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ور َأ ْك ُػ ِسـَو و ِمـ شق َئ ِ
حل ْؿدَ ّلِلَِ ك َْح َؿدُ ُهَ ،وك َْست َِعقـُ ُف َوك َْس َتغ ِْػ ُر ُهَ ،و َك ُعق ُذ بِوّلِل ِم ْـ ُُش ِ
َ
وت َأ ْظ ََمفِـَوَ ،م ْـ َ َْي ِد ِه اّلِلُ
َ ْ َ ِ
إن ا َ
ُ
َؾ ََل م ِض َؾ َفف ،ومـ ي ْض ِؾ ْؾ َؾ ََل ه ِ
ود َي َف ُفَ ،و َأ ْص َفدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َٓ اّلِلُ َو ْحدَ ُه َٓ َ ِ
ُش َ
يؽ َف ُفَ ،و َأ ْص َفدُ َأ َن ُُم َ َؿدً ا َظ ْبدُ ُه
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َو َر ُشق ُف ُف َص َذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف َو َظ َذ آف ِ ِف َو َش َؾ َؿ.
ِ
ون﴾ [آل ِظ ْؿ َران.]٢٠2:
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اهللَ َح َّق ُّت َؼاّتِ ِه َو َٓ َتَ ُوّت َُن إِ َٓ َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َلذ َ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َؾ َّق ِمـ َْفا ز َْو َج َفا َو َّب َ
ث ِمـ ُْف ََم ِر َج اآ كَثِ ارا
َاس ا َّت ُؼوا َر َّبؽ ُُم ا َلذي خَ َؾ َؼؽ ُْم م ْن َك ْػ ٍ َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا الـ ُ
ِ
ِ
َان َع َؾقْؽ ُْم َرقِق ابا﴾ [افـ َِسوء.]٢:
اء ُلو َن ّبِ ِه َوإَ ْر َحا َم إِ َن الؾـ َه ك َ
اء َوا َّت ُؼوا اهللَ ا َلذي ّت ََس َ
َوك َس ا
ِ
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اهللَ َو ُقو ُلوا َق ْو آ َد ِديدا ا ي ُي ْلؾِ ْ َلؽ ُْم َأ ْع ََم َلؽ ُْم َو َيغ ِْػ ْر َلؽ ُْم ُنكُو َّبؽ ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللَ
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َلذ َ
َو َر ُدو َل ُه َف َؼدْ َفا َز َف ْو ازا َعظِ اقَم﴾ [إَ ْح َزاب.]7٢-7٠:
َأ َما َّب ْعدُ :
يٌ ِـتَوب ِ
َؾنِ َن َأصدَ َق احل ِد ِ
افؾـفَ ،و َخ ْر اهلدْ ِي َهدْ ُي ُُم َ َؿ ٍد َص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َظ َذ آف ِ ِف َو َش َؾ َؿَ ،و َُش إُ ُم ِ
قر
ُ
ْ
َ
َ َ
َ
وُتوَ ،و ُـ َؾ ُُم ْدَ َث ٍي بِدْ َظ ٌيَ ،و ُـ َؾ بِدْ َظ ٍي َض ََل َف ٌيَ ،و ُـ َؾ َض ََل َف ٍي ِْم افـ َِور.
ُُم ْدَ َث ُ َ
َأ َما َّب ْعدُ :
ؾؿـ أظظؿ اجلرائؿ وأصـعفو ،وأـز اخلطويو وأؾظعفو آشتفزا ُء بوفرشقل َ -
صذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ-
َل ظـ صتؿف وش ِبف ،بليب هق وأمل وكػيس َ -
ؾض ً
صذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف َو َظ َذ آفِ ِف َو َش َؾ َؿ.-
وؿد أفػ صقخ اإلشَلم ابـ تقؿقي -رمحف اّلِل تعوػ -ـتوبف« :اللارم ادسؾول عذ شاّتم الردول» َ -
صذ
اّلِلُ َظ َؾق ِف وآفِ ِف وش َؾؿْ -م وؿعي َظس ٍ
وف افـكاين افذي شى افـبل َ -
صذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ ،-ؾقؿع ًْ ُمـ ٌي
َ
ْ َ َ َ َ
ظظقؿي ُُضب ظذ إثرهو ُ
وشجـ مـ ؿبؾ كوئى افسؾطون ،ؾصـػ صقخ اإلشَلم هذه
صقخ اإلشَلم ابـ تقؿقيُ ،
افقاؿع َي ـتو ًبو مو تزال إجقول تتؾؼػف ُمتوج ًي إػ مو ؾقف مـ افعؾؿ واهلدى وافذـر.
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ذـر احلوؾظ ابـ ـثر -رمحف اّلِل تعوػ -هذه افقاؿعي واحلودثي بوفتػصقؾ ،ؾؼول« :ـ َ
افر ُج ُؾ -
َون َه َذا َ
وؿد َ
ِ
ِ
ِ
ى افـَبِ َل َص َذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف َو َآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ،
افس َق ْيدَ اء َؿدْ َص ِفدَ َظ َؾ ْق ِف َ َ
َجو َظ ٌي َأ َك ُف َش َ
اين] -م ْـ َأ ْه ِؾ ُ
َك ِ
[يعـلَ :ظ َسو ًؾو افـ ْ َ
وف ه َذا بِوب ِـ َأ ْمحَدَ ِحجل َأ ِم ِر ِ ِ
ِ
افّش ْق ُخ ت َِؼ ُل افدِ ِ
يـ بـ َت ْق ِؿقَ َيَ ،و َ
وجت ََؿ َع َ
افّش ْق ُخ َز ْي ُـ
اشت ََج َور َظ َس ٌ َ
آل َظ ٍعَ ،ؾ ْ
ْ
ِ ّ
َو َؿد ْ
احل ِد ِ
يـ ا ْف َػ ِ ِ
يٌَ ،ؾدَ َخ ََل َظ َذ ْإَ ِم ِر ِظ ِز افدِ ِ
افدِ ِ
احل َؿ ِق ِي ك َِوئ ِ
افس ْؾ َطـ َِي َؾ َؽ َؾ ََم ُه ِْم َأ ْم ِر ِه
ى َ
يـ َأ ْي َب َؽ ْ َ
ورؿ ُل َص ْق ُخ َدا ِر ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ض َظ َسو ًؾو َؾ َخ َر َجو ِم ْـ ِظـ ِْد ِه َو َم َع ُف ََم َخ ْؾ ٌؼ ـَثِ ٌر ِم َـ افـ ِ
َوس َظ َسو ًؾو
َوسَ ،ؾ َر َأى افـ ُ
َؾ َل َج َ ُ
وَب ََم إ َػ َذف َؽَ ،و َأ ْر َش َؾ ف ُق ْح َ
ِ
غ َؿ ِد َم َو َم َع ُف َر ُج ٌؾ ِم َـ ا ْف َع َر ِ
افر ُج ُؾ ا ْف َبدَ ِو ُيُ :ه َق َخ ْ ٌر ِمـْ ُؽ ْؿ َ [-ي ْعـِل:
ِح َ
ب َؾ َس ُبق ُه َو َصت َُؿق ُهَ ،ؾ َؼ َول َذف َؽ َ

ِ
ِ
َجفَم افـَوس بِ ِْ
ِ
افّش ْق َخ ْ ِ
ى َ
غ
ى َؾ َط َؾ َ
وحل َج َورةَ ،و َأ َصو َب ًْ َظ َسو ًؾو َو َو َؿ َع ًْ َخ ْب َط ٌي َؿ ِق َي ٌي َؾ َل ْر َش َؾ افـَوئ ُ
ُ
اين]َ -ؾ َر َ َ ُ َ
َك َ
افـ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
اين َؾ َل ْش َؾ َؿ
ض َ َُب ََم َب ْ َ
َك ُ
غ َيدَ ْيفَ ،و َر َش َؿ َظ َؾقْف ََم ْم ا ْف َع ْذ َراو َيي [-أي :حبسفَم]َ -و َؿد َم افـ ْ َ
ا ْب َـ َت ْقؿ َق َي َوا ْف َػورؿ َل َؾ َ َ
غ ُ ِ
اش ُتدْ ِظ َل
َو ُظ ِؼدَ ََمْؾِ ٌس بِ َس َببِ ِفَ ،و َأ ْث َب ًَ َبقْـَ ُف َو َب ْ َ
افّش ُفقد افذيـ صفدوا ظؾقف بوفسى ظَدَ َاوةًَ ،ؾ ُح َؼ َـ َد ُم ُفُ ،ث َؿ ْ

وُهو افـوئى و َأ ْض َؾ َؼفَم ،و ِحل ِؼ افـَك ِاين بعدَ َذفِ َؽ بِبِ ََل ِد ِْ
وفّش ْق َخ ْ ِ
احل َج ِ
بِ َ
وزَ ،ؾو َت َػ َؼ َؿ ْت ُؾ ُف َؿ ِريبًو ِم ْـ َم ِديـ َِي
ْ َ ُ َْ
ُ َ
َُ َ َ
غ َؾ َل ْر َض ُ َ
قل اّلِلِ ص َذ اّلِلُ َظ َؾق ِف وش َؾؿَ ،ؿتَ َؾف ابـ َأ ِخ ِ
رش ِ
افّش ْق ُخ ت َِؼ ُل افدِ ِ
َػ َ
يـ ا ْب ُـ َت ْق ِؿقَ َي ِْم َه ِذ ِه ا ْف َق ِاؿ َع ِي ِـتَو َب ُف
قف ُهـَو َكَ ،و َصـ َ
ُ ْ ُ
َ
ْ َ َ َ
َ ُ
وب افرش ِ
افص ِ
ور ُم ادَْ ْس ُؾ ُ
قل».
َ
قل َظ َذ َش ِ َ ُ
وادّشفقر :افصور ُم ادسؾقل ظذ
َص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ .هؽذا ذـره ابـ ـثر ْم «افبدايي وافـفويي»،
ُ
صوتؿ افرشقلَ - ،ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ.-
ٍ
ٍ
رجى
ظسوف افـكاين هذا ْم صفر
وؿد صـػ صقخ اإلشَلم -رمحف اّلِل -هذا افؽتوب افػحؾ ْم وؿعي
ٍ
ٍ
أصفر تؼري ًبو -رمحف
ثَلث وتسعغ وشتَمئي ،وـون ُظ ْؿ ُر صقخ اإلشَلم آكذاك اثـتغ وثَلثغ شـي ،وأربع َي
شـي
اّلِل رمح ًي واشع ًي.-
ِ
ادسؾؿ ٓ-
يعؾؿ
ػ ومسوئؾ مـ ـتوبف -رمحف اّلِل تعوػ،-
وهذه ؾقائدُ و ُك َت ُ
ُ
ُ
وافغرض مـ َش ْقؿفو مـظقم ًي أن َ
ِ
جـوب رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ :-ؾنن ممو ُيمشك فف أن
أن يعؾؿ افؽوؾر -خطقر َة افقؿقع ْم
ِ ِِ
إمر إػ شى
ـثر مـ ادسؾؿغ ْم آشتفزاء برشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْف َوآفف َو َش َؾ َؿ ،-بؾ ربَم تطقر ُ
يتقرط ٌ
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افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ ،-بؾ ربَم زاد ظـ ذفؽ إػ شى رب افعزة -جؾ وظَل -ؾض ً
َل ظَم تسؿعف
هـو وهـوك مـ شى ديـ اّلِل -رب افعودغ.-
ؾقـبغل أن يعؾؿ ادسؾؿ -ؿبؾ افؽوؾر -حؽؿ هذه ادسوئؾ ،وأن تؽقن مـف ظذ ُذ ْـ ٍر ،وأن يـتبف إػ كوؿض مـ
ِ
ؾماده ،واشتؼومً
كقاؿض اإلشَلم ٓ يتحرز مـف إٓ َمـ َكقر اّلِل ؿؾ َبف ،وجعؾ اّلِل -رب افعودغ -اهلداي َي ْم
ظذ احلؼ وظذ افطريؼ ادستؼقؿ ُخطوه.
ى :هق افؽَل ُم افذي ُي ْؼ َصدُ بف آكتؼوص وآشتخػوف شقا ٌء ـون دظو ًء مثؾ ٓ :رمحف اّلِل ،أو ؿ َبحف
وافس ُ
َ
ِ
زا.
ـره ،أو ـون خ ً
اّلِل ،أو ٓ رؾع اّلِل ذ َ
ُ
وـؾ مو ـون ْم افعرف ش ًبو فؾـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾفق افذي ُي َـزل ظؾقف ـَل ُم أهؾ افعؾؿ ْم
هذه ادسلفي افعظقؿي.
افـوس شبًو ؾفق ـذفؽ ْ -
وفقس ادرجع ْم معرؾي حد افسى وافّشتؿ إػ افؾغي ،بؾ ُ
وإن ـون
ـؾ مو ـون َظدَ ُه ُ
ؽره ،-ؾؿرجع هذا إػ مو تعورف ظؾقف افـوس- ،وإن مل تدل افؾغي ظؾقف.-
معـوه ْم افؾغي َ
وؿد ؿول صقخ اإلشَلم -رمحف اّلِلْ -م «مـفاج السـة الـبوية»َ « :ومو ِم ْـ م ْم ِم ٍـ إِ َٓ َو ََيِدُ ِْم َؿ ْؾبِ ِف فِؾرش ِ
قل -
َ ُ
ُ
َ
ِ ِِ
َر ِه ،حتَك إِ َكف إِ َذا ش ِؿع َُمْبقبو ِمـ َأ َؿ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ى
وربِف َأ ْو َأ ْصد َؿوئف َي ُس ُ
َ َ ُ ً ْ
ُ
َص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْقف َوآفف َو َش َؾ َؿ -م َـ ادَْ َح َبي َمو َٓ ََيِدُ فغ ْ ِ َ
ِ
ِ
ى افرش ِ
قلَ ،ه َ
افر ُش َ
قل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿَ ،-وإِ ْن َمل ْ َي ْػ َع ْؾ
ون َظ َؾ ْقف ظَدَ َاو ُت ُف َو ُم َف َ
وج َر ُت ُفَ ،ب ْؾ َو َؿ ْت ُؾ ُف حلُ ِ َ ُ
َ
َذفِ َؽ َمل ْ َي ُؽ ْـ ُم ْم ِمـًو».
ّ
ـػر ُمض ،وهق حؼ ّلِل -جؾ وظَل -وتقب ُي َمـ مل يصدر مـف إٓ َمر ُد افؽػر إصع
إن شى اّلِل -تعوػٌ -
أو افطورئ مؼبقفي مسؼطع ٌي فؾؼتؾ بوإلَجوع.
ُمض ،وشى افرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َوآفِ ِف
ؾوكتبف إػ هذا إمر افعظقؿ،
ـػر ٌ
ُ
ؾسى ربـو -تبورك وتعوػٌ -
أمر زائدٌ ظذ افؽػر ادحض :فذفؽ ٓ ُتؼبؾ ؾقف تقب ٌي ُت ْس ِؼط َحدَ ه ،ؾنن توب ُؿتِؾ وإٓ مل يتى ُؿتِؾ ،وأمو
َو َش َؾ َؿٌ -
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افذي يسى اّلِل -جؾ وظَل -ؾنن توب ُخ ِ َع ظؾقف ،وٓ ـذفؽ افذي يسى رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف
َو َش َؾ َؿ.-
ِ
افتوئى :ؾنن افرجؾ فق أتك مـ افؽػر
وافرس ْم ذفؽ أن اّلِل -جؾ وظَل -ؿد ُظؾؿ مـف أكف ُي ْس ِؼ ُط حؼف ظـ
ُ
ِ
ضوض ٌي وٓ َم َع َرة ،وإكَم
توب اّلِل ظؾقف ،وهق -شبحوكف ٓ -تؾحؼف بوفسى َؽ َ
توبَ ،
وادعويص بؿؾء إرض ثؿ َ
أظظؿ مـ أن َيتؽفو جرأة افسوب.
يعقد ُضر افسى ظذ ؿوئؾف ،وحرمتُف -تعوػْ -م ؿؾقب افعبود
ُ
حؼ آدمل،
وَبذا يظفر افػرق بقـف وبغ افرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾنن افسى ؿد تع ّؾؼ بف ُ
ُ
وافرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -تؾحؼف ادعرة وافغضوضي
ٔدمل ٓ َت ْس ُؼ ُط بوفتقبي،
وافعؼقب ُي افقاجب ُي
ٍ
ِ
ِ
ص مـ حرمتف ظـد
بوصط ََلم شو ِبف ،بَم أن َه ْج َق ُه وصتؿف ُيـْؼ ُ
بوفسى ،ؾَل تؼقم حرمتف و َت ْث ُبً ْم افؼؾقب إٓ ْ
ـثرة ،ؾنن مل ُي َػظ هذا ِ
ٍ
ٍ
احل َؿك بعؼقبي ِ
ٍ
إمر إػ
ؿؾقب
ـثر مـ افـوس ،ويؼدح ْم مؽوكف ْم
ادـتفؽ وإٓ أؾه ُ
ؾسود.
يضو ؾنن شى اّلِل فقس فف دا ٍع ظؼع ْ-م ؽوفى إمر ،-وٓ يؼصد افسوب حؼقؼي اإلهوكي فعؾؿف أن ذفؽ
وأ ً
ٓ يم ِثر ،بخَلف شى افرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾنكف ْم افغوفى إكَم يؼصد بف اإلهوك َي
وآشتخػوف ،وافدواظل إػ ذفؽ متقؾر ٌة ْم ـؾ ٍ
ـوؾر ومـوؾؼ ،ؾصور مـ جـس اجلرائؿ افتل تدظق إفقفو
َ
ؼع خلصقصف حد،
افطبوع ،ؾنن حدودهو ٓ َت ْس ُؼ ُط بوفتقبي بخَلف اجلرائؿ افتل ٓ داظل هلو،
َ
ُ
ؾـوشى أن ُي َ
َ
شى افرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف
واحلدُ ادؼوع خلصقصف ٓ يسؼط بوفتقبي ـسوئر احلدود ،ؾؾَم
اصتؿؾ ُ
َو َش َؾ َؿ -ظذ خصوئص مـ جفي تقؾر افدواظل إفقف ،وحرص أظداء اّلِل ظؾقف ،وأن احلرمي ُتـتفؽ بف اكتفوك
ُ
إثَم مـ شى اّلِل -جؾ وظَل ،-بؾ ٕن
احلرموت بوكتفوـفو ،وأن ؾقف ح ّؼو دخؾقق حتتؿً ظؼقبتفٕ ٓ ،كف
أؽؾظ ً
مػسدتف ٓ تـحسؿ إٓ بتحتؿ افؼتؾ.
ِ ِ
قى ،ؾنن توب ُخ ِ َع ظـف ،واّلِلُ -جَل وظَل -فق أتوه ادرء بِ ُؼراب إرض
ؾؿـ شى اّلِل -جؾ وظَل -ا ْش ُتت َ
َ
خطويو ،ثؿ رجع إفقف توئ ًبو توب ظؾقف ،وأمو إذا شى اّلِل -جَل وظَل -ؾوشتقى ؾؾؿ يتى ؾنكف ُيؼتؾ رد ًة.
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َجفقر أهؾ افسـي ،ومـفؿٌ :
موفؽ
وأمو افذي يسى رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾوفذي ظؾقف
ُ
وأمحد وؽرُهو -رمحي اّلِل ظؾقفؿ أَجعغ -أكف ٓ ُيستتوب أصَلًْ ،
ؾتوب ُؿتؾ حدً ا ،وإن اشتتقى ؾؾؿ
ؾنن اشتتقى َ
يتى ُؿتؾ ردةً.
مسؾَم ،وفف مو فؾؿسؾؿ بعد مقتف،
و َؾ ْر ٌق ظظقؿ بغ افؼتؾ حدً ا وافؼتؾ رد ًة :ؾنن افذي ُيؼتؾ حدً ا يؿقت
ً
ِ
ِ
ِ
قر ُ
ث :يرثف أه ُؾف ،ثؿ ؿد ُيرجك
مـ :تغسقؾف ،وتؽػقـف ،وافصَلة ظؾقف ،وافدظوء فف ،ودؾـف ْم مؼوبر ادسؾؿغ ،و ُي َ
فف أكف بنؿومي احلد ظؾقف أن اّلِل ؿد توب ظؾقف ،وأمو إن ُؿتؾ رد ًة ؾنكف ٓ يؾزم ادسؾؿغ أن يغسؾقه وٓ أن يؽػـقه
ي ُر ُم أن ُيصذ ظؾقف ،ؾنكف ٓ ُيصذ ظذ افؽوؾر ،وٓ ُيدؾـ ْم مؼوبر ادسؾؿغ ،وٓ يرثف
وٓ أن يصؾقا ظؾقف ،بؾ َ ْ
أه ُؾف ،ومو ُفف إػ بقً ادول ،ثؿ هق خوفدٌ ْم افـور أبدً ا ،كسلل اّلِل افسَلمي وافعوؾقي.
ؾؿـ شى اّلِل -تبورك وتعوػ -ؾوش ُتتقى ؾتوب ُخع ظـف ،وأمو إن مل يتى ُؿتؾ ردةً ،وافذي ظؾقف افـوس أن
َمـ شى رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾنكف ُيستتوب ؾنن توب ُؿتؾ حدً ا ،وإن مل يتى ُؿتؾ ردةً ،ؾفق
ٌ
مؼتقل ْم ـؾ حول.
ُ
رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ.-
ى
أمر َه ِ ٌ
غ هق!! أن ُي َس َ
ٓ ٌ
وـَم َم َر ٓ يّشتبف ّـ ظؾقؽ إمر ،ؾتؼقلّ :
أظظؿ مـ شى
إن شى افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -ظذ هذا
ُ
اّلِل -جؾ وظَل -ظذ حسى مو يستى ظؾقف مـ افعؼقبي.
ٕٓ :كـو ؿد ظؾؿـو يؼقـًو أن اإلكسون مفَم أتك بف مـ ذكى ؾتوب مـف ؾنن اّلِل يتقب ظؾقف ،وأمو َمـ أذكى ْم
ؿبض اّلِل إفقف رشق َفف ،وٓ كدري أيعػق ظـ هذا أو ٓيعػق
حؼ رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾؼد َ
ظـف َ -ص َذ افؾـ ُف َو َش َؾ َؿ َو َب َور َك َظ َؾقْ ِف -؟
وؾرا ،ؾنكف َيى ؿتؾف ،هذا مذهى
َمـ شى افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ-
مسؾَم ـون أو ذم ًقو أو ـ ً
ً
ظومي أهؾ افعؾؿ.
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ؿول ابـ ادـذر« :أَجع ظقام [-أي :ظومي] -أهؾ افعؾؿ ظذ أن َحدَ َمـ شى افـَبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف
َو َش َؾ َؿُ -
افؼتؾ ،وممـ ؿوفف :موفؽ وافؾقٌ وأمحد وإشحوق ،وهق مذهى افّشوؾعل».
ى رشق َفف َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف
ى اّلِل ،أو َش َ
وؿول إشحوق بـ َر ُاهق َيي« :أَجع ادسؾؿقن ظذ أن َمـ َش َ
ـوؾر بذفؽْ ،
وإن ـون
َو َش َؾ َؿ ،-أو دؾع صق ًئو ممو أكزل اّلِل -ظز وجؾ ،-أو ؿتؾ كب ًقو مـ أكبقوء اّلِل -ظز وجؾ -أكف ٌ
ُم ِؼ ّرا بؽؾ مو أكزل اّلِل».
هذا إَجوع ادسؾؿغ ،وؿول ُمؿد بـ ُش ْحـُقن« :أَجع افعؾَمء ظذ أن صوتؿ افـَبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َوآفِ ِف
ـوؾر ،وافقظقد ٍ
وحؽؿف ظـد إمي افؼتؾ ،و َمـ صؽ ْم ـػره
جور ظؾقف بعذاب اّلِل فف،
ُ
َو َش َؾ َؿ -ادتـ ِؼص فف ٌ
وظذابف ـػر».
ُ
افّشوك.
ـػر
ـػر :أي َ
و َمـ صؽ ْم ـػره وظذابف َ
مسؾَم ؾنكف يؽػر و ُيؼتؾ بغر خَلفْ ،
أيضو ْم
ؾتحري ُر افؼقل أن افسوب إن ـون
وإن ـون ذمقًو ؾنكف ُيؼتؾ ً
ً
ٍ
موفؽ وأهؾ ادديـي ،وهق مذهى أمحد ،وؾؼفوء احلديٌ ،ؿول اإلموم أمحدُ « :
ـؾ َمـ صتؿ افـبل َ -ص َذ
مذهى
ـوؾرا ،ؾعؾقف ُ
افؼتؾ».
افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ -أو تـؼصف
مسؾَم ـون أو ً
ً
ؾوحلؼ أن مو وؿع ـؾؿ ُي افسى وآشتفزاء بوفـسبي إفقف ُض ْف ٌر إػ
وؿع،
ُ
ُ
فسً هـو بصدد افتعرض دو َ
أمر جمجف افطبوع ادستؼقؿي،
كجوشي!! ،فقس هذا بسى وٓ بّشتؿ ،هذا يشء ـودستـؼع ادـتـ بؾ هق ـذفؽ ،هذا ٌ
وترده افـػقس افسؾقؿي ،اُتو ٌم بَم ُاُتؿ بف ظقسك -ظؾقف افسَلم -ؾقَم اُتؿف ؾقف َيقد مـ أكف ُوفد فغر ِر ْصدَ ة..
ِ
أهذا شى؟! هذا مل يؼؾف أبق جفؾ!! ؾض ً
أمر ؾظقع ،وفق أن ِؿقؾ ْم
َل ظـ أن يؼقفف أوفئؽ ،ؾوفذي جقئ بف ٌ
حؼ رئقس أمريؽو ف ُؼدِ م ؿوئدُ ه إػ ادحوـؿي بتفؿي افسى وافؼذف ،ؾقدفسقن ظؾقفؿ بؼقهلؿ :إن افؼوكقن
ٍ
ِ
افصقر!!
بصقرة مـ
إمريؽل ٓ يؿـع حريي افرأي وافتعبر!! ،بؾ إكف ٓ يؿـع مـ آظتداء ظذ احلرموت
وفؽ ْـ ٕكف متع ِؾ ٌؼ برشقل اإلشَلم بـبقو ُمؿد -ظؾقف افصَلة وأؾضؾ افسَلم ،-وفق ـون متعؾ ًؼو بغره مـ
افصعوفقؼ افذيـ ٓ يسووي افقاحد مـفؿ وزكف ترا ًبو وٓ ذبو ًبو ٕؿومقا افدكقو ومل يؼعدوهو.
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جـوب رشقل اّلِل َ -ص َذ
بؿـ تـ ّؼص
َ
ورؤي مو يػعؾ اّلِل َ
مر ُ
وفؽ ْـ شسى -إن صوء اّلِل جؾ وظَل -ـَم ؿد َ
افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َظ َذ آفِ ِف َو َش َؾ َؿ.-
ِ
ِ
ِ
ون الـَبِ َي َو َي ُؼولُو َن
ين ُي ْم ُن َ
وأمو إدفي مـ افؼرآن ظذ ُـػر افّشوتؿ وؿتؾف ،ؾؿـفو ؿق ُفف -تعوػَ ﴿ :-ومـ ُْف ُم ا َلذ َ
ِ
ِ
ِ
ين ُي ْم ُنو َن َر ُد َ
قم﴾ [افتقبي،]6٢ :
ُه َو ُأ ُن ٌن ُق ْل ُأ ُن ُن خَ ْ ٍر﴾ [افتقبي ،]6٢ :إػ ؿقففَ ﴿ :وا َلذ َ
ول اهللِ َُُه ْم َع َذا ٌ َأل ٌ
ِ
ُيادِ ِد اهللَ َو َر ُدو َل ُه﴾ [افتقبي.]63 :
إػ ؿقففَ ﴿ :أ ََل ْ َي ْع َؾ ُؿوا َأ َك ُه َم ْن ُ َ
َؾع ِؾؿ أ ّن إيذاء رشقل اّلِل -ص َذ افؾـف َظ َؾق ِف وش َؾؿ ُ -مود ٌة ّلِل وفرشقفِفِ ّ :
ـر اإليذاء هق افذي اؿته
َ
ٕن ذ َ
ُ ْ َ َ َ
َ
ُ َ

ِ
ـر ادحودةَ ،
كور جفـؿ خوفدً ا ؾقفو ،ومل يؼؾ :هل
ز أن فف َ
ـػرٕ :كف أخ َ
ودل ذفؽ ظذ أن اإليذاء وادحودة ٌ
ذ َ
ُ
أؽؾظ مـ َمرد افؽػر،
ـػر وُموربي ،ؾفق
جزاؤه ،وبغ افؽَلمغ َؾ ْر ٌق ،بؾ ادحودة هل ادعوداة وادّشوؿي ،وذفؽ ٌ
ِ ِِ
ظدوا ّلِل ورشقفِفِ ،
ُمور ًبو ّلِل ورشقفف.
ـوؾرا ً
ؾقؽقن ادمذي فرشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْف َوآفف َو َش َؾ َؿً -
وْم احلديٌّ :
أن رج ً
َل ـون يسى افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ ،-ؾؼولَ « :م ْن َيؽ ِْػقـِي َعدُ ِوي؟».
ِ
ِ
ٍ
َ
ُ
َ﴾
ـوؾرا
وحقـئذ
ُيا هدو َن اهللَ َو َر ُدولَ ُه ُأو َلك َ ِ ي ْإَ َنلِ َ
حَلل افدم ،فؼقفف تعوػ﴿ :إِ َن ا َلذ َ
ين ُ َ
ؾقؽقن ً
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ﴾
[ادجودفي ،]2٠ :وفق ـون مممـًو معصق ًمو مل يؽـ َأ َذل :فؼقفف -تعوػَ ﴿ :-وهللَِ الْع َز ُة َول َر ُدوله َول ْؾ ُؿ ْممـ َ
[ادـوؾؼقن ،]8 :وؿقفِفُ ﴿ :كبِتُوا كََم ُكبِ َ ِ
ين ِم ْن َق ْبؾِ ِف ْم﴾ [ادجودفي ،]5 :وادمم ُـ ٓ ُي ْؽ َب ًُ ـَم ُـبِ ًَ ُمؽ َِذ ِيب
ت ا َلذ َ
َ
افرشؾ ؿط.
ومـ إدفي ظذ ـػر صوتؿ افرشقل -ص َذ افؾـف َظ َؾق ِف وش َؾؿ -ووجقب ؿتؾف ،ؿق ُفف شبحوكف﴿ :إِ ْن ي ِ
وحي
َ
ُ
ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َف ْ ِ
اْض ُّبوا َف ْو َق
الر ْع َ
َر هّب َ إِ ََل ادَْ ََلئؽَة َأ ِِّن َم َعؽ ُْم﴾ [إكػول ،]٢2 :إػ ؿقففَ ﴿ :دلُ ْلؼي ِ ي ُق ُؾو ِ ا َلذ َ
ين َك َػ ُروا ه
ْإَ ْعـ ِ
اْض ُّبوا ِمـ ُْف ْم ك َُل َّبـ ٍ
َاق َو ْ ِ
َان ي َنلِ َ ّبِ َل ََّنُ ْم َشا هقوا اهللَ َو َر ُدو َل ُه﴾ [إكػول.]٢3-٢2 :
وإمر بؼتؾفؿٕ :جؾ مّشوؿتفؿ ّلِل ورشقففُ ،
ؾؽؾ َمـ صوق اّلِل ورشقفف
ؾجعؾ إفؼوء افرظى ْم ؿؾقَبؿ
َ
ِ
ٌ
مّشوق ّلِل ورشقفف ؾقستحؼ ذفؽ.
يستقجى ذفؽ ،وادمذي فؾـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ-
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ومـ إدفي ؿق ُفف -شبحوكفَ ﴿ :-و َلكِ ْن َد َل ْلت َُف ْم َل َق ُؼو ُل َن إِك َََم ُكـَا َكخُ ُ
ب ُق ْل َأّبِاهللِ َوآ َياّتِ ِه َو َر ُدولِ ِه
وض َو َك ْؾ َع ُ
ُون ي َٓ َّت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َػ ْرّت ُْم َّب ْعدَ إِ َيَمكِؽ ُْم إِ ْن َك ْع ُ
ف َع ْن َطائِ َػ ٍة ِمـْؽ ُْم ُك َع ِذ ْ َطائِ َػ اة ّبِ َل ََّن ُ ْم كَا ُكوا
ُك ْـت ُْم ّت َْست َْف ِزئ َ
ُْ ِ
ـػرٕ :مهنؿ موذا ؿوفقا؟ ؿوفقا:
ُم ِرم َ
َ﴾ [افتقبي ،]66-65 :وهذا ّ
كص ْم أن آشتفزاء بوّلِل وبآيوتف وبرشقفف ٌ
أرؽى بطقكًو ،وأجب َـ ظـد افؾؼوء .يعـقن :افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -و َمـ
مو رأيـو مثؾ ُؿ َرائـو همٓء،
َ

ـون معف مـ أصحوبف -رضقان اّلِل ظؾقفؿ.-
شتظفر ُ
صقخ اإلشَلم -رمحف اّلِل -أن افذيـ ؿوفقا هذا افؼقل مل يؽقكقا مـ ادـوؾؼغ بؾ ـوكقا مـ
وؿد ا
َ
ػ إيَممهنؿٕ :ن اّلِل -جؾ وظَل -يؼقلَ ( :ؿدْ َـ َػ ْر ُت ْؿ َب ْعدَ إِ َيَمكِ ُؽ ْؿ) ،وفق ـوكقا مـوؾؼغ مو
ادممـغ افذيـ َض ُع َ
تعريض واشتفزاء برشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف
ؿولَ ( :ب ْعدَ إِ َيَمكِ ُؽ ْؿ) ،ومع ذفؽ ؾنمهنؿ دو ؿوفقا هذا افؼقل وؾقف
ٌ
حؽؿ اّلِل بؽػرهؿ ،ؾؾَم اظتذروا بلمهنؿ ـوكقا خيقضقن ويؾعبقن ،وأمهنؿ مل يؼصدوا حؼقؼي
َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ -واف ُؼ َراء
َ
حؽؿ ظؾقفؿ بوفؽػر وـ َػرهؿ ،ؾقستقي ْم آشتفزاء بوفرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف
افسى وآشتفزاء مل يرمحفؿ وإكَم
َ
َظ َؾق ِف وآف ِ ِ
ـؾ أوفئؽ ْ
وؽر ادستحؾ واجلو ُد افؼوصد واهلوزل افذي ٓ يؼصدُ ،
َ
إن اشتفزأ
ادستحؾ
ؿ
ؾ
ش
و
ف
َ
ْ َ
َ
َ
َ
ِ
ُ
حَلل افدم.
ـوؾر
واحدٌ مـفؿ بوفرشقل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْقف َو َش َؾ َؿ -ؾفق ٌ
همٓء دو تـ َؼصقا افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿُ :-
حقٌ ظوبقه وافعؾَم َء مـ أصحوبف واشتفوكقا بخزه
ُ
أؽؾظ مـ ذفؽ؟!!
أخز اّلِل -ظز وجؾ -أمهنؿ ـػروا بذفؽ -وإن ؿوفقه اشتفزاء -ؾؽقػ بَم هق
ؾفذا كص ْم أن آشتفزاء بوّلِل وبآيوتف وبرشقفف ـػر ،ؾوفسى ادؼصقد بطريؼ إوػ ،وؿد دفً هذه أيي
ظذ أن َ
ـؾ َمـ تـ َؼص رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -جو ًدا أو هوزًٓ ؾؼد ـػر.
ُك ِ ي اللدَ َق ِ
ومـ إدفي ؿق ُفف -تعوػَ ﴿ :-و ِمـ ُْف ْم َم ْن َي ْؾ ِؿز َ
افعقى وافضعػ،
وافؾؿز:
ات﴾ [افتقبي،]58 :
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ين ُي ْم ُنو َن الـَبِ َي﴾ [افتقبي ،]6٢ :وذفؽ يدل ظذ أن ـؾ مـ دزه أو آذاه ـون مـفؿ.
ؿول -تعوػَ ﴿ :-ومـ ُْف ُم ا َلذ َ
ٍ
بلمقر ،ويؿ ِقز بغ ادممـغ وادـوؾؼغ ـَم ؿول -تعوػَ ﴿ :-و َل َق ْع َؾ َؿ َن اهللُ
واّلِل -شبحوكف وتعوػ -ابتذ افـوس
ِِ
ِ
ِِ
ِ
َ َع َذ َما َأ ْكت ُْم
َ﴾ [افعـؽبقت ،]٢٢ :وؿول -تعوػَ ﴿ :-ما ك َ
َان اهللُ ل َق َذ َر ادُْ ْممـ َ
ين َآمـُوا َو َل َق ْع َؾ َؿ َن ادُْـَافؼ َ
ا َلذ َ
قث ِم َن ال َط ِق ِ
َع َؾ ْق ِه َحتَى َي ِؿق َز َْ
اخلبِ َ
ب﴾ [آل ظؿران :]٢79 :وذفؽ ٕن اإليَمن وافـػوق أصؾف ْم افؼؾى ،وإكَم

٢٠

ٌ
ز -شبحوكف -أن افذيـ يؾؿزون افـبل
ؾرع ظذ مو ْم افؼؾى
افذي يظفر مـ افؼقل وافػعؾ ٌ
ودفقؾ ظؾقف ،ؾؾَم أخ َ
 َص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -وافذيـ يمذوكف مـ ادـوؾؼغ َث َب ًَ أن ذفؽ ٌوؾرع فف.
دفقؾ ظذ افـػوق،
ٌ
ُ
ّ
رشقل اّلِل ٓ ،يػعؾف أبدً ا َمـ
ؾنن دز افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ -وأذاه ٓ يػعؾف َمـ يعتؼد أكف
ُ
ويعزروه ،وإذا
يعتؼد أكف
رشقل اّلِل ح ًؼو وصد ًؿو ،وأكف أوػ بف مـ كػسف ،وأن َيى ظذ َجقع اخلؾؼ أن يق ِؿروه ِ
ـون دفق ً
َل ظذ افـػوق كػسف ؾحقثَم حصؾ افؾؿز وآشتفزاء حصؾ افـػوق -افـػوق إـزٕ :-كف ٓ ُي ْؿ ِؽ ُـ أن
وافـور ْم يدك!!
َجعً ادو َء
يـطقي افؼؾى ظذ ذرة مـ اإليَمن بوفرشقل مع آشتفزاء بفَ ٓ ،يتؿعون!! إٓ إذا
َ
َ
كطؼ افؼرآن بؽػر ادـوؾؼغ ْم ؽر مقضع ،وؿول ظـفؿَ ﴿ :و َما ُه ْم ِمـْؽ ُْم﴾ [افتقبي ،]56 :وهذا إخراج
وؿد َ
هلؿ ظـ اإليَمن ،بؾ جعؾفؿ أشق َأ حوًٓ مـ افؽوؾريـ ،وجعؾفؿ ْم افدرك إشػؾ مـ افـور.
ِ
ون اهللَ َو َر ُدولَ ُه لَ َعـ َُف ُم اهللُ ِ ي الده ْك َقا َو ْأ ِخ َر ِة َو َأ َعدَ َُُه ْم َع َذا اّبا
ين ُي ْم ُن َ
ومـ إدفي ؿق ُفف -تعوػ﴿ :-إِ َن ا َلذ َ
ون ادُْ ْم ِمـَِ وادُْ ْم ِمـ ِ
ِ
َات ّبِغ ْ ِ
َر َما ا ْكت ََس ُبوا﴾ [إحزاب ،]58-57 :أيوت..
ين ُي ْم ُن َ
َ َ
ُم ِفقـاا ي َوا َلذ َ
ودُٓٓتو مـ وجقه-:
ِ
ون اهللَ َو َر ُدو َل ُه» .ـَم َ
أوًٓ :أكف َؿ َر َن أذاه بلذاه ـَم َ
ؿرن ضوظتف بطوظتف ؿرن
ين ُي ْم ُن َ
ؿرن ضوظتف بطوظتف «إِ َن ا َلذ َ
ِ
ـوؾر
ؾؿـ آذاه ؾؼد آذى اّلِل -تعوػ ،-و َمـ آذى اّلِل -تعوػ -ؾفق ٌ
أذاه بلذاه َ -ص َذ افؾـ ُف َو َش َؾ َؿ َو َب َور َك َظ َؾ ْقف َ ،-
حَلل افدم.
ِ
ون اهللَ َو َر ُدو َل ُه َل َعـ َُف ُم اهللُ
ين ُي ْم ُن َ
ثوك ًقو :أكف َؾرق بغ أذى اّلِل ورشقفف وبغ أذى ادممـغ وادممـوت «إِ َن ا َلذ َ
وؾرق بغ هذا إذى وأذى
ِ ي الده ْك َقا َو ْأ ِخ َرةِ َو َأ َعدَ َُُه ْم َع َذا اّبا ُم ِفقـاا»،
ؾذـر َمـ آذى اّلِل وآذى رشقفف َ
َ
ون ادُْ ْم ِمـَِ وادُْ ْم ِمـ ِ
ِ
َات ّبِغ ْ ِ
ؾػرق بغ أذى اّلِل
ين ُي ْم ُن َ
َ َ
ادممـغ ،ؾؼول ْم أيي بعدهوَ « :وا َلذ َ
َر َما ا ْكت ََس ُبوا»َ ،
وإثَم مبقـًو ،وجعؾ ظذ ذفؽ فعـتف ْم افدكقو
ورشقفف وبغ أذى ادممـغ وادممـوت ،ؾجعؾ هذا ؿد احتؿؾ َبتوكًو ً
افعذاب ادفغ ،ومعؾق ٌم أن أذى ادممـغ ؿد يؽقن مـ ـبوئر اإلثؿ وؾقف اجلؾد ،وفقس ؾقق
وأخرة ،وأظد فف
َ
ذفؽ إٓ افؽػر وافؼتؾ.

٢٢

ثوفثًو :أكف ذـر أكف فعـفؿ ْم افدكقو وأخرة وأظد هلؿ ظذا ًبو مفقـًو ،وافؾعـ :اإلبعود ظـ افرمحي ،و َمـ ضرده
ـوؾرا.
ظـ رمحتف ْم افدكقو وأخرة ٓ يؽقن إٓ ً
ِ
ِ
ُ
َ َأ ْيـ َََم ُث ِؼ ُػوا ُأ ِخ ُذوا َو ُق ِت ُؾوا
وهو
إخذ وافتؼتقؾ ـَم ؿول تعوػ ﴿ َم ْؾ ُعوك َ
ومـ آثور تؾؽ افؾعـي افتل ُوظدُ َ
َّت ْؼتِ اقَل﴾ [إحزاب ،]6٢ :ويميده ُ
ؿقل افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿْ -م افصحقحغَ « :ل ْع ُن ادُْ ْم ِم ِن َك َؼتْؾِ ِه».
ؾنذا ـون اّلِل فعـ هذا ْم افدكقو وأخرة ؾفق ـؼتؾفَ ،ؾ ُع ِؾ َؿ أن ؿتؾف مبوح.
ومـ إدفي ؿق ُفف -شبحوكفّ َٓ ﴿ :-تَر َفعوا َأصوا َّتؽُم َفو َق صو ِ
ت الـَبِ ِي َو َٓ َ َْت َف ُروا َل ُه ّبِا ْل َؼ ْو ِل ك ََج ْف ِر
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َّب ْع ِضؽ ُْم لِبَ ْع ٍ
ض َأ ْن َ َْت َب َط َأ ْع ََملُؽ ُْم َو َأ ْكت ُْم َٓ ّت َْش ُع ُرو َن﴾ [احلجرات.]2 :
ووج ُف افدٓفي أن اّلِل -شبحوكف -مهنوهؿ ظـ رؾع أصقاُتؿ ؾقق صقتف َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ ،-وظـ
اجلفر فف ـجفر بعضؽؿ فبعضٕ :ن هذا افرؾع واجلفر ؿد يػيض إػ ح ِ
بقط افعؿؾ وصوحبف ٓ يّشعر ،وٓ
ُ
َ ْحت َب ُط إظَمل بغر افؽػر ﴿ َلكِ ْن َأ َْ
ْت َل َق ْح َب َط َن َع َؿ ُؾ َ ﴾ [افزمر.]65 :
ْشك َ
ؾنذا ثبً أن رؾع افصقت ؾقق صقتف واجلفر فف بوفؼقل ُخيوف مـف أن يؽػر صوحبف ،ؾؿـ ادعؾقم أن ذفؽ
دو يـبغل فف مـ افتقؿر وافتؼيػ وافتعظقؿ واإلـرام واإلجَلل وافتعزير َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ.-
ٍ
اشتخوف بف وإن مل يؼصد افراؾع ذفؽ ،وإذا ـون هذا مـ ؽر
ٕن رؾع افصقت ؿد يّشتؿؾ ظذ أذى فف أو
ـػر بطريؼ إوػ.
ـػرا ،ؾوٕذى وآشتخػوف ادؼصق ُد
ادتعؿد ٌ
َ
ؿصد صوحبف يؽقن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُ َ
قم﴾
ُيالِ ُػ َ
ومـ إدفي ؿق ُفف -تعوػَ ﴿ :-ف ْؾ َق ْح َذ ِر ا َلذ َ
ون َع ْن َأ ْم ِره َأ ْن ّتُلق َب ُف ْم ف ْتـَ ٌة َأ ْو ُيلق َب ُف ْم َع َذا ٌ َأل ٌ
[افـقر.]63 :
أمر َمـ خوفػ أمره أن يذر افػتـي -وافػتـ ُي :افردة وافؽػر -ؾدل ظذ أكف ؿد يؽقن مػض ًقو إػ افؽػر أو إػ
َ
افعذاب إفقؿ ،وذفؽ دو يؼسن بف مـ اشتخػوف بحؼ ِ
أم ِر ،ـَم ؾعؾ إبؾقس ؾؽقػ بَم هق أ ُ
ؽؾظ مـ ذفؽ
ـوفسى وآكتؼوص وكحقه.
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ِ
َان َلؽ ُْم َأ ْن ّت ُْم ُنوا َر ُد َ
اج ُه
ومـ إدفي مـ افؼرآن ادجقد ،ؿق ُفف -تعوػَ ﴿ :-و َما ك َ
ول اهللِ َو َٓ َأ ْن َّتـْؽ ُحوا َأ ْز َو َ
َان ِعـْدَ اهللِ َعظِ اقَم﴾ [إحزاب.]53 :
ِم ْن َّب ْع ِد ِه َأ َّبدا ا إِ َن َنلِؽ ُْم ك َ
تعظقَم حلرمتف ،فذا ؾنن
ظظقَم:
تـؽح أزواجف مـ بعدهٕ :ن ذفؽ يمذيف ،وجع َؾف
ؾحرم ظذ إمي أن
َ
ً
ً
ّ
ظؼقبي َمـ كؽح أزواجف ورسايره ُ
ؾوفّشوتؿ فف أوػ.
افؼتؾ جزا ًء بَم اكتفؽ مـ حرمتف َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ،-
ُ
ورؾع افصقت بعد مموتف ْم مسجده ٓ َيقز :دو شؿع ظؿر رجؾغ
رؾع افصقت بؿحضه ٓ َيقز،
ُ
إذا ـون ُ
ؿد رؾعو صقتقفَم ْم مسجد افرشقل ،اشتدظوُهو ؾؼول :مـ أيـ أكتَم؟ ؿوٓ :مـ افطوئػ .ؿول :أمو إكؽَم فق ــتَم
ٕوجعً طفريؽَم ُض ًبو ،أترؾعون صقتقؽَم ْم مسجد رشقل اّلِل؟!!
مـ أهؾ ادديـي
ُ
بعد مقتف!! ٓ َيقز أن ترؾع افصقت ْم مسجده ،ؾؽقػ بف ْم حقوتف؟!! ،ؾؽقػ بوكتؼوصف؟!! ؾؽقػ
أُشف اخلؾؼ َجق ًعو َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ.-
بّشتؿف وآظتداء ظؾقف ْم أصؾف؟!! وهق
ُ
اصطػك اّلِل -رب افعودغ -وفدَ إشَمظقؾ ،واصطػك مـفؿ ــوكي ،واصطػك مـ ــوكي بـل هوصؿ،
خر اخلؾؼ ،مل يؾحؼف يشء مـ ِش ػوح اجلوهؾقي ؿط ،مو زال يـتؼؾ مـ إصَلب
واصطػوه مـ بـل هوصؿ ،ؾفق ُ
ِ
ِ
يروجقن افزكو!!
افـؼقي افطوهرة إػ إرحوم افـؼقي افطوهرة حتك وضعتف آمـي ،ؾقليت أوٓ ُد اخلَـو!! وافذيـ ِ
فقطعـقا ْم أصؾ رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ.-
يعرؾقا افدكقو بف :بلؾعوهلؿ ،بوفتزامفؿ،
افعقى ظؾقفؿ ْم إصؾ ،إكَم
فقس
ُ
ُ
افعقى ظذ أتبوظف افذيـ مل ِ
ِ
ودٓفي افـوس ظذ [ـؾؿي ؽر مػفقمي]
بنؿومتفؿ فسـتف ،وتطبقؼفؿ فؼيعتف ،وافتزامفؿ بـفجف وضريؼتف،
وصػوتف ،وتعؾقؿ اخلؾؼ َ
َجقؾ مو أتك بف مـ افؼيعي ادطفرة.
ٕن افصقرة ظـد افغرب ظـ افؼرآن ادجقد وظـ افرشقل افرصقد وظؿـ جمسؽ بديـ اإلشَلم افعظقؿ
سقشفؿ ،ورهبومهنؿ ،وأحبورهؿ ،وؿودُتؿ ،وشوشتفؿ،
صقر ٌة شؾبق ٌي جدً ا!! أض َؾفؿ مػ ِؽروهؿ ،و ُؿ ُ
ومتعصبقهؿ ،وصدَ ق ـَل َم همٓء ادسؾؿقن بلؾعوهلؿ وبؿَمرشوُتؿ وبجفؾفؿ وبندظوئفؿ افؽوذب بوفتزا ٍم
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ٍ
ٍ
ؾوجرة ْم ـثر مـ إحقون ،وإػ اّلِل ادّشتؽك ،وٓ حقل وٓ ؿق َة إٓ
حؼقؼي
طوهر ،مو هق إٓ ؿؼ ٌة طوهرة ظذ
بف.
وأمو إدف ُي مـ افسـي ؾقَم ذـر اإلموم افعَلمي اف َعؾؿ صقخ اإلشَلم ابـ تقؿقي ْم «اللارم ادسؾول» .احرص
ظؾقفَ ،ت َع َؾ ْؿف ،وتلمؾ ْم أض قائف ،واكظر ْم مـوحقف :فتعؾؿ حرـي هذا افعؼؾ اجلبور ْم آشتـبوط ،واشتخراج
ٍ
بنحسون.
إحؽوم مـ افـصقص ظذ ؿقاظد أهؾ افعؾؿ مـ أصحوب افرشقل و َمـ تبعفؿ
يؼقل :إدف ُي مـ افسـي :مـفو مو رواه أبق داود ظـ ظـ ظع -ريض اّلِل ظـف -أن َيقديي ـوكً تّشتؿ افـبل
وصتؿف ،بليب هق وأمل وكػيس َص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف
واكتؼوصف
وتؼع ؾقف [-أي :تتعؿدُ ظق َبف
صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ-َ
ُ
َ
َ
َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ] -ؾخـؼفو ٌ
ؾلبطؾ رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -دمفو .إشـو ُده جقد،
رجؾ حتك موتً:
ضعػف إفبوين ْم ضعقػ شــ أيب داود.
ِ
افؼتؾ ٕجؾ صتؿ افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ ،-ودفقؾ ظذ ؿتؾ افرجؾ
كص ْم جقاز
وهذا احلديٌ ّ
افذمل وؿتؾ ادسؾؿ وادسؾؿي إذا شبو بطريؼ إوػٕ :ن هذه ادرأة ـوكً ُم َقا َد َظي ُم َفو َد َكيٕ :ن افـبل -صذ اّلِل
ِ
ِ
بودديـي وادظفؿ مقادظ ًي مطؾؼي ،ومل يضب ظؾقفؿ
وادع َجقع افقفقد افذيـ ـوكقا
ظؾقف وشؾؿ -دو َؿد َم ادديـي َ
مّشفقر ظـد أهؾ افعؾؿ بؿـزفي ادتقاتر ظـدهؿ حتك ؿول افّشوؾعل -رمحف اّلِل :-ؾؾؿ أظؾؿ ِموف ًػو
جزيي ،وهذا
ٌ
مـ أهؾ افعؾؿ بوفسر أن رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -دو كزل ادديـي وادع َيقد ـوؾي ظذ ؽر جزيي.
ؿول صقخ اإلشَلم :وهق ـَم ؿول افّشوؾعل.
ِ
جوئزا َ َ
وفق مل يؽـ ؿتؾفو ً
فبغ فؾرجؾ ُؿ ْب َح مو ؾعؾ دَو خـؼفو ،ؾنكف ؿولَ « :م ْن َقت ََل َك ْػ اسا ُم َع َ
اهدَ اة ّبِغ َْر َح ِؼ َفا ََل ْ
َي َر ْح َرائِ َح َة َ
ُ
احلديٌ أخرجف افبخوري ْم افصحقح.
اجلـ َِة».
ٍ
ِ
روايي أخرى ،أخرجفو أبق
مبوحو ،فذفؽ ؿول ْم
ى ضَممهنو أو افؽػورة ،ؾؾَم أهدر دمفو ُظؾ َؿ أكف ـون ً
وٕوج َ
َ
داود وافـسوئل ،ؿول« :اشفدوا أن دمفا َهدَ ر» ،واهلَدَ ُر :افذي ٓ ُي ْض َؿ ُـ بِ َؼ َق ٍد وٓ ديي وٓ ـػورة ،ؾ ُعؾؿ أن
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افسى أبوح دمفو ٓشقَم وافـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -إكَم أهدر دمفو ظؼى إخبوره بلمهنو ُؿتؾً ٕجؾ افسى،
افسى ِ
ى فذفؽ.
ؾ ُعؾؿ أن
ادقج ُ
َ
أؽؾظ رجؾ ٕيب بؽر افصديؼ -ريض اّلِل ظـف -ؾؼؾً ٕيب ٍ
َ
بؽر:
ثبً ظـ أيب َب ْر َز َة أكف ؿول:
ومـ افسـي :مو َ
ٍ
ٕحد بعد رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ.-
أؿتؾف؟ ؾوكتفرين وؿول :فقس هذا
ٍ
روايي :أكف -أي :افرجؾ -صتؿف -أي :صتؿ أبو ٍ
بؽر ريض اّلِل ظـف ،-واحلديٌ حديٌ صحقح.
وْم
ؾ ُعؾؿ أن افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ـون فف أن يؼتؾ َمـ شبف و َمـ أؽؾظ ففّ ،
وأن فف أن يلمر بؼتؾ َمـ ٓ
يعؾؿ افـوس مـف شب ًبو ُي بقح دمف ،وظذ افـوس أن يطقعقه ْم ذفؽٕ :كف ٓ يلمر إٓ بَم أمر اّلِل بف ٓ ،يلمر بؿعصقي
ؿط ،بؾ مـ أضوظف ؾؼد أضوع اّلِل.
ِ
قص َت ْ ِ
غ فرشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ:-
وؿد تضؿـ احلديٌ َخص َ
إحداُهو :أكف ُيطوع ْم ـؾ َمـ أمر بؼتؾف -ـَم شقليت ْ
إن صوء اّلِل -وؿد أمر بؼتؾ ابـ َخ َطؾ ؾ ُؼتؾ متع ِؾ ًؼو
بلشتور افؽعبي ،وـون فف َؿ ْقـَتَون تغـقون َبجوء رشقل اّلِل ؾلهدر اّلِل رب افعودغ ظذ فسون رشقفف دم هذا
افؽوؾر ،ؾ ُؼتؾ متع ِؾ ًؼو بلشتور افؽعبي.
وأمو إحدى اف َؼقْـَ َت ْغ َؾؽ ََؿـ ًَْ ،ثؿ اشتلمـً َؾ ُل ِمـَ ًْ ،وأمو إخرى ؾ ُؼتؾً مع أن اإلشَلم يلمر بعدم ؿتؾ
ؾلهدر دمفوُ ..يطوع ْم ـؾ َمـ أمر بؼتؾف.
افـسوء ،وفؽـفو ـوكً تغـل َبجوء رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ-
َ
وافثوكقي :أ ّن فف أن يؼتؾ َمـ صتؿف وأؽؾظ فف.
وهذا ادعـك افثوين افذي ـون فف ٍ
جوئزا بؾ
بوق ْم حؼف بعد مقتف ،ؾؽؾ َمـ صتؿف أو أؽؾظ ْم حؼف ـون ؿتؾف ً
ُ
ؽر ممؽـ ،وهذا احلديٌ يػقد
ذفؽ بعد مقتف أوـد وأوـدٕ :ن حرمتف بعد مقتف أـؿؾ
وافتسوهؾ ْم ظرضف ُ
أن شبف ْم اجلؿؾي يبقح افؼتؾ ،و ُيستدل بعؿقمف ظذ ؿتؾ افؽوؾر وادسؾؿ.
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ادسؾؿ ،وأمو إذا مو شورع إػ ذفؽ رجؾ
احلوـؿ
ٓ كحتوج إػ افتـبقف ظذ أن افذي يلمر بوفؼتؾ ويـػذه هق
ُ
ُ
ُ
أيضو ،وٓ ُتط َؾؼ أيدي افـوس ْم دموء افـوس وٓ ْم
ؾ ُعؾؿ مـ افؼرائـ مو ـون،
ؾوفّشلن إػ احلوـؿ ادسؾؿ ً
أبّشورهؿ.
ـذفؽ مـ إدفي :ؿص ُي افعصَمء بـً مروان ،وـوكً تمذي افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿِ -
بوفّشعر،
وحترض ظذ افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ ،-ؾؼولَ « :من يل هبا؟» ،ؾؼول رجؾ مـ ؿقمفو :أكو
وتعقى اإلشَل َمِ ،
ز افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآفِ ِف َو َش َؾ َؿ ،-ؾؼول ٓ« :يـتط ُ فقفا عـزان».
يو رشقل اّلِل ،ؾـفض ؾؼتؾفو ؾلخ َ
ؿول ظؿر بـ َظ ِدي -وهق افذي ؿتؾفو :-ؾوفتػً افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -إػ َمـ حقفف وؿول« :وإنا
ٍ
رجل كرص اهلل وردوله ّبالغقب ،فاكظروا إَل عؿر ّبن عدي».
أحببتم أن ّتـظروا إَل
ؾثبً بذفؽ أن هجوءه وذمف ِ
ى فؾؼتؾّ ،
ادعوهديـ.-
وأن افسوب َيى ؿتؾف -وإن ـون مـ احلؾػوء
َ
مقج ٌ
ُ
حديٌ أكس بـ ُز َك ْق ٍؿ افدِ َي ِ ّع ،وهق مّشفقر ظـد أهؾ افسر ،ؿول ُِم ْ َج ُـ بـ َو ْهى :ـون آخر مو ـون
ومـفو:
َ
رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ؾسؿعف ؽَل ٌم مـ
بغ خزاظي وبغ ــوكي أن أكس بـ زكقؿ افديع هجو
خزاظي ،ؾقؿع بف ،ؾّشجف ،ؾخرج إػ ؿقمف ؾلراهؿ صجتف ؾثور افؼ ظذ مو ـون بقـفؿ ومو تطؾى بـق ٍ
بؽر مـ
خزاظي ْم دموئفو.
ؿول هّشوم بـ خوفد افؽعبل :وخرج ظؿرو بـ شومل اخلزاظل ْم أربعغ راـ ًبو مـ خزاظي يستـكون
رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -وخيزوكف بوفذي أصوَبؿ.
َ
ؾفدر -رشقل اّلِل
هجوك َؾـَدَ َر -أي:
ؿول :ؾؾَم ؾرغ افرـى ؿوفقا :يو رشقل اّلِل إن أكس بـ زكقؿ افديع ؿد
َ
صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -دمف.ُ
أؽؾظ مـ كؼض افعفد بوفؼتول بحقٌ إذا كؼض ؿق ٌم افعفد بوفؼتول وآخرون هجقا
َؾ ُع ِؾ َؿ بذفؽ أن اهلجوء
ثؿ أشؾؿقا ُظصؿ دم افذي ؿوتؾ وكؼض افعفد ،وجوز آكتؼو ُم مـ اهلوجل :ؾوهلجوء وكؼض افعفد بوفؼتول
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ـَلُهو ِ
مقجى فؾؼتؾ ،و ُظؾؿ أن افقؿقع ْم ظرض رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ـون أظظؿ ظـده مـ
وادعوهديـ.
شػؽ دموء ادسؾؿغ
َ
وتليت -إن صوء اّلِل ،جؾ وظَل -بؼق ُي إدفي مـ افسـي بعد حغ ،أشلل اّلِل -رب افعودغ -أن يرزؿـو حؼقؼي
اإليَمن وحَلوة افقؼغ وادسؾؿغ أَجعغ ،وصذ اّلِل وشؾؿ ظذ كبقـو ٍ
ُمؿد وظذ آفف وأصحوبف أَجعغ.

غَ ،و َأ ْص َفدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َٓ اّلِلُ َو ْحدَ ُه َٓ َ ِ
ُش َ
غَ ،و َأ ْص َفدُ َأ َن ُُم َ َؿدً ا
افصو ِحل َ
حل ْؿدُ ّلِلَِ َر ِب اف َعودَِ َ
يؽ َف ُف ُه َق َيت ََق َػ َ
ا َ
غ ُمت َََل ِز َم ْ ِ
َظ ْبدُ ُه َو َر ُشق ُف ُف َص َذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف َو َظ َذ آفِ ِف َو َش َؾ َؿ َص ََل ًة َو َش ََل ًمو َد ِائ َؿ ْ ِ
غ إِ َػ َي ْق ِم افدِ ِ
يـ.
َأ َما َّب ْعدُ :
ـوؾر
ؾؿـ إدفي مـ افسـي ظذ أ ّن َمـ شى افرشقل -صذ اّلِل ظؾقف وآفف وشؾؿ ،-وفق ـون
مسؾَم ؾفق ٌ
ً
رسح ،وهل ممو اتػؼ ظؾقفو ُ
أهؾ افعؾؿ ،واشتػوضً ظـدهؿ اشتػوض ًي يستغـل َبو
حَلل افدم :ؿص ُي ابـ أيب َ ْ
راوَيو ظـ روايي أحود ،وذفؽ أثبً وأؿقى بَم رواه افقاحد وافعدل.
افّشقخ ُ -
ُ
صقخ اإلشَلم :-مو ـون مـ آشتػوضي ظـد أهؾ افعؾؿ.
يعـل
ؿول شعد بـ أيب وؿوص :دو ـون يقم ؾتح مؽي اختبل ظبد اّلِل بـ شعد بـ أيب رسح ظـد ظثَمن ؾجوء بف حتك
أوؿػف ظذ افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ؾؼول :يو رشقل اّلِل بويع ظبد اّلِل ،ؾرؾع رأشف ؾـظر إفقف ثَل ًثوُ ،
ـؾ
ذفؽ يلبك ؾبويعف بعد ثَلث ،ثؿ أؿبؾ ظذ أصحوبف -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ؾؼول« :أما كان فقؽم ٌ
رجل رشقد
كػػت يدي عن ّبقعته فقؼتؾه» .ؾؼوفقا :مو كدري يو رشقل اّلِل مو ْم كػسؽ ،أٓ أوملت
يؼوم إَل هذا حقث رآِّن
ُ
إفقـو بعقـؽ؟ ؿول« :إكه ٓ يـبغي لـبي أن ّتؽون له خائـ ُة إعَ» .رواه أبق داود بنشـود صحقح.
ٕرصؾف -يعـل :افـبل
وـون ابـ أيب رسح ؿد أشؾؿ ،ثؿ ارتد مؼـًو راج ًعو إػ ؿريش ،ؾؼول :واّلِل إين
ِ
ِ
ظع ؾلؿقل :أو ـذا أو ـذا ،ؾقؼقل« :كعم».
صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -حقٌ يريد ،إكف َف ُق ْؿع ّ
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يكف افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ؾقَم ُيقحك إفقف،
ـون يؽتى بغ يديف مو ُأوحل بف إفقف ،ؾو َدظك أكف ِ
ٕرصؾف حقٌ يريد ،إكف فقؿع ظع ؾلؿقل :أو ـذا أو ـذا ،ؾقؼقل« :كعم».
ؾقؼقل :واّلِل إين
ِ
ؾوؾسى ظذ رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -أكف ـون يتؿؿ فف افقحل ،ويؽتى فف مو يريد ،ؾققاؾؼف ظؾقف،
وأكف زظؿ أكف ِ
مثؾ مو َ
شقـزل َ
أكزل اّلِل ،وهذا افطع ُـ ظذ رشقل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -وظذ ـتوبف ،وهذا
ِ
افسى،
ؿدر زائد ظذ َمرد افؽػر بف وافردة ْم افديـ ،وهق مـ أكقاع
ِ
آؾسا ُء ظؾقف بَم يقجى افريى ْم كبقتف ٌ
مسؾَم ،وؿق ُففّ « :
هَل قتؾتؿوه» ،ثؿ ظػقه ظـف بعد ذفؽ
وإبوح ُي افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -دمف بعد َمقئف توئ ًبو
ً
دفقؾ ظذ أن افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ـون فف أن يؼتؾف ،وأن يعػق ظـف ،ويعصؿ دمف ،وهق ٌ
ٌ
دفقؾ ظذ أن فف
صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -أن يؼتؾ َمـ شبف -وإن ظود إػ اإلشَلم.-ٌ
إشؼوط ممـ
ى اإلشَلم إثؿ افسى وبؼل ؿتؾف جو ًئزا حتك يقجد
و ُظؾؿ أن
افسوب إذا ظود إػ اإلشَلم َج َ
َ
يؿؾؽف إن ـون ممؽـًو ،وؿد ؿبض اّلِل رشقل اّلِل ،وهق افذي يؿؾؽ اإلشؼوط.
مـ إدفي :حديٌ افؼقـتغ افؾتغ ـوكتو تغـقون َبجوء افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ ،-وـذا مقٓ ٌة فبـل
افسر.
ظبدادطؾى ـوكً تمذيف ،وذفؽ مّشفقر مستػقض ظـد أهؾ ِ
ؿول افزهري :وأمرهؿ رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -أن يؽػقا أيدَيؿ ؾَل يؼوتؾقا أحدً ا إٓ َمـ
ؿوتؾفؿ ،وأمر بؼتؾ أربعي ،وأمر بؼتؾ ؿقـتغ ٓبـ َخ َط ٍؾ تغـقون َبجوء رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ .-ثؿ
تؾً إحدى افؼقـتغ ،وـؿـً إخرى حتك اشتممـ هلو.
ؿول افزهري :و ُؿ ْ
وؿول أبق ظبقدة بـ ُمؿد بـ ظَمر بـ يورس :افؼقـتون ـوكتو تغـقون َبجوئف ،وشور ُة مقٓة أيب ٍ
هلى ـوكً تمذيف
اح ًي بؿؽي ُيؾ َؼك ظؾقفو هجوء افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ؾتغـل بف.
بؾسومهنو ،وـوكً شور ُة مغـق ًي َك َق َ
تعؿد ؿتؾ ادرأة دجرد افؽػر إصع ٓ َيقز بوإلَجوع ،وؿد اشتػوضً بذفؽ افسـي ظـ
ووجف افدٓفي أن ُ
رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ :-ؾنكف ؿد مهنك ظـ ؿتؾ افـسوء وافصبقون ـَم ْم افصحقحغ وؽرُهو.
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وهمٓء افـسقة ُـ َـ معصقموت بوٕكقثي ،ثؿ إن افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -مع ذفؽ أمر بؼتؾفـ دجرد
ـقمهنـ ــ َيجقـف وهـ ْم دار حرب ،ؾ ُعؾؿ أن َمـ هجوه وشبف جوز ؿتؾف بؽؾ حولّ :
ٕن افسى مـ أؽؾظ
ادقجبوت فؾؼتؾ.
ومـ إدفي :مو ْم افصحقحغ ظـ ٍ
أن افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وآفف وشؾؿَ -
أكس -ريض اّلِل ظـفّ -
دخؾ مؽ َي
ظوم افػتح ؾجوءه رجؾ ؾؼول :اب ُـ خطؾ متع ِؾ ٌؼ بلشتور افؽعبي .ؿول -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -مع ذفؽ:
«اقتؾوه» ،ؾ ُؼتؾ متعؾ ًؼو بلشتور افؽعبي.
أهدر دم ِ
ابـ
وهذا ممو اشتػوض كؼ ُؾف بغ أهؾ افعؾؿ واتػؼقا ظؾقف أن رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ-
َ
َخ َط ٍؾ يقم افػتح ؾقؿـ أهدر ،وأكف ُؿتؾ.
ؾضبً ظـؼف بغ افرــ وادؼوم،
ؿول أبق َب ْر َزةَ:
أخرجً ظبداّلِل بـ خطؾ وهق متعؾؼ بلشتور افؽعبي ُ
ُ
ٍ
َ
رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ ،-وهقصوحى افؼقـتغ ادذـقرتغ آك ًػو ،وؿد
خطؾ ممـ َيجق
وـون اب ُـ
وشى ُيؼتؾ بَل اشتتوبي ـوبـ
افس َؾ َؿ ـوٕشر ،ؾ ُعؾؿ أن َمـ ارتد
ُؿتؾ دون اشتتوبي مع ـقكف
َ
مستسؾَم ؿد أفؼك َ
ً
خطؾ بخَلف َمـ ارتد ؾؼط ،ؾنكف ُيستتوب.
ويميده ّ
وأهدر د َم ابـ خطؾ ،ؾ ُعؾؿ أكف مل
أن افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -آ َم َـ ظوم افػتح َجق َع ادحوربغ
َ
ُيؼتؾ دجرد افؽػر ؾؼط بؾ ٍ
ٕمر زائد وهق افسى.
افز َب ْع َرى وـعى
ـثر مـ افّشعراء افذيـ ـوكقا َيجقن رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -ـوبـ ِ
وؿد َؾر ٌ
بـ زهر دو بؾغفؿ أن رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -ؿتؾ ظد ًدا ممـ ـون َيجقه بعد افػتح.
مـ إدفي :أكف ـون يـدب إػ ؿتؾ َمـ َيجقه ،ويؼقلَ « :من يؽػقـي عدوي؟».
هذه إحوديٌ ـؾفو تدل ظذ أ ّن َمـ ـون يسى افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ -ويمذيف مـ افؽػور ،ؾنكف
مسؾَم توئ ًبو ،ؾ ُعصؿ دمف
ـون يؼصد ؿتؾف ،ويض ظؾقفٕ :جؾ ذفؽ ،ثؿ مـ همٓء َمـ ُؿتؾ ومـفؿ َمـ جوء
ً
فثَلثي أشبوب-:
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إحداها :أكف جوء توئ ًبو ؿبؾ افؼدرة ظؾقف ،وادسؾؿ افذي وجى ظؾقف حد فق جوء توئ ًبو ؿبؾ افؼدرة ظؾقف فسؼط
ظـف ؾوحلريب أوػ.
والثاِّن :أن رشقل اّلِل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ـون مـ ُخؾؼف أن يعػق ظـف.
والثالث :أن احلريب إذا أشؾؿ مل ُيمخذ بقء ممو ظؿؾف ْم اجلوهؾقي.
ؾفذا افذي مر مـ شـي افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َوآف ِ ِف َو َش َؾ َؿ -ؾقَم َجعف وذـره ُ
صقخ اإلشَلم اهلَمم -رمح ُي اّلِل
ظؾقفْ -م «اللارم ادسؾول» ْم حتتؿ ؿتؾ َمـ ـون يسبف مـ ادؼـغ مع افعػق ظؿـ هق مثؾف ْم افؽػر ،ـون
ويرضقن ظؾقف -وإن أمسؽقا
مستؼرا ْم كػقس أصحوبف ظذ ظفده -وبعد ظفده -يؼصدون ؿتؾ افسوبِ ،
ّ
ظـ ؽره -وَيعؾقن ذفؽ ِ
ى فؼتؾف.
ادقج َ

ومـ شـي اّلِل -تعوػ -أن َمـ مل يؿؽـ اّلِل -رب افعودغ -ادممـغ مـف أن يعذبقه مـ افذيـ يمذون اّلِل
ورشق َفف ؾنن اّلِل -شبحوكف -يـتؼؿ مـف فرشقفف ويؽػقف إيوه ،ـَم ؿول اّلِل -جَل وظَل﴿ :-إِكَا َك َػ ْقـَا َك
ِ
َ﴾ [احلجر.]95 :
ادُْ ْست َْف ِزئ َ
ِ
رسى دو م ّزق ـتوب رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ ،-واشتفزأ بف ؿتؾف اّلِل بعد ٍ
ومزق مؾؽف َ
ـؾ
ؿؾقؾَ ،
ـَْ
ِ
َ
ِ
ت﴾ [افؽقثر.]3 :
أظؾؿ
ُ
َ
ممزق ،وهذا واّلِلُ ُ
حتؼقؼ ؿقفف تعوػ﴿ :إ َن َشاك َك َ ُه َو ْإ ّْب َ ُ
وأثره ،وإذا ـون اإلكسون -فق
ؾؽؾ َمـ صـله وأبغضف وظوداه ؾنن اّلِل -تعوػ -يؼطع دابره ويؿحؼ ظقـف َ
مسؾَم -أت ًقو بؼائع اإلشَلم ٓ يتخؾػ ظـ يشء مـ ُشائعف و َـ ِر َه صق ًئو ممو أكزل اّلِل ظذ رشقف ِف ،وـره
ـون
ً
صقئًو ممو جوء بف رشقل اّلِل ْ -
ـوؾرا مرتدً ا مع أكف يليت بف وٓ يسـف وفؽـف يؽرهف ويؽره
وإن ظؿؾ بف -ؾنكف يؽقن ً
ِ ِِ
يكح بذفؽ
مو أكزل اّلِل ظذ رشقفف ،ؾؽقػ َ
بؿـ يؽره رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْقف َوآفف َو َش َؾ َؿ-؟!! وإن مل ِ
مسؾَم ْم حؼقؼي إمر.
افبغض وإن افتزم افؼائع
طوهرا ؾنكف ٓ يؽقن ً
ً
مـ افؽَل ِم افسوئر «حلو ُم العؾَمء مسؿومة» ،ؾؽقػ بؾحقم إكبقوء -ظؾقفؿ افصَلة وافسَلم-؟!!
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وأمو إَجوع افصحوبي -ريض اّلِل ظـفؿ -ؾألن ذفؽ ُكؼؾ ظـفؿ ْم ؿضويو متعددة يـتؼ مث ُؾفو ويستػقض،
ومل يـؽرهو أحدٌ مـفؿ ،ؾصورت إَجو ًظو.
ٍ
َ
اشتحَلل
ؾرظقي بلبؾغَ مـ هذا افطريؼ ،واظؾؿ أن
واظؾؿ أكف ٓ يؿؽـ ادظوء إَجوع افصحوبي ظذ مسلفي
افسى فقس ُش ًضو ْم افؼتؾّ :
طوهرا وبوضـًو شقا ٌء ـون افسوب يعتؼد أن ذفؽ
ـػر
ِ
ً
ٕن شى اّلِل أو شى رشق َفف ٌ
َل فف أو ـون ذاه ً
ُمر ٌم أو ـون مستح ً
َل ظـ اظتؼوده .هذا مذهى افػؼفوء وشوئر أهؾ افسـي افؼوئؾغ :بلن اإليَمن
َ
ٌ
ؿقل وظؿؾ.
َ
ُ
تقرط ْم اإلرجوء!!!
اشتحَلل افؼؾى هلذا آشتفزاءَ ،مـ ؿول بذفؽ
َمـ شى افرشقل ـػر ،وٓ ُيّشسط
َمـ اشتفزأ بوفـبل ـػرَ ،مـ اشتفزأ بوّلِل ـػرَ ،مـ اشتفزأ بوفؼرآن ـػرَ ،مـ شى افديـ ـػرَ ،مـ أهون
ِ
ِ
طوهرا وبوضـًو ،وهذا مذهى افػؼفوء
ـػر
ً
ادصحػ ـػر ،وٓ ُيؼول :أ ُمستح ّؾ هق أو ؽر ُمستحؾ؟!! هذا ٌ
ٌ
وشوئر أهؾ افسـي واجلَمظي مـ ظؾَمء اإلشَلم افؼوئؾغ :بلن اإليَمن ٌ
وظؿؾ ممـ خوفػقا ادرجئي واإلرجوء.
ؿقل
أمر ٌ
ّ
بوضؾ ،وهذا افعؿؾ افظوهر دٓفي ظذ خؾق افبوضـ مـ
وٓ ُيؼول:
أمستحؾ هق أو ؽر مستحؾ؟!! هذا ٌ
ـؾ إيَمن وإشَلم ،وظذ هذا َمـ ُيعتد بف و ُيعتز مـ ظؾَمء اإلشَلم ومّشوخيف ومـ صققخ افسـي شؾ ًػو وخؾ ًػو.
ى رشق َفف َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ،-
ى اّلِل ،أو َش َ
ؿول إشحوق بـ َر ُاهق َيي« :أَجع ادسؾؿقن ظذ أن َمـ َش َ
ـوؾر بذفؽْ ،
مؼرا بؽؾ مو أكزل اّلِل».
وإن ـون ّ
أو دؾع صق ًئو ممو أكزل اّلِل ،أو ؿتؾ كب ًقو مـ أكبقوء اّلِل ،أَجعقا ظذ أكف ٌ
وؿول اإلمو ُم أمحدَ « :مـ صتؿ افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿُ -ؿتؾ :وذفؽ أكف إذا صتؿف ؾؼد ارتد ظـ
مسؾؿ افـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ.»-
اإلشَلم ،وٓ يّشتؿ
ٌ
ؾبغ أن هذا مرتد ،وأن ادسؾؿ ٓ ُيتصقر أن يّشتؿ افـبل وهق مسؾؿ!! هذا ٓ ُيتصقر.
ّ
افّشوؾعل ظؿـ هزل بقء مـ آيوت اّلِل -تعوػ ،-ؿول« :هق ـوؾر» ،واشتدل -رمحف اّلِل -بؼقفف -
وشئؾ
ُ
ُ
تعوػُ ﴿:-ق ْل َأّبِاهللِ َوآ َياّتِ ِه َو َر ُدولِ ِه ُكـْت ُْم ّت َْست َْف ِزئُو َن ي َٓ َّت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َػ ْرّت ُْم َّب ْعدَ إِ َيَمكِؽ ُْم إِ ْن َك ْعفُ َع ْن َطائِ َػ ٍة
ِمـْؽُم ُكع ِذ َطائِ َػ اة ّبِ َلَّنم كَاكُوا ُ ْ ِ
َ﴾ [افتقبي.]66-65 :
ُم ِرم َ
ْ َ ْ
َُْ
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كؼصو ْم كػسف
ؿول ظقوض -رمحف اّلِلَ« :-جقع َمـ شى افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -أو ظوبف أو أحلؼ بف ً
ِ
واإلزراء ظؾقف أو افغض
ظر َض بف أو صبفف بقء ظذ ضريؼ افسى فف
أو كسبف أو ديـف أو خصؾي مـ خصوفف أو َ
واحلؽؿ ؾقف حؽؿ افسوبُ :يؼتؾ وٓ كستثـل ؾص ً
َل مـ ؾصقل هذا افبوب ظـ
مـف وافعقى فف ،ؾفق شوب فف،
ُ
يو.
يو ـون أو َت ْؾ ِق ً
هذا ادؼصد ،وٓ كؿسي ؾقف تك ً
وـذفؽ َمـ فعـف أو جمـك مضة فف أو دظو ظؾقف أو كسى إفقف مو ٓ يؾقؼ بؿـصبف ظذ ضريؼ افذم أو ظ ّقبف ْم
ٍ
ظره بقء ممو َيري مـ افبَلء وادحـي
جفتف افعزيزة بِ ُس ْخػ مـ افؽَلم ُ
وه ْج ٍر و ُمـْ َؽ ٍر مـ افؼقل وزور أو ّ
إَجوع مـ افعؾَمء وأئؿي افػتقى
ظؾقف أو ؽؿصف ببعض افعقارض افبؼيي اجلوئزة وادعفقدة فديف .ؿول :هذا ـؾف
ٌ
ِ
ٍ
ظقوض -رمحف اّلِل.-
وه ُؾ َؿ َج َرا» .يعـل :إػ ظكه ،إػ ظك
مـ فدن أصحوبف َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْقف َو َش َؾ َؿَ -
ٍ
ـػر،
وإذا تبغ أ ّن مذهى إمي بسؾػفو وأئؿتفو و َمـ اتبعفؿ بنحسون ممـ خؾػفؿ أن افسى ْم كػسف ٌ
َجقع مو مر مـ إدفي ظذ ـػر افسوب :ـؼقفف تعوػ:
اشتحؾفو صوحبفو أو مل يستحؾفو ،ؾوفدفقؾ ظذ ذفؽ ُ
ِ
ِ
ون الـَبِ َي﴾ [افتقبي ،]6٢ :وؿقفف تعوػَّ َٓ ﴿ :ت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َػ ْرّت ُْم َّب ْعدَ إِ َيَمكِؽ ُْم﴾ [افتقبي:
ين ُي ْم ُن َ
﴿ َومـ ُْف ُم ا َلذ َ
 ، ]66إػ ؽرهو مـ أيوت ،ومو ورد مـ إحوديٌ وأثور :ؾنمهنو أدفي بقـي ظذ أن كػس أذى اّلِل ورشقفف
ـػر.
ـػر ،مع ؿطع افـظر ظـ اظتؼود افتحريؿ أو ظدمف ،ظـ آشتحَلل أو ظدمفَ ،مر ُد آشتفزاء ٌ
وأمو مسلف ُي اشتتوبي افسوب ،ؾؼد ؿول افؼويض ظقوض ْم «الشػا» ،ارجع إفقف حتك يّشػل اّلِل -رب
افعودغَ -و َح َر صدرك.
اخلَلفٕ :كف حؼ يتعؾؼ بوفـبل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾ ْق ِف َو َش َؾ َؿ -وبلمتف بسببفٓ ،
مسلف ُي افسوب ٓ ُي َت َص َق ُر ؾقفو
ُ

ُت ْس ِؼ ُطف افتقبي ـسوئر حؼقق أدمغ ،وـذفؽ بؼقل اجلؿفقر :إكف ُيؼتؾ حدً ا .يعـلْ :
إن توب .وافتقب ُي ٓ ُتسؼط
احلد بحول ،وافصحقح أكف يؼتؾ بؽؾ حول ـَم هق طوهر ـَلم ٍ
موفؽ وأمحد.
ُ

مسؾَم ـون أو
ى رشقل اّلِل َ -ص َذ افؾـ ُف َظ َؾقْ ِف َو َش َؾ َؿ -أو صتؿف أو ظوبف أو تـ َؼصفُ ،ؿتِؾ
ؿول موفؽَ « :مـ َش َ
ً
ـوؾرا وٓ ُيستتوب».
ً
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ـوؾرا ؾعؾقف
وؿول أمحد ْم روايي حـبؾ« :ـؾ َمـ صتؿ افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -وتـ َؼصف
مسؾَم ـون أو ً
ً
افؼتؾ ،وأرى أن ُيؼتؾ وٓ ُيستتوب».
ِ
ؽر مسؾؿ ـعؼقبتف
ٕن ؿتؾف َو َج َ
ى ظذ ُج ْر ٍم ُُم َر ٍم ْم ديـ اّلِل ،ؾؾؿ َيسؼط ظـف مقجبف بوإلشَلم إذا ـون َ
ظذ افزكو وافرسؿي وافؼب ،وهذا افؼقل هق افذي يدل ظؾقف أـثر إدفي.
افسوب ـودرتد ،بؾ افسى جـويي زائدة ظذ افؽػر ،ظذ وجف يؼطع افعوؿؾ أن شى افرشقل -صذ
فقس
ُ
اّلِل ظؾقف وشؾؿ -جـوي ٌي هلو مقؿع يزيد ظذ ظومي اجلـويوت بحقٌ يستحؼ صوحبفو مع افعؼقبي مو ٓ يستحؼ
ؽره.
ُ
اهلجوئغ افسوبغ جلـوبف افرؾقع بعد افػتح ظذ افـحق
و َمـ تلمؾ ْم إهدار افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -د َم ّ
ِ
إمر.
مر وص ُػف وتؿ ذـره يعؾؿ حؼقؼي
افذي َ
مر مـ ـَلم صقخـو افعظقؿ صقخ اإلشَلم -رمحف اّلِل رمح ًي واشع ًي -مع شقق
ُ
ؾوحلؼ أين أؿصد َبذا ـ ِؾف ممو َ
إدفي ـتوبو وشـ ًي وإَجو ًظو ِ
وذـر أؿقال افعؾَمء ،مو ؿصدتف هق بقون خطقرة ادسلفي بوفـسبي فؾؿسؾؿغ ،ؾنن أـثر
ً
وتـؼصو ّلِل،
صتَم
تـؼصو
واؿع ممـ
ً
يـتسى إػ اإلشَلم ً
ُ
مو تسؿع ْم ديور ادسؾؿغ وهق ٌ
وصتَم فرشقل اّلِل ،بؾ ً
ً
واحتؼورا فّشعوئر اإلشَلم افظوهرة ،وافعؾَم ُء ؿد ؿرروا أن َمـ شى افديـ ـػر ،و َمـ
وإزدرا ًء بؽتوب اّلِل،
ً
ادستؼرةَ ،مـ اشتفزأ بقء مـفو ـػر.
اشتفزأ بقء مـ صعوئره افظوهرة ـػر ـوفؾحقي أو ؽر ذفؽ مـ افســ
ِ
أردت افؽوؾريـ ،-ؾوفؽػور افذيـ ؾعؾقا مو ؾعؾقا ،وصـعقا مو صـعقا ْ
إن مل يؿ ِؽـ
ؾؼصدت ادسؾؿغ ٓ-
ُ
ُ
ؾؾسً ْم صؽ مـ أن اّلِل -تبورك وتعوػ -يتقػ ظؼوَبؿ ،يتقػ إخزاءهؿ.
اّلِل -تبورك وتعوػ -ادسؾؿغ مـفؿ
ُ
وتصديؼ ذفؽ مو رواه اإلموم افبخوري
وإذا مل يتؿؽـ مـفؿ ادسؾؿقن شسون -إن صوء اّلِل رب افعودغ،-
ُ
ِ
رمحف اّلِلْ -م صحقحف ،وـذا مسؾؿ َظ ْـ َأك ٍيض اّلِلُ َظـْ ُفَ ،-ؿ َول :ـ َ
َكاكِ ّقو َؾ َل ْش َؾ َؿَ ،و َؿ َر َأ اف َب َؼ َر َة
َون َر ُج ٌؾ ك ْ َ
َس َ -ر َ
مح َؾ]َ -وـ َ
َو َآل ِظ ْؿ َر َ
ى فِؾـَبِ ِل َص َذ اّلِلُ َظ َؾ ْق ِف
ان [-وؿرأْ :م فسومهنؿ َح ِػ َظْ ،م فسون ادتلخريـ ،أيَ َ :
َون َي ْؽ ُت ُ
َكاكِ ّقوَ ،ؾؽَو َن َي ُؼ ُ
قلَ :مو َيدْ ِري ُُم َ َؿدٌ إِ َٓ َمو َـتَ ْب ًُ َف ُف َؾ َل َمو َت ُف اّلِلُ َؾدَ َؾـُق ُه ٕ[-كف َِحل َؼ بوفـصورى،
َو َش َؾ َؿَ ،ؾ َعو َد ك ْ َ
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َؾدَ َؾـُق ُه :إذ موت بقـفؿ]َ -ؾ َل ْص َب َح َو َؿدْ َف َػ َظ ْت ُف إَ ْر ُضَ ،ؾ َح َػ ُروا َف ُف َؾ َل ْظ َؿ ُؼقاَ ،ؾ َل ْص َب َح َو َؿدْ َف َػ َظ ْت ُف إَ ْر ُض،
َؾ َؼو ُفقا :ه َذا ؾِع ُؾ ُُمَؿ ٍد و َأصحوبِ ِفَ ،كب ُّشقا َظـ ص ِ
وحبِـَو دَو َه َر َب ِمـ ُْف ْؿ َؾ َل ْف َؼ ْق ُه َخ ِ
ور َج ا ْف َؼ ْ ِزَ ،ؾ َح َػ ُروا َف ُف َو َأ ْظ َؿ ُؼقا
َ
ْ َ
َ
َ َ ْ َ
ْ
َوسَ ،ؾ َل ْف َؼقه»ْ .م ٍ
َف ُف ِْم إَ ْر ِ
اش َت َطو ُظقاَ ،ؾ َل ْص َب َح َؿدْ َف َػ َظ ْت ُف إَ ْر ُضَ ،ؾ َع ِؾ ُؿقاَ :أ َك ُف َفقْ َس ِم َـ ؾِ ْع ِؾ افـ ِ
فػظ آخر
ُْ
ض َمو ْ

س ُـق ُه َمـْ ُبق ًذا».
ظـد مسؾؿ -رمحف اّلِلَ « :-ؾ َ َ
ؿول ُ
صقخ اإلشَلم« :ؾفذا ادؾعقن افذي اؾسى ظذ افـبل -صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ -أكف مو ـون يدري إٓ مو
ِ
مرارا ،وهذا أمر خورج ظـ افعودة ،يدل ـؾ
ـتى فف ،ؿصؿف اّلِل وؾضحف بلن أخرجف مـ افؼز بعد أن ُدؾ َـ ً
أحد ظذ أن هذا ظؼقبي دو ؿوفف ،وأكف ـون ـوذ ًبو :إذ ـون ظومي ادقتك ٓ يصقبفؿ مثؾ ذفؽ ،وأن هذا اجلُ ْر َم
أظظؿ مـ َمرد آرتداد :إذ ـون ظومي ادرتديـ يؿقتقن وٓ يصقبفؿ مثؾ هذا ،وأن اّلِل مـتؼؿ فرشقفف -صذ
ُ
اّلِل ظؾقف وشؾؿ -ممـ ضعـ ظؾقف وشبف ،و ُم ْظ ِف ٌر فديـف وفؽذب افؽوذب إذا مل ُي ْؿ ِؽـ افـوس أن يؼقؿقا ظؾقف
احلد».
وروى صقخ اإلشَلم -رمحف اّلِل -مـ ّمورب ادسؾؿغ ْم ظكه ؾقؿـ شى افرشقل -صذ اّلِل ظؾقف
وكظر هذا مو حدثـوه أظداد مـ ادسؾؿغ افعدول أهؾ افػؼف واخلزة ظَم جربقه مرات متعددة
وشؾؿ -ؾؼول« :
ُ
ِ
ك ؾقفو بـق إصػر ْم زموكـو ،ؿوفقا :ــو كحـ
ْم حك احلصقن واددائـ افتل بوفسقاحؾ افّشومقي ،دو ُح َ
تعرض ُ
أهؾ
كحك احلصـ أو ادديـي افّشفر أو أـثر مـ افّشفر وهق ممتـع ظؾقـو حتك كؽود كقلس مـف حتك إذا َ
ؾتح ُف وتقرس ،ومل يؽد يتلخر إٓ يق ًمو أو يقمغ أو كحق
احلصـ فسى رشقل اّلِل وافقؿقعي ْم ظرضف َت َع َج ْؾـَو َ
ذفؽ ،ثؿ ُيػتح ادؽون ُظـْ َقة ،ويؽقن ؾقفؿ َم ْؾ َح َؿ ٌي ظظقؿي .ؿوفقا :حتك إكو ــو فـتبوُش بتعجقؾ افػتح إذا
شؿعـوهؿ يؼعقن ؾقف مع امتَلء افؼؾقب ؽق ًظو ظؾقفؿ بَم ؿوفقه ؾقف».
ِ
الش َػا»ّ :
ظقوض -رمحف اّلِلْ -م « ِ
قؿ
أن ُؾ َؼ َفوء
وذـر
ٌ
افؼر َوان َو َأ ْص َح َ
وب ابـ ُش ْحـُقن أؾتقا بِ َؼتْؾ إ ْب َراه َ
َ
صوظرا م َت َػـَـًو ِْم ـثر ِمـ افع ُؾقم وـَون يستفز ُأ بوّلِل وأكْبِق ِوئف وكِبقـَو ٍ
اف َػ َز ِاري وـَون ِ
ُمؿد َص َذ اّلِل َظ َؾقْف َوآف ِ ِف َو َش َؾؿ
َ َ َ ََ
َ
ُ
ّ َ
ً ُ
ِ
ِ
ِ
بوفسؽّغ َو ُص ِؾى ُمـَؽ ًّسو ُث ّؿ ُأك ِْزل َو ُأ ْح ِر َق بوفـَور.
يقَك بـ ُظ َؿر بِ َؼتْؾف َو َص ْؾبِف َؾ ُطعـ َ
ؾلمر ا ْف َؼويض َ ْ
َ
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وحقفتف َظـ افؼبؾي :إذ إمهنؿ دو
َو َحؽَك َب ْع ُض ادمرخغ أكَف دَّو ُرؾعً خّشبتف وزافً َظـ َْفو إيدي اشتدارت َ
ـؾى
وـز افـَوس ،وجوء ٌ
صؾبقه جعؾقه إػ افؼبؾي ،ؾوشتدارت خّشبتف وحتقفً ظـ افؼبؾي ،ؾؽون آي ًي فؾجؿقعَ ،
ؾقفغَ ِْم دمف.
ٍ
ُمؿد معؾقم ٌي ٓ تتخؾػ ،ؾنن مل
ؾعود ُة اّلِل -تعوػْ -م ظؼوب وإذٓل َمـ اشتفزأ بـبقف وخؾقؾف وـؾقؿف
ِ
ُي َت َؿ َؽـ مـ أوفئؽ افؽػرة افػجرة ،ؾنن اّلِل -تبورك وتعوػ -يتقػ ظؼوَبؿ ،وفؽ َـ افّشل َن َ
افّشلن ْم ادسؾؿغ
ـؾ
ـثر مـ افـوس ـَم يتفوؾً
افعؾؿ بقـفؿ -
َؾ ُبق ُثقا
َ
َ
ضَلب افعؾؿ ،-وٓ تتقاكقا ؾنن كقاؿض اإلشَلم يتفوؾً ؾقفو ٌ
افػراش ظذ افـور ،وإكو ّلِل وإكو إفقف راجعقن ،وصذ اّلِل وشؾؿ ظذ كبقـو ٍ
ُ
ُمؿد وظذ آفف وأصحوبف أَجعغ.

وفرغه/
َ
ادرصي
أّبو عبدالرمحن محدي آل زيد
ّ
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