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ذح اقمت٘م٤مد طمرب اًمٙمرُم٤مين
اعمجٚمس إول
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ى
وصغم اهلل وؾم ىٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌ ِّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصححٌف أعٕمحلم
رب اًمٕم٤معملم،
احلٛمد هلل ِّ
أُم٤م سمٕمد:
ضم٤مٟم٥م ٍ
ٍ
يمٌػم ضمدا ُِمـ إمهٞم٦م ،ى
ى
ٕن شمٚمحؽ
اًمً٤مسم٘مقن قمغم
وم٢من اعمّمٜمىىٗم٤مت ذم آقمت٘م٤مد اًمتل صٜمىىٗمٝم٤م قمٚمامء إ ىُم٦م ى
ٍ ٍ ِ
فمح٤مهرا ،واهٝمح٤مد
ظمػم ُِمـ أهؾ هذا اًمقىم٧م ،ويم٤من اإلؾمالم
ً
اعمّمٜمىىٗم٤مت ُّصٜمٗم٧م ذم وىم٧م ظمػم ُمـ وىمتٜم٤م :وأهٚمف ٌ
قمزيزا ،وهمرسم٦م اًمدِِّّ يـ ا ىًمتل طمّمٚم٧م قمغم ٍ
ٟمٓم٤مق واؾم ٍع ذم إزُمٜم٦م إظمحػمة شمٙمحـ سم٤مًمدىى رضمح٦م
ُم٤مو ًٞم٤م ،واإلؾمالم ً
اعمقضمقدة ذم هذه إزُمٜم٦م.
ِ
اًمًٜمىى٦م صٜمىىٗمقا هذه اعمّمٜمٗم٤مت ذم آقمت٘م٤مد طمٗم ًٔم٤م ٓقمت٘م٤مد
اعمّمٜمٗمقن اًم٘مداُمك رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أئٛم٦م ُّ
ٍ
ىجٝمؿ واًمتِمح ّٞمع وقمٛمحقم اًمٌحدع
هذه إُم٦م وإسم٤مٟم ً٦م ًمٚمحؼ ذم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ذم وىم٧م يم٤من أهؾ آقمتحزال واًمح ىت ّ
أىمؾ ً
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ى
واًمْمالٓت يم٤مٟمقا ى
اًمٜمٌل ّ
أن اإلؾمحالم
َ
طم٤مٓ
وأوٕمػ مم٤م هؿ قمٚمٞمف ،وىمد صمٌ٧م قمـ ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :سمدأ اإلؾمالم همريٌ٤م ،وؾمٞمٕمقد همريٌ٤م يمام سمدأش(ِ ،)1
يٕمقد همري ًٌ٤م ،يمام ىم٤مل ّ
وُمـ أقمٔمؿ وأؿمحدّّ
ً
ً
وأظمٓمر ُم٤م يٙمقن ُِمـ همرسم٦م اًمدِِّّ يـ ْ
اًمًٜم٦م سمدقمح٦م
أن يٙمقن هٜم٤مك همرسم ٌ٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة :طم ىتىك شمٜم٘مٚم٥م اعمٗم٤مهٞمؿ ،وشمٜم٘مٚم٥م ُّ
ٍ
احلؼ ً
ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف" :يمٞمػ سمٙمؿ
سم٤مـمال واًمٌ٤مـمؾ طم ً٘م٤م ذم ٟمٔمر اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل اسمـ
واًمٌدقم٦م ُؾمٜمىى٦م ،ويٙمقن ُّ
ٌ
طم٤مصحؾ ذم
اًمًٜمى ُ٦م"( ،)2وهذا
إذا ًمًٌتٙمؿ ومتٜم٦م يِمٞم٥م ومٞمٝم٤م اًمّمٖمػم وهيرم قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمٌػم :وم٢مذا ُهم ىػمت ىمٞمؾ ُهم ِّػمت ُّ
ُمثؾ هذه إزُمٜم٦م ،ى
وم٢من اًمدُُّّ قم٤مة إمم اًمتقطمٞمد طملم ٟم ىٌٝمحقا إُمح َ٦م إمم ي٘مٞمحؼ اًمتقطمٞمحد وضورة شمحرك اًمنمحيمٞم٤مت
اعمٜمتنمةُّ :ؿمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ محٚم ٌ٦م ؿمٕمقاء يمٌػمة ضمدًً ا قمغم ٍ
تّمحقوم٦م واًمحرواومض
ٟمٓم٤مق واؾم ٍع ُمـ أٟمقاع اعمخروملم ُمـ اعمُ ِّ
اًمدِّ يـ ويٌحدِِّّ ل ُمح٤م سمٕمح٨م اهلل سمحف ٟمٌ ىٞمحف
وص ِّقر وو ُٕمٝمؿ قمغم أ ىٟمىف
ووع َُمـ ُيٖمػم ِّ
ُ
وأهؾ اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك واهٝمٚم٦مُ ،
حمٛمدًً ا ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )146مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2رواه اًمدارُمل ( ،)191وصححف اًمِمٞمخ طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد طمٗمٔمف اهلل.
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يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،ويم٤من اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٌٚمد إمم ٍ
اظمتٚمٓم٧م اعمٗم٤مهٞمؿ ضمدًً ا قمٜمد ٍ
اعمٗمح٤مهٞمؿ قمٜمحدهؿ
قمٝمد ىمريح٥م
ُ
ٍ
ضم٤مٟم٥م ٍ
ٍ
ُ
احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ وٓ ؾمحٞمام ُمحع وؾمح٤مئؾ
سمٚمدان يمثػمة :طمتك اظمتٚمط
يمٌػم ُِمـ اًمقوقح متٞمزوا هبذا قمـ
قمغم
ٍ
شمًٛمع ُّ
ست شمًٛمٕمٝم٤م
سمٚمدان يًقد ومٞمٝم٤م اًمنمك واخلراوم٦م:
اًمِمٌ َف اًمتل يم٤مٟم٧م ُشمُردد ذم
آشمّم٤مل احلديث٦م ،و ِس َت
َ
ُ
ِ
اًمًٜمُُّّ٦م اًمًٚمٞمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞمح٦م
ُمـ أسمٜم٤مء هذه اًمٌالد ،وص٤مر اًمتزهٞمد ذم اًمتقطمٞمد ،وؿمٜمّّقا اًمٖم٤مرة قمغم دقم٤مشمف وقمغم دقم٤مة ُّ
أُمرا ُمقضمدًً ا داظمؾ هذه اًمٌالد.
اعمحْم٦م :ص٤مر ً
ِ
وُمـ أهؿ ُم٤م يرومع هذا اإلؿمٙم٤مل و ُيزيؾ هذه اًمٖمرسم٦م ْ
تٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ اعمت٘محدُملم سمحد ًءا
أن ُشمُٕم٤مد إُم ُ٦م إمم َُمـ ُي ُ
ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ واًمت٤مسمٕملم وأئٛمح٦م اإلؾمحالم ،وإذا أشمٞمٜمح٤م إمم ح٤مل آقمت٘مح٤مد أهيح٤م
أن اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمقضمقدة :ى
اإلظمقة ٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمذاه٥مٟ ،محـ ٟمٕمٚمؿ ى
اًمٗم٘مٝمل ىمٌحؾ إرسمٕمح٦م
الَ
وأن اخل َ
ى
رمحٝمؿ اهلل ُمقضمق ٌدً ،مٙم ْـ إذا أشمٞمٜم٤م إمم آقمت٘م٤مد :وم٤مٓقمت٘م٤مد واطمد ،شم٤مر ًة يٙمقن اًم٘مقل ذم اعمحذه٥م اًمِمح٤مومٕمل هحق
اًمّمقاب اًمراضمح قمغم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،يتْمح هذا سم٠مدًمتف سمجالء ،ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمحؿ يتْمحح ًمحف ويحرضمح ُمحذه٥م
اًمِم٤مومٕمل سمال أدٟمك شمردد ذم ُمً٤مئؾ ،ويتْمح ذم ُمً٤مئؾ ى
أن اًمّمقاب ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ويرضمحف ـم٤مًمح٥م اًمٕمٚمحؿ
ُ
َ
اًمِم٤مومٕمل ،ى
ُمً٤مئؾ أطمٙم٤مم ُيٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمدًمٞمؾ ،إذا أشمٞمٜم٤م إمم آقمت٘م٤مد وم٤مٓقمت٘م٤مد واطمد ٓ ،يٛمٙمحـ
اعمً٤مئؾ
ٕن هذه
ْ
أن شمٙمقن ومٞمف هذه إىمقال ،وهلذا عم٤م اُم ُتُحـ ُ
حل٤ميمؿ ذم وىمتف
ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وأراد ا
ُ
أن ُيّمٚمح ُم٤م سمٞمٜمف وسملم ظمّمقُمف ْ
ْ
وأن ي٘مقل :هذا آقمت٘م٤م ُد اًمذي قمٚمٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هق اقمت٘م٤م ُد أمحد يٕمٜمل وأٟمتؿ قمغم
اقمت٘م٤مد إئٛم٦م أظمريـ ،أٟم٧م قمغم اقمت٘م٤مد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،وأٟم٧م قمغم اقمت٘م٤مد اًمِمح٤مومٕمل ،وأٟمح٧م قمحغم اقمت٘مح٤مد أ
ُمذه٥م اًمًٚمػ ىمٌؾ ْ
أن خيٚمؼ اهللُ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًم ًٙمًح٤م واًمِمح٤مومٕمل وأمححد! سمحؾ
طمٜمٞمٗم٦م :وم٘م٤مل رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف:
ُ
هذا ىمقل إئٛم٦م عٞم ًٕم٤م ،إذا أشمٞمٜم٤م إمم ضم٤مٟم٥م آقمت٘م٤مد :هذا ىمقل قمٚمامء إُم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمحٞمٝمؿ ،وًمحٞمس هحذا
ىمقل ومالن! وهلذا ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اإلُم٤مم أمحد :ي٠مظمذ ُ
اًمًحٜمىى٦م قمحـ اإلُمح٤مم أمححد طمر ًومح٤م واطمحدًً ا ذم
أهؾ ُّ
آقمت٘م٤مد! هؾ هذا صحٞمح؟ ٟمٕمؿ واهلل هذا صحٞمح ،آقمت٘م٤مد ٓ ُي١مظمذ ُِمـ ومالن وٓ ُِمـ ومالن! إٟمام ُي١مظمذ ُِمحـ
ومع اهلل شمٕم٤ممم ىمدْْ َره سمثٌقشمف قمغم اقمت٘م٤مد احلؼ اًمذي يم٤من ىمٌٚمف ،أ ُّمح٤م ْ
أن
ور ُ
اًمٜمّمقص ،وأمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم إٟمام َٟم ٌُ َؾ َ
ٍ
اًمًحٜمىى٦م واهامقمح٦م،
ي٠ميت أطمدٌٌ ًمٞمٕمٓمل ًمٚمٜم٤مس اقمت٘م٤م ًدا وي٘مقل :هذا اقمت٘م٤مدي وم٤مقمت٘مدوه! ومٝمذا همػم وارد قمٜمد أهحؾ ُّ
ى
واًمًٜمىى٦م وومٞمام أعع قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمامذا ٟم٘محقل إذن:
ٕن آقمت٘م٤م َد ُمقضمق ٌد ذم اًمٙمت٤مب ُّ
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اًمًٜمىى٦م ،اًمٌخ٤مري ،ؾمٗمٞم٤من ،عم٤مذا ٟم٘مقل هحذا
ُ
اًمًٜمىى٦م ،اًمِم٤مومٕمل إُم٤مم ٕهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م؟ ُم٤مًمؽ إُم٤مم ٕهؾ ُّ
أمحدُ إُم٤مم أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م ،أ ُّم٤م أئٛم٦م اًمٌدقمح٦م
اًمًٜمىى٦م ٕهنؿ ُمٔم٤مهر فمٝمرت ومٞمٝمؿ ُّ
اًمًٜمىى٦م ُشمُٜمً٥م إًمٞمف ُّ
اًمٙمالم؟ ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :أئٛم٦م ُّ
ًمٚمًٜمىى٦م ٕ ىٟمىحف صح٤مر
ومتٜمً٥م إًمٞمٝمؿ اًمٌدقم٦م ٕهنؿ ُمّم٤مدر صدرت قمٜمٝمؿ اًمٌدقم٦مْ ،ومرق يمٌػم ضمدًً ا ،أمحد ص٤مر إُم٤م ًُم٤م ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م ،وص٤مر إُم٤م ًُم٤م ومٞمٝم٤م ،أ ُّم٤م أهؾ اًمٌدع ومٛمّم٤مدر صحدرت قمحٜمٝمؿ
اًمًٜمىى٦م ،و ًَم ِزم ُّ
اًمًٜمىى٦م ،ـم ٌّؼ ُّ
ُمٔمٝمرا ُمـ ُمٔم٤مهر ُّ
ً
اًمٌدقم٦م ،وم٢مذا ىمٞمؾ ًمٚمٛمٕمتزًم٦م :ىمق ًُمٙمؿ هذا َُمـ ىم٤مل سمف ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ُِمـ اًمت٤مسمٕملم؟ ي٘مقًمحقن :ىمح٤مل سمحف واصحؾ سمحـ
قمٓم٤مء :ىم٤مل سمف قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ،وإ ُّم٦م ىمٌٚمٝمؿ ُم٤مذا يم٤مٟم٧م؟ و٤م ًّم٦م و٤مئٕم٦م؟ ىمٌؾ ْ
أن يقضمد واصؾ سمـ قمٓمح٤مء أيحـ
يم٤من هذا آقمت٘م٤مد؟ وهٙمذا اهٝمٛمٞم٦مَُ ،مـ إُم٤م ُُمٙمؿ ىمٌؾ ضمٝمؿ سمـ صٗمقان وؿمٞمخف  -ؿمٞمخ اًمْمالل  -اهٕمد سمحـ
أن ً
درهؿ؟ ي٘مقًمقن :ه١مٓء هؿ أئٛمتٜم٤م ،وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل عمّ٤م سمٚمٖمف ّ
رضمال ُِمـ أهحؾ اًمٌحدع
أُمقت قمغم ديـ أ ُقمامرة ،أسمق ُقمامرة هذا هق زقمٞمؿ هحذه
قمٜمدُم٤م َىم ُر َسم ْ٧م ووم٤م ُشمُف ىمٞمؾ ًمف :قمغم ديـ َُمـ متقت؟ ىم٤مل:
ُ
ِ
اًمٗم َرىم٦م اًمْم٤مًم٦م ،ي٘مقل :اٟمٔمروا إمم هذا اًمِم٘مل! ي٘مقل :أُمقت قمغم ديـ أ قمامرة وٓ أُمقت قمغم ديـ أ اًم٘م٤مؾمؿ
اٟمتً٥م إمم ديـ حمٛمد ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وأُمقت قمغم ديٜمف! إٟمام أُمقت قمغم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! ومام ىم٤مل :أٟم٤م
ُ
ديـ أ ُقمامرة.
ِ
واًمًٜمىى٦م وُم٤م أعع قمٚمٞمف ؾمحٚمػ إُمح٦م اًمّمح٤مًمح ريض اهلل شمٕمح٤ممم
وم٤مٓقمت٘م٤مد أهي٤م اإلظمقة ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٙمت٤مب ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م اقمت٘مح٤م ًدا! وإٟمحام
اًمًٜمىى٦م :ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أ ىٟمىف اظمؽمع ٕهؾ ُّ
قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وإذا ىمٞمؾ :هذا إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م أهؾ ُّ
ومٚمام صمٌ٧م قمحغم احلحؼ صح٤مر
اضم َٕم ْٚمٜمََ٤م ًمِ ْٚم ُٛم ىت ِى٘م َ
اًمًٜمىى٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْ
لم إِ َُم٤م ًُم٤م﴾(ّ ،)1
ُمٕمٜم٤مه أ ىٟمىف صمٌ٧م وص٤مر إُم٤م ًُم٤م ذم ُّ

ومً ّٛمل سمٜم٤م ًء قمٚمٞمٝم٤م إُم٤م ًُم٤م! ٕٟمف ًمق ومٕمؾ هذا ًمّم٤مر ُِمـ أئٛم٦م اًمٌحدع
اًمًٜمىى٦م ٓ ،أ ىٟمىف اظمؽمع ًمٚمٜم٤مس قم٘مٞمد ًة ُ
إُم٤م ًُم٤م ٕهؾ ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م.
وًمٞمس ُمـ أئٛم٦م أهؾ ُّ
ُِمـ هٜم٤م طمرصٜم٤م قمغم ْ
اظمتٞمح٤مر هحذه
ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم هذه إزُمٜم٦م سمٙمت٥م اًمًٚمػ اعمت٘مدُملم ،وضمح٤مء
أن ُيرسمط
ُ
ُ
اًمرؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم اهٚمٞمؾ َطم ْرب اًمٙمرُم٤مين رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف  -وي٠ميت ْ
اًمتٕمريػ سمف ً -م ُٞمٕمٚمؿ
ُ
إن ؿم٤مء اهلل سمٕمد ىمٚمٞمؾ
ى
اًمًح ىٜمى٦م اعمت٘محدُملم ٓ ،خيتٚمحػ  -وهلل
اًمًٜمىى٦م ذم هذه إزُمٜم٦م هق اقمت٘مح٤م ُد أئٛمح٦م ُّ
أن هذا آقمت٘م٤مد اًمذي قمٚمٞمف قمٚمامء ُّ
ٕن آقمت٘م٤مد يمام ىمٚمٜم٤م ٓ خيتٚمػِ ،
احلٛمد  -وٓ يتٗم٤موت ،ى
وُمـ هٜم٤م ىم٤مل أسمق اعمٔمٗمر اًمّمٜمٕم٤مين رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف:
( )1اًمٗمرىم٤من.74 :
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مم٤م َي ُدُ ًّمؽ قمغم ى
اًمًٜمىى٦م قمغم احلؼ َ
أٟمؽ ًمق ـم٤مًمٕم٧م يمتح٥م ُمت٘محدُمٞمٝمؿ وُمتح٠مظمرهيؿ ُمحع اظمحتالَ سمٚمحداهنؿ
أن أهؾ ُّ
ٍ
َ٥م آقمت٘م٤م َد واطمدٌٌ ُمٜمٝمؿ ،وم٤مٓقمت٘م٤مد واطمحد
واظمتالَ أزُم٤مهنؿ ًمقضمدهتؿ ذم آقمت٘م٤مد قمغم وشمػمة واطمدة يم٠مٟمام َيم َت َ
أهي٤م اإلظمقة ،وهلذا اًمٓمٕمـ احل٤مصؾ أن ذم اًمٕم٘مٞمدة قمغم أؾم٤مس ىأهن٤م ُمٜمًقسم ٌ٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م أو ٓسمـ قمٌحد اًمقهح٤مب
ِ
يمت٥م آقمت٘م٤مد ىمٌؾ ْ
أن ُيقضمد اسمـ شمٞمٛمٞمح٦م واسمحـ
ُدر َس َ
أو ًمٗمالن أو ًمٗمالن ُمـ أهؿ ُم٤م يٙمقن ردا قمٛمٚم ًٞم٤م قمٚمٞمف أن ْ ُٟم ِّ
اًمًٜمىى٦م اًم ُ٘مداُمك هق اقمت٘مح٤مد اسمحـ شمٞمٛمٞمح٦م واسمحـ
قمٌد اًمقه٤مب رمحٝمؿ اهلل :صمؿ ٟم٘مقل :هذا آقمت٘م٤مد اًمذي قمٚمٞمف أئٛم٦م ُّ
قمٌد اًمقه٤مب ،وإٟمام َٟم ٌُؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وارشمٗمع ىمدره و َٟم ٌُ َؾ اسمـ قمٌد اًمقه٤مب وارشمٗمع ىمدره ٕ ىٟمىف ؾمحٚمؽ قمحغم ُمًحٚمؽ
وؾ وُم٤م أيمثرهؿِ ،
ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمٌدع ممـ ّ
َُمـ ىمٌٚمٝمام ،وًمق اسمتدقم٤م ًمٙم٤من ؾمٌٞم ُٚمٝمام َ
ومٛمـ هٜم٤م ؾمٜمريمز سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم -
ِ
اًمًحٜمىى٦م  ،-واعمحزين ُِمحـ أؿمحٝمر
وؾمٌؼ اًمنمح ذم هذا اه٤مُمع ًمرؾم٤مًم٦م اعمزين رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وهمػمه ُمـ أئٛمح٦م ُّ
شمالُمٞمذ ا إلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤مممٟٕ ،مف يمام ىمٚمٜم٤م إذا ضمئٜم٤م إمم ُمقوقع آقمت٘م٤مد وم٤مٕئٛمح٦م ومٞمحف قمحغم وشمحػمة
واطمدة يمام ؾمٞم٠ميت ويتْمح و ُي ىٌلم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.
هذه اًمرؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم طمرب سمـ اؾمامقمٞمؾ سمـ ظمٚمػ اًمٙمرُم٤مين رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمفُ ،ي٘مح٤مل اًم َٙمَرُمح٤مين وي٘مح٤مل
ِ
ِ
اًمًٜمِّ ىٞم٦م ،وهل سملم وم٤مرس وؾمجًت٤من ُ
وظمراؾم٤من ،ذم شمٚمؽ اًمٌالد اًمتل يًحقد ومٞمٝمح٤م
اًمٙمرُم٤مين ،و َيم َْر َُم٤من ُمـ اًمٌالد ُّ
أن سمٕمد همرسم٦م اًمديـ يًقد ومٞمٝم٤م اًمتِمٞمع واًمْمالل ّ
وإٓ ومٝمل سمالد ُؾمٜمّّ٦م ،يم٤من ظمرج ُمٜمحف قمحدد يمٌحػم ُِمحـ قمٚمحامء
اًمًٜمىى٦م طمتك دظمٚمٝم٤م ُم٤م دظمٚمٝم٤م ُِمـ َُمدِِّّ اًمرواومض.
اًمًٜمىى٦م وأئٛم٦م اإلؾمالم ،ومتٚمؽ اًمٌالد هل سمال ؿمؽ سمالد قمغم ُّ
ُّ
ُمز ىي ُ٦م هذا اًمٙمت٤مب :هذا اًمٙمت٤مب ًمف أيمثر ُِمـ ُمزي٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ٟمريمز قمغم رء يًػم ُِمـ ُمزايح٤مه طمتحك ٟمٌحدأ
إن ؿم٤مء اهللُِ ،مـ أهؿ ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب ُم٤م ٟم ىٌف قمٚمٞمف اإلُم٤مم طمرب رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُِمـ ى
قمغم ظمػم ْ
أن هذا آقمت٘مح٤م َد
هق اقمت٘م٤م ٌد حم ُؾ إع٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وؾمٛمك قمد ًدا ُمٜمٝمؿ يمام ؾمٞم٠ميت ْ
شمقوٞمحف ،ومٚمٞمس إُمر راضم ًٕم٤م
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
ُ
ٍ
اًمًحٜمىى٦م ذم أُمّمح٤مر اإلؾمحالم اعمِمحٝمقرة ذم شمٚمحؽ إزُمٜمح٦م
إمم اقمت٘م٤مد أ ًّمٗمف ومالن وومالن! وإٟمام هذا اقمت٘م٤مد قمٚمحامء ُّ
يم٤مًمٕمراق واًمِم٤مم واحلج٤مز وهمػمه٤م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.
سمٕمدد ُِمـ ِ
ٍ
اعمزي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب :ى
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م ذم وىمتف مم٤م قم٤مسه
َ
أن اإلُم٤م َم طمر ًسم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم َقم ىر َ
ومم٤م يم٤من ىم ٌْٚمف ،وهذا ٟم٤مدر ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ُيمُت٥م آقمت٘م٤مد ،ذم اًمٕم٤مدة ى
أن ُيمُت٥م آقمت٘م٤مد شمريمز ذم اًمٕمٛمحقم إهمٚمح٥م
يمرت ومٞمٝم٤م ومِ َر ُق اًمْمحالل :وم٢مهنح٤م ُشمُحذيمر ًمٚمتححذير ُمٜمٝمح٤م سم٤مؾمحٛمٝم٤م ذم اًمٕمٛمحقم
قمغم سمٞم٤من ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ،وإذا ُذ ْ
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أُمر ذم هم٤ميح٦م إمهٞمح٦م احل٘مٞم٘مح٦م ذم
قمرَ سمٕمدد ُمـ اًمٗم َرق ،وهذا ٌ
إهمٚم٥مَ ،طم ْر ٌب رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمٙمت٤مب ى
ٕن احل٤مضم٦م ًمٚمتٕمريػ ِ
ُمثؾ وىمتٜم٤م هذا ،ى
سم٤مًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م اًمٞمقم ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤ميح٦م ،وؾمحٜمرسمط سمٕمحقن اهلل شمٕمح٤ممم وشمٞمًحػمه
اًمٗمرق اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم ِ
ِ
سم٤مًمٗم َرق اعمقضمقدة أن ،ى
ٕن هٜم٤مك َُمـ ي٘محقلُ :مح٤م احل٤مضمح٦م ُِمحـ
َ
اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م؟ ِ
ِ
ِ
اًمٗم َر ُق اًمْم٤م ًّم٦م اٟمدصمرت وزاًم٧م واٟمتٝم٧م! هذا ُِمـ اًمٕمج٤مئ٥م؟
اًمتدريس واًمتحذير ُمـ ُم٘مقٓت َ
يمح٠من اًمحرواومض هلح٤م دوًمح٦م ىم٤مئٛمح٦م شمٜمنمحه٤م ذم إرض! ُمح٤م ى
هذه اعم٘مقٓت ُِمـ اًمٕمج٤مئ٥م! ُم٤م ى
يمح٠من اًمتخريحػ
يم٠من ُم٘م٤مٓت اهٝمٛمٞم٦م وومروقمٝم٤م ُمقضمقدة ذم إرض! هذه اعم٘م٤مًم٦م شمدل قمغم ى
واًمتّمقَ يٜمتنم ذم إرض! ُم٤م ّ
أن
ّ
اًم٘م٤مئؾ ٓ يدري سمح٘مٞم٘م٦م ِ
اًمٗم َرق ،وٓ يدري سمخٓمره٤م ،وإُمر يمام ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف" :إٟمام يٜم٘مض اإلؾمال َم
قمروة قمروة :إذا ٟمِم٠م ذم اإلؾمالم َُمـ يٕمرَ اه٤مهٚمٞم٦م"( )1اًمذي ٓ يٕمرَ اًمْمالل ي٘مع ومٞمحف وهحق ٓ يحدري،
َ
يمٜم٧م ُ
َ
رؾمقل اهلل ّ
رؾمقل اهلل
أؾم٠مل
وهلذا يم٤من طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف يً٠مل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمـ اًمنم ي٘مقلُ " :
ّ
اًمنم :ويم٤من أصح٤م يً٠مًمقن رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اخلػم ،ويمٜمح٧م أؾمح٠م ًُمف قمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمـ ّ ّ
أن يدريمٜمل"( )2يٕمٜمل ظمِمٞم٦م ْ
اًمنمك خم٤موم٦م ْ
قمرومح٧م
واًمنم وأٟم٤م ٓ أدري ،وًمذا ىمح٤مل اًمِمح٤مقمر" :
ُ
أن أىمع ذم اًمٗمتـ ّ ّ
اًمنم ُِمـ اخلػم ي٘مع ومٞمف" ،وهذا واىمع ،ؾمتجد أن ذم يمتح٥م سمٕمحض
ًمٚمنم! ًمٙمـ ًمتقىمٞمف ،و َُمـ ٓ يٕمرَ ّ ّ
اًمنم ٓ ّ ّ
ّّ
ِ
ِ
اًمًٜمىى٦م سمال ؿمؽ َٟ -م ْ٘م َؾ ُم٘مح٤مٓت هحل ًمٚمجٝمٛمٞمح٦م
ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ  -وهؿ ٓ يِمٕمرون ،وهؿ ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ ُّ
وهؿ ٓ يِمٕمرون! ٕهنؿ ٓ يٕمرومقن ُم٘م٤مًم َ٦م اهٝمٛمٞم٦م :ومٞمٜم٘مؾ َ
ىمقل اهٝمٛمٞم٦م وهق ٓ يدري ىمحقل اهٝمٛمٞمح٦م! وهحذا
وضمد ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم قمدد ُِمحـ اًمٙمتح٥م ،ووضمحد طمتحك ذم سمٕمحض رؾمح٤مئؾ اعم٤مضمًحتػم واًمحديمتقراه ًمٓمٚمٌح٦م ِقم ْٚمح ٍؿ
ُمتخّمّملم ي٠مظمذون ذم ُمثؾ اعمج٤مٓت اًمنمحقمٞم٦م هحذا اًمٚم٘مح٥م اعمٜمتنمح أن ،وهحق ٓ يحدري ى
أن هحذه ُم٘م٤مًمح٦م
ًمٚمجٝمٛمٞم٦م! ىمد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمزخمنمي :إٟمف يدظمؾ اقمتزاًمٞم٤مشمف سمام ٓ يِمحٕمر سمحف اًم٘مح٤مرئ،
يٕمٜمل يٌ٨م ُم٘م٤مٓشمف ذم آقمتزال سمٓمري٘م٦م ٓ يدري هب٤م اًم٘م٤مرئ ،وهلذا دمحد ُم٘مح٤مٓت اًمزخمنمحي ُشمُٜم٘محؾ ذم سمٕمحض
إطمٞم٤من وهق ٓ يدري  -اًمٜم٤مىمؾ  -ى
أن هذه اعم٘م٤مًم٦م هل ُم٘م٤مًم٦م اعمٕمتزًم٦م! وهلذا سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم  -وهحذه ُِمحـ ُمزايح٤م
اًمرؾم٤مًم٦م يمام ىمٚمٜم٤م  -ؾمٜمُٕمرَ سمٌٕمض ِ
اًمٗم َرق ىمٓم ًٕم٤م شمٕمري ًٗم٤م إع٤مًم ًٞم٤م ،وؾمٜمْمع سمحقل اهلل شمٕم٤ممم ُم٘مدُم٦م  -إذا أشمٞمٜمح٤م إمم
َّ
( )1أورده اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف (اًمٗمقائد) (ص.)109
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3606
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اًمٗمرق ذم آظمر اًمرؾم٤مًم٦م  -قمـ ِ
ِ
اًمٗم َرق وأؾمٌ٤مب ٟمِم٠مهت٤م وأهؿ قمالُم٤مهت٤م وأوائؾ فمٝمقره٤م ويمٞمػ شمٕم٤مُمحؾ اًمًحٚمػ
َ
ُمثال :اعمٕمتزًم٦م اٟمدصمرت :وسمٕمد ْ
ٕن أن ي٘مقل يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ً
ُمٕمٝم٤م واعمقضمقد ُمٜمٝم٤م ،ى
أن أشمك اهلل سم٤مخلٚمٞمٗم٦م اعمتقيمؾ
اًمًٜمىى٦م اٟمٛمحك آقمتزال ،هحذا يمحالم َُمحـ ٓ يحدري سمح٘مٞم٘مح٦م اعمٕمتزًمح٦م ،اعمٕمتزًمح٦م اٟمت٘مٚمح٧م
رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍم ُّ
ُم٘م٤مٓهتؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م إمم قمدد ُِمـ ِ
اًمٗم َرق ودظمٚم٧م ومٞمٝم٤م ،ودمدُُ ُم٘م٤مٓت اعمٕمتزًمح٦م أن ذم يمتح٥م اًمراومْمح٦م وذم يمتح٥م
ُ
اًمزيد ّي٦م وذم يمت٥م قمدد ممـ يٜمٍمون هذه اعم٘م٤مٓت ُِمـ اعمُ ًَ ىٛملم سم٤مًمتٜمقيريلم أو اًمٕم٘مالٟمٞمحلم،
اإلسم٤موٞم٦م وذم يمت٥م ّ
سمؾ دمده٤م ذم يمت٥م اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم يٜمٍمون ُم٘م٤مٓت اعمٕمتزًم٦م ى
وشم٘محديام
ٕن ومٞمٝم٤م شمٜمحٞم ً٦م ًمٚمحٜمص اًمنمحقمل
ً
اًم٘م٤مئؾ ٓ يدري سم٠مصؾ ُم٘مقًم٦م اعمٕمتزًم٦م وئمحـ ّ
َ
ًمٚمٝمقى اًمذي يًٛمقٟمف اًمٕم٘مؾ ،ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ى
أن اعمٕمتزًمح٦م طمتحك
أن
أن يقضمد يمٞم٤من يًٛمك سمٙمٞم٤من اعمٕمتزًم٦م ،اًمٕمؼمة سم٤معم٘م٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤مِ ،
ِ
واًمٗم َر ُق أهي٤م اإلظمقة  -يمام ؾمٞم٠ميت –
شمقضمد ٓ ُسم ّدّ ُمـ ْ ُ
اًمٗمرق شمتداظمؾ ،يدظمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ٕهن٤م ومِر ٌق و٤مًم ٌ٦م ،ومٞمٜمت٘مؾ يمثػم ُِمحـ أىمحقال ِ
ِ ِ
اًمٗم َحرق إمم
َ
شمتداظمؾ ،يمثػم ُمـ َ
أن شمٜمت٘مؾ اعم٘م٤مًم٦م َسم٠مهه٤م أو سمٕمض ُِمـ هذه اعم٘م٤مٓت ،وشمقضمد هحذه اعم٘مح٤مٓت ذم ِ
اًمٗم َحرق ْ
ومِ َرق أظمرى ،إُم٤م ْ
وإن
ْ
شمتًؿ سم٤مؾمؿ ِ
اًمٗم َرىم٦م اًم٘مديٛم٦م ،وهذا حيت٤مج إمم اًمتٜمٌف واًمتٗمٓمـ ،وٓ ؾمٞمام واًمٜم٤مس أن ي ّٓمٚمٕمقن ًمألؾمػ اًمِمحديد
ى
٥م و َد ىب ُِمـ ُيم ُت ٍ
ُ٥م وُم٘م٤مٓت ٓ ،يٙمؽمصمقن سمٛمٓم٤مًمٕم٦م ُمٜم٤مفمرات وُمقاىمع وىمٜمقات ّإٓ َُمحـ ؿمح٤مء اهلل هلحؿ
قمغم ُم٤م َه ى
ُم٘م٤مٓت ِ
اًمٗم َحرق ًمٙمثحػم ُِمحـ
ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم اًمٌٕمد قمـ ُمثؾ هذه اعمقاوع اخلٓمرة ،وهلذا شمنسم٧م
اهلداي٦م و ًَم ِز َم
ُ
َ
قمقام اعمًٚمٛملم وهؿ ٓ يِمٕمرونُ ،م٘م٤مٓت اعمرضمئ٦مُ ،م٘م٤مٓت اعمٕمتزًم٦مُ ،م٘م٤مٓت ًمٚمراومْمح٦مُ ،م٘مح٤مٓت ًمٚمخحقارج
أن أصؾ اعم٘م٤مًم٦م هلذه ِ
اًمٗم َرق ،وهذا سم٢مذن اهلل ًمٕمٚمحف يح٠ميت ْ
دمده٤م ذم سمٕمض قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وٓ يدرون ّ
إن ؿمح٤مء اهلل
شمٕم٤ممم اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف قمٜمد اًمٙمالم قمغم شمٗم٤مصٞمؾ اًمٙمالم قمغم ِ
سمٞم٤من ى
اًمٗم َرقً ،مٙم ّـ اعم٘مّمق َد ُ
أقمٔمحؿ ُمح٤م
أن آقمت٘م٤م َد هحق
ُ
ُ
حيؾ ًمف ْ
يٛمٚمٙمف اعمًٚمؿ ،ومال ُّ
ٕمروف ًمٚمِمٌف واًمْمالٓت ،وهلذا عمَّ٤م ضم٤مء رضمحؾ ًمإلُمح٤مم ُم٤مًمحؽ رمححف اهلل شمٕمح٤ممم
أن ُي ّ
وم٢من همٚمٌتٜمل؟ ىم٤مل :شمتٌٕمٜمل ،ىم٤ملْ :
وىم٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل اؾمٛمع ُمٜمل  -وهق ُِمـ أهؾ اًمٌدع واًمْمالل – ىم٤ملْ :
وم٢من
ضم٤مء صم٤مًم٨م :ومٖمٚمٌٜم٤م؟ ىم٤ملٟ :متٌٕمف ،ىم٤مل :ى
إن اهلل سمٕم٨م حمٛمدًً ا ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمديـ واطمد وأراك شمتٜم٘مؾ! قمٜمدك
وم٢من همٚمٌ ُتُؽ! ىم٤ملْ :
اؾمتٕمداد يمؾ ُمرة شم٠مظمذ سمٛم٘م٤مًم٦م! اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُِمـ وم٘مٝمف ُم٤م ىم٤ملْ :
ومح٢من همٚمٌتٜمحل  -وهحق يٕمٚمحؿ
اًمًٜمىى٦م ٓ يٖمٚمٌٝم٤م هذا اعمٌتدع  ،-ىم٤مل :شمتٌٕمٜمل ،ىم٤ملْ :
رمحف اهلل ى
وم٢من ضم٤مء صم٤مًم٨م ومٖمٚمٌٜم٤م؟ ىم٤ملٟ :متٌٕمف ،ىم٤مل :يمؿ ضم٤مء
أن ُّ
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حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ ديـ؟ ضم٤مء سمديـ واطمد وأٟم٤م اراك أن شمتٜم٘مؾ( !)1وهلذا ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز
ٌ
رضمحؾ
يمثر اًمتٜم٘مؾ"( ،)2يمؾ يقم ؾمٞمٙمقن قمٜمده رأي! وعمَّ٤م ضمح٤مء
رمحف اهللَُ " :مـ َضم َٕم َؾ ديٜمََف ُقمرو٦م ًمٚمخّمقُم٤مت أ َ
ًمٚمحًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل وىم٤مل :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ٟم٤مفمرين – يٕمٜمل :ذم أُمقر آقمت٘م٤مد  ،-ىم٤مل :أ ُّم٤م أٟم٤م ومٕمغم سمٞمٜمح٦م ُِمحـ
ومِم٤مك وم٤مذه٥م إمم ٍّ
ٌّ
أُمر آقمت٘مح٤مد قمٜمحدي صم٤مسمح٧م شمٚم٘مٞمتحف قمحـ
ديٜمل :وأُم٤م أٟم٧م
ؿم٤مك ُمثٚمؽ ومٜم٤مفمره( ،)3ي٘مقل :أٟم٤م ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :أُم٤م أٟم٧م ومرضمؾ قمٜمدك ّ
ىٌل ّ
ؿمؽ اسمح٨م قمـ رضمؾ ُِمحـ أُمث٤مًمحؽ ممحـ قمٜمحدهؿ
أصح٤مب اًمٜمى ِّ
ؿمؽ ومٜم٤مفمره ،أُم٤م اًمث٤مسم٧م ومال ِ
شم٠مت إًمٞمف ،اسمح٨م قمـ ّ
ؿم٤مك ُِمـ أُمث٤مًمؽ.
ّ
أن حيرص اعمًٚمؿ قمغم قمدم شمزقمزقمفْ :
أن آقمت٘م٤م َد جي٥م ْ
احل٤مصؾ ى
وأن ٓ ُي َٕم ِّر َوف ًمالوٓمراب وٓ ؾمٞمام ُِمحـ
اهٝمٚم٦مّ ،
وإٓ ومٚمٚمف احلٛمد ٓ يقضمد ؿمٌف قمغم وضمف إرض ُمْم٧م وٓ شم٠ميت وٓ ُمقضمقدة أن ٓ يٙمقن هل٤م ّ
طمحؾ!
هل٤م ّ
طمؾ ،و ُشم َُر ُّد ،ؿمٌف ُمالطمدة ُمٜمٍميـ رواومض ُمٕمتزًم٦م ًمٞمؼماًمٞم٦م قمٚمامٟمٞم٦م أي٤م يم٤من ٓ ،ي٘م٤مل :هذه ُّ
اًمِمحٌف ٓ يٛمٙمحـ
احل٤مصحؾ أن هحق ى
َ
أن ُشم َُر ّد! ُشم َر ُّدً ،مٙمٜمٝم٤م ُشم َُر ُّد ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ ُمتٛمٙمـ راؾمخ ذم آقمت٘م٤مد ىم٤مدر قمغم ْ
ْ
أن َي ُر ىد ُّ
أن
اًمِمٌ َف ،أ ُّمح٤م
ِ
همػم ُم١مهٚملم ذم ٟمٗمس آقمت٘م٤مد ،يٕمٜمل ي١مؾمًحقا ذم آقمت٘مح٤مد اًمت٠مؾمحٞمس اًمًحٚمٞمؿ صمحؿ يٜمحؼمي
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ُ
ً
سمٕمْمٝمؿ ًمٚمرد قمغم ُّ
اًمحرا ّد واًمحداظمؾ ذم هحذه اعمٜمح٤مفمرات
اًمحر ُّد وحٕمٞم ًٗم٤م! سمحؾ يتح٠مصمر ى
اًمِمٌف واًمْمالٓت :ومٞمٙمقن ى
سم٤مًمِمٌٝم٦مُ ،مع ى
أن ُّ
واعمٜم٤مىمِم٤مت ،يت٠مصمر ُّ
اًمِمٌف  -وهلل اعمَ ّـ واًمٗمْمؾ  -وم٤مؾمدة سم٠مصحٚمٝم٤م يمحام ىمح٤مل شمٕمح٤مممُ ﴿ :طم ىجح ُت ُُٝم ْؿ
د ِ
اطم َْم ٌ٦م ِقمٜمْْدََ َر ِّهبِ ْؿ﴾( )4هل طمججٝمؿ داطمْم٦مً ،مٙم ْـ إذا أشمك ًمحػم ّد قمحغم هحذه ُّ
اًمِمحٌف واًمْمحالٓت َُمحـ ًمحٞمس
َ
ٍ
سمٛم١مهؾ :وم٢م ىٟمىف سمال ؿمؽ ؾمٞمٙمقن َر ُّده ُ -مثٚمام ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ – ىم٤مًمقا :ى
إن اًمًحٚمٓم٤من يٚمزُمحف إذا ظمحرج أطمحد ُِمحـ
وٕمٞمػ :يٚمزُمف ْ
اًمٙمٗم٤مر ًمٚمٛمٌ٤مرزة وظمرج ٌ
اًمْمٕمٞمػ ُِمـ ُمٌ٤مرزة هذا اًمٗم٤مرس اًم٘مقي
َ
يٛمٜمع
ٌ
رضمؾ ُِمـ اعمًٚمٛملم
أن َ
ُِمـ اًمٙمٗم٤مر ،ى
اًمٔم٤مهر ُِمـ طم٤مًمف أ ىٟمىف ؾم ُٞمٖمٚم٥م وؾمٞمٜمٙمن وؾمٞمت٠مصمر سمذًمؽ اعمًٚمٛمقن! ومال ئمٝمر ًمف ّإٓ ِىم ْحر ٌن ُِمحـ
ٕن
َ

اًمر ُّد قمٚمٞمٝم٤م يًػم ،وهل داطمْم ٌ٦م سم٤مـمٚم٦مً ،مٙم ْـ ْ
أُمث٤مًمف ،وهٙمذا ُّ
يتّمحدر
أن
َ
اًمِمٌٝم٤مت  -وهلل احلٛمد  -واًمْمالٓت ى
٥م و َد ّب هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف سم٤مـمؾ وظمحالَ ُمحٜمٝم٩م اًمًحٚمػ ٓ :جيحقز ،ى
ٕن
ًمٚمر ّد  -يمام هق طم٤مصؾ أن َُ -مـ َه ّ
(ُ )1يٜمٔمر" :شمرشمٞم٥م اعمدارك" ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض (.)38 /2
( )2اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد (.)138 /1
(ُ )3يٜمٔمر" :اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى" ٓسمـ سمٓم٦م (.)543 /2
( )4اًمِمقرى.16 :
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ٕمروٝمؿ عٞم ًٕم٤م ًمٚمتزقمزع واًمتزًمزل ،وهذا ٓ جيقز يمحام ذم اعمثح٤مل ى
أن
اًمرا ّد ويٕمرض
اًمً٤مُمع ً
َ
أيْم٤مُ ،ي ّ
ٕمرض ى
ذًمؽ ُي ِّ
اًمْمٕمٞمػ ٓ يّمح ْ
أن يٌ٤مرز اًم٘مقي ُِمـ ومرؾم٤من اًمٙمٗم٤مر ،وإٟمام يٌ٤مرزه ِىم ْر ُٟمُف ،وهلذا هذه ُّ
اًمِمٌف  -وهلل اًمٗمْمؾ واعمَ ّـ
َ
 ُشم َُر ُّد وشمدطمض ،وهؾ ُير ّد قمغم يمؾ ؿمٌٝم٦م؟ ٓ ؿمؽ أٟمف ٓ ُير ّد قمغم يمؾ ؿمٌٝم٦م! إٟمام ُير ّد قمغم ُّاًمِمٌف اًمتل ُحيت٤مج إمم
اًمِمٌف ٟم٘مقل :هٜم٤مك ُؿم ٌَ ٌف ىمٞمٚم٧م ذم اًمٌٚمحد اًمٗمحالين :وهحذا ر ُّده! ٓ يّمحح هحذا ،ى
دطمْمٝم٤م ،أُم٤م ْ
أن ٟمٌح٨م قمـ ُّ
ٕن
ٕن أقمٔمؿ ر ٍّد قمغم اًمٌ٤مـمؾ ْ
أن ُيٞم٤م طمتك ُير ّد قمٚمٞمٝم٤م! ى
اًمِمٌف إذا يم٤مٟم٧م ُمٞمت٦م :وم٢مهن٤م ٓ يّمح ْ
ُّ
أن ُيؽمك طمتك يٛمحقت،
ًمٙمـ إذا اضمت٤مطم٧م اعمًٚمٛملم ومال ُسمدّّ ُِمـ اًمر ّد قمٚمٞمٝم٤مّ ،
وإٓ ً
ُمثال ومٌٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك ُمٜمح٤مه٩م
يمثػمة ضمدًً ا ذم ذق أوروسم٤م وهمرهب٤م فمٝمرت وص٤مر هل٤م أٟمّم٤مر سم٤معماليلم صمؿ ُم٤مشم٧م َ
وظم ٌَ٧م ،ومٜمحذه٥م أن ذم ُمثحؾ
هذا اًمقىم٧م وٟم٘مقل :إٟمف ُِمـ ٟمحق ؾمٌٕملم َؾمٜمَ٦م هٜم٤مك َُمـ ي٘مقل :يمذا ويم٤من اًمرد قمٚمٞمف يمذا ،هذا همػم صحٞمحٕ ،هن٤م
إذا ُم٤مشم٧م ،يمثػم ُِمـ أومٙم٤مر اًمٞمقٟم٤من وأومٙم٤مر َُمـ سمٕمدهؿ ،وطمتك أومٙم٤مر اعمٕمتزًم٦م واًمْمالل ُِمـ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وهمػمهؿ مم٤م
أقمٔمؿ ـمري٘م٦م ذم اًمر ّد قمغم اًمٌ٤مـمؾ اًمحذي ُمح٤مت ْ
ُم٤مت ُِمـ ُّ
أن ُيحؽمك
اًمِمٌف ٓ يّمح أٟمف حيٞم٤م طمتك ُير ّد قمٚمٞمف! يٕمٜمل
ُ
ْ
وأن ٓ يٌٕم٨م ُِمـ ضمديد ،وإٟمام ُير ّد قمغم اًمٌ٤مـمؾ اًمذي ُحيت٤مج ًمٚمرد قمٚمٞمف ،وم٤مُٕمر ذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمحف سمح٤مضمح٦م إمم وم٘محف
طمرب رمحف اهلل يمام ؾمحؽمى ،هحق أؾمحس
وقمٚمؿ وإمم دراي٦م وإمم شم٠مؾمٞمس ًمالقمت٘م٤مد ذم اعم٘م٤مم إول ،وهق ُم٤م ومٕمٚمف
ٌ
وسملم احلؼ صمؿ ذيمر ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م سمٕمد ذًمؽ.
ًمالقمت٘م٤مد ى َ
ُمٗمّمٚم٦م ،ى
ٕن ُمدة اًمدرس يم٤مومٞم٦م سم٢مذن اهلل شمٕمح٤ممم ًمٚمتٗمّمحٞمؾ ،ومًحٜم٠مظمذ
ـمري٘م ُتُٜم٤م ذم اًمنمح سم٢مذن اهلل ؾمتٙمقن ى
ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد واطمدة واطمدة سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ،وٟم٠مظمذ يمالم طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمحف ،ؾمحٜم٠مظمذه سم٤مًمتٗمّمحٞمؾ
وٟمٌ ّٞمٜمف سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم سمٌمء ُِمـ اإلؾمٝم٤مب واًمتٓمقيؾ وسمٞم٤من إدًم٦م وشمقوٞمح ُمح٤م ىمحد ُحيتح٤مج إمم شمقوحٞمحف ى
ٕن
اًمرؾم٤مًم٦م شمتحٛمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هذا.
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َ
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َ
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ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
واًمًالم قمغم أذَ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمحٚملمٟ :مٌ ّٞمٜمح٤م
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملمّ ،
واًمّمالة ّ
حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمٚمح٤مضيـ واًمً٤مُمٕملم وعٞمع اعمًٚمٛملم.
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
اًمًٜمى٦م اعمتٛمًٙملم هب٤م :اعم٘متدى هبؿ ومٞمٝم٤م ُِمـ ًمدن أصحح٤مب
هذه
ُ
ُمذاه٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ وأصح٤مب إصمر وأهؾ ُّ
أدريم٧م ُِمـ قمٚمامء أهؾ اًمٕمراق واحلج٤مز واًمِم٤مم وهمػمهؿ قمٚمٞمٝم٤م.
وأدريم٧م َُمـ
ىٌل إمم يقُمٜم٤م هذا،
ُ
ُ
اًمٜم ِّ
..................
سمدأ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هٜم٤م :ىم٤مل" :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ" أسمق اًم٘م٤مؾمؿ هٜم٤م هق اًمراوي قمحـ طمحرب رمحح٦م اهلل شمٕمح٤ممم
قمٚمٞمف ،هلذا ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد :طمرب سمـ اؾمامقمٞمؾ ،هؾ هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمرُم٤مين أو ِ
اخلرىمحل أو قمٞمًحك سمحـ
حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد؟ حيتٛمؾ ه١مٓء عٞم ًٕم٤م ،حيتٛمؾ أٟمف ُِمـ ه١مٓء عٞم ًٕم٤م ٕٟمف ىم٤مل :ىم٤مل :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ و ُي ٌّلم! وه١مٓء
عٞم ًٕم٤م ممـ شمٚم٘مقا قمـ اإلُم٤مم طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
ِ
ٟم ٌّف هٜم٤م إمم ّ
اًمًٜمىى٦م ٓ :أٟمف ىمقل رد اعمّمٜمػ رمححف اهلل! ًمحذا ذيمحره
أن ُم٤م ؾمٞمًقىمف ُمـ اقمت٘م٤مد هق ىمقل قمٚمامء ُّ
ُِمـ أول اًمٙمت٤مب ى
اًمًحٜمىى٦م ذم أُمّمح٤مر اعمًحٚمٛملم ،ذم اًمٕمحراق ذم اًمِمح٤مم ذم احلجح٤مز
أن هذا آقمت٘م٤مد اقمت٘م٤م ُد أئٛمح٦م ُّ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ً -م ُٞمٜم ٌّف ُمرة أظمرى إمم ى
وهمػمه٤م ُِمـ سمالد اعمًٚمٛملم ،وؾمٞمٕمقد ٓطم ً٘م٤م ذم آظمر اًمرؾم٤مًم٦م ْ -
أن هحذا
ىمقل اإلُم٤مم أمحد واؾمح٤مق وهمػممه٤م ُِمـ قمٚمامء إُم٦م ّ
وأن اعمخ٤مًمػ ذم هذا طمٙمٛمف يمام ؾمٞم٠ميت.
-----------------------------------------ومٛمـ ظم٤مًمػ ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ هذه اعمذاه٥م أو ـمٕمـ ومٞمٝم٤م أو قم٤مب ىم٤مئ َٚمٝم٤م :ومٝمق خم٤مًمػ ُمٌتدع ظم٤مرج قمحـ اهامقمح٦م:
َ
اًمًٜمى٦م وؾمٌٞمؾ احلؼ.
زائؾ قمـ ُمٜمٝم٩م ُّ
..................
سمٞمح٤من ِذ ْيم ِ
َ
أن ذيمر ى
ُمرا ُده هٜم٤م سمٕمد ْ
ْحر طمح٤مل
اًمًحٜمىى٦م ،أراد أن
أن هذا آقمت٘م٤مد اًمذي ؾمٞمًقىمف هق اقمت٘م٤مد أئٛم٦م ُّ
اعمخ٤مًمػ ،اعمخ٤مًمػ ًمالقمت٘م٤مد  -اًمذي هذا وصٗمف ُمٜم٘مقل قمـ أئٛم٦م اإلؾمالم ُ -مٕمدو ٌد ذم أهؾ اًمٌدع ،واعمٌتدقمح٦م
قمغم ىمًٛملمُ ،مٜمٝمؿ َُمـ سمدقمتف ُمٙمٗمرة  -أي خترضمف ُِمـ اعمٚم٦م  :-وُمٜمٝمؿ ُِمـ سمدقمتف همػم ُمٙمٗمحرة – ٓ خترضمحف ُِمحـ
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يَاالَعَتََقََ َ
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ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
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َ
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اعمٚم٦م  -يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٌدقم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م وأىمً٤مُمٝم٤م سمح٢مذن اهلل شمٕمح٤ممم ذم ُمقوحٕمف
سم٤مًمٙمت٤مب.
-----------------------------------------وهق ُمذه٥م أمحد واؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وؾمحٕمٞمد سمحـ ُمٜمّمحقر وهمحػمهؿ ممحـ
ضم٤مًمًٜم٤م وأظمذٟم٤م قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ.
..................
اًمًٜمىى٦م ،سمدأهؿ سم٠ممحد وهق اإلُم٤مم أمححد سمحـ طمٜمٌحؾ رمحح٦م اهلل
هذا زي٤مدة ًمٚمتقوٞمح سمذيمر أؾمامء حمددة ًمٕمٚمامء ُّ
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،وهٙمذا اؾمح٤مق سمـ راهقيف رمحف اهلل ،وهٙمذا احلٛمٞمدي ،وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ،يمؾ ه١مٓء ُِمـ أوقمٞم٦م
ِ
اًمًٜمىى٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ،ومٝمذا ُمٜمحف ُمزيحد ذم اًمتقوحٞمحٟٕ ،محف َذ َيمَح َر ى
أن هحذا ىمحقل قمٚمحامء
اًمٕمٚمؿ وُمـ أئٛم٦م ُّ
أيْم٤م ُ
يمر ى
ىمقل همػمهؿ ممـ ضم٤مًمس وأظمذ قمٜمف
أن هذا ً
اإلؾمالم ذم اًمٕمراق واًمِم٤مم وهمػمه٤م ،صمؿ ؾمٛمك َ
سمٕمْمٝمؿ ،و َذ َ
وشمٚم٘مك ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
-----------------------------------------ُ
ٌ
اإليامن ٌ
َ
ويم٤من ُِمـ ىمقهلؿ :ى
ٌ
واإليحامن يزيحد ويحٜم٘مص ،ويًحتثٜمك ُِمحـ
سم٤مًمًحٜمى٦م،
وقمٛمؾ وٟمٞم ٌ٦م
ىمقل
إن
ومتًؽ ُّ
اإليامن :همػم ّأٓ يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ؿمٙمً٤م! إٟمام هل ُؾمٜمّ ٌ٦م ُم٤موٞم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء.
..................
سمدأ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمالم ذم ُمقوقع اإليامن ،وؾمٜمٓمٞمؾ اًمٙمالم ومٞمف ْ -
إن ؿم٤مء اهلل  -سمٕمض اًمٌمءٟ ،م٘محقل
ً
أوٓ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن :اعمً٤مئؾ اًمٙمؼمى ذم اإليامن صمالث:
اعمً٠مًم٦م إومم :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمف يزيد ويٜم٘مص.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦مُ :طم ْٙم ُْؿ آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن.

هذه اعمً٤مئؾ اًمٙمؼمى ذم اإليامن ،وهل اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم اًمٓمقيؾ ،وشمٗمرىم٧م ومٞمٝم٤م ِ
اًمٗم َرق سملم ُمرضمئ٦م
وسملم ظمقارج ،واخلقارج شم٠مصمرت هبؿ اعمٕمتزًم٦م ،واعمرضمئ٦م يمام ؾمٞم٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أًمقان وأٟمقاع.
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َ
اًمتٕمريػ اًمنمقمل اًمّمححٞمح اٟمْمحٌٓم٧م
َ
اإليامن
َ
اعمً٠مًم٦م إومم اًمتل شمْمٌط اإليامن هل طم٘مٞم٘متفَُ ،مـ َقم ىر َ
ٌ
ظمٚمحؾ ذم سم٘مٞمح٦م
قمٜمده سم٘مٞم٦م اعمً٤مئؾ اًمثالث ،و َُمـ ص٤مر قمٜمده ظمٚمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن :وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف يقضمحد قمٜمحده
اعمً٤مئؾ.
ىمٚمٜم٤مُ :مً٤مئؾ اإليامن اًمٙمؼمى صمالث ،طم٘مٞم٘متف وشمٕمريٗمف  -هذه اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمقل وإؾم٤مس وومٞمٝم٤م اخلحالَ
اًمًٜمىى٦م وسملم ظمّمقُمٝمؿ  ،-اعمً٠مًم٦م اًمتحل شمٚمٞمٝمح٤م وهحل ُمٗمرقمح٦م قمٜمٝمح٤م وهحل زيح٤مدة اإليحامن
اهؿ سملم أهؾ ُّ
اًمٙمٌػم ّ
وٟم٘مّم٤مٟمف ،واعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م طمٙمؿ آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن.
سم٤مًمًحٜمىى٦م ،قمٌح٤مرات أهحؾ اًمٕمٚمحؿ ذم
سمدأ رمحف اهلل سمتٕمريػ اإليامن وم٘م٤مل :اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمح٦م ومتًحؽ ُّ
شمٕمريػ اإليامن شم٤مرة شمٙمقن ٛمٚم٦م ْ
ٗمّمٚمقن ومٞم٘مقًمقن:
يم٠من ي٘مقًمقا :اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،وم ُٞمجٛمٚمقن هٙمذا ،وشم٤مرة ُي ّ
ىمقل سم٤مًمٚمً٤من واقمت٘م٤مد ذم اهٜم٤من  -يٕمٜمل ذم اًم٘مٚم٥م  -وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من ،وشم٤مرة ي٘مقًمقن  -يمام ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم
هٜم٤م  :-ىمقل وقمٛمؾ ،واًم٘مقل ي٘مّمد سمف هٜم٤م ىمقل اًمٚمً٤من ،واًمٕمٛمؾ هق قمٛمؾ اهقارح وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ،وٟمٞم٦م وهحل
سم٤مًمًٜمىى٦م ،يٕمٜمل طمتك يٙمقن قمغم سمّمػمةٟٕ ،مف ىمد ي٠ميت سم٤مًم٘مقل وي٠ميت سم٤مًمٕمٛمؾ ويح٠ميت
ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مٚم٥م ،ىم٤مل :ومتًؽ ُّ
سم٤مٓقمت٘م٤مدً :مٙم ْـ يٙمقن قمٜمده ضمٝمؾ ى
وؾ سمًٌٌف قمـ ُمٜمٝم٩م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومًٚمؽ قمغم همػم ُمٜمٝم٩م
اًمًٜمىى٦م.
ُّ
ٟم٠ميت أن سم٤مًمٙمالم قمغم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،طم٘مٞم٘م٦م اإليامن أٟمف ىمقل وقمٛمؾ ،هحذا سم٤مإلعح٤مل ،ومح٢مذا ىمٚمٜمح٤م :ىمحقل:
ومٜم٘مّمد أٟمف ىمقل سم٤مًمٚمً٤من وٟم٘مّمد ىمقل اًم٘مٚم٥م ،هؾ اًم٘مٚم٥م ي٘مقل؟ اًم٘مٚم٥م ي٘محقل سم٤مٓقمت٘مح٤مد اًم٘مٚمح٥م ،اًم٘مٚمح٥م ٓ
يتٚمٗمظ سم٠مًمٗم٤مظ يمام يتٚمٗمظ اًمٚمً٤من ،وم٢مذا ىم٤مًمقا :اإليامن ىمقل وقمٛمحؾ :ومٛمحرادهؿ سمح٤مًم٘مقل ٟمٓمحؼ اًمٚمًح٤من واقمت٘مح٤مد
ومّمٚمقا ًمٞمتْمح اعم٘م٤مم ىمح٤مًمقا :ىمحقل
اًم٘مٚم٥م ،وقمٛمؾ يراد سمف قمٛمؾ اهقارح وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ،هذا قمٜمد اإلع٤مل ،إذا ّ
اإلع٤مع
اًمًٜمىى٦م ىم٤مـمٌ٦م ،وطمٙمك
َ
سم٤مًمٚمً٤من واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ سم٤مهقارح ،هذا اًمتٕمريػ ًمإليامن َ
أعع قمٚمٞمف أهؾ ُّ
قمٚمٞمف اإلُم٤م ُم أمحد واإلُم٤م ُم اًمِم٤مومٕمل رمحٝمام اهلل وهمػمهؿ ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وروى اًمالًمٙم٤مئل قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل
رمحف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىم٤مل :يم٤من اإلع٤مع ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿ  -هٜم٤م قمٌ٤مرة "ممحـ أدريمٜمح٤مهؿ" اًمحذي
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أشمذيمره أٟمف ىم٤مل" :و َُمـ أدريمٜم٤مه" يٕمٜمل سمٕمد اًمتح٤مسمٕملم  -ى
ٕن اًمِمح٤مومٕمل رمححف اهلل شمٕمح٤ممم ُمح٤م أدرك اًمتح٤مسمٕملم(،)1
َ
اإلع٤مع ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم و َُمـ سمٕمدهؿ ممـ أدريمٜم٤مهؿ ى
اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ،صمؿ ىمح٤مل قمٌح٤مرة قمحغم
أن
ِ
ِ
ومٛمـ اقمت٘مد سم٘مٚمٌف وٟمٓمؼ سمٚمً٤مٟمف وشمرك اًمٕمٛمحؾ
ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُمـ إمهٞم٦م "ٓ ُجيزئ واطمد ُمـ اًمثالصم٦م ّإٓ سم٤مٔظمر" َ
َ
ٜمّمقن قمغم ى
ٓ ُجيزئف هذا( !)2ى
اإليامن طم٘مٞم٘م٦م ُمريمٌ٦م ُِمـ أُمقر صمالصم٦مٟ ،مٓمؼ سم٤مًمٚمًح٤من واقمت٘مح٤مد
أن
اًمًٜمىى٦م َي ّ
ٕن أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م ى
أن َُمـ ٟمٓمؼ سمٚمً٤مٟمف وقمٛمؾ سمجقارطمحف وًمٙمٜمحف ُمٜمح٤مومؼ ذم اًمحداظمؾ
سم٤مهٜم٤من وقمٛمؾ سم٤مهقارح ،سم٢مع٤مع أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ أٟمف ٓ يٜمتٗمع ُِمـ قمٛمٚمف :وأٟمف ًمٞمس ُِمـ اعم١مُمٜملم ،يٕمٜمل أٟمف ُمٜم٤مومؼ
ًمٞمس قمٜمده اقمت٘م٤مد :سم٢مع٤مع أهؾ ُّ
ذم اًمداظمؾً ،مٙم ْـ يٕم٤مُمؾ ذم اًمٔم٤مهر سم٠مطمٙم٤مم اعمًٚمٛملمً ،مٙمٜمف قمٜمد اهلل ًمٞمس سمٛم١مُمـ ىمٓم ًٕم٤م ٕٟمف يمح٤مومر ًمٙمٜمحف يٜمح٤مومؼ
اعمًٚمٛملم ،ومٜمٓمؼ سمٚمً٤مٟمف وأفمٝمر اًمٕمٛمؾ قمغم ضمقارطمفُ ،م٤م اًمذي وم٘مده هذا؟ وم٘مدََ آقمت٘م٤مد ،ومامذا ًمق أٟمف زقمحؿ أٟمحف
أن يتِمٝمد ؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد  -وهق يم٤مومر  -وزقمحؿ أٟمحف ُِمحـ اعمًحٚمٛملم وأسمحك ْ
يٕمت٘مد وشمرك ٟمٓمؼ اًمٚمً٤من وأسمك ْ
أن
يتِمٝمد؟ سم٤مإلع٤مع – يمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم  -أٟمف ٓ يٜمتٗمع :ى
ٕن اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،وإذا يم٤من هحذا ذم
اًم٘مقل وآقمت٘م٤مد :ومامذا ًمق ىم٤مل واقمت٘مد وشمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م؟ قمٜمدك اإلع٤مع هٜم٤م اًمذي حيٙمٞمحف اًمِمح٤مومٕمل رمححف
اهلل قمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ اًمت٤مسمٕملم و َُمـ سمٕمدهؿ ممـ أدريمٝمؿ أٟمحف ٓ يٜمتٗمحع ذم هحذه احلح٤ملَ ِ ،؟ ٕٟمحف ي٘محقل " :ى
إن
اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م" صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل ٓ" :جيزئ واطمد ُِمـ اًمثالصم٦م ّإٓ سم٤مٔظمر" ،ومٙمام ى
أن آقمت٘م٤مد ًمق ُوم٘مد
أن ي٘مقل ويٕمٛمؾ ذم اًمٔم٤مهر! ومٙمذًمؽ إذا َشم َ
رك اًمٕمٛمؾ هن٤مئ ًٞم٤م وأسمك ْ
ٓ يٜمٗمٕمف ْ
أيْمح٤م
أن يٕمٛمؾ وم٢مٟمف ٓ يٜمتٗمع ،وهلحذا ً
ىم٤مل أضمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمنميٕم٦م ،وهق ُِمـ أقمٔمؿ اًمٙمتح٥م وأمهٝمح٤م ذم آقمت٘مح٤مد – ىمح٤مل:
سم٠من اإليامن شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وإىمرار سم٤مًمٚمً٤من وقمٛمؾ سم٤مهقارح ٓ ،يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م ّإٓ ْ
"سم٤مب اًم٘مقل ى
سم٠من دمتٛمع ومٞمحف
هذه اخلّم٤مل اًمثالصم٦م"( ، )3وهٙمذا اإلُم٤مم اسمـ سمٓم٦م احلٜمٌكم رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ىم٤مل ذم اإلسم٤مٟمح٦م اًمٙمحؼمى" :سمح٤مب

( )1ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" (ص( :) 15 :اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمٓمٌ٘م٦م اًمّمٖمرى ُمـ أشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم :يمٞمزيد سمـ ه٤مرون،
واًمِم٤مومٕمل ،وأ داود اًمٓمٞم٤مًمز ،وقمٌد اًمرزاق).
اًمًٜمى٦م واهامقم٦م ًمٚمالًمٙم٤مئل (.)957 /1
( )2ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ُّ
( )3اًمنميٕم٦م ًممضمري (.)611 /2
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سمٞم٤من اإليامن وومروف :وأٟمف شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وإىمرار سم٤مًمٚمً٤من وقمٛمؾ سم٤مهقارح واحلريم٤مت ٓ ،يٙمقن اًمٕمٌد ُم١مُم ًٜمً٤م
ّإٓ هبذه اًمثالث"(.)1
أن يٖمٗمٚمحقا اًمٕمٛمحؾ! ّ
إن اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ :وم٢مٟمحف ٓ يٛمٙمحـ ْ
اًمًٜمىى٦م طملم ي٘مقًمقن :ى
وإٓ ًمحق
وأهؾ ُّ
ىم٤مًمقا :إٟمف ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ :وًمق شمرك اًمٕمٛمؾ هن٤مئ ًٞم٤م ًمٙم٤من ُِمـ اعم١مُمٜملم! ًمٙم٤من طم٘مٞم٘م ُ٦م ىمقهلؿ ى
أن اإليامن ُم٤مذا؟
ُم١مصمرا ،اًمٕمٛمؾ ٓ ُسمدّّ ْ
ىمقل واقمت٘م٤مد :ى
أن
ُم١مصمرا :آقمت٘م٤مد إذا شمرك ص٤مر ً
ٕن اًمٕمٛمؾ همػم ُم١مصمر ،اًم٘مقل إذا شمرك ص٤مر ً
قمٛمال ُمٕمٞمٜمًً٤م! ْ
أن يؽمك ً
ي١مصمر إذا ُشمُرك ،وًمٞمس اعم٘مّمقد أن سم٘مقًمٜم٤م :ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾْ :
يم٠من يحؽمك قمحغم ؾمحٌٞمؾ
اعمث٤مل أداء اًمزيم٤مة! ًمٞمس هذا هق اعم٘مّمقدٟٕ ،مف إذا شمرك اًمزيم٤مة وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ُِمـ اعمًٚمٛملم ،يمام ى
دل قمٚمٞمف طمدي٨م
شمٕمذي٥م َُمـ شمرك اًمزيم٤مة ذم يقم يم٤من ُم٘مداره مخًلم أًمػ َؾمٜمَ٦م وذم آظمره ىم٤مل« :صمؿ يرى ؾمٌٞمٚمف :إُم٤م إمم اهٜم٦م وإُم٤م
دل أٟمف ُِمـ اعمًٚمٛملمً ،مٙمـ إذا أسمك ْ
أن ُيٕمذب :وم ّ
إمم اًمٜم٤مرش( )2سمٕمد ْ
أن يٕمٛمؾ هن٤مئ ًٞم٤م  -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمححف
اهلل  -أٟمف ٓ يٛمٙمـ ْ
أن ُيقضمد أطمد ٓ يًجد هلل ؾمجدة وٓ يريمع هلل ريمٕم٦م  -يٕمٜمل يٛمتٜمحع سمت٤م ًشمًح٤م قمحـ اًمٕمٛمحؾ -
ي٘مقل ٓ :يٛمٙمـ ْ
أن يٙمقن هذا ُِمـ اعم١مُمٜملم!
وم٤محل٤مصؾ ى
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦مُ ٓ ،سمدّّ ُِمـ هذه إُمقر اًمثالصم٦م تٛمٕم٦م ،وًمٚمٕمٚمؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف
اهلل شمٕم٤ممم يٜمٕمك ويٕمٞم٥م َُمـ حيٙمقن اإلع٤مع سمال شمدىمٞمؼ وٓ متحٞمص ،ومٝمق ُِمـ أؿمد اًمٜم٤مس شمدىمٞم ً٘م٤م ومٞمام حيٙمل ُِمحـ
آشمٗم٤مق و اإلع٤معٟٕ ،مف صمٛم٦م أٟم٤مس ي٘مقًمقن :أعع اًمٜم٤مس قمغم يمذا! أعع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم يمذا! وإُمحر سمخحالَ
ذًمؽً :مٞمس حمؾ إع٤مع ،ومٙم٤من يٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ هذا ،هق أن حيٙمل إع٤م ًقم٤م ىمد قمٚمٛمف ووٌٓمف رمححف اهلل شمٕمح٤ممم ُِمحـ
قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم و َُمـ سمٕمدهؿ ممـ أدريمٝمؿ قمغم ى
أن اإليامن ىمقل وقمٛمحؾ وٟمٞمح٦م :وٓ جيحزئ واطمحد ُِمحـ
أيْم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يمت٤مب اإليامن وهحق حيٙمحل قمحـ
اًمثالصم٦م ّإٓ سم٤مٔظمر ،وطمٙمك هذا اإلع٤مع قمـ اًمِم٤مومٕمل ً
قمدد ُِمـ اًمًٚمػ أٟمف ٓ ُسمدّّ ْ
ان شمٙمقن هذه اًمثالصم٦م تٛمٕم٦م ،ومح٘مٞم٘م٦م اإليامن هل هذه أٟمحف ىمحقل سم٤مًمٚمًح٤من واقمت٘مح٤مد
سم٤مهٜم٤من وقمٛمؾ سم٤مهقارح وإريم٤من.

( )1اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م (.)760 /2
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ ( )987قمـ أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اإليامن هل اًمتل ىم٤مل طمرب رمحف اهلل" :واإليامن يزيحد ويحٜم٘مص" ،إذا قمٚمٛمٜمح٤م ى
أن اإليحامن
ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ى
واًمًالم« :وم٠مقماله٤م ىمقلٓ :
أن اإليامن ُؿم َٕم٥م ُمتٕمددة يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
إًمف إٓ اهلل ،وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ ،واحلٞم٤مء ُؿم َٕمٌ٦م ُِمـ اإليامنش( )1وم٠مقماله٤م ىمقل وٟمٓمؼ :ىمقل ٓ :إًمحف
ِ
أُمر ىمٚمٌل ،وأصؾ احلدي٨م أوًمف
إٓ اهلل ،وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى ،وهذا قمٛمؾ سم٤مهقارح ،واحلٞم٤مء ُؿم َٕمٌ٦م ُمـ اإليامن ٌ
اًمًٜمىى٦م ُؿم َٕم٥م ،وم٤مًمّمالة ُِمحـ ُؿمح َٕم٥م اإليحامن ،واًمّمحٞم٤مم ُِمحـ
«اإليامن سمْمع وؾمتقن ُؿم َٕمٌ٦مش ،وم٤مإليامن قمٜمد أهؾ ُّ
ُ
ُؿم َٕم٥م اإليامن ،احلٞم٤مء ُِمـ ُؿم َٕم٥م اإليامن ،صمؿ هذه ُ
اإليامن سم٤مًمٙمٚمٞمح٦م
اًمِم َٕم٥م شمتٗم٤موتُ ،مٜمٝم٤م ُؿم َٕم٥م إذا ُوم٘مدت زال
ُ
يمِم َٕمٌ٦م ىمقل "ٓ إًمف إٓ اهلل" ،إذا ي٘مؾ اًمٙم٤مومر ٓ :إًمف إٓ اهلل :وم٢مٟمحف ٓ يٙمحقن ُِمحـ اعمًحٚمٛملم ،وهٜمح٤مك ُؿمح َٕم٥م
وؿم َٕمٌ٦م اًمّمٞم٤مم ،وهٜم٤مك ُؿم َٕم٥م ُمًتحٌ٦م ُ
يمِم َٕمٌ٦م اًمزيم٤مة ُ
واضمٌ٦م وإذا ّومرط ومٞمٝم٤م َأصمِ َؿ ًمٙم ْـ ٓ يٙمٗمرُ ،
يمِمح َٕمٌ٦م إُم٤مـمح٦م
اًمًٜمىى٦م ذم هحذا اًمٌح٤مب ؾمحقاء ُِمحـ اخلحقارج واعمٕمتزًمح٦م،
إذى قمـ اًمٓمريؼ ،وم٤مإليامن ُؿم َٕم٥م ،اعمخ٤مًمٗمقن ٕهؾ ُّ
واخلقارج واعمٕمتزًم٦م ُيًٛمقن سم٤مًمققمٞمدي٦م ،ير ّيمزون قمغم ٟمّمقص اًمققمٞمد ،ي٘مّمحد سم٤مًمققمٞمديح٦م أهنحؿ ريمحزوا قمحغم
ٟمّمقص اًمققمٞمد يمذيمر شمٕمذي٥م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمّم٤مة ووقمٞمده هلؿ سم٤مًمٜم٤مر واًمٕمذاب وٟمححق ذًمحؽ ،وم٤مًمققمٞمديح٦م هحؿ
ن ٓطم ً٘م٤م وىم٧م ُٟم ٌّلم ًمحؽ ى
أن اعمٕمتزًمح٦م ذم طم٘مٞم٘محتٝمؿ ظمحقارج،
اعمٕمتزًم٦م ،وىمٌٚمٝمؿ اخلقارج ،وي٠ميت إ ْن ؿم٤مء اهلل و َي ى َ
ِ
احلحر! وٓ يحدرون ى
أن
ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم يٛمدطمقن اعمٕمتزًم٦م وي٘مقًمقن :إهنؿ ُمـ أصح٤مب اًمٗمٙمر ّ
اعمٕمتزًم٦م ظمقارج.
رطمحٞمام وُمح٤م ورد ُِمحـ
همٗمحقرا
ُي٘م٤مسمؾ اًمققمٞمدي٦م ومرىم ُ٦م اعمرضمئ٦م ،ريمزوا قمغم ٟمّمقص اًمققمٞمد(ُِ )2مـ يمحقن اهلل
ً
ً
اًمٗمْم٤مئؾ ٕهؾ اإليامن وؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ،ومٜمِم٠مت ه٤مشم٤من ِ
اًمٗم َرىمت٤من ُمت٘م٤مسمٚمت٤من ،ومرىم٦م اعمرضمئ٦م وومرىم٦م اًمققمٞمدي٦م،
ِ
ِ
اًمًحٜمىى٦م واهامقمح٦م ذم
ه١مٓء أظمذوا سمج٤مٟم٥م ُمـ اًمٜمّمقص :وه١مٓء أظمذوا سمج٤مٟم٥م ُمـ اًمٜمّمقصُ ،مٜمٝم٩م أهحؾ ُّ
عٞمع ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد عع اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م ،وقمدم اًمؽميمٞمز قمغم ٟمّمقص ُمع إهمٗم٤مل ٟمّمقص أظمرىّ :
ومح٢من هحذا
طمؼ ،ومال حيؾ ٕطمد ْ
ُِمـ ُمٜم٤مه٩م أهؾ اًمْماللّ ،
أن يتِمٝمك وي٠مظمذ ُِمـ اًمٜمّمقص ُم٤م راق ًمف
اًمٜمّمقص يم ىٚمٝم٤م ٌّ
ٕن
َ

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )9مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
فم٤مهر ُِمـ اًمًٞم٤مق َعمِـ
ُمرادهٟ" :مّمقص اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة" يمام هق
( )2ىمقل اًمِم٤مرح– طمٗمٔمف اهلل ٟ" : -مّمقص اًمققمٞمد" ئمٝمر أٟمف ُ
ؾمٌؼ ًمً٤من ،وًمٕمؾ َ
ٌ
شم٠مُمٚمف.
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ويؽمك ُم٤م ٓ يروق ًمف! هذه ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌدع واًمْمالل ،وٓ يزال هذا إمم أن ُمقضمق ًدا ذم اًمٜم٤مس ،دمحد هحذا
قمٜمد يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م يًقق ُمً٤مئؾ ً -مٕمٚمف ي٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٜم٤م سمٕمحض إُمثٚمح٦م  -قمٜمحدُم٤م يًحقق
ٟمّمقص٤م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من احلؼ! ًمٙمٜمف ٓ يريحد ْ
ٌحلم هحذا احلحؼ:
سمٕمض اعمً٤مئؾ يريمز قمغم ٟمّمقص أظمرى :ويؽمك
ً
أن ُي ّ
وإٟمام ي٠مظمذ ُم ْـ احلؼ ُم٤م هقيف ورهم٥م ومٞمف.
اًمققمٞمدي٦م واعمرضمئ٦م ُم ًٕم٤م ىم٤مًمقا :ى
إن اإليامن ر ٌء واطمدُ ،م٤م هق ُمرادهؿ سمٙمقٟمف ؿمٞم ًئ٤م واطمدًً ا؟ أ ىٟمىف ًمٞمس ُ
سمِم َٕم٥م،
إن اإليامن رء واطمد :إُم٤م ْ
وسم٤مًمت٤مزم ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص ،ىم٤مًمقا :ى
أن يرشمٗمع يمٚمحف وٓ يٌ٘محك قمٜمحد اإلٟمًح٤من إيحامن
ومٞمٙمٗمر :وإُم٤م ْ
أن يقضمد يمٚمف :ومٞمٙمقن إيامٟمف يم٢ميامن أهؾ اًمًٛمقات ُِمـ اعمالئٙم٦م  -ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وسم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م
إن اإليامن رء واطمد ُمٕمٜمح٤مه قمٜمحده إُمح٤م ْ
ٕن اًمِمخص اًمذي ي٘مقل :ى
ويم٢ميامن إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ّ ،-
أن يٙمحقن
ً
يم٤مُمال :طمتك ىم٤مًم٧م اعمرضمئ٦م :إيامٟمٜم٤م يم٢ميامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ! ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م َ ِ ،-؟ ىمح٤مًمقا ٕ :ىٟمىحف
رء واطمد ،وم٢ميامن أؿمد اًمٜم٤مس قمّمٞم٤م ًٟمً٤م  -ذم زقمٛمٝمحؿ ُ -مثحؾ إيحامن ضمؼميحؾ وُمٞمٙم٤مئٞمحؾ! وهلحذا ُِمحـ ًمٓمٞمحػ
اًمًٜمىى٦م وسملم اعمرضمئ٦م ّ
أن ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران رمحف اهلل يم٤من ُيٜم٤مىمش أطمحدََ اعمرضمئح٦م،
اعمح٤مورات اًمتل وىمٕم٧م سملم أهؾ ُّ
ويم٤من ي٘مقل ذم ىمقل اعمرضمئ٦م " :ى
إن إيامٟمٜم٤م ُمثؾ إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ :وإٟمف ٓ يتٗم٤موحؾ" ومٌٞمحٜمام هحؿ يمحذًمؽ إذ
إيامن هذه ُ
صقت ُمٖمٜمٞم٦م شمٖمٜمل ،وم٘م٤مل ًمٚمٛمرضمئُ :
ُمثؾ إيامن ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران؟ وم٘م٤مم
ؾمٛمع ُمٞمٛمقن رمحف اهلل شمٕم٤ممم
َ
اعمرضمئ ُِمـ حمؾ اعمٜم٤مفمرة  -يم٠م ىٟمىف اؾمتٞم٘مظ  ،-ي٘مقل :هذه أن ُمٖمٜمٞمح٦م ورومٕمح٧م صحقهت٤م و شمًحتح طمتحك ؾمحٛمع
اًمٜم٤مس همٜم٤مئٝم٤م ،أشم٘مقل :ى
إن هذه ذم إيامهن٤م ُمثؾ إيامن ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران اًمتحل ىمح٤مل اهللَ ﴿ :و ُأ ُُّمح ُف ِصحدِِّّ ي َ٘م ٌ٦م﴾()1؟؟
ومٝمذه اعم٘مقًم٦م ى
سم٠من اإليامن ًمٞمس ُ
أهع ـمري٘مح٦م ذم شمٙمٗمحػم
سمِم َٕم٥م! ظمٓمػمة ًمٚمٖم٤مي٦م ،عم٤مذا ظمٓمػمة؟ ُِمـ ضم٤مٟمٌلم ،أهنح٤م
ُ
يمح٤مُمال :وم٢مٟمحف يٙمٗمحر! ِ
وُمحـ هٜمح٤م اٟمٗمحتح ى
ً
إن اإليامن رء واطمد ،يٕمٜمل ْ
أن ُي٘م٤مل :ى
اعمًٚمؿْ :
أن
إن ي٠مت سمح٤مإليامن
أي واضم٥م ُِمـ اًمقاضمٌ٤مت أو اًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص  -ى
ٕهنؿ ي٘مقًمحقن:
اًمتٗمريط ذم اًمقاضمٌ٤مت – ّ
أن ص٤مطمٌف يٙمٗمر! ى
إن اإليامن هق ومٕمؾ اًمٗمرائض وشمرك اعمحرُم٤مت  -وهق رء واطمد  :-وم٢مذا ّومرط ذم رء ُِمـ اًمقاضمٌ٤مت ُمثؾ ْ
ى
أن
يم٤مومرا! ى
ٕن اإليامن ذم زقمٛمٝمحؿ واطمحد،
يٗمرط ذم سمِ ّر واًمديف :ذم صٚم٦م رمحف وص٤مر قم٤م ًىم٤م ،يٜمٗمتح إؿمٙم٤مل أٟمف يٙمقن ً
ّ
أن يرشمٗمع ،وم٢مذا ارشمٗمع يٙمٗمر اعمرء! اعمرضمئ٦م ىم٤مًم٧م سمٜمٗمس اعم٘م٤مًم٦م ،ىم٤مًمح٧م :ى
يم٤مُمال :وإُم٤م ْ
أن يقضمد يمٚمف ويٙمقن ً
إُم٤م ْ
إن
( )1اعم٤مئدة.75 :
15

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ان يٌ٘مك :ومٞمٙمقن ً
أن يرشمٗمع يمٚمف ،وإُم٤م ْ
اإليامن رء واطمد! إُم٤م ْ
يم٤مُمال يم٢ميامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾً ،مٙمٜمٝمؿ أظمرضمحقا
أن اإليامن هق ر ُد ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م :ى
اًمٕمٛمؾ  -يمام ؾمٞم٠ميت  -وزقمٛمقا ى
وأن اقمت٘م٤مد اًمٜمح٤مس واطمحد ُِمحـ طمٞمح٨م ي٘محلم
اًمٜم٤مس وىمقة ورؾمقخ إيامهنؿ واطمد ،يٕمٜمل يزقمٛمقن ى
أن إيامٟمٜم٤م يم٢ميامن رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ ذم اًم٘محقة
واًمرؾمقخ ،يٕمٜمل ي٘مقًمقنً :مق ٟم٘مص يٙمٗمر! عم٤مذا ىمح٤مًمقا ٓ يزيحد وٓ يحٜم٘مص؟ ٕٟمحف قمٜمحدهؿ رء واطمحد ًمحٞمس
سم ُِم َٕم٥م ُمتٕمددةُ :ؿم َٕم٥م ُِمـ إقمامل واًم٘مقل وآقمت٘م٤مد وأقمامل اًم٘مٚمقب ،سمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ىم٤مًمقا :إُم٤م ْ
أن يٌ٘مك يمٚمحف
أن يرشمٗمع يمٚمف ،وسمف شمٕمرَ ى
وإُم٤م ْ
أن هذه اعم٘م٤مًم٦م ص٤مرت هل اًمًٌ٥م ذم شمٙمٗمػم اًمٜم٤مس ،وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف  -وهحذه
ُِمـ قمج٤مئ٥م اعم٘م٤مٓت  -وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ص٤مرت اًمًٌ٥م ُِمـ ضمٝم٦م اعمرضمئ٦م ذم شمًٝمٞمؾ أُمر اعمٕم٤ميص ،ى
ٕن اعم٘م٤مًم٦م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٜمٗمًف ىم٤مل« :اإليامن سمْمع وؾمتقن ُؿم َٕمٌ٦مش(ُ )1
ٌل ّ
اًمِم َٕمٌ٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مٓمٕم٦م واهزء:
سم٤مـمٚم٦م ،اًمٜمى ُّ
ومدل قمغم ى
أن اًمّمقم ضمزء ،واًمّمالة ضمحزء ،وإُم٤مـمح٦م إذى قمحـ اًمٓمريحؼ ضمحزء ،وهحذه ُ
اًمِمح َٕم٥م ُمتٗم٤موشمح٦م ذم
أن يٌ٘مك اعمرء ومٞمف ً
أن يرشمٗمع يمٚمف ،وإُم٤م ْ
إن اإليامن ضمزء واطمد :وم٢مٟمف إُم٤م ْ
أطمٙم٤مُمٝم٤م ،وم٢مذا ىمٞمؾ :ى
يم٤مُمال.
اعمٕمتزًم٦م  -وهؿ ُِمـ اًمققمٞمدي٦م  -رضمح ُمت٠مظمرهؿ اًم٘م٤ميض قمٌد اهٌ٤مر ُم٘مقًم َ٦م أ ه٤مؿمؿ وأ قمكم ُِمـ اعمٕمتزًم٦م
َ
ى
ضمحدً ا قمحغم اعمٕمتزًمح٦م ،عمح٤مذا؟
أن
اإليامن هق أداء اًمٗمرائض وشمرك اًمٜمقاهل وومٕمؾ اعمًتحٌ٤مت ،وهذا إؿمٙم٤مل يمٌػم ً
إن اإليامن رء واطمدُ :مٕمٜم٤مه ّ
ٕٟمف إذا أدظمؾ ومٕمؾ اعمًتحٌ٤مت ذم طمدّّ اإليامن وىم٤مل :ى
أن َُمـ شمرك اعمًتح٥م  -ذم
إن اإليامن رء واطمد أٟمف إذا َشم َر َك اعمًتح٥م :وم٢مٟمف يٚمزُمٝمؿ ْ
ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م – قمٜمد َُمـ ي٘مقل :ى
أن ي٘مقًمقا سمٙمٗمره!
اًمًٜمىى٦م ُِمـ اإليامن؟ ٟمٕمؿ ،اإليحامن ىمحقل واقمت٘مح٤مد وقمٛمحؾ
وهؿ ٓ ي٘مقًمقن هبذا ىمٓم ًٕم٤م ،هؾ اعمًتحٌ٤مت قمٜمد أهؾ ُّ
يدظمؾ ومٞمف ُ
ومٕمؾ اًمقاضمح٥م ،ى
ومٕمؾ اعمًتح٥م ،يدظمؾ ومٞمف ُ
شمرك اعمٕمّمٞم٦م هلل ،يدظمؾ ومٞمف ُ
ٕن اإليحامن ىمحقل واقمت٘مح٤مد
اًمًٜمىى٦م ي٘مقًمقن :اإليامن ُؿم َٕم٥م ،اًمذيـ ي٘مقًمقن اإليامن رء واطمد! ُيِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ هذا إُمر،
وقمٛمؾً ،مٙم ّـ أهؾ ُّ
إذا ىم٤مًمقا :إ ىٟمف رء واطمد يرشمٗمع يمٚمف ومٞمٙمٗمر اإلٟمً٤من :ويٌ٘مك يمٚمف ومٞمٙمقن إيامٟمف ُمثحؾ إيحامن ضمؼميحؾ وُمٞمٙم٤مئٞمحؾ،
أن اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من أُمر َٟمّم ِ
اًمًٜمىى٦م :إ ىٟمىف يزيد ويٜم٘مص ،وٓ ؿمؽ ى
٧م اًمٜمّمقص قمٚمٞمف ،واًمٕمج٥م
ٌ ى
وهلذا ىم٤مل أهؾ ُّ

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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ممـ ي٘مقل :ى
إن اإليامن ٓ يزيد ُ -مع ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َي ْز َدا َد ا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا إِ َيام ًٟمً٤م﴾(ٟ !!- )1مّمقص ضمٚمٞم٦م سحي٦م ذم
قمز ّ
وضمؾ سمزي٤مدة اإليامن ،واًمٜم٘مّم٤من ورد ذم همػمُم٤م أطم٤مدي٨م.
يمت٤مب اهلل ّ
ً
أىمر سم٤مًمزي٤مدة يٚمزُمف ْ
ٟم٤مىمّمح٤م صمحؿ زاد،
ي٘مر سم٤مًمٜم٘مّم٤من ٕ ،ىٟمىف ىمٌؾ اًمزي٤مدة يم٤من ً
أن ّ
أوٓ اًمٜم٘مّم٤من أهي٤م اإلظمقة َُمـ ّ
ِ
وهلذا ىم٤مل ّ
٥م اًمرضمحؾ احلح٤مزم ُِمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم اًمٜمً٤مءُ« :م٤م ُ
رأي٧م ٟم٤مىمّم٤مت قم٘مؾ وديحـ أهمٚمح٥م ًم ُٚمح ِّ
واًمًحالم
أطمدايمـش( ،)2ومذيمر أ ىٟمىف قمٜمدهـ ٟم٘مّم٤م ًٟم٤م ذم اإليامن ،وهٙمذا اًمٜمّمقص اًمتل ضم٤مءت قمٜمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمحالة ّ
اًمًحٜمىى٦م
ذم ىمقًمف «ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًفش( ،)3إذا ضم٤مءت هذه اًمٜمّمحقص قمٜمحد أهحؾ ُّ
أي إؿمٙم٤مل ٓ" ،ي١مُمـ أطمديمؿ" يٕمٜمل اإليامن اًمٙم٤مُمؾ ،ى
ٕن اإليحامن يزيحد
ضمكم واوح ٓ ،يتٓمرق ُمٜمٝم٤م ّ
ُمٕمٜم٤مه٤م ّ
ويٜم٘مصُ ،شمُِمٙمؾ هذه اًمٜمّمقص قمٜمد َُمـ ي٘مقل :ى
إن اإليامن رء واطمد! صمؿ ي٠ميت هذا احلدي٨م «ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ
طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًفش( ،)4يمؿ قمدد اًمذيـ حيٌقن إلظمقاهنؿ ُم٤م حيٌقن ٕٟمٗمًٝمؿ؟ ٓ ّ
ؿمؽ أ ىٟمىف إىمؾ،
سمؾ أىمؾ إىمؾ ،اًمّمٗمقة اخلُ ىٚمص ُِمـ اعم١مُمٜملمُ ،يم ىُٛم ُؾ اإليامنَُ ،مـ هق اًمذي حي٥م ٕظمٞمف ٟمٗمس ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف؟ ٓ
ؿمؽ أهنؿ ىمٚمٞمؾ ،وهلذا ُِمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ى
ّ
أن اإليامن هٜم٤م يٜم٘مص وٓ يرشمٗمع سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ويزولٟٕ ،مف ًمق ىمٞمحؾ سمٛمثحؾ
هذا «ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًفش(َُ ،)5مـ يٌ٘مك قمغم وضمف إرض ُِمحـ اعمًحٚمٛملم؟ ىمٚمح٦م
ىمٚمٞمٚم٦م ،وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م "ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ" اإليامن اًمٙم٤مُمؾ ى
ٕن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ،قمغم ُم٘م٤مًم٦م ه١مٓء "ٓ ي١مُمـ
أطمديمؿ" اإليامن ُٟم ِٗم َل هٜم٤م! وهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ّإٓ أ ىٟمىف رء واطمد يرشمٗمع يمٚمف أو يٌ٘مك يمٚمف! ومتِمٙمؾ هذه اًمٜمّمقص
قمٚمٞمٝمؿ ،وهلذا ىم٤مًم٧م اخلقارج :ى
إن َُمـ حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف :وهٙمذا ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ٓ يزين
اًمًٜمىى٦م اعمٕمٜمحك واوحح،
اًمزاين طملم يزين وهق ُم١مُمـ ،وٓ ينق اًمً٤مرق طملم ينق وهق ُم١مُمـش( )6قمٜمد أهؾ ُّ
ػ إيامٟمف زٟمك،
يٕمٜمل "ٓ يزين اًمزاين طملم يزين" وهق ُم١مُمـ اإليامن اًمٙم٤مُمؾ :إِ ْذ ًمق َيم َُٛم َؾ إيام ُٟمُف عمَ٤م زٟمك :وم٢مذا َو ُٕم َ
( )1اعمدصمر.31 :
ُمرومققم٤م..
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )304مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )13مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
( )5ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م.
( )6اًمٌخ٤مري (ُ )2475مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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هذا اعمٕمٜمك ،اخلقارج ىم٤مًمقا :إذا زٟمك يمٗمر ،إذا هق يمٗمر ،ذم هذا احلدي٨م اعمِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن هحؿ ْ
أن
يٓمٌ٘مقه ،ومٞم٘م٤مل ًمٚمخقارج ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًفش :أٟمحتؿ
ُمٕم٤مذ اخلقارج أصدىمقاَُ :مـ ُمٜمٙمؿ حي٥م ٕظمٞمف اخل٤مرضمل ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف؟ ٓ ؿمؽ أهنحؿ إىمحؾ ،ومٕمٜمحد ذًمحؽ
ؾمتٙمٗمرون أٟمٗمًٙمؿ ُِمـ ُمذهٌٙمؿ ٟمٗمًف ،هٜم٤م اًم٘مقل ى
سم٠من اإليامن يزيد ويٜم٘مص د ًّم ْ٧م قمٚمٞمحف اًمٜمّمحقص يمحام ىمٚمٜمح٤م،
وهق اًمذي يٕمٚمٛمف اإلٟمً٤من ُِمـ ٟمٗمًف ،ومٞمٕمٚمؿ ُِمـ ٟمٗمًف أٟمف يم٤من قمٜمده رء ُِمـ اًمْمٕمػ أُمح٤مم سمٕمحض اعمٕمح٤ميص،
ِ
شمٖمٚمٌف ٟمٗمًف :صمؿ ى
ومّم٤مرت اعمٕمح٤ميص هحذه اًمتحل يمح٤من يٚمتحذ هبح٤م
إن اهلل شمٕم٤ممم َُم ىـ قمٚمٞمف سم٤مًمت٘مقى ومّم٤مر ٓ يٕميص،
ص٤مرت أسمٖمض إًمٞمف ُِمـ يمؾ رء ٕضمؾ اهلل شمٕم٤مممُ ،م٤م اًمذي طمّمؾ هلذا اًمِمحخص؟ زاد إيام ُٟمُحف ىمٓم ًٕمح٤م ،وهٙمحذا
حيس اعمرء سمزي٤مدة إيامٟمف ذم شمٗم٤موت أطمقاًمف ،ومتجدك ذم رُمْم٤من ذم اًمٕمنم إظمػمة ُمٜمف قمغم طم٤مل ُِمـ اإلىمٌ٤مل قمغم
ُّ
ِ
اًمًٜمََ٦م ،هذا ى
ٕن اإليامن زاد قمٜمدك ،يٙمقن قمٜمدك سمٕمض إطمٞم٤من رء ُِمـ
اًمٓم٤مقم٦م أيمثر ُمـ طم٤مًمؽ ذم ُمٕمٔمؿ أي٤مم ى
يم٠من شمٚمٗمٔم٧م سمٌمء همػم ُمٜم٤مؾم٥م أو قمٛمٚم٧م ً
اًمٗمتقر اًمذي شمًٌ٥م ذم رء ْ
قمٛمال همػم ُمٜم٤مؾم٥م :صمحؿ ٟمحدُم٧م قمٚمٞمحف،
شمٗمٙمرت ذم ٟمٗمًؽ :أٟم٤م أشمٚمٗمظ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمًٞمئ٦م واًم٘مٌٞمح٦م ّإٓ ًمْمٕمػ إيامينّ :
وإٓ ًمق يمح٤من إيحامين ىمق ًيح٤م عمَح٤م
َ
ُمثال هبذه اًمٙمٚمٛم٦مْ ،
شمٚمٗمٔم٧م ً
يم٠من شمتٚمٗمظ قمغم واًمدك أو قمغم أطمد ُِمحـ ذوي رمححؽ أو قمحغم أطمحد ُِمحـ اعمًحٚمٛملم
ُ
ٟمدُم٧م قمحغم ُمح٤م وىمحع ُمٜمحؽ
صدرت ُمٜمؽ هذه اًمٚمٗمٔم٦م ،صمؿ ٕٟمؽ
سمٚمٗمٔم٦م همػم ـمٞمٌ٦م وهمػم ضمٞمدةً :مْمٕمػ إيامٟمؽ
َ
ْ
حيس سمف
ومزاد إيامٟمؽ ورضمٕم٧م ٟمدُم٧م قمغم ُم٤م وىمع ُمٜمؽ واؾمتٖمٗمرت رسمؽ ،هذا ُمٕمٜمك اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ،واعمرء ُّ
ِ
دائام ،وهلذا شمّمكم صالة شمٙمقن ومٞمٝم٤م ظم٤مؿم ًٕم٤م :وشمّمكم ٟمٗمس اًمّمالة ذم يقم
ُمـ ٟمٗمًف :وأٟمف ًمٞمس قمغم طم٤مل واطمد ً
طمْمقرا ويم٤من ىمٚمٌؽ أيمثر
آظمر ومال شمٙم٤مد شمْمٌٓمٝم٤م ،اًمّمالة ظم٤مؿمٕم٦م يمٜم٧م أيمثر
اؾمتحْم٤مرا واإليامن قمٜمدك أزيحدُُ
ً
ً
وأرومع :ومألضمؾ ذًمؽ ص٤مرت صال ُشمؽ ظم٤مؿمٕم٦م ،ومٝمذه ُم٘م٤مُم٤مت يمثػمة ضمدًً ا يدريمٝم٤م اعمرء ُِمـ ٟمٗمًف ى
أن إيامٟمف يزيد
ُ
ويٜم٘مص.
ّ
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :هل آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن  -وي٠ميت اًمٙمحالم قمٚمٞمٝمح٤م ْ
وضمحؾ ذم يمحالم طمحرب
قمحز
إن ؿمح٤مء اهلل ّ
اًمٙمرُم٤مين .-
ُمقوقع اإليامن ُِمـ طمٞم٨م اعمّمٜمٗم٤مت – ًمٕمٚمٜم٤م ٟمذيمر سمٕمض اعمّمٜمٗم٤مت ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُِ ،-مـ أيمثر َُمـ اقمتٜمحك
سمٛمقوقع اإليامن اإلُم٤م ُم اًمٌخ٤مري واإلُم٤م ُم ُمًٚمؿ رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم ،اإلُم٤م ُم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕمح٤ممم سمحدأ يمت٤مسمحف
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ٟمحقا ُِمـ أرسمٕملم سم٤م ًسم٤مَ ،ذ َيم َر ومٞمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُم٤م
اًمّمحٞمح سمٙمت٤مب سمدء اًمقطمل ،صمؿ يمت٤مب اإليامن وذيمر ومٞمف ً
أن اإليامن يزيد ويٜم٘مصَ ،ذ َيم َر ومٞمف ُم٤م يدل قمغم ى
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾَ ،ذ َيم َر ومٞمف ُم٤م يدل قمغم ى
يدل قمغم ى
أن اًمزي٤مدة
سم٤مًمر ّد قمغم ُم٘مقًم٦م اخلقارج سمتٙمٗمػم َُمـ وىمع ُمٜمحف اعمٕمّمحٞم٦م :ومح٤مقمتٜمك سمحف
شمٙمقن طمتك ذم اًم٘مٚم٥مَ ،ذ َيم َر ومٞمف ُم٤م يتٕمٚمؼ ى
يمثػما ضمدا رمحف اهلل شمٕم٤ممم وشمرضمؿ ًمف شمراضمؿ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م.
ً
اإلُم٤م ُم ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اعم٘مدُم٦م ذم صحٞمحف سمدأ سمٙمت٤مب اإليحامن واقمتٜمحك قمٜم٤ميح٦م سم٤مًمٖمح٦م ضمحدًً ا ضمحدًً ا
سم٠مطم٤مدي٨م اإليامن ،ومٝمق ُِمـ أهؿ اعمراضمع ُِمـ ضمٝم٦م اًمٜمّمقص  -هق واًمٌخ٤مري  -ذم اًمدًٓم٦م قمغم اإليحامن وقمحغم
اًمر ّد قمغم اخلقارج ،وُمًٚمؿ رمحف
اًمر ّد قمغم اعمرضمئ٦م وقمغم ى
ذوط "ٓ إًمف إٓ اهلل" وقمغم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من وقمغم ى
اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُيٌقب :ي٘مقل :يمت٤مب اإليامن ويًقق اًمٜمّمقص دون شمٌقي٥م ،اًمٌخح٤مري رمححف اهلل شمٕمح٤ممم ُيٌحقب:
ِ
واًمًٜمىى٦م قمغم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم اإليامن وهٙمذا.
ومٞم٘مقل :سم٤مب زي٤مدة اإليامن ،ويذيمر إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ُّ
أيْم٤م ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ضمدًً ا يم٠م قمٌٞمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم :صحٜمػ ذم اإليحامن ،وصحٜمػ ومٞمحف
صٜمّّػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
قمدد ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
ً
أيْم٤م صٜمٗمقا ذم يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة اعمًٜمََدة ،هٜم٤مك ٌ
يمت٥م شمروي اًمٕم٘مٞمدة يديدًً ا ،شمروهي٤م قمـ اًمٜمى ِّ
وؾم ّٚمؿ وقمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،وهل قمغم ضم٤مٟمح٥م يمٌحػم ُِمحـ إمهٞمح٦م – وؾمحٌؼ ْ
أن ٟمقهٜمح٤م قمٜمٝمح٤م  -يمٙمتح٤مب
اًمًحٜمىى٦م" ،ويمتح٤مب أضمحري "اًمنمحيٕم٦م" ،ويمتح٤مب اسمحـ سمٓمح٦م "اإلسم٤مٟمح٦م
اًمالًمٙم٤مئل "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهحؾ ُّ
اًمٙمؼمى" ،وهمػمه٤م ُِمـ اًمٙمت٥م اًمٕمديدة اًمتل ُأومردت ًمرواي٦م أدًم٦م وٟمّمقص آقمت٘م٤مد ،وم٤مهتٛمقا ضمحدًً ا سمٛمقوحقع
ُمقوقع اإليامن ذم هذه اًمٙمت٥م صٗمح٤مت يمثػمة ًمٚمٖم٤مي٦م ،ورووا ومٞمحف روايح٤مت سم٤معمئح٤مت ُِمحـ
اإليامن ،واؾمتٖمرق
ُ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وقمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ اًمت٤مسمٕملم وقمـ أئٛم٦م اإلؾمالم ذم ُمً٤مئؾ اإليحامن
اًمرواي٤مت قمـ اًمٜمى ِّ
قمٛمق ًُم٤م ،ذم طم٘مٞم٘متف – اًمتل يدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م  -وذم يمقٟمف يزيد ويٜم٘مص ،وُمً٤مئؾ آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن أيت ِذ ْيم ُره٤م.
شمقؾمع ومٞمف ضمدًً ا ،وٟمح٤مىمش ومٞمحف ُم٘محقٓت اخلحقارج
صٜمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمّمٜم ًٗم٤م ذم اإليامنّ ،
ػ ذم ُمقوقع اإليامن.
وُم٘مقٓت اعمرضمئ٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م ،وهق ُِمـ أٟمٗمع وأٟمٗمس ُم٤م ُصٜمِّ َ
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وم٤مهتؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمقوقع اإليامن ى
ٕن وٌٓمف ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م ،اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ُمقوقع اإليامن وطم٘مٞم٘متف يؽمشمح٥م
أن ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ سمٛم٘مقًم٦م اعمرضمئ٦م وهق ٓ يِمٕمر ،أو ْ
قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ْ
أن ي٘مقل سمٛم٘مقًم٦م اخلحقارج وهحق ٓ
وٌط ِ
ُ
اًمًٜمىى٦م.
يِمٕمر ،ومٚمٝمذا ُِمـ اعمٝمؿ ضمدًً ا
أُمر اإليامن وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متف وومؼ ُم٤م ّىمرر أهؾ ُّ
أيْم٤م قمـ اًمٙمٗمر ،ى
ًمقٓ اًمتقؾمع ذم اعمً٠مًم٦م ى
ٕن قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ضمحدًً ا ذم
وأن اًمقىم٧م ٓ ُيًٕمػ ًمتٙمٚمٛمٜم٤م ً
اًمٕم٘مٞمدة :اوٌط ُمٕمٜمك اإليامن :يٜمْمٌط قمٜمدك ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر ،اوٌط ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد يٜمْمٌط قمٜمدك ُمٕمٜمك اًمنمك"
ٕن اًمٙمٗمحر وحد اإليحامنْ ،
إن أظمٚمٚم٧م سمٛمٕمٜمك اإليامنُ :مٌ٤مذة ومٞمختؾ قمٜمدك ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر ،ى
ْ
إن أظمٚمٚمح٧م ُمٕمٜمحك
أُمر اإليامن ظم٤مًمٗمقا ذم ِ
اإليامن وطم٘مٞم٘متف أظمٚمٚم٧م وٓ ُسمدّّ سمٛمٕمٜمك اًمنمك وطم٘مٞم٘متف ،ومٚمٝمذا اعمرضمئ٦م عمّ٤م ظم٤مًمٗمقا ذم ِ
أُمر
أُمر اإليامن ظم٤مًمٗمقا ذم ِ
اًمٙمٗمر ،اخلقارج عمّ٤م ظم٤مًمٗمقا ذم ِ
اًمًٜمىى٦م هلؿ ُمٜمٝم٩م راؾمخ ذم اإليامن ،وهحذا
أُمر اًمٙمٗمر ،أهؾ ُّ
اعمٜمٝم٩م اًمراؾمخ هق ُمٜمٝم٩م راؾمخ ذم اًمٙمٗمر وطم٘مٞم٘متف وسمٞم٤مٟمف ،وهٙمذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمتقطمٞمد واًمنمكً ،مذا ُِمـ اعمٝمحؿ
ّ
أن يْمٌط ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمثؾ هذه اًمٖم٤مي٦م ،وٌط هذه اعمًح٤مئؾ قمحغم اًمٜمححق أيت ْ
ًمٚمٖم٤مي٦م ْ
وضمحؾ
قمحز
إن ؿمح٤مء اهلل ّ
أن يْمٌط هذه اعمً٤مئؾْ :
وشمٗمّمٞمٚمف وشمٌٞمٞمٜمف :مم٤م يً٤مقمد ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ْ
اًمًٜمىى٦م ومٞمٝم٤م.
وأن يٙمقن قمغم ُّ
سم٤مًمًٜمىى٦م" هذا ومٞمف سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،وم٘مقًمف "ومتًؽ
إذن ىمقًمف رمحف اهلل "اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ومتًؽ ُّ
سم٤مًمًٜمىى٦م" أي طمتك ٓ ي٘مقل ويٕمٛمؾ ويقضمد قمٜمحده آقمت٘مح٤مد ًمٙمح ْـ يٕمٛمحؾ قمحغم همحػم سمّمحػمة! وي٘محع ذم اًمٌحدع
ُّ
واًمْمالٓت وهق ٓ يِمٕمر ،ئمـ أٟمف قمغم صقاب! ومال ُسمدّّ ْ
أن يٙمقن قمغم ُؾمٜمّّ٦م.
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :اإليامن يزيد ويٜم٘مص" وومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ذيمرٟم٤مه.
-----------------------------------------و ُيًتثٜمك ُِمـ اإليامن همػم ّأٓ يٙمقن آؾمتثٜم٤م ُء ؿمٙم٤م ،إٟمام هل ُؾمٜمّ ٌ٦م ُم٤موٞم ٌ٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء ،ومح٢مذا ُؾمحئِؾ اًمرضمحؾ:
أُم١مُمـ أٟم٧م؟ وم٢مٟمف ي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
إن ؿم٤مء اهلل ،أو ُم١مُمـ أرضمق ،وي٘مقل :آُمٜم٧م سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف.
..................
هذه ُمً٠مًم٦م آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامنُ ،مً٠مًم٦م آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن هل ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعمرضمئ٦م ،ى
ٕن
اعمرضمئ٦م شم٘مقل – يمام ىمٚمٜم٤م  :-ى
إن اإليامن رء واطمد ٓ ،يزيد وٓ يٜم٘مصُ ،مٙمٛمؾ ذم اًم٘مٚم٥م ،إيامٟمٜم٤م يم٢ميامن ضمؼميؾ
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اًمًحٜمىى٦م وم٢مٟمحف قمحغم
وُمٞمٙم٤مئٞمؾ! ىم٤مًمقا :ومام يم٤من هبذه اعمث٤مسم٦م وم٢مٟمف ٓ ُيًتثٜمك ومٞمف ،أُم٤م آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن قمٜمحد أهحؾ ُّ
اًمتٗمّمٞمؾ أيت:
اًمِمؽ ذم أصؾ اإليامن ومٝمذا ٓ حيؾ! ٓ يقضمد قم٤مىمؾ ي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
ّ
إن
أُم٤م آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن قمغم ؾمٌٞمؾ
ؿم٤مء اهلل سمٛمٕمٜمك أٟم٤م ُم١مُمـ ذم أصؾ إيامين ،يٕمٜمل أٟم٤م ُِمـ أهؾ اإلؾمالم ْ
إن ؿم٤مء اهلل ويٛمٙمحـ أين ًمًح٧م ُِمحـ أهحؾ
ِ
ُمقؾمق ًؾم٤م ،وهذا ي٘مع ٕهؾ اًمقؾمقؾم٦م ،وهؿ أٟم٤مس ُمً٤ميملم ٟمً٠مل اهلل هلؿ ْ
أن يرومع قمٜمٝمؿ
اإلؾمالم! ّإٓ أن يٙمقن
ويِمٗمل ُمرو٤مٟم٤م وُمرى اعمًٚمٛملمً ،مٞمًقا ُِمـ أهؾ إىمقال! ًمٙمـ إذا ىم٤مل اعمًٚمؿ :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم:
ً
أن يًتثٜمل :ى
وم٢مٟمف ٓ يًتثٜمل ذم أصؾ إيامٟمف ،اعمرضمئ٦م شم٘مقل ٓ :يّمح ْ
ُمٙمٛمحال :إيحامن
ٕن اإليامن عمّ٤م يم٤من قمٜمحدهؿ
أن يقضمد يمٚمف وإُمح٤م ْ
أي أؾم٤مس أٟم٧م شمًتثٜمل ذم أُمر هق رء واطمد؟ إُم٤م ْ
أن
يم٢ميامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ :ىم٤مًمقا قمغم ّ
اًمًٜمىى٦م صحٞمح وطمؼ سم٤مٓقمتٌح٤مرات
اًمًٜمىى٦م ىم٤مًمقاٟ :محـ ٟمًتثٜمل ٓقمتٌ٤مرات ،آؾمتثٜم٤مء قمٜمد أهؾ ُّ
يرشمٗمع يمٚمف؟ أهؾ ُّ
اًمًحٜمىى٦م ذم أُمحر
اًمًٜمىى٦م ذم آؾمتثٜم٤مء أو آقمتٌ٤مر اًمذي ٟمٔمر إًمٞمف أهؾ ُّ
أشمٞم٦م ،وىمد شمًٛمك سم٤معمآظمذ ،يٕمٜمل ُمآظمذ أهؾ ُّ
إن ؿم٤مء اهلل ،هذا ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء ،شم٘محقلْ :
آؾمتثٜم٤مء ،وم٠مٟم٧م شمًتثٜمل :وم٢مذا ىمٞمؾ :أٟم٧م ُم١مُمـ؟ شم٘مقلْ :
إن ؿمح٤مء اهلل
شمر ًيمً٤م ًمٚمتزيمٞم٦م ،يٕمٜمل ٓ شمزيمل ٟمٗمًؽ ،ى
ٕن يمٚمٛم٦م "ُم١مُمـ" شمٓمٚمؼ قمغم َُمـ؟ شمٓمٚمؼ قمغم أ سمٙمر وقمغم قمٛمر وقمحغم
قمثامن وقمغم اعمٝم٤مضمريـ وقمغم إٟمّم٤مر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مرُ ﴿ :أو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم٘م٤م﴾(،)1
وم٢مذا ىمٞمؾ :أٟم٧م ُم١مُمـ؟ شم٘مقلْ :
إن ؿم٤مء اهلل  -هبذا آقمتٌح٤مر  ،-طمتحك ٓ شمزيمحل ٟمٗمًحؽ :ومتٙمحقن يم٠مٟمحؽ أطمحد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿِ ،
ىٌل ّ
ومٛمـ هذا اًمٌ٤مب يّمح آؾمتثٜم٤مءُِ ،مـ سم٤مب شمرك شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس هذا إظمذ
أصح٤مب اًمٜمى ِّ
إول.
َ
أن اإليامن اعمٓمٚمؼ يِمٛمؾ َ
اعم٠مظمذ اًمث٤مين :ى
ومٛمـ ادقمك ذًمؽ
ومٕمؾ عٞمع ُم٤م َأ َُم َر اهلل سمف
وشمرك يمؾ ُم٤م هنك اهلل قمٜمفَ ،
أن اإليحامن ُمٓمٚمحؼ ْ
إن ؿم٤مء اهلل :سم٤مًمٜمٔمر إمم ى
قمٔمٞمام! ًمذًمؽ يًتثٜمل :ومٞم٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
وأن
أُمرا
ً
ًمٜمٗمًف :وم٘مد ادقمك ً
ومٛمـ يًتٓمٞمع ْ
شم٠ميت سمجٛمٞمع ُم٤م أُمرك اهلل شمٕم٤ممم سمف ْ
أن يدقمل هحذا ًمٜمٗمًحف؟ ٓ
وأن ّ
شمٙمػ قمـ يمؾ ُم٤م هن٤مك اهلل قمٜمفَ ،
يدقمل هذا ًمٜمٗمًف قم٤مىمؾ! ٕٟمف َُمـ يم٤من هبذه اعمث٤مسم٦م ومٝمق ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ،وم٤مًمذي ي٠ميت سم٤مإليامن اعمٓمٚمحؼ يٙمحقن ُِمحـ
أن اإليامن اعمٓمٚمؼ هق ُ
قمٚمٛم٧م ى
ومٕمؾ عٞمع ُم٤م َأ َُم َر اهلل سمف وشمرك يمحؾ ُمح٤م
أهؾ اهٜم٦م ،ومتًتثٜمل هبذا آقمتٌ٤مر ،أٟمؽ عمّ٤م
َ
( )1إٟمٗم٤مل.74 :
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن شمدقمٞمف هذا ًمٜمٗمًؽ ،ومت٘مقل :أٟمح٤م ُمح١مُمـ ْ
هنك اهلل قمٜمف ُِمـ صٖمػم أو يمٌػم :ومٝمذا أُمر ٓ شمًتٓمٞمع ْ
إن ؿمح٤مء اهلل -
سم٤مًمٜمٔمر إمم ى
أن اإليامن اعمٓمٚمؼ هق هذا .-
اعم٠مظمذ أظمر :ى
واًمًالم« :إٟمام اًمٕمامل سمح٤مخلقاشمٞمؿش( ،)1ومتًحتثٜمل سمح٤مًمٜمٔمر إمم
أن اًمٕمؼمة يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أي رء متقت وسمِ َؿ ُخيتؿ ًمؽ :ومت٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
إن ؿم٤مء اهلل  -سم٤مًمٜمٔمر إمم اخل٤ممتح٦م  ،-ومتًح٠مل
أ ىٟمىؽ ٓ شمدري قمغم ّ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممّ ،
أن ُحيًـ ًمؽ اخل٤ممت٦م ،ومت٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
اهلل شمٕم٤ممم ْ
ٕن اإلٟمً٤من إٟمام هق قمغم ُم٤م ًم٘مل اهللَ قمٚمٞمف،
يمام ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :إٟمام إقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿش( ،)2ومٚمق أٟمف يم٤من قمغم اإليامن ُمدة ـمقيٚم٦م ُِمـ طمٞم٤مشمف صمحؿ -
َ
َ
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -اٟمتٙمس وُم٤مت قمغم اًمْمالًم٦م :وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمٕمف ُم٤م ؾمٚمػ ُِمـ قمٛمٚمف سمٕمد ْ
اإليحامن،
وشمحرك
أن َيم َٗم َر
ومتًتثٜمل سم٤مًمٜمٔمر إمم اخل٤ممت٦م.
ِ
احل َحرا َم إِ ْن
اعم٠مظمذ اًمراسمع :أٟمف يّمح آؾمتثٜم٤مء طمتك ذم إُمر اعمتح ى٘مؼ ُمٜمف يمام ىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َتَدْْ ُظم ُٚم ىـ اعمَْ ًْجدََ ْ َ
لم﴾(ُ )3مع ى
أن اهلل يٕمٚمؿ أهنؿ ؾمٞمدظمٚمقٟمف ،ويمام ذم طمدي٨م زي٤مرة اعم٘م٤مسمر ذم ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
َؿم٤م َء اهللىُ ِآُمٜمِ َ
أن عٞمع اًمٜم٤مس يٛمقشمقن ﴿إِ ىٟم َىؽ َُم ِّٞم ٌ٧م َوإِ ىهنُ ْؿ َُم ِّٞم ُت َ
إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ٓطم٘مقنش( )4وهذا ُمٕمٚمقم ى
«وإ ّٟمّ٤م ْ
ُحقن﴾( )5وُمحع
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :وإٟم٤م ْ
ذًمؽ ىم٤مل ّ
إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ٓطم٘مقنش( ،)6وهٙمذا اًمرضمؾ ذم ىمؼمه  -اعم١مُمـ واًمٗم٤مضمر
 يمالمه٤م ي٘مقل ًمف اعمٚمؽ« :وقمٚمٞمف ُشمٌٕم٨م ْإن ؿم٤مء اهللش( ،)7آؾمتثٜم٤مء هٜم٤م ًمٞمس ؿمٙم٤م وًمٙمٜمف قمغم ؾمحٌٞمؾ اًمتح٘مٞمحؼ،
ِ
ومٛمـ ِ
أن حيٛمٚمؽ قمغم آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن هق ُ
شمرك اًمتزيمٞم٦مْ :
أيمثر ُم٤م يٜمٌٖمل ْ
وأن ٓ شمزيمل ٟمٗمًؽ ،وم٤معم١مُمٜمقن طم ً٘مح٤م
ِ
ِ
٤مهدُُ وا ِذم َؾمٌِ ِ
ٍَموا ُأو ًَمئِ َ
حؽ
٤مضم ُروا َو َضم َ
هؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿَ ﴿ :وا ىًمذي َـ آ َُمٜمُُقا َو َه َ
ٞمؾ اهللىِ َوا ىًمذي َـ َآو ْوا َو َٟم َ ُ

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )6607قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
( )3اًمٗمتح.27 :
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )974مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمف
ً
( )5اًمزُمر.30 :
( )6ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م .صحٞمح ُمقارد اًمٔمٛمآن (.)343 /1
( )7صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف (ُ )4268مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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َعََبَدَ َ
ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم٘م٤م﴾( )1هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم اعمٝم٤مضمريـ وذم إٟمّم٤مرَُ ،مـ يدقمل هحذا ًمٜمٗمًحف :ويحزقمؿ أٟمحف سمٚمحغ
اًمٙمامل؟ ومألضمؾ ذًمؽ يًتثٜمل.
ىمقل طمرب رمحف اهلل هٜم٤م" :هل ُؾمٜمى ٌ٦م ُم٤موٞم٦م قمـ اًمٕمٚمامء أو قمٜمد اًمٕمٚمامء  -يمام ذم اًمٜمًخ٦م قمٜمديمؿ –" هذا هق
إُمر اعمٕمٚمقم اعمٕمروَ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل هق آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن ًمٚمٛمآظمذ اًمتل ذيمرٟم٤م.
ُ
اًمرضمؾ
صمؿ ّسملم اعمرا َد سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ذم اإليامنُ ،م٤م ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن؟ ذم اًمٗم٘مرة اًمتل سمٕمده٤م "وإذا ُؾمئِ َؾ
إن ؿم٤مء اهلل ،أو أٟم٤م ُم١مُمـ أرضمق  -يٕمٜمل أرضمق ْ
أُم١مُمـ أٟم٧م؟ وم٢مٟمف ي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ْ
إن أيمقن ُم١مُمٜمًً٤م  ،-أو إذا ىمٞمؾ
أن شمٜمٍمَ إمم اإليامن اًمٙم٤مُمؾْ ،
ًمف :هؾ أٟم٧م ُم١مُمـ؟" يمٚمٛم٦م ُم١مُمـ يمام ىمٚمٜم٤م يٛمٙمـ ْ
أن شم٘مقل ًمألُمحر اًمحذي هحق
ُم١مُمـ سمف واًمذي أٟم٧م ُمٜمف ُمت٠ميمد شم٘مقل :آُمٜم٧م سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ،هذه شمًٛمك صٞمغ آؾمحتثٜم٤مء ،هحذا
اعمراد سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن ،آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن إذا ىمٞمحؾ ًمحؽ :هحؾ أٟمح٧م ُمح١مُمـ؟ شم٘محقلْ :
إن ؿمح٤مء اهلل ،هحذا
أن أيمقن ُم١مُمٜمًً٤م ،أو ً
سمدٓ ُِمـ ْ
آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن ،أو شم٘مقل :أرضمق ْ
أن شم٘مقل ًمفٟ :مٕمؿ أو ٓ :شم٘مقل ًمف :آُمٜم٧م سم٤مهلل
وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ،ومٝمذه هل ُمً٤مئؾ اإليامن اًمٙمٌ٤مر اًمتل قم٤مدة ُم٤م يدور اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م.
-----------------------------------------اإليامن ٌ
َ
و َُمـ زقمؿ ى
ىمقل سمال قمٛمؾ :ومٝمق ُمرضمئ.
أن
..................
اٟمتٌف أن إمم اًمٕمٌ٤مرات اًمتل ؾمٞم٘مقهل٤م طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وإطمً ُـ ْ
أن شمر ّىمٛمٝم٤م ذم وم٘مرات :ومت٘مقل أًمػ:
أن اإليامن ىمقل وإقمحامل ذائحع :سمح٤مءّ ،
أن اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ شم٘مقل :أًمػّ ،
َُمـ زقمؿ ى
ٕن هحذه ُم٘محقٓت
اعمرضمئ٦م.
-----------------------------------------أن اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ ومٝمق ُمرضمئ ،و َُمـ زقمؿ ى
و َُمـ زقمؿ ى
أن اإليامن هق اًم٘مقل :وإقمامل ذائحع ومٝمحق
َ
أن اإليامن ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص ومٝمق ُمرضمئ ،و َُمـ زقمؿ ى
ُمرضمئ ،و َُمـ زقمؿ ى
اإليامن يزيد وٓ يٜم٘مص وم٘محد ىمح٤مل
أن
سم٘مقل اعمرضمئ٦م ،و َُمـ َي َر آؾمتثٜم٤م َء ذم اإليامن ومٝمق ُمرضمئ ،و َُمـ زقمؿ ى
أن إيامٟمف يم٢ميامن ضمؼميؾ أو اعمالئٙمح٦م ومٝمحق
( )1إٟمٗم٤مل.74 :
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وأظمٌ٨م ُِمـ اعمرضمئ :ومٝمق يم٤مذب ،و َُمـ زقمؿ ى
ُ
أن اًمٜم٤مس ٓ يتٗم٤موٚمقن ذم اإليامن وم٘مد يمذب ،و َُمـ زقمحؿ
ُمرضمئ
ُ
أن اعمٕمروم َ٦م شمٜمٗمع ذم اًم٘مٚم٥م ْ
ى
ُمًحتٙمٛمؾ اإليحامن ومٝمحذا
ضمٝمٛمل ،و َُمـ زقمؿ أٟمف ُم١مُم ٌـ قمٜمد اهلل
وإن َيتٙمٚمؿ هب٤م ومٝمق
ّ
ُِمـ أؿمٜمع ىمقل اعمرضمئ٦م وأىمٌحف.
..................
هذه ُم٘مقٓت اعمرضمئ٦م ،ؾمٜمذيمر اًمٙمالم أن قمـ اعمرضمئ٦م واًمتٕمريػ هب٤م إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
ٟمحت٤مج ًمذيمر اًمٙمالم قمـ اعمرضمئ٦م واًمتٕمريػ هبؿ وهٙمذا اخلقارج ،ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ ذم آظمر اًمرؾم٤مًم٦م ْ
إن
ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،ؾمٜمذيمر شمٕمري ًٗم٤م سم٤مخلقارج ،ى
اًمٜم٤مس اًمٞمقم أهي٤م اإلظمقة ص٤مروا يت٘م٤مذومقن سمقصػ َُمـ خيح٤مًمٗمٝمؿ
ٕن
َ
سم٠موص٤مَ ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م! ومتًٛمع أن سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ يٚم٘مل قمغم آظمر أٟمف ُِمـ اعمرضمئ٦م! وآظمر ي٘مقل :هذا ُِمحـ
أن هذه ُِمـ اًمٕمٔم٤مئؿ ،اإلرضم٤مء سمدقم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م ىمٌٞمح٦م ،وُم٘مقًم ُ٦م اخلقارج ُِمـ ُم٘محقٓت ِ
اخلقارج! واحل٘مٞم٘م٦م ى
اًمٗم َحرق
ُ
اًمْم٤م ًّم٦م واًمٌدع اًمِمٜمٞمٕم٦م ،ومال شمٙمـ هذه اعمً٠مًم٦م ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمٞمًػمة ذم إًمًـ :سمحٞم٨م َُمحـ همْمح٥م قمحغم أطمحد
ىم٤مل :أٟم٧م ُِمـ اعمرضمئ٦م! صمؿ ي٘م٤مسمٚمف ومٞم٘مقل :سمؾ أٟم٧م ُِمـ اخلقارج! هذا ظمٓمر ُِمـ ضمٝمتلم:
اهٝم٦م إومم :أٟمؽ ىمد شم٘مذَ ً ِ
اًمًٜمى ِى٦م هبذه اًمٌدقم٦م اًمٕمٔمٞمٛمح٦م ُِمحـ سمحد ِع اعمرضمئح٦م أو ُِمحـ سمحدع
رضمال ُمـ أهؾ ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م ،هذا اخلٓمر إول.
اخلقارج :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ خترضمف ُمـ ُّ
اخلٓمر اًمث٤مين أهي٤م اإلظمقة :اًمٜم٤مس إذا ص٤مروا يت٘م٤مذومقن سمٛمثؾ هذه اًمتٝمؿ :شمّمحٕم٥م هحذه اًمحتٝمؿ أو شمًحٝمؾ؟
شمًٝمؾ ذم أذه٤من اًمٜم٤مس ،اخلٓمٞم٥م اًمٗمالين ُمرضمئ! اخلٓمٞمح٥م اًمثح٤مين ظمح٤مرضمل! واًمداقمٞمح٦م هحذا ُمرضمحئ! وذاك
ظم٤مرضمل! ؾمٝمٚمتؿ اعمً٠مًم٦م! وم٢مذا ضم٤مء اعمرضمئ احل٘مٞم٘مل و٤مع ذم وؾمط هذه اًمتٝمؿ ،وإذا ضمح٤مء اخلح٤مرضمل احل٘مٞم٘محل
ِ
و٤مع ذم وؾمط هذه اًمتٝمؿ ،ومٞمج٥م ْ
وصػ اإلرضم٤مء ّإٓ قمغم َُمـ هق سم٤مًمٗمٕمؾ ُِمـ اعمرضمئح٦م -
ٙمػ قمـ إـمالق
أن ُي ى
يمام ؾمٞم٠ميت اًمتقصٞمػ أن  ،-أُم٤م إذا أهمْمٌؽ ُمقىمػ ُِمـ ُمقاىمٗمف ومت٘مقل :هذا ُمرضمئ! أو إذا أهمْمحٌؽ ُمقىمحػ
ِ
ِ
ُمٕم٤ميمس عمقىمػ ذاك ومت٘مقل :هذا ىمقل اخلقارج! أشمدري ى
حع
أن هذا ذ ًقم٤م ُمـ أؿمد ُم٤م يٙمقن ذم اهٜم٤مي٦م؟ ومٚمحق ُروم َ
ٍ
ىمٚم٧م ّإٓ ْ
ثٌ٧م أٟمف ُِمـ اخلقارج ،أشمدري
ًم٘م٤مض أٟمؽ
أن ُشم َ
اهتٛم٧م أطمدًً ا سم٠مٟمف ُِمـ اخلقارجّ ٕ :دسمؽ اًم٘م٤ميض قمغم ُم٤م َ
َ
ُ
عم٤مذا؟ ى
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ« :اىمتٚمحقهؿ أيحٜمام
ٕن اخل٤مرضمل ذ ًقم٤م ُم٤م طمٙمٛمف؟
اًم٘متحؾ سمحٜمص طمحدي٨م اًمٜمى ِّ
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ًم٘مٞمتٛمقهؿش( ،)1وىم٤مل ّ
ىمٚم٧م ٕطمحد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٚمخقارجًَ « :مئِ ْـ أدريم ُتُٝمؿ ٕىمتٚمٜمٝمؿ َىم ْت َْؾ قم٤مدش( ،)2وم٢مذا َ
أٟمف ُِمـ اخلقارج وم٠مٟم٧م أن أذت سمدُمف ،شمِمٞمط سمدُمفُ ،مٕمٜمح٤مه أٟمحف يًحتحؼ اًم٘متحؾ! وإذا ىمح٤مل ًمحؽ :سمحؾ أٟمح٧م
اعمرضمئ :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ى
أيْم٤م ُ -مٕمٜم٤مهح٤م
أن هذه اعم٘مقًم٦م اخلٓمػمة اًمتل ؾمٞم٠ميت أن شمقصٞمٗمٝم٤م – وهل قمغم درضم٤مت ً
ِ
أن ً
ى
اًمًٜمىى٦م إمم اإلرضم٤مء ،ومتْمٞمع سمٛمثؾ هذه اًمتٍموم٤مت ،وأن احل٘مٞم٘مح٦م اإلٟمًح٤من يتٕمجح٥م ُِمحـ
رضمال ُأظمرج ُمـ ُّ
هذه اإلـمالىم٤مت! هذا يدل قمغم ى
أن اًمٜم٤مس ٓ يدرون سمخٓمقرة هذه اإلـمالىم٤مت.
إـمالق يمٚمٛم٦م "قمٚمامين" ،ي٠ميت ؿمخص ً
ُ
ُمثال يٓم٤مًم٥م سم٘مٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة وآظمتالط ذم
وُمثٚمٝم٤م أهي٤م اإلظمقة
اًمتٕمٚمٞمؿ هؾ هق قمٚمامين؟ ٓ ي٤م أظمل ٓ ،شم٘مؾ :قمٚمامين ،اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ظمٓمػمة ضمدًً ا ،اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم اعمٕم٤مضمؿ إضمٜمٌٞم٦م شمٕمٜمل:
اًمالديٜملً ،مٙم ْـ يمق ُٟمف يدقمق إمم ىمقل سم٤مـمؾٟ :مٕمؿ ىمقًمف سم٤مـمؾ ،ىمٞم٤مدة اعمرأة ٓ يؾ ،آظمتالط سم٤مـمؾ وظمٓمػمً ،مٙم ْـ
ىمٚم٧م :إٟمف قمٚمامين :شم٘مقل :إٟمحف يمح٤مومر ،صمحؿ ى
إن سمٕمحض َُمحـ ي٘مقًمحقن هلح١مٓء :إهنحؿ
ٓ شمٓمٚمؼ أٟمف قمٚمامين! ٕٟمؽ إذا َ
ومٕمٚم٧م؟ أٟم٧م أن يمٗمر َشمَحف! ى
ٕن اًمٕمٚمامٟمٞمح٦م
قمٚمامٟمٞمقن :إذا ىمٞمؾ :هؿ يمٗم٤مر! ىم٤مل :أٟم٤م ٓ أيم ّٗمرهؿ ،ؾمٌح٤من اهللُ ،م٤مذا
َ
شمٕمٜمل اًمالديٜمٞم٦م ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م يمام ذم ُمٕمجؿ "أيمًٗمقرد" اًمديـ واًمدٟمٞم٤م :سمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م اعمْم٤مدة ًمٚمحديـ ،ومح٤مًمٕمٚمامين
ُمٕمٜم٤مه اًمالديٜمل ،ومال شمًتًٝمؾ إـمالق اًمٙمٚمامت هذه ،واقمرَ ىمٌؾ ْ
أن شمٓمٚمؼ اًمٙمٚمٛم٦م اقمرَ ُمٕمٜم٤مهح٤م وُمحدًمقهل٤م،
ْ
ىمؾ :هذا ىمقل سم٤مـمؾ ،هذا اًم٘مقل ي١مدي ًمٚمٗمتٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم ،هذه أىمقال قمٗمٜم٦م ؾمٞمئ٦م وظمٓمرة وذهح٤م قمحغم إُمح٦م
يمٌػم ،وقمٚمامء إُم٦م اًمراؾمخقن أومتقا سمٌٓمالن هذا واًمٜمّمقص وإدًم٦م واوح٦م ذم ُمٜمع هذا ،ىمؾ ذم هذا اًمًٌٞمؾ،
واٟم٘مؾ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙم ْـ إـمالق هذه اًمٙمٚمامت قمغم اًمٜم٤مس سم٠مهنؿ قمٚمامٟمٞمقن ُمرضمئ٦م ظمقارج ظمٓمػم ضمدًً ا! ّإٓ
ٕن هذا ُمًتحؼ هلذا اًمقصػ ،أُم٤م ْ
وىمٕم٧م ُمقىمٕمٝم٤م ،إذا وىمٕم٧م ُمقىمٕمٝم٤م ومٜمٕمؿ ،ى
أن يت٘م٤مذَ اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ
إذا
َ
أن هذا ُِمـ اخلٚمؾ اًمٙمٌػمِ ،
هذه اًمٕمٌ٤مرات ويتً٤مهٚمقا ومٞمٝم٤م :ومال ؿمؽ ى
وُمـ دٓئؾ يمقن َُمـ يٓمٚمؼ هذه إًمٗم٤مظ ٓ
أن ُخيرج ً ِ
وأن خيرج ً
اًمًٜمىى٦م إمم اًمٌدقم٦مْ :
يدري سمٗمداطم٦م وظمٓمقرة ْ
رضمال طمتك ًمق ومًؼْ ،ومر ٌق سملم اًمٙم٤مومر
رضمال ُمـ ُّ
واًمٗم٤مؾمؼ ،طمتك ًمق ومًؼ وـم٤مًم٥م سم٠مُمر دء أو طمتك فمـ وشمقهؿ ً -مٞمس ُِمحـ اًميحورة ْ
أن يٙمحقن وم٤مؾمح ً٘م٤م! ،-
ٕن صمٛم َ٦م ٟمّمحقص شمحدل ً
اًمٜمّمقص داًم ٌ٦م قمغم ضمقاز آظمتالط ،ى
يٕمٜمل ىمد ئمـ ى
ومٕمحال قمحغم وضمحقد اظمحتالط
أن
َ
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3611مـ طمدي٨م ّ
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3344مـ طمدي٨م ّ
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وشمٌلم ًمف ،شم٘مقل :هحذه اًمٜمّمحقص ىمٌحؾ احلجح٤مب ،عمّح٤م ٟمحزل
اًمّمح٤مسم٦م واًمّمح٤مسمٞم٤متٟ ،مٕمؿ ىمٌؾ احلج٤مب ،شم٠ميت ّ
احلج٤مب قم٤مم مخس اٟمتٝم٧م ُمثؾ هذه إُمقر ،ومٝمذه اًمٜمّمقص يم٤مٟم٧م ذم أول اإلؾمالم ،يمام أٟمف ذم أول اإلؾمحالم
وذب اخلٛمر ُِمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ذسمقه ،ى
ٕن اهلل حيرُمف ،وٓ
ُمٌ٤مطم٤م،
َ
يم٤من اخلٛمر ً
أن حيرمً ،مٙمـ سمٕمد ْ
أن ي٠ميت أطمد يديـ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ ذسمقا اخلٛمر ىمٌؾ ْ
يٛمٙمـ ْ
طمرُمف اهلل ٓ شم٠ميت ًمتًتدل سمحام
أن ّ
يم٤من ىمٌؾ اًمتحريؿ! يقوح ،ى
ٕن ُِمـ اًمٜم٤مس َُمـ جيٝمؾ ،وم٠مُم٤م اعمٌ٤مدرة سم٢مـمالق هذه اًمٙمٚمٛم٦م وم٢مهن٤م شمحدل ذم احل٘مٞم٘مح٦م
شمٕمجؾ ،وأٟمف ٓ يدري سمخٓمقرة اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ي٘مقلِ ،
ٌ
قمغم ى
وُمـ ذًمؽ
أن اإلٟمً٤من قمٜمده هتقر ذم اإلـمالق ،وقمٜمده
إـمالق يمٚمٛم٦م اإلرضم٤مء.
اٟمٔمر إمم اًمتقصٞمػ اًمذي ذيمره رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمرضمئ٦مً ،
أوٓ ىمٌؾ ْ
أن ٟمذيمر شمقصٞمٗمف ًمٚمٛمرضمئ٦م ،ىمد ٟمٓمٞمؾ
ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٕمض اًمٌمء ذم ُمقوقع اإليامن :ى
طمرب ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦مُ ،مٝمؿ
ٕن ُمقوقع اإليامن هق اًمذي سمدأ سمف
ٌ
ًمٚمٖم٤مي٦م ،شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمً٤مئؾ ،وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم ،ومألضمؾ ذًمؽ ؾمٜمٓمٞمؾ ذم ُمقوقع اإليامن وٟمرسمط هذا سمقاىمع
ًمٚمًٜمى٦م.
اًمٜم٤مس وسمٌٕمض اعمٚمحقفم٤مت اًمتل شمٙمقن ذم حمٞمط اعمٜمًقسملم ُّ
ً
أن ٟمْمٌط ُمٕمٜمك اعمرضمئ٦مُ ،م٤م ُمٕمٜمك اإلرضم٤مء؟ اإلرضم٤مء ُمٕمٜم٤مه اًمت٠مظمػمْ ،
أوُٓ ٓ :سمدّّ ْ
يم٠من شم٘مقل :أرضمئ اعمققمحدََ
ُِمـ إؾمٌقع اًم٘م٤مدم إمم اًمذي يٚمٞمف ،يٕمٜمل َأ ِّظم ْر اعمققمد ُِمـ إؾمٌقع اًم٘م٤مدم إمم إؾمٌقع اًمذي يٚمٞمف.
اعمرضمئ٦م ُؾم ّٛمقا سم٤معمرضمئ٦م؟ ٕهنؿ أرضم٠موا اًمٕمٛمؾ قمـ اإليامن ،أرضمح٠موا اًمٕمٛمحؾ يٕمٜمحل ّ
أظمحروا اًمٕمٛمحؾ قمحـ
َ
اًمٕمٛمؾ قمـ اإليامن ،ومألضمؾ ذًمؽ ُؾمٛمقا سم٤معمرضمئ٦م.
اإليامن ،عٞمع ومِ َر ِق اعمرضمئ٦م ُخترج
اإلرضم٤مء ٟمققم٤من :هٜم٤مك ٟمقع ُمِمٝمقر  -وهق اًمذي ٟمتحدث قمٜمف  ،-وهٜم٤مك ٟمقع ىمديؿ وهق إرضم٤مء  -ىم٤مل سمحف
احلًـ سمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م وٟمدم قمٚمٞمف ٟمداُم٦م سم٤مًمٖم٦م  -سم٢مرضم٤مء َأ ُْم ِر َُمـ وىمع ُِمـ اًمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل قمحٜمٝمؿ وُمح٤م
وىمع ُمٜمٝمؿُ :م٤م وىمع ذم ُمً٠مًم٦م اًمٗمتٜم٦م ،إرضم٤مء أُمرهؿ إمم اهلل ،يٕمٜمل شم٠مظمػم أُمرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ،وم٘م٤مًمقاٟ :متحقمم أسمح٤م
سمٙمر وقمٛمر وٟمرضمئ يٕمٜمل ٟم١مظمر َأ ُْم َر َُمـ سمٕمدهؿ إمم اهلل ،وهذا ُمذه٥م سم٤مـمؾ سمال ؿمؽٟٕ ،مف جي٥م ْ
عٞمحع
أن ُيتقمم
ُ
وعٞمع اًمّمح٤مسم٦م ممـ وىمع ُمٜمٝمؿ ُم٤م وىمع ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ هؿ سملم تٝمد أص٤مب وسملم تٝمد
اًمّمح٤مسم٦م،
ُ
أظمٓم٠م ،وقمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمثامن يمٚمٝمؿ ُمع أ سمٙمر وقمٛمر ذم طمدي٨م واطمد أهنحؿ ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م ،يمٞمحػ
ٟمرضمئ أُمرهؿ؟؟ سمؾ ٟمجزم أهنؿ ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ،ومٝمذا اإلرضم٤مء همػم ُمِمٝمقرً ،مٞمس سمٛمِمٝمقر هذا اإلرضم٤مءً ،مٙمح ّـ
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اإلرضم٤مء اعمِمٝمقر هق اًمذي ؾم٤مد ذم ِ
اًمٗم َرق واٟمتنم ،وهق ارضم٤مء اًمٕمٛمؾ ،يٕمٜمل شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ قمحـ ْ
أن يٙمحقن ُِمحـ
وٛمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،هذا هق اإلرضم٤مء اعمِمٝمقر.
ِ
ٍ
ضمحدت اخلحقارج -
ومٕمحؾ ًم٘محقل اخلحقارج ،عمّح٤م ُو
إُمر اًمث٤مين :عم٤مذا ظمرج اإلرضم٤مء؟ اإلرضمح٤مء ظمحرج ردة
وقمٜمدهؿ هذا اًمتِمدد واًمزي٤مدة واعمٌ٤مًمٖم٦م  -وص٤مروا قمغم هذا احلدّّ اًمِمديد واًمٓمرَ اًمٌح٤مًمغ ذم اًمٖمٚمحق :ىمح٤مسمٚمتٝمؿ
ومرىم ُ٦م اعمرضمئ٦م ،ومٚمام ؿمدىى د اخلقارج ذم اًمذٟمقب ؾمٝمٚم٧م اعمرضمئ ُ٦م ذم اًمذٟمقب ،وعمّ٤م ؿم ّدّ د اخلقارج ذم إقمامل ؾمٝم ِ
ٚم٧م
ّ
َ ى
ُ
َ
ّ
اًمٗمرق و ِضم َدَ قمدد ُِمـ ِ
ِ
اًمٗم َرق ُم٤م هؿ ّإٓ ردة ٍ
ومٕمؾ ًمٗمرىم٦م أظمرى ،ومٚمام ظمرضم٧م
اعمرضمئ ُ٦م ذم إقمامل ،وهذه قمٜمدٟم٤م ذم َ ُ
ِ
ِ
صٗم٤مت اهلل شمٕمح٤ممم سمّمحٗم٤مت اخلٚمحؼ ،يٕمٜمحل سمح٤مًمٖمقا ذم
وٟمٗم٧م اًمّمٗم٤مت ىم٤مسمٚمتٝمؿ َُمـ؟ اعمِمٌٝم ُ٦م ،ومِمٌٝم٧م
اهٝمٛمٞم ُ٦م
ومٛمـ أؾمٌ٤مب ٟمِم٠مة ِ
ٕن اهٝمٛمٞم٦م سم٤مًمٖمقا ذم اًمٜمٗملِ ،
إن ؿمح٤مء اهلل ٓطم ً٘مح٤م  -ى
اًمٗم َرق – ًمٕمٚمف ي٠ميت ْ
اإلصمٌ٤مت ،ى
أن سمٕمحض
ِ
اًمًحٜمىى٦م:
اًمٗم َرق ُم٤م هل ّإٓ ردة ومٕمؾ ًم٘مقل ومرىم٦م أظمرى ،وم٤مإلرضم٤مء يمام روى قمٌد اهلل سمـ أمحد رمححف اهلل شمٕمح٤ممم ذم ُّ
"إٟمام ظمرج سمٕمد ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م" ،قمٌد اًمرمحـ سمـ إؿمٕم٨م اًمٙمٜمدي ظمرج قمغم احلج٤مج وىم٤مشمٚمف ،ومٚمام ص٤مر ُمٜمف
ومٙمر اإلرضم٤مء سمٕمد ذًمؽ ُِمحـ سمح٤مب ردة اًمٗمٕمحؾ عمَِح٤م طمّمحؾ ُِمحـ اسمحـ
ُم٤م ص٤مر :ظمرضم٧م اعمرضمئ٦م سمٕمد ذًمؽ ،فمٝمر ُ
أن ِ
إؿمٕم٨م وُمـ ُمٕمف ،إذن وم٤معمرضمئ٦م ُم٤م هل ّإٓ ردة ومٕمؾ ،وهٙمذا يمثػم ُِمـ ِ
اًمٗم َرق دمد ى
اًمٗم َرىم٦م شم٠مظمحذ سم٘محقل صمحؿ
َ
شم٘م٤مسمٚمٝم٤م ومرىم٦م أظمرى وشم٠مظمذ سم٘مقل ذم ـمرَ آظمر ،ومٝمذا هق ؾمٌ٥م أو سمداي٦م ٟمِم٠مة اإلرضم٤مء ،ىمٞمؾ :ى
إن أول َُمـ ىمح٤مل
هبذه اعم٘مقًم٦م َذ ُّر سمـ قمٛمر اهلٛمذاين ،وىمٞمؾ :همػمهَ ،ذ ّر هذا يم٤من ممـ ظمرج ُمع اسمـ إؿمٕم٨م صمؿ ص٤مر ُمرضم ًئ٤م ،وهذا
ِ
اًمًٜمىى٦م – وهذا شمالطمٔمف ُِمـ سمٕمض اعمقضمقديـ أن  -دمد ى
أن سمٕمض اًمٜم٤مس يم٤من
حيدث ذم احل٘مٞم٘م٦م عمَـ ظمرج قمـ ُّ
اًمًٜمىى٦م يم٤مًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وهمػمه رمحف اهلل صمؿ دمده ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -يٜمحتٙمس
ُمتِمد ًدا ُمتٜمٓم ًٕم٤م يمثػم اًمٜم٘مد ًمٕمٚمامء ُّ
اٟمتٙم٤مؾم٤م ؿمديدة ضمدًً ا طمتك ي٠مظمذ سمٛم٘مقٓت اًمٗمٙمر اًمٖمر واًمٚمٞمؼمازم ،وهذا طم٤مل يمثػم ُِمـ ه١مٓء ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل
ً
وؾمح٥م
سمدً ا! ٟمِم٠موا ٟمِم٠مة همٚمق وزي٤مدة وقمجروم٦م وٟم ْ٘م ٍد ٕهؾ اًمٕمٚمؿ وذ ّم ٕهؾ اًمٕمٚمؿ
يٕمرومقا اًمقؾمٓمٞم٦م ذم طمٞم٤مهتؿ أ ً
ّ
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ووصػ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمداهٜملم واخلقٟم٦م وٟمحق ذًمؽ! صمؿ اٟمحتٙمس ٟ -مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م  -وشمحرك
اًمًٜمىى٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وأظمذ سم٤مًمٗمٙمر اًمٖمر  ،وص٤مر يٓم٤مًمح٥م سم٤معمٓم٤مًمٌح٤مت اًمٕمٗمٜمح٦م اًمتحل شمراهح٤م ُمٙمتقسمح٦م أن ،وشمحراهؿ
ُّ
أىمرب إمم ِ
ومٙمحر اخلحقارج
يٓم٤مًمٌقن هب٤م ،ويمثػم ُِمـ ه١مٓء ُم٤م يم٤مٟمقا ّإٓ ٛمققم٦م ُِمـ اعمتٝمقريـ واًمٖمالة اًمذيـ هؿ
ُ
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صمؿ اٟمتٙمًقا ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  ،-هذا ي٘مع ذم احل٘مٞم٘م٦م ،ي٘مع ًمٙمثػم ُِمـ ه١مٓء ْ
أن ي٠مظمحذ سمٓمحرَ صمحؿ يرضمحع إمم
اًمٓمرَ اعم٘م٤مسمؾٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ احلقر سمٕمد اًمٙمقر ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ زيغ اًم٘مٚمقب.
أـمٚم٘م٧م يمٚمٛم٦م
ٟم٠ميت أن إمم شمٗمّمٞمؾ ُم٘مقٓت اعمرضمئ٦م ،هؾ هٜم٤مك طم٤مضم٦م؟ ٟمٕمؿ هٜم٤مك طم٤مضم٦م ،طمتك شمٕمرَ إذا
َ
ِ
اًمًٜمىى٦مْ :
أن شمٕمرَ ُم٘م٤مًمتؽ هذه وُمدًمقهل٤م ،اعمرضمئ٦م اشمٗم٘مقا عٞم ًٕمح٤م  -يمحام ىمٚمٜمح٤م  -قمحغم
اإلرضم٤مء قمغم أطمد ُمـ أهؾ ُّ
إظمراج اًمٕمٛمؾ ُِمـ اإليامن ،وم٤مإليامن قمٜمدهؿ ٓ يدظمؾ ومٞمف اًمٕمٛمؾ ،هلذا ص٤مروا أرسمع ـمقائػ.
َ
اًمٓم٤مئٗم٦م إومم :اًمذيـ اىمتٍموا قمغم ى
أُمر ىمٚمٌل وم٘مط ،وهؿ همالة اعمرضمئ٦م ،وقمغم رأؾمٝمؿ اهٝمؿ سمـ
أن
اإليامن ٌ
إن اإليامن هق اعمٕمروم٦مَُ ،مـ قمرَ ى
صٗمقان زقمٞمؿ اهٝمٛمٞم٦م ،وم٘م٤مل :ى
أن اهلل رسمف :ومٝمق ُمح١مُمـ يم٤مُمحؾ اإليحامنُ ،مح٤مذا
ومٛمـ قمرَ ى
أن اهلل هق اًمرب ومٝمق ُمح١مُمـ يم٤مُمحؾ
يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر قمٜمده؟ ىم٤مل :يٙمقن اًمٙمٗمر قمٜمده هق اهٝمؾَ ،
أن يمٗم٤مر ىمريش سمٜمص اًم٘محرآن يٕمرومحقن ى
اإليامن! ىمٓم ًٕم٤م حيدث ُمـ ضمراء هذا اًمتٕمريػ رء ظمٓمػم ضمدًً ا وهق ى
أن
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
اهلل رهبؿ ﴿ َو ًَمئ ْـ َؾم َ٠م ًْم َت َُٝم ْؿ َُم ْـ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ ًَم َٞم ُ٘مق ًُم ىـ اهللىُ﴾( ،)1وأهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ يمٗمروا سم٤مًمٜمى ِّ
ِ
ِ
َ٤مب َي ْٕم ِر ُومق َٟم ُف َيم ََام َي ْٕم ِر ُوم َ
قن َأ ْسمٜمََح٤م َء ُه ْؿ﴾( )2ومحّمحٚم٧م
يم٤مٟمقا يٕمرومقٟمف سمٜمص اًم٘مرآن ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ىًمذي َـ آ َشم ْٞمٜمَ ُ
َ٤مه ُؿ ا ًْمٙم َت َ
أن اهلل رسمف ﴿ َىم َ٤مل َر ِّب سمِ َام َأ ْهم َق ْي َتَٜمِل﴾(َ ﴿ ،)3ىم َ٤مل َومٌِ ِٕم ىزشمِ َؽ َُٕ ْهم ِ
يٕمرَ ى
حق َيٜمى ُىٝم ْؿ﴾( ،)4ىمح٤مل أهحؾ
ُ
إسمٚمٞمس
اعمٕمروم٦م ،سمؾ
ُ
اًمٕمٚمؿ هٝمؿ سمـ صٗمقان :قمغم شمٕمريٗمؽ هذا ي٤م ؿم٘مل يدظمؾ ذم اإليامن يمؾ أطمد طمتك إسمٚمٞمس ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م
 ،وعمّ٤م يم٤من ُِمـ اعمرضمئ٦م َُمـ ي٘مقل :ىإن اإليامن رء واطمد يم٤مُمؾ ُمثؾ إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ :ؾم٤موى  -واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل  -سملم إيامن إسمٚمٞمس  -قمغم ُم٘مقًمتف  -وسملم إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ،ومٝمذا أومٔمحع وأىمحٌح ُمحذاه٥م اعمرضمئح٦م،
أُمرا ىمٚمٌ ًٞم٤م دون ٟمٓمؼ ًمً٤من ودون قمٛمحؾ ضمحقارح ودون قمٛمحؾ ىمٚمح٥م
وهؿ همالة اعمرضمئ٦م اًمذيـ جيٕمٚمقن اإليامن ً
أن يٕمرَ ى
طمتك! رد ْ
أن اهلل رسمف ومٝمق ُم١مُمـ.
ىمقل طم٤مول أصح٤مسمف ْ
شمٗمرع ُِمـ ىمقل اهٝمؿ سمـ صٗمقان ٌ
أن خيٗمٗمقا – يٕمٜمل هذه ُم٘مقًم٦م ظمٓمرة ضمدًً ا  -طم٤موًمقا
إن اإليامن ًمٞمس هق رد اعمٕمروم٦م سمؾ هق اًمتّمديؼْ ،
أن خيٗمٗمقا وم٘م٤مًمقا :ى
ْ
أن يّمدق اًم٘مٚم٥م ،ومح٢مذا صحدق اًم٘مٚمح٥م:
( )1اًمزظمرَ.87 :
( )2اًمٌ٘مرة.146 :
( )3احلجر.39 :
( )4ص.82 :
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طمّمؾ ذم هذه احل٤مًم٦م اإليامن ،وي٘مؼ اعمٓمٚمقب ،وص٤مر اعمرء ذم إيامٟمف هذا ُمثؾ ضمؼميحؾ وُمٞمٙم٤مئٞمحؾ ذم إيامهنحؿ -
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  ،-ىم٤مًمقا :وم٤مًمٜم٤مس واعمالئٙم٦م عٞم ًٕم٤م ذم إيامهنؿ رء واطمد ،هذه اعم٘مقًم٦م ُم٘مقًم٦م َُمـ جيٕمحؾ ُمحدار
اإليامن ُمرشمٌ ًٓم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م وطمدهُ ،م٘مقًم٦م اهٝمؿ أٟمف هق اعمٕمروم٦م ،وشمٗمرع قمٜمٝم٤م ُم٘مقًم ُ٦م َُمـ ىم٤مل إٟمف اًمتّمحديؼ  -وهحل
ُم٘مقًم٦م شم٘مؽمب ُِمـ ُم٘مقًم٦م اهٝمحؿ ذم اعمٕمرومح٦م َُ ،-محـ ي٘محقل هبحذا اًم٘محقل؟ ي٘محقل هبحذا اًم٘محقل أن إؿمحٕمري٦م
واعم٤مشمريدي٦م ،هؿ قمغم هذا اًم٘مقل ،ويمالُمٝمحؿ هحذا ُمٜمتنمح ضمحدًً ا ،ويٜمٍمحوٟمف ،ويزقمٛمحقن أٟمحف هحق اًمّمحقاب،
َ
أُمرا
ٟمٓمؼ اًمٚمً٤من
وخيرضمقن َ
وقمٛمؾ اهقارح ،إذن هذا آدم٤مه إول ممـ ي٘مقل سم٘مقل اعمرضمئ٦مَُ ،مـ جيٕمؾ اإليامن ً
قمؼم قمٜمف أٟمف هق اعمٕمروم٦م أو أٟمف اًمتّمديؼ .-
ىمٚمٌ ًٞم٤م وم٘مط  -ؾمقاء ّ
يمحرام -
اًم٘مقل اًمث٤مين :وهق ىمقل ُمٝمجقر ،وًمٕمٚمف ٓ يقضمد أطمد ي٘مقل سمف ،وهق ىمقل اًمٙمراُمٞم٦م  -حمٛمحد سمحـ ى
ىم٤مل :ى
إن اإليامن هق ٟمٓمؼ اًمٚمً٤من وم٘مط دون قمٛمؾ اهقارح ودون اقمت٘مح٤مد اًم٘مٚمح٥م! هحذا ىمحقل ُمٝمجحقر وىمحقل
سم٤مـمؾ ،رد ٟمٓم٘مف واًمتٙمٚمؿ يٙمٗمل ًمتّمقر ومً٤مده.
ًٛمقن سمٛمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،وهؿ ي٘مقًمحقن :ى
إن اإليحامن ىمحقل
اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م  -وهق اًم٘مديؿ  :-وهق ىمقل َُمـ ُي ّ
سم٤مًمٚمً٤من واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م! وسم٤مًمت٤مزم يؽمشم٥م قمغم هذه اعم٘م٤مًم٦م ّ
أن اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج اإليامنً ،مٙمـ ىم٤مًمقا ٓ :يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م
ّإٓ إذا ٟمٓمؼ سم٤مًمٚمً٤منُ ،م٤م اًمٗمرق سملم هذا اًم٘مقل وىمقل َُمـ طمٍم اإليامن ذم اًم٘مٚم٥م  -ؾمقاء سم٤معمٕمروم٦م أو اًمتّمديؼ
؟ ىأن ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وهؿ يم٤مٟمقا ذم اًمٕمراق ُِمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م سمد ًءا ُِمـ مح٤مد سمحـ أ ؾمحٚمٞمامن  -قمٗمح٤م اهلل قمٜمحف -
و َُمـ ىم٤مل سمٛم٘مقًمتف ٕٟمف يم٤من قمٜمدهؿ وم٘مف ومٛمرت هذه اعم٘مقًم٦م ومٞمٝمؿ  -وؾمحٞم٠ميت اًمٙمحالم ْ
إن ؿمح٤مء اهلل شمٕمح٤ممم قمٚمٞمحف
يمح٤مومراُ ٓ ،سمحدّّ ْ
ُمٗمّمال ذم ُمقوٕمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم  ،-ىم٤مًمقا :إٟمف ًمق زقمؿ إٟمف ُم١مُمـ وأسمك ْ
ً
أن
أن يٜمٓمؼ :وم٢مٟمف يٙمحقن
ً
ً
وصح٤مطم٥م اًمٙمٌحػمة
داظمال ذم طمدّّ اإليامنً ،مٙم ْـ ٓ ُسمدّّ ُِمـ اًمٕمٛمحؾ،
يٜمٓمؼ سمٚمً٤مٟمف ،واًمٕمٛمؾ؟ ىم٤مًمقا :اًمٕمٛمؾ ًمٞمس
ُ
داظمؾ ي٧م اًمققمٞمد ،وٟمٗمس ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُِمـ أيمثر اًمٜم٤مس ً
ٌ
قمٛمال  -يٕمٜمل أهؾ قمٌ٤مدة وصالح وشم٘مقى ً -مٙمحـ
اًمِمٌٝم٦م ،ومٝمذه أىمقال اعمرضمئح٦مُ ،محٜمٝمؿ َُمحـ ي٘محقل :ى
ُمْم٧م قمٚمٞمٝمؿ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -هذه ُّ
إن اإليحامن حمّمحقر ذم
أن اهلل رسمف ،وشم٤مرة ي٘مقًمقن  -وهق اًم٘مقل اًمث٤مين ْ -
أن يٕمرَ ى
اًم٘مٚم٥م ،شم٤مرة ي٘مقًمقن :إٟمف رد اعمٕمروم٦مْ :
وإن ؿمحئ٧م
إن أُمر اًم٘مٚم٥م واطمد ُمٗمرع إمم أُمريـَُ ،مـ ي٘محقل :ى
ىمٚم٧مّ :
إن اإليحامن هحق اًمتّمحديؼ ،هحذه ـمري٘مح٦م إؿمحٕمري٦م
َ
واعم٤مشمريدي٦م ،واسمـ يمرام اًمذي ي٘مقل :إٟمف رد اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚمً٤من ،واعمرضمئ٦م ُ -مرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء  -ي٘مقًمقن :هق ٟمٓمحؼ
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َعََبَدَ َ
َ
اًمٚمً٤من واقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م ،وسم٤مًمت٤مزم أعٕم٧م اعمرضمئ٦م سمٓمقائٗمٝم٤م يمٚمٝم٤م قمغم ى
ظم٤مرج اإليامن ،وهذا اًمذي ٟم٘مؾ
اًمٕمٛمؾ
أن
ُ
اًمًٚمػ اإلع٤مع قمغم ظمالَ ىمقهلؿ :ى
وأن َُمـ ىم٤مل سمٛمثؾ هذه اعم٘مقًم٦م وم٢مٟمف ُِمـ اعمرضمئ٦م.
َطم ْر ٌب رمحف اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤م ي٘مقلَُ " :مـ زقمؿ ى
أن اإليامن ىمحقل سمحال قمٛمحؾ ومٝمحق ُمرضمحئ" هحذا وصحػ َُمحـ
أن شم٘مقل دون ْ
أن اإليامن رد ْ
يزقمٛمقن ى
أن شمٕمٛمؾ ،يٕمٜمل اًمذيـ أظمرضمقا اًمٕمٛمؾ ه١مٓء ُِمـ اعمرضمئ٦م ،و َُمـ زقمحؿ
أن اإليامن هق اًم٘مقل يٕمٜمل طمدّّ اإليامن اًمذي يّمح سمف هق ْ
ى
أن ي٘مقل وم٘مط! وإقمامل؟ ي٘مقل ٓ :شمدظمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م
ؾمٝم ُؾ ُِمـ أ ُْم ِره٤م ًمٙم ّـ اإليامن ٓ قمالىم٦م هبذه إقمامل! وصمٛم٦م ظمؼم ًمٓمٞمحػ ًمٚمٖم٤ميح٦م رواه
اإليامن ًمٙمٜمٝم٤م ذائعُ ٓ ،أ ّ
أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م سملم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم وسملم اعمرضمئ٦م ،ضم٤مء هذا اعمرضمئ ًمٚمِمح٤مومٕمل رمححف اهلل وىمح٤مل :أٟمح٤م
أن شمٜمٓمؼ ،ىم٤مل :وُم٤م دًمٞمٚمؽ؟ ىمح٤مل :ى
أن اإليامن يٙمٛمؾ سمٛمجرد ْ
إن اإليامن ىمقل وإقمامل ذائع ،يٕمٜمل ى
أىمقل :ى
إن
اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل﴿ :إِ ىن ا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َو َقم ِٛم ُٚمقا﴾( )1ومٖم٤مير سملم اًمٕمٛمؾ وسملم اإليحامن ،اإليحامن هحق اًم٘محقل وإقمحامل
ػ اًمٕمٛمؾ قمغم اإليامن يدل قمغم ى
أن ي٘مقل اعمرضمئ؟ ي٘مقل :ى
ذائع ،يٕمٜمل ُم٤مذا يريد ْ
إن َقم ْٓم َ
أن اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج طمحدّّ
اإليامن ى
ٕن اهلل ىم٤مل﴿ :ا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا﴾ اٟمتٝمك ،صمؿ َذ َيم َر ؿمٞم ًئ٤م آظمر هق اًمٕمٛمؾ وم٘م٤ملَ ﴿ :و َقم ِٛم ُٚمقا﴾ ،وم٘م٤مل اًمِمح٤مومٕمل
نمح َىم ْ ِ
أن اهلل ي٘محقلَ ﴿ :ر ُّب اعمَْ ْ ِ
يمٜم٧م شمٕمٌد ر ىسملم :رسم٤م سم٤معمنمق ورسم٤م سمح٤معمٖمرب يٕمٜمحل ى
لم َو َر ُّب
رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وم٢مذا َ
اعمَْ ْٖم ِر َسم ْ ِ
ضمٕمٚم٧م ٟمٗمًؽ وصمٜم ًٞم٤م سم٘مقًمؽ ى
إن اًمقاو ومّمؾ! وم٤مهلل
لم﴾( ،)2وم٘م٤مل :ؾمٌح٤من اهلل! ضمٕمٚمتٜمل وصمٜم ًٞم٤م؟ ىم٤مل :أٟم٧م
َ
ىمٚم٧م :ى
ُمٖمح٤مير َعمِح٤م سمٕمحده٤م قمحغم ؾمحٌٞمؾ
إن اًمقاو ُم٤م ىمٌٚمٝمح٤م
شمٕم٤ممم َذ َيم َر رسمقسمٞمتف ًمٚمٛمنمىملم ورسمقسمٞمتف ًمٚمٛمٖمرسملم :وم٢مذا َ
ٌ
وأن ُم٤م ىمٌؾ اًمقاو ُمٌ٤ميـ مت٤م ًُم٤م عمَِ٤م سمٕمده٤م :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ى
اعمٌ٤ميٜم٦م :ى
أن ًمٚمٛمنمىملم ر ًسم٤م ًمٚمٛمٖمرسملم ر ًسم٤م! وم٘مح٤مل :ؾمحٌح٤من
ضمٕمٚم٧م ٟمٗمًؽ وصمٜم ًٞم٤م سم٘مقًمؽ هذا ذم اًمقاو ،وم٤مؾمحتٖمٗمر اًمرضمحؾ وىمح٤مل ٓ :أىمحقل
اهلل! ضمٕمٚمتٜمل وصمٜم ًٞم٤م؟ ىم٤مل :أٟم٧م
َ
اًمِمٌٝم٦م اًمتل أشم٧م اعمرضمئ٦م ذم اًمٕمٓمحػ هٜمح٤م ىمح٤مًمقا :ى
سمٕمده٤م ى
إن إقمامل ذائع :سمؾ اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،وهذه ُّ
إن
ػ قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ىم٤مًمقا :وم٤مًمٕمٛمؾ ظمح٤مرج اإليحامن،
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِ ىن ا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َو َقم ِٛم ُٚمقا﴾(َ )3ذ َيم َر اهللُ إيام ًٟمً٤م و َقم َٓم َ
وهذا اًمتقصٞمػ هبذه اًمٓمري٘م٦م سم٤مـمؾ سمال ؿمؽ ،ى
ٕن اًمٕمٓمػ يٗمٞمد اعمٖم٤ميرةً ،مٙم ّـ اعمٖم٤ميرة قمغم أرسمع ُمراشم٥م  -يمحام

( )1اًمٌ٘مرة.277 :
( )2اًمرمحـ.17 :
( )3اًمٌ٘مرة.277 :
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اإل ْٟم ِ
ىحق َرا َة َو ْ ِ
ْج َ
ٞمحؾ﴾( )1ىمٓم ًٕمح٤م هٜمح٤م ُمٌ٤ميٜمح٦م،
ذيمر ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م  ،-شم٤مرة شمٕمٜمل اعمٌ٤ميٜم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْٟم َ
ْحز َل اًم ىت ْ
اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ض﴾( )2اًمًامء همػم إرض ،هٜم٤م اًمٕمٓمػ يٗمٞمد اعمٖم٤ميرة اًمتل شمٕمٜمل اعمٌ٤ميٜم٦م
اًمتقراة همػم اإلٟمجٞمؾ ﴿ ،ى
قمٓمػ سمٕمض اًمٌمء قمٚمٞمفُ :مثحؾ ىمقًمحف شمٌح٤مرك وشمٕمح٤مممَ ﴿ :طمح٤مومِ ُٔمقا َقم َ
حغم
ُ
هذه اًمدرضم٦م إومم ،اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:
ِ
اًمّم َال ِة ا ًْم ُق ْؾم َٓمك﴾( )3اًمّمالة اًمقؾمٓمك هل اًمٕمٍم ،هٜم٤م اًمّمالة اًمقؾمٓمك أًمٞمً٧م ُِمـ اًمّمٚمقات؟
اًمّم َٚم َقات َو ى
ى
اًمٕمٓمحػ
ُ
سمغم ،وم ُٕمٓمٗم٧م قمغم سمٕمض اعمذيمقر وهق اًمّمالة ،وم٤مًمّمالة اًمقؾمٓمك ُِمـ وٛمـ اًمّمٚمقات ،وشمح٤مرة يح٠ميت
نمح َىم ْ ِ
ًمٕمٓمػ اًمٌمحء قمحغم ٟمٗمًحف ٓظمحتالَ اًمّمحٗمتلم ُمثحؾ اعمثح٤مل اًمحذي ذيمحره اًمِمح٤مومٕمل ﴿ َر ُّب اعمَْ ْ ِ
لم َو َر ُّب
اعمَْ ْٖم ِر َسم ْ ِ
لم﴾( )4رب اعمنمىملم هق رب اعمٖمرسملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،اًمٕمٓمػ هٜم٤م عم٤مذا؟ ٓظمتالَ اًمّمٗمتلم ،ومرسمقسمٞمتحف
ْ٥م َو َىم٤مسمِ ِؾ اًم ىت ْىق ِ
اًمذ ْٟم ِ
ًمٚمٛمٖمرب وهٜم٤م رسمقسمٞمف ًمٚمٛمنمق ،وهٙمذا ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممَ ﴿ :هم٤مومِ ِر ى
ب﴾(َُ )5مـ هحق همح٤مومر
ػ ىمق ًَمف "ىم٤مسمؾ اًمتحقب" قمحغم
اًمذٟم٥م؟ اهلل رب اًمٕم٤معملمَُ ،مـ هق ىم٤مسمؾ اًمتقب؟ رب اًمٕم٤معملم ،هق اهلل ،ومٚمامذا َقم َٓم َ
قمحز ّ
ضمحؾ هحق اًمحذي يٖمٗمحر
"هم٤مومر اًمذٟم٥م"؟ ٓظمتالَ اًمّمٗمتلم ،صٗم٦م اًمٖمٗمران همػم صٗم٦م ىمٌقل اًمتقب ،واهلل ّ
اًمذٟم٥م وهق اًمذي ي٘مٌؾ اًمتقب ،ومٝمٜم٤م ًمٞمس هذا ُِمـ قمٓمػ اًمٌمء قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٖم٤ميرة :ىمٌٚمٝمح٤م يٖمح٤مير ُمح٤م سمٕمحده٤م!
ْ٥م َو َىم٤مسمِ ِؾ اًم ىت ْىق ِ
اًمذ ْٟم ِ
قمٓمػ اًمٌمء قمغم ٟمٗمًف ٓظمتالَ اًمّمٗمتلمَ ﴿ ،هم٤مومِ ِر ى
ب﴾ ومٖم٤مومر اًمذٟم٥م هق اهلل وىم٤مسمحؾ
ُ
وإٟمام
ظمح٤مرج اإليحامن ى
َ
وضمؾ ،هٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُحقا َو َقم ِٛم ُٚمحقا﴾ ٓ يٕمٜمحل ى
قمز ّ
ٕن
اًمٕمٛمحؾ
أن
اًمتقب هق اهلل ّ
ُ
اًمِمٌٝم ُ٦م ُِمـ هحذا اًمٌح٤مب ،واًمٜمّمحقص ضمٚمٞمح٦م وداًمح٦م قمحغم ى
اعمٖم٤ميرة قمغم اعمراشم٥م اًمتل ذيمرٟم٤م ،ومج٤مءت اعمرضمئ َ٦م ُّ
أن
اًمٕمٛمؾ ُِمـ اإليامن ،وإدًم٦م قمغم هذا يمثػمة ،أومرده٤م اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمّمحٞمح وشمحرضمؿ قمٚمٞمٝمح٤م ُمثحؾ
ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ « َُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيام ًٟمً٤م واطمتً٤م ًسم٤مش( ،)6صٞم٤مم رُمْم٤من قمٛمؾ ،وهٙمذا َُمحـ ىمح٤مم ًمٞمٚمح َ٦م
ِ ِ
اًم٘مدر إيام ًٟمً٤م ،اًم٘مٞم٤مم قمٛمؾ ،وهٙمذا أيح٦م اًمٕمٔمٞمٛمح٦م ذم يمتح٤مب اهلل شمٕمح٤ممم ىمقًمحف شمٕمح٤مممَ ﴿ :و َُمح٤م َيم َ
حٞمع
َح٤من اهللىُ ًم ُٞمْم َ

( )1آل قمٛمران.3 :
( )2اًمٌ٘مرة.164 :
( )3اًمٌ٘مرة.238 :
( )4اًمرمحـ.17 :
( )5هم٤مومر.3 :
ُمرومققم٤م.
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )38مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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َعََبَدَ َ
إِ َيام َٟم ُٙم ُْؿ﴾(ُ )1م٤م اعم٘مّمقد سم٤مإليامن هٜم٤م؟ اًمّمالة إمم سمٞم٧م اعم٘مدسٟٕ ،مف سمٕمد ْ
أن ُسوم٧م اًم٘مٌٚم٦م ُِمـ سمٞمح٧م اعم٘محدس
إمم اًمٙمٕمٌ٦م شمً٤مءل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمـ صالهتؿ ىمٌؾ ْ
أٟمح٤مس ُِمحـ اًمّمحح٤مسم٦م
أن ُشمٍُمَ اًم٘مٌٚم٦م وُمح٤مت
ٌ
ِ ِ
وهؿ يّمٚمقن إمم سمٞم٧م اعم٘مدس :وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َيم َ
ٞمع إِ َيام َٟم ُٙم ُْؿ﴾( )2يٕمٜمحل صحالشمٙمؿ إمم سمٞمح٧م
َ٤من اهللىُ ًم ُٞمْم َ
َ
ؾمامه٤م إيام ًٟمً٤م ،ومٙمٞمػ ي٘م٤مل :ى
اًمٕمٛمؾ ٓ يٙمقن ُِمـ اإليامن؟؟
إن
اعم٘مدس ،ومًٛمك اهلل شمٕم٤ممم اًمّمالة  -وهل قمٛمؾ – ّ
َ
احل٤مصؾ ى
وؾمٜمّ ِّ٦م ٟمٌ ّٞمحف ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ قمحغم أ ىٟمىحف ُِمحـ
أن
اًمٕمٛمؾ دًم٧م اًمٜمّمقص اهٚمٞم٦م ذم يمت٤مب اهلل ُ
ور ُّد اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم دمده ذم شمرعتف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب احلٚمٞم٦م( ،)3وهق ر ٌّد ٟمٗمٞمس ٌّ
دال قمغم
اإليامنَ ،
أن ه١مٓء ٓ يٗم٘مٝمقن ظمٓمقرة ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًم٘مقل ى
ى
سم٠من اًمٕمٛمحؾ ُمٕمٓمحقَ قمحغم اإليحامن ًمٚمٛمٖمح٤ميرة ٓ ،يحدرون
ْ٥م َو َىم٤مسمِ ِؾ اًم ىت ْىق ِ
اًمذ ْٟم ِ
ىمٚم٧م :ى
سمخٓمقرشمف ذم ُمقاوع أظمرى ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :هم٤مومِ ِر ى
إن ُم٤م ىمٌٚمٝمح٤م خمح٤مًمػ
ب﴾(ً )4مق َ
مت٤م ًُم٤م عمَِ٤م سمٕمده٤مً :مٙم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ ى
إن هٜم٤مك ر ًسم٤م يٖمٗمر اًمذٟم٥م وهٜم٤مك ر ًسم٤م ي٘مٌؾ اًمتقب! وهٙمحذا رسمقسمٞمح٦م اعمنمحىملم
واعمٖمرسملم! إمم آظمر هذه اعمً٤مئؾ ،اعم٘مّمقد ى
أن هذا ُِمـ ُم٘م٤مٓت اعمرضمئ٦م.
أن اإليامن ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص ومٝمق ُمرضمئ" ٟمٗمس اًمٌمء ،ى
وإن زقمؿ ى
" ْ
ٕن اعمرضمئ٦م يمام ذطمٜم٤م ي٘مقًمقن :إٟمحف
ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص.
"و َُمـ ىم٤مل :ى
إن اإليامن يزيد وٓ يٜم٘مص :وم٘مد ىم٤مل سم٘مقل اعمرضمئ٦م" هذه اعمً٠مًم٦م هؾ اإليامن يزيحد ويحٜم٘مص؟
اًمًٜمىى٦م ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل :أىمقل :ى
إن اإليامن يزيد ًمقرود اًمٜمّمقص اًمداًمح٦م قمحغم زيح٤مدة
ىمٚمٜم٤م :هل ىمقل أهؾ ُّ
اإليامن ﴿ َو َي ْز َدا َد ا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا إِ َيام ًٟمً٤م﴾(َ ﴿ )5زا َد ُه ْؿ ُهدًً ى﴾( )6ي٘مقل :هٜم٤مك أدًم٦م ٟمّم٧م قمغم اًمزيح٤مدة ،ىمح٤مل :أُمح٤م
اًمٜم٘مص وم٠مٟم٤م ٓ أىمقل يٜم٘مص ،وأىمتٍم قمغم اًمٜم٘مص ،ه١مٓء ًمٞمًقا ُِمـ اعمرضمئ٦م ىمٓم ًٕم٤مً ،مٙم ّـ اًمقاىمع ى
اًمٜمّمحقص
أن
َ
ِ
ٟم٤مىمّم٤مت ٍ
أشم٧م سمذيمر اًمٜم٘مص ،يمام ذم ىمقًمف ّ
قم٘مؾ وديـش(ً )7محٞمس
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٚمٜمً٤مء يمام شم٘مدم «ُم٤م رأي٧م
ْ
( )1اًمٌ٘مرة.143 :
( )2اًمٌ٘مرة.143 :
( )3طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء (.)110 /9
( )4هم٤مومر.3 :
( )5اعمدصمر.31 :
( )6حمٛمد.17 :
( )7ؾمٌؼ خترجيف.
32

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
إيامهن ّـ ،هذا اعمٕمٜمك ،وهٙمذا يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٜمّمقص اًمتل ورد ومٞمٝمح٤م ٟم٘محص
اعم٘مّمقد أهن ّـ يٙمٗمرن! وإٟمام يٜم٘مص ُ
اإليامن يمام ذم ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُمح٤م حيح٥م ًمٜمٗمًحفش( ٓ« ،)1يح١مُمـ
َ
أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمف ُِمـ ٟمٗمًفش( ،)2هذا احلدي٨م صحٞمح ،ي٘مقلُ ٓ :سمدّّ ْ
رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل
أن ي٥م
ِ
ِ
َ
رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
أطم٥م
أطم٥م ُمـ ٟمٗمًؽ ،وهذا ُم٘م٤مم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل :أٟم٤م ُّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
أقمٔمؿ ُِمـ ٟمٗمزً ،مٙم ّـ ي٘مٞم٘مف ويمقٟمف واىم ًٕم٤م ٓ ؿمؽ أٟمف ذم اًم٘مٚم٦م ،ومامذا يٙمقن ُمٕمٜمحك اًمٜمٗمحل هٜمح٤م؟ يٙمحقن ُمٕمٜمح٤مه
ٟم٘مص اإليامن ،وم٤مٕدًم٦م ذم اًمٜم٘مص ٓ ؿمؽ ىأهن٤م يمثػمة ،وُمٜمٝم٤م إدًم٦م اًمٙمثػمة ذم إظمراج َُمـ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُِمـ
إيامنُ ،مث٘م٤مل ؿمٕمػمة ُِمـ إيامن ممـ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر «أظمرضمقا ُِمـ اًمٜم٤مر َُمـ ىم٤مل ٓ" :إًمف إٓ اهلل" ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمح٤م
يزن ُمث٘م٤مل ذرة ،أظمرضمقا ُِمـ اًمٜم٤مر َُمـ ىم٤مل "ٓ إًمف إٓ اهلل" ويمح٤من ذم ىمٚمٌحف أدٟمحك أدٟمحك أدٟمحك ُمث٘مح٤مل ذرة ُِمحـ
إيامنش( ،)3هذا يمٚمف يدل قمغم اًمٜم٘مص ،ى
أن اإليامن يٜم٘مص طمتك يٙمقن أدٟمك أدٟمحك أدٟمحك ُمث٘مح٤مل ذرة ،رء ىمٚمٞمحؾ
إن هذا ُمثؾ إيامن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ً
ضمدًً ا ،هؾ ي٘م٤مل :ى
ومْمال قمـ إيامن رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ! ٓ
أن هذا ٓ يٕم٘مؾ ،قمغم يمؾ طم٤مل َُمـ ىم٤مل هبذا ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ؿمؽ أٟمف همػم صححٞمحّ ،
ؿمؽ ى
ٕن اإليحامن يزيحد
أىمػ قمغم ٟمص يدل قمغم
ْ
ويٜم٘مص ،واًمٜمّمقص داًم٦م قمغم اًمزي٤مدة وقمغم اًمٜم٘مّم٤من ُم ًٕم٤م ،محٚمف قمغم هذا أٟمف ي٘مقل:
همػمك ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
اًمٜم٘مص! ًمٙمـ ي٘م٤مل :وىمػ قمٚمٞمف ُ
سم٠مي اقمتٌ٤مر؟ قمغم آقمتٌ٤مر اًمذي ذيمرٟم٤م "ومٝمق ُمرضمئ"
ىم٤مل" :وُمـ َي َر آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن" يٕمٜمل ُمٓمٚم ً٘م٤مّ ،
ٕن اعمرضمئ ىمٚمٜم٤م :إٟمف ي٘مقل :ى
ى
إن اإليامن رء واطمد يرشمٗمع يمٚمف أو يٌ٘مك يمٚمف.
أن إيام َٟمَف يم٢ميامن ضمؼميؾ واعمالئٙم٦م ومٝمق ُمرضمئ وأظمٌ٨م ُِمحـ اعمرضمئح٦م ومٝمحق يمح٤مذب" ّ
"و َُمـ زقمؿ ّ
ٕن اًمحذي
قن اهللىَ َُم٤م َأ َُم َر ُه ْؿ َو َي ْٗم َٕم ُٚم َ
يزقمؿ أٟمف ىمد سمٚمغ طمدا ُِمـ اإليامن ُمثؾ إيامن اعمالئٙم٦م اًمذيـ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿَ َٓ ﴿ :ي ْٕم ُّم َ
قن
ون﴾( )1يزقمؿ ى
ؽم َ
ون﴾( )4ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ي ًَ ٌِّ ُح َ
َُم٤م ُي ْ١م َُم ُر َ
أن اإليامن ذم ىمٚمٌف يم٢ميامن اعمالئٙمح٦م
قن اًم ىٚم ْٞم َؾ َواًمٜمى َىٝم َ٤مر َٓ َي ْٗم ُ ُ
أن هذا يم٤مذب :ى
ؿمؽ ّ
اعمالئٙم٦م ٓ ّ
وأن هذه ُم٘مقٓت اعمرضمئ٦م.
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م .وصححف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم ي٘مٞمؼ اعمًٜمد.
( )2صحٞمحُ .مًٜمد أمحد (ُ )18047مـ طمدي٨م زهرة سمـ ُمٕمٌد قمـ ضمده
ً
ُمرومققم٤م سمٜمحقه.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )22مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4اًمتحريؿ.6 :
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أن اعمٕمروم٦م شمٜمٗمع ذم اًم٘مٚم٥م ْ
"و َُمـ زقمؿ ى
وإن يتٙمٚمؿ هب٤م" وهذه ُم٘مقًمح٦م اهٝمحؿ سمحـ صحٗمقان – يمحام ىمٚمٜمح٤م –
أيْم٤م همػمه ُِمـ اعمتٙمٚمٛمحلم ،وٓؾمحٞمام ُِمحـ اعمتح٠مظمريـ ىمح٤مًمقا :ى
ي٘مقل :ى
إن اإليحامن
إن اعمٕمروم٦م شمٜمٗمع! وهٙمذا ىم٤مل سمف ً
اعمُ َٕم ّقل ومٞمف قمغم اعمٕمروم٦م ْ
أيْم٤م ُِمـ اعمرضمئ٦م.
وإن يٜمٓمؼ سمٚمً٤مٟمف! ومٝمذا ً

"و َُمـ زقمؿ أٟمف ُم١مُمـ قمٜمد اهلل ُمًتٙمٛمؾ اإليامن" يٕمٜمل أٟمف ىمد أشمك سم٤مإليامن قمغم أيمٛمؾ درضم٤مشمفُِ :مـ اإلشمٞم٤من

طمرم اهلل :ومٝمذا ُمـ أؿمٜمع ىمقل اعمرضمئ٦م وأىمٌحف.
ّ
سمجٛمٞمع ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف
واًمٙمػ قمام ّ
-----------------------------------------وُمره ،وحمٌقسمف وُمٙمروهف ،وطمًٜمف وؾمحٞمئف،
واًم َ٘مدَ ر ظمػمه وذه ،وىمٚمٞمٚمف ويمثػمه ،وفم٤مهره وسم٤مـمٜمف ،وطمٚمقه ّ
قمز ّ
وضمؾ ،ىمْم٤م ٌء ىمْم٤مه قمغم قمٌ٤مده ،وىمدَ ٌر ىمدّ ره قمٚمٞمٝمؿ ٓ ،يٕمدو أطمدٌ ُمحٜمٝمؿ ُمِمحٞمئ٦م اهلل،
وأوًمف وآظمرهُِ :مـ اهلل ّ
ٌ
قمحدل ُمٜمحف
وٓ جي٤موز ىمْم٤مءه ،سمؾ هؿ يمٚمٝمؿ ص٤مئرون إمم ُم٤م ظمٚم٘مٝمؿ ًمف :واىمٕمقن ومٞمام ىمدى ر قمٚمٞمٝمؿ ٓ حم٤مًم٦م ،وهق
ّ
وقمز.
ضمؾ رسمٜم٤م ّ
واًمزٟم٤م واًمنىم٦م وذب اخلٛمر وىمتْؾ اًمٜمٗمس وأيمؾ اعم٤مل احلرام واًمنمك سم٤مهلل واًمحذٟمقب واعمٕمح٤ميص :يمٚمٝمح٤م
سم٘مْم٤مء وىمدَ ٍر ُِمـ اهللُِ ،مـ همػم ْ
أن يٙمقن ٕطمد ُِمـ اخل ْٚمؼ قمغم اهلل طمج٦م :سمؾ هلل احلج٦م اًمٌ٤مًمٖمح٦م قمحغم ظمٚم٘محف ﴿ َٓ
ُي ًْ َ٠م ُل َقم ىام َي ْٗم َٕم ُؾ َو ُه ْؿ ُي ًْ َ٠م ًُم َ
قن﴾(.)2
ُم٤مض ذم ظمٚم٘مف سمٛمِمٞمئ٦م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهق ؾمٌح٤مٟمف ىمد َقمٚمِحؿ ُِمحـ إسمٚمحٞمس ِ
ِ
ٍ
قمز ّ
وُمحـ
وضمؾ
وقم ْٚم ُؿ اهلل ّ
َ
همػمه  -ممـ قمّم٤مه ُِمـ ًمدن ْ ِ
ِ
حؿ اًمٓم٤مقمح٦م
يص اهللُ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م  -اعمٕمّمٞم َ٦م وظم َٚم َ٘مٝمؿ هل٤م ،و َقمٚم َ
أن ُقم َ
ُِمـ أهؾ ـم٤مقمتف ،وظم َٚم َ٘مٝمؿ هل٤مٌ ،
ومٙمؾ يٕمٛمؾ َعمِ٤م ُظمٚمِؼ ًمف وص٤مئر إمم ُم٤م ُىميض قمٚمٞمف و ُقمٚمؿ ُمٜمف ٓ ،يٕمدو أطمحدٌ ُمحٜمٝمؿ
َىمدَ َر اهلل وُمِمٞمئتَف ،واهللُ ٌ
ومٕم٤مل َعمِ٤م يريد.
اخلػم واًمٓم٤مقمح َ٦مّ :
و َُمـ زقمؿ ّ
وأن اًمٕمٌح٤مد ؿمح٤مءوا ٕٟمٗمًحٝمؿ
أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٤مء ًمٕمٌ٤مده اًمذيـ قمّمقه َ
ِ
اًمنم واعمٕمّمٞم َ٦م :ومٕمٛمٚمقا قمغم ُمِمٞمئتٝمؿ! وم٘مد زقمٛمقا ّ
وأي اومؽماء قمغم
أن ُمِمٞمئ َ٦م اًمٕمٌ٤مد
أهمٚم٥م ُمـ ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤مممّ ،
ُ
َ
اهلل أيمؼم ُِمـ هذا؟؟

( )1إٟمٌٞم٤مء.20 :
( )2إٟمٌٞم٤مء.23 :
34

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
و َُمـ زقمؿ ّ
ص٤مئر إمم همػم ُم٤م ُظمٚمؼ ًمف :وم٘مد أٟمٗمك ىمدر َة اهلل قمـ ظم ْٚم ِ٘مف ،وهذا ٌ
إومؽ قمغم اهلل
أن أطمدً ا ُِمـ اخل ْٚمؼ
ٌ
ويمذب قمٚمٞمف.
ٌ
..................
ِ
ىٌل ّ
صحغم
شمٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ قمـ سم٤مب قمٔمٞمؿ وهق سم٤مب اًم َ٘مدََ ر ،واًم َ٘مدََ ر ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن يمام صمٌ٧م قمـ اًمٜمى ِّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمّ٤م ؾم٠مًمف ضمؼميؾ ُم٤م اإليامن؟ ىم٤ملْ « :
أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر وشمح١مُمـ
أن ٟمرشمٌحف ًمٚمٓم٤مًمح٥مً ،
سم٤مًم َ٘مدََ ر ظمػمه وذهش( )1وذم ًمٗمظ « ُِمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕمح٤مممش ،اًمٙمحالم ذم اًم َ٘محدََ ر ُٟمُحح٥م ْ
أوٓ
اًمٙمالم ومٞمف ،صمؿ ٟمنمح يمالم اإلُم٤مم طمرب رمحف اهلل ،وم٠مول ُم٤م ٟمٌدأ سمف قم٤مدة ذم ُمقوقع اًم َ٘محدََ ر ْ
أن ٟم٘محقل :أىمًح٤مم
اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًم َ٘مدََ ر صمالصم٦م أىمً٤مم ،اوٌ ْٓمٝم٤م يٜمْمٌط قمٜمدك سم٘مٞم٦م اًمٙمالم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.
إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
اًم٘مًؿ إول:
ُ
إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌد.
اًم٘مًؿ اًمث٤مين:
ُ
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :اًمٜمّمقص اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اخلقض واهدال اًمٌ٤مـمؾ ذم اًم َ٘مدََ ر.
هذه أىمً٤مم اًمٜمّمقص ذم اًمٕمٛمقمٟ ،م٠ميت إمم اًم٘مًؿ إول :إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ذم اًم َ٘مدََ ر يٙمحقن سم٢مصمٌح٤مت
أُمقر أرسمٕم٦م ،وهل اعمًامة سمٛمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر إرسمع:
ً
أن اهلل َقمٚمِ َؿ ى
 -1ى
وشمٗمّمٞمال.
يمؾ رء عٚم٦م
 -2ى
أن اهلل َيمَت٥م ذًمؽ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ.
 -3أ ىٟمىف ٓ يٙمقن رء وٓ ي٘مع ّإٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل.
أن اهلل َظم َٚم َؼ ى
 -4ى
يمؾ رء :ومال ظم٤مًمؼ ؾمقاه.
ِ
ً
هذا اًم٘مًؿ إول :إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ،ى
حؿ ؾمحٌح٤مٟمف
أن اهلل َقمٚمِ َؿ يمحؾ رء عٚمح٦م
وشمٗمّمحٞمال ،طمتحك َقمٚم َ
قمز اؾمٛمفَ ﴿ :و ِقمٜمْْحدََ ُه َُم َٗمح٤مشمِ ُح ا ًْم َٖم ْٞم ِ
حق
وشمٕم٤ممم ُم٤م خيٓمر ذم اًم٘مٚمقب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،طمتك ىم٤مل ّ
ح٥م َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َٝمح٤م إِ ىٓ ُه َ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر َو َُم٤م َشم ًَْ ُ٘م ُط ُِم ْـ َو َر َىم ٍ٦م﴾ يٕمٜمل ورىمح٦م ُِمحـ ورق إؿمحج٤مر ،ويمحؿ ذم ُمٚمٙمحقت اهلل ُِمحـ
َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ا ًْم َ ِّ

ُماليلم إؿمج٤مر ُمٜمذ ْ
أن َظم َٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اخلالئؼ ﴿ َو َُم٤م َشم ًْ ُ٘م ُط ُِم ْـ َو َر َىم ٍ٦م﴾ يٕمٜمل ُِمـ هذه إؿمج٤مر ﴿ َو َُم٤م َشم ًَْ ُ٘م ُط
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)8
35

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
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شََرَ َ
َ
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ُِمـ ور َىم ٍ٦م إِ ىٓ يٕم َٚمٛمٝم٤م و َٓ طمٌ ٍ٦م ِذم ُفم ُٚمام ِ
َح٤مب ُُمٌِ ٍ
س إِ ىٓ ِذم يمِ َت ٍ
ض َو َٓ َر ْـم ٍ
ت ْإَ ْر ِ
ح٥م َو َٓ َيح٤مسمِ ٍ
حلم﴾( ،)1وهلحذا ىمح٤مل
َْ ُ َ َ َى
َ
ْ ََ
شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم٤م َي ْٕم ُز ُب َقم ْـ ر ِّسم َؽ ُِم ْـ ُِم ْث َ٘م ِ
٤مل َذ ىر ٍة ِذم ْإَ ْر ِ
اًمً َحام ِء َو َٓ َأ ْصح َٖم َر ُِمح ْـ َذًمِ َ
ْحؼم إِ ىٓ ِذم
حؽ َو َٓ َأ ْيم َ َ
ض َو َٓ ِذم ى
َ
َ
ِ
ِ
َ٤مب ُُمٌِ ٍ
يمِ َت ٍ
لم﴾( ،)2وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد َقمٚمِ َؿ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ىمٌؾ ْ
حؿ ُمح٤م
أن شم٘مع ،وم َٕمٚم َؿ ُم٤م يم٤من  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم  ،-و َقمٚم َ

ؾمٞمٙمقن ،سمؾ و َقمٚمِ َؿ ُم٤م يٙمـ ًمق أ ىٟمىف يم٤من يمٞمػ يٙمقن ،هذا إُمر إول إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:
ً
وشمٗمّمٞمال.
أ ىٟمىف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َقمٚمِ َؿ يمؾ رء عٚم٦م
اًمز ُسم ِ
اًمذ ْيم ِْر﴾ ِّ
قر ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِّ
اًمث٤مين :ى
اًمذ ْيم ُر
َ٥م ذًمؽ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْْ َيم َت ٌْٜمََ٤م ِذم ى
أن اهلل َيم َت َ
ِ
ِ ِ
قن﴾( ،)3وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُيم ى
٤محل َ
ر ٍء َأ ْطم َّمح ْٞمٜمََ٤م ُه ِذم إِ َُمح٤م ٍم
هق اًمٚمقح اعمحٗمقظ ﴿ َأ ىن ْإَ ْر َض َي ِر ُصم َٝم٤م قم ٌَ٤مد َي ى
اًمّم ُ
ُحؾ َ ْ

ُُمٌِ ٍ
يمؾ رء طمتك اًمتٗم٤مصٞمؾ ،يٕمٜمل ُ
ومٙمت٥م شمٕم٤ممم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ى
واعم٘مدار اًمحذي
أظمذك ًمٚمامء وذ ُسمف
لم﴾(،)4
َ
ُ
ؾمت٠مظمذه يم ُّٚمف ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،ومال شم٘مع يريٙم٦م وٓ شمًٙمٞمٜم٦م ّإٓ وىمد َىمدىى َره٤م اهللُ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم و َقمٚمِ َٛمٝم٤م و َيم َت ٌَٝم٤م

أُمر قمٔمٞمؿ ه٤مئؾ يمٌػم ،وهلذا ُم٤مذا شمالطمظ ذم اًمٜمّمقص سمٕمحد ْ
أن يحذيمر اهلل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اإلُم٤مم اعمٌلم ،هذا ٌ
ح٤مب ُِمح ْـ ُُم ِّمحٞم ٌَ ٍ٦م ِذم ْإَ ْر ِ
قمز ّ
ض َو َٓ ِذم
شمٕم٤ممم َأ ُْم َر اًم َ٘مدََ ر ﴿إِ ىن َذًمِ َؽ َقم َغم اهللىِ َي ًِ ٌػم﴾( )5ذم ىمقًمف ّ
وضمؾَُ ﴿ :مح٤م َأ َص َ
َأ ْٟم ُٗم ًِ ُٙمُؿ إِ ىٓ ِذم يمِ َت ٍ ِ
أي رء ُمقضمقد؟ ﴿إِ ىن َذًمِ َؽ َقم َغم اهللىِ َي ًِ ٌػم
َؼم َأ َه٤م﴾( )6هذا أُمر قمجٞم٥م ضمدًً اُّ ،
َ٤مب ُم ْـ َىم ٌْ ِؾ َأ ْن َٟم ْ َ
ْ

(ً )22مِ َٙم ْٞم َال َشم َْ٠م َؾم ْقا َقم َغم َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ َو َٓ َشم ْٗم َر ُطمقا سمِ َام آ َشمَ٤م ُيم ُْؿ﴾( ،)7يٕمٜمل ى
أن هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ اهل٤مئؾ هق يًحػم قمحغم
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،يمام أ ىٟمىف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٌٕم٨م اخلالئؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ﴿ َوم٢مِ ىٟمىام ِهل َزضمر ٌة و ِ
اطمحدََ ٌة (َ )13ومح٢مِ َذا
َ َ َْ َ
ِ
ِ ِ
ًحػم﴾()9
أُمر سمٕمثٝمؿ قمغم اهلل يًػم ﴿ َو َذًمِ َؽ َقم َ
٤مًمً٤مه َرة﴾( ،)8هذه إقمداد اًمتل ٓ حيّمٞمٝم٤م ّإٓ اهلل ُ
ُه ْؿ سمِ ى
حغم اهللىِ َي ٌ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ويمام أ ىٟمىف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يرومع إًمٞمف اًمٕمٌ٤مد ذم اًمدقمقات سم٤مًمٚمٖم٤مت اعمتٕمددة واحل٤مضم٤مت اعمختٚمٗمح٦م ذم
( )1إٟمٕم٤مم.59 :
( )2يقٟمس.61 :
( )3إٟمٌٞم٤مء.105 :
( )4يس.12 :
( )5احلديد.22 :
( )6احلديد.22 :
( )7احلديد.23 ،22 :
( )8اًمٜم٤مزقم٤مت.14 ،13 :
( )9اًمتٖم٤مسمـ.7 :
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حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
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َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
وىم٧م واطمدة ومال يِمٖمٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم دقمقة هذا قمـ دقمقة هذا قمـ دقمقة هذا ويمٚمٝمؿ يدقمق ذم وىم٧م واطمد:
ِ
شمٕمٚمؿ ى
ومذًمؽ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم يًػم ،ى
حؿ إؿمحٞم٤مء
أن اهلل شمٕم٤ممم َقمٚم َ
ٕن صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٓ شم٘م٤مس سمّمٗم٤مت اعمخٚمقق ،سمف ُ
يمٚمٝم٤م قمغم اإلع٤مل واًمتٗمّمٞمؾ ،ويمت٥م إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ.
ِ
قمز ّ ِ
إُمر اًمث٤مًم٨م :أ ىٟمىف ُم٤م ي٘مع رء ُمٝمام يٙمـ ُِمـ ٍ
ُمر:
أُمر ّإٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل ّ
ذُ :مـ طمٚمق أو ّ
وضمؾ ُمـ ظمػم أو ّ
ِ
اًمنم؟ أي واهلل ىمحدىى َره،
ُمـ طمًـ أو دء :يمٚمف ىمد ؿم٤مءه شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،ومٝمؾ اهلل يِم٤مء اخلػم؟ ٟمٕمؿ ،هؾ َىمدىى َر اهللُ ّ
اًمنمح ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم سمحال
إذن َُمـ ىمدىى َره؟؟ ىمدىى َره اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،عم٤مذا ىمدىى َره؟ حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ،ومٝمق ٓ ُي َ٘مدِِّّ ر ّ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ذم ُمقىمٕمح٦م سمحدر طمّمحؾ
طمٙمٛم٦م ،سمؾ ُي٘مدِِّّ ُره حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ،وٟمٕمٓمٞمؽ اعمث٤مل ُمـ ؾمػمة اًمٜمى ِّ
اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمتح اعمٌلم واٟمتٍم اعمًٚمٛمقن قمغم اًمٙمٗم٤مرَُ ،محـ َىمحدىى َر اًمٜمٍمح؟ رب اًمٕمح٤معملم ،ذم ُمقىمٕمح٦م أطمحد
ؾمامه اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمّمٞمٌ٦م ىم٤ملَ ﴿ :أ َوعمَى٤م َأ َص٤م َسم ْت ُٙم ُْؿ ُُم ِّمٞم ٌَ ٌ٦م َىمدْْ َأ َص ٌْ ُت ُْؿ ُِم ْث َٚم ْٞم َٝم٤م﴾ أص٤مسمتٙمؿ ُمّمحٞمٌ٦م يٕمٜمحل ذم
طمّمؾ ُم٤م ّ
أطمد وم٘متؾ ُمٜمٙمؿ ؾمٌٕمقن ،ىمد أصٌتؿ ُمثٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل ذم سمدر ىمد ىمتٚمتؿ ُِمـ اًمٙمٗم٤مر ؾمٌٕملم وأهشمؿ ؾمحٌٕملمَ ﴿ ،أ َوعمَىح٤م
َأ َص٤م َسم ْت ُٙم ُْؿ ُُم ِّمٞم ٌَ ٌ٦م َىمدْْ َأ َص ٌْ ُت ُْؿ ُِم ْث َٚم ْٞم َٝم٤م ُىم ْٚم ُت ُْؿ َأ ىٟمىك َه َذا﴾ يٕمٜمل يمٞمػ يٙمقن هذا؟؟ وٟمحـ ُمًٚمٛمقن وومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! يمٞمػ ي٘مع هذا؟ ْ
ّ
٥م قمغم يد اعمنميملم! ىمٚمتؿ أٟمك هذا؟؟ ﴿ ُىم ْؾ ُه َق ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ُٙم ُْؿ
أن ُٟمُٖم َٚم َ
ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير﴾(ُِ ،)1مـ قمٜمد أٟمٗمًٙمؿ يٕمٜمل أٟمتؿ اًمًٌ٥م ومٞمف يمام ىمح٤مل شمٕمح٤مممَ ﴿ :و َُمح٤م َأ َصح٤م َسم ُٙم ُْؿ ُِمح ْـ
إ ىن اهللىَ َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ْ
ُُم ِّمٞم ٌَ ٍ٦م َومٌِ َام َيم ًََ ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدي ُٙم ُْؿ َو َي ْٕم ُٗمق َقم ْـ َيمَثِ ٍػم﴾(ُ ﴿ ،)2ىم ْٚم ُت ُْؿ َأ ىٟمىك َه َذا ُىم ْؾ ُه َق ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ُٙم ُْؿ﴾ يٕمٜمل سمًٌٌٙمؿ ،سمِ َؿ
اهٛمٕمح ِ
سمِؿ ظمتؿ اهلل أي٦م؟ ﴿إِ ىن اهللىَ َقم َغم ُيم ُِّؾ َ ٍ ِ
٤من َومٌِح٢مِ ْذ ِن
حق َم ا ًْم َت َ٘محك ْ َ ْ َ
رء َىمد ٌير﴾( ،)3صمؿ ىمح٤ملَ ﴿ :و َُمح٤م َأ َصح٤م َسم ُٙم ُْؿ َي ْ
َ
ْ
اهللىِ﴾( )4هق اًمذي ىمدىى َره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ،م٤م اًمذي طمّمؾ ذم أطمد؟ طمّمؾ ذم أطمحد ْ
أُمحر واطمحد ُِمحـ
أن ُقميصح ٌ

أُمحر واطمحد وهحق ى
أواُمر رؾمقل اهلل ّ
أن اًمرُمح٤مة ريض اهلل قمحٜمٝمؿ وقمٗمح٤م قمحٜمٝمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ومٚمام ُقميص ٌ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وىم٤مل هلؿ ٓ« :شمؼمطمقا طمتك أرؾمؾ إًمحٞمٙمؿْ ،
ُ
َ
رؾمقل اهلل ّ
إن
اعمٙم٤من اًمذي طمدىى ده هلؿ
ضم٤موزوا

( )1آل قمٛمران.165 :
( )2اًمِمقرى.30 :
( )3آل قمٛمران.165 :
( )4آل قمٛمران.166 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
رأيتٛمقٟم٤م فمٝمرٟم٤م قمغم اًم٘مقم ومال شمؼمطمقا ُمٙم٤مٟمٙمؿْ ،
ٟمص واوححٓ ،
وإن رأيتٛمقهؿ فمٝمروا قمٚمٞمٜم٤م ومال ُشمُٕمٞمٜمقٟم٤مش(ٌّ )1
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
ُ
ٕن َ
شمتج٤موزوا اعمٙم٤من ،ى
رؾمقل اهلل ّ
أن يح٠ميت اًمٙمٗمح٤مر ُِمحـ ضمٝمتحف ،سمحدأت
ضمٌؾ اًمرُم٤مة ظمٌم
يًحقهنؿ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِ
حف َطم ىتىحك إِ َذا َوم ِِمح ْٚم ُت ُْؿ
اعمٕمريم٦م ُهزم اعمنميمقن ذم أطمد يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْْ َصدََ َىم ُٙم ُُؿ اهللىُ َو ْقمْدََ ُه إِ ْذ َ ُ ُّ َ ُ ْ
و َشمٜمَ ََ٤مز ْقم ُتُؿ ِذم ْإَُم ِر و َقمّمٞم ُتُؿ ُِمـ سمٕم ِد ُم٤م َأرا ُيمُؿ ُم٤م ُ ِ
ي ٌُّ َ
قن﴾( )2يمؿ ُمٕمّمٞم٦م؟ واطمدة ،وومحٞمٝمؿ اًمرؾمحقل ّ
صحغم اهلل
َ
ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
ْ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ـمٌ ًٕم٤م اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ي٘مٞمٜمًً٤م وضمز ًُم٤م ُم٤م طمّمحؾ ُمٜمحف
وٓ ُِمـ أيمثر اًمّمح٤مسم٦م رء ُِمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ،إ ىٟمىام وىمع هذا ُِمـ اًمرُم٤مة وم٘محط ريض اهلل قمحٜمٝمؿ وقمٗمح٤م قمحٜمٝمؿ وىمحد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ـمٚم٥م ُمٜم٤م ْ
شم٠موًمقا ،ىم٤مًمقا :ى
ىٌل ّ
أن ٟمٌ٘مك ذم هذا اعمٙم٤من وىم٧م اًم٘مت٤مل :أُم٤م أن اًمٕمدو َوم ىر،
إن اًمٜمى ى
أن ٟمٌ٘مك ذم هذا اعمقوع إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م! يريد ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
ىٌل ّ
أن ٟمٌ٘مك ذم
اعمٕمريم٦م اٟمتٝم٧م ٓ ،يريدٟم٤م اًمٜمى ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :شمؼمطمقا طمتك َ
وىم٧م احلرب ُمع ىمقًمف ّ
أسمٕم٨م إًمٞمٙمؿش ومرضمحع اًمٙمٗمح٤مر ُِمحـ ضمٝمح٦م اهٌحؾ
وطمّمٚم٧م اعمّمٞمٌ٦م اًمتل ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُ ،م٤م اًمٗم٤مئدة ُِمـ شم٘مدير هذا إُمر؟ اًمٗم٤مئدة سم٤مىمٞم٦م ذم إُم٦م إمم ىمٞم٤مم اًمًح٤مقم٦م:
إؿمٙم٤مل إُم٦م ًمٞمس راضم ًٕم٤م إمم ّ
َ
ؾمٌ٥م شمًٚمٞمط اًمٙمٗم٤مر :ى
ى
أن ًمٞمس قمٜمده٤م أؾمٚمح٦م ٟمقوي٦م وًمحٞمس
وأن
أن اعمٕم٤ميص هل ُ
ِ
ِ
حؿ َُمح٤م
قمٜمده٤م أؾمٚمح٦م أو صقاريخ!! ًمٞمس هذا إُمر ،اًم٘مقة اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ إُم٦م هل اًمتل ىمح٤مل اهللَ ﴿ :و َأقمحدُُّّ وا َهل ُ ْ
اؾم َت َٓم ْٕم ُت ُْؿ﴾( )3اعمًتٓم٤مع وم٘مط سم ْ
٠من ُشمٌُذل إؾمٌ٤مب ذم اًم٘مقة احلًٞم٦م ،و ُشمُ٠مؾمحس اًم٘محقة اعمٕمٜمقيح٦م سم٤مًمٌٜمح٤مء اًمٕم٘محدي
ْ
أُمر إؾمٚمح٦م اًمٜمقوي٦م وُم٤م ؾمٞمحّمؾ ًمٚمٕم٤م ؟ اشمرك هذا ًمرب
اًمنمقمل ًمألُم٦م ،سمٕمد ذًمؽ يتح٘مؼ اًمٜمٍم ىمٓم ًٕم٤م ،أُم٤م ُ
وم٢من ؿم٤مء شمٕم٤ممم ضمٕمؾ هذه إؾمٚمح٦م ً
وسم٤مٓ قمغم أهٚمٝم٤م ،إُم٦م ْ
اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممْ ،
طم٘م٘مح٧م ُمح٤م أُمرهح٤م اهللُ
إن
ْ
وطم٘م٘م٧م ُم٤م أوضم٥م اهللُ شمٕم٤ممم ُِمـ ٟمٍم ديٜمف وم٤مُٕمر هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ٕ ىٟمىف ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم
شمٕم٤ممم سمف ُِمـ اإلقمداد
ْ
ِ
ٍْم ُيم ُْؿ﴾( ،)4وم٤مًمٜمٍم ي٠ميت سمف رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومت٘مدير اهلزيٛم٦م يقم أطمحد
ٍْموا اهللىَ َيٜمْ ُ ْ
ي٘مقل﴿ :إ ْن َشمٜمْ ُ ُ
ٕمرَ هب٤م ى
أن اهلل شمٕم٤ممم ُيًٚمط قمغم إُم٦م سمًٌ٥م اعمٕم٤ميص ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :فم َٝم َر
طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ُِمـ رب اًمٕم٤معملم ُي ُ
ِ
ِ
ِ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر سمِ َام َيم ًََ ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدي اًمٜمى ِ
حؿ
ى٤مس ًمِ ُٞم ِذي َ٘م ُٝم ْؿ َسم ْٕم َ
حض ا ىًمحذي َقمٛم ُٚمحقا﴾ هحؾ ُمحـ طمٙمٛمح٦م؟ ﴿ ًَم َٕم ىٚم ُٝم ْ
ا ًْم َٗم ًَ٤م ُد ِذم ا ًْم َ ِّ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4043مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2آل قمٛمران.152 :
( )3إٟمٗم٤مل.60 :
( )4حمٛمد.7 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
َي ْر ِضم ُٕم َ
قن﴾( )1وم٤مُٕم٦م إذا و٤مىم٧م هب٤م اًمًٌؾ ورأت شمًٚمٞمط إقمداء واؿمتد هب٤م اًمٙمحرب ىم٤مًمح٧م :أيحـ اًمٓمريحؼ؟
اًمٓمريؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمٗمتقح ٓ حيقل أطمد سمٞمٜمٙمؿ وسملم رب اًمٕم٤معملم ،قمقدوا إمم اهلل شمٕم٤ممم يٕمقد قمٚمٞمٙمؿ ؾمحٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٍم ،ومت٘مدير اهلل شمٕم٤ممم عمَِ٤م َذ َيم َره رمحف اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤م ى
أن اًم َ٘مدََ َر ظمػمه وذه :طمٚمقه و ُُم ّره :ؾمٞمئف وطمًحٜمف:
حلٙمٛم٦م ٍ
ٍ
قمز ّ
ًمٚمنمح
هذا يمٚمف ٓ ؿمؽ أ ىٟمىف ُِمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم
سم٤مًمٖم٦م قمٜمده ّ
وضمؾ ،ومت٘محديره ًمٚمخحػم حلٙمٛمح٦م ،وشم٘محديره ى ّ
ودائام ٟمحـ ي٤م إظمقة ٟميب أُمثٚم٦م ُِمـ
حلٙمٛم٦م ؾمٌح٤مٟمف ،وًمقٓ ًمٓمٗمف وطمٚمٛمف ًمٙم٤من اًمقوع أؾمقأ ذم إُم٦م سمٙمثػم،
ً
واىمع إُم٦م ،أن هؾ ذم إُم٦م أطمد خيٗمك قمٚمٞمف وضمقب اًمّمالة؟ ُم٤م ذم أطمحد ُِمحـ أهحؾ اإلؾمحالم خيٗمحك قمٚمٞمحف
وضمقب اًمّمالة ،هؾ هذا اًمقوع احل٤مصؾ ذم إُم٦م أن ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمّمالة ووحع ؾمحقي؟ ٓ واهلل ًمحٞمس
ِ
يمثػما ىمٓم ًٕم٤م
وو ًٕم٤م ؾمقي٤م ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يّمكم ،وٓ ٟم٘مقل :أيمثر :هذا إمم اهلل ،اهلل أقمٚمؿ سمخٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف ًمٙمـ ً
ٓ يّمكم ،يمثػم ممـ يّمٚمقن :يّمٚمقن صال ًة ًمٞمً٧م اًمّمالة اًمتل َأ َُم َر اهلل هبح٤م ،ومٞمّمحكم أطمحدهؿ ُمثحؾ اًمٗمجحر إذا
اؾمتٞم٘مظ وظمرج وىم٧م اًمّمالة سمً٤مقم٤مت ُمتٕمددة صغم! طمتك إٟمؽ دمد ذم صالة اًمٗمجر اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمحؾ ضمحدا ُِمحـ
اًمٜم٤مس ذم اعمًجد واًمٌٞمقت ُمألى شمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞم٤مراهتؿ قمٜمحد سمٞمحقهتؿً ،محقٓ طمٚمحؿ اهلل ًمرأيح٧م أؿمحد وأومٜمحك
وأومٔمع ،هذا اًمًٗمقر اهل٤مئؾ أن ،يمثػم ُِمـ اًمٜمً٤مء ،اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمٕم٤مُمالت اًمرسمقيح٦م ،هحذا اإلـمحالق ًمألسمّمح٤مر ذم
يم٠من اهلل شمٕم٤ممم أسم٤مح ًمؽ ْ
اًمٜمً٤مء ى
أن شمٜمٔمر إًمٞمٝمـ ذم هذه اًمِم٤مؿم٤مت وضمقال يمثػميـ ُِمـ اًمٜم٤مس يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ،هذه
ًمٓمػ اهلل وومْمٚمف ى
وأن ُِمـ صٗم٤مشمف احلٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمرأي٧م اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٕمجٚم٦م ،وم٤مًمقوع اًمذي
إُمقر ًمقٓ ُ
ووع ًمقٓ ًمٓمػ اهلل ًمٙم٤من أؿمد ،ومام ىمدىى َره اهلل قمٌ ًث٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم ُٞم َ٘م ِّدِّ ُر ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم هحذه
ومٞمف إُم٦م هق
ٌ
إُمقر طمتك شمرضمع إُم٦مّ ،
وإٓ ومٝمق ٓ يًٚمط ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم إُم٦م قمحدوه٤م إذا هحل اؾمتٛمًحٙم٧م ،وهلحذا
ُمقاـمـ اًمٗمّمؾ اًمٙمؼمى سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ شمٙمقن سمٕمد اؾمتٛمً٤مك أهؾ احلؼ سمح٘مٝمؿ :ومال يٛمٙم٨م اًمٌ٤مـمؾ أُم٤مُمف،
قمٚمٛم٧م ى
راضمحع إمم اهلل
إُمحر
أن
شم٠مُمٚم٧م ُم٤م طمّمؾ ُِمـ اًمٗمتقطم٤مت اًمٙمؼمى اًمٕمٔمٛمك زُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم
إذا
َ
َ
ٌ
َ
قمز ّ
وضمؾ ،ومٙم٤مٟم٧م هٜم٤مك دوًم٦م يمؼمى شمًٛمك دوًم٦م اًمروم ،ودوًم٦م يمؼمى شمًٛمك دوًمح٦م اًمٗمحرس ،و يٙمحـ هٜمح٤مك
ّ
ضوؾم٤م ،أُم٤م سم٘مٞمح٦م إرض ومحام هحؿ ّإٓ
ؾمقى ه٤مشملم اًمدوًمتلم اًمٙمٌػمشملم ُِمـ ضمٝم٦م اًم٘مقة ،ويم٤مٟم٧م احلرب سمٞمٜمٝمام
ً
أي ُمقوع ٓ يٛمٙمـ ْ
أن يٛمتٜمع ُمٜمٝمؿ ُِمـ سمالد قمرب أو قمجؿ ؾمحقى
شمٌ ٌع هل١مٓءً ،مق أراد اًمٗمرس أو اًمروم ًمٖمزو ّ
( )1اًمروم.41 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ه٤مشملم اًمدوًمتلم ،ه٤مشم٤من اًمدوًمت٤من ذم ومؽمة يًػمة ؾم٘مٓمت٤م وُم٤م اطمت٤مضمح٧م إمم ٟمققمٞمح٦م ُمٕمٞمٜمح٦م ُِمحـ إؾمحٚمح٦م ،وإٟمحام
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ومٚمؿ متٙم٨م ه٤مشم٤من اًمدوًمت٤من ْ
اطمت٤مضم٧م إمم اؾمتٛمً٤مك طم٘مٞم٘مل سمٛمٜمٝم٩م رؾمقل اهلل ّ
أن صح٤مرشم٤م
أومقاضمح٤مُ ،محع اًمٗمح٤مرق اهل٤مئحؾ ذم اًم٘محقة اًمٕمدديح٦م
ُِمـ سمالد اإلؾمالم ،ودظمٚم٧م إومقاج اهل٤مئٚم٦م ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم
ً
واًم ُٕمدََ د سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وسملم ه٤مشملم اًمدوًمتلم ٓ ،يقضمد ُم٘م٤مرٟم٦م ً
أصال ٓ ُِمـ ضمٝم٦م اًمٕمدد وٓ ُمحـ
ِ
ٕهنحؿ
ضمٝم٦م ٟمقع اعم٘م٤مشمؾ وٓ ُمـ ضمٝم٦م اًم ُٕمدد وٟمقع إؾمٚمح٦م ٓ ،يقضمد أدٟمك ُم٘م٤مرٟم٦مً ،مٙم ّـ اهلل شمٕم٤ممم أشمك سم٤مًمٜمٍم ى
اًمًقي ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،احل٤مصؾ ى
اًمنم  -طم٤مؿم٤مه شمٕمح٤ممم
يم٤مٟمقا قمغم اعمٜمٝم٩م
ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُي َ٘مدِِّّ ر ّ
ٍ
حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ،وذم يمثػم ُِمـ إطمٞم٤من ًمقٓ ًمٓمٗمف شمٕمح٤ممم ًمٙمح٤من
 اقمتٌ٤م ًـم٤م ،أو ُي َ٘مدِِّّ ره ًمٖمػم طمٙمٛم٦م! سمؾ ُي َ٘مدِِّّ ُره شمٕم٤مممٍ
حلٙمٛمح٦م
واًمنم عٞم ًٕمح٤م ،إٟمحام ي٘محدره٤م
إُمر أ َُم ىر
وأذً ،مٙمٜمف شمٕم٤ممم ًمٓمٞمػ ،هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م أ ىٟمىف شمٕم٤ممم ُي َ٘مدِِّّ ر اخلػم ى ّ
ّ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ويمؿ ُِمـ إٟمً٤من ُم٤م ر ىده إمم رسمف شمٕم٤ممم وٓ أوىمٗمف قمـ هم ِّٞمف إٓ َىمدََ ٌر ُُم ّر ؾمٚمٓمف اهللُ شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ومرضمع
إمم رسمف ،يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس قمغم هذا احل٤مل ،يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس هذا طم٤مهلؿ ،ومّم٤مر ُم٤م َىمحدىى َره اهلل شمٕمح٤ممم قمٚمٞمحف ُِمحـ ذاك
ظمػما ًمف ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه وًم٘مل اهللَ شمٕم٤ممم قمغم أطمًـ طم٤مل ،وًمق ى
أن اهلل
اًمذي آعمف ى
وأىمض ُمْمج َٕمف ص٤مر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف ً
ِ
ِ ٍ
اًمنم اقمتٌ٤م ًـمح٤م طم٤مؿمح٤مه
اعمر ًمٚم٘مل اهلل شمٕم٤ممم قمغم
شمٕم٤ممم ُي َ٘مدِِّّ ر قمٚمٞمف ُم٤م َىمدىى َر ُمـ ّ
أشمٕمس طم٤مل وأؾمقئف ،وم٤مهلل ٓ ُي َ٘مدِِّّ ُر ّ
شمٕم٤ممم ،وإٟمام ي٘مدره حلٙمٛم٦م.
إُمر اًمراسمع اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :أ ىٟمىف ُم٤م ُِمـ ٍ
َ
وإومٕم٤مل
أُمر ّإٓ واهلل ظم٤مًم٘مف ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم َظم َٚم َؼ اًمٕمٌدََ
اًمتل شمّمدر ُِمـ اًمٕمٌد  ٓ -ؿمؽ ىأهن٤م أومٕم٤مل اًمٕمٌد ،اًمٕمٌد هق اعمّمكم واًمّم٤مئؿ ،اًمٕمٌحد هحق اًمٕمح٤ميص ً -مٙمح ّـ اهلل
َ
وظم َٚم َؼ ًمف أومٕم٤م ًَمف ،وم٠مٟم٧م أن ًمق خيٚمؼ ًمؽ اهلل هذه احلريم٦م عمَ٤م اؾمتٓمٕم٧م ْ
اًمٕمٌدَ َ
شم٠مظمذ هذا
أن
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم َظم َٚم َؼ
َ
سم٠من َي ُٛمدّّ يدََ ه ى
اًمٙم٠مس ،وهلذا اًمذيـ َي ُِم ُّؾ اهلل شمٕم٤ممم أيدهيؿ ٓ يقضمد قمٜمدهؿ ُمثؾ هذه احلريم٤مت ْ
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ُمح٤م
َظم َٚم َؼ ومٞمف هذه احلريم٦م ،ومخٚمؼ اهلل اًمٕمٌد وأُمده هبذه احلريم٤مت وظمٚم٘مف وظمٚمؼ ًمف هذه إومٕم٤مل ،وم٤مٕومٕم٤مل ُِمـ ومٕمؾ
اًمٕمٌد ،شمٜمً٥م ًمٚمٕمٌد ،هق اعمّمكم واًمّم٤مئؿ واعمتّمدق ،وإذا قمَم هق اًمحزاين واًمِمح٤مرب واًم٘م٤مشمحؾ ،هحق ىمح٤مـمع
حؼ ًمحف أومٕم٤مًمحف ،وهلحذا إذا أراد اهلل ْ
أن ٓ
اًمٓمريؼ ،وم ُتٜمً٥م إمم اًمٕمٌدً ،مٙم ّـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يمام أ ىٟمىف ظمٚم٘مف وم٘مد َظم َٚم َ
ً
ُمِمٚمقٓ ٓ يًتٓمٞمع ْ
أن يٛمد يده ٕ ىٟمىف ختٚمؼ ًمف هذه احلريم٤مت.
خيٚمؼ ًمف هذا اًمٗمٕمؾ ُمثٚمام ذيمرٟم٤م ومٞمٛمـ يٙمقن
هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهق اعمرشمٌط سم٤مًم٘مًؿ إول ،إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب.
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إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌدُ ،م٤م اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌد ذم اًم َ٘مدََ ر؟ ى
أن إصمٌ٤مت اًم٘مًحؿ إول
ٟم٠ميت أن ًمٚم٘مًؿ اًمث٤مين:
ُ
 اعمرشمٌط سم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ٓ -يؽمشم٥م قمٚمٞمف إقمٓم٤م ُء اًمٕمٌد ُطمج٦م ذم شمرك ُم٤م أوضم٥م اهلل أو ِطمحرم،
ومٕمؾ ُمح٤م ى
اًمٕمٌدُ ُ :م٤م داُم٧م إُمقر ىمد َىمدىى َره٤م اهلل ومال شمٓمٚمٌقا ُمٜمل صحال ًة أو صحٞم٤م ًُم٤م! ْ
إن يمح٤من اهلل َىمحدىى َر زم صحق ًُم٤م
ومال ي َ٘م ِؾ
ُ
واًمحدي وؾمحٗمؽ
وصال ًة ومً٠مصقم وأصكم! وٓ متٜمٕمقين ُِمـ ىمٓمع اًمٓمريؼ وذب اخلٛمر وإشمٞم٤من اًمزٟمك وقم٘مقق
ى
قمكم! ًمٞمس ًمف ذًمؽ ،ى
اًمدُم٤مء :ى
ٕن ًمٚمٕمٌد ٟمققملم ُِمـ اًمٗمٕمؾ ،دىمحؼ ذم ٟمحقع ومٕمحؾ اًمٕمٌحد :اًمٜمحقع
ٕن اهلل َىمدىى ر هذا ّ
إول :أومٕم٤مل اظمتٞم٤مري٦م ،واًمٜمقع اًمث٤مين :أومٕم٤مل همػم اظمتٞم٤مري٦م ،سمِ َؿ ي١ماظمذ اهللُ اًمٕمٌد؟ سم٤مٕومٕمح٤مل آظمتٞم٤مريح٦م ،أُمح٤م
إومٕم٤مل همػم آظمتٞم٤مري٦م ومٝمذه اًمتل ٓ ي١ماظمذ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م اًمٕمٌحد ،إومٕمح٤مل آظمتٞم٤مريح٦م ذم طمٞم٤مشمحؽ سم٤معمئح٤مت أو
يدَ ك إًمٞمف :هذا ٌ
ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ،صمؿ ىىمرسمتف ُِمـ
أظمذت يم٠مس اعم٤مء هذا
سم٤مَٔٓ؟ سم٤معماليلم ،وم٠مٟم٧م أن طملم
ُمددت َ
َ
َ
رضمٕمح٧م صم٤مٟمٞمح٦م وم٠مظمذشمحف
ُم٘مدارا :صمؿ أرضمٕمتف ،هذا ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ،صمؿ
ذسم٧م ُمٜمف
ومٛمؽ :هذا ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ،صمؿ
َ
َ
ً
ومنمسم٧م ُمٜمف وهٙمذا ،صمؿ ىمد شمٓمٚم٥م آظمر ،وهٙمذا ذم إيمؾ ،شم٠ميمؾ سمٛم٘مدار ُمٕمحلم ،وهٙمحذا ذم اعمٌمح واًمحذه٤مب
َ
واإلي٤مب ،ومٗمل طمٞم٤مشمؽ ُماليلم إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م ،أيمثر أومٕم٤مًمؽ اظمتٞم٤مري٦مٞ ،مئٜم٤م اًمٞمحقم ًمٚمٛمًحجد هحذا ٌ
ومٕمحؾ
اظمتٞم٤مري ،رضمققمٜم٤م ًمٌٞمقشمٜم٤م ٌ
ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ،إقمٓم٤مؤٟم٤م ُمٜمٕمٜم٤م ذه٤مسمٜم٤م إشمٞم٤مٟمٜمح٤م ُمٜم٤مُمٜمح٤م أيمٚمٜمح٤م ذسمٜمح٤م يمحؾ هحذه أومٕمح٤مل
وقمحؼ واًمديحف وشمٕمحدى قمحغم ضمح٤مره
ى
اظمتٞم٤مري٦م ،وم٤مًمٕمٌد ُي١ماظمذ سم٤مٕومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م ،وم٢مذا صغم ُأ ِضم َر ،وإذا فمٚمحؿ
وشمٚمٗمظ سم٤مًٕمٗم٤مظ اًم٘مٌٞمح٦م ُقمقىم٥م ،هذه أومٕم٤مل اظمتٞم٤مري٦م ،إومٕم٤مل همػم آظمتٞم٤مري٦م حمدودةُ ،مٜمٝم٤م َُمحـ ىمحد يٙمحقن
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمٌتغم سمٛمرض ُمثؾ ُمّم٤مب سم٤مًمرقم٤مش ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -شمرى اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ َُمـ يده شمْمحٓمرب
ىمٚم٧م ًمف أٟم٧م أن شمّمكم!! ُم٤م هذه احلريم٦م ُمٜمؽ ُمٜمذ ْ
صٚمٞم٧م
أن
َ
أو ضمًٛمف يتحرك ،هذا اًمٗمٕمؾ همػم اظمتٞم٤مريً ،مق َ
ؾمٚمٛم٧م وأٟم٧م ذم طمريم٦م ُمًتديٛم٦م! ي٘مقل ٓ :أؾمتٓمٞمع ْ
أن أشمرك هذه احلريم٦م ،وأٟم٤م ٟم٤مئؿ وأٟم٤م ُمًحتٞم٘مظ وأٟمح٤م
طمتك
َ
واىمػ وأٟم٤م ضم٤مًمس ُمًتديٛم٦م ُمٕمل ،ومٝمؾ ٟم٘مقل :ى
إن هذا اًمِمخص قمٜمده طمريم٦م ذم اًمّمحالة شمٌٓمحؾ هبح٤م اًمّمحالة!
أن ً
ٕن ومٕمٚمف همػم اظمتٞم٤مريً ،مق ى
ٟم٘مقل ،ٓ :ى
رضمال يرك رسمع طمريمتف ذم اًمّمحالة سمٓمٚمح٧م اًمّمحالة ،ي٘محقل :شمٌٓمحؾ
إن ومٕمٚمؽ أٟم٧م اظمتٞم٤مري ،جي٥م ْ
ومٕمالٟ ،م٘مقل :ى
وإن أىمؾ ُِمـ هذا ً
صالشمؽْ ،
أن ختِمع ذم صحالشمؽ ،أُمح٤م هحذا ومحال
يًتٓمٞمع ،ذم أومٕم٤مًمؽ اًمٖمػم اظمتٞم٤مري٦م ىمد شم٠مظمذ ؿمٞم ًئ٤م صمٛمٞمٜمًً٤م ذم يدك سمؾ ىمد يٛمؾ اسمٜمؽ ومٞمً٘مط ُمٜمحؽ و شمتٕمٛمحده!
هذا اًمٗمٕمؾ همػم اظمتٞمح٤مري ،ختحؽمه ،ومح٤مهلل ٓ ي١ماظمحذك سم٤مٕومٕمح٤مل همحػم آظمتٞم٤مريح٦م ،إٟمحام ي١ماظمحذك سم٤مٕومٕمح٤مل
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آظمتٞم٤مري٦م ،وم٤مٕومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م شمٙمقن قمـ ىمدرة ُِمـ اًمٕمٌد وقمـ ُمِمٞمئ٦م ،يٕمٜمحل وصحقًمؽ اًمٞمحقم إمم اعمًحجد
متٙمٜم٧م هب٤م ُِمـ اًمقصقل إمم اعمًجد ،وقمٜمدك ُمِمٞمئ٦م ،شمتجف إمم أي ُمقوع ذم هذا اًمٌٚمحد اًمٗمًحٞمح
قمٜمدك ىمدرة
َ
ّإٓ إمم هذا اعمقوع ،يٕمٜمل قمٜمدك ُمِمٞمئ٦م ،إذن وم٠مٟم٧م ىمد أشمٞم٧م إمم هذا اعمًحجد سم٤مظمتٞمح٤مرك ،قمٙمًحف ٟ -مًح٠مل اهلل
اًمٕم٤مومٞم٦م َُ -مـ يذه٥م إمم ُمٙم٤من ؾمقء وومً٤مد ُي ُ
١ماظمذ سمف ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمفٟٕ ،مف ىمد اظمت٤مر وؿم٤مء هذا اعمقوع يديحدًً ا
وقمٜمده ىمدرة َمت َ ّٙمّـ ُمٕمٝم٤م ُمـ اًمقصقل إمم هذا اعمقوع ،وم٤مهلل ي١ماظمذ اًمٕمٌد سم٠مومٕم٤مًمف آظمتٞم٤مري٦م ،ويمؾ قم٤مىمؾ يدرك
ً
ً
ى
وأومٕم٤مٓ همػم اظمتٞم٤مري٦م ،ؿمخص ي١مذن اعم١مذن ومٞمخرج هذا إمم اعمًجد وخيحرج هحذا -
أومٕم٤مٓ اظمتٞم٤مري٦م
أن قمٜمده
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -إمم ُمٙم٤من دء دٟمس ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ُِمـ ٟمٗمس اًمٌٞمح٧م ،هحذا اظمتح٤مر إمم ْ
أن يحذه٥م إمم اعمًحجد
قمز ّ
وهذا اظمت٤مر إمم ْ
وضمؾ ي١ماظمذ اًمٕمٌد سم٤مٕومٕمح٤مل آظمتٞم٤مريح٦م ،يمحؾ أطمحد يحدرك
أن يذه٥م إمم اًمٗم٤مطمِم٦م ،وم٤مهلل ّ
اًم َٗم ْرق سملم اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري وهمػم آظمتٞم٤مري ،اًمذيـ ٓ ي١ماظمذهؿ اهلل شمٕم٤ممم هؿ َُمـ وم٘مدوا اعمِمٞمئ٦م وآظمتٞمح٤مر
ِ
٥م اًمٕم٘مؾ ُمثؾ اعمج٤مٟملم أو ٟمححقهؿ أو اًمّمحٖمػم اًمحذي يٌٚمحغ،
واًم ُ٘مدرة ذم إومٕم٤مل همػم آظمتٞم٤مري٦م أو َُمـ ُؾمٚم َ
أن ي٘محقل :ى
خمت٤مرا ـم٤مئ ًٕم٤م ومٚمٞمس ًمحف ْ
إن اهلل
ٗمرق سملم أومٕم٤مًمف آظمتٞم٤مري٦م وهمػم آظمتٞم٤مري٦م ،ومٞم٠ميت إمم اًمٌمء ً
وم٤مًمٕمٌد ُي ّ
أيمحذب اًمٜمح٤مس :عمح٤مذا؟
قمكم! ٕٟمف ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :اعمدقمل هذا اًمذي يدقمل أٟمف ٌقر هحق
ُ
شمٕم٤ممم ىمد َيم َ
َت٥م ذًمؽ ّ
ٕٟمف ًمق ُـم ٌِّ َؼ قمٚمٞمف ُمٜمٓم ُ٘مف اًمذي ي٘مقًمف عمَ٤م ريض ،ومٚمق ى
أن أطمدًً ا شمٕمدّّ ى قمٚمٞمحف ذم ُم٤مًمحف أو ذم وًمحده أو شمٕمحدى قمٚمٞمحف
ِ
ريض ْ
قمكم
سم٤مًميب عمَ٤م
أُمر ىمد ُيمُت َ
أُمر ىمد َىمدىى َره اهلل شمٕم٤ممم! ومٝمذا ٌ
أن ي٘مقل هذا اًمْم٤مرب ًمف أو أظمذ عم٤مًمف :هذا ٌ
٥م ّ
َ
أن شمٕمؽمض ،ي٠مسمك ،ي٠مسمك ٕٟمف ٓ يّمدق طملم ي٘مقلْ :
أن آظمذ ُم٤مًمؽ :ومٚمٞمس ًمؽ ْ
وأٟم٤م ىمد ُىمدِِّّ َر زم ْ
إن يم٤من اهلل شمٕم٤ممم
إن رأيتؿ أين أصكم ُمٕمٙمؿ اًمٔمٝمر وم٘محد يمتح٥م اهلل زم ذًمحؽْ ،
أن أصكم ومً٠مصكم اشمريمقين! ْ
َ٥م ْ
وإن رأيتٛمحقين
َيم َت َ
أصؾ وم٤مقمذروين ،أٟم٤م يٙمت٥م زم ،هذا اًمِمحخص اًمحذي ضسمحؽ وأظمحذ ُم٤مًمحؽ أٟمح٧م ومح٤مرومع قمٚمٞمحف ىمْمحٞم٦م ذم
أن اهلل شمٕم٤ممم َىمدىى َر اهلل ْ
اعمحٙمٛم٦م ،ؾمٌ٥م ؾمٝمؾ ،هق ى
أن ييسمؽ ٓ ،يرى ،وهلذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕمح٤ممم:
"ومٕمٜمد ُمراد اًمرب شمٗمٜمك يمٛمٞم٧م :وقمٜمد ُمراد اًمٜمٗمس شمًدي وشمٚمحؿ!!"( )1إذا ضم٤مء ُمرا ُد اًمرب ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم
قمكم! وقمٜمد ُمراد اًمحٜمٗمس
وأواُمره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واًمٜمقاهل اًمتل هنك قمٜمٝم٤م شمٙمقن يم٠مٟمؽ ُمٞم٧م! شم٘مقل :هذا ُىمدِِّّ َر ّ
ُم٤م شمرى هبذا! وإٟمام شمًدي وشمٚمحؿ يم٤مخلٞم٤مط خيٞمط سم٤مًٔم٦م يٛملم وؿمامل وإمم أقمغم ،شمتحركُ ،م٤م شمرى هبذا ،ومدل
( )1ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم (ص.)53 :
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أن ٟمّمكم ى
قمغم أٟمف يم٤مذب ،ه١مٓء اًمذيـ حيتجقن سم٤مًم َ٘مدََ ر ًمق ُىمدِِّّ َر ًمٜم٤م ْ
َ٥م قمٚمٞمٜم٤م هذه إؿمٞم٤مء!! هؿ
ٕن اهلل شمٕم٤ممم َيم َت َ
أيمذب اًمٜم٤مس ،اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ًمٚمجٜم٦م ـمري ً٘م٤م ،أؾمٌ٤م ًسم٤م شمقصؾ سم٢مذٟمف وومْمٚمف إمم اهٜم٦م ،وضمٕمؾ ًمٚمٜم٤مر – واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل
٤محلًٜمََك (َ )6ومًٜمُٞمنحه ًم ِ ْٚمٞمنحى﴾()1
 أؾمٌ٤م ًسم٤م شمقصؾ إًمٞمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م ىُم٤م َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا ىشم َ٘مك (َ )5و َصدىى َق سمِ ْ ُ َْ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ
أن شمٕمٙمس إُمحر ﴿و َأُمح٤م ُمحـ سم ِ
خ َ
وم٤مؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ :يٞمنك اهلل ًمٚمٞمنى يمام وقمدك ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،أُم٤م ْ
حؾ
َ ى َ ْ َ
()2
نح ُه
اؾم َت ْٖمٜمََك (َ )8و َيم ىَذ َب سمِ ْ ُ
َو ْ
٤محل ًْٜمََك﴾ هؾ ؾمٞمدظمؾ إمم اهٜم٦م؟ سمٜمص اًم٘محرآن ؾمٞمّمحؾ إمم اًمٕمنحى ﴿ َوم ًَٜمُ َٞم ِّ ُ
ِ
أن اإلٟمً٤من ذم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقي٦م يٌذل أؾمٌ٤م ًسم٤م ًمٞمّمؾ إمم ُمّم٤محلف :ومٙمذًمؽ ذم ِ
نى﴾( ،)3ومٙمام ى
أُمر ديٜمف هٜمح٤مك
ًم ْٚم ُٕم ْ َ
ِ
أذ اعمٙم٤مره وهل اًمٜم٤مر :وم٤مؾمٚمؽ قمغم ُمح٤م
أؾمٌ٤مب شمقصٚمؽ إمم أقمٔمؿ اعمّم٤مًمح وهل اهٜم٦م :وأؾمٌ٤مب ُشمٜمجٞمؽ ُمـ ّ

أُمرك اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمف ،أُم٤م ْ
أن شم٘مقل :إين ؾم٠مومٕمؾ هذا ذم أُمقري اًمدٟمٞمقي٦م :إذا ىمٞمؾ ًمؽ :اىمٌحع ذم سمٞمتحؽ وٓ
إن يم٤من اهلل َىمدىى َر ًمؽ اًمرزق ؾمٞم٠مشمٞمؽ اًمرزق إمم وؾمط سمٞمدك ،وؾمت٘مقل :إٟمؽ شم١مُمـ سم٤مًم َ٘محدََ ر؟ ْ
شمٚمتٛمس اًمرزق! ْ
إن
إن إُمقر ُُم٘مدّّ رة ،ى
يم٤من اهلل َىمدىى َر ًمؽ ذري٦م ومًت٠مشمٞمؽ اًمذري٦م سمدون زواج؟ ؾمت٘مقل :ى
إن اهلل يمت٥م زم ذري٦م ومًحت٠ميت
اًمذري٦م ٓ شمتزوج ْ
إن يمٜم٧م ص٤مد ًىم٤م! شم٘مقل يمٞمػ؟ اًمزوضم٦م هل ؾمٌ٥م ًمٚمذري٦مٟ ،م٘مقل :اًمٕمٛمؾ اًمّمح٤مًمح هحق ؾمحٌ٥م
دظمقل اهٜم٦م ،يمام ى
أن اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤مؾمد هق ؾمٌ٥م دظمقل اًمٜم٤مر ،ومٚمامذا شمٕمرَ هذه إُمقر ذم ُمّم٤مًمح دٟمٞم٤مك وشم٠مسم٤مهح٤م
ذم ُمّم٤مًمح ديٜمؽ ٕ ،ىٟمىؽ شمٙمذب ٕ ،ىٟمىف ًمق يم٤من ص٤مد ًىم٤م وقمٜمده هذه ُّ
اًمِمٌٝم٦م ًمٕمٛمؾ هب٤م ذم أُمر ديٜمحف ودٟمٞمح٤مهً ،مٙمحـ
وضمحؾْ ،
ّ
ٕ ىٟمىف يم٤مذب ويريد ى
إن يمٜمح٧م
قمز
أن ّ
أُمر اًمنمع ًمف وهن َٞمف قمـ اعمحرم وم٢مٟمف ي٘مؾ :أٟم٤م ظم٤موع ًم َ٘مدََ ر اهلل ّ
يٙمػ َ
ص٤مد ًىم٤م ومٓمٌؼ هذا ذم أُمقرك اًمدٟمٞمقي٦م ٓ ،شم٠ميمؾْ :
إن يم٤من اهلل يمت٥م ًمؽ اًمِمٌع ومًتِمٌع سمال أيمؾ ،ي٘محقل :إيمحؾ
هق ؾمٌ٥م اًمِمٌع ٓ ،شمنمب ُم٤م ًء! ْ
اًمريٓ ،
إن يم٤من اهلل َىمدىى ر ًمؽ اًمري ومًؽمشمقي دون ُم٤مء ،ي٘مقل :اعم٤مء هق ؾمٌ٥م ّ
شمتزوجْ :
إن يم٤مٟم٧م اًمذري٦م ؾمت٠مشمٞمؽ :ؾمت٠مشمٞمؽ دون زوضم٦م ،ي٘محقل ٓ :يّمحٚمح ،هحذا يمحالم سم٤مـمحؾ ٓ ،ي٘مقًمحف ّإٓ
اعمج٤مٟملمٟ ،م٘مقلً :
ومٕمال ،هذا ٓ ي٘مقًمف ّإٓ اعمج٤مٟملمً ،مٙمـ هق اًمحذي شمٓمٌ٘محف أٟمح٧م ذم شمٕم٤مُمٚمحؽ ُمحع رب اًمٕمح٤معملم
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤مهٜم٦م هل٤م درب سم ّٞمٜمف رب اًمٕم٤معملم ،أرؾمؾ اًمرؾمؾ ّ
سمحلم
صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ،أٟمحزل اًمٙمتح٥مّ ،
ىمٓمع اًمٕمذر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٚمٞمس ًمؽ ّإٓ ْ
أن شمٕمٛمؾ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :شم ٌَ َ٤مر َك ا ىًم ِذي سمِ َٞم ِد ِه اعمُْ ْٚم ُؽ َو ُه َق َقم َ
حغم
اًمٓمريؼَ ،
( )1اًمٚمٞمؾ.7 - 5 :
( )2اًمٚمٞمؾ.9 ،8 :
( )3اًمٚمٞمؾ.10 :
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ِ
ُيم ُِّؾ َ ٍ ِ
احل َٞم٤م َة ًمِ َٞم ٌْ ُٚم َق ُيم ُْؿ َأ ُّي ُٙم ُْؿ َأ ْطم ًَ ُـ َقم َٛم ًال﴾( )1وم٤مًم َ٘مدََ ُر اعم٤ميض أٟمح٧م ٓ شمحدري
رء َىمد ٌير ( )1ا ىًمذي َظم َٚم َؼ اعمَْ ْق َت َو ْ َ
ْ
سمفُ ،م٤م اًمذي يمت٥م اهلل ًمؽ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،واًم َ٘مدََ ُر اعمًت٘مٌؾ ذم ُمّمػمك ذم أظمرة أٟم٧م ٓ شمدري سمف ،وأٟمح٧م
ٍ
وأُمرك اهللُ شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٛمؾ ،ومٞم٠مشمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمِمٖمٚمؽ سم٤مًم َ٘مدََ ر اعم٤ميض اًمذي ٓ
أن سملم َىمدََ ٍر ُم٣م وسملم َىمدََ ٍر آتَ :
شمدري ُم٤م هق وسم٤مًم َ٘مدََ ر اعمًت٘مٌؾ اًمذي ٓ شمدري ُم٤م هق ًمتؽمك ُم٤م سم ِٕم َثح ِ
ُ
اًمرؾمحؾ ّ
صحغم اهلل قمٚمحٞمٝمؿ وؾمح ّٚمؿ إًمٞمحؽ
٧م
ُ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
ٕضمٚمف وهق اًمٕمٛمؾ ،وهلذا عمَّ٤م ؾم٠مل اًمّمح٤مسم ُ٦م ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ وأروح٤مهؿ اًمٜمى ى
ضمٗم٧م سمف اًمّمحػ وُمْم٧م سمف اعم٘م٤مدير أ ْم ومٞمام يًت٘مٌؾ؟ يٕمٜمحل هحؾ هحق
وم٘م٤مًمقا :هذه إقمامل اًمتل ٟمٕمٛمؾ أذم ُم٤م
ْ
ِ
وُمْم٧م سمحف اعم٘مح٤مديرش
ضمٗم٧م سمف اًمّمحػ،
أُمر ؾمٞمًت٘مٌؾ ُيٙمت٥م؟ ىم٤مل« :سمؾ ومٞمام
ْ
ْ
رء ُيمُت َ
٥م قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمً٤مسمؼ أو ٌ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :اقمٛمٚمقاٌ :
ىم٤مًمقا ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ؟ ُم٤م داُم٧م إُمقر ىمد ُيمُتٌ٧م! وم٘م٤مل ّ
حؼ ًمحف،
ومٙمؾ ُُم َٞم ّن عمَِ٤م ُظمٚمِ َ
أُم٤م أهؾ اًمًٕم٤مدة وم ُٞمٞمنون ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة ،وأُم٤م أهؾ اًمِم٘م٤موة وم ُٞمٞمنون ًمٕمٛمؾ أهحؾ اًمِمح٘م٤موةش صمحؿ ىمحرأ:
٤محلًٜمََك (َ )6ومًٜمُٞمنحه ًمِ ْٚمٞمنحى ( )7و َأُمح٤م ُمحـ سم ِ
خ َ
اؾمح َت ْٖمٜمََك ()8
َ ى َ ْ َ
حؾ َو ْ
﴿ َوم َ٠م ىُم٤م َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا ىشم َ٘مك (َ )5و َصدىى َق سمِ ْ ُ ْ
َ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ
ِ
ٞمنحون ًمٕمٛمحؾ أهحؾ اًمًحٕم٤مدة ،طمتحك دمحد
نى﴾( ،)3()2أهؾ اًمًحٕم٤مدة ُي ّ
َو َيم ىَذ َب سمِ ْ ُ
ن ُه ًم ْٚم ُٕم ْ َ
٤محل ًْٜمََك (َ )9وم ًَٜمُ َٞم ِّ ُ
اإلٟمً٤من ذم اًمتًٕملم وذم اعمئ٦م ُِمـ قمٛمره وهق حم٤مومظ وُمقافم٥م قمغم اًمّمالة  -وىمد ٓ شمٚمزُمف اهامقم٦م ً -مٙمـ ي٠مسمك

ّإٓ ْ
أن يّمكم ُمع اهامقم٦م ،ويتٙمٚمػ طمتك يّمكم ،ويٛمحقت قمحغم أطمًحـ ظم٤ممتح٦م ،ينحه اهللُ شمٕمح٤ممم ًمٕمٛمحؾ أهحؾ
()4
نح ًمٕمٛمحؾ
اًمًٕم٤مدة ،صغم ﴿ َوم َ٠م ىُم٤م َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا ىشم َ٘مك (َ )5و َصدىى َق سمِ ْ ُ
٤محل ًْٜمََك﴾ ومًٚمؽ هذا اًمدرب اًمٙمريؿ ،وم ُٞم ِّ َ

أهؾ اًمًٕم٤مدة ،ومٞمٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة ،أُم٤م َُمـ هحق قمحغم طمح٤مل اًمٗمجحقر واًمنمحك واًمْمحالل
وإن يمٜم٤م ٓ ٟمجزم هلذا وٓ هلذا وًمٙمـ ٟم٘مقًمحف ذم اًمٕمٛمحقم ى
ن ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مرْ ،
أن اهلل شمٕمح٤ممم إذا
واًمزيغ وم٢م ىٟمىف ىمد ُي ِّ َ
اؾمتٕمٛمؾ اًمٕمٌدََ ذم قمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة :وم٢م ىٟمىف خيتؿ ًمف سمٕمٛمؾ أهؾ اًمًحٕم٤مدة ،وإذا اؾمحتٕمٛمؾ اًمٕمٌحد ذم قمٛمحؾ أهحؾ
أن يِم٤مء ؾمٌح٤مٟمف  -إُمر إًمٞمف شمٕم٤ممم ّ -إٓ ْ
اًمِم٘م٤موة وم٢م ىٟمىف خيتؿ ًمف ذم قمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة ّإٓ ْ
أن يِم٤مء :ومٞمٜمت٘مؾ هحذا
إمم ـمريؼ أهؾ اًمْمالل أو هذا إمم ـمريؼ أهؾ اًمّمحالح ،وًمٙمحـ  -وهلل احلٛمحد واعمح ّـ واًمٗمْمحؾ  -يمثحػم ُِمحـ
( )1اعمٚمؽ.2 ،1 :
( )2اًمٚمٞمؾ.10-5 :
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1362مـ طمدي٨م ّ
( )4اًمٚمٞمؾ.6 ،5 :
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َعََبَدَ َ
اًمً٤مًمٙملم قمغم اهلدى يٛمقشمقن قمغم اهلدى يمام ذيمر قمٌد احلؼ إؿمٌٞمكم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهلل احلٛمد واًمٗمْمؾ واعمٜمّّ٦م
قمز ّ
يثٌ٧م قمٚمٞمف طمتك يٛمقت قمٚمٞمف ،ومٕمغم
أيمثر َُمـ يًٚمؽ قمغم ـمريؼ اخلػم يثٌ٧م قمغم ـمريؼ اخلػم ُ
واًمثٜم٤مء ًمف ّ
وضمؾ ُ
ظمّمٞمام هلل ذم اًم َ٘مدََ رّ ،
اًمٕمٌد ْ
ظمّمٛمف وم٢مٟمف خيّمٛمف ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم أُمرك سم٤مًمٕمٛمؾ
ٕن َُمـ يم٤من رب اًمٕم٤معملم
أن ٓ يٙمقن
َ
ً
أهؾ اهٜم٦م َ
٥م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َ
ومْمال ْ
أن يقضمد أسمقك آدم ً
ىمدرا ىمٌؾ ْ
وأهؾ
أن شمٚمدك أُمؽ ويقضمد أسمقك ،و َيم َت َ
و َىمدىى ر ً
حغم ُيم ِّ
اًمٜم٤مر وىمد َقمٚمِ َٛمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،واسمتالك ذم هذه اًمدار سم٘مقًمفَ ﴿ :شم ٌَ َ٤مر َك ا ىًم ِذي سمِ َٞم ِد ِه اعمُْ ْٚم ُؽ َو ُه َق َقم َ
ر ٍء
ُحؾ َ ْ
َىم ِد ٌير ( )1ا ىًم ِذي َظم َٚم َؼ اعمَْ ْق َت َو ْ
احلَ َٞم٤م َة ًمِ َٞم ٌْ ُٚم َق ُيم ُْؿ﴾( ،)1وم٠مٟم٧م ذم ومؽمة اظمتٌ٤مر ،هؾ اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمىىٌٞمف ذم ومحؽمة آظمتٌح٤مر
ّإٓ يْمع ذهٜمف ذم إؾمئٚم٦م طمتك حيؾ ىمٌؾ ْ
أن يٜمتٝمل اًمقىم٧م؟ ي٠مشمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من يِمٖمٚمؽ ذم ُمثؾ هذه إُمقر طمتحك
ِ
ر ٍء َيم ََذًمِ َؽ َيم ىَذ َب
ذ ْيمٜمََ٤م َو َٓ آ َسم ُ
٤مؤ َٟمَ٤م َو َٓ َطم ىر ُْمٜمََ٤م ُم ْـ َ ْ
شمؽمك اًمٕمٛمؾ ومتٝمٚمؽ قمغم طمج٩م اعمنميملم ﴿ ًَم ْق َؿم٤م َء اهللىُ َُم٤م َأ ْ َ
ُخ ِر ُضمحق ُه ًَمٜمََح٤م إِ ْن َشم ىتىٌِ ُٕم َ
ا ىًم ِذي َـ ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِٝم ْؿ َطم ىتىك َذا ُىمقا َسم ْ٠م َؾمٜمََ٤م ُىم ْؾ َه ْؾ ِقمٜمْْدََ ُيم ُْؿ ُِم ْـ ِقم ْٚم ٍؿ َوم ُت ْ
حقن إِ ىٓ اًم ىٔمح ىـ َوإِ ْن َأ ْٟمْح ُت ُْؿ إِ ىٓ
أن اًمٕمٌد قمٚمٞمف ذم ِ
أُمحر اًم َ٘محدََ ِر ْ
يمؾ هذه فمٜمقن وختٛمٞمٜم٤مت وظمرص وىمقل سمال قمٚمؿ ،وم٤محل٤مصؾ ى
قن﴾(ُّ ،)2
خت ُْر ُص َ
َْ
أن
يٜمتٌف إمم اًمٕمٛمؾ ،وهذا هق اًم٘مًؿ اًمث٤مين ،ى
أن يمقن إُمقر ىمد ُيمُتٌ٧م وقمٚمٛمٝم٤م اهلل ،هذه ُمرشمٌٓم٦م سمح٤مًمرب ٓ ،ؿمح٠من
ًمؽ أٟم٧م هب٤م ،وًمٞمس ًمؽ ـمريؼ ًمتٖمٞمػمه٤م ،هذه إُمقر إمم اهلل ،اٟمتٌٝمٚمٚم٘مًؿ اًمث٤مين اعمتٕمٚمؼ سمؽ أٟم٧م وهق اًمٕمٛمحؾ،
سم٠من شمؽمك اًمٕمٛمؾ أو ْ
وم٠مٟم٧م ًمٞمس ًمؽ طمج٦م قمغم اهلل ْ
أن ُشم ْ٘مٌِ َؾ قمغم اعمٕم٤ميص!
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُِمـ اًمٜمّمقص :اًمٜمٝمل قمـ اهدال واًمٜمزاع اًمٌ٤مـمؾ ذم اًم َ٘مدََ ر ،ويمٞمػ يٙمقن اًمٜمزاع واهحدال
اًمٌ٤مـمؾ ذم اًم َ٘مدََ ر؟ ْ
ٟمحص يتٕمٚمحؼ
ٟمّم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌحد ،أو اًمٕمٙمحسٌّ ،
سم٠من شم٠مظمذ ٟمّم٤م مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ومتٕم٤مرض سمف ً
قمز ّ ِ
حؿ
ٟمّم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ،اًم٘مًؿ إول ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ٓ قمالىم٦م ًمٚمٕمٌد سمف ،هق اًمذي ّ
سم٤مًمٕمٌد شمٕم٤مرض سمف ً
وضمؾ َقمٚم َ
ويمت٥م وؿم٤مء وظمٚمؼ ٓ ،ؿم٠من ًمٜم٤م ٟمحـ ،هذا ُمرشمٌط سمرسمقسمٞمح٦م اهلل شمٕمح٤ممم ،ومحٞمام يتٕمٚمحؼ سمٜمح٤م ٟمححـٟ :مححـ ُُمٌتٚمحقن
سم٤مًمٕمٛمؾ ،ومج٤مءت اًمٜمّمقص سم٤مًمٜمٝمل قمـ اهدال واًمٜمزاع اًمٌ٤مـمؾ ذم اًم َ٘مدََ ر وضب اًمٜمّمقص سمٕمْمحٝم٤م سمحٌٕمض،
ومٚمٝمذا ىم٤مل ّ
اًمٜمزاع ذم اًم َ٘مدََ ر ًمنمار أُمتل آظمر اًمزُم٤منش( ،)3اًمٜمزاع ذم اًم َ٘مدََ ر ٓ يٙمحقن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ « :أ ِّظم َر
ُ
ِ
أذ وأظمٌ٨م ومِ َر ِق إُم٦م وأؿمده٤م إومً٤م ًدا ذم اًمٕم٘مٞمدة "اًم َ٘مدََ ر ىيح ُ٦م" ُ
سمِمح َٕمٌتٞمٝمؿ  -إوائحؾ
ّإٓ ذم إذارً ،مذا ُمـ ّ
( )1اعمٚمؽ.2 ،1 :
( )2إٟمٕم٤مم.148 :
ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)1124
( )3صحٞمح .احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (ُ )3765مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِ
أذ ُمح٤م يٙمحقن ذم إُمح٦مٕ ،هنحؿ أؿمحٖمٚمقا إُمح٦م
واعمٕمتزًم٦م ،واهؼمي٦م وهؿ اًمذيـ ىم٤مسمٚمقهؿ  ،-يمؾ ه١مٓء ُمحـ ّ
قمام أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ اًمٕمٛمؾ ،وص٤مروا ذم ُمٝم٤مشمرات وُمٜم٤مىمِم٤مت طمقل اًم َ٘مدََ ر ُمع أٟمف ىمد ُهن َل
وأؿمٖمٚمقا اًمٜم٤مس ّ
اًمٍميح قمـ ذًمؽ.
اًمٜمٝمل
ُ
ُ
سمذًمؽ شمٕمرَ أٟمقاع اًمٜمّمقص سم٤مًم َ٘مدََ ر ،وأٟمف  -وهلل احلٛمد  ٓ -شمٕمح٤مرض وٓ شمٜمح٤مىمض سمحلم إُمحر اعمحرشمٌط
سم٤مًمرب ،وم٤مًمرب هق رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي إًمٞمف إُمر ٓ ،ي٘محع يريٙمح٦م وٓ شمًحٙمٞمٜم٦م ذم ُمٚمٙمقشمحف ّإٓ
ِ
سم٢مذٟمف ،ومال يٛمٙمـ ْ
نمح أٟمح٧م ذم
ذً ،مٙمـ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمؽ إذا وىمع ُمٜمؽ اًم ى ّ
أن ي٘مع رء ّإٓ سم٢مذٟمف شمٕم٤ممم ُمـ ظمػم أو ّ
ُمدة اعمٝمٚم٦م :ذم ُمدة آظمتٌ٤مر :ذم ُمدة احلٞم٤مةُ ،قمُدْْ إمم رسمؽ وأصٚمح ُم٤م وىمع ُمٜمؽ ،هذا هق اًمقاضم٥م اعمتٕمحلم ،أُمح٤م
إذا قمٌ٨م اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٕمٌد أؿمٖمٚمف سم٤مًم َ٘مدََ ر اعم٤ميض أو سم٤مًم َ٘مدََ ر اعمًت٘مٌؾ وشمرك اًمٕمٛمؾ ،وم٤محل٤مصؾ ى
ُمقوقع اًم َ٘محدََ ِر
أن
َ
ِ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمَّح٤م ىمح٤مل :أظمؼمٟمح٤م
هق ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يدومع ًمٚمٕمٛمؾ ،وهلذا َقمد ٌّي ريض اهلل قمٜمف عمَّ٤م ؾم٠مل اًمٜمى ى
ِ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ أهنح٤م ومحٞمام
يم٠مٟم٤م وًمدٟم٤م أن :هذه اعم٘م٤مدير ومٞمام ُم٣م و ُيمت َ
٥م أو ومٞمام ُيًت٘مٌؾ؟ وم٠مظمؼم اًمٜمى ُّ
قمدي ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ" :مح٤م يمٜمح٧م
ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ؟ ىم٤مل« :اقمٛمٚمقا :ومٙمؾ ُُم َٞم ّن عمَِ٤م ُظمٚمِ َؼ ًمفش( ،)1ىم٤مل
ٌّ
ُم٣م ،ىم٤مل َ
أن اًم َ٘مدََ ر يدومٕمؽ ًمٚمٕمٛمؾُ ،م٤م يدوم ُٕمؽ ًمؽمك اًمٕمٛمحؾ! ى
قمٚمٛم٧م ى
ٕن
قمروم٧م اًم َ٘مدََ ر
أؿمدّّ اضمتٝم٤م ًدا ُمٜمل أن"( ،)2إذا
َ
َ
ٟمزًم٧م قمٚمٞمؽ اًمٙمت٥م ،ىمٞمؾ ًمؽ :أٟمح٧م ًمحؽ ُمحدة
أُمره وأٟم٧م ُمٌتغم سم٤مًمٕمٛمؾُ ،أ
رؾمٚم٧م ًمؽ اًمرؾمؾُ ،أ ْ
ْ
اًم َ٘مدََ ر إمم اهلل ُ
وُمٝمٚم٦م ،هٜم٤مك أواُمر َأ َُم َر اهللُ هب٤م ،وهٜم٤مك ٟمقاهل هنك اهلل قمٜمٝم٤م ،ؾمتٛمقت وؾمٞمح٤مؾمحٌؽ اهلل ،ومامًمحؽ وُمح٤م ًمألُمحر
أُمر أٟم٧م ُمرشمٌط سمٗمٕمٚمؽَ ،أ ْىمٌِ ْؾ قمٚمٞمف ىمٌؾ ْ
أن هتٚمؽ وشمٚمؼ اهلل قمغم طم٤مل اًمٖمٗمٚم٦م،
اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمرب؟؟ أٟم٧م ُمتٕمٚمؼ سمؽ ٌ
سمذًمؽ شمٕمرَ ى
َ
وٟمحزاع هح١مٓء
ٟم٘مح٤مش
أن ُمقوقع اًم َ٘مدََ ر  -وهلل احلٛمد ُ ٓ -يٛمثؾ ُمِمٙمٚم٦م وٓ ُي َٕمدّّ ُمٕمْمٚم٦مً ،مٙم ّـ
َ
اًمِمٌ َف شمتداظمؾّ ،
إؿم٘مٞم٤مء ومٞمف هق اًمذي ضمٕمؾ ُّ
ضمحكم
وإٓ ومٝمق  -وهلل احلٛمد  -ؿم٠مٟمف ؿم٠من سم٘مٞم٦م ُمًح٤مئؾ آقمت٘مح٤مد
ّ
واوح ،إذا قمرومتف سمتٗم٤مصٞمؾ ٟمّمقصف اًمثالصم٦م هذه وم٢مٟمف ْ
إن ؿم٤مء اهلل يتجغم ًمؽ ،وسمف شمٕمرَ ىمق ًَمف رمححف اهلل شمٕمح٤ممم
وُمحره ،وحمٌقسمحف وُمٙمروهحف ،وطمًحٜمف وؾمحٞمئف،
"واًم َ٘مدََ ر ظمػمه وذه ،ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه ،وفم٤مهره وسم٤مـمٜمف ،وطمٚمقه ّ
وأوًمف وآظمره ُِمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم" هق اًمذي َىمدىى َر ؾمٌح٤مٟمف ،ىمْم٤مء ىمْم٤مه قمغم قمٌح٤مده و َىمحدََ ٌر َىمحدىى َره قمٚمحٞمٝمؿٓ ،
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2صحٞمح .صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ( .)337اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من (.)338
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َعََبَدَ َ
ِ
أن ي٘مع ْ
ُمر ىمدىى َره اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ٓ ُسمدّّ ْ
وأن يّمؾ إمم ُم٤م
يٕمدو أطمد ُمٜمٝمؿ ُمِمٞمئ٦م اهلل وٓ جي٤موزه ،يٕمٜمل َُمـ ُيمُت َ
٥م ًمف أ ٌ
َىمدىى َره اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،سمؾ يمٚمٝمؿ ص٤مئرون إمم ُم٤م ظمٚم٘مٝمؿ ًمف وواىمٕمقن ومٞمام َىمدىى َر قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمف ٓ حم٤مًم٦م ،صمؿ َٟم ىٌف ُٕمحر
قمدل ُمٜمف" اًم َ٘مدََ ُر ٌ
أن اهلل شمٕم٤ممم َقمَدْْ ٌل ومٞمام َىمدىى ر ،ىم٤مل" :وهق ٌ
ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وهق ى
قمدل ُِمحـ اهلل ،سمحؾ اهلل شمٕمح٤ممم ٓ
حؿ َطم ْٞم ُ
إقمٚمؿ سمٕمٌ٤مده ،يمام ى
َ
ح٨م
ُمث٘م٤مل ذرة ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده ،هق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
ئمٚمؿ
أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :أ ْقم َٚم ُ
ُ
َجيٕم ُؾ ِرؾم٤م ًَم َتف﴾()1

َْ

َ

ُ

ومٝمق أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ هدايتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤مهلداي٦م هل٤م أهؾ واًمْمحالًم٦م هلح٤م أهحؾ ،ومح٤مهلل

وذب اخلٛمر ُ
وىمتؾ
شمٕم٤ممم هيدي َُمـ يِم٤مء  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ويْمؾ َُمـ يِم٤مء ،وهلذا ىم٤مل" :واًمزٟمك واًمنىم٦م
ُ
اًمٜمٗمس ُ
وأيمؾ اعم٤مل احلرام واًمنمك :عٞمع هذه اًمذٟمقب يمٚمٝم٤م ىمد َىمدىى ره٤م اهللُ شمٕم٤ممم" ويمام ىمٚمٜم٤م ًمحٞمس سمحذًمؽ قمحذر
ًمٚمٕم٤ميص! سمؾ إذا وىمع ُمٜمف هىم٦م أو زٟمك أو ذك :ومٝمق ُم٠مُمقر سم٤مًمرضمقع ُمٜمٝم٤م ُم٤مدام ذم ُمدة اعمٝمٚم٦مْ ،
أن يتحقب ممح٤م
وىمع ُمٜمف ،ويٕمٚمؿ أٟمف ٓ طمج٦م ًمف قمغم رسمف شمٕم٤ممم ذم ُم٤م َىمدىى ر ،سمؾ هلل وطمده احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ،وهلذا ظمتؿ اهللُ شمٕم٤ممم أي٦م
ِ ِ
لم﴾(" ،)2يم ُّٚمٝم٤م سم٘مْم٤مء و َىمدََ ر ُِمحـ اهلل ُِمحـ
ع ِٕم َ
احل ىج ُ٦م ا ًْم ٌَ٤مًمِ َٖم ُ٦م َوم َٚم ْق َؿم٤م َء َهل َدََ ا ُيم ُْؿ َأ ْ َ
سمًقرة إٟمٕم٤مم سم٘مقًمفُ ﴿ :ىم ْؾ َومٚم ىٚمف ْ ُ
ِ
همػم ْ
خل ْٚمؼ قمغم اهلل طمج٦م سمؾ هلل احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ٓ ُيً٠مل قمام يٗمٕمؾ وهؿ يً٠مًمقن".
أن يٙمقن ٕطمد ُمـ ا َ
صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ اعمً٠مًم٦م إومم وهل يمام ىمٚمٜم٤م ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر أرسمٕم٦م ،اًمٕمٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م واعمِمٞمئ٦م واخل ْٚمحؼ ،ذيمحر ُمح٤م
ٍ
ُم٤مض ذم ظم ْٚم ِ٘مف سمٛمِمٞمئ٦م ُمٜمف ،ىمد َقمٚمِ َؿ ُِمـ إسمٚمحٞمس وهمحػمه ممحـ قمّمح٤مه ُِمحـ ًمحدن ْ
أن ُقميصح
يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اهلل أٟمف "
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م َقمٚمِ َؿ اعمٕمّمٞم٦م وظمٚم٘مٝمؿ هل٤م" و َىمدىى ر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ْ
يٕميصح إسمٚمحٞمس ويِمح٘مك،
أن
َ
َ٤مر َو َظم َٚم ْ٘م َت ُف ُِمح ْـ ـمِ ٍ
وأوٚمف وأزاهمف ،طمٞم٨م شمٗم٤مظمر سم٠مصٚمف ﴿ َظم َٚم ْ٘م َتَٜمِل ُِم ْـ َٟم ٍ
حلم﴾( )3وم٠موحٚمف اهللُ وويمٚمحف إمم ٟمٗمًحف،
وهٙمذا َُمـ َىمدىى َر اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ اهلالك ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  ،-ىمد قمٚمٛمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وىمد َقمٚمِح َؿ أقمامهلحؿ،
اؾمحٛمفٌّ ،
ومٙمحؾ
قمحز
وىمد َقمٚمِ َؿ اًمٓم٤مقم٦م ُِمـ أهؾ ـم٤مقمتف وظمٚم٘مٝمؿ هل٤م ،ومٝمق يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف اعمٓمٞمٕملم ويٕمٚمؿ اًمٕم٤مصلم ّ
ُ
يٕمٛمؾ عمَِ٤م ُظمٚمِ َؼ ًمف ،وص٤مئر إمم ُم٤م ُىميض قمٚمٞمف و ُقمٚمِ َؿ ُمٜمف ٓ ،يٕمدو أطمد ُمٜمٝمؿ َىمحدََ َر اهلل وُمِمحٞمئتف ،يٕمٜمحل ى
أن اهلل إذا
أن هذا ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مرّ :
أن هذا ُِمـ أهؾ اهٜم٦م و َقمٚمِ َؿ ى
َقمٚمِ َؿ ى
وأن هذا يٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اهٜم٦م وهحذا يٕمٛمحؾ سمٕمٛمحؾ
أهؾ اًمٜم٤مر ٓ يٛمٙمـ ْ
أطمدٌ ُمٜمٝمؿ هذا ،ومٞمٙمقن اًمذي يٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اهٜم٦م ي٘مقل :ؾم٠مهمػم َىمدََ َر اهلل شمٕمح٤ممم
ٖمػم ٌ
أن ُي ّ َ
( )1إٟمٕم٤مم.124 :
( )2إٟمٕم٤مم.149 :
( )3إقمراَ.12 :
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َعََبَدَ َ
ومٛمـ زقمؿ ى
أُمر حم٤مل ،ى
أن اهلل ؿم٤مء ًمٕمٌ٤مده اًمذيـ قمّمحقه اخلحػم
ٕن ِقم ْٚم َؿ اهلل شمٕم٤ممم ٌ
ؾم٤مسمؼَ ،
وأظم٤مًمػ ُم٤م قمٚمٛمف! هذا ٌ
اًمنم واعمٕمّمٞم٦م! وم٘مد زقمؿ ى
واًمٓم٤مقم٦م :ى
أن ُمِمٞمئ َ٦م اًمٕمٌ٤مد أهمٚم٥م!! هذه اعم٘مقًمح٦م ُم٘مقًمح٦م
وأن اًمٕمٌ٤مد ؿم٤مءوا ٕٟمٗمًٝمؿ ّ
وضمؾ ،اًم َ٘مدََ ر ّي٦م ُِمـ اعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقن هحذا ،ي٘مقًمحقن :ى
قمز ّ
إن اهلل
اًم َ٘مدََ ر ّي٦مٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ،وهق ُِمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سم٤مهلل ّ
ؿم٤مء ُِمـ اًمٕمٌ٤مد اًمٓم٤مقم٦مً :مٙم ّـ اًمٕمٌ٤مد اًمذيـ قمّمقا َأ َسمقا ووىمٕم٧م ُمِمٞمئتٝمؿ دون ُمِمٞمئ٦م اهلل! ىم٤مًمقا :وم٤مًمٙم٤مومر ُم٤م ؿم٤مء
اهلل ُمٜمف اًمٙمٗمر! سمؾ ؿم٤مء ُمٜمف اإليامن! ًمٙم ّـ اًمٙم٤مومر ؿم٤مء اًمٙمٗمر ًَمٜمٗمًف وي٘م٘م٧م ُمِمٞمئ ُ٦م اًمٙم٤مومر دون ُمِمٞمئ٦م اهلل! ُمحع
سيح ىمقل اهللَ ﴿ :و َُم٤م َشم ََِم٤م ُء َ
ون إِ ىٓ َأ ْن َي َِم٤م َء اهللىُ﴾( ،)1ومٛمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد هل ى
اعم١مظمرة وًمٞمً٧م هحل اعم٘مدىى ُمح٦م ،وُمحع
ِ
إن هذه اعم٘مقًم٦م شم٘متيض ى
ذًمؽ ىم٤مًمقا ُم٤م ىم٤مًمقا! وهلذا ىم٤مل رمحف اهلل :ى
ومح٠مي
أن ُمِمٞمئ َ٦م اًمٕمٌ٤مد
أهمٚمح٥م ُمحـ ُمِمحٞمئ٦م اهلل! ُ
ُ
اومؽماء قمغم اهلل أيمؼم ُِمـ هذا ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م .-
أن اًمٕمٌد هق اًمذي ُي َ٘مدِِّّ ُر ومٕم َٚمف  -يمام هل ُم٘مقًم٦م اعمٕمتزًم٦مٟ :مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م – ىم٤مًمقاَ :
طمٞمٜمام يزقمٛمقن ى
إن اًمٕمٌد
قمز ّ
وضمؾ! هذه ومٞمٝم٤م ٟمًٌ٦م اًمٕمجز
إُمر دون ُم٤م ؿم٤مءه اهلل ّ
إُمر وي٘مع ُ
هق اًمذي ُي َ٘مدِِّّ ر ومٕم َٚمف دون اهلل! وم٤مًمٕمٌد ُي َ٘م ِّر ُر َ
ًمرب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف َ -ىم ىٌ َح اهللُ اعمٕمتزًم َ٦م و َىم ىٌ َح ُم٘مقًم َتٝمؿ  ،-ومٞمجٕمٚمقن اعمِمٞمئ٦م اًمقاىمٕم٦م هحل ُمِمحٞمئ٦م اًمٕمٌحد دون
قم٘مؾ يٕمٚمؿ سم٤مًمتجرسم٦م ِ
يمذ َهبؿ ،يمٞمػ ذًمؽ؟ يمؿ قمزُمٜم٤م قمغم ٍ
ُمِمٞمئ٦م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم! ويمؾ ذي ٍ
أُمر وظمٓمٓمٜمح٤م
عٞمع إؾمٌ٤مب صمؿ إٟمف ي٘مع؟ ُ
َ
ويجحز ـمػما ًٟمًح٤م وهتحل ُء
يجحز ذم ُمٙمح٦م
ُمثؾ اًمًٗمر،
ًمف وهٞمئٜم٤م ًمف
ُ
ُ
اًمًٌؾ وطم٘م٘مٜم٤م َ
همٚمٌ٧م أم ُمِمٞمئ٦م
شمً٤مومر! ُم٤م اًمذي طمّمؾ؟ ُمِمٞمئ ُتؽ
شمّمٌح وٓ
وشم١مظمر ُمقاقمٞمدك صمؿ
طم٘م٤مئ٥م ؾمٗمرك و ُشم ُِٕمدُُّّ اًمٕمد َة
ْ
ُ
ُ
ُ
ؾمحٌ٥م واطمحد ّإٓ
يٌحؼ
َ
وهٞم٠مت يمؾ ؾمٌ٥م و
أقمددت يمؾ رء
اهلل؟ هذا اًمذي طمّمؾ ،يٕمٜمل ُمِمٞمئتؽ هذه ىمد
َ
َ
ٌ
ومٖمٚمٌح٧م ُمِمحٞمئ ُ٦م اهلل ُمِمحٞمئ َ٦م اًمٕمٌح٤مد
وىمد أقمدد َشمفُ ،م٤م اًمذي طمّمؾ؟ ُمِمٞمئ ُتؽ هذه ٓ متيض ّإٓ إذا أُمْمح٤مه٤م اهلل،
ْ
يمٚمٝمؿ ،ومال يٛمٙمـ ْ
ؼمه  -ىم٤مل ذم سمٞم٧م ؿمحٕمر
أن شمً٤مومر ّإٓ إذا ؿم٤مء اهلل ،وهلذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  -رمحف اهلل ّ
وٟمقر اهلل ىم َ
ؿمئ٧م ْ
ؿمئ٧م يم٤من ْ
ؿمحئ٧م يٕمٜمحل رب
إن شمِم٠م يٙمـ" ي٘مقل :ومحام
َ
وإن أؿم٠م ،وُم٤م ُ
ُيٕم ّٔمؿ ومٞمف رب اًمٕم٤معملم" :ومام َ
ؿمحئ٧م ْ
ؿمئ٧م يم٤من ْ
إن شمِمح٠م يٙمحـ،
وقمزُم٧م قمٚمٞمف ،وُم٤م
ظمٓمٓم٧م ًمف
ؿمئ٧م مم٤م
ُ
ُ
ُ
وإن أؿم٠م أٟم٤م ،وُم٤م ُ
اًمٕم٤معملم ،ومام َ
أن اعمِمٞمئ٦م إمم اهلل ،ى
هذا ٓ ؿمؽ ى
ومٛمحـ
وأن اعمر ّد ذم هذا إمم رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،هق اًمذي إًمٞمحف إُمحرَ ،

( )1اًمتٙمقير.29 :
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زقمؿ ى
أن أطمدًً ا ُِمـ اخلٚمؼ ص٤مئر إمم همػم ُم٤م ظمٚمؼ ًمف :وم٘مد ٟمٗمك ىمدر َة اهلل شمٕم٤ممم قمـ ظم ْٚم ِ٘مف ،وهحذا ٌ
إومحؽ ُمٌحلم ،صمحؿ
ؾمٞميب اعمث٤مل قمٚمٞمف ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اعمٕمتزًم٦م ذم ُم٘مقًمتٝمؿ هذه.
----------------------------------------- ي٘مححقل :هححؾ جيححقز ْأن أىمححقل ًمٗمححالن أٟمحح٧م ظمحح٤مرضمل أو ُمرضمححئ سم٘مّمححد اًمٚمٝمححق واًمدقم٤مسمحح٦م واعمححزاح؟
إظمقاين هذه ًمٞمً٧م ُمقاوع ُمزاح! هذه ُمقاوع والل وسمدع ،ومال شمٙمقن ُِمـ ُمقاوع اعمزاح ،يٕمٜمل مم٤م يٛمٙمحـ
أن يٛمزح سمف اإلٟمً٤من ْ
ْ
يٕمٚمؿ أظمقك أ ىٟمىحؽ ومٞمحف ممح٤مزح
أن ي٘مقل ٕطمد :أٟم٧م قمٜمدك سمخؾ :أو
َ
ومٕمٚم٧م يمذا أو يمذا مم٤م ُ
ًمفً ،مٙمـ شم٘مقل ًمف :أٟم٧م ظم٤مرضمل أو ُمرضمئ أو راوميض أو هيقدي أو ٟمٍمحاين! هحذه إـمالىمح٤مت هلح٤م ُمحدًمقلٓ ،
اًمًٜمىى٦م سم٤مؾمؿ اعمزاح سمت٤م ًشمً٤م.
خترضمف ُمـ ُّ
ٗمّمؾ سمٛمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمغم ـمري٘م٦م اعمرضمئح٦م :ومٞم٘محقل:
 ي٘مقلَُ :مـ ُي َٕم ِّر َاًمًٜمىى٦م صمؿ ُي ّ
َ اإليامن سمتٕمريػ أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م؟
َُمـ ؾمجد ًمّمٜمؿ ومال يٙمٗمر طمتك يٕمت٘مد ذًمؽ سم٘مٚمٌف :ومٝمؾ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ أهؾ ُّ
اًمًحٜمىى٦م ذم اإليحامن وىمح٤مل سم٘محقل اعمرضمئح٦م ذم
هذا اًمذي طمّمؾ أن ،اًمذي طمّمؾ أن أ ىٟمىف قمٜمده ىمقل أهؾ ُّ
اًمٙمٗمرِ ،
وُمـ أيمثر أؾمٌ٤مب دظمقل هذا قمغم ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ قمد ُم شمٗم ّٓمحٜمٝمؿ ى
أن ذم يمتح٥م اًمنمحوح  -ذوح احلحدي٨م
ويمت٥م اًمتٗمًػم أو ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف أو همػمه٤م  -قمدم شمٗمٓمٜمٝمؿ ى
اعمّمٜمػ ذم سمٕمض إطمٞمح٤من يٙمحقن قمحغم
َ
أن
ـمري٘م٦م اعمرضمئ٦م ،ومال يدري ،ىمد يتامدى ذم ذح طمدي٨م ُِمـ إطم٤مدي٨م ،هحذه اًمٙمتح٥م ُمٗمٞمحدة وٟم٤مومٕمح٦م – يمتح٥م
اًمنموح ً -مٙمـ إذا يم٤من اًمرضمؾ اًمِم٤مرح ُِمـ اعمرضمئ٦م اٟمتٌف أٟم٧م طمتك ٓ شمدظمؾ قمٚمٞمؽ ،هذه ُم٘مقًم٦م اعمرضمئح٦م سمحال
ؿمؽ ،اًم٘مقل ذم هذا ى
ؾمقي :ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :سم٢مع٤مع أهؾ
أن اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ إذا يم٤من ُِمـ همػم ُُمٙمره قم٤مىمؾ
ّ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًً٤م  ،-اًمذي ي٘مقل يمام ذم "اًمّم٤مرم اعمًٚمحقل" ،اًمحذي ي٘محقل ٓ :هحذا يٛمٙمحـ ْ
أن
اًمًٜمىى٦م هذا يم٤مومر -
ً
ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهق همػم ُمٙمره وهق قم٤مىمؾ يٛمٙمحـ ْ
ؾم٤مب اًمرؾمقل ّ
أن يٙمحقن ُم١مُمٜمًًح٤م!
يٙمقن همػم يم٤مومر! أو ُّ
اًمًٜمىى٦م هذا ىمقل اعمرضمئ٦م ،وم٤مًمذي طمدث ى
أن سمٕمض ـمٚمٌح٦م اًمٕمٚمحؿ سمًحٌ٥م قمحدم
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :سم٢مع٤مع أهؾ ُّ
وٌط ُمً٠مًم٦م آقمت٘م٤مد وقمدم اًمتٗمٓمـ عمَِ٤م ذم ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م  -ذم اًمنموح ويمت٥م اًمتٗمًػم سمام ومٞمٝم٤م ُِمحـ إؿمحٙم٤مل
دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ هذه اعم٘مقٓت وهؿ ٓ يِمٕمرون ،وىمٚمٜم٤م :اعم٘مّمحقد ُِمحـ ضمحٜمس اًمٕمٛمحؾ أصحؾ
اعمّمٜمػ ٟمٗمًف -
ْ
اًمٕمٛمؾ.
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 ي٘مقلُ :م٤م صح٦م شم٘مًٞمؿ اإليامن إمم أصؾ اإليامن ويمامل اإليامن؟أصؾ اإليامن اًمذي يٙمقن سمف دظمقل اًمٙم٤مومر إمم اإلؾمحالمْ :
ُ
سمح٠من يتِمحٝمد اًمِمحٝم٤مدشملم ،و َي ْٕم َٚمح ُؿ اهللُ ُِمحـ ىمٚمٌحف
َ
اًمّمدق ذم هذا ويٕمٛمؾ ،ومٕمٜمده أصؾ اإليامن ،أصؾ اإليامن اًمذي هق اًم٘م٤مقمدة إوًمٞم٦م وإصٚمٞم٦م ًمف ،أُمح٤م يمحامل
اإليامن ومٝمق ي٘مٞمؼ ُم٤م أوضم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُِمـ ُمثؾ ىمقًمف ٓ« :ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمحف ُمح٤م حيح٥م
يم٤مومرا ،وإذا ىمٚمٜمح٤م :ذهح٥م ُ
ًمٜمٗمًفش( )1اًمٙمامل ،إذا ىمٚمٜم٤م :ذه٥م ُ
يمحامل اإليحامن:
أصؾ اإليامن ُم٤م يٙمقن اًمِمخص؟ ً
ُمًٚمؿ أم يم٤مومر؟ ُمًٚمؿ ًمٙمٜمف ٟم٤مىمص اإليامن.
يّمقر اًمِمٞمٓم٤من زم هذه اعمٕم٤ميص ويذيمرين هب٤م ُم٤م اًمٕمٛمؾ؟
ودائام ّ
 ي٘مقل :وىمع ذم سمٕمض اعمٕم٤ميصً ،ضم٤مهدْ ه ،اًمِمٞمٓم٤من قمدو ي٤م أظمل ،ضم٤مهدْْ ه وأٟم٧م قمغم ظمػم ،ا ِ
محد اهللَ ى
ن ًمحؽ اًمٗمٙمح٤مك ُمٜمٝمح٤م ،ضم٤مهحدْْ
ْ
أن اهلل َي ى َ
قمدو اهلل شمٕم٤ممم ،وإذا يم٤من هٜم٤مك رء يذيمرك هب٤م ُِمـ ُمثؾ يٕمٜمل ىمرٟم٤مء ؾمقء أو ٟمحقه ومٝمح١مٓء اسمتٕمحد قمحٜمٝمؿ ،أُمح٤م
أن شمتذيمره٤م وحي٤مول اًمِمٞمٓم٤من ْ
رد ْ
ضم٤مهدْ ه.
أن ُيٖمريؽ سم٤مًمقىمقع ومٞمٝم٤م وم٠مٟم٧م ذم ضمٝم٤مد ُمٕمف،
ْ
 ٟمٕمؿ ٟمٗمس اًمقوع ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع طم٘مٞم٘مح٦م اإليحامن ووحٌط ُمٕمٜمح٤مه ويتحداظمؾ إُمحر قمحغم سمٕمحضاعمت٠مظمريـ هذا ذيمرٟم٤مه.
شم٠مظمػم سمداي٦م اًمدرس ً
ىمٚمٞمال يم٠من يٌدأ اًمً٤مقم٦م اخل٤مُمً٦م ّإٓ رسم ًٕم٤م أو سمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ ،سمٕمْمٜم٤م يح٠ميت
 ي٘مقل :طمٌذاُ
ُِمـ سمٕمٞمد ُِمـ ذق اًمري٤مض وؿمامهل٤م :ومٞمحت٤مج إمم وىم٧م ًمٚمقصقلٟ ،محـ ٓ ٟمح٥م يح٤م إظمحقان ْ
أن ٟمٖمحػم ضمحدول
سمٕمض اًمقىم٧مً ،مٙمـ همدًً ا ْ
اعمًجد ،ى
إن ؿمح٤مء اهلل وإيح٤مم
أظمرٟم٤مه ،أٟم٤م أن
ُ
أظمذت َ
ٕن اإلظمقة هلؿ شمرشمٞم ٌُٝمؿ ،وًمق ّ
أصؾ إمم هذا اًمقىم٧م ،ى
ىم٤مدُم٦م ومٚمـ َ
شمقؾمٕم٧م سمٕمحض
ٕن هٜم٤مك ُمقفمٗملمً ،مٙمـ اًمٞمقم ًمٞمس هٜم٤مك دراؾم٦م وٓ قمٛمؾ
ُ
أيْمح٤م آيت ُِمحـ
أظمرٟم٤م اًمدرس ٕدى ذًمؽ إمم شم٠مظمػم اًمّمالة ،وسم٤مًمٜمًٌ٦م عمـ ي٠ميت ُِمحـ سمٕمٞمحد :أٟمح٤م ً
اًمٌمءً ،مٙمـ ًمق ّ
سمٕمٞمدً ،مٙمـ أرى ْ
أن إخ يّمكم ذم اًمٓمريؼ ٓ يّمكم ذم ُمقوٕمف ،يٕمٜمل يّمكم ىمري ًٌ٤م ُِمـ اعمًجد هٜمح٤م ذم اعمًح٤مضمد
وإن يم٤من ومٞمف يمٚمػ ًمٙمٜمف ْ
اًم٘مريٌ٦م وي٠ميت أومْمؾ ْ
إن ؿم٤مء اهلل سم٠مضمره.
إن طمؼ اًمتقيمؾ يٙمقن ُِمـ همػم ِ
 ي٘مقل :هؾ صحٞمح ُم٤م ي٘م٤مل :ىومٕمؾ ًمألؾمٌ٤مب؟
هذه ُم٘مقًم٦م اًمّمقومٞم٦م ،ي٘مقًمقن ٓ :شم٠مظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب :سمؾ اًمتقيمؾ ذم اًم٘مٚم٥م وإؾمٌ٤مب ٓ ُسمدّّ ُمٜمٝم٤م.
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
50

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
 ُم٤م اًم َٗم ْر ُق سملم اًمرضم٤مء واخلقَ؟اًمرضم٤مء أُمر يٕمٛمٚمف اإلٟمً٤من ويتٛمٜم٤مه ويٓمٚمٌف ْ
ره٥م ُمٜمف اإلٟمً٤من و ُيٌٕمد قمٜمحف،
أُمر َي ُ
يم٠من يٌٚمٖمف اهٜم٦م ،واخلقَ ٌ
واوح.
اًم َٗم ْرق سمٞمٜمٝمام
ٌ
 وإذاشمذيمرت اًمققمٞمدََ
ُ

شمذيمرت اًمٜمٕمٞمؿ()1
رضمقت
ذم اًمٕمٛمؾ واًمٕمٌ٤مدة وإذا
ُ
ُ

أن يٙمحقن ذم ِ
اًمرضم٤مء واخلقَ ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمحؿ :يمجٜمح٤مطمل اًمٓمح٤مئر ،قمحغم اًمٕمٌحد ْ
أُمحر اخلحقَ واًمرضمح٤مء
ِ
ضمٜم٤مطمف ٓ يٛمٙمـ ْ
أن يٓمػم سمف ،وإذا يم٤من أطمحد ضمٜم٤مطمٞمحف
ُن
ُ
يمجٜم٤مطمل اًمٓم٤مئر ،اًمٓم٤مئر ٓ يٓمػم سمجٜم٤مح واطمد ،إذا ُيم َ
ومٞمف اقمقضم٤مج أو إؿمٙم٤مل يٙمقن ذم ـمػماٟمف رء ُِمـ آٟمحراَ( ،)2وم٤معم١مُمـ جيٛمع سملم اخلقَ واًمرضم٤مء ،ىمح٤مل اهلل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم﴿ :ويدْْ ُقمق َٟمٜمََ٤م ر َهمٌ٤م ورهٌ٤م و َيمَ٤م ُٟمُقا ًَمٜمََ٤م َظم ِ
لم﴾( )3ومٜمجٛمع اًمرهمٌ٦م ُمع اًمرهٌ٦م ،ومٞمٙمقن قمٜمدك رهمٌ٦م
٤مؿم ِٕم َ
َ ً ََ ًَ َ
ََ
ومْمؾ اهلل ،ويٙمقن قمٜمدك رهٌ٦م ُِمـ رب اًمٕم٤معملم ِ
ِ
شمريمز قمغم هذه وطمده٤م وٓ قمغم هذه
وـمٛمع ذم
وُمـ قم٘م٤مسمف ،ومال ْ
وطمده٤مَ َ.

( )1يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م.
( )2يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م.
( )3إٟمٌٞم٤مء.90 :
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اعمجٚمس اًمث٤مين
واًمًالم قمغم أذَ إٟمٌٞمح٤مء واعمرؾمحٚملمٟ :مٌ ّٞمٜمح٤م
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ّ
واًمّمالة ّ
حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمٚمح٤مضيـ واًمً٤مُمٕملم وعٞمع اعمًٚمٛملم
و َُمـ زقمؿ ّ
قمحز
أرأي٧م هذه اعمرأة
أن اًمزٟم٤م ًمٞمس سم َ٘مدَ ٍر! ىمٞمؾ ًمف:
ْ
َ
محٚم٧م ُِمـ اًمزٟم٤م وضم٤مءت سمقًمد :هؾ ؿمح٤مء اهلل ّ
وم٢من ىم٤مل  ،ٓ:وم٘مد زقمؿ ّ
خيٚمؼ هذا اًمقًمد؟ وهؾ ُم٣م ذم ؾم٤مسمؼ ِقم ْٚم ِٛمف؟ ْ
وضمؾ ْ
ّ
أن ُمع اهلل ظم٤مًم٘مح ً٤م! وهحذا ىمحقل
أن َ
يْم٤مرع اًمنمك سمؾ هق اًمنمك.
أن اًمنىم٦م وذب اخلٛمر وأيمؾ اعم٤مل احلرام ًمٞمس سم٘مْم٤مء و َىمدَ ٍر! وم٘مد زقمؿ ّ
و َُمـ زقمؿ ّ
ىم٤مدر
أن هذا اإلٟمً٤من ٌ
رزق همػمه! وهذا اًم٘مقل يْم٤مرع ىمقل اعمجقؾمٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م ،سمؾ َأيمَحؾ رزىمحف اًمحذي ىم٣مح اهللُ ْ
أن ي٠ميمؾ َ
قمغم ْ
أن
ي٠ميمٚمف ُِمـ اًمقضمف اًمذي َأيمَٚمف.
وأي ٍ
وضمؾ :وم٘مد زقمؿ ّ
قمز ّ
و َُمـ زقمؿ ّ
يمٗمحر
أن ىم ْتؾ اًمٜمٗمس ًمٞمس سم َ٘مدَ ٍر ُِمـ اهلل ّ
أن اعم٘متقل ُمح٤مت سمٖمحػم أضمٚمحف ّ
أووح ُمـ هذا؟؟
قمز ّ
وضمؾ و َىمدَ ٍر ،ويمؾ ذًمؽ سمٛمِمٞمئتف ذم ظم ْٚم ِ٘مف وشمدسمػمه ومٞمٝمؿ ،وُمح٤م ضمحرى ُِمحـ
سمؾ ذًمؽ يمٚمف سم٘مْم٤مء ُِمـ اهلل ّ
ؾم٤مسمؼ قم ْٚم ِٛمف هلؿ ،وهق اًمٕمدل احلؼ اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م يريد.
اًمّم َٖم ِر واًم٘مامءة.
أىمر سم٤مًمٕمٚمؿً :مز َُمف
اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدَ ر واعمِمٞمئ٦م قمغم ى
ُ
و َُمـ ّ
ّ
اعمْمؾ اهل٤مدي ،ومتٌ٤مرك اهلل أطمً ُـ اخل٤مًم٘ملم.
واهلل اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع،
..................
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم
احلٛمد هلل،
شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ُمقوقع اًم َ٘مدََ ر :وقمغم اًمذي يْمٌط ًمٚمٛم١مُمـ هذا اًمٌ٤مب اًمٕمٔمٞمؿ ُِمـ أسمقاب اإليحامن :ى
وأن
اًمًٜمىى٦م واهامقم٦م َؾمٚمِٛمقا وهلل احلٛمد ُِمـ أي ظمٚمؾ وظم ْٚمط وىمع ومٞمف اًمٖمالة أو اهٗم٤مة ذم ُمقوحقع اًم َ٘محدََ ر قمحغم
أهؾ ُّ
أن إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ٓ يتٕم٤مرض ذم إصمٌ٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌحد :ى
اًمت٘مًٞمؿ اًمً٤مسمؼ اًمذي ىمٚمٜم٤مه سم٤مُٕمس ذم ى
وأن
ٟمّم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌد ،وشم٘مدم ى
أن اًمٕمٌد يٕمل ويٕمٚمؿ
اًمٌالء إٟمام ي٠ميت اإلٟمً٤من إذا ضم٤مء سمٜمص يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب وقم٤مرض سمف ً
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وأن صمٛم٦م ً
أن صمٛم٦م ً
أومٕم٤مٓ اظمتٞم٤مري٦م ذم طمٞم٤مشمف :ى
ى
أومٕم٤مٓ همػم اظمتٞم٤مري٦م ،وهلذا شمٕمٚمٛمقن أهيح٤م اإلظمحقة ذم اًم٘متحؾ ،اًم٘متحؾ
قمٛمد ،اعمٝمؿ قمٜمدٟم٤م ىم ْتؾ اخلٓم٠م وىم ْتْحؾ اًمٕمٛمحد ،ىم ْتْحؾ
قمٛمد ،وؿمٌف ْ
ىمًٛمف اًمٗم٘مٝم٤مء إمم صمالصم٦م أٟمقاع :ىمتؾ ظمٓم٠م ،وىمتؾ ْ
اخلٓم٠م يتٕمٛمد اًم٘م٤مشمؾ ْ
أن ي٘متؾ اًم٘متٞمؾ هذاُ ،مث٤مًمفً :مق أـمٚمؼ اًمرص٤مص يريد صٞمدًً ا ،ذم أصمٜم٤مء إـمالىمحف ًمٚمرصح٤مص
در د ُُمحف،
ُمرت ؾمٞم٤مرة وم٠مص٤مسم٧م اًمرص٤مص٦م َُمـ ذم اًمًٞم٤مرة ،هؾ شمٕمٛمد ىمتٚمف؟ يتٕمٛمد ىمتٚمف ،هؾ هيدر د ُُمف؟ ٓ ُهيح ُ
ُم٤مذا يًٛمك هذا؟ ىم ْتْؾ ظمٓم٠مُ ،ي ِر ْد ىم ْتٚمف ،هذا اًمٜمقع ُم٤م اًمذي يٚمزم اًم٘م٤مشمحؾ ومٞمحف؟ يٚمحزم اًم٘م٤مشمحؾ رء واطمحدٓ :
ؿمٞمئلم ،رء واطمد ،يٚمزُمف اًمٙمٗم٤مرة ،وٓ شمٚمزُمف هق اًمدي٦م ذم ُم٤مًمف! سمؾ شمٚمزم اًمٕم٤مىمٚمح٦م ،ومٕم٤مىمٚمح٦م اًم٘م٤مشمحؾ هحل اًمتحل
شمدومع اًمدي٦مٟٕ ،مف خمٓم٠مً ،مٙمـ ّ
ٕن ىم ّتؾ اًمٜمٗمس قمٔمٞمؿ وًمق ظم ًٓم٤م ُأًمزم سمٙمٗم٤مرة اًم٘متؾ وهل اقمتح٤مق رىمٌح٦م أو صحٞم٤مم
ؿمٝمريـ ،ىم ْتؾ اًمٕمٛمد ْ
أن يٕمٛمدََ إمم إٟمً٤من ًمٞم٘متٚمف ويًٕمك ذم ذًمؽ طمتك يزهؼ ٟمٗمًف ،اًمدي٦م قمحغم َُمحـ؟ قمٚمٞمحف هحق
أن ي٘متٚمقه ّإٓ ْ
دون اًمٕم٤مىمٚم٦م ٕٟمف ُمتٕمٛمد ،وىمٌؾ اًمدي٦م ورصم٦م اًمدم يًتٓمٞمٕمقن ْ
أن يٕمٗمحقا قمٜمحف ،واًمٕمٗمحق إُمح٤م يٙمحقن
قمٗمقا إمم دي٦م ْ
قمٗمقا إمم همػم دي٦م ٤م ًٟمً٤م ًمقضمف اهلل شمٕم٤مممُ ،م٤م اًمذي ضمٕمؾ إطمٙم٤مم شمتٗم٤موت؟ هحق
سم٠من ي٘مٌٚمقا اًمدي٦م أو ً
ً
ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُِمـ وضمقد أومٕم٤مل اظمتٞم٤مري٦م وأومٕم٤مل همػم اظمتٞم٤مري٦م ،وم٤مًم٘م٤مشمؾ هٜم٤م ُمتٕمٛمد ذم اًمّمقرة إظمػمة ،واًم٘م٤مشمحؾ ذم
اًمّمقرة إظمػمة همػم ُمتٕمٛمد هلذا اظمتٚمٗم٧م إطمٙم٤مم ،وم٤مظمتٚمٗم٧م إطمٙمح٤مم ذم اًمحدٟمٞم٤م وذم أظمحرة سم٤مًمٜمًحٌ٦م ًمحف،
أًمػ إٟمً٤منْ ،
أن ىم ْتؾ اخلٓم٠م همػم اظمتٞم٤مري ،يتٕمٛمده ،وهلذا ًمق ى
وذًمؽ ى
يم٠من يٙمقن ىم٤مئدًً ا
أن إٟمً٤م ًٟمً٤م ىم َتؾ ظم ًٓم٤م ،ىم َتَؾ َ
أًمػ إٟمً٤من وىمد
ًم٘مٓم٤مر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وقمد ٌد ُِمـ ُم٘مٓمقرات اًم٘مٓم٤مر شميرت وهٚمؽ َُمـ ومٞمٝم٤م ،وهذا ىمد ي٘متؾ َ
يٜمجق هؾ ُي٘متؾ؟ ىمد ُي٘متؾ؟ ًمق َي٘متؾ أًم ًٗم٤م أو أًمٗملم أو قمنمة آَٓ ظم ًٓم٤م ٓ ي٘متؾُ ،مٕمٚمحقم ،اًمًحٌ٥م واوحح ،ى
أن
هذا ىمتؾ ظمٓم٠م وذاك ىم ْتؾ قمٛمدً ،مق اضمتٛمع اًمقرصم٦م هل١مٓء أَٓ وىم٤مًمقاٟ ٓ :مريد دي٦م ٟمريد ْ
أن ي٘متؾ ،ىمح٤مًمقاً :محق
ىمتؾ آَٓ أَٓ ٓ ي٘متؾ ٕٟمف خمٓم٠م ،إذن يمحؾ قم٤مىمحؾ يٕمحل ِ
اًمٗم َحرق سمحلم اًمٗمٕمحؾ آظمتٞمح٤مري واًمٗمٕمحؾ اًمٖمحػم
ُ
اظمتٞم٤مري ،اًمٗمٕمؾ اًمٖمػم اظمتٞم٤مري يٌدر ُمٜمؽ ،ىمد يً٘مط ُمٜمؽ وًمدك وأٟم٧م طم٤مُمؾ ًمف ،صٖمػم ىمحد يًح٘مط ُمٜمحؽ
يتٙمن أو هيٚمؽ ،هذا همػم اظمتٞم٤مري ،سمٜم٤مء قمٚمٞمف ٟمٕمٚمؿ ى
أن اهلل شمٕم٤ممم إٟمام ي١ماظمذ اًمٕمٌ٤مد سم٠مومٕم٤مهلؿ آظمتٞم٤مريح٦م ،وهحذا
أُمر واوح ،وم٤مًمٓمري٘م٤من اًمٌ٤مـمالن ـمريؼ اهؼمي٦م وـمريؼ اًم َ٘مدََ ر ّي٦م ،اهؼميح٦م ريمحزوا قمحغم اًم٘مًحؿ إول اعمتٕمٚمحؼ
أن صمٛم٦م ً
أي اظمتٞم٤مر ًمٚمٕمٌد ،ويمذسمقإ ،هنؿ يٕمٚمٛمقن هؿ ذم طمٞم٤مهتؿ ى
أومٕم٤مٓ اظمتٞم٤مري٦م هؿ يزاوًمقهنح٤م،
سم٤مًمرب وأًمٖمقا ّ
وم٠مًمٖمقا اًمٕمٌد مت٤م ًُم٤م وزقمٛمقا أٟمف سمٛمث٤مسم٦م اًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح شم٘مٚمٌٝم٤م اًمريح يٛمٜم٦م وينحة ،ىمٚمٜمح٤م :ى
إن هحذا يمحذب
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يدريمف يمؾ واطمد ذم طمٞم٤مشمف :ى
يمٌػما سملم اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري واًمٗمٕمؾ اًمٖمػم اظمتٞم٤مري ،قمٙمًٝمؿ اعمٕمتزًمح٦م
أن صمٛم٦م ومر ًىم٤م ً
ريمزوا قمغم اًم٘مًؿ اًمث٤مين اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٌد وأًمٖمقا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب وٓ ؾمٞمام أ ُْمر اخل ْٚمؼ واعمِمٞمئ٦م ،وم٘م٤مًمقا :اًمٕمٌد هحق
اًمذي يِم٤مء اًمٗمٕمؾ دون اهلل ،سمؾ ىم٤مًمقا ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -اًمٕمٌد هق اًمذي خيٚمؼ اًمٗمٕمؾ! هق اًمذي خيٚمحؼ ومٕمٚمحف
أُمرا يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مًمف! وم٤مًمٕمٌد ُمًت٘مؾ :اؾمت٘مالًمف شم٤مم! يٗمٕمؾ إُمحر
دون اهلل :واهلل ٓ خيٚمؼ أومٕم٤مًمف! وٓ يِم٤مء ًمٚمٕمٌد ً
واهلل ٓ يريده ْ
أن يٗمٕمٚمف! وشم٘مع ُمِمٞمئتف واهلل ىمد ؿم٤مء ُمٜمف همػم ذًمؽ :ومت٘مع ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌحد وٓ شم٘محع ُمِمحٞمئ٦م اًمحرب!
وهذا احل٘مٞم٘م٦م ى
أن هذا ىمقل ظمٓمػم ضمدا ،وومٞمف يمام ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م ،اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م سمِمحع
ٕن ُمٕمٜمك ذًمؽ ّ
ضمدا ،ى
إُمحر
إن هذا اًمٕمٌد ص٤مر ظم٤مًم ً٘م٤م ذم هذا اًمٙمقن ويِم٤مء إُمر! وًمحٞمس هحذا وم٘محط ،يِمح٤مء
َ
قس هذه إُم٦مُ ،ؾمٛمقا سم٤معمجقس؟ ّ
ويقىمٕمف واهللُ يِم٠مه اهلل! هلذا ضم٤مءت أصم٤مر ى
ٕن اعمجحقس
سم٠من اًم َ٘مدََ ر ّي٦م
ُ
اًمنم! ومج٤مء وصٗمٝمؿ ى
ي٘مقًمقن :ى
حقس هحذه
سمح٠من «اًم َ٘مدََ ر ّيح٦م
ُ
إن هٜم٤مك ظم٤مًم٘ملم ،ظم٤مًم ً٘م٤م يٗمٕمؾ اخلػم وظم٤مًم ً٘م٤م يٗمٕمؾ ى ّ
وإن ُمروقا ومال شمٕمقدوهؿش( ،)1ى
إن ُم٤مشمقا ومال شمِمٝمدوهؿْ ،
إُم٦مْ ،
ٕن اعمجقس أصمٌتقا ظم٤مًم ً٘م٤م واطمدًً ا :ىمح٤مل أهحؾ
اًمٕمٚمؿ :واعمٕمتزًم٦م أصمٌتقا ِ
ٌّ
ظم٤مًم٘ملم وًمٞمس ظم٤مًم َ٘ملم! وم٘م٤مًمقا :ى
ُمًت٘مؾ سمٗمٕمٚمف.
إن اًمٕمٌدََ
قمز ّ
أن اًمذي ي٘مع ً
أن يمؾ أطمد يدرك ى
شم٘مدم ذم آظمر اًمدرس ى
وضمؾ ،وضسمٜم٤م اعمث٤مل سم٤معمً٤مومر
ومٕمال هق ُمِمٞمئ٦م اهلل ّ
ؿمحئ٧م
عٞمع إؾمٌ٤مب ،صمؿ أصٌح َ٧م شمراه ذم اًمٌٚمد! ُم٤م سم٤مًمؽ ي٤م ومحالن؟ واهلل ىمحد
ُ
اًمذي ىىمرر اًمًٗمر وشم٠مه٥م وأقمدّّ َ
اًمًٗمر وأقمددت يمؾ أ ُْمر وهتٞم٠م ُّ
يمؾ ؾمٌٞمؾ ويمؾ ؾمٌ٥م ًمٙمـ ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم هل اًمتل شمٖمٚم٥م اعمِمٞمئ٤مت يمٚمٝم٤م ،إذا
وضمؾ ْ
قمز ّ
يِم٠م ْ
﴿و َُمح٤م
أن شمً٤مومر ٓ شمً٤مومر ،إذا يِم٠م اهلل ّ
ُمر اًمذي أرد َشمَحف ٓ ي٘محع ،وهلحذا ىمح٤مل شمٕمح٤مممَ :
أن ي٘مع إ َ
َشم ََِم٤م ُء َ
ون إِ ىٓ َأ ْن َي َِم٤م َء اهللىُُ﴾(.)2
اًم َ٘مدََ ر ّي٦م أهي٤م اإلظمقة ٟمققم٤من :اًم َ٘مدََ ر ّي٦م إوائؾ وهؿ اًمٖمالة ،وه١مٓء ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًحالُم٦م ٟ -مٗمحقا
أن يٙمقن ؿم٤مءه ،أو ْ
أن يٙمقن يمتٌف ،أو ْ
أن يٙمقن اهلل يٕمٚمؿ اًمٌمء :أو ْ
عٞمع ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر إرسمٕم٦مٟ ،مٗمقا ْ
أن يٙمقن
ظم٤مًم ً٘م٤م ًمألومٕم٤مل ،ه١مٓء أدريمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وومٞمٝمؿ أول طمدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ عمَّح٤م َذ َيمَحر اسمح ُـ
َي ْٕم َٛمر أٟمف وضمدََ اسم َـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وؾم٠مًمف ىم٤مل :ى
إن ىمق ًُم٤م ِىم ٌَ َٚمٜمح٤م ذم اًمٌٍمحة يت٘مٗمحرون اًمٕمٚمحؿ  -يٕمٜمحل أٟمحف

ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)4442
( )1صحٞمح .أسمق داود (ُ )4691مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اإلٟمً٤من.30 :
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قمٜمدهؿ ٟمقع ُمـ اًمتٙمٚمػ واًمتٕمٛمؼ واعمٌ٤مًمٖم٦م اًمزائدة قمـ احلدّّ  -وإهنؿ ي٘مقًمقنْ :
أن ٓ َىم َدَ ر وإُمر أٟمػ! ي٘مقل:
ىمدر ؾم٤مسمؼ ُِمـ اهلل شمٕم٤ممم َقمٚمِ َٛمف و َيم َت ٌَف! وم٘م٤مل اسمـ قمٛمحر ريض
يٜمٗمقن اًم َ٘مدََ ر وي٘مقًمقن إُمر ُمًت٠مٟمػ! يٛمض سمف ٌ
ًم٘مٞم٧م أوًمئحؽ ومح٠مظمؼمهؿ أين سمحريء
اهلل قمٜمٝمام  -احلدي٨م هق أول طمدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمٕمد اعم٘مدُم٦م  -وم٢مذا َ
ُمٜمٝمؿ وأهنؿ سمرآء ُمٜمل ،واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أ ىن اطمدهؿ أٟمٗمؼ ُمثؾ ُأ ُطم ٍد ذه ًٌ٤م ُم٤م َىمٌِ َٚمف اهللُ ُمٜمف طمتك ي١مُمـ سم٤مًم َ٘مدََ ر،
َ
ىٌل قمٚمحٞمٝمام اًمّمحالة واًمًحالم قمحـ اإليحامن،
صمؿ ذيمر طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اًمٓمقيؾ وومٞمف ؾم١مال
ضمؼميؾ اًمٜمى ى
وم٘م٤مل« :اإليامن ْ
وذهش(.)1
أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر وشم١مُمـ سم٤مًم َ٘مدََ ر ظمػمه ّ
هذه اعم٘مدُم٦م أن ٟمْمٕمٝم٤م طمتك ٟمْمٌط اًمٙمالم أيت ذم ر ّده رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمٕمتزًم٦م ،ىمٚمٜمح٤م :هحذا اًم٘مًحؿ
اًمًٜمىى٦م قمغم ُيم ْٗم ِرهؿ ،اشمٗمؼ ُ
اًمًٜمى ِى٦م قمغم أهنحؿ
أهؾ ُّ
إول ،وهؿ ي٘مقًمقن سمٜمٗمل عٞمع ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر ،ه١مٓء أعع أهؾ ُّ
يمٗم٤مر يمام ؾمٞم٠ميت قمٜمد يمالُمف ذم اًمٕمٚمؿٕ ،هنؿ ي٘مقًمقن :ى
يمٗمر سمقاح ،هلذا هذا
إن إُمقر شم٘مع واهلل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م! وهذا ٌ
اعمذه٥م اوٛمحؾ ،وهذا ُِمـ سمريم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ى
ٕن اًمّمح٤مسم٦م عمَّ٤م أدريمقا أوائؾ اًم َ٘مدََ ريح٦م اؿمحتدوا
قمٚمٞمٝمؿ ضمدًً ا.
وأ ً ِ
أُمقرا طمًٜم٦م
يْم٤م ُمـ حم٤مؾمـ دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ،هذه اًمدول أهي٤م اإلظمقة هل٤م حم٤مؾمـ وهل٤م ُمً٤موئ ،ومتجد ومٞمٝم٤م ً
وأُمقرا ؾمٞمئ٦م ،يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :ه١مٓء احلٙم٤مم هلؿ طمًٜم٤مت يمٌ٤مر وؾمحٞمئ٤مت يمٌح٤مر ،واًمٕمحدل واإلٟمّمح٤مَ
ً
أن يذيمر ُم٤م يم٤من قمٜمد ه١مٓء اًم٘مقم ُِمـ طمًـ ِ
وُمـ دء  -يٕمٜمل سمٜمل أُمٞم٦م  ،-ومٙم٤من ُِمحـ إُمحقر اًمًحٞمئ٦م
ي٘متيض ْ ُ
شمٕمروٝمؿ ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف وشم٠مظمػمهؿ اًمّمالةً ،مٙمـ ذم اهٛمٚم٦م يم٤مٟمقا ٓ يؽميمحقن اعمٌتدقمح٦م ،وشمتٌٕمحقا
قمٜمدهؿ ُّ
أهؾ اًمٌدع ُِمـ اًم َ٘مدََ ر ّي٦م واهٝمٛمٞم٦م واهٕمدي٦م وأضاهبؿ ،شمتٌٕمحقهؿ ،وهحذه ُِمحـ حم٤مؾمحٜمٝمؿ ،ومٙم٤مٟمح٧م اًمٌدقمح٦م ذم
وىمتٝمؿ  -سمدع اًم َ٘م َدَ ري٦م وهمػمهؿ  ٓ -شمٙم٤مد شمٌدأ طمتك يٓمٗمئقه٤مِ ،
ومٛمـ حم٤مؾمٜمٝمؿ ى
أن ُمٕمٌحدًً ا اهٝمٜمحل وهحق اًمحذي
ّ
شمّمدر هلذه اعم٘مقًم٦م ُ -م٘مقًم٦م إومم ٟمٗمل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر إرسمع  -ىمد ىمتٚمقه ،صمؿ أظمذ هذه اعم٘م٤مًم٦م قمٜمحف
همٞمالن اًمدُمِم٘مل وىمتٚمقه ،يمام ىمتٚمقا اهٕمد سمـ درهؿ ،وىمتٚمقا اهٝمؿ سمـ صٗمقان ،ومٙم٤مٟم٧م هذه ُِمـ حم٤مؾمٜمٝمؿ ،هذه
اعم٘م٤مًم٦م ُ
أيْمح٤م حقد
شمٜمٍم صم٤مٟمٞم٦م ،وىم٤مل هبح٤م ً
أول َُمـ ىم٤مل هب٤م رضمؾ يدقمك ؾمقؾمـ اًمٜمٍماين ،ادقمك اإلؾمالم صمؿ ّ
يدقمك ؾمٞمًقيف ،شمٜمتنم يمام روى اسمـ سمٓم٦م ،ىم٤مل :عمّ٤م ىم٤مل هب٤م هذا يتٌٕمحف قمحغم هحذه اعم٘م٤مًمح٦م ّإٓ ّ
ُمالطمحقن ممحـ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )8مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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يٕمٛمٚمقن ذم اًمًٗمـُ ،م٤م شمٌٕمف أطمد ،طمتك شمٌٜمك هذه اعم٘م٤مًم٦م قمدو اهلل ُمٕمٌد اهٝمٜمل ،وهحذه ظمٓمحقرة إىمحقال أهيح٤م
اإلظمقة ،وٓ يزال إمم أن اعم٘م٤مٓت اًمْم٤م ًّم٦م أشمٞم٦م إمم إُم٦م ُِمـ يمٗمرة اًمنمق أو اًمٖمرب ٓ ،شمحٜمجح وٓ شمٜمتنمح
ّإٓ إذا شمٌٜم٤مه٤م أطمد ُِمـ أسمٜم٤مء إُم٦م اؾمٛمف اؾمٛمؽ ِ
وُمـ ضمٚمدشمؽ ممـ يتٙمٚمؿ سمٚمً٤مٟمؽ ،هذا هحق اًمحذي يٜمنمح هحذه
اعم٘م٤مٓت ،أُم٤م ُم٘م٤مًم٦م ي٘مقهل٤م ٟمٍماين يدقمك ؾمقؾمـ أو قد يدقمك ؾمٞمًقيف أو ؾمٜمًقيف  -قمغم ظمالَ ذم اؾمٛمف
 هذه ٓ شمٜمتنم ذم أطمد ،طمتك ضم٤مء ُمٕمٌد اهٝمٜمل وم٘م٤مل هبذه اعم٘م٤مًم٦م ،ومٚمام يم٤من ًرضمال ُِمـ هذه إُم٦م اٟمتنمت هذه
اعم٘م٤مًم٦م ،وم٤مؿمتد قمٚمٞمف سمٜمق أُمٞم٦م وم٘متٚمقه ،صمؿ أظمذ هذه اعم٘م٤مًم٦م رضمؾ يدقمك همٞمالن اًمدُمِم٘مل ،اؾمتدقم٤مه قمٛمر سمـ قمٌحد
وأُمره ْ
يمٜمح٧م أقمٛمحك
در ؾمقرة يس ،ىمح٤ملُ :مح٤م شم٘محقل؟ ىمح٤مل :أىمحقل:
ُ
أن ي٘مرأ ص َ
اًمٕمزيز رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟم٤مفمره َ
طمر اًمًالحْ ،
ومٌٍمشمٜمل وُمٞم ًتً٤م وم٠مطمٞمٞمتٜمل ،يٕمٜمل أفمٝمر أٟمف شم٤مب ،ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ ْ
إن يمح٤من يٙمحذب
إن يم٤من يم٤مذ ًسم٤م وم٠مذىمف ى
ّ
ِ
طمر اًمًالح ،صمؿ شمقذم قمٛمحر سمحـ قمٌحد اًمٕمزيحز،
قمكم أن ومٞمام يدقمٞمف ُمـ اًمتقسم٦م :اًمٚمٝمؿ ٓ يٛم٧م ُمٞمت٦م طمتك يذوق ّ
ّ
ِ
رأؾم٤م هلذه اعم٘م٤مٓت طمتك أشمك هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ :أفمٝمر همٞمالن
شمقمم اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده ُمـ أسمٜم٤مء قمٌد اعمٚمؽ و يرومع ً
شمٕمٝمدت ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ْ
أن ٓ شمٜمنم هحذه
ُم٘مقًمتف ،عمّ٤م أفمٝمر همٞمالن ُم٘مقًمتف اؾمتدقم٤مه هِم٤مم ،ىم٤مل ًمف :أ شمٙمـ
َ
وأُمر سمّمٚمٌف ،وم٠مضم٤مب اهلل دقمقة قمٛمر ْ
طمحر
سمح٠من يذي٘محف اهلل ّ
اعم٘م٤مًم٦م؟ ىم٤مل :أن َأ ُشمقب ،ىم٤مل ،ٓ :وم٘مٓمع يده ورضمٚمف َ
اًمًالح ْ
وأن ٓ يٛمقت ُمق ًشمً٤م ،ومٙم٤من ه١مٓء ؾمقاء ُِمـ اًمزٟم٤مدىم٦م أو ممـ ادقمقا ُِمـ أصح٤مب اًمٗمٙمحر اًمٌح٤مـمٜمل ُِمحـ
همالة قمكم ريض اهلل قمٜمف أو أُمث٤مل ه١مٓء يم٤مٟمقا ٓ ُيؽميمقن ،وم٤مٟمٓمٗم٠مت ُم٘م٤مًم٦م اًم َ٘مدََ ر ّي٦م إوائؾ ،ضمح٤مءت اعمٕمتزًمح٦م،
يمثػما قمـ
وأيمثر ُم٤م ّ
شم٘مقت اعمٕمتزًم٦م ذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،وزُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس  -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -خيتٚمػ ً
زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،ومزُمـ سمٜمل أُمٞم٦م يمام ّىمرر ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه ُِمـ اًمٕمٚمامء أومْمؾ سمٙمثػم ُِمحـ زُمحـ سمٜمحل اًمٕمٌح٤مس،
اٟمتنمت عٚم٦م ُِمـ اعم٘م٤مٓت ِ
وُمـ وٛمٜمٝم٤م ُم٘مقًم٦م اعمٕمتزًم٦م ،ويمح٤من اعمٕمتزًمح٦م سمٕمْمحٝمؿ ذم اًمٌٍمحة هلحؿ ُمدرؾمح٦م ذم
اًمٌٍمة وسمٕمْمٝمؿ ذم سمٖمداد ،اٟمتنمت هذه اعم٘مقًم٦م طمتك متٙمٜمقا ُِمـ اًمقصقل إمم اًمت٠مصمػم قمغم وٓة إُمقر :وم٠م ّصمروا
اًمًٜمى٦مُ ،م٤م اًم َٗم ْر ُق سملم ُم٘مقًم٦م اعمٕمتزًمح٦م
قمغم اعم٠مُمقن واًمقاصمؼ واعمٕمتّمؿ ،وٟمنموا هذه اعم٘م٤مٓت ،ومتّمدى هلؿ قمٚمامء ُّ
واًم َ٘مدََ ري٦م؟ اعمٕمتزًم٦م عمّ٤م رأوا ومٔم٤مقمح٦م وسمِمح٤مقم٦م ُم٘مقًمح٦م اًم َ٘مدََ ر ّيح٦م إوائحؾ وُمح٤م وىمحػ هلحؿ اعمًحٚمٛمقن :أرادوا ْ
أن
خل ْٚمحؼ،
يتقؾمٓمقا وم٠مصمٌتقا ُِمـ ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر
اًمٕمٚمؿ واًمٙمت٤مسم َ٦مً ،مٙمـ ٟمٗمقا ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕمح٤ممم ٕومٕمح٤مل اًمٕمٌح٤مد وٟمٗمحقا ا َ
َ
ومّم٤مر يمالُمٝمؿ ُمْمٓمرسم٤م ٓ هق سم٘مقل اًم َ٘مدََ ري٦م إوائؾ وٓ هق سم٘مقل أهحؾ اًمًحٜمىى٦مِ ،
ومٛمحـ هٜمح٤م ىمح٤مًمقا :ى
إن اًمٕمٌحد
ّ
ً
ُّ
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ِ
أُمرا :ومٞم٘مع ُمرا ُد اًمٕمٌحد دون ُمحراد
أُمرا ويريد اًمٕمٌد ً
يًت٘مؾ سمٗمٕمٚمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم مت٤م ًُم٤م :ومػميد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕمٌد ً
اهلل ،وهذا أُمر ُمقطمش ضمدًً اُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ي٘مع ذم ُمٚمٙمقت اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ٓ يريد ،ويريحد اهلل ذم ُمٚمٙمقشمحف ُمح٤م ٓ
يٙمقن ،ويمٗمك هبذا قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ؾمقء أدب ُمع رب اًمٕم٤معملم ،واعمٕمتزًم٦م أهي٤م اإلظمقة ُِمـ أؿمدّّ ِ
اًمٗم َحرق ىمٚمح٦م أدب ُمحع
ِ
ِ
ختّمص ودرس اًمٕم٘مٞمدة وشمِم ٌّع ُمٜمٝم٤م صمؿ ي٘مرأ هحذه
دائام ُمـ ىمراءة ُمثؾ هذه ّإٓ َعمـ ّ
اهلل ،يمتٌٝمؿ ُمقطمِم٦مٟ ،محذر ً
اًمٙمت٥م ٓطم ً٘م٤م ًمٚمر ّد قمٚمٞمٝم٤م ،أُم٤م ْ
أن ي٘مرأه٤م اإلٟمً٤من ؾمتجد ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء يِمٞم٥م ُمٜمٝم٤م اًمرأس ُِمحـ ىمٚمح٦م أدب هح١مٓء
اًم٘مقم وضمرأهتؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمع ُم٘م٤مم رب اًمٕم٤معملم ،وهلذا ُم٤مذا شمالطمظ؟ شمالطمظ اًمٚمٞمؼماًمٞمحلم واًمٕمٚمامٟمٞمحلم ير ّيمّحزون
إن ِ
وشم٘مقى هلل :ى
اًمٗم َرق يمٌػم ضمدًً ا سملم اعمٕمتزًم٦م وسملم اًمٚمٞمؼماًمٞمحلم،
دائام قمغم ُم٘مقٓت اعمٕمتزًم٦مُ ،مع أٟمٜم٤م ٟم٘مقل إٟمّم٤م ًوم٤م
ً
ً
ِ
اًمٗم َرق ه٤مئؾ ،اًمٚمٞمؼمازم واًمٕمٚمامين ُي ِٛمدّّ ه اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل اًمٖمر  ،خمتٚمػ مت٤م ًُمح٤مْ ،
وإن يم٤مٟمح٧م اعمٕمتزًمح٦م ىمحد شمح٠مصمرت
أن ٟم٘مقل :ى
سم٤مًمٗمٚمًٗم٦مً ،مٙمـ ْ
إن اعمٕمتزًم٦م ُمثؾ اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م! ُمٕم٤مذ اهلل ُم٤م ٟم٘مقل هحذاً ،مٙمحـ ٟم٘محقل ٓ :ؿمحؽ
أهنؿ ا ىشم َٙم َُ١موا قمغم ُمثؾ هذه اعم٘مقٓت ى
يحر ُّدون اًمٜمّمحقص
ٕن اعمٕمتزًم٦م ضمريئقن ضمدًً ا قمغم اًمٜمّمحقص اًمنمحقمٞم٦مُ ،
قم٘مال وهق اهلقى اعمحض ي٘مقًمقن :إٟمف ّ
أن ُم٤م يًٛمقٟمف ً
اًمنمقمٞم٦م ويدّّ قمقن ّ
دل قمحغم ُم٘مقًمتٜمح٤م :ومٞمتجحرؤون ضمحرأة
ؿمديدة قمغم ٟمّمقص اًمنمع ،واًمٚمٞمؼمازم واًمٕمٚمامين يمام شمٕمٚمؿ يروق ًمف ُمثحؾ هحذا اًمٗمٙمحر اًمٕمٗمحـ ،هٜمح٤م ٟمّمحؾ إمم
اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،عمَّ٤م يم٤مٟم٧م اعمٕمتزًم٦م شمزقمؿ ى
أن إُمقر يقىمٕمٝم٤م اًمٕمٌد وضب قمٚمٞمف
إن اًمٕمٌد هق اًمذي يِم٤مء اًمزٟمك دون ُمِمٞمئ٦م اهلل :واهلل ٓ يريحد ُمٜمحف ْ
اعمث٤مل هذا سم٤مًمزٟمك ،ىم٤مًمقا :ى
أن يحزين ٓ يريحده
ىمدرا ًمٙمـ ذ ًقم٤م ،ى
ٕن اإلرادة ٟمققم٤من :إرادة ىمدََ ر ّي٦م وإرادة ذقمٞم٦م ،اإلرادة اًمنمقمٞم٦م هحل إواُمحر وإطمٙمح٤مم
ً
قمز
ىمدرا :وم٘مٚمٜم٤م :إٟمف ٓ ي٘مع يريٙم٦م وٓ شمًٙمٞمٜم٦م ّإٓ سم٢مذن اهلل ّ
اًمنمقمٞم٦م ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُحي ّرم هذا وٓ يريده ذ ًقم٤م ،أُم٤م ً
وضمؾ مم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد أو همػمهؿ ،عمّ٤م ضم٤مءت ُمً٠مًم٦م – واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -اًمزٟمك ىم٤مًمقا :ى
ّ
إن اًمٕمٌد يحزين واهلل
ّ
ً
وضمحؾ!
قمحز
ُي َ٘م ِّدِّ ر اًمزٟمك! سمؾ اًمٕمٌد ُي َ٘م ّدّ ره
رهمحام قمحـ اهلل ّ
ُمًت٘مال قمـ اهلل :واهلل ٓ يريد ُمٜمف ذًمؽ! وهق يقىمٕمحف ً
ومً٠مل هذا اًمً١مال وم٘م٤مل رمحف اهلل" :و َُمـ زقمؿ ى
أرأي٧م هذه اعمرأة اًمتل محٚم٧م ُِمحـ
أن اًمزٟمك ًمٞمس سم٘مدر! ىمٞمؾ ًمف:
َ
أن خيٚمؼ هذا اًمقًمد؟ وهؾ ُم٣م هذا ذم ؾم٤مسمؼ ِقم ْٚم ِؿ اهلل؟" ٓ ُسمدّّ ْ
اًمزٟمك وضم٤مءت سمقًمد هؾ ؿم٤مء اهلل ْ
أن ي٘مقل أطمحد
أن ي٘مقل ،ٓ :اهلل شمٕم٤ممم يِم٠م ْ
أن ي٘مقلٟ :مٕمؿ ،وم٢مذا ىم٤ملٟ :مٕمؿ :وم٤مٟمت٘مض قمٚمٞمف ىمقًمف ،وإُم٤م ْ
أُمريـ ،إُم٤م ْ
أن شم٘مع هحذه
اعمٕمّمٞم٦م ُِمـ اًمٕمٌد ،ومٞم٘م٤مل :هذا آسمـ اًمذي َُمـ ظمٚم٘مف؟ َُمـ ؿم٤مء ْ
أن يقضمد؟ َُمـ ؿم٤مء هلذا آسمـ هذا ُِمحـ اًمزٟمحك
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وضمؾ ُم٤م ىمدّّ ره ً
قمز ّ
ْ
أصال! وسم٤مًمت٤مزم َُمـ ظمٚمؼ هذا آسمحـ؟ اًمحزاين هحق
أن يقضمد؟ سمؾ َُمـ ظمٚم٘مف؟ أٟم٧م شم٘مقل :اهلل ّ
ظمٚمؼ اسمٜمف؟؟ ىمٓم ًٕم٤م ٓ ي٘مقل هذا إٟمً٤منً ،مق ي٘مقل هذا إٟمً٤من هذا اًمٙمالم يٙمٗمرً ،مق ىم٤مل أطمد :ى
إن اإلٟمً٤من
اًمذي َ
قصؾ إًمٞمٝم٤م
خيٚمؼ إٟمً٤م ًٟمً٤م! يٙمٗمر ،وهذا هق اعمراد أن ذم اعمٜم٤مفمرة ،اعمراد سم٤معمٜم٤مفمرة أهي٤م اإلظمقة يٙمقن ومٞمٝم٤م خم٤مٟمؼ ُي َ
اعمٜم٤مفمر طمتك يّمؾ ٕطمد أُمريـ :إُم٤م ْ
أرأي٧م؟ ىمقًمؽ اًمٌ٤مـمؾ عمّ٤م
ي٘مر هبذا إُمر اًمذي يٜم٘مض قمٚمٞمف ىمق ًَمف ،وم٘مؾ:
َ
أن ّ
أصال ،اعمراد هذا طمتك يٕمٚمؿ سمٓمالن ىمقًمف ،وإُم٤م ْ
ُو ّٞمؼ قمٚمٞمؽ اخلٜم٤مق رضمٕم٧م وٟم٘مْمتف ،وهذا هق اعمراد ً
أن ي٘محقل
سم٢مُمْم٤مء ىمقًمف إول ومٞمٚمزم ُمٜمف ُم٘مقًم٦م ُمقطمِم٦م ،اًمالزم ًمٚمٌ٤مـمؾ يدل قمغم ُم٤مذا؟ يدل قمغم سمٓمالن أصؾ اًم٘مقل ،إذا
يم٤من هٜم٤مك ٓزم  -وهق اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًم٘مقل  -سم٤مـمؾ :هذا يدل قمغم ى
أن اًم٘مقل ذم أصٚمف سم٤مـمؾ ،وم٘م٤مل رمححف
وضمحؾ ْ
ّ
اهلل شمٕم٤ممم" :هذا اًمقًمد هؾ ؿم٤مء اهلل ْ
أن يقضمحد هحذا؟ أو
قمحز
أن خيٚمؼ؟ وهؾ ُم٣م ذم ؾمح٤مسمؼ ِقم ْٚمحؿ اهلل ّ
أن ُمع اهلل ظم٤مًم ً٘م٤م :ى
وم٢من ىم٤مل ،ٓ :وم٘مد زقمؿ ى
شم٘مر سم٤مًمٕمٚمؿْ ،
وأن اًمحزاين َظم َٚمحؼ اسمح َـ اًمزٟمحك
يٕمٚمٛمف اهلل؟" ىمٚمٜم٤م :اعمٕمتزًم٦م ّ
ُمٜمف ،ىم٤مل" :وهذا ىمقل ُمْم٤مرع ًمٚمنمك سمؾ هق اًمنمك" ،احل٘مٞم٘م٦م اعمٕمتزًمح٦م ٓ شم٘مقًمحف ًمٙمحـ هحق يريحد ْ
أن ُيْمح ّٞمؼ
أن جيٞمٌقإ ،هنؿ ْإن ىمح٤مًمقا :ى
قمٚمٞمٝمؿ اخلٜم٤مقً ،مٙمـ ُم٤م ضمقاب اعمٕمتزًم٦م؟ ٓ ضمقاب ،هذا هق ٓ ،يًتٓمٞمٕمقن ْ
إن اهلل
هق اًمذي َىم ّدّ ر وضمقد هذا اًمٕمٌد ُِمـ اًمزٟمك َ
وظم َٚم َؼ اسم َـ اًمزٟمك هذا  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -يمحام ظم َٚمح َؼ ؾمح٤مئر قمٌٞمحده،
ىمٚمٜم٤مُ :مٕمٜمك ذًمؽ ّ
أن اهلل َقمٚمِؿ ذم ؾم٤مسمؼ ِقم ْٚم ِٛمف ذًمؽ وىمد ؿم٤مء  -ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده  -ؿم٤مء هذه اعمٕمّمٞم٦م اًمتحل ٟمِمح٠م
ُمٜمٝم٤م اسم ُـ اًمزٟمك ،ومٝمذا ُِمـ اعمخ٤مٟمؼ اًمتل ٓ يًتٓمٞمٕمقن اهقاب قمٜمٝم٤م.

قمز ّ
صمؿ ىم٤ملَُ " :مـ زقمؿ ى
وضمؾ" ٟمحـ
أن اًمنىم٦م وذب اخلٛمر وأيمؾ اعم٤مل احلرام ًمٞمس سم٘مْم٤مء و َىم َدَ ر ُِمـ اهلل ّ

ٟمٕمٚمؿ ى
أن اًمرزق ٟمققم٤من ،رزق طمالل ورزق طمرام ،اًمرزق احلالل هق اعمٕمروَ اًمذي ي٠ميت إًمٞمؽ سم٢مرث أو هبٌ٦م أو
ُم٤مل همػمه ٓ ؿمؽ ى
سمٙمً٥م ُمٌ٤مح :هذا رزق طمالل ،اًمنىم٦م إذا هق اًمٕمٌد وأظمذ َ
أن هذا حمرم وٓ جيحقزَ ،ىمح ّدّ ر
قمز ّ
َ
وضمؾ ْ
قمز ّ
اًمٙمًح٥م اعمٌح٤مح
وضمؾ
أن
ينق هذا اًمٕمٌد و َأ َظم َذ هذا اعم٤مل وأيمٚمف ُِمـ يمً٥م سم٤مـمؾ ،و َىم ّدّ ر اهلل ّ
اهلل ّ
َ
٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم وأرضمع اعمنوق و ُقم ْدْ ُِمـ اًمحذٟم٥م
واًمٙمً٥م اًمٖمػم ُمٌ٤مح ،اًمٙمً٥م اًمٖمػم ُمٌ٤مح ي٘م٤مل ًمّم٤مطمٌفُ :شم ْ
َ
اًمذي أٟم٧م ومٞمف :وم٠مٟم٧م ذم زُمـ اعمٝمٚم٦مَُ ،مـ َىم ّدّ ره؟ َىم ّدّ ره اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمال ؿمؽ ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم هق اًمحذي َىمح ّدّ ره،
أن اًمنىم٦م وذب اخلٛمر وأيمؾ اعم٤مل احلرام ًمٞمس سم٘مْم٤مء و َىم َدَ ر! وم٘مد زقمؿ ى
ي٘مقلَُ " :مـ زقمؿ ى
أن هذا اًمٕمٌد ىم٤مدر
رزق همػمه!" يٕمٜمل :ى
أن ي٠ميمؾ َ
ْ
ُم٘مدرا ًمٗمحالن سمحـ ومحالن ويمتٌحف
يم٠من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ هذا اعم٤مل اًمذي ُهق ضمٕم َٚمف
ً
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شمٕم٤ممم قمٜمده :ومٝمذا اًمً٤مرق أشمك وأظمذ رزق همػمه و يتح٘مؼ ُم٤م ىمدّّ ره اهلل ُِمـ ى
أن هذا اًمرزق ًمّم٤مطم٥م هذا اعم٤مل!
٘مدّ ر اًمرزق ومال ي٘مع اًمرزق! واحلؼ ى
هذا هق ُمرادهُ ،مٕمٜمك ذًمؽ ى
أن اًمنحىم٦م واًمزٟمحك وؾمح٤مئر هحذه
أن اهلل شمٕم٤ممم ُي ّ
إُمقر ىمد ىمدّّ ره٤م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،وإُمر ومٞمٝم٤م يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وىمحقع هحذه اعمٕمح٤ميص ُِمحـ
وضمؾ عمَ٤م وىمع ذم هذه اعمٕم٤ميص ،ى
قمز ّ
اًمٕمٌدً :مقٓ ى
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ًمق يم٤من هلذا اًمٕمٌد َىم ْدْ ٌر قمٜمده
أن اًمٕمٌد ه٤من قمغم اهلل ّ
أن يراضمع ٟمٗمًحف ْ
وضمؾ وىمع هبذه اًمدٟم٤مي٤م ،ومٕمٚمٞمف ْ
قمز ّ
وأن يتٕمحرَ قمحغم
عمَ ّـ قمٚمٞمف وأيمرُمفً ،مٙمـ ٕٟمف ه٤من قمغم اهلل ّ
إؾمٌ٤مب اًمتل ضمٕمٚم ْت ُف يّمؾ إمم ُمثؾ هذه اعمراطمؾ طمتك يٕمقد إمم رسمف شمٕم٤ممم ،هذا ومحٞمام يتٕمٚمحؼ سمح٠مُمر اعمح٤مل ،اعمح٤مل
ىمدى َره اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم وأٟم٧م شمٕمرَ ى
أن هذا اًمً٤مرق طملم َأ َظم َذ هذا اعم٤مل ىمد اهمتذى سمف واهمتٜمك سمف وسمٜمك سمحف سمٞم ًتًح٤م
ى
ُمثال واؿمؽمى سمف ـمٕم٤م ًُم٤م وشم٘مٚم٥م ذم طمٞم٤مشمف ُمـ آصم٤مر هذا اعم٤مل ومٝمق رزق ًمٙمٜمف رزق طمرامّ ،
ً
ٕن اإلٟمًح٤من يًحتٓمٞمع
ّ
ْ
وضمحؾ ًمٙمٜمحف رزق طمحرام،
قمحز
أن ي٠مظمذ ُم٤مل همػمه :ومٞمٙمقن هذا اًمذي ي٠ميمٚمف ويتٖمذى سمف ٓ ؿمؽ أٟمف ُِمـ قمٜمد اهلل ّ
أن اًمٕمٌد متٙمـ ُِمـ أ ْن ي٠مظمذ رزق همػمه ْ
إن هذا اًمرزق ُم٤م َىم ّدّ ره اهللُ ،مٕمٜمك ذًمؽ ى
ىمٚم٧م :ى
وأن ٓ ي٘مع ُم٤م
ومٞم٘مقل :إذا َ
َىم ّدّ ره اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ شم٘مًٞمؿ إرزاق! هذه اعم٘مقًم٦م ُمثؾ اعم٘مقًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ذم إًمزام اعمٕمتزًم٦م وهلحذا ىمح٤مل :هحذا اًم٘محقل
يْم٤مرع ىمقل اعمجقؾمٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م.
"سمؾ أيمؾ رزىمف وىم٣م اهلل ًمف ْ
أن ي٠ميمٚمف ُِمـ اًمقضمف اًمذي أيمٚمف" يٕمٜمل ُِمـ هحذا اًمقضمحف اعمححرم ،وسم٤مًمتح٤مزم ُمح٤م
أيمٚم٧م ُِمـ اعم٤مل احلحرام ،وٓ يحت٩م سم٤مًم َ٘محدََ ر! وهلحذا رومحع
٥م إًمٞمف ٕٟمؽ
َ
اًمٗم٤مئدة؟ اًمٗم٤مئدة :ارضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم و ُشم ْ
قمكم ْ
ٌ
أن أهق! وم٘م٤مل قمٛمر ريض
ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ؾم٤مرق وم ّٚمام رومٕمف ىم٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :أٟم٤م ىمد َىم ّدّ ر اهلل شمٕم٤ممم ّ
اهلل قمٜمف :وأٟم٤م َىم ىدى ر اهلل شمٕم٤ممم ْ
أن أىمٓمع يدك( ،)1يٕمٜمل ٓ شم٠ميت إمم اًم َ٘مدََ ر ًمتًتدل سمف قمغم سم٤مـمٚمؽ! وًمتجٕمحؾ اًم َ٘محدََ ر
أيْم٤م اهلل شمٕمح٤ممم أُمحرين ْ
أن شمٗمٕمؾ اًمٌ٤مـمؾ! ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم َىم ّدّ ر هذا إُمر وقمٚمٞمؽ ْ
طمج٦م ذم ْ
أن
أن شمتقب ُمٜمفً ،مٙمـ ً
هىم٧م أٟم٧م َىم َدَ ًرا ،صمؿ ضم٤مء أ ُْم ُر ِ
ىمتؾ اًمٜمٗمس ،اعمٕمتزًم٦م  -ىمٌحٝمؿ اهلل  -هلحؿ
أىمٞمؿ احلدود :ومً٠مىمٓمع يدك َىم َدَ ًرا يمام
َ
ومٛمثال ُي َ٘م ّدّ ر اهلل ْ
ُم٘مقًم٦م ُمقطمِم٦م ضمدًً ا ذم إضمؾ ،ي٘مقًمقن :إضمؾ ُي َ٘م ّدّ ره اهلل شمٕم٤مممً :
أن يٕمٞمش اًمٕمٌد صمامٟمحلم َؾمحٜمَ٦م:
ُ
اًم٘م٤مشمحؾ
وم٢مذا ىمتٚمف أطمدٌٌ ي٘مقًمقن اًم٘م٤مشمؾ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،يمٚمٛم٦م ُمقطمِم٦م ضمدًً ا  -ىمٓمحع أضم َٚمحف ،ىمح٤مل:
ىمٓمع أضم َٚمفً ،مق ي٘متٚمف ًمٕم٤مش صمامٟملم َؾمٜمَ٦م ،ومٚمام ىمتٚمف قم٤مش ؾمتلم َؾمٜمَ٦م ،وم٤مًم٘م٤مشمحؾ ىمٓمحع إضمحؾ اًمحذي َىمح ّدّ ره اهلل،
َ
(ُ )1يٜمٔمر ذح اًمٓمح٤موي٦م (ص.)105 :
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وًمقٓ ي٘متٚمف ٓؾمتٛمر طمتك يّمؾ إمم أضمٚمفُ ،م٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم هذا اًمٙمالم اعمحقطمش؟ ى
أن اًمحذي ي٘محؼ هحق
أن ُيٜمٝمل ً
ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد دون ُمِمٞمئ٦م اهلل! وم٤مهلل ؿم٤مء ًمف صمامٟملم َؾمٜمَ٦م  -سمزقمٛمٝمؿ ً -مٙمـ اًم٘م٤مشمؾ مت ّٙمـ ُِمـ ْ
أضمحال َىمح ّدّ ره
ّ
اهلل شمٕم٤ممم ْ
أُمحر
قمحز
وأن ٓ يّمؾ هذا اإلٟمً٤من إمم ُم٤م ىمد َىم ّدّ ره اهلل شمٕم٤ممم :سمؾ ىمٓمٕمف اًم٘م٤مشمؾ قمغم اهلل ّ
وضمحؾ ،وهحذا ٌ
أن طمر ًسم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمٓمرق هل٤م عمَ٤م شمٓمرىمٜم٤م ًمحف ،ى
ُمقطمش ضمدًً ا ذم احل٘مٞم٘م٦م ،يٕمٜمل ًمقٓ اًميورة وًمقٓ ى
ٕن ُمثحؾ
اًمر ّد
هذه اعم٘مقٓت ٓ ٟم٘مقهل٤م طم٘مٞم٘م٦م أصمٜم٤مء اًمنموح اًمٕم٤مُم٦مً ،مٙم ْـ عمّ٤م شمٓمرق هل٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأراد اًمر ّد ومال ُسمدّّ ُمـ ى
اًمذي ُي ٌّلم أصؾ اعم٘مقًم٦م ،ى
ٕن ُم٘مقًم٦م اعمٕمتزًم٦م ذم هذه اًمٗمٔم٤مقم٦م ٟ -مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م واًمًحالُم٦م  ،-وسمٜمح٤مء قمٚمٞمحف
يٚمزُمٝمؿ ى
أن اهلل شمٕم٤ممم ُي َ٘م ّدّ ر أضم٤مل ًمٙم ّـ اًمٕمٌ٤مد ي٘مٓمٕمقهن٤م ،ومٞمِم٤مء اهلل إُمقر وٓ شم٘مع! وم٤مًم٘م٤مشمؾ  -سمزقمٛمٝمؿ  -ىم َتؾ
هذا سمزقمٛمٝمؿ وم٘مٓمع قمغم هذا اعم٘متقل أضمٚمف :ومتح٘مؼ ُمراد اًمٕمٌد دون ُمحراد اهلل! وهحذا ذم احل٘مٞم٘مح٦م ومٞمحف شمٖمٚمٞمح٥م
عمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل ،سمؾ هذا ومٞمف شمٕمجٞمز ًمرب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ٟمٛمقذضم٤م قمٚمٞمف ُيٕمٚمؿ سمحف ى
أن
وهذا إُمر يمام ىمٚمٜم٤م يدريمف طمتك قمقام اعمًٚمٛملم أٟمف ُِمـ إىمقال اًمٌ٤مـمٚم٦م ،ومٜمٕمٓمل
ً
ً
قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم يٕمٚمٛمقن سمٓمالن هذا اًم٘مقل ،روى اًمالًمٙم٤مئل رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمرطمقم اًمٕمٓمح٤مر ى
رضمحال ُِمحـ
أن
ِ
٥م إًمٞمف ْ
أن يذه٥م ُمٕمف إمم أطمد اعمٕمتزًم٦م ًمٞمِمؽمي ُمٜمف ضم٤مري٦م ،ي٘مقل ُمرطمقم :ومحدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمحف ،ومٚمحام
اًمًٜمىى٦م َـم َٚم َ
أهؾ ُّ
أن شمِمؽموه٤م  -ي٘مّمد اه٤مري٦م  -صمؿ َأ َُم َر ْ
دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ىم٤مل ٓ :ي٠مشمٞمٙمؿ سمٓمٕم٤مُمٙمؿ أو سمٙمذا ّإٓ اًمتل أردشمؿ ْ
أن ييح
اًم٘مدح قمغم يحده ،اعمٕمتحززم يحزقمؿ ى
أن
هلام ُم٤م ًء  -اه٤مري٦م هذه  -وم٠مطميت اعم٤مء ،عمّ٤م أطميت اعم٤مء ووع اعمٕمتززم
َ
إُمقر إًمٞمف دون اهلل :ى
وأن اًمذي يتح٘مؼ ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد دون ُمِمٞمئ٦م اًمرب! ومقوع اًم٘مدح قمغم يده وىم٤مل ُ -ي َٕم ِّرض
اًمًٜمىى٦م  -ي٘مقًمقن :إٟمٜمل ٓ اؾمتٓمٞمع ْ
أن أذب هذا اًمٙم٠مس!! صمؿ ىم٤مل :هل  -ي٘مّمد اه٤مري٦م  -طمر ٌة ًمقضمحف
ٕهؾ ُّ
إن أذسمف :أشمرى ُم٤مٟم ًٕم٤م؟ يٕمٜمل هؾ ُِمـ أطمد يٛمٜمٕمٜمل ُِمـ ْ
اهلل ْ
أن أذب هذا؟ هحذا ومٕمحكم وقمٛمحكم وإُمحر إ ّزم،
أن يٛمٜمٕمٜمل؟ ْ
أن أذسمف :هؾ يًتٓمٞمع أطمد ْ
ومٙم٠مس قمغم يدي وُم٤م ٌء أريد ْ
إن أذسمف ومٝمل طمر ٌة ًمقضمحف اهلل ،ي٘محقل
ٌ
ِ
اًم٘مدح سمٓمرَ صمقهب٤م ووىمع اًم٘مدح وي٘م٘مح٧م ُمِمحٞمئ ُ٦م رب اًمٕمح٤معملم ،هحق ي٘محقلْ :
إن
وميسم٧م اه٤مري٦م
اًمراوي:
َ
ضم٧م ُمٕمٜمح٤م ُمت٘مٜمٕمح٦م – يٕمٜمحل شمٖمٓمح٧م ٕ -هنح٤م
أذسمف ومٝمل طمر ٌة ًمقضمف اهلل ،ي٘مقل ُمرطمقم اًمٕمٓم٤مر رمحف اهلل :ومخر ْ
ِ
اًمًٜمى ُ٦م ،اًمذي اقمت٘مٝمح٤م اقمت٘مح٤مد
ص٤مرت طمرةُ ،م٤مذا ُؾم َ
اًمًٜمىى٦م ،اًمذي أقمت٘مٝم٤م ُّ
ٛمٞم٧م؟ ُم٤م اًمذي اقمت َ٘مٝم٤م؟ ُؾمٛمٞم٧م ُمقٓة ُّ
اًمًٜمىى٦م واهامقم٦م ،وظمْمع اعمٕمتززم ويررت ُرهمؿ أٟمٗمف ،ووىمع ُم٤م ىمدّّ ره اهلل شمٕم٤ممم ،وىمقًمف :هؾ شمحرى ُم٤مٟم ًٕمح٤م؟
أهؾ ُّ
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ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
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أن أذب اعم٤مء؟ صمؿ ىم٤مل :هل طمرة ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم ْ
أطمدٌ يٛمٜمٕمٜمل ُِمـ ْ
إن أذسمف ،ومٙم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد َىمح ىدى ر
هٜم٤مك ٌ
اًمًٜمى ِى٦م ْ -
ْ
أن شميب اًم٘مدح ومً٘مط ،وىمد قم ىٚمؼ قم ْت َ٘مٝم٤م سمٙمقٟمف ٓ ينمحب اعمح٤مء:
أن
َ
شميب اه٤مري٦م قمغم – هل قمغم ُّ
ومٚمؿ ينمب اعم٤مء ،ومت٘مٜمٕم٧م ،ى
يحر ْرن وم٢م ىٟمىحف يٚمحزُمٝم ّـ شمٖمٓمٞمح٦م اًمقضمحف،
ٕن اهقاري يٙمِمٗمـ قمـ وضمقهٝمـ :ومح٢مذا ى
ٕن يمؾ أطمد يٕمٚمؿ ى
اًمًٜمى ِى٦م( ،)1ى
أن إُمحقر إمم
وؾمٛمٞم٧م ُمقٓة ُّ
ومخرضم٧م ُمت٘مٜمٕم٦م ،يٕمٜمل أهن٤م همٓم٧م وضمٝمٝم٤م سم٤مًم٘مٜم٤مع ُ
ً
اؾمت٘مالٓ! سمحٞم٨م يًت٘مؾ سم٤مُٕمر يمحام يزقمٛمحقن ،واًم٘م٤مشمحؾ
ُمِمٞمئ٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وًمٞمً٧م إُمقر إمم اًمٕمٌد
أن ُي٘متؾ ذم اًمقىم٧م اًمٗمالين وذم اًمً٤مقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م وذم اًمقىم٧م اعمحدد :ى
أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد َىم ّدّ ر ْ
واعم٘متقل ٓ ؿمؽ ى
وأن
ٍ
َىم ْت َٚمف ٍ
سمحؼ أو سمٌ٤مـمؾ :ى
٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ي٘متٚمف ومٞمٛمقت ذاك قمغم اًمٙمٗمحر :أو ي٘محع قمحغم يحد
وأن َىم ْت َٚمف ي٘مع قمغم يد
أن شم٘مقل هذا ،وإٟمام شم٘مقل ى
وضمؾ هق اًمذي َىم ّدّ ر هذا ،اعمٕمتزًم٦م ٓ شمريد ْ
قمز ّ
أُمحر
فم٤م ٍ َشم َٕم ّدّ ى قمٚمٞمف وم٘متٚمف ،اهلل ّ
أن هذا ٌ
إمم اًمٕمٌد ،ىمٓمع إضمؾ اًمذي َىم ىدى َره اهلل! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م.
ٍ
سم٘مْم٤مء ُِمـ اهلل و َىم َدَ ر ،ويمؾ ذًمؽ
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :سمؾ ذًمؽ يمٚمف  -يٕمٜمل ُم٤م شم٘مدم ُِمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد -
سمٛمِمٞمئتف ذم ظم ْٚم ِ٘مف وشمدسمػمه ومٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُم٤م ضمرى ذم ؾم٤مسمؼ ِقم ْٚم ِٛمف هلؿ" صمؿ ىم٤مل" :وهق اًمٕمدل احلؼ اًمذي
يٗمٕمؾ ُم٤م يريد ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده".
أشمك إمم ُمً٠مًم٦م يت٤مج إمم شمقوٞمح وهل ُِمـ قمٌ٤مرات اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مءت قمـ اًمِمح٤مومٕمل وهمحػمه
ِ
ُ٘محر هبحذا "ًمزُمحف
أىمر أ ىن اهلل شمٕم٤ممم َقمٚم َؿ إؿمحٞم٤مء يمٚمٝمح٤م واعمٕمتزًمح٦م ُشم ّ
أىمر سم٤مًمٕمٚمؿ" يٕمٜمل َُمـ ّ
ي٘مقل رمحف اهلل" :و َُمـ ّ
اًمّم َٖمر واًم٘مامءة" يٕمٜمل قمغم اًمذل ،يٚمزُمف ذًمؽ ً
ذًمٞمالُ ،م٤م ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم؟ ي٘محقل
اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ر واعمِمٞمئ٦م قمغم ى
ُ
وإن ضمحدوه يمٗمرواً ،مق ىم٤مل أطمد :ى
أىمروا سمف ُظمّمٛمقاْ ،
اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ذم اًم َ٘مدََ ر ّي٦مٟ :م٤مفمروهؿ سم٤مًمٕمٚمؿْ :
إن
وم٢من ّ
اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء! يٙمٗمر سم٤مإلع٤مع ،وهلذا ىمٚمٜم٤م :ى
ٕهنحؿ
إن اًم َ٘مدََ ر ّي٦م إوائحؾ يم ىٗمحرهؿ اًمًحٚمػ سم٤مإلعح٤مع ى
ىم٤مًمقا :ى
إن اهلل ٓ يٕمٚمؿ إُمقر طمتك شم٘مع ،وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٙمقن ُُم َ٘م ّدّ ًرا هل٤م ،ومٞم٘مقل اًمًٚمػٟ :م٤مفمروهؿ هح١مٓء ٟ -مٗمح٤مة
ِ
أىمروا ى
اًم َ٘مدََ ر – سم٤مًمٕمٚمؿ ،اسمدأوا ُمٕمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿْ :
ُ٘محر
أن اهلل َقمٚم َؿ إؿمٞم٤مء ُظمّمٛمقا ،اٟمتٝم٧م طمج ُتٝمؿ ،واعمٕمتزًم٦م ُشم ّ
وم٢من ّ
وإن ضمحدوه ُيم ُِٗمروا يمام ُيم ِّٗم َر ْت اًم َ٘مدََ ر ّي٦م إوائؾ ،وهلذا ىم٤مل :ى
سم٤مًمٕمٚمؿ ،قمٜمد ذًمؽ ُخيّمٛمقنْ ،
أىمحر سمح٤مًمٕمٚمؿ
إن ُم ْـ ّ
وم٢من أىمروا سمف ُظم ِّمٛمقا ْ
ًمزُمف اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ر واعمِمٞمئ٦مُ ،م٤م ُمٕمٜمك ىمقهلؿ "ٟم٤مفمروهؿ سم٤مًمٕمٚمؿْ :
وإن ضمحدوه يمٗمروا"؟
اًمًٜمى٦م واهامقم٦م ًمٚمالًمٙم٤مئل (.)802 /4
( )1ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ُّ
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أن َُمـ ضمحد ُم٤م ي٘مع ُِمـ اًمٕمٌ٤مد مم٤م ىمد َقمٚمِ َٛمف اهلل وم٘مد زقمؿ ى
ُمٕمٜم٤مه :ى
أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٝمؾ ُم٤م ؾمٞم٘مع! وهحذا ىمٚمٜمح٤م :إ ىٟمىحف
أىمحر ى
وإن ىم٤مل :ٓ :سمؾ اهلل َقمٚمِ َؿ أ ىٟمىف ؾمٞم٘مع اًمزٟمك :و َقمٚمِ َؿ أ ىٟمىف ؾمٞم٘مع اًم٘متؾ :و َقمٚمِ َؿ ى
يمٗمر سم٤مإلع٤معْ ،
أن
يمؾ رء :وم٢مذا ّ
اهلل شمٕم٤ممم َقمٚمِ َؿ ُم٤م ؾمٞمٕمٛمؾ اًمٕمٌ٤مد ًمزُمف ى
أن اهلل َىم ّدّ َره ،يٕمٜمل إذا ىم٤مل :إ ىن اهلل َقمٚمِ َؿ أ ىٟمىف ؾمحٞم٘مع هحذا ُِمحـ اًمٕمٌح٤مد وم٢م ىٟمىحف
ِ
ِ
أىمحر سمح٤مًمٕمٚمؿ  :-ى
يٚمزُمف ى
إن اهلل
أن اهلل شمٕم٤ممم َىم ّدّ ره ٕ ىٟمىف َقمٚم َٛمف :ومٚمام َقمٚم َٛمف يمتٌف و َىم ّدّ ره ،وي٘م٤مل ًمف  -اًمذي ىمح٤مل :إين ّ
ِ
اؾمٛمف :ومال شمًتٓمٞمع ْ
حؿ اًمٌمحء
شمٕم٤ممم َقمٚمِ َؿ إُمر وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي َىم ىدى َره ّ
أن شمٗمّمؾ سملم يمحقن اهلل َقمٚم َ
قمز ُ
ويمقن اهلل شمٕم٤ممم َىم ىدى َره ،يٕمٜمل إُم٤م ْ
أن دمحد ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر إرسمٕمح٦م يمحام ومٕمٚمح٧م اًم َ٘مدََ ر ّيح٦م إوائحؾ وهحؿ ؾمحٚمػ
اعمٕمتزًم٦م ،يٕمٜمل اعمٕمتزًم٦م ُِمـ أيـ أشمتٝمؿ هذه اعم٘م٤مًم٦م؟ أشمتٝمؿ ُِمـ اًم َ٘مدََ ري٦م إوائؾ ُِمـ ُمٕمٌد وأُمث٤مًمحف ِ
وُمحـ ؾمقؾمحـ
ُ٘مر سمٛمرشمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ودمححد ى
شم٘مر سم٤مًم َ٘مدََ ر سمٛمراشمٌف إرسمٕم٦م ،أُم٤م ْ
وؾمٞمًقيف ،ومٜم٘مقل ٓ :شمًتٓمٞمع اًمٗمّمؾ ،إُم٤م ْ
أن
أن ُشم ّ
أن ّ
أىمررت سم٤مًمٕمٚمؿ ًمزُمؽ اإلىمرار سم٤معمِمٞمئ٦م ،إذن ُي٘م٤مل عمَِـ ىمح٤مل:
اهلل شمٕم٤ممم ؿم٤مء هذا إُمر ٓ يت٠مشمك ًمؽ هذا! أٟم٧م إذا
َ
سمؾ َقمٚمِ َٛمف اهلل :وإُمر ذم َظم ْٚم ِؼ اًمٗمٕمؾ ًمٚمٕمٌد ي٘م٤مل ًمف :إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ شم٘محقل :ى
إن اهلل َقمٚمِح َؿ ُِمحـ اًمٕمٌحد أ ىٟمىحف

ؾمت٘مع ُمٜمف اعمٕمّمٞم٦م واًمٕمٌد هق اًمذي َظم َٚم َؼ اعمٕمّمٞم٦م ًمٜمٗمًف :ومٞم٘م٤مل ًمف :هؾ َي ْ٘م ِد ُر اًمٕمٌد ُم٤م دام خيٚمؼ وم ْٕم َٚمف سمزقمٛمؽ؟
هؾ َي ْ٘م ِد ُر ْ
ومٞمٖمػم ِقم ْٚم َؿ اهلل اًمً٤مسمؼ؟ أٟم٧م شم٘محقل :اهلل شمٕمح٤ممم َقمٚمِح َؿ ُِمحـ اًمٕمٌحد أ ىٟمىحف
أن يٛمتٜمع قمـ اًمٗمٕمؾ ومال يٗمٕمٚمفّ :
خي ُٚم ُؼ وم ْٕم َٚمف! ومٞم٘م٤مل :هؾ َي ْ٘م ِد ُر اًمٕمٌد ْ
ٖمػم ُم٤م َقمٚمِ َؿ أهلل أ ىٟمىحف ؾمحٞم٘مع أو ٓ
ؾمٞمٗمٕمؾ يمذا :واًمٕمٌد هق اًمذي ْ
أن يٛمتٜمع و ُي ّ
أن ي٘مقلْ :
ي٘مدر؟ اهقاب واوح ٓ ،يٛمٙمـ ْ
أرأي٧م؟
إن اًمٕمٌد يًتٓمٞمع أ ىن ُي َٖم ّػم ُم٤م َقمٚمِ َٛمف اهلل ذم اًمً٤مسمؼ ،ومٞم٘م٤مل:
َ
ِ
ُمًت٘مال :وم٢م ىٟمىف يًتٓمٞمع ْ
ً
حؿ
اًمٕمٚمؿ ُمرسمقط سم٤معمِمٞمئ٦م ،ومٙمام َقمٚمِ َٛمف اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد ؿم٤مءه ،أُم٤م ًمق يم٤من اًمٕمٌد
أن ُي َٖم ِّػم ُم٤م َقمٚم َ
إن اًمٕمٌد هق اًمذي خيٚمؼ ومٕمٚمف :وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمٕمٌد يتٛمٙمـ سمزقمٛمحؽ ُِمحـ ْ
أهلل ُِمـ اًمٕمٌد أ ىٟمىف ؾمٞم٘مع! وم٤مُٕمر شم٘مقل :ى
أن
يًت٘مؾ قمـ ِ
سم٠من اًمٕمٌد ؾمٞمٗمٕمؾ يمذا! وهلذا اإلىمحرار سمح٤مًمٕمٚمؿ ى
أن ُي َٖم ِّػم ِقم ْٚم َؿ اهلل ّ
أُمر اهلل شمٕم٤ممم :إذن يًتٓمٞمع ْ
سمح٠من اهلل
َقمٚمِ َؿ إؿمٞم٤مء يٚمزم ُمٕمف ى
أن اهلل شمٕم٤ممم ؿم٤مءه٤م ،أُم٤م إذا ىم٤مل :إ ىن اهلل شمٕم٤ممم َقمٚمِ َؿ إؿمٞم٤مء و يِم٠مه٤م :سمؾ اعمِمٞمئ٦م ًمٚمٕمٌحد
ً
ُمًت٘مال سمٗمٕمكم وُمِمٞمئتل واهلل شمٕم٤ممم َقمٚمِ َؿ ُمٜمل أين أ ىٟمىف ؾمحت٘مع ُمٜمحل ُمٕمّمحٞم٦م
دُم٧م أن
وهق اًمذي خيٚمؼ ومٕم َٚمف! ُم٤م ُ
وإُمر إ ّزم أىمقل :اًمٞمقم ُ
وإُمر إ ّزم إذن ًمـ أومٕمٚمٝم٤م ،ومٌ٤مًمت٤مزم يتٖمػم
ؾم٠م َهم ِّػم ِقم ْٚم َؿ اهللَ ،قمٚمِ َؿ اهلل ُمٜمل أين ؾم٠مومٕمؾ يمذا
ُ

ِقم ْٚم ُؿ اهلل شمٕم٤ممم ،وًمق ىم٤مل هذا أطمد يمٗمر ،يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م ي٤م إظمقة ُمقوقع اًمٕمٚمؿ سم٤مإلع٤مع  -سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم َُ -محـ
ىم٤مل :ى
قمٚمٛمح٧م ظمٓمحقرة ٟمٗمحل اًمٕمٚمحؿ اًمحذي ومٕمٚمحف
إن اهلل ٓ يٕمٚمؿ اًمٌمء! هذا سم٢مع٤مع اعمًٚمٛملم يٙمٗمر ،وم٤معمٕمتزًمح٦م
ْ

62

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ِ
سم٤مًمّم َٖمر وسم٤مًم٘مامءة يٚمزُمٙمؿ إصمٌ٤مت
ؾمٚمٗمٝمؿ وهؿ اًم َ٘مدََ ر ّي٦م ،ىم٤مًمقا :سمؾ ىمد َقمٚم َٛمف اهلل ،وىم٤مًمقا َقمٚم َؿ اهلل إؿمٞم٤مء :ي٘م٤مل :ى
اًم َ٘مدََ ر ،ي٘مقًمقن :يمٞمػ؟ ُم٤م دام اهلل شمٕم٤ممم َقمٚمِ َؿ إؿمٞم٤مء ومال ُسمدّّ أ ىٟمىف ؿمح٤مءه٤م وىمحدىى َره٤مْ ،
ىمٚمح٧م :إ ىٟمىحف َقمٚمِ َٛمٝمح٤م و
ومح٢من
َ
ِ
ِ
٘محرر
ُي َ٘م ّدّ ره٤م وإٟمام اًمت٘مدير ًمٚمٕمٌد :وم٠مىمقل :اٟمتٔمر اًمٞمقم :اعمٕمّمٞم٦م اًمتل ؾمت٘مع ُمـ اًمٕمٌ٤مد وىمحد َقمٚم َٛمٝمح٤م اهلل شمٕمح٤مممُ :ي ّ
ِ
أُمرا ًمٙمٜمف يتح٘محؼ! وهحذا دمٝمٞمحؾ ًمحرب اًمٕمح٤معملم ؾمحٌح٤مٟمف
اًمٕمٌ٤م ُد ّأٓ يٗمٕمٚمقه٤م! وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم َقمٚم َؿ ً
اإلىمرار سمٌ٘مٞم٦م ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر ،و َُمـ ر ّد اًمٕمٚمؿ ومٙمام ىمح٤مل اًمًحٚمػٟ" :مح٤مفمروهؿ
أىمر سم٤مًمٕمٚمؿ ًمزُمف
ُ
وشمٕم٤ممم ،وهلذا َُمـ ّ
ٍ
ي٘مر ى
أىمروا سمف ُظم ِّمٛمقاْ ،
سم٤مًمٕمٚمؿ :وم ْ
أن اهلل شمٕم٤ممم َقمٚمِح َؿ إؿمحٞم٤مء يٚمزُمحف اإلىمحرار
وإن ضمحدوه يمٗمروا"ّ ،
أي أطمد ّ
٢من ّ
أن ي٘مقل :إ ىٟمىف قمٚمٛمٝم٤م و يِم٠مه٤م وإٟمام اعمِمٞمئ٦م إمم اًمٕمٌد ُ -م٤م داُم٧م اعمِمٞمئ٦م إ ّزم ُ -
سمٛمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر ،أُم٤م ْ
ومً٠مهمػم ِقم ْٚم َؿ
اهلل! هذا اعمٕمٜمك ،وهذه ُمزي٦م ي٤م إظمقة اًمٜم٘م٤مش ُمع أهؾ اًمْمالل ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ قمٚمامء أومذاذ يمٌح٤مر ُمثحؾ هح١مٓء إئٛمح٦م

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،وم٢مهنؿ ُيٚمزُمقهنؿُ ،مثٚمام ٟم٘مقل أن ًمٚمراومْم٦م ،اًمراومْم٦م أهي٤م اإلظمقة يً٘مط ُمحذهٌٝمؿ مت٤م ًُمح٤م قمحـ
أي ظمٓم٠م! ُمع ى
ُمثال شم٘مقل :ى
ـمريؼ خم٤مٟمؼ ختٜمؼ اعمذه٥م اًمراوميض ،اًمراومْم٦م ً
أن
إن إئٛم٦م ُمٕمّمقُمقن وٓ ي٘مع ُمٜمٝمؿ ّ
اًمراومْم٦م شم٘مقل  -ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ  -ى
إن إئٛم٦م ُمٕمّمقُمقن واًمرؾمؾ همػم ُمٕمّمقُملم! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م واًمًحالُم٦م،
ي٘م٤مل :دقمٜم٤م ذم ُمقوقع قمّمٛم٦م إئٛم٦م ،إئٛم٦م ُمٕمّمقُمقن ُمٕمٜم٤مه أ ىٟمىف ٓ ي٘مع ُمٜمٝمؿ ظمٓم٠م؟ ي٘مقًمقنٟ :مٕمؿٟ ،م٘محقل:
شمٕم٤مل ،وم٢مذا ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم ىمقل وضم٤مء قمـ اإلُم٤مم أظمر ىمقل سمخالومف أو ُمقىمػ ىم٤مل سمف إُم٤مم وقم٤مروف ومٞمف إُمح٤مم
آظمر :اًمّمقاب ُمع َُمـ؟ ُمع هذا اعمٕمّمقم إول وٓ ُمع اعمٕمّمقم اًمث٤مين؟ وٟمٕمٓمٞمؽ قمٚمٞمف ً
ُمث٤مٓ :احلًـ سمـ قمكم
أن يتٜم٤مزل عمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤مخلالوم٦مْ :
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ّىمرر ْ
وأن حي٘مـ اًمدُم٤مء ،ومٙم٤من رأي احلًلم
ُ
سمـ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ْ
اًم٘مت٤مل ،وىم٤مل :إ ىٟمىف يرى إُمْم٤مء اًم٘مت٤مل طمتك ُحيًحؿ إُمحر ،ومٖمْمح٥م
أن ٓ ُيقىمػ
مهٛم٧م ْ
أن أـملم قمٚمٞمحف طمتحك
احلًـ قمغم أظمٞمف احلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أ ىٟمىف ىم٤مل :واهلل ًم٘مد
ُ
قمحكم ومح٤مُٕمر إًمٞمحؽٟٕ ،محف هحق
أىميض هذا إُمر ،يٕمٜمل ؾمٞمحًٌف ويٓملم قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل :ي٤م أظمل ،أٟم٧م أيمؼم أوٓد ّ
شمٜم٤مزل احلًـ عمٕم٤موي٦م صقاب أو ظمٓم٠م؟ ْ
اًمذي ُسمقيع ،أن ُ
إن ىم٤مًم٧م اًمراومْم٦م :إ ىٟمىحف صحقاب :ومٛمقىمحػ احلًحلم
ُ
إن احلًلم ُمقىمٗمف هق اًمّمقاب ويم٤من يٜمٌٖمل ْ
وإن ىم٤مًمقا :ى
ظم٤مـمئْ ،
ومتٜم٤مزل احلًـ ظمح٤مـمئ ،واحلًحـ
أن حي٤مرب:
قمٜمديمؿ ُمٕمّمقم واحلًلم ُمٕمّمقمُ ٓ ،سمدّّ ُِمـ أطمد أُمريـ ،إُمر أظمر أٟمتؿ شم٘مقًمقن  -ىمٌحٙمؿ اهلل وأظمزايمؿ -
إن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يم٤مومر ،أٟمتؿ ٓ شمِمٕمرون وٓ شمدرون سم٤مًمذي يؽمشم٥م قمغم هحذا إُمحرُ ،مٕمٜمحك ذًمحؽ ى
 :ى
أن
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احلًـ  -وهق ُمٕمّمقم قمٜمديمؿ  -شمٜم٤مزل ُٕمر إُم٦م ًمرضمؾ شمزقمٛمقن أ ىٟمىف ُِمـ اًمٙمٗم٤مر! وهذا ُِمـ أقمٔمؿ اخلٞم٤مٟم٦م أ ْن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٞمد يم٤مومر ،وم٠مٟمتؿ سملم أُمريـ ،إُم٤م ى
ُدمٕمؾ ىمٞم٤مدة أُم٦م حمٛمد ّ
أن ُمٕم٤موي٦م  -ورهمؿ أٟمحقومٙمؿ ُِ -محـ
اعم١مُمٜملم وهق يمذًمؽ ،وإُم٤م ْ
أن شم٘مقًمقا :إ ىن احلًـ  -وهق ُمٕمّمقم  -شمٜم٤مزل سم٤مإلُم٤مُم٦م ًمٙم٤مومر ،قمغم إُمريـ يً٘مط
اعمذه٥م اًمراوميض ،وهٙمذا ٛمققم٦م ُِمـ اعمخ٤مٟمؼ هلذه اعمذاه٥م اًمٌ٤مـمٚم٦م ،وهلذا يم٤من ُِمـ ـمريػ ردود اسمحـ هيح٩م
ِ
اًمًٜمىى٦م  -عمّ٤م أراد ُمٜم٤مىمِمحتف ىمح٤مل ًمحف رمححف هلل
رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمع أطمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اسمـ أ داود  -يمالمه٤م ُمـ أهؾ ُّ
أدًمٞمح٧م إ ّزم سمح٠مُمرْ :
إن ؿمحئ٧م
شمٕم٤ممم :أىمٓم ُٕمؽ أو أر ّد قمٚمٞمؽ؟ أم أر ّد قمٚمٞمؽ صمؿ أىمٓم ُٕمؽُ :مح٤مذا شمريحد؟ أٟمح٧م أن
َ
رددت قمٚمٞمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾْ ،
قمكم صمؿ اىمٓمٕمٜمل( ،)1رمحٝمام
وإن ؿمئ٧م
ىمٓمٕم ُتؽ صمؿ
ُ
ُ
رددت قمٚمٞمؽ صمؿ ىمٓمٕم ُتؽ ،ىم٤مل ر ّد ّ
ُمثال ،أقمٓمٞمؽ ً
اهلل ،ىمٓمٕمف ً
ُمث٤مٓ ،يٕمٜمل إذا أشم٤مك إٟمً٤من سمِمٌٝم٦م وىم٤مل :هذا قمٜمدي طمدي٨م يدل قمغم ضمقاز دقم٤مء همػم
وضمؾ ُِمحـ اًمّمح٤محللم ،يمٞمحػ شم٘مٓمٕمحف؟ أىمحقل :أن أىمٓمٕمحؽ أم أر ّد قمٚمٞمحؽ؟ أو شمريحد ْ
قمز ّ
أن أر ّد قمٚمٞمحؽ
اهلل ّ
سم٤مًمتٗمّمٞمؾ صمؿ ُأ ّسملم ًمؽ اًمٜمّمقص صمؿ أىمٓمٕمؽ ،يمٞمػ أىمٓمٕمف؟ أىمقل احلدي٨م اًمذي ُمٕمؽ ُمقوقع ُمٙمذوب قمغم
رؾمقل اهلل ّ
قمروم٧م أ ىٟمىف ُمٙمذوب سمٕمد ذًمؽ أر ّد قمٚمٞمؽ سم٤مًمٜمّمحقص ُِمحـ يمتح٤مب اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،اٟم٘مٓمع،
ُ
أن ُيٌحدأ سمت٘مريحر ى
أن ُيدقمك همػم اهلل ،اًمر ّد قمٚمٞمحف ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم أ ىٟمف ٓ جيقز ْ
وؾمٜمّ ِ٦م رؾمقًمف ّ
أن اهلل شمٕمح٤ممم
ُ
ٍ
﴿وإِ َمم
﴿وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
٤مه ْؿ ُهق ًدا﴾(َ )2
سمٕم٨م اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ًمٚمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :

ِ
ُقطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َوم َ٘م َ٤مل﴾( )5يمؾ ه١مٓء
﴿وإِ َمم َُمدْْ َي َـ َأ َظم ُ
َصم ُٛمق َد َأ َظم ُ
٤مه ْؿ ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م﴾(ًَ ﴿ ،)4م َ٘مدْْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمََ٤م ُٟم ً
٤محل٤م﴾(َ ،)3
٤مه ْؿ َص ً
ٍ
ِ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ،وهٙمحذا
ُم٤مذا ىم٤مًمقاَ ﴿ :ي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُُ وا اهللىَ َُم٤م ًَم ُٙم ُْؿ ُم ْـ إِ ًَمف َهم ْ ُػم ُه﴾( ،)6وهٙمذا ىمقل اًمٜمى ِّ
ِ
اًمر ّد ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟم٘مقل :واحلحدي٨م اًمحذي ُمٕمحؽ ُمقوحقع ُمٙمحذوب قمحغم
ٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م ،ومٜم٘مقل :هذا ى

رؾمقل اهلل ّ
ومؽميم٧م احلدي٨م اًمّمحٞمح واًمٜمّمحقص اًمٍمححي٦م ذم يمتح٤مب اهلل واؾمحتدًمٚم٧م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ:
َ
ِ ِ
أي أطمد ،ى
سمحدي٨م ُمقوقع ،اًم٘مّمد ُم٤م هق؟ ى
ٕن احلحؼ إذا
ًمٚمر ّد قمغم أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ٓ يٙمقن ُمـ ىم ٌَ ِؾ ّ
أن اًمتّمدر ى
( )1يٜمٔمر "اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن" ًمٚمزريمٌم (.)46 /2
( )2إقمراَ.65 :
( )3إقمراَ.73 :
( )4إقمراَ.85 :
( )5إقمراَ.59 :
( )6إقمراَ.59 :
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ٍ
ُمٔمٝمر وٕمٞمػ ُ ،-مع ى
أن هذه ُّ
اًمِمٌف  -وهلل احلٛمد ً -مٞمً٧م سمٌمء ،وٓ
ُر ىد  -إذا يم٤من اًمرا ّد وٕمٞم ًٗم٤م فمٝمر احلؼ ذم
ُشمٕم٤مدل ىمالُم٦م فمٗمرُ ٓ ،ؿم ٌَف اعمالطمدة وٓ اعمُٜمَ ٍّميـ وٓ اًمرواومض وٓ دقم٤مة اًمنمك وٓ اًمٚمٞمؼماًمٞمحلم واًمٕمٚمامٟمٞمحلم
اًمر ّد ،ويٜمٓمٚمؼ ُِمـ ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م راؾمحخ٦م ،أُمح٤م ْ
أن يحر ّد َُمحـ يمح٤من قمٜمحده
وٓ همػمهؿً ،مٙمـ يت٤مج إمم َُمـ يْمٌط ى
أهؾ اًمٌ٤مـمؾ قمغم ْ
دائام ُ
أن يٜم٤مفمروا اًمْمحٕمٗم٤م َء ُِمحـ أهحؾ
وٕمػ :وم٢م ىٟمىف َئمٝمر ُّ
احلؼ سمٛمٔمٝمر وٕمٞمػ ،وهلذا حيرص ً
ويٗمرون ُِمـ ُمٜم٤مفمرة َُمـ ًمديف رؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿٕ ،هنؿ يٕمٚمٛمقن ى
اًمًحٜمى ِى٦م ٓ يٛمٙمحـ
أن احلؼ اًمذي ُمع أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦مّ ،
ُّ
ـمٗمؾ ٓ يًتٓمٞمع ْ
أن ُير ّد :ومٞمٌحثقن قمـ وٕمٞمػ ُ -مثؾ اًمًالح اعم٤ميض اًم٘مقي إذا محٚمف ٌ
ْ
أن يرومع هذا اًمًٞمػ ،-
ً
إُمر قمٜمد أهٚمفْ ،
ومال ُسمدّّ ْ
اًمحر ّد ،وهلحذا هحذه
ُم١مهال
ًمٚمر ِّد ّإٓ إذا يم٤من
أن يٙمقن
وىمح٤مدرا قمحغم ى
ً
وأن ٓ يتّمدر أطمدٌٌ ى
ُ
اًمٕمٌ٤مرات اًمتل ىمٚمٜم٤مه٤م ُِمـ ـمريؼ اًمردود قمغم اعمٕمتزًم٦م وأُمث٤مهلؿ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م يمثػمة ضمدًً ا ،يمثػمة ًمٚمٖم٤مي٦م ،ووضمقه
اًمر ّد قمٚمٞمٝمؿ  -وهلل احلٛمد  -يٕمٜمل ُِمـ قمدة أوضمف ،وًمٞمس وم٘مط ُِمـ هذه اًمقضمقه اًمتل ذيمرٟم٤م ،يٕمٜمل يمال ُُمٝمؿ يٌٓمؾ
ُِمـ أيمثر ُِمـ وضمفً ،مٙم ْـ جي٥م ْ
أن يتّمدر عمثؾ هذا إُمر َُمـ هق ُم١مهؾ ،أُم٤م إذا ضم٤مء ًمٞمٜم٤مىمِمٝمؿ وًمٞمس سمٛم١مهحؾ:
٤من ى
آوٓمراب وقمد ُم اًمتدىمٞمؼ سمام ئمـ اًم ىٔم ّ
أن احلؼ وٕمٞمػ ،واحلحؼ هلل
اًمر ّد وئمٝمر ُِمـ يمالُمف
ُ
وم٢مٟمف يْمٕمػ ذم ى
احلٛمد ًمٞمس سمْمٕمٞمػ وًمٙمـ اًمذي محؾ هذا احلؼ يم٤من هق اًمْمٕمٞمػٟ ،مٕمؿ.
اًمّمح َٖمر واًم٘محامءة ،واهلل اًمْمح٤مر
أىمر سم٤مًمٕمٚمؿ ًمزُمف
اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ر واعمِمحٞمئ٦م قمحغم ِّ
ُ
هٜم٤م ىم٤مل قمٌ٤مرة ىم٤مل" :و َُمـ ّ
اًمٜم٤مومع اعمْمؾ اهل٤مدي" هذه إؾمامء ُي ْ٘مرن سمٞمٜمٝم٤م ،ومٝمؾ اهلل هق اهلح٤مدي؟ إي وهلل احلٛمحد هحق اهلح٤مدي وٟمًح٠مًمف ْ
أن
اعمْمؾ؟ أي واهلل هق اعمْمؾ وٟمٕمقذ سم٤مهلل ْ
ّ
أن يْمٚمٜم٤مً ،مٙمـ ُي ْ٘مرن سمٞمٜمٝم٤م ،وم ُٞم٘م٤مل :اًمٜمح٤مومع اًمْمح٤مر،
هيديٜم٤م ،هؾ اهلل هق
اعمْمؾ ،اًم٘م٤مسمض اًمٌ٤مؾمط ،ومٝمذه إؾمامء ُي ْ٘مرن سمٞمٜمٝم٤مّ ،
ّ
ُمٕمٜمك طم ً٘م٤م سمال أدٟمك ؿمؽ ،وم٤مهلل هحق اهلح٤مدي
اهل٤مدي
ٕن هل٤م ً
سمال ري٥م ،وًمٙمٜمف شمٕم٤ممم يمام أٟمف هق اهل٤مدي ومٝمق اعمْمؾ ،ويمام أ ىٟمىف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم هق اًمْم٤مر ومٝمق اًمٜمح٤مومع ،ومٞمٜمٌٖمحل ْ
أن
شمذيمر آؾمٛملم ُم٘مروٟملم طمتك ٓ شم٘مقل :ى
إن اهلل هق اًمْم٤مرٟ ،مٕمؿ هق اًمْم٤مر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :وًمٙمـ هحق اًمٜمح٤مومع،
َشم ْذ ُيم ُر إُمريـ ُم ًٕم٤م ٕٟمف يي ويٜمٗمع ،وهيدي ويْمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،أُم٤م ْ
أن شمتٙمٚمؿ قمـ يمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق
اًمذي يْمؾ واًمذي يي َُمـ ؿم٤مء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم دون ْ
أن شمذيمر أ ىٟمىف شمٕم٤ممم يٜمٗمع وهيدي :ومٝمذا إسم٤مٟم٦م ًمٌٕمض احلحؼ
دون سمٕمض ،ومٛمثؾ هذه إؾمامء ُي ْ٘م ُ
رن سمٞمٜمٝم٤م.
------------------------------------------
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وٓ ٟمِمٝمد قمغم أطمد ُِمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م أٟمىحف ذم اًمٜمح٤مر ًمحذٟم٥م قمٛمٚمحف وٓ ًمٙمٌحػمة أشم٤مهح٤م ّإٓ ْ
أن يٙمحقن ذم ذًمحؽ
طمدي٨م :ومػموى احلدي٨م يمام ضم٤مء قمغم ُم٤م روي ،ويّمدق سمف وي٘مٌؾ ،ويٕمٚمؿ أٟمىف يمام ضمح٤مء وٓ يٜمّمح٥م اًمِمحٝم٤مدة،
وٓ ٟمِمٝمد ٕطمد أٟمىف ذم اهٜم٦م سمّم٤مًمح قمٛمٚمف وٓ خلػم أشم٤مه ّإٓ ْ
ومػموى احلدي٨م يمام ضمح٤مء
أن يٙمقن ذم ذًمؽ طمدي٨م ُ
قمغم ُم٤م روي ،ويّمدق سمف و َي٘مٌؾ و َيٕمٚمؿ أٟمىف يمام ضم٤مء وٓ يٜمّم٥م اًمِمٝم٤مدة.
..................
ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،واعمراد سم٠مهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًمذيـ ُيّمٚمقن إمم اًمٙمٕمٌ٦م  -وهؿ اعمًحٚمٛمقن
ٕن ُِمـ ؿم٠من اعمًٚمؿ أٟمف يّمكم ومٞمًٛمقن سم٠مهؾ اًمّمالة وأهؾ اإلؾمالم وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م ى
 ىٕن اعمًٚمؿ يّمكم :وم ُٞمٓمٚمؼ
قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م.
ي٘مقل رمحف اهلل شمٕم٤مممٟ ٓ" :مِمٝمد قمغم أطمد ُِمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م أٟمف ذم اًمٜم٤مر ًمذٟم٥م قمٛمٚمحف" ،اًمحذٟمقب اًمتحل هحل
ُم٘م٤مروم٦م اعمٕم٤ميص ٓ ُي َٙم ّٗمر هب٤م اعمًٚمؿ إذا يًتحٚمٝم٤م ،يٕمٜمل ُمثؾ ذب اخلٛمر واًمزٟمك وٟمحقه هحذه ٓ ُي َٙم ّٗمحر هبح٤م
حيؾ ْ
اعمًٚمؿ ،اًمتٙمٗمػم هب٤م قم٤مدة هق ُمًٚمؽ اخلقارج ،ومقىمقع هذه اًمٙمٌ٤مئر ُِمـ اعمًٚمؿ ٓ ّ
شمٙمٗمحػمه،
أن ُي َر ّشم٥م قمٚمٞمحف
ُ
ٍ
قم٤مص ،يٓمٚمؼ قمٚمٞمف أٟمف وم٤مؾمؼ ،وشمً٘مط ؿمٝم٤مد ُشمف ذ ًقم٤م وشمر ّدً ،مٙمٜمف ُمًٚمؿ ُِمـ اعمًحٚمٛملم ،ىمح٤مل
ومٞم٘م٤مل :هق ُمًٚمؿ

٤مد َٟمَ٤م َوم ِٛمٜمْْٝمؿ َفم٤م ِ ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِ
اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممُ ﴿ :صمؿ َأور ْصمٜمََ٤م ا ًْمٙمِ َتَ٤مب ا ىًم ِذيـ اص َٓم َٗمٞمٜمََ٤م ُِمـ ِقمٌ ِ
حف َو ُِمحٜمْ ُْٝم ْؿ ُُم ْ٘م َت َِّمحدٌٌ َو ُِمحٜمْ ُْٝم ْؿ
َ ْ ْ ْ َ
َ
ى َْ
ُ ْ ٌ
٤مخلػم ِ
قمز ّ
وضمؾ ،واعم٘متّمد هق
ات﴾( )1إُم٦م صمالصم٦م أىمً٤مم ،اًمٔم٤م ًمٜمٗمًف وهق اًمذي ئمٚمٛمٝم٤م سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ّ
َؾم٤مسمِ ٌؼ سمِ ْ َ ْ َ
يمػ قمحـ اعمحرُمح٤مت
ويمػ قمـ اعمحرُم٤مت ،اًمً٤مسمؼ سم٤مخلػمات درضمتف أقمغمّ ،
ّ
اًمذي اىمتٍم قمغم ومٕمؾ اًمقاضمٌ٤مت
وأدى اًمقاضمٌ٤مت وقمٛمؾ اعمًتحٌ٤مت ،وم٤مُٕم٦م ُم٘مًقُم٦م إمم هذا ،واهلل شمٕم٤ممم أورث اًمٙمت٤مب هذه إىمً٤مم اًمثالصمح٦م
٤مخلػم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات سمِ٢مِ ْذ ِن
َ٤مب ا ىًمذي َـ ْ
﴿ ُصم ىؿ َأ ْو َر ْصمٜمََ٤م ا ًْمٙم َت َ
اص َٓم َٗم ْٞمٜمََ٤م ُم ْـ قم ٌَ٤مد َٟمَ٤م َومٛمٜمْ ُْٝم ْؿ َفم٤م ٌ ًمٜمَ ْٗمًف َوُمٜمْ ُْٝم ْؿ ُُم ْ٘م َتَّمدٌٌ َوُمٜمْ ُْٝم ْؿ َؾم٤مسمِ ٌؼ سمِ ْ َ ْ َ
اهللىِِ﴾( ،)2وم٤معمًٚمؿ اًمذي هق ُِمـ أهؾ اًمّمالة ِ
وُمـ أهؾ "ٓ إًمف إٓ اهلل" ٓ حيحؾ ْ
أن ُيِمحٝمد قمٚمٞمحف سم٠مٟمحف ذم اًمٜمح٤مر
عمجرد أٟمف أذٟم٥م ذٟم ًٌ٤م  -وًمق يم٤من ُِمـ اًمٙمٌ٤مئر ّ -إٓ ْ
ومػموى احلدي٨م يمام ضم٤مء ،إذا ضم٤مء
أن يٙمقن ذم ذًمؽ طمدي٨مُ :
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم أطمد أٟمف ذم اًمٜم٤مر :ومٝمذا ُيٜمص قمغم أٟمف ُِمـ اًمٜم٤مر ،أُمح٤م حرد
َٟم ٌّ
ص قمـ اًمٜمى ّ

( )1وم٤مـمر.32 :
( )2وم٤مـمر.32 :
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ُمزاوًمتف ًمٚمذٟم٥م واًمٙمٌػمة ومال حيؾ ْ
أن شمٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م ذم اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ُمٝمام يم٤مٟمح٧م يمٌػمشمحف ُمح٤مدام
ُ
ُِمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وهلذا ىم٤ملّ " :إٓ ْ
ّمدّ ق سمف
ومػموى
احلدي٨م يمام ضم٤مء قمغم ُم٤م روي ،و ُي ّ
أن يٙمقن ذم ذًمؽ طمدي٨مُ :
و ُي٘مٌؾ و ُيٕمٚمؿ أٟمف يمام ضم٤مء ،وٓ يٜمّم٥م سم٤مًمِمٝم٤مدة  -سم٤مًمٌ٤مء –" وذم سمٕمض "وٓ ٟمٜمص ذم اًمِمٝم٤مدة" وًمٕمحؾ إُمحر
ُم٘م٤مرب ،يٕمٜمل أ ىٟمى٤م ٓ ٟمِمٝمد قمٚمٞمف وٟمٜمص قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ّإٓ إذا ضم٤مء طمدي٨م يدل قمغم أٟمف سمٕمٞمٜمف ُِمـ أهحؾ
اًمٜم٤مر.
عمّ٤م ذيمر هذا ذم اًمٕمّم٤مة ىم٤مل ذم اعمٓمٞمٕملم" :وٓ ٟمِمحٝمد قمحغم أطمحد أٟمحف ذم اهٜمح٦م ًمّمحالح قمٛمٚمحف" يٕمٜمحل ى
أن
اعمحًٜملم ٓ ٟمِمٝمد ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمف ُِمـ أهؾ اهٜم٦م :واعمًٞم١مون ٓ ٟمِمٝمد ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜمح٤مر ّإٓ
ْ
أيْم٤م ،يٕمٜمل ُمٝمام قمٛمؾ ُِمـ اًمّم٤محل٤مت وفمٝمر قمٚمٞمف ُِمـ اخلػم وُمٝمام اؿمحتٝمر سم٤مًمًحٛمٕم٦م
أن يٙمقن ذم ذًمؽ طمدي٨م ً
اًمٓمٞمٌ٦م وُمٝمام ُأصمٜمل قمٚمٞمف ذم أٟمح٤مء إرضُ ،مثؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وأمحد سمـ طمٜمٌؾ هؾ ٟم٘مقل :إهنام ُِمحـ أهحؾ
اهٜم٦م؟ اًمّمحٞمح أٟمف ٓ ي٘م٤مل :إهنام ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ،ى
ٟمٜمص قمغم أطمد سمٕمٞمٜمف ّإٓ سمحدي٨م حمدد أٟمف
ٕن إصؾ أٟمٜم٤م ٓ ُّ
ِ
اًمًحٜمىى٦م ذم اًمٕم٘مٞمحدةٟ ،مرضمحق ًمٚمٛمحًحـ وٟمخح٤مَ قمحغم
ُمـ أهؾ اهٜم٦مً ،مٙمـ ُيرضمك ًمٚمٛمحًـ ،وهذه قمٌ٤مرة أهؾ ُّ
اعمزء ،اعمحًـ ٟمرضمق ًمف رضم٤م ًء ،واعمزء ٟمخ٤مَ قمٚمٞمف ظمق ًوم٤م ،وٓ ٟمجزم ًمٚمٛمحًـ سم٠مٟمف ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م ،وإٟمحام
ٟمرضمق ،وٓ ٟمجزم ًمٚمٛمزء سم٠مٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر وًمق ُم٤مت وهق ذم يمٌػمشمف ،يٕمٜمل ًمق ذب اخلٛمر وُم٤مت واخلٛمر ذم
روطمف وهحق قمحغم هحذاُ :مح٤م
سمٓمٜمف وهق خمٛمقر ،أو ُم٤مت ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -وهق يزاول اًمٗم٤مطمِم٦م ،ىمٌض اهللُ َ
ٍ
قم٤مص ،يمقٟمف يٛمقت قمغم هذه اًمٗم٤مطمِم٦م أو قمغم هذه اًمٙمٌحػمة ٓ يٕمٜمحل أٟمحف يتٖمحػم
ٟمِمٝمد أٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر! ٕٟمف
احلٙمؿ ومٞمف ،هق ُمًٚمؿ ُِمـ اًمٕمّم٤مة ،ومٚمٝمذا ٟم٠مظمذ هذا ىم٤مقمدةّ ،
أن َُمـ أؾم٤مء وم٢م ّٟم٤م ٟمخح٤مَ قمٚمٞمحف ظمق ًومح٤م ،وإذا ُمح٤مت
اضمتٛمٕمٜم٤م وصٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمف وؾم٠مًمٜم٤م اهلل ًمف اًمرمح٦م ،وإذا دومٜم٤مه وىمٗمٜم٤م قمغم ىمؼمه وؾم٠مًمٜم٤م ًمحف اًمتثٌٞمح٧مٟٕ ،محف أظمقٟمح٤مْ :
وإن
وإن وٞم٘مٜم٤م قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م :ى
وإن ؾمجٜم٤مهْ :
أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف احلدّّ ْ :
ٕن اعمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م ؿمخّمٞم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف! سمؾ هذه إىم٤مُم٦م
حلدود اهلل شمٕم٤ممم وشمٓمٝمػم ومتحٞمص ًمف هق ،وم٢مذا شمقذم :وم٢مٟم٤م ٟمً٠مل اهلل ًمف اعمٖمٗمرة ،وٟمحذه٥م وٟمّمحكم قمٚمٞمحف صحالة
اًمًٜمىى٦م ،و َُمـ ُم٤مت وهق قمغم طم٤مل ُِمـ
اهٜم٤مزة ،وٟم٘مػ قمغم ىمؼمه وٟمدقمق اهلل ًمف سم٤مًمرمح٦م واًمثٌ٤مت ،هذا اقمت٘م٤مد أهؾ ُّ
اإلطمً٤من واًمّمالح واًمت٘مقى واًمٕمٌ٤مدة واًمقرع :وم٢م ّٟم٤م ٟمرضمق ًمف رضم٤م ًء وٓ ٟمجزم ضمز ًُم٤م سم٠مٟمف ُِمـ أهحؾ اهٜمح٦مَُ ،محـ
وردت ومٞمٝمؿ اًمٜمّمحقص،
اًمذيـ ٟمجزم هلؿ سم٠مهنؿ ُِمـ أهؾ اهٜم٦م :واًمذيـ ٟمجزم هلؿ سم٠مهنؿ ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر؟ اًمذيـ
ْ
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ومٜمجزم وٟمِمٝمد ؿمٝم٤مدة ى
أن أسم٤م سمٙمر ُِمـ أهؾ اهٜم٦م وقمٛمر وقمثامن وقمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمٌد اًمرمحـ سمحـ قمحقَ
أن ً
وأسمق قمٌٞمدة وؾمٕمد سمـ أ وىم٤مص وؾمٕمٞمد سمـ زيد واسمـ قمٛمرو وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة ،وٟمِمٝمد ى
سمالٓ ُِمحـ أهحؾ
َ ٟمٕمٚمٞمحف ذم اهٜمح٦م( ،)1وٟمِمحٝمد ّ
اهٜم٦م ٕٟمف ورد ذم احلدي٨م ى
ىٌل ّ
أن صم٤مسمح٧م سمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ؾمٛمع َد ى
أن اًمٜمى ى
ىمٞمس ُِمـ أهؾ اهٜم٦م(ُِ ،)2مـ أيـ ؿمٝمدٟم٤م؟ ُِمـ احلدي٨م اًمّمحٞمح ى
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ أظمحؼم أٟمحف ُِمحـ
أن اًمٜمى ى
أهؾ اهٜم٦م ،إذن إذا ضم٤مءت اًمٜمّمقص قمغم ى
أن أطمدًً ا ُِمـ أهؾ اهٜم٦م :وم٢م ّٟم٤م ٟمجزم سم٠مٟمف ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م ،وإذا دًمح٧م
أن أسم٤م ضمٝمؾ ذم اًمٜم٤مر ،وٟمِمٝمد ى
اًمٜمّمقص قمغم أ ىن أطمدًً ا ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر :وم٢مٟم٤م ٟمِمٝمد أٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،ومٜمِمٝمد ى
أن أسم٤م
اًمٜمص قمٚمٞمف ذم اًم٘مرآن ،وهٙمذا إذن ٓ ٟمخقض ذم أُمر ذم اعمًحت٘مٌالت أشمٞمح٦م ذم ُمّمحػم
هل٥م ذم اًمٜم٤مر ،أسمق هل٥م ُّ
اًمٜم٤مس ،وًمٙمـ ٟم٘مقل ذم اهٛمٚم٦مَُ :مـ ُم٤مت قمغم اإلؾمالم ومٝمق ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ،و َُمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ومٝمق ُِمـ أهؾ
ُمثال ذم إظمٌح٤مر ى
ؾمٛمٕم٧م أن ً
اًمٜم٤مر ،وم٢مذا قمٚمِٛمٜم٤م ى
أن
أن أطمدًً ا ُم٤مت قمغم يمٗمره ومٝمذا ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ىمٓم ًٕم٤مً ،مٙمـ إذا
َ
سمٚمدًً ا ُِمـ اًمٌٚمدان وىمع ومٞمف زًمزال  -سمٚمد ُِمـ اًمٌٚمدان اًمٙم٤مومرة  -هٚمؽ ومٞمف أًمقَ ُِمـ اًمٜم٤مس :ه١مٓء ذم اهٜمح٦م أو ذم
اًمٜم٤مر؟ ٓ ٟمًتٓمٞمع ْ
أن ٟمجزم ،ىمد يٙمقن ومٞمٝمؿ َُمـ يٙمتؿ إيامٟمف ،ىمحد يٙمحقن ومٞمحف َُمحـ شمٌٚمٖمحف اًمحدقمقة ًمت٘مّمحػمي
أُمرهؿ إمم اهللً ،مٙمـ َُمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ُمٜمٝمؿ ومٝمق ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،وم٤مًمذي قمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف
وشم٘مّمػمك ،ومٜم٘مقل :ه١مٓء ُ
أٟمف ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ىمٓم ًٕم٤م ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مرً ،مٙمـ َأ َٓ يقضمد ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدان َُمـ يٙمتؿ إيامٟمحف؟ سمحغم وقمحددهؿ همحػم
ىمٚمٞمؾ ،أٓ يقضمد ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدان َُمـ يًٛمع سم٤مإلؾمالم اًمٌ ّت٦م؟ و ِ
يدر سمف :و يٌٚمٖمف اإلؾمالم؟ سمغم يقضمد ومٞمٝمؿ،
هؾ ٟم٘مقل :ه١مٓء اًمذيـ هٚمٙمقا أن قمنمة آَٓ ُمّمػمهؿ اًمٜم٤مر؟ ٓ شم٘مؾ هذاً ،مٙمحـ ٟم٘محقلَُ :محـ ُمح٤مت قمحغم
أن يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م يٙمتؿ إيامٟمف أو ْ
اًمٙمٗمر وم٢مٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،اًمذي ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ،أُم٤م ْ
أن يٙمقن ُِمـ أهؾ
اًمٙمٗمر اًمذيـ شمٌٚمٖمٝمؿ اًمدقمقة ومٜم٘مقل :إٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر!! ُم٤م ًمٜم٤م وهلذا إُمرً ،مٙمـ ىمٓم ًٕم٤م َُمحـ ُمح٤مت ُِمحـ أهحؾ
رضمحؾ اؾمحتتٞم٥م ومح٠مسمك ْ
ٌ
أن
اًمٙمٗمر قمغم يمٗمره ومٝم١مٓء ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر سمال أدٟمك شمردد ،وهٙمذا اًمذي ي٘متؾ قمغم اًمردة،
وضمؾ ُِمـ هذا ،هذا قمغم اًم٘محقل سم٤مٓؾمحتت٤مسم٦مّ ،
قمز ّ
ٕن
يتقب ،شم٘مقل :ىم ىٌ َحؽ اهللُ:
َ
٥م إمم اهلل ّ
ؾمٌٌ٧م اهللَ وؾمقًمف! ُشم ْ
ىٌحل ّ
وأس:
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ – ومح٠مسمك
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يرون آؾمتت٤مسم٦م – ظم٤مص٦م سمام يتٕمٚمؼ
ّ
سمًح٥م اًمٜمى ِّ
ّ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1149مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3613مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً

68

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن يٕمقد سمٕمد ِ
وم٘متٚمٜم٤مهٟ ،مجزم أٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ىمٓم ًٕم٤مٟٕ ،مف ُىمتِ َؾ سمًٚمٓم٤من اًمنمع وأسمك ْ
أن اؾمتتٞم٥م ،أُم٤م َُمحـ ُمح٤مشمقا
ُمر قمٌ٤مده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ،إًمف إٓ هق ،إذن إُمحر
وأُمرهؿ إمم قمالم اًمٖمٞمقب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي يٕمٚمؿ أ َ
ِ
ذم هذا قمغم إدًم٦م وُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ّ
ٟمّم٧م إدًم٦م قمغم أٟمف ُِمـ أهؾ اهٜم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمجزم أٟمحف ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م،
أن َُمـ
و َُمـ شمٜمص إدًم٦م قمٚمٞمف وم٢مٟمف ُمٝمام يم٤من ًمف ذم اإلؾمالم ُِمـ ؾم٤مسم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م يمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمححف اهلل شمٕمح٤ممم
اًمًحٜمىى٦م وٟمنمح
اًمًٜمىى٦م ورومع اهلل سمف اعمٔم٤م اًمِمديدة ،اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وىمػ ًمٜمنم ُّ
أطمٞم٤م اهلل سمف ُّ
إطم٤مدي٨م وذاد دون اقمت٘م٤مد اعمٕمتزًم٦م طمتك أـمٗم٠م اهلل شمٕم٤ممم سمدقم٦م اعمٕمتزًم٦م اًمْم٤مًم٦مٟ :م٘مقل :أمحد ذم اهٜمح٦م؟ ٟم٘محقل:
ٟمرضمق ًمف اهٜم٦م ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٟمرضمق ًمف اهٜم٦م ،أُم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٟمجزم أٟمحف ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م ٕٟمحف ورد
احلدي٨م ذم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب و َي ِرد ذم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وٓ ذم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،هذا هق اًم٘مقل اًمّمحٞمح.
ُ
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل :ى
ًمً٤من صدق :وإُم٦م شمثٜمل قمٚمٞمف :و َُمـ
إن َُمـ ؿم٤مع ذم إُم٦م اًمثٜم٤م ُء قمٚمٞمف :وص٤مر ًمف
ً
واًمًالم عمَّح٤م
قمرَ طم٤مًمف وأصمٜمك قمٚمٞمف واٟمتنم ًمف هذا ي٘م٤مل :إٟمف ُِمـ أهؾ اهٜم٦م
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اؾمتدٓٓ سم٘مقل اًمٜمى ِّ
ظمػما وم٘م٤مل ّ
وضمٌ٧مش ُُم ىر قمٚمٞمف سمجٜم٤مزة أظمحرى ومح٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝمح٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :
ْ
َُم ّر ْت سمف ضمٜم٤مزة وأصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ً
ظمػما :ومقضمٌ٧م ًمحف
وضمٌ٧مش ىم٤مل قمٛمر :ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م
ذا وم٘م٤مل« :
ْ
ْ
وضمٌ٧م؟ وم٘م٤مل ذم إول« :هذا أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ً
ً
ذا ومقضمٌ٧م ًمف اًمٜم٤مر ،أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم ظمٚم٘مفش( ،)1ومٞم٘م٤مل :هذه اًمقاىمٕم٦م يم٤من اًمِمحٝمقد
اهٜم٦م ،وذاك اصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ً
ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ :واًمذي أظمؼم سم٤مخلؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل وؾمٚمؿ ومال إؿمٙم٤مل وٓ
ري٥م ى
اعمتٕملم اعمتح٘مؼ ذم ظمؼم هذيـ اًمرضمٚملمً ،مٙمـ إذا ُم٤مت أطمد ٟم٘محقل :إٟمحف ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م ٕ ىن
أن هذا هق ّ
ٜمص قمغم أطمد سم٠مٟمف ُِمـ أهحؾ اهٜمح٦م ّإٓ
اًمٜم٤مس يثٜمقن قمٚمٞمف؟ ٓ يّمٚمح هذا ،هذا هق اًمّمحٞمح ،اًمّمحٞمح أٟمف ٓ ُي ُّ
ص قمغم أطمد سم٠مٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ّإٓ سمحٜمص آيح٦م أو سمحٜمص
واًمًالم ،وٓ ُيٜمَ ُّ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
سمٜمص طمدي٨م قمـ اًمٜمى ِّ
واًمًالم ،ومٝمذا اعم٘مّمقد هبذا اعمقوع ،وقمٚمٞمف ٓ ُيِمٝمد ٕطمد ُِمـ أهؾ اًم٘مٌٚمح٦مُ ،مٕمٜمحك
طمدي٨م قمٜمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
رضمال ُم٤مت قمغم يمٌػمة ُِمـ اًمٙمٌ٤مئر يمنمب اخلٛمر :هؾ يٛمٙمحـ ْ
أن ً
ذًمؽ ًمق ّ
قمحز
أن يحدظمؾ اهٜمح٦م وٓ يٕمذسمحف اهلل ّ
ضمؾ ،و َُمـ يٛمٜمع اهلل شمٕم٤ممم ْ
قمز و ّ
ّ
أن يٖمٗمحر ًمحف؟ ىمح٤مل شمٕمح٤ممم﴿ :إِ ىن اهللىَ َٓ
وضمؾ؟ إي واهلل ممٙمـٟ ،مٕمؿ ،وإُمر هلل ّ

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )655مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد َ
ون َذًمِ َؽ عمَِ ْـ َي َِم٤م ُء﴾( )1وم٘مد يتٚم٘م٤مه اهلل شمٕم٤ممم سمرمحتف ويٖمٗمر ًمحف ويٕمٗمحق قمٜمحف ،و َُمحـ
َي ْٖمٗم ُر َأ ْن ُي ْ َ
واًمًالم ى
يٛمٜمع اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ ْ
أن سمٖمٞمح٤م ُِمحـ سمٜمحل إهائٞمحؾ
أن يٕمٗمق قمـ قمٌٞمده؟؟ وذم احلدي٨م قمٜمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ؾم٘م٧م يمٚم ًٌ٤م – وهل سمٖمل زاٟمٞم٦م  -ومٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم هل٤م سمً٘مل اًمٙمٚم٥م( ،)2ومٞمٜمٌٖمل احلذر اًمٌح٤مًمغ ُِمحـ اهحزم سمٛمّمحػم
ْ
قمز ّ
ضمؾ ،ىمد يٙمقن اإلٟمً٤من ُمنَ قمحغم ٟمٗمًحف ٟ -مًح٠مل اهلل
اًمٜم٤مس واًمٕمقاىم٥م اًمتل شمٙمقن هلؿ ،اعمّمػم إمم اهلل ّ
ذ وأذيح٦م هػماٟمحف وقم٘محقق
اًمٕم٤مومٞم٦م ُ -مٜمذ صٖمره وُمٜمذ ؿمٌ٤مسمف :ص٤مطم٥م مخقر وص٤مطم٥م ومحقاطمش وصح٤مطم٥م ّ
أًمحٞمام،
ًمقاًمديف وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ٓ :ؿمؽ هذا قمغم ظمٓمر يمٌػم ضمدًً اٟٕ :مف ىمد يٌٓمش اهلل شمٕم٤ممم سمف ،وىمد يٕمذسمف قمذا ًسم٤م ً
أن يٖمٗمر ًمٕمٌٞمده؟ ٟمٕمؿ يٛمٙمـ ،يٛمٙمـ ْ
أن ُيٖمٗمر ًمف؟ َُمـ يٛمٜمع اهلل شمٕم٤ممم ْ
ًمٙمـ هؾ يٛمٙمـ ْ
أن يٖمٗمر ًمف ،وهلذا ٓ ٟمجزم
أن يتٗمٓمٜمقاِ ،
وأن يتًح٥م قمحغم أهٚمحف وسمحلم ْ
أن شمٜمٙمر اعمٜمٙمر ْ
اًمٗم َرق يمٌػم سملم ْ
ذم ه١مٓء اًمٕمّم٤مة ،قمغم اعمتديٜملم ْ
أن
واًمًالم ى
أن رضمٚمحلم ُِمحـ سمٜمحل اهائٞمحؾ:
دمزم سمٛمّمػمهؿ ذم أظمرة ،اعمّمػم إمم اهلل ،وهلذا أظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أطمدمه٤م ُمنَ قمغم ٟمٗمًف واًمث٤مين تٝمد ذم اًمٕمٌ٤مدة ،ومٙم٤من اعمجتٝمحدُُ ذم اًمٕمٌح٤مدة يٜمّمحح هحذا ويٜمٌٝمحف يمحؾ ُمحرة
قمحكم رىمٞم ًٌح٤م؟؟ ظم ّٚمٜمحل
وأظمرى طمتك وضمده ُمرة قمغم ُمٜمٙمر :وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل اعمنَ هذا قمغم ٟمٗمًف"
َ
أسمٕمثح٧م ّ
قمز ّ
قمحكم أ ْن ٓ
ور " ،وم٘م٤مل" :واهلل ٓ يٖمٗمر اهلل ًمؽ وٓ يدظمٚمؽ اهٜم٦م!" وم٘م٤مل اهلل ّ
وضمؾَُ « :مـ ذا اًمحذي يتح٠ممم ّ
أطمٌٓم٧م قمٛمٚمؽش( ،)3هذا اعمجتٝمد ذم اًمٕمٌ٤مدة عمَّ٤م ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م أطمحٌط اهللُ قمٛم َٚمحف،
همٗمرت ًمف و
أهمٗمر ًمف؟؟ ًم٘مد
ُ
ُ
وذاك اًمٕم٤ميص ىمد همٗمر اهلل ًمف ،ى
ٕن ُمقازيـ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم ُيح٤مل إًمٞمحف ،وٓ شمتحدظمؾ أٟمح٧م ذم اعمحقازيـ
وضمؾ ،وم٤محل٤مصؾ ى
قمز ّ
ٜمص قمغم أطمد سم٠مٟمف ُِمـ أهحؾ اهٜمح٦م:
اإلهلٞم٦م ،هذه إمم اهلل ّ
أن اًمٕمّم٤مة ذم هذه اعمً٠مًم٦م أٟمف ٓ ُي ُّ
وٓ سم٠مٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ّإٓ إذا دًم٧م اًمٜمّمقص ،وًمٙمـ ٟم٘مقل :إ ىن َُمـ ُم٤مت قمحغم اًمٙمٗمحر أو قمحغم سَ اًمٕمٌح٤مدة
ًمٖمػم اهلل ومال ؿمؽ أٟمف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مرً ،مٙمـ إذا ُم٤مت أطمد ذم شمٚمؽ اًمٌالد  -يمام ىمٚمٜم٤م :شمٚمؽ اًمٙم٤مومرة ٟ -م٘مقل :ه١مٓء
ذم اًمٜم٤مر!! َُم٤م اًمذي حيٛمٚمٜم٤م ً
أصال قمغم هذا؟؟ يم٠مٟمٜم٤م ُمًئقًمقن قمـ اًمتحدث قمـ َُمـ يدظمؾ اهٜمح٦م و َُمحـ يحدظمؾ
اًمٜم٤مر! ه١مٓء اعمٞم٧م ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر  -يٛمقت قمغم هذه احل٤مل  -يٙمقن ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،أُمح٤م اهحزم ًمٙمحؾ واطمحد
ُمًٚمام يٙمتؿ إؾمالُمف ،وسمٕمْمٝمؿ يمتؿ إؾمالُمف ُمدة ـمقيٚم٦م ضمدا ذم طمٞم٤مشمف ،وطمٞمحٜمام
ُمٜمٝمؿ سمٕمٞمٜمف :وم٘مد يٙمقن سمٕمْمٝمؿ ً
( )1اًمٜمً٤مء.48 :
ققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3467مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف ُمروم ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2621مـ طمدي٨م ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
٥م أٟمف ُمًٚمؿ :وأٟمف ٓ ُيدومـ ّإٓ ُمع اعمًٚمٛملم :وٓ يتحقٓه ّإٓ اعمًحٚمٛمقن ،ومٚمٝمحذا ٟم٘محقل :هحذه
ضم٤مءت ووم٤مشمف َيم َت َ
قمز ّ
وضمؾ وٓ ُخي٤مض ومٞمٝم٤م ،إٟمام ُيتٙمٚمؿ سمحً٥م إدًم٦م واًمٜمّمقص اًمقاردة ومٜم٘مقلَُ :مـ ُم٤مت قمحغم
إُمقر إمم اهلل ّ
اًمٙمٗمر ومٝمق ُِمـ ضمثل ضمٝمٜمؿ ،و َُمـ ُم٤مت قمغم اإلؾمالم ومٝمق ُِمـ أهؾ اهٜمح٦مً ،مٙمحـ يمحقن هحذا اًمحذي ُمح٤مت قمحغم
اإلؾمالم أن اًمذي اًمٞمقم ؾمٜمّمكم قمٚمٞمف اًمٔمٝمر أٟمف ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ُم٤م يّمٚمح هذا ْ
أن ٟم٘مقًمف ،و َُمـ هٚمحؽ ذم شمٚمحؽ
اًمٌالد مم٤م ٟمًٛمع ذم إظمٌ٤مر أو همػمه٤م اًمٞمقم هذا يمذاك اًمِمخص هق ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر!! ّإٓ َُمـ قمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف أٟمف ُم٤مت
اًمٜمص ومٞمف.
قمغم اًمٙمٗمرٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦مٟ ،مٕمؿ ،أو ضم٤مء ُّ
-----------------------------------------واخلالوم٦م ذم ىمريش ُم٤م سم٘مل ُِمـ اًمٜم٤مس اصمٜم٤من ،وًمٞمس ٕطمد ُِمـ اًمٜم٤مس ْ
أن يٜم٤مزقمٝمؿ ومٞمٝم٤م ،وٓ ٟمخرج قمٚمٞمٝمؿ:
ٟم٘مر ًمٖمػمهؿ هب٤م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
وٓ ّ
..................
واًمًالم هذا
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
هذا اعمقوقع احل٤مضم٦م ًمف يمٌػمة ضمدًً ا أن ،اخلالوم٦م ذم ىمريش ،ىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ى
واًمًالم« :إئٛم ُ٦م ُِمـ ىمريشش( ،)1وأظمؼم ّ
أن َُمحـ
ذم همػمُم٤م طمدي٨م ،وىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن اخلٚمٞمٗم٦م يٚمز ُم ْ
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم َي ُٙم ٌُّف قمغم وضمٝمف ذم اًمٜم٤مر( ،)2وهق اًمّمحٞمح :ى
ٟم٤مزقمٝمؿ ومٞمٝم٤م ى
أن يٙمقن ىمرؿم ًٞم٤م ،هحذا
اًمّمحٞمح ،وهق اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،واخلالَ ذم هذا وٕمٞمػً ،مٙمـ قمٚمٞمٜم٤م ْ
أُمقرا
أن ٟمٕمرَ ً
ُمٝمٛم ً٦م ضمدًً ا.
إُمر إول :ى
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
أن اخلالوم٦م ذم ىمريش  -وًمٞمً٧م اإلُم٤مرة قمغم ّ
أي ُمقوع!  ،-اًمٜمى ُّ
ومم قمغم ُمقاوع َُمـ ًمٞمًقا ُِمـ ىمريش! واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون و ًّمقا أُمراء ُِمـ همػم ىمريش ،وم٤مًمٗمٝمؿ ى
سمٜمٗمًف ّ
سم٠من هحذا
اًمّمحالة
ومٝمؿ َُمحـ يٕمحل و يٗمٝمحؿ
ىٌحل قمٚمٞمحف ّ
َ
هحدي اًمٜمى ِّ
احلدي٨م يٕمٜمل إسمٓم٤مل وٓي٦م َُمـ ؾمقى اًم٘مرؿمٞملم! هذا ُ
ِ
سم٤مخلالوم٦م اخلالوم ُ٦م اًمتل هل اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك  -إُمرة اعم١مُمٜملم  -هل اًمتل شمٙمقن ذم ىمريش ،أُم٤م
واًمًالم ،اعم٘مّمقد
ّ

ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)2757
( )1صحٞمحُ .مًٜمد أمحد (ُ )12900مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7139مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِ
ِ
ىٌل ّ
اًمقٓي٦م قمغم اًمٌٚمدان :وم٢مهن٤م شمٙمقن ًم٘مريش وًمٖمػم ىمريش ،وهلذا ّ
شمحزل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمام ىمٚمٜمح٤م و
ومم اًمٜمى ُّ
إُم٦م ُيقمم ومٞمٝم٤م ُِمـ همػم اًم٘مرؿمٞملم ،هذا أ ُْمر.
اخلالوم٦م اًمتل ذم ىمريش اؾمتٛمرت ذم ىمريش ،وم٤مخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون إرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ ُِمـ ىمريش وسمٜمل أُمٞمح٦م ُِمحـ
ىمريش وسمٜمل اًمٕمٌ٤مس ُِمـ ىمريش صمؿ اٟم٘مٓمٕم٧م اخلالوم٦م ُِمـ ىمريش ،ى
حػ اهللىُ
خيْٚمِ ُ
﴿و ْقمْدََ اهللىِ َٓ ُ ْ
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ :
ذط ذ ًـم٤م ًمتٙمقن اخلالوم٦م ذم ىمريش ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح :وم٠مظمؼم ى
ىٌل ّ
أن
َو ْقمْدََ ُه﴾( ،)1اًمٜمى ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َ
إئٛم٦م ُِمـ ىمريش ىم٤ملُ« :م٤م أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـش(ُ ،)2م٤م أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـ وم٤مخلالوم٦م ومٞمٝمؿ ،ومٚمام أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـ  -زُمـ اخلالوم٦م
اًمراؿمدة ىمٓم ًٕم٤م أىم٤مُمقه٤م أطمًـ إىم٤مُم٦م  -يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م ذم ىمريش ،صمؿ ص٤مرت اخلالوم٦م ذم سمٜمل أُمٞم٦م ويمح٤من اًمحدِِّّ يـ
قمز اإلؾمالم
قمزيزا ُم٤م َوًمِ َٞم ُف اصمٜم٤م قمنمة ظمٚمٞمٗم٦م ،يمٚمٝمؿ ُِمـ ىمريشش( )3ومٙم٤من ُّ
يمام ذم احلدي٨م «ٓ يزال هذا اإلؾمالم ً
ذم زُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م ،صمؿ ِ
أيْمح٤م زُمحـ
اًمٕم ُّز اًمٙمٌػم ذم قم٤مم اهامقم٦م عمَّ٤م ُسمقيع ُمٕم٤موي٦م ،هٜم٤مك ِقم ّز يمٌحػم ً
أيْم٤م طمتك زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ُِمـ همػم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمثؾ
قمز يمٌػم ًمإلؾمالم ً
قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىمٓم ًٕم٤م ،وهٜم٤مك ّ
واًمًحالمُ« :مح٤م
قمٌد اعمٚمؽ وم٢مٟمف اؾمتت٥م ًمف إُمر ويم٤من اإلؾمالم ذم زُمٜمف ىمق ًي٤م إمم همػم ذًمؽ ،ىم٤مل قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـش( ،)4ومٚمام َ َ
ػ سمٜمق أُمٞم٦م قمـ إىم٤مُم٦م اًمدِِّّ يـ ؾم٘مٓم٧م دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ،شمقمم سمٕمدهؿ سمٜمق اًمٕمٌح٤مس ،وسمٜمحق
خت ىٚم َ
ِ
ِ
ُ
اًمنمحط اًمٜمٌحقي
حي ى٘محؼ
اًمٕمٌ٤مس ُمـ ىمريش ىمٓم ًٕم٤م ُمثؾ سمٜمل أُمٞم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ ىمريش ،اؾمتٛمرت اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ صمحؿ ُ َ
اًمًحٜمىى٦م
اًمذي ىم٤مًمف قمٚمٞمف ّ
واًمًالم «ُم٤م أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـش( )5سمؾ شمًٚمط صمالصم٦م وٓة وظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌح٤مس قمحغم ُّ
اًمّمالة ّ
اًمًٜمىى٦م وٟمٍموا اًمٌدقم٦م!
وأهٚمٝم٤م وٟمٍموا اعمٕمتزًم٦م زُمـ اعم٠مُمقن واعمٕمتّمؿ واًمقاصمؼ ،ومام أىم٤مُمقا اًمديـ! سمؾ هْمٛمقا ُّ
صمؿ وٕمٗم٧م دوًم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ضمدا طمتك ص٤مر يتالقم٥م هب٤م اًمقزراء و ُىم ىقا ُد اهٞمش ،وشمالقمٌقا سم٤مخلالوم٦م وص٤مرت
واًمتدسمػم وإُمر قمٜمد همػمه! طمتك ؾم٘مٓم٧م اًمدوًمح٦م اًمٕمٌ٤مؾمحٞم٦م قمح٤مم
ُمٜمّم ًٌ٤م صقر ًي٤مُ ،يدقمك ًمٚمخٚمٞمٗم٦م يقم اهٛمٕم٦م:
ُ
ؾم٧م ومخًلم وؾمتٛمئ٦م ُِمـ اهلجرة ،صمؿ ذهٌ٧م اخلالوم٦م ُِمـ ىمحريش ،ى
واًمًحالم ىمح٤مل:
ىٌحل قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
ٕن اًمٜمى ى
( )1اًمروم.6 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3500مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ أ ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1821مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
( )5ؾمٌؼ خترجيف.
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ِ
اًمّمحالة
«إئٛم٦م ُمـ ىمريش ُم٤م أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـش( ،)1وم٤مخلالوم٦م ٓ ؿمؽ أهن٤م شمٙمقن ومٞمٝمؿً :مٙمـ هذا إظمٌ٤مر ُمٜمف قمٚمٞمحف ّ
سمٕمض اًمٜمح٤مس ى
واًمًالم ُمنموط ْ
أن
سم٠من ي٘مٞمٛمقا اًمدِِّّ يـ ،وسمف ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمقاىمع أن واًمقوع ،يٕمٜمل طملم ئمـ ُ
ّ
ُمثال قمٜمدٟم٤م هٜم٤م وذم همػم هذا اًمٌٚمد ىأهن٤م ٓ شمّمح ى
اًمقٓة واحلٙم٤مم ً
ٕن ه١مٓء احلٙم٤مم ًمٞمًقا ُِمـ ىمريش! هحذا ُِمحـ
أقمج٥م ُم٤م يٙمقن :و َُمـ أفمٝمر إدًم٦م قمغم ظمٓمقرة ْ
قم٘محٞمام! ي٘محؾ سمحف أطمحد ُِمحـ قمٚمحامء
ومٝمام
ً
أن ُشمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص ً
إُم٦م ،إدًم٦م قمغم يمقن اخلالوم٦م ُِمـ ىمريش يمثػمة يمام ىمٚمٜم٤م ،واعم٘مّمقد هب٤م اخلالوم٦م اًمٕمٔمٛمك وهحل إُمحرة اعمح١مُمٜملم
واىمع إُمر أهن٤م زاًم٧م
اًمتل يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحف اهلل" :اخلالوم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمخالوم٦مُ :
ِ
اًمًٜمىى٦م :سمٜمق أُمٞم٦م يم٤مٟم٧م دوًمح٦م اإلؾمحالم ذم
ُمـ سمٕمد سمٜمل أُمٞم٦م" ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم ُمٜمٝم٤مج ُّ
زُمٜمٝمؿ قمزيزة ،ويم٤مٟم٧م عٞمع سم٘م٤مع اإلؾمالم حيٙمٛمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م ،صمؿ عمّ٤م ضم٤مء سمٜمق اًمٕمٌ٤مس ذهٌ٧م يمثػم ُِمـ سمالد اإلؾمالم
ُمٜمٝمؿ ،وص٤مر اعمٖمرب – وإذا أـمٚم٘مقا اعمٖمرب ٓ ي٘مّمدوا اًمٌٚمد اعمحدد هذا! اعمٖمحرب ضمٝمح٤مت اعمٖمحرب  -صح٤مر
ظم٤مرضم٤م قمـ وٓيتٝمؿ ،وم٤معمٕمٜمك اًم٘مقي اًمٙمٌػم ًمٚمخالوم٦م يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌحد اًمقهح٤مب رمححف اهلل
اعمٖمرب
ً
ي٘مقل" :اخلالوم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم هذا ُِمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم أمحد" ،واًمّمحٞمح هذا اًمٙمحالم ،ى
ٕن اخلالومح٦م ىمقهتح٤م يم٤مٟمح٧م
زُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ويم٤من اإلؾمالم يٛمتد سم٘مقة ،صمؿ زُمـ سمٜمل أُمٞمح٦م ،ذم زُمحـ سمٜمحل اًمٕمٌح٤مس
شمٖمػم احل٤مل ،وم٤مًمذي يتّمقر ى
أن اخلالوم٦م اًمتل ُيًٛمع و ُيٓم٤مع ٕهٚمٝم٤م هل سم٤معمٕمٜمك اًمذي شمٙمقن عٞمع سم٘م٤مع اإلؾمحالم
ّ
يتفً :مـ يًٛمع وًمـ يٓمٞمع ٕطمد! سمؾ ًمق يم٤من هذا اًمرضمؾ ذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس عمَ٤م ؾمٛمع خلٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس.
أن ِ
اًمقٓي٦م ٓ شمٙمقن ًمٖمػمهؿ! وهلذا أعع اًمٕمٚمامء قمغم ى
"اخلالوم٦م ذم ىمريش" ٓ شمٕمٜمل ى
أن اًمٕمٌحد ٓ يتحقمم وٓ
أن شمٙمقن ومٞمف ِ
يّمح ْ
اًمقٓي٦م :عم٤مذا؟ ٕ ىٟمىف ممٚمقك ًمًٞمده ،ومٙمٞمػ يٙمقن وهق اعمٛمٚمقك ًمًٞمده وهق اًمقزم ًمٚمٛمًٚمٛملم
سمٛمـ ومٞمٝمؿ هذا اًمًٞمد اًمذي هق ؾمٞمد هلذا اًمٕمٌدً ،مٙمـ ُم٤مذا ًمق شمقمم اًمٕمٌد سمح٤مًم٘مقة وصح٤مر ذم سمٕمحض اًمٕمٌٞمحد ىمحقة
ِ
طمٙمامُ :يًٛمع هلحؿ و ُيٓمح٤مع؟ ي٘محقل اًمٕمٚمحامء:
ومتٙمٜمقا ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم سمٚمد وشمٖمٚمٌقا قمٚمٞمف ووٌٓمقه وأىم٤مُمقا ومٞمف ً
ُيًٛمع هلذا اًمٕمٌد و ُيٓم٤مع سم٤مإلع٤مع  -سم٢مع٤مع اًمٕمٚمامء  ،-عم٤مذا؟ طم٘مٜمًً٤م ًمٚمدُم٤مء ،اًمٕمٌد ىمٓم ًٕم٤م ًمٞمس ُِمـ ىمريش ،اًم٘مرر
ٓ يٙمقن قمٌدًً ا ،ومٚمامذا أعع اًمٕمٚمامء قمغم ى
أن اًمٕمٌد إذا اؾمتت٥م ًمف إُمر وطمّمٚم٧م ًمف اًمٖمٚمٌ٦م أ ىٟمىف ُيًٛمع ًمف و ُيٓمح٤مع؟
طم٘مٜمًً٤م ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم ،وهؾ ِوٓيتف صحٞمح٦م؟ ِوٓيتف صم٤مسمت٦م ،وعٞمحع ُمح٤م جيحري ذم زُمٜمحف ُِمحـ قم٘محقد إٟمٙمحح٦م
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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اًمٌٞمقت ُِمـ أسمقاهب٤م؟ ٓ ُم٤م أشمك اًمٌٞمحقت ُِمحـ أسمقاهبح٤م! شمثٌح٧م ًمحف
وأىمْمٞم٦م اًم٘مْم٤مة يمٚمٝم٤م صحٞمح٦مً ،مٙمـ هؾ أشمك
َ
اًمٌٞمٕم٦م؟ ٓ شمثٌ٧م ًمف اًمٌٞمٕم٦م! ى
ٕن اًمٌٞمٕم٦م شمثٌ٧م سم٠مُمقر صمالصم٦م:
شمثٌ٧م اًمٌٞمٕم٦م سمٌٞمٕم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مدُ ،محثٚمام سمقيحع ًمٕمحثامن ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمٜمحف ،اشمٗمحؼ قمٚمٞمحف اعمٝمح٤مضمرون
وإٟمّم٤مر وأُمراء إضمٜم٤مد ،هذا سمقيع سمٞمٕم٦م قم٤مُم٦م ،و َىم ٌْ َٚمف أسمق سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤ميٕمف إٟمّم٤مر ذم اًمًح٘مٞمٗم٦م،
ثٌ٧م هب٤م ِ
اًمقٓي َ٦م.
وسم٤ميٕمف أسمق قمٌٞمدة وقمٛمر ،صمؿ ُسمقيع ًمف اًمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،ومٝمذه اًمٌٞمٕم٦م َشم ُ
سم٠من ِ
اًمٜمقع اًمث٤مين مم٤م شمثٌ٧م سمف ِ
أن يقيص و ُّزم إُمر ى
اًمقٓي٦مْ :
اًمقٓي٦م ُِمـ سمٕمحده ًمٗمحالنُ ،محثٚمام ومٕمحؾ أسمحق سمٙمحر
اًمقٓي٦مُ ،مثٚمام ومٕمؾ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ طملم ضمٕمؾ ِ
ثٌ٧م ِ
ومجٕمؾ ِ
اًمقٓيح٦م ًمٕمٛمحر سمحـ
اًمقٓي٦م ُِمـ سمٕمده ًمٕمٛمر ،وم َت ُ
قمٌد اًمٕمزيز ُِمـ سمٕمده.
اًمًٜمى ِى٦م قمغم ى
ثٌح٧م
أن َُمـ شمٖم ّٚم٥م ووٌط اًمٌٚمد ومت ّٙمـ ُمٜمٝم٤م :أ ىٟمىحف َشم ُ
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :اًمتٖمٚم٥م ،اًمتٖمٚم٥م ُّ
يٜمص قمٚمام ُء ُّ
ًمف ِ
اًمقٓي٦م :وأ ىٟمىف ُيًٛمع ًمف و ُيٓم٤مع ذم اعمٕمروَ ،اًمتٖمٚم٥م ٛمققم٦م ُِمـ اًم ُٙم ىتى٤مب أن يًخرون ُِمـ هذا اعمقوحقع،
وي٘مقًمقن :يمٞمػ يٙمقن اعمتٖم ِّٚم٥م اًمذي أشمك سم٤مًم٘مقة وزم ٍ
أُمر! وهحؿ ُِمحـ أقمجح٥م اًمٜمح٤مس ذم هحذا ،إذا ىمٞمحؾ هلحؿ:
ظمالوم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ظمالوم٦م صحٞمح٦م؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ صحٞمح٦م ،ي٤م هلل اًمٕمج٥م! وظمالوم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس سمِ َؿ صح٤مرت؟
ص٤مرت سمٕمد اًمدُم٤مء اهل٤مئٚم٦م اًمتل أؾم٤مًمقه٤م ُِمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،وشمٖمٚمٌقا شمٖمٚم ًٌ٤م ،طمتك ذيمروا ى
أن اًمًٗم٤مح َىم َتَح َؾ ذم وححقة
ٍ
هن٤مر مخًلم أًم ًٗم٤م ُِمـ سمٜمل أُمٞم٦م وضمٜمقدهؿ وأصح٤مهبؿ ،سمِ َؿ مت ّٙمـ سمٜمق اًمٕمٌ٤مس؟ سم٤مًم٘مقة ،شمثٌ٧م هلؿ ِ
اًمقٓيح٦م؟ صمٌتح٧م

هلؿ ِ
اًمقٓي٦م ،قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م َُمـ ىم٤مشمؾ؟ ىم٤مشمؾ قمد ًدا ُِمـ ظمّمقُمف طمتك مت ّٙمـ ذم إظمحػم ُِمحـ
٥م قمٌد اعمٚمؽ قمحغم عٞمحع اًمٌٚمحدان ،ومٚمحام
اًمًٞمٓمرة قمغم ُمٙم٦م و ُىمتؾ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام و َشمٖم ىٚم َ
٥م قمغم عٞمع اًمٌٚمدان سم٤ميٕمف اًمّمح٤مسم٦م ،ويمت٥م ًمحف اسمحـ قمٛمحر ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمام  -يمحام ذم اًمٌخح٤مري :-
َشم َٖم ىٚم َ
"أسم٤ميٕمؽ قمغم ُؾمٜمّ ِ٦م اهلل ورؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٞمام اؾمتٓمٕم٧م"( )1وهق ُمتٖم ِّٚم٥م ،واسمـ اًمزسمػم ظمػم ُِمـ أًمػ
إن اًمتٖمٚم٥م ٓ شمثٌ٧م سمف ِ
ُِمـ قمٌد اعمٚمؽ! ُمٕمٚمقم هذا إُمرً ،مٙمٜمف شمٖم ىٚم٥م ومت ّٙمـ ،وم٤مًمذي ي٘مقل :ى
اًمقٓي٦م! ىمحد ىمح٤مل
اًمًٜمىى٦م ،وهق ٓ يًتٓمٞمع ْ
أن يٚمتزُمف ٕ ،ىٟمىف إذا ىمٞمؾً :مف أسمٓمؾ دوًم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس :ي٘محقلُ :مح٤م
سم٘مقل قمغم ظمالَ أهؾ ُّ
ُأسمٓمٚمٝم٤م ،أسمٓمؾ ِوٓي٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان :ي٘مقلُ :م٤م أسمٓمٚمٝم٤م ،سمِ َؿ صمٌت٧م؟ صمٌت٧م سم٤مًمتٖمٚم٥م ،واحل٤مصؾ ى
أن اًمتٖمٚمح٥م
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7203
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شمثٌ٧م سمف ِ
أن يْمٌطْ ٓ ،
اًمقٓي٦م ،اعم٘مّمقد سم٤مًمتٖمٚم٥م ْ
أن حيٞمط سمٛمقوع صمؿ ي١مظمذ ُمٜمف صمؿ يرضمع ُمرة أظمرى وي٘م٤مشمحؾ
٥م اًمٕمٌحد
ومٞمف صمؿ يٜم٤مزع ،هذا ُم٤م ص٤مر ومٞمف
شمٖمٚم٥م ،هذا ٓ شمزال اعمً٠مًم٦م دائر ًة ذم ساعً ،مٙمٜمف ىمد يتٖمٚم٥م ،وم٢مذا شمٖم ىٚمح َ
ٌ
وم٢مٟمف شمثٌ٧م ًمف ِ
اًمقٓي٦م.
وأُمر آظمر قمجٞم٥م ذم ه١مٓء اًمذيـ خيقوقن ذم ُمقوقع اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م سمال سمّمػمة وٓ ِقم ْٚمؿ ٟم٘مقلُ :مح٤م
ٌ
عح ُع ممٚمحقك،
شم٘مقًمقن ذم دوًم٦م اعمامًمٞمؽ؟ ُيثٜمقن قمٚمٞمٝم٤م ،وظمرج ُمٜمف ٛمققم٦م ُِمـ اًمقٓة ٟم٘مقلُ :م٤م ُمٕمٜمك اعمامًمٞمؽ؟ َ ْ
يم٤مٟمقا قمٌٞمدًً اً ،مٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ؿمجٕم٤م ًٟمً٤م وأىمقيح٤مء ومتٙمٜمحقا ،وؾمحٞمٓمروا قمحغم اًمٌٚمحدُ ،محع ى
أن أصحٚمٝمؿ قمٌٞمحد ،صمٌتح٧م
ِوٓيتٝمؿ؟ ٟمٕمؿ صمٌت٧م ِوٓيتٝمؿ ،إذن َُمـ ىم٤مل ًمٙمؿ سمٛمثؾ هذا اًم٘مقل ذم ُمقوقع ى
أن اًمٓم٤مقم٦م شمٙمحقن ًمٚم٘محرر؟ أو
إن اًمتٖمٚم٥م ٓ شمثٌ٧م سمف ِ
اًمقٓيح٦م؟؟ احل٤مصحؾ أهيح٤م اإلظمحقة ى
ه١مٓء اًمذيـ ي٘مقًمقن :ى
أن ُِمحـ اخلٓمح٠م اًمٙمٌحػم ضمحدًً ا
اخلقض ذم أُمقر اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وأُمقر ِ
اًمقٓي٦م وأُمقر سمِ َؿ شمثٌ٧م اًمٌٞمٕم٦م؟ ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ َُمـ يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل!
سمؾ ٟمجزم ضمز ًُم٤م وٟمٕمٚمؿ ُِمـ يمثػميـ ممـ خيقوقن ومٞمٝم٤م ىأهنؿ ُم٤م درؾمقا اًمٗم٘مف اًمنمقمل ً
أصالٛ ،مققم٦م ُِمـ اًمحذيـ
خيقوقن أن ذم هذه اعمً٤مئؾ أشمقا سمِمٝم٤مدات ُِمـ اُمريٙم٤م ِ
وُمـ أوروسم٤م ذم ختّمّم٤مت شمتٕمٚمحؼ سم٤مهلٜمدؾمح٦م سم٤مًمٓمح٥م
ً
سم٤مًمٗمٚمؽ سم٤مًمزراقم٦م سمٙمذا ،و يدرؾمقا اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل! يٙمٗمل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ْ
طم٤مُمال ًمِمحٝم٤مدة اًمحديمتقراة
أن يٙمقن
طمتك خيقض ذم ُم٤م ؿم٤مء ُِمـ أُمقر اًمنمع ِ
ىمرأت يمت٤م ًسم٤م ذم اًمٗم٘مف قمغم أطمحد ُِمحـ أهحؾ اًمٕمٚمحؿ؟
وُمـ ٟمقازل إُم٦م!
َ
ىمرأهت٤م أم شم٘مرأه٤م؟ ُم٤م ؾمحٛمع هبح٤م! ُمح٤م
َ
اًمًٜمى ِى٦م؟ صحٞمح اًمٌخ٤مري :صحٞمح ُمًٚمؿ؟ َ
ىمرأت قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ َ
يمت٥م ُّ
يٕمٚمٛمٝم٤م ّإٓ سم٤مًمًامعُ ،م٤م يٕمٚمٛمٝم٤م ّإٓ ْ
أن هٜم٤مك يمت٤مب صحٞمح اًمٌخ٤مري ،قمغم أي أؾم٤مس ختقض أٟم٧م؟ وُمقوقع
اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمقوقع دىمٞمؼ ضمدًً ا ضمدًً ا وذم هم٤مي٦م اًمدىم٦م ،وومٞمف أطمٙم٤مم شمّمؾ إمم إًمقَ ُِمـ إطمٙم٤مم ،يمٞمػ
ختقوقن ومٞمف هبذه اًمًٝمقًم٦م؟ وشمدظمٚمقن ومٞمف سمال سمّمػمة؟ ُمع ى
وووحقه ،قمحغم
أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد َسم ّٞمٜمقه وطمدّّ دوه ّ
أي أؾم٤مس شمتٙمٚمٛمقن أٟمتؿ؟ ِ
وُمـ ذًمؽ ُمقوقع اخلالوم٦م هٜم٤م ،سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقلُ ٓ :يًحٛمع و ُيٓمح٤مع ّإٓ ُٕمحػم
اعم١مُمٜملم اًم٘مرر! وإذا ُيٌ٤م َيع هلذا اًم٘مرر شمْمٞمع إُم٦م؟؟ ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ سم٠مطمقال إُم٦م؟ إُم٦م ٓ ُسمدّّ ْ
أن ُي٘مح٤مم ومٞمٝمح٤م
ي٘مروهن٤م وإٟمٙمح٦م اًمتل يٗمًخقهن٤م
ُىمْم٤مة ي٘مْمقن ،أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مة هذه واحلدود اًمتل ي٘مٞمٛمقهن٤م وإٟمٙمح٦م اًمتل ّ
شمزوج
زوج أسم٤مك ّإٓ اًمقوع اًمذي أٟم٧م ومٞمف ،أسمقك ّ
زوج أسم٤مك؟ ُم٤م ّ
ُم٤مذا يٙمقن ُمّمػمه٤م؟ صحٞمح٦م أو سم٤مـمٚم٦م؟ َُمـ ّ
أشمٞم٧م أٟم٧م سمٕم٘مد ذقمل ،وم٢مذا أسمٓمٚمتؿ ِ
اًمقٓي٦م وىمدطمتؿ ذم أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مة وىمدطمتؿ ذم إطمٙم٤مم هحذه
أُمؽ وُمٜمف َ
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أن شمٜمتٔمر إُم٦م طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م ُىمرر ُيًٛمع ًمف و ُيٓم٤مع! ُمٕمٜمك ذًمؽ ى
وـمٚمٌتؿ ْ
أن اإلؾمالم يتٕمٓمؾ طمتحك يح٠ميت ىمحرر
ُيًٛمع ًمف و ُيٓم٤مع! هذا ي٘مؾ سمف أطمد ىمٓم ًٕم٤م ُِمـ قمٚمامء إُم٦م ،أىمرب َُمـ ي٘مقل ُمثؾ هذا اًمٙمحالم اًمراومْمح٦م اًمحذيـ
ي٘مقًمقن :أ ىٟمىف ُيٜمتٔمر طمتك خيرج ُمـ يًٛمقٟمف اعمختٗمل هذا ذم اًمنحداب ُِمحـ ٟمححق أًمحػ وُمئتحل َؾمحٜمَ٦م! ويمح٤مٟمقا
ي٘مقًمقن إمم قمٝمد ىمري٥م :ى
إن إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م شمتقىمػ! طمتك احل٩م يم٤مٟمقا ٓ حيجقن! سمؾ اًمّمالة يم٤مٟمقا ٓ يّمٚمقن!
واًمزيم٤مة يم٤مٟمقا ٓ ي١م ّدوهن٤م طمتك خيرج اإلُم٤مم ومٜمدومع إًمٞمف اخلٛمس وٟم١مدي إًمٞمف اًمزيم٤مة وٟمح٩م ُمٕمف وٟمّمحكم ظمٚمٗمحف!
ومٙم٤مٟمقا ُيٕمٓمٚمقن اًمنمع ومؽمة ـمقيٚم٦م طمتك ٟمِم٠م ومٞمٝمؿ اخلٛمٞمٜمل وسمٕمض أضاسمف وأرادوا ْ
أن جيٕمٚمقا اعمً٠مًم٦م ؾمٞم٤مؾمحٞم٦م
ومرضمف وٟمحق ذًمؽ ىمد يًتٛمر ٟمحق أًمحػ
قمجؾ اهلل َ
وم٠مرادوا يريٙمٝمؿ وىم٤مًمقا :إ ىٟمىف ىمد يًتٛمر ُم٤م يًٛمقٟمف اعمٕمّمقم ّ
أن َ
َؾمٜمَ٦م وشمتٕمٓمؾ إُمقر طمتك خيرج! ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ذم هذه اًمٗمؽمة؟ ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا ُمٕمٓمٚملم هل٤م ،احل٤مصؾ ْ
ىٌل
ىمقل اًمٜمى ِّ
أن اعم٘مّمقد هب٤م إُمر ُة اعم١مُمٜملمّ :
أن ُيٕمٚمؿ ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «اخلالوم٦م ذم ىمريشش( )1يٜمٌٖمل ْ
ّ
وأن ذًمحؽ ٓ يٕمٜمحل
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طملم ىم٤مل« :اخلالوم٦م ذم ىمحريشش( )2هحؾ
أُمر ،إُمر أظمر اًمٜمى ُّ
إسمٓم٤مل وٓي٦م همػمهؿ ،هذا ٌ
آُمرا ،يٕمٜمل ي٠مُمر إُم٦م ْ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ طمحلم
سم٠من شمٙمقن اخلالوم٦م ذم اًم٘مرر ،اًمٜمى ُّ
آُمرا؟ يم٤من ً
ؼما أم ً
يم٤من خم ً
أُمر ْ
أن شمٙمقن اخلالوم٦م ذم ىمريشَ :ضم َٕم َؾ هذا سمدون ىمٞمد وذط أم سمدون ذط؟ سمنمط ،وهق ىمقًمحف «ُمح٤م أىمح٤مُمقا
َ
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم جيٕمؾ ِ
اًمديـش وم٢مهنؿ إذا أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـ :ى
ؼم ُِمحـ
أقمز
اًمقٓي٦م ومٞمٝمؿ ،وم٢مذا ختٚمٗمقا؟ ديـ اهلل ُّ
وأقمٔمؿ وأيم ُ
ُ
ْ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أظمؼم أهنؿ شمٙمقن اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ ُم٤م أىم٤مُمقا اًمحديـ،
أن يٙمقن ُمرسمق ًـم٤م سمٛمـ ٓ ي٘مٞمٛمف ،واًمٜمى ُّ
قمز ّ
أقمٔمحؿ
وضمؾ ديٜمُف
وم٢مذا شمريمقا إىم٤مُم٦م اًمديـ ومٛمٜمذ قم٤مم ؾمت٦م ومخًلم وؾمتامئ٦م واخلالوم٦م ًمٞمً٧م ذم ىمريش! واهلل ّ
ُ
ٍ
ُِمـ ْ
سمِمخص ٓ ي٘مٞمٛمف ،ومٚمام ي٘مٞمٛمقه َشم ُٕم ِد اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ.
أن ُيرسمط
أن ومٝمؿ ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ قمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ضمدًً ا ُِمـ إمهٞم٦مّ ،
طم٤مصؾ إُمر ى
ٕن سمٕمض اًمٜمح٤مس أن ي٘محقل:
أٟمتؿ شمًٛمٕمقن وشمٓمٞمٕمقن عمـ هؿ ًمٞمًقا ُِمـ ىمريش ،وي٘مقل سمٕمض اعمت٤مسمٕملم ًمداقمش وأضاهبؿ ي٘مقًمحقنٟ :مححـ
واًمًالمٟ :مًٛمع هلذا اعمًٛمك سم٤مًمٌٖمدادي وهق ُِمـ ىمريش وأٟمتؿ شمًحٛمٕمقن ًمٖمحػم
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن أـمٕمٜم٤م اًمٜمى ى
أصال ى
ىمرر! َُمـ ىم٤ملً :
إن ِوٓيتف صم٤مسمت٦م؟ سمؾ َُمـ ىم٤مل :إ ىٟمىف طمّمؾ ًمف اًمتٖمٚم٥م وهق ذم هذا احل٤مل ،سمؾ طمتحك سمٞمٕمتحف
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
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واًمًالم ذم ؿم٠من اًمٌٞمٕمح٦م
سم٤ميٕمتٛمقه ظمٗمٞم٦م! هؾ هٜم٤مك أطمد يٌ٤ميع ظمٗمٞم٦م قمغم ظمالوم٦م اعمًٚمٛملم!! ي٘مقل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن « َُمـ أشمك وسم٤ميع ظمٚمٞمٗم ً٦م وأقمٓم٤مه صٗم٘م٦م يده وصمٛمرة ومح١ماده :ومٚمٞمٓمٕمحف ْ
ْ
إن اؾمحتٓم٤معش( ،)1أيحـ صحٗم٘م٦م اًمٞمحد ُِمحـ
أن شمٙمقن هبذه اًمٓمري٘م٦م ،ظمالوم٦م وأُمرة اعم١مُمٜملم اًمٕم٤مُم٦م ّ
وأقمز ُِمـ ْ
ؿمخص خمتٗمل؟ اخلالوم٦م ّ
أضمؾ وأيمؼم ُِمحـ
أضمؾ ّ
وأقمٔمؿ ُمح٤م يح١م ّظمر اخلالومح٦م ،ى
ىٌحل
ؼم
ٕن اًمٜمى ى
ُ
هذا ،سمؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م ذم إىم٤مُم٦م ُمثؾ هذه اًمٙمٞم٤مٟم٤مت احل٘مٞم٘م٦م ىأهن٤م أيم ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أظمؼم ى
ّ
أن اخلالوم٦م ؾمتٕمقد ذم إُم٦م ىمٓم ًٕم٤م ،وم٠مظمؼم سمخالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة(ً ،)2مٙمحـ طمحلم
ئمـ ْ
ىمٞمح٤مدات إُمح٦م أن!
أن اخلالوم٦م شمٙمقن سمتدُمػم إُم٦م وؿم ّـ احلرب قمغم إُم٦م ٓ قمغم اًمٙمٗم٤مر طمتك ُشم ًُْح َ٘مط
ُ
هذا اًمذي ي١مظمر اخلالوم٦م ،هذا اًمت٠مظمػم احل٘مٞم٘مل ًمٚمخالوم٦م.
ِ
وؾمٜمّ٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم
ومٗمٝمؿ ُمثؾ هذه إُمقر ووٌٓمٝم٤م ورسمٓمٝم٤م سمٙمت٥م اًمٗم٘مف اًمنمقمل وسم٤مًمٜمّمقص ُمـ يمت٤مب اهلل ُ
اعمتٕملم ،أُم٤م ْ
أن يًٛمع اإلٟمً٤من طمدي ًث٤م صمؿ يٌدأ يٓمٌ٘مف قمغم هقاه وقمحغم طمًح٥م ُمح٤م ئمحـ وٓ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ هق ّ
يدري سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ِ
اًمٕم َٔم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٞمٕم٦م واعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلٚمٞمٗم٦م وسم٠مُمر سمٞمٕمتف وُم٤م ضمٕمؾ اهلل شمٕمح٤ممم ذم ظمٚمٞمٗمح٦م
أن صمٛمح٦م رء يًحٛمك ظمالومح٦م ،أُمح٤م ْ
أن ي٘مقم هب٤م طمتحك يتح٘محؼ ْ
اعمًٚمٛملم ُِمـ اعمٝم٤مم اهً٤مم اًمٙمٌ٤مر اًمتل جي٥م ْ
أن
يتقهؿ اإلٟمً٤من ؿمٞم ًئ٤م هالُم ًٞم٤م هٙمذا يًٌح سم٤مهلقاء اؾمٛمف ظمالوم٦م :ويٌ٤ميع هلذه إوه٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م! ُم٤م اًمذي ومٕمؾ هذا
شم٠مظمرا ّإٓ سمٛمثؾ هذا.
سم٤مُٕم٦م؟ ُم٤م زاده٤م ّإٓ وٕم ًٗم٤م ووهٜمًً٤م ،وُم٤م اؿمتدت طم٤مًم٦م إُم٦م ً
طم٤مصؾ إُمر ى
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ذم يمحقن اخلالومح٦م ذم
أن وٌط هذه اعمً٤مئؾ وُمٕمروم٦م أطم٤مدي٨م اًمٜمى ِّ
وأهن٤م ٓ شمٕمٜمل أ ىٟمىف ٓ ُي ّ
قمم وٓ شمّمح اًمٌٞمٕم٦م ًمٖمػم اًم٘مرؿمٞملم! هذا يمالم َُمـ يٕمل و َُمـ يٕمرَ ُم٤م أعحع
ىمريش :ى
ومح٢من ًمحف ْ
قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ُِمـ صح٦م سمٞمٕم٦م َُمـ شمٖم ّٚم٥م أو َُمـ ُسمقيع ًمف ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ أهؾ احلحؾ واًمٕم٘محد ،وإذا ُسمقيحع ًمحف ى
أن
وشمثٌ٧م ذم هذه احل٤مًم٦م ِ
ومٞمجٕمؾ ِ
َ
اًمقٓي ُ٦م هلذا اًمذي ُأويص إًمٞمف ،أُمقر قمٔمٞمٛم٦م ضمدًً ا
اًمقٓي٦م ُِمـ سمٕمده ًمٗمالن،
يقيص:
ُ
ٟم٤مىمِمح٧م
ًمٞمً٧م يًػمة وأُمره٤م يمٌػم ،وطمدصمٜم٤م سمٕمض اإلظمقة اعمِم٤ميخ اًمذيـ ٟم٤مىمِمقا ُمثؾ ه١مٓء اًمِمٌ٤مب ي٘محقل:
ُ
ً
يمٌػما ضمدًً ا ُمٜمٝمؿُ ،
ضمقاهبؿ ومٞمف واطمد ،ىمرأشمؿ يمت٤م ًسم٤م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمحقمٞم٦م؟ ي٘مقًمحقن:
ؾم١مآ واطمدًً ا
أؾم٠مهلؿ
ُ
قمد ًدا ً
ه٤مٟم٧م
ٓ ،قمغم أي أؾم٤مس ختقوقن ذم ُمثؾ هذه إُمقر؟ ُم٤م اعمٜمٓمٚمؼ اًمذي اٟمٓمٚم٘متؿ ُمٜمف؟ ؾمٛمٕمتؿ ؾمام ًقم٤م!! يٕمٜمل
ْ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1844مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمحُ .مًٜمد أمحد ( .)18430اًمّمحٞمح٦م (.)5
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أُمقر اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل إمم طمدّّ ُيًٛمع ؾمام ًقم٤م أو ُيٗمتح قمغم ُمقىمع ُِمـ ُمقاىمع إٟمؽمٟم٧م ويتٚم٘مك ُمٜمف وٓ ُيحدرى َُمحـ
ُ
قمْمحقا ذم آؾمحتخٌ٤مرات ذم أُمريٙمح٤م أو ذم سمريٓم٤مٟمٞمح٤م أو ذم ومرٟمًح٤م وهحؿ
اًمذي وراءه! اؾمؿ ومهل ،ىمد يٙمحقن
ً
يٗمٕمٚمقن هذا ويت٘مٛمّمقن ُمثؾ هذه اًمِمخّمٞم٤مت أو ذم روؾمٞم٤م أو ذم شمؾ أسمٞمح٥م أو ذم ـمٝمحران! ويحدقمل ا ىٟمىحف أسمحق
ومالن ورسمام ؾم٤مق ُِمـ إًمٗم٤مظ واًمٕمٌ٤مرات وٟم٘مؾ ُِمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿٛ ،مققم٦م يمٌػمة ضمدًً ا ُِمـ ه١مٓء اعمجحرُملم
قمٚمٛم٧م ُم٤م ومٕمٚمف اسمـ ؾمٌ٠م؟ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ُمح٤مذا ومٕمحؾ ذم إُمح٦م؟ أفمٝمحر
يت٘مٛمّمقن ُمثؾ هذه اًمِمخّمٞم٤مت ،أُم٤م
َ
ىمراءة اًم٘مرآن وإُمر سم٤معمٕمروَ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واؾمتٛمر يتٜم٘مؾ ُِمـ اًمِمح٤مم إمم اًمٕمحراق إمم اعمديٜمح٦م إمم همػمهح٤م
طمتك عع ٛمققم٦م وىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ،ويم٤من حيٛمؾ اًمٜمح٤مس قمحغم هحذا سمحدقمقى ى
أن إُمحقر
وأن اًمقوع اظمتٚمػ ،ى
شمٖمػمت ،ى
همػم ُم٤م يم٤من َىم ٌْ َٚمحف ُِمحـ ووحع اعمًحٚمٛملم ،طمتحك عحع ٛمققمح٦م ُِمحـ
وأن قمثامن ّ
ذر ريض
إوسم٤مش ودامهقا اعمديٜم٦م وىمتٚمقا اخلٚمٞمٗم٦م ،وهق هيقدي! ُم٤م دظمؾ اإلؾمالم حلٔم٦م واطمدة ،وعمّح٤م رآه أسمحق ّ
ِ
ِ
ذر يريد ْ
جيره إًمٞمف ،أسمحق
أن ى
ذر ىمد يٜمٙمر سمٕمض إؿمٞم٤مء ُمـ اًمتقؾمع ُمـ اعمًٚمٛملم وأشمك إمم أ ّ
اهلل قمٜمف ،ويم٤من أسمق ّ
ذر صح٤م وأيمؼم ُِمـ ْ
ذر" :واهلل إين ُٕراك اسمحـ
ذر وؾمحٛمع يمالُمحف وىمح٤مل ًمحف أسمحق ّ
أن ي١مصمر ومٞمف هذا ،ورآه أسمحق ّ
ّ
هيقدي٦م"( ،)1أٟم٤م أفمٜمؽ اسمـ هيقد ،هذه اًمٓمري٘م٦م ذم زقمزقم٦م وو ِع اعمًٚمٛملم وشمٜم٘مٚمؽ هبذا إؾمحٚمقب! ًمحٞمس هحذا
سمٗمٕمؾ ُمًٚمٛملم ي٠مُمرون سم٤معمٕمروَ ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر ويتحرىمقن قمغم اًمقوع! أٟم٧م ومٕم ُٚمؽ ُ
ومٕمؾ هيقد ،وصحدق
ذر ريض اهلل قمٜمف ،ومٙم٤من اسمـ هيقدي٦مُ ،م٤م دظمؾ اإلؾمالم حلٔم٦م ،اًمقاضم٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمحؿ وقمحغم اعمًحٚمٛملم
أسمق ّ
قمٛمق ًُم٤م ْ
أن يت٘مقا اهلل ذم ُمثؾ هذه إُمقر ٕهن٤م ُشمدُمر هب٤م اًمٌٚمدان ،وأقمداء اهلل شمٕم٤ممم ُِمحـ يمٗمحرة اًمنمحق واًمٖمحرب
يٕمٓمقن يمؾ ٍ
أطمد ُم٤م يٜم٤مؾمٌف.
ٟمٕمٓمٞمؽ ً
ُمث٤مٓ ي٤م أظملٟ ،م٤مسمٚمٞمقن ُِمـ أؿمد وأومٔمع َُمـ همزوا اعمنمق اإلؾمالُمل ،شمدري ُم٤مذا ومٕمؾ هحذا اًمٕمحدو
اخلٌٞم٨م؟ عم٤م أشمك إمم ُمٍم ُم٤مذا ومٕمؾ؟ أفمٝمر أٟمف ُمًٚمؿ وأٟمف صقذم! ص٤مر يرىمص ُمع اًمّمحقومٞم٦م ذم اعمقاًمحد! ٕٟمحف
َقمٚمِ َؿ ى
ان اًمتّمقَ ُِمـ أقمٔمؿ اًمٌقاسم٤مت ًمتقهلم اإلؾمالم ،عمَّ ٤م ىمرأ قمـ دقمقة اًمِمحٞمخ حمٛمحد سمحـ قمٌحد اًمقهح٤مب -
٥م ًمٚمٗم٤مشمٞمٙم٤من ُحيذر ُِمـ دقمقة حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهح٤مب ،هحق
اًمدقمقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل ُيٜم٘مذ اهلل هب٤م إُم٦م َ -يم َت َ
يرىمص ُمع اًمّمقومٞم٦م! ي٘مقل :أٟم٤م صقذم! وحيي اعمقاًمد! ويرىمص ُمٕمٝمؿ ذم ُمقاًمدهؿ! ٕهنؿ يٕمٚمٛمحقن هح١مٓء،
ُمٕمزوة إمم أ اًمدرداء ذم يريض اسمـ ؾمٌ٠م ًمف قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمامُ .يٜمٔمر :شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( ،)4/283اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم (.)2/484
( )1هذه اهٛمٚم٦م
ّ
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يتٖمٚمٖمٚمقن ذم إُم٦م ويٕمٚمٛمقن اعمدّّ اًمذي يٛمٙمـ ْ
أن يريمٌقه ،وم٢مذا يم٤من اًمرضمحؾ قمٜمحده طمٜمح٤من ذم إُمحر سمح٤معمٕمروَ
واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أشمقه ُِمـ هذا اًمٌ٤مب ،إذا يم٤من قمٜمده دروؿم٦م وشمّمقَ أشمقه ُِمـ هذا اًمٌ٤مب ،وهٙمحذا يحدظمٚمقن
ُِمـ إسمقاب سمحً٥م هذه اًمٓمرق اًمتل يريدون هب٤م إهي٤من هذه إُم٦م وإوٕم٤مومٝم٤م.
وأن ٓ ئمحـ ى
وأن ير ّد إُمقر ذم هذه اعمً٤مئؾ إمم أهؾ اًمٕمٚمؿْ :
أن يت٘مل اهلل شمٕم٤ممم ْ
ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ْ
أن ُمثحؾ
ِ
ه٥م ودب! ومٞم٘محقل :اخلالومح٦م ذم ىمحريش :ومحال ٟمًحٛمع ّإٓ ًم٘محريش! هحذا همحػم
هذه اعمً٤مئؾ شمتٚم٘مك ُمـ يمؾ َُمـ ى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :أًمزم ّ
صحٞمح ،وُم٤م ومٕمٚمف طمتك رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٓم٤مقم٦م َُمحـ أرؾمحٚمٝمؿ ُِمحـ
ِ
واًمًالم ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م َ
ضمٕمؾ ي٧م إُمرة أؾمح٤مُم٦م أسمح٤م سمٙمحر
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
إٟمّم٤مر وُمـ همػم إٟمّم٤مر ،سمؾ اًمٜمى ُّ
وقمٛمر ومه٤م ُِمـ ىمريش وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ًمٞمس ُِمحـ ىمحريش وم٘محط :سمحؾ هحق ُمحقمم ممٚمحقك!
احل٤مصؾ ى
أن هذه اًمٗمٝمقم اًمٌ٤مـمٚم٦م عمً٤مئؾ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م أشم٧م اًمِمٌ٤مب ٕٟمف احل٘مٞم٘م٦م سمح٤مب اًمًٞم٤مؾمح٦م اًمنمحقمٞم٦م
ِ
يمثػما ُِمـ اًمٜم٤مس قمٜمحده ُمٕمرومح٦م سم٤مًمٓمٝمح٤مرة واًمّمحالة
أوًمف هق ُمـ آظمر يمت٥م اًمٗم٘مف ،يٕمٜمل ٓ ي٠ميت ذم اًمٌداي٦م ،دمدُُ ً
وهمػمه٤م ًمٙمـ هق ُمت٠مظمر ذم احل٘مٞم٘م٦م ،ويمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس – اهلل اعمًتٕم٤من – إذا دظمؾ ِطم َٚم َؼ اًمٕمٚمحؿ طميح ومحؽمة صمحؿ
اٟم٘مٓمع ومال يتؿ اًمٗم٘مف! هذا ضم٤مٟم٥م ،ضم٤مٟم٥م آظمر ى
أن ضم٤مٟم٥م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ضم٤مٟمح٥م ومٞمحف دىمح٦م ،أدق سمٙمثحػم ُِمحـ
ضم٤مٟم٥م إطمٙم٤مم واًمٕمٌ٤مدات ،ى
ٕن اًمٕمٌح٤مدات  -وهلل احلٛمحد  -واوحح٦م عمَِحـ شمٕمٚمٛمٝمح٤مً ،مٙمحـ ضم٤مٟمح٥م اًمًٞم٤مؾمح٦م
اًمنمقمٞم٦م ُحيت٤مج إمم وم٘مٝم٤مء ،حيت٤مج إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وًمٞمً٧م إُم٦م يمٚمٝم٤م حمت٤مضم٦م إمم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،ى
ٕن أطمٙم٤مم
اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م يمثػم ُمٜمٝم٤م مم٤م ُيً٠مل قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمخالَ اًمٕمٌ٤مدات ٓ ُسمدّّ ْ
ان شمٕمرَ يمٞمحػ شمتقوح٠م ويمٞمحػ
شمّمكمُ ٓ ،سمدّّ ْ
أن شمٕمرَ يمٞمػ شمّمكم ،وم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٌ٤مدات أفمٝمر وأووح ،أُم٤م سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ومٚمف أهٚمف ُِمـ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومألضمؾ ذًمؽ ص٤مر يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس يروقن ٕٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمًامعُ ،م٤مذا ي٘مقل ومالن؟ ُم٤مذا يٙمتح٥م ومٞمحف
ومالن؟ ويتٚم٘مقن طمتك ُِمـ ُمقاىمع همػم ُمٕمٚمقُم٦م وٓ ُيدرى َُمـ يديره٤م ،وص٤مروا يت٠مصمرون هبذه اًمًٝمقًم٦م ،وهٜمح٤مك
ٟمص قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمحؿ ذم يمتح٥م اًمٗم٘محف ذم
ُمٜم٤مىمِم٤مت يمثػمة ًمٕمدد ُمٜمٝمؿ واوح مت٤م ًُم٤م أهنؿ ٓ يٕمقن وٓ يدرون سمام ّ
ىمٚم٧م  -ذم ُمقوقع اًمتٖمٚمح٥م وذم همحػمه ٓ ،يحدرونُ ،مقوحقع
ُمقوقع اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،ويتٜم٤مىمْمقن  -يمام ُ
اًم٘مرر هذا! ُيثٜمقن قمغم اعمامًمٞمؽ وأهنؿ ردوا اًمّمٚمٞمٌٞملم وردوا اًمتحؽم ،واعمامًمٞمحؽ ُمح٤م هحؿ؟ ىمرؿمح ّٞمقن؟ ًمٞمًحقا
وأردت ْ
سمٕمْمح٤مْ ،
أن
ًمزُمح٧م ُمثحؾ هحذا اًمٙمحالم
ومح٢من
َ
َ
ىمرؿمٞملم سمؾ ًمٞمًقا قمر ًسم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م! يمالُمؽ ييب سمٕمْمف ً
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شمٓمٌ٘مف :ومٓمٌ ْ٘مف قمغم ُم٤م ىمٌؾ وىمتٜم٤م هذا ،وأسمٓمؾ ِوٓي٤مت ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُِمـ اعمامًمٞمؽ ِ
وُمـ همػمهؿ ،ومٛمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ْ
أن
َ
خيقض ومٞمٝم٤م اًمِم٤مب وهق ٓ يدري هب٤م وسم٠مسمٕم٤مده٤م و ي٘مرأ ومٞمٝم٤م يمت٤م ًسم٤م ُِمـ اًمٗم٘مف :وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف :أومتٜم٤م ذم ُمًح٠مًم٦م ُِمحـ
ُمً٤مئؾ احل٩م ىم٤مل ٓ :جيقز! احل٩م هذه ُمً٤مئٚمف دىمٞم٘م٦م ،ي٤م هلل اًمٕمج٥م! ُمً٤مئؾ احل٩م أصٕم٥م ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمًٞم٤مؾم٦م
اًمنمقمٞم٦م! صمؿ شمتقرع ذم ُمً٤مئؾ احل٩م وٓ شمتقرع ذم اعمً٤مئؾ اًمتل يؽمشمح٥م قمٚمٞمٝمح٤م ؾمحٗمؽ دُمح٤مء وإؾمح٘م٤مط ِوٓيح٦م
طم٤ميمام ْ
وإجي٤مب ْ
وأن شمِمـ هم٤مرة!! ُم٤م هذا اًمقرع ،اًمقرع ذم أسمقاب واهحرأة قمحغم أسمحقاب أظمحرى
أن ُشمزيؾ إُم٦م
ً
أظمٓمر ُمٜمٝم٤م سمٙمثػم!
ٟمّمقا قمغم ى
ىٌل
ومألضمؾ ذًمؽ ذم ُمقوقع اًم٘مرؿمٞم٦م -
ُ
أـمٚم٧م هذه اإلـم٤مًم٦م هلذا اًمًٌ٥م  ٕ -ىن أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
أن اًمٜمى ى
أُمر ْ
ذ َط "ُمح٤م أىمح٤مُمقا اًمحدِِّّ يـ" ،إذا ُي٘مٞمٛمحقا
قمٚمٞمف ّ
واًمًالم  -يمام َ
اًمّمالة ّ
سم٠من شمٙمقن اخلالوم٦م ذم ىمريش  -وم٘مد َ َ
أن اخلالوم٦م شمٙمقن ذم ىمريش سمنمط وهق ُم٤م أىمح٤مُمقا اًمحديـ ،أي سمنمحط ْ
اًمديـ يٕمٜمل ّ
أن ي٘مٞمٛمحقا اًمحدِِّّ يـ ،ومح٢مذا
﴿وإِ ْن َشم َت ََق ىًم ْقا َي ًْ َت ٌْ ِد ْل َىم ْق ًُم٤م َهم ْ َػم ُيم ُْؿ ُصم ىؿ َٓ َي ُٙمُق ُٟمُقا َأ ُْم َث٤م ًَم ُٙم ُْؿ﴾( ،)1ديـ اهلل ُمٜمّمقرْ ،
وم٢من
ي٘مٞمٛمقا اًمديـ ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
وم٢من اهلل شمٕمح٤ممم يًحتٌدًمف سمٖمحػمه ،سمحؾ يٛمٙمحـ ْ
إن يٜمٍمه :ى
اًم٘مرر ُِمـ اخلٚمٗم٤مء ومذًمؽ ُِمـ ؾمٕم٤مدشمف هقْ ،
أن
ٟمٍمه
ُّ
يًتٌدل اًمٕمرب  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ومٞمجٕمؾ إُمر ذم اًمٕمجؿ ٕ ،ىن ديـ اهلل همػم ُمرسمقط ِ
سمٕم ْرق أو ىمٌٞمٚم٦م أو همػمه،
َ
أن ُيٗمٝمؿ إُمرْ :
وضمؾ ُمٜمّمقر ُِمـ قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ،ومٞمٜمٌٖمل ْ
قمز ّ
إؾمح٘م٤مط اًمٌٞمٕمح٤مت هحذه
وأن ُيٕمٚمؿ أ ىن
دي ُـ اهلل ّ
َ
ضمدً ا ،وهلذا ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري اًمّمحح٤م اهٚمٞمحؾ  -يمحام ذم اعمّمحٜمػ :-
وإؾم٘م٤مط اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
ظمٓمػم ً
ٌ
أن شمٙمحقن ً
أن متقت وٓ إُم٤م َم قمٚمٞمؽ!"( )2يٕمٜمل ْ
"إي٤ميمؿ وُمٞمت ً٦م ضم٤مهٚمٞم٦م! ىم٤مًمقا :وُم٤م ُمٞمت٦م اه٤مهٚمٞم٦م؟ ىم٤ملْ :
ُمحثال ذم
سم٤ميٕم٧م وُم٤م زم سمف قمالىم٦م! أىمحقل :ؾمحٌح٤من اهلل! سمٞمٕمح٦م
هذا اًمٌٚمد شم٘مقل :هذا اعمٚمؽ أٟم٤م ٓ ؿم٠من زم هبذا! أٟم٤م واهلل ٓ
ُ
اعمًٚمٛملم شمٚمزُمؽ ،سمٞمٕم٦م أ سمٙمر اًمتل ذم اًمً٘مٞمٗم٦م ًمزُم٧م اًمٌ٘مٞم٦م ،وضم٤مء اعمًٚمٛمقن ُِمـ اًمٖمد وسم٤ميٕمقا ٕ سمٙمرَُ ،محـ
أن يٌح٤ميع ًمٜمٗمًحف! سمٞمٕمح٦م اعمًحٚمٛملم إذا يم٤مٟمح٧م سمح٤مًمٜمٗمس! سمح٤معماليلمُ ٓ :سمحدّّ ْ
ىم٤مل :إٟمف ٓزم ًمٙمؾ ؿمخص ْ
أن يح٠ميت
قمج٤مئزهؿ وأـمٗم٤مهلؿ ويمٌ٤مرهؿ سم٤معماليلم ًمٞمٌ٤ميٕمقا! هذا ٓ ي٘مقل سمف أطمدً ،مٙمـ إذا ُسمقيع ُِمـ أهحؾ احلحؾ واًمٕم٘محد
ِ
ًمزُم٧م اًمٌٞمٕم ُ٦م ًمٚمجٛمٞمع ،إذا ُم٤مت وهق يٕمت٘مد أٟمف ًمٞمس سم٢مُم٤مم :وم٢مٟمف يٛمقت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،عم٤مذا؟ ى
ٕن أهؾ اه٤مهٚمٞمح٦م

( )1حمٛمد.38 :
ً
ُمقىمقوم٤م.
( )2رواه اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )37150قمـ أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
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ًمٞمً٧م قمٜمدهؿ سمٞمٕم٦م ،ومٚمٝمذا ي٘مقل أسمق ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف" :إي٤ميمؿ وُمٞمت٦م اه٤مهٚمٞم٦م ،ىم٤مًمقا :وُمح٤م ُمٞمتح٦م ضم٤مهٚمٞمح٦م؟
أُمر يٜمٌٖمل ْ
ىم٤ملْ :
أن ُيتٗمٓمـ ًمف ،شم٘محقل :أٟمح٤م ٓ أدظمحؾ
أن َ
متقت وٓ إُم٤مم قمٚمٞمؽ"( ،)1طمتك ًمق شمرومع ؾمٞم ًٗم٤م! هذا ٌ
أىمر هذه اًمٌٞمٕمح٦م! متحقت
ٟمٗمز ذم ؾمٗمؽ دُم٤مء وٓ ذم همػمه و
ّ
أومجر و أىمتؾ أطمدًً اً ،مٙم ْـ ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمز أٟم٤م ٓ ّ
اًمًٜمىى٦م رمحح٦م اهلل
ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،طمتك ًمق شمٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م يمام ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا ىم٤مل ص٤مطم٥م ذح ُّ
حيؾ ًمف ْ
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ىم٤ملُّ ٓ" :
يٌٞم٧م وهق يٕمت٘مد أٟمف ًمٞمس ًمف إُم٤مم" يٕمٜمل هحذا احلح٤ميمؿ اًمحذي ُسمقيحع ،ومح٤مُٕمقر
أن َ
قمز ّ
وضمؾ ورؾمحقًمف ذم اعم٘مح٤مم إول ،صمحؿ يًحٛمع هلح١مٓء احلٙمح٤مم
أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٛمع وـم٤مقم٦م هلل ّ
ويٓم٤مع إذا أـم٤مقمقا اهلل ،وم٢مذا قمّمقا اهلل رددٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ أُمرهؿ  -يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ،-وسمف ُيٕمٚمحؿ
ُمقوقع يمقن اخلالوم٦م ذم ىمريش ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من هذا هق اًمّمححٞمح ،واًمحذي قمٚمٞمحف عٝمحقر أهحؾ اًمٕمٚمحؿ ى
أن
أن يٜم٤مزقمٝمؿ :ى
أن شمٙمقن ذم ىمريش :وأٟمف ٓ حيؾ ٕطمد ْ
اخلالوم٦م جي٥م ْ
وأن َُمـ ٟم٤مزقمٝمؿ أيم ٌّف اهلل شمٕمح٤ممم ذم اًمٜمح٤مر ُمح٤م
أىم٤مُمقا اًمدِِّّ يـ ،وم٢مذا ي٘مٞمٛمقا اًمديـ ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أهنؿ " ُي ْٚم َحقن حل ًٞم٤م" يًٚمط اهلل شمٕمح٤ممم قمٚمحٞمٝمؿ َُمحـ
وإن ي٘مٞمٛمقه يٜمٍمواْ ،
إن اىم٤مُمقه ُٟم ٍِموا ْ
ٕن ديـ اهلل ًمٞمس ُمرسمق ًـم٤م هبؿْ ،
يٚمح٤مهؿّ ،
إن ي٘مٞمٛمقه وم٢مٟمحف يحزول
ُمٜمٝمؿ ،هذا يمٚمف ُحيت٤مج ْ
أن ُيٓم٤مل ومٞمفُ ،مثؾ هذه اعمً٤مئؾ ُِمـ قمنمحيـ َؾمحٜمَ٦م ٓ ٟمٓمٞمحؾ ومٞمٝمح٤م أهيح٤م اإلظمحقةٟ ،م٘محقل:
اخلالوم٦م ذم ىمريش :هذا اًمّمحٞمح ،وهق اًمذي قمٚمٞمف عٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وظمح٤مًمػ ذم هحذا سمٕمحض أهحؾ اًمٕمٚمحؿ،
واخلالَ ومٞمف وٕمٞمػ وٓ ٟمٓمٞمؾً ،مٙمـ عمَّ٤م ص٤مرت ُمثؾ هذه اعمًح٤مئؾ شمٓمٌحؼ شمٓمٌٞم٘مح٤مت ويٗمٝمحؿ ُِمحـ ُمٜمٝمح٤مضمٝمؿ
يدُ ُ
ث ًمٚمٜم٤مس أىمْمٞم ٌ٦م سم َ٘م ْدْ ر ُم٤م أطمدصمقا ُِمـ اًمٗمجقر ،سم َ٘م ْدْ ر ُم٤م ُحيدث
شمِمٙمٞمؽ إمم هذا! وهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػُ :
ٕن اًمٗمٝمؿ اًمٌ٤مـمحؾ جيح٥م ْ
ُِمـ هذه اعم٘م٤مٓت اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمتل ٓ أؾم٤مس هل٤م ُحيت٤مج إمم شمقؾمع وإـم٤مًم٦م ،ى
أن يحزال ،وٓ
ُمٓمٌؼ ومٞمف ًمٚمٜمّمقص! ٓ ُسمدّّ ْ
أن يزال هذا اًمٗمٝمؿ ُمٜمف.
ؾمٞمام إذا يم٤من ص٤مطمٌف يتديـ سمف ويرى أٟمف ديـ! وأٟمف ٌ
٘محر ًمٖمحػمهؿ هبح٤م إمم ىمٞمح٤مم اًمًح٤مقم٦م" ٟمٕمحؿ إلُمحرة اعمح١مُمٜملم
وهٙمذا ىمقًمف "وٓ ُخيرج قمٚمٞمٝمؿ" ٟمٕمحؿ" ،وٓ ُي ّ
اًمٕمٔمٛمكً ،مٙمـ إذا شمٖم ىٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمدٌٌ ومت ّٙمـ ُمٜمٝم٤م ومٌ٤مإلع٤مع ُيًٛمع ًمف ويٓم٤مع يمام ٟم٘مؾ اإلع٤مع اسمـ طمجر وهمػمه،
ُيًٛمع ًمف ويٓم٤مع ،ىم٤مًمقا در ًءا ًمًٗمؽ اًمدُم٤مء ،صمؿ اخلالوم٦م ذم ىمريش ،وًمٞمس ِوٓي٦م سمٚمد ُِمـ اًمٌٚمحدان! ى
ٕن اخلٚمٞمٗمح٦م
اًم٘مرر يقزم ذم سمٕمض إطمٞم٤من ً
رضمال ُِمـ همػم ىمريش قمغم سمٚمد أيمؼم سمٙمثػم ُِمـ هذه اًمٌٚمدان ،ومٞمقزم قمحغم ُمقوحع
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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وأن ُيٕمرَ ُمدًمقل هذه اًمٜمّمحقص ْ
أن ُشمٗمٝمؿ إُمقر وشمْمٌط ْ
رضمال ُِمـ همػم ىمريش ،ومٞمٜمٌٖمل ْ
يمٌػم ًمٚمٖم٤مي٦م ً
وأن ٓ
ظمٌّم٤م.
خيٌص ومٞمٝم٤م ً
-----------------------------------------ٍ
ىم٤مئؿ ُمع إئٛم٦م ّسمروا أو ومجروا ٓ ،يٌٓمٚمف ضمقر ضم٤مئر وٓ قمدل قم٤مدل ،واهٛمٕمح٦م واًمٕمٞمحدان
واهٝم٤مد
ُم٤مض ٌ
ً
واحل٩م ُمع اًمًٚمٓم٤منْ :
قمدوٓ وٓ أشم٘مٞمح٤مء ،ودومحع اًمّمحدىم٤مت واخلحراج وإقمِمح٤مر واًمٗمحلء
وإن يٙمقٟمقا ّسمرة
واًمٖمٜم٤مئؿ إًمٞمٝمؿ  -قمدًمقا ومٞمٝم٤م أو ضم٤مروا  ،-وآٟم٘مٞم٤مد عمَِـ ّ
قمز و ّ
ضمؾ أُمرك ،وٓ شمٜمزع يحدك ُِمحـ ـم٤مقمح٦م،
وٓه اهلل ّ
وخمرضم٤مْ ،
وأن ٓ خترج قمغم اًمًحٚمٓم٤من ،وشمًحٛمع وشمٓمٞمحع وٓ
ومرضم٤م
ً
وٓ خترج قمٚمٞمف سمًٞمٗمؽ :طمتك جيٕمؾ اهلل ًمؽ ً
ُ
ًمٚمًحٜمى٦م واهامقمح٦مْ ،
ومٛمـ َ
ُ
اًمًحٚمٓم٤من سمح٠م ُْم ٍر ومٞمحف هلل
وإن أُمحرك
ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع خم٤مًمػ ُمٗم٤مرق ُّ
شمٜمٙم٨م سمٞمٕم َتفَ ،
أن شمٓمٞمٕمف اًمٌ ّت٦م ،وًمٞمس ًمؽ ْ
ُمٕمّمٞم٦م :ومٚمٞمس ًمؽ ْ
أن خترج قمٚمٞمف وٓ متٜمٕمف طم٘مف.
..................
شمٙمٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمام يتٕمٚمؼ سمقٓي٦م إُمر ،واعمقوع هذا ىمري٥م ُِمـ اعمقوع اًمًح٤مسمؼ :ومٜمحتح٤مج إمم رء
ُِمـ اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف.
ً
أوٓ هذا اإلـمالق ُِمـ ِوٓي٦م إُمر هؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ؟ ى
اًمًحٜمىى٦م
ٕن هٜم٤مك َُمـ ي٘مقلً :محٞمس ذم اًمٙمتح٤مب وٓ ذم ُّ
و ُّزم ٍ
أُمر! اهلل اعمًتٕم٤من ،ؾمٛمٕم ُتُف ي٘مقل  -سم٢مذين ُِ -مـ ؿمخص ي٘مقل :ضم٤مءوا ًمٜم٤م سمقزم إُمر :وهذ وزم إُمر ًمحٞمس
اًمًٜمىى٦م!! ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :وأظمق اهٝم٤مًم٦م ذم ظمٗم٤مرة ضمٝمٚمف ،واهٝمؾ ىمد يٜمجل ُِمحـ
ذم اًم٘مرآن وٓ ُّ
ّ
وضمحؾَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهيح٤م
قمز
اًمٙمٗمران"(ٟٕ ،)1مف ُمٜمّمقص ذم اًم٘مرآنً ،مٙمـ ٟم٘مقل :هذا ضم٤مهؾ! ُيدرأ قمٜمف اًمتٙمٗمػم ،ي٘مقل ّ
ِ
ِ
ِ
قل َو ُأ ِ
اًمر ُؾم َ
وزم ْإَ ُْم ِر ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ﴾( )2أوزم إُمر يٕمٜمل أهؾ إُمحر ،ومجٕمحؾ شمٕمح٤ممم
ا ىًمذي َـ آ َُمٜمُُقا َأـمٞم ُٕمقا اهللىَ َو َأـمٞم ُٕمقا ى
ِ
ِ
ِ
أي ٍ
قل َو ُأ ِ
اًمر ُؾم َ
اًمّمالة
وزم ْإَ ُْم ِر ُمٜمْ ُٙم ُْؿ﴾ ،ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
إُمر إًمٞمٝمؿُّ ،
أُمر ِوٓي٦م اًمٜم٤مس ﴿ َأـمٞم ُٕمقا اهللىَ َو َأـمٞم ُٕمقا ى
أُمر؟ ُ

إن اهلل يرى ًمٙمؿ صمال ًصم٤م – ِ
وأن شمٜم٤مصحقا َُمـ ّ
وُمـ ِو ْٛمٜمِٝم٤م ْ -
واًمًالم « :ى
أُمحريمؿش( ،)3وم٤مًمحذي ّ
ومم
وٓهحؿ اهللُ َ
ّ
ه١مٓء احلٙم٤مم هق اهلل ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ِؾ اًم ىٚم ُٝم ىؿ َُم٤مًمِ َؽ اعمُْ ْٚم ِؽ ُشم ُْ١م ِيت اعمُْ ْٚم َؽ َُم ْـ َشم ََِم٤م ُء َو َشمٜمْ ِْز ُع اعمُْ ْٚم َؽ ِمم ى ْـ َشم ََِم٤م ُء َو ُشم ُِٕم ُّز
( )1اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)68 :
( )2اًمٜمً٤مء.59 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح إدب اعمٗمرد (ُ )343مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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ٌ
إـمالق ذقمل سمال أدٟمك ؿمحؽ ،واًمٜمّمحقص داًمح٦م قمٚمٞمحف ذم
َُم ْـ َشم ََِم٤م ُء َو ُشم ُِذ ُّل َُم ْـ َشم ََِم٤م ُء﴾( ،)1وم٢مـمالق وزم إُمر
حي٤م ضمدًً اْ :
وأن ُأ ْد ِظم َؾ عٚم ً٦م
وؾمٜمّ٦م ٟمٌ ّٞمف قمٚمٞمف ّ
واًمًالم ،هذا اعمقوقع أٟم٤م أطم٥م أ ْن أيمقن ومٞمف س ً
اًمّمالة ّ
يمت٤مب اهلل ُ
اًمقٓي٦م  -سم٤مب ِ
ٕن اخلقض ذم هذا اًمٌ٤مب  -سم٤مب ِ
اًمِمٌف واإلـمالىم٤مت اًمتل شمدور ذم حمٞمط اًمٜم٤مس ،ى
ُِمـ ُّ
اًمقٓيح٦م
دائام ٟمجد ومٞمٝم٤م إومرا ًـم٤م وشمٗمري ًٓم٤م ،شم٘مدم ُمقوقع اًم َ٘مدََ ر ىمٚمٜمح٤م هٜمح٤مك ضمؼميح٦م
أهي٤م اإلظمقة ُمثؾ سم٘مٞم٦م أسمقاب اًمٕم٘مٞمدةً ،
وهٜم٤مك َىم َدَ ر ّي٦م ،ذم ُمقوقع اًمّمٗم٤مت هٜم٤مك ُمٕمٓمٚم٦م وهٜم٤مك ُمِمٌٝم٦م ،ذم ُمقوقع ِ
اًمقٓي٦م هٜم٤مك ـمروم٤منَُ :مـ يٌح٤مًمغ
هيقن وهيْمؿ ؿم٠من ِ
اًمًٜمىى٦م  ،-وهلل احلٛمد – وؾمط سملم ىمقل اهؼميح٦م وىمحقل
ذم ـم٤مقم٦م اًمقٓة و َُمـ ّ
اًمقٓي٦م ،وأهؾ ُّ
اًم َ٘مدََ ري٦م ذم اًم َ٘مدََ ر وسملم ىمقل اعمٕمٓمٚم٦م واعمِمٌٝم٦م ذم اًمّمٗم٤مت ،وسملم ىمقل اًمٜمقاص٥م واعمرضمئ٦م ُِ -مـ ضمٝم٦م  -اًمحذيـ
وٟمز ِع اًمٞمد ُِمـ اًمٓم٤مقمح٦م ،أهحؾ
يٌ٤مًمٖمقن ذم اًمٓم٤مقم٦م إمم طمدّّ اعمٕمّمٞم٦م وسملم ىمقل َُمـ يٜمحقن ُمٜمحك ُم٘مقًم٦م اخلقارج ْ
اًمًٜمىى٦م وهلل احلٛمد وؾمط ،وسم٤مب ِ
اًمقٓي٦م ٓ ُسمدّّ ومٞمف ُِمـ اًمقوقح ،ى
ٕن ُّ
اًمِم ٌَ َف ومٞمف يمثحػمة ،يمثحػم ُِمحـ اًمٜمح٤مس قمٜمحده
ُّ
اؾمتٕمداد ْ
أن ُي ِ٘م ّر ًمؽ ذم ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ذم اًم َ٘مدََ ر وذم اًمّمٗم٤مت وذم إومراد اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕمٌ٤مدة وذم ُمً٤مئؾ اًمٞمقم
اًمقٓي٦مِ :
أظمر يم٤مُمٚم٦م وذم ُمقوقع اًمٜمٌقة :إذا ضم٤مء ًمٌ٤مب ِ
وم٤مًمقٓي٦م ومٞمٝم٤م هقى قمٜمحد يمثحػم ُِمحـ اًمٜمح٤مس ،ومتًحٛمع
ِ
اًمًٜمىى٦م ذم هذا اًمٌ٤مب ض ًسم٤مُ ،محع أهنحؿ
ًمٚمًٜمى٦م ييب اقمت٘م٤م َد أهؾ ُّ
سم٠مذٟمؽ وشم٘مرأ سمٕمٞمٜمؽ يمالم أٟم٤مس ُمـ اعمٜمتًٌلم ُّ
٘مرون ذم سم٘مٞم٦م إسمقاب وير ّدون قمغم اًمرواومض وير ّدون قمغم َُمـ خي٤مًمػ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿً :مٙمـ إذا ضم٤مء هذا
ُي ّ
اًمٌ٤مب :هذا اًمٌ٤مب ومٞمف هقى ،واهلقى ومٞمف ىمديؿ ضمدًً ا ،أيـ اإلومراط واًمتٗمريط ذم ِ
اًمقٓي٦م؟ اإلومراط واًمتٗمريط ذم
ِ
اًمقٓي٦م أشمك ُِمـ ـمروملم ،هٜم٤مك ـمرَ اعمرضمئ٦م واًمٜمقاص٥م ،اًمذيـ يرون ـم٤مقم٦م اًمقٓة ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘مح٦م ،ويحرون ى
أن
ـم٤مقمتٝمؿ طمتك ذم اعمٕمّمٞم٦م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -وٟمّمقا قمغم هذا ،ي٘محقل ؿمحٞمخ اإلؾمحالم رمححف اهلل:
وقمغم هذا يمثػم ُِمـ ؿمٞمقخ اًمٕمثامٟمٞم٦م ،يٕمٜمل اًمذيـ يتٕمّمٌقن ًمٌٜمل أُمٞم٦م ،ي٘مقل :ويمالُمٝمؿ ذم هذا يمثػم وُمٕمروَ،
وصٜمٗمقا ومٞمف ُمّمٜمٗم٤مت ،ويرون ـم٤مقم٦م َُمـ ّ
وأن اهلل شمٕم٤ممم أُمرهؿ أ ْن يٓمٞمٕمقه ْ
أُمرهؿ ُمٓمٚم٘م٦م :ى
وإن
وٓهؿ اهلل شمٕم٤ممم َ
أُمرهؿ سمٛمٕمّمٞم٦م! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،ىم٤مًمقا :اهلل شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م سمٓم٤مقمتف ،واسمتدقمقا سمدقم٦م أظمرى ىم٤مًمقا ومٞمٝم٤م:
إن اهلل شمٕم٤ممم إذا شمقمم و ُّزم إُمر َىمٌِ َؾ اهللُ طمًٜم٤مشمف و َيم ّٗم َر ؾمٞمئ٤مشمفُ ،م٤م ُمٕمٜمك هذا؟ ْ
ى
أن يٜمٓمٚمؼ و ُّزم إُمحر ومحٞمام يريحد،
ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م٦م وؾمٞمئ٤مت ُمٙم ىٗمرة وطمًٜم٤مت ُم٘مٌقًم٦م! ومٙم٤من قمٜمدهؿ هذه اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ،ويم٤من ييحب هبح٤م اعمثحؾ
( )1آل قمٛمران.26 :
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َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ومٙم٤من ي٘م٤مل :ـم٤مقم٦م ؿم٤مُمٞم٦م ،يٓمٞمٕمقن ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘مح٦م ٟ -مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م واًمًحالُم٦م  ،-هحذا( ،)1وقمٚمٞمحف ُم٘مقًمح٦م
احلج٤مج سمـ يقؾمػ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  :-أـمٞمٕمقا اهلل ورؾمقًمف وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمثٜمقي٦م! يٕمٜمل ًمٞمس ومٞمٝمح٤م
اؾمتثٜم٤مء! وأـمٞمٕمقا أُمػم اعم١مُمٜملم قمٌد اعمٚمؽ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمثٜمقي٦م! ًمٞمس ومٞمٝمح٤م اؾمحتثٜم٤مء! شمٓمٞمٕمقٟمحف يمحام شمٓمٞمٕمحقن اهلل!
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،ه١مٓء ٓ ؿمؽ أهنؿ ىمد سم٤مًمٖمقا ُمٌ٤مًمٖم٦م وىمح٦م وىمٌٞمح٦م ضمدًً ا ذم اًمٓم٤مقم٦م :وأٟمف ٓ شمقضمد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ ْ
ـم٤مقم٦م قمغم هذا اًمٜمحق عمخٚمقق يم٤مئٜمًً٤م ُم٤م يم٤من ّإٓ رؾمقل اهلل ّ
أن ي٠مُمر ّإٓ سم٤محلؼ
ِ
اًمر ُؾم َ
٤مع اهللىََ﴾( ،)2أُم٤م َُمـ ِؾمقى اًمرؾمقل ُِمحـ أب
قل َوم َ٘مدْْ َأ َـم َ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ىم٤مل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م ْـ ُيٓم ِع ى
شمٓمٞمٕمف أوٓده أو قمٌد أو ؾمٞمد يٓمٞمٕمف قمٌٞمده أو زوج شمٓمٞمٕمف زوضم٤مشمف أو أُمػم شمٓمٞمٕمف رقمٞمتف :ومال يّمح ْ
أن يٓم٤مع ّإٓ
ِ
ِ
ِ
وزم ْإَ ُْم ِ
قل َو ُأ ِ
اًمر ُؾمح َ
حر
ـم٤مقم٦م ُم٘مٞمدة ٓ :ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ،وقمٚمٞمف أي٦مَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ىًمذي َـ آ َُمٜمُُحقا َأـمٞم ُٕمحقا اهللىَ َو َأـمٞم ُٕمحقا ى
ِ
اًمر ُؾم َ
قل﴾ يٕمٜمل ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وعمّ٤م ضم٤مء ًم ِقٓيح٦م إُمحر ُمح٤م
ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ﴾( ،)3أـمٞمٕمقا اهلل َقم َٓم َ
ػ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم َ
﴿و َأـمٞم ُٕمقا ى
﴿و ُأ ِ
وزم ْإَ ُْم ِر﴾ ى
ٕن ـم٤مقمتٝمؿ ًمٞمً٧م ُمٓمٚم٘م٦م ،سمحؾ ُشمُٕمحرض قمحغم ـم٤مقمح٦م اهلل
ىم٤مل" :وأـمٞمٕمقا أوزم إُمر"! ىم٤ملَ :
وم٢من أُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م ُم٤م ٟم٘مقلُ :م٤م ٟمٓمٞمع! ٟم٘مقلُ :م٤م ٟمًٛمع ً
ورؾمقًمفْ ،
أصال ،ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :قمغم اعمحرء
اعمًٚمؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام أطم٥م ويمره ُم٤م ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ،وم٢مذا ُأ ُِم َر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع ً -
أصال ُمح٤م شمًحٛمع -
اًمًٜمىى٦م ،أٟمف ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ.
وٓ ـم٤مقم٦مش( ،)4هذا أُمر ُمٗمروغ ُمٜمف قمٜمد أهؾ ُّ
ومٓمري٘م٦م اًمٜمقاص٥م واعمرضمئ٦م ومٞمٝم٤م ُمٌ٤مًمٖم٦م ،وهلذا ىم٤مل رىمٌ٦م سمـ ُمّم٘مٚم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :أُم٤م اعمرضمئ٦م ومٕمغم ديـ
اعمٚمقك"( )5يٕمٜمل يٜمٔمرون هقى اعمٚمقكُ ،م٤م اًمذي يروٞمٝمؿُ :م٤م اًمذي حيٌقٟمف :ويٛمِمحقن ُمٕمٝمحؿ ،وومٞمحف احلحدي٨م
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمـ اًم ّزرسمٞم٦م ىم٤مًمقا :وُمح٤م اًمزرسمٞمح٦م؟ ىمح٤مل« :إذا صحدق إُمحػم :ىمح٤مًمقا:
اًمذي أظمؼم سمف اًمٜمى ُّ
صدق إُمػم ،وإذا يمذب إُمػم :ىم٤مًمقا :صدق إُمػمش!( )6هؿ ُمٕمف ذم يمؾ رء ،اًمزرسمٞم٦م يٕمٜمل ُمثؾ اًمٖمٜمؿ اًمتل
شمتٌع اًمراقمل ذم زريٌتٝم٤م ،هذه ُمٌ٤مًمٖم٦م ٓ ؿمؽ أهن٤م سم٤مـمٚم٦م :ى
أُمحر اهلل شمٕمح٤ممم هبح٤م جيٕمٚمٝمح٤م شمٕمح٤ممم
وأن اًمٓم٤مقم٦م اًمتحل َ
( )1عٚم٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م.
( )2اًمٜمً٤مء.80 :
( )3اًمٜمً٤مء.59 :
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1839مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
( )5اإلسم٤مٟم٦م اًمّمٖمرى ٓسمـ سمٓم٦م (ص.)93 :
( )6ؿمٕم٥م اإليامن (.)26 /12
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ُمٓمٚم٘م٦م يمام زقمٛم٧م اعمرضمئ٦م وزقمٛم٧م اًمٜمقاص٥م! سمؾ يٓمح٤مقمقن ـم٤مقمح٦م ُم٘مٞمحدة ،هحذا اإلومحراط ذم اًمٓم٤مقمح٦م ىم٤مسمٚمحف
قمز ّ
اًمتٗمريط ،ـم٤مقم٦م اًمقٓة جي٥م ْ
قمحز
وضمؾ ،وسم٤مًمت٤مزم ُمٕمّمحٞم ُتٝمؿ ُمٕمّمحٞم ٌ٦م هلل ّ
أن ُيٕمٚمؿ أهنؿ إٟمام يٓم٤مقمقن ـم٤مقم٦م هلل ّ
ّ
وضمؾ ،وهلذا ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿَُ « :مـ يٓمع إُمػم وم٘مد أـم٤مقمٜمل ،و َُمـ يٕمحص إُمحػم وم٘محد قمّمح٤مينش(،)1
قمحز
اًمزوضم٤مت
ومٜمحـ ٓ ٟمٓمٞمٕمٝمؿ وٓ ٟمٓمٞمع واًمديٜم٤م وٓ شمٓمٞمع
ُ
أزواضمٝم٤م وٓ يٓمٞمع اًمٕمٌٞمدُُ أؾمٞم٤م َدهؿ ّإٓ ـم٤مقمح٦م هلل ّ
َ
ِ
قمز ّ
ّ
وضمؾ وًمرؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
ت٘مرب إمم اهلل سمف :ومٞمٓم٤مع اًمقٓة ـم٤مقم٦م هلل ّ
وضمؾ ،هذا ُطم ْٙم ٌؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع ُي ّ
وؾم ّٚمؿ ،هذا إذا قمرومٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م اعمً٠مًم٦م :أهنؿ إٟمام يٓم٤مقمقن ـم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم ،وسم٤مًمت٤مزم اًمتٛمٜمع واًمتٕميصح قمٚمحٞمٝمؿ هحل
أن ُيٕمٚمؿ ْ
أن شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م هلؿ ،هٙمذا يٜمٌٖمل ْ
ُمٕمّمٞم٦م هلل ىمٌؾ ْ
وأن يتقؾمط اعمًٚمؿ ،ومال يٙمحقن قمحغم ـمري٘مح٦م َُمحـ
سم٤مًمٖمقا وٓ يٙمقن قمغم ـمري٘م٦م َُمـ أومرـمقا ،وسمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده إـمالىمح٤مت "ع٤مقمح٦م اًمًحٛمع واًمٓم٤مقمح٦م"! يح٤م هلل
ُمّمحٓمٚمح٤م ذقم ًٞمح٤م «قمحغم اعمحرء اًمًحٛمع
أظمحذت
اًمٕمج٥م ،ع٤مقم٦م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م أيـ يم٤مٟمح٧م؟ أشمحدري أٟمحؽ
َ
ً
واًمٓم٤مقم٦مش()2
شمٕمٞم٥م اًمٜم٤مس سمٛمّمٓمٚمح ذقمل! أيّمٚمح ْ
أن شم٘مقل ًمٚمٜم٤مس ه١مٓء
وست
ريمٌ٧م قمٚمٞمف هذه اًمٕمٌ٤مرة
َ
َ
ُ

ع٤مقم٦م اًمّمالة! ه١مٓء ع٤مقم٦م اًمّمقم! أشمزدري اًمّمقم واًمّمالة؟ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م حمدودة وُم٘مٞمحدة ذم ذع اهلل
قمز ّ
وضمؾ ُمقوح٦مٟ ٓ ،مًٛمع وٓ ٟمٓمٞمع ّإٓ ـم٤مقم٦م هلل وًمرؾمقًمف ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ،يمقٟمحؽ دمٕمحؾ ٟمٗمًحؽ
ّ
سمٛمث٤مسم٦م أهؾ اه٤مهٚمٞم٦م اًمذيـ ٓ ؾمحٛمع وٓ ـم٤مقمح٦م قمٜمحدهؿ :متحقت ُمٞمتح٦م ضم٤مهٚمٞمح٦م ،وم٘م٤مسمحؾ هح١مٓء ُِمحـ اعمرضمئح٦م
أن يٕمٚمؿ ى
واًمٜمقاص٥م ىم٤مسمٚمٝمؿ اخلقارج ،واخلقارج أهي٤م اإلظمقة ٟمققم٤من ،يٜمٌٖمل ْ
أن اخلروج ٟمققم٤من:
ؾمالطم٤مً :مٙمٜمٝمؿ ُحي ّروقن ،وهؿ احل٘مٞم٘م٦م يمثػم،
اًمٜمقع إول :اخلقارج اًم٘مٕمدة :اخلقارج اًم٘مٕمدة ٓ حيٛمٚمقن
ً
ًمذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٙمقن اخلروج سم٤مًمًٞمػ ّإٓ إذا ؾمٌ٘مف ُم٘مقًمح٦م اخلحقارج اًم٘مٕمحدةُ ،حيروحقن و ُيزيٜمحقن
ويْمٕمقن إؿمٕم٤مر ،ومٕمٜمد ذًمؽ هيٞم٩م اًمٜم٤مس ،وًمق ُهيٞم٩م ه١مٓء ُم٤م ظمرضمقا سم٤مًمًالح ،وًمحذا ضمح٤مء قمحـ اإلُمح٤مم
ست شمًحخر سم٤مًمًحٛمع
أمحد" :اخلقارج اًم٘مٕمدة أظمٌ٨م ُِمـ اخلقارج اعم٘م٤مشمٚم٦م"( ،)3ىمٚمٜم٤م َُمـ هؿ اًمًحٌ٥م؟ ومح٢مذا
َ
واًمٓم٤مقم٦م وي٤مول ْ
أن شمقهـ ُم٘م٤مم وٓي٦م إُمر  -سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ احل٤ميمؿ ومالن أو همػمه  -شمقه ُـ هذا اعمقوحع ذم
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7137مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
ُ
أظمٌ٨م
ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد  -أسمق حمٛمد اًمْمٕمٞمػ – ىم٤ملَ :ىم َٕم ُد اخلقارج هؿ
( )3ىم٤مل أسمق داود اًمًجًت٤مين رمحف اهلل :ذم ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد (ص" :)362 :
ُ
اخلقارج".
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إُم٦مُ :م٤م اًمذي حيدث؟ شمْمٕمػ اهامقم٦م ،ى
ٕن اهامقم٦م ًمٞمً٧م ىمق ًُم٤م تٛمٕملم ٓ طم٤ميمؿ هلؿ! سمؾ اهامقمح٦م طمح٤ميمؿ
إوٕم٤مَ هامقم٦م اعمًٚمٛملم ،وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف سمحًح٥م ىمحقة احلح٤ميمؿ شم٘محقى اهامقمح٦م
ٌ
ػ احل٤ميمؿ ومٞمف
وحمٙمقمَ ،و ْٕم ُ
و ُيْمٌط اًمٚمّمقص واعمٗمًدون ذم اًمداظمؾ و ُيذاد قمـ اًمٌٚمد  -سمٚمد سم٤مإلؾمحالم  -وٓ يٓمٛمحع ومٞمحف أقمحداؤه ،ومح٢مذا
ُأوه َـ ُم٘م٤مم اخلالوم٦م وُم٘م٤مم ِ
اًمْمٕمػ واًمحقهـ قمحغم إُمح٦م سم٠مههح٤م ،وهلحذا ضمح٤مءت
ُ
اًمقٓي٦م وُم٘م٤مم اإلُم٤مرة قم٤مد
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ «سم٠مٟمحف ُمح٤م ُمِمحك ىمحقم إلذٓل اًمًحٚمٓم٤من ّإٓ أذهلحؿ اهلل شمٕمح٤ممم يحقم
ٟمّمقص قمـ اًمٜمى ِّ
اًم٘مٞم٤مُم٦مش( ،)1ى
ٕن إذًٓمف وإه٤مٟمتف ًمٞمً٧م ًمِمخّمفً ،مٙمـ ؾمتٕمقد قمغم إُم٦م ،وؾمحٞمٙمقن اًمًحٓمق واًمٗمحقى ومٞمٝمح٤م
أؿمد ،هذا اه٤مٟم٥م اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٗمريؼ ممـ يرون ى
أن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُمًخرة ووحٙم٦م :وأ ىن هذه اعمً٤مئؾ يًتٗمٞمد
اًمنمحع أٟمٔمحر إمم
ٜم٧م
ُمٜمٝم٤م احلٙم٤مم ،وهؾ أٟم٤م أٟمٔمر إذا َسم ّٞمٜم٧م
طمٙمؿ اهلل ومٞمًتٗمٞمد احل٤ميمؿ أو ٓ يًتٗمٞمد؟؟ هؾ إذا سم ّٞم ُ
َ
َ
قمز ّ
وضمؾ ذم اعمً٠مًم٦م وًمٞمٗمرح َُمحـ يٗمحرح
احل٤ميمؿ يرى أو ٓ يرى؟؟ ٓ ؿم٠من زم هبذا إُمر! أٟم٤م ُأ ّسملم
طمٙمؿ اهلل ّ
َ
أقمحلم
وًمٞمًخط َُمـ يًخط ،وهلذا هذه اعمً٠مًم٦م ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ :أٟمتؿ هبذا اًمت٘مرير قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقمح٦م ُشم ِ٘مح ّرون
َ
احلٙم٤مم :ودمٕمٚمقن احلٙم٤مم ذم هم٤مي٦م ُِمـ اًمراطم٦م! ٟم٘مقل :وٟمحـ ُمرضمئ٦م وٟمقاص٥مٟ :م٘مقل :أـمٞمٕمقهؿ ذم اعمٕمّمٞم٦م؟؟
وأُمرٟم٤م سمٓم٤مقمتٝمؿ ُِمـ حمض آرائٜم٤م أو ُِمحـ سيحح
أو ٟم٘مقل :أـمٞمٕمقا ذم اعمٕمروَ؟؟ ٟم٘مقل :أـمٞمٕمقا ذم اعمٕمروَُ ،
ِ
واًمًٜمى٦م ،أٟم٧م اًمذي يٕمجٌؽ اًمٜمص! أٟم٧م اًمذي َي ُر ْق ًمؽ اًمحٜمص! ُمحثٚمام
واًمًٜمى٦م؟ ُمـ سيح اًم٘مرآن ُّ
اًم٘مرآن ُّ
أن اًمراوميض ٓ شمروق ًمف اًمٜمّمقص اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦مَ :شمَح ُر ْق ًمحؽ أٟمح٧م اًمٜمّمحقص ذم هحذا اًمٌح٤مب! يمحام ى
ى
أن
اًمٕمٚمامين ٓ شمروق هل٤م اًمٜمّمقص ذم شمٓمٌٞمؼ اًمنمع! ويمام ى
أن دقم٤مة آظمتالط ٓ شمروق هلؿ اًمٜمّمقص سم٤محلجز سمحلم
ِ
هقى ذم اعمحرأة،
اًمٜمً٤مء واًمرضم٤مل ويًخرون ُمـ احلقاضمز واعمقاٟمع واًمٗمقاصؾ! يمٚمٙمؿ أهؾ هقىً ،مٙمـ هذا ًمف ً
وأٟم٧م ًمؽ هقى ذم ِ
هقى ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ،أٟمتؿ عٞم ًٕم٤م أهؾ هقى.
اًمقٓي ً٦م ،واًمراوميض ًمف ً
ِ
أرأيح٧م َ
ىمحقل اعمًحٚمٛملم ذم
اًمًٜمى َ٦م صمؿ يٗمرح هب٤م طم٤ميمؿ أو همػم طم٤ميمؿ ٓ :ؿم٠من ًمف،
َ
اًمًٜمىى٦م ُي ٌّلم ُّ
ومٙمقن ص٤مطم٥م ُّ
وإن َ
قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم إٟمف ُمٌٕمقث ُِمـ اهلل طمؼ :ى
ىمقل اًمٞمٝمقد سمف" :إٟمف اسمـ زٟمٞم٦م"! إٟمف ىمقل ظمٌٞم٨م هؿ سمف يمٗم٤مر:

(ُ )1مًٜمد اًمٌزار (.)2848
((ُمـ أه٤من ؾمٚمٓم٤من اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م :أه٤مٟمف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)) وهق طمًـُ .يٜمٔمر اًمّمحٞمح٦م (/5
وقمٜمد اًمؽمُمذي (ُ )2224مـ طمدي٨م أ سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م َ
.)376
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إذا ومرح اًمٜمّم٤مرى :اًمٜمّم٤مرى يٗمرطمقن ضمدًً ا سمٛم٘مقًم٦م اعمًٚمٛملم ذم قمٞمًك وذم ُمريؿُ :
ٟمؽمك اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم قمٞمًك وذم
ُمريؿ ٕضمؾ ى
سمٛمحـ
أن اًمٜمّم٤مرى يٗمرطمقن!! ٓ هيٛمٜم٤م هذا إُمر ،اًمذي ُي ٌّلم ى
سمٛمحـ يًحخط أو َ
احلحؼ ٓ يٙمحؽمث َ
يرى ،صمؿ ى
اًمًٜمى ِى٦م ٓ ُيٌ ّٞمٜمقن احل٘مٞم٘م٦م ّإٓ يم٤مُمٚم٦م ،ومٙمقن احلٙم٤مم يٗمرطمقن سم٠مٟمف ي٘م٤ملُ :يًحٛمع هلحؿ ويٓمح٤مع:
إن أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م :أـمٞمٕمقا احلٙم٤مم ُمٓمٚم ً٘م٤م يمام
ٟم٘مقلُ :يًٛمع هلؿ ويٓم٤مع ذم اعمٕمروَ :وذم اعمٕمّمٞم٦م ُيرد أُمرهؿ ،ومال ي٘مقل أهؾ ُّ
شم٘مقًمف اًمٜمقاص٥م!
هقى ًمٙمثػم ُِمـ اًمٜم٤مسُ ،مً٤مئؾ ِ
هقى
ًمٙم ْـ هذه اعمً٤مئؾ  -يمام ُ
اًمقٓي٦م وُمً٤مئؾ اًمًٞم٤مؾم٦م ومٞمٝم٤م ً
ىمٚم٧م  :-ومٞمٝم٤م ً
قمٜمد يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ،يريدوٟمؽ ْ
اًمًٜمِّل ٓ يٜمٔمحر إمم هحذا اًمٜمٔمحر،
٘مرروٟمف ًمؽٟ ،م٘مقلُّ :
أن متيض قمغم ـمريؼ هؿ ُي ّ
وٓ يٙمؽمث سم٤مًمذي يٗمرح سم٘مقًمف أو اًمذي يًخط ُِمـ ىمقًمف ،طم٤ميمؿ وحمٙمقم ،ي٘مقل احلحؼ و ًْمح َ ْػم َض َُمحـ يحرى
قمز ّ
ْ
وضمؾ ُمت٘مر ًسم٤م إًمٞمف ،يمقن هذا يرى ويمحقن هحذا
وًمٞمًخط َُمـ يًخط ،اًمٕمؼمة سم٘مقل احلؼ ،وأن شمديـ سمف اهلل ّ
ْ
شمٙمحؽمث،
شمٚمتٗم٧م إًمٞمف ،سمؾ اًمتٗم٤م ُشمؽ ًم٘مٚمٌؽ عمثؾ هذه إُمقر ٟمحقع ظمٌح٨م ذم ىمٚمٌحؽٓ ،
يًخط :هذا أُمر آظمر ٓ
ْ
اًمًٜمىى٦م ،أفمٝمر اًمٕم٘مٞمدة ،صمحؿ
سمٛمـ يرى أو ٓ يرىَ ،سم ّلم احلؼ ،أفمٝمر احلؼ ،أفمٝمر ُّ
أفمٝمر احلؼ وسم ّٞمٜمف وٓ شمٙمؽمث َ

ٓ ِ
شمٌ٤مل وٓ شمٙمؽمث ،وأقمٓمٞمؽ ً
ُمث٤مٓ ،اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مء قمٜمحده ىمحقم وصح٤مروا يتٜم٤مىمِمحقن ذم أُمحر
اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اًمراؿمديـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ومقصٚمقا إمم قمكم ريض اهلل قمٜمف شمٕم٤ممم ،ومٚمام يم ّثروا اًمٙمالم ىم٤مل اإلُم٤مم
أمحد :ي٤م ه١مٓء :ى
إن قمٚم ًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف هق اًمذي َي ِز ْي ُـ اخلالوم َ٦م وًمٞمً٧م اخلالوم ُ٦م سم٤مًمتل َشم ِز ْي ُـ قمٚمٞم٤م! أي ًمٞمس قمحكم
َ
اًمز ْيٜمَ ُ٦م احلًٜم٦م :يمام أهن٤م يم٤مٟم٧م َز ْيٜمَ ً٦م طمًحٜم٦م
قمكم ص٤مرت هل ى
زان وارشمٗمع ىمدْْ ُره عمّ٤م ص٤مر ظمٚمٞمٗم٦م! سمؾ اخلالوم٦م عمّ٤م ُو ِ َزم ٌّ
أطمدَ اًمِمٞمٕم٦م وم٘م٤مل :زال ٟمّمػ ُم٤م ذم ىمٚمٌل قمغم أمححد ُِمحـ
سمٕمثامن وقمٛمر وأ سمٙمر ،ي٘مقل اًمراوي:
ومحدصم٧م هبذا َ
ُ
ِ
اًمًحٜمىى٦م يمٚمٝمحؿ ى
أن قمٚمٞمح٤م
احل٘مد( !)1هذا ُمـ ضمٝمٚمف ،هذا همٌل ،هذا ئمـ أٟمف يمالم اإلُم٤مم أمحد! هذه ُم٘مقًمح٦م أهحؾ ُّ
ريض اهلل قمٜمف وأُمث٤م ًَمف هؿ اعمًتح٘مقن سمال أدٟمك ؿمؽ ًمٚمخالوم٦م اًمراؿمدة ،ومٙمقن اًمراوميض ومحرح ذم هحذه اًمٙمٚمٛمح٦م
ٟمٕمقد ًمٜمًح٥م يمالُمٜم٤م ذم قمكم ٕ ىٟمىف ومرح اًمراوميض؟؟
وهلذا أهي٤م اإلظمقة هٜم٤مك أصمر ذم هم٤مي٦م احلًـ قمـ اإلُم٤مم أمحد عمّ٤م ىم٤مل ًمف ؾمحٚمٛم٦م سمحـ ؿمحٌٞم٥م :يح٤م أسمح٤م قمٌحد اهلل
ىمقي٧م ىمٚمقب اًمراومْم٦م طملم أومتٞم٧م سمٛمتٕم٦م احل٩م – ًمٞمس سمٛمتٕم٦م اًمزواج! ٓ ،سمٛمتٕم٦م احل٩م ،يٕمٜمل ْ
أن حي٩م ويٕمتٛمحر
َ
(ُ )1مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد ٓسمـ اهقزي (ص.)219 :
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أؾمٛمع ى
ُم ًٕم٤م ،ى
أن قمٜمدك ُ -مثؾ اًمٜم٘مص أو اًمٖمٌح٤مء  -وأن ىمحد
ٕن هذا ىمقل قمكم ريض اهلل قمٜمف  ،-ىم٤مل :ىمد يمٜم٧م
ُ
صحٞمح٤م ذم ُمتٕم٦م احلح٩م َأ َد ُقم َٝمح٤م ًم٘مقًمحؽ(ُ !!)1متٕمح٦م احلح٩م  -يٕمٜمحل
صمٌ٧م قمٜمدي ذًمؽ ،قمٜمدي أطمد قمنم طمدي ًث٤م
َ
ً
يمقٟمؽ ي٩م وشمٕمتٛمر ذم ؾمٗمرة واطمدة – شم٘مقل :ى
إن اًمراومْم٦م ؾمٞمٗمرطمقن!! ًمٞمٗمحرح اًمراومْمح٦مً ،مٞمٗمحرح اًمٜمّمح٤مرى
يمٜم٧م أؾمٛمع ى
أن ومٞمؽ ؿمٞم ًئ٤م
سم٘مقًمٜم٤م ذم قمٞمًك وأُمفً ،مٞمٗمرح َُمـ يٗمرح سم٘مقًمٜم٤م احلؼ ٓ ،ؿم٠من ًمٜم٤م وٓ ٟمٜمٔمر ،ي٘مقل :أٟم٤م ُ
صحٞمح٤م ذم ُمتٕمح٦م
ُِمـ وٕمػ اًمٕم٘مؾ ،أن قمٜمدي صمٌ٧م هذا إُمر أٟمؽ وٕمٞمػ اًمٕم٘مؾ ،أروي أطمد قمنم طمدي ًث٤م
ً
احل٩م َأ َد ُقم َٝم٤م ٕضمؾ ى
أن اًمراومْم٦م ؾمتٗمرح إذا روي ُ٧م أطم٤مدي٨م ُمتٕم٦م احل٩م؟؟ ومٚمٞمٗمرح ،هذا همروٜم٤م أن ومٞمام ٟم٘مقل:
جي٥م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿْ :
وأن ٓ ُشمٜمزع اًمٞمدُُ ُِمـ ـم٤مقمتٝمؿ ،ومٞم٘مقل اًم٘م٤مئؾ :أٟمتؿ هبذه اًمٓمري٘مح٦م
وصٚم٧م ُمًتقي٤مت اًمٜم٤مس!! يٗمرطمقن أم ٓ يٗمرطمقنُ :مح٤م
شمٗمرطمقهنؿ! ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،هبذه اًمٕم٘مٚمٞم٤مت أن
ْ
ؿم٠مٟمٜم٤م ٟمحـ إذا سم ّٞمٜم٤م احلؼ وأفمٝمرٟم٤مه وسم ّٞمٜم٤مه؟؟ و ُٟم َح ِ٤مهبؿ و ُٟم َح ِ
همػمهؿً ،مٙمحـ اهلل اعمًحتٕم٤من ،يٕمٜمحل صحٖم٤مر
٤مب َ
أيْم٤م ؿمدة وحٖمط اًمٕمحدو  -اًمٖمحرب واًمنمحق -
اًمٕم٘مقل احل٘مٞم٘م٦م وهمٚمٌ٦م اهلقى ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ :واحل٘مٞم٘م٦م ً
ه٤مئال ،وفمٚمٛمقا إُم٦م ُمٔم٤م سمِمٕم٦م وؿمٜمٞمٕم٦م ،ومّم٤مر يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس يريحد ْ
يٕمٜمل َشم َٕم ُّدُّ وا قمغم إُم٦م شمٕمد ًي٤م ً
يٜمحت٘مؿ
أن
َ
ِ
ْ
دائام ذم طم٤مل ُِمحـ
وأن يرومع ُمـ ؿم٠من إُم٦م ًمٙمـ سم٠مؾمٚمقب ظم٤مـمئ ،سم٠مؾمٚمقب همػم صحٞمح ،ومّم٤مر اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ً
اهلٞمج٤من واًمثقران اعمًتديؿ واعمًتٛمر ،وهذا آظمر َُمـ يٜمٗمع إُم٦م ،آظمر َُمـ يٜمٗمع إُم٦م َُمـ يٗمٙمر هبذه اًمٓمري٘مح٦م،
قمز ّ
وضمؾ ًمؽمومع هذا اًمداء اعمقضمقد هب٤م ،أُم٤م اًمٔمـ سم٠مٟمف ٓ ُسمدّّ
إُم٦م سمح٤مضم٦م إمم شم١مدة وإمم شمروي وإمم رضمٕم٦م إمم اهلل ّ
أن ُيرق إُم٦م ُِمـ اًمداظمؾ طمتك يرشمٗمع ُم٤م سم٤مُٕم٦م ُِمـ وٞمؼ ِ
ُِمـ ْ
وُمحـ طمح٤مل سمئحٞمس! هحذا ومٕمحؾ ذوي اًمٕم٘محقل
َ
اًمً٘مٞمٛم٦م ،وهلذا ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلٙم٤مم  ،-ىمٚمٜم٤م :ى
إن احلٙم٤مم ومٞمٝمؿ ـمروم٤منَُ ،مـ يٌ٤مًمغ ذم ـم٤مقمتٝمؿ
ِ
اًمًٜمىى٦م ي٘مقًمقن :إ ىهنؿ يٓم٤مقمقن ـم٤مقم٦م هلل شمٕمح٤ممم وًمرؾمحقًمف
و َُمـ ُ َهي ّقن ُمـ ؿم٠من ـم٤مقمتٝمؿ ويًخر سمٓم٤مقمتٝمؿ ،وأهؾ ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ى
ّ
وإن ـم٤مقمتٝمؿ ًمٞمً٧م ُمٓمٚم٘م٦م! وإ ىٟمىام ـم٤مقمتٝمؿ ذم اعمٕمروَ ،وهذا ذم اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمٚمٞمحف
أيْم٤م ،وضمحقب شمٕمقيحد اًمرقمٞمح٦م قمحغم
ٓ يَم يمثر ًة ،ووضمقب يمٌح اًمث٤مئرة ذم إُم٦م واًمٜمّمقص ومٞمف يمثػمة ضمدًً ا ً
ُ
اًمًحٜمىى٦م
اًمت١مدة واًمؽموي ُمع إيّم٤مل إُمقر إمم احلٙم٤مم ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،واًمٜمّمح هلؿ ،هذا هق
ُمًحٚمؽ أهحؾ ُّ
أن يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إمم يقُمٜم٤م هذا وإمم ْ
رمحٝمؿ اهلل ُمٜمذ ْ
أن يرث اهلل إرض و َُمـ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذا هق
اًمًٜمى٦م اًمٜمٌقي٦م (.)152 /4
(ُ )1مٜمٝم٤مج ُّ
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اًمًٜمىى٦م  -وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم طمرب رمحف اهلل  -قمغم أيت ،وم٘م٤مل" :اهٝم٤مد ُمح٤مض
اًمًٜمىى٦م ،وهلذا ى
ٟمص أهؾ ُّ
ُمًٚمؽ أهؾ ُّ
وم٤مضمرا ًمٙمٜمف ي٠مُمر سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر :ومٝمؾ ٟم٘مقلٓ :
ىم٤مئؿ ذم إُم٦م ُمع إئٛم٦م َسم ّروا أو ومجروا" يٕمٜمل ىمد يٙمقن احل٤ميمؿ ً
ٟمج٤مهد ُمع هذا اًمٗم٤مؾمؼ؟ ُمع هذا اًمٔم٤م ؟ ٓ ،اهٝم٤مد ذيٕم٦م ُِمـ ذائحع اهلل ،هحق ِقمح ُّز إُمح٦م ٓ ُيح ُ
ؽمك ،ومٙمحقن
قمز ّ
احل٤ميمؿ وم٤مؾم ً٘م٤م أو إُمػم اعمتقزم وم٤مؾم ً٘م٤م أو فم٤معمً٤م ٓ يٕمٜمل ْ
وضمؾ ،وهلذا ىم٤مل" :واهٝم٤مد ىم٤مئؿ
أن ُشمؽمك ؿمٕمػمة اهلل ّ
َ
اهٞمحقش ويمح٤من ومٞمٝمح٤م
اًمًٜمْد وإمم اهلٜمحد
ُم٤مض ُمع إئٛم٦م َسم ّروا أو ومجروا" ،وهلذا احلج٤مج سمـ يقؾمػ سمٕم٨م إمم ِّ
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ْ -
وم٤مضمرا وم٤مؾم٘م٤م ً -مٙم ّـ هذا اهحٞمش ذهح٥م عمَِحـ؟ ًم٘متح٤مل اًمٙمٗمح٤مر وًمٜمنمح
وإن يم٤من اعمتقزم ً
اإلؾمالم ،وم٤مهٝم٤مد يٛميض ْ
وم٤مضمرا ،وهلذا ىم٤ملَ :سم ّروا وص٤مروا سمحررة أو ومجحروا ٓ ،يٌٓمٚمحف يٕمٜمحل:
وإن يم٤من اًمقازم ً
ِ
ُم٤مض ذم إُم٦مً ،مٙمـ سمنمـمف  -وٓطمظ اًمٕمٌ٤مرة ورسمحط
اهٝم٤مد ٓ ،يٌٓمٚمف ضمقر اه٤مئر وٓ قمدل قم٤مدل ،يٕمٜمل هق
ٍ
ُم٤مض ىم٤مئؿ ،يٕمٜمل ٓ يّمح سمت٤م ًشمً٤م ْ
اهٝم٤مد سم٤مٕئٛم٦م  -هلذا ىم٤مل :اهٝم٤مد
أن ي٘م٤ملً :مٞمس ذم إُم٦م ضمٝم٤مد! اهٝم٤مد ٓ ُسمحدّّ
ُمٜمف وهق ذروة ؾمٜم٤مم اإلؾمالم وهق ِقم ّز إُم٦مً :مٙمـ يٙمقن قمـ ـمريؼ إئٛم٦م ،يٕمٜمل ى
أُمحر اهٝمح٤مد
أن اًمذي ُيٛميض َ
ويرشمٌف هؿ إئٛم٦م هؿ احلٙم٤مم ،ومٞمٙمقن ُِمـ ـمريؼ احلٙم٤مم.
ٕن إصؾ ى
ص قمغم اهٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ ى
أن اًمذي يّمكم سم٤مًمٜمح٤مس اهٛمٕمح َ٦م وخيٓمح٥م
"واهٛمٕم٦م واًمٕمٞمدان" َٟم ّ
ومٞمٝمؿ هق احل٤ميمؿ ّإٓ ْ
ىٌل
أن ُيٜمٞم٥م همػمه ،واًمذي يّمكم هبؿ اًمٕمٞمديـ هق احل٤ميمؿ ،وقمغم هذا يم٤مٟمقا يٛمْمقن زُمـ اًمٜمى ِّ
صغم اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واخلالوم٦م اًمراؿمدة وزُمـ سمٜمل أُمٞم٦مً ،مٙم ْـ ىمد يقزم احل٤ميمؿ قمحغم اهٛمٕمح٦م وي٘محقل:
خيٓم٥م ومالن ،وهٙمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٞمديـ ،اًمٕمٞمدان إىم٤مُمتٝمام شمٙمقن ُمع احل٤ميمؿ ٓ ،ي٘مقل إٟمً٤من :احل٤ميمؿ هق اًمذي
يّمكم اهٛمٕم٦م :ؾم٠مشمرك اهٛمٕم٦م!! ُم٤م يّمح هذاُ ،شمّمغم ُمع احل٤ميمؿ ُمٓمٚم ً٘م٤م ٕ ،ىٟمىف  -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمحالم ً :-محق
وضمؾ ،شمتٕمٓمؾ اهٛمٕم٦م :ومال ُشمّمغم اهٛمٕم٦م! وهذه ُمٗمًدة قمٔمٞمٛم٦م ويمؼمى ْ
قمز ّ
سمح٠من
ىمٞمؾ هبذا ًمتٕمٓمٚم٧م ؿمٕم٤مئر اهلل ّ
شمزول ؿمٕم٤مئر اًمديـ ،وهٙمذا اًمٕمٞمدان ،وهٙمذا اهٝم٤مد ُمع ه١مٓء إئٛم٦م َسم ّروا أو ومجروا.
أن احل٩م ٓ ُسمدّّ ومٞمف ُِمـ ِوٓي٦م ،إمم يقُمٜم٤م أن :هؾ شمٔمـ ْ
ىم٤مل" :واحل٩م ُمع اًمًٚمٓم٤من" اقمٚمؿ ى
أن َُمـ أراد احل٩م
حي٩م أو يرشمٌف احل٤ميمؿ؟ يرشمٌف احل٤ميمؿ ،وهلذا ٓ ُسمدّّ ْ
أن حي٩م سم٤مًمٜم٤مس أطمدُُ إُمراءُ ٓ ،سمدّّ ُِمـ هحذه  -يمح٠مُمػم ُمٙمح٦م -
أن خيٓم٥م هق ّإٓ ْ
أن يٙمقن ُمقضمق ًدا ،هق اًمذي ي٘مقد احل٩م ،وإصؾ ْ
ٓ ُسمدّّ ْ
همػمه – يمحام حيحدث أن –
أن ُيٜمٞم٥م َ
خيٓم٥م ؾمامطم٦م اعمٗمتلّ ،
أن اًمذي ي٘مقد احل٩م هق احل٤ميمؿ ،وهق اًمذي خيٓم٥م ومٞمٝمؿ ّإٓ ْ
وإٓ إصؾ ّ
همحػمه
أن ُيٜمٞم٥م َ
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ِ
أُمحر اسمح َـ
ذم اخلٓم٤مسم٦مً ،مٙمـ طم٩م هٙمذا سمدون طم٤ميمؿ ُم٤م يّمٚمح ،وهلذا قمثامن ريض اهلل قمٜمف عمّح٤م ُطمٍمح ذم اعمديٜمح٦م َ
قمٌ٤مس ْ
أن يذه٥م ومٞمح٩م سم٤مًمٜم٤مس ٓ ،حي٩م اًمٜم٤مس هٙمذا! ٕٟمف ٓ ُسمدّّ ُِمـ وٓي٦م ذم احل٩م ،وهذا اًمذي حيّمحؾ أن
قمٜمدٟم٤م ذم اًمٌٚمد ،هٜم٤مك ِوٓي٦م ذم احل٩مُ ٓ ،سمدّّ ُِمـ ِوٓي٦م ذم احل٩م ،وهٜم٤مك ىمْم٤مة ،هٜم٤مك ٛمققم٦م ُِمـ اًمٜمقازل ُي٘م٣مح

هب٤م ذم ُِمٜمَك وذم قمروم٦م ٓ ُسم ّدّ ُمٜمٝم٤م ،ىمْم٤مة ُمتٝمٞمئقنٛ ،مققم٦م ،طملم يٛمقت إٟمً٤من ًمزطم٤مم أو همػمه ٓ ،يّمح هذا ُِمـ
ُ
ْ
يحؽمك اًمٜمح٤مس هٙمحذا!
أن شم٠مظمذه ويرُمك ذم ىمؼمه! همػم صحٞمحُ ٓ ،سمدّّ ُمثؾ هذا إُمر ،وأطمٞم٤م ًٟم٤م يٙمقن ومٞمف دي٦مٓ ،
ٓ ُسمدّّ ُِمـ ىمٞم٤مدة ًمٚمح٩م ،يمام ى
أن هٜم٤مك ىمٞم٤مدة ذم اهٝم٤مد.
ً
قمدوٓ وٓ أشم٘مٞم٤مء" ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :اًمًٌ٥م ذم ُمالزُمح٦م هحذا إُمحر ى
" ْ
أن هحذه
وإن يٙمقٟمقا سمرر ًة وٓ
ريم٧م ٕدى ذًمؽ إمم شمٕمٓمؾ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم ،وهذا اًمذي ومٕمٚم ْتْحف اًمراومْمح ُ٦م ،اًمراومْمح٦م ىمٚمٜمح٤م :إ ىهنحؿ
اًمِمٕم٤مئر ًمق ُشم ْ
َ
خلٛمس ّ -إٓ ًمإلُم٤مم! ومتٕمٓمٚم٧م ،عمّح٤م ضمح٤مء
ىم٤مًمقاٟ ٓ :مح٩م وٓ ٟمّمكم ّإٓ ظمٚمػ اإلُم٤مم! وٓ ٟمدومع ُ -م٤م يًٛمقٟمف سم٤م ُ
ه١مٓء اعمحت٤مًمقن  -اخلٛمٞمٜمل وأضاسمف  -أرادوا ْ
أمخ٤مؾمٝمؿ وأُمقاهلؿ وم٘م٤مًمقاٟ :محـ ٟم٘مقم سمحدور ِوٓيح٦م
أن جيٛمٕمقا
َ
اًمٗم٘مٞمف طمتك خيرج اإلُم٤مم :وص٤مروا جيٛمٕمقن هذه إمخ٤مس هبذه اًمٓمري٘م٦م! ّ
ُ
وإٓ وم٤مٕصؾ ى
يٗمٕمحؾ
اًمِمحٞمٕمل ٓ
أن
ى
أن يمؾ ِوٓي٦م ىمٌؾ ِوٓي٦م  -اًم٘م٤مئؿ يمام يًٛمقٟمف  -يمؾ ٍ
ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ هذا ،سمؾ قمٜمدهؿ ى
دوًم٦م ومٝمل دوًم٦م ـم٤مهمقت! طمتحك
ًمق يم٤مٟم٧م دوًم ً٦م ؿمٞمٕمٞم٦م! وم٠مشمك اعمحت٤مًمقن ُِ -مـ اًمًٞم٤مؾمٞملم اًمِمٞمٕم٦م هح١مٓء  -وىمح٤مًمقا :هٜمح٤مك ِوٓيح٦م وم٘مٞمحف ي٠مظمحذ
ِ
ِ
وأهنؿ يتٚم٘مقن ُمٜمف إواُمر طمتحك يٕمٌثحقا
اًمقٓي٦م ُمـ هذا اًمذي ذم اًمنداب ،وشم٤مر ٌة يزقمٛمقن أهنؿ قمغم صٚم٦م سمف :ى
هب١مٓء اهلٛمؾ اًمْم٤مئٕملم ،وم٤مٕصؾ ى
وم٤مضمرا ٕ ،ىٟمىف ًمحق
أن هذه اًمِمٕم٤مئر اًمٕمٔم٤مم ٓ ُيٜمٔمر ومٞمٝم٤م إمم يمقن احل٤ميمؿ َسمرا أو ً
أي طم٤ميمؿ يٛمٙمحـ ْ
أن
اًمؼمً :متٕمٓمٚم٧م اًمّمٚمقات! ُمثؾ زُمـ احلج٤مج وزُمـ همػمه وزُمـ ّ
ىمٞمؾٟ ٓ :مّمكم ّإٓ ظمٚمػ َ ّ
ي٠ميت :ومٞم٘م٤ملٟ ٓ :مّمكم اهٛمٕم٦م! ٓ ٟمّمكم ُمٕمف اًمٕمٞمديـ! ومٞمؽمشم٥م قمحغم هحذا ْ
أن شمٌٓمحؾ ؿمحٕم٤مئر اهلل ،وهٙمحذا سم٘مٞمح٦م
خلراج قمغم إرضَ ،د ْوم ُع اًمّمدىم٤مت – يٕمٜمحل اًمزيمحقات ُ -م٘مّمحقد اًمّمحدىم٦م هٜمح٤م اًمزيمح٤مة ،إِ ِذ
إطمٙم٤ممَ ،د ْوم ُع ا َ
دومٕم٧م اًمزيم٤مة إمم احل٤ميمؿ ُدمزئؽْ ،
أن شمدومع ًمٚمح٤ميمؿ ،ويٛمٙمـ ْ
إصؾ ْ
وإن
أن يدومٕمٝم٤م اعمًٚمؿ ُِمـ ٟمٗمًفً ،مٙمـ إذا
ُ
وم٤مضمرا؟ ْ
ٟمص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم هذا ،وهٙمذا إقمِم٤مر واًمٗملء اًمذي يٙمحقن ُِمحـ اًمٕمحدو -
وم٤مضمرا ،ى
وإن يم٤من ً
يم٤من ً
ومخس اًمٗملء إمم إُمحراء -
خلٛمس ومٞمٝم٤م
ُ
وهق اعم٤مل اًمذي ي٠ميت سمال ىمت٤مل واًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمتل شم٠ميت سمٕمد اًم٘مت٤مل ُ -يدومع ا ُ
َقم َدَ ًمقا ومٞمٝم٤م أم ضم٤مروا .-
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َعََبَدَ َ
ِ
أُمرك" يٕمٜمل شمٓمٞمٕمف" ،وٓ شمٜمزع يدك ُِمـ ـم٤مقم٦م ،وٓ خترج قمٚمٞمحف سمًحٞمٗمؽ
صمؿ ىم٤مل" :وآٟم٘مٞم٤مد عمَـ َو ّٓه اهللُ َ
وخمرضم٤م" يٕمٜمل ىمد يٙمقن قمٜمده فمٚمؿ وشمٕمٜم٧م وأذي٦م ًمٚمٜم٤مس ،ي٘مقل ٓ :خترج قمٚمٞمف طمتك
ومرضم٤م
ً
طمتك جيٕمؾ اهلل ًمؽ ً
يٞمن اهلل شمٕم٤ممم ًمؽ اًمٗمرج واعمخرج ،وعمّ٤م اضمتٛمع قمد ٌد ُِمـ وم٘مٝم٤مء سمٖمداد قمٜمد اإلُم٤مم أمححد رمححف اهلل  -يمحام روى
اًمًٜمىى٦م – ىم٤ملُ :م٤م شمريدون؟ ىم٤مًمقاٟ :مريد ى
إن هذا ٓ ِوٓي٦م ًمف! يٕمٜمقن :اًمقاصمؼ ،اًمقاصمؼ شمًٚمط قمغم اإلُم٤مم
اخلالل ذم ُّ

يمثػما ضمدًً ا ،ىم٤مل :اشم٘مقا اهلل ،وٓ شمٜمزقمقا يدًً ا ُِمـ ـم٤مقم٦م طمتك يًؽميح َسم ٌّر أو ُيًؽماح ُِمحـ ومح٤مضمر ،وٓ شمِمح٘مقا
أمحد ً
قمّم٤م اعمًٚمٛملم(ُ ،)1مع ّ
اصمؼ شمًٚمط قمغم اإلُم٤مم أمحد ،وىم ٌْ َٚمف اعمٕمتّمؿ ،وىم ٌْ َٚمف اعم٠مُمقن ،ي٘محقل اإلُمح٤مم أمححد:
أن اًمق َ
اطمٗمٔمقا ع٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،وٓ شمِم٘مقه٤م ،واصؼموا طمتك يًؽميح َسم ٌّر يٕمٜمل ُِمـ إظمٞم٤مر ُِمـ اًمرقمٞم٦م أو ُيًؽماح ُِمـ
وم٤مضمر يٕمٜمل ُِمـ ُمثؾ هذا احل٤ميمؿ اًمٗم٤مضمر ،صمؿ ى
إن اهلل أراح إُم٦م ُِمـ اًمقاصمؼ وشمقمم سمٕمده اعمتقيمحؾ رمحح٦م اهلل شمٕمح٤ممم
اًمحؼم
اًمًٜمى َ٦م واإلُم٤مم أمحد ،وأه٤من اهٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ،وُمٜمع ُم٘مقًم َتٝمؿ ذم اخلالومح٦م يمٚمٝمح٤م ،وم٤مؾمحؽماح َ ى
قمٚمٞمف ،وٟمٍم ُّ
ٟمٜم٘مؾ َ
وأراح اهللُ ُِمـ اًمٗم٤مضمر ،هذا هق اًمقاضم٥م اعمتٕملم ،وهذا اًمذي قمٚمٞمف إئٛم٦م ،واًمٕمج٥م أٟمٜم٤م طملم ُ
ُمثحؾ هحذه
إًمٗم٤مظ ٓ قمـ ؿمٞمخٜم٤م اسمـ سم٤مز وٓ ومالن وومالنٟ :مٜم٘مٚمٝم٤م قمـ اإلُم٤مم أمحد :دمدُُ َُمـ يًخر سمٙمحالم اإلُمح٤مم أمححد!
قمٔمٞمامُ ،م٘مقٓت اإلُم٤مم أمحد صح٤مروا
ُ
ىمٚم٧م ًمؽ :إ ىن اًمٖمٚمٌ٦م واهلقى ذم ُمقوع اًمًٞم٤مؾم٦م هذا َقم ٌَ َ٨م ذم اًمٜم٤مس قمٌ ًث٤م ً
يًخرون هب٤مُ ،م٘مقٓت اًمّمح٤مسم٦م ،سم٠مٟمس سمـ ُم٤مًمؽ! أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ شمًٚمط قمٚمٞمحف احلجح٤مج وآذاه وأه٤مٟمحف طمتحك
قمتٞمؼ احلج٤مج( !)2ىم٤مشمٚمف اهلل وقم٤مُمٚمف سمام يًتحؼ ،يٕمٜمحل يم٠مٟمحف قمٌحد
ذيمروا أٟمف َظم َت ََؿ قمغم رىمٌ٦م أٟمس ريض اهلل قمٜمف َ
قمٜمد احلج٤مج! ذم اًمٌخ٤مري ى
أٟمً٤م واؿمتٙمقا إًمٞمف ُم٤م َيٚم٘مقن ُِمـ احلج٤مج ،وم٘م٤مل :اصؼموا :وم٢مٟمف
أن أهؾ اًمٌٍمة أشمقا ً
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ُمحع شمًحٚمط
ذ ُمٜمف ،هذا يمالم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مدم اًمٜمى ِّ
ٓ ي٠ميت زُم٤من ّإٓ اًمذي سمٕمده ٌّ
احلج٤مج قمٚمٞمف ،ى
اًمًٜمى ِى٦م َيٜمٔمرون إمم ُمّمٚمح٦م إُمح٦م ٓ :إمم إُمحقر اًمِمخّمحٞم٦م اًمتحل شمٜمتح٤مهبؿ ،ومٞم٘محقل:
ٕن أئٛم َ٦م ُّ
اصؼموا ،و َيمت٥م إمم اخلٚمٞمٗم٦م يِمٙمق ُم٤م ًم٘مٞمف ُِمـ احلج٤مج ومٙمت٥م اخلٚمٞمٗم٦م إمم احلج٤مج ُُم َٕمٜمِّ ًٗم٤م وؿم٤ممت ً٤م وؾم٤مسم٤م ًمف قمغم ُم٤م
أٟمً٤م ُيثِ ْر أهؾ اًمٌٍمة وٓ أهؾ اًمٕمراق قمغم احلج٤مج! ىم٤مل :اصؼموا :ومال ي٠ميت زُمـ ّإٓ اًمذي سمٕمحده
َوم َٕم َؾً ،مٙم ّـ ً

اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)134 /1
(ُّ )1
( )2اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من (.)40 /4
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ذ ُمٜمف ؾمٛمٕمتف ُِمـ ٟمٌ ّٞمٙمؿ ّ
اًمٜمح٤مس هبحذا
أٟمحس
اًمٜم٤مس هبذا
ّ
َ
ًمٞمخدّ رهؿ؟؟ َأ َُمح َر ٌ
أٟمس َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ(َ ،)1أ َُم َر ٌ
ّ
اًمًحٜمىى٦م ذم سمٕمحض إطمٞمح٤من
اًمًٜمىى٦م ،وأئٛم٦م ُّ
ُمداهٜم٦م ًمٚمحج٤مج؟؟ ٓ واهللً ،مٙمـ ـم٤مقم ً٦م هلل ورؾمقًمف ،وقمغم هذا أئٛم٦م ُّ
ٕهنؿ يٚمزُمقن ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمحقص وٓ َي ْٕم ٌَح١مون
أهي٤م اإلظمقة دمد احل٤ميمؿ ؾم٤مظم ًٓم٤م واًمرقمٞم٦م ؾم٤مظمٓم٦م ،عم٤مذا؟ َ
أواُمر ُمٕمٞمٜم٦م
سم٠مهنؿ يٛمٞمٚمقن إمم احلٙم٤مم ،وىمد يٓمٚم٥م احلٙم٤م ُم ُمٜمٝمؿ
هبقى طم٤ميمؿ وٓ حمٙمقم:
ُ
َ
ومتجدُ اًمرقمٞم َ٦م شمتٝمٛمٝمؿ ى
اًمًٜمِّ ُّل ،ومتجد هذا ؾم٤مظم ًٓم٤م وهذا ؾم٤مظم ًٓم٤مً :مٙمـ اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي ريض ُِمـ ومقق ؾمٌع ؾمحٛمقات
ومٞم٠مسم٤مه٤م اًمٕم٤م ُّ
اًمًٜمىى٦م ذم يمؾ وىم٧م وهلل احلٛمد ،صم٤مسمتقن راؾمخقن ،يمام ىأهنحؿ صمح٤مسمتقن ذم ُمًح٤مئؾ
قمغم هذا اًمٜمٝم٩م ،وقمغم هذا أهؾ ُّ
اًمتقطمٞمد واًمّمح٤مسم٦م واًم َ٘مدََ ر واًمٜمٌقة وُمً٤مئؾ اًمٞمقم أظمر وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف :وم٢مهنؿ صم٤مسمتقن ذم ُمثؾ هذه اعمًح٤مئؾٓ ،
ِ
اًمٜم٤مس ظمٚمٗمٝمؿ ،ويٓمٞمٕمقن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕمح٤ممم ويٕمٓمحقن احلح٤ميمؿ طم ى٘محف وٓ
عٝمقر اًمٜم٤مس ويمثر ُة ُُم ِيض
يًتٗمزهؿ
ّ
ُ
أوضم٥م اهللُ شمٕم٤ممم ْ
هم٤مًمح٥م،
وإن ؾمخط َُمـ ؾمخط ،ومألضمحؾ ذًمحؽ اهلحقى ذم ُمثحؾ هحذه اعمًح٤مئؾ
يتج٤موزون ُم٤م
ٌ
َ
ظم٤موم٧م همػم ُمًٛمقع ّإٓ ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ َُمـ آشمح٤مه اهلل شمٕمح٤ممم اإلٟمّمح٤مَ واًمت٘محقى
وصقت احلؼ ومٞمٝم٤م ًمألؾمػ اًمِمديد
ٌ
ُ
ٍ
أُمقر ٍ
و َقمٚمِؿ ى
ًمٕم٥م! وأ ىٟمىف ؾم َٞمٖمْم٥م أٟم٤مس يمثػمون ُِمـ ضمراء سمٞمح٤من
أُمقر حم٤مسم٤مة وٓ َ
أُمقر ًمٞمً٧م َ
أُمقر آقمت٘م٤مد ٌ
أن َ
هم٤مًم٥م ،يمام ى
ىمٚم٧م ومْمح٤مئؾ
احلؼ وشمقوٞمحف ُمثٚمام ىمٚم ُ٧م :اهلقى ذم هذه اعمً٤مئؾ
أن اًمراوميض يًخط ويٖمْم٥م إذا َ
ٌ
أُمرت سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م هل١مٓء احلٙم٤مم ذم اعمٕمروَ وًمٞمس ذم اعمٕمّمٞم٦م! ويمحام
واخل٤مرضمل يًخط إذا
اًمّمح٤مسم٦م!
َ
ى
ذيمرت ًمؽ ُِمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم َُمـ يًخٓمقن إذا ىمٞمؾ :جي٥م يٙمٞمؿ اًمنمعّ :
ى
وأن اًمزسم٤مٓت واًم٘مذارات اًمتحل
أن ُمثٚمام
ُ
ي٠مشمقن هب٤م ُِمـ أُمريٙم٤م وأوروسم٤م ِ
أن ُشمرُمك ْ
وُمـ َىم ٌْ ِؾ ذًمؽ ُِمـ اؿمؽمايمٞملم وأُمث٤مهلؿ جي٥م ْ
وأن ٓ شمٜمنم سمحلم اًمٜمح٤مس:
ىمٚم٧م جي٥م ْ
ّ
أن ُشمٚمزم
وأن ٟمنمه٤م ٟمقع ُِمـ اإلومً٤مد ذم إرض يًخٓمقن! وهٙمذا دقم٤مة ُم٤م يًٛمك سمتحرير اعمرأة إذا َ
احلج٤مب :واحلج٤مب اًمنمقمل ِقم ّز ًمٚمٛمرأة :وٓ حيحؾ آظمحتالط ٓ ذم شمٕمٚمحٞمؿ وٓ ذم إقمحالم :وٓ ذم وفمح٤مئػ!
قمز ّ
يمٜم٧م ؾمتٜمٔمر إمم ؾمخط اًمٜم٤مس ًمـ شمٜمتٝملْ ،
ؾمخٓمقا ُمٜمؽ ،أٟم٧م ْ
وضمؾ شمٙمقن ؾمح٤مًم ًٙمً٤م
وإن َ
إن َ
يمٜم٧م شمريض اهلل ّ
ِ
شمٙمؽمث ًمرو٤م هذا أو ؾمخط هذا ،سمؾ شمٚمزم اًمٜمص ،أهؿ رء ْ
ْ
أن شمٙمقن
اًمًٜمىى٦م ٓ
قمغم ُمًٚمؽ َُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ أئٛم٦م ُّ
وأن شمٙمقن قمحغم ِقم ْٚمحؿْ :
أن شمٙمقن قمغم سمّمػمةْ :
قمغم سمّمػمة ،اعمٝمؿ ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ْ
يريحرا ىمحد
وأن يررهح٤م
ً

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7068
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُِمـ أهٚمفْ ٓ ،
أن شمٗمٝمؿ اًمٗمٝمق َم اخل٤مـمئ َ٦م وشمٔمـ أ ىٟمىؽ ُِمـ اعمج٤مهديـ اًمٙمٌ٤مر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأٟمح٧م
أظمذت
َ
َ
ْ
شمٙمؽمث سمًخط َُمـ يًخط ورو٤م َُمـ يرى.
قمغم همػم سمّمػمة! سمٕمد ذًمؽ ٓ
ّ
صمؿ ىم٤مل رمحف اهللْ " :
وضمحؾ "ذم اعمٕمحروَ
قمحز
وشمًٛمع
وأن ٓ خترج قمغم اًمًٚمٓم٤من،
وشمٓمٞمع" يٕمٜمل ـم٤مقم ً٦م هلل ّ
ُ
ُ
ٕن اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ً
خي ىؾ هب٤م ،وشمٚمز ُم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤مّ ،
شمٜمٙم٨م سمٞمٕم٦م" اًمٌٞمٕم٦م هذه ٓزُم٦م ٓ جيقز ْ
ُ
أن ُ َ
وٓ
أوٓ قمٝمحدٌٌ
 واهلل شمٕم٤ممم ؾم٤مئؾ قمٜمٝم٤م  ،-وإُمر أظمر طمٗمظ وؾمٞم٤مدة وطمٗمظ إُم٦م ُِمـ اًمتِمت٧م واًمْمٞم٤مع.ٌ
ُمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م" وذم سمٕمض اًمٜمًخ " ٌ
ٌ
ُمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م" ،يمحالم
خم٤مرق
خم٤مًمػ
ٌ
ُمٌتدع
ومٛمـ َوم َٕم َؾ ذًمؽ ومٝمق
ٌ
" َ
وشمرك اًمًحٛمع واًمٓم٤مقمح٦م ذم اعمٕمحروَ وٟمٙمح ِ
ِ
سيح ى
٨م
أن َُمـ ومٕمؾ ُمثؾ هذه إُمقر ُِمـ اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من
اًمًٜمى َ٦م ذم قمٌ٤مدشمحف وذم
اًمٌٞمٕم٦م :أٟمف جيٕمؾ اًمٕمٌدََ ُمٌتد ًقم٤م ،طمتك ًمق ينمك ،طمتك ًمق يً ّ
٥م صح٤مسم ًٞم٤م ،طمتك ًمق ًمزم ُّ
ىمت٤مل اًمًحٚمٓم٤منْ ،
ـم٤مقمتفٟ :م٘مقل :أٟم٧م ذم هذا اًمٌ٤مب ُمٌتدع ،وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓ" :حيؾ ُ
ومح٢من
أن اًمٌدقم٦م أٟمف ٓ ُسمدّّ ْ
ًمٚمًٜمى٦م ُمٌتدع"( ،)1ومال شمٔمـ ى
أن يٙمقن اإلٟمً٤من يٓمقَ سم٘مؼم أو يتٛمًح
ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق ُمٗم٤مرق ُّ
سمٌدقم٦م! ٟمٕمقذ سم٤مهلل ْ
اًمًٜمىى٦م ذم رء ُِمـ إسمقاب هذه.
سم٠من شمٗم٤مرق ُّ
وإن أُمرك اًمًٚمٓم٤من ٍ
سم٠مُمر هق هلل ُمٕمّمٞم٦م :ومٚمٞمس ًمؽ ْ
صمؿ ىم٤مل رمحف اهللْ " :
أن شمٓمٞمٕمف اًمٌتح٦م" هن٤مئ ًٞمح٤م ،إذا أُمحرك
ّ
ان شمٓمٞمٕمف ،وٓ ْ
سم٘متؾ َُمـ ٓ جيقز َىم ْت ُٚمف وأُمرك سم٠مُمر هق حمرم ذم ديـ اهلل :ومال حيؾ ًمؽ ْ
وضمحؾ أُمحرين
قمز
شم٘مؾ :اهلل ّ
سمٓم٤مقم٦م وزم إُمر! أُمرك سمٓم٤مقم٦م وزم إُمر ذم همػم اعمٕمّمٞم٦م ،أُم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م ومال يًٛمع هلؿ وٓ يٓم٤معً ،مٙمـ يًٛمع
أن يِمؽمي ًمف حمر ًُم٤م ْ
اًمٌ٤مر ٓ يٓمٞمع أسم٤مه ذم ْ
وإن ىمح٤مل إب :إين ؾمح٤مظمط
هلؿ ويٓم٤مع ذم اعمٕمروَ ،وإذا يم٤من آسمـ ُّ
قمٚمٞمؽ :وإين ٓ أرى طمتك شمِمؽمي ً
ُمثال هذا اخلٛمر زم أو شم٠ميت سمف أو اًمدظم٤من ودمٚمٌف زم! شم٘مقل :ي٤م واًمد ٟ -مًح٠مل
اهلل ْ
أن يرزىمٜم٤م سمِ ّرك ويٖمٗمر ًمؽ ذٟمٌؽ  -أُم٤م ـم٤مقمتؽ هبذه :ومٚمـ أـمٞمٕمؽٕ ،ين إٟمام أـمٞمٕمحؽ ـم٤مقمح٦م هلل ،وأن أٟمح٤م
قمز ّ
اًمٌ٤مر ًمقاًمده :ومٙمذًمؽ ي٘م٤مل ًمٚمحح٤ميمؿ إذا َأ َُمح َر سمٛمٕمّمحٞم٦م :وم٢مٟمحف ٓ
أقمّمٞمؽ ـم٤مقم٦م هلل ّ
وضمؾ ،هذا ي٘مقًمف آسمـ ّ
ُيٓم٤مع وٓ ُيًٛمع وٓ ُيٕم٤من قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ ُشمؼمر اعمٕمّمٞم٦م واخلٓم٠مُ ٓ ،يؼمر ًمف و ُيٌح٨م قمـ ُمٕم٤مذر! ًمٙمـ ي٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس:
أن َر ىد ِ
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا ذم سم٘مٞم٦م إُمقر ،هذه ُمً٠مًم٦م ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة ،سمٕمض اًمٜم٤مس ئمحـ ى
أُمحر وزم إُمحر ومحٞمام

اًمًٜمى٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ (ص.)46 :
( )1أصقل ُّ
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ِ
أُمره ذم اعمٕمّمٞم٦م ،أُم٤م سم٘مٞم٦م إُمقر
طمرم اهلل يٕمٜمل قمدم صمٌقت ـم٤مقمتف ذم سم٘مٞم٦م إُمقر! ٓ هذا همػم صحٞمح ،إٟمام ُي َر ّد ُ
ّ
اًمتل ًمٞمً٧م ومٞمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م وم٢مٟمف ُيٓم٤مع ومٞمٝم٤م ،سمال أدٟمك ؿمؽً ،مٙم ّـ هذه اعمٕمّمٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ٓ ُيًٛمع ًمف ومٞمٝم٤م وٓ يٓم٤مع.
أن شمٓمٞمٕمف اًمٌت٦م ،وًمحٞمس ًمحؽ ْ
وإن أُمرك اًمًٚمٓم٤من سم٠مُمر هق هلل ُمٕمّمٞم٦م :ومٚمٞمس ًمؽ ْ
" ْ
أن ختحرج قمٚمٞمحف" اٟمٔمحر
ًمٚمجٛمع أن ،اهٛمع اًمدال قمغم اًمٗم٘مف واًمٗمٝمؿ ،أٟم٧م ٓ شمٓمٞمٕمف :وًمٙمـ ٓ خترج قمٚمٞمحفٟٕ ،محؽ ٓ شمٓمٞمٕمحف ى
ٕن اهلل
ٕن اهلل أُمرك ْ
أن شمٓمٞمٕمف ،وٓ خترج قمٚمٞمف ى
شمٕم٤ممم هن٤مك قمـ ْ
أُمحره هلل
أن ٓ خترج قمٚمٞمف ،ومٙمام أٟمحؽ ٓ شمٓمٞمٕمحف وشمحر ُّد َ
ٕن اهلل هن٤مك ْ
أيْم٤م ،ى
أن خترج قمٚمٞمف ،وًمٞمس ًمؽ أ ْن خترج قمٚمٞمحف وٓ متٜمٕمحف طم ى٘محف،
شمٕم٤ممم :ومال خترج قمٚمٞمف هلل شمٕم٤ممم ً
أهحؾ اًمٕمٚمحؿ رمحٝمحؿ اهلل شمٕمح٤ممم قمحغم ى
ٟمحص ُ
أن
وهذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ،هؾ إذا ُمٜمٕمقٟم٤م طم ى٘مٜم٤م ٟمٛمٜمٕمٝمؿ طم ى٘مٝمؿ؟ ّ
احلؼ ًمٚمرقمٞم٦م :ى
وم٢من اًمرقمٞم َ٦م ٓ شمٌ٤م ُدهلؿ سمٛمثٚمف ،يٕمٜمل اًمرقمٞم٦م هلح٤م طم٘محقق ذم سمٞمح٧م اعمح٤مل ،هلح٤م
اًمًالـملم إذا ُي١مدوا ى
احل٤ميمؿ ذم ِ
ي٘مؿ سمام أوضم٥م اهللٟ :م٘محقلُ :محثٚمام أذاىمٜمح٤م
ػ
طم٘مقق ذم وضمقب اًمٕمدل وٟمنمه ومٞمٝمؿ ،خت ىٚم َ
ُمثؾ هذا و ْ
ُ
ٟمذي ُ٘مف!! ٓ ،همػم صحٞمح هذا إُمر ،وهلذا ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأروح٤مه ؾمح٠مل اًم ىٜمىٌح ىل ّ
صحغم اهلل
أرأي٧م ْ
واًمًالم
ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمراء يً٠مًمقٟمٜم٤م طم ى٘مٝمؿ ويٛمٜمٕمقٟمٜم٤م طم ّ٘مٜم٤م!
إن
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ:
ْ
َ
َ
وم٠مقمرض قمٜمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
صمالث ُمرات ،صمؿ ىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م« :أ ّدوا إًمٞمٝمؿ طم ى٘مٝمؿ :ى
وم٢من اهلل ؾمح٤مئ ُٚمٝمؿ قمحام اؾمحؽمقم٤مهؿش( ،)1وهلحذا ُِمحـ أعحؾ
قمٌ٤مرات ىمقل سمٕمض اًمنماح" :إذا قمَم احلٙم٤م ُم اهللَ ومٞمؽ :وم٠مـمع اهلل ومٞمٝمؿ" ،إذا قمَمح احلٙمح٤م ُم اهللَ ومٞمحؽ ومٚمحؿ
أن يٕمٓمقك و يٕمدًمقا ،و ي٘مقُمقا سم٤مًمقاضم٥مّ ،
يٕمٓمقك ُم٤م جي٥م ْ
ٕن اًمقاضم٥م قمغم احلٙم٤مم ذم اًمرقمٞم٦م يمٌحػم ضمحدًً ا،
قمز ّ
ضمدً اَ ،ذ َيم َر
يمثػما ً
طم٘مقق اًمرقمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمدًً ا ،ىم٤مل :أٟم٧م أـمع اهلل ّ
وضمؾ ومٞمٝمؿ ،وهذا شمٔم٤مهر ْت قمٚمٞمف ٟمّمقص ً
احلحؼ اًمحذي قمٚمحٞمٝمؿ ،ويًح٠مًمقن اهلل اًمحذي
ى
احلقض ذم صٗمتٝمؿ « ُيح١م ّدون
واًمًالم ومٞمٛمـ َي ِر ُدون
َ
قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
واًمًالم« :أ ّدوا إًمٞمٝمؿ طم ى٘مٝمؿ :ى
وم٢من اهلل ؾمح٤مئ َٚمٝمؿ قمحام اؾمحؽمقم٤مهؿش( ،)3وىمح٤مل ذم
هلؿش(ً ،)2مذا ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
سم٠من شم١مدى إًمحٞمٝمؿ طم٘محقىمٝمؿ ْ
واًمًالم ْ
طمدي٨م آظمر سمٕمد ْ
وأن يًح٠مل
أن أظمؼم سمقضمقب ـم٤مقمتٝمؿ َأ َُم َر قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمٕمٌدُ ر ىسمف طم ى٘مف( ،)4واحلؼ اًمذي ًمٚمرقمٞم٦م إُم٤م ْ
احل٤ميمؿ وي٠مظمذ سم٘مٚمٌف ومٞمٕمٓمٞمف إي٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م ،وإُم٤م شمٙمحقن
أن هيدي اهللُ
ُ
َ
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( )1846سمٚمٗمظ(( :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا ،وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ُمحِّٚمقا ،وقمٚمٞمٙمؿ ُم٤م ُمحِّٚمتؿ)).
ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ(( :إٟمٙمؿ ؾمؽمون سمٕمدي َأ َصمرة ،وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقين قمغم احلقض)).
( )2ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3163مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7052مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف
ً
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احل٤ميمؿ واعمحٙمق ُم وي٘ميض اهلل شمٕم٤ممم
هذه اعمً٠مًم٦م سملم يدي أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٞم٠ميت
ُ
ومٞمٝمؿ ،أُم٤م ُِمـ طمٞم٨م اهامقم٦م وسمالد اإلؾمالم وأقمراض اعمًٚمٛملم و َأ ُْم ِـ إُم٦م واعم٘مدىى رات اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومٞمٝم٤م :وم٢مٟمحف ٓ
أن شمزقمزع! ْ
أن شمزًمزل وٓ ْ
حيؾ ْ
سمٕمحض َُمحـ ٓ
وأن شمٙمقن اعمً٠مًم٦م ُمٜم٤مـمح٦م سملم احلح٤ميمؿ واعمحٙمحقم! يمحام ُي َ٘م ِّحر ُره ُ
راىم٧م هلؿ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٖمرب ،اًمٖمرب ذم إُمر اًمًٞم٤مد اًم٘م٤مئؿ قمٜمدهؿ قمحغم اعمج٤مذسمح٦م ،هٜمح٤مك طمح٤ميمؿ
يٗم٘مٝمقن ممـ
ْ
أُمر سم٤معمٕمروَ وهنل قمـ اعمٜمٙمر ،أُمح٤م ْ
ان أضمٚمحس ذم
وهٜم٤مك ُمٕم٤مرو٦م! هذا ًمٞمس ذم اًمنمع سمت٤م ًشمً٤م ،اًمذي ذم اًمنمع ٌ
ومتِم٧م ُِمـ اًمٙمت٥م ُم٤م دمدُُ هحذا
ومتِم٧م ُم٤م
رء يًٛمك سمرعم٤من ومٞمف اعمٕم٤مرو٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ُمٜم٤مـمح٦م احل٤ميمؿ! هذا ًمق
َ
َ
ٍ
ذم اًمنمع ،ى
ؼم
ٕن
أُمر ىم٤مئؿ قمغم اًمتٕم٤مون قمغم اًمح ّ
أُمر ُمّم٤مدُم٦م! وإٟمام هق ٌ
إُمر سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم ذ ًقم٤م ًمٞمس َ
َ
واًمت٘مقى واًمتٜم٤مهل قمـ اإلصمؿ واًمٕمدوان ،أُم٤م اًمذي ي٠مظمذ سمٛمقوقع اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م يم٤مٟمح٧م
شمح٧م هبح٤م ٛمققمح ُ٦م اخلحديقي ذم
ذا قمغم أُم٦م اًمٌنم ،وهل ُِمـ أيمثر ُم٤م ومِم٤م ذم اًمٜم٤مس ،اٟمتنمت ذم أوروسم٤م ،صمؿ أ ْ
ً
قمٔمٞمامٛ ،مققم٦م ُِمـ اًمٜم٤مس هيقون اه٤مٟم٥م هذا اعمتٕمٚمؼ سمزٟم٤مدىم٦م ومرٟمًح٤م ،اًمثحقرة
ٟمنما
ُمٍم ،صمؿ ُٟم ْ
ً
نمت ذم إُم٦م ً
اًمٗمرٟمًٞم٦م صمقر ٌة إحل٤مدي ٌ٦م حمْم ٌ٦م سمال ؿمؽ ،يمقهن٤م شم٘مقم قمغم اعمٕم٤مرو٦م وقمغم اعمٜم٤مـمح٦م ّ
وأن هذا اًمقوحع اًمّمححٞمح!
أن يٙمقن ومٞمف ٟمقع ُِمـ اعمّم٤مدُم٦م اًمٕمٚمٜمٞم٦م! ى
و ْ
وأن اًمِم٤مرع يتحركُ :
واًمِم َٕم٥م هحق اًمحذي حيٙمحؿ ويٗمّمحؾ ذم هحذه
قمز ّ
وضمؾ ،وم٤مُٕمر سم٤معمٕمروَ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمف وقاسمط ،وًمٞمً٧م سمٛمثؾ هحذه
اعمً٤مئؾ! هذا ًمٞمس ُِمـ ديـ اهلل ّ
ِ
سمٕمْمحٝمؿ ي٘محقل:
إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل ُأيت هب٤م ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ
يمٗمرة اًمنمق أو اًمٖمرب صمؿ ًُم ٌِّ ًَ ْ٧م سم٤مًمٚمٌقس اإلؾمالُمٞم٦م وص٤مر ُ
دًم٧م اًمٜمّمقص! اًمٜمّمقص ُم٤م دًم٧م ّإٓ قمغم ود ُم٤م شم٘مقًمف.
أن يت٘مٞمف شمٕم٤ممم ْ
وضمؾ ْ
قمز ّ
واحل٤مصؾ ى
اًمًحٜمىى٦م
أن قمغم َُمـ ُي ِٕم ُّدُّ ًمٚم٘م٤مء اهلل ّ
وأن ُي َ٘م ِّر َر آقمت٘م٤م َد قمغم ُم٤م ّىمرره قمٚمحامء ُّ
يمام هٜم٤مْ ،
وأن يٙمقن قمغم ووع اًمقؾمٓمٞم٦م احل٘مٞم٘مل ،وًمٞمس اًمقؾمٓمل اعمُ ىدى قمك! ُمح٤م ذم أطمحد ّإٓ ويحدقمل أٟمحف قمحغم
ِ
ِ
اًمقؾمٓمٞم٦م! ْ
اًمًحٜمىى٦م اُمتحٜمحقا
سم٠من يْمٌط ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد يمام ومٕمؾ ُمثؾ ه١مٓء إئٛم٦م ،قمدد ُمـ ه١مٓء ُمـ قمٚمحامء ُّ
قمحز
وؾمجٜمقا ُمع أهنؿ ي٘مقًمقن ُمثؾ هذا اًمٙمالمً ،مٙمـ ٕهنؿ ي٘مقًمقن هذا اًمٙمالم هلل ٓ ًمٚمح٤ميمؿ ،هؿ ي٘مقًمقٟمف هلل ّ
ّ
وضمؾ ،و ُي َ٘م ِّر ُروٟمف يمام ُي َ٘م ّررون ُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة ،وم٢مهنؿ ٓ يٙمؽمصمقن سم٤مٕذى اًمِمخيص اًمذي ي٠ميت اًمقاطمد

ُمٜمٝمؿ ،يٕمٜمل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا ُؾم ِج َـ ٓ يتٖمػم ٓ ،ي٘مقًمقا :أن اشمْمحح ى
أن هحذا اًمٙمحالم ًمحٞمس سمّمححٞمح! أن
ض َك احلح٤ميمؿ أم ييحك ٓ ،شمتزًمحزل وٓ شمتزقمحزع ،وم٘مٝمح٤م ُء
ؾم٠مريؽ ُم٤مذا أومٕمؾ سم٤محلٙم٤مم! هل ُمً٠مًم٦م اقمت٘م٤مد َ ،ى
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سمٖمداد عمّ٤م اضمتٛمٕمقا قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ُم٤م ىم٤مل :هل ومرصتل ًمالٟمت٘م٤مم ُِمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس قمغم ُم٤م صٜمٕمقه ُمحـ اعمح٠مُمقن
واعمٕمتّمؿ واًمقاصمؼ ،هن٤مهؿ وىم٤مل" :اشم٘مقا اهلل ،وٓ شمِم٘مقا قمّمح٤م اعمًحٚمٛملم طمتحك يًحؽميح َسمح ّر أو ُيًحؽماح ُِمحـ
اًمًٜمىى٦م  -عمّ٤م هنحك قمحـ
وم٤مضمر"( ،)1وعمّ٤م ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل  -هذا ُمقوع ٟمٗمٞمس ضمدًً ا ً
أيْم٤م رواه اخلالل ذم ُّ
ِ
وىمٕمح٧م اًمٗمتٜمح٦م
اًمدُم٤مء ىمٞمؾ :أًمًٜم٤م ذم ومتٜم٦م؟ ىم٤مل" :سمغم ،وًمٙمٜمٝم٤م ومتٜم ٌ٦م ظم٤مص٦م  -يٕمٜمل ُمرسمقـم٦م سمقوع ُمٕملم  -وم٢مذا
وؾمٚمٌ٧م إُمقال"( )2يٕمٜمل أٟمف إذا اٟمٗمرط قم٘مد ِ
اًمقٓي٦م ص٤مرت يمؾ هذه إُمقر
اًمً ٌُ ُؾ واعمح٤مر ُم ُ
اًمٕم٤مُم٦م اٟمتٝمٙم٧م ُّ
واًمٌالي٤م تٛمٕم٦م.
اًمقوقح واًمٍماطم َ٦م ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ُ -مً٤مئؾ ِ
اًمقٓي٦م  -ى
ٕن هذه ُمً٤مئؾ ص٤مر ومٞمٝم٤م هحقى
أردت
أٟم٤م
ُ
َ
يمثػم ،وص٤مر ُيًٛمع ًمٕمدد ممـ ٟمحـ زُمالء هلؿ ي٤م أظمقةٟ ،مٙمقن سحيلم ،ذم اه٤مُمٕم٦م واهلل ّ
حي ًِح ُـ
إن َ
سمٕمْمحٝمؿ ٓ ُ ْ
ىمراءة اًم٘مرآن ،ه١مٓء اًمذيـ أن أصقاهتؿ َقم َٚم ْ٧م وارشمٗمٕم٧م ،واطمد ُمٜمٝمؿ ً -مألؾمػ اًمِمحديد  -طمحلم حيّمحؾ
قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراة ُِمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م أو أُمريٙم٤م ي٠ميت ًمٞمٙمقن أؾمت٤م ًذا ذم اًمنميٕم٦م وذم اًمٕم٘مٞمدة وذم يمؾ رء وخيقض
ِ
ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ! طمتك ى
ز ختّمّمف اًمذي ختّمص ًمف ودرؾمف وأؿمٖمٚمتف هحذه إُمحقر ،ومّمح٤مر
إن سمٕمْمٝمؿ َٟم َ
خيقض ومٞمٝم٤م ظمقض اًمّمٌٞم٤من اًمّمٖم٤مر ،شمتٕمج٥م ُِمـ وح٤مًم٦م شم٘مريره ًمٚمٛمً٤مئؾ وىمٚم٦م ومٝمٛمحف ووقمٞمحف ًمٚمٜمّمحقص:
اٟمتِم٤مر اًمٜم٤مر ذم اهلِمٞمؿ ،ومال ُسمدّّ ُِمـ اًمقوقح
وقمدم درايتف عمَِ٤م يؽمشم٥م قمغم أًمٗم٤مفمف وقمٌ٤مراشمف ،وُمع ذًمؽ يٜمتنم ىمق ًُمف
َ
ِ
أظمحذ اًمٕمٚمحؿ قمحـ أهٚمحف ٓ ،شمح٠ميت إمم
ٜمّمقن قمغم وضمقب
واًمٍماطم٦م ومٞمف ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ،واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ي ّ
ؿمخص شم٘مقل :هذا ُمٕمف ديمتقراه ذم اهلٜمدؾم٦م واًمٓم٥م ؾمآظمذ ُمٜمف! شم٠مظمذ ُمٜمف ُم٤مذا؟ شمٕمٚمؿ ُمٜمف اهلٜمدؾم٦م قم٤موم٤مك اهلل،
جي ُ٨م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ؿمٌ٤مسمف وٓ ذم يمٝمقًمتف وٓ ذم صٖمره! ُِمـ
ٓ شمتٕمٚمؿ ُمٜمف اًمنمع! شمتٕمٚمؿ ُمٜمف اًمنمع وهق َ ْ
أيـ ي٠مشمٞمف اًمنمع؟ اًمنمع حيت٤مج إمم ْ
ان يتٕمٚمؿ ،أُم٤م أٟمف ي٠ميت سم٠مومٙم٤مر قمقضم٤مء ُِمـ شمٚمؽ اًمحٌالد صمحؿ يٚمًٌحٝم٤م سمٚمٌحقس
ٕن اهلقى ذم ضم٤مٟم٥م اًمًٞم٤مؾم٦م هقى هم٤مًم٥م؟؟ ومحال يّمحح ْ
أن جيرهي٤م ذم إُم٦م :ى
إؾمالُمٞم٦م ويريد ْ
أن ُيًحٛمع عمثحؾ
ه١مٓء اهٝمٚم٦م ،وٓ ؿمؽ أهنؿ قم٤مُم٦م.

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)133 /1
(ُّ )2
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أهي٤م اإلظمقة :يمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدٟم٤م يمٚمٝمؿ قم٤مُمح٦م ذم اًمٓمح٥م ،يمحؾ قمٚمامئٜمح٤م قمحقام ذم اًمٓمح٥م ،ذم اًمٓمح٥م قم٤مُمح٦م،
وإـمٌ٤مء ذم اًمنمع ُم٤مذا يٙمقٟمقن؟ وم٘مٝم٤مء؟؟ يٙمقٟمقن قم٤مُم٦مّ ،إٓ إذا شمٕمٚمؿ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،اًمٗم٘مٝم٤مء
واًمٕمٚمامء قمٜمدٟم٤م قم٤مُم٦م ذم اهلٜمدؾم٦م ،اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا أراد ْ
أن يٌٜمل سمٞم ًتً٤م ُِمـ اًمٕمٚمامء :يٌٜمل هق اًمٌٞم٧م؟ أم يحذه٥م إمم
ُمٝمٜمدس؟ اعمٝمٜمدس جيٛمع اهلٜمدؾم٦م واًمٓم٥م واًمٗمٚمؽ وآىمتّم٤مد واًمنمع ُم ًٕم٤م؟؟ هذه إُمقر ٓ ُسمدّّ ْ
أن ُشمتٕمٚمؿ ،أُم٤م
أن شمٙمقن اعمً٠مًم٦م َُمـ َ
ْ
أظمذ ؿمٝم٤مدة وارشمٗمع صٞم ُتف ورومٕمف اإلقمال ُم :ظمذوا ُمٜمف واؾمٛمٕمقا!! همػم صحٞمح ،اًمٕمٚمحؿ ٓ
واًمٕمٚمؿ ُمٕمروم ُ٦م اهلدى سمدًمٞمٚمحف" ْ
أن شمٕمحرَ اهلحدى وشمٕمحرَ
ُيتٚم٘مك ّإٓ ُِمـ أهٚمف ،ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :
ُ
احلؼ وشمدًمؾ قمٚمٞمف "ُم٤م ذاك
ُ
واًمت٘مٚمٞمدُ

أن ُم٘مٚمدًً ا ذم اًمٜم٤مس يمح٤مٕقمٛمك مهح٤م أظمحقان"()1
ُمًتقي٤من! إِ ْذ أعع اًمٕمٚمامء ى

٘مر ُر سم٤مًمدًمٞمؾ :ومٞمٙمقن قم٤معمً٤م ،ومٝم١مٓء واهلل ًمٞمًقا قمٚمامء وٓ ُم٘مٚمحدة
ي٘مقل :طمتك اعم٘مٚمد ٓ يًٛمك قم٤معمً٤م ّإٓ إذا يم٤من ُي ّ
طمتك! ى
ٕن اعم٘م ِّٚمد يتٕمٚمؿ وي٘م ِّٚمد همػمه ،واهلل إهنؿ ًمٞمًقا ُم٘مٚمدة! ه١مٓء قمقام ُِمـ قمقام اًمٜم٤مس ،يمقٟمف ذم اًمٓمح٥م أو
ًمٞم٘مر َر ُمً٤مئؾ ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م! ىمؾ
ذم اهلٜمدؾم٦م أو ذم اًمٗمٚمؽ أو ذم اًمزراقم٦م أو ذم همػمه يرشمٗمع ًمف
ٌ
صٞم٧م :ي٠ميت ِّ
ذيمر ًمف ُمقوحقع اًمًٞم٤مؾمح٦م
ًمف :أقمٓمٜمل أريم٤من اًمّمالة وذوـمٝم٤م وذوط اًمزيم٤مة ،دقمف جيٞم٥م ٓ ،جيٞم٥م! ًمٙمـ ُأ ْ
اًمٕمٚمؿ ُِمـ أهٚمف.
اًمنمقمٞم٦م :يتٙمٚمؿ إمم اًمٔمٝمر ٓ يٜم٘مٓمع! وم٢مذا اضمؽمأوا :ومال ٟمجؽمئ ٟمحـ ،إٟمام ٟم٠مظمذ
َ
ّ
وصحغم اهلل
ٟم١مضم ُؾ إؾمئٚم٦م إمم اًمٖمد سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ،واهلل أقمٚمؿ،
وٟمٔمرا ًمت٠مظمر اًمقىم٧م ّ
اًمًٜمىى٦مً ،
ٟمً٠مل اهلل ًمزوم ُّ
وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمدَ.

( )1اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)99 :
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اعمجٚمس اًمث٤مًم٨م
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذَ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمحٚملمٟ ،مٌ ّٞمٜمح٤م حمٛمحد وقمحغم آًمحف وصححٌف
أعٕملم
اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمٚمح٤مضيـ وهٛمٞمع اعمًٚمٛملم
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
واضم٥م ًمزوُمٝم٤مْ ،
ٚمٞم٧م وم٘مدِّ م ٟمٗمًؽ وُم٤مًمؽ دون ديٜمحؽ ،وٓ ُشم ِٕمح ْـ
واإلُمً٤مك ذم اًمٗمتٜم٦م ُؾمٜمى ٌ٦م ُم٤موٞم ٌ٦م:
وم٢من اسم ُت َ
ٌ
قمغم اًمٗمتٜم٦م سمٞمد وٓ ًمً٤من ،وًمٙمـ اُمًؽ ًمً٤مٟمؽ ويدك وهقاك واهلل اعمٕملم
..................
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم
احلٛمد هلل،
حل ّٙمّ٤مم وُم٤م يتٕمٚمؼ سمٓمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ اًمنمقمٞم٦م ُمٕمٝمؿ َذ َيم ََر اًمٗمت َـّ ،
سمٕمد ْ
يمثػما ُِمـ اًمٗمحتـ شمح٠ميت
أن شمٙمٚمؿ قمـ ا ُ
ٕن ً

أيْم٤م سم٤محلُ ّٙمّ٤مم ،وهلذا َذ َيم ََر سمٕمض اًمنماح ّ
أن اًمٌخح٤مري رمححف
ُِمـ ضمٝم٦م احلُ ّٙمّ٤مم ،وإـمٗم٤مؤه٤م ُيرسمط ذم أطمٞم٤من يمثػمة ً
يمت٤مب اًمٗمحتـ وُمح٤م يتٕمٚمحؼ سمٙمتح٤مب
اهلل شمٕم٤ممم طملم رشم٥م يمت٤مسمف اًمّمحٞمح و َذ َيم َر يمت٤مب اًمٗمتـ ذم أواظمر اًمّمحٞمحُ ،
حل ّٙمّح٤ممَ ،
إىمرب عمراد اًمٌخ٤مري سمذًمؽ ّ
إطمٙم٤مم وهمػمه َذ َيم َر ّ
ومحذ َيم ََر
أن
َ
يمثػما ُم٤م ُحيت٤مج ذم إـمٗم٤مئٝمح٤م إمم ا ُ
أن اًمٗمت َـ ً
حل ّٙمّح٤مم
سمٕمد يمت٤مب اًمٗمتـ
َ
ُمقؾمع سم٤مُٕمس قمام يتٕمٚمحؼ سم٤م ُ
يمت٤مب إطمٙم٤مم  -اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ،-وشم٘مدم يمالم ّ
ووع ومتٜم٦م ذم اخلروج قمـ ِ
اًمًٜمىى٦م واهامقمح٦م ذم اًمتٕم٤مُمحؾ
اًمقوع
وُمثٚمام ذيمرٟم٤م
وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ،
ُ
ُ
هن٩م أهؾ ُّ
ّ
حل ّٙمّ٤مم سم٤مًمتٗمريط ذم ـم٤مقمتٝمؿ وإه٤مٟم٦م ُم٘م٤م ِم ِ
اًمقٓي٦م ٟمٗمًف ،أو سم٤مإلومراط واعمٌ٤مًمٖم٦م وإًمزام اًمٜم٤مس وشمزيلم ـم٤مقمح٦م
ُمع ا ُ
وضمؾ ،وىمٚمٜم٤م :ى
قمز ّ
إن هذا ؿم٤مئع وُمٜمتنم ذم ومِ َر ِق اًمْمالل ،و َذ َيم َر ؿمٞمخ اإلؾمالم رمححف اهلل
حل ّٙمّ٤مم ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ّ
ا ُ
يمثػما ُم٤م يٙمقن اًمًٌ٥م ذم وضمقده٤م ّ
ّ
أن اًمٜم٤مس ذم وٓة إُمقر قمغم ىمًٛملم:
أن اًمٗمتـ ً
اًم٘مًؿ إولَُ :مـ يٜمٔمر إمم ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُِمـ دومع ًمٚمٛمٔم٤م وطمٞم٤مزة ًمٚمثٖمقر وؾمد خلٓمر اًمٕمدو وىمًٛم٦م اًمٗملء
ِ
ِ
حل ّٙمّ٤مم ُِمـ ضمٝمح٦م اعمح٤مسمح٤مة
واًمزيم٤مة وٟمحق ذًمؽ :ىم٤مل :ومٞمحٌٝمؿ ُمـ هذه اهٝم٦م ،وآظمرون يٜمٔمرون إمم ُم٤م ي٘مع ُمـ ا ُ
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ؾمقي ومٞمٌٖمْمقهنؿ ُِمحـ هحذه اهٝمح٦م ،ي٘محقل ؿمحٞمخ اإلؾمحالم:
ذم اًم َ٘م ًْ ِؿ وُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُِمـ فمٚمؿ وشمٍمَ همػم
ّ
حل ّٙمّ٤مم  -رسمام ضمٕمٚمقا ؾمحٞمئ٤مهتؿ طمًحٜم٤مت  -يٕمٜمحل ُِمحـ
وم٤مٕوًمقن – يٕمٜمل اًمذيـ يٌ٤مًمٖمقن ذم اًمٜمٔمر إمم طمًٜم٤مت ا ُ
ٚمح ّٙمّ٤مم  -وأظمرون  -يٕمٜمل ُمٌٖمْمٞمٝمؿ  -رسمام ضمٕمٚمقا طمًٜم٤مهتؿ ؾمٞمئ٤مت! وذًمؽ ّ
أن اًمٗمتـ يمحام ىمٚمٜمح٤م ذم
طمٌٝمؿ ًم ُ
ِ
حل ّٙمّح٤مم
ُمً٠مًم٦م ِوٓي٦م إُمر يمثػمة ،ومٚمٕمؾ هذا ُمـ ُمراد اإلُم٤مم طمرب اًمٙمرُم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم عمّ٤م َذ َيم ََر ُم٤م يتٕمٚمحؼ سم٤م ُ
وأوؾمع ُِمـ ْ
وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ َذ َيم ََر سمٕمد ذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمتـ ،واًمٗمت ُـ ٓ ّ
أن شمٙمقن ُمرسمقـم٦م
أقمؿ
ُ
ؿمؽ أهن٤م ُّ
سم٤محلُ ّٙمّ٤مم وم٘مط! ّ
ويمثػما ُم٤م شمٓمٚمؼ قمغم ٟمتٞمج٦م آظمتٌح٤مر اًمًحٞمئ٦م ،وهلحذا
ٕن اًمٗمتٜم٦م ُِمـ طمٞم٨م هل ُمٕمٜم٤مه٤م آظمتٌ٤مر،
ً
قمز ّ
وضمؾ ُِمـ اًمٗمتـ.
ُيتٕمق ُذ سم٤مهلل ّ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم ّ
شمٙمثر ذم آظمر اًمزُم٤من وم٘م٤مل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل
أن اًمٗمت َـ ُ
ود ًّم٧م اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة قمـ اًمٜمى ِّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ -يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ « :ى
إن هذه إُم٦م ُضم ِٕم َؾ قم٤مومٞم ُتٝم٤م ذم ّأوهلح٤م ،وؾمٞمّمحٞم٥م آظمرهح٤م سمحالء وأُمحقر
شمٜمٙمروهن٤مش( ،)1وهذا هق اًمقاىمعّ :
وم٢من قم٤مومٞم٦م إُم٦م يم٤مٟم٧م ذم أوهل٤م ،وىمد ىم٤مل ّ
أيْم٤م  -يمحام ذم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ً
ذهٌ٧م أشمك أصح٤م ُم٤م ُيققمحدون ،وأصحح٤م َأ َُم َٜمَح ٌ٦م ُٕمتحل :ومح٢مذا
صحٞمح ُمًٚمؿ « :-أٟم٤م َأ َُمٜمَ ٌ٦م ٕصح٤م  :وم٢مذا
ُ
ذه٥م أصح٤م أشمك أُمتل ُم٤م ُشمققمدش( ،)2وم٤مُٕمر سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٓ ّ
ؿمؽ أ ّٟمّف ىمد اظمتٚمػ قمـ إُمحر
عمّ٤م يم٤من اًمّمح٤مسم ُ٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ُمقضمقديـ ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ ّ
وو٤مقم٧م! ٓ ي٘م٤مل هحذا
أن إُم٦م و ىٚم ْ٧م
ْ
ِ
ؿمؽ ّ
وهلل احلٛمدً ،مٙمـ ٓ ّ
اًمنمح ذم
أن وضمقد اًمّمح٤مسم٦م وهؿ قمٚمامء إُم٦م وأؾمقهت٤م وىمدوهت٤م ىمد ّ
يمػ اهللُ سمحف ُمحـ ى ِّ
قمٔمٞمام ضمدًً ا قمـ اًمٜم٤مس ،وسمٜم٤مء قمٚمٞمف يٜمٌٖمل ْ
أُمر اًمٗمتـ.
أن ُي ْٕم َٚم َؿ ُ
أُمقر اًمدِِّّ يـ واًمدٟمٞم٤م ؿمٞم ًئ٤م ً
ؿمؽ ّ
اًمٗمتـ ّأهي٤م اإلظمقة ٓ ّ
أن هذه إزُمٜم٦م وىم ٌْ َٚمٝم٤م طمتك ُِمـ إزُمٜم٦م أهن٤م أزُمٜم٦م ومٞمٝم٤م ومتـ يمثحػمة ،واًمٗمحتـ -
ِ
ذه٤م  -ىمد ٓ يتّمقر اإلٟمً٤من أٟمف واىمع ومٞمٝم٤م وهق ٓ يِمٕمر ،ومٕمحغم ؾمحٌٞمؾ اعمثح٤مل :اًمٗمحتـ
أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ ّ
أن اًمقاىمٕم٦م ذم اإلقمالم :يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ؾم٤مسمح ومٞمٝم٤م وهم٤مرق وهق ٓ يِمٕمر أٟمف ذم ومتٜم٦م! ومٌ٤مؾمؿ إظمٌ٤مر يٜمٔمر إمم
اًمٜمً٤مء و ُشمتٌٕم٧م إظمٌ٤مر هبذه اًمٓمري٘م٦م ،وسم٤مؾمؿ إظمٌ٤مر ُأدظمٚم٧م ىمٜمقات إمم سمٞمقت اًمٜم٤مس شم٘متٍمح وم٘محط قمحغم
ِ
ِ
أذ َُمـ ذم هذه
اًمًقء ذم إظمالق :سمؾ هل عٚم٦م ُمـ اًمٗمتـ ذم أُمقر اًمدِِّّ يـ وآقمت٘م٤مد ىمد ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ٛمققم٦م ُمـ ِّ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1844مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2531مـ طمدي٨م أ ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِ
اًمًٜمى ِى٦م وأهٚمٝم٤م ،وم٤معمُح ْدْ ِظمؾ هلح٤م
اًمنم واًمٗمً٤مد ُمع احلٛمٚم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م اًمٙمٌػمة قمغم ُّ
إُم٦م ُمـ محٚم٦م اًمٗمٙمر اًمٚمٞمؼمازم ودقم٤مة ى ّ
ِ
ِ
وأذ ُم٤م يٙمقن قمغم اًم٘مٚم٥م
ذم واىمع إُمر ذ ًقم٤م ٌ
أض ّ
ىمٓمع ذم ومتٜم٦م ،ومتٜم٦م ُمـ ضمٝم٦م شمتٌع هذه اًمّمقر اًمتل هل ُمـ ّ
لم
صقر اًمٜمً٤مء ،وهلذا عمّ٤م َأ َُم َر اهلل شمٕم٤ممم سمٖمض اًمٌٍم َأ َُم َر سمٖمض اًمٌٍم
ح١م ُِمٜمِ َ
ُمذيمرا سم٤مؾمؿ اإليامن وم٘م٤ملُ ﴿ :ىم ْؾ ًمِ ْٚم ُٛم ْ
ً
ِ
ي ُٖم ُّْمقا ُِمـ َأسمّم ِ ِ
قن﴾()2
ِ
()1
حػم سمِ َحام َي ّْمحٜمَ ُٕم َ
حي َٗم ُٔمقا ُوم ُر َ
ْ ْ َ
َ
٤مره ْؿ َو َ ْ
وضم ُٝم ْؿ َذًم َؽ َأ ْز َيمَحك َهل ُ ْ
حؿ﴾ صمحؿ ىمح٤مل﴿ :إ ىن اهللىَ َظمٌِ ٌ
همٚم٘م٧م قمغم ٟمٗمًؽ اًمٌ٤مب و يِمٕمر سمؽ إهؾ و َُمـ طمقًمحؽ :وم َٕمح ّالم اًمٖمٞمحقب اًمحذي ٓ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٚمق أ
َ
َحر ؿمحٞمخ
آٟمتٙم٤مس
ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م ،وهلذا ٓطمظ
َ
اًمٙمٌػم اًمذي وىمع ٕٟم٤مس سمًحٌ٥م اًمّمحقر ،ىمحد َذ َيم َ
َ
أٟم٤مؾمح٤م يمثحػميـ
اًمّمقر قمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ضمدًً ا ُِمـ اخلٓمحقرة :وأهنح٤م
اإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ وقمٚمامء إُم٦م أ ىن
ْ
ومتٜمح٧م ً
َ
وزًمزًم٧م ديٜمٝمؿ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  ،-هذه ُِمـ اًمٗمتـ أن اًمقاىمٕم٦مُِ ،مـ اًمٗمتـ شمتٌع هحذه اًمِمحٌٝم٤مت
واًمٌح٨م قمٜمف وذاء يمتٌِٝم٤م وشمتٌع ُمقاىمٕمٝمح٤م واًمٜمٔمحر إمم ٛمققمح٦م ُِمحـ اًمزٟم٤مدىمح٦م واعمالطمحدة اعمٕمٚمحقُملم سمح٤مًمٗمٙمر
اًمٞمً٤مري اًمٕمٚمامين اًمٕمٗمـ أو سم٤مًمٗمٙمر اًمٕمٚمامين اًمٖمر اًمٕمٗمـ ،عٚم٦م ُِمـ اًمٗمٚمًٗم٤مت اخلٌٞمث٦م حيٛمٚمٝم٤م ٛمققم٦م ُِمـ ذار
هذه إُم٦م ِ
وأذهؿ قمغم أُم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وٓ يحزال سمٕمْمحٝمؿ إمم أن
وُمـ أومً٘مٝمؿ وأومًدهؿ
ّ
خيرج هبذه اًم٘مٜمقات سمٗمٙمره ،وٓ يزال طمتك ؿمٞمققم ًٞم٤م ُ -مع ّ
أن اًمِمحٞمققمٞم٦م ؾمح٘مٓم٧م ذم إرض وٓ يحزال اًمٗمٙمحر
ىٌل ّ
ساطمح٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
ً
اًمِمٞمققمل إمم أن!  -وٓ يزال قمٜمده اإلحل٤مد إمم أن :ويٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن واًمٜمى ِّ
واًمٜم٤مس شمتٗمرج قمٚمٞمف!! هذه ومتٜم٦مّ ٓ ،
ٕمرض ديٜمؽ هذا اًمتٕمريض اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٌالء وًمٚمٗمحتـ وشمتٌحع
ؿمؽ أهن٤م ومتٜم٦مُ ،شم ّ
اًمنم واًمًقء واًم٘مٜمقات واعمقاىمع آًمٙمؽموٟمٞم٦م وشمِمؽمي يمت٥م ه١مٓء اًمزٟم٤مدىم٦م واعمالطمدة اًمذيـ ٓ ُي ّ
ِمحؽ
ُمقاىمع ى ّ
حلٔم٦م ذم أهنؿ زٟم٤مدىم٦م ،اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مقل أٟمف ٓ ِ
ي١مُمـ ً
ساطم٤م
أصال سم٤مًمٞمقم أظمر! وإٟمام حيٛمؾ اًمٗمٙمر اًمِمٞمققمل
ً
ويٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن ساطم٦م! َُمـ يٜمٔمر إمم ه١مٓء؟ َُمـ يت٤مسمع ه١مٓء؟ َُمـ يًٝمؾ قمٚمٞمف ْ
أن يدظمؾ قمٚمٞمف ُمثحؾ هحذه
اًم٘مٜمقات ويٞمن ُؾم ٌُ َؾ وصقهل٤م إمم أهٚمف وإمم ذريتف ّإٓ اعمٗمتقن؟ اعمٗمتقن هق اًمحذي ي٘محع ذم ُمثحؾ هحذا ،وهٙمحذا
اًمٗمتـ اًمقاىمٕم٦م أن ذم يمثػم ُِمـ اًمتً٤مهؾ ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمحرُم٦م أو اعمٕم٤مُمالت اعمِمٌقه٦م :ىمحد أظمحؼم قمٚمٞمحف
واًمًالم ّ
أن إُم٦م ي٘مع هل٤م ومتٜم٦م ذم اعم٤مل إمم همػم ذًمؽ ُِمـ إُمقر اًمتل هل إظمالل عمَِ٤م سملم اًمٕمٌد وُمح٤م سمحلم
ّ
اًمّمالة ّ
( )1اًمٜمقر.30 :
( )2اًمٜمقر.30 :
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َ
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َعََبَدَ َ
رسمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُِمـ اًمٕمٝمد اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شم٘مقًمف ذم دقمح٤مء ؾمحٞمد آؾمحتٖمٗم٤مر "وأٟمح٤م قمحغم قمٝمحدك ووقمحدك ُمح٤م
اؾمتٓمٕم٧م"( ،)1وم٠مٟم٧م سمٞمٜمؽ وسملم اهلل شمٕم٤ممم قمٝمدٌٌ وم٤م ًْمزُمف سمت٘مقاه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمام شمٜمٔمر وومٞمام شمًٛمع وومحٞمام شمحذر
وذم ديٜمؽ اًمذي هق اًمذي قمّمٛم٦م أُمرك وأقمٔمؿ ُم٤م متٚمؽ ٓ ،شمٕمرض هذا اًمدِِّّ يـ اًمٕمٔمحٞمؿ ًمٚمخٓمحر ،وهلحذا ىمح٤مل
وم٢من اًمرضمؾ ي٠مشمٞمف وهق حيًح٥م أٟمحف ُمح١مُمـ ومحال يٚمٌح٨م ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿَُ « :مـ ؾمٛمع سم٤مًمدطم٤مل ومٚمٞمٜم٠م قمٜمفّ :
ّ
أن
ِ
ِ
واًمًالم ،ومٚمٞمٜم٠م قمٜمف  -يٕمٜمل ومٚمٞمٌٕمحد  -وهحق اًمحدىى ىضم٤مل:
يتٌٕمف عمَ٤م يٌ٨م ُمـ اًمِمٌٝم٤متش( )2أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ سم٤مًمٌٕمحد قمٜمحف ،ومٙمٞمحػ
أقمقر قمٞمٜمف اًمٞمٛمٜمكُ ،مٙمتقب قمغم ضمٌٞمٜمف يم٤مومر :وُمع ذًمؽ َأ َُم َر اًمٜمى ُّ
هبذه اًمٗمتـ اًمقاىمٕم٦م أن ذم اًمٜم٤مس؟ اًمٗمتـ  -أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م ُ -متٜمققم٦م وُمتٚمقٟم٦م ،وصح٤مرت ُؾمح ٌُ ُؾ وصحقهل٤م إمم
اًمٜم٤مس ُمتٞمنة ضمدًً ا سمخالَ اًمً٤مسمؼ إمم ؾمٜمقات همػم ىمٚمٞمٚم٦م ىمٌؾ ْ
أن شمٜمٗمتح هذه إُمقر اًمتل اٟمٗمتح٧م قمغم اًمٜم٤مس:
قمز ّ
يم٤من ُِمـ اًمٕمن ْ
وضمؾ ويٌٕمدون قمحـ ُمقاىمحع اًمِمحٌف وٓ ؾمحٞمام ذم
أن يّمؾ إمم اًمٜم٤مس اًمذيـ يٕمتّمٛمقن سم٤مهلل ّ
ظم٤مرج اًمٌالد ،أن ص٤مرت شم٠ميت اًمٜم٤مس سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م وسمٙمؾ ُينً ،مٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٜم٤مس ّإٓ ؿم٤مؿمح٦م ذم اهحقال
أو ؿم٤مؿم٦م ذم اًمٙمٛمٌٞمقشمر أو همػمه.
احل٤مصؾ ّ
أن اًمٗمتـ أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م يمثػمة ،وُمٜمٝم٤م اًمٗمتـ اًمقاىمٕم٦م ذم اًمدُم٤مء واًمتل أظمؼم قمٜمٝمح٤م ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
اهلحرجش وم٘مح٤مًمقا :وُمح٤م اهلحرج يح٤م رؾمحقل اهلل؟ ىمح٤مل« :اًم٘متحؾ،
ٙمثحر
ُ
ٙمثر ذم آظمر اًمزُم٤من ىم٤مل« :و َي ُ
وؾم ّٚمؿ أٟمف مم٤م َي ُ
اًم٘متؾ ،وؾمٝمقًم٦م اًم٘متؾ ،و َشم َٞم ُّن أ ُْم ِر اًم٘متؾ ،وُمًح٤مرقم٦م اًمٜمح٤مس إمم اًم٘متحؾ! طمتحك ى
اًم٘متؾش(ٓ )3طمظ يمٞمػ َيم ُث َر ُ
إن
ِ
أن َ
أن ي٘متؾ أقمدا ًدا همٗمػمة ذم ُمقوع واطمد ٕضمؾ ْ
يٌ٤مل و يٙمؽمث ْ
اًمقاطمد إذا أراد ّ
يٜم٤مل ُِمحـ
ؿمخّم٤م
أن ي٘متؾ
ً
٘متؾ أقمدا ٌد همٗمػمة وٓ ُي ُ
هذا اًمِمخص وىمد ُي ُ
٘متؾ اًمذي أراد! هذا ًمق يم٤من ىم ْت ُٚمف صقا ًسم٤م ،ومحّمؾ اًم٘متؾ اًمٕمِمحقائل
طمدّ شمٗمجػم اعمً٤مضمد
– هذا اًمٗمقوقي  -اًمذي ي٠ميت واطمد إمم اًمٜم٤مس يٗمجر ؾمق ًىم٤م سم٠ميمٛمٚمف ،ووصٚم٧م إُمقر إمم ّ
راضمع ومٞمٝم٤م اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ويراضمع ومٞمٝم٤م ذو احل٤مضمح٦م وهمحػمهؿٕ :ضمحؾ ٍ
أُمحر
وشمٗمجػم اعمقاوع احلٙمقُمٞم٦م اًمتل ُي
ُ
يًػم قمٜمد ه١مٓء اًمذيـ ُومتِٜمقا وهق ؾمٝمقًم٦م اًم٘متؾ! وأظمؼم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أٟمف "يح٠ميت قمحغم اًمٜمح٤مس زُمح٤من ٓ

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )6306مـ طمدي٨م ؿمداد سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمح .أسمق داود (ُ )4319مـ طمدي٨م قمٛمران ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)6301
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )6037مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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َعََبَدَ َ
ُ
اعم٘متقل ومٞمام ُىمتِ َؾ"(ٟ - )1مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًحالُم٦م  ،-ومٞمٙمثحر اهلحرج ،ويٙمثحر
ومٞمؿ َىم َت َؾ :وٓ
يدري اًم٘م٤مشمؾ ومٞمف َ
ِ
واًمًحالم« :أسمٖمحض
اًم٘متؾ ،وهذا ُمـ أقمٔمؿ وأسمِمع ُم٤م ي٘م٤مسمؾ سمف اعمر ُء ر ىسمف ،ؾمٗمؽ اًمدم احلرام ،ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمٜم٤مس إمم اهلل صمالصم٦مُُ :م ْٚم ِح ٌدٌ ذم احلرم ،وُمٌتغ ذم اإلؾمالم ُؾمٜمى َ٦م اه٤مهٚمٞم٦م ،وُم ّٓمٚم٥م دم اُمرئ ُمًٚمؿ ًمٞمٝمريحؼ دُمحف
وضمؾ ،وىم٤مل اًمِمح٤مومٕمل رمححف اهلل شمٕمح٤ممم وأهحؾ اًمٕمٚمحؿ سمٕمحد ْ
قمز ّ
أن ؾمحؼموا
سمٖمػم طمؼش( )2أسمٖمض اًمٜم٤مس إمم اهلل ّ
أقمٔمؿ ُم٤م ُيٕمَم اهللُ هب٤م سمٕمد اًمنمك"( ،)3أقمٔمؿ ضمريٛم٦م شم٘محع سمٕمحد اًمنمحك سمح٤مهلل ْ
أن
اًمٜمّمقص" :وضمدٟم٤م اًمدُم٤م َء
َ
أؿمدّ ُِمـ اًمنىم٦م ،ويمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس يتقرع قمـ اًمزٟم٤م واًمنىم٦م و َي ًْ ُٝم ُؾ
شم٘متؾ اًمٜمٗمس ،أقمٔمؿ ُِمـ اًمزٟم٤م ّأهي٤م اإلظمقةّ ،
قمٚمٞمف اًم٘متؾ! وهذا ُِمـ اًمٗمتٜم٦مْ ،
أقمٔمؿ اًمذٟمقب سمٕمد اًمنمك ويتقرع قمـ همػمه٤م! سمؾ ىمحد يتحقرع قمحـ
أن يًتًٝمؾ
َ
اًمٖمٞمٌ٦م! ىمد يتقرع قمـ ُمٕم٤مُمالت  -اًمراضمح قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمح٘م٘ملم طم ُّٚمٝم٤م وضمقازه٤م ً -مٙمـ ص٤مر هب٤م ظمحالَ
أُمر اًمدُم٤مء! هذا يمٚمف ُِمـ اًم٘متـ ،يمؾ هذا ُِمـ اًمٗمحتـ ،وهلحذا
وٕمٞمػ ومٞمتقرع قمٜمٝم٤م :وم٢مذا ضم٤مءت اًمدُم٤مء اؾمتًٝمؾ َ
واًمًالم قمـ أ ُْم ِر اًمٗمتـ وُم٤م يٜمت٤مب إُم٦م ُمٜمٝم٤م ذم همػمُم٤م طمدي٨م ،شمقؾمٕمٜم٤م ذم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم
أظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ

وزورا سم٤مًمرسمٞمع اًمٕمر !  -أوحقيم٦م وًمٕم ًٌ٤م ُِمحـ
سمداي٦م اًمٗمقى اًمتل اضمت٤مطم٧م سمالد اًمٕمرب  -اًمتل ؾمٛمٞم٧م هبت٤م ًٟمً٤م
ً
قمز ّ
وضمؾ ُِمـ يمٗمرة اًمٖمرب اًمذيـ ُيِمٕمٚمقن اًمٜمػمان ويتٗمرضمقن قمغم اًمٜم٤مس واًمٜم٤مر شمْمٓمرم وشمح٠ميمٚمٝمؿ!
أقمداء اهلل ّ
ويمثػم ُِمـ اًمِمٌ٤مب أن ممـ هؿ ذم ِؾم ّـ اًمٕمنميـ يدريمقا ُم٤مذا َ
ومٕمؾ اًمٖمحرب سم٤مًمنمحق ،ىمٌحؾ ٟمححق ُِمحـ صمحامن
وقمنميـ َؾمٜمََ٦م يم٤من هٜم٤مك ُمٕمًٙمرانُ ،مٕمًٙمر همر وُمٕمًٙمر ذىملُ ،مٕمًٙمر همر شم٘مقده اهٝم٤مت اًمٖمرسمٞمح٦م ذم
أُمريٙم٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمً٤م وهمػمه٤م ،وُمٕمًٙمر ذىمل يم٤من ي٘مقده ُم٤م يٕمرَ ؾم٤مسم ً٘م٤م سم٤مٓي٤مد اًمًقومٞمٞمتل ،يم٤من هٜم٤مك
اطمتامل ْ
أن شم٘مع طمرب قم٤مُم٦م يٕمٜمل يم٤محلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمًح٤مسم٘م٦م سمًحٌ٥م ىمحقة اًمٓمحروملم ،ومح٤مًمٖمرب يمٞمحػ أؾمح٘مٓمقا
ٟمٗمس ُم٤م أصم٤مروه ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م مم٤م ؾمحٛمقه سمح٤مًمرسمٞمع ،أصمح٤مروا ٛمققمح٦م ُِمحـ اًم٘مالىمحؾ
اعمٕمًٙمر اًمنمىمل؟ أصم٤مروا َ
اًمداظمٚمٞم٦م :ومً٘مٓم٧م اًمدول اًمنمىمٞم٦م واطمدة شمٚمق إظمرى ،و هيرق ُِمـ دم اًمٖمرسمٞملم د ٌم واطمد ،وم٠مصم٤مروا اًم٘مالىمؾ
صحٖم٤مرا يحدريمقا يمٞمحػ ختٚمحص
ذم داظمؾ شمٚمؽ اًمٌٚمدان ،يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ممـ ٟمِم٠موا أو يم٤مٟمقا ذم ذاك اًمقىمح٧م
ً

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2908مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )6882مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام
ً
( )3إم ًمٚمِم٤مومٕمل (.)222 /6
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َعََبَدَ َ
اًمٖمرب ُِمـ اًمًقومٞمٞم٧م ِ
وُمـ ـمري٘متٝمؿ ،وهل اًمتل يّمؾ أن ذم اًمحٌالد اًمٕمرسمٞمح٦م دون ْ
أن يِمحٕمر هبح٤م اًمٜمح٤مس،
ِ
حل ّٙمّ٤مم وسم٤مؾمؿ إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م وإؿمحٞم٤مء اًمتحل يم٤مٟمح٧م
يثػمون عٚم٦م ُمـ اًم٘مالىمؾ ذم اًمداظمؾ سم٤مؾمؿ ُمٔم٤م ا ُ
شمث٤مر ذم ٟمٗمس اعمٕمًٙمر اًمنمىمل طمتك ختٚمص اًمٖمرب ُِمـ اعمٕمًٙمر اًمنمىمل عٚم٦م ،صمؿ اًمتٗمتقا إمم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م،
ومٌٕمد ٟمحق مخس وقمنميـ أو ٟمحق ؾمٌع وقمنميـ َؾمٜمََ٦م وم ّٙمروا ذم ٟمٗمس اًمٗمٙمرة وهل اًمتل شم٘مع ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞمح٦م
سمٕمْمح٤م ،هحذا يمٚمحف
وهيتػ هب٤م يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس وهؿ ٓ يِمٕمرون ،ومتـ! يتٗمرج قمٚمٞمٜم٤م قمدوٟم٤م وٟمحـ هنٚمؽ سمٕمْمٜم٤م ً
يدل قمغم ظمٓمقرة اًمتامدي واًمتً٤مهؾ واًمتنع ذم اًمدظمقل ذم اًمٗمتـ ،وًمٜم٤م ومٞمٝم٤م حم٤مضة ذم سمداي٦م إطمداث قمح٤مم
" 1432هح" ذم سمداي٦م إطمداث سمٕمٜمقان "اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٗمتـ" َذ َيمَرٟمح٤م ومٞمٝمح٤م ُمحٜمٝم٩م اًمًحٚمػ
وُم٘م٤مصد اًمٖمرسمٞملم ُِمـ إصم٤مرة ُمثؾ هذه إُمقر ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م :ووضمقب أ ْن حيذر اعمًٚمٛمقن طمتك ٓ ي٘مع ذم
سمٚمداهنؿ ٟمٗمس احلريؼ اًمذي اؿمتٕمؾ ذم سمٚمدان همػمهؿ.
اًمٗمتـ  -يمام ىم٤مل اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم " :-اًمٗمتٜم٦م إذا أىمٌٚم٧م رآه٤م اًمٕم٤م ِ ُ وإذا أدسمرت رآه٤م ُّ
يمؾ أطمد" ،إذا
اؿمتٕمٚم٧م اًمٗمتـ وأهٚمٙم٧م احلرث واًمٜمًؾ ودُمرت اًمٌٚمدان ىم٤مل اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ :هذه ومتٜم٦م ،اًمٕمؼمة ًمحٞمس سم٢مدسم٤مرهح٤م
ٕهن٤م إذا أدسمرت قمرومٝم٤م ُّ
يمؾ أطمد ،إٟمام اًمٕمؼمة سم٤مًمتٗمٓمـ قمٜمد إىمٌ٤مهل٤م طمتحك ٓ شمحدظمؾ ومٞمٝمح٤م وطمتحك شمتٕم٤مُمحؾ ُمٕمٝمح٤م
اًمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمٞمؿ ،اًمٗمتٜم٦م إذا أىمٌٚم٧م قمرومٝم٤م اًمٕم٤م ِ ُ وإذا أدسمرت قمرومٝم٤م يمح ُّؾ أطمحدّ ،
ٕن آصم٤مرهح٤م شمٙمحقن ىمحد شمٌ ّٞمٜمح٧م
دائام ًمٚمِمٌ٤مب :اًمزُمقا قمٚمامءيمؿ؟ اًمزُمقا قمٚمامءيمؿ ّ
ومٞمٕمرومٝم٤م ُّ
ٕن اًمٕم٤م ِ قمٜمده ُِمـ اًمت٘مقى
يمؾ أطمد ،وهلذا عم٤مذا ي٘م٤مل ً
ِ
يمثػما ُِمـ إُمقر اًمتل ختٗمك قمٚمحٞمٝمؿ ،وهلحذا طمٞمحٜمام ُوضمحد
وُمـ اًمٕمٚمؿ واًمتجرسم٦م ويمؼم ِّ
اًمً ِّـ ُم٤م خيتٍم ًمٚمِمٌ٤مب ً

آٟمٗمّم٤مم وص٤مر هٜم٤مك يٓمٞمؿ وشمقهلم هٜم٤مب اًمٕمٚمؿ وأهٚمف ص٤مر هٜم٤مك وم٤مصؾ ؿمديد سملم سمٕمض اًمِمحٌ٤مب وسمحلم
وضمؾ سمذٟمقب :اهلل يٕمٚمؿ ّ
قمز ّ
اًمٕمٚمامء :ومّم٤مر يمثػم ُمٜمٝمؿ ُي ْ٘م ِد ُم قمغم إُمقر دون ْ
أن اًمزٟمح٤مة
أن يًتٗمتل! ويٚم٘مك اهللَ ّ
أؾمٝمؾ سمٙمثػم ُِمـ ذٟمٌفّ :
وأن اًمٜمّمقص أيمثر سمٙمثػم قمغم ذٟمٌفٟٕ ،مف وىمع ذم أقمٔمؿ وأىمٌح اًمذٟمقب سمٕمد اًمنمك وهق
أن يٚمؼ اهلل ُمئ٦م يمٚمٝمؿ ذم رىمٌتف يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح " ّ
اًمدم احلرام ،ورسمام َىم َت َؾ ذم طمٞم٤مشمف ىم ٌْ َؾ ْ
أن اًم٘م٤مشمحؾ يح٠ميت
ومً ْٚمف ىمتٚمٜمل؟ ومٞمً٠مًمف رب اًمٕم٤معملم َ ِ :ىمتٚم َتف؟
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يِمخ٥م دُمف ي٘مقل ًمرب اًمٕم٤معملم :ي٤م رب هذا ىمتٚمٜملَ :
قمز ّ
وضمؾ :وم٢مهن٤م زم ،إول ي٘مقل :ىمتٚم ُتُف ًمتٙمحقن
ومٞم٘مقلً :مٞمٙمقن اعمٚمؽ ًمٗمالن أو ًمتٙمقن اًمٕمزة ًمٗمالن ،ومٞم٘مقل اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ :وم٢مهن٤م زم ،ومٞم٘مقل اًم٘م٤مشمؾ اًمداظمؾ ذم ُمثؾ هذه اًمٗمتـ :ىمتٚم ُتف ًمتٙمحقن اًمٕمحزة ًمٗمحالن أو
اًمٕمزة ًمؽ ،ي٘مقل ّ
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قمز وضمح ّؾ :ومٞم١مظمحذ سمذٟمٌحف"(ٟ – )1مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م
يٙمقن اعمٚمؽ ًمٗمالن ،ومٞم٘مقل :وم٢مهن٤م ًمٞمً٧م ًمٗمالن! اًمٕمزة هلل ّ
واًمًالُم٦م .-
احل٤مصؾ ّ
أن اًمٗمتـ ُِمـ طمٞم٨م ُمٕمٜم٤مه٤م و ُِمـ طمٞم٨م ُمالحمٝم٤م و ُِمـ طمٞم٨م دٓئٚمٝم٤م و ُِمـ طمٞم٨م احل٤مضمح٦م إمم ًمحزوم
وأن ُشمٕمٚمحؿْ :
أن ُشمُٗم٘محف ْ
اهامقم٦م وًمزوم أهؾ اًمٕمٚمؿ  -قمٜمد طمٚمقهل٤م ووضمقده٤م  -قمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُِمحـ إمهٞمح٦م ْ
وأن
يٜمٔمر اإلٟمً٤من وٓ يٙمـ واىم ًٕم٤م ذم اًمٗمتٜم٦م وهق ٓ يِمٕمر ،وهلذا ُِمـ أٟمٗمس أصم٤مر اًمتل وردت قمحـ اًمًحٚمػ ريض
قمز ّ
أن ً
اهلل قمٜمٝمؿ ّ
وضمؾ صمؿ
رضمال أشمك أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل ًمف :رضمؾ ضب سمًٞمٗمف همْم ًٌ٤م هلل ّ
ُم٤مت قمغم ذًمؽ :أيـ هق؟ ىم٤مل أسمق ُمقؾمك :ذم اهٜم٦م ،وم٘م٤مل طمذيٗم٦م  -وأٟم٧م شمٕمحرَ طمذيٗمح٦م ريض اهلل قمٜمحف هحق
ومّمؾ سمً١ماًمف قمام ي٘مقلِ ،
اًمرضمؾ ِ
َ
وأومٝم ْٛمف سمٕمد
راوي٦م أطم٤مدي٨م اًمٗمتـ  -ىم٤مل ٕ ُمقؾمك :اؾمتٗمٝم ِؿ
وأومٝم ْٛمف  -يٕمٜمل ّ
ىمٚم٧م؟ ىم٤مل :رضمؾ ضب سمًٞمٗمف همْم ًٌ٤م هلل :صمؿ ُمح٤مت قمحغم ذًمحؽ،
ذًمؽ  -وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك :ؾمٌح٤من اهلل :يمٞمػ َ
ىم٤مل أسمق ُمقؾمك :ذم اهٜم٦م ،وم٘م٤مل طمذيٗم٦م :اؾمتٗمٝمؿ اًمرضمؾ ِ
ىمٚم٧م؟ ىم٤مل:
وأومٝم ْٛمف ،ومً ٌّح أسمق ُمقؾمك صمؿ ىم٤مل :يمٞمػ َ
رضمؾ ضب سمًٞمٗمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل همْم ًٌ٤م هلل صمؿ ُىمتِ َؾ :أيـ هق؟ ىم٤مل :ذم اهٜمح٦م ،وم٘مح٤مل طمذيٗمح٦م :اؾمحتٗمٝمؿ اًمرضمحؾ
ِ
وأومٝم ْٛمف ،ىم٤مل :واهلل ٓ أؾمتٗمٝمٛمف  -يٕمٜمل ّ
أن إُمر واوح  -وم٘م٤مل طمذيٗم٦م :رويدك ،شمٕم٤مل ،إٟمف ًمق ضب سمًحٞمٗمف
احلؼ ومٝمق ذم اهٜم٦مْ ،
ضب سمًٞمٗمف و يدرك احلؼ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ،واًمذي ٟمٗمس
وإن
طمتك ُىمتِ َؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٠مدرك ى
َ
ىمٚم٧م :ممـ يً٠مًمقن ويٖمْمٌقن ويرون ّ
أن اًمٖمْم٥م هلل :صمؿ ي٘متٚمقن
اًمٜم٤مر قمد ُد يمذا ويمذا ممـ َ
طمذيٗم٦م سمٞمده ًمٞمدظمٚم ّـ َ
اًمٜم٤مس( !)2ي٘مقل :ؾمٞمدظمؾ اًمٜم٤مر قمدد يمٌػم ضمدًً ا ُِمـ ه١مٓء ،ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ّ
ىٌل ّ
صغم
َ
أن اًمٜمى ى
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٕمد ْ
أن َذ َيم ََر اًمٗمت َـ واًمٗمرىمتلم اعمت٘م٤مسمٚمتلم ذم اًمٗمتـ ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ« :ىمتالهح٤م يم ُّٚمٝمح٤م ذم
سم٠من ُشم ًَ ّؾ اًمًٞمقَ و ُشمراق اًمدُم٤مء ّ
اًمٜم٤مرش( )3ىمتغم اًمٓم٤مئٗمتلم ،إُمر ظمٓمػم ضمدًً ا ْ
ٕن إصؾ يمام ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
اًمًالح ومٚمٞمس ُمٜم٤مش( )4إصؾ هق ّ
أن اًمًالح ٓ حيٛمؾ ّإٓ قمغم اًمٙمٗمح٤مر أو قمحغم اًمٌٖمح٤مة
مح َؾ قمٚمٞمٜم٤م
وؾم ّٚمؿَُ « :مـ َ َ
َ
ممـ يٌٖمقن وم ُٞمحت٤مج إمم إرضم٤مقمٝمؿ أو قمغم اخلقارج ،أُم٤م ْ
أن يٛمؾ إُم٦م اًمًٞمػ قمغم سمٕمْمٝم٤م ومٝمذا ٟمٙمس وقمٙمس
ُمرومققم٤م سمٜمحقه .صحٞمح ووٕمٞمػ اًمٜمً٤مئل (.)3997
( )1صحٞمح .اًمٜمً٤مئل (ُ )3997مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف
ً
(ُ )2مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق (.)9565
( )3صحٞمحُ .مًٜمد أمحد (ُ .)4286يٜمٔمر طمدي٨م اًمّمحٞمح٦م (.)3254
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7071مـ طمدي٨م أ ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف
ً
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ٕن اهٝم٤مد هق ذم إصؾ هق ًمٚمٙمٗم٤مر ،وم٢مذا ُو ِضمح َدَ سمٖمح٤م ٌة ُـمٚمح٥م ُمحٜمٝمؿ ْ
ًمٚمجٝم٤مدّ ،
أن يٙم ّٗمحقا وٓ ُي٘مح٤مشمٚمقن اسمتحدا ًء
ٕن إصحؾ ّ
إن يم٤من قمٜمدهؿ ؿمٌ ٌف أو ٟمحقه٤م وم٢مهن٤م شمزال صمؿ سمٕمد ذًمحؽ ي٘مح٤م َشمٚمقنّ ،
ويققمٔمقن و ُيٜمٔمر ْ
أن اًمًحٞمػ
أي يمٗم٤مر سمؾ اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم ،أُم٤م َُمحـ يمح٤من هلحؿ قمٝمحدٌٌ وم٢مٟمحف حيٗمحظ هلحؿ
ُمًٚمقل قمغم اًمٙمٗم٤مر ،وهق ًمٞمس قمغم ّ
واًمًالم سم٠مقمداد همٗمػمة ضمدًً ا شمدظمؾ اًمٜم٤مر ُِمـ ىمتغم اًمٗمتـ ،وهٙمذا طمذيٗم٦م ريض اهلل
قمٝمدهؿ ،وم٠مظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
قمز ّ
إن ً
أن اًمً١مال يٕمٜمل طمتك أ ُمقؾمك فم٤مهر اًمً١مال أُم٤مُمف ّ
قمٜمفُ :مع ّ
وضمؾ وييحب ؾمحٞمٗمف
رضمال يٖمْم٥م هلل ّ
أًمح طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف قمٚمٞمف صمؿ أومت٤مه ،وهحق اًمحذي روى أطم٤مديح٨م اًمٗمحتـ،
هذا ذم اهٜم٦م :أيـ يذه٥م؟ طمتك ّ
ِ
شمقؾمحع
يمثػما ضمدًً ا ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٗمتـ ،دمد ُمروي٤مشمف ذم اًمّمحٞمحلم ،ودمد ُمروي٤مشمحف ّ
طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف روى ً
ومٞمٝم٤م اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ وذم همػمه٤م ُِمـ اًمٙمت٥م.
اًمًحٜمىى٦م اًمتحل
ّ
ي٘مقل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :واإلُمً٤مك" يٕمٜمل
اًمٙمػ "وقمدم اًمدظمقل ذم اًمٗمتٜم٦م ُؾمٜمى ٌ٦م ُم٤موٞم٦م" هذه ُّ
سم ّٞمٜمٝم٤م ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ويم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م اًمّم٤مًمح ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ وأروح٤مهؿ ،ؾمحٚمػ إُمح٦م
اًمّم٤مًمح يم٤مٟمقا قمغم هذا قمٚمٞمٝمؿ روقان اهلل.
أن يٕمٞمذٟم٤م وإي٤ميمؿ ُِمـ اًمٗمتـ ،واًمٕمٌد قمٚمٞمحف ْ
وم٢من اسمتٚمٞم٧م" ٟمً٠مل اهلل ْ
" ُؾمٜمى ٌ٦م ُم٤موٞم٦م واضم٥م ًمزوُمٝم٤مْ :
أن يٙمحقن
ُِمـ ِ
وٛمـ أدقمٞمتف ْ
أن يً ّٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ اًمٗمتـ ،وهلذا َأ َُم َر ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مًمتٕمقذ ُِمـ اًمٗمتـ وىمح٤مل« :أٓ
٥م اًمٗمتـ ،أٓ ى
٥م اًمٗمتـ ،أٓ ى
ى
ُمرهح٤م
إن اًمًٕمٞمد َُمـ ُضمٜمِّ َ
إن اًمًٕمٞمد َُمـ ُضمٜمِّ َ
إن اًمًٕمٞمد َُمـ ُضمٜمِّ َ
٥م اًمٗمتـش( ،)1اًمٗمتـ أ ُ
إن َقمٚمِ َؿ ومتٜم ً٦م سمٕمٌ٤مده ْ
ظمٓمػم ،واإلٟمً٤من يً٠مل ر ىسمف شمٕم٤ممم أٓ ُيٌتغم ،ويً٠مًمف  -شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ْ -
أن ي٘مٌْمف إًمٞمحف همحػم
ِ
أردت
٥م اعمًح٤ميملم ،وإذا
َ
وطمح ى
ُمٗمتقن ،ذم اًمدقم٤مء اعم٠مصمقر اًمٚمٝمؿ« :إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ وم ْٕمح َؾ اخلحػمات و َشمَح ْر َك اعمٜمٙمحرات ُ
سمٕمٌ٤مدك ومتٜم٦م :وم٤مىمٌْمٜم٤م إًمٞمؽ همػم ُمٗمتقٟملمش( )2يٕمٜمل يٗم٤مرق اإلٟمً٤من اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ ْ
أن شم٘مع اًمٗمحتـ :ومٞمٚم٘محك اهللَ شمٕمح٤ممم
اسمتٚمٞم٧م" يٕمٜمل وىمدىى ر اهللُ شمٕم٤ممم ْ
أن شم٘مع اًمٗمتٜمح٦م "وم٤مُمتحٜمح٧م واسمتٚمٞمح٧م هبح٤م:
همػم ُمٗمتقن ،وٕضمؾ ذًمؽ ىم٤مل" :وم٢من
َ
أقمز وٓ أصمٛمحـ وٓ أقمٔمحؿ ُِمحـ
وم َ٘م ِّدِّ م ٟمٗمًؽ وُم٤مًمؽ دون ديٜمؽ" اًمٜمٗمس قمزيزة قمغم ص٤مطمٌٝم٤مً ،مٙمـ ًمٞمس رء ّ
أي رء ؾمقاه ُِمـ وـمـ أو ىمٌٞمٚم٦م أو ٟمٗمس أو قمِمػمة أو ُم٤ملّ :
ومح٢من
دائرا سملم اًمدِِّّ يـ وسملم ّ
اًمديـ ،وم٢مذا يم٤من إُمر ً
ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)975
( )1صحٞمح .أسمق داود (ُ )4263مـ طمدي٨م اعم٘مداد سمـ إؾمقد ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)59
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )3233مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف
ً
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٘مدّ م سمال أدٟمك ؿمؽ ،ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :رأس إُمر اإلؾمالمش( ،)1رأس أُمرك هق ديٜمؽ ،وهلذا
اًمدِِّّ يـ ُي ّ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :يقؿمؽ ْ
ىم٤مل ّ
يٗمحر
همٜمام يتٌع هب٤م ؿمٕمػ اهٌ٤مل وُمقاىمحع اًم َ٘م ْٓمحر ُّ
ظمػم ُم٤مل اعم١مُمـ ً
أن يٙمقن ُ
سمديٜمف ُِمـ اًمٗمتـش(َُ )2مـ يًتٓمٞمع ْ
أن يٕمٞمش هذه احلٞم٤مة؟ يذه٥م إمم اًمؼم ّي٦م وي٠مظمذ ُمٕمف أهمٜم٤م ًُمح٤م ويتٌحع هبح٤م أقمح٤مزم
اهٌ٤مل ويتٌع إُمٓم٤مر ويؽمك وؾمط اًمٌٚمد! هذا ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -قمٜمد اًمٗمتـً ،مٞمًٚمؿ ًمف ديٜمُف ُِمـ اًمٗمتـ ،وهلل
احلٛمد ي٘مع وهلل اًمٗمْمؾ ُ
ُمثؾ هذا اًمقوعً ،مٙم ْـ ٓ ّ
ؿمؽ أٟمف ؾمٞم٘مع ،ووىمع ذم أزُمٜم٦م ُم٤موٞم٦م ،ومٝمذا اًمرضمحؾ َىمح ىدى َم
وومر ُِمـ ُمقوع اًمٗمتٜم٦م إمم اًمؼم ّي٦م  -قمغم صٕمقسم٦م اعمٕمٞمِم٦م ذم اًمؼم ّي٦م  -وُمع ذًمؽ عمّ٤م يم٤من اًمدِِّّ يـ ًمحـ حيٗمحظ ّإٓ
ديٜمَف ى
اًمٜم٤مس ذم اًمٗمتٜم٦م ،وهٙمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلجرة ،إصؾ ّ
أن اهلجحر َة شمٙمحقن ُِمحـ سمحالد
هبذا :وم٢مٟمف ىومر إمم اًمؼمي٦م و َشم ََر َك
َ
اًمنمك ٓ َُمـ يالد اإلؾمالم ٓ ،ي٘م٤مل :ه٤مضمر إمم أوروسم٤م! اهلجرة شمٙمقن ُِمـ سمالد اعمنميملم إمم سمالد اعمًٚمٛملم وٓ
شمٙمقن ُِمـ سمالد اعمًٚملم إمم سمالد اعمنميملم ،وم٤مٕصؾ ّ
أن اهلجرة ُِ -مـ طمٞم٨م اإلـمالق اًمنمقمل  -هل اًمٜم٘مٚم٦م ُِمـ
سمالد اًمٙمٗمر إمم سمالد اإلؾمالمٕ ،ضمؾ ُم٤مذا؟ ٕضمؾ ؾمالُم٦م اًمديـّ ،
ٕن اًمدِِّّ يـ ٓ يٕمدًمف ر ٌء ،سمؾ ضم٤مء قمـ سمٕمض
اًمًٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أهنؿ ظمرضمقا ُِمـ اًمٌٍمة إمم "ىمرىمٞمزي٦م" ٕضمؾ وضمقد َؿم ْت ِؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم
يِمحتؿ اًمّمحح٤مسم٦م ُِمحـ اًمراومْمح٦م ،-
ذًمؽ اًمٌٚمد :وم٘م٤مًمقاٟ ٓ :م٘مٕمد ذم سمٚمد ُي ِْمح َت ُؿ اًمّمحح٤مسم٦م ومٞمٝمح٤م ً -مقضمحقد َُمحـ
ُ
وم٤محل٤مصؾ ّ
٘مدّ م قمغم يمؾ رء :وأ ّٟمّف ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف رء ُِمـ صٕمقسم٦م اعمٕمٞمِم٦م ،ىمد يؽمشمح٥م قمٚمٞمحف رء
أن اًمدِِّّ يـ ُي ّ
٘مدّ م ديٜمف قمغم ٟمٗمًف ،وًمٙمـ ُ
اًمٕمٌدُ ر ىسمحف اًمٕم٤مومٞمح٦م يمحام ذم
يً٠مل
ُ
٘مدّ م ديٜمف قمغم ُم٤مًمف و ُي ّ
ُِمـ هالك اإلٟمً٤من وُمقشمف ،وم ُٞم ّ
أردت سمٕمٌ٤مدك ومتٜم ً٦م وم٤مىمٌْمٜم٤م إًمٞمؽ همػم ُمٗمتقٟملم"( ،)3وعم٤مذا ي٘مقل اًمٜم٤مصححقن وأهحؾ
هذا اًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ "وإذا
َ
ِ
ِ ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
حل ّٙمّ٤مم رء ُمـ اًمتٕمدي أو اًمٔمٚمؿ  -يمام وىمع قمغم أصح٤مب اًمٜمى ِّ
اًمٕمٚمؿ :إٟمف يٜمٌٖمل إذا ُوضم َدَ ُمـ ا ُ
ِ
أن شمًٙمـ اًمث٤مئرة ُمع ٟمّمح احل٤ميمؿْ :
حل ّٙمّ٤مم وإُمراء  -أٟمف يٜمٌٖمل ْ
ٓمٚم٥م إمم اًمٕم٤مُم٦م وإمم اًمٜمح٤مس
وأن ُي َ
وؾم ّٚمؿ ُمـ ا ُ
ِ
ذ ُمٜمف ،ؾمٛمٕمتف ُِمـ ٟمٌحٞمٙمؿ ّ
صحغم اهلل
يمام ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف" :اصؼموا :وم٢مٟمف ٓ ي٠مت زُم٤من ّإٓ اًمذي سمٕمده َ ٌّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ"(ّ ،)4
ٕن اًمٜم٤مس إذا شمريمقا هيٞمجقن قمغم احل٤ميمؿ اٟمٗمرط اًمٕم٘مد وو٤مقم٧م اهامقم٦م ،وشمًحٌ٥م ذًمحؽ ذم
ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)1122
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )2616مـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )19مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3ؾمٌؼ خترجيف.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7068
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وىمقع اًمٗمقى اًمٕم٤مرُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ويمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ٓ يدرك هذا ّإٓ إذا وىمع ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ قمغم طمً٤مب ُم٤مذا؟ قمغم
ِ
اًمًحٜمىى٦م :ومح٢مذا وىمٕمح٧م ومتٜمح ٌ٦م ذم
طمً٤مب أطمقال اعمًٚمٛملم ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٓ ي٘متٜمع هبذا اًمٙمالم اًمذي ي٘مقًمف أهؾ ُّ
طمؾ سم٤مٕقمراض وُم٤م ّ
ُمقوع هق ومٞمف ورأى ُم٤م ّ
طمؾ سم٤مُٕمقال وُم٤م ُد ُِّم َر ذم اًمٌالد وُم٤م طمّمؾ ُِمـ اًمٗمقى اًمٕم٤مرُم٦م
ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ طمتك إهنؿ ىمد يٕمجزون قمـ أداء اًمّمالة وقمـ اًمذه٤مب ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة! ىمح٤مل :صححٞمح ،إ ّن
أن ُد ُِّم َرت اًمٌالد واًمٕمٌ٤مد ،وهلذا اًمٕم٤مىمؾ اعمُ َق ىوم ُؼ يٕمٚمؿ ّ
يمالم اًمٕمٚمامء ذم حمٚمفً ،مٙمـ سمٕمد ُم٤مذا؟ سمٕمد ْ
أن أٟمّمح اًمٜم٤مس
طم٤ميمام وٓ حمٙمق ًُم٤م ّ :-
وأن همروحٝمؿ إؾمح٤مد ُمح٤م
سم٤مُٕم٦م هؿ قمٚمامؤه٤م :وأهنؿ ٓ ُحي٤مسمقن  -يمام ىمٚمٜم٤مُ ٓ :حي٤مسمقن
ً
دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ُِمـ وضمقب طمٗمظ اهامقم٦م وًمزُمقه٤م ،يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفُ" :م٤م شمٙمرهقن ذم
أن حي َ
ظمػم مم٤م يٌقن ذم اًم ُٗم ْرىم٦م"( ،)1يمؿ ٟمتٛمٜمك ْ
ٗمظ هذا اًمٙمالم اًمٕمٔمٞمؿ طمتك اًمّمٌٞم٤من اًمّمٖم٤مر ذم أول ُم٤م
اهامقم٦م ٌ
إي واهلل
يدرؾمقنُ" ،م٤م شمٙمرهقن ذم اهامقم٦م" يٕمٜمل ىمد يقضمد ذم اهامقم٦م ُمٜمٙمراتٟ ،مٕمؿ شمقضمد ُمٜمٙمراتُ ،شم ْٙم َر ُه؟ ْ
شمٙمره ،ويٙمره َُمـ وراءه٤مً ،مٙمـ ي٘مقلُ :م٤م شمٙمرهقن ذم اهامقمح٦م وأٟمحتؿ ذم طمح٤مل ُِمحـ اهامقمح٦م :قمٚمحٞمٙمؿ طمح٤ميمؿ
وقمٜمديمؿ قمٚمامؤيمؿ و ُي ُ
ظمػم مم٤م يٌقن ذم اًم ُٗم ْرىم٦م" ،يٕمٜمل إذا
قصؾ ُّ
احلؼ إمم ا ُ
حل ّٙمّ٤مم سم٤مًمٓمريؼ إؾمٚمقب اًمنمقمل " ٌ
ً
وأؿمٙم٤مٓ ،وفمٝمر أٟم٤مس ُم٤م يم٤من ُيتّمقر وٓ ُئم ّـ –
وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م شمْم٤مقمٗم٧م اعمٜمٙمرات وص٤مرت اعمٜمٙمرات أًمقا ًٟم٤م
ٕهنؿ يم٤مٟمقا ذم اهامقم٦م ي٧م ىمقة اهامقم٦م ُ -م٤م يم٤من ُئم ّـ أهنؿ سم٤مًمًقء اًمذي وصٚمقا إًمٞمف ّ
اًمٌ٤مب
ٕن اًم ُٗم ْرىم٦م شمٗمتح
َ
مهحف اعمح٤مل وُمحٜمٝمؿ
ًمٙمؾ أطمد
ى
ًمٞمٝم٥م ويٗمٕمؾ ُم٤م ؿم٤مء ،إذن اٟمٗمرط اًمٕم٘مد ،وأهؾ اًمٌ٤مـمؾ واًمٗمً٤مد أٟمقاعُ ،مٜمٝمؿ َُمـ ُّ
أقمراض اًمٜمًح٤مء واًمٕمٌح٨م هبح ّـُ ،محٜمٝمؿ َُمحـ هحق قمحغم
مهف  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -
ُ
مهف إزه٤مق اًمٜمٗمس وُمٜمٝمؿ َُمـ ُّ
َُمـ ُّ
قمز ّ
وضمؾ ُِمـ أقمداء إُم٦م وُم٤م هق ّإٓ ضم٤مؾمقس ُمٖمروس ذم وؾمط إُم٦م إلومً٤مده٤م،
قمالىم٤مت ظمٌٞمث٦م سم٠مقمداء اهلل ّ
ومتٔمٝمر أُمقر ذم اًم ُٗم ْرىم٦م ويٕمٌ٨م سم٤مُٕم٦م قمٌ ًث٤م ؿمديدًً ا ،وإمم أن سمٕمض اًمحٌالد اإلؾمحالُمٞم٦م هلح٤م ٟمححق صمالصمحلم َؾمحٜمََ٦م
واًمٗمقى قم٤مرُم٦م ومٞمٝم٤م وإطمقال قمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُِمـ آوٓمراب إمم طمدّّ ّ
أن ذم اًمدول اإلضمراُمٞمح٦م هحذه شمح٠ميت
وشمدومـ ٟمٗم٤مي٤مت ٟمقوي٦م ذم اًمٌٚمدان اعمْمٓمرسم٦م ،اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م ظمٓمرة ضمدًً ا قمغم اًمؽمسم٦م وقمغم اًمزراقم٦م وقمغم اًمٜم٤مس
قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ،سمٚمد ومقى ،يمؾ رء يٛمٙمـ ْ
أن ي٘مع ومٞمف ،وهؿ يٕمٚمٛمقن ظمٓمقرة اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م وصحٕمقسم٦م
اًمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م ،هذا اًمٌٚمد ذم ومقى ومٞمٚم٘مك ومٞمف اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م ًمٞمٝمٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ ،عم٤مذا؟ ٕٟمف يٙمـ ىمحقة
ىمٚم٧م :هذا ُمع وىمٗمف :ومٞمف ٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد :وًمٞمس سم٤مًم٘مقي ،يمام ذم اًمت٘مري٥م).
( )1اعمًتدرك ( ،)8663وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (ُ ( :)5838
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و يٙمـ هٜم٤مك ع٤مقم٦م ،ومٞمٛمٙمـ ْ
أن ي٘مع ومٞمف يمؾ رء ،أُم٤م اًمتٜمّمػم واًمٕمٌ٨م سم٤مٕقمراض واًمٌٞمع هل٤م واًمتالقمح٥م هبح٤م
ومحدث وٓ طمرجٕ ،ضمؾ ذًمؽ ي٘م٤مل :إٟمف ُشم ْٚم َز ُم اهامقم٦م ًمتحٗمظ وشمْمٌط ،و ُيتحٛمؾ ذم اهامقم٦م ُِمحـ اًمّمحٕمقسم٤مت
وُم٤م ىمد ي٘مع ُِمـ اعمٔم٤م ذم إُمقال وٟمحقه٤م واًم َ٘م ًْؿ هل٤م وُم٤م ىمد ي٘مع ُِمـ اعمٔم٤م اًمتل طمتك شمتجح٤موز إمم ٟمحقع ُِمحـ
اًمًجـ أو اًميب اًمذي ذم وضمٝمف اًمنمقمل ٕضمؾ ْ
أن شمٌ٘مك اهامقم٦م ،وهذا اًمذي ىمٚمٜم٤م :إٟمف طمّمؾ ًمإلُم٤مم أمححد
أن يت٘محقا اهلل ْ
ٟمٗمًف ُمع اًمقاصمؼ  -اًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمذيـ آذوا اإلُم٤مم أمحد ُ -مع ذًمحؽ َأ َُمح َر وم٘مٝمح٤م َء سمٖمحداد ْ
وأن ٓ
يِم٘مقا قمّم٤م اعمًٚمٛملم ،وعمّ٤م ىمٞمؾ ًمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم :أًمًٜم٤م ذم ومتٜم٦م؟ يٕمٜمل سمقضمقد هحذا اًمحقازم اًمحذي هحق ٟمح٤مس
ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وىم٤مئؾ ًم٘مقهلؿ إمم طمدّّ ّ
أن إؾمػم اعمًٚمؿ اًمذي ُي١مه قمٜمد اًمٙمٗم٤مر  -وهق ُم٘م٤مشمحؾ ذم ؾمحٌٞمؾ اهلل  -يمح٤من
ِ
ِ
أن ُي َ
ُي ْٕم َر ُض قمٚمٞمف قمٜمدُم٤م ُيرا ُد ْ
اًمًٜمىى٦م أو
اًمروم أو ُيٗم٤مدى سمٖمػمه ُيٕمرض قمٚمٞمف هؾ هق ُمـ أهؾ ُّ
ٌ٤مدل سم٠مؾمػم ُمـ أهؾ ّ
اًمًٜمىى٦م ُشمُرك قمٜمد اًمٙمٗم٤مر! يٕمٜمل إمم هذا احلدّّ ُمع أٟمف ٤مهد ُم٘م٤مشمؾ ذم
ممـ ي٘مقل اعمٕمتزًم٦م :وم٢مذا يم٤من ي٘مقل سم٘مقل أهؾ ُّ
ؾمٌٞمؾ اهلل! ُيٕمرض قمٚمٞمف :هؾ ي٘مقل سم٘مقل اعمٕمتزًم٦م ذم اًم٘مرآن أم ٓ؟ وم٢مذا ىم٤مل سم٘مقهلؿ وم٤م َدوه ،وإذا ي٘محؾ سم٘محقهلؿ
أؾمػما قمٜمد اًمٙمٗم٤مر ،وصٚم٧م إُمقر إمم هذا احلدّّ  ،ي٘مقل اإلُم٤مم أمحد ًمٗم٘مٝم٤مء سمٖمداد :اشم٘محقا اهلل وٓ شمِمح٘مقا
أسم٘مقه ً
قمّم٤م اعمًٚمٛملم طمتك يًؽميح َسم ّر أو ُيًؽماح ُِمـ وم٤مضمر ،ىمٞمؾ ًمف :أًمًٜم٤م ذم ومتٜم٦م؟ ىم٤مل :سمغم ،وًمٙمٜمٝمح٤م ومتٜمح٦م ظم٤مصح٦م،
ِ
اًمًحٜمىى٦م روامهح٤م اخلحالل رمححف اهلل
وىمٕم٧م اًمٗمتٜم ُ٦م اًمٕم٤مُم٦م اٟم ُتٝمٙم٧م
وم٢مذا
ُ
اًمً ٌُ ُؾ( ،)1واخلؼمان ذم ُّ
احلرُم٤مت و ُقمٓمٚم٧م ُّ
شمٕم٤مممٕ ،ضمؾ ذًمؽ ي١ميمد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمثؾ هذا ،وىمؾ َُمـ يٗم٘مف هذا وٓ ؾمحٞمام ُِمحـ اعمتحٛمًحلم واعمتنحقملم
أن شمًٛمع ّ
واعمتٕمجٚملم ،ويًٝمؾ ضمدًً ا ْ
أن هذا ُم٤م هق ّإٓ ٟمقع ُِمـ ختدير اًمٜم٤مس! وهذا ٟمقع ُِمحـ شمًحٙملم اًمٜمح٤مس!
ِ
ًمٚمح ّٙمّ٤مم! و ّ
أن ه١مٓء طمٙم٤مم ؾمٚمٓم٤من! هذا اًمٙمالم يِمٛمؾ اًمًحٚمػ! يِمحٛمؾ طمتحك أٟمحس سمحـ
وٟمقع ُمـ اعمح٤مسم٤مة ُ
احلج٤مج َىم َت َؾ ُمئ َ٦م أًمػ ُِمـ ُفم ْٚم ِٛمف وشمٕمديف( ،)2وضم٤مء ذم ٍ
ُم٤مًمؽ ،ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ّ
ظمؼم ذيمره اسم ُـ طمجحر
أن
َ
أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يم٤من إذا أراد ْ
رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمتح ّ
رأؾمحف – يٕمٜمحل
أن يٕم٤مىم٥م اه٤مين َ
طمٚمؼ َ
ِ
ومٚمام ضم٤مء زيح٤مد سمحـ أسمٞمحف صح٤مر ييحب ذم اهٜم٤ميح٤مت
ٟمقع ُمـ اًمتٕمزير ويقىمٗمقٟمف ويِمخّمقن هٙمذا ًمٚمٜم٤مس ّ :-
ُمًحامرا :ومٚمح ّام ضمح٤مء احلجح٤مج
ومٚمام ضم٤مء سمنم سمـ ُمروان ص٤مر ُي ًَ ِّٛم ُر ذم يد اه٤مين
ً
سم٤مًمًٞم٤مط  -يٕمٜمل ض ًسم٤م قمٜمٞم ًٗم٤م ّ -
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)134 /1
(ُّ )1
( )2اًمؽمُمذي ( )2221قمـ هِم٤مم سمـ طمً٤من ،وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم "هداي٦م اًمرواة" (.)5939
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ىم٤مل" :هذا يمٚمف ًمٕم٥م"( !)1يمؾ هذا اًمذي ىمٌكم ُِمـ ضب اعمًامر ذم يده وهمػمه ،ومّم٤مر يًتٕمٛمؾ اًمًٞمػ ُمٌ٤مذة
ذم اهٜم٤مي٤مت  -يٕمٜمل ذم إظمٓم٤مء  -اًمًٞمػ ُمٌ٤مذة طمتك ص٤مر اًم٘متغم هبذا اًمٕمحدد اًمٙمٌحػم ،ي٘محقل أٟمحس ٕهحؾ
اًمٌٍمة ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري" :اصؼموا"( )2أٟمس ُِمـ قمٚمامء اًمًٚمٓم٤من! أٟمس يًٚمؿ طمتك ُِمـ احلج٤مج ،وشمير
ُِمـ احلج٤مج ِ
وُمـ أذيتف ،وضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ّ
أن احلج٤مج هق اًمذي ىمتؾ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ:
َ
َ
رضمال ْ
سمٓمري٘م٦م ىم٤مًمقا :إٟمف َأ َُم َر ً
وضمٕمؾ قمغم رأس اًمرُمح ُؾمام :ومٗمل أصمٜم٤مء ُمٌم اسمـ قمٛمر ضسمف
ي٠مظمذ رحم ً٤م سمج٤مٟمٌف
أن
سم٤مًمرُمح ومتقذم اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُِمـ أصم٤مر شمٚمؽ اًميسم٦م ،وذًمؽ ّ
أن قمٌد اعمٚمؽ ىم٤مل ًمٚمحجح٤مج :إُمحػم
قمٚمٞمؽ ذم احل٩م هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمرّ ،
ٕن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قم٤م ُِمـ قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م ،وم٘م٤مل :أٟم٧م
أُمػم قمغم اًمٌٚمد وأُمػم احل٩م ًمٙمـ أُمػم قمٚمٞمؽ أٟم٧م اسمـ قمٛمر ،إذا أُمرك أ ْن شمٜمٗمر ذم اًمقىم٧م اًمٗمالين شمٜمٗمر ،إذا أُمحرك
ْ
سم٠من شمٓمقَ سم٤مًمٜم٤مس ومتيض سم٤مًمٜم٤مس هبذه اًمٓمري٘م٦م ،ومج٤مء ذم ظم٤مـمر هذا اعمٌػم يمحام ىمح٤مل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ:
خيرج ذم صم٘مٞمػ ّ
يمذاب و ُُمٌػمش( )3اًمٙمذاب هق اعمخت٤مر سمـ أ قمٌٞمد – وهق اًمحذي ادقمحك اًمٜمٌحقة  ،-واعمٌحػم -
« ُ
يٕمٜمل اعمٝمٚمؽ ًمٚمٜم٤مس  ،-وىمد أهٚمؽ اًمٜم٤مس ،سمؾ ىم٤مًم٧م أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م ًمٚمحج٤مج ى
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
إن اًمٜمى ى
يمذاب وُمٌػمش( )4أ ُّم٤م ّ
اًمٙمذاب وم٘مد رأيٜم٤مه وأُم٤م اعمٌػم ومال أظم٤مًمف ّإٓ إ ّي٤مك ،وُمع ذًمؽ
وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :خيرج ذم صم٘مٞمػ
ٌ
أن يٌ٘مك ًمٚمٛمًٚمٛملم ع٤مقم٦م ،وٕضمؾ ّأٓ يٜمٗمرط إُمر ،وٕضمؾ ّ
يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي٠مُمرون سم٤مًمّمؼمٕ ،ضمؾ ْ
أن اعمٔمٚمٛم٦م
وضمؾ ويح١موب ويتحقب وٓ ؾمحٞمام إذا ُٟم ِّمح َح ،أو ْ
قمز ّ
اًمقاىمٕم٦م ُِمـ احل٤ميمؿ ٓ شمًتٛمر ،إُم٤م ْ
أن يتحقرم
أن هيديف اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ إُم٦م سمخػم ُمٜمف يمام ىمٚمٜم٤م ،عمّ٤م أراح اهلل إُم٦م ُِمـ اًمقاصمؼ اًمٕمٌ٤مد وأشمحك اهلل شمٕمح٤ممم سم٤معمتقيمحؾ،
و ُيٌدل اهلل ّ
اًمًٜمىى٦م ،وضم٤مء يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر" :ذم ومتٜم٦م خيٌط ومٞمٝم٤م اعم٘مٌؾ اعمدسمر"( ،)5ومٙمت٥م ذم اخلالومح٦م -
اعمتقيمؾ رمحف اهلل قمغم ُّ
قمغم ُمًتقى اخلالوم٦م – سم٢مُم٤مشم٦م ىمقل اعمٕمتزًم٦م ،اًمذي اُمتحـ سمف َُمـ ىمٌٚمف اخلٚمٗم٤مء اًمثالصمح٦م ومٞمحف! وٟمٍمح َ
ىمحقل أهحؾ
وأذل اهٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ً
اًمًٜمىى٦م ،ى
إذٓٓ ؿمديدًً ا وقمغم رأؾمٝمؿ قمدو اهلل أمحد سمـ أ دؤاد  -اًمذي هق رأس اًمٗمتٜمح٦م
ُّ
( )1ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (.)20 /13
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2545مـ طمدي٨م أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ )5مٜمًقب ًمٕمكم سمـ اهٝمؿ يٛمدح اعمتقيمؾ.
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فمٝمقرا ىمق ًي٤م ضمدًً ا
اًمًٜمى ُ٦م
ً
 وص٤مدر أُمقاًمف طمتك اومت٘مر وأذًمف وأه٤مٟمف ،واٟمتٝم٧م اًمٗمتٜم٦م ،واٟمٓمٗم٠م آقمتزال ،وفمٝمرت ُّذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس سمٕمد اعمتقيمؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ومألضمؾ ذًمؽ يم٤من اإلُم٤مم أمحد ي٘مقل" :اصؼموا طمتك يًؽميح
َسم ّر أو ُيًؽماح ُِمـ وم٤مضمر"( ،)1وهذه ُم٠مصمقرة قمـ قمدد ُِمـ اًمًٚمػّ :
أن إسمرار يًحؽمحيقن وأ ىن اًمٗمح٤مضمر اعمتًحٚمط
ؾم ُٞمًؽماح ُمٜمفً ،مٙمـ شمٌ٘مك اهامقم٦م ،ويٌ٘مك اًمٙمٞم٤من ،ويٌ٘مك ًمألُم٦م وضمقد طمتك ٓ يٕمٌ٨م هب٤م ،ومألضمؾ ذًمؽ ٟمّمحقا
هٜم٤م ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م.
ىم٤مل" :وم٢من اسم ُتٚمٞم٧م وم َ٘م ّدّ م ٟمٗمًؽ وُم٤مًمؽ دون ديٜمؽ ،وٓ ُشم ِٕم ْـ قمغم اًمٗمتٜم٦م سمٞمد وٓ ًمً٤من" اًمٗمتٜمح٦م :اًمحدظمقل
ومٞمٝم٤م يٙمقن سم٠مطمد ـمري٘ملم :إُم٤م سم٤مًم٘مقل أو سم٤مًمٗمٕمؾ ،أُم٤م سم٤مًمٚمًح٤من ُ
ومخ َٓمحط ُشمُح َدَ ّسمر وأؿمحٕم٤مر شمحٜمٔمؿ وعح٤مهػم دمٛمحع
وخيٓم٥م ومٞمٝمؿ ظمٓم ًٌ٤م مح٤مؾمٞم٦م :طمتك دمد اًمْمجٞم٩م واًمٍماخ واًمّمٞم٤مح ودمد اًمٜم٤مس ىمد وصٚمقا إمم ُمرطمٚمح٦م ُِمحـ
اهلٞمج٤من ًمق ىمٞمؾ هلؿ :اىمتٚمقا ًم٘متٚمقا! ًمق ىمٞمؾ هلؿ :دُمروا ًمدُمروا! سمًٌ٥م هذه إؿمٞم٤مء احلامؾمٞم٦م هذه اًمتحل يحرك
واًمًالم ذم اًمٗمتٜم٦م« :اًمٚمً٤من ومٞمٝم٤م أؿمدُُّّ ُِمـ اًمًٞمػش(ّ !)2
ٕن اًمٚمًح٤من ذم اًمٗمحتـ:
اًمٜم٤مس ،وىمد ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ً
رضمحال أو
طمحدً ا أو شم٘متحؾ
اًمًٞمػ ىمد يٙمقن ُمٕمؽ أٟم٧م متيض ًمت٘متؾ أطمدًً ا وم٘مد ي٘متٚمؽ هذا اًمذي ًم٘مٞم َتف و شم٘متحؾ أ ً
سمٕمْم٤م ،ومٞمٕمٛمؾ اًمٚمً٤من أؿمدىى ُِمـ
رضمٚملم طمتك ي٘متٚمؽ آظمرً ،مٙم ّـ اًمٚمً٤من حيرك آٓ ًوم٤م ُِمـ اًمٜم٤مس :وم ُٞمٝمٚمؽ سمٕمْمٝمؿ ً
ُ
اًم٘مت٤مل سملم اعمًحٚمٛملم ظمحرج ؾمحٕمد سمحـ أ
اًمًٜم٤من واًمًالح «اًمٚمً٤من ومٞمٝم٤م أؿمدُُّّ ُِمـ اًمًٞمػش( ،)3وهلذا عمّ٤م وىمع
ومٚمام رآه ؾمٕمد شمقؾمؿ ومٞمف
وىم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف إمم اًمؼم ّي٦م وسمدأ وأظمذ أهمٜم٤م ًُم٤م وسم٘مل ذم اًمؼمي٦م ومج٤مءه اسمٜمف قمٛمر ّ
ِ
ومٚمام أشمك ىم٤مل :ي٤م أسمح٧م :اًمٜمح٤مس
ذ هذا اًمرايم٥مّ ،
أٟمف ؾمٞمحدصمف ًمٞمدظمؾ ذم اًمٗمتٜم٦م وم٠مول ُم٤م رآه ىم٤مل :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ َ ّ
هترب وأشمك هلذا اًمٖمحرض ،وأول ُمح٤م رآه
خيتّمٛمقن ذم اعمٚمؽ :واٟم٧م أقمرا ذم همٜمٛمؽ! ي٘مقل :عم٤مذا ٓ شمذه٥م! ّ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل « :ى
ذ هذا اًمرايم٥م ،صمؿ ىم٤مل :ى
ىٌل ّ
إن اهلل حيح٥م اًمٕمٌحد اًمٖمٜمحل
إن اًمٜمى ى
ىم٤مل :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ َ ّ
اخلٗمل اًمت٘ملش( )4وأسمك ْ
أن يِمؽمك ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اًم٘مت٤مل يمام هق ُمٕمٚمقم ُِمحـ طم٤مًمحف ،وهلحذا ٓ ُيٕمح٤من وٓ
يً٤مقمد ذم اًمٗمتـ ٓ سم٤مًمٚمً٤من أو سم٤معم١مًمٗم٤مت واًمٙمت٥م أو سم٤مخلٓم٥م أو سم٤مٕؿمٕم٤مر وٓ سم٤مًمٞمد سمحٛمؾ اًمًحالح أو دومحع
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2وٕمٞمػ .اًمؽمُمذي ( .)2178وٕمٞمػ اه٤مُمع (.)2475
( )3ؾمٌؼ خترجيف.
( )4صحٞمحُ .مًٜمد أمحد ( ،)1529وصححف اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر رمحف اهلل ذم ي٘مٞمؼ اعمًٜمد.
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ُ
واًمٙمػ قمٜمٝم٤م وقمدم اًمتامدي ومٞمٝم٤م ،وإصؾ ْ
إُمقالّ ،
أن ُحيرص قمغم إـمٗم٤مئٝمح٤م،
ُّ
اإلُمً٤مك ومٞمٝم٤م
ٕن اًمٗمتٜم َ٦م جي٥م
أطمرص ُم٤م يٙمقن قمغم أ ْن يٓمٗم٠م اًمٗمتٜم٦مٕ ،هن٤م يم٤محلريؼ اًمذي اؿمتٕمؾ ذم سمٞمتؽ ،احلريحؼ اًمحذي
دمد اًمٜم٤مصح ًمألُم٦م
ُ
ذ وومحتـ واوحٓمراب
اؿمتٕمؾ ذم سمٞمتؽ أول ُم٤م شمٌدأ ومٞمف ذم حم٤موًم٦م إـمٗم٤مئف ،اهامقم٦م ُمثؾ سمٞمتؽ ،ومح٢مذا وىمحع ومٞمٝمح٤م َ ّ
اًمنم ْ
إن يمٜم٧م
ٟم٤مصح٤م وقمغم قمٚمحؿ وشم٘محقى وورع ،وٕضمحؾ هحذا دمحدُُ
ً
وم٠مٟم٧م يرص ىمدر اعمًتٓم٤مع قمغم إـمٗم٤مء ى ّ
قمالُم٦م اًمٜم٤مصح أٟمف ٓ ُهي ّٞم٩م اًمرقمٞم َ٦م قمغم احل٤ميمؿ ،وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ ُهي ّٞم٩م احل٤ميمؿ قمحغم اًمرقمٞمح٦م ،هحذا اًمٜم٤مصحح
وضمؾ ىمد أُمرٟم٤م هبذا :وٟمحـ ٓ ُسمدّّ ْ
قمز ّ
أن ٟمحٗمظ اًمٙمٞم٤من:
اًمّم٤مدق ،يٕمٜمل إذا أشمك إمم اًمرقمٞم٦م ي٘مقل :اصؼموا :واهلل ّ
وٓ ُسمدّّ ُِمـ اًمتّمؼم اًمتل دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمحقص اًمٙمثحػمة ،ويح٠ميت احلح٤ميمؿ ومٞم٘محقل :اشمحؼ اهلل :اًمٜمح٤مس ذم رىمٌتحؽ:
اًمتٍمَ هذا همػم ؾمقي وهمػم صحٞمح :أٟم٤م أىمقًمف ًمؽ وٓ أطمد يًٛمعً :مٙمـ هذا اًمتٍمَ ذم همػم حمٚمف :ارطمحؿ
حل ّٙمّ٤مم :وإذا أشمٞمٜم٤م
حل ّٙمّ٤مم يمٜم٤م ًمٚمرقمٞم٦م قمٜمد ا ُ
اًمرقمٞم٦م :ه١مٓء يمٚمٝمؿ ذم ذُمتؽ ،وهلذا ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إذا أشمٞمٜم٤م ا ُ
ٟم٤مصح ومٞم٠مُمر احل٤ميمؿ سم٤مًمرومؼ واًمت١مدة واًمرمح٦م سم٤مًمرقمٞم٦م وإـمٗم٤مء اًمٗمتٜمح٦م،
ًمٚمح ّٙمّ٤مم قمٜمد اًمرقمٞم٦م ،يٕمٜمل هق
ٌ
اًمرقمٞم َ٦م يمٜم٤م ُ
وأن ُحيٗمحظ ِ
ي٠مُمرهؿ سم٤مًمّمؼم واًمًٛمع واًمٓم٤مقمح٦م سمح٤معمٕمروَْ :
ًمٚمقٓيح٦م طم ُّ٘مٝمح٤م ،ومتجحده
إذا ضم٤مء قمٜمد اًمرقمٞم٦م دمدُُ ه ُ
ُمّمٚمح٤م ُمع احل٤ميمؿ وُمع اعمحٙمقم ُم ًٕم٤م ،أُم٤م أ ْن ي٠ميت ًمٚمرقمٞمح٦م هيٞمجٝمح٤م أو يح٠ميت ًمٚمحح٤ميمؿ ومٞم٘محقل :شمًحٚمط قمٚمحٞمٝمؿ
ً
وزدهؿ! هذا ٓ يٙمقن ُِمـ اًمٜم٤مصحلم سمال ّ
ؿمؽ ،وٕضمؾ هذا هق طمريص قمغم اًمٜمّمح ًمٚمٓمروملم ىمحدر اعمًحتٓم٤مع
ّ
اًمنمح اًمقاىمحع ومٞمٝمح٤م ،أـمٚمٜمح٤م هحذه اإلـم٤مًمح٦م اًمٞمحقم
ٕن هذه أُمتف وهل ع٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وهق طمريص قمغم إـمٗم٤مء ى ّ
أن احل٤مل ي٘متيض هذا ،واحل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م شم٘متيض اًمتٓمقيؾ ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾْ :
وسم٤مُٕمس ٕضمؾ ّ
وأن ُشمؼمأ اًمذُم٦م ذم
سمٞم٤من احلؼ وإفمٝم٤مره :وسمٞم٤من ّ
اًمًٜمىى٦م واهامقم٦م :وأٟمف ًمٞمس ومٙمرة ظمرضم٧م ُِمـ أطمد أهؾ اًمٕمٚمؿ
أن هذا هق ىمقل أهؾ ُّ
ِ
أردت ْ
أن شمتٙمٚمؿ أو ختٓم٥م
أي ىمرن ُِمـ اًم٘مرون! هذا ُمدًمقل اًمٜمّمقص ،اًمٜمّمقص إذا
َ
أو ُمـ ومالن أو ومالن ذم ّ
أو شمْمع حم٤مضة ذم اًمٗمتٜم٦م ي٤مر طمػمة سم٠مهي٤م شمٌدأ ،يمثرة يم٤مصمرة ُِمـ اًمٜمّمقص وأصم٤مر اًمداًم٦م  -وهلل احلٛمحد  -قمحغم
اعمٜمٝم٩م اًمًقي اًمقاوح ،وهلذا ُِمـ َوم ْْم ِؾ اهلل واعمٜمّ٦م ِ
قمز ّ
وضمؾ اًمٌ٤مًمٖم٦م واًم ُّٞمن اًمحذي جيٕمٚمحف شمٕمح٤ممم
وُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل ّ
ّ
نا ( )5إِ ىن َُم َع ا ًْم ُٕم ْ ِ
ُمع اًمٕمن اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِ ىن َُم َع ا ًْم ُٕم ْ ِ
وضمؾ ّ
قمز ّ
أن
نا﴾(ُِ ،)1مـ ٟمٕمٛم٦م اهلل ّ
ن ُي ْ ً
ن ُي ْ ً
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُي ٌّلم ـمرق اًمٜمج٤مة قمٜمدُم٤م شمدهلؿ إُمقر ًمتتْمحح اعمٕمح٤مين عمَِحـ خيْمحع
اهلل شمٕم٤ممم ُي ٌّلم واًمٜمى ُّ
( )1اًمنمح.6 ،5 :
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َ
ُمًٚمؽ أطمد اًمٓمروملم اعمرضمئ٦م واًمٜمقاص٥م ُِمـ اعمٌ٤مًمٖملم ذم اًمٓم٤مقم٦م طمتك
ًمٚمٜمّمقص ويٜمحل هقاه ،أُم٤م َُمـ يًٚمؽ
ذم اعمٕمّمٞم٦م! أو َُمـ يًٚمؽ ُمًٚمؽ اخلقارج واًمٗمقوقيلم و َُمـ يريدوا ْ
أن يٕمٞمدوا إُم٦م إمم َؾمٜمََـ أهؾ اه٤مهٚمٞمح٦م
وم ّ
اًمًح ُّـ
أٟم٤مؾم٤م شم٘مدّّ م هبحؿ ِّ
٢من ه١مٓء ٓ يًٛمٕمقن ،وؾمٌح٤من اهلل اهلقى ذم هذا هم٤مًم٥م ،اهلقى ذم هذا هم٤مًم٥م ،شمرى ً
طمتك سمٕمْمٝمؿ أظمذ طم ًٔم٤م ُِمـ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ ؾمٌح٤من اهلل إذا أشمحك هحذا إُمحر يمح٠مٟمام ُهم ِِّمح َٞم٧م أسمّمح٤مرهؿً ،مٚمٝمحقى
اًمٕمجٞم٥م اًمٖمري٥م ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ،ومألضمؾ ذًمؽ أـمٚمٜم٤م ّ
ٕن سمٕمض اعمقاوحع يتح٤مج إمم رء ُِمحـ اإلـم٤مًمح٦م
وومٞمٝم٤م ٟمقع ُِمـ اعمٕم٤مه٦م ٕطمقال اًمٜم٤مسً ،مٙمـ طمٞمٜمام ٟم٠ميت إمم ُمقوع ُِمـ اعمقاوع ُمثٚمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمرد يمام ؾمٞم٠ميت
 ْ﴿و ِؾم َع
اًمًٜمىى٦م قمٜمده ؿمٌٝم٦م ذم اًمٙمرد اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :
إن ؿم٤مء اهلل ُ ،-م٤م ذم أطمد  -وهلل احلٛمد – ُمـ أهؾ ُّ
ُيمُر ِؾمٞمف اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض﴾( )1ومٜمتٙمٚمؿ قمٜمف سمٌمء ُِمـ اإلجي٤مز ،أُم٤م ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ اًمتل اٟمٌٜمك وشمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م
ْ ُّ ُ ى َ َ
أن ُيريمحز ْ
ومٕمال ُمقاىمػ ودُم٤مء ُأزه٘م٧م وسمٚمدا ًٟمً٤م ُد ُّمرت وأطمقال إمم اهلل شمٕم٤ممم ُشمِمتٙمكُ ٓ :سمحدّّ ْ
ً
وأن ُيحدىمؼ ذم ُمثحؾ
هذه اعمً٤مئؾ و ْ
إُمر طمتك شمؼمأ اًمذُم٦م وشمتْمح اعمٕم٤م وهيٚمحؽ َُمحـ
حي٤م ص٤مد ًىم٤م ُي ٌّلم
أن يٙمقن اعمتٙمٚمؿ
ً
واوح٤م س ً
َ
طمل قمـ سم ّٞمٜم٦مٕ ،ضمؾ ذًمؽ ىم٤مل" :إٟمحف ٓ ُسمحدّّ ْ
أن ُدمتٜمح٥م اًمٗمتٜمح٦م سمٕمحدم اإلقم٤مٟمح٦م" قمحدم
هٚمؽ قمـ سم ّٞمٜم٦م وحيٞمك َُمـ ّ
اإلقم٤مٟم٦م وٓ آؿمؽماك ٓ سمٞمد وٓ سمٚمً٤من ،وًمٙمـ ايمٗمػ يدك وًمً٤مٟمؽ ،هذا اًمذي يٙمقن ذم اًمٗمتٜمح٦مْ ،
سمح٠من يٙمحقن
ً
يمػ ُِمـ ْ
يمػ ًمٚمً٤مٟمؽ ُِمـ ْ
ُمٌ٤مذا ذم
دظمقٓ
أن مت٤مرس وشمٗمٕمؾ ُم٤م يٙمقن قمق ًٟمً٤م أو
أن شم٘مقل ويٙمقن قمٜمدك ّ
قمٜمدك ّ
ً
واًمًالم ّ
ظمحػم ُِمحـ اًم٘مح٤مئؿ،
أن اًمٗمت َـ ُ
اًمٗمتٜم٦م ،وىمد أظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قمغم أٟمقاع ىم٤مل« :اًم٘م٤مقمد ومٞمٝمح٤م ٌ
ِ
ظمػم ُِمـ اًمً٤مقملش( )2يٕمٜمل ّ
أن اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م أطمقالُ ،مٜمٝمؿ َُمـ يًحٕمك
ظمػم ُمـ اعم٤مر ،واعم٤مر ومٞمٝم٤م ٌ
واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ٌ
ريمْم٤م ،وُمٜمٝمؿ َُمـ يٛمٌم ومٞمٝم٤م ُمِم ًٞم٤م ،وُمٜمٝمؿ َُمـ هق واىمػ ومٞمٝم٤م ،وُمٜمٝمؿ َُمـ هق ىم٤مقمحد ،ي٘محقل :هحذه
ويريمض ً
إذ وإومًد ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -ايمٗمػ يحدك
إطمقال ،يمؾ ُم٤م شم٘مدم وزاد ذم اًمٗمتٜم٦م وم٢مٟمف سم٤معم٘م٤مم َ ّ
وًمً٤مٟمؽ وهقاك.
------------------------------------------

( )1اًمٌ٘مرة.255 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3601مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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واًمٙمػ قمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م :ومال شمُٙم ِّٗمر أطمدً ا ُمٜمٝمؿ سمذٟم٥م ،وٓ خترضمف ُِمحـ اإلؾمحالم سمٕمٛمحؾّ :إٓ ْ
أن يٙمحقن ذم
ّ
ذًمؽ طمدي٨م :ومػموى احلدي٨م يمام ضم٤مء ويمام روي ،وشمّمدق سمف وشم٘مٌٚمف ،وشمٕمٚمؿ أٟمف يمام ُرويٟ ،محق َشم ْر ِك اًمّمحالة
وذب اخلٛمر وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،أو يٌتدع سمدقم٦م يٜمً٥م ص٤مطمٌٝم٤م إمم اًمٙمٗمر واخلروج ُمـ اإلؾمالم ،وا ّشمٌع إصمر ذم
ْ
ذًمؽ وٓ دم٤موزه.
وٓ أطم٥م اًمّمالة ظمٚمػ أهؾ اًمٌدع ،وٓ اًمّمالة قمغم َُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ.
..................
اًمٙمػ قمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦مْ ،
ذ َك قمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،ىمح٤مل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ:
أن ّ
ّ
شمٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ قمـ
شمٙمػ َ ى
يًٚمؿ اًمٜم٤مس ُِمـ ًمً٤مٟمف سمتٚمٗمٔمف قمٚمٞمٝمؿْ :
«اعمًٚمؿ َُمـ َؾمٚمِ َؿ اعمًٚمٛمقن ُِمـ ًمً٤مٟمف ويدهش(ْ )1
وأن يًٚمؿ اًمٜم٤مس ُِمـ
أن
َ
ٚمنم وإيّم٤مل اًمنم سمٞمده.
ذه سمٛمامرؾمتف ًم ى ّ
َ ِّ
واًمٙمػ قمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٕهنؿ أهؾ اإلؾمالم ،وهؿ إظمقاٟمؽ وهلؿ قمٚمٞمؽ احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ ،وهؿ أومْمحؾ أهحؾ
ان يٙمقٟمقا ُِمـ اعمًٚمٛملم وإُم٤م ْ
إرض ،أهؾ إرض إُم٤م ْ
أن يٙمقٟمقا ُِمحـ اًمٙمٗمح٤مر ،اًمحذيـ ىمح٤مل اهلل شمٕمح٤ممم﴿ :إِ ىن
ِِ ِ
لم ِذم َٟم ِ
ِ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
ا ىًم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِ َت ِ
قمز ّ
اب ِقمٜمْْدََ
ٞمٝم٤م﴾( )2ىم٤مل ّ
نميمِ َ
ذ اًمدىى َو ِّ
َ٤مر َضم َٝمٜمى َىؿ َظم٤مًمدي َـ وم َ
وضمؾ﴿ :إ ىن َ ى
ِ
ِ
ِ
ؼمك وإطمًح٤مٟمؽ
اهللىِ ا ىًمذي َـ َيم َٗم ُروا﴾( ،)3ومٌ٘مٞم٦م َُمـ ًمٞمًقا ُمـ اعمًٚمٛملم هؿ ُمحـ أهحؾ اًمٙمٗمحر ،ومح٠مطمؼ اًمٜمح٤مس سمح ّ
وإيّم٤مل اخلػم هؿ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،هؿ أهؾ اإلؾمالم ،إظمقاٟمؽ اًمذيـ شمحدقمق هلحؿ ويحدقمقن ًمحؽ ،شمّمحكم قمٚمحٞمٝمؿ
يمػ قمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،اًمتٙمٗمػم ُمٕمٜم٤مه احلٙمؿ سمٙمٗمر ٍ
أطمد ،هذا ُمٕمٜمك اًمتٙمٗمحػم ،وٓ
ومٙمػ قمٜمٝمؿّ ،
ّ
ويّمٚمقن قمٚمٞمؽ،
شمٙمٗمر أطمدًً ا ُمٜمٝمؿ سمذٟم٥م ،واًمتٙمٗمػم احل٘مٞم٘م٦م إٟمف ُيتٜم٤مول سم٠مؾمٚمقب شم٤مرة يٙمقن قمٚمٛم ًٞم٤م  -وذًمؽ إذا يمح٤من اعمحتٙمٚمؿ ذم
ُمً٤مئؾ اًمتٙمٗمػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ،-وشم٤مرة يتٜم٤مول اًمتٙمٗمػم سم٠مؾمٚمقب أسمٕمدََ ُم٤م يٙمقن قمـ اًمٕمٚمحؿ وقمالُمح٦م ذًمحؽ ذم
أيت:

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )10مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اًمٌٞمٜم٦م.6 :
( )3إٟمٗم٤مل.55 :
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ً
أن شم٘مح٤مل هن٤مئ ًٞمح٤م! ّ
ويم٠من اًمتٙمٗمػم ًمٗمٔم٦م ظم٤مـمئح٦م ٓ يّمحح ْ
ّ
أوّٓ :
يمح٠من
أن سمٕمض اًمٜم٤مس يتحدث قمـ اًمتٙمٗمػم:
اًمنمع أشمك سم٤مًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م يمام هنك قمـ أًمٗم٤مظ اه٤مهٚمٞم٦م ،ومال ي٘مقًمف قم٤م ٌ! اًمتٙمٗمػم طمٙم ٌؿ ذقمل إذا وىمحع ذم ُمقىمٕمحف
قمز ّ
ومً٘مف طمٙمؿ ًمحف سم٤مًمٗمًحؼ ،اهلل
ومٝمق إظمٌ٤مر قمـ طمٙم ِؿ اهلل ّ
وضمؾ ُ -مثؾ اًمتٗمًٞمؼ  ،-يم ىٗم َره أي طمٙمؿ ًمف سم٤مًمٙمٗمر ،ى
اًم٘م٤مذَ ذ ًقم٤م ُُم َٗم ًّؼ:
ُ
ومً َؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘م٤مذَ،
شمٕم٤ممم َيم ىٗم َر ذم يمت٤مسمف أصٜم٤م ًوم٤م و َوم ىًؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أصٜم٤م ًوم٤م ،ى
ت اعمُْ ْ١م ُِمٜمَ ِ
َ٤مت ا ًْم َٖم٤مومِ َال ِ
قن اعمُْحّمٜمَ ِ
ِ
قمز ّ
وضمؾ ومٞمٝمؿ سم٠مُمقر
َ٤مت ًُم ِٕمٜمُُقا ِذم اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م َو ْأ ِظم َر ِة﴾( )1وأُمر اهلل ّ
﴿إِ ىن ا ىًمذي َـ َي ْر ُُم َ ْ َ
لم ضم ْٚمدََ ًة و َٓ َشم ْ٘مٌ ُٚمقا َهلؿ َؿمٝم٤مد ًة َأسمدًً ا و ُأو ًَمئِ َؽ هؿ ا ًْم َٗم ِ
ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن﴾(ُ )2مح٤م طمٙمحؿ اًم٘مح٤مذَ؟
٤مضمٚمِدُُ ُ
ُْ َ َ َ َ
َ
َ
وه ْؿ َصم َامٟم َ َ
صمالصم٦مَ ﴿ :وم ْ
ُ ُ
ِ
ِ
قمز ّ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْحر َي َؿ﴾(،)3
ومً َ٘مف رب اًمٕم٤معملم ،ومٝمق وم٤مؾمؼ ىمٓم ًٕم٤م ،ىم٤مل ّ
وضمؾًَ ﴿ :م َ٘مدْْ َيم َٗم َر ا ىًمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ ىن اهللىَ ُه َق اعمًَْ ُ
ى
ٍ
ِ
ِ
رب
﴿ ًَم َ٘مدْْ َيم َٗم َر ا ىًمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ ىن اهللىَ َصم٤مًم ُ٨م َصم َال َصم٦م﴾(ُ ،)4مح٤م طمٙمحؿ اًمٜمّمح٤مرى؟ يمٗمح٤مر سمحال أدٟمحك ريح٥م ،يم ىٗمح َرهؿ ُّ
اًمٕم٤معملم :وم٢مذا وىمع اًمتٙمٗمػم ذم ُمقىمٕمف وم٢مٟمف ٓ ّ
ؿمؽ ٟمقع ُِمـ احلٙمؿ واإلظمٌ٤مر قمـ طمٙمؿ ُِمـ أطمٙمح٤مم اهلل شمٕمح٤ممم ٓ
يِمؽ ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ هٝمؾ يمثػميـ ممـ يريدون ُم٘م٤مسمٚم٦م اخلقارج ص٤مروا يتحدصمقن قمـ اًمتٙمٗمػم ّ
يم٠من اًمتٙمٗمػم ذ ًقمح٤م
يمثػما ي٘مقل :أهؾ اًمتٙمٗمػم واًمتٗمجػم! ُم٤م قمالىم٦م اًمتٙمٗمػم سم٤مًمتٗمجػم؟ اًمتٙمٗمحػم طمٙمحؿ
ُمٜمٝمل قمٜمف إـمال ًىم٤م! طمتك دمدُُ ً
ذقمل :وم٢مذا وىمع ذم ُمقىمٕمف وم٢مٟمف ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،إٟمام اإلؿمٙم٤مل ْ
أن ي٘مع ذم همػم ُمقىمٕمف ،وم٢مذا وىمحع ذم همحػم ُمقىمٕمحف
أن ُيٕم٤مد إمم طمٙمؿ اًمنمع وم ُٞمٌٓمؾ ُ
ظم٤مرضمل ٓ يٕمل وٓ يٗمٝمؿ :هذا ٓ يٕمٜمل ذًمؽ ْ
أصؾ اًمتٙمٗمػم! ًمديٜم٤م سم٤مب
قمغم يد
ّ
أطمدُ هؿ سم٤مًمٞمقم
يمٗمر ُ
ُمًت٘مؾ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف يًٛمك سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد ،يذيمر ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء أطمقال َُمـ يرشمدون ،وم٢مذا َ
أظمر ىم٤مل ٓ :يقضمد ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مر! ُم٤م طمٙمٛمف قمٜمد اعمًٚمٛملم عٞم ًٕم٤م؟ طمٙمٛمف أٟمف يم٤مومر ،هؾ ي٘م٤مل ٓ :شمٓمٚمؼ اًمٙمٗمحر
قمغم هذا! ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ ٓ يٓمٚمؼ اًمٙمٗمر قمغم هذا ،يمقن هذا اًمِمخص طمدي٨م قمٝمحد سم٤مإلؾمحالم ُيٜمٔمحر هحؾ
اٟمتٗم٧م اعمقاٟمع وىم٤مُم٧م اًمنموط ،هذه ُمً٠مًم٦م أظمرىٟ ،مٕمؿُ ٓ ،يتنع ذم اًمتٙمٗمػمً ،مٙمـ إذا ي٘م٘م٧م عٞمع اًمنموط
واٟمتٗم٧م عٞمع اعمقاٟمع وأىمٞمٛم٧م احلج٦م قمغم هذا اًمِمخص ّ
سم٠من صمٛم٦م يق ًُم٤م آظمر :ىم٤مل ٓ :يقضمد يقم آظمر! ىمرأٟم٤م قمٚمٞمف
أسمدً ا ٓ يقضمد يقم آظمر! هؾ ي٘مح٤ملٓ :
واًمًالم اًمث٤مسمت٦م ىم٤ملً :
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أي٤مت ذم يمت٤مب اهلل وأطم٤مدي٨م اًمٜمى ِّ
( )1اًمٜمقر.23 :
( )2اًمٜمقر.4 :
( )3اعم٤مئدة.17 :
( )4اعم٤مئدة.73 :
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شمٙمٗمروه! ٓ ي٘مقل هذا قم٤م ِ ً
أصال ،وم٤مًمتٙمٗمػم ًمٞمس ًمٗمٔم٦م  -يٕمٜمل ىمٌٞمح٦م! ُِ -مـ ُمثحؾ أًمٗمح٤مظ اه٤مهٚمٞمح٦م يمح٤محلٚمػ
ِ
ِ
ؼما قمحـ
ًمٖمػم اهلل وٟمحقه! اًمتٙمٗمػم
طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اهلل ،إذا أوىمٕمف اًمٕم٤م أو اًم٘م٤ميض يقىمٕمف قمـ قم ْٚم ٍؿ ويٙمقن خمح ً
ٌ
قمز ّ
اخلح٤مرضمل َعمِحـ ظم٤مًمٗمحف :ومٝمحؾ
أُمر ُمثؾ َىم ْتْح ِؾ
وضمؾ ،ومٙمقن
طمٙمؿ اهلل ّ
ّ
اخل٤مرضمل يتنع ويٙمٗمر َُمـ ؾمقاه هذا ٌ
ّ
ي٘م٤مل :اًم٘متؾ ٓ جيقز سمت٤م ًشمً٤م ٕضمؾ ّ
أن اخلقارج ي٘متٚمقن! اًم٘متؾ هٜم٤مك ىمتؾ ىمّم٤مص ،وهٜم٤مك ىمتؾ شمٕمزير ،وهٜم٤مك ىمتؾ
اهٝم٤مد ٕهؾ اًمٙمٗمر اعمح٤مرسملم ،ومٙمام أٟمف ٓ ي٘م٤مل :إٟمف ٓ يّمح اًم٘متؾ هن٤مئ ًٞم٤م! يمذًمؽ ٓ ي٘م٤مل :إٟمف ٓ يّمح اًمتٙمٗمػم
هن٤مئ ًٞم٤م ،إٟمام اإلؿمٙم٤مل ْ
أن ُيقىمع اًمتٙمٗمػم قمغم همػم أهٚمف ،وهلذا ىم٤مل" :وٓ ٟمٙمٗمر أطمدًً ا ُمٜمٝمؿ" يٕمٜمل ُِمـ أهحؾ اًم٘مٌٚمح٦م
"سمذٟم٥م" هذه اًمٕمٌ٤مرة ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ يمام ومّمٚمٝم٤م ٟمٗمًف طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،اًمذٟمقب شم٤مرة شمٙمقن سمٛم٘م٤مروم٦م اًمٙمٌ٤مئر
يمنمب اخلٛمقر واًمٗمقاطمش ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -وٟمحق ذًمؽ ومٝمحذه سم٢معح٤مع أهحؾ اًمٕمٚمحؿ ٓ يٙمٗمحر
ىٌل ّ
صغم اهلل
ذر ريض اهلل قمٜمف عمّ٤م ى
سمنم ضمؼميؾ اًمٜمى ى
اعمًٚمؿ هب٤م طمتك ًمق ُم٤مت وهق همػم شم٤مئ٥م ُمٜمٝم٤م ،وومٞمٝم٤م طمدي٨م أ ّ
ِ
قمز ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ى
ذر ُ -مًحتٖمر ًسم٤م
أن َُمـ ُم٤مت ٓ ينمك سم٤مهلل ّ
وضمؾ ؿمٞم ًئ٤م :وم٠م ىٟمىف يٙمقن ُمـ أهحؾ اهٜمح٦م ،وم٘مح٤مل أسمحق ّ
وإن زٟم٤م ْ
وُمًتٕمٔمام ْ :-
وإن هق ومه٤م – يٕمٜمل ومه٤م ُِمـ اًمٙمٌ٤مئر -؟ وم٘م٤مل رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ:
ً
وإن هقش وىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦مْ « :
وإن زٟم٤م ْ
« ْ
ذرش( ،)1اعمًٚمؿ اًمذي يٛمقت وهق ُِمـ أهؾ اًمتقطمٞمحد
وإن رهمؿ أٟمػ أ ّ
وىمد ىم٤مرَ ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ هذه اًمٙمٌ٤مئر ٓ ُيٙم ىٗمر ىمٓم ًٕم٤مً ،مٙمـ شم٠ميت قمٌ٤مرة "ٓ ُيٙم ىٗمر أطمدٌٌ سمذٟم٥م" ىمد يدظمؾ ومٞمٝمح٤م  -يمحام
ؾمٞم٠ميت  -قمٜمد سمٕمض َُمـ يٓمٚم٘مقهن٤م :ىمد ُيدظمٚمقن ومٞمٝم٤م َ
شمرك اًمّمالة ،وي٠ميت ومٞمٝمح٤م شمٗمّمحٞمؾ ْ -
إن ؿمح٤مء اهلل شمٕمح٤ممم -
َشم ْر ُك اًمّمالة ،وم٢مذا يم٤من اإلـمالق ُيراد سمف ُم٘م٤مروم٦م اًمذٟمقب ُِمـ اًمّمٖم٤مئر واًمٙمٌ٤مئر :وم٢م ىٟمىف ٓ ُيٙم ىٗمر أطمدٌٌ ُِمـ اعمًٚمٛملم
اًمًٜمىى٦م" صمؿ اؾمتثٜمك رمحف اهلل ىم٤مل ٓ" :خترضمف ُِمـ اإلؾمالم سمٕمٛمؾ" يٕمٜمل قمٛمؾ ُِمـ
هب٤م؟ ومٜمٕمؿ ،ىم٤مل" :سم٢مع٤مع أهؾ ُّ
إقمامل يم٤مًمزٟمك أو ذب مخر " ّإٓ ْ
أن يٙمقن ذم ذًمؽ طمدي٨م :ومػموى احلدي٨م يمام ضم٤مء ويمام روي" ومح٢مذا ضمح٤مء
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ى
ىٌل ّ
سم٠من َُمـ ومٕمؾ هذا وم٢م ىٟمىف يٙمٗمر :ومػموى احلدي٨م يمام ضم٤مء ويمام روي ،وشم٤مر ًة
طمدي٨م قمـ اًمٜمى ِّ
يٙمقن اإلـمالق  -وهذا أُمر ُمٝمؿ ضمدًً ا  -ذم اًمٜمّمقص :يٙمقن اإلـمالق ًمٚمتٙمٗمػم ُيراد سمف اًمٙمٗمر إصٖمر وشمح٤مر ًة
ِ
ُيراد سمف اًمٙمٗمر إيمؼمُ ،مث٤مل ىمقًمف ّ
٤مب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمحف يم ْٗمحرش( )2اًمٙمٗمحر هٜمح٤م ذم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :ؾم ٌَ ُ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)5827
ُمرومققم٤م.
( )2اًمٌخ٤مري ( ،)48وُمًٚمؿ (ُ )64مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف
ً
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َعََبَدَ َ
اًم٘مت٤مل ىمٓمٕم٤م يراد سمف اًمٙمٗمر إصٖمر ،واًمدًمٞمؾ ٟمّمقص يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م ىمقًمف شمٌح٤مرك وشمٕمح٤ممم﴿ :وإِ ْن َـم٤مئِ َٗم َت ِ
َح٤من ُِمح َـ
َ
ً
ومًامهؿ سم٤معم١مُمٜملم ُمع وىمقع اًم٘مت٤مل صمؿ ىم٤مل﴿ :إِ ىٟم َىام اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن إِ ْظم َق ٌةٌ﴾( )2ومًامهؿ أظمحقة ُمحع
اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا﴾(ّ )1
وىمقع اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمؿ ،وم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م أصٖمر ،شم٠ميت ٟمّمقص ومٞمٝم٤م إـمالىم٤مت ًمٚمٙمٗمر يٙمقن اعمراد هب٤م اًمٙمٗمر إيمؼم ،وي٠ميت
ْ
إن ؿم٤مء اهلل سمٞم٤مهن٤م قمٜمد اًمٙمالم قمغم شم٤مرك اًمّمالة" ،ومػموى احلدي٨م و ُي ٌّلم اعمراد ُمٜمف" هؾ اعمراد اًمٙمٗمحر إصحٖمر
أم اعمراد اًمٙمٗمر إيمؼم؟
"شمروي احلدي٨م و ُشمُّمدّّ ق سمف وشم٘مٌٚمف وٓ َشم ُر ّد طمدي٨م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وشمٕمٚمؿ أ ىٟمىف يمحام روي
ً
يمًال وهت٤مو ًٟمً٤م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمحف ىمحقٓن ُمٕمروومح٤من :ى
ٟمحق َشم ْر ِك اًمّمالة" َشم ْر ُك اًمّمالة ً
يمًحال
أن شمح٤مرك اًمّمحالة
ِ
واًمًحالم« :اًمٕمٝمحد اًمحذي
وهت٤مو ًٟمً٤م ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إ ىٟمىف ٓ يٙمٗمر :وإٟمام هذا ذٟم٥م ُمـ اًمذٟمقب ،وىمقًمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ِ
٤مب اعمًحٚمؿ ومًحقق،
اًمٙمٗمر
ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يم َٗمرش(ُ ،)3يراد سمف
إصٖمر يمام ذم طمدي٨م «ؾم ٌَ ُ
ُ
ُ
سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمالةَ :
ّ
يِمحؽ ذم قمٚمٛمٝمحؿ وديح٤مٟمتٝمؿ
وىمت٤مًمف يم ْٗمرش( ،)4وقمغم هذا سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمِمح٤مومٕمل ،أئٛمح٦م أومحذاذ ِظم َٞمح٤مر ٓ
يم٤مًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل وهمػمه ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ىم٤مل آظمرون  -يم٤مإلُم٤مم أمحد وقمدد ُِمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  -ىم٤مًمقا:
ى
اًمٙمٗمر ذم طمدي٨م اًمّمالة يديدًً ا ُيراد سمف اًمٙمٗمر إيمؼم ،ودًمٚمحقا قمحغم هحذا سم٠مدًمح٦م يمثحػمة ضمحدًً ا يٓمحقل اعم٘مح٤مم
إن
َ
سمنده٤مِ ،
وُمـ أهؿ إدًم٦م قمغم هذا ى
أن هحذا هحق اعمٕمحروَ قمحـ اًمّمحح٤مسم٦م واًمتح٤مسمٕملم ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ
وأرو٤مهؿ :أ ىن اعمٕمروَ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ى
اإلع٤مع قمغم هذا قمد ٌد ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ممـ
أن ْشمرك اًمّمالة يم ْٗمر ،وطمٙمك
َ
اإلع٤مع قمغم هذا اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف "شمٕمٔمٞمؿ ىمدْْ ر اًمّمالة" وهق ُِمـ أٟمٗمحس
طمٙمك
َ
وأٟمٗمع اًمٙمت٥م ،شمٜم٤مول ومٞمف ُمً٠مًم٦م اًمّمالة وُمً٠مًم٦م اإليامن ،يمت٤مب ٟمٗمٞمس ًمٚمٖم٤مي٦م ،ىم٤مًمقا :ى
إن حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي
رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُمع أ ىٟمىف ُِمـ اًمٕمٚمامء إومذاذ ِ
وُمـ اعمحدصملم اعمِم٤مهػم ىم٤مًمقا :إ ىٟمىحف ُمٕمحتـ قمٜم٤ميح٦م ظم٤مصح٦م سمحذيمر
اخلالَ ،ويٕمتٜمل سمتتٌع إىمقال ،حمٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مسمف هذا طمٙمك ى
اعمحدِّ صملم  -وًمٞمس اإلُمح٤مم أمححد
عٝمقر
أن
ِّ
َ
أن عٝمقر اعمحدِِّّ صملم قمحغم ى
وىم٧م أمحد و َىم ٌْ َؾ أمحد وسمٕمد أمحد :ى
أن شمح٤مرك اًمّمحالة يٙمٗمحر،
وم٘مط  -عٝمقر اعمحدِِّّ صملم َ
( )1احلجرات.9 :
( )2احلجرات.10 :
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)4143
( )3صحٞمح .أسمق داود (ُ )2623مـ طمدي٨م سمريدة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
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ِ
أيْم٤م ذم يمت٤مسمف هذا ى
شمح٤مرك
أن اعمٕمروَ قمحـ اًمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ هحق شمٙمٗمحػم
وٟم٘مؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ً
ظمالَ ذًمؽ ،وومٞمف اخلؼم قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أ ىٟمىحف عمّح٤م ُؾمحئؾ قمحـ رء ُِمحـ
ُ
اًمّمالة و جيئ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ
إقمامل شمر ْيمف يم ْٗمر ىم٤مل" :اًمّمالة"( ،)1وظمؼم قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم رمحف اهلل عمّح٤م ىمح٤مل " :يٙمحـ أصحح٤مب
ِ
حمٛمد ّ
أيْمح٤م
ع٤مع قمحغم هحذا ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يرون ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إقمامل شمريمف يم ْٗمر ّإٓ اًمّمالة"( )2وطمٙمك اإل َ
اإلُم٤مم اهٚمٞمؾ اؾمحؼ سمـ راهقيف هذه اًمذي ذيمرٟم٤مه٤م ذم ُم٘مدُم٦م اًمرؾم٤مًم٦م( ،)3وهحق أطمحد ؿمحٞمقخ اإلُمح٤مم طمحرب
أن َ
شم٤مرك اًمّمالة يٙمٗمحرّ :
صح قمٜمف ّ
اًمٙمرُم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،أظمؼم ّ
وأن هحذا
واًمًالم ىمد ّ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن اًمٜمى ى
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل إمم يقُمٜم٤م  -هذا اؾمحؼ رمحف اهلل  ،-اؾمحؼ ُِمحـ
هق رأي أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمدن اًمٜمى ِّ
اعمٕم٤مسيـ ًمإلُم٤مم أمحد وهق ؿمٞمخ اإلُم٤مم طمرب رطمؿ اهلل اهٛمٞمع ،هذا هق اعمٕمروَ ،ود ًّمح٧م قمحغم هحذا قمحدة
ٟمّمقص ،ويٓمقل ذم احل٘مٞم٘م٦م اعم٘م٤مم ًمنده٤مً ،مٙمـ راضمٕمٝم٤م ذم يمت٤مب اإليامن ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمحـ شمٞمٛمٞمح٦م ،وهلحذا
يْم٤م؟ يًٛمقن سم٠مهؾ اًمّمالةٟٕ ،مف ُِمـ اعمٕمٚمقم ّ
أن اعمًٚمٛملم
ُم٤مذا يًٛمك اعمًٚمٛمقن؟ يًٛمقن سم٠مهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وُم٤مذا أ ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  -يمام ذم اًمٌخ٤مري  -إذا أهم٤مر قمغم ىمقم اٟمتٔمرْ :
ُِمـ أهؾ اًمّمالة ،وىمد يم٤من ّ
وم٢من ؾمٛمع أذا ًٟمًح٤م
ّ
وإٓ أهم٤مر(ّ ،)4
ومٞمٙمػ قمٜمٝمؿ ،إذا ي٘مع ومٞمٝمؿ إذان
ّ
ٕن ُِمـ ؿمٕم٤مرات اعمًٚمٛملم اًمّمالة ،وم٢مذا أ ّذٟمقا ومٝمؿ ُيّمٚمقن
ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ٓ يّمٚمقن ومٙم٤من ُي ِٖم ْ ُػم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،إمم همػم ذًمؽ ُِمـ اًمٜمّمحقص اًمداًمح٦م قمحغم هحذا:
وأن اًمّمحٞمح ُِمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل عٞم ًٕم٤م ّ
ّ
أن ْشمرك اًمّمالة يم ْٗمحر  -هت٤مو ًٟمًح٤م ىمٓم ًٕمح٤م  ،-أُمح٤م إذا شمريمٝمح٤م
وُمـ عٞمؾ ُم٤م َذ َيمَحر ؿمحٞمخ اإلؾمحالم ُِمحـ إدًمح٦م ِ
ضم٤مطمدً ا سمقضمقهب٤م هذا سم٤مإلع٤مع ُم٤م ومٞمف إؿمٙم٤مل أٟمف يٙمٗمرِ ،
وُمحـ
ً
َ
أن ُِمحـ اعمٕمٚمحقم ّ
أووح – ذم اعمجٚمد اًمً٤مسمع ُِمـ يمت٤مب اإليامن  -عٚم٦م ُِمـ إدًم٦م ُِمـ وحٛمٜمٝم٤م ّ
أن اعمقطمحديـ إذا
وم٢من اًمٜم٤مر ٓ شمّمٞم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤مذا؟ ُمقاوع اًمًجقدّ ،
دظمٚمقا اًمٜم٤مرّ :
ٕن اًمٕم٤ميص ُِمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م يّمكم :ومحال متحس
ٕن قمد َم صالشمف ٌّ
وم٢من اًمٜم٤مر شم٠ميمٚمف ،يمٚمف ّ
ُمقاوع اًمًجقد ُمٜمف ،أُم٤م اًمذي ٓ يّمكم ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمّ :
دال
اًمٜم٤مر
َ
ُ
٤مق ويدْْ َقمق َن إِ َمم اًمًج ِ
قد َوم َ
قمغم يم ْٗمره ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :ى
حال
إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :ي ْق َم ُي ْٙم َِْم ُ
ُّ ُ
ػ َقم ْـ َؾم ٍ َ ُ ْ
( )1اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م (.)672 /2
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2622اًمّمحٞمح٦م (.)175 /1
( )3شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ًمٚمٛمروزي (.)929 /2
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )610مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
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قمز ّ
قن﴾( )1وومٞمف احلدي٨م اًمّمحٞمحّ " :
َي ًْ َتَٓمِٞم ُٕم َ
وضمؾ :ومٛمـ يم٤من ُِمـ أهؾ اإليامن
أن اهلل شمٕم٤ممم يٙمِمػ قمـ ؾم٤مىمف ّ
ُي َٛم ِّٙمٜمُف اهللُ شمٕم٤ممم ُِمـ اًمًجقد  -وهل اًمٕمالُم٦م سملم اعم١مُمٜملم وسملم رهبؿ  -و َُمـ يم٤من ُِمـ أهحؾ اًمٜمٗمح٤مق ذم اًمحدٟمٞم٤م:
أن يًجد ري٤م ًء ذم اًمدٟمٞم٤م :وم٢مٟمف يمٚمام أراد ْ
وم٢مٟمف يمٚمام أراد ْ
ومخحر
فمٝمره  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -ـمٌ ً٘م٤م واطمدًً ا
ى
أن يًجد ص٤مر ُ
قمغم ىمٗم٤مه"( )2ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :ه١مٓء يم٤مٟمقا يّمٚمقن ويًجدون ًمٙمـ ٟمٗم٤م ًىم٤م ومٚمؿ يتٛمٙمٜمقا ُِمـ اًمًحجقد ُمحع
ِ
سمٛمـ يٙمـ يّمكم ً
﴿و َىمدْْ َيمَح٤م ُٟمُقا
أصال! ي٘مقلُ ٓ :ي َٛم ّٙمـ ُمـ اًمًجقد ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
أهنؿ يم٤مٟمقا يّمٚمقن :ومام سم٤مًمؽ َ
يدْْ َقمق َن إِ َمم اًمًج ِ
قد َو ُه ْؿ َؾم٤معمُِ َ
قن﴾( )3ومٙم٤من ْشمر ُيمٝمؿ ًمٚمّمالة ُِمـ أؾمٌ٤مب قمدم ؾمجقدهؿ واًمحذي ٓ يًحجد ذم
ُّ ُ
ُ ْ
ذًمؽ اعم٘م٤مم هيٚمؽ ،وهٙمذا ُم٤م َذ َيم َره اهللُ شمٕم٤ممم ُِمـ ِذ ْيم ِْر اًمّمالة ُمع اًمتّمديؼ و َشم ْر ِك اًمّمالة ُمع اًمتٙمذي٥مَ ﴿ :وم َ
حال
َصدىى َق َو َٓ َص ىغم (َ )31و ًَمٙمِ ْـ َيم ىَذ َب َو َشم ََق ىمم﴾( )4ومجٕمؾ هذا ُمالز ًُمح٤م ،وم٤معمّمحدق ُمّمحكم ،واعمٙمحذب ُمتحقزم ٓ
أهؾ اًمٞمٛملم َ
يّمكم ،وإذا ؾم٠مل ُ
أهؾ اًمٜم٤مر قمـ اًمذي ؾمٚمٙمٝمؿ ذم ؾم٘مر ﴿ َُم٤م َؾمح َٚم َٙم ُٙم ُْؿ ِذم َؾمح َ٘م َر﴾( )5ومٌحدءوا سمح٠مول

لم﴾( ،)6وم٤مًمّمححٞمح اًمحذي د ىًمح٧م قمٚمٞمحف إدًمح٦م ّ
شمحرك
ضمرم وهق اًمٙمٗمر ﴿ َىم٤م ًُمقا َ ْ َٟم َُؽ ُِم َـ اعمُْ َّم ِّٚم َ
أن ْ
ضمرم وأيمؼم ْ
ْ
ِ
اًمّمالة ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد ىم٤مل ً
اًمّمالة يم ْٗمر و َُمـ ُي َٙم ِّٗم ْر َ
ىمقٓ هق ومٞمف تٝمد ،وهق سم٢مذن
شم٤مرك
اهلل شمٕم٤ممم ُم٠مضمقرً ،مٙم ّـ اًمّمقاب واًم٘مقل اًمذي أضمران أضمر اًمّمحقاب وآضمتٝمح٤مد هحق ىمحقل َُمحـ يم ىٗمحر شمح٤مرك
اًمّمالة ،هذا هق اًمّمحٞمحً ،مٙمـ إذا يٙمٗمره قم٤م ُِمـ اًمٕمٚمامء وىم٤مل :اًمّمقاب قمٜمد ىمقل أ قمٌد اهلل :حمٛمد سمحـ
ادريس اًمِم٤مومٕمل وهذا إُم٤مم ضمٚمٞمؾ ُِمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم رمحف اهلل شمٕمح٤ممم ،ويمقٟمحف ٓ يٙم ّٗمحرهؿ :هحذه ُمًح٠مًم٦م ُِمحـ
ُمً٤مئؾ اخلالَ اًمٗم٘مٝملً ،مٙم ّـ اًمّمقاب ومٞمٝم٤م وإدًم٦م اًم٘مقي٦م اًمراضمح٦م اًمتل يٓمقل ضمدًً ا اعم٘م٤مم ًمنده٤م وذيمرهح٤م
اًمّمحٞمح ّ
ؿمٞمخ اإلؾمالم  -ذم اعمجٚمد اًمً٤مسمع يمام ىمٚمٜم٤م ذم اًمٗمت٤موى  -شمدل قمغم ّ
أن شم٤مرك اًمّمالة يٙمٗمحر ،وهلحذا
أن
َ

( )1اًم٘مٚمؿ.42 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4919مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3اًم٘مٚمؿ.43 :
( )4اًم٘مٞم٤مُم٦م.32 ،31 :
( )5اعمدصمر.42 :
( )6اعمدصمر.43 :
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ُطمٙمل قمٚمٞمف اإلع٤مع ٕٟمف هق اعمٕمروَ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأروح٤مهؿ ّ
شمحر َك اًمّمحالة يمٗمحر،
أن ْ
وهلذا ىم٤ملٟ" :محق ْشمرك اًمّمالة".
ذب اخلٛمحر؟ ُمحع ّ
أن ذب
ي٠ميت ؾم١مال أن ،عم٤مذا َذ َيم ََر طمرب اًمٙمرُم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمع شمرك اًمّمحالة ْ
اًمًٜمىى٦م ٓ يٙمٗمر ص٤مطم ٌُف! اًمًٌ٥م يٕمقد ُمرة أظمرى إمم ْشمرك اًمّمالةٕ ،ضمؾ ذًمؽ ىم٤مل قمٌحد اهلل
اخلٛمر سم٢مع٤مع أهؾ ُّ
سمـ قمٛمر وريض اهلل قمٜمٝمام  -يمام ٟم٘مٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اعمجٚمد اًمً٤مسمع  -ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤مممَُ " :مـ ذب اخلٛمر
ُمّمٌح٤م أُمًك ُمنم ًيمً٤م" وم٤مؾمتٖمرب ذًمؽ اًمً٤مئؾ وىم٤مل ًمٚمٜمخٕملُ :م٤م وضمف هحذا
ممً ًٞم٤م أصٌح ُمنم ًيمً٤م :وُمـ ذهب٤م
ً
يم٤مومرا ؿم٤مرب
اًمٙمالم؟ ىم٤ملٟٕ :مف يؽمك اًمّمالة( ،)1ومٚمٞمس شمٙمٗمػمه ًمنمب اخلٛمر سم٤مإلع٤مع ٓ ،يٙم ّٗمرٟٕ ،مف ًمق يم٤من ً
اخلٛمر ًمقضم٥م ىم ْت ُٚمف ،وُمٕمٚمقم ّ
أن ًمف طمدا :وأ ّٟمف ُجيٚمد اًمثامٟملم ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمًٚمؿٟٕ ،مف ًمق يم٤من ُمرشمدًً ا عمّ٤م ُضمٚمِ َدَ اًمثامٟمحلم
ِ
اًمًٜمىى٦م ي٘محقل :ى
إن ذب اخلٛمحر
و ُشم ِر َك! ًمق يم٤من ُمرشمدًً ا ًم٘متؾ ذم ذب اخلٛمر ،هذا سم٤مإلع٤معُ ،م٤م ذم أطمد ُِِمـ قمٚمامء ُّ
قمز و ّ
ضمؾً ،مٙمـ ٕٟمف ي١مدي إمم اًمٙمٗمر ،ىم٤مل" :وم٢مذا ذب اخلٛمحر :وم٢مٟمحف ٓ يحدري سمّمحالة وٓ
أو اًمزٟم٤م يم ْٗمر سم٤مهلل ّ
ووقء :ومٞمًتٛمر ذم هم ّٞمف طمتك خترج وىم٧م اًمّمالة" ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وهق اظمتٞم٤مر اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕمح٤ممم -
ى
إن َُمـ ينمب اخلٛمر صمؿ يتٍمَ شمٍموم٤مت وهق خمٛمقر ىمد زال قم٘مٚمف :ي٘مقلٟ :م٠مظمذه سمٙمؾ شمٍموم٤مشمف ،وٓ ُجيٕمحؾ
أن اًمًٙمران إذا َـم ىٚم َؼ ّ
ذ ُسمف ًمٚمخٛمر ؾمٌ ًٌ٤م ذم إؾم٘م٤مط أطمٙم٤مم اهلل قمٜمف ،وهلذا اظمت٤مر اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ّ
وم٢من ـمال َىمحف
إن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ :
يٛميض ،وم٘مٞمؾ ًمف  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  :-ى
َ٤مرى َطم ىتىحك َشم ْٕم َٚم ُٛمحقا َُمح٤م
﴿ٓ َشم ْ٘م َر ُسمقا ى
اًمّم َال َة َو َأ ْٟم ُت ُْؿ ُؾم َٙم َ
َشم ُ٘مق ًُم َ
قن﴾( )2ومٝمذا هيذي ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل! وإذا َـم ىٚم َؼ ُم٤م يدري ُم٤م اًمٓمحالق! ىمح٤ملُ :مح٤م ٟمٙم٤مومئحف سم٠مٟمحف إذا ذب
أن يٛميض قمٚمٞمف اًمٓمالق ،وإذا ىمذَ ْ
اخلٛمر وـمٚمؼٟ :م٘مقل ٓ :يٛميض ـمال ُىمف!! ىم٤مل :ؾم٠مظمت٤مر ْ
أن ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلحدّّ ،
وإذا ىمتؾ ىمٓم ًٕم٤م ي٘متؾ ،إذا ىمتؾ أطمدًً ا وهق خمٛمقر ٓ ي٘م٤مل :هذا خمٛمقر! ٓ ُسم ّدّ ْ
أن ي٘متؾ ،ىمح٤مل اًمِمح٤مومٕمل رمححف اهلل:
ومٜمجرهي٤م ىم٤مقمدة ،يمؾ شمٍموم٤مت اعمخٛمقر ي١مظمذ هب٤مْ ،
وإن يم٤من ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ يحرى ـمحالق اًمًحٙمران أٟمحف ٓ
ً
﴿طم ىتىك َشم ْٕم َٚم ُٛمقا َُم٤م َشم ُ٘مق ًُم َ
قن﴾( )3ىم٤مًمقا :وهذا ٓ يدري ُم٤م ي٘مقلً ،مٙمـ ومٞمام
يٛميض
اؾمتدٓٓ سم٘مقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممَ :

( )1اإليامن ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ص.)237 :
( )2اًمٜمً٤مء.43 :
( )3اًمٜمً٤مء.43 :
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شمحرك اًمّمحالة
يتٕمٚمؼ سمنمسمف ًمٚمخٛمر ذ ُسمف ًمٚمخٛمر ذم ٟمٗمًف ىمٓم ًٕم٤م ًمٞمس سمٙمٗمر ٓ ري٥مً ،مٙمـ ٕٟمف ؾمحٞم١مول سمحف إمم ْ
ذب اخلٛمر ُمع ْشمرك اًمّمالةّ ٓ ،
ٕن ذب اخلٛمر يم ْٗمر! وًمٙمـ ٕٟمحف ؾمحٞم١مدي
وشمرك اًمّمالة يم ْٗم ٌر :ص٤مر ُيذيمر
ُ
ْ
ذب اخلٛمر صمؿ ٟم٘مقل :إذا شمرك اًمّمالة :وم٢مٟمف خمٛمقر ُمًٙملم! ُم٤م ٟم٘مقل هذا اًمٙمحالم،
إمم يم ْٗم ٍر ،ىم٤مل :ومال ُٟمتٞمح ًمف
َ
أن يؽمك اًمّمالةْ ،
هق شمًٌ٥م ذم ْ
وإن يم٤مٟم٧م هذه اعمً٠مًم٦م ىمد شمٙمحقن ُِمحـ اعمًح٤مئؾ سمحال ّ
ؿمحؽ اًمتحل ُِمحـ ُمًح٤مئؾ
آضمتٝم٤مدٟٕ ،مف إذا يم٤من إذا أوم٤مق يّمكم :ومتٕمقد اعمً٠مًم٦م إمم شمٍموم٤مت وأومٕم٤مل اًمًٙمران واًمٙمالم ومٞمٝمح٤م ،وهحق إذا
أوم٤مق يّمكم ،وم٘مد ي٘م٤مل :واهلل أقمٚمؿ إٟمف ًمٞمس سمت٤مرك ًمٚمّمالة ،وهحذا ٓ يٕمٜمحل أ ّٟمّحف يٕمحذر وي٘مح٤مل :هحذا ُمًحٙملم
أن ُشم٘مرب اًمّمالة ىمٌؾ ْ
أن ُي٘م٤مم قمٚمٞمف طمدّّ اهللً ،مٙم ّـ اهلل شمٕم٤ممم هنك ْ
وذب اخلٛمر! ٓ ُسم ّدّ ْ
طمٙمؿ اخلٛمر
أن َي ٌُ ّ٧م شمٕم٤ممم
َ
أن ُشم ْ٘م َر َب اًمّمالة ُِمـ ىمٌؾ اًمًٙم٤مرى ،ومٚمق أشمك إمم اعمًجد يّمكم ًمقضم٥م ْ
ُم٤م هنك ْ
أن ٓ ُي َٛم ّٙمـٟٕ ،محف هيحذي وٓ
يدري ،وٓ شمّمح اًمّمالة ُمٜمف ً
طمرب هحذه اعمًح٠مًم٦م ،وىمح٤مل قمٌحد اهلل سمحـ
أصال وهق ؾمٙمران ،وٕضمؾ هذا َذ َيم ََر
ٌ
أطم٥م إزم ُِمـ ْ
قمٛمرو ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمامْ " :
شمريم٧م اًمّمحالة،
ذسم٧م اخلٛمر
أن أذب اخلٛمر ،إين أذا
ُ
ُ
ٕن أزين ُّ
أطم٥م إ ّزم" ٓ شمٕمٜمل ّ
أن اًمزٟمحك ُ -مٕمح٤مذ اهلل – حمٌحقب!
و َُمـ شمرك اًمّمالة ومال ديـ ًمف"(ُ ،)1مثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات " ّ
ًمٙمـ ي٘مقلً :مق ُظم ِّ ْػم َت سملم أُمريـ ًمٙم٤من قمٜمدي اًمزٟم٤م أين ّ
ٕن اًمزاين ٓ يٗم٘مد قم٘مٚمف ًمٙمحـ ؿمح٤مرب اخلٛمحر يٗم٘محد
قم٘مٚمف ،ويؽمشم٥م قمغم وم٘مداٟمف ًمٕم٘مٚمف ْ
أن يؽمك اًمّمالة ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف يٙمقن سمال ديـ ،وهٙمذا ىمقل ُمنوق رمحف اهلل:
" َُمـ ذب اخلٛمر وم٘مد يم َٗم َر :ويم ْٗم ُرهْ :
أن ًمٞمس ًمف صالة"( )2يٕمٜمل يم ْٗم ُره ي٠مت ُِمحـ حرد ذسمحف اخلٛمحر! وإٟمحام
سمًٌ٥م أٟمف يتٓمرق إًمٞمف ْشمر ُك اًمّمالة سمًٌ٥م ذسمف اخلٛمر ،وهذا يمٚمف ي١ميمد قمغم ّ
شمحرك اًمّمحالة قمحغم اًمّمححٞمح
أن ْ
ؿم٤مرب اخلٛمر سمال أدٟمحك ريح٥م ًمحٞمس سمٙمح٤مومر :وإٟمحام شمًحٌ٥م ذم ْ
يم ْٗم ٌر ،أُم٤م هذه اعمً٠مًم٦م سمخّمقصٝم٤م ّ
أن يحؽمك
وم٢من
َ
اًمّمالة :ومألضمؾ ذًمؽ ىم٤مًمقا ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمقا.
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :أو يٌتدع سمدقم٦م يٜمً٥م ص٤مطمٌٝم٤م إمم اًمٙمٗمر" ٟمحت٤مج إمم اًمٙمالم سمٕمض اًمٌمء قمـ اًمٌحدع،
ٕ ّٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم ومٞمف ي٘مؾ ،وحيت٤مج ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ سم٤مًمٌدقم٦م واحلذر ُِمـ اًمٌدقمح٦م ْ
يٕمحرَ ُمح٤م
َ
أن
ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م؟ وُم٤م أىمً٤مم اًمٌدقم٦م؟ وُم٤م أطمٙم٤مم أهؾ اًمٌدع؟ طمتك شمٙمقن اًمّمقرة قمٜمده أووح.
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)150 /4
(ُّ )1
( )2وٕمٞمػ ُم٘مٓمقع .اًمٜمً٤مئل ( .)5665صحٞمح ووٕمٞمػ اًمٜمً٤مئل (.)5665
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حديع اًمًحامو ِ
ِ
ات
ومٜم٘مقل :اًمٌدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م هحل آظمحؽماع قمحغم همحػم ُمثح٤مل ؾمح٤مسمؼ ،وهلحذا ىمح٤مل شمٕمح٤مممَ ﴿ :سم ُ ى َ َ
َو ْإَ ْر ِ
ض﴾( )1يٕمٜمل ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم اظمؽمقمٝمام ُِمـ همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ،أُم٤م ُِمـ طمٞم٨م اإلـمالق آصٓمالطمل ًمٙمٚمٛمح٦م
ومٕمر َومٝم٤م اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل شمٕمح٤ممم ذم آقمتّمح٤مم" :سم٠مهنح٤م ـمري٘مح٦م ذم اًمحدِِّّ يـ خمؽمقمح٦م ،شمْمح٤مهل اًمٓمري٘مح٦م
اًمٌدقم٦م ى
قمز ّ
وضمؾ" ،وم٤مًمٌدقم٦م ـمري٘م٦م ُِمـ اًمٓمحرق ُشمًُحٚمؽ  -ؾمحقاء
اًمنمقمٞم٦مُ ،ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل ّ
ىمقًمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م ً ،-مٙمٜمٝم٤م ـمري٘م٦م ذم اًمدِِّّ يـ وًمٞمً٧م ذم اًمدٟمٞم٤م! ّ
ٕن قمٜمدٟم٤م ٛمققم٦م ُِمـ اعمخؽمقم٤مت احلديثح٦مُ ،مثحؾ
هذا ًمالىمط أن ُشم َٕم ُّدُّ اظمؽما ًقم٤م و ُشم َٕم ُّدُّ اسمتدا ًقم٤م ُمثؾ هذه اًمٙمٝمرسم٤مءُ ،مثؾ هذه اعمقاصالتُ ،مثؾ هذه آشمّمح٤مٓت،
ٟمحـ ٟم٘مقل :اًمٌدقم٦م ـمري٘م٦م ذم اًمدِِّّ يـ وًمٞمً٧م ذم اًمدٟمٞم٤مّ ،
ٕن خمؽمقم٤مت اًمدٟمٞم٤م ُم٤م طمٙمٛمٝم٤م؟ يمٚمٝم٤م ُم٤م يٓمٚمحؼ قمٚمٞمٝمح٤م
أن شمٙمقن و٤مرةْ ،
ان شمٙمقن ٟم٤مومٕم٦م وإُم٤م ْ
أهن٤م ُمٌ٤مطم٦م! اعمخؽمقم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م إُم٤م ْ
وم٢من يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٕم٦م ٓ ضر ومٞمٝم٤م :وم٢مهن٤م
ُمٌ٤مطم٦مُ ،مثؾ اًمٙمٝمرسم٤مء وآشمّم٤مل واعمقاصالت ،وٓ ٟمٓمٚمؼ ّ
أن اعمخؽمقم٤مت ذم اًمحدٟمٞم٤م يمٚمٝمح٤م ُمٌ٤مطمح٦م ،هٜمح٤مك أن
أضمٝمزة دمًس ،ي٠ميت ضم٤مر ٓ يت٘مل اهلل ويْمع هذا اهٝم٤مز ومٞمًتٛمع ُم٤م ي٘مقًمف ضمح٤مره ،أًمحٞمس هحذا اظمؽما ًقمح٤م؟ هحؾ
أن اًمٌدقم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٌ٤مطم٦مٟ ،م٘مقل :اًمٌدقم٦م اًمدٟمٞمقي٦م إُم٤م ْ
جيقز؟ إذن ُم٤م ٟمٓمٚمؼ ّ
أن شمٙمقن ُِمحـ اعمخؽمقمح٤مت اًمٜم٤مومٕمح٦م
قمز ّ
وضمؾ هذا اًمٜمٗمع اًمٕمٔمٞمؿ ،وهل ُِمـ أٟمقاع اًمٜمٕمؿ اًمتل َُم ّٙمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمح٤م :هحذه ٓ ّ
ؿمحؽ أٟمحف
اًمتل ٟمٗمع اهلل ّ
ُمٌ٤مطم٦م ،وًمٞمس هذا ُمقوع اًمٙمالمً ،مٙمـ ُم٤م ٟمٓمٚمؼ ى
أن يمؾ اظمؽماع هق ُمٌ٤مح! سمؾ هٜم٤مك اظمؽماقم٤مت ُمٌ٤مطم٦م وهٜم٤مك
اظمؽماقم٤مت همػم ُمٌ٤مطم٦مٕ ،ضمؾ هذا ىم ّٞمده٤م سم٤مًمديـ ،وم٘م٤مل :ـمري٘م٦م ذم اًمحديـّ ،
ٕن اًمحدِِّّ يـ َيم ُٛمح َؾ ىمح٤مل اهلل شمٕمح٤ممم:
﴿ا ًْمٞمقم َأ ْيمْٛم ْٚم ُ٧م ًَم ُٙمُؿ ِديٜمَ ُٙمُؿ﴾( )2وم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف سمدقم٦م ،أي زي٤مدة ذم اًمدِِّّ يـ شم٠ميت هب٤م ُ ْ ِ
وم٢مهن٤م اظمؽماع ُمٌتحدع،
يد ُصمٝم٤م ى
ْ
ْ
َْ َ َ
رأيح٧م اعمٌتحدع و َشم َٕم ٌُّح َدَ ه وإذا سمحف يتِمحٌف سمح٤مًمٓمرق
ـمري٘م٦م ذم اًمدِِّّ يـ خمؽمقم٦م ،شمْم٤مهل اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،أٟم٧م إذا
َ
اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ ىأهنحؿ يت٘مرسمحقن
اًمنمقمٞم٦م! ُم٤مذا ي٘مّمد؟ اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمدمه٤مء وقمغم اًمٕمقام ُِمـ اًمقاىمٕملم ذم اًمٌدع
ُ
وأهنؿ يريدون رو٤مه ،وُمع ذًمؽ هؾ هؿ ُمٌتدقمح٦م؟ ٟمٕمحؿ ُمٌتدقمح٦مّ ٓ ،
ؿمحؽ ىأهنحؿ ُمٌتدقمح٦م ،ي٘مّمحد ذم
إمم اهلل :ى
أن يًٚمؽ اعمًٚمؽ اًمّمحٞمحْ :
ٕن اًمقاضم٥م ْ
اًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌ٤مًمٖم ُ٦م ذم اًمتٕمٌد هلل ،ى
وأن يٙمقن قمغم هحدي رؾمحقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿْ ٓ ،
اهلل ّ
أن خيؽمع ويٌتدع! هذا ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م.
( )1اًمٗم٤مي٦م.117 :
( )2اعم٤مئدة.3 :
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اًمٌدقم٦م أىمً٤مُمٝم٤م ،أىمً٤مم اًمٌدقم٦م ُِمـ طمٞم٨م هل :هٜم٤مك سمدقم٦م شمًٛمك اًمٌدقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وهل اًمٌدقم٦م اًمّمحٚمٕم٤مء
اًمًٜمىى٦م هن٤مئ ًٞم٤مُ ،مثؾ سمدع آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمدُ ،مثؾ سمدع ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت،
اًمتل ًمٞمس هل٤م ّ
أي ُمًتٜمد ٓ ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم ُّ
أي ُمًتٜمد سمت٤م ًشمً٤م ٓ ذم يمت٤مب اهلل وٓ ذم ُؾمٜمى ِ٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
ُمثؾ سمدع اًمرواومض اًمتل ٓ شمٜمتٝمل ،هذه ًمٞمس هل٤م ّ
وؾم ّٚمؿ ،هذا اًمت٘مًٞمؿ إول.
اًمت٘مًٞمؿ اًمث٤مين :اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م ،إومم سمدع طم٘مٞم٘مٞم٦م وهل اًمّمٚمٕم٤مء ،اًمٌدقمح٦م اإلوح٤مومٞم٦م :أصحٚمٝم٤م ذقمحل
وٞمػ إًمٞمٝم٤م إو٤موم ً٦م ضمٕمٚم ْت َٝم٤م سمدقم٦م ،هذا ُمٕمٜمك يمقهن٤م سمدقم٦م إو٤مومٞم٦مُ ،مث٤مل ذًمؽِّ :
اًمذ ْيم ُر اهامقمل ،اًمذيمر سمال
َ
ًمٙمـ ُأ
أدٟمك ري٥م أٟمف ُمنموع ُم٠مُمقر سمفً ،مٙمـ ُم٤مذا ومٕمؾ أهؾ اًمذيمر اهامقمل؟ أو٤مومقا إو٤موم٦مً ،
سمدٓ ُِمـ ْ
أن يٙمحقن يمحؾ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمحٜمٝمؿ:
أطمد يًٌح اهلل وحيٛمد اهلل ويٙمؼم يمام يم٤من اًمقوع زُمـ اًمٜمى ِّ
ص٤مر ي٘مػ واطمد وي٘مقل :ؾمٌح٤من اهلل :ومٞمًٌحقن ،أو اًمتٚمٌٞم٦م يمام حيدث – ًمألؾمػ  -أن ذم احلح٩م واًمٕمٛمحرة،
ي٠ميت سمٕمض إطمٞم٤من صمالصمٛمئ٦م أو أرسمٕمٛمئ٦م ؿمخص وُمٕمٝمؿ واطمد ي٘مقلً :مٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ :وم ُٞم َٚم ٌّحقن عٞم ًٕمح٤م ،هحذا
ُمٕمٜمك اهامقمل ،اًمتٚمٌٞم٦م ُمنموقم٦م سمال ّ
ؿمؽ ًمٙمـ يمقهن٤م قمغم هذه اًمّمٞمٖم٦م اهامقمٞم٦م اسمتداعٟٕ ،مف أوٞمػ إمم اًمنمع،
هذا ُمٕمٜمك يمقٟمف سمدقم٦م إو٤مومٞم٦م.
اًمٌدقم٦م ُِمـ طمٞم٨م احلٙمؿ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م :اًمٌدقم٦م إُم٤م ْ
أن شمٙمقن ُُم َٙم ِّٗم َرة  -يٕمٜمل خيرج هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ اعمٚم٦م ،-
وإُم٤م ْ
أن شمٙمقن همػم ُمٙمٗمرة  -يٙمقن ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ اعمًٚمٛملم ًمٙمٜمف ُمٌتدع ُ ،-مث٤مل اًمٜمقع إول  -اًمٌدع اعمٙمٗمرة -
 :سمدع اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ُِمـ اًمدروز واًمٜمّمػمي٦م وأضاهبؿ ،وٟمحقه٤م ُِمـ اًمٌدع اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اًمرواومض يمتٙمٗمحػم اًمّمحح٤مسم٦م
سم٤مًمٕمٛمقم وٟمحق ذًمؽ مم٤م اسمتدقمقه واظمؽمقمقه :هذا ٓ ّ
ؿمؽ أهنؿ ُِمـ اًمٌدع اعمٙمٗمرة.
اًمٜمقع اًمث٤مين ُِمـ اًمٌدع :اًمٌدع همػم اعمٙمٗمرةّ ،
ٕن ص٤مطمٌٝم٤م ُمًٚمؿ ُِمـ اعمًٚمٛملمً ،مٙمٜمحف اظمحؽمع هحذه اًمٌدقمح٦م
َ
ومّم٤مر طم٤م ًُمف َ
أصحؾ ًمحف
طم٤مل اعمٌتدع ُِمـ اعمًٚمٛملمُ ،مثؾ آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي ،اعمقًمد اًمٜمٌقي آطمتٗم٤مل سمحف ٓ
اعمًٛمقن سم٤مًمٗم٤مـمٛمٞملم ،وهؿ يدّّ قمقن أهنؿ
وًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ،وأول َُمـ اظمؽمقمف واسمتدقمف أقمداء اهلل ُِمـ سمٜمل ُقمٌٞمد
ّ
رواومض ،وواىمٕمٝمؿ  -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه ُِمـ أهحؾ اًمٕمٚمحؿ  -ئمٝمحرون اًمحرومض :وسمح٤مـمٜمٝمؿ اًمٙمٗمحر
ي٘مرون سم٤مًمٞمقم أظمر ،هؿ يمٗمحرة
اعمحضٕ ،هنؿ يً ٌّقن إٟمٌٞم٤مء ويً ٌّقن اًمدِِّّ يـ وٓ يرون اًمّمالة واًمزيم٤مة وٓ ّ
سمال ّ
ؿمؽ ،هؿ أول َُمـ اظمؽمع سمدقم٦م اعمقًمد ،وم٘م ّٚمدهؿ يمثػم ُِمـ ؾمذج وقمقام اعمًٚمٛملم ،ي٘مقلٟ :محـ ٟمح٥م رؾمقل
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أطم٥م ًمرؾمقل اهلل ّ
اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ ُِمـ أ سمٙمر وٓ ُِمحـ قمٛمحر وٓ ُِمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! َ
ًمً٧م ى
قمثامن وقمكم وٓ ُِمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر :وُمع ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمقا هذه اعمخؽمقم٤مت.
ُم٤م طمٙمؿ َُمـ ي٘مع ذم ُمثؾ هذه آطمتٗم٤مٓت؟ ٟم٘مقل :إٟمف ُمٌتدع ُِمـ اعمًٚمٛملم ،هذا ُمٕمٜمك ىمحقهلؿّ :
إن احلٙمحؿ
أن شمٙمقن سمدقم٦م ُمٙمٗمرة وإُم٤م ْ
قمغم أصح٤مب اًمٌدع ٟمققم٤من ،إُم٤م ْ
أن شمٙمقن سمدقم٦م همػم ُمٙمٗمرة.
هٜم٤م ي٘مقل رمحف اهلل" :أو يٌتدع سمدقم٦م ُيٜمًح٥م صح٤مطم ٌُٝم٤م إمم اًمٙمٗمحر" يٕمٜمحل اًمٌحدع اعمٙمٗمحرة واخلحروج ُِمحـ
اإلؾمالم ،قمٜمد ذًمؽ ُحيٙمؿ سمٙمٗمره.
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :وا ّشمٌع إصمر ذم ذًمؽ وٓ دم٤موزه" اشمٌ٤مقمؽ ًمألصمر جيٕمٚمؽ َشم ًَْ َٚم ُؿ ُِمـ اًمٌدعّ ،
ٕن اًمقاىمٕملم
وؾمٜمى ِى٦م ٟمٌ ّٞمف :ومّمح٤مروا سمحذًمؽ
ذم اًمٌدع ىمد اشمٌٕمقا أهقا َءهؿ وُم٤م اظمؽمقمقه وظم٤مًمٗمقا
َ
اًمٜمّمقص اهٚمٞم٦م ذم يمت٤مب اهلل ُ
وإن أـمٚمؼ قمٚمٞمؽ ُ
ُمٌتدقم٦م ،هذا اعمٕمٜمك ،إذا اشمٌٕم٧م إصمر هذا ُمٕمٜم٤مه أٟمؽ ٓ شمٙمقن ُمٌتد ًقم٤م أسمدًً اْ ،
أهؾ اًمٌحدع أٟمحؽ
ى
وطمحذر ُِمحـ
ُمٌتدع! يٕمٜمل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحف اهلل شمٕمح٤ممم طمحلم دقمح٤م ًمٚمتقطمٞمحد
سَ اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل واًمٓمقاَ سم٤مًم٘مٌقر :ىم٤مًمقا :هذا ُمٌتدع! َُمـ اًمذي ىم٤مل :إٟمف ُمٌتدع؟ اعمٌتدقم٦مّ ،
ٕن اعمٌتدع
أن يٓمٚمؼ قمـ اًمِمٞمخ وقمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وقمغم أمحد وقمغم همػمهؿ ْ
اًمًٜمىى٦م قمٜمده هل اًمٌدقم٦م ،ومال ُيًتٖمرب ْ
أن ُيٓمٚمحؼ
ُّ

ُمٌتدعّ ،
واًمًحٜمىى٦م قمٜمحده هحل اًمٌدقمح٦م،
قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ ُمٌتدقم٦م ،إذا يم٤من اعمٓمٚمِؼ
ٌ
اًمًحٜمى ُ٦م ُّ
ٕن اعمٌتدع اًمٌدقم٦م قمٜمده هل ُّ

ُمٜمتٙمس ،ومألضمؾ ذًمؽ ىم٤مل" :اشمٌع إصمر ذم ذًمؽ وٓ دم٤موزه".
"وٓ أطم٥م اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع" عمّ٤م ضم٤مء إمم هذا اعمقوع يٜمً٥م هذه اعمًح٠مًم٦م عمِمح٤مخيفٟٕ ،محف ذم سمدايح٦م
اًمٙمت٤مب رمحف اهلل ىم٤مل " :ى
إن هذه اًمٕم٘مٞمدة هل اًمٕم٘مٞمدة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء إُمّم٤مر ذم اًمِم٤مم واًمٕمراق واحلجح٤مز"
عمّ٤م ضم٤مء إمم هذه اعمً٠مًم٦م ُم٤م ىم٤مل :ى
إن قمٛمقم اًمٕمٚمامء يٛمٜمٕمقن اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع! سمؾ ىم٤مل قمحـ ٟمٗمًحف ٓ :أطمح٥م
اًمّمالة ظمٚمػ أهؾ اًمٌدع :وٓ اًمّمالة قمغم َُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ،أُم٤م أصح٤مب اًمٌدع اعمٙمٗمرة ومال ّ
ؿمؽ أٟمحف ٓ يّمحغم
ظمٚمٗمٝمؿ وٓ يّمغم قمٚمٞمٝمؿ ،أُم٤م َُمـ يم٤من قمٜمده سمدقم٦م همػم ُمٙمٗمرة :وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم ىمقًملم اصمٜمحلمُ :محٜمٝمؿ َُمحـ
ي٘مقل :إٟمف ٓ ُيّمغم ظمٚمٗمف وٓ ُشم َ٘م ُّر قمٞمٜمُف وًمٞمس هذا ً
أهال ًمإلُم٤مُم٦م :ومال شمّمح اًمّمالة ظمٚمٗمف ،وُمٜمٝمؿ َُمحـ ي٘محقل:
ؿمؽ ،يٜمٌٖمل ْ
إٟمف ُِمـ طمٞم٨م يمقٟمف ُِمـ اعمًٚمٛملم شمّمح اًمّمال ُة ظمٚمٗمفْ :
وإن يم٤من شم٘مديٛمف ًمٚمّمالة ظمٓم٠م ،سمال ّ
أن ُي٘مدم
اًمًٜمىى٦مً ،مٙمـ ُِمـ طمٞم٨م صح٦م اًمّمالة شمّمح اًمّمالة ظمٚمٗمف ،أُم٤م اًمّمالة قمحغم
ًمٚمّمالة َُمـ يٙمقن قمغم احلؼ وقمغم ُّ
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َُمـ ُم٤مت ُِمـ أهؾ اًمٌدع وم٠مُم٤م رؤوؾمٝمؿ واًمدقم٤مة – ـمٌ ًٕم٤م اعم٘مّمقد اًمٌدقم٦م همػم اعمٙمٗمرة  -أُم٤م أهؾ اًمٌدع اعمٙمٗمحرة
وم٠مُمرهؿ واوح ٓ :يّمغم قمٚمٞمٝمؿ وٓ يّمغم ظمٚمٗمٝمؿ ،أُم٤م َُمـ يم٤من ُِمـ ذوي اًمٌدع همػم اعمٙمٗمرة :وم٠مُمح٤م رؤوؾمحٝمؿ
ُ
وأىمٌح ُِمـ اًمٕم٤مُم٦م  -قمقام أهؾ اًمٌحدع
أهمٚمظ
واًمدقم٤مة إمم اًمٌ٤مـمؾ واًمذيـ ٟمنموا هذه اًمْمالٓت ذم إُم٦م :ومٝمؿ
ُ
 ،وهلذا يٜمٌٖمل قمد ُم اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ٕ ٓ -هنؿ همػم ُمًٚمٛملم ً -مٙمـ ٕهنؿ يٜمٌٖمل ْأن يزضمرواً ،محٞمس اعم٘مّمحقد
أن يزضمر اعمٞم٧م! اعمٞم٧م إذا ُم٤مت وم٢مٟمف يٜمتٝمك زضمرهؿ ،وًمٙمـ يزضمر أضاهبؿٕ ،ضمؾ ذًمؽ ّ
ْ
ومح٢من ؾمحٗمٞم٤من اًمثحقري
ِ
ِ
ومتٕمٛمد رمحف
رمحف اهلل شمٕم٤ممم عمّ٤م ُم٤مت اسمـ أ ّ
رواد  -ويم٤من ُمـ اعمرضمئ٦م  -ويم٤من ؾمٗمٞم٤من ُمـ قمٚمامء إُم٦م اعمِم٤مهػمّ :
هلل شمٕم٤ممم ْ
ُمتجٝم٤م إمم ضمٜم٤مزشمف :وم٘م٤مل اًمٜم٤مس :ضم٤مء ؾمٗمٞم٤من ضم٤مء ؾمٗمٞم٤من :ومتج٤موز اهٜم٤مزة قمٛمدًً ا و
أن يِمؼ اًمّمٗمقَ
ً
ومًئؾ قمـ ذًمؽ ىم٤مل :واهلل إين ٕرى اًمّمالة قمغم َُمـ هق دوٟمف ،ي٘مقل :اًمّمالة قمٚمٞمف أٟم٤م ُم٤م قمٜمحدي
يّمؾ قمٚمٞمٝم٤مُ ،
أي إؿمٙم٤مل ،سمؾ َُمـ هق أؾمقأ ً
أردت ْ
أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اًمٌدقم٦م( ،)1يٕمٜمحل
طم٤مٓ ُمٜمف أرى أٟمف يّمغم قمٚمٞمفً :مٙم ْـ
ُ
ومٞمٝم٤م ّ
طمتك حيذر اًمٜم٤مس اًمٌدقم٦مّ ،
ٕن اعمٌتدع إذا وم ّٙمر ذم أ ُْمح ِره وم٘مح٤مل :قمٚمحامء اعمًحٚمٛملم وىمْمح٤مة اعمًحٚمٛملم :ظمٞمح٤مرهؿ
قمكم ٕضمؾ ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ُِمـ سمدقم٦م :هحذه ؿمح٘م٤مء وسمحالءُ ،مح٤م
وقم ٌّ٤مدهؿ :أهؾ اًمتٝمجد :أهؾ اًمّمٞم٤ممً :
همدً ا ٓ يّمٚمقن ّ
اًمذي حيٛمٚمٜمل قمغم ْ
أن أيمقن ذم هذه اًمٌدقم٦م ،أو يٙمتؿ سمدقمتف ،ومٞمجٕمؾ سمدقم َتف سمٞمٜمحف وسمحلم ظم٤مصحتف وٓ ئمٝمرهح٤م،
ومٕمٜمد ذًمؽ ُيٕم٤مُمؾ سمحً٥م اًمٔم٤مهر ،وم٤محل٤مصؾ ّ
ُمًحٚمام
ُمًٚمام ،إذا يمح٤من
ً
أن اًمّمالة قمغم اعمٌتدع هل راضمٕم٦م ًمٙمقٟمف ً
ِ
ِ
ِ
اًمًحٜمىى٦م و يقضمحد َُمحـ
شمّمح اًمّمالة قمٚمٞمف ،سمؾ ٓ ُسمدّّ ُمـ اًمّمالة قمٚمٞمف احل٘مٞم٘م٦م ،يٕمٜمل وًمق ُوضمدََ ُمٌتدع ُمـ أهحؾ ُّ
يّمكم قمٚمٞمف :هؾ ي٘م٤مل :ي١مظمذ ويرُمك ذم اعم٘مؼمة! ي٘م٤مل :اٟمٔمرُ :مًٚمؿ أم همػم ُمًٚمؿ؟ ُمًحٚمؿ إذن ٓ ُسمحدّّ ْ
أن ُيّمحغم
وإن يم٤من يّمكم قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ وٓ يّمكم قمٚمٞمف ظمٞم٤مرهؿ ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا ّ
قمٚمٞمفْ ،
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ
أن اًمٜمى ى
ىٌل ّ
صغم اهلل
زضمرا قمـ اًمٌ٤مـمؾ اًمذي وىمع ومٞمف َُمـ ُم٤متُ ،مث٤مل ذًمؽ ُأيت ًمٚمٜمى ِّ
رسمام َشم َر َك اًمّمالة قمغم سمٕمض اعمًٚمٛملم ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمرضمؾ ىمد اٟمتحر  -وآٟمتح٤مر ُِمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب  -وم٠مسمك ّ
أن يّمغم قمٚمٞمفً ،مٙمـ
أُمرهؿ ْ
ىٌل ّ
زضمر عمَـ يٗمٙمحر
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ يّمكم قمٚمٞمف هذا ومٞمف ٌ
أن يّمٚمقا قمٚمٞمف :ومّمٚمقا قمٚمٞمف( ،)2يمقن اًمٜمى ِّ
سم٤مٟٓمتح٤مر ،هذا اعمٕمٜمك ،وهٙمذا همػم اعمٌتدقم٦م ُِمـ اًمٗمً٤مق ،اًمٗم٤مؾمؼ ُِمـ اعمًٚمٛملم ٟمّمكم قمٚمٞمف وٟمذه٥م سمف إمم ىمؼمه
( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)186 /7
ِ
وؾمٚمؿ سمرضمؾ َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
يّمؾ قمٚمٞمف".
ٟمٗمًف سمٛمِم٤مىمص ،ومٚمؿ
( )2ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ( )978قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤ملُ " :أ ِيت ى
ىمتؾ َ
اًمٜم ُّ
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٤مهرا داقم ًٞم٤م إمم ومِ ًْ ِ٘مف :ومٝمذا اًمِمخص ىمد دمح٤موز طمحدو َد
وٟم٘مػ قمغم ىمؼمه وٟمدقمق ًمفً ،مٙمـ ىمد يٙمقن اًمِمخص
ً
قمز ّ
ُمٔمٝمر ًمف ُمًتٕمٚمـ سمف ،وم٘مد يحؽمك إظمٞمح٤مر
اًمٗمًؼ ،سمؾ هق
َ
قمٔمٞمام أيمثر ُِمـ يمقٟمف يامرس هق
دم٤موزا
وضمؾ
ً
اهلل ّ
ٌ
ً
واًمٕمٚمامء واًمًٚمٓم٤من – اًمًٚمٓم٤من احل٤ميمؿ يؽمك اًمّمالة قمٚمٞمف :واًمًٚمٓم٤من يمام ىمٚمٜم٤م إصؾ ْ
أن َُمـ يّمكم احلح٤ميمؿ -
ومٞمؽمك اًمّمالة قمٚمٞمفً ،مٙمـ ُم٤م ي٘مقل :اشمريمقه وارُمقه ذم اعم٘مؼمة! ي٘مقل :صٚمقا قمٚمٞمف ٕٟمف ُِمـ اعمًٚمٛملم ،ومح٢مذا يمح٤من
ُِمـ اعمًٚمٛملم ُمٌتد ًقم٤م أو وم٤مؾم ً٘م٤م ٓ ُشمؽمك اًمّمالة قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦مً ،مٙمـ َُمـ يم٤من حمحؾ ىمحدوة يمحقٓة إُمحقر وأهحؾ
اًمٕمٚمؿ وٟمحقهؿ ًمزضمر همػمه ،أُم٤م هق أن ُمٞم٧م ٓ يزضمر ،اٟمتٝمك وو ُٕمفً ،مٙمـ ًمزضمر همػمه ْ
أن يٜمتحر يمام اٟمتحر أو
يٌتدع يمام اسمتدع أو يًتٕمٚمـ سمٗمً٘مف يمام اؾمتٕمٚمـ ،يٗمٙمر ه١مٓء اًمذيـ يٗمٕمٚمقن ُمثؾ ومٕمٚمف ي٘مقًمقن :همدًً ا أٟمح٤م أرضمحق
وأن يذهٌقا إمم ىمؼمي إذا ُِم ّ٧م ْ
قمكم ْ
وأن يدقمقا زم ،ؾمٞمٙمقن هذا اإلفمٝم٤مر ًمٚمٗمًؼ هق
دقمقة اعمًٚمٛملم زم واًمّمالة ّ
اًمًٌ٥م ذم ْ
قمكم قمٛمقم اًمٜم٤مس ،إذن أٟم٤م ؾمح٠مشمرك آؾمحتٕمالن
قمكم :طمتك ًمق صغم ّ
أن يؽمك ه١مٓء إظمٞم٤مر اًمّمالة ّ
زضمر ِ
همػمه ْ
هبذا اًمٌالء ُمـ سمدقم٦م أو ومًؼ ،وهذا ُمٙمً٥م يمٌػم ،هذا اعم٘مّمقدّ ،
أن يٗمٕمؾ ومٕمٚمفً ،مٙمـ
ٕن اعم٘مّمقد ُ
ؿمؽ أٟمف ٓ ُسمدّّ ْ
ُِمـ طمٞم٨م اًمّمالة قمٚمٞمف ٓ ّ
أن ُيّمغم قمٚمٞمف ُم٤م دام ُِمـ اعمًحٚمٛملم طمتحك ًمحق يمح٤من ُمٌتحد ًقم٤م ٓ ،شمحؽمك
اًمّمالة قمٚمٞمف ٓ ،يرُمك هٙمذا يم٠مٟمف هيقدي أو ٟمٍماينً ،مٙمـ ُِمـ سم٤مب اًمزضمر ًمٖمحػمهّ ،
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
ٕن اًمٜمى ى
وؾم ّٚمؿ شمرك اًمّمال َة قمغم رضمؾ ُِمـ اعمًٚمٛملم ُمٜمتحر ًمزضمر همػمه ،هذا ومٞمف ُّؾمٜمىى٦م سمال ّ
ؿمحؽ ،وًمحذا يمح٤من يمٕمح٥م سمحـ
ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف  -وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك – ي٘مقل :يم٤من أؿمدىى ُم٤م أظمِم٤مه ْ
أن أُمحقت
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ( - )1عمّ٤م ختٚمػ قمـ همزوة شمٌقك  -وهذا اًمذي يٗمٙمر ومٞمحف ،أظمِمحك ْ
ىٌل ّ
أن
وٓ يّمكم قمكم اًمٜمى ُّ
ي٘مع زم ُمثؾ هذا ،ومٗمٞمف ُمزي٦م يمقٟمف يؽمك اًمّمالة قمٚمٞمف يٕمٜمل وزم إُمر وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ًمٙمـ ٓ ُسم ّدّ ْ
أن ُيّمحغم
قمٚمٞمف و ُيدقمك ًمف ،وطمتك ًمق شمريم َ٧م اًمّمالة قمٚمٞمف شمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم طمتك وأٟمح٧م ؾمح٤مضمد :اًمٚمٝمحؿ اهمٗمحر ًمحف ،اًمٚمٝمحؿ
قمٗمقا وهمٗمرا ًٟمً٤مٟٕ ،مف أخ ًمؽ ،وم٠مٟم٧م ًمٞمس سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف قمداوة
ارمحف ،اًمٚمٝمؿ ضم٤مزه سم٤محلًٜم٤مت إطمً٤م ًٟمً٤م :وسم٤مًمًٞمئ٤مت ً
قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ اًمّمٗمح واًمٖمٗمحران سمّمحٗمتف ُِمحـ
وضمؾ
ؿمخّمٞم٦م ،إٟمام َ
ُمٌٖمْم٤م ًمٗمٕمٚمفً :مٙمٜمؽ شمرضمق ُِمـ اهلل ّ
ً
يمٜم٧م هلل ّ
اعمًٚمٛملم.
-----------------------------------------ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4677مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
وإقمقر اًمدّ ّضم٤مل ظم٤مرج :وٓ ّ
ؿمؽ ذم ذًمؽ وٓ ارشمٞم٤مب ،وهق أيمذب اًمٙم٤مذسملم
..................
إقمقر اًمٙمذاب يريد سمف اعمًٞمح اًمدىى ىضم٤مل ،ؾمامه إقمقر ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أظمؼم أٟمف أقمقر قمٞمٜمف
ٕن اًمٜمى ى
اًمٞمٛمٜمك ،ىم٤مل « :ى
إن رسمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقر :وإٟمف أقمقر قمٞمٜمف اًمٞمٛمٜمكش( ،)1واًمدىى ىضم٤مل يمام صمٌح٧م ذم احلحدي٨م هحق أقمٔمحؿ
اًمٗمتـ قمغم اإلـمالقُ ،م٤م هٜم٤مك ومتٜم٦م ُمٜمذ ْ
أن ظمٚمؼ اهلل آدم إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م أقمٔمؿ أو أيمؼم ُِمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمحدىى ىضم٤مل
واًمًحالمُ« :مح٤م
 ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف  ،-وهلذا طمذرت ُمٜمف عٞمع إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ،ىم٤مل قمٚمٞمف ّاًمّمالة ّ
ِ
ٟمٌل ّإٓ طمذر أُمتف إقمقر اًمدىى ىضم٤ملً ،م٘مد أٟمذره ٟمقح ىمق َُمفش ( )2وهق ظم٤مرج ذم هذه إُمح٦م ىمٓم ًٕمح٤مّ ،
ٕن عٞمحع
ُمـ ّ
إُمؿ ىمٌٚمٜم٤م خيرج ومٞمٝمؿ هذا اعمًٞمح ،واعمًٞمح اًمدىى ىضم٤مل ُِمـ أقمٔمؿ اًمٗمتـ وهق ُِمـ إدًم٦م قمغم ّ
أن َُمحـ ئمٝمحرون
اخلقارق اًمٕمجٞمٌ٦م واًمٖمريٌ٦م ٓ يٙمقٟمقن سم٤مًميورة قمغم طمؼ! وىمد ئمٝمر قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕمض إُمقر اخل٤مرىم٦م
واًمٖمريٌ٦م ،ومٚمٞمس ُمٕمٞم٤مر احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ْ
أن شمٔمٝمر ظمقارق قمغم اًمِمخص – يمام ئم ّـ اًمٕم٤مُم٦م واًمدمه٤مء واهٝمٚم٦م -
ّ ،
ٕن اخلقارق هذه ىمد شمٔمٝمر قمغم يد أٟم٤مس ُِمـ اعمحت٤مًملم أو اًمًحرة أو َُمـ هلؿ صٚم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم ،وشمٔمٝمحر قمحغم
يد اًمدىى ىضم٤مل ومتٜم ً٦م واسمتال ًء.

هذا اًمدىى ىضم٤مل ُي َٛم ِّٙمٜمُف اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُِمـ سم٤مب اًمٗمتٜم٦م ُِمـ أُمقرُِ ،محـ وحٛمٜمٝم٤م أٟمحف يح٠مُمر يمحام ذم إطم٤مديح٨م

اًمّمحٞمح٦م  -أطم٤مديثف ذم اًمّمحٞمحلم ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  -وشمقؾمع ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمقؾم ًٕم٤م سم٤مًم ًٖم٤م ذم
يمت٤مب اًمٗمتـ ،ومٝمق أيمثر ه ًدا ًمًٞم٤مق أطم٤مدي٨م اًمدىى ىضم٤مل ُِمـ اًمٌخ٤مري رمحٝمام اهلل.
واًمًالم أٟمف ظم٤مرج ُمـ ظمٚم٦م سملم اًمِم٤مم واًمٕمراق ومٕم٤مث يٛمٞمٜمًً٤م وقم٤مث ً
ؿمامٓ ،ىمح٤مل ّ
صحغم
أظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :ي٤م قمٌ٤مد اهلل :وم٤مصمٌتقاش( )3وأظمؼم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أٟمف ي٠مُمر اًمًامء ومتٛمٓمر وإرض ومتٜمٌح٧م،
ويٛمر سم٤مخلرسم٦م ومتتٌٕمف يمٜمقزه٤م يمٞمٕم٤مؾمٞم٥م اًمٜمحؾ( )4إمم همػم ذًمؽ ُِمـ إُمقر اهل٤مئٚمح٦م اًمتحل شمٗمحتـ َُمحـ يث ٌّتحف اهلل
ُّ
شمٕم٤مممً ،مٙم ّـ اهلل  -يمام ىمٚمٜم٤م ًمف وًمف احلٛمد واعم ّـ  -ىمد ضمٕمؾ ومٞمف قمالُم٤مت داًم٦م قمغم يمذسمفُِ ،مـ أفمٝمرهح٤م أٟمحف أقمحقر
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4402مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3057مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2937مـ طمدي٨م اًمٜمقاس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2936مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
يدّ قمل أٟمحف هحق اًمحرب ،هحق
اًمٜمٌقة صمؿ يدّّ قمل اًمرسمقسمٞم٦م و ّ
قمٞمٜمف اًمٞمٛمٜمك وهق يدقمل اًمرسمقسمٞم٦م! اًمدىى ىضم٤مل يٌدأ ومٞمدّّ قمل ّ
أقمقر قمٞمٜمف اًمٞمٛمٜمك ،قمالُم ٌ٦م داًم٦م قمغم أٟمف يم٤مذب أٟمف أقمقر ،هق يدّّ قمل اًمرسمقسمٞم٦م وأٟمف سمٞمده اًمتٍميػ وأٟمف يمذا ويمذا
قمٞم٥م واوح ومٞمفَُ ،مـ َقم ىق َر قمٞمٜمَف ْ
واًمًحالم:
إن يم٤من ر ًسم٤م!! وهلذا ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
وقمٞمٜمف قمغم هذه احل٤مل! وهذا ٌ
اًمّمالة ّ
«أٓ ى
قمحز اؾمحٛمف ،صمحؿ إٟمحف يٛمٙمح٨م ذم
إن رسمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقرش( )1سمؾ ًمف قمٞمٜم٤من ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمف اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ ّ
يمًٜمَ٦م ُِمـ ـمقًمف وهق يقم طم٘مٞم٘مل ،طمتك ؾم٠مل اًمّمح٤مسم٦م روحقان اهلل شمٕمح٤ممم قمٚمحٞمٝمؿ:
إرض أرسمٕملم يق ًُم٤م ،يقم َ
يمًٜمََ٦م شمٙمٗمٞمٜم٤م ومٞمف صالة يقم؟ ىم٤مل :ٓ« :اىمدروا ًمف َىم ْدْ َرهش( )2مم٤م يدل قمغم أٟمحف ـمحقل طم٘مٞم٘محل،
ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي َ
ويقم يمِمٝمر ويقم يمجٛمٕم٦م يٕمٜمل يم٠مؾمٌقع وؾم٤مئر أي٤مُمف يم٠مي٤مُمٙمؿ( ،)3صمؿ يٛمٙم٨م ذم إرض ،ضمح٤مء ذم اًمروايح٤مت
ّ
أن أيمثر َُمـ خيرج إًمٞمف اًمٜمً٤مء(ٟ - )4مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -حلرصٝم ّـ قمغم اًمٖمري٥م واًمٕمجٞم٥م ،وضمح٤مء ذم
سمٕمض اًمرواي٤مت ّ
أن اًمرضمؾ يرضمع إمم سمٞمتف ومػمسمط ُمقًم ّٞمتحف رسم٤م ًـمح٤م ًمٙمثحرة َُمحـ خيحرج إًمٞمحف ٟ -مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م
ِ
يٛمحر سمح٤معم١مُمٜملم
ٔمحٞمامّ ،
واًمًالُم٦م ُ -مـ اًمٜمً٤مء ،ذم اًمرواي٤مت ُم٤م يدل قمغم أ ّٟمّف ُيٌتغم أهؾ اإليامن ذم وىمتف اسمحتال ًء قم ً
ومػم ّدون قمٚمٞمف دقمقشمف وي٠مسمقن ْ
أن ي٘مٌٚمقا ىمق ًَمف ًمف ومٞمّمٌحقن ممٛمحٚملم(ً )5مٞمس سم٠ميدهيؿ رء ُِمحـ سمح٤مب آسمحتالء،
وم٢من أٟمقاع اًمٜمٕمؿ اًمتل يٗمتٜمقن هب٤م ُشمٗمتح قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ يٛمٙم٨م ذم إرض ُم٤م ؿم٤مء اهلل ْ
وأُم٤م َُمـ يم٤مٟمقا ُمٕمف ّ
أن يٛمٙمح٨م
ومٞمٝم٤م اعمدة اعمحددة وهل أرسمٕمقن يق ًُم٤م قمغم اًمقوع اًمذي ذيمرٟم٤م ،صمؿ ى
اعمًحٞمح اسمحـ ُمحريؿ قمٚمٞمحف
إن اهلل شمٕم٤ممم ُيٜمزل
َ
طمٙمام ً
قمدٓ حيٙمؿ سمنميٕم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :ومٞمدرك اًمدىى ىضم َ٤مل قمٜمد سم٤مب ًُم ّدّ ( - )6سم٤مب
ّ
واًمًالم ً
اًمّمالة ّ
ِ
وىمٕم٧م اعمٚمحٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م
واًمًالم أٟمف إذا
سم٤مب ًُم ّدّ ذم ومٚمًٓملم  -ي٧م اطمتالل اًمٞمٝمقد أن ،وأظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
سملم اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر وم٢مٟمف "ُم٤م ُِمـ طمجر وٓ ؿمجر ّإٓ ي٘مقل :ي٤م ُمًٚمؿ :هذا هيحقدي ظمٚمٗمحل شمٕمح٤مل وم٤مىمتٚمحف ّإٓ
ُمٓمٞمع هلل ٓ ،شمتّمقر ّ
اًمٖمرىمد"(ُ )7مع ّ
ُمٓمٞمع ًمرب اًمٕم٤معملم ُِمحـ
أن اًمٖمرىمد! هق يمؾ رء ذم هذه اًمدٟمٞم٤م
أن اًمٖمرىمد
ٌ
ٌ
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2936مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2937مـ طمدي٨م اًمٜمقاس ريض اهلل قمٜمف
ً
(ُ )4مًٜمد أمحد (.)17900
ُمرومققم٤م.
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2937مـ طمدي٨م اًمٜمقاس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2936مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )7صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2922مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ـمٞمقر ودواب :وًمٙمـ ضمٕمٚمف ًمف اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم آي٦م ٕٟمف ُِمـ ؿمجر هيقد ،وهلذا هؿ حيرصقن قمٚمٞمف ضمدًً ا ،اًمٞمٝمقد
أن حيرصقن قمغم ؿمجر اًمٖمرىمد ضمدًً اّ ،
ٕن أقمداء اهلل يٕمٚمٛمقن ِص ْدْ َق رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :ومٞمدريمف
واًمًالم ،يدرك اًمدىى ىضم َ٤مل قمٜمد سم٤مب ًُم ّدّ ومٞم٘متٚمف ،وشمٜمتٝمل وشمٜمٓمٗمئ ومتٜم ُتف ،وهحق ُِمحـ
اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
ُ
اًمّمالة ّ
اًمٗمتـ اًمٙمٌ٤مر ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م – اًمِمديدة ،وٓ يثٌ٧م قمٜمده٤م ّإٓ ُ
اًمّمحالة
أهؾ اإليامن ،و َسم ى َ
لم قمٚمٞمحف ّ
أيْم٤م ّ
يم٤مومر :ي٘مرأه يمؾ ُم١مُمـ يم٤مشم٥م وهمػم يم٤مشم٥م"( )1اًمٕمؼمة هٜم٤م ًمٞمً٧م
أن "اًمدىى ىضم َ٤مل
واًمًالم ً
ٌ
ُمٙمتقب سملم قمٞمٜمٞمف ٌ
ّ
سمتٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م! اًمٕمؼمة هٜم٤م سم٤مإليامن ،وم٢مذا يم٤من ُِمـ اعم١مُمٜملم وم٢مٟمف ي٘مرأ ّ
أن سملم قمٞمٜمٞمف يم٤مومر ،وهذا ُِمـ رمححف
اهلل وُم ّٜمّتف ،ىمٚمٜم٤م :ى
إن ُِمـ اًمٗمتـ ّأهي٤م اإلظمقة  -وهلل اًمٗمْمؾ واعم ّـ واحلٛمد واًمِمٙمر  -يٙمقن ومٞمٝم٤م دٓٓت وخم٤مرج
ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمٚمًالُم٦م ُِمـ اًمٗمتـ ،وم٠مقمٔمؿ اًمٗمتـ هل ومتٜم٦م اًمدىى ىضم٤مل يمام ىمٚمٜم٤م وُمع ذًمؽ ضمٕمؾ اهلل ومٞمحف ُِمحـ اًمحدٓٓت
قمغم يمذسمف وُم٤م جيٕمؾ اعم١مُمـ يٌٕمد قمـ ومتٜمتف ّ
أن سملم قمٞمٜمٞمف ُمٙمتقب "يم٤مومر" ،وىم٤مل :إٟمف ي٘مقل إٟمف اًمرب! وأٟمف أقمقر
قملم اًمٞمٛمٜمك ،وهق يدّّ قمل أٟمف اًمرب ،إمم همػم ذًمؽ ُِمـ اًمدٓئؾ اًمتل ىمد يٓمقل اعم٘مح٤مم هبح٤مً ،مٙمحـ دمحد أطم٤مديح٨م
اًمدىى ىضم٤مل ُمٗمّمٚم٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ،وٟم٘مؾ اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ري٤مض اًمّم٤محللم عٚمح٦م يمثحػمة ُمٜمٝمح٤م ،وم٠مطم٤مديح٨م
اًمدىى ىضم٤مل صم٤مسمت٦م وُمٕمٚمقُم٦م ،وؾمٛمل سم٤مٕقمقر اًمدىى ىضم٤مل ٕضمؾ اًم َٕم َقر اًمذي ذم قمٞمٜمف.
ىم٤مل" :ظم٤مرج ٓ ّ
يدّ قمل  -ىمٌحف اهللُ  -أٟمف هحق
ؿمؽ ذم ذًمؽ وٓ ارشمٞم٤مب ،وهق أيمذب اًمٙم٤مذسملم" ٟمٕمؿٟٕ :مف ّ
ضمدً ا ،وضم٤مء أٟمف يتٌٕمف ذم احلدي٨م اًمّمححٞمح يتٌٕمحف َُمحـ هيحقد أصحٌٝم٤من ذم
اًمرب ،ويتٌٕمف قمغم هذا أقمداد همٗمػمة ً
إيران "يتٌٕمف َُمـ هيقد أصٌٝم٤من ؾمٌٕمقن أًم ًٗم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمٞم٤مًمً٦م"( )2ومٞمخرج ذم اعمنمق( ،)3ويتٌٕمف قمدد ،ذم اعمنمق
اعمنمق ضم٤مءت أطم٤مدي٨م يمثػمة ضمدًً ا داًم٦م قمغم ّ
أن اًمٗمتٜم٦م ُمٜمف( ،)4وٕضمؾ هذا يمثػم ُِمـ اًمٗمتـ اًمقاىمٕم٦م ذم إُم٦م يم٤من
يم٤من خمرضمٝم٤م ُِمـ اعمنمق ،سمدقم٦م اًمراومْم٦م :سمدقم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م :سمدقم٦م اعمٕمتزًم٦م :سمدقم٦م اهٝمٛمٞم٦م :سمدقم٦م اخلحقارج :سمدقمح٦م
خل ّر ُِم ّٞمح٦م وأضاهبحؿ :يمٚمٝمحؿ  -ؾمحٌح٤من اهلل ُِ -محـ ضمٝمح٦م
أضوا سم٤مُٕم٦م اًمير اًمِمديد ُمثؾ أهحؾ اًمٗمتحؽ ا ُ
َُمـ ّ
ِ
واًمًالم " ّ
أن اًمٗمتٜم٦م خترج ُِمحـ ه٤مهٜمح٤م:
اًمنم ،وأظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اعمنمق ،وٓ يزال اعمنمق ومٞمف رء يمثػم ُمـ ى ّ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2934مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2944مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1380مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3279مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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ُِمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من"( )1وهلذا يم٤من يمثػم ُِمـ اًمٗمتـ آشمٞمح٦م ُِمحـ ضمٝمح٦م اًمٕمحراق وُمح٤م سمٕمحده ُِمحـ ضمٝمح٤مت
يْم٤م ُِمـ ضمٝم٦م اعمنمق،
ظمراؾم٤من وٟمحق ذًمؽ ُِمـ اًمٗمتـ اًمتل وىمٕم٧م ،وهٙمذا احلروب واعمٝم٤مًمؽ اًمٙمٌػمة وىمٕم٧م أ ً
وم٤محل٤مصؾ ّ
أن اًمدىى ىضم٤مل خيرج ذم اعمنمق ويتٌٕمف قمد ٌد همٗمػم ُِمـ أهؾ اعمنمق ،صمؿ يٙمحقن ُمنح ًقم٤م ضمحدًً ا ذم إرض
يم٤مًمريح ذم هقمتف ،يم٤مًمٖمٞم٨م اؾمتدسمرشمف اًمريح( ،)2يٕمٜمل أٟمف هيع ضمدًً ا ويتٛمٙمـ ُِمـ وـم٠م إرض يمٚمٝم٤م ّإٓ ُمٙمح٦م
واعمديٜم٦م :وم٢مهن٤م حمٛمٞم٦م ُمٜمف( ،)3واًمٕم٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ  -وهلل احلٛمد  -سمام أظمؼم سمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ىمح٤ملِ « :
وُمحـ
ّ
ّ
أدريمف :ومٚمٞم٘مرأ قمٚمٞمف ومقاشمح ؾمقرة اًمٙمٝمػش( ،)4وهذا يدل قمغم ّ
واًمًٜمىى٦م أٟمحف ُِمحـ
أن آًمتزام وآقمتّم٤مم سم٤مًم٘مرآن ُّ
واًمًالم ّ
أن اًمٕم٤مومٞم َ٦م ُِمـ ومتٜمتف ُشم٘مرأ قمٚمٞمحف هحذه
أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مة ُِمـ اًمٗمتـ ،يٕمٜمل
أقمٔمؿ اًمٗمتـ :أظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
َ
أي٤مت اًمٕمٔم٤مم ُِمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،واًمٙمحالم ومٞمحف يٓمحقل ،وصحٜمّػ ومٞمحف اًمٕمٚمحامء ُمّمحٜمٗم٤مت وذيمحروه ذم همحػم
اًمّمحٞمحلم سمٞم٤م ًٟمً٤م عمَ٤م ي٘مع سملم يدي اًمً٤مئؾ ُِمـ هذه اًمٕمٔم٤مئؿ.
-----------------------------------------وقمذاب اًم٘مؼم طمؼُ ،يً٠مل اًمٕمٌدُ قمـ رسمف وقمـ ٟمٌ ّٞمف وقمـ ديٜمف ،ويرى ُم٘مٕمحده ُِمحـ اهٜمح٦م أو اًمٜمح٤مر ،وُمٜمٙمحر
وٟمٙمػم طمؼ ،ومه٤م وم ّت٤مٟم٤م اًم٘مؼم
..................
قمام يٙمقن سمٕمد اعمقت ،واًمذي يٙمقن سمٕمد اعمقت ذم اًم٘مؼم ؿمٞمئ٤من:
شمٙمٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ّ
اًمٌمء إول :اًمٗمتٜم٦م ،واعم٘مّمقد سم٤مًمٗمتٜم٦م ؾم١مال اعمٞم٧م قمـ صمالصم٦م أُمقر :قمـ رسمف وقمـ ديٜمف وقمـ ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وهذه ُيً٠مهل٤م ُّ
يمؾ أطمد ،وم٠مُم٤م اعمًٚمؿ وم ُٞمث ٌّ٧م وجيٞم٥م اهقاب احلؼ و َي ًْ َٚمؿ ُِمـ اهلقل اًمذي ي٘محع ُِمحـ
ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمحقن
آصم٤مر هذا اًمً١مال ،أُم٤م اًمٗم٤مضمر واعمرشم٤مب ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -ي٘مقل :ه٤م ،ه٤م ٓ أدري:
ُ
ً
ىمقٓ وم٘مٚمتف ،ومٙم٤من ي٘مقل ذم اًمدٟمٞم٤م :ى
إن رسمف اهلل وديٜمف اإلؾمالم وٟمٌ ّٞمف حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿً :مٙمـ عمّ٤م ضمح٤مء ذم
ووؾ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  – -ىم٤مل :إٟمف ؾمٛمع اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ً
ّ
ىمقٓ وم٘م٤مًمف.
اعمقوع اهل٤مئؾ هذا و٤مع
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3279مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2937مـ طمدي٨م اًمٜمقاس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1881مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2937مـ طمدي٨م اًمٜمقاس ريض اهلل قمٜمف
ً
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إُمر اًمث٤مين اًمذي ي٘مع ذم اًم٘مؼم :هق اًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕمذاب ،يٗمتح ًمٚمٛم١مُمـ ُمقو ًٕم٤م يرى ومٞمف ُم٘مٕمدََ ه ُِمحـ اهٜمح٦م،
وي٠مشمٞمف ُِمـ رحيٝم٤م وـمٞمٌٝم٤م ،ومألضمؾ ذًمؽ إذا َقمٚمِ َؿ اًمٜمج٤مة وأٟمف ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ىم٤مل :رب َأ ِىم ِؿ اًمً٤مقم٦م ،يٕمٜمل يريد ْ
أن
ِ
رب
طمره٤م وؾمٛمقُمٝم٤م ومٞم٘محقلِّ :
يدظمؾ اهٜم٦م ،أُم٤م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل – اهل٤مًمؽ :وم٢م ىٟمىف ُيٗمتح ًمف سم٤مب إمم اًمٜم٤مر ،ي٠مشمٞمف ُمـ ِّ
ٓ ُشم ِ٘م ِؿ اًمً٤مقم٦مُ ،مع ؿمدة اًمتٕمذي٥م اًمذي يٜم٤مًمف ٕ ،ىٟمىف يٕمٚمؿ أ ىٟمىف إذا أىمٞمٛم٧م اًمً٤مقم٦م :ى
وم٢من ووٕمف أؾمقأ وأظمٌ٨م ُِمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :اًم٘مؼم أول ُمٜمزًم٦م ُِمـ ُمٜم٤مزل أظمرةْ :
ووٕمف ذم اًم٘مؼم ،وىمد ىم٤مل ّ
وم٢من ٟمجح٤م ُمٜمحف ومحام سمٕمحده
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َأ َُم َر اعمّمكم ْ
أين ُمٜمفْ ،
ىٌل ّ
أن يًحتٕمٞمذ سمح٤مهلل ُِمحـ
ذ ُمٜمفش( ،)1واًمٜمى ُّ
وإن يٜمجق ُمٜمف ومام سمٕمده َ ّ
وُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامتِ :
وُمـ قمذاب اًم٘مؼمِ :
أرسمع «اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُِمـ قمذاب ضمٝمٜمؿِ :
وُمحـ ومتٜمح٦م اعمًحٞمح
اًمدىى ضم٤ملش(ِ )2
ًمٕم َٔم ِؿ هذه إُمقر وهقهل٤م ويمقهن٤م آشمٞم٦م ٓ ّ
ؿمؽ ومٞمٝم٤م.
ى
وسمٕمد ذًمؽ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :وُمٜمٙمحر وٟمٙمحػم طمحؼ" ُمٜمٙمحر وٟمٙمحػم مهح٤م ُمٚمٙمح٤من قمٚمحٞمٝمام صحٚمقات اهلل
وؾمالُمف ،يً٠مٓن اًمٕمٌدََ  ،ومه٤م وم ّت٤مٟم٤م اًم٘مؼم ،يً٠مٟٓمف قمـ رسمف وقمـ ٟمٌ ّٞمف وقمـ ديٜمف ،وهذا إُمحر ُمتٗمحؼ قمٚمٞمحف سمحلم
اًمًٜمى ِى٦م ٓ خي٤مًمػ ذم هحذا ّإٓ مح٘محك اعمٕمتزًمح٦م وأضاهبحؿ ّ
اًمًحٜمىى٦م،
وإٓ ومٝمحذا أُمحر ُمتٗمحؼ قمٚمٞمحف سمحلم قمٚمحامء ُّ
أهؾ ُّ
وضمؾ ذم آل ومرقمقن﴿ :اًمٜمى ُى٤مر ُي ْٕم َر ُو َ
قمز ّ
واًمٜمّمقص ومٞمف يمثػمة ضمدًً ا ،ى
قن َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُهمحدُُ وا
ودل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ،ىم٤مل اهلل ّ
ِ
ِ
ِ
حق َن َأ َؿمحدىى
اًمًح٤م َقم ُ٦م َأ ْدظم ُٚمحقا َآل وم ْر َقم ْ
َو َقمِمٞم٤م﴾( )3يٕمٜمل ذم ىمٌقرهؿ ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ سم٘مٞم٦م أي٦مَ :
﴿و َي ْق َم َشم ُ٘مق ُم ى
ا ًْم َٕم َذ ِ
اب﴾( )4ومٝمذا اًمٕمرض ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  – -هلؿ قمغم اًمٜم٤مر هق ذم ىمٌقرهؿ ﴿اًمٜمى ُى٤مر ُي ْٕم َر ُو َ
قن َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُهمدُُ وا
ِ
أينح اًمٜمح٤مس ذم
َو َقمِمٞم٤م﴾ وًمق يم٤من آل ومرقمقن ذم أظمرة ٓ ُي َ
ٕمروقن قمغم اًمٜم٤مر ّإٓ ذم اًمٖمدو واًمٕمٌم ًمٙمح٤مٟمقا َ
اًمٕمذاب  -يٕمٜمل ًمق يم٤مٟمقا ٓ شمٜم٤مهلؿ اًمٜم٤مر ّإٓ ذم اًمٖمدو واًمٕمٌم :ذم اًمّمحٌ٤مح وذم ومحؽمة اًمٕمٌمح  -ومح٤مُٕمر ؾمحٝمؾ
ٕمروقن قمغم اًمٜم٤مر ذم ىمٌحقرهؿ ،هحذا اعمٕمٜمحك،
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم َُمـ يٛمٙمثقن ذم اًمٜم٤مر أسمد أسم٤مد!! ًمٙم ّـ اعم٘مّمقد ىأهنؿ ُي َ
اًمً٤م َقم ُ٦م َأ ْد ِظم ُٚمقا َآل ومِ ْر َقم ْق َن َأ َؿمدىى ا ًْم َٕم َذ ِ
ومدل قمحغم ى
اب﴾ ى
أن اًمٕمحذاب إول
وهلذا ىم٤مل ذم سم٘مٞم٦م أي٦مَ :
﴿و َي ْق َم َشم ُ٘مق ُم ى
هذا اعمذيمقر ذم أول أي٦م همػم اًمٕمذاب أيت هلؿ ذم أظمرة ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م –.
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)1684
( )1طمًـ .اًمؽمُمذي (ُ )2308مـ طمدي٨م قمثامن ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1377مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3هم٤مومر.46 :
( )4هم٤مومر.46 :
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-----------------------------------------وطمقض حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طمؼ ،طمقض َشم ِر ُد قمٚمٞمف أُمتف ،وًمف آٟمٞم٦م ينمسمقن هب٤م ُمٜمف ،واًمٍماط طمؼ
يقوع قمغم ؾمقاء ضمٝمٜمؿ و َي ُٛم ُّر اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،واهٜم٦م ُِمـ وراء ذًمؽ ٟ -مً٠مل اهلل اًمًحالُم٦م واهحقاز  ،-واعمٞمحزان
طمؼ شمقزن سمف احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت يمام ؿم٤مء اهلل ْ
واًمّمقر طمؼ يٜمٗمخ ومٞمف إهاومٞمؾ ومٞمٛمقت اخلٚمؼ ،صمؿ
أن شمقزن سمفُّ ،
يٜمٗمخ ومٞمف إظمرى ومٞم٘مقُمقن ًمرب اًمٕم٤معملم ًمٚمحً٤مب وومّمؾ اًم٘مْم٤مء واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واهٜم٦م واًمٜم٤مر ،واًمٚمقح
ِ
ُم٘م٤مدير يمؾ
٥م اهلل سمف
اعمحٗمقظ طمؼ ،شمًتٜمًخ ُمٜمف أقمامل اًمٕمٌ٤مد سمام َؾمٌؼ ومٞمف ُمـ اعم٘م٤مدير واًم٘مْم٤مء ،واًم٘مٚمؿ طمؼ َيم َت َ
َ
رء وأطمّم٤مه ذم اًمذيمر ومتٌ٤مرك رسمٜم٤م وشمٕم٤ممم.
..................
َذ َيم ََر هٜم٤م قمدة أُمقر سمٕمْمٝم٤م ُمرشمٌط سمٛمقاىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمٕمْمٝم٤م ُمرشمٌط سمام ؾمٌؼ وظم َٚم َ٘مف اهلل شمٕمح٤ممم ُِمحـ اًمٚمحقح
اعمحٗمقظ واًم٘مٚمؿ ،وي٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م أن.
ي٘مقل" :وطمقض حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طمؼ" احلقض هق ٛمع اعم٤مء ،وهذا احلقض اًمٕمٔمحٞمؿ اًمحذي
ً
وقمٓمِم٤م :وم٢مذا وردوا
يٙمقن ذم أظمرة إذا ورد اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :يٌٕم٨م اًمٜم٤مس أؿمدىى ُم٤م يم٤مٟمقا ضمق ًقم٤م
سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م ى
وم٢من هذا احلقض اًمٕمٔمٞمؿ يٙمقن أُم٤مُمٝمؿَ ٓ ،ي ِر ُده يمؾ أطمد ،سمؾ يزاد قمٜمف ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًحالُم٦م
واًمًالم "إ ىٟمىف يذاد أٟم٤مس ُِمـ أصح٤مسمف عمّ٤م رآهحؿ
 اعمرشمدون اًمذيـ ارشمدوا وهؿ اًمقاردون ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ّاًمّمالة ّ
وقمرومٝمؿ وقمرومقه ٟم٤مدهتؿ اعمالئٙم٦م :وم٠مىمقل :أصح٤م ! ومٞم٘م٤مل :إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمحدصمقا سمٕمحدك ،ىإهنحؿ يزاًمحقا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُم٤مت ّ
ىٌل ّ
صغم
ُمرشمديـ قمغم أقم٘م٤مهبؿ"( )1ه١مٓء ىمقم أؾمٚمٛمقا وأفمٝمروا اإلؾمالم زُمـ اًمٜمى ِّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمٔم٤مهر ُمٜمٝمؿ اإلؾمالمً ،مٙمٜمٝمؿ ارشمدوا سمٕمده يمام طمّمؾ ُِمـ اعمرشمديـ وشمريمقا اإلؾمالم وم٘م٤مشمٚمٝمؿ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طمتك اٟمتٝم٧م واٟمٓمٗم٠مت ومتٜم ُ٦م
اًمّمح٤مسم ُ٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ اًمث٤مسمتقن اًمذيـ آُمٜمقا ُمع اًمٜمى ِّ
يمٜم٧م طم ًٞم٤م فم٤مهرهؿ ىأهنؿ ُِمـ اعمًحٚمٛملم،
اًمردة ،وهؿ اعمراد سم٘مقًمف "أصح٤م  ،أصح٤م " يٕمٜمل اًمذيـ فم٤مهرهؿ عمّ٤م ُ
ى
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم١مُمٜمًً٤م سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽُ ،مح٤مت اًمٜمى ُّ
ٕن اًمّمح٤م هق َُمـ ًم٘مل اًمٜمى ى
وؾم ّٚمؿ واًمٔم٤مهر ُِمـ ه١مٓء ىأهنؿ ُمًٚمٛمقن وم٘م٤مل :أصح٤م سمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ،وهلذا أظمؼمشمف اعمالئٙم٦م ىأهنحؿ ٓ يزاًمحقا
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4625مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف
ً
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ُمرشمديـ قمغم أقم٘م٤مهبؿ ُمٜمذ وم٤مرىمتٝمؿ ي٘مقل :وم٠مىمقل« :ؾمح٘م ً٤م ،ؾمح ً٘م٤م عمَِحـ سمحدّّ ل سمٕمحدي ،وأىمحقل يمحام ىمح٤مل اًمٕمٌحد
ْ٧م ِ
ِ
﴿و ُيمٜمْ ُْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝمٞمدًً ا َُم٤م ُد ُْم ُ٧م ومِ ِ
ْ٧م َقم َغم
ٞم٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ ْٟم َ
اًمرىم َ
اًمّم٤مًمح يٕمٜمل قمٞمًكَ :
ٞمٝم ْؿ َوم َٚم ىام َشم ََق ىوم ْٞم َتَٜمل ُيمٜمْ َْ٧م َأ ْٟم َ ى
ر ٍء َؿم ِٝمٞمدٌٌ ﴾()1ش( )2يٕمٜمل ٓ أدري ُم٤م اًمذي طمدث سمٕمدي ،هذا اعمٕمٜمك ،وم٤مًمذي طمحدث ى
أن هح١مٓء ارشمحدوا
ُيم ُِّؾ َ ْ
ومِم ّـ اًمٖم٤مر َة قمٚمٞمٝمؿ أسمق سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه واًمّمح٤مسم٦م طمتك اٟمٓمٗم٠مت اًمردة ذم اهزيحرة اًمٕمرسمٞمح٦م -
وهلل احلٛمد واعم ّـ .-
ومحقض ٟمٌ ّٞمٜم٤م ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ ير ُده ّإٓ أُمتف ،ضم٤مء ذم سمٕمحض اًمروايح٤مت أ ىٟمىحف ُيحذاد قمٜمحف طمتحك همحػم
اعمرشمديـ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ُِ -مـ سمٕمض أهؾ اًمذٟمقب ،يمام روى اًمٜمً٤مئل واسمـ طمٌ٤من ى
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
أن اًمٜمى ى
ومٛمـ صدىى ىمٝمؿ سمٙمذهبؿ وأقم٤مهنؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ ومٚمٞمس ُمٜمحل وًمًح٧م
وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :هؾ ؾمٛمٕمتؿ أ ىٟمىف ؾمٞمٙمقن أُمراءَ :
حل ّٙمّ٤مم ،همحػم صح٤مدىملم،
يمٗم٤مرا وًمٙمٜمٝمؿ ُمتٛمٚم٘مقن ُمٜم٤موم٘مقن هل١مٓء ا ُ
قمكم احلقضش( )3ه١مٓء ًمٞمًقا ً
ُمٜمف ،وًمـ يرد ّ
دائام
يٕمٞمٜمقهنؿ إذا فمٚمٛمقا ،وإذا يمذسمقا صدّّ ىمقهؿ ،و يٜمّمحقهؿ و يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ ،وهلذا ٟمحـ ً
سم٠من يرزىمٝمؿ اهلل اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م ،ى
ًمٚمح ّٙمّ٤مم ْ
واًمًالم« :إذا أراد
ٕن اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
ٟمدقمق ُ
اًمّمالة ّ
ٍ
صحدق إذا َذ َيمَح َر أقم٤مٟمحف ،وإذا ٟمزح ذ ىيمىحرهش( )4وم ُٞمحدقمك هلح١مٓء
ظمػما َضم َٕم َؾ ًمف وزير
اهلل سم٤مإلُم٤مم  -أو سم٤مخلٚمٞمٗم٦م ً -
احلُ ّٙمّ٤مم سم٤مًمتقومٞمؼ واًمًدادْ :
ي٘مرب اهلل هلؿ اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م اًمتل شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اخلػم ،وهذا ُِمحـ طم٘مٝمحؿ قمحغم
وأن ّ
ِ
ٟمص قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ،ي٘مقل" :إين ٕدقمقا ًمف
حل ّٙمّ٤مم قمغم إُم٦م ذًمؽ يمام ّ
إُم٦مُ ،مـ طمؼ ا ُ

ًمٚمح ّٙمّ٤مم ى
قمكم"( )5يٕمٜمل جي٥م ْ
صحالح اًمحٌالد
ٕن ذم صحالطمٝمؿ
ُ
أن ُيدقمك ُ
ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وأرى ذًمؽ واضم ًٌ٤م ّ
واًمٕمٌ٤مد ،يمام ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ رمحف اهلل اسمـ قمٞم٤مضً" :مق يم٤من زم دقمق ٌة ُمًتج٤مسم٦م هٕمٚمتٝم٤م ًمٚمًٚمٓم٤من"( )6ىمٞمؾ ِ َ ي٤م أسمح٤م
دقمقت ًمٜمٗمز ى
قمكم؟ ىم٤مل " :ى
وم٢من دقمقيت ٓ دمقزين" يٕمٜمحل
ٕن صالح اًمًٚمٓم٤من سمف صالح اًمٕمٌ٤مد واًمٌالد :وإذا
ُ

( )1اعم٤مئدة.117 :
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ )3مًٜمد أمحد ( ،)5701وطمًٜمف اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم ي٘مٞمؼ اعمًٜمد.
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)302
( )4صحٞمح .أسمق داود (ُ )2932مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)83 /1
(ُّ )5
اًمًٜمى٦م ًمٚمؼمهب٤مري (ص.)113
( )6ذح ُّ
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ٓ شمتٕمداين ،شمٙمقن ّذم ،أُم٤م اًمدقمقة ًمٚمًٚمٓم٤من ومٝمل دقمقة ًمألُم٦م سم٠مهه٤م :ومٞمٕمقد اخلػم ومٞمٝم٤م ًمٚمجٛمٞمع ،ومٝم١مٓء اًم٘مقم
إن يمذسمقا صدىمقهْ :
ٕهنؿ ْ
أن يزحيٝمؿ قمـ اًمًالـملمْ :
ً٠مل اهللُ شمٕم٤ممم ْ
ُي ُ
وإن فمٚمٛمحقا
وأن يزيؾ قمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ى
حل ّٙمّح٤مم
اًمزحء ذم شمٕمح٤مُمٚمٝمؿ ُمحع ا ُ
أقم٤مٟمقهؿ ،ومٝم١مٓء ًمٞمًقا سمٓم٤مٟم ً٦م ص٤محل٦م ،يٕم٤مىمٌٝمؿ اهلل قم٘مقسم٦م سم٤مًمٖم٦م قمغم طمح٤مهلؿ ى ّ
سم٠من ُحي٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمقرود إمم احلقض ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ّ ،-
وقمدم صدىمٝمؿ وقمدم ٟمّمحٝمؿ هلؿ ْ
ومدل قمحغم
ى
أيْم٤م ُمثؾ ه١مٓء ُمع أ ىٟمىف ُمثؾ ه١مٓء همػم ُمرشمحديـ ىمٓم ًٕمح٤م ًمٙمحٜمٝمؿ ُِمحـ
أن احلقض ُيذاد قمٜمف اعمرشمدون ويذاد قمٜمف ً
اًمٕمّم٤مة.
هذا احلقض اًمٕمٔمٞمؿ شمقاشمرت سمف إطم٤مدي٨م ،وأطم٤مديثف يمثحػمة ضمحدًً ا دًمح٧م سمٛمجٛمققمٝمح٤م قمحغم ى
أن احلحقض
قمروف ؿمٝمر يٕمٜمل ُمًػمة ؿمٝمر ،وـمقًمف ُمًحػمة ؿمحٝمرُ ،مح٤مؤه أطمحغم ُِمحـ اًمٕمًحؾ ،وأسمحٞمض ،واًمٙمٞمحزان يٕمٜمحل
اًمٙم١موس اًمتل ومٞمف قمغم قمدد ٟمجقم اًمًامء ،وهق ؿمديد اًمٌٞم٤مض ،أطمغم ُِمـ اًمٕمًؾ وُم٤مؤه ؿمحديد اًمٌٞمح٤مضَُ ،محـ
ذب ُمٜمف ذسم ً٦م ئمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًً ا( ،)1يٕمٜمل ًمٞمس ُمثؾ ُم٤مء اًمدٟمٞم٤مُ ،م٤مء اًمدٟمٞم٤م شمنمب وشمرشمقي ًمٙمٜمؽ شمٕمقد ُمحر ًة
أظمرى ًمتنمب ،أُم٤م احلقض ومامؤه خيتٚمػ :ى
ومح٢من َُمحـ ذب ُمٜمحف ذسمح ً٦م ٓ ئمٛمح٠م سمٕمحده٤م أسمحدًً ا ،وشمحقاشمرت سمحف
اًمًٜمىى٦م ،دمد أطم٤مدي٨م احلقض ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،وذم ُيم ُت ِ
٥م آقمت٘م٤مد شمرعقا قمحغم
إطم٤مدي٨م ،وذيمره٤م قمٚمامء ُّ
أطم٤مدي٨م احلقض ،وعٕمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم آظمر يمت٤مسمف "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" عع أطم٤مدي٨م يمثػمة
ضمدًً ا ًمٚمحقض د ًّم ْ٧م قمغم يمثرهت٤م وشمقاومره٤م ٟ -مً٠مل اهلل ْ
أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُِمـ اًمقارديـ ًمف  ،-شمرد قمٚمٞمف ُأ ىُم ُتف ،وًمف
آٟمٞم٦م ،يٕمٜمل هذا احلقض ،ينمسمقن هب٤م ُمٜمف.
طمؼ يقوع ذم ؾمقاء ضمٝمٜمؿ" اًمٍماط هذا يٜمّمح٥م قمحغم ُمحتـ ضمٝمحٜمؿَ ،ي ُٛمح ّر
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :واًمٍماط ٌ
اًمٜم٤مس قمغم اًمٍماط قمغم طمً٥م أقمامهلؿ ،وٓ يٙمقن اعمرور هذا سمحً٥م ىمقة اهًؿ  -ىمقة اهًؿ هذا ذم اًمدٟمٞم٤م
! وإ ىٟمىام اعمرور قمغم طمً٥م إقمامل ،ومٛمٜمٝمؿ َُمـ َي ُٛم ّر يمح٤مًمٓمرَ وجيح٤موز اًمٍمحاط ُمٌح٤مذ ًة ،وُمحٜمٝمؿ َُمحـ َي ُٛمح ّرريمْم٤م ،وُمحٜمٝمؿ َُمحـ يٛمٌمح ُمِمح ًٞم٤م ،وُمحٜمٝمؿ َُمحـ
يم٤مًمؼمق ،وُمٜمٝمؿ َُمـ َي ُٛم ّر يم٠مضم٤مويد اخلٞمؾ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ يريمض ً
يزطمػ زطم ًٗم٤م ،ومٝمذه أطمقال اًمٜم٤مس قمغم اًمٍماط ،وذم اًمٍمحاط يمالًمٞمح٥م ُمٕمٚم٘مح٦م ،يٕمٚمحؿ ّ
قمحالم اًمٖمٞمحقب َُمحـ
ِ
ور ُِم َل هبؿ إمم اًمٜم٤مر ،ويٙمحقن
ؾمتخٓمػَ ،ي ُٛم ّر أٟم٤مس ٟ -مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ طم٤مهلؿ  -وم٢مذا َُم ّروا قمغم اًمٍماط ظمٓمٗمتٝمؿ ُ
(ُ )1يٜمٔمر ذم اًمّمٗم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م صحٞمح ُمًٚمؿ ( " :)1792 /4سم٤مب إصمٌ٤مت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصٗم٤مشمف".
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ِ
يض اًمٜم٤مس قمغم طمً٥م أقمامهلؿ ،هلذا ُمٜمٝمؿ َُمـ يزطمػ زطم ًٗم٤م ،وضم٤مء قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمحف " ى
أن
ُُم ّ
قمز ّ
أسمٓم٠مت "( )1يٕمٜمل :يزطمػ زطم ًٗمح٤م" ،ىمح٤ملُ :مح٤م
وضمؾ ذم ُمروره قمغم اًمٍماط :ي٤م رب
َ
اًمرضمؾ ي٘مقل ًمٚمرب ّ
أسمٓم٠مت سمؽ! أسمٓم٠م سمؽ قمٛم ُٚمؽ" ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،وم٤محل٤مصحؾ ى
أن ُمحٜمٝمؿ َُمحـ يٜمجحق وهحؿ قمحغم هحذه
ُ
إطمقال ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ُخيدش و ُيّمٞمٌف ُِمـ اهلقل واًمٗمزع رء يمثػم ًمٙمٜمف سمٕمد ذًمؽ يٜمجقَُ ،محـ ضمح٤موز اًمٍمحاط
َؾمٚمِ َؿ ُِمـ اًمٜم٤مر ،أُم٤م َُمـ ؾم٘مط ُِمـ اًمٍماط وم٢مٟمف يتف ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -يتف اًمٜم٤مر ومٞم٘مع ومٞمٝم٤م ،هلذا ىم٤مل :وم َٞم ُٛمح ّر
اًمٜم٤مس قمٚمٞمف" ،واهٜم٦م ُِمـ وراء ذًمؽ" اهٜم٦م ُِمـ وراء اًمٍماط ٟ -مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م واهقاز .-
وضمؾ﴿ :و َٟم ََْمع اعمَْحق ِازيـ ا ًْم ِ٘مً َ ِ
قمز ّ
حق ِم
ىم٤مل" :واعمٞمزان طمؼ شمقزن سمف احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت" ي٘مقل اهلل ّ
حط ًم َٞم ْ
َ ُ َ َ ْ
ٍِ
ِ ِ
احل ُّؼ﴾( )3ومٞمقوع ُمٞمزان ًمف يمٗمت٤من ،يمٗم٦م دمٕمؾ
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َوم َال ُشم ْٔم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس َؿم ْٞم ًئ٤م﴾( )2وي٘مقل شمٕم٤مممَ :
﴿وا ًْم َق ْز ُن َي ْق َُمئذ ْ َ
ومٛمـ رضمح٧م طمًٜم٤مشمف سمحًٜم٦م واطمدة ٟمج٤م ،و َُمحـ رضمحح٧م ؾمحٞمئ٤مشمف
ومٞمٝم٤م احلًٜم٤مت ويمٗم٦م دمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمًٞمئ٤متَ ،
وًمق سمًٞمئ٦م واطمدة يم٤من ُِمـ اهل٤مًمٙملم ّإٓ ْ
أن يتالوم٤مه اهللُ شمٕم٤ممم سمرمحتف ،وهق ُمقىمػ ه٤مئؾ ُِمحـ اعمقاىمحػ اًمٕمٔمٞمٛمح٦م
اهل٤مئٚم٦م اًمتل يرى اإلٟمً٤من ومٞمٝم٤م أقمام ًَمف ،ويرى اًمٙمٗم٦م :هؾ ؾمؽمضمح يمٗم ُ٦م احلًٜم٤مت أو شمرضمح يمٗم ُ٦م اًمًٞمئ٤مت؟ هحذا
ُِمـ اعمقاىمػ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اهل٤مئٚم٦م اًمتل شمِمٞم٥م قمٜمده٤م اًمرؤوس ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م .-
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم٤م اًمّمحقر؟ وم٘مح٤مل:
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :واًمّمقر طمؼ" واًمّمقر ُؾمئ َؾ قمٜمف اًمٜمى ُّ
ّ
« ٌ
وضمحؾَ ﴿ :و ُٟم ُِٗم َ
حخ ِذم
قمحز
واًمًحالم ،ي٘محقل اهلل ّ
ىمرن ُيٜمٗمخ ومٞمفش( )4واًمذي يٜمٗمخ ومٞمف هق اهاومٞمؾ قمٚمٞمف ّ
اًمّمحالة ّ
حخ ومِ ِ
حٕم َؼ ُمحـ ِذم اًمًحامو ِ
قر َومّم ِ
ات َو َُمح ْـ ِذم ْإَ ْر ِ
حؿ ُٟم ُِٗم َ
ٞمحف ُأ ْظم َحرى َومح٢مِ َذا ُهح ْؿ ِىم َٞمح٤م ٌم
ى َ َ
َ ْ
اًمّم ِ َ
ُّ
ض إِ ىٓ َُمح ْـ َؿمح٤م َء اهللىُ ُصم ى
وم٢من اهٛمٞمع َي ّْم َٕم ُؼ ّإٓ َُمـ ؿم٤مء اهلل ًمف ْ
ون﴾( ،)5وم٢مذا ٟمٗمخ ذم هذا اًمّمقرْ :
َيٜمْ ُٔم ُر َ
أن ٓ َي ّْم َٕمؼ ،صمحؿ يحٜمٗمخ أظمحرى

( )1صحٞمح .اعمًتدرك ( ،)8519وىم٤مل اًمذهٌل( :قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ).
( )2إٟمٌٞم٤مء.47 :
( )3إقمراَ.8 :
ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)1080
( )4صحٞمح .أسمق داود (ُ )4742مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
( )5اًمزُمر.68 :
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وم٢مذا هؿ ىمٞم٤مم يٜمٔمرون :ومٞمٗمّمؾ سملم اخلالئحؼ قمٜمحد ذًمحؽ ،ومٞمح٠ميت اخلالئحؼ إمم رب اًمٕمح٤معملمِ :
حؿ
﴿وىم ُٗم ُ
َ
ُ
حقه ْؿ إِ ىهنُ ْ
ٌ
َُم ًْ ُئق ًُم َ
قن﴾( )1ومٞم٘مٗمقن اعمقىمػ اًمٓمقيؾ ذم يقم يم٤من ُم٘مداره مخًلم أًمػ َؾمٜمَ٦م ،صمؿ ُي٘م٣م سملم اًمٕمٌ٤مد.
ي٘مقل" :ومٞم٘مقُمقن ًمرب اًمٕم٤معملم ًمٚمحً٤مب واًم٘مْم٤مء ،واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،واهٜم٦م واًمٜم٤مر".
صمؿ ىم٤مل" :واًمٚمقح اعمحٗمقظ طمؼ" اًمٚمقح اعمحٗمقظ شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف قمٜمد اًمٙمحالم ذم اًم٘محدر ،وهحق اًمحذي
اًمز ُسم ِ
﴿و ِقمٜمْْدََ ُه ُأ ُّم ا ًْمٙمِ َت ِ
حقر ُِمح ْـ
﴿و ًَم َ٘مدْْ َيم َت ٌْٜمََ٤م ِذم ى
وؾمامه شمٕم٤ممم سم٤مًمذيمر سم٘مقًمفَ :
ؾمامه اهلل شمٕم٤ممم سم٠م ّم اًمٙمت٤مبَ :
َ٤مب﴾(ّ ،)2
ّ
٤مدي اًمّم ِ
ِ ِ
قن﴾(ِّ )3
٤محلُ َ
َسم ْٕم ِد ِّ
اًمذ ُيمر يمام رضمح اسم ُـ ضمرير رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُيحراد سمحف اًمٚمحقح
اًمذ ْيم ِر َأ ىن ْإَ ْر َض َي ِر ُصم َٝم٤م قم ٌَ َ ى
يمؾ ٍ
اعمحٗمقظ ،ىمد ُيمُت٥م ومٞمف ُّ
٘محر سمحف أهحؾ
رء ،واهلل شمٕم٤ممم قمغم يمؾ رء ىمدير وذًمؽ قمٚمٞمف شمٕمح٤ممم يًحػمٌ ،
طمحؼ ُي ُّ
اإليامن وأهؾ اإلؾمالم ًمدًٓم٦م اًمٜمّمقص قمٚمٞمف.
" ُشمًتٜمًخ ُمٜمف ُ
أقمامل اًمٕمٌ٤مد سمام ؾمٌ٘م٧م ومٞمف ُِمـ اعم٘م٤مدير" وم٤معم٘م٤مدير ؾم٤مسم٘م٦م يمام شم٘مدم ،و ُيٜمًخ ُِمـ هحذا اًمٚمحقح
اعمحٗمقظ أقمامل اًمٕمٌ٤مد وُم٤م ؾمٞمّمٜمٕمقن ،وهذا اًمٚمقح اعمحٗمحقظ ُيمُتح٥م ومٞمحف ُّ
يمحؾ رء ومتٜمًحخ اعمالئٙمح٦م قمٚمحٞمٝمؿ
اًمّمالة واًمًالم ُِمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ.
أيْم٤م قمغم طم٤مل ٓ يٕمٚمٛمف ّإٓ قم ى
الىم اًمٖمٞمقب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،عمّ٤م
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :واًم٘مٚمؿ طمؼ" اًم٘مٚمؿ ً
واًمًالم « :ى
إن أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚمؿ ،وم٘م٤مل ًمف :ايمت٥م ،ىم٤مل :وُمح٤م
ظمٚمؼ اهللُ َ
اخلٚمؼ َأ َُم َر اًم٘مٚمؿ ،ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
قمحز
أيمت٥م؟ ىم٤مل :ايمت٥م
ُم٘م٤مدير يمؾ رء ،ومجرى ذم شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م سمٙمت٤مسمح٦م اعم٘مح٤مدير إمم ىمٞمح٤مم اًمًح٤مقم٦مش( ،)4واهلل ّ
َ
وضمؾ قمغم يمؾ ٍ
ّ
رء ىمدير ٓ ،حيٞمط وٓ حييص وٓ يٕمٚمؿ َأ ُْم َر هذا اًم٘مٚمؿ ّإٓ رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
"يمت٥م اهلل سمف ُم٘م٤مدير يمؾ ٍ
رء وأطمّم٤مه ذم اًمذيمر" واًمذيمر ىمٚمٜم٤م :إ ىٟمىحف هحق اًمٚمحقح اعمحٗمحقظ ،ومتٌح٤مرك رسمٜمح٤م
وشمٕم٤ممم.
------------------------------------------

( )1اًمّم٤موم٤مت.24 :
( )2اًمرقمد.39 :
( )3إٟمٌٞم٤مء.105 :
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)2018
( )4صحٞمح .أسمق داود (ُ )4700مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ً
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ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
واًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمؼ ،يِمٗمع ىمق ٌم ذم ىمق ٍم ومال يّمػمون إمم اًمٜم٤مر ،وخيرج ىمق ٌم ُِمـ اًمٜم٤مر سمٕمدُم٤م دظمٚمقه٤م
سمِمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم ،وخيرج ىمقم ُِمـ اًمٜم٤مر سمرمح٦م اهلل سمٕمدُم٤م ًمٌثقا ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،وىمحق ٌم ُخي ّٚمحدون ذم اًمٜمح٤مر أسمحدً ا،
قمز ّ
اعمقت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم اهٜم٦م واًمٜم٤مر.
وضمؾ ،و ُيذسمح
ُ
وهؿ أهؾ اًمنمك واًمتتٌٞم٥م واهحقد واًمٙمٗمر سم٤مهلل ّ
..................
َذ َيم َر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ،واًمٙمالم ذم اًمِمحٗم٤مقم٦م ُمٝمحؿ ًمٚمٖم٤ميح٦م ،ى
يمثحػما ُِمحـ اًمحقاىمٕملم ذم
ٕن
ً
اًمنمك ي٘مٕمقن ذم اًمنمك سم٤مؾمؿ اًمِمٗم٤مقم٦م ،سمؾ طمتك َُمـ يم٤من َىم ٌْ َؾ اإلؾمالم إٟمام يمح٤مٟمقا يٕمٌحدون ُمٕمٌحقداهتؿ ـمٚم ًٌح٤م
ٟمٔمرا ٕمهٞم٦م شمٌٞمٞمٜمٝم٤م ،ومٞم٘م٤مل:
ًمِمٗم٤مقمتٝم٤م ،وم ُٞمحت٤مج إمم اًمٙمالم قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م واًمتقؾمع ومٞمٝم٤م ً
ً
أوٓ :اًمِمٗم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم ،اًمذي يٛمٚمؽ اًمِمٗم٤مقم٦م هحق اهلل وطمحده ٓ ؾمحقاه ،ىمح٤مل شمٕمح٤مممُ ﴿ :ىم ْ
حؾ هللىِ ى
اًمِمح َٗم٤م َقم ُ٦م
اًمِم َٗم٤م َقم ُ٦م﴾ يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم﴿ :هللىِ ْإَ ُْم ُر ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ُِم ْـ َسم ْٕمدُُ ﴾( )2ومٙمام ّ
َعِٞم ًٕم٤م﴾( ،)1ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ هللىِ ى
أن
إُمر هلل هق اًمذي يٍمومف يمام ؿم٤مء :وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ًمف شمٕم٤ممم هق اًمذي يٛمٚمٙمٝم٤م ،صمؿ إٟمف ي٠مذن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
سمنموط وذم وىم٧م ،وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ُمقوٕمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ﴿ :مـ َذا ا ىًم ِذي ي ِْمح َٗمع ِقمٜمْْحدََ ه إِ ىٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِ
حف﴾()3
ُ
ُ
َ
َ ْ
ُ
ِ
ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْق َُمئِ ٍذ َٓ َشمٜمْ َٗم ُع ى
حق ًٓ﴾( )4طمٞمح٨م شم٘محع اًمِمحٗم٤مقم٦م يحقم
اًمر ْ َ
يض ًَم ُف َىم ْ
اًمِم َٗم٤م َقم ُ٦م إِ ىٓ َُم ْـ َأذ َن ًَم ُف ى
مح ُـ َو َر َ
أن اًمِمٗم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم :ومال ُسمدّّ ْ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٢مذا قمٚمِ ْٛمٜمَ٤م ّ
أن ٟمٕمرَ ذو َـمٝم٤م ،اًمِمٗم٤مقم٦م ٓ ُسمدّّ ومٞمٝم٤م ُِمـ ذـملم اصمٜملم دًم٧م
وؾمٜمىى٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
قمٚمٞمٝمام اًمٜمّمقص ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُ

اًمنمط إول :إذن اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفُ﴿ :مـ َذا ا ىًم ِذي ي ِْم َٗمع ِقمٜمْْحدََ ه إِ ىٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِ
حف﴾( ،)5ومحال
ُ
َ ُ
َ ْ

يٛمٙمـ ْ
ِمٗمع قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم طمتك ي٠مذن اهلل ٕٟمف هق اًمذي يٛمٚمٙمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومام دام اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي
أن ُي َ

( )1اًمزُمر.44 :
( )2اًمروم.4 :
( )3اًمٌ٘مرة.255 :
( )4ـمف.109 :
( )5اًمٌ٘مرة.255 :
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َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن يت٘مدم أطمدٌٌ ًمٞمِمٗمع ،وٓ يّمح ْ
اًمِم َٗم٤م َقم ُ٦م َعِٞم ًٕم٤م﴾( )1ومال يٛمٙمـ ْ
يٛمٚمٙمٝم٤م يمام ذم ىمقًمفُ ﴿ :ىم ْؾ هللىِ ى
أن يت٘محدم أطمحدٌٌ
ًمٞمِمٗمع ّإٓ إذا أذن رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
اًمنمط اًمث٤مينْ :
أن يرى اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمِمٗمقع ًمف ،وٓ يرى اهللُ ّإٓ قمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ،أُم٤م أهحؾ اًمنمحك
ومٝمؿ أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ،وم٠مؾمٕمد اًمٜم٤مس  -يمام ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ « :-أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتل َُمـ
ظم٤مًمّم٤م ُِمـ ىمٚمٌف -ش( )2ه١مٓء هؿ أؾمٕمد اًمٜم٤مس سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ،ى
ودل قمحغم ذط اًمروح٤م ىمقًمحف
ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل -
ً
قن إِ ىٓ عمَِ ِـ ار َشم ََ٣م﴾( ،)3وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :و َيمَؿ ُِمـ ُم َٚم ٍؽ ِذم اًمًامو ِ
﴿و َٓ َي ِْم َٗم ُٕم َ
ات َٓ ُشم ْٖمٜمِل َؿم َٗم٤م َقم ُت ُُٝم ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م
ىَ َ
شمٕم٤مممَ :
َ ْ ْ َ
ْ
إِ ىٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َأ ْن َي ْ٠م َذ َن اهللىُ عمَِ ْـ َي َِم٤م ُء َو َي ْر َى﴾( )4هذه أي٦م ذم ؾمقرة اًمٜمجؿ عٕمح٧م اًمنمحـملم ُم ًٕمح٤م ،ذط اإلذن
وذط اًمرى ﴿و َيمَؿ ُِمـ ُم َٚم ٍؽ ِذم اًمًامو ِ
ات َٓ ُشم ْٖمٜمِل َؿم َٗم٤م َقم ُت ُُٝم ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ ىٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َأ ْن َي ْ٠م َذ َن اهللىُ عمَِ ْـ َي َِم٤م ُء﴾ هحذا
ىَ َ
َ ْ ْ َ
﴿و َي ْر َى﴾ ْ
أن يرى قمـ اعمِمٗمقع ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ذط اإلذنَ ،
أٟمقاع اًمِمٗم٤مقم٦م:
اًمٜمقع إول :اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ،وهل اًمِمٗم٤مقم٦م اخل٤مص٦م سمرؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ٓ ،يت٘محدم هلح٤م
أطمدٌ ؾمقاه ،وذًمؽ ّ
اًمِمٛمس سمٛم٘مدار ُمٞمؾ ،وشم٠مظمحذ
أن اًمٜم٤مس ذم ذاك اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ  -يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  -طمٞم٨م ُشمدٟمك
ٌ
ُ
ُ ِ
واًمًحالم :أٟمح٧م أسمحق اًمٌنمح ،ظمٚم٘محؽ اهللُ سمٞمحده
اًمٜم٤مس
اًمِمدائدُ ُمـ ضمٝم٤مت قمدة ،ومٞم٘مقًمقن ٔدم قمٚمٞمف ّ
َ
اًمّمحالة ّ
وضمؾ ْ
قمز ّ
أن يٗمّمؾ سملم اخلالئؼ
وأؾمجد ًمؽ ُمالئٙمتف :أٓ شمرى ُم٤م سمٜم٤م؟ اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ ،يٕمٜمل اؿمٗمع قمٜمد اهلل ّ
وأن يرحيٝمؿ ُِمـ هذا اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ اهل٤مئؾ ،ومٞمٕمتذر آدم ويذيمر اخلٓمٞمئ٦م اًمتل وىمع هب٤م ،وي٠مُمرهؿ ْ
ْ
أن يحذهٌقا إمم
ؿمٙمقرا ،وأٟم٧م أول رؾمقل سمٕمثف اهلل إمم أهحؾ إرض :اؿمحٗمع
ؾمامك اهلل قمٌدًً ا
ً
ٟمقح ،ومٞمذهٌقن إمم ٟمقح ي٘مقًمقنّ :
ًمٜم٤م إمم رسمؽ :ومٞمٕمتذر ،وي٠مُمرهؿ ْ
أن يذهٌقا إمم إسمراهٞمؿ ،ومٞمح٠مشمقن إمم إسمحراهٞمؿ ويٓمٚمٌحقن ُمٜمحف اًمِمحٗم٤مقم٦م ومٞمٕمتحذر
وحيٞمٚمٝمؿ إمم ُمقؾمك ،صمؿ يٕمتذر ُمقؾمك ،وحيٞمٚمٝمؿ إمم قمٞمًك ،صمؿ يٕمتذر قمٞمًك وحيٞمٚمٝمؿ إمم حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ وـمٚمٌحقا ُمٜمحف اًمِمحٗم٤مقم َ٦م :هحؾ
وقمٚمٞمٝمؿ وقمغم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،وم٢مذا أشمقا إمم اًمٜمى ِّ
( )1اًمزُمر.44 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )99مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3إٟمٌٞم٤مء.28 :
( )4اًمٜمجؿ.26 :
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أقمٚمحؿ اًمٜمح٤مس سمح٤مهلل ٓ ،يٛمٙمحـ ْ
ىٌل ّ
أن يِمحٗمع ُمٌح٤مذة! ٕٟمحف ٓ ُسمحدّّ ُِمحـ اإلذن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
ُ
يِمٗمع؟ اًمٜمى ُّ
سم٤مًمِمٗم٤مقم٦مَُ ﴿ :م ْـ َذا ا ىًم ِذي َي ِْم َٗم ُع ِقمٜمْْدََ ُه إِ ىٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف﴾( ،)1ومٞمذه٥م ّ
وخير ي٧م اًمٕمرش ؾمح٤مضمدًً ا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُّ
ّ
اًمّمحالة
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف يٛمٙم٨م عٕم٦م ،يٕمٜمل يٛمٙم٨م أؾمحٌق ًقم٤م ؾمح٤مضمدًً ا قمٚمٞمحف ّ
واًمًالم( ،)2ويٗمتح اهلل قمٚمٞمف ومٞمحٛمد رسمف سمٛمح٤مُمد يٙمـ يٕمرومٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ،صمؿ ي٠مشمٞمحف اإلذن "يح٤م حمٛمحد ،ارومحع
ّ
ِ
واًمًحالم
ومٚمام ضم٤مء اإلذن ارشمٗمحع قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
رأؾمؽ" يٕمٜمل ُمـ هذا اًمًجقد "وىمؾ ُيًٛمع ،واؿمٗمع ُشم َِم ّٗمع" ّ
وم٘م٤مل" :أُمتل ي٤م رب :أُمتل ي٤م رب"( )3صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ومٞم٠مذن اهلل شمٕم٤ممم سمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء ذم اعمقىمحػ،
وهذا هق اعمراد سم٤معم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمذي ىم٤مل اهللَ ﴿ :قم ًَك َأ ْن َي ٌْ َٕم َث َؽ َر ُّسم َؽ َُم َ٘م٤م ًُم٤م َحم ْ ُٛمحق ًدا﴾( )4وم٢مٟمحف حيٛمحده قمٚمٞمحف
اخلالئؼ عٞم ًٕم٤م قمغم ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم َىمٌِ َؾ ؿمٗم٤مقمتف وم َٗم َّمؾ سملم اًمٕمٌ٤مد ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ ،هذه اًمِمٗم٤مقم٦م ظم٤مصح٦م سمحف
واًمًالم.
قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ِ
أيْم٤م ؿمٗم٤مقم ُتف ذم أ ـم٤مًم٥مّ ،
وم٢من أسم٤م ـم٤مًم٥م ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر سمحال ّ
ؿمحؽ ،وومٞمحف ٟمحزل
وُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م اخل٤مص٦م ً
َ٤من ًمِٚمٜمىىٌِ ِّل َوا ىًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َأ ْن َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُروا ًمِ ْٚم ُٛم ْ ِ
لم َو ًَم ْق َيمَ٤م ُٟمُقا ُأ ِ
ىمقًمف شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َيم َ
حؿ
وزم ُىم ْر َسمك ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُمح٤م َشم ٌَ ى َ
نميمِ َ
حلم َهل ُ ْ
اه ِحٞم ِؿ﴾( )5وم َٞم ِْم َٗم ُع ّ
ًمٞمخرج ُِمـ اًمٜم٤مر! ٕٟمحف ه٤مًمحؽ يمح٤مومر:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٕ ـم٤مًم٥م ٓ
َ
َأ ىهنُ ْؿ َأ ْص َح ُ
٤مب ْ َ
ًمٙمـ ًم ُٞمخٗمػ قمٜمف ُِمـ قمذاهب٤م ،وم ُٞمخرج ُِمـ دريم٤مهت٤م إمم وحْم٤مح ُِمـ ٟم٤مر ،جيٕمؾ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًحالُم٦م
ػ قمٜمف ٟ -مٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ اًمٜم٤مر ِ
 ي٧م أمخص ىمدُمٞمف عرة يٖمكم ُمٜمٝم٤م دُم٤مهمف سمٕمد ْوُمـ طم٤مل أهٚمٝم٤م .-
أن ُظم ِّٗم َ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهمػمه ،وُمٜمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتحل أٟمٙمرهح٤م أهحؾ
هٜم٤مك ؿمٗم٤مقم٤مت أظمرى يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜمى ُّ
اًمْمالل ُِمـ اعمٕمتزًم٦م وأضاهبؿ ُمع شمقاشمر إطم٤مدي٨م هب٤م ،وهذه أٟمٙمره٤م اخلحقارج ،وهحل اًمِمحٗم٤مقم٦م ذم اًمٕمّمح٤مة
اًمذيـ دظمٚمقا اًمٜم٤مر ،اًمٕمّم٤مة ُِمـ اعمقطمديـ اًمذيـ دظمٚمقا اًمٜم٤مر وهؿ ُِمـ أهؾ اًمتقطمٞمد يٌ٘مقن ذم اًمٜم٤مر ُم٤م ؿمح٤مء اهلل
أن يٌ٘مقا ومٞمٝم٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -صمؿ ى
ْ
إن اهلل ي٠مذن سم٤مًمِمحٗم٤مقم٦م ،ومح٢مذا أذن سم٤مًمِمحٗم٤مقم٦م شمِمحٗمع إٟمٌٞمح٤م ُء
( )1اًمٌ٘مرة.255 :
ُمرومققم٤م .اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من (.)211 /9
( )2صحٞمح .اسمـ طمٌ٤من (ُ )6476مـ طمدي٨م أ سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7510مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4اإلهاء.79 :
( )5اًمتقسم٦م.113 :
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ُ
إومراط  -اًمّمٖم٤مر  -ذم آسم٤مئٝمؿ ،هذه أصٜم٤مَ أرسمٕم٦م شمِمٗمع ،وضم٤مء ذم طمدي٨م أٟمف
واعمالئٙم ُ٦م واًمّم٤محلقن ويِمٗمع
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤ملّ « :
ّ
إن اًمٚمٕم٤مٟملم ٓ يٙمقٟمقن ؿمٗمٕم٤مء وٓ ؿمحٝمداء يحقم اًم٘مٞم٤مُمح٦مش(ٟ - )1مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م
واًمًالُم٦م ٟٕ -مف ٓ يِمٗمع ّإٓ اًمّم٤محلقن ،واًمٚمٕم٤مٟمقن  -أصح٤مب اًمٚمٕمـ واًمِمت٤مئؿ  -هح١مٓء ىمحد أسمٕمحدوا قمحـ
ُ
إومراط ذم آسم٤مئٝمؿ سمح٢مذن اهلل شمٌح٤مرك وشمٕمح٤ممم :وم ُٞمخحرج
اًمّمالح ،ومتِمٗمع اعمالئٙم ُ٦م وإٟمٌٞم٤م ُء واًمّم٤محلقن ويِمٗمع
ه١مٓء اًمٕمّم٤مة ُِمـ اًمٜم٤مر ،وهؿ ُِمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ِ
وُمـ أهؾ اًمّمالة  -يمام ىمٚمٜم٤م  -ممـ ُيٕمرومقن ذم اًمٜم٤مر ّ
اًمٜمح٤مر
سم٠من
َ
ِ
محام ،صمؿ ُخيرضمقن إمم اهٜم٦م سمٕمحد
ٓ شم٠ميمؾ
َ
ُمقاوع اًمًجقد ُمٜمٝمؿ :وم ُٞمخرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمدُم٤م اُمتحِمقا وص٤مروا ً
ْ
أن قمقىمٌقا ذم اًمٜم٤مر قمغم طمً٥م ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ ُِمـ اهرائؿ واًمذٟمقب ،إمم همػم ذًمؽ ُِمـ أٟمقاع اًمِمٗم٤مقم٦م.
ومٞم٘مقل" :اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمؼ ،يِمٗمع ىمقم" وهؿ يمام ىمٚمٜم٤م :اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤محلقن وإومحراط
ِ
ِ
وذط ْ
أن يرى اهلل قمـ اعمِمٗمقع ومٞمف يمام
ذط اإلذن ْ
"ذم ىمقم" يٕمٜمل ُمـ اعمقطمديـ ،ومال ُسمدّّ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنمـملمْ ،
ات َٓ ُشم ْٖمٜمِحل َؿمح َٗم٤م َقم ُتُٝمؿ َؿمحٞم ًئ٤م إِ ىٓ ُِمحـ سمٕم ِ
حؽ ِذم اًمًحامو ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :و َيمَحؿ ُِمحـ ُم َٚم ٍ
حد َأ ْن َي ْ
ح٠م َذ َن اهللىُ عمَِح ْـ َي َِمح٤م ُء
ْ َْ
ُ ْ ْ
ى َ َ
َ ْ ْ َ
َو َي ْر َى﴾(.)2

"يِمٗمع ىمقم ذم ىمقم ومال يّمػمون إمم اًمٜم٤مر" هذا ٟمقع ُِمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ،أٟم٤مس ىمد اؾمحتقضمٌقا اًمٜمح٤مر ًمٞمحدظمٚمقه٤م
وم ُٞمِمٗمع ومٞمٝمؿ ومال يدظمٚمقن اًمٜم٤مرٟ ،مقع آظمر أٟم٤مس ىمد دظمٚمقا اًمٜم٤مر ُيِمٗمع ومٞمٝمؿ ومٞمخرضمقن ُِمـ اًمٜم٤مر ،وهلذا ىم٤مل ذم
اًمّمٜمػ اًمذي سمٕمده" :وخيرج ىمقم ُِمـ اًمٜم٤مر سمٕمدُم٤م دظمٚمقه٤م سمِمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم".
ّ
وضمحؾ
قمحز
ىم٤مل" :وخيرج ىمقم ُِمـ اًمٜم٤مر سمرمح٦م اهلل سمٕمدُم٤م يٜمٌتٝمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء اهلل" ه١مٓء خيرضمقن سمرمح٦م اهلل ّ
سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمِمٗم٤مقم٦م ،سمٕمد ْ
أن شمٜمتٝمل اًمِمٗم٤مقم٤مت ُخيرضمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وي٘مقل« :ؿمحٗمٕم٧م اعمالئٙمح ُ٦م وؿمحٗمٕم٧م

إٟمٌٞم٤م ُء وؿمٗمع اًمّم٤محلقن :و يٌؼ ّإٓ رمح٦م أرطمؿ اًمرامحلمش(.)3
ىم٤مل" :وىمقم ُخي ّٚمدون ذم اًمٜم٤مر أسمدًً ا" َُمـ هؿ ه١مٓء؟ هؿ اًمٙمٗم٤مر ،يٌ٘مقن ذم اًمٜم٤مر أسمد أسم٤مد ٓ ،خيرضمقن ُمٜمٝم٤م
لم ُِم َـ اًمٜمى ِ
﴿و َُم٤م ُه ْؿ سمِ َخ ِ
ى٤مر﴾( ،)4وه١مٓء هؿ أهؾ اًمٙمٗمر واًمنمك اًمحذيـ يٛمقشمحقن قمٚمٞمحف
٤مر ِضم َ
هن٤مئ ًٞم٤م ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2598مـ طمدي٨م أ اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اًمٜمجؿ.26 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )183مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4اًمٌ٘مرة.167 :
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َ
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
لم ُِم ْـ َأ ْٟم َّْم ٍ
﴿إِ ىٟم ُف َُم ْـ ُي ْ ِ
ومٛمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر:
اهٜمى َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜمى ُى٤مر َو َُم٤م ًمِٚم ىٔم٤معمِ َ
٤مر﴾(َ ،)1
نم ْك سمِ٤مهللىِ َوم َ٘مدْْ َطم ىر َم اهللىُ َقم َٚم ْٞمف ْ َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وأسمحقا اشمٌ٤مقمحف ّ
يمٗمرا أصٚم ًٞم٤م يمٙمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمٕمد ْ
أن سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمف ّ
ومح٢من
ؾمقاء أيم٤من ً
ه١مٓء يمٗم٤مر ،أو يم٤من ُمرشمدًً ا ْ
سم٠من ارشمد ُِمـ اإلؾمالم إمم اًمنمك واًمٙمٗمر ،أو يم٤من ُِمـ اعمنميملم ُِمحـ قمٌح٤مد إوصمح٤من
وأضاهبؿ ،أو يم٤مٟمقا ممـ ًمٞمس هلؿ ديـ يم٤معمالطمدة وأضاهب٤م ،ه١مٓء عٞم ًٕم٤م يٙمقٟمقن ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر اعم٤ميمثلم ومٞمٝمح٤م
 ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -أسمد أسم٤مد ،وهلذا ىم٤مل" :وهؿ أهؾ اًمنمك واًمتٙمذي٥م واهحقد واًمٙمٗمر سم٤مهلل".ىم٤مل" :ويذسمح اعمقت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم اهٜم٦م واًمٜم٤مر" ،يٜم٤مدي ٍ
اعمقت ومٞم٘م٤مل :يح٤م
ٕمرض
ُ
ُمٜم٤مد سملم اهٜم٦م واًمٜم٤مر وم ُٞم ُ
أهؾ اهٜم٦م أشمٕمرومقن هذا؟ ومٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ ،ومٞم٘م٤مل :ي٤م أهؾ اًمٜمح٤مر :ومٞم٘مح٤ملٟ :مٕمحؿ ،ي٘محقل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ:
«ويمٚمٝمؿ ىمد رآهش يٕمٜمل ىمد ُم٤مشمقا ورأوا اعمقت ،وم ُٞمذسمح سملم اهٜم٦م واًمٜم٤مر ،ومٞم٘م٤مل :ي٤م أهؾ اهٜم٦م ظمٚمقد ومحال ُمحقت،
وي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ظمٚمقد ومال ُمقت ،ومتٕمٔمؿ ومرطم ُ٦م أهؾ اهٜم٦م سمٌ٘م٤مئٝمؿ وُمٙمثٝمؿ إسمدي ،وشمِمتد طمنحة أهحؾ اًمٜمح٤مر،
احل ِ
ِ
ىٌل ّ
ذسمح اعمقت سملم
نة﴾( )2اعمراد سم٤محلنة طملم ُي ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٘مقًمفَ :
وهلذا ومن اًمٜمى ُّ
﴿و َأ ْٟمْذ ْر ُه ْؿ َي ْق َم ْ َ ْ َ
اهٜم٦م واًمٜم٤مر ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  -سم٘مٞم٦م احلدي٨م « :-وأهؾ اًمدٟمٞم٤م ذم همٗمالهتؿش( )3واهلل اعمًتٕم٤من.
----------------------------------------- ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس :إصؾ ذم اًم٘مت٤مل سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٌ٤مهمٞم٦م سمٜمص أي٦م وقمدم اقمتزال اًمٗمتٜم٦م؟إن اهلل ي٠مُمر سم٤مًم٘مت٤مل اسمتداء! ىمح٤مل﴿ :وإِ ْن َـم٤مئِ َٗم َت ِ
هذا إذا اشمْمح٧م اعمً٠مًم٦م واشمْمح اًمٌ٤مهمل ُِمـ همػمه ،صمؿ ى
َح٤من
َ
ً
ِ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا﴾( )4إصؾ ْ
امه٤م َقم َغم ْإُ ْظم َرى
ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
أن ُيّمٚمح سمٞمٜمٝمام ﴿ َوم َ٠م ْصٚم ُحقا َسم ْٞمٜمَ َُٝم َام َوم٢مِ ْن َسم َٖم ْ٧م إِ ْطمدََ ُ َ
َوم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ا ىًمتِل َشم ٌْ ِٖمل﴾(.)5

 -ي٘مقل :اًمذيـ يٌٚمٖمٝمؿ اًمدي ُـ ُم٤م ُمّمػمهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

( )1اعم٤مئدة.72 :
(ُ )2مريؿ.39 :
ُمرومققم٤م سمٜمحقه.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4730مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4احلجرات.9 :
( )5احلجرات.9 :
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
وم٢من اهلل شمٕم٤مل َطم َٙم ٌؿ ٌ
إذا يٌٚمٖمٝمؿ اًمدِِّّ يـ هن٤مئ ًٞم٤مّ :
شم٘مّمػمٟم٤م ٟمححـ اعمًحٚمٛملم ذم قمحدم إسمحالغ
قمدل ،وٓ يٙمقن
ُ
ه١مٓء وشمريمٝمؿ طمتك هيٚمٙمقا وُم٤م قمرومقا طم ً٘م٤م ُِمـ سم٤مـمؾ ٓ :يٙمقن ٟمقع قمذاب وقم٘م٤مب هلؿ! سمحؾ هحذا شم٘مّمحػمٟم٤م
ٟمحـ ،واهلل َطم َٙم ٌؿ قمدل ؾمٌح٤مٟمف ،ومٗمل اًم٘مٞم٤مُمح٦م – قمحغم اًمّمححٞمح  -هح١مٓء ُيٛمتحٜمحقن ذم قمرصح٤مت اًم٘مٞم٤مُمح٦م،
أن اهلل شمٕم٤ممم يرؾمؾ ُمـ ي٠مُمرهؿ سمدظمقل إمم اًمٜمح٤مرِ :
ُيٛمتحٜمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ضم٤مء ذم احلدي٨م " ّ
ومٛمحـ أـمح٤مع :وم٢مٟمحف
َ
يٜمجق ،و َُمـ قمَم ي٘مقل اهلل :قمّمٞمتٜمل ه٤مهٜم٤م ومٗمل اًمدٟمٞم٤م ؾمتٙمقن أيمثر قمّمٞم٤م ًٟمً٤م"( )1أو يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف.
 ي٘مقل ُم٤م اعم٘مّمقد سمحدي٨م « ّظمػما ىمطش()2؟
إن اهلل خيرضمقا أىمقا ًُم٤م يٕمٛمٚمقا ً
ظمػما ىمط هن٤مئ ًٞم٤م سمام ومٞمٝم٤م اًمّمالة! ًمٚمدًٓمح٦م
هذا احلدي٨م ٓ شمدظمؾ ومٞمف اًمّمالةً ،مٞمس اعم٘مّمقد أهنؿ يٕمٛمٚمقا ً
اًمتل ىمٚمٜم٤م قمغم ّ
أن اعمرا َد هبؿ أهؾ اًمّمالةً ،مٙمٜمف إٟمً٤من ُم٘مٍم وًمٞمس ُِمـ أهؾ اخلػم وسمٕمٞمد قمـ اخلػمً :مٙمٜمحف ُِمحـ
اعمّمٚملم ُِمـ أهؾ اإلؾمالم.
اًمز َُمر ّ
زُمرا وؾمح ُتٗم ّت ُح
 ي٘مقل :يمٞمػ ُجيٛمع سملم أطم٤مدي٨م اًمٍماط وأي٤مت ذم ؾمقرة ُّأن اعمجرُملم يً٤مىمقن ً
أسمقاب اًمٜم٤مر؟
هلؿ
ُ
أفم ّـ ّ
ومقرا.
أن صمٛم٦م ُمٌح ًث٤م ذم ه١مٓء هؾ هؿ ُيٕمروقن أو ُمٌ٤مذة ي١مُمر هبؿ إمم اًمٜم٤مر ً
 ي٘مقل :هؾ يّمح ىمقلُٟ :م ُِح ُّس ومال ًٟمً٤م ُِمـ أهؾ اهٜم٦م أو اًمٜم٤مر؟
عم٤مذا ي٤م أظمل ٟم٘مقلُٟ :م ِ
ُح ُّس!! ُمتك ص٤مرت اهٜم٦م واًمٜم٤مر سم٤مإلطمً٤مس وسم٤مًمٔمـ واخلرص؟؟ سمؾ ٟم٘مقل قمٛمق ًُم٤م:
أن ُٟم ِ
ُح ّس! يٕمٜمل ىمد ٟمحًـ اًمٔم ّـ ً
ٟمرضمق ًمٚمٛمحًـ وٟمخ٤مَ قمغم اعمزء ،أُم٤م ْ
ُمثال سم٢مٟمً٤منٟ ،مرضمق ًمف اخلػمً ،مٙمحـ
ٓ ٟم٘مقل :هذا ومالن  -يمام شم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م  -ومالن هذا أو ومالٟم٦م هذه اعمرأة اًمٓمٞمٌ٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم وُم٤مشم٧م
إن ؿم٤مء اهلل! يمؾ أطمد يٛمٙمـ ْ
قمـ ِؾم ّـ ـمقيؾ ذم ـم٤مقم٦م اهلل هذه ُِمـ أهؾ اهٜم٦م ْ
أن يٙمقن ُِمـ أهحؾ اهٜمح٦م إذا ؿمح٤مء
اهلل ،يٛمٙمـ يمؾ أطمد ْ
أن يٙمقن ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر إذا ؿم٤مء اهللُ ،م٤م هلذا ُمٕمٜمك! ًمٙمـ ٟم٘محقلٟ :مرضمحق أو ادقمحقا ،وهحذا
أن شم٘مقل :أطمس! أو ومالن ُِمـ أهحؾ اهٜمح٦م ْ
أن جيٕمٚمف ذم اهٜم٦م ،أُم٤م ْ
أن شم٘مقلٟ :مً٠مل اهلل ْ
إومْمؾ واًمذي يٜمٗمع ْ
إن

ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)2468
( )1صحٞمحُ .مًٜمد أ يٕمغم (ُ )4224مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )183مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
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َ
َالعنقريَ
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن يٖمٗمر اهلل ًمفٟ ،مرضمحق ْ
اًمًٜمّّ٦مٟ :مرضمق ًمٚمٛمحًـٟ ،مرضمق ًمف اخلػمٟ ،مرضمق ْ
أن
ؿم٤مء اهلل! ىمؾ :يرضمك ًمف ،يمام ىم٤مل أهؾ ُّ
أن يت٘مٌٚمف اهلل ،أُم٤م ْ
يٖمٗمر اهلل ًمفٟ ،مرضمق ْ
أن شم٘مقل :إٟمف ُِمـ أهؾ اهٜم٦م! ومال يّمٚمح هذا.
خي َر ُج قمٚمٞمف؟
٥م :ومٝمؾ شمّمح ًمف اًمٌٞمٕم٦م أم ُ ْ
 ي٘مقل :إذا َيم ىٗم َر اًمٕمٚمام ُء اعمتٖم ِّٚم َِ
جي َٕم َ
حؾ اهللىُ ًمِ ْٚم َٙمَح٤مومِ ِري َـ َقم َ
لم
ح١م ُِمٜمِ َ
حغم اعمُْ ْ
إذا ىمٞمؾ :إٟمف يم٤مومر :وم٤مًمٙمح٤مومر ٓ ُي َٛم ّٙمّحـ ُمحـ طمٙمحؿ اعمًحٚمٛملم َ
﴿و ًَمح ْـ َ ْ
َؾمٌِ ًٞمال﴾(ً ،)1مٙم ّـ اًمِم٠من ذم اًم٘مدرة ،ىمد يتٖمٚم٥م ويٕمجز اًمٜم٤مس قمٜمف ٓ :يتٛمٙمٜمحقن ُِمحـ دومٕمحف ،ويْمحٌط اًمحٌالد
ويتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م ،هذه طم٤مل ضورةّ ،
واًمًحالمّ « :إٓ ْ
سمقاطمح٤م:
يمٗمحرا ً
وإٓ إصؾ يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
أن شمحروا ً
اًمّمحالة ّ
ِ
ِ
اًمٌلم قمٜمدٟم٤م ومٞمف سمره٤من  ٓ -فم ّـ وظمرص وشمقىمع
قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤منش( )2وم٢مذا ُرئ َل اًمٙمٗمر اًمٌقاح اًمٍماح ّ
رج قمٚمٞمفً ،مٙمـ
– وإٟمام قمٜمدٟم٤م أدًم٦م ورضمقع ٕهؾ اًمٕمٚمؿ وومتقى ٕهؾ اًمٕمٚمؿ سمتٙمٗمػم هذا اًمًٚمٓم٤من :هذا اًمذي ُخي ُ
خي َر ُج قمٚمٞمف ذم ُمثحؾ هحذه احل٤مًمح٦م
اًمٜم٤مس همػم ىم٤مدريـ :وم٢مذا ظمرضمقا قمٚمٞمف أسم٤مدهؿ ،ومال ُ ْ
سمنمط اًم٘مدرة ،أُم٤م إذا يم٤من ُ
سمال ّ
ؿمؽ ،عٞمع إطمٙم٤مم ذم اًمنمع ُمٜم٤مـم٦م سم٤مًم٘مدرة ،وٓ شمٙمقن إطمٙم٤مم هٙمذا دون ىمدرة.
 ي٘مقل :هؾ شمرى ّأن يمؾ ه١مٓء اًمٗمرق واهامقم٤مت أو أيمثره٤م هحل ُمٜمٌحع ُِمحـ أصحقل يمح٤مومرة يم٤مًمٞمٝمقديح٦م
إوٕم٤مَ اعمًٚمٛملم طمتك يًٝمؾ اًمًٞمٓمرة قمٚمحٞمٝمؿ يمحام هحق ُمٕمحروَ قمحـ
َ
واًمٜمٍماٟمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م :ويمٚمٝمؿ يريد
اًمراومْم٦م وداقمش وهمػمه٤م؟
أن ي٘م٤مل :عٞمع اًمٗمرق ُِمـ همرس اًمٙمٗم٤مر واًمٞمٝمقد واعمجقس! هذا همػم صحٞمح ،أؾمٌ٤مب ٟمِم٠مة ِ
ْ
اًمٗم َرق ً -مٕمٚمف
ي٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م – ٟمققم٤من :أؾمٌ٤مب داظمٚمٞم٦م ُمـ داظمؾ إُم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،وأؾمٌ٤مب ظم٤مرضمٞم٦م يم٤مٟم٧م
سم٠من يمؾ ِ
ؾمٌٌ٤م ذم ٟمِم٠مة سمٕمض ِ
اًمٗم َرق ،وم٤مًم٘مقل ّ
اًمٗم َرق َسم ّثٝم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس همػم صحٞمحً ،مٙمـ هٜمح٤مك
ً
ومِ َرق ىمٓم ًٕم٤م يم٤من وراءه٤م اًمٞمٝمقد ويم٤من وراءه٤م قس ويم٤من وراءه٤م ٟمّم٤مرى ً -مٕمؾ هذا ي٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل سمنمحح
إن يمحؾ ِ
ُمٗمّمؾ ً ،-مٙمـ هٜم٤مك ومِ َرق ٟمِم٠مت قمـ ضمٝمؾ وٟمِم٠مت قمـ شم٘مٚمٞمد وٟمِم٠مت قمـ همٚمق :ومحال ي٘مح٤مل :ى
اًمٗمح َرق
ودؾمقه٤م ذم إُم٦م! ٕ ّن هٜم٤مك ومِ َر ًىم٤م ٟمِم٠مت سمًٌ٥م اهٝمحؾ واًمت٘مٚمٞمحد إقمٛمحك
أٟمِم٠مه٤م أقمداء اإلؾمالم ذم اخل٤مرج ّ
واًمٖمٚمق.
( )1اًمٜمً٤مء.141 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7056مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ً
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اًمٕمٛمد :اذيمر ًمٜم٤م ً
ُمث٤مٓ ًمذًمؽ ،وُم٤مذا يؽمشم٥م قمٚمٞمف؟
 ي٘مقل :اًم٘متؾ ؿمٌف ْٕمٛمد يم ْ
ؾمالطم٤م ُم٤مو ًٞم٤م ُمثؾ اًمًٞمػ وييسمف ذم ُمقوع حمدد ،أو
٠من ي٠مظمذ
ً
اًم٘متؾ ىمٚمٜم٤م :إٟمف صمالصم٦م أٟمقاع ،ىمتؾ اًم ْ
يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمرص٤مص طمتك هيٚمٙمف.
ُم٘متال ،يٕمٜمل ييسمف ً
٘متؾ ،ىمد يّمٞم٥م ُمٜمف ً
أن َي َ
أن ييسمف سمام ٓ ُيٕمت٤مد ْ
اًم٘متؾ ؿمٌف اًمٕمٛمدْ :
ُمثال سمٕمّمح٤م ٓ ي٘متحؾ
أن يٛمقت ُِمـ هذه اًميسم٦م ،أُم٤م ًمق ضسمف سمٛمث٘مؾ ُيٕمٚمؿ أٟمحف إذا ُ ِ
ُمث ُٚمٝم٤م قم٤مدة :وم ُٞم َ٘م ِّدِّ ُر اهلل ْ
ض َب سمحف اإلٟمًح٤من َر ىض
قمٛمدً ،مٙمـ ًمق ضسمف سمام ٓ ي٘متؾ قمح٤مدة ،يٕمٜمحل ىمحد ُيرُمحك اإلٟمًح٤من سمحّمح٤مة يمٌحػمة
رأؾمف وٟمحق ذًمؽ وم٢مٟمف ىم ْتؾ ْ
اًمٕمٛمحد ،ومٞمحف اًمديح٦م اعمٖمٚمٔمح٦م ،وٓ
ومٞمِمدخ رأؾمف وٓ يٛمقت ،وًمٙمـ ذم سمٕمض إطمٞم٤من يٛمقت ،هذا ُمٕمٜمك ؿمحٌف ْ
اًم٘متؾ ،وًمٞمس ىم ْتٚمف قمٛمدًً ا ،واًمدًمٞمؾ أٟمف يًتٕمٛمؾ أًم٦م اًمتل َي ُ
ٕن اه٤مين ُي ِرد َ
٘متؾّ ،
ُي ُ
٘متؾ ُمثٚمٝمح٤م ،وًمحٞمس ىمتٚمحف
ً
اًمٕمٛمد وسملم اخلٓم٠م :ومٞمٙمقن قمٜمده اًمدي٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ُمٖمٚمٔمح٦مً ،مٞمًح٧م يمديح٦م
ظمٓم٠م ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٙمقن
طمٙمٛمف سملم ْ
ُ
اخلٓم٠م! سمؾ ُشمٖمٚمظ قمٚمٞمف اًمدي٦م.
 ي٘مقل :هؾ يقضمد ذم هذا اًمزُمـ َُمـ هق قمغم ُمذه٥م اعمرضمئ٦م أو اهؼمي٦م؟يْم٤م
ٟمٕمؿ ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :إؿمٕمري٦م ،وم٤مٕؿمٕمري٦م ذم سم٤مب اإليامن ُمرضمئ٦م ،وهٙمذا اعم٤مشمريدي٦م ،وإؿمٕمري٦م أ ً
ذم سم٤مب اًم٘مدر ضمؼمي٦م.
 ي٘مقل :يمٞمػ اعمرضمئ٦م ذم ِاًمقٓي٦م؟ أرضمق اًمتقوٞمح.
ًمٕمٚمؽ شمراضمع اًمدرس طمتك ُم٤م ٟمٕمٞمده.
قمكم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن؟
 -هؾ سم٤ميع ٌّ

إي واهلل سم٤ميٕمٝمؿ ،وهق أوم٘مف وأقمٚمؿ وأورع ُِمـ ْ
ظم٤مرضمح٤م قمحـ
أن ٓ يٌ٤ميٕمٝمؿً ،مق يٌح٤ميٕمٝمؿُ :مح٤مذا يٙمحقن؟
ً
ِ
اًمٌٞمٕم٦م ،يٛمقت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م! هق ّ
قمكمٟٕ ،مف يم٤من إُمر سملم
أضمؾ وأيمرم ُمـ ذًمؽ ،سمؾ أول َُمـ سم٤ميع قمثامن ٌّ
اًمٜم٤مس يٕمدًمقن سمٕمحثامن أطمحدًً ا"( )1سم٤ميٕمحف قمٌحد
قمثامن وقمٌد اًمرمحـ
ومٚمام ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ ًمٕمكم" :إين َأر َ
وقمكمّ :
ّ
قمكم  -ريض اهلل قمـ اهٛمٞمع .-
اًمرمحـ وسم٤ميٕمف ّ

 ي٘مقلَُ :مـ زقمؿ ّأن اًمنىم٦م وذب اخلٛمر ًمٞمس سم٘مدر ُِمـ اهلل :يمٞمػ يْم٤مرع ىمقل اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7207
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ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ٕٟمف ىمقل اًمٜمّم٤مرى ،ؾمقؾمـ اًمٜمٍماين اًمذي شمٚم٘مك ُمٜمف َُم ْٕم ٌَ ٌدٌ يم٤من هذا ىمقًمف.
رؾمؿ ذوات إرواح يٕمتؼم ُِمـ اًمتّمقير وهؾ هق ضم٤مئز؟
 ي٘مقل :هؾ ُٓ همػم ضم٤مئز ،سم٢مع٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ رؾمؿ ذوات إرواح ٓ ُّ
حيؾ ،إٟمام اخلالَ ذم اًمتّمقير سم٤مًٔم٦م ،هحق اًمحذي
ص٤مر ومٞمف ٟم٘م٤مش ًمٚمٛمت٠مظمريـ ،أُم٤م ْ
ـم٤مئرا سمام ومٞمف اًمروح أو يرؾمؿ صقرة إٟمًح٤من! ُمح٤م
أن ي٠ميت إٟمً٤من ومػمؾمؿ صقرة ً
جيقز هذا ىمٓم ًٕم٤مّ ٓ ،
حيؾ.
 ي٘مقلَُ :مـ اًمذي َىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف؟
اًمذي ىمت َٚمف اخلقارج ،وفمٜمقا أهنؿ آُمرون سم٤معمٕمروَ وٟم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر! وًمٕمحؾ اهلل يٞمنح ومٞمٝمح٤م حمح٤مضة –
ٕن احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م يمٌػمة ذم احل٘مٞم٘مح٦م ،وـمري٘مح٦م ِ
أن يٞمنه٤م ،وهل ُُم َٕمدّّ ة ُمٜمذ ُمدة ّ ،-
أؾم٠مل اهلل ْ
ىمتحؾ قمحثامن ومٞمٝمح٤م
ِ
يمٗم٤مرا! وإٟمام ُِمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس اًمحذيـ هح٤مضمقاْ ،
قمؼمةّ ،
وإن يمح٤من ذم ىمتٚمح٦م
ٕن قمد ًدا ُمـ اًمذيـ ىمتٚمقا قمثامن ًمٞمًقا ً
ىمٛمٞمّم٤مْ :
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن يمام ذم طمدي٨م « :ى
ُ
رؾمقل اهلل ّ
ومح٢من
ىمٛم َّمؽ
أٟم٤مس أظمؼم
ً
قمثامن ٌ
إن اهلل ى
خت َٚم ْٕمفش( )1ومٞمدل قمغم ّ
أرادك اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ظم ْٚم ِٕمف ومال ْ
أن هٜم٤مك ُِمـ هح١مٓء َُمحـ هحؿ ُمٜمح٤موم٘مقن ،واخلحقارج أهيح٤م
يٜمدس ومٞمٝمؿ ُمٜم٤موم٘مقن ُمٜمذ اًم٘مدم ،هذا احلدي٨م ومٞمف دًٓم٦م قمحغم ّ
أن ذم ىمتٚمح٦م قمحثامن ُمٜمح٤موم٘ملم ،واخلحقارج
اإلظمقة
ُّ
ومٞمٜمدس ومٞمٝمؿ أٟم٤مس يّمٞمحقن وهيتٗمقن و ُئمٝمرون اًمِمدة يمام
أٟم٤مس ٕهنؿ أهؾ ـمٞمش وأهؾ ضمٝمؾ:
ُّ
يٜمدس ومٞمٝمؿ ٌ
ُّ
اخلقارج وحيروقهنؿ ،وهذا واىمع اخلقارج ُمٜمذ اًم٘مدم إمم يقُمؽ هذا.
شمٔمٝمر اخلقارج :وم ُٞمحًـ هبؿ اًمٔم ىـ
ُ
 ي٘مقلُ :م٤م ُمٕمٜمك ىمقًمؽ «اخلالوم٦م ذم ىمريشش(َ )2ذ َيم َره ّؼما؟
آُمرا ٓ خم ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ً
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
ىٌل ّ
ؼما
يٕمٜمل
أن اخلالوم٦م ذم ىمريش إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦مٟٕ ،مف ًمق أظمؼم هبذا ًمٙم٤من ظم ً
خيؼم اًمٜمى ُّ
يديدً ا ،وشم٘مدم اًمٙمالم
طم ً٘م٤م وٓ يتخٚمػ سمت٤م ًشمً٤مً ،مٙمـ ي٠مُمر إُم٦م سم ّ٠مٓ شمٌ٤ميع ّإٓ ىمرؿمٞم٤م ،هذا اعمٕمٜمك ذم إُمرة اعم١مُمٜملم
ً
قمٚمٞمف سم٤مُٕمس.
ِ
اًمًٜمىى٦م واًمًٚمٗمٞم٦م إذا ؾمٛمٕمقا قم٤معمً٤م أو داقمٞم٦م ُي َذ ِّيم ُر سم٠ممهٞمح٦م ـم٤مقمح٦م وٓة
 ي٘مقل :يمثػم ُمـ اعمحًقسملم قمغم أهؾ ُّضم٤مُمل!! هؾ ُِمـ ٟمّمٞمح٦م؟
أُمقر اعمًٚمٛملم وًمق يم٤مٟمقا ومً٘م٦م ٕٟمف
ّ
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)3041
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )3705مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)2757
( )2صحٞمحُ .مًٜمد أمحد (ُ )12900مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
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ي٤م أظمل ٓ شمٜمٔمر إمم اًمتًٛمٞم٤متٟ ،محـ ٟمذيمر ذم اًمّمٖمر يم٤من اًمتٕمٞمػم سمحلم اًمّمحٖم٤مر ،ويمح٤من اًمٜمح٤مس ي٘مقًمحقن
ٕمؼم  ،-وص٤مر ُي َِمٜمّع قمغم أٟم٤مس
ًمٚمّمٖم٤مر :اؾمٙم٧م ي٤م ومالن ،أن ًمألؾمػ هذا اًمتٕمٞمػم ص٤مر سمٛمث٤مسم٦م اعمقو٦م  -يمام ُي ّ
سم٤مؾمؿ شمًٛمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،إذا ُؿمٜمِّ َِّع قمغم ه١مٓء سمتًٛمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ىم٤مم أوًمئحؽ ومِمحٜمٕمقا سمتًحٛمٞم٦م ُم٘م٤مسمٚمح٦م ،وصح٤مر اًمِمح٤مب
ٕمػمون هذا
اًمّمٖمػم
ُمتحػماُ ،م٤م ُمٕمٜمك هذه اًمتًٛمٞم٦م؟ عم٤مذا ه١مٓء اخلٓمٌ٤مء واًمدقم٤مة ي٘مقًمقن يمذا؟ صمؿ ه١مٓء عم٤مذا ُي ّ
ًّ
ً
اًمًٜمىى٦م إقمداء ،هذا همٚمط ٓ ،يّمح ُمثؾ هحذه
سمٙمالم؟ ذم احل٘مٞم٘م٦م هذا أوضمد
يمٌػما ضمدًً ا وأؿمٛم٧م سم٠مهؾ ُّ
إؿمٙم٤مٓ ً
﴿و َٓ َشمٜمََ٤م َسم ُزوا سمِ ْ٤مَٕ ًْم َ٘م ِ
٤مب﴾( ،)1يمٞمػ يتٜم٤مسمذ ُمًٚمؿ! هذا اًمرضمؾ ُؾمٜمِّ ّل ُمثٚمؽ ،يٕمٜمل
اًمتًٛمٞم٤مت يم٤مًمٜمٌذ! ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
يمقٟمف ي٠مُمر سمٓم٤مقم٦م وٓة إُمقر :طمؼ أو سم٤مـمؾ؟ طمؼ ،إذا ىم٤ملَ :أـمِ ْع ذم اعمٕمّمٞم٦م! ىمؾ :هذا ُِمـ اعمرضمئ٦م ،وم٠مٟم٧م أن
أن شمٙمقن ً ِ
ظمرضم٧م قمـ ْ
اًمًٜمىى٦مً ،مٙمـ هؾ هٜم٤مك أطمدٌٌ ي٘مقل أن :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا ذم ُمٕمّمحٞم٦م؟؟
َ
أصال ُمـ أهؾ ُّ
ِ
ٚمًٜمىى٦مً ،مٙم ّـ اعمرضمئ٦م واًمٜمقاص٥م أُمرهؿ آظمحر ،ومٚمحامذا
ُم٤م أقمٚمؿ قمغم وضمف إرض ً
أطمدً ا ي٘مقل هذا ُمـ اعمٜمًقسملم ًم ُّ
ىمٚم٧م :هحذا يٜمٌحذ هحذا سمٚمٗمحظ صمحؿ
ُيًٛمل اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ هبذه اًمتًٛمٞم٤مت ،وعم٤مذا يتٜم٤مسمذون؟ صمؿ هذا اًمتٜم٤مسمذ ُمثٚمام ُ
أوًمئؽ ي٘م٤مسمٚمقٟمف سمٜمٌذ آظمر :ومّم٤مر يم٠مٟمف ومِ ْٕم ُؾ إـمٗم٤مل ُمع سمٕمْمٝمؿ ،يٜمٌٖمل ْ
أن يؽمومع أهؾ اًمٕم٘مؾ واًمدي٤مٟم٦م واًمٕمٚمحؿ
اًمًٜمىى٦م ،وإُمح٤م ْ
قمـ ُمثؾ هذا ،اعمً٠مًم٦م طمؼ وسم٤مـمؾ ،إُم٤م ْ
أن يٙمحقن
ان يٙمقن هذا اًمٙمالم طم ً٘م٤م :ومٝمق قمغم ـمري٘م٦م أهؾ ُّ
ً
سم٤مـمال وم ُٞم ٌّلم دون شمًٛمٞم٦م ي٤م أظملُ ،م٤م احل٤مضم٦م؟ أًمٞمس ُؾمٜمٞم٤م ُمثٚمؽ؟ أًمٞمس اهللُ أُمرك أ ْن شمّمكم قمٚمٞمف؟ هؾ شم٘مقل :إٟمف
ٓ ُيّمغم قمٚمٞمف! ٓ ،شم٘مقل :أٟم٤م أصكم قمٚمٞمف ،شمّمكم ظمٚمٗمف؟ ٟمٕمؿ أصكم ظمٚمٗمفُ ،ؾمحٜمّ ّل عمح٤مذا شمٕمحػمه؟ هحق ٟمٗمًحف عمح٤مذا
أن ي٘مقل ً
ُيٕمػمك؟ إُم٤م ْ
سم٤مـمال ومٜم٘مقل :هذا اًم٘مقل سم٤مـمؾ ،وًمٞمس سمّمحٞمح ،ظم٤مًمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإُم٤م أ ْن يٙمحقن
َ
اًمٌ٤مـمؾ اًمذي أٟم٧م قمٚمٞمف ،أُم٤م ْ
َ
ٕمحػم هحذا سمٜمٌحذ
ومتؽمك
ىمق ًُمف صقا ًسم٤م:
سمٕمْمٝمؿ ً
ٕمػم ُ
سمٕمْم٤م صمؿ هحذا ُي ّ
أن جيٚمس اًمٜم٤مس ُي ّ ُ
وذاك ي٘م٤مسمؾ سمٜمٌذ! هذا ًمٞمس ُِمـ اًمًٚمٗمٞم٦م سمت٤م ًشمً٤م! ٟمحـ ٟمٕمرَ ّ
أن ُؾمحٜمّ٦م وؿمحٞمٕم٦م وُمٌتدقمح٦م وصمح٤مسمتقنُ ،مح٤م إؾمحامء
سمٕمْم٤م؟ ومٌدل ْ
أن شمًٛمٞمف :طمدِِّّ ِد اخلٓم٠م ،ىمؾ :ومالن ي٘مقل:
سمٕمْمٝمؿ ً
اهديدة هذه سملم أهؾ اًمديـ؟ عم٤مذا ص٤مر يًٛمل ُ
يمذا وهق ظمٓم٠م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ظمٓمئف يمذا ،أُم٤م ْ
أن شمًٛمٞمف ويًٛمٞمؽ وشمًٌٌقن هذه احلػمة أن ذم قمقام اعمًحٚمٛملم
ذم يمٝمقهلؿ وؿمٌ٤مهبؿ وصٖم٤مرهؿ ويمٌ٤مرهؿ! ُم٤م هذه اًمتًٛمٞم٤مت اهديدة! ٓؿمؽ أ ىٟمىف إصمٛمٝمؿ يمٌحػم احل٘مٞم٘مح٦مٟٕ ،محف
سمٕمْم٤م وأيمؾ احلًٜم٤مت يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر" :يِم٤مريمؽ اعمٖمت٤مب
ُيًٌ٥م إرسم٤م ًيمً٤م
قمٔمٞمام ًمٚمٜم٤مس ،وومٞمف ُِمـ همٞمٌ٦م سمٕمْمٝمؿ ً
ً
( )1احلجرات.11 :
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ذم طمًٜم٤مشمف ،ويٕمٓمٞمؽ أضمري صقُمف وصالشمف ،ومٞم٤م ّأهي٤م اعمٖمت٤مب زدينْ :
وم٢من سم٘مل صمقاب صٞم٤مم أو صالة ومٝم٤مشمف"(،)1
يٕمٜمل إقمامل شمْمٞمع قمغم هذه اعمً٤ميملم ،يّمكم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ ويّمقم اًمٜمٝم٤مر صمؿ ُي ٌَ ِّذ ُره٤م إذا أصٌح ،قم٘مقل
ِ
قمجٞمٌ٦م ٓ ،طم٤مضم٦م ًمتًٛمٞم٦م! هق ُؾمٜمّ ّّل وأٟم٧م ُؾمٜمّ ّّل رهمؿ أٟمٗمؽ وأٟمٗمف ٓ ،شمًتٓمٞمع ْ
اًمًٜمىى٦م! ىمٚمٜمح٤م قمحدة
أن خترضمف ُمـ ُّ
اًمًٜمىى٦م ًمٞمً٧م ضمٜمًٞم٦م شمًحٌٝم٤م اًمٌٚمد ُِمـ أطمد! اًمٌٚمدان إذا همْمٌ٧م قمغم أطمد ؾمححٌ٧م
ُمرات و ُيم ِّر َر هذا اًمٙمالمُّ :
أي شمٍمَ ُمٜمف حمًقب قمٚمٞمف وًمٞمس قمغم سمٚمدهّ ،
ٕن اًمرضمؾ قمٜمحده
ُمٜمف اهٜمًٞم٦م وىم٤مًم٧م :هذا اًمرضمؾ ٓ يتٌٕمٜملّ :
ِ
اًمًٜمى٦م ُم٤م أطمد يًتٓمٞمع ْ
اًمًٜمىى٦م ُِمـ أطمد ّإٓ إذا ظمرج ُِمحـ
أن يًحٌٝم٤م ُمـ أطمدُ ،م٤م شم٘مدر شمًح٥م ُّ
يمذا ويمذاً ،مٙم ّـ ُّ
ضمكم ،أُم٤م أ ْن ي٘مقل ً
ىمقٓ وشمتٜم٤مزقمقن ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ وذم اإلقمالم! إمم ُمتك شمًحتٛمر هحذه
ُّ
اًمًٜمىى٦م سم٠مُمر واوح ّ
طمدِّ ْد ،ىمؾ :هق ىم٤مل يمذا وهق خمٓمئ ،وهق ُحيدِِّّ ْد ي٘مقل :هق ىم٤مل يمذا وهق خمٓمحئْ ،
وإن يػممتح٤م
اًمٕم٘مقل اًمرديئ٦م؟ ِّ
شمرشمٗمٕم٤م إمم َُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمٙمام ُِمـ قمٚمامئٜم٤م اًمراؾمخلم واسمًٓمقا اعمً٠مًم٦م أُم٤مُمف ،واشمريمحقا قمحٜمٙمؿ هحذه اًمتًحٛمٞم٤مت
اًمتححححححححححل ٓ ظمححححححححححػم ًمٙمححححححححححؿ ومٞمٝمحححححححححح٤م ٓ ذم ديححححححححححٜمٙمؿ وٓ ذم دٟمٞمحححححححححح٤ميمؿ.
ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ،أؿمٝمد أٓ إًمف ّ
إٓ أٟم٧م ،أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽَ.

(ٛ )1مققم٦م اًم٘مّم٤مئد اًمزهدي٤مت ًمٕمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمًٚمامن.
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َعََبَدَ َ
اعمجٚمس اًمراسمع
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذَ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمحٚملمٟ :مٌ ّٞمٜمح٤م
حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم
اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمٚمح٤مضيـ واًمً٤مُمٕملم وهٛمٞمع اعمًٚمٛملم.
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
وظم ِ
وىمد ُظم ِ
قمز ّ
ٚم٘م٧م اهٜم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤مُ ،
ظمٚمؼ اخل ْٚمحؼ هلحام ٓ ،يٗمٜمٞمح٤من
وضمؾ صمؿ َ
ٚم٘م٧م اًمٜم٤مر وُم٤م ومٞمٝم٤م ،ظمٚم٘مٝمام اهلل ّ
وٓ يٗمٜمك ُم٤م ومٞمٝمام أسمدً اِ ،
حؽ إِ ىٓ وضمٝمحف﴾()1
وم٢من اطمت٩م ُمٌتدع أو زٟمديؼ سم٘محقل اهلل قمحز وضمحؾُ ﴿ :يم ُّ
ر ٍء َه٤مًمِ ٌ
َ ْ َ ُ
ُحؾ َ ْ
ِ
٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء واهلالك ه٤مًمؽ ،واهٜم٦م واًمٜم٤مر ظمٚم٘مٝمام
وسمٜمحق هذا ُمـ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن! وم٘مؾ ًمف :يمؾ رء مم٤م َيم َت َ
اهلل ًمٚمٌ٘م٤مء ٓ ًمٚمٗمٜم٤مء وٓ ًمٚمٝمالك ،ومه٤م ُمـ أظمرة ٓ ُِمـ اًمدٟمٞم٤م!
ّ
واحلقر اًمٕملم ٓ َي ُٛمتْـ قمٜمد ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م وٓ قمٜمد اًمٜمٗمخ٦م وٓ أسمحدً اّ ،
وضمحؾ ظمٚم٘مٝمح ّـ ًمٚمٌ٘مح٤مء ٓ
قمحز
ٕن اهلل ّ
ومٛمـ ىم٤مل ظمالَ هذا ومٝمق ُمٌتدع خم٤مًمػ وىمد ّ
وؾ قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.
ًمٚمٗمٜم٤مء ،و يٙمت٥م قمٚمٞمٝمـ اعمقتَ ،
..................
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم وسمٕمد.
احلٛمد هلل،
َذ َيم ََر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهٜم٦م واًمٜم٤مر واخلالَ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ُمع اعمٕمتزًم٦م ،ى
اًمًحٜمىى٦م اؾمحتدًمقا سم٤مًمٜمّمحقص
ومح٢من أهحؾ ُّ
ِ
اهٚمٞم٦م اًمٔم٤مهرة اًمداًم٦م قمغم ى
وأهنام ُمقضمقدشم٤من أن ،هذه هل اعمً٠مًم٦م إومم.
أن اهٜم٦م واًمٜم٤مر ىمد ُظمٚم َ٘م َت٤م :ى
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهٜم٦م واًمٜم٤مر :ى
أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ اهٜم٦م واًمٜم٤مر سمح٤مىمٞمتلم أسمحد أسمح٤مد ٓ
شمٜم٘مْمٞم٤من وٓ شمٗمٜمٞم٤من أسمدًً ا.
ّ
أُم٤م اعمً٠مًم٦م إومم :وهل ى
وضمحؾ:
قمز
أن اهٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من و ُأ ِقم ىدى َشم٤م :وم٤مٕدًم٦م قمغم هذا يمثػمة ذم يمت٤مب اهلل ّ
ى
َحر اًمٜمح٤مر ىمح٤ملُ ﴿ :أ ِقمحدىى ْت ًمِ ْٚم َٙمَح٤مومِ ِري َـ﴾(،)1
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم عمّ٤م َذ َيم ََر اهٜمح٦م ىمح٤ملُ ﴿ :أ ِقمحدىى ْت ًمِ ْٚم ُٛم ىت ِى٘م َ
حلم﴾( )2وعمّح٤م َذ َيم َ
( )1اًم٘مّمص.88 :
( )2آل قمٛمران.133 :
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أن ُِمـ أدًم٦م قمذاب اًم٘مؼم ُ
دال قمغم ىأهنام ُمقضمقدشم٤من ُمٝمٞم٠مشم٤من ،وشم٘مدم ى
وإقمدا ُدمه٤م ّ
ىمقل اهلل شمٕم٤ممم قمحـ آل ومرقمحقن:
ِ
اًمً٤م َقم ُ٦م َأ ْد ِظم ُٚمقا َآل ومِ ْر َقم ْق َن َأ َؿمدىى ا ًْم َٕم َذ ِ
ومدل قمغم ى
اب﴾( ،)2ى
﴿اًمٜمى ُى٤مر ُي ْٕم َر ُو َ
أن آل
قن َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُهمدُُ وا َو َقمِمٞم٤م َو َي ْق َم َشم ُ٘مق ُم ى
ٕمروقن  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -سم٤مًمٖمدو واًمٕمٌم قمغم اًمٜم٤مر ،وهحذا ي٘متيضح ى
أن اًمٜمح٤مر ُمقضمحقدة ،وهلحذا ىمح٤مل
ومرقمقن ُي َ
اًمً٤م َقم ُ٦م َأ ْد ِظم ُٚمقا َآل ومِ ْر َقم ْق َن َأ َؿمدىى ا ًْم َٕم َذ ِ
اب﴾( )3وهٙمذا اًمٜمّمقص اًمتل َُم ّرت ُمٕمٜمح٤م ذم َأ ُْمح ِر
سمٕمده٤مَ :
﴿و َي ْق َم َشم ُ٘مق ُم ى
اًم٘مؼم :ى
ٗمتح ًمف ُمقوع إمم ُم٤م أقمدىى اهلل ًمف  -ؾمقاء ُِمـ ُم٘مٕمده ذم اهٜم٦م أو ُم٘مٕمده ذم اًمٜم٤مر  -ومٞم٠مشمٞمحف ُِمحـ
وأن اًمٕمٌدََ ُي ُ
إن يم٤من ُِمـ أهؾ اهٜم٦م  ،-وي٠مشمٞمف ُِمـ قمذاب اًمٜم٤مر وؾمٛمقُمٝم٤م ْ -
ريح اهٜم٦م وـمٞمٌٝم٤م ْ -
إن يم٤من ُِمـ أهحؾ اًمٜمح٤مر ،-
ِ
واًمًالم قمـ أطمحقال أهحؾ اهٜمح٦م وأهحؾ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
إو٤موم ً٦م إمم ُم٤م شمٙم٤مصمرت سمف إطم٤مدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمى ِّ
ِ
طمًٌ٧م هر ًة هل٤م  ٓ -هحل أـمٕمٛمتٝمح٤م وٓ هحل شمريمتٝمح٤م
واًمًالم ذم اعمرأة اًمتل
ْ
اًمٜم٤مر ُمـ أُمث٤مل ىمقًمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم اًمٜم٤مر( ،)4ورأى ّ
شم٠ميمؾ ُِمـ ظمِم٤مش إرض  -ورآه٤م ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ قمٛمحرو سمحـ
جير ىمّمٌف – أي :أُمٕم٤مئف  -ذم اًمٜم٤مر ( ،)5إمم همػم ذًمؽ ُِمـ إطم٤مدي٨م اًمٙمثحػمة اًمتحل أظمحؼم هبح٤م
حلل ؾمٞمد ظمزاقم٦م ُّ
ّ
يدل قمغم ى
واًمًالم مم٤م ُّ
أن اهٜم٦م واًمٜم٤مر ُمقضمقدشم٤من سمال ّ
واًمًحالم
ؿمؽ ،وىمد صمٌ٧م قمٜمف قمٚمٞمف ّ
قمٚمٞمف ّ
اًمّمحالة ّ
اًمّمالة ّ
ذم همػمُم٤م طمدي٨م أ ىٟمىف رأى اهٜم٦م سمٕمٞمٜمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ورأى اًمٜم٤مر سمٕمٞمٜمف يمام ذم ظمؼم صالة اًمٙمًحقَ :وم٢م ىٟمىحف
واًمًالم ِىم ْٓم ًٗم٤م ُمـ ٍ
قمٜم٥م ومت٘محدم ّ
صحغم اهلل
واًمًالم ُقم ِر َو ْ٧م قمٚمٞمف اهٜم٦م واًمٜم٤مر ،رأى قمٚمٞمف ّ
قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمّمالة ّ
واًمًالم ،وأظمؼمهؿ قمـ ؾمٌ٥م شم٘مدُمف وؾمٌ٥م شمراضمٕمحف
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،و ُقم ِرو٧م هذه اًمٜم٤مر ومؽماضمع قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
سمٕمد ذًمؽ( ،)6إمم أطم٤مدي٨م يمثػمة داًم٦م قمغم ى
أن اهٜم٦م واًمٜم٤مر ُمقضمقدشم٤من سمال ؿمؽ.
اعمٕمتزًم٦م  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ٟ -مٗمقا إُمريـٟ ،مٗمقا ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف ،وسم٤مًمت٤مزم ٟمٗمقا ْ
أن يٙمحقن اعمحرء ذم
ّ
أوحؾ قمٌح٤مد اهلل وأومجحرهؿ
ُم٘مٕمدَ ه ُِمـ اًمٜم٤مر ،واعمٕمتزًم٦م ـم٤مئٗمح٦م ُِمحـ
ٗمتح ًمف ُم٤م يرى سمف ُم٘مٕمدََ ه ُِمـ اهٜم٦م أو
َ
ىمؼمه ُي ُ

( )1اًمٌ٘مرة.24 :
( )2هم٤مومر.46 :
( )3هم٤مومر.46 :
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3318مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4623مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )745مـ طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م أ سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمام
ً
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ُ
اعمت٠مُمؾ عمَ٤م ر ّدوا ُِمـ اًمٜمّمقص يتٕمج٥م ُِمـ ه١مٓء اًم٘مقم مم٤م ومحٞمٝمؿ ُِمحـ اهحرأة قمحغم
وأضمرئٝمؿ قمغم اًمٜمّمقص،
وؾمٜمى ِى٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
اًمًٜمىى٦م! سمؾ طمتك قمحغم ٟمّمحقص
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وضمرأهتؿ ًمٞمً٧م وم٘مط قمغم ٟمّمقص ُّ
يمت٤مب اهلل ُ
قمز ّ
وضمؾ ذم أسمحقاب قمديحدة
ٌ
دمدُ قمٜمدهؿ ُِمـ إىمقال اًمْم٤مًم٦م واًمزائٖم٦م ُم٤م هق
اًم٘مرآنُ ،
خم٤مًمػ ًمٍميح يمت٤مب اهلل ّ
يمثػما ُم٤م جيؽمئقن قمٚمٞمٝم٤م ويدظمٚمقن ذم قم٘محقهلؿ ومٞمٝمح٤م،
ً
ضمدً ا ذم اًمتقطمٞمد وذم اًمٞمقم أظمر وومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤متً ،
ِ
ٕمجٌحقن سم٤معمٕمتزًمح٦م
ُمع رء ُمـ ىمٚم٦م إدب طمتك ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص ،وىمٚمٜم٤م :إ َن أهحؾ اًمٕمٚمامٟمٞمح٦م واًمٚمٞمؼماًمٞمح٦م ُي َ
ِ
هرأهتؿ هذه ،واحلؼ ْ
وؾمٜمى٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ دا ٌء يمٌػم اخلٓمقرة،
أن اهرأة قمغم اًمٜمّمقص ُمـ يمت٤مب اهلل ُ
قمز ّ
ٌ
وضمؾ ذم ىمٚم٥م اإلٟمً٤من ،وهلذا اسم ُتكم اعمٕمتزًمح٦م  -يمحام ذم شمحراضمؿ سمٕمْمحٝمؿ  -اسمتٚمحقا
ودال قمغم ىمٚم٦م شمٕمٔمٞمؿ اهلل ّ
قمز ّ
سم٤مهرأة قمغم اًمٙمٌ٤مئر ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  ،-ى
وضمؾ و يٕمٔمحؿ يمال َُمحف ويمحال َم
ٕن َُمـ ُي َٕم ِّٔم ِؿ اهللَ ّ
رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُيٌتغم سم٤مًمٙمٌ٤مئرً ،مذا دمد ذم شمراضمؿ سمٕمْمٝمؿ قمج٤مئ٥م ُ -مع أ ىٟمىحف رؤوس اعمٕمتزًمح٦م !-
دمد ُمٜمٝمؿ َُمـ ينمب اخلٛمر ،ودمد َُمـ قمٜمده قن ،وىمٚم٦م طمٞم٤مء وصٗم٤مىم٦م ،وهحذا يم٤مًمٕم٘مقسمح٦م اعمٕمجٚمح٦م ،ى
ٕن هحذه
قمز ّ
وضمؾ ويمالم رؾمقًمف ّ
ّمح٤مب ُمٕمحف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ ُي
اهرأة قمغم اًمٜمّمقص وقمدم اًمت٠مدب ُمع يمالم اهلل ّ
ُ
اعمرء ٍ
وضمؾ﴿ :إِ ىٟم َىام َيم َ
قمز ّ
سمداء قمْم٤مل قمٔمٞمؿ ضمدًً ا ذم ىمٚمٌف ،ى
لم إِ َذا ُد ُقمحقا إِ َمم
َ٤من َىم ْق َل اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
وم٢من اعم١مُمٜملم يمام ىم٤مل اهلل ّ
اؾمٛمف ى
أن اإليامن ٓ
وسملم ى
اهللىِ َو َر ُؾمقًمِ ِف ًمِ َٞم ْح ُٙم َُؿ َسم ْٞمٜمَ َُٝم ْؿ َأ ْن َي ُ٘مق ًُمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمََ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمََ٤م﴾( ،)1هذا هق طم٤مل اعم١مُمٜملمَ ّ ،
قمز ُ
ُقن طم ىتىحك ُحي ِّٙمِّٛم َ ِ
ِ
قمز ّ
حٞمام
يتح٘مؼ ًمٚمٛمرء ّإٓ إذا يم٤من قمغم هذا اًمقصػ ُِمـ ىمقًمف ّ
وضمؾَ ﴿ :وم َال َو َر ِّسم َؽ َٓ ُي ْ١مُمٜمُ َ َ
حقك وم َ
َ ُ
َؿم َج َر َسم ْٞمٜمَ َُٝم ْؿ ُصم ىؿ َٓ َجيِدُُ وا ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َطم َر ًضم٤م ِمم ى٤م َىم َْم ْٞم َ٧م َو ُي ًَ ِّٚم ُٛمقا َشم ًَْٚمِ ًٞمام﴾( ،)2وم٢مذا يم٤من اإلٟمً٤من يمٚمام َيح ُر ْق ًمحف

رء ُِمـ هذه اًمٜمّمقص دمرأ قمٚمٞمٝم٤م وضم٤مدل ومٞمٝم٤م! هذا ًمٞمس ُِمـ ِ
ومٕمؾ أهؾ اإليامن واًمت٘محقى ،إٟمحام يٗمٕمحؾ هحذا
قن ِذم آي ِ
ؿم٠من اًمٙمٗم٤مرِ ُ :
وضمؾ ذم ّ
قمز ّ
قم٤مد ًة ُ
٤مت اهللىِِ﴾( )3هذه هل ـمري٘م٦م أهؾ اًمٙمٗمحر،
أهؾ اًمٙمٗمر ،ىم٤مل اهلل ّ
﴿جي٤مد ًُم َ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
احل ىؼ﴾( )4إصؾ ى
قمز ّ
أُم٤م ْ
أن هحذا ٓ
أن ي٠ميت ُمًٚمؿ جي٤مدل هٙمذا ىمقًمف ّ
وضمؾَ :
﴿و َضم٤م َد ًُمقا سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـم ِؾ ًم ُٞمدْْ طم ُْمقا سمِف ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنم
يٙمقن ُمـ ُمًٚمؿ! إٟمام يٙمقن ُمـ يم٤مومرً ،مٙم ّـ اًمذي اسم ُتُٚمقا ُمـ اعمٜمتًٌلم ًمإلؾمالم هبذا اًمداء ُوضم َدَ ومٞمٝمؿ هذا ى ُّ

( )1اًمٜمقر.51 :
( )2اًمٜمً٤مء.65 :
( )3هم٤مومر.35 :
( )4هم٤مومر.5 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ووضمدت ومٞمٝمؿ هذه اهرأة ،وهلذا شمتٕمج٥م ،هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٞمً٧م وم٘مط ذم أسمحقاب اهٜمح٦م واًمٜمح٤مر! أو ذم أسمحقاب
اًمٞمقم أظمر! سمؾ ذم أسمقاب قمدة يمثػمة ضمدًً ا ،ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمتقطمٞمد ،ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٌقة ،ومٞمام يتٕمٚمؼ طمتك سم٤مًمّمح٤مسم٦م
ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،قمٜمدهؿ وقمٜمد همػمهؿ ُِمـ اعمتٙمٚمٛملم ضمرأة قمغم هذه اًمٜمّمقص ،ومألضمؾ ذًمؽ ي٠مشمقن سمٕمج٤مئح٥م
ُِمـ إىمقال وومٔم٤مئع ،سمٕمْمٝم٤م ؿمديد ؿمٜمٞمع ضمدًً ا ،طمتك ىم٤مل اسمـ اعمٌح٤مرك" :إ ىٟمىح٤م ًمٜمجحرأ ْ
ٟمحٙمحل ىمحقل اًمٞمٝمحقد
أن
َ
أن ٟمحٙمل ىمقل اهٝمٛمٞم٦م"( )1ى
واًمٜمّم٤مرى :وٓ ٟمجرأ ْ
وم٢من ومٞمف ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ اًمّمحٗم٤مىم٦م واهحرأة وىمٚمح٦م إدب ُمحع رب
واًمًالم ،وم٤مهٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ ّ
وأهنام ُُم َٕم ىدى َشم٤من يمام أظمؼم شمٕم٤ممم.
اًمٕم٤معملم وُمع ٟمٌ ّٞمف قمٚمٞمف ّ
ؿمؽ ىأهنام ُمقضمقدشم٤من :ى
اًمّمالة ّ
قمحز
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمدوام اهٜم٦م واًمٜم٤مر وقمدم ومٜم٤مئٝمام :د ىًم٧م قمغم ذًمؽ ٟمّمقص يمثحػمة ذم يمتح٤مب اهلل ّ
وضمؾ َذ َيمَر شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م اخلٚمقد إسمدي ًمٚمٗمري٘ملم َ ِ ِ ِ
ٞمٝم٤م َأ َسمدًً ا﴾( )2ىم٤مهل٤م شمٕم٤ممم ذم أهؾ اهٜم٦م وىم٤مهل٤م شمٕم٤ممم ذم
﴿ظم٤مًمدي َـ وم َ
ّ َ
ّ
حؿ
قمحز
أهؾ اًمٜم٤مر ،وُمٕمٜمك اخلٚمقد ـمقل اعمٙم٨م ،ومخٚمقدهؿ ومٞمٝمح٤م
أسمحدي ،ىمح٤مل ّ
وضمحؾ ذم أهحؾ اًمٜمح٤مرَ :
ّ
﴿و َُمح٤م ُه ْ
لم ُِم َـ اًمٜمى ِ
سمِ َخ ِ
ى٤مر﴾( )3ممـ هؿ أهؾ اًمٙمٗمر ،وإذا ىمٚمٜم٤م :إ ىن َُمـ يم٤مٟمقا ُِمـ اعمًٚمٛملم اًمٕمّم٤مة ُِمـ اعمقطمحديـ ممحـ
٤مر ِضم َ
إسمدي اعمًتديؿ :وذًمحؽ ى
أن اهلل
وم٢مهنؿ خيرضمقن ُِمـ اًمٜم٤مر ،ومٝم١مٓء َذ َيم ََر اهلل ذم ؿم٠مهنؿ اخلٚمقد
ّ
وىمٕمقا ذم اًمٙمٌ٤مئر :ى

شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اهٜم٦م واًمٜم٤مر  -يمام َذ َيم ََر اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -ضمٕمٚمٝمام ًمٚمٌ٘م٤مء ٓ ًمٚمٗمٜم٤مء ،أُمح٤م اًمحدٟمٞم٤م وُمح٤م ومٞمٝمح٤م -
ِ
ِ
وم٢مهن٤م شمٜم٘ميض وشمٗمٜمك ،ى
ٕن اًمدٟمٞم٤م سم٠مهه٤م شمٗمٜمك ،أُم٤م اًمٞمقم أظمر ومٚمٞمس ومٞمف ومٜمح٤مء
ؾمقا ٌء ُمـ اعمُ َتع أو ُمـ اًمِمدائد  -ى
ومٛمـ دظمؾ اهٜم٦م ى
وم٢من يٌ٘مك ومٞمٝم٤م ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م ،يٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م وٓ يٌ٠مس ،ويٗمرح ومٞمٝم٤م ومال حيزن ،و َُمحـ دظمحؾ
هن٤مئ ًٞم٤مَ ،
وم٢من يم٤من ُِمـ قمّم٤مة اعمقطمديـ وم٢م ىٟمىف يٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ْ
اًمٜم٤مرْ :
أن يٛمٙم٨م  -يمام ذطمٜم٤م قمٜمد اًمٙمالم قمغم
أن ي٠مذن شمٕم٤ممم سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م وخيرج ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َُمحـ ؿمح٤مء ْ
اًمِمٗم٤مقم٦م  -صمؿ خيرج سم٢مذن اهلل ورمحتف وومْمٚمف سمٕمد ْ
أن
ِ
إٓ ُمـ طمًٌف اًم٘محرآنش()4
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿَ ّ « :
خيرج ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمد ذًمؽ ،وٓ يٌ٘مك ذم اًمٜم٤مر ّإٓ َُمـ ىم٤مل اًمٜمى ُّ
أسمدي ٓ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م أسمد أسم٤مد ،هذا اًمّمحٞمح اًمذي ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،وهق إُمر
وهؿ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ظمٚمقدهؿ ّ
وأن ُيدان اهلل شمٕم٤ممم سمف ،وم٠مهؾ اهٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر سم٤مىمقن ومٞمٝم٤م سمٕمد ْ
أن ُيٕمت٘مد ْ
اًمذي جي٥م ْ
أن يًت٘مر َُمحـ ُخيحرج ُِمحـ
اًمًٜمى٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد (.)174 /1
(ُّ )1
( )2اًمٜمً٤مء.57 :
( )3اًمٌ٘مرة.167 :
ُمرومققم٤م.
( )4صحل اًمٌخ٤مري (ُ )4476مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اًمٜم٤مر ُِمـ اعمقطمديـ ويًت٘مروا ذم اهٜم٦مّ :
ُمتّمحقرا ُمٕمحف
سمحدي ًمحٞمس
وم٢من اعمٙم٨م يٙمقن ومٞمٝمح٤م أسمحد ًي٤م ،واعمٙمح٨م إ ّ
ً
ـمقيال ْ
ً
اٟم٘مْم٤مء أ ً
يم٠من يٕمٛمر أًمػ َؾمٜمَ٦م يمام ُقم ِّٛمر ٟمقح ويمام قمٛمر آدم قمٚمٞمف اًمًالم:
قمٛمرا
صال! ٕٟمف ًمق ُقم ِّٛم َر إٟمً٤من ً
ّ
وم٢من هذه إًمػ شمٜم٘ميضً ،مق ُقم ِّٛم َر ُم٤م ُقم ِّٛم َر وم٢مهن٤م شمٜم٘ميض ٕهن٤م ُمرسمقـم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،أُم٤م أظمرة ومٚمٞمس ٕهٚمٝمح٤م زوال
وهن٤مي٦م ،هؿ ُمًتٛمرون ذم ه٤مشملم اًمداريـ  -ومريؼ ذم اهٜم٦م وومريؼ ذم اًمًٕمػم  -أسمحد أسمح٤مد سمحال اٟم٘مْمح٤مء هن٤مئ ًٞمح٤م،
﴿ٓ يٛم ُ ِ
حي َٞمك﴾( ،)1يٕمٜمل ٓ يّمٞمٌف اعمقت يمام يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م ،وطمٞم٤مشمف
قت وم َ
ٞمٝم٤م َو َٓ َ ْ
وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أهؾ اًمٜم٤مرُ َ َ :
أذ احلٞم٤مة ذم اًمٜم٤مر ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ُِ -مـ هذا اًمٕمذاب اعمًتديؿ ،وهٙمذا أهؾ اهٜم٦م ىمد َأ ُِمٜمحقا يمحام شم٘محدم ذم
ُّ
احلدي٨م أٟمف يذسمح اعمقت سملم اهٜم٦م واًمٜم٤مر ،وسم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م اًمذسمح يٙمقن ًمٚمٛمقت ٓ عمَ َٚمؽ اعمقت! ذم اًمٗم٘محرة اًمًح٤مسم٘م٦م
اًمذسمح ًمٞمس ًمٜمٗمس َُم َٚم ِؽ اعمقت وهق اًمذي ي٘مٌض إرواح! وإٟمام ًمٚمٛمقت ٟمٗمًف ،ي١مشمك سم٤معمقت ذم صقرة يمحٌش
وجيٕمؾ سملم اهٜم٦م واًمٜم٤مر وي٘م٤مل« :ي٤م أهؾ اهٜم٦م ومٞمنمئ ٌّقن ،وي٘م٤مل :ي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ،وم٢مذا ٟمٔمحر اهٛمٞمحع ،ىمٞمحؾ:
أُمٚمح ُ
هؾ شمٕمرومقن هذا؟ ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :ومٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ  -ويمٚمٝمحؿ ىمحد رأوه  -وم ُٞمحذسمح اعمحقتش(ٟ )2مٗمحس
وضمحؾ ،ظمٚم٘محف اهلل يمحام ىمح٤مل اهلل شمٕمح٤ممم﴿ :ا ىًم ِ
ّ
حق َت
حذي َظم َٚم َ
قمحز
اعمقت ،اعمقت طم٘مٞم٘م٦م وضمقديح٦م سمح٢مذن اهلل ّ
حؼ اعمَْ ْ
احل َٞم٤م َةَ﴾( ،)3وم٤معمقت هذ ذسمح ،وم٢مذا ذسمح ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ًمٞمس هٜمح٤مك ح٤مل ْ
ٕن يًحٚمؿ أهحؾ اًمٜمح٤مر ُِمحـ اًمٜمح٤مر
َو ْ َ
سم٤مهلالكّ ،
ٕن اإلٟمً٤من ذم اًمدٟمٞم٤م ىمد يقاضمف ؿم٘م٤مء وقمٜم٤مء وصٕمقسم٤مت ومٞم٠مشمٞمف اعمقت ومٞمٜم٘ميض ويٜمتٝمل ُم٤م يم٤من يٕم٤مٟمٞمحف
ُِمـ هذا اًمِم٘م٤مء ،أُم٤م أهؾ اًمٜم٤مر :وم٢م ىٟمىف إذا ُذسمِ َح اعمقت شم٘مٓمٕم٧م آُم٤مهلؿ ٕهنؿ هم٤مي٦م ُم٤م ي٠مُمٚمقن ْ
﴿و َٟمَح٤م َد ْوا
أن يٛمقشمقاَ :
َي٤م َُم٤مًمِ ُؽ ًمِ َٞم ْ٘م ِ
قن﴾( ،)4هذا اعمراد هبح٤مشملم اعمًح٠مًمتلم وهحق ّ
ض َقم َٚم ْٞمٜمََ٤م َر ُّسم َؽ َىم َ٤مل إِ ىٟم ُٙم ُْؿ َُم٤ميمِ ُث َ
أن اهٜمح٦م واًمٜمح٤مر ظمٚم٘متح٤م
ِ
ٗمحتح هلحؿ إمم
وًمٞمًت٤م  -يمام شم٘مقل اعمٕمتزًم٦م  -ختٚم٘م٤م سمٕمد! سمؾ ظمٚم٘مت٤م و ُأقم ىدى َشم٤م ،ومه٤م ُمقضمقدشم٤من ،وأهحؾ اًم٘مٌحقر ُشم ُ
اهٜم٦م ُِمـ اًمٜمٕمؿُ ،يٗمتح هلؿ إمم ُم٘مٕمده ذم اهٜم٦م ،وإذا يم٤من ممـ يٕمذب وم٢مٟمف يٗمتح ًمف إمم ُم٘مٕمده ُِمـ اًمٜم٤مر ،وي٠مشمٞمحف -
يمام ىمٚمٜم٤م  -إول ُِمـ ـمٞم٥م اهٜم٦م ورحيٝم٤م وي٠ميت اًمث٤مين ُِمـ قمذاب اًمٜم٤مر وؾمٛمقُمٝم٤م ،هلحذا ىمح٤مل رمححف اهلل" :وىمحد

( )1ـمف.74 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4730مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3اعمٚمؽ.2 :
( )4اًمزظمرَ.77 :
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وظم ِ
ُظم ِ
ٚم٘م٧م اهٜم ُ٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م" يٕمٜمل ُِمـ اًمٜمٕمٞمؿ يمٚمف ٓ يٜم٘ميض وٓ يٗمٜمكُ " ،
اًمٜمح٤مر وُمح٤م ومٞمٝمح٤م ،ظمٚم٘مٝمحام اهلل صمحؿ
ٚم٘م٧م
ُ
أن اخلٚمؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ِر ٌيؼ ِذم ْ ِ
ظمٚمؼ اخلٚمؼ هلام" يٕمٜمل ّ
اًمً ِٕم ِػم﴾(.)1
اهٜمىى٦م َو َوم ِر ٌيؼ ِذم ى
َ
صمؿ ىم٤مل ٓ" :يٗمٜمٞم٤من" هذه اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اعمً٠مًم٦م إومم ذم ىمقًمف "وىمد ُظم ِ
ٚم٘م٧م اهٜمح ُ٦م وُمح٤م ومٞمٝمح٤م" ر ًدا قمحغم
اعمٕمتزًم٦م ذم ىمقهلؿ ىإهن٤م ختٚمؼ.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أهنام ٓ شمٗمٜمٞم٤من ،اهٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ شمٗمٜمٞم٤من ٓ" ،يٗمٜمٞم٤من وٓ يٗمٜمك ُم٤م ومٞمٝمام أسمدًً ا".
صمؿ ىم٤ملْ " :
ر ٍء َه٤مًمِ ٌؽ إِ ىٓ َو ْضم َٝمح ُف﴾( ")2اعمٌتحدع
وم٢من اطمت٩م ُمٌتدع أو زٟمديؼ سم٘مقل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممُ ﴿ :يم ُُّؾ َ ْ
يٕمٜمل قمٜمده سمدقم٦م -يمام ؾمٌؼ ذم ذح اًمٌدقم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م ،-اًمزٟمدىم٦م طمريم٦م وضمحدت ذم زُمحـ سمٜمحل أُمٞمح٦م  -سمٕمحض
اًمزٟم٤مدىم٦م  -صمؿ شمٕم٤مفمٛم٧م واؿمتدت ذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،واًمزٟمديؼ ُم٘مت٣م اعمحراد سمٙمٚمٛمح٦م اًمزٟمحديؼ أٟمحف اعمٜمح٤مومؼ
اًمذي ئمٝمر اإلؾمالم ويٌٓمـ اًمٙمٗمر ،واًمٙمٚمٛم٦م ومٞمام ئمٝمر وم٤مرؾمٞم٦م ذم أصٚمٝم٤م ًمٙمثرة ذم َُمـ أفمٝمحروا اإلؾمحالم ممحـ
يم٤مٟمقا ذم اًمٌالد اعمٗمتقطم٦م وص٤مروا يٙمٞمدون ٕهحؾ اإلؾمحالم ذم اًمحداظمؾ ،واؿمحتد ظمٓمحرهؿ و َقم ُٔمح َؿ سمح٤مـمٚمٝمؿ:
ومتتٌٕمٝمؿ  -يمام ىمٚمٜم٤م  -سمٜمق أُمٞم٦م ،ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ قمد ًدا همػم ىمٚمٞمؾ ُِمـ اًمزٟم٤مدىم٦م ،صمؿ شمٙمح٤مصمروا ضمحدًً ا ذم زُمحـ دوًمح٦م سمٜمحل
اًمٕمٌ٤مس ،طمتك ى
إن اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي رمحف اهلل  -وهق ُِمـ ظمٞم٤مر سمٜمل اًمٕمٌ٤مس  -اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمحدي واخلٚمٞمٗمح٦م اًمرؿمحٞمد
ِ
ظم٤مص٤م سم٤مًمزٟم٤مدىمح٦م ،ؾمحامه ديحقان
رمحٝمام اهلل ُمـ أطمًـ ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،ووع اعمٝمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ديقا ًٟمً٤م ً
اًمزٟمدىم٦مَ ،ىم َت َؾ ومٞمف أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م آَٓ زٟمديؼ ،مم٤م يدل قمغم يمثرة اًمزٟم٤مدىم٦مّ ،
ٕن اعمقشمقريـ واعم٘مٝمقريـ ُِمـ اًمذيـ
يم٤مٟمقا ُِمـ أهؾ اًمدي٤مٟم٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م ُِمـ ومرس أو روم أو همػمهؿ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم ذم اًمٔم٤مهر وصح٤مروا يٙمٞمحدون
ٕهٚمف و ُي ِ
ٔمٝمرون ُم٤م ئمٝمرون ُِمـ يمقهنؿ طمريّملم قمغم اإلؾمالم وذوي ُمٌدأ ص٤مدق ذم آقمتّم٤مم سم٤مإلؾمالم صمؿ
يٌثقن ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ اًمزٟمدىم٦م ،وشمتٌٕمٝمؿ -يمام ىمٚمٜم٤م -اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي ،ويم٤من ُِمـ قمجٞم٥م ُم٤م وىمع ّ
أن أطمد اًمِمٕمراء اهتحؿ
سمٞم٧م اًمِمٕمر اًمث٤مين ىمت َٚمف
يت سمف إمم اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي رمحف اهلل :وم٤مقمتذر سمٌٞم٧م ؿمٕمر قمٗم٤م قمٜمف سمف صمؿ عمّ٤م شم٠مُمؾ َ
سم٤مًمزٟمدىم٦م صمؿ ُأ َ
ُ
اه٤مهؾ ُِمـ ٟمٗمًف" ي٘مّمد ٟمٗمًف أٟمف
سمف ،سمٞم٧م اًمِمٕمر إول اًمذي ىم٤مًمف ىم٤ملُ" :م٤م يٌٚمغ إقمدا ُء ُِمـ ضم٤مهؾُ :م٤م يٌٚمغ

( )1اًمِمقرى.7 :
( )2اًم٘مّمص.88 :
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يم٤من ضم٤مهؾ طملم طمّمؾ ُمٜمف ُم٤م طمّمؾ صمؿ ىم٤مل" :واًمِمٞمخ ٓ يؽمك أظمالىمف طمتك يقارى ذم رُمثحف"( )1ذم اًمٌٞمح٧م
ُ
ٟمٗمًف ومٕمٗم٤م قمٜمف ،عمّح٤م َو ّمم ىمح٤مل:
اه٤مهؾ ُِمـ ٟمٗمًف :يٕمٜمل ُ َ
إول عمّ٤م ىم٤ملُ :م٤م يٌٚمغ إقمدا ُء ُِمـ ضم٤مهؾُ :م٤م يٌٚمغ
خي ِّٓم ُ٠م َ
أًمً٧م شم٘مقل :واًمِمٞمخ ٓ يؽمك أظمالىمف طمتك ُيقارى ذم رُمثف  -يٕمٜمل ذم ىمؼمه  -إذن أٟم٧م ًمـ شمؽمك أظمالىمؽ! ُم٤م
َ
اقمؽموم٧م  -وهق رضمؾ يمٌػم ٟ -مً٠مل اهلل طمًـ اخل٤ممت٦مُ :م٤م دُم٧م أن شم٘مقل ذم ؿمٕمرك اًمحذي شمٕمتحذر
دُم٧م أن
َ
َ
سمفّ :
أن اًمِمٞمخ  -يٕمٜمل اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اعم٘مّمقد سمف  ٓ -يؽمك أظمالىمف يٕمٜمل ٓ يؽمك ـمٌ٤مئٕمف طمتك يحقارى ذم رُمثحف
أي ذم ىمؼمه وم٠مُمر سمف وم ُ٘متِ َؾ إمم همػم ذًمؽ ُِمـ أُمث٤مل قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أ اًمٕمقضم٤مء وحمٛمد سمـ ؾمحٕمٞمد اعمّمحٚمقب ُِمحـ
اًمزٟم٤مدىم٦م وأضاهبؿ ُيم ُثر.
ومٞم٘مقلْ " :
ر ٍء َه٤مًمِ ٌؽ إِ ىٓ َو ْضم َٝمح ُف﴾( )2وسمٜمححق هحذا ُِمحـ
إن اطمت٩م ُمٌتدع أو زٟمديؼ سم٘مقل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :يم ُُّؾ َ ْ
ْحز َل َقم َٚمٞم َ ِ
ح٤مت
َح٤مب ُِمٜمْْح ُف آ َي ٌ
﴿ه َق ا ىًم ِذي َأ ْٟم َ
ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن" وم٤مًم٘مرآن ٟمققم٤من – أي٤مت ومٞمف  -يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ :
حؽ ا ًْمٙم َت َ
ْ
ُحم ْ َٙم ََام ٌت ُه ىـ ُأ ُّم ا ًْمٙمِ َت ِ
٤مت﴾( )3أي٤مت اعمحٙمامت هل أي٤مت اًمٌ ّٞمٜم٦م اًمقاوح٦م اعمٕمٜمك ،وأي٤مت
٤مهب ٌ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُم َت ََِم ِ َ
اعمتِم٤مهب٤مت هل أي٤مت اًمتل ٓ يتْمح ُمٕمٜم٤مه٤م ّإٓ إذا ُر ىدت إمم اعمحٙمؿ ُِمـ اًم٘مرآن ،وم٢مذا ُر ّدت أي٤مت اعمتِمح٤مهب٦م
ذم ُمٕمٜم٤مه٤م إمم أي٤مت اعمحٙمٛم٦م شمٌٞمٜم٧مُ ،م٤مذا يٗمٕمؾ أهؾ اًمزيغ؟ يمام ىم٤مل شمٕمح٤مممَ ﴿ :وم َ٠مُمح٤م ا ىًم ِ
حذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
حقهب ْؿ َز ْي ٌ
حغ
ّ
ى
َوم َٞم ىتىٌِ ُٕم َ
قن َُم٤م َشم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜمَ َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء َشم َْ٠م ِويٚمِ ِف﴾( )4يٌحثقن قمـ اعمتِم٤مسمف اًمذي ُحي٘م٘مقن ُِمحـ ظمحالل أًمٗم٤مفمحف

ِ
اهكم ،ومال َي ُر ّدون اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ،اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واسمتٖمح٤مء شم٠مويٚمحف،
ُم٘مقٓهتؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م ويؽميمقن اعمحٙمؿ ّ
اًمٌلم ّ
ُم٤مذا يٗمٕمؾ اًمراؾمخقن؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وُم٤م يٕم َٚمؿ َشم َْ٠م ِوي َٚمف إِ ىٓ اهللىُُ﴾( )5صمؿ اؾمت٠مٟمػ وىم٤مل﴿ :واًمر ِ
اؾم ُخ َ
قن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚمح ِؿ
ُ
َ ى
َ َ َْ ُ
َي ُ٘مق ًُم َ
قن آ َُمٜمىى٤م سمِ ِف ُيم ٌُّؾ ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َر ِّسمٜمََ٤م﴾( )6اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ،ومٞم١مُمٜمقن سم٤معمحٙمؿ وسم٤معمتِم٤مسمف عٞم ًٕم٤م ،ويٕمٛمٚمقن سم٤معمحٙمؿ
شمٌلم اعمتِم٤مسمف واشمْمح ُمٕمٜم٤مه ،أُم٤م إذا ُر ِّيمِّح َز قمحغم اعمتِمح٤مسمف
و َي ُر ّدون اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ،إذا ُر ىد اعمتِم٤مسم ُف إمم اعمحٙمؿ ّ

( )1شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمل (ص.)204 :
( )2اًم٘مّمص.88 :
( )3آل قمٛمران.7 :
( )4آل قمٛمران.7 :
( )5آل قمٛمران.7 :
( )6آل قمٛمران.7 :
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وطمده ّ
َ
اًمتِمقيش قمٜمد اًمٜم٤مس ،وم ِٛمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمزيغ اًمٌ ّٞمٜم٦م – وهذه ُِمـ اًمٗمتـ
وم٢من ذًمؽ ُيقضمد اًمٗمتٜم٦م و ُيقضمد
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم وضمقد اعمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ّ -
اًمٌلم يٌٕمد قمٜمف!
دائام يٌح٨م قمـ اعمتِم٤مسمف ،واعمح َٙمؿ ّ
أن ص٤مطم٥م اًمزيغ دمده ً
اًمٌلم ٓ حي٘مؼ سمف سمدقمتف ٕٟمف وده ،أُم٤م اعمتِم٤مسمف وم٢مٟمف ٓ يرى ْ
ّ
سمح٠من ُيح َر ّد إمم اعمحٙمحؿ طمتحك يتْمحح
ٕن اعمحٙمؿ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿّ ،
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
ٕن اًمٜمى ى
ٗمن سمتٗم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وىمٌؾ ذًمؽ سمتٗمًػم اًمٜمى ِّ
و ُي ى
وؾم ّٚمؿ ّسملم قمد ًدا ُِمـ آي٤مت اًم٘مرآن ،إٟمام يتٌع اعمتِم٤مسمفٕ ،ضمؾ ذًمؽ ىم٤مل" :وسمٜمحق هذا ُِمحـ ُمتِمح٤مسمف اًم٘محرآن" ،إذا
اطمت٩م  -يٕمٜمل أطمد ُِمـ ه١مٓء  -هبذه أي٤مت وهحل ىمقًمحف شمٕمح٤مممُ ﴿ :يم ُّ
ر ٍء َه٤مًمِ ٌ
حؽ إِ ىٓ َو ْضم َٝمح ُف﴾( )1إلرادة
ُحؾ َ ْ
آؾمتدٓل هب٤م قمغم ّ
ٌ
ه٤مًمحؽ" هحذا
٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء واهلحالك
أن اهٜم٦م واًمٜم٤مر شمٗمٜمٞم٤من :وم٘مؾ ًمف" :يمؾ رء مم٤م َيم َت َ
ِ
اعمٕمٜمك ،ي٘مقل :هذه أي٦م اعمراد هب٤م ًمٞمس اعمٕمٜمك ّ
٥م قمٚمٞمحف
أن اهلل هيٚمؽ يمؾ رء! إٟمام اعمراد إهالك يمؾ رء مم٤م ُيمت َ
ِ
ِ
٥م هلام اًمٌ٘م٤مء ،ومٌٜمح٤مء قمٚمٞمحف ىمح٤مل" :واهٜمح٦م واًمٜمح٤مر
٥م قمٚمٞمٝمام اًمٗمٜم٤مء أو اًمٌ٘م٤مء؟ ُيمت َ
اًمٗمٜم٤مء ،أُم٤م اهٜم٦م واًمٜم٤مر ومٝمؾ ُيمت َ
ِ
ِ
ِ
أُمر آظمر ،ي١ميمد ويٕمزز سمحف ُمح٤م ىمح٤مل،
ُظمٚم َ٘م َت٤م ًمٚمٌ٘م٤مء ٓ ًمٚمٗمٜم٤مء وٓ ًمٚمٝمالك"" ،ومه٤م ُمـ أظمرة ٓ ُمـ اًمدٟمٞم٤م" هذا ٌ
ىم٤مل :اهٜم٦م واًمٜم٤مر إٟمام ظمٚم٘م٧م ًمتٌ٘مك وشمًتديؿ ،صمؿ إهن٤م ُِمـ أظمرة :وأظمرة ُمٕمٚمقم أهن٤م ُمًتديٛم٦م ،وم٤مًمذي يٗمٜمك
حؽ إِ ىٓ وضمٝمحف﴾()2
اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمٗمٜم٤مء ًمٚمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م ،ومألضمؾ ذًمؽ ىم٤مل :ى
إن اطمتج٤مضمٝمؿ سمحُ ﴿ :يم ُُّؾ َر ٍء َه٤مًمِ ٌ

ْ

َ ْ َ ُ

آؾمتدٓل سم٤مإلـمالق اًمٕم٤مم هذا وقمدم إدظم٤مل إومراد اًمداظمٚم٦م ومٞمف :سمؾ إدظم٤مل إومراد اًمداظمٚم٦م ومٞمف وإدظم٤مل ُم٤م
ٓ يدظمؾ ومٞمفٟ ،مٕمٓمٞمؽ ً
ُمث٤مٓ قمغم هذا :ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل :إـمالق يمؾ رء يٙمقن سمحًٌفً ،
ومٛمثال ىمقل
ِ ِ
ر ٍء﴾(ُ )3م٤م اعمراد سم٘مقًمف شمٕمح٤مممُ ﴿ :يم ُّ
ر ٍء﴾؟ ٟمٗمحس ىمقًمحف هٜمح٤م
اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمٚمٙم٦م ؾمٌ٠مَ :
ُحؾ َ ْ
﴿و ُأوشم َٞم ْ٧م ُم ْـ ُيم ُِّؾ َ ْ
﴿ ُيم ُُّؾ َ ٍ ِ
َحر اهلل شمٕمح٤ممم قمحـ ُمٚمٙمح٦م ؾمحٌ٠م
رء َه٤مًم ٌؽ إِ ىٓ َو ْضم َٝم ُف﴾(ٟ )4مٗمس اًمٕمٌ٤مرة "يمؾ رء" ُمقضمقدة هٜم٤م ومحٞمام َذ َيم َ
ْ
ِ ِ
ر ٍء﴾ ُم٤م اعم٘مّمقد؟ هحؾ اعم٘مّمحقد أهنح٤م أوشمٞمح٧م أُمحقر اًمحدٟمٞم٤م وأظمحرة؟ "يمحؾ رء" أو
َ
﴿و ُأوشم َٞم ْ٧م ُم ْـ ُيم ُِّؾ َ ْ
شمح١مت ُمح٤م أويت ؾمحٚمٞمامن
اعم٘مّمقد أوشمٞم٧م ُِمـ يمؾ رء مم٤م ُي١مشم٤مه أهؾ اعمٚمؽ ،هذا اعمٕمٜمك ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا أهن٤م
َ
ّ
وضمحؾ
قمز
واًمًالم ،وإٟمام اعم٘مّمقد أٟمف يم٤من قمٜمده٤م ُِمـ أهب٦م اعمٚمؽ ومم٤م ومٞمٝم٤م ُِمـ ُمثٚمام َذ َيم ََر اهلل ّ
ٟمٗمًف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ

( )1اًم٘مّمص.88 :
( )2اًم٘مّمص.88 :
( )3اًمٜمٛمؾ.23 :
( )4اًم٘مّمص.88 :
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ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ُِمـ اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هل٤م وٟمحق ذًمؽ ،أوشمٞم٧م مم٤م ي١مشم٤مه أهؾ اعمٚمؽ ،هذا اعمٕمٜمك ،وًمذا إـمالق يمحؾ رء هٜمح٤م
هق سمحًٌف ،وًمٞمس اعمراد أهن٤م أوشمٞم٧م ُِمـ يمؾ رء ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ظم٤مًمػ يمذًمؽ هٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ُيم ُّ
ر ٍء َه٤مًمِ ٌ
حؽ إِ ىٓ
ُحؾ َ ْ
٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء ،واهٜم٦م واًمٜم٤مر إٟمام ُظمٚمِ َ٘م َت٤م ًمٚمٌ٘م٤مء ٓ ًمٚمٗمٜم٤مء.
َو ْضم َٝم ُف﴾ أي مم٤م َيم َت َ
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :واحلقر اًمٕملم ٓ َي ُٛم ْت َـ" احلقر اًمٕملم ُِمـ ُمٕملم اهٜم٦م ،وعمّ٤م يم٤مٟمح٧م اهٜمح٦م ٓ شمٗمٜمحك:
أيْم٤م ًمٚمٌ٘م٤مء يمام شم٘مدم ،وم٤مؾمتدل سمحٜمٗمس اًمحدًمٞمؾ،
ومٙمذًمؽ احلقر اًمٕملم ًمٞمً٧م مم٤م يٗمٜمكٕ ،هن٤م ُِمـ اهٜم٦م :وظمٚم٘م٧م ً
وهلذا ىم٤مل" :واحلقر اًمٕملم ٓ َي ُٛم ْت َـ قمٜمد ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م وٓ قمٜمد اًمٜمٗمخ٦مّ ،
ٕن اهللَ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم َظم َٚم َ٘م ُٝم ّـ ًمٚمٌ٘مح٤مء ٓ
ر ٍء َه٤مًمِ ٌؽ إِ ىٓ َو ْضم َٝم ُف﴾ يمؾ رء ه٤مًمؽ ممح٤م يمتح٥م
ًمٚمٗمٜم٤مء ،و يٙمت٥م قمٚمٞمٝم ّـ اعمقت" إذن اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف ﴿ ُيم ُُّؾ َ ْ
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اهلالك.
صمؿ ىم٤مل" :ومٛمـ ىم٤مل سمخالَ ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع خم٤مًمػ ىمد ّ
وؾ قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ" ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمحؿ احل٘مٞم٘مح٦م
اًمٜم٤مر وطمده٤م دون اهٜم٦م شمٗمٜمك ،واؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤مّ :
َُمـ اظمت٤مر ّ
أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم عمّ٤م َذ َيم ََر ظمٚمق َد أهؾ اهٜم٦م
أن َ
ىم٤ملَ ﴿ :قم َٓم٤مء َهمػم َ ْ ُذ ٍ
إن ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿إِ ىن َر ىسم َؽ َوم ىٕم ٌ
وذ﴾( )1أي همػم ُم٘مٓمقع :وعمّ٤م َذ َيم ََر ظمٚمقد أهؾ اًمٜم٤مر ىم٤مًمقا :ى
ح٤مل
ً َْ
عمَِ٤م ُي ِريدُُ ﴾( )2سمٕمد ْ
أن َذ َيم ََر ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخٚمقد أهؾ اًمٜم٤مر ىم٤مل :إٟمف ٟمقع اؾمتثٜم٤مء ،يٕمٜمل أ ىن إُمحر ومحٞمٝمؿ َُمح َر ُّده إمم اهلل،
أيْم٤م سمآصم٤مر وردت قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ُم٘متْم٤مه٤م ّ
أن اًمٜمح٤مر شمٗمٜمحك وٓ
واؾمتدًمقا ً
أن اهٜمح٦م ٓ شمٗمٜمحك هن٤مئ ًٞمح٤م و ّ
شمًتٛمر وٓ شمٌ٘مك يمٌ٘م٤مء اهٜم٦م ،أُم٤م سم٘م٤مء اهٜم٦م ومٝمذا سمدون أدٟمك شمردد قمٜمحد اهٛمٞمحع ّ
أن
أهٚمٝم٤م ظم٤مًمدون ومٞمٝم٤م ظمٚمق ًدا ٓ اٟم٘مْم٤مء ُمٕمف ،يٛمٙمثقن هب٤م أسمد أسم٤مد ،أُم٤م اًمٜم٤مر وم٘م٤مًمقا :ى
إن قمذاب أهٚمٝم٤م يٌ٘مك ُُم َدَ ًدا
﴿ٓسمِثِ َ ِ
ه٤مئٚم٦م ُمتٓم٤موًم٦م سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم عمّ٤م َذ َيم ََر قمذاهبؿَ :
ٞمٝم٤م َأ ْطم َ٘م٤م ًسم٤م﴾( ،)3ومٝمل آَٓ اًمًٜملم اًمتل ٓ
لم وم َ
حيّمٞمٝم٤م ّإٓ اهلل ،ىم٤مًمقاً :مٙمٜمٝم٤م شمٜم٘ميض ،وٕضمؾ ذًمؽ ومام يمؾ َُمـ ىم٤مل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر ٟم٘مقل :إٟمف زٟمديؼ ُمٌتدع! ّ
ٕن ُِمـ
اًمًٜمىى٦م َُمـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقلً ،مٙمـ ُم٤م ُم٘مدار هذا اًم٘مقل؟ احلؼ ّ
وٕمٞمػ وأٟمحف ًمحٞمس سمّمحقاب،
ٌ
أن هذا اًم٘مقل
أهؾ ُّ
فم٤مهر اًمٜمّمقص دا ًّم٦م قمحغم ّ
ؿمؽ ومٞمفّ ،
هذا اًمذي ٓ ّ
أن احل٤مًمح٦م ذم اهٜمح٦م واًمٜمح٤مر واطمحد ُِمحـ ضمٝمح٦م اخلٚمحقد،
ٕن
َ

( )1هقد.108 :
( )2هقد.107 :
( )3اًمٜمٌ٠م.23 :
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َعََبَدَ َ
إسمدي ،وآؾمتثٜم٤مء
وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم ظمٚمقد أهؾ اهٜم٦م ُذيمِ َر ومٞمٝم٤م اخلٚمقد إسمدي يمام ُذيمِ َر ذم أهؾ اًمٜم٤مر اخلٚمقد
ّ
اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِ ىٓ َُم٤م َؿم٤م َء َر ُّسم َؽ﴾( )1هذا ُذيمِ َر طمتك ذم أهؾ اهٜمح٦م :ومحام اعمحراد سم٤مٓؾمحتثٜم٤مء؟ ىمح٤مًمقا :ى
إن
أسمحدً ا ّإٓ ُمح٤م ؿمح٤مء اهلل ذم اعمحدة
اعم٘مّمقد أ ىن اهلل ظمٚمؼ أهؾ اهٜم٦م ًمٚمجٜم٦م وظمٚمؼ أهؾ اًمٜم٤مر ًمٚمٜم٤مر :ومٝمؿ ُم٤ميمثقن ومٞمٝم٤م ً
اًمتل شمًٌؼ اهٜم٦م واًمٜم٤مر وهل اًمدٟمٞم٤مّ ،
ٕن أهؾ اهٜم٦م ظمٚم٘مقا ًمٚمجٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر ظمٚم٘مقا ًمٚمٜمح٤مر ومٝمحؿ سمح٤مىمقن ومٞمٝمح٤م،
وم٤مٓؾمتثٜم٤مء ىم٤مًمقاً :مٞمس اعم٘مّمقد سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ّإٓ اعمدة اًمتل ىمٌؾ دظمقهلؿ اهٜم٦م ودظمقهلؿ اًمٜم٤مر ،وم٢مذا دظمٚمقه٤م وم٢مهنؿ
سم٤مىمقن ومٞمٝم٤م أسمد أسم٤مد ،وم٤مٓؾمتثٜم٤مء قم٤مئد قمغم اًمدار اًمدٟمٞم٤م اًمتحل ٓ يحدظمٚمقن اهٜمح٦م طمتحك شمٜم٘ميضح اًمحدٟمٞم٤م وشمح٠ميت
أظمرة.
اًمًحٜمىى٦م ّ -
احل٤مصؾ ّ
أن اهٜمح٦م واًمٜمح٤مر ٓ شمٗمٜمٞمح٤من أسمحد
أن اًمذي ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف  -وهق اًمذي قمٚمٞمف ع٤مهػم أهؾ ُّ
أسم٤مد :وأٟمف ٓ اٟم٘مْم٤مء سمت٤م ًشمً٤م ًمٜمٕمٞمؿ أهؾ اهٜم٦م وٓ اٟم٘مْم٤مء ًمٕمذاب أهؾ اًمٜمح٤مر ،وىمٚمٜمح٤م :ى
همحػم قمّمح٤مة
إن اعم٘مّمحق َد ُ
قمز ّ
اعمقطمديـّ ،
وضمؾ صمؿ يٙمقٟمحقن ُِمحـ أهحؾ اهٜمح٦م ،أُمح٤م اًمحذيـ
قمذاهبؿ سم٢مذن اهلل ّ
ٕن قمّم٤م َة اعمقطمديـ يٜم٘ميض ُ
واًمًالم  -وهؿ أهؾ اًمٙمٗمر اًمذيـ يٛمقشمقن قمغم اًمٙمٗمر واًمنمك ومٝم١مٓء
طمًٌٝمؿ اًم٘مرآن  -يمام ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ٓ ّ
ؿمؽ أهنؿ سم٤مىمقن ذم اًمٜم٤مر أسمد أسم٤مد اًمتل ٓ شمٜم٘ميض وٓ شمٜم٘مٓمع هن٤مئ ًٞم٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م .-
-----------------------------------------وظمٚمؼ اهلل ؾمٌع ؾماموات سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض :وؾمٌع أرولم سمٕمْمٝم٤م أؾمٗمؾ ُِمـ سمٕمض ،وسملم إرض اًمٕمٚمٞم٤م
واًمًامء اًمدٟمٞم٤م ُمًػم ُة مخًامئ٦م قم٤مم ،وسملم يمؾ ؾمامء إمم ؾمامء ُمًػم ُة مخًحامئ٦م قمح٤مم ،واعمح٤مء ومحقق اًمًحامء اًمٕمٚمٞمح٤م
قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ قمغم اًمٕمرش ،واًمٙمرد ُمقوع ىمدُمٞمف ،وهق يٕمٚمؿ
وضمؾ ومقق اعم٤مء ،واهلل ّ
اًمً٤مسمٕم٦م ،وقمرش اًمرمحـ ّ
ُم٤م ذم اًمًاموات اًمًٌع وُم٤م ذم إرولم اًمًٌع وُم٤م سمٞمٜمٝمـ وُم٤م يتٝمـ وُمح٤م يح٧م اًمثحرى وُمح٤م ذم ىمٕمحر اًمٌحح٤مر
وُمٜمٌ٧م يمؾ ؿمٕمرة ويمؾ ؿمجرة ويمؾ زرع ويمؾ ٟمٌ٧م وُمً٘مط يمؾ ورىم٦م وقمدد ذًمؽ يمٚمف وقمدد احلَم واًمرُمحؾ
ِ
شمقؾمحقس
واًمؽماب وُمث٤مىمٞمؾ اهٌ٤مل و َىم ْٓمر إُمٓم٤مر وأقمامل اًمٕمٌ٤مد وآصم٤مرهؿ ويمالُمٝمؿ وأٟمٗم٤مؾمٝمؿ ومتتٛمتٝمؿ وُم٤م
صدورهؿ ،ويٕمٚمؿ يمؾ رء ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُِمـ ذًمؽ رء.
سمف
ُ

( )1هقد.107 :
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وهق قمغم اًمٕمرش ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ودوٟمف طمج٥م ُِمـ ٟم٤مر وٟمقر وفمٚمٛم٦م وُم٤م هق أقمٚمؿ هبح٤مِ ،
ومح٢من اطمحت٩م
ُ ُ
ِ
ِ ِ
﴿و ُه َق
﴿و َٟم َْح ُـ َأ ْىم َر ُب إِ ًَم ْٞمف ُم ْـ َطم ٌْ ِؾ ا ًْم َق ِريد﴾( )1وسم٘مقًمف شمٕم٤مممَ :
ُمٌتدع أو خم٤مًمػ أو زٟمديؼ سم٘مقل اهلل قمز وضمؾَ :
مخً ٍ
ٍ
قن سم ِّمػم﴾( )2وسم٘مقًمفُ﴿ :م٤م ي ُٙم ُ ِ
ح٦م
َ َ
ُقن ُم ْـ َٟم َْج َقى َصم َال َصم٦م إِ ىٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ َو َٓ َ ْ َ
َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُم٤م ُيمٜمْ ُت ُْؿ َواهللىُ سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ َ ٌ
إِ ىٓ هق ؾم ِ
٤مد ُؾم ُٝم ْؿ َو َٓ َأ ْد َٟمَك ُِم ْـ َذًمِ َؽ َو َٓ َأ ْيم َث َر إِ ىٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ َأ ْي َـ َُم٤م َيمَ٤م ُٟمُقا﴾( )3وٟمحق هذا ُِمحـ ُمتِمح٤مسمف اًم٘محرآن!
ُ َ َ
قمز ّ
وم٘مؾ :إٟمام يٕمٜمل سمذًمؽ اًمٕمٚمؿّ ،
وضمؾ قمغم اًمٕمرش ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمٞم٤م يٕمٚمؿ ذًمحؽ يمٚمحف ،وهحق
ٕن اهلل ّ
سم٤مئـ ُِمـ ظم ْٚم ِ٘مف ٓ خيٚمق ُِمـ ِقم ْٚم ِٛمف ُمٙم٤من.
..................
َذ َيم َر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌٕمض ُمً٤مئؾ اخلٚمؼ ،وُمٜمٝم٤م هذه اًمًٛمقات اًمٕمٔم٤مم وهذه إرولم اًمٕمٔم٤مم.
وم٘م٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :ظمٚمؼ اهلل ؾمٌع ؾمٛمقات سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض وؾمٌع أرولم سمٕمْمٝم٤م أؾمٗمؾ ُِمـ سمٕمض"
اًم٘مرآن واًمًٜمىى٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :اهللىُ ا ىًم ِذي َظم َٚم َؼ ؾمٌع ؾمحامو ٍ
ات َو ُِمح َـ ْإَ ْر ِ
هذا ى
ض ُِمح ْث َٚم ُٝم ىـ﴾( )4يٕمٜمحل
دل قمٚمٞمف
َ َْ َ َ َ
ُ ُّ
ِ
وُمـ إرض ؾمٌع ُمثؾ اًمًٛمقات اًمًٌع ،وم٤مًمًٛمقات اًمًٌع وإروحلم اًمًحٌع ُظمٚمِ َ٘مح ْ٧م قمحغم طم٤مًمح٦م ودًٓمح٦م
﴿خل ْٚم ُؼ اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ْؼم ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اًمٜمى ِ
قمز ّ
ى٤مس﴾(َ )5
ومخ َٚم َؼ اهللُ شمٕمح٤ممم هحذه
قمٔمٞمٛم٦م ه٤مئٚم٦م ىم٤مل اهلل ّ
ىَ َ
وضمؾَ َ :
ض َأ ْيم َ ُ
اًمًٛمقات سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ،وسملم يمؾ ؾمامء وؾمامء ُمً٤موم٦م ه٤مئٚم٦م  -يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤م ُٟمف ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .-
إرولم ؾمٌعٟ ،محـ قمغم إرض اًمٕمٚمٞم٤م ،اًمًامء اًمتل ٟمراه٤م هذه هل اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ،اًمًحامء اًمحدٟمٞم٤م ومقىمٝمح٤م
سم٘مٞم٦م اًمًٛمقات ،وإرض اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م يتٝم٤م سم٘مٞم٦م إرولمٕ ،ضمؾ ذًمحؽ ىمح٤مل رمححف اهلل شمٕمح٤ممم" :وؾمحٌع
أرولم سمٕمْمٝم٤م أؾمٗمؾ ُِمـ سمٕمض" يمام ىم٤مل ذم اًمًٛمقات "سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض".
ىم٤مل" :وسملم إرض اًمٕمٚمٞم٤م" يٕمٜمل اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م "واًمًامء اًمدٟمٞم٤م" يٕمٜمل هذه اًمتحل ٟمِمح٤مهده٤م "ُمًحػمة
مخًٛمئ٦م قم٤مم" ى
دل قمغم هذا أيمثر ُِمـ طمدي٨م.
( )1ق.16 :
( )2احلديد.4 :
( )3اعمج٤مدًم٦م.7 :
( )4اًمٓمالق.12 :
( )5هم٤مومر.57 :
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اًمت٘مدير سم٤مٕزُمٜم٦م هذا يمثػم ذم اًمٜمّمقص وذم يمالم اًمًٚمػ ،اعمًػمة يٕمٜمل اعمدة اًمتحل ُشم٘مٓمحع ومٞمٝمح٤م اعمًح٤موم٦م،
ومٛمثال سملم اعمديٜم٦م وسملم ُمٙم٦م ُمًػمة شمًع ٍ
ً
طم٤مضم٤م ُِمحـ اعمديٜمح٦م ُمٙمح٨م طمتحك
واًمًالم ً
ًمٞم٤مل ،عمّ٤م ظمرج قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
وصؾ إمم ُمٙم٦م شمًع ًمٞم٤مل ،ويم٤مٟم٧م اًمٜمّمقص ويمالم اًمًٚمػ ي٘مدرون ي٠ميت ومٞمٝم٤م شم٘مدير إُم٤ميمـ سمحًح٥م إيح٤مم
وسمحً٥م إؿمٝمر وسمحً٥م اًمًٜملم ،ومٗمل احلدي٨م " ّ
أن سملم إرض  -اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝمح٤م هحذه  -وسمحلم اًمًحامء
اًمدٟمٞم٤م ُمًػمة  -يٕمٜمل ُمًػمة وُمً٤موم٦م  -مخًٛمئ٦م َؾمٜمَ٦م" يٕمٜمل ًمق ّ
أن إٟمً٤م ًٟمً٤م ؾم٤مر ،وشم٤مر ًة شمٓمٚمحؼ اًمٜمّمحقص ويحراد
سم٤معمًػمة اعمًػمة اًمتل هل اعمٌم ،وشم٤مر ًة يراد سم٤معمًػمة اعمًػمة اًمتل هل اًمريمقب قمغم اإلسمؾ واًمحذه٤مب ،اعم٘مّمحقد
ى
أن سمٞمٜمٝمام ُمً٤موم٦م ـمقيٚم٦م ضمدًً ا يًتٖمرق ىمٓمٕمٝم٤م مخًامئ٦م َؾمٜمَ٦م سملم إرض هذه اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م وسملم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م،
صمؿ سملم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وسملم اًمًامء اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ُمًػمة مخًامئ٦م َؾمٜمَ٦م ،وهٙمذا اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمث٤مًمث٦م ُمًحػمة
مخًامئ٦م َؾمٜمَ٦م :طمتك اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ،سمٕمد اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ي٠ميت ُم٤م ٌء ٌ
ه٤مئؾ ٓ ُحيٞمط سمٕمٔمٛمتحف ّإٓ رب اًمٕمح٤معملم ،سمحلم
أيْم٤م ُمً٤موم٦م وُمًػمة مخًامئ٦م َؾمٜمَ٦م ،وهلذا ىم٤مل رمححف اهلل:
اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م وسملم هذا اًمٌحر أو اعم٤مء اهل٤مئؾ هذا سمٞمٜمف ً
أيْم٤م ُمًػمة مخًامئ٦م َؾمٜمَ٦م ،صمؿ ىمح٤مل" :وقمحرش
"واعم٤مء ومقق اًمًامء اًمٕمٚمٞم٤م اًمً٤مسمٕم٦م" وسملم اعم٤مء هذا وسملم اًمٕمرش ً
حغم اعمَْ ِ
﴿و َيم َ
َ٤من َقم ْر ُؿم ُف َقم َ
ح٤مء﴾( ،)2واهلل شمٌح٤مرك وشمٕمح٤ممم قمحغم اًمٕمحرش ،ومٝمحق
اًمرمحـ ومقق اعم٤مء" ()1يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
اؾمٛمف وٓ إًمف ّإٓ هق  -وقمرؿمف شمٕم٤ممم أقمغم اعمخٚمقىم٤مت وأقمٔمؿ هذه اعمخٚمقىم٤مت،
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًمٕمٚمق  -ى
قمز ُ
إن ؿمح٤مء اهلل﴿ :و ِؾمحع ُيمُر ِؾمحٞمف اًمًحامو ِ
ض﴾()3
ؿم٠من اًمٙمرد  -يمام ؾمحٞم٠ميت ْ
ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ذم ّ
ات َو ْإَ ْر َ
َ َ ْ ُّ ُ ى َ َ
ٍ
ُمقوع ىمدُمل اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم،
قمٌ٤مس( )4وأ ُمقؾمك( )5ريض اهلل قمٜمٝمام هق
واًمٙمرد يمام ورد قمـ اسمـ
ُ
اًمٙمرد وؾمع اًمًٛمقات وإرض ،وضم٤مء ذم احلحدي٨م « ى
أن اًمًحٛمقات اًمًحٌع ذم اًمٙمحرد  -يٕمٜمحل سم٤مًمٜمًحٌ٦م
ًمٚمٙمرد  -يمدراهؿ ؾمٌٕم٦م أًم٘مٞم٧م ذم شمرسش( )6اًمدرهؿ صٖمػم ،اًمدرهؿ يٙمقن ُِمـ ومْم٦م وأيمؼم ُمٜمف اًمديٜم٤مر اًمذي
ُمرومققم٤م .اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1247
( )1وٕمٞمػ .أسمق داود (ُ )4723مـ طمدي٨م اًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2هقد.7 :
( )3اًمٌ٘مرة.255 :
ً
ُمقىمقوم٤م ،وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل يمام ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٓمح٤موي٦م (ص.)54
( )4صحٞمح .اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م ( )1 /248قمـ اسمـ قمٌ٤مس
( )5إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل (.)758
( )6وٕمٞمػ .شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( .)5794ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف (اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر) (ص( :)100هذا ُمرؾمؾ ،وقمٌد اًمرمحـ وٕمٞمػ) ،واٟمٔمر أيْم٤م
اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)6118
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ِ
واًمًالم ّ
أن اًمًٛمقات اًمًحٌع يمًحٌٕم٦م دراهحؿ أًم٘مٞمح٧م ذم شمحرس،
اًمذي يٙمقن ُمـ ذه٥م ،وم٠مظمؼم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمٙمرد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٕمرش يمحٚم٘م٦م ُأًم٘مٞم٧م ذم ومالة( ،)1اًمٗمحالة هحل اًمؼميح٦م اًمقاؾمحٕم٦م ،واحلٚم٘مح٦م هحل هحذا اًمٌمحء
اًمدائري ُمثؾ اًمً٤مقم٦م ،هذا يًٛمك طمٚم٘م٦م ٕ ،ىٟمىف ٟمقع ُِمـ اًمٌمحء اعمًحتدير ،اًمٙمحرد سم٤مًمٜمًحٌ٦م إمم قمحرش اًمحرب
ٍ
يمحٚم٘م٦م ُأًم٘مٞم٧م ذم ومالة ،اًمٗمالة هل اًمؼمي٦م اًمقاؾمٕم٦م ،إذا أًم٘مل ومٞمٝم٤م طمٚم٘م٦م ُم٤مذا شمٙمقن ٟمًٌ٦م احلٚم٘مح٦م
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمؼمي٦م ؟ٓ ّ
ؿمؽ ىأهن٤م ٟمًٌ٦م يًػمة ،وم٤مًمٙمرد سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم قمرش اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم يم٤محلٚم٘مح٦م اًمتحل
ُأًم٘مٞم٧م ذم ومالة ،اًمًٛمقات اًمًٌع ذم اًمٙمرد يمًٌٕم٦م دراهؿ ُأًم٘مٞم٧م ذم شمرس ،ممح٤م يحدل قمحغم قمٔمٛمح٦م اًمٕمحرش،
واًمًالم أٟمف ىم٤مل« :إذا ؾم٠مًمتؿ اهلل وم٤مؾم٠مًمقه اًمٗمردوس :وم٢مٟمف أقمغم اهٜم٦م وُمٜمف َشم َٗم ىج ُر أهنح٤مر
وصمٌ٧م قمٜمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن قمرش اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ٕٟمف ىم٤مل ّ
اهٜم٦م وؾم٘مٗمف قمرش اًمرمحـش( )2يٕمٜمل ّ
أن اًمٕمرش
هق ؾم٘مػ يٕمٜمل ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م« ،إذا ؾم٠مًمتؿ اهلل ومًٚمقه اًمٗمردوس :وم٢مٟمف أقمغم اهٜم٦م وُمٜمف َشم َٗم ىج ُر أهن٤مر اهٜم٦م،
ومدل قمغم ّ
وؾم٘مٗمف  -أي ؾم٘مػ اًمٗمردوس  -قمرش اًمرمحـش( )3ى
أن اًمٕمرش أقمغم اعمخٚمقىم٤مت قمغم اإلـمالق وهحق
أيْم٤م أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم اًمّمحٞمح.
أقمٔمؿ اعمخٚمقىم٤مت وهق ً
هذه اعمخٚمقىم٤مت اهل٤مئٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م داًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م َُمـ ظمٚم٘مٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌ ّٞمٜمًً٤م ًمإلٟمً٤من طم٘مٞم٘م٦م
﴿خل ْٚم ُؼ اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ى٤مس َو ًَمٙمِ ىـ َأ ْيم َث َر اًمٜمى ِ
ْؼم ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اًمٜمى ِ
ى٤مس َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾( )4ومٝمذه اًمًحٛمقات
ىَ َ
احل٤ملَ َ :
ض َأ ْيم َ ُ
حق َاه٤م (َ )28و َأ ْهم َٓم َ
حش ًَم ْٞم َٚم َٝمح٤م َو َأ ْظم َحر َج
اًمً َام ُء َسمٜمَ َ
َ٤مه٤م (َ )27ر َوم َع َؾم ْٛم َٙم ََٝم٤م َوم ًَ ى
يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َأ ْٟم ُت ُْؿ َأ َؿمدُُّّ َظم ْٚم ً٘م٤م َأ ِم ى
ِ
٤مه٤م﴾( )5أي٤مت ،وم٤مًمًٛمقات وإرولم أقمٔمحؿ ُِمحـ ظم ْٚمحؼ اإلٟمًح٤من،
٤مه٤م (َ )29و ْإَ ْر َض َسم ْٕمدََ َذًم َؽ َد َطم َ
ُو َح َ
واًمًٛمقات سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٙمرد يمدراهؿ ؾمٌٕم٦م أًم٘مٞم٧م ذم شمرس ،واًمٙمرد سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٕمرش يمحٚم٘مح٦م ُأًم٘مٞمح٧م
ذم ومالة ،هذا يمٚمف ي ّ
دل قمغم قمٔمٛم٦م َُمـ ظمٚمؼ هذه اعمخٚمقىم٤مت ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهذه اعمخٚمقىم٤مت اهل٤مئٚم٦م اًمتحل ٓ
حيٞمط هب٤م ّإٓ ُمـ ظمٚم٘مٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ُظمٚمِ َ٘م ْ٧م قمغم طم٤مل ُِمـ اًمٕمٔمؿ واًمِمدةِ ،
وُمـ أضمحؾ ذًمحؽ ّ
ىٌحل
ومح٢من اًمٜمى ى
َ
( )1صحٞمح .شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( .)5794رواه اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م ذم يمت٤مسمف (اًمٕمرش) ( .)432اًمّمحٞمح٦م (.)109
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )2790مـ طمدي٨م أ ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3ؾمٌؼ خترجيف.
( )4هم٤مومر.57 :
( )5اًمٜم٤مزقم٤مت.30 - 27 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمّ٤م رأى ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم أول اًمقطمل رآه قمغم هٞمئتف وظمٚم٘متف ىمد َؾم ّدّ ِقم َٔمح ُؿ
ظم ْٚم ِ٘مف إومؼ َسم٠م ْ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يتامًمؽ َ
ىٌل ّ
ومخح ىر إمم إرض ،ومح٢مذا يم٤مٟمح٧م هحذه
هه( ،)1ومألضمؾ ذًمؽ اًمٜمى ُّ
قمٔمٛم٦م اعمخٚمقق ومٕمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ اًمذي ظمٚم٘مف ُيًتٗم٤مد ُِمـ ذًمؽ ،وم ى
٢من قمٔمٛم٦م اعمخٚمقق داًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م َُمـ ظمٚمؼ هذا
اعمخٚمقق.
ٕمت٘مدَ ْ
وم٤معم٘مّمقد هبذه إُمقر اًمتل أقمٚمٛمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم هب٤م ْ
وأن ُشم ْٕم َٚمؿ قمٔمٛم ُ٦م رب اًمٕم٤معملم ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم،
أن ُشم َ
ّ
وم٢من هذه يمٚمٝم٤م داًم٦م قمحغم قمٔمٛمح٦م اعمخٚمحقق ،أٟمح٧م يح٤م اسمحـ آدم ٟم٘مٓمح٦م صحٖمػمة ذم إرض ،وإروحقن ؾمحٌع،
واًمًٛمقات اًمًٌع سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙمرد يمدراهؿ ؾمٌٕم٦م ُأًم٘مٞم٧م ذم شمرس ،واًمٙمرد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٕمرش يمحٚم٘م٦م ُأًم٘مٞمح٧م
ذم ومالةُ ،م٤مذا يٙمقن ُم٘مدار اإلٟمً٤من؟ ُم٘مدار اإلٟمً٤من وٕمٞمػُ ،م٤مذا يٙمقن ذم هذه اعمخٚمقىم٤مت اهل٤مئٚم٦م؟ سمؾ قمحدد
وأؿمدُّ ِظم ْٚم َ٘م٦م ُِمـ اإلٟمً٤من وأؿمحدّّ وهحل شمٗمتحؽ
أقمٔمؿ
ُِمـ اعمخٚمقىم٤مت اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهللُ شمٕم٤ممم طمتك ُِمـ احلٞمقاٟم٤مت
ُّ
ُ
يمر َم اهللُ هذا اإلٟمً٤من وأرؾمؾ ًمف اًمرؾمؾ وأرؾمؾ قمٚمٞمف اًمٙمت٥م وأُمره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وهنح٤مه
سم٤مإلٟمً٤من وُمع ذًمؽ ى
وزوده سم٤مًمٕم٘مؾ ًمٞمٓمٞمع اهلل شمٕم٤ممم وًمٞمٕمٚمؿ قمٔمٛم َ٦م رسمف ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده ،ومألضمؾ ذًمؽ َذ َيم ََر اهللُ ًمٜم٤م هذه اعمخٚمقىمح٤مت
ّ
وٕمػ اإلٟمً٤منُ ،مح٤م ووحع اإلٟمًح٤من سم٤مًمٜمًحٌ٦م إمم
ُ
اهل٤مئٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل يت ٌّلم هب٤م قمٔمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ويتٌلم هب٤م
إرض اًمتل هق قمٚمٞمٝم٤م؟ ٟم٘مٓم٦م ذم حمٞمط هذه إرض ،وإرض ّأهي٤م اإلظمقة يٜمٌٖمل ْ
أن ُيٕمٚمؿ أهن٤م أقمٔمحؿ وأيمحؼم
وإن ىم٤مًمقا :صقرٟم٤مه٤م ُِمـ إقمغم! ْ
أن ُيٙمتِمػ يمؾ ُم٤م قمٚمٞمٝم٤مْ :
ُِمـ ْ
وإن ىم٤مًمقا :أطمٓمٜم٤م سمٙمؾ ؿمحؼم ُمٜمٝمح٤م! يًحتحٞمؾ
أن ُحي٤مط سم٤مٕرض ،إرض أيمؼم سمٙمثػم مم٤م ئمٜمف اإلٟمً٤من ْ -
اؾمتح٤مًم٦م شم٤مُم٦م ْ
وإن ـم٤مر ذم اًمًامء ورأى إرض ُِمـ
وم٢من إرض أيمؼم ،اًمدًمٞمؾ قمغم هذا ّ
إقمغم ّ -
أن صمٛم٦م أُم٦م يمٌػمة قمٔمٞمٛم٦م ه٤مئٚم٦م ُمقضمقدة ذم إرض سمٜمص اًم٘محرآن
اًمر ْد ُم اًمذي سمٜم٤مه ذو اًم٘مرٟملم ،هذه إُمح٦م ه٤مئٚمح٦م ،إذا ظمرضمح٧م
وهؿ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،وسمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس هذا ى
هذه إُم٦م ٓ َي َدَ ان  -أي ٓ ـم٤مىم٦م ٕ -طمد سم٘متح٤مهلؿ ،وصمٌح٧م ذم إطم٤مديح٨م أهنحؿ َي ُٛمح ّرون قمحغم سمححػمة ـمؼميح٦م
واًمًحالم ٟٕ -محف
ومٞمنمسمقهن٤م :وم َٞم ُٛم ُّر آظمرهؿ ومٞم٘مقل :ىمد يم٤من هبذه ُمحرة ُمح٤مء! ويح٠مُمر اهلل قمٞمًحك قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
قن﴾()2
﴿و ُه ْؿ ُِم ْـ ُيم ُِّؾ َطمدََ ٍ
ب َيٜمْ ًِْ ُٚم َ
خيرضمقن ذم زُمـ قمٞمًك  -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم عمّ٤م َذ َيم ََر ظمروج ي٠مضمقج وُم٠مضمقجَ :
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3235مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2إٟمٌٞم٤مء.96 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
واًمًالم سمٕمد ْ
أن ُي٘متحؾ اًمحدىى ىضم٤مل أوطمحك اهلل "إين
إذا ظمرضمقا قمغم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م أوطمك اهللُ إمم قمٞمًك قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ومحرز قمٌ٤مدي إمم اًمٓمقر"( )1ومٞمخرضمقن ،أُم٦م ه٤مئٚمح٦م
أظمرضم٧م قمٌ٤م ًدا زم ٓ يدان  -أي ٓ ـم٤مىم٦م ٕ -طمد سم٘مت٤مهلؿّ :
قمز ّ
وضمؾ ،سمٕمد ْ
قمز ّ
اًمً ُّدُّ يمام ىم٤مل اهلل ّ
ٓ حيّمٞمٝم٤م ّإٓ اهلل ّ
وضمؾ قمـ ذي اًم٘مرٟملمَ ﴿ :وم٢مِ َذا َضمح٤م َء َو ْقمْحدُُ َر ِّ
أن يٜمٝمدم ّ
َضم َٕم َٚم ُف َد ىيمى٤م َء َو َيم َ
َ٤من َو ْقمْدُُ َر ِّ َطم٘م٤م﴾( )2أيـ هذه إُم٦م؟ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج أيـ هحؿ؟ ذم إرض سمحٜمص اًم٘محرآن،
ؾمدّ يـ أي سملم ضمٌٚملم ،ىمد ُضم ِٕم َؾ اًمرد ُم دوهنؿ ودون اًمٜم٤مس ،وم٠ميـ هذه إُم٦م اهل٤مئٚم٦م اًمتل إذا ظمرضمح٧م
وهؿ سملم ّ
يم٤مٟم٧م ُِمـ اًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة َ ِ
قمز ّ
وضمؾٓ ،
سمٕمْمٝمؿ  ٓ -يمٚمٝمؿ  -سمحػم َة ـمؼمي٦م سم٠مهه٤م؟ ٓ حيٞمط هب٤م ّإٓ اهلل ّ
وذ َب ُ
قمزو ّ
﴿و َُم٤م ُأوشمِٞم ُت ُْؿ ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِ ىٓ َىمٚمِ ًٞمال﴾( ،)3وم٤مٕرض أيمؼم سمٙمثػم
حيٞمط هل٤م ّإٓ اهلل ّ
ضمؾ ،يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ :
أن حي٤مط هب٤مْ ،
ُِمـ ْ
ُمقاوع ذم إرض يٙمـ يٕمٚمؿ
وإن ىمٞمؾ :إهن٤م ُص ّقرت ،وٓ يزال اإلٟمً٤من يٙمتِمػ إمم اًمٞمقم
َ
هب٤م ،إمم قمٝمقد ًمٞمً٧م سمٌٕمٞمدة إمم ىمرون ىمري ًٌ٤م ُم٤م يم٤من ُيٕمرَ أرض شمدقمك أُمريٙم٤م هن٤مئ ًٞم٤م ،وفمٚم٧م هذه إرض هبح٤م
ٕمرَ قمٜمٝمؿ اعم١مرظمقن ؿمٞم ًئ٤م ُِ ٓ -مـ ُم١مرظمل اًمٕمرب وٓ ُِمـ ُم١مرظمل اًمٕمجحؿ  -وٓ ُيحدرى
ُِمـ اًمٌنم َُمـ ٓ َي ُ
هبؿ ،صمؿ هل ُمقوع يمٌػم ضمدًً ا ُيٙمتِمػ ّإٓ ذم اًم٘مرون إظمػمة ،ضم٤مءت اًمرطمالت وضمح٤مءت ُمًح٠مًم٦م اًمٓمحػمان
اهقي وُمع ذًمؽ وم٤مٕرض أيمؼم ،إرض أيمؼم ُِمـ ْ
أن ُحي٤مط هب٤م ،وإ ْن ىم٤مًمقا :إٟم٤م ىمد أطمٓمٜم٤م
وضم٤مء ُمً٠مًم٦م اًمتّمقير
ّ
سمٙمؾ ؿمؼم سم٤مٕرض :ومٝمذا همػم صحٞمح وٓ يّمح ْ
أن ُيٕمت٘مدٕ ،هنؿ إذا ىم٤مًمقا هذا ٟم٘مقل :سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ هذه إُمح٦م
ي٠مضمقج وُم٠مضمقج :أظمؼموٟم٤م أيـ ُمقوٕمٝمؿ؟ ُمقوحٕمٝمؿ سمحٜمص اًم٘محرآن ذم إرضّ ،
َحر اهللُ
ٕن ذي اًم٘محرٟملم َذ َيم َ
أٟم٤مؾمح٤م
ُمً٤مره طمتك سمٚمغ ُمٖمرب اًمِمٛمس وطمتك سمٚمغ ُمٓمٚمع اًمِمٛمس ،و َذ َيم َر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وضمٝمتف وأٟمف يم٤من يٚمؼ ً
َ
ظمرضم٤م قمغم ْ
ُِمـ اًمٌنم طمتك ىمٞمؾ ًمف :ى
أن دمٕمؾ سمٞمٜمٜمح٤م
إن ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ُمٗمًدون ذم إرض :ومٝمؾ ٟمجٕمؾ ًمؽ
ً
وسمٞمٜمٝمؿ ؾمدًً ا ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٗمًدون ذم إرضَ ،ذ َيم ََر اسمـ يمثػم – واهلل أقمٚمؿ سمّمحتف  -ىم٤مل اسمـ يمثحػم :إ ّن اًمحؽمك
ٕمدّ ون َُمـ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،وىم٤مل :إهنؿ يم٤مٟمقا خيرضمقن ًمٚمٖمزو ُِمـ اعمقوع اًمذي ومٞمف ي٠مضمقج وُم٠مضمقج صمؿ عمّح٤م
ُي ّ
اًمً ىدى  :وم ِح ْٞم َؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم سم٘مٞمح٦م هح٤مشملم اًم٘مٌٞمٚمتحلم – يح٠مضمقج وُمح٠مضمقج !-
رضمٕمقا وإذا سمذي اًم٘مرٟملم ىمد ووع ى

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2936مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اًمٙمٝمػ.98 :
( )3اإلهاء.85 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اًمً ىدى ( ،)1هذا قمغم ىمقل َُمـ يرى أهنؿ يٕمقدون إمم ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،احل٤مصؾ أهنؿ
ومألضمؾ ذًمؽ ص٤مروا ظم٤مرج ى
قمز ّ
وضمؾ ،وأهنؿ قمغم وضمف إرض،
سمنم ،وأهنؿ قمدد يمٌػم ه٤مئؾ ،وأهنؿ يم٤مٟمقا ُمٗمًديـ ذم إرض يمام ّسملم اهلل ّ
وأٟمف ِطم ْٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اخلروج ْ
سم٠من ُضم ِٕم َؾ سملم اًمًديـ  -سملم اهٌٚملم ُ -ضم ِٕم َؾ هذا اًمرد ُم اًمذي طم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسمحلم
قمز ّ
وضمؾ.
اإلومً٤مد اًمذي يم٤مٟمقا يٗمًدوٟمف ذم إرض ،وهؿ أُم٦م يمٌػمة ه٤مئٚم٦م ٓ حيٞمط هب٤م ّإٓ اهلل ّ
اؾمٛمف ٓ إًمف ّإٓ هقّ :
طم٤مصؾ إُمر ّ
وأن ِقم ْٚم َؿ
أن خمٚمقىم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ حيٞمط هب٤م ّإٓ َُمـ ظمٚم٘مٝم٤م ى
قمز ُ
ىم٤مسإ ،ضمؾ ذًمؽ ُشم ْذ َيم ُر هذه اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُِمـ اًمٙمرد واًمٕمرش وُم٤م يتٕمٚمحؼ سم٤مًمًحامء،
اإلٟمً٤من ئمؾ
ً
يٌلم قمٔمٛم٦م َُمـ ظمٚم٘مٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
اًمًٛمقات اًمًٌع وإرولم اًمًٌع ّ

﴿خيَح٤م ُوم َ
عمّ٤م َذ َيم ََر ّ
حؿ ُِمح ْـ
أن اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕمٚمق :وأٟمف ومقق عٞمع قمٌ٤مده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام ىمح٤مل شمٕمح٤مممَ َ :
قن َر ى ُهب ْ

ُ
ُمث٘مح٤مل ذرة ،وم٘مح٤مل:
اؾمٛمف ٓ إًمف ّإٓ هق  -وم٢مٟمف ٓ يٕمزب قمـ قمٚمٛمف
َوم ْق ِىم ِٝم ْؿ﴾(ّ )2سملم أٟمف ُمع يمقٟمف ذم اًمٕمٚمق  -ى
قمز ُ
" وهق يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات اًمًٌع وُم٤م ذم إرولم اًمًٌع وُم٤م سمٞمٜمٝمـ وُم٤م يتٝمـ وُم٤م ي٧م اًمثرى وُمح٤م ذم ىمٕمحر
إُمقر سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م يمام ىمح٤مل ؾمحٌح٤مٟمف ذم
اًمٌح٤مر وُمٜمٌ٧م يمؾ ؿمٕمرة ويمؾ ؿمجرة" يٕمٜمل أٟمف يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
َ
﴿و ِقمٜمْْدََ ُه َُم َٗم٤مشمِ ُح ا ًْم َٖم ْٞم ِ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر َو َُم٤م َشم ًَْ ُ٘م ُط ُِم ْـ َو َر َىم ٍ٦م إِ ىٓ
أي٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مَ :
٥م َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َٝم٤م إِ ىٓ ُه َق َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ا ًْم َ ِّ
يٕم َٚمٛمٝم٤م و َٓ طمٌ ٍ٦م ِذم ُفم ُٚمام ِ
َ٤مب ُُمٌِ ٍ
س إِ ىٓ ِذم يمِ َت ٍ
ض َو َٓ َر ْـم ٍ
ت ْإَ ْر ِ
٥م َو َٓ َي٤مسمِ ٍ
لم﴾( )3يٕمٜمل ّ
أن ِقم ْٚم َٛمف شمٌح٤مرك وشمٕمح٤ممم
َْ ُ َ َ َى
َ

طمتك سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ ،وٕضمؾ ذًمؽ ومٝمق يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م يٙمقن ذم اًمٜمٗمقس ُِمـ اخلٓمرات اًمتحل ختٓمحر قمحغم
٤من و َٟمٕم َٚمؿ ُم٤م ُشمُقؾم ِقس سمِ ِف َٟم ْٗمًف و َٟمَحـ َأ ْىمحرب إِ ًَمٞم ِ
﴿و ًَم َ٘مدْْ َظم َٚم ْ٘مٜمََ٤م ْ ِ
قمز ّ
حف ُِمح ْـ
ظم٤مـمر اإلٟمً٤من يمام ىم٤مل ّ
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ
اإل ْٟم ًَْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
وضمؾَ :
طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
يد﴾(.)4
َْ َ
صمؿ ىم٤مل" :وُمٜمٌ٧م يمؾ ؿمٕمرة ويمؾ ؿمجرة ويمؾ زرع ويمؾ ٟمٌ٧م وُمً٘مط يمؾ ورىم٦م وقمدد ذًمؽ يمٚمف" يٕمٜمحل
قمٚمام "وأقمامل اًمٕمٌ٤مد وآصم٤مرهؿ ويمالُمٝمؿ وأٟمٗم٤مؾمٝمؿ" اإلٟمً٤من ًمف أٟمٗم٤مس ُمٕمٞمٜم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل
أٟمف ىمد أطم٤مط سمف شمٕم٤ممم ً
( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (ّ ،)130 /2إٓ ّ
أن اسمـ يمثػم رمحف اهلل ىمد ذيمر ذًمؽ سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض وم٘م٤مل رمحف اهلل" :ي٘م٤مل :إهنؿ هؿ اًمؽمك أسمٜم٤مء قمؿ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج".
اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)128 /2
( )2اًمٜمحؾ.50 :
( )3إٟمٕم٤مم.59 :
( )4ق.16 :
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َعََبَدَ َ
أي
شمٕم٤ممم ،هلذا ُم٤م يًٛمك سم٤مًمًٙمت٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م  -اًمتل هل اعمقت اعمٗم٤مضمئ هذا  -اإلٟمً٤من ًمٞمس ومٞمف ُمرض وًمٞمس ومٞمف ّ
أٟمٗم٤مؾم٤م حمددة ٓ يٛمٙمـ ْ
داء و ُي٘متؾ :وإٟمام ومج٠مة هٚمؽ! اٟمتٝمك إضمؾّ ،
ٟمٗمًح٤م واطمحدًً ا ،اٟمتٝمح٧م
أن يزيحد ً
ٕن ًمف ً
أٟمٗم٤مؾمف واٟم٘م٣م رز ُىمف واٟم٘مٓمع أضم ُٚمف ومامت دون ْ
أي ؾمٌ٥م فمح٤مهر عمقشمحف ُِمحـ ُمحرض أو ىمتحؾ أو
أن يٙمقن هٜم٤مك ّ
ُ
همػمه ،اٟمتٝمك أضمٚمفٟٕ ،مف طمتك إٟمٗم٤مس ُمٕمدودة.
"ويٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمحد َد احلَمح واًمرُمحؾ واًمحؽماب وُمث٤مىمٞمحؾ اهٌح٤مل" يٕمٜمحل سم٤مًمتٗم٤مصحٞمؾ "وىمٓمحر
إُمٓم٤مر" وطمتك إُمٓم٤مر "وقمدد اًمرُمؾ وأقمامل اًمٕمٌ٤مد ويمالُمٝمؿ وأٟمٗم٤مؾمٝمؿ ومتتٛمتٝمؿ" اًمتل ًمحٞمس سم٤مًميحورة
ْ
أن شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م أو ُمًٛمققم٦م ،طمتك اًمتٛمتٛم٦م واًمٌمء اًمٞمًػم ُِمـ اًمٙمالم همػم اعمًٛمقع سمؾ ويٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمقس سمف
صدورهؿ ويٕمٚمؿ يمؾ رء ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ُِمـ ذًمؽِ ،قم ْٚم ُٛمف قمغم اًمتٗمّمٞمؾ وهق قمغم اًمٕمحرش ومحقق اًمًحامء
اًمً٤مسمٕم٦م ،يٕمٜمل دمٛمع سملم يمقٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ هذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وسملم يمقٟمف شمٕم٤ممم ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م وهلذا عمّ٤م ضم٤مء
رضمؾ ًمٞمٕمتؼ ُ -مٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ ريض اهلل قمٜمف  -أراد ْ
أن يٕمتؼ ضم٤مري٦م وم٘م٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إيتٜمل هب٤م وم٘م٤مل
ِ
واًمًالم ،ىم٤مل« :أقمت٘مٝم٤م :وم٢مهن٤م
هل٤م« :أيـ اهلل؟ش ىم٤مًم٧م :ذم اًمًامء ،ىم٤ملُ« :مـ أٟم٤مش ىم٤مًم٧م :رؾمقل اهلل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ُم١مُمٜم٦مش( ،)1ؾم٠مهل٤م أيـ – وأيـ :ؾم١مال قمـ اعمٙم٤من  -يٕمٜمل أيـ رسمؽ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم؟ ومٕمٚمحؿ ّ
أن رهبح٤م ؾمحٌح٤مٟمف
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م :ومألضمؾ ذًمؽ ىم٤مل« :أقمت٘مٝمح٤م :وم٢مهنح٤م ُم١مُمٜمح٦مش
وشمٕم٤ممم ذم اًمًامء ،وؿمٝمدت ًمٚمٜمى ِّ
ذات قم٘مٞمدة ؾمقي٦م ،هذا اعمٕمٜمك.
"وهق قمغم اًمٕمرش ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ودوٟمف طمج٥م  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُِ -مـ ٟم٤مر وٟمقر وفمٚمٛم٦م وُمح٤م هحق
ىٌل ّ
ٟمحقر أٟمحك أراه!ش
أقمٚمؿ هب٤م" ؾمٌح٤مٟمف ى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :رأي٧م رسمؽ؟ ىمح٤ملٌ « :
اؾمٛمف ،عمّ٤م ؾم٠مل أسمق ذر اًمٜمى ى
قمز ُ
قمز ّ
ىٌل ّ
وضمؾ؟
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ؾم٠مًمف :هؾ رأي٧م اهلل شمٕم٤ممم طملم ُقم ِر َج سمؽ إًمٞمف ّ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،عمّ٤م قمرج سم٤مًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
ىم٤ملٟ« :مقر أٟمك أراه!ش( ،)2وأظمؼم ّ
أن "طمج٤مب اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمٜمقر ًمق يمِمٗمف -
يٕمٜمل هذا احلج٤مب ٕ -طمرىم٧م ُؾمٌح٤مت وضمٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ـمرومف ُِمـ ظم ْٚم ِ٘مف"( )3ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمحده ،ومٕمٔمٛمح٦م

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )571مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
ذر ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )178مـ طمدي٨م أ ّ
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )179مـ طمدي٨م أ ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف
ً
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رب اًمٕم٤معملم ويمؼم ويمؼمي٤مء وضمؼموت هذا اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُشمٌ ّٞمٜمٝم٤م صٗم٤مشمف ،وهلذا ِقم ْٚم ُؿ إؾمحامء واًمّمحٗم٤مت
قمز ّ
قمٚمٛم٧م أٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمحقس
وشمٕمٔمٞمام ًمف ؾمٌح٤مٟمف ،إذا
وضمؾ
َ
ُِمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٙمتً٥م سمف اعمرء ُمٕمروم٦م سم٤مهلل ّ
ً
وإن يم٤من اًمٜم٤مس اعمحٞمٓمقن سمؽ ُِمـ طمقًمؽ ٓ يٕمٚمٛمقن قمٜمؽ ؿمٞم ًئ٤م ّ -
سمف ٟمٗمًؽ ،هذا ومٞمف شمٜمٌٞمف ًمؽ إمم أٟمؽ ْ -
وم٢من
﴿وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ ىن اهللىَ َي ْٕم َٚم ُؿ َُمح٤م ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِح ُٙم ُْؿ
اهلل ُم ّٓمٚمع قمغم هذا اًمذي يدور ذم ظم٤مـمرك :وم٤مٟمتٌف ،هلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :
ُ
اًمٜمٗمحقس قمحغم
شمِمتٛمؾ
٤مطم َذ ُرو ُه﴾( ،)1اًمذي ذم ٟمٗمز ُم٤م شمدري قمٜمف أٟم٧م ،واًمذي ذم ٟمٗمًؽ ٓ أدري قمٜمف ،وم٘مد
ُ
َوم ْ
وضمؾ ُمٌٞمٜمًً٤م ّ
قمز ّ
حؿ َُمح٤م
أُمقر ظمٌٞمث٦م ،ومٞم٘مقل ّ
أن هذا اًمذي يٙمقن ذم اًمٜمٗمقس أٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمٛمف َ
﴿وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ ىن اهللىَ َي ْٕم َٚم ُ
ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِ ُٙم ُْؿ﴾(ُ )2م٤م رشم٥م قمغم إُمر سم٤مًمٕمٚمؿ؟ احلذرٟٕ ،مف ىمد يٙمقن ذم ٟمٗمس اإلٟمً٤من رء ُِمـ اًمًحقء واخلٌح٨م
ٓ يٕمٚمؿ سمف اًمٜم٤مس طمتك ي٘مٌض ويٛمقت ٓ ،يدري سمف أطمد طمتك أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف ،ومٞمخحؼمه شمٌح٤مرك وشمٕمح٤ممم أٟمحف
ِ
وأقمج٥م ُِمـ هذا ّ
يٕمٚمٛمحف
ُُم ّٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم ٟمٗمًف،
ُ
شمٕمٚمٛمف أٟمح٧م ُمحـ ٟمٗمًحؽ وٓ ُ
أن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ُمٓمٚم ًٕم٤م قمغم ُم٤م ُ
ىمحدُم٧م وُمح٤م ّ
رت :وُمح٤م
أقمٚمؿ سمؽ ُمٜمؽ "اًمٚمٝمؿ اهمٗمحر زم ُمح٤م
أظمح ُ
ُ
أقمٚمؿ سمؽ ُمٜمؽ أٟم٧م ،اهلل شمٕم٤ممم ُ
اًمٜم٤مس! سمؾ اهلل ُ
أقمٚمؿ سم٤مًمٕمٌد ُِمـ ٟمٗمس اًمٕمٌحد ،هحذا يم ُّٚمحف
أهرت وُم٤م
ُ
ُ
أقمٚمٜم٧م :وُم٤م أٟم٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمل"( )3وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُ
قمٚمؿ إؾمامء واًمّمٗم٤مت ُِمـ أقمٔمؿ ُم٤م يحقرث اًم٘مٚمحقب شم٘محقى اهلل
يقضم٥م اخلقَ وُمراىمٌ٦م رب اًمٕم٤معملم ،وهلذا ُ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمراىمٌ َتفّ ،
﴿وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ ىن اهللىَ َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِح ُٙم ُْؿ﴾( )4هحذه
ودل قمٚمٌٞمف ُمثٚمام ذيمرٟم٤م هذه أي٦مَ :
قم٘مٞمدة ّ
٤مطم َذ ُرو ُه﴾ٟٕ ،مف ىمد يٙمقن يمؾ َُمـ طمقًمحؽ
أن اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمٜمٗمقسُ ،م٤م اًمذي ٟمًتٗمٞمده؟ ُم٤م إصمر؟ ﴿ َوم ْ
ّ
وضمحؾ:
قمز
يٛمدطمؽ ويثٜمل قمٚمٞمؽ ويرى أٟمؽ قمغم أطمًـ طم٤ملً :مٙمـ يٙمقن ذم ٟمٗمًؽ أُمقر ٓ حيٞمط هب٤م ّإٓ اهلل ّ
ومٞم٘مقل رب اًمٕم٤معملم :اطمذر! ٓ يٜمٗمٕمؽ َُمـ طمقًمؽ إذا يم٤مٟمقا ٓ ي ّٓمٚمٕمقن ٕهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن همٞمٌحؽ :وإٟمحام يٕمٚمحؿ
همٞمٌؽ رب اًمٕم٤معملم ،هذه يمٚمٝم٤م شمقضمد ذم اًمٕمٌد شمٕمٔمٞمؿ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم٘مقاه وُمراىمٌتف.

( )1اًمٌ٘مرة.235 :
( )2اًمٌ٘مرة.235 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1120مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام
ً
( )4اًمٌ٘مرة.235 :
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ِ
﴿و َٟم َْحح ُـ َأ ْىم َحر ُب
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :وم٢من اطمت٩م ُمٌتدع أو خم٤مًمػ أو زٟمديؼ سم٘مقل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم اؾمحٛمفَ :
إِ ًَمٞم ِف ُِمـ طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
يد﴾( " )1اهٝمٛمٞم٦م  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل  -ي٘مقًمقن :إ ّن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕمح٤ممم ذم يمحؾ ُمٙمح٤من! ٟمًح٠مل اهلل
ْ ْ َْ َ
ضمحكم واوحح ذم
اًمٕم٤مومٞم٦م ،يمٚمٛم٦م ومٔمٞمٕم٦م ضمدا ،وزقمٛمقا أ ىن ًمدهيؿ أدًم٦م داًم٦م قمغم هذا ،يمقن اهلل قمغم اًمٕمحرش هحذا
ٌّ
اًم٘مرآن ذم ؾمٌع آي٤مت ُِمـ اًم٘مرآن ،واًمٕمرش يمام ذيمرٟم٤م سم٠مدًمتف ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ،وهق أقمغم اعمخٚمقىمح٤مت ،ومح٤مهلل
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،واًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َذ َيم ََر
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ذم اًمًامء يمام ىم٤مل ذم اه٤مري٦م اًمتل أقمت٘مٝم٤م اًمٜمى ُّ
أٟمف ذم اًمٕمٚمق ،وإدًم٦م قمغم اًمٕمٚمق ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :شمٌٚمغ أيمثر ُِمـ أًمػ دًمٞمؾ ،ويمؾ هذه إدًم٦م ذم أٟمحقاع و ّصحٚمٝم٤م
اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل إمم واطمد وقمنميـ ٟمق ًقم٤م ،ذيمره٤م ذم اًمّمقاقمؼ ،وذيمره٤م ذم اًمٜمقٟمٞم٦م ،اًمٜمقع يِمتٛمؾ قمغم قمحدد
ُِمـ اًمٜمّمقص.
أن اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًامء :اًمتٍميح ّ
اًمدال قمغم ّ
ُمثال اًمٜمقع إول ّ
ً
سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًامء ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َأ ُِمٜمْْح ُت ُْؿ
ِ
ِ
ِ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
اًمً َامء﴾( )3وذم طمدي٨م اه٤مري٦م عمّح٤م ؾمح٠مهل٤م اًمٜمى ُّ
اًمً َامء﴾( )2صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :أ ْم َأُمٜمْ ُت ُْؿ َُم ْـ ِذم ى
َُم ْـ ِذم ى
واًمًالم« :أٓ شم٠مُمٜمقين وأٟم٤م أُملم َُمـ ذم اًمًامءش(،)5
وؾم ّٚمؿ« :أيـ اهلل؟ش( )4ىم٤مًم٧م :ذم اًمًامء ،وىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
وىم٤مل« :ارمحقا َُمـ ذم إرض يرمحٙمؿ َُمـ ذم اًمًامءش( )6إمم همػم ذًمؽ ،يٕمٜمل اًمٜمقع إول :اًمتٍميح سم ّ
٠من اهلل ذم
ذم اًمًامء ويتف قمدد ُِمـ إدًم٦م.
ح٤مهر َومحق َق ِقمٌ ِ
ِ
ِ
ح٤مد ِه﴾( )7ذم
َ
حق ا ًْم َ٘م ُ ْ
﴿و ُه َ
اًمٜمقع اًمث٤مين :اًمتٍميح سم٤مًمٗمقىمٞم٦م ،وهق ذم صمالث آي٤مت ُمحـ اًم٘محرآنَ :
﴿خيَ٤م ُوم َ
قن َر ى ُهب ْؿ ُِم ْـ َوم ْق ِىم ِٝم ْؿ﴾( )8ومٝمذه صمالصم٦م أدًم٦م( )1ومٞمٝمح٤م اًمتٍمحيح سم٤مًمٗمقىمٞمح٦م إمم همحػم
ُمقوٕملم ُِمـ إٟمٕم٤مم ،و َ َ
ذًمؽ ُِمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم اًمٗمقىمٞم٦م.
( )1ق.16 :
( )2اعمٚمؽ.16 :
( )3اعمٚمؽ.17 :
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م.
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4351مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)925
( )6صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )1924مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
( )7إٟمٕم٤مم.18 :
( )8اًمٜمحؾ.50 :
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وهٙمذا اًمتٍميح سمٕمروج إؿمٞم٤مء إمم اهلل شمٕمح٤مممَ ﴿ :شمٕمحرج اعمَْ َالئِ َٙمَح ُ٦م واًمحروح إِ ًَمٞم ِ
حف﴾( )2ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم،
َ ُّ ُ ْ
ْ ُ ُ
ىٌل ّ
وضمكم أٟمف ُقم ِر َج سمف إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ورأى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إمم اًمًامء سيح
وطمدي٨م اعمٕمراج ُمٕمراج اًمٜمى ِّ
ّ
ومٞمٝم٤م آدم و ُقم ِر َج سمف إمم اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمثح٦م واًمراسمٕمح٦م ورأى ذم اخل٤مُمًح٦م هح٤مرون وذم اًمً٤مدؾمح٦م ُمقؾمحك وذم
واًمًحالم أىمحالم
اًمً٤مسمٕم٦م إسمراهٞمؿ ،ىم٤مل« :صمؿ ارشمٗمع إمم ُمًتقى أؾمٛمع سمف سيػ إىمالمش( )3قمٚمٞمف ّ
اًمّمحالة ّ
قمز ّ
اًمّمحالة
اًمٙمتٌ٦م اًمتل شمٙمت٥م ىمدر اهلل ّ
ومٛمح ّر سمٛمقؾمحك قمٚمٞمحف ّ
وضمؾ ،ومٗمرض اهلل قمٚمٞمف مخًلم صالة ،صمحؿ هحٌط َ
واًمًالم ذم اًمًامء اًمً٤مدؾم٦م ،ومً٠مًمف ُمقؾمك :يمؿ ومرض اهللُ قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل :مخًلم ،ىم٤مل :ى
إن أُمتؽ ٓ شمٓمٞمؼ ذًمؽ:
ّ
وم٤مرضمع إمم رسمؽ وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ ،ومٕمرج سمف ضمؼميؾ إمم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمتك ضمٕمؾ اهللُ شمٕم٤ممم اًمّمحٚمقات
وضمكم وذم هم٤ميح٦م اًمٍمحاطم٦م قمحغم ّ
أن اهلل
مخً٤م ،اًمًامء اًمً٤مدؾم٦م ُيٜمزل إًمٞمٝم٤م ُِمـ اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ،سيح احلدي٨م
ً
ّ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
شمٕم٤ممم ومقق اًمًٛمقاتُ ،مقؾمك ذم اًمًامء اًمً٤مدؾم٦م وإسمراهٞمؿ ذم اًمً٤مسمٕم٦مُ ،مقؾمك عمّح٤م َُمح ّر اًمٜمى ُّ
وؾم ّٚمؿ هٌط ُِمـ قمٜمد رسمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يً٠مًمف يمؿ ومرض قمٚمٞمؽ رسمؽ؟ ىمح٤مل :مخًحلم صحالة ،ىمح٤مل :ارضمحع إمم
واًمًالم ُمرة أظمرى وص٤مرت اًمًامء اًمً٤مدؾم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م عمِ٤م ومقىمٝم٤م ٟمزول ،وم٤مرشمٗمع سمحف
رسمؽ ،وم ُٕم ِر َج سمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ضمؼميؾ ُمرة أظمرى وؾم٠مل رسمف اًمتخٗمٞمػ( ،)4سيح ،يمؾ هذه إدًم٦م قمحغم ّ
أن اهلل شمٕمح٤ممم ذم اًمٕمٚمحقُ ٓ ،يِمحؽ ذم
هذا ،وهٙمذا أٟمقاع إدًم٦م ،هذه ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ إهن٤م شمٌٚمغ أًمػ دًمٞمؾ :وأهن٤م ذم واطمد وقمنمحيـ ٟمق ًقمح٤م ،يٕمٜمحل
اًمٜمقع اًمقاطمد ُِمـ اًمتٍميح ّ
سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًامء يتقي قمد ًدا ُِمـ إدًمح٦م ،اًمتٍمحيح سمح٤مًمٕمروج إًمٞمحف شمٌح٤مرك
وشمٕم٤ممم يتف قمدد ُِمـ إدًم٦م ،إذا ُعٕم٧م أدًم٦م هذه إٟمقاع يمٚمٝم٤م وإذا هب٤م شمٌٚمغ أيمثر ُِمـ أًمػ دًمٞمؾ ،ومت٠ميت ُمثؾ هذه
ِ
﴿و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ﴾( )5هؾ اعمراد أ ىن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ذم اًمًامء وإٟمام
أي٦م ي٘مقل :هذه ُمـ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ،ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
ٕن اًمٜمّمقص ضمٚمٞم٦م وسحي٦م ّ
ؿمؽ أ ىن هذا ًمٞمس سمٛمرادّ ،
هق ذم إرض ُمٕمٜم٤م؟ ٓ ّ
سم٠من اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمرؿمف ومقق
اًمًٛمقات اًمٕمال ،هلذا ي٘مقل ُمثؾ هذه اًمٜمّمقصَُ ﴿ :م٤م َي ُٙم ُ
مخ ًَ ٍ٦م إِ ىٓ ُه َق
ُقن ُِم ْـ َٟم َْج َقى َصم َال َصم ٍ٦م إِ ىٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ َو َٓ َ ْ
( )1هٜم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ  -طمٗمٔمف اهلل  " :-صمالصم٦م أٟمقاع ومٞمٝم٤م" وفم٤مه ٌر أٟمف ؾمٌؼ ًمً٤من ُمـ اًمِمٞمخ ،وصقاسمف ُم٤م أصمٌتٜم٤مه يمام هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق .واهلل أقمٚمؿ.
( )2اعمٕم٤مرج.4 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )349مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3887مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّم٦م ريض اهلل قمٜمف
ً
( )5احلديد.4 :
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ؾم ِ
٤مد ُؾم ُٝم ْؿ َو َٓ َأ ْد َٟمَك ُِم ْـ َذًمِ َؽ َو َٓ َأ ْيم َث َر إِ ىٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ َأ ْي َـ َُم٤م َيمَ٤م ُٟمُقا﴾( )1وٟمحق هذا ُِمـ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ،يمقٟمف ُِمحـ
َ
ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ُي َر ُّد إمم اعمحٙمؿ اًمدال قمغم ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕمٚمق ،ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك  -يمام ّسملم اًمًٚمػ  -اعمٕمٜمحك أٟمحف
ٍ
ودل قمغم هذا آي ُ٦م ؾمقرة اعمج٤مدًم٦مُ﴿ :م٤م ي ُٙم ُ ِ
وضمؾ ،ى
قمز ّ
حؿ َو َٓ
ُمٕمٝمؿ سمٕمٚمٛمف ّ
حقى َصم َال َصمح٦م إِ ىٓ ُه َ
ُقن ُمح ْـ َٟم َْج َ
َ َ
حق َراسمِ ُٕم ُٝم ْ
٤مدؾمٝمؿ و َٓ َأد َٟمَك ُِمـ َذًمِ َؽ و َٓ َأ ْيم َثر إِ ىٓ هق ُمٕمٝمؿ َأيـ ُم٤م َيمَ٤م ُٟمُقا ُصمؿ يٜمٌَ ُئٝمؿ سمِام َقم ِٛم ُٚمقا يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ
ِ
َْ ٍ
ح٦م
َ
ْ
مخ ًَ٦م إِ ىٓ ُه َق َؾم ُ ُ ْ َ ْ
َْ َ َ َ
ى ُ ِّ ُ ْ َ
ُ َ ََُ ْ ْ َ َ
َ
إِ ىن اهللىَ سمِ ُٙم ُِّؾ َ ٍ ِ
ٞمؿ﴾( )2وذم أول آي٦مَ ﴿ :أ َ ْ َشم ََر َأ ىن اهللىَ َي ْٕم َٚم ُؿ﴾( )3وم٤معمقوقع ذم اًمٕمٚمؿ ،وهلذا ىم٤مل اًمًٚمػ عمـ
رء َقمٚم ٌ
ْ
اؾمتدل هبذه أي٦م ىم٤مل :اىمرأ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مَ ﴿ :أ َ َشمَر َأ ىن اهللىَ يٕم َٚمؿ﴾ وم٤معمقوقع ذم قمٚمؿ اهلل﴿ :يٕم َٚمؿ ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م
ىَ َ
َْ ُ َ
َْ ُ
ْ َ
ِذم ْإَ ْر ِ
ض﴾( )4صمؿ ىم٤ملَُ ﴿ :م٤م َي ُٙم ُ
ُقن ُِم ْـ َٟم َْج َقى َصم َال َصم ٍ٦م إِ ىٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ﴾ أي سمٕمٚمٛمف ،صمؿ ظمتؿ أيح٦م سم٘مقًمحف﴿ :إِ ىن
اهللىَ سمِ ُٙم ُِّؾ َ ٍ ِ
ٞمؿ﴾ وم٠مول أي٦م ذم اًمٕمٚمؿ وآظمحر أيح٦م ذم اًمٕمٚمحؿ ،ومح٢مذا ُر ىد ْت هحذه اًمٜمّمحقص اعمتِمح٤مهب٦م إمم
رء َقمٚم ٌ
ْ
اًمٜمّمقص اعمحٙمٛم٦م اشمْمح ُمٕمٜم٤مه٤م ّ
ودمغم ُمٕمٜم٤مه٤م.
ي٘مقل رمحف اهلل" :وم٘مؾ  -يٕمٜمل ضمقا ًسم٤م قمغم ُمـ اؾمتدل هبذه أيح٤مت  :-إٟمحام يٕمٜمحل سمحذًمؽ اًمٕمٚمحؿّ ،
ٕن اهلل
ىٌل ّ
صغم اهلل
قمر َوم ْت ُف طمتك اه٤مري٦م اًمتل ؾم٠مهل٤م اًمٜمى ُّ
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم اًمٕمرش ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمٞم٤م" وهذا أُمر َ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :أيـ اهلل؟ش وم٘م٤مًم٧م :ذم اًمًامء(.)5
"يٕمٚمؿ ذًمؽ يم ىٚمف ؾمٌح٤مٟمف ،وهق سم٤مئـ ُِمـ ظمٚم٘مف" يٕمٜمل ًمٞمس سمٛمختٚمط سمخٚم٘محف :أٟمحف ذم إرض! يمحام شمحزقمؿ
ضمكم ّ
سم٠من اهلل ومقق اًمًامء ،ومقق اًمًٛمقات يمٚمٝم٤م قمغم اًمٕمرش،
اهٝمٛمٞم٦م  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل  -سمؾ اهلل ذم اًمًامء ،شمٍميح ّ
أن ي٘م٤مل :ى
أُم٤م ْ
إن اهلل ُمٕمٜم٤م ذم إرض! ومٝمذا ُِمـ أقمٔمؿ اًم٘مقل ٟمٙم٤مرة وىمٌ٤مطم٦م.
"ٓ خيٚمق ُِمـ ِقم ْٚم ِٛمف ُمٙم٤من" أي أٟمف ومقق ؾمٛمقاشمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمذاشمف "سم٤مئـ ُِمـ ظم ْٚم ِ٘مف" يٕمٜمل ًمٞمس سمٛمخحتٚمط
سمخٚم٘مف ،أُم٤م ِقم ْٚمٛمف ِ
ومٕم ْٚم ُٛمف ٓ خيٚمق ُمٜمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُمٙم٤من يمام شم٘مدم ذم يمالُمف قمغم يمقٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م
ُ

( )1اعمج٤مدًم٦م.7 :
( )2اعمج٤مدًم٦م.7 :
( )3اعمج٤مدًم٦م.7 :
( )4اعمج٤مدًم٦م.7 :
( )5ؾمٌؼ خترجيف.
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ذم إرولم وُم٤م ذم اًمٌح٤مر وُمٜمٌ٧م يمؾ ؿمٕمرة ويمؾ ؿمجرة ،يمؾ هذا سمٕمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يٕمزب قمٜمف رء،
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٚمج٤مري٦م «أيـ اهلل؟ش وم٘م٤مًم٧م ذم اًمًامء(.)1
أُم٤م اهلل ومٙمام ىم٤مل اًمٜمى ُّ
-----------------------------------------قمز ّ
سمحدّ ه.
وهلل ّ
وضمؾ قمرش ،وًمٚمٕمرش محٚم٦م حيٛمٚمقٟمف ،وًمف َطمدٌّ  ،واهلل أقمٚمؿ َ
قمز ِذ ْيم ُره وشمٕم٤ممم ضمدُّ ه وٓ إًمف همػمه.
واهلل قمغم قمرؿمف ّ
قمز و ّ
ضمؾ ؾمٛمٞمع ٓ يِمؽ ،سمّمػم ٓ يرشم٤مب ،قمٚمٞمؿ ٓ جيٝمؾ ،ضمقاد ٓ يٌخؾ ،طمٚمٞمؿ ٓ يٕمجؾ ،طمٗمحٞمظ
واهلل ّ
ٓ يٜمًك ،ي٘مٔم٤من ٓ يًٝمق ،رىمٞمح٥م ٓ يٖمٗمحؾ ،يحتٙمٚمؿ ويتححرك ،ويًحٛمع ويٌٍمح ويٜمٔمحر وي٘محٌض ويًٌحط،
ويْمحؽ ويٗمرح ،وحي٥م ويٙمره ،ويٌٖمض ويرى ،ويٖمْمح٥م ويًحخط ،ويحرطمؿ ويٕمٗمحق ويٖمٗمحر ،ويٕمٓمحل
ويٛمٜمع ،ويٜمزل يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ ؿم٤مء ويمام ؿم٤مء ﴿ ًَمٞمس َيم َِٛم ْثٚمِ ِف َرء وهق ِ
ٞمع ا ًْم ٌَ ِّم ُػم﴾(.)2
اًمًٛم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ ى
وىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد سملم إصٌٕملم ُِمـ أص٤مسمع اًمرمحـ ي٘مٚمٌٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء ويققمٞمٝم٤م ُم٤م أراد.
وظمٚمؼ آدم سمٞمده قمغم صقرشمف.
واًمًٛمقات وإروقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم يمٗمف وىمٌْمتف.
ويْمع ىمد َُمف ذم ضمٝمٜمؿ ومتٜمزوي.
وخيرج ىمق ًُم٤م ُِمـ اًمٜم٤مر سمٞمده.
ُ
ويٜمٔمر ُ
ّ
ويتجغم هلؿ ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ.
أهؾ اهٜم٦م إمم وضمٝمف ويزوروٟمف ومٞمٙمرُمٝمؿ
قمز رسمٜمُ٤م ّ
وضمؾ ،وهحق
و ُي ْٕم َر ُض قمٚمٞمف اًمٕمٌ٤م ُد يقم اًمٗمّمؾ واًمديـ :ومٞمتقمم
همػمه ّ
َ
طمً٤مهبؿ سمٜمٗمًف ٓ :يقزم ذًمؽ َ
قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير.
..................
ّ
وضمحؾ اًمٕمحرش ،شم٘محدم
قمحز
أيْم٤م سمدأه٤م سم٘مقًمفُِ :مـ خمٚمقىمح٤مت اهلل ّ
َذ َيم ََر هٜم٤م عٚم٦م ُِمـ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرب ً
ِ
حي ِٛم ُٚم َ
اًمٙمالم قمٚمٞمف ،و َذ َيم ََر اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمرش ذم ُمقاوع ذم يمت٤مسمف وأظمؼم ّ
حقن ا ًْم َٕم ْحر َش َو َُمح ْـ
أن ًمف محٚم٦م﴿ :ا ىًمحذي َـ َ ْ
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2اًمِمقرى.11 :
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
َطم ْق ًَم ُف ُي ًَ ٌِّ ُح َ
قن سمِ َح ْٛم ِد َر ِّهبِ ْؿ﴾( ،)1ه١مٓء احلٛمٚم٦م حيٛمٚمقن اًمٕمرش سم٢مذن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،واًمٕمرش هحق هيحر
اعمُ ْٚمؽ ،وًمٞمس ُمثؾ قمرش اعمخٚمقق! سمؾ قمرش ٓ حيٞمط سمٕمٔمٛمتحف يمحام شم٘محدم ّإٓ اهلل شمٌح٤مرك وشمٕمح٤ممم ،واهلل شمٕمح٤ممم
ُمًتٖمـ قمـ اًمٕمرش وقمـ يمؾ اخلٚمؼ ،وُمٕمٜمك اؾمتقائف شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمرش هق قمٚمقه وارشمٗم٤مقمحف شمٕمح٤ممم قمحغم هحذا
اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ،وًمٞمس اؾمتقاؤه قمغم اًمٕمرش شمٕم٤ممم اؾمتقاء حمتح٤مج يمحام حيّمحؾ ًمٚمٛمخٚمحقق! ّ
ومح٢من اإلٟمًح٤من إذا
اؾمتقى قمغم يمرؾمٞمف يٙمقن اؾمتقاء حمت٤مج ،أُم٤م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق ُمًتٖمـ قمـ يمؾ رء ،يمؾ اعمخٚمقىم٤مت
حمت٤مضم٦م إًمٞمف شمٕم٤ممم.
ِ
حي ِٛم ُٚم َ
قن ا ًْم َٕم ْر َش﴾( )2يٕمٜمل ُِمـ اعمالئٙم٦م ،ضمح٤مء ذم وصحٗمٝمؿ
صمؿ ىم٤مل" :وًمف محٚم٦م" يمام شم٘مدم ذم أي٦م ﴿ا ىًمذي َـ َ ْ
وقمٔمٞمؿ ظمٚم٘متٝمؿ أُمقر داًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م ه١مٓء اعمخٚمقىملم ،وضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مديح٨م « ُأ ِذ َن زم ْ
ان أيحدث قمحـ
أطمد محٚم٦م اًمٕمرشُ ،م٤م سملم ؿمحٛم٦م أذٟمف إمم قم٤مشم٘مف ُمًػمة ؾمٌٕمٛمئ٦م َؾمٜمَ٦مش( ،)3ومال حيٞمط سمٛمخٚمقىم٤مت اهلل هذه اًمٕمٔم٤مم
وضمؾ ،وشم٘مدم ّ
قمز ّ
واًمًالم عمّ٤م رأى ضمؼميؾ رآه قمحغم هٞمئتحف ًمحف ؾمحتٛمئ٦م
هذه اهل٤مئٚم٦م ّإٓ اهلل ّ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن اًمٜمى ى
ِ
ىٌل ّ
٥م وؾم٘مط قمغم إرض ذم أول ُم٤م أشمح٤مه سمح٤مًمقطمل،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمّ٤م رآه ُرقم َ
ضمٜم٤مح ىمد َؾم ّدّ إومؼ( ،)4اًمٜمى ُّ
اؾمٛمف.
ومٛمخٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٓ حيٞمط هب٤م ّإٓ هق ّ
قمز ُ
سمح ّدّ ه" وم٢م ّن اًمحرب
صمؿ ىم٤مل" :وًمف – أي اهلل شمٕم٤ممم – ّ
طمدّ " ،هذا مم٤م ُحي٤مل قمٚمٛمف إًمٞمف ،وهلذا ىم٤مل" :واهلل أقمٚمؿ َ
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ٓ يدرك اخلٚمؼ طمدىى ه شمٕم٤ممم ،وُم٤م ضم٤مء قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُِمـ إصمٌ٤مت احلدّّ وسمٕمْمٝمؿ ُِمـ ٟمٗمحل احلحدّّ
اعم٘مّمقد سمف ٟمٗمل طمدّّ يٕمٚمٛمف اعمخٚمقق ،هذا اعمٜمٗمل ،أُم٤م اعمثٌ٧م ُِمـ احلدّّ  -يمام أصمٌتف هٜم٤م رمحف اهلل وهمػم واطمحد ُِمحـ
أهؾ اًمٕمٚمؿ  -اعم٘مّمقد ّ
احلدّ وم٤معم٘مّمقد ٟمٗمل ِقم ْٚم ِؿ اعمخٚمحقىملم سمححدّّ
أن ًمف طمدا يٕمٚمٛمف شمٕم٤ممم ،وسمف ٟمٕمٚمؿ أٟمف إذا ٟمٗمل ّ
لم َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َُم٤م َظم ْٚم َٗم ُٝم ْؿ َو َٓ ُحيِٞم ُٓم َ
قن سمِ ِف ِقم ْٚم ًام﴾( )5ومال حيحٞمط سمححدّّ رب اًمٕمح٤معملم أطمحد
اهلل ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م َسم ْ َ

( )1هم٤مومر.7 :
( )2هم٤مومر.7 :
( )3صحٞمح .أسمق داود (ُ )4727مـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف .اًمّمحٞمح٦م (.)151
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3235مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
( )5ـمف.110 :
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تٌلم ّ
طمدّ يٕمٚمٛمف وهلذا ىم٤مل" :وًمف طمدّّ اهلل أقمٚمؿ سمححدّّ ه"
إصمٌ٤مت ّ
ُ
أن اعم٘مّمقد سم٢مصمٌ٤مت احلدّّ
ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده ،وسمف َي ّ
سمحدّ ه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٓ سمٖمػمه .-
وأُم٤م اعمخٚمقىمقن ومال حيٞمٓمقن سمرب اًمٕم٤معملم ّ -
قمز ِذ ْيم ُره وشمٕم٤ممم ضمدُُّّ ه وٓ إًمف همػمه" واعم٘مّمقد سمحح "شمٕمح٤ممم ضمحدّّ ه" قمٔمٛمح٦م
صمؿ ىم٤مل" :واهلل شمٕم٤ممم قمغم قمرؿمف ّ
اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
صمؿ َذ َيم ََر عٚم ً٦م ُِمـ اًمّمٗم٤مت وٟمٗمل ُم٤م يْم٤مده٤م ،وم٘م٤مل" :اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع" أي يًٛمع ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم
إصقات "ٓ يِمؽ ،سمّمػم" أي ّ
أن اعمٌٍمات يٌٍمه٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يرشم٤مب ،أُمح٤م أٟمح٧م يح٤م خمٚمحقق وم٘محد
ؾمٛمٕم٧م أو ٓ ،وىمد شمٌٍم اًمٌمء وشمرشم٤مب ،هؾ هق يمذا أو يمذا ،هلحذا أصمٌح٧م
شمًٛمع وشمِمؽ ،شم٘مقلُ :م٤م أدري أٟم٤م
ُ
ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع ٓ يِمؽ ،سمّمػم ٓ يرشم٤مب "قمٚمٞمؿ ٓ جيٝمؾ ،ضمحقاد ٓ يٌخحؾ" ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم "طمٚمحٞمؿ ٓ
يٕمجؾ ،طمٗمٞمظ ٓ يٜمًك" صمؿ ىم٤مل" :ي٘مٔم٤من" هذا اإلـمالق شمقؾمع ومٞمف رمحف اهلل ُِمـ سم٤مب اإلظمٌ٤مر ٓ ُِمـ سمح٤مب ّ
أن
اهلل شمٕم٤ممم يًٛمك سم٤مًمٞم٘مٔم٤من ،ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :سم٤مب إظمٌ٤مر أوؾمع ُِمـ سمح٤مب اًمتًحٛمٞم٦م ،يٕمٜمحل ّ
أن اإلظمٌح٤مر قمحـ
اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أوؾمع ُِمـ سم٤مب اًمتًٛمٞم٦م ،اًمتًٛمٞم٦م ْ
أن شمًٛمل اهلل سم٤مؾمؿ ،ومال شمً ِؿ اهلل شمٕم٤ممم ّإٓ سمام ؾمٛمك سمف
حؾ َأي َ ٍ
ٟمٗمًف ،أُم٤م اإلظمٌ٤مر قمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يم٤مإلظمٌ٤مر ّ
ْحؼم
رء َأ ْيم َ ُ
سم٠من اهلل شمٕمح٤ممم "ر ٌء" يم٘مقًمحف شمٕمح٤مممُ ﴿ :ىم ْ ُّ ْ
ٕن اًمتًٛمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ْ
َؿم َٝم٤م َد ًةً﴾( )1هذا ُِمـ سم٤مب اإلظمٌ٤مر ٓ ُِمـ سم٤مب اًمتًٛمٞم٦مّ ،
أن يًٛمك اهلل شمٕم٤ممم هبحذا آؾمحؿ،
وإؾمامء احلًٜمك ُي َت َٕم ٌّ ُدُ هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم هبذه إؾمامء ،و ُي َٕم ىٌ ُدُ اًمٌنم ذم اًمتًٛمٞم٦م هب٤م ،ومتًٛمل اسمٜمؽ سمٕمٌد اًمرمحـ،
قمٌد اًمٙمريؿ ،قمٌد اًمقه٤مب ،قمٌد اًمرب ،قمٌد اهلل وٟمحق ذًمؽ ،ىم٤مًمقا :ومٝمذه إؾمامء ُي٘متٍم ومٞمٝم٤م قمغم ُمح٤م ضمح٤مءت
ومٞمف اًمٜمّمقص ،أُم٤م إظمٌ٤مر ومتٙمقن أوؾمعً ،مٙمـ ٓ ري٥م ّ
أن شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ووصٗمف ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم سمحام ورد
أي إؿمٙم٤مل ىمد يؽمشم٥م قمغم اًمتًٛمٞم٦م اًمتل َشم ِر ْد.
هق اًمذي يٜمٌٖمل وهق أسمٕمد قمـ ّ
ؿمحؽ ّ
صمؿ ىم٤مل "ي٘مٔم٤من ٓ يًٝمق ،رىمٞم٥م ٓ يٖمٗمؾ ،يتٙمٚمؿ ويتحرك" ىمقًمف رمحف اهلل شمٕمح٤ممم" :يتححرك" ٓ ّ
أن
اًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وأٟمف جيحلء يحقم اًم٘مٞم٤مُمح٦م ًمٚم٘مْمح٤مء سمحلم اًمٕمٌح٤مد ،ومٝمحؾ ي٘مح٤مل :ى
إن اهلل
يتحرك؟ احلريم٦م ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مإلُم٤مم طمرب يمذًمؽ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل وأُمث٤مهلام رمحٝمحام اهلل ي٘مقًمحقن:
إٟمف ٓ ُسمدّّ ُِمـ إصمٌ٤مت احلريم٦م ٕٟمؽ إذا شمثٌ٧م احلريم٦م :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ شمثٌ٧م ً
ٟمزوٓ طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ،وسمٕمْمحٝمؿ يٜمٗمحل
( )1إٟمٕم٤مم.19 :
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احلريم٦م وي٘مقلٟ :مًٛمل اًمٜمزول ؿمٞم ًئ٤م صم٤مٟم ًٞم٤م ُِمـ أومٕم٤مل اهلل ،يٜمزل ً
ٟمزوٓ طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ،جيحلء ذم اًم٘مٞم٤مُمح٦م ٞم ًئح٤م طم٘مٞم٘م ًٞمح٤م،
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ضم٤مءٟمح٤م
وُمٜمٝمؿ َُمـ يٛمتٜمع ُمـ إـمالق ًمٗمظ احلريم٦م ٕٟمف همػم ُم٠مصمقرٟ ،م٘مقلَ :ي ِر ْد قمـ اًمٜمى ِّ
ًمٗمظ اًمٜمزول ٟم٘مقل :يٜمزل ،ضم٤مءٟم٤م ًمٗمظ اعمجلء ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٕمٌ٤مد ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟم٘مقل :جيلء ،قمغم فم٤مهره؟ ٟمٕمؿ قمغم
فم٤مهره ،طم٘مٞم٘مل أو ٤مزي؟ ٟم٘مقل :طم٘مٞم٘مل سمال ّ
ؿمؽ ،وٓ ي٘م٤مل ذم صٗم٤مت اهلل ٤مزي ٓ ،ي٘مقل هذا ّإٓ اعمٕمتزًمح٦م
وأضاهبؿ ،سمؾ هق ٟمزول طم٘مٞم٘مل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ،وهٙمذا لء اًمحرب ؾمحٌح٤مٟمف ،ىمح٤مًمقا :وًمٙمحـ ُمح٤م دام َيح ِر ْد
وسم٤مب اًمّمٗم٤مت سم٤مب يتٚم٘مك وم٘مط ُِمـ اًمٜمّمقص :وم٢مٟم٤م ُٟمثٌ٧م اًمٚمٗمظ يمام ورد :ومٜم٘مقل :يٜمزل ً
ٟمزوٓ يٚمٞمؼ سمف ،جيحلء
ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٞم ًئ٤م يٚمٞمؼ سمف ،وإذا أصمٌتٜم٤م ً
ٟمزوٓ طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ىم٤مًمقاٟ :محت٩م ْ
أن ٟم٘مقل :إٟمف يتححركٟٕ ،مح٤م ٟم٘محقل إٟمحف ٟمحزول
طم٘مٞم٘مل ٓ يمام يدقمل ه١مٓء اًمذيـ يزقمٛمقن ّ
أن اعم٘مّمقد سمف همػم فم٤مهره! ومٜمحـ ٟمثٌتف هلل شمٕم٤ممم قمغم ُمح٤م يٚمٞمحؼ سمحف،
وٟم٘متٍم قمغم اًمٚمٗمظ اًمقارد.
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :يًٛمع ويٌٍم ويٜمٔمر وي٘مٌض ويًٌحط" ؾمحٌح٤مٟمف "ويْمححؽ ويٗمحرح ،وحيح٥م
ويٙمره" يمؾ هذا مم٤م ورد ذم اًمٜمّمقص ُِمـ يمقٟمف يًٛمع ويٌٍم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،يمقٟمف يٜمٔمر يمقٟمف ي٘مٌض ؾمٌح٤مٟمف
أيْم٤م قمدد ُِمـ اًمٜمّمقص" ،ويٗمرح وحي٥م ويٙمره ويٌٖمض ويرى ويًحخط
ويًٌط ويْمحؽ يمام دًم٧م قمٚمٞمف ً
ويٖمْم٥م ويرطمؿ ويٕمٗمق ويٖمٗمر ويٕمٓمل ويٛمٜمع" يمؾ هذا ممح٤م وردت سمحف اًمٜمّمحقص ،وإذا ضمح٤مءت اًمٜمّمحقص
سم٤مإلظمٌ٤مر قمـ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمقصػ أو سمٗمٕمؾ أو سم٤مؾمؿ :وم٤مًمقاضم٥م ْ
أن ُخيْمع ًمٙمالم اهلل ويمحالم رؾمحقًمف
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
صمؿ ىم٤مل" :ويٜمزل يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ ؿم٤مء ويمام ؿم٤مء" ى
دل قمغم ٟمزول اًمرب إمم اًمًحامء اًمحدٟمٞم٤م ذم
اًمثٚم٨م اخلػم ُِمـ اًمٚمٞمؾ قمدد ُِمـ اًمٜمّمقص ،وصمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ًمف ؿم٠من قمٔمٞمؿ يٜمٌٖمل ْ
أن يٙمقن ًمٚمٛمًحٚمؿ ُمٜمحف ٟمّمحٞم٥م،
ّ
أن حيحرص ْ
وأٓ يٗمقشمف هذا اًمقىم٧م اًمنميػ اًمٕمٔمٞمؿ ّإٓ ًمٕمذر ٓ طمٞمٚم٦م ًمف ومٞمفً ،مٙمحـ يٜمٌٖمحل ًمحف ْ
وأن يًحٕمك إمم
وضمؾ ذم هذا اًمقىم٧م اًمٕمٔمٞمؿّ :
قمز ّ
وم٢من اًمرب شمٕم٤ممم يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُِمحـ اًمٚمٞمحؾ
اًم٘مٞم٤مم هلل ّ
ومٞم٘مقل« :هؾ ُِمـ ؾم٤مئؾ وم٠مقمٓمٞمف؟ هؾ ُِمـ ُمًتٖمٗمر وم٠مهمٗمر ًمف؟ وذًمؽ يمؾ ًمٞمٚم٦مش( )1ومٞمٜمٌٖمل ْ
أن يٙمقن قمٜمد اعمًحٚمؿ
وأن يؽمك قمٜمف اًمٙمًؾ واًمٜمقم إمم ْ
مه٦م ْ
اًمٙمريؿ اعمٜمّ٤من
أن ي١مذن اًمٗمجر ،وم٘مؿ ًمق قمنم دىم٤مئؼً ،مق رسمع ؾم٤مقم٦م ،وشمً٠مل
َ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )758مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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وصالح طم٤مل أُمتؽ وؿمٗم٤مء ُمروحؽ ْ
وأن يرزىمحؽ ويتحقٓك ويثٌتحؽ وحيًحـ
صالح طم٤مًمؽ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
َ
َ
ٟم٤مئام ورب اًمٕم٤معملم ي٘مقل" :هؾ ُِمحـ ؾمح٤مئؾ؟ هحؾ ُِمحـ ُمًحتٖمٗمر؟" وم٤مؾمح٠مًمف
قم٤مىمٌتؽ ويّمٚمح ذريتؽ ٓ ،شمٌ٘مك ً
٠من اًمثٚم٨م إظمػم ُِمـ اًمٚمٞمؾ ٌ
همٗمران ذٟمقسمؽ وصالح طم٤مًمؽ ،ومِم ّ
ؿم٠من قمٔمٞمؿ ضمدًً ا ،وسمٙمحؾ َأ َؾمحك وأؾمحػ طمح٤مل
أن يٙمقن قمٚمٞمف ِ
اًمٙمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُِمـ اًمٚمٞمؾ قمٙمس ُم٤م يٜمٌٖمل ْ
اعم١مُمـ اًمٗمٓمـ اًمٜمٌٞمف ،ومٙمثػم ُمحٜمٝمؿ
ٟم٤مئٛمقن ،وه١مٓء ٟم٘مقل :وم٤مهتؿ اخلػم وم٘مطً ،مٙم ّـ اإلؿمٙم٤مل ذم ه١مٓء اًمذيـ يًحٝمرون إمم آظمحر اًمٚمٞمحؾ يثرصمحرون
طمرم اهللً ،مق شمّمقر اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ واؾمتحي قمٔمٛمح٦م يمحقن اهلل ي٘محقل:
طمرم اهلل ويًٛمٕمقن ُم٤م ى
ويٜمٔمرون إمم ُم٤م ى
"هؾ ُِمـ ُمًتٖمٗمر؟ هؾ ُِمـ ؾم٤مئؾ؟ وهق ص٤م ٌد هم٤مومؾ! عمّ٤م َىم ّرت قمٞمٜمفً ،مٙم ّـ اًمٖمٗمٚم٦م هل اًمتل شمٖمٚم٥م قمغم اًم٘مٚمحقب
ذم هذا احل٤مل ،يمٞمػ ي٠ميت اإلٟمً٤من يدظمؾ قمٚمٞمف هذا اًمقىمح٧م اًمنمحيػ اًمٕمٔمحٞمؿ وهحق ذم طمح٤مل ُِمحـ اًمثرصمحرة أو
ِ
ِ
طمحرم اهلل ذم هحذه
اًمْمحؽ أو اًمٚمٕم٥م أو ذم طم٤مل  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -مم٤م هق أؾمحقأ ُمحـ هحذا ُمحـ اًمٜمٔمحر إمم ُمح٤م ى
ِ
اًمنم اًمٕمٔمحٞمؿ وصحقر حمرُمح٦م ويمحالم حمحرم
اًمِم٤مؿم٤مت اًمتل اسم ُتكم
ُ
اًمٜم٤مس هب٤م إمم أواظمر اًمٚمٞمؾ وومٞمٝم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ى ّ
وضمؾ ،أقمامر شمْمٞمع! ومٞم٤م وٞمٕم٦م إقمامر متيض ؾمٌٝمٚمٚم٦م! ومٞمٜمٌٖمل ْ
قمز ّ
أن
طمرُمف اهلل ّ
وأصقات اعمقؾمٞم٘م٤م وإهم٤مين مم٤م ّ
ّ
وضمحؾ ىمٚمٜمح٤م :إهنح٤م هلح٤م ارشمٌح٤مط يمٌحػم
قمحز
يٙمقن قمٜمد اإلٟمً٤من مه٦م ،وهذه اًمّمٗم٤مت ّأهي٤م اإلظمقة اًمتل قمـ اًمرب ّ
أن رسمؽ شمٕم٤ممم يٜمزل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمحؾ إظمحػم ْ
قمٚمٛم٧م ى
أن شمٌحذل هحذا
سم٤مإليامن ،إذا
َ
اًمقىم٧م ،ومال أضمٕمؾ هذا اًمقىم٧م وىم٧م ًمٕم٥م ووحؽ! وأطمرص قمغم ْ
أن يٙمقن زم ومٞمف ٟمّمٞم٥م ُِمـ اًمٚمٞمؾ.
ومٚمام ضم٤مء قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ُِمـ ؾمحٗمره
اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل اؾمتْم٤مَ أطمدََ أهؾ احلدي٨م  -ويم٤من
ُمً٤مومرا ّ -
ً
ِ
ومٚمام ضم٤مء اإلُم٤مم أمحد رمحف
هٞم٠م ًمف اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل هٞم٠م ًمف اعم٤مء قمغم أؾم٤مس أ ىٟمف ؾمٞم٘مقم ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ ويّمكمّ ،
اهلل ًمٞمقىمٔمف سمٕمد ْ
أن أ ىذن اًمٗمجر وإذا سم٤معم٤مء يًتٕمٛمؾ! وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل :رضمحؾ ُِمحـ أهحؾ احلحدي٨م -
يٕمٜمل يتٕمٚمؿ احلدي٨م  -وٓ شمّمكم ُِمـ اًمٚمٞمؾ( !!)1ىم٤مل :إين ُمً٤مومر ،واًمًٗمر ٝمد ،أشمك قمغم اًمٌٕمػم ورسمام أشمك قمغم
ٌ
وإن يم٤من!! يٕمٜمل ْ
ومٚمام ٟم٤مم :ىم٤مل أمحد رمحف اهللْ :
ُمنوق ومام ٟم٤مم ّإٓ ؾم٤مضمدًً ا ،يٕمٜمل
طم٩م
وإن يمٜم٧م
ُمً٤مومرا ،ى
ً
ىمدُمٞمفّ ،
ِ
ّ ِ
آظمحر اًمٚمٞمحؾ
أ ىٟمىف ي٤مُمؾ قمغم ٟمٗمًف
وصغم ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ وُمـ ؿمدة اًمًٝمر واإلقمٞم٤مء عمّ٤م ؾمجد ٟم٤مم ،ي٘مقل ٓ :شمؽمك َ
ُِمـ اًمّمالة سمحج٦م أ ىٟمىؽ ُمً٤مومر! ى
ُمً٤مومرا سم٤مًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ،يٕمٜمل
طم٩م ،واًمذي ي٠ميت إمم احل٩م يٙمقن
وم٢من ُمنو ًىم٤م ى
ً
(ُ )1مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد (ص.)273 :
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اًمذيـ حيجقن وٓ يً٤مومرون هؿ وم٘مط أهؾ ُمٙم٦م ،احل٩م ومٞمف ُمقاىمػ وومٞمف ـمقاَ وومٞمف ٛمققم٦م ُِمحـ اعمقاىمحػ ذم
ِ
ٌ
ُمنوق ومام ٟم٤مم ّإٓ ؾم٤مضمدًً ا ،يٕمٜمل أ ىٟمىف همٚمٌف اًمٜمقم ،ىم٤مم
طم٩م
ُمٜمك وذم قمروم٤مت :ومٞمٙمقن احل٤مج ُمتٕم ًٌ٤م ٝمدًً ا ،ي٘مقلّ :
ّ
وضمحؾ ُِمحـ فمٛمح٠م
قمحز
وصغم ًمٙمـ همٚمٌف اًمٜمقم :ومٜم٤مم ؾم٤مضمدًً ا ،أُم٤م اإلٟمً٤من اعمًؽميح اًمذي أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف وأرواه ّ
وهق ذم أُمـ وذم قم٤مومٞم٦م يٜمٌٖمل ًمف ْ
أن ٓ يرى ًمٜمٗمًف سم٤مًمٜمّمٞم٥م اًمْمٕمٞمػ ،وي٘مقم ُِمـ اًمٚمٞمؾ وًمق رسمع ؾم٤مقم٦م وًمحق
ٕن يمقن اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يٜمٌٖمل ْ
قمنم دىم٤مئؼ ٓ ،يٌ٘مك هٙمذا! ى
أن حيرك ذم اًم٘مٚمحقب
اهلٛم َ٦م ذم اًم٘مٞم٤مم وًمق ُمد ًة يًػم ًة.
ِ
ِ ِِ
ٞمع ا ًْم ٌَ ِّم ُػم﴾( ،)1يٕمٜمل ُم٤م ذيمر ُشمف ُِمـ اًمّمحٗم٤مت اًمتحل
اًمًٛم ُ
ر ٌء َو ُه َق ى
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمَٛم ْثٚمف َ ْ
ُمْم٧م ُِمـ يمقٟمف شمٕم٤ممم يًٛمع ِ
وُمـ يمقٟمف رىمٞم ًٌ٤م ويمقٟمف يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م :يمؾ هذا ومٞمف أ ىٟمىف ًمٞمس يمٛمثٚمحف رء،
وضمؾ دون ْ
قمز ّ
أن مت ّثٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤معمخٚمقىملم.
ومتثٌتٝم٤م هلل ّ
صمؿ ىم٤مل" :وىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد سملم أصٌٕملم ُِمـ أص٤مسمع اًمرمحـ ي٘مٚمٌٝم٤م يمٞمػ ؿم٤مء" وهذا ُِمـ قمٔمٛمتحف ٓ ،إًمحف ّإٓ
هق ،يمؾ اًم٘مٚمقب سملم أصٌٕملم ُِمـ أص٤مسمٕمف ،وإص٤مسمع مم٤م ُشمثٌ٧م هلل شمٕم٤ممم ،وهل أص٤مسمع قمٔمٞمٛمح٦م ىمحد صمٌح٧م قمحـ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أ ىٟمىف «يْمع اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمًٛمقات قمحغم إصحٌع :وإروحلم قمحغم إصحٌع:
اًمٜمى ِّ
واعم٤مء واًمثرى قمغم إصٌع :وؾم٤مئر اخلٚمؼ قمحغم إصحٌع ،صمحؿ هيحزه ّـ ومٞم٘محقل :أٟمح٤م اعمٚمحؽ ،أيحـ اهٌح٤مرون؟ أيحـ
اعمتٙمؼمون؟ش( )2وم٠مص٤مسمع طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمرب اًمٕم٤معملمُِ ،مـ قمٔمٛم٦م هذه إص٤مسمع أ ىٟمىف شمٕم٤ممم يْمع إرولم قمحغم إصحٌع،
واًمًٛمقات قمغم إصٌع ،ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد سملم أصٌٕملم ُِمـ أص٤مسمٕمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ي٘مٚمٌٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء،
وهلذا ي٘مقل اعم١مُمـ" :ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صمٌ٧م ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ديٜمؽ" ويً٠مل اهلل شمٕم٤ممم هبحذه إصح٤مسمع اًمٕمٔمٞمٛمح٦م ْ
أن
يثٌتف ْ
وأن ٓ يزيٖمف ذم اًمزائٖملم.

( )1اًمِمقرى.11 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2788مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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ىم٤مل" :وظمٚمؼ آد َم سمٞمده" سمٜمص اًم٘مرآن ىم٤مل شمٕم٤ممم إلسمٚمٞمسَُ ﴿ :م٤م َُمٜمَ َٕم َؽ َأ ْن َشم ًَْ ُجدََ عمَِ٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م سمِ َٞمدََ ىي﴾( ،)1وم٤مهلل
ظمٚمؼ آدم سمٞمده ،و َأ َُم َر ُمالئٙمتف ْ
أن يًجدوا ٔدم إيمرا ًُم٤م ًمف ٕ ىٟمىف ظمٚم٘مف سمٞمديف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهحذا ؿمح٠من ًمحٞمس
سم٤مًمٞمًػم ،ومٚمذًمؽ أُمر اهللُ شمٕم٤ممم اعمالئٙم٦م ْ
أن شمًجد ٔدم.
"وظمٚمؼ آد َم سمٞمده قمغم صقرشمف" هذا احلدي٨م ـم٤مؿم٧م ومٞمف أطمال ُم أٟم٤مس يمثػميـ ،وإُمر ومٞمحف يمحام ىمح٤مل اسمحـ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ أ ىٟمىحف ىمح٤مل « :ى
ىٌحل ّ
إن اهلل ظمٚمحؼ آد َم قمحغم
ىمتٞمٌ٦م :هذا احلدي٨م يمٖمػمه ،يٕمٜمل صمٌح٧م قمحـ اًمٜمى ِّ
صقرشمفش( )2هذا احلدي٨م يمٖمػمه ُِمـ ٟمّمقص اًمّمٗم٤متُ ،مٕمٚمقم ّ
أن آدم ًمٞمس ُمثؾ اهلل ىمٓم ًٕم٤م سمحٜمص ىمقًمحف شمٕمح٤ممم:
ِ ِِ
ر ٌء﴾(ً ،)3مٙم ّـ اعمٕمٚمقم ُِمـ احلدي٨م ى
سمّمػماً ،مف وضمف،
أن اهلل ظمٚمؼ آد َم قمغم صقرشمف أي :ؾمٛمٞم ًٕم٤م،
ً
﴿ ًَم ْٞم َس َيمَٛم ْثٚمف َ ْ
واًمًحالمْ « :
إن اهلل ظمٚمحؼ آد َم قمحغم
و ُيثٌ٧م ًمف اًمّمحقرة ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم ،ومألضمحؾ ذًمحؽ ىمح٤مل قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
إن آدم ُمثؾ اهلل! وٓ يٛمٙمـ ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :ى
صقرشمفش( ،)4و ي٘مؾ ّ
أن ي٘محقل هحذا صحٚمقات اهلل وؾمحالُمف
ِ ِِ
ر ٌء﴾ ،وإٟمام اعم٘مّمقد ى
قمٚمٞمف ى
أن اًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع سمّمػم ُشمثٌ٧م ًمف اًمّمقرة
ٕن اهلل ي٘مقلًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمَٛم ْثٚمف َ ْ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم و ُيثٌ٧م ًمف اًمقضمف ،هذا اعمٕمٜمك ،وىمقًمف "ظمٚمؼ آد َم قمغم صقرشمف" أي قمغم صقرة اًمحرب ؾمحٌح٤مٟمف،
ِ
ٕن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :ى
٥م سم٤مٕطم٤مدي٨م ،ى
وًمٞمس اعم٘مّمقد قمغم صقرة آدم! ى
إن اهلل ظمٚمحؼ آد َم قمحغم صحقرة
ٕن هذا ًَمٕم ٌ
آدم ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدُ :م٤مذا يٙمقن ُمدًمقل احلدي٨م؟؟ ظمٚمؼ آد َم قمغم صقرة آدم()5؟؟ سمؾ اعم٘مّمقد قمحغم صحقرة
اًمرب ٟمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م أظمر «ظمٚمؼ آدم قمغم صقرة اًمرمحـش( )6ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم،
أن ي٘مقل :ى
وٓ إؿمٙم٤مل ذم هذا احلدي٨م ّإٓ يمثرة اهٚمٌ٦م طمقًمف واًمتنع ذم ومٝمٛمف ،وم٢م ىٟمىف ٓ أطمد يٛمٙمـ ْ
إن آدم ُمثحؾ
اهلل! ٓ ي٘مقًمف أطمد ٓ ،ي٘مقًمف ُمًٚمؿُ ،م٤م ي٘مقل هذا ّإٓ َُمـ وىمٕمقا ذم اًمتٛمثٞمؾ ُِمـ ظمٌث٤مء اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م ،أُم٤م ىمقًمٜمح٤م
" ى
إن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف" وم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف وضمف ،وًمف قمٞمٜم٤من ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،و ُيثٌ٧م ًمحف شمٌح٤مرك
( )1ص.75 :
( )2طمدي٨م ّ
ُمرومققم٤م.
(إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف) رواه اًمٌخ٤مري (ُ )6227مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3اًمِمقرى.11 :
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ )5يٜمٔمر اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م (.)266 /7
وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم خمتٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري (:)178 /2
( )6احلدي٨م سمٚمٗمظ (قمغم صقرة اًمرمحـ) رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد (،)1 /85
ْ
وٕمٗمف اسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمه) ،واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1176
يّمح ،ومٞمف أرسمع قمٚمؾ ،وًمذًمؽ ى
(ُمٜمٙمر ٓ ُّ
ٌ
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اؾمٛمف ٓ ،إًمف ّإٓ هق  -يمام وردذم إطم٤مدي٨م ،وًمٙمـ وضمٝمف ًمٞمس يمقضمف اعمخٚمقق،
وشمٕم٤ممم اًمًٛمع واًمٌٍم  -ى
قمز ُ
ٕن ُِمحـ اعمٕمٚمحقم ى
وؾمٛمٕمف ًمٞمس يمًٛمع اعمخٚمقق ،وسمٍمه ًمٞمس يمٌٍمح اعمخٚمحقق ،ى
أن اًمّمحٗم٦م اًمتحل هلل ًمٞمًح٧م
يم٤مًمّمٗم٦م اًمتل ًمإلٟمً٤منًَ ﴿ :مٞمس َيم َِٛم ْثٚمِ ِف َرء وهق ِ
ٞمع ا ًْم ٌَ ِّم ُػم﴾(ٟ ،)1مٗمس أي٦م داًم٦م قمغم ى
أن اهلل شمٕم٤ممم سمّمحػم
اًمًٛم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ ى
ًمٙمٜمف ًمٞمس يم٤معمٌٍميـ! وهٙمذا اًمقضمف اًمٕمٔمٞمؿ هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،شم٘مدم احلدي٨م اًمذي ومٞمف ى
أن اهلل شمٕمح٤ممم «طمج٤مسمحف
اًمٜمقرً ،مق يمِمٗمفٕ :طمرىم٧م ُؾمٌح٤مت وضمٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ـمر ُومف ُِمـ ظمٚم٘مفش( )2هؾ هذا اًمقضمف اًمٕمٔمحٞمؿ اهٛمٞمحؾ
إن وضمف اعمخٚمقق ُمثؾ وضمف اهلل!! ُمٕم٤مذ اهللً ،مٙم ّـ اعم٘مّمقد ى
أن يِمٌٝمف وضمف؟ ومٞم٘م٤مل :ى
يٛمٙمـ ْ
أن اهلل ظمٚمؼ آد َم قمحغم
ّ
وضمحؾ اًمّمحقرة ،هحذا اعمٕمٜمحك،
قمحز
صقرشمف ؾمٛمٞم ًٕم٤م
سمّمػما ،هلل وضمف طم٘مٞم٘مل ،وهلل سمٍم طم٘مٞم٘مل ،و ُشمثٌ٧م ًمٚمرب ّ
ً
وًمٞمس اعم٘مّمقد اًمتٛمثٞمؾ ٕ ىٟمىف ُمٜمٗمل سمٜمص أي٦م يمام شم٘مدم.
َحر
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :واًمًٛمقات وإروقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم يمٗمف وىمٌْمتف" يمام شم٘مدم ذم احلدي٨م ،ويمحام َذ َيم َ
حخ ومِ ِ
قر َومّم ِٕم َؼ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ِ
ات َو َُم ْـ ِذم ْإَ ْر ِ
حؿ ُٟم ُِٗم َ
ٞمحف
ىَ َ
َ ْ
اًمّم ِ َ
﴿و ُٟمُٗم َخ ِذم ُّ
اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممَ :
ض إِ ىٓ َُم ْـ َؿمح٤م َء اهللىُ ُصم ى
ِ
ُأ ْظم َرى َوم٢مِ َذا ُه ْؿ ِىم َٞم٤م ٌم َيٜمْ ُٔم ُر َ
حق َم
ىمٌْمف ًمٚمًٛمقات  -ى
ون﴾( )3و َذ َيم َر شمٕم٤ممم َ
﴿و ْإَ ْر ُض َعٞم ًٕمح٤م َىم ٌْ َْمح ُت ُف َي ْ
اؾمٛمف – َ
قمز ُ
ِ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ى
٤مت سمِ َٞم ِٛمٞمٜمِ ِف﴾( )4وأظمؼم ّ
أن «اهلل يْمحع اًمًحٛمقات قمحغم إصحٌع،
ات َُم ْٓم ِق ىي ٌ
اًمً َام َو ُ
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو ى

وإرولم قمغم إصٌع ،واعم٤مء واًمثرى قمغم إصٌع ،وؾم٤مئر اخلٚمؼ قمغم إصٌع ،صمؿ هيزه ّـ ومٞم٘مقل :أٟم٤م اعمٚمحؽ ،أيحـ
اهٌ٤مرون؟ أيـ اعمتٙمؼمون؟ش( )5ومٝمذا يمٚمف مم٤م ُيثٌ٧م هلل يمام ؾمٛمٕم٧م ذم أي٦م ويمام ؾمٛمٕم٧م ذم احلدي٨م ،دًم٧م قمٚمٞمف
اًمٙمحػ هلل ؾمحٌح٤مٟمف
ّ
يمحػ اًمحرمحـ ،وومٞمحف إصمٌح٤مت
قمٚمٞمف هذه اًمٜمّمقص ،ومٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمًٛمقات وإروقن ذم ّ
وشمٕم٤ممم ،وومٞمف إصمٌ٤مت أ ىٟمىف ي٘مٌض ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده.

( )1اًمِمقرى.11 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )179مـ طمدي٨م أ ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3اًمزُمر.68 :
( )4اًمزُمر.67 :
( )5ؾمٌؼ خترجيف.
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
َأل ِ
حؾ ا ُْمح َت َ ْ
ه َٝمحٜمى َىؿ َه ِ
حقل َه ْ
ت َو َشم ُ٘م ُ
قمز وضم ّؾَ ﴿ :ي ْق َم َٟم ُ٘م ُ
حؾ ُِمح ْـ
"ويْمع ىمدُمف ذم ضمٝمٜمؿ وم ُتُزوى" ىم٤مل اهلل ّ
قل ِ َ
ُم ِز ٍ
يد﴾(ٟ )1مٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م ،ي٘مقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :يزال ُيٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر :وشم٘مقل هؾ ُِمحـ ُمزيحد؟ طمتحك
َ
يْمع اهٌ٤مر قمٚمٞمٝم٤م ىمد َُمف ومتٜمزوي وشم٘مقل :ىمط ،ىمطش( )2أي طمًٌل ،طمًٌل ،أي ىأهن٤م ُوقمحدت ى
سمح٠من متحأل ومٞمْمحع
وضمؾ سمٕمد ْ
قمز ّ
أن ُيرُمك ومٞمٝم٤م َُمـ يرُمك ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر يْمع ىمد َُمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومتٜمزوي وشم٘مقل :ىمط ىمط،
اهٌ٤مر ّ
حؾ ُِمحـ ُم ِز ٍ
حقل َه ْ
﴿و َشم ُ٘م ُ
يحد﴾؟
أي طمًٌل طمًٌل ،يٕمٜمل :يٙمٗمٞمٜمل يٙمٗمٞمٜملٕ ،هن٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م – شم٘محقلَ :
ْ َ
وم ُٞمثٌ٧م هلل شمٕم٤ممم اًم٘مد َم قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمتف وقمٔمٛمتف يمام ٟمثٌ٧م ًمف سم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤مت :يمام ٟمثٌ٧م ًمف اًمٕمٚمحؿ وآؾمحتقاء
واًمٜمزول واعمجلء ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء سملم اًمٕمٌ٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يمؾ هذا ُيثٌح٧م هلل ُمحع اقمت٘مح٤مد ى
أن اهلل شمٕمح٤ممم ﴿ ًَمح ْٞم َس
ِ ِِ
وخيرج ىمقُم٤م ً ًُِمـ اًمٜم٤مر سمٞمده ،وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم إظمراج َُمـ يٙمقن ُِمـ سمٕمد اًمِمحٗم٤مقم٤متُ ،خيحرج
ر ٌء﴾(ُ )3
َيمَٛم ْثٚمف َ ْ
ِ
يٌحؼ ّإٓ رمحح٦م أرطمحؿ
َ
ؿمٗمٕم٧م اعمالئٙم ُ٦م ،وؿمٗمع إٟمٌٞم٤م ُء ،وؿمٗمع اًمّمح٤محلقن ،و
ٟم٤مؾم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ي٘مقل« :
ً
اًمرامحلمش(.)4
"ويٜمٔمر أهؾ اهٜم٦م إمم وضمٝمف" يٕمٜمل أ ىٟمىف وضمف طم٘مٞم٘مل ،وهق اًمذي ورد ذم اًمحدقم٤مء اًمٕمٔمحٞمؿ« :أؾمح٠مًمؽ ًمحذة
قمٔمٞمؿ طم٘مٞم٘مل ،وهق أقمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ أهؾ اهٜم٦م
اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽش( )5احلدي٨م ،ومٚمٚمف شمٕم٤ممم وضمف
ٌ
اهٜم٦م ْ
أن يٜمٔمروا إمم وضمف اًمٙمريؿ اعمٜمّ٤من ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا إذا ٟمٔمروا إمم وضمٝمف شمٕم٤ممم ذهٚمقا قمـ يمؾ اًمٜمٕمحٞمؿ
اًمذي هؿ ومٞمف ،وم٢مهنؿ يروٟمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،يرون وضمٝمف اًمٙمريؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤مًمٜمٕمٞمؿ اًمذي هؿ ومٞمف ُمع قمٔمٛم٦م
ُم٤م هؿ ومٞمف ُِمـ احلؼمة واًمٗمرطم٦م اًمِمديدة إذا رأوا رب اًمٕم٤معملم ذهٚمقا قمـ يمؾ ٟمٕمٞم ٍؿ هؿ ومٞمف ،وم٠مقمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ ذم اهٜم٦م
قمغم اإلـمالق ْ
أن ُيرى وضم ُف اًمٙمريؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

( )1ق.30 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )4848مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3اًمِمقرى.11 :
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)1301
( )5صحٞمح .اًمٜمً٤مئل (ُ )1305مـ طمدي٨م قمامر ريض اهلل قمٜمف
ً
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َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
"ويٜمٔمر أهؾ اهٜم٦م إمم وضمٝمف ،ويزوروٟمف ومٞمٙمرُمٝمؿ ،ويتجغم هلؿ ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ" يمؾ هذا مم٤م يٙمقن ٕهؾ اهٜم٦م،
ٍِ ِ
َح٤مض ٌة ( )22إِ َمم َر ِّ َهبح٤م َٟمَح٤مفمِ َر ٌةٌ﴾(،)1
وإدًم٦م قمغم اًمرؤي٦م يمثػمة ضمدًً ا ذم يمت٤مب اهلل يم٘مقًمف شمٕم٤مممُ :
﴿و ُضمق ٌه َي ْق َُمئذ َٟم َ
ِ ِ
ىٌل ّ
احل ًْٜمََك َو ِز َي٤م َد ٌةٌ﴾( )2وم٘م٤مل:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أ ىٟمىف ىمرأ ىمق ًَمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممً﴿ :م ىٚمذي َـ َأ ْطم ًَٜمُُقا ْ ُ
وصمٌ٧م قمـ اًمٜمى ِّ
«احلًٜمك :اهٜم٦م ،واًمزي٤مدة :اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممش( )3وإطم٤مدي٨م ذم هذا يمثػمة ،أومرده٤م أهؾ اًمٕمٚمحؿ
رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتّمٜمٞمػ يم٤مًمدار ىمٓمٜمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف "اًمرؤي٦م" وعٕمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم
يمت٤مسمف اًمذي صٜمٗمف قمـ اهٜم٦م وهق "طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح" وأورده٤م اعمّمحٜمٗمقن ،ذيمرهح٤م اًمالًمٙمح٤مئل
اًمًٜمىى٦م" ذم ؾمٞم٤مىملم ،اًمًٞم٤مق إول ومٞمام ورد ُِمحـ يمتح٤مب اهلل و ُومنح
رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ُّ
سم٤مًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُِمـ أي٤مت اًمتل هل ُِمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم اًمرؤي٦م  -وهل يمثحػمة
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
ذم اًم٘مرآن  ،-صمؿ َذ َيم َر ؾمٞم٤م ًىم٤م أورد ومٞمف قمد ًدا ُمـ اًمرواي٤مت قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمرومققم٦م ًمٚمٜمى ِّ
واًمًالم« :إ ىٟمىٙمؿ شمرون رسمٙمؿ يمام شمحرون هحذا اًم٘مٛمحر ٓ ُشمُْمح٤م ُّمقن ذم
وؾم ّٚمؿ سم٢مصمٌ٤مت اًمرؤي٦م يم٘مقًمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
رؤيتفش( )4إمم همػم ذًمؽ ُِمـ اًمٜمّمقص ،وهٙمذا آصم٤مر يمثػمة ضمدًً ا قمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ اًمت٤مسمٕملمَ ،ذ َيم ََر اسمـ اًم٘محٞمؿ ْ
أن
اًمذي يرويف قمـ اًمّمح٤مسم٦م صمالصمقن ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وإذا روى هذا احلدي٨م صمالصمحقن ُِمحـ اًمّمحح٤مسم٦م ومٛمٕمٜمح٤مه أ ىٟمىحف
ؾمػمويف أقمداد همٗمػمة ضمدًً ا ُِمـ اًمت٤مسمٕملم ،ى
ٕن اًمّمح٤م ىمد يروي قمٜمف اًمٕمنمة واًمٕمنمون ُِمـ اًمت٤مسمٕملم وهٙمحذا،
يِمؽ ومٞمف ّإٓ ُ
ومٝمق أُمر ُمتقاشمر ُمٕمٚمقم ٓ ّ
أهؾ اًمتجٝمؿ.
طمً٤مهبؿ سمٜمٗمًف ٓ يقزم ذًمؽ همػمه" ٕ ىٟمىف شمٕم٤ممم هق اًمذي
"و ُيٕمرض قمٚمٞمف اًمٕمٌ٤مد يقم اًمٗمّمؾ واًمديـ ،ومٞمتقمم
َ
حي٤مؾم٥م اًمٕمٌ٤مد سمٜمٗمًف ،وحي٤مؾم٥م اًمٕمٌ٤مد قمغم هٞمئ٦م قمٔمٞمٛم٦م وهق أٟمف حي٤مؾمٌٝمؿ عٞم ًٕم٤م ذم وىم٧م واطمد ٓ ،إًمف ّإٓ هق،
أن صٗم٤مت اهلل ٓ شم٘م٤مسٟٕ ،محؽ شمٕمٚمحؿ ّ
دائام ّ
أن
ومال يِمٖمٚمف ّ -
قمز اؾمٛمف  -طمً٤مب هذا قمـ هذا ،وهذا يمام ٟم٘مرر ً
اًم٘م٤ميض إذا شمراومع إًمٞمف قمدد ُِمـ اًمٜم٤مس وم٢مٟمف ٓ يًتٓمٞمع ْ
أن ي٘ميض سمٞمٜمٝمؿ طمتك يًٛمع ُِمـ هذا :وإذا شمٙمٚمؿ ظمّمٛمف
أؾمٙمتف ،ىم٤ملَ :د ْع هذا طمتك أؾمٛمٕمف ،ىم٤ملَ :د ْع هذا ٓ ،أؾمتٓمٞمع ْ
أن أؾمٛمٕمؽ وأؾمحٛمٕمف! صمحؿ يٚمتٗمح٧م إمم اخلّمحؿ
( )1اًم٘مٞم٤مُم٦م.23 ،22 :
( )2يقٟمس.26 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )181مـ طمدي٨م صٝمٞم٥م ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )554مـ طمدي٨م ضمرير ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن يتٙمٚمؿ ،ومال يًتٓمٞمع ْ
اًمث٤مين ويٓمٚم٥م ُمٜمف ْ
أن يًتققم٥م وهحؿ عٞم ًٕمح٤م يتٙمٚمٛمحقن ،أُمح٤م اًمحرب ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم
ومٞمح٤مؾم٥م اًمٕمٌ٤مد دومٕم٦م واطمدة ٓ إًمف ّإٓ هق ،يمام أٟمف ؾمٌح٤مٟمف يًٛمع دقمقاهتؿ وهحؿ سمح٤معماليلم ذم أروحف شمٕمح٤ممم،
يًٛمع دقمقاهتؿ ،سمؾ وُمـ ذم اًمًامء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :يً َ٠م ًُمف ُمحـ ِذم اًمًحامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض﴾( )1يمٚمٝمحؿ يًح٠مًمقٟمف
ى َ َ
َْ ُ َ ْ
َ
شمٕم٤ممم ،وم َٞم ْٕم َٚم ُؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م اًمذي يدقمق سمف هذا سمٚمٖمتف ،وُم٤م اًمذي يدقمق سمف ذاك سمٚمٖمتفُ ،محع يمحقهنؿ ذم وىمح٧م
اؾمحٛمف –
قمز
واطمد ،ويمقهنؿ سم٤مًٕمقَ اًمتل ٓ يَم ،ومال يِمٖمٚمف هذا قمـ هذا ،ومٙمذًمؽ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م حي٤مؾمٌٝمؿ  -ى
ُ
عٞم ًٕم٤مُ ،ؾمئِ َؾ اسم ُـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :يمٞمػ حي٤مؾم٥م اهللُ شمٕم٤ممم اًمٕمٌ٤م َد عٞم ًٕم٤م؟ يٕمٜمل ُمرة واطمدة! وم٘م٤مل" :يمام أٟمف
أن اًمرزق هذا اًمذي يّمٚمؽ ٓ يٛمٙمـ ْ
يرزىمٝمؿ عٞم ًٕم٤م"( )2ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،أٟم٧م شمٕمٚمؿ ّ
أن يّمٚمؽ ّإٓ إذا أوصحٚمف
اهلل ،واهلل يرزىمؽ ويرزق هذا وهذا ،ورزىمؽ عمّ٤م أوصحٚمف إًمٞمحؽ يِمح٤مهم٥م شمٕمح٤ممم سمرزىمحؽ قمحـ رزق همحػمك،
أُمحر ُمٝمحؿ ضمحدًً ا ،اًمًحٌ٥م ذم وحالل اعمٕمٓمٚمح٦م ُِمحـ اهٝمٛمٞمح٦م
وهٙمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّمٗم٤مت اًمرب ٓ شم٘م٤مس ،وهذا ٌ
واعمٕمتزًم٦م وإؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م وؾمٚمٗمٝمؿ اًمٙمالسمٞم٦م وهمػمهؿ ممـ ٟمٗمك :أهنؿ ىم٤مؾمقا صٗم٤مت اًمرب قمحغم صحٗم٤مت
ومٚمام ىم٤مؾمقه٤م هذا اًم٘مٞم٤مس اؾمتٕمٔمٛمقا ْ
أن ُشمُثٌ٧م اًمّمٗم٤مت ،أُم٤م اًمذي يٕمٚمؿ أ ىن هلل شمٕم٤ممم صٗم٤مت اهلل شمٚمٞمؼ
اعمخٚمقق! ّ
سمجالًمف وقمٔمٛمتف ٓ شمِم٤مسمف صٗم٤مت اعمخٚمقق :وم٢مٟمف يٕمٚمؿ أهنح٤م ٓ شم٘مح٤مس ،وهلحذا ىمح٤مل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ذم
اًم٘مٞم٤مُم٦م « :ى
إن اهلل شمٕم٤ممم ُيٜم٤مد اًمٕمٌ٤م َد سمّمقت يًٛمٕمف َُمـ َسم ُٕم َدَ يمام يًٛمٕمف َُمـ َىم ُر َبش( ٓ )3ي٘م٤مسٟٕ ،مف ُِمحـ اعمٕمٚمحقم
ّ
أن اًمّمقت اًم٘مري٥م ُمٜمؽ إذا يمٜم٧م شمتٙمٚمؿ يًٛمع اًمّمقت سمقوقح :واًمٌٕمٞمد ٓ يًٛمع هن٤مئ ًٞم٤م ،صمحؿ اًمحذي سمٞمحٜمٝمام
يًٛمع شم٤مرة وشم٤مرة ،هذا ذم صقت اًمٕمٌد ،أُم٤م صقت اًمرب ومال ،ي٘مقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :يٜمح٤مدهيؿ سمّمحقت
يًٛمٕمف َُمـ َسم ُٕمدََ يمام يًٛمٕمف َُمـ َىم ُر َبش( )4يمٚمٝمؿ يًٛمٕمقٟمف يم٠مهنؿ عٞم ًٕمح٤م ذم ُمقوحع واطمحد ،وهحذا ّ
ٕن صحقت
اًمرب ؾمٌح٤مٟمف يٚمٞمؼ سمف ،وٓ ُي٘م٤مس سمّمقت اعمخٚمقق ،وهٙمذا عٞمع اًمّمٗم٤مت.

( )1اًمرمحـ.29 :
( )2أوره ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم ٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)246 /5و أقمثر قمغم ختري٩م إصمر.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )141 /9ى
ُمٕمٚم ً٘م٤م ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ُأٟمٞمس.
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م (( :)757 /7وهق طمدي٨م صحٞمح ،قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،ووصٚمف ذم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد (ص ،)89 :وذم إدب
اًمًٜمى٦م (رىمؿ 514ش.
اعمٗمرد ( )970وهمػمهّ ،
وىمقاه احل٤مومظ اسمـ طمجر ،وىمد ظمرضمتف ذم فمالل اهٜم٦م ذم ختري٩م ُّ
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
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وضمؾ ُّ
قمز ّ
يمؾ رء يِم٤مؤه وم٢مٟمف ي٘مدر قمٚمٞمف ،وهق
قمز رسمٜم٤م وهق قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير" اًمرب ّ
صمؿ ىم٤مل رمحف اهللّ " :
ي٘مدر قمغم يمؾ رء ؾمقاء ؿم٤مءه أو يِم٠مه ،ومٝمق شمٕم٤ممم اًمٌمء اًمذي يِم٠مه و ي٘محدره هحق ىمح٤مدر قمٚمٞمحف ؾمحٌح٤مٟمف
أن يٛمقت ومالن اًمٞمقم ىمد ؿم٤مء ْ
وشمٕم٤ممم ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم طملم َىم ىدى َر ْ
أن يٛمقتً ،مق أراد شمٕم٤ممم عمّ٤م ُم٤مت اًمٞمقم وعمح٤مت ىمٌحؾ
ذًمؽ أو سمٕمد ذًمؽ ،ومٝمق قمغم يمؾ رء ىمدير ،واإلـمالق ذم اًم٘مرآن أيمثر قمغم يمؾ رء ىمدير ،وًمٙمٜمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم
يِم٤مء إؿمٞم٤مء يمام شم٘مدم ذم ُمقوقع اًم َ٘م َدَ ر :أٟمف يِم٤مء إُمقر ،يٕمٚمٛمٝم٤م ويٙمتٌٝم٤م ويِم٤مؤه٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وخيٚمحؼ
إؿمٞم٤مء عٞم ًٕم٤م ومألضمؾ ذًمؽ ىم٤مل" :وهق قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير" ،وضم٤مء ذم احلدي٨م اًم٘مدد« :وًمٙمٜمل قمغم ُم٤م أؿمح٤مء
ىمديرش( ،)1ومٝمق قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير وهق قمغم يمؾ رء ىمدير عٞم ًٕم٤م ،وهق قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير يمام ى
دل احلدي٨م ويمحام
أيْم٤م قمحغم يمحؾ رء ىمحدير ،أي ّ
ى
أن إؿمحٞم٤مء اًمتحل
ع ِٕم ِٝم ْؿ إِ َذا َي َِم٤م ُء َىم ِد ٌير﴾( )2وهق ً
﴿و ُه َق َقم َغم َ ْ
دل ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
﴿و ًَم ْق َؿم٤م َء َر ُّسم َؽ َُم٤م َوم َٕم ُٚمق ُه﴾( )3يٕمٜمل ّ
قمز ّ
أن اهلل ىم٤مدر قمحغم
ؿم٤مءه٤م هق ىم٤مدر قمغم ّأٓ شمٙمقن ،وهلذا ىم٤مل اهلل ّ
وضمؾَ :
ٍَم ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ َو ًَمٙمِ ْـ ًمِ َٞم ٌْ ُٚم َق َسم ْٕم َْم ُٙم ُْؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ْ
ض﴾( )4إمم همػم ذًمؽ
أن ٓ يٗمٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمقه ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
﴿و ًَم ْق َي َِم٤م ُء اهللىُ َٓ ْٟم َت َ َ
﴿و ًَم ْق َؿم٤م َء َر ُّسم َؽ َُم٤م َوم َٕم ُٚمق ُه﴾( )5إمم همػم ذًمؽ ُِمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم أٟمف شمٕم٤ممم قمغم يمؾ رء ىمدير.
َ
-----------------------------------------أن اًم٘مرآن خمٚمقق :ومٝمق ضمٝمٛمل يم٤مومر ،و َُمـ زقمؿ ّ
ومٛمـ زقمؿ ّ
أن
واًم٘مرآن يمالم اهلل شمٙمٚمؿ سمفً :مٞمس سمٛمخٚمققَ ،
أيمٗمر ُِمـ إول وأظمٌ٨م ً
ىمقٓ ،و َُمـ زقمحؿ ّ
أن أًمٗم٤مفمٜمح٤م
اًم٘مرآن يمالم اهلل ووىمػ :و ي٘مؾً :مٞمس سمٛمخٚمقق :ومٝمق ُ
ضمٝمٛمل ظمٌٞم٨م ُمٌتدع ،و َُمـ يٙمٗمر ه١مٓء اًم٘مقم واهٝمٛمٞم٦م
سم٤مًم٘مرآن وشمالوشمٜم٤م ًمف خمٚمقىم٦م :واًم٘مرآن يمالم اهلل ومٝمق
ّ
يمٚمٝمؿ ومٝمق ُمثٚمٝمؿ.
ّ
ُمحتٙمٚمام قم٤معمًح٤م،
وضمحؾ
قمحز
ويمٚمؿ اهلل ُمقؾمك
شمٙمٚمٞمام ُمٜمف إًمٞمف ،وٟم٤موًمف اًمتقراة ُِمـ يحده إمم يحده ،و يحزل اهلل ّ
ً
ً
ومتٌ٤مرك اهلل أطمًـ اخل٤مًم٘ملم.
( )1صحٞمحُ .مًٜمد أمحد ( ،)3899وصححف اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم ي٘مٞمؼ اعمًٜمد.
( )2اًمِمقرى.29 :
( )3إٟمٕم٤مم.112 :
( )4حمٛمد.4 :
( )5إٟمٕم٤مم.112 :
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..................
ِ
اًمًحٜمىى٦م
َذ َيم َر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمالم اهلل ،وهذا اعمقوقع اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل صحٛمد أهحؾ ُّ
يمٌػما أُم٤مم ُم٘مقًم٦م يمٗمريح٦م ه٤مئٚمح٦م أراد اعمٕمتزًمح٦م واهٝمٛمٞمح٦م ْ
أن ُيٗمِمحقه٤م ذم إُمح٦م،
رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ صٛمق ًدا ً
واؾمتٕم٤مٟمقا سم٤مًمًٚمٓم٦م واًم٘مقة ذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،طمٞم٨م اؾمتقًمقا قمغم قم٘مؾ اعم٠مُمقن واعمٕمتّمؿ واًمقاصمحؼ ،وىمح٤مل
ه١مٓء اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م ُِمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس سمٛم٘مقًمتٝمؿّ ،
ُ
وإٓ وم٤مٕصؾ ّ
اًمًٜمىى٦م،
أن سمٜمل اًمٕمٌ٤مس
إصؾ ومٞمٝمؿ أهنؿ قمغم ُّ
اًمًٜمىى٦مُ ،مثٚمٝمؿ ُمثؾ سمٜمل أُمٞم٦مً ،مٙمـ ه١مٓء اًمثالصم٦م ُِمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس أو ىٚمٝمؿ اهٝمٛمٞم ُ٦م،
يٕمٜمل اقمت٘م٤مدهؿ اقمت٘م٤مد أهؾ ُّ
و يٙمتٗمقا سم٢موالهلؿ :سمؾ أوٚمقهؿ واؾمتٕمٛمٚمقا ىمقهتؿ وىمقة اًمدوًم٦م ًم ُٞم ْج ُروا ذم أُم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
ُم٘مقًم٦م سمِمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ه٤مئٚم٦م طم٤مصٚمٝم٤م وُم١مداه٤م ْ
أن ُي َ١م ّدى سم٤مُٕم٦م إمم اًمٙمٗمر اًمٌقاح ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م -
ٕهن٤م ُم٘مقًم٦م يمٗمر ّي٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م.

ومٜم٘مقلً :
أوٓ اعمقوقع حيت٤مج إمم سمًط ورء ُِمـ اًمتقوٞمح واًمتٗمّمٞمؾ.
ً
أوٓ :يمالم اهلل صٗم٦م ُِمـ صٗم٤مشمف ،وصٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ اهلل ،وُم٤م داُمح٧م صحٗم٤مت ُِمحـ اهلل ومحال يٛمٙمحـ ْ
أن

قن ُِمـ د ِ
ِ
قمز ّ
ٕن اًمذي ُِمـ أوص٤مَ اهلل ٓ يٙمقن ْ
شمٙمقن خمٚمقىم٦م! ّ
ون اهللىِ
أن خمٚمق ًىم٤م ىم٤مل اهلل ّ
﴿وا ىًمذي َـ َيدْْ ُقم َ ْ ُ
وضمؾَ :
قن (َ )20أُمقات َهمػم َأطمٞم ٍ
ّ
٤من ُي ٌْ َٕم ُث َ
ون َأ ىي َ
٤مء َو َُم٤م َي ِْم ُٕم ُر َ
خي َٚم ُ٘م َ
خي ُٚم ُ٘م َ
وضمحؾ
قمحز
قن َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه ْؿ ُ ْ
َٓ َ ْ
حقن﴾( )1وم٠مسمٓمحؾ اهلل ّ
َْ ٌ ُْ ْ َ
حؼ
خي ُٚم ُ
ٕمٌدُ ُِمـ دوٟمف ًمقضمقد اًمٜم٘مص واًمٕمٞم٥م ومٞمف :وهق أٟمف ُخي َٚمؼ وٓ َخي ُٚمؼ ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َوم َٛمح ْـ َ ْ
قمٌ٤مدة ُم٤م ُي ُ
ٌ
خي ُٚم ُؼ َأ َوم َال َشم ََذ ىيم ُىر َ
خمٚمقق ،سمؾ هق اًمذي خيٚمؼ ُم٤م
ون﴾( )2وم٤مًمرب شمٕم٤ممم هق اخل٤مًمؼ ،وًمٞمس ُِمـ اًمرب ر ٌء
َيم ََٛم ْـ َٓ َ ْ

ؾمقاه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٢مذا ىمٞمؾ :ى
إن صٗم٤مت اهلل خمٚمقىم٦م وم٤معم٘مقًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمدًً ا ،يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمد ُم اؾمحتح٘م٤مق اهلل
﴿وا ىًم ِذي َـ َيدْْ ُقم َ
اًمٕمٌ٤مدة ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ّ ،-
قن ُِم ْـ
ٕن اهلل سمِ َؿ أسمٓمؾ قمٌ٤مد َة َُمـ دوٟمف؟ سمٙمقٟمف ُ ْ
خي َٚم ُؼ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
د ِ
خي َٚم ُ٘م َ
خي ُٚم ُ٘م َ
قن﴾( )3يمٞمػ ُيٕمٌدون وهؿ قمغم هحذا احلح٤مل! ٓ َخي ُٚم٘محقن سمحؾ هحؿ اًمحذيـ
قن َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه ْؿ ُ ْ
ون اهللىِ َٓ َ ْ
ُ
ُخي َٚم٘مقن ،وعمّ٤م َذ َيمَحر اهلل شمٕمح٤ممم أُمحر قمٌ٤مدشمحف واؾمحتح٘م٤مىمف ًمٚمٕمٌح٤مدة ىمح٤مل﴿ :ي٤م َأهيح٤م اًمٜمىىح٤مس ا ْقمٌحدُُ وا رسم ُٙمُحؿ ا ىًم ِ
حذي
ُ ُ
َى ُ
َ
َ
َ ُّ َ

( )1اًمٜمحؾ.21 ،20 :
( )2اًمٜمحؾ.17 :
( )3اًمٜمحؾ.20 :
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َ
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
َظم َٚم َ٘م ُٙم ُْؿ﴾( )1ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ا ىًم ِذي َظم َٚم َ٘م ُٙم ُْؿ﴾ ومٞمف شمٕمٚمٞمؾ وسمٞم٤من ًمٚمًٌ٥م عم٤مذا ٟمٕمٌده؟ ٕٟمف ظمٚم٘مٜم٤م ،ومح٤معمخٚمقق يٕمٌحد
رسمف اًمذي ظمٚم٘مف ،ويمؾ رء ومٝمق خمٚمقق ،واهلل هق اًمذي ظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم ،ىمح٤مل شمٕمح٤ممم﴿ :اهللىُ َظمح٤مًمِ ُؼ ُيم ِّ
ُحؾ
ر ٍء﴾(.)2
َ ْ

إن صٗم٤مت اهلل خمٚمقىم٦م ،إذا ىمٞمؾ :ى
أن ي٘مقًمقا :ى
وم٠مراد اهٝمٛمٞم٦م – أظمزاهؿ اهلل – ْ
إن ُِمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هق خمٚمقق!
شمٓمرق إؿمٙم٤مل يمٌػم ،وهق ّ
أن اًمرب إذا يم٤من ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦مٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ ُم٘م٤مًم٦م اًمٙمٗمر  -إذا يم٤من

قن ُِمحـ د ِ
ِ
خي ُٚم ُ٘م َ
حقن
ون اهللىِ َٓ َ ْ
﴿وا ىًمذي َـ َيحدْْ ُقم َ ْ ُ
ُمٜمف رء خمٚمقق :وم٤معمخٚمقق ىمد أسمٓمؾ اهللُ شمٕم٤ممم قمٌ٤مد َشمف سمٜمص ىمقًمفَ :
خي َٚم ُ٘م َ
ٕمٌدُ ه١مٓء وهؿ ُخي َٚم٘مقن ،وم٤مهلل هق اخل٤مًمؼ وًمٞمس ُِمـ اهلل شمٕم٤ممم رء ُِمـ صٗم٤مشمف
َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه ْؿ ُ ْ
قن﴾( )3ومٙمٞمػ ُي ُ
اًم٘مرآن يمال َم اهلل ىم٤مًمقا :ى
ُ
خمٚمقق ،ومت٘مقل اهٝمٛمٞم٦م :ى
إن اًم٘مرآن
إن صٗم٤مت اهلل خمٚمقىم٦م! وُمٜمٝم٤م صٗم٦م اًمٙمالم! وعمّ٤م يم٤من
اًمًٜمىى٦م ُيم ْٗم ٌر ٓ ُي ّ
يمثحػم ُِمحـ
ِمؽ ومٞمف ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف
خمٚمقق ،هذه اعم٘مقًم٦م سمال أدٟمك ؿمؽ وسم٢مع٤مع أهؾ ُّ
ٌ
اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن ُمدًمقٓت اخلالَ اًم َٕم َ٘م ِد ّي ،طمتك ى
إن سمٕمض َُمـ ٓ يٗم٘محف ذم إزُمٜمح٦م إظمحػمة هحذه اٟمت٘محدوا
اًمًٜمىى٦م وم٘م٤مًمقا :قمروقا أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمًجـ وًمٚمتٕمذي٥م سمؾ وًمٚم٘متؾ ٕضمؾ ُم٘مقًم٦م ُِمحـ اعم٘محقٓت
اإلُم٤مم أمحد وأئٛم٦م ُّ
اًمتل يم٤من يًٕمٝمؿ ّأٓ خيقوقا ومٞمٝم٤م ويؽميمقا اعمً٠مًم٦م ويؽميمقا اخلقض ومٞمٝم٤م ُِمـ إؾم٤مس! ٟم٘مقل :هحذا ٕٟمحؽ ٓ
شمٕمل وٓ شمٗمٝمؿ وٓ شمدري ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم هذا اخلالَُ ،مثؾ َُمـ ي٘مقل :اًمِمٞمٕم٦م ه١مٓء إظمقاٟمٜمح٤م وأطمٌ٤مؤٟمح٤م
ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ظمالَ! ٟم٘مقل ٓ :شمدري ُم٤مذا يٕمٜمل ُمحذه٥م اًمِمحٞمٕم٦م؟ ُمحذه٥م اًمِمحٞمٕم٦م اًم٘مح٤مئؿ قمحغم شمٙمٗمحػم
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ :يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٓمٕمـ اعمٌ٤مذ ذم اًم٘مرآنّ ،
ٕن اًم٘مرآن يٜم٘مٚمف إمم إُمح٦م ّإٓ اًمّمحح٤مسم٦م،
اًمًٜمىى٦م ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٓمٕمـ اعمٌ٤مذ ذم عٞمع إطمٙم٤مم ٕهنؿ هؿ اًمذيـ رووه٤م،
ويؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٓمٕمـ اعمٌ٤مذ ذم ُّ
وم٢مذا ُيم ِّٗم َر َُمـ ٟم٘مؾ اًم٘مرآن :وم٢مٟمف ُيٓمٕمـ سم٤مًم٘مرآنّ ،
ٕن َُمـ ٟم٘مٚمحف ٓ ُي٘مح٤ملً :مٞمًحقا صم٘مح٤مت! سمحؾ ي٘مح٤ملً :مٞمًحقا ُِمحـ
اعمًٚمٛملم! ومألضمؾ ذًمؽ ُي ًَ ِّٝم ُؾ ذم اخلالَ ُمع اًمراومْم٦م َُمـ ٓ يٗم٘مف ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم اخلالَ ُمٕمٝمؿ ،وهلحذا
ىم٤مل أسمق زرقم٦م رمحف اهلل" :إذا رأي٧م اًمرضمؾ ي٘مدح سم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ،

( )1اًمٌ٘مرة.21 :
( )2اًمزُمر.62 :
( )3اًمٜمحؾ.20 :
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َ
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َ
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ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
وم٢من هذا اًم٘مرآن إٟمام أداه إًمٞمؽ ه١مٓء اًمِمٝمقد – يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م  -وإٟمام أرادوا ْ
ّ
ان ي٘مدطمقا ذم ؿمٝمقدٟم٤م ًمٞم٘محدطمقا
ذم ُم٤م ؿمٝمدوا سمف وهق اًم٘مرآن"( )1ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمثؾ هذا.
اخلالَ اًمٕم َ٘م ِدي ٓ يدري يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم اخلالَ اًمٕم َ٘م ِ
حد ّي ،وهلحذا دمحد أٟمحف ُمتٙمحئ
َ
َ ّ
اًمًٜمىى٦م ،ي٘محقل :عمح٤مذا ُيِمحددون! ٕضمحؾ
يٜمت٘مد اإلُم٤مم أمحد ،يٜم٘مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،يٜمت٘مد اسمـ قمٌد اًمقه٤مب ،يٜمت٘مد أئٛم٦م ُّ
ذًمؽ اٟمٔمر اخلذٓن اًمذي وىمع ًمٕمدد ُِمـ ه١مٓء اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن ،وًمٕمٚمف ُِمـ ُُم َٕم ىج ِؾ قم٘مقسم٦م اهلل شمٕم٤ممم هلؿ ،قمدد
ُِمـ اًمذيـ اٟمت٘مدوا أن اإلُم٤م َم اعمجدد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحف اهلل ىم٤مًمقا :ى
إن اإلُمح٤مم  -وٓ يًحٛمقٟمف
اإلُم٤مم  ،-ي٘مقًمقن :حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب طملم شمٙمٚمؿ قمـ ُمقوقع اًم٘مٌقر وُم٤م ي٘مع قمٜمده٤م :ى
إن ُم٤م ىىمرره ومٞمٝم٤م ومٞمف
ُمٌ٤مًمٖم٦م! ه٤مت اعمٌ٤مًمٖم٦م ُم٤مهل؟ ىم٤مًمقاُ :م٤م ي٘مع قمٜمد اًم٘مٌقر ُِمـ ؾم١مال أهٚمٝم٤م ودقم٤مئٝمؿ هذا ظمٓمح٠م وًمحٞمس سمّمححٞمح
وٓ ُٟم ُِ٘م ٌّرهً :مٙمٜمف ًمٞمس سمنمك! ٟم٘مقل :شمدري ُم٤م يؽمشم٥م قمغم يمالُمؽ هذا ًمق يمٜم٧م شمٗم٘محف؟ إذا يمح٤من سَ اًمٕمٌح٤مدة
ّ
وضمحؾ  -إذا
قمحز
هلذه اًم٘مٌقر سم٤مًمذسمح ودقم٤مء أهٚمٝم٤م واًمٓمقاَ هبؿ وؾم١ماهلؿ احل٤مضم٤مت  -اًمتل ٓ ُيً٠مهل٤م ّإٓ اهلل ّ
يٙمـ هذا ذ ًيمً٤مُ :م٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م هٜم٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ؟ يؽمشمح٥م قمٚمٞمحف أٟمحف
ىم٤مشمؾ أسمٜم٤م َء قمٛمف ُِمـ ىمريش وؾمٗمؽ دُم٤مءهؿ وهؿ ًمٞمًقا ُمنميملم! ّ
ٕن اًمذي ي٘مع قمٜمد اًم٘مٌحقر سم٤مًمحذسمح هلح٤م هحق
مت٤مرؾمف ٌ
اًمًقيؼ ًمٚمحح٤مج  -ومٕم ّٔمٛمحقه وقم ّٔمٛمحقا
َ
ُمٕمٔمام – يم٤من َي ُٚم ُّ٧م
ىمريش سم٤مًمذسمح ًمٚمالت ٕٟمف يم٤من
ً
اًمذي يم٤مٟم٧م ُ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
ؼمه :وم٢مذا يم٤من اًمذسمح ًمٚمالت ًمٞمس سمنمك! وإذا يم٤من دقم٤مء اًمالت ًمٞمس سمنمك! ومح٤مًمٜمى ُّ
ىم َ
همحػم
ؾمٗمؽ دُم٤م َء أٟم٤مس ًمٞمًقا سمٛمنميملم!! وم٢مذا َ
ىمٚم٧م :ٓ :أوًمئؽ ُمنميمقن ،عم٤مذا هؿ ُمنميمقن؟ ٕهنحؿ قمٌحدوا َ
اهلل ،وه١مٓء اًمذيـ قمٜمد اًم٘مٌقرُ :م٤مذا يٗمٕمٚمقن؟ أًمٞمًقا يذسمحقن ٕصح٤مب اًم٘مٌقر؟ أًمٞمس جيثق اًمقاطمحد ُمحٜمٝمؿ
ؾم٤مضمدًً ا ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم يً٠مًمف اهٜم٦م ويتٕمقذ سمف ُِمـ اًمٜم٤مر؟ أن طم٤مصؾ هذا وىمٌؾ هذا ،وم٠مطمد أُمحريـ :إُمح٤م أهنحؿ
ُ
ُمنميمقن رهمؿ أٟمٗمؽ ،وإُم٤م ّ
ومرؾمحقل
أن يمٗم٤مر ىمريش ًمٞمًقا سمٛمنميملم ،وإذا يم٤من يمٗم٤مر ىمريش ًمٞمًقا سمٛمنميملم:
ى
َ
اهلل ّ
أُمقاهلؿ!!
واؾمتحؾ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مشمؾ سمٜمل قمٛمف وؾمٗمؽ دُم٤م َءهؿ

س َوم ِ
واهلل أٟم٤مس ٓ شمٗم٘مف وٓ شمٕمل سم٤مًمذي يؽمشم٥م قمغم هذا ،اًمنمك رء واطمد ،إذا ُ ِ
ح٧م اًمٕمٌح٤مدة ًمٕمٞمًحك أو
هؼميؾ :وم٢مهن٤م يمٗمر سمٜمص اًم٘مرآن ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :و َٓ ي ْ٠مُمر ُيمُؿ َأ ْن َشم ىت ِ
لم َأ ْر َسم٤م ًسم٤م َأ َي ْ
ح٠م ُُم ُر ُيم ُْؿ سمِح٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر
ىخ ُذوا اعمَْ َالئِ َٙم َ٦م َواًمٜمىىٌِ ِّٞم َ
َ َ َُ ْ
( )1اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (ص.)49 :
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َالعنقريَ
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َعََبَدَ َ
َسم ْٕمدََ إِ ْذ َأ ْٟم ُت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
يمٗمرا ،واًمٜمّم٤مرى سم٢مع٤مع أُمح٦م حمٛمحد ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
قن﴾( )1ومًٛمك قمٌ٤مد َة اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤م َء ً
ِ
واًمًحالم :وُمحع ذًمحؽ
ؿمجرا أو
يمٗم٤مر ،يٕمٌدون
يمريام ُمـ أوزم اًمٕمزم قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
طمجرا؟ يٕمٌدون ٟمٌ ًٞم٤م ً
ً
ً
وؾم ّٚمؿ ٌ
يم٤مومر :ومٙمٞمػ سمٛمـ يٕمٌد اًمّم٤مًمح واًمقزم؟ هذا إذا يم٤من وًم ًٞم٤مُِ ،مـ سم٤مب
ىٌل ٌ
يمٗم٤مر ،وم٢مذا يم٤من َُمـ يٕمٌدُُ اعمَ َٚمؽ واًمٜمى ى
هؿ ٌ
ً
أومم ّ
رضمحال ممحـ دوهنحؿ أٟمحف يٙمحقن
ىٌلُ :مٕمٚمقم أٟمف إذا قمٌد
أن َُمـ يم٤من ُي َٙم ّٗمر سمٜمص اًم٘مرآن سمٕمٌ٤مدشمف ًمٚم َٛم َٚمؽ وًمٚمٜمى ِّ
يم٤مومرا ،وم٢مذا يم٤من ُم٤م ي٘مع قمٜمد اًم٘مٌقر ُِمـ ؾم١مال أهٚمٝم٤م :وهذا واهلل إٟمف ُِمـ اخلذٓن اًمٕمٔمٞمؿ ،وًمٕمٚمف اٟمت٘م٤مم ُِمـ رب
ً
اًمًٜمىى٦م يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد طمٞم٨م وىمع ه١مٓء اعمتٝمقرون هبذه اًمٙمٚمامت ،وهل يمٚمٛم٦م جيح٥م أ ْن ُيًحتت٤مب
اًمٕم٤معملم ٕئٛم٦م ُّ
ّ
ىم٤مئ ُٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ،إذا ىم٤مل أطمدٌٌ  :ى
َ
وؾمح١ماهلؿ احل٤مضمح٤مت
وضمحؾ
قمز
إن اًمذسمح ٕصح٤مب اًم٘مٌقر ودقم٤مءهؿ ُِمـ دون اهلل ّ
أصح٤مب اًم٘مٌقر ْ
أن يِمٗمقهؿ
اًمتل ٓ ُيً٠مهل٤م ّإٓ اهلل  -يمام َيً٠مًمقن أن  -ويًجدون ٕصح٤مب اًم٘مٌقر ؾم٤مئٚملم
َ
وأن يردوا قمٚمٞمٝمؿ هم٤مئٌٝمؿْ :
ُِمـ ُمروٝمؿْ :
وأن يٜم٘مذوهؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُِمـ اًمٜم٤مر!! إذا يم٤من هذا ًمٞمس سمنمك :شمٓمحرق
أن إٟمٌٞم٤مء أٟمٙمروا ُم٤م ًمٞمس سمنمك!! ّ
ُِمـ هذا ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مشمحؾ يمٗمح٤مر ىمحريش وهحؿ ًمٞمًحقا
وأن اًمٜمى ى
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
ُـ ا ىًم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِ َت ِ
سمٛمنميملم!! ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤مممَ َ ﴿ :ي ُٙم ِ
لم﴾(ُ )2مح٤مذا يٙمحقن ُمٕمٜمحك
نميمِ َ
ْ
ظمٓمر يمٌػم ضمدًً ا ،وٕضمؾ ذًمؽ اٟمٔمحر ّعمح٤م ُهمح ِّ َػم
هذه اًمتًٛمٞم٤مت ذم اًم٘مرآن؟ وم٢مذا ُهم ِّ َػم ُ
وز ًْم ِز َل ُمٕمٜمك اًمنمك طمّمؾ ٌ
اؾمؿ اعم١مُمـ ،اعم١مُمـ ذم اإلـمالق اًمنمقمل ًمٞمس هق اًمذي ُي ِ٘م ُّر سمقضمقد اهلل وم٘مط! ّ
ٕن هحذا ُمقضمحقد قمٜمحد يمٗمح٤مر
﴿و ًَمئِ ْـ َؾم َ٠م ًْم َت َُٝم ْؿ َُم ْـ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ ًَم َٞم ُ٘مق ًُم ىـ اهللىُُ﴾( ،)3وهق مم٤م ُي ِ٘م ُّر سمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ّ
ومٚمام
ىمريشَ :
أن اهلل شمٕم٤ممم رهبؿّ ،

ُز ًْم ِز َل ُمٕمٜمك اًمنمك ىمٞمؾ هذا ،عمّ٤م ُز ًْم ِز َل ُمٕمٜمك اإليامن ؾمٛمٕمٜم٤م ذم هحذه إزُمٜمح٦م َُمحـ ي٘محقل :اًمٞمٝمحقد واًمٜمّمح٤مرى
ُم١مُمٜمقن! سمؾ ي٘مقل أقمداء اهلل :ى
إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُِمـ أهؾ اهٜم٦م! هبذه اًمٍماطم٦م ذم اًمقىم٤مطمح٦م واهحرأة قمحغم
أطمٙم٤مم اهلل ،إذا يم٤مٟمقا ُِمـ أهؾ اهٜم٦م :ضمٝم٤مد إُم٦م سم٤مـمؾ يمٚمف! ُمٜمذ قمٝمد اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمًحٚمػ
اًمّم٤مًمح وومتقح اًمٌٚمدان يم٤من ظمٓم٠م ،أٟم٤مس واهلل ٓ شمٗم٘مف ُم٤م اًمذي يؽمشمح٥م قمحغم هحذه اًمٙمٚمٛمح٦م ،إذا ُز ًْمح ِز َل اعمٕمٜمحك
اًمنمقمل هلذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٙمٌ٤مر  -اًمٙمٗمر واإليامن واًمٜمٗم٤مق واًمنمك  ٓ :-يدرون سم٤مًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمفٟٕ ،محف

( )1آل قمٛمران.80 :
( )2اًمٌٞمٜم٦م.1 :
( )3اًمزظمرَ.87 :
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َعََبَدَ َ
إن ُم٤م ي٘مع قمٜمد اًم٘مٌقر ًمٞمس هق ذك خمرج ُِمـ اعمٚم٦م ْ -
عمّ٤م ىم٤مًمقاّ :
وإن دقمقا همحػم اهلل  !-وطمتحك يٙمقٟمحقا سمٛمث٤مسمح٦م
اعمٜمّمٗملم ىم٤مًمقاٟ :محـ ٟم٘مقل :هذا ظمٓم٠م ،اًمٕم٘مٞمدة ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء اؾمٛمف ظمٓم٠م ّإٓ و ُحيدد ،ظمٓم٠م هق سمدقم٦م ُِمـ سمِح َدَ ِع
َُمـ هق ُمٜمًقب ًمإلؾمالم أو ظمٓم٠م هق يمٗمر وذك يرشمد سمف اعمحرء؟ أُمح٤م شمتالقمح٥م! ٓ شمتالقمح٥م ٓ ،يّمحح هحذا
اًمٙمالم ،شم٘مقل :ى
ىمدِّ ْر هذا اخلٓم٠م ،أهق سمدقم٦م وص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ أهؾ اًمٌحدع اًمٖمحػم
إن هذا ظمٓم٠م! ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ظمٓم٠مِّ ،
ساطم٤م وهلؿ
ُمٙمٗمرة يمام ىمٚمٜم٤م؟ أو سمدقم٦م وص٤مطمٌٝم٤م هق ُِمـ أهؾ اًمٌدع اعمٙمٗمرة؟ ومٞم٠مشمقن إمم اًم٘مٌقر ويدقمقن أهٚمٝم٤م
ً
٥م شمًٛمك "طم٩م اعمِمح٤مهد" حيجقهنح٤م
٥م ومٞمٝم٤م دقمقات ،يً٠مًمقن أصح٤مب اًم٘مٌقر ،وحيجقن اًم٘مٌقر ،هٜم٤مك ُيم ُت ٌ
ُيم ُت ٌ
يمام ي٩م ُمٙم٦م! و ٛمققم٦م ُِمـ اًمدقمقات يً٠مًمقن ومٞمٝم٤م أصح٤مب اًم٘مٌقر اهٜم٦م! ْ
وأن يٜمجقهؿ ُِمـ اًمٜم٤مر! وأ ْن يردوا
قمز ّ
هم٤مئٌٝمؿ! ْ
وضمؾ؟ وم٢مذا يٙمـ هذا ذ ًيمً٤م أٟمٙمره اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌحد
وأن هيدوا ىمٚمقهبؿ! ُم٤مذا سم٘مل هلل ّ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ وىمح٤مشمٚمٝمؿ ٕضمٚمحف ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
اًمقه٤مب ،وهق اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف اعمنميمقن زُمـ اًمٜمى ِّ
وؾم ّٚمؿ :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ّ
إُمر يتٓمرق إمم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٓ إمم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب! وًمٙم ّـ إُمر يمام ىمح٤مل
أن
َ
ُقرا َوم َام ًَم ُف ُِم ْـ ُٟم ٍ
قمز ّ
ُقر﴾( ،)1وه١مٓء اًمحذيـ َؿمحٜمّقا اًمٖمح٤مرة قمحغم هحذا اإلُمح٤مم
اهلل ّ
وضمؾَ :
﴿و َُم ْـ َ ْ َ ْ
جي َٕم ِؾ اهللىُ ًَم ُف ُٟم ً
وح٤م ضمٚم ًٞم٤م ذم يمت٤مسم٤مهتؿ ،ومِمٜمّقا اًمٖمح٤مرة
حي٤م ووا ً
اعمجدد رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ذم ُمثؾ هذه إزُمٜم٦م دمدُُ اخلذٓن س ً
ًٝمٚمقن اًمٙمالم ُمع اًمراومْم٦م  -ؿم٤ممتل أصح٤مب اًمرؾمحقل ّ
صحغم
قمغم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،صمؿ ص٤مروا ُي ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  -وىم٤مذذم أم اعم١مُمٜملم! هٙمذا اًمْمالل ،وهٙمذا اًمزيغ ،صمؿ َؾمح ّٝمٚمقا إُمحر ُمحع اًمٌٝمح٤مئٞملم ،وهحؿ
ـم٤مئٗم٦م سم٢مع٤مع إُم٦م  -ويمتٌقا هيٜمئقهنؿ سم٠مقمٞم٤مدهؿ  -سم٢مع٤مع إُم٦م ـم٤مئٗم٦م يم٤مومرةً ،مٞمً٧م ُِمـ أهؾ اإلؾمالم ،يٕمٜمحل
أصال ،يٗمتل قمٚمامء اعمًٚمٛملم أهنؿ ًمٞمًقا أ ً
ُمثؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ٕهن٤م ـم٤مئٗم٦م ضمديدة ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمٗمر ً
صحال ُِمحـ
اعمًٚمٛملم وٓ يدظمٚمقن ذم ِقمدََ ِ
وضمحؾ قمٚمحٞمٝمؿ ْ
ّ
أن
قمحز
ادهؿ! ومتًٚمٓمقا قمغم حمٛمد سمـ قمٌحد اًمقهح٤مب وؾمح ّٚمط اهلل ّ
يٗمتحقا ىمٚمقهبؿ ًمٚمراومْم٦م وًمٚمٌٝم٤مئٞم٦م ،ويًٝمٚمقا إُمر طمتك ُمع اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم ،هٙمذا َُمـ جيٕمحؾ اهللِ ًمحف
ٟمقرا ومام ًمف ُِمـ ٟمقر ،وسمٕمْمٝمؿ يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل" :أو ٓ وم٘مقًمقا ّ
إن صمؿ طمزازة  ...وشمٜمٗمس اًمّمٕمداء ُِمـ
ً
طمران"( ،)2سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده ُمً٤مئؾ ؿمخّمٞم٦م ،ومام قمٜمده ُمً٠مًم٦م ذك وٓ همػمه ،إٟمام هل ُمً٤مئؾ ضم٤مهٚمٞم٦م ىمٌٚمٞم٦م
ّ
( )1اًمٜمقر.40 :
( )2اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)90 :
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َعََبَدَ َ
أو ُمتٕمٚم٘م٦م سمٌٚمدان يٌٖمض هذا اًمٌٚمد أو يٌٖمض اًمِمٞمخ حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم أو يٌٖمض ىمٌٞمٚم َتف أو ٟمحق ذًمؽ :وم٘مٚمٌقا
يمت٤مسم٤مت ضم٤مهٚمٞم٦م ،أُم٤م ْ
أن ي٠ميت إٟمً٤من ي٘مقل :هحذا اًمحذي ي٘محع
اعمً٠مًم َ٦م هذا اًم٘مٚم٥م ،وٕضمؾ هذا يمثػم ُِمـ يمت٤مسم٤مهتؿ
ٌ
ِ
قمٜمد اًم٘مٌقر ًمٞمس سمنمك! هذا ُِمـ اًمٕمٔم٤مئؿ اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
أن َُمـ يم٤من ذم زُمـ اًمٜمى ِّ
أهنؿ ًمٞمًقا سمٛمنميملم ،وهلذا اإلُم٤مم اعمجدد رمحف اهلل يمت٤م ُسمف "يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت" ُِمـ أطمًـ وأومْمؾ َُمـ يٜم٤مىمش سمف
ِ
شمقؾمع رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ُمٕمٝمؿُ ،م٤م ُمٕمٜمك اًمنمك؟ ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمٌح٤مدة؟ ُمح٤م اًمحذي
ُمـ ُمثؾ ه١مٓء ،طمٞم٨م ّ
أن شمٍمَ هذه اًمٕمٌ٤مدة ًمألصٜم٤مم وًمألطمج٤مر أو ُيٜمٝمك ْ
يم٤من يٍمومف اعمنميمقن؟ هؾ اعمٜمٝمل قمٜمف ْ
أن شمٍمحَ ٕي
خمٚمقق؟ اعم٘مّمقد :اًمٜمٝمل قمـ ْ
أن شمٍمَ ٕي خمٚمقق ،طمتك ُِمـ اعمالئٙم٦م؟ طمتك ُِمـ اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞمح٤مء ،ؾمحٛمك
يمٗمرا :ومٙمٞمػ سمٕمٌ٤مدة همػمهؿ؟
اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مدة اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء ً
ِ
طم٤مصؾ إُمر ّ
يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس سم٤مًمحذي يؽمشمح٥م قمٚمٞمحف ،وُمٜمحف
أن اخلالَ اًم َٕم َ٘مد ّي ذم أطمٞم٤من يمثػمة ٓ يدري ٌ
اخلالَ أن ً
ُمثال ذم ُمقوقع اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،وىمٌٚمف ذم ُمقوقع آؿمؽمايمٞم٦م ،يمثػم ُِمـ اعمًٚمٛملم ضمحرت قمٚمحٞمٝمؿ
آؿمؽمايمٞم٦م ،وص٤مروا ُي َٕم ِّٔم ُٛمقن ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -طمتك "ًمٞمٜملم" و"ُم٤مريمس" وأُمث٤مهلؿ ٓ ،يدرون سمح٘مٞم٘مح٦م
ه١مٓءُ ،م٤مذا شمٕمرومقن قمٜمٝمؿ؟ وهؿ يّمٚمقن ه١مٓء اعمًٚمٛمقن  -سمٕمْمٝمؿ حيدصمٜم٤م هبذا سم٠مٟمٗمًحٝمؿ – ي٘محقلٟ :مّمحكم
وٟمّمقم وًمٙمٜم٤م ُمع اعمَدِِّّ آؿمؽمايمل ،ىم٤مل ٓ :واهلل ُم٤م يمٜم٤م ٟمدري أهنؿ ي٘مقًمقن سم٤مٕؿمٞم٤مء اإلحل٤مدي٦م هذه ،وإٟمام ُص ِّقر
وأن اًمٓمقائػ اًمٙم٤مدطم٦م اعمًحقىم٦م جي٥م ْ
ّمقر هلؿ ُم٤مذا؟ طم٘مقق اًمٕماملّ ،
أن شم٠مظمحذ طم٘مقىمٝمح٤م،
ًمٜم٤م ُمً٤مئؾ قم٤مُم٦مُ ،ي ّ
اًمٗم٘مراء وٟمحق ذًمؽ ،ومٞمتٙمٚمٛمقن ذم هذا اه٤مٟم٥م ،صمؿ ي٘مقًمقنُ :م٤مدام إُمر يمذًمؽ وم٤مإلؾمالم ديـ  -هٙمذا ىمح٤مًمقا
– اؿمؽمايملّ ،
ٕن اإلؾمالم أشمك سمح٘مقق اًمٕمامل وطم٘مقق اًمْمٕمٗم٤مء ،ويؽميمقن إؾم٤مس اًمذي ُسمٜمل قمٚمٞمف اعمحذه٥م
ِ
يمتح٥م ُمٜمٔمحري اعمحذه٥م ُمثحؾ "ُمح٤مريمس" و"ًمٞمٜمحلم"
اعمٚمٕمقن هذا وهق أٟمف ىم٤مئؿ قمغم اإلحل٤مد ،وهحق اًمحذي ذم
ُ
احل٤مصؾ أن اعمًٛمك سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،اًمديٛم٘مراـمٞمح٦م يمحام
وأُمث٤مهلؿ :ومٞمٕمٓمقٟمؽ ٟمًخ٦م ُمّمٖمرة ،وُمثؾ هذا اًمقصم ُـ
ىمٚمٜم٤م قمدة ُمرات  -وومٞمٝم٤م حم٤مضة ُمًت٘مٚم٦م  ،-اًمديٛم٘مراـمٞم٦م قمٜمد اًمديٛم٘مراـمٞمقن أٟمٗمًٝمؿ ي٘مقًمقن ٓ :شمٙمحـ ّإٓ ذم
ضمق قمٚمامين ،وهلذا ىمٚمٜم٤م قمدة ُمرات :ى
إن اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن يٚمٕمٜمقن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ويٛمدطمقن اًمديٛم٘مراـمٞمح٦م ،وُمٜمٔمحري
ّ
أن دمري ّإٓ ذم اه ّق قمٚمامين ،وهلحذا ي٘محقل :جيح٥م ْ
إن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ ْ
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ي٘مقًمقن :ى
أن ُشم َٕم ْٚم َٛمحـ
اًمٕم٘مقل واعم١مؾمً٤متُ ،شم َٕم ْٚم َٛمـ يٕمٜمل يٙمقن اًمٓم٤مسمع قمٚمامٟم ًٞم٤م ،سمٕمد ذًمؽ شمح٠ميت اًمديٛم٘مراـمٞمح٦مّ ،
ٕن اًمقضمحف احل٘مٞم٘محل
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َ
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م هق اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،ومٞم٠مشمٞمؽ َُمـ يٛمدح اًمديٛم٘مراـمٞم٦م َ ِ ،متحدح اًمديٛم٘مراـمٞمح٦م؟ ىمح٤ملّ :
ٕن اإلؾمحالم ومٞمحف
طمدّ قم٘مٚمف وٓ يدرون سم٤معمدًمقٓت  -ؾمقاء ذم اعمحذاه٥م احلديثح٦م أو
ؿمقرى واًمديٛم٘مراـمٞم٦م ومٞمٝم٤م اٟمتخ٤مسم٤مت! هذا ّ
ذم اخلالَ اًم َٕم َ٘م ِد ّي ُمع اًمرواومض وُمع ُمثؾ هذه اعمً٠مًم٦م اًمتل ي٘مقًمقن سمخٚمؼ اًم٘مرآنٟ ،مٕمقذ سمح٤مهلل أو َُمحـ ي٘محقل
ضمدً ا ،ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل رمحف
هبذه إُمقر اًمنميمٞم٦م  ،-اخلالَ اًم َٕم َ٘م ِد ّي ظمٓمػم ً
أظمٓم٠مت  -وهحق اًمٗم٘محف  -وٓ شمٜمح٤مفمروا ذم رء إذا
اهلل شمٕم٤ممم" :شمٜم٤مفمروا ذم رء إذا أظمٓم٠م ومٞمف أطمديمؿ ىمٞمؾ ًمف:
َ
يمٗمرت!"( )1ي٘مقل :سمٕمض اخلالَ اًم َٕم َ٘م ِد ّي يم ْٗم ٌر ،اٟمتٌٝمقا واطمذروا ،هلذا ىمح٤مل رمححف
أظمٓم٠م ومٞمف أطمدُُ يمؿ ىمٞمؾ ًمف:
َ
أن ُيْمحؽ ُمٜمحفٟٕ ،محف ُمٕمٚمحقم ّ
إن دي٦م اًمرضمؾ سمٞمْم٦م ًمٙم٤من أيمثر ُم٤م ي٘مع ْ
رضمال ىم٤مل :ى
أن ً
اهلل شمٕم٤مممً :مق ّ
أن اًمرضمحؾ
اًمٜمح٤مس قمٚمٞمحؽ ،ىمٞمحؾ :هحذه
ىمًٛم٧م شمريم٦م ىمًٛم٦م ظم٤مـمئ٦م ر ّده٤م
ديتف ًمٞمً٧م سمٞمْم٦م ،يْمحؽ اًمٜم٤مس ُمٜمفً ،مق أٟمؽ
َ
ُ
اًم٘مًٛم٦م همػم صحٞمح٦مً ،مٙمـ هؾ أطمد يٙمٗمرك؟ ي٘مقل ٓ :أطمحد يٙمٗمحرك ،ي٘مقًمحقن :إٟمحؽ ٓ شمٕمحرَ اًمٗم٘محف وٓ
ِ
أُمره ي١مول ًمٚمْمالل واًمٙمٗمحر ذم يمثحػم ُِمحـ إطمٞمح٤من،
شمدري ٓ ،شمدظمؾ ٟمٗمًؽ وٓ شم٘محٛمٝم٤م ،اخلالَ اًم َٕم َ٘مد ّي ُ
ٕمؼمون قمـ أٟمٗمًٝمؿ :وأٟم٤مس ًمٞمًقا ُِمـ
ومألضمؾ ذًمؽ ه١مٓء اًمذيـ أشمقا ًمٞمٙمقٟمقا ذم زقمٛمٝمؿ "ُمقوققمٞملم" يمام ُي ّ
ذوي إومؼ اًمْمٞمؼ ُمثؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وأُمث٤مًمف! ي٘مقًمقن :ه١مٓء وٞم٘مق أومؼ ،ضم٤مء ًمٚمٛم٠مُمقن وهمػمه ي٘مقل سمخٚمؼ
اًمًحٜمىى٦م!
اًم٘مرآن أو همػم ظمٚمؼ اًم٘مرآن! ُم٤م اًمذي جيٕمٚمؽ ختقض هبذا اًمٖمحامر وشمتٕمحذب! هٙمحذا ي٘مقًمحقن ذم أئٛمح٦م ُّ
ٟم٘مقل :أٟم٧م ٓ شمدري سم٤معمدًمقل اخلٓمػم هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمذي سم ّٞمٜم٤مه أن ،إذا ىمٞمؾ :ى
إن اًم٘مرآن خمٚمقق واًم٘محرآن يمحالم
ٌ
اهلل ومٛمٕمٜمك ذًمؽ ّ
خمٚمقق ،سم٤مًمت٤مزم اعمخٚمقق ٓ يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َوم َٛمح ْـ
أن يمال َم اهلل  -وهق صٗمتف –
خي ُٚم ُؼ﴾( )2وهلذا اخلٚمؾ ذم ضم٤مٟم٥م ُِمـ اًمتقطمٞمد يٜمٕمٙمس ذم ضم٤مٟمح٥م آظمحرِ ،
ومٛمحـ هٜمح٤م ىمح٤مل شمٕمح٤ممم:
خي ُٚم ُؼ َيم ََٛم ْـ َٓ َ ْ
َْ
﴿ا ْقم ٌُدُُ وا َر ىسم ُٙم ُُؿ ا ىًم ِذي َظم َٚم َ٘م ُٙم ُْؿ﴾( )3وم٠مٟمتؿ شمٕمٌدون َُمـ ظمٚم٘مٙمؿ وأوضمديمؿ ُِمـ اًمٕمدم ومٝمق يًتحؼ ْ
أن ُيٕمٌد ،وم٢مذا
ىمٞمؾ :رسمٜم٤م ُمٜمف رء خمٚمقق! ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف؟ هذا آؾمحتح٘م٤مق ًمٚمحرب ًمٚمٕمٌح٤مدة! ّ
ٕن اعمخٚمحقق ىمٓم ًٕمح٤م ٓ
قن ُِمـ د ِ
ِ
خي ُٚم ُ٘م َ
حقن َؿمح ْٞم ًئ٤م
ون اهللىِ َٓ َ ْ
﴿وا ىًمذي َـ َيدْْ ُقم َ ْ ُ
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة ،وهلذا أسمٓمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ سم٘مقًمفَ :

( )1شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي (ص.)343 :
( )2اًمٜمحؾ.17 :
( )3اًمٌ٘مرة.21 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
خي َٚم ُ٘م َ
قن﴾( )1يٕمٜمل يمٞمػ يٕمٌدون وهؿ هبذا احل٤مل؟ إذا ىمٞمؾ :يمحذًمؽ اهلل صح٤مرت هحذه أيح٦م يحدظمؾ ذم
َو ُه ْؿ ُ ْ
اًمًٜمىى٦م ٕهنحؿ يٕمٚمٛمحقن ّ
أن
قمٛمقُمٝم٤م ٟ -مٕمقذ سم٤مهلل – رب اًمٕم٤معملم! ومٚمٝمذا وىمػ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأئٛم٦م ُّ
اعمقوقع ُمقوقع يمٗمر أو اإلؾمالم ،وهلذا يم٤من اإلُم٤مم أمحد عمّ٤م ىمٞمؾ ًمفْ :
شمرضمحع؟ ٕ ّن
إن ُقم ِر ْو َ٧م قمحغم اًمًحٞمػ
ْ
ىمتٚمح٧م أٟمح٤م ًمحـ
اًمٕمرض قمغم اًمًٞمػ إيمراه :واإليمراه سمٜمص اًم٘مرآن يٕمذر سمف ص٤مطمٌف ،ي٘مقل ،ٓ :ي٘مقل طمتك ًمحق
ُ
أُمر ٍ
أن إُم٦م ىمد ؾم ّ
وم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ ّ
وأظمذت سم٤مًمرظمّم٦مّ :
أرضمعّ :
تْمؾ،
يمٗمر وإؾمالم ،وم٢مذا أصٛمد أٟم٤م
ُ
ٕن إُمر ُ
وهلذا  -وهلل احلٛمد واعم ّـ  -يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌ٦م هذا اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ يمٌػمة ضمدًً ا :وهق أٟمف ُِمـ أيمؼم ومٜم٤مء اعمٕمتزًمح٦م ،وُمح٤م
رومع اإلُم٤مم أمحد ؾمٞم ًٗم٤م وٓ ؾمٗمؽ د ًُم٤م! ًمٙمـ سم٘مقة اًمٕمٚمؿّ ،
سم٤مًمًٜم٤من وسم٤محلج٦م واًمٌٞم٤من،
ٕن أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمّمقرون ِّ
ومٝمذه اعمً٠مًم٦م :عم٤مذا ُي َٕم ِّٔم ُؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م؟ عمَِ٤م ذيمر ُشمف ًمؽٟٕ ،مف يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمد ُم اؾمحتح٘م٤مق اًمحرب ًمٚمٕمٌح٤مدة -
أن اًم٘مرآن خمٚمققّ ،
أن ي٘م٤مل ّ
أُمر ظمٓمػم وسمِمع ًمٚمٖم٤مي٦م ْ
ٕن اًم٘مرآن يمالم اهلل ،ويمالم
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ٌ ،-
ّ
وضمحؾ رء
قمحز
اهلل صٗمتف ،وم٢مذا يم٤من اًم٘مرآن خمٚمق ًىم٤م ومٙمالم اهلل خمٚمقق وهق صٗمتف ،وإذا يم٤من ُِمـ صٗم٤مت اًمرب ّ
قن ُِمـ د ِ
ِ
خي ُٚم ُ٘م َ
قن َؿمح ْٞم ًئ٤م
ون اهللىِ َٓ َ ْ
﴿وا ىًمذي َـ َيدْْ ُقم َ ْ ُ
اًمرب ويًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وهق اًمذي ي٘مقلَ :
خمٚمقق :ومٙمٞمػ ُيٕمٌد ُّ
خي َٚم ُ٘م َ
قن﴾( )2يٕمٜمل ي٘مقل اعمٚمحد :يمذًمؽ رب اًمٕم٤معملم ُمٜمف رء خمٚمقق! ومام اًمذي جيٕمؾ هذه أيح٦م شمًح٘مط
َو ُه ْؿ ُ ْ
قمٌ٤مدة اعمخٚمقىملم وٓ شمً٘مط قمٌ٤مدة اًمرب؟ هلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ّ
إن اعمً٠مًم َ٦م ُمً٠مًم ُ٦م يمٗمر أو إؾمحالم ،وهلحذا أعحع
ِ
وه َد
أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م قمغم ُيم ْٗمر َُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وطمٙمك إع٤م َقمٝمؿ اًمالًمٙم٤مئل رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف واًمٓمحؼماينَ َ ،
ِ
ِ
اًمًحٜمىى٦م ذم اًمِمح٤مم وذم احلجح٤مز وذم ُمٍمح واًمٕمحراق
اًمالًمٙم٤مئل رمحف اهلل شمٕم٤ممم أؾمامء أيمثر ُمـ مخًٛمئ٦م ُمـ قمٚمامء ُّ
أن َُمـ ىم٤مل :ى
وظمراؾم٤من وذم اًمثٖمقر وؾم٤مىمٝمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم ّ
إن اًم٘مرآن خمٚمحقق :وم٢مٟمحف يٙمحقن
ٕهنؿ يدريمقن ظمٓمقرة هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،وهلذا ُٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد رمحف اهلل ي٘محقل" :اطمحذروا ىمحقهلؿ ى
إن اًم٘محرآن
يم٤مومرا ،ى
ً
يمٜم٧م ضمٝمٛم ًٞم٤م وأقمل ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م"( ،)3ي٘مقل :اًمٙمٚمٛم٦م هحذه ظمٓمحػمة ،يٕمٜمحل ُمًح٠مًم٦م يمٗمحر أو
خمٚمقق ،وم٢مين ُ
ِ
ًمٚمًٜمى٦م ي٘مقل :وم٠مٟم٤م أقمل وأدري ظمٓمقر َة هذه اًمٙمٚمٛمح٦م ،ومألضمحؾ
إؾمالمُ ،
يمٜم٧م ذم اًمً٤مسمؼ ُمـ اهٝمٛمٞم٦م ومٝمداين اهلل ُّ

( )1اًمٜمحؾ.20 :
( )2اًمٜمحؾ.20 :
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)10 /597
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َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن َُمـ ىم٤مل :ى
اًمًٜمىى٦م قمغم ى
إن اًم٘مرآن خمٚمقق :وم٢م ىٟمىف يٙمٗمر ،وطمٙم٤مه اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم و َذ َيمَح َره
ذًمؽ ى
ٟمص قمٚمام ُء ُّ
اًمًٜمىى٦م قمغم ُيم ْٗم ِر َُمـ ىم٤ملْ :
يمٗمحرهؿ مخًحقن ذم
إن اًم٘مرآن خمٚمقق" :وًم٘مد شم٘م ىٚمحد َ
ذم اًمٜمقٟمٞم٦م ،وم٘م٤مل ُمٌ ّٞمٜمًً٤م إع٤مع أهؾ ُّ
ٍ
قمنم ُِمـ اًمٕمٚمامء ذم اًمٌٚمدان" مخًقن ذم قمنمة مخًامئ٦م "واًمالًمٙم٤مئل اإلُم٤مم طمٙم٤مه قمحٜمٝمؿ سمحؾ ىمحد طمٙمح٤مه ىمٌٚمحف
ِ ِ
اًمًٜمىى٦م – ومٞمٛمـ ىم٤مل :ى
إن اًم٘مرآن خمٚمقق  -طمٙمقه قمـ هحذا
اًمٓمؼماين"( )1ي٘مقل :طمٙمقا هذا اًمتٙمٗمػم ُمـ ىم ٌَ ِؾ قمٚمامء ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م صٛمدوا وصؼموا وُم٤مت ُمٜمٝمؿ َُمـ ُمح٤مت ذم اًمًحجـ ،و ُقم ّ
حذب
اًمًٜمىى٦م ،وهلذا أئٛم٦م ُّ
اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ قمٚمامء ُّ
إن اًم٘مرآن خمٚمقق! ٕى ىهنحؿ ىمح٤مًمقاْ :
أن ي٘مقل :ى
ُمٜمٝمؿ َُمـ ُقم ّذب ،و ُىمتؾ ُمٜمٝمؿ َُمـ ُىمتؾ ،وأسمك يمثػم ُمٜمٝمؿ ْ
ضمحرت
إن
ْ
هذه اعم٘م٤مًم٦م ذم إُم٦م :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمٜم٤م ؾمٜمتًٌ٥م ذم دظمقل اًمٙمٗمر ذم إُم٦م ،صمؿ ي٠ميت إٟمً٤من ُمتٙمئ قمغم أريٙمتحف ٓ
يدري سم٤مخلالَ اًم َٕم َ٘م ِد ّي ي٘مقل :رطمؿ اهلل اإلُم٤مم أمحد! ؾم٤مُمح اهلل اإلُم٤مم أمحد! يم٤من يٜمٌٖمل ّأٓ ُيحدظمؾ ٟمٗمًحف ذم
هذا إُمر! ٕٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م اخلٓمر واخلٚمؾ اًمٙمٌػم اًمذي َ ِ
ؾمػم ُد قمغم إُم٦م ،وأن هذا اًمقىم٧م  -ؾمٌح٤من اهلل -
وىم٧م اٟمت٘م٤مد اًمً٤مسم٘ملم ،ي٠ميت إٟمً٤من ُي َ٘م ِّدِّ ْم ًمألُم٦م ؿمٞم ًئ٤م :وًمق ُم٤مت ُم٤م سمٙم٤مه ّإٓ أهٚمف ،و ِ
شمدر قمٜمف أُم٦م حمٛمحد ّ
صحغم
ومٕمٚمح٧م
اًمًٜمىى٦م يٜمت٘مد هذا! ويذ ُّم هذا! ويٌدي وضمٝمح ً٦م ذم هحذا! أٟمح٧م أن ُمح٤مذا
َ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :صمؿ ي٠مظمذ قمٚمام َء ُّ
ِ
ِ
ِ
اًمًٜمىى٦م ،وًمق هٚمٙمتؿ دومٕم ً٦م واطمحدة ُمح٤م َد َر ْت
ًمألُم٦م؟ أٟم٧م وقمنمة آَٓ ُمـ أُمث٤مًمؽ ٓ شم ْٕمد ًُمقن واطمدًً ا ُمـ قمٚمامء ُّ
أي شم٠مصمػمُ ،م٤م ًمٙمؿ ذم أُمح٦م حمٛمحد ّ
سمٙمؿ أُم٦م حمٛمد ّ
أي َىمح َدَ ِم
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ،م٤م ًمٙمؿ ّ
ِ
ِ ٍ
اًمنمح واًمًحقء ،صمحؿ يح٠ميت
ص ْدْ قً ،مٞمتٝم٤م َشم ًْ َٚمؿ ُمـ يمالُمٙمؿ وشمٙم ّٗمقن قمـ اًمتٍمحي٤مت واًمٙمت٤مسم٤متُ ،م٤م ُمٜمٙمؿ ّإٓ ى ّ
اًمًٜمىى٦م! ه١مٓء رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم
ُ
أطمدُ هؿ يٜمت٘مد اإلُم٤مم أمحد ويٜمت٘مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويٜمت٘مد اسمـ قمٌد اًمقه٤مب ويٜمت٘مد قمٚمامء ُّ
قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ ضمٕمؾ اهلل هلؿ ُِمـ اعم٘م٤مم اًمٕمكم ذم إُم٦م ِ
وُمـ اًمت٠مصمػم اًمٙمٌػم ،يٕمٜمل اٟمٔمر إمم ُم٤م طمّمؾ ُِمحـ ُمقوحقع
ّ
اًمنمك ويمٞمػ اٟمدصمر  -وهلل اعم ّـ واًمٗمْمؾ  -ذم قمدد يمٌػم ُِمـ اًمٌٚمدان ،واًمذي ي٘مقل :إ ىٟمىف ُم٤م يم٤من يقضمد ذك ذم
ٌ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :شم٘محقم
اهزيرة اًمٕمرسمٞم٦م! ٟم٘مقل :ظمًئ٧مَ ،ي ُر ُّد قمٚمٞمؽ
طمدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمى ِّ
أًمٞم٤مت ٟمً٤مء دوس قمغم ذو اخلٚمّم٦م ،وذو اخلٚمّم٦م  -ي٘مقل اًمراوي  -ـم٤مهمٞم٦م دوس اًمحذي
اًمً٤مقم٦م طمتك شمّمٓمؽ
ُ
يم٤مٟمقا يٕمٌدوهن٤م ذم اه٤مهٚمٞم٦مش( )2و ُأقمٞمدت قمٌ٤مد ُة ذو اخل َٚمّم٦م ،وأدرك قمٌ٤مد َة ذي اخلٚمّم٦م شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ حمٛمحد ذم
( )1اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)42 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7116مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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َعََبَدَ َ
اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم ودُمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م دُمر سم٤معمً٤مطمل واًمٗم١موس صمؿ سم٘مٞم٧م ُمٜمف سم٘مٞمح ٌ٦م دُمحرت ِ
زُمحـ اعمٚمحؽ قمٌحد
َ
ُّ
ُ ِّ َ
ُ ِّ َ
اًمٕمزيز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ أيمثر ُِمـ ُم٤مئ٦م َؾمٜمَ٦م سم٤مًمحديٜم٤مُمٞم٧م :وٓ شمحزال صحخقر ذو اخلٚمّمح٦م ُمقضمحقدة إمم أن،
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل ٓ« :شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك شمّمٓمؽ أًمٞم٤مت ٟمً٤مء
ي٘مقلُ :م٤م ذم ذك! ُم٤م ذم ذك واًمٜمى ُّ
دوس قمغم ذي اخلٚمّم٦مش( !!)1ذو اخلٚمّم٦م اًمذي يم٤مٟمقا يٕمٌدوٟمف ذم اه٤مهٚمٞم٦م ،سمِ َؿ شمرضمؿ اًمٌخ٤مري رمححف اهلل قمحغم
هذا احلدي٨م؟ ىم٤مل" :سم٤مب َشم َٖم ُّ ِػم اًمزُم٤من طمتك ُشمُٕمٌد إوصم٤من"( )2وشمرضمؿ قمٚمٞمف اسمح ُـ طمٌح٤من سم٘مقًمحف "سمح٤مب فمٝمحقر
قمالُم٤مت اه٤مهٚمٞم٦م ذم أهؾ اإلؾمالم"( )3صمؿ ي٘مقلُ :م٤م ذم ذك! ؾمٌح٤من اهلل هبذه اًمًٝمقًم٦م وهذا اًمت٠مصمػم اًمٕمٔمٞمؿ!
أسمدً ا ُم٤م ذم إُم٦م ذك! ُم٤م ذم إُم٦م ذك؟؟ أن سمٕمض اعمزارات اعمقضمقدة ذم يمثػم ُِمحـ اًمٌٚمحدان ىمٌحؾ
صمؿ ُي٘م٤ملً :
ُزار و ُي ُ
نمك سمح٤مهلل قمٜمحده٤م،
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وزُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وإمم اًمٞمقم وهل ُشم ُ
ِ
ِ
ذسمح قمٜمده٤م ًمّمح٤مطم٥م اًم٘محؼم ،و ُيحدقمك
ُمقضمقدة أن وهل٤م شم٤مريخ وهل٤م يمت٥مُ ،مٌٜم ّٞم٦م ُمـ أيمثر ُمـ ُمئ٤مت اًمًٜملمُ ،ي ُ
ص٤مطم٥م اًم٘مؼم ،و ُيًجد ًمف ،و ُيٓمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م ٓ ُيٓمٚم٥م ّإٓ ُِمـ اهلل وي٘مقًمقنُ :م٤م ذم ذك! زُمـ اًمِمٞمخ حمٛمحد سمحـ
ُ
قمٌد اًمقه٤مب ُم٤م يمح٤من ذم ذك! ُمح٤م ذم ذك واحلحدي٨م ذم اًمّمححٞمحلم؟؟ وأسمحك اهلل ّإٓ ْ
شمحدُمػم ذي
أن جيٕمحؾ
َ
ٍ
ِ
قمحدد يمٌحػم ُِمحـ
اٟمٌٕمح٤مث
اخلٚمّم٦م قمغم َي ِد َُمـ شم٘مقًمقن :إ ىٟمىف ًمٞمس ذم زُمٜمف ذك! صمؿ هذا اًمذي ص٤مر ذم إُم٦م ُِمـ
أسمٜم٤مئٝم٤م ًمتٌٜمل اًمِمٞمققمٞم٦م واإلحل٤مد ُم٤م هق؟ هذا ًمٞمس سمنمك؟ ًمٞمس سمٙمٗمر؟ َُمـ اًمذي شمٌٜمحك اعمحذاه٥م اإلحل٤مديح٦م ذم
اًمنمق واًمٖمرب؟ هذا ُِمـ أسمٜم٤مء إُم٦م ،وشمٌٜمقا هذه اعم٘مح٤مٓت ذم اًمقضمقديح٦م وذم اًمِمحٞمققمٞم٦م وذم اًمٗمٙمحر اًمٕمٗمحـ
اًمٗمٚمًٗمل اًمٖمر ُمقضمقد وقمدد ُِمـ يمتٌٝمؿ يداومٕمقن قمٜمٝم٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -طمتك ؿم٤مسم٧م ؿمٕمقرهؿ وُمح٤مشمقا
قمغم هذا! وهؿ ي١ميدون ويٜمنمون ذم إُم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م ،اًمِمٞمققمٞم٦م ًمٞمً٧م سمٙمٗمر؟ هؾ هٜم٤مك أطمد ي٘محقلً :مٞمًح٧م
سمٙمٗمر؟ ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،يٕمٜمل شمتٕمج٥م ُِمـ ه١مٓء اًمٜم٤مس ،طمدي٨م صمقسم٤من ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل:
أن اًمٜمى ى
طمل ُِمـ أُمتل سم٤معمنميملم ،وطمتحك يٕمٌحد ىمٌ٤مئحؾ ُِمحـ أُمتحل إوصمح٤منش( )4طمحدي٨م
«ٓ شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك يٚمحؼ ٌّ
َ
صحٞمح ،احل٤مصؾ ّ
اإلٟمً٤من يٕمل ظمٓمحقر َة هحذا اخلحالَ،
أن إدراك اخلٓمر ذم اخلالَ اًم َٕم َ٘م ِد ّي هق اًمذي جيٕمؾ
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)58 /9
( )3صحٞمح اسمـ طمٌ٤من (.)149 /15
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)785
( )4صحٞمح .أسمق داود (ُ )4252مـ طمدي٨م صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف
ً
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اًمًٜمىى٦م هذا اًمت٠ميمٞمد؟ وعم٤مذا ُي َٙم ِّٗمرون َُمـ ىم٤مل :ى
إن اًم٘مرآن خمٚمقق؟ عمَِ٤م ذيمرٟمح٤مه ًمحؽ ،أُمح٤م اًمحذي
وعم٤مذا ُي ُ
١ميمدُ قمٚمام ُء ُّ
اًمًٜمىى٦م ،وهلذا ىم٤مل" :واًم٘مرآن يمالم اهلل ،شمٙمٚمؿ سمف ًمٞمس
يتٙمئ وٓ يدري سمح٘مٞم٘م٦م اخلالَ أدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف اٟمت٘م٤مد أئٛم٦م ُّ
ضمٝمٛمل يم٤مومر" ّ
ٌ
َ
ومٛمـ زقمؿ ّ
ٕن اعم٘مقًم٦م أصٚمٝم٤م ُِمـ اهٝمٛمٞم٦م ،وهذا ىمٚمٜمح٤م سم٢معح٤مع
خمٚمقق ومٝمق
اًم٘مرآن
أن
ّ
سمٛمخٚمققَ ،
اًمًٜمىى٦م.
أهؾ ُّ

قمز ّ
َ
"وُمـ زقمؿ ّ
وضمؾ
أن
اًم٘مرآن يمال ُم اهلل ووىمػ" وهؿ يًٛمقن سم٤مًمقاىمٗم٦مٛ ،مققم٦م ُِمـ اهٝمٛمٞم٦م عمّ٤م ٟمٍم اهلل ّ

قرع واًمت٘مقى ،ىم٤مًمقاُ :م٤م ٟم٘محقل اًم٘محرآن خمٚمحقق وٓ همحػم
اًمًٜمى َ٦م قمغم يد اعمتقيمؾ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف :أفمٝمروا اًم َ
ُّ
خمٚمقق! ٟم٘مػٟ ،م٘مقل :اًم٘مرآن يمالم اهلل ،هؾ اخلالَ ذم يمقن اًم٘مرآن يمالم اهلل أو ذم يمقن هذا اًم٘مرآن اًمذي هحق
اًمً ىٜمى٦م وهلحذا
يمالم اهلل خمٚمقق أو همػم خمٚمقق؟ اخلالَ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،ومٚمٝمذا ؾمٛمقا سم٤مًمقاىمٗم٦م ،ومتٗمٓمـ هلؿ قمٚمامء ُّ
ٕن اًمذيـ ىم٤مًمقا :ى
أظمٌ٨م ،عم٤مذا؟ ّ
ُ
ُ
وىمقهلؿ اٟمدصمر ،وحم٤م اهلل شمٕم٤ممم
وضمكم
فم٤مهر
إن اًم٘مرآن خمٚمقق ُيم ْٗم ُرهؿ
ىم٤مًمقا :إهنؿ
ٌ
ّ
هذا اًم٘مقل  -وًمف احلٛمد واعم ّـ  -و ي٘مؾ سمف ّإٓ ُؿم ّذاذ أوم٤مق اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن ؿمٞم ًئ٤م ،دمده ً
ُمثال قمٜمد اإلسم٤موحٞم٦م
وأضاهبؿ و َُمـ ٓ شم٠مصمػم هلؿً ،مٙمـ هذا اًم٘مقل اٟمٛمحك ،أشمك ه١مٓء سمٓمري٘م٦م ومٞمٝم٤م ٟمحقع ُِمحـ اًمتح٤ميحؾ ،هلحذا ىمح٤مل
إن اًم٘مرآن يمالم اهلل خمٚمقق ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل :ى
اإلُم٤مم أمحد :اهٝمٛمٞم٦م ـمقائػُ ،مٜمٝم٤م َُمـ ي٘مقل :ى
إن اًم٘مرآن يمحالم

اهلل وي٘مػ(ٕ ،)1هنؿ عمّ٤م ُهمٚمٌِقا ىم٤ملٟ :م٘مقل :اًم٘مرآن يمالم اهللٟ ،م٘مقل :أٟمتؿ ىمٌؾ اخلالَ وسمٕمد اخلحالَ شم٘مقًمحقن:
اًم٘مرآن يمالم اهلل ،ظمالومٜم٤م ُمٕمٙمؿ هؾ هق خمٚمقق أو همػم خمٚمقق؟ وهلذا ىم٤ملَُ :مـ وىمػ و ي٘مؾً :مٞمس سمٛمخٚمقق:
ومٝمق أيمٗمر وأظمٌ٨م ُِمـ إول ً
أن جيري يمال َُمف ذم اًمٕم٤مُمح٦م دون ْ
ىمقٓ ،عم٤مذا؟ ٕٟمف يٛمٙمـ ْ
أن يحدريً ،مٙمحـ ُو ِضمح َدَ
أن هذا ُِمـ اًمقرع ،ىم٤مًمقاُ :م٤م ٟمدظمؾ ذم هذا اعمقوقعّ ،
اعمحدِّ صملم اًمذيـ فمٜمقا ّ
أيْم٤م ُم٤م أدريمقا ،ه١مٓء
سمٕمض
ِّ
ٕن ً
ُ
ِ
ٍُم ّ
أن ُي َٕم ّٚمٛمقا ْ
ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف ٓ ُسمدّّ ْ
أن اًم٘مرآن ًمحٞمس سمٛمخٚمحقق؟
وأن ُي ٌّلم هلؿ ُمدًمقل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،وعم٤مذا ُٟم ُّ
ِ
ُمٝمتام ُم ًثال سمروايتف وطمٗمٔمف ًمٙمحـ
ٓ ُسم ّدّ ُمـ اًمٜمصّ ٕ ،ن يمالم اهلل ُُمٜمَ ّزل همػم خمٚمققٟٕ ،مف ىمد ٓ يدري ،ىمد يٙمقن ً

اؾمتدرايم٤م قمغم ٟمٗمًف ،واًمٚمٗمظ يمام ذم اًمنميط هق" :هلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :اهٝمٛمٞم٦م صمالصم٦م ـمقائػُ ،مٜمٝم٤م َُمـ ي٘مقلّ :
ً
إن
( )1هٜم٤م يمالم اًمِمٞمخ  -طمٗمٔمف اهلل  -يم٠من ومٞمف
إن اًم٘مرآن يمالم اهلل خمٚمقق ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل :ى
اًم٘مرآن هق يمالم اهلل ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل :ى
إن اًم٘مرآن يمالم اهلل وي٘مػ" وًمٕمؾ اًمّمقاب هق ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ،وهق فم٤مهر
ًمٚمٛمت٠مُمؾ .واهلل أقمٚمؿ.
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ٓ يدري سم٤معمدًمقل ،ىم٤ملُ ٓ :سم ّدّ ْ
سمٕمض َُمـ يم٤من ي٘مقل هبذه اًمٙمٚمٛمح٦م ويحرى قمحد َم
أن ُي َٕم ّٚمؿ و ُي َٕم ّرَ و ُي َٗم ّٝمؿ ،وهلذا ُ
ِ
اخلقض هب٤م عمَّ٤م ُقم ِّٚمؿ اٟمتٌف ،ىم٤ملُ :م٤م يمٜم٧م أدري ّ
أن هذا هق ُمرا ُدهؿ!
ىم٤مل" :و َُمـ زقمؿ ّ
ضمٝمٛمحل ظمٌٞمح٨م ُمٌتحدع"
أن أًمٗم٤مفمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن وشمالوشمٜم٤م ًمف خمٚمقىم٦م :واًم٘مرآن يمالم اهلل ومٝمق
ّ
أيْم٤م أرادوا ْ
أن ي٠مشمقا إمم ُم٘مقًمتٝمؿ سمٓمري٘م٦م ُمٚمٗمقوم٦م ،وم٘مح٤مًمقا :اًم٘محرآن يمحالم اهلل ًمٙمح ّـ أًمٗم٤مفمٜمح٤م سمح٤مًم٘مرآن
اهٝمٛمٞم٦م ً
خمٚمقىم ٌ٦م ،يمٚمٛم٦م "اًمٚمٗمظ" ُم٤مذا شمٕمٜمل؟ أشمٕمٜمل ُمٕمٜمك واطمدًً ا أو ُمٕمٜمٞملم؟ ُمٕمٜمٞملم ،ىمد شمٕمٜمل اًمٌمء اًمحذي ُيحتٚمٗمظ سمحف
وهق اًم٘مرآن ٟمٗمًف ،وىمد شمٕمٜمل يمال َُمؽ وصق َشمؽ ،وم٠مشمقا ُِمـ هذه اًمزاوي٦م يمام أشمقا ُِمـ زاوي٦م اًمقىمػ واًمقرع طمتك
يتقصٚمقا سمف إمم ىمقًمف ُِمـ ضمديد ،وم٘م٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :هذا ٟمقع ُِمـ اًمتجٝمؿ اسمتحدا ًء ،سمحؾ شم٘محقل :اًم٘محرآن يمحالم اهلل
أن اًمٕمٌد خمٚمقق ّ
ُُمٜمَ ّزل همػم خمٚمقق ،ويمؾ أطمد يٕمٚمؿ ّ
وأن صقشمف خمٚمققً :مٙم ّـ اًم٘مرآن اًمذي ي٘مرأه اًمذي شمٙمٚمؿ سمحف
ِ
ِ
قمز ّ
أي ٟم٤مطمٞمح٦م؟ اًمٚمٗمحظ
اهلل ّ
وضمؾ ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،وم٠مشمقا ُمـ هذه اًمزاوي٦م وم٘م٤مًمقا :أًمٗم٤مفمٜم٤م خمٚمقىم٦م ،أًمٗم٤مفمٙمؿ ُمحـ ّ
ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م حمتٛمٚمح٦م هنحك
ُمّمدرً ،مٗمظ يٚمٗمظ ًمٗم ًٔم٤م ،هؾ شم٘مّمد اعمت َٚم ىٗمظ سمف وهق اًم٘مرآن أو شم٘مّمد صق َشمؽ؟ ّ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ْ
أن ُيٗمتح هذا اًمٌ٤مب طمتك ٓ يدظمؾ اهٝمٛمٞم٦م ُمٜمف ُِمـ ضمديد ،وىمح٤مًمقا :هحذا ٟمحقع اسمتحداع ،هحق يريحد
أن يدظمؾ قمغم إُم٦م ُِمـ زاوي٦م ِ
اهٝمٛمل ْ
وُمـ سم٤مب آظمر.
ُّ
صمؿ ىم٤مل" :و َُمـ يٙمٗمر ه١مٓء اًم٘مقم واهٝمٛمٞم٦م يمٚمٝمؿ ومٝمق ُمحثٚمٝمؿ" يٕمٜمحل أٟمحف إذا ُو ِّوح َح ًمحف ّ
أن هحذا هحق
أن ُمثؾ ه١مٓء ُي َٕم ىٚمٛمقنّ ،
اعمدًمقل اخلٓمػم وأسمك ىم٤مل" :وم٢مٟمف يٙمقن ُمثٚمٝمؿ" ًمٙمـ ُمثٚمام َذ َيم ََر اإلُم٤مم أمحد ّ
ُ
ٕن سمٕمض
ذيمرت ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ أطمحد طمحدصمٜم٤م قمحـ آؿمحؽمايمٞم٦م ي٘محقل :يمٜمح٤م ٟمّمحكم
اًمٜم٤مس ُم٤م يًتققم٥م وٓ يدريُ ،مثٚمام
ُ
وٟمّمقم صمؿ أدريمٜم٤مهؿ وًمٕمٜم٤مهؿُ ،م٤م يمٜم٤م ٟمٕمرَ آؿمؽمايمٞم٦م هبذا اًمقوع! يمٜم٤م ٟمّمحقم وٟمّمحكم ذم ؿمحٌ٤مسمٜم٤م وٟمححـ
ٟم٘مقل :اؿمؽمايمٞم٦مُ :م٤م ٟمدري! ومٌٕمض اًمٜم٤مس ىمد يتٌٜمك يمال ًُم٤م أو ً
ىمقٓ وهق ٓ يدري سمف ومال ُيًتٕمجؾ قمٚمٞمفٟ ،م٘مقل:
هذا اًم٘مقل وهذا اًمٙمالم وهذا اعمذه٥م طم٤مصٚمف يمذا ويمذا :أشم٘مقل سمف؟ سمٕمض إطمٞم٤من يرشمٕم٥م ،ي٘مقل :أقمقذ سم٤مهلل
يمٞمػ أىمقل ُمثؾ هذا اًمٙمالم وأٟم٤م ُِمـ اعمّمٚملم! يمٞمػ شمقضمف زم ً
أصال هذا اًمٙمالم؟ ٟم٘مقل :هذا هق اعمذه٥م اًمذي
شمتٌٜم٤مه ًمٙمٜمؽ ٓ شمدري ،وهلذا ُي َٕم ّٚمؿ ه١مٓء.
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ِ
حٞمام﴾( " )1وىمحقل اهلل شمٕمح٤ممم
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :ويمٚمؿ ُمقؾمك
شمٙمٚمٞمام يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
قؾمك َشم ْٙمْٚم ً
﴿و َيم ىٚم َؿ اهللىُ ُُم َ
ً
شمٙمٚمٞمام" هق شم٠ميمٞمد سم٤معمّمدر ًمٌٞم٤من أٟمف شمٙمٚمٞمؿ طم٘مٞم٘ملّ :
وأن اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٛمف يمال ًُم٤م طم٘مٞم٘م ًٞم٤م.
" ً
ِ
ىٌحل ّ
صحغم
ىمقًمف "وٟم٤موًمف اًمتقراة ُمـ يده إمم يده" ضم٤مء هذا قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ًمٙمـ ٓ ُي ْٕم َٚم ُؿ حمٗمق ًفم٤م قمـ اًمٜمى ِّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ( ،)2يٕمٜمل هق ُمقضمقد قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب وضم٤مء قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ورسمام اًمت٤مسمٕمقن احل٘مٞم٘م٦م شمٚم٘مقه
ِ
ٟمحص
أُمره٤م ّإٓ ُمحـ ِّ
قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،يٕمٜمل طمٙمقه قمٜمٝمؿ ،ومٜمحـ ٟم٘مقلُ :مثؾ هذه إُمقر إصؾ أٟمف ٓ ُي١مظمذ ُ
قمز ّ
ىٌل ّ
وضمؾ أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك ومٝمذا ٓ إؿمحٙم٤مل ومٞمحفً ،مٙمحـ هحؾ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وأُم٤م يمقن اهلل ّ
اًمٜمى ِّ
ٟم٤موًمف إ ّي٤مه٤م سمٞمده؟ ُِمـ يده إمم يده؟ هذا ٓ ّ
ؿمؽ أٟمف حيت٤مج إمم دًمٞمؾ.
ُمتٙمٚمام"؟ ًمِ َ ُػم ىد قمغم
ُمتٙمٚمام قم٤معمً٤م ،ومتٌ٤مرك اهلل أطمًـ اخل٤مًم٘ملم" عم٤مذا ىم٤مل" :و يزل اهلل
صمؿ ىم٤مل" :و يزل اهلل
ً
ً
اًمٙمالسمٞم٦م و َُمـ ورصمٝمؿ ُِمـ إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ممـ ي٘مقًمقن :ى
إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم شمٙمٚمؿ سمام أراد صمؿ يتٙمٚمؿ! سمؾ
ي٘م٤مل :اهلل شمٙمٚمؿ ،ويتٙمٚمؿ سمام ؿم٤مء ؾمٌح٤مٟمف يمٞمػ ؿم٤مء وُمتك ؿم٤مء ،وؾمٞمٙمٚمؿ َ
سمحٜمص اًم٘محرآن ،وؾمحٞمٙمٚمؿ
أهؾ اهٜم٦م ّ
أهؾ اًمٜم٤مر سمٜمص اًم٘مرآن ،ويٙمٚمؿ ُمالئٙمتف ،ومٞمتٙمٚمؿ وٓ يزال يتٙمٚمؿ سمحام ؿمح٤مء يمٞمحػ ؿمح٤مء  -ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم -
ومتٌ٤مرك اهلل أطمًـ اخل٤مًم٘ملم.
----------------------------------------- ي٘مقل أخ :هؾ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م وسمروشمقيمقٓت صٝمٞمقنأطمٙمٛم٧م ىمٌْم َتَٝم٤م قمغم اًمٕم٤م  :وم ُٞم َح ّذر ُمٜمٝم٤م وأٟمحف ُي َٛم ىٝمحدُُ
ْ
ًمٚمٕم٤م ًم٘مٌقًمف؟
رب قمزيز ذو اٟمت٘م٤مم ىمقي ىم٤مدر ،شمت٘م٤مس أُم٤مم قمٔمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هذه اًمحدول
إظمقاٟمٜم٤م اًمٙمرام :اًمٕم٤م َ ًمف ّ
أسمحدً ا ذم شمّمحقير ىمحقة هح١مٓء
اًمتل شمًٛمك قمٔمٛمكُ ،م٤م يٜمٌٖمل اعمٌ٤مًمٖم٦م ،سمٕمض اًمٜم٤مس أن يٌ٤مًمغ ُمٌ٤مًمٖم٦م همػم ضمٞمدة ً
وأهنؿ يًتٓمٞمٕمقن ،قمٌٞمد ُِمـ قمٌ٤مد اهلل :وٓ يًتٓمٞمع اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ْ
أن حيرك ؾم٤ميمٜمًً٤م ّإٓ سمح٢مذن رب اًمٕمح٤معملم ،هحذه
اعمٌ٤مًمٖم٦م أن ذم شمّمقير ىمقة اًمٙمٗم٤مرّ :
وأن ه١مٓء ىمد أطمٙمٛمقا ىمٌْم َتٝمؿ! ي٤م أظمل واهلل ُم٤م أطمٙمٛمقا ىمٌْم َتٝمؿ طمتحك
ٟمٗمٚم٧م اًمزُمح٤م ُمّ :
وأن اًمٕمح٤م يديروٟمحف! ٓ واهلل،
داظمؾ سمٚمداهنؿ ،وم٤معمٌ٤مًمٖم٤مت هذه ذم َأ ُْم ِر اًمٙمٗم٤مر ويمقن ه١مٓء مم٤م ا َ
( )1اًمٜمً٤مء.164 :
(ُ )2يٜمٔمرٛ « :مقع اًمٗمت٤موىش ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)533 /12
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رب ،هق اًمذي يدسمره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممً ،مٙمـ عمّ٤م ّ
اًمٜم٤مس أن قمـ اًم٘مٞم٤مم سمام أوضم٥م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم
ختغم
ُ
اًمٕم٤م ًمف ّ
َ
ؾمٚمط اهللُ قمٚمٞمٝمؿ ه١مٓء ،وم٢مذا رضمٕم٧م إُم٦م اًمرضمقع احل٘مٞم٘مل ًمرهب٤م ٟمٍمه٤م اهلل ،ومٝمذه اعمٌ٤مًمٖم٤مت أن ذم شمّمقير
ِ
قمٔمٛم٦م اًمٙمٗم٤مر وُم٤م هؿ قمٚمٞمف وُم٤م يٛمٙمـ ْ
أن يٗمٕمٚمقا سم٤مٕرض وأهٚمف! يمؾ هحذا سم٤مـمحؾ همحػم صححٞمح ،وهحق ُِمحـ
اإلرضم٤مَ ،اعمرضمٗمقن ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ :هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن :ضم٤مءيمؿ إقمداء وضم٤مءيمؿ اًم ُٕم َدَ د ٓ ،يٜمٌٖمل ُمثؾ
أن ُي ٌَ ى٨م ومٞمٝم٤م وضمقب اًمرضمقع إمم رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممّ :
هذا اًمٙمالم ،إُم٦م يٜمٌٖمل ْ
وأن اهلل شمٕمح٤ممم ٟمح٤مس
ديٜمف ،ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿً« :مٞمٌٚمٖم ّـ هذا اًمدِِّّ يـ ُم٤م سمٚمغ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مرش( )1يٕمٜمل إرض يمٚمٝم٤م ،هلذا ُم٤م يٜمٌٖمل
هذه اعمٌ٤مًمٖم٤مت وشمقهٞمؿ اًمٜم٤مس ،ي٘م٤مل :اًمذي أوصؾ إُم٦م إمم هذه احل٤مل هق يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :سمِام َيمًَحٌ ْ٧م َأي ِ
حدي
َ َ َ ْ
ِ
اًمٜمى ِ
رضمٕم٧م إُم٦م إمم رهب٤م ّ
وم٢من اهلل يٜمٍمه٤م سمال ّ
ؿمؽ.
ى٤مس﴾( )2وم٢مذا
 ي٘مقل :أيـ َذ َيم ََر اإلُم٤مم أمحد أٟمف يدقمق ًمإلُم٤مم احل٤ميمؿٟٕ :مف هٜم٤مك َُمـ ُيِمٙمؽ ذم ذًمحؽ وأٟمحف يّمحح ّإٓقمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض؟
اًمًحٜمىى٦م( ،)3وصم٤مسمح٧م قمحـ
هذا اًمذي يِمٙمؽ ُمًٙملم ٓ يدري ،هذا صم٤مسم٧م قمـ اإلُم٤مم أمحد يرويف اخلالل ذم ُّ
اإلُم٤مم أمحد ذم رؾم٤مًمتف ًمٚمٛمتقيمؾ ،طمتك إٟمف ىم٤مل ذم رؾم٤مًمتف ًمٚمٛمتقيمؾ" :ريض اهلل قمٜمؽ" ّ
ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده
ي ُّٗمظ! أٟم٧م أن شم٘مقل :اهلل يرى قمٚمٞمؽ ،شم٘مقل ٓ :شم٘مؾ :ريض اهلل قمٚمٞمؽ! هل واطمدة ،دقم٤م ًمٚمٛمتقيمحؾ رمححف
ََ
اًمًٜمىى٦م ويمت٤مسمف ُمقضمقد ُمٜم٘مقل ،وًمٞمس هذا وم٘مط قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞمح٤مض! قمحـ اًمٗمْمحٞمؾ سمحـ
اهلل ٕٟم ّف اهلل ّ
أقمز سمف ُّ
قمٞم٤مض وقمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ ،وأقمٓمٞمؽ هذا اخلؼم قمـ قمٌد اهلل اًم ُٕم َٛمري رمحف اهلل  -وهق ُِمـ أيمثر اًمًٚمػ ىمحق ًة ذم
إُمر سم٤معمٕمروَ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،ويم٤من اخلٚمٗم٤مء يتحٛمٚمقن ُمٜمف ٕهنؿ يٕمٚمٛمحقن صحدىمف  -طمتحك إٟمحف عمّح٤م أشمحك
سم٤مًمرؿمٞمد وص٤مر يٕمٔمف  -اًمرؿمٞمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌ٤مد وهق ُِمـ أىمقى ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس  -يم٤من يتٚم٘مك يمال َُمف سم٘مقًمف:
ؼما ّ
أن اًم ُٕم َٛمري يدقمق قمٚمٞمف! ومً٠مل ُمقؾمك
قمؿ  -يٕمٜمل شم٠مد ًسم٤م واطمؽما ًُم٤م ًمف  ،-ومقصؾ اًمرؿمٞمدََ ظم ً
قمؿٟ ،مٕمؿ ي٤م ّ
ٟمٕمؿ ي٤م ّ
وزير اًمرؿمٞمد  -ؾم٠مل اًم ُٕم َٛم ِر ىي قمـ ذًمؽ وم٘م٤ملُ :يٜمْ َْٛمك إمم أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمؽ شمدقمق قمٚمٞمف :سمِ َؿ اؾمتحٚمٚم٧م ذًمؽ؟
ُ -

ُمرومققم٤م ،وىم٤مل اًمذهٌل( :قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ).
( )1صحٞمح .اعمًتدرك (ُ )8326مـ طمدي٨م متٞمؿ ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اًمروم.41 :
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)83 /1
(ُّ )3
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ىمٚم٧م :اًمٚمٝمؿ إ ْن يم٤من شمًٛمك سم٤مًمرؿمٞمد
ىمذى ذم قمٞمقٟمٜم٤م ٓ شمٓمرومف قمٚمٞمف! وًمٙمٜمٜمل ُ
ىم٤مل" :واهلل إين ُم٤م ىمٚم٧م :اًمٚمٝمؿ أٟمف ً
ومخذ سمٞمده ،اًمٚمٝمؿ ى
وإن يم٤من شمٙمٜمك سمف ًمٖمػم ذًمؽ ْ
ًمػمؿمد وم٠مرؿمدهْ ،
إن ًمف طم٘م٤م قمغم يمؾ ُمًحٚمؿ ًم٘مراسمتحف ًمرؾمحقل اهلل
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ"( )1و َذ َيم َر ُم٤م يم٤من يدقمق سمف ،ي٘مقل :ذاك اًمٔم ّـ سمؽ ،هذا اعمٔمٜمقن سمؽ ،وعمّ٤م ىم٤مل رضمؾ ٓسمحـ
اًمِمخػم ا ْد ُع قمغم احلج٤مج؟ ىم٤مل :ا ْد ُع ًمف سم٤مًمّمالح( :)2ى
يٜمّمحقن ذم يمتح٥م
اًمًحٜمىى٦م ّ
ظمػم ًمؽ ،وقمٚمامء ُّ
وم٢من صالطمف ٌ
أن يقوم٘مٝمؿ اهللْ :
ًمٚمح ّٙمّ٤مم ْ
ًدّ دهؿ :ومٞمٔم ّـ أٟمف ُم٤م ورد ّإٓ قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض! ٕٟمف
وأن ُي ّ
اًمٕم٘مٞمدة قمغم اًمدقم٤مء ُ
ٓ يدري سم٤مًمٜمّمقص وإظمٌ٤مر اًمٙمثػمة ضمحدًً ا قمحـ اًمًحٚمػ ذم اًمحدقم٤مء هلح١مٓء احلُ ّٙمّح٤مم سمح٤مًمتقومٞمؼ واًمتًحديد،
ويمت٤مسم٤مهتؿ ُمقضمقدة وُمروي٦م طمتك سم٤مًمًٜمد.
 ي٘مقل :قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م ًمـ يٜمتٝمل ذح اًمٙمت٤مب!ًمٜمٜمٔمر أٟم٤م وأٟم٧م؟ ْ
إن ؿم٤مء اهلل ،سم٢مذن اهلل يٜمتٝمل سمحقل اهلل ،هٜم٤مك ُمقاوع ي٤م إظمقة ُحيتح٤مج إمم اإلـم٤مًمح٦م ومٞمٝمح٤م،
ْ
وهل ُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُؿم ٌَف :وُم٤م يٙمقن ومٞمف ٟمقع ُِمـ احل٤مضم٦م ًمرسمٓمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مسً ،مٙمـ اعمقاوع إظمرى ٟمحرى ْ
إن ؿمح٤مء
اهلل  -سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ  -سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ؾمؽمى اًمٙمت٤مب سمحقل اهلل يٜمتٝمل ْ
إن ؿم٤مء اهلل.
ٍ
سمٗمتقر!
وأصٌ٧م هذه اًمٗمؽمة
يمٜم٧م ُِمـ اعمح٤مومٔملم يقُم ًٞم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم،
ُ
 ي٘مقلُ :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو« :ي٤م قمٌد اهلل ٓ :شمٙمـ ُمثؾ ومالن! يم٤من ي٘مقم َ
ي٘مقل ّ
اًمٚمٞمؾ ومؽمك ىمٞم٤مم
ُ
ُمح٧م
اًمٚمٞمؾ!ش( )3وم٤مًمذي ىم٤مًمف
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ هلذا اًمرضمؾ أىمقًمف ًمؽ ٓ ،شمٙمـ هٙمذا ي٤م أظملُ ،مح٤م د َ
قمنا ،شمحرسمط اعمٜمٌحف
ىمد أيمرُمؽ اهلل سمٚمذة ُمٜم٤مضم٤مشمف وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ :ومال شمؽمك ُمثؾ هذا إُمر ،وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٞمس ً
أُمرا ً
قمغم ُم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر سمرسمع ؾم٤مقم٦م ،سمثٚم٨م ؾم٤مقم٦م ،سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦مُ :م٤م أقم٤مٟمؽ اهلل قمٚمٞمف ،اًمٜم٤مس شمتٗم٤موت ذم هحذا وهلحؿ
وصٚمٞم٧م اًمريمٕمتلم يٌحدأ اًم٘مٞمح٤ممً ،محق
صٚمٞم٧م اًمٕمِم٤مء
قمجزت :احلٛمد هلل ،إذا
أقمامل ،شم٘مقم وشمّمكم ُِمـ اًمٚمٞمؾً ،مق
َ
َ
َ
صٚمٞم٧م سمٕمد اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ ْ
أن شمٜم٤مم يًٛمك ىمٞم٤م ًُم٤م هذا ،ومٗمؽمة اًم٘مٞم٤مم ُِمـ سمٕمد صالة اًمٕمِمح٤مء إمم اًمٗمجحر يمٚمحف يًحٛمك
َ
ىمٞم٤م ًُم٤مِّ ،
ومّمؾ أول اًمٚمٞمؾ و َٟم ْؿ و ُىم ْؿ قمٜمد اًمٗمجر.

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء سمٜمحقه (.)363 /7
( )2اًمزهد ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ (ص )199 :واعمًئقل هق يزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم.
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1152مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِ
اًمًٜمىى٦م واهامقم٦م ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ـمري٘م٦م اًمٜمٗمل وشمٕمداد اًمٜمٗمل ذم اًمّمٗم٤مت اًمتل
 ي٘مقل :هؾ ُمـ ُمٜمٝم٩م ُّهب٤م اًمٜمص يمام ؾمٚمػ قمـ اعم١مًمػ؟
ِ ِِ
إصؾ ّ
﴿و َ ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌٌ ﴾(ً ،)2مٙم ّـ اًمٜمٗمل
ر ٌء﴾(َ ،)1
أن اًمٜمٗمل يٙمقن سم٢مع٤مل يم٘مقًمفًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمَٛم ْثٚمف َ ْ
قت﴾( )3ومٝمق يذيمر اًمٜمٗمحل
احل ِّل ا ىًم ِذي َٓ َي ُٛم ُ
اًمذي َذ َيم َره رمحف اهلل ًمٌٞم٤من اًمقصػ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
﴿و َشم ََق ىيم ْىؾ َقم َغم ْ َ
ذم سمٞم٤من اًمقصػ ٟمٗمًف ،ومٜم٘مقل :هق طمل ٓ يٛمقت ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ،ىم ّٞمقم ٓ يٜم٤مم ،قمزيز ٓ يٗمقشمف أطمدٌٌ  ،هحذا ُمح٤م
ومٞمف إؿمٙم٤مل ،وًمٞمس هق اًمٜمٗمل اًمذي شمٗمٕمٚمف اعمٕمٓمٚم٦م.
اًمٌخ٤مري يرى ّ
 ي٘مقلُ :م٤م صح٦م اًم٘مقل ّسم٠من أًمٗم٤مفمٜم٤م ذم اًم٘مرآن خمٚمقىم٦م؟
سم٠من
ى
اًمًحٜمىى٦م واهامقمح٦م
اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُي ْٗم َٝم ْؿ ىمق ًُمف ُِمـ ىمٌؾ اًمٙمثػميـ،
ُّ
اًمٌخ٤مري قمغم ٟمٗمس ـمري٘م٦م أهؾ ُّ
ِ
وسملم ذًمحؽ سم٤مًمتٗمّمحٞمؾ ذم يمت٤مسمحف
ومٝمؿ ىمقًمفّ ،
رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،وًمٞمس ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سمٛمثؾ هذا اًم٘مقلً ،مٙمٜمف ُأد َء ُ
" َظم ْٚم ِؼ إومٕم٤مل".
 ي٘مقل :هؾ اعمٔم٤مهرات ود احلٙمقُم٦م ٟمقع ُِمـ اخلروج اعمذُمقم ذ ًقم٤م؟وم٤مظمرجْ ،
ْ
وإن يم٤مٟمح٧م شمح٠مت هحذه
إن يم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ظمرضمقا زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م وزُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس
ْ
اًمٓمري٘م٦م ّإٓ ُِمـ آصم٤مر اًمحت٠مصمر سم٤مًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م ومال خترج ،اعمٔم٤مهرات ٓ ّ
ؿمؽ أهن٤م همػم ُمنموقم٦مً ،مٙمـ يح٠ميت َأ ُْم ٌحر:
شمٜمص إٟمٔمٛم٦م ومٞمٝم٤م قمغم ضمقاز اعمٔم٤مهرات شمٙمقن ُمٌ٤مطم٦م؟ اًمدِِّّ يـ ًمٞمس أًمٕمقسم٦م! إذا أسم٤مطمقه أسمحٜم٤مه؟
سمٕمض اًمٌٚمدان ّ
أطمد أُمريـ :إُم٤م ّ
ٟمٜمٔمر أسم٤مطمقه أو يٌٞمحقه ،وإُمح٤م أهنح٤م شم٘مٚمٞمحد
وهنل قمـ اعمٜمٙمر ومال ْ
أُمر سم٤معمٕمروَ ٌ
أن اعمٔم٤مهرات ٌ
ٍ
وشم٠مس هبؿ وومتح سم٤مب ًمٚمتِمٌف اًمٕمٔمٞمؿ هبؿ وومقى قم٤مرُمح٦م :ومٚمحق ىمح٤مًمقا :شمٔمح٤مهروا! ىمٚمٜمح٤م ٓ :جيحقز ْ
أن
ًمٚمٙمٗم٤مر
ٟمتٔم٤مهر وٟمٕمّمٞمٙمؿ ذم هذا ،سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ ُمً٠مًم٦م ي٘مقل :إذا يم٤مٟم٧م إٟمٔمٛم٦م متٜمع :وم٤معمٔمح٤مهرات ممٜمققمح٦م،
اإلٟمً٤من ٟمٗمًف يمام حيدث ُِمـ اعمحتجلم ،ىم٤ملَُ :مـ أراد ْ
ُ
وإذا يم٤مٟم٧م ُشمتٞمح؟ ًمق ص٤مرت إٟمٔمٛم٦م ُشمتٞمح ْ
أن
أن ُحيرق
ٟمٗمًف ًمٞمٔمٝمر ٟمق ًقم٤م ُِمـ اعمٕم٤مرو٦م :هؾ يٗمٕمؾ ذًمؽ؟ شمزهؼ اًمٜمٗمس؟ أُمقر ُم٤م شمٙمقن أًمٕمقسم٦م ٟمٜمٔمحر :أسم٤مطمقهح٤م
ُحيرق َ

( )1اًمِمقرى.11 :
( )2اإلظمالص.4 :
( )3اًمٗمرىم٤من.58 :
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أن يٛمٜمٕمقه٤م ،وإُم٤م ّ
وهنل قمـ اعمٜمٙمر ومٚمٞمس هلؿ ْ
أن اعمٔم٤مهرات
أُمر سم٤معمٕمروَ ٌ
أو يٌٞمحقه٤م؟؟ اعمٔم٤مهرات إُم٤م أهن٤م ٌ
ٍ
شم٠مس ًمٚمٙمٗم٤مر و يٙمـ قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -هل وأٟمقاع آقمتّم٤مُم٤مت ،ضم٤مءت ُمع سمٕمْمٝم٤م -
اإلضاسم٤مت آقمتّم٤مُم٤مت اعمٔم٤مهرات ،دمد هذا اًمٗمٙمر اًمٗمرٟمز ذم اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م وذم أضاهب٤م أهن٤م ٟمحقع ُِمحـ
ِ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمحٜمٝمؿ
اًمْمٖمط قمغم احلٙمقُم٦م ،إُم٤م أهن٤م قمغم وضمف ذقمل :وم ُت ْ٘م ٌَؾٟ ،م٘مقلٟ :مٜمٔمر ذم ومِ ْٕم ِؾ
هؾ ومٕمٚمقه٤م؟ ُم٤م ومٕمٚمقه٤م ،سمؾ هذا شمِمٌ ٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ،وًمق ىم٤مل اًمٜمٔم٤مم :ىإهن٤م شمٌ٤مح ٓ ،شمٌ٤محّ ،
ٕن اًمٜمٔم٤مم إذا أسم٤مح ُمح٤م ٓ
حيؾ ٓ يّمٚمحُ ،مثؾ هذه اًمِمٌٝم٦م ٓ وضمف هل٤م سمت٤م ًشمً٤م.
قمكم ٕ سمٙمر ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م؟
 ي٘مقلُ :مٌ٤ميٕم٦م ّٟمٕمؿ صم٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمحلم(ً ،)1مٞمس وم٘مط ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م.
 ي٘مقل :اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتـ ي٘مقًمقنَُ :مـ ُٟم ِ٘م َؾ قمٜمف اضمتٜمح٤مب اًم٘متح٤مل ذم اًمٗمحتـ ُِمحـ اًمّمحح٤مسم٦مطمقادث ومردي٦م ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمٙمثػم ؿم٤مريمقا!
ِ
رأؾمٝمؿ ؾمٕمد سمـ أ وىم٤مص وقمٌد اهلل سمـ قمٛمحر
همػم صحٞمح ،اًمذيـ اقمتزًمقا اًمٗمتٜم َ٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمثػم ضمدًً ا ُ
وؾم َٚمٛم٦م سمـ إيمقع وقمدد همٗمػم اضمتٜمٌقه٤م ،وم٘مقل :طمقادث ومردي٦م ًمٞمس سمًٚمٞمؿ ،واًمحذيـ رأوا
وحمٛمد سمـ َُم ًْ َٚمٛم٦م َ
قمكم هق اًمّمقاب ،واًمحذيـ أرادوا إٟمحام أرادوا َ
قمكم ريض اهلل قمٜمف اضمتٝمدوا ومرأوا ّ
َ
ىمتحؾ
أن اًم٘مت٤مل ُمع ّ
اًم٘مت٤مل ُمع ّ
ِ
ىمتٚم٦م قمثامن( )2و يٙمـ أطمد ٓ يريد قمٚمٞم٤م ُِمـ طمٞم٨م هق! أو ٓ يريد سمٞمٕمتف! هذا همػم ُمقضمقدً ،مٙمحـ أرادوا َ
ىمتح٤مل
أصال ُيراد سمحف اًم٘متٚمح٦م ،ومحرأوا ّ
اًم٘متٚم٦م ،وىمٚمٜم٤م :إ ّن اًم٘متٚم َ٦م اٟمْمٛمقا إمم َقم ًْ َٙم ِر قمكم ،ومٙم٤من اًم٘مت٤مل ً
أن اًمّمحقاب ُمحع
ه١مٓء أو ُمع ه١مٓء ،ويمٚمٝمؿ يمام ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :تٝمدونُ ،مٜمٝمؿ َُمـ أص٤مب ومٚمف أضمران ،وُمٜمٝمؿ َُمحـ أظمٓمح٠م
أضمر واطمد.
ومٚمف ٌ

ِ
ِ
وـمالب اًمٕمٚمؿ قمـ اخلروج ًمٚمٜم٤مس وآظمتالط هبؿ!
اًمٕمٚمامء
قمزوَ
ُ
 ي٘مقل :ؾمٌ٥م فمٝمقر اًمٗمتـأؿمدى اظمتالط سم٤مًمٜم٤مس ُِمـ اًمٕمٚمامء ،يمثػم ُِمحـ اًمٜمح٤مس يتٙمحئ وي٘محقل :شم٘مّمحػم
واهلل ي٤م ؿمٞمخ ُم٤م أقمرَ أطمدًً ا ى

اًمٕمٚمامء! سمٕمض اًمٕمٚمامء ُم٤مشمقا وُم٤م ؿمٌٕمقا ُِمـ أهٚمٝمؿ ،يٕمٜمل اٟمٔمر ذم ؾمػمة اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ،سم٘م٤مؤه ُمع أهٚمف
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2هذه اهٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م شمٍمَ يًػم ّ
ٕن اهٛمٚم٦م شمريمٞمٌٝم٤م ُمتداظمؾ ُمـ اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل.
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ومؽمة حمدودة ،واًمٌ٤مىمل؟ يمٚمف ًمٚمٜم٤مس ذم اًمدروس ،وذم دار اإلومت٤مء ي٠مشمٞمف ًمٚمٜم٤مس ،وذم اعمًجد يتٌٕمف اًمٜمح٤مس طمتحك
يدظمؾ سمٞم َتف ،صمؿ وم٤مشمح سمٞمتف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،صمؿ سم٤مًمٙم٤مد جيد ومؽمات حمددة ًمٚمراطم٦م هق واًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ واعمِم٤ميخ
اعمقضمقديـ أن ،سم٤مًمٕمٙمس هؿ ُِمـ أيمثر اًمٜم٤مس َُمـ ومتح أسمقا َسمف ًمٚمٜم٤مس ،هحؾ هحؿ يٛمٜمٕمحقن اًمٜمح٤مس؟ ّ
صحؾ ُمحع
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ودمده ،يمٜم٤م ٟمذه٥م إمم اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ذم إوىم٤مت اًمتل ُم٤م ومٞمٝم٤م دروس وٟمّمحكم ُمٕمحف
وٟمجٚمس سمج٤مٟمٌف وٟمً٠مًمف ُم٤م ٟمريدٟ ،مذه٥م ُمٕمف ذم اًمٓمريؼ ذم ؾمٞم٤مرشمف إمم سمٞمتف ،شم٘مّمػم اًمٕمٚمامء! ُم٤م أدري ُمح٤م ُمٕمٜمحك
شم٘مّمػم اًمٕمٚمامء؟؟ أٟم٤مس دم٤موزوا اًمثامٟملم وهؿ ٓ يزاًمقن قمحغم رأس اًمٕمٛمحؾٕ ٓ ،هنحؿ يريحدون اًمٕمٛمحؾ! سمحؾ
َ
اًمٜم٤مس ذم سمٞمقهتؿ وذم ُمً٤مضمدهؿ ويح٠ميت إًمحٞمٝمؿ
أقمامهلؿ صمؿ يًت٘مٌٚمقن
يتٛمٜمقن اًمراطم٦مً ،مٙمٜمٝمؿ ي٠مشمقن ويٌ٤مذون
َ
اًمٜم٤مس سمدون ُمققمد ؾم٤مسمؼ ،شم٘مّمػم اًمٕمٚمامء!! ُم٤مذا ُيراد قمغم اًمٕمٚمامء ْ
واطمدٌ هق اًمذي يٛمٙمـ
أن يٗمٕمٚمقا؟ سم٘مل ر ٌء
ٌ
ْ
ىمٍموا ومٞمف وهق هداي٦م اًم٘مٚمقب ،و يتٛمٙمٜمقا ُمٜمٝم٤م ٓ هحؿ وٓ همحػمهؿ ،ومٝمحؿ َيٌحذًمقن و َي ِٕم ُٔمحقن
أن ُي٘م٤مل أهنؿ ّ
و ُي١مًمٗمقن ويٜمّمحقن وي٘م٤مسمٚمقن اًمٜم٤مس وي٠مشمقن إمم اًمٜم٤مس ،اًمٙمالم هذا همػم صحٞمح.
 هؾ هٜم٤مك قمالىم٦م سملم ُم٤م حيدث ذم اًمٕمراق واًمِم٤مم ُِمـ إسم٤مدة وسمحلم ظمحروج اًمحدىى ىضم٤مل – ظم٤مصح٦م اًمًٞم٤مؾمح٦ماًمٕم٤معمٞم٦م -؟
ٓ شمرسمٓمقا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م اًمٙمرام ُمقاوع يٕمٜمل أطمداث ُمثؾ هذه سم٠مذاط اًمً٤مقم٦م ،هذا ظمٚمؾ يمٌػم طمّمحؾ ُِمحـ
رأي٧م
قمدد ُِمـ اًمٜم٤مس ،هؾ ٟمدري يمؿ سمٞمٜمٜم٤م وسملم ظمروج اًمدىى ىضم٤مل؟ ٓ أطمد يدري ،هؾ هلذه إطمداث؟ أٟم٧م ًمق َ
احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م ُم٤مذا ؾمت٘مقل؟ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اضمت٤مطم٧م إرضُ ،م٤مت ومٞمٝم٤م أيمثحر ُِمحـ مخًحلم ُمٚمٞمحقن إٟمًح٤من،
سمًٜمََ٦م ،أٟم٧م ُم٤م شمدري ،يمقٟمف يرسمط سملم أطمحداث وأذاط اًمًح٤مقم٦م :ؾمحٞم٠ميت يمحذا،
ؾمت٘مقل :سمٕمده٤م اًمدىى ىضم٤مل ؾمٞم٠ميت َ
ِ
ومٕمٚمح٧م
رأيح٧م ُمح٤مذا
ؾمٞمخرج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،ؾمٞمخرج اًمدىى ىضم٤مل ،ؾمٞمٜمزل اعمًٞمح ،يمؾ هذا همػم صحٞمح ،وًمق
َ
اًمتت٤مر قم٤مم ؾمتٛمئ٦م وؾم٧م ومخًلم؟ أسم٤مدوا ذم سمٖمداد ُمٚمٞمقن وصمامٟمامئ٦م أًمػ ،وأؾم٘مٓمقا اخلالوم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م سم٠مههح٤م،
َطم َدَ ٌ
ث ه٤مئؾ ويمٌػم ضمدًً ا ،ممٙمـ ي٠ميت إٟمً٤من وي٘مقل :أسمدًً ا اًمدىى ىضم٤مل ؾمٞمخرج! هذه أُمقر همٞمٌٞم٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م طمدّّ ه٤م ّإٓ
رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
اًمٕمٌدُ ُِمـ وزم إُمر :هؾ جيقز اًمدقم٤مء قمغم هذا اًمقزم؟
ػ قمغم
 ي٘مقل :إذا ِظم ْٞم َُ
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وضمؾ أ ْن هيدهيؿ ْ
قمز ّ
اًمً١مال ًمٞمس سمقاوح ،إٟمام إذا ظم٤مَ اإلٟمً٤من ُِمـ ْ
يٙمػ قمٜمحف
وأن ّ
أن يتًٚمط يً٠مل اهلل ّ
ِ
ّ
وضمحؾ
قمحز
ذ يمؾ داسم٦م أٟم٧م آظمذ سمٜم٤مصٞمتٝم٤م" شمِمٛمؾ اهٛمٞمع ،ومتًتٕمٞمذ سم٤مهلل ّ
ذهؿ وذ همػمهؿ "أقمقذ سمؽ ُمـ َ ّ
ِ
وأي ُمّمدر ذم حمٚمفً ،مٙمـ ْ
أن شمدقمق قمٚمٞمٝمؿ ومٝمذا ًمٞمس سمًٚمٞمؿ!
اًمنم ّ
ُمـ ى ِّ
 ي٘مقل :هؾ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ي٧م إرض؟ٓ همػم صحٞمح ،سمٜمص اًم٘مرآن قمغم إرضٕ ،هنؿ يم٤مٟمقا ي١مذون اًمٜمح٤مس ،ووصحٚمٝمؿ ذو اًم٘محرٟملم وووحع
اًمً ىدى .
سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس ى
 ي٘مقل :هؾ سمدقم٦م اخلقارج ُمٙمٗمرة أم ُمٗمً٘م٦م؟اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اخلقارج ،هؾ هؿ يمٗمح٤مر أم ًمٞمًحقا سمٙمٗمح٤مرُِ ،محـ أهحؾ اًمٕمٚمحؿ وم ِٛمحـ يحرى ّ
أن اخلحقارج
واًمًالم« :يٛمرىمقن ُِمـ اًمدِِّّ يـ يمحام َي ْٛمح ُرق
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
يٙمٗمرون ،ويًتدل قمغم هذا سمٜمّمقص ُمثؾ ىمقل اًمٜمى ِّ
اًمًٝمؿ ُِمـ اًمرُمٞم٦مش( ،)1واؾمتدًمقا ّ
سم٠من هذا ورد طمتك قمـ أ أُم٤مُم٦م  -وهق صح٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه
ُ
اًمر ىدة"( )2صمحؿ
 ،وفم٤مهر صٜمٞم ِع اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف أٟمف ُي َر ِّضم ُح هذا اًم٘مقل ،ىم٤مل" :سم٤مب ىمت٤مل اعمح٤مرسملم وأهؾ ِّقمحكم
أورد أطم٤مدي٨م اخلقارج ذم هذا اًمٙمت٤مبً ،مٙم ّـ اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف عٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وهق اًمذي قمٚمٞمف ٌّ
أيمثحر أهحؾ اًمٕمٚمحؿ ّ
أن
أيمثر أهحؾ اًمٕمٚمحؿُ ،
ريض اهلل قمٜمف اًمذي اسم ُتكم هبؿ  ،-وقمٚمٞمف  -يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ُ -
اخلقارج ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مر ،وإٟمام ص٤مر قمٜمدهؿ شمٜمٓمع وزي٤مدة ،وأُم٤م ؿمحٞمخٜم٤م اًمِمحٞمخ اسمحـ سمح٤مز رمححف اهلل ومٙمح٤من يحرى
َ
ِ
واًمًالم «ىمتٞمٚمٝمؿ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ُيم ْٗم َرهؿ ،وطمّمؾ أيمثر ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ُمٕمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ويم٤من يًتدل سم٘مقل اًمٜمى ِّ
ذ ٍ
ىمتٞمؾ ي٧م أديؿ اًمًامءش( ،)3واحلدي٨م احل٘مٞم٘م٦م ؿمديد ًمٚمٖم٤مي٦م ،أديؿ اًمًامء يتٝم٤م قمدد ُِمـ اًم٘متغم ُِمـ اًمٙمٗمح٤مر،
َ ُّ
ِ
ىٌل ّ
ذ ىمتٞمؾ" ي٘محقل اًمِمحٞمخ
ُمـ يمٗم٤مر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمالطمدة واًمقصمٜمٞملم ،وم٘مقل اًمٜمى ِّ
صغم اًمف قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ " َ ُّ
رمحف اهلل" :هذا ٓ ي٘م٤مل إ ّٓ ذم يم٤مومر" ّ
ٕن ي٧م أديؿ اًمًامء ىمتغم ُِمـ اًمٙمٗم٤مر ،ومٙم٤من يرضمح رمحف اهلل شمٕمح٤ممم هحذا

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3610مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2أقمثر قمغم هذا اًمتٌقي٥م سمٚمٗمٔمف! وًمٙمـ ًمٕمؾ اًمِمٞمخ – طمٗمٔمف اهلل – أراد " سم٤مب ىمتؾ اخلقارج واعمٚمحديـ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ" .صحٞمح اًمٌخ٤مري (/9
.)16
ُمرومققم٤م .صحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي (.)3000
( )3صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )3000مـ طمدي٨م أ أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف
ً
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «يٛمرىمقن ُِمحـ اًمحدِِّّ يـ صمحؿ ٓ يٕمحقدون إًمٞمحفش (ّ ،)1
ىٌل ّ
ٕن
اًم٘مقل ،وهٙمذا يًتدل سم٘مقل اًمٜمى ِّ
أن يٕمقدً ،مٙمـ ذم احلدي٨م «صمؿ ٓ يٕمقدون إًمٞمفش ىم٤مل :هذا ُّ
اًمذي َي ْٛم ُر ُق يٛمٙمـ ْ
يدل قمغم ّأهنؿ خيرضمقن ُِمـ اعمٚم٦م،
ىمقي سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م ،يٕمٜمل ٓ ُي٘م٤مل :ىمقل سم٤مـمؾ ووٕمٞمػ! ٓ ،ذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمف
هق يرضمح هذا رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،هق ىمقل ّ
ىمقيً ،مٙم ّـ اًمراضمح سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم ُِمـ ّ
قمحكم
ىمقل ّ
أن إىمقى  -وهق اًمذي قمٚمٞمف شمٕم٤مُمحؾ ّ
ًمٕمحكم ْ
سمـ أ ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ُمٕمٝمؿ – ّ
أن
يمٗمح٤مرا عمَح٤م ضمح٤مز
أن إىمقى أهنؿ ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مرٕ ،هنؿ ًمحق يمح٤مٟمقا
ً
ٍّ
يؽميمٝمؿٕ ،هنؿ عمّ٤م ذهٌقا إمم طمروراء َشم َر َيم ُٝمؿ ،ومٚمق يم٤مٟمقا ُمرشمديـ ُم٤م شمرك اعمرشمديـ ،شمريمٝمؿ طمتك ىمتٚمقا قمٌد اهلل سمـ
ظمٌ٤مب ،ومٚمام ىمتٚمقا قمٌد اهلل سمـ ظمٌ٤مب أشمك إًمٞمٝمؿ و ي٘مؾ :أٟمتؿ يمٗم٤مر! ىم٤مل :أقمٓمقين ىمتٚم َ٦م ِ
قمٌد اهلل ،وم٠مسمقا ،ىم٤مًمقا –
شمٕمرَ اخلقارج ومٞمٝمؿ ومقى  :-يمٚمٜم٤م ىمتٚمٜم٤مه! َ
ومِم ّـ اًمٖم٤مرة ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه قمٚمٞمٝمؿ وأسم٤مدهؿ إسم٤مدة قمٔمٞمٛمح٦م
ذم اًمٜمٝمروان( ،)2وم٤مًمّمحٞمح أهنؿ ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مرً ،مٙمٜمٝمؿ شمِمدّّ دوا وشمٜم ّٓمٕمقا ،وهذه قم٤مىمٌ ُ٦م ِ
اًمٌٕمد قمحـ اًمٕمٚمحؿ و َوم ْٝمح ِؿ
ِ
ِ
ُ
اإلٟمً٤من اًمٔم ىـ سمٜمٗمًف و ُسم ْٕم ِده قمـ اًمٕمٚمامءّ :
ٚمحق
أن اهلل ُي
وإطمً٤من
اًمًقي:
اًمٜمّمقص اًم َٗم ْٝم َؿ اًمٖمػم
ًحٚمط قمٚمٞمحف اًمٖم ى
ّ
ِ
ِ
اًمًٜمىى٦م .-
واًمزي٤مد َة واعمٌ٤مًمٖم َ٦م ،ومٙم٤من ُمـ آصم٤مر هذا ُم٤م طمّمؾ هلؿ ٟ -مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمزيغ واخلروج قمـ ُّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿَ

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7562مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمحُ .مّمٜمػ اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م ( ،)37893وصحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ذم " قمٍم اخلالوم٦م اًمراؿمدة".
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اعمجٚمس اخل٤مُمس
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذَ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمحٚملمٟ :مٌ ّٞمٜمح٤م
حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمٚمح٤مضيـ واًمً٤مُمٕملم وعٞمع اعمًٚمٛملم
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
وصحدَ َق
واًمرؤي٤م ُمـ اهلل وهل طمؼ ،إذا رأى ص٤مطم ٌُٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م ذم ُمٜم٤مُمف مم٤م ًمٞمس هق و ْٖم ٌ٨م وم َ٘م ّّمٝم٤م قمغم قمح٤م َ
حي ِّرَ :وم٤مًمرؤي٤م وشم٠مويٚمٝم٤م يقُمئذ طمؼ ،وىمد يم٤مٟم٧م اًمرؤيح٤م ُِمحـ
ومٞمٝم٤م ى
وأو َهل٤م اًمٕم٤م ُ قمغم أصؾ شم٠مويٚمٝم٤م اًمّمحٞمح و ُ َ
أضمٝمؾ ممـ يٓمٕمـ ذم اًمرؤي٤م ويزقمؿ أهن٤م ًمٞمً٧م سمٌمء! وسمٚمٖمٜمل ّ
ُ
أن َُمـ ىم٤مل هذا اًم٘مقل
وم٠مي ضم٤مهؾ
إٟمٌٞم٤مء وطم ًٞم٤مُّ ،
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ « ّ
ٌل ّ
أن رؤيح٤م اعمح١مُمـ يمحالم يٙمٚمحؿ سمحف
ٓ يرى آهمتً٤مل ُمـ آطمتالم ،وىمد روي قمـ اًمٜمى ِّ
اًمرب قمٌدهش( ،)1وىم٤مل« :اًمرؤي٤م ُِمـ اهللش( )2وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
..................
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم ،أُم٤م سمٕمد
احلٛمد هلل
واًمًالم
ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرؤي٤م ،واعمراد هب٤م ُم٤م يراه اعمرء ذم ُمٜم٤مُمف ،وىمد ضم٤مء قمٜمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ِ
حيحدِِّّ ُ
ث سمحف اعمحر ُء
شم٘مًٞمؿ اًمرؤى اًمتل ذم اعمٜم٤مم إمم صمالصم٦م أىمً٤مم وم٘م٤مل« :اًمرؤى صمالث :ومرؤي٤م ُمـ اهلل ،ورؤيح٤م ممح٤م ُ َ
ٟمٗمًف ،ورؤي٤م يزيـ ُِمـ اًمِمٞمٓم٤منش(.)3
َ
وضمؾ إذا يم٤مٟم٧م ًمألٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ومٝمل ٟمقع ُِمـ أٟمقاع اًمقطملّ ،
قمز ّ
ٕن
وم٤مًمرؤي٤م اًمتل ُِمـ اهلل ّ
وضمؾ ٕٟمٌٞم٤مئف ْ
قمز ّ
ىٌل رؤي٤م ذم اعمٜم٤مم ،وًمٞمً٧م رؤيح٤م إٟمٌٞمح٤مء ُمثحؾ
ُِمـ أٟمقاع اًمقطمل اًمذي يقطمل اهلل ّ
أن يرى اًمٜمى ُّ
ٕن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء ٟمقع ُِمـ اًمقطمل ،وهلذا ّ
رؤي٤م همػمهؿ سمال أدٟمك ؿمؽّ ،
واًمًحالم عمّح٤م
وم٢من اسمراهٞمؿ قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
حؿ أضمح٤مب
َحرى﴾( )4سمِ َ
رأى ذم اعمٜم٤مم أٟمف يذسمح اسمٜمف اؾمامقمٞمؾَ ﴿ :ي٤م ُسمٜمَ ىَل إِ ِّين َأ َرى ِذم اعمَْٜمََ٤م ِم َأ ِّين َأ ْذ َسم ُح َؽ َومح٤م ْٟم ُٔم ْر َُمح٤م َذا َشم َ
ُمرومققم٤م .وٕمٞمػ اه٤مُمع (.)3078
( )1وٕمٞمػ .اسمـ أ قم٤مصؿ (ُ )486مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )5747مـ طمدي٨م أ ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2263مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )4اًمّم٤موم٤مت.102 :

200

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ىٌل إذا رأى رؤي٤م وم٢مٟمف ُي ْ١م َُم ُر ذم اًمرؤي٤م ،ورؤي٤مه طمؼ ،يًتحٞمؾ ْ
أن
اؾمامقمٞمؾ؟ ﴿ َىم َ٤مل َي٤م َأ َسم٧م ا ْوم َٕم ْؾ َُم٤م ُشم ُْ١م َُم ُر﴾( ،)1وم٤مًمٜمى ُّ
شمٙمقن ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من ،وًمٞمً٧م ُِمـ إوٖم٤مث اًمتل ٓ ُمٕمٜمك هل٤م ،سمؾ هل وطمل ُِمـ اهلل ،اًمرؤي٤م اًمتل يراه٤م اعمح١مُمـ
ُ
ذم اعمٜم٤مم إذا يم٤مٟم٧م ُِمـ اهلل ي٘مقل ّ
اًمزُم٤من َشم َٙمدْْ رؤي٤م اعمح١مُمـ ُختٓمح٠مش يٕمٜمحل ذم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :إذا اىمؽمب
آظمر اًمزُم٤من «وأصدىمٙمؿ رؤي٤م أصدىمٙمؿ طمدي ًث٤مش(ّ )2
ٕن اًمرؤي٤م شم٤مرة شمّمدق وشم٤مرة ٓ شمّمدق «وم٠مصدىمٙمؿ رؤيح٤م
ُ
أصدق اًمرؤى.
وجي٤مٟم٥م اًمٙمذب هذا هق اًمذي رؤي٤مه
أصدىمٙمؿ طمدي ًث٤مش َُمـ يتحدث سم٤مًمّمدق ُ
ِ
ث سمف اعمرء ٟمٗمًف ،ىمد ُي ِٕمدُُّّ اإلٟمً٤من اًمٕمد َة ًمًٗمر ً
حيدِِّّ ُ
ُمثال ويتٝمٞمح٠م ًمحذًمؽ
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمرؤى :ومٝمق مم٤م ُ َ
ويٙمقن ىمد اهتؿ ُٕمر اًمًٗمر :وم٢مذا ٟم٤مم رأى ذم اعمٜم٤مم أٟمف يً٤مومر وأٟمف ؾم٤مومر وأٟمف ُي ِٕمدُُّّ اًمٕمد َة ًمٚمًحٗمر وٟمححق ذًمحؽ،
ِ
حيدِِّّ ُ
ث سمف اعمرء ٟمٗمًف صمؿ ٟم٤مم ومرأه.
ومٝمذه ُمـ طمدي٨م اًمٜمٗمس مم٤م يم٤من ُ َ
ِ
حل ُٚمؿ اًمذي يريد اًمِمٞمٓم٤من ْ
حي ِّزن سمف اعمحرء ،وهلحذا
أن ُ َ
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :اًمرؤى اًمتل شمٙمقن ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،وهل ا ُ
واًمًالم ذم اًمرؤى« :اًمرؤى صمالثش ىم٤مل ومٞمٝمح٤م« :رؤيح٤م يحزيـ ُِمحـ اًمِمحٞمٓم٤منش( )3اًمِمحٞمٓم٤من
ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
٤من ًمِٞمح ُحز َن ا ىًم ِ
ِ
حيرص قمغم ْ
أن ُحيزن اعم١مُمـ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ىٟم َىام اًمٜمى ْىج َقى ُِمح َـ ى
حذي َـ آ َُم ُٜمُحقا﴾( )4ومٝمحق
اًمِمح ْٞم َٓم َ ْ
طمريص قمغم ْ
أن ُحيزٟمف ذم اعمٜم٤مم وذم اًمٞم٘مٔم٦م ٕٟمف قمدو ،هذه اًمرؤي٤م اًمتل ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من شم٤مرة شمٙمقن ًمٚمتحزيـ وشمح٤مرة
أن ً
شمٙمقن شمالقم ًٌ٤م ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من ،ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ :يح٤م رؾمحقل اهلل:
رضمال ىم٤مل ًمٚمٜمى ِّ
رأي٧م ّ
ىٌل ّ
حيدِِّّ صم ىـ أطمديمؿ سمتالقمح٥م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وىم٤ملَ ُ ٓ« :
يم٠من رأد يتدطمرج وأين أشمٌٕمف ،ومٖمْم٥م اًمٜمى ُّ
واًمًالم ،وهنك ْ
أن يتحدث اعمرء سمتالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من سمف ،ومح٢مذا رأى
اًمِمٞمٓم٤من سمفش( )5وظمٓم٥م سمذًمؽ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ِ
حيدِِّّ َ
نم ُع ًمف ْ
ث هب٤مٕ :هن٤م ٟمقع يزيـ وٟمقع شمالقم٥م.
أن ٓ ُ َ
اعمرء ُمثؾ هذه اًمرؤى اًمتل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وم٢مٟمف ُي ْ َ

( )1اًمّم٤موم٤مت.102 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2263مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3ؾمٌؼ خترجيف.
( )4اعمج٤مدًم٦م.10 :
ُمرومققم٤م.
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2268مـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف
ً

201

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
قمروم٧م ّ
أن اًمرؤى قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ يٌ٘مك اًمً١مال ذم ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ،أظمؼم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
إذا
َ
حيحدِِّّ ُ
أن اًمرؤي٤م اًمتل حيٌٝم٤م اعم١مُمـ ىم٤مل« :إذا رأى أطمديمؿ ُم٤م حي٥م :ومٚمٞمحٛمد اهلل و ًْم ُٞم َحدِِّّ ْ
ّ
ث
ث هب٤م َُمحـ أطمح٥مش(َ ُ )1
ِ
ِ
أضم ِّؾ ذًمؽ وأرومٕمف ْ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ذم
سمرؤي٤مه َُمـ أطم٥م ُمـ اًمرؤى اًمٓمٞمٌ٦م احلًٜم٦م ،وُمـ َ
أن يرى اًمٜمى ِّ
اعمٜم٤مم قمغم هٞمئتف احل٘مٞم٘مٞم٦مّ ،
ىٌل ّ
ػ َُمـ رأي َتَف ،وم٢مذا وصٗمف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘م٤ملِ :ص ْ
ٕن َُمـ ىم٤مل :إين ُ
رأي٧م اًمٜمى ُّ
ىٌل ّ
واًمًالم.
َ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٢مٟمف يٙمقن ىمد رأى اًمٜمى ى
اًمقصػ اعمٕمروَ قمـ اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمد صمٌ٧م قمٜمف ّ
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم
أن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمثؾ سمف ،ومال يتٛمثؾ اًمِمٞمٓم٤من سمّمقرة اًمٜمى ِّ
اًمٜمى ُّ
ُ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أسمدًً اُ ،مٜمٕمف اهللُ شمٕم٤ممم ُِمـ ذًمؽً ،مٙمـ ْ
اإلٟمً٤من أطمدًً ا ي٘مقل ًمف :إٟمف هق رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل
أن يرى
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! هذا يمثػم ،هذا يمثحػم ذم شمٚمٕمح٥م اًمِمحٞمٓم٤منً ،مٙمٜمحف ٓ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وًمٞمس قمغم صقرة اًمٜمى ِّ
يٛمٙمـ ْ
واًمًالم ،وًمٙمـ شم٠مشمٞمف صقرة ؿمخص آظمر ،يمام ي٘محقل سمٕمحض
أن ي٠ميت اًمِمٞمٓم٤من ذم صقرشمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهق طمٚمٞمؼ اًمٚمحٞم٦م! ُمًتحٞمؾ هحذا ،هحذا ًمحٞمس رؾمحقل اهلل
َُمـ ٓ يٗمٝمٛمقنُ :
رأي٧م اًمٜمى ى
يٕمٌ٨م سمفّ ،
ُ
ُ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ صمٌ٧م قمٜمف أٟمف يم٨م ى اًمٚمحٞم٦م :ويم٤من ٓ َي َٛم ُّس ُِمـ حلٞمتحف
اًمِمٞمٓم٤من
ىمٓم ًٕم٤م،
ٕن اًمٜمى ى
ِ
ِ
ؿمخّمح٤م
واًمًالم( ،)2ومٙمقٟمف يحرى
ً
واًمًالم ُ ٓ -مـ ـمقهل٤م وٓ ُمـ قمروٝم٤م  -قمٚمٞمف ّ
ؿمٞم ًئ٤م قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمّمالة ّ
ِ
ىٌل ّ
صحغم
طمٚمٞم ً٘م٤م ي٘مقل :إٟمف رؾمقل اهلل! ومٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يتٚمٕم٥م سمؽ يمام ىم٤مل سمٕمض َُمـ يمتٌقا وىم٤مل أهنؿ رأوا اًمٜمى ى
إن صدىم٧م! وم٢مٟمؽ َشم ََر ّإٓ ؿمٞمٓم٤م ًٟمً٤مّ ،
وإٓ يًتحٞمؾ ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طمٚمٞم ً٘م٤م ،ي٘م٤ملْ :
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
أن يرى اًمٜمى ى
َ
ىٌل ّ
رؾمحقل اهلل،
حػ
دائامً :مف ِص ْ
وؾم ّٚمؿ ّإٓ ذم هٞمئتف ،ويم٤من َُمـ ي٘مقل :إين ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘م٤مل ًمف ً
رأي٧م اًمٜمى ى
اًمرضمؾ اًمذي رأي َتَف ،وم٢مذا وصٗمف سم٤مًمقصػ اعمٕمروَ قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمٞمؾ رأيتفِ ،
َ
وُمـ ذًمؽ
ػ هذا
ِص ْ
ّ
ّ
أن يرى رؤي٤م طمًٜم٦م ـمٞمٌ٦م ْ
ْ
يم٠من يرى أٟمف يدظمؾ اهٜم٦م وٟمحق ذًمؽ ومٞمحدث هب٤م ُِمـ أطم٥م ،أُم٤م إذا رأى ُمح٤م يٙمحره:
أن حيزن اإلٟمً٤من ْ
إن اًمِمٞمٓم٤من طمريص قمغم ْ
وىمٚمٜم٤م :ى
وأن يريف ُم٤م ُيٜمَ ِّٙمحدُُ قمٞمِمحف وجيٕمٚمحف يٖمتح٤مظ ممح٤م رأى ويٙمثحر
اًمتٗمٙمػم  -وهلل احلٛمد واًمٗمْمؾ واعم ّـ  -ضم٤مء اًمٕمالج اًمٜمٌقي عمثؾ هذه اًمرؤى  -وهل يمثػمة ضمدًً ا  -شم٠ميت اًمٜم٤مس:
ّ
اًمّمحالة
ٕن اًمِمٞمٓم٤من هق اًمٕمدو هلؿ اًمذي حيزهنؿ وهؿ ُمًتٞم٘مٔمقن ي٠ميت وحيحزهنؿ وهحؿ ٟمح٤مئٛمقن ،ىمح٤مل قمٚمٞمحف ّ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2261مـ طمدي٨م أ ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اٟمٔمر ُمقؾمققم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م (.)17186
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ِ
ِ
ذ ُمح٤م رأى،
ّ
واًمًالم« :إذا رأى أطمديمؿ ُم٤م يٙمره :ومٚمٞمتٗمؾ قمـ يً٤مره صمال ًصم٤م ،و ًْمٞمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمحٞمٓم٤من وُمحـ َ ّ
وًمٞمٜم٘مٚم٥م قمغم ضمٜمٌف أظمر ،وٓ حيدث هب٤م أطمدًً ا وم٢مهن٤م ٓ شميهش(ُ )1مٝمام يم٤مٟم٧م اًمرؤي٤م اًمتل رأيتٝم٤م ،طمتك ًمق شمرى
أٟمؽ ُشمُرُمك ذم اًمٜم٤مر! و ُشمُيب! و ُشمُ٘متؾ! وأٟمؽ ُشمُقصمؼ سم٤محلٌ٤مل وٟمحق ذًمؽ! وأٟمؽ ُشمُرُمك َُمـ قمغم اهٌ٤مل ،يمؾ هذا
ِ
ذ ُم٤م رأي٧م ،وشمتٗمؾ صمال ًصم٤م قمـ يًح٤مرك ْ
ٟمح٤مئام
وإن يمٜمح٧م ً
ٓ يدث سمف أطمدًً ا هن٤مئ ًٞم٤م ،شمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وُمـ َ ِّ
همػم و َٟم َْؿ قمغم ضمٜمٌؽ إين ،وضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ُينمع ًمف ْ
أن يّمحكم ريمٕمتحلم(،)2
قمـ ضمٜمٌؽ إيٛمـ ِّ
شميه ،وهلذا ىم٤مل أطمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمف  -أفمٜمف أسمق ىمت٤مدة أو همػمه – ىمح٤مل :يمٜمح٧م أرى اًمرؤيح٤م
ومٌذًمؽ ٓ ُّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل وذيمر احلدي٨م« :إذا رأى أطمديمؿ
ومتٛمروٜمل  -يّمٞمٌف اعمرض  -طمتك
ُ
ؾمٛمٕم٧م اًمٜمى ى
ِ
ِ
ذ ُم٤م رأى ،وٓ حيحدث هبح٤م أطمحدًً ا وم٢مهنح٤م ٓ
ُم٤م يٙمره :ومٚمٞمتٗمؾ قمـ يً٤مره صمال ًصم٤م ،و ًْمٞمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وُمـ َ ّ
شميهش( ،)3وهذا اًمٜمقع َيم ُث َر ذم اًمٜم٤مس ،وًمٙمـ َُمـ شمٕم٤مُمؾ ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمٞمؿ ييه يمام أظمؼم ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
ً
أطمقآ ُمٕمٞمٜم٦م يمام وىمع ًمٙمثػم ُِمـ أهؾ اًمتّمقَ ،اًمرؤى قمٜمحد أهحؾ
وؾم ّٚمؿ ،أُم٤م َُمـ قمٌ٨م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من وأراهؿ
ِ
٥م اًمِمٞمٓم٤من سمف صمؿ يٓمٌؼ! طمتك ذيمر اًمِمٞمخ محقد اًمتحقجيري رمححف اهلل وٟم٘محؾ ذم
اًمتّمقَ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يرى ًَمٕم َ
يمت٤مسمف "اًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ ذم اًمتحذير ُِمـ ع٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ" ّ
أن ىمق ًُم٤م ُِمحـ هح١مٓء اهٝمٚمح٦م ذم اهلٜمحد أو سم٤ميمًحت٤من أراهحؿ
اًمِمٞمٓم٤من ذم اعمٜم٤مم أهنؿ يذسمحقن أسمٜم٤مءهؿ :وم٘م٤مُمقا سمذسمح أسمٜم٤مئٝمؿ! ىم٤مًمقا :ى
إن اسمراهٞمؿ رأى ذم اعمٜم٤مم أٟمحف يحذسمح اسمٜمحف
وضمؾ أُم٤م ْ
قمز ّ
ومذسمحقا أسمٜم٤مءهؿ! هذا ُِمـ قمج٤مئ٥م اهٝمٚم٦م ،ىمٚمٜم٤م :ى
أن يريؽ اًمِمٞمٓم٤من
إن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل ُِمـ اهلل ّ
واًمًحالم يمحام ىمح٤مل شمٕمح٤مممَ ﴿ :ىمحدْْ
أٟمؽ شمذسمح اسمٜمؽ! ٓ حيؾ ذسمح آسمـ ،يمقن اهلل يقطمل إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
لم﴾( )4ومٝمذه ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء اهلل قمٚمحٞمٝمؿ اًمّمحالة واًمًحالم ،وٟمححق
اًمر ْؤ َي٤م إِ ىٟمى٤م َيم ََذًمِ َؽ َٟم َْج ِزي اعمُْ ْح ًِٜمِ َ
َصدىى ْىم َ٧م ُّ
ذًمؽ مم٤م ذيمروا قمـ اعمتّمقوم٦م اًمٌمء اًمٙمثػم ُِمـ هذا ،طمتك ذيمروا ّ
ٟمحقرا
أن قمٌد اًم٘مح٤مدر اهحٞمالين رأى ذم اعمٜمح٤مم ً
ً
وم٘مٚم٧م :اظمً٠م ي٤م ؿمٞمٓم٤من ،وم٘م٤ملً :م٘مد أوٚمٚم٧م هبذا
ه٤مئال وىم٤مل :ي٤م قمٌد اًم٘م٤مدر إين أؾم٘مٓم٧م قمٜمؽ اًمّمالة! ي٘مقل:
ُ

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3292مـ طمدي٨م أ ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)3533
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )5019مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)7044وعٚم٦م" :وأٟم٤م يمٜم٧م ٕرى اًمرؤي٤م متروٜمل" ٟمًٌتٝم٤م ٕ ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف.
( )4اًمّم٤موم٤مت.105 :
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ؾمٌٕملم قم٤مسمدًً ا( ،)1ي٠ميت ذم اعمٜم٤مم ي٘مقل :أٟمتؿ وصٚمتؿ ُمرطمٚم٦م وأٟم٤م رسمٙمؿ ؾم٘مٓم٧م قمٜمٙمؿ اًمّمالة ،هؾ يٛمٙمـ هحذا؟
أن شمً٘مط اًمّمالة قمـ أطمد وهق يٕم٘مؾ ،ومٞمْمٚمقن وئمٜمقن ّ
ُمًتحٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ْ
أن اهلل شمٕم٤ممم أسمٚمٖمٝمؿ ُم٘م٤م ًُم٤م قم٤مًم ًٞمح٤م
ّ
وأن اًمّمالة ٓ دم٥م قمٚمٞمٝمؿ! وٟمحق ذًمؽ ُِمـ إطمقال ،وهٙمذا شمٕمٚمؼ يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس أن سم٤مًمرؤى سمحٞم٨م ئم ّـ
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ّ
أن هذه اًمرؤى اًمتل يراه٤م  -وىمد شمٙمقن ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من ،واًمٖم٤مًمح٥م أهنح٤م ُِمحـ اًمِمحٞمٓم٤من  -يرشمٌحقن
أن ي٘متٚمف أو ييه أو ٟمحق ذًمحؽِ ،
أن ومال ًٟمً٤م هذا يٌٖمْمف ،وأٟمف يٜمقي ْ
ُمثال ّ
أُمقرا يمثػمة ،يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ً
وُمحـ
قمٚمٞمٝم٤م ً
ّ
ـمريػ ُم٤م وىمع ّ
أن ذي ًٙمً٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم رأى أطمد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس سم٤معمٜم٤مم رؤي٤م وا ّشمٌّع ذي ًٙمً٤م وىم٤ملُ :م٤م ُأراين
وشمًتٌ٤مح دُم٤م ُء اعمًٚمٛملم سمرؤي٤م شمراه٤م! ومٝمذا ي٘مع ٕٟم٤مس ئمٜمقن
ّإٓ ىم٤مشمٚمؽ ،إين رأيتؽ ذم اعمٜم٤مم يمذا ويمذا ،وم٘م٤مل:
ُ
ّ
أن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا رأى اًمرؤي٤م يتٕمٚمؼ سمٕمْمٝمؿ هب٤م ،ورسمام رشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٓمٌٞم ً٘م٤م عمَِ٤م رأى وظم٤مًمػ اًمنمع ،هذا يمٚمحف
ٌ
ُِمـ اهٝمؾ اًمٕمٔمٞمؿّ ،
إطمحالل عمَِح٤م
أُمر سمٛمخ٤مًمٗمح٦م اًمنمحع أو
وم٢من اًمرؤي٤م ًمٞمً٧م اًمتل ُشم َٖم ِّ ُػم اًمنمع ،سمؾ يمؾ رؤي٤م ومٞمٝم٤م ٌ
طمرم اهللُ :ي٘مٓمع ىمٓم ًٕم٤م سم٠مهن٤م ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من ،هذه ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من سمال أدٟمك شمردد.
ّ
واًمًحالم وٓ حيحؾ ْ
طم٤مصؾ إُمر ّ
أن ُخيحرج
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن اًمرؤى قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ ،وم٤مًمذي ذيمره اًمٜمى ُّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمِم٠مهن٤م ،واهتؿ اًمٕمٚمام ُء هب٤م وسمحام ضمح٤مء هبح٤م ذم اًمروايح٤مت ،وًمٚمِمحٞمخ مححقد
قمـ ُم٤م َسم ى َ
لم اًمٜمى ُّ
ِ
وسمقسمقا
اًمتقجيري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمت٤م ًسم٤م ذم اًمرؤي٤م وهق ُمـ أطمًـ ُم٤م ُصٜمّّػ ذم اًمرؤى ،واهتؿ هب٤م اًمٕمٚمامء يمام ىمٚمٜم٤م ّ
اهتؿ هب٤م،
قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم صحٞمحف ُ -
أطمدُ اًمٙمت٥م اعمقضمقدة ذم اًمّمحٞمح يمت٤مب اًمرؤي٤م( - )2ى
واًمًالم إذا صغم اًمٗمجر ي٘مقل« :هؾ رأى أطمدٌٌ ُمٜمٙمؿ رؤيح٤م؟ش(ْ )3
ومح٢من رأى أطمحدُُ هؿ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ويم٤من اًمٜمى ُّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمف ًمٙمٜمف اًمتٕمٌػم اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح ،وسمٕمض َُمحـ يتّمحدر ًمتٕمٌحػم
ؼمه٤م اًمٜمى ُّ
رؤي٤م وم َ٘م ّّمٝم٤م وم َٕم ى َ
أيْم٤م زقمٛمقا ًمٚمرائل أ ّٟمّف يٌٖمْمف ومالنّ :
وأن ومال ًٟمً٤م ؾمحٞمٗمٕمؾ سمحف يمحذا ويمحذا ُِمحـ
اًمرؤى ٓ حيًٜمقن اًمتٕمٌػم ،ورسمام ً
اًمير ،شمٙمقن رؤي٤م ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من ،ومتٕمٌػم اًمرؤى ًمٞمس ًمٙمؾ أطمد ،وهلذا عمَِ٤م ىمٞمؾ عم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمرضمحؾ
يرى اًمرؤي٤م اًمتل يٙمـ ذم شمٕمٌػمه٤م رء ُِمـ اًمير قمغم اًمرائل ُي َٖم ىػم شمٕمٌػمه٤م أو ٟمحق ذًمحؽ؟ ىمح٤ملُ :مٕمح٤مذ اهلل(!)4
( )1ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (.)196 /2
( )2اًمذي ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري (" :)29 /9يمت٤مب اًمتٕمٌػم".
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1386مـ طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف
ً
اًمؼم (.)288 /1
( )4اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد ّ
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ٕٟمف شمالقم٥م سمقطمل اهللّ ،
يٌحؼ ُِمحـ اًمٜمٌحقة ّإٓ اعمٌنمحات ،اًمرؤيح٤م
َ
واًمًحالم« :
ٕن اًمرؤى ي٘مقل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمّم٤محل٦م يراه٤م اعم١مُمٜمقن أو ُشمُرى ًمفش(.)1
أن اًمرؤى ومٞمٝم٤م هذه اًمٜمّمقص اًمتل وٌٓمتٝم٤مِ ،
ومح٤مصؾ إُمر ّ
ومٛمـ اًمٜم٤مس َُمحـ يٌح٤مًمغ ومٞمٝمح٤م وي٘مٚمح٥م ديٜمحف
رؤى! وجيٕمؾ شمٍموم٤مشمف ُمٌٜمٞم٦م قمغم هذه اًمرؤى ،طمتك إٟمف رسمام ظم٤مًمػ اًمنمع يمام ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ اعمتّمقوم٦مّ ،
ٕن اًمقاطمد
ُمٜمٝمؿ ي٘مقل :رأي٧م رؤي٤م ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ُهيقن ُِمـ ّ
ؿم٠من اًمرؤى ويًخر هب٤م ويرى أهن٤م ًمٞمً٧م سمٌمحء وٓ يرومحع هبح٤م
أيْم٤م خم٤مًمػ سمال ّ
ؿمؽ عمَِ٤م وردت سمف اًمٜمّمقص ،اًمٜمّمقص اًمتل وردت سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ذيمرٟمح٤مه ذم
رأؾم٤م! وهذا ً
ً
ؿم٠من اًمرؤى وأىمً٤مُمٝم٤م وذم ّ
ّ
ؿم٠من اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م :و َُمـ شمّمدق ُمٜمف اًمرؤي٤م ممـ ٓ شمّمدق ُمٜمف اًمرؤي٤م ،وٟمحق ذًمحؽ
ؼمهح٤م هلحام ،ورؤيح٤م
ص اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف رؤي٤م ص٤مطمٌل اًمًجـ ًمٞمقؾمػ قمٚمٞمحف ّ
ىمد َىم ى
واًمًحالم وأٟمحف َقم ى َ
اًمّمحالة ّ
شمٕمٌػمهح٤م
يقؾمػ ٟمٗمًف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
واًمًالم عمَّ٤م رأى أٟمف يًجد ًمف أطمدُُ قمنم يمقيم ًٌح٤م واًمِمحٛمس واًم٘مٛمحر وىمحع ُ
ِ
ُ
ومت٠مويؾ اًمرؤى ووىمق ُقمٝم٤م هحذا ٓ ّ
ؿمحؽ أٟمحف قمٚمحؿ ُِمحـ
٤مي﴾(،)2
وىم٤مل ذم آظمر اًمًقرة ﴿ َي٤م َأ َسم٧م َه َذا َشم َْ٠م ِو ُيؾ ُر ْؤ َي َ
أي أطمد ،واًمٌ٤مب أن ُمٜمٗمتح سمّمقرة قم٤مرُم٦م وؿمديدة ضمدًً ا عمـ يٕمرَ وعمـ ٓ يٕمحرَ،
اًمٕمٚمقم :ومال خيقض ومٞمف ُّ
يمثػم ُِمـ اًمذيـ يتّمدرون ًمٚمرؤى ٓ يٕمرومقن ـمري٘متٝم٤م ،وٓ حيًٜمقن اًمتٕمٌػم اًمٌ ّتّ٦مِ ،
وُمحـ أؿمحٝمر َُمحـ يمح٤من ُِمحـ
حؼم
اًمًٚمػ اؿمتٝمر سمتٕمٌػم اًمرؤى أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ويمذًمؽ اسمـ ؾمػميـ ،يم٤من اسمحـ ؾمحػميـ ي٘محقل :إين َٕ ْقم ُ ُ
ؼمهح٤م سم٤مًمٚمٗمٔمح٦م
اًمرؤي٤م سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م( ،)3يٕمٜمل يٜمٔمر ذم سمٕمض إطمٞم٤من ذم ُمح٤م يٙمحقن ذم أًمٗمح٤مظ اًمرؤيح٤م و َي ْٕم ُ ُ
اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل أو ذم ُؾمٜمىى٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
احل٤مصؾ ّ
وؾمٜمىى٦م :ومٚمٞمً٧م أٓقمٞمح٥م! وٓ خيحقض ومٞمٝمح٤م ظمح٤مئض ،وإٟمحام هلح٤م
أن اًمرؤى هل٤م هدي وهل٤م ـمري٘م٦م ُ
واًمًالم ،وأٟمف يم٤من ُِمحـ
ُمدًمقٓت طم٘مٞم٘مٞم٦م ،و َذ َيم ََر اهلل شمٕم٤ممم ً
ؼمه٤م يقؾمػ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أيْم٤م رؤي٤م اعمٚمؽ اًمذي َقم ى َ
آصم٤مر هذا اًمتٕمٌػم ْ
اًمٜم٤مس ُِمـ اًمًٜمقات اًمًٌع اًمٕمج٤مَ اًمتل َذ َيم ََر اهلل ،وٟمحق ذًمؽ مم٤م ومٞمف هذه اًمٜمّمقص
أن َؾمٚمِ َؿ
ُ

ُمرومققم٤م .اإلرواء (.)8/129
( )1صحٞمحُ .مًٜمد أمحد (ُ )24977مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
( )2يقؾمػ.100 :
( )3أقمثر قمٚمٞمف.
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اًمتل وٌٓمتٝم٤م ،هلذا ىم٤مل رمحف اهلل" :واًمرؤي٤م ُِمـ اهلل وهل طمؼ" يٕمٜمل اًمٜمقع إول ُِمـ هذا ُِمـ اهلل ٓ ّ
ؿمحؽ أٟمحف
طمؼ.
"إذا رأى ص٤مطمٌٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م ذم ُمٜم٤مُمف مم٤م ًمٞمس هق وٖم٨م" اًمْمٖم٨م عٕمف أوٖم٤مث ،يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىمح٤م ًُمقا
َأ ْو َٖم ُ
٤مث َأ ْطم َال ٍم﴾( )1ىم٤مل اسمـ ضمرير رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم إوٖم٤مث :عع ِو ْٖم٨م ،أصحٚمف احلزُمح٦م ُِمحـ احلِمحٞمش،
يِمٌف هب٤م ،وهل إطمالم اعمختٚمٓم٦م اًمتل ٓ شم٠مويؾ هل٤م ،وم٤مٕوٖم٤مث أظمالط ،رؤي٤م يم٤مذسم٦م ٓ طم٘مٞم٘م٦م هلح٤م ،ومح٢مذا رأى
وضمؾ وًمٞمً٧م ُِمـ أوٖم٤مث إطمالم هذا أوًٓ ،صم٤مٟم ًٞم٤م ْ
قمز ّ
ص اًمرؤي٤م قمغم قم٤م ٓ قمحغم
ذم ُمٜم٤مُمف رؤي٤م ُِمـ اهلل ّ
أن َي ُ٘م ى
شمٗمًػما همػم صحٞمح ،وم٢مذا َىم ىّمحٝم٤م قمحغم قمح٤م ُحيًحـ
ضم٤مهؾٟٕ ،مف إذا َىم ىّمٝم٤م قمغم ضم٤مهؾ رسمام ومنه٤م هذا اه٤مهؾ
ً
وأوهل٤م قمغم أصؾ شم٠مويٚمٝم٤م اًمّمحٞمحّ :
ٕن شمٕمٌػم اًمرؤى ىمٚمٜم٤م إٟمف ٟمقع ُِمحـ اًمٕمٚمحؿ،
وصدََ َق هذا اًمٕم٤م ومٞمٝم٤م ّ
اًمتٕمٌػم َ
حي ِّرَ وم٤مًمرؤي٤م وشم٠مويٚمٝم٤م طمٞمٜمئذ طمؼ ،شمٙمقن اًمرؤي٤م ذم هذه احل٤مل ويٙمحقن
قمٚمؿ ٓ خيقض ومٞمف ّإٓ َُمـ ُحيًٜمف ،و ُ َ
ٌ
أن ُيٕمٚمؿ ّ
اًمت٠مويؾ اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمّمقاب طمؼ ،وُمع ذًمؽ يٜمٌٖمل ْ
ؼم وىمد خيٓم٠م ،طمتك إٟمف
أن شمٕمٌػم اًمرؤى ىمد ُيّمٞم٥م اعمُ َٕم ِّ َ
ِ
ىٌل ّ
صحغم اهلل
وىمع ٕ سمٙمر ريض اهلل قمٜمف  -وهق ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمرؤى  -عمّ٤م رأى رضمؾ رؤي٤م و َىم ىّمٝم٤م قمغم اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
٥م ُمٜمف ّ
واًمًحالم
أن يتقمم أسمق سمٙمر ٟمٗمًف اًمتٕمٌػم :ومح٠مذن ًمحف قمٚمٞمحف ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َـم َٚم َ
اًمّمحالة ّ
ذًمؽ ،ومٚمام َقمؼمه٤م أسمق سمٙمر َـم َٚم ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
أن خيؼمه أص٤مب أم أظمٓم٠م؟ وم٘م٤مل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
َ
٥م ُمـ اًمٜمى ِّ
ّ ىَ
ؼم يٛمٙمـ ْ
أن خيٓمحئ ذم اًمتٕمٌحػم ،وهلحذا دمحد
سمٕمْم٤م
وؾم ّٚمؿ« :
َ
َ
وأظمٓم٠مت ً
أصٌ٧م ً
سمٕمْم٤مش( ،)2ومدل قمغم أٟمف طمتك اعمُ َٕم ِّ َ
شمٕمٌػما ومال شم٘مع ،و ُي َٕم ِّؼمه٤م آظمر  -رسمام يم٤من أقمرَ ُمٜمحف -
اًمرؤي٤م اًمقاطمدة ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُي َٕم ِّ ُ
ؼمه٤م أطمدُُ اعمٕمؼميـ ً
ؼم أظمر ،واحل٤مصؾ ّ
أن اًمرؤى يٜمٌٖمل اًمتقؾمط ومٞمٝم٤م ،وم٤مًمتٕمٚمؼ اًمِمديد هب٤م قمغم اًمٜمححق احل٤مصحؾ ُِمحـ
ومت٘مع يمام َقم ى َ
يمؾ ُم٤م ي٘مع ذم ُمٜم٤مُمف يم٠مٟمف ٟمقع واطمد! ُمحع ّ
سمٕمض اًمٜم٤مس سمحٞم٨م جيٕمؾ ى
أن اًمت٘مًحٞمؿ اًمنمحقمل هلح٤م ضمٕمٚمٝمح٤م صمالصمح٦م
أىمً٤مم ،واًمتٕمٚمؼ اًمِمديد هب٤م واخلقَ اعمٌ٤مًمغ ومٞمف ُمٜمٝم٤م :وشمقىمع وشمرسمص اإلٟمًح٤من ذم يمحؾ حلٔمح٦م سم٠م ّٟمّحف رأى شمٚمحؽ
اًمرؤي٤م وأهن٤م واىمٕم٦م وأٟمف ؾمٞم٘مع يمذا ويمذا! يمؿ هل اًمرؤى اًمتل رآه٤م اًمٜم٤مس وومٞمٝم٤م أظمٓم٤مر سم٤مًمٖم٦م ًمٚمرائل أو أظمٓم٤مر

( )1يقؾمػ.44 :
ُمرومققم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )7046مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف
ً
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َ
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
يمٌػمة ضمدًً ا حمدىم٦م سم٤مًمٜم٤مس و شم٘مع! يمثػم ،يمثػم ضمدًً ا مم٤م يراه اًمٜم٤مس وٓ ي٘مع ،وهلذا ىمح٤مل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ:
«وأصدىمٙمؿ رؤي٤م أصدىمٙمؿ طمديث ً٤مش( )1وصدق اًمرؤى ُمرشمٌط سمّمدق احلدي٨م.
ِ
وأي ضم٤مهؾ أضمٝمحؾ ممحـ يٓمٕمحـ ذم
ي٘مقل" :وىمد يم٤مٟم٧م اًمرؤى ُمـ اًمٜمٌٞملم وطمل" وهذا ذيمرٟم٤مه ،صمؿ ىم٤ملّ " :
اًمرؤي٤م ويزقمؿ أٟمف ًمٞمً٧م سمٌمء" هذا ىمٚمٜم٤م اًمّمٜمػ اعمٕم٤ميمس اعم٘م٤مسمؾ اًمذي يزقمؿ ّ
أن اًمرؤي٤م ًمٞمً٧م سمٌمحء :وأهنح٤م
هل يمٚمٝم٤م أوٖم٤مث أطمالم! وهذا همٚمط سم٤مًمغ  -يمام ىمٚمٜم٤م ّ ،-
ٕن اًمرؤى قمغم اًمت٘مًٞمؿ اًمنمقمل صمالصم٦م أىمً٤مم ،وىمقًمف
"إهن٤م أوٖم٤مث أطمالم ضمٝمؾ ُمٜمف" ُِمـ أيمثر ُِمـ وضمف:
ً
أوّٓ :
أن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل ومال ي٘م٤مل ذم رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء هذا.
إُمر اًمث٤مينّ :
أن هذه اًمٕمٌ٤مرة "أوٖم٤مث أطمالم" ىم٤مهل٤م اًمٜم٤مس ًمٚمٛمٚمؽ  -يمام ذم ؾمقرة يقؾمػ  -عمّح٤م ىمح٤مل عمّح٤م
يح و ُأ َظمحر ي٤مسمًِ ٍ
ٍ
ذيمر أٟمف يرى ذم اعمٜم٤مم ﴿ؾمٌع سم َ٘مر ٍ
ح٤مت﴾()2
ات ِؾم َام ٍن َي ْ٠م ُيم ُٚم ُٝم ىـ َؾم ٌْ ٌع ِقم َج ٌ
٤مَ َو َؾم ٌْ َع ُؾمحٜمْ ٌُ َالت ُظم ْ ٍ َ َ َ َ
َ َْ َ َ
شمٕمٌػما َؾم ىٚم َؿ اهللُ شمٕم٤ممم سمف
ؼمه٤م يقؾمػ قمٚمٞمف ّ
واًمًالم َقم ى َ
اًمّمالة ّ
شمٕمٌػمه٤م وم٘م٤مًمقا :أوٖم٤مث أطمالم! عمّ٤م َقم ى َ
ؼمه٤م ً
ؾم٠مهلؿ َ
اًمٜم٤مس ُِمـ اًمير اًمذي يم٤من ؾمٞمحٞمط هبؿ ُِمـ اًمًٜملم اًمًٌع اًمٕمج٤مَ ،ومٚمٞمً٧م أوٖم٤مث أطمالم قمغم يمؾ طمح٤مل،
وًمٞمً٧م طم ً٘م٤م قمغم يمؾ طم٤مل ،وًمٞمً٧م ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من قمغم يمؾ طم٤مل ،سمؾ هل قمحغم اًمت٘مًحٞمؿ اًمحذي ذيمرهنح٤م ،شمح٤مرة
شمٙمقن هٙمذا ،وشم٤مرة شمٙمقن هٙمذا ،وشم٤مرة شمٙمقن هٙمذا.
أن ُِمحـ ىمح٤مل هحذا اًم٘محقل" يٕمٜمحل ّ
صمؿ ىم٤مل" :وسمٚمٖمٜمل ّ
أن اًمرؤيح٤م ًمٞمًح٧م سمٌمحء "ٓ يحرى آهمتًح٤مل ُِمحـ
آطمتالم" ،ؿمذوذات إىمقال ًمدى ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م يمثػمة ،وٓ ُيًحتٖمرب احل٘مٞم٘مح٦م ُِمحـ إىمحقال اًمِمح٤مذة قمٜمحد
اًمراومْم٦م أو قمٜمد اهٝمٛمٞم٦م أو اعمٕمتزًم٦مّ ،
ضمكم ،وخم٤مًمٗمتٝمؿ اًمٍمحي٦م ٓقمت٘مح٤مد أهحؾ
ٕن ؿمذو َذهؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة فم٤مهر ّ
لم ،يمقهنؿ خي٤مًمٗمقن ذم ُمً٤مئؾ أظمحرى ُِمحـ اعمًح٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞمح٦م ًمحٞمس سمٖمريح٥م قمٚمحٞمٝمؿ ،وهلحذا ىمح٤مل " :ى
إن
احلؼ َسم ِّ ٌ
ِ
اعمٜمل ذم صمٞم٤مسمف :وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمف اًمٖمًؾ ،هذا ىمقل خمح٤مًمػ
آهمتً٤مل ٓ جي٥م ُمـ آطمتالم"! ٕٟمف إذا اطمتٚمؿ ورأى ى
اعمٜمل وم٢مٟمف يٚمز ُُمحف ْ
أن يٖمتًحؾ،
خم٤مًمٗم٦م شم٤مُم٦م ًمٚمٜمّمقص ،وعمّ٤م ًمٕمٚمف حمؾ إع٤مع قمٜمد اعمًٚمٛملم ،وم٢مذا رأى اإلٟمً٤من أصم َر ّ
اعمٜمل وم٢مٟمحف ٓ يٚمزُمحفّ ،
ىٌحل ّ
صحغم اهلل
طمتك ًمق يتذيمر اًمرؤي٤م ،وإذا رأى رؤي٤م و َي َر ُِمـ آصم٤مر ذًمؽ
َ
ٕن اًمٜمى ى
ظمروج ّ
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2يقؾمػ.43 :
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َََ َََ
فََف
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َ
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ِ
اعمٜمل ،أُم٤م ْ
أن حيتٚمؿ ويحرى ُمح٤م يًحتقضم٥م
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل« :اعم٤مء ُمـ اعم٤مءش(ُ )1يٖمتًؾ ُمـ اعمٜمل سم٤معم٤مء إذا َ
رؤي ُّ
ِ
اعمٜمل صمؿ ٓ يٖمتًؾ وي٘مقل :هذا رد طمٚمؿ ٓ أؾم٤مس ًمف! هذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف يّمكم سمحال ـمٝمح٤مرة -
آهمتً٤مل ُمـ آصم٤مر ّ
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م -يمام ىمٚمٜم٤م ه١مٓء ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م ُِمـ ُمثؾ آراء قمٛمرو سمـ قمٌٞمد وآراء واصؾ سمـ قمٓم٤مء
وآراء اًمرواومض همريٌ٦م ضمدًً ا ذم ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف ،دمد هلؿ ً
أىمقآ هم٤مي٦م ذم اًمٌٕمد واًمًقءً ،مٙمـ ُمع ذًمؽ ي٘م٤ملُ :م٤م هؿ
ومٞمف ُِمـ والل آقمت٘م٤مد أقمٔمؿ ،ومٚمٞمً٧م اعمً٠مًم٦م وم٘مط ُم٘مّمحقرة قمحغم هحذاً ،مٙمح ىـ اًمحداء إقمٔمحؿ ذم وحالهلؿ
اًمٕم٘مدي ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م .-
ّ
أُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م ّ
اًمرب قمٌدََ هش( )2هذا اًمٚمٗمظ و ىٕم َٗمف احل٤مومظ اسمـ طمجر
أن «رؤي٤م اعم١مُمـ يمالم يٙمٚمؿ سمف ُّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمتح ،وذم ؾمٜمده قمٜمد اًمٓمؼماين َُمـ ٓ ُي ْٕم َر ُ
َ ،وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٓ يثٌ٧م قمـ اًمٜمى ِّ
وؾم ّٚمؿ.
-----------------------------------------ِ
واًمٙمػ قمحـ
ّ
اًمًٜمى٦م اًمقاوح٦م اًمٌ ّٞمٜم٦م اًمث٤مسمت٦م اعمٕمرووم٦مِ :ذ ْيم ُر حم٤مؾمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل يمٚمٝمؿ أعٕملم،
وُمـ ُّ
أصحح٤مب رؾمحقل اهلل ،أو أطمحدً ا ُمحٜمٝمؿ ،أو شمٜم ّ٘مّمحف ،أو ـمٕمحـ
٥م
َ
ومٛمـ َؾم ّ
ذيمر ُمً٤موئٝمؿ اًمتل ؿمجرت سمٞمٜمٝمؿَ ،
قمرض سمٕمٞمٌٝمؿ ،أو قم٤مب أطمدً ا ُمٜمٝمؿ سم٘مٚمٞمؾ أو يمثػم أو ِد ّق أو ِضم ّؾ مم٤م يتٓمرق سمف إمم اًمقىمٞمٕمح٦م ذم أطمحد
قمٚمٞمٝمؿ ،أو ى
خم٤مًمػ ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف س ًوم٤م وٓ ً
ٌ
قمدٓ ،سمؾ ُطم ٌُّٝمؿ ُؾمٜمى٦م ،واًمدقم٤مء هلحؿ ُىمرسمح٦م،
ٌ
ظمٌٞم٨م
راوميض
ُمٌتدع
ُمٜمٝمؿ :ومٝمق
ٌ
ٌّ
وآىمتداء هبؿ وؾمٞمٚم٦م ،وإظمذ سمآصم٤مرهؿ ومْمٞمٚم٦م.
ٌل أسمق سمٙمر ،وظمػمهؿ سمٕمد أ سمٙمر قمٛمر ،وظمػمهؿ سمٕمد قمٛمر قمثامن ،وىم٤مل ىمقم ُِمـ أهؾ
وظمػم إُم٦م سمٕمد اًمٜمى ِّ
ُ
اًمًٜمى٦م :وظمػمهؿ سمٕمد قمثامن قمكم ،ووىمػ ىمقم قمغم قمثامن ،وهحؿ ظمٚمٗمح٤مء راؿمحدون ُمٝمحد ّيقن ،صمحؿ
اًمٕمٚمؿ وأهؾ ُّ
يذيمر ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ ُمً٤موئٝمؿ ،وٓ ْ
ظمػم اًمٜم٤مس ٓ ،جيقز ٕطمد ْ
أن يٓمٕمـ
أن َ
أصح٤مب رؾمقل اهلل سمٕمد ه١مٓء إرسمٕم٦م ُ
ومٛمـ َوم َٕم َؾ ذًمؽ وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمًٚمٓم٤من شم٠مدي ٌُف وقم٘مقسم ُتفً ،مٞمس ًمحف
ذم واطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمٞم٥م وٓ ٟم٘مص وٓ وىمٞمٕم٦مَ :

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )343مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
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ْ
احلٌس طمتحك
يٕمٗمق قمٜمف ،سمؾ يٕم٤مىمٌف صمؿ يًتتٞمٌف :وم٢من شم٤مب ُىمٌِ َؾ ُمٜمف ،وإ ْن يت٥م أقم٤مد قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م ،صمؿ َظم ىٚمدَ ه
َ
أن َ
اًمًٜمى٦م ذم أصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
يتقب ويراضمع ،ومٝمذا ُّ
..................
ِ
ْ
اًمًٜمىى٦م"
ذيمر هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وآقمت٘م٤مد ومٞمٝمؿ،
وٓطمظ أٟمف ىم٤مل" :وُمـ ُّ
َ ّ
يٜمٌٖمل ْ
سم٤مًمًحٜمىى٦م اعمٕمٜمحك اًمِمح٤مئع قمٜمحد قمٚمحامء
ٕمر َ
اًمً ىٜمى٦م إذا أـمٚم٘مٝم٤م قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة :وم٢مهنؿ ٓ يٕمٜمقن ُّ
أن يمٚمٛم٦م ُّ
أن ُي َ
أصقل اًمٗم٘مفّ ،
اًمًٜمى َ٦م قمٜمد قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف هل ُم٤م ُيث٤مب وم٤مقمٚمف وٓ ُيٕم٤مىم٥م شم٤مريمف ،أُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمحدة:
ٕن ُّ
اًمًحٜمىى٦م
اًمًٜمىى٦م يمذا :ومٛمٕمٜم٤مه آقمت٘م٤مد احلؼ اًمذي َُمـ ظم٤مًمٗمف ومٝمق ُمٌتدع ،وهلذا اإلُم٤مم أمحد وهمػمه يم٤مٟمقا ي٘مقًمحقنُّ :
ُّ
ِ
ِ
ذيمر ِ
قمٜمدٟم٤م صمؿ يٌدؤون ذم ِ
اًمًٜمىى٦م" أي اًمٕم٘مٞمدة اًمتل إذا
أُمقر آقمت٘م٤مد ُمـ اًم َ٘مدََ ر واًمّمٗم٤مت وٟمحقه٤م ،وم٘مقًمف "ُمـ ُّ
ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعمرء وم٢مٟمف يٙمقن ُمٌتد ًقم٤م ،وهل قم٘مٞمدة واوح٦م سم ّٞمٜم٦م صم٤مسمت٦م ُمٕمرووم٦م ،هٙمذا وصٗمٝم٤م ،يٕمٜمل أهن٤م قمغم هذا
اًمٜمحق ُِمـ اهالء واًمقوقح.
واًمٙمػ قمـ ِ
ذيمر حم٤مؾمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
ذيمر ُمً٤موئٝمؿ واًمذي
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمٚمٝمؿ أعٕملم،
" ُ
ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ" هذا اعمقوع حيت٤مج إمم رء ُِمـ اإلـم٤مًم٦م واًمتٌٞملم وسمًط إُمرّ ،
يمٌحػما يتٓمحرق إمم
ظمٓمرا
ٕن صمٛم٦م ً
ً
أن اًمراومْمح٦م ُمٜمحذ َأُم ٍ
أن ٟمٕمٚمؿ أهنؿ ُِمـ اعمرشمزىم٦م ،واقمٚمحؿ ّ
آقمت٘م٤مد َشم َُِمٜمُّ ُف اًمراومْم٦م و َي ُِمٜمُّ ُف ٛمققم٦م يٜمٌٖمل ْ
حد سمٕمٞمحد
َ
ِ
اؿمحؽمي٧م ذمم ُٝمحؿ
اًمًٜمىى٦م وهحؿ ىمحد ُ
اًمًٜمىى٦م يم٠مهنؿ ُمـ أهؾ ُّ
ًمٚمًٜمىى٦م ومٞمٙمقٟمقن ذم وؾمط ُّ
ذُمؿ أٟم٤مس يٜمتًٌقن ُّ
يِمؽمون َ
وص٤مروا يتحدصمقن ُّ
سم٤مًمِم ٌَف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ :وٓ ئمٝمر ُمٜمٝمؿ أهنؿ راومْم٦م ذم اًمٔم٤مهر قمٜمد اًمٕم٤مُمح٦م!
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ْ
وًمٙمـ ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ْ
أن َُمـ ؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ وم٢مٟمف ُي َٕمد راومْمح ًٞم٤م  -ذم اًمتٕمريحػ اًمنمحقمل  ،-وىمحد
أن ِؾم ٌْ َط اسمـ اهقزي ً -مٞمس احل٤مومظ ٟمٗمًف اسمـ اهقزي اعمٕمروَ  -وًمٙمـ ذيمحر ّ
ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ّ
أن ِؾمح ٌْ َٓمف
يم٤من يّم٤مٟمع ِ
اًمٗم َرق ،يٕمٜمل يم٤من يٙمت٥م يمت٤مسم٤مت ًمٚمٗمرق ويم٤من يّمح٤مٟمع اًمراومْمح٦م ،اعمّمح٤مٟمٕم٦م شمحدل قمحغم ٟمحقع ُِمحـ
ُ
أرادت ْ
أن يٛمأل اخلِمٌٞم٦م  -يٕمٜمل اًمراومْم٦م -
اًمِمٕمٌل رمحف اهلل ىم٤ملً :مق
اعمداهٜم٦م ،واعمداهـ يريد ؿمٞم ًئ٤م ،وهلذا َذ َيم ََر
ُ
ُّ
قمكم(ٕ ،)1هنؿ يريدون أطمدًً ا ْ
سمٞمتل ذه ًٌ٤م وومْم٦م ًمٗمٕمٚمقا :قمغم ْ
قمكم
قمكم وي٘مقل :ىم٤مل ّ
أن يٙمذب قمغم ّ
أن أيمذب قمغم ّ
ريض اهلل قمٜمف يمذا! وي١مؾمس ًمٙمالُمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ ،ي٘مقل :يٛمٚم١مون سمٞمتل ذه ًٌ٤م وومْمح٦م ،وٓ يحزال إمم أن قمٛمحالء
اًمًٜمى٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد (.)550 /2
(ُّ )1
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ِ
ظمٓمحرهؿ قمحغم
اًمًٜمىى٦م وي٘مقًمقن سمٜمٗمس ىمقل اًمراومْم٦م :ومٞمجري
ُ
اًمرواومض إمم يقُمؽ هذا ُئمٝمرون أهنؿ ُمـ أهؾ ُّ
قمقام اعمًٚمٛملم أيمثر ُِمـ ظمٓمر اًمراومْم٦م ،وشمتٓمرق ُّ
اًمًحٜمىى٦م أيمثحر ُِمحـ شمٓمرىمٝمح٤م إمم اًمراومْمح٦م،
اًمِم ٌَ ُف إمم قم٤مُم٦م أهؾ ُّ
أن اًمراومْم٦م ُيثٜمقن قمحغم أؿمحخ٤مص ُمٕمٞمٜمحلم ويٛمحدطمقهنؿ ،سمحؾ ي٘مقًمحقن :ى
وهلذا دمد ّ
إن هح١مٓء يمح٠مهنؿ ؿمحٞمٕم٦م،
وصدََ ىمقا ،أُم٤م ذم هذا ومّمدىمقإ ،هنؿ ُي َر ِّد ُدون اًمِمٌف اًمتل شمريد اًمِمٞمٕم٦م ْ
اًمًحٜمىى٦م ًمٙمحـ
َ
أن شمحردد ذم أوؾمح٤مك أهحؾ ُّ
يٙمقٟمقن يم٠مهنؿ ُِمٜمّّ٤م :ويم٠مهنؿ يتحدصمقن طمدي٨م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي رسمام ُئمٝمر أٟمف ُمٜمّمػ :وأٟمف إٟمام يريحد احلحؼ:
ِ
وذر اًمرُمح٤مد ذم اًمٕمٞمحقن ويم٠مٟمحف
وإٟمام
ُ
اًمًٜمىى٦م :ورسمام ٟم٘مض اًمراومْم٦م ُمـ سم٤مب اعمّم٤مٟمٕم٦م واًمٚمٕم٥م ِّ
طمرصف ودأسمف قمغم ُّ
ًمٞمس سمراوميض ،هلذا ٓ ُسمدّّ ُِمـ اًمٌح٨م ذم احل٘مٞم٘م٦م هلذا اعمقوقع اخلٓمػم ضمدًً ا ،واًمتٌٞملم ًمف سمجٛمٚم٦م ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمتل
وشمقوح ،طمتك ٟمّمؾ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مَ إمم احلٙمؿ ومٞمٛمـ َشم َٕم ىر َض ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.
ُشمٌُلم
ى
أول وم٘مرة يٜمٌٖمل ْ
أن ُشمُذيمر هل شمٕمريػ اًمّمح٤م  ،اًمّمح٤م شمٕمري ُٗمف  -اًمذي قمٚمٞمف ع٤مهػم أهحؾ اًمٕمٚمحؿ ُِمحـ
أهؾ اًمٗم٘مف وإصقل وآقمت٘م٤مد ّ :-
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم١مُمٜمًً٤م سمف وُمح٤مت قمحغم
ًم٘مل اًمٜمى ى
أن اًمّمح٤م ى هق َُمـ َ
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
ًم٘محل اًمٜمى ى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم١مُمٜمًً٤م سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ ،ىمقًمٜمح٤مَُ :محـ َ
ًم٘مل اًمٜمى ى
ذًمؽَُ ،مـ َ
ىٌل ّ
َ سم٤معمجلء إًمٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وًم٘مٞم٤مه -
نم ْ
خي ِْر ُج َُمـ َ
وؾم ّٚمؿ ُ ْ
يٚمؼ اًمٜمى ى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ و َي ْ ُ
ِ
ْ
ىٌل ّ
ىٌحل قمٚمٞمحف
وإن يم٤من
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  ،-يٕمٜمل ىمد ُي ًْٚمؿ اًمقاطمد ذم اًمٌ٤مدي٦م وٓ َي ْ٘مدُُ ُم قمحغم اًمٜمى ِّ
ُمٕم٤مسا ًمٚمٜمى ِّ
ً
ىٌل ّ
ىٌحل
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وًم٘مٞم٤مه ًمٚمٜمى ِّ
واًمًالم ومال شمثٌ٧م ًمف اًمّمحٌ٦م ذم ُمثؾ هذه احل٤مل ٕٟمف يٚمؼ اًمٜمى ى
اًمّمالة ّ
سم٠من يراه وًمق سم٠مدٟمك وىم٧م أو إذا يم٤من أقمٛمك ْ
ؾمقاء أيم٤مٟم٧م سمرؤي٦م ْ
طم٤مضا  -يمام يم٤من َُمـ يمح٤من ُمٙمٗمق ًومح٤م
سم٠من يٙمقن
ً
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٕمٞمٜمف  ،-اعمٝمؿ ْ
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل
ًم٘محل اًمٜمى ى
أن يٙمقن َ
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٚمؿ َي َر اًمٜمى ى
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ أٟمح٤مس ًمٞمًحقا سمٛمح١مُمٜملم
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ،م١مُمٜمًً٤م سمف :هذا اًم٘مٞمد اًمث٤مينٟٕ ،مف ىمد يٚم٘محك اًمٜمى ى
ِ
ِ
ىٌل ّ
صحغم
يم٤مًمٞمٝمقد أو يمٗم٤مر اًمٕمرب ُمـ يمٗم٤مر ىمريش وهمػمه٤م ومٝم١مٓء ٓ يًٛمقن صح٤مسم٦مً ،مٞمًقا ُمـ أصح٤مب اًمٜمى ِّ
وأيْم٤م خيرج هبذا اًم٘مٞمد خيرج اعمٜم٤موم٘ملم ،اعمٜم٤مومؼ ذم اًمقاىمع ًمٞمس ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م طمتك ًمق ىمٞمؾ :إٟمحف
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿً ،
ُمًٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر :وأـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ صحٌ٦م ذم اًمٔم٤مهر! وم٢مٟمف عمّ٤م اـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اإلؾمالم :واًمّمحح٤م هحق َُمحـ
ِ
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُر ِّشم َ
٥م قمغم هذا سمحً٥م اًمٔم٤مهر أٟمف ُمـ أصح٤مب اًمٜمى ّ
ًم٘مل اًمٜمى ى
َ
ًمٙمـ ذم اًمقاىمع ًمٞمس ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ٕٟمف يم٤مومر ،اعمٜم٤مومؼ اًمٜمٗم٤مق إيمؼم هق قمٜمد اهلل يم٤مومر ّ
ٕن اهلل ُم ّٓمٚمع قمحغم ىمٚمٌحف،
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ًمٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م ُيٕم٤مُمؾ سم٠مطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ،يتزوج اعمًٚمٛم٦م ،ويرث أظم٤مه اعمًٚمؿ ،يرث اعمًٚمؿ ْ -
وإن يٙمحـ قمحغم
ّ
وضمحؾ
قمز
ديٜمف سمحً٥م اًمٔم٤مهر  ،-يدومـ ُمع اعمًٚمٛملمُ ،يّمغم قمٚمٞمف ،يٖمًؾٟٕ ،مف ُمًٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر ،أُم٤م قمٜمد اهلل ّ
وم٢مٟمف يم٤مومر ،اعمٜم٤مومؼ طم٘مٞم٘متف ُيم ْٗم ٌرً ،مٙمـ رب اًمٕم٤معملم أُمرٟم٤م ْ
ىٌل صحغم اهلل
أن ٟمتٕم٤مُمؾ سمحً٥م اًمٔم٤مهر ،سمؾ قم٤مُمٚمٝمؿ اًمٜمى ُّ
وضمدت ذم احلدي٨م ّ
أٟم٤مؾم٤م ُِمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل يم٤من ومٞمٝمؿ ٟمٗم٤مق
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمٗمًف سمحً٥م اًمٔم٤مهر ،وم٢مذا
َ
أن ً
وم٤معم٘مّمقد أٟمف عمّ٤م طمٙمِؿ هلؿ سم٤مإلؾمالم طمٙمِؿ هلؿ سم٤مًمّمحٌ٦م شمٌٕم٤م ًمحذًمؽً ،مٙمحـ ذم اًمٔمح٤مهرِ ،
وُمحـ أهحؿ إدًمح٦م ذم
ْ
ً
ُ َ
ُ َ
ِ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ْ
احل٘مٞم٘م٦م اًمتل شمدًمؽ قمغم ى
ىٌحل ّ
أن شمًتحيح هح٤مشملم
أن اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمًقا ُمـ أصحح٤مب اًمٜمى ِّ
ِ
ِ
٤مهدُُ وا ِذم َؾمٌِ ِ
قمز ّ
ٍَموا ُأو ًَمئِ َ
حؿ
أيتلم ،ي٘مقل ّ
٤مضم ُروا َو َضم َ
﴿وا ىًمذي َـ آ َُمٜمُُقا َو َه َ
وضمؾَ :
حؽ ُه ُ
ٞمؾ اهللىِ َوا ىًمذي َـ َآو ْوا َو َٟم َ ُ
قمز ّ
ومح َٙم ََؿ اهللُ ّ
اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
وضمؾ﴿ :إِ ىن
أن اعم١مُمٜملم طم ً٘م٤م هؿ اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ،اعمٜم٤مومؼ إذا شم٤مب ي٘مقل ّ
ُقن َطم٘م٤م﴾(َ )1

ِ
ِ
ِ
لم ِذم اًمدىى ْر ِك ْإَ ْؾم َٗم ِؾ ُِم َـ اًمٜمى ِ
حٛمقا سمِح٤مهللىِ
اعمُْٜمََ٤مومِ ِ٘م َ
ى٤مر َو ًَم ْـ َدمدََ َهل ُ ْؿ َٟمَّم ًػما ( )145إِ ىٓ ا ىًمذي َـ َشمَ٤م ُسمقا َو َأ ْصح َٚم ُحقا َوا ْقم َت ََّم ُ
ِ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمحـ ٟمٗم٤مىمحف وم٢مٟمحف
َو َأ ْظم َٚم ُّمقا ِديٜمَ َُٝم ْؿ هللىِ َوم ُ٠مو ًَمئِ َؽ َُم َع اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم﴾( )2إذا شم٤مب اعمٜم٤مومؼ زُمـ اًمٜمى ِّ
قمز ّ
وضمؾ سم٘مقًمف ذم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّمح٤مرُ ﴿ :أو ًَمئِ َ
حؽ
يٙمقن ُمع اعم١مُمٜملمَُ ،مـ هؿ اعم١مُمٜمقن؟ اعم١مُمٜمقن سم ىٞمٜمٝمؿ اهللُ ّ
ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم٘م٤م﴾( ،)3وم٤معمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر  -سمٜمص اًم٘مرآن  -هؿ اعم١مُمٜمقن طم ً٘م٤م ،واعمٜم٤مومؼ إذا شم٤مب يٙمقن ُمع
ومدل قمغم أٟمف َىم ٌْ َؾ ْ
اعم١مُمٜملم طم ً٘م٤م ،ى
أن يتقب يم٤من ًمٞمس ُمع اعم١مُمٜملم ،وسم٤مًمتح٤مزم ًمحٞمس ُمٕمحدو ًدا ذم اًمّمحح٤مسم٦م ،ومح٢مذا
أن اعمٜمح٤مومؼ ٓ يًحتحؼ ْ
قمروم٧م ّ
أن ُيقصحػ سم٤مًمّمححٌ٦م ّإٓ ذم اًمٔمح٤مهر ،يمحام أٟمحف ُيقصحػ
عٕم٧م أيتلم ه٤مشملم
َ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم١مُمٜمًً٤م سمف ،وُم٤مت قمحغم ذًمحؽ
ًم٘مل اًمٜمى ى
سم٤مإلؾمالم ذم اًمٔم٤مهر ،أُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمّمحٌ٦م ومٝمل َُمـ َ
أن يٛمقت قمحغم اإلؾمحالم ْ
سم٠من يثٌ٧م ،أُم٤م ًمق ارشمد يمام طمّمؾ ًمٚمٛمرشمديـ وم٢مهنؿ ٓ ُي َٕمدّّ ون ُِمـ اًمّمح٤مسم٦مُ ٓ ،سمدّّ ْ
ْ
وأن
ٟمص ُ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وًمق أدٟمك وىم٧م وًمق ؾم٤مقم٦م
ٓ يرشمد ،ومٝم١مٓء يمام ى
ذ ُومقا سمرؤي٦م اًمٜمى ِّ
أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ َ ُ
أو أىمؾ ُِمـ اًمً٤مقم٦م ،ه١مٓء أومْمؾ إُم٦م قمغم اإلـمالق ،طمتك ىم٤مل اإلُم٤مم أمححد رمححف اهلل شمٕمح٤ممم " :ى
إن َُمحـ رأى
قمز ّ
وضمؾ سمٙمؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م"،
ىٌل أدٟمك رؤي٦م أومْمؾ ُِمـ اهٞمؾ اًمذي ي٠ميت سمٕمده ُِمـ اًمت٤مسمٕملم :وًمق ًم٘مقا اهللَ ّ
اًمٜمى ى

( )1إٟمٗم٤مل.74 :
( )2اًمٜمً٤مء.146 ،145 :
( )3إٟمٗم٤مل.74 :
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حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ّ
ذ َومف اهللُ شمٕم٤ممم سمّمحٌ٦م رؾمقل اهلل ّ
ذ َومف سم٠مُمر قمٔمٞمؿ ،واًمّمح٤مسم٦م  -يمحام ىمح٤مل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٘مد َ ى
ٕن َُمـ َ ى
اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف " :-ىمق ٌم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمحٌ٦م ٟمٌ ّٞمف"(ّ )1
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،يٕمٜمحل يمحقن أ سمٙمحر
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمٕمح٤مذ
وقمٛمر وقمثامن وقمكم واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يم٤مٟمقا ذاك اًمقىم٧م اًمذي يم٤من زُمـ اًمٜمى ِّ
ِ
اهلل ْ
نمحومقا
أن يٙمقن ذًمؽ اقمتٌ٤م ًـم٤م! ه١مٓء اظمتػموا
ً
اظمتٞم٤مرا ُمـ رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم ،اظمتح٤مرهؿ اهلل ًم َٞم ْ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد " :ى
ىمٚم٥م حمٛمد ّ
سمّمحٌ٦م ٟمٌٞمٝمؿ ّ
صحغم
إن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد ومرأى َ
َ
أومْمؾ اًم٘مٚمقب ،وٟمٔمر ومرأى اومْمحؾ اًم٘مٚمحقب ىمٚمحقب أصحح٤مسمف :وم٠موًمئحؽ ىمحقم اظمتح٤مرهؿ اهلل
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
ًمّمحٌ٦م ٟمٌ ّٞمف"(ّ )2
شمٌحلم ًمحؽ سم٘مٞمح٦م اًمٙمحالم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هذا ُمٕمٜمك اًمّمحٌ٦م ،إذا
َ
قمروم٧م ُمٕمٜمك اًمّمحٌ٦م ّ
أيت ْ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم١مُمٜمًً٤م سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ.
ًم٘مل اًمٜمى ى
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،وم٤مًمّمح٤م هق َُمـ َ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ أي٤مت اًمقاردة قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرآن يمثػمة ضمدًً ا ضمدًً ا ،وؾمٜمذيمر عٚم٦م
 ْـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمـ ُمقوقع اًمّمححٌ٦م ذم اًم٘محرآنُ ،مقوحقع اًمّمححٌ٦م ذم اًم٘محرآن
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  -مم٤م ُيٗمٞمد
َ
ُمقوقع سم٤مًمغ إمهٞم٦م ،وهق اعمرشمٙمز إيمؼم ًمٚمرد قمغم اًمراومْم٦م وقمغم يمؾ َُمـ ي٘مدح ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،
ِ
ؾمامهؿ هب٤م اهلل شمٕم٤ممم هب٤م اًمداًم٦م قمغم صدىمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ وقمغم إيامهنؿ ىمقل
ومٜم٘مقلُ :مـ أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م اًمتل ّ
اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مرُ ﴿ :أو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم٘م٤م﴾( )3ومِمٝمد هلؿ سم٤مإليامن وأٟمف إيامن طمؼً ،مذًمؽ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤معمٝم٤مضمريـ و َىم َر َن اهلجرة
شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم َُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ُمع اًمٜمى ِّ
ِ
ِ
ِ
اًمٗم٘مر هذا أشم٤مهؿ سمًٌ٥م أهنؿ شمريمقا دٟمٞمح٤مهؿ ٕضمحؾ
سم٤مًمٗم٘مر ذم ىمقًمفً﴿ :م ْٚم ُٗم َ٘م َراء اعمُْ َٝم٤مضم ِري َـ﴾( )4هؾ اًمٗم٘مر َُمدْْ ٌح؟ ُ

٤مر ِهؿ و َأُمق ِ
ِ ِ
ِ
ُمدطم٤م وم٘م٤ملً﴿ :مِ ْٚم ُٗم َ٘مر ِاء اعمُْ َٝم ِ
اهل ْؿ﴾( )5إذا ُأ ْظم ِ
ُ
اإلٟمًح٤من
حر َج
٤مضم ِري َـ ا ىًمذي َـ ُأ ْظم ِر ُضمقا ُم ْـ د َي ِ ْ َ ْ َ
ديٜمٝمؿ ومّم٤مر ً
َ
ِ
ِ
وم٘مػما ،هذا اًمٗم٘مر أشم٤مه ٕٟمف آصمر ديٜمََف قمغم دٟمٞم٤مه ،ومٚمٝمذا َىم َر َن اهللُ شمٕمح٤ممم سمحلم
ُمـ دي٤مره وُمـ ُم٤مًمف ُم٤مذا يٙمقن؟ يٙمقن ً

( )1ؾمٞم٠ميت خترجيف.
( )2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (.)1118
( )3إٟمٗم٤مل.74 :
( )4احلنم.8 :
( )5احلنم.8 :
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َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ٕن اًمٗم٘مر هٜم٤م ٟمِم٠م قمـ اطمتً٤مهبؿ وشم٘مديٛمٝمؿ ديٜمََٝمؿ قمغم دٟمٞم٤مهؿً﴿ :مِ ْٚم ُٗم َ٘مر ِاء اعمُْ َٝم ِ
اًمٗم٘مر هٜم٤م واهلجرة ّ
٤مضم ِري َـ ا ىًم ِذي َـ
َ
َ
٤مر ِهؿ و َأُمق ِ
ِ ِ
اهل ْؿ﴾(.)1
ُأ ْظم ِر ُضمقا ُم ْـ د َي ِ ْ َ ْ َ
ِ
أُمحر ىمٚمٌحلٓ ،
رب اًمٕم٤معملم يٕمٚمؿ همٞم٥م اًم٘مٚمقب ،هذا اًمذي ظمرج ُمـ داره وُم٤مًمف ُم٤م ُم٘مّمده؟ ُمح٤م هدومحف؟ ٌ
ِ
ومح َٙم ََؿ اهللُ قمغم ىمٚمقهبؿ ّ
ُيٕمٚمؿ ُم٤مذا يريد ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ٌْ َت ُٖم َ
سم٠من ُم٘مّمدََ هؿ اسمتٖم٤مء
قن َوم ْْم ًال ُم َـ اهللىِ َو ِر ْو َقا ًٟمً٤م﴾(َ )2
ِ
ٍْم َ
حون اهللىَ َو َر ُؾمحق ًَم ُف﴾( )3يٕمٜمحل أهنحؿ ىمحد أيمحرُمٝمؿ اهلل سمّمحالح اًم٘مٚمحقب
روقان اهلل شمٕم٤ممم وومْمحٚمفَ ،
﴿و َيٜمْ ُ ُ
قمز ّ
وضمؾ و ي٘متٍموا قمغم اإلظمالص وطمده ،سمؾ ضم٤مءوا ًمٚمٜمٍمحة ًمحديـ
وإظمالصٝم٤م ،صمؿ إهنؿ ٟمٍموا ديـ اهلل ّ
وضمؾ ،ومٚمام يم٤مٟمقا سم٤معم٘م٤مم إقمغم ىم٤ملُ ﴿ :أو ًَمئِ َؽ هؿ اًمّم ِ
٤مد ُىم َ
قمز ّ
قن﴾( ،)4ومًٛمك اعمٝم٤مضمريـ سم٤مًمّم٤مدىملم ،وهذا
اهلل ّ
ُ ُ ى
آؾمؿ اًمث٤مًم٨م ،واًمّم٤مدىمقن ُمـ هؿ؟ ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم َ٤مل اهللىُ ه َذا يقم يٜمْ َٗمع اًمّم ِ
٤مد ِىم َ ِ
ىح٤مت
حؿ َضمٜمى ٌ
َ َْ ُ َ ُ ى
لم صحدْْ ُىم ُٝم ْؿ َهل ُ ْ
َ
ِِ ِ
دم ِري ُِمـ َ ْ ِ
ومح َٙم ََؿ اهللُ ّ
سم٠من اًمّم٤مدىملم هؿ اًمذيـ يٜمجقن ذم إظمرة ،وطمٙمحؿ
َْ
ٞمٝم٤م َأ َسمدًً ا﴾(َ )5
يت َٝم٤م ْإَ ْهنَ ُ٤مر َظم٤مًمدي َـ وم َ
ْ
حذيـ آُم ُٜمُحقا ا ىشم ُ٘محقا اهللىَ و ُيمُق ُٟمُحقا ُمحع اًمّم ِ
ِ
لم﴾()6
ح٤مد ِىم َ
َ َ ى
َ
اهلل ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سم٠مهنؿ اًمّم٤مدىمقن وىم٤مل شمٕمح٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهيح٤م ا ىًم َ َ

واًمّم٤مدىمقن سمٜمص اًم٘مرآن هؿ اعمٝم٤مضمرون ،يٕمٜمل اعمٝم٤مضمرون ُِمـ اًمّم٤مدىملم ،وعمّح٤م ىم٤مًمح٧م إقمحراب :آ َُمٜمّّح٤م ىمح٤مل
شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُقا َو ًَمٙمِ ْـ ُىمق ًُمقا َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََ٤م َوعمَى٤م َيدْْ ُظم ِؾ ْ ِ
اإل َيام ُن ِذم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ُْؿ َوإِ ْن ُشمُٓمِٞم ُٕمقا اهللىَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َٓ َيٚمِ ْت ُٙم ُْؿ ُِم ْـ
ْ
ُقن ا ىًم ِذيـ آُمٜمُُقا سمِ٤مهللىِ ورؾمقًمِ ِف ُصمؿ َ ير َشمَ٤مسمقا وضم٤مهدُُ وا سمِ َ٠مُمق ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ( )14إِ ىٟم َىام اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
اهل ْؿ
ى َْْ ُ َ َ َ
َْ
ََ ُ
َ َ
قر َرطم ٌ
َأ ْقم َامًم ُٙم ُْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ ىن اهللىَ َهم ُٗم ٌ
ٞمؾ اهللىِ ُأو ًَمئِ َؽ هؿ اًمّم ِ
َو َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ِذم َؾمٌِ ِ
قن﴾( ،)7اعع أيح٤مت هحذه شمٕمحرَ ّ
٤مد ُىم َ
أن اعمٝمح٤مضمريـ َُمحـ آُمحـ سمح٤مهلل
ُ ُ ى
ح٤مل اهللىُ َه َ
َ٥م وضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف وأهنحؿ يٜمجحقن سمحٜمص اًم٘محرآن ذم أظمحرة ﴿ َىم َ
حع
حق ُم َيٜمْ َٗم ُ
حذا َي ْ
ورؾمقًمف و َي ْر َشم ْ
اًمّم ِ
لم ِصدْْ ُىم ُٝم ْؿ﴾(ّ )8
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمك اعمٝم٤مضمريـ سم٤مًمّم٤مدىملمُِ ،محـ إؾمحامء اًمتحل ؾمحٛمك اهلل شمٕمح٤ممم هبح٤م
٤مد ِىم َ
ى
( )1احلنم.8 :
( )2احلنم.8 :
( )3احلنم.8 :
( )4احلنم.8 :
( )5اعم٤مئدة.119 :
( )6اًمتقسم٦م.119 :
( )7احلجرات.15 ،14 :
( )8اعم٤مئدة.119 :
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َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ وآووه وآووا
اًمّمح٤مسم٦م إٟمّم٤مر ،إٟمّم٤مر ُأ ْـمٚم َؼ قمٚمٞمٝمؿ هذا آؾمؿ ٕهنؿ ٟمٍموا اًمٜمى ى
وإٟمّم٤مر ىمحقم
اًمٕمرب اعمديٜم َ٦م،
اعم١مُمٜملم ،ورُمتٝمؿ اًمٕمرب قمـ ىمقس واطمدة ،وهلذا ذم ُمٕمريم٦م إطمزاب دامه٧م
ُ
ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمراسم ُ٦م َٟم ًََ ٍ
ىٌل ّ
٥م ٕ ّن إٟمّم٤مر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأروح٤مهؿ ًمٞمًحقا
ًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمى ِّ
ِ
ومًحامهؿ اهلل شمٕمح٤ممم سم٤مٕٟمّمح٤مر ،هلحذا ذم
ىٌحل اًمٙمحريؿ ّ
ُمـ ىمريشً ،مٙم ّـ اهلل َُم ىـ قمٚمٞمٝمؿ وأيمرُمٝمؿ سم٤م ّشمٌّح٤مع هحذا اًمٜمى ِّ
اًمٌخ٤مري ّ
حٛمٞمتؿ سمحف أم ؾمحاميمؿ اهلل؟ ىمح٤مل:
أٟمً٤م ريض اهلل قمٜمف ىمٞمؾ ًمف :أرأي٧م هذا آؾمؿ "إٟمّم٤مر" اؾمؿ ُؾم ّ
أن ً
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم
ؾمٛمك اهللُ شمٕم٤ممم سمف أهؾ اعمديٜم٦م اًمذيـ آووا اًمٜمى ى
ؾمامٟم٤م اهلل"( ،)1هذا آؾمؿ ّ
"سمؾ ّ
﴿وا ىًم ِذي َـ َشم ٌَ ىق ُءوا اًمدىى َار َو ْ ِ
﴿حيِ ٌُّ َ
حقن
اإل َيام َن ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِٝم ْؿ﴾( )2يٕمٜمل ُِمـ َىم ٌْ ِؾ اعمٝمح٤مضمريـُ :
ذم ؿم٠من ه١مٓء إٟمّم٤مرَ :
ون ِذم صدُُ ِ ِ
ون َقم َغم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َو ًَم ْق َيم َ
٤مضم ً٦م ِمم ى٤م ُأو ُشمُقا َو ُي ْ١مصمِ ُر َ
٤مضم َر إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ َجيِدُُ َ
٤مص ٌ٦م َو َُمح ْـ
َ٤من ِهبِ ْؿ َظم َّم َ
وره ْؿ َطم َ
ُ
َُم ْـ َه َ
أن إٟمّمح٤مر ُمٗمٚمححقنّ :
سمحلم شمٕمح٤ممم ّ
قق ُؿم ىح َٟم ْٗم ًِ ِف َوم ُ٠مو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
ُي َ
وأن
قن﴾( )3وهحذا آؾمحؿ اخلح٤مُمس ،ى
ِ
اعمٝم٤مضمريـ ص٤مدىمقن ،واعمٗمٚمحقن سمحٜمص اًم٘محرآن هحؿ طمحزب اهلل ﴿ ُأو ًَمئِ َ ِ
حؿ
حؽ طم ْحز ُب اهللىِ َأ َٓ إِ ىن طم ْحز َب اهللىِ ُه ُ
اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن﴾( ،)4إمم همػم ذًمؽ ُِمـ إؾمامء اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ؾمٛمك اهللُ شمٕمح٤ممم هبح٤م هح١مٓء إظمٞمح٤مر ريض اهلل شمٕمح٤ممم
حقن َوم ْْم ً ِ
وحقا ًٟمً٤م﴾()5
قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،ىمٚمقهبؿ ز ّيمّ٤مه٤م اهلل يمام ىمٚمٜم٤م ذم ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممَ ﴿ :ي ٌْ َت ُٖم َ
حال ُمح َـ اهللىِ َو ِر ْ َ
ذيمره٤م شمٕم٤ممم ذم اعمٝم٤مضمريـ وذيمره٤م ذم أهؾ احلديٌٞم٦م وأهؾ احلديٌٞم٦م ،وأهؾ احلديٌٞم٦م يم٤مٟمقا سم٤ميٕمقا قمح٤مم احلديٌٞمح٦م
ّ
وضمحؾ ذم أهحؾ
قمحز
وهؿ أيمثر ُِمـ أًمػ وأرسمٕمٛمئ٦م ُِمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وىمح٤مل ّ
ِ
أيْم٤مَ ﴿ :وم َٕمٚمِ َؿ َُم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ
٤مهب ْؿ َوم ْت ًْح٤م َىم ِري ًٌ٤م﴾( )6وم َٕمٚمِ َؿ اهلل ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ُِمحـ
احلديٌٞم٦م ً
اًمًٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
قهبِ ْؿ َوم َ٠م ْٟم َْز َل ى
اًمّمدق واإلظمالص وم٠ميمرُمٝمؿ ويم٤موم٠مهؿ سم٢مٟمزال اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ وأصمح٤مهبؿ اًمٗمحتح اًم٘مريح٥م ،وعمّح٤م يم٤مٟمح٧م سمٕمحض

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)30 /5
( )2احلنم.9 :
( )3احلنم.9 :
( )4اعمج٤مدًم٦م.22 :
( )5احلنم.8 :
( )6اًمٗمتح.18 :
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
﴿و ُأ ْظم َرى َ ْ َشم ْ٘م ِد ُروا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َىمدْْ َأ َطم َ
٤مط اهللىُ ِ َهب٤م﴾( )1ىم٤مًمقا :هل ظمٞمؼمَُ :م ىٙمٜمََٝمؿ اهلل
اعمقاىمع قمنة وصٕمٌ٦م ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
اؾمٛمف.
شمٕم٤ممم هب٤م ُمع صٕمقسمتٝم٤م ،أطم٤مط اهلل هب٤م وأقم٤مهنؿ قمٚمٞمٝم٤م ّ -
قمز ُ
وعمّ٤م يم٤من ه١مٓء إظمٞم٤مر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ أقمٔمؿ َُمـ طم٘مؼ اًمتقطمٞمحد سمٕمحد إٟمٌٞمح٤مء قمٚمحٞمٝمؿ
قمز ّ
﴿و َأ ًْم َز َُم ُٝم ْؿ َيمَٚمِ َٛم َ٦م اًم ىت ْ٘م َقى َو َيمَ٤م ُٟمُقا َأ َطم ىؼ ِ َهب٤م َو َأ ْه َٚم َٝم٤م﴾( )2يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى هل
اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل ّ
وضمؾ ومٞمٝمؿَ :
﴿و َيمَ٤م ُٟمُقا َأ َطم ىؼ ِ َهب٤م َو َأ ْه َٚم َٝم٤م َو َيم َ
٤من اهللىُ
"ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ومٙم٤مٟمقا أطمؼ سمح "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ،وهؿ أهؾ "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" َ
سمِ ُٙم ُِّؾ َ ٍ
ّ
وضمحؾ
قمز
رء َقمٚمِ ًٞمام﴾(ُ ،)3م٤م اًمذي وقمد اهلل ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ؟ ىمًؿ اهلل ّ
ْ
اًمّمح٤مسم٦م إمم ىمًٛملم اصمٜملم:
وضمحؾَ :
ّ
﴿ٓ َي ًْح َت َِقي
قمحز
اًم٘مًؿ إولَُ :مـ آُمـ َىم ٌْ َؾ احلديٌٞم٦م ،اًم٘مًؿ اًمث٤مين َُمـ آُمـ سمٕمد احلديٌٞم٦م ،وم٘م٤مل ّ
ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ َُم ْـ َأ ْٟم َٗم َؼ ُِم ْـ َىم ٌْ ِؾ ا ًْم َٗم ْت ِْح َو َىم٤م َشم ََؾ ُأو ًَمئِ َؽ َأ ْقم َٔم ُؿ َد َر َضم ً٦م ُِم َـ ا ىًم ِذي َـ َأ ْٟم َٗم ُ٘مقا ُِم ْـ َسم ْٕمدُُ َو َىم٤م َشم ُٚمقا﴾( )4صمؿ ىم٤مل  -ويح٤م
احل ًْٜمََك﴾( ،)5احلًٜمك هل اهٜم٦م،
ًمٕمٔمؿ هذه أي٦م وُم٤م أؿمده٤م قمغم اًمراومْم٦م وقمغم قمٛمالئٝمؿ – َ
﴿و ُيمُال َو َقمَدََ اهللىُ ْ ُ
﴿ٓ يً َت َِقي ُِمٜمْ ُٙمُؿ ُمـ َأ ْٟم َٗم َؼ ُِمـ َىمٌ ِؾ ا ًْم َٗم ْت ِْح و َىم٤م َشم ََؾ﴾( )6أهؾ اًمٗمتح اعم٘مّمقد سم٤مًمٗمتح احلديٌٞم٦م ِ
﴿ُمح ْـ َىم ٌْ ِ
حؾ
َ
ْ ْ
ْ َ ْ
اهٜم٦مْ َ َ ،
ا ًْم َٗم ْت ِْح َو َىم٤م َشم ََؾ ُأو ًَمئِ َؽ َأ ْقم َٔم ُؿ َد َر َضم ً٦م ُِم َـ ا ىًم ِذي َـ َأ ْٟم َٗم ُ٘مقا ُِم ْـ َسم ْٕمدُُ َو َىم٤م َشم ُٚمقا﴾( )7وم٠مصمٌ٧م اهلل عمَـ آُمـ ىمٌحؾ اًمٗمحتح وعمَحـ
آُمـ سمٕمد اًمٗمتح أصمٌ٧م هلؿ اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٙمقن ًمٚمٛم١مُمٜملمً ،مٙم ّـ َُمـ آُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح أقمٔمحؿ سمدرضمتحف ،أُمح٤م
قمز ّ
احل ًْٜمََك﴾( )8ومٝمؿ ُمققمقدون عٞم ًٕم٤م
اًمدرضم٦م ومٚمٚمجٛمٞمع ،درضم٦م قمٚمٞم٦م قمٜمد اهلل ّ
وضمؾ صمؿ ىم٤ملَ :
﴿و ُيمُال َو َقم ََدَ اهللىُ ْ ُ

( )1اًمٗمتح.21 :
( )2اًمٗمتح.26 :
( )3اًمٗمتح.26 :
( )4احلديد.10 :
( )5احلديد.10 :
( )6احلديد.10 :
( )7احلديد.10 :
( )8احلديد.10 :
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قمٜمْْحف﴾()1
قمز ّ
وضمؾ ذم أيمثر ُِمـ ُمقوع قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ﴿ :ر ِيض اهللىُ َقمٜمْْٝمؿ ور ُوقا َ
سم٤مهٜم٦م ،وىم٤مل ّ

َ

َ

ُ ْ ََ

ُ

ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أعٕملم.
وم٠مظمؼم سمرو٤مه شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وسمرو٤مهؿ قمٜمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمـ أصح٤مب اًمٜمى ِّ
ٕضمؾ ذًمؽ يم٤مٟم٧م أي٤مت اًمقاردة ذم أصح٤مب اًمٜمىىٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمثػم ًة ضمدًً اِ ،
وُمـ ذًمؽ شمًٛمٞم ُ٦م
ّ
ّ
ِّ
لم ُِمح ْـ َأ ْٟم ُٗم ًِ ِ
ىٌحل ّ
اضمح ُف
حل َأ ْو َمم سمِح٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
حٝم ْؿ َو َأ ْز َو ُ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ سم٠مُمٝمح٤مت اعمح١مُمٜملم﴿ :اًمٜمىىٌِ ُّ
زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
٤مهت ْؿ﴾(ُ )2م٤م اًمذي جيٕمؾ قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م وظمدجي٦م وصٗمٞم٦م ٓ ٟم٘مقل :ىمريٌ٦م! ٟم٘مقلُ :أُم٤م ًمحؽ ّأهيح٤م اعمح١مُمـ إمم
ُأ ىُم َٝم ُ ُ
ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ُأُم٤م راسمٓم٦م أقمٔمؿ ُِمـ راسمٓم٦م إُمقُم٦م اعمٕمرووم٦م ،إُمقُم٦م إُم٤م ْ
أن شمٙمقن ُِمـ ضمٝم٦م اًمٜمً٥م
ِ
زوضم٤مت حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ آشمٞمح٦م ُِمحـ
أو ُِمـ ضمٝم٦م اًمرو٤مقم٦م ،إهن٤م ضمٝم٦م اإليامن ،ومجٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم أُمقُم٦م
ضمٝم٦م اإليامن ،وهل أذَ – ضمٝم٦م اإليامن ُِ -مـ اًمٜمً٥م ِ
اؾمحٛمف أُمحقُمتٝمـ
قمحز
وُمـ اًمرو٤مقم٦م ،ورسمحط اًمحرب ى
ُ
ِ
سمرؾمقل اهلل وم٘م٤مل﴿ :اًمٜمىىٌِل َأو َمم سمِ٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ ِ
٤مهت ْؿ﴾ ،ومٙمام ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل
﴿و َأ ْز َو ُ
لم ُم ْـ َأ ْٟم ُٗمً ِٝم ْؿ﴾ صمؿ ىم٤ملَ :
ُّ ْ
أن اًمٜمى ى
اضم ُف ُأ ىُم َٝم ُ ُ
ىٌل ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أومم سم٤معم١مُمٜملم ومزوضم٤م ُشمُف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ ًمحٞمس
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
ُ
أُمٝم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم ،اًمٜمى ُّ
لم﴾ ٓ سم٤مًمٙمح٤مومريـ،
أومم سم٤مًمٙم٤مومريـ! وزوضم٤م ُشمُف ًمٞمً٧م أُمٝم٤مت ًمٚمٙم٤مومريـ! وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :اًمٜمىىٌِ ُّل َأ ْو َمم سمِ٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ِ
﴿ َأو َمم سمِ٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ ِ
٤مهت ْؿ﴾( )3أي أُمٝم٤مت ًمٚمٛمح١مُمٜملم ،وهلحذا عمَّح٤م ىمٞمحؾ ًمٕم٤مئِمح٦م ريض اهلل
لم ُم ْـ َأ ْٟم ُٗمً ِٝم ْؿ َو َأ ْز َو ُ
ْ
اضم ُف ُأ ىُم َٝم ُ ُ
رضمال ي٘مقل :ى
إن ً
قمٜمٝم٤م :ى
إن قم٤مئِم٦م ًمٞمً٧م أُمل! ىم٤مًم٧م" :صدق ،أٟم٤م أم ًمٚمٛمح١مُمٜملم وًمًح٧م ُأُمح٤م ًمٚمٛمٜمح٤موم٘ملم"(،)4
اًمذي ي٘مقل :قم٤مئِم٦م ًمٞمً٧م أُمل! ٟم٘مقل" أٟم٧م ص٤مدق ،أٟم٧م أقمرَ سمٜمٗمًؽً ،مٙمـ أسمنم أٟمحؽ ًمًح٧م ُِمحـ أهحؾ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
اإليامنٟٕ ،مؽ ًمق يمٜم٧م ُِمـ أهؾ اإليامن َ
ًم٘مٚم٧م :أُمل ،اًمراسمٓم٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
لم ُِمح ْـ َأ ْٟم ُٗم ًِ ِ
ح٤مهت ْؿ﴾( )5وم٤مًمحذي
أُمٝم٤مت هل راسمٓم٦م اإليامن سمٜمص اًم٘مرآن﴿ ،اًمٜمىىٌِ ُّل َأ ْو َمم سمِ٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
حٝم ْؿ َو َأ ْز َو ُ
اضمح ُف ُأ ىُم َٝم ُ ُ
ي٘مقل :أٟم٤م ٓ أرى ومالٟم٦م ُمٜمٝمـ ُأُم٤م زم! ٟم٘مقل :أٟم٧م أقمٚمؿ سمٜمٗمًؽً ،مٙمٜمؽ أن أومّمح٧م أٟمؽ ًمً٧م ُِمـ اعم١مُمٜملم،

( )1اًمتقسم٦م.100 :
( )2إطمزاب.6 :
( )3إطمزاب.6 :
( )4اًمنميٕم٦م ًممضمري (.)2394 /5
( )5إطمزاب.6 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ّ
ٕن زوضم٤مت حمٛمد أُمٝم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٜمص اًم٘مرآن ،ومٛمحـ ىمح٤مل :إهنحـ ًَم ًْح َـ أُمٝمح٤مت زم! ٟم٘محقل :أٟمح٧م أدرى
ٍ
سمٜمٗمًؽ ،وًمٙمـ ىمد أومّمح٧م أٟمؽ ًمً٧م ُِمـ اعم١مُمٜملمّ ،
أُمٝم٤مت ًمؽ.
يمٜم٧م ُِمـ اعم١مُمٜملم ًَم ُٙم ّـ
وإٓ ًمق َ
٥م اًمّمح٤مسم٦م قمغم درضم٤مت مخس ،ذيمرهح٤م ؿمحٞمخ
قمٜمد ذًمؽ ٟمٕمرَ
٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿَ ،ؾم ُّ
طمٙمؿ َؾم ِّ
َ
اإلؾمالم:
اًمدرضم٦م  -اًمتل هل حمؾ إع٤مع قمٜمد أهؾ اقمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ّ :-
أن شمٗمًحٞمؼ اًمّمحح٤مسم٦م أو اًمٓمٕمحـ ومحٞمٝمؿ
عٞم ًٕم٤م أو اًمٓمٕمـ ذم أيمثرهؿ ّإٓ مخً٦م يٕمدده٤م اًمراومْم٦م ي٘مقل ؿمحٞمخ اإلؾمحالم اسمحـ شمٞمٛمٞمح٦م :ى
حؼ عٞمحع
إن َُمحـ َوم ىً َ
ٟمٗمرا ً
يمٗمرا أعع قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقنُ ،م٤م اًمًٌ٥م؟ هؾ َُمـ يم ىٗم َر أطمدًً ا يمٗمحر؟
يم٤مومر ً
ىمٚمٞمال ٌ
اًمّمح٤مسم٦م أو َيم ىٗم َرهؿ عٞم ًٕم٤م ّإٓ ً
ؾمٛمٕم٧م ﴿ ُأو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
اًمًٌ٥م ذم هذا ى
ُقن
سيح ًمٚمٜمّمقص اًمتل
شمٙمذي٥م
شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م أو شمٗمًٞم َ٘مٝمؿ
أن
َ
ٌ
ٌ
َ
َطم٘م٤م﴾( )1اًمّم٤مدىمقن ،اعمٗمٚمحقن ،اعمٝم٤مضمرون ،إٟمّم٤مر ،ريض اهلل قمٜمٝمؿ وروحقا قمٜمحف ،وم َٕمٚمِح َؿ ُمح٤م ذم ىمٚمحقهبؿ،
أطمؼ هب٤م  -يٕمٜمل سمح "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ويم٤مٟمقا أطمؼ هب٤م وأهٚمٝم٤م ،اًمذي يٙمقن أطمؼ سمح "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" وأهؾ
ويم٤مٟمقا ى
يم٤مومرا؟ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿُ ﴿ :أو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم٘م٤م﴾( )2يح٠ميت إٟمًح٤من ي٘محقل :هحؿ
"ٓ إًمف ّإٓ اهلل" يٙمقن ً
ُمًٚمام ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٢مع٤مع أهؾ اإلؾمحالم وسم٢معح٤مع
ُمًٚمام؟ ٓ يٙمقن ً
اًمٙم٤مومرون طم ً٘م٤م!! هذا اًم٘م٤مئؾ يٙمقن ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ى
قمٚمامء أُم٦م حمٛمد ّ
شمٙمٗمحػما طمتحك
شمٙمٗمحػما ًمدوًمح٦م أو
شمٙمٗمػما ًمِمحخص أو
ٕن اعمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م
ً
ً
ً
َحر هحذه إؾمحامء اًمٕمٔمٞمٛمح٦م ًمٚمّمحح٤مسم٦م
عماليلم اًمٜم٤مس وم٘مط! إ ىٟمىام اعمً٠مًم٦م ذم اعم٘م٤مم إول
ٌ
شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن اًمذي َذ َيم َ
ريض اهلل قمٜمٝمؿ وومٞمٝم٤م اًمؼمه٤من اهكم قمغم إيامهنؿ ِ
وصدْْ ِىمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ روقان اهلل :صمؿ ي٠ميت ًمٞم٘مقل :ىإهنحؿ يمح٤مومرون
ّ
﴿ه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم٘م٤م﴾( ،)3ي٘مقل :ىإهنؿ ًمٞمًحقا ُِمحـ أهحؾ "ٓ إًمحف اهلل"!! واهلل شمٕمح٤ممم ي٘محقل:
طم ً٘م٤م! واهلل ي٘مقلُ :
﴿و ُيمُال َو َقمَدََ اهللىُ ْ
احلُ ًْحٜمََك﴾( )5وهحل
﴿و َيم٤م ُٟمُقا َأ َطم ىؼ ِ َهب٤م َو َأ ْه َٚم َٝم٤م﴾( ،)4ي٘مقل :ىإهنؿ ذم اًمٜم٤مر!! واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ :
َ

( )1إٟمٗم٤مل.74 :
( )2إٟمٗم٤مل.74 :
( )3إٟمٗم٤مل.74 :
( )4اًمٗمتح.26 :
( )5احلديد.10 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ومٛمـ ىمح٤مل هحذا
يض اهللىُ َقمٜمْ ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف﴾(َ )1
اهٜم٦م ،ي٘مقل :ىمد ؾمخط اهلل قمٚمٞمٝمؿ وهمْم٥م!! واهلل ي٘مقلَ :
﴿ر َ
يمٗمرا ُمٕمٚمق ًُم٤م أعع قمٚمٞمف قمٚمامء اعمًٚمٛملم ،سمؾ ىم٤مل رمححف اهللَُ :محـ ُيٙم ّٗمحر هحذا
وم٢م ىٟمىف يٙمٗمر ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ً
أرأي٧م ًمق ى
يم٤مومرا ،ى
أن إٟمًح٤م ًٟمً٤م ىمح٤مل :اًمّمحالة ًمٞمًح٧م واضمٌح٦م
ُمٙمذب ًمٚم٘مرآن ،يٕمٜمل
ٕن هذا
َ
ٌ
اًمّمٜمػ وم٢مٟمف يٙمقن ً
أن هذه اعم٘مقًم٦م يمٗمري٦م ،ى
ؿمؽ ى
واخلٛمر ُمٌ٤مح! ٓ ّ
ٕن اخلٛمر حمر ٌم سمٜمص اًم٘مرآن ،واًمّمالة واضمٌح٦م سمحٜمص اًم٘محرآن،
أن يٙمقن هذا ُِمـ ُمًٚمؿ! ومٞمًحتحٞمؾ ْ
ضم٤مهال ٓ َي ِٕمل وٓ يدري يمحدي٨م قمٝمد ُقم ّٚم َؿ :أُم٤م ْ
ً
ومٝمذا يٙمٗمرْ ،
أن
إن يم٤من
إن اًمّمالة واضمٌ٦م ًمٙمـ هذا اًمذي ىم٤مل :ى
ُمًٚمام ،وم٢مذا ىم٤مل أطمد :أٟم٤م أىمقل :ى
إن اًمّمالة ًمٞمً٧م سمقاضمٌ٦م :أٟم٤م ٓ
يٙمقن
ً
أُمر :وًمٙمـ ْ
أُمر ُمٕمٚمقم ُِمـ اًمديـ سم٤مًميورة ،أٟم٧م ٓ شمٙمٗمره هٝمٚمف أو ًمٙمقٟمف حيت٤مج ْ
أن
أن ُيٕم ّٚمؿ هذا ٌ
ُأيمٗمره ،هذا ٌ
ِ
ِ
ِ
شم٘مقل :ى
َ
ٞمح
إن ُمثؾ هذا ٓ ُيٙم ىٗمر! هذا يمٗمره سيح ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مل اهللًَ ﴿ :م َ٘مدْْ َيم َٗم َر ا ىًمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ ىن اهللىَ ُه َق اعمًَْ ُ
ٍ
ًمٙمٗمح٤مر َيم ىٗم َحرهؿ اهللُ
َحؿ
ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ﴾( )2اًمٜمّم٤مرى ُُمٙم ىٗمرون سمٜمص اًم٘مرآن ،ومٛمـ ىمح٤مل :ىإهنحؿ ُم١مُمٜمحقن! وم٘محد َطم َٙم َ
سم٤مإليامن! احل٤مصؾ ى
أن هذه اًمّمقرة يمٗمر سم٤مإلع٤مع.
ٟمحص اهلل شمٕمح٤ممم ىأهنح٤م ٓ شمٙمحقن ّإٓ ُِمحـ
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦مَُ :مـ أسمٖمض اًمّمح٤مسم٦م همٞم ًٔم٤م  -اهمت٤مظ ُمٜمٝمؿ – وم٘محد ى
قل اهللىِ َوا ىًم ِذي َـ َُم َٕم ُف َأ ِؿمدىى ا ُء َقم َغم ا ًْم ُٙم ىٗم ِ
﴿حم َ ىٛمدٌٌ َر ُؾم ُ
حجدًً ا
٤مر ُر َ َ
اًمٙم٤مومريـ ،عمّ٤م ىم٤مل شمٕم٤مممُ :
َحر ُاه ْؿ ُر ىيم ًٕمح٤م ُؾم ى
مح٤م ُء َسم ْٞمحٜمَ َُٝم ْؿ َشم َ
ِ
ِ
قن َوم ْْم ًال ُِم َـ اهللىِ َو ِر ْو َقا ًٟمً٤م﴾( )3إمم ْ
َي ٌْ َت ُٖم َ
﴿و َُم َث ُٚم ُٝم ْؿ
أن ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :ذًم َؽ َُم َث ُٚم ُٝم ْؿ ِذم اًم ىت ْىق َراة﴾( )4صمؿ ىم٤ملَ :
ِِ
اإل ْٟم ِ
ِذم ْ ِ
ْج ِ
اع ًمِ َٞم ِٖم َ
ح٤مر﴾(،)5
٥م ُّ
اًمز ىر َ
٤مؾم َت ََقى َقم َغم ُؾمقىمف ُي ْٕم ِج ُ
حؿ ا ًْم ُٙم ىٗم َ
حٞمظ ِهبِ ُ
٤مؾم َت ْٖم َٚم َظ َوم ْ
ٞمؾ َيم ََز ْر ٍع َأ ْظم َر َج َؿم ْٓم َ٠م ُه َوم َآز َر ُه َوم ْ
ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل وشمٚم٘مك هذا ُمٜمف  -يمام ىم٤مل اسمـ يمثػم ُ -
أهؾ اًمٕمٚمؿ وىم٤مًمف همػم ُم٤مًمؽ وأيدوه ىم٤ملَُ :محـ
ٟمّمٞم٥م ذم اًمٗملء( ،)6ى
ىٌل ّ
ٕن اًمٗمل َء ىم٤مل شمٕم٤ممم  -عمّ٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وأهم٤مفمقه ومٚمٞمس ًمف
أسمٖمض
ٌ
َ
أصح٤مب اًمٜمى ِّ
عمّ٤م ذيمر اًمٗملء ُ﴿ :-م٤م َأ َوم٤مء اهللىُ َقم َغم رؾمقًمِ ِف ُِمـ َأه ِؾ ا ًْم ُ٘محرى َومٚمِ ىٚم ِ
حف َوًمِٚمرؾم ِ
حقل﴾( )7أيح٦م صمحؿ ىمح٤ملً﴿ :مِ ْٚم ُٗم َ٘م َحر ِاء
ْ ْ
ى ُ
َ
َ ُ
َ َ
( )1اًمتقسم٦م.100 :
( )2اعم٤مئدة.17 :
( )3اًمٗمتح.29 :
( )4اًمٗمتح.29 :
( )5اًمٗمتح.29 :
( )6شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)73 /8
( )7احلنم.7 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ِ
اعمُْ َٝم ِ
حق ُءوا اًمحدىى َار َو ْ ِ
يحام َن ُِمح ْـ
﴿وا ىًمحذي َـ َشم ٌَ ى
٤مضم ِري َـ﴾( )1هذا اًمّمٜمػ إول اًمذي ُيٕمٓمك ُمـ اًمٗملء صمؿ ىمح٤ملَ :
اإل َ
حذيـ ضمح٤مءوا ُِمحـ سمٕم ِ
ِ
ِ
حد ِه ْؿ﴾( )3سمٕمحد اعمٝمح٤مضمريـ
ْ َْ
َىم ٌْٚم ِٝم ْؿ﴾( )2هذا اًمّمٜمػ اًمث٤مين وهؿ إٟمّم٤مر ،صمؿ ىم٤ملَ :
﴿وا ىًم َ َ ُ
إل ْظم َقاٟمِٜمََ٤م ا ىًم ِذي َـ َؾم ٌَ ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ْ ِ
قن َر ىسمٜمََ٤م ا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ ِ
وإٟمّم٤مرَ ﴿ :ي ُ٘مق ًُم َ
ح٤مإل َيام ِن﴾( )4أيح٦م ،هح١مٓء أصحح٤مب اًمٗمحلء،
حٛم٧م وقمحغم هحذا اهلحدي
اًمً ْ
صمالصم٦م أصٜم٤مَ ،اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وأشمقن سمٕمد اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر قمغم هذا ى
إل ْظم َقاٟمِٜمََ٤م ا ىًم ِذي َـ َؾم ٌَ ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ْ ِ
﴿ر ىسمٜمََ٤م ا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ ِ
٤مإل َيام ِن﴾( )5أُم٤م اًمذيـ يٖمت٤مفمقن ُمٜمٝمؿ :ومٝمؿ سمحٜمص اًم٘محرآن
ي٘مقًمقنَ :
ِ
َ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
دي٤مرهؿ
وأُمقاهلؿ وىم٤مشمٚمقا دون اًمٜمى ِّ
هؿ اًمٙمٗم٤مر ،وُم٤م اًمذي جيٕمؾ اعمرء يٖمت٤مظ ُمـ أٟم٤مس شمريمقا َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وومتحقا ُمٙم٦م ُمع رؾمقل اهلل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ:
وؾم ّٚمؿ طمتك ُىم َتؾ ُمٜمٝمؿ قمد ٌد دون اًمٜمى ِّ
صمؿ عمّ٤م ارشمدّّ َُمـ ارشمد ُِمـ أضمالَ اًمٕمرب ىم٤مشمٚمقهؿ طمتك أقم٤مدوا اهزيحر َة اًمٕمرسمٞمح َ٦م إمم اإلؾمحالم ،صمحؿ اٟمٓمٚم٘محقا ذم
اًمروم وومتحقه٤م ودظمٚمٝم٤م اإلؾمال ُم ،وأؾم٘مٓمقا دوًم٦م اًمٗمحرس ودظمٚمٝمح٤م اإلؾمحال ُمَُ ،محـ
إُمّم٤مر وأؾم٘مٓمقا دوًم٦م ُّ
يٖمت٤مظ ُِمـ ه١مٓء؟ ُم٤م يٖمت٤مظ ّإٓ يم٤مومر ،وهلذا ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ« :إٟمّمح٤مر ٓ حيحٌٝمؿ ّإٓ ُمح١مُمـ ،وٓ
يٌٖمْمٝمؿ ّإٓ ُمٜم٤مومؼش(.)6
يمٗمر سمدًٓم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم ِ
طم٤مصؾ إُمر ى
يمٗمر صح٤مطمٌٝمؿ ،صمحؿ ذيمحر
أن ه٤مشملم اًمّمقرشملم ٌ
يم٠من يتٕمرض ٕطمدهؿ ْ
ؿمٞمخ اإلؾمالم صمالصم٦م أطمقالُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يٌٚمغ إمم طمدّّ اًمٙمٗمر ْ
سم٠من ي٘محقل :إ ىٟمىحف يمح٤من حيح٥م
اًمدٟمٞم٤م أو يم٤من ً
سمخٞمال أو ٟمحق ذًمؽ ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمُ :مثؾ هذا ي١مدب أد ًسم٤م سم٤مًم ًٖم٤م وٓ ُيٙم ىٗمحر ٕ ،ىٟمىحف يتٕمحرض
ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُِمـ طمٞم٨م هؿ ،وًمٙمـ شمٕمرض ًمٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل :هذا يم٤من ً
سمخٞمال :هذا يم٤من يمذا ،و َقمَدىى َد
ِ
ُمٝمحام ضمحدًً اّ :
أن اًمراومْمح٦م ُِمحـ أسمٕمحد
أُمحرا ً
ُمً٤موئٝمؿ ،ومٕمٜمد ذًمؽ ٓ ُسمدّّ ُمـ شم٠مديٌف ،ي٘مقل رمحف اهلل شمٕم٤ممم :سمف ٟمٕمٚمؿ ً
قمز ّ
وضمؾ اًمداًمح٦م قمحغم
اًمٜم٤مس قمـ اًمدًمٞمؾ اًمٕمٚمٛملُ ،م٤م اًمًٌ٥م؟ ًمق ىمٞمؾ ًمٚمراومْم٦م :أقمٓمقٟم٤م أي٤مت ُِمـ يمت٤مب اهلل ّ

( )1احلنم.8 :
( )2احلنم.9 :
( )3احلنم.10 :
( )4احلنم.10 :
( )5احلنم.10 :
ُمرومققم٤م.
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3783مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف
ً
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ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ي٘مقًمقن ًمؽُ ﴿ :ىم ْؾ َٓ َأ ْؾم َ٠م ًُم ُٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْضم ًرا إِ ىٓ اعمَْ َق ىد َة ِذم ا ًْم ُ٘م ْر َسمك﴾(،)1
ُمٙم٤مٟم٦م آل سمٞم٧م اًمٜمى ِّ
ُم٤م اعمراد سم٤مًم٘مرسمك؟ ىمرسمك رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم ىمريش يمٚمٝم٤م  -يمام ومنه٤م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف
( ،)2آي٦م أظمرى  -وهل ؾمقرة يرددوهن٤م دائام ﴿ :-إِ ىٟمىام ي ِريدُُ اهللىُ ًمِٞم ْذ ِه٥م َقمٜمْ ُٙمُؿ اًمرضمس َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ٧م َو ُي َٓم ِّٝم َحر ُيم ُْؿ
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ ُ
ً
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ،
َشم ْٓم ِٝم ًػما﴾(ٟ )3م٘مقلَُ :مـ أهؾ اًمٌٞم٧م؟ ُم٤م اعم٘مّمقد سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م؟ ي٘مقل :آل سمٞمح٧م اًمٜمى ِّ
ٟم٘مقل ُم٤م اًمدًمٞمؾ؟ اهللُ ُم٤م ىم٤مل أهؾ سمٞم٧م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! ُم٤م اًمدًمٞمؾ؟ قمٜمد ذًمؽ يتقىمػ اًمراوميضح وٓ
يًتٓمٞمع اهقاب ،عم٤مذا؟ ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م اًمٜمىىٌِ ُّل ُىم ْؾ
ٕن هذه أي٦م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ِ
ِ
اطمح٤م
احل َٞم٤م َة اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م َو ِزيٜمَ َت ََٝمح٤م َوم َت َٕمح٤م ًَم ْ َ
ه ً
َٕ ْز َواضم َؽ﴾( )4هذه أول أي٦م ﴿إِ ْن ُيمٜمْ ُت ىـ ُشم ُِر ْد َن ْ َ
ه ْطم ُٙمُح ىـ َ َ
لم ُأ َُمح ِّت ْٕم ُٙم ىـ َو ُأ َ ِّ
ت ُِمٜمْ ُٙمـ سمِ َٗم ِ
َعِ ًٞمال﴾( )5صمؿ ىم٤مل﴿ :ي٤مٟمًِ٤مء اًمٜمىىٌِل ُمـ ي ْ٠م ِ
اب ِوح ْٕم َٗم ْ ِ
لم﴾( )6صمحؿ ىمح٤مل:
٤مطم َِم ٍ٦م ُُم ٌَ ِّٞمٜمَ ٍَ٦م ُي َْم٤م َقم ْ
ػ َهل َ٤م ا ًْم َٕم َذ ُ
ى
َ َ َ ِّ َ ْ َ
﴿ي٤مٟمًِ٤مء اًمٜمىىٌِل ًَمًتـ َيم ََ٠مطم ٍد ُِمـ اًمٜمًِِّّ ِ
٤مء﴾( )7إمم ىمقًمحف شمٕمح٤ممم﴿ :إِ ىٟمىحام ي ِريحدُُ اهللىُ ًمِٞم ْ ِ
اًمحر ْضم َس َأ ْه َ
حؾ
حذه َ
ُ
َ ُ
َ َ َ ِّ ْ ُ ى َ
٥م َقمحٜمْ ُٙم ُُؿ ِّ
َ َ

ِ
ِ
أهؾ اًمٌٞمح٧م؟ ُ
ومٛمـ ُ
ىٌحل
ا ًْم ٌَ ْٞم٧م﴾( )8صمؿ ىم٤ملَ :
أهحؾ سمٞمح٧م اًمٜمى ِّ
﴿وا ْذ ُيم ُْر َن﴾ سمٜمقن اًمٜمًقة ﴿ َُم٤م ُي ْت َْغم ِذم ُسم ُٞمقشم ُٙم ىـ﴾(َ )9
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م ،أومٞمٝمؿ زوضم٤مشمف؟ ي٘مقًمقن !ٓ :ؾمٌح٤من ُِمـ أقمٛمك ىمٚمحقسمٙمؿ ،أيح٤مت ُِمحـ أوهلح٤م إمم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم﴿ :إِ ىٟمام ي ِريدُُ اهللىُ ًمِٞم ْ ِ
ىٌل ّ
اًمحر ْضم َس
حذه َ
ُ
َ ُ
٥م َقمحٜمْ ُٙم ُُؿ ِّ
آظمره٤م ذم زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ِ
َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
ٌ
ىٌل ّ
ىٌحل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
٧م﴾
ٌ
ْ َْ
وُمتٌقع سمذيمرهؿ ،صمؿ شم٘مقًمقن :آل سمٞمح٧م اًمٜمى ِّ
ُمًٌقق سمذيمر زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٞمس ُمٜمٝمـ زوضم٤مشمف! اهلل ي٘مقل﴿ :إِ ىٟمىام ي ِريدُُ اهللىُ ًمِٞم ْذ ِه٥م َقمٜمْ ُٙمُؿ اًمرضمس َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
ّ
ح٧م﴾ َُمحـ
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ ُ
ى
أهؾ اًمٌٞم٧م؟ أهؾ سمٞم٧م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿٟ ،مٕمؿ صحٞمح ،يدظمؾ زوضم٤مشمف؟ ي٘مقًمقن !ٓ :اًمًحٞم٤مق ُذيمِ َحر

( )1اًمِمقرى.23 :
( )2شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)525 /21
( )3إطمزاب.33 :
( )4إطمزاب.28 :
( )5إطمزاب.28 :
( )6إطمزاب.30 :
( )7إطمزاب.32 :
( )8إطمزاب.33 :
( )9إطمزاب.34 :
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ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ً
أصال ذم زوضم٤مت رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ومٙمٞمػ ٓ يدظمٚمـ ومٞمف! وهلذا ىم٤مل ىمت٤مدة -ي٘مقل ذم اًمًقق -
حقن ًمِ ْٚم َخٌِٞم َث ِ
اخلٌِٞم ُث َ
ّ
 :ى
ح٤مت
قمحز
﴿اخلٌِٞم َث ُ
ح٤مت ًمِ ْٚم َخٌِٞمثِ َ
ىٌل  -يٕمٜمل جيٝمر هبحذا  -ذم ىمقًمحف ّ
حلم َو ْ َ
وضمحؾَ ْ :
إن زوضم٤مت اًمٜمى ّ
قن ًمِٚم ىٓمٞمٌ ِ
ِ
لم واًم ىٓمٞمٌ َ ِ
واًم ىٓمٞمٌ ُ ِ
٤مت﴾ ٟمزًم٧م ذم قم٤مئِمح٦م طمتحك
﴿واًم ىٓم ِّٞم ٌُ َ ِّ َ
قن ًمٚم ىٓم ِّٞم ٌَ٤مت﴾( )1ي٘مقل :ىمقًمف شمٕم٤ممم َ
٤مت ًمٚم ىٓم ِّٞمٌِ َ َ ِّ ُ
َ ِّ َ
أن هذا ظمؼم أريد سمف ذم إؾم٤مس قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ـمٞمٌ٦م ّ
ُيٕمٚمِ َؿ اًمٜم٤مس ّ
ٕن زوضمٝم٤م ـمٞم٥م ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
وؾم ّٚمؿ ،وهٙمذا أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،ومٙمٞمػ شمٙمحقن هحذه أيح٦م﴿ :إِ ىٟمىحام ي ِريحدُُ اهللىُ ًمِٞم ْ ِ
اًمحر ْضم َس َأ ْه َ
حؾ
حذه َ
ُ
َ ُ
٥م َقمحٜمْ ُٙم ُُؿ ِّ
ا ًْمٌٞم ِ
زوضم٤مت رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمًٞم٤مق ومٞمٝم ىـ!! صمحؿ ٟم٘محقل ًمٚمراومْمح٦م:
٧م﴾( )2يمٞمػ ُخي َر ُج ُمٜمٝم٤م
ُ
َْ
إن إرادة اهلل ٓ شمتٕمٚمؼ ً
أٟمتؿ ُم٤م قم٘مٞمدشمٙمؿ ذم اًم َ٘مدََ ر؟ أًمٞمً٧م قم٘مٞمدة اعمٕمتزًم٦م :وأٟمتؿ شم٘مقًمقن :ى
أصال سمٗمٕمؾ اًمٕمٌحد -
يمام شم٘مدم ذطمف  !-واهلل ي٘مقل﴿ :إِ ىٟمىام ي ِريدُُ اهللىُ ًمِٞم ْذ ِه٥م َقمٜمْ ُٙمُؿ اًمرضمس َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾ وأٟمتؿ َىمدََ ِر ّي٦م يم٤معمٕمتزًم٦م ومال
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ ُ
َشم ًَْ َٚمؿ ًمٙمؿ أي٦م! ٕٟمٙمؿ شم٘مقًمقن :ى
إن إرادة اهلل ىمد ٓ شم٘مع ،ىمد ٓ شمتح٘مؼ ،ومام اؾمتٗمدشمؿ ُمٜمٝم٤مُ ،مح٤م اؾمحتٗمدشمؿ ُِمحـ
هذا؟ أي٤مت اًمقاردة ذم اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م اهزم سم٠مهنؿ ذم اهٜم٦م ،وومٞمٝم٤م اًمقصػ هلؿ سم٤مًمّمدق واإليامن طم ً٘م٤م وأهنحؿ
اعمٗمٚمحقن إمم همػم ذًمؽ ،وومٞمٝم٤م اًمققمد ّ
سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ريض قمٜمٝمؿ وروحقا قمٜمحف ،ومتؽميمحقن عٞمحع هحذه أيح٤مت
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم ُت ْ
زوضم٤مت رؾمحقل اهلل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل
ُخ ِر ُضمقن
اًمٍمحي٦م وشم٠مشمقن ٔي٦م ٟمزًم٧م ذم زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمٜمٝم٤م وشمريدون آؾمتدٓل! وًمذا ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -وهذه ىم٤مقمدة ذم طمج٩م اًمراومْم٦م – ي٘محقل:
يٕمجز قمـ ْ
ـمرق آؾمتدٓل ،طمتك ى
اًمراومْم٦م َؾمدّّ وا قمغم أٟمٗمًٝمؿ َ
ٞم٥م قمـ ُّ
اًمِمح ٌَف
إن اًمراوميض ُمع اخل٤مرضمل
ُ
أن ُجي َ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،عم٤مذا؟ ّ
ٕن اًمراوميض يٓمٕمـ ذم أ سمٙمر وذم قمٛمر وذم قمثامن  -ريض
اًمتل ي٘مقهل٤م اخل٤مرضمل ذم ّ
قمكم ،اًمٗمْم٤مئؾ اًمقاردة ٕ سمٙمر وقمٛمر وقمحثامن شمحدل قمحغم أهنحؿ
اهلل قمٜمٝمؿ  -صمؿ يريد آؾمتدٓل قمغم ومْم٤مئؾ ّ
أومْمؾ ُِمـ قمكم ،ومح٢مذا ُر ىدت اًمٜمّمحقص اًمحقاردة ذم أ سمٙمحر وقمٛمحر وقمحثامن يًحتٓمع اًمراوميضح ْ
ُ
أن يًحتدل
سم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة ذم قمكمّ ،
ٕن اًمٜمّمحقص اًمحقاردة ذم أ سمٙمحر وقمٛمحر وقمحثامن أيمثحر وأسح وأىمحقى ُِمحـ
اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أعٕملم ،وم٢مذا أسمك اٟمّمحٞم٤م ًقم٤م ًمٚمٜمّمحقص اًمحقاردة ذم أ سمٙمحر وقمٛمحر
وقمثامن يًتٓمع ُمع اخل٤مرضمل ْ
قمكم ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وإٟمام َي ُر ُّد قمغم اًمراوميضح وقمحغم
أن جيٞم٥م قمغم ؿمٌٝمف ذم ّ
( )1اًمٜمقر.26 :
( )2إطمزاب.33 :
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َ
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َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اًمًٜمىى٦م اًمذيـ يثٌتقن ًمألرسمٕم٦م وًمٕمٛمقم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وآل اًمٌٞم٧م ومْم٤مئٚمٝمؿ ،أُم٤م ْ
أن ي٠ميت
اخلقارج أهؾ ُّ
راوميض ًمػم ّد قمغم ظم٤مرضمل يٕمجزٟٕ ،مف يؽمك أي٤مت اًمٍمحي٦م ،وهٙمذا هٜم٤م ،أن اًمراوميض يريد ْ
أن يًتدل سم٘مقًمف
شمٕم٤ممم﴿ :إِ ىٟمىام ي ِريدُُ اهللىُ ًمِٞم ْذ ِه٥م َقمٜمْ ُٙمُؿ اًمرضمس َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾(ٟ )1م٘مقل :أٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع ْ
أن شمًحتدل ،يًحتدل هبح٤م
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ ُ
اًمًٜمِّ ُِّّل اًمذي يتقمم اًمّمح٤مسم٦م واًم٘مراسم٦م ُم ًٕم٤م ،أُم٤م أٟم٧م وم٤مٔي٦م ً
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ و ُذيمِ َحر
أصال ذم زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ُّ
ِ
واًمًالم ،وم٠مٟم٧م شمريد ْ
ُآل اًمٌٞم٧م ّ
ىٌل ّ
أن شمًتدل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ٕن زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ِ
هبذه أي٦مً﴿ :مِٞم ْذ ِه٥م َقمٜمْ ُٙمُؿ اًمرضمس َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾(ْ )2
ىٌل ّ
صحغم
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
وأن شمٌؽمه٤م ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م يمٚمف وخترج زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٠مٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع ْ
أن شمًتدل ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمثؾ اًمراومْم٦م ذم اؾمتدٓهلؿ قمغم ومْم٤مئؾ قمحكم
وىمدطمٝمؿ ذم ومْم٤مئؾ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ اًمٜمّم٤مرى ذم إرادهتؿ إصمٌ٤مت ٟمٌقة قمٞمًك ورومْمٝمؿ ٟمٌقة حمٛمد ّ
صحغم اهلل
قمٚمٞمٝمام وؾم ّٚمؿ ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ٟمٌقة حمٛمد ّ
وأسح ُِمحـ
أقمٔمحؿ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
ُ
ُ
ومٚمام َر ىد اًمٜمّم٤مرى ٟمٌق َة حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يتٛمٙمٜمقا ُِمـ آؾمتدٓل قمغم
إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ٟمٌقة قمٞمًكّ ،
ٟمٌقة قمٞمًكَُ ،مـ يًتدل قمغم ٟمٌقة قمٞمًك؟ اعمًٚمٛمقن اًمذيـ ُيثٌتقن ٟمٌقة حمٛمحد وٟمٌحقة قمٞمًحك قمٚمحٞمٝمام اًمّمحالة
واًمًالم ،أُم٤م ْ
ًمػم ىد إدًم٦م إقمٔمؿ وإىمقى وي٠ميت ًمٞمًتدل سم٤مٕدًم٦م اًمتل هل دون هحذه إدًمح٦مٓ :
أن ي٠ميت أطمد ُ
ددت ُِمـ إدًم٦م ُم٤م هق أسح وشمريد ْ
أن شمًحتدل سم٤مٕدًمح٦م
يًتٓمٞمع وٓ يتٛمٙمـ ٕٟمف يٙمقن
ُمتٜم٤مىمْم٤م ،ي٘م٤مل :ىمد َر َ
ً
اًمتل هل دوهن٤م ذم اًمٍماطم٦م ،وإٟمام يًتدل قمغم احلؼ أهؾ احلحؼٕ ،هنحؿ جيٛمٕمحقن عٞمحع اًمٜمّمحقص ،ومٞمًحتدل
ىمدطمٝمؿ ذم قمكمّ ،
ٕن ـمري٘متٝمؿ
اًمًٜمِّ ُِّّل ويرد قمغم اخلقارج َ
اعمًٚمؿ و َي ُر ّد قمغم اًمٞمٝمقد َ
ىمدطمٝمؿ ذم قمٞمًك ،ويًتدل ُّ
َ
ـمحرق اًمتٕم٤مُمحؾ ُمحع
ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إدًم٦م ـمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٞمً٧م ـمري٘م٦م اٟمت٘م٤مئٞم٦م! أُم٤م ه١مٓء اًم٘مقم ومال حيًحٜمقن
إدًم٦م ،ويٙمقن اًمقاطمد يريد ْ
أن يًتدل سم٤مًمدًمٞمؾ إىمؾ ساطمح٦م ٟم٘محقل :إدًمح٦م ذم اًمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل قمحٜمٝمؿ
يدظمؾ ىمٓم ًٕم٤م ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُِمـ آل اًمٌٞم٧م يمٕمكم واحلًـ واحلًلم واًمٕمٌ٤مس واسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٕهنؿ
ذومقا سم٤مًمّمحٌ٦م ،ومدظمٚمقا ذم قمٛمقم أي٤مت واًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،وزادوا ُمزي٦م اًم٘مراسم٦م ،وًمق
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم زُمٜمف ممـ
يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم عمَ٤م يم٤مٟمقا صح٤مسم٦م ،ويم٤مٟمقا أىم٤مرب سمدون صحٌ٦م،
ُ
ىمري٥م اًمٜمى ِّ
( )1إطمزاب.33 :
( )2إطمزاب.33 :
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ي١مُمـ سمف ٓ يًٛمك صح٤مسم ًٞم٤م! يم٠م ـم٤مًم٥م ،اؾمتٗم٤مد ُِمحـ اًم٘مراسمح٦م؟ يًحتٗمد ،ومحال يًحتٗمٞمدون ُِمحـ اًم٘مراسمح٦م ّإٓ
ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٞمٙمقن صح٤مسم ًٞم٤م ىمري ًٌ٤م ،ومٞمٙمقن ًمف ُ
سم٢ميامهنؿ سمٛمحٛمد ّ
وومْمحؾ اًم٘مراسمح٦م ،وًمحق
ومْمؾ اًمّمححٌ٦م
ِ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمٕمٜم٤مه أٟمف ًمٞمس سمٛم١مُمـ ويمح٤من ىمري ًٌح٤م
يم٤مٟم٧م اًم٘مراسم٦م رد ًة ُمـ اًمّمحٌ٦م يٕمٜمل ذم زُمـ اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمَ٤م اٟمتٗمع سم٤مًم٘مراسم٦مِ ،
ومح٢من اًمراومْمح٦م ٓ ُيًحـ آؾمحتدٓل وٓ شمًحتٓمٞمع ْ
وُمـ هٜمح٤م ّ
ىٌل ّ
أن
ًمٚمٜمى ّ
حؾ ا ًْمٌٞم ِ
ِ ِ
ح٧م َو ُي َٓم ِّٝم َحر ُيم ُْؿ
اًمحر ْضم َس َأ ْه َ َ ْ
شمًتدل هبذه اًمٜمّمقص ،ويرددون هذه أي٦م﴿ :إِ ىٟم َىام ُي ِريدُُ اهللىُ ًم ُٞم ْذه َ
٥م َقمٜمْ ُٙم ُُؿ ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ ممح٤م ىمٌٚمٝمح٤م وسمٕمحده٤م ،ويريحدون ْ
ىٌل ّ
أن خيرضمحقا
َشم ْٓم ِٝم ًػما﴾( )1وهل مم٤م ورد ذم زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ِ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمٜمٝم٤م ،طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ضمٝمٚمتٝمؿ :ى
ىٌل ّ
زوضم٤مت رؾمقل اهلل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
إن زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
وؾم ّٚمؿ ُم٤م يّمح ْ
واًمًالم سم٢مؾمح٤مق:
أن يدظمٚمـ ذم آًمف! وم٘مٞمؾ هلؿ :عمّ٤م ضم٤مءت اعمالئٙم٦م ُشمٌُنم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اسمراهٞمؿ ذري ٌ٦م ُِمـ ؾم٤مرة ْ
وإن يم٤من أشم٤مه ُِمحـ
َُمـ يم٤من ذم اًمٌٞم٧م؟ إسمراهٞمؿ وؾم٤مرة ،وم٘مط ،ي٠مهتؿ ذري٦م ،يٕمٜمل ي٠مت
َ
حقز
٤مو ْي َٚم َتَح٤م َأ َأًمِحدُُ َو َأ َٟمَح٤م َقم ُج ٌ
ه٤مضمر اؾمامقمٞمؾ ،ي٘مقل شمٕم٤ممم  -عمّ٤م ذيمر شمٌِمػم اعمالئٙم٦م إلسمراهٞمؿ وزوضمف َ ﴿ :-ىم٤م ًَم ْ٧م َي َ
ِ
ِ
لم ُِمح ْـ َأ ُْم ِ
ح٧م اهللىِ َو َسم َر َيمَ٤م ُشمُح ُف َقم َٚمح ْٞم ُٙم ُْؿ َأ ْه َ
حؾ
مح ُ
حر اهللىِ َر ْ َ
ٞم٥م (َ )72ىم٤م ًُمقا َأ َشم ْٕم َجٌِ َ
ٌم ٌء َقم ِج ٌ
َو َه َذا َسم ْٕمكم َؿم ْٞم ًخ٤م إ ىن َه َذا ًَم َ ْ
ا ًْمٌٞم ِ
٧م﴾(َُ )2مـ ذم اًمٌٞم٧م؟ إسمراهٞمؿ وؾم٤مرة ،يمٞمػ ي٘م٤ملً :مٞمً٧م ُِمـ أهؾ اًمٌٞمح٧م؟ زوضمتحؽ! ،وهحؾ زوضمتحؽ
َْ
ًمٞمً٧م ُِمـ أهؾ سمٞمتؽ! يمٞمػ شمٙمقن زوضمتؽ ًمٞمً٧م ُِمـ أهؾ سمٞمتؽ! أٟم٧م أن شم٘محقل :أٟمح٤م ؾمح٠مذه٥م إمم أهحكم،
شمزوضم٧م أن ُم٤م أشم٤مك ذري٦م ذهٌ٧م إمم أهكم ،ذهٌ٧م ُمع أهكم ،ؾم٤مومرت ُمع أهكمَُ ،مـ هؿ أهٚمؽ؟ زوضمتؽ ،صمحؿ
إذا ُرزىم٧م ذري ً٦م وم٢مهنؿ أهؾ ًمؽ ،وهٙمذا ،وهلذا ذم احلدي٨م« :اًمٚمٝمؿ ّ
صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمحام صحٚمٞم٧م
قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿش( )3وذم اًمٚمٗمظ آظمر« :اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ قمغم حمٛمد وأزواضمف وذريتفش(ٕ )4هنحؿ أهحؾ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ أهؾ سمٞمتف:
سمٞمتف ،يمٞمػ ٓ شمٙمقن زوضمتؽ ُمـ أهؾ سمٞمتؽ؟ يمٞمػ ٓ يٙمقن زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
وأي٤مت ومٞمٝم ىـ؟ ًمٙم ّـ اًمراومْم٦م أٟم٤مس ٓ حيًحٜمقن اًمتٕم٤مُمحؾ ُمحع اًمٜمّمحقص ،وٓ يٕمرومحقن ـمحرق آؾمحتدٓل
ححػم
اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح ،ويٌ٘مقن طم٤مئريـ ،يٕمٜمل ي٠ميت اخل٤مرضمل ُ -مع ظمٌ٨م ُم٘مقًمتف وظمً٦م ىمقًمف ووىم٤مطمتٝم٤م  -وم ُٞم ّ
( )1إطمزاب.33 :
( )2هقد.73 ،72 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )1434مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3369مـ طمدي٨م أ محٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
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ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
قمكم ىم٤مل :أٟم٧م ْ
اًمراوميض ،ي٠ميت إُمر ر ّدٟٕ ،مف إذا أراد ْ
رددت اًمٗمْم٤مئؾ اًمداًم٦م
أن
َ
أن يًتدل سمدًمٞمؾ قمغم ومْمٞمٚم٦م ّ
ِ
قمز
قمكم ،ظمذ هذه أي٦م ،ىم٤مل اهلل ّ
قمغم ومْمٞمٚم٦م أ سمٙمر وقمٛمر وهل أضمغم وأسح ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمداًم٦م قمغم ومْمٞمٚم٦م ّ
قل ًمِّم ِ
مه٤م ِذم ا ًْم َٖم ِ
ّ
اًمًٜمىى٦م وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم هحذه أيح٦م
٤مطمٌِ ِف َٓ َ ْ
٤مر إِ ْذ َي ُ٘م ُ َ
ي َز ْن﴾( )1اًمّم٤مطم٥م قمٜمد أهؾ ُّ
وضمؾ﴿ :إِ ْذ ُ َ

إن أسم٤م سمٙمر ًمٞمس ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م؟؟ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿَُ :مـ ىم٤مل :ى
سم٤مإلع٤مع هق أسمق سمٙمر ،ومٙمٞمػ ي٘مقل :ى
إن أسم٤م سمٙمر ًمٞمس
َص قمغم ّ
ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م يٙمٗمرّ ،
أن أسم٤م سمٙمر هق ص٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مر ،يمٞمػ ٓ يٙمقن أسمق سمٙمر ُِمـ اًمّمحح٤مسم٦م -
ٕن اهلل َٟم ى

ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم١مُمٜمًً٤م  -يمٞمػ ٓ يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م؟ واهلل أٟمحزل قمٚمٞمحف اًمًحٙمٞمٜم٦م
ًم٘مل اًمٜمى ى
واًمّمح٤م هق َُمـ َ
قل ًمِّم ِ
مه٤م ِذم ا ًْم َٖم ِ
ي َز ْن إِ ىن اهللىَ َُم َٕمٜمََ٤م﴾( )2واًمذي يٙمقن اهلل ُمٕمف وُمحع
٤مطمٌِ ِف َٓ َ ْ
٤مر إِ ْذ َي ُ٘م ُ َ
يمٞمػ ٓ يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م﴿ :إِ ْذ ُ َ
رؾمقًمف :يمٞمػ ٓ يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م؟؟
احل٤مصؾ ّ
أن إدًم٦م يمثػمة ضمدًً ا اًمداًم٦م قمغم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،اًميحب عم٘مح٤مم اًمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل قمحٜمٝمؿ ٓ
ّ
ؿمؽ أٟمف ي١مدي إمم َوم ّْم ِؾ إُم٦م قمـ ؾمٚمٗمٝم٤م ،وم٢مذا ُـم ِٕم َـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ؾم ُٞمٓمٕمـ ذم اًمت٤مسمٕملم شمٚم٘م٤مئ ًٞم٤م ومتٌ٘مك إُم٦م سمحال
ؾمٚمػ ،وسم٤مًمت٤مزم إذا ُٟمُنم ُمثؾ هذا ذم إُم٦م ومٝمذا ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمف ٟمقع ُِمـ اإلومًح٤مد ذم إرض أظمٌح٨م ُِمحـ ىمٓمحع
اًمٓمريؼٟٕ ،مف ي١مدي إمم ىمٓمع آظمر إُم٦م قمـ أوهل٤م :ومتٌ٘مك إُم٦م يم٠مهن٤م ٓ ؾمٚمػ ص٤مًمح هل٤م! و يٙمـ هل٤م ظمػمي٦م ذم
ُ
اًمً٤مسم٘ملم هلؿ! وهلذا ىم٤مل ى
أومْمؾ أهؾ ُمٚمتٙمؿ؟ ىم٤مًمقا :أصح٤مب ُمقؾمك ،وىمٞمؾ
اًمِم ْٕمٌِ ُّل رمحف اهلل :ىمٞمؾ ًمٚمٞمٝمقد َُمـ
ِ
ذ أصح٤مب أهؾ ُمٚمحتٙمؿ؟
ًمٚمٜمّم٤مرىَُ :مـ أومْمؾ أهؾ ُمٚمتٙمؿ؟ ىم٤مًمقا :أصح٤مب قمٞمًك ،وىمٞمؾ ًمٚمراومْم٦مُ :مـ َأ َ ُّ
عٞمع ِ
أُمقر آؾمتدٓل ،وظم٤مًمٗمقا اًمٜمّمحقص اًمٍمححي٦م اهٚمٞمح٦م ذم اًم٘محرآن
ىم٤مًمقا :أصح٤مب حمٛمد!!( )3ومٕمٙمًقا َ
وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْ ُت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ ىُم ٍ٦م﴾( ،)4هذه أيح٦م عمّح٤م ٟمزًمح٧م َُمحـ يمح٤من قمحغم فمٝمحر إرض ُِمحـ اعمح١مُمٜملم؟
ظمػم أُم٦م قمغم اإلـمالق ،ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنحيـ :أيح٦م ظم٤مصح٦م
اًمّمح٤مسم٦م ،ومٝمؿ اعمخ٤مـمٌقن هب٤م ىمٓم ًٕم٤م ،ضمٕمٚمٝمؿ اهلل َ
سم٤مًمّمح٤مسم٦م ،وٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م سم٘مٞم٦م إُم٦مّ ،
أصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وىم٤مل آظمحرون
اعمخ٤مـم٥م هب٤م
ٕن
ُ
َ
ُِمـ اعمٗمنيـ :أي٦م ىمٓم ًٕم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦مً :مٙم ّـ إُم٦م شمدظمؾ شمٌ ًٕم٤مْ ،
وم٠من دمٕمؾ أُم٦م حمٛمدًً ا ّ
ظمحػم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َ
( )1اًمتقسم٦م.40 :
( )2اًمتقسم٦م.40 :
اًمٕمز (ص.)479 :
(ُ )3يٜمٔمر :ذح اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أ
ّ
( )4آل قمٛمران.110 :
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َعََبَدَ َ
ذ إُم٦م َُمـ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ أي٦م!! هذا ومِ ْٕم ُؾ َُمـ ٓ يٗم٘مف وٓ يٕمحل وٓ يٕمحرَ آؾمحتدٓل!
أُم٦م وشم٘مقلً :مٙمـ َأ َ ّ
ذ إُم٦م!! ُمع أٟمٜمح٤م ىمٚمٜمح٤م :ى
إن سمٕمحض اعمٗمنحيـ
يمٞمػ شمٙمقن أي٦م؟ دمٕمؾ هذه إُم٦م ظمػم أُم٦م واعمخ٤مـمٌقن ومٞمٝم٤م َ ّ
ىم٤مًمقا :أي٦م ً
أصال ومٞمٝم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م يديدًً ا وٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م همػمهؿٕ ،هنؿ اًمذيـ ظمقـمٌقا سم٤مٔي٦م وىم٧م اًمقطمل،
ي٘مقل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْ ُت ُْؿ﴾ يٕمٜمل ي٤م أصح٤مب حمٛمد َ
﴿ظم ْ َػم ُأ ىُم ٍ٦م﴾ وم٤مٔي٤مت ومٞمٝمؿ ٓ شمتج٤موزهؿ ،وىمح٤مل آظمحرون:
ُمٕمٜمك أي٦م ومٞمٝمؿ ىمٓم ًٕم٤م ،وهؿ ؾم٤مدة إُم٦م وأومْمٚمٝم٤م وهؿ ظمػمه٤م ًمٙمـ شمدظمؾ إُم٦م شمٌ ًٕم٤م ،وم٤مخلػمي٦م ٓ ُسمدّّ ْ
أن شمثٌ٧م
ًمٚمّمح٤مسم٦م ً
أوٓ ،واخلػمي٦م شمٙمقن ًمألُم٦م شمٌ ًٕم٤م ،شمٙمقن ًمٌ٘مٞم٦م إُم٦م شمٌ ًٕم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ.
وم٤مُٕمر قمٔمٞمؿ ذم أُمر اًمّمح٤مسم٦م ،وومٞمف شمٕمٚمؿ ّ
اًمًٜمىى٦م واًمراومْم٦م ُمً٠مًم٦م يمٌػمة ضمدًً ا و ُُمدو ّيح٦م،
أن اعمً٠مًم٦م سملم أهؾ ُّ
أن ُيًٝمٚمٝم٤م أهؾ اًمتٛمٞمع ُ -م٤م يًٛمقن سم٠مهحؾ اًمت٘مريح٥م  ٓ ،-يٛمٙمحـ ْ
وًمٞمً٧م اعمً٠مًم٦م يًػمة وؾمٝمٚم٦م يمام يريد ْ
أن
اًمًٜمىى٦م واًمِمٞمٕم٦م! ّإٓ إذا اشم٘مك اًمِمٞمٕم٦م رهبؿ وشمريمقا سم٤مـمٚمٝمؿ وقم٤مدوا إمم احلؼ ،أُم٤م ْ
أن
يٙمقن ومٞمٝم٤م شم٘مري٥م سملم أهؾ ُّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمٕمحدا َءٟ ،م٘محقل:
ي٘مقل اًمراوميض :إٟمٙمؿ ٟم٤مصٌ٦م! ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜم٤مصٌ٦م؟ شمٜم٤مصٌقن آل سمٞم٧م اًمٜمى ِّ
ِ
ىٌحل
ظمًئ٧م
َ
َ
اًمًٜمىى٦م ُمٜم٤مصٌ٦م اًمٕمداء ٔل سمٞمح٧م اًمٜمى ِّ
اًمًٜمىى٦م َُمـ يٜم٤مص٥م! وًمٞمس ُمـ أهؾ ُّ
ويمذسم٧م ٓ ،واهلل ُم٤م ذم أهؾ ُّ
ىٌل ٟمذيمرهؿ سم٤مًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ذم يمؾ صالة "اًمٚمٝمؿ ّ
ّ
صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،سمؾ آل سمٞم٧م اًمٜمى ِّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهؿ اًمحذيـ يحذيمرون ومْمح٤مئ َٚمٝمؿ
اًمًٜمىى٦م ُمٕم٤مدون ٔل سمٞم٧م اًمٜمى ِّ
حمٛمد" يمٞمػ يٙمقن أهؾ ُّ
و ُيٕمددون ُمٜم٤مىمٌٝمؿ وجيٕمٚمقهنؿ يمٖمػمهؿ ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ :وإٟمام اعمً٠مًم٦م ُمً٠مًم٦م ُمٗم٤موحٚم٦م سمحام ومْمحؾ
اهلل ،ىم٤مل ٓ :يٜمٗمٕمؽ هذا طمتك شمٕم٤مدي اًمّمح٤مسم٦م! ومٚمـ شمقازم اًم٘مراسم٦م طمتك شمِمتؿ اًمّمحح٤مسم٦م و ُشم َٙم ّٗمحرهؿ! وم٠مُمح٤م إذا
أصمٜمٞم٧م قمغم اًمّمح٤مسم٦م وقمغم اًم٘مراسم٦م وم٠مٟم٧م قمدو ٔل اًمٌٞم٧م! ٟم٘مقل :هذه ظمزقمٌالشمٙمؿ وومٝمقُمٙمؿ اًمٕمقضم٤مء يمام يم٤من
َ
ضمٝمٚمتٙمؿ اًمً٤مسم٘مقن :ومٝمذا ومٝمٛمٙمؿ إقمحقج أٟمحتؿ ،وم٠مُمح٤م اًمحذي دًمح٧م قمٚمٞمحف اًمٜمّمحقص ومٝمحق ُمحقآة اًم٘مراسمح٦م
واًمّمح٤مسم٦م عٞم ًٕم٤م ،وم٘مقًمٙمؿّ ٓ :إٓ سم٤مًمؼماء! يٕمٜمل أٟمٙمؿ شمريدون ْ
أن شمؽمك إُم٦م أيمثحر أصحح٤مب حمٛمحد ّ
صحغم اهلل
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ – ُِمـ آل سمٞمتف  -حمدودون يمام شمٕمٚمؿ ،أُم٤م اًم٘مراسم٦م اًم٘مرؿمحٞم٦م
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،سمؾ
ُ
إىم٤مرب ًمٚمٜمى ِّ
أردت ْ
ومٝمؿ ُيم ُثرً ،مٙمـ ْ
إُمر قمغم َُمـ يدظمٚمقن ذم َُمـ يرم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م آل قمكم وآل قمٌ٤مس وآل
أن يٍم
إن
َ
َ
اًمٕمٌح٤مس واسمح َـ
قم٘مٞمؾ وآل ضمٕمٗمر ه١مٓء حمدودون ىمٓم ًٕم٤م ،صمؿ هؾ َؾمٚمِ َؿ ُمٜمٙمؿ أٟمتؿ أهؾ اًمٌٞم٧م؟ أًمًتؿ شمِمتٛمقن
َ
قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام؟ ْ
وإن أفمٝمروا أهنؿ ٓ يِمتٛمقهنؿً ،مٙمـ ذم ٟمّمقص يمتحٌٝمؿ َؿمح ْت ُْؿ اسمحـ قمٌح٤مس واًم٘محقل
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ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٜمص اًم٘مرآن ُِمـ آل اًمٌٞم٧م
اًمزء ومٞمف! واًم٘مقل اًمزء ذم اًمٕمٌ٤مس! أًمٞمً٧م زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ؟؟ وم٠مٟمتؿ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م ،وأٟمحتؿ اًمِمح٤ممتقن
سمٜمص اًم٘مرآن وأٟمتؿ شمِمتٛمقن زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
إن آل اًمٌٞم٧م ؾمٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ ً
ٔل اًمٌٞم٧م ،يمام أ ىٟمىٙمؿ شمِمتٛمقن اًمّمح٤مسم٦م وم٢م ىٟمىٙمؿ شمِمتٛمقن آل اًمٌٞم٧مَُ ،مـ ىم٤مل :ى
أصال؟
يًٚمؿ ُمٜمٙمؿ طمتك آل اًمٌٞم٧م ،وم٤مًمٕمٌ٤مس وذريتف ُِمـ آل اًمٌٞم٧م ،ذري٦م قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمحف ُِمحـ آل اًمٌٞمح٧م،
وهٙمذا َُمـ َطم ُر َُم ْ٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م يمآل ضمٕمٗمر وهمػمهؿ ،وم٠مٟمتؿ أن ُم٤م َؾمٚمِ َؿ ُمٜمٙمؿ ٓ اًمّمحح٤مسم٦م وٓ آل اًمٌٞمح٧م
أن ي٘محقل  :-ى
أن سمٕمض أسمٜم٤مء قمٚم ًٞم٤م ىم٤مل  -وطم٤مؿمح٤مه ْ
طمتك ،طمتك زقمٛمقا  -أظمزاهؿ اهلل  -ى
إن قمٛمحك اسمحـ قمٌح٤مس
ًمٕمكم!! ريض اهلل قمـ اًمّمح٤مسم٦م وآل اًمٌٞم٧م أعٕملم ،أٟمتؿ َُمـ شمِمحتٛمقن اًمٕمٌح٤مس ،وأٟمحتؿ َُمحـ
قم٘مقسم٦م ًمف عمخ٤مًمٗمتف ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وعٞمٕمٝمؿ ُِمـ آل اًمٌٞمح٧م ،ومحال َؾمحٚمِ َؿ
شمِمتٛمقن اسم َـ قمٌ٤مس ،وأٟمتؿ شمِمتٛمقن زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ِ
ُمٜمٙمؿ اًمّمح٤مسم ُ٦م وٓ َؾمٚمِ َؿ ُمٜمٙمؿ ُآل اًمٌٞم٧م ،وم٤مًمقاضم٥م ْ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
أن ٟمتقمم اهٛمٞمع ُمـ أصح٤مب اًمٜمى ِّ
اًمًٜمىى٦م ُيٕم٤مدون اًمٜم٤مصٌ٦م وخي٤مًمٗمقن ـمري٘متٝمؿ ،وهحؿ اًمحذيـ ٟم٤مصحٌقا َآل
وآل سمٞمتف وأ ْن ٓ ُي َٗم ىر َق سمٞمٜمٝمؿ ،وهلذا أهؾ ُّ
اًمٌٞم٧م اًمٕمداء يم٤مخلقارج اًمذيـ يم ىٗمروا قمٚم ًٞم٤م وىم٤مشمٚمقه ،صمؿ َيم ََٛمٜمُُقا ًمف وم٘متٚمحقه ،وجيٝمحرون إمم أن يم٢مسم٤موحٞم٦م ُقمحامن
أيْم٤م قمثامن ،ومٝم١مٓء هؿ اًمٜمقاص٥م طم ً٘م٤م
قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وقمداء ً
وأضاهبؿ إمم أن هؿ ُجيٝمرون سمٕمداء ّ
قمكم
وؾم ّ
ًمً ّ
٥م آل اًمٌٞم٧م َ
اًمذيـ يم٤مٟمقا يتقًمقن آل اًمٌٞم٧م وىمد شمّمدروا َ
٥م قمكم ريض اهلل قمٜمف ،أُم٤م َُمـ يؽمى قمغم ّ
ويذيمر حم٤مؾمٜمََف ويذيمر ومْم٤مئٚمف ،ومٙمٞمػ يٙمقن َؾم٤مسم٤م ًمف؟ ي٘مقل ٓ :شمٙمقن ُمقاًم ًٞمح٤م ًمحف طمتحك شمِمحتؿ َُمحـ َىم ٌْ َٚمحف ُِمحـ
ِ
حم٤مؾمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل
اًمّمح٤مسم٦م! هذه ومٝمقُمٙمؿ اًمٕمقضم٤مء اًمتل ٓ شمٕمل وٓ شمٗمٝمؿ ،هلذا ىم٤مل رمحف اهللِ " :ذ ْيم ُْر
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمٚمٝمؿ أعٕملم" يٕمٜمل ُمثؾ هذه اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل ذيمرٟم٤م ،يمحؿ قمحدد اًمحذيـ أؾمحٚمٛمقا قمحغم يحد
اًمّمح٤مسم٦م؟ أشمٔمٜمٝمؿ أًمق ًوم٤م؟ ُٓ ،ماليلمً ،مٞمًقا أًمق ًوم٤م ي٤م أظملّٟ ٕ ،مّؿ طملم ومتحقا سمٚمدًً ا ُِمـ اًمٌٚمدان اًمذي يم٤من وصمٜم ًٞمح٤م
وص٤مر قمدد يمٌػم ُِمـ أهؾ اًمٌٚمد ُمًٚمٛملم ،صمؿ ذري ُتُٝمؿ أؾمٚمٛمقا شمٌ ًٕم٤م آسم٤مئٝمؿ ،صمؿ ذرارهيؿ إمم يقُمؽ هذاُ ،م٤م اًمحذي
أدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم؟ اًمّمح٤مسم٦م ،واًمٕمجٞم٥م اًمٖمري٥م ّ
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،ومٚمف قمٚمحٞمٝمؿ
أن اًمذي ومتح إيران هق ُ
ٌ
ومْمؾ سم٢مدظم٤مل اإلؾمالم وإظمراضمٝمؿ ُِمـ اعمجقؾمٞم٦م ،وإظمراضمٝمؿ ُِمـ ىمذارة ىمٌٞمح٦م يم٤من ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمجقس ،طمتحك
َ٥م ريض اهلل قمٜمف سمٛمٜمع هذا ذم اعمجقس ْ -
وإن يم٤من هلؿ قمٝمد – وأهنؿ يم٤مٟمقا  -ىم ٌّحٝمؿ اهلل  -يتزوج اًمقاطمحد
َيم َت َ
ُمٜمٝمؿ حم٤مرُمف ،يتزوج اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ أُمف وسمٜمتف وأظمتف  -هذا ذم اعمجحقس  -ومٙمتح٥م  -يمحام ذم اًمٌخح٤مري – " ْ
أن
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َوم ِّرىمقا سمـ يمؾ ذي رطمؿ ُِمـ اعمجقس"( ٓ )1شمؽميمقهؿ وٓ متٙمٜمقهؿ ،طمتك ًمحق ىمح٤مل :هحذا ديٜمحل وأٟمح٤م ُمٕم٤مهحد
أن شمحٜمٙمح  -يح٤م ظمٌٞمح٨م ْ -
أن ُمت َ ّٙمّحـ ُِمحـ ْ
وأقمٓمل اهزي٦م! ىم٤مل ٓ :يٛمٙمـ ْ
أن شمحٜمٙمح أُمحؽ ،شم٘محقل :هحذه أُمحل
وزوضمتل ،هذه اسمٜمتل وزوضمتل ،هذا ُمًتحٞمؾ طمتك ًمق يمٜم٧م شمزقمؿ أٟمف ُِمـ ديٜمؽ ومح٤مٟمتٝمك ٟمٙمح٤مح اعمحح٤مرم ُِمحـ
أهؾ اعمنمق  -ؾمقاء َُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ أؾمٚمؿ وشمرك هذا اًمٌ٤مـمؾ :أو َُمـ سم٘مل قمغم قؾمٞمتف  -ومٛمٜمٕمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ُِمـ
هذه اًم٘مذارة ،و يدظمؾ اإلؾمال َم قمٚمٞمٝمؿ ّإٓ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،وهق اًمذي ُهدىى ذم وىمتف اهز ُء إيمؼم ذم اإلُم٤مرة
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،صمؿ ُأضمٝمز قمٚمٞمٝم٤م ذم سم٘مٞم٦م ظمالوم٦م قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمحـ أصحح٤مب اًمٜمى ِّ
أعٕملم.
أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ٓ يٛمٙمـ ُِمـ ِ
ُم١مُمـ ،اًمقاضم٥م ِذ ْيم ُْر حم٤مؾمحٜمٝمؿ يمحام ذيمرٟمح٤م هٜمح٤م ،واًمٙمحػ قمحـ
احل٤مصؾ ّ َ ّ
ُمً٤موهيؿ ،هؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمً٤موئ؟ ؾمٌح٤من اهلل ،هؾ هٜم٤مك سمنم َي ًْ َٚم ُؿ ُِمـ اخلٓم٠م و َي ًْ َٚم ُؿ ُِمـ اًمذٟمقب؟ ُمح٤م أطمحد
يًٚمؿ ُِمـ اًمذٟمقب ،اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمرؾمؾ قمٚمحٞمٝمؿ اًمّمحالة واًمًحالم ،أُمح٤م َُمحـ ؾمحقاهؿ ومٞمّمحٞمٌقن
وخيٓمئقن ،اًمقاضم٥م ْ
ٙمػ قمـ اًمتٜم٘مٞم٥م واًمٌح٨م ذم ُمً٤موئ اًمّمح٤مسم٦م ،ومالن ومٕمؾ يمذا ،وومالن ومٕمحؾ يمحذا،
أن ُي ّ
ه١مٓء يٌحثقن ذم ُم٤م وىمع ُِمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ،ويريدون ْ
أن جيٕمٚمقا إُم٦م شمٌٖمض قمٚم ًٞم٤م ،وه١مٓء يٌحثحقن ذم
ُم٤م وىمع ُِمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ،ويريدون إُم٦م ْ
اًمًٜمىى٦م ىم٤مقمدة :يمؾ يديد قمحغم
أن شمٌٖمض ُمٕم٤موي٦م ،ي٘مقل أهؾ ُّ
وم٢من ص٤مطمٌف يٙمقن سمف ُمٌتد ًقم٤م ،يٕمٜمل إذا أراد ْ
اًمّمح٤مسم٦م ى
اًمٜمح٤مس ُمٕم٤مويح َ٦م أو قمٛمحرو سمحـ اًمٕمح٤مص هحذا
أن يٌٖمض
ُ
وقمٛمرو قمغم طمً٤مب قمكم ،ومٝمحذا اسمتحداع ٓ ،حيحؾ ْ
اسمتداع ،قمٙمًف َُمـ أراد ْ
أن شمتتٌحع ُمًح٤موئ
أن يٛمدح ُمٕم٤موي٦م
ٌ
ً
ُمٖمٛمقر ذم
اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ وم٢مهنؿ همػم ُمٕمّمقُملم ،وًمٙمـ ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ
ٌ
ِ
واًمًالم وضم٤مهدوا ُمٕمف وذادوا دوٟمف  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
سمحر طمًٜم٤مهتؿ ،آُمٜمقا ُمع اًمٜمى ِّ
 ،ومحٚمقا اإلؾمالم ُِمـ سمٕمده ،وأؾمٚمؿ قمغم أيدهيؿ إقمداد اهٛم٦م اًمٖمٗمػمة اًمتل ٓ حيّمٞمٝم٤م ّإٓ اهللٟ ،منموا اًمٕمٚمحؿواًمًٜمََـ ،ومٝمذه حم٤مؾمـ قمٔم٤مم ،طمتك ى
أضمر اًمّمحح٤مسم٦م جيحري إمم
اًمٜم٤مس
وإطمٙم٤ممَ ،قم ّٚمٛمقا
َ
َ
إن َ
يمت٤مب اهلل واًم٘مرآن ُّ
اًمًحٜمََـ
اًمٞمقمٕ ،هنؿ َقم ّٚمٛمقا اًم٘مرآن اًمت٤مسمٕملم واًمتح٤مسمٕمقن َقم ّٚمٛمحقه َُمحـ سمٕمحدهؿ و َُمحـ سمٕمحدهؿ قم ّٚمٛمحقا اًمتح٤مسمٕملم ُّ
َ
اًم٘محرآن َُمحـ قمٚمٛمحؽ؟
وصٚم٧م إًمٞمؽ ،وم٠مٟم٧م أن طملم شم٘محرأ
وإطمٙم٤مم ،واًمت٤مسمٕمقن قمٚمٛمقه٤م َُمـ سمٕمدهؿ طمتك
َ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3156
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ؿمٞمخؽ؟ ُ
ؿمٞمخؽَُ ،مـ َقم ىٚم َؿ َ
ؿمٞمخف ،ؾمٚمًؾ اعمً٠مًم٦م طمتك شمّمؾ ًمٚمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل قمحٜمٝمؿ ،وهلحذا ىمح٤مل أهحؾ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٕٟمف هق اًمذي ى
اًمٕمٚمؿ :ى
ىٌل ّ
دل قمغم هذا اهلدى ،اًمّمح٤مسم٦م أظمذوه
إن أقمامل إُم٦م سم٠مهه٤م ًمٚمٜمى ِّ
ُِمـ رؾمقل اهلل و َقم ىٚمٛمقه َُمـ سمٕمحدهؿ ،وهٙمحذا ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ وأروح٤مهؿ ،وم٤مًمقاضمح٥م ْ
ٙمحػ قمحـ
أن ُي ّ
ُمً٤موئٝمؿ ْ
ح٥م" هحذا اًمٜمحقع إول "ؾمح٥م
ُٜمنم ذم إُم٦م حم٤مؾمٜمُُٝمؿ ،هلذا ىم٤مل  -ودىمؼ ومٞمام ىم٤مل" :و َُمحـ َؾم ّ
وأن ُشم َ
أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
أُمحره
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" يٕمٜمل قمٛمق ًُم٤م "أو أطمدًً ا ُمحٜمٝمؿ" ٓ شم٘محؾَُ :محـ َؾم ى
ح٥م ُمٕم٤مويح٦م ُ
سمح٠من ي٘محقل :ى
٥م واطمدًً ا ُمٜمٝمؿ أو شمٜم٘مّمف" ْ
إن ذم ديٜمحف
أُمر ؾمٝمؾ! " َؾم ىٌٝمؿ عٞم ًٕم٤م أو َؾم ى
ؾمٝمؾ ،أو َؾم ى
٥م قمٚم ًٞم٤م وطمده ٌ
رء ُِمـ اخلٚمؾ أو ذم ُظم ُٚم ِ٘مف أو ذم يمذا ًم ُٞمٜم٘مص ُِمـ َىمدْْ ِره "أو ـمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ" واًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ شم٤مرة  -واًمٕمٞم٤مذ سمح٤مهلل
حيح٤م
ٚمٛم ُح
شمٚمٛمٞمح٤م ٕ ،ىٟمىف شمح٤مر ًة َي ًُ ُّ
ً
ح٥م س ً
 ذم ديٜمٝمؿ أو ذم أُم٤مٟم٤مهتؿ أو َقم ىر َض سمٕمٞمٌٝمؿ ،اًمتٕمريض هق اًمتٚمٛمٞمحُ ،ي ِّقمرض  -رد شمٕمريض  -سمٕمٞمٌٝمؿ أو قم٤مب
٥م اًمٍميح ًمٙمٜمف ُي َٕم ِّر ُض شم ً
اًمً ِّ
ٕمريْم٤م ،ي٘مقلً :مق ى
وشم٤مر ًة ٓ جيرؤ قمغم ى
أطمدًً ا ُمٜمٝمؿ سم٘مٚمٞمؾ أو يمثػم أو ِد ٍّق أو ِضم ٍّؾ ،اًمدىمٞمؼ هق اًمٞمًػم ضمدًً ا واهٚمٞمؾ هق اًمٙمٌػم ،وهق ىمري٥م مم٤م ىمٌٚمف ،ىمٚمٞمؾ
أو يمثػم أو د ّق أو ضم ّؾ مم٤م يتٓمرق سمف إمم اًمقىمٞمٕم٦م ذم ٍ
ٌ
ظمٌٞم٨م ،وهذا اًمذي قمٚمٞمف أهؾ
راوميض
ُمٌتدع
أطمد ُمٜمٝمؿ ومٝمق
ٌ
ُ
َ
َ
ٌّ
اًمًٜمىى٦مّ :
راوميض ،ؾمٌح٤من اهلل ،يمٞمػ شم٘مقل :إين راوميض؟ أٟم٤م ُؾمحٜمِّ ٌِّّل ،أٟمح٤م ٓ
ٕي ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق
أن َُمـ َشم َٕم ىر َض ّ
ُّ
ّ
أشمٕمحرض هلحؿ! ٟم٘محقلَ :ىم ىحر َر
أشمٕمرض ّإٓ عمٕم٤موي٦م ،أُم٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أٟم٤م ٓ ّ
ٍ
اًمًٜمىى٦م  -يمام شمرى  -ى
ُ
ًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُحيٞمؾ اعمتٕمرض إمم اًمٌدقم٦م وجيٕمٚمحف ذم
أن اًمتٕمرض هلؿ عٞم ًٕم٤م أو اًمتٕمرض
أهؾ ُّ
اًمراومْم٦م ،وٟم٘مقل :اهٜم٠م سم٤مًمرومض ،اًمرومض درضم٤مت ،اًمراومْم٦م درضم٤مت ،آصمٜم٤م قمنمي٦م راومْم٦م ،واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م راومْم٦م،
واًمزيدي٦م اًمذيـ َي ًُ ٌُّقن ُمٕم٤موي٦م ُيٕمدّّ ون راومْم٦م ،وم٠مٟم٧م ْ
وإن سم٤مًمٖم٧م يمام سم٤مًمغ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م أو سم٤مًمٖم٧م آصمٜم٤م قمنمحي٦م أو
ِ
ومٍم َت قمغم ـمري٘م٦م اًمزيدي٦م اًمذيـ ي٘مدطمقن ذم سمٕمْمٝمؿ يمٕمثامن وُمٕم٤موي٦م هذا ٌ
ًمقن واطمد اؾمٛمف
َ
يمٜم٧م دون ذًمؽ ْ
اًمرومض ،شم٤مر ًة يزيد وي٘متحؿ ومٞمف اإلٟمً٤من هذه اًمٌالي٤م وشم٤مر ًة يٙمقن دون ذًمؽ ،وم٤مؾمؿ اًمحرومض يِمحٛمؾ اهٛمٞمحع،
ٕي صح٤م ُمٝمام يم٤من هذا اًمّمح٤م وُمٝمام َسمحدََ َر ُمٜمحف
ٟمٕمؿ هؿ درضم٤مت وًمٞمًقا قمغم طمدٍٍّّ واطمدً ،مٙم ّـ اًمتٕمرض ّ
اًمتٕمرض ًمف جيٕمؾ ومٞمؽ ؿمٕمٌ ً٦م ُِمـ اًمرومض ،وهلذا عمّ٤م ىمٞمؾ ٕمحد رمحف اهلل :اًمرضمؾ َي ُذ ُّم ُمٕم٤مويح٦م أو
وُمٝمام وىمع ُمٜمف
ُ
ِمتؿ ّإٓ ُمٕم٤مويح٦م وم٘محط! وهحؾ ؿمحتؿ
يِمتؿ ُمٕم٤موي٦م :أيّمغم ظمٚمٗمف؟ ىم٤مل ،ٓ :وٓ يمراُم٦مُ ٓ ،يّمغم ظمٚمٗمف(ُ ،)1م٤م َي ُ
(ُ )1مً٤مئؾ اسمـ ه٤مٟمئ (.)1 /60
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اًمّمحالة
ُمٕم٤موي٦م يًػم؟؟ ؿمتؿ ُمٕم٤موي٦م ؾمٝمؾ؟ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه يدظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞمحف ّ
أن أطمدََ يمؿ أٟمٗمؼ ُمثؾ ٍ
واًمًالم ٓ« :شمً ٌّقا أصح٤م  ،ومٚمق ى
أطمد ذه ًٌ٤م ُم٤م سمٚمغ ُُمدىى أطمحدهؿ وٓ ٟمّمحٞمٗمفش( )1يحدظمؾ
ّ
ومٞمف ٕ ىٟمىف ُِمـ أصح٤مب ٍ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٤محل٤مصحؾ ى
حمٛمد ّ
أن اعم٘مح٤مم ُم٘مح٤مم يمٌحػم وًمحٞمس ُم٘مح٤مم ٤مُمٚمح٦م وٓ
قمز ّ
رأيح٧م
وضمؾ سمٕمض ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ّأهي٤م اإلظمقة شمّمٗمح قمـ ُمٜمٝم٩م اعمتحدث ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا
َ
ُمداهٜم٦م ،وضمٕمؾ اهلل ّ
اإلٟمً٤من يداهـ ذم ِ
أُمر اًمراومْم٦م وم٤مقمٚمؿ أ ىٟمىف ذو ُمٜمٝم٩م وم٤مؾمد ،طمتك ًمق يم٤من ذم سم٘مٞم٦م ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمغم أطمًـ ُم٤م
يٙمقن ذم آقمت٘م٤مد ،ى
ٕن ُمقوقع اًمّمح٤مسم٦م ُمقوقع يمٌػم يمام ذطمٜم٤م سم٤مُٕمسُ ،مقوقع ظمٓمحػم ،إذا ُشمُٓمحرق إمم
اًم٘مدح سم٤مًمّمح٤مسم٦م ُيتٓمرق إمم اًم٘مدح ذم اإلؾمالم سم٠مهه ،ى
ٕن اإلؾمالم ُم٤م محٚمف ًمألُمح٦م ّإٓ اًمّمحح٤مسم٦م ،أٟمح٧م أن
أشمرى اًم٘مرآن ُمٙمتق ًسم٤م ذم اًمًامء وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م شم٘مرأه٤م :أم وصٚمتؽ؟ َُمـ أوصٚمٝم٤م؟ إ ىٟمىام أوصٚمٝم٤م وسمدأ ٟم٘مٚمٝم٤م
اعمّمح٥م إول ؾمح٘مط ُّ
يمحؾ ُمح٤م ُٟمُ٘محؾ إمم إُمح٦م ،هلحذا
ذم إُم٦م اًمّمح٤مسم ُ٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وم٢مذا ُىم ِد َح ذم اعمٜمٌع ذم
ّ
َ
وؾمٜمى ِى٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
اًمرضمؾ ي٘محدح
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،يمام ىم٤مل أسمق زرقم٦م" :إذا رأي٧م
ؽم إُم٦م قمـ يمت٤مب اهلل ُ
اعم٘مّمقد َسم ْ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٤مقمٚمؿ أ ىٟمىف زٟمديؼ ،إ ىٟمىام أراد اًم٘مدح ذم ؿمٝمقدٟم٤م"( )2إذا ُىم ِ
ذم أصح٤مب حمٛمد ّ
حد َح ذم اًمِمحٝمقد
َ
راوميض ظمٌٞم٨م" وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل قمٜمحف عمّح٤م ىمٞمحؾ ًمحف :ى
إن
ُمٌتدع
ُىم ِد َح ذم اعمِمٝمقد سمف ،ي٘مقل" :ومٝمق
ٌ
ّ
رضمال يِمتؿ قمثامن؟ ىم٤ملُ :م٤م ُأراه قمغم اإلؾمالم( ،)3يٕمٜمل فم٤مهره اإلؾمالم ًمٙمـ ٟمخِمك ْ
ً
أن يٙمحقن هحذا اًمرضمحؾ
ٍ
سمٙمر وقمٛمر  -إذن َُمـ سمٕمدهؿ
ًمٞمس سمٛمًٚمؿ ٕ ،ىٟمىف طملم ي٘مدح ذم صح٤م ضمٚمٞمؾ  -وهق أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد أ
ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن طم٤مهلؿ؟ ه١مٓء اًم٘مقم يٙمقٟمقن يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل عمّ٤م ُؾمئؾ قمـ َُمـ يِمتؿ اًمّمح٤مسم٦م ىمح٤مل:
قمٜمده ظمٌٞمئ٦م ؾمقء( ،)4هٜم٤مك أُمقر خمٌ٠مة ذم هذه اًمٜمٗمقس شمٔمٝمر قمغم إًمًـ وقمغم ُم٤م يٙمتح٥م اًمٙم٤مشمح٥م شمحدل قمحؾ
ُظمٌ٨م اًمٓمقي٦م ومٞمٛمـ يتحدث ذم هذاْ :
٥م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ أو اًم٘محدح ذم ُؾمحٜمىىتِف،
ًمً ِّ
يم٠من ُي َٕم ِّر َض َ
شمٕمريض وشمٚمٛمٞمح و يٍمح ،وهذا ُِمـ ظمٌ٨م اًمٓمقي٦م قمٜمد هذا اًمرضمؾّ ،
َ
رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل
وإٓ ًمق يم٤من ُي َق ِّىم ُر
ُمرومققم٤م.
( )1اًمٌخ٤مري ( ،)3673وُمًٚمؿ (ُ )2540مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (ص.)49 :
اًمًٜمى٦م" ًمٚمخالل ( )493 /3ىم٤مل رمحف اهلل" :أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروزي ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ ُمـ يِمتؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر
( )3أقمثر قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ذم يمت٤مب " ُّ
وقم٤مئِم٦م؟ ىم٤ملُ :م٤م أرآه قمغم اإلؾمالم".
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)447 /2
(ُّ )4
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قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ويٕمل ويٕمٚمؿ َىمدْْ َره ُم٤م َشمَٓمرق إمم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٌمء ُِمـ ُمثحؾ هحذه إؾمح٤مًمٞم٥م،
وهٙمذا اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ.
"ٓ َىمٌِ َؾ اهلل س َومف وٓ قمدًمف" ىمٞمؾ :ى
إن اعمحراد سم٤مًمٍمحَ اًمٗمريْمح٦م واًمٕمحدل اًمٜم٤مومٚمح٦م ،وهحق اًمحذي ي٘محقل
ص٤مطم٥م يٗم٦م إطمقذي :هق ىمقل اهٛمٝمقر ،وي٘مقل إصٛمٕمل رمحف اهلل :اًمٍمَ :اًمتقسم٦م ،واًمٕمحدل :اًمٗمديح٦م،
أي ٍ
أُمر ي٘مدُمف ذم ُمثؾ هذا ،سمؾ طم ٌُّٝمؿ ُؾمٜمى ٌ٦م ،ى
اًمٜمّمحقص دًمح٧م
ٕن
َ
وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ،يٕمٜملَ ٓ :ىمٌِ َؾ اهللُ شمٕم٤ممم ُمٜمف ى
قمغم هذا.
﴿وا ىًم ِذي َـ َضم٤م ُءوا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
"واًمدقم٤مء هلؿ ىمرسم٦م" ى
حقن َر ىسمٜمََح٤م
ٕن اهلل أُمر َُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ سم٤مًمدقم٤مء هلؿَ :
إل ْظم َقاٟمِٜمََ٤م ا ىًم ِذي َـ َؾم ٌَ ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ْ ِ
ا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ ِ
٤مإل َيام ِن﴾( )1سمٕمد ْ
دم َٕم ْؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمََح٤م ِهمحال
﴿و َٓ َ ْ
أن ذيمر اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مرَ :
ًمِ ىٚم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا﴾( )2وم٤مًمٖمؾ اًمذي يقضمد قمغم اًمّمح٤مسم٦م هق اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕمح٤مممً﴿ :مِ َٞم ِٖم َ
ح٤مر﴾( )3ومحال
حؿ ا ًْم ُٙم ىٗم َ
حٞمظ ِهبِ ُ
يٙمقن ُِمـ ُم١مُمـ.
"وآىمتداء هبؿ وؾمٞمٚم٦م" يٕمٜمل وؾمٞمٚم٦م ُشمُ٘مرسمحؽ إمم اهللْ ،
أن شم٘متحدي هبح١مٓء اًمٙمحرام ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ
وأرو٤مهؿ وإظمذ سمآصم٤مرهؿ ومْمٞمٚم٦م.
سمٕمد ْ
أن َىم ىر َر ذًمحؽ ذم اًمّمحح٤مسم٦م سمحدأ سمحذيمر اخلػميح٦م ،هحؾ اًمّمحح٤مسم٦م قمحغم درضمح٦م واطمحدة ذم اًمٗمْمحٞمٚم٦م أم
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أسمق سمٙمر ،وظمػمهؿ سمٕمد أ سمٙمر قمٛمر ،وظمػمهؿ
ُمتٗم٤موشمقن؟ وم٘م٤مل" :وظمػم إُم٦م سمٕمد اًمٜمى ِّ
سمٕمد قمٛمر قمثامن ،ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ" هذا إُمر سم٤مهزم ْ
سم٠من ه١مٓء اًمثالصم٦م هؿ أومْمحؾ أصحح٤مب
ِ
ىٌل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ؿم٤مئ ًٕم٤م ،ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام:
أُمر يم٤من زُمـ اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ هذا ٌ
اًمٜمى ِّ
ِ
ُ
ُ
ىٌل ّ
ومٞمٌٚمغ ذًمؽ
أومْمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل أ سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ:
"يمٜم٤م ٟم٘مقل زُمـ اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
أُمرا ً
َ
ىٌل ّ
رؾمقل اهلل ّ
أن يٜمٙمحره،
سم٤مـمال ًمٚمزم اًمٜمى ى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومال ُيٜمٙمره"( )4وًمق يم٤من ً

( )1احلنم.10 :
( )2احلنم.10 :
( )3اًمٗمتح.29 :
ُمرومققم٤م .فمالل اهٜم٦م (.)1193
( )4صحٞمح .أسمق يٕمغم (ُ )5604مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ِ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ى
ىٌل ّ
أومْمؾ هذه إُمح٦م هح١مٓء اًمثالصمح٦م ريض اهلل
أن
وم٤معمٕمروَ ُمٜمذ زُمـ اًمّمح٤مسم٦م زُمـ اًمٜمى ِّ
شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ.
ِ
ِ
اؾمحت٘مر قمٚمٞمحف
قمكم" وهحذا اًمحذي
ى
ي٘مقل" :وىم٤مل ىمق ٌم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م :وظمػمهؿ سمٕمد قمثامن ٌّ
َ
اًمً ىٜمى٦م :ى
ُ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمحثامن صمحؿ قمحكم ،ىمح٤مًمقا:
أن
أومْمؾ إُم٦م سمٕمد اًم ىٜم ِّ
ىمقل أهؾ ُّ
ومٚمحام يمح٤من
شمرشمٞمٌٝمؿ سم٤مًمٗمْمؾ طمً٥م شمرشمٞمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م ٕ ،ىٟمىف عمّ٤م يم٤من أومْم ُٚمٝمؿ أسم٤م سمٙمر ُضمٕمؾ هق اخلٚمٞمٗمح٦م إولّ ،
إُمحر ذم أهحؾ اًمِمحقرى اًمًحت٦م
قمٛمحر
ومٚمام يم٤من قمثامن هق اًمث٤مًم٨م ضمٕمحؾ
َ
ُ
قمٛمر هق اًمث٤مين أوص أسمق سمٙمر ًمٕمٛمرّ ،
وم٤مظمتػم قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ سمٞمٜمٝمؿ ،اظمت٤مره اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وأُمرا ُء إضمٜم٤مد ،صمؿ عمّ٤م ُىمتؾ قمحثامن ريض
ُ
أومْمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
اهلل قمٜمف سم٤ميٕمقا قمٚم ًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه ،ومٝم١مٓء

ي٘مقل" :ووىمػ ىمق ٌم قمغم قمثامن" اقمرَ اعمراد سم٘مقًمف "ووىمػ ىمق ٌم قمغم قمثامن" وىمػ ىمق ٌم قمغم قمحثامن ُِمحـ

ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  -أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمحر صمحؿ
ضمٝم٦م إومْمٚمٞم٦م ،يٕمٜمل ي٘مقًمقن :أومْمؾ إُم٦م أ سمٙمر  -سمٕمد اًمٜمى ِّ
قمثامن ،ىم٤مًمقا :سمٕمد ذًمؽ ٓ ٟمٗم٤موؾ سملم اًمّمح٤مسم٦مٟ ،م٘مقل :يمؾ اًمّمح٤مسم٦م أوم٤موؾ ،هذا اعمٕمٜمك ،وًمٞمس اعمٕمٜمحك أ ىٟمىحف
ي٘مػ قمغم قمثامن ويٜم٤مل ُِمـ قمكم! ًمٞمس هذا اعم٘مّمقد ىمٓم ًٕم٤مٟٕ :مف يٙمقن ٟم٤مصٌٞم٤م ،وإٟمحام اعم٘مّمحقد ى
أن سمٕمحض أهحؾ
اًمٕمٚمؿ ي٘مقل :ى
إن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ه١مٓء اًمثالصم٦م وسم٘مٞم٦م اًمّمحح٤مسم٦م اًمحزسمػم وـمٚمحح٦م وأسمحق قمٌٞمحدة
وقمكم :ي٘مقل :يمٚمٝمؿ أوم٤موؾ ومال ٟمدظمؾ ذم اًمتٗمْمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿً ،مٙم ّـ اًمّمحٞمح ى
أن أومْمؾ اًمّمحح٤مسم٦م  -وهحق اًمحذي
أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أسمق ٍ
اًمًٜمىى٦م ،وهق اعمٕمروَ قمٜمٝمؿ وقمـ ع٤مهػمهؿ  -ى
سمٙمر صمؿ قمٛمحر صمحؿ
اؾمت٘مر قمٚمٞمف ىمقل أهؾ ُّ
قمثامن صمؿ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وهٙمذا ي٠ميت سمٕمدهؿ سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مهٜمح٦م ،وأهحؾ ٍ
سمحدر
ُ
أومْمؾ ُِمـ همػمهؿ ،اعمٝم٤مضمرون أومْمؾ ُِمـ إٟمّم٤مر ،اًمذيـ سم٤ميٕمقا ىمٌؾ اًمٗمتح أومْمؾ ُِمـ اًمذيـ سم٤ميٕمقا سمٕمد اًمٗمتح
وهٙمذا.
ِ
ٍ
ٕطمد ْ
ٕهنؿ سمنم خيٓمئقن ،وم٤مًمذي ٓ يريمز ّإٓ قمغم ُمًح٤موئٝمؿ
ىم٤مل ٓ" :جيقز
أن يذيمر ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ُمً٤موئٝمؿ" ى
ؿمؽ ذم ظمٌثف وومً٤مد اقمت٘م٤مده" ،وٓ يٓمٕمـ قمغم ٍ
ٍ
ٍ
ٓ ّ
سمٜم٘مص وٓ وىمٞمٕم٦م" ،ىم٤مل ىمٌحؾ ذًمحؽ ذم
سمٕمٞم٥م وٓ
أطمد ُمٜمٝمؿ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
إرسمٕم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ" :وهؿ ظمٚمٗم٤مء راؿمدون ُمٝمديقن" هذه اًمتًٛمٞم٦م ضم٤مءت ُمـ اًمٜمى ِّ
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ِ
ُ
رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
ؾمامهؿ سم٤مًمراؿمديـ هق
وؾمٜمىى٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلمش( )1اًمذي ّ
«قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل ُ
وؾم ّٚمؿ ،ومٝمؿ ظمٚمٗم٤مء إُم٦م اًمراؿمدون ،وهؿ أومْمؾ اخلٚمٗم٤مء ٓ ،يٙمقن سمٕمدهؿ ظمٚمٗم٤مء أومْمؾ ُمٜمٝمؿ سمت٤م ًشمً٤م ُمٝمام سمٚمٖمقا
ُ
ذم اًمٕمدل وهمػمه ٓ ،يٛمٙمـ ْ
أومْمؾ ُِمـ ه١مٓء إرسمٕم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ.
أن يٙمقن أطمدٌٌ
ىم٤مل" :صمؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٕمد ه١مٓء إرسمٕم٦م ظمػم اًمٜمح٤مس" سمدًٓمح٦م أيح٦م اًمتحل
ُ
ىمٚمٜم٤مُ ﴿ :يمٜمْ ُت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ ىُم ٍ٦م﴾( )2وهٙمذا اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم ى
اًمّمالة
أن اًمّمح٤مسم َ٦م
أومْمؾ إُم٦م يم٘مقًمف قمٚمٞمف ّ
واًمًالم« :ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿش( ،)3وىمقًمحف« :أصحح٤م َأ َُمٜمََح ٌ٦م ُٕمتحل ،ومح٢مذا
ّ
ذه٥م أصح٤م أشمك أُمتل ُم٤م يققمدونش( )4إمم همػم ذًمؽ ُِمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ى
أن أومْمؾ إُم٦م هؿ اًمّمح٤مسم٦م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ.
ي٘مقل ذم ُمـ ذيمر ُمً٤موئ اًمّمح٤مسم٦م وـمٕمـ قمغم ٍ
أطمد ُمٜمٝمؿ" :ومٛمـ ومٕمؾ ذًمحؽ" يٕمٜمحل ظمح٤مًمػ اًمٜمّمحقص
َ
ِ
ٍ ِ
إُمر إمم وزم إُمر
وـمٕمـ ذم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م "وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمًٚمٓم٤من يٕمٜمل قمغم وزم إُمر شم٠مدي ٌُف ،إذا ُروم َع ُ
ٍ
أن يٕمٗمق قمٜمحف"ُ ،مٕمٚمحقم ّ
وأن يٕم٤مىمٌف "ًمٞمس ًمف ْ
أن ُي١م ّدسمف ْ
ىم٤مض :وم٢مٟمف يٚمزُمف ذ ًقم٤م ْ
أن اًمحقازم
ُِمـ ُمٚمؽ أو أُمػم أو
واًم٘م٤ميض ىمد يٕمٗمق سمٕمض إطمٞم٤من قمـ سمٕمض أهؾ اهٜم٤مي٤مت ،إُم٤م ًمٙمقن هذه اهٜم٤مي٦م وىمٕمح٧م ُمٜمحف أول ُمحرة ،أو
ًمقضمقد ؿمٌٝم٦م أو طم٤مضم٦م َأ ىد ْت إمم ْ
أن ُيٕمٗمك قمٜمف  -مم٤م ىمٓم ًٕم٤م ًمٞمس ومٞمف َطمدّّ – ًمٙمـ ي٘مقل :هذا ظمٓم٠م  -اًمحذي وىمحع
ُمٜمف  -و شمٙمـ ًمف ؾم٤مسم٘م٦م ؾمقء ،ورسمام يم٤من قمٜمده رء ُِمـ اهٝمؾ ،أو رسمام يم٤من ذم ُظم ُٚم ِ٘مف رء ُِمـ اًمتٕمٙمر واعمحزاج
وإن قم٤مد ضمٕمٚمٜم٤مه ً
اًمزء وؾمقء اًمتٕم٤مُمؾ :ومٜمحـ أن ىمد أظمذٟم٤م قمٚمٞمف اًمتٕمٝمدََ سم٠م ّٟمّف ٓ يٕمقد إمم ُمثٚمٝم٤مْ ،
ٟمٙم٤مٓ وأدسمٜم٤مه
أد ًسم٤م سمٚمٞم ًٖم٤مٟ ،مٕمػ قمٜمف هذه اعمرة ًمٙمقٟمف أول ُمرة وىمٕم٧م ُمٜمف ،و َي ٌْدُُ ُمٜمف ذم ؾمٜملم ـمقيٚم٦م ُمثؾ هذا ،هذا ىمٓم ًٕمح٤م ممح٤م
حيحؾ ًمٚمحح٤ميمؿ وٓ ًمٚم٘مح٤ميض ْ
ًمٞمس ومٞمف طمدود أو َشم َٕمدٍٍّّ قمغم اًمٜم٤مس أو ٟمحقه ،ي٘مقل :أُم٤م ُمقوقع اًمّمح٤مسم٦م ومال ّ
أن
يٕمٗمق ومٞمف سمت٤م ًشمً٤م ،يٕمٜمل ٓ ُسمدّّ ُِمـ اًمردع وٓ ُسمدّّ ُِمـ اًمٕم٘مقسم٦م ،إذا ىم٤ملُ :شم ٌْ ُ٧مٟ :م٘مقل :شم٤مب اهلل قمٚمٞمحؽ ،وهحذا ْ
إن ؿمح٤مء
َ
صدىم٧م ،وًمٙمؿ واهلل ًمتٜم٤مًم ىـ اًمٕم٘مقسم َ٦م طمتك شمٙمقن ً
اهلل ُِمـ دٓئؾ اخلػم ْ
أصحح٤مب حمٛمحد
ٟمٙم٤مٓ وطمتحك يٙمحقن
إن
َ
ُ
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)2549
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )2676مـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2آل قمٛمران.110 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )2651مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2531مـ طمدي٨م أ ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف
ً
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يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
وأن ُيٗمِمحك أدسمحؽْ ،
أن ُشمُح١م ّدب ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم ُم٘م٤مم ٓ جيرؤ قمٚمٞمف أطمد سمٕمحد اًمٞمحقمُ ٓ ،سمحدّّ ْ
ّ
وأن ُشمُٕمٔمحؿ
قم٘مقسمتؽ طمتك يٙمقن أُمث٤مًمؽ ممـ َ ُهي ّٛمقن ويؽمسمّمقن ًمٞمٔمٝمروا ُمٙمٜمقن ظمٌٞم٨م ىمٚمقهبؿ ْ
أن حيًٌقا أًمحػ طمًح٤مب
وم٢من أقمٔمؿ َُمـ يٛمٙمـ ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿّ ،
ًمٚمقىمقع ذم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ّ
٥م ُِمـ اًمٌنم إٟمٌٞم٤م ُء صمؿ
سم٤مًمً ِّ
أن ُيٜم٤مل ى
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،هلذا ي٘مقلً" :مٞمس ًمف ْ
يٕمٗمق قمٜمف" هذا أُمر ٓ يًحتقضم٥م اًمٕمٗمحق،
أن َ
سمؾ ٓ ُسمدّّ ومٞمف ُِمـ اًمٕم٘مقسم٦م واًمٜمٙم٤مل ،سمؾ يٕم٤مىمٌف صمؿ يًتتٞمٌفّ ،
يمثػما ُمٜمٝمؿ إذا ُأيت سمف ي٘مقل :أشمحقب وأٟمح٤م خمٓمحئ،
ٕن ً
أن شمٜم٤مهل٤م ِ
ًمٕم َٔم ِؿ وومداطم٦م ُضم ْر ُِمؽ :وًمٜمٜمٙمؾ سمٖمحػمك ْ
ٟم٘مقل :هذا ٓطم ً٘م٤مً ،مٙم ّـ اًمٕم٘مقسم٦م ٓ ُسمدّّ ْ
أن يٗمٕمحؾ ومٕمٚمحؽ سمٕمحد
ذًمؽ ٟمًتتٞمٌؽ ،أُم٤م ْ
أن شمٙمقن ؿم٤ممت ً٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م صمؿ إذا ُىمٌِ َض قمٚمٞمؽ شم٘مقل :أشمقب! يمام ورد قمـ اإلُم٤مم أمحد رمححف
َ٥م يمت٤مسم ً٦م " ْ
أن ً
اهلل ّ
إن يم٤من هذا ظمٓم٠م :وم٢مين أشمقب ُمٜمف!" ىم٤مل :اٟمٔمروا إمم هذا اخلٌٞمح٨م!
رضمال اؾمتٗمت٤مه سمٗمتقى و َيم َت َ
إن يم٤مٟم٧م ظمٓم٠م ومً٠مشمقب! ْ
وأن شمٗمِمق ذم إُم٦م صمؿ ي٘مقلْ :
أن ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م ْ
أن يريد ْ
إن يم٤من ص٤مد ًىم٤م ي٠ميت يًتٗمتل
ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اًمٕم٤م هؾ هذا ظمٓم٠م أو صقاب؟ أُم٤م ْ
أن ي٘مقل اًم٘مقل ويٙمت٥م ورىم٦م ي٘محقل :إين شم٤مئح٥م! يمحؾ أطمحد
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
يرى اًمٕم٘مقسم٦م ي٘مقل :ؾم٠مشمقب! ومٗمحل ُمثحؾ إطمحقال اعمتٕمٚم٘مح٦م سمحرب اًمٕمح٤معملم وسمح٤مًمٜمى ِّ
وسم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمٕم٘مقسم ُ٦م ٓ ُسمدّّ ُمٜمٝم٤م ،ي٘مقل" :صمؿ يًتتٞمٌف ٓطم ً٘م٤مْ ،
وم٢من شمح٤مب وًمحٞمس ًمٜمح٤م ذم شمقسمتحف ّإٓ
اًمٔم٤مهر ،إذا أفمٝمر اًمتقسم٦م ُىمٌِ َؾ ُمٜمفْ ،
ُ٥م أقم٤مد قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م ،يٕمٜمل قم٤مىمٌف صمؿ قم٤مىمٌف ُمرة أظمحرى صمحؿ َظم ىٚمحدََ ه
وإن َي ُت ْ
احلٌس طمتك يتقب ويراضمع" يٕمٜمل يٌ٘مٞمف ذم احلٌس ،ي٘مقل :اًمًجـ ؾمٞمٙمقن ُمقوحٕمؽْ :
ح٧م ومٞمحف ُمح٤م
وإن ِقم ِْم َ
َ
دائام إمم ْ
ِقم ِْم َ٧مَ ُ ،
٥م اًمذي ومٞمف
سم٤مًمً ِّ
أن شمتقب وشمرضمع قمام أٟم٧م ومٞمف ،هذا ىمٓم ًٕم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ ى
خت ىٚمدُُ ومٞمف ،يٕمٜمل شمٌ٘مك ومٞمف ً
يمٗمر ذم اًمّمقرشملم اًمٚمتلم ذيمرٟم٤مّ :
وم٢من آؾمتت٤مسم٦م ُمٜمف شمٙمقن اؾمحتت٤مسم٦م اعمرشمحد:
اًمً ُّ
٥م اًمذي هق ٌ
اًمٕم٘مقسم٦م اعمٕمت٤مدة ،أُم٤م ى
إن شم٤مب ّ
ْ
وإٓ ُىمتِ َؾ ،هذا اعمٕمٜمك ،هذا اًمٙمالم يٜمٍمَ ذم اًمّمقر اًمثالصم٦م إظمرى ،أُم٤م اًمّمقرة إومم واًمّمحقرة
ِ
وم٢من شم٤مب ّ
٥م اًمّمح٤مسم٦م ومٝمذه ُيًتت٤مب ُمٜمٝم٤م ٟمٕمؿْ :
وإٓ ىمتؾ ٕهن٤م ارشمداد ،أُم٤م هحذا اًمحذي
اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ذيمرٟم٤م ُمـ َؾم ِّ
وم٢من شم٤مب ّ
وإٓ ُظم ِّٚمدََ ذم احلٌس هذا ومٞمام يٌٚمغ ومٞمف اًمتٙمٗمػم اًمٕم٤مم ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ّ
ُيًتت٤مب ْ
وم٢من هذا ىمٚمٜم٤م
إٟمف يمٗمر أو يم٤من َؾم ٌُّف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٖمٞمظ.
اًمًٜمىى٦م" يٕمٜمل هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ظمالومٝم٤م سمدقم٦م ذم أصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
ي٘مقل" :ومٝمذه ُّ
------------------------------------------
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ويٕمرَ ًمٚمٕمرب طم ى٘مٝم٤م وومْم َٚمٝم٤م وؾم٤مسم٘م َتٝم٤م ،وحيٌٝمؿ حلدي٨م اًمرؾمحقل اهلل ّ
٥م
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿُ « :طمح ُّ
اًمٕمرب إيامن وسمٖمْمٝمؿ ٟمٗم٤مقش( ،)1وٓ ٟم٘مقل سم٘مقل اًمِمٕمقسمٞم٦م وأراذل اعمقازم اًمذيـ ٓ حيٌقن اًمٕمرب وٓ ُي ِ٘مح ُّرون
هلؿ سمٗمْمؾّ :
َ.
وم٤من ىمقهل َؿ سمدقم ٌ٦م وظمال ٌ
..................
هذا اًمٙمالم قمـ اًمٕمربً ،
ّ
أن ُيٕمٚمؿ ّ
أوٓ :يٜمٌٖمل ْ
ْحر َُم ُٙم ُْؿ ِقمٜمْْحدََ اهللىِ
قمحز
أن اًمت٘محقى يمحام ىمح٤مل ّ
وضمحؾ﴿ :إِ ىن َأ ْيم َ
قمز ّ
وضمؾ ،و َُمـ يٌٚمغ درضم َ٦م سمالل سمـ رسم٤مح احلٌٌم ريض اهلل قمٜمحف مم ِحـ أشمحك
َأ ْشم َ٘م٤م ُيم ُْؿ﴾( ،)2وم٤معمدار قمغم شم٘مقى اهلل ّ
إن اًمٕمرب هل٤م طمؼ وهل٤م ومْمؾ وهلح٤م ؾمح٤مسم٘م٦م ّ
سمٕمده ُِ -مـ همػم اًمّمح٤مسم٦م اعم٘مّمقد  ،-إُمر هٜم٤م ذم ىمقًمٜم٤م :ى
ٟمٌحل
ٕن ى
ّ
َ
وأومْمؾ إٟمٌٞم٤مء قمغم اإلـمالق وؾمٞمدََ وًمد آدم ّ
وٕن اإلؾمالم محٚمف أول
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ اًمٕمرب،
إُم٦م
ُم٤م محٚمف اًمٕمرب ،ومٕمرب هذه اهزيرة هؿ اًمذيـ محٚمقا اإلؾمالم وومتحقا سمف إُمّم٤مر ،ومٚمٝمؿ اًمٗمْمؾ قمحغم اًمٌنمح
عٞم ًٕم٤م ،طمٞم٨م ٟمنموا هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ذم إقم٤مضمؿ ذم اعمِم٤مرق وذم اعمٖم٤مرب وقم٤مٟمقا ُمٕم٤مٟم٤مة قمٔمٞمٛم٦م ُِمـ اًم٘متؾ ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل وإَ ْ ِ
ؿمحؽ ى
ه واهراح اًمتل أص٤مسمتٝمؿ ،يمؾ هذا ًمٞمٜمنموا هذا اًمديـ ،وًمٞمٕمٚمقا هذا احلؼ ،ومحال ّ
ان هلحؿ
يمٌػما ،وهلذا ىم٤مل" :ويٕمرَ ًمٚمٕمرب طم٘مٝم٤م وومْمٚمٝم٤م وؾم٤مسم٘متٝم٤م ،وحيٌٝمؿ" ّ
ً
ٕن ومٞمٝمؿ رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل
ومْمال ً
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وومٞمٝمؿ اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ اًمذيـ محٚمقا هحذا اًمحديـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ أٟمحف ىمح٤مل « :ى
ىٌل ّ
إن اهلل اظمتح٤مر ُِمحـ سمٜمحل
ًمألُم٦م ،ومحٌٝمؿ ُِمـ هذه اهٝم٦مً ،
أيْم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمى ِّ
اؾمامقمٞمؾ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م ،واظمت٤مر ُِمـ يمٜم٤مٟم٦م ً
ىمريِم٤م ،واظمت٤مر ُِمـ ىمريش سمٜمل ه٤مؿمؿ ،واظمت٤مرين ُِمحـ سمٜمحل ه٤مؿمحؿ ،وم٠مٟمح٤م
ِ
واًمًالم إؾمامقمٞمؾ ،وهؿ
ىٌل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ظمٞم٤مر ُمـ ظمٞم٤مرش( )3ومٌٜمق إؾمامقمٞمؾ هلؿ ؿم٠من ،وم٢مهنؿ سمٜمل هذا اًمٜمى ِّ
ظمٞم٤مر سمنمط ْ
أن يٙمقٟمقا ُِمـ أهؾ اإليامن ،هلذا ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمّ٤م ُؾمئِ َؾ قمـ أومْمؾ اًمٜم٤مس :ىم٤مل« :قمحـ
ُمٕم٤مدن اًمٕمرب شمً٠مًمقين؟ش ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل« :ظمٞم٤مرهؿ ذم اه٤مهٚمٞم٦م ظمٞم٤مرهؿ ذم اإلؾمحالم إذا وم٘مٝمحقاش( ،)4اًمٗم٘محف
ذ قمٔمٞمؿ :إذ يمٞمػ يٌٖمض َُمـ
واًمٕمٚمؿ واإليامن ،ومٚمٝمؿ هذه اعمزي٦م ،ومٙمقن اإلٟمً٤من يٌٖمض اًمٕمرب هذا يدل قمغم َ ٍّ
ُمرومققم٤م .وٕمٞمػ اه٤مُمع (.)2683
( )1وٕمٞمػ .احل٤ميمؿ (ُ )6998مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2احلجرات.13 :
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )2276مـ طمدي٨م واصمٚم٦م ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م.
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3353مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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ُ
رؾمقل اهلل ّ
وأيْم٤م اًمتح٤مسمٕمقن ،أقمحداد همٗمحػمة
ومٞمٝمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ً
ضمدًً ا ُِمـ اًمت٤مسمٕملم ُِمـ اًمٕمرب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،محٚمقا اإلؾمالم وقم ّٚمٛمقا إُم٦م سم٠مطمٙمح٤مم ،ومٙمقٟمحف
ذ ،وىمد يٙمقن ًمف دظمٞمٚم٦م ؾمٞمئ٦م ،ى
ٕن ضمٜمس اًمٕمحرب ومحٞمٝمؿ رؾمحقل اهلل واًمّمحح٤مسم٦م،
يٌٖمض ضمٜمس اًمٕمرب هذا َ ّ
ِ
٥م اًمٕمرب إيامن وسمٖمْمٝمؿ ٟمٗمح٤مقش( )1وم٤محلحدي٨م ومٞمحف
ومٙمٞمػ يٌٖمض ضمٜمس اًمٕمرب! أُم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ طمدي٨م « ُطم ّ
قمحز وضمح ّؾ،
٥م اًمٕمرب عمَِ٤م ذيمرٟم٤مه ُِمـ إُمقر اًمتل ىمٚمٜم٤م مم٤م يت٘مرب سمف إمم هلل ّ
وٕمػ ،اًمًٜمد هذا ٓ يثٌ٧مً ،مٙمـ ُطم ّ
٥م أهؾ اإليامن ُمٜمٝمؿ ،أُم٤م يمٗمرهتؿ ومٜمت٘مرب إمم اهلل سمٌٖمْمٝمؿ يم٠م ضمٝمؾ ويمٗمرة ىمحريش وأضاهبحؿ
واعم٘مّمقد ُطم ّ
ِ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
وم ُٞمٌٖمْمقن ذم اهلل قمر ًسم٤م يم٤مٟمقا أو همػمه ،طمتك أسمق هل٥م ُمع أٟمف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وقمؿ ًمٚمٜمى ِّ
طم٥م اًمٕمرب ُِمـ أهؾ اإليامن.
وم ُٞمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٌٖمْمف ،إٟمام اعمٗمروض ّ
ىم٤مل" :وٓ ٟم٘مقل سم٘مقل اًمِمٕمقسمٞم٦م" اًمٕمرب يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٌ٤مئؾ ،ىمٌٞمٚم٦م قمرسمٞم٦م ،أُم٤م اًمٕمجحؿ ومٞمٓمٚمحؼ قمٚمحٞمٝمؿ
اًمِمٕمقب ،وُمٜمف ؾمٛمل ه١مٓء سم٤مًمِمٕمقسمٞم٦م ٟمًٌ٦م ًمٚمِمٕمقبً ،مذا ىم٤ملٟ ٓ" :م٘مقل سم٘مقل اًمِمحٕمقسمٞم٦م وأراذل اعمحقازم"
ِّ
واحلط قمٚمٞمٝمؿ وٓ يرون هلؿ ومْم ًال! وهذا اسمتداع ،يمٞمػ ٓ يٙمقن هلؿ َوم ْْم ٌؾ وهؿ
ه١مٓء ي٘مقًمقن سمٌٖمض اًمٕمرب
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمٜمٝمؿ ،ومححؾ اإلؾمحالم ًمٚمٌنمحي٦م أصحح٤مسمف ُِمحـ
اًمذيـ ٟمزل اًم٘مرآن سمٚمٖمتٝمؿ ،و ُسمٕم َ٨م اًمٜمى ُّ
اًمٕمرب ،ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم اًمٗم٤مؾمد.
وٓطمظ قمٌ٤مرشمف رمححف اهلل "وٓ ٟم٘محقل سم٘محقل اًمِمحٕمقسمٞم٦م" ّ
ْ
ي٘مقلّ " :
وم٢من َ
ٕن اًمِمحٕمقسمٞم٦م ُمٌحدأ
ىمقهلؿ سمدقم٦م"
ظمٌٞم٨م ،ىم٤مئؿ قمغم سمٖمض اًمٕمرب ،عمّ٤م ضم٤مء إمم اعمقازم ُم٤م ىم٤مل" :وٓ ٟم٘مقل سم٘محقل اًمِمحٕمقسمٞم٦م واعمحقازم" ّ
ٕن اعمحقازم
ُمٜمٝمؿ ُم١مُمٜمقن ُمت٘مقن ،ىم٤مل" :وأراذل اعمقازم" وهذا طم٘مٞم٘م٦م ُِمـ اًمتٕمٌػم اًمدىمٞمؼً ،مٞمس سمٞمٜمؽ وسملم اعمقازم إؿمٙم٤مل،
إٟمام اإلؿمٙم٤مل سمٞمٜمؽ وسملم إراذل ُمٜمٝمؿ ،يمام ّ
أن إراذل ُِمـ اًمٕمرب شمت٘مرب إمم اهلل سمٌٖمْمٝمؿ ،وم٤مًم٘مْمحٞم٦م راضمٕمح٦م
إمم اًمديـً ،مٙم ّـ اهٜمس ُِمـ طمٞم٨م ضمٜمس اًمٕمرب ٓ ّ
ذومف اهلل شمٕم٤ممم سمحٛمؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل
ؿمؽ أٟمف ضمٜمس ىمد ى
ضمحدً ا ًمحٞمس
أُمحر
ُمٝمحؿ ً
ٌ
ًمٞمس سمٕمده٤م رؾم٤مًم٦م :وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مرآن سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ومٚمٝمؿ هذه اعمزيح٦مً ،مٙمحـ هٝمٜمح٤م ٌ
اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٗم٤مظمر قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًم٘مقُمٞم٦م اًمذيـ يٙمقن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُمٚمححدًً ا يمح٤مًمٌٕمثٞملم
واًم٘مقُمٞملم وأضاهبؿ ويتٗم٤مظمرون سم٤مًمٕمرب وٟمحـ اًمٕمرب واًمٕمروسم٦م! ُم٤م ؿم٠مٟمؽ أٟم٧م واًمٕمرب؟ طمتك ًمق يمٜمح٧م
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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قمرسم ًٞم٤م ذم أصٚمؽً :مٙمٜمؽ ظم٤مًمٗم٧م ظمٞم٤مر اًمٕمرب وؾمٞمد اًمٕمرب واًمٕمجؿ رؾمقل اهلل وأشمٞم٧م هبذه إومٙم٤مر اخلٌٞمثح٦م:
وست ي٤م أمحؼ قمٌدًً ا قمٜمد اًمٕمجؿ وأٟم٧م ٓ شمِمٕمر! يٕمٜمل هذه اعم٘محقٓت ذم إقمح٤مضمؿ اؾمحت٘مدُم َتَٝم٤م ُِمحـ ؾمحٗمٚم٦م
َ
اًمِمٞمققملم وأضاهبؿّ ،
ٕن اًمٗمٙمر اًمٌٕمثل ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس ُِمـ آؿمؽمايمٞم٦م وأضاهب٤م ،وم٠مٟم٧م أن شمّمٞمح وهتتػ
سم٤مًمٕمرب :وأٟم٧م قمدو اًمٕمرب! وهٙمذا َُمـ يتٗم٤مظمرون سمٕمروسمتٝمؿ وهحؿ أسمٕمحدُُ اًمٜمح٤مس قمحـ آًمتحزام سم٤مإلؾمحالم،
يٜمنمون ذم إُم٦م ومٙمر اًمٖمرب واًمنمق ،ومٜم٘مقل :أٟم٧م أن ٓ شمٕمل ُم٤م شمٗمٕمؾ ،أٟم٧م أن رد ظم٤مدم قمٜمد أقمح٤مضمؿ
ومٜمٗمث٧م ومٞمٝمؿ ُؾم ىؿ هذه اعمذاه٥م و ُقمُحدْْ َت قمٜمحد
أشمٞم٧م إمم اًمٕمرب اًمذيـ أيمرُمٝمؿ اهلل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م
َ
اًمنمق أو اًمٖمربَ ،
ه١مٓء طمتك إهنؿ يٜمٔمرون إًمٞمؽ ٟمٔمرة دوٟمٞم٦م قمغم أٟمؽ ُمثؾ اًمٕمٛمٞمؾ اًمذي ٓ يً٤موي ؿمحٞم ًئ٤م :صمحؿ شم٘محقل :اًمٕمحرب
أي قمروسم٦م وأي قمرب شمتحدث قمٜمٝم٤م؟ أٟم٧م أنُ :مح٤م أٟمح٧م ّإٓ ظمح٤مدم عم٘مح٤مٓت اًمٕمجحؿ ُم٘مح٤مٓت
واًمٕمروسم٦م!! ّ
ّ
وضمحؾ إذا يمح٤مٟمقا
قمحز
اًمِمٞمققمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم وأضاهبؿ وُم٤م شمتحدث قمـ اًمٕمحرب!
طمح٥م اًمٕمحرب ُحيٌحقن هلل ّ
ُّ
ّ
ُم١مُمٜملم ،و ُيٌٖمْمقن إذا يم٤مٟمقا ُِمـ أهؾ اًمٙمٗمر واًمٗمجقر :يمام ّ
وضمحؾ إليامهنحؿ
قمز
أن اعمقازم وإقم٤مضمؿ ُحيٌقن هلل ّ
وأن ُيٕم َٚمحؿ ّ
ويٌٖمْمقن إذا يم٤مٟمقا ُِمـ اًمٙم٤مومريـ ،ومألضمؾ ذًمؽ يٜمٌٖمل اًمتقؾمط ذم هذه اعمًح٠مًم٦مْ :
أن يمحالم اإلُمح٤مم
طمرب رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس قمغم ـمري٘م٦م اًم٘مقُمٞملم و َُمـ يٕمٔمٛمقن ّ
ؿم٠من اًمٕمحرب وٟمححقهؿ قمحغم ؾمحٌٞمؾ اًمتحقهلم
ً
واإلذٓل ًمألقم٤مضمؿّ :
أصحال ،وًمٙمح ىـ ُمحراده اًمٙمحالم قمحغم
وم٢من هذا همػم ُمراد وٓ حيؾ وهق ٟمقع ُِمحـ اه٤مهٚمٞمح٦م
اًمِمٕمقسمٞملم اًمذيـ َؿمٜمّّقا اًمٖم٤مرة قمغم اًمٕمرب  -يمام ؾمٞم٠ميت  -وص٤مروا يتٙمٚمٛمحقن قمحغم ّ
أن اًمٕمحرب أراذل وؾمحٗمٚم٦م
وىمٚمٞمٚمق احلٞم٤مء وؾمٞمئقا إظمالق وٟمحق ذًمؽ ويِمٜمقهن٤م قمغم اًمٕمرب! هذه ـمري٘م٦م اًمِمٕمقسمٞملم ،ويمثػم ُمٜمٝمؿ زٟم٤مدىم٦م
ذم إصؾ ،أراد ْ
أن ييب اإلؾمالم ذم ؿمٙمؾ اًمٕمرب ويم٠مٟمف يٕم٤مدي اًمٕمرب ،طمتك إذا ىمٞمؾ هحذا اإلؾمحالم ٟمحزل
ىٌل ُمٜمٝمؿ! واًمٙمت٤مب اًمٜم٤مزل ومٞمٝمؿ! وم ُٞمتٓمرق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُِمـ ىمٌؾ اًمزٟم٤مدىمح٦م إمم
قمغم َُمـ؟ قمغم اًمٕمرب إراذل! واًمٜمى ُّ
اًم٘مدح ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٓمري٘م٦م ُمٚمتقي٦م قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٜمٗم٤مق واًمْمالل ،إذن ُيتقؾمط ومٞم٘م٤مل :اًمٕمحرب هلحؿ ومْمحٚمٝمؿ
وُمٙم٤مٟمتٝمؿِ :
َ
وُمـ ومْمٚمٝمؿ ّ
اًمٚمً٤من اًمٕمر ًمٞمٜمزل سمف اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمحٞمس سمٕمحده يمتح٤مب،
أن اهلل شمٕم٤ممم اظمت٤مر
ٟمٌل قمغم وضمف إرض ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهق ؾمٞمد وًمد آدم قمغم اإلـمحالق ُِمحـ اًمٕمحرب،
وسمٕم٨م اهلل أومْمؾ ّ
أي ُمًٚمؿ قمغم حمٌ٦م اًمٕمرب ،أُم٤م ْ
أن ٟمٜمًحك
وأول َُمـ محؾ اإلؾمالم ًمألُم٦م اًمٌنمي٦م هؿ اًمٕمرب ،ومٝمذه اًمتل يٛمؾ ّ
اإلؾمالم وٟمريمز قمغم رد يمقهنؿ قمر ًسم٤م ٟم٘مقل :اٟمٔمر إًمٞمٝمؿ ذم اه٤مهٚمٞم٦م ُم٤مذا يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن؟ ًمحقٓ ّ
أن اهلل ذومٝمحؿ
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سم٤مإلؾمالم عمَ٤م يم٤مٟمقا ؿمٞم ًئ٤م! هلذا ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف" :يمٜم٤م أذل اًمٜم٤مس وأطم٘مر اًمٜم٤مس طمتك أقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم:
ومٛمٝمام اسمتٖمٞمٜم٤م اًمٕمزة سمٖمػمه أذًمٜم٤م اهلل"( ،)1وم٤مًمذي رومع ُِمـ ّ
ؿم٠من اًمٕمرب هق اإلؾمحالمٟ ،مٕمحؿ :قمٜمحدهؿ ُِمحـ ُطمًحـ
ِ
واًمًالم و ٛمققم٦م ُِمحـ ُمٙمح٤مرم إظمحالق ُمح٤م هحق
إظمالق اًمتل شمٚم٘مقه٤م ُمـ ديـ أسمٞمٝمؿ اسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أقمزهؿ اهلل شمٕم٤ممم هبذا اًمحديـ وأيمحرُمٝمؿ ،وهلحذا ىمح٤مل
ممدوح حمٛمقدً :مٙمٜمٝمؿ هبذا وطمده ٓ يً٤موون ؿمٞم ًئ٤م طمتك ّ
ِ ِ
ِ
َ ُشم ًُْ َ
ح٠م ًُم َ
قن﴾( )3هحذه أُم٤مٟمح٦م ،يمحقن
﴿و َؾم ْق َ
﴿وإِ ىٟم ُف ًَمذ ْيم ٌْر ًَم َؽ َوًم َ٘م ْقُم َؽ﴾(ُ )2م٤مذا ىم٤مل سمٕمده٤مَ :
شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآنَ :
اًم٘مرآن يٜمزل سمٚمٖمتٜم٤م هذا يٕمٔمؿ قمٚمٞمٜم٤م اعمً١موًمٞم٦م وجيٕمؾ اًمٕمر ى يٜمٌٖمل ْ
أن يٙمقن ؿم٤مُم٦م ذم اًمٜم٤مس ُي٘متدى :إِ ْذ سمف هحق
أن يتٗمح٤مظمر ّ
ُِمـ إُم٦م اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن وؾمقَ ُيً٠مل وٟمزل اًم٘مرآن سمٚمً٤مٟمف ،أُمح٤م ْ
أن اًم٘محرآن ٟمحزل سمٚمًح٤مين
اؾمتٗمدت ُِمـ ٟمزول اًم٘مرآن سم٤مًمٚمً٤من اًمٕمر إذا يمٜمح٧م قمحغم
اؾمتٗمدت؟ ُم٤مذا
وأٟم٧م أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ شمٓمٌٞم٘مف! ُم٤مذا
َ
َ
َ ِ
ىٌل ّ
ًمًحٜمىىتِف
ظمالَ هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ؟ ُم٤مذا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمرسم ًٞم٤م إذا يمٜمح٧م ُمٕم٤مد ًيح٤م ُ
اؾمتٗمدت ُمـ يمقن اًمٜمى ِّ
ُمتج٤مهرا سم٤مًمٌ٤مـمؾ واًمٗمً٤مد!
ً
وم٤محل٤مصؾ ّ
أن اعمً٠مًم٦م ٓ شمٙمقن قمغم ـمري٘م٦م اًمِمٕمقسمٞم٦م اًمتل شمٌٖمض إقم٤مضمؿ :وٓ قمغم ـمري٘مح٦م اًم٘مقُمٞمح٦م اًمتحل
ؿمؽ ّ
شمٕمٔمؿ وشمٗمخؿ ُِمـ ّ
ؿم٠من اًمٕمرب ًمٞمحت٘مروا همػمهؿ! هذا ٓ ّ
أن هذيـ اًمٓمروملم سم٤مـمالن :وإٟمام يٙمقن اًمٙمحالم
ومٞمف قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ذيمرٟم٤مه.
-----------------------------------------وـمٚم٥م اعم٤مل ُِمـ وضمقهٝم٤م وم٘مد ضمٝمؾ وأظمٓم٠م وظم٤مًمػ :سمؾ اعمٙم٤مؾم٥م ُِمحـ
طمر َم اعمٙم٤مؾم٥م واًمتج٤مرات
َ
و َُمـ ى
قمز ّ
وضمؾ ورؾمق ًُمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمٕمٚمامء ُِمـ إُم٦م ،وم٤مًمرضمؾ يٜمٌٖمحل ًمحف
وضمقهٝم٤م طمالل وم٘مد أطمٚمٝم٤م اهلل ّ
ْ
أن يًٕمك قمغم ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف ويٌتٖمل ُِمـ ومْمؾ رسمف :وم٤من شمرك ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ يرى اًمٙمً٥م! ومٝمق خم٤مًمػ،
ويمؾ أطمد أطمؼ سمامًمف اًمذي ورصمف أو اؾمتٗم٤مده أو أص٤مسمف أو ايمتًٌف ٓ يمام ي٘مقل اعمُ ىتٙمِ ُٚمقن اعمخ٤مًمٗمقن.
..................

( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )60 /7سمٜمحقه.
( )2اًمزظمرَ.44 :
( )3اًمزظمرَ.44 :
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َذ َيم ََر هٜم٤م رمحف اهلل ً
ىمقٓ ىم٤مل سمف سمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمّمقومٞم٦م ،ي٘مقًمقن :ى
إن اعمٙم٤مؾم٥م ذم إرض حمرُمح٦م! ُمح٤م ُمٕمٜمحك
ان شمتّمقر ًمق َطم ُر َم اًمٌٞمع واًمنماء ُم٤مذا حيدث؟ ٓ شمًحتٓمٞمع ْ
ذًمؽ؟ طمرُم٦م اًمٌٞمع وطمرُم٦م اًمنماء! وًمؽ ْ
أن شم٠ميمحؾ
أن شمنمب وٓ ْ
وٓ ْ
أن شمٜمٗمؼ قمغم ذريتؽ! ًمٙمـ هذه أىمقال اهٝمٚم٦م ،واه٤مهؾ ي٘مقل يمال ًُم٤م :إذا ُطم ِّرُم٧م اعمٙم٤مؾمح٥م
ُم٤مذا يٗمٕمؾ؟ يمثػم ُِمـ ُم٘مقٓت ه١مٓء اعمتّمقوم٦م وأضاهبؿ ًمٞمً٧م ُِمحـ اًمٕمٚمحؿ سمًحٌٞمؾّ ،
ٕن َُمحـ ىمح٤ملَ " :طم ىحرم
﴿و َأ َطم ىؾ اهللىُ ا ًْم ٌَ ْٞم َع﴾( )1ومٙمٞمػ
اعمٙم٤مؾم٥م" يٕمٜمل ومٞمف سم٢مـمالق "واًمتج٤مرات" سم٢مـمالق ُمع سيح ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ :
حيرم ُم٤م ى
اًمر َسمح٤م﴾( ،)2اعمٙم٤مؾمح٥م أٟمحقاع ُمٜمٝمح٤م ُمح٤م
أطمؾ اهلل؟؟ إٟمام ي٘م٤مل :يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
﴿و َأ َطم ىؾ اهللىُ ا ًْم ٌَ ْٞم َع َو َطم ىر َم ِّ
يٙمقن طمالل وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق طمرام يم٤مًمرسم٤م وأٟمقاع اًمٌٞمقع اًمتل هنحك اًمنمحع قمٜمٝمح٤م ،أ ُّمح٤م ْ
أن حيحرم اعمٙم٤مؾمح٥م قمحغم
اإلـمالق! وحيرم اًمتج٤مرات قمغم اإلـمالق! وي٘مقل :ى
إن ـمٚم٥م اعم٤مل ُمـ ِِوضمقهٝم٤م – يٕمٜمل اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م -
هذا اعمراد ُِمـ اًمقضمقه اًمتل أطمٚمٝم٤م اًمنمع ،ي٘مقل :شم٤مرة ي٘مقًمقن :ـمٚم٥م اعم٤مل هذا ومٞمف ٟمقع ُِمـ قمدم اًمتقيمحؾ قمحغم
ً
اهلل :ى
ُمتقيمال قمغم اهلل ٓ يٓمٚم٥م اعم٤مل! وهذا يمام ضم٤مء قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف دظمؾ اعمًحجد
وأن اإلٟمً٤من إذا يم٤من
وإذا سم٠مٟم٤مس ىمد َىم ٌَ ُٕمقا ذم اعمًجد وضمٚمًحقا ومٞمحف ،ىمح٤مل ُمح٤م أٟمحتؿ؟ ىمح٤مًمقاٟ :مححـ اعمتقيمٚمحقن ،ومٕمالهحؿ سم٤مًمحدُُّّ ىرة،
وأظمرضمٝمؿ ُِمـ اعمًجد ،ىم٤مل :أٟمتؿ اعمت٠م ّيمّٚمقن( ،)3يٕمٜمل شمريدون ْ
أن شمٌ٘مقا و َُمـ أشم٤ميمؿ ىم٤ملُ :مح٤م ؿمح٤مء اهلل :هح١مٓء
اعمتقيمٚمقن ،أـمٕمٛمقا اعمتقيمٚملم ،اعٕمقا اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛمتقيمٚملم ،يمؾ ُم٤م أشمك واطمحد ،شمريحدون ْ
أن شم٘مٕمحدوا ذم اعمًحجد
طمتك ي٠مشمٞمٙمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٓمٕم٤مم ومت٠ميمٚمقن وأٟمتؿ شم٘مقًمقنٟ :محـ اعمتقيمٚمقن! سمؾ أٟمحتؿ اعمتح٠ميمٚملم ،وأظمحرضمٝمؿ ،ي٘مٌحع
اًمقاطمد ُمٜمٙمؿ ذم اعمًجد ويٕمٚمؿ ّ
أن اًمًامء ٓ متٓمر ذه ًٌ٤م وٓ ومْمح٦م!! اذهح٥م وايمتًح٥م ُِمحـ اًمقضمحقه اعمٌ٤مطمح٦م،
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٜمٗمًف سم٤مع واؿمؽمى ،ومٙمٞمػ ُحيرم أُمر ومٕمٚمف
واًمتقيمؾ ٓ يٜم٤مذم ىمٓم ًٕم٤م وم ْٕم َؾ اًمًٌ٥م ،هلذا اًمٜمى ُّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وومٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م ،وهٙمذا سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :اًمتج٤مرات ُمح٤م ٟمححرم أصحؾ اًمٌٞمحعً :مٙمحـ
اًمٜمى ُّ
ٟم٘مقل :إُمقر أن اًمتًٌح٧م واظمتٚمٓمح٧م وصح٤مرت اعمٙم٤مؾمح٥م ومٞمٝمح٤م إؿمحٙم٤مٓت وصح٤مر اًمرسمح٤م ؿمحديد اًمٗمِمحق
وآٟمتِم٤مر واعمٕم٤مُمالت اعمِمٌقه٦م يمثػمة! ٟم٘مقلً :مق يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمالت اعمِمٌقه٦م سمح٤معماليلم اشمريمٝمح٤م ،واسمحح٨م قمحـ

( )1اًمٌ٘مرة.275 :
( )2اًمٌ٘مرة.275 :
( )3ؿمٕم٥م اإليامن ( )429 /2سمٜمحقه.
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َ
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َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
ً
ً
طمالٓ ،واشمرك قمٜمحؽ احلحرام واشمحرك قمٜمحؽ اًمرسمح٤م
طمالٓ وٓ شمٌع ّإٓ
ُمٕم٤مُمٚم٦م واوح٦م ضمٚم ّٞم٦م سم ّٞمٜم٦م ٓ ،شمِمؽمي ّإٓ
ِ
حع
واًمٖمرر وأٟمقاع اًمٖمش واًمتدًمٞمس وأٟمقاع اًمٌٞمقع اًمتل ٓ شمّمٚمح ،إذا سم٤مع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس واؿمؽمى سمح٤محلرام :ومٌِ ْ
أٟم٧م واؿمؽمي سم٤محلالل ،أُم٤م ْ
أن شم٘مقل :اعمٙم٤مؾم٥م سم٠مهه٤م ُطم ِّر َُم ْ٧م! هذا سم٤محل٘مٞم٘م٦م يتٓمرق إمم ٟمقع ُِمـ اًم٘مدح سمح٤مهلل
ُِمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر ه١مٓء اهٝمٚم٦م ٕ ،ىن اهلل شمٕم٤ممم ىمد شمٙم ّٗمؾ سمرزق قمٌ٤مده ،وم٢مذا يم٤من شمٙمٗمحؾ سمحرزق قمٌح٤مده وضمٕمحؾ
اعمٙم٤مؾم٥م يمٚمٝم٤م طمرا ًُم٤م :ومامذا يٗمٕمؾ اًمٜم٤مس سمرزىمٝمؿ؟ ومٞمحؽمك اإلٟمًح٤من هحذه اعمٙم٤مؾمح٥م طمتحك هيٚمحؽ ويٛمحقت:
َ
ويٛمقت َُمـ ي٧م يده سمدقمقى ىأهن٤م حمرُم٦م! ْ
إن يم٤من يمثػم ُِمـ اعمٕم٤مُمالت اعمحرُم٦م :ومٝمٜمح٤مك  -وهلل احلٛمحد  -يمثحػم
ويمثػم ُِمـ اعمٕم٤مُمالت اهٚمٞم٦م اًمقاوح٦م اعمٌ٤مطم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمؼميم٦م وومٞمٝم٤م اًمرزق احلاللً ،مٙم ّـ اه٤مهؾ ُِمـ اعمتّمقوم٦م
واعمخروملم وأُمث٤مهلؿ ي٘مع قمٜمدهؿ ُمثؾ هذه إُمقر ،واًمٕمجٞم٥م ى
أن ـم٤مئٗم ً٦م ُِمـ اعمتّمقوم٦م قمٜمدهؿ  -طمتك ذم يمتٌٝمؿ
يمام ذم اًمٚمٛمع وهمػمه٤م  -قمٜمدهؿ َشم َْر ُك هذه اعمٙم٤مؾم٥م :صمؿ يؽميمقن اًمٌٞمع اًمذي ومٞمف ِقم ّزة اًمٜمٗمس ،أن إذا اؿمحؽمي٧م
ُِمـ أطمد سمْم٤مقم٦م وأقمٓمٞمتف اعم٤مل :هؾ شمٜمٙمن ٟمٗمًؽ؟ ٓ شمٜمٙمن ٟمٗمًؽ ،هق أقمٓم٤مين ؾمٚمٕم٦م وأٟم٤م أقمٓمٞم ُتُف ً
ُم٤مٓ ،هؿ
ي٘مقًمقن سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم صمؿ يٕمٔمٛمقن ُِمـ ؿم٠من ُم٤مذا؟ ُِمـ ّ
ؿم٠من اًمتًقل ،يٕمٔمٛمقن ُِمـ اًمتًحقل ،ي٘محقل :قمحغم
أن يتًقل أومْمؾ ًمف! ى
اإلٟمً٤من ْ
ٕن اعمتًقل يٙمقن شم٤مر ًة ي٠ميت َُمـ يٜمٝمره وي٠ميت َُمـ يدومٕمف :ي٘مقل :ومٞمٕمٔمؿ ىمدْْ ُره ،ي٤م
هلل اًمٕمج٥م! ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ! ُم٤مذا يٗمٕمؾ اهٝمؾ سم٠مهٚمف ،وذيمروا ـمري٘م ً٦م  -هذا ذيمره ص٤مطم٥م اًمٚمٛمع – هلحؿ:
ى
ويٛمحر سم٠مهحؾ اًمًحقق ويٕمرومقٟمحف ي٘مقًمحقن :هح١مٓء
أن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مٌٕمقن وجيٚمًقن ذم سمٞم٧م ،صمؿ ي٠مظمذ ؾمٚم ً٦م
ُّ
اعمتّمقوم٦م وه١مٓء اًمٕم ٌّ٤مد ه١مٓء اًمزه٤مد :ومٞم٠ميت ُ
ظمٌحزا وهحذا يٕمٓمٞمحف
أهؾ اًمًقق ويْمٕمقن ذم اًمًٚم٦م ،هذا يٕمٓمٞمف ً
ـمٕم٤مم ،صمؿ ي٘مقل :ي٠ميت ٍ
ٍ
طمالل ٕصح٤مسمف ذم اًمدار! رزق شمًقل؟ ي٤م ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمحٞمؿ! أٟمح٧م أن يحرم
سمرزق
اعمٙم٤مؾم٥م :شم٘مقل :ه١مٓء ُمٙم٤مؾم ٌُٝمؿ حمرُم٦م! ه١مٓء اًمذيـ ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ حمرُم٦م هؿ اًمذيـ أقمٓمقك سم٤مًمتًحقل! وهلحذا
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م سمٕمْمٝمؿ ُي َٕم ِّٔمؿ اًمتًقل ،ي٘مقل :يٜمٌٖمل ْ
أن يٌ٘مك طمتك ُهي٤من و ُيدومع و ُيٓمرد ُِمـ ـمريحؼ اًمتًحقل،
اًمًٜمىى٦م ٟمٕمٛم٦م قمٔمٛمك ًمٚمٕمٌدٟ ٓ ،مٕمٛمح٦م أقمٔمحؿ ُِمحـ ٟمٕمٛمح٦م اًمحديـ قمحغم
ومٜمً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ي٤م إظمقةٟ ،م٘مقلُّ :
اًمًٜمىى٦م ومٝمق
اإلـمالق ،طمتك ًمق يم٤من اإلٟمً٤من ً
ُمريْم٤م ٓ يتحرك ُمٜمف ؾم٤ميمـ ،يٌ٘مك قمغم فمٝمره مخًلم َؾمٜمََ٦م وهق قمغم ُّ
ٟمٔمرت هذه إىمقال اعمْمٚم٦م أىمقال اًمراومْم٦م ،أىمقال اهٝمٛمٞم٦م ،أىمقال اعمٕمتزًمح٦م ،ختح٤مريػ اًمّمحقومٞم٦م،
ذم ظمػم ،إذا
َ
اًمًٜمىى٦م اًمتل أٟم٧م ومٞمٝم٤م وشمً٠مل اهلل اًمثٌ٤مت ،هلذا عمّ٤م َذ َيم ََر اسمـ
أىمقال اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ،أىمقال اًمِمٞمققمٞملم ،يٛمد اهلل قمغم هذه ُّ
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ِ
اًمًٜمِّ ِّّل إذ قم٤مومح٤مك ُِمحـ يريحػ ذي
اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم عٚم ً٦م ُمـ أىمقال ه١مٓء اًمْم٤مًملم ىم٤مل" :وم٤ممحد إهلؽ ّأهي٤م ُّ
اًمًٜمىى٦م ،أٟم٧م إذا ٟمٔمرت ذم هحذه إىمحقال شمتٕمجح٥م ُمٜمٝمح٤م ،سمٕمْمحٝم٤م ىمحد يْمححؽ
هبت٤من"( ،)1امحد اهلل قمغم هذه ُّ
اإلٟمً٤من ُمٜمٝم٤مً ،مٙمـ هذا اًمذي شمْمحؽ ُمٜمف دي ٌـ قمٜمد همػمك! يتديـ هلل شمٕم٤ممم سمف ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م -
أي ٍ
ِ ،
اًمًٜمىى٦م ُِمـ اًمِمٌٝم٤مت وأضاهب٤م ،ى
وم٢من
ومًؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمثٌ٤مت ،واطمرص قمغم اًمٌٕمد قمـ ّ
أُمر يزًمزًمؽ قمـ هذه ُّ
ٟم٤مؾم٤م اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمِمٌٝم٤مت وص٤مر هذا اًمذي أٟم٧م سمٗمٓمرشمؽ وسمًٜمتؽ اًمتل ٟمِم٠مت قمٚمٞمٝم٤م شمتٕمج٥م ُمٜمٝم٤م
ُأ ً
وشمًتٖمرب ُمٜمٝم٤م :ص٤مروا أن واىمٕملم ومٞمٝم٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  ،-ومٜمٕمحقذ سمح٤مهلل ُِمحـ زيحغ اًم٘مٚمحقب،
اًمًٜمىى٦م واًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ،هلذا ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :اعمٙم٤مؾم٥م ُِمحـ وضمقهٝمح٤م طمحالل ،ومٚم٘محد
وٟمً٠مًمف اًمثٌ٤مت قمغم ُّ
قمز ّ
وضمؾ ورؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمٕمٚمامء ُِمحـ إُمح٦م ،وم٤مًمرضمحؾ يٜمٌٖمحل ًمحف" ٓطمحظ سمٕمٌح٤مرة
أطمٚمٝم٤م اهلل ّ
"يٜمٌٖمل" سمٕمض اًمٜم٤مس ئم ّـ ى
أن قمٌ٤مرة "يٜمٌٖمل" قمغم ؾمحٌٞمؾ آؾمحتحٌ٤مب وقمٜمحد اًمٜمٝمحل قمحغم ؾمحٌٞمؾ اًمٙمراهح٦م
أن شمٗمٕمؾ هذا ُمٕمٜم٤مه حيرم ْ
ىمٚم٧مُ :م٤م يٜمٌٖمل ْ
أن شمٗمٕمؾ هذا ،أٓ شم٘مرؤوا ىمقًمف شمٕمح٤ممم:
اًمٞمًػمة! هذا همػم صحٞمح ،إذا َ
مح ِـ َأ ْن ي ىت ِ
ىخ َذ َو ًَمدًً ا﴾( )2ومٝمذا ُِمـ أٟمقاع اًمٜمٝمل ،وعمّ٤م ذيمره اهللُ شمٕم٤ممم ذم هذا اعم٘م٤مم ومٝمق ُِمـ أٟمحقاع
﴿و َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل ًمِ ىٚمر ْ َ
َ
َ
أن ُشمٕمٛم َ ِ
اًمٜمٗمل اًمٕمٔمٞمؿ ،وهلذا ىمقًمف ّ
حل ّإٓ إمم صمالصمح٦م ُمًح٤مضمد :اعمًحجد
حؾ اعمُٓم ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :يٜمٌٖمحل ْ ْ َ
اًمر ْطم ُ
احلرام ،وُمًجدي هذا ،واعمًجد إىمَمش( )3يٕمٜمل ٓ جيحقز ْ
حؾ ّإٓ إمم هحذه اعمًح٤مضمد ،يٕمٜمحل
أن ُيِمحد ى
سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :ى
إن ىمقل "ٓ يٜمٌٖمل" يدل قمغم اًمتخٞمػم ،هذا همػم صحٞمح ،سمؾ ىمقًمف "ٓ يٜمٌٖمل" يدل قمغم ؿمدة اعمٜمع
وقمٔمؿ اعمٜمع واًمتحريؿ.
أن يًٕمك قمغم ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف ،ويٌتٖمل ُِمـ ومْمؾ رسمفْ :
صمؿ ىم٤مل" :يٜمٌٖمل ًمف ْ
وم٢من شمحرك ذًمحؽ قمحغم أ ىٟمىحف ٓ يحرى
اًمٙمً٥م ومٝمق خم٤مًمػ" هبذا اًم٘مٞمدْ ،
إن شمرك اًمٌٞمع واًمنماء قمغم أ ىٟمىف ٓ يرى وٓ يًتحؾ اًمٙمً٥م ومٝمق خم٤مًمػ ،أُمح٤م
ٍ
ٕن قمٜمده ً
ُمًتٖمـ ى
ْ
ُمثال ُمزارع وقمٜمده ُم٤مل يٙمتً٥م ُمٜمف وُمًتٖمٜمل ُمٜمف ُم٤م ذم إؿمٙم٤مل ٓ ،ي٘م٤مل:
إن شمرك ذًمؽ ٕ ىٟمىف

( )1اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)25 :
(ُ )2مريؿ.92 :
ُمرومققم٤م .اإلرواء ()4 /141
( )3صحٞمح .اًمٜمً٤مئل (ُ )1430مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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أن يٌٞمع يمؾ اًمٜم٤مس ويِمؽمي يمؾ اًمٜم٤مسً ،مٙم ّـ اعم٘مّمقد ى
أن شمٌٞمع وشمِمتٖمؾ! ٓ يٛمٙمـ ْ
ٓ ُسمدّّ ْ
أن اًمذي ًمٞمس قمٜمده ُم٤م
ي٘مٞم٧م ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف إذا شمرك اعمٙم٤مؾم٥م :وم٢م ىٟمىف قمغم ظمالَ احلؼ.
صمؿ ىم٤مل" :ويمؾ ٍ
أطمد أطمؼ سم٤معم٤مل اًمذي ورصمف" اعم٤مل اًمذي ي٠مشمٞمؽ أٟم٧م أطمؼ سمف ،إُم٤م ْ
أن شمرصمف إر ًصمح٤م ذقم ًٞمح٤م ،أو
ْ
أن شمًتٗمٞمده وشمّمٞمٌف وشمٙمًٌف سم٤مًمقضمقه اًمنمقمٞم٦م "ٓ يمام ي٘مقل اعمتٙمٚمٛمقن اعمخ٤مًمٗمقن" هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م ظمٌٞمث٦م شمحدقمك
اًمٞمقزسمٙمٞم٦م  -أصح٤مب يقزسمؽ  -يرون ى
ومٛمـ ىمدر قمغم اعم٤مل ومٚمٞم٠مظمذه سم٠مي وضمف! سمؾ يرى اعمٜمقي٦م
أن اعم٤مل ُمِمؽمكَ ،
 هؿ يمٚمٝمؿ ُِمـ اعمجقس اًمٗمرس  -ىأُمر ُمِمؽمك! وهذا اًمحذي قمٚمٞمحف اًمِمحٞمققمٞمقن ،اًمِمحٞمققمٞم٦م
أن اعم٤مل واًمٜمً٤مء ٌ
ىم٤مئٛم٦م ذم هن٤مي٤مهت٤م قمغم ى
أن اعم٤مل يِمٞمع ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -وشمِمٞمع اًمٜمً٤مء ،ومال يٌؼ أطمد ًمف زوضم٦م وٓ يٌؼ أطمد ًمف
ُم٤مل! ُمقوقع اًمٜمً٤مء ُمقوقع سمِمع وؿمديد ،يرون ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م  -ؿمحٞمقع اًمٜمًح٤مء :وأ ىٟمىحف ًمحٞمس هٜمح٤مك
ؿمخص ًمف زوضم٦م! وإٟمام عٞمع اًمٜمً٤مء يمٚمٝمـ ّ
طمؾ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -صمؿ ي٘مقًمقن :وهؿ اًمت٘محدُمٞمقن
قم٘مال هذا اًمذي يٗمٙمر هبذه اًمٓمري٘م٦مْ :
أظمس اًمٜم٤مس ً
أن جيٕمحؾ اًمٜمًح٤مء ٟ -مًح٠مل اهلل
همػمهؿ اًمرضمٕمٞملم! ُّ
ويًٛمقن َ
ِ
ُمٙمث٧م اًمِمٞمققمٞم٦م ّإٓ ؾمحٌٕملم َؾمحٜمََ٦م صمحؿ
اًمٕم٤مومٞم٦م  -قمغم هذا احلدّّ ويقصؾ اًمٌنمي٦م إمم هذا ،وهلل اًمٗمْمؾ واعم ّـ ُم٤م
هقت ذم زسم٤مًم٦م اًمت٤مريخ إمم همػم رضمٕم٦م سم٢مذن اهللً ،مٙمـ أؾم٤مس اًمٗمٙمرة قمٜمد اًمٞمقزسمٙمٞم٦م وقمٜمد اعم٤مٟمقي٦م ُِمـ اعمجحقس
ؿمؽ ى
أن هذه إُمقر ُمِم٤مقم٦م :ى
اًمٗمرس :ى
وأن َُمـ ىمدر قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق أطمؼ هب٤م! ومال ّ
أن هحذه اعم٘مقًمح٦م ظمٌٞمثح٦م وىمٌٞمحح٦م،
ِ
ىمديام وطمدي ًث٤م.
وهل ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر ً
-----------------------------------------قمز ّ
ورواي٤مت صح٤مح قمـ اًمث٘م٤مت سم٤مٕظمٌ٤مر اًمّمحٞمح٦م اًم٘مقي٦م
وؾمٜمَ ٌـ
ٌ
واًمديـ إٟمىام هق يمت٤مب اهلل ّ
وآصم٤مر ُ
وضمؾ ٌ
اعمٕمرووم٦م اعمِمٝمقرة ،يروهي٤م اًمث٘م٦م إول اعمٕمروَ قمـ اًمث٤مين ِ
سمٕمْم٤م طمتحك يٜمتٝمحل
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمث٘م٦م اعمٕمروَُ :يّمدّ ق ُ
ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أو أصح٤مسمف ريض اهلل قمحٜمٝمؿ أو اًمتح٤مسمٕملم أو شمح٤مسمٕمل اًمتح٤مسمٕملم أو َُمحـ
ٍ
ِ
سمٌدقمح٦م وٓ
سم٤مًمًٜمى٦م واعمتٕمٚم٘ملم سم٤مٔصمح٤مر اًمحذيـ ٓ ُيٕمرومحقن
سمٕمدهؿ ُمـ إئٛم٦م اعمٕمرووملم اعمُ٘متدى هبؿ اعمتٛمًٙملم ُّ
ٍ
ٍ
ٌ
ىمٞمح٤مس وٓ رأي! ى
سم٤مـمحؾ
ٕن اًم٘مٞمح٤مس ذم اًمحديـ
سمٙمذب وٓ ُيرُمقن سمخالَ :وًمٞمًقا سم٠مصح٤مب
ُيٓمٕم ُـ قمٚمٞمٝمؿ
واًمرأي يمذًمؽ أسمٓمؾ ُمٜمف.
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وأصح٤مب اًمرأي واًم٘مٞم٤مس ذم اًمديـ ُمٌتدقم ٌ٦م ضمٝمٚم ٌ٦م ُو ّاللّ ،إٓ ْ
قمٛمحـ ؾمحٚمػ ُِمحـ
أصمحر ّ
أن يٙمقن ذم ذًمحؽ ٌ
إئٛم٦م اًمث٘م٤مت ،وم٤مٕظمذ سم٤مٕصمر أومم ،و َُمـ زقمؿ أٟمىف ٓ يرى اًمت٘مٚمٞمد وٓ ُي َ٘م ِّٚمدُ ديٜمَف أطمدً ا :ومٝمق ىمقل وم٤مؾمؼ ُمٌتحدع
ِ
قمدو هلل وًمرؾمقًمف ّ
واًمًحالم ،إٟمىحام يريحد سمحذًمؽ
وًمًٜمى٦م ٟمٌ ّٞمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمحالة ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وًمديٜمف وًمٙمت٤مسمف ُ
اًمًٜمى٦م واًمتٗمرد سم٤مًمرأي واًمٙمالم واًمٌدقم٦م واخلالَ ،ومٕمغم ىم٤مئؾ هحذا اًم٘محقل
إسمٓم٤مل إصمر وشمٕمٓمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وإظمٗم٤مء ُّ
ًمٕمٜم ُ٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أعٕملم ،ومٝمذا ُِمـ أظمٌ٨م ىمقل اعمٌتدقم٦م وأىمرهب٤م إمم اًمْمالًم٦م واًمردى ،سمؾ هق والًم٦م،
زقمؿ ى
وم٠مي قمدو ًمديـ اهلل أقمدى ممـ يريد
وسمنما اعمريز وأصح٤م َسمفّ ،
أن ٓ يرى اًمت٘مٚمٞمد! وىمد َىم ىٚمد ديٜمَف أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ً
ْ ِ
ؾمحٛمٞم٧م ًمحؽ وهحؿ
أصم٤مر واًمرواي٤مت ويزقمؿ أٟمىف ٓ يرى اًمت٘مٚمٞمد :وىمد َىم ىٚمدَ ديٜمَف َُمـ ىمد
اًمًٜمَـ ويٌٓمؾ
ُ
َ
أن ُي ٌْٓم َؾ ُّ
وصٗم٧م
همْم٥م اهلل ،ومٝمذه إىم٤مويؾ اًمتل
أئٛم٦م اًمْمالل ورؤوس اًمٌدع وىم٤مدة اعمخ٤مًمٗملم! ومٕمغم ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل
ُ
ُ
اًمًٜمى٦م واهامقم٦م وإصمر وأصح٤مب اًمرواي٤مت ومحٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمذيـ أدريمٜم٤مهؿ وأظمذٟم٤م قمٜمٝمؿ احلدي٨م
ُ
ُمذاه٥م أهؾ ُّ
ٍ
ٍ
وأُم٤مٟم٦م ُي٘متدى هبؿ و ُي١مظمذ قمحٜمٝمؿ ،و يٙمقٟمحقا
صدق
اًمًٜمَـ ،ويم٤مٟمقا أئٛم ً٦م ُمٕمرووملم صم٘م٤مت :أهؾ
وشمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُّ
ٍ
ٍ
ظمالَ وٓ ختٚمٞمط! وهق ىمقل أئٛمتٝمؿ وقمٚمامئٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمٌٚمٝمؿ ،ومتٛمًحٙمقا سمحذًمؽ رمحٙمحؿ
سمدقم٦م وٓ
أهؾ
اهلل ،وشمٕم ّٚمٛمقه و َقم ِّٚم ُٛمقه وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
..................
ُمّم٤مدر شمٚم٘مل اًمديـ اًمتل ُيتٚم٘مك اًمديـ ُمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مل" :واًمحديـ إٟمحام هحق
َذ َيم ََر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اعمقوع
َ
صح٤مح قمـ اًمث٘م٤مت سم٤مٕظمٌ٤مر اًمّمحٞمح٦م اًم٘مقي٦م اعمٕمروومح٦م اعمِمحٝمقرة ،يروهيح٤م
وؾمٜمـ ورواي٤مت
يمت٤مب اهلل
ٌ
وآصم٤مر ُ
ٌ
اًمث٘م٦م اعمٕمروَ قمـ اًمث٤مين ِ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمث٘م٦م اعمٕمروَُ ،يّمدّّ ق ُ
سمٕمْم٤م طمتحك يٜمتٝمحل ذًمحؽ إمم اًمٜمى ِّ
ىٌل أو اًمت٤مسمٕملم أو شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم أو َُمـ سمٕمدهؿ ُِمحـ إئٛمح٦م" اًمحديـ ُيتٚم٘محك ُِمحـ صمالصمح٦م
وؾم ّٚمؿ أو أصح٤مب اًمٜمى ِّ
وؾمٜمى ُ٦م ٟمٌ ّٞمف ّ
وإعح٤مع اًمًحٚمػ اًمّمح٤مًمح ريض اهلل قمحٜمٝمؿ ،ي٘محقل ؿمحٞمخ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ
ُمّم٤مدر:
ُ
ُ
يمت٤مب اهلل ُ
إعح٤مع اًمًحٚمػ ريض اهلل
اإلؾمالم ذم اًمقاؾمٓمٞم٦م ٕ :ىٟمف اإلع٤مع اًمذي يٜمْمٌط ،اإلع٤مع اًمذي يٛمٙمـ وٌ ُٓمف هحق
ُ
قمٜمٝمؿ ،أُم٤م شمٚم٘مل اًمديـ ُِمـ يمت٤مب اهلل هذا واوح ،ى
ٕن اهلل شمٕم٤ممم أٟمزل هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ًم ُٞمتٚم٘مك ُمٜمف احلؼ وُمح٤م
أسمٓمٚمف ومٝمق اًمٌ٤مـمؾ وُم٤م أطمٚمف ومٝمق احلالل وُم٤م أوضمٌف ومٝمق واضم٥م وهٙمذا ،وهٙمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل
سمًٜمىى٦م اًمٜمى ِّ
ُ
ىٌل ّ
﴿و َُم٤م َيٜمْْٓمِ ُؼ َقم ِـ ْاهل َ َقى
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
ُمٓمٞمع ًمرسمف وٓ يٜمٓمؼ قمـ هقىَ :
ٌ
وم٢مهن٤م يمذًمؽ ،إذ اًمٜمى ُّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ى
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ِ
اًمر ُؾم َ
ح٤مع اهللىََ﴾( ،)2اًمث٤مًمح٨مُ :مح٤م يمح٤من
قل َوم َ٘مدْْ َأ َـم َ
( )3إِ ْن ُه َق إِ ىٓ َو ْطم ٌل ُي َ
قطمك﴾( ،)1اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَُ ﴿ :م ْـ ُيٓم ِع ى
قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وأشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وهؿ ؾمٚمػ إُم٦م ،اإلعح٤مع اًمحذي
يٜمْمٌط اًمذي ُجيٛمع قمٚمٞمف ه١مٓء ،ى
وم٢من اًمديـ ُيتٚم٘مك ُمٜمٝمؿ.
سم٤مًمًٜمىى٦م اًمذيـ ٓ ُيٕمرومقن سمٌدقم٦م ،هلذا ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف عمّ٤م ضمح٤مء
ه١مٓء اًم٘مقم هؿ اعمًتٛمًٙمقن ُّ
اخلقارج وٟم٤مىمِمٝمؿ ىم٤ملُ" :م٤م ومٞمٙمؿ ُِمـ أصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أطمدٌٌ !"( )3ي٘مقل :أٟمتؿ أن ذهٌحتؿ
إمم هذا اعمقوع :وًمق يمٜمتؿ شمٕم٘مٚمقن وشمٗم٘مٝمقن ًمت٠مُمٚمتؿ ع٤مقمتٙمؿُ ،م٤م ومٞمٙمؿ صح٤م واطمد! احلحؼ يٙمحقن ُمٕمٙمحؿ
واًمًالم يِم٤مريمٙمؿ ُمٕمٝمؿ أطمد! وهٙمذا ىم٤مل ىمت٤مدة " :ى
إن اخلقارج عمّح٤م ظمرضمحقا
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
وأصح٤مب اًمٜمى ِّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ اعمٝم٤مضمريـ إمم إٟمّم٤مر وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم يم٤مٟمقا عٞم ًٕم٤م ُمتحقاومريـ:
يم٤من أصح٤مب اًمٜمى ِّ
واهلل ْ
ظم٤مرضمل ىمط"( )4ي٘مقل :اخلقارج ُم٤م يم٤من ومحٞمٝمؿ صحح٤م ! وهحذا ُِمحـ دٓئحؾ ىمقًمحف قمٚمٞمحف
إن ظمرج ُمٜمٝمؿ
ٌ
واًمًالم  -يمام ؾمٞم٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل – ذم اخلقارج «ؾمحٗمٝم٤مء إطمحالم ،طمحدصم٤مء إؾمحٜم٤منش(ُِ ،)5محـ َؾمح َٗم ِف
ّ
اًمّمالة ّ
طمٚمٛمٝمؿ ىأهنؿ يرون ؿمٞمقخ اعمًٚمٛملم أصح٤مب اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يِم٤مريمقهؿ سمؾ يٜمٙمرون قمٚمحٞمٝمؿ
ِ
ٍمون قمغم رأهيؿ! ٕضمؾ ذًمؽ اًمذي يٙمقن قمٚمٞمف ه١مٓء إظمٞم٤مر ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هذا هق احلؼ اًمذي
و ُي ّ
إن احلؼ ِ
سم٤مـمال! ًمٙم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ ى
وإن ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ً
ومٞمٛمـ أشمك سمٕمدهؿ ى
أن يٕمدوه ،وًمق ىمٞمؾ :ى
ٓ يٛمٙمـ ْ
أن إُمح٦م
يم٤مٟم٧م و٤مًم٦م طمتك ايمتِمػ احلؼ راوميض أو ضمٝمٛمل أو ُمٕمتززم أو همػمه! ه١مٓء اًمًٚمػ اًمٙمرام ٓ ُيٕمرومقن سمٌدقم٦م
وٓ ُيٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ سمٙمذب ومٝمؿ أسمٕمد اًمٜمح٤مس قمحـ اًمٙمحذب وٓ ُيرُمحقن سمح٤مخلالَ اًمحذي يٙمحقن قمحغم ظمحالَ
اًمٜمّمقص.
ُ
صمؿ ىم٤مل" :وًمٞمًقا أصح٤مب ىمٞم٤مس وٓ رأي! ى
أسمٓمحؾ ُمٜمحف،
ٕن اًم٘مٞم٤مس ذم اًمديـ سم٤مـمؾ واًمرأي يمذًمؽ ،سمؾ
صمؿ ىم٤مل" :وأصح٤مب اًم٘مٞم٤مس واًمرأي ذم اًمديـ ُمٌتدقم ٌ٦م ضمٝمٚم ٌ٦م ُو ّالل" اًمرأي ٟمققم٤من واًم٘مٞم٤مس ٟمققم٤من ،اًم٘مٞم٤مس
( )1اًمٜمجؿ.4 ،3 :
( )2اًمٜمً٤مء.80 :
( )3اعمًتدرك ( ،)2656وىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل :قمغم ذط ُمًٚمؿ.
( )4قمٌد اًمرزاق ذم اًمتٗمًػم (.)115 /1
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3611مـ طمدي٨م ّ

243

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أصؾ ٍ
ٍ
طمٙمؿ اًمٗمحرع ُِمحـ طمٙمحؿ
ًمٕمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ،وم ُٞمٕمرَ
اًمٗمرع قمغم
ىمٞم٤مس ؾمٚمٞمؿ ي٘مٞمًف اًمٕم٤م اعمجتٝمد :ومٞم٘مٞمس
َ
ُمٜمف ٌ
ُ
إصؾ اعمقصقَ ًمقضمقد اًمٕمٚم٦م اه٤مُمٕم٦م ،ومٞم٘مقل :هذه اعمً٠مًم٦م اًمتل َضمدىى ت هذا طمٙمٛمٝم٤م ى
ٕن اهلل ىم٤مل ذم أصحٚمٝم٤م
َ
وحٌط اًمٕمٚمح٦م
أي أطمد! وإٟمام يٗمٕمٚمف اًمٕم٤م اًمذي ُحيًحـ ويٕمحرَ
ومرع هلذهً ،مٙمـ ُم٤م يٗمٕمؾ هذا ّ
يمذا :ومام هذه ّإٓ ٌ
وإطمً٤من إحل٤مق اًمٗمرع سم٤مٕصؾ ،ومٝمذا اًمٜمقع إول ٓ يتحدث قمٜمف اإلُم٤مم طمرب رمححف اهللّ ،
ٕن اًم٘مٞمح٤مس قمحغم
هذا اًمٜمحق ُمقضمقد ذم اًمّمح٤مسم٦م وذم اًمت٤مسمٕملم وذم اًمًٚمػُ ،م٤م ومٞمٝم٤م إؿمحٙم٤مل ،إٟمحام اعم٘مّمحقد اًم٘مٞمح٤مس اعمخح٤مًمػ
ًمٚمٜمص ،هلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :أول َُمـ ىم٤مس إسمٚمٞمسٟٕ :مف ىم٤ملَ ﴿ :أ َٟمَ٤م َظم ْػم ُِمٜمْ ُف َظم َٚم ْ٘م َتَٜمِل ُِم ْـ َٟم ٍ
َح٤مر َو َظم َٚم ْ٘م َتَح ُف ُِمح ْـ
ٌ
ـمِ ٍ
ٚم٘م٧م ُِمـ اًمٜم٤مر وآدم ُظمٚمِ َؼ ُِمـ ـمحلم ومحال يّمحح ْ
أن
دُم٧م ىمد ُظم ُ
لم﴾( ، )1هذه ـمري٘م٦م اًم٘مٞم٤مس قمٜمده ،ي٘مقلُ :م٤م ُ
ِ
()2
قمكم هذا اًمذي أصٚمف ُِمـ ـملم وأٟم٤م
أؤُمر سم٤مًمًجقد ًمف! ﴿ َأ َر َأ ْي َت ََؽ َه َذا ا ىًمذي َيم ىَر ُْم َ٧م َقم َ ىكم﴾ ي٘مقل :يمٞمػ ُشم َٙم َِّر ُم ّ
أن يًحجد ،قمٚمٞمحف ُيٕمٚمحؿ ّ
أومْمؾ ُِمـ اًمٓملم ،ومألضمؾ ذًمؽ أسمك ْ
ُ
أن يمحالم طمحرب قمحغم
ُِمـ اًمٜم٤مر! واًمٜم٤مر ذم زقمٛمف
ُقاضم ُف سمف اًمٜمّمقص :اًمذي إذا ىمٞمؾ :ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ىمح٤مل اًم٘م٤مئحؾ
اًم٘مٞم٤مس اًمٌ٤مـمؾ اًمذي ُشم َ
ىمٞم٤مؾمؽ هذا سم٤مـمؾ ىمد َقمٚمٛمٜم٤م أٟمف سم٤مـمؾ ٕٟمف ظم٤مًمػ احلدي٨م ،وًمحق
َ
ُمٜمٝمؿ :اًم٘مٞم٤مس ي٘متيض
ظمالَ هذا احلدي٨م! ُ
ؾمٚمٞمام عمَ٤م ظم٤مًمػ احلدي٨م ،وهٙمذا اًمرأي ،اًمرأي ٟمققم٤من :اًمرأي اًمّم٤مدر قمـ قمٚمؿ وقمـ ٟمٔمر ذم إدًم٦م
ىمٞم٤مؾم٤م ً
يم٤من ً
ومٞمام ًمٚمرأي ومٞمف ٤مل ُ -مثؾ اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م  -هذا ُم٤م يتحدث قمٜمف طمرب ٕٟمف يٕمٚمؿ ّ
أن هحذا رأي حمٛمحقد ،إٟمحام
اًمٙمالم قمـ اًمرأي اًمذي ُىمقسمٚم٧م سمف اًمٜمّمقص اًمتل ً
أصال شم٠مت اًمٌدع و شمٜمِم٠م اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م ّإٓ ُمٜمف ،وم٢مٟمحف عمّح٤م
يم٤من آقمت٘م٤مد قمغم هذا احلد ىم٤مسمٚمقه سمآرائٝمؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م ومّم٤مروا خي٤مًمٗمقن آقمت٘م٤مدُ ،مع سيح اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم
ظمالَ رأهيؿ! ومٙمالُمف قمغم هذا اًمٜمقع ُِمـ اًم٘مٞم٤مس وقمغم هذا اًمٜمقع ُِمـ اًمرأي ،وهلذا ُم٤مذا ىمح٤مل سمٕمحده؟ "و َُمحـ
َ
زقمؿ أٟمف ٓ يرى اًمت٘مٚمٞمد وٓ ي٘مٚمد ديٜمََف أطمدًً ا :ومٝمذا ىمقل وم٤مؾمؼ ُمٌتدع" عم٤مذا؟ ّ
رؾمحقل اهلل
ٕن إُم٦م شم٘مٚمحد َُمحـ؟
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،شمتٌٕمحف ،شم٘متيضح سمحف ،صحٚمقات اهلل وؾمحالُمف قمٚمٞمحف ،واًمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمحٜمٝمؿ
وحيحذى
لم إِ َُم٤م ًُم٤م﴾( )3وم ُٞم١مشمًك هبؿ و ُشمُٕمحرَ أىمحقاهلؿ ُ
اضم َٕم ْٚمٜمََ٤م ًمِ ْٚم ُٛم ىت ِى٘م َ
﴿و ْ
وأرو٤مهؿ أئٛم٦م ًمٚمٛمت٘ملم يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :

( )1ص.76 :
( )2اإلهاء.62 :
( )3اًمٗمرىم٤من.74 :
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ىٌل صغم اًمف قمٚمٞمحف
طمذوهؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،وًمذا إذا ضم٤مء إٟمً٤من ي٘مقل :أٟم٤م ٓ أىمٚمد أطمدًً ا هن٤مئ ًٞم٤م! آشمٌ٤مع ًمٚمٜمى ِّ
أن شمزيحؾ إصمحر وإطم٤مديح٨م ْ
أردت ْ
وؾمٚمؿ أؾم٤مؾمف ىم٤مئؿ قمغم ْ
وأن
واًمًالم ،ومح٢مذا
َ
أن يذو طمذوه قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
شمٜمٗمرد أٟم٧م سمرأيؽ :ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ شم٘مقل :أٟم٤م ًمً٧م ُمٚمز ًُم٤م سمحدي٨م شم٠ميت سمف قمـ اًمٜمى ِّ
ٕين ٓ أريد أىمٚمد أطمدًً ا! سم٤مًمت٤مزم ُم٤مذا ؾمٞمحدث؟ ؾمؽم ُد أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل إذا ظم٤مًمٗم٧م هقاك ،هذا وضمحف ىمقًمحف
رمحف اهلل " َُمـ زقمؿ أٟمف ٓ يرى اًمت٘مٚمٞمد وٓ ي٘مٚمد ديٜمف أطمدًً ا :ومٝمذا ىمقل وم٤مؾمؼ ُمٌتدع قمدو هلل وًمرؾمحقًمف وًمديٜمحف
وًمٙمت٤مسمف" عم٤مذا؟ ٕٟمف ؾمٞمؽمشم٥م قمغم ىمقًمف هذا ْ
اًمًٜمىى٦م وُم٤م أعع قمٚمٞمف اًمّمحح٤مسم٦م سم٤مؾمحؿ
أن َي ُر ىد ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب وُم٤م ذم ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل يمذا :ىم٤ملْ :
ىٌل ّ
وإن يم٤من ،أٟم٤م ٓ أىمٚمد ديٜمل أطمدًً ا ،وأٟم٤م
أٟمف ٓ ي٘مٚمد ،ي٘مقل :أٟم٤م ٓ أىمٚمد ،اًمٜمى ُّ
وًمدي قم٘مؾ! أٟم٧م أن ختقض ذم اًمٖمٞم٥م ،ختقض ذم همٞمٌٞم٤متً ،مٞمً٧م ً
أصال
وًمدي دراي٦م
ًمدي ومٝمؿ
ّ
ّ
طمر! ّ
إٟمً٤من ّ
داظمٚم٦م ذم ٟمٓم٤مق اعمٕم٘مقل اًمذي شمٕم٘مٚمف وشمٗمٝمٛمف ،وًمٞمً٧م داظمٚم٦م ذم احلدود اًمتل يٛمٙمـ ْ
أن ُشمٚمححؼ ومر ًقمح٤م سم٠مصحؾ،
يمٞمػ ختقض ذم ُمثؾ هذه اعمً٠مًم٦م؟ يمٞمػ شمر ُّد اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م؟ هلذا اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد ُم٤م اًمذي شمرشم٥م قمٚمٞمحف؟
ُ
ْ
احلالل! ٕٟمف ىمٞم٤مس وم٤مؾمد ٓ ،يٜمٔمر ص٤مطمٌف ّإٓ هلقاه وٓ يٙمؽمث سم٤مٕدًم٦م!
وطم ِّر َم
أن ُأسمٞمح احلرا ُم ُ
ي٘مقل" :إٟمام يريد إسمٓم٤مل إصمر وشمٕمٓمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واـمٗم٤مء اًم ًُّٜمىى٦م واًمتٗمرد سم٤مًمرأي" هذا ُمراده ،وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :شمٗمٕمؾ
هذا؟ ي٘مقل :أٟم٤م إٟمً٤من همػم ُم٘مٚمد! أٟمتؿ شمريدون ْ
أن شم٘مٚمدوا اًمٜمّمقص ىمٚمدوه٤م ،أُم٤م أٟم٤م وم٢مٟمً٤من قمٜمحدي ؿمخّمحٞم٦م
وقمٜمدي ؾمٕم٦م أومؼ وأٟم٤م إٟمً٤من ًمً٧م سم٤مهللم :أٟم٤م ٓ يٛمٙمـ ْ
أن أضمٕمؾ هذه اًمٜمّمقص شم٘مقدين! سمؾ أٟم٤م أقمروٝم٤م قمغم
رأيل وم٤مًمذي يقاومؼ رأيل أىمٌ ُٚمف واًمذي ٓ يقاومؼ قم٘مكم أٟم٤م أرده! ٓؿمؽ أٟمف ىمقل اسمتحداع ووحالل ٕٟمحف يريحد ْ
أن
يً٘مط اًمٜمّمقص هبذه اًمٓمري٘م٦م ،هلذا ىم٤مل " :ومٕمغم ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙمح٦م واًمٜمح٤مس أعٕمحلم" ٕٟمحف
ي١مدي إمم شمٕمٓمٞمؾ اًمٜمّمقص.
صمؿ ىم٤مل" :ومٝمذا ُِمـ أظمٌ٨م ىمقل اعمٌتدقم٦م وأىمرهب٤م إمم اًمْمالل واًمردى" سمؾ هق والًم٦م.
وسمنمحا اعمريزح
صمؿ ىم٤مل ُ -مٌٞمٜمًً٤م شمٜم٤مىمض هذا " :-زقمحؿ أٟمحف ٓ يحرى اًمت٘مٚمٞمحد ،ىمحد ىمٚمحد ديٜمحف أسمح٤م طمٜمٞمٗمح٦م ً
وأصح٤مسمف!" يمالُمف رمحف اهلل هٜم٤م قمـ ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اعمٕمتزًم٦مّ ،
يمثػما ُِمـ اعمٕمتزًم٦م وأسمق طمٜمٞمٗم٦م رمححف اهلل – ؾمحٞم٠ميت
ٕن ً
اًمٙمالم قمٚمٞمف  -رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اسم ُتُكم أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ّ
يمثػما ُِمـ اعمٕمتزًم٦م دظمٚمقا ذم ُمذهٌحف ،وم٤معمريزح
سم٠من ً
وأضاسمف ي٘مقًمقنٟ :محـ قمغم ىمقل أ طمٜمٞمٗم٦م! ُمع اًمٗمرق اًمٙمٌػم سملم أ طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه ،ي٘مقل :أٟمحتؿ أن ىمٚمحدشمؿ
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أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأٟمتؿ شم٘مقًمقنُٟ ٓ :مُ٘مٚمد اًمٜمّمقص وأصم٤مر! ْ
يمٜم٧م ص٤مد ًىم٤م ومٚمامذا شم٘مٚمد أسم٤م طمٜمٞمٗمح٦م وهحق رضمحؾ ُِمحـ
وم٢من َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿِ ،
وذ ْيمْر اًمٌنم اعمريز – ّ
أهؾ اًمٕمٚمؿ وشمؽمك اًمٜمص اًمذي ىم٤مًمف رؾمقل اهلل ّ
ٕن سمنم اعمريزح
ُِمـ ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت ِ
وُمـ اهٝمٛمٞم٦م اعمٕمرووملم – ي٘مقل :شم٘مٚمدوٟمف وشم٘مٚمدون اسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمححف اهلل :وشم٘محقل :ىإين أٟمح٤م ٓ
أىمٚمد هذه اًمٜمّمقص وهذه أصم٤مر!!
اًمًٜمََـ" هذا ُمراده ْ
صمؿ ىم٤مل" :وم٠مي قمدو هلل أقمدى ممـ يريد ْ
ىٌحل
اًمًحٜمََـ اًمث٤مسمتح٦م قمحـ اًمٜمى ِّ
سم٠من ُيٌٓمؾ ُّ
أن يٓمٗمئ ُّ
ّ
ؾمحٛمٞم٧م ًمحؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ "ويٌٓمؾ أصم٤مر واًمرواي٤مت ويزقمؿ أٟمف ٓ يرى اًمت٘مٚمٞمد! وىمد َىم ىٚمد ديٜمََف ُم٤م ىمحد
ُ
وهؿ أئٛم٦م اًمْمالل ورؤوس اًمٌدع وىم٤مدة اعمخ٤مًمٗملم ،ومٕمغم ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل همْم٥م اهلل" هٜم٤م ٟمح٠ميت اًمٙمحالم قمحـ
أ طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،اقمٚمؿ ى
أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُِمـ قمٚمامء إُم٦م ووم٘مٝم٤مئٝمح٤م ٓ ،يِمحؽ ذم هحذا
يمثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمق ًَمف سم٘مقل اعمرضمئ٦م – ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اإليامن -
أطمدً ،مٙم ىـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل َقم َ
ت٥م قمٚمٞمف ٌ
ٕٟمف شمٚمٛمٞمذ حلامد سمـ أ ؾمٚمٞمامن ،ومح٤مد ُِمـ وم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م ومتٚم٘مك قمٜمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م هذا اعمذه٥مً ،مٙمـ اقمٚمؿ ّ
أن صمٛم٦م
رواي٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا يروهي٤م مح٤مد سمـ زيد ُشمٌُلم ًمؽ ديـ أ طمٜمٞمٗم٦م وقم٘م َٚمف ِ
وقم ْٚم َٛمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،ي٘محقل محح٤مد:
َ
ّ
أٟم٤مىمش أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ومٞم٘مقل وأىمقل ،وي٘مقل وأىمقل  -يٕمٜمل ذم اعمٜم٤مفمرة واعمح٤مورة  -صمحؿ ىمٚمح٧م ًمحف :ى
يمٜم٧م ُ
ىٌحل
إن اًمٜمى ى
ِ
ّ
أي اإلؾمالم ظمػم؟ ىمح٤مل« :اإليحامنش ،ىمح٤مل :ومح٠مي اإليحامن أومْمحؾ؟ ىمح٤مل« :اهلجحرة
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُؾمئ َؾ ُّ
ضمٕمؾ اهلجرة واهٝم٤مد ُِمـ اإليحامن – يٕمٜمحل ومهح٤م قمٛمحؾ ّ -
واهٝم٤مدش صمؿ ىم٤مل مح٤مد ٕ طمٜمٞمٗم٦م :أٓ شمراه َ
ٕن أسمح٤م
طمٜمٞمٗم٦م يرى ّ
أن اًمٕمٛمؾ – وهذه ـمري٘م٦م اعمرضمئ٦م ٓ يٙمقن ذم اإليامن يمام ذطمٜم٤م  -اهلجرة واهٝم٤مد قمٛمؾ ،أٓ شمحراه
ضمٕمؾ اهلجر َة واهٝم٤م َد ُِمـ اإليامن؟ ومًٙم٧م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،وم٘م٤مل سمٕمض أصح٤مب أ طمٜمٞمٗم٦م :ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أٓ دمٞمٌف؟
ٕن اًمًٙمقت ذم ُم٘م٤مم اعمٜم٤مفمرة ُيِمٕمر سمامذا؟ ُيِمٕمر سم٤مًمْمٕمػ ،ىم٤مل :شمريدين ْ
ّ
أن أضمٞمٌحف وهحق حيحدصمٜمل هبحذا قمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ()1؟؟ ي٘مقل :يمٞمػ أرد قمٚمٞمف وىمد أشمك إ ّزم سمحدي٨م ومٞمف ُم٤م يحدل قمحغم ّ
رؾمقل اهلل ّ
أن اًمٕمٛمحؾ
رددت قمٚمٞمف وواصٚم٧م اعمٜم٤مفمرة وم٠مٟم٤م ٓ أٟم٤مفمر ً
ُِمـ اإليامن :أٟم٤م ْ
دظمٚمح٧م ذم
رضمال اؾمٛمف مح٤مد سمـ زيد! أٟمح٤م أن
إن
ُ
ُ
سمٕمْمٝمؿ ّ
أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُي َٕمدُُّّ هذا ُمٜمف ٟمحقع رضمحقع
ظمٓمر يمٌػم هق أين أر ّد قمغم رؾمقل اهلل ،أٟم٤م ًمـ أشمٙمٚمؿ ،هلذا أظمذ ُ
قمـ ىمقًمف ذم اإليامن ،صمؿ ى
إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل اعمٕمروَ قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقل" :إذا أشمك احلحدي٨م قمحـ رؾمحقل اهلل
اًمٕمز احلٜمٗمل (ص.)337 :
( )1ذح اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أ
ّ
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ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٕمغم اًمرأس واًمٕملم ،وإذا أشمك قمـ اًمّمح٤م ومٕمغم اًمرأس واًمٕمحلم – ي٘محقلُ :مح٤م أظمح٤مًمػ
طمتك اًمّمح٤م  -وإذا أشمك قمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟم٤م ٟمخت٤مر ذم أىمقاهلؿ وٓ ٟمتج٤موزهح٤م ،وإذا أشمحك قمحـ اًمتح٤مسمٕملم ومٝمحؿ
رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل"(ّ )1
ٕن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُِمـ أشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم – ُمِمٝمقر هحذا  ،-ي٘محقلً :مٙمحـ يح٠مشمٞمٜمل ظمحؼم قمحـ
اًمّمح٤م أٟم٤م ٓ يٛمٙمـ ْ
أن أظم٤مًمػ اًمّمح٤م  ،ظمؼم قمـ رؾمقل اهلل هذا ،هق اعمٕمروَ قمٜمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ُِمـ
ٕمحؼمون قمٜمٝمح٤م ُمٕمحدن اًميحبً ،محٞمس
أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمقرع ،وىمد يم٤من ذم اًمٙمقوم٦م رمحف اهلل ويم٤مٟم٧م اًمٙمقوم٦م يمحام ُي ّ
اهٕمٗمل ىمح٤مل:
ضب اًم ُٕم َٛمؾ ًمٙمـ ُمٕمدن اًميب سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م ،ويم٤من يتحقط ضمدًً ا طمتك َذ َيم ََر ًمف ضم٤مسمر
ّ
اٟمٔمر أي رأي شمريد وأٟم٤م أوع ًمؽ ومٞمف طمدي ًث٤م( !)2ومٙم٤من يتححقط سم٤مٕطم٤مديح٨م ،و يٙمحـ ُِمحـ أهحؾ اًمرطمٚمح٦م ذم
احلدي٨م واًمٕمٚمؿ ذم احلدي٨م يمٓمري٘م٦م اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأمححد :ومّمح٤مر ي٘محقل سمح٠مىمقال قمحغم ؾمحٌٞمؾ آؾمحتٜمٌ٤مط
وآضمتٝم٤مد وٓ يدري أٟمف روي ومٞمٝم٤م طمدي٨م ،وًمق َقمٚمِ َؿ ى
أن ومٞمٝم٤م طمدي ًث٤م عمَ٤م ىم٤مل هب٤م ،ومج٤مءت قمٜمف أيمثر ُِمحـ ُمًح٠مًم٦م
ِ
شمٕمّمحٌقا ًم٘مقًمحف ووىمٗمحقا قمحـ
ُمـ هذه اعمً٤مئؾ هل قمغم ظمالَ اًمٜمّمقص اًمتل شمٌٚم ْٖمف ،اإلؿمحٙم٤مل ذم اًمحذيـ ّ
اًمٜمّمقص وأسمقا ّإٓ ٟمٍمة ىمقًمف ُ -مع شمٍمحيف رمحف اهلل أٟمف ٓ حيؾ ٕطمد ْ
ىٌحل
أن ي٘مٚمد ىمقًمحف ويحؽمك طمحدي٨م اًمٜمى ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  !-ومٝمق ُمًٌقط اًمٕمذر رمحف اهللّ ،
ّ
ٕن اًمٕم٤م إذا يٌٚمٖمف احلدي٨م وأومتحك وصح٤مرت ومتحقاه
َ
سمخالَ احلدي٨مّ :
ًمً٤من طم٤مًمف وطم٤مل اًمِم٤مومٕمل وهمػمه ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ "إذا ضمح٤مء احلحدي٨م قمحـ رؾمحقل اهلل
وم٢من
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمخالَ ىمقزم :ومخذوا ىمقزم واضسمقا سمف ُقم ْر َض احل٤مئط"( )3يٕمٜمل ٓ شم٠مظمذوا سم٘مقزم ذم هذه
ِ
احل٤مل ،أٟم٤م اضمتٝمدت و ِ
أدر ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يٌٚمٖمٜمحل قمحـ
أن صمٛم٦م طمدي ًث٤م يرويف رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمى ِّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمخالَ ومتقاي ،وهلذا اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم إم ذم أطمٞم٤من يمثػمة طمحلم خيتح٤مر
اًمٜمى ِّ
ً
ىمقٓ ي٘مقلّ " :إٓ ْ
أن يٙمقن ذم هذا طمدي٨م قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ" ومٞمًح٘مط يمحؾ رء ظمح٤مًمػ
طمدي٨م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وهٙمذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م وهٙمذا ُم٤مًمؽ وهٙمذا أمححد وقمٛمحقم أهحؾ اًمٕمٚمحؿ،
وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف طملم ىم٤مل هذا اًمٙمالم طمرب وهمػم طمرب احل٘مٞم٘م٦م ُِمحـ أهحؾ اًمٕمٚمحؿ إٟمحام ىمح٤مًمقه

اًمؼم (ص.)144 :
( )1آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌد ّ
( )2يٜمٔمر شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل (.)386 /3
( )3إقمالم اعمقىمٕملم (.)3/223
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وأس قمغم خم٤مًمٗم٦م أ طمٜمٞمٗم٦م ٟمٗمًف ،اًمذي يٍمح أٟمحف إذا
ًمٚمٛم٘م٤مم إؾم٤مس وإيمثر ذم احل٘مٞم٘م٦م عمـ شمٕمّم٥م ًم٘مقًمف
ّ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومال يٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ ْ
ىٌل ّ
طمدي٨م اًمحٜمٕمامن سمحـ
أن ُي٘مدّّ م
ضم٤مء اًم٘مقل قمٜمف سمخالَ طمدي٨م قمـ اًمٜمى ِّ
صم٤مسم٧م قمغم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٓ ،يٛمٙمـ ْ
أن ٟم٘مدم ىمقل أ طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل اًمحٜمٕمامن سمحـ صم٤مسمح٧م قمحغم رؾمحقل رب
اًمنم
اًمٕم٤معملم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٓ ،ي٘مقل هذا أطمد ٓ ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م وٓ همػمه ،اإلؿمٙم٤مل ذم اًمتٕمّم٥م ،وهلذا ُم٤م زاد ى ّ
اًمٕمز احلٜمٗمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم عمّ٤م ذيمر ٟم٘م٤مؿم٤مت اعمرضمئ٦م ىم٤مل :واًمٖم٤مًمح٥م ّ
أن
ّإٓ قمـ ـمريؼ اعمتٕمّمٌلم ،وهلذا اسمـ أ
ّ
هذه اعمٜم٤مىمِم٤مت ُِمـ إصح٤مب  -يٕمٜمل ُمـ أصح٤مب أ طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمً٧م ُمٜمف ّ -
وم٢من هم٤مًمٌٝم٤م ؾم٤مىمط ٓ يرشمْمحٞمف أ
أن أسم٤م طمٜمٞمٗمح٦م ُيتقؾمحط ذم أُمحره رمححف اهللّ ،
طمٜمٞمٗم٦م :إٟمام ضم٤مءت ممـ شمٕمّمٌقا ًمف ،وسمف ُيٕمٚمؿ ّ
وأن ىمقًمحف ذم اإليحامن
ٓؿمؽ أٟمف سم٤مـمؾ طملم ىم٤مل :ى
إن اإليامن هق ىمقل واقمت٘م٤مد وم٘مط! وهذه اًم٘مّم٦م ُشمُِمٕمر سم٠مٟمف صح٤مر قمٜمحده رضمحقع أو
اًمًٜمىى٦م
شمقىمػ ذم أصؾ ُم٘مقًمتف سم٤مإلرضم٤مء ،أُم٤م اقمت٘م٤مده ذم اًمّمح٤مسم٦م ،ذم اًم٘مدر ،ذم اًمتقطمٞمد :ومٝمق قمغم ـمري٘م٦م قمٚمامء ُّ
سمال إؿمٙم٤ملُ ،مٕمٚمقم قمٜمف هذا رمحف اهلل ،واًمٗمت٤موى اًمتل أومتك هب٤م ظم٤مًمػ هب٤م احلدي٨م ىمحد أظمحؼم أصحح٤م َسمف أٟمحف إذا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
ىٌل ّ
وم٢من ىمقًمف ُي َر ّد ٕٟمف يٌٚمٖمف احلدي٨م ،ومٞم٘مقل ٓ :دمٕمٚمحقا ىمحقزم أٟمح٤م
ظم٤مًمػ طمدي ًث٤م قمـ اًمٜمى ِّ
ُشمُّم٤مدم سمف اًمٜمّمقص! اشمريمقا ىمقزم وظمذوا سم٘مقل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،سمؾ إذا ضم٤مءيمؿ ىمقل ًمّمح٤م
ومال شم٘مدُمقا ىمقزم قمغم اًمّمح٤م  ،هذا اعمٕمروَ قمـ أ طمٜمٞمٗم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،وم٤مإلؿمٙم٤مل  -يمحام ىمٚمٜمح٤م ّ -
أن
يمثػما ُِمـ اعمٕمتزًم٦م اٟمتًٌقا إًمٞمف رمحف اهلل ،هق ٓ ذٟم٥م ًمف ،إذا اٟمتً٥م ًمف اعمٕمتزًم٦م ذم اًمٗم٘مف ،اعمٕمتزًم٦م ُو ّ
الّل ،هق قمغم
ً
ظمالَ اعمٕمتزًم٦م وقمغم ظمالَ قم٘مٞمدة اعمٕمتزًم٦م ،ومال ييه هذاً ،مٙمـ ىمقًمف ذم اإليامن ٓ ّ
ؿمؽ أٟمحف ىمحقل سم٤مـمحؾ إذا
يم٤من اؾمتٛمر قمٚمٞمف ،أُم٤م إذا يم٤من شمراضمع قمٜمف ويمام ذم ظمؼم مح٤مد سمـ زيد ومٝمذا يٕمٜمل ّ
أن أسم٤م طمٜمٞمٗمح٦م شمراضمحع قمحـ هحذا
اًم٘مقل اًمٌ٤مـمؾ ،وأُم٤م إىمقال اًمتل ظم٤مًمػ هب٤م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وم٠مظمؼم ُشمُؽ ّ
اًمٕمذر ًمف ذم هذا :وأٟمف يٙمـ ُِمـ
أن
َ
ٕن احلدي٨م ّأهي٤م اإلظمقة ًمٞمس يمام هق ْ
أهؾ اًمرطمٚم٦مّ ،
أن شمٗمتح صحٞمح اًمٌخ٤مري وىمد يٗمٔمف طمٗم ًٔمح٤م ،احلحدي٨م
ىمديام؟ سم٤مًمرطمٚم٦م ،ومػمطمٚمقن إمم قمٚمامء اعمديٜم٦م ،يرطمٚمحقن إمم قمٚمحامء ُمٙمح٦م ،يرطمٚمحقن إمم قمٚمحامء
يمٞمػ يّمؾ قمٚمٞمف ً
وم٘مٞمٝم٤م ُمًتٜمٌِ ًٓم٤م ،وٓ أطمد يِمؽ ذم وم٘مٝمف رمححف
اًمِم٤مم ،يرطمٚمقن إمم قمٚمامء ُمٍم ،ومٙم٤من رمحف اهلل ذم اًمٕمراق ويم٤من ً
أي اضمتٝمح٤مد خيح٤مًمػ
اهلل ،ومٙم٤من ي٘مقل سم٠مىمقال خت٤مًمػ إطم٤مدي٨م اًمتل شمٌٚمٖمف ،أُم٤م إذا أشم٤مه احلحدي٨م وم٢مٟمحف يحؽمك ّ
احلدي٨م ،هذا هق اعمٕمٚمقم قمٜمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف.
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أن اٟمتٝمك ُِمـ هذا سم٘مقًمف ّ
ظمتؿ طمرب رمحف اهلل سمٕمد ْ
اًمًحٜمىى٦م
أن هذه إىمقال اًمتل ذيمره٤م هل اًمتل قمٚمٞمف أهحؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م وقمٚمامئٝمؿ وأوص سم٤مًمتٛمًؽ هبذا.
ممـ ًم٘مٞمٝمؿ ،وهق ىمقل أئٛم٦م ُّ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  -ؾمتٙمقن ذم قمرض ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م ،وهل حمدودة ،ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ْ
سم٘مٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ْ -
إن ؿم٤مء
وضمؾ ،وم٤مًمٙمالم ومٞمٝم٤م حمدود ُِمـ ضمٝم٦م أٟمف يمالم قمـ ِ
قمز ّ
اًمٗم َحرق ،أُمح٤م
اهلل سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم همدًً ا ،وٟمٜمٝمٞمٝم٤م سمحقل اهلل ّ
اًمٕم٘مٞمدة وم٤مٟمتٝمك اًمٙمالم ومٞمٝم٤م.
----------------------------------------- ي٘مقلُ :م٤م ٟمّمٞمحتٙمؿ ًمٚمٛم٘مٌٚملم قمغم اظمتٞم٤مر ُمقوقع رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة؟أي رؾم٤مًم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة أو ذم همػم اًمٕم٘مٞمدة ٟمقيص َُمـ يٙمت٥م ْ
أن يٙمقن ُمقوق ًقم٤م ٟم٤موم ًٕم٤م ،يٌح٨م قمـ ُمقوحقع
ّ
يٜمٗمٕمف ويٜمٗمع إُم٦م ،أُم٤م رد اظمتٞم٤مر ُمقوقع ُمع ىمٚم٦م ٟمٗمٕمف أو يمقن هذا اعمقوقع مم٤م ىمد ُسمح٨م ُِمـ ُ
ىمٌحؾ هحذا ٓ
ّ
ؿمؽ أٟمف ًمٞمس سمّمقاب.
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ آي٦م اًمتٓمٝمػم سمحج٦م أٟمف ظمٓم٤مب
 ي٘مقل :يمٞمػ اًمر ُّد قمغم َُمـ أظمرج زوضم٤مت اًمٜمى ًِّمٚمتٌِمػم﴿ :إِ ىٟمىام ي ِريدُُ اهللىُ ًمِٞم ْذ ِه٥م َقمٜمْ ُٙمُؿ اًمرضمس َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
٧م َو ُي َٓم ِّٝم َر ُيم ُْؿ َشم ْٓم ِٝم ًػما﴾( )1؟
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ ُ
هذا ُِمـ اًمٕمج٤مئ٥م ،هذا ُِمـ ـمري٘م٦م اًمراومْم٦م ،و ي٘مؾ هب٤م( ،)2آل اًمٌٞمح٧م ذم أيح٦م َُمحـ يحدظمؾ ومحٞمٝمؿ همحػم
اًمزوضم٤مت؟ َُمـ؟ رؾمقل اهللً ،مق ىمٞمؾ" :يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙم ّـ" ُخيرج اًمرؾمقل ّ
ومٚمحام
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ؟ ّ
ىم٤مل :قمٜمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمٌٞم٧مَُ :مـ هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م؟ رؾمقل اهلل وزوضم٤مشمف ،ومٚمحق ىمح٤مل :يريحد اهلل ْ
أن يحذه٥م قمحٜمٙم ىـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هؾ هٜم٤مك أطمد ي٘مقلّ :
ظمرج اًمرؾمقل اهلل ّ
إن رؾمقل اهلل خيحرج قمحـ اًمتٓمٝمحػم؟ هحذه ُِمحـ
ػ يمت٤م ًسم٤م ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ً -مٕمؾ إخ يٌح٨م قمٜمحف وخيرضمحف رؾمح٤مًم٦م  -ؾمحامه
طمج٦م اًمراومْم٦م ،وأطمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م رمحف اهلل َأ ىًم َ
"احلج٦م اًمراسمْم٦م حلج٦م اًمراومْم٦م" اًمراومْم٦م يم٤مًمراسمْم٦م يم٤مٕهمٜم٤مم ،اًمراسمْم٦م اًمتل ٓ شمًتٓمٞمع ْ
أن شم٘مقم ،ومٝمحذه ُِمحـ
وٛمٜمٝم٤م ،يٕمٜمل إذا ىمٞمؾ" :إٟمام يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمـ اًمرضمز"! ُمع ىمقًمحف ذم أيح٦م إومم﴿ :ي٤م َأهيح٤م اًمٜمىىٌِحل﴾()3

َ ُّ َ

ى

( )1إطمزاب.33 :
( )2عٚم٦م همػم واوح٦م
( )3إطمزاب.28 :
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ صمؿ َذ َيم ََر زوضم٤مشمف ،ويم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ ى
ىٌحل ّ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
أن اًمٜمى ى
اخلٓم٤مب يم٤من ًمٚمٜمى ِّ
ِ
واًمًالم ،وإٟمام اعم٘مّمقد ْ
ىٌل
ُأ ْظم ِر َج! طم٤مؿم٤مه قمٚمٞمف ّ
أن ُيدظمؾ اهٛمٞمع ومٞمف ،وهلذا شمٜم٤موًم٧م أي٦م زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
اًمّمالة ّ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مًمٜمص وشمٜم٤موًم٧م همػمه ىـ سم٤مًمتٌعّ ،
ىٌل ّ
ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ
ٕن اعمقوقع ذم زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
لم ُِمح ْـ َأ ْٟم ُٗم ًِ ِ
ىٌل ّ
حٝم ْؿ
حل َأ ْو َمم سمِح٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمٓم ًٕم٤مٟٕ ،مف يمام ىمٚمٜمح٤م :ي٘محقل اهلل شمٕمح٤ممم﴿ :اًمٜمىىٌِ ُّ
وذم اًمٜمى ِّ
٤مهت ْؿ﴾( )1ومٙمٞمػ ص٤مر هل ىـ هذا اعم٘م٤مم وص٤مر هل ىـ هذه إُمقر؟ ٕضمؾ رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
َو َأ ْز َو ُ
اضم ُف ُأ ىُم َٝم ُ ُ
وؾم ّٚمؿ ،ومٙمقٟمف ي٘م٤ملُ :خيرج اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ اًمتٓمٝمػم ويٙمقن اًمتٓمٝمػم ًمٚمٜمًح٤مء! هحذا يمحام ىمٚمٜمح٤م
طمج٦م اًمراسمْم٦م.
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
 ي٘مقل صٗم٤مت اًمٜمى ِّيٓمقل اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ،شمًتٓمٞمع ْ
ٚم٘محل ّ
صحغم اهلل
أن شمرضمع إمم يمت٥م اًمِمحامئؾ اًمتحل
ْ
ىٌحل ا َ
خل ِّ
ذيمحرت وصحػ اًمٜمى ِّ
وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم حلٞمتف ووضمٝمف وىم٤مُمتف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وشمٕمرومٝم٤م.
قمز ّ
وضمؾ؟
 يمٞمٗمٞم٦م اًمتقسم٦م واًمرضمقع إمم اهلل ّاًمتقسم٦م وهلل احلٛمد ُم٤م يت٤مج إمم يمٞمٗمٞم٦مْ ،
أن شم٘مٚمع قمـ اًمذٟم٥م اًمذي أٟم٧م ومٞمف ،وشمٜمدم قمغم ُم٤م وىمع ُمٜمؽ ،وشمٕمحزم
أىمٚمٕم٧م قمـ ذٟم٥م أٟم٧م واىمع ومٞمف وُمح٤م
يمٜم٧م شم٤مئ ًٌ٤م،
َ
قمغم ّأٓ شمٕمقد ،وم٢مذا َصدََ ْىم َ٧م ذم هذا ومٚمق ُم٧م سمٕمد حلٔم٦م واطمدة َ
وقمزُم٧م قمزيٛم٦م – يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل ُِمـ ىمٚمٌحؽ أٟمحؽ ًمحـ شمٕمحقد إًمٞمحف  ،-وًمحذًمؽ
ٟمدُم٧م قمٚمٞمف،
سمدر ُمٜمؽ ذم اًمً٤مسمؼ
َ
َ
ُومنت اًمتقسم٦م اًمٜمّمقطم٦م سم٤مًمتل ي٘م٘م٧م ومٞمٝم٤م اًمنموط اًمثالصم٦م.
ً
 ي٘مقل ّرضمحال أم َُمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :ؾمٞمخرج ذم أُمتل يمذاسمقن صمالصمقنش(ُ )2م٘متٍم قمحغم صمالصمحلم
اؿمتٝمر؟
اًمذيـ هلؿ ؿمقيم٦م ،وهلؿ ىمقة ،ه١مٓء هؿ اًمذيـ ُي٘مّمدون ،أُم٤م ُم٤م ي٘مع ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُِمـ ه١مٓء اعمً٤ميملم
يٙمقن ذم قم٘مٚمف رء وذم ذهٜمف رء ي٠ميت ومٞمّمٞمح ذم احلرم :أٟم٤م ٟمٌل! أو يمذا! احل٘مٞم٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ظم٤مـمئ ُِمحـ
ِىم ٌَ ِؾ يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ي٠ميت ويّمقره ويٜمنمه! ُم٤م حيؾ هذا! إٟمً٤من ُمًٙملم ٜمقن قمٜمده إؿمٙم٤مل ،شمّمحقره ودمٕمحؾ
( )1إطمزاب.6 :
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)785
( )2صحٞمح .أسمق داود (ُ )4252مـ طمدي٨م صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف
ً
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اخلؼم يٜمتنم! شم٘مقل :هٜم٤مك واطمد ُمدقمل اًمٜمٌقة! شم٠ميت سمٕمض اعمقاىمع اًمتل شمريد اإلصم٤مرة شم٘مقل :رضمؾ يدقمل اًمٜمٌقة!
هذا ُمًٙملم ٜمقن ،ه١مٓء يمثر ،يمثر ،شم٤مرة يدقمل أٟمف ٟمٌل ،شم٤مرة يدقمل أٟمف اعمٝمدي ،شم٤مرة يدقمل أٟمحف قمٞمًحك اسمحـ
واًمًالم ،ه١مٓء ُمً٤ميملم ُيًؽم قمٚمٞمٝمؿ وٓ ُّ
حيؾ شمّمقيرهؿ ،أُم٤م اًمتٕمدي قمٚمحٞمٝمؿ وضهبحؿ!
ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ومٚمٚمف اًمٕمج٥م! ؾمٌح٤من اهلل! شميب رضمؾ ُمثؾ هذا! واهلل إين أشمٕمج٥م ُِمـ هح١مٓء ،يٕمٜمحل هحذا أن همحػمة هلل؟
أٟم٧م شمرى اعمٜمٙمرات يم٤مهٌ٤مل أُم٤مُمؽ :ومتر ُِمـ قمٜمده٤م ىمد أٟمزًم٧م رأؾمؽ! ًمٙمـ عمّ٤م ضمح٤مء هحذا اعمًحٙملم اعمجٜمحقن
وا ّدقمك اًمٜمٌقة ضسم َتَف! ؾمٌح٤من اهلل! أشمٕمج٥م ُِمـ ه١مٓء ،ص٤مرت ؿمج٤مقمتؽ وسمٓمقًمتؽ قمغم هذا اًمْمٕمٞمػ! هذا
اإلٟمً٤من ي١مظمذ قمغم ضم٤مٟم٥م ،إُم٤م ْ
أن ُيرىمك سم٤مًم٘مرآن أو ي١مظمذ ويًٚمؿ إمم أهٚمف ،طمتك اًمًحجـ ذ ًقمح٤م ُمح٤م يًحجـ
هذا ،هذا ُمًٙملم يٕم٤مد إمم اهٝم٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤مً ،
ُمثال ىمحد يٙمحقن ذم ُمّمحح٦م أو همحػمه ،أ ُّمح٤م شمّمحقيره وضسمحف
واًمتٕمدي ٓ ،ؿمؽ ّ
أن هذا ُمـ اًمتٕمدي واًمتج٤موز حلدود اهلل.
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمٚمؿ اهللَ ُمٌ٤مذة قمٜمدُم٤م ومرو٧م اًمّمالة؟
 ي٘مقل :هؾ اًمٜمى ُّيمٗم٤مطم٤م ،وهذا ُِمـ قمٔمٛم٦م اًمّمالة ّ
ىٌل ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم ومروٝم٤م سمٜمٗمًحف و
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يم ىٚمٛمف اهلل
ً
ٟمٕمؿ ،اًمٜمى ُّ
يٜمزل ضمؼميؾ هب٤م يمٌ٘مٞم٦م اًمٗمرائض! إٟمام يمٚمٛمف اهلل ُمٌ٤مذة.
 ي٘مقل :هؾ شمثٌ٧م اًمٕم٘مٞمدة سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح ًمٖمػمه أو احلًـ؟ٟمٕمؿ ،إذا صمٌ٧م ،اًمٕمؼمة ْ
أن يثٌ٧م.
﴿هلؿ ُم٤م ي َِم٤مء َ ِ
()1
ٍم ذًمؽ ذم اعم٠ميمؾ واعمنمب واًمقطء ،ومٝمؾ
ون وم َ
 ي٘مقلُ َ َ ْ ُ َ :ٞمٝم٤م﴾ يٕمٜمل ذم اهٜم٦م ،اًمٌٕمض َىم َ َ
هذا صحٞمح؟
﴿هلؿ ُم٤م ي َِم٤مء َ ِ
أي ٍ
ٞمٝم٤م﴾(ُِ )2مـ يمؾ ٍ
أُمر يِمتٝمٞمف أهؾ اهٜم٦م يٙمقن ،أُمح٤م ْ
أن
أُمر يِمتٝمقٟمفّ ،
ون وم َ
ودًمٞمٚمف ُم٤م هق؟ َ ُ ْ َ َ ُ
ي٘مٍم قمغم هذا! هذا ًمٞمس سمًٚمٞمؿ.
 -ي٘مقلُ :م٤م طمٙمؿ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؟

( )1ق.35 :
( )2ق.35 :
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ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم ٟمققملم :ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي ذم اعمً٤مئؾ اًمتل ٓ ُسمدّّ ْ
أن شمتٕمٚمٛمٝم٤م سمٜمٗمًحؽ يم٤مًمقوحقء ويمٞمٗمٞمح٦م
اًمّمالة وٟمحق ذًمؽ :يٗمؽمض ْ
أن شمّمح قم٘مٞمدشمؽ وشمٕمرَ آقمت٘م٤مد ذم اهلل ،هحذا واضمح٥م قمحغم يمحؾ أطمحد ،أُمح٤م
اًمزي٤مدة ذم هذا واًمتقؾمع ذم ُمً٤مئؾ وم٘مف وإطمٙم٤مم ومٝمذا ُمٜمدوب إًمٞمف ،وهق ُِمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمتل ًمٞمس ًمألُم٦م
أن شمؽميمٝم٤مً ،مٙمـ ٓ ي٘م٤مل :ى
ْ
إن ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واضم٥م قمغم يمؾ أطمد سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم! وإٟمام هٜم٤مك ٟمقع ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمتحل
حيت٤مضمٝم٤م يمؾ ُمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف يم٤مقمت٘م٤مده وـمٝم٤مرشمف وصالشمف ٓ ُسمدّّ ْ
أن يتٕمٚمٛمٝم٤م.
 ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ذم قمدة ذوح يٜمٝمك قمـ اخلقض ذم ُم٤م خيض سمف اًمًحٚمػُِمـ ُمً٤مئؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت؟
ٟمٕمؿ ،هق رمحف اهلل وهمػمه ُِمـ قمٚمامء إُم٦م يمٚمٝمؿ يٜمقهقن قمـ اخلقض اًمٌ٤مـمحؾ اًمحذي يمح٤من قمٚمٞمحف اهٝمٛمٞمح٦م
واعمٕمتزًم٦م ،واًمر ّد قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس ُِمـ اخلقض ُمٕمٝمؿ! وإٟمام إلسمٓم٤مل ؿمٌٝمتٝمؿ ،واًمتٗمّمٞمؾ يٙمقن سم٤محلؼُ ،يٌحلم احلحؼ
ودٓئؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وٟمحق ذًمؽ.
أؾمٚمقب اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء؟
 يً٠مل قمـ َُمـ يٜم٤مفمر اًمراومْم٦م واإلسم٤موٞم٦م ويًتخدمَ
أن ٓ يٜم٤مفمر أي ٍ
اًمذي ٟمٜمّمح سمف إظمقاٟمٜم٤م ً
ً
قمٛمحال
أطمد ،إُمر أظمحر إذا ٟمح٤مفمرت :أًمٞمًح٧م ُمٜم٤مفمرشمحؽ
ّ
أوٓ ْ ُ
ً
ُم١مهال ًمٚمٛمٜمح٤مفمرة  -اضمٕمحؾ قمٚمٞمحؽ
ص٤محلً٤م شمٌتٖمل سمف وضمف اهلل؟ أظمٚمص ومٞمف ي٤م أظمل ،واضمٕمؾ قمٚمٞمؽ  -إذا يمٜم٧م
اًمًٜمى٦مُ ،م٤م ُمٕمٜمك أٟمؽ شمًخر سمف وشمًتخػ وشمْمحؽ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف؟ طمتك هؿ يمٞمحػ هيتحدون سمٛمثحؾ
ؾمٛم٧م أهؾ ُّ
ىمٚم٧م :ي٤م ّأهي٤م اًمٜم٤مس أٟمتؿ ذم طم٤مل ُِمـ اًمْمالل واًمزيغ ،اٟمٔمروا اًمٜمّمقص ،اٟمٔمروا ُم٤م ومٕمؾ
هذه اًمٓمرقً ،مٙمـ ًمق َ
سمٙمؿ ُو ّالًمٙمؿ ،يمٞمػ ومٕمٚمقا سمٙمؿ! أٟم٤م واهلل ًمٙمؿ ٟم٤مصح ٓ ،يٕمٌ٨م سمٙمؿ ه١مٓء اعمحت٤مًمقن ،هذا ووع يًٛمع ًمحؽ
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ،أُم٤م ْ
ؾمٚمٞمام.
أن شمًخر ومٞمِمٕمر أٟمؽ شمًتٝمزئ سمف! هذا ًمٞمس
ً
ُمٜمٝمج٤م ً
 ي٘مقل :هؾ يٛمٙمـ ّأن اًمِمٞمٓم٤من يتالقم٥م سم٤مًمٕمٌد سمحٞم٨م يريف أٟمف يرى اهللَ ذم اعمٜم٤مم؟
ُمثال ُِمـ ٟمقر أو ٟمحق ذًمؽ وي٘مقل :إٟمف اهلل! طم٤مؿم٤م هلل ْ
هق يريف ه٤مًم٦م ً
أن يٙمحقن هحذا رب اًمٕمح٤معملم ؾمحٌح٤مٟمف
وشمٕم٤مممً ،مٙمـ يٕمٌ٨م سمفً ،مٙمـ ي٘مقل ًمف :هذا اًمٜمقر اًمذي شمراه أن إين أٟمح٤م اهلل ،هحؾ هحذه اًمرؤيح٤م يٕمٜمحل رأى اهلل
ومٕمال؟ ٓ واهلل ُم٤م رأى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمٓم ًٕم٤مً ،مٙمـ ْ
ً
أن يٕمٌ٨م سمف ي٘مقل :هذا رسمؽ ،أو ي٘مقل :أٟم٤م ضمؼميؾ! هذا
َي ِر ُد قمغم اه٤مهؾ.
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 ي٘مقلُ :مت٠مظمرو اعمٕمتزًم٦م يريدون ْأن يدظمٚمقا ومٕمؾ اعمًتحٌ٤مت ذم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،ومٙمٞمػ جيٞمٌقن قمـ قمدم
إظمراضمٝمؿ اإليامن سمٕمدم ومٕمٚمٝمؿ اعمًتحٌ٤مت؟
ىمٚمٜم٤م ًمؽ :هذه ُِمـ اعمخ٤مٟمؼ اًمتل ُخيٜم٘مقن هب٤م ،يٕمٜمل إذا ىمٞمحؾ ُمثحؾ هحذا اًمٙمحالم ُمٕمٜمحك ذًمحؽ ّ
أن َُمحـ شمحرك
ُمًتح ًٌ٤م ظمرج ُمـ اإليامن! ومٞمً٠مل قمٜمٝم٤م أسمق ه٤مؿمؿ اهٌ٤مئل وقمٌد اهٌ٤مر ،هؿ اًمذيـ اظمت٤مروا هذا.
 اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ـم٤مئٗم٦م ُِمـ همالة اًمراومْم٦م جيٕمٚمقن اإلُم٤مُم٦م ذم إؾمامقمٞمؾ ،سمٞمٜمام اًمراومْم٦م آصمٜمل قمنمي٦م جيٕمٚمقناإلُم٤مُم٦م ذم ضمٕمٗمر ،وقم٘م٤مئدهؿ قم٘م٤مئد اًمٖمالةٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،وٓ يرون صالة وٓ صق ًُم٤م وٓ زيم٤مة ،هذا هحق
وإن يم٤من يقضمد ُمٜمٝمؿ ضمٝمٚم٦م ٓ يٕمرومقن طم٘مٞم٘م٦م اعمذه٥مّ ،
وإٓ أصقل اعمحذه٥م ىم٤مئٛمح٦م قمحغم هحذاّ ،
إصؾْ ،
ٕن
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ٓ شمرى صالة وٓ زيم٤مةً ،مٙمـ قمٜمد اًمٕمقام ىمد خيرضمقن هلؿ أهنؿ يّمٚمقن وًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمذه٥م سمخالَ
هذا.
٥م اًمّمح٤مسم ُ٦م أو أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وأٟم٤م طم٤مض؟
 ي٘مقلُ :م٤م واضمٌل يمٓم٤مًم٥م قمٚمؿ إذا ُؾم ّاًمٙم٤مَ هٜم٤م ي٤م إظمقة همػم صحٞمح٦م! هبذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس :أٟم٤م يمٛمًٚمؿ! هذا ظمٓم٠مّ ،
ٕن اًمٙمح٤مَ
شمِمٌٞمف ،ومٞمف ُُم َِم ىٌف و ُُم َِم ىٌف سمفْ ،
يم٠من شم٘مقل :أٟم٤م ًمً٧م سمٛمًٚمؿ ًمٙمٜمل ُمثؾ اعمًٚمؿ! هذه اٟمًقه٤م ي٤م إظمقة ،هحل شمرعح٦م
ودظمٚم٧م قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مً ،مذًمؽ يًٛمقهن٤م يم٤مَ آؾمتٕمامر ،يٕمٜمل ُمح٤م هلح٤م وضمحف،
ًمٚمحرَ آٟمٙمٚمٞمزي " " as
ْ
يٕمٜمل ْ
ىمٚم٧م :أٟم٤م يمٛمًحٚمؿ
أن شم٘مقل :أٟم٧م يم٤مٕؾمد ،أن شمِمٌٞمف ،قمٜمدي رضمؾ وقمٜمدي أؾمدُُ ،م َِم ٌّف و ُُم َِم ٌّف سمف ،وم٢مذا َ
ُمٕمٜم٤مه أين ًمً٧م سمٛمًٚمؿ وًمٙمٜمل أؿمٌف اعمًٚمٛملم! وهٙمذا ىم٤مل :أٟم٤م يمرضمؾ ،أٟمح٤م يمٓم٤مًمح٥م قمٚمحؿُ ،مح٤م يّمحٚمح هحذا
إؾمٚمقب ،اٟمًقه مت٤م ًُم٤م ،إذن شم٘مقلُ :م٤م هق واضمٌل سمّمٗمتل ـم٤مًم٥م قمٚمؿ.
٥م اًمّمح٤مسم ُ٦م أو أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وأٟم٤م طم٤مض؟
ُم٤م واضمٌل إذا ُؾم ّ
ىٌل ّ
قمز
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وٓ شمًٙم٧م ،وإذا يم٤من ه١مٓء ذم سمٞمتؽ وم٠مظمرج أقمداء اهلل ّ
داومع قمـ أصح٤مب اًمٜمى ِّ
وم٢من ؾمٙمتقا ّ
يمٜم٧م ذم ٚمس أٟم٧م طم٤مضه َوم ُر ىد قمٚمٞمٝمؿ وأؾمٙمتٝمؿْ :
ّ
وإٓ اظمرج واشمرك ُم٤م هؿ ومٞمف.
وضمؾ ،وإذا َ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌفَ
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اعمجٚمس اًمً٤مدس
ِ
ِ
ِ
إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمحٚملمٟ :مٌ ّٞمٜمح٤م
أذَ
واًمًالم قمغم
رب اًمٕم٤معملمّ ،
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل ّ
واًمّمالة ّ
ِ
حمٛمد وقمغم ِ
وصحٌف أعٕملم
آًمف
اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمٚمح٤مضيـ واًمً٤مُمٕملم وعٞمع اعمًٚمٛملم
ػ رمح ُف اهلل شمٕم٤ممم:
ىم٤مل اعم١مًم ُ

وٕصح٤مب اًمٌدع وأًم٘م٤مب وأؾمامء ٓ شمِمٌف أؾمامء اًمّم٤محللم وٓ إئٛم٦م وٓ اًمٕمٚمامء ُِمـ أُم٦م حمٛمد ّ
صحغم اهلل
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿِ ،
ومٛمـ أؾمامئٝمؿ:
وأن إيامن ىمقل :وإقمامل ذائعّ ،
أن اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾّ ،
اعمرضمئ٦م :وهؿ اًمذيـ يزقمٛمقن ّ
وأن اإليحامن
َ
وإيامن اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واطمحدّ ،
َ
وأن اًمٜم٤مس ٓ يتٗم٤موٚمقن ِذم اإليامنّ ،
ردّ ،
اإليحامن ٓ يزيحد
وأن
إيامهنؿ
وأن َ
وأن اإليامن ًمٞمس ومٞمف اؾمتثٜم٤مءّ ،
وٓ يٜم٘مصّ ،
وأن َُمـ آُمـ سمٚمً٤مٟمف و يٕمٛمؾ :ومٝمق ُم١مُمـ طم ً٘م٤م ،وأهنؿ ُم١مُمٜمقن قمٜمد
ُ
أظمٌ٨م إىم٤مويؾ وأو ُّٚمف وأسمٕمدُ ه ُِمـ اهلدى.
اهلل سمال اؾمتثٜم٤مء ،هذا يمٚمف ىمقل اعمرضمئ٦م ،وهق
..................
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف أعٕملم أُم٤م سمٕمد
احلٛمد هلل
قمز ّ
وضمؾ سمٌمحء ُِمحـ اًمتٗمّمحٞمؾ
ي٘مقل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :وٕصح٤مب اًمٌدع ٟمٌذ وأًم٘م٤مب" ؾمٜمتٙمٚمؿ سم٢مذن اهلل ّ
قمـ ِ
اًمٗم َرق وٟمِم٠مهت٤م وأؾمٌ٤مب فمٝمقره٤م وُمقىمػ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ واًمًٚمػ ُمٜمٝمؿ طمحلم ظمرضمحقا،
ٟمٔمرا ًمألمهٞم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م هلذا إُمر وًمِػمسمط اعمت٠مظمرون سم٤معمت٘مدُملم :وم٤معمت٠مظمرون ُِمـ أهؾ اًمْمالل واًمٌدع اًمٞمحقم هحق
ً
ّ
وضمحؾ اًمتٗمّمحٞمؾ هلحذه
قمز
يمام شم٘مقل اًمٕمربً" :مٙمؾ ىمقم وارث" هؿ اُمتداد ٕٟم٤مس ممـ ىمٌٚمٝمؿ ،ي٠ميت سمحقل اهلل ّ
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ همػم وضمف أٟمف ىم٤مل« :ؾمتٗمؽمق
اًمٗم َرق ،وم٠مول ُم٤م ٟمٌدأ سمف طمدي٨م آومؽماق ،ضم٤مء قمـ اًمٜمى ِّ
هذه إُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومِ ْر َىم٦مش( )1وذم سمٕمض إًمٗمح٤مظ« :قمحغم صمحالث وؾمحٌٕملم ُِم ّٚمح٦م ،يمٚمٝمح٤م ذم اًمٜمح٤مر ّإٓ

ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)204
( )1صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف (ُ )3993مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
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ومدل قمغم ّ
واطمدةش( )1ى
أن اًمذي وىمع ومٞمٛمـ ىمٌٚمٜم٤م ُِمـ إُمؿ ؾمٞم٘مع ومٞمٜم٤م ٕٟمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمح٤مل« :اومؽمىمح٧م
اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومِ ْر َىم٦م ،واومؽمىم٧م اًمٜمّم٤مرى قمغم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومِ ْر َىم٦م ،وؾمتٗمؽمق أُمتحل قمحغم صمحالث
ِ
ِ
واًمًحالم قمحـ هحذه اًمقاطمحدة وم٘مح٤مل« :هحل
وؾمٌٕملم وم ْرىم٦م ،يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر ّإٓ واطمدةش(ُ ،)2ؾمئ َؾ قمٚمٞمحف ّ
اًمّمحالة ّ
اهامقم٦مش( )3وذم سمٕمض إًمٗم٤مظ أٟمف ىم٤ملَُ « :مـ يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأصح٤م ش(ُِ ،)4مـ وم٘مف اًمّمحح٤مسم٦م
وقم ْٚم ِٛمٝمؿ ِ
ريض اهلل قمٜمٝمؿ ِ
ود ىىم٦م ومٝمٛمٝمؿ أهنؿ ُم٤م ؾم٠مًمقا قمـ اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم ،وإٟمام ؾم٠مًمقا قمـ اًمٜم٤مضمٞم٦م ،أُم٤م اهلٚمٙمك
قهل٤م َيم ىَذسمقه َوم َ٠م ْشمٌٕمٜمََ٤م سمٕم َْمٝمؿ سمٕم ًْم٤م وضمٕم ْٚمٜمََح٤مهؿ َأطم ِ
٤مد َ
يح٨م﴾(،)5
َؽمى ُيم ىُؾ َُم٤م َضم٤م َء ُأ ىُم ً٦م َر ُؾم ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
يمثر ﴿ ُصم ىؿ َأ ْر َؾم ْٚمٜمََ٤م ُر ُؾم َٚمٜمََ٤م َشم ْ َ
َ٤من َقم ِ
َ٤من َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ ُُم ْ ِ
﴿ ُىم ْؾ ِؾم ُػموا ِذم ْإَ ْر ِ
﴿و َُم٤م َأ ْيم َث ُر اًمٜمى ِ
٤مىم ٌَ ُ٦م ا ىًم ِذي َـ ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َيم َ
ػ َيم َ
ى٤مس
ض َوم٤م ْٟم ُٔم ُروا َيم ْٞم َ
نميمِ َ
لم﴾(َ ،)6
لم﴾( ،)7ومال شمٜمٔمر أٟم٧م إمم رد اًمٙمثرة ،اٟمٔمر إمم احلحؼ واًمّمحقاب ،احلحؼ واًمّمحقاب ٓ
َو ًَم ْق َطم َر ْص َ٧م سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
يٛمٙمـ ْ
ومٛمـ يم٤من قمغم ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ و َُمـ يم٤من قمغم هديفَ ،
أن يٕمدو اًمٜمى ى
وؾم ّٚمؿ ومٝمق اًمذي قمغم احلؼ ْ
وإن يم٤مٟم٧م أقمدا ُد اعمخ٤مًمٗملم يمثحرة يمح٤مصمرة ،واًمٕمحؼمة سمح٤محلؼ إول وهلحذا ىمح٤مل اسمحـ
ِ
وحي َدَ ُ
ث ًمٙمؿ :ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼش( )8يٕمٜمحل اًم٘محديؿ ،إذا ضمح٤مءت
ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف« :إٟمٙمؿ ؾم ُت ْحد ُصمقن ُ ْ
هذه اًمٌدع واإلطمداصم٤مت ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مديؿ إول اًمً٤مسمؼ اًمذي يمٜمتؿ قمٚمٞمف واًمذي قمرومتؿ قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٙمؿ اًمّم٤مًمح،
أ ُّم٤م ُم٤م حيدث وهق يمثػم ضمدًً ا ،اًمٕم٤م أن يٛمقج سم٠مٟمقاع ُِمـ اًمْمالٓت ،يٕمج٥م اًمٕم٤مىمؾ  -ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ -
يٕمج٥م هم٤مي٦م اًمٕمج٥م يمٞمػ يقضمد أٟمّم٤مر ٕصح٤مب هذه اًمٗمٙمرة ،ومٙمرة ٓ دمري ّإٓ قمغم أؿمٌ٤مه اعمج٤مٟملم ،ودمد
هل٤م ُِمـ إٟمّم٤مر ُم٤م يّمؾ إمم اعماليلم! وم٤مًمٕمؼمة عمّ٤م ىمٚمٜم٤م :ى
إن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُِمـ وم٘مٝمٝمحؿ أهنحؿ يًح٠مًمقا
قمـ اهلٚمٙمك ،اهلٚمٙمك ُيم ُثر ،وإ ّٟمّام ؾم٠مًمقا قمـ اًمٗمرىم٦م اًمتل شمٜمجق طمتك ُشمُٕمٚمؿ وشمتحدد ،ومٛمـ يم٤من قمحغم ظمحالَ هحذه
( )1طمًـ .اًمؽمُمذي ( .)2641صحٞمح اه٤مُمع (.)5343
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
( )3صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( .)3993صحٞمح اه٤مُمع (.)2042
( )4اعمًتدرك (.)444
( )5اعم١مُمٜمقن.44 :
( )6اًمروم.42 :
( )7يقؾمػ.103 :
( )8ؾمٜمـ اًمدارُمل ( )181سمٜمحقه.
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ِ
ومٚمام ىمٞمؾَُ :مـ هل ي٤م رؾمقل اهلل؟ َُمـ اًمٜم٤مضمٞم٦م؟ ىم٤مل« :اهامقم٦مش واهامقم٦م هحل اهامقمح٦م
اًمٗمرىم٦م ومٝمق ُمـ اهل٤مًمٙملمّ ،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ـمٌ ًٕم٤م هل اًمٜم٤مضمٞم٦م ،قمٜمد اهٛمٞمع ٓ أطمحد يًحتٓمٞمع ْ
إومم ع٤مقم٦م رؾمقل اهلل ّ
أن ي٘محقل :إ ّن
ِ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ه٤مًمٙم٦م ،وم ُٞم٘م٤مل :يمؾ َُمـ ُم٣م قمغم ُمٜمقال شمٚمؽ اهامقم٦م ومٝمحق
اهامقم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م زُمـ اًمٜمى ِّ
وٛمـ ِ
ٟم٤مج ،وُمـ ظم٤مًمػ شمٚمؽ اهامقم٦م وأشمك سم٤مإلطمداث واًمٌدع ومٝمق ُِمـ ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤م ىًم٦م.
ىمٓم ًٕم٤م ٍ َ
هذا ذم أول ُم٤م يٜمٌٖمل اًمتٗمٓمـ ًمف طمدي٨م آومؽماق ًمف أمهٞم٦مّٟ ٕ ،مّف أظمؼم ّ
أن اًمْمالل ؾمٞمٗمِمق ويٜمتنمح ويٙمثحر
أشمٌ٤مقمف طمتك يٙمقٟمقا هبذه إقمداد اًمٖمٗمػمة ذم إُم٦م ،أ ُّم٤م َُمـ يٜمجق ومٝمق اًمذي يٚمزم ـمري٘مح٦م رؾمحقل اهلل ّ
صحغم اهلل
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وأصح٤مسمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ويًٚمؽ قمٚمٞمف طمتك يٚم٘مك اهلل شمٕمح٤ممم صم٤مسم ًتًح٤م وٓ يٙمحؽمث وٓ يٜمٔمحر،
وهلذا ىم٤مل اًمًٚمػ" :قمٚمٞمؽ سم٤مشمٌ٤مع َُمـ ؾمٚمػ وٓ شمًتقطمش ُِمحـ ىمٚمح٦م اًمًح٤مًمٙملم" ٓ يًحتقطمش اإلٟمًح٤من ّ
أن
اًمٕمدد ىمٚمٞمؾُ ،م٤م ذيمرٟم٤مه ُِمـ أي٤مت واًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ّ
قمز
أن اًمٙمثرة ه٤مًمٙم٦م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  ،-وىم٤مل اهلل ّ
وضمؾ﴿ :و َىمٚمِ ٌٞمؾ ُِمـ ِقمٌ ِ
ِ
ّ
٤مد َي ى
حٞمس َفمٜمىىح ُف َومح٤م ىشم ٌَ ُٕمق ُه إِ ىٓ َوم ِري ً٘مح٤م ُِمح َـ
﴿و ًَم َ٘مدْْ َصحدىى َق َقم َٚمح ْٞم ِٝم ْؿ إِ ْسمٚم ُ
ُقر﴾( )1وىم٤ملَ :
ْ َ
َ
اًمِم ُٙم ُ
أن َقمٚمِ َؿ ّ
لم﴾( )2ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وقمغم َُمـ أراد اًمٜمج٤مة ًمٜمٗمًف سمٕمد ْ
أن اًمٜمج٤مة ومٞمٛمـ يمح٤من قمحغم ُمثحؾ ُمح٤م
اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ٕن عٞمحع ِ
واًمتزود طمتحك يٙمحقن قمحغم سمّمحػمةّ ،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ْ
ىٌل ّ
اًمٗم َحرق
أن حيرص قمغم اًمتٕم ّٚمؿ
َ
ّ
قمٚمٞمف اًمٜمى ِّ
اًمْم٤م ًّم٦م  -يمؾ هذه ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤م ًّم٦م  -شمدّّ قمل يمؾ ومرىم٦م ّأهن٤م هل اًمٜم٤مضمٞم٦م ّ
وأن َُمـ ؾمقاهؿ هؿ اهل٤مًمٙمقن ،وهذا أُمحر
أن ُيدىى قمكً ،مٙم ّـ اًمٕمؼمة سم ْ
ؾمٝمؾ ْ
٠من يٙمقن هذا إُمر قمـ قمٚمؿ وسمّمػمة ،أ ُّم٤م اًمدقمقة وم٘مط؟ ـمٌ ًٕم٤م هق جيٛمع أطمحدًً ا
طمقًمف ويدّّ قمل أ ّٟمّف قمغم صقاب وقمغم هدى ّإٓ وهق يزقمؿ أ ّٟمّف اًمٜم٤مضمل ّ
وأن َُمـ ؾمحقاه ه٤مًمحؽ ،هحذا ومحٞمام يتٕمٚمحؼ
سم٤معم٘مدُم٦م إومم.
اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُ :م٤م أول ِ
فمٝمقرا؟ أول ُم٤م ٟمِم٠م ذم إُم٦م ُِمحـ اًمٌحدع ومرىمتح٤من ُمت٘م٤مسمٚمتح٤منٟ ،مِمح٠مت ومرىمح٦م
اًمٗم َرق
ً
قمكم ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه وىمت٤مهلؿ
اخلقارج إوائؾ وهؿ اعمًٛمقن سمح "اعمُ َح ِّٙم َٛم٦م إومم" ويم٤من ظمروضمٝمؿ قمغم ّ
ًمف واوحً ،مٙم ّـ احل٘مٞم٘م٦م ّ
أن اخلقارج ىمتٚمقا قمثامن ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه :ومٙم٤مٟم٧م اًمٌحذرة اًمث٤مٟمٞمح٦م هلحؿ ذم زُمحـ
قمثامن طملم دمهقا اعمديٜم٦م وطم٤مسوا سمٞم٧م قمثامن ريض اهلل قمٜمحف وأروح٤مه ،وقمروحقا ُمٓم٤مًمح٥م ُمٕمٞمٜمح٦مُ ،مٜمٝمح٤م ْ
أن
( )1ؾمٌ٠م.13 :
( )2ؾمٌ٠م.20 :
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ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
أن هذا طم٤مصؾ ًمف وهن٤مه قمـ ْ
واًمًالم ّ
أن يتٜم٤مزل قمـ اخلالوم٦م وىمح٤مل:
يتٜم٤مزل قمـ اخلالوم٦م ،وأظمؼمه قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ِ
ىمٛمٞمّم٤م وم٠مرادك اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ظم ْٚم ِٕمف ومال ختٚمٕمفش( )1وهذا هق اًمًٌ٥م ذم إسار قمثامن قمغم ْ
أن ٓ
ىمٛمّمؽ
ً
«إِن اهللُ ّ
أن ي٘مقًمقا :إ ّن قمثامن ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل ْ
يتٜم٤مزل قمـ اخلالوم٦م ،سمخالَ ُم٤م ي٘مقًمف اهٝمٚم٦م اًمذيـ سمٚمغ هبؿ إُمر ْ
ٍمح
أن ُي ّ
قمغم ُمٜمّم٥م اخلالوم٦م! وعمّ٤م وصٚم٧م إُمقر إمم ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف يم٤من يٜمٌٖمل ْ
يتٜمححك! ئمٜمحقن اعمًح٠مًم٦م أًمٕمقسمح٦م!
أن ّ
اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ٟمص ٟمٌقي ،ومٞمٝم٤م هنل ٟمٌقي ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف ْ
أن ٓ يتٜم٤مزل ،وومٞمف طمٙمٛم٦م يمٌػمة ضمحدًً ا ،إذا يم٤مٟمح٧م
اعمً٠مًم٦م ؾمتٙمقن قمٜمد اًمرقم٤مع وأهؾ اًمٗمقى واهلٛم٩م يمٚمام همْمٌقا قمغم و ّزم إُمر دمهقا سمٞمتف وىمح٤مًمقاً :محف شمٜمح٤مزل،
أن حيٙمؿ ،هحذا اعمُٕمحؼم قمٜمحف ذم ُقمحر ِ
وم٢مذا شمٜم٤مزل ُم٤مذا حيدث؟ ٓ يٙمقن ذم إُم٦م طم٤ميمؿَُ ،مـ يٛمٙمـ ْ
َ اًمًٞم٤مؾمحٞملم
ْ
َ ّ
أن حيدث يمؾ رء ،يٛمٙمـ ْ
أن حيدث؟ يٛمٙمـ ْ
سم٤مًمٗمراغ اًمًٞم٤مد ،حيّمؾ هٜم٤مك ومراغُ ،م٤مذا يٛمٙمـ ْ
يتٗمرق اًمٌٚمد
أن ّ
إمم قمدّّ ة سمٚمدان ،يٛمٙمـ ْ
وهيٚمحؽ
أن ّ
شمدب ومقى قم٤مرُم٦م وه٤مئٚم٦م ٓ ُيدرى ُمتك شمٜمتٝمل ،ىمد شمٙمقن ًمًٜملم ُمتٓم٤موًم٦مُ ،
وم٠مس قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأروح٤مه
سمٕمْم٤م ،وي٠ميمؾ ىمقهيؿ اًمْمٕمٞمػ يمام يم٤من ذم اه٤مهٚمٞم٦م،
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمٜم٤مس ُ
ُ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمف قمـ ْ
ىٌل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ هحذا اعمٜمّمح٥م
أن يتٜم٤مزل ،وؾمٛمك اًمٜمى ُّ
قمغم هذا ًمٜمٝمل اًمٜمى ِّ
قمثامن ،وهق ُمٜمّم٥م ذم ِوٓي٦م إُمر ٓ يّمٚمح ْ
َ
أن يٙمقن أًمٕمقسم٦م يتالقمح٥م
ىمٛمّمف اهللُ شمٕم٤ممم
ؾمامه سم٤مًم٘مٛمٞمص اًمذي ّ
طم٤ميمام دهؿ سمٞم َتف وطم٤مسه وىم٤مل :شمٜم٤مزل ّ
سمف اًمرقم٤مع واهلٛم٩م! يمٚمام أراد أطمد ْ
وإٓ ىمتٚمٜم٤مك! وهلذا ىم٤مل اسمـ
أن يً٘مط
ً
قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام" :أشمريدون ْ
أن شمٙمقٟمقا ُمثؾ وم٤مرس واًمروم؟ يمٚمام همْمٌقا قمغم ُمٚمؽ ىمتٚمقه!"( )2يٕمٜمل
هذه ُؾمٜمى ُ٦م اًمٙم ّٗم٤مر ،إذا همْمٌقا قمغم ُمٚمقيمٝمؿ وقمحغم وٓة أُمحرهؿ ىمتٚمحقهؿ وطمح٤مسوهؿ ودامهحقهؿ ،أُمح٤م أهحؾ
آؾمالم ومت٘مدم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُم٤م اًمقاضم٥م ذم طم٤مل وضمقد رء ُِمـ ُمٔم٤م وٓة إُمقر ،هذا أُمر يتٕمٚمؼ هبذه ِ
اًمٗم َرق،
وسمف ُيٕمٚمؿ ّ
أن اًمًٌ٥م ذم ُمقىمػ قمثامن ريض اهلل قمٜمف ذم إيذائف طمتك ُىمتؾ ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه أ ّٟمّف يمح٤من ىمحد ذاد
قمـ أُم٦م حمٛمد ّ
ٞمدً ا ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمٜمحف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ويم٤من ذًمؽ قمغم طمً٤مب ومقات ٟمٗمًف وىمتٚمحف ؿمحٝم ً
ومٚمام ظمرج اخلقارج  -ذم أول ُم٤م ظمرضمقا  -سمداي٤مهتؿ هق دمهٝمؿ اعمديٜم٦م وىمتٚمٝمؿ ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمحف،
وأرو٤مهّ ،
صمحؿ
صمؿ ّإهنؿ ُِمـ ذهؿ وومً٤مدهؿ اًمٕمٔمٞمؿ
قمكم ريض اهلل قمٜمحف وأروح٤مهّ ،
ّ
ّ
اٟمْمٛمقا وأفمٝمروا آٟمْمامم إمم ضمٞمش ّ
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)3041
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )3705مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
(ُ )2مّمٜمػ اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م (.)37692
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ََََ َزيََزَََََََ َ
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ويم ّٗمروه يمام يم ّٗمروا قمثامن ىمٌٚمف ،واٟمح٤مزوا إمم سمٚمد يًٛمك َطمروراء  -يمام ؾمحٞم٠ميت ْ
إن
متٜمّّٕمقا قمغم ّ
ؿم٤مء اهلل ذم اًمٙمالم قمـ اخلقارج  -إمم ْ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم آظمر إُمر وأسمح٤مد ظميحاءهؿ ريض اهلل
أن ىم٤مشمٚمٝمؿ ّ
صمؿ ّإهنؿ  -وهذه ُمً٠مًم٦م ذم اخلقارج ئمٜمقن ّ
أن احلؾ ٕوو٤مع إُم٦م هحل ذم آهمتٞمح٤مٓت -
شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مهّ ،
ا ّشمّٗمؼ صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ قمغم ْ
أن يٖمت٤مًمقا صمالصم٦م رؤوس ُِمـ اعمًٚمٛملم ُمٕم٤موي٦م وقمٚم ًٞم٤م وقمٛمحرو سمحـ اًمٕمح٤مص ،وم٤مًمحذي أراد
أن ي٘متٚمقهؿ ذم صالة اًمٗمجر ّ -
اهمتٞم٤مل ُمٕم٤موي٦م ضسمف ضسم ً٦م همػم ُم٤موٞم٦م  -ويمٚمٝمؿ اشمٗم٘مقا ْ
ٕن صالة اًمٗمجر ومٞمٝم٤م
أن يٙمقن ىمتؾ ه١مٓء اًمثالصم٦م ،واشمٗم٘مقا قمغم ْ
يمام شمٕمٚمؿ اظمتالط اًمٔمٚمٛم٦م ،وم٠مرادوا ْ
أن يٙمقن ىمح ْت ُٚمٝمؿ ذم يحقم واطمحد،
ٕهنؿ يرون ّ
حل ىٙمى٤مم وىمتؾ وٓة إُمحقر هحق اًمحذي يحزيح ُمِمح٤ميمؾ إُمح٦م ،وإمم أن وهحذا هحق ومٙمحر
أن ىمتؾ ا ُ
ّ
حل ىٙمىح٤مم زاًمح٧م
حل ىٙمى٤مم هؿ اًمًٌ٥م ذم اإلؿمٙم٤مل :ومٚمحق أزيحؾ ا ُ
اخلقارجٓ ،طمظ ّأهنؿ طملم ُي َٕم ِّؼمون أهنؿ ي٘مقًمقن :ا ُ
أن إُمر يمام ىم٤مل ؿمحٞمخ اإلؾمحالم ّ
ُمِم٤ميمؾ إُم٦م! وٓ يٕمٚمٛمقن ّ
رب اًمٕمح٤معملم ًمٚمح ّٙمّح٤مم هحق
أن إُمحر ذم شمقًمٞمح٦م ّ
طم٤مل طم ّٙمّ٤مُمٝم٤مّ :
سمحً٥م ُم٤م ذم اًمرقم ّٞم٦م ،ومٌحً٥م اًمٜم٘مص اًمذي ذم اًمرقم ّٞم٦م يٙمقن ُ
وأن اًمٜم٘مص ٟم٤مؿمحئ ُِمحـ اًمرقم ّٞمح٦م
وأن اهلل شمٕم٤ممم يً ّٚمط احل ىٙمى٤مم إذا ؾم ّٚمٓمٝمؿ ًمٜم٘مص ذم اًمرقمٞم٦م ِ
حل ىٙمى٤مم قمغم طمدٍٍّّ ؾمقاء ّ
أٟمٗمًحٝمؿ ،طمتحك ىمح٤مل ؿمحٞمخ
ّ
ُ
وا ُ
ّ
لم َسم ْٕم ًْم٤م﴾( )1ذيمر هذه أي٦م ذم هذا اعمقوع ،ىم٤مل:
اإلؾمالم
﴿و َيم ََذًمِ َؽ ُٟم َُق ِّزم َسم ْٕم َض اًم ىٔم٤معمِ َ
واؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ :
ٍ
يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ْ
ى
واًمًحٜمى٦م
أن ي٘م٤مل ،وهذه هل احل٘مٞم٘م٦م ُّ
إن شمًٚمٞمط احلُ ىٙمى٤مم هق ًمٗمً٤مد ذم اًمرقم ّٞم٦م ،وهذا أُمر ٓ حي٥م ٌ
ٍ
ٍ
اإلهلٞم٦م ّ
ومٚمحٜم٘مص ذم اًمرقم ّٞمح٦م،
ٟم٘مص
حل ىٙمى٤مم ٌ
أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم إ ّٟمّام يًٚمط ه١مٓء ًمٗمً٤مد ذم اًمرقم ّٞم٦م ،وإذا ص٤مر ذم ا ُ
حل ىٙمى٤ممّ ،
طم٤مل اًمرقم ّٞم٦م أصٚمح اهللُ شمٕم٤ممم َ
وإذا َص ُٚمح ُ
حل ىٙمى٤مم واعمحٙمقُملم هؿ ىمٓمٌ٤م اهامقم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ،ومت٠مصمر
ٕن ا ُ
طم٤مل ا ُ
ٕن اهامقم٦م ٓ يٛمٙمـ ْ
أي ـمرَ ؾمٚم ًٌ٤م أو إجي٤م ًسم٤م يٜمٕمٙمس قمغم اهامقم٦م قمٛمق ًُم٤مّ ،
حل ىٙمى٤مم ٓ
ّ
أن ي٘م٤ملٟ :محـ اهامقم٦م وا ُ
ؿم٠من ًمٜم٤م! ُمًتحٞمؾ هذا اًمٙمالمً ،مذا ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمٜمحف" :إ ّٟمّحف ٓ ع٤مقمح٦م ّإٓ سم٢مُمح٤مرة" ٓ يٛمٙمحـ ْ
أن
أن يٙمقن هٜم٤مك إُم٤مرة وشمًت٘مر ِ
شمقضمد ع٤مقم٦م ّإٓ إذا يم٤من هٜم٤مك وٓي٦م "وٓ إُم٤مرة ّإٓ سمٓم٤مقم٦م"( ٓ )2يٛمٙمـ ْ
اًمقٓيح٦م
ِ ِ
صمؿ ى
إن ه١مٓء اخلقارج َيم َٛمٜمقا هل١مٓء اًمثالصم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،أ ُّم٤م اًمحذي
ّإٓ إذا يم٤من هٜم٤مك ـم٤مقم٦م ُمـ ىم ٌَؾ اًمرقم ّٞم٦مّ ،
ًمٕمكم ومٝمق قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ،وضم٤مء ومٞمف احلدي٨م ّ
ىٌل ّ
ًمٕمحكم ريض اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ ىمح٤مل
أن اًمٜمى ى
ّ
َيم َٛمـ ّ
( )1إٟمٕم٤مم.129 :
وأقم ىٚمف اًمِمٞمخ طمًلم أؾمد طمٗمٔمف اهلل ذم ي٘مٞم٘مف.
( )2رواه اًمدارُمل (َ ،)257
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ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إمم رأؾمف  -ومٞمًٞمؾ اًمحدم قمحغم
قمكم اًمذي ييسمؽ قمغم هذا  -يِمػم اًمٜمى ُّ
قمٜمف« :أؿم٘م٤مه٤م ي٤م ّ
هذه  -يٕمٜمل حلٞمتفش( )1ويمذًمؽ يم٤من ،وم٢مٟمف ضسمف – ىم٤مشمٚمف اهلل  -ضسمف قمغم رأؾمف ومً٤مل اًمحدم قمحغم حلٞمتحف :ومٚمحؿ
صمؿ ًم٘مل اهلل ؿمٝمٞمدًً ا ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه ،اًمذي أراد اهمتٞم٤مل ُمٕم٤موي٦م ذم ٟمٗمس اًمٞمحقم
يٛمٙم٨م ّإٓ صمالصم٦م أي٤مم ّ
ضسمف ضسم ً٦م ًمٙمٜمّّٝم٤م همػم ُم٤موٞم٦م ،ضسمف قمغم أؾمٗمؾ فمٝمره وم٤مٟم٘مٓمع ُمٜمحف اًمٜمًحؾ ًمٙمحـ يٛمح٧م ُمٜمٝمح٤م ،اًمحذي أراد
ُمٕم٤موي٦م ذم اًمِم٤مم وقمٚمٞم٤م ذم اًمٕمراق وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم ُمٍم :اًمذي أراد ىم ْتؾ قمٛمرو ذم ٟمٗمحس اًمٞمحقم ادمحف إمم
اإلُم٤مم اًمذي يّمكم وىمتٚمف ،ويمت٥م اهلل ّ
قمٛمرو هم٤مب قمـ صالة اًمٗمجحر ذًمحؽ اًمٞمحقم وصحغم ظم٤مرضمح٦م ،وم٘مح٤مل
أن ً
قمٛمرا وأراد اهلل ظم٤مرضم ً٦م" ومّم٤مرت ً
أردت أن أىمتحؾ قمٛمحرو
ُمثال ذم اًمٕمرب ،يٕمٜمل ي٘مقل :أٟم٤م
ُ
اخل٤مرضملُ " :
أردت ً
ُّ
سمـ اًمٕم٤مص :وىمدّّ ر اهلل ّ
قمٛمرو ٓ يّمكم هبؿ اًمٗمجر ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،شمٔم ّـ اخلحقارج أ ّن هحذه آهمتٞمح٤مٓت هحل
أن ً
اًمًٌٞمؾ واًمٓمريؼ اًمًٚمٞمؿ إلهن٤مء ُمِم٤ميمؾ إُم٦م ،وهل اًمتل ُشمٗم٤مىمؿ ذم اًمقاىمع ،شمٗم٤مىمؿ إُمقر قمغم قمٙمس ُم٤م ئمٜمّّقن،
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٞمٝمؿ« :ؾمٗمٝم٤مء إطمالم وطمدصم٤مء إؾمٜم٤منش(ُ ٓ )2يًتٖمرب ُمٜمٝمؿ هذا،
ًمٙمـ َُمـ ىم٤مل اًمٜمى ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ّ
سمحداي٤مت َُمحـ
سم٤مًمذم واًم٘مدح ىم٤مسمٚمتٝمؿ اًمراومْم ُ٦م ،ويم٤مٟم٧م سمحداي٤مهتؿ
ُ
اخلقارج عمّ٤م سم٤مًمٖم٧م ذم ؿم٠من ٍّ
وذب قمـ ُم٘م٤مُمفّ :
وأن قمٚم ًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ًمٞمس يمام شم٘محقل اخلحقارج ذم شمٙمٗمحػمه
قمكم ريض اهلل قمٜمف ى
يريد شمٕمٔمٞمؿ ّ
واإلؾم٤مءة إًمٞمف وٟمحق ذًمؽً ،مٙمـ زاد إُمر قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م طمتك وصٚمقا إمم طمدود شم٠مًمٞمٝمف ُمـ دون اهلل  -يمام ؾمٞم٠ميت
ذطمف  ،-ظمرج سمٕمد ذًمؽ اًم َ٘مدََ ِر ّي٦م ،اًم َ٘مدََ ِر ّي٦م هؿ ٟمٗم٤مة اًم َ٘مدََ ر واعم٘مّمقد هبؿ ٟمٗم٤مة اًم َ٘مدََ ر إوائحؾ –
سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُ
ُمٕمٌد اهٝمٜمل وهمٞمالن يمام ذيمرٟم٤م  -وه١مٓء أسم٤مدهؿ سمٜمق أُمٞم٦م ،سمٕمد ذًمؽ ظمرضم٧م سمدقمح٦م إٟمٙمح٤مر اًمّمحٗم٤مت ،وأول
َُمـ أٟمٙمر اًمّمٗم٤مت اهٕمد سمـ درهؿ ،ويم٤من ًمف أشمٌ٤مع يًٛمقن اهٕمدي٦م ،وُمٜمٝمؿ اهٝمحؿ اًمحذي ّ
شمٕمحغم قمحغم ؿمحٞمخف
وص٤مر أؿمٝمر ُمٜمف ،وص٤مر زقمٞمؿ اهٝمٛمٞم٦م ،ه١مٓء ي٘مقم ُمذهٌٝمؿ قمغم إٟمٙم٤مر اًمّمٗم٤مت ،وهلذا ُىمتؾ اهٕمد سمـ درهؿ
شمٕمٛمدوا ْ
وحقا شم٘م ٌّؾ اهلل وح٤مي٤ميمؿ :وم٢مين
أن ي٘متٚمقه يقم قمٞمد إوحك ،وىم٤مل
اًم٘منيّ " :
ُّ
يقم قمٞمد إوحكّ ،
ً
ُمْمح سم٤مهٕمد سمـ درهؿ ،إ ّٟمّف زقمؿ ّ
ٍ
قمحام
شمٙمٚمٞمام :و ي ّتّخذ اسمراهٞمؿ
أن اهلل يٙمٚمؿ ُمقؾمك
ظمٚمحٞمال!!"( )3شمٕمح٤ممم اهلل ّ
ً

ُمرومققم٤م .اًمّمحٞمح٦م (.)1088
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )1صحٞمح .رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (ُ )16069مـ طمدي٨م ّ
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3611مـ طمدي٨م ّ
اًمًٜمى٦م ٕ سمٙمر سمـ اخلالل (.)88 /5
(ُّ )3
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يمٌػماٟٕ ،مف يم٤من يٜمٗمل صٗم٦م اخل ّٚم٦م  -يٕمٜمل اعمح ٌّ٦م  -ويٜمٗمحل صحٗم٦م شمٙمٚمحٞمؿ اهلل شمٕمح٤ممم عمقؾمحك،
ي٘مقل اهٕمد قمٚمقا ً
وهٙمذا يم٤من ي٘مقل سم٤معم٘مقًم٦م اخلٌٞمث٦م اًمتل ىم٤مًم٧م هب٤م اهٝمٛمٞم٦م ٓطم ً٘م٤م واعمٕمتزًم٦م ذم اًم٘مرآن ،وم ُ٘متؾ و ُيٛمٝمؾ ،يم٤من ىم ْت ُٚمف
سمٗمتقى أهؾ اًمٕمٚمؿّ ،
شمٚمقٟم٧م اًمٌدع وشمحداظمٚم٧م ،وهحذه
صمؿ ّ
ٕن ُم٘مقًمتف ُم٘مقًم٦م يًتحؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘متؾ ويمذًمؽ يم٤منّ ،
إن ؿمح٤مء اهلل قمحغم ِ
ُمً٠مًم٦م يٜمتٌف هل٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،شمداظمٚم٧م يمثػم ُِمـ ِ
اًمٗم َرق ذم سمٕمْمٝم٤م – يمام ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ْ
اًمٗم َحرق
أن ِ
ٓطم ً٘م٤م  ،-شمداظمٚم٧م اًمٙمثػم ُِمـ ِ
اًمٗم َرق ذم سمٕمْمٝم٤م ،وذًمؽ ّ
اًمٗم َرق ًمٞمس هل٤م ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل صم٤مسم٧م ،ومٚمٞمً٧م ىم٤مئٛمح٦م
قمغم أؾم٤مس قمٚمٛمل ُِمـ اًم٘مرآن اًمًٜمىى٦م وقمغم ومٝم ٍؿ ؾمٚمٞمؿ ومٝمٛمف اًمًٚمػ! وإ ّٟمّام هذه ِ
اًمٗم َرق شمٜمِم٠م وي١م ّصمر ومٞمٝمح٤م شمٞمح٤مر أو
ُّ
صمؿ ي٠ميت شمٞم٤مر أو ؿمخص أؿمٝمر ُِمـ اًمً٤مسمؼ ومٞم١مصمر ومٞمٝم٤م :ومٞم٠مظمذ آرا ًء ُِمـ هٜم٤م وهحذا ي٠مظمحذ آرا ًء ُِمحـ
ُمٕملم ّ
ؿمخص ّ
هٜم٤م ،وهلذا دمد ِ
شمتٚمقن  -يمام ؾمٞم٠ميت ْ
اًمٗم ْرىم٦م اًمقاضمدة ٓ شمثٌ٧م قمغم ىمقل ،دمد ّ
إن ؿم٤مء اهلل اًمتٛمثٞمؾ قمٚمٞمف
أن إىمقال ّ
ذم سمٕمْمٝم٤م ُ ،-مٕمٔمؿ هذه ِ
اًمٗم َرق شمٜمً٥م إمم ؿمخص ،وم٤مهٝمٛمٞم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم اهٝمؿ سمـ صٗمقان ،اهٕمدي٦م ُمٜمًقسم٦م
حلحروري ،اإلسم٤موحٞم٦م
إمم اهٕمد سمـ درهؿ ،وإزارىم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم ٟم٤مومع سمـ أزرق ،اًمٜمجدات ُمٜمًقسم٦م إمم ٟمجحدة ا َ
أن ُيٜمًٌقا إمم أؿمخ٤مص  -وهؿ اًمذيـ أ َشمَحقا سم٤مًمٌدقمح٦م  :-وإ ُّمح٤م ْ
ُمٜمًقسم٦م إمم قمٌد اهلل سمـ إسم٤مض ،وهٙمذا ،وم٢م ُّم٤م ْ
أن
ُيٜمًٌقا إمم سمدقمتٝمؿ ٟمٗمًٝم٤مْ ،
يم٠من ُيٜمً٥م اخلقارج  -هحذه اًمٜمًحٌ٦م ٕ -هنحؿ يحرون اخلحروج قمحغم وٓة إُمحقر
ويم٠من يًٛمك اعمٕمتزًم٦م سم٤معمٕمتزًم٦م ٓقمتزاهلؿ  -يمام ؾمٞم٠ميت ْ
ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕمح٤ممم  -طم ْٚم َ٘مح٦م احلًحـ وسمحداي٤مت
سم٤مًمًٞمػ،
أن ُيٜمًٌقا إمم ؿمحخص وإ ُّمح٤م ْ
اًمْمالل ُِمـ ـمريؼ واصؾ وقمٛمرو سمـ قمٌٞمد ومٞمام سمٕمد وهٙمذا ،وم٢م ُّم٤م ْ
أن ُيٜمًحٌقا إمم
ٟمٗمس اعم٘م٤مًم٦م اًمتل ي٘مقًمقن هب٤م ،وذًمؽ ّ
أئٛم٦م اًمْمالل  -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمٚمٛمح٦م قمٔمٞمٛمح٦م ضمحدًً ا – ي٘محقل:
أن ّ
وأئٛمح٦م
اًمًحٜمىى٦مّ ،
ٕهنؿ ُمٔمح٤مهر فمٝمحرت ومحٞمٝمؿ ُّ
اًمًٜمىى٦م ّ
اًمًٜمىى٦م ُشمُٜمً٥م إًمٞمٝمؿ ُّ
وم٠مئٛم٦م ُّ
يم٠مئٛم٦م اًمٌدقم٦مّ ،
اًمًٜمى٦م ًمٞمًقا ّ
أئٛم٦م ُّ
ّ
ٕهنؿ ُمّم٤مدر صدرت قمٜمٝمؿ اًمٌدقم٦مَ ،وم ْر ٌق يمٌػم ،يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُي٘مح٤مل :إُمح٤مم
اًمٌدقم٦م ُشمُٜمً٥م إًمٞمٝمؿ اًمٌدقم٦م ّ
ِ
اًمًحٜمىى٦م وصح٤مر إُم٤م ًُمح٤م يمحام ىمح٤مل اهلل شمٕمح٤ممم:
اًمًٜمىى٦م؟ ًٓ ،مٙمـ ٕ ّٟمّف فمٝمحرت ومٞمحف ُّ
اًمًٜمىى٦مَ ،؟ هؾ ٕ ّٟمّف اظمؽمع ُّ
أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦مُ ،م٤مًمؽ إُم٤مم ٕهؾ
اًمًٜمىى٦م،
اضم َٕم ْٚمٜمََ٤م ًمِ ْٚم ُٛم ىت ِى٘م َ
﴿و ْ
َ
اًمِم٤مومٕمل إُم٤مم ٕهؾ ُّ
ُّ
لم إِ َُم٤م ًُم٤م﴾( ،)1وص٤مر إُم٤م ًُم٤م ذم زُمٜمف ٕهؾ ُّ
أئٛم ً٦م ومٞمٝم٤م ،ومٝمؿ ُمٔم٤مهر فمٝمرت
سم٤مًمًٜمىى٦م ومٞمٙمقٟمقن ّ
اًمًٜمىى٦م وهٙمذإ ،هنؿ يًتٛمًٙمقن ُّ
اًمًٜمىى٦م ،اًمٌخ٤مري إُم٤مم ٕهؾ ُّ
ُّ
اًمًحٜمىى٦م ،ي٘محقل :أ ُّمح٤م
اًمًٜمىى٦م ،ذم يمؾ أُمقرهؿ ،ؾمقاء ذم قمٌ٤مداهتؿ أو ذم اقمت٘م٤مدهؿ أو ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ ،هؿ قمغم ُّ
ومٞمٝمؿ ُّ
( )1اًمٗمرىم٤من.74 :
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أهؾ اًمٌدع ومٛمّم٤مدر صدرت قمٜمٝمؿ اًمٌدقم٦م ،هؿ اًمذيـ اظمؽمقمقا اًمٌدقم٦م ،ومٌدقم٦م آقمتزال صدرت قمـ واصؾ،
ٕهنؿ صدرت هذه اعم٘م٤مٓت قمٜمٝمؿ وسمئً٧م اإلُم٤مُم٦م.
سمدقم٦م
ّ
أئٛم٦م ومٞمٝم٤م ّ
اًمتجٝمؿ صدرت قمـ اهٝمؿ وهٙمذا ،ومٝمؿ ّ
هؾ هلذه ِ
اًمٗم َرق وضمقد أن أو هذا شم٤مريخ ىمديؿ ٓ طم٤مضم٦م إمم ْ
أن يذيمر وٓ ؾمٞمام هق شمح٤مريخ دء  -شمح٤مريخ
ِ
سمٕمْمٝمؿ ،وهق ّ
دال قمغم قمدم اإلعمح٤مم وقمحدم اًمٗمٝمحؿ ٓ -
اًمٗم َرق اًمْم٤م ًّم٦م شم٤مريخ دء  -عم٤مذا ُيذيمر؟ هذا ُم٤م يثػمه ُ
ًمقاىمع إُم٦م ُِمـ ضمٝم٦م :وٓ ًمقاىمع اعم٘م٤مٓت ّ ،-
ٕن اًمٜم٤مس ذم سمٕمض إطمٞم٤من يًتٛمع اًمقاطمد ُمحٜمٝمؿ يمٚمٛمح٦م ومحال
يرك ومٞمف ؾم٤ميمٜمًً٤م وٓ يدري ّ
أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م أصٚمٝم٤م ُِمـ اخلقارج ،يًتٛمع يمٚمٛم٦م ومال يرك ومٞمف ؾمح٤ميمٜمًً٤م وٓ يحدري
ِ
ّأهن٤م ُِمـ ُم٘م٤مٓت اعمرضمئ٦مٟ ،مٕمٓمٞمؽ ً
اعمحرُمح٦م،
ُمث٤مٓ ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إذا ىمٞمؾ ًمف :ا ّشم ِّؼ اهلل ،اشمرك قمٜمؽ اعمٕمح٤مُمالت ّ
همٗمقر رطمٞمؿ ٓ ،شمِمدّّ د ،اشمريمقٟم٤م ُِمـ هحذا
طم٤مومظ قمغم اًمّمٚمقات ،اشمرك قمٜمؽ اًمٖمٗمٚم٦م وهذه اإلو٤مقم٦م ،ي٘مقل :اهلل
ٌ
همٗمحقر رطمحٞمؿ ،شمحدري ّ
أن هحذه
أهؿ رء اإليامن ،اٟمٔمر اًمٕمٌ٤مرة ،إذا ُو ِضم َدَ اإليامن وم٤مهلل
ٌ
اًمتِمديد وهذه اعمٌ٤مًمٖم٦مّ ،
ييح ُمٕمحف ُمٕمّمحٞم٦م! ومٝمحذه اعم٘م٤مًمح٦م
ُم٘م٤مًم٦م اعمرضمئ٦م؟ ًمٙمـ ٓ يدري هذا اًمٕم٤م ُّملّ ٕ ،ن اعمرضمئ٦م شم٘محقل :اإليحامن ٓ ّ
شمنسم٧م إمم اًمٜم٤مس وهؿ ٓ يِمٕمرون ،ومتجد واطمدًً ا ُِمـ قمقام أهؾ اًم ًُّٜمىى٦م ًمٙمٜمحف ي٘محقل ُم٘مح٤مٓت ٓ يِمحٕمر هبح٤م،
قمٌ٤مرات أظمرى دمد أصٚمٝم٤م ُِمـ اخلقارج ،ذم اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمٔمر إمم اًمٕم٤ميص واًم٘مقل ّ
سم٠من سمٕمض اعمٕم٤ميص ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م
أن ً
ُمثال ّ
يم٠من ٟمًٛمع ً
ّإٓ يم٤مومر! ْ
رضمال ىمتؾ أسم٤مه ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕمٗمق  -وهذ ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ ،ي٘مقل :هذا ًمٞمس سمٛمًحٚمؿ!
ُمًٚمام أسمدًً ا! هذا يم٤مومر! ُم٤مذا ومٕمؾ هذا؟ يم ّٗمر سم٤مًمذٟم٥م يمام ّ
هذا ٓ يٛمٙمـ ْ
أن إول ىم٤مل سمٛم٘مقًم٦م اعمرضمئح٦م،
أن يٙمقن
ً
سمٕمض اًمٜم٤مس إذا ُذيمر قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أو ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ٟم٤مل ُمٜمٝمام دون أ سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم،
هذه ُم٘م٤مًم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م راومْمٞم٦م ،وهٙمذا ومٞمتنب إمم اًمٜم٤مس إُم٤م ُِمـ ظمالل اًمت٘م٤مء اًمٜم٤مس هبذه ِ
اًمٗم َرق اًمْمح٤مًم٦م أو ُِمحـ
ظمالل اًم٘مراءة ُِمـ ِىم ٌَؾ َُمـ ٓ حيًـ وٓ يٗمٝمؿ ذم يمت٥م وُمقاىمع أو اًمٜمٔمر إمم هذه اعمٜم٤مفمرات اًمتل ي٘مقم هب٤م أهحؾ
أن ي ّٓمٚمع ي٘مقل :أريد ْ
اًمْمالل ،وسمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده ومْمقل حي٥م ْ
أن أ ّـمٚمع ُم٤م اًمذي قمٜمحد اًمراومْمح٦م؟ ُمح٤م اًمحذي
قمٜمد اعمالطمدة؟ ُم٤م اًمذي قمٜمد اًمٜمّم٤مرى؟ ومٞم١مدي هذا سمف إمم ْ
أن شمتنب إًمٞمف عٚم٦م ُِمـ ُ
اًمِم ٌَف يٕمجحز قمحـ طم ّٚمٝمح٤م:
أن هحذه ِ
ٍمحح  ،-احل٤مصحؾ ّ
اًمٗم َحرق
سح هبح٤م أو ُي ّ
وشمٌ٘مك هذه اًمرواؾم٥م قمٜمده ُم١م ّصمرة ذم اقمت٘مح٤مده  -ؾمحقاء ّ
ُمقضمقدة ،وسمٕمْمٝم٤م ٓ يزال سم٤مؾمٛمف ُمقضمقدا ،وسمٕمض ِ
إن اٟمدصمر آؾمؿ  -وٓ ؾمٞمام اعمٕمتزًم٦م ّ -
اًمٗم َرق ْ
وم٢من ُم٘م٤مًمتٝمح٤م
ً
يمام ؾمٞم٠ميت ْ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ىمد أظمذهت٤م عٚم٦م ُِمـ اًمٓمقائػ ،وهلذا اهٝمؿ سمـ صحٗمقان هحؾ هٜمح٤مك ؿمحخص أن

261

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
يٜمتٛمل إمم اهٝمؿ سمـ صٗمقان؟ ٓ يقضمد ؿمخص أن ي٘مقل :أٟم٤م أٟمتٛمل إمم اهٝمؿ سمـ صٗمقان ،اهٝمؿ سمـ صٗمقان
ُم٘م٤مٓشمف اٟمتنمت ذم ِ
اًمٗم َرق ،و َي ًْ َٚمؿ ُِمـ ُم٘م٤مٓت اهٝمؿ سمـ صٗمقان  -وهحق ُِمحـ اًمٕمج٤مئح٥م  -شمًحٚمؿ ُِمحـ
ُم٘م٤مٓشمف أي ومِ ْر َىم٦م و٤م ًّم٦م ،ي٘محقل اسمحـ اًم٘مح ّٞمؿ رمححف اهلل شمٕمح٤ممم ذم ُم٘مح٤مٓت اهٝمحؿ سمحـ صحٗمقان سمٕمحد ْ
أن ذيمرهح٤م
واؾمتٗمح٤مهل٤م واٟمتِم٤مره٤م وم٘م٤مل" :وًمذا شم٘م٤مؾمٛم٧م اًمٓمقائػ ىمقًمحف  ...وشمقارصمحقه إرث ذي اًمًحٝمامن ،يحٜم٩م ُِمحـ
اًمًٜمىى٦م ،أ ُّمح٤م اًمٌ٘مٞمح٦م وم٢مٟمحؽ دمحد
ـمرا ؾمقى  ...أهؾ احلدي٨م وؿمٞمٕم٦م اًم٘مرآن"( )1يٕمٜمل ُم٤م ٟمج٤م ُمٜمف ّإٓ أهؾ ُّ
أىمقاًمف ً
ُم٘م٤مٓت اهٝمؿ سمـ صٗمقان قمٜمد اعمٕمتزًم٦م ُمع ّ
أن اعمٕمتزًم٦م قم٤م َدوا اهٝمحؿ سمحـ صحٗمقان ،دمحد ُم٘مح٤مٓت اهٝمحؿ سمحـ
صٗمقان قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م وقمٜمد إؿم٤مقمرة ،دمده٤م قمٜمد سمٚمدان اخلقارج ُِمـ اإلسم٤موٞم٦م ذم ُقمح َامن وهمػمهح٤م ،دمحده٤م ٓ
ِ
رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم
شمزال ُمقضمقدة قمٜمد ـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ُمـ اًمّمقوم ّٞم٦م ذم أصؾ ُم٘م٤مًم٦م اهٝمؿ سمـ صٗمقان ذم ّ
أن هذه اعم٘م٤مًم٦م ً
وهٙمذا ،ومتقارصمقه٤م إرث ذي ؾمٝمامن ،ومال يدري سمٕمْمٝمؿ ّ
أصال ُِمـ اهٝمحؿ سمحـ صحٗمقانً ،مٙمح ىـ
ُم٘م٤مٓشمف اٟمتنمت ،اًمٕمؼمة ي٤م إظمقة ًمٞمً٧م سم٤مٓؾمؿ! اًمٕمؼمة سم٤مٓقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد ،وهق ُمقضمقد ذم هذه ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤م ًّم٦م
 ٟمً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م  ،-وهلذا اًمتٜمٌٞمف قمغم ظمٓمر ِاًمٗم َرق وشمقوٞمح ُم٘م٤مٓهت٤م واًمر ّد قمٚمٞمٝم٤م ذم هم٤ميح٦م إمهٞمح٦م،
أن هذه ِ
وُم٤م ئمٜمّّف سمٕمْمٝمؿ ُِمـ ّ
اًمٗم َرق أن شم٤مريخ ىمديؿ وًمٞمس ًمف وضمحقد! هحذا ُِمحـ ىم ّٚمح٦م سمّمحػمشمؽ و ُِمحـ ىم ّٚمح٦م
إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد رسمط هذه ِ
درايتؽُ ،م٤م ؾمٞم٠ميت ْ
اًمٗم َرق سمٌٕمْمٝم٤م.
ٕن هذه ِ
أن ٟمذيمره٤م سملم يدي اًمٙمالم قمغم ِ
ٌ
اًمٗم َرق اًمْم٤م ًّم٦م ّ
هذه ُم٘مد ُّم٦م ٟمح٥م ْ
وٟمٌحذ
اًمٗم َرق ص٤مرت هل٤م أًم٘م٤مب
ُشمُٜمٌذ سمفُ ،شمُٕمرَ هبذا اًمٚم٘م٥م اًمذي شمٚم ّ٘م٥م سمف وهبذه اًمتًٛمٞم٦م اًمتل شمًٛمك هب٤م.
"ٓ شمِمٌف أؾمامء اًمّم٤محللم" أؾمامء اًمّم٤محللم اًمتل ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم أؾمامء اإليامن وأؾمامء اإلؾمحالم وأؾمحامء
ٍ
حمٛمحد ّ
صحغم
إئٛم٦م وٓ اًمٕمٚمامء ُِمـ أُمح٦م
اًمًٜمىى٦م وٟمحقه٤م ٓ دمد هذه إؾمامء ومٞمٝمؿ ٓ ،شمِمٌف أؾمامء اًمّم٤محللم وٓ ّ
ُّ
ِ
ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وهٜم٤م ٟمٜم ٌّف ى
وضمحؾ
قمز
اًمًٜمىى٦م وٓ ؾمٞمام ذم أوىم٤مشمٜم٤م هذه ًمٞم ّت ِّؼ اهلل ّ
يمؾ َُمـ ي ّتّ٘مل ّ
رب اًمٕم٤معملم ُمـ أهؾ ُّ
أن يًٛمل ؾمٜمٞم٤م سمٖمػم اًمًٜمىى٦م ،أٟمح٧م أن شمًحٛمع اًمٙمحالم اخلٓمحػم ذم ُمقوحقع ِ
ْ
اًمٗم َحرق ،اٟمتٌٝمحقا يح٤م إظمحقة هلحذه
ُّ
ى ُ
ُ
اًمتّمٜمٞمٗم٤مت اًمٗم٤مؾمدة اًمتل ّ
يمثػما ُِمـ اًمٜم٤مس ،أن هذا اًمتٜم٤مسمذ اعمقضمقد سملم اًمٙمثػم ُِمـ ؿمحٌ٤مب
أوؾ هب٤م
اًمِمٞمٓم٤من ً
اًمًٜمِّ ّل ُؾمٜمِّ ّلْ ،
اًمًٜمِّ ّل ٓ يٜمٌذ ّ
اًمًٜمىى٦م ٓ يدرون سمخٓمقرشمفّ ،
وم٢من أظمٓم٠م ي٘مح٤مل :هحق
ٕن ُّ
ٚمًٜمِّ ّلُّ ،
ٕن اًمٜمٌذ ٓ يٙمقن ًم ُّ
ُّ
أصمٌ٧م اًمٚمٗمظ ُمـ ُمّمدره .اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)15 :
( )1هٜم٤م ذيمر اًمِمٞمخ – طمٗمٔمف اهلل  -هذه إسمٞم٤مت سمٚمٗمظ ىمري٥م ،وىمد ُّ
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أظمٓم٠م ذم يمذا ،حيددً ،مٙمـ إذا ٟمٌذشمف سم٤مؾمؿ ْ
يم٠من شم٘مقل :إٟمف ضمٝمٛمل ،إٟمف ُمرضمئ ،إٟمف ظم٤مرضمل ،أٟم٧م أن أظمرضمتحف
ِ
اًمًٜمىى٦م ،ذيمرٟم٤م ذم سمٕمض اًمدروس اًم٘مريٌ٦م أن ،اخل٤مرضمل ذ ًقمح٤م إذا صمٌح٧م قمٜمحد اًم٘مح٤ميض أ ّٟمّحف ظمح٤مرضمل ُمح٤م
ُمـ ُّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َأ َُم َر سم٘محتٚمٝمؿ سم٘مقًمحف« :اىمتٚمحقهؿ أيحٜمام
طمٙمٛمف؟ واوح ذم اًمنمع ،اخل٤مرضمل ي٘متؾ؟ واًمٜمى ُّ
ًم٘مٞمتٛمقهؿش(ً« ،)1مئـ أدريمتٝمؿ ٕىمتٚمٜمٝمؿ ىمتؾ قم٤مدش( )2وم٠مٟم٧م إذا ىمٚم٧م ًمِمخص أٟمف ظم٤مرضمل وم٠مٟم٧م شمِمٞمط سمدُمحف،
شم٘مقل :يًتحؼ اًم٘متؾ! يمام أ ّٟمّف اخل٤مرضمل إذا ىم٤مل :ى
إن هذا ارشمد ويمٗمر يِمٞمط سمدُمف! يٕمٜمل أ ّٟمّف ُمرشمد يًتحؼ اًم٘متؾ،
ومال شمتً٤مهٚمقا ذم اإلـمالق ،وهذه اًمتًٛمٞم٤مت اهديدة أن اًمتل ص٤مر يت٘م٤مذَ هب٤م اًمِمٌ٤مب ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،وًمألؾمػ
اًمِمديد ،اًمِمٌ٤مب ُم٤م شم٘م٤مذومقا ّإٓ سمٕمد ُم٤م شم٘م٤مذَ اًمدقم٤مة ،يٕمٜمل هذا اًمت٘م٤مذَ اًمذي ص٤مر سملم اًمِمٌ٤مب ُم٤م أشمك ُِمحـ
أٟمٗمًٝمؿ ،وإ ّٟمّام ص٤مر عمّ٤م اًمدقم٤مة يت٘م٤مذومقن هب٤م ،واًمٕمجٞم٥م ّ
أن سمٕمْمٝمؿ يٓمٚمؼ أًمٗم٤م ًفم٤م ظمٓمرة ضمدًً ا ومٞم٘مرن سملم ًمٗمظ ُِمـ
أًمٗم٤مظ اعمذاه٥م احلديث٦م ُمثؾ اًمٕمٚمامين واًمٚمٞمؼمازم ويدظمٚمف ذم هذه إًمٗم٤مظ اهديدة ،ص٤مر ي ّتّٝمؿ هذا سم٠م ّٟمّحف ًمٞمحؼمازم
وأ ّٟمّف قمٚمامين وهق يٕمرَ ّ
أن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ُِمـ هذه اعمذاه٥م اًمٗمٔمٞمٕم٦م اخلٓمػمة اًمتل أشم٧م ُِمـ ُمذاه٥م أهحؾ
اإلحل٤مد ،ومّم٤مر يًتًٝمؾ يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ُمثؾ هذه اإلـمالىم٤مت ومال يدرون ،ي٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕمح٤ممم
ِ
اًمًحٜمىى٦م؟
اًمًٜمىى٦م"( )3ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م ُّ
اًمًٜمىى٦م؟ ىم٤مل" :اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ًم٘م٥م ُيٕمرومقن سمف ،ه١مٓء هؿ أهؾ ُّ
عمّ٤م ُؾمئؾ َُمـ أهؾ ُّ
اًمًحٜمىى٦م ٓ
اًمًحٜمىى٦م؟ ىمح٤ملُّ :
اًمًٜمىى٦م ،ـمٞم٥م َُمـ هؿ أهحؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م ُم٤م هل٤م اؾمؿ ّإٓ ُّ
اًمًٜمىى٦م"(ُّ ،)4
ىم٤ملُ" :م٤م ًمٞمس ًمف اؾمؿ ّإٓ ُّ
ٟمٕمرومٝمؿ! ّ
ٟمحت٤مج ْ
اًمًٜمىى٦م اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ًم٘م٥م يٕمرومقن سمف ٓ راوميض وٓ ضمٝمٛمل وٓ همػمه ،وم٢مذا ص٤مر
ٕن أهؾ ُّ
أن ّ
سمٕمْم٤م ِسمٗم َرق اًمْمالل هذهُ :مٕمٜمك ذًمؽ ّ
أن اإلطمداث دظمؾ سملم ٟمٗمس أهحؾ
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمًٜمىى٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يٚم٘م٥م ُ
أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦مْ ،
ىمٚم٧م :هق ي٘مقل ُم٘م٤مًم٦م ظم٤مـمئ٦م! ٟم٘مقل ٓ :شمًٙم٧م قمغم اعم٘م٤مًم٦م اخل٤مـمئ٦مً ،مٙمـ يقضمد َوم ْرق يمٌػم ضمدًً ا سملم
وم٢من َ
ُّ
ِ
ِ
اًمًحٜمىى٦مّ ،
اًمًٜمىى٦م ،أو ْ
أن شم٘مقل هق أظمٓم٠م ذم يمذا وسملم ْ
ْ
ٕن
أن شمٚم ّ٘مٌف سمٚم٘م٥م ُشمُِمٕمر سم٠م ّٟمّف ًمٞمس ُمحـ أهحؾ ُّ
أن خترضمف ُمـ ُّ
ُمٕمٚمقم ّ
سمٕمْم٤م هبذه اإلـمالىم٤مت يِمٕمر يمؾ أطمحد
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمًٜمىى٦م ٓ ُيًٛمقن هبذه إؾمامء اهديدة ،إذا ٟمٌذ ُ
أن أهؾ ُّ
ِ
ِ
اًمًٜمىى٦م عمّ٤م ُؾمٛمل سم٤مؾمؿ ضمديد ُِمـ هذه إؾمامء ،ومح٤مٟمتٌٝمقا وشمٗم ّٓمٜمحقا
اًمًٜمىى٦مٟٕ ،مف ًمق يم٤من ُمـ أهؾ ُّ
أ ّٟمّف ًمٞمس ُمـ أهؾ ُّ
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3611مـ طمدي٨م ّ
ُمرومققم٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3344مـ طمدي٨م ّ
( )3آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌد اًمؼم (ص.)35 :
( )4آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل (.)77 /1
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قمام ىم٤مًمقا ،واًم٘مدح ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمدِِّّ يـ أظمٓمر ُِمـ ىمدطمؽ ً
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٌ
ّ
ُمثال ذم أُم٤مٟمتف ويمقٟمف أُمٞمٜمًًح٤م
ؾم٤مئؾ اًمٕمٌ٤مد ّ
قمغم اعم٤مل أو ٟمحقه ،أٟم٧م شم٘مدح ذم اقمت٘م٤مده أن! ومتٗم ّٓمٜمقا وٓ شمٖمؽموا ،وأىمقهل٤م سمٙمحؾ ووحقح وساطمح٦م ًمٞمٝمحتؿ
ؿمح٤مسم٧م
اإلٟمً٤من سمٛم٘م٤مُمف سملم يدي اهلل وٓ يٖمؽم سم٤مًمداقمٞم٦م ومالن أو همػمه ممـ دظمٚمقا ذم هحذه إُمح٦م ،أٟمح٤مس ٟمٕمحؿ
ْ
حل٤مهؿ :قمجز قمٜمٝمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اٟمٓمٚم٘مقا ذم هذه اعم٘م٤مٓت وز ّيٜمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من هلؿ طمتك ّإهنؿ همٗمٚمقا قمـ اًمدقمقة إمم
اهلل! وهمٗمٚمقا قمـ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ! أٟم٧م ٓ شمٙمؽمث سمٛمثؾ هذا ،إذا يم٤من قمٜمده قمٚمؿ شمٕم ّٚمؿ ُمٜمفُ ،
وظم ْذ ُمٜمف اًمٕمٚمحؿ اًمحذي
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ٓ ْ
قمز ّ
قمٜمدهً ،مٙمـ ٓ شمٙمـ إ ُّمٕم٦م ،صمؿ ّ
وضمؾ ظمٚم٘مؽ ًمتٙمحقن شم٤مسم ًٕمح٤م ًمرؾمحقل اهلل ّ
أن
إن اهلل ّ
ٍ
ضمٝمحد ذم اًمحدقمقة إمم اهللُ ،مح٤م أطمدصمحف
شمٙمقن شم٤مسم ًٕم٤م ًمٗمالن أو ًمٗمالن طمتك ًمق يم٤من ص٤مًمح اًمٕمٛمؾ ،طمتك ًمق يم٤من ذا
اًمًحٜمىى٦م:
ؼم ْت أؾمٜم٤مهنؿ وأسمقا ّإٓ آؾمتٛمرار ذم هذه اًمٗمتٜم٦م اًمتل ّومرىم٧م سمحلم ؿمحٌ٤مب ُّ
ه١مٓء – ًمألؾمػ  -اًمذيـ َيم ُ َ
ٟم٘مقل :شمٕم ّٚمؿ اًمٕمٚمؿُ ،ظم ْذ أصقل اًمٗم٘مفُ ،ظم ِذ احلدي٨مُ ،ظم ِذ اًمتٗمًػمُ ،ظم ِذ اًمٜمحق ،وشمٌ٘مك ًمؽ ؿمخّمٞمتؽَ ٓ ،شم ُذ ْب
ذم أطمد ،قمٜمدك قمٚمامء يمٌ٤مر ومٓم٤مطمٚم٦م شم٠مُمؾ هؾ هؿ ي٘مقًمقن هذه اعم٘م٤مٓت؟ هٜم٤مك ُِمـ اًمٕمٚمامء يتجٜمٌقن ُمثحؾ هحذه
دائام َُمـ أراد ْ
أن يتًٛمك سم٤مؾمؿ ويٜمتً٥م إًمٞمف إذا شمًٛمك سمف وىم٤مل :أٟم٤م ُِمـ ع٤مقمح٦م ُمٕم ّٞمٜمح٦م
اًمتًٛمٞم٤متٟٕ ،مف ي٤م إظمقة ً
يتًحٛمك
ؾمٛمك ٟمٗمًف أن ،اٟمتٝمك ووٕمف أن ،هق ريض ًمٜمٗمًف سم٤مًمتًٛمٞم٦مً ،مٙمـ َُمـ ٓ
ّ
وؾمٛمك ٟمٗمًف سم٤مؾمؿ هذا ّ
ّ
سم٤مؾمؿ و ُيراد ْ
أن ُي٘محؿ ذم اؾمؿ و ُيٜمٌذ سمٜمٌذ صمؿ إذا ُٟمٌُذ هق و َُمـ ُمٕمف ادمٝمقا إمم َُمـ ٟمٌذوهؿ ومٜمٌذوهؿ سمٜمٌذ وص٤مرت
اعمً٠مًم٦م هذه احل٤مصٚم٦م أن يم٠مهن٤م قمراك وظمّمٛم٦م أـمٗم٤مل ،أٟم٧م شمٕم ّٚمؿ اًمٕمٚمؿ واطمرص قمٚمٞمف و َد ْع قمٜمؽ ُمح٤م يًحٛمك
سم٤مًمزهمؾ ،اًمزهمؾ هذه إُمقر اًمًٞمئ٦م اًمتل شمٙمٛمـ وشم٘مع سملم َُمـ يٜمتً٥م سمٕمْمٝمؿ إمم اًمٕمٚمؿ ًمألؾمػ اًمِمديد ،أٟم٧م
قمز ّ
وضمؾ
َشم َٕم ىٚمؿ ُمٜمٝمؿ واؾمتٗمد ُمٜمٝمؿ واطمٗمظ أقمامًمؽ ،اطمٗمظ أقمامًمؽُِ ،مـ أقمٔمؿ إقمامل اًمتل شمت٘مرب هب٤م إمم اهلل ّ
اًمٕمٚمؿ ،أن دمٚمس شمٌذر هذه اًمّم٤محل٤مت ومتّمكم ذم اًمٚمٞمؾ وشمّمقم ذم اًمٜمٝم٤مر وشمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وشمدقمق إمم اهلل وشمح٠مُمر
ِ
اًمًٜمىى٦م ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ُِمـ أُمث٤مًمؽ وشمدظمؾ ُمٕمف ذم ظمّمٛم٦م
سم٤معمٕمروَ وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر صمؿ شمٚمتٗم٧م إمم رضمؾ ُمـ أهؾ ُّ
وشمًٛمٞمف ويًٛمٞمؽ وشمٔمٝمرون قمغم اًمً٤مطم٦م يتٗمحرج قمٚمحٞمٙمؿ اًمراوميضح واًمٕمٚمحامين واؾمحتخٌ٤مرات إرض يمٚمٝمح٤م
ِ
اًمًٜمىى٦م ،يٕمٜمل شمٙمقن هبذا اعمًتقى ُِمـ اًمٕم٘مؾ! شمٕم ّٚمحؿ اًمٕمٚمحؿ
ويًتٗمٞمدون ُمـ ُمثؾ هذه إُمقر ويٌثقهن٤م سملم أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م اًمذيـ ًمٞمس
اًمًٜمىى٦م أهؾ ُّؾمٜمىى٦م يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ ،أهؾ ُّ
واؾمتٗمد ممـ ًمديف قمٚمؿ وًمٙمـ اطمرص قمغم أقمامًمؽ ،أهؾ ُّ
سمٕمْم٤م ،وإذا ُوضمد اخلٚمؾ واخلٓم٠م ُِمـ ؾمٜمّّل ي٘م٤مل :هذا اعمقوع أظمٓم٠م ومٞمف،
اًمًٜمىى٦م سمٕمْمٝمؿ ً
هلؿ ًم٘م٥م ٓ ،يٚم٘م٥م أهؾ ُّ
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ِ
اًمًٜمىى٦م ّإٓ إذا ىم٤مل سمٛمثؾ هذه اعم٘م٤مٓت ،ىم٤مل سم٘محقل اعمرضمئح٦م ،ىمح٤مل
ًمٙمـ هق ؾمٜمل؟ ؾمٜمل ٓ يٛمٙمـ أن خترضمف ُمـ ُّ
ِ
ِ
اًمًٜمىى٦مً ،مٙمـ ْ
اًمًحٜمىى٦م صمحؿ ي٘محع هحذا! طمتحك ًمألؾمحػ اًمِمحديد
أن يٙمقن ُمـ أهؾ ُّ
سم٘مقل اخلقارج ،هذا اٟمت٘مؾ ُمـ ُّ
أطم٥م اًمٌالد إمم اهلل ُمً٤مضمده٤مش( )1اٟمٔمر ُِمحـ صحٖمر اًمٕم٘محقل وىمٚمح٦م
واًمًالمّ « :
اعمً٤مضمد اًمتل ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمًٜمىى٦م ،هذا ُمًجد يمذا! وهذا يًٛمك ُمًجد يمحذا! إمم ُمتحك هحذا
اًمٗمٝمقم ص٤مرت اعمً٤مضمد ُشمُٜمٌذُ ،مً٤مضمد أهؾ ُّ
ٛمٞم٧م أظم٤مك هبذه اًمتًٛمٞم٦م :هؾ
اًمًٜمىى٦م ،هؾ ي٤م َُمـ َؾم َ
اًمًٜمىى٦م وشم٘م٤مم ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمغم ُّ
اًمتٍمَ؟ ُمً٤مضمد ُسمٜمٞم٧م قمغم ُّ
أن شم٘مقل ٓ :يّمغم ظمٚمٗمحفٟٕ ،محؽ إذا أردت ْ
شم٘مقل :إ ّٟمّف ٓ ُيّمغم ظمٚمٗمف؟ ٓ شمًتٓمٞمع ْ
أن شم٘محقل ٓ ُيّمحغم ظمٚمٗمحف
وظم ُٚم ِ٘مف ،ذم ديٜمف ْ
شم٘مدح ذم ديٜمف أو ذم أُم٤مٟمتف! أطمد أُمريـ ،إُم٤م ْ
أن يٙمقن ذم ديٜمف ىمدح أو ذم أُم٤مٟمتف ُ
يم٠من يٙمقن قمٜمده
أن يٙمقن ً
حمت٤مٓ ً
يم٠من يٙمقن ًمّم٤م أو ْ
أن يٙمقن ذم أُم٤مٟمتف ْ
هذه اًمٌدع واًمْمالٓت ،أو ْ
آيمال ُٕمقال اًمٞمت٤مُمك وأُمث٤مل
ذًمؽ ٓ ،شمًتٓمٞمع ،إذا يم٤من هبذه اًمٓمري٘م٦م عم٤مذا شمدظمٚمقن اعمً٤مضمد سم٤مخلّمٛم٦م وشمًٛمقن اعمً٤مضمد هبحذا اًمٜمٌحذ ،هحذا
أي ُمقوع ُِمـ اعمقاوع وومٞمٝم٤م ُمًحجد أُمح٤م شمّمحكم ظمٚمحػ هحذا
ُمًجد يمذا وهذا ُمًجد يمذا ،إذا
َ
وىمٗم٧م قمٜمد ّ
ِ
اًمًٜمىى٦مْ ،
وم٢من شمّمؾ ظمٚمٗمف ٕضمؾ هذه اًمتًحٛمٞم٤مت ومٝمحذا اسمتحداع ُمٜمحؽ
وهذا؟ سمغم شمّمكم ظمٚمٗمٝمؿ ٕهنؿ ُمـ أهؾ ُّ
ًمٕمكم سمـ احلًلم رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -وهق اعمٕمروَ سمزيـ اًمٕم٤مسمديـ – ىمٞمؾّ :
ٟم٤مؾم٤م ي٘مقًمحقنٓ :
إن أ ً
أٟم٧م ،وهلذا ىمٞمؾ ّ
ٟمزوج ّإٓ َُمـ ي٘مقل سم٘مقًمٜم٤م! ُمح٤مذا ىمح٤مل رمححف اهلل؟ ىمح٤ملٟ :مّمحكم ظمٚمٗمٝمحؿ
ٟمّمكم ّإٓ ظمٚمػ َُمـ ي٘مقل سم٘مقًمٜم٤م :وٓ ّ
اًمًٜمىى٦م شم٘متيضح ْ
إن يّمٚمقا ظمٚمٗمٜم٤م ٟمحـ ٟمّمكم ظمٚمٗمٝمؿّ ،
سم٤مًمًٜمىى٦م ،يٕمٜمل ْ
أن شمّمحكم ظمٚمٗمحف،
ٕن ُّ
سم٤مًمًٜمىى٦م :وٟمزوضمٝمؿ ُّ
ُّ
سم٤مًمًحٜمىى٦م وهحق اًمحذي ظمح٤مًمػ
وم٢مذا هق يّمؾ ظمٚمٗمؽ وىم٤ملّ :إين ٓ أصكم ظمٚمػ هذا اإلُم٤مم :أٟم٧م شمّمكم ظمٚمٗمفُّ ،
اًمًٜمىى٦م ،وهٙمذا أُمقر اًمتزوي٩م ٓ شم٘مدح ذم أطمدٟٕ ،مف ٓ يًتحؼ اًمتحزوي٩م ّإٓ ُٕمحر واوحح ضمٚمٞمحؾ ،طمتحك ًمحق
ُّ
اظمتّمٛم٧م ُمٕمف.
ّ
احل٤مصؾ ّ
وضمحؾ اًمحذي
قمحز
أن هذا إُمر حيت٤مج إمم رء ُِمـ اًمدي٤مٟم٦م واًمٕم٘مؾ ،دي٤مٟم٦م ًمٚمقىمقَ سملم يحدي اهلل ّ
ؾمٞمً٠مل اًمٕمٌدََ قمـ هذه اإلـمالىم٤مت وقمام ؾمٌٌ٧م ُِمـ ُومر َىم٦م سملم أهؾ اًمًٜمىى٦مِ ،
وُمـ أقمٔمؿ اًمٙمقارث احل٘مٞم٘مح٦م اًمتحل
ُّ
ْ
ّ
اعمتٕمجح٥م
طمّمٚم٧م وؾمٌٌ٧م إرسم٤م ًيمً٤م طمتك ًمٕم٤م ُّم٦م اعمًٚمٛملم اًمذيـ ص٤مروا يٜمٔمرون إمم سمٕمض ه١مٓء اعمتديٜملم ٟمٔمرة
ّ
يمٞمػ ه١مٓء اًمذيـ ئمٝمر قمٚمٞمٝمؿ اًمًٛم٧م واخلػم واًمدِِّّ ْيـ :ص٤مروا أن هبذه اعمث٤مسم٦م ُِمحـ صحٖمر اًمٕم٘محؾ! وصح٤مر
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )671مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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ً
إؿمٙم٤مٓ ،إذن ُيٚمحظ ُ
ُمثؾ هذا إُمر وحيتح٤مج إمم رء ُِمحـ
قمٜمدهؿ هذه إُمقر اًمتل ٟمٙمـ ٟمتّمقر! ؾمٌ٥م هذا
اًمٕم٘مؾ ،ضمرسمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘م٦م ُمع أٟم٤مس ُيٕم ّٔمٛمقن ُِمـ احلٛمؾ قمغم ومالن اًمذي أٟم٧م شمٕمرومف ُمٕمروم٦م شم٤مُمح٦م – وذم اًمًح٤مسمؼ
أن ّ
ٝم٧م قمغم هذا  ،-ومالن هذا ُم٤م اًمذي حيٛمٚمؽ قمغم ْ
يذر ُمٜمف؟ يٌدأ يذيمر مم٤م يراه ىمقادح وأٟم٧م ـم٤مًمح٥م قمٚمحؿ
ٟم ٌّ ُ
شمٕمٚمؿ أ ّٟمّف ًمٞمس ذم يمالُمف ىم٤مدح واطمد! وإٟمام ذم اًمتْمخٞمؿ وزي٤مدات ،اًمٕمجٞم٥م اعم٘م٤مسمؾ ًمف ُِمـ ظمّمٛمف قمٜمده ٟمٗمحس
ويٗمخؿ ويٌ٤مًمغ وأٟم٧م شمٕمرَ اًمٓمروملم ّ
ّ
أن يمٚمٞمٝمام
اعمقىمػ ُِمـ ظمّمٛمف ذاك وأٟم٧م شمٕمرَ هذا وشمٕمرَ هذاُ ،يٕم ّٔمؿ
ًمٞمً٤م سمٛمّمٞمٌلم ومٞمام ىم٤مٓ ،وإٟمام إُمر يمام ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم اًمٕمٚمحامءّ " :
إن سمحلم اًمٕمٚمحامء يمحام سمحلم
اًمز َرب"( )1يٕمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وًمٞمس يمٚمٝمؿ  -يٙمقن قمٜمدهؿ شمٜم٤مومس سمٕمض إطمٞم٤من ،يمحام ّ
أن
اًمتٞمقس ذم ِّ
اًمتٞمقس شمتٜم٤مومس قمغم اعمٕمز ي٘مقل :يقضمد هذا اًمتٜم٤مومس سملم سمٕمض اعمٜمًقسملم ًمٚمٕمٚمحؿ ،وٓ ؾمحٞمام َُمحـ يٖمٗمحؾّ ،
ٕن
اًمًٜمى ِى٦م يٕمٚمؿ ّ
أن أظم٤مه اًمذي يدقمق إمم اهلل ويٜمنم اًمٕمٚمؿ سمٛمث٤مسم٦م َُمـ يٌٜمل ُمٕمف سمٞم ًتً٤م،
اإلٟمً٤من إذا شم٠مُمؾ َأ ُْم َر اًمٕمٚم ِؿ و َأ ُْم َر ُّ
ومٝمق ومرح أ ّٟمّف يٌٜمل ذم شمٚمؽ اهٝم٦م وهذا يٌٜمل ذم شمٚمؽ اهٝم٦م طمتك ي٘مقم اًمٌٜمٞم٤من ،أُم٤م إذا دظمؾ اًمِمٞمٓم٤من سمٞمٜمٝمام ص٤مرا
ِ
اًمًٜمىى٦م ،ومألضمؾ ذًمؽ ٟمحـ ٟمٜمٌف قمغم هذا ٕ ّن اًمٜمٌذ ِسمٗم ْر َىم٦م ُِمـ
يٜمٔمران إمم سمٕمْمٝمام هذه اًمٜمٔمرات إذا يم٤مٟم٤م ُمـ أهؾ ُّ
ِ
ِ
اًمٗم َرق واًم٘مدح ذم اقمت٘م٤مد أطمد ٓ ُسمدّّ ْ
٥م
أن يٙمقن حمد ًدا سمٌدقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،وُمـ أيمثر ُم٤م ًمألؾمػ اًمِمديد طم٘مٞم٘مح٦م َؾمح ىٌ َ
اخلالَ طمقل ُمً٠مًم٦م ِوٓي٦م إُمر ،وىمٚمٜمح٤م قمحدّّ ة ُمحراتّ :
أينح
ُ
هذه إًم٘م٤مب اًمٗم٤مؾمدة
إن ُمًح٠مًم٦م وٓيح٦م إُمحر ُ
أيْمح٤م ُِمحـ
اعمً٤مئؾ وأووحٝم٤مً :مٙمـ ؾمٌح٤من اهلل هذا اخلّم٤مم طمقهل٤م ضمٕمٚمٝم٤م يم٠مهن٤م ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمٕمنحة ،وهحذا ً
ً
ِص َٖم ِر اًمٕم٘مقلّ :
أن اعمً٤مئؾ اًمٞمًػمة ُشم ّ
أصحال ومٞمٝمح٤م حمحدود
يم٠مهن٤م قمًػمةِ ،وٓي٦م إُمر اًمٙمحالم
ْمخؿ طمتك شمٙمقن ّ
ضمدً ا ،وؾمٌؼ ٟم ٌّٝمٜم٤م ذم ذطمٜم٤م ًمٙمت٤مب اإلُم٤مرة ُِمـ صحٞمح ُمًٚمؿ ّ
أن اًمٜمّمقص ومٞمٝم٤م قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم:
ً
قمحز
اًم٘مًؿ إول:
ّمؼم قمغم ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُِمحـ شمٕمحدٍٍّّ أو أذى وؾمح١مال اهلل ّ
ٌ
حل ىٙمى٤مم واًمت ّ
ٟمّمقص آُمر ٌة سمٓم٤مقم٦م ا ُ
ّ
وضمؾ هلؿ اهلدى واًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م ،هذا اًم٘مًؿ إول.
اًم٘مًؿ اًمث٤مينّ :
أن اًمٕمٚمامء جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اهٝمر وإيْم٤مح احلؼ وشمٌٞمٞمٜمف ،وشمٌٞملم احلؼ ٟمقع ُِمـ اًمٜمُُّمحح ًمٚمحح٤ميمؿ
ً
اًمتٕمّم٥م ،وم٤مًمٜمٔمر إمم شمٌٞملم اًمٕم٤م قمغم أ ّٟمّف ٟمحقع ُِمحـ اعمٕم٤مُمٚمح٦م ًمٚمحح٤ميمؿ ومٞمحف إؾمح٤مءة فمح ّـ
أصال وًمٞمس ٟمق ًقم٤م ُِمـ
ّ

( )1ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (.)1091 /2
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ٍ
سم٤محل٤ميمؿ ٟمٗمًفّ :
شمٕمص قمغم احل٤ميمؿ،
يم٠من احل٤ميمؿ ٓ يريد احلؼ! ومٙمقن اًمٕم٤م ُئمٝمر احلؼ و ُي ٌّلم احلؼ هذا ًمٞمس ومٞمف
ًمٙمـ سم٤مٕؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م.
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُِمـ اًمٜمّمقص :اًمٜمّمقص اًمتل َسم ىٞمٜم٧م يمٞمػ ُيٜمٝمك احل٤ميمؿ ويمٞمحػ ُيح١مُمر سمح٤معمٕمروَ ويمٞمحػ
ُحيتً٥م قمٚمٞمف ،واًمٜمّمقص ضمٚم ّٞم٦م ذم ّ
ضمٝمرا.
أن اإلٟمٙم٤مر قمغم احل٤ميمؿ يٙمقن ها وٓ يٙمقن ً
ومّمٚمٜم٤مه٤م ذم ذح يمت٤مب اإلُم٤مرة ُِمـ صحٞمح ُمًٚمؿ.
هذه صمالصم٦م أٟمقاع ّ
ؾمحٛمٕم٧م اخلّمحٛم٦م أن
ًمٚمح ّٙم٤مم سمح٤معمٕمروَ وٓ ُيًحٛمع هلحؿ و ُيٓمح٤مع ذم اعمٕمّمحٞم٦م ،ومح٢مذا
َ
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُ
اعمقضمقدة سملم يمثػم ُِمـ اعمتخ٤مصٛملم طمقل ُمً٠مًم٦م ِوٓي٦م إُمر ّ
يم٠من ـمر ًوم٤م ي٘مقل :اؾمحٛمٕمقا وأـمٞمٕمحقا ذم اعمٕمّمحٞم٦م
ْ
وإن أُمرويمؿ سم٤مًمٙمٌ٤مئر اومٕمٚمقه٤م! وٓ أطمد ي٘مقل هبذا ُمٓمٚم ً٘م٤م!! إٟمام ي٘مقل هبذا  -يمحام ىمٚمٜمح٤م  :-اًمٜمقاصح٥م اًمحذيـ
ي٘مقًمقن :إهنؿ يٓم٤مقمقن ذم اعمٕمّمٞم٦م ،واًمٜمقاص٥م ً
أصال اٟمدصمروا ّإٓ رقم٤مع يًػم طمث٤مٓت ٓ شمً٤موي ؿمٞم ًئ٤م وًمحٞمس
هلؿ شم٠مصمػم ً
سمح٠مهنؿ ىمحقم قمٜمحدهؿ ُم٘م٤مصحد ويريحدون إؾمح٘م٤مط
أصال ذم إُم٦م ،وأٟم٤مس يتٝمٛمقن آظمريـ ظمّمقُمٝمؿ ّ
احلٙمؿ ويريدون اًمتًٚمؼ قمغم احلٙمؿ وهؿ ٛمققم٦م ُِمـ اخلقارج ًمٙمٜمٝمؿ ُيٌٓمٜمحقن هحذه إُمح٦م ،ي٘مح٤مل :إذا صمٌح٧م
وأن ُيٜمحزل هبحؿ أقمٔمحؿ اًمٕم٘مقسمح٤متّ ،
أن ُي٘مّمؿ ه١مٓء سم٤مًم٘مْمح٤مء اًمنمحقمل ْ
ذ ًقم٤م هذا وضم٥م ذ ًقم٤م ْ
ٕن هح١مٓء
ُيد ُّمرون إُم٦م واهامقم٦مً ،مٙمـ هؾ هذا ُم١ميمد؟ هؾ هذا ُم٘مٓمقع سمف؟ أو فمٜمقن وختٛمٞمٜم٤مت؟ يمثػم ُِمـ هذه إُمقر
فمٜمقن ،واعم٘م٤مسمٚمقن ه١مٓء ي٘مقًمقن :أٟمتؿ شم٠مُمرون سم٤معمٕمّمٞم٦م ،أقمٓمقٟم٤م واطمدًً ا ُِمـ اًمٜمح٤مس أن قمحغم وضمحف إرض
حل ىٙمىح٤مم ،وصح٤مر
ي٘مقل :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا سم٤معمٕمّمٞم٦م؟ ٓ يقضمد وهلل احلٛمد ،ومٞم٘مقل :هح١مٓء يٌح٤مًمٖمقن ذم ـم٤مقمح٦م ا ُ
اًمًحٜمىى٦م ع٤مقمح٦م اًمًحٛمع واًمٓم٤مقمح٦م،
ًمألؾمػ ذم هذه إًمٗم٤مظ اًمًقىم ّٞم٦م "ع٤مقمح٦م اًمًحٛمع واًمٓم٤مقمح٦م"! ٟمٕمحؿ أهحؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م ع٤مقم٦م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م – إذا ؾمٛمٞمتؿ ُمً٠مًم٦م ع٤مقم٤مت!  ،-يمام ىمٚم٧م :هذه اًمتًٛمٞم٤مت ُم٤م هل٤م
ومٚمٞمٙمقٟمقا ،أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م ،يًٛمٕمقن ويٓمٞمٕمقن ًمٙمـ ذم اعمٕمحروََُ ،محـ ىمح٤مل ّأهنحؿ
أصؾً ،مٙمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُمقضمقدة قمٜمد أهؾ ُّ
يًٛمٕمقن ويٓمٞمٕمقن ذم همػم اعمٕمروَ؟؟ ومٝمذه اإلـمالىم٤مت ّ
أُمحر يٕمٜمحل ُيٕمح٤مب سمحف
يم٠من اًمًحٛمع واًمٓم٤مقمح٦م يم٠م ّٟمّحف ٌ
اًمِمخص ُمع أ ّٟمّف ذم سيح اًمٜمّمقص هذا ُِمـ ىمٚم٦م وم٘مف اإلٟمً٤من وىمٚم٦م ُمٕمرومتف ،يّمٚمح أٟمؽ شمًخر ُِمـ أطمد ٕٟمف
يّمكم أو يّمقم؟ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ًمٙمـ ذم اعمٕمروَ ،وهٙمحذا إذا ُأدء اًمٜمٔمحر إمم أٟمح٤مس
وىمٞمؾ :إ ّهنؿ ٛمققم٦م ُِمـ اخلالي٤م اًمني٦م اًمتل هتدَ إمم يمذا ويمذا ،ه٤مت اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من ،أٟم٧م ذم ذع ٓ حيؾ
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سمت٤م ًشمً٤م ْ
أن ُيتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس ّإٓ سم٤مًمٔم٤مهر ،هق ي٘مقل :اًمٌٞمٕم٦م ٓزُم٦م :واحلٙمؿ طمؼ :واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واضمح٥م :وٓ
يؾ أٟمقاع اإلطمداصم٤مت اًمتل ُشمرسمؽ اهامقم٦م :صمؿ شم٘مقل :إٟمف قمٜمده أؿمٞم٤مء هي٦م! ًمًٜم٤م ُمٙمٚمٗملم سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمني٦م ،وُم٤م
أن قمٜمده ُمثؾ هذا إُمر وضم٥م ذ ًقم٤م ْ
أن شمٙمقن أٟم٧م قمٜمدك أوه٤مم! إذا ا ّشمّْمح ّ
اًمذي يْمٛمٜمٜمل ْ
أن ُحيح٤مل سمٞمحٜمٝمؿ،
ًمٙمـ هذه اإلؾم٤مءات ًمٚمٔمـ ُِمـ ِىمٌٚمِ َؽ هبؿ ِ
وُمـ ِىم ٌَٚمِٝمؿ هؿ سمؽ هذا اًمذي أطمدث اًمٗمقى ،ومٙمثػم ُِمحـ إُمحقر
َ
ّ
أٟم٤مؾم٤م ً
ُمثال يزل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ وي٘مقل يمٚمٛمح٦م أو ي٘محػ ُمقىم ًٗمح٤م ظم٤مـم ًئح٤م صمحؿ يٓمحػم
هذه أوه٤مم أو ُمٌ٤مًمٖم٤مت ،ودمد ً
ومرطم٤م! ويٌ٤مًمٖمقن ومٞمف! وهق ظمٓم٠م و يّم٥مً :مٙمـ ٓ يًتحؼ هذه احلٛمٚم٦م  -ؿمئتؿ أم أسمٞمتؿ
ظمّمق ُُمف هبذا اعمقىمػ ً
! واًمدًمٞمؾ قمغم قمدم إٟمّم٤مومٙمؿ ّأن َُمـ هتقوٟمف خيٓمئ ظمٓم٠م أيمحؼم ُمٜمحف وٓ يٛمٚمحقن هحذه احلٛمٚمح٦م! ومٚمحق يمٜمحتؿ
سم٤مًمًحٜمىى٦م
أومدح
ُّ
ُمٜمّمٗملم وص٤مدىملم حلٛمٚمتؿ محٚم٦م أيمؼم قمغم َُمـ أظمٓم٠م هذا اخلٓم٠م اًمذي هق ُ
وأؿمدُّ  ،وإظمٓم٤مء ُشمُحر ّد ُّ
قوح ُم٘مدار اخلٓم٠م ،أُم٤م ْ
أن ُيٜمٗمخ ذم هذه إظمٓم٤مء ً
ضمدً ا وشمٙمقن هٜم٤مك أظمٓم٤مء أيمحؼم ُمٜمٝمح٤م:
ٟمٗمخ٤م
ؿمديدً ا ً
ً
و ُشم ٌُّلم و ُي ّ
ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُيٕم َتَذر قمـ أهٚمٝم٤م! وم٤مقمرَ ّ
أن اإلٟمّم٤مَ قمزيز ضمدًً ا ،ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :اإلٟمّم٤مَ قمزيز ،ىمٚمٞمؾ
ضمدًً ا َُمـ دمده يٜمّمػّ " ،
ويغم سم٤مإلٟمّم٤مَ أومخر طمٚم٦م  ...زيٜم٧م هب٤م إقمٓم٤مَ واًمٙمتٗم٤من" ،اإلٟمّم٤مَ ىمٚمٞمؾ ضمدًً ا
اًمًٜمىى٦م ،أُم٤م أ ّٟمّؽ
ذم اًمٜم٤مس ،اًمذي يٜمّمػ ،ي٤م أظمل ًمـ شمٜمّمػ ّإٓ إذا ا ّشمّ٘مٞم٧م اهلل و شمّمٜمػ ٟمٗمًؽ قمغم ضمٝم٦م ّإٓ ُّ
أن ِ
اًمًٜمىى٦م ،أُم٤م ْ
شم٠مت إمم داظمؾ
ٓ شمِمٕمر ُمع ومريؼ ود ومريؼ وم٠مٟم٧م ُمتحزب وأٟم٧م ٓ شمِمٕمر ،إ ّٓ اًمٗمريؼ اًمذي قمغم ُّ
ّ
وضمحؾ
قمز
طمٙمام ُمٜمّم ًٗم٤م وا ّشمّؼ اهلل ّ
اًمًٜمىى٦م وشمٗمرىمٝمؿ هذا اًمتٗمريؼ وشمِمٕمر أ ّٟمّؽ ُمع ه١مٓء ود ه١مٓء! ُٓ ،يمُـ ً
أهؾ ُّ
ذم أُمرك ،أو اؾمؽمح ُِمـ هذا إُمر و َأ ِطم ْٚم ُف ٕهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ هؿ أيمؼم ُمٜمؽ ُِمـ ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٙمحرام وٓ شمحدظمؾ ذم
هذه اعمٝم٤مشمرت.
أن هذه اعم٘مدُم٦م سملم يدي هذه ِ
أن هذه اًمتًٛمٞم٤مت ًمٞمً٧م ؾمٝمٚم٦مّ :
أن ُٟمُٕمٚمِؿ هب٤م ّ
اًمٗم َرق أردٟم٤م ْ
طم٤مصؾ إُمر ّ
ُ
وأن
ووح اإلُم٤مم طمرب رمحف اهلل – ي٘مقل" :وٕصح٤مب اًمٌدع ٟمٌذ وأًم٘م٤مب" اًمٜمٌذ واًمٚم٘م٥م ٕصح٤مب
اًمٜمٌذ  -يمام ّ
اًمًحٜمىى٦م"(،)1
واًمًٜمىى٦م ُم٤م ٓ اؾمؿ ًمحف ّإٓ ُّ
اًمًٜمىى٦م اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ًم٘م٥مُّ ،
اًمًٜمىى٦م ،يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ" :أهؾ ُّ
اًمٌدع ٓ ٕهؾ ُّ
وهلذا عم٤مذا ٟم٘مقل ٓ :شمّمٚمح اهامقم٤مت؟ عم٤مذا ٟم٘مقل ٓ :يّمح ْ
أن شمقضمد ع٤مقم٦م اؾمٛمٝم٤م ع٤مقم٦م اإلظمحقان؟ وع٤مقمح٦م
اًمتٌٚمٞمغ؟ عم٤مذا؟؟ ًمًٌ٥م واطمدّ ،
اًمًٜمىى٦م ع٤مقم٦م واطمدة ،وم٢مذا ص٤مر قمٜمدي ع٤مقم٦م هٜم٤م وع٤مقمح٦م هٜمح٤م وع٤مقمح٦م
أن أهؾ ُّ
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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اًمًٜمىى٦م ،قمٜمدك ـم٤مىم٦م وقمٜمحدك دأب ذم
هٜم٤م وهذا طمزب وهذا طمزب أومًدٟم٤م اهامقم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمتل هل ع٤مقم٦م أهؾ ُّ
اًمدقمقة إمم اهلل يمـ داظمؾ حمٞمط اهامقم٦م ،وٓ دمٚمس ُمٗمؽم ًىم٤م ،وهلذا اًمِمٞمخ حمٛمحد سمحـ قمثٞمٛمحلم رمححف اهلل ي٘محقل:
وأن شمرضمع ٕهؾ اًمٕمٚمؿْ :
أن شمٙمقن ع٤مقم٦م واطمدةْ :
أن شمٗمٕمؾ ُم٤مذا؟ ْ
"واضم٥م قمغم هذه اهامقم٤مت ْ
وأن شمٕمقد اًم٘مقة
هذه" ّ
ٕن هذه اهامقم٤مت احل٘مٞم٘م٦م سمددت ـم٤مىم٤مت إُم٦م ،دمد ع٤مقم٦م شمٌٚمغ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُماليحلم وهلحؿ دأب
وهلؿ ضمٝمقد ًمٙمـ ًمٚمدقمقة ًمٚمجامقم٦م! هذه ُمِمٙمٚم٦م ُِمـ اعمِم٤ميمؾ اًمٙمٌػمة ،ي٘مقل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد
قمق إِ َمم اهللىِ﴾()1
اًمقه٤مب رمحف اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َه ِذ ِه ؾمٌِ ِٞمكم َأد ُ

َ

ْ

ي٘مقل :ومٞمف اًمتٜمٌٞمف إمم اإلظمالص سم٤مًمحدقمقة

إمم اهللّ :
ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس يدقمق إمم ٟمٗمًف!! يمقٟمؽ شمدقمق إمم ٟمٗمًؽ أو شمدقمق إمم ع٤مقمتؽ! ُمح٤م اؾمحتٗمدت ،إٟمحام
قمز ّ
وضمؾ ،وإذا يمٜم٧م شمدقمق إمم اهلل :وهذا يدقمق إمم اهلل :وهحذا يحدقمق إمم اهللُ :مح٤م اًمحذي جيٕمٚمحؽ
شمدقمق إمم اهلل ّ
يت٤مج أٟم٧م وهؿ إمم ْ
أن دمٕمٚمقا ع٤مقم٤مت؟ يمقٟمقا عٞم ًٕم٤م ع٤مقم٦م واطمدة داظمؾ ع٤مقمح٦م اعمًحٚمٛملم ،واشمريمحقا قمحٜمٙمؿ
واًمن وآظمٗم٤مء ،أٟمتؿ ًمًتؿ  -وهلل احلٛمد  -شمتٕم٤مُمٚمقن شمٕم٤مُمؾ أهؾ اعمخدرات واًمٗمجقر طمتك ختتٌئحقا!
اهلٛمس ِّ ّ

يمقٟمقا واوحلم داظمؾ اهامقم٦م :ذم ٟمٓم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ :وذم ِوٓي٦م ذقمٞم٦م فم٤مهرة واوحح٦م ،ومٚمحٞمس قمٜمحدك رء

ختٗمٞمفُ ،م٤م اًمذي جيٕمٚمؽ ختٗمل؟ اًمذي ُخيٗمل هق اًمذي قمٜمده إؿمٙم٤مل ٓ يريد ْ
أن يٕمرومف اًمٜم٤مسُ ،م٤م دُم٧م ذم ع٤مقمح٦م
ّ
وضمحؾ ًمتٙمحقن إُمح ُ٦م أُمح ً٦م
قمحز
ادع إمم اهلل ّ
شمدع إمم طمزب يمذا أو ع٤مقم٦م يمذاُ ،
وسملم دقمقشمؽ وٓ ُ
اعمًٚمٛملم افمٝمر ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ِ
ِ
ىٌل ّ
وزُمـ اًمًٚمػ ،وًمق يم٤من إُمر قمغم هذا  -وًمق
واطمدة ،هٙمذا يم٤مٟم٧م إوو٤مع زُمـ اًمٜمى ِّ
ومروٜم٤م  -وطم٤مؿم٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ْ
أن يٗمٕمٚمقا هذا :يٙمقن طمزب ُمع قمٛمر وطمزب ُمع أ سمٙمر وطمزب
أن يٗمٕمٚمقا هذاّ ،
وإٓ إصؾ ْ
قمٚمام ُِمـ ْ
ُمع قمكم! ًمٙمـ ه١مٓء أيمؼم ً
أن ٓ يقضمحد ع٤مقمح٦م
قم٘مال وأقمٔمؿ دي٤مٟم٦م وأُمتـ ً
ّإٓ ع٤مقم٦م واطمدة هل ع٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،وهذه اًمٓم٤مىم٤مت وهذه اهٝمقد شمٙمقن واطمدة ،وشمٙمحقن يح٧م ٟمٔمحر أهحؾ
اًمٕمٚمؿ ،وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمخٗمٞمف ،وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمًتحل ُمٜمف ،طمتك اإلٟمٙم٤مر ًمٚمٛمٜمٙمحرات ُشمٜمْ َٙمَح ُر ٓ شمحؽمك وًمٙمحـ
أن ُيٕمرَ ،وٓ حيت٤مج اإلٟمً٤من ْ
سم٤مٕؾمٚمقب اًمنمقمل ذم وقء اهامقم٦م ،يمؾ هذا مم٤م يٜمٌٖمل ْ
أن خيتٌئ ويدس رأؾمف
ٕن ِ
يمام شمٗمٕمؾ ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤م ًّم٦مّ ،
اًمٗم َرق اًمْم٤م ًّم٦م ضمزء يمٌػم ُِمـ سمحداي٤مهت٤م يم٤مٟمح٧م خمتٗمٞمح٦م وُمح٤م يمح٤مٟمقا جيٝمحرون طمتحك
اهلروي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ّ
أن ٛمققم٦م ُِمـ اًمزٟم٤مدىم٦م
اؾمتٗمحؾ أُمرهؿ ذم سمٕمض اعمقاوع ومّم٤مر هلؿ فمٝمقر ،وهلذا ذيمر
ُّ
( )1يقؾمػ.108 :
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 وهذا إصمر ُِمـ أطمًـ أصم٤مر ٛ -مققم٦م ُِمـ اًمزٟم٤مدىم٦م ؾمٝمروا اًمٚمٞمؾ يتٙمٚمٛمقن ذم زٟمدىمتٝمؿ وإحلح٤مدهؿ خمتٗمحلمذم هداب ،ومٌٞمٜم٤م هؿ يمذا أ ّذن اعم١مذن ًمّمالة اًمٗمجر وم٘م٤مل اًمزٟم٤مدىم٦م :شمريدون ديٜمٙمؿ هذا ْ
أن يٗمِمق وأٟمتؿ خمتٌئقن
وهذا احلالج – ٕين ُم٤م أدري ّ
طمالضم٤م  -وهذا احلالج يّمدح سمديٜمف قمٚمٜمً٤م! هحذا اًمِمحخص أن يح١م ّذن
أن هذا
ً
وئمٝمر ديـ اإلؾمالم قمٚمٜمً٤م ،ي٘مقلٟ :محـ خمتٌئقن ٟمتٜم٤مىمش ذم اًمزٟمدىم٦م ذم هداب ىمد اظمتٗمٞمٜمح٤م! ّ
ٕن هحذه ـمري٘مح٦م
اًمًٜمِّ ُّل ُم٤م اًمذي قمٜمده خيٗمٞمف؟ ًمٞمس قمٜمده رء خيٗمٞمف ،وًمٞمس قمٜمده رء خيجحؾ ُمٜمحف ،وًمحٞمس
أهؾ اًمْمالل ،أُم٤م ُّ
قمٜمده رء خيٓمط ًمف يريد سمف إفمٝم٤مر اهامقم٦م أو احلٙمؿ أو همػمهُ ،م٤م قمٜمده ّإٓ اًمقوحقح ،ومٚمٝمحذا يٜمٌٖمحل ْ
أن ُيٕمٚمحؿ
وأن ُحيرص قمغم شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقبْ ،
هذاْ ،
وأن ُشمُٓمٗم٠م ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م ،أن أىم٤مرب سمؾ سمٕمْمٝمؿ إظمقة ص٤مر سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ
ِ
ِ
اًمًٜمىى٦م ٕضمؾ هذه اًمتًٛمٞم٤مت اهديدة.
ُمـ ٟمزاقم٤مت وهؿ ُمـ أهؾ ُّ
ومٕمغم يمؾ طم٤مل إذا ي ّت ِ
ّ
وضمحؾ ومٕمٚمٞمحؽ سمٜمٗمًحؽ ْ
ّ
ُ
وضمحؾ ذم أًمٗم٤مفمحؽ وذم
قمحز
قمحز
ّحؼ
أن شمتحؼ اهلل ّ
ومحالن اهلل ّ
شمٍموم٤مشمؽ ،واهتؿ ضمدًً ا سم٠مقمامًمؽ هذه ّأٓ شمْمٞمع ّ
وأٓ شمتٌذر ،وٓ شمٙمؽمث إذا ٟمٔمرت إمم سمٕمض َُمـ هؿ داظمحؾ ذم
هذه اعمً٤مئؾ  -ؾمٌح٤من اهلل  -يم٠مهنؿ ُيً ٌّحقن وهي ّٚمٚمقن ،يم٠مٟمف شمًٌٞمح وهتٚمٞمؾُ ،م٤م قمٜمدهؿ ّإٓ هذا اعمقوقع! ُمثؾ
وضمؾ عمّ٤م أراد ْ
قمز ّ
أن ُيْمٚمٝمؿ أؿم٘م٤مهؿ سم٤مًمٙمالم ذم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،واطمحد
أٟم٤مس أن أؿم٘م٤مهؿ اهلل ّ
ُمٜمٝمؿ قمٜمده ذم طمً٤مسمف طمقازم ؾمتلم أًمػ أو ؾمٌٕملم أًمػ ُِمـ هذه اعمًٛمٞم٤مت واًمتٖمريدات :يمٚمٝم٤م قمحـ اسمحـ قمٌحد
ومرو٤م ّ
شمتّمقرُ :م٤م ذم اًمحدٟمٞم٤م إحلح٤مد؟ زٟمدىمح٦م وذك ورواومحض
أن اسمـ قمٌد اًمقه٤مب قمغم ُم٤م
اًمقه٤مب!! اومؽمض ً
ّ
ووالل؟ ؿم٘مقا هبذاٟٕ ،مف يمام ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿَُ :مـ اسم ُتُكم سمؽمك احلؼ اسمحتاله اهلل سم٤مٟٓمِمحٖم٤مل سم٤مًمٌ٤مـمحؾ ،اؿمحتٖمؾ
سم٤مًمٌ٤مـمؾ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م –.
أن يت٘مل اهلل شمٕم٤ممم ْ
وم٤محل٤مصؾ أ ّٟمّف قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ْ
وواوح٤م ،وأٟم٤م أطمحرص يح٤م إظمحقة
وأن يٕمٚمؿ إُمر ضمٚم ًٞم٤م
ً
قمغم اًمقوقح وقمغم اًمٍماطم٦م ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ ذم اعمقاوع اًمتل ُحيت٤مج هب٤م إمم اًمٍماطم٦م ُِمـ ُمثؾ هحذه اعمًح٤مئؾ
ِ
ٟمٚمٛمح ُم٤م ومٝمؿ
ٓ ُسمدّّ ُمـ اًمقوقح ،أ ُّم٤م اًمتٚمٛمٞمح٤مت ُم٤م ٟمٗمٕم٧مُ ،م٤م اؾمتٗم٤مد اًمٜم٤مس ،سمٕمض اًمٜم٤مس  -يمٜم٤م ذم اًمً٤مسمؼ ّ -
اًمٜم٤مس اعم٘مّمقد! ٓسمدّّ ُِمـ اًمتٍميحٓ ،سمدّّ ُِمـ اًمتقوٞمح ،طمتك وًمق ىمٚم٧م إٟمف ُِمـ اًمدقم٤مة َُمـ ومٕمؾ هذا قمًك اهلل
ْ
أن يقوم٘مف وجيٕمٚمف ُهيدى و ُيًددً ،مٙمـ أٟم٧م ُمًئقل قمـ ٟمٗمًؽ ،أٟم٧م قمٜمدك قمٚمامء يمٌ٤مر ،قمٜمدٟم٤م قمٚمحامء يمٌح٤مر ًمحق
يم٤مٟمقا ظم٤مرج اًمٌٚمد ًمتٛمٜمٞمٜم٤مهؿ ،اًمزُمٝمؿ ي٤م أظمل واؾم٠مهلؿ ،أُم٤م ْ
أن شم٘مقل :ومالن ي٘مقل يمذا؟ طمتك ًمق يم٤من أؾمحت٤م ًذا ذم
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اه٤مُمٕم٦م ٓ شمٙمؽمث هبذا وطمده ر ًداُ :م٤مدام هٜم٤مك َُمـ هؿ أقمٚمؿ ُمٜمف ُِمـ ُمِم٤مخيف وقمٚمامئف وم٤مرضمع واطمرص قمحغم
أهؾ اًمٕمٚمؿ.
يمحرر
أ ُّم٤م يمالُمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمرضمئ٦م ومٚمـ ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف أن أسمدًً ا ٕٟمٜم٤م ذطمٜم٤مه ذم اًمٌداي٤مت ،هق رمحف اهلل ّ
يمال َُمف هٜم٤م قمـ اعمرضمئ٦م سمٕمد ْ
ومّمٚمٜم٤مه ذم أول ُمقوع :ومٚمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف أن.
أن ذيمره ّ
-----------------------------------------واًم َ٘مدَ ِر ّي٦م :وهؿ اًمذيـ يزقمٛمقن ّ
أن إًمٞمٝمؿ آؾمتٓم٤مقم َ٦م واعمِمٞمئ َ٦م واًم٘مدر َة ،وأهنؿ يٛمٚمٙمحقن ٕٟمٗمًحٝمؿ اخلحػم
واًمنم ،واًمي واًمٜمٗمع ،واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ،واهلدى واًمْماللّ ،
وأن اًمٕمٌ٤مد يٕمٛمٚمقن سمد ًءا ُِمـ أٟمٗمًٝمؿ ُِمـ همحػم
ى
وضمؾ أو ِذم ِقم ْٚم ِٛمف ،وىمقهلؿ يْم٤مرع َ
قمز ّ
ْ
ىمقل اعمجقؾمٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م وهحق أصحؾ
أن يٙمقن َؾم ٌَ َؼ هلؿ ذًمؽ ُِمـ اهللى ّ
اًمزٟمدىم٦م.
واعمٕمتزًم٦م :وهؿ ي٘مقًمقن سم٘مقل اًم َ٘مدَ ِر ّي٦م ،و َيديٜمقن سمديٜمٝمؿ ،ويٙمذسمقن سمٕمذاب اًم٘محؼم واًمِمحٗم٤مقم٦م واحلحقض،
وٓ يرون اًمّمالة ظمٚمػ أطمد ُِمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ اهٛمٕم٦م ّإٓ وراء َُمـ يم٤من َقم َغم رأهيؿ وهقاهؿ ،ويزقمٛمحقن ّ
أن
أقمامل اًمٕمٌ٤مد ًمٞمً٧م ِذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ.
واًمٌٙمري٦م( :)1وهؿ َىمدَ ِر ّي٦م ،وهؿ أصح٤مب احلٌ٦م واًم٘مػماط واًمداٟمؼ ،اًمذيـ يزقمٛمقن ّ
أن َُمحـ أظمحذ طمٌح٦م أو
ىمػما ًـم٤م أو داٟم ً٘م٤م طمرا ًُم٤م ومٝمق يم٤مومر ،وىمقهلؿ يْم٤مهل ىمقل اخلقارج.
..................
ٕهنحؿ يٜمٗمحقن اًم َ٘محدََ ر ،وجيٕمٚمحقن اًم َ٘محدََ ر
ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم َ٘مدََ ِر ّي٦م ،واًم َ٘مدََ ِر ّي٦م ُؾمٛمقا سم٤مًم َ٘مدََ ِر ّي٦م ّ
ٕٟمٗمًٝمؿ ،يٕمٜمل ّأهنؿ هؿ اًمذيـ ُي َ٘م ّدّ رون إُمقر ،وضمح٤مء ومحٞمٝمؿ «اًم َ٘مدََ ِر ّيح٦م حقس هحذه إُمح٦مْ ،
إن ُمح٤مشمقا ومحال
شمِمٝمدوهؿْ ،
وإن ُمروقا ومال َشمَٕمقدوهؿش( )2وهؿ قمغم درضمتلم:

قمقو٤م قمـ "واًمٜمّمػمي٦م" ،وىم٤مل :اًمٜمّمػمي٦م ُمـ زٟم٤مدىم٦م اًمراومْم٦م ،ذم ٟمًخ أظمرى وهل أىمرب "اًمٌٙمري٦م"
( )1هٜم٤م ي٘مقل اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل :اًمّمقاب "اًمٌٙمري٦م" ً
صٞم٤مُم٤م وٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٞمقم أظمر ،واًمٔم٤مهر أهن٤م
وهؿ ىمدري٦م ،أُم٤م اًمٜمّمػمي٦م رواومض همالة ،ئمٝمرون اًمرومض اًمٖم٤مزم وطم٘مٞم٘متٝمؿ اإلحل٤مد ،وٓ يرون صالة وٓ
ً
"اًمٌٙمري٦م".
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)4442
( )2صحٞمح .أسمق داود (ُ )4691مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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اًمدرضم٦م إومم :درضم٦م اًم َ٘مدََ ِر ّي٦م اًم ُٖمالة ،وهؿ اًمذيـ ُيٜمٙمرون ُمراشم٥م اًم َ٘مدََ ر إرسمع  -يمام ذيمرٟم٤مه قمٜمحد ذح
ومْمحال قمحـ ْ
ً
ً
ُمقوقع اًم َ٘مدََ ر  -ومٞمٜمٙمرون ّ
٘محدّ ره٤م،
أصحال
أن يٙمقن اهلل َقمٚمِ َؿ إؿمٞم٤مء
أن يٙمتٌٝمح٤م أو يِمح٤مءه٤م أو ُي ّ
وه١مٓء هؿ اًمٖمالة ،وأدريمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمام ىمٚمٜم٤م واٟمٓمٗم٠م هذا اعمذه٥م مت٤م ًُم٤م واٟمحن واٟمدصمرّ ،
ٕن
احلٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ احلٛمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ؿمديدة ضمدًً ا ،ويم٤مٟمقا ىمد أظمرضمحقا سمحدقمتٝمؿ ذم
ًمٚمًٜمىى٦م :وم٤مٟمحن هذا اعمذه٥م و ُىمتؾ رُمقزه همحٞمالن وىمٌٚمحف َُم ْٕم ٌَحد ،وىمٚمٜمح٤م :إ ّٟمّحف ُمح٠مظمقذ ُِمحـ ؾمقؾمحـ
وىم٧م ىمقة ُّ
اًمٜمٍماين وؾمٞمًقيف اعمجقد ،هلذا ي٘مقل" :إ ّهنؿ يزقمٛمقن ّ
أن إًمٞمٝمؿ آؾمتٓم٤مقم٦م واعمِمٞمئ٦م واًم٘مدرة :وأهنحؿ هحؿ
اًمذيـ ي٘مدرون إُمقرّ :
وأن اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ ُمًت٘مٚم٦م" هذا اعمٕمٜمكّ ٕ ،هنؿ قمٜمدهؿ اؾمتٓم٤مقم٦م وُمِمٞمئ٦م وىمدرة ُمًت٘مٚم٦م
قمـ ىمدرة اهللّ :
وأهنحؿ يٛمٚمٙمحقن
وأن اهلل ٓ ىمدرة ًمف قمغم أومٕمح٤مهلؿٟ ،مًح٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م واًمًحالُم٦م ،هلحذا ىمح٤ملّ " :
واًمنم ،واًمي واًمٜمٗمع ،واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ،واهلدى واًمْمالل" يٕمٜمل ُمًحت٘مٚملم قمحـ اهللّ ،
ٕن
ٕٟمٗمًٝمؿ اخلػم ّ
هذا هق أصؾ ىمقهلؿ ،وهلذا ىم٤ملّ " :
وأن اًمٕمٌ٤مد يٕمٛمٚمقن سمد ًءا ُِمـ أٟمٗمًٝمؿ" يمؾ هذا يٕمٜمل ومٞمف ّأهنؿ يزقمٛمقن ّأهنؿ
ُمًت٘مٚمقن قمـ اهلل ُِمـ همػم ْ
أن يٙمقن ؾمٌؼ هلؿ ذًمؽ ذم قمٚمؿ اهلل ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  ،-وهذا ىمقل يْم٤مرع ىمحقل
اعمجقس ،ىمٚمٜم٤م :إ ّٟمّف ُم٠مظمقذ ُِمـ ؾمٞمًقيف اعمجقد و ُِمـ ؾمقؾمـ اًمٜمٍماين وهق أصؾ اًمزٟمدىم٦م.
اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :درضم٦م اعمٕمتزًم٦م ،اعمٕمتزًم٦م عمّ٤م رأت ومٔم٤مقم٦م هذا اًم٘مقل واؾمتٞمح٤مش إُم٦م ُِمـ هذا اًم٘مقل اهل٤مئؾ
اًمذي جيٕمؾ إُمقر شم٘مع واهلل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م!! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،أرادوا ْ
أن يتقؾمٓمقا ذم زقمٛمٝمؿ وم٠مصمٌتقا هلل
أن شمتٕمٚمؼ ىمدرشمف شمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدْ :
اًمٕمٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م ،وٟمٗمقا ْ
وأن يٙمقن اًمرب ؿمح٤مء هحذه إُمحقر! سمحؾ اًمٕمٌح٤مد
ُمًت٘مٚمقن  -يمام شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝمؿ ذم ُمقوٕمف .-
اعمٕمتزًم٦م اؿمتٝمروا سمخٛمً٦م ُِمـ إصقل ُؾمٛمٞم٧م سم٠مصقل اعمٕمتزًم٦م اخلٛمً٦م ،وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م إـمالىم٤مت ذقمٞم٦م
ًم ُٞم َٖم ِّرروا سم٤مًمٜم٤مس ،ومًٛمقا ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت سم٤مًمتقطمٞمد ،وؾمٛمقا ٟمٗمل اًم َ٘مدََ ر سم٤مًمٕمدل ،وؾمٛمقا اخلروج سم٤مًمًحٞمػ قمحغم
وٓة إُمر سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروَ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم أصقهلؿ اعمٕمرووم٦م ،إو٤موم٦م إمم ُمً٠مًم٦م اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم.
اعمٕمتزًم٦م َ ؾمٛمٞم٧م هبذا آؾمؿ؟ ؾمٛمٞم٧م اعمٕمتزًم٦م هبذا آؾمؿ ّ
ٕن ُُم َ٘م ىدى م اعمٕمتزًم٦م وُمٌحدأهؿ هحق واصحؾ سمحـ
قمٓم٤مء ،يم٤من ذم طمٚم٘م٦م احلًـ اًمٌٍمي ومج٤مء رضمؾ ًمٞمً٠مل احلًـ اًمٌٍمي ٓ ًمٞمً٠مًمف هق  -يٕمٜمل ُم٤م هق سمٛمٕمروَ
ّ
ؿمح٠من اًمٙمٌحػمة
واصؾ :وإٟمام يم٤من ذم طمٚم٘م٦م احلًـ  -وم٘م٤مل اًمً٤مئؾ ًمٚمحًحـ :ظمحرج ِىم ٌَ َٚمٜمح٤م ىمحقم ُيٕم ّٔمٛمحقن ُِمحـ
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وي٘مقًمقن :ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ذم اًمٜم٤مر! وه١مٓء هؿ اخلقارج ،وىم٤مسمٚمٝمؿ ىمقم ي٘مقًمقن ٓ :شميه ُمٕمّمٞمتف! وم٠مراد ْ
أن
يً٠مل قمـ ُم٘مقًم٦م اعمرضمئ٦م واخلقارج ذم ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ،ىمٌؾ ْ
أن جيٞم٥م احلًـ  -وهذا ُِمـ ىمٚم٦م أدب واصحؾ -
اًمً١مال ًمٚمحًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓ هلذا ِ
اًمٖم ّر إمحؼ ،سم٤مدر وأضم٤مب هق وىم٤مل :أٟم٤م أىمحقل :إ ّٟمّحف ذم ُمٜمزًمح٦م
سملم ُمٜمزًمتلمُ ،م٤م هل اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم؟ ىم٤مل ٓ :هق سمٛمًٚمؿ وٓ هق سمٙمح٤مومرّ ،
ٕن اعمرضمئح٦م شم٘محقل :هحق ُمح١مُمـ
يم٤مُمؾ اإليامن :واخلقارج ي٘مقًمقن :إ ّٟمّف يم٤مومر ظم٤مرج ُِمـ اعم ّٚم٦م ،وم٤مسمتدع سمدقم٦م ىمح٤مل ٓ :أىمحقل سم٘محقل اخلحقارج وٓ
اعمرضمئ٦مً ،مٙمـ أىمقل :هق سمٛمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلمُ ،م٤م هق سمٛمًٚمؿ وٓ هق سمٙم٤مومرُ ،م٤مذا يٙمقن؟ ي٘مقل :ذم ُمٜمزًم٦م هٙمحذا
ٓ هق سمٛمًٚمؿ وٓ هق سمٙم٤مومر وذم أظمرة ي٘مقل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ِر ٌيؼ ِذم ْ ِ
اًمً ِٕم ِػم﴾( )1اعم١مُمٜمقن ذم اهٜم٦م
اهٜمىى٦م َو َوم ِر ٌيؼ ِذم ى
َ
واًمٙمٗم٤مر ذم اًمًٕمػم ،هذا اًمذي ؾمامه ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم ،أيـ ؾمٞمذه٥م؟ ٓسمدّّ ْ
أن شمقضمد ًمف ُم٘م٤م ًُم٤م ذم أظمرة همحػم
أي أؾم٤مس؟ هق ذم ُمٜمزًم٦م سمحلم ُمٜمحزًمتلم ٓ ،هحق ذم
اهٜم٦م وهمػم اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل :أىمقل :ذم اًمٜم٤مر خيٚمد ُمع اًمٙمٗم٤مر ،قمغم ّ
أي أؾم٤مس شمدظمٚمحف اًمٜمح٤مر؟ ًمحق ىمٞمحؾ
ُمٜمزًم٦م شمقصٚمف ًمٚمجٜم٦م  -قمغم يمالُمؽ  -وٓ هق ذم ُمٜمزًم٦م شمقصٚمف ًمٚمٜم٤مر! قمغم ّ
أن شم٘مقل ّ
ًمؽ :يدظمؾ اهٜم٦مُ :م٤م اًمٗم٤مرق سملم هذا اًم٘مقل وهذا اًم٘مقل؟ ٓسمدّّ ْ
سم٠من ًمحف ُم٘م٤م ًُمح٤م همحػم اهٜمح٦م واًمٜمح٤مر ذم
أظمرة ٕٟمؽ اسمتدقم٧م واظمؽمقم٧م ،وهق أول َُمـ اسمتدع واظمؽمع سمدقم٦م اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمحزًمتلم ،صمحؿ اقمتحزل طمٚم٘مح٦م
احلًـ ،وهذه ظمٓمقرة اًمٌٕمد قمـ اًمٕمٚمامء ،ا ّشمّٙم٠م قمغم ؾم٤مري٦م وضمٕمؾ ٟمٗمًف ً
واٟمْمؿ إًمٞمحف قمٛمحرو سمحـ قمٌٞمحد،
ؿمٞمخ٤م ّ
ِ
ومًٛمقا سم٤معمٕمتزًم٦م ،ورأوا ّأهنحؿ ُِمحـ
واضمتٛمع قمٚمٞمف عٚم٦م ُمـ احلٛم٘مك وم٘م٤مل احلًـ اًمٌٍمي" :اقمتزًمٜم٤م واصؾ"(ُ )2
أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمع ّأهنؿ يرون قمٚمامء اًمًٚمػ يم٤محلًـ – هؿ اٟمٗمردوا قمـ طمٚم٘م٦م احلًحـ  -ورأوا ّ
أن احلًحـ وأهحؾ
ِ
دائحام  -صح٤مروا
اًمٕمٚمؿ ه١مٓء ٓ يٜم٤مؾم٥م ىمقهلؿ ،وهلذا  -وهذه ُؾمٜمىى٦م ظمٌٞمث٦م ومٞمٝمؿ ورصمٝم٤م َُمـ يرصمٝم٤م ُمحـ احلٛم٘محك ً
ىمٌٞمح٤م ضمدًً ا ،ويّمٗمقهنؿ سم٠موص٤مَ ؿمديدة ٓ جيرؤ اعمحرء قمحغم ْ
أن ي٘مقهلح٤م،
يذُمقن اًمٕمٚمامء ويً ٌّقهنؿ ؾم ىٌ٤م ُم٘مذ ًقم٤م ً
قمٛمرو سمـ قمٌٞمد وأُمث٤مًمف ص٤مروا ي٘مقًمقن ذم قمٚمامء اًمًٚمػ هذا ،يدًمؽ قمغم ّ
أن آٟمٗمراد قمـ اًمٕمٚمحامء واًمٌٕمحد قمحـ
وذ حيدث ُمٜمف ُمثؾ هذه اًمٌدع واًمْمالٓت ،صمؿ شمٗم٤مىمؿ َأ ُْم ُر اعمٕمتزًمح٦م وصح٤مروا ي٘مقًمحقن سم٤معم٘مح٤مٓت
اًمٕمٚمامء دا ٌء َ ٌّ
اًمتل ذيمر هذه ُِمـ يمقهنؿ – ّ
وإٓ أصؾ اعمٕمتزًم٦م هق قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمً٠مًم٦م اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم  -ومّمح٤مروا يٜمٗمحقن عٚمح٦م
( )1اًمِمقرى.7 :
( )2اعمٚمؾ واًمٜمحؾ (.)48 /1
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ومٙمذسمقا سمٕمذاب اًم٘مؼم ويمذسمقا سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م واحلقض ،وص٤مروا يرون ّ
يمٌػمة ُِمـ اًمٜمّمقصّ ،
أن اًمّمحالة ٓ شمّمحح
ظمٚمػ أطمد ٓ ي٘مقل سم٘مقهلؿ! وص٤مروا يرون اخلروج سم٤مًمًٞمػ ،وهذه اعمً٠مًم٦م ٓ ُسمدّّ ُِمـ شمقوحٞمحٝم٤مّ ،
ٕن طم٘مٞم٘مح٦م
ىمقل اعمٕمتزًم٦م هق ىمقل اخلقارجّ :
وأن ُم ٤م ؾمٛمقه سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروَ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمٕمٜم٤مه اخلروج سم٤مًمًٞمػ قمغم
حل ىٙمى٤مم ،وهلذا أسمق احلًـ إؿمٕمري ذم اعم٘م٤مٓت عمّ٤م ذيمر ىمقل اًمٜم٤مس ذم اًمًٞمػ ىم٤مل :ىم٤مًم٧م اخلحقارج واعمٕمتزًمح٦م
ا ُ
وم٢مهنؿ ي٘مقُمقن سم٘متؾ اًمًٚمٓم٤من وإًمزام
ٕ ّٟمّف ىمقل واطمد ،واعمٕمتزًم٦م شم٘مقل إ ّٟمّف إذا يم٤من قمٜمدهؿ ىمدرة قمغم ظمّمقُمٝمؿ ّ
وم٢من أضم٤مب اًمٜم٤مس ّ
وإٓ ىمتٚمقا اًمٜمح٤مس ،ممح٤م ي١ميمحد ًمحؽ ّ
اًمٜم٤مس سمٛم٘م٤مٓهتؿ هذه ذم إصقل اخلٛمً٦مْ :
أن اعمٕمتزًمح٦م
ظمقارج ،وم٤معمٕمتزًم٦م شم٠م ّصمروا سم٤مخلقارج ذم سم٤مسملم :سم٤مب اخلروج سم٤مًمًٞمػ وسم٤مب ختٚمٞمد ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ذم اًمٜم٤مرّ ،
ٕن
اعمٕمتزًم٦م شم٘مقل :إ ّن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ذم ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم ًمٙمٜمف ذم أظمرة خم ّٚمد ذم اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر ،وهذه ٟمٗمحس
ُم٘مقًم٦م اخلقارج ذم ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ذم أظمرة ،واؾمتٛمروا ذم آرائٝمؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م ومزقمٛمقا ّ
أن أقمامل اًمٕمٌ٤مد ًمٞمً٧م ذم
اًمٚمقح اعمحٗمقظ وهمػم ذًمؽً ،مٙمٜمٝمؿ يٜمٗمقن  -يمام ىمٚمٜم٤م  -يٜمٗمقن ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌح٤مد ّ
أن اهلل شمٕمح٤ممم شمتٕمٚمحؼ -
سم٠مي ومٕمؾ ُِمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،أيـ اعمٕمتزًم٦م أن؟ اعمٕمتزًم٦م أن آرائٝمؿ  -يمام ىمٚمٜم٤م  -اٟمت٘مٚمح٧م إمم
ؾمٌح٤مٟمف ُ -مِمٞمئتف ّ
عٚم٦م ُِمـ ِ
اًمٗم َرق ،وم٤مٟمت٘مٚم٧م عٚم٦م ُِمـ آراء اعمٕمتزًم٦م إمم اًمراومْم٦م آصمٜمحل قمنمحي٦م ،واٟمت٘مٚمح٧م عٚمح٦م ُِمحـ آرائٝمحؿ إمم
أيْم٤م إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م ذم عٚم٦م ُِمـ ُمً٤مئؾ
اإلسم٤موٞم٦م ،واٟمت٘مٚم٧م عٚم٦م ُِمـ آرائٝمؿ إمم اًمزيدي٦م ،وشم٠مصمر هبؿ ضمدًً ا ً
اعمٓمٝمر اًمراوميض ذم سمٕمض يمالُمف ذم ُمً٤مئؾ شمتٕمٚمؼ سم٤مًم َ٘مدََ ر وهمػمه
آقمت٘م٤مد ،اعمٕمتزًم٦م عمّ٤م َر ىد ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم اسمـ ّ
أصال! ّ
ٟم٘مؾ اعمًٓمرة ،هذا ًمٞمس ىمقل اًمراومْم٦م ً
ىم٤مل :هذه ٟم٘مٚم َتٝم٤م ُِمـ اعمٕمتزًم٦م َ
ٕن اًمراومْم٦م ذم اًمٌداي٤مت يم٤مٟمقا ُِمـ
اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتِمٌٞمف ،صمؿ اٟمٕمٙمًقا وص٤مروا ي٘مقًمقن :سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ ،ي٘مقل :هذا اًم٘مقل أٟم٧م ىمد ٟم٘مٚمتف ُِمـ اعمٕمتزًمح٦م ،هحق
ٟمٗمًف ُِمـ اعمٕمتزًم٦مٟ ،م٘مٚمتف ٟم٘مؾ اعمًٓمرة ،ومٙمثػم ُِمـ آراء اعمٕمتزًم٦م اٟمت٘مٚم٧م إمم ِ
اًمٗم َرق ،وهلذا ٟم٘مقلّ :
إن دراؾمح٦م هحذه
ِ
خيً٤م ُم٤موح ًٞم٤م واٟمتٝمحك! وإ ّٟمّحام شمقضمحد اعم٘مح٤مٓت أن ،اًمزيديح٦م ُمقضمحقدون،
اًمٗم َرق واًمتٜمٌٞمف قمغم ظمٓمره٤م ًمٞمس شم٤مر ً
اًمراومْم٦م ُمقضمقدون ،اإلسم٤موٞم٦م ُمقضمقدون ،وقمٜمدهؿ ٟمٗمس اقمت٘م٤مد اعمٕمتزًم٦م.
صمؿ ىم٤مل" :واًمٌٙمري٦م :وهؿ ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اًم َ٘مدََ ِر ّي٦مُِ ،محـ ٟمٗمحس اًم َ٘مدََ ِر ّيح٦م ،قمٜمحدهؿ ٟمٗمحس اعمٌ٤مًمٖمح٤مت اًمتحل قمٜمحد
ِ
اخلقارج ،ي٘مقًمقنً :مق ّ
صٖمػما وم٢م ّٟمّف يٙمٗمر! ُم٘مت٣م هحذا ُمح٤م
يمٌػما أو داٟم ً٘م٤م
ً
أن أطمدًً ا أظمذ طمٌ ً٦م ُمـ طمرام أو ىمػما ًـم٤م ً
ٕن َ
هق؟ أ ّٟمّف ٓ ومرق قمٜمدهؿ سملم اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمةّ ،
أظمذ رء ُشمُ٘مٓمع سمف اًمٞمد ُيٕمحد هىمح٦م  -واًمنحىم٦م يمحام هحق
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ُمٕمٚمقم ُِمـ اًمٙمٌ٤مئر ً -مٙمـ إذا ىم٤مل :إ ّٟمّف ًمق أظمذ طمٌ٦م  -طمٌ٦م ُسم ّر  -وم٢مٟمف يٙمٗمر سم٠مظمذه احلٌ٦م! يٕمٜمحل إذا أظمحذه٤م ُِمحـ
ٍ
أصال ّ
ـمريؼ ُحم ّرم ،هذا ذ ًقم٤م ٓ ُشمُ٘مٓمع يده ً
ٕن ُم٤م أظمذه يٌٚمغ طمدّّ رسمع اًمدِِّّ يٜم٤مر اًمذي شم٘مٓمحع ومٞمحف اًمٞمحدً ،مٙمحـ
ه١مٓء ىمقهلؿ يْم٤مهل ىمقل اخلقارج ،وهؿ َىم َدَ ِر ّي٦م ،هذا ُم٤م ذيمرٟم٤مه ًمؽ أ ّٟمّف شمداظمٚم٧م اعم٘م٤مٓت ،ومٞمٙمقن اًمِمخص
ِ
اًمنم يمٚمف.
َىم َدَ ري٤م ويٙمقن ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -يٙمقن ظم٤مرضم ًٞم٤م :ومٞمجٛمع ى ّ
-----------------------------------------وأن اهللى َقم ىز َو َضم ىؾ يٙمٚمؿ ُمقؾمحكّ ،
أن اًم٘مرآن خمٚمققّ ،
واهٝمٛمٞم٦م  -أقمداء اهللى  :-وهؿ اًمذيـ يزقمٛمقن ّ
وأن
اهللى ًمٞمس سمٛمتٙمٚمؿ وٓ يتٙمٚمؿ وٓ يٜمٓمؼ وٓ يرى ،وٓ يٕمرَ هلل ُمٙم٤من ،وًمٞمس هلل قمحرش وٓ يمحرد :ويمال ًُمح٤م
يمثػما أيمره طمٙم٤ميتف وهؿ يمٗم٤مر زٟم٤مدىم٦م أقمداء هللى.
ً
واًمقاىمٗم٦م :وهؿ اًمذيـ يزقمٛمقن أ ّٟم٤م ٟم٘مقلّ :
ذ إصحٜم٤مَ
إن اًم٘مرآن يمالم اهلل :وٓ ٟم٘مقل همػم خمٚمقق! وهؿ َ ُّ
وأظمٌ ُثٝم٤م.
َ
واًمٚمٗمٔمٞم٦م :وهؿ يزقمٛمقن ّ
اًم٘مرآن يمال ُم اهللى :وًمٙمـ أًمٗم٤مفمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن وىمراءشمٜم٤م ًمحف خمٚمقىمح٦م ،وهحؿ ضمٝمٛمٞمح٦م
أن
ومً٤مق.
..................
اهٝمٛمٞم٦م ُمٜمًقسمقن إمم اهٝمؿ سمـ صٗمقان شم٘مدّّ م اًمٙمالم قمٜمف ،واهٝمؿ سمـ صٗمقان يم٤من زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م وشمٚم ّ٘محك
ومً٤م َد ىمقًمِف هذه ُِمـ أؾمت٤مذه اهٕمد سمـ درهؿ ،وذم اهٝمؿ سمـ صٗمقان قمؼمة ّأهي٤م اإلظمقة ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ذم وىمتٜم٤م هحذا،
ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :يٙمـ اهٝمؿ سمـ صٗمقان ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ ذا ٤مًمً٦م ٕهؾ اًمٕمٚمحؿ وًمٙمٜمّّحف يمح٤من صح٤مطم٥م
ًمً٤منً ،مٞمس ُِمـ اًمٕمٚمامء ىمٓم ًٕم٤م ،و يٙمـ ص٤مطم٥م وٓ ُ ٤مًمس ،يٕمٜمل سمٕمض اًمٜم٤مس ي٠ميت يريد اخلػم يٕمٜمل اًمٗمْمحؾ
ُِمـ احلٚم٘م٦م وًمٕمٚمف يًتٗمٞمد سمٕمض اًمٌمء وجيٚمس ُ ٤مًمً٦م ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٚمؿ يٙمـ ُِمـ أهحؾ اًمٕمٚمحؿ ،و يٙمحـ ذا
ذ أٟمح٤مس يمثحػميـ
ذ أٟم٤مس يمثحػمون أن سمقاؾمحٓم٦م اإلقمحالم؟ يمٞمحػ َ ّ
ذه ُمثؾ ُم٤م اٟمتنم َ ّ
ُ ٤مًمً٦م يمٞمػ يٜمتنم َ ّ
سمقاؾمٓم٦م اإلقمالم؟ يمٞمػ ذًمؽ؟ أصح٤مب ىمدرة قمغم ضمٚم٥م اًمً٤مُمع واعمِم٤مهد ،وقمٜمدهؿ ىمدرة قمحغم اًمٗمّمح٤مطم٦م،
ًمٙمـ ٓ يقضمد قمٚمؿً ،مٙمـ ُِمـ طمٞم٨م اًمت٠مصمػم سم٤مًمًح٤مُمع يح١مصمر سم٠مقمحداد همٗمحػمة ،وهحذا احل٘مٞم٘مح٦م أ ّٟمّحف ُمقضمحقد أن
وسمٙمثرة ،طمتك ّ
إن سمٕمض اعمِم٤مهػم أن يدرؾمقا اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل هن٤مئ ًٞم٤م وخيقوقن ذم ُمً٤مئؾ اًمٕمٚمحؿ اًمنمحقمل،
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و يتخّمّمقا ومٞمف  ٓ -ذم اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م و يتٚم ّ٘مقا قمـ اًمٕمٚمامء و جيثقا سم٤مًمريم٥م ذم طمٚمؼ اًمٕمٚمؿ هن٤مئ ًٞم٤م  -صمؿ
ِ
أي أؾم٤مس؟ قمغم أؾمح٤مس
دمد اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ خيقض ذم ُمً٤مئؾ يمؼمى ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد وُمً٤مئؾ اًمنمع! قمغم ّ
اًمٗمقىّ ،
وإٓ هذا ًمق يم٤من يٕمل ِقم َٔم َؿ ّ
ؿم٠من اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وظمٓمقرة اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ عمّح٤م شمٙمٚمحؿً ،مٙمحـ
أن ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمتل هل ُِمـ طم ّ٘مف أ ْن ُيٌدي ومٞمٝم٤م رأ ًي٤مّ :
يرى ّ
وأن اعمًح٠مًم٦م ًمحٞمس ُم٘مّمحقر ًة قمحغم
ٍم اًمٕمٚمؿ قمغم َُمـ شمٕمٚمؿ ُ -يٕمؼم سمٕمْمٝمؿ أن وؾمٛمٕمٜم٤مه ُمٜمٝمؿ ي٘مقل :هذه يمٝمٜمقشمٞم٦م!! – يٕمٜمل
اًمٕمٚمامء ويًٛمقن َىم ْ َ
أٟمٙمؿ ضمٕمٚمتٛمقه٤م ُمثؾ إدي٤من اًمٌقذي٦م وهمػمه٤م اًمتل إُمقر قمٜمد اًمٙم٤مهـ! ٟم٘مقل :طمتك شمٕمٚمؿ ّأهن٤م ًمٞمً٧م يمٝمٜمقشمٞم٦م
ٟمٕمٓمٞمؽ ُمً٠مًم٦م واطمدة ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمٗمرائض اىمًٛمٝم٤م ،اىمًؿ ُمً٠مًم٦م ُِمـ ُمً٤مئؾ اًمٗمرائضٟ ،مٕمٓمٞمحؽ ُمًح٠مًم٦م ُِمحـ
قمروم٧م ّ
أن اعمًح٠مًم٦م
ُمً٤مئؾ احل٩مٟ ،مٕمٓمٞمؽ ُمٕمٜمك "ٓ إًمف ّإٓ اهلل" ُم٤م هق وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف؟ ٓ دمد قمٜمدهؿ ضمقا ًسم٤م!
َ
أن شمدظمٚمقا ذم أُمقر اًمنمع هبذه اًمٓمري٘م٦م ْ
ًمٞمً٧م يمام ُشم َٕم ّؼم يمٝمٜمقشمٞم٦م! وًمٙمٜمٝم٤م ُمً٠مًم٦م ومقوقي٦مْ ،
وأن شمٔمٜمقهح٤م ّحرد
وضمٝم٤مت ٟمٔمر! وم٠موٚمٚمتؿ اًمٜم٤مس وص٤مر ًمٙمؿ هذا اًمت٠مصمػم ذم اًمٜم٤مس ُمع أ ّٟمّٙمؿ سمال قمٚمؿ ًمٙمـ قمٜمديمؿ ىمدرة قمغم ًمٗم٧م
ٟمٔمر اًمً٤مُمع و َُمـ يِم٤مهد ُم٘م٤مسمالشمٙمؿ ،أ ُّم٤م ّ
ىمٚمح٧م ٓ حيًحـ ىمحراءة اًمًحقرة يٗمحتح
أن قمٜمديمؿ قمٚمؿ :ومٌٕمْمٝمؿ يمام
ُ
اًمدِّ يـ ًمٞمس ًمٙمؿ!! اًمدِِّّ يـ ًمحٞمس
اعمّمحػ و َشم ُر ّد قمٚمٞمف صمالث أو أرسمع ُمرات ذم اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة :صمؿ ي٘مقلِّ :ٓ :
يمٝمٜمقشمٞم٦م!! إذا ضم٤مءت اعمً٤مئؾ احل٘مٞم٘مٞم٦م هقاسمؽ ومال دمٞم٥م ،إذا ىمٞمؾ هح١مٓء أن اعمالطمحدة ر ّد قمٚمحٞمٝمؿ ،ر ّد قمحغم
ُم٘م٤مًم٦م اًمراومْم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ر ّد قمغم ُم٘م٤مًم٦م َُمـ يرى ضمقاز اًمنمك ،هحذا اًمٙمحالم اًمحذي ي٘مقًمحف
اعمجقز ًمٚمنمك :هذا يًتدل سمحدي٨م ،احلدي٨م هذا ُمٙمذوب؟ أو صحٞمح؟ أو هق ُمٜمًقب ًمٕم٤م ؟ أو
أن هذا
ّ
هق ُِمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت؟ ُم٤م هق؟ وهلذا ُِمـ ـمريػ ُم٤م وىمع ّ
أن قمٌد اهلل سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل  -أظم٤م ؿمٞمخ آؾمالم -
ِ
ِ
يم٤من يٜم٤مفمر ً ِ
ومٚمحام
رضمال ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومج٤مء ؿمخص ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -ويم٤من ُمـ أهؾ اًمٌحدع ُمحع ذًمحؽ ّ -
أن يدظمؾ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ىم٤مل :أٟم٧م ٓ شمدظمؾ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م ،أٟم٤م ُأٟم٤مفمر ً
أراد ْ
رضمال ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أُمح٤م أٟمح٧م ومًح٠معع
شمٗمرق سملم هذه وهحذه! أٟمح٧م ٓ شمٕمحرَ أٟمح٧م ،يمٞمحػ
ًمؽ أطم٤مدي ًث٤م ُمقوققم٦م وأظمٌ٤مر قمٜمؽم ويمذا ويمذا وواهلل ٓ ّ
رضمال ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أُم٤م ْ
شمدظمؾ ذم هذه اعمً٤مئؾ؟ أٟم٤م أٟم٤مىمش ً
أن شمدظمؾ أٟم٧م! يمٞمػ شمدظمؾ أٟم٧م ذم هذه اعمً٤مئؾ
وأٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع ْ
شمٗمرق سملم احلدي٨م اعمقوقع ُِمـ أظمٌ٤مر قمٜمؽم ُِمـ أُمقر اه٤مهٚمٞم٦م! ُمح٤م شمحدري ،عمح٤مذا شمحدظمؾ
أن ّ
أٟم٧م؟ وهذا هق اًمذي ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م يّمدق قمٚمٞمف احل٤مل ،هذا اًمقوع يم٤من ًمٚمجٝمؿ سمـ صٗمقان ،يم٤من قمغم هذا احلدّّ
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وهذا احل٤مل ُِمـ ىم ّٚم٦م اًمٕمٚمؿ وىمٚم٦م ٤مًمً٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٚمٝمذا دمد آرائف سمٕمٞمدة ضمدًً ا ،وهلذا عمّ٤م ٟمح٤مفمر ـم٤مئٗمح٦م ؾمحخٞمٗم٦م
ِ
اًمًٛمٜمٞم٦م  -ـم٤مئٗم٦م ُِمـ ـمقائػ اهلٜمد  -سمٗمً٤مد أىمقاهلؿ وؾمخػ اقمت٘مح٤مدهؿ أ ّصمحروا ومٞمحف،
ُمـ ـمقائػ اهلٜمد شمًٛمك ُّ
ي٘مقل آُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومؽمك اًمّمالة أرسمٕملم يق ًُم٤م ؿم٤ميم٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م  ،-صمؿ أشمك
ًمٞمتّمدّّ ر سم٤مًمر ّد قمٚمٞمٝمؿ ،وضم٤مء سم٤معم٘مقًم٦م هذه اًمتل هل ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت ذم زقمٛمف ّأهن٤م هل اهقاب قمحغم ُم٘مقًمح٦م هحذه
اًمٓم٤مئٗم٦م.
أيْم٤م ىمد ظمرج قمغم سمٜمل أُمٞم٦م وشمتٌٕمقهً ،مٙمـ أدرك اهٝمؿ سمـ صٗمقان ضمز ًءا همػم ىمٚمٞمؾ
يم٤من اهٝمؿ سمـ صٗمقان ً
ُِمـ زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ذم آظمره وىمد َوٕم َٗم ِ
٧م اًمدوًم٦م ذم أظمري٤مهت٤م ،عمّ٤م ًم٘مٞمف ؾمٚمؿ سمـ أطمقز  -وهق ُِمـ أُمراء سمٜمحل أُمٞمح٦م
ُ
 وىمٌض قمٚمٞمف ذم أواظمر اًمدوًم٦م ص٤مر اهٝمؿ سمـ صٗمقان يًتٕمٓمػ ؾمٚمؿ سمـ أطمحقز طمتحك ٓ ي٘متٚمحف :ومح٠مراد ْأن
خيؼمه أ ّٟمّف ٓ ي٘متٚمف ٕ ّٟمّف ظمرج قمغم سمٜمل أُمٞم٦م ًمٙمـ ىم٤مل :اؾمٛمعً ،م٘مد ؾمٛمٕم٧م ُمٜمؽ ً
قم٤مهدت اهلل ُمٜمذ ْ
أن ؾمٛمٕمتُف
ىمقٓ
ُ
قمغم ْ
صحٜمٕم٧م! أٟمح٤م
أن أىمتٚمؽ ،واهللِ ًمق يمٜم٧م ذم سمٓمٜمل ًمِم٘م٘م٧م سمٓمٜمل طمتك أىمتٚمؽ ،ي٘مقل :أٟم٤م ٓ أىمتٚمؽ ٕضمؾ ُم٤م
َ
قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ دي٤مٟمح٦م ،شمٔمح ّـ ّأين ؾمح٠مقمٗمق قمٜمحؽ؟ أٟمح٤م
وضمؾ ،وم٠مٟم٤م أىمتٚمؽ هلل ّ
أىمتٚمؽ عم٘م٤مًمتؽ واقمت٘م٤مدك هذا ذم اهلل ّ
ؾم٠مىمتٚمؽ طمتك ًمق أدى ىمت ُٚمؽ إمم ْ
أن أُمقت ُمٕمؽً ،مق ؿمؼ سمٓمٜمف ؾمٞمٛمقت ،ي٘مقلً :محق يمٜمح٧م ذم سمٓمٜمحل ًمِمح٘م٘م٧م
سمٓمٜمل طمتك أىمتٚمؽ ،وم٘متٚمف ذم أظمري٤مت اًمدوًم٦م إُمقي٦مً ،مٙمـ ُمثٚمام ىمٚمٜم٤م :اٟمت٘مٚم٧م ُم٘م٤مٓشمف وشمقارصمتٝم٤م هذه اًمٓمقائػ
اًمْم٤مًم٦م ،واًمٓمقائػ اًمْم٤مًم٦م  -ىمٚمٜم٤م وٟم٘مقل وٟم١ميمد ً -مٞمس قمٜمحدهؿ ُمحٜمٝم٩م قمٚمٛمحلً ،محٞمس قمٜمحدهؿ شمٗمريحؼ سمحلم
اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م ُِمـ همػم اًمّمحٞمح٦م ،هلذا دمد قمٜمدهؿ قمج٤مئ٥م ،شمدظمؾ قمٜمحدهؿ إطم٤مديح٨م اعمقوحققم٦م،
يدظمؾ قمٜمدهؿ أظمٌ٤مر إهائٞمٚمٞم٦م وي٘مقًمقن :ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،دمد ُم٘مقًم٦م ُِمـ ُم٘م٤مٓت اًمٕمرب
اًمً٤مئرة ،ي٘مقًمقن :ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ،م٤م قمٜمدهؿ شمٗمريؼ ،ومام قمٜمدهؿ ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ىمح٤مئؿ قمحغم
أسمدً ا
متحٞمص اًمّمحٞمح ُِمـ اًمْمٕمٞمػ وىم٤مئؿ قمغم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين سم٤مًمٜمّمقص وومٝمٛمٝم٤م قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحً ،
إٟمام هل ُم٘م٤مٓت وأىمقال و٤مًم٦م زائٖم٦م ذم قمٛمقُمٝم٤م إهمٚم٥م ،هلذا ىمح٤مل" :اهٝمٛمٞمح٦م  -أقمحداء اهلل  -يزقمٛمحقن ّ
أن
أن يٙمقن اهلل يم ّٚمؿ ُمقؾمك ،ويٜمٗمقن ّ
اًم٘مرآن خمٚمقق" وشمٙمٚمؿ قمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م اخلٓمػمة ،ويٜمٗمقن ْ
أن اهلل شمٕم٤ممم يتٙمٚمؿ
أو ُيرى ذم أظمرة ؾمٌح٤مٟمف ،وىمح٤مًمقاّ :
إن اهلل ٓ ُيٕمحرَ ًمحف ُمٙمح٤من ُمحع سيحح ىمقًمحف شمٕمح٤مممَ ﴿ :أ َأ ُِمٜمْْح ُت ُْؿ َُمح ْـ ِذم
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اًمً َام ِء﴾( )1يمام ذيمرٟم٤م ،ويٜمٗمقن اًمٕمرش واًمٙمرد ،صمؿ ىمح٤مل" :ويمحالم يمثحػم أيمحره طمٙم٤ميتحف" يٕمٜمحل ّ
أن سمٕمحض
ى
شم٘مِمٕمر ُمٜمٝم٤م إسمدان وشمًٌ٥م رء ُِمـ اإلرسم٤مك ي٘مقل" :أيمره ْ
أن أطمٙمٞمف ذم اًمٙمت٤مب ،وهؿ يمٗم٤مر زٟم٤مدىم٦م"
ُؿمٌٝمٝمؿ
ّ
وهذا اًمّمحٞمح ذم اهٝمٛمٞم٦م ،اهٝمٛمٞم٦م اًم٘مقل اًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف أيمثر اًمًٚمػ ّأهنؿ يمٗم٤مر ّأهنؿ ُمرشمدون.
اًمًٜمىى٦م سم٤معمتقيمؾ رمح ُ٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وأـمٗم٠م ىمحقل
أ ُّم٤م اًمقاىمٗم٦م ومت٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝمؿ ً
أيْم٤م ،اًمقاىمٗم٦م عمّ٤م ٟمٍم اهللُ ُّ
ُمٜمحزل وهمحػم خمٚمحققّ ،
اًمًٜمىى٦م ّ
ٕن
أن اًم٘مرآن يمحالم اهلل ّ
وىمرر ىمقل أهؾ ُّ
اهٝمٛمٞم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن :اًم٘مرآن خمٚمقق ،ى
صٗم٤مت اهلل  -يمام ومّمٚمٜم٤م  ٓ -ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ّأهن٤م خمٚمقىم٦م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  ،-وم٘م٤مًمح٧م اًمقاىمٗمح٦م  -وهحؿ
ُِمـ اهٝمٛمٞم٦م – ٟم٘مقلّ :
اًمًٜمىى٦م ىم٤مًمقاٟ :م٘محػ ٓ
إن اًم٘مرآن يمالم اهلل وٟم٘مػ ،يٕمٜمل ُمقوع اخلالَ سمٞمٜمٝمؿ وسملم أهؾ ُّ
ِ
اًمًح ىٜمى٦م ىمح٤مًمقا:
ومً ّٛمقا سم٤مًمقاىمٗم٦م ،ومتٗم ّٓمـ هلؿ اإلُم٤مم أمححد وهمحػمه ُمحـ قمٚمحامء ُّ
ٟم٘مقل :إ ّٟمّف خمٚمقق وٓ همػم خمٚمققُ :
أصال ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وأٟمتؿ شمريدون ْ
اخلالَ ُمٕمٙمؿ ً
أن شمؽميمقا اًمٙمالم ومٞمٝمح٤م ٕ ّٟمّٙمحؿ ؾمحتٓمرىمقن إمم ُم٘محقًمتٙمؿ
ذ إصحٜم٤مَ
يم٠م ّٟمّٙمؿ واىمٗمقن ٓ شمريدون اخلقض ومٞمٝم٤م سمؾ ُي٘م٤مل :يمالم اهلل ُُم ّٜمزل همػم خمٚمقق ،صمؿ ىمح٤مل" :وهحؿ َ ّ
وأظمٌثٝم٤م" عم٤مذا؟ ّ
ٕن ُم٘مقًمتٝمؿ شم١مصمر ذم اًمٜم٤مس أيمثر ُِمـ ُم٘مقًم٦م اهٝمٛمٞم٦م ،اهٝمٛمٞم٦م ُم٘مقًمتٝمؿ سحي٦م ،وص٤مر قمٚمٞمٝم٤م
اًمًٜمىى٦م وسمٞمٜمٝمؿ وم٤مٟمجغم وا ّشمّْمح ووع اهٝمٛمٞم٦م ،أُم٤م إذا ضم٤مء ؿمحخص وىمح٤ملٟ :مححـ ٓ
اخلّمٛم٦م اًمٙمٌػمة سملم أهؾ ُّ
وٟمتقرع قمـ اخلقض ومٞمٝم٤مُ ،ئمٝمر أ ّٟمّف َو ِرع! وهلذا ضمحرى ُ
ىمحقهلؿ قمحغم سمٕمحض اًمٜمح٤مس
ٟم٘مقل ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ
ّ
وسمٕمض َُمـ أطمًـ اًمٔم ّـ هبذه اعم٘م٤مًم٦م ،وٟم ٌّف اًمدارُمل واإلُم٤مم أمحد إمم ّ
اًمتقصؾ إمم ٟمٗمس
أن هذه اًم٘م٤مًم٦م اعمراد هب٤م
ّ
ُم٘مقًم٦م اهٝمٛمٞم٦مً :مٙمـ يريد ْ
اًمًٜمىى٦م وسمٞمٜمٝمؿ.
أن ي٘مػ قمغم ُمقوع اخلالَ اًمذي سملم أهؾ ُّ
ًمٞمتقصحٚمقا إمم ُم٘محقًمتٝمؿ
أيْم٤م شم٘مدّّ م اًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ ي٘مقًمقن :اًم٘مرآن يمالم اهلل ،وهذا طمؼ ،وًمٙمحـ
اًمٚمٗمٔمٞم٦م ً
ّ
اًمً٤مسم٘م٦م ي٘مقًمقن :أًمٗم٤مفمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن وشمالوشمٜم٤م خمٚمقىم٦م ،ىمٚمٜم٤مّ :
إن يمٚمٛم٦م اًمٚمٗمظ ُمّمدر ،شم٤مر ًة ُيٓمٚمؼ قمغم اعمُتٚم ّٗمظ سمف قمغم
قمز ّ
وضمؾ وم ُٞم٘م٤مل :هذه أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ،وشم٤مر ًة يٙمقن صحقت اعمتححدّّ ث ٟمٗمًحف،
اًمرب ّ
ٟمٗمس اًمٙمالم اًمذي شمٙمٚمؿ سمف ّ
ومٝمل حمؾ شمٗمّمٞمؾ ،وم٠مرادوا ْ
يتقصٚمقا إمم أٟمف ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٚمٗمظ هؾ هق اعمٚمٗمحقظ
أن ي٘مقًمقا :اًمٚمٗمظ خمٚمقق طمتك ّ
أو ٟمٗمس صقت اًم٘م٤مرئ طمتك شمٙمقن اعمً٠مًم٦م ُُمٚمًٌ٦م ُمِمٙمٚم٦م ،وأدظمٚمقه٤م :ومٚمٝمذا ىم٤مًمقا :ى
إن هذا ٟمحقع ُِمحـ اًمٕمٌح٨م
يراد سمف اًمرضمقع ُمرة أظمرى إمم ىمقل اهٝمٛمٞم٦م ،عم٤مذا ص٤مرت اهٝمٛمٞم٦م ي٤مول هذه اعمح٤موٓت؟ ّ
ٕن اعمتقيمؾ رمححف
( )1اعمٚمؽ.16 :
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اًمًحٜمىى٦م ّ
اهلل شمٕم٤ممم عمّ٤م أشمك َُمٜمَ َع َ
أن اًم٘محرآن
ومٚمام ُمٜمٕمف وطم٤مرب هذه اعم٘م٤مًم٦م وٟمٍم ىمقل أهحؾ ُّ
ىمقل اهٝمٛمٞم٦م ذم إُم٦مّ ،
ُمٜمزل همػم خمٚمقق ص٤مروا حي٤موًمقن ْ
أن يٚمتٗمحقا قمحغم ُم٘محقًمتٝمؿ ًمٙمحـ سم٠مؾمحٚمقب ُمثحؾ هحذا إؾمحٚمقب
يمالم اهلل ّ
سم٠من إًمٗم٤مظ خمٚمقىم٦م وٟمحق ذًمؽ ،ومألضمؾ ذًمحؽ ٟم ٌّحف أهحؾ اًمٕمٚمحؿ قمحغم ّ
سم٤مًمقىمقَ أو سم٤مًم٘مقل ّ
أن هحذا ٟمحقع ُِمحـ
اًمحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتجٝمؿ.
ّ
-----------------------------------------ِ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ ،ويًحٌقهنؿ ويٜمت٘مّمحقهنؿ،
واًمراومْم٦م :وهؿ اًمذيـ يتؼمؤون ُمـ أصح٤مب اًمٜم ِّ
وقمامرا واعم٘مداد وؾمٚمامن ،وًمٞمً٧م اًمراومْم٦م ُِمـ اإلؾمالم ِذم رء.
ويٙمٗمرون إئٛم٦م ّإٓ أرسمٕم٦م :قمٚمٞم٤م
ً
ٟمٗمًح٤م ممحـ ظمح٤مًمػ
واعمٜمّمقري٦م :وهؿ راومْم٦م أظمٌ٨م اًمرواومض( ،)1وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقنَُ :مـ ىمتؾ أرسمٕمحلم ً
هقاهؿ دظمؾ اهٜم٦م ،وهؿ اًمذيـ ُخيٞمٗمقن اًمٜم٤مس ويًتحٚمقن أُمقاهلؿ ،وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن :أظمٓم٠م ضمؼميحؾ قمٚمٞمحف
اًمًالم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م! وهذا هق اًمٙمٗمر اًمقاوح اًمذي ٓ يِمقسمف إيامن :ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝمؿ.
أصمحرا
واًمًٌئ ّٞم٦م :وهؿ راومْم٦م يمذاسمقن ،وهؿ ىمري٥م ممـ
ُ
ذيمرت ،خم٤مًمٗمقن ًمألئٛم٦م يمذاسمقن ،واًمراومْم٦م أؾمحقأ ً
ى
ذم اإلؾمالم ُِمـ أهؾ اًمٙمٗمر ُِمـ أهؾ احلرب.
وقمكم ُيٌٕم٨م ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهذا يمٚمف يمذب وزور وهبت٤من.
قمكم ِذم اًمًح٤مب،
ّ
وصٜمػ ُمٜمٝمؿ ي٘مقًمقنّ :
واًمزيدي٦م :وهؿ راومْم٦م ،وهؿ اًمذيـ يتؼمؤون ُِمـ قمثامن وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ،ويرون اًم٘مت٤مل ُمحع يمحؾ
ِ
وم٤مضمرا طمتك يٖمٚم٥م أو يٖمٚم٥م.
قمكم سمرا يم٤من أو ً
َُمـ ظمرج ُمـ وًمد ّ
واخلِمٌٞم٦م :وهؿ ي٘مقًمقن سم٘مقل اًمزيدي٦م.
طم٥م آل حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ دون اًمٜم٤مس ،ويمذسمقا ،سمحؾ هحؿ
واًمِمٞمٕم٦م :وهؿ ومٞمام يزقمٛمقن يٜمتحٚمقن ى
اعمٌٖمْمقن ٔل حمٛمد ّ
اًمًحٜمى٦م وإصمحر َُمحـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ دون اًمٜم٤مس ،إٟمام اًمِمٞمٕم٦م ٔل حمٛمد اعمت٘مقن ،أهؾ ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وعٞمع أصح٤مب حمٛمد ّ
يم٤مٟمقا وطمٞم٨م يم٤مٟمقا ،اًمذيـ حيٌقن آل حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ،

أظمٌ٨م اًمرواومض" ّ
ُ
ٕن قمٌ٤مرة "راومْم٦م ُِمـ اًمرواومض" ومٞمٝم٤م
( )1هٜم٤م ي٘مقل اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل ًمٚم٘م٤مرئ :قمٜمدك" :راومْم٦م ُِمـ اًمرواومض"؟ اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م "راومْم٦م
ٟمقع ُِمـ اًمزي٤مدة اًمتل ُم٤م هل٤م ُمٕمٜمك! ًمٙمـ "راومْم٦م أظمٌ٨م اًمرواومض" ٟمٕمؿٟ .مِمػم إمم اًمٜمًخ٦م.
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ومٛمحـ ذيمحر أطمحدً ا ُِمحـ أصحح٤مب حمٛمحد قمٚمٞمحف اًمّمحالة
وٓ يذيمرون أطمدً ا ُمٜمٝمؿ سمًقء وٓ قمٞم٥م وٓ ُمٜم٘مّم٦مَ ،
واًمًالم سمًقء أو ـمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ أو شمؼمأ ُِمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ،أو َؾم ٌّٝمؿ ،أو قمرض سمٕمٞمٌٝمؿ ومٝمق راوميض ظمٌٞم٨م خمٌ٨م.
..................
ِ
حٛمقا
َذ َيم َر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سم٠مصٜم٤مَ اًمراومْم٦م ،واًمِمٞمٕم٦م وهؿ أصٜم٤مَ يمثػمة وومح َرق يمثحػمة ضمحدًً اُ ،ؾم ّ
اًمتٕمرض ًمٚمّمحح٤مسم٦م ،يٕمٜمحل
سم٤مًمراومْم٦م ،أصؾ اًمتِم ّٞمع هق ذم أصٚمف يم٤من شمِم ّٞم ًٕم٤م ًمٕم ّكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُمع قمدم ّ
ُ ِ
ًمٕمكم ُمع قمدم اًمتٕمرض سمت٤م ًشمً٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٤مًمًقءُ ،مع إىمرارهؿ ّ
قمحكم،
سم٠من أسم٤م سمٙمر وقمٛمر
أومْمؾ ُمحـ ّ
أ ّٟمّف ُمٞمؾ وحمٌ٦م ّ
ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٙمقوم٦م ،وشمقاشمر هذا قمٜمف يمام َذ َيم َر ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ومام يم٤من اًمِمٞمٕم٦م
ٕن هذا يم٤من مم٤م خيٓم٥م سمف ّ
قمكم صمؿ قمثامن،
إوائؾ قمٜمدهؿ ّ
أي يمٚمٛم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م سمت٤م ًشمً٤م ،إ ّٟمّام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن :أومْمؾ إُم٦م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ ّ
أي إؿمٙم٤ملً ،مٙمـ ي٘مقًمقن :هق ذم اعمرشمٌ٦م اًمراسمٕمح٦م ،وىمٚمٜمح٤مّ :
إن هحذا اًم٘محقل
ومٕمثامن قمٜمدهؿ وم٤موؾ ُم٤م قمٜمدهؿ ومٞمف ّ
قمكم ،ومام
سم٤مـمؾ همػم صحٞمح ،سمؾ اًمّمقاب شمرشمٞمٌٝمؿ يمؽمشمٞمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م ،أومْمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مًمًقء ،أُم٤م ُِمـ طمٞم٨م إومْمٚمٞم٦م ومٙم٤مٟمقا يرون أسم٤م
يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م شمتٕمرض ٕصح٤مب اًمٜمى ِّ
ِ
قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ّ
ٕن هذا اًمحذي يمح٤من خيٓمح٥م سمحف وي١ميمحده قمحغم أصحح٤مسمف ،وذم
سمٙمر وقمٛمر أومْمؾ ُمـ ّ
ِ
اًمٌخ٤مري " ّ
ىٌل ّ
سمٜمل أُم٤م شمٕمٚمؿ؟
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ؟ ىم٤مل :ي٤م ّ
أن حمٛمد اسمٜمف ىم٤مل :ي٤م أسم٧م َُمـ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد اًمٜمى ِّ
ومخِمٞم٧م ْ
أن ي٘مقل :صمؿ قمثامن  -وًمد حي٥م أسم٤مه -
أومْمؾ إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر ،ىم٤مل :صمؿ َُمـ؟ ىم٤مل :قمٛمر ،ىم٤مل:
ُ
ِ
()1
قمحكم ريض اهلل
 ،وم٘مٚم٧م :صمؿ أٟم٧م ،ىم٤مل :ي٤م سمٜمل إ ّٟمّام أسمقك ُمـ اعمًٚمٛملم أو ٟمحقه٤م"  ،وذم سمٕمض اعم٘مح٤مٓت قمحـ ّ
٥م ًمٚمّمح٤مسم٦م سمت٤م ًشمًح٤مً ،مٙمحٜمٝمؿ يمح٤مٟمقا ُ -محثٚمام ىمٚمٜمح٤م  -عمّح٤م ظمرضمح٧م
قمٜمف ٟمٗمًف أ ّٟمّف ىم٤مل :صمؿ قمثامن" ومام يم٤من هٜم٤مك َؾم ّ
اخلقارج ويم ّٗمروا قمٚمٞم٤م سمدأ أٟم٤مس ُمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن :سمٗمْمؾ قمكم ،وهق يمذًمؽ ٓ ّ
ؿمحؽ ذم ومْمحٚمف وُم٘م٤مُمحف ريض اهلل
قمٜمفً ،مٙمـ ومْمٚمف اعمٕمروَ اًمذي يٙمقن سمف راسمع اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمْمؾ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أعٕملم ،أُم٤م إذا ىمٞمحؾ:
وم٤مًمراوميض َ
٥م ،وًمق يٙم ّٗمرهؿ يًحٛمك راومْمح ًٞم٤م ،هحؿ ُمح٤م يمح٤مٟمقا
راوميض
سم٤مًمً ّ
سم٤مًمغ وزاد ،وص٤مر يتقمم اًمّمح٤مسم٦م ى
ّ
ّ
يٙم ّٗمروهنؿ ،سمداي٦م إُمقر ْ
أن ؾم ٌّقا  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومّم٤مروا ُيًٛمقن راومْم٦م ،أُم٤م اًمتٙمٗمػم ومح٠مُمر
يمٌػم اخلٓمقرة ُمثٚمام ذيمرٟم٤م ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم احلٙمؿ ومٞمٝمؿ.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3671
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ِ
يًحػما ،وهحذا أن يمحام
ٟمٗمحرا
وم٤مًمراومْم٦م يتؼمؤون ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويًٌقهنؿ ويٜمت٘مّمقهنؿ ويٙمٗمرون أُم٦م ّإٓ ً
ً
شمرى هق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ُمذه٥م آصمٜمل قمنمي٦م ،وهذا يدًمؽ قمغم ّأهنؿ راومْم٦م وًمٞمس حرد ؿمحٞمٕم٦م يتِمح ّٞمٕمقن
ًمٕمكم  -يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ْ
إن ؿم٤مء اهلل  -وهلذا ىم٤مل" :وًمٞمً٧م اًمراومْم٦م ُِمـ اإلؾمالم ذم رء" َعمِ٤م ذيمرٟم٤م ُِمحـ شمٙمٗمحػم
ّ
اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٕمٛمقم ضب ُِمـ ضوب اًمر ّدة.
أيْم٤م ُِمـ اًمرواومض ،ىم٤مئدهؿ أسمق ُمٜمّمقر اًمٕمجكم وهق ُِمـ اًمٖمالة ذم اًمرومض ،وقمٜمده ُمٌ٤مًمٖمح٦م ذم
اعمٜمّمقري٦م ً
وصٚمٌف ،أصح٤مسمف ُيًٛمقن اعمٜمّمحقري٦م ،قمٜمحده
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وم٘متٚمف إُمػم إُمقي يقؾمػ سمـ قمٛمر اًمث٘مٗمل َ
ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف يمٕم٤مدة ومِ َر ِق اًمرواومضً ،مٙمـ ه١مٓء قمٜمدهؿ إضمرام وإومًح٤مد ذم إرض ،قمٜمحدهؿ ّ
أن
همٚمق ذم ّ
ِ
وم٢مهنؿ يًقًمقن هلؿ ْ
إن أردشمؿ اهٜمح٦م
َُمـ ىمتؾ أرسمٕملم ُمـ اعمخ٤مًمٗملم يدظمؾ اهٜم٦م! سمٛمٕمٜمك أ ّٟمّف إذا وضمد ُمٜمٝمؿ قمنمة ّ
اًمً ٌُؾ
أيْم٤م ُم٤مرؾمقا اإلضمرام :ومٙم٤مٟمقا يًتح ّٚمقن أُمقال اًمٜم٤مس ُ
وم٤مىمتٚمقا أرسمٕمٛمئ٦م ُِمـ اعمًٚمٛملم ،وه١مٓء ً
وخيٞمٗمقن ُ
ىٌحل
ًمٕمكم وًمٞمً٧م ًمٚمٜمى ِّ
وخيٜم٘مقن اًمٜم٤مس ،وقمٜمدهؿ ُم٘م٤مًم٦م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -ظمٌٞمث٦م ضمدًً ا ي٘مقًمقن :أصؾ اًمرؾم٤مًم٦م ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وًمٙمـ أظمٓم٠م ضمؼميؾ! ومذه٥م هب٤م إمم حمٛمد سمدل ْ
ّ
قمحكم! ي٘محقل :هحذا هحق
أن يذه٥م هبح٤م إمم ّ
اًمٙمٗمر اًمقاوحُ ،مٕمٜمك ذًمؽ ّ
أن اًمرؾم٤مًم٦م ٓ يًتح٘مٝم٤م حمٛمد ّ
ًمٕمكم ،وهلحذا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إٟمام هل ذم أصٚمٝم٤م ّ
ؿمؽ ذم ّ
 ىم ٌّحٝمؿ اهلل  -ي٘مقًمقن :ظم٤من ضمؼميؾُ ،مع شمًٛمٞم٦م اهلل ًمف سم٤مُٕملم! ومٝمذا ٓ ّسمقاطمح٤م؟
يمٗمرا ً
يم٤مومر ً
أن ىم٤مئٚمف ٌ
أيْم٤م ُِمـ اًمراومْم٦م ي٘مقًمقن هبذه اعم٘مقًم٦م.
وهٙمذا ـم٤مئٗم٦م اًمٖمراسمٞم٦م ً
اًمً ٌَئٞم٦م ٟمًٌ٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ،واًمذي ذيمرٟم٤م أ ّٟمّف يم٤من ذم زُمـ قمثامن ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمٜمحف وأروح٤مه ُئمٝمحر
ى
هيحقدي ُِمحـ أهحؾ اًمحٞمٛمـ ُمح٤م دظمحؾ
إُمر سم٤معمٕمروَ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،ويم٤من يتٜم ّ٘مؾ سملم اًمٌٚمدان ،وىمٚمٜم٤م :إ ّٟمّحف
ّ
قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه ويم٤من ُيٜمٙمر قمغم وٓة قمثامن وقمغم
اإلؾمالم حلٔم٦م ،هذا اًمرضمؾ يم٤من ُئمٝمر ى
طم٥م ّ
٥م ذم عع ٛمققم٦م ُِمـ اعمٗمًديـ ذم إرض ُِمـ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م وُمٍم ومدمهقا اعمديٜم٦م وطم٤مسوا
قمثامن و َشم ًَ ىٌ َ
اًمًحٌئ ّٞم٦م هح١مٓء شمٓمحقر طمح٤مهلؿ
قمثامن و ُىمتؾ قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه قمغم إِ ْصم ِر شمٚمؽ اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٕم٤مء ،و ى
طمتك ىم٤مًمقاّ :
قمكم ٟمٗمًحف ريض اهلل قمٜمحف،
وسطمقا هبذا ذم وضمف ّ
إن قمٚمٞم٤م هق اهلل ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ّ -
ظمرج ًمٞمّمكم اًمٔمٝمر  -قمٚمٞمف اًمروقان  -وم٘م٤مًمقاً :مف أٟم٧م رسمٜم٤م ،وم٘م٤مل :وحيٙمحؿ أٟمح٤م رضمحؾ أُمحرض يمحام يٛمحرض
ظمٗم٧م ْ
أن يدظمٚمٜمل اهٜم٦مْ :
رضمقت ْ
اًمٜم٤مس :وأُمقت إذا أشم٤مين أضمكمْ :
أن يٕمذسمٜمل ،وم ّٔمـ
وإن قمّمٞم ُتف
أـمٕم٧م ر
إن
ُ
ُ
ُ
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ِ
ّ
ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف ّإهنؿ قمٜمحد اًمٌح٤مب ،ىمح٤ملُ :مح٤م ي٘مقًمحقن؟
أن وقمٔمف وزضمره هلؿ يمٗمكّ ،
ومٚمام ضم٤مء ُمـ اًمٖمد ىم٤مًمقا ّ
ىم٤مًمقا :ي٘مقًمقن :أٟم٧م رسمٜم٤م! ومخرج قمٚمٞمٝمؿ ريض اهلل قمٜمف وىم٤ملً :مئـ شمرضمٕمقا قمـ ُم٘م٤مًمتٙمؿ هذه ٕىمتٚمٜمّّٙمؿ ىمتٚمح٦م
سم٠من يِمؼ ذم إرض أظم٤مديد وأضم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر ىم٤مل :إ ُّم٤م ْ
ُم٤م ىمتٚمٝم٤م أطمد ،وم٠مُمر ْ
أن شمرضمٕمقا قمـ ُم٘محقًمتٙمؿ هحذه أو
أن قمٚم ًٞم٤م رهبؿ وىم٤مًمقا :أُمرٟم٤م ْ
أًم٘مٞمتٙمؿ ذم اًمٜم٤مر! وم٘مٗمزوا ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -ذم اًمٜم٤مر هؿ! يٕمت٘مدون ّ
أن
ُمٜمٙمرا
ٟمدظمؾ اًمٜم٤مر ٟمدظمؾ اًمٜم٤مر! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،وىم٤مل سمٞم٧م اًمِمٕمر اعمٕمروَ" :عمّ٤م ُ
أُمرا ً
رأي٧م إُمر ً
وأُمرت َىم َٜمؼما" َىم َٜمؼما هذا أطمحد همٚمامٟمحف ،ذم اًمٌخح٤مري ّ
أن قمٚم ًٞمح٤م ريض اهلل قمٜمحف ُأيت سم٘محقم ُِمحـ
أضمج٧م ٟم٤مري
...
ُ
ُ
اًمزٟم٤مدىم٦م وم٠مطمرىمٝمؿ ،وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامً :مق يمٜم٧م أٟم٤م عمَ٤م أطمرىمتٝمؿّ :
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ
ٕن اًمٜمى ى
ٕمذب أطمحد سم٤مًمٜمح٤مرش وًم٘متٚمح ُتٝمؿ ّ
أن ُي ّ
وضمؾ« ،هنك ْ
قمز ّ
أن ُي ّ
«هنك ْ
ٕن
ٕمذب أطمد سم٤مًمٜم٤مرش اًمٜم٤مر ٓ ُيٕمذب هب٤م ّإٓ اهلل ّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤ملَُ « :مـ سمدّّ ل ديٜمف وم٤مىمتٚمقهش( ،)1هذا ذم اًمٌخ٤مري ،أفم ّـ ذم اًمٌٞمٝم٘مل سمٚمغ ذًمؽ قمٚم ًٞمح٤م
اًمٜمى ى
ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل" :ويح اسمـ أ ِّم اًمٗمْمؾ :ؾم ّ٘م ٌ
٤مط قمغم اهل َٜمَ٤مت"( )2ي٘مقل :أص٤مب يٕمٜمل ،ىمقًمف صحٞمح :أ ّٟمّحف ُمح٤م
حيؾ أن أطمرىمٝمؿ وإٟمام يم٤من اًمقاضم٥م ْ
يم٤من ّ
أن ي٘متٚمقا ،وهذا اًمّمحٞمح :أ ّٟمّف ٓ حيحؾ طمحرق أطمحد سم٤مًمٜمح٤مر وإن يمح٤من
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أ ّٟمّف أرؾمؾ هي٦م وىم٤مل« :إن وضمحدشمؿ ومال ًٟمًح٤م وومال ًٟمًح٤م وم٠مطمرىمقمهح٤م
زٟمدي ً٘م٤م ،وصمٌ٧م قمـ اًمٜمى ِّ
سم٤مًمٜم٤مرش صمؿ سمٕم٨م إمم اًمني٦م وىم٤مل« :إن وضمدمتقه٤م وم٤مىمتٚمقمه٤م :وم٢م ّٟمّف ٓ ُي ّ
ٕمذب سم٤مًمٜم٤مر ّإٓ اهللش( ،)3هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ومٞمحف
وضمؾ :ومال يّمح ْ
قمز ّ
سمٞم٤من شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ ،عم٤مذا؟ ٓ حيرق أطمد سم٤مًمٜم٤مرّ :
أن يٕمذب
ٕن اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر
ظم٤مص سم٤مهلل ّ
ّ
ِ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ٟمٗمًف يم٠م ّٟمّف ىم٤مل :ى
إن اسمـ قمٌ٤مس أصح٤مب،
أطمد سمف ،هذا اًمّمحٞمح ذم أُمر اًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤مر ،وهلذا ّ
إن اعمٗمؽمض ْ
هلذا ىم٤مل" :ؾم ّ٘م٤مط قمغم اهل َٜمَ٤مت" اهلٜم٤مت يٕمٜمل :إظمٓم٤مء وٟمحقه٤م ،وم٘م٤ملّ :
أن ٓ ُحيرىمقاً :مٙمحـ قمٚمٞمح٤م
أن ي٘م٤مل هذا اًمٙمالم ،وأراد ريض اهلل قمٜمف ْ
وضمؾ ُِمـ ومٔم٤مقم٦م ْ
قمز ّ
أن يٙمحقن هحذا
ريض اهلل قمٜمف أظمذه اًمٖمْم٥م هلل ّ
اًمٗمٕمؾ ىم٤مـم ًٕم٤م هلذه اعم٘مقًم٦م ،أٟم٧م شم٘مقل :إ ّين رسمٙمؿ! أٟم٤م أىمقلً :مً٧م رسمٙمؿ ،وشم٘مقلّ :
إن هذا هق احلؼ! أٟم٤م أىمحقل:
هذا هق اًمٌ٤مـمؾ وأىمتٚمٙمؿ قمٚمٞمف ،ومرأى ريض اهلل قمٜمف ّ
أن ىمتٚمٝمؿ هبذه اًمٓمري٘م٦م ؾمٞمٛمحق هذه اعم٘م٤مًم٦مً ،مٙمحـ اؾمحتٛمر

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3017
( )2اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( )351 /8وًمٗمٔمف" :ويح اسمـ أم اًمٗمْمؾ :إٟمف َ
ًمٖم ّقاص قمغم اهل َٜمَ٤مت".
ُمرومققم٤م.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )2954مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِ
أصمحرا
ّ
قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه إمم يقُمؽ هذا ُمـ ىمٌؾ اًمراومْم٦م ،وهلذا ىم٤مل" :واًمراومْم٦م أؾمحقء ً
اًمٖمٚمق ذم ّ
ذم اإلؾمالم ُِمـ أهؾ اًمٙمٗمر ُِمـ أهؾ احلرب" ّ
ٕن شمدُمػم اًمراومْم٦م ًمألُم٦م ُِمـ اًمداظمؾ ،وهق أؿمد ومت ًٙمً٤م ُِمـ اًمٕمدو
اعمح٤مرب ،اًمٕمدو اعمح٤مرب أٟم٧م شمٜمٔمر طمدودك وشمت٠مه٥مً ،مٙم ّـ اإلؿمٙم٤مل ص٤مر اإلومً٤مد ُِمـ اًمحداظمؾُِ ،محـ ِىم ٌَح ِؾ
أٟم٤مس قمٜمدهؿ هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمٗمٔمٞمٕم٦م اًمتل شمٕمت٘مد ّ
أن قمٚم ًٞم٤م هق اًمرب! وأومّمحقا قمـ هحذا ذم أيمثحر ُِمحـ ُمحقـمـ،
اًمًٜمىى٦م ي٘مقل :هذا أصؾ اقمت٘م٤مديمؿ وهق ذم يمتٌٙمؿ :ومٙم٤مٟمقا يٜمٗمقن ويٙمذسمقن إمم ؾمحٜمقات
وهذا يم٤من ي٘مقًمف قمٚمامء ُّ
ِ
ٍمطمقن ّ
سم٠من قمٚم ًٞم٤م هق اًمرب ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م واًمًحالُم٦م  ،-اًمتِمحٞمع
ىمريٌ٦م ،أن هلؿ ٛمققم٦م ُمـ اعم٘م٤مـمع ُي ّ
ُمٜمح٤م ىمٚمٜم٤م:
اًمٞمقم ًمٞمس اًمتِمٞمع اًمذي سم٤مُٕمس ،اًمتِمٞمع أن شمِمٞمع همالة ،يٕمٜمل ًمٞمس اًمتِمٞمع اًمً٤مسمؼ ،اًمتِمٞمع أظمذ ً
ِ
ًمٕمكم قمغم قمثامن وم٘مط ُمع اقمت٘م٤مد ّ
ً
رومْمح٤م
إ ّٟمّف ذم سمداي٤مشمف يم٤من
قمكم ،صمحؿ صح٤مر ً
أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر أومْمؾ ُمـ ّ
شمٗمْمٞمال ّ
شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م ،صمؿ شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م  -يمحام ىمٚمٜمح٤م :هحذا يمٗمحر
اٟمْمؿ إًمٞمف
سمً٥م اًمّمح٤مسم٦م ُمع قمدم شمٙمٗمػمهؿ ،صمؿ
ّ
ّ
ُ
أن ـمٕمٜمقا ذم اًم٘مرآن ،دم٤موز إُمحر إمم ْ
سم٢مع٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ  -دم٤موز إُمر ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -إمم ْ
أن
ِ
ِ
اًمي
ىم٤مًمقا :إ ّٟمّف قمٜمد ه١مٓء إئٛم٦م ُمـ قمكم وأسمٜم٤مئف ُمـ قمٔم٤مئؿ إُمقر اًمتل ي٘مدرون قمٚمٞمٝم٤م يمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وإضم٤مسم٦م ّ
وؾمامع دقم٤مء اًمداقمل ومّم٤مروا يدقمقهنؿ ُِمحـ دون اهلل ،ويًحجدون هلحؿ ،ويحذسمحقن هلحؿ ،ويٕمٌحدوهنؿ قمٌح٤مدة
أومْمؾ ُِمـ قمثامن! ّ
ُ
سحي٦م ،هذا ًمٞمس اًمتِمٞمع اًمً٤مسمؼ اًمذي ي٘مقلّ :
ٕن اًمذيـ ي٘مقًمقن هذا اًمٙمحالم ُِمحـ
إن قمٚم ًٞم٤م
اعمقطمديـ ُم٤م قمٜمدهؿ ذك وٓ يرون ّإٓ ّ
أن قمٚم ًٞم٤م سمنم ُِمـ اًمٌنم ُمثٚمف ُمثؾ همػمه هلذا ُىمتحؾ ريض اهلل شمٕمح٤ممم قمٜمحف
ّ
ِ
فمٚمحام وقمحدوا ًٟمً٤م ٓ ّ
ؿمحؽ،
وأرو٤مه و يدومع قمـ ٟمٗمًف ،وهٙمذا احلًلم أن ،احلًلم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُىمت َؾ ً
واهلل شمٕم٤ممم حم٤مؾم٥م ىم َت َٚم َتفً ،مٙم ّـ اًمٕمجٞم٥م ُِمـ أُمرهؿ ّأهنؿ يّمٞمحقن ّ
وأن إُم٦م شمريمتف وأ ّٟمّف يمذا وأ ّٟمّف قمٓمش وأ ّٟمّحف
اضمتٛمع قمٚمٞمف وىم ّٓمٕمف وضسمف قمدّّ ة ضسم٤مت ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يدقمقن احلًلم ٟمٗمًف! احلًلم يدومع قمـ ٟمٗمًف ريض اهلل
فمٚمام وقمدوا ًٟمً٤م ومٙمٞمػ شمدقمق َُمـ يًتٓمع ْ
أن يدومع قمـ ٟمٗمًف! وهٙمذا قمٚمٞمح٤م ريض اهلل قمٜمحف َيم َٛمحـ ًمحف
قمٜمف و ُىمتؾ ً
ظم٤مرضمل وىمتٚمف :وأٟم٧م شم٘مقل :إ ّٟمّف ُيدقم٤م ُِمـ دون اهلل وهق يدومع قمحـ ٟمٗمًحف؟؟ وم٤محل٤مصحؾ ّ
أن هحذه اعم٘مح٤مٓت
ٌّ
ص٤مرت ُم٘م٤مٓت اًمٖمالة ،وىمد اقمؽمَ اعم٤مُم٘م٤مين ُِ -مـ اًمِمٞمٕم٦م ّ -
سم٠من اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل هق ُمذه٥م اًمٖمالة ،وىم٤مل:
ّ
يمثػما ُِمـ ضورات اعمذه٥م  -يٕمٜمل اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل  -يم٤من قمٜمد اعمت٘محدُملم  -يٕمٜمحل ُِمحـ اًمِمحٞمٕم٦م  -يمح٤من
إن ً
ِ
ص قمٚمٞمف اعم٤مُم٘م٤مين ذم يمت٤مسمف ذم اًمرضم٤مل ،ي٘مقلٛ :مققم٦م ُِمحـ إؿمحٞم٤مء
همٚمقا :وهق أن ُمـ اًميورات ،هٙمذا َٟم ى

283

يَاالَعَتََقََ َ
َََسَلَ َ
ََََكََرَََمانَََيَ َ
ادَََ َ-حََرَبَال
َََ َََ
فََف
حََإَ َجَ َمََ َاعََال
شََرَ َ
َ
َاهللََبََنََ َ َ
َ
َالعنقريَ
ََََ َزيََزَََََََ َ
َالع
لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
اًمتل يم٤من ىمدُم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقًمقنّ :
همٚمق :ي٘مقل :هق أن قمٜمدٟم٤م ُِمـ اًميورات ،اًميورات ذم اعمحذه٥م
إن هذا ّ
همٚمقٟ ،محـ أن ٟم٘محقل:
قمٜمدهؿ ،اًميورات اًمتل ٓ يٙمقن اًمرضمؾ ؿمٞمٕم ًٞم٤م ّإٓ هب٤م ،ي٘مقل :ىمدُم٤مؤٟم٤م ي٘مقًمقن :إ ّٟمّف ّ
ُِمـ اًميورات ،مم٤م يدًمؽ قمغم اًم َٗم ْرق اًمٙمٌػم سملم ُمت٘محدّّ ُمل اًمِمحٞمٕم٦م وُمتح٠مظمرهيؿ ،ومّمح٤مرت اعمًح٠مًم٦م يٕمٜمحل إمم
ضم٤مٟم٥م يمٌػم وإمم طمدّّ يمٌػم ُمً٠مًم٦م قمٌثٞم٦م ،وص٤مر ومٞمٝم٤م رء ُِمـ اًمتالقم٥م اًمًٞم٤مد وضمٕمؾ اًمٜمح٤مس ُمثحؾ اًم٘مٓمٞمحع
يم٠مهنؿ ًمٞمًقا ُِمـ اًمٌنم وًمٞمًقا ُِمـ ذوي اًمٕم٘مقل :ومٞم٠ممترون سمام ُأُمروا سمف و ُيٕمٌ٨م هبؿ ُِمحـ ِىمٌحؾ هح١مٓء
ي١مُمرون ّ
٤مر واًمرهٌ ِ
ِ ِ
ِ
ح٤من ًَم َٞم ْ
ح٠م ُيم ُٚم َ
قن
اعمُ ًَ ّٛملم سم٤معمراضمع واعمٕم ىٛمٛملم وٟمحقهؿ يٕمٌثقن قمٌ ًث٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ىن َيمَث ًػما ُم َـ ْإَ ْطم ٌَ ِ َ ُّ ْ َ
َأ ُْم َق َال اًمٜمى ِ
ون َقم ْـ َؾمٌِ ِ
ى٤مس سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ َو َي ُّمدُُّّ َ
ومٞمّمدّ ون ًمٞم٠ميمٚمقا ،ومدوم٤مقمٝمؿ
ٞمؾ اهللىِ﴾( )1ومٝمؿ ٓ ي٠ميمٚمقن طمتك يّمدّّ وا،
ّ

ٟمص ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم ّ
يمثػما ُِمـ
إ ّٟمّام هق دوم٤مع قمـ هذه إمخ٤مس وهذه إٓقمٞم٥م اًمتل يتالقمٌقن هب٤م ،وىمد ّ
أن ً

يم٠مهنؿ يٕمٜمحل يٌٙمحقن
ؿمٞمقخ اًمراومْم٦م ًمٞمًقا راومْم٦م ،ي٘مقل :يمثػم ُمٜمٝمؿ زٟم٤مدىم٦م ،وإ ّٟمّام ي ّتّخذون اعمذه٥م اًمراوميض ّ
قمٜمد ِذ ْيم ِر احلًلم و َىم ْتٚمِفً ،مٙمـ واىمع إُمر ه١مٓء ًمٞمًقا راومْم٦م ً
قضمٝمقن
أصال وإ ّٟمّام يٕمٌثقن هب١مٓء اًمٌنم اًمذيـ ُي ّ
سمًٝمقًم٦مَ ،ي ًْ ُٝم ُؾ ْ
أن ُيقضمٝمقا ،هذه إومقاج شميب ٟمٗمًٝم٤م و ُي٘م ّٓمٕمقن أٟمٗمًٝمؿ ويدومٕمقن أُمقاهلؿ ويتالقم٥م هبذه
اعمتٕم٦م قمغم اًمٜمحق اعمخزي اعمزري احل٤مصؾ أن ،وم٤مُٕمر وُم٤م ومٞمف صح٤مر أُمحر أٓقمٞمح٥م ،وإُمحر يمحام ىمح٤مل ؿمحٞمخ
اإلؾمالم يمثػم ُِمـ اًمٓمقائػ اًمْم٤مًم٦م رؤوؾمٝم٤م شمًخر ذم احل٘مٞم٘م٦م شمًخر هب١مٓء وقمٚمٞمف زقمٞمؿ أهم٤مظم٤مٟمٞم٦م اًمذي عمّح٤م
دارس ذم اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م وذم اه٤مُمٕمح٤مت إضمٜمٌٞمح٦م وقمٜمحده ؿمحٝم٤مدات
ُىمقسمؾ ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م وإذا سمف رضمؾ قمٚمامين
ٌ
أضمٜمٌٞم٦م وقمٜمد ه١مٓء ُيٕمٔمٛمقٟمف ٕ ّٟمّف ؾمٚمٞمؾ ُِمـ ؾمالًم٦م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُشم َ٘م ىدى س ذم اهلٜمد ومٞم٘مقل اًمذي ي٘م٤مسمٚمحف :أٟمح٤م
أشمٕمج٥م ُمٜمؽ و ُِمـ صم٘م٤مومتؽ ِ
وُمـ دراؾم٤مشمؽ وأٟم٧م رضمؾ أن قمٜمدك دراؾمح٤مت طمديثح٦م ًمًح٧م ُِمحـ أهحؾ هحذه
أن يٕمٌدوك؟ يٕمٜمل ْ
إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتخريػ :يمٞمػ شمرى هل١مٓء ْ
أن يٕمٌحدوٟمؽ قمٌح٤مدة؟؟ ي٘محقل :ومْمححؽ
ووحؽ طمتك ص٤مرت اًمدُمقع شمتٝم٤مُمر ُِمـ قمٞمٜمٞمف ُِمـ ؿمدة اًمْمحؽ ،صمؿ ىم٤مل :أًمٞمًقا يٕمٌدون اًمٌ٘مر ذم اهلٜمد؟ أٟم٤م
أومْمؾ ُِمـ اًمٌ٘مرة!! يٕمٌدوٟمٜمل وٓ يٕمٌدون اًمٌ٘مرة! هبذه اًمًٌ٤مـم٦م! ًمٙمـ ٓ يٙمحؽمث ّ
سمح٠من هح١مٓء إُمحؿ ُيٕمٌح٨م
ِ
رؾمام! ي٘مقل :أٟمح٤م أومْمحؾ،
رؾمام طمتك ُي٘مؼم ذم ُم٘م٤مسمرهؿ! إذا ُوًم َدَ ًمف ُمقًمقد يدومع ً
سمديٜمٝمؿ ،وإذا ُم٤مت اعمٞم٧م يدومع ً
يٕمٓمقين ُمثؾ هذه إُمقر وي٘مدؾمقٟمٜمل ،أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف ومٝمق همػم ُم٘متٜمع سمت٤م ًشمً٤م ،ويرى ّ
أن هذه إُمقر ؾمخٞمٗم٦مً ،مٙمـ
( )1اًمتقسم٦م.34 :
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ي٘مقلُ :م٤مدام إُمر قمٜمدهؿ يٕمٌدون اًمٌ٘مر ومٞمٕمٌدوٟمٜمل أٟم٤م أومْمؾ ُِمـ اًمٌ٘مرً ،مٙمـ ُم٤م قمٜمده ىمٜم٤مقم٦م ،وهٙمذا يمثػم ُِمـ
زقمامء ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م هذا ووٕمٝمؿ ،همػم ُم٘متٜمٕملم ّ
أن هذه اًمْمالٓت صقابً ،مٙمـ واىمع إُمر أ ّٟمّحف ًمحـ ي٠ميمحؾ
٤مر واًمرهٌ ِ
ِ ِ
حق َال اًمٜمى ِ
ىح٤مس سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِ
حؾ َو َي ُّمحدُُّّ َ
٤من ًَم َٞم ْ٠م ُيم ُٚم َ
ون َقمح ْـ
قن َأ ُْم َ
طمتك يّمدىى قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل﴿ :إِ ىن َيمَث ًػما ُم َـ ْإَ ْطم ٌَ ِ َ ُّ ْ َ
َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللىِ﴾( )1ومٝمق ًمق يّمد وىم٤ملُ :م٤م يّمٚمح هذاُ :م٤م شم٠مشمٞمف إُمقال! ّ
ٕن إُمقال هذه ُم٤م أشمتحف ّإٓ سمح٤مًمٓمريؼ
اًمٗم٤مؾمد ،أرأي٧م قم٤معمً٤م ُؾمٜمِّٞم٤م ي٘مقل :أقمٓمقين ً
اًمًحٜمىى٦م يٗمحزك قمحغم ْ
أن
اًمًحٜمىى٦م؟؟ ُّ
ُم٤مٟٓ ،مٕمٓمٞمؽ اعم٤مل قمغم ُم٤مذا؟ قمغم ُّ
أن شمدومع ً
سمحدٓ ُِمحـ ْ
اًمًٜمىى٦م يٗمزك قمغم ْ
شمتقرع قمـ أظمذ اعم٤مل ً
أن شم٠مظمحذٟٕ ،محؽ شم٘محقل :إضمحر قمٜمحد اهلل،
أصالُّ ،
اًمًٜمىى٦م يٕمٓمل ،وأصح٤مب اًمٌدع  -واٟمٔمر اعمخروملم قمٜمد اًم٘مٌقر واًمرواومض -
اًمًٜمىى٦م ٓ ي٠مظمذ ،ص٤مطم٥م ُّ
ومّم٤مطم٥م ُّ
سمح٠من هح١مٓء ْ
دمد ّأهنؿ يًتٗمٞمدون ُِمـ هذه اًمٌدع ،وهلذا يًتٛمٞمتقن اؾمتامشم٦م ذم اًمدوم٤مع قمحـ اًمٌ٤مـمحؾ ًمٕمٚمٛمٝمحؿ ّ
إن
أوم٤مىمقا وقمرومقا اًمقوع اًمّمحٞمح ًمـ يدومٕمقا هلؿ هذه إُمقال ،وهلذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل قمـ زقمحامء هحذه
اًمٓمقائػ اًمْم٤م ًّم٦م" :يٌٖمقن ُمٜمٝمؿ دقمقة" واطمد ُمٜمٝمؿ يرضمق ّ
أن ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمْم٤م ًّم٦م هذا يدقمق ًمف "يٌٖمقن ُمٜمٝمؿ
دقمقة ،وي٘مٌٚمقن أي٤مد ًي٤م ُمٜمٝمؿ رضم٤م اًمٖمٗمران ،وًمق ّأهنؿ قمرومقا طم٘مٞم٘م٦م ىمقهلؿ رعحقهؿ ٓ ّ
سم٤مًمّمحقان"(ً )2محق
ؿمحؽ
ّ
أوم٤مىم٧م اًمٕم٤م ُّم٦م ًمرُمقهؿ سم٤مٕطمج٤مرً ،مٙمـ ُقم ّٔمؿ ه١مٓء وص٤مروا يًٛمقن ي٘مقل :اًمِمٞمخ دقم٤م زم  -ؿمحٞمخ اًمْمحالًم٦م
هذا  ،-يريد ْ
أن ي٘م ٌّؾ يده ويٕمٔمٛمف "يٌٖمقن ُمٜمٝمؿ دقمقة وي٘مٌٚمقن أي٤مد ًي٤م ُمٜمٝمؿ رضم٤م اًمٖمٗمران ،وًمحق ّأهنحؿ قمٚمٛمحقا
طم٘مٞم٘م٦م ىمقهلؿ رعقهؿ ٓ ّ
سم٤مًمّمقان".
ؿمؽ
ّ
ٌ ِ
قمكم ذم اًمًح٤مب" يٕمٜمل أ ّٟمّف يٛم٧م ًمٙمٜمّّف ذم اًمًح٤مب ،وهلحذا إذا
صمؿ ىم٤مل" :
وصٜمػ ُمـ اًمراومْم٦م ي٘مقًمقنّ :
قمكم ،هذا اًمحذي ذم اًمًحح٤مب ُمٜمحف هحذا اًمّمحقت صحقت
رأوا اًمؼمق وؾمٛمٕمقا اًمرقمد أضم٤مسمقه قمغم أؾم٤مس أ ّٟمّف ّ
اًمًحٜمىى٦م ْ
اًمرقمد ،صقت اًمؼمق صقشمف! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦مٟ ،مً٠مل اهلل ْ
وأن ٓ يزيٖمٜمح٤م
أن يثٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ قمغم ُّ
ِ
اًمًحٜمِّ ّل قمحغم ؾمح١مال اهلل شمٕمح٤ممم
ذم اًمزائٖملم ،هذه اعمقاوع ّأهي٤م اإلظمقة  -يمام ىمٚمٜم٤م أيمثر ُمـ ُمرة  -يٗمحز اعمًحٚمؿ ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م رأوم٦م ورمحح٦م سمح٤مخلٚمؼ ،وم٤مإلٟمًح٤من اًمحذي يحرى
ًمًٜمىى٦م قم ّز ًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةُّ ،
اًمًٜمىى٦م ،ا ُّ
اًمثٌ٤مت قمغم هذه ُّ
اًمًٜمىى٦م وقمقام أهؾ اًمٌدع جيد اًم َٗمح ْرق اهٚمٞمحؾ اهل٤مئحؾ اًمٙمٌحػم ذم ديحـ أوًمئحؽ وذم
اًم َٗم ْر َق اًمٙمٌػم سملم قمقام أهؾ ُّ
( )1اًمتقسم٦م.34 :
( )2اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)54 :
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قمكم ُيٌٕم٨م ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهل اعمًحامة قمٜمحد اًمراومْمح٦م سم٤مًمرضمٕمح٦م،
دٟمٞم٤مهؿ وذم قم٘مقهلؿ ،وهلذا ً
أيْم٤م ي٘مقًمقنّ :
وٓيزاًمقن ي٘مقًمقٟمف ،ي٘مقًمقن :إ ّٟمّف ؾمٞمٌٕم٨م ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،عم٤مذا؟ ًم ُٞمٕم٤مىم٥م ظمّمحقُمٝمؿ وي٘محتٚمٝمؿ ويٗمٕمحؾ ويٗمٕمحؾ!
طمٙمام أقمٔمؿ ُِمـ طمٙمؿ أظمرة؟ طمٙمحؿ أظمحرة حيٙمحؿ أطمٙمحؿ احلح٤ميمٛملم ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم ذم هحذه
أشمريدون ً
اخلالئؼ ،ىم٤مًمقا ،ٓ :حيٞمل ظمّمقُمف ُِمـ ىمٌقرهؿ وي٘متؾ ه١مٓء اخلّمقم ،ويّمؾ سمحف احلحدّّ إمم ّ
أن َُمحـ ؾمحٛمقه -
ً
أصحال – ي٘محقل:
اًمذي يزقمٛمقن أٟمف ذم هداب ؾم٤مُمراء اًمذي يًٛمقٟمف اعمٝمدي وًمٞمس سمٛمٝمدي وًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م
ًمٕمكم وي٘متٚمٝمؿ أًمػ ىمتٚم٦م! صمؿ ي٘متؾ صمؿ حيٞم٤م ،أٓقمٞم٥م أـمٗم٤مل! اًمٜم٤مر ٟ -مٕمحقذ سمح٤مهلل
إ ّٟمّف ؾمٞمحٞمل َُمـ يم٤مٟمقا ظمّمق ًُم٤م ّ
ُِمـ قمذاب اهلل  -أسمٚمغ وأؿمد ،ي٘متٚمف صمؿ حيٞم٤م صمؿ ي٘متٚمف طمتك يٌٚمغ أًمػ ىمتٚم٦م صمؿ ُيذه٥م سمف إمم اًمٜم٤مر ،أًمػ ىمتٚم٦م هحذه
سمٜمٔمرك أن يم٤مٟم٧م شمٔمٝمر ُم٤م ذم ىمٚمٌؽ ُِمـ ِهم ّؾ ،اًمٜم٤مر أؿمد وأٟمٙمك ًمحق يمٜمحتؿ شمٗم٘مٝمحقنً ،مٙمحـ هحذه ـمحري٘متٝمؿ ذم
ِ
ِ
اًمًحٜمىى٦م ْ
أن
اًمٕمٌ٨م هب١مٓء اًمرقم٤مع واًم٘مٓمٞمع ُمـ ه١مٓء اًمٕمقام واهٝمٚم٦م ،وهلحذا ُمحـ أقمٔمحؿ ُمح٤م جيح٥م قمحغم أهحؾ ُّ
إن دقمقهتؿ ٓ شمٙمحقن سم٤مًمًحخري٦م وآؾمحتٝمزاء هبحؿ ،وإ ّٟمّحام يٜمٌٖمحل ْ
يًتٜم٘مذوا اًمٕمقام ُِمـ ه١مٓء ،وهلذا ىمٚمٜم٤مّ :
أن
أن خيرضمٝمؿ مم٤م هؿ ومٞمف ُِمـ والًم٦مْ :
يٙمٚمٛمٝمؿ ٟم٤مصح يريد ْ
يِمٕمروا ّ
وأن َي ّْمح ُدُ َىمٝمؿ ،وىمحد رضمحع  -وهلل
أن اًمذي ّ
احلٛمد  -أقمداء همٗمػمة ضمدًً ا ُمٜمٝمؿ ِ
أيْم٤م ُِمـ اًمْم٤مًملمً ،مٙمـ ٓ سم٠مؾمٚمقب اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء سمحف!
وُمـ همػمهؿ ً
ِ
ّ
وؾمحٜمى ِى٦م ٟمٌ ّٞمحف
ٕن اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء ًمٞمً٧م اًمٓمريؼ اًمتل ُيدقمك هب٤م ه١مٓء ،وإ ّٟمّام ُي ٌّلم هلؿ احلؼ ُمـ يمت٤مب اهلل ُ
وأن ُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف سم٤مـمؾ :وأ ّٟمّٙمؿ ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿّ :
ّ
إن ًم٘مٞمتؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذا احلح٤مل ومٝمحق طمح٤مل اًمْمحالل
واًمزيغ واهلالكّ :
وأن اعمرء إ ّٟمّام هق ٟم٤مصح ًمٙمؿ ،أ ُّم٤م اًمًخري٦م واًمٕمٌ٨م هبؿ واعم٘م٤مـمع اًمتل شمٜمتنمح ُِمحـ اًمْمححؽ
إسارا قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ وًمٞمً٧م سمّمقاب وًمٞمً٧م ُِمـ ُمٜمحك وُمًٚمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
هبؿ :هذه ٓ شمزيدهؿ ّإٓ
ً
صمؿ ىم٤مل" :واًمزيدي٦م" ٟمًٌ٦م إمم زيد سمـ قمكم ،وزيد سمـ قمكم يم٤من ي٘م٤مشمؾ سمٜمل أُمٞم٦م :ومٗمل أصمٜم٤مء ىمت٤مًمحف ًمٌٜمحل أُمٞمح٦م
ىم٤مل ًمف اًمراومْم٦مُ :م٤م شم٘مقل ذم أ سمٙمر وقمٛمر؟ ذم ٟمٗمس احلرب( )1ىم٤مل :أصمٜمك قمٚمٞمٝمام ضمحدي  -يٕمٜمحل قمٚمٞمح٤م ريض
ِ
ومٚمام ظمرضمقا ُِمـ قمٜمده ىمح٤مل:
اهلل قمٜمف  ،-ىم٤مًمقا :قمال َم ٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمؽ؟ ومؽميمقه واٟمٍمومقا ُمـ احلرب وم٘متٚمف اهٞمشّ ،
رومْمتٛمقين رومْمتٛمقين ومًٛمقا سم٤مًمراومْم٦مً ،مٙمـ أشمٌ٤مع زيد سمـ قمكم سم٤مًمٖمقاّ :
ٕن زيدًً ا عمّ٤م ؾم٠مًمقه قمـ أ سمٙمر وقمٛمر
ىم٤مل :أصمٜمك قمٚمٞمٝمام ضمدي  -يٕمٜمل قمٚمٞم٤م سمـ أ ـم٤مًم٥م  -وم٠مٟم٤م ٓ أىمقل ومٞمٝمؿ ّإٓ سم٘مقل ضمدي ،اًمزيدي٦م ص٤مروا ً
أصال
( )1يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م.
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قمدة ـمقائػ ،وُمٜمٝمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل اٟمِم ّ٘م٧م ٓطم ً٘م٤م وص٤مرت شمًٛمك سم٤محلقصمٞملم ّ
ٕن أصحقهلؿ زيديح٦م ،واعمحذه٥م
ؿمؽ أ ّٟمّف أؾمٝمؾ سمٙمثػم ُِمـ اعمذه٥م آصمٜمل قمنميً ،مٙم ّـ اإلؿمٙم٤مل ّ
اًمزيدي ٓ ّ
أن اًمتٞم٤مر واطمد  -شمٞمح٤مر اًمتِمحٞمع -
ومٚمٝمذا يًٝمؾ ْ
أن ي١مصمر اًمِمٞمٕمل ذم اًمزيدي ،وهذا اًمذي ص٤مر عمّ٤م وضمدت هذه اًمٓم٤مئٗم٦م هذه اخلٌٞمث٦م ـم٤مئٗم٦م احلقصمٞملم
 طمقث سمٚمد ُِمـ اًمٌٚمدان  -وهؿ ُِمـ اًمزيقد يم٤مٟمقا :وم٠م ّصمرت آصمٜم٤م قمنمي٦م ذم هذا احلقصمل صمؿ شمٌٜمك ُم٘م٤مٓت طمتحكاٟم٘مٚم٥م احلقصمٞمقن أن إمم راومْم٦م اصمٜمل قمنمي٦م ،وهلذا ر ّد قمٚمٞمٝمؿ طمتك اًمزيقدٟ ،مٗمس اًمزيقد ذم اًمحٞمٛمـ ر ّدوا قمحغم
أن اًمزيقد قمٜمدهؿ سمٞمئ٦م يٛمٙمـ ْ
احلقصمٞملمً ،مٙم ّـ اإلؿمٙم٤مل ّ
أن يدظمؾ ُمٜمٝم٤م اًمتِمٞمع ُمثؾ يمقهنؿ يتؼمؤون ُِمحـ قمحثامن
وسمٕمض ُِمـ اًمزيقد ٓ يتحدث سمت٤م ًشمًح٤م قمحـ
وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهذا ىمقل ًمٌٕمض اًمزيقد،
ٌ
ُ
أ سمٙمر وقمٛمر ّإٓ سمخػم :ويزقمٛمقن ّ
أومْمؾ ُمٜمٝمام ًمٙمـ ي٘مقًمقن :شمّمح سمٞمٕمتٝمام ٕ ّٟمّف شمّمح سمٞمٕم٦م اعمٗمْمحقل
أن قمٚمٞم َ٤م
ِ
ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ سمزقمٛمٝمؿُ :مع ّ
وإهنحؿ
أن هذا ظمالَ يمام ىمٚمٜم٤مً ،مٙمـ هذا أين ُمـ اًمذي ي٘محقلّ :إهنحؿ يمٗمحرة ّ
ِ
ِ
ؿمؽ ّ
وإهنؿً :مٙمـ يمقهنؿ يً ٌّقن قمثامن وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ٓ ّ
ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م
أن هذا ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،وهق ُمـ ّ
ّ
اًمذي يدظمؾ ص٤مطمٌف ذم طمٙمؿ َُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ،وهق اًمذي هيٞمئ اًمٌٞمئ٦م ًمق يم٤مٟمقا يٗم٘مٝمحقن ،هحق اًمحذي هيٞمحئ
ِ
اًمٌٞمئ٦م ًمٞمت٠مصمر اًمزيدي ومٞمٙمقن ؿمٞمٕم ًٞم٤م ،ويرون اًم٘مت٤مل ،قمٜمدهؿ اقمت٘م٤مد ّ
ٕمح٤مون
قمحكم وم٢م ّٟمّحف ُي َ
أن َُمحـ ظمحرج ُمحـ وًمحد ّ
ٟمًؾ قمٚمٞمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مًمقا :هذا ٓسمدّّ ْ
و ُي َٕم ّٔمٛمقن ضمدًً ا َ
وم٤مضمرا ،وٟمًتٛمر ٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمف
أن ُي٘م٤مشمؾ ُمٕمف طمتك ًمق يم٤من ً
ِ
إمم ْ
قمحكم ويٙمحقن قمٜمحدهؿ رء ُِمحـ
أن َيٖمٚم٥م أو ُيٖمٚم٥م ،وهلذا هؿ قمٜمدهؿ اؾمتامشم٦م ذم َُمـ يرون أ ّٟمف ُمحـ ٟمًحؾ ّ
اًمتٕمٔمٞمؿ وآؾمتامشم٦م ذم اًم٘مت٤مل ،يمؾ هذا ُِمـ آصم٤مر اًمٖمٚمق اًمذي ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُِمـ ؾمٚمٓم٤من.
ٕهنؿ ىم٤مًمقاٟ ٓ :م٘م٤مشمؾ سم٤مًمًٞمػ ّإٓ ُمحع
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل" :واخلِمٌٞم٦م" اخلِمٌٞم٦م ُؾمٛمقا سم٤مخلِمٌٞم٦م ،هؿ راومْم٦م ّ
رأي٧م أمحؼ ُِمحـ اخلِمحٌٞم٦مً ،محق
ومًٛمقا سم٤مخلِمٌٞم٦م ،وومٞمٝمؿ ىمقل اًمِمٕمٌل رمحف اهللُ" :م٤م ُ
اعمٕمّمقم وم٘م٤مشمٚمقا سم٤مخلِم٥م ُ
مخ٤م"(ُِ )1مـ أردئ اًمٜمح٤مس هح١مٓء اًم٘محقم وًمحذًمؽ
يم٤مٟمقا ذم اًمدّّ واب ًمٙم٤مٟمقا ُمح ًرا ،وًمق يم٤مٟمقا ذم اًمٓمٞمقر ًمٙم٤مٟمقا ر ً
أيْم٤م ظمِمٌٞم٦م ّ
أيْم٤م أـمٚمؼ اخلِمٌٞم٦م قمغم ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اًمزيديح٦م ،عمّح٤م
ٕن سمٕمْمٝمؿ ً
ُؾمٛمقا سم٤مخلِمٌٞم٦م :وإن يم٤من ىمد ُيٓمٚمؼ ً
ومًٛمقا سم٤مخلِمٌٞم٦م ،وم٘محد ُشمُٓمٚمحؼ قمحغم أيمثحر ُِمحـ
ُىمتؾ زيد سمـ قمكم ُصٚم٥م ومّم٤مر سمٕمْمٝمؿ ي٠ميت ويّمكم قمٜمد ظمِمٌتف ُ
ـم٤مئٗم٦م.
اًمًٜمى٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد (.)549 /2
(ُّ )1
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طم٥م آل حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ دون اًمٜمح٤مس ويمحذسمقا ،سمحؾ
صمؿ ىم٤مل" :واًمِمٞمٕم٦م يزقمٛمقن ّأهنؿ يٜمتحٚمقن ى
هؿ ظم٤مص٦م اعمٌٖمْمقن ٔل حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ دون اًمٜم٤مس" وهذا يمالم دىمٞمؼ ضمدًً ا ،اًمٌٖمْمح٤مء احل٘مٞم٘مٞمح٦م
ِ
ِ
وىمٕم٧م ٔل حمٛمد ّ
ىٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م يمام ّ
ومّمٚمٜم٤م ُمـ يمقهنؿ يتٙمٚمٛمقا سم٤مًمًقء ذم زوضم٤مت اًمٜمى ِّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وه ّـ ُِمـ آًمف :ويمقهنؿ يتٙمٚمٛمقن سم٤مًمًقء طمتك ذم اسمـ قمٌ٤مس واًمٕمٌح٤مس وهمحػمهؿ ُِمحـ آل
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،اًمذيـ قمرومقا َىم ْدْ َر
ىٌل قمٚمٞمف ّ
واًمًالم ،ومٚمؿ َي ًْ َٚمؿ ُمٜمٝمؿ طمتك آل سمٞم٧م اًمٜمى ِّ
اًمّمالة ّ
سمٞم٧م اًمٜمى ِّ
اًمًٜمىى٦م اًمذيـ شمقًمقا آل اًمٌٞم٧م وشمقًمقا اًمّمح٤مسم٦م عٞم ًٕم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وهلذا
آل اًمٌٞم٧م هؿ أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م وإصمر ممـ يم٤مٟمقا وطمٞم٨م يم٤مٟمقا" وٓ يٕمٜمل هذا ّ
اًمًحٜمىى٦م يمحام
أن أهؾ ُّ
ىم٤مل" :إ ّٟمّام ؿمٞمٕم٦م آل حمٛمد اعمت٘مقن أهؾ ُّ
ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقلٟ :محـ اًمِمٞمٕم٦م! ٓ ،هذه إـمالىم٤مت ي٤م أظملً ،مٙمـ يمقٟمٜم٤م ٟمتقمم آل اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م هذا
اًمًٜمىى٦م إمم اؾمؿ آظمر هذا همػم صحٞمحّ ،
ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمفً ،مٙمـ ْ
ٕن اؾمؿ اًمتِمٞمع قمغم اؾمؿ ـم٤مئٗمح٦م
أن ُيٖمػم اؾمؿ أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م ومال طم٤مضم٦مً ،مٙمـ ُِمـ طمٞم٨م ّ
اًمًٜمىى٦م هؿ اًمذيـ يقاًمحقن آل اًمٌٞمح٧م
أن أهؾ ُّ
و٤مًم٦م ،وأهؾ احلؼ ُيًٛمقن أهؾ ُّ
أن يٖمػم آؾمؿ هذا همػم صقاب وهمػم صحٞمح ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ أ ّيمّد قمغم ّ
واًمّمح٤مسم٦م ًمٙمـ ْ
أصحح٤مب
أن َُمحـ َذ َيمَح َر
َ
ىٌل ّ
ويمرر اًمٙمالم اًمذي ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف.
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمًقء وم٢م ّٟمّف يٙمقن راومْمٞم٤م ى
اًمٜمى ِّ
-----------------------------------------وأُم٤م اخلقارج :ومٛمرىمقا ُِمـ اًمديـ ،ووم٤مرىمقا اعمٚم٦م ،وذدوا َقم ِـ اإلؾمالمّ ،
وؿمذوا قمـ اهامقم٦مَ ،وم َْم ُّٚمقا قمحـ
وؾم ّٚمقا اًمًٞمػ قمغم إُمح٦م ،واؾمحتحٚمقا دُمح٤مءهؿ وأُمحقاهلؿ
اًمًٌٞمؾ واهلدى ،وظمرضمقا قمغم اًمًٚمٓم٤من وإئٛم٦مَ ،
وقم٤م َدوا َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿّ ،إٓ َُمـ ىم٤مل سم٘مقهلؿ ،ويم٤من قمغم ُمثؾ ىمقهلؿ ورأهيؿ ،وصمٌ٧م ُمٕمٝمؿ ِذم سمٞم٧م والًمتٝمؿ وهحؿ
يِمتٛمقن أصح٤مب حمٛمد ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ وأصحٝم٤مره وأظمت٤مٟمحف ،ويتحؼمؤون ُمحٜمٝمؿ ،ويرُمحقهنؿ سمح٤مًمٙمٗمر
وؾمٜمَـ اإلؾمالم ،وٓ ي١مُمٜمحقن سمٕمحذاب اًم٘محؼم ،وٓ احلحقض ،وٓ
واًمٕمٔم٤مئؿ ،ويرون ظمال َومٝمؿ ِذم ذائع اًمديـ ُ
اًمِمٗم٤مقم٦م ،وٓ سمخروج أطمد ُِمـ اًمٜم٤مر ،وي٘مقًمقنَُ :مـ يمذب يمذسم٦م أو أشمك صٖمػمة أو يمٌػمة ُِمـ اًمذٟمقب ومامت ُِمـ
همػم شمقسم٦م ومٝمق يم٤مومر ،ومٝمق ِذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمدا خمٚمدً ا أسمدً ا ،وهؿ ي٘مقًمقن سم٘مقل اًمٌٙمري٦م ِذم احلٌ٦م واًم٘مػماط ،وهؿ َىمدَ ِر ّيح٦م
ضمٝمٛمٞم٦م ُمرضمئ٦م راومْم٦م ٓ ،يرون اهامقم٦م ّإٓ ظمٚمػ إُم٤مُمٝمؿ ،وهؿ يحرون شمح٠مظمػم اًمّمحالة قمحـ وىمتٝمح٤م ،ويحرون
اًمّمقم ىمٌؾ رؤي٦م اهلالل واًمٗمٓمر ىمٌؾ رؤيتف ،وهؿ يرون اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم وزم وٓ ؾمٚمٓم٤من ،ويرون اعمتٕم٦م ِذم ديحٜمٝمؿ،
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ً
طمالٓ ،وٓ يرون اًمّمالة ِذم اخلٗم٤مَ وٓ اعمًح قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ يرون ًمٚمًٚمٓم٤من
ويرون اًمدرهؿ سم٤مًمدرمهلم يدً ا سمٞمد
قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقم٦م وٓ ًم٘مريش قمٚمٞمٝمؿ ظمالوم٦م ،وأؿمٞم٤مء يمثػمة خي٤مًمٗمقن ومٞمٝم٤م اإلؾمالم وأهٚمف ،ويمٗمحك سم٘محقم وحالًم٦م ْ
أن
يٙمقن هذا رأهيؿ وُمذهٌٝمؿ وديٜمٝمؿ ومٚمٞمًقا ُِمـ اإلؾمالم ِذم رء ،وهؿ اعم٤مرىم٦م.
ِ
وُمـ أؾمامء اخلقارج:
حلروري٦م :وهؿ أصح٤مب َطمروراء.
ا َ

ِ
ُ
واًمًٜمى٦م.
وإزارىم٦م :وهؿ أصح٤مب ٟم٤مومع سمـ إزرق ،وىمقهلؿ
أظمٌ٨م إىم٤مويؾ وأسمٕمده ُمـ اإلؾمالم ُّ
واًمٜمجدي٦م :وهؿ أصح٤مب ٟمجدة سمـ قم٤مُمر احلروري.
واإلسم٤موٞم٦م :وهؿ أصح٤مب قمٌد اهللى سمـ إسم٤مض.
واًمّمٗمري٦م :وهؿ أصح٤مب داود سمـ اًمٜمٕمامن طملم ىمٞمؾً :مف إٟمؽ ِص ْٗمر ُِمـ اًمٕمٚمؿ.
ًمٚمًٜمى٦م ،ظم٤مرضمقن ُِمـ اعمٚم٦م ،أهحؾ سمدقمح٦م
واعمٝمٚمٌٞم٦م واحل٤مرصمٞم٦م واخل٤مزُمٞم٦م ،يمؾ ه١مٓء ظمقارج ُوم ًّ٤مق خم٤مًمٗمقن ُّ
ووالًم٦م ،وهؿ ًمّمقص ُىم ّٓم٤مع ىمد قمرومٜم٤مهؿ سمذًمؽ.
..................
شمٙم ّٚمؿ رمحف اهلل قمـ اخلقارج ،واًمٙمالم ذم اخلقارج احل٤مضم٦م إًمٞمف سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦مّ ،
ٕن ذم اًمٜمّمحقص ُمح٤م يحدل
قمغم ّ
أن اخلقارج سم٤مىمقن وُمًتٛمرون طمتك يٚمحؼ آظمرهؿ سم٤مًمدىى ىضم٤مل(ٟ - )1مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -وهذه قم٤مىمٌ٦م اًمٖمٚمق،
اًمٖمٚمق ٓطمظ ّ
همٚمق ذم قمٌ٤مدة اهلل يمام ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :ي٘مرون صالشمٙمؿ إمم صالهتؿ
أن
اخل٤مرضمل قمٜمده ّ
ّ
ى

ُ
سم٘مٞمتٝمؿش،
ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ «يمٚمام ظمرج ُمٜمٝمؿ ىمرن ىمٓمع ،طمتك خيرج
( )1روى أمحد ذم اعمًٜمد (ُ )6871مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف
ً
اًمدضم٤مل ذم ّ
وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط" :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػً :مْمٕمػ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،صمؿ إٟمف ُمٕمٚمقل يمام ؾمٞم٠ميت" .اٟمٔمر ُمًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م (.)456 /11
ُمرومققم٤م :ىم٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط" :صحٞمح ًمٖمػمه دون ىمقًمف" :طمتك
وىمري٥م ُمٜمف طمدي٨م أمحد ذم اعمًٜمد (ُ )19783مـ طمدي٨م أ سمرزة ريض اهلل قمٜمف
ً
خيرج آظمرهؿ" وهل هٜم٤م خمتٍمة ،شمقوحٝم٤م اًمرواي٦م أشمٞم٦م سمرىمؿ (" :)19808طمتك خيرج آظمرهؿ ُمع اًمدضم٤مل" ،وإؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م وٕمٞمػ هٝم٤مًم٦م ذيؽ سمـ
ؿمٝم٤مب) .اٟمٔمر ُمًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)27 /33واٟمٔمر صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (.)4103
ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ« :يمٚمام ظمرج ىمرن ىمٓمع ،أيمثر ُمـ قمنميـ ُمرة ،طمتك خيرج ذم يمٚمام ظمرج ىمرن ىمٓمع،
ًمٙمـ قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف (ُ )174مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
أيمثر ُمـ قمنميـ ُمرة ،طمتك خيرج ذم أقمراوٝمؿ اًمدضم٤ملش واحلدي٨م طمًـ ،و (أقمراوٝمؿ)" :عع َقم ْرض  -سمٗمتح وؾمٙمقن  ،-سمٛمٕمٜمك اهٞمش اًمٕمٔمٞمؿ وهق
ُمًتٕم٤مر ُمـ اًمٕمرض سمٛمٕمٜمك ٟم٤مطمٞم٦م اهٌؾ ،أو سمٛمٕمٜمك اًمًح٤مب اًمذي يًد إومؼ .ىم٤مًمف اًمًٜمدي" .اٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م (.)583 /5
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وصٞم٤مُمٙمؿ إمم صٞم٤مُمٝمؿش( )1ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يّمٚمقن إمم ْ
أن يٙمقٟمقا أشمٌ٤م ًقم٤م ًمٚمدضم٤مل اًمذي ي ّدّ قمل اًمرسمقسمٞم٦م ٟ -مًح٠مل اهلل
ذيمرت ومٞمٝم٤م اخلقارج ُِمحـ
ُمٗمّمٚم٦م
ُ
اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  ،-اخلقارج احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ يٓمقل ،وهٜم٤مك حم٤مضة ّ
اًمتقؾمع ومٞمف يرضمع إمم هذه اعمحح٤مضةً ،مٙمحـ ذم ُمقوحقع اخلحقارج
طمٞم٨م ُمٕم٤معمٝمؿ وطم٘مٞم٘م٦م ُم٘مقًمتٝمؿَُ ،مـ أراد
ّ
ٓ ُسم ّدّ ُمـ إسم٤مٟم٦م قمدة أُمقر:
ِ
ً
ٕهنؿ ُيٙم ّٗمرون ص٤مطم٥م
أوٓ :اخلقارج َ ُؾم ّٛمقا سم٤مخلقارج؟ سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :اخلقارج ُؾم ّٛمقا سم٤مخلقارج ّ
اًمٙمٌػمة! وم٢مذا ُيٙم ّٗمروا ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ٓ :يٙمقٟمقن ظمقارج!! يٜمٌٖمل ْ
أن ُيٕمرَ اًمًٌ٥م ذم إـمالق هذا اًمٚمٗمحظ
ٕهنؿ يرون اخلروج سم٤مًمًٞمػ قمغم ُوٓة إُمقر :ومٚمذًمؽ ُؾم ّٛمقا ظمقارجّ ،
ودل
قمٚمٞمٝمؿ ،اخلقارج ُؾم ّٛمقا سم٤مخلقارج ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :خترج ظم٤مرضم ٌ٦م ُِمـ أُمتل ًمٞمس صحالشمٙمؿ إمم صحالهتؿ سمٌمحءش()2
ىٌل ّ
قمغم هذا طمدي٨م اًمٜمى ُّ
وىمقًمف ّ
وم٤مخلح٤مرضمل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :مترق ُم٤مرىم٦م قمٜمد ُوم ْر َىم٦م ُِمـ اعمًٚمٛملم شم٘متٚمٝم٤م أومم اًمٓم٤مئٗمتلم سم٤محلؼش(،)3
ُّ
حل ىٙمى٤مم ،واخلروج ىمٚمٜم٤م :إ ّٟمّف ٟمققم٤من ،شم٤مر ًة يٙمقن سم٤مًمًٞمػ ،وهٜم٤مك ظمقارج ُيًٛمقن ظمحقارج
هق اًمذي خيرج قمغم ا ُ
ىمٕمدة ،ىم٤مقمدون سم٤مىمقن ٓ خيرضمقن سم٤مًمًٞمػً :مٙمٜمٝمؿ يزيٜمقن ًمٖمػمهؿ ْ
أن خيرضمقا ،ويمؾ ه١مٓء ظمقارجّٟ ٕ ،مّحف ٓ
يٛمٙمـ ْ
حيرض قمٚمٞمف ُِمحـ اًم َ٘م َٕمحدة اًم٘م٤مقمحديـ ،ودمحد ذم
أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ ظمروج سم٤مًمًٞمػ طمتك يٙمقن هٜم٤مك َُمـ ّ
أن هذا ُِمـ ومً٤مق اخلقارج ٕٟمف يم٤من ي٘م٤مشمؾ ،ودمد ذم شمراضمؿ آظمريـ ُمٜمٝمؿ ّ
شمراضمؿ اخلقارج ّ
أن هذا ُِمـ اًم َ٘م َٕمحدََ ة،
يٕمٜمل يم٤من ي٘مقل سم٘مقل اخلقارج ًمٙمٜمّّف يم٤من ىم٤مقمدًً ا ٓ يِم٤مريمٝمؿ ذم اًم٘مت٤مل ،هذا و٤مسمط ًمٚمخقارج.
اخلقارج ُيٙم ّٗمرون َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،وسمدأوا سمٕمكم ريض اهلل قمٜمف ويم٤من أؾم٤مس شمٙمٗمػمهؿ ّأهنؿ ىمح٤مًمقا :إ ّٟمّحف َطم ّٙمّحؿ
إن قمٚم ًٞم٤م ّ -
ًمٚمح َٙمَٛملم :وسمٜم٤م ًء قمٚمٞمف يم ّٗمروه ،وىم٤مًمقاّ :
أضمؾ اهلل ُم٘م٤م َُمف وريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مًمقا:
همػم اًمنمع سمتحٙمٞمٛمف َ
ِ
ِ
ومٚمحام َطم ىٙمىح َؿ اًمحرضمٚملم  -أسمح٤م
َيم َٗم َر سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤مممَ « :و َُم ْـ َ ْ َ ْ
حي ُٙم ُْؿ سمِ َ ْام َأ ْٟم َْزل اهلل َوم٠موًمئ َؽ ُه ُؿ اًم َٙم ْ٤موم ُر ْونش ىمح٤مًمقاّ :
وقمٛمرو  -طم ّٙمّؿ اًمرضمٚملمُ :مٕمٜمك ذًمؽ أ ّٟمّف َيم َٗم َر ،ويم٤مٟمقا ىمد أُمروا قمٚم ًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ذم أصمٜمح٤مء اًم٘متح٤مل ْ
أن
ُمقؾمك
ً
ُيقىمػ اًم٘مت٤مل سمٞمٜمف وسملم أهؾ اًمِم٤مم ىم٤مًمقاْ :
إن شمًتج٥م أظمذٟم٤مك ورُمٞمٜم٤مك ٕهؾ اًمِم٤مم ،هحؿ ُمٕمحف ذم اهحٞمش،

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3610مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م ،وصححف اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر رمحف اهلل.
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )2صحٞمح .رواه أمحد ذم اعمًٜمد ( )706سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م ّ
ُمرومققم٤م سمٜمحقه.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ ( )1064وؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل اًمٙمؼمى (ُ )8505مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
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لَلَشََيَ َخََ َعََبَدَََ َ َ
َعََبَدَ َ
وم٠موىمػ اًم٘مت٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه صمؿ رضمٕمقا إًمٞمف ومٞمام سمٕمد وىم٤مًمقاّ :
يمٗمر ُمٜمؽ! ويم٤من
إن إي٘م٤مومؽ اًم٘مت٤مل ٌ
ىمد أؿمٝمد قمٚمٞمٝمؿ عمّ٤م َأ َُم َر سم٢مي٘م٤مَ اًم٘مت٤مل أو ٟمٌٝمٝمؿ ىم٤مل :أٟمتؿ اًمذيـ أُمرشمؿ سم٢مي٘م٤مَ اًم٘متح٤مل! يم٠م ّٟمّحف يٕمحرَ ؾمحخ٤موم٦م
٥م
قم٘مقهلؿ ريض اهلل قمٜمف ،وم٘م٤مًمقاٟ :محـ يمٗمرٟم٤م و ُشمٌُٜم٤م ُِمـ يمٗمرٟم٤م ،وـم٤مقمتؽ ًمٜم٤م ـم٤مقم٦م ًمٜم٤م ذم اًمٙمٗمر
َ
ومٙمٗمرت هبح٤م وم ُتُح ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :ؾمٗمٝم٤مء إطمالمش( ،)1قم٘مقل ؾمٗمٞمٝم٦م ،هذا يمالم قم٤مىمؾ ْ
ُِمـ يمٗمرك يمام ُشم ٌْٜمَ٤م! هؿ يمام ىم٤مل ّ
أن
يتحدث هبذا إؾمٚمقب! وم٤محل٤مصؾ ّ
أن اخلقارج هذا أصؾ ُم٘م٤مًمتٝمؿ ،ومٞمٝمؿ قمدد يمٌػم ُِمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمحغم
ِ
أهؿ اًمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمٝمؿ وهق َُم ْٕم َٚم ٌؿ يمٌػم ُِمـ ُمٕم٤م اخلقارج ّأهنؿ «ي٘مرؤون اًم٘محرآن
ّأهنؿ أهؾ ُمٌ٤مًمٖم٦م ،وُمـ ّ
حيًٌقن أ ّٟمّف هلؿ وهق قمٚمٞمٝمؿش!( )2هذا اًمٜمص ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م "ي٘مرأون اًم٘مرآن" يًتدًمقن سم٤مًم٘مرآن ،حيًحٌقن ّ
أن
اًم٘مرآن يدل قمغم ُم٘م٤مٓهتؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م واًم٘مرآن دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ ،وهلذا ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامّ " :إهنؿ اٟمٓمٚم٘مقا إمم
دائحام ُيٙم ّٗمحرون
أُمحرا ذم اخلحقارج ّأهنحؿ ً
آي٤مت ٟمزًم٧م ذم اًمٙمٗمح٤مر ومجٕمٚمقهح٤م قمحغم اعمًحٚمٛملم"( !!)3أٓ شمالطمحظ ً
ِ
ِ
حل ىٙمى٤مم  -صمؿ ي٘مقًمقنَُ :مـ ومٕمؾ يمذا ومٝمق يم٤مومر ،ىم٤مل اهلل شمٕمح٤ممم ويًحتدًمقن
حل ىٙمى٤مم أو ُمـ همػم ا ُ
ظمّمقُمٝمؿ ُ -مـ ا ُ
رضمٕم٧م إًمٞمف ذم يمحالم اعمٗمنحيـ ُِمحـ يمحالم
سم٤مٔي٦م ،هذا َُم ْٕم َٚم ٌؿ ذم اخلقارج ىمديؿ ،اًمدًمٞمؾ اًمذي يًتدًمقن سمف إذا
َ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح و َُمـ سمٕمدهؿ ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يدل قمغم ُم٤م اؾمتدًمقا سمف ،هذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ
واًمًالم« :يتٞمف ىمق ٌم ِىم ٌَؾ اعمنمقش( )5يٕمٜمحل
«ي٘مرءون اًم٘مرآن حيًٌقن أ ّٟمّف هلؿ وهق قمٚمٞمٝمؿش( )4ىم٤مل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
هؿ و٤مئٕمقن يتٞمٝمقن ،وىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٞمٝمؿ« :طمتحك يٕمجٌحقيمؿش يٕمٜمحل ُِمحـ قمٌح٤مدهتؿ «وشمٕمجحٌٝمؿ
ُمٕمج٥م سمٜمٗمًف ،اًمدًمٞمؾ قمغم إقمج٤مسمف سمٜمٗمًف أ ّٟمّف يرى أ ّٟمّف هق وـم٤مئٗمتف هؿ أهؾ احلحؼ ّ
وأن
أٟمٗمًٝمؿش( )6وم٤مخل٤مرضمل
ٌ
يمؾ َُمـ طمقًمف و٤مًمقن ،وهلذا روى اًمالًمٙم٤مئل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ّ
أن ظم٤مرضم ًٞم٤م يم٤من يٓمقَ ُمع آظمر سم٤مًمٙمٕمٌح٦م ي٘محقل:
وم٘م٤مل  -وىمد ضمٕمؾ يده ذم يده – وم٘م٤مل :شمرى يمؾ ه١مٓء اخلٚمؼ اًمذيـ يٓمقومقن سم٤مًمٙمٕمٌ٦مً :مٞمس ومٞمٝمؿ َُمحـ يحدظمؾ

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
قمكم ريض اهلل قمٜمف ُمرومق ًقم٤م.
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1066مـ طمدي٨م ّ
( )3صحٞمح .اًمٌخ٤مري (ً )16 /9
ُمٕمٚم٘م٤م ،وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح (( :)286 /12وصٚمف اًمٓمؼمي ذم ُمًٜمد قمكم ُمـ هتذي٥م أصم٤مر) وصحح إؾمٜم٤مده.
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
ُمرومققم٤م.
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ (ُ )1068مـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م ،وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم اًمٔمالل.
اًمًٜمى٦م (ٓ )945سمـ أ قم٤مصؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف
ً
( )6صحٞمحُّ .
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اهٜم٦م ّإٓ أٟم٤م وأٟم٧م ،وم٘م٤مل ص٤مطمٌف  -ويم٠م ّٟمّف أوم٤مق  :-يمؾ ه١مٓء حمروُمقن ُِمـ اهٜم٦م ّإٓ أٟم٤م وأٟم٧م؟؟ ىمح٤ملٟ :مٕمحؿ،
ىم٤مل :ومٚمٗمظ يده وىم٤مل :هل ًمؽُ ،م٤مدام اهٜم٦م ًمٞمً٧م ّإٓ زم وًمؽ هبذا اًمٕمٝمد واًمٕم٘مٚمٞمح٦م أٟمح٤م أىمحقل :اذهح٥م أٟمح٧م
وطمدك إمم اهٜم٦م ،إُم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر ّإٓ أٟم٤م وأٟم٧م! وم٤مخل٤مرضمل ُمٕمج٥م سمٜمٗمًف ،وهلذا َ ِ
اخلح٤مرضمل ٓ يٙمحؽمث
دم ُدُ
ى
سمٕم٤م  ،وٓ هيتؿ ْ
أن يتٚمٗمظ سم٠مًمٗم٤مظ ؾمقء ،وٓ يرى ّإٓ أ ّٟمّف قمغم اًمّمقاب ،وقمٜمده ىمٓمع وضمزم سم٠م ّٟمّف قمحغم اًمّمحقاب
واًمًالم« ::ي٘مرءون اًم٘مرآن حيًٌقن أ ّٟمّف هلؿ وهق قمٚمٞمٝمؿش(.)1
ىٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ُمع ىمقل اًمٜمى ِّ

وم٤محل٤مصؾ ّ
أن اخلقارج ووٌط ُمقوقع اخلقارج وومتٜم٦م اخلقارج عم٤مذا؟ طمتك ٓ ي٘مع اإلٟمًح٤من ذم ٟمحقع ُِمحـ
أٟمقاع اخلروج وهق ٓ يِمٕمر! وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف طمتك يتٗم ّٓمـ إمم ّ
اًمًحٜمىى٦م َي ِّمح ُٗمقن أهحؾ
أن أقمداء إُم٦م وأقمحداء ُّ
سم٠مهنؿ ظمقارج ،يمام شمًٛمع أن احلٛمٚم٦م اًمِمديدة قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌحد اًمقهح٤مب رمححف اهلل ذم وصحٗمف
اًمًٜمىى٦م ّ
ُّ

سم٤مخل٤مرضمل ،طمتك وصٗمف سم٤مخلقارج ًمٞمؼماًمٞمقن ،ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،وُم٤م دظمؾ اًمٚمٞمؼمازم ذم شمّمٜمٞمػ اًمٜمح٤مس
ِ
اًمنمح واًمًحقء
اًمًحٜمِّ ّل! يٙمٗمحل ّ
سم٤مخلقارج؟ يٙمٗمٞمؽ قمقارك وقمٞمٌؽ أٟم٧م ،اًمٚمٞمؼمازم يتحدث قمـ اخل٤مرضمل ُمـ ُّ
وأن اسمحـ قمٌحد اًمقهح٤مب ظمح٤مرضمل! ّ
اًمذي ضمٚمٌ َتف ُٕم٦م اإلؾمالم ،يتححدث قمحـ اخلحقارجّ :
وأن اخلحقارج هحؿ
اعمتًٌٌقن ذم ظمروج هذه ِ
وأن ُمٜم٤مه٩م اًمتقطمٞمد ذم اًمٌٚمد هٜم٤م هل اًمتل أوضمدت! ُمع ّ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م! ّ
أن اخلحقارج
اًمًٜمىى٦م ،اٟمٔمر أٟمح٧م إمم اًمّمحقومٞم٦م ،اًمّمحقومٞم٦م ٓ
اعمٕم٤مسيـ ير ّد قمٚمٞمٝمؿ أطمد َر ّد قمٚمٛمل ُيقىمػ ؿمٌٝم َتٝمؿ ّإٓ أهؾ ُّ
ير ّدون قمغم اخلقارج ّ
ٕن اًمّمقذم ًمٞمس قمٜمده قمٚمؿ ،اًمٚمٞمؼمازم ،يمٞمػ يحر ّد قمحغم اخلح٤مرضمل اًمٚمٞمحؼمازم إذا ر ّد قمحغم
أصال أقمٓم٤مه دقم٤مي٦مّ ،
اخل٤مرضمل ً
ٕن إُم٦م شمٙمره اًمٚمٞمؼمازم وشمٙمحره اًمٕمٚمحامين :ومٞمح٠ميت ًمحػم ّد قمحغم اخلح٤مرضمل ومٞمٗمحرح
ؿمحٌٝمٝمؿ  -ذم
قمكم! وم٤مُٕمر سم٤مًمٕمٙمسً ،مـ ير ّد قمغم اخلقارج اًمر ّد اًمذي أهنحك
َ
اخل٤مرضمل وي٘مقل :اٟمٔمر َُمـ يردون ّ
اًمًٜمىى٦م* اًمذيـ يتٝمٛمٝمؿ َُمـ
إزُمٜم٦م أظمرة هذه ؾمقاء اًمردود اًمّمقشمٞم٦م أو اًمردود اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١م ّصٚم٦م ّ -إٓ أهؾ ُّ
سم٠مهنؿ ظمقارج! وم٢مذا ّاهتٛمتؿ َ
سم٠مهنؿ ظمحقارج ر ّدوا قمحغم
يٌذل ّ
اًمًٜمىى٦م ّ
أهؾ ُّ
أي ضمٝمد ذم اًمر ّد قمغم اخلقارج يتٝمٛمقهنؿ ّ
اخلقارج ْ
إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم ،ر ّدوا أن قمغم اخلقارج ،هلؿ ُؿم ٌَف قمٌث٧م سمِمٌ٤مب إُم٦م ،يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل:
"ر ّدوا قمٚمٞمٝمؿ ْ
إن ىمدرشمؿ :أو شمٜم ّحقا قمـ ـمريؼ قمً٤ميمر اإليامن ٓ ،يٓمٛمٜمّّٙمؿ ضمٜمقدهؿ يمحٓمؿ اًمًٞمؾ ُمح٤م ٓىمحك

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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ُِمـ اًمديدان"( )1ر ّدوا قمٚمٞمٝمؿ ْ
إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم ٓ ،يًتٓمٞمٕمقن اًمر ّد ٕٟمف ٓ يقضمد شم٠مصٞمؾ قمٚمٛمل قمٜمدهؿ ،وهلذا
ُ
وصٞم٤مطمٝمؿٟٕ ،مؽ شم٠ميت إمم اًمدًمٞمؾ اًمذي اؾمتدًمقا سمحف ومتجٕمٚمحف
ساظمٝمؿ
دمد اخلقارج أن إذا ُر ّد قمٚمٞمٝمؿ يٙمثر
ُ
شمٌلم ًمِمٌ٤مب إُم٦م ّ
ً
أن هذا ىمقل سم٤مـمؾ ،هؿ يِمٕمرون سم٤مخلٓمر ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أيمثحر ُِمحـ همحػمهؿ،
دًمٞمال قمٚمٞمٝمؿ ،و ّ
ّ
ٕن اًمر ّد اًمٕمٚمٛمل هق اًمذي يٜمٝمل سمدقم٦م اخلقارج ،وهلذا يم٤من قمدد ُِمـ اخلقارج أرادوا زُمـ اًمّمحح٤مسم٦م ريض اهلل
قمٜمٝمؿ ْ
أن خيرضمقا قمغم اًمٜم٤مس ىم٤مًمقاٟ :مح٩م صمؿ ٟمخرج قمغم اًمٜم٤مس ،اٟمٔمر اًم َٗم ْرق سملم ر ّد اًمٕمح٤م وهمحػمه ،ومح٠مشمقا وإذا
ومتٕمجٌحقا ّ
ٕن
سمج٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ُحيدّّ ث اًمٜم٤مس :وم٠مشمقا واؾمتٛمٕمقا حلحدي٨م يرويحف ذم اًمِمحٗم٤مقم٦م،
ّ
أطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ُم٤مذا شمٕمٜمل؟ ّ
أن اًمٕم٤ميص ُِمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ٓ خيٚمد ذم اًمٜمح٤مر ،ومح٠م ّدوا ُمح٤م قمٜمحدهؿ ور ّد قمٚمحٞمٝمؿ
ٟم٘م٤مش يًػم ضمدًً ا ُم٤م ِ
ي٠مت ّإٓ أؾمٓمر ،ي٘مقل :ومرضمٕمٜم٤م يمٚمٜم٤م قمـ اخلروج قمغم اًمٜم٤مس ّإٓ واطمد ي٘متٜمع سم٘مقل ضم٤مسمر،
أن ُخيرس اخلقارج ّإٓ اًمر ّد اًمٕمٚمٛمل ،وٓ يٛمٙمـ ْ
أ ُّم٤م اًمٌ٘مٞم٦م ومرضمٕمقا( ٓ ،)2يٛمٙمـ ْ
أن يٜمٝمل ُؿم ٌَف اخلقارج ّإٓ اًمر ّد
اًمٕمٚمٛمل ،أُم٤م ْ
خمرَ أو راوميض! طمتك اًمراومْم٦م يتحدصمقن قمـ اسمـ قمٌد اًمقهح٤مب
أن ير ّد قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمؼمازم أو صقذم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمٚمٝمح٤م ،يٕمٜمحل اًمِمحٞمٕمل ْ -
ظم٤مرضمل! ي٤م هلل اًمٕمج٥م! أٟمتؿ ظمرضمتؿ قمغم أُم٦م حمٛمد ّ
وإن يمح٤من
ّ
أن إُم٦م د ُُمٝم٤م طماللّ :
قمدوا ًمٚمخ٤مرضمل ً -مٙمـ يرى ّ
ومٛمـ سمٕمدهؿ،
وأن اًمتٙمٗمػم يٌدأ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ َ
وظمروضم٤م ،وم٤مًمر ّد اًمٕمٚمٛمل احل٘مٞم٘مل هق قمغم اخلقارج هق ُِمـ ِىم ٌَؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُِمحـ
ومٝمؿ أؿمدّّ اًمٜم٤مس ،عٕمقا شمِم ّٞم ًٕم٤م
ً
وم٢مهنؿ ٓ يزيدون اًمٓملم ّإٓ سمِ ّٚم٦م وٓ ظمحػم ومحٞمٝمؿ ،وُمحع ذًمحؽ
اًمًٜمىى٦م ،أُم٤م َُمـ ؾمقاهؿ ّ
اًمًٜمىى٦م اعمٜمْمٌٓملم قمغم ُّ
أهؾ ُّ
ِ
اًمًٜمىى٦م ي٘مقًمقن :إ ّٟمّٙمؿ أٟمتؿ اخلقارج!!
يٚمتٗمتقن قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ ُّ
احل٤مصؾ أ ّن ُمقوقع اخلقارج حيت٤مج إمم وٌط طمتك ٓ ختتٚمط ومٞمف إُمقر وشمٚمتٌس إطمقال سمِم٠مٟمف و ُيٜمً٥م
اًمًٜمىى٦م ّأهنؿ أهؾ ظمروج! أو شمٙمقن هذه اًمِمٌٝم٦م اًمتل ي٘مقهل٤م اخلقارج ؾمٌ ًٌ٤م ذم زقمزقم٦م  -يمام طمّمؾ زقمزقم٦م
ٕهؾ ُّ
إن يمٜمح٧م شمحرى ّ
يمثػم ُِمـ اًمِمٌ٤مب  -طمتك رأوا قمدم صح٦م اًمقٓي٦م وقمدم صح٦م اًمٌٞمٕم٦م ،ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمحٞمؿ ْ
أن
٥م قمٚمٞمح٤م
اعمٜمٙمرات اًمتل شم٘مع أن ذم اًمٌٚمد داًم٦م قمغم قمدم صح٦م اًمٌٞمٕم٦م :ومٚمق يمٜم٧م زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ويمٜم٧م شمًٛمع َؾم ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف قمغم ُمٜمؼم اهٛمٕم٦م ،هؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ ّ
أن سمٜمل أُمٞمح٦م يمٗمحروا؟
قمغم اعمٜم٤مسمر ُم٤مذا ؾمتٗمٕمؾ؟ يم٤من ُي ًَ ُّ
٥م ٌّ
( )1اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م (ص.)118 :
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)191
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َوم ْر ٌق يمٌػم سملم اعمٜمٙمرات وسملم اًمٙمٗمر ،ويمقن اإلٟمً٤من يٜم٘مؾ اعمٜمٙمر إمم يمٗمر ُمٕمٜم٤مه أ ّٟمّف صح٤مر ظم٤مرضم ًٞمح٤م ٕ ّٟمّحف صح٤مر
ُيٙم ّٗمر سم٤مًمٙمٌػمة ،صمؿ اعمٜمٙمرات ُحيتً٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٕؾمٚمقب اًمنمقمل ،أُم٤م أٟمؽ شم٠ميت ُمٌ٤مذة ًمتً٘مط احلٙمؿ وشم٘محقل:
طمٙمؿ ٓ ؾمٛمع ومٞمف وٓ ـم٤مقم٦م واًمٌٞمٕم٦م ومٞمف همػم صحٞمح٦م! هذا هق ُمٜمٝم٩م اخلقارج ،صمحؿ ّ
إن هحذه إُمحقر هحل
إ ّٟمّف
ٌ
اًمتل شمزيد اعمٜمٙمرات ودمٕمٚمٝم٤م شمتٗم٤مىمؿ ،اعمٜمٙمرات ُشمُٜمٙمر سم٤مٕؾمٚمقب اًمنمقمل ،أُم٤م إذا أٟمٙمرت سمٛمثؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م
شمرؾم ًخ٤م ٟ -مٕمقذ سم٤مهلل .-
وم٢مهن٤م شمزيده٤م ّ
ّ
صمؿ ىم٤ملُ" :مرىمقا ُِمـ اًمدِِّّ يـ" ٕٟمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ« :يٛمرىمحقن ُِمحـ اًمحدِِّّ يـ يمحام يٛمحرق اًمًحٝمؿ ُِمحـ
اًمرُم ّٞم٦مش(")1ووم٤مرىمقا اعمٚم٦م وذدوا" ُمٗم٤مرىمتٝمؿ ًمٚمٛمٚم٦م اظم ُتُٚمػ ومٞمٝمؿ يمام ىمٚمٜم٤م ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون ّ
أن اخلقارج
إن ؿم٤مء اهلل ّأهنؿ ًمٞمًقا سمٙم ّٗم٤مر ،طمتك ْ
ومّمٚمٜم٤م إدًم٦م ذم ذًمؽ ،واًمّمحٞمح ْ
ىٌل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف
يم ّٗم٤مر يمام ّ
وإن ىم٤مل اًمٜمى ُّ
يمٗمح٤مرا،
وؾم ّٚمؿ ومٞمٝمؿ ّأهنؿ «يمالب اًمٜم٤مرش()2يمقهنؿ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر ويٙمقٟمقن ُِمـ أهٚمٝمح٤م ٓ يٕمٜمحل ّأهنحؿ يٙمقٟمحقن
ً
اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ  -يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ّ -
أن اخلقارج ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مر ًمٙمحٜمٝمؿ ُِمحـ هحذه
ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م اًمتل ٓ شمٌٚمغ طمدّّ اًمٙمٗمر.
" ّ
ؾمحٛمقه٤م دار اإلؾمحالم ذم َطمحروراء،
دارا ّ
ٕهنؿ ص٤مر هلؿ ع٤مقم٦م ،هؿ ووٕمقا ً
وؿمذوا قمـ اهامقم٦م" ىمٓم ًٕم٤م ّ
ِ
قمكم دار يمٗمحر ودار ُمٕم٤مويح٦م دار يمٗمحر،
َطمروراء هذه ُمٜمٓم٘م٦م ىمريٌ٦م ُمـ اًمٙمقوم٦م ،أن داظمؾ اًمٙمقوم٦م ،وضمٕمٚمقا دار ّ
ًٛمقن ُمثؾ
أيـ دار اإلؾمالم؟ ىم٤مًمقا :دارٟم٤م ،وهذه ـمري٘متٝمؿ ،ي٠مشمقن ذم ُمقوع وي٘مقًمقن :هذا دار اإلؾمالم ،و ُي ّ
ؾمٛمقه سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ،وسم٤ميٕمقه سمٞمٕم٦م إُمرة اعم١مُمٜملم ،وضمٕمٚمقه هحق اخلٚمٞمٗمح٦م ،وضمٕمٚمحقا
قمٌد اهلل سمـ وه٥م
اًمراؾمٌل ّ
ّ
اًمدار دار اإلؾمالم ،وُم٤م ؾمقى هذه اًمدار دار يمٗمر ،وإُمرة اعم١مُمٜملم ًمٞمً٧م ّإٓ ومٞمٝمؿٕ ،ضمؾ ذًمؽ دمد هذا اعمَ ْٕم َٚمؿ
أن َُمـ ؾمقاهؿ يمٗم٤مرّ ،
وهذا اعمًٚمؽ ومٞمٝمؿ ؿم٤مئع ،يرون ّ
دارهحؿ :وُمح٤م
وأن اًمدار احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل هل دار اإلؾمالم ُ
ؾمقاه٤م ًمٞمتٝمؿ ي٘مقًمقن :دار ومًؼ! ي٘مقًمقن :دار يمٗمر ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمح٦م  -يٕمٜمحل ذًمحؽ ّأهنحؿ ُيٙم ّٗمحرون اًمحدار
وأهٚمٝم٤م.

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3610مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
ُمرومققم٤م .صحٞمح اه٤مُمع (.)3347
( )2صحٞمح .اسمـ ُم٤مضم٦م (ُ )173مـ طمدي٨م اسمـ أ أورم ريض اهلل قمٜمف
ً
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صمؿ ىم٤مل" :وظمرضمقا قمغم اًمًٚمٓم٤من وإئٛم٦م وؾمح ّٚمقا اًمًحٞمػ قمحغم إُمح٦م ،واؾمحتحٚمقا دُمح٤مئٝمؿ وأُمحقاهلؿ،
أيْم٤م ّ
ؿمتام ًمٚمّمح٤مسم٦م ،اخلقارج يتق ًّمقن أسم٤م سمٙمحر وقمٛمحر ريض اهلل
وأيمٗمروا َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ" صمؿ ذيمر ومٞمٝمؿ ً
أن ومٞمٝمؿ ً
ومح٢مهنؿ ٓ
قمٜمٝمام ،صمؿ َيً ٌّقن قمثامن وقمٚم ًٞم٤م وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،أُم٤م أسمح٤م سمٙمحر وقمٛمحر و َُمحـ يمح٤مٟمقا َىم ٌْح َؾ زُمحـ قمحثامن ّ
ِ
ىٌحل ّ
صحغم اهلل
٥م اًمّمح٤مسم٦م وؿمتٛمٝمؿ  -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل  ،-وهٙمذا يًٌقن
َ
يً ٌّقهنؿ ،ومٗمٞمٝمؿ ٟمقع ُمـ َؾم ّ
أصحح٤مب اًمٜمى ِّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وأظمت٤مٟمف ويتؼمؤون ُمٜمٝمؿ ويرُمقهنؿ سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ واًمٙمٗمر.
صمؿ ىم٤مل" :وٓ ي١مُمٜمقن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٓ احلقض وٓ اًمِمٗم٤مقم٦م ،وهؿ َىم َدَ ِر ّي٦م ضمٝمٛمٞم٦م ُمرضمئ٦م راومْم٦م" اقمٚمحؿ
أن هذا ذم اخلقارج اعمت٠مظمريـ ،وًمٞمس ذم أوائؾ اخلقارجُ ،
ّ
ٟمٗمحل اًمّمحٗم٤مت وُمًح٤مئؾ اًم َ٘محدََ ر ُمح٤م
أوائؾ اخلقارج ُ
أصال ّإٓ ٓطم ً٘م٤م ،ومٜمٗمل اًمّمٗم٤مت يم٤من ِ
يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :هذه ُمً٤مئؾ ؾمٌ٘مقه٤مُ ،م٤م ٟمِم٠مت ً
زُمـ
وقمكم ،ومحام يم٤مٟمح٧م سم٘مٞمح٦م قم٘م٤مئحدهؿ قمحغم
اهٕمد سمـ درهؿ ،واهٕمد سمٕمدهؿ سمٛمدة ـمقيٚم٦م ،وهؿ يم٤مٟمقا زُمـ قمثامن
ّ
٥م اًمّمحح٤مسم٦م وٓ
اًمًٜمىى٦م ،وهذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ،يٕمٜمل سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘محقلٟ :مححـ ٓ َٟم ًُح ّ
ظمالَ قم٘مٞمدة أهؾ ُّ
ِ
أي سمدع ووالٓت :إ ّٟمّام أُمرٟم٤م ذم ُمقوقع احلٙمؿ ،ي٘مقل :أشمحدري ّ
أن
ذك قمٜمدٟم٤م و ُٟم٘م ُّر سم٤مًمٞمقم أظمر وُم٤م قمٜمدٟم٤م ّ
اًمًٜمىى٦م أو ٓ شمحدري؟ أشمحدري ّ
أن قم٘مٞمدشمحف ذم اًمتقطمٞمحد
قمٌد اهلل سمـ وه٥م
اًمراؾمٌل قم٘مٞمد ُشمف ذم اًم َ٘مدََ ر قم٘مٞمد ُة أهؾ ُّ
ّ
اًمًٜمىى٦م؟ ُم٤م يم٤من ُمنم ًيمً٤مُ ،م٤م يم٤من يٜمٗمل اًمّمٗم٤متّ ،
ٕن هذه اعمً٤مئؾ ُمح٤م أشمح٧م ّإٓ سمٕمحدً ،مٙمحـ عمّح٤م رأوا
قم٘مٞمدة أهؾ ُّ
اخلروج ويم ّٗمروا خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ؾمٛمقا سم٤مخلقارج قمغم ِ
زُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهؿ اًمذيـ ومحٞمٝمؿ اًمٜمّمحقص
ُ ّ
"خترج ظم٤مرضم٦م" "مترق ُم٤مرىم٦م" وهؿ ًمٞمًقا سمٛمنميملم ،وم٤مًمذي ئم ّـ ّ
أن اخلقارج عٚم٦م ُِمـ إظمٓم٤مء اًمٕم٘مديح٦م ذم
اًم َ٘مدََ ر وذم اًمّمٗم٤مت وذم ُمً٤مئؾ اًمٞمقم أظمر واًمٜمٌقة ُم٤م قمرَ طم٘مٞم٘م٦م ظمقارج ،اخلقارج إوائؾ اًمٌدع هحذه ذم
اًم َ٘مدََ ر وذم همػمه٤م أشم٧م سمٕمدهؿ ،ومٙم٤مٟم٧م قم٘مٞمدهتؿ ذم اًم َ٘مدََ ر وقم٘مٞمدهتؿ ذم اًمّمٗم٤مت وذم اًمتقطمٞمد هل ٟمٗمس قم٘مٞمدة
اًمًٜمىى٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،إٟمام يم٤من اإلؿمٙم٤مل قمٜمدهؿ ذم ُمًح٤مئؾ ِ
اًمقٓيح٦م وُمًح٤مئؾ
أهؾ ُّ
اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وأضاهب٤م :ورؤيتٝمؿ ّ
أن اعمخ٤مًمػ ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ يٙمٗمر ،أُم٤م أهنؿ ُمنميمقن! ُم٤م يم٤من هٜم٤مك
ذك ً
أصال ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وأُم٤م أهنؿ ُي َ١م ًِّم ُقن اًمّمٗم٤مت! ُم٤م يم٤من هٜم٤مك ٟمٗمل صٗم٤مت ،ومٝمذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م يٜمٌٖمحل
ْ
أن ُشمُٕمٚمؿ و ُشمْمٌط.
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صمؿ ذيمر عٚم٦م ُِمـ إىمقال اًمْم٤مًم٦م واًمِم٤مذة ذم اًمٗم٘مف ُِمـ ُمثؾ ىمقًمف" :أهنحؿ ُيح١مظمرون اًمّمحالة قمحـ وىمتٝمح٤م،
يّمقُمقن ىمٌؾ رؤي٦م اهلالل" اًمذيـ يّمقُمقن ىمٌؾ رؤي٦م اهلالل يٙمقن ُمٕمتٛمدًً ا ُم٤مذا؟ احلً٤مب اًمٗمٚمٙمل ،أول َُمـ
أدظمؾ قمغم إُم٦م اقمتامد احلً٤مب اًمٗمٚمٙمل  -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم – اًمراومْم٦م ،أظمذوه قمـ اًمٜمّمح٤مرى ،واًمٜمىٌح ُّل
سم٠من ٓ ُيّم٤مم طمتك ُيرى اهلاللْ :
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َأ َُم َر ْ
ّ
وأن ٓ ُٟمٗمٓمر طمتك ُٟمرى اهلالل ،هحذا هحق اعمٕمحروَ،
أيْم٤م ُِمـ ُم٘مقٓت اخلقارج يمام شمحرى هٜمح٤م،
وم٠مصؾ ُم٘مقًم٦م قمدم آيمؽماث سمرؤي٦م اهلالل ُم٘مقًم٦م ُِمـ اًمِمٞمٕم٦م وهل ً
"يرون اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم وزم وٓ ؾمٚمٓم٤من ،يرون اعمتٕم٦م ذم ديٜمٝمؿ" يٕمٜمل يرون ضمقاز ْ
أن يتحزوج اًمرضمحؾ اعمحرأة ُمحدة
حمددة يٜمتٝمل سمٕمده٤م ْ
يم٠من يتزوج يق ًُم٤م أو أؾمٌق ًقم٤م قمغم ـمري٘م٦م اًمراومْم٦م ،يرون ُمً٠مًم٦م اًمٜمِّ ًَ٤مء سم٤مًمرسم٤م أهن٤م ًمٞمً٧م سمرسم٤م
أن يٙمقن يدًً ا سمٞمد! وهذا ٓ جيقز ّ
أن يٙمقن اًمدرهؿ سمدرمهلم ًمٙمـ سمنمط ْ
وهل ْ
ٕن هحذا رسمح٤م اًمٗمْمحؾ ،ومٝمحؿ ٓ
يرون رسم٤م اًمٗمْمؾ ٓ" ،يرون اًمّمالة ذم اخلٗم٤مَ" ُمثؾ اًمراومْم٦م يحرون ّ
أن اخلٗمحلم ٓ ُيّمحغم ومٞمٝمح٤م وٓ يٛمًحح
أن اًمًحٚمٓم٤من ُمحٜمٝمؿ "وٓ يحرون ّ
أيْم٤م ٓ" ،يرون ـم٤مقم٦م ًمٚمًٚمٓم٤من" ىمٓم ًٕم٤م ٕهنحؿ يحرون ّ
أن اخلالومح٦م شمٙمحقن ذم
ً
ىمريش" ،ي٘مقل :أؿمٞم٤مء يمثػمة خي٤مًمٗمقن ومٞمٝم٤م أهؾ اإلؾمالم.
ِ
حلروري٦م" وهؿ أهؾ َطمروراء وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝمؿ ،و"إزارىم٦م" وهحؿ أشمٌح٤مع ٟمح٤مومع سمحـ
صمؿ ذيمر ُمـ أؾمامئٝمؿ "ا َ
أزرق ،وٟم٤مومع سمـ أزرق وٟمجدة احلروري وقمٌد اهلل سمـ إسم٤مض يم٤مٟمقا عٞم ًٕم٤م صمؿ ٟمِمح٠مت سمٞمحٜمٝمؿ ُمًح٠مًم٦م ومح٤مظمتٚمٗمقا
وم َٙم ىٗمر يمؾ – قمغم ـمري٘م٦م اخلقارج َ -يم ىٗم َر ُّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أظمر ،صمؿ اٟمح٤مز ٟمجدة واضمتٛمع طمقًمف أٟم٤مس وؾمحٛمقا
وؾمٛمل َُمـ اٟمح٤مز إًمٞمف سم٤مإلسم٤موٞم٦م ،وهؿ ُم٤م يزاًمقن إمم أن ذم ُقم َامن ،واٟمح٤مز إمم
سم٤مًمٜمجدات ،واٟمح٤مز اسمـ إسم٤مض ُ
سمٕمْم٤م ،هذه ـمري٘م٦م اخلحقارج ،اخلحقارج يٌحدؤون
سمٕمْمٝمؿ ً
ٟم٤مومع ٛمققم٦م ُِمـ أصح٤مسمف وؾمٛمقا سم٤مٕزارىم٦م ،و َيم ىٗم َر ُ
صدر اإلؾمحالم،
أدريم٧م
سمٕمْم٤م ،يمام ىم٤مل وه٥م سمـ ُُمٜمَ ٌّف رمحف اهللً" :م٘مد
ُ
تٛمٕملم صمؿ خيتّمٛمقن و ُي ُٙم ِّٗم ُر سمٕمْمٝمؿ ً
َ
اخلحقارج ًمٕمح٤مد َأ ُْمح ُر اإلؾمحالم َأ ُْمح َر
ذ طم٤مهلؿ ،وًمق أُمٙمحـ اهللُ
َ
واهلل ُم٤م يم٤من ًمٚمخقارج ع٤مقم٦م ّإٓ َوم ىر َىمٝم٤م اهلل قمغم َ ّ
أُمحػم
ضم٤مهٚمٞم٦م ،وًم َٗم ىر
ُ
اًمٜم٤مس إمم اهٌ٤مل ،وًم٘م٤مم – اؾمٛمع اًمٕمٌ٤مرة  -وًم٘مح٤مم قمنمحون ُمحٜمٝمؿ يمٚمٝمحؿ يًحٛمل ٟمٗمًحف َ
سمٕمْم٤م"( )1هذه ـمري٘م٦م اخلقارجُّ ،ؾمٜمىى٦م ُم٤موٞم٦م ومٞمٝمؿ ٓ ،يٛمٙمـ
اعم١مُمٜملم :جيتٛمع قمٚمٞمف قمنمة آَٓ ي٘م٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ ً
سمٕمْم٤م ،وهلحذا ٓ شم٘محقم هلحؿ
شم٘مقم هلؿ ع٤مقم٦مٕ ،هنؿ إذا ىم٤مم هلؿ يمٞم٤من اٟمِمؼ سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض صمؿ ىم٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ ً
( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)554 /4
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صدر اإلؾمالم ،واهلل ُم٤م يم٤من هلؿ ع٤مقم٦م ّإٓ َوم ىر َىمٝم٤م اهلل"ّ ،
ٕن ُِمحـ ؿمح٠مهنؿ هحؿ
ع٤مقم٦م ،ي٘مقل رمحف اهلل" :أدريم٧م
َ
سمٕمْم٤م ٟ -مًح٠مل اهلل
سمٕمْم٤م ،وهيريؼ سمٕمْمٝمؿ دم ً
يمثرة اخلالوم٤مت وؾمٝمقًم٦م ىمتؾ َُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ،وهلذا ي٘م٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ ً
اًمٕم٤مومٞم٦م وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ اًمزيغ .-
ّ
ؿمح٠من
صمؿ ذيمر "اًمّمٗمري٦م" أصح٤مب داود سمـ ٟمٕمامن ،ىمٞمؾ ًمف :إٟمؽ صٗمر ُِمـ اًمٕمٚمؿ ،صٗمر ُِمحـ اًمٕمٚمحؿ هحذا
اخلقارجٕ ،هنؿ ًمٞمًقا ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،عمّ٤م ٟمقىمش صٗمر ُِمـ اًمٕمٚمؿً ،مٞمس قمٜمده رءٍ ،
ظم٤مل ُِمـ اًمٕمٚمؿ ،وهذا هحق
ُمٜمٝم٩م اخلقارج وؾمٛم٧م اخلقارج أهنؿ سمٕمٞمدون قمـ اًمٕمٚمؿ ،وهلذا هذه اعم٘م٤مٓت اًمتحل ذيمحر ُت ً
ُمحثال ُِمحـ قمحدم
اًمّمالة سم٤مخلٗم٤مَ وقمدم اعمًح قمٚمٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ ُم٤م ي٘مقهل٤م ّإٓ ضم٤مهؾّ ،
ٕن إدًم٦م ومٞمٝم٤م ضمٚمٞم٦م ،ىمد يقضمد ظمقارج
ي٘مقل :أٟم٤م أُمًح قمغم اخلٗملمٟ ،م٘مقلً :مٞمس اًمْمح٤مسمط ْ
أن متًحح قمحغم اخلٗمحلم طمتحك شمٙمحقن ظم٤مرضم ًٞمح٤م أو ًمًح٧م
ظم٤مرضمٞم٤م! اًمْم٤مسمط اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ،ىمد ي٘مقل :أٟم٤م ٓ أيمٗمر سم٤مًمٙمٌػمةٟ ،م٘مقل :اًمْم٤مسمط ًمٞمس اًمتٙمٗمػم سم٤مًمٙمٌػمة،
إوائؾ يم٤مٟمقا يٙمٗمرون سم٤مًمٙمٌػمة واًمذيـ ُِمـ سمٕمدهؿ ًمٞمس سم٤مًميورة ْ
أن ُيٙم ّٗمروا سم٤مًمٙمٌػمة ،اًمْم٤مسمط اخلروج قمغم
أُمحر
احل٤ميمؿ ،وم٢مذا ظمرضم٧م قمغم احل٤ميمؿ طمتك ًمق أٟمؽ ٓ ُشمُٙم ّٗمر سم٤مًمٙمٌػمة! طمتك ًمق ُمًحح٧م قمحغم اخلٗمحلم! ًمحٞمس َ
ٍ
شمٙمٗمػم سم٤مًمٙمٌػمة أو ٍ
ُمًح قمغم اخلٗملم!
ُم٘مّمقرا ذم
اخلروج
ً
صمؿ ذيمر ـمقائػ ُمٜمٝمؿ ممـ قمدّّ ده٤م "اعمٝمٚمٌٞم٦م" هؿ أشمٌ٤مع اعمٝمٚم٥م" ،احل٤مرصمٞم٦م" ًمٚمح٤مرث" ،اخل٤مزُمٞمح٦م" وهٙمحذا
أيْم٤م "اًمٌٞمٝمًٞم٦م واعمٞمٛمقٟمٞم٦م واخل٤مزُمٞم٦م" ،ي٘مقل" :يمحؾ
ُيًٛمقن قم٤مد ًة سم٠مؾمامء أصح٤مهبؿ اًمذيـ يتّمدرون ،وُمٜمٝمؿ ً
ٍ
سمدقم٦م ووالًم٦م وهؿ ًمّمقص ُىم ىٓم٤مع ىمد قمرومٜم٤مهؿ
ًمٚمًٜمىى٦م ظم٤مرضمقن ُِمـ اعمٚم٦م ،أهؾ
ه١مٓء ظمقارج ُوم ًّ٤مق خم٤مًمٗمقن ُّ
طمالل! ى
ٌ
ًمّمقص٤م؟ ٕى ىهنؿ يٕمت٘مدون ى
يمٗمح٤مر :ومٚمحذًمؽ ي٘مٓمٕمحقن
وأن اًمٜمح٤مس
أن أُمقال اًمٜم٤مس
سمذًمؽ" عم٤مذا ص٤مروا
ً
ٌ
قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمريؼ وي٠مظمذون أُمقاهلؿٕ ،هنؿ يرون أهن٤م أُمقال يمٗم٤مر! وي٘متٚمقهنؿ يرون ىأهنؿ يمٗم٤مر! وهٙمحذا ،وهلحذا
ؾمٌح٤من اهلل أصم ُر اخلقارج إيمؼم وإؿمد هق داظمؾ إُم٦م ،وهلذا ضم٤مء ومٞمٝمؿ ىمق ًُمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ي٘متٚمحقن
أهؾ اإلؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤منش(ً ،)1مق شمٜمٔمر ذم شم٤مريخ اخلقارج دمدُُ ىأهنؿ ذم اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م أضوا أُمح٦م
حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أيمثر سمٙمثػم مم٤م أضوا سمٖمػمه٤م ،وقمٜمدهؿ قمج٤مئ٥م ،قمٌد اهلل سمحـ ظمٌح٤مب رمححف اهلل عمّح٤م
ىٌل ّ
ومٚمام يم٤مٟمقا ظمقارج ىم٤مل:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿّ :
أُمًؽ سمف اخلقارج ىم٤مًمقا ًمف :طمدصمٜم٤م سمحدي٨م قمـ أسمٞمؽ قمـ اًمٜمى ِّ
ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3344مـ طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِ
طمدصمٜمل أ ى
ىٌل ّ
ظمػم ُِمـ اعم٤مر،
أن اًمٜمى ى
ظمػم ُمـ اًم٘م٤مئؿ ،واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ٌ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ " َذ َيم َر ومتٜم ً٦م :اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ٌ
ظمػم ُِمـ اًمً٤مقملش( )1يٕمٜمل طمتك يزضمرهؿ ويتٗمٙمروا ذم اًمٗمتٜمح٦م اًمتحل هحؿ ومٞمٝمح٤م ،ي٘محقل  -يمحام ذم
واعم٤مر ومٞمٝم٤م ٌ
ومٛمروا ووضمد أطمدُُ هؿ متر ًة وم٠مدظمٚمٝم٤م ذم ومٛمف  -ويم٤من اًمًٌت٤من سمًت٤من أطمد أهؾ اًمذُمح٦م  -وم٤مًمتٗمح٧م
اعمّمٜمػ(ّ - )2
ِ
متحرا ُِمحـ متحر أهحؾ
قمٚمٞمف
ظم٤مرضمل آظمر ىم٤مل :مترة ًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م؟؟ سمِ َؿ اؾمحتٌح٧م ذًمحؽ؟ يمٞمحػ شم٠ميمحؾ ً
ٌّ
اًمذُم٦م؟؟ وم٠مظمرضمٝم٤م ورُم٤مه٤مَُ ،م ّر ظمٜمزير ومٜمٗمحف أطمدُُ هؿ سمًٞمٗمف  -ضسمف – ىم٤مل :ظمٜمزير ُِمـ ظمٜم٤مزير أهؾ اًمذُم٦م؟؟
وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ظمٌ٤مبَ :أ َٓ أظمؼميمؿ سمام هق أقمٔمؿ طم ً٘م٤م ُِمـ اخلٜمزير؟ ىم٤مًمقا :سمغم ،ىمح٤مل :أٟمح٤م ،أٟمح٤م ُمًحٚمؿ ،أٟمح٧م
قمٜمدك ورع؟ أن أٟم٧م ُمتقرع ٓ ،شمريد ْ
أن شم٠ميمؾ مترة رضمؾ ُِمـ أهؾ اًمذُم٦م وشمٖمْم٥م ٕى ىٟمىحف ضب ظمٜمزيحر أطمحد
ِ
ذسمح٤م ،وسم٘مروا سمٓمـ أ ِّم وًمده ،هٙمذا قم٘مٚمٞم٦م اخلحقارج،
أهؾ اًمذُم٦م؟ أٟم٤م أقمٔمؿ ُمـ اخلٜمزير ،ىم٤مل :وم٘مدُمقه وذسمحقه ً
ُمذه٥م اخلقارج ظمٓمػم ضمدًً ا ٕ ىٟمىف جيٕمؾ هذه اًمٓم٤مىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم إُم٦م اًمِمجٕم٤من اًمذيـ يريدون اهٝمح٤مد
وهلذا
ُ
اًمذيـ يريدون اًمِمٝم٤مدة َسم َدَ َل ْ
أن يتجٝمقا آدم٤مه اًمّمحٞمح ومٞم٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل :يتجٝمقا ًمٞمٙمقن اهٝمح٤مد ًمألُمح٦م
سمدل ْ
أن يٙمقن ضمٝم٤مد ًمٚمٙمٗم٤مر! وم٠مُمر اخلقارج ظمٓمػم ودًٓم٦م اًمٜمّمقص قمغم َأهنؿ عمّ٤م ىم٤مل أطمحدهؿ ًمٕمحكم ريض اهلل
قمحكم - ٓ" :واًمحذي ٟمٗمزح سمٞمحده  -ى
قمٜمف سمٕمد ْ
إن ذم
أن ُأسمٞمدوا ذم اًمٜمٝمروان ىم٤مل :احلٛمد هلل اًمحذي ىمٓمٕمٝمحؿ ىمح٤مل ٌ
أصالب اًمرضم٤مل أٟم٤مس ىم٤مدُمقن"( )3يٕمٜمل ؾمٞمٌ٘مك اخلقارج ُمًتٛمرون ،وومٞمٝمؿ احلدي٨م يمحام ىمٚمٜمح٤م اًمحذي «يتٌحع
آظمرهؿ اًمدىى ىضم٤ملش(ٟ )4مٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ اًمزيغ ،ومٕمٜمدٟم٤م ـم٤مئٗم٦م اعمرضمئ٦م هتقن ُِمـ اًمٕمٛمؾ ،وـم٤مئٗم٦م اخلقارج شمٌ٤مًمغ ،ويمال
اًمٓمروملم قمغم سم٤مـمؾ وقمغم والل ،واحلؼ ذم اًمتقؾمط  -اًمتقؾمط اًمقؾمٓمل اًمٕمٚمٛمل  ٓ -اًمتقؾمط اًمذي يتحدث
قمٜمف اًمٚمٞمؼمازم اًمذي يرى آظمتالط واًمٗمقى! ي٘مقل :هذا وؾمٓمٞم٦م! ٟم٘مقل ٓ :هذه ومقى ،اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل يمح٤من
قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٚمزوم ُؾمٜمىتِف ذم عٞمع أسمقاب اًمدِِّّ يـ ،وإظمْم٤مع اًمدٟمٞم٤م ًمٚمدِِّّ يـ ،سمحٞم٨م ُيٙمحؿ
يمؾ َُمـ أراد ْ
سم٤مًمدِّ يـ ،أُم٤م اًمٓمري٘م٦م اًمٗمقوقي٦م ُّ
أُمرا ي٘مقل :هذه وؾمٓمٞم٦م! وؾمٓمٞم٦م ذم ُم٤مذا؟ ذم اًمٗمقى؟
ِّ
أن ُيًٝمؾ ً

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )3601مـ طمدي٨م أ هريرة ريض اهلل قمٜمف
ً
(ُ )2مّمٜمػ اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م (.)37893
( )3اًمٓمؼماين ذم إوؾمط (.)339 /7
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
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يمؾ أطمد يدقمل اًمقؾمٓمٞم٦مً ،مٙمـ اًمقؾمٓمٞم٦م هل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمح ّٚمؿ ،اًمحذي ًمزُمٝمح٤م ومٝمحق
اًمقؾمٓملَُ ،مـ زاد قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٖم٤مزم ،و َُمـ ٟم٘مص قمٜمٝم٤م ومٝمق اه٤مذم.
-----------------------------------------واًمِمٕمقسمٞم٦م :وهؿ أصح٤مب سمدقم٦م ووالًم٦م ،وهؿ ي٘مقًمحقنّ :
إن اًمٕمحرب واعمحقازم قمٜمحدٟم٤م واطمحد ٓ ،يحرون
ومْمال ،وٓ حيٌحقهنؿ سمحؾ يٌٖمْمحقن اًمٕمحرب ،و ُيْمحٛمرون هلحؿ ّ
ًمٚمٕمرب طم٘م٤م ،وٓ يٕمرومقن هلؿ ً
اًمٖمحؾ واحلًحد
واًمٌٖمْم٦م ِذم ىمٚمقهبؿ ،وهذا ىمقل ىمٌٞمح اسمتدقمف رضمؾ ُِمـ أهؾ اًمٕمراق ومت٤مسمٕمف قمٚمٞمف َٟم َٗم ٌر يًػم وم ُ٘متِ َؾ قمٚمٞمف.
..................
شمٙمٚمؿ قمـ هذا ُمقوقع اًمِمٕمقسمٞم٦م ذم اًمً٤مسمؼ وٓ طم٤مضم٦م ًمٜمٕمٞمد اًمٙمالم ومٞمف.
-----------------------------------------وىمٞم٤مؾم٤م واؾمتحً٤م ًٟم٤م ،وهؿ
ًمٚمًٜمى٦م وإصمر ،يرون اًمدِّ ي َـ رأ ًي٤م
ً
وأصح٤مب اًمرأي :وهؿ ُمٌتدقم٦م ُو ّالل ،أقمداء ُّ
وير ّدون َقم َغم رؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ويتخذون أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م و َُمـ ىمح٤مل
خي٤مًمٗمقن أصم٤مر ،ويٌٓمٚمقن احلدي٨مُ ،
سم٘مقًمف إُم٤م ًُم٤م ويديٜمقن سمديٜمٝمؿ وي٘مقًمقن سم٘مقهلؿ.
لم ممـ َىم َ٤مل هبذا أو يم٤من قمغم ُمثؾ هذا ،يؽمك ىمقل اًمرؾمقل وأصح٤مسمف ويتٌع َ
ىمقل أ طمٜمٞمٗمح٦م
وأي والًم٦م َأ ْسم َ ُ
ّ
وأصح٤م َسمف ،ومٙمٗمك هبذا هم ًٞم٤م ُمرد ًي٤م وـمٖمٞم٤مٟم٤م وردا.
..................
هذا يمٚمف شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمفُ ،مقوقع اًمرأي واًمٙمالم قمغم أ طمٜمٞمٗم٦م وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ومٞمف ،يمؾ هذا مم٤م شم٘محدم ومحال
طم٤مضم٦م ًمإلقم٤مدة.
-----------------------------------------ِ
واًمقٓي٦م سمدقم٦م واًمؼماءة سمدقم٦م! وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقنٟ :متقمم ومالٟمح٤م وٟمتحؼمأ ُِمحـ ومحالن ،وهحذا اًم٘محقل سمدقمح٦م
وم٤مطمذروه.
..................
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هقى! سمؾ هق ديـ ،اًمقاضم٥م ْ
أن يتقمم اعم١مُم ُـ أهؾ اإليامن ويتؼمأ ُِمـ أهؾ اًمٙمٗمر ،ىمح٤مل
اًمقٓء واًمؼماء ًمٞمس ً
ِ
ِ
﴿واعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
حؿ ا ًْم َٖمح٤مًمِ ٌُ َ
قمز ّ
ُحقن
اهلل ّ
قن﴾( )1ىمح٤ملَ :
وضمؾَ :
﴿و َُم ْـ َي َت ََق ىل اهللىَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوا ىًمذي َـ آ َُمٜمُُقا َوم٢مِ ىن طم ْز َب اهللىِ ُه ُ
َ٤مت َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًمِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
حق ٌة َطم ًَحٜمَ ٌ٦م ِذم
ض﴾( )2وىم٤مل ذم اًمؼماءة ُِمـ أقمدائف شمٕمح٤مممَ ﴿ :ىمحدْْ َيمَ٤م َٟم ْ
َواعمُْ ْ١م ُِمٜمَ ُ
ُحؿ ُأ ْؾم َ
َح٧م ًَم ُٙم ْ

ون ُِمـ د ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون اهللىِ﴾( )3أي٦م ،ويمقٟمف ي٘مقلٟ :متحقمم
ٞمؿ َوا ىًمذي َـ َُم َٕم ُف إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًم َ٘م ْقُم ِٝم ْؿ إِ ىٟمى٤م ُسم َرآ ُء ُمٜمْ ُٙم ُْؿ َومم ى٤م َشم ْٕم ٌُدُُ َ ْ ُ
إِ ْسم َراه َ
ومال ًٟم٤م وٟمتؼمأ ُِمـ ومالن سم٤مهلقى! ُم٤م يّمٚمحّ ،
ٕن اًمقٓء واًمؼماء دي ٌـ :ومتجٕمؾ اًمقٓء ٕهٚمف واًمؼماء ُِمـ أقمحداء اهلل
قمز ّ
اًمًٜمىى٦م ُِمـ أهؾ اًمٌدع واًمْمالل.
ّ
وضمؾ أو ممـ ٟم٤مسمذ ُّ
-----------------------------------------ِ
اًمًٜمى َ٦م ،وظمحرج ُِمحـ
ومٛمـ ىم٤مل سمٌمء ُمـ هذه إىم٤مويؾ أو رآه٤م أو ّ
صقهب٤م أو روٞمٝم٤م أو أطمٌٝم٤م :وم٘مد ظم٤مًمػ ُّ
َ
اهامقم٦م ،وشمرك إصمر ،وىم٤مل سم٤مخلالَ ،ودظمؾ ِذم اًمٌدقم٦م ،وزال قمـ اًمٓمريؼ.
وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل ،قمٚمٞمف شمقيمٚمٜم٤م ،وسمف اؾمتٕمٜم٤م ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.
..................
أن اعمخ٤مًمٗم٦م ذم أسمقاب آقمت٘م٤مد :ذم اًم َ٘مدََ ر واًمّمٗم٤مت :ذم اًمّمح٤مسم٦م ّ
ٟم ٌّف إمم ّ
أن هذا والل ٕٟمف ظمحروج قمحـ
ع٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وقمـ يمالم أئٛم٦م اإلؾمالم.
-----------------------------------------اًمًحٜمى٦م :يريحدون سمحذًمؽ
ومًٛمقا هب٤م أهحؾ ُّ
وىمد أطمدث أهؾ إهقاء واًمٌدع واخلالَ أؾمام َء ؿمٜمٞمٕم٦م ىمٌٞمح٦م ى
قمٞم ٌَٝمؿ واًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ واًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ واإلزراء هبؿ قمٜمد اًمًٗمٝم٤مء واهٝم٤مل.
ِ
اًمًٜمى ِ٦م ُ
ويمذسم٧م اعمرضمئ ُ٦م سمؾ هؿ سم٤مًمِمؽ أومم سم٤مًمِمؽ وسم٤مًمتٙمحذي٥م
(ؿم ّٙم٤م ًيم٤م)
وم٠مُم٤م اعمرضمئ٦م وم٢مهنؿ ُيًٛمقن أهؾ ُّ
أؿمٌف.

( )1اعم٤مئدة.56 :
( )2اًمتقسم٦م.71 :
( )3اعمٛمتحٜم٦م.4 :
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ِ
ويمحذسم٧م اًم َ٘مدَ ِر ّيح٦م سمحؾ هحؿ أومم سم٤مًمٙمحذب
اًمًحٜمى ِ٦م واإلصمٌح٤مت ( حؼمة)
وأُم٤م اًم َ٘مدَ ِر ّي٦م وم٢مهنؿ ُيًحٛمقن أهحؾ ُّ
قمز ّ
وضمؾ قمـ ظم ْٚم ِ٘مف وىم٤مًمقا ًمٞمس ًمف سم٠مهؾ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم.
واخلالَ ،أًمٖمقا َىمدَ َر اهلل ّ
ِ
ويمذسم٧م اهٝمٛمٞم٦م  -أقمداء اهللى  -سمحؾ هحؿ أومم سم٤مًمتِمحٌٞمف
اًمًٜمى ِ٦م (اعمِمٌٝم٦م)
وأُم٤م اهٝمٛمٞم٦م وم٢مهنؿ ُيًٛمقن أهؾ ُّ
قمز ّ
وضمؾ اًمٙمذب وىم٤مًمقا قمغم اهلل اإلومؽ واًمزور ويمٗمروا سم٘مقهلؿ.
واًمتٙمذي٥م ،اومؽموا َقم َغم اهللى ّ
ِ
ويمحذسم٧م اًمراومْمح٦م سمحؾ هحؿ أومم هبحذا ٟٓمتّمح٤مهبؿ
اًمًحٜمى ِ٦م (اًمٜم٤مصحٌ٦م)
وأُم٤م اًمراومْم٦م وم٢مهنؿ ُيًٛمقن أهحؾ ُّ
ٕصح٤مب رؾمقل اهللى ّ
٥م واًمِمتؿ وىم٤مًمقا ومٞمٝمؿ سمٖمػم طمؼ ،وٟمًٌقهؿ إمم همحػم اًمٕمحدل
سم٤مًمً ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ى
قمز ّ
وضمؾ واؾمتخٗم٤م ًوم٤م سمححؼ اًمرؾمحقل ّ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ وهحؿ أومم سمح٤مًمتٕمٞمػم
يمٗمرا
وفمٚمام وضمرأة قمغم اهللى ّ
ً
ً
وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ.
ِ
ويمذسم٧م اخلقارج ِذم ىمقهلؿ ،سمحؾ هحؿ اعمرضمئح٦م،
اًمًٜمى ِ٦م واهامقم٦م (ُمرضمئ٦م)
وأُم٤م اخلقارج وم٢مهنؿ ُيًٛمقن أهؾ ُّ
يزقمٛمقن أهنؿ قمغم إيامن وطمؼ دون اًمٜم٤مس و َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ يم٤مومر.

اًمًٜمى ِ٦م (ٟم٤مسمذة ْ
وطمِمقي٦م) ويمذب أصح٤مب اًمرأي -
وأُم٤م أصح٤مب اًمرأي واًم٘مٞم٤مس وم٢مهنؿ ُيًٛمقن أصح٤مب ُّ

آصم٤مر اًمرؾمحقل ّ
ْ
صحغم اهلل قمٚمٞمحف وؾمح ّٚمؿ وطمدي َثحف وىمح٤مًمقا سمح٤مًمرأي
أقمداء اهللى  ،-سمؾ هؿ اًمٜم٤مسمذة
واحلِمقي٦م ،شمريمقا َ
ٍ
سمدقم٦م ضمٝمٚم ٌ٦م ُو ّالل ،وـمالب
أصح٤مب
واًمًٜمى٦م ،وهؿ
ُ
وىم٤مؾمقا اًمديـ سم٤مٓؾمتحً٤من ،وطمٙمٛمقا سمخالَ اًمٙمت٤مب ُّ
سم٤مًمًٜمى ِ٦م ،واىمتدى سم٤مًمّم٤محللم ،وضم٤مٟمح٥م
دٟمٞم٤م سم٤مًمٙمذب واًمٌٝمت٤من ،ومرطمؿ اهللى قمٌدً ا ىم٤مل سم٤محلؼ واشمٌع إصمر ،ومتًؽ ُّ
أهؾ اًمٌدع وشمرك ٤مًمًتٝمؿ وحم٤مدصمتٝمؿ اطمتً٤م ًسم٤م وـمٚم ًٌ٤م ًمٚم٘مرسم٦م ُِمـ اهلل وإقمزاز ديٜمف .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
ادطمض سم٤مـمؾ اعمرضمئ٦م ،وأوهـ يمٞمدَ اًم َ٘مدَ ِر ّي٦م ،ى
وأذل دوًم٦م اًمراومْم٦م ،واحمؼ ُؿم ٌَف أصح٤مب اًمرأي ،و ِىمٜمَ٤م
اًمٚمٝمؿ
ْ

وقمجؾ آٟمت٘م٤مم ُِمـ اهٝمٛمٞم٦م.
ُم١مٟم٦م اخل٤مرضمٞم٦مّ ،
مت٧م سمحٛمد اهلل
..................

رمح٦م اهلل قمغم اإلُم٤مم طمرب وأؾمٙمٜمف ومًٞمح اهٜم٤مت ،هذا ي٤م إظمقة ُِمـ ومْمؾ اًمٕمٚمؿً ،مف أن أيمثر ُِمحـ أًمحػ
وأن جيزل ًمف اًمثقاب ،ظمتؿ ّ
أن جيٕمؾ ىمؼمه روو٦م ُِمـ ري٤مض اهٜم٦م ْ
َؾمٜمَ٦مُ ،يدقمك ًمف و ُيٜمنم ِقم ْٚم ُٛمفٟ ،مً٠مل اهلل ْ
سم٠من -
يٕمحػموهنؿ سمْمحدهؿ،
وهذا اًمذي ىمٚمٜم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ عمّ٤م
ُ
اًمًٜمىى٦مّ ،
ٕمػمون أهؾ ُّ
أـمٚم٧م اًمٙمالم  -أهؾ اًمٌدع هؿ اًمذيـ ُي ّ
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ً
اًمًٜمىى٦م ٟم٤مصٌ٦م ،ي٘مقًمقن :أٟمتؿ ٟم٤مصٌ٦م شمٜمّمٌقن اًمٕمداء ٔل اًمٌٞم٧م ،يمٞمػ ٟمٜمّم٥م اًمٕمداء
ُمثال اًمراومْم٦م ُيًٛمقن أهؾ ُّ
ٔل اًمٌٞم٧م وٟمحـ ٟمؽمى قمٜمٝمؿ؟ ي٘مقًمقن ٓ :شمٙمقٟمحقن ُمحقاًملم هلحؿ طمتحك شمِمحتٛمقا اًمّمحح٤مسم٦م! ٟم٘محقل :أٟمحتؿ
اًمًحٜمى ِى٦م ُؿمح ّٙم٤م ًيمً٤م ٕهنحؿ
اًمٜم٤مصٌ٦مٟ ،مّمٌتؿ اًمٕمداء ٔل اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،اعمرضمئح٦م ُيًحٛمقن أهحؾ ُّ
إن ؿم٤مء اهلل ،ىمٚمٜم٤مّ :
ي٘مقًمقنٟ :محـ ُم١مُمٜمقن ْ
إن آؾمتثٜم٤مء هٜم٤م ًمٞمس قمحغم أصحؾ اإليحامن وإٟمحام قمحغم اعمآظمحذ اًمتحل
ِ
اًمًٜمىى٦م ي٘مقًمقن :إُمقر راضمٕم٦م هلل ىم٤مًمقا :أٟمحتؿ
ذيمرٟم٤مه٤م ُمـ قمدم شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وٟمحق ذًمؽ ،اًم َ٘مدََ ِر ّي ُ٦م عمّ٤م رأوا أهؾ ُّ
اًمًٜمىى٦م يثٌتقن ًمٚمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمّمٗم٤مت قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمحف –
ؼمةٟ ،مٗمس اًمٌمء اهٝمٛمٞم٦م عمّ٤م رأوا أهؾ ُّ
ُمع ٟمٗمل اعمِم٤مهب٦م – ىم٤مًمقا :أٟمتؿ ُمِمٌٝم٦م ،وٓ شمٙمقٟمقن ؾم٤معملم ُِمـ اًمتِمٌٞمف طمتك شمٜمٗمقا قمـ اهلل ُم٤م أصمٌ٧م ،وهٙمذا يمؾ
ـم٤مئٗم٦م ومٞمٝم٤م سمالء شمتٝمؿ َ
اًمًحٜمىى٦م ُمرضمئح٦م! وهلحذا
اًمًٜمىى٦م سمخالومٝم٤م ،وهلذا ً
أيْم٤م اخلقارج ،اخلقارج ُيًٛمقن أهؾ ُّ
أهؾ ُّ
ىمٚم٧م ّأهي٤م اإلظمقة إُمر اًمّم٤مئر أن ُِمـ سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ هحذا ي٘محقل :أٟمح٧م ظمح٤مرضمل! وهحذا ي٘محقل :أٟمح٧م
ُ
اًمًٜمى٦م!  ،-واعمرضمئ٦م يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٜم٤م
ُمرضمئ! إُمر ًمٞمس ومقى! اخل٤مرضمل هق اًمذي ُيًٛمٞمٜم٤م ٟمحـ ُمرضمئ٦م  -أهؾ ُّ
ً
ّ
أصحال ٓ
اًمًٜمىى٦م قمغم سمٕمْمٝمؿ هذه إًمٗمح٤مظ اًمتحل
أن ُمٜمٝمجٜم٤م ُمٜمٝم٩م ُؿم ّٙم٤مك وُمٜمٝم٩م ظمقارج! ومٙمٞمػ يٓمٚمؼ أهؾ ُّ
اًمًٜمى ِى٦م ي٘مقهل٤م سمٕمْمٝمؿ قمحغم سمٕمحض دمحد هحذا اإلرسمح٤مك
يٓمٚم٘مٝم٤م ّإٓ اعمٌتدقم٦م قمٚمٞمٝمؿ! وم٢مذا ص٤مرت ذم أوؾم٤مط أهؾ ُّ
اًمٙمٌػم ،وص٤مرت هذه اًمتًٛمٞم٤مت ؾمٝمٚم٦م قمٜمد اًمٜم٤مسٟٕ ،محف إذا ىمٞمحؾ :ظمح٤مرضمل :ىمٞمحؾ :وإذا ظمح٤مرضمل؟؟ ومحالن
ظم٤مرضمل وومالن ظم٤مرضمل وومالن ظم٤مرضمل! وم٢مذا ضم٤مء اخل٤مرضمل احل٘مٞم٘محل وح٤مع ،وهٙمحذا اعمرضمئح٦م ،وهلحذا هحذه
ىم٤مقمدة قمٜمد أهؾ اًمٌدع أهنؿ ُيًٛمقن َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم سمدقمتٝمؿ سمْمدّّ اًمٌدقم٦م اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م ،ومألضمؾ ذًمؽ اخلقارج
أن اًمّمقاب ْ
اًمًٜمى٦م سم٤معمرضمئ٦م ٕهنؿ يرون ّ
حل ىٙمى٤مم سم٤مًمًٞمػ ،وم٢مذا ىمٞمؾ ،ٓ :ىم٤مل :أرأيتؿ
أن ُخيرج قمغم ا ُ
ُيًٛمقن أهؾ ُّ
ًمٚمح ّٙم٤مم اًمٌ٤مـمؾ  -يمام ذطمٜم٤م  ،-اعمرضمئ٦م ي٘مقل رىمٌ٦م سمـ ُمّم٘مٚم٦مّ " :
إن اعمرضمئ٦م قمحغم ديحـ
اعمرضمئ٦م اًمذيـ يزيٜمقن ُ
اًمًٜمىى٦م! وهلذا ىم٤مل اًمٜمقاص٥م
حل ىٙمى٤مم ومٞمٙمقن ُمٕمٝمؿ ،ه١مٓء اعمرضمئ٦م وًمٞمًقا أهؾ ُّ
اعمٚمقك"( )1يٜمٔمر ُم٤م اًمذي ُيريض ا ُ
وأضاهبؿ ُِمـ اعمرضمئ٦م ىم٤مًمقا :ى
اًمًح ىٜم ِى٦م ىمح٤مًمقآ :
اًمًٜمىى٦م هذا؟ أهحؾ ُّ
حل ىٙمى٤مم ُيٓم٤مقمقن ذم اعمٕمّمٞم٦م! هؾ ىم٤مل أهؾ ُّ
إن ا ُ
ُ
يٓم٤مقمقن ذم اعمٕمّمٞم٦م وإٟمام يٓمح٤مقمقن ذم اعمٕمحروَ ،وم٘م٤مًمح٧م اخلحقارج ٓ :شمٓمٞمٕمحقهؿ ْ
وإن أـمٕمتٛمحقهؿ طمتحك ذم
اعمٕمروَ وم٠مٟمتؿ ُمرضمئ٦مٟ ،م٘مقلٟٕ :مٙمؿ ظمقارج ،اعمرضمئ٦م شم٘مقل قمٜم٤م  -إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مقل اًمّمقاب ذم ُمً٤مئؾ اًمحقٓة
( )1اإلسم٤مٟم٦م اًمّمٖمرى ٓسمـ سمٓم٦م (ص.)93 :
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اًمًٜمىى٦م
 ىم٤مًمقا :أٟمتؿ ظمقارج! وهٙمذا ،وإمم يقُمؽ وهذا إؾمٚمقب يًتخدم ،وُمٜمف يمٚمامت شمٓمٚمؼ أن قمغم أهؾ ُّأهنؿ هؿ اًمذيـ زرقمقا اإلره٤مب! وهؿ اًمذيـ ؾمٌٌقا اًمتٓمرَ! وٟمحق ذًمؽ ُِمـ اًمٕمٌ٤مرات ،وقمٌ٤مرات اًمِمٞمققمٞملم
أن أهؾ اإلؾمالم هؿ اًمرضمٕمٞمقن ّ
اًم٘مداُمك ّ
ؽم سمٛمثؾ هذه اًمتًٛمٞم٤مت ،اًمٕمحؼمة
وأن اًمِمٞمققمٞم٦م هؿ اًمت٘مدُمٞمقن! ٓ شمٖم ى
اط ُمًح َت َِ٘مٞم ٍؿ ( )43وإِ ىٟمىحف ًَم ِ
حغم ِ ٍ
سم٠من شمٚمزم يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤مؾم َتَٛم ًِ ْؽ سمِ٤م ىًم ِذي ُأ ِ
ْ
حذ ْيم ٌْر ًَم َ
وطم َل إِ ًَم ْٞم َؽ إِ ىٟم َ
حؽ
َ ُ
س ُ ْ
ْ ْ
ىحؽ َقم َ َ
ُ
َ ُشم ًُْ َ٠م ًُم َ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمحف
ًمًٚمِ َؿ
َوًمِ َ٘م ْق ُِم َؽ َو َؾم ْق َ
قن﴾( )1أُم٤م أٟمقاع اًمتٕمٞمػم هذه ًمـ شمٜمتٝملً ،مق َؾمٚمِ َؿ ٌ
أطمدٌ َ

وؾم ّٚمؿ وؾمٚمِٛم ِ
٧م اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ،صمؿ اعم١مُمـ هق يتٕمٌد اهلل سمديٜمف ٓ يٜمٔمر إذا ُقم ِّ َػم شمرك ُمٌدأه! ًمحق
َ َ
قمػموك سم٠مًمػ ًم٘م٥م وٟمٌذ أٟم٧م ٓ شمٙمؽمث هبذا :وإٟمام شمًتٛمًؽ سم٤محلؼ ،وهذه ُؾمٜمىى٦م ُم٤موحٞم٦م ظمٌٞمثح٦م ومحٞمٝمؿ ،وهلحذا
ّ

ًٛمقن اًمِمٞمخ سم٤مًمقه٤مسمٞم٦م ،طمتك ذم اًمٖمحرب
احلٛمٚم٦م قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ٟمٗمس اًمقوع ،ومتجد َُمـ ُي ّ
ُمتٓمرومق اًمٞمٝمقد ُيًٛمقن "اعمَ ىدى اًمقه٤م " وٓ ُسمدّّ ُِمـ إؾمٙم٤مت اًمقه٤مسمٞم٦م ،اًمّمقومٞم٦م شم٘مقل هذا ،اًمراومْم٦م شم٘مقل هحذا،
شمٗمحرق عٕمٝمحؿ ّإٓ قمٚمٞمٜمح٤مٟٕ ،محف ُِمحـ ـمٌحع
اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ي٘مقًمقن هذا ،اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ي٘مقًمقن هذا ،ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمحٞمؿ ّ
ص٤مطم٥م احلؼ ُمتد ّيـ هلل سمحؼ،
ص٤مطم٥م احلؼ أ ّٟمّف يٖمٞمظ قمد ًدا ُِمـ أصٜم٤مَ أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ،ومتجدهؿ عٞم ًٕم٤م يذ ُّمقٟمف،
ُ
ٕمػموٟمفّٟ ٕ ،مّف يتحديـ هلل شمٕمح٤ممم هبحذه اًمٕم٘مٞمحدة ،يمحام أ ّٟمّحف يتحد ّيـ هلل سم٤مًمّمحالة
ٓ يٙمؽمث وٓ هيتؿ ًمٙمقن ه١مٓء ُي ّ
وإن ُقم ّػم ْ
وسم٤مًمّمقم ومٝمق يٕمت٘مد هذه اًمٕم٘مٞمدة ْ
وإن ىمٞمؾ ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ.
----------------------------------------- يً٠مل إخ :عم٤مذا اًمٙمالم قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب؟ص٤مطم٥م احلؼ شم٠مشمٞمف اًمًٝم٤مم ُِمـ يمؾ اهٝم٤مت.
ذيمرت ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ
ٕ ّٟمّف يمام
ُ
ُ
 يً٠مل قمـ سمٕمض اًمٓمقائػ اًم٘مديٛم٦م اًم ُٙمُالسم ّٞم٦م.أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب اًم٘مٓمح٤من ،وهحق همحػم ُمقضمحقدً ،مٙمحـ ومٙمحره صح٤مر ذم اعم٤مشمريديح٦م -
أصح٤مب أ اعمٜمّمقر اعم٤مشمريدي  -وإؿمٕمري٦م.
ٗمرق سمٞمٜمف وسملم همػمه ُِمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق واًمْمالل؟
ُمٕمٜمك ظم٤مص ًمٚمزٟمديؼ ُي ى
 -ي٘مقل هؾ هٜم٤مك ً

( )1اًمزظمرَ.44 ،43 :
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ُمًٚمام ،اًمزٟمديؼ ذم طم٘مٞم٘متف
اًمْمالل ىمد ُيٓمٚمؼ اًمْمالل قمغم ُمًٚمؿً ،مٙمـ إذا ىمٞمؾ :زٟمديؼ! اًمزٟمديؼ ُم٤م يٙمقن ً
ُئمٝمر اإلؾمالم وًمٞمس سمٛمًٚمؿ ،وهم٤مًمٌٝمؿ يم٤من ُِمـ إقم٤مضمؿ واًمٙمٚمٛم٦م ىمٚمٜم٤م :إ ّهن٤م وم٤مرؾمٞم٦م.
 ي٘مقل :يمٞمػ ٟمجٞم٥م قمغم ُمـ ي٘مقل ذم ِاًمٗم َرق ّ
سم٠من قمددهؿ ىمٚمٞمؾ؟
َ
أن قمددهؿ ًمٞمس سم٘مٚمٞمؾً ،مٞمس سم٘مٚمٞمؾِ ،
اًمٗم َرق يمثػمة ٟ -مً٠مل اهلل ْ
اٟمٔمر ذم اًمدٟمٞم٤م شمٕمرَ ّ
أن يّمٚمح طم٤مل إُمح٦م
 ،وهؾ وصؾ طم٤مل إُم٦م إمم ُم٤م وصؾ إًمٞمف ّإٓ ًمٙمثرة اًمْمالل ِواًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م؟ يمٞمحػ يٙمحقن قمحددهؿ ىمٚمٞمحؾ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل« :ؾمتٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملمش(.)1
واًمٜمى ُّ
 إصقل اخلٛمً٦م واعمٕمتزًم٦م ًمق شمٕمٞمده٤م.ِ
قمٚمام طمتك أقمٞمده٤مٕ ،هن٤م ًمٚمٛمختصَُ ،مـ أراد ْ
ٌُحلم
أن يٕمرومٝم٤م ومٚمٞمً٧م ُمـ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ ُٟم ّ
واهلل ي٤م أظمل ًمٞمً٧م ً
ختّمّم٧م سم٤مًمٕم٘مٞمدة ِ
واًمٗم َرق يٛمٙمـ ْ
أن شمٕمرومٝم٤م.
عم٤مذا ُؾم ّٛمقا اعمٕمتزًم٦مً ،مٙمـ إذا
َ
 يتٙمٚمؿ قمـ َُمـ حيذرون ُِمـ سمٕمض اًمدقم٤مة.أن دمٞم٥م قمغم هذا سمجقاب واطمدّ ،
احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م شمًتٓمٞمع ْ
ٕن اًمتحذير سمٕمحض إطمٞمح٤من يٙمحقن ذم حمٚمحف ،وذم
سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن ذم همػم حمٚمف ،وم٤مًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يّمح اًمتحذير ُِمـ يمذا!! يمٞمػ ٓ يّمحح! قمحدٟم٤من إسمحراهٞمؿ
وأضاسمف ُم٤م ُٟم ّ
ُححذر ُمحٜمٝمؿ؟؟ هح١مٓء عٕمحقا قمج٤مئح٥م ،ضمح٤مُمع شمّمحقَ وضمح٤مُمع ًمٞمؼماًمٞمح٦م وضمح٤مُمع ظمراومح٤مت
اًمنم وإمم اًمٌ٤مـمؾ ،ومٞمختٚمحػ
وظمزقمٌالت اًمّمقومٞم٦م وضم٤مُمع َؾم ّ
٥م ًمٚمّمح٤مسم٦م ،شم٘مقل :هذه دقم٤مة!! هذا داقمل إمم ى ّ
أن اعم٘مّمقد ّ
ُمثال ئم ّـ ّ
ٕن سمٕمض اإلظمقة ي٘مقل :إذا ؾمٛمٕمٜم٤م اًمتحذير ً
احل٤ملّ ،
أن يمؾ َُمـ أفمٝمر أ ّٟمّف قمٚمٞمحف ؾمحٛم٧م
وإن يم٤من قمٜمده ُم٤م قمٜمده ُِمـ إؿمٙم٤مٓت و ُِمـ اًمْمالٓت ِ
حي ّذر ُمٜمف! ْ
وُمـ اًمزيغ ،خيتٚمػ ،أُم٤م
قمٚمؿ أو دقمقة أٟمف ٓ ُ َ
ِ
أن شم٘محقلُ ٓ :ي ّ
واحلط قمٚمٞمف! هذا هق اًمذي ٓ شمًحتٓمٞمع ْ
ّ
حذروا أو
اًمًٜمىى٦م واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم هذا
اًمتحذير ُمـ ص٤مطم٥م ُّ
طمذروا ،إ ّٟمّام يمؾ واىمٕم٦م سمحًٌٝم٤م ،وإذا أقمٞم٤مك إُمر َؾم ْؾ َ
شم٘مقلّ :
أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙمٌ٤مرُ ،ر ّد هذه اعمً٤مئؾ ٕهؾ اًمٕمٚمحؿ
وهؿ ُيٌ ّٞمٜمقن ًمؽ.
 ي٘مقل :يمٞمػ ّأن أومْمؾ اًم٘مرون اًمثالصم٦م :وُمع ذًمؽ وىمع ومٞمٝم٤م اًمٌدع؟

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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أصح٤مب اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وأشمٌ٤مقمٝمؿ ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أ ّٟمّف يمحؾ َُمحـ ُوضمحد طمتحك ًمحق يمح٤من
ِ
ِ
ىٌل ّ
ىٌل ّ
صحغم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أ يقضمد ُمٜم٤موم٘مقن؟ أ يقضمد يمٗم٤مر زُمـ اًمٜمى ّ
َىم َدَ ِري٤م أو همػمه! وم٤مًمذيـ ذم زُمـ اًمٜمى ِّ
ىٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :ظمػم اًمٜمح٤مس ىمحرينش( )1يٕمٜمحل اًمحذيـ آُمٜمحقا
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ؟ وُمع ذًمؽ ي٘مقل اًمٜمى ُّ
وًمزُمقا هديل ،وًمٞمس يمؾ َُمـ يم٤من قمغم وضمف إرض.
اًمًٜمىى٦م سمزي٤مدة اإلؾمالم وٟم٘مّم٤مٟمف؟
سح أئٛم٦م ُّ
 يً٠مل :هؾ ّاًم٘مقل اعمِمٝمقر اًمذي قمٚمٞمف اهامهػم أ ّٟمّف ي٘م٤مل سمزي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف ،أ ُّم٤م هؾ يزيد اإلؾمالم وم٤معمٕمروَ أ ّٟمّحف
ي٘م٤مل :اإلؾمالم رء هق اًمِمٝم٤مدشم٤من وإقمامل اًمٔم٤مهرة هذه ،إذا ىمٞمؾ إ ّٟمّف اًمٙمٚمٛم٦م "ٓ إًمحف ّإٓ اهلل :حمٛمحد رؾمحقل
اهلل" وم٢م ّٟمّف ٓ يزيدً ،مٙم ّـ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ًمف رواي٦م أظمرى ّ
أن اإلؾمالم ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اإليامن :ومٞمّمحح ذم ُمثحؾ
هذه احل٤مًم٦م هبذا اعمٕمٜمك أ ّٟمّف إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م يّمح آؾمتثٜم٤مء ومٞمف يمام يّمح آؾمتثٜم٤مء ذم اإليحامنً ،مٙمح ّـ اإلؾمحالم
اًمذي هق اًمٙمٚمٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م "ٓ إًمف ّإٓ اهلل ،حمٛمد رؾمقل اهلل" هذه ُم٤م ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء يمام شمٕمٚمؿ.
 يً٠مل قمـ إؿم٤مقمرة.قمٜمدهؿ عٚم٦م ُِمـ اإلؿمٙم٤مٓت ذم اإليامن ،ي٘مقًمقن سم٘مقل اعمرضمئ٦م ،وذم اًم َ٘مدََ ر قمٜمحدهؿ ُم٘مقًمح٦م اهؼميح٦م ،وذم
اًمّمٗم٤مت قمٜمدهؿ عٚم٦م ُِمـ اًمّمٗم٤مت ؾمٚمٙمقا ومٞمٝم٤م :ومٝمؿ ُِمـ ومروع اهٝمٛمٞم٦م ،أُم٤م أسمق احلًـ إؿمٕمري ومٕمٜمده عٚم٦م
ُِمـ اعمٚمحقفم٤مت ًمٙمٜمّّف ظمػم ُِمـ أشمٌ٤مقمف اعمت٠مظمريـَ ،وم ْر ٌق يمٌػم سملم أ احلًـ وسملم اعمٜمًقسملم ًمف.
 ي٘مقلُ :يِمٙمؾ َقم َ ّكم ُمقىمػ احلًلمْ :إن يم٤من ِوٓي٦م يزيد ُمٜمٕم٘مدة وصحٞمح٦م :ومٙمٞمػ ُٟمر ّد قمغم َُمحـ ي٘محقل:
ّ
وص ىق َب ىم ْت َٚمف؟
إن احلًلم ظمرج قمغم احل٤ميمؿ َ
أٟم٤م أىمقل :ي٤م إظمقة إذا ىم٤مل أطمد ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٘محقل صمحؿ رضمحع قمٜمحف :ي١مظمحذ سمح٤مًم٘مقل إول أو إظمحػم؟
احلًلم ريض اهلل قمٜمف سمٜمٗمًف رضمع وظم ّػم اهٞمش سملم صمالصم٦م أُمقرْ :
أن ُيؽمك طمتك ي٠ميت يزيد ومٞمْمع يحده ذم يحده -
يٕمٜمل يٌ٤ميٕمف  ،-أو ُيؽمك طمتك يرضمع إمم اعمديٜم٦م ،وهق ظمرج ُِمـ اعمديٜم٦م وـمٚم٥م ُمٜمف أهؾ اعمديٜمح٦م ْ
أن يٌح٤ميع طمتحك
جيلء ويٌ٤ميع ذم اعمديٜم٦م ،أو ُيؽمك طمتك خيرج وي٘م٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر قمٜمد اًمثٖمقر ،وإذا ىم٤مشمؾ ومٝمق ي٘م٤مشمؾ ي٧م ُم٤مذا؟ ي٧م

ُمرومققم٤م.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ )2651مـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف
ً
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ِوٓي٦م ،ومٝمق رضمقع ُمٜمف قمـ ُم٤م ومٕمؾ ،اضمتٝمد ريض اهلل قمٜمحف صمحؿ شمراضمحع قمٜمحف ،ومٚمحامذا ُيًحتدل سم٘مقًمحف إول وٓ
ُيًتدل سمٛمقىمٗمف اًمث٤مين؟؟

ِ
اًمًٜمىى٦م؟
 -ي٘مقل :هؾ احلزسمٞمقن ُمـ أهؾ ُّ

يزسمقا قمغم ُم٤مذا؟ يٕمٜمل سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن هٜمح٤مك ٟمحقع ُِمحـ اعمٌ٤مًمٖمح٦م ذم شم٘محدير أطمحد
اإلـمالق ي٤م أظمل! ّ
ِ
ُمتححزسملم قمحغم سمدقمح٦م أو قمٜمحدهؿ -
اًمًٜمىى٦م! أُم٤م إذا يم٤مٟمقا
ّ
اعمِم٤ميخ ،ي٘م٤مل :هذا ظمٓم٠مُ ،م٤م ٟم٘مقل :إٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ ُّ
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -سمٞمٕم٦م هي٦م يمٌٕمض احلزسمٞم٤مت :ه١مٓء سمال ّ
اًمًٜمىى٦مً ،مٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس يٙمقن
ؿمؽ أهنؿ ظمرضمقا قمـ ُّ
طمزسم ًٞم٤م وٓ يدري ،يمٞمػ ذًمؽ؟ حي٥م أطمد اعمِم٤ميخ حمٌ٦م ؿمديدة :ومال ي٘مٌؾ ّإٓ ُمٜمف! هذا ٟمقع يحزب ،وًمحق ؾمح٠مل
هذا اًمٕم٤م ًم٘م٤ملُ :م٤م أُمر ُشمؽ! وأٟم٧م خمٓمئ هبذا! ومٌٕمض اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل ؿمحٞمخ اإلؾمحالم ٓ ي٘مٌحؾ احلحؼ ّإٓ ُِمحـ
اًمًٜمىى٦م أو ًمٞمًقا سم٠مهؾ ُؾمحٜمىى٦م ومٞمحف
ع٤مقمتف ،طمتك ًمق يم٤من ًمٞمس سمحز  ،هذا ٟمقع يزب ،وم٢مـمالق اًمٕمٌ٤مرة سم٠مهنؿ أهؾ ُّ
شمٗمّمٞمؾ.
 اًمذي ُىمتِ َؾ عمّ٤م أرادوا َىم ْت َؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.ظم٤مرضم٦م.
 ي٘مقل :هؾ شمًتٓمٞمع شمذيمر ًمٜم٤م ىمّم٦م احلًلم ريض اهلل قمٜمف؟إن ؿمئ٧م ،ومٞمٝم٤م حم٤مضة سمٕمٜمقان "ُم٘متؾ احلًلم واحل٘م٤مئؼ اًمٖم٤مئٌ٦م" ْ
ـمقيٚم٦م ضمدًً اً ،مٙمـ ومٞمٝم٤م حم٤مضة ْ
إن ؿمئ٧م
ارضمع هل٤م.
 ي٘مقل :أًمٞمً٧م اًمراومْم٦م صم٤مين ومِرىم٦م ظمرضم٧م سمٕمد اخلقارج وهؿ ىمٌؾ اًم َ٘مدََ ِر ّي٦م؟سمغم هؿ ىمٌؾ اًم َ٘مدََ ِر ّي٦مً ،مٙمـ يمح٤من ظمحروضمٝمؿ ىمري ًٌح٤م ُِمحـ وىمح٧م اخلحقارجٕ ،هنحؿ يمح٤مٟمقا يم٤مٟمح٧م ردة ومٕمحؾ
ًمٚمخقارج ،ومٝمؿ ُمتٕم٤مسون ،واًمذي ئمٝمر أهنؿ يم٤مٟمقا سمداي٦م ًمٚمخقارج ًمٙمـ ومرىمت٤من ُمت٘م٤مرٟمت٤من.
 اًمراومْم٦م ىمٌؾ ْأن شمدظمٚمٝمؿ قم٘مٞمد ُة اعمٕمتزًم٦م ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت واًم٘مدرُ :م٤مذا يم٤مٟمقا؟
ُمِمٌٝم٦م ،صمؿ ص٤مر آظمرهؿ ُمٕمٓمٚم٦م ،هذا ذم اًمراومْم٦م قمجٞم٥م ،دمد أوائٚمٝمؿ قمغم ىمحقل  -أىمّمحد اًمراومْمح٦م وٓ
اًمًحٜمىى٦م وًمٞمًحقا أئٛمح٦م اًمراومْمح٦م ً ،-مٙمح ّـ
أىمّمد أئٛمتٝمؿ يٕمٜمل ُمثؾ قمكم واحلًلم طم٤مؿم٤م هلل ،ه١مٓء أئٛمح٦م أهحؾ ُّ
اًمًٌئ ّٞم٦م وهِم٤مم سمـ احلٙمؿ وأضاسمف ممـ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن اعم٘م٤مٓت اًمٕمٔمٞمٛمح٦م،
اًمْمالل ذم اًمراومْم٦م يم٤من قمـ ـمريؼ ى
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اًمًٌئ ّٞم٦م :إٟمؽ أٟم٧م رسمٜم٤م! ٕهنؿ أهؾ شمِمٌٞمف ،صمؿ ص٤مر ُمتح٠مظمرهؿ إمم ىمحقل اعمٕمتزًمح٦م،
وهلذا عمّ٤م قمٌدوا قمٚم ًٞم٤م وىم٤مًم٧م ى
ٕن هذه ِ
يٕمٜمل اٟمٕمٙمس هبؿ إُمرّ ،
اًمٗم َرق – يمام ىمٚم٧م – شمتخٚمخؾ ،شم٤مرة سم٘مقل صمؿ شم٘مقل سم٘مقل سمْمده.
 ُم٤م رأيٙمؿ ذم ع٤مقم٦م اإلظمقان :و َُمـ يداومع قمٜمٝم٤م؟ع٤مقم٦م اإلظمقان ُم٤م ٟمِم٠مت ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م طمتك ٟمٕمٓمٞمؽ ومٞمٝم٤م رأ ًي٤م ،ع٤مقم٦م اإلظمقان يمحام شمالطمحظ ٟمِمح٠مت ٟمِمح٠مة
يمثػما ُِمـ أضمزاء إُم٦م أيمثر ُِمـ ُمئ٦م َؾمٜمَ٦م يمثػم ُِمحـ أضمحزاء إُمح٦م ومٞمٝمح٤م آطمحتالل ُِمحـ ىمٌحؾ
ً
أيْم٤م ذم وىم٧م يم٤من ً
اًمًٜمىى٦م ٓ ؾمحٞمام اًمِمحٞمخ قمٌحد
إقمداء وُم٤م يم٤مٟم٧م اًمّمقرة قمٜمد ُمت٘مدُمٞمٝمؿ واوح٦م ،وٟمّمح هلؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م قمٚمامء ُّ
اًمٕمزيز سمـ سم٤مز وهمػمهٟ ،مّمحقا هلؿ ،وٟمٌٝمقهؿ إمم عٚم٦م ُِمـ إظمٓم٤مء داظمؾ اهامقم٦م اًمتل جي٥م ْ
أن شمّمحح ،وقمغم
رأؾمٝم٤م ُمقوقع ْ
أن ومٞمٝم٤م سمٞمٕم٦م وومٞمف يمذا! هذا ٓ ؿمؽ أٟمف سم٤مـمحؾ ،ومٕمحدم آيمحؽماث سم٤مًمٕم٘مٞمحدة ،وىمحقهلؿ ُمًح٤مئؾ
اًمٕم٘مٞمدة ُشمٜمَحك! ِ
وذ ْيم ُره٤م ي١مدي إمم رء ُِمـ اًمتّمدع واخلالَ! وم٤مشمرك اًمٜم٤مس ،اعمنمحك ٓ شمٜمٙمحر قمٚمٞمحف ،طمتحك
ّ
سمً ٌّف ًمٚمّمح٤م ٓ شمٜمٙمر قمٚمٞمف! ومٛمٞمٕمقا اه٤مٟمح٥م آقمت٘مح٤مديً ،محق أهنحؿ أصحٚمحقا ووحٕمٝمؿ وأظمحذوا
اًمراوميض َ
ِ
اًمًٜمىى٦م ًمٙم٤مٟم٧م هذه اًمٓم٤مىم٤مت اًمٙمٌػمة  -ذم احل٘مٞم٘م٦م ـم٤مىم٦م قمغم ُمًتقى إُم٦م ـم٤مىمح٦م
سمٜمّم٤مئح اًمٜم٤مصحلم ُمـ قمٚمامء ُّ
ِ
ُمٙمتًححلم
يمؼمى وشمتٌٕمٝمؿ اعماليلم ً -مٙم٤مٟم٧م ذم ؾمٌٞمؾ ؾمٚمٞمؿً ،مٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُِمحـ ٟمححق أرسمٕمحلم َؾمحٜمََ٦م يمح٤مٟمقا
ايمتً٤مطم٤م ؿمديدًً ا ضمدًً ا ،ومال يٙم٤مد ُيًٛمع ًمؽ ً
أصال ًمٙمثرة ُم٤م يِمٕمر سم٤مًم٘مقة ُِمـ طمقًمف ،ومٙمح٤من اعمٗمحؽمض  -وأىمحقل
ً
أوٓ يٜمِم١موا ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م  ،-إذا ٟمٔمرت إمم ٛمققم٦م ُِمـ زقمامء اهامقم٦م ًمٞمًقا ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمحقملِ ،
ً
وُمحـ
اخلٓم٠م ْ
أن ي٘م٤مل :ومالن ُمٜمٝمؿ قم٤م ! اًمذيـ ىمد يٙمقن قمٜمدهؿ وم٘مف أو همػمه ًمٞمًقا هؿ ُم١مصمريـ ،اًمحرؤوس يٙمقٟمحقا
قمٚمامء ،وضمد قمٜمدهؿ مح٤مؾم٦م ًمٚمدِِّّ يـ وطمرص قمغم ْ
أن يٜمٝمْمقا سم٤مُٕم٦م ًمٙمـ سمٖمػم اًمٓمريحؼ اًمٕمٚمٛمحل ،وهٙمحذا ُمثحؾ
ع٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغٟ ،مٗمس اًمقوع ،وضمدت ذم اهلٜمد ذم ومؽمة يم٤من ووع إُم٦م قمغم طمح٤مل اًمًحقء واًمْمحٕمػً ،مٙمحـ
شمٜمِم٠م ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م ،اٟمٔمر اًم َٗم ْر َق اًمٙمٌػم سملم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وُمحٜمٝم٩م هحذه اهامقمح٦م ،اًمِمحٞمخ
أن إُمقر شمٌٜمك قمغم اًمٕم٘مٞمدة ،أُم٤م ع٤مقم٦م اإلظمقان َٟمح ِ
أؾمس قمغم اًمٕم٘مٞمدة ِ
ًمٕم ْٚم ِٛمف ّ
٧م اًمٕم٘مٞمحد َة ،ىم٤مًمح٧م ٓ :طم٤مضمح٦م
ى
ًمذيمر هذه إُمقر! دمٛمع اًمٜم٤مس قمغم ُم٤مذا؟ يٙمقن قمٜمدك ٛمققمح٦م ُِمحـ اعماليحلم ومحٞمٝمؿ ُمنمحك وومحٞمٝمؿ خمحرَ
وومٞمٝمؿ! يمٞمػ شمؽمك ه١مٓء؟ ه١مٓء ذم ذُمتؽ ،ومام ؾمٛمٕمقا ذم احل٘مٞم٘م٦م شمقضمٞم َف ويمال َم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مصححلم ،صمحؿ
أي أؾم٤مس؟ إُم٦م يمٚمٝم٤م إظمقة ويمٚمٝم٤م ُمًٚمٛم٦م ،وهذا اًمذي ىمٚمٜمح٤مه ىمٌحؾ
يمقين أؾمٛمل ٟمٗمز إظمقان اعمًٚمٛملم! قمغم ّ
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ىمٚمٞمؾ ،اعمٗمؽمض ّ
أن إُم٦م شمٙمقن يمٚمٝم٤م ع٤مقم٦م إظمقان اعمًحٚمٛملم :وًمٙمحـ ًمٞمًحقا سمجامقمح٦م! يمٚمٝمحؿ إظمحقة ويمٚمٝمحؿ
ُمًٚمٛمقن داظمؾ ع٤مقم٦م واطمدة ،أُم٤م ْ
أن ي٠ميت ؿمخص ويًٛمل سم٤مإلظمقة وآظمر يًٛمل ٟمٗمًف سم٤مًمتٌٚمٞمغ وآظمر يًحٛمل
ٟمٗمًف طمزب اًمتحرير  :ه١مٓء ي٠مظمذون ـم٤مىم٤مت ُِمـ إُم٦م ،وه١مٓء ي٠مظمذون ـم٤مىم٤مت ،هذا إهدار ،طمتك ًمق ىمٚمٜم٤م:
إن سمٕمْمٝمؿ يقضمد قمٜمده ٟمٞم٦م ص٤محل٦م أو همػمه ٓ :شمٙمٗمل اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م! وم٤مُٕم٦م أن أؿمدّّ ُم٤م شمٙمقن سمح٤مضمح٦م إمم ْ
ّ
أن
مح٤مؾمح٤م! ًمٙمح ّـ احلحؼ ي٘مح٤مل:
قمٚمام وُم٤م يت٤مج ً
شمتحد ي٧م ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ،طمتك هذه اًمٜمقازل اًمٙمٌ٤مر ذم إُم٦م يت٤مج ً
هذه اهامقم٦م ٓ ّ
ىمٚم٧م  -اٟمٓمالىمتٝم٤م ظم٤مـمئ٦مً ،مٙمـ طملم ي٠ميت ًمٞمؼمازم ًمػم ّد قمغم اإلظمحقان اعمًحٚمٛملم -
ؿمؽ – ُمثٚمام ُ
يمام ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم اخلقارج  -اًمٚمٞمؼمازم هق اًمذي ير ّد قمغم اإلظمقان؟ ؾمٌح٤من اهلل ،اًمٚمٞمؼمازم ُمٜمٝمجف أومًد ُِمحـ
ُمٜمٝم٩م اإلظمقان! سمال أدٟمك شمردد وسمدون ري٥م ،صمؿ ى
يمثػما ممـ يم٤مٟمقا ُمٜمتًٌلم هلذه اهامقمح٦م اؾمحتٜم٤مروا واهتحدوا
إن ً
ٜمحل اًمنمع وم٤مًمٗم٤مصحؾ يمٌحػم سمٞمٜمحف
وشمريمقا هذا اًمتحزب ٕهنؿ ؾمٛمٕمقا َ
احلؼ وم٘مٌٚمقه ،أُم٤م اًمٗمٙمر اًمٚمٞمؼمازم اًمذي ُي ّ
وسملم احلؼً ،مٙمـ ُِمـ طمٞم٨م إٟمِم٤مء ع٤مقم٤مت ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م :إُم٦م يمٚمٝم٤م ع٤مقم٦م ،ويمٚمٝم٤م إظمحقان ،ويمٚمٝمح٤م ُمًحٚمٛم٦مٓ ،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمٚمٝم٤م ،قمغم إُم٦م يمٚمٝمح٤م ْ
ي٠ميت ؿمخص ويًٛمل هبذه اًمتًٛمٞم٦م اًمتل هل ُٕم٦م حمٛمد ّ
أن شمٙمحقن
وأن يٙمقن اإلؾمالم هق اًمذي يًقد اهٛمٞمعْ ،
وأن يٙمقٟمقا إظمقة عٞم ًٕم٤مْ ،
ع٤مقم٦م واطمدةْ ،
أُمحرا
وأن يٙمحقن إُمحر ً
أُمرا قم٤مـمٗم ًٞم٤م! و َُمـ قمٜمده ـم٤مىم٦م ودأب وضمٝمد سم٤مًمدقمقة ٟم٘مقل :ىمحقاك اهلل ،وًمٙمحـ يح٧م ُمٔمٚمح٦م اًمٕمٚمحؿ،
قمٚمٛم ًٞم٤م ٓ ً
وأن هذه ِ
وهٜم٤مك ِوٓي٦م ،أٟم٧م ٓ شمًتِمٕمر أٟمؽ أن أٟم٧م احل٤ميمؿ ّ
اًمقٓي٦م ٓ شمٚمزُمؽ! وم٢مذا يم٤من قمغم ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمحل
واؾم ُتٗمٞمد ُِمـ هذه اًمٓم٤مىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤معماليلم اعمقضمقدة ُِمـ ه١مٓء اًمذيـ يتٌٕمحقن هحذه اهامقمح٤مت ،شمّمحقر ذم
سمٕمض اًمٌٚمدان ذم أٟمدوٟمٞمًٞم٤م وهمػمه٤م دمد اهامقم٦م اًمقاطمدة يتٌٕمٝم٤م أيمثر ُِمـ مخً٦م قمنم ُمٚمٞمقن إٟمً٤من! أن زقمامء
هذه اهامقم٤مت ًمق هداهؿ اهلل ووضمٝمقا ه١مٓء اًمتقضمٞمف اًمًٚمٞمؿ وٟمنموا ومٞمٝمؿ اًمٕم٘مٞمدةُ :م٤مذا حيحدث ًمألُمح٦م ُِمحـ
قمز ّ
وضمؾ؟ ًمٙمـ قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م هحذا يْمحع
زوال اًمٌدع واعمٜمٙمرات واًمنميمٞم٤مت واًمٕمقدة اًمّمحٞمح٦م إمم اهلل ّ
أن إُم٦م طمزب واطمدَ ﴿ :أ َٓ إِ ىن ِطم ْز َب اهللىِ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
ع٤مقم٦م! وهذا يْمع ًمف طمزب! إصؾ ّ
حقن﴾( ،)1إصحؾ
ؿمؽ أٟمف ظمٓم٠م ،وم٤محل٤مضم٦م يمٌػمة إمم ْ
ّ
أن إُم٦م ع٤مقم٦م واطمدة ،هذا هق إصؾ ،أُم٤م شم٘مٓمٞمع إُم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م ٓ ّ
أن

( )1اعمج٤مدًم٦م.22 :
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وضمؾْ ،
قمز ّ
وأن يؽميمقا إهدار هذه اًمٓم٤مىم٤مت ،هذا هق اًم٘مقل اًمّمقاب ومٞمف وهق ىمحقل
قضمٝمقا وإمم أ ْن يت٘مقا اهلل ّ
ُي ى
ُمِم٤مخيٜم٤م رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
أن يرطمؿ اإلُم٤مم اهٚمٞمؾ طمر ًسم٤م اًمٙمرُم٤مينْ :
ٟمً٠مل اهلل ْ
اًمًٜمىى٦م.
وأن جيزل ًمف اعمثقسم٦م وًمٕمٚمامء ُّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌفَ
واهلل أقمٚمؿ،
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