمفػ.
افٌخوري "بىلوب اف ًّىلؿر ذم افعؾىلؿ" أهىلؾ
وتذـرت ـال َم
 أشلل اهلل افعظقؿ يل وفؽؿ افتقؾقؼ وافًداد،ُ
ّ
افعؾؿ اختؾػقا ذم بعد افعشوء ،ؾقؼقل" :اف ًّؿر ذم افعؾؿ" يًتدفقن ؾقف بحديٌ رواه أبق داود ظـ ظٌد اهلل بـ
بذ اهلل ظؾقف وش ّؾؿ – مودام كحـ كتؽؾؿ ذم افتوريخ – " ّ
ظؿر ريض اهلل ظـفامّ :
ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
بذ اهلل ظؾقف
أن افـَّ َّ
أن افـَّ َّ
وش ّؾؿ ـون ُحيدثـو ظـ بـل اهائقؾ بعد افعشوء مو يؼقم ّإٓ ف ُع ْظ ِؿ بالة" ،1وهذا ذـره احلوؾظ ابـ حجىلر ذم
ؾتح افٌوري حتً ذحف فٌوب "بوب اف ًّؿر ذم افعؾؿ" ذم ـتوب افعؾؿ ذم بحقح افٌخوري.
ّ
وبذ اهلل ظذ كٌ ّقـو حمؿد
واهلل أظؾؿ،
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