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ُمٝم٤مضمـر إمم اجلٜمـ٦م
افـجاة  ..افـجاة

«خطقات دم افسبقة»
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هذا افؽتاب

إػ ادربغ وافدظاة..
وإػ مـ يريد أن يسؾؽ افطريؼ..
اشتئـاشا بف ومعايشة دم افطريؼ ،واهلل اهلادي إفقف شبقال..
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مؼـدمـة
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احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه وسمٕمد..
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أظمؼمٟم٤م أن ًمٜم٤م ٟمٗمقؾم٤م هل٤م هقى ،وأن هذا اهلقى ُمّم٤مدم ًمٚمٛمّمٚمح٦م وًمٚمخػم ذم أهمٚمٌف..
وأظمؼمٟم٤م شمٕم٤ممم أٟمٜم٤م ًمق اشمٌٕمٜم٤م أهقاءٟم٤م هلٚمٙمٜم٤م وأوردٟم٤مه٤م اهلٚمٙم٦م ذم أظمرة وخلنٟم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م يمثػما ،وًمْمٞمٕمٜم٤م
ُمّم٤مًمح وومرـمٜم٤م ذم واضمٌ٤مت ،وًمٔمٚمٛمٜم٤م همػمٟم٤م وشمٕمديٜم٤م احلدود ،وهلٚمٙمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة..
احلؼ َأهقاءهؿ ًَم َٗمًدَ ِ
ت
وأظمؼمٟم٤م شمٕم٤ممم أن اهلقى ُمٗمًد ،وًمق اشمٌع احلؼ أهقاءٟم٤م ًمٌٚمغ اًمٗمً٤مد ُمٌٚمٖمف َ و ًَم ِقا َّشم ٌَ َع ْ َ ْ َ ُ ْ َ
ات َو ْإَ ْر ُض َو َُمـ ومِ ِٞمٝم َّـ.
اًمً ََم َو ُ
َّ
واهلقى يّمٜمع اًمٓمٖمٞم٤من واإلحل٤مد واإلسم٤مطمٞم٦م واًمٔمٚمؿ اعمٗمًد واعمُٔمٚمؿ..
وىمد يٙمقن اإلحل٤مد ٟم٤مسمٕم٤م ُمـ اهلقى ٓ ُمـ ٟم٘مص اًمدًمٞمؾ.
ويمؾ اشمٌ٤مع ًمٚمٝمقى وٞم٤مع ٕهمغم ُم٤م ٟمٛمٚمؽ ،وهق اًمٕمٛمر واًمٚمحٔم٤مت اًمتل ٟم٘مْمٞمٝم٤م هٜم٤م ىمٌؾ ًم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم؛
وم٤مهلقى يٍمومٜم٤م قمـ اًمتجٝمٞمز ًمٚم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٚمٕم٥م واًمٕمٌ٨م ،ومل ٟمخٚمؼ هلذا َ أ َوم َح ًِ ٌْت ُْؿ َأٟم َََّم َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ َقم ٌَ ًث٤م؟
٤مظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م اًمًَمو ِ
ف َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قنَ  و َُم َ
لم *
َ ذ ْر ُه ْؿ َي ْ٠م ُيم ُٚمق ْا َو َيت ََٛم َّت ُٕمق ْا َو ُي ْٚم ِٝم ِٝم ُؿ إَ َُم ُؾ َوم ًَ ْق َ
ات َو ْإَ ْر َض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ََم َٓ ِقمٌِ َ
َّ َ َ
٤محلؼ َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيمثَ َر ُه ْؿ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َُم َ
قن.
َ٤مُه٤م إِ َّٓ سمِ ْ َ
٤مظم َٚم ْ٘مٜم ُ َ
وأظمؼمٟم٤م شمٕم٤ممم أٟمف ٓ يٜمجق ُمٜم٤م إٓ ُمـ همٚم٥م هقاه ،وهن٤مه ،ويمػ ٟمٗمًف قمـ اشمٌ٤مع ُم٤م هتقاه وضمٜمح هب٤م إمم
احلٞم٤م َة اًمد ْٟمٞم٤م * َوم٢مِ َّن ْ ِ
ٞمؿ ِه َل ا َْعم ْ٠م َوى * َو َأ َُّم٤م َُم ْـ
َ
ُمقاوم٘م٦م أُمر رهب٤م شمٕم٤ممم ٓ اشمٌ٤مع ُم٤م هتقاه َ وم َ٠م َُّم٤م َُمـ َـم َٖمك * َوآ َصم َر ْ َ َ
اجلح َ
َ

ِ
اجلٜمَّ َ٦م ِه َل ا َْعم ْ٠م َوى.
َظم َ
٤مف َُم َ٘م٤م َم َرسمف َو َهنَك اًمٜمَّ ْٗم َس َقم ِـ ْاهل َ َقى * َوم٢مِ َّن ْ َ
ٍ
ٜمٝمل قمٜمف ،وم٠مٟم٧م اًمٜم٤مهل ،واًمٜمٗمس هل اعمٜمٝمٞم٦م ،واهلقى هق ُمدار اًمٜمٝمل وحمٚمف.
وم٠مووح شمٕم٤ممم أن هٜم٤مك ٟم٤مه وُمٜمٝمل وُم ّ

وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم أن اًمٙمػ اًم٘مٚمٞمؾ واًمٜمٝمل اعم١مىم٧م ًمٚمٜمٗمس قمـ هقاه٤م يٕم٘مٌف ؾمٕم٤مدة ُ
وظمٚمد وإـمالق عم٤م هتقى
٤مؤ َ
ون ومِ َٞمٝم٤م َو ًَمدَ ْيٜمَ٤م َُم ِزيدٌ َ  وم َال َشم ْٕم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس َُّم٤م ُأ ْظم ِٗم َل
اًمٜمٗمس وشمِمتٝمل وشمتٛمٜمك ،سمؾ هل٤م أيمثر مم٤م شمتٛمٜمك َ هلُؿ َُّم٤م َي َِم ُ
َهلؿ ُمـ ُىم َّر ِة َأ ْقم ُ ٍ
لمَ ،ضم َزاء سمِ ََم يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن« أقمددت ًمٕمٌ٤مدي اًمّم٤محللم ُم٤م ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ
ُ
ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنمش( ،)1وضم٤مء ذم إصمر أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ضمٜم٦م قمدن سمٞمده اًمٙمريٛم٦م ،وهمرس ٕهٚمٝم٤م يمراُمتٝمؿ
ؾمحر ،وأٟمف ي٘مقل
سمٞمده ؾمٌح٤مٟمف ،وأٟمف مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أطمدا ُمـ ظمٚم٘مف ٓ ُمٚمٙم٤م وٓ همػمه ،وأٟمف شمٕم٤ممم يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يمؾ َ
هل٤م شمزيٜمل؛ وم٢مٟمف يقؿمؽ قمٌ٤مدي أن يٜم٘مٚمٌقا إًمٞمؽ(.)2

( )1صحٌح البخاري ،رقم ،8947 :صحٌح مسلم ،رقم. 8789 :
تَ :غرَ سْ ُ
ك الَّذٌِنَ أَرَ ْد ُ
ت َكرَ ا َم َت ُه ْم
( )2ورد عن المغٌرة بن شعبة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال( :أُولَئِ َ
ْت َعلَ ٌْهَاَ ،فلَ ْم َترَ َعٌْنٌ َ ،ولَ ْم َتسْ َمعْ أ ُ ُذنٌ َ ،ولَ ْم ٌ َْخ ُ
ِب ٌَدِيَ ،و َخ َتم ُ
ب َب َش ٍر) رواه مسلم برقم  .218وكذلك ما ورد فً
طرْ َعلَى َق ْل ِ
الترهٌب والترغٌب ،جـ ،8ص « 112وأمَّا الرَّ ابع ُة فإنَّ هللاَ ع َّز وج َّل ٌؤ ُم ُر ج َّن َته فٌقو ُل لها استع ِّدي وتزٌَّنً لعبادي ْأو َشك
ب الدُّنٌا إلى داري وكرامتً».
أن ٌسترٌحوا من تع ِ
7

ويمؾ هذا اخلػم ُمؽمشم٥م قمغم يمػ اًمٜمٗمس قمـ أهقائٝم٤م ،ومحٚمٝم٤م قمغم أُمر رهب٤م شمٕم٤ممم وُمراده ٓ قمغم ُمراده٤م،
وقمدم إـمالق اًمٕمٜم٤من هل٤م ..وم٘مد أظمؼم شمٕم٤ممم أن اًمٜمٗمس إن شمريم٧م وُم٤م هتقى ُم٤مًم٧م إمم اًمنم َ سم ْؾ ُي ِريدُ ْ ِ
ٟمً ُ
٤من
اإل َ
ًم ِ َٞم ْٗم ُج َر َأ َُم٤م َُم ُف وُمٕمٜمك « َأ َُم٤م َُم ُفش يٕمٜمل ومٞمَم يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُمـ واًمٕمٛمرً« ،مٞمدوم قمغم ومجقره ومٞمَم يًت٘مٌٚمف ُمـ
اًمزُم٤منش( ..)1ومٝمق « يريد أن يٛميض أُم٤مُمف ىمدُم٤م ذم ُمٕم٤ميص اهلل ٓ ،يثٜمٞمف قمٜمٝم٤م رء ،وٓ يتقب ُمٜمٝم٤م أسمدا ..صمؿ ذيمر
يًقف اًمتقسم٦مش(.)2
قمـ اًمًٚمػ أٟمف ّ
ومٚمٚمٜمٗمس دا ٍع إمم اهلقى واًمنمورو سمؾ واًمٗمجقر «ًم ِ َٞم ْٗم ُج َرش ذم زُم٤من ممتد « َأ َُم٤م َُم ُفش..
وهذا ٟم٤مسمع مم٤م هق ٓزم هل٤م وهق أُمران=
اجلفؾ سمَم يٜمٗمٕمٝم٤م ويّمٚمحٝم٤م قمغم وضمف احل٘مٞم٘م٦م ٓ اخلٞم٤مل..
وافظؾؿ اًمالزم هل٤م سم٤مٟمحراف إرداهت٤م ومتْمع إُمر ذم همػم حمٚمف ،وشمٜم٘مص ٟمٗمًٝم٤م طم٘مٝم٤م وطمٔمٝم٤م ـ وُه٤م أسمرز
مح َٚم َٝم٤م ْ ِ
َ٤من َفم ُٚمق ًُم٤م َضم ُٝم ً
٤من إِ َّٟم ُف يم َ
ٟمً ُ
قٓ.
ُمٕم٤مين اًمٔمٚمؿ ـ وىمد مجع اهلل شمٕم٤ممم ه٤مشملم أومتلم ذم آي٦م واطمدة َ و َ َ
اإل َ
وم٤مًمٔمٚمؿ يٙمقن ذم إقمَمل واعم٘م٤مصد واإلردات ،واجلٝمؾ يٙمقن ذم اًمٕمٚمؿ واًمتّمقرات.
وىمٚم٥م يمؾ إٟمً٤من ومٞمف قمٚمؿ وقمٛمؾ ،واًمالزم ًمٜم٤م هق اجلٝمؾ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٔمٚمؿ ذم اًمٕمٛمؾ واإلرادة ،واهلقى
حيٛمؾ قمٚمٞمٝمَم ويًقق اإلٟمً٤من إمم ُم٤م هيٚمٙمف ذم اًمدٟمٞم٤م ،وُم٤م يتٕمًف وهيٚمٙمف ذم أظمرة.
وهلذا أُمرٟم٤م شمٕم٤ممم أن ٟمٜمٝمك ٟمٗمقؾمٜم٤م قمـ اشمٌ٤مع اهلقى وأن ٟمٙمٗمٝم٤م قمـ اشمٌ٤مع ضمٝمٚمٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م.
واجلٝمؾ واًمٔمٚمؿ ٓ يٜمتٗمل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقي واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديث٦م ،سمؾ ىمد حيٛمالن اًمٜمٗمس اجل٤مهٚم٦م اًمٔم٤معم٦م قمغم
ُمزيد ُمـ اهلقى واجلرائؿ واًمٗمً٤مد اًمٕمٔمٞمؿً ،متٕم٤مفمؿ اًم٘مدرة.
وًمٙمـ اجلٝمؾ واًمٔمٚمؿ يٜمتٗمٞم٤من سمٕمٚمقم اًمقطمل ،وهق اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل اعمٜمزل ُمـ اًمًَمء ،وهق ظمٓم٤مب اهلل
اعمتْمٛمـ ًمرمحتف ويمرُمف وومْمٚمف ًمٚمٛمخٚمقق اًمٌنمي ًمًٕم٤مدشمف وٟمج٤مشمف وظمروضمف ُمـ اعمٝم٤مًمؽ َ وإِ ِن ْاهتَدَ ْي ُ٧م َومٌِ ََم
ي ِ
قطمل إِ َ ّزم ََرّب.
ُ
وهلذا إذا اشمٌع اًمٕمٌد هقاه؛ وم٤مشمٌع ضمٝمٚمف وفمٚمٛمف ،يم٤مٟم٧م ُمٗم٤مؾمد ٓ شمٜمحٍم وذور ٓ شمٜمتٝمل سمؾ شمٙمقن ذور
ِ
وُمدوظم٦م وُمؽماسمٓم٦م ذم ؾمالؾمؾ ٓ شمٜمتٝمل إذا ا ًْمت٘مك سم٠مُمث٤مًمف..
ُمرقمٌ٦م
احلؼ ؾمٚمِؿ ،وًمٙمـ ًمٚمٜمٗمس هقى و٤مهمط وؿمٝمقات ىمد شمٜمحرف سمف..
وًمق اشمٌع َ
وُمـ هٜم٤م ومٛمـ أراد اًمٓمريؼ إمم رسمف وصالح ٟمٗمًف وطمٞم٤مشمف وطمٞم٤مة اخل ْٚمؼ ،وأراد ٟمج٤مشمف ُمـ طمً٤مب يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م وومقزه يقم اًمٚم٘م٤مء وضمد ٟمٗمًف ذم ساع سملم داقمل رسمف ،وٟمزوات ٟمٗمًف ،ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ أُمر ٟمٗمًف وهنٞمٝم٤م؛
( )1تفسٌر اإلمام البٌضاوي ،سورة القٌامة.
( )2تفسٌر اإلمام الطبري ،سورة القٌامة.
8

إذ أن هل٤م دا ٍع وًمرسمف دا ٍع وًمق شمريمٝم٤م وُم٤م شمريد ومٝمل ٓ شمدري أيـ اخلػم ،وضمٝمٚمٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م ُي ْردي هب٤م وسمّم٤مطمٌٝم٤م..
وم٤مًمٜمج٤مة ذم إضم٤مسم٦م داقمٞم٦م اًمرب شمٕم٤ممم وهلذا سظمٜم٤م هٜم٤م اًمٜمج٤مة اًمٜمج٤مة.
وهؿ يمٌػم ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم مل خيٚمؼ احلٞم٤مة قمٌث٤م وٓ ؾمدى ،وأومٕم٤م ًُمٜم٤م وأىمقاًمٜم٤م ،سمؾ
وُمـ مل يًتِمٕمر اخلٓمر ومٝمق ذم ْ
وُمِم٤مقمرٟم٤م ،همػم ُمؽمويم٦م ،وهل ًمٞمً٧م ؿمٞمئ٤م ه٤مُمِمٞم٤م قمغم ضم٤مٟم٥م احلٞم٤مة ،سمؾ إن هذا اًمقضمقد ُم٤م ُوضمد إٓ ٕضمؾ
ت َو ْ
احلَ َٞم٤م َة ًم ِ َٞم ٌْ ُٚم َقيم ُْؿ َأيٙم ُْؿ
اًمٕمٛمؾ اًمٌنمي ،واًمٜمٔمر إًمٞمف ،واعمج٤مزاة سمف ..ويٙمٗمٞمؽ ُمثؾ هذا ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ اعمَْ ْق َ
ض ِزيٜمَ ً٦م َّهل٤م ًمِٜمٌَ ُٚمقهؿ َأهيؿ َأطمًـ َقمٛم ًال ا ًَّم ِذي َظم َٚمؼ اًمًَمو ِ
َأ ْطم ًَ ُـ َقم َٛم ًال إِٟمَّ٤م َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َُم٤م َقم َغم ْإَ ْر ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ ُْ ْ َ ُ َ
ػ ِذم إَ ْر ِ
َوإَ ْر َض ِذم ِؾمت َِّ٦م َأ َّي٤م ٍم ـ َويم َ
ض
َ٤من َقم ْر ُؿم ُف َقم َغم ا َْعم٤مء ـ ًم ِ َٞم ٌْ ُٚم َقيم ُْؿ َأيٙم ُْؿ َأ ْطم ًَ ُـ َقم َٛمالً ُ  صم َّؿ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ َظمالَئِ َ
ال َقم ََّم َي ْٕم َٛم ُؾ اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
ػ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
َت ًَ ٌَ َّـ اهللَّ َهم٤مومِ ً
قنَ  وم َٚمٜمَ ُ٘م َّّم َّـ َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ سمِ ِٕم ْٚم ٍؿ َو َُم٤م ُيمٜمَّ٤م
ُِمـ َسم ْٕم ِد ِهؿ ًمِٜمَٜم ُٔم َر َيم ْٞم َ
قنَ  وَٓ َ ْ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ٤مهب٤م ،ا ًْم َٞم ْق َم
َهم ِآئٌِ َ
لمَُ  م٤م َي ْٚمٗم ُظ ُمـ َىم ْق ٍل إِ َّٓ ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
ٞم٥م َقمتٞمدٌ َ  وشم ََرى يم َُّؾ ُأ َُّم٦م َضم٤مصم َٞم ً٦م ،يمُؾ ُأ َُّم٦م شمُدْ َقمك إِ َمم يمت ِ َ
٤محلؼ ،إِٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م ٟمًَت ِ
ِ
ِ
َٜمً ُخ َُم٤ميمُٜمت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
ُ ْدم َز ْو َن َُم٤م يمُٜمت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن.
ْ
قن * َه َذا يمتَ٤م ُسمٜمَ٤م َيٜمٓم ُؼ َقم َٚم ْٞمٙمُؿ سمِ ْ َ
وم٘مد يم٤من اًمٕمٛمؾ اًمٌنمي حمؾ ُمراىمٌ٦م وٟمٔمر ،وحمؾ إطمّم٤مء ويمت٤مسم٦مً ،مٞمٙمقن طمج٦م قمغم ص٤مطمٌف وُمٜم٤مـم٤م ًمٚمجزاء.
وم٢مذا اٟمٗمْم٧م اًمدٟمٞم٤م واٟمتثر ٟمٔم٤مُمٝم٤م وهٚمؽ اًمقضمقد مل يٙمـ هذا صٗمح٦م ـمقي٧م واٟمتٝمك أصمره٤م سمؾ يم٤من هذا
ت* َوإِ َذا اًمٜم ُجق ُم ا ْٟمٙمَدَ َر ْت * َوإِ َذا ِْ
إيذاٟم٤م سمرؤي٦م اًمٕمٛمؾ اًمذي طمي سمف يمؾ إٟمً٤من إِ َذا َّ
اجل ٌَ ُ٤مل
اًمِم ْٛم ُس يمُق َر ْ

ِ
ُؾم َػمت* َوإِ َذا ا ًْم ِٕم َِم ُ٤مر ُقمٓم َٚم ْ٧م * َوإِ َذا ا ًْم ُق ُطم ُ
قس ُزو َضم ْ٧م *
نم ْت * َوإِ َذا ا ًْمٌِ َح ُ٤مر ُؾمج َر ْت * َوإِ َذا اًمٜم ُٗم ُ
قش ُطم َ
ْ٥م ُىمتِ َٚم ْ٧م * وإِ َذا اًمّمح ُ ِ
َوإِ َذا ا َْعم ْق ُءو َد ُة ُؾم ِئ َٚم ْ٧م * سمِ َ٠مي َذٟم ٍ
اًمً ََم ُء يم ُِِم َٓم ْ٧م *
ُنم ْ
ُ
َ
ت يٕمٜمل أقمَمل اإلٟمً٤من َ وإِ َذا َّ
ػ ٟم َ
ِ
وإِ َذا ْ ِ
ِ
ٞمؿ ُؾمٕم َر ْت * َوإِ َذا ْ
ت يٕمٜمل ُمـ قمٛمؾ ،وقمٚمٛم٧م طمٞمٜمئذ
ي ْ
َ
اجلَح ُ
اجلَٜمَّ ُ٦م ُأ ْزًم َٗم ْ٧م * َقمٚم َٛم ْ٧م َٟم ْٗم ٌس َُم٤م َأ ْطم َ َ
طم٘مٞم٘متف وضمزاءه.
قمقى وأراد اإلقمداد ًمٚم٘م٤مء رسمف شمٕم٤ممم وؾمٚمقك اًمًٌٞمؾ إًمٞمف وضمد ٟمٗمًف ذم هذا احل٤مل ُمـ
وار َ
ومٛمـ اشمٕمظ ْ
اعمج٤مهدة ويمػ اًمٜمٗمس قمـ اهلقى؛ هل شم٠مُمره سم٤مهلقى واعمخ٤مًمٗم٦م واعمٕمّمٞم٦م وهق يٜمٝم٤مه٤م إضمالٓ ًمرسمف وإٟمج٤مء هل٤م.
وهذه جم٤مهدة ذم اهلل وُمـ أضمٚمف ،وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م يمٛمج٤مهدة اًمٖمريؼ ًمٚمٜمج٤مة ،ومٜمحـ اًمٖمرىمك وأهقاؤٟم٤م
ُمردي٦م ويد اًمٜمج٤مة هل ًمداقمل رسمٜم٤م ،واًمًٗمٞمٜم٦م اعمٜمجٞم٦م ذيٕمتف اًمٖمراء اعمتْمٛمٜم٦م ًمرمحتف ،وهداه اعمقوح
همٛمرات ْ
ًمٚمٛمّم٤مًمح واًمٜم٤مهل قمـ اعمٗم٤مؾمد واعم٘مٞمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م واعم٘مٞمؿ ًممظمرة قمغم ؾمٕم٤مدة ..وقمغم اهلل ىمّمد اًمًٌٞمؾ.
***
وًمٙمـ ُمـ رمح٦م رب اًمٕم٤معملم شمٕم٤ممم أٟمف ضمٕمؾ ًمٚمٝمقى ذم اًمٜمٗمس ُم٘م٤مسمال ،وهق اًمٗمٓمرة اًمتل شمٕمرف رهب٤م وَتٌف
وشمريده وٓ شمٓمٛمئـ إٓ إًمٞمف وٓ شم٘مر إٓ سم٤مًمقصقل إمم ُمرو٤مشمف ،ومٙمَم ُضمٕمؾ اهلقى ص٤مدا ُضمٕمٚم٧م اًمٗمٓمرة ِ
ُمٕم٤موٟم٦م،
ووضمد اإلٟمً٤من ذم ٟمٗمًف أيْم٤م داقمل اخلػم وطمٌف واًمراطم٦م إًمٞمف.
9

وعم٤م يم٤من إُمر قمغم ُم٤م وصٗمٜم٤م ،يم٤من اًمً١مال يمٞمػ ٟم٠مظمذ سم٠ميديٜم٤م ويمٞمػ ٟمٓمٚمؼ ٟمٗمقؾمٜم٤م ُمـ قم٘م٤مل ؿمٝمقاهت٤م إمم
رطم٥م وؾمٕم٦م ـمريؼ رهب٤م.
ويمؿ ُمـ ٟمٗمقس ص٤مدىم٦م شمِمٙمق ُمـ اًمٕمثرات ُمرة سمٕمد ُمرة ،ومتًت٘مٞمؿ صمؿ شمٕميص ،وشمتذيمر صمؿ شمٖمٗمؾ ،وشمٓمٞمع صمؿ
شمْمٕمػ ،وشمرى صمؿ شمٕمِمك ..طمتك أن ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمٌط ويم٤مد أن يٞم٠مس ُمـ ٟمٗمًف وٓ يرى ومٞمٝم٤م ظمػما وٓ ُمـ ٟمٗمًف
أُمال.
وم٘مٚم٧م أن اًمِمٙمقى ُمِمؽميم٦م ،وإمل قمٜمد اجلٛمٞمع ،وزوال إمل هق ُمٓمٚم٥م ٟمٗمقس ه١مٓء اًمراضملم اًمٓمريؼ،
ومرهمٌ٧م أن أشم٘مدم إمم يمؾ ُمـ رضم٤م ـمريؼ رسمف وأراد اًمقصقل؛ أذيمّر ٟمٗمز ويمؾ ُمـ رهم٥م اًمٓمريؼ يمٞمػ ٟمخٓمق
إمم رسمٜم٤م شمٕم٤ممم.
ووصػ إُمر قمغم قمجؾ؛ وًمٚمتٗمّمٞمؾ حمؾ آظمرً ..مٙمـ ُمـ
ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٚمَمت ،أردت هب٤م اإلظمتّم٤مرْ ،
صدق اًمٓمريؼ واًمرهمٌ٦م ؾمٞمجد ومٞمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ًمف دًٓم٦م.
ًمٕمؾ اهلل يّمٚمح هب٤م ىمٚمٌ٤م ويٓمٝمر هب٤م ٟمٗمً٤م ويٜم٘مذ هب٤م همري٘م٤م ،ويّمؾ هب٤م قمٌدٌ إمم رسمف ،وم٢مذا وصؾ ومٚمٞمحٛمد اهلل ُم٤م
يم٤من إٓ حمض ومْمٚمف وإطمً٤مٟمف ..رزىمٜم٤م اهلل وإي٤مك اًمقصقل.
***
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بـدايــة افطـريـؼ
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بدايـة افطريــؼ
أومْمؾ ُم٤م يٕملم قمغم ؾمٚمقك اًمٓمريؼ إمم رب اًمٕم٤معملم هق اًمٜمٔمر إمم هذه اًمدٟمٞم٤م وآقمتٌ٤مر هب٤م ،وؾم١مال اًمٜمٗمس

هؾ هذه دار ُمرضقة ،بحقث تؼـع هبا افـػس؟
وًمإلضم٤مسم٦م جي٥م وم٘مط اًمتدسمر ذم ؿم٠مهن٤م..

 دار مـؼضقة
وُمـ شمدسمر ذم ؿم٠مهن٤م وضمد أهن٤م دار سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ُمٜم٘مْمٞم٦م وهل٤م أوان وًمٚمحٞم٤مة أُمد ،وٓ سمد ُمـ شمقومٞم٦م إضمؾ
واخلروج ُمٜمٝم٤م واًمرطمٞمؾ قمٜمٝم٤م ،إليمَمل اعمًػم ومٝمذه وم٘مط سمداي٦م اًمرطمٚم٦م..
وم٤مًمدار سمٜمٖمّمٝم٤م وومرطمٝم٤م ،وسمِمٝمقاهت٤م وُمتٕمٝم٤م وسمآُٓمٝم٤م ،يمٚمٝم٤م ُمٜم٘مْمٞم٦م ..وٓ يَمري ذم هذا ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر،
ُم٘مر سم٤مًمٌٕم٨م أو ضم٤مطمد ًمف؛ ًمٙمـ اًمٗمرق أن اعم١مُمـ يٕمد ًمٌ٘مٞم٦م اًمرطمٚم٦م ومٞمًت٘مٞمؿ ،وأُم٤م اعمٚمحد اجل٤مطمد ومٞمٜمتٝمز ُمـ
اًمِمٝمقات سم٘مدر ُم٤م يرشمع ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومٞمتً٤مسمؼ ذم قمٗمٜمٝم٤م سم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦م ُمً٤مسمؼ ًمٚمٛمقت؛ ومٞمحٞم٤م يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م ويٛمقت
ٟم٤موم٘م٤م ُمثٚمٝم٤م.
ومٛمـ وضمد اًمدار راطمٚم٦م أو هق راطمؾ وهل ظمٚمػ فمٝمره ،يم٤مٟم٧م ُمتٕمٝم٤م إذن سمؾ يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ،وهلذا ىم٤مل
ُمٜم٘مض وزائؾ ومٝمق ىمٚمٞمؾ ،يمَم أن يمؾ ُم٤م هق ٍ
ٍ
آت
َ٤مع اًمدَّ ْٟم َٞم٤م َىمٚمِ ٌٞمؾ أن يمؾ ُم٤م هق
اعمٗمنون ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُ ىم ْؾ َُمت ُ
ومٝمق ىمري٥م.
واٟمٔمر إمم يمٚمٛم٦م قمٛمر ً« مق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م ُمـ أوهل٤م ٔظمره٤م ًمٕمٌد صمؿ ُم٤مت ًمٙم٤مٟم٧م طمٚمَمش.
***

 صػق ؿؾقؾ
وُمـ ٟمٔمر ذم ُم٘مدار ُمٙمقصمف ذم هذه اًمدار وضمد أن هب٤م أومراطم٤م وأشمراطم٤م ،وإشمراح وإطمزان هم٤مًمٌ٦م قمغم اعمت٤مع،
سمؾ يٕمٛمؾ اإلٟمً٤من يمثػما قمغم أُمؾ أن يًتٛمتع ُم٤م سم٘مل ُمـ قمٛمره ،وىمد ٓ يدرك اعمتٕم٦م ويٌ٘مٞمٝم٤م ٕوٓده..
وىمد ضم٤مء ذم ىمّم٦م ُمٚمؽ إٟمدًمس اعمٚمؽ اًمٜم٤مس ،وىمد ُمٚمؽ مخًلم قم٤مُم٤م ،ومقضمدوا سمٕمد ووم٤مشمف يمت٤مسم٤م ًمف يمت٥م
ومٞمف أٟمف ُم٤م صٗم٤م زم ُمـ قمٞمش هذه اًمدٟمٞم٤م دون يمدر إٓ يقم يمذا قم٤مم يمذا ،ويقم يمذا قم٤مم يمذا ..ومٕمدوا أي٤مُمف اًمتل
شمٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م ،وهق ُمٚمؽ ُمتقج قمغم سمالد ٟمٕمٞمٛمٝم٤م خمٛمكم وشمرومٝم٤م وم٤مطمش ،ومقضمدوه٤م أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤م ظمالل مخًلم
ؾمٜم٦م ُمٚمٙم٤م ..ومٚمٞمٕمتؼم إذن اعمٕمتؼمون.
***
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 ـدر ٓ بد مـف
وُمـ شمدسمر وضمد أن ُم٤م صٗم٤م ُمـ قمٞمِمٝم٤م ُمِمقب سم٤مًمٙمدر ،يًٌؼ شمٜمٕمٛمٝم٤م ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف ،أو يٕم٘مٌف ،وىم٤مل اسمـ
ُمًٕمقد «ُم٤م ُمكمء سمٞم٧م ومرطم٦م إٓ ُمكمء شمرطم٦مش يٕمٜمل أن اًمديٜم٤م شمتٕم٤مىم٥م ومٞمٝم٤م اًمٚمذات وإطمزان وم٢مذا أشم٧م هذه
ظمٚمٗمتٝم٤م هذه قم٘مٌٝم٤م.
سمؾ ُم٤م ُمـ ُمتٕم٦م ذم اًمديٜم٤م ظم٤مًمّم٦م ومال سمد ُمـ ُمِم٘م٦م ُم٤م أو ظمِمقٟم٦م ُم٤م؛ إذ أهن٤م دار ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظم٤مًمّم٦م ًمٚمٜمٕمٞمؿ،
وٓ ظمٚم٘م٧م ظم٤مًمّم٦م ًمٚمِم٘م٤مء سمؾ هل دار سمٜمٞم٧م قمغم اعمزج سملم إُمريـ ،أُم٤م دار أظمرة ومثٛم٦م دار ٟمٕمٞمؿ سمال ؿمقب
ُمِم٘م٦م وٓ طمزن ،ودار أطمزان وهمٛمقم وآٓم سمال شمٜمٗمٞمس وٓ راطم٦م وٓ اٟم٘مٓم٤مع قمذاب..
وم٤مٔظمرة سمٜمٞم٧م قمغم اخلٚمقص ٕطمد إُمريـ ،واًمدٟمٞم٤م سمٜمٞم٧م قمغم اعمزج واًمتٌ٤مدل سمٞمٜمٝمَم ًمالظمتٌ٤مر وآُمتح٤من
اًمّم ٌّ٤مر اًمِمٙمقر(.)1
وهلذا أصمٜمك شمٕم٤ممم قمغم ُمـ ٟمجح ذم إُمريـ ،ومٛمدح ّ
وم٤مًمدار احل٤مًمٞم٦م سمٜمٞم٧م قمغم اعمزج ،وهمٚم٥م ؿم٘م٤مؤه٤م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ،وهل ُمٜم٘مْمٞم٦م سم٤معمقت وُمٜم َّٖمّم٦م سمف ِ
وسمذيمره،
َ
واقمتؼمسمٞمقم يٜم٤مدى قمغم أطمدٟم٤م ىمد اؾمتقرم ُمدة اظمتٌ٤مره وؾمٚمؿ أوراىمف وذه٥م ًمٚم٘م٤مء رسمف شمٕم٤ممم..
***

 هـاك يـسك
وًمق َؾمٚمٛم٧م ًمٚمٕمٌد أي٤مُمف ُمتٜمٕمَم ٓ يتٜمٖمص أو يت٠ممل أو يٜم٘مص ُمـ ٟمٕمٞمٛمف رء أسمدآٟ ،متٝمك يمؾ هذا ذم اًمؽماب
ومٜمز ذم ًمٞمٚم٦م ُم٤م يم٤من ذم ؾمٜمقات اُمتدت..
شم٤مهلل ًمق قم٤مش اًمٗمتك ذم دهره ...

أًمٗم٤م ُمـ إقمقام ُم٤مًم ِ َؽ ِ
أُمره

ُمتٛمتٕمـ٤م ومٞمٝمـ٤م سمـٙمؾ ٟمٗمٞمًـ٦م ...

ُمتٜمٕمَم ومٞمٝمـ٤م سمٜمٕمٛمك قمّمـره
يمال وٓ شمـ ِرد اهلٛمـقم سمٌ٤مًمـف

ُم٤م يم٤من ذًمؽ يمٚمف ذم أن يٗمل ...

سمٛمـٌٞم٧م أول ًمٞمٚمــ٦م ذم ىمٌـره

ٓ يٕمؽميـف اًمً٘مؿ ومٞمٝم٤م ُمـرة ...

***

 مـ اكزظج ؾؾرحؾ إػ ما هق خر
ومٚمَم يم٤من إُمر يمذًمؽ يم٤من إُمر ُمزقمج٤م ،ويم٤مٟم٧م دارا ُم٘مٚم٘م٦م ..وهل يمذًمؽ؛ وم٘مد ضب اهلل شمٕم٤ممم هل٤م ُمث٤مٓ
ِ
سم٤مٟم٘مْم٤مئٝم٤م هٙمذا إِٟمََّم ُم َث ُؾ ْ ِ
٤مت إَ ْر ِ
اًمً ََمء َوم ْ
ض يٕمٜمل سمًٌٌف يمثر اًمٜمٌ٤مت
٤مظم َت َٚم َط سمِ ِف َٟم ٌَ ُ
احل َٞم٤مة اًمد ْٟم َٞم٤م يم َََم ء َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م ُه ُم َـ َّ
َ
َ َ
( )1راجع الموافقات ،جـ ،8ص .99
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واًمتػ سمٕمْمف سمٌٕمض ِ مم٤م ي ْ٠ميم ُُؾ اًمٜمَّ٤مس وإَ ْٟمٕم٤مم ،طمتَّك إِ َذا َأ َظم َذ ِ
ت إَ ْر ُض ُز ْظم ُر َوم َٝم٤م َو َّاز َّيٜم َْ٧م َو َفم َّـ َأ ْه ُٚم َٝم٤م َأ َّهن ُ ْؿ
ّ
َّ َ
ُ َ َ ُ َ َ
س يم ََذًم ِ َؽ ُٟم َٗمّم ُؾ أي ِ
َىم ِ
َ٤مه٤م َطم ِّمٞمدً ا َيم َ٠من َّمل َشم ْٖم َـ سمِ٤مَٕ ُْم ِ
٤مد ُر َ
٤مت ًم ِ َ٘م ْق ٍم
َ٤مه٤م َأ ُْم ُر ٟمَ٤م ًَم ْٞمالً َأ ْو َهنَ ً٤مرا َوم َج َٕم ْٚمٜم َ
ون َقم َٚم ْٞم َٝمآ َأشم َ
َ
ْ
َي َت َٗمٙم َُّر َ
ون.

ومٚمَم أظمؼم شمٕم٤ممم سمت٠مىمٞم٧م اًمدٟمٞم٤م ويمقهن٤م ٓ شمٙمتٛمؾ وٓ شمدوم ٕصح٤مهب٤م وأن أوم٤مت شمٙمتٜمٗمٝم٤م ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م
ومال ىمرار هب٤م أو اـمٛمئٜم٤من هل٤م ..قمٜمدئذ أظمؼم شمٕم٤ممم سمدار أظمرى ؾمٚمِٛم٧م ُمـ يمؾ آوم٦م طمتك ُؾمٛمٞم٧م دار اًمًالم ،ودقم٤م
اًمًالَ ِم.
ظمٚم٘مف إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل سمٕمده٤م َ واهللُّ َيدْ ُقمق إِ َمم َد ِار َّ
ومٛمـ اٟمزقم٩م ُمـ اًمدٟمٞم٤م عم٤م رأى هذا يٛمقت وذاك يٛمرض وهذا يٗمت٘مر سمٕمد همٜمك وآظمر يذل سمٕمد قمز وذاك
يْمٕمػ سمٕمد ىمقة ،ويمؾ ُمـ ارشمٗمع إذا سمف يذسمؾ يقُم٤م وشمٓمقيف احلٞم٤مة ،ومتْمٕمػ اًم٘مقى ويٜمٙمن اجلَمل ويتٌدد اعم٤مل
وشمٜمٓمٗملء إوقاء.
ُمـ شمدسمر طم٤مل اًمدٟمٞم٤م وُم٤م شمّمٜمع سم٠مهٚمٝم٤م اٟمزقم٩م وٟمٗمر ُمٜمٝم٤م ومل يريمـ إًمٞمٝم٤م وٓ اـمٛم٠من هب٤م ،وٓ سمد ًمف ُمـ أن
يقضمف وضمٝمف شمٚم٘م٤مء أُمريـ.
أوهلام= أن حي٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ سم٘م٤مئف ذم هذه اًمدار ومٝمل مل ختٚمؼ عمجرد إزقم٤مج اخلٚمؼ سم٤مًمٗمٜم٤مء وأوم٤مت ،سمؾ
ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٦م ُم٘مّمقدة وهل إىم٤مُم٦م أُمر رهبؿ صمؿ يٙمٛمٚمقن رطمٚمتٝمؿ وـمري٘مٝمؿ إًمٞمف ،ومٛمـ اسمتٖمك ُمٜمٝم٤م همػم هذا وٞمع
ٟمٗمًف وأو٤مع ومرصتف ومل جيد ُم٤م أراد إذ مل ُختٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ًمٚمتٜمٕمؿ اخل٤مًمص وٓ اخلٚمقد.
وافثاين= هق ـمٚم٥م دار اًمٌ٘م٤مء واًمًالُم٦م ،وهل ُمقضمقدة ،وىمد دقم٤مٟم٤م رسمٜم٤م اًمٞمٝم٤م؛ ومٝمؾ ُمـ جمٞم٥م؟
ٓ سمد ُمـ إي٘م٤مف ٟمٗمقؾمٜم٤م يمثػما قمغم هذا اعمٕمٜمك ،وجي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمف وٓ ٟمٍمف شمٗمٙمػمٟم٤م قمٜمف ،وم٤مًمتٗمٙمر
قمٌ٤مدة قمٔمٞمٛم٦مْ ،
وأظمذ اًمٕمؼمة ُمـ ؿم٠من اًمٕم٘مالء.
ٓ ٟمٚمتٗم٧م ًمٚمتحٓمؿ أو اًمٞم٠مس سمؾ قمٜمدُم٤م ٟمٜمخدع سمٌٝمرضمتٝم٤م وزيٜمتٝم٤م ٓ سمد أن ٟمٜمٔمر إمم اٟمٙمً٤مره٤م وظمداقمٝم٤م،
وقمٜمدُم٤م شمريمـ ٟمٗمقؾمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ٓ سمد أن ٟمٜم ّٗمره٤م ُمٜمٝم٤م ًمتٙمٛمؾ اعمًػم وشمٕمٚمؿ أن هذه ًمٞمً٧م دار ىمراره٤م ،وقمٜمدُم٤م ٟمْمٕمػ
قمـ اًمٕمٛمؾ ٟمقىمٗمٝم٤م قمغم اىمؽماب زوال دارٟم٤م إمم دار أظمرىٟ ..مٜمٔمر ًمٜمٕمتؼم وًمٜمٜمٗمر قمـ اًمريمقن وٟمجدّ ذم اعمًػم.
***

 كصقحة ظؿؾقة
ومٛمـ أهؿ إُمقر أن ٟم٘مػ ـمقيال قمغم آوم٤مهت٤م ًمٌدء اعمًػم ،هذا أُمر قمٛمكم ٓ سمد أن شم٘مقم سمف ..اٟمٔمر إمم آوم٤مت
دٟمٞم٤مك ،اٟمٔمر إمم طمقادث أهٚمٝم٤م ،رىمؼ ىمٚمٌؽ واسومف إمم أظمرة سمزي٤مرة اًم٘مٌقر واٟمٔمر إمم شمقاريخ ُمـ ُم٤مت وُمٜمذ
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يمؿ هؿ ذم اًم٘مٌقر ،واٟمٔمر إمم أؾمَمئٝمؿ ،واٟمٔمر إمم همرومٝمؿ اًمّمٖمػمة يمؿ اسمتٚمٕم٧م ُمـ أضمً٤مد وشمرايمٛم٧م ومٞمٝم٤م أؾمَمء
وأًم٘م٤مب ،وأيمٚمتٝمؿ ضمًدا سمٕمد آظمر ،وأيمٚم٧م ُمٕمٝمؿ إطمالم وإُم٤مين..
اٟمٔمر إمم ُمّم٤مب اًمٜم٤مس ذم اعمِم٤مذم ..اقمتؼم سمح٤مل اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمؽ وٓ شمٜمخدع هب٤م ومزيٜمتٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م..
أقمتذر اًمٞمؽ؛ ًمٙمـ اٟمٔمر ُمثال إمم أؾمَمء هذه إُمراض قمرو٧م قمغم ُمـ يٕمٛمؾ ذم جم٤مل اًمٓم٥م «هـم٤من
اًمثدي ،هـم٤من اًمٚمً٤من ،هـم٤من اًمٕمْمق اًمذيمري ،هـم٤من اًمٕملم ،هـم٤من اعمخ ..إمم آظمرهش وم٘مط اٟمٔمر إمم هذه
إؾمَمء اعمرقمٌ٦م ،هذا ؿمٚمؾ رسم٤مقمل وآظمر ىمد يتٕمرض ًمٌؽم ،آظمر طم٤مدث يٖمػم جمرى طمٞم٤مشمف ..وهمػم ذًمؽ يمثػم..
ٓ أىمقل هذا ًمؽمك اعم٤مل أو ًمؽمك اًمتٛمتع سم٤مًمٓمٞمٌ٤مت قمغم وضمف ذقمل ،سمؾ أىمقل وم٘مط ًمٚمتذيمر وًمٕمدم اًم٘مرار هل٤م
أو اًمريمقن إًمٞمٝم٤م أو اًمٖمٗمٚم٦م قمـ وفمٞمٗم٦م وضمقدك ومٞمٝم٤م ،أىمقل هذا إلىمٜم٤مع اًمٜمٗمس سم٤معمًػم إمم اهلل ،وضمدي٦م اعمًػم،
وًمٌدء اعمًػم عمـ يم٤من ُمتٌٓمال..
ؾمقرهت٤م
إن ٟمٗمقؾمٜم٤م صٕمٌ٦م وهل ذم أهمٚم٥م أطمقاهل٤م ٟم٤مومرة ،وهذا اًمٜمٔمر إمم أوم٤مت يٙمن ـمٖمٞم٤مهن٤م وهيديء ُمـ ْ

ويمِؼمه٤م ،ويقىمٔمٝم٤م ُمـ همٗمٚمتٝم٤م ،ويًٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمثػما آٟمٓمالق واؾمتَمع داقمل اهلل شمٕم٤ممم ..سم ّٚمٖمٜم٤م اهلل وإي٤مك.
***

 دار أبقـا وداركا
ويمٚمٛم٦م أظمػمة أظم٤مه ..إن هذه ًمٞمً٧م دارٟم٤م وم٢من أصؾ ُمقـمٜمٜم٤م اجلٜم٦م ،ومٞمٝم٤م قم٤مش أسمقك ،وُمٜمٝم٤م ُأظمرج ،وًم٘مد
ُوقمد سم٤مًمٕمقدة هق وص٤محلقا ذريتف..
وهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ= وهؾ ٟمحـ إٓ ؾمٌل اًمٕمدو ومٝمؾ شمرى ٟ ...مٕمقد امم أوـم٤مٟمٜم٤م وٟمًٚمؿ؟
إٟمٜم٤م ٟمريد اًمٕمقدة إمم اًمدي٤مر ،طمٞم٨م يمٜم٤م ،واهلل اعمٌ ّٚمغ ًمٚمٛمٜمزل..
***

 ؿقم مساؾرون
وٟمٗمرت قمٜمٝم٤م وـمٚم ٌَ٧م دار اًم٘مرار وروقان اًمرب
وإذا قمٚمٛم٧م ٟمٗمقؾمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمدار احل٤مًمٞم٦م ومزهدَ ت ومٞمٝم٤م َ
واًمتٜمٕمؿ سم٘مرسمف واًمٗمقز سمنمف اًمدرضم٤مت ذم اجلٜم٤مت ومال سمد ُمـ اعمًػم ـمققم٤م إمم رب اًمٕم٤معملم ،وإٓ ومٜمحـ
٤من إِٟم ََّؽ يم ِ
ُمً٤مومرون ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م َ ي٤م َأ َهي٤م ْ ِ
ٟمً ُ
َ٤مد ٌح إِ َمم َرسم َؽ َيمدْ ًطم٤م َوم ُٛم َال ِىم ِٞمف؛ وًمذا ىم٤مل ً مٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر 
اإل َ
«قمش ذم اًمدٟمٞم٤م يم٠مٟمؽ همري٥م أو قم٤مسمر ؾمٌٞمؾش(.)1
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وم٢من يم٤من إُمر يمذًمؽ رهم٥م اًمٕم٤مىمؾ قمـ اًمدٟمٞم٤م وهرب إمم طمٞم٨م يًت٘مر ،وقم٤مش سمٜمٗمًٞم٦م اًمٖمري٥م وؿمخّمٞم٦م
اعمٝم٤مضمر ،اعمٝم٤مضمر إمم اجلٜم٦م ،راطمال ـمققم٤م ىمٌؾ أن يرطمؾ يمره ً٤م...
وقمٜمدئذ ومال سمد ُمـ ظمٓمقة شم٤مًمٞم٦م..
***

17
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افعـؾؿ وافقؼـغ
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افعؾؿ ؿبؾ أن ختطق دم افطريؼ
 افبصرة ؾريضة
يّمدق ذم اًمٓمٚم٥م ،ومل ييع ويتقيمؾ ،ومل يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ
اقمٚمؿ أٟمف ىمد يْمؾ اإلٟمً٤من قمـ اًمٓمريؼ إذا مل ْ
اعمًػم ،ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد «ويمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ًمـ يّمٞمٌفش(.)1
ويمؿ وؾ يمثػمون اًمٓمريؼ ،يمَم أن ًمٚمٓمريؼ ُىم ّٓم٤مقم٤م خيدقمقن اًمٜم٤مس و َيْمٚمقن و ُيْمٚمقن همػمهؿ ،وهلذا ٓ سمد
ًمٚمً٤مًمؽ أن يٙمقن قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أُمره.
وـمٚم٥م اًمٌٞمٜم٦م واًمٌّمػمة ُمـ ومرائض اهلل شمٕم٤ممم ُ ىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمٌِ ِٞمكم َأ ْد ُقمق إِ َمم اهللِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأ َٟم ْ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل
ومٗمٞمٝم٤م أن اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائض(.)2
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِ َؽ وىم٤مل اًمٌخ٤مري سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.
وىم٤مل شمٕم٤ممم= َ وم ْ
٤مقم َٚم ْؿ َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ْ
ومال سمد ُمـ ىمدر ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٙمؾ ؾم٤مًمؽ ..وم٘مد شمّمدّ ق أىمقام وصٚمقا وطمجقا وفمٜمقا أهنؿ ُمالىمقه ذم أظمرة
وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم أٟمف يمناب ًمـ جيدوا قمٜمده ر ّي ً٤م يقم ًم٘م٤مئف ،وأظمؼم أٟمف يمرُم٤مد اؿمتدت سمف اًمريح ذم يقم قم٤مصػ ،وًمـ
حيّمٚمقا ُمـ صمقاب أقمَمهلؿ ؿمٞمئ٤م..
ّ
ىمٚم٧م= هذا ذم اًمٙم٤مومريـ ،وم٤مقمٚمؿ أن هٜم٤مك ُمـ اعمٙم ّٗمرات اعمٕم٤مسة ُم٤م حيٌط إقمَمل ،وهٜم٤مك ُمـ اًمٌدع
وم٢من َ
اًمٕمٔمٞمٛم٦م أيْم٤م ُم٤م حيٌط إقمَمل أو يمثػم ُمٜمٝم٤م.
وٟمذيمر هٜم٤م مجال ٟم٤مومٕم٦م وخمتٍمة...
***

 أحؼ وأهؿ ذوط صالح افعؿؾ وؿبقفف
أصؾ هذا اًمديـ اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم قمٛمال إٓ ممـ ضم٤مء سمف أوٓ ،صمؿ وىمع اًمٕمٛمؾ سمٕمدُ قمغم ووم٘مف وُم٘متْم٤مه،
هق إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٌ٤مدة وىمٌقل اًمنمائع ُمٜمف وطمده سمال ذيؽ؛ وم٤معمًٚمؿ ٓ يٕمٌد إٓ اهلل وٓ يٚمتزم ذيٕم ً٦م وٓ
ىم٤مٟمقٟم ً٤م إٓ ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم أو ُم٤م اؾمتٛمد ؾمٚمٓم٤مٟمف ُمـ اهلل سم٤مضمتٝم٤مد صحٞمح..
واخلقف هٜم٤م هق أن يٕمٛمؾ أطمدٟم٤م قمٛمره ،وحي٩م ويتّمدق وئمـ أن هذا ٟم٤مومٕمف يقم ًم٘م٤مء اهلل سمٞمٜمَم هق ُمتٚمٌس
ِ
سمنمك يٜم٘مض قمٛمٚمف ،وهق داظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُ ىمـ ْؾ َهـ ْؾ ُٟمٜمٌَ ُئٙم ُْؿ سمِ ْ٤مَٕ ْظم َ ِ
يـ َو َّؾ َؾم ْٕم ُٞم ُٝم ْؿ ِذم
ني َـ َأ ْقم ََم ًٓ * ا ًَّمذ َ

ْ ِ
ُقن ُصٜمْ ًٕم٤م وهلذا ّ
حي ًِٜم َ
حي ًٌَُ َ
ٟمحذر ُمـ أُمقر ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمديـ ٓ يٜمٗمع ُمٕمٝم٤م قمٛمؾ ص٤مًمح.
قن َأ َّهن ُ ْؿ ُ ْ
احل َٞم٤مة اًمد ْٟم َٞم٤م َو ُه ْؿ َ ْ
َ
( )1رواه الدارمً ،وصححه االلبانً فً السلسلة الصحٌحة ،ص  ،11رقم.0 :
( )2كتاب التوحٌد ،الشٌخ محمد عبد الوهاب ،ص .111
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ومم٤م جي٥م قمٚمٛمف أن اعمنميملم يم٤مٟمقا ي٘مرون سمقضمقد اهلل ويم٤مٟمقا يٕمٌدون اهلل ويٕمٌدون همػمه ُمٕمف َ و َضم َٕم ُٚمق ْا هللِّ ِمم٤م
ث وإَ ْٟمٕم٤م ِم ٟم َِّمٞمٌ٤مَ ،وم َ٘م٤م ًُمق ْاه َذا هللِّ ـ سمِ َز ْقم ِٛم ِٝمؿ ـ وه َذا ًم ِ ُنميم ِ
َذر َأ ُِمـ ْ ِ
َآئٜمَ٤م ومٙم٤مٟمقا يٍمومقن هلل وًمٖمػمه اًمٕمٌ٤مدات،
ْ َ َ
َ
ً
احل ْر َ َ
َ َ َ
َ
ومٚمَم وىمع ُمٜمٝمؿ هذا مل ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ ُم٤م قمٛمٚمقا ،سمؾ وأقمٔمؿ ُمـ هذا أٟمف شمٕم٤ممم ٟمٗمك قمٜمٝمؿ أهنؿ يٕمٌدوٟمف ،وضمٕمؾ
ون * َٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
شمٕم٤ممم ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٌ٤مدة هلل يم٠مهن٤م مل شم٘مع وم٘م٤مل= ُ ىم ْؾ َي٤م َأ َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون * َو َٓ َأٟمت ُْؿ
َقم٤مسمِدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ  ومٜمٗمك قمٜمٝمؿ قمٌ٤مدة اهلل وأيمذهبؿ ذم زقمٛمٝمؿ أهنؿ يٕمٌدوٟمف ،سمًٌ٥م أن قمٌ٤مدهتؿ وىمٕم٧م ُمع
اًمنمك ومٙم٠مهن٤م مل شم٘مع ،ويمذا يمؾ ُمـ شمٚمٌس سمٛمٙمٗمر ،قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك.
اضم ُٜم ٌْٜمِل َو َسمٜم ِ َّل َأن َّٟم ْٕم ٌُدَ إَ ْصٜمَ٤م َم يمَم ظم٤مف
ٓ شمتٝم٤مون هبذا وم٘مد ظمِمك إسمراهٞمؿ  اًمنمك ومتيع ًمرسمف َ و ْ
ِ
ت إِ ْذ َىم َ٤مل ًم ِ ٌَٜم ِ ِٞمف َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون ُِمـ
قب ا َْعم ْق ُ
ي َي ْٕم ُ٘م َ
يٕم٘مقب قمغم سمٞمٜمف ،وهؿ أٟمٌٞم٤مءُ ،مـ اًمنمك َ أ ْم يمُٜمت ُْؿ ُؿم َٝمدَ اء إ ْذ َطم َ َ
َسم ْٕم ِدي؟ مل يًتٝمٞمٜمقا سمً١ماًمف ومل يروه ظمرف اعمقت سمؾ رأوه ُمـ قمٚمٛمف وإيَمٟمف وإرث اًمٜمٌقة اًمٕمٔمٞمؿ وم٠مضم٤مسمقا
اهٞمؿ وإِؾمَم ِقم َٞمؾ وإِؾمح َؼ إِ َهل٤م و ِ
ِ
ِ
اطمدً ا َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن.
ً َ
َ ْ َ
َٟ م ْٕم ٌُدُ إِ َهل َ َؽ َوإِ ًَم َف آ َسم٤مئ َؽ إِ ْسم َر َ َ ْ َ

 احذر ذك افعبادة حتت أي حجة
ومٛمـ سف قمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل ُمـ اًمدقم٤مء أو آؾمتٕم٤مٟم٦م أو آؾمتٖم٤مصم٦م أو ـمٚم٥م اعمدد واًمٕمقن ُمـ همػم اهلل،
يمييح أو ىمؼم رضمؾ ص٤مًمح ؾمقاء يم٤من ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٙمرام أو ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمّم٤محللم أو اًمٕمٚمَمء ،أو
ُمٙمذوسم٤م قمغم اًمّم٤محللم..
أو ٟمذر هلذه اًم٘مٌقر أو ذسمح هلؿ أو متًح هب٤م شمؼميم٤م أو اؿمتٙمك إًمٞمٝمؿ وم٤مىمتف وطم٤مضمتف..
أو فمـ هلؿ شم٠مصمػما همٞمٌٞم٤م ،أو أهنؿ يٕمٚمٛمقن ُم٤م سمف ُمـ طم٤مضم٦م..
أو ظم٤مومٝمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م أن ييوه أو ظمْمع هلؿ وؾمٙمـ واٟمحٜمك ومٝمذا ؾمجقد..
يمؾ هذه قمٌ٤مدات ًمٖمػم اهلل واقمت٘م٤مدات ُمٌٓمٚم٦م ًمٚمتقطمٞمد ،ومٛمـ قمٛمؾ قمغم هذا إصؾ ومٕمٛمٚمف ُمردود وسم٤مـمؾ إٓ
أن يتقب ويراضمع ويؽمك هذا اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم ويٍمف طمؼ اهلل اخل٤مًمص إًمٞمف ٓ إمم همػمه؛ ومٌٝمذا ُسمٕم٨م رؾمقل اهلل
 وقمغم هذا يم٤من ه١مٓء اًمّم٤محلقن يٕمٛمٚمقن وي٠مُمرون ،وهؿ يم٤مٟمقا يٜمٙمرون قمغم ُمـ ىم٤مم هبذا اًمْمالل.
وأُم٤م اًمّم٤محلقن ومٜمحٌٝمؿ وٟمٕمرف هلؿ ىمدرهؿ وٟمدقمق هلؿ ـ ٓ أن ٟمدقمقهؿ ـ وٟمتٌع ـمري٘متٝمؿ وٟمت٠مؾمك هبؿ..
ِ
ِ
َ٤من ًم ِ ٌَ َ ٍ
قل ًمِٚمٜم ِ
احلٙم َْؿ َواًمٜمٌُ َّق َة ُصم َّؿ َي ُ٘م َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٛمـ هق ظمػم ُمٜمٝمؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء َُ م٤م يم َ
َّ٤مس
نم َأن ُي ْ١مشمٞمَ ُف اهللُّ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب َو ْ ُ
لم سمَِم يمُٜمتُؿ ُشمٕمٚمٛم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب َوسمِ ََميمُٜمت ُْؿ شمَدْ ُر ُؾم َ
قن * َوَٓ َي ْ٠م ُُم َريم ُْؿ َأن
قن ا ًْمٙمت َ
ْ َ ُ
يمُقٟمُق ْا قم ٌَ٤م ًدا زم ُمـ ُدون اهللِّ َو ًَمٙمـ يمُقٟمُق ْا َر َّسم٤مٟمٞم َ َ
َشمت ِ
لم َأ ْر َسم٤م ًسم٤مَ ،أ َي ْ٠م ُُم ُريمُؿ سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر َسم ْٕمدَ إِ ْذ َأٟمتُؿ ُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن؟.
َّخ ُذو ْا ا َْعمال َِئ َٙم َ٦م َواًمٜمٌِٞم ْ َ
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 واحذر ذك افتؼيع
واهلل شمٕم٤ممم أٟمزل ذائٕمف ًمتٙمقن هل اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم ،يٚمتزُمقهن٤م ومرداى ومج٤مقم٤مت وي٘مٞمٛمقن قمغم
أؾم٤مؾمٝم٤م وووم٘مٝم٤م ٟمٔم٤مُمٝمؿ اًمًٞم٤مد وآضمتَمقمل وآىمتّم٤مدي ،ويزاوًمقن قمغم ووم٘مٝم٤م ٟمِم٤مـمٝمؿ اًمٗمٙمري وإدّب
واًمٗمٜمل ،ويرسمقن قمغم ُمٌ٤مدئٝم٤م وهم٤مي٤مهت٤م إُم٦م ذم اإلقمالم واًمتٕمٚمٞمؿ ،وهبذا شمتح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م.
ومٛمـ رومض ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقن ىم٤مٟمقٟمف اًمٕم٤مم واقمتذر قمـ هذا سمتٓمقر اًمزُم٤من وآؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م أو ـمٕمـ
ذم طمٙمٛمتٝم٤م ،أو ـمٕمـ ذم رمح٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م ،أو صالطمٞمتٝم٤م ،أو همػم ذًمؽ؛ وم٤مًمٓمٕمـ ذم هذا راضمع إمم رب اًمٕم٤معملم
ومٝمق يٓمٕمـ ذم طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم أو رمحتف ،أو يٓمٕمـ ذم قمدًمف شمٕم٤ممم سملم ظمٚم٘مف ،أو يٓمٕمـ ذم قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سمتٓمقر احلٞم٤مة
ودم٤موز اًمزُم٤من احل٤مضم٦م إمم اًمنميٕم٦م ومٞمدّ قمل أٟمف شمٕم٤ممم أًمزم ظمٚم٘مف سمَم ٓ طم٤مضم٦م هبؿ إًمٞمف ـ طم٤مش هلل.
ويمذًمؽ ُمـ ضمٕمؾ جم٤مُمٚم٦م همػم اعمًٚمٛملم ؾمٌٌ٤م ًمٕمدم إىم٤مُم٦م ُم٤م أٟمزل اهلل ،أو يم٤من ُمٜمٌٝمرا سم٤محلْم٤مرة اعم٤مدي٦م ًمٖمػم
اعمًٚمٛملم ومرأى يمؾ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف طمًٜم٤م ،ومل يٗمرق سملم ُم٤م جي٥م أظمذه وُم٤م جي٥م رده ،وفمـ أن ؾمٌ٥م شم٘مدُمٝمؿ هق
شمٜمحٞمتٝمؿ ًمٚمديـ قمـ اًمِم٠من اًمٕم٤مم ومؽمك ديـ اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل اًمّمحٞمح ًمٞمت٘مدم سمزقمٛمف ،وؾم٤موى سملم اًمديـ اعمٌدل
اعمحرف وسملم ديـ اهلل شمٕم٤ممم وهدايتف اعمحٗمقفم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
َ
ومٙمؾ ُمـ رومض ذع اهلل شمٕم٤ممم يم٤من ه٤مدُم٤م ًمٚمتقطمٞمد ،وُمـ مل حي٘مؼ ىم٤مقمدة اًمٕمٌقدي٦م «ىمٌقل ذع اهلل ورومض
وطمده وأومرده سم٤مًمٕمٌ٤مدة َُ م ْـ
ُم٤م ؾمقاهش ومٝمق مل حي٘مؼ ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل ،واهلل شمٕم٤ممم ٓ يت٘مٌؾ ُمـ إقمَمل إٓ ممـ ّ
ِ
ِ
٤محل٤م ُمـ َذيم ٍَر َأ ْو ُأٟم َثك « َو ُه َق ُم ْم ِم ٌـ» يٕمٜمل ُمقطمد َ وم َٚمٜم ُْح ِٞم َٞمٜمَّ ُف َطم َٞم٤م ًة َـمٞم ٌَ ً٦م َو ًَمٜم َْج ِز َيٜم َُّٝم ْؿ َأ ْضم َر ُهؿ سمِ َ٠م ْطم ًَ ِـ َُم٤م
َقمٛم َؾ َص ً
يمَ٤مٟمُق ْا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن.
***

 افبدع افعظام ضالٓت مردودة دم وجف صاحبفا
وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٜمٌقي٦م اًمٕم٤مُم٦م أن «يمؾ سمدقم٦م والًم٦مش( ،)1وأن «ُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق ر ّدش(.)2
واًمٌدع اظمؽماع واؾمتحداث أُمر مل يٙمـ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  وأصح٤مسمف..
واًمٌٕمض يٜمٍمف ذهٜمف إمم ُمٗمردات اًمٌدع ،وهق صحٞمح ،وًمٙمـ يدظمؾ ىمٌؾ ُمٗمردات اًمٌدع اعمتٛمثٚم٦م ذم
سمٕمض اعمٔم٤مهر اعمٜمتنمة ُم٤م هق ىمقاقمد قم٤مُم٦م ُمٌتدقم٦م شمًتٚمزم اًمٙمثػم ُمـ اًمٌدع اعمٗمّمٚم٦م.
وهٜم٤م ٟمٜمقه إمم أصقل سمدع قمٔم٤مم ُمٜمتنمة...

ٌ
ضاللة»
األمور فإنَّ ك َّل بدع ٍة
ت
( )1رواه الشوكانً ،الفتح الربانً ،ص  ،8884رقم .0 :اسناده صحٌح «وإٌاكم ومحدثا ِ
ِ
( )2رواه مسلم،صحٌح مسلم ،ص  1817اسناده صحٌح.
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 بدع ؽالة ادتصقؾة
هٜم٤مك ُمتّمقوم٦م اًمًٜم٦م اعمٚمتزُملم هب٤م سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا ،ومال يمالم ذم هذا؛ ومٝمؿ ُمـ اًم ُٕم ٌّ٤مد اًمٙمرام..
وًمٙمـ ُمـ اًمٌدع اًمٕمٔم٤مم اًمتل جي٥م احلذر ُمٜمٝم٤م هق همٚمق اعمتّمقوم٦م اًم٘م٤مئٚملم أن هٜم٤مك ذيٕم٦م ًمٚمٔم٤مهر وطم٘مٞم٘م٦م
ًمٚمٌ٤مـمـ ،وزقمٛمقا أن اًمنميٕم٦م ًمٕمٛمقم اًمٜم٤مس واحل٘مٞم٘م٦م خلقاصٝمؿ ،وي٘مّمدون سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمتحٚمؾ ُمـ اًمنميٕم٦م
سمزقمؿ أهنؿ يقاوم٘مقن اًم٘مدَ ر( !)1أو ٓقمت٘م٤مدهؿ ُم٤م هق أومحش ُمـ هذا وهق طمٚمقل اهلل شمٕم٤ممم واَت٤مده سمٛمـ يروٟمف
اًمقزم! وهق اقمت٘م٤مد ُمٙمٗمر يم٤مقمت٘م٤مد اًمٜمّم٤مرى ذم اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم.
وصؾ عمرشمٌ٦م ّ
وجي٥م أن شمٕمٚمؿ أن ُمـ مل يٚمتزم اًمنميٕم٦م سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا وم٘مد اؾمتحؾ ُم٤م طمرم اهلل ورومض أواُمره وومرائْمف،
ُمٚمزم سمَم أُمر اهلل ذم سم٤مـمٜمف وفم٤مهره ،وم٘مد ٟم٘مض ديٜمف وهدم اإلؾمالم وظمرج ُمٜمف مل يٌؼ ًمف ُمٜمف
وُمـ مل يٕمت٘مد أٟمف َ
رء؛ وم٢مذا قمٛمؾ ُمـ أصح٤مب هذه آقمت٘م٤مدات اًمٗم٤مؾمدة ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح ئمٜمف يٚم٘م٤مه قمٜمد رسمف ومٝمق ِ
خم٤مدع
وخمدوع ،وقمٛمٚمف سم٤مـمؾ؛ إذ أٟمف مل يًٚمؿ هلل وضمٝمف يمَم أُمر شمٕم٤ممم َ سم َغمَُ ،م ْـ َأ ْؾم َٚم َؿ َو ْضم َٝم ُف هللِّ يٕمٜمل سمٕمٌ٤مدة اهلل وطمده
اعمٜمزلَ وم َٚم ُف َأ ْضم ُر ُه ِقمٜمدَ َرسم ِف ومٝمذا هق اعم٠مضمقر.
َ و ُه َق ُحم ْ ًِ ٌـ يٕمٜمل ُمٚمتزم ًمنمقمف َ
أُم٤م ُمـ قمٌد همػم اهلل أو مل يٚمتزم ذقمف ومٕمٌده هبقاه ٓ سمَم أٟمزل ،ومٕمٛمٚمف ُمردود ،وسم٤مـمؾ ىمد أطمٌٓمف ص٤مطمٌف.

 افراؾضة باب افضالٓت وافزكدؿة افتارخيل
وُمـ اًمٌدع اًمٕمٔم٤مم اًمتل جي٥م احلذر ُمٜمٝم٤م هق سمدع اًمراواومض اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يًٌقن أصح٤مب رؾمقل اهلل
ويٚمٕمٜمقهنؿ ويروهنؿ ذ إُم٦م ٓ ظمػمه٤م ويٙمذسمقن سمآي٤مت اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ اًمتل شمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ وختؼم سمرو٤م رب
اًمٕم٤معملم قمٜمٝمؿ ،وإظمٌ٤مر ٓ شمُٜمًخ ،وىمد ريض اهلل ؾمٌٞمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل  واؿمؽمط ًمرو٤مه قمٛمـ سمٕمدهؿ
ٍ ِ
ِ
قن ُِم َـ ا ُْعم َٝم ِ
يـ ا َّشم ٌَ ُٕم ُ ِ
قن إَ َّو ًُم َ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
يض اهللُّ
ٟمّم ِ٤مر َوا ًَّمذ َ
يـ َوإَ َ
٤مضم ِر َ
أن ي٠ميت ُمٜمتٝمج٤م ؾمٌٞمٚمٝمؿ َ و َّ
قهؿ سمِ٢م ْطم ًَ٤من َّر َ
َقمٜم ُْٝم ْؿ وذيمر اهلل أصٜم٤مومٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ صمؿ إٟمّم٤مر صمؿ َُمـ سمٕمدهؿ ذيمر اهلل ًمف اخلػم إذا ضم٤مء يًتٖمٗمر هلؿ..ومٕمـ
هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ىم٤مل ىم٤مًم٧م زم قم٤مئِم٦م= »ي٤م اسمـ أظمتل ُأُمروا أن يًتٖمٗمروا ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ومًٌقهؿش(.)2
وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ يقوحقن ومحش ه١مٓء ىمٞمؾ ًمٚمٞمٝمقد= ُمـ ظمػم أهؾ ديٜمٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا أصح٤مب ُمقؾمك،
وىمٞمؾ ًمٚمٜمّم٤مرى= ُمـ ظمػم أهؾ ديٜمٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا= أصح٤مب قمٞمًك ،وىمٞمؾ ًمٚمراومْم٦م= ُمـ ذ أهؾ ديٜمٙمؿ؟وم٘م٤مًمقا=
أصح٤مب حمٛمد!.
( )1فموافقة القدَرعندهم هً الحقٌقة ،وهذا مؤخذ المشركٌن! إذ ٌرون العاصً والكافر والفاجر مطٌعا للقدر وإن خالف الشرع!
فٌجعلونه والمطٌع للشرع سواء ،وٌعتذرون عن مخالفته للشرٌعة بموافقته للقدر .بٌنما اإلٌمان بالقدر وكونه جارٌا على
الخلق جمٌعا ،مإمنهم وعاصٌهم ،أمر ،واالحتجاج به على الكفروالفسوق والعصٌان ورإٌة الكافر مطٌعا أمر آخر.
( )2صحٌح اإلمام مسلم ،رقم.2588 :
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ومٚمَم يم ّٗمروا أصح٤مب رؾمقل اهلل وًمٕمٜمقهؿ واطمتٗمٚمقا سم٘م٤مشمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وأىم٤مُمقا ًمف ضحي٤م يدقمقٟمف ُمـ
دون اهلل ،ومٚمؿ ي٘متدوا هبؿ ومل ي٠مظمذوا ديٜمٝمؿ يمَم أظمذوا..
وإومحش ُمـ هذا أهنؿ عم٤م يم ّٗمروا أصح٤مب رؾمقل اهلل سمٞمٜمَم أصح٤مب رؾمقل اهلل  هؿ ٟم٘مٚم٦م اًم٘مرآن وٟم٘مٚم٦م
احلدي٨م واًمٕمٚمقم واًمًػم واعمٖم٤مزي وىمقل رؾمقل اهلل وقمٛمٚمف ،وهؿ اًمذيـ أىم٤مُمقا اًمديـ وٟم٘مٚمقا اًمٕمٌ٤مدات وومتحقا
اًمٌالد وأىم٤مُمقا اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اًمراؿمد..
ومٚمَم قم٤مدى اًمراومْم٦م أصح٤مب رؾمقل اهلل  ومتحقا سم٤مب اًمٓمٕمـ ذم هذه اًمثقاسم٧م ومٓمٕمٜمقا ذم اًم٘مرآن واختذهؿ
اًمزٟم٤مدىم٦م سم٤مسم٤م ًمٚمٓمٕمـ ذم اًمديـ واًمتِمٙمٞمؽ ذم صمقاسمتف وم٤مٟمتحٚمتٝمؿ أهمٚم٥م ومئ٤مت اًمزٟم٤مدىم٦م ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م واحلِم٤مؿملم،
واًمزٟم٤مدىم٦م اًم٘مراُمٓم٦م اًمذيـ هىمقا احلجر إؾمقد ؾمٜملم ـمقيٚم٦م سمؾ وُمٜمٕمقا احل٩م ذم سمٕمض إقمقام..
يمَم أهنؿ ّومرىمقا سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل  وآل سمٞمتف وأىم٤مُمقا طمرسم٤م سمٞمٜمٝمَم! سمٞمٜمَم هؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م أطمٌ٦م جي ّٚمقن

سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وىمد «أظمذ طمؼم إُم٦م قمٌد اهلل سمـ اًمٕمٌ٤مس  سمريم٤مب زيد سمـ صم٤مسم٧م  ـ وىم٤مل= هٙمذا ُأُمرٟم٤م أن
ٟمّمٜمع سمٕمٚمَمئٜم٤م ،وم٘م ٌّؾ زيدٌ يده وىم٤مل= هٙمذا أُمرٟم٤م أن ٟمٗمٕمؾ سمآل سمٞم٧م ٟمٌٞمٜم٤م ش(.)1
صمؿ أىم٤مُمقا قمداوة سملم اًمٜمٌل  وزوضم٤مشمف وآل سمٞمتف وم٠مظمرضمقا زوضم٤مشمف ُمـ آل سمٞمتف ،صمؿ ومرىمقا سملم أهؾ اًمٌٞم٧م
سملم آل اًمٕمٌ٤مس وآل أّب ـم٤مًم٥م ،صمؿ ومرىمقا سملم ٟمًؾ احلًـ واحلًلم وٟمٍموا ٟمًؾ احلًلم ًمزواضمف ُمـ اُمرأة
وم٤مرؾمٞم٦م ..وهٙمذا إُمقرُ ،مع قمدم أظمذهؿ اًمٕمٚمؿ إٓ قمـ اعمٜمتًٌلم ٔل اًمٌٞم٧م سمٞمٜمَم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل همػم ُمٜمحٍم،
ُمع ادقم٤مء قمٚمؿ أئٛم٦م آل اًمٌٞم٧م سمٕمٚمؿ اًمٚمقح اعمحٗمقظ وُمٕمروم٦م اًمٖمٞم٥م إمم آظمر اًمؽمه٤مت..
أـمٚم٧م ىمٚمٞمال ذم سمٞم٤من ومحش قم٘م٤مئدهؿ عم٤م همٚم٥م ُمـ ومتٜمتٝمؿ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ،ويمثرة أُمقاهلؿ يٖمرون هب٤م اًمٜم٤مسُ ،مع
ؿمدة يمذهبؿ وٟمٗم٤مىمٝمؿ ،وادقم٤مئٝمؿ ٟمٍمة اإلؾمالم سمٞمٜمَم هؿ ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم واًمقصمٜمٞملم واًمٞمٝمقد ود اعمًٚمٛملم ذم أي
ُمقاضمٝم٦م أو قمداء.
واطمذر ومٌلم اًمّمقومٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م دهٚمٞمز يٜم٘مؾ ُمـ اًمتّمقف إمم اًمتِمٞمع ،ومٝمؿ سم٤مب ًمٚمِمٞمٕم٦م واًمِمٞمٕم٦م سم٤مب
ًمٚمزٟمدىم٦م ،أىمّمد همالة اعمتّمقوم٦م وُمٌتدقمتٝمؿ ٓ ُمتّمقوم٦م اًمًٜم٦م اعمًت٘مٞمٛملم اًمٙمرام.

 واحذر افغؾق
اًمٖمٚمق واإلسمتداع سمتٙمٗمػم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وُمـ يرى أن إصؾ ذم اًمٜم٤مس اًمٙمٗمر ،واطمذر ُمـ يٙم ّٗمر
واطمذر
ّ
سم٤مًمذٟمقب واعمٕم٤ميص وًمٞمس سم٤مًمنمك واًمتٌديؾ.

( )1أخرجه الحاكم فً المستدرك ،جـ ،3ص  478وقال :صحٌح اإلسناد على شرط مسلم ،واخرجه ابن عساكر ،جـ ،99ص
 329والخطٌب فً الجامع ألخالق الراوي ،جـ ،9ص .988
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ٓ شمٜمخدع سم٤مضمتٝم٤مدات أطمد ذم اًمٕمٌ٤مدات ُمع اًمتٚمٌس هبذه اًمٗمقاطمش اًمٕم٘مدي٦م اًمٕمٔم٤مم واًمتٚمٌس سم٤مًمٌدع

اعمٝمٚمِٙم٦م؛ وم٤مطمذر ر ّد اًمنمائع ذم صقرة اًمٕمٚمَمٟمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واإلسم٤مطمٞم٦م ،واطمذر همالة اعمتّمقوم٦م وقمٌ٤مدة همػم اهلل،
اًمٖمٚمق وم٢من
واطمذر اًمتِمٞمع اعمٌ ّٖمض ٕصح٤مب رؾمقل اهلل ظمػم اخلٚمؼ سمٕمد ٟمٌٞمٝمؿ ىمد اظمت٤مرهؿ اهلل اظمتٞم٤مرا ،واطمذر
ّ
هذا اًمديـ قمدل سملم ـمروملم ووؾمط سملم ضم٤مٟمٌلم وظمػم ىمقيؿ واؾمت٘م٤مُم٦م ضم٤مُمٕم٦م..
همرهؿ هبذه اًمٕمٌ٤مدات
إذا وضمدت ُمتٚمًٌ٤م سمٌمء ُمـ هذا ُمع اضمتٝم٤مد ذم قمٌ٤مدة ومال شمٜمخدع واقمٚمؿ أن اًمِمٞمٓم٤من ّ

عمِ٤م فمٗمر سمف ُمٜمٝمؿ ُمـ اٟمحراوم٤مت قمٔم٤مم؛ وم٢مٟمف ٓ يٌ٤مزم سمَم قمٛمٚمقا سمٕمد ذًمؽ؛ إذ أظمذ ُمٜمٝمؿ هنٛمتف ..قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وقم٤موم٤مك.
***
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ٓ يستؼقؿ افطريؼ إٓ بافقؼغ
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اضؾب افقؼغ ..ؾنن افطريؼ ٓ يستؼقؿ إٓ بف
ومٝمذا اًمٓمريؼ ٓ يّمح ُمٕمف ؿمؽ وٓ ارشمٞم٤مب ،واحلؼ أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك جم٤مل ًمِمؽ وٓ ًمريٌ٦م ومٞمَم ضم٤مء ُمـ قمٜمد
اهلل شمٕم٤ممم ،ومٝمق ـمريؼ أصح٤مب اًمٞم٘ملم واًمرؾمقخ..
وإذا دظمؾ قمٚمٞمؽ ومٞمَم ؾمٌؼ ُمـ اًمٕمٛمر ؿمؽ أو ارشمٞم٤مب وم٤مقمٚمؿ أن ًمالٟمحراف أصمره ذم اًمِمؽ وآرشمٞم٤مب،
واقمٚمؿ أن ـمريؼ رسمؽ شمٕم٤ممم ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمٞم٘ملم ،سمؾ هق أووح اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت وأقماله٤م وهلذا ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمرقمقن
ض وُم٤م سمٞمٜمَٝمَم إن يمُٜمتُؿ ُم ِ
ِ
لم يٕمٜمل إن يمٜمتؿ شمقىمٜمقن سمٌمء ومٝمذا هق أقمٔمؿ وأووح
قىمٜم ِ َ
اًمً ََم َوات َو ْإَ ْر ِ َ َ َ ْ ُ َ
َ رب َّ
وأول اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت وإٓ وم٠مٟمتؿ ٓ شمقىمٜمقن سمٌمء وٓ شمٕمٚمٛمقن ؿمٞمئ٤م(.)1
ُمتحػم وُمرشم٤مب
يٛمـ اهلل هب٤م قمغم اعمّمٓمٗملم ُمـ قمٌ٤مده وهؿ اعم١مُمٜمقن ،وُمـ ؾمقاهؿ
وسمرد اًمٞم٘ملم ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ّ
ّ
ْ
وذم ؾمٕمػم اًمِمؽ وهلٞم٥م آرشمٞم٤مب واًمتً٤مؤل قمـ اًمٌدهٞم٤مت طمتك يٚم٘مقن اهلل ومٞمٕمٚمٛمقن طمٞم٨م ٓ يٜمٗمع اًمٕمٚمؿ
٤محل٤م إِٟمَّ٤م ُم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ًَمق شمَرى إِ ِذ ا ُْعمج ِرُم َ ِ
ِ
قىمٜم َ
ُقن، 
ُ
ٍمٟمَ٤م َو َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م َوم ْ٤مرضم ْٕمٜمَ٤م َٟم ْٕم َٛم ْؾ َص ً
ْ ُ
َ ْ َ
قن ٟمَ٤ميم ًُق ُر ُؤوؾم ِٝم ْؿ قمٜمدَ َرهبِ ْؿ َر َّسمٜمَ٤م َأ ْسم َ ْ
ِ
يـ َخي َِْم ْق َن َر َّ ُهبؿ سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م َهلُؿ َُّم ْٖم ِٗم َر ٌة َو َأ ْضم ٌر
ًمٙمٜمف ي٘ملم ٓ يٜمٗمع إذ أن اًمٞم٘ملم اًمٜم٤مومع هق ُم٤م يم٤من قمغم اًمٖمٞم٥م إِ َّن ا ًَّمذ َ
ِ
٥مً م ِ َٞم ْٕم َٚم َؿ اهللُّ َُمـ َخيَ٤م ُوم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
ُقن سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
يـ ُي ْ١م ُِمٜم َ
٥م. 
يمٌَِ ٌػمُ  هدً ى ًم ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
لم * ا ًَّمذ َ
واظؾؿ أن افقؼغ يليت بطريؼغ أمامؽ مـ ضؾبفام وجدمها بنذن اهلل تعاػ..
أوهلام= اًمٜمٔمر ذم أدًم٦م اًمٞم٘ملم ،وأدًم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م وصح٦م اًمرؾم٤مًم٦م واًمٞمقم أظمر ،وهذا هق ـمريؼ افتػؽر.
وافثاين :أن ُمـ أـم٤مع رسمف شمٕم٤ممم وأدام ِذيمره وًمزُمف سم٘مٚمٌف شمٜمزًم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م سم٤مًمٗمٝمقم واًمٕمٚمقم واًمتّمديؼ؛

وم٤مزداد ي٘مٞمٜم٤م ِ
وٟمٕمؿ سمؼمده وـمٛم٠مٟمتف وؾمٙمٞمٜمتف ..وهق ـمريؼ افتذـر.

أُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مين ومٝمق قمٛمؾ وًمزوم اًمٓمريؼ ويمٚمَم وجل٧م ذم اًمٓمريؼ وضمدت هذا اًمٞم٘ملم طمتل شمّمػم اًمًَمء
ًمؽ يم٠مهن٤م ًمقح زضم٤مضمل شمرى احل٘مٞم٘م٦م سم٘مٚمٌؽ وشمرؾمخ اًمٕمٚمقم سمف.
وأُم٤م إول وهق اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م وم٠مؾمقق ًمؽ مجال شمٚمٞمؼ سم٤معمختٍم اًمٕم٤مضمؾ..

 افقؼغ باخلافؼ
ومٛمـ اومت٘مد اًمٞم٘ملم ذم ؿم٠من وضمقد اًمرب شمٕم٤ممم ووطمداٟمٞمتف ،ومٚمٞمٕمٚمؿ إٟمف مل يزقمؿ أطمد أٟمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ أو أوسمدع
اًمًَموات وإرض بؾ أخز بذفؽ إفف واحد ٓ إفف إٓ هق ..وإٟمَم هم٤مي٦م اعمخٚمقىم٤مت اًمٌنمي٦م اجل٤مطمدة أن شمٜمٙمر
رهب٤م وشمرد إُمر عمحض اًمّمدوم٦م أو اًمٌ٘م٤مء إززم! ويمؾ هذا ّ
يمذسمف اًمٕمٚمؿ احلدي٨م.
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٘مره٤م وُمٚمحده٤م ،أٟمف ُم٤م ُمـ أصمر إٓ وًمف ُم١مصمر؛ وم٤مٕصمر يدل
وىم٤مقمدة اًمٕم٘مقل واًمٗمٓمر يمٚمٝم٤م ُم١مُمٜمٝم٤م ويم٤مومره٤مُُ ،م ّ
قمغم اعم١مصمر ،واعم١مصمر هق ص٤مٟمع إصمر ،وُم٤م ُمـ ُمقضمقد إٓ وًمف ِ
ُمقضمد وٓ سمد ،ومقضمقدٟم٤م ٟمٗمًف دًمٞمؾ قمغم ُمـ ىمّمد
إمم ذًمؽ.
وىمٞمؾ ٕقمراّب ُمـ اًمٌ٤مدي٦م= سمؿ قمروم٧م رسمؽ؟ وم٘م٤مل= إصمر يدل قمغم اعمًػم ،واًمٌٕمرة شمدل قمغم اًمٌٕمػم ،ومًَمء
ذات أسمراج ،وأرض ذات ومج٤مج ،وسمح٤مر ذات أُمقاج ،أٓ شمدل قمغم اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم؟
وإذا ٟمٔمرت إمم آٓف اًمتقاوم٘م٤مت ذم اًمقضمقد ُمـ ُمقاد يمثػمة وُمتٜمققم٦م ذم احلٞمقان واًمٜمٌ٤مت واعمٕم٤مدن وٟمً٥م
ّ
وؾمخر
اًمٌح٤مر واهلقاء واًمٞم٤مسمً٦م ،ودىم٦م اخلٚمؼ وشمقاومؼ يمؾ هذا قمغم إٟمِم٤مء اإلٟمً٤من قمٚمٛم٧م أن هٜم٤مك ُمـ ظمٚمؼ
ًمإلٟمً٤من هذا.
وإذا وضمدت احلٙمٛم٦م ذم وضمقد يمؾ ُمقضمقد قمٚمٛم٧م أن طمٙمٞمَم أراد طمٙمٛم٦م قمٚمٞم٤م ُمـ وراء يمؾ هذا.
وإذا وضمدت شمٜمققم٤م ًمتٗمٙمر هذا اعمخٚمقق ومٚمٞمس اًمٓمٕم٤مم ٟمققم٤م واطمدا ًمٞم٘مٞمؿ طمٞم٤مشمف سمؾ أٟمقاع وـمٕمقم وأزه٤مر
وأًمقان ،ومٕمٚمٛم٧م أن ظم٤مًم٘م٤م رطمٞمَم ىمّمد إمم إيّم٤مل هذا إمم اإلٟمً٤من.
وإذا ٟمٔمرت إمم ومٓمرة يمؾ إٟمً٤من وهل شمٓمٚم٥م اخل٤مًمؼ ذم اًمًَمء شمٕمرومف وشمً٠مًمف وشمرضمقه ،ومٝمل دًمٞمؾ قمغم أٟمف
شمٕم٤ممم هق وم٤مـمر هذه اًم٘مٚمقب اًمتل شمٕمرومف وهتٗمق إًمٞمف وشمرضمقه وشم٘مّمده وشمً٠مًمف ،طمتك ًمق أٟمٙمر هذه احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمٙمِر
ومٝمق يم٤مًمٌّمػم يٖمٓمل قمٞمٜمف ،ومٙمذًمؽ هذا يٖمٓمل قمغم ومٓمرشمف ويتٕم٤مُمك قمٜمٝم٤م ..وهلذا خي٤مـمٌٜم٤م رسمٜم٤م ذم يمت٤مسمف سمٛمثؾ ىمقًمف
ال شم ََذيم َُّر َ
َ أ َوم َ
ون وُمـ اعمٕم٤مٟمك اعم٘مّمقدة سم٤مًمتذيمر هق أن يتذيمر اإلٟمً٤من ُم٤م ذم ومٓمرشمف ُمـ اعمٕمروم٦م اًميوري٦م اًمتل
ُومٓمر قمٚمٞمٝم٤م و ُأدقم٧م ومٞمف.

 افقؼغ بافققم أخر
وُمـ ـمٚم٥م اًمٞم٘ملم سم٤مًمٞمقم أظمر ومٚمٞمٜمٔمر ذم وضمقده ٟمٗمًف؛ ومقضمقده هذا دًمٞمؾ قمغم اإلسمداع قمغم همػم ُمث٤مل
ؾم٤مسمؼ وم٤مإلقم٤مدة أين وأومم ذم ُم٘م٤ميٞمًٜم٤م.
واٟمٔمر ذم طمٙمٛم٦م اًمقضمقد ومٙمؾ رء ًمف هم٤مي٦م وطمٙمٛم٦م ُمٜمف ،وم٤مًمقضمقد يمٚمف إذ ًا ًمٞمس قمٌث٤م سمؾ ضم٤م ّدا ،وعم٤م ُم٤مت
اًمٔم٤ممل ،واعمٔمٚمقم مل ِ
يٜمتّمػ ُمٜمف ،قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ٓ سمد ُمـ اًمٞمقم أظمر ًمٚمحً٤مب واعمج٤مزاة ..وهبذا اؾمتدل سمٕمض
ُمًت٘مٞمٛمل اًمٗمٓمرة ىمٌؾ ُمٌٕم٨م رؾمقل اهلل .
واٟمٔمر ذم إطمٞم٤مء اًمٜمٌ٤مت؛ ومٝمق إطمٞم٤مء وسمٕم٨م يمؾ حلٔم٦م وهق ؿم٤مهد قمغم اًمٌٕم٨م ،وًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم َ أ َو َمل ْ َي َر ْوا
ػ ُي ٌْ ِد ُئ اهللَُّ ْ
اخلَ ْٚم َؼ ُصم َّؿ ُي ِٕمٞمدُ ُه ومٝمؿ يروٟمف يمؾ حلٔم٦م ومٙمٞمػ يٕمٛمقن قمـ أظمرة؟
َيم ْٞم َ
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ِ
وسمٕمد ذيمره شمٕم٤ممم إظمراج اًمٜمٌ٤مت ُمـ إرض ي٘مقل َ ويم ََذًم ِ َؽ ُخت َْر ُضم َ
قر يم ََذًم ِ َؽ
قن وي٘مقل يم ََذًم َؽ اًمٜم ُِم ُ

ُخ ِر ُج ا ْعم ْقشمَك ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ شم ََذيم َُّر َ
ٟم ْ
ون .

واٟمٔمر إمم ظمٚمؼ اًمًَموات وإرض هؾ ظمٚم٘مٝمَم أقمٔمؿ أم ظمٚمؼ اإلٟمً٤من؟ سمؾ ظمٚم٘مٝمَم َ خل ْٚم ُؼ اًمًَمو ِ
ات
َّ َ َ
َ
َو ْإَ ْر ِ
َّ٤مس َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيم َث َر اًمٜم ِ
ْؼم ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اًمٜم ِ
َّ٤مس َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن وم٢مذا ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ظمٚمؼ
ض َأيم َ ُ
اإلٟمً٤من يم٤من ظمٚمؼ اإلٟمً٤من وإقم٤مدشمف سمٕمد مم٤مشمف أين وأهقن ذم ُم٘م٤ميٞمًٜم٤م.
واٟمٔمر إمم اًمقضمقد دمدْ ه دآ وؿم٤مهدا قمغم ىمدرة اخل٤مًمؼ وقمٚمٛمف ،وُمـ قمٚمؿ يمؾ رء وأطم٤مط سمف قمٚمَم وىمدرة مل
يٕمجزه رء وٓ يٖمٞم٥م قمٜمف رء.
وىمد ضمٕمؾ اهلل ذم اًمٜمقم دًمٞمال ومٝمق يم٤معمقت ،وآؾمتٞم٘م٤مظ يم٤مًمٌٕم٨م ،وًمذا ىم٤مل ً مٚمٛمنميملم ذم ُمٙم٦م أول
اًمرؾم٤مًم٦م «واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمتٛمقشمـ يمَم شمٜم٤مُمقن وًمتٌٕمثـ يمَم شمًتٞم٘مٔمقنش.

 افقؼغ بافرشافة وافؽتاب افعزيز
وُمـ ـمٚم٥م صح٦م اًمرؾم٤مًم٦م ومٚمٞمٜمٔمر ومٞمَم أشمك سمف رؾمقل اهلل  ،وم٢من ص٤مدم اًمِمٝمقات وإهقاء وأىم٤مم اعمّم٤مًمح
ومٚمٞمس دقم ّٞم٤م سمؾ هق ٟمٌل.
وُمـ ٟمٔمر ومٞمَم ضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚمف ،وومٞمَم ضم٤مء سمف حمٛمد  وضمده ُمـ ٟمٗمس ضمٜمس اًمٜمٌقات سمؾ أقماله٤م
وأووحٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م وأمتٝم٤م وأذومٝم٤م وأيمثره٤م قمٚمَم وشمٗمّمٞمالُ ،مع شمّمحٞمحف اٟمحراف ُمـ ؾمٌ٘مقه ،سمؾ وأظمؼمهؿ
سمَم يٙمتٛمقن ،وأظمؼمهؿ سمَم ٓ يٕمٚمٛمقن.
وًمتٜمٔمر ذم ومٕمٚمف ُمع ىمقًمف ،ومٚمَم يم٤من ُم٠ممترا سمَم أُمر وُمٜمتٝمٞم٤م قمَم هنك وأقمٔمؿ اخلٚمؼ ىمٞم٤مُم٤م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م؛ ومٚمٞمً٧م
هقى وٓ يمذسم٤م سمؾ ٟمٌقة ي٠ممتر ٟمٌٞمٝم٤م سمَم ي٠مُمر ويٜمتٝمل قمَم يٜمٝمك ويت٘مدم اخلٚمؼ ذم اُمتث٤مل أُمر اهلل شمٕم٤ممم.
واٟمٔمر ومٞمَم أظمؼم سمف ُمـ طمقداث ُمـ ؾمٌؼ ،وُم٤م يمتٛمف أهؾ اًمٙمت٤مب وم٠مظمؼمهؿ سمف ـ راضمع ىمّم٦م إؾمالم قمدي سمـ
طم٤مشمؿ ويم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م ،وإىمرار طمؼميـ ُمـ اًمٞمٝمقد ًمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ،وهمػمُه٤م يمثػم ـ وصحح هلؿ اًمٕمٚمقم وأظمؼمهؿ سمَم ٓ
يٕمرومقن ـ راضمع ىمّم٦م اعم٤مئدة ،وأظمٌ٤مره قمـ أهؾ اجلٜم٦م عم٤م اطمتج٧م اًمٞمٝمقد وأٟمٙمرت سمٕمض ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ،وهمػم هذا يمثػم.
واٟمٔمر ومٞمَم أظمؼم سمف ُمـ ظمؼم اعمًت٘مٌؾ ومقىمع وومؼ ُم٤م أظمؼم ؾمقاء سمٕمده سم٘مٚمٞمؾ أو سمٕمده قمؼم اًم٘مرون وجيد اًمٜم٤مس
أزُم٤مٟم٤م سمٕمد أزُم٤من وىمقع ُم٤م أظمؼم سمف قمغم وومؼ ُم٤م أظمؼم.
واٟمٔمر ذم ٟمٌقءات أهؾ اًمٙمت٤مب ومٕمٜمدهؿ ٟمٌل يٌٕم٨م ،ومل يرؾمؾ ُمّمدىم٤م عم٤م قمٜمدهؿ همػم حمٛمد  وإٓ وم٠ميـ ُمـ
ادقمقه؟.
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ُمٝم٤مضمره وؾمٛم٧م
واٟمٔمر ومٞمَم ُأظمؼموا سمف ذم يمتٌٝمؿ ُمـ اؾمٛمف وٟمٕمتف ووصٗمف ووصػ ُمٙم٤من ُمقًمده وسمٚمد
َ
أصح٤مسمف ،طمتك وصػ ص٤مطمٌ٤مه أسمق سمٙمر وقمٛمر.
يمَم قمٜمدهؿ ُمـ صٗم٤مشمف ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م أصح٤مسمف وأقمدائف وسمِم٤مرات ٟمٍمه وومتحف اًمٌالد وإذًٓمف ٕقمدائف ،طمتك
ىمٓمع وأزال قمذرهؿ وأسمٓمؾ طمجتٝمؿ.
واٟمٔمر ذم ؾمٛمق شمنميٕمف وطم٤مضم٦م إُمؿ اًمٞمف وشمقازٟمف وقمدًمف.
***
وأدًم٦م صح٦م اًمرؾم٤مًم٦م هل أدًم٦م صح٦م اًم٘مرآن وصدىمف ،وصدق اًم٘مرآن ُمْمٛمـ ومٞمف ٟمٗمًف ذم سمالهمتف وأؾمٚمقسمف،
وذم قمٚمقُمف وأظمٌ٤مره اًمً٤مسم٘م٦م واعم٤موٞم٦م ،وإظمٌ٤مره أهؾ اًمٙمت٤مب سمَم يمتٌقاُ ،مع ؾمٛمق شمنميٕمف ،وظمٓم٤مسمف ًمٚمٗمٓمرة.
***

 افتػؽر ؾضقؾة
«ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقؾمٚمٞمَمن اًمداراين= إين ٕظمرج ُمـ ُمٜمززم ،ومَم ي٘مع سمٍمي قمغم رء إٓ رأي٧م هلل قمكم ومٞمف
ٟمٕمٛم٦م ،أو زم ومٞمف قمؼمة.
وقمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف ىم٤مل= شمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م ،وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م= اًمٗمٙمرة ٟمقر يدظمؾ
ىمٚمٌؽ ...ورسمَم متثؾ هبذااًمٌٞم٧م=
إذا اعمرء يم٤مٟم٧م ًمف ومٙمرة  ...ومٗمل يمؾ رءًمف قمؼمة
وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف=
ُم٤م ـم٤مًم٧م ومٙمرة اُمرئ ىمط إٓ ومٝمؿ ،وُم٤م ومٝمؿ اُمرؤ ىمط إٓ قمٚمؿ ،وُم٤م قمٚمؿ اُمرؤ ىمط إٓ قمٛمؾ.
وىم٤مل قمٛمرسمـ قمٌد اًمٕمزيز= اًمٙمالم سمذيمراهلل ،قمزوضمؾ ،طمًـ ،واًمٗمٙمرة ذم ٟمٕمؿ اهلل أومْمؾ اًمٕمٌ٤مدة.
وىم٤مل ُمٖمٞم٨م إؾمقد= زوروا اًم٘مٌقر يمؾ يقم شمٗمٙمريمؿ ،وؿم٤مهدوا اعمقىمػ سم٘مٚمقسمٙمؿ ،واٟمٔمروا إمم اعمٜمٍمف
سم٤مًمٗمري٘ملم إمم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر ،وأؿمٕمروا ىمٚمقسمٙمؿ وأسمداٟمٙمؿ ذيمر اًمٜم٤مر وُم٘م٤مُمٕمٝم٤م وأـمٌ٤مىمٝم٤م ،ويم٤من يٌٙمل قمٜمد ذًمؽ
طمتك يرومع سيٕم٤م ُمـ سملم أصح٤مسمف ،ىمد ذه٥م قم٘مٚمف.
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك= ُمر رضمؾ سمراه٥م قمٜمد ُم٘مؼمة وُمزسمٚم٦م ،ومٜم٤مداه وم٘م٤مل= ي٤مراه٥م ،إن قمٜمدك يمٜمزيـ ُمـ
يمٜمقز اًمدٟمٞم٤م ًمؽ ومٞمٝمَم ُمٕمتؼم ،يمٜمز اًمرضم٤مل ويمٜمز إُمقال.
وقمـ اسمـ قمٛمر= أٟمف يم٤من إذا أراد أن يتٕم٤مهد ىمٚمٌف ،ي٠ميت اخلرسم٦م ومٞم٘مػ قمغم سم٤مهب٤م ،ومٞمٜم٤مدي سمّمقت طمزيـ ومٞم٘مقل=
ر ٍء َه٤مًم ِ ٌؽ إِ َّٓ َو ْضم َٝم ُف.
أيـ أهٚمؽ؟ صمؿ يرضمع إمم ٟمٗمًف ومٞم٘مقل= يمُؾ َ ْ
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وقمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل= ريمٕمت٤من ُم٘متّمدشم٤من ذم شمٗمٙمر ،ظمػم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م واًم٘مٚم٥م ؾم٤مه.
وىم٤مل احلًـ= ي٤م اسمـ آدم ،يمؾ ذم صمٚم٨م سمٓمٜمؽ ،واذب ذم صمٚمثف ،ودع صمٚمثف أظمر شمتٜمٗمس ًمٚمٗمٙمرة.
وىم٤مل سمٕمض احلٙمَمء= ُمـ ٟمٔمر إمم اًمدٟمٞم٤م سمٖمػم اًمٕمؼمة ان ـمٛمس ُمـ سمٍم ىمٚمٌف سم٘مدر شمٚمؽ اًمٖمٗمٚم٦م.
وىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث احل٤مذم= ًمق شمٗمٙمر اًمٜم٤مس ذم قمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم عم٤م قمّمقه.
وىم٤مل احلًـ ،قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس ىم٤مل= ؾمٛمٕم٧م همػم واطمد وٓ اصمٜملم وٓ صمالصم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقًمقن= إن وٞم٤مء اإليَمن ،أو ٟمقر اإليَمن= اًمتٗمٙمر.
وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،ريض اهلل قمٜمف ،أٟمف سمٙمك يقُم٤م سملم أصح٤مسمف ،ومًئؾ قمـ ذًمؽ ،وم٘م٤مل=
ومٙمرت ذم اًمدٟمٞم٤م وًمذاهت٤م وؿمٝمقاهت٤م ،وم٤مقمتؼمت ُمٜمٝم٤م هب٤مُ ،م٤م شمٙم٤مد ؿمٝمقاهت٤م شمٜم٘ميض طمتك شمٙمدره٤م ُمرارهت٤م ،وًمئـ مل
يٙمـ ومٞمٝم٤م قمؼمة عمـ اقمتؼم إن ومٞمٝم٤م ُمقاقمظ عمـ اديمر.
وىمد ذم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٓ يٕمتؼم سمٛمخٚمقىم٤مشمف اًمداًم٦م قمغم ذاشمف وصٗم٤مشمف وذقمف وىمدره وآي٤مشمف ،وم٘م٤مل= َ و َيم َ٠ميـ ُمـ
آي ٍ٦م ِذم اًمًَمو ِ
قن * َو َُم٤م ُي ْ١م ُِم ُـ َأ ْيمثَ ُر ُه ْؿ سمِ٤مهللِّ إَِّٓ َو ُهؿ ُم ْ ِ
ات َوإَ ْر ِ
نميم َ
ون َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َو ُه ْؿ َقمٜم َْٝم٤م ُُم ْٕم ِر ُو َ
ض َي ُٛمر َ
ُقنش.
َّ َ َ
َ
ون ِذم َظم ْٚم ِؼ اًمًَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
راضمع أصم٤مر اًمتل ذيمره٤م اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػم أي٦م ذم آل قمٛمران َ و َي َت َٗمٙم َُّر َ
ض
َّ َ َ
***

 ضريؼ افتذـر
صمؿ شمٌ٘مك اًمٕمٌ٤مدة ِ
واًمذيمر واًمٓم٤مقم٦م شمزيد اًمٞم٘ملم ،ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٙمَم أن هٜم٤مك ُمالئٙم٦م ُمقيمٚم٦م سم٤مًم٘مٓمر ومـَم ُمــ
ىمٓمرة إٓ وُمٚمؽ ُمقيمؾ سمٛمٙم٤مهن٤م ،ومٙمَم أن هٜم٤مك ُمالئٙم٦م ُمقيمٚم٦م سم٘مقت إضمً٤مد ،ومٝمٜمـ٤مك ُمالئٙمـ٦م ُمقيمٚمـ٦م سم٘مـقت
اًم٘مٚمقب وإرواح ،ومتتٜمزل سم٤مًمٕمٚمقم واًمٗمٝمقم( )1واًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اعمتٜمزًم٦م قمغم أؾم٤مس ؿم٤مهد هلـ٤م ذم ومٓمـرة يمـؾ خمٚمـقق
سمٛمٕمروم٦م اهلل وحمٌتف ،ومت١ميمده وشمِمٝمد ًمف وشمٙمٛمؾ قمٚمٛمٝم٤م ..واحلٛمد هلل.
وأٟم٘مؾ ًمؽ هٜم٤م هذا اًمٙمالم اًمٜمٗمٞمس ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل..
«ويمَم أن هلل ُمالئٙم٦م ُمقيمٚم٦م سم٤مًمًح٤مب واعمٓمر ومٚمف ُمالئٙم٦م ُمقيمٚم٦م سم٤مهلدى واًمٕمٚمؿ .هذا رزق اًم٘مٚمقب وىمقهت٤م
وهذا رزق إضمً٤مدش(.)2
«واًمٕمٚمؿ حيّمؾ ذم اًمٜمٗمس يمَم َتّمؾ ؾم٤مئر اإلدرايم٤مت واحلريم٤مت سمَم جيٕمٚمٝم٤م هلل ُمـ إؾمٌ٤مب وقم٤مُم٦م ذًمؽ
سمٛمالئٙم٦م اهلل شمٕم٤ممم؛ وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف يٜمزل هب٤م قمغم ىمٚمقب قمٌ٤مده ُمـ اًمٕمٚمؿ واًم٘مقة وهمػم ذًمؽ ُم٤م يِم٤مء ،وهلذا ىم٤مل
قهبِ ُؿ ْ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ
اإل َيَم َن َو َأ َّيدَ ُهؿ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حلً٤من= «اًمٚمٝمؿ أيده سمروح اًم٘مدسش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم= َ يمت َ
( )1راجع تفسٌر البٌضاوي لقوله« :تتنزل علٌهم المالئكة» سورة فصلت.
( )2مجموع الفتاوي ،جـ ،4ص .49
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سمِ ُر ٍ
وح ُمٜمْ ُف وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء واؾمتٕم٤من قمٚمٞمف ويمؾ إًمٞمف وُمـ مل يٓمٚم٥م اًم٘مْم٤مء ومل
يًتٕمـ قمٚمٞمف أٟمزل اهلل قمٚمٞمف ُمٚمٙم٤م يًددهش وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد= «يمٜم٤م ٟمتحدث أن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٜمٓمؼ قمغم ًمً٤من
قمٛمر« وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد أيْم٤م= «إن ًمٚمٛمٚمؽ عمـ٦م وًمٚمِمٞمٓم٤من عمـ٦م ،ومٚمٛم٦م اعمٚمؽ= إيٕم٤مد سم٤مخلػم وشمّمديؼ سم٤محلؼ .وعمـ٦م
اًمِمٞمٓم٤من إيٕم٤مد سم٤مًمنم وشمٙمذي٥م سم٤محلؼش وهذا اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف اسمـ ُمًٕمقد هق حمٗمقظ قمٜمف ورسمَم رومٕمف سمٕمْمٝمؿ
إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وهق يمالم ضم٤مُمع ٕصقل ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٕمٌد ُمـ قمٚمؿ وقمٛمؾ ُمـ ؿمٕمقر وإرادة.
وذًمؽ= أن اًمٕمٌد ًمف ىمقة اًمِمٕمقر واإلطمً٤مس واإلدراك وىمقة اإلرادة واحلريم٦م وإطمداُه٤م أصؾ اًمث٤مٟمٞم٦م ُمًتٚمزُم٦م
هل٤م .واًمث٤مٟمٞم٦م ُمًتٚمزُم٦م ًمألومم وُمٙمٛمٚم٦م هل٤مش(.)1
«ومٛمٌدأ اًمٕمٚمؿ احلؼ واإلرادة اًمّم٤محل٦م= ُمـ عمـ٦م اعمٚمؽ .وُمٌدأ آقمت٘م٤مد اًمٌ٤مـمؾ واإلرادة اًمٗم٤مؾمدة= ُمـ عم٦م
اًمِم ْٞم َٓم ُ
٤من َي ِٕمدُ يم ُُؿ ا ًْم َٗم ْ٘م َر َو َي ْ٠م ُُم ُريمُؿ سمِ٤م ًْم َٗم ْح َِم٤مء َواهللُّ َي ِٕمدُ يمُؿ َُّم ْٖم ِٗم َر ًة ُمٜمْ ُف َو َوم ْْم ً
اًمِمٞمٓم٤من .ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم= َّ 
ال وىم٤مل
اًمِم ْٞم َٓم ُ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
ف َأ ْوًم ِ َٞم٤مء ُه أي= خيقومٙمؿ أوًمٞم٤مءه وىم٤مل شمٕم٤ممم= َ وإِ ْذ َز َّي َـ َهل ُ ُؿ َّ
شمٕم٤ممم= إِٟم َََّم َذًمِٙم ُُؿ َّ
٤من َأ ْقم ََم َهل ُ ْؿ
٤من ُخيَق ُ
ِ
٥م ًَمٙم ُُؿ ا ًْمٞمَ ْق َم ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َوإِين َضم ٌ٤مر ًَّمٙم ُْؿ .واًمِمٞمٓم٤من وؾمقاس ظمٜم٤مس ،إذا ذيمر اًمٕمٌد رسمف ظمٜمس،
َو َىم َ٤مل َٓ َهم٤مًم َ
وم٢مذا همٗمؾ قمـ ذيمره وؾمقس ،ومٚمٝمذا يم٤من شمرك ذيمر اهلل ؾمٌٌ٤م وُمٌدأ ًمٜمزول آقمت٘م٤مد اًمٌ٤مـمؾ واإلرادة اًمٗم٤مؾمدة ذم
اًم٘مٚم٥م ،وُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم= شمالوة يمت٤مسمف وومٝمٛمف وُمذايمرة اًمٕمٚمؿ يمَم ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ= «وُمذايمرشمف شمًٌٞمحشش(.)2
«وهذا طم٤مل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وؾمٚمػ إُم٦م ومحٚم٦م احلج٦م وم٢مهنؿ خيؼمون سمَم قمٜمدهؿ ُمـ اًمٞم٘ملم واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
ًمٙمؼمىش عم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٙمٚمؿ أن أطمدُه٤م أسمق قمٌد
واًمٕمٚمؿ اًميوري يمَم ذم احلٙم٤مي٦م اعمحٗمقفم٦م قمـ «ٟمجؿ اًمديـ ا
ّ
اهلل اًمرازي ،وأظمر ُمـ ُمتٙمٚمٛمل اعمٕمتزًم٦م وىم٤مٓ= ي٤مؿمٞمخ سمٚمٖمٜم٤م أٟمؽ شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ،وم٘م٤مل= ٟمٕمؿ أٟم٤م أقمٚمؿ قمٚمؿ
اًمٞم٘ملم ،وم٘م٤مٓ= يمٞمػ يٛمٙمـ ذًمؽ وٟمحـ ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر إمم اًمً٤مقم٦م ٟمتٜم٤مفمر ومٚمؿ ي٘مدر أطمدٟم٤م أن ي٘مٞمؿ قمغم أظمر
دًمٞمال؟.
وم٘م٤مل= ُم٤م أدري ُم٤م شم٘مقٓن ،وًمٙمـ أٟم٤م أقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم.
وم٘م٤مٓ= صػ ًمٜم٤م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم.
وم٘م٤مل= قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ـ قمٜمدٟم٤م ـ واردات شمرد قمغم اًمٜمٗمقس شمٕمجز اًمٜمٗمقس قمـ ر ّده٤م ،ومجٕمال ي٘مقٓن= واردات
شمرد قمغم اًمٜمٗمقس شمٕمجز اًمٜمٗمقس قمـ رده٤م ،ويًتحًٜم٤من هذا اجلقاب.
وذًمؽ ٕن ـمريؼ أهؾ اًمٙمالم شم٘مًٞمؿ اًمٕمٚمقم إمم ضوري ويمًٌل أو سمدهيل وٟمٔمري .وم٤مًمٜمٔمري اًمٙمًٌل= ٓ
سمد أن يرد إمم ُم٘مدُم٤مت ضوري٦م أو سمدهيٞم٦م ومتٚمؽ ٓ َتت٤مج إمم دًمٞمؾ وإٓ ًمزم اًمدور أو اًمتًٚمًؾ .واًمٕمٚمؿ
اًميوري= هق اًمذي يٚمزم ٟمٗمس اعمخٚمقق ًمزوُم٤م ٓ يٛمٙمٜمف آٟمٗمٙم٤مك قمٜمف وم٤معمرضمع ذم يمقٟمف ضوري٤م إمم أٟمف يٕمجز
( )1مجموع الفتاوي ،جـ ،4ص .32-39
( )2مجموع الفتاوي ،جـ ،4ص .34
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قمـ دومٕمف قمـ ٟمٗمًف .وم٠مظمؼم اًمِمٞمخ= أن قمٚمقُمٝمؿ ضوري٦م وأهن٤م شمرد قمغم اًمٜمٗمقس قمغم وضمف شمٕمجز قمـ دومٕمف وم٘م٤مٓ
ًمف= ُم٤م اًمٓمريؼ إمم ذًمؽ؟ وم٘م٤مل= شمؽميم٤من ُم٤م أٟمتَم ومٞمف وشمًٚمٙم٤من ُم٤م أُمريمَم اهلل سمف ُمـ اًمذيمر واًمٕمٌ٤مدة ..ـ إمم آظمر
احلٙم٤مي٦م ـ إذ اًمتزُمف أطمدُه٤م ومٔمٗمر سم٤مًمٞم٘ملم وشمريمف أظمر ومٌ٘مل حمؽمىم٤م ىمٚمٌف سمٕمٚمقم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم اًمٞمقٟم٤مين
وىمقاقمده اًمً٘مٞمٛم٦مش(.)1
«واًمٓمريؼ ِ
اًمٕمٌ٤مدي٦م شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ..وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ حيّمؾ ًمٚم٘مٚم٥م قمٚمؿ ضوري..
ويمَم ىم٤مل ٟمجؿ اًمديـ اًمٙمؼمى ٓسمـ اخلٓمٞم٥م ورومٞم٘مف اعمٕمتززم وىمد ؾم٠مٓه قمـ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم؟ وم٘م٤مل= هق واردات
شمرد قمغم اًمٜمٗمقس شمٕمجز اًمٜمٗمقس قمـ رده٤م.
وم٠مضم٤مهبَم= سم٠من قمٚمؿ اًمٞم٘ملم قمٜمدٟم٤م هق ُمقضمقد سم٤مًميورة ٓ سم٤مًمٜمٔمر وهق ضمقاب طمًـ .وم٢من اًمٕمٚمؿ اًميوري=
هق اًمذي يٚمزم ٟمٗمس اًمٕمٌد ًمزوُم٤م ٓ يٛمٙمٜمف آٟمٗمٙم٤مك قمٜمفش(.)2
واعم٘مّمقد سمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم أن شمٜمزل اعمالئٙم٦م إٟمَم ي٠ميت سمٛمزيد ي٘ملم قمغم ُم٤م ذم اًمٗمٓمرة ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٌدهيٞمـ٦م
واًمٗمٓمري٦م اًميوري٦م اًمتل يٕمجز اإلٟمً٤من قمـ دومٕمٝم٤م ،ومال ي٠مشمٞمف ؿمؽ سمح٤مل سمؾ يرؾمخ اًمٞم٘ملم أيَم رؾمقخ.
ومال هتٛمؾ ُم٤م ذم ومٓمرشمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ واخلػم ،وزيمف سم٤مًمتٕمٌد شمٔمٗمر سم٤مًمٞم٘ملمُ ،مع دوام اًمتٗمٙمـر يمـَم ؾمـٌؼ اًمتٜمٌٞمـف،
وسم٤مًم٘مرآن سملم اًمتٗمٙمر واًمتذيمر شمٜمٓمؼ اًم٘مٚمقب ،ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي= «ُم٤م زال أهؾ اًمٕمٚمؿ يٕمقدون سم٤مًمتذيمر قمـغم
اًمتٗمٙمر وسم٤مًمتٗمٙمر قمغم اًمتذيمر ويٜم٤مـم٘مقن اًم٘مٚمقب طمتك ٟمٓم٘م٧مش(.)3
* **

( )1مجموع الفتاوي ،جـ ،4ص .44-43
( )2مجموع الفتاوي ،جـ ،2ص .76
( )3حلٌة األولٌاء ،أبو نعٌم ،جـ ،91ص .99
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ثؿرة افعؾؿ وافقؼغ
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ثؿرة افعؾؿ وافقؼغ
ًمٚمٕمٚمؿ ُم٘متْمٞم٤مت وصمٛمرات ،وهق يٜمٌمء أطمقآ و ُيٙمً٥م اًمٕمٌد صٗم٤مت.
وادطؾقب مـ افعؾؿ أن يـقء حآ فإلكسان ،وهل أن يسر افعبد ظذ مؼتضاه ويتؿثؾف دم حقاتف ،ؾقميت
افعؾؿ مؼتضاه مـ افؼقل وافعؿؾ وإحقال واإليامن.
ومم٤م ٟمقوحف هٜم٤م ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل هق أن=

 افـاس دم افعؾؿ ثالثة أحقال:
اًمٖمل ،وهذا ذم طم٤مل همٚمٌ٦م اًمِمٝمقة واهلقى قمغم اًمٕمٌد ومال يٜم٘م٤مد
إول :أن خي٤مًمػ قمٛم ُٚمف قمٚمٛمف ،ومٝمذا هق ّ
حيل سمف ،ومل يًتيضء سمَم أٟمزل
ًمٕمٚمٛمف سمؾ يتٙمٚمؿ سمف ويّمٗمف ًمٚمٜم٤مس وجي٤مدل سمف وقمٚمٞمف ،وًمٙمـ ىمٚمٌف ٓ ي٘مت٤مت ُمٜمف ،ومل َ ْ
همل وهٚمٙم٦م ..وهلذا عم٤م
اهلل ،ومل حي ّٙمٛمف قمغم ٟمٗمًف؛ ومٝمذا هق اًمٖمل؛ ومٗم٘مدان اًمٕمٚمؿ والل ،ووم٘مدان اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ّ
ُمدح اهلل رؾمقًمف  ىم٤مل ومٞمف ُم٤م َو َّؾ ص ِ
٤مطم ٌُٙم ُْؿ َو َُم٤م َهم َقى ،ومٜمٗمك قمٜمف ظمٚمؾ اًمٕمٚمؿ سم٘مقًمف َُ م٤م َو َّؾ وٟمٗمك قمٜمف
َ
َ
ظمٚمؾ اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف َ و َُم٤م َهم َقى.
وهلذا ُأُمرٟم٤م أن ٟمدقمق ذم يمؾ ريمٕم٦م هبداي٦م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،وهق ساط اعمٜم َٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وهؿ ُمـ قمٚمٛمقا
ٖمْم ِ
قب َقم َٚم ِٞمٝم ْؿ َوَٓ
احلؼ وقمٛمٚمقا سمف وم٘م٤مُمقا سم٤مهلدى وديـ احلؼ ،اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف ،صمؿ ٟم٘مقل ذم صالشمٜم٤م َ هم ِػم ا َعم ُ
لم يٕمٜمل همػم ساط وـمريؼ ُمـ قمٚمٛمقا احلؼ وظم٤مًمٗمقه ،وهمػم ساط ُمـ وم٘مدوا اًمٕمٚمؿ ومْمٚمقا.
اًمْم٤مًم َ
َّ
ٟمٌل وصديؼ وؿمٝمٞمد وص٤مًمح،
سمٞمٜمَم اعمٜم َٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ هؿ ُمـ قمٚمٛمقا احلؼ وقمٛمٚمقا سمف وهؿ قمغم درضم٤مهتؿ ُمـ ّ
ِ
اًمر ُؾم َ
قل َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ َُم َع ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم َؿ اهللُّ
وم٤مًمٕمٚمَمء يٗمنون اعمٜم َٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٗم٤مَت٦م سمآي٦م اًمٜمً٤مء َ و َُمـ ُيٓم ِع اهللَّ َو َّ
لم واًمِمٝمدَ اء واًمّم ِ
ِ
لمَ ،و َطم ًُ َـ ُأو ًَم ِئ َؽ َرومِٞم ً٘م٤م.
٤محل َ
َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ ُم َـ اًمٜمٌَِّٞم َ
َ َّ
لم َواًمّمدي٘م َ َ َ
افثاينُ :مـ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف طمٞمٜم٤م وخي٤مًمٗمف طمٞمٜم٤م؛ ومٝمق سملم داقمل اخلػم وداقمل اًمِمٝمقة ،ومٛمرة يزيمق وُمرة يْمٕمػ،
ومٗمل ىمٚمٌف طمٞم٤مة ،وًمٙمـ مل يرؾمخ اًمٕمٚمؿ ذم ىمٚمٌف سمٕمد.
افثافثُ :مـ يّمٌح ىمقًمف وقمٛمٚمف وإراداشمف ُمقاوم٘م٦م ًمٕمٚمٛمف وضم٤مري٦م قمغم ُم٘متْم٤مه يم٠مٟمف ظمٚمؼ ّ
ضمٌكم ُظمٚمؼ سمف وصٗم٦م
ُمـ صٗم٤مشمف ُضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذا يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف سمال شمٙمٚمػ وٓ ضمٝمد اؾمتدقم٤مء اًمٕمٚمؿ وُم٘متْم٤مه؛ سمؾ ص٤مر قمٛمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ
ربش
يم٠مٟمف أُمر ـمٌٕمل ،سمؾ يّمؾ إمم طم٤مل ٓ حيًـ اعمٕمّمٞم٦م ًمق أراده٤م يمَم ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ «إين ٓ أحسـ أظيص ّ
ومٝمذا هم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ اًمتل جي٥م أن شمْمٕمٝم٤م أُم٤مُمؽ ًمٙمل شمّمؾ إًمٞمٝم٤م ،وهل اًمرؾمقخ واًمٕمٛمؾ اًمتٚم٘م٤مئل سم٤مًمٕمٚمؿ ..وىمد
قمرف رؾمقل اهلل  اًمراؾمخلم سم٘مقًمف «ُمـ سمر يٛمٞمٜمف وصدق ًمً٤مٟمف واؾمت٘م٤مم سمف ىمٚمٌف ،وقمػ سمٓمٜمف وومرضمفش
ّ
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قمٜمدُم٤م شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وع هذه اًمٖم٤مي٦م أُم٤مُمؽ ،أن يرؾمخ اًمٕمٚمؿ ذم ىمٚمٌؽ وأن يّمػم ًمؽ يم٠مٟمف وصػ َظم ْٚم٘مل
وـمٌع ّ
ضمٌكم وقمٚمؿ شمٚم٘م٤مئل سمال ضمٝمد وٓ يمٚمٗم٦م ،واهلل اعمٕملم.
ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ يٕم٘مقب َ وإِ َّٟم ُف ًَم ُذو ِقم ْٚم ٍؿ َعم٤م َقم َّٚم ْٛمٜمَ٤م ُه ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ أٟمف ذو قمٛمؾ سمَم قمٚمٛمٜم٤مه ،ومٙم٤من
شمقضمٞمٞمٝمؿ عمٕمٜمك أي٦م ًمٚمٕمٛمؾ سمًٌ٥م أٟمف ٓ يْم٤مف ٕطمد صٗم٦م اًمٕمٚمؿ طمتك يٙمقن وصٗم٤م راؾمخ٤م ًمّم٤مطمٌف إٓ إذا
قمٛمؾ سمف وقمغم ووم٘مف وُم٘متْم٤مه ..وإٓ يم٤من ضم٤مهال وًمق يم٤من يٕمٚمؿ ىمٌح اعمخ٤مًمٗم٦م ويٙمٗمٞمؽ ذم هذا آي٦م يقؾمػ قمٚمٞمف
اجل ِ
اًمًالم وهق ي٘مقل َ وإَِّٓ شم ْ ِ
لم ومخ٤مف قمغم ٟمٗمًف أن خي٤مًمػ
ٍَم ْ
٤مهٚمِ َ
ف َقمٜمل َيم ْٞمدَ ُه َّـ َأ ْص ُ
٥م إِ ًَم ْٞم ِٝم َّـ َو َأيمُـ ُم َـ ْ َ
قمٚمٛمف ومٞمٙمقن ضم٤مهال إذ أن اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕمٚمؿ يم٤مجل٤مهؾ ؾمقاء ـم٤معم٤م اؾمتقى قمٛمٚمٝمَم.
وُمـ هٜم٤م وم٤مقمٚمؿ أن اًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ يٖمػم ؿمخّمٞمتؽ ويٕمٞمد صٞم٤مهمتٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م وجيدد ُمالحمٝم٤م ،ومٝمق شمٖمٞمػم
قمٛمٞمؼ وهق اعمراد سم٤مًمٕمٚمؿ ،وهبذا خيرج اًم٘مرآن إٟمً٤مٟم٤م ضمديدا ..هٙمذا إُمر وم٤مفمٗمر سمف.
***

 أؿـامر تضـلء
إذا أردت ومرىم٤م قمٛمٚمٞم٤م سملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُمـ رؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ وُمـ مل يرؾمخ ،اٟمٔمر إمم ُمـ رأوا ىم٤مرون ذم زيٜمتف
ِ
ِ
ويت َىم ُ٤مر ُ
يـ ُي ِريدُ َ
ون إِ َّٟم ُف ًَم ُذو َطمظ َقمٔمِٞم ٍؿ ،سمٞمٜمَم يم٤من ُمقىمػ ُمـ أويت
احل َٞم٤م َة اًمدٟم َٞم٤م َي٤م ًَم ْٞم َ٧م ًَمٜمَ٤م ُم ْث َؾ َُم٤م ُأ ِ َ
َ ىم َ٤مل ا ًَّمذ َ
ون ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم٤مسمِ ُر َ
ون
٤محل٤م َو َٓ ُي َٚم َّ٘م َ
٤مه٤م إِ َّٓ َّ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٕم ْٚم َؿ َو ْي َٚمٙم ُْؿ َصم َق ُ
اًمٕمٚمؿ خمتٚمٗم٤م َ و َىم َ٤مل ا ًَّمذ َ
اب اهللَِّ َظم ْ ٌػم َعم ْـ آ َُم َـ َو َقمٛم َؾ َص ً
ًم٘مد قم٤مد اًمٗمريؼ إول يٜمدم وشمتٌلم ًمف احل٘م٤مئؼ ًمٙمـ سمٕمد هالك ىم٤مرون ،سمٞمٜمَم اًمٕمٚمَمء اًمراؾمخقن يم٤مٟمقا يرون
إُمقر ىمٌؾ وىمققمٝم٤م ًمرؤيتٝمؿ إُمقر سمَم أراهؿ اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ سمح٘م٤مئؼ إُمقر ،ومَم ىم٤مًمقه أوٓ ،ىم٤مًمف إىمؾ قمـ
درضمتٝمؿ ُمت٠مظمرا.
وإذا أردت ُمث٤مٓ صم٤مٟمٞم٤م وم٤مٟمٔمر عمـ قمؼموا اًمٜمٝمر ُمع ـم٤مًمقت عمقاضمٝم٦م ضم٤مًمقت وضمٜمقده؛ وم٢مٟمف ًمٚمقهٚم٦م إومم قمٜمد
قت وضم ِ
ِ
ٜمقد ِه.
يـ آ َُمٜمُق ْا َُم َٕم ُف َىم٤م ًُمق ْا َٓ َـم٤م َىم َ٦م ًَمٜمَ٤م ا ًْم َٞم ْق َم سمِ َج٤م ًُم َ َ ُ
٤مو َز ُه ُه َق َوا ًَّمذ َ
رؤي٦م قمدد اًمٕمدو وهٞمٌتف َ وم َٚم ََّم َضم َ

ِ
يـ َي ُٔمٜم َ
قن َأ َّهنُؿ
ًمٙمـ ُمقىمػ اًمٕمٚمَمء اًمراؾمخلم اعمقىمٜملم يم٤من خمتٚمٗم٤م؛ أيمثر صمٌ٤مشم٤م وصم ٌّتقا ُمٕمٝمؿ همػمهؿ َ ىم َ٤مل ا ًَّمذ َ
قت وضمٜم ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ُم َ
ُقد ِه َىم٤م ًُمق ْا َر َّسمٜمَ٤م
جل٤م ًُم َ َ ُ
اًمّم٤مسمِ ِر َ
ال ُىمق اهللِّ يمَؿ ُمـ وم َئ٦م َىمٚمٞم َٚم٦م َهم َٚم ٌَ ْ٧م وم َئ ً٦م يمَث َػم ًة سمِ٢مِ ْذن اهللِّ َواهللُّ َُم َع َّ
يـ * َو ََّعم٤م َسم َر ُزو ْا ِ َ
ِ
قهؿ سمِ٢مِ ْذ ِن اهللِّ..
اٟمٍمٟمَ٤م َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًْمٙمَ٤موم ِري َـ * َوم َٝم َز ُُم ُ
َأ ْوم ِر ْغ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َص ْ ً
ؼما َو َصمٌ ْ٧م َأ ْىمدَ ا َُمٜمَ٤م َو ُ ْ
اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕمٚمؿ ىمد هيٚمؽ ذم حلٔم٦م وىمد يثٌتف اهلل ،وم٤مُٕمثٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ممـ صمٌتٝمؿ اهلل سم٠مهؾ اًمرؾمقخ.
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ًمٙمـ همػمهؿ هٚمؽ ،ومتِمٙمؽ سمٕمْمٝمؿ طمتك وصؾ إمم طم٤موم٦م اهل٤موي٦م ..سمٞمٜمَم اًمراؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ ُمثؾ ص٤مطم٥م
همر أظمر ومٙم٤من يرى ضمٜمتف ذم ىمٌْم٦م اهلل ي٠مشمٞمٝم٤م أُمره ـ سمًٌ٥م يمٗمره ـ ُمـ أصٚمٝم٤م أو
اجلٜم٦م اًمذي يم٤من يرى طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ّ
ُمـ ومقىمٝم٤م ومال يًتٓمٞمع رد هذا وٓ ذاك.
اك َر ُضم ًال * ًَّمٙمِٜمَّ٤م ُه َق اهللَُّ َرّب َو َٓ ُأ ْ ِ
ت سمِ٤م ًَّم ِذي َظم َٚم َ٘م َؽ ُِمـ شم َُر ٍ
اب ُصم َّؿ ُِمـ ٟم ْٓم َٗم ٍ٦م ُصم َّؿ َؾم َّق َ
ذ ُك سمِ َرّب َأ َطمدً ا *
َ أ َيم َٗم ْر َ
ٜمؽ َُم ً٤مٓ َو َو ًَمدً ا * َوم َٕم ًَك َرّب َأن ُي ْ١مشمِ َ ِ
َو ًَم ْق َٓ إِ ْذ َد َظم ْٚم َ٧م َضمٜمَّت ََؽ ُىم ْٚم َ٧م َُم٤م َؿم٤مء اهللَُّ َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمِ٤مهللَِّ إِن شم َُر ِن َأٟمَ٤م َأ َىم َّؾ ُِم َ
لم
ِ
ِ
ِ
ٞمع ًَم ُف
اًمً ََمء َومت ُّْمٌِ َح َص ِٕمٞمدً ا َز ًَم ً٘م٤م * َأ ْو ُي ّْمٌِ َح َُم ُ
٤مؤ َه٤م َهم ْق ًرا َوم َٚمـ شم ًَْتَٓم َ
َظم ْ ًػما ُمـ َضمٜمَّت َؽ َو ُي ْرؾم َؾ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُطم ًْ ٌَ٤مٟمً٤م ُم َـ َّ
َـم َٚم ًٌ٤م.
اًمرؾمقخ ُمثؾ ىمقل رؾمقل اهلل ّٕ ب سمٙمر قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمف ًمق ٟمٔمر أطمدهؿ َت٧م ىمدُمٞمف ًمرآٟم٤م؛ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل
اهلل ُ م٤م فمٜمؽ سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمَم؟ َْ َ َٓت َز ْن؛ إِ َّن اهللَّ َُم َٕمٜمَ٤م.
اًمراؾمخقن ُمثؾ ؾم٤مدات إوًمٞم٤مء ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ومٚمَم ٟمزل هبؿ إطمزاب شمذيمروا اًمققمد اًمً٤مسمؼ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمياء َو ُز ًْم ِز ًُمق ْا َطمتَّك
اجلٜمَّ َ٦م َو ََّعم٤م َي ْ٠مشمٙمُؿ َُّم َث ُؾ ا ًَّمذ َ
َ أ ْم َطمًٌْت ُْؿ َأن شمَدْ ُظم ُٚمق ْا ْ َ
يـ َظم َٚم ْق ْا ُمـ َىم ٌْٚمٙمُؿ َُّم ًَّت ُْٝم ُؿ ا ًْم ٌَ ْ٠م َؾم٤مء َو َّ َّ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُ
َي ُ٘م َ
ي٥م.
ٍَم اهللِّ َىم ِر ٌ
قل َوا ًَّمذ َ
قل َّ
ٍَم اهللِّ َأٓ إ َّن ٟم ْ َ
يـ آ َُمٜمُق ْا َُم َٕم ُف َُمتَك ٟم ْ ُ
وقم٤مؿمقه ورأوا ومٞمَم ٟمزل هبؿ ظمؼم اهلل اًمً٤مسمؼ ووقمده ،ومتجٝمزوا عم٤م وقمد سم٤مًمّمدق اعمٜمجل َ و ََّعم٤م َر َأى ا ُْعم ْ١م ُِمٜمُق َن
اب َىم٤م ًُمقا َه َذا َُم٤م َو َقمدَ ٟمَ٤م اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َصدَ َق اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َُم٤م َزا َد ُه ْؿ إِ َّٓ إِ َيَمٟمً٤م َوشم ًَْٚمِ ًٞمَم.
ْإَ ْطم َز َ
ه سمِ ِٕمٌ ِ
٤مدي
اًمرؾمقخ ُمثؾ ىمقل ُمقؾمك قمٜمد فمـ اًمٜم٤مس اهلٚمٙم٦م ،ويم٤من ىمد ُوقمد ُمـ رسمف وقمدا أٟمف َ أ ْن َأ ْ ِ َ
َوم ْ ِ
َ٤مف َد َريمً٤م َو َٓ َخت َِْمك.
٤مض ْب َهل ُ ْؿ َـم ِري ً٘م٤م ِذم ا ًْم ٌَ ْح ِر َي ٌَ ًً٤م َّٓ َخت ُ
ُقن هتػ يم ََّال إِ َّن َُم ِٕم َل َرّب َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
وم٤مؾمتحي اًمققمد واؾمتٞم٘مـ إُمر ومٚمَم ىم٤مًمقا ًمف إِٟمَّ٤م َُعمدْ َريم َ
يـ.

اًمرؾمقخ ُمثؾ ىمقل أّب سمٙمر ًمٕمٛمر يقم احلديٌٞم٦م ٟمٗمس يمٚمَمت رؾمقل اهلل ً مٕمٛمر ُمـ همػم أن يًٛمٕمٝم٤م ُمـ
رؾمقل اهلل  وم٘م٤مل ًمف «إٟمف رؾمقل اهلل وًمٞمس يٕمّمٞمف وهق ٟم٤مسهش وهل ٟمٗمس يمٚمَمت رؾمقل اهلل ً مٕمٛمر ىمٌٚمٝم٤م
سمٚمحٔم٤مت ،صمؿ ىم٤مل أسمق سمٙمر ًمف «وم٤م ًْمزم همرزهش.
اًمرؾمقخ يٖمػم اًمّمٗم٤مت وإظمالق ،ويٖمػم اعمالُمح ،ويّمحح اعمٜم٤مه٩م وـمري٘م٦م اعمٕمٞمِم٦م واحلٞم٤مة ،ويّمقب
ـمري٘م٦م شمٜم٤مول إُمقر ،ويّمحح اعمقاىمػ ،وي١مصمر ذم أظمريـ ،ويث ٌْ٧م هبؿ أٓف ويٜمجقن ذم أطمرج اًمٚمحٔم٤مت،
ومٞمثٌتقن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ويثٌ٧م اهلل هبؿ همػمهؿ ويٙمتٌقن اًمت٤مريخ ويّمححقن جمراه ..يم ّثر اهلل ُمٜمٝمؿ سمٗمْمٚمف وُمٜمّف
شمٕم٤ممم.
***
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ؿـقاظـد مـرصــدة
 افعؾؿ ادحؿقد
اًمٕمٚمؿ اًمذي ُمدطمف اًمنمع هق ُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمٌد واًمٕمٛمؾُ ،مـ اقمت٘م٤مد صحٞمح وُمِم٤مقمر ُمٜمْمٌٓم٦م وشمّمقر
رسم٤مين وىمقل ُمًت٘مٞمؿ وقمٛمؾ ص٤مًمح ٟم٤مومع ،وم٢مذا يم٤من اًمٕمٚمؿ مم٤م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ ومال دًمٞمؾ قمغم ُمدطمف وٓ ُمدح
ـمٚمٌف ،وذًمؽ يمٕمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وهمػمه٤م اًمتل ٓ شم٘مدم ؾمقى ـمري٘م٦م قمرض ًمٕمٚمؿ طمّمؾ سمٓمرق
أظمرى ،وأهمٚمٌٝم٤م سمدهٞم٤مت مل شمْمػ ؿمٞم ًئ٤م ،وأيمثر اًمٜم٤مس يًتٕمٛمٚمٝم٤م سمدون ىمقاٟمٞمٜمٝمؿ اًمتل ووٕمقه٤م! ُمع ظمٓمقرة
ي١موهل٤م رؾمقل اهلل  وأصح٤مسمف،
َتٙمٞمٛمٝم٤م ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد؛ وم٘مد شم٠مول اًمٌٕمض سمًٌٌٝم٤م ٟمّمقص٤م مل ّ
وضمحد آظمرون ىمدْ را ُمـ احلؼ ًمتقاومؼ ُمزاج هذه اًم٘مقاٟملم اعمٕمقضم٦م أو همػم اعمٗمٞمدة وٓ اعمٜمتج٦م.
وأيْم٤م ضب اًمٜمّمقص سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،أو اًمدظمقل ذم طم٘م٤مئؼ أُمقر ُـمٚم٥م ُمٜم٤م ومٞمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ واإليَمن،
يم٤مًم٘مدَ ر ،وُمٞمٕم٤مد وىمقع ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سمف ،وشمٗمّمٞمؾ أُمقر ذم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر مل ي٠مت هب٤م ٟمص سيح وٓ يؽمشم٥م
قمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ ،ويمذا ُم٤م يم٤من ُمـ آظمتالف ذم ومروع اًمٕمٚمقم وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ.

 مـزافؼ ُحتـذر
وحيذر اًمً٤مًمؽ إمم رسمف شمٕم٤ممم أن يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞمَمري سمف اًمٕمٚمَمء أو جي٤مري سمف اًمًٗمٝم٤مء ،أو ًمٞمٍمف وضمقه
اًمٜم٤مس إًمٞمف ويذيع صٞمتف ومٛمثؾ هذا شمققمده رؾمقل اهلل  سم٤مًمٜم٤مر.
وجي٥م احلذر اًمِمديد ُمـ ؿمٝمقة اًمٙمالم ،ومٌٕمض اًمًٚمػ رأى هذا ذم ٟمٗمًف وظم٤مف أٟمف إن شمٙمٚمؿ مل يتٙمٚمؿ هلل
شمٕم٤ممم ذم ُمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕمٚمؿ ،ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أضمد اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م أطم٥م إ ّزم ُمـ اعم٤مء اًمٌ٤مرد قمغم اًمٔمٛم٠م ،وًمٙمـ
خي٤مف ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٝمقة اًمٔمٝمقر وجيد همػمه يٙمٗمٞمف ومٞمًٙم٧م.

 ظؾؿ مـ أجؾ افعؿؾ
ِ
اًمٕم٤مملش،
يمَم يٜمٌٖمل أن يٕمرف اًمً٤مًمؽ أن اعمٓمٚمقب ُمـ وراء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ،ىم٤مل رضمؾ ًمٚمِمٕمٌل ًمٞمًتٗمتٞمف «أهي٤م
وم٘م٤مل اًمِمٕمٌل «إٟمَم اًمٕم٤ممل ُمـ خيِمك اهللش يقُملء إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم إِٟمََّم َخي َِْمك اهللََّ ُِمـ ِقمٌ ِ
٤مد ِه ا ًْم ُٕم َٚم ََمء.
ْ َ
َ
ويم٤من اإلُم٤مم أمحد ي٘مقل «وهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ ُم٤م قمٜمد داوود؟ش ي٘مّمد داوود اًمٓم٤مئل رمحف اهلل ،وهق ُمٕمروف
سم٤مًمتٕمٌد واخلقف واًمٕمٛمؾ ،ويم٤من داوود ُمـ شمالُمٞمذ أّب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ويم٤من حيي جمٚمًف ،طمتك يم٤من يقُم٤م ىم٤مل ومٞمف
أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمداوود «ي٤م داوود هذا اًمٕمٚمؿ ،وىمد سم٘مل اًمٕمٛمؾش وم٠مصمرت هذه اًمٙمٚمٛم٦م أصمرا قمٛمٞم٘م٤م ذم ٟمٗمس داوود رمحف
وقمرف سم٤مخلقف واخلِمٞم٦م ،ويم٤من أٟمٛمقذضم٤م ًمٚمٕمٌ٤مدة واًمت٘مقى واإلؾمت٘م٤مُم٦م واًمقرع
اهلل ،وم٤مهتؿ سم٤مًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾُ ،
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واًمزهد ..وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد يمٚمٛمتف شمٚمؽ «وهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ ُم٤م قمٜمد داوودش إذ أن اًمٕمٚمؿ ٓ يٓمٚم٥م إٓ ًمتح٘مٞمؼ هذا
احل٤مل ُمـ اخلِمٞم٦م واًمت٘مقى واًمزهد واًمٕمٛمؾ.
ومٞمج٥م احلذر ُمـ طم٥م اًمٔمٝمقر وؿمٝمقة اإلؿم٤مرة إمم اًمِمخص ًمٕمٚمٛمف أو ًمٕمٌ٤مدشمف ..وهلذا ومال يتٙمٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ إٓ
إن شمقضم٥م قمٚمٞمف اًمٙمالم سمحٞم٨م ٓ يقضمد همػمه يٙمٗمٞمف ،ويرى أٟمف ىمد شمٕملم قمٚمٞمف سمٞم٤من احلؼ وإٓ أصمِؿ ،وهلذا يم٤من ٟمقح
ُقح َىمدْ َضم٤م َد ًْم َتٜمَ٤م َوم َ٠م ْيم َث ْر َت ِضمدَ ا ًَمٜمَ٤م ،إذ ىمد شمٕملم قمٚمٞمف أن يٌٚمغ احلؼ
 يٜم٤مومح قمـ احلؼ طمتك ىم٤مل ًمف ىمقُمف َ ىم٤م ًُمق ْا َي٤م ٟم ُ
ًم٘مقُمف.
وإن صم٘مؾ اًمٙمالم قمغم اًمٜمٗمس ودومع إًمٞمف اًمقاضم٥م اًمنمقمل ومٝمق أىمرب ًمّمٗم٤مء اًمٜمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم ،وهل ٟمٞم٦م ُمٌ٤مريم٦م
وهل٤م أصمر ص٤مًمح ذم ٟمٗمس اًم٘م٤مئؾ واعمتٚم٘مل ،وًمق سمٕمد طملم.
اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م سمف ُمٕمروم٦م ُمقاىمع روقان اهلل ٓشمٌ٤مقمٝم٤م وُمقاىمع ؾمخٓمف ٓضمتٜم٤مهب٤م وإٓ يٙمقن اًمقاضم٥م طمدي٨م
أُمًؽ قمٚمٞمؽ هذاش( )1وىم٤مل ِ « = 
رؾمقل اهلل  وأؿم٤مر إمم ًمً٤مٟمف « ِ
أُمًؽ قمٚمٞمؽ ًمً٤مٟمؽ وًمٞمًٕمؽ سمٞمتؽ واسمؽ
قمغم ظمٓمٞمئتؽش( )2وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ= «ُم٤م ُمـ رء أطمؼ سمٓمقل ؾمجـ ُمـ اًمٚمً٤منش ..يٕمٜمل ىمٚم٦م اًمٙمالم إٓ أن
يتقضم٥م اًمٌٞم٤من ومٕمٜمدئذ يٙمقن اًمٙمالم ظمػما ُمـ اًمّمٛم٧م سمؾ يٕم٤مىم٥م قمغم اًمّمٛم٧م ذم حمؾ اًمٌٞم٤من؛ ومٝمق قمٜمدئذ يمتَمن
ًمٚمٕمٚمؿ وقمٚمٞمف وقمٞمد ؿمديد.
وٟمذيمّر هٜم٤م سمَم ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل أن ُمـ اٟمحرف ُمـ ُقمٌ٤مدٟم٤م ـ ومٕم ٌَد سمجٝمؾ ـ ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٜمّم٤مرى،
قمٚمٛمف ـ ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقدش.
وُمـ اٟمحرف ُمـ قمٚمَمئٜم٤م ـ ومخ٤مًمػ قمٛم ُٚمف َ
***

( )1جامع المسانٌد والسنن ،رقم ،93341 :اسناده حسن.
( )2صحٌح الترغٌب لأللبانً ،رقم ،3339 :اسناده صحٌح لغٌره.
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افػريضة افتل جيب ضؾبفا دم افعؾؿ
يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ ،وًمٙمـ هٜم٤مك ىمدْ ر ُمـ اًمٕمٚمؿ ي٠مصمؿ اإلٟمً٤من سمجٝمٚمف سمف ،ودم٥م قمٚمٞمؽ ُمٕمروم٦م هذا
اًم٘مدْ ر.
ومٓمٚم٥م قمٚمؿ اًمتقطمٞمد وُمٕمروم٦م طم٘مقق اهلل اخل٤مًمّم٦م اًمتل ًمق سوم٧م ًمٖمػمه ًمٙم٤من ذيم٤م سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،هق أول
واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ أن يٕمٚمٛمف.
ويٕمٚمؿ ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ًمٚمٜمج٤مةُ ،مـ ُؿم ٌٍف وشمٚمٌٞمً٤مت اًمقىم٧م مم٤م ؿم٤مع ُمـ اٟمحراوم٤مت وسمدع قمٔم٤مم ،طمتك ٓ
شمًتٝمقيف والًمف أو خيدقمف خم٤مدع.
ويتٕمٚمؿ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمٌدع ،ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف= «قمٛمؾ ىمٚمٞمؾ ذم ؾمٜم٦م ظمػم ُمـ
اضمتٝم٤مد ذم سمدقم٦مش وهق ُمروي قمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٠مّب سمـ يمٕم٥م وأّب اًمدرداء وهمػمهؿ،وٟمٗمس اعمٕمٜمك ُمروي
قمـ اًمت٤مسمٕملم.
وأن يٕمٚمؿ ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف سمٕمٞمٜمف ،يم٠مطمٙم٤مم اًمّمالة واًمّمقم ،وإن اُمتٚمؽ اعم٤مل وضم٥م قمٚمٞمف قمٚمؿ طمٙمؿ زيم٤مة هذا
اعم٤مل سمحً٥م ٟمقع اعم٤مل إن يم٤من ٟم٘مديـ أو زروع أو أٟمٕم٤مم أو همػم ذًمؽ ،ظم٤مص٦م ُمـ إٟمِمٓم٦م اعمٕم٤مسة وطمٙمؿ
اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م..
وإن ُمٚمؽ اعم٤مل واًم٘مدرة وضم٥م احل٩م ووضم٥م قمٚمٞمف قمٚمؿ اعمٜم٤مؾمؽ ًمٞم١مدهي٤م ومٚمق ضمٝمٚمٝم٤م وهل واضمٌ٦م قمٚمٞمف أصمِؿ..
يمَم جي٥م قمٚمٞمف قمٚمؿ طم٘مقق ُمـ وضمٌ٧م قمٚمٞمف طم٘مقق ٟمحقه ،يم٤مًمقاًمديـ واًمزوضم٦م واًمقًمد واجلػمان
واعمًٚمٛملم ،وؾم٤مئر اخلٚمؼ ..وم٢من مل يٙمـ ًمف زوضم٦م ومال يٙمقن اًمٕمٚمؿ سمح٘مقىمٝم٤م واضمٌ٤م قمٚمٞمف إذ ذاك ،وإن يم٤من واضمٌ٤م
قمغم همػمه ،وقمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ذم إُم٦م ..ويمذا اعمرأة خيتٚمػ طم٤مل وضمقب اًمٕمٚمؿ سمح٘مقق اًمزوج إن يم٤مٟم٧م ُمزوضم٦م قمـ
طم٤مل يمقهن٤م همػم ُمزوضم٦م.
وجي٥م قمٚمٞمف قمٚمؿ واضمٌ٤مت ىمٚمٌف وضمقارطمف ًمٞم٘مقم هب٤م ،وقمٚمؿ حمرُم٤مت ىمٚمٌف وضمقارطمٝم٤م ًمٞمجتٜمٌٝم٤م..
وم٤مًمٕمٚمؿ سم٤محلالل واحلرام ًمٞم٘مػ طمٞم٨م أوىمٗمف اهلل ويٕمٛمؾ سمَم وضم٥م قمٚمٞمف ومٞمٛمتثؾ ،ومٞمٙمقن طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدود ىم٤مئَم
سم٤محل٘مقق ،واىمٗم٤م قمغم ىمدم اخلدُم٦م عمقٓه شمٕم٤ممم ..وُمثؾ هذا هق ؿمخّمٞم٦م ومريدة و ُد ّر ُُمّم٤من وظمػم ٕهٚمف
وًمٚمٛمًٚمٛملم ..يم ّثر اهلل ُمـ أُمث٤مًمف هلذه إُم٦م.
ي٘مقل اإلُم٤مم أمحد= «ًمقٓ اًمٕمٚمؿ ًمٙم٤من اًمٜم٤مس يم٤مًمٌٝم٤مئؿش أٟم٧م ًمً٧م يمذًمؽ ،وٓ يٜمٌٖمل أن شمٜم٘ميض احلٞم٤مة سمٖمػم
قمٚمؿ طم٘مقق اإلؾمالم وواضمٌ٤مت اًمنميٕم٦م؛ ومٝمل اعمتٛمْمٜم٦م شمٙم٤مًمٞمػ اًمرب ورؾم٤مئؾ اإلًمف ،وهب٤م ٟمح٘مؼ هم٤مي٦م اًمقضمقد
وُم٘مّمد اخلٚمؼ ،واهلل شمٕم٤ممم اعمقومؼ.
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إذا ُذـر افعؾؿ جاءت افتزـقة
 أوظك؟ ؿال :كعؿ .أزـك؟ ؿال.ٓ :
واعم٘مّمقد أن اًمتزيمٞم٦م ىمريٜم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وُمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمف وهلذا ىمرهن٤م شمٕم٤ممم هب٤م؛ ومدقم٤م إسمراهٞمؿ وإؾمَمقمٞمؾ سمرؾمق ٍل
يٌٕم٨م ذم ذريتٝمَم ي ْت ُٚمق َقم َٚمٞم ِٝمؿ آي٤مشمِ َؽ ويٕمٚمٛمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب و ِْ
احلٙم َْٛم َ٦م َو ُي َزيم ِٞمٝم ْؿ واُمتـ شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمرب وم٘م٤مل=
َ َ
ْ ْ َ
َ
ََُ ُُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ًَ م َ٘مدْ ُمـ اهللُّ َقم َغم اعمُْ ِ
َ٤مب
١مُمٜم ِ َ
لم إِ ْذ َسم َٕم َ٨م وم ِٞمٝم ْؿ َر ُؾمقًٓ ُم ْـ َأٟم ُٗمً ِٝم ْؿ َي ْت ُٚمق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ آ َي٤مشمف َو ُي َزيم ِٞمٝم ْؿ َو ُي َٕمٚم ُٛم ُٝم ُؿ ا ًْمٙمت َ
َ َّ
و ِْ
احلٙم َْٛم َ٦م.
َ
وافتزـقة :هل اًمتٓمٝمر ُمـ اعمحرُم٤مت وأدٟم٤مس اًمٜمٗمقس وأرضم٤مؾمٝم٤م ،واًمتحكم سم٤مخلػم واًمٗمْم٤مئؾ..
«اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ،يِمٛمؾ أُمريـ=
أ ـ شمٓمٝمػمه٤م ُمـ إدران وإوؾم٤مخ ،ىم٤مل ذم اًمٔمالل= اًمتزيمل اًمتٓمٝمر ُمـ يمؾ رضمس ودٟمس.
ب ـ شمٜمٛمٞمتٝم٤م سمزي٤مدهت٤م سم٤مٕوص٤مف احلٛمٞمدةش.
ُمـ قمٚمؿ ومل يٕمٛمؾ مل ُ
شمزك ٟمٗمًف ،وُمـ مل شمزك ٟمٗمًف طمرم صمٛمرة اًمٕمٚمؿ.
واٟمٔمر ذم أُمثٚم٦م أومردت سمًٌٌٝم٤م هذا اًمٗمّمؾ رهمؿ أٟمف شمُْمٛمـ ومٞمَم ؾمٌ٘مف وًمٙمـ أطمٌٌ٧م سمٞم٤من أُمثٚم٦م ًمٚمتحذير..

 أمـثؾة زاجــرة
ـ إبؾقس ظؾؿ  ..فؽـف مل ُ
يزْك
وم٠مووحٝم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م سمٞم٤مٟم٤م هق إسمٚمٞمس اًمذي يم٤من ذم ذف وطم٤مل يٗمخر هب٤م ،وًمٙمٜمف أفمٝمر احلًد واًمٕمّمٞم٤من
ون َو َُم٤م يمُٜمت ُْؿ َشم ْٙمت ُُٛم َ
اًمذي يم٤من يْمٛمره؛ وًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم= َ و َأ ْقم َٚم ُؿ َُم٤م ُشم ٌْدُ َ
قن) ،وم ُ٠مظمرج وهٌط ،و ًُمٕمـ وىم ٌُح ،وص٤مر
رُمزا ًمٚمنم وُمٖمقي٤م ُمٗمًداُ ،هيٚمؽ اخلٚمؼ ويقردهؿ اًمٜم٤مر وي٘مقدهؿ حلتٗمٝمؿ ،ويدومٕمٝمؿ عمٕمّمٞم٦م اًمرب وضمحقده
واًمنمك سمف.
ـ أمقة بـ أب افصؾت وظل  ..فؽـف مل ُ
يزْك
واٟمٔمر إمم أُمثٚم٦م دون إسمٚمٞمس ومٝمذا أُمٞم٦م سمـ أّب اًمّمٚم٧م يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمٌٞمؾ ُمٌٕم٨م رؾمقل اهلل  ،وىمد قمٚمؿ
احلؼ واًمتقطمٞمد ،وقمٚمؿ سمٓمالن ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمرب ،وقمٚمؿ سم٘مرب زُم٤من ٟمٌل ُيٌٕم٨م..
ويم٤من يرضمق أن يٙمقن هق ٟمٌ ًٞم٤م ،صمؿ أظمذ يٌح٨م ذم ىمريش قمـ اًمٜمٌل اعمٜمتٔمر ،ومٚمَم ُأرؾمؾ رؾمقل اهلل  وشمٌلم
ًمف إُمر اؾمتٙمؼم قمـ اشمٌ٤مقمف ..وأذيمر ًمؽ ه٤مشملم اًمروايتلم ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم ذم ؾمػمشمف..
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وم٘مد ذيمر رواي٦م اًمٓمؼماين «قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ،قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أّب ؾمٗمٞم٤من ،قمـ أّب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب ،أن أُمٞم٦م
سمـ أّب اًمّمٚم٧م يم٤من سمٖمزة أو سم٢ميٚمٞم٤مء ،ومٚمَم ىمٗمٚمٜم٤م ىم٤مل زم أُمٞم٦م= ي٤مأسم٤م ؾمٗمٞم٤من هؾ ًمؽ أن شمت٘مدم قمغم اًمروم٘م٦م ومٜمتحدث؟
ىمٚم٧م= ٟمٕمؿ ،ىم٤مل= ومٗمٕمٚمٜم٤م.
وم٘م٤مل زم= ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من إيف قمـ قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م؟ ىمٚم٧م= يمريؿ اًمٓمروملم.
ىم٤مل= وجيتٜم٥م اعمح٤مرم واعمٔم٤ممل؟ ىمٚم٧م= ٟمٕمؿ.
وذيػ ُمًـ .ىم٤مل= اًمنمف واًمًـ أزري٤م سمف! وم٘مٚم٧م ًمف= يمذسم٧مُ ،م٤م ازداد ؾمٜم٤م
وذيػ ُمًـ؟ ىمٚم٧م= َ
ىم٤مل= َ
إٓ ازداد ذوم٤م.
قمكم طمتك أظمؼمك.
ىم٤مل= ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من إهن٤م يمٚمٛم٦م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدا ي٘مقهل٤م زم ُمٜمذ شمٌٍمت ،ومال شمٕمجؾ ّ
طمرشمٜم٤م هذه ،ومٙمٜم٧م أفمـ ،سمؾ يمٜم٧م ٓ أؿمؽ أين
ىم٤مل ىمٚم٧م= ه٤مت ،ىم٤مل= إين يمٜم٧م أضمد ذم يمتٌل ٟمٌٞم٤م يٌٕم٨م ُمـ ّ
أٟم٤م هق ،ومٚمَم دارؾم٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا هق ُمـ سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ،ومٜمٔمرت ذم سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ومٚمؿ أضمد أطمدا يّمٚمح هلذا
إُمر همػم قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م ،ومٚمَم أظمؼمشمٜمل سمًٜمف قمروم٧م أٟمف ًمٞمس سمف ،طملم ضم٤موز إرسمٕملم ومل يقح إًمٞمف.
ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من= وميب اًمدهر ضسمف ،وم٠موطمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وظمرضم٧م ذم ريمْ٥م ُمـ
ىمريش أريد اًمٞمٛمـ ذم دم٤مرة ،ومٛمررت سم٠مُمٞم٦م؛ وم٘مٚم٧م ًمف يم٤معمًتٝمزئ سمف= ي٤م أُمٞم٦م ىمد ظمرج اًمٜمٌل اًمذي يمٜم٧م شمٜمٕمتف
ىم٤مل= أُم٤م إٟمف طمؼ وم٤مشمٌٕمف.
ىمٚم٧م= ُم٤م يٛمٜمٕمؽ ُمـ اشمٌ٤مقمف؟ ىم٤مل= ُم٤م يٛمٜمٕمٜمك إٓ آؾمتحٞم٤مء ُمـ ٟمً٤مء صم٘مٞمػ ،إين يمٜم٧م أطمدصمٝمـ أين هق ،صمؿ
يريٜمٜمل شم٤مسمٕم٤م ًمٖمالم ُمـ سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف!!
صمؿ ىم٤مل أُمٞم٦م= يم٠مٟمك سمؽ ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ىمد ظم٤مًمٗمتف صمؿ ىمد رسمٓم٧م يمَم يرسمط اجلدي طمتك ي١مشمك سمؽ إًمٞمف ومٞمحٙمؿ
ومٞمؽ سمَم يريدش.
صمؿ ذيمر رواي٦م قمٌد اًمرزاق= «أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر ،قمـ اًمٙمٚمٌل ،ىم٤مل= سمٞمٜم٤م أُمٞم٦م راىمد وُمٕمف اسمٜمت٤من ًمف إذ ومزقم٧م
إطمداُه٤م ومّم٤مطم٧م قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل هل٤م= ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ ىم٤مًم٧م رأي٧م ٟمنيـ يمِمٓم٤م ؾم٘مػ اًمٌٞم٧م ومٜمزل أطمدُه٤م إًمٞمؽ ومِمؼ
سمٓمٜمؽ ،وأظمر واىمػ قمغم فمٝمر اًمٌٞم٧م ،ومٜم٤مداه وم٘م٤مل= أوقمك؟ ىم٤مل= ٟمٕمؿ ،ىم٤مل= أزيم٤م؟ ىم٤مل= ٓ.
وم٘م٤مل= ذاك ظمػم أريد سم٠مسمٞمٙمَم ومٚمؿ يٗمٕمٚمفش.
صمؿ ذيمر اًمرواي٦م سمًٞم٤مق آظمر «قمـ اًمزهري ،قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ اعمًٞم٥م ،ىم٤مل= ىمدُم٧م اًمٗم٤مرقم٦م أظم٧م أُمٞم٦م سمـ أّب
اًمّمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ومتح ُمٙم٦م...
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وم٘م٤مل هل٤م ذات يقم= ي٤م وم٤مرقم٦م ،هؾ َتٗمٔملم ُمـ ؿمٕمر أظمٞمؽ ؿمٞمئ٤م؟ وم٘م٤مًم٧م= ٟمٕمؿ ،وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ىمد
رأي٧م.
أطمٚمؼ أديَم ذم يدي ،إذ
ىم٤مًم٧م= يم٤من أظمل ذم ؾمٗمر ،ومٚمَم اٟمٍمف سمدأٟمك ومدظمؾ قمغم ومرىمد قمغم هيري وأٟم٤م ْ
أىمٌؾ ـم٤مئران أسمٞمْم٤من أو يم٤مًمٓمػميـ أسمٞمْملم ،ومقىمع قمغم اًمٙمقة أطمدُه٤م ودظمؾ أظمر ومقىمع قمٚمٞمف ،ومِمؼ اًمقاىمع
قمٚمٞمف ُم٤م سملم ىمّمف «صدرهش إمم قم٤مٟمتف صمؿ أدظمؾ يده ذم ضمقومف وم٠مظمرج ىمٚمٌف ومقوٕمف ذم يمٗمف صمؿ ؿمٛمف ،وم٘م٤مل ًمف اًمٓم٤مئر
أظمر= أوقمك؟ ىم٤مل= وقمك .ىم٤مل= أزيم٤م؟ ىم٤مل= أسمك.
صمؿ رد اًم٘مٚم٥م إمم ُمٙم٤مٟمف وم٤مًمت٠مم اجلرح أهع ُمـ ـمروم٦م قملم ،صمؿ ذهٌ٤م.
ومٚمَم رأي٧م ذًمؽ دٟمقت ُمٜمف ومحريمتف ،وم٘مٚم٧م هؾ دمد ؿمٞمئ٤م؟ ىم٤مل= ٓ إٓ شمقهٞمٜم٤م ذم ضمًدي.
وىمد يمٜم٧م ارشمٕمٌ٧م مم٤م رأي٧م ،وم٘م٤مل= ُم٤ممم أراك ُمرشم٤مقم٦م؟ ىم٤مًم٧م= وم٠مظمؼمشمف اخلؼم ،وم٘م٤مل= ظمػم أريد ّب صمؿ
سف قمٜملش(.)1
ومل ُيٍمف قمـ أُمٞم٦م اخلػم إٓ ٕٟمف مل يزك ىمٚمٌف سمَم قمٚمؿ ،سمٞمٜمَم ؾمٌؼ أسمق سمٙمر اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م؛ ومٙم٤من ظمػم خمٚمقق سمٕمد
اًمٜمٌٞملم سمزيم٤مشمف واشمٌ٤مقمف وقمدم ٟمٗم٤مؾمتف ٕطمد ذم اظمتٞم٤مر رسمف شمٕم٤ممم.
ـ ضريدا ؽريبا وحقدا
أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ..و يم٤من يًٛمك ىمٌؾ هجرة رؾمقل اهلل  إمم اعمديٜم٦م سم٠مّب قم٤مُمر اًمراه٥مً ،متٕمٌده وشمرهٌف،
ًمٙمٜمف أيْم٤م ـمٛمع ذم اًمٜمٌقة ِ
وذق هب٤م أن ُأيمرم هب٤م رؾمقل اهلل  ،واؾمتٙمؼم قمـ اشمٌ٤مقمف ،ودقم٤م ىمقُمف ًمٚمٙمٗمر
َ
رؾمقل اهلل  يقُم٤م ومٙم٤من هذا
واعمخ٤مًمٗم٦م! وطمٗمر احلٗم٤مئر يقم أطمد؛ شمٚمؽ اًمتل وىمع رؾمقل اهلل ذم أطمده٤م ،ويمٚمؿ
احلقار .
ضم٤مء ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم...
«وأُم٤م أسمق قم٤مُمر وم٠مسمك إٓ اًمٙمٗمر واًمٗمراق ًم٘مقُمف طملم اضمتٛمٕمقا قمغم اإلؾمالم ،ومخرج ُمٜمٝمؿ إمم ُمٙم٦م سمٌْمٕم٦م
قمنم رضمال ُمٗم٤مرىم٤م ًمإلؾمالم وًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ يمَم
طمدصمٜمل حمٛمد سمـ أّب أُم٤مُم٦م قمـ سمٕمض آل طمٜمٔمٚم٦م سمـ أّب قم٤مُمر ـ= ٓ شم٘مقًمقا= اًمراه٥م ،وًمٙمـ ىمقًمقا= اًمٗم٤مؾمؼ.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق= وطمدصمٜمل ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل سمـ أّب احلٙمؿ ،ويم٤من ىمد أدرك وؾمٛمع ،ويم٤من راوي٦م= أن أسم٤م
قم٤مُمر أشمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ىمدم اعمديٜم٦م ،ىمٌؾ أن خيرج إمم ُمٙم٦م ،وم٘م٤مل= ُم٤م هذا اًمديـ اًمذي
ضمئ٧م سمف؟ وم٘م٤مل= ضمئ٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م ديـ إسمراهٞمؿ ،ىم٤مل= وم٠مٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= إٟمؽ
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ًمً٧م قمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مل= سمغم ىم٤مل= إٟمؽ أدظمٚم٧م ي٤م حمٛمد ذم احلٜمٞمٗمٞم٦م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ،ىم٤مل= ُم٤م ومٕمٚم٧م ،وًمٙمٜمل ضمئ٧م هب٤م
سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م ،ىم٤مل= اًمٙم٤مذب أُم٤مشمف اهلل ـمريدا همريٌ٤م وطمٞمدا ـ يٕمرض سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ أي أٟمؽ
ضمئ٧م هب٤م يمذًمؽ .ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= أضمؾ ،ومٛمـ يمذب ومٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ سمف .ومٙم٤من هق
ذًمؽ قمدو اهلل ،ظمرج إمم ُمٙم٦م ،ومٚمَم اومتتح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م ظمرج إمم اًمٓم٤مئػ .ومٚمَم أؾمٚمؿ أهؾ
اًمٓم٤مئػ حلؼ سم٤مًمِم٤مم .ومَمت هب٤م ـمريدا همريٌ٤م وطمٞمداش(.)1
وسم٤مًمٗمٕمؾ ومٌٕمد ُأطمد مل جيد ؾمٌٞمال هلزيٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وأه٤مٟمف ىمقُمف ُمـ إٟمّم٤مر سمٕمد إؾمالُمٝمؿ ويمٗمره ،ومخرج
إمم اًمِم٤مم يًتٕملم هبرىمؾ ويًتٗمزه قمغم اعمًٚمٛملم ومٛمٜمّ٤مه هرىمؾ ووقمده ،وراؾمؾ أسمق قم٤مُمر اعمٜم٤موم٘ملم أن يٌٜمقا سمٜم٤مء
ًمٞمٙمقن ُمٙم٤مٟم٤م ًمٚمٛمراؾمالت سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف ورؾمؾ اًمروم ،وًمٞمٙمقن قمٞمٜم٤م قمغم اعمًٚمٛملم؛ ومٌٜمقا ُمًجد اًميار ،وًمٙمـ
يمػ اهلل ذ اًمروم ،وأطمرق رؾمقل اهلل  اعمًجد سم٠مُمر اهلل ووطمٞمفَ َٓ ،شم ُ٘م ْؿ ومِ ِٞمف َأ َسمدً ا ،وومْمح اهلل اعمٜم٤موم٘ملم
وشمراضمع هرىمؾ سمٕمد ُم١مشم٦م وشمٌقك ،وُم٤مت أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ ،وم٤مؾم٘م٤م سمٕمد أن يم٤من راهٌ٤م قم٤مسمدا ،ـمريدا همريٌ٤م..
ووطمٞمدا سمٕمٞمدا ...ومٚمؿ يٜمٗمٕمف قمٚمٛمف إذ مل يزك ىمٚمٌف ومل شمتٓمٝمر ٟمٗمًف ،وم٤مطمذر ي٤م ؾم٤مًمؽ اًمٓمريؼ.
ـ أبق جفؾ يعؾؿ احلؼ ويصدق حمؿدا!..
اًمٕمجٞم٥م أن أسم٤م ضمٝمؾ يم٤من يٕمٚمؿ احلؼ مت٤مُم٤م ،ويٕمٚمؿ صدق رؾمقل اهلل ً مٙمٜمف طمًد أن يٙمقن ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ
ٟمٌل ،دون ىمقُمف ،وضم٤مء ذم هذا آصم٤مر يمثػمة ،وًمٙمـ ٟمذيمر هذه اًمرواي٦م ًمإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ وم٢مِ َّهنُ ْؿ
ِ
جي َحدُ َ
ون..
َٓ ُيٙمَذ ُسمقٟم ََؽ َو ًَمٙمِ َّـ اًم َّٔم٤معمِ َ
لم سمِآ َي٤مت اهللِّ َ ْ
«طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م أؾمٌ٤مط= قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف= َ ىمدْ َٟم ْٕم َٚم ُؿ إِ َّٟم ُف
ِ
جي َحدُ َ
ًَم َٞم ْح ُزٟم َُؽ ا ًَّم ِذي َي ُ٘مق ًُم َ
ون ،عم٤م يم٤من يقم سمدر ىم٤مل إظمٜمس سمـ
قن َوم٢مِ َّهنُ ْؿ َٓ ُيٙمَذ ُسمقٟم ََؽ َو ًَمٙمِ َّـ اًم َّٔم٤معمِ َ
لم سمِآ َي٤مت اهللِّ َ ْ
يمػ قمٜمف ،وم٢مٟمف إن يم٤من ٟمٌٞم٤م مل شم٘م٤مشمٚمقه اًمٞمقم،
ذيؼ ًمٌٜمل زهرة= ي٤م سمٜمل زهرة ،إن حمٛمدا اسمـ أظمتٙمؿ ،وم٠مٟمتؿ أطمؼ ُمـ ّ
وإن يم٤من يم٤مذسم٤م يمٜمتؿ أطمؼ ُمـ يمػ قمـ اسمـ أظمتف! ىمٗمقا هٝمٜم٤م طمتك أًم٘مك أسم٤م احلٙمؿ وم٢من ُهمٚم٥م حمٛمد  رضمٕمتؿ
ّبش.
ؾم٤معملم ،وإن َهمٚم٥م حمٛمد وم٢من ىمقُمٙمؿ ٓ يّمٜمٕمقن سمٙمؿ ؿمٞمئ٤م ـ ومٞمقُمئذ ؾمٛمل «إظمٜمسش ،ويم٤من اؾمٛمف « ُأ ّ
وم٤مًمت٘مك إظمٜمس وأسمق ضمٝمؾ ،ومخال إظمٜمس سم٠مّب ضمٝمؾ ،وم٘م٤مل= ي٤م أسم٤م احلٙمؿ ،أظمؼمين قمـ حمٛمد ،أص٤مدق هق
أم يم٤مذب؟ وم٢مٟمف ًمٞمس هٝمٜم٤م ُمـ ىمريش أطمد همػمي وهمػمك يًٛمع يمالُمٜم٤م! وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ= وحيؽ ،واهلل إن حمٛمدا
ًمّم٤مدق ،وُم٤م يمذب حمٛمد ىمط ،وًمٙمـ إذا ذه٥م سمٜمق ىميص سم٤مًمٚمقاء واحلج٤مسم٦م واًمً٘م٤مي٦م واًمٜمٌقة ،ومَمذا يٙمقن ًمً٤مئر
ىمريش؟ش(.)2
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ـ ؿقم اختروا ثؿ كؽصقا..
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب َي ْٕم ِر ُومق َٟم ُف يم َََم َي ْٕم ِر ُوم َ
نو ْا َأٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ
قن َأ ْسمٜم ُ
يـ آ َشم ْٞمٜم ُ
َ٤مءه ْؿ ،ا ًَّمذ َ
َ٤مه ُؿ ا ًْمٙمت َ
وأُم٤م اًمٞمٝمقد وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ا ًَّمذ َ
يـ َظم ُ
َوم ُٝم ْؿ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن..
ِ
ِ
َ٤مب َي ْٕم ِر ُومق َٟم ُف يم َََم َي ْٕم ِر ُومق َن
يـ آ َشم ْٞمٜم ُ
َ٤مه ُؿ ا ًْمٙمت َ
روى اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه٤م هذه اًمرواي٦م «قمـ اسمـ ضمري٩م ىمقًمف= ا ًَّمذ َ

َ٤مءه ْؿ ،يٕمٜمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ىم٤مل= زقمؿ أهؾ اعمديٜم٦م قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ممـ أؾمٚمؿ ،أهنؿ ىم٤مًمقا=
َأ ْسمٜم ُ
أقمرف سمف ُمـ أسمٜم٤مئٜم٤مُ ،مـ أضمؾ اًمّمٗم٦م واًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمجده ذم اًمٙمت٤مب ،وأُم٤م أسمٜم٤مؤٟم٤م ومال ٟمدري ُم٤م
واهلل ًَمٜمحـ َ
أطمدث اًمٜمً٤مءش(.)1
وًمٙمـ ُمٜمٕمٝمؿ طم٘مدهؿ ْ
أن يم٤من اًمٜمٌل اعمٌنم سمف ُمـ اًمٕمرب ُمـ أسمٜم٤مء اؾمَمقمٞمؾ وًمٞمس أسمٜم٤مء إؾمح٤مق! ويم٠من هلؿ
اإلظمتٞم٤مر؟! ومٙم٤من اًمتٕمّم٥م ًمٚمجٜمس اإلهائٞمكم ُمٝمٚمٙم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وُمذٓ هلؿ.
وأؾمقق إًمٞمؽ هذه اًمرواي٦م قمـ اًمًٞمدة صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م زوج رؾمقل اهلل َتٙمل قمـ أسمٞمٝم٤م
وقمٛمٝم٤م ،روى اسمـ يمثػم «قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ىم٤مًم٧م= مل يٙمـ أطمد ُمـ وًمد أّب وقمٛمل أطم٥م إًمٞمٝمَم ُمٜمل ،مل أ ًْم٘مٝمَم
ذم وًمد هلَم ىمط أهش إًمٞمٝمَم إٓ أظمذاين دوٟمف ،ومٚمَم ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌ٤مء ،ىمري٦م سمٜمل قمٛمرو سمـ
قمقف ،همدا إًمٞمف أّب وقمٛمل أسمق ي٤مه سمـ أظمٓم٥م ُمٖمٚمًلم ،ومقاهلل ُم٤م ضم٤مءاٟم٤م إٓ ُمع ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ،ومج٤مءاٟم٤م
إزم واطمد ُمٜمٝمَم،
وم٤مشمريـ يمًالٟملم ؾم٤مىمٓملم يٛمِمٞم٤من اهلقيٜمك ،ومٝمِمِم٧م إًمٞمٝمَم يمَم يمٜم٧م أصٜمع ،ومقاهلل ُم٤م ٟمٔمر ّ
ومًٛمٕم٧م قمٛمل أسم٤م ي٤مه ي٘مقل ّٕب= أهق هق؟ ىم٤مل= ٟمٕمؿ واهلل! ىم٤مل= شمٕمرومف سمٜمٕمتف وصٗمتف؟ ىم٤مل= ٟمٕمؿ واهلل.
ىم٤مل= ومَمذا ذم ٟمٗمًؽ ُمٜمف؟ ىم٤مل= قمداوشمف واهلل ُم٤م سم٘مٞم٧م!
وذيمر ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمـ اًمزهري أن أسم٤م ي٤مه سمـ أظمٓم٥م طملم ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م
ذه٥م إًمٞمف وؾمٛمع ُمٜمف وطم٤مدصمف صمؿ رضمع إمم ىمقُمف وم٘م٤مل= ي٤م ىمقم أـمٞمٕمقن ،وم٢من اهلل ىمد ضم٤مءيمؿ سم٤مًمذي يمٜمتؿ
شمٜمتٔمرون ،وم٤مشمٌٕمقه وٓ خت٤مًمٗمقه.
وم٤مٟمٓمٚمؼ أظمقه طمٞمل سمـ أظمٓم٥م ،وهق يقُمئذ ؾمٞمد اًمٞمٝمقد ،وُه٤م ُمـ سمٜمك اًمٜمْمػم ،ومجٚمس إمم رؾمقل اهلل
وؾمٛمع ُمٜمف ،صمؿ رضمع إمم ىمقُمف ،ويم٤من ومٞمٝمؿ ُمٓم٤مقم٤م ،وم٘م٤مل= أشمٞم٧م ُمـ قمٜمد رضمؾ واهلل ٓ أزال ًمف قمدوا أسمدا.
وم٘م٤مل ًمف أظمقه أسمق ي٤مه= ي٤م اسمـ أم أـمٕمٜمل ذم هذا إُمر واقمّمٜمل ومٞمَم ؿمئ٧م سمٕمده ٓ هتٚمؽ.
ىم٤مل= ٓ واهلل ٓ أـمٞمٕمؽ أسمدا ،واؾمتحقذ قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من واشمٌٕمف ىمقُمف قمغم رأيفش(.)2
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ِ
ِ
ِ
اظم َت َٚم َ ِ
ًم٘مد هٚمؽ اهل٤مًمٙمقن قمغم قمٚمؿ ،وذم هذا ىم٤مل شمٕم٤ممم َ و َُم٤م ْ
٤مءه ُؿ
َ٤مب إَِّٓ ُمـ َسم ْٕمد َُم٤م َضم ُ
يـ ُأ ْوشمُق ْا ا ًْمٙمت َ
ػ ا ًَّمذ َ
ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ؛ َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ  وم٤محل٤مُمؾ قمغم آظمتالف واًمٙمٗمر يم٤من اًمٌٖمل قمـ قمٚمؿ وىمّمد ٓ ،قمـ ضمٝمؾ وظمٓم٠م.
ـ ضؿع مفؾِؽ!..

وذم ؿم٠من رؤؾم٤مء اًمٜمّم٤مرى ضم٤مء أيْم٤م ُمـ هذا ظمؼم قمجٞم٥م وم٘مد أرؾمٚم٧م ٟمجران وومدا ُمـ اًمٜمّم٤مرى هب٤م إمم
رؾمقل اهلل  ويم٤من يمؼماؤهؿ صمالصم٦م اًمٕم٤مىم٥م واًمًٞمد وإهيؿ وذم ؿم٠من أطمدهؿ ضم٤مء هذا اخلؼم قمـ ؿم٘مٞمؼ أطمدهؿ
ي٘مقل اسمـ يمثػم «وىم٤مل يقٟمس سمـ سمٙمػم قمـ اسمـ إؾمح٤مق= طمدصمٜمل سمريدة سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ اسمـ اًمٌٞمٚمَمين ،قمـ يمُرز
سمـ قمٚم٘مٛم٦م ،ىم٤مل= ىمدم وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران ؾمتقن رايمٌ٤م ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م وقمنمون رضمال ُمـ أذاومٝمؿ ،وإرسمٕم٦م
واًمٕمنمون ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م ٟمٗمر إًمٞمٝمؿ ي١مول أُمرهؿ اًمٕم٤مىم٥م واًمًٞمد وأسمق طم٤مرصم٦م أطمد سمٜمل سمٙمر سمـ وائؾ أؾم٘مٗمٝمؿ
وص٤مطم٥م ُِمدْ راؾمٝمؿ ويم٤مٟمقا ىمد ذومقه ومٞمٝمؿ وُمقًمقه وأيمرُمقه ،وسمًٓمقا قمٚمٞمف اًمٙمراُم٤مت وسمٜمقا ًمف اًمٙمٜم٤مئس عم٤م
سمٚمٖمٝمؿ قمٜمف ُمـ قمٚمٛمف واضمتٝم٤مده ذم ديٜمٝمؿ.
ومٚمَم شمقضمٝمقا ُمـ ٟمجران ضمٚمس أسمق طم٤مرصم٦م قمغم سمٖمٚم٦م ًمف وإمم ضمٜمٌف أخ ًمف ي٘م٤مل ًمف يمرز سمـ قمٚم٘مٛم٦م يً٤ميره ،إذ
قمثرت سمٖمٚم٦م أّب طم٤مرصم٦م ،وم٘م٤مل يمرز= شمٕمس إسمٕمد ـ يريد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وم٘م٤مل ًمف أسمق طم٤مرصم٦م= سمؾ أٟم٧م شمٕمً٧م.
وم٘م٤مل ًمف يمرز= ومل ي٤م أظمل؟ وم٘م٤مل ،واهلل إٟمف ًمٚمٜمٌل اًمذي يمٜم٤م ٟمٜمتٔمره.
وم٘م٤مل ًمف يمرز= وُم٤م يٛمٜمٕمؽ وأٟم٧م شمٕمٚمؿ هذا؟ وم٘م٤مل ًمف= ُم٤م صٜمع سمٜم٤م ه١مٓء اًم٘مقم ،ذومقٟم٤م وُمقًمقٟم٤م
وأظمدُمقٟم٤م ،وىمد أسمقا إٓ ظمالومف ،وًمق ومٕمٚم٧م ٟمزقمقا ُمٜم٤م يمؾ ُم٤م شمرى.
ىم٤مل= وم٠موٛمر قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمف أظمقه يمرز ،طمتك أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽش(.)1
ـ مثال ظظقؿ
وُمـ أسمٚمغ ُم٤م ضم٤مء ذم هذا ..ذًمؽ ِ
اًمٕم٤ممل اًمذي ضب شمٕم٤ممم سمف اعمثؾ ،وهق ؿمخص آشم٤مه اهلل آي٤مشمف وًمٙمـ مل شمرشمٗمع
ِ
ِ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
٤مٟمً َٚم َخ ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
٤من
ُهتف إمم اًمٕمٛمؾ ومً٘مط ذم ؿمٝمقات إرض َ واشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ا ًَّمذ َي آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه آ َي٤مشمٜمَ٤م َوم َ
سمف ّ
َ٤من ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
ض َوا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛمثَ ِؾ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
يـ * َو ًَم ْق ِؿمئْٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م َو ًَمٙمِٜمَّ ُف َأ ْظم َٚمدَ إِ َمم إَ ْر ِ
َومٙم َ
َت ِٛم ْؾ
٥م إِن َ ْ
٤مو َ
ِ
ِ
ِ
يـ يم ََّذ ُسمق ْا سمِآ َي٤مشمِٜمَ٤م َوم٤م ْىم ُّم ِ
ص ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َيتَ َٗمٙم َُّر َ
ون.
ص ا ًْم َ٘م َّم َ
َؽم ْيم ُف َي ْٚم َٝم٨م َّذًم َؽ َُم َث ُؾ ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًَّمذ َ
َقم َٚم ْٞمف َي ْٚم َٝم ْ٨م َأ ْو شم ْ ُ
وأيمتٗمل سمٛم٘متٓمٗم٤مت ُمـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ينمح هذا اعمث٤مل اًمٕمٔمٞمؿ.
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« ومِمٌف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ آشم٤مه يمت٤مسمف وقمٚمٛمف اًمٕمٚمؿ اًمذي ُمٜمٕمف همػمه ،ومؽمك اًمٕمٛمؾ سمف ،واشمٌع هقاه وآصمر ؾمخط اهلل
قمغم رو٤مه ،ودٟمٞم٤مه قمغم آظمرشمف ،واعمخٚمقق قمغم اخل٤مًمؼ؛ سم٤مًمٙمٚم٥م اًمذي هق ُمـ أظمٌ٨م احلٞمقاٟم٤مت ،وأووٕمٝم٤م
ذه٤م وطمرص٤م ،وُمـ طمرصف أٟمف ٓ يٛمٌم إٓ وظمٓمٛمف ذم
ىمدرا،
ّ
وأظمًٝم٤م ٟمٗمً٤م ،وُهتف ٓ شمتٕمدى سمٓمٜمف ،وأؿمده٤م َ
إرض يتِمٛمؿ ويًؽموح طمرص٤م وذه٤م ،وٓ يزال يِمؿ دسمره دون ؾم٤مئر أضمزائف ،وإذا رُمٞم٧م إًمٞمف سمحجر رضمع
إًمٞمف ًمٞمٕمْمف ُمـ ومرط هنٛمتف ،وهق ُمـ أُمٝمـ احلٞمقاٟم٤مت ،وأمحٚمٝم٤م ًمٚمٝمقان ،وأرو٤مه٤م سم٤مًمدٟم٤مي٤م ،واجلٞمػ اًم٘مذرة
اعمروطم٦م أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمٚمحؿ اًمٓمري ،واًمٕمذرة أطم٥م إًمٞمف ُمـ احلٚمقى ،وإذا فمٗمر سمٛمٞمت٦م شمٙمٗمل ُم٤مئ٦م يمٚم٥م مل يدع
ْ
يمٚمٌ٤م واطمدا يتٜم٤مول ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م إٓ هر قمٚمٞمف وىمٝمره حلرصف وسمخٚمف وذهف.
وُمـ قمجٞم٥م أُمره وطمرصف أٟمف إذا رأى ذا هٞمئ٦م رصم٦م وصمٞم٤مب دٟمٞم٦م وطم٤مل زري٦م ٟمٌحف ومحؾ قمٚمٞمف ،يم٠مٟمف يتّمقر
ُمِم٤مريمتف ًمف وُمٜم٤مزقمتف ذم ىمقًمتف ،وإذا رأى ذا هٞمئ٦م طمًٜم٦م وصمٞم٤مب مجٞمٚم٦م وري٤مؾم٦م ووع ًمف ظمٓمٛمف سم٤مٕرض،
وظمْمع ًمف ،ومل يرومع إًمٞمف رأؾمف.
وذم شمِمٌٞمف ُمـ آصمر اًمدٟمٞم٤م وقم٤مضمٚمٝم٤م قمغم اهلل واًمدار أظمرة ُمع وومقر قمٚمٛمف سم٤مًمٙمٚم٥م ذم طم٤مل هلثف ه سمديع،
وهق أن هذا اًمذي طم٤مًمف ُم٤م ذيمره اهلل ُمـ اٟمًالظمف ُمـ آي٤مشمف واشمٌ٤مقمف هقاه إٟمَم يم٤من ًمِمدة هلٗمف قمغم اًمدٟمٞم٤م ٟٓم٘مٓم٤مع
ىمٚمٌف قمـ اهلل واًمدار أظمرة ومٝمق ؿمديد اًمٚمٝمػ قمٚمٞمٝم٤م ،وهلٗمف ٟمٔمػم هلػ اًمٙمٚم٥م اًمدائؿ ذم طم٤مل إزقم٤مضمف وشمريمف،
واًمٚمٝمػ واًمٚمٝم٨م ؿم٘مٞم٘م٤من وأظمقان ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ،ىم٤مل اسمـ ضمري٩م= اًمٙمٚم٥م ُمٜم٘مٓمع اًمٗم١ماد ٓ ،وم١ماد ًمف ،إن
َتٛمؾ قمٚمٞمف يٚمٝم٨م أو شمؽميمف يٚمٝم٨م.
ومٝمق ُم َثؾ اًمذي يؽمك اهلدى ٓ ،وم١ماد ًمف ،إٟمَم وم١ماده ُمٜم٘مٓمع؛ ىمٚم٧م= ُمراده سم٤مٟم٘مٓم٤مع وم١ماده أٟمف ًمٞمس ًمف وم١ماد
حيٛمٚمف قمغم اًمّمؼم وشمرك اًمٚمٝم٨م؛ وهٙمذا اًمذي اٟمًٚمخ ُمـ آي٤مت اهلل ،مل يٌؼ ُمٕمف وم١ماد حيٛمٚمف قمغم اًمّمؼم قمـ اًمدٟمٞم٤م
وشمرك اًمٚمٝمػ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذا يٚمٝمػ قمغم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ىمٚم٦م صؼمه قمٜمٝم٤م ،وهذا يٚمٝم٨م ُمـ ىمٚم٦م صؼمه قمـ اعم٤مء ،وم٤مًمٙمٚم٥م
ُمـ أىمؾ احلٞمقاٟم٤مت صؼما قمـ اعم٤مء ،وإذا قمٓمش أيمؾ اًمثرى ُمـ اًمٕمٓمش ،وإن يم٤من ومٞمف صؼم قمغم اجلقع؛ وقمغم يمؾ
طم٤مل ومٝمق ُمـ أؿمد احلٞمقاٟم٤مت هلث٤م ،يٚمٝم٨م ىم٤مئَم وىم٤مقمدا وُم٤مؿمٞم٤م وواىمٗم٤م ،وذًمؽ ًمِمدة طمرصف؛ ومحرارة احلرص ذم
يمٌده شمقضم٥م ًمف دوام اًمٚمٝم٨م ،ومٝمٙمذا ُمِمٌٝمف ؿمدة احلرص وطمرارة اًمِمٝمقة ذم ىمٚمٌف شمقضم٥م ًمف دوام اًمٚمٝمػ ،وم٢من
محٚم٧م قمٚمٞمف اعمققمٔم٦م واًمٜمّمٞمح٦م ومٝمق يٚمٝمػ ،وإن شمريمتف ومل شمٕمٔمف ومٝمق يٚمٝمػ ،ىم٤مل جم٤مهد= وذًمؽ ُمثؾ اًمذي أويت
اًمٙمت٤مب ومل يٕمٛمؾ سمف.
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس= إن َتٛمؾ قمٚمٞمف احلٙمٛم٦م مل حيٛمٚمٝم٤م ،وإن شمريمتف مل هيتد إمم ظمػم ،يم٤مًمٙمٚم٥م إن يم٤من راسمْم٤م هل٨م
وإن ـمرد هل٨م ،وىم٤مل احلًـ= هق اعمٜم٤مومؼ ٓ يثٌ٧م قمغم احلؼ ،دقمل أو مل يدع ،وقمظ أو مل يققمظ ،يم٤مًمٙمٚم٥م يٚمٝم٨م
ـمرد أو شمرك...
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وىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ ىمتٞمٌ٦م= يمؾ رء يٚمٝم٨م وم٢مٟمَم يٚمٝم٨م ُمـ إقمٞم٤مء أو قمٓمش إٓ اًمٙمٚم٥م وم٢مٟمف يٚمٝم٨م ذم طم٤مل
اًمٙمالل وطم٤مل اًمراطم٦م وطم٤مل اًمّمح٦م وطم٤مل اعمرض واًمٕمٓمش ،وميسمف اهلل ُمثال عمـ يمذب سمآي٤مشمف ،وىم٤مل= إن
وقمٔمتف ومٝمق و٤مل وإن شمريمتف ومٝمق و٤مل يم٤مًمٙمٚم٥م إن ـمردشمف هل٨م وإن شمريمتف قمغم طم٤مًمف هل٨م...
اًمِم ْٞم َٓم ُ
وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف= َ وم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
٤من أي حل٘مف وأدريمف  ..ويم٤من حمٗمقفم٤م حمروؾم٤م سمآي٤مت اهلل ،حمٛمل
اجل٤مٟم٥م هب٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ٓ ،يٜم٤مل ُمٜمف ؿمٞمئ٤م إٓ قمغم همرة وظمٓمٗم٦م ،ومٚمَم اٟمًٚمخ ُمـ آي٤مت اهلل فمٗمر سمف اًمِمٞمٓم٤من فمٗمر
إؾمد سمٗمريًتف ،ومٙم٤من ُمـ اًمٖم٤مويـ اًمٕم٤مُمٚملم سمخالف قمٛمٚمٝمؿ ،اًمذيـ يٕمرومقن احلؼ ويٕمٛمٚمقن سمخالومف ،يمٕمٚمَمء
اًمًقء.
وُمٜمٝم٤م أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل= َ و ًَم ْق ِؿم ْئٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن اًمرومٕم٦م قمٜمده ًمٞمً٧م سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ ،وم٢من
هذا يم٤من ُمـ اًمٕمٚمَمء ،وإٟمَم هل سم٤مشمٌ٤مع احلؼ وإيث٤مره وىمّمد ُمرو٤مة اهلل؛ وم٢من هذا يمٚمف ُمـ أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف ،ومل
يرومٕمف اهلل سمٕمٚمٛمف ومل يٜمٗمٕمف سمف ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع ..
واعمٕمٜمك ًمق ؿمئٜم٤م ومْمٚمٜم٤مه وذومٜم٤مه ورومٕمٜم٤م ىمدره وُمٜمزًمتف سم٤مٔي٤مت اًمتل آشمٞمٜم٤مه ،ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس= وًمق ؿمئٜم٤م
ًمرومٕمٜم٤مه سمٕمٛمٚمف هب٤م..
وىمقًمف= َ و ًَمٙمِ َّٜم ُف َأ ْظم َٚمدَ إِ َمم إَ ْر ِ
ض ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم= ريمـ إمم إرض ،وىم٤مل جم٤مهد= ؾمٙمـ ،وىم٤مل
ُم٘م٤مشمؾ= ريض سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وىم٤مل أسمق قمٌٞمدة= ًمزُمٝم٤م وأسمٓم٠م ،وىم٤مل اًمزضم٤مج=  ..وي٘م٤مل= أظمٚمد ومالن سم٤معمٙم٤من ،إذا أىم٤مم سمف..
وىمقًمف= َ وا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه ىم٤مل اًمٙمٚمٌل= اشمٌع ُمً٤مومؾ إُمقر وشمرك ُمٕم٤مًمٞمٝم٤م ،وىم٤مل أسمق ورق= اظمت٤مر اًمدٟمٞم٤م قمغم
أظمرة ،وىم٤مل قمٓم٤مء= أراد اًمدٟمٞم٤م وأـم٤مع ؿمٞمٓم٤مٟمف..ش(.)1
هذا ُمث٤مل جي٥م ووٕمف أُم٤مُمؽ ،سملم قمٞمٜمٞمؽ ،واطمذره؛ وم٘مد أـمٚم٧م ذم ٟم٘مؾ ذطمف ِ
ًمٕمٔمؿ ُمقىمٕمف وشم٠مصمػمه
ِ
يـ
وشمقوٞمحف هلذه احل٘مٞم٘م٦م اخلٓمرة؛ أن يٜمزل أطمد عمًتقى «اًمٙمٚم٥مش طمتك ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمده٤م َ ؾم٤مء َُم َثالً ا ًْم َ٘م ْق ُم ا ًَّمذ َ
يم ََّذ ُسمق ْا سمِآ َي٤مشمِٜمَ٤م َو َأٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ يمَ٤مٟمُق ْا َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
قن وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم أن ُمث٤مهلؿ دء؛ وم٘مد ؾم٤مء ُمثٚمٝمؿ ًمًقء قمٛمٚمٝمؿ؛ ومال شمٜمًف
واطمذره دوُم٤م ..قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك ،واهلل اهل٤مدي واًمٕم٤مصؿ.
* **

( )1إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن ،ابن القٌم ،جـ ،9ص  931-927باختصار ٌسٌر.
56

افطريؼ صحقح
فؽـ
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افطريؼ صحقح فؽـ افعقب دم افعزم
يمؿ يًٚمؽ اإلٟمً٤من ـمري٘م٤م ًمٚمخػم ،وًمٙمٜمف يتٕمثر؛ ًمٞمس اًمٕمٞم٥م ذم اًمٓمريؼ وًمٙمـ اًمٕمٞم٥م أٟمف مل ُجيٛمع اًمٕمزم.
يمثػما ُم٤م ٟمتٕمثر ،وٓ يٙمقن اًمًٌ٥م هق صٕمقسم٦م اًمٓمريؼ وٓ صم٘مؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ ،سمؾ اًمًٌ٥م احل٘مٞم٘مل هق شمِمت٧م اًمٕمزُم٤مت.
وُمِمت٧م اًمٕمزُم٤مت ي٘ميض قمٛمره  ..طمػمان ٓ فمٗمر وٓ إظمٗم٤مق

 مقؿػ دم ؿصة
« ُحيٙمك أن واًمٞم ً٤م أراد أن خيت٤مر أطمد سمٜمٞمف ًمٞمخٚمٗمف قمغم ؾمدة احلٙمؿ ،ومج٤مء هبؿ مجٞمٕم ً٤م أُم٤مم هنر مجٞمؾ اًمِم٤مـمئ،
َتقم اًمٜمقارس طمقل طمدائ٘مف اجلٛمٞمٚم٦م ،وشمٕمقد إمم اعم٤مء شم٘مٓمػ رزىمٝم٤م سمٙمؾ قمٗمقي٦م واٟمًٞم٤مب .ووع اًمقازم هدوم ً٤م
أُم٤مم أسمٜم٤مئف اًمثالصم٦م ،وأقمٓمك يمؾ واطمد يمٜم٤مٟم٦م وىمقؾم ً٤م ،وىم٤مل ًمٚمٙمٌػم= ُم٤مذا شمرى أُم٤مُمؽ؟ وم٘م٤مل= اهلدف ،ىم٤مل= وُم٤مذا
ُمع اهلدف؟ ىم٤مل= هذه احلدائؼ اًمٖمٜم٤مء ،وم٘م٤مل ًمف أسمقه اٟمٍمف ،صمؿ دقم٤م إوؾمط ومً٠مًمف وم٠مضم٤مب= اهلدف ،وم٠مردف
صمؿ ُم٤مذا ُمع اهلدف؟ وم٠مضم٤مب= هذه اًمٓمٞمقر اًمرائٕم٦م اجلَمل ،وم٠مُمره سم٤مٟٓمٍماف وؾم٠مل إصٖمر وم٠مضم٤مب= أرى
اهلدف وم٘م٤مل ًمف= وُم٤مذا ُمع اهلدف؟ وم٠مضم٤مب= اهلدف ،ىم٤مل صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل اًمّمٖمػم= اهلدف ،ومخٚمع شم٤مضمف وووٕمف
قمغم رأؾمفش.

 آية حمقرية وحاشؿة
وُمدار إُمر هٜم٤م هق آي٦م اًمتقسم٦م ُ ىم ْؾ إِن يم َ
اضمٙم ُْؿ َو َقم ِِم َػم ُشمٙم ُْؿ َو َأ ُْم َق ٌال
٤مؤيم ُْؿ َو َأ ْسمٜم ُ
َ٤من آ َسم ُ
َآؤيم ُْؿ َوإِ ْظم َقا ُٟمٙم ُْؿ َو َأ ْز َو ُ
ِِ
ِِ ِ ٍ
ِ
ِ
ؽم َّسم ُّمق ْا
ؽم ْومت ُُٛم َ
قه٤م َو َدم َ٤مر ٌة َخت َِْم ْق َن يم ًََ٤م َد َه٤م َو َُم ًَ٤ميم ُـ شم َْر َو ْق َهنَ٤م َأ َطم َّ
٥م إِ ًَم ْٞمٙمُؿ ُم َـ اهللِّ َو َر ُؾمقًمف َوضم َٝم٤مد ِذم َؾمٌِٞمٚمف َوم َ َ
ا ْىم َ َ
طمتَّك ي ْ٠م ِيت اهللُّ سمِ َ٠مُم ِر ِه واهللُّ َٓ هي ِدي ا ًْم َ٘مقم ا ًْم َٗم ِ
لم.
٤مؾم ِ٘م َ
ْ َ
َ َ َ
ْ َ
َْ
اًمٕمالىم٤مت إهي٦م واًمرطمؿ واعمّم٤مهرة واًم٘مٌ٤مئؾ وأؾمَمء اًمٕم٤مئالت وإًم٘م٤مب ،إُمقال واعمً٤ميمـ واًمتج٤مرة
وإقمَمل واعمٜم٤مص٥م وإؿمٖم٤مل ،وُمع هذه اًمٕمالئؼ اعمختٚمٗم٦م ،يمؾ هذا ذم ضم٤مٟم٥م..
وذم اجل٤مٟم٥م أظمر اهلل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة.
هـا تسلل كػسؽ ماذا تريد؟
وهلذا ىمدُمٜم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم آوم٤مت اًمدٟمٞم٤م ومٚمق ريمٜم٧م إًمٞمٝم٤م وُم٤مل ىمٚمٌؽ وزاغ اًمٌٍم أطمٞم٤مٟم٤م ،شمدسمرت ورضمٕم٧م إمم
هذا اًمتدسمر ومحّمٚم٧م اًمٜمٗمرة ُمٜمٝم٤م وؾمٙمـ اًم٘مٚم٥م ًمٚمرهمٌ٦م ذم أظمرة..
إن اًمذي يٗمرق إٟمً٤مٟم٤م قمـ آظمر هق َتديد هدومف وشمريمٞمز قمزُمف.
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 مجع افعزم  ..وافصادؿقن
اإلظمالص أٓ شمريد إٓ اهلل ،واًمّمدق أن شمريده سمٙم٤موم٦م ٟمٗمًؽ ،وذم اًمّم٤مدىملم ٟمزل اًم٘مرآن طمتك ُمع ظمٓمئٝمؿ
قمذرهؿ اهلل وهمٗمر هلؿ وشم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ..
وم٢مٟمف عم٤م أظمٓم٠م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم همزوة همزوه٤م وم٘متٚمقا رضمال ذم اًمِمٝمر احلرام فمٜم٤م أٟمف يٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ ويدظمؾ
أرض احلرم ويم٤مٟمقا ذم آظمر أي٤مم اًمِمٝمر احلرام ،وفمٜمقا أن رؾمقل اهلل أُمرهؿ سم٘متٚمف ومٝم٤مج قمٚمٞمٝمؿ اعمنميمقن ـ اًمذيـ
قمذسمقهؿ وىمتٚمقهؿ ذم إؿمٝمر احلرم ،وذم أرض احلرم ،وأظمرضمقهؿ ُمـ احلرم!! ـ وىم٤مًمقا أن اعمًٚمٛملم يٜمتٝمٙمقن
طمرُم٦م اًمِمٝمر احلرام!.
ومداومع اهلل قمٜمٝمؿ ُمع سمٞم٤من ظمٓم٠م ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف ،وأظمؼم سمرضمح٤من اٟمحراف اعمنميملم ،صمؿ ىم٤مل سمٕمده٤م عم٤م ظم٤مف
ِ
ِ
٤مهدُ و ْا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِّ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ
٤مضم ُرو ْا َو َضم َ
يـ َه َ
يـ آ َُمٜمُق ْا َوا ًَّمذ َ
اعمًٚمٛمقن ُمـ طمٌقط إضمر ومٓمٛم٠مهنؿ سم٘مقًمف إِ َّن ا ًَّمذ َ
ِ
َي ْر ُضم َ
ٞمؿ..
قن َر ْ َ
قر َّرطم ٌ
مح َ٧م اهللِّ َواهللُّ َهم ُٗم ٌ
إهنؿ ُم٤م أرادوا إٓ هذا اًمٓمريؼ ،وأرادوه سمٙمؾ ٟمٗمقؾمٝمؿ ،وعم٤م اضمتٝمدوا ذم أُمر أظمٓم١موا ومٞمف همٗمر اهلل هلؿ
وأووح هلؿ شمّمحٞمح ظمٓمئٝمؿ ،وأصمٌ٧م هلؿ إضمر وأقمٚمـ صح٦م ىمّمدهؿ ووضمٝم٦م قمزُمٝمؿ أهن٤م= اهلل ؾمٌح٤مٟمف.
ؾمؾ ٟمٗمًؽ وظمذ وىمتؽ وشمٗمٙمر ضمٞمدا وٓ شمتنع سم٤مإلضم٤مسم٦م ،وراضمع ٟمٗمًؽ ُمرارا ُم٤مذا شمريد؟ ويمٚمَم ٓح ًمؽ
أُمر يٜم٤مذم أظمرة ،شمدسمر طم٤مًمف وىمٚم٥م ومٞمف ٟمٔمرك واقمٚمؿ طم٘مٞم٘متف؛ ومًتجده وم٘م٤مقم٦م شمٜمٗمثلء سمنقم٦م..
وٓ خت ٌّلء ذم ٟمٗمًؽ هدوم٤م أو ظمٌٞمئ٦م وم٠مٟم٧م ٓ دمٞم٥م قمغم حم٘مؼ ًمتتخٗمك ُمٜمف أو خت٤مدقمف!! إٟمَم دمٞم٥م قمغم ٟمٗمًؽ
ِ
وم٠مظمرج ُم٤م ومٞمٝم٤م وشمدسمر ُم٤م شمّمٌق هل اًمٞمف ومتٞمؾ دون أظمرة ،وو ْٕمف قمغم حمؽ آظمتٌ٤مر واًمتدسمر واٟمٔمر
ًمتٜم٘مذه٤م،
هؾ شمدوم شمٚمؽ إهداف واًمِمٝمقات؟ وهؾ شمٕم٘م٥م سمٕمده٤م ظمػما؟ وهؾ شمّمٚمح ًمؽ دٟمٞم٤مك وأظمراك؟ وهؾ
ؾمتٙمقن سمديال قمَم هق أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م؟.
ِ
يـ آ َُمٜمُق ْا ا ْد ُظم ُٚمق ْا ِذم اًمً ْٚم ِؿ يمَآ َّوم ً٦م يٕمٜمل ذم يم٤موم٦م اًمًٚمؿ وسمٙم٤موم٦م ٟمٗمقؾمٙمؿ ،ومال
واٟمٔمر إمم هذه أي٦م َ ي٤م َأ َهي٤م ا ًَّمذ َ
شمدقمقا ضمزءا ُمـ ٟمٗمقؾمٙمؿ سمال اؾمتًالم هلل شمٕم٤ممم وإرادشمف ،يمَم ٓ شمؽميمقا ضمزءا ُمـ اًمديـ سمال اؾمتًالم.
وسمٛم٘مدار اًمّمدق واًمقوقح ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال شمٙمقن اًمراطم٦م سمٕمد ذًمؽ سم٘مٞم٦م اًمٓمريؼ..
اطمذر؛ وم٤معمداهٜم٦م واعمج٤مُمٚم٦م ٓ شمٜمٗمع وٓ شمّمح ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم ُمثؾ هذا اًمً١مال اًمٕمٔمٞمؿ ،وإٓ ٟمدُم٧م
واوٓمرسم٧م سمٕمد ذًمؽ..
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 صالح إمر دم « ..أوزظـل»
وم٢من طمددت هدومؽ ،ويم٤من اؾمت٘مرار اًمٜمٗمس قمغم أٟمف «اهلل وافدار أخرة» ومال سمد ُمـ مجع اًمٜمٗمس واهلٛم٦م
واًمٕمزم قمغم اعميض ذم اًمٓمريؼ ،وُمٕمٜمك هذا أٓ شمؽمك ضمزءا ُمـ ٟمٗمًؽ ًمٖمػم اهلل ،ومتجٛمع يمؾ ـم٤مىم٤مشمؽ وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمؽ
وُمقاهٌؽ وطمٞم٤مشمؽ ويمدك وشمٕمٌؽ وقمرىمؽ وًمٞمٚمؽ وهن٤مركُ ،مـ أضمؾ اهلل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة ،وهذا ُمٕمٜمك
ىمقل اهلل شمٕم٤ممم َ رب َأ ْو ِز ْقمٜمِل َأ ْن َأ ْؿمٙم َُر ٟمِ ْٕم َٛمت ََؽ ا ًَّمتِل َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َ َّكم َو َقم َغم َواًمِدَ َّي.
وم٠من يقزقمؽ شمٕم٤ممم ُمٕمٜمك قمٔمٞمؿ وأصؾ يمٚمٛم٦م يقزع هق قمٜمدُم٤م يٙمقن اجلٞمش قمٔمٞمَم ومٞمحٌس أوًمف طمتك يتْم٤مم
قمٚمٞمف آظمره ،ومٞمجتٛمع اجلٞمش يمٚمف ذم ىمقة ُمٜمتٔمٛم٦م وُمتَمؾمٙم٦م..
وًمذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمدُم٤م شمًتٕمٛمؾ ًمٚمٜمٗمس هق أن دمتٛمع اًمٜمٗمس يمٚمٝم٤م أوهل٤م وآظمره٤م قمغم اهلل شمٕم٤ممم
«َ أ ْو ِز ْقمٜمِل امجٕمٜمل يمكم ،امجع ضمقارطمل وُمِم٤مقمري وًمً٤مين وضمٜم٤مين وظمقاـمري وظمٚمج٤ميت  ،ويمٚمَميت
وقمٌ٤مرايت ،وأقمَمزم وشمقضمٝم٤ميت ،امجٕمٜمل يمكم ،امجع ـم٤مىم٤ميت يمٚمٝم٤م؛ أوهل٤م قمغم آظمره٤م وآظمره٤م قمغم أوهل٤م ـ وهق
واًمدي ..ش(.)1
قمكم وقمغم
ّ
اعمدًمقل اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م أوزقمٜمل ـ ًمتٙمقن يمٚمٝم٤م ذم ؿمٙمر ٟمٕمٛمتؽ ّ

 مؽاكة إهداف إخرى
وقمٜمدُم٤م َتدد هذا اعم٘مّمد سم٢مضم٤مسم٦م طم٤مؾمٛم٦م وص٤مدىم٦م ومٝمذا يٕمٜمل أن شمٚمٖمل أن شمٙمقن هٜم٤مك هم٤مي٦م أظمرى شم٘م٤مرن أو
شم٘م٤مرب هذه اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م..
وم٤مًمدراؾم٦م واًمٜمج٤مح واًمتٗمقق أو اًمٕمٛمؾ اعمحؽمم سم٠مضمر ٍ
ُمٖمر أو اًمزجي٦م اًمتل يِمت٤مق إًمٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م سمِمٖمػ ،أو
اإلٟمج٤مب أو شمرسمٞم٦م اًمقًمد ،أو اًمٜمج٤مح ذم اًمٕمٛمؾ آضمتَمقمل أو ِ
اًمّمالت اعمختٚمٗم٦م ..يمؾ هذا ًمٞمس أهداوم٤م هن٤مئٞم٦م
ًمٚمٛمًٚمؿ اًمذي يريد أن يؽمسمك قمغم هذا اًمديـ ،سمؾ هذه حمض فمروف..
ٓ ُم٤مٟمع أسمدا ُمـ اؾمتٝمداومٝم٤م سمَم يٚمٞمؼ هب٤م وسمٛمٙم٤مٟمتٝم٤م ُمـ يمقهن٤م أُمقر صٖمػمة أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ ،يْمٕمٝم٤م طمٞم٨م
ووٕمٝم٤م اهلل ،ويتٜم٤موهل٤م يمَم أُمر اهلل شمٕم٤ممم..
أُم٤م اهلدف احل٘مٞم٘مل ومٝمق َت٘مٞمؼ اإلؾمالم ذم اًمٜمٗمس سم٠مقمغم ُمًتقى ًمٌٚمقغ روقان اهلل واًمٜمج٤مة ُمـ أقمٔمؿ
اعمّم٤مئ٥م قمغم اإلـمالق وهل اًمٜم٤مرٟ ..مج٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك.
***

( )1فً ظالل القرآن ،سٌد قطب ،سورة النمل ،اآلٌة.99 :
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دـاذا كعـبد افؾـّف؟
 اإلكسان بطبقعتف ظابد ..وٓ بد
ىمد يتً٤مءل اًمٌٕمض؛ عم٤مذا اًمت٘مٞمد سمَم أٟمزل اهلل ُمـ ُمٜم٤مه٩م طمتك وًمق قمٚمٛمٜم٤م صحتٝم٤م؟ وعم٤مذا ٓ ٟمٙمقن أطمرارا ذم
اظمتٞم٤مراشمٜم٤م وـمري٘م٦م طمٞم٤مشمٜم٤م؟
وهذا اًمٙمالم يمذب وظمداع؛ إذ إن اإلٟمً٤من إُم٤م أن يٙمقن قم٤مسمدا عمـ ظمٚم٘مف أو قم٤مسمدا عمـ ؾمقاه ،وقمٜمدُم٤م يؽمك
قمٌقدي٦م اهلل شمٚم٘م٤مه أصح٤مب إُمقال أو إقمراق أو إطمزاب واعمّم٤مًمح ،أو أصح٤مب اًمِمٝمقات ،أو اًمٓمقاهمٞم٧م،
أو إوه٤مم ..ومٕم ٌّدوه ٕٟمٗمًٝمؿ.
أو يٙمقن قم٤مسمدا هلقاه اعمجرد ..وهل طمٞم٤مة ؿم٘مٞم٦م وظمروج قمَم حيت٤مضمف ىمٚمٌف؛ إذ أن اطمتٞم٤مضمف ًمرسمف قمٛمٞمؼ ضمدا،
يمَم أن رسمف ٓ يتٙمثر سمف ُمـ ِىمٚم٦م ،وٓ يت٘مقى سمف ُمـ وٕمػ وٓ يٛمتٜمع سمف ُمـ ض وٓ يّمؾ إًمٞمف شمٕم٤ممم ٟمٗمع ،سمؾ إٟمَم
ينمع ًمٕمٌ٤مده ٕهنؿ حمت٤مضمقن ًمنميٕمتف؛ وم٤مًمٕمٚمؿ ّ
اًمٙمكم واحلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واًمرمح٦م اًمً٤مسمٖم٦م واًمٕمدل اعمٜمتٔمؿ جلٛمٞمع
اخلٚمؼ= ًمٞمس إٓ قمٜمده شمٕم٤ممم.
وًمذًمؽ ٟمقرد ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم ،شمذيمػما وشمٜمٌٞمٝم٤م ًمٚمخٚمؼ..

 إكــا ممـافقـؽ
أوهل٤م أٟمٜم٤م ٟمٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمٜم٤م ُِمٚمٙمف.
وذًمؽ أٟمٜم٤م مل ٟمخٚمؼ أٟمٗمًٜم٤م ومل ٟمخٚمؼ همػمٟم٤م ومل خيٚم٘مٜم٤م أطمد ؾمقاه؛ وم٤مخل٤مًمؼ هق ُمـ أوضمد هذا اعمخٚمقق وأوضمد
إٟم٤مد ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ ،واًمٌنم سم٤مًمتزاوج جمرد
ًمف أؾمٌ٤مب احلٞم٤مة وآؾمتٛمرار وهق اًمذي ظمٚمؼ ـمري٘م٦م ظمٚمؼ
ّ
أؾمٌ٤مبً ،مٙمٜمف شمٕم٤ممم ُمتقل مجٞمع إُمر ظمٚم٘م٤م وإجي٤مدا.
واخل٤مًمؼ ِ
اعمقضمد يٛمٚمؽ ُم٤م ظمٚم٘مف.
وطمؼ هلذا اًمٕمٌد أن يتقضمف سم٤مًمٕمٛمؾ سمحً٥م ُم٤م أُمره
وًمٚمَمًمؽ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمغم ممٚمقيمف ،واعمٛمٚمقك قمٌد خل٤مًم٘مفُ ،
ظم٤مًم٘مف اًمٙمريؿ وُمقضمده إقمغم ؾمٌح٤مٟمف وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن هبذه إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم أيمٛمؾ صقره٤م وم٘م٤مل َ ي َ٠م َهي٤م
ِ
ِ
ِ
اًمً ََمء َو ْإَ ْر ِ
ض ،وىم٤مل َ أ َوم َر َأ ْيتُؿ َُّم٤م
اًمٜم ُ
َّ٤مس ا ْذيم ُُروا ٟم ْٕم َٛم َ٧م اهللَِّ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َه ْؾ ُم ْـ َظم٤مًم ٍؼ َهم ْ ُػم اهللَِّ َي ْر ُز ُىمٙمُؿ ُم َـ َّ
قن ،وىم٤مل= َ أم ُظمٚمِ ُ٘مقا ُِمـ َهم ِػم َ ٍ
اخل٤مًم ِ ُ٘م َ
اخل٤مًم ِ ُ٘م َ
ُمتْٜم َ
ُقن؟ * َأ َأٟمت ُْؿ َ ْ
قن؟ َأ ْم َظم َٚم ُ٘مقا
رء َأ ْم ُه ُؿ ْ َ
خت ُٚم ُ٘مق َٟم ُف َأ ْم ٟم َْح ُـ ْ َ
ْ
ْ ْ ْ
ات و ْإَر َض؟ سمؾ َّٓ ي ِ
ِ
قىمٜم َ
ُقن.
ُ
َ
اًمً ََم َو َ ْ
َّ
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وسم٤مًمت٤مزم ومٜمحـ ـ أُم٤مم رسمٜم٤م شمٕم٤ممم ـ ًمًٜم٤م أطمرارا سمؾ قمٌٞمد ،وهذه اًمٕمٌقدي٦م ًمرسمٜم٤م شمٕم٤ممم َتررٟم٤م وشم٘مقيٜم٤م وشمرومٕمٜم٤م
قمـ اًمٕمٌقدي٦م عمـ ؾمقاهُ ،مـ ؿمٝمقة ُمذًم٦م أو ؾمٚمٓم٦م ـم٤مهمٞم٦م أو جمتٛمع ُمٜمحرف أو قم٤مدات و٤مهمٓم٦م أو ؾمقى ذًمؽ،
ودمٕمٚمٜم٤م أىمقى وأيمثر طمري٦م وأقمغم رومٕم٦م.
***

 إكـا مديـقن ..مغؿقرون بافـعؿ
ٟمٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمٜم٤م مل يؽميمٜم٤م ظم٤مًم٘مٜم٤م ُهال ،ومل شمن إُمقر سمٕمد أن ظمٚم٘مٜم٤م سمٓمري٘م٦م آًمٞم٦م؛ سمؾ هق اًم٘مٞمقم ،واًم٘مٞمقم هق
اًم٘مٞم٤مم ،وُه٤م سمٛمٕمٜمك واطمدُ ،مٕمٜمك اًم٘مٞم٤مم قمغم ؿم١مون اخلٚمؼ وإصالح أطمقاهلؿ ،ومال ٟم َٗمس إلٟمً٤من أو يقم يٛمر قمٚمٞمف أو
رزق ي٠مشمٞمف أو ٟمٕمٛم٦م ُمتٜمح ًمف أو ُمّم٤مب يّمٞمٌف أو طمدث حيدث إٓ سم٢مذن رسمف وقمغم ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف ورمحتف وقمدًمف.
وسم٤مًمت٤مزم وم٠مرزاىمٜم٤م اعمتت٤مًمٞم٦م وُمراطمؾ قمٛمرٟم٤م وشمٕم٤مىم٥م إي٤مم قمٚمٞمٜم٤م وُمرور اًمً٤مقم٤مت سمؾ وشمٕمدد إٟمٗم٤مس هل
سم٠مُمره شمٕم٤ممم وإذٟمف.
ًمٞمً٧م هٜم٤مك ـمري٘م٦م آًمٞم٦م ًمًػم احلٞم٤مة سمؾ هٜم٤مك رب ىمٞمقم قمغم يمؾ رء ويمؾ طمدث ويمؾ خمٚمقق ذم يمؾ ُمٙم٤من
وُم٤م شمًَ ُ٘م ُط ُِمـ ور َىم ٍ٦م إَِّٓ يٕم َٚمٛمٝم٤م وَٓ طمٌ ٍ٦م ِذم ُفم ُٚمَم ِ
َ٤مب ُمٌِ ٍ
س إَِّٓ ِذم يمِت ٍ
ضَ ،وَٓ َر ْـم ٍ
ت إَ ْر ِ
٥م َوَٓ َي٤مسمِ ٍ
لم
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
ََ
َ َ ْ
ض  يً َ٠م ًُمف ُمـ ِذم اًمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
اًمً ََمء َوإَ ْر ِ
ض يم َُّؾ َي ْق ٍم ُه َق ِذم َؿم ْ٠م ٍنَ  ىمدْ َضم َٕم َؾ اهللَُّ ًمِٙمُؾ
َّ َ َ
َ ْ ُ َ
َ ي ْر ُز ُىمٙمُؿ ُم َـ َّ
َ ٍ
ن ينا يًٌ ُط اًمر ْز َق َعم ِـ ي َِم٤مء وي َ٘م ِدر هي ِ
٥م َعمِـ
٥م َعم ْـ َي َِم٤مء إِٟمَ٤م ًصم٤م َو َ َهي ُ
ََ ُ
ْ َ
ََ ُ
َْ ُ
رء َىمدْ ًراَ  ؾم َٞم ْج َٕم ُؾ اهللَُّ َسم ْٕمدَ ُقم ْ ٍ ُ ْ ً
ْ
ِ
ِ
آؾم ُٗمقٟمَ٤م اٟم َت َ٘م ْٛمٜمَ٤م ُمٜم ُْٝم ْؿَ  و َأ ُْم َٓم ْرٟمَ٤م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م
جي َٕم ُؾ َُمـ َي َِم٤مء َقم٘م ًٞمَمَ  وم َٚم ََّم َ
ُقر * َأ ْو ُي َزو ُضم ُٝم ْؿ ُذيم َْراٟمً٤م َوإِٟمَ٤م ًصم٤م َو َ ْ
َي َِم٤مء اًمذيم َ
لم سمٌِ ِٕم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمؾ ُم ُ ٍ
ِ
ِ
ٞمد َ  وإِن َشم ُٕمدو ْا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللِّ َٓ
ٜمْمقد * ُم ًَ َّق َُم ً٦م قمٜمدَ َرسم َؽَ ،و َُم٤م ه َل ُم َـ اًم َّٔم٤معم َ َ
طم َج َ٤مر ًة ُمـ ؾمج ٍ َّ
قه٤م وهمػم ذًمؽ يمثػم.
ُ َْت ُّم َ
وقمغم هذا ومٜمحـ ُمديٜمقن عمـ أهمرىمٜم٤م سمٜمٕمٛمف وعمـ هق ىم٤مئؿ قمٚمٞمٜم٤م يمؾ حلٔم٦م سمرقم٤ميتف ويمٗم٤مًمتف ُ ىم ْؾ َُمـ َي ْٙم َٚم ُ١ميمُؿ
ِ
مح ِـ« أي سمدٓ قمـ اًمرمحـ ،هذا أصح اًم٘مقًملمش(َ  )1أ َوم َٛم ْـ ُه َق َىم ِآئ ٌؿ َقم َغم يمُؾ َٟم ْٗم ٍ
س سمِ ََم
اًمر ْ َ
سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ َواًمٜم ََّٝم ِ٤مر ُم َـ َّ
يم ًََ ٌَ ْ٧م؟.
وه١مٓء اًمٕمٌٞمد اعمديٜمقن سم٤مًمرقم٤مي٦م واًمٙمٗم٤مًم٦م يمؾ حلٔم٦م ،واعمح٤مـمقن سم٘مدره شمٕم٤ممم ذم يمؾ طم٤مل ،هؿ ُمديٜمقن
ديٜمقٟم٦م شمقضم٥م هلؿ آُمتٜم٤من واًمذل ًمٚم٘مٞمقم شمٕم٤ممم؛ ومٞمتقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمتقضمف إًمٞمف سم٤مًمِمٙمر سم٤مًمتزام ُمٜمٝمجف واُمتث٤مل
أُمره ،وإٓ أقمٓمقا ـم٤مقمتٝمؿ وقمٌقديتٝمؿ ًمٖمػمه ممـ مل يٕمٓمٝمؿ ومل يٛمـ قمٚمٞمٝمؿ وٓ يٛمٚمؽ هلؿ ؿمٞم ًئ٤م ،طمتك ٟمٗمقؾمٝمؿ
وأهقاؤه٤م ٓ شمًتحؼ أن شمٍمف هل٤م اًمٕمٌ٤مدة واًمٓم٤مقم٦م وآشمٌ٤مع عم٤م هتقاهٕ ،ن اًمٓم٤مقم٦م ومٞمَم هتقى قمٌقدي٦م ،وٓ
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يًتحؼ اًمٕمٌقدي٦م ؾمقاه؛ وم٤مًمٜمٗمس خمٚمقىم٦م واهلقى خمٚمقق ،وُه٤م همػم اهلل ،وٓ جيقز اًمتٕمٌد ًمٖمػمه ٕٟمف مل يٜمٕمؿ ؾمقاه،
يمَم مل خيٚمؼ ؾمقاه.
***

ٕ كؽ مؼفقر ومقت ..ومساق إفقف
ٟمٕمٌد اهلل ٕٟمٜم٤م ًمق مل ٟمتقضمف إًمٞمف قمغم وضمف ِ
اًمؼم واًمقوم٤مء ،واًمِمٙمر وآُمتٜم٤من ،ومٜمحـ راضمٕمقن إًمٞمف سمٕمد اعمقت
ىمٝمرا ،وهق ِ
ِ
وجم٤مزي ،وإُمر ضم٤مد ضمدا ،وًمق وضمٝمتٜم٤م أهقاؤٟم٤م إمم همػمه وم٢مًمٞمف اعمرضمع ،ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م َ ي٤م َأ َهي٤م
حم٤مؾم٥م
٤من إِٟم ََّؽ يم ِ
ِْ
ٟمً ُ
َ٤مد ٌح إِ َمم َرسم َؽ َيمدْ ًطم٤م َوم ُٛم َال ِىم ِٞمف..
اإل َ
ومٜمحـ أُمقات ،وجمزيقن ،وُمديٜمقن قمٜمد اهلل طمً٤مسم٤م وضمزاءا ..ومٛمـ مل حيريمف ُمٕمٜمك اعمِٚمؽ وُمٕمٜمك اًم٘مٞمقُمٞم٦م

ومٚمٞمذه٥م ًمرسمف وًمق ىمٝمرا ،وًمٞمٕمدّ ىمٌؾ اًمٚم٘م٤مء ضمقاسم٤م ومـ «إٟم٤م هللش ُمٚمٙم٤م «وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقنش طمتَم ،وأٟم٧م إمم اهلل ؾم٤مئر.
وىمد ذيمّر اًم٘مرآن سمح٘مٞم٘م٦م اًمرضمٕم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمرارا وم٘م٤مل ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م إِ َّن إِ َمم َرسم َؽ اًمر ْضم َٕمك وىم٤مل عمٕمدد اعم٤مل
احل َٓم َٛم ِ٦م وىم٤مل ًمٚمٔم٤ممل َ وَٓ
ُمًتٖمٜمٞم٤م سمف قمـ رسمف َ َ 
حي ًَ ُ
٥م َأ َّن َُم٤م ًَم ُف َأ ْظم َٚمدَ ُه * يم ََّال ًَم ُٞمٜم ٌَ َذ َّن ِذم ْ ُ
مج َع َُم ً٤مٓ َو َقمدَّ َد ُه * َ ْ

ِ ِ
ِ
ال َقم ََّم َي ْٕم َٛم ُؾ اًم َّٔم ُ
٤معمِ َ
َ َْت ًَ ٌَ َّـ اهللَّ َهم٤مومِ ً
ؽم َب ا ًْم َق ْقمدُ
قن إِٟم َََّم ُي َ١مظم ُر ُه ْؿ ًم َٞم ْق ٍم شم َِْم َخ ُ
ص ومٞمف إَ ْسم َّم ُ٤مر وىم٤مل ًمٚمٖم٤مومؾ َ وا ْىم َ َ
ِ
ِ
ِ
لم.
يـ َيم َٗم ُروا َي٤م َو ْي َٚمٜمَ٤م َىمدْ ُيمٜمَّ٤م ِذم َهم ْٗم َٚم ٍ٦م ُم ْـ َه َذا َسم ْؾ ُيمٜمَّ٤م َفم٤معمِ َ
احلؼ َوم٢مِ َذا ه َل َؿم٤مظم َّم ٌ٦م َأ ْسم َّم ُ٤مر ا ًَّمذ َ
َْ

سمؾ ذيمّر اًم٘مرآن هبذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ؾمٗمر اًمدٟمٞم٤م وُمقاىمٗمٝم٤م سمًٗمر أظمرة وم٘م٤مل قمٜمد ريمقب اًمداسم٦م ًمِت ًَْت َُقوا َقم َغم
ِ
ُفمٝم ِ ِ
اؾمت ََق ْيت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َو َشم ُ٘مق ًُمقا ُؾم ٌْ َ
لم * َوإِٟمَّ٤م
ح٤من ا ًَّم ِذي َؾم َّخ َر ًَمٜمَ٤م َه َذا َو َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ًَم ُف ُُم ْ٘م ِرٟمِ َ
ُ
قره ُصم َّؿ شم َْذيم ُُروا ٟم ْٕم َٛم َ٦م َرسمٙم ُْؿ إِ َذا ْ
إِ َمم َرسمٜمَ٤م َُعمٜم َ٘مٚمِ ٌُ َ
قن ومذيمر ؾمٗمر أظمرة قمٜمد ذيمر ؾمٗمر اًمدٟمٞم٤م ،وضمٕمؾ اًمًٗمر اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٌٝم٤م قمغم اًمًٗمر إقمٔمؿ.
وقمٜمدُم٤م ذيمر زاد اًمًٗمر اًم٘مٚمٞمؾ ذيمّر سمزاد اًمًٗمر إقمٔمؿ؛ ومٚمَم ذيمروا زاد ؾمٗمر احل٩م ىم٤مل َ وشم ََز َّو ُدو ْا َوم٢مِ َّن َظم ْ َػم
اًمز ِ
اد اًم َّت ْ٘م َقى.
َّ
ومٝمذا اًمٚم٘م٤مء طم٤مض وي٘مؽمب يمؾ حلٔم٦م ،ؾمقاء روٞم٧م أم مل شمرض ،وهذا ُمذيمّر سمحؼ اهلل وطمؼ قمٌقديتف.
***

 اهلل خر رء ..إكف افصؿد
ٟمحـ ٟمٕمٌد اهلل ٕٟمف ظمػم رء ،وأيمٛمؾ رء ،وأقمٔمؿ رء ،وأطمٚمؿ رء ،وأرطمؿ رء ،وأىمدر رء..
وهذا ُمٕمٜمك اؾمٛمف شمٕم٤ممم اًمّمٛمد «قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،ذم ىمقًمف= «اًمّمٛمدش ي٘مقل= اًمًٞمد اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ؾم١مدده،
واًمنميػ اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ذومف ،واًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ىمد قمٔمؿ ذم قمٔمٛمتف ،واحلٚمٞمؿ اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم طمٚمٛمف،
واًمٖمٜمل اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم همٜم٤مه ،واجلٌ٤مر اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ضمؼموشمف ،واًمٕم٤ممل اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم قمٚمٛمف ،واحلٙمٞمؿ
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اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم طمٙمٛمتف ،وهق اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم أٟمقاع اًمنمف واًمً١مدد ،وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف هذه صٗمتفٓ ،
شمٜمٌٖمل إٓ ًمفش(.)1
ِ
ُقنُ  ىم ْؾ َأر ِ ِ
ٓ أطمد ظمػم ُمـ اهلل آهللَُّ َظم ْ ٌػم َأ َُّم٤م ُي ْ ِ
نميم َ
ذيمَ٤مء ،يم ََّال َسم ْؾ ُه َق اهللَُّ ا ًْم َٕم ِز ُيز
وين ا ًَّمذ َ
يـ َأ ْ َ
ُ
حل ْ٘متُؿ سمِف ُ َ
قن َظمػم َأ ِم اهللُّ ا ًْمق ِ
ْ ِ
اطمدُ ا ًْم َ٘م َّٝم ُ٤مر..
َ
ٞمؿ َ  أ َأ ْر َسم ٌ
احلٙم ُ
َ
٤مب ُمتَ َٗمر ُىم َ ْ ٌ
وُمـ قمرومف ذاب طمٌ٤م وؿمقىم٤م إًمٞمف ،سمؾ ًمت٘مٓمٕم٧م أوص٤مًمف ُمـ احل٥م واًمِمقق؛ ومال أطمٚمؿ وٓ أرطمؿ ُمـ اهلل،
وٓ أقمٔمؿ وٓ أيمؼم ُمٜمف ،وٓ أطمد أطمؼ سم٤محلٛمد ُمٜمف ،وٓ أطمؼ سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٌقدي٦م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
***

 ؾؼـراء فعبادتـف
وٟمحـ ٟمٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمٜم٤م حمت٤مضمقن إمم قمٌ٤مدشمف وـم٤مقمتف؛ ومال يًت٘مؾ اخلٚمؼ سم٤مًمنمائع ا ُعمّمٚمِح٦م هلؿ ذم اًمداريـ
وقمغم وضمف اًمٕمٛمقم وآـمراد ،وًمٙمـ اًمنمائع اعمّمٚمِح٦م واًمٕم٤مدًم٦م هل اًمنمائع اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ًمإلٟمً٤من ُمـ
طمٞم٨م هق إٟمً٤من ،وًمٞمً٧م جلٜمس أو قمرق ُمٕملم.
وٟمحـ حمت٤مضمقن إمم طمٌف ،وىمٚمقسمٜم٤م شم٘مّمده وٓ شم٘مٜمع سمَم دوٟمف ،وٓ شمرشم٤مح ىمٚمقسمٜم٤م وٓ ي٘مر هل٤م ىمرار إٓ أن شمّمؾ
إمم ُمٌتٖم٤مه٤م..
ٟمحـ وم٘مراء إمم اهلل ذم يمؾ حلٔم٦م؛ وم٘مراء ًمٞمٓمٕمٛمٜم٤م وي ْٖمذوٟم٤م ويٙمًقٟم٤م ويِمٗمٞمٜم٤م ويٕم٤مومٞمٜم٤م ،ووم٘مراء ًمرسمٜم٤م ٟمٕمٌده
وٟمحٌف وٟم٘مّمده وٟمًٕمك إًمٞمف وٟمٙمدّ وٟمًٕمك إمم ضمٜم٤مسمف شمٕم٤ممم ،وإذا مل ٟمٕمٌده وٟمحٌف وٟم٘مّمده فمٚم٧م ٟمٗمقؾمٜم٤م ذم ُؾمٕمر
وضمحٞمؿ ٟمٗمز وؿم٘م٤مء وشمٕم٥م وهجػم وًمٗمح؛ طمٞم٨م مل شمًت٘مر ،وًمـ شمًت٘مر إٓ أن شمٓمٚم٥م ُمٕمٌقده٤م وظم٤مًم٘مٝم٤م.
وم٘مرٟم٤م إمم اهلل وصػ ِ
ٓزم ًمٜمٗمقؾمٜم٤م ُمـ طمٞم٨م أٟمٜم٤م خمٚمقىمقن ،ومٝمق وصػ ٓ يٜمٗمؽ قمٜم٤م ،سمٞمٜمَم اًمٖمٜمك وصػ هلل
شمٕم٤مممٓ ،زم ًمرسمٜم٤م وطمده؛ إذ إٟمف اخل٤مًمؼ ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه خمٚمقق وُمرسمقب ووم٘مػم إمم اهلل ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف َ ي٤م َأ َهي٤م
َّ٤مس َأٟمت ُُؿ ا ًْم ُٗم َ٘م َراء إِ َمم اهللَِّ َواهللَُّ ُه َق ا ًْم َٖمٜمِل ْ
احلَ ِٛمٞمدُ .
اًمٜم ُ
***

( )1تفسٌر الطبري ،سورة الصمد ،اآلٌة.2 :
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اجلـــة..
داركـا إوػ

69

70

إذا امتـعت افـػس ؾامحؾفا ظذ اجلـة
 فؾعؼقدة تؽافقػ ..وفؾتقحقد مقاؿػ يستقجبفا
ومٚمٚمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ُمـ احلالل واحلرام ،واًمقاضمٌ٤مت ،واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م واًم٘مٞمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦مً ،مٙمؾ هذا
شمٙم٤مًمٞمػ ،يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ويٕمٚمؿ ُم٤م شمتٙمٌد اًمٜمٗمقس ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم هب٤م ،وم٘مد شمتٙمٚمػ ُم٤مًٓ أو محالً ٟمٗمً ًٞم٤م سم٤مًمّمؼم
وُمٜمع اًمٜمٗمس ويمٗمٝم٤م وطمًٌٝم٤م ،أو سمدومع شمٙم٤مًمٞمػ أقمٔمؿ ىمد شمٌٚمغ دومع احلري٦م أو احلٞم٤مة أو اًمٖمرسم٦م أو شمرك رء ُمـ
ُمراقم٤مة أطمقال اًمدٟمٞم٤م واعمٕمٞمِم٦م أو همػم ذًمؽ.
وقمٜمدُم٤م شمٜمٔمر اًمٜمٗمس ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ ىمد شمرى ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م ُم٤م ،وهل ذم اًمٕمٛمقم ُمِم٘م٤مت ُمٕمت٤مدة وهمػم ظم٤مرضم٦م قمـ
ينه٤م يمَم ومنه٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ
اًمٓم٤مىم٦م سمؾ هل أىمؾ ُمـ وؾمع اإلٟمً٤من ،ومتٙم٤مًمٞمػ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمٕم٦م اًمٜمٗمس سمٛمٕمٜمك ْ َ
قمٞمٞمٜم٦م وأصمٜمك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم شمٗمًػمه ،وىم٤مل أن ىمّمد اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من رمحف اهلل أن اًمتٙم٤مًمٞمػ مل شمٌٚمغ هم٤مي٦م اًمٓم٤مىم٦م سمؾ
هل أىمؾ ُمـ هم٤مي٦م ـم٤مىم٦م اإلٟمً٤من ،ومٝمل ذم ُمٞمًقره..
ِ
ن ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم ىمقًمف= إَِّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م إٓ ينه٤م
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل «سمؾ ُ يريدُ اهللُّ سمِٙم ُُؿ ا ًْم ُٞم ْ َ
ٓ قمنه٤م ،ومل يٙمٚمٗمٝم٤م ـم٤مىمتٝم٤م وًمق يمٚمٗمٝم٤م ـم٤مىمتٝم٤م ًمٌٚمغ اعمجٝمقد؛ ومٝمذا ومٝمؿ أئٛم٦م اإلؾمالمش(.)1
ِ
نىَُ  م٤م َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم ُ٘م ْر َ
ػ اهللُّ
آن ًمِت َِْم َ٘مك وهلذا ىم٤مل ُ َٓيٙمَٚم ُ
ن َك ًم ْٚم ُٞم ْ َ
وهذا ُمّمداق ىمقًمف شمٕم٤ممم َ و ُٟم َٞم ُ
َٟم ْٗم ًً٤م إَِّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م وىم٤مل َ و َُم٤م َضم َٕم َؾ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ِذم اًمد ِ
يـ ُِم ْـ َطم َر ٍج.
ورهمؿ ذًمؽ ومٚمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وًمٚمٕم٘مٞمدة اًمرسم٤مٟمٞم٦م شمٙم٤مًمٞمػ ذم ٟمٗمس اإلٟمً٤منُ ،مّم٤مدُم٦م هلقاه ،وشمًتٚمزم
سمٕمض اعمِم٘م٤مت ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٛمِم٘م٤مت اعمٕمت٤مدة ذم احلٞم٤مة ُمـ ضمٜمس ُم٤م ٟمالىمل ذم ايمتً٤مب اًمرزق أو شمرسمٞم٦م اًمقًمد أو
ُمٕم٤مجل٦م ؾم٤مئر إُمقر.
شمٚمؽ اعمِم٘م٤مت ـ وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمت٤مدة ـ وشمٚمؽ اعمّم٤مدُم٦م ًمٚمٝمقى وًمٚمِمٝمقات ،وذًمؽ احلٌس ًمٚمٜمٗمس قمـ احلرام،
واًمّمؼم قمغم إذى ،واًمٙمػ قمـ اًمٕمدوان ،وسمذل إُمقال اعمٗمروو٦م هلل وسمذل اًمٜمٗمقس إذا أُمر اهلل شمٕم٤ممم..
ٍ
ُمٚمذات هتقاه٤م
أُم٤مم هذا ىمد شمًتث٘مؾ اًمٜمٗمس إطمٙم٤مم أو شمتٝمرب ُمـ اعمِم٘م٤مت أو شمرى أهن٤م ُطمرُم٧م ُمـ
وؿمٝمقات َتٌٝم٤م سمٞمٜمَم همػمه٤م هيتٌؾ ُمـ احلرام ويقهمؾ ومٞمف سمال و٤مسمط وٓ ُمراىمٌ٦م وٓ حم٤مؾمٌ٦م سمؾ وٓ شم٠مٟمٞم٥م وٛمػم!
وقمٜمدئذ جي٥م أن ٟمخ٤مـم٥م ٟمٗمقؾمٜم٤م سمَم ي٠مظمذ سم٘مٞم٤مده٤م إمم رهب٤م شمٕم٤ممم.
وُمـ هذا اخلٓم٤مب هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٟمٜمً٤مه٤م ،وهل أٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٜمٕمٝم٤م سمٕمض ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م ُمٜمٕم٤م سمحت٤م،
وإٟمَم هق ُمٜمع ّ
ُمرؿمد ُٓمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ وإىم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م.
( )1مجموع الفتاوي ،جـ ،94ص .938
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وهق ًمٞمس ُمٜمٕم٤م جمردا سمؾ اُمتٜم٤مع ُمـ أضمؾ ظمػم قمٔمٞمؿ ،أقمٔمؿ سمٙمثػم مم٤م شمريمتف ُمـ أضمؾ اهلل شمٕم٤ممم ..أقمٔمؿ ذم
ُمداه ،وذم إُمٙم٤مٟم٤مشمف ،وذم سم٘م٤مئف ،وذم ُمًتقى ًمذشمف.
وم٤معمٜمع اًمٌح٧م صم٘مٞمؾ قمغم اًمٜمٗمقس وىمد ٓ شمًتٛمر قمٚمٞمف يمثػما ،أُم٤م اعمٜمع اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أضمؾ ظمػم ٓ حيده طم٤م ّد ـ إٓ
ظم٤مًم٘مف ـ ومٝمذا شمٕم٘مٚمف اًمٜمٗمقس ُم٤م ِقمٜمدَ يمُؿ َيٜم َٗمدُ َوُم٤م ِقمٜمدَ اهللِّ َسم ٍ
َ٤مع اًمدَّ ْٟم َٞم٤م َىمٚمِ ٌٞمؾ وىم٤مل ٟم َُٛمت ُٕم ُٝم ْؿ َىمٚمِ ًٞمال.
٤مقُ  ىم ْؾ َُمت ُ
َ
ْ
َ

 ربـح افبقـع
إمم هٜم٤م وم٤مًمت٠مصمػم ًمٚمٕم٘مؾ ٓ قمغم اًم٘مٚم٥م واعمِم٤مقمر..
أُم٤م ًمٙمل شمت٠مصمر ٟمٗمقؾمٜم٤م وشمٜمٗمٕمؾ هبذه احل٘م٤مئؼُ ،مـ أضمؾ اًمؽمسمٞم٦م قمغم هذا اًمديـ؛ وم٤مخلٓمقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل ُمٕم٤ميِم٦م
أظمرة واًمتدسمر ومٞمَم وقمد اهلل ،وهذا ُم٠مظمذ إٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمٜمد ُمٌ٤ميٕمتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل ً مٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م
ومً٠مًمقا ُم٤م يٙمقن هلؿ ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م ؾمٞم ْ٘مدُمقن قمٚمٞمف ُمـ أُمر ضمٚمؾ وُمـ ُمقاضمٝم٦م ؾم٤مئر اًمٕمرب؛ سمؾ ؾم٤مئر اًمدٟمٞم٤م ،ىم٤مًمقا=
ومَم ًمٜم٤م إن ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ؟ ىم٤مل « =اجلـةش ،ىم٤مًمقا= «ربح افبقعش(.)1
وم٢من اهلل قمز وضمؾ مل يذيمر أظمرة ويذيمر شمٗم٤مصٞمؾ ٟمٕمٞمٛمٝم٤م إٓ ًمتٕم٤ميِمٝم٤م اًمٜمٗمقس وشمِمت٤مق إًمٞمٝم٤م؛ ومٞم١مصمر ومٞمٝم٤م
وشمٜمٗمٕمؾ هب٤م وشمٜمٓمٌع هب٤م ،سمؾ ًمتٕمٞمش ذم أظمرة أيمثر ُمـ اًمدٟمٞم٤م يمَم يم٤من أصح٤مب حمٛمد  اًمذيـ ومتحقا اًمدٟمٞم٤م
ومحٚمقا اخلػم ًمٚمٕم٤معملم.

 افقؼغ ؾـ ِ
ارق
وًمٙمـ هٜم٤م أُمر ُِم ْٗمّمؾ؛ وهق ىمقة اًمتّمديؼ واًمٞم٘ملم ،ومٞمٙمقن اًمً١مال هٜم٤م يمٞمػ شمٙمتً٥م هذه اًم٘مقة ًمٚمٞم٘ملم
واًمتّمديؼ؟ هذا ُمـ ـمري٘ملم..
سمنم سمف وم٘مد ىم٤مل
إول :اًمتٗمٙمر ذم أظمرة وشمدسمر ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠مهن٤م ،وُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين ُم٤م أٟمزل وُم٤م ّ
٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت.
يـ آ َُمٜمُقا َو َقمٛم ُٚمقا َّ
نم اهللَُّ قم ٌَ٤م َد ُه ا ًَّمذ َ
اًمّم َ
شمٕم٤ممم َ ذًم َؽ ا ًَّمذي ُي ٌَ ُ
ِ
سمٚمٛم٦م اخلػم وهل
افثاين= اًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ؛ وم٢من اًمتٕمٌد واًمذيمر يٕمقد قمغم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٞم٘ملم سمتٜمزل اعمالئٙم٦م ّ
اًمتّمديؼ سم٤محلؼ واإليٕم٤مد سم٤مخلػم يمَم ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  وم٠مظمؼم سمتٜمزل اعمالئٙم٦م سم٠مُمريـ..
«اًمتّمديؼ سم٤محلؼش ومٞمزداد اًمٕمٌد شمّمدي ً٘م٤م إمم شمّمدي٘مف اًمً٤مسمؼ ويزداد ي٘مٞمٜمف..
وشمٜمزهل٤م سم٤مُٕمر اًمث٤مين وهق «إيٕم٤مد سم٤مخلػمش ومٞمٙمقن شمٜمزٓ سم٢مرادة اخلػم وزي٤مدة اًمرهمٌ٦م ومٞمف ..وهذا ُمـ ضمزاء
احلًٜم٦م.

( )1راجع السٌرة النبوٌة البن هشام ،والرحٌق المختوم للمباركفوري.
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ُمقح ضمدا ،وقمٛمٞمؼ اًمت٠مصمػم ،وهق ٍ
وشمٕمٌػم اًم٘مرآن ٍ
يم٤مف ذم شمٕمريػ اجلٜم٦م وم٠مًمٗم٤مفمف قمٛمٞم٘م٦م واًمّمقر اًمتل شمٜم٘مٚمٝم٤م
أي٤مت سم٤مهرة ،وُمـ ظمقاصٝم٤م أهن٤م صقر ٓ شمٜمتٝمل سمؾ حيت٤مج اإلٟمً٤من إمم متٚمٞمٝم٤م ـمقيال؛ إذ يمٚمٝم٤م طمٞم٤مة.
ويٛمٙمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمتٗم٤مؾمػم عمٕمروم٦م ُم٤م همرب ُمـ إًمٗم٤مظ ،وعمٕمروم٦م سمٕمض أسمٕم٤مد هذا اًمٜمٕمٞمؿ سمَم ورد ذم
اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ..
وٓ سمد ُمـ اجلٝمد ذم ُمٕم٤ميِم٦م وُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمدار اًمٌديٚم٦م اًمتل وقمدٟم٤م اهلل إي٤مه٤م ،واًمتل ٟمٕمٛمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م..
وذم هذا اًمّمدد شم٠ميت أوص٤مف ذيمر اجلٜم٦م ذم اًمًقر أشمٞم٦م ..اًمرمحـ ،واًمقاىمٕم٦م ،واإلٟمً٤من ،وُمقاىمع ذم
اًمّم٤موم٤مت ،واحل٩م ،ووم٤مـمر ،ويس ،واًمٜم٤مزقم٤مت ،واًم٘مٛمر وهمػمه٤م ..سمؾ ٓ شمٙم٤مد ختٚمق ؾمقرة ُمـ اإلؿم٤مرة إمم اجلٜم٦م،
إُم٤م جمٛمٚم٦م وإُم٤م ُمٗمّمٚم٦م.
ويمذًمؽ ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م ُمـ ظمالل إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،وم٘مد ورد ومٞمٝم٤م وصػ اجلٜم٦م يمَم ذم صحٞمح
«اًمٌخ٤مريش و«ُمًٚمؿش و«اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش و«ري٤مض اًمّم٤محللمش.
إٟمٜمل أويص إظمقاين هبذه اعمٕم٤ميِم٦م ومال صمٛمرة هلذا اًمقصػ اًمدىمٞمؼ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إٓ سمٗمٝمٛمف وُمٕم٤ميِمتف
واًمِمقق إًمٞمفٟٕ ،مف اًمدار اًمتل ٟمٕمٛمؾ هل٤م ،وهل اًمٌ٤مىمٞم٦م ،وهل اًمتل ٟمٜمتٔمر وٟم٠مُمؾ ذم رسمٜم٤م أن شمُزًمػ إًمٞمٜم٤م وٟمّمػم ُمـ
ورصمتٝم٤م.
***
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داركـا افتل كـريـد
 مجؾ وؿقاظد دم ؾفؿ اجلـة
اجلٜم٦م اؾمؿ ًمدار ظم٤مًمّم٦م ًمٚمٜمٕمٞمؿ ٓ ،ؿمقب يمدر ومٞمٝم٤م وٓ شمٜمٖمٞمص ،وٓ ٟم٘مص وٓ ُمقت ،وٓ اٟمت٘م٤مل قمٜمٝم٤م وٓ
زوال هل٤م..
وهل اؾمؿ ًمدار ُمقضمقدة أن « ُأقمدت ًمٚمٛمت٘ملمش ،ومٝمل ُمقضمقد وُمٕمدة ،وإن يم٤من يزاد ومٞمٝم٤م ًمٚمٕمٌد يمٚمَم قمٛمؾ،
أو يٜم٘مص يمٚمَم أطمٌط قمٛمٚمف.
اجلٜم٦م اؾمؿ ًمدار حيّمؾ ومٞمٝم٤م اًمتٜمٕمؿ ًمٞمس وم٘مط سم٤معمخٚمقىم٤مت ُمـ اعمً٤ميمـ واًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًم٘مّمقر
وإهن٤مر وهمػمه٤م ،سمؾ يمذًمؽ ًمٚمتٜمٕمؿ سمرؤي٦م اخل٤مًمؼ واًمتٚمذذ سم٘مرسمف وحم٤مضشمف شمٕم٤ممم سمًَمع يمالُمف ،ورؤي٦م وضمٝمف
اًمٙمريؿ ضمؾ ذم قماله.
وهلذا ظم ّٓم٠م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ فمـ أن اجلٜم٦م اؾمؿ عم٤م يتٛمتع ومٞمٝم٤م سم٤معمخٚمقىم٤مت اًمتل أودقمٝم٤م اهلل إي٤مه٤م ومٝمذا ىمّمقر ذم
ومٝمؿ اؾمؿ اجلٜم٦م وُمٕمٜم٤مه؛ وهلذا ؾمٛمع سمٕمض اعمتّمقوم٦م ممـ ىمٍم ومٝمٛمٝمؿ هلذا ومًٛمع شم٤مًمٞم٤م يتٚمق ُِ مٜمٙمُؿ َُّمـ ُي ِريدُ
اًمد ْٟمٞم٤م ،و ُِمٜمٙمُؿ ُمـ ي ِريدُ ِ
أظم َر َة وم٘م٤مل= وأيـ ُمـ يريد اهلل؟!.
َّ ُ
َ َ
وم٘م٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن ؾم١ماًمف همٚمط ُمٜمف ٕٟمف أظمٓم٤م ذم ومٝمؿ اؾمؿ اجلٜم٦م؛ وم٤مجلٜم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع
اًمٜمٕمٞمؿ ،وأقماله اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمٕم٤ممم ،ويمؾ إٟمً٤من سمحً٥م ُهتف ،ىمد يٜمٍمف اًمٌٕمض إمم اًمِمقق عم٤م ذم اجلٜم٦م
ُمـ خمٚمقىم٤مت ،وهق صقاب ٕن اهلل شمٕم٤ممم ّ
رهم٥م ومٞمٝم٤م ،واًمٌٕمض شمٜمٍمف ُهتف إمم ُم٤م هق أقمغم.
«وهلذا ىم٤مل سمٕمض ُمـ همٚمط ُمـ اعمِم٤ميخ عم٤م ؾمٛمع ىمقًمف= ُِ مٜمٙمُؿ ُمـ ي ِريدُ اًمد ْٟمٞم٤م ،و ُِمٜمٙمُؿ ُمـ ي ِريدُ ِ
أظم َر َة
َّ ُ
َ َ
َّ ُ
لم َأٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َو َأ ُْم َق َاهلُؿ سمِ َ٠م َّن َهل ُ ُؿ اجلَٜمَّ َ٦م
ؽمى ُِم َـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ىم٤مل وم٠ميـ ُمـ يريد اهلل؟ وىم٤مل آظمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم إِ َّن اهللَّ ْاؿم َ َ
ىم٤مل إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمقس وإُمقال سم٤مجلٜم٦م وم٠ميـ اًمٜمٔمر إًمٞمف؟!.
ويمؾ هذا ًمٔمٜمٝمؿ أن اجلٜم٦م ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر .واًمتح٘مٞمؼ= أن اجلٜم٦م هل اًمدار اجل٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ ٟمٕمٞمؿ وأقمغم ُم٤م
ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل وهق ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي يٜم٤مًمقٟمف ذم اجلٜم٦م؛ يمَم أظمؼمت سمف اًمٜمّمقص؛ ويمذًمؽ أهؾ اًمٜم٤مر
وم٢مهنؿ حمجقسمقن قمـ رهبؿ يدظمٚمقن اًمٜم٤مرش(.)1
وي٘مقل «وُمـ ىم٤مل ُمـ ه١مٓء= مل أقمٌدك ؿمقىم٤م إمم ضمٜمتؽ وٓ ظمقوم٤م ُمـ ٟم٤مرك ،ومٝمق ئمـ أن اجلٜم٦م اؾمؿ عم٤م
يتٛمتع ومٞمف سم٤معمخٚمقىم٤مت واًمٜم٤مر اؾمؿ عم٤م ٓ قمذاب ومٞمف إٓ أمل اعمخٚمقىم٤مت.

( )1مجموع الفتاوى ،جـ ،91ص .63
74

وهذا ىمّمقر وشم٘مّمػم ُمٜمٝمؿ قمـ ومٝمؿ ُمًٛمك اجلٜم٦م سمؾ يمؾ ُم٤م أقمده اهلل ٕوًمٞم٤مئف ومٝمق ُمـ اجلٜم٦م ،واًمٜمٔمر إًمٞمف
سمٕمض أصح٤مسمف قمَم
هق ُمـ اجلٜم٦م؛ وهلذا يم٤من أومْمؾ اخلٚمؼ  يً٠مل اهلل اجلٜم٦م ويًتٕمٞمذ سمف ُمـ اًمٜم٤مر ،و ّعم٤م ؾم٠مل َ
ي٘مقل ذم صالشمف «ىم٤مل= إين أؾم٠مل اهلل اجلٜم٦م وأقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤مر أُم٤م إين ٓ أطمًـ دٟمدٟمتؽ وٓ دٟمدٟم٦م ُمٕم٤مذ ،وم٘م٤مل
« =طمقهل٤م ٟمدٟمدنش.
وىمد أٟمٙمر قمغم ُمـ ىم٤مل هذا اًمٙمالم يٕمٜمل أؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ ومريؼ ُمـ أهؾ اًمٙمالم فمٜمقا أن اهلل ٓ
يتٚمذذ سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف وأٟمف ٓ ٟمٕمٞمؿ إٓ سمٛمخٚمقق .ومٖمٚمط ه١مٓء ذم ُمٕمٜمك اجلٜم٦م يمَم همٚمط أوًمئؽ؛ ًمٙمـ أوًمئؽ ـمٚمٌقا ُم٤م
يًتحؼ أن يٓمٚم٥م وه١مٓء أٟمٙمروا ذًمؽش(.)1
وم٤مجلٜم٦م ًمٞمس اعم٘مّمقد هب٤م وم٘مط اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،سمؾ اًم٘مرب ُمـ رب اًمٕم٤معملم ورؤي٦م وضمٝمف وؾمَمع يمالُمف
واًمتٚمذذ ِسمذيمره وسمدوام شمًٌٞمحف ُمع إٟمٗم٤مس.
وهذا ًمٞمس شمزهٞمدا ومٞمَم أودقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ،وًمٙمـ هذا سمٞم٤من ًمٚمٛمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وُم٤م شمْمٛمٜمتف.

 تشبف افدكقا دم إشامء ؾؼط
وأُم٤م ُم٤م أودع اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م وم٤مٟمٔمر إمم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اجل٤مُمٕم٦م حلؼم إُم٦م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمَم وهق
ي٘مقل «ُم٤م ُمـ رء ذم اًمدٟمٞم٤م يِمٌف ؿمٞم ًئ٤م ذم اجلٜم٦م إٓ ذم اإلؾمؿش واعمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم ىمرب إًمٞمٜم٤م اجلٜم٦م سم٠مؾمَمء ُم٤م
ٟمٕمرف ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٙمل ٟمًتٓمٞمع شمّمقر ُم٤م ظم٤مـمٌٜم٤م شمٕم٤ممم ،وأُم٤م يمٜمف هذا اًمٜمٕمٞمؿ وـمٕمقم هذه ّ
اًمٚمذات ومٝمل يمَم ي٘مقل
اًمٌٞمْم٤موي «ُم٤م ٓ خيٓمر سم٤مًمٌ٤مل أو يدور سم٤مخلٞم٤ملش..
وم٢مذا قمٚمٛم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة شمّمقرت إُمر وقمٚمٛم٧م أن طم٘مٞم٘متف ومقق ُم٤م شمتّمقر ،وهلذا ُطمؼ ًمٚمٕمٌد أن يٗمٝمؿ
ٕمؾ أطمديمُؿ إصٌٕمف ِ
ِ
أظمرة َّإٓ ُِم ْث ُؾ ُم٤م َجي ُ
ومٚمٞمٜمٔمر
هذه ذم اًمٞمؿ .
يمٚمٛم٦م رؾمقل اهلل  وهق ي٘مقل «واهلل! ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم
َُ
ْ
ْ
سمِؿ َي ِ
رضم ُع ؟ش(.)2
َ
ومَم وقمدٟم٤م شمٕم٤ممم سمف ًمق اضمتٛمٕم٧م اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ًمٕمٌد ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم ضم٤مٟم٥م وقمد اهلل إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م يٕمٚمؼ سم٠مصٌٕمؽ
إذا ووٕمتف ذم اًمٞمؿ وأظمرضمتف ُم٘م٤مرٟم٦م سمَم سم٘مل ذم ذًمؽ اًمٌحر ..أقمٚمٛم٧م ُم٤م وقمد اهلل؟ هٙمذا إذن هل احل٘مٞم٘م٦م
وم٤مظمؼمه٤م وذيمر هب٤م شمٚمؽ اًمٜمٗمس اًمٜم٤مومرة اًمٜم٤مؾمٞم٦م.
ُ

 خمافِػة فذبقل افدكقا

أىمًؿ أسمق هريرة  قمٚمٞمٝم٤م «واًمذي أٟمزل اًمٙمت٤مب قمغم حمٛمد ،إن
وصمٛم٦م ىم٤مقمدة ذات ؿم٠من ذم ومٝمؿ اجلٜم٦م ،وىمد َ
أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمزدادون مج٤مٓ ،وطمًٜم٤م ،يمَم يزدادون ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌ٤مطم٦م وهرُم٤مش(.)3
( )1مجموع الفتاوى ،جـ ،91ص .249-241
( )2صحٌح اإلمام مسلم  ،رقم .2858
( )3صفة الجنة ،أبً نعٌم األصبهانً ،جـ ،2ص  ،991ورواه ابن أبً شٌبة وابن أبً الدنٌا.
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وهق أُمر خم٤مًمػ ًمٚمدٟمٞم٤م وُم٤م ضمٌٚم٧م قمٚمٞمف ،وٓ سمد أن شمٕمرف هذا اًمٗمرق اعم ّٓمرد ًمتٕمٚمؿ أهن٤م دار همػم اًمدار ،ومال
شمٌٚمقه٤م اًمًٜمقن وٓ شمٖمػمه٤م إي٤مم سمؾ إمم إمجؾ وإؿم٥م وإٟمٕمؿ سم٢مذن رهبؿ شمٕم٤ممم..

 يريد اهلل أن يـ ّعؿ أهؾفا
وىمد ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة أظمرى ،وهل أن اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م يتٛمتٕمقن سمٛم٘مدار ىمدرهتؿ قمغم اعمتٕم٦م
وسمٛم٘مدار ُم٤م يٜم٤مًمقن ُمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ ذم اجلٜم٦م يٛمتٕمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مدرشمف شمٕم٤ممم قمغم أن يٛمتٕمٝمؿ سمال هن٤مي٦م وٓ أُمد،
ِ
وسمجدّ ة يمؾ يقم.

 هذا إدكك ؾام بافؽ بإظذ
ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم وصػ اجلٜم٦م اـمردت ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،وهل اًمتٜمٌٞمف سم٤مٕدٟمك قمغم إقمغم؛ سمٛمٕمٜمك أن
وخيؼم شمٕم٤ممم سمٕمٔمؿ وصٗمٝم٤مً ،مٜمٗمٝمؿ أٟمف إن يم٤من هق إدٟمك ومَم
يّمػ اهلل شمٕم٤ممم أُمقرا اهتَمُمٜم٤م هب٤م أىمؾ ُمـ همػمه٤مُ ،
سم٤مًمٜم٤م سم٤مٕقمغم؟ ومٝمق أقمغم مم٤م ٟمتّمقر.
وُمـ هذا وصٗمف شمٕم٤ممم ًمٌٓم٤مئـ اًمٗمرش اًمتل يتٙملء قمٚمٞمٝم٤م ُمٚمقك اجلٜم٦م ،ومقصػ شمٕم٤ممم اًمٌٓم٤مئـ وهل مم٤م يكم
اًمٗمرش ،ومل يّمػ شمٕم٤ممم اًمٔمقاهر مم٤م ٟمٌ٤مذه سم٤مًمٕمٞمقن وآشمٙم٤مءُ ،مـ سم٤مب دًٓم٦م
إرض أو هل داظمؾ طمِمقة ُ
إومم؛ وم٤مًمٌٓم٤مئـ اًمتل ًمٞمً٧م حمؾ اطمتٗم٤مء ،هل ُمـ اؾمتؼمق وهق طمرير اجلٜم٦م ،ومٙمٞمػ شمٙمقن اًمٔمقاهر اًمتل هل
ْ
اًمًدّ ي أن فمقاهره٤م ُمـ
حمؾ اهتَمُمٜم٤م؛ ومٞمتْمح ُمـ هذا اإليمرام اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ رب اًمٕم٤معملم ٕهؾ ضمٜمتف ،طمتك ىم٤مل ُ
ٟمقر ضم٤مُمد ،واهلل أقمٚمؿ شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ.
يمَم ذيمر شمٕم٤ممم اًمّمح٤مف اًمتل ي١ميمؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م ُمـ ذه٥م ،ومل يذيمر ُم٤م ومٞمٝم٤م ،واهتَمُمٜم٤م ِ
سم٤مًمّمح٤مف أىمؾ ُمـ
اهتَمُمٜم٤م سمَم ومٞمٝم٤م ُمـ ـمٕم٤مم ،وًمٙمـ اًمقصػ قمٔمؿ ضمدا ًمٚمّمح٤مف شمٜمٌٞمٝم٤م قمغم أٟمف إن يم٤من هذا هق آهتَمم سم٤مٟٔمٞم٦م
ومَم سم٤مًمٙمؿ سمَم ومٞمٝم٤م؟
وُمـ هذا شمٕمٌػم اًم٘مرآن قمـ يمؾ ُم٤م وصٗمف شمٕم٤ممم قمـ اجلٜم٦م سم٘مقًمف ٟم ُُز ًُٓ م ْـ َهم ُٗم ٍ
قر َّر ِطمٞم ٍؿ أو همػم ذًمؽ ُمـ
اعمقاوع ،واًمٜمُزل هق أول ُم٤م يٕمد ًمٚمْمٞمػ ُمـ اًمْمٞم٤موم٦م قمغم وضمف اًمٕمجؾ ،أُم٤م اًمْمٞم٤موم٦م ٟمٗمًٝم٤م وم٠مُمر وراء ذًمؽ،
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي «وذم ذيمره دًٓم٦م قمغم أن ُم٤م ذيمر ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ٕهؾ اجلٜم٦م سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ي٘م٤مم ًمٚمٜم٤مزل ،وهلؿ وراء
ذًمؽ ُم٤م شم٘مٍم قمٜمف إومٝم٤ممش(.)1

( )1تفسٌر البٌضاوي ،سورة الصافات.
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 وصػ آخرهؿ دخقًٓ
ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم ومٝمؿ اجلٜم٦م وهل وصػ ُُمٚمؽ أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ،وهق رضمؾ ُمـ اعمتٚمقصملم سم٤مًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م
سمؾ يمثرت ظمٓم٤مي٤مه طمتك دظمؾ اًمٜم٤مر ،سمؾ يمثرت ظمٓم٤مي٤مهً ،مدرضم٦م أٟمف ّعم٤م ضمرت اًمِمٗم٤مقم٤مت وظمرج ُمذٟمٌقا
اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر شم٠مظمر ظمروضمف ُمـ اًمٜم٤مر طمتك ظمرج يمؾ اعمذٟمٌلم ىمٌٚمفُ ،مع ضمرائٛمٝمؿ اًمِمديدة ،وشم٠مظمر ظمروضمف
طمتك يم٤من آظمر رضمؾ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ويدظمؾ اجلٜم٦م؛ ومٚمَم ظمرج مل يٌؼ ذم اًمٜم٤مر إٓ اعمنميمقن اًمذيـ أـمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ
اًمٜم٤مر أسمدا سمال أُمؾ ظمروج.
يّمػ رؾمقل اهلل  ، سمَم أوطمك اهلل إًمٞمفٟ ،مٕمٞمؿ هذا اًمرضمؾ سمٕمد آُم٤مد اًمٕمذاب ومٞم٘مقل «إن أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م
أًمٗمل قم٤مم؛ يٜمٔمر إمم أىمّم٤مه يمَم يٜمٔمر إمم أدٟم٤مهش.
ُمٜمزًم٦م ُمـ يٜمٔمر ذم ُمٚمٙمف ْ
روى أسمق يٕمكم ،قمـ اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل= ىم٤مل رؾمقل اهللَّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «إن أ ْدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦مً ،مٞمٜمٔمر
ذم ُمٚمٙمف أًمٗمل ؾمٜم٦م يرى أىمّم٤مه يمَم يرى أدٟم٤مه ،يٜمٔمر ذم أزواضمف وظمدُمفش(.)1
وُمٕمٜمك احلدي٨م أن ُمـ قمٔمٛم٦م ؾمٕم٦م ُمٚمٙمف أٟمف ًمٞم٘مٚم٥م سمٍمه ذم ٟمٕمٞمٛمف ذم اجلٜم٦مٟ ،مٔمرا واـمالقم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ
قمٔمٛم٦م وؾمٕم٦م وشمٜمقع ،اؾمتٖمرق ُمدة إًمٗمل قم٤مم ،وهذه اعمدة مل شمٙمـ ٕن أىمّم٤مه سمٕمٞمد قمٜمف وهق يًٕمك ًمٞمتٗمحّمف،
يمال سمؾ ًمٞمً٧م هٜم٤مك أدٟمك صٕمقسم٦م أو شمٕم٥م يتٙمٚمٗمف ًمٞمٜمٔمر ذم أي ضمزء ُمـ ٟمٕمٞمٛمف يم٤من ىم٤مصٞم٤م أو داٟمٞم٤م ،سمؾ اًم٘م٤ميص
يم٤مًمداين ،وإٟمَم اعمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،أًمٗم٤من ُمـ إقمقام ،وم٘مط يتٗمحص ومٞمٝم٤م أُماليمف وُم٤م أقمد ًمف رسمف شمٕم٤ممم ٓ ،قمـ
صٕمقسم٦م ذم رؤي٦م أىمّم٤مه٤م سمؾ ًمتٜمققمٝم٤م وصمرائٝم٤م.
وم٢من يم٤من هذا ٟمٕمٞمؿ وُمٚمؽ أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م وآظمره٤م دظمقٓ ،ومٙمٞمػ سمٛمـ ومقىمف ممـ ؾمٌ٘مف ظمروضم٤م ُمـ اًمٜم٤مر؟
ويمٞمػ سمٛمـ ؾمٌ٘مف ممـ مل متر سمف ؾم٤مسم٘م٦م قمذاب سمؾ دظمؾ اجلٜم٦م سمال قمذاب سم٠من رضمح٧م طمًٜم٤مشمف أو همٗمر اهلل ًمف ىمٌؾ
دظمقل اًمٜم٤مر؟ ومٙمٞمػ سمٜمٕمٞمؿ اًمً٤مسم٘ملم اعم٘مرسملم؟ وُمـ دظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب؟ وم٤مًمٚمٝمؿ رمحتؽ ٟمرضمق.

 حافة كػسقة ؾريدة ٓ ..تتحؿؾفا دم افدكقا
ىم٤مقمدة أظمرى أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن وومنه٤م سمٕمض اًمًٚمػ وهل احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م عمٚمقك اجلٜم٦م ،ويمؾ أهٚمٝم٤م ُمٚمقك.
حي َزٟم َ
ُقن وم٤مخلقف يٙمقن قمغم اعمًت٘مٌؾ ومٜمٗم٤مه قمٜمٝمؿ ،واحلزن
ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم َ َٓظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ ُه ْؿ َ ْ
يٙمقن َتنا قمغم أُمر يٗمقت اإلٟمً٤من؛ ومٜمٗمك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ طمزهنؿ قمغم رء يٗمقهتؿ.
إذ أن ُمـ دظمؾ اجلٜم٦م مل يٗمتف رء ومال يٌٙمل أسمدا قمغم أُمر وم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م ،وٓ يٜمدم أطمد إٓ قمغم شمٗمريٓمف ذم اًمٓم٤مقم٦م.

( )1رواه الترمذي خال قوله :ألفً سن ،وفً بعض طرق الترمذي «ألف سنة».
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يمَم أن أهؾ اجلٜم٦م ىمد ووع اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمٜمٝمؿ اًمرو٤م ومٞمٜمٔمر إمم ُمـ ومقىمف ذم اعمٜمزًم٦م وٓ جيد ذم ٟمٗمًف
ٍ
راض قمـ رسمف وقمـ ُمٚمٙمف وقمٓم٤مئف إذ هل دار اًمرو٤م َ وم ُٝم َق ِذم ِقم َ
ٞمِم ٍ٦م
وٓ حيزن قمغم شمٗم٤موت اًمدرضم٤مت ،سمؾ اًمٙمؾ
ر ِ
او َٞم ٍ٦م.
َّ
اهلؿ قمغم اعمًت٘مٌؾ ،يمَم ٓ يٛمر
ومال يٛمر قمغم أهؾ اجلٜم٦م يقم واطمد وٓ حلٔم٦م واطمدة ُمـ اًم٘مٚمؼ أو اخلقف أو ّ
هبؿ حلٔم٦م واطمدة يٜمدُمقن ومٞمٝم٤م قمغم أُمر يٗمقهتؿ ..إهن٤م طمٞم٤مة قمجٞمٌ٦م مل يٕمٝمده٤م خمٚمقق سمنمي.
ِ
٥م َقمٜمَّ٤م ْ
ُقر *
احل ْٛمدُ هللَِّ ا ًَّمذي َأ ْذ َه َ
قر َؿمٙم ٌ
احلَ َز َن ،إِ َّن َر َّسمٜمَ٤م ًَم َٖم ُٗم ٌ
وذم وصػ احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ضم٤مء ىمقل أهؾ اجلٜم٦م َ ْ 
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
قب ومال شمٕم٥م وٓ ٟمّم٥م وٓ إره٤مق
٥م َو َٓ َي َٛمًٜمَ٤م وم َٞمٝم٤م ًُم ُٖم ٌ
ا ًَّمذي َأ َطم َّٚمٜمَ٤م َد َار ا ُْعم َ٘م٤م َُم٦م ُمـ َوم ْْمٚمف ؛ َٓ َي َٛمًٜمَ٤م وم َٞمٝم٤م ٟم ََّم ٌ
طمزن ،ومٙمؾ ُمرهمقهبؿ ُمٌذول هلؿ.
وٓ َ
وضم٤مء قمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمًٚمؿ اًمٌٜم٤مين شمٚمٛمٞمذ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  ،ىم٤مل «إذا دظمؾ اعم١مُمـ اجلٜم٦م
وضمد َؾم ْقرة ومرطم٦مً ،مق ومرطمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م عم٤مت ،ومٞم٘م٤مل ًمف أرأي٧م ؾمقرة ومرطمتؽ هذه؟ ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ ،ومٞم٘م٤مل ًمف= وم٠مٟم٧م
ومٞمٝم٤م أسمداش وُمٕمٜمك اًمٙمالم أن ُمًتقى ومرطمتف اعمًت٘مر ذم اجلٜم٦م واًمدائؿ ًمق ومرطمف حلٔم٦م واطمدة ذم اًمدٟمٞم٤م يٛمقت ُمـ
ؿمدة اًمٗمرح وٓ يتحٛمٚمٝم٤م ،وهذه احل٤مًم٦م هل ًمف ذم اجلٜم٦م ًمٞمً٧م حلٔم٤مت دون أظمرى وًمٞمً٧م حلٔم٤مت وشمٜمتٝمل؛ سمؾ
هل احل٤مًم٦م اًمدائٛم٦م هلؿ وًمٜمٗمقؾمٝمؿ اًمراوٞم٦م اعمروٞم٦م هٜم٤مك.
واجلقاًمٕم٤مم هلؿ هق اًمرو٤م واًمًالم اًمذي يٚم٘مٞمف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ َ ؾم َال ٌمَ .ىم ْق ًٓ ُِمـ َّرب َّر ِطمٞم ٍؿ ..وًمذا
قمٜمدُم٤م ُؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد ُمتك جيد اًمٕمٌد ـمٕمؿ اًمراطم٦م؟ ىم٤مل= قمٜمدُم٤م يْمع أول ىمدم ذم اجلٜم٦م.
واعم٘مّمقد أن شمْمع أُم٤مُمؽ هذه اًمراطم٦م هم٤مي٦م شمٕمٛمؾ دوهن٤م ،ومَم ىمٌٚمٝم٤م قمٛمؾ دؤوب ٓ يٜم٘مٓمع وًمٞمس ىمٌؾ هذه
اًمٖم٤مي٦م ىمٕمقد وٓ شمٌ٤مـم١م وٓ شمقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ ..أقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك.

 إضالق إماين ٕهؾفا ..وافؽثر خم ّبل هلؿ
٤مؤ َ
ون ومِ َٞمٝم٤م،
ذم اجلٜم٦م ؿم٠من ومريد ،أٟمف يٓمٚمؼ ًمإلٟمً٤من أُم٤مٟمٞمف ،ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم ذم يمٚمٛم٦م هل ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م َ هلُؿ َُّم٤م َي َِم ُ
واٟمٔمر ًمق أـمٚم٘م٧م ًمإلٟمً٤من إُم٤مين؟! وًمٙمـ يٓمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ًمف يمؾ أُم٤مٟمٞمف هٙمذا سمال حم٤مؿم٤مة..
متـ ُمـ يمذا ومتـ ُمـ
ًمٞمس هذا وم٘مط سمؾ ضم٤مء ذم احلدي٨م أن اهلل شمٕم٤ممم يذيمّر قمٌده سمَم ٟمز ًمٞمتٛمٜم٤مه ومٞم٘مقل ًمف « ّ
يمذاش!.
سمؾ يتخٓمك ٟمٕمٞمٛمٝمؿ هذا إمم اؾمتٛمرار اعمزيد دوُم٤م سمال اٟم٘مٓم٤مع ،ومٙمؾ يقم هلؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمزيد ،وقمٜمٍم
ِ
اجلدّ ة ـ وضمقد اجلديد ـ طم٤مًم٦م دائٛم٦م هلؿ يمَم ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل.
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سمؾ يتخٓمك ٟمٕمٞمٛمٝمؿ إمم ُمرطمٚم٦م أظمرى ٓ طمدود هل٤م ،وهل أن أن هٜم٤مك ذم اجلٜم٦م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقٟمف ،ومٜمحـ ٓ
ٟمِمتٝمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمٛمف ًمٙمل ٟمتّمقره ومٜمِمتٝمٞمف ،وذم هذا ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم َ وم َال َشم ْٕم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس َُّم٤م ُأ ْظم ِٗم َل َهلُؿ
ُمـ ُىم َّر ِة َأ ْقم ُ ٍ
لم ..أي٦م ،وضم٤مء احلدي٨م اًمذي ذم اًمّمحٞمحلم «أقمددت ًمٕمٌ٤مدي اًمّم٤محللم ذم اجلٜم٦م ُم٤م ٓ قملم
رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنمش( ، )1وذم طمدي٨م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم قمٜمدُم٤م ؾم٠مل رسمف شمٕم٤ممم قمـ
أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م وم٠مظمؼمه ،صمؿ ؾم٠مًمف قمـ أقماله٤م ،وم٘م٤مل «أوًمئؽ همرؾم٧م يمراُمتٝمؿ سمٞمدي وظمتٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م ومٚمؿ
يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أطمد وضمٕمٚم٧م هلؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنمش.
ذومٝم٤م شمٕم٤ممم سم٠من ظمٚم٘مٝم٤م شمٕم٤ممم سمٞمده وًمٞمس سم٠مُمره ًمٚمٛمالئٙم٦م يمٌ٘مٞم٦م اجلٜم٤مت،
وضم٤مء ُمـ ـمرق ؿمتك أن ضمٜم٦م قمدن ّ
وأهن٤م داره شمٕم٤ممم ُيًٙمٜمٝم٤م صٗمقة ظمٚم٘مف ،وأٟمف يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم يمؾ َؾم َحر وي٘مقل هل٤م شمزيٜمل ومٞمقؿمؽ قمٌ٤مدي
اًمّم٤محلقن أن يٜم٘مٚمٌقا اًمٞمؽ(.)2
وم٤مٟمٔمر إمم إـمالق إُم٤مين ،صمؿ اًمتذيمػم ًمٚمتٛمٜمل ،صمؿ اعمزيد اًمدائؿ ،صمؿ ُم٤م ُظم ٌّلء هلؿ مم٤م ٓ يتّمقروٟمف ،صمؿ
جم٤مورة اًمرب ذم دار ظمٚم٘مٝم٤م سمٞمده وـمٌع قمٚمٞمٝم٤م ومل ُيٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أطمدا ٓ ُمٚمٙم٤م وٓ همػمه ،طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م أهٚمٝم٤م؛
أصٗمٞم٤مء اهلل وأوًمٞم٤مؤه.

 ادممـات أظذ وأمجؾ
اجلٜم٦م ًمٞمً٧م ًمٚمرضم٤مل وطمً٥م سمؾ هل ًمٚمٛم١مُمٜم٤مت وهـ ذم اجلٜم٦م أومْمؾ ُمـ احلقر ٕهن٤م دظمٚم٧م اجلٜم٦م سمٕمد
قمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ،وًمٞمً٧م ًمٚمتٜمٕمؿ وم٘مط يم٤محلقر ،وهلذا ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م أهنـ أومْمؾ ُمـ احلقر وأمجؾ ُمٜمٝمـ،
وأهنـ ُمٚمِٙم٤مت ُختدم.

ُ مجـؾ ظـ احلـقر
ذم اجلٜم٦م طمقر ،وٓ ٟمذيمر هٜم٤م شمٗمّمٞمؾ وصٗمٝمـ ،وًمٙمـ ٟمذيمر هٜم٤م قمدة مجؾ يم٘مقاقمد ذم ُمٕمرومتٝمـ ووصٗمٝمـ..
وصٗمٝمـ
وصٗمٝم٤م سم٤مجلَمل ًمٞمس خمٚمقىم٤م ىمد يٌ٤مًمغ أو خيٓملء ذم اًمقصػ؛ سمؾ َُمـ َ
ومم٤م ٟمذيمره ذم هذا ..أن ُمـ َ
هق ظم٤مًم٘مٝمـ شمٕم٤ممم ،وىمد أسمرز رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف مج٤مهلـ ووصٗمف سم٠مهنـ يم٤مًمٞم٤مىمقت واعمرضم٤من ،يٕمٜمل ذم اًمّمٗم٤مء
واًمٌٞم٤مض ،وأهنـ يم٤مًمٌٞمض اعمٙمٜمقن ومٝمل ُمّم٤مٟم٦م ،وأهنـ يم٠مُمث٤مل اًمٚم١مًم١م اعمٙمٜمقن ،وهلذه إوص٤مف شمٗمّمٞمؾ يٓمٚم٥م
ذم شمٗمًػم أي٤مت ،وًمٙمـ أصمٌ٧م هٜم٤م وم٘مط ه٤مشملم اًم٘م٤مقمدشملم=

( )1شرح السنة ،اإلمام البغوي،ص  ،537رقم 7 :اسناده صحٌح.
هللا َّ
عز وج َّل ٌؤ ُم ُر ج َّن َته فٌقو ُل لها استع ِّدي وتزٌَّنً لعبادي ْأو َشك
( )2الترهٌب والترغٌب ،جـ ،8ص « 112وأمَّا الرَّ ابع ُة فإنَّ َ
ب الدُّنٌا إلى داري وكرامتً».
أن ٌسترٌحوا من تع ِ
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أن آشمٗم٤مق سملم اجلٜم٦م واًمدٟمٞم٤م إٟمَم هق ذم إؾمَمء وم٘مط ،وأن ُمـ وصػ طمًٜمٝمـ وـمٌٞمٕمتٝمـ هق اخل٤مًمؼ ضمؾ
ٍ
صدق ٍ
وطمؼ ،واحلٛمد هلل.
وصػ
ضمالًمف ومٝمق ْ
وُم٤م ذيمره شمٕم٤ممم قمٜمٝمـ ًمٞمً٧م هل اعمتٕم٦م اجلًدي٦م وم٘مط ـ وهل يمٛمتٕم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م وهمريزة إطمدى ـم٤مىم٤مت
اإلٟمً٤من إؾم٤مؾمٞم٦م وإطمدى ُمتٕمف اًمرئٞمًٞم٦م واًمتل يْمؾ سمًٌٌٝم٤م ويٜمحرف اًمٙمثػمون ،وصؼم اعم١مُمـ قمغم اًمٕمٗم٦م ذم
ؿم٠مهن٤م ًمف ضمزاؤه اًمٕمٔمٞمؿ..
وًمٙمـ صمٛم٦م ضم٤مٟم٥م آظمر وهق ضم٤مٟم٥م اًمِمٕمقر واًمٕم٤مـمٗم٦م ،ومذيمر شمٕم٤ممم قمٜمٝمـ وصػ «اًم ُٕم ُربش وهل اًمٕم٤مؿم٘م٤مت
اعمتحٌٌ٤مت ًمزوضمٝم٤م واًمِمٖمقوم٦م سمف؛ ٓ دمد ذم اجلٜم٦م ؿمٞمئ٤م أـمٞم٥م ُمٜمف حمٌ٦م وطمديث٤م ووص٤مٓ.
وذيمر شمٕم٤ممم قمٜمٝمـ وصػ «إشمرابش ،وهل ِ
اًمًـ اعمًتقي٦م ومٝمل شمِرب ًمزوضمٝم٤م ًمٞمٙمقن أيمثر شمالؤُم٤م ًمٜمٗمًف،
وهق ضم٤مٟم٥م قمٛمٞمؼ ًمٚمِمٕمقر اًمٌنمي.

 ـؿؾقا دم دار افؽامل
ِ
خل ْٚمؼ واجلَمل
ذم اجلٜم٦م مجٚم٦م أظمرى وىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م إصمر؛ وهل ايمتَمل اخلٚم٘م٦م واًم٘مقة واؾمتقاء اًمٌدن وا َ
اًمٔم٤مهر؛ طمتك ضم٤مء ذم احلدي٨م أن اًمرضمؾ ُيٕمٓمك ىمقة ُم٤مئ٦م رضمؾ ذم اجلٜم٦م ،وذيمر أن مج٤مهلؿ قمغم مج٤مل يقؾمػ قمٚمٞمف
اًمًالم واًمّمقت يمّمقت داوود قمٚمٞمف اًمًالم ،وقمغم َظم ْٚمؼ أسمٞمٝمؿ آدم ؾمتقن ذراقم٤م ذم اًمًَمء ،يٕمٜمل ـمقهلؿ،
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أن قمروٝمؿ ؾمٌٕم٦م أذرع.
وذًمؽ أهنؿ ضمقزوا سم٤ميمتَمل ىمقاهؿ ومال آوم٦م ذم اجلٜم٦م وٓ شمٜمٖمٞمص ذم اًمٜمٕمٞمؿ وٓ ٟم٘مص ذم اًم٘مقة.
خل ُٚمؼ؛ ومج٤مء ذم احلدي٨م أهنؿ قمغم ُظمٚمؼ حمٛمد  وذم سمٕمض أًمٗم٤مظ احلدي٨م
وًمٞمس هذا وم٘مط وًمٙمـ اؾمتقاء ا ُ
قمغم ًمً٤من حمٛمد  ذم طمديثٝمؿ وأظمالىمٝمؿ ..وذًمؽ أهنؿ عم٤م اضمتٝمدوا ذم اًمتخٚمؼ واًمتٕمٌد واًمت٠مد ضمقزوا أن
أيمٛمؾ اهلل شمٕم٤ممم هلؿ هداهؿ وسم ّٚمٖمٝمؿ ٕقمغم إظمالق يًتٛمتٕمقن هب٤م وسمرؾمقظمٝم٤م ومٞمٝمؿ ويتٕم٤مُمٚمقن قمغم ووم٘مٝم٤م..
ومٝمل دار اًمٙمَمل.

 أؾراح فؾروح مع إكػاس
ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م اجلٜم٦م وهل شمقوح ضم٤مٟمٌ٤م ًمٚمٜمٕمٞمؿ أقمغم ُمـ اًمتٛمتع سم٤معمٓم٤مقمؿ واعمِم٤مرب واعمٚمٌس
واعمًٙمـ واعمٜمٙمح وهمػمه٤م ،وهق اًمتٚمذذ ِ
سم٤مًمذيمر؛ وهلذا شمقوٞمح جي٥م أن ٟمٕمٚمٛمف..
إٟمٜم٤م ٟم٘مقم سم٤مًمتٕمٌدات قمغم وضمف اًمتٙمٚمٞمػ ًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م أن اهلل شمٕم٤ممم يٙمٚمٗمٜم٤م هب٤م ٓطمتٞم٤مضمٜم٤م اًمِمديد إًمٞمٝم٤م،
ومٚمألرواح أؿمقاق وضمققم٦م؛ ٓ شمٚم ٌَك إؿمقاق وٓ شمًُد اجلققم٦م إٓ سمٕمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م شمْمٛمٜمتف اًمٕمٌ٤مدات ُمـ
ِ
اًمذيمر ،وًمذا عم٤م ذيمر شمٕم٤ممم إُمر سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة وأظمؼمٟم٤م أهن٤م شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ذيمر ُمٕمٝم٤م أهن٤م شمِمتٛمؾ
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ِ
اًمّم َال َة َشمٜم َْٝمك َقم ِـ
اًمّم َال َة إِ َّن َّ
قمغم ُم٤م هق أقمغم وأيمؼم ُمـ هذا ،أٓ وهق شمْمٛمٜمٝم٤م ذيمر اهلل وم٘م٤مل شمٕم٤ممم َ و َأىم ِؿ َّ
ِ
ْؼم..
ا ًْم َٗم ْح َِم٤مء َوا ُْعمٜمٙم َِرَ ،و ًَمذيم ُْر اهللَِّ َأيم َ ُ
واًمٜم٤مس جمٌقًمقن قمغم آومت٘م٤مر هلل شمٕم٤ممم ُمـ ضمٝم٦م أن يرزىمٝمؿ ويٕم٤مومٞمٝمؿ ويّمٚمح أطمقاهلؿ ،وُمـ ضمٝم٦م
اومت٘م٤مرهؿ اًمِمديد عمحٌتف وـم٤مقمتف وىمّمده ِ
وذيمره وقمٌ٤مدشمف.
وم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ يٜمٗمٕمف أطمد سمٕمٌ٤مدشمف وٓ ييه سمؽميمٝم٤م ،وًمٙمـ اًمٕمٌد هق اعمٜمتٗمع سم٤مًمٕمٌ٤مدة ِ
واًمذيمر ٓ سمثقاهب٤م وم٘مط،
وًمٙمـ هب٤م هل ٟمٗمًٝم٤م ،وهذا ُم٤م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف اًمٙمثػمون ..وًمٙمـ اًم ُٕم ٌّ٤مد ؿمٕمروا هب٤م ووضمدوه أقمغم ٟمٕمٞمؿ هلؿ وم٘م٤مل
سمٕمْمٝمؿ «ًمقٓ اًمٚمٞمؾ ـ ًم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ـ ُم٤م أطمٌٌ٧م اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤مش وىم٤مل آظمر «ُمً٤ميملم اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقكً ،مق
قمٚمٛمقا ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمًٞمقفش وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  قمٜمد ُمقشمف
«اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أين ُم٤م أطمٌٌ٧م اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٙمري إهن٤مر وٓ ًمٖمرس إؿمج٤مر وًمٙمـ ًم٘مٞم٤مم ًمٞم٤مزم اًمِمت٤مء
وفمٛم٠م اهلقاضمر وُمزامح٦م اًمٕمٚمَمء سم٤مًمريم٥م قمٜمد طمٚمؼ اًمٕمٚمؿش ..ومٝمذا ُم٤م وضمده اًمٕمٌ٤مد اًمرسم٤مٟمٞمقن.
وهذا اًمٜمٕمٞمؿ ًمٚمروح ىمد يراوم٘مف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمِم٘م٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ قمغم ظمالف اهلقى وقمغم اظمتالف اًمٔمروف،
وًمٙمـ ذم اجلٜم٦م خيٚمص ِ
اًمذيمر ًمٚمتٜمٕمؿ اعمحض ومٞمٙمقن أقمغم ُمـ ؾم٤مئر اًمٜمٕمٞمؿ ،وًمٕمدم طمرُم٤مهنؿ ُمٜمف وًمٕمدم
اؾمتٖمٜم٤مئٝمؿ قمٜمف ُأهلٛمقا إي٤مه ُمع إٟمٗم٤مس؛ ومٞمًٌحقن يمَم يتٜمٗمًقن ،واىمؽمن هذا سمذاك شمٜمٕمَم سم٠مقمغم ُم٤م َت٥م اًمروح
وهق ذيمره٤م عمحٌقهب٤م ؾمٌح٤مٟمف.

 هلل درهؿ ..إهنؿ مؼربقن
يٛمٙمـ أن شم٘مػ حلٔم٦م ،سمؾ شم٘مػ قمٛمرك يمٚمفً ،متتذيمر حلٔم٦م ًمقٓ أن اهلل شمٕم٤ممم طمدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م عم٤م ـمٛمع ـم٤مُمع ذم
اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ،وهل ّ
أضمؾ ُمـ أن َتٞمط هب٤م اًمٕمٌ٤مرةً ،مٙمـ ٟمح٤مول وم٘مط آىمؽماب ُمٜمٝم٤مً ،متٕمٚمؿ عم٤مذا يدومع
اعمج٤مهدون أرواطمٝمؿ ويٌذوًمقهن٤م رظمٞمّم٦م ًمرهبؿ شمٕم٤ممم..
ذًمؽ ٕن هٜم٤مك حلٔم٦م اًمٚم٘م٤مء واًم ُ٘مرب ،اًمقصقل إمم هم٤مي٦م ٓ يتّمقر اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي يمٜمٝمٝم٤م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م،
وإن قمٚمؿ قمٜمٝم٤م ُم٤م أظمؼم اهلل ورؾمقًمف ،وصدَ ىم٤م.
ًمٙمـ شمّمقر ُم٤م ومٞمٝم٤م واإلطم٤مـم٦م هب٤م أُمر قمٔمٞمؿ؛ وهل حلٔم٦م اًمقصقل ًمٚمدرضم٦م اًمتل يّمٗمح اهلل ومٞمٝم٤م ويٖمٗمر
ي٘مرسمف ُمٜمف ،ويتٗمْمؾ شمٕم٤ممم ومٞمٙمٚمؿ قمٌ٤مده سمال واؾمٓم٦م ،صمؿ يتٗمْمؾ ضمؾ ضمالًمف وشم٘مدؾم٧م
ويِمٛمؾ قمٌده سمٕمٗمقه ،صمؿ ّ

أؾمَمؤه وقمٔمؿ صمٜم٤مؤه وشمٌ٤مرك اؾمٛمف ومػمومع احلج٤مب ،ويرى قمٌ٤مده وضمٝمف اًمٙمريؿ ،ومَم ُأقمٓمقا ؿمٞمئ٤م هق أطم٥م إًمٞمٝمؿ
وُم٤م شمٜمٕمٛمقا سمٌمء أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ،طمتك ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م ـ ؾمقى هذا ـ إمم ٟمٕمٞمؿ اًمٜمٔمر إمم وضمٝمف
شمٕم٤ممم يم٘مٓمرة ذم سمحر..
ِصػ يمَم شمِم٤مء وىمؾ ُم٤م شمِم٤مء ًمٙمـ ًمق وضمدت يمٚمَمت شمٕمؼم! ٕٟمؽ ًمـ دمد..
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وعم٤م وصػ شمٕم٤ممم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م وصػ أصمره٤م قمغم وضمقه أصح٤مهب٤م أهن٤م ٟم٤مضة ىمد اُمتألت ؾمٕم٤مدة ،ووصػ
قمذاب أقمدائف أهنؿ ُطمرُمقا ُمٜمٝم٤م يم ََّال ،إِ َّهنُ ْؿ َقمـ َّرهبِ ْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ عمََّ ْح ُجق ُسم َ
قن..
ووصػ ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٗم٤مء اًمرؤي٦م؛ يمرؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ًمٞمس دوٟمف همَمم ،ومٝمق شمِمٌٞمف
ًمٚمٛمرئل شمٕم٤ممم.
ًمٚمرؤي٦م وًمٞمس
ّ
وهٜم٤م شمٜمتٝمل إُم٤مين وشمًٙم٧م إًمًـ وشمًٙمـ اًمٜمٗمقس وشمٓمٛمئـ اًم٘مٚمقب وشمرشم٤مح إرواح ،وم٘مد وصؾ
ه١مٓء اًمذيـ هؿ ظمػم اًمؼمي٦م ،إمم هذه اعمٙم٤مٟم٦م وصٚمقا إمم ُم٤م شمٕمجز اًمٕمٌ٤مرة قمـ وصٗمف..
اًمٕمجٞم٥م أن هذا ًمٞمس ُمرة واطمدة وًمٙمٜمف ٕهؾ اجلٜم٦م سمٛم٘مدار يمؾ أؾمٌقع ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومػموٟمف سمٛم٘مدار صالة
اجلٛمٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومٝمق طمدث قمٔمٞمؿ يٕمٓمقه دائَم ،وًمف أصمر ٍ
سم٤مد وُمٜمٕمؿ هلؿ يٌدو دوُم٤م قمٚمٞمٝمؿ..
إقمج٥م وإقمج٥م أن ىمقُم٤م هؿ ُمـ أقمغم أهؾ اجلٜم٦م قمٛمال ،ؾمٞمٕمٞمِمقن سم٤مًم٘مرب ُمٜمف شمٕم٤مممٟ ،مٕمؿ ،إن اًمٞمد
ًمؽمشمٕمش وهل شمٙمت٥م هذه اًمٙمٚمَمتً ،مٙمٜمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ،ؾمٞمٕمٞمش ىمقم سم٤مًم٘مرب ُمٜمف ٓ ،حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم رؤي٦م وضمٝمف
اًمٙمريؿ اًمٕمٔمٞمؿ اجلٚمٞمؾ إٓ رداء اًمٙمؼمي٤مء قمغم وضمٝمف ذم ضمٜم٦م قمدن..
سمؾ اًمٕمجٞم٥م وإقمج٥م يمذًمؽ أهنؿ ؾمػموٟمف يمؾ يقم همدوة وقمِمٞم٤مٟ ،مٕمؿ يمّمالة اًمٗمجر واًمٕمٍم ،وُم٤م سملم
ذًمؽ ومٞمحقل سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف رداء اًمٙمؼمي٤مء قمغم وضمٝمف ذم ضمٜم٦م قمدن..
شمٕمجز اًمٕمٌ٤مرة وجيؾ اًم٘مٚمؿ أن يتَمدى أيمثر ُمـ هذاً ..مٙمٜمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ،ؾمٞمٕمٞمش ىمقم هٙمذا ،صٌ٤مطم٤م وُمً٤مء ،ومٞم٤م
أهؾ اجلٜم٦م ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ.
ٟمحـ ذم اًمدٟمٞم٤م ٟمِمٕمر ذم وىم٧م اًمًحر سم٤مًمتٜمزل اإلهلل ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م ومٞمجد اًم ُٕم ٌّ٤مد رىم٦م وشمٜمٕمَم ظم٤مص٤م ِسمذيمره
وقمٌ٤مدشمفً ،مٙمـ ىمقُم٤م ؾمٞمٕمٞمِمقن سم٤مًم٘مرب إمم هذه اًمدرضم٦م ٓ ،أدري يمٞمػ ؾمٞمتٜمٗمًقن سمؿ ؾمٞمِمٕمرون يمٞمػ متر
قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمحٔم٦م سمٕمد اًمٚمحٔم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ يمٝمذا؟ ٓ أدريً ،مٙمٜمف ؾمٞمٙمقن وؾمٞمٕمٞمِمٝم٤م ىمقم ..هلل درهؿ وـم٤مسم٧م طمٞم٤مهتؿ.
ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ «قمـ أّب سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ،قمـ أسمٞمف ،قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل=
« ضمٜمت٤من ُمـ ومْم٦م آٟمٞمتٝمَم ،وُم٤م ومٞمٝمَم ،وضمٜمت٤من ُمـ ذه٥م آٟمٞمتٝمَم ،وُم٤م ومٞمٝمَم ،وُم٤م سملم اًم٘مقم وسملم أن يٜمٔمروا إمم رهبؿ
إٓ رداء اًمٙمؼمي٤مء قمغم وضمٝمف ذم ضمٜم٦م قمدنش(.)1
وروى اًمؽمُمذي قمـ صمقير ،ىم٤مل= ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر ،ي٘مقل= ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «إن أدٟمك
أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م عمـ يٜمٔمر إمم ضمٜم٤مٟمف وأزواضمف وٟمٕمٞمٛمف وظمدُمف وهره ُمًػمة أًمػ ؾمٜم٦م ،وأيمرُمٝمؿ قمغم اهلل ُمـ
ٍِ ِ
َّ٤مض ٌة * إِ َمم َر َهب٤م ٟمَ٤مفمِ َر ٌةش(.)2
يٜمٔمر إمم وضمٝمف همدوة وقمِمٞم٦مش ،صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل ُ « و ُضمق ٌه َي ْق َُمئذ ٟم َ
( )1صحٌح مسلم ،جـ ،9ص .963
سٍُ انتشيزي ،جـ ،4ص  ،688سقى .3552
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ّ
اًمتجكم يقم اجلٛمٕم٦م ًمف قمٜمدهؿ وىمع قمٔمٞمؿ ٓ
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م «وُمـ شم٠مُمؾ ؾمٞم٤مق إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م قمٚمؿ أن
يقضمد ُمثٚمف ذم ؾم٤مئر إي٤مم؛ وهذا ي٘متيض أن هذا اًمٜمقع أومْمؾ ُمـ اًمرؤي٦م احل٤مصٚم٦م يمؾ يقم ُمرشملمش
« صمؿ هذا ُمـ اعمٛمٙمـ أن اًمرؤي٦م ضمزاء اًمٕمٛمؾ؛ وم٢مٟمف ىمد ضم٤مء ذم إظمٌ٤مر ُم٤م يدل قمغم أن اًمرؤي٦م يقم اجلٛمٕم٦م
اًمدٟمق ُمٜمف قمغم ُم٘مدار ُمً٤مرقمتٝمؿ إمم اجلٛمٕم٦م وشمٗم٤موت اًمثقاب
صمقاب ؿمٝمقد اجلٛمٕم٦م؛ سمدًمٞمؾ أن ومٞمٝم٤م يٙمقٟمقن ذم
ّ
سمتٗم٤موت اًمٕمٛمؾ دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمًٌ٥م قمٜمف ،وسمدًمٞمؾ أٟمف ُمذيمقر ذم همػم طمدي٨م «إٟمف يٙمقن سمٛم٘مدار اٟمٍماومٝمؿ ُمـ
صالة اجلٛمٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤مش.
وُمقاوم٘م٦م اًمثقاب ًمٚمٕمٛمؾ ذم وىمتف وذم ىمدره طمتك يّمػم ضمزاء ووم٤مىم٤م= ي٘متيض أن اًمٕمٛمؾ ؾمٌٌف.
وسمدًمٞمؾ أن ذًمؽ ُمذيمقر ذم ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٕمٚمؿ أن ارشمٌ٤مط صمقاسمف ذم أظمرة سمٕمٛمٚمف ذم
اًمدٟمٞم٤م؛ وسمدًمٞمؾ أن ومٞمف قمٜمد ُمٜمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ اجلٛمٕم٦م رضمقع اًمّم٤محللم إمم ُمٜم٤مزهلؿ ورضمقع إٟمٌٞم٤مء
واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء إمم رهبؿ .وهذا ُمٜم٤مؾم٥م حل٤مهلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م؛ وم٢من اًمّم٤مًمح إذا اٟم٘مْم٧م اجلٛمٕم٦م اؿمتٖمؾ سمَم أسمٞمح
ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأوًمئؽ اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٜمقاومؾ ومٙم٤مٟمقا ُمت٘مرسملم إًمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م سمٕمد اجلٛمٕم٦م وم٘مرسمقا ُمٜمف سمٕمد
اجلٛمٕم٦م ذم أظمرة وهذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٔم٤مهرة اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مٓقمتٌ٤مر شم٘متيض أن ذًمؽ اًمتجكم صمقاب أقمَمهلؿ يقم
اجلٛمٕم٦مش(.)1
وىمرر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمرؤي٦م صم٤مسمت٦م جلٛمٞمع اعم١مُمٜملمً ،مٙمٜمٝم٤م شمتٗم٤موت سمتٗم٤موت اًمٕمٛمؾ ،واهلل شمٕم٤ممم اعمٌٚمغ ًمٚمٛمٜمزل
سمحقًمف وىمقشمف ،ورمحتف وُمٖمٗمرشمف.

 ما كؼص هـا ؾألجؾ احلظ هـاك
وم٢مذا رأت ٟمٗمًؽ ٟم٘مّم٤م حل ّٔمٝم٤م ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م ومخذه٤م إمم هٜم٤مك شمٗمٙمرا وشمدسمرا ًمتٕمٚمؿ أي ومقز شمريد وأي ٟمٕمٞمؿ
شمًٕمك إًمٞمف ومٞمٝمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمؽمك هٜم٤م ًمتٌٚمغ هٜم٤مك ،واهلل اهل٤مدي واعمقومِؼ.
إن اًمِمقق إمم اجلٜم٦م ًمف ومِ ْٕمؾ اًمًحر قمغم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ،وم٘مد ىمدّ م قمِم٤مىمٝم٤م ُمـ ؾم٤مدات إوًمٞم٤مء ُمـ صح٤مسم٦م
اًمٜمٌل  أرواطمٝمؿ ُمـ أضمٚمٝم٤م ،وًمٙمـ ٓ يتح٘مؼ هذا ِ
اًمٗمٕمؾ وإصمر إٓ سمنمط اًمٞم٘ملم هب٤م ،واًمِمٕمقر هب٤م
لم ،سمؾ واًمِمٕمقر سم٘مرهب٤م؛ وم٘مد ىم٤مل « اجلٜم٦م أىمرب إمم أطمديمؿ
وُمٕم٤ميِمتٝم٤مٕ ،هن٤م ُمقضمقدة أن ُ أ ِقمدَّ ْت ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
ُمـ ِذاك ٟمٕمٚمف ،واًمٜم٤مر ُمثؾ ذًمؽش ..وم٤مجلٜم٦م طم٤مضة ..أن أن.
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 إثـر افعؿع افسبقي دعايشة اجلـة ووصػفا
وم٢مذا اؾمت٘مر ًمٜم٤م هذا اعمٕمٜمك وضم٥م اًمٙمػ قمـ يمؾ حم٤مرم اهلل شمٕم٤ممم ،وشمرك يمؾ اعمٕم٤ميص ،ويم٤من شمرك ُم٤م طمرم اهلل
أين وإن شمْمٛمـ اعمحرم ؿمٝمقة شميب سمًٞم٤مـمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م وجيد أعم٤م ًمؽميمٝم٤م؛ إذ أن ذم اجلٜم٦م شمني٦م قمَم شمريم٧م ،هذا
ُمع ىمقل اًمٕمٚمَمء «ُم٤م وضمد ُمـ شمرك هللش أي ُم٤م وضمد أعم٤م ُمـ أظمٚمص ٟمٞمتف ذم شمرك اعمحرم ُمـ أضمؾ اهلل.
وشمرك اعمحرُم٤مت أُمر قمٔمٞمؿ إذ أن اًمنمع ضم٤مء سم٤محلًؿ ذم هذا اًمٌ٤مب ىم٤مل « وم٢مذا هنٞمتٙمؿ قمـ رء
وم٤مضمتٜمٌقه ،وإذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿش(.)1
ومٗمرق  سملم اًمٜمٝمل وإُمر ومٗمل اًمٜمٝمل ٓ يٗمرغ اًمٕمٌد ُمـ اًمٕمٝمدة وحي٘مؼ آُمتث٤مل إٓ سمؽميمف يمٚمف ،سمخالف
إُمر ومٝمق ُمٜمقط سم٤مًم٘مدرة وآؾمتٓم٤مقم٦م.
سمؾ وهنك اًمنمع قمـ ىمرب اعمٜمٝمل قمٜمف؛ وم٤معمح٤مرم ٓ شمؽمك وم٘مط ،سمؾ ٓ ُي٘مؽمب ُمٜمٝم٤م ،وُمـ شمرك حم٤مرم اهلل يم٤من
ظمػما يمثػما ًمف؛ ىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م « ِأىم ّٚمقا اًمذٟمقب؛ وم٢مٟمٙمؿ ًمـ شمٚم٘مقا اهلل سمٛمثؾ ِىمٚم٦م
اًمذٟمقبش(.)2
اعم٘م٤مص٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حل٘مقق اًمٜم٤مس ،وم٢مذا ضمئ٧م سمحًٜم٤مت يمثػمة وًمٙمـ يم٤مٟم٧م
وهذا واوح إذا شمدسمرت أُمر
ّ
اًمذٟمقب أيْم٤م يمثػمة وم٤مقمٚمؿ أن ًمٌٕمض اًمذٟمقب شم٠مصمػم ذم إطمٌ٤مط احلًٜم٤مت ،أو ًمٌٕمْمٝم٤م ُمثؾ اًمري٤مء ومٝمق حمٌط
ًمٚمٕمٛمؾ ،واًم ُٕمج٥م واًمٗمخر سم٤مًمٕمٛمؾ واإلدٓل سمف قمغم اهلل ومٝمق ُمٌٓمؾ ًمٚمٕمٛمؾ ،وا َعم ّـ قمغم اخلٚمؼ حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ سمٕمد
يمت٤مسم٦م طمًٜم٦م اًمّمدىم٦م أو قمٛمؾ اخلػم سم٤مًمٗمٕمؾ وًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ُ َٓشم ٌْٓمِ ُٚمق ْا َصدَ َىم٤مشمِٙمُؿ سمِ٤م َْعمـ َوإ َذى ومٝمق إسمٓم٤مل
حلًٜم٦م ىمد شمٙمقن يمُتٌ٧م ًمٚمٕمٌد..
ويمذًمؽ سمٕمض أوضمف اًمتٖمٚمٞمظ ًمٚمًٞمئ٦م ىمد يزن أُم٤مم احلًٜم٤مت صم٘مال يمٌػما يم٤مٓؾمتٝمت٤مر سم٤مًمًٞمئ٦م أو اعمج٤مهرة هب٤م
أو اإلسار قمٚمٞمٝم٤م أو شمقؾمع أصمره٤م أو شم٘مٚمٞمد اًمٖمػم ًمؽ ومٞمٝم٤م وشمٚم٘مٞمٝمؿ قمٛمؾ اًمًٞمئ٦م ُمٜمؽ ،أو يمقهن٤م ذم زُمـ ذيػ
أو ُمٙم٤من ذيػ يم٤محلرم..
ومٙمؾ هذا يزيد ذم ُمٞمزان اًمًٞمئ٤مت وىمد يرضمح ومتٝمٚمؽ.
سمؾ ُم٤م مل يتٖمٚمظ؛ ومٛمجرد يمثرة اًمًٞمئ٤مت ذم قمدده٤م ؾمتٙمقن ُم٘م٤مص٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وىمد شمرضمح قمغم احلًٜم٤مت.
واٟمٔمر إمم ظمٓمقرة شم٠مصمػم اًمتٕمقد قمغم اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم؛ أن ىمقُم٤م ي٠مشمقن سمحًٜم٤مت أُمث٤مل ضمٌ٤مل ِهت٤مُم٦م
«همرب احلج٤مزش وهلؿ ىمًط ُمـ اًمّمالة سم٤مًمٚمٞمؾ ،وًمٙمـ يم٤مٟمقا إذا ظمٚمقا سمٛمح٤مرم اهلل اٟمتٝمٙمقه٤م ومٞمجٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم
هٌ٤مء ُمٜمثقرا ،قمٞم٤مذا سم٤مهلل شمٕم٤ممم.
سٔاِ أحًذ ٔيسهى سقىٔ ،7227 :انهفع نهثخاسي سقى .7388
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روى اسمـ ُم٤مضم٦م «قمـ صمقسم٤من ،قمـ اًمٜمٌل  ، أٟمف ىم٤مل= «ٕقمٚمٛمـ أىمقاُم٤م ُمـ أُمتل ي٠مشمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمحًٜم٤مت
أُمث٤مل ضمٌ٤مل هت٤مُم٦م سمٞمْم٤م ،ومٞمجٕمٚمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ هٌ٤مء ُمٜمثقراش  ،ىم٤مل صمقسم٤من= ي٤م رؾمقل اهلل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م ،ضمٚمٝمؿ ًمٜم٤م أن
ٓ ٟمٙمقن ُمٜمٝمؿ ،وٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ ،ىم٤مل= «أُم٤م إهنؿ إظمقاٟمٙمؿ ،وُمـ ضمٚمدشمٙمؿ ،وي٠مظمذون ُمـ اًمٚمٞمؾ يمَم شم٠مظمذون،
وًمٙمٜمٝمؿ أىمقام إذا ظمٚمقا سمٛمح٤مرم اهلل اٟمتٝمٙمقه٤مش(.)1
يمذًمؽ اًمذٟمقب اعمتٕمٚم٘م٦م سمح٘مقق اخلَٚمؼ ضم٤مء ومٞمٝم٤م طمدي٨م اعمٗمٚمس ،وهق ًمٞمس ُمٗمٚمً٤م ُمـ إصؾ سمؾ ضم٤مء
سمحًٜم٤مت وصالة وصٞم٤مم ،وًمٙمٜمف ضب هذا وؿمتؿ هذا وؾمٗمؽ دم هذا ومٞمت٘م٤مصقن سم٤محلًٜم٤مت ،وم٢مذا ومٜمٞم٧م
طمًٜم٤مشمف ُأظمذ ُمـ ؾمٞمئ٤مهتؿ وم ُٓمرطم٧م قمٚمٞمف صمؿ ُـمرح ذم اًمٜم٤مر..
وم٢مذا ظمال اًمٕمٌد ُمـ اًمذٟمقب ّ
شمٕمقض سم٤مجلٜم٦م ،وقم٤ميِمٝم٤م ُمً٤مومرا إًمٞمٝم٤م وم٘مرر
وأىمؾ ُمٜمٝم٤م ،وإذا طمدصمتف ٟمٗمًف ّ
اهلجرة إمم اجلٜم٦م واًمًٗمر اًمٓمققمل امم هذه اًمدار ـ يم٤من إُمر ظمػما ًمف ذم اعمٞمٕم٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م..

 أثر افتامدي دم ادحرمات ظذ افؼؾقب
ًمٞمس هذا وم٘مط ،وإٟمَم إُمر اجلٚمؾ واخلٓمػم هق شم٠مصمػم اًمذٟمقب قمغم اًم٘مٚم٥م ،وم٤مًمذٟمقب شمريـ قمغم اًم٘مٚمقب
وشمٖمٓمل قمٚمٞمٝم٤م ومتٜمًك اًمٕمٚمؿ وشمٜمحرف إرادهت٤م.
ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمٗمٓمرة شمٕمرف اهلل شمٕم٤ممم وَتٌف وشمقطمده ،وَت٥م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمٜم٤مومع ،وشمٙمره اعمٕمّمٞم٦م،
وشمٕمرف اعمٕمروف وَتٌف ،وشمٜمٙمر اعمٜمٙمر وشمٜمٗمر ُمٜمف وشمٌٖمْمف..
وم٢مذا شمت٤مسمٕم٧م اًمذٟمقب قمغم اًم٘مٚمقب أطمدصم٧م أُمرا قمٔمٞمَم وهق أهن٤م شمٗمًد اًمٗمٓمرة وشمُٜمز ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ،
وشمٜمحرف سم٤مإلرادات وم٘مد شمٜمٙمر اعمٕمروف وشمٕمرف اعمٜمٙمر وشمتٌدل اًم٘مٞمؿ وشمٌٖمض اًمٓم٤مقم٦م وشمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م ،وَت٥م
اعمٕمّمٞم٦م ،وي ْ٘مدم اًمٕمٌد قمغم ُم٤م ييه..
٤مت َسم ْٕم ُْم ُٝمؿ ُمـ َسم ْٕم ٍ
وم٢من اؾمتٌٕمدت شمّمقر هذه احل٤مًم٦م وم٤مٟمٔمر إمم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ا ُْعمٜمَ٤مومِ ُ٘م َ
ض
قن َوا ُْعمٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
لم هؿ ا ًْم َٗم ِ
ِِ
ِ
وف وي ْ٘مٌِ ُْم َ ِ
ون سمِ٤م ُْعمٜمٙم َِر ويٜمْٝمق َن َقم ِـ ا َْعمٕمر ِ
٤مؾم ُ٘م َ
َي ْ٠م ُُم ُر َ
قن ،واٟمٔمر
ََ
ََ َْ
قن َأ ْيد َ ُهي ْؿٟ ،م ًَُق ْا اهللَّ َومٜمًَ َٞم ُٝم ْؿ ،إِ َّن ا ُْعمٜمَ٤موم٘م َ ُ ُ
ُْ
احل َّؼ ُِمـ ِقم ِ
إمم هذا آٟمحراف اًمٕم٘مكم! اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ؾمجٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم َ وإِ ْذ َىم٤م ًُمق ْا اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِن يم َ
ٜمد َك
ْ
َ٤من َه َذا ُه َق ْ َ
ِ
ِ
َوم َ٠مُمٓمِر َقم َٚمٞمٜمَ٤م ِطمج٤مر ًة ُمـ اًمًَمء َأ ِو ائْتِٜمَ٤م سمِٕم َذ ٍ ِ
ُٜم٧م ُِم َـ
اًمً ََمء إِن يم َ
َ
ْ ْ ْ
اب َأًمٞم ٍؿ وىم٤مل همػمهؿ َ وم َ٠م ْؾم٘م ْط َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م يم ًَ ًٗم٤م ُم َـ َّ
َ َ َ َّ َ
اًمّم ِ
لم وهذا سمدٓ ُمـ ـمٚم٥م اهلداي٦م وسمٞم٤من احلؼ وحمٌتف.
٤مد ِىم َ
َّ
واٟمٔمر إمم ُمـ قمٛمل قمـ رؤي٦م احلؼ ذم رؾم٤مًم٦م رؾمقل اهلل وهق يراه ويٕمٞمش سملم يديف ،وهق يٕمرف اًمٚمٖم٦م
لم ومرد
اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمروم٦م شمْمع يده قمغم إقمج٤مز اًم٘مرآن؛ وًمٙمٜمف ُمع هذا ي٘مقل إِ َذا ُشمت َْغم َقم َٚم ْٞم ِف آ َي٤م ُشمٜمَ٤م َىم َ٤مل َأ َؾم٤مـمِ ُػم ْإَ َّوًم ِ َ
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اهلل قمٚمٞمٝمؿ أن اًم٘مرآن ًمٞمس يمذًمؽ وًمٙمٜمٙمؿ ُطمرُمتؿ ُمـ رؤي٦م احلؼ سمًٌ٥م ُم٤م شمرايمَؿ قمغم ىمٚمقسمٙمؿ ُمـ اًمذٟمقب
ان َقم َغم ُىم ُٚم ِ
َـالً مٞمس اًم٘مرآن أؾم٤مـمػم إوًملم يمَم زقمٛمتؿ َ سم ْؾ َر َ
ومٙم٤مٟم٧م طم٤مضمزا قمـ رؤي٦م احلؼ وم٘م٤مل يم َّ
قهبِؿ َُّم٤م
يمَ٤مٟمُقا َيٙم ًٌُِْ َ
قن وم٤محلؼ ذم ُمٙم٤مٟمف ،هق طمؼ ،وًمٙمـ أوم٦م ذم اًمٜم٤مفمر إًمٞمف ،وىمد أومًد اًمٜم٤مفمر آًم٦م ُمٕمروم٦م احلؼ
واإليَمن سمف سم٤مًمذٟمقب اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م.
سمؾ اًمٕمٚمؿ اعمٙمتً٥م يٜمً٤مه اًمٕمٌد سمًٌ٥م اًمذٟمقب اًمالطم٘م٦م اًمتل شمٗمًد حمؾ طمٗمظ اًمٕمٚمؿ َ ومٌِ ََم َٟم ْ٘م ِْم ِٝمؿ ُمٞم َث٤م َىم ُٝم ْؿ
ِ
قن ا ًْمٙمَٚمِؿ َقمـ ُمق ِ
حير ُوم َ
او ِٕم ِف َوٟم ًَُق ْا َطم ًّٔم٤م ممَّ٤م ُذيم ُرو ْا سمِ ِف ..ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد ي٘مقل
ًَمٕمٜم ُ
َّ َ
َ
قهب ْؿ َىم٤مؾم َٞم ً٦م ُ َ
َّ٤مه ْؿ َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُىم ُٚم َ ُ
«إين ٕضمد اًمرضمؾ يٜمًك اًمٕمٚمؿ سم٤مًمذٟم٥م يّمٞمٌفش صمؿ يتٚمق هذه أي٦م.
سمؾ ىمد ٓ دمد أصمر اًمٕمٚمؿ وأصمر اًمٕمٌ٤مدة وُم٤م شمقرصمف اًمٕمٌ٤مدة ُمـ آصم٤مر وقمٚمقم وهٞمئ٦م وؾمجٞم٦م وىمرب هلل شمٕم٤ممم ،يمؾ
هذا سمًٌ٥م اًمذٟمقب اعم٤مٟمٕم٦م ،ومٛمع شمرك اًمذٟمقب أٟم٧م شمرومع طمقاضمز اًم٘مٚم٥م قمـ أن ي١ميت صمٛمرة ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم
وُمقضم٥م ومٓمرشمف ..ومتجد ًمٚمٕمٚمؿ أصمرا وًمٚمٕمٌ٤مدة آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م ،سمؾ دمد عم٤م ىمؾ ُمـ اًمتٕمٌدات أصمرا إذ أٟمؽ أزًم٧م
احلقاضمز اعم٤مٟمٕم٦م ..وهذه مجٚم٦م يًٕمد هب٤م ُمـ يٗم٘مٝمٝم٤م ،واهلل اعمقومِؼ.
ومٛمـ ؾم٤مر إمم اجلٜم٦م ،وشمرك ُمـ أضمؾ اًمٗمقز هب٤م واًمراطم٦م ذم ٍ
همد ،ومؽمك اًمذٟمقب وهجر اًمًٞمئ٤مت وم٘مد طم٘مؼ
شمٓمٝمر وظمروج ُمـ ًمقصم٤مت اًمذٟمقب وٟمج٤مؾم٤مهت٤م اًمتل شم ْٕم َٚمؼ سم٤مًم٘مٚمقب
اًمتخٚمٞم٦م ،واًمتخٚمٞم٦م ُمـ اًمذٟمقب اعمٗمًدة هق ّ
وشمٗمًد ِ
اًمٗمٓمرة وشمْمٕمػ ىمقى اًم٘مٚم٥م وهتدر ُمـ ـم٤مىم٦م اعمًػم إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ..ومحٗم٤مفمؽ قمغم ىمٚمٌؽ وَتديدك
هدومؽ ومقز وظمٓمقة واضمٌ٦م أن شمُ٘مٓمع ذم ُمراطمؾ ؾمػمك إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
***
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افتعبد وآمتثال وإؿامة أمر اهلل
وريمز ومٞمف ُمـ اًمٗمٓمرة
إذا شمرك اًمٕمٌد اعمحرُم٤مت ،وختغم قمـ اعمٜم٤مهل ،وشمٓمٝمر ىمٚمٌف ،يم٤من ُمقاشمٞم٤م عم٤م ُضمٌؾ قمٚمٞمف ُ
ًمٞمتٕمٌد ًمرسمف شمٕم٤ممم ،وشمرك اعمحرُم٤مت هق شمٕمٌدً ،مٙمٜمٜم٤م هٜم٤م ٟم٘مّمد اًم٘مٞم٤مم سم٤معم٠مُمقرات واًمتٕمٌد سم٤مٕقمَمل.
ومٗمل اًمٗمرائض شم٠ميت اًمٕمٌ٤مدات اًمٕمٞمٜمٞم٦م..
وي٠ميت آُمتث٤مل عم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ ُم٤م أُمر وأوضم٥م..

 افتعبد وؿقؿتف ودوره
افعع ،وافسجقد
افتعبد هق مشارـة فؾؿأل إظذ ،مشارـة فؾؿؼربغ دم زجؾ افتسبقح وتالوة افؽتاب
ّ
وافرـقع ،وافدمع وإكغ؛ ؾفق تـؿقة خلصقصة ادالئؽة وهل مقجقدة ؾقـا؛ ؾـحـ ؿبضة مـ ضغ وكػخة مـ
روح اهلل ،وهذا حؼ افروح.
اًمتٕمٌد هق إيذان سم٤مًمٜمقر يٗمٞمض ذم ىمٚمقسمٜم٤م ووضمقهٜم٤م وضمقارطمٜم٤م وم٤مًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم يٖمػم اعمالُمح ويٜمدي اًمٓمٌ٤مع
ويِمػ اًم٘مٚم٥م ويدُمع اًمٕملم ويقضمؾ اًم٘مٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم..
واًمتٕمٌد يذيؼ اًمٕمٌد ـمٕمؿ اإليَمن ّ
وجيكم اًم٘مٚم٥م ًمٞمتٚم٘مك اًمٕمٚمؿ..
واًمتٕمٌد ضمٝمد حيت٤مضمف اًمٕمٌدٟ ،مٕمؿ حيت٤مج اًمٕمٌد أن يٌذًمف ،ومٗمل اإلٟمً٤من ضمققم٦م ًمٚمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم ،وىمد ُومٓمر قمغم
هذه اجلققم٦م وًمق مل ي٘مْمٝم٤م ًمرسمف شمٕم٤ممم ىمْم٤مه٤م ُمٜمحروم٤م هب٤م إمم ُمـ دوٟمف شمٕم٤ممم ،شمٚمٌٞم٦م هلذه اًمرهمٌ٦م..
وم٤مًمتٕمٌد قمغم وضمف اًمٖمٞم٥م «ـمرف ُمـ اإليَمن سم٤مًمٖمٞم٥م ،اًمذي ًمف ىمٞمٛمتف ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من..ش(« .)1وهق خيرج
اإلٟمً٤من ُمـ ٟمٓم٤مق احلقاس اعميوب قمغم احلٞمقان؛ ويٓمٚم٘مف يتٚم٘مك اعمٕمروم٦م مم٤م وراء هذا اًمٜمٓم٤مق احلٞمقاين؛ وسمذًمؽ
يٕمٚمـ إٟمً٤مٟمٞمتف سمخّم٤مئّمٝم٤م اعمٛمٞمزة ..ذًمؽ سمٞمٜمَم هق يٚمٌل ومٓمرة اإلٟمً٤من وؿمقىمف إمم اعمج٤مهٞمؾ اًمتل ٓ َتٞمط هب٤م
ُٚم٥م هذه إؿمقاق اًمٗمٓمري٦م سمح٘م٤مئؼ اًمٖمٞم٥م ـ يمَم ُمٜمحٝم٤م اهلل ًمف ـ
طمقاؾمف ،وًمٙمٜمف حيس وضمقده٤م سمٗمٓمرشمف .وم٢مذا مل شم َّ
اؿمتٓم٧م وراء إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت ًمتُِمٌع هذه اجلققم٦م؛ أو أصٞم٥م اًمٙمٞم٤من اإلٟمً٤مين سم٤مخلٚمخٚم٦م وآوٓمرابش

()2

واإليَمن سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م ،واًمتٕمٌد قمغم وضمف اًمٖمٞم٥م اًمذي «ٓ ؾمٌٞمؾ ًمإلدراك اًمٌنمي أن يٕمرومٝم٤م سمذاشمف،
سمقؾم٤مئٚمف احلًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٝمٞم٠مة ًمف ..سمٞمٜمَم يمٞم٤مٟمف ُمٗمٓمقر قمغم اًمِمقق إمم ُمٕمروم٦م رء ُمـ شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمٖمٞمٌٞم٦م.
وُمـ صمؿ ؿم٤مءت رمح٦م اهلل سم٤مإلٟمً٤من ـ وهق وم٤مـمره وهق اًمٕمٚمٞمؿ سمتٙمقيٜمف وأؿمقاىمف وُم٤م يّمٚمح ًمف ويّمٚمحف ـ أن
يٛمده سمٓمرف ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمٖمٞمٌٞم٦م هذه ،ويٕمٞمٜمف قمغم مت ّثٚمٝم٤م ـ وًمق يم٤مٟم٧م أدواشمف اًمذاشمٞم٦م ىم٤مسة قمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ـ
وسمذًمؽ يرحيف ُمـ اًمٕمٜم٤مء وُمـ شمٌديد اًمٓم٤مىم٦م ذم حم٤موًم٦م اًمقصقل إمم شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمتل ٓ يّمٚمح يمٞم٤مٟمف وومٓمرشمف
في ظالل انقشآٌ ،تفسيش خاتًح سٕسج انثقشج ،تتصشف يسيش جذا.
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سمدون ُمٕمرومتٝم٤م ،وٓ يٓمٛمئـ سم٤مًمف وٓ ي٘مر ىمراره ىمٌؾ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م! سمدًمٞمؾ أن اًمذيـ أرادوا أن يتٛمردوا قمغم
ومٓمرهتؿ ،ومٞمٜمٗمقا طم٘م٤مئؼ اًمٖمٞم٥م ُمـ طمٞم٤مهتؿ ،اؾمتٌدت سمٌٕمْمٝمؿ ظمراوم٤مت وأوه٤مم ُمْمحٙم٦م؛ أو اوٓمرسم٧م قم٘مقهلؿ
وأقمّم٤مهبؿ واُمتألت سم٤مًمٕم٘مد وآٟمحراوم٤مت!
ً
وومْمال قمغم ذًمؽ يمٚمف وم٢من اإليَمن سم٤محل٘م٤مئؼ اًمٖمٞمٌٞم٦م اعمًتٞم٘مٜم٦م اًمتل ضم٤مءت ُمـ قمٜمد اهلل ـ يقؾمع آوم٤مق اًمِمٕمقر
اإلٟمً٤مين سم٤مًمقضمقد ،ومال شمٜمٙمٛمش صقرة اًمٙمقن ذم شمّمقر اعم١مُمـ طمتك شم٘متٍم قمغم ُم٤م شمدريمف طمقاؾمف ـ وهق
وئٞمؾش(.)1
إن رصٞمد اإليَمن سم٤مًمٖمٞم٥م واًمتٕمٌد قمغم وضمف اًمٖمٞم٥م «إٟمف رصٞمد ُمـ اهلدى واًمٜمقر ،وُمـ اًمث٘م٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م،
وُمـ اًمرى واًمًٕم٤مدة ،وُمـ اعمٕمروم٦م واًمٞم٘ملم ..وُم٤م خيٚمق ىمٚم٥م سمنمي ُمـ هذا اًمرصٞمد طمتك جيت٤مطمف اًم٘مٚمؼ
واًمٔمالم ،وشمٕمٛمره اًمقؾم٤موس واًمِمٙمقك ،ويًتٌد سمف إؾمك واًمِم٘م٤مء .صمؿ يروح سمتخٌط ذم فمٚمَمء ـم٤مهمٞم٦مٓ ،
يٕمرف أيـ يْمع ىمدُمٞمف ذم اًمتٞمف اًمٙمئٞم٥م!
وسظم٤مت اًم٘مٚمقب اًمتل طمرُم٧م هذا اًمزاد ،وطمرُم٧م هذا إٟمس ،وطمرُم٧م هذا اًمٜمقر ،سظم٤مت ُمقضمٕم٦م
ذم مجٞمع اًمٕمّمقر ..هذا إذا يم٤من ذم هذه اًم٘مٚمقب طمً٤مؾمٞم٦م وطمٞمقي٦م ورهمٌ٦م ذم اعمٕمروم٦م وهلٗم٦م قمغم اًمٞم٘ملم.
وم٠مُم٤م اًم٘مٚمقب اًمٌٚمٞمدة اعمٞمت٦م اجل٤مؾمٞم٦م اًمٖمٚمٞمٔم٦م ،وم٘مد ٓ َتس هذه اًمٚمٝمٗم٦م وٓ ي١مرىمٝم٤م اًمِمقق إمم اعمٕمروم٦م ..وُمـ صمؿ
متيض ذم إرض يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م شم٠ميمؾ وشمًتٛمتع يمَم شم٠ميمؾ إٟمٕم٤مم وشمًتٛمتع .وىمد شمٜمٓمح وشمرومس يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م ،أو شمٗمؽمس
وشمٜمٝمش يم٤مًمقطمش؛ وشمزاول اًمٓمٖمٞم٤من واجلؼموت واًمٌٖمل واًمٌٓمش ،وشمٜمنم اًمٗمً٤مد ذم إرض ..صمؿ متيض ُمٚمٕمقٟم٦م
ُمـ اهلل ُمٚمٕمقٟم٦م ُمـ اًمٜم٤مس!.
واعمجتٛمٕم٤مت اعمحروُم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م جمتٛمٕم٤مت سم٤مئً٦م ـ وًمق همرىم٧م ذم اًمرهمد اعم٤مدي ـ ظم٤موي٦م ـ وًمق شمرايمؿ
ومٞمٝم٤م اإلٟمت٤مج ـ ىمٚم٘م٦م ـ وًمق شمقاومرت هل٤م احلري٤مت وإُمـ واًمًالم اخل٤مرضمل ـ وأُم٤مُمٜم٤م ذم أُمؿ إرض ؿمقاهد قمغم
هذه اًمٔم٤مهرة ٓ يٜمٙمره٤م إٓ ُمراوغ يتٜمٙمر ًمٚمحس واًمٕمٞم٤من!ش(.)2
***
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وأما امتثال إوامر وإحؽام افقاجبة ظؿقما دم افعبادات وادعامالت..
ومٞمج٥م أن يالطمظ اًمٕمٌد اًمت٠مدب واًمتجرد ُمع رسمف شمٕم٤ممم وُمقٓه ،وأٓ ي٘مدم سملم يديف ،وأن يتٚم٘مك شمرشمٞم٥م
إُمقر يمَم ذقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم وأن يٜمزل اًمنمائع ُمٜم٤مزهل٤م.

 افػرائض أوًٕٓ ..هنا أحب إػ اهلل
ومٞمج٥م أن شمٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م اومؽمض ؿمٞمئ٤م إٓ ٕٟمف أطم٥م إًمٞمف ،ومٙمَم ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
أٟمف شمٕم٤ممم يٗمؽمض قمغم قمٌ٤مده ُم٤م هق أطم٥م إًمٞمف ..وهق ٟمص احلدي٨م اًمنميػ «وُم٤م شم٘مرب إ ّزم قمٌدي سمٌمء أطم٥م
ازم مم٤م اومؽموتف قمٚمٞمفش(.)1
ّ
اًمّمدّ يؼ ريض اهلل قمٜمف.
واهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مٌؾ اًمٜم٤مومٚم٦م إٓ سمٕمد أداء اًمٗمريْم٦م يمَم ىم٤مل أسمق سمٙمر ّ
وعم٤م ذيمر  ومْمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ اؿمؽمط أن يٙمقن سمٕمد اعمٙمتقسم٦م وم٠مٟمزل ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمٜمزًمتف وذيمر ومْمٚمف ُمرشمٌ ً٤م سمٕمد
اًمٗمرائض؛ ومٛمع ومْمٚمف ٓ ي٘مدم قمغم اًمٗمريْم٦م وم٤مًمٗمريْم٦م أطم٥م امم اهلل شمٕم٤ممم وهلذا ومروٝم٤م «أومْمؾ اًمّمالة ،سمٕمد
اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م ،اًمّمالة ذم ضمقف اًمٚمٞمؾش(.)2
وُمـ هٜم٤م وم٤مٓهتَمم سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م قمـ اًمٗمريْم٦م ىمٚم٥م ًمألُمر وقمٙمس عم٤م جي٥م أن يٙمقن سمؾ جي٥م أن شم١مدى اًمٗمريْم٦م
وشمزيـ ىمرسم٤مٟم ً٤م ًمرب اًمٕم٤معملم؛ ومال يٌدأ سمٜم٤مومٚم٦م ويؽمك اًمٗمريْم٦م ،أو هيتؿ سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م وهق ٌّ
خمؾ
قمغم ظمػم وضمف وأن َُت ًَّـ
َّ
سم٤مًمٗمريْم٦م.
ومم٤م ُذقم٧م ُمـ أضمٚمف اًمٜمقاومؾ ضمؼم اًمٗمرائض ،وهب٤م يٌدأ احلً٤مب طمتك شمًتقرم ،وم٢من يم٤من صمٛم٦م ٟم٘مص ٟمُٔمر ذم
ٟمص قمغم اًمّمالة وٟمص
اًمٜمقاومؾ ُمـ ضمٜمس اًمٗمرائض اًمتل اظمتٚم٧م قمٜمد اًمٕمٌد ومتُجؼم ًمف ُمٜمٝم٤م ،يمَم ذم احلدي٨م؛ إذ ّ
قمغم ضمؼم اًمٗمرائض سم٤مًمٜمقاومؾ ،صمؿ أظمؼم أٟمف ُيٗمٕمؾ سمً٤مئر قمٛمٚمف يمذًمؽ.
ومٕمـ أّب هريرة  أن اًمٜمٌل  ىم٤مل= «إن أول ُم٤م حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ أقمَمهلؿ اًمّمالة .ي٘مقل
رسمٜم٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م ـ وهق أقمٚمؿ ـ = اٟمٔمروا ذم صالة قمٌدي أمتَّٝم٤م أم ٟم٘مّمٝم٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م شم٤مُم٦م يمتٌ٧م ًمف شم٤مُم٦م ،وإن يم٤من
اٟمت٘مص ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م ىم٤مل= اٟمٔمروا هؾ ًمٕمٌدي ُمـ شمٓمقع؟ وم٢من يم٤من ًمف شمٓمقع ىم٤مل= أمتقا ًمٕمٌدي ومريْمتف ُمـ شمٓمققمف،
صمؿ شم١مظمذ إقمَمل قمغم ذايمؿش(.)3
وٓسمـ أّب ؿمٞمٌ٦م وأمحد «صمؿ اًمزيم٤مة ،صمؿ شم١مظمذ إقمَمل قمغم طمً٥م ذًمؽش ،وقمٜمد اًمؽمُمذي «صمؿ يٙمقن ؾم٤مئر
قمٛمٚمف قمغم ذًمؽش ،وًمٚمٛمروزي «صمؿ شمرومع ؾم٤مئر إقمَمل قمغم ذًمؽش «صمؿ شم١مظمذ إقمَمل قمغم طمً٤مب ذًمؽش.
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وهلذا ومٛمـ اخلٓم٠م ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٌٕمض إذ حي٤مول اًمتخٚمص ُمـ اًمٗمريْم٦م قمغم قمجؾ ًمٞمخٚمق ًمٚمٜم٤مومٚم٦م ،وهذا قمٙمس
اًمّمقاب ،ويمذًمؽ ُمـ يًتٖمٜمل سم٤مًمّمدىم٤مت اًمٜم٤مومٚم٦م قمـ اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م ـ اًمتل جي٥م أن َُتً٥م سمدىم٦م ًمئال شمٜم٘مص
قمـ طمً٤مهب٤م اًمنمقمل سمؾ شمًتقرم أو شمزيد ـ ومٝمذا أيْم٤م قمٙمس ًمألُمقر وًمٚمؽمشمٞم٥م اًمنمقمل.
طمرم ظمرج ُمـ اًمققمٞمد ،ومٙم٤من ُمـ «أهؾ اًمققمد سمال وقمٞمدش ،ودظمؾ
وُمـ اؾمتقرم ُم٤م ومرض اهلل شمٕم٤ممم وشمرك ُم٤م ّ
ذم مجٚم٦م اًمًٕمداء اسمتداء سمال ؾم٤مسم٘م٦م قمذاب ..وإٟمف ًَمٚمٗمقز.
وىمد أظمؼم رؾمقل اهلل  قمـ رضمؾ وقمد سمؽمك اعمحرُم٤مت وإىم٤مُم٦م اًمٗمرائض أٟمف «أومٚمح إن صدقش(.)1
وم٤مًمٜمقاومؾ شم٘مدُم٦م ًمٚمٕمٌ٤مدة وهتٞمئ٦م هل٤م وشمتٛم٦م ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م وضمؼم ًمٜم٘مّمٝم٤م..
وأيْم٤م ُم٤م ذقم٧م اعمٙمروه٤مت إٓ عم٤م شمٗميض إًمٞمف ُمـ اعمحرُم٤مت وم٤محلٛمك أصال ًمٚمٛمحرُم٤مت ،وهذه مح٤مي٦م هل٤م
وًمقٓ ٟمٗم٤مؾم٦م اًمٗمريْم٦م عم٤م ذع هل٤م ضمقاسمر ،وًمقٓ قمٔمٛم٦م احلرُم٦م عم٤م ذع هل٤م محك.
وُمـ هٜم٤م ذع اهلل شمٕم٤ممم اًمقرع؛ واًمقرع هق شمرك ُم٤م ىمد يي ذم أظمرة ،ومٛمجرد اطمتَمل اًمير يؽميمف اعمًٚمؿ
ومَم سم٤مًمؽ سم٤مًمير اًمٍميح؟

 ـقػ كتؾؼك إوامر وافـقاهل بقد افعبقدية وكؿتثؾفام..؟
إىم٤مُم٦م اًمٗمرائض هل إىم٤مُم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمتل ىمّمده٤م اًمِم٤مرع ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمتنميع ،ومَم ذع اهلل شمٕم٤ممم ومريْم٦م
إٓ وهل ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح؛ ٟمٕمٚمؿ ـمروم٤م ُمٜمٝم٤م وٓ حيٞمط قمٚمَم سم٠موضمف اعمّم٤مًمح اًمتل ُذقم٧م اًمٗمرائض ُمـ أضمٚمٝم٤م
إٓ رب اًمٕم٤معملم؛ وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ُم٤م ذع إٓ حلٙمٛم٦م وُمّمٚمح٦م شمتح٘مؼ ًمٚمٕمٌد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ؾمقاء قمٚمٛمٜم٤م وضمف
اعمّمٚمح٦م شمٗمّمٞمال أو مل ٟمٕمٚمؿ؛ ومٜمتٛمًؽ سمقضمف اعمّمٚمح٦م اًمٔم٤مهر ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم واُمتث٤مل أُمره ،قمٚم ًَم وصم٘م ً٦م وي٘مٞمٜم ً٤م
ذم شمْمٛمٜمٝم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م.
سمؾ وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م وضمف ُمّمٚمحتف اًمتل ُذع هل٤م ٓ ٟم٘مٓمع أسمدا أن اعمّم٤مًمح ىمد اٟمحٍمت ومٞمَم قمٚمٛمٜم٤مه ،سمؾ ٟمٕمٚمٛمف
ًمالضمتٝم٤مد واًمتٗمريع ًمٚمحقادث اعمًتجدةً ،مٙمـ ٓ ٟم٘مٓمع اٟمحّم٤مر اعمّمٚمح٦م ذم هذا.
يمَم أٟمٜم٤م إذا قمٚمٛمٜم٤م وضمف اعمّمٚمح٦م ذم إُمر ومٚمٞمس ًمٜم٤م آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ًمٜمح٘مؼ اعمّمٚمح٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى أو
سم٘م٤مٟمقن همػم ىم٤مٟمقٟمف ،إذ ٟمحـ ُمٚم َزُمقن سم٤مُمتث٤مل إُمر وأن ٟم٘مّمد آُمتث٤مل وٟم٘مّمد وضمف اعمّمٚمح٦م اًمتل ومٝمٛمٜم٤مه٤م..
وقمغم هذا ومٚمٞمس عمخٚمقق أن ينمع ىم٤مٟمقٟم٤م سمنمي٤م سمدٓ قمـ طمٙمؿ اهلل ويزقمؿ أٟمف حي٘مؼ ُم٤م ىمّمد اهلل شمٕم٤ممم َت٘مٞم٘مف،
وم٤مٕصؾ هق آُمتث٤مل ًمألُمر ؾمقاء قمٚمٛمٜم٤م وضمف اعمّمٚمح٦م أم ٓ ،وؾمقاء اٟمحٍمت اعمّم٤مًمح ومٞمَم قمٚمٛمٜم٤مه أو مل
شمٜمحٍم ،وم٤مإلُمتث٤مل هق اًمٗمرض وهق إوصمؼ.
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يمَم ٟم٘مٓمع سم٠من ُم٤م شمتْمٛمٜمتف اًمٗمرائض هل ُمّم٤محلٜم٤م وُمّم٤مًمح اخلٚمؼ مجٞمٕم ً٤م قمغم وضمف قم٤مم وُمٓمرد..
يمَم ٟم٘مٓمع أن اعمّم٤مًمح اعمتْمٛمٜم٦م ذم اًمٗمرائض اعم٠مُمقر هب٤م واعمحرُم٤مت اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م هل ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
اعمحرم شمٕمٜمل طمّمقل اعمِم٘م٤مت واعمٗم٤مؾمد ،قمٚمٛمٜم٤م وضمٝمٝم٤م وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م
يمَم ٟم٘مٓمع أن خم٤مًمٗم٦م اًمٗمريْم٦م وارشمٙم٤مب
ّ
أو مل ٟمٕمٚمؿ ،وهل ُمٗم٤مؾمد ًمٜم٤م وًمٖمػمٟم٤م ،وهل ُمٗم٤مؾمد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وُمٗم٤مؾمد أظمرة قمغم وضمف اخلّمقص ٓ
يٙمتٛمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م إٓ سمٛمٌ٤مذهت٤م ،وهق أُمر ظمٓمػم أن شمتٕمرض ًمف ،سمؾ ٓ أظمٓمر ُمٜمف؛ إذ أن ُمِم٘م٤مت أظمرة هل
أقمٔمؿ اعمِم٘م٤مت قمغم اإلـمالقٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.
يمَم ٟم٘مٓمع أٟمٜم٤م ٓ ٟمًت٘مؾ سم٠مُمر اًمتنميع ،وسم٠مٟمٜم٤م ُمٗمت٘مرون إمم اهلل ذم اًمتنميع وسمٞم٤من وضمف رو٤مه ووضمف ُمّمٚمحتٜم٤م
يمح٤مضمتٜم٤م إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب سمؾ وأؿمد.
وقمغم هذا ومٕمٜمدُم٤م ٟم٘مقم سم٤مًمٗمريْم٦م ٟم٘مقم سم٠مُمر ٟمٓمٛمئـ وٟمثؼ أٟمف يتْمٛمـ حمٌ٦م اهلل ورو٤مه ،ويتْمٛمـ ُمّم٤محلٜم٤م
وُمّم٤مًمح اخلٚمؼ ويتْمٛمـ ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهق أُمر ِ
ُمٚمزم وٓ ظمٞم٤مر ًمٜم٤م ذم اُمتث٤مًمف َ و َُم٤م يم َ
َ٤من ُعمِ ْ١م ُِم ٍـ َو َٓ
ُقن َهلؿ ْ ِ
ِ ٍ
اخل َ َػم ُة ُِم ْـ َأ ُْم ِر ِه ْؿ.
ُُم ْ١مُمٜمَ٦م إِ َذا َىم َ٣م اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ُْم ًرا َأن َيٙم َ ُ ُ
وًمذا ومتٚم٘مٞمٜم٤م ًمٚمٗمريْم٦م واؾمت٘مٌ٤مًمٜم٤م هل٤م ،وشمٚم٘مٞمٜم٤م عمحرُم٤مت اهلل وطمدوده واؾمت٘مٌ٤مًمٜم٤م هل٤م ٓ ،سمد أن يٙمقن سمث٘م٦م
واـمٛمئٜم٤من ورو٤م وىمٓمع سم٠من ذم اُمتث٤مل ومٕمؾ هذا وشمرك ذاك اخلػم ،وأن اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م أًمزُمٜم٤م ًمٞمتٙمثر ُمٜم٤م أو جيٜمل ٟمٗمٕم٤م؛
طم٤مش هلل ،سمؾ ُم٤م ذقمٝم٤م شمٕم٤ممم إٓ حل٤مضمتٜم٤م عم٤م ذع ،ومٜم٠مظمذه٤م قمغم وضمف آومت٘م٤مر ٓ وضمف آؾمتٖمٜم٤مء وٓ آؾمتث٘م٤مل.

 امتثـال افظاهـر وخضقع افبـاضــ
إن اهلل شمٕم٤ممم يريد ُمٜم٤م آُمتث٤ملً ،مٙمٜمف شمٕم٤ممم ٓ يٜمٔمر إمم جمرد اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٔم٤مهر؛ سمؾ يٜمٔمر شمٕم٤ممم إمم طم٤مل
اًم٘مٚم٥م أصمٜم٤مء آُمتث٤مل؛ واٟمٔمر إمم سمٞم٤مٟمف شمٕم٤ممم حل٤مل سمٜمل اهائٞمؾ وهؿ يٛمتثٚمقن أُمر ٍ
ذسمح ًمٌ٘مرة؛ وم٘مد ُؾمجؾ هلؿ
قه٤م َو َُم٤م يمَ٤م ُدو ْا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قنٟ ،مٕمؿ ومٕمٚمقا ًمٙمـ سمٕمد
طم٤مهلؿ اًمٌ٤مـمـ رهمؿ آُمتث٤مل اًمٔم٤مهر اعمت٠مظمر ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم َ وم َذ َسم ُح َ
ضمدال ومم٤مطمٙم٦م طمتك يم٤من طم٤مهلؿ َ و َُم٤م يمَ٤م ُدو ْا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن سمخالف ُخمرج اًمّمدىم٦م اًمذي ىم٤مل ومٞمف رؾمقل اهلل  قمـ
طم٤مًمف «ـمٞمٌ ً٦م هب٤م ٟمٗمًفش(.)1
وم٤مهلل شمٕم٤ممم يٜمٔمر إمم طم٤مل اًمٕمٌد وسم٤مـمٜمف قمٜمد شمٕمٌده ،روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ،قمـ أّب أُم٤مُم٦م ىم٤مل= طمجج٧م
ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمج٦م اًمقداع ،ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف ،صمؿ ىم٤مل= «أٓ ًمٕمٚمٙمؿ ٓ شمروين سمٕمد
قم٤مُمٙمؿ هذا ،أٓ ًمٕمٚمٙمؿ ٓ شمروين سمٕمد قم٤مُمٙمؿ هذا ،أٓ ًمٕمٚمٙمؿ ٓ شمروين سمٕمد قم٤مُمٙمؿ هذاش .وم٘م٤مم رضمؾ ـمقيؾ
يم٠مٟمف ُمـ رضم٤مل ؿمٜمقءة وم٘م٤مل= ي٤م ٟمٌل اهلل ،ومَم اًمذي ٟمٗمٕمؾ؟ وم٘م٤مل= «اقمٌدوا رسمٙمؿ وصٚمقا مخًٙمؿ ،وصقُمقا
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ؿمٝمريمؿ ،وطمجقا سمٞمتٙمؿ ،وأدوا زيم٤مشمٙمؿ ـمٞمٌ٦م هب٤م أٟمٗمًٙمؿ شمدظمٚمقا ضمٜم٦م رسمٙمؿش( )1سمؾ وشمٙمررت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ
رؾمقل اهلل  ذم أطم٤مدي٨م قمدة.
ويمَم وصػ رسمٜم٤م شمٕم٤ممم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتزيمٞم٦م َ و َأ َُّم٤م َُمـ َضم َ
٤مءك َي ًْ َٕمك ومٝمذا وصػ قمٛمٚمف اًمٔم٤مهر ،صمؿ ىم٤مل
َ و ُه َق َخي َِْمك ومٝمذا وصػ حل٤مل ىمٚمٌف وسم٤مـمٜمف.

اهٞمؿ ا ًْم َ٘مق ِ
ِ
اقمدَ ُِم َـ
أو طم٤مل اعمٗمت٘مريـ ًم٘مٌقل رهبؿ شمٕم٤ممم يمح٤مل ظمٚمٞمؾ اهلل واسمٜمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمَم َ وإِ ْذ َي ْر َوم ُع إِ ْسم َر ُ َ
ِ
ا ًْمٌٞم ِ
ِ
اقم ٌُدُ و ْا َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم ِذي
َّ٤مس ْ
٧م َوإِ ْؾم ََم ِقم ُٞمؾ َر َّسمٜمَ٤م َشم َ٘م ٌَّ ْؾ ُِمٜمَّ٤م إِٟم ََّؽ َأ َ
ٞمؿ ،وهلذا ي٘مقل شمٕم٤ممم َ ي َ٠م َهي٤م اًمٜم ُ
اًمًٛم ُ
َْ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
ٟم٧م َّ
ِ
يـ ُِمـ َىم ٌْٚمِٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن ،وقمغم أطمد وضمٝمل شمٗمًػم أي٦م أن شمرضمٞم٦م اًمت٘مقى ُمرشمٌط سم٤مًمٕمٌ٤مدة؛
َظم َٚم َ٘مٙم ُْؿ َوا ًَّمذ َ
اقم ٌُدُ و ْاًَ ..م َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن ،يٕمٜمل ًمتٙمقٟمقا ذم قمٌ٤مدشمٙمؿ قمغم رضم٤مء طمّمقل طم٤مل اًمت٘مقى(.)2
ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك ْ 
ِ
ِ
اًمِم َج َر ِة َوم َٕمٚمِ َؿ َُم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ
لم إِ ْذ ُي ٌَ٤ميِ ُٕمقٟم ََؽ َ َْت َ٧م َّ
قهبِ ْؿ َوم َ٠م َٟمز َل
يض اهللَُّ َقم ِـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ويمـ قمغم ذيمر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ًَ م َ٘مدْ َر َ
ِ
٤مهب ْؿ َومت ًْح٤م َىم ِري ًٌ٤م.
اًمًٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
َّ

ِ
ِ
قهب ْؿ ًمِٚمتَّ ْ٘م َقى وم٤مًمٓم٤مقم٦م ضم٤مئزة َتدث سمٕمد
يمَم جي٥م أن شمٜمٔمر ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ُ أ ْو ًَمئ َؽ ا ًَّمذ َ
يـ ا ُْمت ََح َـ اهللَُّ ُىم ُٚم َ ُ

اُمتح٤من.
واٟمٔمر إمم هذه اًمٚمٗمت٦م ذم ؾمقرة اًمٚمٞمؾ طمٞم٨م ضمٕمؾ شمٕم٤ممم ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مقى «آؾمتٖمٜم٤مءش وًمٞمس اًمٗمجقر َ وم َ٠م َُّم٤م َُمـ
ِ
اؾم َت ْٖمٜمَك...
َأ ْقم َٓمك َوا َّشم َ٘مك ..صمؿ ىم٤مل ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م َ و َأ َُّم٤م َُمـ َسمخ َؾ َو ْ
يمـ قمغم وضمؾ وُمراضمٕم٦م وًمتٙمـ طم٤مًمؽ ًمتٚم٘مل اًمٓم٤مقم٦م وشمرك اعمٕمّمٞم٦م هل هذه احل٤مل ُمـ اًمتخقف واًمرضم٤مء،
واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وآومت٘م٤مر ،ووضمف اًمث٘م٦م ذم إُمر واًمٞم٘ملم ذم اهلل شمٕم٤ممم..
ومٛمـ اُمتثؾ أُمر اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مم سمف ،ومٚمٞمٕمط ًمرسمف وضمٝمف وفم٤مهره وًمٞمٕمٓمف ىمٚمٌف وسم٤مـمٜمف ٓ ،سمد أن ي٘مؽمٟم٤م ويؽماوم٘م٤م
قمغم وضمف اًمٕمٌقدي٦م وآٟمٙمً٤مر وآومت٘م٤مر ًمرب اًمٕم٤معملم.
وًمٞمت٘مـ قمٛمٚمف ًمرسمف ،إشم٘م٤من اعمٕمٜمك واعمْمٛمقن ،وطمْمقر اًم٘مٚم٥م وقمٌقديتف هلل  ،وًمٞمجتٝمد ذم اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر
رسمف ،ومَم وفمٞمٗم٦م وضمقدك إٓ َت٘مٞمؼ ُمٜمٝمجف؟ وُم٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م اًمًَمو ِ
َ٤مُه٤م
ات َو ْإَ ْر َض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ََم َٓ ِقمٌِ َ
َّ َ َ
لم * َُم٤م َظم َٚم ْ٘مٜم ُ َ
َ َ
٤محلؼ َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيم َث َر ُه ْؿ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ..شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وإي٤مك.
إِ َّٓ سمِ ْ َ
وٟمختؿ هذا إُمر هبذا اًمٙمالم اًمرائع ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل طمقل شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٗمقس ُمع اًمٓم٤مقم٤مت؛ إذ
ي٘مقل قمَم ذم اًمٓم٤مقم٦م واُمتث٤مل أُمر اهلل وطمٙمٛمف وُم٤م ومٞمف ُمـ ًمذة وهور أٟمفُ« ..مٌٜمل قمغم أصٚملم=
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. 37

94

أحدمها= أن ٟمٗمس اإليَمن سم٤مهلل وقمٌ٤مدشمف وحمٌتف وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف وإومراده سم٤مًمتقيمؾ قمٚمٞمف هق همذاء اإلٟمً٤من
وىمقشمف وصالطمف وىمقاُمف ،يمَم قمٚمٞمف أهؾ اإليَمن ،ويمَم دل قمٚمٞمف اًم٘مرآن.
ٓ يمَم ي٘مقًمف ُمـ ي٘مقل إن قمٌ٤مدشمف شمٙمٚمٞمػ وُمِم٘م٦م قمغم ظمالف ُم٘مّمقد اًم٘مٚم٥م ّ
وًمذشمف سمؾ عمجرد آُمتح٤من
وآسمتالء يمَم ي٘مقًمف ُمٜمٙمرو احلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ،أو ٕضمؾ اًمتٕمقيض سم٤مٕضمر عم٤م ذم إيّم٤مًمف إًمٞمف سمدون ُمٕم٤موو٦م ُمٜمف
شمٙمدره ،أو ٕضمؾ هتذي٥م اًمٜمٗمس وري٤موتٝم٤م واؾمتٕمداده٤م ًم٘مٌقل اًمٕم٘مٚمٞم٤مت يمَم ي٘مقًمف ُمـ يت٘مرب إمم اًمٜمٌقات ُمـ
اًمٗمالؾمٗم٦م.
بؾ إمر أظظؿ مـ ذفؽ ـؾف وأج ّؾ ،سمؾ أواُمر اعمحٌقب ىمرة اًمٕمٞمقن ،وهور اًم٘مٚمقب ،وٟمٕمٞمؿ إرواح،
ّ
وًمذات اًمٜمٗمقس ،وهب٤م يمَمل اًمٜمٕمٞمؿ؛ وم٘مرة قملم اعمح٥م ذم اًمّمالة واحل٩م ،وومرح ىمٚمٌف وهوره وٟمٕمٞمٛمف ذم ذًمؽ
وذم اًمّمٞم٤مم واًمذيمر واًمتالوة ،وأُم٤م اًمّمدىم٦م ومٕمج٥م ُمـ اًمٕمج٥م ،وأُم٤م اجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
اعمٜمٙمر واًمدقمقة إمم اهلل واًمّمؼم قمغم أقمداء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٤مًم ّٚمذة سمذًمؽ أُمر آظمر ٓ يٜم٤مًمف اًمقصػ وٓ يدريمف ُمـ
ًمٞمس ًمف ٟمّمٞم٥م ُمٜمف ،ويمؾ ُمـ يم٤من سمف أىمقم يم٤من ٟمّمٞمٌف ُمـ آًمتذاذ سمف أقمٔمؿ ،وُمـ همٚمظ ومٝمٛمف ويمثػ ـمٌٕمف قمـ
إدراك هذا ومٚمٞمت٠مُمؾ إىمدام اًم٘مقم قمغم ىمتؾ آسم٤مئٝمؿ وأسمٜم٤مئٝمؿ وأطمٌ٤مهبؿ وُمٗم٤مرىم٦م أوـم٤مهنؿ وسمذل ٟمحقرهؿ ٕقمدائٝمؿ
وحمٌتٝمؿ ًمٚم٘متؾ وإيث٤مرهؿ ًمف قمغم اًمٌ٘م٤مء ،وإيث٤مر ًمقم اًمالئٛملم وذم اعمخ٤مًمٗملم قمغم ُمدطمٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ.
ووىمقع هذا ُمـ اًمٌنم سمدون أُمر يذوىمف ىمٚمٌف ُمـ طمالوشمف ّ
وًمذشمف وهوره وٟمٕمٞمٛمف ممتٜمع ،واًمقاىمع ؿم٤مهد
ذًمؽ ،سمؾ ُم٤م ىم٤مم سم٘مٚمقهبؿ ُمـ اًمٚمذة واًمنور واًمٜمٕمٞمؿ أقمٔمؿ مم٤م ي٘مقم سم٘مٚم٥م اًمٕم٤مؿمؼ اًمذي يتحٛمؾ ُم٤م يتحٛمٚمف ذم
ُمقاوم٘م٦م رى ُمٕمِمقىمف ،ومٝمق يٚمتذ سمف ويتٜمٕمؿ سمف عم٤م يٕمٚمؿ ُمـ هور ُمٕمِمقىمف سمف.
ومٞم٤م ُمٜمٙمرا هذا شم٠مظمر وم٢مٟمف

....

طمرام قمغم اخلٗم٤مش أن يٌٍماًمِمٛمً٤م

ومٛمـ يم٤من ُمراده وطمٌف اهلل ،وطمٞم٤مشمف ذم ُمٕمرومتف ،وحمٌتف ذم اًمتقضمف إًمٞمف وذيمره ،وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف سمف ،وؾمٙمقٟمف إًمٞمف
وطمده ،قمرف هذا وأىمر سمف.
إصؾ افثاين= يمَمل اًمٜمٕمٞمؿ ذم اًمدار أظمرة أيْم٤م سمف ؾمٌح٤مٟمف سمرؤيتف وؾمَمع يمالُمف وىمرسمف وروقاٟمف ٓ ،يمَم
يزقمؿ ُمـ يزقمؿ أٟمف ٓ ًمذة ذم أظمرة إٓ سم٤معمخٚمقق ُمـ اعم٠ميمقل واعمنموب واعمٚمٌس واعمٜمٙمقح.
سمؾ اًمٚمذة واًمٜمٕمٞمؿ اًمت٤مم ذم طمٔمٝمؿ ُمـ اخل٤مًمؼ شمٕم٤ممم أقمٔمؿ مم٤م خيٓمر سم٤مًمٌ٤مل أو يدور ذم اخلٞم٤مل وذم دقم٤مء اًمٜمٌل
 اًمذي رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده واسمـ طمٌ٤من واحل٤ميمؿ ذم صحٞمحٞمٝمَم «أؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ
واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ذم همػم ضاء ُمية وومتٜم٦م ُمْمٚم٦مش ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مر يم ََّال إِ َّهنُ ْؿ َقمـ َّرهبِ ْؿ
َي ْق َُم ِئ ٍذ ََّعم ْح ُجق ُسم َ
قن ومٕمذاب احلج٤مب ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٕمذاب اًمذي يٕمذب سمف أقمداءه.
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وًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٚمذات اًمتل يٜمٕمؿ هب٤م أوًمٞم٤مءه ،وٓ شم٘مقم طمٔمقفمٝمؿ ُمـ ؾم٤مئر
اعمخٚمقىم٤مت ُم٘م٤مم طمٔمٝمؿ ُمـ رؤيتف وؾمَمع يمالُمف واًمدٟمق ُمٜمف وىمرسمف.

وهذان إصالن صم٤مسمت٤من سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمٚمٞمٝمَم أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليَمن»(.)1
***
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مـ ذاق اخلر أوؽؾ ؾقف
ُمـ شمرك اعمحرُم٤مت زاًم٧م قمٜمف اًمٕمقائؼ ا ُعم ّ
ٖمِمٞم٦م قمغم ُم٤م ذم اًمٗمٓمرة ُمـ اعمٕمروم٦م واعمحٌ٦م ،وم٢مذ سمف جيده٤م ذم ىمٚمٌف؛
وم٢مذا اُمتثؾ إُمر وىم٤مم سم٤مًمٗمريْم٦م وذاق ـمٕمؿ اًمتٕمٌد وضمد هلذه اًمٓم٤مقم٦م ُمـ اًمٓمٕمؿ واًمٚمذة واحلالوة ُم٤م يٗمقق
ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م ّ
وًمذاهت٤م سمَم ٓ ي٘م٤مرن.
ومتجد اًمٜمٗمس ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ُم٤م شمريمـ إًمٞمف وشمٕمٞمش سمف وُمٕمف وُمـ أضمٚمف ،وهق أُمر ُمٕملم قمغم إيمَمل اًمٓمريؼ..
وُمـ هٜم٤م شمًتنمف اًمٜمٗمس أن شمذوق ُمـ اًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض ،ويٜمٌٖمل ًمّم٤مطمٌٝم٤م أن يقرده٤م شمٚمؽ اًمري٤مض
ويذي٘مٝم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٕمقم.

 مـ كقاؾـؾ افصالة
ومٞمتذوق ُمـ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م سمٕمد إمت٤مم اًمٗمريْم٦م ،وشمٓمقف سمّمالة اًمٚمٞمؾ ،ودمٕمؾ ًمٜمٗمًؽ وردا صم٤مسمت٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر،
وًمٞمٙمـ اصمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م ُمـ اًمرواشم٥م ىمٌؾ وسمٕمد اًمٗمرائض واًمتل وقمد اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف  أن ُمـ طم٤مومظ اهلل
قمٚمٞمٝم٤م سمٜمك اهلل شمٕم٤ممم ًمف سمٞم ًت٤م ذم اجلٜم٦م ،اصمٜمتلم ىمٌؾ اًمٗمجر ،وأرسمع ىمٌؾ اًمٔمٝمر واصمٜمتلم سمٕمده ،واصمٜمتلم سمٕمد اعمٖمرب،
واصمٜمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء.

 مـ كقاؾـؾ افصقام
ويتذوق ُمـ صٞم٤مم اًمٜمقاومؾ وًمق يقم يمؾ قمنمة أي٤مم سمٛمٕمدل صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ،ضم٤مء أن رؾمقل اهلل 
يم٤من ٓ يٌ٤مزم ص٤مُمٝم٤م أول اًمِمٝمر أو أوؾمٓمف أو آظمره ،وإن يم٤من أهمٚم٥م إُمر وؾمط اًمِمٝمر ًمثٜم٤مئف  قمغم وم٤مقمٚمٝم٤م
وشمرهمٞمٌف ومٞمٝم٤م ..أو صٞم٤مم يقم يمؾ ؾمٌٕم٦م أي٤مم ،أو حي٤مومظ قمغم اإلصمٜملم واخلٛمٞمس ،أو أومْمؾ اًمّمٞم٤مم ،صٞم٤مم داوود
 وهق صقم يقم وإومٓم٤مر يقم.

ّ تالء فؽتاب اهلل افعزيز
ويتذوق ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن ومٞمختؿ ذم يمؾ أرسمٕملم يقم ُمرة أو صمالصملم ،أو قمنميـ يقُم ً٤م ،أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم يمَم يم٤من
اًمّمح٤مسم٦م خيتٛمقن ،وشم٠مؾمك هبؿ إئٛم٦م يم٤مإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل وهمػمه.

 مـ كقاؾـؾ افصدؿة
ويتذوق اًمٕمٌد ـمٕمؿ اًمّمدىم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م سمٕمد اًمزيم٤مة اًمقاضمٌ٦م ،وإن مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة ومٞمتّمدق سمَم يًتٓمٞمع وٓ
حيرم ٟمٗمًف ـمٕمؿ اًمٕمٓم٤مء وومْمؾ اًمّمدىم٦م؛ ىم٤مل سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل « عم٤م أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل  سم٤مًمّمدىم٦م يمٜم٤م
ٟمح٤مُمؾ قمغم فمٝمقرٟم٤م ومٜمجلء سم٤معمد ومٜمٕمٓمٞمف رؾمقل اهلل ..ش( )1احلدي٨م ..واعمٕمٜمك ٟمحٛمؾ قمغم فمٝمرٟم٤م سم٤مٕضمرة.
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وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ جيٕمؾ ًمٜمٗمًف ً
ُم٤مٓ صم٤مسمت٤م ًمٚمّمدىم٦م يمٜمًٌ٦م ُمـ راشمٌف أو دظمٚمف يمؾ ؿمٝمر ،وآظمر حي٥م أن يتّمدق
لم وا ُْعمّمد َىم ِ
ِ
٤مت َو َأ ْىم َر ُوقا اهللََّ
اعمّمدّ ىملم إِ َّن ا ُْعم َّّمدىم َ َ َّ
يمؾ يقم ومال يٛمر يقم إٓ وىمد شمّمدق وًمق سم٤مًم٘مٚمٞمؾ وم ُٞمٙمت٥م ذم ّ

يؿ رضم٤مء ومٞمَم يمت٥م اهلل ٕصح٤مب اًمّمدىم٦م؛ إذ أظمؼم رؾمقل اهلل  أن
٤مقم ُ
َىم ْر ًو٤م َطم ًَٜمً٤م ُي َْم َ
ػ َهل ُ ْؿ َو َهل ُ ْؿ َأ ْضم ٌر يم َِر ٌ
طمر اًم٘مٌقر ،وأن اعمرء ذم فمؾ صدىمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأهن٤م شم٘مع ذم يد
اًمّمدىم٦م شمٓمٗملء همْم٥م اًمرب ،وأهن٤م شمٓمٗملء ّ
اهلل ىمٌؾ أن شم٘مع ذم يد اًمٗم٘مػم ومػمسمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم ًمّم٤مطمٌٝم٤م ويْم٤مقمٗمٝم٤م ًمف ،وأن اًمٕمٌد يداوي هب٤م ُمريْمف ،ويدومع هب٤م
اًمٌالء اعمؽمشم٥م قمغم ذٟمقسمف ،وأهن٤م شم٘مل ُمّم٤مرع اًمًقء.
ُه٤م أو يٜمٗم٨م قمٜمف يمرسم٤م أو يٛمًح دُمٕم٦م يتٞمؿ أو يٕمػ اُمرأة حمت٤مضم٦م
يمَم يرضمق أن يٜمٗم٨م يمؾ يقم قمـ ُم١مُمـ َ ّ
وهمػم ذًمؽ يمثػم.

 مس ّبحقن مع ادـالئؽـة
ويتذوق ُمـ اًمذيمر واًمتًٌٞمح ًمٗمْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ؛ ومٝمق ظمٗمٞمػ اًمٕمٜم٤مء ،صم٘مٞمؾ اعمٞمزان ،طمٌٞم٥م إمم اًمرمحـ ،يٛمأل
اًمّمحٞمٗم٦م ظمػم ًا.
وسمٕمض اجلٝم٤مل ئمـ أن ذيمر اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم هق شمرديد ًمٗمظ اجلالل «اهللش وم٘مط ،وًمٙمـ سمٞم٤من ُمٕمٜمك ِ
اًمذيمر سمٞمٜمف
رؾمقل اهلل  سمقطمل اهلل ًمف ،وهلذا أٟم٘مؾ قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم سمٞم٤من سمٕمض إذيم٤مر وسمٞم٤من أهن٤م وأُمث٤مهل٤م اعم٘مّمقدة ُمـ
ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم مجؾ شم٤مُم٦م شمدل قمغم اًمتٜمزيف أو اًمتحٛمٞمد أو اًمتٙمٌػم أو اإلومراد سم٤مًٕمقهٞم٦م ٓ ،اًمف آ اهلل،
«اًمتٝمٚمٞمؾش ،أو اىمؽمان سمٕمض مجٚمٝم٤م سمٌٕمض.
ِ
٤مؾم ِؿ َرسم َؽ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ وٟمحق ذًمؽ ٓ
اؾم َؿ َرسمف َوم َّم َّغم وىمقًمف= َ وم ًٌَ ْح سمِ ْ
«وىمقًمف= َ ىمدْ َأ ْوم َٚم َح َُمـ شم ََزيمَّك * َو َذيم ََر ْ
٤مؾم ِؿ َرسم َؽ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ ىم٤مل اضمٕمٚمقه٤م ذم ريمققمٙمؿ وعم٤م
ي٘متيض ذيمره ُمٗمردا سمؾ ذم اًمًٜمـ أٟمف «عم٤م ٟمزل ىمقًمف= َ وم ًٌَ ْح سمِ ْ

اؾم َؿ َرسم َؽ ْإَ ْقم َغم ىم٤مل اضمٕمٚمقه٤م ذم ؾمجقديمؿش ومنمع هلؿ أن ي٘مقًمقا ذم اًمريمقع ؾمٌح٤من رّب
ٟمزل ىمقًمف= َ ؾمٌ ِح ْ
اًمٕمٔمٞمؿ وذم اًمًجقد ؾمٌح٤من رّب إقمغم ،وذم اًمّمحٞمح «أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم ريمققمف= ؾمٌح٤من رّب اًمٕمٔمٞمؿ وذم
ؾمجقده= ؾمٌح٤من رّب إقمغمش وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمف= «اضمٕمٚمقه٤م ذم ريمققمٙمؿش و «ؾمجقديمؿش سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.
ومتًٌٞمح اؾمؿ رسمف إقمغم وذيمر اؾمؿ رسمف وٟمحق ذًمؽ هق سم٤مًمٙمالم اًمت٤مم اعمٗمٞمد يمَم ذم اًمّمحٞمح قمٜمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «أومْمؾ اًمٙمالم سمٕمد اًم٘مرآن أرسمع ـ وهـ ُمـ اًم٘مرآن ـ ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل.
واهلل أيمؼمش وذم اًمّمحٞمح قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «يمٚمٛمت٤من ظمٗمٞمٗمت٤من قمغم اًمٚمً٤من صم٘مٞمٚمت٤من ذم اعمٞمزان
طمٌٞمٌت٤من إمم اًمرمحـ= ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿش .وذم اًمّمحٞمحلم قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف
ىم٤مل= « ُمـ ىم٤مل ذم يقُمف ُم٤مئ٦م ُمرة= ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير
يمت٥م اهلل ًمف طمرزا ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يقُمف ذًمؽ طمتك يٛمز ،ومل ي٠مت أطمد سم٠مومْمؾ مم٤م ضم٤مء سمف إٓ رضمؾ ىم٤مل ُمثؾ ُم٤م
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ىم٤مل أو زاد قمٚمٞمف ،وُمـ ىم٤مل ذم يقُمف ُم٤مئ٦م ُمرة= ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ طمٓم٧م قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه وًمق
يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحرش ،وذم اعمقـم٠م وهمػمه قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «أومْمؾ ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن
ُمـ ىمٌكم ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمديرش .وذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف
وهمػمه قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «أومْمؾ اًمذيمر ٓ إًمف إٓ اهلل وأومْمؾ اًمدقم٤مء احلٛمد هللش .وُمثؾ هذه
ِ
ْ
إطم٤مدي٨م يمثػمة ذم أٟمقاع ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ اًمذيمر واًمدقم٤مء .ويمذًمؽ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم َ وَٓ َشم٠م ُيم ُٚمق ْا ممَّ٤م َمل ْ
ِ
ِ
اؾم َؿ اهللِّ َقم َٚم ْٞم ِف إٟمَم هق ىمقًمف= سمًؿ اهللش(.)1
اؾم ُؿ اهللِّ َقم َٚم ْٞمف وىمقًمف= َ وم ُٙم ُٚمق ْا ممَّ٤م َأ ُْم ًَ ْٙم َـ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َوا ْذيم ُُرو ْا ْ
ُي ْذ َيم ِر ْ
«وىمد ٟم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من ي٘مقل ؾمٌح٤من رّب اًمٕمٔمٞمؿ وؾمٌح٤من رّب إقمغم؛ وأٟمف
يم٤من ي٘مقل «ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ،وؾمٌح٤مٟمؽ وسمحٛمدك ٓ إًمف إٓ أٟم٧مش  .وذم سمٕمض
رواي٤مت أّب داود «ؾمٌح٤من رّب اًمٕمٔمٞمؿ وسمحٛمدهش وذم اؾمتحٌ٤مب هذه اًمزي٤مدة قمـ أمحد روايت٤من .وذم صحٞمح
ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م «أن رؾمقل اهلل  يم٤من ي٘مقل ذم ريمققمف وؾمجقده ؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم٦م واًمروحش وذم
اًمًٜمـ أٟمف يم٤من ي٘مقل «ؾمٌح٤من ذي اجلؼموت واعمٚمٙمقت واًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦مش .ومٝمذه يمٚمٝم٤م شمًٌٞمح٤متش(.)2
«وُمٕمٚمقم أن اًمٙمٚمَمت اًمتل هل أومْمؾ اًمٙمالم سمٕمد اًم٘مرآن أرسمع «ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل
أيمؼمش وهل ؿمٓمران= وم٤مًمتًٌٞمح ىمريـ اًمتحٛمٞمد وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »يمٚمٛمت٤من ظمٗمٞمٗمت٤من قمغم
اًمٚمً٤من صم٘مٞمٚمت٤من ذم اعمٞمزان طمٌٞمٌت٤من إمم اًمرمحـ ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿش أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم
قمـ أّب هريرة .وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمَم رواه ُمًٚمؿ قمـ أّب ذر «أومْمؾ اًمٙمالم ُم٤م اصٓمٗمك اهلل عمالئٙمتف=
ِ
ِ
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ُه إِ َّٟم ُف يم َ
َ٤من شم ََّقا ًسم٤م ؛
ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمدهش .وذم اًم٘مرآن َ وٟم َْح ُـ ٟم ًٌَُ ُح سمِ َح ْٛمد َكَ  وم ًٌَ ْح سمِ َح ْٛمد َرسم َؽ َو ْ
ومٙم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ذم ريمققمف «ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم يت٠مول اًم٘مرآنش
هٙمذا ذم اًمّمح٤مح قمـ قم٤مئِم٦م ومجٕمؾ ىمقًمف= «ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدكش شم٠مويؾ َ وم ًٌَ ْح سمِ َح ْٛم ِد َرسم َؽ وىمد ىم٤مل
اإل ْسمٙم ِ
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِ َؽ َو َؾمٌ ْح سمِ َح ْٛم ِد َرسم َؽ سمِ٤م ًْم َٕم ٌِم َو ْ ِ
َ٤مر وىم٤مل= َ وم ًُ ٌْ َح َ
٤من اهللَِّ
شمٕم٤ممم= َ وم ْ
ؼم إِ َّن َو ْقمدَ اهللَِّ َطم ٌّؼ َو ْ
٤مص ِ ْ
احلٛمدُ ِذم اًمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
لم شم ُّْمٌِ ُح َ
لم ُمت ْ ًُ َ
ض وأصم٤مر ذم اىمؽماهنَم يمثػمة.
قن َو ِطم َ
ِطم َ
َّ َ َ
قنَ  و ًَم ُف ْ َ ْ
وأُم٤م اًمتٝمٚمٞمؾ ومٝمق ىمريـ اًمتٙمٌػم يمَم ذم يمٚمَمت إذان= اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أؿمٝمد أن
حمٛمدا رؾمقل اهلل صمؿ سمٕمد دقم٤مء اًمٕمٌ٤مد إمم اًمّمالة= اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ إًمف إٓ اهلل ومٝمق ُمِمتٛمؾ قمغم اًمتٙمٌػم
واًمتِمٝمد أوًمف وآظمرهش(.)3
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 آكخالع مـ احلظ وافؼقام باحلؼ
يٜمٌٖمل ًمٚمٛمتٕمٌد أن يذوق ـمٕمؿ آٟمخالع ُمـ احلٔمقظ واخلروج قمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٓمٌع ومٞمًتحي اًمٜمٞم٤مت ذم
اعمٌ٤مطم٤مت ويٕمٛمؾ قمغم وضمف اًمتٕمٌد ،سمخال ُمٜمف سمٕمٛمره ،وسمخال سمٕمٛمٚمف أن يٗمٜمك سمٗمٜم٤مئف ويٛمقت سمٛمقشمفَُ  ،م٤م ِقمٜمدَ يم ُْؿ
َيٜم َٗمدُ َوُم٤م ِقمٜمدَ اهللِّ َسم ٍ
٤مق سمؾ يريد أن جيٕمؾ أقمَمًمف اعمٌ٤مطم٤مت شمٕمٌدات ،ومٞمًتحي اًمٜمٞم٦م ذم أقمَمًمف وأىمقاًمف ويتٕم٤مُمؾ
َ
ُمع رسمف شمٕم٤ممم سمٕمٛمؼ ذم قمٌ٤مدشمف ..ومال خيرج ُمـ قمٌ٤مدشمف ذم اًمّمالة وهمػمه٤م إمم طمظ ٟمٗمًف سمؾ إمم قمٌ٤مدة أظمرى،
طمًف ُم٘مّمقدا وُمرادا ُمـ وراء يمؾ قمٛمؾ؛ ومال يٖمٞم٥م
ومٞمت٘م ّٚم٥م ُمـ قمٌ٤مدة إمم قمٌ٤مدة ويٙمقن رسمف شمٕم٤ممم طم٤مضا ذم ّ
قمٜمف ،وٓ يٗمؽم قمـ ِذيمره سم٘مٚمٌف وقمٛمٚمف ،وهذا همػم ِ
اًمذيمر سم٤مًمٚمً٤من.
إن اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٤مت جيٕمؾ ًمٚمٕمٌد قمٛم٘م٤م ذم قمٌقديتف هلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمقن هه طم٤مضا وىم٤مصدا ًمرسمف شمٕم٤ممم ،وهذه
اًمٕمٌقدي٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م شمٙمقن زمخ٤م ًمٚمٕمٌد يثٌتف اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم اًمٌالءات واًمِمدائد ،قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ،ويٕمٞمٜمف قمغم ىمٓمع
اًمٓمريؼ ،وًمػمومٕمف شمٕم٤ممم هبذه اًمٕمٌقدي٦م درضم٤مت ذم اجلٜم٦م قم٤مًمٞم٦مٟ ،مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمج٤مة ورومٕم٦م اًمدرضم٤مت.

 معـقكـة ..جتدّ دم افطريؼ ظذ ش ّؾؿ افعبقدية
اإليمث٤مر ُمـ اًمتٕمٌد ِ
واًمذيمر وىمراءة اًم٘مرآن طمتك يّمٗمق ىمٚمٌؽ ويٙمقن ًمٙمؾ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ُمقوٕمٝم٤م واٟمٗمٕم٤مهل٤م
ذم ىمٚمٌؽ.
صمؿ يتٕمٚمؼ اًمٕمٌد سم٤مهلل قمز وضمؾ طمتك يًٕمد ويٜمٕمؿ سمذيمره وقمٌ٤مدشمف ،وشمتحقل اًمٕمٌ٤مدة ُمـ شمٕم٥م إمم شمٜمٕمؿ..
صمؿ يتٕمٚمؼ ىمٚمٌف ويت٠مصمر أيمثر ويِمت٤مق إمم أي٤مت اًمتل شمّمػ رسمف أو ومٞمٝم٤م ِذيمر أؾمَمئف واًمتٕمريػ سمف أو ِذيمر
أومٕم٤مًمف طمتك يّمػم ارشمٌ٤مط ىمٚمٌف سم٤مهلل شمٕم٤ممم ؿمديد ًا ،ويٛمأل طم٥م اهلل طمٞم٤مشمف طمتك أٟمف ٓ يًتٓمٕمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ؿمٞم ًئ٤م..
ويًتقطمش ُمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس إٓ أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ سم٠مُمر اهلل أن يٙمقن هٜم٤مك..
وشمّمٌح هم٤مي٦م طمٞم٤مشمف أن يٗمقز سم٤مًم٘مرب ُمـ اهلل ومتّمٌح يمؾ حلٔم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م متر قمٚمٞمف وهق ُمً٤مومر ومٞمٝم٤م سم٘مٚمٌف إمم
اهلل ٓ ،متر قمٚمٞمف حلٔم٦م إٓ وهق ي٘مؽمب أيمثر ومٞم٘مرسمف اهلل ،وي٘مؽمب اهلل ُمـ ىمٚمٌف ،وهذا طمؼ قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م
«واهلل ي٘مرب ُمـ ظم ْٚم٘مف يمَم يِم٤مءش وُمثؾ هذا ٓ طمظ ًمف ذم ٟمٗمًف؛ ومال ي٘مقل إٓ سم٠مُمر اهلل وٓ يؽمك إٓ سم٠مُمره وٓ
حي٥م ؿمٞم ًئ٤م ٕٟمف حيٌف وًمٙمـ سمح٥م ُمقٓه ًمف ،وسم٤مًم٘مدْ ر اًمذي حيٌف اهلل وُمـ اًمقضمف اًمذي حيٌف اهلل.
وٓ يٌٖمض ؿمٞمئ٤م عمجرد أن ـمٌٕمف يٜمٗمر قمٜمف وًمٙمـ ٕن اهلل يٌٖمْمف أو أذن ًمف.
وهذا اًم٘مٚم٥م حمؾ ًمٚمٕمٚمؿ ًمٞمس ومٞمف إرادة إٓ اإلرادة اًمنمقمٞم٦م اإلهلٞم٦م أي يٓم٤مسمؼ ُمراده ُمراد اهلل شمٕم٤ممم..
وىمٚم٘مف وضمزقمف ظمِمٞم٦م أٓ يٗمقز سم٤مًم ُ٘مرب ،أو أن ي٠ميت أُمرا يقطمش ُم٤م سمٞمٜمف وسملم رسمف ،أو يٖمٗمؾ حلٔم٦م ومٞمت٠مظمر
اعمح٥م قمـ طمٌٞمٌف.
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هم٤ميتف ذم اًمدٟمٞم٤م هل قمٌ٤مدة اهلل  واًم ُ٘مرب ُمٜمف ،وأن يٛمـ اهلل قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرب ذم أظمرة ،وهق ضمزاء ُمرضمق قمغم
إظمالص قمٌقديتٝمؿ هلل شمٕم٤ممم وإيٖم٤مهلؿ ومٞمٝم٤م..
وه١مٓء هؿ اًمذيـ يٕمرومقن ُمٕمٜمك اًم ُ٘مرب ذم أظمرة.
***
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رـقن افـػس فؾعبقدية
إذا شمذوىم٧م اًمٜمٗمس خمتٚمػ اًمٕمٌقدي٤مت وم٘مد شمزيد ذم إطمداه٤م وشمقهمؾ ومٞمٝم٤م ،وهذا أُمر حمٛمقد؛ وم٘مد جيد اإلٟمً٤من
ىمٚمٌف طم٤مضا ذم سمٕمْمٝم٤م ،وٓ سمد هٜم٤م ُمـ وم٘مف ًمتح٘مٞمؼ همرولم=
أوهلام ..أن شمٙمقن ًمف قمٌقدي٦م ُيٕمرف هب٤م ذم اًمًَمء ،و ُيٜم٤مدى ُمـ سم٤مهب٤م إمم اجلٜم٦م؛ إذ أن أسمقاب اجلٜم٦م سمحً٥م
إقمَمل ،وذم هذا ضم٤مء احلدي٨م= «ُمـ أٟمٗمؼ زوضملم ذم ؾمٌٞمؾ اهللٟ ،مقدي ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م= ي٤م قمٌد اهلل هذا ظمػم،
ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمالة دقمل ُمـ سم٤مب اًمّمالة ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اجلٝم٤مد دقمل ُمـ سم٤مب اجلٝم٤مد ،وُمـ يم٤من
ُمـ أهؾ اًمّمٞم٤مم دقمل ُمـ سم٤مب اًمري٤من ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدىم٦م دقمل ُمـ سم٤مب اًمّمدىم٦مش ،وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ريض
اهلل قمٜمف= سم٠مّب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م قمغم ُمـ دقمل ُمـ شمٚمؽ إسمقاب ُمـ ضورة ،ومٝمؾ يدقمك أطمد ُمـ شمٚمؽ
إسمقاب يمٚمٝم٤م ،ىم٤مل= «ٟمٕمؿ وأرضمق أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿشش(.)1
«وُمٕمٜمك «أٟمٗمؼ زوضملمش قمٛمؾ صٜمٗملم ُمـ أقمَمل اًمؼم ،وُمٕمٜمك «ُمـ أهؾ اًمّمالةش اعمٙمثريـ ًمّمالة اًمتٓمقع،
ويمذًمؽ ُمـ ذيمر ُمـ أهؾ إقمَمل إظمرى؛ وم٤معمراد اعمالزُمقن هل٤م اعمٙمثرون ُمٜمٝم٤م زي٤مدة قمـ اًمقاضمٌ٤متُ« .مـ
ضورةش ُمـ ُمية أي ىمد ؾمٕمد ُمـ دقمل ُمـ إسمقاب مجٞمٕم ً٤م ودقمقشمف ُمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤م أن خيػم ذم اًمدظمقل ُمـ أهي٤م
ؿم٤مء وهذا ُمزيد شمٙمريؿ وومْمؾش.
ومٚمإلٟمً٤من أقمَمل ُيٕمرف هب٤م ويٜم٤مدى إمم سم٤مهب٤م ُمـ اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ومٞمٚمزم شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مدة اًمتل شم١مصمر ذم ٟمٗمًف سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م ويٙمقن هل٤م
وافغرض افثاين ..هق أن يٗم٘مف اًمٕمٌد طم٤مل ٟمٗمًف َ
و ْىمع اًمردع واًمْمٌط واًمّمٚم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم.
ومٌٕمض اًمٜم٤مس ًمق اًمتزم ِ
اًمذيمر صٚمح طم٤مًمف ،وآظمر يًت٘مٞمؿ إذا ًمزم ىمراءة اًم٘مرآن ،وآظمر إذا ص٤مم وضمد ٟمٗمًف هلل
شمٕم٤ممم أـمقع ،وآظمر إذا ىم٤مم اًمٚمٞمؾ وصغم اًمٜمقاومؾ ،وآظمر إذا هزم ؿمح ٟمٗمًف واؾمتخرج ُمٜمٝم٤م اعم٤مل ،وآظمر إذا
اؾمتحي اًمٜمٞم٤مت طمي ىمٚمٌف وإٓ شم٤مه ذم أودي٦م اًمدٟمٞم٤م.
وآظمر جيد ٟمٗمًف ذم سم٤مب اجلٝم٤مد ودومع صٞم٤مل اًمٕمدو قمغم سمالد اعمًٚمٛملم ،وذم اًمدقمقة وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل
قمـ اعمٜمٙمر ،وإيّم٤مل اخلػم ًمٚمٜم٤مس ،وآٟمِمٖم٤مل سمح٤مل اعمًٚمٛملم؛ ومٝمذا سم٤مب اجلٝم٤مد ،هق سم٤مب سمٜمٗمًف ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م.
وظذ هذا ؾؾقـظر أحدكا ؾقام يصؾحف اإلـثار مـف ؾقؾزمف وفعؾف يـا َدى بف يقم افؼقامة.
وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا شمرك سم٘مٞم٦م اًمتٕمٌدات سمؾ اعم٘مّمقد هٜم٤م هق اًمٌ٤مب اًمذي يٙمثر ومٞمف أيمثر ُمـ همػمهُ ،مع قمدم طمرُم٤من
ٟمٗمًف ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٕمٌ٤مدات ..وًمٕمٚمف يٜم٤مدى ُمـ مجٞمع إسمقاب ًمق يم٤من ُمقهمال ذم خمتٚمػ أسمقاب اخلػم؛ واهلل اعمٕملم.
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 شتلتقؽ ادعـقكـة
رؾمخ٧م ذم ٍ
ْ
سم٤مب ومتح ًمؽ ومٞمف ُمـ اعمٕمقٟم٦م واعمحٌ٦م واًمذوق واعمٕمروم٦م ُم٤م يٕمٞمٜمؽ ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ
واقمٚمؿ أٟمف إذا
يؽمك قمٌده ًمٜمٗمًف وإٟمَم يٕمٞمٜمف ويٛمده ،وُمـ اؾمتٕم٤من سمف أقم٤مٟمف..
وا ًْمزم «ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللش ،و ًْمتٙمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمٔمٞمؿ هل ُمٚمج٠م ًمؽ ِ
شمٜم٤مدي هب٤م دوُم٤م وم٢من
هب٤م شمٙم٤م َسمد إهقال واعمِم٤مق ..ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمقصٞم٤م ُمـ يريد اًمؽمسمٞم٦م وسف آوم٤مت اًمٜمٗمقس=
«وًمٞمتخذ ِوردا ُمـ «إذيم٤مرش ذم اًمٜمٝم٤مر ووىم٧م اًمٜمقم ،و ًْمٞمّمؼم قمغم ُم٤م يٕمرض ًمف ُمـ اعمقاٟمع واًمّمقارف
وم٢مٟمف ٓ يٚمٌ٨م أن ي١ميده اهلل سمروح ُمٜمف ويٙمت٥م اإليَمن ذم ىمٚمٌف.
و ًْمٞمحرص قمغم إيمَمل اًمٗمرائض ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس سم٤مـمٜم٦م وفم٤مهرة وم٢مهن٤م قمٛمقد اًمديـ.
و ًْمٞمٙمـ ِه ّجػماه ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل؛ وم٢مهن٤م هب٤م َُتٛمؾ إصم٘م٤مل وشمٙم٤م َسمد إهقال و ُيٜم٤مل رومٞمع إطمقال،
وٓ يً٠مم ُمـ اًمدقم٤مء واًمٓمٚم٥م وم٢من اًمٕمٌد يًتج٤مب ًمف ُم٤م مل يٕمجؾ ومٞم٘مقل= ىمد دقمقت ودقمقت ومٚمؿ يًتج٥م زم.
و ًْمٞمٕمٚمؿ أن اًمٜمٍم ُمع اًمّمؼم ،وأن اًمٗمرج ُمع اًمٙمرب ،وأن ُمع اًمٕمن ينا ،ومل يٜمؾ أطمد ؿمٞمئ٤م ُمـ ظمتْؿ
اخلػم؛ ٟمٌل ومٛمـ دوٟمف إٓ سم٤مًمّمؼم ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملمش(.)1

 ما ُؾتح فؽ ؾا ْفزمـف
ِ
وأوهمؾ ومٞمٝم٤م واضمٕمؾ
وم٢مذا وضمدت ٟمٗمًؽ شم٠مٟمس سمٕمٌ٤مدة وشمت٠مصمر هب٤م وشمُّمٚمح ُمـ طم٤مًمؽ وم٤مضمٕمٚمٝم٤م قمٛمدشمؽ،
همػمه٤م ُمٕمٝم٤م وطمقهل٤م يمل ٓ ختٚمق ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات.
واًمٕمٛمدة ذم هذا هق ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اًمًٚمػ؛ وم٤مسمـ ُمًٕمقد  يم٤من يٙمثر ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وىمراءة
اًم٘مرآن ويم٤من ي٘مٚمؾ ُمـ اًمّمٞم٤مم ٕٟمف يْمٕمٗمف قمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ومتٞمز سمٕمض اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ومٙم٤من
سمٕمْمٝمؿ ي٘مقم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ وسمٕمْمٝمؿ ٟمّمٗمف ،وُمٜمٝمؿ أيمثر..
ويم٤من سمٕمْمٝمؿ يّمكم ذم اًمٞمقم ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م ُمـ اًمٜمقاومؾ وآظمر أيمثر طمتك ىمٞمؾ وصؾ ًٕمػ ريمٕم٦م ،طمتك ُأىمٕمد
ُمـ ِىمٌؾ رضمٚمٞمف ومٙم٤من يّمكم ضم٤مًمً ً٤م ،وجيٚمس سمٕمد اًمٕمٍم ي٘مقل «قمجٌ٧م ًمٚمخٚمٞم٘م٦م يمٞمػ أٟمِ ًَ٧م سمًقاك!ش.
وآظمرون يم٤مٟمقا يقهمٚمقن ذم اًمّمقم ومٌٕمْمٝمؿ اًمتزم صٞم٤مم داوود يقُم ً٤م ويقم ،وآظمرون هدوا اًمّمقم ومت٤مسمٕمقا
اعمحرم صٞم٤مُمٝم٤م يمٞمقُمل اًمٕمٞمد وأي٤مم اًمتنميؼ ،يم٠مّب ىمت٤مدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمروة سمـ اًمزسمػم ُمـ
إي٤مم قمدا إي٤مم
ّ
اًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ يمثػم.
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وسمٕمْمٝمؿ متٞمز سمختؿ اًم٘مرآن طمتك يم٤من خيتٛمف يم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل  يمؾ ؾمٌٕم٦م أي٤مم ،وسمٕمْمٝمؿ ذم صمالث،
وآظمرون يمؾ ًمٞمٚم٦م يمٕمثَمن  يم٤من ي٘مقم سمف ذم وشمره ومٞم٘مقم ريمٕم٦م ي٘مرأ هب٤م اًم٘مرآن ـمقل اًمٚمٞمؾ طمتك فمٜمتف ضم٤مري٦م
صٖمػمة ٟمخٚم٦م ومقق سمٞمتف ؾم٠م ًَم٧م قمٜمٝم٤م سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده؛ أيـ ذهٌ٧م اًمٜمخٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ومقق دار أُمػم اعم١مُمٜملم؟
وم٘م٤مًم٧م أُمٝم٤م إهن٤م ًمٞمً٧م ٟمخٚم٦م سمؾ يم٤مٟم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم.
وآظمرون أوهمٚمقا ذم اًمتًٌٞمح ومٙم٤من اًمٌٕمض يًٌح قمنمة آٓف شمًٌٞمح٦م ذم اًمٞمقم ،وسمٕمْمٝمؿ أيمثر ،طمتك رؤي
جيٝمزون ضمٜم٤مزشمف ،يمراُم٦م ًمف.
سمٕمد ُمقشمف حيرك يده سم٤مًمتًٌٞمح وهق قمغم هيره ّ
وآظمرون اؾمتحيوا اًمٜمٞم٤مت ذم يمؾ قمٛمؾ وراىمٌقه٤م وراضمٕمقه٤م طمتك شمقىمٗمقا قمـ إقمَمل طمتك يّمٚمحقا
اًمٜمٞم٤مت ويٓمٛمئٜمقا إًمٞمٝم٤م وإٓ اُمتٜمع سمٕمْمٝمؿ إن مل جيد ٟمٞم٦م شم٘مرسمف ًمرسمف شمٕم٤ممم ..وؾمت٠ميت إؿم٤مرة أظمرى هلذا إن ؿم٤مء اهلل.

 ٓ تؾزم ؽرك بام أفزمت بف كػسؽ
يِمػم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل إمم ظمٓم٠م ي٘مع ومٞمف سمٕمض اًم ُٕم ٌّ٤مد ،وهق أٟمف إذا رأى ٟمٗمًف ىمد صٚمح
سم٠موراد وُمًٚمؽ ذم اًمتٕمٌد وإيٖم٤مل ذم سمٕمْمٝم٤م أ ًْمزم همػمه سمَم اًمتزُمف وقم٤مب قمغم همػمه أٟمف مل يٗمٕمؾ ُمثٚمف..
وهذا ُمـ اخلٓم٠م ،وىمد يدظمٚمف رء ُمـ اهلقى ،وم٢من ُم٤م ُيّمٚمح قمٌد ًا همػم ُم٤م ُيّمٚمح آظمر ،وىمد جيد اًمٕمٌد ىمٚمٌف
ّ
وٟمرهمٌٝمؿ
وهمػمه ُمـ اًمٜم٤مس سمخالومف ..وإٟمَم ٟمُٚمزم اًمٜم٤مس سم٤مًمٗمرائض؛ ٟمٚمزُمٝمؿ سمَم أًمزُمٝمؿ اهلل،
ذم طم٤مل دون آظمر،
ُ
ومٞمَم ّ
رهمٌٝمؿ اهلل ورؾمقًمف ومٞمف ،وٓ ٟمتٕمدى إدب ُمع رسمٜم٤م وُمع ظمٚم٘مف؛ وإٟمَم ٟمِمػم إمم اًمٜم٤مس إمم وم٘مف اعمً٠مًم٦م يمَم
ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ،واهلل اهل٤مدي واعمقومؼ.
***
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مجؾ مفؿة وكاؾعة دم صلن إوراد افتل تُؾتزم
صمٛم٦م مجؾ ُمٝمٛم٦م ٓ سمد أن ٟمٚمزُمٝم٤م ذم أورادٟم٤م...

 مـفا ؿصد افديؿقمة
ومٛمـ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمديٛمقُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ إمم اعمَمت ،وًمذًمؽ يٜمٗمل شمٕم٤ممم قمٜم٤م اعمِم٘م٦م،
وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أٓ ٟم٘مّمده٤م ،سمؾ ٟم٘مّمد ُمـ اإلًمتزام ُم٤م ٟمًتٓمٞمع قمٛمٚمف إمم اعمَمت واُمتداد إقمَمر؛ يمَم ٟمدم قمٌد اهلل
سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ْ
أن مل ي٠مظمذ سمرظمّم٦م رؾمقل اهلل  وختٗمٞمٗمف ذم ؿم٠من أوراده .
واقمٚمؿ أن اعمِم٘م٦م شمدظمؾ قمغم اًمٕمٌد ُمـ ضمٝمتلم..
أوهلاُ ..مـ ذات اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف؛ أن يٙمقن ؿم٤مىم٤م قمغم اًمٜمٗمس ٓ يًتٓمٞمٕمف اًمٕمٌد؛ ومٞمٜم٘مٓمع قمٜمف أو يٌٖمض اًمٕمٌ٤مدة،
يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف أو شمت٤مسمع اًمّمٞم٤مم وهق ًمٞمس ممـ يٓمٞمؼ هذا.
وثاكقفا ..أٟمف ىمد شمدظمؾ اعمِم٘م٦م ُمـ سم٤مب اًمديٛمقُم٦م ،ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ ُمٓم٤مىم٤م ًمٞمقم أو يقُملمً ،مٙمٜمف همػم ُمٓم٤مق إذا
ٟمٔمرت إًمٞمف قمغم وضمف آؾمتٛمرار..
وهلذا ضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل «قمٚمٞمٙمؿ سمَم شمٓمٞم٘مقن ،ومقاهلل ٓ يٛمؾ اهلل طمتك متٚمقا ،ويم٤من أطم٥م
اًمديـ إًمٞمف ُم٤مدام قمٚمٞمف ص٤مطمٌفش( )1وضم٤مء «ٓ شمٌ ّٖمْمقا إمم أٟمٗمًٙمؿ قمٌ٤مد َة اهللش(.)2
وقمغم هذا ومٞمج٥م ُمراقم٤مة اجل٤مٟمٌلم وُمالطمٔم٦م هذيـ اًمقضمٝملمٕ ،ن ُمـ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ؾمٌح٤مٟمف أن ٟمداوم
قمغم اًمٕمٛمؾ ومٙم٤من رؾمقل اهلل « إذا قمٛمؾ قمٛمال أصمٌتفش( ، )3و«يم٤من قمٛمٚمف ديٛم٦مش( ، )4و«يم٤من أطم٥م اًمٕمٛمؾ إًمٞمف
أدوُمف وإن ىمؾش( « ،)5ويم٤من أطم٥م اًمٕمٛمؾ إًمٞمف ُم٤م داوم قمٚمٞمف ص٤مطمٌفش(.)6
سمؾ قمدّ اًمنمع ،أن شمرك إقمَمل ،وًمق يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٚم٦م ،إذا اًمتزُمٝم٤م اًمٕمٌد ،صمؿ شمريمٝم٤م أهن٤م ٟمقع ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد،
وهلذا شمرضمؿ اًمٜمقوي ذم ري٤مض اًمّم٤محللم قمغم اًمتزام إوراد وقمدم شمريمٝم٤م هبذه اًمؽممج٦م ،ىم٤مل=
«سم٤مب اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٤م اقمت٤مده ُمـ اخلػم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم= إِ َّن اهللَّ َٓ ُي َٖم ُػم َُم٤م سمِ َ٘م ْق ٍم َطمتَّك ُي َٖم ُػمو ْا َُم٤م سمِ َ٠م ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ،
وىم٤مل شمٕم٤ممم= َ وَٓ َشمٙمُقٟمُق ْا يمَ٤م ًَّمتِل َٟم َ٘م َْم ْ٧م َهم ْز َهلَ٤م ُِمـ َسم ْٕم ِد ُىم َّق ٍة َأٟمٙمَ٤م ًصم٤م و«إٟمٙم٤مثش= مجع ٟمٙم٨م ،وهق اًمٖمزل
اعمٜم٘مقض .وىم٤مل شمٕم٤ممم= و َٓ يٙمُقٟمُقا يمَ٤م ًَّم ِذيـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمِت ِ
قهب ْؿ ،وىم٤مل
َ
َ
َ َ
َ٤مب ُمـ َىم ٌْ ُؾ َوم َٓم َ٤مل َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْإَ َُمدُ َوم َ٘م ًَ ْ٧م ُىم ُٚم ُ ُ
شمٕم٤ممم= َ وم ََم َر َقم ْق َه٤م َطم َّؼ ِر َقم٤م َيتِ َٝم٤مش(.)7
42
399
746
6466
3444
785

783
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صمؿ ذيمر احلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمَم ،ىم٤مل= ىم٤مل زم رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «ي٤م قمٌد اهلل ٓ ،شمٙمـ ُمثؾ ومالن ،يم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ ومؽمك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾش(.)1
وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل= «ُمـ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم إقمَمل دوام اعمٙمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ واوح،
ِ
ِ
ٞمٛم َ
يـ ُه ْؿ َقم َغم َص َال ِهتِ ْؿ َد ِائ ُٛم َ
اًمّمال َة ،وإىم٤مم اًمّمالة
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم= إِ َّٓ ا ُْعم َّمٚم َ
قن َّ
لم * ا ًَّمذ َ
قن ،وىمقًمف= َ و ُي٘م ُ
سمٛمٕمٜمك اًمدوام قمٚمٞمٝم٤م هبذا ومنت اإلىم٤مُم٦م طمٞم٨م ذيمرت ُمْم٤موم٦م إمم اًمّمالة ،وضم٤مء هذا يمٚمف ذم ُمٕمرض اعمدح ،وهق
ِ
اًمّم َ
ال َة َوآشمُق ْا ا ًَّمزيمَ٤م َة. 
ٞمٛمق ْا َّ
دًمٞمؾ قمغم ىمّمد اًمِم٤مرع إًمٞمف ،وضم٤مء إُمر سمف سحي٤م ذم ُمقاوع يمثػمة ،يم٘مقًمف= َ و َأىم ُ
وذم احلدي٨م= «أطم٥م اًمٕمٛمؾ إمم اهلل ُم٤م داوم ص٤مطمٌف وإن ىمؾش ،وىم٤مل= «ظمذوا ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمٓمٞم٘مقن ،وم٢من
اهلل ًمـ يٛمؾ طمتك متٚمقاش ،ويم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم «إذا قمٛمؾ قمٛمال أصمٌتفش ،و«يم٤من قمٛمٚمف ديٛم٦مش.
وأيْم٤م ،وم٢من ذم شمقىمٞم٧م اًمِم٤مرع وفم٤مئػ اًمٕمٌ٤مداتُ ،مـ ُمٗمروو٤مت وُمًٜمقٟم٤مت ،وُمًتحٌ٤مت ذم أوىم٤مت
ُمٕمٚمقُم٦م إؾمٌ٤مب فم٤مهرة وًمٖمػم أؾمٌ٤مبُ ،م٤م يٙمٗمل ذم طمّمقل اًم٘مٓمع سم٘مّمد اًمِم٤مرع إمم إداُم٦م إقمَمل ،وىمد ىمٞمؾ
شمرهٌقا= َ وم ََم َر َقم ْق َه٤م َطم َّؼ ِر َقم٤م َيتِ َٝم٤م ،إن قمدم ُمراقم٤مهتؿ هل٤م هق شمريمٝم٤م سمٕمد اًمدظمقل ومٞمٝم٤م
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمذيـ ّ
وآؾمتٛمرار..ش.
«ومٛمـ هٜم٤م ي١مظمذ طمٙمؿ ُم٤م أًمزُمف اًمّمقومٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمـ إوراد ذم إوىم٤مت ،وأُمروا سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م
سم٢مـمالقً ،مٙمٜمٝمؿ ىم٤مُمقا سم٠مُمقر ٓ ي٘مقم هب٤م همػمهؿ ،وم٤معمٙمٚمػ إذا أراد اًمدظمقل ذم قمٛمؾ همػم واضم٥م ،ومٛمـ طم٘مف أن
ٓ يٜمٔمر إمم ؾمٝمقًم٦م اًمدظمقل ومٞمف اسمتداء طمتك يٜمٔمر ذم ُمآًمف ومٞمف ،وهؾ ي٘مدر قمغم اًمقوم٤مء سمف ـمقل قمٛمره أم ٓ؟ وم٢من
اعمِم٘م٦م اًمتل شمدظمؾ قمغم اعمٙمٚمػ ُمـ وضمٝملم=
أطمدُه٤م= ُمـ ضمٝم٦م ؿمدة اًمتٙمٚمٞمػ ذم ٟمٗمًف ،سمٙمثرشمف أو صم٘مٚمف ذم ٟمٗمًف.
واًمث٤مين= ُمـ ضمٝم٦م اعمداوُم٦م قمٚمٞمف وإن يم٤من ذم ٟمٗمًف ظمٗمٞمٗم ً٤م.
وطمًٌؽ ُمـ ذًمؽ اًمّمالة ،وم٢مهن٤م ُمـ ضمٝم٦م طم٘مٞم٘متٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦م ،وم٢مذا اٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعمداوُم٦م صم٘مٚم٧م ،واًمِم٤مهد
ْ
اخل ِ
ِ
ًمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم= و ِ
لمش(.)2
٤مؿم ِٕم َ
اًمّمالَة َوإِ َّهنَ٤م ًَمٙمٌَِ َػم ٌة إَِّٓ َقم َغم ْ َ
٤مًمّم ْ ِؼم َو َّ
اؾمتَٕمٞمٜمُق ْا سمِ َّ
َ ْ
وُمـ هٜم٤م ومٞمٚمٙمـ دظمقًمؽ ذم اًمٕمٛمؾ دظمقًٓ قمغم وضمف أن شمٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم قم٤مُمال سمف..

 ٓ تؾتػت إػ مشؼة خمافػة اهلقى ..ؾؿخافػتف صالح
وًمذا جي٥م ُمالطمٔم٦م أن هٜم٤مك ُمِم٘م٤مت شمٙمقن ذم سمداي٦م اًمٕمٛمؾ ،هل ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اعمِم٘م٤مت اعمٕمت٤مدة عم٤م ضمدّ ُمـ
إقمَمل وخم٤مًمٗم٦م اهلقى ،وُمثؾ هذه اعمِم٘م٤مت ٓ شمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وٓ شمٕمتؼمه٤م سمؾ هل ؾم٤مىمٓم٦م آقمتٌ٤مر إذ أن اًمنمع
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ضم٤مء سمٛمخ٤مًمٗم٦م اهلقى ُمٝمَم يم٤مٟم٧م ُمِم٘م٦م خم٤مًمٗمتف؛ إذ إن اًمًٕم٤مدة ذم خم٤مًمٗم٦م اهلقى ،واًمٕمٓم٥م ذم اشمٌ٤مقمف َ و َٓ َشمتٌَِّ ِع
ٞمؾ اهللَِّ َهلؿ َقم َذاب َؿم ِديدٌ سمَِم ٟمًَقا يقم ِْ
ِ
احل ًَ ِ
قن َقمـ َؾمٌِ ِ
ْاهل َ َقى َوم ُٞم ِْم َّٚم َؽ َقمـ َؾمٌِ ِ
يـ َي ِْمٚم َ
٤مب.
ٌ
ٞمؾ اهللَِّ؛ إِ َّن ا ًَّمذ َ
َ ُ َْ َ
ُْ
ُمع ُمالطمٔم٦م أُمر آظمر ،وهق أن هذه اعمِم٘م٦م ٓ يٚمٌ٨م أن شمزولٟٕ ،مف ًمٞمس ذم اًمٗمٓمرة أطم٥م وٓ أقمٔمؿ ُمـ اهلل
شمٕم٤ممم واًمِمقق إًمٞمف واًمٕمٛمؾ ُمـ أضمٚمف واًمٙمد واًمًٕمل إًمٞمف وىمّمده سمٙمؾ قمٛمؾ وإيث٤مره قمغم يمؾ حمٌقب؛ ومٞمقؿمؽ
أن شمٜم٘مٚم٥م إُمقر إمم شمٜمٕمؿ سم٤مًمٕمٌ٤مدات ،وهق ُمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م يمَم ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ،سم٤مًم ِذيمر واعمحٌ٦م واًمرضم٤مء ،وهل ُمـ
اًمٕمٌقدي٤مت أو اعم٘م٤مُم٤مت اعمًتٛمرة ًمٚمٕمٌد ذم اجلٜم٦م ٓ ،قمغم وضمف اًمتٙمٚمٞمػ سمؾ قمغم وضمف اًمتٜمٕمؿ هب٤م.

 وجقد أثر افعبادة ومؼتضاها ظالمة ظذ آمتثال أو اخلؾؾ
ًمٚمٕمٌ٤مدة أصمر قمغم اًمٕمٚمؿ ،واًمٕم٘مؾ ،واًمتٗمٙمػم ،وشمّمقر إُمقر ،وإظمالق ،ومٝمل شمٌ٤مرك اًمٕمٚمؿ وشمزيد اًمٕم٘مؾ إذ
ِ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ اًمّم َٞم٤م ُم...
اًمّم َال َة َشمٜم َْٝمك َقم ِـ ا ًْم َٗم ْح َِم٤مء َوا ُْعمٜمٙم َِر  يمُت َ
أٟمف ٟمقر يزداد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،وشمّمحح إظمالق إِ َّن َّ

وزم إَ ًْم ٌَ ِ
قن ،ويمذا ُٓمتث٤مل ؾم٤مئر اًمتٙم٤مًمٞمػ َ و ًَمٙم ُْؿ ِذم ا ًْم ِ٘م َّم ِ
٤مب ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن.
٤مص َطم َٞم٤م ٌة َي ْ٤م ُأ ِ ْ

ومٛمـ مل جيد هذا إصمر ومل شم١مت قمٌ٤مداشمف أصمره٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م ومثٛم٦م ظمٚمؾ ذم اًمٕمٌ٤مدة مل يًتقف ص٤مطمٌٝم٤م أريم٤مهن٤م
وومرووٝم٤م وآداهب٤م اًمتل أُمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م؛ ومٚمؽماضمع قمٌ٤مدشمؽ قمٜمدئذ.

 أصؾ ؿضاء افـقاؾؾ ..ضؾب ًا فؾديؿقمة
هٜم٤مك أصؾ ذقمل وهق ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت ُمـ إوراد وًمق يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٚم٦م ،يمَم ضم٤مءت سمف إطم٤مدي٨م ،ومٛمَم ضم٤مء أن
ُمـ ذوق اًمِمٛمس إمم وىم٧م اًمزوال وىم٧م ًم٘مْم٤مء ُم٤م وم٤مت ُمـ صالة اًمٚمٞمؾ ،ويمَم ضم٤مء ىمْم٤مء اًمٜمٌل ً مريمٕمتل
اًمٔمٝمر عم٤م ؿمٖمٚمف قمٜمٝم٤م سمٕمض اًمقومقد اًمذيـ ضم٤مؤوا قم٤مم اًمقومقد ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجرة اًمنميٗم٦م.
ُمـ اخلػم أٓ َيٕمتؼم ُمـ إقمذار إٓ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع احلٜمٞمػ ،يم٤مًمًٗمر أو اعمرض؛ وم٘مد ضم٤مء ومٞمف إصمر أن
اًمٕمٌد إذا ُمرض أو ؾم٤مومر يمُت٥م ًمف ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ صحٞمح٤م ُم٘مٞمَم؛ ومٕمـ أّب ُمقؾمك ي٘مقل ىم٤مل رؾمقل اهلل « إذا
ُمرض اًمٕمٌد ،أو ؾم٤مومر ،يمت٥م ًمف ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ُم٘مٞمَم صحٞمح٤مش(.)1

 افتقازن فؾؿعاش وفبؼقة افتؽافقػ افؼظقة
يمَم يراقمك ذم إوراد أن شمًٛمح ًمٚمٕمٌد سم٘مٞم٤مُمف سمٛمٕم٤مؿمف وشمرسمٞم٦م وًمده وىمٞم٤مُمف سمح٘مقق أهٚمف ،وسمٌ٘مٞم٦م وفم٤مئٗمف ُمـ
اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واًمٕمٛمؾ اًمدقمقي وآضمتَمقمل واإلقمالُمل وهمػمه.
ومٞمٜمٌٖمل اًمتقازن سملم اًمتٙم٤مًمٞمػ وآطمتٞم٤مضم٤مت وقمدم إو٤مقم٦م ُمـ يٕمقل ،وقمدم اإليٖم٤مل ذم ضم٤مٟم٥م وشمرك
ضم٤مٟم٥م آظمر يمٌالغ اخلػم ًمٚمخٚمؼ وظمدُم٦م اعمًٚمٛملم.
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أشـقاط فؾـػس احلـرون
اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م سمٓمٌٕمٝم٤م طمرون ،وُمتٛمردة؛ وٓ شمٜم٘م٤مد ًمّم٤مطمٌٝم٤م سمًٝمقًم٦م وشمٙم٤مد شمتٗمٚم٧م ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ ،إٓ ُمـ
رطمؿ اهلل ،وهل٤م ُمٞمؾ إمم ذًمؽ اًمتٗمٚم٧م ُم٤م مل ِ
٤مف َُم َ٘م٤م َم َرسم ِف َو َهنَك اًمٜمَّ ْٗم َس
يراقمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم َ و َأ َُّم٤م َُم ْـ َظم َ
َقم ِـ ْاهل َ َقى ،ومال سمد ُمـ هنل إذ أن ُمٞمقهل٤م خت٤مًمػ إُمر(.)1
اًمرهمٌ٦م واًمرضم٤مء وطمده ٓ يٙمٗمل؛ ومٝمل شمتٛمرد وشم٠مسمؼ ُمـ ىمٞمد اًمٕمٌقدي٦م ،وخت٤مًمػ أُمر ُمقٓه٤م شمٕم٤ممم.
ويمثػما ُم٤م شمٜمتٝمؽ احلرُم٦م يمَم ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ= «وأي قمٌد ًمؽ ُم٤م أ ّعم٤م؟!ش.
وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ شم٠مديٌٝم٤م وختقيٗمٝم٤م ،وًمذا ٓ سمد ُمـ ؾمقط ي٘مقُمٝم٤م ،أو أؾمقاط.
ومال سمد ُمـ ظمقف ُم٘م٤مرن ًمٚمرضم٤مء ،وىمد ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنَم جي٥م أن يٙمقٟم٤م ُمتً٤مويلم ،أو ي٘مدم أطمدُه٤م
سمحً٥م إطمقال ،ومٗمل طم٤مل اًمِمٌ٤مب ي٘مدم اخلقف ،وذم طم٤مل اًمِمٞمخقظم٦م ي٘مدم اًمرضم٤مء وقمٜمد اعمقت يٙمقن
اًمرضم٤مء أهمٚم٥م ًمٚمحدي٨م «أٓ ٓ ،يٛمقشمـ أطمديمؿ إٓ وهق حيًـ اًمٔمـ سمرسمفش(.)2
طم٤مد أُم٤مُمف وؾم٤مئؼ ظمٚمٗمف ،وقمغم هذا وم٤مًمرضم٤مء ىم٤مئد ٍ
وقمٛمقُم٤م وم٤مًمٕمٌد ذم ُمًػمه يم٤مًم٘م٤مومٚم٦م؛ ٓ سمد ًمف ُمـ ٍ
طم٤مد ،
واخلقف ؾم٤مئؼ ،سم٠مؾمقاـمف..
واخلقف َُتٛمد قم٤مىمٌتف ذم أظمرة؛ ىم٤مل ُ« مـ ظم٤مف أدًم٩م ،وُمـ أدًم٩م سمٚمغ اعمٜمزل ،أٓ إن ؾمٚمٕم٦م اهلل هم٤مًمٞم٦م،
أٓ إن ؾمٚمٕم٦م اهلل اجلٜم٦مش(.)3
وم٤مخل٤مئػ يدًم٩م واًمدجل٦م هل اًمًػم ُمـ أول اًمٚمٞمؾ ،ومٚمؿ يٜمؿ ًمٞمٚمف يمٚمف ويٙمتٗمل سمًػم اًمٜمٝم٤مر ،سمؾ ؾم٤مر سم٤مًمٜمٝم٤مر
وؾم٤مر ضمزءا ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمٙمل يٗمٚم٧م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م ًمف سم٤مهلالك.
وىم٤مل ؾمٝمؾ اًمتًؽمي= «وأصؾ يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة اخلقف ُمـ اهللش(.)4
وأؾمقاط اخلقف وشم٠مدي٥م اًمٜمٗمس إن متردت قمغم رهب٤م شمٕم٤ممم وشمٗمٚمت٧م ُمـ شمٙم٤مًمٞمٗمف ـ ُمتٕمددة ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ٌ
شقط ..حلقق افػضقحة يردع افـػقس افؼيػة

ومٛمَم شمًتحيه وشمذيمر ٟمٗمًؽ سمف وشمردقمٝم٤م سمف ،هق اخلقف ُمـ حلقق اًمٕم٤مر واًمٗمْمٞمح٦م ومال حي٥م أطمد أن
ِ
يدٟمَّس ضم٤مٟمٌف أو شمًقء ؾمػمشمف ،سمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًمً٤من إسمراهٞمؿ  واضمٕمؾ زم ًمًِ َ ِ
يـ
٤من صدْ ٍق ِذم ْأظم ِر َ
َ ْ َ
َ
وهق دقم٤مء سم٤مًمثٜم٤مء احلًـ ذم اًم٘مرون ُمـ سمٕمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمُذيمر سم٤مخلػم قمٚمَم قمغم اهلدى وداقمٞم٤م إًمٞمف.
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وهذا سمخالف ُمـ ضب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ًمٕمٜمتف وضمٕمؾ قمٚمٞمف اًمٕم٤مر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قم َٚمَم قمغم اًمْمالل وداقمٞم٤م
إًمٞمف سمًػمشمف وذيمْره اًمًٞمئ٦م ،يمآل ومرقمقن وىم٤مرون وه٤مُم٤من وُمـ ؿم٤مهبٝمؿ ،ويم٠مئٛم٦م اًمْمالل ذم شم٤مرخيٜم٤م اعمٕم٤مس.
ويمذا ُمـ شمٚمقك إًمًٜم٦م ؾمػمشمف سم٤مخلػم سمخالف ُمـ شمٜمٓمؼ إًمًٜم٦م سم٤مخلػم؛ وم٤مٟمٔمر ُم٤م ؾمػمشمؽ ومٚمٝم٤م أصمر ..وذم
هذا ضم٤مءت آصم٤مر وأظمٌ٤مر..
ضم٤مء ذم صحٞمح اسمـ طمٌ٤من سم٤مب «ذيمر ُمٖمٗمرة اهلل ضمؾ وقمال ذٟمقب ُمـ ؿمٝمد ًمف ضمػماٟمف سم٤مخلػم وإن قمٚمؿ اهلل
ُمٜمف سمخالومفش صمؿ روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل= ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛمقت
ومٞمِمٝمد ًمف أرسمٕم٦م أهؾ أسمٞم٤مت ُمـ ضمػمشمف إدٟملم أهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن إٓ ظمػما إٓ ىم٤مل اهلل ضمؾ وقمال ىمد ىمٌٚم٧م قمٚمٛمٙمؿ
ومٞمف وهمٗمرت ًمف ُم٤م ٓ شمٕمٚمٛمقنش.
وضم٤مء «ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛم٧م ومٞمِمٝمد ًمف صمالصم٦م أهؾ أسمٞم٤مت..ش ورواي٦م أظمرى «ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٛمقت ومٞمِمٝمد ًمف
رضمالن ُمـ ضمػمشمف..ش(.)1
وضم٤مء ذم ُمًٜمد أمحد قمـ أّب إؾمقد اًمديكم ،ىم٤مل= أشمٞم٧م اعمديٜم٦م ،وىمد وىمع هب٤م ُمرض ـ ىم٤مل قمٌد اًمّمٛمد= ومٝمؿ
ومٛمرت سمف ضمٜم٤مزة ،وم ُ٠مصمٜمل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ظمػم ،وم٘م٤مل= وضمٌ٧م،
يٛمقشمقن ُمقشم٤م ذريٕم٤م ـ ومجٚمً٧م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ّ
ُمر سم٠مظمرى وم٠مصمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ذ ،وم٘م٤مل قمٛمر= وضمٌ٧م،
ُمر سم٠مظمرى ،وم ُ٠مصمٜمل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ظمػم ،وم٘م٤مل= وضمٌ٧م ،صمؿ ّ
صمؿ ّ
وم٘م٤م ل أسمق إؾمقد= وم٘مٚم٧م ًمف= ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمُ ،م٤م وضمٌ٧م؟ وم٘م٤مل= ىمٚم٧م يمَم ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ=
«أيَم ُمًٚمؿ ؿمٝمد ًمف أرسمٕم٦م سمخػم إٓ أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م ش ىم٤مل= ىمٚمٜم٤م= وصمالصم٦م؟ ىم٤مل= «وصمالصم٦مش ىمٚمٜم٤م= واصمٜم٤من؟ ىم٤مل=
«واصمٜم٤من ش ىم٤مل= ومل ٟمً٠مًمف قمـ اًمقاطمد(.)2
ومثٛم٦م ُمـ شمُرى ؾمػمشمف ،ويّمػم قم َٚمَم قمغم اخلػم ،وآظمر شمُذم ؾمػمشمف ،قمٚمَم قمغم اًمنم وؾمقء اخل ُٚمؼ واشمٌ٤مع اهلقى
ورأؾم٤م ًمٚمْمالًم٦م أو اًمٖمقاي٦م.
يّمدق أو ظم٤من أو
وم٤مٟمٔمر هؾ ي٘م٤مل وم٤مطمش أو ؾم٤مرق أو ًمص أو خمتٚمس أو ُمٗمتقن أو ؾم٤مىمط أو ُمٗمرط أو مل ْ
همػم ذًمؽً ..مٞمس ٟمٔمرا إمم اخلٚمؼ سمؾ ٟمٔمرا إمم ُم٤م جيٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمثٜم٤مء و ُيٜمٓمِؼ شمٕم٤ممم سمف أًمًٜمتٝمؿ.
ويمذًمؽ ًمٚمٛمرء ِذيمر ذم اًمًَمء وم٤مٟمٔمر ُم٤م شمُذيمر سمف؛ ومٗمل إصمر أن أسم٤م ذر ريض اهلل قمٜمف يم٤من ُيذيمر ذم اًمًَمء
ِ
ًمذيمره رسمف شمٕم٤ممم.
***
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 شـ ٌ
قط ..خقف افسؼقط مـ ظغ اهلل تعاػ
إذ أٟمؽ شمٕمٛمؾ اًمذٟم٥م ًمٙمٜمؽ ٓ َتٞمط سم٠مصمره؛ ومٚمٚمذٟم٥م أصمر ذم ىمٚمٌؽ وذم اخلٚمؼ طمقًمؽ وٟمٗمقس اًمٜم٤مس،
وًمٚمذٟم٥م رؾمؿ ُمٙمتقب ذم صحٞمٗمتؽ ،وإقمٔمؿ هق و ْىمع اًمذٟم٥م وُمقىمٕمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،ومٛمـ ذا اًمذي خيؼمك
يمٞمػ وىمع اًمذٟم٥م قمٜمد رسمؽ شمٕم٤ممم؟!
وُمـ اًمذٟمقب ُم٤م ُيً٘مط اًمٕمٌد ُمـ قملم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمخذًمف ومٞمَم سم٘مل ُمـ قمٛمره ،ويٙمٚمف إمم ٟمٗمًف ،وًمق ُويمؾ
أطمدٟم٤م إمم ٟمٗمًف ًمْمؾ وًمِم٘مل.
وم٢مذا شمريم٧م إُمر أو اٟمتٝمٙم٧م اًمًؽم أو وٞمٕم٧م احلؼ أو ومرـم٧م ذم اًمقاضم٥م وم٤مٟمٔمر إمم أصمر قمٛمٚمؽ وُمقىمٕمف
قمٜمد ُمقٓك ،وهؾ ي٤م شمرىُ ،م٤مذا ُىميض سمِم٠مٟمؽ ذم اًمًَمء ،وُم٤مذا شمٜمتٔمر طمتك ًم٘م٤مئف؟
إٟمف عم٤م ؾم٘مط ىمقم ُمـ قملم اهلل ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ سمٕمْمٝمؿ َ وم َٚم ََّم َز ُ
قهب ْؿ ومٝمٚمٙمقا طمتك ًم٘م٤مء اهلل،
اهمقا َأ َزا َغ اهللَُّ ُىم ُٚم َ ُ
ِِ
ِِ
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ ،وشمققمدٟم٤م شمٕم٤ممم إن مل ٟم٘مؿ سم٠مُمره َ وإِن َشمت ََق ًَّم ْقا َي ًْ َت ٌْ ِد ْل
َ ويم ََذًم َؽ ُزي َـ ًمٗم ْر َقم ْق َن ُؾمق ُء َقم َٛمٚمف َو ُصدَّ َقم ِـ َّ
َىم ْق ًُم٤م َهم ْ َػميم ُْؿ ُصم َّؿ َٓ َيٙمُقٟمُقا َأ ُْم َث٤م ًَمٙم ُْؿ.

 شـ ٌ
قط ..ؾظاظة آؾات افدكقا
ُمر هق أُمر ُمٗمزع ،وًمٙمـ ٕٟمف همٞم٥م وم٘مد يٙمقن ًمٌٕمض اًمٜمٗمقس روادع أهع وأيمثر شم٠مصمػما سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمف،
ُم٤م ّ
وهل آوم٤مت اًمدٟمٞم٤م ،وىمد ُمرت ُمٕمٜم٤م إؿم٤مرة إمم هذا.
وم٤مٟمٔمر إمم إُمراض اعمًتٕمّمٞم٦م واعمٗمزقم٦مٟ ،مٕمؿ ُمٗمزقم٦م ،اٟمٔمر إمم ُمثؾ هذه اًمتِمخٞمّم٤مت اًمٓمٌٞم٦م ،وُم٤مذا شمٕمٜمل
ُمـ ومزع ـ هـم٤من اًمٕملم ،اًمٚمً٤من ،اًمٚمث٦م ،هـم٤من اًمثدي ،هـم٤من اًمٕمْمق اًمذيمري ..ـ وهمػم ذًمؽ.
اًمٌؽم سمًٌ٥م ُمرض أو طم٤مدصم٦م ذم حلٔم٦م ظم٤مـمٗم٦مً ،مٓمرف أيمثر.
اجلذام وهق ؾم٘مقط إـمراف وشمآيمٚمٝم٤م.
احلرق ،عم٤م يتٕمرض ًمف اًمٜم٤مس ُمـ طمقداث ،أو اًمِمٚمؾ ،أو وم٘مدان اًمٕم٘مؾ جلٚمٓم٦م أو همػمه٤م ،جيٕمؾ اإلٟمً٤من
ُمٞمت٤م وهق طمل ،وقمٌئ٤م سمٕمدُم٤م يم٤من ضم ٌّ٤مرا!..
هٜم٤م أٟمّمح سمزي٤مرة اعمًتِمٗمٞم٤مت ورؤي٦م أهؾ اًمٌالء وآقمتٌ٤مر سم٤مٕىمً٤مم اًمتل هب٤م شمٚمؽ إُمراض ،وهمػمه٤م،
اًمتل شمذيمّرك طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمدارُ ،مع ُم٤م يٛمٙمـ أن شم٘مدم ٕهٚمٝم٤م ُمـ ظمػم شمٕمٌدا هلل.

 شـقط ..ظقداي إيام
إهن٤م قمقادي إي٤مم ،وشم٘مٚم٥م اًمٔمروف؛ ومٙمؿ ُمـ همٜمل اٟم٘مٚم٥م طم٤مًمف واومت٘مر سمٕمد همٜمك واطمت٤مج سمٕمد قمٓم٤مء ،سمؾ
يمؿ ُمـ قمزيز ص٤مر ُمتًقًٓ ُمنمد ًا ،ويمؿ ممـ وم٘مد أهٚمف أو ؾمٙمٜمف وشم٘مٚمٌ٧م سمف إُمقر شم٘مٚمٌ ً٤م.
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اٟمٔمر إمم هذا ًمٞمس ًماليمتئ٤مب سمؾ ًمالشمٕم٤مظ ًمتحٛمد ٟمٕمؿ اهلل وشم٘مٞمده٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمئال شمًُٚم٥م ُمٜمؽ سمٛمٕمّمٞم٦م رب
اًمٕم٤معملم.

 شـقط ..أؾـقل ادـقت
وُمـ أؾمقاط أظمرة اعمقت ،سم٤مًمٜمٔمر إمم فم٤مهر اعمقت ُمـ اجلًد اًمٌ٤مرد واجلث٦م اهل٤مُمدة واجلقارح اًمً٤ميمٜم٦م
واحلس اعمٕم َٓمؾ ..شمٕمٗمـ اجلًد واٟمتٗم٤مظمف ويمراه٦م رحيف..
ويٛمٙمـ آقمتٌ٤مر هبذا سمرؤي٦م ُمـ يٛمقت أو حم٤موًم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم همًٚمف؛ ومٚمٚمٛمقت ضمالل يٙمًق ذًمؽ اجلًد
اعمٕمٓمؾ ،يمَم قمغم ص٤مطمٌف ُمـ اًمتًٚمٞمؿ واعمٕم٤ميٜم٦م عم٤م رأى ُم٤م يٕمٓمل أصمرا قمغم فم٤مهره..
واقمتؼم وشمذيمر أٟمؽ يقُم ً٤م ُم٤م ذم هذه احل٤مل ًمتٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م سملم يديؽ وُم٤م أٟم٧م ُم٘مدم قمٚمٞمف ،وًمتجٝمز ًمؽ
ِ
ِ
٤محل٤م َوم ِ َ
ألٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َي ْٛم َٝمدُ َ
ون.
سمْم٤مقم٦م طمٞم٨م أٟم٧م ذاه٥م ،وشمًقي ُمْمجٕمؽ ىمٌؾ اًمرطمٞمؾ َ و َُم ْـ َقمٛم َؾ َص ً

 شـقط ..حؼقؼـة ادعايــة
واعم٘مّمقد هب٤م اًمٜمٔمر إمم اعمقت وطم٘مٞم٘متف؛ ُمـ رؤي٦م اعمالئٙم٦م ،واًمٌِم٤مرة سم٤معم٘مٕمد ،واٟمتٝم٤مء ومؽمة اًمتٙمٚمٞمػ واُمتٜم٤مع
اًمٕمٛمؾ وقمدم إُمٙم٤من اًمرضمٕم٦م أو اعمراضمٕم٦م ،وإيمَمل اًمًٗمر اًمٓمقيؾ إمم رسمؽ شمٕم٤ممم ،واًمدظمقل ذم قم٤ممل ضمديد،
إلٟمً ِ
ِ
٤من َُم٤م َمتَٜمَّك.
وآٟمت٘م٤مل ُمـ دار إمم دار ،واًمذه٤مب إمم هٜم٤مك سمَم
أطميت ٓ سمَم شمتٛمٜمك َ أ ْم ًم ْ ِ َ
ْ
واًمدار اًمتل شمذه٥م إًمٞمٝم٤م هل دار ضم٤مدة ودار طمؼَّ ،
يقرم أهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م أضمرهؿ سمٛمقازيـ اًم٘مًط وُمث٤مىمٞمؾ اًمذر،
ٓ فمٚمؿ ومٞمٝم٤م وٓ قمٌ٨م سمؾ ضمد وىمًط ،واًمٗمْمؾ عمـ أدظمٚمف اهلل ذم رمحتف ..شمذيمر ضمٞمدا ومٜمحـ ُمـ أهٚمٝم٤م!.
واًمتدسمر اًمٙمثػم ًمٚمحٔم٤مت آطمتْم٤مر ورؤي٦م اعمالئٙم٦م وُمٕمٝمؿ طمٜمقط ُمـ اجلٜم٦م أو أؾمقاط وُمًقح ُمـ اًمٜم٤مر،
واٟمتٔم٤مر اًمٌِم٤مرة سمَم ي٘مدُمقن سمف ُمـ قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ،ويمٞمػ شمٜمتٔمرك اعمالئٙم٦م ،وإمم أي ُم٘مٕمد شمذه٥م ..إٟمف أُمر قمٔمٞمؿ.
اعمقت يٕمٜمل اٟمتٝم٤مء اًمٕمٛمؾ وسم٘م٤مء إصمر؛ وإصمر إُم٤م ص٤مًمح يدوم ًمؽ سمحًٜم٤مشمف ،أو دء شمًتٛمر يمت٤مسم٦م اًمًٞمئ٤مت
سمٛمداد إقمَمل اًمتل ىمد ُْم٧م ،قمٞم٤مذا سم٤مهلل.
هٜم٤م اًمتدسمر ورؤي٦م اعمحتييـ وُمـ يقدقمقن دٟمٞم٤مٟم٤م ويمٞمػ يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م ،وقمالم يٌٙمقن ،وُم٤م اٟمٓمٌ٤مقمٝمؿ قمَم
شمريمقا وقمَم ي٘مدُمقن قمٚمٞمف ،وُم٤مذا ًمق ُُمد ذم أقمَمرهؿ؟!

وطاهره
 شـقط ..افؼز
ُ

أُم٤م فم٤مهره ومَم شمراه سمٕمٞمٜمؽ وٓ يٜمٙمره ُمٜمٙمِر ،شمٚمؽ احلٗمرة وذًمؽ اًمٔمالم وُمراوم٘م٦م مج٤مضمؿ وقمٔم٤مم ُمـ ؾمٌ٘مقك،

اًمتًٚمٞمؿ اًمت٤مم ًمموم٤مت ومال شمر ّد قمـ ضمًدك آوم٦م شمٜمٝمش أو دودا ي٠ميمؾ أو قمٗمٜم٤م ُمٜمتٜم٤م ..ضمًد يٜمتٗمخ صمؿ يتحٚمؾ
ويذه٥م ،ريح سمِمع وُمٜمٔمر ُمٗمزع ،ص٤مر اجلًد اجلٛمٞمؾ أو اًم٘مقي ؾمقأة وقمقرة يت٠مذى اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م.
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اًمْمٞمؼ واعمحٌس ،اًمٔمٚمٛم٦م واًمقطمدة ،اًمٕمري واًمقطمِم٦م ،آٟمٗمراد ذم ؿمدة اًمٔمالم واًمؼمد ،أو اهلجػم واحلر،
اًمًٙمقت اًمت٤مم ومال صخ٥مٟ ،مدم أهٚمٝم٤م وسمٙم٤مؤهؿ قمغم ُم٤م وٞمٕمقا ،اٟم٘مٓم٤مع ّ
اًمٚمذات وإُم٤مينٟ ،مٗمرة اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م
وُمـ زي٤مرهت٤م ،ويمؾ زائر ومٝمق قمغم قمجؾ يؽمك وديٕمتف ويٛميض!
سمٕمد ىمٚمٞمؾ يتحقل اجلًد إمم ريم٤مم ُمـ اًمٕمٔم٤مم ،يٜم٘مٚمٝم٤م اًمداومـ إمم ضم٤مٟم٥م اًم٘مؼم ًمٞمقؾمع ًمٖمػمه ممـ ضم٤مء سمٕمده ،وسمٕمد
ىمٚمٞمؾ يتحقل ريم٤مم اًمٕمٔم٤مم إمم طمٗمٜم٦م ُمـ شمرابٟ ،مٕمؿ طمٗمٜم٦م ُمـ شمراب يم٤مٟم٧م ؿمخّم ً٤م ص٤مظمٌ ً٤م وضمٌ٤مر ًا ذم إرض.
وم٤مٟمٔمر ي٤م طمٗمٜم٦م اًمؽماب هؾ شمٜمزل إمم هٜم٤مك سمدُمٕم٤مت وؾمجدات وضمٝم٤مد وىمرآن ،أم شمٜمزل سمحرُم٤مت ُمٜمتٝمٙم٦م
وأواُمر ُمْم َٞمٕم٦م وُمٔم٤ممل ُمقىمقرة قمغم فمٝمرك؟
شمدسمر ي٤م طمٗمٜم٦م اًمؽماب.

 شــقط ..حؼقؼـة افؼـز
وأُم٤م طم٘مٞم٘متف وم٤مًمٔمالم ىمد يتٌدد ٕهٚمٝم٤م اًمّم٤محللم ومٞمٜمقر هلؿ سمَم ىمدُمقا أو يٌ٘مك آظمرون ذم فمٚمٛم٦م..
هق ًمٌٕمْمٝمؿ ري٤مض ُمـ اجلٜم٦م شم٠مشمٞمف ُمٜمف ري٤مطملم وطمٜمقط وومرش ،ؤظمريـ طمٗمرة ُمـ اًمٜم٤مر ُم٘مدُم٦م ،يٕمرض
أهٚمٝم٤م قمغم ُم٘م٤مقمدهؿ همدوة وقمِمٞم٤م.
يٗمًح ًمٚمٌٕمض ُمد اًمٌٍم ،ويْم٤مء ًمف ،ويٛمد ُمـ اجلٜم٦م ويرى ُم٘مٕمده ويٌنم سم٤مًمٜمج٤مة..
وآظمر ييب ضسم٦م سمٛمٓمرىم٦م ُمـ طمديد سمٞمد ُمٚمؽ يٖمقص اعميوب ذم إرض ؾمٌٕملم ذراقم٤مّ ،
يت٠ممل اجلًد
ّ
ويت٠ممل اًمروح ،شمٔمٝمر قمالُم٤مت قمغم سمٕمض إُمقات ،وٓ شمٔمٝمر قمغم آظمريـً ،مٙمـ َجيري قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ..
يقصٚمقن إًمٞمؽ آُٓمٝمؿ؟ ٟمٕمؿ يًٛمع ساظمف اخلٚمؼ مجٞمٕم٤م قمدا اًمث٘مٚملم.
وًمٙمـ أٟمّك ّ
وىمد يم٤مدت سمٖمٚم٦م يم٤من يريمٌٝم٤م رؾمقل اهلل  أن َتٞمد سمف عم٤م اىمؽمب ُمـ ىمؼم يم٤من ص٤مطمٌف يٕمذب..
ومم٤م أسم٘مك شمٕم٤ممم ُمـ آصم٤مر قمذاب أهٚمٝم٤م أن أصح٤مب اخلٞمقل وهمػمه٤م إذا أص٤مهب٤م ا َعمٖمؾ ـ قمدم شمٍميػ ومْمالهت٤م
ـ ٓ يذهٌقن هب٤م إمم ىمٌقر اعمًٚمٛملم ،سمؾ يذهٌقن هب٤م امم ىمٌقر اًمٞمٝمقد أو اًمٜمّم٤مرى أو اًمٕمٌٞمديلم اًمراومْم٦م ـ همالة
اًمِمٞمٕم٦م ـ وم٢مهن٤م قمٜمدُم٤م شمًٛمع ُمـ قمذاهبؿ يّمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمٗمزع ُم٤م شمًٝمؾ سمف سمٓمقهن٤م ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ومً٠مًمتٝمؿ هؾ شمذهٌقن هب٤م إمم ىمٌقر اعمًٚمٛملم ىم٤مًمقا= ٓ ،وم٢مٟمٜم٤م ًمق ذهٌٜم٤م هب٤م امم ىمٌقر اعمًٚمٛملم ٓ يذه٥م ُم٤م هب٤م..
اعمًٛملم سم٤مًمٗم٤مـمٛمٞملم=
ي٘مقل رمحف اهلل ذم طمديثف قمـ اًمٕمٌٞمديلم
ّ
«وإذا أص٤مب اخلٞمؾ أرصده أشمقا هب٤م إمم ىمٌقرهؿ ،يمَم ي٠مشمقن هب٤م إمم ىمٌقر اًمٙمٗم٤مر ،وهذه قم٤مدة ُمٕمرووم٦م ًمٚمخٞمؾ
إذا أص٤مب اخلٞمؾ َُمٖمؾ ذهٌقا هب٤م إمم ىمٌقر اًمٜمّم٤مرى سمدُمِمؼ وإن يم٤مٟمقا سمٛمً٤ميمـ اإلؾمَمقمٞمٚمٞم٦م واًمٜمّمػمي٦م
وٟمحقُه٤م ،ذهٌقا هب٤م إمم ىمٌقرهؿ ،وإن يم٤مٟمقا سمٛمٍم ذهٌقا هب٤م إمم ىمٌقر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،أو هل١مٓء اًمٕمٌٞمديلم
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اًمذيـ ىمد يتًٛمقن سم٤مٕذاف ،وًمٞمًقا ُمـ إذاف ،وٓ يذهٌقن سم٤مخلٞمؾ إمم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم؛ وٓ إمم
ىمٌقر قمٛمقم اعمًٚمٛملم وهذا أُمر جمرب ُمٕمٚمقم قمٜمد اجلٜمد وقمٚمَمئٝمؿ.
أصقاهتؿ اًمٌٝم٤مئؿ ،يمَم أظمؼم اًمٜمٌل سمذًمؽ أن
وىمد ذيمر ؾمٌ٥م ذًمؽ= أن اًمٙمٗم٤مر يٕم٤مىمٌقن ذم ىمٌقرهؿ ،ومتًٛمع
َ
اًمٙمٗم٤مر يٕمذسمقن ذم ىمٌقرهؿ ،ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌل= «أٟمف يم٤من رايمٌ٤م قمغم سمٖمٚمتف ،ومٛمر سم٘مٌقر ومح٤مدت سمف يم٤مدت
شمٚم٘مٞمف ،وم٘م٤مل= «هذه أصقات هيقد شمٕمذب ذم ىمٌقره٤مش ،وم٢من اًمٌٝم٤مئؿ إذا ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ اًمّمقت اعمٜمٙمر أوضم٥م هل٤م
ُمـ احلرارة ُم٤م يذه٥م ا َعمٖمؾ.
ويم٤من اجلٝم٤مل ئمٜمقن أن متِمٞم٦م اخلٞمؾ قمٜمد ىمٌقر ه١مٓء ًمديٜمٝمؿ وومْمٚمٝمؿ ،ومٚمَم شمٌلم هلؿ أهنؿ يٛمِمقهن٤م قمٜمد
ىمٌقر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمٜمّمػمي٦م وٟمحقهؿ دون ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ،وذيمر اًمٕمٚمَمء أهنؿ ٓ يٛمِمقهن٤م قمٜمد
ىمؼم ُمـ يٕمرف سم٤مًمديـ سمٛمٍم واًمِم٤مم وهمػمه٤م؛ إٟمَم يٛمِمقهن٤م قمٜمد ىمٌقر اًمٗمج٤مر واًمٙمٗم٤مر= شمٌلم سمذًمؽ ُم٤م يم٤من
ُمِمتٌٝم٤م.
وأُم٤م ه١مٓء اًم٘مراُمٓم٦م وم٢مهنؿ ذم اًمٌ٤مـمـ يم٤مومرون سمجٛمٞمع اًمٙمت٥م واًمرؾمؾ ،خيٗمقن ذًمؽ ويٙمتٛمقٟمف قمـ همػم ُمـ
يث٘مقن سمف؛ ٓ ئمٝمروٟمف ،يمَم ئمٝمر أهؾ اًمٙمت٤مب ديٜمٝمؿش(.)1
إن يمُرسم٦م واطمدة متر سم٤مًمٕمٌد ذم ىمؼمه شمًتٖمرق ـمقيال ،وٓ ٟمدري شم٘مٞمٞمؿ ُم٤م أومٕم٤مًمٜم٤م وأىمقاًمٜم٤مً ،مٙمـ ٟمرى ذًمؽ
هٜم٤مك وٓ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مشمٌ٦م أو اعمراضمٕم٦م ..ومٝمؾ ُمـ يمرسم٤مت شمٜمتٔمرك أم هٜم٤مك ُم٤م يًٕمدك؟ ٓ سمد ُمـ ُمراضمٕم٦م ُم٤م
ؾمتٚم٘مك؛ وم٠مزُم٤مت أظمرة ٓ شم٘مقم هل٤م اًمدٟمٞم٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م.
سمؾ شمدسمر شمقاريخ ؿمقاهد اًم٘مٌقر وُمٜمذ يمؿ أهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م؛ هذا ُمـ قمنمات اًمًٜملم وهذا ُمٜمذ ىمرن ،واٟمٔمر يمؿ
وٛم٧م سملم ضمٜمٌٞمٝم٤م سمٛمرايمز اًمٜم٤مس وُمراشمٌٝمؿ ،ـمقهتؿ إرض مجٞمٕم٤م وأيمٚم٧م أضمً٤مدهؿ وأسم٘م٧م ِذيمرا هلؿ وٕمٞمٗم٤م،
وطمٗمٔم٧م هلؿ إقمَمل مل هيٛمؾ ُمٜمٝم٤م ُمث٘م٤مل ذرة.
صمؿ اٟمدصمرُ ،
وًمق ؾم٠مًم٧م ُمً٤ميمٜمٝمؿ و ُدورهؿ اًمتل يم٤مٟمقا يًٙمٜمقن ومًتخؼمك أُمر قمٔمٞمَم..
ؾم٠مًم٧م اًمدار ختؼمين قمـ إطمٌ٤مب ُم٤م ومٕمٚمــقا
وم٘م٤مًم٧م زم أٟم٤مخ اًم٘مقم أي٤مُم ً٤م وىمد رطمــــــٚمقا
ٍ
ُمٜم٤مزل ٟمزًمــــقا
وأي
وم٘مٚم٧م وأيـ أـمٚمٌٝمؿ ؟ ّ
وم٘م٤مًم٧م سم٤مًم٘مٌقر وىمد ًم٘مقا واهلل ُم٤م ومٕمـــــٚمقا
أٟم٤مس همـ ّرهؿ ٌ
أُمؾ ومٌ٤مدرهؿ سمف إضمـــــــؾ
ٌ
2
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ومٜمقا وسم٘مل قمغم إي٤مم ُم٤م ىم٤مًمقا وُم٤م قمٛمٚمـقا
همرهؿ ٌ
أُمؾ ومٌ٤مدرهؿ سمف إضمــــــؾ
ٌ
أٟم٤مس ّ
َوم ْٜمقا وسم٘مل قمغم إي٤مم ُم٤م ىم٤مًمقا وُم٤م قمٛمٚمـقا
وأصمٌ٧م ذم صح٤مئٗمٝمؿ ىمٌٞمح اًمٗمٕمؾ واًمـزًمؾ
ومال يًتٕمتٌقن وٓ هلؿ ُمٚمج٠م وٓ طمــــٞمؾ
هٜم٤م ٟمٜمّمح سم٤مُٕمر اًمٕمٛمكم ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر؛ وم٘مد وص رؾمقل اهلل  هبذا «يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر؛
أٓ ومزوروه٤م وم٢مهن٤م شمذيمّر أظمرةش(.)1
ويم٤من قمثَمن ريض اهلل يزور اًم٘مٌقر ويٌٙمل ،وي٘مقل أن هذا اعمقـمـ ًمق صٚمح ومَم سمٕمده أين وإٓ ومَم سمٕمده أؿمد
ُمٜمف؛ وم٘مد ضم٤مء «يم٤من قمثَمن ريض اهلل قمٜمف إذا وىمػ قمغم ىمؼم يٌٙمل طمتك يٌؾ حلٞمتف وم٘مٞمؾ ًمف= شمذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومال
شمٌٙمل ،وشمذيمر اًم٘مؼم ومتٌٙمل؟ وم٘م٤مل= إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ي٘مقل= اًم٘مؼم أول ُمٜمزل ُمـ ُمٜم٤مزل أظمرة  ،وم٢من
ٟمج٤م ُمٜمف ومَم سمٕمده أين ،وإن مل يٜم٩م ُمٜمف ومَم سمٕمده أؿمد ،ىم٤مل= وؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ي٘مقل= ُم٤م رأي٧م ُمٜمٔمرا ىمط إٓ
واًم٘مؼم أومٔمع ُمٜمفش(.)2
ويم٤من احلًـ اًمٌٍمي يٙمثر زي٤مرهت٤م واجلٚمقس سمٞمٜمٝم٤م ،وعم٤م قمقشم٥م ،ىم٤مل= إين أضم٤مًمس ىمقُم٤م إذا زرهتؿ ذيمّروين
سم٤مٔظمرة ،وإذا اٟمٍموم٧م قمٜمٝمؿ مل يٖمت٤مسمقين..
اٟمٔمر إمم ُمرىمدك أظم٤مهً ٓ ،مٚمتٕمٓمؾ قمـ اًمدٟمٞم٤م سمؾ ًمتجٝمز ًمف..
واٟمٔمر إمم أضمدى سمْم٤مقم٦م شمٚم٘مك هب٤م رسمؽ وشمٜمزل هب٤م إمم هذا اعمٙم٤من وم٠مقمدّ ه٤م واسمذهل٤م؛ وم٢من إُمر ضمٚمؾ.
ِ
ِ
ِ
٥م
يـ يمُت َ
ؼم َز ا ًَّمذ َ
واقمٚمؿ أٟمف ُمرىمد وُمْمجع ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُمقاـمـ اعمقت واًم٘مٌقر ُ ىمؾ ًَّم ْق يمُٜمت ُْؿ ِذم ُسم ُٞمقشمٙم ُْؿ ًَم َ َ
َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ ا ًْم َ٘مت ُْؾ إِ َمم ُم َْم ِ
٤مضم ِٕم ِٝم ْؿ.
َ
ُ
ِ
ِ
٤محل٤م َوم ِ َ
ألٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َي ْٛم َٝمدُ َ
ون ىم٤مل جم٤مهد «يًقون اعمْم٤مضمعش.
واٟمٔمر إمم هتٞمئ٦م ُمراىمده٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم= َ و َُم ْـ َقمٛم َؾ َص ً

وم٤مًمٕمٛمؾ هق هتٞمئ٦م ًمٚمرىم٤مد هٜم٤مك ،وم٠مقمد ُمرىمدك وؾمق ُمْمجٕمؽ ،واٟمٔمر إمم ُمْم٤مضمع ُمـ ؾمٌ٘مقك؛ وم٢مٟمٜم٤م مجٞمٕم ً٤م
ٟمًٕمك ٕن ٟمًقي اعمْم٤مضمع وهنلء ٕٟمٗمًٜم٤م اًمرىم٤مد.
***
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 شـقط ..هـقل ادطؾـع
وُمٕم٤ميٜم٦م يمؾ ُم٤م وقمد اهلل ،وجملء اًمٞمقم اعمققمقد ،واضمتٛمع إوًمقن وأظمرون ،حلٔم٦م اٟمٗمْم٤مض اًمٜم٤مس ُمـ
اًم٘مٌقر قمغم رؤؾمٝمؿ شمراهب٤م ،جيٞمٌقن اًمداقمل سمحٛمد رهبؿ َ ي ْقم َيدْ ُقمقيمُؿ َومتًَت ِ
قن إِن ًَّمٌِ ْثت ُْؿ إَِّٓ
قن سمِ َح ْٛم ِد ِه َو َشم ُٔمٜم َ
َجٞم ٌُ َ
ْ ْ
َ

َىمٚمِٞم ً
ال.

إٟمف ُمٕم٤ميٜم٦م هقل اعمٓمٚمع عمٕم٤ميٜم٦م احلً٤مب ،وُم٤م أقمٔمٛمف!
ضم٤مء ذم «وص٤مي٤م اًمٕمٚمَمء قمـ اعمقتش قمـ ؾمٚمٞمَمن سمـ يً٤مر ،أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ،طملم طميشمف
اًمقوم٤مة  ،ىم٤مل ًمف اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م = هٜمٞمئ٤م ًمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م ،وم٘م٤مل= «ي٤م اسمـ أم اعمٖمػمة ،وُم٤م يدريؽ؟ واًمذي
ٟمٗمز سمٞمده ًمق يم٤من زم ُم٤م سملم اعمنمق إمم اعمٖمرب ٓومتدي٧م سمف ُمـ هقل اعمٓمٚمعش.
ظمل ،هذا قمٛمر اعمٌنم سم٤مجلٜم٦م ،ومتدسمر أُمرك واؾمتحي هذا اعمِمٝمد وٓ يٖمٞمٌـ قمـ سم٤مًمؽ ،واضمٕمٚمف ٟمُّم٥م
ي٤م ُأ ّ
قمٞمٜمؽ ومًقف ي٘ميض اًمٜم٤مس سمٕمده أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م ىمْمقا ذم دٟمٞم٤مهؿ.

 شـقط ..احلشـر افعظقـؿ
وأهقال اعمقىمػ وـمقل اًمقىمقف ذم هجػم اًمِمٛمس سمال فمؾ ،إٓ ُمـ أفمٚمف اهلل سمرمحتف سمًٌ٥م قمٛمؾ قمٛمٚمف..
واًمْمح واهلجػم ،اخلقف اعمحٞمط ،اًمٗمزع ُمـ اًم٘م٤مدم..
اًمٔمٛم٠م اًمٓمقيؾ ،واًمٜمّم٥م اًمٓمقيؾ،
ّ
اٟمتٔم٤مر احلً٤مب ووزون إقمَمل ورؤي٦م اًمّمحػ وشمٚم ّ٘مل اًمٙمت٥م ،وسم٠مي يد ؾمتٙمقن..
أهقال وزن إقمَمل وهؾ شمث٘مؾ اعمقازيـ أو ختػ ،وُم٤م ِزٟم٦م أقمَمًمٜم٤م وُم٤م ىمٛمٞمتٝم٤م قمٜمد اهلل ذم اعمٞمزان احلؼ ،وهق
أُمر ضمٚمؾ؛ إذ أٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م أقمَمًمٜم٤م وٓ ُمقىمٕمٝم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.
صمٛم٦م ُمـ حينمون ذم أُمث٤مل اًمذر ـ صٖم٤مر اًمٜمٛمؾ ـ وهؿ اعمتٙمؼمون..
وصمٛم٦م ُمـ حينمون قمٛمٞم٤م وسمٙمَم وصَم ،وهؿ جيرون قمغم وضمقهٝمؿ..
يمَم أن صمٛم٦م ُمـ حينمون وومدا يمراُم٤م قمغم اًمٜمج٤مئ٥م ِيردون قمغم رهبؿ وومدا يمريَم.
ِ
يـ يم ََذ ُسمق ْا َقم َغم َرهبِ ْؿ..
صمٛم٦م ُمـ يًؽمه رسمف ،وآظمر يٗمْمحف سملم اخلالئؼ ،ويٜم٤مدي إؿمٝم٤مد= َ ه ُ١مٓء ا ًَّمذ َ
طمذر اهلل ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘مف وأرؾمؾ رؾمٚمف ّ
أهقال وأهقالّ ،
َتذر إوًملم وأظمريـ ..ومٝمؾ شمدسمرت أُمرك وُم٤م شمٚم٘مك
اهلل ًمف وُم٤م أقمددت هلذا اًمٞمقم إذا اٟمتثر ٟمٔم٤مم اًمٙمقن وسمدًم٧م إرض همػم إرض واًمًَموات؟.
***
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 شـقط ظظقؿ ..افقؿـقف بغ يـدي اف َّؾـف
وهق أمر ظظقؿ ،قمٔمٞمؿ سمٙمؾ ُم٘مٞم٤مس ،اًمقىمقف سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم َ و ًَم ْق شم ََرى إِ ْذ ُو ِىم ُٗمق ْا َقم َغم َرهبِ ْؿَ ،ىم َ٤مل َأ ًَم ْٞم َس
٤محلؼ؟ َىم٤م ًُمق ْا َسم َغم َو َرسمٜمَ٤م وىم٤مل ُ« =م٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد إٓ وؾمٞمٙمٚمٛمف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مً ،مٞمس سملم اهلل وسمٞمٜمف
َه َذا سمِ ْ َ
شمرمج٤من ،صمؿ يٜمٔمر ومال يرى ؿمٞم ًئ٤م ىمداُمف ،صمؿ يٜمٔمر سملم يديف ومتًت٘مٌٚمف اًمٜم٤مر ..احلدي٨مش(.)1
ؾمتٕمقد شمٚمؽ اًمذرة ًمت٘مػ أُم٤مم رهب٤م ،يٕمقد ذًمؽ اعمخٚمقق ًمٞمقىمػ سملم يدي رسمف ،سمٕمد شمٕم٥م وؾمٗمر وشمٓمقاف..
وم٤مضمٕمؾ هذا أُم٤مُمؽ وٓ شمٜمًف ومٝمق ىم٤مدم قمغم يمؾ طم٤مل ..وهق أقمٔمؿ ُمقىمػ ؾمت٘مٗمف ،ويمذا إوًمقن
وأظمرون؛ وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.

 شـقط افـار  ..دار خؾد إصؼقاء
قمذاب اهلل اًمٕمٔمٞمؿ« ،اًمٜم٤مرش ،ودار اًمِم٘م٤مء وحمؾ اًمٖمٛمقم وُمقوع أوم٤مت ،ودار اخلٚمد عمـ ؿم٘مل ذم سمٓمـ
أُمف ..وىمد أٟمذره٤م اهلل ظمٚم٘مف َ وم٤م َّشم ُ٘مق ْا اًمٜمَّ٤مر ا ًَّمتِل و ُىمقده٤م اًمٜمَّ٤مس و ِْ
احل َج َ٤مر ُةَ  وم َ٠م َ
ٟمذ ْر ُشمٙم ُْؿ ٟم ًَ٤مرا َشم َٚم َّٔمك ،وىمد ٟم٤مدى
َ َُ
ُ َ
َ
رؾمقل اهلل قمغم ُمٜمؼمه «أٟمذرشمٙمؿ اًمٜم٤مرش(.)2
اٟمٔمر؛ وم٢مهن٤م دار ىمقم ٓ يؼمطمقهن٤م وٓ يٕمرومقن همػمه٤مً ،مٞمس هلؿ خمرج وٓ يٕمرومقن همػمه٤م ..قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك.
***
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افتعامؾ مع أشقاط اخلقف
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أؾمقاط اخلقف يٙمقن سم٤مؾمتحْم٤مره٤م ،وُمِم٤مهدة ُم٤م يِم٤مهد ُمٜمٝم٤م ،وشمدسمر ُم٤م أظمؼم اهلل قمـ اًمٖمٞم٥م
ُمٜمٝم٤م ،وُمٕم٤ميِمتٝم٤م وُمٕمروم٦م وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وإًمزام اًم٘مٚم٥م ُم٤م يرشمدع سمف ُمٜمٝم٤م.
إن اعمٓمٚمقب ًمٞمس هق احلزن أو آيمتئ٤مب؛ وم٤محلزن ًمٞمس حمٛمقد ًا ذقم ً٤م سمؾ يم٤من رؾمقل اهلل  يًتٕمٞمذ ُمٜمف
«اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اهل َ ّؿ واحلزن ،وأقمقذ سمؽ ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ..ش احلدي٨م.
وقمغم هذا وم٤محلزن ًمٞمس ُمٓمٚمقب احلدوث ،يمَم أٟمف ًمٞمس قمٌ٤مدة ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمٕمٌد ـ يمَم ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ـ سمؾ
هق قم٤مرض يٕمرض ًمٚمٕمٌد قمٜمد اًمتٗمريط أو اًمت٠مظمر ،وًمٞمس حمٛمقد ًا أن ي٘مػ اًمٕمٌد قمٜمده ٕٟمف يٕمٓمٚمف قمـ اًمٓمريؼ.
واخلقف همػم احلزن وآيمتئ٤مب؛ اخلقف يٙمقن ُمـ أُمر ىم٤مدم واحلزن شم٠مؾمػ قمغم ُمٗم٘مقد ،وهذا ٓ يٗمٞمد.

 خـريـة اخلـقف ...وافؼـدر ادطؾـقب مــف
٤مد َوم٤م َّشم ُ٘م ِ
ف اهللَُّ سمِ ِف ِقمٌ٤مده؛ ي٤م ِقمٌ ِ
قن وىم٤مل=
ظمقف شمٕم٤ممم قمٌ٤مده َ ذًم ِ َؽ ُخيَق ُ
َ َُ َ َ
أُم٤م اخلقف ومٝمق ُمٓمٚمقب ًمٚمٕمٌد وىمد ّ
ال َختَ٤م ُومقهؿ و َظم٤م ُوم ِ
َ وم َ
اعمحرم ويًقق ًمٚمٕمٛمؾ
لم؛ وم٤مخلقف حمٛمقد ٕٟمف يردع قمـ اًمٕمٛمؾ
قن إِن يمُٜمتُؿ ُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ُ ْ َ
َّ
ومٞمًٚمؿ ص٤مطمٌف ُمـ اهلٚمٙم٦م.
اًمّم٤مًمح ْ
واخلقف ًمٞمس ُمٓمٚمقسم ً٤م سمحٞم٨م ُي٘مٕمد قمـ اًمٕمٛمؾ ،أو هيدم اإلٟمً٤من ..سمؾ اًم٘مدر اعمٓمٚمقب واًمقاضم٥م هق ُم٤م يردع.
ومٞمج٥م ُمـ اخلقف ُم٤م يردع قمـ اًمنمك ،وجي٥م ُم٤م يردع قمـ اعمحرُم٤مت واًمٙمٌ٤مئر وُم٤م يدومع ص٤مطمٌف ًمٚم٘مٞم٤مم
سم٤مًمقاضم٥م ،وأُم٤م ُم٤م يدومع ًمؽمك اعمٙمروه٤مت وقمٛمؾ اعمًتحٌ٤مت ومٝمق ُمًتح٥م ..وُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ومال دًمٞمؾ قمغم
ُمدطمف وـمٚمٌف.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م= «اخلقف اعمحٛمقد ُم٤م طمجزك قمـ حم٤مرم اهللش.
ٞمػ ُمٜمف اًمٞم٠مس
وم٤مخلقف اعمحٛمقد اًمّم٤مدق= هق ُم٤م طم٤مل سملم ص٤مطمٌف وسملم حم٤مرم اهلل  وم٢مذا دم٤موز ذًمؽ ِظم َ
واًم٘مٜمقط ،واًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط يمٌػمة حمرُم٦م؛ ومال سمد ُمـ اًمتقازن إذ أن هذا اًمديـ وؾمط سملم ـمروملم َ ويم َ
لم
َ٤من َسم ْ َ
َذًم ِ َؽ َىم َقا ًُم٤م.
ويٕملم قمغم هذا ىمقل رؾمقل اهلل  ذم دقم٤مئف «اًمٚمٝمؿ ِ
اىمًؿ ًمٜم٤م ُمـ ظمِمٞمتؽ ُم٤م َتقل سمف سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٕمّمٞمتؽش،
وم٘مد دقم٤م  سمَم يردع قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،ومل يدع سمخقف يٌٚمغ سمف اًمٞم٠مس أو ي٘مٕمد سمف قمـ اًمٕمٛمؾ ،وهذا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي
ذم اًمدقم٤مء اعم٠مصمقر اًمذي يِمٛمؾ يمٜمقزا ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمؽمسمٞم٦م.

122

 افتخقيػ دم افؼرآن ...مرتبط باكحراؾات فردظفا
ومٛمـ شمدسمر وقمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ذم مجٞمع ُمقارده ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وضمده ًمٞمس وقمٞمدا حمْم٤م؛ سمؾ هق وقمٞمد ُمرشمٌط
سمجرائؿ ،واًمققمٞمد ضم٤مء ًمٚمردع قمٜمف ،وًمٞمس هق وقمٞمدا ُمٓمٚم٘م٤م سمال هدف حمدد(.)1
وُمـ قمٚمؿ هذا قمٚمؿ وفمٞمٗم٦م اخلقف ،وقمٚمؿ أٟمف خي٤مف ُمـ ؾمقء ٟمٗمًف وشم٘مّمػمه ُمع قمٔمؿ طمؼ رسمف وضمالل
أُمره ،ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م وٕمػ اًمٜمٗمقس وختٚمؾ اهلقى وحلقق اًمتٗمٚم٧م.
ومٛمِمٝمد ؾمقرة احل٤مىم٦م ومٞمٛمـ أويت يمت٤مسمف سمِمَمًمف واًمققمٞمد اًمِمديد ًمف ارشمٌط سم٘مقًمف سمٕمده٤م يمحٞمثٞم٤مت ًمٚمحٙمؿ إِ َّٟم ُف
ِ
ِ
حيض َقم َغم َـم َٕم٤م ِم اعمْ ِ ًْٙمِ ِ
يم َ
لم .اىمرأ آي٤مت ؾمقرة احل٤مىم٦م ُمـ أي٦م  58إمم أي٦م .69
َ٤من َٓ ُي ْ١مُم ُـ سمِ٤مهللَِّ ا ًْم َٕمٔمٞم ِؿ * َو َٓ َ ُ
اًمزىمق ِم * َـم َٕم٤م ُم ْإَصمِٞم ِؿ ..أي٤مت ،ارشمٌط سم٤مٟمحراف
واعمِمٝمد اًمٕمٔمٞمؿ ذم آظمر ؾمقرة اًمدظم٤من إِ َّن َؿم َج َر َة َّ
ُمٕملم ،ومذيمر ىمٌٚمٝم٤م إٟمٙم٤مرهؿ ًممظمرة وذيمر ذم ظم٤ممتتٝم٤م اًمتٙمؼم اًمذي دومٕمٝمؿ إمم اجلحقد واًمٙمٗمر؛ قمغم أٟمف «ا ًْم َٕم ِز ُيز
وقم ّذب قمغم ضمرائؿ ِ
ُمقضمٌ٦م« ..اىمرأ آي٤مت ؾمقرة اًمدظم٤من ُمـ أي٦م  68إمم أي٦م 85ش.
يؿ!ش؛ وم ُ٠مهلم ُ
ا ًْمٙم َِر ُ
وُمِمٝمد ؾمقرة احل٩م ومٞمٛمـ ىم ّٓمٕم٧م ًمف صمٞم٤مب ُمـ ٟم٤مر ارشمٌط سمٛمخ٤مصٛم٦م اعم١مُمٜملم ذم رهبؿ ومٙمٗمروا سمف وأذيمقا
وقم٤مدوا اعمقطمديـ وىم٤مشمٚمقا إلىمرار اًمنمك وم٘مد سمدأت أي٤مت ه َذ ِ
ان َظم ّْم ََم ِن ْ
اظمت ََّم ُٛمقا ِذم َرهبِ ْؿ َوم٤م ًَّم ِذي َـ
َ
َيم َٗم ُروا ...اىمرأ آي٤مت ؾمقرة احل٩م ُمـ أي٦م < 9إمم أي٦م  ،55واىمرأ آي٤مت ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت ُمـ أي٦م  95إمم
أي٦م  ،:5وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقاوع ذم يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز.
هذه وم٘مط صمالصم٦م أُمثٚم٦م ،إذا شمدسمرهت٤م وضمدت هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٓمردة ومٞمَم سم٘مل ُمـ أي٤مت؛ وم٤مٟمٔمر ذم أي ُمقوع
ضم٤مء ومٞمف اًمققمٞمد وضمدشمف ُمرشمٌٓم ً٤م سم٤مٟمحراف شمردع قمٜمف أي٤مت وشمقىمظ اًمٜمٗمقس إلصالطمف ،واهلل شمٕم٤ممم اهل٤مدي
واًمٕم٤مصؿ واعمقومؼ.

 ؾؼـف أشـقاط اخلـقف ...فسبقة افـػقس
وم٘مف إُمر هٜم٤م هق أن شمرسمط ىمٚمٌؽ هبذه إؾمقاط سمَم يردقمؽ قمـ آٟمحراف أو اٟمتٝم٤مك احلرُم٦م ،أو اًمتٗمٚم٧م ُمـ
إُمر أو اًم٘مٕمقد قمـ اًمقاضم٥م ،ومٚمَم خت٤مف شمدًم٩م وشمًٕمك إمم رسمؽ ،ومٙمَم ؾمٌؼ؛ اخلقف ؾم٤مئؼ سمٞمٜمَم اًمرضم٤مء طم٤مدٍ
«ىم٤مئدش.
وم٤مٟمٔمر إمم أهي٤م أؿمدّ ردقم ً٤م ًم٘مٚمٌؽ وأهي٤م أؿمد شمذيمػم ًا ًمؽ وم٠م ًْم ِزم هب٤م ٟمٗمًؽ؛ وم٤معمٓمٚمقب سم٤مخلقف اًمت٘مقيؿ ٓ
اخلقف ذم ٟمٗمًف أو اًمٞم٠مس أو اًم٘مٜمقط.
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وقمغم هذا يم٤من اًمًٚمػ ،ومٕمثَمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ُيٙمثر ذيمر اًم٘مٌقر وزي٤مرهت٤م ،وجيد قمٜمده٤م ىمٚمٌف ويٌٙمل
ُمـ ظمِمٞم٦م رسمف.
َ
وآظمر ُمـ اًمًٚمػ يم٤من ُيٚمزم ٟمٗمًف ذيمر اعمقت وي٘مقل «ًمق هم٤مب ذ ْيمر اعمقت قمٜمل ؾم٤مقم٦م ومًد ىمٚمٌلش.
وؾمٗمٞم٤من اًمثقري يذيمر أهقال اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك يم٤من يٜمِمٖمؾ هب٤م دون ىمّمد قمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وىمد ىم٤مم ًمٞمّمكم وم٘مٕمد
ذم ذيمره٤م طمتك اٟمٌٚم٩م اًمٗمجر ،يمَم روى قمٜمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم ً٤م ،وأحل٘مٜم٤م هبؿ ذم اًمّم٤محللم.
وم٤مٟمٔمر هؾ آوم٤مت اًمدٟمٞم٤م وقم٤مره٤م ،أم اعمجٝمقل ُمـ أصمر اًمذٟمقب ووىمٕمٝم٤م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ،أم إُمراض
اعمٗمزقم٦م واعمًتٕمّمٞم٦م وآوم٤مت إضمً٤مد أو اٟم٘مالب احلٞم٤مة سم٠مهٚمٝم٤م..
هؾ اعمقت وضمالًمف ،أم اًم٘مؼم وومٔم٤مقمتف وطم٤مل أهٚمف ،أم هقل اعمٓمٚمع ،أم أطمقال اعمقىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أم
اًمقىمقف سملم يدي اهلل ،أم اإلًم٘م٤مء ذم دار قمذاب اهلل وؾمخٓمف..
داري
ُزر اًم٘مٌقر ،واىمرأ آي٤مت اهلل واؾمٛمع ُم٤م سم ّٚمٖمف ٟمٌٞمؽ قمـ أُمر أظمرة ُمـ اًم٘مٌقر إمم آؾمت٘مرار ذم أطمد َ
شمدسمره وقم٤ميِمف ،و ِ
أًمزم سمف ىمٚمٌؽ..
اخلٚمد ،شمٕم ّٚمؿ ُمٕمٜمك ُم٤م أظمؼمك
واومٝمٛمفْ ،
ْ
ظمذ ُمٜمف ُم٤م يردقمؽ قمـ اعمٕمّمٞم٦م وًمق شمزيٜمَ٧م ًمؽ وشمزظمروم٧م ومج٤مء ُم٤مل ؾمٝمؾ ُمـ طمرام أو ضم٤مءت اُمرأة
يْمٕمػ همػمك أُم٤مُمٝم٤م أو ضم٤مء ُمٜمّم٥م شمٕميص سمف أو جيؼمك قمغم ُمٕمّمٞم٦م أو ؿمٝمرة ُمٗمًدة أو ـمٖمٞم٤من قمغم ظمٚمؼ اهلل
واٟمت٘م٤مم وشمِم ّٗمل ..أو همػم ذًمؽ.
واقمتؼم هبذا اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل « ورضمؾ دقمتف اُمرأة ذات ُمٜمّم٥م ومج٤مل ،وم٘م٤مل إين أظم٤مف اهللش ُمتٗمؼ
قمٚمٞمف ،هذا هق اًم٘مدر اعمٓمٚمقب؛ أن جيٕمٚمؽ شمؽماضمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م سمؾ وشم٠مسم٤مه٤م ،هذا ًمٚمرضمؾ وًمٚمٛمرأة ٓ ،أن شمت٠مزم
ٟمٗمًؽ؛ سمؾ أن شمردقمٝم٤م قمَم طمرم اهلل وشم٠مسم٤مه وشمًتٕمكم قمغم داقمٞمف ،قمغم ُمثؾ هذا ومٙمُـ.
اوم٘مف ُم٤م يراد ُمٜمؽً ،مٞمس اعمراد ُمّمٛمّم٦م اًمِمٗم٤مه أو اًمٌٙم٤مء واًمت٠مصمر اًمقىمتل ،سمؾ اعمراد هق رؾمقخ ُمٕمٜم٤مه ذم ىمٚمٌؽ
يمرادع يالزُمؽ ومتحّمؾ اجل٤مئزة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ..اًمت٘مقى.
اوم٘مف إُمر وٓ يّمدّ ٟمؽ قمٜمف ُمؽمومف أو ُمتٌ ّٓمؾ أو ٓقم٥م ٍ
ٓه أو ٟم٤مومر ُمـ شمذ ّيمر اًمققمٞمد ًمٙمل يٗمجر يمَم يريد..
رزىمٜم٤م اهلل وإي٤مك اًمت٘مقى وأُمٜمٜم٤م وإي٤مك مم٤م ٟمخ٤مف.
***
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افــار
دار وظقـد اف ّؾـف
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ُمجؾ ظـ دار وظقد اهلل ..افـار
ِ ِ
ِ
يـ.
اًمٜم٤مر دار ًمٖمْم٥م اهلل شمٕم٤ممم وقمدًمف ُمـ أقمدائف ،واٟمت٘م٤مُمف ممـ ؿم٤م ّىمف وطم٤م ّده ،هلذا ُأقمدت ُ أقمدَّ ْت ًم ْٚمٙمَ٤موم ِر َ
َت٤مضم٧م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،وم٘م٤مًم٧م اًمٜم٤مر= أوصمرت سم٤معمتٙمؼميـ ،واعمتجؼميـ،
وىم٤مل أسمق هريرة ،وىم٤مل رؾمقل اهلل ّ « =
وىم٤مًم٧م اجلٜم٦م= ومَم زم ٓ يدظمٚمٜمل إٓ وٕمٗم٤مء اًمٜم٤مس وؾم َ٘مٓمٝمؿ وهمرهتؿ؟ ىم٤مل اهلل ًمٚمجٜم٦م= إٟمَم أٟم٧م رمحتل أرطمؿ سمؽ
ُمـ أؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مدي ،وىم٤مل ًمٚمٜم٤مر= إٟمَم أٟم٧م قمذاّب أقمذب سمؽ ُمـ أؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مديش(.)1
يمَم أهن٤م دار ًمتٓمٝمػم اًمٕمّم٤مة واعمٜمحروملم وُمـ أهٚمٙمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مإليٖم٤مل ذم اعمٕمّمٞم٦م ..وىمد ّ
طمذر اهلل قمّم٤مة
اعم١مُمٜملم ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر اًمتل أقمده٤م اهلل ٕقمدائف ،وىمد روي قمـ اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل أن هذه أي٦م هل
أؿمد وقمٞمد ذم اًم٘مرآنُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ.
واًمٜم٤مر اؾمؿ جيٛمع خمتٚمػ أٟمقاع اًمٕمذاب اًمٌدين واًمٜمٗمز ،وٟمذيمر قمٜمٝم٤م ـمروم ً٤م ،ذم مجؾ متثؾ ىمقاقمد قم٤مُم٦م ًمٜمٕمٚمؿ
ظمقومٜم٤م اهلل إي٤مه٤م وأُمرٟم٤م أن ٟمت٘مٞمٝم٤م سم٠مقمَمًمٜم٤م ..وأُم٤م شمٗمّمٞمؾ أوص٤مومٝم٤م ومٚمٜمٜمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ ُم٤م
ـمروم ً٤م قمـ هذه اًمدار اًمتل ّ
أظمؼم شمٕم٤مممُ ،مثؾ ُم٤م ذيمر شمٕم٤ممم ذم اًمٌ٘مرة ،واًمٜمً٤مء ،وإقمراف ،وإسمراهٞمؿ ،واحل٩م ،واعم١مُمٜمقن ،وص ،واًمزُمر،
واًمّم٤موم٤مت ،واعمرؾمالت ،واًمٜمٌ٠م ،واهلٛمزة ..وهمػمه٤م يمثػم ..أُم٤م اجلٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م ومٜم٘مقل..
 أوصاف دار ُأظدت ..فتتـؼقفـا
هل دار فؾشؼاء افؽامؾ ،ومال ي٘متٍم قمذاهب٤م قمغم أُمر دون آظمر ،اًمِم٘م٤مء اًمٜمٗمز واًمٌدين ،واًمقطمدة ،واًمٔمٚمٛم٦م
وأٓم اعمًتٛمرة واعمتت٤مسمٕم٦م.
ودع «دومعش سم٢مه٤مٟم٦م إذ أن ُمـ قمَم رسمف وطمؾ قمٚمٞمف همْمٌف ُأهلم َ و َُمـ ُهيِ ِـ
ومجر إمم اًمٜم٤مر ّ
أُم٤م اًمذه٤مب إًمٞمٝم٤م ٌّ
اهللَُّ َوم ََم ًَم ُف ُِمـ ُمٙم ِْر ٍم.
سمٞمٜمَم اجلٜم٦م قم٤مًمٞم٦م اًمدرضم٤مت؛ وم٤مًمٜم٤مر قمٛمٞم٘م٦م ه٤موي٦م ُيٚم٘مك ومٞمٝم٤م أهٚمٝم٤م ومٞمٝمقون ومٞمٝم٤م َ وم ُ٠مُم ُف َه ِ
٤مو َي ٌ٦م إم هٜم٤م
احلجر ؾمٌٕملم ظمريٗم٤م يمَم أظمؼم .
اعم٠موى وشمّمقر أن اعم٠موى ه٤موي٦م! وًمذا هيقي ومٞمٝم٤م َ
اًمًٗمؾ يٙمقن اًمْمٞمؼ ُ صم َّؿ
سمؾ هل أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ُمع ُ
لم وهل اًمٜم٤مر.
َر َد ْدٟمَ٤م ُه َأ ْؾم َٗم َؾ َؾم٤مومِٚمِ َ
تدبر حال مـ دخؾفا ،ويمٞمػ شمٙمقن أول ًمٞمٚم٦م ذم هذا اًمٕمذاب اًمذي ٓ يرضمق ًمف اٟم٘مٓم٤مقم٤م ،وٓ جيد ومٞمٝم٤م أُمالً،
ْ
ويمٞمػ يٜمٔمر إمم اعم٤ميض وإمم اًمٗمرص٦م اًمتل وٞمٕمٝم٤م ،ومرص٦م احلٞم٤مة.
صحيح انثخاسي ،سقى .7449 :صحيح يسهى ،سقى.3846 :
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افصاحب ؾقفا حجارة تزدحؿ ظؾقفؿ ،ىم٤مل اعمٗمنون أهن٤م طمج٤مرة اًمٙمؼمي٧م وأهن٤م ؾمقداء شمٚمتّمؼ سم٤مٕضمً٤مد
ؿمديدة آؿمتٕم٤مل سمٓمٞمئ٦م آٟمٓمٗم٤مء ُمٜمتٜم٦م اًمريح َ وم٤م َّشم ُ٘مق ْا اًمٜمَّ٤مر ا ًَّمتِل و ُىمقده٤م اًمٜمَّ٤مس و ِْ
احل َج َ٤مر ُة.
َ َُ
ُ َ
َ
وافتلمل بافطعام وافؼاب مرة بػؼده ،ومرة بذوق ما ٓ يسؿـ وٓ يغـل ،سمؾ سمَم يٜم٤مىمض اًمٓمٕم٤مم واًمنماب
ًَّ م ْٞم َس َهل ُ ْؿ َـم َٕم٤م ٌم إِ َّٓ ُِمـ َ ِ
اًمزىمق ِم * إِٟمَّ٤م
ضي ٍع * َٓ ُي ًْ ِٛم ُـ َو َٓ ُي ْٖمٜمِل ُِمـ ُضمق ٍعَ  ،أ َذًم ِ َؽ َظم ْ ٌػم ٟم ُز ًٓ َأ ْم َؿم َج َر ُة َّ
لم * إِهن٤م َؿمجر ٌة َختْرج ِذم َأص ِؾ ْ ِ
اًمِم َٞم٤مـمِ ِ
لم * َوم٢مِ َّهنُ ْؿ َٔيمِ ُٚم َ
وس َّ
قن
َ٤مه٤م ومِ ْتٜمَ ً٦م ًمٚم َّٔم٤معمِ َ
َضم َٕم ْٚمٜم َ
اجلحٞم ِؿ * َـم ْٚم ُٕم َٝم٤م َيم َ٠م َّٟم ُف ُر ُؤ ُ
ْ
َّ َ َ َ ُ ُ
َ
قن * ُصم َّؿ إِ َّن َهل ُ ْؿ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ًَم َِم ْق ًسم٤م ُم ْـ َمحِٞم ٍؿ * ُصم َّؿ إِ َّن َُم ْر ِضم َٕم ُٝم ْؿ َ ِ
إل َمم ْ
ون ُِمٜم َْٝم٤م ا ًْم ٌُ ُٓم َ
ُِمٜم َْٝم٤م َوم ََمًم ِ ُ١م َ
اجلَ ِحٞم ِؿ * إِ َّهنُ ْؿ َأ ًْم َٗم ْقا
لم * َوم ُٝم ْؿ َقم َغم آ َصم ِ٤مر ِه ْؿ ُ ْهي َر ُقم َ
قن.
٤مءه ْؿ َو٤مًم َ
آ َسم ُ
ِ ٍ
قه ُٝم ْؿ اًمٜم َُّ٤مرُ  ،ىمٓم َٕم ْ٧م َهل ُ ْؿ
هاسمِٞم ُٚم ُٝمؿ ُمـ َىمٓم َران َو َشم ْٖم َِمك ُو ُضم َ
وما ُيطؾب مـ افؾباس هلؿ ؾقفا ما يـاؿضف َ َ 
ِ
٤مب ُمـ ٟم ٍ
َّ٤مر.
صم َٞم ٌ
وما يطؾب مـ احلاجات إشاشقة فإلكسان ـافـقم ٓ يذوؿقكف  َّٓ ي ُذو ُىم َ ِ
ذا ًسم٤م وذم أطمد
َ
قن وم َٞمٝم٤م َسم ْر ًدا َو َٓ َ َ
وضمٝمل اًمت٠مويؾ أن اًمؼمد هق أن شمؼمد قمٞمقهنؿ سم٤مًمٜمقم.
وما يطؾب مـ ادفاد وافػراش ـذفؽ هلؿ ؾقفا ما يـاؿضف َ هلُؿ ُمـ َضم َٝمٜم ََّؿ ُِم َٝم٤م ٌد َو ُِمـ َوم ْق ِىم ِٝم ْؿ َهم َقا ٍ
ش،
لم ،وسمئس اعمٝم٤مد هق وسمئس اًمٗمراش هق.
َويم ََذًم ِ َؽ ٟم َْج ِزي اًم َّٔم٤معم ِ َ
آصساك دم افبالء دم افدكقا يػقد أصحابف؛ طمٞم٨م يتقاؾمقن ويتٕم٤موٟمقن ًمٙمـ ذم أظمرة إُمر خمتٚمػ َ و ًَمـ
َيٜم َٗم َٕمٙم ُُؿ ا ًْمٞمَ ْق َم إِذ َّفم َٚم ْٛمت ُْؿ َأ َّٟمٙم ُْؿ ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
اب ُُم ِْم َ ِؽميم َ
ُقن.
لم َي ْق َُمئِ ٍذ
إهنؿ ٓ ُيرمقن ؾقفا وحسب ،سمؾ هؿ ُمًٚمًٚمقن ُم٘مٞمدون ،وُمقصم٘مقن سم٤مٕهمالل ومٞمٝم٤م َ وشم ََرى ا ُْعم ْج ِر ُِم َ
٤مد ،وضمٕم ْٚمٜمَ٤م ْإَ ْهم َال َل ِذم َأ ْقمٜم ِ ِ
لم ِذم إَص َٗم ِ
جي َز ْو َن إِ َّٓ َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن.
ُم َ٘م َّرٟمِ َ
َ٤مق ا ًَّمذ َ
َ َ َ
ْ
يـ َيم َٗم ُروا؛ َه ْؾ ُ ْ
وإهنؿ ـذفؽ ٓ ُيؾؼقن ؾقفا َّ
فقعذبقا مع صلهنؿ سمؾ هٜم٤مك ُمقيمٚمقن سمتٕمذيٌٝمؿ ىم٤مئٛملم قمغم هذا ُ صم َّؿ ُصٌقا َوم ْق َق
اب ْ ِ
َر ْأ ِؾم ِف ُِم ْـ َقم َذ ِ
اًمر ُؾم َ
قه ُٝم ْؿ ِذم اًمٜم َِّ٤مر؛ َي ُ٘مق ًُم َ
قَٓ  و َهلُؿ
٥م ُو ُضم ُ
احلَٛمٞم ِؿَ  ي ْق َم ُشم َ٘م َّٚم ُ
قن َي٤م ًَمٞمْ َتٜمَ٤م َأ َـم ْٕمٜمَ٤م اهللََّ َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م َّ
ُم َ٘م ِ٤مُمع ُِمـ طم ِد ٍ
قن ِذم اًمٜم َِّ٤مر َقم َغم وضم ِ
يدَ  ي ْق َم ُي ًْ َحٌُ َ
قه ِٝم ْؿ ُذو ُىمقا َُم َّس َؾم َ٘م َر.
ُ ُ
َّ ُ ْ َ
خسارة إهؾ مجقع ًا ٓ وافِد ْيـ وٓ زوجة وٓ وفدا ،سمؾ ظمً٤مرة اًمٜمٗمس ذاهت٤م ومال شمٌ٘مك ٟمٗمس ًمٞمٙمً٥م هل٤م،
ِ
ِ
نوا َأٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َو َأ ْهٚمِ ِٞمٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م.
حلٓمٛم٦م أوًمئؽ ا ًَّمذ َ
وم٘مد طمٓمٛمٝم٤م ذم ا ُ
يـ َظم ُ
احل َٓم ِ
٥م ومتحٛمؾ ًمف احلٓم٥م يٕمذب
سمؾ ُمـ يم٤من ُمـ ه١مٓء ذم اًمٜم٤مر ُمٕمف يٙمقن قمدوا ًمف يٕمذب سمف َ وا ُْم َر َأ ُشم ُف َ َّ
مح٤م ًَم َ٦م ْ َ
سمف إذ أهنَم ا ًْمت٘مٞم٤م وَت٤م ّسم٤م قمغم قمداوة اهلل شمٕم٤ممم ومتٜم٘مٚم٥م حمٌتٝمؿ قمداء إذ أٟمف «يمؾ ُمـ أطم٥م ؿمٞمئ ً٤م دون اهلل ُقم ّذب سمفش.
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ُمـ يٛمقت ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤محلريؼ يٙمقن اًمتقصٞمػ اًمٓمٌل ًمف «صدُم٦م قمّمٌٞم٦م ؿمديدة أدت إمم اًمقوم٤مةش وذًمؽ ُمـ
ؿمدة إمل اًمذي جيده ،أُم٤م ذم اًمٜم٤مر ومٝمذه أٓم ٓ ُمثٞمؾ هل٤م ذم اًمديٜم٤م؛ إذ أهن٤م ؾمٌٕملم وٕمٗم٤م ًمٕمذاب اًمدٟمٞم٤م ،يمَم ىم٤مل
شمٕم٤ممم قمـ قمذاسمف ُ َّٓ ي َٕمذ ُب َقم َذا َسم ُف َأ َطمدٌ  ومت٠ميت ًمٚمٕمٌد أؾمٌ٤مب اعمقت ُمْم٤مقمٗم٦م وًمٙمٜمف ٓ يٛمقت ومٞمًؽميح ،وأُمٜمٞمتف
قمٜمدئذ اعمقت!
مـ دم افـار هيان ،وًمذا اؾمتٕم٤مذ اعم١مُمٜمقن اًمٙمرام ُمـ ظمزهي٤م ،وهق اإله٤مٟم٦م َ ر َّسمٜمَ٤م إِٟم ََّؽ َُمـ شمُدْ ِظم ِؾ اًمٜم ََّ٤مر َوم َ٘مدْ
َأ ْظم َزي َتف وم٤مخلزي هق اًمًٛم٦م ٕهؾ اًمٜم٤مر؛ ومٞمٕمذب وهي٤من ويذيمّر سم٠مًم٘م٤مب اًمدٟمٞم٤م ُ ظم ُذوه َوم ْ ِ
اجل ِحٞم ِؿ
ُ
ْ ُ
٤مقمت ُٚمق ُه إِ َمم َؾم َقاء ْ َ
* ُصم َّؿ ُصٌقا َوم ْق َق َر ْأ ِؾم ِف ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب ْ
يؿ.
احلَ ِٛمٞم ِؿ * ُذ ْق إِٟم ََّؽ َأ َ
ٟم٧م ا ًْم َٕم ِز ُيز ا ًْمٙم َِر ُ
ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م أن أطمج٤مُمٝمؿ أقمٔمؿِ ،
وضمٚمدهؿ أهمٚمظ؛ ٕٟمف حمؾ إمل واًمتٕمذي٥م؛ ومٞمٌدَّ ل هلؿ.
ِ
ٞمؿ َو َهم ًَّ ٌ
٤مق * َو َ
آظم ُر ُِمـ
اًمٕمذاب ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمقٟم٤م واطمدا؛ سمؾ هق أًمقان وصٜمقف ُمتْم٤مدة َ ه َذا َوم ْٚم َٞم ُذو ُىمق ُه َمح ٌ
ِِ
اج وم٤محلٛمٞمؿ ُم٤م اٟمتٝمك طمره ،واًم َٖم ًَّ٤مق ُم٤م اٟمتٝمك سمرده سمحٞم٨م يٗمتِ٧م سمرده اًمٕمٔم٤مم ،صمؿ ىمقًمف َ و َ
آظم ُر ُِمـ
َؿمٙمْٚمف َأ ْز َو ٌ
ِِ
اج ي٘مقل اسمـ يمثػم «أُم٤م احلٛمٞمؿ ومٝمق= احل٤مر اًمذي ىمد اٟمتٝمك طمره وأُم٤م اًمٖمً٤مق ومٝمق= وده ،وهق اًمٌ٤مرد
َؿمٙمْٚمف َأ ْز َو ٌ
ِِ
اًمذي ٓ يًتٓم٤مع ُمـ ؿمدة سمرده اعم١ممل وهلذا ىم٤مل= و َ ِ
اج أي= وأؿمٞم٤مء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ،اًمٌمء
آظم ُر ُمـ َؿمٙمْٚمف َأ ْز َو ٌ
َ

()1
ؾمػمهؼ صٕمقدا
ووده يٕم٤مىمٌقن هب٤مش  .ومٝمٜم٤مك صٜمقف ُمـ اًمٕمذاب اعمتٜم٤مىمض ،يم٤محلٛمٞمؿ واًمٖمً٤مق ،وُمـ ُ
َ ؾم ُ٠م ْر ِه ُ٘م ُف َص ُٕمق ًدا ،وهيقي ذم اهل٤موي٦م َ وم ُ٠مُم ُف َه ِ
٤مو َي ٌ٦م.

مح٦م ذم اًمٜم٤مر،
ما مـ آؾة دم افدكقا إٓ وأمثاهلا دم افـار ،يم٤مٕوم٤مقمل واًمٕم٘م٤مرب وضم٤مء ذم احلدي٨م أن يمؾ ذات ُ َ
يٕمٜمل يمؾ ذات ؾمؿ شمٚمدغ.
هٜم٤مك شمٕمٌػمات ؿمديدة اًمت٠مصمػم ًمٖمراسمتٝم٤م قمغم اعمًتٛمع َ أ َوم َٛمـ َيت َِّ٘مل سمِ َق ْضم ِٝم ِف ُؾمق َء ا ًْم َٕم َذ ِ
اب َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م يٕمٜمل
ُمًٚمًؾ ،أو ًمٞمت٘مل سمقضمٝمف ىمٚمٌف.
ي٘مدم وضمٝمف ومٞمتٚم٘مك سمف اًمٜم٤مر ٕٟمف
َ
وؾم ِٝمؿ ْ ِ
ًمٜمتٛماله٤م وٟمتدّ سمره٤م يّم٥م ُِمـ َومق ِق ر ُؤ ِ
ّ
ْ
ٞمؿ *
يذيمر شمٕم٤ممم أُمقرا ويؽمك أُمقرا أظمرىٓ ،زُم٦م هل٤م،
ُ َ
احلٛم ُ
ُ َ
ْ ُ
ُي ّْم َٝم ُر سمِ ِف َُم٤م ِذم ُسم ُٓم ِ ِ
اجل ُٚمق ُدً مٙمـ مل يذيمر ُم٤م سملم اًمرؤوس إمم اًمٌٓمقن؛ إذ هذا ومٕمٚمف ذم اًمٌٓمقن واجلٚمقد ومَم
قهن ْؿ َو ْ ُ
سم٤مًمؽ سمَم سمٞمٜمٝمَم؟.
ِ
شمٕمٌػم َ أ ْص َح ِ
دارهؿ اًمتل هل
٤مب اًمٜم َِّ٤مر اعمتٙمرر ذم يمت٤مب اهلل ،قمٛمٞمؼ اًمدًٓم٦م وُمٗمجع ًمٚمٛمخ٤م َـم٥م؛ إذ إهن٤م ُ
دارهؿ ،هؿ أصح٤مهب٤م ،وسمئس اًمّمحٌ٦م وسمئس اعمٚمؽ إذا.

تفسيش اتٍ كثيش ،سٕسج ص ،اآليح.58-57 :
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمدة اعمٙم٨م ذم اًمٜم٤مر ،وسملم ُم٤م ىمْم٤مه اهل٤مًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ،جيٕمٚمؽ شم٘مقل إن اًمذي ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م عمجٜمقن
وًمذا ىم٤مًمقا َ و َىم٤م ًُمقا ًَم ْق ُيمٜمَّ٤م ٟم ًَْ َٛم ُع َأ ْو َٟم ْٕم ِ٘م ُؾ َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ِذم َأ ْص َح ِ
اًمً ِٕم ِػم.
٤مب َّ
سمٕمدُم٤م يذيمر شمٕم٤ممم سمٕمض أوص٤مومٝم٤م ي٘مقل أن هذا ُٟ مزل هلؿ ،واًمٜم ُُزل هق أول ُم٤م يٕمدّ ًمٚمْمٞم٤موم٦م قمغم وضمف
ِ ِ
يـ ٟم ُُز ًٓ ي٘مقل اًمٌٞمْم٤موي «إِٟمَّ٤م
اًمٕمجٚم٦م ،وُم٤م وراء ذًمؽ وم٠مُمر آظمر ..ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم إِٟمَّ٤م َأ ْقمتَدْ ٟم٤م َضم َٝمٜم ََّؿ ًم ْٚمٙم٤موم ِر َ
َ
ِ ِ
يـ ٟم ُُز ًٓ ُم٤م ي٘م٤مم ًمٚمٜمزيؾ ،وومٞمف هتٙمّؿ ،وشمٜمٌٞمف قمغم أن هلؿ وراءه٤م ُمـ اًمٕمذاب ُم٤م شمًتح٘مر
َأ ْقمتَدْ ٟم٤م َضم َٝمٜم ََّؿ ًم ْٚمٙم٤موم ِر َ
دوٟمفش(ٟ )1مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.
هل دار ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٖمٛمقم ،وًمذا صح أن شمٌدّ ل ُمٜمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُ يم َّٚم ََم َأ َرا ُدوا َأن َخي ُْر ُضمقا ُِمٜم َْٝم٤مُِ ،م ْـ
همؿ أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ،إٓ احلج٤مب قمـ رب اًمٕم٤معملم.
َهمؿ وم٠مسمدل اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م اًمٖمٛمقم ..إذ ٓ ّ
أقمٔمؿ ُم٤م جيد ُمـ دظمؾ اًمٜم٤مر هق أٟمف مل يدظمؾ ُمٔمٚمقُم ً٤م؛ ومَم ُمـ سمالء ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ واًمٜم٤مس شمقاد ص٤مطمٌف
ويمثػم ًا ُم٤م يقضمٝمقن اًمٚمقم ًمٖمػمه ،وًمٙمـ ذم اًمٜم٤مر ٓ يدظمؾ أطمد إٓ وهق يٕمٚمؿ سمٓمالن طمجتف؛ ضم٤مء ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم
أمحد رمحف اهلل «ًمـ هيٚمؽ اًمٜم٤مس طمتك يٕمذروا ُمـ أٟمٗمًٝمؿش وذم طمدي٨م آظمر «ٓ يدظمؾ أطمد اًمٜم٤مر إٓ وهق يٕمٚمؿ
أن اًمٜم٤مر أومم سمف ُمـ اجلٜم٦مش( ، ..)2ومٝمق ذم ُمٙم٤من يٕمٚمؿ أٟمف يًتح٘مف وظمزي وأمل يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يًتحؼ ؾمقاه.
واًمٕمٔمٞمؿ أيْم٤م أن سمالءات اًمدٟمٞم٤م ُيرضمك سمٕمده٤م اخلػم؛ إُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م؛ وم٢من سمٕمد اًمٕمن ينا ويٕم٘م٥م اًمِمدة ومرج
يمَم قمقدٟم٤م رسمٜم٤م شمٕم٤ممم ،وإُم٤م سم٠مضمر رسمٜم٤م ذم أظمرة؛ ًمٙمـ سمالء اًمٜم٤مر ٓ ُيرضمك ومٞمف اخلػم ،إذ إهن٤م دار اإلسمالس َٓ 
ؽم َقمٜم ُْٝم ْؿ َو ُه ْؿ ومِ ِٞمف ُُم ٌْٚمِ ًُ َ
قن وا ُعمٌٚمِس هق أيس اًم٘م٤مٟمط اعمتحػم.
ُي َٗم َّ ُ
ٟمج٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك ،وأؾمٕمدٟم٤م ذم دار اجلٜم٦م دار إومراح.

***

تفسيش انثيضأي ،سٕسج انكٓف ،اآليح.753 :
سٔاًْا اإلياو أحًذ في يسُذِٔ ،ركشًْا انحافع اتٍ كثيش في تفسيش سٕسج انًهك.
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وؿػة مع صدة مشاهد افعذاب دم افـار
يمـ قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أُمقر وُمً٤مئؾ قمٔم٤مم..

 افتذـر ..أكـا ظبقد ادؾِؽ
ومِمدة ُمِم٤مهد اًمٜم٤مر هل دًٓم٦م قمغم طم٘مٞم٘م٦م يمؼمى هل أٟمٜم٤م قمٌٞمد عمٚمِؽ ،وأن اعمٚمؽ ؾمٌح٤مٟمف أقمدّ عمـ ظم٤مًمػ أُمره
ومل ي٠مظمذه سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ وآُمتث٤مل ،أقمدّ ًمف َ ؾم َال ِؾم َال َو َأ ْهم َال ًٓ َو َؾم ِٕم ًػما.
إٟمٜم٤م قمٌٞمد ممٚمقيمقن ًمرب قمٔمٞمؿ وُمٚمؽ ىمٞمقم ٓ خيرج قمـ ىمٌْمتف رء.
وأٟمٜم٤م ٓ جيقز ًمٜم٤م اخلروج قمـ أُمره شمٕم٤ممم ،وأن احلري٦م اعمٛمٜمقطم٦م ًمٜم٤م أن ذم طمٞم٤مشمٜم٤م هل أُمر ُم١مىم٧م ًمالظمتٌ٤مر،
وأهن٤م ًمٞمً٧م طمري٦م ٟمٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء سمؾ هل اظمتٌ٤مر يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمّمػم ـمقيؾ ٓ يٜمتٝمل ،وهق أُمر ظمٓمػم.

 هذه احلقاة وهذا افديـ جدّ  ٓ ..ظبث وٓ هزل
ومخٚمؼ اًمًَمء وإرض وظمٚمؼ اإلٟمً٤من هق أُمر ضم٤مد ٓ قمٌ٨م وٓ هزل ،وأن إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م
أُمر ضم٤مد ٓ ،يتحٛمؾ اًمتالقم٥م ،واظمتٞم٤مرك ًمإليَمن أو اًمٙمٗمر سمف ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه قمدم َتٛمٚمؽ ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ،سمؾ إُمر
ضم٤م ّد ،وضم٤م ّد ضمدا ،وم٤مُٕمر واًمٜمٝمل يؽمشم٥م قمغم اُمتث٤مًمف أو خم٤مًمٗمتف اًمثقاب أو اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل شمٙمِمػ قمـ ُمدى قمٔمٛم٦م
وضمدي٦م إُمر اًمرسم٤مين.

 افعؼقبات ..فؾردع ظـ آكحراف
ومٝمذه اعمِم٤مهد اًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ًمٞمً٧م ًمإليالم اًمٜمٗمز ،سمؾ هل ًمٚمردع قمـ ضمرائؿ ،وإن
شمدسمرت أي ُمِمٝمد ضم٤مء ومٞمف وقمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،وم٤مٟمٔمر ؾمٞم٤مىمف وُم٤م ىمٌٚمف أو ُم٤م سمٕمدهَ ،شمره ُمرشمٌٓم ً٤م سم٤مٟمحراف ُمٕملم ضم٤مء
ُمرت ؿمقاهد قمغم ذًمؽ.
هذا اًمققمٞمد ًمت٘مقيٛمف واًمردع قمٜمف ـمٚمٌ ً٤م ٓؾمت٘م٤مُم٦م اإلٟمً٤من ،وىمد ّ
ومج٤مء سمٕمْمٝم٤م ردقم ً٤م قمـ اجلدال اًمٕم٤مسم٨م ذم إٟمٙم٤مر أظمرة ومٞمقرد اًمًٞم٤مق أدًم٦م أظمرة ًمٚمٓم٤مًم٥م اجل٤مد ًمٚمدًمٞمؾ
ويرومؼ ُمٕمٝم٤م ردع اًمٜمٗمقس ًمتًت٘مٞمؿ ُمـ قمٌثٝم٤م ..ويمذا ذم ؿم٠من شمّمديؼ اًمرؾم٤مًم٦م أو أطم ّ٘مٞم٦م إومراد اهلل شمٕم٤ممم
سم٤مًٕمقهٞم٦م وسمٓمالن ُم٤م يدقمقن ُمـ دوٟمف أو ُم٤م يٕمٓمقٟمف طمؼ اًمتنميع عمـ دوٟمف ؾمٌح٤مٟمف.
وضم٤مء ًمٚمتٜمٗمػم ُمـ شم٘مٚمٞمد أسم٤مء ذم اًمٌ٤مـمؾ ،وضم٤مء ذم اًمردع قمـ اًمٔمٚمؿ أو اًمؽمف أو ضمرائؿ اًمرسم٤م واًمٗمقاطمش أو
همػم ذًمؽ.
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وم٤معمٓمٚمقب ُمٜمٝم٤م اًمٙمػ قمـ اٟمحراف ُمٕملم وًمٞمس جمرد اإليالم ،وإن طمدث هذا قمرو ً٤مٟٕ ،مٜم٤م ٓ ٟمخٚمق ُمـ
شمٗمريط أو شمٕمدي ،وهذا اخلقف يٜمٗمع اًمٜمٗمقس ومَم ٟمخ٤مومف اًمٞمقم ومٜمرشمدع قمـ ُمقضمٌفٟ ،مًٕمد سمذًمؽ آرشمداع اًمٜم٤مشم٩م
ُمـ اخلقف قمٜمدُم٤م ٟمٚم٘مك رسمٜم٤م همد ًا ،وًمذا ىم٤مل ؾمٝمؾ اًمتًؽمي «وأصؾ يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة اخلقف ُمـ اهلل
قمز وضمؾش.
وُمـ هٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل أن دمٕمؾ اخلقف ؾمقـم٤م ًمٜمٗمًؽ شمرهٌٝم٤م سمف قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،وسم٘مدر ُم٤م يٜمٝم٤مه٤م.
وهذا ُم٤م ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ...
ىم٤مل سمنم ًمٚمٗمْمٞمؾ= قمٔمٜمل يرمحؽ اهلل ،وم٘م٤مل «ُمـ ظم٤مف اهلل شمٕم٤ممم د ًَّمف اخلقف قمغم يمؾ ظمػمش( ..)1ويم٤من ذو
اًمٜمقن ي٘مقل= «اًمٜم٤مس قمغم اًمٓمريؼ ُم٤م مل يزل قمٜمٝمؿ اخلقف ،وم٢مذا زال قمٜمٝمؿ اخلقف وٚمقا قمـ اًمٓمريؼ ...وىم٤مل
إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من «إذا ؾمٙمـ اخلقف اًم٘مٚمقب أطمرق ُمقاوع اًمِمٝمقات ُمٜمٝم٤م وـمرد اًمدٟمٞم٤م قمٜمٝم٤مش(.)2
وهبذا ردع اًمرضمؾ اًمذي ُقمرو٧م قمٚمٞمف اُمرأة ذات ُمٜمّم٥م ومج٤مل ،وم٘م٤مل إين أظم٤مف اهلل ،هذا ظمقف طمؼ وًمٞمس
ادقم٤مء؛ ومٚمَم هن٤مه قمـ همِمٞم٤من ُم٤م طمرم اهلل وإن ىمقي داقمٞمف ذم ٟمٗمًف ،وىمقي٧م اًمِمٝمقة ٟمٗمًٝم٤م وفمروومٝم٤م؛ ضمقزي أن
اًمْمح واهلجػم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأقم٘مٌف شمٕم٤ممم َُمـ
طمجزه قمـ قمذاب رسمف ،وأورده َت٧م فمؾ قمرش رسمف سمٞمٜمَم اًمٜم٤مس ذم
ّ
هل ظمػم ُمٜمٝم٤م وأمجؾ ،سمؾ وأيمثر قمددا وأقمغم ُمٙم٤مٟم٦م ،ذم ضمٜم٦م رسمف شمٕم٤ممم ،مم٤م أقمد ًمف شمٕم٤ممم ُمـ أزواج.
وهلذا ىمدّ ُمٜم٤م قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اخلقف اعمٓمٚمقب هق ُم٤م حيجز قمـ حم٤مرم رب اًمٕم٤معملم ٓ أن يٙمقن اخلقف
ُمٗمزقم٤م ذم ذاشمف ومحً٥م ،ومٝمذا ًمٞمس سمٛمٓمٚمقب ًمٜمٗمًف.
وهلذا ُمـ يٜمٗمر قمـ ؾمَمع اًمققمٞمد هق إُم٤م ضمٝمؾ أو ُمتٙمؼم أو ُمريد ًمٚمٗمجقر سم٢محل٤مح ويرومض ردع اًمٜم٤مس
وشمذيمػمهؿ.
إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م آهل٦م ،سمؾ قمٌٞمد ،وٟمحـ ٓ ٟمخت٤مر ٕٟمٗمًٜم٤م اًمٕم٘مقسم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م سمؾ رهب٤م وظم٤مًم٘مٝم٤م ،يمَم أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م يٗمٞمد
اًمٜمٗمقس مجٞمٕم٤م سمؾ رهب٤م وظم٤مًم٘مٝم٤م؛ إذ أن هذا ي٠ميت ُمـ سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ،وآظمر ي٠ميت ُمـ سم٤مب اًمؽمهٞم٥م ،وٓ سمد ُمـ
إيّم٤مل ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمخٚمؼ مجٞمٕم ً٤م ويمؾ ٟمٗمس شمرشمدع سمَم ي١مصمر ومٞمٝم٤م وشمتج٤موب ُمٕمف ويّمؾ إمم قمٛم٘مٝم٤م؛ ومٜمحـ
ٓ ٟمًتدرك قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمؾ ٟمٌٚمغ سمَم أُمر اهلل ،واهلل اهل٤مدي واعمقومِؼ.

انزٔاجش عٍ اقتشاف انكثائش ،جـ ،7ص .53
يذاسج انسانكيٍ ،جـ ،7ص .572

132

ويمذًمؽ ومٚمٜمحذر ُمـ يٜمٗمٕمؾ سمآي٤مت اًمققمٞمد ويريمز قمٚمٞمٝم٤م ـمٚمٌ ً٤م حل٤مًم٦م اًمٌٙم٤مء وآٟمٗمٕم٤مل ،صمؿ يٙمقن هذا جمرد
طم٤مًم٦م ُم١مىمت٦م ،سمٞمٜمَم شمٌ٘مك آٟمحراوم٤مت يمَم هل قمٜمد هذا اًمٌ٤ميمل سمال شمٖمٞمػم ،وسمَم ىمدُمٜم٤م ُمـ اعم٘مّمقد اًمنمقمل ٟمٕمٚمؿ
ىمّمقر هذا احل٤مل قمَم أُمر اهلل شمٕم٤ممم(.)1
***

يشاجع كتاب يقاصذ انقشآٌ انكثشٖ ،فصم انتشغية ٔانتشْية.
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ؿقام حؼقؼة افتعبد بافؼؾب
وذوق ضعؿف
ْ
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وذوق ضعؿف
ؿقام حؼقؼة افتعبد بافؼؾبْ ..
ُمـ اعمٝمؿ أن يٙمثر اًمٕمٌد ُمـ اًمٕمٌقدي٤مت ،وهذا اإليمث٤مر ُمٝمؿ ،وًمٙمـ ٓ ئمـ أطمد أٟمف ي١مدي أقمَمًٓ يٚمتزم هب٤م
ومحً٥م؛ سمؾ إُمر خمتٚمػ؛ ومٙمؾ طملم ؾمٞمجد ُمـ ومِ ْٝمؿ اًمٕمٌ٤مدات وذوق ـمٕمٛمٝم٤م ُم٤م يٜم٘مٚمف ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل،
و ُيّمٕمده ُمـ درج إمم أقمغم ،وي٠مظمذ سمف ذم اًم٘مرب ُمـ رسمف واًمِمٕمقر سمحالوة اإليَمن وـمٕمؿ اًمٕمٌ٤مدة.
وُمع اعميض ذم اًمٓمريؼ يٕمٓمل اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌده ُم٤م جيٕمٚمف أؿمقق ًمٚمٕمٌ٤مدة وأيمثر يمَٚمٗم٤م هب٤م ،وأيمثر اطمتٞم٤مضم٤م إًمٞمٝم٤م..
وًمذا ومال سمد ُمـ وم٘مف اًمٕمٌ٤مدة وؿمٕمقر اًم٘مٚم٥م هب٤م ،وهق ُم٘مّمقد قمٔمٞمؿ وهم٤مي٦م ذيٗم٦م ..وًمتح٘مٞمؼ هذا اًمٖمرض
ٟمذيمر سمٕمض ُمٕم٤مين اًمٕمٌ٤مدات.

 ؿقـام ظبـقديـة افصالة بافؼؾب
ومٗمل اًمّمالة ٟمقوح أن إقمَمل اًمٔم٤مهرة إٟمَم هل شمٕمٌػم قمـ ُمٙمٜمقن ىمٚمٌل ،هق اخلْمقع واًمذل واحل٥م
واًمتٕمٔمٞمؿ واعمٝم٤مسم٦م واإلضمالل.
وًمٚمٌٞم٤من ٟمذيمر طمدي٨م رؾمقل اهلل  ذم دقم٤مئف ذم ريمققمف وهق ي٘مقل « اًمٚمٝمؿ ًمؽ ريمٕم٧م ،وسمؽ آُمٜم٧م ،وًمؽ
أؾمٚمٛم٧م ،أٟم٧م رّب ظمِمع ؾمٛمٕمل وسمٍمي وخمل وقمٔمٛمل وقمّمٌل ،وُم٤م اؾمت٘مٚم٧م سمف ىمدُمل ،هلل رب اًمٕم٤معملمش(.)1
ومٝمذا هق طم٘مٞم٘م٦م طم٤مل اًمٜمٌل  وهق يّمكم إذ يريمع ويريمع ُمٕمف ـ وهق يِمٕمر هبذا اًمريمقع وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ
سمٍمه ،ويريمع ُمٕمف قمٔمٛمف ،ويريمع ُمٕمف ُمخ قمٔم٤مُمف ..وهق ؿمٕمقر قمٛمٞمؼ
اخلْمقع واخلِمقع ـ ؾمٛم ُٕمف ،ويريمع ُمٕمف ُ
ضمدا.
وم٠مداء اًمّمالة ًمٞمس أُمرا آًمٞم ً٤م ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم ً٤م ،سمؾ هق أُمر قمٛمٞمؼ ضمدا ..واخلِمقع ذم اًمّمالة يٌدأ سم٤مًمِمٕمقر سم٠مومٕم٤مًمؽ
ٟمٗمًٝم٤م ىمٌؾ شمدسمر إىمقال وإذيم٤مر.
لم
وقمغم هذا يٙمقن اًمقىمقف ذم اًمّمالة قمغم وضمف اًم٘مٜمقت ،وهذا هق اعم٠مُمقر سمف ذقم٤م َ و ُىمق ُُمق ْا هللِّ َىم٤مٟمِتِ َ
وهذا اًم٘مٜمقت جي٥م أن شم٘مٜم٧م سمٙمٞم٤مٟمؽ يمٚمف هلل شمٕم٤ممم؛ ومٞم٘مٜم٧م حلٛمؽ ودُمؽ وقمٔم٤مُمؽ ،ؾمٛمٕمؽ وسمٍمك وخمُؽ،
يمؾ ُم٤م محٚمتف ىمدُم٤مك ي٘مػ ىم٤مٟمت ً٤م هلل ..وٓ سمد أن شمِمٕمر هبذا اًم٘مٜمقت؛ وم٢من ومٕمٚم٧م اظمتٚمٗم٧م صالشمؽ شمٚمؽ قمَم يمٜم٧م
شم١مدي ىمٌؾ ذًمؽ.
وُمع هذا اًم٘مٜمقت شمتٚمق آي٤مت اهلل ُمّمدىم ً٤م وُمٜم٘م٤مد ًا ،شمتٚم٘مك قمـ اهلل ظمٓم٤مسمف ورؾم٤مئٚمف شمٕم٤ممم إًمٞمؽ ،ظم٤موٕم ً٤م
ٍ
شمرطم٤مل ،يٗم٘مف قمـ رسمف ويتٚم٘مك ظمٓم٤مسمف ُمتٕمٚمَم وُمذقمٜم٤م ُمٜم٘م٤مدا.
و٤مرقم ً٤م ،خترج ُمـ آي٦م إمم أظمرى ،وُمـ حمؾ إمم حمؾ ذم
777
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وٟمخص وم٤مَت٦م اًمٙمت٤مب سمَم شمْمٛمٜم٧م ُمـ اعمٕم٤مين اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمديـ ومجؾ أصقل اًمٕمٌقدي٦م ًمرب اًمٕم٤معملم؛ ومٙم٤من
قمٛمقم احلٛمد هلل وطمده يمِمٕمقر شمٚم٘م٤مئل هق أول ُم٤م شمٜمٓمؼ سمف ،يمَم هق أول ُم٤م ٟمٓمؼ أسمقك سمٕمد مت٤مم ظمٚم٘مف أول ُم٤م
هت ومٞمف اًمروح ،وقمٛمقم اًمرسمقسمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم وأٟم٧م ضمزء ُمـ اًمٕم٤معملم اًمذيـ شمِمٛمٚمٝمؿ اًمرسمقسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمِم٤مُمٚم٦م،
وقمٛمقم اًمرمح٦م اعمًتٖمرىم٦م ًمٚمخٚمؼ وًمٚمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهل اًمٕمالىم٦م إومم سملم اًمٕمٌٞمد ورهبؿ شمِمٛمٚمٝمؿ وشمٖمٛمرهؿ
و ِؾمٕم٧م يم َُّؾ َ ٍ
مح ً٦م َو ِقم ْٚم ًَم ،وُمع ىمقًمف هل٤م ي٘مّمد اًمت٘مرير واًمٓمٚم٥م؛ ومٝمل إىمرار واقمؽماف وهل ـمٚم٥م
رء َّر ْ َ
َ ْ َ
ْ
ورضم٤مء ،صمؿ ذيمر اعمٕم٤مد واعمقىمػ واعمّمػم اًمذي ٟمًٕمك إلصالطمف وهتٞمئتف ىمٌؾ طمّمقًمف ،وُم٤م يقضمٌف ُمـ اخلقف
واخلِمٞم٦م واًم٘مٚمؼ ُمـ اًمٕمٛمؾ ا ُعمردي أو اًمت٘مّمػم ذم اًمٕمٛمؾ اعمُريض.
صمؿ إومراد اهلل سم٤مًمٕمٌ٤مدة واعم٘مّمد واًمٓم٤مقم٦م واإلرادة ،وٟمٗمل إرادة خم٤مًمٗم٦م أُمره ذم أي طم٤مل وىمقل وقمٛمؾ
وؿمٕمقر ..وإومراده سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م واًمتقيمؾ؛ إذ ٓ يتؿ ًمٚمٕمٌد رء ُمـ هذا إٓ سمٛمٕمقٟمتف ومٞمٗمت٘مر ًمرسمف شمٕم٤ممم أن يٕمٞمٜمف
ًمٚمقصقل إًمٞمف وإٓ ومال وصقل ..قمٞم٤مذا سم٤مهلل.
صمؿ ؾم١مال اهلل شمٕم٤ممم أقمٔمؿ اعمٓم٤مًم٥م ،اًمذي هق أٟمٗمع وأٟمجح وأطمقج ـمٚم٥م ًمألوًملم وأظمريـ ،وقمٚمٞمف ُمدار
ِ
اًمٓمٚم٥م يمٚمف ،وقمٚمٞمف ُمدار اًمًٕم٤مدة ِ 
اًمٍم َ
ُمٗمّمال،
اهدٟمَ٤م
ٞمؿ واعم٘مّمقد سمف قمٚمؿ احلؼ مجٚم٦م ،وقمٚمٛمف ّ
اط ا ُعمًتَ٘م َ
َ
وقمٚمؿ ُم٤م احلؼ اعمراد ذم يمؾ ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد وؿمٕمقر ،وحمٌ٦م اًم٘مٚم٥م ًمف وقمدم ٟمٗمرشمف ُمٜمف ،وشمقومٞمؼ اهلل ًمٚمٕمٌد
ًمػميد ُمراد رسمف شمٕم٤ممم وـم٤مقمتف واُمتث٤مل أُمره ،وهداي٦م اعمٕمقٟم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ واإلىمدار واإلـم٤مىم٦م ًمٚمٕمٌد ًمٚم٘مٞم٤مم سمف،
وهداي٦م ىمٌقًمف ُمٜمف ،وهداي٦م ُمداوُمتف قمٚمٞمف طمتك ي٘مٌْمف قمٚمٞمف ،وقمدم إسمٓم٤مًمف أو طمٌقـمف ..هذا ُمٕمٜمك هذا اًمدقم٤مء
اًمٕمٔمٞمؿ ،وًمذا ٟمٙمررهٟٕ ،مٜم٤م ًمًٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم رء يمح٤مضمتٜم٤م إًمٞمف.
صمؿ آؾمتٕم٤مذة ُمـ ـمرذم آٟمحراف؛ ـمرف اًمٖمقاي٦م ،وهق ُمـ قمٚمِؿ احلؼ ومخ٤مًمٗمف ،ويمؿ ُمـ خم٤مًمػ عم٤م يٕمٚمؿ!..
وـمرف اًمْمالل؛ ُمـ ـمٚم٥م اًمٓمريؼ سم٘مّمد وقمزم ًمٙمٜمف وؾ قمٜمف ومًٚمؽ همػم اًمًٌٞمؾ وقمٛمؾ قمغم همػم هدى،
واومت٘مد اًمٕمٚمؿ؛ وم٤مؾمتٝمقشمف اًمْمالًم٦م واؾمتحٙمؿ اجلٝمؾ.
وإذا ريمٕم٧م ريمع ُمٕمؽ مجٚم٦م يمٞم٤مٟمؽ ،يمَم يم٤من يريمع ٟمٌٞمؽ ؛ ومػميمع حلٛمؽ ودُمؽ وقمٔمٛمؽ ،يريمع
ؾمٛمٕمؽ وسمٍمك وخمؽ ،يريمع ُمٕمؽ ىمٚمٌؽ وإراداشمؽ ومتُخْمٕمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم ،عمراده اًمنمقمل اًمديٜمل ،يريمع ُمٕمؽ
هقاك ومٞمت٠مظمر إضمالًٓ ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ويٜم٘م٤مد شمٌٕم ً٤م ًمف ..وهذا يراومؼ اًمتًٌٞمح ًمٚمٕمٔمٞمؿ شمٌ٤مرك ذم قمٚمٞم٤مئف.
ىمٚم٥م يٛمتكمء سم٤محلٛمد،
وم٢مذا ىمٛم٧م طم٤مُمد ًا ،وىمػ يمٞم٤مٟمؽ حيٛمد،
ؾمٛمع وسمٍم ،حلؿ ودم ،قمٔمؿ وقمّم٥مٌ ،
ٌ
ويراومؼ اًمٚمً٤من ذم حم٤مُمده هلل شمٕم٤ممم.
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وم٢مذا ؾمجدت يم٤من يمٞم٤مٟم٤م سمنمي٤م يم٤مُم ً
ال يًجد ،وشمِمٕمر سمًجقد يمؾ ظمٚمٞم٦م ذم ضمًدك ،وؾمجقد ىمٚمٌؽ وإراداشمف
وأهقائف ،ويًجد اًمٙمٞم٤من اًمٌنمي سمٚمحٛمف ودُمف وقمٔمٛمف وقمّمٌف ،ويِمٕمر هبذا اًمًجقد واخلْمقع ًمرسمف شمٕم٤ممم
ويراومؼ اًمتًٌٞمح ًمٚمٕمكم إقمغم شمٌ٤مرك ومتجد.
وم٢مذا ىمٕمدت ًمالؾمتٖمٗم٤مر ىمٕمد يمٞم٤مٟمؽ يًتٖمٗمر سمجٛمٚمتف ،يمؾ ضم٤مرطم٦م شمًتٖمٗمر قمَم ومٕمٚم٧م وارشمٙمٌ٧م أو شمقاٟم٧م
وومر َـم٧م ،يًتٖمٗمر اًمٌٍم ،ويًتٖمٗمر اًمًٛمع ،وشمًتٖمٗمر اًمٞمد ،واًمرضمؾ واًمٌٓمـ واًمٗمرج ،ويًتٖمٗمر ضمٚمدك،
يًتٖمٗمر ىمٚمٌؽ ُمٜمٙمنا ُمًتٙمٞمٜم٤م ُمٕمؽموم٤م ًمذي اجلالل واإليمرام ،سمَم ومٕمؾُ ..مًتٖمٗمرا ُمٕمتذرا.
وشمٙمرار اًمريمٕم٤مت شمٙمرار ًمٚمتٕمٌد ،وإحل٤مح ومٞمف ،وشميع ،وشمت٤مسمع ًمٚمتٕمٌد ،وىمٞم٤م ٌم قمغم ىمدم اخلدُم٦م وًمزوم سم٤مسمف
ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم.
شمِمٝمدت مجٕم٧م ٟمٗمًؽ وضمقارطمؽ ًمٚم٘مٕمقد ًمٚمثٜم٤مء قمغم رسمؽ سمَم قم ّٚمٛمؽ ،ومتجٛمع يمؾ اًمتحٞم٤مت اًمٓمٞمٌ٦م
وم٢مذا ّ
واًمثٜم٤مء اعمٓمٚمؼ هلل ،صمؿ شمًتحي اًمًالم قمغم ٟمٌٞمؽ اعمتٌقع ،واًمًالم قمغم يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م ويمؾ قمٌد ص٤مًمح ،يمَم
ضم٤مء ذم طمدي٨م قمكم « يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمكم ىمٌؾ اًمٕمٍم أرسمع ريمٕم٤مت يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سم٤مًمتًٚمٞمؿ
قمغم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ،وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملمش(.)1
وم٤مٟمٔمر ُم٤م ومٝمؿ اًمّمح٤مّب ُمـ اًمتِمٝمد ،وومٝمٛمف قمغم ُمـ يًٚمؿ اًمٜمٌل  واعم١مُمٜمقن ومٞمٝم٤م؛ ومٝمق اًمًالم قمغم
اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم وقمغم مجٞمع اعم١مُمٜملم ،ومٝمق شمدسمر ًٕمٗم٤مفمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م.
وروى اًمٌخ٤مري «قمـ قمٌد اهلل ،ىم٤مل= يمٜم٤م إذا يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة ،ىمٚمٜم٤م= اًمًالم قمغم
اهلل ُمـ قمٌ٤مده ،اًمًالم قمغم ومالن وومالن ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= ٓ شم٘مقًمقا اًمًالم قمغم اهلل ،وم٢من اهلل هق
اًمًالم ،وًمٙمـ ىمقًمقا= اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞمٌ٤مت ،اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،اًمًالم
قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قمٌ٤مد اهلل اًمّم٤محللم ،وم٢مٟمٙمؿ إذا ىمٚمتؿ أص٤مب يمؾ قمٌد ذم اًمًَمء أو سملم اًمًَمء وإرض ،أؿمٝمد أن ٓ
إًمف إٓ اهلل ،وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،صمؿ يتخػم ُمـ اًمدقم٤مء أقمجٌف إًمٞمف ،ومٞمدقمقش(.)2
صمؿ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  .. وُمٕمٜمك صالة اهلل قمغم قمٌده أُمران= إول ـمٚم٥م رمح٦م اهلل وُمٖمٗمرشمف ًمف ،واًمث٤مين
أن يذيمره اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمثٜم٤مء احلًـ ذم اعمأل إقمغم.
وم٢مذا ؾمٚمٛم٧م يم٤من ؾمالُمؽ إلظمقاٟمؽ واًمّم٤محللم واعم١مُمٜملم قم٤مُم٦م؛ سم٠من َيًٚمٛمقا ُمـ يمؾ ذ ،وأُم٤م اًمدقم٤مء
سم٤مًمرمح٦م ومٛمٕمٜم٤مه أن يدظمٚمٝمؿ اهلل ذم رمحتف ويٗمٞمض قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم.
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ىمد شم٘مقل مل ّ
قمكم؛ وقمٜمدئذ ٟم٘مقل هذه هم٤مي٦م ٓ سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ ًمٚمقصقل إًمٞمٝم٤م واعمج٤مهدة
أصؾ هٙمذا وىمد يّمٕم٥م ّ
ًمتٙمقن هٙمذا ..وهمدا يٗمتح اهلل ًمؽ اخلػم ويّمؾ ىمٚمٌؽ عمٕم٤مين اًمتٕمٌد ـم٤معم٤م ضم٤مهدت ومٞمف وأردشمف ؾمٌح٤مٟمف.
اؾمع إًمٞمٝم٤م وؾمتّمؾ سم٢مذن اهلل؛ عم٤مذا ٟمٕمٞمش إن مل ٟمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ إطمً٤من
وم٢من مل دمده٤م ذم اعمرات إومم ْ
اًمٕمٌقدي٦م ًمرب اًمٕم٤معملم؟!

 ؿقـام معاين افذ ْــر ..ومعـاه وظظقؿ ما يتضؿـف
ِ
وم٤مًمذيمر ..ؾمقاء اًمذيمر اعمّم٤مطم٥م ٕومٕم٤مل اًمّمالة؛ إن اًمّمالة أومٕم٤مل شمٕمٌد وأذيم٤مر وىمرآن ودقم٤مء..
أو ذيمر ُمٜمٗمرد سم٠موراد صم٤مسمت٦م ُمتٙمررة يمؾ يقم ،أو اًمذيمْر اعمرشمٌط سم٤مٕقمَمل.
ومٝمق ًمف دوي قمٜمد اًمٕمرش يذيمّر سمّم٤مطمٌف ،وهق دأب اعمالئٙم٦م يًٌحقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ٓ يٗمؽمون ،وهق ُىمقت
أرواح اًمٕمٌ٤مد وهمذاء ىمٚمقهبؿ ،وهؿ حمت٤مضمقن إًمٞمف أيمثر ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وًمذا ٌأهلٛمقه ُمع أٟمٗم٤مؾمٝمؿ ذم اجلٜم٦م..
وم٤مًمتًٌٞمح شمٜمزيف ًمرب اًمٕم٤معملم قمـ يمؾ ؾمقء( ،)1وهق يمٚمٛم٦م روٞمٝم٤م اهلل ًمٜمٗمًف ،وأطمٌٝم٤م ًمٜمٗمًف وأطم٥م أن
شم٘م٤مل( .)2واًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم هق ًمتٕمٔمٞمؿ رب اًمٕم٤معملم ،واحلٛمد ي٘مؽمن ُمٕمف..
وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٜمزيف هق ُمقضم٥م اجلالل ،واًمتحٛمٞمد هق ُمقضم٥م اإليمرام ،واهلل شمٕم٤ممم هق ذو اجلالل واإليمرام؛
ومٝمق اعمًتحؼ هلَم..
واًمتًٌٞمح يقضم٥م اخلقف واًمتٕمٔمٞمؿ ،واًمتحٛمٞمد يقضم٥م احل٥م واٟمجذاب اًمروح إمم اهلل شمٕم٤ممم ،وٓ سمد ُمٜمٝمَم
ُمٕم٤م جيتٛمٕم٤من ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد ًمٞمّم ُٚمح ،يمَم هق اطمتٞم٤مج ىمٚمٌف.
وًمذا ي٘مرن رسمؽ سمٞمٜمٝمَم «ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمدهش وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ُمِمتٛمؾ سم٤محلٛمد وُمٚمتٌس سمف ،ويمذا «ؾمٌح٤من اهلل
وسمحٛمده ،ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿش ص٤مر اًمتًٌٞمح سمٞمٜمٝمَم ُمٙمررا وي٘مرن ُمع أطمدُه٤م احلٛمد طمٌ٤م هلل واُمتٜم٤مٟم٤م ،وي٘مرن ُمع
إظمرى اًمتٕمٔمٞمؿ ظمقوم ً٤م هلل وإضمالًٓ.
ؼمي ُمـ ىمقة اًمٜمٗمس وطمقهل٤م ،واومت٘م٤مر اًمٜمٗمقس إمم اهلل شمٕم٤ممم؛ طمٞم٨م
وأُم٤م إومراد اهلل سم٤محلقل واًم٘مقة ومٝمق اًمت ّ
ومٞم٘مر هب٤م ًمرسمف ،ويٓمٚم٥م هب٤م ىمقشمف وطمقًمف ،أُم٤م احلقل ومٚمٚمخروج ُمـ اًمنمور
ي٘مقهل٤م قمغم وضمف اخلؼم واًمٓمٚم٥مّ ،
واًمتحقل قمـ احل٤مل اًمزء إمم احلًـ ،وأُم٤م اًم٘مقة ومالؾمتٛمداد اًمٕمقن ُمـ رسمف شمٕم٤ممم قمغم اخلػم.
وم٢مفمٝم٤مر اًمٕمٌد ًمٗم٘مره ًمرسمف ،وقمرض طم٤مًمف قمغم اهلل ،أطمد أٟمقاع اًمدقم٤مء واًمٓمٚم٥م ،وهق ُمـ أىمٍم أسمقاب
َّ٤مس َأٟمت ُُؿ ا ًْم ُٗم َ٘م َراء إِ َمم اهللَّ. 
اًمدظمقل قمغم اهلل شمٕم٤ممم واًمقصقل إًمٞمف َ ي٤م َأ َهي٤م اًمٜم ُ
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ي٘مقل ؾمٝمؾ اًمتًؽمي «وأؿك ضريؼ بغ افعبد وربف هق آؾتؼار هلل تعاػش.
واًمتٙمٌػم هلل يّمٖمر ُمٕمف ُم٤م دوٟمف..
واًمتٝمٚمٞمؾ «ىمقل ٓ إًمف إٓ اهللش هق هم٤مي٦م اخلٚمؼ اًمتل ُظمٚم٘مقا ُمـ أضمٚمٝم٤م؛ أن يٗمردوا اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٌقدي٦م ،ويمٚمَم
يمرره٤م اًمٕمٌد أظمرج هب٤م ُمـ ىمٚمٌف يمؾ ُمزاطمؿ هلل ُمـ هقى وؿمٝمقة وقم٤مدة وشم٘مٚمٞمد ،وأظمرج يمؾ خمقف وُمرهقب
ويمؾ ُمرهمقب وُمراد ؾمقى رسمف شمٕم٤ممم..
واًم٘مٚم٥م يتًٚمؾ إًمٞمف ُمزامحقن ،وهق حمت٤مج إمم ٟمٗمل اعمرادات اعمزامح٦م ًمرسمف شمٕم٤ممم دوُم ً٤م ،وؾمٌٞمؾ هذا هق «ٓ إًمف
إٓ اهللش ،وهذا يدومع اًمٕمٌد ًمٙمَمل اًمٓم٤مقم٦م إذ إن إظمراج اعمزامحلم ُمـ اًم٘مٚم٥م يٗمرهمف ًمرسمف شمٕم٤ممم ،وٓ يًتقي ىمٚم٥م
ومٞمف ذيم٦م ُمع اهلل وىمٚم٥م ظمال ًمرسمف ،وضم٤موب ُم٤م ذم ومٓمرشمف ُمـ قمٚمؿ وحمٌ٦م ضم٤مءت اًمنمائع سمٜمقره٤م ومقضمدت ٟمقرا
ذم اًمٗمٓمرة ،ومٕمرومتف اًمٜمٗمس واًمتزُمتف وطم٘م٘م٧م ُمراد اهلل ُمٜمٝم٤م.

 إؿـامـة افؽتاب افعع احلؽقؿ
وأُم٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق رؾم٤مئؾ اهلل إًمٞمؽ ،وسمٞم٤مٟمف ًمؽ؛ ومٞمف قمٚمٛمف وقمدًمف ،وومٞمف رمحتف وطمٙمٛمتف ،دا ٍع وُمٌلم ،وه ٍ
٤مد
وٟم٤مصح وُمٕمٚمؿ ،آظمذ سمٞمدك إمم طمٞم٨م شمًَٕمدُ ،مقوح ًمؽ اًمٓمريؼ ،وُمٌلم ًمؽ طم٘مٞم٘م٦م دٟمٞم٤مك وىمدْ ر أظمراك ،ودم٤مرب
اًمٓمريؼ ومٗمٞمف ٟمٌ٠م ُمـ ىمٌٚمؽ وظمؼم ُم٤م سمٕمدك وطمٙمؿ ُم٤م سمٞمٜمؽ وسملم اخلٚمؼ وسمٞمٜمؽ وسملم ٟمٗمًؽ اًمتل سملم ضمٜمٌٞمؽ.
قمٜمدُم٤م شم٘مرأ اًمٙمت٤مب اقمٚمؿ أن رسمؽ يًٛمع إًمٞمؽ وم٤مىمّمده سم٘مراءشمؽ ومٗمل احلدي٨م «ُم٤م أذن اهلل ًمٌمء ُم٤م أذن
ًمٜمٌل طمًـ اًمّمقت يتٖمٜمك سم٤مًم٘مرآن ،جيٝمر سمفش( .)1وُمٕمٜمك َأ ِذن= اؾمتٛمع؛ وم٤مىمّمد رسمؽ أن يًٛمٕمؽ وًمٞمٙمـ ؾمٛمٕمف
اعمْمٛمـ ذم يمالُمف إمم اخلٚمؼ هداي٦م هلؿ
ًمؽ هق ُم٘مّمقدك ،وًمٞمٙمـ متثؾ ُم٤م أٟمزل ذم ٟمٗمًؽ ُم٘مّمقدك ،وسمالغ احلؼ
ّ
وسمالهم٤م عم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم.

 ؿقـام معاين افصقام بافؼؾب
وأُم٤م اًمّمٞم٤مم ومٝمق شمرك عم٤م سمف ىمقام احلٞم٤مة ،اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وهق شمرك ٕقمٔمؿ ؿمٝمقات اًمٜمٗمقس وأؿمده٤م
اجلَمعش ،شمرك هذا هلل شمٕم٤ممم ذم وىم٧م أُمره سمذًمؽ ،وهذا ِ
وأيمثره٤م شم٤مصمػما ذم اإلٟمً٤من وهل اعمٕم٤مذة « ِ
يٙمن اًم٘مٚمقب
ْ
هلل شمٕم٤ممم؛ وُم٤م ُمـ طم٤مل ًمٚمٕمٌد أقمٔمؿ ُمـ اإلٟمٙمً٤مر هلل ،وذم إصمر اًمذي يذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل
قمـ ُمقؾمك  ىم٤مل ي٤مرب ايـ أضمدك؟ ىم٤مل= قمٜمد اعمٜمٙمنة ىمٚمقهبؿ ُمـ أضمكم ،أىمؽمب إًمٞمٝمؿ يمؾ يقم ؿمؼما،
وًمقٓ ذًمؽ ٓطمؽمىم٧م ىمٚمقهبؿ.
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واعم٘مّمقد سم٤مٟٓمٙمً٤مر هق اٟمٙمً٤مر ُمرادات اًمٓمٌع وإهقاء ًمٚمٛمراد اًمنمقمل اًمديٜمل اًمذي ضم٤مء سمف رؾمقًمف 
ٕٟمف ُمتْمٛمـ عمحٌ٦م اهلل ورو٤مه ،ومٞم٘مدم رو٤م رسمف قمغم هقى ٟمٗمًف ،وحم٤م ّسمف شمٕم٤ممم قمغم ؿمٝمقشمف ..ومَم أقمٔمٛمف ُمـ سم٤مب.

 ؿقـام معاين افصدؿة ومؼتضقاهتا بافـػقس
ذم اًمزيم٤مة واًمّمدىم٦م ي١مظمر اعم٤مل اًمذي هق «ُم٤مدة اًمٜمٗمسش يمَم ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ،وقمٜمده خترج إوٖم٤من
قه٤م َوم ُٞم ْح ِٗمٙم ُْؿ َشم ٌْ َخ ُٚمقا َو ُخي ِْر ْج َأ ْو َٖم٤م َٟمٙم ُْؿ وقمٜمده يت٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس وشمتح٤مؾمد اًمٜمٗمقس ويتٌ٤مهمض اخلٚمؼ
إِن َي ًْ َ٠م ًْمٙم ُُٛم َ
ويًتٕمكم ُمـ يٛمتٙمٚمف ويًتٙمؼم سمف سمؾ ويٓمٖمك يم ََّال إِ َّن ْ ِ
ٟمً َ
اؾم َت ْٖمٜمَك ويذل ُمٗمت٘مده أو
٤من ًَم َٞم ْٓم َٖمك * َأن َّرآ ُه ْ
اإل َ
يًتنمف ًمٖمػمه أو يً٠مل أو حيت٤مل ،وسمف شمُٜم٤مل اًمِمٝمقات و ُيتقصؾ ًمٌ٘مٞم٦م أهمراض اًمدٟمٞم٤م.
ي٠ميت قم٤مسمد اهلل وذم ىمٚمٌف ُمـ اًمٞم٘ملم سم٤مٔظمرة ُم٤م هق سمره٤من قمغم إيَمٟمف وي٘مٞمٜمف أن ُم٤م أقمٓمك ًمرسمف أسم٘مك ًمف مم٤م ذم
يدهٟ ،م٤مفمرا ًمٜمٗمع اخلٚمؼ وضمري٤من ُم٤مًمف ذم أيدي اخلالئؼ يٜمتٗمٕمقن سمف ومٞم٘مٞمؿ طمٞم٤مة همػمه ويًؽم قمقرة ويٙمػ دُمٕم٦م
ِ
ويٗمرج يمرسم٤م.
ُه٤م ّ
وحيٛمل قمرو٤م ويٓمٕمؿ ضم٤مئٕم٤م وي٘مٞمؿ ْأودا ويِمٗمل أعم٤م و ُيٜم ّٗم٨م ّ
ٓ قمٚمٞمف أيـ ؾم٤مر اعم٤مل إذا طمرص قمغم ووٕمف ذم حمٚمف وسمذل ضمٝمده ،هق ي٘مّمد إمم هذا اعمٕمٜمك اًمِم٤مُمؾ واًمٕمٔمٞمؿ،
واهلل يتقمم إيّم٤مل ُم٤مًمف وإٟمت٤مج ُمراده ،وٓ قمٚمٞمف وم٘مد اُمتثؾ ،وُمـ اُمتثؾ ًمرسمف ىم٤مصدا رو٤مه ومال ظم٤مب أسمدا.

 ؿقـام معاين احلج بافؼؾب
وأُم٤م احل٩م واًمٕمٛمرة ومؽمك ًمألهؾ وإوـم٤من وإُمقال ،واًمًٗمر إمم طمٞم٨م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ،سم٠ميمٗم٤من يرشمدهي٤م
ُمتذيمرا ؾمٗمر أظمرةً ،مٞم٘مقم سمتٕمٌدات وُمٜم٤مؾمؽ ٓ يٕمرف ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم اخلّمقص ـ ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من واعمٙم٤من
واًمٕمدد واًمٙمٞمٗمٞم٦م وآدم٤مه ـ وًمٙمـ قمغم وضمف اًمتًٚمٞمؿ ي٘مقم هب٤م.
إٟمف اخلْمقع واًمذل وآؾمتًالم اعمٓمٚمؼ هلل شمٕم٤ممم طمتك ومٞمَم ٓ شمٕمرف ُمٕمٜم٤مه قمغم اخلّمقص ،سمٛمٕمٜمك ٓشمٕمرف
عم٤مذا ؾمٌٕم٦م أؿمقاط ذم اًمٓمقاف وذم اًمًٕمل وعم٤مذا ظمّمقص ادم٤مه اًمًٕمل وظمّمقص اؾمتالم وشم٘مٌٞمؾ احلجر
إؾمقد ،وعم٤مذا أي٤مم حمددة زُمـ احل٩م ،ورُمل اجلَمر ،وهمػم ذًمؽ ..ومَم يم٤من ذًمؽ إٓ هلل شمٕم٤ممم صم٘م٦م وي٘مٞمٜم٤م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
ومٞمَم أُمر وأٟمف ُمِمتٛمؾ قمغم طمٙمٛم٦م وإن مل ٟمٕمٚمؿ شمٗمّمٞمٚمٝم٤مً ،مٙمـ ٟمٕمٚمؿ وضمف احلٙمٛم٦م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ُمـ آظمتٌ٤مر
واًمتٙمٚمٞمػ وآسمتالء.

 ؿقـام معاين افتعبد دم امتثال إحؽام ظؿقم ًا
ذم يمؾ أُمر ي٘مقم سمف ُمـ إىم٤مُم٦م قمدل أو قمٗم٦م قمـ طمرام أو ىمقل طمؼ أو شمقضمٞمف وشمرسمٞم٦مٍ ،
أُمر سمٛمٕمروف أو هنل
قمـ ُمٜمٙمر ..يمؾ أُمر ذم قم٤مداشمف وُمٕم٤مُمالشمف ذم ٟمٗمًف أو أهشمف؛ أسمقيف أو زوضمف أو وًمده ،طم٘مقق ضم٤مره وأضمػمه
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وص٤مطم٥م قمٛمٚمف ،طم٘مقق أُمتف وىم٤مدة أُمتف ُمـ اًمٕمٚمَمء وىمٞم٤مدات احلؼ ،قمٛمٚمف اًمدٟمٞمقي وٟمٗمع اًمٜم٤مس سمف وإطمً٤من
اًمٕمٛمؾ ،ضمٝم٤مده وسمذًمف وقمٓم٤مؤه ،قمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف.
ذم يمؾ هذا ،وهمػمه مم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إىم٤مُم٦م ُمٜمٝمجف ذم إرض ومتثؾ أُمره ،يمت٤مسم٤م وؾمٜم٦م ،واٟمتٝم٤مج ؾمػمة
اًمٜمٌل  وصحٌف واًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م وأئٛم٦م اهلدى.
ذم يمؾ هذا يٕمٛمؾ اعم١مُمـ وهق يٛمتثؾ إُمر همػم ُمتحرج ُمـ أُمر اهلل سمؾ ُمًتًٚمؿ ًمرسمف قمـ صم٘م٦م وأُم٤من وي٘ملم
وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم طمٙمٛمتف وقمٚمٛمف ورمحتف وقمدًمف ،وذم صم٘م٦م أٟمف ُمتْمٛمـ ًمٚمٛمّمٚمح٦م ًمف وًمٖمػمه ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وأن
ن ًمٚمحًٜم٦م وًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ،ويً٤مء إن ّومرط
اعمٗمًدة يم٤مُمٜم٦م ذم خم٤مًمٗم٦م إُمر ،وأن اخلػم يمٚمف ذم ىمٞم٤مُمف سم٠مُمر اهللُ ،ي َ ّ
أن شمقاٟمك أو ّ
شم٠مظمر ذم أُمر اهلل شمٕم٤ممم.
يٓمٞمع وهق يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م أـم٤مع إٓ سمتقومٞمؼ رسمف وُمٕمقٟمتف ،وأٟمف شمٕم٤ممم هق اًمذي أوىمػ قمٌده هذا اعمقىمػ احلًـ
ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ،وأٟمف ُمـ شمٗمْمٚمف شمٕم٤ممم ويمرُمف ًمف أٟمف مل خيذًمف ومل ٌي٘مٛمف ذم ُمٕمّمٞمتف ومل يٙمٚمف إمم ٟمٗمًف ومل يرُمف ًمٞمٝمٚمؽ
ُمع ُمـ هٚمؽ؛ ومٞمِمٝمد وهق ذم طم٤مل ـم٤مقمتف ُمٕمقٟم٦م رسمف ومٞمحٛمده ،وهذا ُمـ ُمٕم٤مين شمٚم ٌّس اًمتًٌٞمح سم٤محلٛمد ومٝمق
يًٌح ويٓمٞمع قمٛمقُم٤م وهق طم٤مُمد رسمف قمغم قمقٟمف وهدايتف.

 ؿقـام معاين افتعبد دم ترك ادحرمات
ذم شمرك اعمح٤مرم قمٛمقُم٤م جي٥م أن شمٙمقن ٟمٗمس اًمث٘م٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،وأن يًتٞم٘مـ اعم١مُمـ أن اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ُمٜمٕمف إٓ
اعمحرم
ًمٞمٕمٓمٞمف ،وُم٤م طمرُمف إٓ ًمٞمجزل ًمف اًمٕمٓم٤مء ..وأن هذا اعمٜمع ًمٞمس سمخال ُمـ رسمف شمٕم٤ممم ـ طم٤مش هلل ـ سمؾ عم٤م شمْمٛمـ ّ
ُمـ اعمٗم٤مؾمد واعمْم٤مر اًمتل يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل ،ؾمقاء قمٚمٛمٝم٤م اًمٕمٌد شمٗمّمٞمال أو مل يٕمٚمٛمٝم٤م ،قمٚمؿ سمٕمض أوضمف شمٚمؽ اعمٗم٤مؾمد أو مل
يٕمٚمٛمٝم٤م؛ وم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ يتٙم ّثر سم٠مطمد ُمـ وم٘مر وٓ يت٘مقى سم٠مطمد ُمـ وٕمػ؛ يمال ،سمؾ هق اهلل اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ.
وُمـ أومْمؾ ُم٤م يًتحي هٜم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ؾمقرة اًمٕمٍم ،إذ أىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم أن ُم٤م يٌدو ًمٜم٤م ُمٙمًٌ٤م ذم
ُمٕمّمٞمتف هق ظمً٤مرة ،وأظمؼم شمٕم٤ممم أن أهمٚم٥م اخلٚمؼ ظم٤مهون ،سمٕمّمٞم٤مهنؿ ،وأن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اإلٟمً٤من هق
ُمـ اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اإليَمن واعمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمف.
ُمـ ّ
اخلً٤مرة ،وأن اعمًتثٜمك هق ْ
وقمغم هذا شمتْمح اًم٘م٤مقمدة أن ُم٤م شمؽميمف ُمـ حمرم ومتٜم٤مزقمؽ ٟمٗمًؽ أٟمؽ ظمنت سمؽميمف وأن اعمٙمً٥م ذم
َتّمٞمٚمٝم٤م ،وأن ىمْم٤مء اًمِمٝمقة وشمٚمٌٞمتٝم٤م ُمٙمً٥م وأن ومقاهت٤م ظمً٤مرة ،هٜم٤م خيٓم٤مب اعم١مُمـ ٟمٗمًف سم٘مًؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمف،
واهلل ص٤مدق ُمـ همػم َىم ًَؿ ،وًمٙمٜمف شمٕم٤ممم ي٘مًؿ ًمٖمٚمٌ٦م شمٗم ّٚم٧م ٟمٗمقؾمٜم٤م ،هٜم٤م ٟمخؼمه٤م أهن٤م يم٤مذسم٦م ،واهلل شمٕم٤ممم ص٤مدق؛ ٓ
ُمٙمً٥م ومٞمَم أرادت سمؾ ومٞمَم أُمر اهلل ،وٓ ظمً٤مرة ذم ومقات حمرم سمؾ ذم شمريمف هلل ،وُمـ شمرك هلل قمقوف اهلل ظمػما ُمٜمف
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ِ
يمذسم٧م وصدق اهلل؛ ي٘مقل أٟم٤م يم٤مذب ومٞمَم رأي٧م ُمـ ُمّمٚمح٦م ومٞمَم طمرم اهلل أو
هٙمذا ظمٓم٤مب اعم١مُمـ ًمٜمٗمًف=
ُمٗمًدة ومٞمَم أُمر اهلل ،وصدق اهلل ،ويمذ َسم٧م ٟمٗمز.
هٙمذا ُم٠مظمذ إُمقر شمٕمٌدا ،وأُمرا ،وهنٞم٤م ..وم٤مهلل شمٕم٤ممم يٜمٔمر إمم اًم٘مٚمقب وإقمَمل ٓ جمرد إقمَمل اًمٔم٤مهرة
سمؾ يمالُه٤م ،ومٛمـ ومٕمؾ ُمتحرضم٤م ـ وإن يم٤من أومْمؾ ممـ شمرك ـ سمخالف ُمـ ومٕمؾ راوٞم٤م ُمًتٞم٘مٜم٤م ُم٘مٌال ُمًتٌنما،
يمَم أن أقمَمل اًم٘مٚمقب اعمراوم٘م٦م ًمٚمٕمٛمؾ حمًقسم٦م ذم اًمٕمٛمؾ وشم١م ّصمر ذم اعمقازيـ؛ ومٙمؿ ُمـ قمٛمؾ سمًٞمط صم٘مؾ ذم اعمٞمزان
ورضمح سمّم٤مطمٌف ويمؿ ُمـ قمٛمؾ يٌدو قمٔمٞمَم ومتدظمٚمف ُمـ آوم٤مت اًم٘مٚمقب ُم٤م خيػ سمف ذم ُمٞمزاٟمف قمٜمد رسمف..
ظمذ إُمقر سمٛم٠مظمذه٤م اًمّمقاب ،وم٤مهلل ٟم٤مفمر وُمٓمٚمع وقمٚمٞمؿ سم٤مخلٌ٤مي٤م واخلٗم٤مي٤م ،وهق اهل٤مدي واعمقومِؼ.

***
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ؿـاظدة ظـامة دم ذـر اهلل تعاػ
«ذـر اهلل تعاػ يؽقن دم ـؾ وؿت بحسب ذفؽ افقؿت».
وين َأ ْذيمُريمُؿ و ْاؿمٙمُرو ْا ِزم وَٓ َشم ْٙم ُٗمر ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ وم٤م ْذيمُر ِ
ون.
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
ُ
«ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر= يٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره سمذًمؽ= وم٤مذيمروين أهي٤م اعم١مُمٜمقن سمٓم٤مقمتٙمؿ إي٤مي ومٞمَم آُمريمؿ سمف وومٞمَم أهن٤ميمؿ
أذيمريمؿ سمرمحتل إي٤ميمؿ وُمٖمٗمريت ًمٙمؿ ،يمَم طمدصمٜم٤م اسمـ محٞمد ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م اسمـ اعمٌ٤مرك ،قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م ،قمـ
قمٜمفْ ،
قمٓم٤مء سمـ ديٜم٤مر ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم=«وم٤مذيمروين أذيمريمؿش ىم٤مل ،اذيمروين سمٓم٤مقمتل ،أذيمريمؿ سمٛمٖمٗمريت.
وىمد يم٤من سمٕمْمٝمؿ يت٠مول ذًمؽ أٟمف ُمـ اًمذيمر سم٤مًمثٜم٤مء واعمدح ..ذيمر ُمـ ىم٤مل ذًمؽ= طمدصمٜمل اعمثٜمك ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م
إؾمح٤مق ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م اسمـ أّب ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ اًمرسمٞمع ذم ىمقًمف=«وم٤مذيمروين أذيمريمؿ واؿمٙمروا زم وٓ
شمٙمٗمرونش ،إن اهلل ذايمر ُمـ ذيمره ،وزائد ُمـ ؿمٙمره ،وُمٕمذب ُمـ يمٗمرهش.
واعم٘مّمقد ُمـ اًمٜم٘مؾ اًمً٤مسمؼ هق سمٞم٤من أن اعمٕمٜمك اعم٘مدَّ م ًمٚمذيمْر ًمٞمس هق اعمتٌ٤مدر ُمـ إذيم٤مر ،سمؾ اًمذيمر اعمٓمٚمقب
أصال هق ذيمر أُمر اهلل ذم يمؾ طم٤مل ،وُم٤م هل اًمقاضمٌ٤مت اًمتل أُمر هب٤م واحل٤مل اًمذي أوضم٥م أن ٟم٘مقم سمف وأن يراٟم٤م ومٞمف.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد افشدة وادصقبة
ِ
اعمختؼم ًمٕمٌ٤مده وأن اعمّم٤مب يٙمقن سمذٟم٥م اًمٕمٌد ،وأن اهلل شمٕم٤ممم رطمٞمؿ طمٙمٞمؿ قمدل،
يٙمقن ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف
وأن وراء إمل طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ورمح٦م ؾم٤مسمٖم٦م وًمٞمس ومٞمف فمٚمؿ ًمٚمٕمٌد سم٠مدٟمك ُمث٤مل ذرة ،وأٟمف إن مل يٙمـ شمٙمٗمػما
ًمٚمًٞمئ٤مت ـ وهق ظمػم ـ ومٝمق رومع ًمٚمدرضم٤مت ،وحيًـ اًمٔمـ سمرسمف ويّمؼم ُمـ أضمٚمف ويتّمؼم سمف ويرى سمَم ىمْم٤مه..
وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٌقدي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمح٤مل اًمِمدة.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد ادعصقة
يذيمر أٟمف ُظمذل ًمٜمًٞم٤مٟمف وشمٗمريٓمف ،وأن قم٘مقسم٦م اهلل ؿمديدة ،وأن رمحتف ىمريٌ٦م ،وأٟمف ٓ يٞم٠مس ُمـ روطمف وٓ
ي٠مُمـ ُمٙمره ،وأن قمٚمٞمف اًمٕمجٚم٦م سم٤مًمرضمقع إمم رسمف ،وحيًـ اًمٔمـ أن رسمف ؾمٞمتٚم٘م٤مه ،وأن اهلل يًٌط يده إًمٞمف ًمٞمتقب،
وأٟمف شمٕم٤ممم يٗمرح سمتقسمتف؛ وم ُٞمٜمْزل سمف رطم٤مًمف ،ويتٓمٝمر ُمـ ُمٕمّمٞمتف ،ويًتٖمٗمر ويتقب ويراضمع ،ويٌدل ُمٙم٤مهن٤م
طمًٜم٦م ..وهٙمذا.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد افطاظة
يٕمٚمؿ أهن٤م ُمـ رسمف وأٟمف شمٕم٤ممم اًمذي َُم ّـ هب٤م قمٚمٞمف ،ومٞمحٛمد ويٜمٙمن و ُيرضمع اًمٗمْمؾ ٕهٚمف سم٠من اهلل أىم٤مُمف هٜم٤م،
وًمق ظمذًمف ًمؽميمف وعم٤م يم٤من ذم طم٤مل ذف اًمٓم٤مقم٦م ،وٓ ي٠مُمـ ٟمٗمًف ومٚمق ويمٚمف اهلل إًمٞمٝم٤م ًمٗمرط ورضمع اًم٘مٝم٘مرى
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وشمٌدل احل٤مل وزاغ اًم٘مٚم٥م ،وأن اهلل اعمثٌ٧م ،وأن طمؼ رسمف أقمٔمؿ ،وأٟمف حمت٤مج ًمٚم٘مٌقل وًمٚمدوام وًمٕمدم احلٌقط
وًمٚمقوم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ،ومٞمخرج ُمـ أداء اًمٓم٤مقم٦م ٓ ممتٜم٤م سمؾ ُمٜمٙمنا طم٤مُمدا راضمٞم٤م اًم٘مٌقل ..وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٌقدي٤مت
اعمتٕمٚم٘م٦م سمح٤مل اًمٓم٤مقم٦م.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد افـعؿة
يٕمٚمؿ أهن٤م حمض ومْمؾ اهلل وقمٓم٤مي٤مه ،وأٟمف مل يت٘مدم ُمـ اًمٕمٌد ُم٤م يقضمٌٝم٤م ،وأٟمف هم٤مرق ومٞمٝم٤م يرومؾ ذم ومْمؾ اهلل،
وأهن٤م ضمزء سمًٞمط وهل٤م أظمقات يمُثر ٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ ِ
اعمٜمٕمؿ هب٤م شمٕم٤ممم ،وأن هذا جي٥م أٓ يٌٓمر اًمٕمٌد سمؾ يٜمٙمن هب٤م هلل،
وييع أن شمثٌ٧م وشمدوم ذم اًمداريـ ،وأٟمف حمت٤مج ًمِمٙمره٤م ،وأن اهلل هق اعمٕملم قمغم اًمِمٙمر يمَم أقم٤من سم٤مًمٜمٕمٛم٦م ،وأٟمف
حمت٤مج إمم رسمف ًمئال شمزول اًمٜمٕمؿ أو شمٜم٘مص سمٕمد مت٤مم ،وأن جيٕمٚمف رسمف ُمـ اًمِم٤ميمريـ ،وإٓ يم٤مٟم٧م وسم٤مًٓ ذم أظمرة
وم ُٞمً٠مل قمٜمٝم٤م وشمٙمقن ؾمٌٌ٤م ًمٕمذاسمف أو شم٠مظمره ذم اعمقىمػ يمثػما ،أو ٟم٘مّم٤من اًمدرضم٦م أو همػم ذًمؽ؛ ومٞمخِمك ُمـ يمقهن٤م
ومتٜم٦م وٓ ي٠مُمـ هل٤م ..وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٌقدي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمح٤مل اًمٜمٕمٛم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد اجلفاد ووجقبف
ُمقمم اعم١مُمٜملم وأن اًمٙم٤مومريـ ٓ
يثؼ ذم أُمر رسمف وإقم٤مٟمتف وُمققمقده سم٤مجلٜم٦م واًمٔمٗمر ،أو اجلٜم٦م واًمِمٝم٤مدة ،وأن اهلل ْ
ُمقمم هلؿ ،وأن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يديؾ اًمٙمٗمر قمغم اإلؾمالم واًمٌ٤مـمؾ قمغم احلؼ إداًم٦م دائٛم٦م ،ويثؼ ومٞمَم ُمٕمف ُمـ احلؼ،
ويتذيمر أٟمف يٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اًمتقىمٞمع سمدُمف وضمٝمده أن هذا اًمديـ طمؼ ،وأٟمف يٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ إضمٞم٤مل وصالح
قمٛمقم اخلٚمؼ واحلٞم٤مة ٟمٗمًٝم٤م ،وأٟمف ًمقٓ اجلٝم٤مد ًمٗمًدت احلٞم٤مة ،ويتذيمر صمقاب اعمجٝم٤مديـ فمٗمروا أو اؾمتِمٝمدوا..
وهمػم ذًمؽ يمثػم مم٤م يتٕمٚمؼ هبذه اًمٕمٌقدي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد افقفد
يذيمر ٟمٕمؿ اهلل ومٞمٝمؿ وطم٘مقىمف اًمتل أُمر هب٤م ومٞمٜمٔمر ذم أُمر رسمف يمٞمػ يرسمٞمٝمؿ وي٘مٞمؿ أضمً٤مُمٝمؿ وقم٘مقهلؿ وىمٞمٛمٝمؿ
وقم٘م٤مئدهؿ وأظمالىمٝمؿ وشمقضمٝم٤مهتؿ وأظمراهؿ ٓ ..يٌٓمر هبؿ قمغم أطمد وٓ يٖمٞمظ حمروُم٤م! وٓ يًتٓمؾ هبؿ أو سم٘مقة
أو مج٤مل أو شمٗمقق قمغم ظمٚمؼ اهلل..
ـ ذـر اهلل  ..ظـد افزوجة
يمذًمؽ يذيمر ٟمٕمٛم٦م اهلل ذم اًمٕمقن قمغم اًمٕمٗم٦م ويذيمر طم٘مقق اهلل ومٞمٝم٤م ًمٞم٘مقم هب٤م ويذيمر واضمٌ٤مشمف ،وقمٜمد اخلالف
يٚمتزم أُمر اهلل ،وٓ يٌٓمر سمقًمد وٓ سمزوضم٦م.
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ـ ذـر اهلل  ..ظـد ادسؽـ
يًتٙمـ ومٞمف سمٛمٕمّمٞم٦م،
يذيمر ٟمٕمؿ اهلل ذم إيقائف؛ ىم٤مل « ومٙمؿ ممـ ٓ يم٤مذم ًمف وٓ ُم١مويش ومٞمٛمٚم١مه ـم٤مقم٦م وٓ
ّ
وٓ يٌٓمر قمغم ُمـ هق دوٟمف ومٞمٗمخر أو يٌٖمل ،وٓ حيًد ُمـ ومقىمف ،ويذيمر طمؼ اجل٤مر ذم اًمّمقت واًمٜمٔمر واعمٕمقٟم٦م
واًمٜمٔم٤موم٦م وُمراقم٤مة احلرُم٦م..وهمػم ذًمؽ.
ـ ذـر اهلل  ..ظـد افطريؼ
يذيمر طمؼ اهلل ومٞمف وأٟمف ًمٞمس ًمف أن يًتقـمـ ومٞمف أو يتج٤موز ومٞم٠مظمذ همػم طم٘مف ومٞمف ،يمَم يّمٜمع أصح٤مب اعمحالت
اًمذيـ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م وي٘متٓمٕمقن ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤مس ،وقمٚمٞمف أن يٕمٓمٞمف طم٘مقىمف اًمتل أُمر اهلل ورؾمقًمف؛ ُمـ همض اًمٌٍم
ٟمّمٗم٦م اعمٔمٚمقم وهمػم ذًمؽ.
ورد اًمًالم وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ودًٓم٦م احل٤مئر واًمٖمري٥م و َ
ذم ريمقسمف وؾمٗمره يٕمرف طمؼ ص٤مطم٥م اًمداسم٦م وطمؼ اعمراومؼ اًمّم ِ
جل ِ
٤مطم ِ
ٜم٥م وي٠مظمذ طم٘مف وٓ يتٕمدى،
َّ
٥م سمِ٤م َ
وٓ ئمٚمؿ وٓ ُيًتخزى ٕطمد ،وي٠مُمر سم٤مخلػم ويٜمٝمك قمـ اًمنم ،ويٙمػ سمٍمه ويده ..وهمػم ذًمؽ.
ـ ودم ظؿؾف
وٟمّمٗم٦م اعمٔمٚمقم وإهم٤مصم٦م
يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ويذيمر طم٘مف ذم اًمقىم٧م واًمٕمٛمؾ واإلشم٘م٤من ،وشمرك اًمٖمش ،وٟمٗمع اخلٚمؼ َ
اعمٚمٝمقف ،واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمدل ،وأداء اًمقاضم٥م ،وشمرك اًمرؿمقة واًمًح٧م ،واًمرىمل سم٤مًمٕمٛمؾ ُمـ سم٤مب اإلطمً٤من اًمذي
أُمر اهلل سمف ،ويٜمقي إوم٤مدة اعمًٚمٛملم سمٜمقع قمٛمٚمف وؾمد اطمتٞم٤مضمٝمؿ سمجٝمده اًم٘مٚمٞمؾ ،ومٕمـ سمٕمض إئٛم٦م ُمـ اًمًٚمػ أن
«ٟمٞم٦م اعم١مُمـ أسمٚمغ ُمـ قمٛمٚمفش ..وهمػم ذًمؽ.
ـ ودم افقافديـ وافرحؿ
يذيمر ٟم َٕمؿ اهلل ومٞمٝمَم ،وطم٘مقىمٝمؿ سم٤مًمّمٚم٦م سم٤معم٤مل واًمٜمٗمس ،واًمٜمّمٞمح٦م واًمرقم٤مي٦م ،واًمّمؼم واًمٕمٗمق واإلطمً٤من
وقمدم اًمْمجر ،وُم٘م٤مسمٚم٦م اإلؾم٤مءة سم٤مإلطمً٤من ،وقمدم اؾمتٙمث٤مر اخلػم ُمٜمؽ هلؿ ،واؾمتٙمث٤مر اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ،واًمدقم٤مء
هلؿ ،واًمًؽم قمغم قم٤مصٞمٝمؿ ،وإهم٤مصم٦م حمت٤مضمٝمؿ..
ويٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمحًـ اًمّمحٌ٦م وسمر اًمقاًمديـ وهق يٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اظمتالف اًمٓمٌ٤مع وشمٗمريط اًمٌٕمض ذم
احل٘مقق ًمٙمٜمف أُمر سم٤مإلطمً٤من سمال حم٤مؿم٤مة وهلذا دًٓمتف ..وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٌقدي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م.
ـ وظـد افعدو افؽاؾر
يذيمر يمٗمره سم٤مهلل ومٞمؼمأ ُمـ يمٗمره ،إذ أن اعم١مُمـ يٌٖمض ُمـ يٌٖمْمف اهلل ،ويؼمأ ُمـ قم٘م٤مئده ،وٓ يٜمٍم رايتف ،وٓ
يتخذه سمٓم٤مٟم٦م ،وٓ هيقن ُمـ أُمر يمٗمره سم٤مهلل؛ إذ هق أُمر قمٔمٞمؿ ..وٓ يٛمٜمٕمف هذا ُمـ اًمٕمدل وإيٗم٤مء احل٘مقق هلؿ
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وإقمٓم٤مئف طمريتف اًمتل يمٗمٚمٝم٤م اهلل هلؿ وطمًـ اخلٚمؼ اًمذي أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمع اخلٚمؼ مجٞمٕم ً٤مُ ،مع اًمدقمقة وإيّم٤مل
اخلػم ًمٕمٚمف يٜمجق ُمـ اهلالك ،يمَم ىم٤مل ً مٖمالم هيقدي أؾمٚمؿ قمغم يديف ىمٌؾ ووم٤مشمف سمٚمحٔم٤مت «احلٛمد هلل اًمذي
أٟم٘مذه ّب ُمـ اًمٜم٤مرش ..وهمػم ذًمؽ مم٤م أُمر اهلل ورؾمقًمف.
ـ ظـد ادريض
يذيمر طم٘مقق اهلل ومٞمف ُمـ اًمٕمٞم٤مدة ،واًمتٜمٗمٞمس قمٜمف ،وشمذيمػمه سم٤مخلػم ذم اعمّم٤مب وسمِم٤مرشمف سم٤مخلػم واًمٕم٤مومٞم٦م طمتك
ًمق همٚم٥م قمغم فمٜمف ُمقشمف ..وهمػم ذًمؽ ُمـ اخلػم.
ـ ظـد ادؽروب وادفؿقم وادغؿقم
يذيمر أُمر اهلل ومٞمًٕمك ذم ىمْم٤مء طم٤مضمتف وشمٜمٗمٞم٨م ُهف وشمٗمري٩م يمرسمف وم٤مًمًٕمل ذم طم٤مضم٦م اعمًٚمؿ ظمػم ُمـ
آقمتٙم٤مف ذم ُمًجد رؾمقل اهلل ؿمٝمرا ،يمَم ىم٤مل أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويرضمق شمٜمٗمٞم٨م يمرب
أظمرة وشمٗمري٩م يمرسم٤مهت٤م سمًٕمٞمف ذم إؾمٕم٤مد أظمٞمف وإزاًمف ُم٤م أُهف أو يمرسمف.
ـ ظـد افشفقة
ُمـ ُم٤مل وٟمً٤مء وُمٜمّم٥م يذيمر طم٘مقق اهلل وأواُمره ومال ي٘مرب ُم٤م هنك اهلل ىمرسمف ،ويٕمػ قمـ احلرام ،ويذيمر
زوال اًمِمٝمقات واًمٚمذات وسم٘م٤مء طمنات اعمٕمّمٞم٦م وأعمٝم٤م وظمزهي٤م ،ويذيمر قم٘مقسم٦م رسمف ودظمقًمف ىمؼمه سمٗم٤مطمِم٦م
ُمٗمزقم٦م أو هىم٦م ُمٝمٚمٙم٦م أو ُمٜمّم٥م ُُمردي ىمد قمٔمٛم٧م ُمً١موًمٞمتف ،ويذيمر ـمقل اًم٘مٞم٤مُم٦م مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ
حلٔم٤مت شمٜمتٝمل.
ـ ودم افـساء
يذيمر هتؽ اًمًؽم اًمذي ٓ جيقز هتٙمف ،وظمٞم٤مٟم٦م وزم اعمرأة اعمٌتٖمٞم٦م ًمٚمحرام ،وأٟمف ٓ جيقز أن خيقٟمف أو هيتؽ
ؾمؽمه وقمروف أويٖمقي وًم ّٞمتف..
ـ وظـد ادال احلرام
ال ُشم ْٕم ِجٌْ َؽ َأ ُْم َق ُاهل ُ ْؿ َوَٓ
يذيمر أن ُمـ أىمدره قمٚمٞمف ي٠مظمذه ،ويٌدًمف طمنات ،ويٜم ّٗم٘مف إي٤مه ذم آٓم ُمتت٤مسمٕم٦م َ وم َ
َأ ْوَٓ ُد ُه ْؿ ،إِٟم َََّم ُي ِريدُ اهللُّ ًم ِ ُٞم َٕمذ َ ُهبؿ ِ َهب٤م ِذم ْ
احلَ َٞم ِ٤مة اًمد ْٟم َٞم٤م َوشم َْز َه َؼ َأٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ َو ُه ْؿ يمَ٤مومِ ُر َ
ون ،ومٝمق ومتٜم٦م َُتذر.
ـ ظـد افػراغ
يذيمر أٟمف ٟمٕمٛم٦م وأٟمف رأس ُم٤مًمف ،ومٞمذيمر أُمر اهلل ومٞمف ومال سمد أن ي٘مْمٞمف ذم ىمرسم٦م ٟم٤مومٕم٦م ،واًمذيمر أىمرهب٤م ويمذًمؽ
اًمتٗمٙمر اًمّم٤مًمح ذم أُمر ٟم٤مومع ًمف وًمرمحف وًمٚمٛمًٚمٛملم ،وخلروج إُم٦م ُمـ اًمٜمٗمؼ اعمٔمٚمؿ ،وحم٤مؾمٌ٦م اًمٜمٗمس
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وُمراضمٕم٦م احل٘مقق اًمقاضمٌ٦م ،وُمراضمٕم٦م إظمٓم٤مء ،وشمذيمر اًمذٟمقب ًمالٟمٙمً٤مر ،وًمق اؾمتجؿ ومٌٜمٞم٦م ص٤محل٦م
ًمٞم١مضمر.
وهٙمذا أُمر اهلل ذم يمؾ طم٤مل ٓ ،أؾمتٓمٞمع طمٍمه ،سمؾ هذه أُمثٚم٦م عم٤م يٖمٚم٥م طمدوصمف ،وهمػم هذا يمثػم ويمثػم،
وومّمٚم٧م سمٕمض اًمٌمء ًمتٜمً٩م قمغم ُمٜمقاًمف سم٠مطمًـ مم٤م ذيمرت ،وشم٘مٞمس قمغم ُمٞمزاٟمف وشم٠مظمذ هذا
وًمٙمـ ذيمرت هٜم٤م ّ
اعم٠مظمذٟ ،مج٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك و ّسمٚمٖمٜم٤م اعمٜمزل اعمراد وطمط رطم٤مًمٜم٤م ذم دار اًمًٕم٤مدة أُمٜم٤مء أوومٞم٤مء ،ي٤م راطمال وُمٝم٤مضمرا إمم
اجلٜم٦م ..سم ّٚمٖمٜم٤م اهلل وإي٤مك دار اًمًالم.
***
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فتحؼقؼ ظؿؼ افعبقدية ..اشتحضار افـقات
ٌ 
بخؾ حمؿق ٌد ..بقد احلؼ ٓ بقد احلظ
صمٛم٦م ىمقم سمخالء حمٛمقدون ذم سمخٚمٝمؿ أ ّيَم محد! سمخالء سم٤مًمٕمٛمر أن يٜمٗمؼ ُمٜمف حلٔم٦م ًمٖمػم اهلل ،وسمخالء سم٤مٕقمَمل،
عم٤مذا ي٠مظمذوهن٤م سمحٔمقفمٝمؿ إن يم٤من يٛمٙمٜمٝمؿ إؾم٘م٤مط احلٔمقظ واًمدظمقل ذم يمؾ قمٛمؾ قمغم وضمف اًمتٕمٌد واًم٘مٞم٤مم
ًمٚمرب شمٕم٤ممم قمغم ىمدم اخلدُم٦م وشمٜم٤مول إُمقر قمغم وضمف إىم٤مُم٦م احلؼ؛ ٓ جمرد شمٜم٤مول احلظ.
هؿ يتٜم٤موًمقن طمٔمقفمٝمؿ ذم آظمر إُمر ًمٙمـ ُمـ َت٧م إذن اًمِم٤مرع ،ومٝمؿ مل ُحيرُمقا سمؾ شمٜم٤موًمقا طمظ ٟمٗمقؾمٝمؿ
ومٞمَم ي٘مٞمؿ طمٞم٤مهتؿ ،وأو٤مومقا إًمٞمف طمٔم٤م آظمر ومٞمَم ي٘مٞمؿ ىمٚمقهبؿ ..يمَم أٟمف هتٞمئ٦م ًمٚمحٞم٤مة احل٘م٦م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم.
ومػمهمٌقن أن يٙمقن قمٛمرهؿ سم٠ميمٛمٚمف ؾمٗمرا وؾمػما وشم٘مرسم٤م إمم رهبؿ ٓ يؽميمقن حلٔم٦م دون شم٘مرب..
ٛمؾ ،ومٝمٜم٤مك ُم٤م ٓ يً٠مم ُمٜمف أو يٛمؾ؛ هٜم٤مك اًمذيمْر ِ
وم٢من يم٤من اًمٕمٌد ىمد يتٕم٥م أو يً٠مم أو ي ّ
وظم ّٗمتف قمغم اًمٚمً٤من
ُ
ُ
ومال يٗمؽم ُمٜمف «ٓ يزال ًمً٤مٟمؽ رـمٌ٤م ُمـ ذيمر اهللش(.)1
وهٜم٤مك دم٤مرة اًمٕمٚمَمء واًمًٗمر اًمدائؿ وهق يٌدو ضم٤مًمً٤م ُمرشم٤مطم٤م أو ذم قمٛمؾ دٟمٞمقي َ وشم ََرى ِْ
َت ًَ ٌُ َٝم٤م
اجل ٌَ َ٤مل َ ْ
ِ
ِ
اًمً َح ِ
٤مب ومتح٘مٞمؼ هذا اًمًٗمر اًمدائؿ ًمرب اًمٕم٤معملم سم٘مّمد ُم٘م٤مصد اًمتٕمٌد واؾمتحْم٤مر
َضم٤مُمدَ ًة َوه َل َمتُر َُم َّر َّ
اًمٜمٞم٤مت ذم مجٞمع إقمَمل؛ سمحٞم٨م ٓ ي٠مظمذ سمٞمد احلظ سمؾ يٕمٛمؾ سمٞمد احلؼ ..وذًمؽ ٕن ُم٤م شمٜم٤موًمف اًمٕمٌد وقمٛمٚمف قمغم
ّ
احلظ يٜمٗمد سمٛمقت اًمٕمٌد ٕن ُمتٕمٚم٘مف سمف ،وُم٤م شمٜم٤موًمف سمٞمد اًمتٕمٌد هلل سم٤مق وًمق ُم٤مت اًمٕمٌد ٕن ُمتٕم ّٚم٘مف سم٤مهلل
وضمف
شمٕم٤ممم ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ُم٤م ِقمٜمدَ يمُؿ َيٜم َٗمدُ َوُم٤م ِقمٜمدَ اهللِّ َسم ٍ
٤مق.
َ
ْ
َ
ي٘مقل اسمـ ىمداُم٦م ذم خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ «اًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦م= اًمقرع قمـ يمؾ ُم٤م ًمٞمس هلل شمٕم٤ممم ،وهق ورع
اًمّمدي٘ملمُ ،مث٤مل ذًمؽ ُم٤م روى قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٜمٞمً٤مسمقري رمح٦م اهلل قمٚمٞمف أٟمف ذب دوا ًء ،وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف=
ّ
ًمق ُمِمٞم٧م ذم اًمدار ىمٚمٞم ً
ال طمتك يٕمٛمؾ اًمدواء ،وم٘م٤مل= «هذه ُمِمٞم٦م ٓ أقمرومٝم٤م ،وأٟم٤م أطم٤مؾم٥م ٟمٗمز ُمٜمذ صمالصملم
ؾمٜم٦مش ،ومٝمذا رضمؾ مل َتيه ٟمٞم٦م ذم هذه اعمِمٞم٦م شمتٕمٚمؼ ذم اًمديـ ،ومٚمؿ ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذا ُمـ دىم٤مئؼ اًمقرعش(.)2

***
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كؼصا دم حؼ صاحبف
 وإٓ ـان ً
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« ..وأُم٤م ُم٤م ٓ ي١مُمر اًمٕمٌد ومٞمف سمقاطمد ُمٜمٝمَم= ومٛمثؾ ُم٤م ئمٝمر ًمف ُمـ ومٕمؾ
اإلٟمً٤من ًمٚمٛمٌ٤مطم٤مت اًمتل مل يتٌلم ًمف أٟمف يًتٕم٤من هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م وٓ ُمٕمّمٞم٦م ،ومٝمذه ٓ ي١مُمر سمحٌٝم٤م وٓ سمٌٖمْمٝم٤م
ويمذًمؽ ُمٌ٤مطم٤مت ٟمٗمًف اعمحْم٦م اًمتل مل ي٘مّمد آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م وٓ ُمٕمّمٞم٦مُ .مع أن هذا ٟم٘مص ُمٜمف وم٢من
اًمذي يٜمٌٖمل أٟمف ٓ يٗمٕمؾ ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت إٓ ُم٤م يًتٕملم سمف قمغم اًمٓم٤مقم٦م وي٘مّمد آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ومٝمذا
ؾمٌٞمؾ اعم٘مرسملم اًمً٤مسم٘ملم اًمذيـ شم٘مرسمقا إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض ومل يزل أطمدهؿ يت٘مرب إًمٞمف سمذًمؽ
أطمٌف ومٙم٤من ؾمٛمٕمف اًمذي يًٛمع سمف وسمٍمه اًمذي يٌٍم سمف ويده اًمتل يٌٓمش هب٤م ورضمٚمف اًمتل يٛمٌم هب٤م ،وأُم٤م
طمتك َ
ُمـ ومٕمؾ اعمٌ٤مطم٤مت ُمع اًمٖمٗمٚم٦م أو ومٕمؾ ومْمقل اعمٌ٤مح اًمتل ٓ يًتٕم٤من هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م ُمع أداء اًمٗمرائض واضمتٜم٤مب
اعمح٤مرم سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا ومٝمذا ُمـ اعم٘متّمديـ أصح٤مب اًمٞمٛملم...
وسم٤مجلٛمٚم٦م إومٕم٤مل اًمتل يٛمٙمـ دظمقهل٤م َت٧م إُمر واًمٜمٝمل ٓ شمٙمقن ُمًتقي٦م ُمـ يمؾ وضمف سمؾ إن ومٕمٚم٧م قمغم
اًمقضمف اعمحٌقب يم٤من وضمقده٤م ظمػما ًمٚمٕمٌد= وإٓ يم٤من شمريمٝم٤م ظمػما ًمف وإن مل يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م؛ ومٗمْمقل اعمٌ٤مح اًمتل ٓ
شمٕملم قمغم اًمٓم٤مقم٦م قمدُمٝم٤م ظمػم ُمـ وضمقده٤م إذا يم٤من ُمع قمدُمٝم٤م يِمتٖمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل وم٢مهن٤م شمٙمقن ؿم٤مهمٚم٦م ًمف قمـ ذًمؽ،
وأُم٤م إذا ىمدر أهن٤م شمِمٖمٚمف قمَم دوهن٤م ومٝمل ظمػم ًمف مم٤م دوهن٤م ،وإن ؿمٖمٚمتف قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل يم٤مٟم٧م رمح٦م ذم طم٘مف ،وإن
يم٤من اؿمتٖم٤مًمف سمٓم٤مقم٦م اهلل ظمػما ًمف ُمـ هذا وهذا.
ويمذًمؽ أومٕم٤مل اًمٖمٗمٚم٦م واًمِمٝمقة اًمتل يٛمٙمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م= يم٤مًمٜمقم اًمذي ي٘مّمد سمف آؾمتٕم٤مٟم٦م
قمغم اًمٕمٌ٤مدة؛ وإيمؾ واًمنمب واًمٚمٌ٤مس واًمٜمٙم٤مح اًمذي يٛمٙمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمغم اًمٕمٌ٤مدة؛ إذا مل ي٘مّمد سمف ذًمؽ
يم٤من ذًمؽ ٟم٘مّم٤م ُمـ اًمٕمٌد وومقات طمًٜم٦م؛ وظمػم حيٌف اهلل .ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «أٟمف
ىم٤مل ًمًٕمد= إٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م شمٌتٖمل هب٤م وضمف اهلل إٓ ازددت هب٤م درضم٦م ورومٕم٦م طمتك اًمٚم٘مٛم٦م شمْمٕمٝم٤م ذم ذم
اُمرأشمؽش وىم٤مل ذم اًمّمحٞمح= «ٟمٗم٘م٦م اعمًٚمؿ قمغم أهٚمف حيتًٌٝم٤م صدىم٦مش؛ ومَم ٓ حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت أو حيت٤مج
إًمٞمف ومل يّمحٌف إيَمن جيٕمٚمف طمًٜم٦م ومٕمدُمف ظمػم ُمـ وضمقدهش(.)1
***
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 واكظر إػ ملخذ اف ُع ّباد
ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل« ..وه١مٓء هؿ اًمذيـ قمدّ وا اعمٌ٤مطم٤مت ُمـ ىمٌٞمؾ اًمرظمص يمَم ُمر ذم أطمٙم٤مم
اًمرظمصش« ،وهق أن يمؾ ُم٤م يم٤من شمقؾمٕم٦م قمغم اًمٕمٌ٤مد ُمٓمٚم٘م٤م؛ ومٝمق رظمّم٦م ،واًمٕمزيٛم٦م هل إومم اًمتل ٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م
اإلٟمس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
سم٘مقًمف= َ و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
ون؛ وم٤مٕصؾ أهنؿ ُِمٚمؽ «ًمـفش ،وًمٞمس هلؿ قمٚمٞمف ُمـ طمؼ وٓ طمظ،
َُْ
اجل َّـ َو ْ ِ َ
سمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمتقضمف اًمٙمكم ًمٕمٌ٤مدشمف ،وشمرك يمؾ ُم٤م يِمٖمؾ قمٜمٝم٤م طمتك ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت؛ وم٤مإلذن هلؿ ذم ٟمٞمؾ طمٔمقفمٝمؿ
رظمّم٦م وشمقؾمٕم٦مش(.)1
اإلٟمس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
«وإٟمَم أظمذوا ذم ٟمٛمط آظمر ،وهق أٟمف ٓ يٚمٞمؼ سمٛمـ ي٘م٤مل ًمف= َ و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
ون أن
َُْ
اجل َّـ َو ْ ِ َ
ي٘مقم سمٖمػم اًمتٕمٌد وسمذل اعمجٝمقد ذم اًمتقضمف إمم اًمقاطمد اعمٕمٌقدش(.)2
***

 ؿقاظد ومآخذ افتعبد دم اشتحضار افـقات
ٟمٌلم هٜم٤م قمدة ىمقاقمد ذم اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٤مت ًمٜمٕمرف يمٞمػ ٟمًتحي ُم٘م٤مصد قمٔمٛمك ذم يمؾ قمٛمؾ ،سمؾ ذم أقمَمل
ىمد شمٌدو ًمؽ سمٕمٞمدة قمـ ىمّمد اًمتٕمٌد ..وًمذًمؽ ومٙمالُمٜم٤م هٜم٤م يتٜم٤مول اعمٌ٤مطم٤مت قمٛمقُم٤م ،إذ أن اعم٠مُمقرات واعمٜمٝمٞم٤مت
يٙمٗمل ومٞمٝم٤م آُمتث٤مل ومٝمق شمٕمٌد ،وىمد طم٘مؼ اًمٕمٌد ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمت٘مرب إمم اهلل ،أُم٤م اعمٌ٤مطم٤مت ومٜم٘مقل سمٕمقن اهلل..
ـ دم افبداية امتثال افـصقص مؼـدّ م
ُم٤م جي٥م أن ي٘مدم قمغم اًم٘مقاقمد اًمت٤مًمٞم٦م ،هق آُمتث٤مل ،ومٚمق يم٤من إُمر ُمًتحٌ٤م أو ُمٙمروه٤م سمٜمص خمّمقص ذم
اًمنمع ومٞمٛمتثٚمف سم٤مًمٕمٛمؾ أو اًمؽمك  ..وم٠ميَم ٟمص ظم٤مص وضمد ُىمدّ م قمغم همػمه؛ إذ أن آُمتث٤مل أقمٔمؿ ٕن اًمٕمٌد حيٞمؾ
حيّمؾ اًمٕمٌد مجٞمع اعمّم٤مًمح اًمتل ذع هل٤م
قمغم يمؾ ُم٤م ىمّمد اًمِم٤مرع ُمـ ُمّمٚمح٦م ذم اًمٕمٛمؾ أو اًمؽمك؛ ومٌ٤مُٓمتث٤مل ّ
اًمِم٤مرع احلٙمؿ ،وهق ذم قمٛمٚمف ىمد شمٚم٘مك اًمٜمقر اًمّم٤مذم ،وهق أقمٔمٛمٝم٤م سمريم٦م وأضمرا ،إذ أٟمف قمٜمدُم٤م اُمتثؾ وم٘مد ىمّمد
يمؾ ُم٤م ىمّمده اًمِم٤مرع قمز وضمؾُ ،م٤م قمٚمٛمف اًمٕمٌد وُم٤م مل يٕمٚمٛمف.
«اعمً٠مًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م= اًمتٙم٤مًمٞمػ إذا قمٚمؿ ىمّمد اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م ومٚمٚمٛمٙمٚمػ ذم اًمدظمقل َتتٝم٤م صمالصم٦م أطمقال ...إمم أن
ي٘مقل= واًمث٤مًم٨م= أن ي٘مّمد جمرد اُمتث٤مل إُمرَ ،وم ِٝمؿ ىمّمد اعمّمٚمح٦م أو مل يٗمٝمؿ  ..ومٝمذا أيمٛمؾ وأؾمٚمؿ .
وأيْم٤م وم٢مٟمف عم٤م اُمتثؾ
أما ـقكف أـؿؾ ومألٟمف ٟمّم٥م ٟمٗمًف قمٌدً ا
ُم١ممترا وممٚمقيمً٤م ُمٚمٌ ًٞم٤م؛ إذ مل يٕمتؼم إٓ جمرد إُمرً ،
ً
ِ
اًمٕم٤ممل هب٤م مجٚم ً٦م وشمٗمّمٞمالً ومل يٙمـ ًمٞم٘مٍم اًمٕمٛمؾ قمغم سمٕمض اعمّم٤مًمح دون
إُمر وم٘مد ويمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمّمٚمح٦م إمم
2
2
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ُم١ممترا ذم شمٚمٌٞمتف اًمتل مل ي٘مٞمده٤م سمٕمض اعمّم٤مًمح
سمٕمض وىمد قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمؾ ُمّمٚمح٦م شمٜمِم٠م قمـ هذا اًمٕمٛمؾ ومّم٤مر
ً
دون سمٕمض.
وأما ـقكف أشؾؿ ومألن اًمٕم٤مُمؾ سم٤مُٓمتث٤مل قم٤مُمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٕمٌقدي٦م واىمػ قمغم ُمريمز اخلدُم٦م ،وم٢من قمرض ًمف
ىمّمد همػم اهلل رده ىمّمد اًمتٕمٌد ،سمؾ ٓ يدظمؾ قمٚمٞمف ذم إيمثر إذا قمٛمؾ قمغم أٟمف قمٌد ممٚمقك ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞم ًئ٤م وٓ ي٘مدر
قمغم رءش(.)1

ومٞمٙمقن اًمٌح٨م قمـ اًمٜمص اجلزئل اخل٤مص هبذا اًمٕمٛمؾ ُم٘مدُم٤م وطمٞمٜمئذ يتٌلم أن اًمٕمٛمؾ ُم٘مرب إمم اهلل وأٟمف
ًمٞمس ُمٌ٤مطم٤م جمردا ،وم٤مًمٕمٚمؿ هٜم٤م يٗمتح أسمقاب اًمتٕمٌد وآُمتث٤مل ،وذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن ُمـ ومْمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل
وظمّمٝمؿ ُمـ سملم
ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم أوزم اًمٕمٚمؿ
 ؾم١ماهلؿ إي٤مه قمـ إُمقر ًمٞمٙمقن قمٛمٚمٝمؿ قمـ اُمتث٤مل؛ وهلذا ّ
ّ
اعم١مُمٜملم ٓـمالقمٝمؿ قمغم أواُمر اهلل وأطمٙم٤مُمف ومٝمؿ أرضمك أن يٙمقٟمقا ممتثٚملم ُمتٕمٌديـُ ،مـ همػمهؿ ،وهلذا ىم٤مل
شمٕم٤ممم ير َوم ِع اهللَُّ ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ُِمٜمٙمُؿ وا ًَّم ِذيـ ُأوشمُقا ا ًْم ِٕم ْٚمؿ درضم ٍ
٤مت.
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
وم٢من مل يٙمـ ٟمص ،وشمٞم٘مـ اًمٕمٌد أن اًمٕمٛمؾ ُمٌ٤مح؛ أو مل يٕمٚمؿ هق سم٤مًمٜمص وهمٚم٥م قمغم فمٜمف أن اًمٕمٛمؾ ُمٌ٤مح ،وهق
ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يريد ُم٠مظمذ اًمتٕمٌد؛ ومتٙمقن إطمدى اًم٘مقاقمد اًمت٤مًمٞم٦م..

 ؿـقاظـد آمتثـال
ـع احلقاة...
ـ أوًٓ :افتعبد هلل بؼصد إؿامة ّ ّ
ؾادباحات هل جزئقات ٕمقر ملمقر هبا دم اجلؿؾة ،ظذ وجف ـع ،ؾنتقان ادباحات بؼصد إؿامة ـؾقاهتا
تعبد هلل تعاػ
وسمٞم٤من ذًمؽ أن شمٕمٚمؿ أن هذا اًمديـ ضم٤مء إلىم٤مُم٦م احلٞم٤مة وإىم٤مُم٦م اًمديٜمقٟم٦م واًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم ..وقمغم هذا جي٥م أن
شمٕمٚمؿ أن ُم٤م هق ُمٌ٤مح ومٝمق صحٞمح ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔمر اجلزئلٟٕ ،مؽ شمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ طمٞم٨م اجلزء وُمـ طمٞم٨م صمٌقشمف،
وًمق ٟمٔمرت إًمٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمٙمُؾ ًمٕمٚمٛم٧م أٟمف ُمٓمٚمقب.
وسمٞم٤من ذًمؽ أن اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واعمٚمٌس ُمٌ٤محُ ،مـ طمٞم٨م وىم٧م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وٟمققمف؛ شم٠ميمؾ يمذا أو
يمذا ُمـ أٟمقاع اعمٌ٤مح ،وشمٚمٌس يمذا أو يمذا ُمـ ُمٌ٤مح اعمٚمٌس ،وشمتزوج ومالٟم٦م أو ومالٟم٦م ،ويمذا اعمرأة وختػمه٤م ُمـ
خل ّٓم٤مب؛ ومٝمذا ذم ٟمٗمًف ُمٌ٤مح.
ا ُ
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وًمٙمـ ًمق ٟمٔمرت إمم ضم٤مٟم٥م «اًمٙمُؾش سمٛمٕمٜمك ُم٤مذا ًمق شمريم٧م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب مجٚم٦م ،أو شمريم٧م اًمٚمٌ٤مس مجٚم٦م،
ومٝمذا ي١مدي ًمٚمتٚمػ واهلالك ،وهق حمرم؛ إذ أٟمف ىمتؾ ًمٚمٜمٗمس ،وىمد طمرم اهلل شمٕم٤ممم ىمتؾ اًمٜمٗمس؛ وم٢مهن٤م وإن يم٤مٟم٧م
ٟمٗمًؽ ًمٙمٜمؽ ٓ متٚمؽ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م يمَم شمِم٤مء ،ومٚمٚمف شمٕم٤ممم طمؼ ،وهٜم٤م يٌدو هذا احلؼ ،ومال حيؾ ىمتؾ اًمٜمٗمس.
إذا وم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب واعمٚمٌس ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؾ ،وُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦مُ ،مٓمٚمقب ،ومٝمق واضم٥م إلىم٤مُم٦م احلٞم٤مة.
ويمذًمؽ اًمزواج ًمق شمّمقرت شمرك اجلٛمٞمع ًمف ٟٓم٘مرض اجلٜمس اًمٌنمي أو اعمجتٛمع قمغم إىمؾ ،وهذا حمرم
وإِ َذا شمَق َّمم ؾمٕمك ِذم إَر ِ ِ ِ ِ
ِ
احل ْر َ
ث َواًمٜم ًَّْ َؾ َواهللُّ َٓ ُحيِ٥م اًم َٗم ًَ٤م َد ،وقمنمات إدًم٦م داًم٦م
َ َ َ
َ
ض ًم ُٞم ْٗمًدَ وم ِٞم َٝم٤م َو ُ ْهيٚم َؽ ْ َ
ْ
قمغم هذا إصؾ ،أصؾ إىم٤مُم٦م اًمٜمًؾ اًمٌنمي ،وهٜم٤م ي٠مصمؿ اجلٛمٞمع سمؽمك اًمزواج ،ومٌ٤مًمٜمٔمر إمم ضم٤مٟم٥م اًمؽمك وضم٤مٟم٥م
اإلمج٤مل شمٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م إُمر أٟمف ُمٓمٚمقب اًمقضمقد ،ومٝمق ذم اجلٛمٚم٦م واضم٥م.
ًمٙمـ ّعم٤م يم٤مٟم٧م سمٕمض إُمقر ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٖمرائز ُم٤م شمدقمق إًمٞمف سم٘مقة مل يِمدد إُمر ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اجلزء
وأطم٤مل إمم اًمٖمريزة اعمٓمٌققم٦م؛ وم٠مسم٤مح اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٜمٙم٤مح واعمٚمٌس ٕن اًمٜمٗمس داقمٞم٦م إًمٞمف سم٘مقة ،وًمٙمـ ُم٤م
وىمقاه ٕٟمف قمغم ظمالف اًمِمٝمقة واهلقى(.)1
ظم٤مًمػ هذا يم٤مًمٕمٌ٤مدات وُمّم٤مدُم٤مت اهلقى ؿمدد ذم إُمر ومٞمٝم٤م ّ
ًمٙمـ اًمتخٗمٞمػ ذم إُمر سمَم ىمقي٧م سمف اًمٖمرائز ٓ يٜمٗمل أن إُمر ُمٓمٚمقب اًمقضمقد وأٟمف واضم٥م ُمـ طمٞم٨م
اجلٛمٚم٦م ،ومال جيقز شمرك اًمٓمٕم٤مم يمٚمٞم٦م وٓ اًمنماب يمٚمٞم٦م ،وٓ اعمٚمٌس يمٚمٞم٦م وٓ اًمزواج ًمٚمجٛمٞمع ..ومٔمٝمر هٜم٤م
اًمقضمقب ،وضم٤مز هٜم٤م ًمؽ ىمّمد هذا اًمقضمقب ومٞمَم شم ْ٠ميت ُمـ إومٕم٤مل أن شم٘مّمد هذا إُمر اًمٙمكم؛ ومتّمح أومٕم٤مًمؽ
طمٞمٜمئذ قمٌ٤مد ًة هلل شمٕم٤ممم.
وُمـ إُمثٚم٦م اعمٝمٛم٦م هٜم٤م ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ـ اؾمتٗم٤مدة سمَم ىم٤مًمف أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ،ذم ىم٤مقمدة اًمتًٌ٥م وذم
ُمٝمرة ذم اًمتًٌ٥م ًمٙمـ يم٤مٟمقا ذم قمٛمٚمٝمؿ وذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ىم٤مصديـ
يتٙمًٌقن ويم٤مٟمقا َ
اعم٘م٤مصد ـ هق أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ّ
ًمٙمكم «إىم٤مُم٦م احلٞم٤مةش ويم٤مٟمقا إُم٤م يٜمًقن أٟمٗمًٝمؿ يمَم روي قمـ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م أهن٤م شمّمدىم٧م سمًتلم أًمػ درهؿ هق
ّ
قمٓم٤مؤه٤م اًمًٜمقي ذم يقم أظمذه٤م ًمف ،ويم٤من صمقهب٤م ُمرىمٕم٤م مل شمتذيمر ومل شمٚمتٗم٧م إمم إصالطمف أو ذاء ضمديد ،سمؾ
ِ
اؿمؽمي٧م إومٓم٤مرا ًمؽ! وم٘م٤مًم٧م= ٓ
ويم٤مٟم٧م ص٤مئٛم٦م ومٚمؿ شمتذيمر أن شم٠ميت ًمٜمٗمًٝم٤م سمٓمٕم٤مم وعم٤م قم٤مشمٌتٝم٤م اخل٤مدُم٦م= ًمق
شمٕمٜمّٞمٜمل؛ ًمق شمذيمرت ًمٗمٕمٚم٧م! ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأرو٤مه٤م.
اًمٙمكم يٜمٔمر ذم شمٜمزيٚمف قمغم ضمزئٞم٤مت اخل ْٚمؼ ،وهق أول
أو يتذيمر اعمرء ُمٜمٝمؿ ٟمٗمًف ٟمٔمرا إمم أٟمف ذم ىمّمده هلذا ّ ّ
ضمزئل ي٘مع قمٚمٞمف هذا ،وهق ُمٙمٚمػ سمٜمٗمًف يم٠مول ومرد ُم٘مدَّ م يتح٘مؼ ومٞمف هذا اًمٙمكم.
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وقمغم هذا ي٘مّمد اًمٌٕمض ذم ُمٕم٤مُمالشمف اعمٌ٤مطم٦م أن دمري دراُهف وٟم٘مقده ذم أيدي اخلٚمؼ إلىم٤مُم٦م احلٞم٤مة ومٞمًتٗمٞمد
ُمٜمٝم٤م هذا وذاك ودمري اعمٕم٤مُمالت سملم اخلٚمؼ سمَم حي٘مؼ ُمٜمٗمٕمتٝمؿ وإىم٤مُم٦م طمٞم٤مهتؿ(.)1

ـ ثاكقـًا :حرمة إضعاف اجلسد وإتالؾف ..ووجقب تؼقيتف
وقمغم هذا اعمٜمقال أيْم٤م إن يم٤من ٓ جيقز إهالك اًمٜمٗمس وإشمالف اجلًد ،ومٙمذًمؽ ٓ جيقز إوٕم٤مف اًمٜمٗمس
ومٞم٠مظمذ ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ُم٤م ٓ ي٘مٞمتف سمؾ يٙمقن دوُم٤م قمغم طمد اًمٙمٗم٤مف ومٞمْمٕمػ ،ومٝمذا يٕم٤مىم٥م أيْم٤م ،وم ُٕمٚمؿ أن
شم٘مقي٦م اجلًد واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف هبذا اعم٘مّمد؛ ُم٘مّمد شمرك اإلصمؿ ُمـ إهالك اجلًد أو إوٕم٤مومف ،واًم٘مّمد إمم إىم٤مُم٦م
احلٞم٤مة اًمتل أُمر اهلل سم٢مىم٤مُمتٝم٤م ـ ُقمٚمؿ أن هذا ُم٘مّمد يّمح ىمّمده واًمتٕمٌد سمف هلل شمٕم٤ممم.

ـ ثافثـًا :افتعبد بتـاول ادباحات ..بؼصد افتؼقي ظذ افطاظة
ومٝمٜم٤مك أومٕم٤مل هل شمٕمٌد ظم٤مًمص ٕن هٜم٤مك ٟمّمقص آُمرة هب٤م ،وهذه ٓ إؿمٙم٤مل ذم ىمّمده٤م ًمٚمتٕمٌد؛ وأُم٤م
اًمت٘مقي هب٤م وآؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم اعم٠مُمقرات اًمٍمحي٦م
اعمٌ٤مطم٤مت ومٞمَم قمدا هذه اعم٠مُمقرات ومٞمّمح ىمّمده٤م سمٖمرض ّ
سمٜمّمقص ظم٤مص٦م ..وهذا ُمـ ُمآظمذ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؛ أن طم٤مل اعم١مُمـ اًمً٤مًمؽ إمم رسمف شمٕم٤ممم إُم٤م أن يٕمٛمؾ
واضمٌ٤م ،وإُم٤م أن يًتٕملم سمٛمٌ٤مح ُمـ أضمؾ واضم٥م؛ ومٞمٙمقن ُم٠مضمقرا قمغم اًمقاضم٥م وُم٠مضمقرا قمغم ُم٤م يًتٕملم سمف قمغم
اًمقاضم٥م.
ي٘مقل رمحف اهلل «وذم ؾمٜمـ أّب داود= «أن رضمٚملم اظمتّمَم إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٣م قمغم أطمدُه٤م
وم٘م٤مل اعم٘ميض قمٚمٞمف= طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن اهلل يٚمقم قمغم اًمٕمجز
وًمٙمـ قمٚمٞمؽ سم٤مًم َٙم ْٞمس وم٢مذا همٚمٌؽ أُمر وم٘مؾ طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾش؛ وم٠مُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعم١مُمـ أن
٤مك َٟم ْٕم ٌُدُ وإِ َّي َ
حيرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف وأن يًتٕملم سم٤مهلل ،وهذا ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم إِ َّي َ
لم وىمقًمف شمٕم٤ممم
٤مك ٟم ًَْت َِٕم ُ
٤مقم ٌُدْ ُه َوشم ََقيم َّْؾ َقم َٚم ْٞم ِف  وم٢من احلرص قمغم ُم٤م يٜمٗمع اًمٕمٌد هق ـم٤مقم٦م اهلل وقمٌ٤مدشمف إذ اًمٜم٤مومع ًمف هق ـم٤مقم٦م اهلل وٓ
َ وم ْ
رء أٟمٗمع ًمف ُمـ ذًمؽ ،ويمؾ ُم٤م يًتٕم٤من سمف قمغم اًمٓم٤مقم٦م ومٝمق ـم٤مقم٦م وإن يم٤من ُمـ ضمٜمس اعمٌ٤مح .ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ًمًٕمد= «إٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م شمٌتٖمل هب٤م وضمف اهلل إٓ ازددت هب٤م درضم٦م ِ
ورومٕم٦م
طمتك اًمٚم٘مٛم٦م شمْمٕمٝم٤م ذم ذم اُمرأشمؽشش(.)2
وُمـ هذا اًمٌ٤مب ُم٤م ىم٤مًمف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ّٕ ب ُمقؾمك إؿمٕمري قمٜمدُم٤م شمٙمٚمَم ذم
ُم٠مظمذُه٤م ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك= «ومً٠مًمٜمل ُمٕم٤مذ يقُم٤م= يمٞمػ شم٘مرأ اًم٘مرآن؟ وم٘مٚم٧م= «أىمرؤه ىم٤مئَم وىم٤مقمدا
9
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شمٗمقىم٤مش ىم٤مل= وؾم٠مًم٧م ُمٕم٤مذا= «يمٞمػ شم٘مرأ أٟم٧م؟ ش ىم٤مل= أىمرأ وأٟم٤مم ،صمؿ أىمقم؛ وم٠مشم٘مقى سمٜمقُمتل
وقمغم ومرار أشمٗم ّقىمف ّ
قمغم ىمقُمتل ،صمؿ أطمتً٥م ٟمقُمتل سمَم أطمتً٥م سمف ىمقُمتلش(.)1
ريض اهلل قمٜمف ،ومٝمق يرضمق إضمر ذم ىمٞم٤مُمف اًمٚمٞمؾ ،ويرضمق إضمر ُمـ رسمف قمغم ٟمقُمتف ٕٟمف يًتٕملم هب٤م قمغم
اًم٘مٞم٤مم وإٓ مل ي٘مدر قمغم اًمّمالة.

ـ رابعـًا :مراظاة حؼ افغر ادتعؾؼ بادباحات ،ؾفل واجبة بافـظر إػ حؼقؿفؿ افقاجبة ظؾقؽ
صمٛم٦م أُمقر ُمٌ٤مطم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م إذا أظمذهت٤م قمغم وضمف طمظ اًمٜمٗمس ،سمٞمٜمَم ىمد يٙمقن هلذه اعمٌ٤مطم٤مت شمٕمٚمؼ سمح٘مقق
أظمريـ قمٚمٞمؽ ،وئمٝمر هذا ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٗمل ،ومٚمق شمريم٧م هذه اعمٌ٤مطم٤مت ًمٙم٤من شم٘مّمػما ذم طمؼ أـمراف أظمرى
وهلؿ طمؼ اًمِمٙمقى ًمت٘مّمػمك ،سمؾ وهلؿ طمؼ اًمت٘م٤ميض أطمٞم٤مٟم٤م..
وًمتقوٞمح هذا اٟمٔمر ذم ُمثؾ ِمج٤مع اًمزوضم٦م ،ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م ؿمٝمقشمؽ ىمد ي٠ميت اًمٕمٌد إُمر سمحً٥م رهمٌتف وطمً٥م
وىمد يتٖم٤مى قمـ إُمر ًمِمقاهمؾ أظمرى ،وًمٙمـ إذا ٟمٔمر إمم طمؼ أهٚمف قمٚمٞمف ٕشم٤مه ُمراقمٞم٤م واضمٌف ٟمحق أهٚمف
وقمٗمتٝمؿ وأداء طم٘مقىمٝمؿ ،وهلذا عم٤م اؿمتٙم٧م اعمرأة زُمـ قمٛمر ٟٓ مِمٖم٤مل زوضمٝم٤م سم٤مًمتٕمٌد ًمٞمال سم٤مًم٘مٞم٤مم وهن٤مرا
سم٤مًمّمٞم٤مم ،وم٠مؿمٙم٤مه٤م قمٛمر وىمٌِؾ ُمٜمٝم٤م وىم٣م هل٤م وأ ًْمزُمف سمَم يزيؾ اًمِمٙم٤مي٦م..
سمؾ ُم٤م شمًتّمٖمره ُمـ إُمقر؛ يم٤مًمًٛمر ُمع إسمٜم٤مء ،ومٚمق أشم٤مه اعمرء سمٓمٌٞمٕمتف وطمظ ٟمٗمًف ًمٙم٤من ُمٌ٤مطم٤م ،وًمٙمـ ًمق
شمِم٤مهمؾ قمـ هذا طمتك شميروا ًمٙم٤من شم٘مّمػما ذم طم٘مٝمؿ ،ويم٤من ُم٠مُمقرا أن يزيؾ ؿمٙم٤ميتٝمؿ وحيًـ صحٌتٝمؿ
وي١مدي طم٘مٝمؿ ،يمَم هق ُمٝمؿ ذم اًمؽمسمٞم٦م ..وهٙمذا ذم أُمقر يمثػمة ًمق شمٕمٚمؼ ًمٚمٖمػم هب٤م طم٘مقق.

خامسا :افتع ّبد هلل بؼصد آشتغـاء باحلالل ظـ احلرام
ـ
ً
ٟم٘مرب ُمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مل ذم اًمٜمٝمل
طمرم حمرُم٤مت وضمٕمؾ هل٤م طمدودا وأُمر أٓ ٟمتٕمدى طمدوده ،سمؾ وأٓ ُ
وم٤مهلل شمٕم٤ممم ّ
وه٤م ،وىم٤مل ذم اًمٜمٝمل قمـ آىمؽماب ُمٜمٝم٤م شمِ ْٚم َؽ ُطمدُ و ُد اهللِّ َومالَ
قمـ اًمتٕمدي شمِ ْٚم َؽ ُطمدُ و ُد اهللِّ َوم َ
ال َشم ْٕمتَدُ َ
قه٤م.
َشم ْ٘م َر ُسم َ
طمرم أيمؾ اًمرسم٤م أطمؾ اًمٌٞمعْ ،
وُمـ رمحتف شمٕم٤ممم أن ضمٕمؾ قمـ اعمحرُم٤مت سمديال ُمـ ضمٜمًٝم٤مْ ،
طمرم أيمؾ
وإن ّ
وم٢من ّ
طمرم اًمزٟم٤م أسم٤مح اًمٜمٙم٤مح ،وإن طمرم ًمٌس احلرير ًمٚمرضم٤مل أسم٤مح هلؿ ؾم٤مئر ُم٤م ؾمقاه..
حلؿ اخلٜمزير أسم٤مح إٟمٕم٤مم ،وإن ّ
وهٙمذا.
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وقمغم هذا ومٛمـ شمٜم٤مول اعمٌ٤مح ىم٤مصدا آؾمتٖمٜم٤مء سمف قمـ احلرام ُأضمر قمغم شمٜم٤موًمف هلذا اعمٌ٤مح ..وهلذا ىم٤مل « وذم
سمْمع أطمديمؿ صدىم٦م ،ىم٤مًمقا= ي٤م رؾمقل اهلل ،أي٠ميت أطمدٟم٤م ؿمٝمقشمف ويٙمقن ًمف ومٞمٝم٤م أضمر؟ ىم٤مل= «أرأيتؿ ًمق ووٕمٝم٤م ذم
طمرام أيم٤من قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م وزر؟ ومٙمذًمؽ إذا ووٕمٝم٤م ذم احلالل يم٤من ًمف أضمرش(.)1
ووضمف اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل إُمر سم٠من هذا طملم يٙمقن اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مذة زوضمف ىم٤مصدا ووع ٟمٓمٗمتف ومٞمَم أسم٤مح اهلل،
ًمٞمؽمك هب٤م احلرام ومال شم٘مقى ؿمٝمقشمف قمٚمٞمف ومتٖمٚمٌف ومٞمْمٕمٝم٤م ذم طمرام.

ـ شادشا :افتعبد هلل بؼبقل هدية ِ
ادـعؿ شبحاكف
ً
وم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚمٌ٤مس واًمٜمٙم٤مح واًمٓمٞمٌ٤مت ىمد أسم٤مطمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم خلٚم٘مف ،وشمٗمْمؾ هب٤م ،وأٟمٕمؿ هب٤م قمٚمٞمٝمؿ؛
اعمٜمٕمؿ ،وىمٌقل هدي٦م ِ
ومٝمل هدي٦م ِ
اعمٜمٕمؿ قمٌقدي٦م هلل؛ ومٛمـ شمٜم٤موهل٤م قمغم هذا اًمقضمف ُأضمر.
وُمـ هٜم٤م ُم٤م روي قمـ رؾمقل اهلل  أٟمف يم٤من حي٥م شمٜم٤مول اًمٗم٤ميمٝم٦م أول فمٝمقره٤م.
ويتٕمرض ًمٚمٛمٓمر أول ٟمزوًمف وي٘مقل= «إٟمف طمدي٨م قمٝمد سمرسمفش؛ ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل= أص٤مسمٜم٤م ُمٓمر وٟمحـ
ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومخرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومحن صمقسمف طمتك أص٤مسمف ،وم٘مٚمٜم٤م= ي٤م
رؾمقل اهلل مل صٜمٕم٧م هذا؟ ىم٤مل= «إٟمف طمدي٨م قمٝمد سمرسمفش(.)2
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل= «ُم٤م ومٞمف طمظ اًمٕمٌد حمْم٤م ـ ُمـ اعم٠مذون ومٞمف ـ يت٠مشمك ختٚمٞمّمف ُمـ احلظ ،ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ ومٞمف
هلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمّم٤م ،وم٢مٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م أذن ومٞمف أو أُمر سمف ،وم٢مذا شمٚم٘مك اإلذن سم٤مًم٘مٌقل ُمـ طمٞم٨م يم٤من اعم٠مذون ومٞمف هدي٦م ُمـ
اهلل ًمٚمٕمٌد ،ص٤مر جمردا ُمـ احلظ ،يمَم أٟمف إذا ًمٌك اًمٓمٚم٥م سم٤مُٓمتث٤مل ُمـ همػم ُمراقم٤مة عم٤م ؾمقاه ،دمرد قمـ احلظش(.)3

ـ شاب ًعا :افتعبد هلل بؾزوم ادلخذ افـبقي وجتـب افطريؼ ادبتدظة
وم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب واعمٚمٌس واعمًٙمـ واعمٜمٙمح ىمد أسم٤مطمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ،وعم٤م طم٤مول سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م شمريمٝم٤م شم٘مرسم٤م
ِ
يـ َآ َُمٜمُقا َٓ
هلل شمٕم٤ممم سمؽميمٝم٤م؛ شمٌتال وشمريم٤م ًمٚمٓمٞمٌ٤مت وأظمذا ذم اًمًٞم٤مطم٦م ،قمقشمٌقا قمغم هذا وىمٞمؾ هلؿ َ ي٤م َأ َهي٤م ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
ِ
يـَ ،و ُيم ُٚمقا ِممَّ٤م َر َز َىمٙم ُُؿ اهللَُّ َطم َال ًٓ َـمٞم ًٌ٤م َوا َّشم ُ٘مقا اهللََّ
ُ ََتر ُُمقا َـمٞم ٌَ٤مت َُم٤م َأ َطم َّؾ اهللَُّ ًَمٙم ُْؿ َو َٓ َشم ْٕمتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َٓ ُحي٥م ا ُْعم ْٕمتَد َ
ِ
ا ًَّم ِذي َأ ْٟمت ُْؿ سمِ ِف ُُم ْ١م ُِمٜم َ
ُهقا أن يٗمٕمٚمقه قمغم
ُقن ،ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل أن إُمر سم٤مًمت٘مقى ذم آظمر أي٦م ُمِمٕمر أن ُم٤م ّ
ظمالف اًمت٘مقى ،وهق ُمـ اإلقمتداء اعمحرم إذ أن اهلل شمٕم٤ممم ذع ـمريؼ اًمت٘مرب إًمٞمف ،وُم٤م ظمالف هذا ومٝمق اسمتداع
حمرم مل ي١مذن ًمٜم٤م ومٞمف.

5

9558
96;55
697
158

وقمغم هذا ومٛمـ شمٜم٤مول اعمٌ٤مح قمغم وضمف قمدم َتريؿ اًمٓمٞمٌ٤مت ـ سم٤مإلُمتٜم٤مع قمغم وضمف اًمٌدقم٦م ـ هق ُم٠مضمقر؛ إذ أن
اضمتٜم٤مب اًمٓمرق اعمٌتدقم٦م ٟمحـ ُم٠مُمقرون سمف ،ومٛمـ أظمذ اعمٌ٤مطم٤مت قمغم هذا اًمقضمف واؾمتحي اًمٜمٞم٦م قمٜمدئذ ي١مضمر
سمٞمٜمَم هق يتٛمتع سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب واعمٚمٌس واعمٜمٙمح ،ومٚمٚمف احلٛمد قمغم شمٞمًػم اًمٕمٌقدي٦م خلٚم٘مف.

افض ّالل وادبتدظة
ـ ثامــًا :خمافػة ضرق ُ
ومحرُمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ وؿمددوا قمغم
ومٝمٜم٤مك أىمقام ؾمٚمٙمقا ُمً٤مًمؽ ُمٌتدقم٦م ذم اًمتٕم ٌّد مل يروٝم٤م رسمٜم٤م شمٕم٤مممّ ،
حيرم ،ومل يرض شمٕم٤ممم ـمري٘متٝمؿ وطمرُمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م وشمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمتٞمًػم
أٟمٗمًٝمؿ ُم٤م مل يِمدد شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ومل ّ
ًمٚمٞمنى واحلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم طمرم هذه اًمٓمرق اعمٌتدقم٦م ،وص٤مر اسمتداقمٝمؿ وضمٝم٤م آظمر ًمتحريؿ هذا
اًمًٚمقك هق ُمِم٤مهب٦م ُمـ همْم٥م اهلل شمٕم٤ممم ـمري٘متٝمؿ ..وم٢من اهلل شمٕم٤ممم مل يرض رهٌٜم٦م اًمٜمّم٤مرى وؾمٞم٤مطمتٝمؿ اعمٌتدقم٦م.
وقمغم هذا ومٛمـ ىمّمد شمرك ـمرق اعمٌتدقم٦م وـمرق ُمـ همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ أو وصٛمٝمؿ سم٤مًمْمالل ،وىمّمد اشمٌ٤مع
احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م؛ ُمـ ىمّمد إمم هذا ُأضمر قمغم ىمّمده ٓشمٌ٤مقمف هنجف اعمريض .

ـ تاش ًعا :افتعبد هلل بإخذ بؼقاظد افتقسر ورؾع احلرج
ِ
نىَُ  م٤م َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م
ن َك ًم ْٚم ُٞم ْ َ
أن اهلل شمٕم٤ممم ووع ذم ذيٕمتف ىمقاقمد ُمتٕم٤مودة قمغم ُمٕمٜمك اًمتٞمًػم وم٘م٤مل= َ و ُٟم َٞم ُ
آن ًمِت َِْم َ٘مك وُم٤م ضمٕم َؾ َقم َٚمٞمٙمُؿ ِذم اًمد ِ ِ
ِ
ِ
َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم ُ٘م ْر َ
ن.
َ َ َ َ
ْ ْ
ن َوَٓ ُيريدُ سمِٙم ُُؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
يـ ُم ْـ َطم َرجٍ ُ  يريدُ اهللُّ سمِٙم ُُؿ ا ًْم ُٞم ْ َ
ومٛمـ شمٚم٘مك اعمٌ٤مطم٤مت وأظمذه٤م إقمَمٓ هلذه اًم٘مقاقمد ودمٜمٌ٤م ًمٚمدظمقل ذم خم٤مًمٗمتٝم٤م يم٤من ُم٠مضمقراً ،م٘مّمده ُم٤م
ىمّمد ُم٤م ىمّمده
ىمّمده اًمِم٤مرع ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ إذ أٟمف ًمّمح٦م إقمَمل جي٥م ُمقاوم٘م٦م اًمٕمٛمؾ اًمٔم٤مهر ًمٚمنمع ُمع ْ
اًمِم٤مرع شمٕم٤ممم ُمٜمف.

ـ ظاذا :ؿـاظدة افتلد
أظمرت ِذيمره٤م ًمٌٞم٤من شمٕمدد أوضمف اًمتٕمٌد ذم اعمٌ٤مطم٤مت.
وهل ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ضمدا ،طم٘مٝم٤م أن شمت٘مدم ،وًمٙمـ
ُ
وسمٞم٤من ذًمؽ أن اًمت٠مد سم٠مطمد يٙمقن شم٠مؾمٞم٤م سمَم قمٛمؾ ُمـ قمٛمؾ فم٤مهر ،واإلطم٤مًم٦م ومٞمف قمغم ٟمٞمتف ُمـ طمٞم٨م اعم٘مّمد،
وهذا صحٞمح.
قمكم
ومٞمجقز اإلطم٤مًم٦م قمغم اًمٜمٞم٤مت ذم سم٤مب اًمت٠مد ،يمَم سح اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ،وىمد اؾمتدل سمحدي٨م أٟمس قمـ ّ
قمكم؟
قمكم قمغم اًمٜمٌل  وم٘م٤مل = سمؿ أهٚمٚم٧م ي٤م ّ
 ذم إهالًمف سم٤محل٩م ويم٤من ىم٤مدُم٤م ُمـ اًمٞمٛمـ ،قمـ أٟمس ىم٤مل=»ىمدم ّ
وم٘م٤مل= أهٚمٚم٧م سم٢مهالل يم٢مهالل اًمٜمٌل ،ىم٤مل = ًمقٓ أن ُمٕمل اهلدي ٕطمٚمٚم٧مشُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ورواه اًمٜمً٤مئل ُمـ
ًمٕمكم= سمِؿ أهٚمٚم٧م؟ ىم٤مل= ىمٚم٧م= اًمٚمٝمؿ إين أهؾ سمَم أهؾ سمف رؾمقل اهلل .
طمدي٨م ضم٤مسمر وىم٤مل= وم٘م٤مل ّ
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ويمذا أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري« ..ومٕمـ أّب ُمقؾمك ىم٤مل= ىمدُم٧م قمغم اًمٜمٌل  وهق ُمٜمٞمخ سم٤مًمٌٓمح٤مء وم٘م٤مل = سمؿ
أهٚمٚم٧م؟ ىم٤مل= ىمٚم٧م= أهٚمٚم٧م سم٢مهالل يم٢مهالل اًمٜمٌل  ىم٤مل = ؾم٘م٧م ُمـ هدي؟ ىمٚم٧م= ٓ ،ىم٤مل = ومٓمػ سم٤مًمٌٞم٧م
وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة صمؿ ِطم ّؾ ،ىم٤مل = ومٓمٗم٧م سم٤مًمٌٞم٧م وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة  ،صمؿ أشمٞم٧م اُمرأة ُمـ ىمقُمل ومٛمِمٓمتٜمل وهمًٚم٧م
رأدش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
قمٛمؿ اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل اًم٘م٤مقمدة وىم٤مل أن هذا ذم
قمكم  قمغم ٟمٞمتف ،وقمغم هذا ّ
ومّمحح رؾمقل اهلل  إطم٤مًم٦م ّ
سم٤مب اًمت٠مد ،إذ يمؾ ُمـ يت٠مؾمك سم٠مهؾ اًمّمالح ي٘مّمد اًمت٠مد سم٠مومٕم٤مهلؿ وُم٤م ىمّمدوه هب٤م.
وقمغم هذا ومٛمـ أيمؾ أو ذب أو ًمٌس أو ٟم٤مم أو قم٤مذ أهٚمف أو داقم٥م صٌٞم٤م أو ُم٤مزح إظمقاٟمف أو همػم ذًمؽ
ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت ،ويٙمقن طملم يٗمٕمٚمٝم٤م إٟمَم يٗمٕمٚمٝم٤م ٕن رؾمقل اهلل  ومٕمٚمٝم٤م ،وم٘مد أطم٤مل قمغم أزيمك اًمٜمٞم٤مت وأرومع
اعم٘م٤مصدٟ ،مٞم٦م حمٛمد  وُم٘مّمده ،ومٝمق شمٕمٌد وٓ ؿمؽ ،وُم٤م أزيم٤مه.
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل= «وُمـ ذًمؽ أن اعم٘مّمد إول ـ يِمٛمؾ اعم٘م٤مصد إومم اًميوري٦م اخلٛمس،
وُم٤م يم٤من قمـ أُمر ذقمل وم٤مُمتثٚمف اعمٙمٚمػ ٓ قمغم وضمف احلظ سمؾ قمغم وضمف آُمتث٤مل ـ إذا َتراه اعمٙمٚمػ يتْمٛمـ
اًم٘مّمد إمم يمؾ ُم٤م ىمّمده اًمِم٤مرع ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ طمّمقل ُمّمٚمح٦م أو درء ُمٗمًدة؛ وم٢من اًمٕم٤مُمؾ سمف إٟمَم ىمّمده شمٚمٌٞم٦م
أُمر اًمِم٤مرع ،إُم٤م سم ْٕمد ومٝمؿ ُم٤م ىمّمد ،وإُم٤م عمجرد اُمتث٤مل إُمر ،وقمغم يمؾ شم٘مدير ،ومٝمق ىم٤مصد ُم٤م ىمّمده اًمِم٤مرع،
وأوهل٤م و َأ ْوٓه٤م ،وأٟمف ٟمقر سف ٓ يِمقسمف همرض وٓ طمظ ،يم٤من
وإذا صمٌ٧م أن ىمّمد اًمِم٤مرع أقمؿ اعم٘م٤مصد ّ
اعمتٚم٘مل ًمف قمغم هذا اًمقضمف آظمذا ًمف زيمٞم٤م واومٞم٤م يم٤مُمال ،همػم ُمِمقب وٓ ىم٤مس قمـ ُمراد اًمِم٤مرع ،ومٝمق َطم ٍر أن
يؽمشم٥م اًمثقاب ومٞمف ًمٚمٛمٙمٚمػ قمغم شمٚمؽ اًمٜمًٌ٦م.
وأُم٤م اًم٘مّمد اًمت٤مسمع ،ـ ُم٤م يم٤من قمغم وضمف احلظ ٓ قمغم وضمف آُمتث٤مل ـ ومال يؽمشم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ يمٚمف؛ ٕن أظمذ
إُمر واًمٜمٝمل سم٤محلظ أو أظمذ اًمٕمٛمؾ سم٤محلظ ىمد ىمٍمه ىمّمد احلظ قمـ إـمالىمف ،وظمص قمٛمقُمف ،ومال يٜمٝمض
هنقض إول.
ؿم٤مهده ىم٤مقمدة= «إقمَمل سم٤مًمٜمٞم٤متش ،وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم= «اخلٞمؾ ًمرضمؾ أضمر ،وًمرضمؾ ؾمؽم ،وقمغم
رضمؾ وزر ،وم٠مُم٤م اًمذي هل ًمف أضمر ،ومرضمؾ رسمٓمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٠مـم٤مل هل٤م ذم ُمرج أو روو٦م ،ومَم أص٤مسم٧م ذم ـمٞمٚمٝم٤م
ذًمؽ ُمـ اعمرج أو اًمروو٦م يم٤من ًمف طمًٜم٤مت ،وًمق أهن٤م ىمٓمٕم٧م ـمٞمٚمٝم٤م ذًمؽ ،وم٤مؾمتٜم٧م ذوم٤م أو ذوملم يم٤مٟم٧م آصم٤مره٤م
وأرواصمٝم٤م طمًٜم٤مت ًمف ،وًمق أهن٤م ُمرت سمٜمٝمر ،ومنمسم٧م ُمٜمف مل يرد أن يً٘مل سمف يم٤من ذًمؽ ًمف طمًٜم٤متش ،ومٝمل ًمف أضمر
ذم هذا اًمقضمف ُمـ احلدي٨م ًمّم٤مطم٥م اًم٘مّمد إول؛ ٕٟمف ىمّمد سم٤مرشمٌ٤مـمٝم٤م ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهذا قم٤مم همػم ظم٤مص،
ومٙم٤من أضمره ذم شمٍموم٤مشمف قم٤مُم٤م أيْم٤م همػم ظم٤مص ،صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم= «ورضمؾ رسمٓمٝم٤م شمٖمٜمٞم٤م وشمٕمٗمٗم٤م ومل
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يٜمس طمؼ اهلل ذم رىم٤مهب٤م وٓ فمٝمقره٤م ،ومٝمل ًمف ؾمؽمش ومٝمذا ذم ص٤مطم٥م احلظ اعمحٛمقد عم٤م ىمّمد وضمٝم٤م ظم٤مص٤م وهق
طمٔمف ،يم٤من طمٙمٛمٝم٤م ُم٘مّمقرا قمغم ُم٤م ىمّمد ،وهق اًمًؽم ،وهق ص٤مطم٥م اًم٘مّمد اًمت٤مسمع ،صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم= «ورضمؾ رسمٓمٝم٤م ومخرا وري٤مء وٟمقاء ٕهؾ اإلؾمالم ،ومٝمل قمغم ذًمؽ وزرش ،ومٝمذا ذم احلظ اعمذُمقم
اعمًتٛمد ُمـ أصؾ ُمت٤مسمٕم٦م اهلقى ،وٓ يمالم ومٞمف هٜم٤م.
وجيري جمرى اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مّمد إول آىمتداء سم٠مومٕم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو سم٤مًمّمح٤مسم٦م أو
اًمت٤مسمٕملم؛ ٕن ُم٤م ىمّمدوا يِمٛمٚمف ىمّمد اعم٘متدي ذم آىمتداء ،وؿم٤مهده اإلطم٤مًم٦م ذم اًمٜمٞم٦م قمغم ٟمٞم٦م اعم٘متدى سمف ،يمَم ذم
ىمقل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم إطمراُمف= «سمَم أطمرم سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش ،ومٙم٤من طمج٦م ذم احلٙمؿ يمذًمؽ
يٙمقن ذم همػمه ُمـ إقمَملش(.)1
***
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ـقػ أؿقى ظذ اشتحضار افـقات دم ـؾ ظؿؾ؟
وهق شمال مفؿ  ..ويشغؾ افؽثريـ
واإلضم٤مسم٦م هٜم٤م أن هذا يًتٚمزم دوام ذيمر اهلل ،وهذا هق اًمذيمر اعمٓمٚمقب ومذيمر اهلل ذم يمؾ وىم٧م سمحً٥م ذًمؽ
اًمقىم٧م ،وهبذا أُمر اهلل شمٕم٤ممم ُ ظم ُذو ْا َُم٤م آ َشم ْٞمٜمَ٤ميمُؿ سمِ ُ٘م َّق ٍة َوا ْذيم ُُرو ْا َُم٤م ومِ ِٞمف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن ومال سمد ُمـ ذيمر اهلل وذيمر
أُمره شمٕم٤ممم دوُم٤م ،ومٞمٙمقن هق اعم٘مّمقد ُمـ يمؾ قمٛمؾ.
وهذا سمدوره ٓ يتح٘مؼ إٓ سمٛمٕمٜمك آظمر ،وهق ُمٕمٜمك قمٔمٞمؿ وٓ سمد ُمٜمف ،وهق قمٙمقف اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم..
وم٘مٚم٥م اعم١مُمـ اًمٕم٤مسمد اًمً٤مئر إمم رسمف شمٕم٤ممم ،اًمراطمؾ قمؼم إـمٌ٤مق واعمراطمؾ ،اعمٝم٤مضمر إمم اجلٜم٦م ،ص٤مطم٥م ىمٚم٥م
ُمتٕمٚمؼ سم٤مهلل ًمٞمس شمٕمٚم٘م٤م ُم١مىمت٤م؛ سمؾ هق شمٕمٚمؼ دائؿ ومٞمف قمٙمقف ًمٚم٘مٚم٥م قمغم اهلل ،حيقم طمقل اًمٕمرش؛ هذا ُمٙم٤مٟمف
وُمقـمٜمف ،يمَم روي قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل « يمٜم٤م ٟمًػم قمغم إرض وأرواطمٜم٤م ذم اًمًَمءش..
ومٙمَم أن صمٛم٦م ىمٚمقب «َتقم طمقل احلش وُمزاسمؾ اًمدٟمٞم٤مش ومثٛم٦م ىمٚمقب «َتقم طمقل اًمٕمرشش ،وٓ حيٍم ُم٤م
سمٞمٜمٝمَم إٓ رب اًمٕم٤معملم.
هٜم٤مك ُمٙم٤من ىمٚمٌؽ ،ومخٌئف هٜم٤مك ،وأ ًْم ِزُمف سمف ،واضمٕمٚمف وديٕمتؽ هٜم٤مك ،وٓ هتٌط سمف ،وم٠مٟم٧م خمٚمقق ٍ
هم٤مل ،وًمق
شمٓمٚمٕم٧م حلية اًم٘مدُ س ووجلتف واًمتزُمتف ًمتٖمػم احل٤مل وسمرزت ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ هٜم٤مك ،ومتٕمٛمؾ ُمـ أضمٚمف وسمف ،هق
اعم٘مّمقد وهق اعمٕملم ،ؾمٌح٤مٟمف.
ومٚمق أ ًْمزُم٧م ىمٚمٌؽ هبذا ًمٕمِم٧م سملم اًمٜم٤مس سمجًدك ًمٙمـ روطمؽ ذم اعمحؾ اًمالئؼ واعمٙم٤من اًمً٤مُمل.
ًمٞمن قمٚمٞمؽ اًمٕمٛمؾ اعمتقضمف إمم اهلل سمٙمؾ ُمٌ٤مح ويمؾ ىمقل ويمؾ ؾمٙمقت ،ومتٙمقن راطمال
وًمق طمدث هذا ُ
دائَم ..إمم اجلٜم٦م.
***
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خطقة أخرى..

أظامل افؼؾقب
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أظامل افؼؾقب
ظمٓمقة شمدسمر ُمٕم٤مين اًمٕمٌ٤مدات وأن يٕم٘مؾ اإلٟمً٤من ُم٤م ي٘مقل وُم٤م يٗمٕمؾ ذم شمٕمٌداشمف ،وأن يٕم٘مؾ ُمٕم٤مين ُم٤م يٛمتثٚمف
ُمـ ومٕمؾ واضم٥م وشمرك حمرم ،يم٤مٟم٧م ظمٓمقة ًمتٕمٛمٞمؼ ُمٕمٜمك اًمتٕمٌد..
وًمٙمـ صمٛم٦م ظمٓمقة أظمرى وهل وم٤مرىم٦م سملم قمٌد وقمٌد ،وإًمٞمٝم٤م يٜمٔمر اًمرب شمٕم٤ممم ُمع إقمَمل اًمٔم٤مهرة ،وهل
أقمَمل اًم٘مٚمقب..
وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف إذا اؾمتقى قمٌدان ذم قمٛمؾ فم٤مهر وًمٙمـ أطمدُه٤م أومْمؾ ُمـ أظمر ذم
أقمَمل اًم٘مٚمقب ًمٙم٤من إظمػم أيمثر إيَمٟم٤م وأرومع درضم٦م ُمـ ص٤مطمٌف.
رب شمًٌٞمح٦م ُمـ قمٌد أومْمؾ ُمـ شمًٌٞمح أهؾ إرض ،ورب ؾمجدة ُمـ قمٌد
وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أن ّ
ٍ
اظمتالف ومٝمق ومٞمَم ىم٤مرٟمف ُمـ أقمَمل اًم٘مٚمقب.
ُمتً٤مو ،وًمق يم٤من
أومْمؾ ُمـ ؾمجقدهؿ ،واًمًجقد ذم فم٤مهره
ٌ
وٟمحـ ٟمرضمق ُمـ وارء هذا اًمٙمت٤مب قمٛمؼ اًمتٕمٌد وىمقة اًمّمٚم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وصدىمٝم٤م ،وهلذا ٟمذيمر أُمثٚم٦م ٕقمَمل
اًم٘مٚمقب؛ أوًٓ ًمٞمس طمٍما هل٤م ،وصم٤مٟمٞم ً٤م ًمٞمس اًمٙمالم إيٗم٤مء سمحؼ يمؾ قمٌقدي٦م يمَم شمًتحؼ ،وإٟمَم هق اًمتٜمٌٞمف واًمتذيمػم
وذيمر مجٚم٦م خمتٍمة شمدل قمغم أُهٞم٦م اًمٌ٤مب؛ ومٛمـ أقمَمل اًم٘مٚمقب..

 افقؼــغ
وهق يٜمتٔمؿ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،ومٗمل ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمؿ يٗمٞمد اؾمت٘مرار اًمٕمٚمؿ طمتك يٙمقن سمّمػمة ومػمى احلؼ سم٘مٚمٌف
اط ا ًْمٕم ِز ِيز ا ْ ِ ِ
احل َّؼ وهي ِدي إِ َمم ِس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٕمؼم شمٕم٤ممم
َ
َ و َي َرى ا ًَّمذ َ
حلٛمٞمد وم ّ
َ
َ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٕم ْٚم َؿ ا ًَّمذي ُأٟمْز َل إ ًَم ْٞم َؽ ُم ْـ َرسم َؽ ُه َق ْ َ َ َ ْ
ٌ
وًمً٤من يٜمٓمؼ..
وؾمٛمع يًٛمع،
أسمّم٤مر شمرى،
قمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرؤي٦م ،وهلذا دٓٓشمف؛ وم٘مد رأوا سم٘مٚمقهبؿ؛ إذ ص٤مر هل٤م
ٌ
ٌ
ىم٤مل سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل  رأي٧م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر سمٕمٞمٜمل ،ىم٤مًمقا ًمف يمٞمػ؟ ىم٤مل= رآُه٤م رؾمقل اهلل 
سمٕمٞمٜمف ،وقملم رؾمقل اهلل أوصمؼ قمٜمدي ُمـ قمٞمٜمل ،وآظمر ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس ،ي٘مقل «ًمق يمِمػ اًمٖمٓم٤مء
ُم٤م ازددت ي٘مٞمٜم ً٤مش.
واًمٞم٘ملم ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٛمؾ هق اؾم٘مرار اًمٕمٛمؾ ذم اًم٘مٚم٥م سمال شمردد أو اوٓمراب أو ظمٚمؾ؛ سمؾ هق رؾمقخ إرادة
ُقن ا ًَّم ِذيـ َآُمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ ورؾمقًم ِ ِف ُصمؿ َمل يرشمَ٤مسمقا وضم٤مهدُ وا سمِ َ٠مُمق ِ
اًمٕمٛمؾ سمال شمردد ،يمَم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم إِٟم َََّم ا ُْعم ْ١م ُِمٜم َ
اهل ْؿ
َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َْ
ََ ُ
َ َ
ٞمؾ اهللَِّ ُأو ًَم ِئ َؽ هؿ اًمّم ِ
َو َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ِذم َؾمٌِ ِ
٤مد ُىم َ
قن وم٤مًمريٌ٦م هٜم٤م شمدظمؾ ذم إقمَمل ،يم٤مجلٝم٤مد ،يمَم ذم أي٦م ،ومٛمـ ٓ
ُ ُ َّ
يقذم اًمٕمٛمؾ اعم٠مُمقر سمف ومٞمٛمتثؾ أطمٞم٤مٟم٤م ويٕميص أطمٞم٤مٟم٤م ومٝمق ري٥م ذم اإلرادة ،وأُم٤م ص٤مطم٥م اًمٞم٘ملم ُمًتقذم اإليَمن
ي٘مٍم وٓ يؽمدد وٓ شمْمٓمرب إرادشمف.
اًمقاضم٥م ومٝمق جم٤مهد طمٞم٨م ُأُمر سم٤معم٤مل واًمٜمٗمس ٓ ّ
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يّمدُ ق
قمرو٧م أي٦م سمٛمًٚمٛمل إقمراب ٓوٓمراهبؿ ذم اجلٝم٤مد وقمدم اؾمتٞمٗم٤مئٝمؿ ؿم٠مٟمف ..وهذا ْ
وهلذا وم٘مد ّ
قمغم مجٞمع اًمقاضمٌ٤مت واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م.

 تعظقؿ إمر ومفابة افرب
ِ
يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم إِٟمََّم ا ُْعم ْ١م ُِمٜم َ ِ
ِ
قهب ْؿ ومٓمٌٞمٕم٦م اإليَمن إضمالل اهلل شمٕم٤ممم وإضمالل
ُقن ا ًَّمذ َ
يـ إِ َذا ُذيم َر اهللَُّ َوضم َٚم ْ٧م ُىم ُٚم ُ ُ
َ
أُمره وإضمالل ٟمٌٞمف وُم٤م أرؾمٚمف سمف.
وُمـ شمٕمٔمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم شمٕمٔمٞمؿ طمرُمتف وًمذا ذع اجلٝم٤مد عمحقُمً٤مظمٓمف وإىمرار حم٤م ّسمف.
وهلذا يم٤من سمٕمض اًمًٚمػ يٌٙمل إذا ُقميص اهلل ،وًمق مل يٕمّمف هق ٟمٗمًف ،وذًمؽ ٟٓمتٝم٤مك طمرُم٦م اهلل وطمدوده.
وهلذا آصم٤مر يمثػمة ،ومػمشمدع اًمٕم٤مسمد قمـ اعمٕمّمٞم٦م ُمـ أضمؾ اهلل ،وإذا ُذيمّر شمذيمر ومل يتَمدى ،وشمراضمع قمـ همْمٌف
ٕضمؾ اهلل إن يم٤من همْمٌف ظمٓم٠م ،وي٘مٓمع ُمزاطمف إن مت٤مدى ومٞمَم ٓ يريض رسمف ،ويٙمػ ؿمٝمقشمف إذا ُذيمّر سم٤مهلل ،ومل
يٛمٜمٕمف ظمقومف قمغم ضم٤مهف أو ُمٜمزًمتف أو ُمٙم٤مٟمتف ُمـ اًمؽماضمع ُمراقم٤مة حلؼ اهلل؛ ومٞمزيد اهلل ُمٝم٤مسمتف وحمٌتف ذم اًم٘مٚمقب.

 افذل وآكؽسار وآؾتؼار إػ اهلل تعاػ
وهق أؾم٤مس اًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾ..
واًمٗم٘مر وصػ ذايت ًمٚمٕمٌد يالزم ذاشمف وٓ ُيتّمقر ُمٗم٤مرىمتف ًمف إذ هق ٓزم ًمف ُمـ طمٞم٨م هق خمٚمقق ..يمَم أن
اًمٖمٜمك وصػ ذايت ًمٚمرب شمٕم٤ممم ُمـ طمٞم٨م هق ظم٤مًمؼ.
واًمٕمٌد ُمٗمت٘مر إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ضمٝمتلم=
9ـ ُمـ ضمٝم٦م اًمرسمقسمٞم٦م ..ومٝمق ُمٗمت٘مر إمم رسمف شمٕم٤ممم ُمـ طمٞم٨م اخلٚمؼ واًمرزق واًم٘مٞمقُمٞم٦م وإصالح أُمره وطم٤مًمف،
ومَم ؿم٤مء اهلل يم٤من وُم٤م مل يِم٠م اهلل مل يٙمـ ،واًمٕمٌد سم٤مقمتٌ٤مر ٟمٗمًف قمدم حمض ،وإٟمَم هق سمرسمف.
5ـ ُمـ ضمٝم٦م إًمقهٞم٦م..ومٝمق وم٘مػم إمم قمٌ٤مدة رسمف حيت٤مج إمم طمٌف وقمٌ٤مدشمف وىمّمده ،واًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اعمّمٚمِح
واًمٌ٤مىمل ًمٚمٕمٌد هق ُم٤م يم٤من هلل ،ومَم ًمٞمس ًمف ٓ يّمٚمحف وٓ يٜمٗمٕمف وٓ يدوم ًمف.

 احلـب
وم٢مٟمَم ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚم٥م ًمٞمح٥م اهلل..
وومرع قمٚمٞمٝم٤م ،ومال حي٥م إٓ
وسمحٌف جيد اًمٕمٌد طمالوة اإليَمن وم٘مد اؿمؽمـمٝم٤م رؾمقل اهلل  عمـ أيمٛمؾ حمٌتف هلل ّ
ًمف ،ويمراه٦م ُم٤م يْم٤مده٤م يمَم يٙمره أن ُي٘مذف ذم اًمٜم٤مر.
وسم٤محل٥م ُيًتٕمذب اًمتٕم٥م واًمٌذل ًمرب اًمٕم٤معملم..
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ف َي ْ٠م ِيت اهللَُّ سمِ َ٘م ْق ٍم
وىمٛم٦م اًمتٕمٌػم قمـ احل٥م هق اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وضمٕمؾ اهلل اجلٝم٤مد قمالُم٦م اعمح ٌّلم َ وم ًَ ْق َ
لم َأ ِقم َّز ٍة َقم َغم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِريـُ ،جي ِ
ون ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ َو َٓ َخيَ٤م ُوم َ
٤مهدُ َ
قن ًَم ْق َُم َ٦م َٓئِ ٍؿ.
ُحيٌِ ُٝم ْؿ َو ُحيٌِق َٟم ُف َأ ِذ ًَّم ٍ٦م َقم َغم اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ َ
وقمٜمقان اعمحٌ٦م هق ْ
سمذل اًمدم واعمٝم٩م وإرواح ًمف شمٕم٤ممم ،وهل ومٞمف ىمٚمٞمٚم٦م.
حي٥م ًمٜمٕمٛمف وقمٓم٤مي٤مه ،واًمث٤مين سم٤مب ًمألول ،وإول هق اعم٘مّمقد؛ أن حي٥م اهلل ًمذاشمف،
حي٥م ًمذاشمف ،يمَم َ
واهلل َ
وٓ يٙمقن هذا إٓ قمـ ُمٕمروم٦م ،واعمٕمروم٦م شم٠ميت سم٤مًم٘مرآن واًمتٗمٙمر واًمتدسمر ذم ظمٚم٘مف ،وذم ىمدره ،وذم طم٤مل ٟمٗمًف ،يمَم
شمٕمرومف اًم٘مٚمقب سمَم ومٞمٝم٤م ُمـ ومٓمرة وسمَم يتٜمزل ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ.
طم٥م همػمه قمذاب
طم٥م اهلل ٟمٕمٞمؿ ذم ذاشمف ،ويًتٚمزم ـم٤مقمتف اًمتل هل ؾمٌ٥م اًمٜمٕمٞمؿ اًمدٟمٞمقي وإظمروي ،سمٞمٜمَم ّ
ّ
ذم ٟمٗمًف وذم أصمره؛ ومٛمـ أطم٥م ؿمٞمئ ً٤م دون اهلل ُقم ّذب سمف.
يت٘مقى سم٠مطمد؛ وًمٙمٜمف حيٌؽ ًمٞمٜمٗمٕمؽ
اهلل وم٘مط هق اًمذي حيٌؽ ًمؽ وًمٜمٗمٕمؽ ويٓمٚمٌؽ ًمؽ ،ومٝمق ٓ يتٙم ّثر سمؽ وٓ ّ
ويٕمٓمٞمؽ وهيٌؽ اخلػم ،أُم٤م همػم اهلل ومٞمٓمٚمٌؽ ًمٜمٗمًف إُم٤م ي٠مٟمس سمؽ أو يٜمتٗمع سمَمًمؽ أو ىمقشمؽ أو قمٚمٛمؽ أو همػم ذًمؽ.

 افتقــؾ
وهق ُمٕمٜمك يٚمتئؿ ُمـ اًمٞم٘ملم وإظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب وطمًـ اًمٔمـ واًمتٗمقيض وآقمتَمد اًمٙم٤مُمؾ قمغم اهللُ ،مع
٤مك َٟم ْٕم ٌُدُ َوإِ َّي َ
٤مقم ٌُدْ ُه َوشم ََقيم َّْؾ َقم َٚمٞمْ ِف إِ َّي َ
٤مك
اؾمتٗمراغ اًمٕمٌد وؾمٕمف ومٞمَم ي٘مدر قمٚمٞمف ،وىمد ىمرٟمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕمٌ٤مدة َ وم ْ
لم ،وٓ ىمدرة ًمٕمٌد قمغم قمٛمؾ إٓ سمحقًمف وىمقشمف ومٝمق اًمذي يٕملم.
ٟم ًَْت َِٕم ُ
واًمتقيمؾ قمغم اهلل يٙمقن ذم أُمر اًمدٟمٞم٤م وأُمر اًمديـ وأظمرة؛ وم٤مًمتقيمؾ يٙمقن ذم اًمتقسم٦م واًمٕمٚمؿ واهلداي٦م وومتح
اًم٘مٚمقب واًمرؿم٤مد واًمدقمقة وهداي٦م اخلٚمؼ واجلٝم٤مد ودومع اًمٔم٤ممل وصالح اخلٚمؼ ،ومٝمق يمٜمز قمٔمٞمؿ عمـ متٙمـ ُمـ ىمٚمٌف
وىم٤مم سم٘مٚمٌف ،وهلذا ىم٤مل  ٓ« طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل يمٜمز ُمـ يمٜمقز اجلٜم٦مش.
اعمتقيمؾ أىمقى ُمـ همػمه ،وىمٓمع ذم حلٔم٤مت ُم٤م ي٘مٓمع همػمه ذم أي٤مم ،هق أىمقى ذم اًمٕمٌ٤مدة وأصؼم قمغم اًمتٙم٤مًمٞمػ
وأهع ذم اًمقصقل ،وخلقاص اعمتقيمٚملم سم٤مب ًمٚمجٜم٦م ،سم٤مب ُمـ ٓ طمً٤مب قمٚمٞمف ،وهق اًمٌ٤مب إيٛمـ ُمـ أسمقاهب٤م.

 افتعؾؼ باخلافؼ ادسبِب شبحاكف
وهق ىمري٥م ُمـ قمٌقدي٦م اًمتقيمؾ ،وهق ىمٓمع ٟمٔمر اًم٘مٚم٥م إمم اعمخٚمقق؛ وم٤مهلل شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م أن ٟم٠مظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب
وهن٤مٟم٤م قمـ آقمتَمد قمٚمٞمٝم٤مٕ ،هن٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ضمزء ؾمٌ٥م؛ إذ ٓ سمد ُمـ أؾمٌ٤مب ُمٕم٤موٟم٦م وٓ سمد ُمـ سف اعمقاٟمع
ًمٞمٜمت٩م اعمً ٌَ٥م؛ وقمغم هذا وم٠مي ؾمٌ٥م ُمتَخذ هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ضمزء ؾمٌ٥م يٗمت٘مر إمم رب اًمٕم٤معملم إليمَمل إؾمٌ٤مب
اعمٕم٤موٟم٦م وسف اعمقاٟمع اعمٜم٤موئ٦مً ،مٞمٜمتِ٩م اًمًٌ٥م اًمذي سم٤مذٟم٤مه ُم٤م ٟمريد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م واًمثَمر.
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وم٤مًمتٕمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومالح ،وُمـ شمٕمٚمؼ سمٛمخٚمقق ُظمذل وهق مم٤م شمْمٛمٜمتف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ْ َ َٓ دم َٕم ْؾ َُم َع اهللَِّ إِ َهلً٤م
َآ َظم َر َوم َت ْ٘م ُٕمدَ َُم ْذ ُُمق ًُم٤م َخم ْ ُذ ً
وٓ ومٛمـ شمٕمٚمؼ سمٛمخٚمقق وا ًْمتٗم٧م ىمٚمٌف إًمٞمف ٓ يٜمجح ذم إدراك ُمٓمٚمقب ،ومٚمف ٟمّمٞم٥م ُمـ
ِ
ِ
ِ
أي٦م ،وًمف ٟمّمٞم٥م أيْم٤م ُمـ ىمقًمف َ و َُم ْـ ُي ْ ِ
يح ِذم
اًمً ََمء َومت َْخ َٓم ُٗم ُف اًم َّٓم ْ ُػم َأ ْو َ ْهت ِقي سمِف اًمر ُ
نم ْك سمِ٤مهللَِّ َوم َٙم َ٠مٟم َََّم َظم َّر ُم َـ َّ
ُمٙم ٍ
َ٤من َؾم ِح ٍٞمؼ ..ومتٜم٤مزقمف إؾمٌ٤مب اًمتل شمقزع ٟمٔمره سمٞمٜمٝم٤م.
َ

 إكس باهلل شبحاكف
وٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمٞم٘ملم واعمحٌ٦م؛وهلذا يم٤من سمٕمض اًمّم٤محللم يًتقطمش ُمـ يمثرة اعمخ٤مًمٓم٦م ،و ّعم٤م ُؾمئؾ اسمـ
اعمٌ٤مرك قمـ وطمدشمف ذم سمٞمتف يمثػما أٓ شمًتقطمش؟ وم٘م٤مل= يمٞمػ اؾمتقطمش وهق اًم٘م٤مئؾ أٟم٤م ضمٚمٞمس ُمـ ذيمرين؟
واعم١مُمـ ذم ـمري٘مف ،وُم٤م يالىمل ُمـ اظمتٌ٤مرات وُمِم٤مق وـمقل رطمٚم٦م وىمٚم٦م رومٞمؼ ويمثرة ُمٜم٤مويء يٙمقن هذا
ِ
ىمرت سمف يمؾ قملم.
وىمرت سمف قمٞمٜمُف ّ
إٟمس ؾمٚمقاه ،وُمـ أٟمس سم٤مهلل ّ

 آضؿئـان إػ اهلل واإلخبات فف واخلشقع
وهق قمٜمقان اًمٕمٌقدي٦م ،وم٤مإليَمن ًمٞمس جمرد اًمتّمديؼ سمؾ هق إُمً٤مك اًم٘مٚم٥م عمٕم٤مين اإليَمن واطمتْم٤مهن٤م يمَم
َتتْمـ إم وًمٞمده٤م ،سمٛمحٌ٦م واـمٛمئٜم٤من ،ومت٘مر ذم اًم٘مٚم٥م؛ وم٤مإليَمن أىمرب إمم اإلىمرار ُمٜمف إمم اًمتّمديؼ.
وُمع اإلـمٛمئٜم٤من ي٠ميت اخلِمقع واًمًٙمقن ،وهق اإلظمٌ٤مت هلل شمٕم٤ممم وًمٚمٕمٚمؿ اًمذي قم ّٚمٛمف قمٌ٤مده.

 افرضـا
وهق ُمـ أهع ُم٤م يقصؾ اًمٕمٌد إمم رسمف سمال ضمٝمد ضمقارح ،وأصٚمف أن يرى سم٤مهلل رسم٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م،
وسمٛمحٛمد ٟ مٌٞم٤م ورؾمقٓ.
ِ
يـ َيم َٗم ُروا َوم َت ْٕم ًً٤م َهل ُ ْؿ َو َأ َو َّؾ َأ ْقم ََم َهل ُ ْؿ،
واًمرو٤م يٙمقن قمـ ذع اهلل وأُمره ،وم٤مًمٙم٤مره ًمنمقمف يم٤مومر سمف َ وا ًَّمذ َ

َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ يم َِر ُهقا َُم٤م َأٟم َْز َل اهللَُّ َوم َ٠م ْطم ٌَ َط َأ ْقم ََم َهلُؿ وأُم٤م اًمرو٤م سم٘مدره ومٞمٙمقن ذم اعمّم٤مئ٥م ٓ ذم اًمذٟمقب واعمٕم٤مي٥م؛
وُمـ ريض سم٤مًمذٟمقب حمتج٤م هبذا وم٘مد ظم٤مًمػ أُمر ُمقٓه ومٛمقٓه أسمٖمْمٝم٤م وؾمخٓمٝم٤م.
ومٜمرى سمَم ىمدّ ره شمٕم٤ممم ٟمٔمرا إمم ُم٤م ىمْم٤مه ،وٟمًخط ُم٤م ؾمخٓمف هق شمٕم٤ممم ُمـ اًمٙمٗمر ـ وأهٚمف ـ واًمٗمًقق
واًمٕمّمٞم٤من ،وٟمٙم٤مومحٝم٤م سمَم أُمرُ ،مًتٕمٞمٜملم سمف يمَم أُمر ،وٟمح٥م اإليَمن واًمٓم٤مقم٤مت وأهٚمٝم٤م ..واًمرو٤م هق «سم٤مب اهلل
إقمٔمؿ ،وُمًؽماح اًمٕم٤مسمديـ ،وضمٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ،وُمـ مل يدظمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م مل يتذوىمف ذم أظمرةش(.)1
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واًمرو٤م اًمّم٤مدق يتح٘مؼ سمٕمد اًم٘مْم٤مء ٓ ىمٌٚمف ،وهلذا ىم٤مل  وأؾم٠مًمؽ اًمرو٤م سمٕمد اًم٘مْم٤مء؛ إذ هق ىمٌؾ اًم٘مْم٤مء
قمزم قمغم اًمرو٤م ،وًمٞمس اًمرو٤م ٟمٗمًف ،وىمد يٜمٗمًخ اًمٕمزم قمٜمد احل٘م٤مئؼ وٓ يتح٘مؼ اًمرو٤م ،أُم٤م سمٕمد اًم٘مْم٤مء ومٝمق
اًمرو٤م طم٘م٤م.
وهلذا أٟمٙمر ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم سمٕمض اًمّم٤محللم ـ ُمع ومْمٚمف ـ ىمقًمف «ًم٘مد ُأقمٓمٞم٧م ـمروم٤م ُمـ اًمرو٤م ًمق أدظمٚمٜمل
اًمٜم٤مر ًمٙمٜم٧م راوٞم٤مش! وىم٤مل هذا ظمٓم٠م ُمـ وضمٝملم ،ظمٓم٠م ذم ذاشمف يمَم أٟمف قمزم ىمد يٜمٗمًخ..
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ورومع درضم٤مشمف «وأُم٤م اًمت٠ممل سم٤مًمٜم٤مر ومٝمق أُمر ضوري؛ وُمـ ىم٤مل= ًمق أدظمٚمٜمل
اًمٜم٤مر ًمٙمٜم٧م راوٞم٤م ومٝمق قمزم ُمٜمف قمغم اًمرو٤م ،واًمٕمزائؿ ىمد شمٜمٗمًخ قمٜمد وضمقد احل٘م٤مئؼ .وُمثؾ هذا ي٘مع ذم يمالم
ـم٤مئٗم٦م ُمثؾ ؾمٛمٜمقن اًمذي ىم٤مل= «وًمٞمس زم ذم ؾمقاك طمظ  ..ومٙمٞمٗمَم ؿمئ٧م وم٤مُمتحٜملش وم٤مسمتُكم سمٕمن اًمٌقل ومجٕمؾ
ًمٕمٛمٙمؿ ّ
اًمٙمذاب .ىم٤مل شمٕم٤ممم= وًم٘مد يمٜمتؿ متٜمقن اعمقت ُمـ ىمٌؾ أن
يٓمقف قمغم صٌٞم٤من اعمٙم٤مشم٥م وي٘مقل= ادقمقا ّ
شمٚم٘مقه وم٘مد رأيتٛمقه وأٟمتؿ شمٜمٔمرونش(.)1

 افتـقاضــع
واعم٘مّمقد سمف أن يٙمقن طم٘مٞم٘م٦م ٓ شمّمٜمٕم٤مً ،مٞمس سمتقاوع اًمٕمٔمَمء! وٓ اؾمتٞمٗم٤مء ؿمٙمكم؛ وهذا ٓ يتح٘مؼ إٓ
قمٜمدُم٤م يرى اًمٕمٌد ٟمٗمًف وشمتٙمِمػ ًمف طم٘مٞم٘متٝم٤م ،وُمـ مل يدرك ضمٝمٚمٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م وىمٌحٝم٤م ومح٘مٝم٤م وُم٤م شمقرده ُمـ
اهلٚمٙم٦م ،مل يٕمرف ومْمؾ رسمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ومل يتقاوع ًمرسمف وخلٚم٘مف يمَم ُأُمر..
واًمتقاوع يٛمٜمع إقمج٤مب اًمٜمٗمقس وسمٖمل إيدي وإًمًـ..
سمٞمٜمَم يرى اًمٕم٤مسمد ٟمٗمًف أووع رء ذم ذات اهلل ،ويرى ظمػمي٦م اعمًٚمٛملم ،ويّمٗمٝمؿ سمَم ومٞمٝمؿ ُمـ صٗم٤مت
طمًٜم٦م؛ ومٞمٕمٔمٛمٝم٤م وًمق سمّمٗم٦م اإلؾمالم وطمده٤م ،وٓ حيت٘مر ُمًٚمَم أسمدا..
وم٤مًمٜمٗمس ُمٙمٛمـ يمؾ ذ ،ومٞمًتٕم٤مذ ُمـ ذه٤م؛ ومٙم٤من  يًتٕمٞمذ ُمـ ذٟمٗمًف «أقمقذ سمؽ ُمـ ذ ٟمٗمز وُمـ
ذ يمؾ داسم٦م أٟم٧م آظمذ سمٜم٤مصٞمتٝم٤مش ،وقم ّٚمؿ هذا اًمدقم٤مء خلػم إُم٦م سمٕمده ِ
ًمٚمّمدّ يؼ إقمٔمؿ أّب سمٙمر « أقمقذ سمؽ

ُمـ ذ ٟمٗمز وُمـ ذ اًمِمٞمٓم٤من ِ
وذيمفش( )2وقم ّٚمؿ قمٛمران سمـ طمّملم دقم٤مء قمٜمدُم٤م أؾمٚمؿ «أهلٛمٜمل ُرؿمدي وىمٜمل
ذ ٟمٗمزش( ..)3وم٤مخلػم ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اهلل َ ويم َ
َ٤من َوم ْْم ُؾ اهللَِّ َقم َٚم ْٞم َؽ َقمٔمِ ًٞمَمَُ  م٤م َأ َص٤م َسم َؽ ُِم ْـ َطم ًَٜم ٍَ٦م َوم ِٛم َـ اهللَِّ َو َُم٤م
َأص٤مسم َؽ ُِمـ ؾمٞم َئ ٍ٦م َوم ِٛمـ َٟم ْٗم ًِ َؽُ  ىم ْؾ إِ ْن َو َٚم ْٚم ُ٧م َوم٢مِٟمََّم َأ ِوؾ َقم َغم َٟم ْٗم ِز وإِ ِن اهتَدَ ي ُ٧م َومٌَِم ي ِ
قطمل إِ َ َّزم َرّب.
َ ُ
َ ْ ْ
ْ
َ َ
َ
ْ َ
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ٟمٔمره ذم ؾمٞمئ٤مشمف
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ «ُمـ ًمف سمّمػمة سمٜمٗمًف ،وسمّمػمة سمح٘مقق اهلل ،وهق ص٤مدق ذم ـمٚمٌف مل ُيٌؼ ًمف ُ
طمًٜم ً٦م اًمٌت٦م ،ومال يٚم٘مك اهلل إٓ سم٤مإلومالس اعمحض ،واًمٗم٘مر اًمٍمفٟٕ ،مف إذا ومتش قمـ قمٞمقب ٟمٗمًف وقمٞمقب قمٛمٚمف
قمٚمؿ أهن٤م ٓ شمّمٚمح هلل ،وأن شمٚمؽ اًمٌْم٤مقم٦م ٓ شمِمؽمى هب٤م اًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب اهلل ،ومْمال قمـ اًمٗمقز سمٕمٔمٞمؿ صمقاب اهلل،
ٌ
وم٢من ظمٚمص ًمف ٌ
وطم٤مل ُمع اهلل ،وصٗم٤م ًمف ُمٕمف وىم٧م ؿم٤مهد ُمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف سمف ،وجمرد ومْمٚمف ،وأٟمف ًمٞمس ُمـ ٟمٗمًف،
قمٛمؾ
وٓ هل أهؾ ًمذًمؽ ،ومٝمق دائَم ُمِم٤مهدٌ عمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف ،وًمٕمٞمقب ٟمٗمًف وقمٛمٚمفٟٕ ،مف ُمتك شمٓم ّٚمٌٝم٤م رآه٤م.
وهذا ُمـ ّ
أضمؾ أٟمقاع اعمٕم٤مرف وأٟمٗمٕمٝم٤م ًمٚمٕمٌد ،وًمذًمؽ يم٤من ؾمٞمد آؾمتٖمٗم٤مر= «اًمٚمٝمؿ أٟم٧م رّب ٓ إًمف إٓ أٟم٧م،
ظمٚم٘متٜمل ،وأٟم٤م قمٌدك ،وأٟم٤م قمغم قمٝمدك ووقمدك ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،أقمقذ سمؽ ُمـ ذ ُم٤م صٜمٕم٧م ،أسمقء ًمؽ سمٜمٕمٛمتؽ
قمكم ،وأسمقء سمذٟمٌل ،وم٤مهمٗمر زم ،إٟمف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أٟم٧مش.
»ومتْمٛمـ هذا آؾمتٖمٗم٤مر آقمؽماف ُمـ اًمٕمٌد سمرسمقسمٞم٦م اهلل ،وإهلٞمتف وشمقطمٞمده ،وآقمؽماف سم٠مٟمف ظم٤مًم٘مف ،اًمٕم٤ممل
سمف ،إذ أٟمِم٠مه ٟمِم٠مة شمًتٚمزم قمجزه قمـ أداء طم٘مف وشم٘مّمػمهش(.)1
ٍ
ٍ
وطم٤مل يًتٚمزم أقمَمٓ وأطمقآ فم٤مهرة ،وهلذا دمد أصمر اًمٙمؼم
قمٛمؾ
واًمتقاوع ذم اًم٘مٚم٥م ،وُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ
فم٤مهرا يمَم شمرى أصمر اًمتقاوع يمذًمؽ.
ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اإلُم٤مم ذم هذه اًمٕمٌقدي٦م ،يمَم هق اإلُم٤مم ذم يمؾ قمٌقدي٦م ؛ ومٚمَم أظمؼمٟم٤م سمَم أُمره اهلل
أن خيؼمٟم٤م سمف أٟمف ؾمٞمد وًمد آدم ىم٤مل ُمٌ ّٚمٖم٤م ٓ ُمٗمتخرا «أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وٓ ومخرش صمؿ ؾم٤مق طمدي٨م ؿمٗم٤مقم٦م سمدء
احلً٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق اعم٘م٤مم اًمذي يٖمٌٓمف ومٞمف إوًمقن وأظمرون؛ سم٠مّب هق وأُمل .
وشمٌٕمف اًمّم٤محلقن؛ وم٘م٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمف= «رأي٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمغم قم٤مشم٘مف
ىمرسم٦م ُم٤مء ،وم٘مٚم٧م= ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ٓيٜمٌٖمل ًمؽ هذا!! وم٘م٤مل= عم٤م أشم٤مين اًمقومقد ؾم٤مُمٕملم ُمٓمٞمٕملم دظمٚم٧م ٟمٗمز
ٟمخقة ،وم٠مردت أن أيمنه٤مش.
وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر «ًمق اضمتٛمع اًمٜم٤مس قمغم أن يْمٕمقين يم٤مشمْم٤مقمل قمٜمد ٟمٗمز ُم٤م ىمدروا قمغم ذًمؽش ،وىم٤مل
ًمف رضمؾ «ي٤م ُمرائل! وم٘م٤مل ًمف ُم٤مًمؽ= يمٞمػ قمرومتٜمل؟ ُم٤م قمرومٜمل همػمكش!.
رأى حمٛمد سمـ واؾمع ،أطمد اًم ُٕم ٌّ٤مد ،اسمٜم ً٤م ًمف يٛمٌم ُمِمٞم٦م ُمٜمٙمرة ،وم٘م٤مل ًمف ُمق ّسم ًخ٤م= «أشمدري سمٙمؿ اؿمؽمي٧م أُمؽ؟
سمثالصمَمئ٦م درهؿ ،وأسمقك ـ ٓ يمثّر اهلل ذم اعمًٚمٛملم ُمـ أُمث٤مًمف ـ أٟم٤م ،وأٟم٧م متٌم هذه اعمِمٞم٦م؟!.
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وسمٚمغ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز أن اسمٜم ً٤م ًمف اؿمؽمى ظم٤ممت ً٤م سم٠مًمػ درهؿ ،ومٙمت٥م إًمٞمف= «سمٚمٖمٜمل أٟمؽ اؿمؽمي٧م ظم٤ممت ً٤م
ومّمف
وومّمف سم٠مًمػ درهؿ ،وم٢مذا أشم٤مك يمت٤مّب هذا ومٌع اخل٤مشمؿ ،وأؿمٌع سمف أًمػ سمٓمـ ،واختذ ظم٤ممت ً٤م سمدرُهلم ،واضمٕمؾ ّ
ّ
طمديد ًا صٞمٜمٞم ً٤م ،وايمت٥م قمٚمٞمف= رطمؿ اهلل اُمرء ًا قمرف ىمدرهش.

 اإلشتجابة ٕمر اهلل تعاػ ..بؾ ورسظة هذه آشتجابة
ومٝمذه قمٌقدي٦م ُم٠مُمقر هب٤م وُمٜمٔمقر إًمٞمٝم٤م؛ ومال ُيٜمٔمر إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ سمؾ وًمنقم٦م آؾمتج٤مسم٦م ًمف َ ي٤م َأ َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِٞمٞمٙم ُْؿ.
اؾمتَجٞمٌُقا هللَِّ َوًم َّٚمر ُؾمقل إِ َذا َد َقم٤ميم ُْؿ َعم٤م ُ ْ
َآ َُمٜمُقا ْ
وىمد اؾمتٌٓم٠م رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف ظمِمقع اعم١مُمٜملم سمٕمد أرسمع ؾمٜمقات ُمـ إؾمالم إوًملم ،يمَم ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
احلؼ َو َٓ
 مل يٙمـ سملم إؾمالُمٜم٤م وسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ أ َمل ْ َي ْ٠من ًم َّٚمذ َ
قهب ْؿ ًمذيم ِْر اهللَِّ َو َُم٤م ٟم ََز َل ُم َـ ْ َ
يـ َآ َُمٜمُقا َأ ْن َخت َِْم َع ُىم ُٚم ُ ُ
يٙمُقٟمُقا يمَ٤م ًَّم ِذيـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمِت ِ
قهب ْؿ؟ إٓ أرسمع ؾمٜمقات.
َ
َ
َ
َ٤مب ُم ْـ َىم ٌْ ُؾ َوم َٓم َ٤مل َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْإَ َُمدُ َوم َ٘م ًَ ْ٧م ُىم ُٚم ُ ُ
وُمـ اؾمتج٤مب وأهع إوسم٦م ٟمجٕم٧م ومٞمف اعمققمٔم٦م ومٚمؿ ُيٌؼ قمغم ظمٚمؾ قمٚمِٛمف إٓ وأصٚمحف أو أُمر جيٝمٚمف إٓ
وًمٌ٤مه وا ًَّم ِذيـ إِ َذا ُذيمروا سمِ َآي ِ
٤مت َرهبِ ْؿ َمل ْ َخيِروا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُص ًَّم َو ُقم ْٛم َٞم٤مٟمً٤م.
َ
َ
ّ َ
ُ
وُمـ ظم٤مًمػ هذه اًمٕمٌقدي٦م ومل يًتج٥م عم٤م ُذيمّر سمف أسم٘مك قمٞمقسم٤م شمّمػم يم٤مًمٕم٘م٤مرب واحلٞم٤مت يرسمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من
َت٧م صمقسمف ،وىمد شمُردي سمف ٕهن٤م ؾمٌ٥م ًم٘مًقة اًم٘مٚمقب وايمتً٤مب اًمًٞمئ٤مت قمغم وضمف اإلسار قمٚمٞمٝم٤م ِ
ومٞم٘م ّؾ ُمٕمٝم٤م
ْ
احلٞم٤مء ُمـ رب اًمٕم٤معملم ،وهذا ُمـ أىمٌح ُم٤م يقاضمف سمف اًمٕمٌد رسمف.
وهذه اًمٕمٌقدي٦م ضب اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ُمثال قم٤مًمٞم٤م ،يمٙمنهؿ دٟم٤من اخلٛمر ذم اًمٓمرىم٤مت عمّ٤م ٟمزل َتريٛمٝم٤م
وُمً٤مرقم٦م ٟمً٤مء إٟمّم٤مر ًمالقمتج٤مر سمٛمروـمٝمـ حمتجٌ٤مت عم٤م ٟمزًم٧م آي٦م احلج٤مب ،وشمريمٝمؿ إُمقال اًمزائدة قمـ
رؤوس إُمقال عم٤م ٟمزل َتريؿ اًمرسم٤م وشمريمٝمؿ دُم٤مء اجل٤مهٞم٦م ،وهٙمذا..
وهل ٓ شمتؿ إٓ سمِمدة احل٥م واخلقف واًمٞم٘ملم واًمتٕمٔمٞمؿ ،ومٞمّمٌح اًمٕمٌد يم٤مجلٜمدي ذم اعمٞمدان.

 اخلــقف
اهلل قمز وضمؾ ُخي٤مف ًمذاشمف وىمدره ِ
وقمٔمؿ طم٘مف ،وطم٘م٤مئؼ أظمرة ُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب اخلقف؛ ُمـ اًم٘مؼم وهقل
ٟمّم٥م اعمقازيـ ،وقمٌقر اًمٍماط ،واًمقىمقف سملم يدي رب
اعمٓمٚمع ،وـمقل اعمقىمػ ،واؾمتالم اًمّمحػ ،و ْ
اًمٕم٤معملم ،واًمٜم٤مر دار قمذاب اهلل..
وؾمٌ٥م اخلقف هق قمدم اًمث٘م٦م ذم اًمٕمٛمؾ ِ
اعمقضم٥م ًمٚمٜمج٤مة أٟمف ىمد اؾمتقرم طم٘مف.
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ومحؼ اهلل شمٕم٤ممم قمٔمٞمؿ ،وُم٘م٤مسمٚمتٜم٤م حل٘مف ٓ متٙمـ ،وًمق ؾمجد ؾم٤مضمد أو ريمع رايمع ـمقل قمٛمره ٓ يٙمٗمل طم٘مف
شمٕم٤ممم قمغم وضمف اعم٘م٤مسمٚم٦م.
وهمٗمٚمتٜم٤م وخم٤مًمٗمتٜم٤م يمثػمة ،وُم٤م ٟمٓمٞمع ومٞمف شمٕمؽميف أوم٤مت وإظمالط ،وخي٤مف اًمٕمٌد ُمـ اًمري٤مء اعمراومؼ ،أو
اًمٕمج٥م اعمخ٤مًمط ،أو ُِمٜمّ٦م أو أذى أو همػمه مم٤م حيٌط اًمٕمٛمؾ سمٕمد مت٤مُمف ،سمؾ وخي٤مف اعم١مُمـ اًمردة وشم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب
وهلذا دقم٤م اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ َ ر َّسمٜمَ٤م َٓ شم ُِز ْغ ُىم ُٚمق َسمٜمَ٤م َسم ْٕمدَ إِ ْذ َهدَ ْيتَٜمَ٤م.
يمذًمؽ ٓ يدري أطمد يمٞمػ ٟمٔمر رسمٜم٤م شمٕم٤ممم إمم قمٛمٚمٜم٤م إذ أن اهلل يٜمٔمر إمم طم٘مٞم٘م٦م إقمَمل واًم٘مٚمقب وًمٞمس ًمٚمٔم٤مهر
اعمجرد ،ومال ٟمدري يمٞمػ وىمع اًمٕمٛمؾ قمٜمد اهلل ،صمؿ خيِمك اًمٕمٌد أٓ يدوم اًمٕمٛمؾ ،صمؿ خيِمك ُمـ اًمًٞمئ٤مت اًمتل َتٌط
احلًٜم٤مت ،صمؿ خيِمك ُمـ قمدم اعمقت قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ..ىم٤مل قمكم  ٓ« يرضمقن قمٌد إٓ رسمف ،وٓ خي٤مومـ إٓ
ذ ومٝمق ُمًٌ٥م قمـ شمٗمريٓمٜم٤م وشم٘مّمػمٟم٤م ،وإن يم٤من سم٘مدر اهلل؛ ومٝمق طمٞمٜمئذ قمدل ُمٜمف شمٕم٤ممم.
ذٟمٌفش .وم٢من أص٤مسمٜم٤م ٌ

 افرجـاء
اهلل قمز وضمؾ يرضمك ًمذاشمف ،ومال يٜمجل ُمٜمف إٓ هق ،واهلل شمٕم٤ممم واؾمع اًمرمح٦م رسمٜمَ٤م و ِؾمٕم٧م يم َُّؾ َ ٍ
مح ً٦م
رء َر ْ َ
َ َّ َ ْ َ
ُ
ُ
ْ
٤مقم ْٗمٝم٤م وي ْ١م ِ
ِ
َو ِقم ْٚم ًَمَ  وإِ ْن شم ُ
ت ُِم ْـ ًَمدُ ْٟم ُف َأ ْضم ًرا َقمٔمِ ًٞمَم ومٗمل اًمتٗمًػم ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م أٟمف إن سم٘مٞم٧م طمًٜم٦م
َؽ َطم ًَٜمَ ً٦م ُي َْم َ َ ُ
واطمدة سمٕمد اعم٘م٤مص٦م سملم احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت و٤مقمٗمٝم٤م اهلل  وأدظمؾ ص٤مطمٌٝم٤م هب٤م اجلٜم٦م.
ِ
ِ ِ
مح ِ٦م اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َي ْٖم ِٗم ُر
ه ُومقا َقم َغم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َٓ َشم ْ٘مٜمَ ُٓمقا ُِم ْـ َر ْ َ
رضمك شمٕم٤ممم قمٌ٤مده ُمٜمف ُ ىم ْؾ َي٤م قم ٌَ٤مد َي ا ًَّمذ َ
يمَم ّ
يـ َأ ْ َ
ُقب َمجِٞم ًٕم٤م.
اًمذٟم َ
يمذًمؽ ذم احلدي٨م «قمـ أّب يمٌِم٦م اًمًٚمقزم ،ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمَم ،ي٘مقل= ىم٤مل رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «أرسمٕمقن ظمّمٚم٦م أقمالهـ ُمٜمٞمح٦م اًمٕمٜمزُ ،م٤م ُمـ قم٤مُمؾ يٕمٛمؾ سمخّمٚم٦م ُمٜمٝم٤م رضم٤مء صمقاهب٤م،
وشمّمديؼ ُمققمقده٤م ،إٓ أدظمٚمف اهلل هب٤م اجلٜم٦مش ىم٤مل طمً٤من= ومٕمددٟم٤م ُم٤م دون ُمٜمٞمح٦م اًمٕمٜمزُ ،مـ رد اًمًالم،
وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس ،وإُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ ،وٟمحقه ومَم اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمٌٚمغ مخس قمنمة ظمّمٚم٦مش(.)1
بؾ جاء أن إبؾقس يؼئب بعـؼف يقم افؼقامة دا يرى مـ رمحة اهلل تعاػ فؾؿممـغ رجاء أن تـافف!
واهلل شمٕم٤ممم ُشمرضمك ُمٜمف اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ومٝمق اعم٘مّمقد ًمٙمؾ ٟم٤مزًم٦م وهق اعمّمٛمقد إًمٞمف قمٜمد يمؾ طم٤مدصم٦م وم٤مهلل شمٕم٤ممم
هق اًمّمٛمدُ  واهلل شمٕم٤ممم يً َ٠م ًُمف ُمـ ِذم اًمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض يم َُّؾ َي ْق ٍم ُه َق ِذم َؿم ْ٠م ٍن إِ َّهنُ ْؿ يمَ٤مٟمُقا ُي ًَ ِ٤مر ُقم َ
قن ِذم
َّ َ َ
َ ْ ُ َ ْ
َّ َ
اخلػم ِ
ات َو َيدْ ُقمق َٟمٜمَ٤م َر َهم ًٌ٤م َو َر َه ًٌ٤م.
ََْْ
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 افصـز
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م «سم٤مًمّمؼم ُمع اًمٞم٘ملم شمُٜم٤مل اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـش ،و ُقمؼم سمف ذم اًم٘مرآن قمـ قمٛمؾ
اًم٘مٚم٥م يمٚمف ٕٟمف ُضمٕمؾ ىمًٞمَم ًمٚمٞم٘ملم وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ و َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ ِئ َّٛم ً٦م َ ْهيدُ َ
ؼموا َويمَ٤مٟمُقا
ون سمِ َ٠م ُْم ِرٟمَ٤م ََّعم٤م َص َ ُ
سمِ َآي٤مشمِٜمَ٤م ي ِ
قىمٜم َ
ُقن.
َ ُ
ذم اًمّمؼم ٓ سمد ُمـ اًمٞم٘ملم واؾمتجَمع اًم٘مقة وصمٌ٤مت اًمٜمٗمس وطمًٌٝم٤م قمـ اًمِمٙمقى ويمٗمٝم٤م قمـ اجلزع ،وهق
اًمّمؼم اجلٛمٞمؾ؛ صؼم ٓ ؿمٙمقى ومٞمف.
واًمّمؼم هلل يٕمٜمل اسمتٖم٤مء وضمٝمف ،وًمٞمس ًمٞم٘مقل اًمٜم٤مس «ىمد صؼمش ،واًمّمؼم سم٤مهلل أي آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم اًمّمؼم ومال
ؼما ،واًمّمؼم ُمع اهلل وهق اًمدوران ُمع إُمر؛ ومحٞم٨م يم٤من أُمر اهلل دار ُمٕمف،
ىمقة إٓ سم٤مهلل َ ر َّسمٜمَ٤م َأ ْوم ِر ْغ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َص ْ ً
ؾمقاء يم٤من قمغم ـم٤مقم٦م صؼم أو قمـ ُمٕمّمٞم٦م صؼم أو قمغم سمالء صؼم ..وإٟمَم يقرم اًمّم٤مسمرون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أضمرهؿ سمٖمػم
طمً٤مب.
واًمّمؼم ىمقة يمٌػمة حيت٤مضمٝم٤م اًمٕمٌد ،وم٤مًمّم٤مسمر يٙمتً٥م ىمقة ،وٓ صؼم إٓ سم٤مهلل ومٝمق اعمٕمد وهق اعمٛمد وهق
اعمٕملم ..وًمذا أوص رسمٜم٤م شمٕم٤ممم سم٢مروم٤مق اًمّمؼم سم٤معمرمح٦م طمتك ٓ ي٘مًق اًمٕمٌد.

 آظتصام باهلل
وهق اًمث٘م٦م واًمٞم٘ملم واًمتقيمؾ ،وهق ُم٤مٟمع ُمـ اًمٜمٗم٤مق وُمـ اًمتْمٕمْمع وآهنزام أُم٤مم اًمٕمدو ،وىمد اومت٘مده
ِ
اقمت ََّم ُٛمقا سمِ٤مهللَِّ َو َأ ْظم َٚم ُّمقا
يـ شمَ٤م ُسمقا َو َأ ْص َٚم ُحقا َو ْ
اعمٜم٤موم٘مقن ،وًمذا ذـمف اهلل هلؿ ذم شمقسمتٝمؿ قمالضم٤م هلؿ إِ َّٓ ا ًَّمذ َ
لم ،وأُمر اهلل اعم١مُمٜملم ذم ُمقاضمٝم٦م قمدوهؿ سم٤مٓقمتّم٤مم سمف ًمٞم ْ٘مقوا وإذا أ ّيدهؿ ومال
ِديٜم َُٝم ْؿ هللَِّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ َُم َع ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
اقمت َِّم ُٛمقا سمِ٤مهللَِّ ُه َق
اًمزيمَ٤م َة َو ْ
اًمّم َال َة َو َآشمُقا َّ
ٞمٛمقا َّ
هم٤مًم٥م هلؿ َ و َضم٤مهدُ وا ِذم اهللَِّ َطم َّؼ ضم َٝم٤مده ..صمؿ ىم٤مل= َ وم َ٠مىم ُ
َُم ْق َٓيم ُْؿ َومٜم ِ ْٕم َؿ اعمَْ ْق َمم َوٟمِ ْٕم َؿ اًمٜم َِّّم ُػم.

ي٘مقي اًمٕمٌد وي٘مٞمف اًمْمٕمػ ،وآقمتّم٤مم سمٙمت٤مسمف هيدي اًمٕمٌد وي٘مٞمف اًمْمالًم٦م؛ وٓ سمد ُمٜمٝمَم
وآقمتّم٤مم سم٤مهلل ّ
ًمٚمٜمج٤مه؛ هداي٦م وٟمٍمة؛ وهبَم ؾمٕم٤مدة اًمٕمٌد ووصقًمف ..واهلل اهل٤مدي.

 أن تضع كػسؽ حقث وضعؽ اهلل
ي٠مُمرك ومتٜم٘مٓمع
وهق أن شمْمع ٟمٗمًؽ ذم اعمحؾ اًمذي أُمرك اهلل أن شمٙمقٟمف ،وٓ شمٜمِمٖمؾ قمَم أُمرك سمف إمم ُم٤م مل ْ
قمـ وفمٞمٗم٦م اًمقىم٧م ،ومال شمٜمِمٖمؾ إٓ سم٤مؾمتٞمٗم٤مء اًمٕمٌقدي٦م اعم٠مُمقر هب٤م أن ذم هذا اعمحؾ وهذه اًمٔمروف اًمتل متر هب٤م..
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وٓ سمد أن شمٕمٚمؿ أن اًمٔمروف اعمختٚمٗم٦م اًمتل متر سمؽ ًمٞمً٧م قمِمقائٞم٦م سمؾ اقمٚمؿ هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمٌػمة َ ىمدْ َضم َٕم َؾ
ِ
ر ٍء َىمدْ ًرا ،ويمذًمؽ طمدي٨م رؾمقل اهلل «شمُٕمرض اًمٗمتـ قمغم اًم٘مٚمقب يمٕمرض احلّمػم قمقدا قمقداش(.)1
اهللَُّ ًمٙمُؾ َ ْ
وُمٕمٜمك هذا أن إُمرار اًمٗمتـ وشمٜمقيع اًمٔمروف وظمٚمؼ اًمٔمروف اعمختٚمٗم٦م واحلقائ٩م اعمتٕمددة هذا أُمر ُم٘مّمقد ًمرب
اًمٕم٤معملم ،ومل يتؿ أُمر ُمـ هذا إٓ سم٢مذٟمف وٓ متر فمروف أو أطمداث إٓ سمٕمٚمٛمف ،وهق شمٕم٤ممم ي٘مّمد أن يراك طمٞم٨م
وم٠مر رسمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ اخلػم ِ
أُمر شمٕم٤ممم؛ ِ
وطم٘مؼ اًمٕمٌقدي٦م اًمتل أُمرك هب٤م وٓ شم٘مؾ ًمق َتًٜم٧م اًمٔمروف أو شمٖمػمت
أـمٕم٧م اهلل ،ومٝمذا ًمٞمس ًمؽ؛ أٟم٧م قمٌدٌ وًمً٧م ر ّسم٤م ،وأٟم٧م ٓ َتدد ُم٤م شم٘مدُمف وٓ فمروف شمٕمٌدك؛ سمؾ متتثؾ ُم٤م أُمر
اهلل ومٝمق اًمذي َ ي ْٕم َٚم ُؿ َو َأٟمت ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ..وُمـ يٜمتٔمر فمرووم٤م أظمرى ومًٞمْمٞمع قمٛمره ُمٜمتٔمرا ُم٤م مل ُيٓمٚم٥م ُمٜمف.
يمذًمؽ أن شمْمع ٟمٗمًؽ طمٞم٨م ي٠مُمرك اهلل ومتت٘مدم طملم شمٙمقن اًمٕمٌقدي٦م هل أن شمت٘مدم ،وشمت٠مظمر طملم شمٙمقن
اًمٕمٌقدي٦م أن شمت٠مظمر ،وٓ شمٓمٚم٥م أُمرا ًمٞمس ًمؽ.
ِ
اًمّم٤موم َ
قن *
واؾمتٕمـ ذم هذه اًمٕمٌقدي٦م هبذه أي٦م قمـ ىمقل اعمالئٙم٦م َ و َُم٤م ُمٜمَّ٤م إِ َّٓ ًَم ُف َُم َ٘م٤م ٌم َُّم ْٕم ُٚمق ٌم * َوإِٟمَّ٤م ًَمٜم َْح ُـ َّ
َوإِٟمَّ٤م ًَمٜم َْح ُـ ا ُْعم ًٌَ ُح َ
قن ومقىم َٗم٧م اعمالئٙم٦م طمٞم٨م أُمره٤م رهب٤م مل شمت٘مدم قمَم أُمر ومل شمت٠مظمر؛ ومٙمؾ ُمٜمٝم٤م حمؾ وقمٌقدي٦م
ووفمٞمٗم٦م ،وهل٤م ُمقىمع ذم صٗمٝم٤م وقمٌقدي٦م ُمـ اًمتًٌٞمح وقمٛمؾ ُم٠مُمقرة سمف؛ مل شم٘مٍم قمٜمٝم٤م ومل شمت٘مدم قمٚمٞمٝم٤م..
ٍم َو َُم٤م َـم َٖمك
واؾمتٕمـ ذم هذا سمثٜم٤مء رسمؽ قمغم ٟمٌٞمؽ  طمٞم٨م ُمدطمف سمَم ىم٤مم سمف يقم اعمٕمراج وم٘م٤مل َُ م٤م َزا َغ ا ًْم ٌَ َ ُ

يٕمٜمل ىمد ُأُمر رؾمقل اهلل  أن يٜمٔمر ومٜمٔمر طمٞم٨م ُأُمر ومل يتٕمد سمٌٍمه ُم٤م أُمر اهلل وأذن ًمف ومٞمف إمم ُم٤م مل ي٠مُمره سمف؛
ومٙم٤من ُمدح رسمؽ ًمف.
ٍ
سمِمٞمٓم٤من شمٗم ّٚم٧م قمٚمٞمف صالشمف طمتك
وُمثؾ هذا أدسمف  وطمٗمٔمف ًمدقمقة أظمٞمف ؾمٚمٞمَمن  قمٜمدُم٤م أُمًؽ 
٥م ِزم ُُم ْٚمٙمً٤م َّٓ َيٜم ٌَ ِٖمل َِٕ َطم ٍد ُم ْـ
وضمد سمرد ًمٕم٤مسمف قمغم يده وأوصم٘مف أو أراد أن يقصم٘مف ،ومتذيمر دقمقة ؾمٚمٞمَمن َ و َه ْ
َسم ْٕم ِدي ومٗمؽ وصم٤مىمف وأـمٚم٘مف ،وىم٤مل ً مقٓ دقمقة أظمل ؾمٚمٞمَمن ٕصٌح يٚمٕم٥م سمف اًمّمٌٞم٤من ذم اًمٓمريؼ.
واٟمتٌف أهي٤م اًمً٤مًمؽ اًمٕم٤مسمد؛ ومٝمذا أُمر ُمريح يمثػما ،وُمرسمِح يمثػما ،وَتت٤مضمف اًمتقضمٝم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمؾ وقم٤مُم٦م
ؿمٕمقسمٜم٤م أن يت٘مـ يمؾ ُمٜم٤م ذم ُمقىمٕمف ،وٓ ي١مضمؾ اإلشم٘م٤من حلٚمؿ أن يٙمقن ذم ُمقىمع آظمر!

 اإلخـالص
وهق اًمٕمزيز سملم اًمٜم٤مسُ ،مّمٚمح اًم٘مٚمقب وؾمٌ٥م سمريم٦م إقمَمل ،وهق اًمقاصؾ سملم اًمٕمٌد ورسمف ،وهق ذط
اًم٘مٌقل ،وُمٕمف يٜمٗمع اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ وسمدوٟمف حيٌط اًمٕمٛمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.
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إن اعمج٤مهد اعمرائل اعمٙم٤مصمر ُيٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمرائٞم٤م ُمٙم٤مصمرا ،واعمخٚمص اًمّم٤مسمر يٌٕم٨م يمذًمؽ..
ومٛمـ طم٘م٘مف ىم٤مل ومٞمف « أظمٚمِص ديٜمؽ يٙمٗمؽ اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾش( )1ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمخٚمص أدظمؾ ص٤مطمٌف
اجلٜم٦م ،وم٘مد ؾم٘مك رضمؾ يمٚمٌ٤م ،مل يره أطمد إٓ رسمف ،ومٚمؿ يرائل أطمدا ومٛمأل ظمٗمف وؾم٘مك يمٚمٌ٤م ؿمٗم٘م٦م ًمٚمخٚمؼ وإطمً٤مٟم٤م
ًمٌٝمٞمٛم٦م ٓ شمٕم٘مؾ ،اسمتٖم٤مء ُمرو٤مت رسمف؛ ومِمٙمر اهلل ًمف ومٖمٗمر ًمف وأدظمٚمف اجلٜم٦م.
سمٖمل يمٚمٌ٤م ،إطمً٤مٟم٤م واسمتٖم٤مء عمرو٤مة رهب٤مُ ،مع قمدم وضمقد ُمـ شمرائٞمف؛ سمؾ أظمٚمّم٧م ًمرهب٤م ذًمؽ
سمؾ ّعم٤م ؾم٘م٧م ّ
اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾُ ،همٗمر هل٤م سمذًمؽ؛ إذ أن ُم٤م ىم٤مم سم٘مٚمٌٝم٤م ُمـ اإلظمالص أطمرق ُم٤م يم٤من ُمـ اًمذٟمقب.
سمٞمٜمَم ُمـ ضم٤مهد وىم٤مشمؾ ،سمؾ و ُىمتؾُ ،مرائٞم٤م يٗمت٘مد اإلظمالص ،أو شمٕم ّٚمؿ وقم ّٚمؿ اًمٜم٤مس ـمٞمٚم٦م قمٛمرهً ،مٙمـ ُمرائٞم٤م
يٗمت٘مد اإلظمالص ،أو شمّمدق سم٤معم٤مل وأهمدق قمغم اخلٚمؼ ًمٙمـ أيْم٤م ُمرائٞم٤م يٗمت٘مد هذه اًمٕمٌقدي٦م ..ومٝم١مٓء اًمثالصم٦م
أول ُمـ شمًُ ّٕمر هبؿ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمَم ضم٤مء ذم احلدي٨م!
اعمخٚمص سمال وجٞم٩م وٓ ضمٚمجٚم٦م ،اعمخٚمص ُمقوققمل ضم٤مد ،اعمخٚمص ٓ يٖمْم٥م أو يٜم٤مومس قمغم أن ُيذيمر أو
ُي٘مدّ م ،اعمخٚمص حمؾ ـمٛمقطمف وأضمره َت٘مٞمؼ اًمٕمٛمؾ اًمّمقاب ذم اًمدٟمٞم٤م ورقم٤مي٦م اعمّم٤مًمح اًمتل أُمر اهلل سم٢مىم٤مُمتٝم٤م
اًمنواًمٕمالٟمٞم٦م وطمْمقر اًمٜم٤مس
وحمؾ أضمره أظمرة ،اعمخٚمص يًتقي قمٜمده اعم٤مدح واًمذا ّم ،ويًتقي قمٜمده ّ
وهمٞمٌتٝمؿ ..اعمخٚمص يٙمًٌف اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ـ سم٢مظمالصف ـ ٟمقرا وسمريم٦م وأصمرا طمًٜم ً٤م.
اعمخٚمص يٌ٘مك ًمٕمٛمٚمف أ ٌصمر ،ويٌ٤مرك اهلل ًمف ذم اًمٙمٚمٛم٦م واًمّمدىم٦م واًمٕمٛمؾ واًمٜمّمح ،اعمخٚمص ُمـ ىمٚمٌف خيرج
اًم٘مقل ومٞمّمؾ ًم٘مٚمقب أظمريـ ،ويٙمتً٥م اًمٕمٛمؾ شمقومٞمؼ اًمرب وإقم٤مٟمتف ..أُم٤م همػم اعمخٚمّملم وم٘مد ىم٤مل سمٕمض
اًم ُٕم ٌّ٤مد «ىمؾ ًمٖمػم اعمخٚمّملم أرحيقا أٟمٗمًٙمؿش.
اعمخٚمص سم٤مطم٨م وُمِمٖمقل سمٜمٔمر اًمرب ًمف قمـ ٟمٔمر همػمه ،وؾمٛمٕمف إي٤مه قمـ ؾمٛمع همػمه ،وقمٚمٛمف سمف وسمح٤مًمف قمـ
قمٚمؿ ُمـ ؾمقاه ،إرو٤مء رسمف ؿمٖمٚمف ،وؾمخط رسمف هق ُمٌح٨م هرسمف ..اعمخٚمص قمزيز ،ومٙمـ أٟم٧م شمًٕمد أظم٤مه،
وشمًؽمح يمثػما طمٞم٨م ضمٕمٚم٧م اعم٘مّمقد واطمداَ ،ؾم َٚمَم ًمف.

 افـ ّصـدق
إن يم٤من اإلظمالص هق شمٗمريد اعمٓمٚمقب وم٤مًمّمدق هق شمٗمريد اًمٓمٚم٥م ،يمَم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل؛ وم٤مًمّم٤مدق
يٌح٨م قمـ إرو٤مء رب واطمد ،واًمّم٤مدق جيٛمع ٟمٗمًف يمٚمٝم٤م ٓ ُيٌ٘مل ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م يتٌٓمؾ ،سمؾ أقمٛمؾ يمٞمٜمقٟمتف يمٚمٝم٤م عم٤م
ـمٚم٥م وىمّمد.
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وُمـ صدق ُمع اهلل صدق اهلل ُمٕمف ،ىم٤مل ً مٌٕمض أصح٤مسمف «إن شمّمدق اهلل يّمدىمؽش ومّمدق ُمع اهلل ذم
ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة سمحرسم٦م ذم قمٜم٘مف ،ومّمدىمف اهلل ورزىمف اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقضمف اًمذي أراد ومِمٝمد ًمف رؾمقل اهلل « صدق
اهللَ ومّمدىمفش(.)1
اًمّمدق ًمٕمزم اًم٘مٚمقب َ وم٢مِ َذا َقم َز َم ْإَ ُْم ُر َوم َٚم ْق َصدَ ُىمقا اهللََّ ًَمٙم َ
َ٤من َظم ْ ًػما َّهل ُ ْؿ ،يمَم اًمّمدق ذم اإلظمٌ٤مر..

٤مهدُ وا اهللََّ َقم َٚم ْٞم ِف؛ َوم ِٛمٜم ُْٝمؿ َُّمـ َىم َ٣م ٟم َْح ٌَ ُف
واًمّمدق ذم اعمقاىمػ وإقمَملُِ  ،م َـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم ِر َضم ٌ٤مل َصدَ ُىمقا َُم٤م َقم َ
َو ُِمٜم ُْٝمؿ َُّمـ َيٜمتَٔمِ ُر ،ومٝمذا صدق ذم ُمقىمػ ،ومِمٝمد اهلل هلؿ هبذا.
وًمٚمٛم١مُمٜملم قمٝمقد يمثػمة ُمع رهبؿ ،وجي٥م اًمّمدق ذم يمؾ ُمقـمـ طمتك يقذم ُم٤م ُأُمر سمف ،وهذا ٓ يٙمتٛمؾ إٓ
سم٤معمقت وهق ُم٘مٞمؿ قمغم اًمقوم٤مء ..يمَم ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل.
اًمّمدق أن دمٛمع ُهؽ وىمّمدك وقمٛمرك وـم٤مىمتؽ قمغم ُم٤م أردت ُمـ روقان ذي اجلالل واإليمرام.
وصدق اخلؼم ُمٕمف صدق اإلرادة واًمٕمٛمؾ؛ ومٝمق هيدي امم اًمؼم ،وي١مول سمّمدىمف امم أقمغم اعمراشم٥م سمٕمد إٟمٌٞم٤مء
«طمتك ُيٙمت٥م قمٜمد اهلل ِصدّ ي٘م٤مش(.)2
وم٤مًمّمدق ذم إظمٌ٤مر هق إصالح ًمٚم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلؼمي٦م ،وصالح اًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلؼمي٦م ي١مدي إمم صالح
اًم٘مقة اإلرادي٦م اًم٘مّمدي٦م اًمٓمٚمٌٞم٦م ،وهلذا أظمؼم  أن اًمّمدق هيدي إمم اًمؼم وهق صالح إقمَمل ،ذم ُم٘م٤مسمؾ أن
اخلٚمؾ ذم اًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ي١مدي إمم ظمٚمؾ آظمر ذم اًمٕمٛمؾ ،وم٘م٤مل «وإن اًمٙمذب هيدي امم اًمٗمجقرش(.)3
واًمّمدق واإلظمالص ُمرحي٤من ،جيٛمٕم٤من اًمٜمٗمس قمغم رهب٤م ،وقمغم ـمري٘مف؛ ومال شمِمٕم٥م وٓ شمِمت٧م وٓ شمٌٓمؾ
ِ
واصدُ ق ُمٕمف ،واؾمتٕمـ سمف يٕمٜمؽ ..واهلل اعمقومؼ.
وٓ قمٓمٚم٦م وٓ شمقاين ..وم٠مظمٚمص ًمرسمؽ ْ
واًمّمدق أمجع إقمَمل ،وهق يًتٚمزم اخلػم يمٚمف ،ويمثػما ُم٤م يم٤من اعمرسمقن ُمـ اًمٕمٚمَمء واًمِمٞمقخ يقصقن
اعمتٕمٚمٛملم واعمؽمسملم سم٤مًمّمدق واًمتزاُمف ومٝمق يٕملم قمغم سم٘مٞم٦م إظمالق وإقمَمل ،أقمَمل اًم٘مٚمقب ظم٤مص٦م..
وم٤مًمّمدق جيٕمؾ اإلٟمً٤من واوح٤م ىمقي٤م وًمف ٟمقره وهٞمٌتف ،ىم٤مل سمٕمض إئٛم٦م أن صمالصم ً٤م ٓ ختٓمكء اًمّم٤مدق=
«احلالوة واعمالطم٦م واهلٞمٌ٦مش ..وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ يقم ًم٘م٤مئف ه َذا يقم يٜم َٗمع اًمّم ِ
لم ِصدْ ُىم ُٝم ْؿ صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ؛
٤مد ِىم َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ
وم٤مًمٚمٝمؿ ِ
أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م سم٢مرادة وضمٝمؽ وطمدك واًمّمدق ُمٕمؽ طمتك شمرى ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.
***
9989

177

افرذائـؾ ٓ تؾقـؼ بؽ
«افتخع ظـ افرذائؾ»
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افرذائؾ ٓ تؾقؼ بؽ ..ؾاكػضفا ظـ كػسؽ
ُمـ ىم٤مم سم٠مقمَمل اًم٘مٚمقب أوضمٌ٧م ًمف صالطم٤م حل٤مًمف ،وشمٕمٛم٘م٧م اًمٕمٌقدي٦م سم٘مٚمٌف ،ومٙم٤من طمري٤م أن ٓ يِمٞمٜمف قمٞمـ٥م
ي٘م ٌُح سمف أو يٖمؼم قمغم ُم٤م سمٚمغ ُمـ اخلػم..
واًمتخٚمص ُمـ اًمرذائؾ ُمـ قمالُم٤مت ضمدي٦م اًمٓمريؼ وٟمجع اعمققمٔم٦م وصدق اًمتٚم٘مل قمـ اهلل شمٕم٤ممم..
إن اًمٕم٤مسمد اًمً٤مًمؽ ،اعمٝم٤مضمر إمم اجلٜم٦م يتحًس ُم٤م سمف ُمـ أظمالق يمَم يتحًس اًمثقب ،ومٝمؾ ذم ٟمٗمًف ُم٤م يِملم
هذا اًمتٕمٌد ومٞمٗمًد ُم٤م يريد أن يٚم٘مك اهلل سمف؟ إذ أن ًمإلٟمً٤من صقرشم٤من ،صقرة فم٤مهرة يراه٤م اًمٜم٤مس ،وصقرة سم٤مـمٜم٦م
وهل إظمالق اًمتل شمتخٚمؼ هب٤م.
وُمع هذا ومٚمٞمس اعمٓمٚمقب هق اًمتٜم٘مٞم٥م قمَم ذم اًمٜمٗمس ُمـ قمٞم٥م ،سمؾ اعم٘مّمقد اعمراضمٕم٦م اًمتل شمـٜمٗمض اًمٕمٞمـقب
اعمِمٞمٜم٦م ًمٚمٜمٗمس ،واًمتذيمر اعمقضم٥م ًمٜمٔم٤موم٦م صمقسمف َ وصمِ َٞم٤م َسم َؽ َوم َٓمٝم ْر وومنت اًمثٞم٤مب هٜم٤م سم٤مًمٜمٗمس ،يمَم ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ
رمحف اهلل.
واعم٠مظمذ هٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم أن يٛميض ذم اًمٓمريؼ وٓ يتٙمٚمػ اًمتٗمتٞمش قمـ اًمٕمٞمقب سمؾ يمٚمَم وضمد قمٞمٌ٤م
شمريمف وختٚمص ُمٜمف ،هلل شمٕم٤ممم..
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل= «وؾم٠مًم٧م يقُم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمـ٦م ،رمحـف اهلل ،قمــ هـذه اعمًـ٠مًم٦م ،وىمٓمـع
أوم٤مت ،وآؿمتٖم٤مل سمتٜم٘مٞم٦م اًمٓمريؼ وشمٜمٔمٞمٗمٝم٤م؟
وم٘م٤مل زم مجٚم٦م يمالُمف= اًمٜمٗمس ُمثؾ اًمٌ٤مـمقس ـ وهق ضم٥م اًم٘مذر ـ يمٚمَم ٟمٌِمتف فمٝمر وظمرج؛ وًمٙمـ إن أُمٙمٜمـؽ
أن شمً٘مػ قمٚمٞمف ،وشمٕمؼمه و ُدمقزه ،وم٤مومٕمؾ ،وٓ شمِمتٖمؾ سمٜمٌِمف؛ وم٢مٟمؽ ًمـ شمّمؾ إمم ىمراره ،ويمٚمَم ٟمٌِم٧م ؿمٞمئ٤م فمٝمـر
همػمه.
وم٘مٚم٧م= ؾم٠مًم٧م قمـ هذه اعمً٠مًم٦م سمٕمض اًمِمٞمقخ؟ وم٘م٤مل زم= ُمث٤مل آوم٤مت اًمٜمٗمس ُمث٤مل احلٞم٤مت واًمٕم٘مـ٤مرب اًمتـل
ذم ـمريؼ اعمً٤مومر؛ وم٢من أىمٌؾ قمغم شمٗمتٞمش اًمٓمريؼ قمٜمٝم٤م ،وآؿمتٖم٤مل سم٘متٚمٝم٤م= اٟم٘مٓمع .ومل يٛمٙمٜمف اًمًٗمر ىمـط .وًمٙمــ
ًمتٙمـ ُهتؽ اعمًػم ،واإلقمراض قمٜمٝم٤م ،وقمدم آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م .وم٢مذا قمرض ًمؽ ومٞمٝم٤م ُم٤م يٕمقىمؽ قمـ اعمًػم وم٤مىمتٚمف؛
صمؿ اُمض قمغم ؾمػمك.
وم٤مؾمتحًـ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذًمؽ ضمدا .وأصمٜمك قمغم ىم٤مئٚمفش(.)1
َ
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ومال سمد ُمـ آقمتدال ذم إُمر ،ومال ي٘مٕمد اًمٕمٌد يٌح٨م قمـ اًمٕمٞمقب ويًتخرضمٝم٤م ُمتٙمٚمٗم٤م ،يمَم ٓ يتٕم٤مُمك قمــ
اًمٕمٞمقب وأوم٤مت اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمتزيمٞم٦م واعمقضمٌ٦م ًمٚمٝمالك وهيرب ُمٜمٝم٤م أو يتٙمؼم قمغم اًمٜمّمـٞمح٦م؛ إٟمـَم هـق اًمتقؾمـط
وآقمتدال.
وٟمحـ هٜم٤م ٟمذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمرذائؾ ،أردٟم٤م هب٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم ىمٌحٝم٤م ،وأن ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم سمٕمْمٝم٤م مم٤م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف
اًمٙمثػم أٟمف رذيٚم٦م وىمٌٞمح ..واعم٘مّمقد ُمـ هذا أن ُمـ وضمد ُمـ هذا ؿمٞمئ٤م ا ًْمتٗم٧م إًمٞمف وم٠مصٚمحفً ،مـق يمـ٤من صـ٤مدىم٤م،
ومٚمٕمؾ هذا يٛمٜمع قمٜمف ظمػما يمثػما ،وًمٕمٚمف ي١مذيف يقم ًم٘م٤مء رسمف شمٕم٤ممم؛ ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
***
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رذائؾ تُصان ظـفا افـػقس افؼيػة
ـ رذيؾة افؼك باهلل تعاػ
سف طمؼ اهلل اخل٤مًمص إمم همػمه ،وإقمٓمـ٤مء ُمــ مل خيٚمـؼ ومل
وهق أقمٔمؿ اًمرذائؾ ،إذ أٟمف أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿٟٕ ،مف ْ
يرزق طمؼ ُمـ ظمٚمؼ ورزق ..وهق ُمًٌ٦م هلل شمٕم٤ممم؛ إذ أٟمف يًتٚمزم اهت٤مم اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٚمٛمف ومـذه٥م ـ سمزقمٛمـف ـ إمم
همػمه يقصؾ إًمٞمف طم٤مضمتف ،أو يٓمٕمـ ذم رمحتف إذ أٟمف ذه٥م ـ سمزقمٛمف ـ إمم همػمه يٕمٌده ًمٞمتقؾمط ًمف قمٜمد رسمـف ومػممحـف
سمف ،أو يٓمٕمـ ذم يمَمل ىمدرشمف إذ أٟمف ذه٥م ـ سمزقمٛمف ـ إمم همػمه شمٕم٤ممم يٍمف إًمٞمف طمؼ اهلل ًمٞمِمٗمع قمٜمد اهلل سمٖمػم إذٟمـف
أو عمـ ٓ يرى  ..أو يٓمٕمـ ذم طمٙمٛمتف أو قمٚمٛمف أو رمحتف أو قمدًمف ذم شمنميٕمف وم٤مسمتٖمك احلٙمؿ قمٜمد همـػمه وأقمٓمـك
ًمرذاًم٦م اخل ْٚمؼ أن ينمقمقا ًمف ذم اًمدُم٤مء وإُمقال وإقمراض..
لم يٕمٜمل ومَم هق فمٜمٙمؿ اًمًٞملء سمٕمٚمٛمف أو رمحتـف أو
وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمنميملم مجٞمٕم٤م َ وم ََم َفمٜمٙمُؿ سمِ َرب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
طمٙمٛمتف أو ىمدرشمف أو يمَمل رسمقسمٞمتف شمٕم٤ممم ومدومٕمٙمؿ هذا اًمٔمـ اًمزء واعمٙم ّٗمر إمم أن شمدقمق ُمـ ؾمقاه وشمتقضمف إًمٞمف أو
شمتٚم٘مك ذقم٤م ُمـ همػمه وىم٤مٟمقٟم٤م ُمـ ؾمقاه؟!
وم٤مًمنمك ُمًٌ٦م هلل ،وهق أيْم٤م ُمًٌ٦م ًمٚمٛمدقمق اًمّم٤مًمح ـ عمـ يدقمق ىمٌقر اًمّم٤محللم ـ ٕٟمف يزقمؿ أٟمف أُمـر سمـف أو
روٞمف ممـ ومٕمٚمف..وقم٤مسمد اًمّم٤محللم اعمنمك هبؿ يٙمذب ذم هذا؛ إذ ًمق أن اعمدقمق أُمر هبذا أو ريض سمـف ومٝمـق ًمـٞمس
سمّم٤مًمح سمؾ ًمٞمس سمٛمًٚمؿ ،وًمق يم٤من ُمًٚمَم ص٤محل٤م ومٝمق يٜمٙمر هذا أؿمد اإلٟمٙم٤مر ويؼمأ ُمٜمف ،وا ّدقم٤مء اًمٕم٤مسمد أن اعمـدقمق
يرى هبذا أو ي٠مُمر سمف هق ؾمٌ٦م ًمف إذ ٟمً٥م إًمٞمف أٟمف يرى سمٕمٌ٤مدة همػم اهلل ،وهذا ٓ يٗمٕمٚمف ُمًٚمؿ.
واًمنمك ُمًٌ٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ٕهنؿ إذا أٟمٙمروا قمغم اعمنميملم ذيمٝمؿ ،اهتٛمٝمؿ اعمنميمقن أهنؿ يٕم٤مدون اًمّم٤محللم
ويً ٌّقهنؿ..
٤من اهللِّ َو َُم٤م َأ َٟم ْ٤م ُِم َـ ا ُْعم ْ ِ
سمٞمٜمَم اًمتقطمٞمد شمٜمزيف هلل وًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم آُمرا ٟمٌٞمف أن ي٘مقل َ و ُؾم ٌْ َح َ
لم؛ ومٝمق شمٜمزيف
نميمِ َ
هلل شمٕم٤ممم ذم وصٗمف وذم اًمتقضمف اًمٞمف دون همػمه.

ـ افــعـؼقق
وم٠مقمٔمؿ احل٘مقق سمٕمد اخل٤مًمؼ هل ًمٚمقاًمديـ ،واًمٕم٘مقق ضمحقد سمدل اًمقوم٤مء عمـ رسمـ٤مه ذم وـٕمٗمف وطم٤مضمتـف سمـال
طمً٤مب ،وجي٥م اًمقوم٤مء واًمؼم قمٜمدُم٤م يتٌدل احل٤مل ومٞمْمٕمػ َُمـ ر ّسمك وحيت٤مج إًمٞمؽ..
ي٘مقل اًمٓمؼمي= «ومال شم١مومػ ُمـ رء شمراه ُمـ أطمدُه٤م أو ُمٜمٝمَم مم٤م يت٠مذى سمف اًمٜم٤مس ،وًمٙمـ اصؼم قمـغم ذًمـؽ
صؼما قمٚمٞمؽ ذم صٖمركش.
ؼمك قمٚمٞمف ُمٜمٝمَم ،يمَم َ
ُمٜمٝمَم ،واطمتً٥م ذم إضمر ص َ
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صمؿ يروي قمـ جم٤مهد «إُم٤م يٌٚمٖم٤من قمٜمدك اًمٙمؼم ..ومال شم٘مؾ هلَم ٍ
أف= طملم شمـرى إذى ،ومتـٞمط قمـٜمٝمَم اخلـالء
واًمٌقل ،يمَم يم٤مٟم٤م يٛمٞمٓم٤مٟمف قمٜمؽ صٖمػما ،وٓ شم١مذُه٤مش(.)1
وىمد ٓ شمّمؾ إُمقر إمم هذا احلد ،سمؾ وهم٤مًمٌ٤م أهن٤م ٓ شمّمؾ إمم هذا احلد ،وًمٙمـ ٟمذيمّر هبذا ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤مدي٦م
ٕٟمف إذا وصؾ إُمر إمم هذا احلد ُمـ آطمتٞم٤مج وم٠مٟم٧م ُمٜمٝمل قمـ اًمت٠مومػ ُمع إزاًم٦م إذي ُم٘م٤مسمؾ ُمـ٤م أزآه قمٜمـؽ
ذم صٖمرك؛ ومَم سم٤مًمؽ سمَم هق أىمؾ ُمـ ذًمؽ ذم اعمٕم٤مُمالت اًمٞمقُمٞم٦م..؟.
ٟم١ميمد هٜم٤م قمغم أُمر ُمٝمؿ وهق أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سم٤مًمؼم وهق يٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اظمـتالف اًمٓمٌـ٤مع وفمٚمـؿ سمٕمـض أسمـ٤مء
وشم٘مّمػم سمٕمْمٝمؿ وشمٜمقع إظمالق ،ومل يٙمـ رء ُمـ هذا ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ قمٛمقم وضمقب اًمؼم ،وم٤مٟمتٌف.
«ذًمؽ أن احلٞم٤مة وهل ُمٜمدومٕم٦م ذم ـمري٘مٝم٤م سم٤مٕطمٞم٤مء ،شمقضمف اهتَمُمٝمؿ اًم٘مقي إمم إُم٤مم ،إمم اًمذري٦م ،إمم اًمٜم٤مؿمئ٦م
اجلديدة ،إمم اجلٞمؾ اعم٘مٌؾ .وىمٚمَم شمقضمف اهتَمُمٝمؿ إمم اًمقراء ،إمم إسمقة ،إمم احلٞمـ٤مة اعمق ًّمٞمـ٦م ،إمم اجلٞمـؾ اًمـذاه٥م!
وُمـ صمؿ َتت٤مج اًمٌٜمقة إمم اؾمتج٤مؿم٦م وضمداهن٤م سم٘مقة ًمتٜمٕمٓمػ إمم اخلٚمػ ،وشمتٚمٗم٧م إمم أسم٤مء وإُمٝم٤مت.
إن اًمقاًمديـ يٜمدومٕم٤من سم٤مًمٗمٓمرة إمم رقم٤مي٦م إوٓد؛ إمم اًمتْمحٞم٦م سمٙمؾ رء طمتك سم٤مًمذات .ويمَم متتص اًمٜم٤مسمتـ٦م
اخل ياء يمؾ همذاء ذم احلٌ٦م وم٢مذا هل ومت٤مت ،ويٛمتص اًمٗمرخ يمؾ همذاء ذم اًمٌٞمْم٦م وم٢مذا هـل ىمنمـ يمـذًمؽ يٛمـتص
إوٓد يمؾ رطمٞمؼ ويمؾ قم٤مومٞم٦م ويمؾ ضمٝمد ويمؾ اهتَمم ُمـ اًمقاًمديـ وم٢مذا ُه٤م ؿمٞمخقظم٦م وم٤مٟمٞم٦م ـ إن أُمٝمٚمٝمَم إضمؾ
ـ وُه٤م ُمع ذًمؽ ؾمٕمٞمدان! وم٠مُم٤م إوٓد ومنـقم٤من ُمـ٤م يٜمًـقن هـذا يمٚمـف ،ويٜمـدومٕمقن سمـدورهؿ إمم إُمـ٤مم؛ إمم
اًمزوضم٤مت واًمذري٦م  ..وهٙمذا شمٜمدومع احلٞم٤مة.
سم٘مقة ْ
ًمٞمذيمروا واضمـ٥م
وُمـ صمؿ ٓ حيت٤مج أسم٤مء إمم شمقصٞم٦م سم٤مٕسمٜم٤مء؛ إٟمَم حيت٤مج ه١مٓء إمم اؾمتج٤مؿم٦م وضمداهنؿ ّ
اجلٞمؾ اًمذي أٟمٗمؼ رطمٞم٘مف يمٚمف طمتك أدريمف اجلٗم٤مف! وهٜم٤م جيلء إُمر سم٤مإلطمً٤من إمم اًمقاًمديـ ذم صقرة ىمْم٤مء ُمـ
اهللّ حيٛمؾ ُمٕمٜمك إُمر اعم١ميمد ،سمٕمد إُمر اعم١ميمد سمٕمٌ٤مدة اهللّش(.)2
ويدظمؾ ذم اًمٕم٘مقق قم٘مقق أصح٤مب اًمٗمْمؾ قمٛمقُم٤م ،وهق ضمحقد وظم ُٚمؼ ذُمٞمؿ.
أسمقشمـف ًمٜمـ٤م،
وأصح٤مب اًمٗمْمؾ أقمٔمٛمٝمؿ رؾمقل اهلل  ، وم٘مد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم أزواضمف أُمٝم٤مشمٜم٤م ،وهق ومرع قمغم ّ
وأومم سمٜم٤م ُمـ أٟمٗمًـٜم٤م..
وذًمؽ ٕٟمف  هق ؾمٌ٥م طمٞم٤مة ىمٚمقسمٜم٤م وطمٞم٤مشمٜم٤م إسمدي٦م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ،ومٝمق أومم
سم٤مٕسمقة ْ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
صمؿ أصح٤مسمف اًمذيـ ومتحقا اًمدٟمٞم٤م وأوصٚمقا ًمٜم٤م رؾم٤مًم٦م اهلل وديٜمف وذقمف ،واًمٕمٚمَمء يمذًمؽ ..سمؾ يمـؾ صـ٤مطم٥م
ٟمّمٞمح٦م وشمرسمٞم٦م وإرؿم٤مد.
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ـ افـزكــا
وهل اًمٗم٤مطمِم٦م اًمتل شمٜمٙمره٤م اًمٜمٗمقس اًمًقي٦م واًمٗمٓمرة اعمًت٘مٞمٛم٦م ،هل يمِمػ ؾمؽم ،وه ْتؽ ِقمرض ،وشمًـٚمٞمؿ
شمٜمجس سم٤معمٕمّمٞم٦م وشمٚمـ ٌّس
اعمرأة جلًده٤م عمـ ٓ يٛمٚمؽ وعمـ ٓ جيقز هل٤م ،وووع اًمرضمؾ ُم٤مء اًمٜمًؾ ذم وقم٤مء حمرم ّ
سم٤مًمٗمجقر؛ وم٢مُم٤م أن هيدر ُم٤مءه ،أو ي٘متؾ وًمده ،أو يؽميمف يٕمٞمش ًمٞمحٛمؾ قم٤مر واًمديف أو حيٛمؾ أصم٤مر اخلٚم٘مٞم٦م اًمًـٞمئ٦م
هلذه اجلريٛم٦م ..يمَم هق ظمٞم٤مٟم٦م ًمزوج ذم زوضمف ،وظمٞم٤مٟم٦م ًمقزم اعمرأة ذم وًمٞمتف ،ومَم أومحِمٝم٤م! يمَم أٟمف يمثػما ُم٤م ي١مدي إمم
اًم٘متؾ ،همْمٌ٤م وهمػمة ،أو ُمقاراة ًمٚمجريٛم٦م.
أو شم١مدي إمم ُم٤م هق أومدح سم٤معمج٤مهرة واعمٙم٤مسمرة واًمتٌجح هب٤م.
هلذه اجلريٛم٦م شمٜمٗمؼ ُماليلم وُمٚمٞم٤مرات وإقمالم وأزي٤مء وؾمٞمٜمَم وهمػمه٤م يمثـػم ،سمٞمـٜمَم اًمٕمٗمـ٦م ُمــ قمٜمـ٤مويـ هـذا
اًمديـ؛ ؾم٠مل هرىمؾ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ،وؾم٠مل اًمٜمج٤مر ضمٕمٗمر  ومٙم٤مٟم٧م اإلضم٤مسم٦م« ..إٓم يدقمقيمؿ؟ ىم٤مل= ي٘مقل اقمٌدوا
اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م واشمريمقا ُم٤م يٕمٌد آسم٤مؤيمؿ ،وي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف واًمّمٚم٦مش.

ـ افــؽِز
وهق يٛمٜمع ُمـ دظمقل اجلٜم٦م؛ ومال يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ يمؼم؛ وم٢مُمـ٤م أن يٜمتٗمـل ُمــ ىمٚمٌـف
سمذرة ُمٜمف ،يمَم ىمـ٤مل ؿمـٞمخ
سمتقسم٦م أو سمٕم٘مقسم٦م أو سمتٙمٗمػم طمًٜم٦م أظمرى أو
ّ
ُم٘م٤مص٦م؛ ًمٙمـ ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م وهق ُمتٚمٌس ّ
اإلؾمالم رمحف اهلل.
«واًمٙمؼم يمٚمف ُمٌ٤ميـ ًمإليَمن اًمقاضم٥م ومٛمـ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ يمؼم ٓ يٗمٕمؾ ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ويؽمك ُم٤م
طمرم قمٚمٞمف؛ سمؾ ِ
يمؼمه يقضم٥م ًمف ضمحد احلؼ واطمت٘م٤مر اخلٚمؼ وهذا هق اًمٙمؼم اًمذي ومنه اًمٜمٌل  طمٞم٨م ؾمئؾ ذم
مت٤مم احلدي٨م« .وم٘مٞمؾ= ي٤م رؾمقل اهلل اًمرضمؾ حي٥م أن يٙمقن صمقسمف طمًٜم٤م وٟمٕمٚمف طمًٜم٤م .ومٛمـ اًمٙمؼم ذاك؟ وم٘م٤مل= ٓ
إن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلَمل ،اًمٙمؼم سمٓمر احلؼ وهمٛمط اًمٜم٤مسش .وسمٓمر احلؼ ضمحده ودومٕمف وهمٛمط اًمٜم٤مس ازدراؤهؿ
واطمت٘م٤مرهؿ ومٛمـ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ هذا يقضم٥م ًمف أن جيحد احلؼ اًمذي جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مر سمف وأن حيت٘مر
اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن فم٤معم٤م هلؿ ُمٕمتدي٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٛمـ يم٤من ُمْمٞمٕم٤م ًمٚمحؼ اًمقاضم٥م؛ فم٤معم٤م ًمٚمخٚمؼ .مل يٙمـ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وٓ
ُمًتح٘م٤م هل٤م؛ سمؾ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمققمٞمد .وم٘مقًمف= «ٓ يدظمؾ اجلٜم٦مش ُمتْمٛمـ ًمٙمقٟمف ًمٞمس ُمـ أهٚمٝم٤م وٓ ُمًتح٘م٤م
هل٤م؛ ًمٙمـ إن شم٤مب ،أو يم٤مٟم٧م ًمف طمًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م ًمذٟمٌف ،أو اسمتاله اهلل سمٛمّم٤مئ٥م يم ّٗمر هب٤م ظمٓم٤مي٤مه ،وٟمحق ذًمؽ؛ زال
صمٛمرة هذا اًمٙمؼم اعم٤مٟمع ًمف ُمـ اجلٜم٦م؛ ومٞمدظمٚمٝم٤م ،أو همٗمر اهلل ًمف سمٗمْمؾ رمحتف ُمـ ذًمؽ اًمٙمؼم ُمـ ٟمٗمًف؛ ومال يدظمٚمٝم٤م
وُمٕمف رء ُمـ اًمٙمؼمش(.)1

:
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اًمذر ،وهق صٖم٤مر
يٕم٤مىم٥م أصح٤مسمف َّ
سم٤مًمّمٖم٤مر واإله٤مٟم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وحينمون ـ يمَم ضم٤مء ذم احلدي٨م ـ ذم صقر ّ
اًمٜمٛمؾ ،يٓم١مهؿ اًمٜم٤مس سم٠مىمداُمٝمؿ؛ ُمٕم٤مُمٚم٦م هلؿ سمٜم٘مٞمض اعم٘مّمقد ،وم٢مهنؿ عم٤م شمٙمؼموا أه٤مهنؿ اهلل..
واًمٙمؼم ُمٌدؤه ُمـ اًم٘مٚم٥م ..وئمٝمر ذم يمٚمٛم٦م أو إؿم٤مرة أو ُمِمـٞم٦م أو ضمٚمًـ٦م أو ٟمٔمـرة أو رومـض ىمٌـقل احلـؼ
واًمٜمّمٞمح٦م.
واًمْم٤مسمط هق وصػ رؾمقل اهلل « سمٓمر احلؼ وهمٛمط اًمٜم٤مسش واعمٕمٜمك دومع احلؼ واطمت٘م٤مر اًمٜمـ٤مس؛ هـذا ذم
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اهلل ،وأظمر ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلٚمؼ ..قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك ي٤م ؾم٤مًمؽ اًمٓمريؼ.

ـ رذيؾة افػخـر ظذ افغـر
سمَم وهٌف اهلل ،وىم٤مقمدشمف اعمتٙمررة ورُمزه ىمقل ىم٤مرون إِٟمََّم ُأوشمِٞم ُتف َقم َغم ِقم ْٚم ٍؿ ِقم ِ
ٜمدي ومٜمٔمر إمم اًمًٌ٥م ومل يٜمٔمـر
ُ
َ
إمم اعمًٌِ٥م ؾمٌح٤مٟمف ،وُمـ أيمٛمؾ ًمف إؾمٌ٤مب ؾمٌح٤مٟمف ،وُمـ سف قمٜمف اعمقاٟمع ؾمٌح٤مٟمف..
سمٞمٜمَم ىم٤مقمدة اعم١مُمـ اًمٜمٔمر إمم اعمٕمٓمِل ٓ إمم اًمٕمٓمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،واًمٜمٔمر ذم اًمٕمٓمٞمـ٦م إمم ُمٕمٜمـك آسمـتالء وآظمتٌـ٤مر
ورُمزه ىمقل ؾمٚمٞمَمن َ ه َذا ُِمـ َوم ْْم ِؾ َرّب ًم ِ َٞم ٌْ ُٚم َق ِين َأ َأ ْؿمٙم ُُر َأ ْم َأ ْيم ُٗم ُر ،وقمٜمدُم٤م يرى اًمٜمٕمٛم٦م يتذيمر واضمـ٥م ؿمـٙمره٤م
ِ
ِ
ِ ِ
ـكم َو َقم َ
ـغم َواًمِـدَ َّي ..ومـ٤مًمٜمٕمؿ شمزيـد
يٓمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م قمغم اًمِمٙمر َ رب َأ ْوز ْقمٜمل َأ ْن َأ ْؿمٙم َُر ٟم ْٕم َٛمت ََؽ ا ًَّمتل َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َ َّ
اعم١مُمـ اٟمٙمً٤مر هلل ٓ سمٓمرا وٓ ومخرا قمغم ظمٚم٘مف ..سمؾ يٙمقن يمَم ىم٤مل إقمٛمك ُمـ سملم اًمثالصم٦م اًمذيـ اظمتُـؼموا ُمــ
قمكم سمٍمي ،ويمٜم٧م وم٘مػما وم٠مهمٜم٤مين اهللش ،وٓ جيحد يمَم ضمحـد أظمـرون وٓ
سمٜمل إهائٞمؾ «يمٜم٧م أقمٛمك ومر ّد اهلل ّ
يٗمخر يمَم ومخروا.

ـ احـتؼار ادسؾؿغ وازدراؤهؿ
ًم ِ٘م َّٚم٦م ُم٤مل ،أو ِىم ّٚم٦م قمٚمؿ ،أو شمقاوع ُمًٙمـ ،أو حلرُم٤من ُمـ اًمقًمد ،أو مخقل ؿمٝمرة ِ
وذ ّيمر ،أو ًمرصم٤مصمـ٦م طمـ٤مل أو
هٞمئ٦م ،أو شمقاوع وفمٞمٗم٦م ،أو ًمٙمقٟمف أضمػما قمٜمدك أو يٕمٛمؾ َت٧م ؾمٚمٓمتؽ ..أو همػم ذًمؽ.
حي٘مر أظم٤مه اعمًٚمؿش يٕمٜمل يٙمٗمٞمف ُمـ اإلصمؿ اعمقضم٥م ًمٚمٝمٚمٙم٦م.
سمحً٥م اُمريء ُمـ اًمنم أن ْ
وهلذا ىم٤مل ْ « 
يٙمثر ذم اًمٜمً٤مء ،شم٘م٤مرن سملم سمٞمتٝم٤م وسمٞم٧م همػمه٤م ،وأصم٤مصمٝم٤م وهمػمه٤م ،ووًمده٤م أو زوضمٝم٤م أو زيٜمتٝم٤م ُمـ اًمذه٥م أو
همٜم٤مه٤م أو همػم ذًمؽ ُمـ ٟمتـ اًمدٟمٞم٤م ،ومتحت٘مر أظمتٝم٤م َ َٓ ي ًْ َخ ْر َىمق ٌم ُمـ َىم ْق ٍم َقم ًَك َأن َيٙمُقٟمُقا َظم ْ ًػما ُمٜم ُْٝم ْؿَ ،و َٓ ٟمِ ًَ٤مء
ُـ َظم ْ ًػما ُمٜم ُْٝم َّـ.
ُمـ ٟم ًَ٤مء َقم ًَك َأن َيٙم َّ
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ـ افسخرية مـ اخلؾؼ
ِ
ًمٕمـل سمٞم٤مٟمـف وقمـدم ىمدرشمـف قمـغم
سم٠مي ؾمٌ٥م يم٤منً ،مٗم٘مر اًمٖمػم أو ضمٝمٚمف أو طمتك ىم ّٚم٦م ذيم٤مئف وصٕمقسم٦م ومٝمٛمـف أو ّ
اإليْم٤مح ًمتٚمٕمثؿ أو سمطء ،اًمًخري٦م ُمـ ُمِمٞم٦م أو ـمري٘م٦م أو أُمر ُمـ اًمدٟمٞم٤م ..وهذا يدظمؾ ذم اًمٚمٛمـز واهلٛمـز وهـق
ُه َز ٍة َعم َز ٍة.
اًمٕمٞم٥م سم٤مًمٞمد واًمٚمً٤من ،وىمد شمققمد اهلل وم٤مقمٚمف َ و ْي ٌؾ ًمٙمُؾ ُ َ
قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل= «ًمق ؾمخرت ُمـ يمٚم٥م ،خلِمٞم٧م أن أيمقن يمٚم ًٌ٤مش ،وىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمـٕمري=
«ًمق رأي٧م ً
رضمال يروع ؿم٤مة ذم اًمٓمريؼ ومًخرت ُمٜمف ،ظمٗم٧م أن ٓ أُمقت طمتك أروٕمٝم٤مش ،وقمـ إؾمقد ،ىم٤مل=
«يمٜم٤م قمٜمد قم٤مئِم٦م ومً٘مط ومًٓم٤مط قمغم إٟمً٤من ومْمحٙمقا ،وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م= ٓ ؾمخر ،ؾمٛمٕم٧م رؾمـقل اهلل ي٘مـقل=
«ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يِم٤مك ؿمقيم٦م ومَم ومقىمٝم٤م إٓ رومٕمف اهلل هب٤م درضم٦م ،وطمط قمٜمف هب٤م ظمٓمٞمئ٦مش ،وىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل= «إين
ٕرى اًمٌمء أيمرهف؛ ومَم يٛمٜمٕمٜمل أن أشمٙمٚمؿ ومٞمف إٓ خم٤موم٦م أن أسمتغم سمٛمثٚمفش.
وىم٤مل قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ= «ًمق رأي٧م ً
قمٜمزا ومًخرت ُمٜمف ،ظمِمٞم٧م أن أيمقن ُمثٚمفش ،وىم٤مل حيٞمل
رضمال يروع ً
سمـ ُمٕم٤مذ= «ًمٞمٙمـ طمظ اعم١مُمـ ُمٜمؽ صمال ًصم٤م= إن مل شمٜمٗمٕمف ومال شميه ،وإن مل شمٗمرطمـف ومـال شمٖمٛمـف ،وإن مل متدطمـف ومـال
شمذُمفش ،وىم٤مل اًم٘مرـمٌل= «ُمـ ًم٘م٥م أظم٤مه أو ؾمخر ُمٜمف ومٝمق وم٤مؾمؼش ،وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل= «إن يمـؾ ُمــ اومتخـر قمـغم
إظمقاٟمف واطمت٘مر أطمدً ا ُمـ أىمراٟمف وأظمداٟمف أو ؾمخر أو اؾمتٝمزأ سم٠مطمد ُمـ اعم١مُمٜملم ،وم٘مد سم٤مء سم٤مإلصمؿ واًمقزر اعمٌـلمش،
ظمػما ُمٜمؽ ،وأومْمؾ وأىمربش.
وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل= «ٓ َتت٘مر همػمك قمًك أن يٙمقن قمٜمد اهلل ً

ـ افــغش
يٙمؼم اًمٖمش يمجريٛم٦م ُمع قمٔمؿ اعمً١موًمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م واًمتقضمٞمف واًمري٤مؾم٦م «ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤مش(.)1
همش اًمتج٤مرة وهمش اإلقمالُمل وهمش اًم٘م٤ميض وهمش احل٤ميمؿ وهمش ِ
اًمٕم٤ممل..
سمٞمٜمَم يم٤من اًمًٚمػ يٌ٤مًمٖمقن ذم اًمٜمّمٞمح٦م ،وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ شم٤مضمرا ًمق ؾم٠مًمف اعمِمؽمي قمــ اعمٌٞمـع ىمـ٤مل ٓ أروـ٤مه
ًمٜمٗمز! ويم٤مٟمقا ئمٝمرون قمٞمقب ُمٌٞمٕم٤مهتؿ ،وًمق سمٞمٕم٧م قمغم وضمف اخلٓم٠م قمغم أهن٤م ؾمٚمٞمٛم٦م ـ وهب٤م قمٞم٥م ـ ؾمٕمقا ظمٚمػ
اعمِمؽمي ًمرد ومرق اًمثٛمـ.

ـ احلـسد
يمثػما ُم٤م ٟمخ٤مف أن حيًدٟم٤م اًمٜم٤مس سمٞمٜمَم جي٥م أن ٟمخ٤مف أيمثر أن ٟمحًد همػمٟم٤م.
وهق أ مل جيده احل٤مؾمد ذم ٟمٗمًف وٓ يزول إٓ سمزوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ اعمحًـقد ،وهـق ؿمـٕمقر ىم٤مشمـؾ وٟمـ٤مر شم٠ميمـؾ
ص٤مطمٌٝم٤م عم٤م يرى ُمـ ومْمؾ اهلل قمغم همػمه ،واٟمٓمٗم٤مء ٟم٤مره يٙمقن سمزوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ أظمٞمف أو أظمتٝم٤م!
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ٍ
ُمٕم٤من ٟمٌٞمٚم٦م يمثـػمة ،وأن
ُم٘مًؿ إُمقر ،وأن وضمقد احلًد ي٠ميمؾ ىمٚمٌف وي٠ميمؾ ُمٕمف
وقمالضمف أن يرى أٟمف ًمٞمس ّ
اًمدٟمٞم٤م ًمٞمً٧م دار ضمزاء سمؾ اًمٙمؾ ُمٌتغم؛ ذم قمٓم٤مئف ًمٞمِمٙمر ،وذم طمرُم٤مٟمف ًمٞمّمؼم ،وهق ٓ خيت٤مر احل٤مًم٦م اًمتـل خيتـؼمه
اهلل هب٤م.
وأن يداوهي٤م سم٤مًمدقم٤مء ًمّم٤مطم٥م اًمٜمٕمٛم٦م سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م ومٝمـق ظمّمٞمّمـ٦م اعمالئٙمـ٦م ـ شمـدقمق ًمٚمٛمـ١مُمٜملم سم٤مًمٖمٞمـ٥م ـ
يداوي هب٤م ظمّمٞمّم٦م اًمِمٞم٤مـملم وهل احلًد ،وًمٞمخش اًمتَمدي ومٞمف وم٘مد يمٗمر ىمقم سمًٌٌف يم٤مًمٞمٝمقد ،وآظمرون ىمتٚمـقا
وؾمٗمٙمقا اًمدم يم٤مسمـ آدم إول.
وًمٞمحذر ُمـ احلًد ؾمقاء يم٤من ذم أُمر اًمدٟمٞم٤م سمَمهل٤م وأقمَمهل٤م وُمرايمزه٤م وؿمـٝمقاهت٤م ،أو ذم أُمـر اًمـديـ يمـ٤مًمٕمٚمؿ
واًمٗمٝمؿ واحلٗمظ واًمِمٝمرة واًم٘مٌقل سملم اًمٜم٤مس واًمّمقت احلًـ ذم يمت٤مب اهلل ،وهمػم ذًمؽ.
وًمٞمداويف أيْم٤م سم٤مًمرو٤م سمَم ُأقمٓمل ،وىمٍم اًمٜمٔمر إمم ُم٤م يمُٚمػ سمف ٓؾمتٞمٗم٤مء اًمٕمٌقدي٤مت اًمتل أُمره اهلل شمٕم٤ممم هبـ٤م،
ويٕمٚمؿ أن أظمرة أيمؼم درضم٤مت وأيمؼم شمٗمْمٞمال ،وًمٞمٕمٚمؿ أن احلًقد ٓ يًقد.

ـ افضقؼ بـبقغ أخريـ وحماوفة وأدهؿ أو تلخرهؿ
ٟمٗمًف ُمت٘مدُم٦م قمـغم ديٜمـف ،وـمٚمـ٥م اًمٕمٚمـق
وهق ُمـ ضمٜمس ُم٤م ؾمٌؼ وٟم٤مشم٩م قمٜمف ،وٓ حيدث هذا إٓ ممـ يم٤مٟم٧م ُ
ُمت٘مدم قمغم ـمٚم٥م اًمتٕمٌد ،واخلػم ذم ٟمٗمًف ىمٚمٞمؾ ،وطمٌف ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمدظمقل.
إٟمف يرى ذم ٟمٌقغ همػمه ظمّمَم ُمـ ىمٞمٛمتف؛ ومتٚمؽ هل أوم٦م ..سمٞمٜمَم اعمتجرد جيٕمؾ يمتٗمف ُؾم ّٚمَم وُمرىمـ٤مة ًمٖمـػمه ُمــ
اعمًٚمٛملم ،وعمـ سمٕمده ،ويرى أن ذم ىمقة همػمه ـ ُمـ اعمًٚمٛملم ـ إو٤موم٦م ىمقة ًمإلؾمالم وأهٚمف ،ويرى أن ضمٝمده قمٜمـد
اهلل ُمٙمتقب ،وًمق شم٘مدم همػمه ؾم٤مقمده ويٙمقن قمٛمؾ اعمت٘مدم ذم ُمٞمزان ُمـ قم ّٚمٛمف اخلػم أو أرؿمده أو قم٤موٟمف..
طمتك ًمق مل يرؿمد سمؾ وضمد شم٘مدم همػمه وٟمٌقهمف ذم ضمٝم٤مد أو ىمٞم٤مدة أو قمٚمؿ أو وم٘مـف أو شمّمـدق سمـَمل أو إيّمـ٤مل
ومرح سم٤مخلػم ًمٚمٛمًٚمؿ ِ
ظمػمِ ،
وومرح هبذه اإلو٤موم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم..
وًمق ومتح اهلل قمغم همػمه ذم ُم٤مًمف أو دٟمٞم٤مه ومرح ًمف سم٤مخلػم ومتٜمك ًمف ُم٤م يتٛمٜم٤مه ًمٜمٗمًـف وهـق أن يـٜمجح ذم اظمتٌـ٤مر
اعم٤مل.
ٓ ي٠مٟمػ اًمقاصمؼ واعمٛمتكمء سم٤مخلػم ُمـ أن يتٕمٚمؿ إمم آظمر قمٛمره ،وًمق شمٕمٚمؿ ممـ يم٤من هق ُمٕمٚمَم ًمف ،وٓ ي٠مٟمػ ًمـق
اشمٌع ُمـ يم٤من هق ىم٤مئدا قمٚمٞمف ىمٌؾ ذًمؽ ..هٙمذا يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل .
إن ؾم١مال اًمٕم٤مسمد هق سمؿ ي٠مُمرين اهلل أن وذم هذه احل٤مل؟ ومٝمق ُمدرك أن مجٞمع إطمقال هل اظمتٌـ٤مر ُمًـتٛمر
وىمرة قمٞمٜمف.
طمتك اعمَمت ،وىمٞم٤مُمف سم٠مُمر اًمٕمٌقدي٦م هق ُهف إقمٔمؿ ّ
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وسم٠مُمث٤مل ه١مٓء إصٗمٞم٤مء ي٠ميت اًمٜمٍم ويرومع اهلل أُمث٤مًمف ذم أظمرة طمتك شمنمـئ٥م إمم ُمٜم٤مزًمـف إقمٜمـ٤مق؛ وم٘مـد
سمخٚمق ىمٚمٌف ُمـ اًمٖمش وإطم٘م٤مد ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهـذا
دظمؾ اجلٜم٦م رضمؾ مل يٙمـ ص٤مطم٥م يمثػم ىمٞم٤مم وصٞم٤مم ٟمقاومؾ سمؾ
ّ
حيت٤مج إمم دومع ُمِم٤مقمر اًمًقء اًمًقداء ،وسم٤معمج٤مهدة يٌٚمغ اًمٕمٌد هذا ..سم ّٚمٖمٜم٤م اهلل وإي٤مك.

ـ رذيؾـة افـبغل
وهق ٟم٤مشم٩م احلًد وٟمتٞمج٦م طم٥م اًمدٟمٞم٤م وشمٜم٤مومًٝم٤م ،طمتك ًمق شمٚم ٌّس سم٤مؾمؿ اًمديـ.
وىمقاه ،وقمٚمٞمف أن يـقىمـ سم٘مـدرة اعمٕمٓمِـل
وشمُٖمري سمف اًم٘مقة؛ أن يرى اًمٌ٤مهمل ىمقة ٟمٗمًف وٓ يرى ىمقة ُمـ أىمدره ّ
ؾمٌح٤مٟمف أن يًٚمٌٝم٤م يمَم ُمٜمحٝم٤م ..واًمٌٖمل ُمـ أهع اًمذٟمقب ضمزاء ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع ُم٤م ًمّم٤مطمٌف ذم أظمرة؛ ىم٤مل ُ« م٤م
ُمـ ذٟم٥م أضمدر أن يٕمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمّم٤مطمٌف اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،مع ُم٤م يدظمر ًمف ذم أظمرة ُمثـؾ اًمٌٖمـل وىمٓمٞمٕمـ٦م
اًمرطمؿش(.)1
وىمد ىمرٟمف اهلل شمٕم٤ممم ُمع اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ،وهنك قمٜمف قمٛمقُم٤م وإـمالىم٤م ٓ ،جيقز سمح٤مل ،وم٤مطمٗمظ طمدك واشمؼ اهلل
وٓ شمٌغ قمغم همػمك.
واطمذر أن شمرى ُمـ همػمك وٕمٗم٤م ذم سمدن أو ُم٤مل ومتٌٖمل ،واطمذر أن شمرى ذم همػمك وـٕمٗم٤م ذم قم٘مـؾ أو سمٞمـ٤من
ًـ وأىمقى ؾمٓمقة وأىمدر قمغم اجلدال ومتٖمٚم٥م اعمٔمٚمقم ،ومتٙمقن ىمـد فمٚمٛمتـف صم٤مٟمٞمـ٤م ،وىمـد
ويٙمقن ُمٔمٚمقُم٤م وأٟم٧م أ ًْم ُ
رأيٜم٤م أصح٤مب اجلدال ئمٚمٛمقن أوٓ ،صمؿ ي٘مٝمرون اعمٔمٚمقم ذم ُمٕمرض اًمٌٞم٤من؛ وم ُٞمٚمًٌقٟمف هق صمقب اًمٔمٚمؿ ويٚم ًٌَقن
هؿ صمقب اًمْمحٞم٦م ،ومٚمٞمحذروا قمري يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ـ رذيـؾة افشـح وافبخـؾ
ىم٤مل « وأي داء أدوأ ُمـ اًمٌخؾش وىمد ذُمـف اًم٘مـرآن أقمٔمـؿ ذم؛ إذ يمـؾ ذم ًمٚمٌخـؾ سم٤مًمٜمٗم٘مـ٦م ذم ؾمـٌٞمؾ اهلل
وإُمً٤مك اًمٞمد قمٜمف هق ذم ًمٚمٌخؾ ذم أقمٔمؿ واضمٌ٤مت اعم٤مل وهل ٟمٍمة اًمديـ.
واًمِمح اًمّمٗم٦م اعمالص٘م٦م ًمإلٟمً٤من وهق أؿمد ُمـ اًمٌخؾ ،ومٝمق سمخؾ ُمع طمرص ،ومٞمٌخؾ وي٠مُمر همـػمه ويٙمـره
قن َو َي ْ٠م ُُم ُر َ
وضمقد اإلٟمٗم٤مق َ ي ٌْ َخ ُٚم َ
َّ٤مس سمِ٤م ًْم ٌُ ْخ ِؾ ،ويم٤من قمٌـد اًمـرمحـ سمــ قمـقف  ٓ يزيـد ذم دقم٤مئـف ذم
ون اًمٜم َ
ـقق ُؿمـح َٟم ْٗم ًِ ِ
اًمٓمقاف قمغم أن ي٘مقل= «اًمٚمٝمؿ ىمٜمل ؿمح ٟمٗمزـش اؾمـتٜمٌ٤مـم٤م ُمــ ىمقًمـف َ و َُمــ ُي َ
ـف َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َ
ـؿ
َّ
ـؽ ُه ُ
ا ُْعم ْٗمٚمِ ُح َ
قن؛ روى اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه «قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ أّب اهلٞم٤مج إؾمدي ،ىم٤مل= يمٜمـ٧م أـمـقف
سم٤مًمٌٞم٧م ،ومرأي٧م رضمال ي٘مقل= «اًمٚمٝمؿ ىمٜمل ُؿم ّح ٟمٗمزش ٓ ،يزيد قمغم ذًمؽ ،وم٘مٚم٧م ًمف ،وم٘م٤مل=«إين إذا ُوىمٞمـ٧م ؿمـح
ٟمٗمز مل أهق ،ومل أزن ،ومل أومٕمؾ ؿمٞمئ٤مش ،وإذا اًمرضمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقفش(.)2
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ِ
ـقن َو َيـ ْ٠م ُُم ُر َ
يـ َي ٌْ َخ ُٚم َ
ون
واًمٌخؾ يٙمقن سم٤معم٤مل ،ويٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ ،وقمغم اًمقضمٝملم ومن اًمًٚمػ آي٦م اًمٜمً٤مء ا ًَّمـذ َ
َّ٤مس سمِ٤م ًْم ٌُ ْخ ِؾ ومنت سم٤مًمٌخؾ سم٤معم٤مل واًمٌخؾ سم٤مًمٕمٚمؿ(.)1
اًمٜم َ
ويدظمؾ ومٞمف اًمٌخؾ سم٤مًمٜمٗمع سم٤مًمٜمٗمس واًمٚمً٤من سم٤مًمٜمّمٞمح٦م وسمٞم٤من احلؼ ..وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م أن اعمٕمقٟم٦م سم٤مًمٌـدن
ُمـ اًمّمدىم٦م(.)2
وىمد ضم٤مء أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل جلٜم٦م قمدن «وقمزيت ٓ جي٤مورين ومٞمؽ سمخٞمؾش(.)3
ومٙمـ ُمٕمٓم٤مء واصم٘م٤م ذم ظمٚمػ اهلل قمٚمٞمؽ ومٗمن سمٕمض اًمًٚمػ ىمقًمف شمٕم٤مممَ وم َ٠م َُّم٤م َُمـ َأ ْقم َٓمـك َوا َّشم َ٘مـك* َو َصـدَّ َق
٤محلًٜمَك أن احلًٜمك هل اًمتّمديؼ سم٤مخلٚمػ قمٚمٞمؽ ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم وُم٤م َأٟم َٗم ْ٘متُؿ ُمـ َ ٍ
ِ
ـػم
رء َوم ُٝم َق ُخيْٚم ُٗمـ ُف َو ُه َ
َ َ
سمِ ْ ُ ْ
ـق َظم ْ ُ
ْ
لم.
اًمر ِاز ِىم َ
َّ

واضمٕمؾ ؿمٕم٤مرك ىمقل حمٛمد ً مٌالل « ِ
أٟمٗمؼ سمالٓ ،وٓ ختش ُمـ ذي اًمٕمرش إىمالٓش ٓ أىمّمد اًمٜمٗم٘م٦م إهاوم٤م

ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م ،سمؾ اًمٜمٗم٘م٦م ذم أوضمف اخلػم ،وٓ إهاف ذم اًمٜمٗم٘م٦م ذم اخلػم.
َقم ْـ أّب هريرة «أن رؾمقل اهلل  دظمؾ قمغم سمالل وقمٜمده صؼم ُمـ متر وم٘م٤مل ُم٤م هذا وم٘م٤مل أدظمره وم٘م٤مل أُمـ٤م
ختِمك أن شمرى ًمف سمخ٤مرا ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ؟ أٟمٗمؼ سمالل وٓ ختِمك ُمـ ذي اًمٕمرش إىمالٓش(.)4

ـ خقر افؼؾب وضعػف وجبـف
اخلقر واًمْمٕمػ واخلٚمق ُمـ صالسم٦م اًم٘مٚم٥م وُمـ اًمثٌ٤مت أُم٤مم اعمحـ وإٟمقاء..
سمٞمٜمَم هذه اعمحـ واًمِمدائدٓ سمد ُمٜمٝمـ٤م؛ إذ أىمًـؿ اهلل شمٕمـ٤ممم ْ
ـق َّٟمٙم ُْؿ
أن ؾمـٞمٙمقن سمـالء ًمٞم٘م٤م َسمـؾ سم٤مًمّمـؼم َ و ًَمٜمَ ٌْ ُٚم َ
ًمٚم٘مًؿ ،وًمذا يٗمنه٤م اعمٗمنون سم٠مهنـ٤م
وشمٙمررت ذم ُمقوٕملم ،وًَ م ُت ٌْ َٚم ُق َّن ذم ُمقوع آظمر ،واًمالم هٜم٤م هل اعمقـمئ٦م َ
ىمًؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.
وٓ سمد ُمـ إقمداد اعمقىمػ ىمٌٚمٝم٤م؛ سمجٛمع ىمقة اًم٘مٚم٥م وؿمت٤مت اًمٜمٗمس واؾمتخراج اًم٘مـقة اًمٙم٤مُمٜمـ٦م ذم اإلٟمًـ٤من
ِ
ِ
يـ آ َُمٜمُق ْا إِ َذا ًَم ِ٘مٞمت ُْؿ ومِ َئ ً٦م َوم٤م ْصم ٌُتُق ْا َوا ْذيم ُُرو ْا اهللَّ يمَثِ ًػما...
وإروم٤مىمٝم٤م سمذيمر اهلل َ ي٤م َأ َهي٤م ا ًَّمذ َ
وم٤مًمتخكم قمـ اعمٌدأ واٟم٘مالب اًمرأس قمغم اًمٕم٘م٥م وآٟمتٙم٤مس قمغم اًمرؤوس هل ظم٤مصـٞم٦م اخل٤مُمـ٦م اًمت٤مًمٗمـ٦م وٓ
يّمٚمح ص٤مطمٌٝم٤م ًمٌمء ،سمٞمٜمَم اًمثٌ٤مت هق ظم٤مص٦م اعم١مُمـ؛ طمتك قمج٥م ُمٜمف اعمٜم٤موم٘مقن وُمـرى اًم٘مٚمـقب وم٘مـ٤مًمقا أن
قل ا ُْعمٜمَ٤مومِ ُ٘م َ ِ
يـ ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
اعم١مُمٜملم ظمدقمٝمؿ ديٜمٝمؿ واًمث٘م٦م ومٞمف طمتك فمٜمقا أهنؿ ؾمٞمٜمتٍمون إِ ْذ َي ُ٘م ُ
قهبؿ َُّم َر ٌض َهم َّر
قن َوا ًَّمذ َ

ِ
ِ
ٞمؿ .
َه ُ١مٓء ديٜم ُُٝم ْؿ ،ومرد اهلل قمـ اعم١مُمٜملم َ و َُمـ َيت ََقيم َّْؾ َقم َغم اهللِّ َوم٢مِ َّن اهللَّ َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ
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ـ رذيؾة أتباع افطقاؽقت؛ افتؾؼغ وافؼقفبة ،وافتبعقة افعؿقاء ،وؿبقل آشتخػاف
وىمد أدظمٚم٧م «أمم٤مش اًمٜم٤مر «اًمذيـ اؾمتُْمٕمٗمقاش «يمٜم٤م ًمٙمؿ َشم ٌَٕم٤مش «وم٘م٤مل اًمْمٕمٗم٤مءش!..
وهل خم٤مًمِٗم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي يريده اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده اعمـ١مُمٜملم ُمــ اًمٕمـزة واؾمـت٘مالل اًمـرأي وَتٛمـؾ شمٌٕمتـف،
وآشمٌ٤مع قمغم قمٚمؿ وسمّمػمة وطمج٦م.
ِ ِ
ٍم َوا ًْم ُٗم َ١ما َد يمُـؾ
وىمد هنك اهلل ظمٚم٘مف أن يتٌٕمقا ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن َ وَٓ َشم ْ٘م ُ
ػ َُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِف قم ْٚم ٌؿ إِ َّن َّ
اًمً ْٛم َع َوا ًْم ٌَ َ َ
ُأ ِ
وًمئ َؽ يم َ
ـؿ يمَـ٤مٟمُقا َىم ْق ًُمـ٤م
٤مؾمت ََخ َّ
ػ َىم ْق َُم ُف َوم َ٠م َـم ُ
٤مقمق ُه إِ َّهنُ ْ
َ٤من َقمٜمْ ُف َُم ًْ ُ١موًٓ ،وٟمٕمك شمٕم٤ممم ىمٌقل اؾمتخٗم٤مف اًمٕم٘مقل َ وم ْ
َوم ِ
لم سمٕمد ظمٓمٌ٦م ومرقمقن اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن ًمٞمٌلم ُمدى ؾمخ٤موم٦م اًمٕم٘مقل اًمتل ىمٌِٚمتف..
٤مؾم ِ٘م َ
اعم١مُمـ يًتٕميص قمغم اًمتْمٚمٞمؾ واإلحي٤مء ،وٓ ي٘مٌؾ آؾمتخٗم٤مف ،وهق يتٌع اًمدًمٞمؾ ويرومض اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك،
اعمت٠مؾمك سمف،وشمزيمٞم٦م اهلل ًمف.
ويٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمت٠مد اًمذي اشمْمح دًمٞمؾ صح٦م قمٛمٚمف ،وُمٜمٝم٩مَ ،
ىم٤مل  ٓ« يٙمـ أطمديمؿ إُمٕم٦م إن أطمًـ اًمٜم٤مس أطمًـ وإن أؾم٤مء اًمٜم٤مس أؾم٤مءش( .)1وىم٤مل قمكم  ومٞمٛمـ يٜمٕم٤مه
ُمـ اًمٜم٤مس ويِمٙمق ُمٜمف «أو طم٤مُمؾ وم٘مف ٓ سمّمػمة ًمف ذم إطمٞم٤مئف يٜم٘مدح اًمِمؽ ذم ىمٚمٌف ٕول قم٤مرض ُمـ ؿمٌٝم٦مش..
ومٛمـ اًمٕمٞم٥م اًمٕمٔمٞمؿ اًمدظمقل وؾمط اجلٛمقع عمجرد أهنؿ مجقع؛ يًتدذمء سم٤مًمٕمدد وٓ يٜمٔمـر إمم اًمـدًمٞمؾ ًمـئال
لم.
اًمً َح َر َة إِن يمَ٤مٟمُقا ُه ُؿ ا ًْم َٖم٤مًمٌِِ َ
ُيتٕم٥م ٟمٗمًف سم٤محلؼ إن يم٤من خم٤مًمٗم٤م هلؿ! .يمٛمـ ىم٤مل ًَ م َٕم َّٚمٜمَ٤م َٟمتٌَِّ ُع َّ

ـ رذيؾة تدين آهتامم بادعايل ..وتعاطؿ آهتامم بافسػاشػ
إن اهلل شمٕم٤ممم حي٥م ُمٕم٤مزم إُمقر ويٙمره ؾمٗمً٤مومٝم٤م.
وإظمذ سم٤معمٕم٤مزم هق ظمّمٚم٦م حمٛمقدة ذم اًمٕمٌ٤مدات وإظمالق واًمتٕم٤مُمالت وآهتَمُم٤مت ،وذم اًمٕمٚمقم.
وم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٤مت وإظمذ سم٤م ُعمحٙمَؿ ،واًمٜمٔمر واحلٙمؿ سمف ،يٜمجل ُمـ اًمْمالٓت.
إظمذ سم٤مًم٘مقاقمد وإُمقر اعمٝمٛم٦م وإؾم٤مؾمٞم٦م ُمًت٘مٞمؿ ذم اًمٜمٔمر واحلٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء وإؿمخ٤مص واًمقاىمع،
وإظمذ سم٤معمٕم٤مزم ذم شمرشمٞم٥م اإلهتَمُم٤مت؛ وم٘مد ّ
رهم٥م رؾمقل اهلل  ذم ضمٜم٦م اًمٗمردوس سمٕمد إظمٌ٤مره أهن٤م أقمـغم اجلٜمـ٦م
وأوؾمط اجلٜم٦م وؾم٘مٗمٝم٤م قمرش اًمرمحـ ومٚمؿ ي٘مؾ أهن٤م ىم٤مسة قمغم أؿمخ٤مص وٓ شمٓمٚمٌقه٤م سمؾ أرؿمدٟم٤م إمم ؾمـ١مال اهلل
إي٤مه٤م؛ وسم٤مًمت٤مزم اًمٕمٛمؾ قمغم ُمًتقاه٤م ،وهٙمذا إُمقر.
اًمٜم٤مس يمٚمٛم٦م اعمتٜمٌل وشمٚم٘مقه٤م سم٤مًم٘مٌقل وهق ي٘مقل=
وىمد ُمدح ُ
إذا ُم٤م يمٜم٧م ذم ذف ُمروم

...

ومال شم٘مٜمع سمَم دون اًمٜمجـــــقم

ومٓمٕمؿ اعمـقت ذم أُمر طمـ٘مػم

...

يمٓمٕمؿ اعمـقت ذم أُمـر قمٔمٞمـؿ
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وهذا يم٤من دأب أصح٤مب رؾمقل اهلل  وم٠مظمذوا سمٕمزائؿ إُمقر وُمٕم٤مًمٞمٝم٤م ،وذم اًمٕمٚمؿ أظمذوا أصٚمف ،وقمٜمدُم٤م
شمٙمٚمٛمقا شمٙمٚمٛمقا ذم ضمقاُمٕمف وىمقاقمده سمَم يٜمتٔمؿ قمنمات ،سمؾ وُمئ٤مت ،اعمًـ٤مئؾ ..وم٤مؾمـت٘م٤مُم٧م هلـؿ إُمـقر قمٚمـَم
وقمٛمال ،وقمٔمؿ أُمرهؿ وأصمرهؿ ..ومال شمٚمتٗم٧م إمم ُسمٜم ّٞم٤مت اًمٓمريؼ وضمقاٟمٌف وشمٗمريٕم٤مشمف سمـؾ ظمـذ اًمٓمريـؼ إقمٔمـؿ
واؾمٚمؽ اًمًٌٞمؾ اًم٘مقيؿ وإؾمٛمك وٓ شمتدين ذم اهتَمم أو ُمٕمروم٦م أو ٟم٘م٤مش أو ـ ُمـ سمـ٤مب ْأومم ـ ذم ظمّمـ٤مم ،واهلل
اهل٤مدي واًمٕم٤مصؿ.
إن قمٚمق آهتَمم وـمٚم٥م اعمٕم٤مزم ُمرشمٌط قمٜمد اعمًٚمؿ سمتٗمٙمػمه واهتَمُمف وهق ُم٠مظمذ هـذا اًمـديـ ،ومٝمـذا اًمـديـ
يٓمٌع اعم١مُمـ سمٓم٤مسمٕمف ومٝمق يٓمٚم٥م اجلٜم٦م وهل ومقز قمٔمٞمؿ ،ويٓمٚم٥م أقماله٤م وهق اًمٗمردوس ،ويٓمٚم٥م اًمٜمٔمر إمم وضمف
رسمف اًمٙمريؿ.
وهق ُمرشمٌط سمتٙم٤مًمٞمػ هذا اًمديـ اًمذي يّمٌغ شمٗمٙمػمه ويرومع اهتَمُمف ودواومٕمف وهم٤مي٤مشمـف وآُم٤مًمـف سمـؾ وآُٓمـف
وُمِم٤ميمٚمف؛ ٌ
ومٙمؾ قمغم ٟمٗمس اعمًتقى.
وم٢مذا شمٜم٤مىمْم٧م طمٞم٤مشمؽ اًمِمخّمٞم٦م وُمِم٤ميمٚمؽ وآُم٤مًمـؽ وآُٓمـؽ وـمري٘مـ٦م طمٞم٤مشمـؽ ُمــ قمٛمـؾ إمم زواج إمم
ارشمٌ٤مـم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمع هذه إهداف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومٝمٜم٤م ظمٚمؾ ٓ سمد أن شمراضمٕمف؛ ومٞمجـ٥م أن شمٙمـقن ؿمخّمـٞم٦م اعمـ١مُمـ
واطمدة؛ شم١مُمـ وشمتٕمٌد ،وشمتخٚمؼ وشمًتٝمدف إهداف اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل رسمك اهلل قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم.

ـ رذيؾة آهتامم بافـػس دم معارضة افديـ
وُمٕمٜمك هذا أن شمٙمقن ٟمٗمًؽ هل ُمريمز آهتَمم سمدٓ ُمـ ٟمٍمة اًمديـ ذم ُمقاوع إظمٓم٤مر اًمتل هتـدد سم٘مـ٤مء
اإلؾمالم ،وم٢مٟمف وًمقيم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس هل حمقر آهتَمم ًمٜمج٤مهت٤م ،وًمٙمـ ٟمج٤مهت٤م ذم ٟمٍمة ديـ اهلل وأن يٌذهل٤م وىم٧م ُمـ٤م
ي٠مُمر اهلل.
وم٤مإلؾمالم ضم٤مء سمحٗمظ اعم٘م٤مصد اخلٛمس اعمحٗمقفم٦م ذم يمؾ ُمٚم٦م ،وهل اًمديـ واًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ واعم٤مل واًمٜمًؾ،
وو ٍ
وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م قمغم ُمًتقى ِ
زان واطمد سمؾ اًمديـ ُم٘مدم قمغم اًمٜمٗمس وًمذا ُذع اجلٝم٤مد ًمٜمٍمة اًمديـ وإن أوم٣م
إمم شمٚمػ سمٕمض اًمٜمٗمقس ،صٞم٤مٟم٦م ًمٚمديـ ُمـ ضمٝم٦م وصٞم٤مٟم٦م ًمٚمٜمٗمقس ُمـ ضمٝم٦م أظمرى(.)1
ِ
ـٝم ْؿ
ُهـت ُْٝم ْؿ َأٟم ُٗم ًُ ُ
وىمد قم٤مب شمٕم٤ممم ُمـ ىمدم ٟمٗمًف قمغم ديٜمف ذم ُمقىمػ يتٝمدد اًمديـ؛ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ..و َـمآئ َٗم ٌ٦م َىمدْ َأ َ َّ
ِ ِ
ِ
اجل ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦مَ ،ي ُ٘مق ًُم َ
َي ُٔمٜم َ
ر ٍء؟! وم٠مصمٜم٤مء ظمٓمر اطمتَمل ىمتؾ رؾمقل اهلل
احلؼَ ،فم َّـ ْ َ
قن سمِ٤مهللِّ َهم ْ َػم ْ َ
قن َهؾ ًَّمٜمَ٤م ُم َـ إَ ُْمر ُمـ َ ْ
 وهزيٛم٦م اعمًٚمٛملم وشمٙم٤مًم٥م اًمٙمٗم٤مر قمغم صمٖمرة اعمًٚمٛملم ٓ يٙمـقن آهـتَمم طمٞمٜمئـذ ٟمجـ٤مة اًمـٜمٗمس سمـؾ يٙمـقن
ؿمخص رؾمقل اهلل واإلؾمالم ،واإلؾمالم ٍ
سم٤مق إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
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وم٠مُم٤م ُمـ ىمدم اًمديـ قمغم ٟمٗمًف شمٜمزًم٧م قمٚمٞمف َأُمٜم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم؛ ومحَمه وٟمٍمه وطمٗمٔمف ..هٙمذا إُمر وم٤مقم٘مٚمف.
وم٤معم١مُمـ ُمتجرد ىمد شمدرب قمغم إؾم٘م٤مط طمظ ٟمٗمًف وم ُٞمٜمزل ديـ اهلل ُمـ ٟمٗمًف ُمٜمزًم٦م اًمـٜمٗمس؛ ومٝمـق حيٞمـ٤م عمٌ٤مدئـف
وٟمٗمًف ًمٞمً٧م طم٤مضمزا سمٞمٜمف وسملم ٟمٍمة احلؼ؛ سمؾ هل ُُمٚمٖمـ٤مة
ويٕمٞمش ًمٞمح٘مؼ ُم٤م ي١مُمـ سمف ذم ٟمٗمًف وذم أظمريـُ ..
آقمتٌ٤مر ذم هذا اجل٤مٟم٥م ،وهذه أطمد ُم١مهالت اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،واهلل أقمٚمؿ.
واقمٚمؿ أٟمؽ هبذا شمٙمً٥م ٟمٗمًؽ ،ومَم ُمـ ُمٙمً٥م أوٛمـ ُمـ سمٞمٕمٝم٤م هلل.

ـ رذيؾة افػراغ وافتبطؾ
ومٕمدُمل ،وُمٕمٜمك
ٟمٕمؿ هل رذيٚم٦م وٓ شمتٕمج٥م ُمـ هذا ..وسمٞم٤من إُمر إذا قمٚمٛم٧م أن اخلػم وضمقدي ،وأُم٤م اًمنم
ّ
ذًمؽ أن اخلػم هق ىمقة ُمقضمقدة وشمقومٞمؼ ُمـ اهلل ،وأُم٤م اًمنم ومٝمق اخلٚمق ُمـ اخلػم؛ وم٢مذا ظمـال اإلٟمًـ٤من ُمــ اخلـػم
وويمؾ إمم ٟمٗمًف ومٚمٞمس ًمف ُمـ ٟمٗمًف إٓ اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ وُه٤م ؾمٌ٥م اًمنمور.
ُ
ومٝمل ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م ذم صالح اًمٜمٗمقس سم٤مخلػم وومً٤مده٤م سم٤مخلٚمق ُمٜمف ومٞم٠ميت اًمنم؛ إذ أن اًمنم ٓ ي٘م٤موم اخلـػم وٓ
يٖمٚمٌف..
وهق ىم٤مقمدة أيْم٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت ومـ٢مذا ظمٚمـ٧م ُمــ ذيٕمـ٦م اهلل وديٜمـف ضم٤مءهتـ٤م اًمنمـور وشمّمـدر اعمٌٓمٚمـقن
واًمٌٓم٤مًمقن ،وضم٤مء اعمالطمدة واإلسم٤مطمٞمقن وىمقى اًمنم ومٕمٌث٧م سم٤مُٕمؿ.
وهل ىم٤مقمدة ذم شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء وم٢مذا مل ُيٛمٚم١موا سم٤مخلػم و ُيِمٖمٚمقا سمفُ ،ؿمٖمٚمقا سم٤مًمنم وضم٤مءت آٟمحراوم٤مت..
كػسؽ؛ إن مل تشغؾفا باحلؼ صغؾتؽ بافباضؾش.
وهلذا أصمٜمك اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل قمغم يمٚمٛم٦م اًمّمقومٞم٦م « َ

ـ افريــاء
وهق ٟم٤مشم٩م ُمـ وٕمػ اًمٞم٘ملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،أو وٕمػ اًمتٕمٔمٞمؿ ووٕمػ ُمالطمٔم٦م ٟمٔمر اإلًمف ؾمٌح٤مٟمف.
٥م وٟمّم٥م و َيمدّ  ،وفمـ أن ؾمٞمالىمٞمف همدا ،صمؿ طمٌقط وظمً٤مرة وىم٧م آطمتٞم٤مج
واًمري٤مء آوم٦م حمٌٓم٦م ًمٚمٕمٛمؾ ،ومت َٕم ٌ
وطمنة ٓ يٕم٘مٌٝم٤م اؾمتدراك.
اًمري٤مء ذم اًمٕمٌ٤مدة ،وذم إقمَمل.
واًمري٤مء ذم إظمالق «اًمٜمٗم٤مق آضمتَمقملش ،وهذا ٓ يٕمٜمل ضمرح اًمٜم٤مس وُمقاضمٝمتٝمؿ سمٕمٞمقهبؿ سمـؾ آقمتـدال
سمتجٜم٥م ضمرح اًمٜم٤مس ودمٜم٥م ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ،ومَم قمٜمد اعمًٚمؿ ُمـ طمًـ اخلٚمؼ ُم٤م يٖمٜمٞمف.

ـ افقصقفقة وافتسؾؼ
وهل ذم أظمريـ وشم٘مديؿ اًمٜمٗمس ،وُمدح ُمـ يٛمٚمؽ ،أو ُمـ يٛمٚمؽ ُمٜمّمٌ٤م طم٤مل اُمتاليمف ـ وىمد يريمٚمـف سمٕمـد
ذًمؽ ـ سمٞمٜمَم اعم١مُمـ اًمٕم٤مسمد ٓ يتٛمٚمؼ أطمدا ،سمؾ هق واصمؼ ذم اهلل ،وهق ُمقوققمل وُمتجرد وًمـٞمس ـم٤مًمـ٥م دٟمٞمـ٤م ذم
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ذاهت٤م سمؾ يٓمٚمٌٝم٤م سمٜمٞم٦م اخلػم ،وٟمٞم٦م اخلػم شمتٕم٤مرض ُمع اًمقصقل سمٓمرق ىمذرة ًمٚمٛمآرب ،وشمتٕم٤مرض ُمع فمٚمـؿ اًمٜمـ٤مس
ُمـ أضمؾ اًمٜمٗمس!

افسؿعة
ـ رذيؾة ُ
ًـٛمع اهلل سمـف
يًٛمع سمٕمٛمٚمف ًمٞمًٛمع اًمٜم٤مس سمـف وىمـد شمققمـده رؾمـقل اهلل  أن ُي ّ
ٓ ي٘مٜمع سمًٛمع اهلل سمف؛ وًمٙمـ ّ
ظمٚم٘مف؛ سمٕمٞمقسمف ،وهذا ٟم٤مشم٩م ُمـ وٕمػ ُمراقم٤مة ُم٤م جي٥م ُمـ ـمٚم٥م اعم١مُمـ ًمًٛمع رسمف ُمًتٖمٜمٞم٤م سمف قمـ ؾمٛمع ظمٚم٘مـف،
وـمٚمٌف ٟمٔمر رسمف إًمٞمف ُمًتٖمٜمٞم٤م سمف قمـ ٟمٔمر همػمه ،وـمٚم٥م قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سمح٤مل اًمٕمٌد ُمًتٖمٜمٞم٤م سمف قمـ قمٚمؿ همػمه.

ـ رذيؾة اف ُع ْجب
اعمٕمج٥م سمٜمٗمًف وسمرأيف وهذا ُمـ ٟم٘مص ٟمٗمًف؛ إذ متٜمٕمف رؤي٦م ٟمٗمًف ُمـ رؤي٦م شم٘مّمػمه ،وُمـ رؤي٦م قمٔمـؿ طمـؼ
رسمف قمٚمٞمف وشم٘مّمػم ٟمٗمًف ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ،ومتٜمٕمف رؤي٦م ٟمٗمًـف رؤيـ َ٦م أظمـريـ واطمـؽماُمٝمؿ واطمـؽمام قم٘مـقهلؿ وآرائٝمـؿ
وؿمخّمٞم٤مهتؿ ،واطمؽمام طم٘مقىمٝمؿ يمذًمؽ ..وهق ُمـ اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم وًمٙمٜمف إذاك سم٤مًمٜمٗمس سمٞمٜمَم اًمري٤مء سم٤مخلٚمؼ!
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م «ويمثػما ُم٤م ي٘مرن اًمٜم٤مس سملم اًمريـ٤مء واًمٕمجـ٥م؛ وم٤مًمريـ٤مء ُمــ سمـ٤مب اإلذاك
سم٤مخلٚمؼ واًمٕمج٥م ُمـ سم٤مب اإلذاك سمـ٤مًمٜمٗمس ،وهـذا طمـ٤مل اعمًـتٙمؼم ومـ٤معمرائل ٓ حي٘مـؼ ىمقًمـف= إِ َّي َ
ـ٤مك َٟم ْٕم ٌُـدُ 

لم ومٛمـ طم٘مؼ ىمقًمف= إِ َّي َ
واعمٕمج٥م ٓ حي٘مؼ ىمقًمف= وإِ َّي َ
٤مك َٟم ْٕم ٌُدُ  ظمرج قمـ اًمري٤مء ،وُمــ طم٘مـؼ ىمقًمـف
٤مك ٟم ًَْت َِٕم ُ
وإِ َّي َ
لم ظمرج قمـ اإلقمج٤مب .وذم احلدي٨م اعمٕمروف= «صمالث ُمٝمٚمٙمـ٤مت= ؿمـح ُمٓمـ٤مع وهـقى ُمتٌـع
٤مك ٟم ًَْت َِٕم ُ
وإقمج٤مب اعمرء سمٜمٗمًفشش(.)1
واًم ُٕمج٥م ئمٝمر ًمٚمٕمٌد ذم ٟمٗمًف وذم ـمري٘م٦م يمالُمف وٟمٔمرشمف ًممظمريـ ٟمٔمرة دوٟمٞم٦م ..وشمٌدو ذم ُمِمٞمتف وضمٚمًـتف
وـمري٘م٦م طمديثف ورومْمف شمٚم٘مل احلؼ ُمـ أظمريـ..
اإلٟمً٤من ًمٚم ُٕمج٥م ٌ
َ
ُم٤مل أو قمٛمؾ «دٟمٞمقيش أو قمٚمؿ أو مج٤مل أو ىمقة أو ُمٜمّمـ٥م أو ؿمـٝمرة أو ُمٜمّمـ٥م
ىمد يدومع
اضمتَمقمل أو وضم٤مه٦م اضمتَمقمٞم٦م.
اًمٖمري٥م ذم إُمر أن اإلٟمً٤من ىمد يٕمج٥م سمٕمٌ٤مدشمف أو ـم٤مقمتف أو قمٚمٛمف؛ ومٞم٠مٟمػ ُمـ اجل٤مهؾ واًمٕم٤ميص سمدٓ ُمــ

اإلؿمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ ،وُمثؾ ه١مٓء ُميون ٕٟمٗمًٝمؿ سمِمدة؛ وم٘مد ُحيرُمقن اهلداي٦م واًمٕمٌ٤مدة أو ـمٕمٛمٝم٤م وىمـد ُحيرُمـقن
قن ،وًمٙمـ ُمٕمٝم٤م أيْم٤م ًَ مٕم َّٚم َؽ سم ِ
اًمٕمٚمؿ ..ومٞمج٥م اًمؼماءة ُمـ اعمٕمّمٞم٦م َ وم٢مِ ْن َقم َّم ْق َك َوم ُ٘م ْؾ إِين َسم ِري ٌء ممَّ٤م َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
٤مظم ٌع
َ َ
لمً مِمدة إؿمٗم٤مىمف قمٚمٞمٝمؿ ،وهؿ يم٤مومرون!.
َّٟم ْٗم ًَ َؽ َأ َّٓ َيٙمُقٟمُقا ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
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يمَم هؿ ُميون خلٚمؼ اهلل إذ يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜم٤مس وُمع إظمقاهنؿ وُمـع أىمـراهنؿ سمتـ٠مومػ واُمتٕمـ٤مض ..طمتـك
أف
اُمتٜمٕمقا قمـ ىمٌقل اًمٜمّمٞمح٦م واًمتقضمٞمف إليمَمل ُم٤م يٜم٘مّمٝمؿ؛ وم٠مضوا أٟمٗمًٝمؿ واعمًٚمٛملم ،طمتك ي٘مـقل اًمٜمـ٤مس ّ
هلؿ وٕظمالىمٝمؿ!.

ـ رذيؾـة ادَـ ّـ
واحلؼ أٟمف ضمزء ؾمٌ٥م ىمد ُو ّومؼ أن يّمٜمع ُمٕمرووم٤م ًمٞمٚم٘مـ٤مه هـق يـقم
وهق أن يرى اإلٟمً٤من ٟمٗمًف ؾمٌٌ٤م وطمٞمدا،
ّ
اًم٘مٞم٤مُم٦م! سمٞمٜمَم ٓ يرى اعم١مُمـ ٟمٗمًف ذم ُمٕمروومف ًممظمريـ..
ويم٤من ؾمٚمػ إُم٦م ٓ يرون ٕٟمٗمًٝمؿ ومْمال سمؾ يرون اًمٗمْمؾ ًمٚمٗم٘مػم أظمذ ًمٚمّمـدىم٦م! ومٞم٘مـقل سمٕمْمـٝمؿ أن
ؤضمر.
ًمٚمٗم٘مػم اًمٗمْمؾ ٕٟمف ىمٌِؾ ُمٜمل صدىمتل وًمقٓه مل ُأ ْ

ـ رذيؾة افتؽ ّؾػ وافتصـّع
شمٙمٚمػ ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ،شمٙمٚمػ ُم٤م ٓ ُحيًـ ،شمٙمٚمػ طم٤مل همػم طم٘مٞم٘متف ،شمٙمٚمـػ ؿمخّمـٞم٦م ًمٞمًـ٧م هـق ،شمٙمٚمـػ
ُمقىمػ ٓ ي٘مقى قمٚمٞمف وم٢مذ سمف يذل؛ يتٚمٌس ؿمخّمٞم٦م ًمٞمًـ٧م ؿمخّمـٞمتف؛ ومٞمتٙمٚمـػ ذم يمالُمـف ووـحٙمف سمـؾ وذم
ضمزقمف ،يتٙمٚمػ ذم ُمِمٞمتف ،سمؾ وُمٕمٞمِمتف وإٟمٗم٤مىمف؛ ومٞمٜمٗمؼ ٓ حل٤مضمتف سمؾ ًمٞمٕمٞمش طم٤مٓ ًمٞمً٧م طم٤مًمف..
شمٙمٚمػ قمٌ٤مدة ٓ يٓمٞم٘مٝم٤م ومٞمٜم٘مٓمع قمٜمٝم٤م أو قمـ همػمه٤م أو قمٜمٝمَم ُمٕم٤م..
ِ
ِ ِ
ـلم ،وىمـ٤مل « هٚمـؽ اعمتٜمٓمٕمـقنش «هٚمـؽ
ــ ا ُْعم َتٙمَٚم ِٗم َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ُ ىم ْؾ َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞمف ُم ْـ َأ ْضم ٍر َو َُم٤م َأٟمَـ٤م ُم َ
اعمتِمدىمقنش «هٚمؽ اعمتٗمٞمٝم٘مقنش.

ـ رذيؾة افعبقشة وافتجفؿ
اعمٙمٗمٝمر شمٜم٘مـٌض ُمٜمـف اًم٘مٚمـقب،
ويمثػما ُم٤م شمٙمقن ُمتّمٜمٕم٦م ،وًمق يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م ومٝمل أىمٌح! وم٤مًمٕمٌقؾم٦م واًمقضمف
ّ
سمً٤مُم٤م ،وذم وصٗمف ذم اًمتقراة «اًمْمـحقك
وشمٜمٗمر ُمٜمف اًمٜمٗمقس ،وأُم٤م اعم١مُمـ ومٞم٠مًمػ وي١مًمػ ،ويم٤من رؾمقل اهلل ّ 
اًم َ٘متّ٤ملش.
ُمزورة أو اهتَمُم٤م يم٤مذسم٤م سم٘مْمـ٤مي٤م
اعمتّمٜمع يتٙمٚمػ ضمٝم٤مُم٦م وىمت٤مُم٦م ،وًمٙمـ ذم جمتٛمٕم٤مت ُمٕمٞمٜم٦مً ،مٞمٔمٝمر ؿمخّمٞم٦م َّ
ٓ يٕمٞمِمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م؛ سمٞمٜمَم ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٕمٞمش سمِمخّمٞمتف احل٘مٞم٘مٞم٦م واهتَمُم٤مشمف اًمًٌٞمٓم٦م ذم جمتٛمٕم٤مت أظمـرى؛
ومٚمٙمؾ جمتٛمع قمٜمده ىمٜم٤مع ُيٚمٌس ووضمف ئمٝمر!
واعمتجٝمؿ احل٘مٞم٘مل أىمٌح وأؿمٜمع إذ أٟمف اًمِمخص اًمث٘مٞمؾ اًمذي يم٤من اًمًٚمػ يٙمرهقن جم٤مًمًتف ،ىمـ٤مل سمٕمْمـٝمؿ
اؿمٕمر أن إرض متٞمد ُمـ ضمٝمتف!
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اًمًٌ٤مـم٦م واًمٞمن ،اًمٌنم وـمالىم٦م اعمحٞم٤م صٗم٤مت رؾمقل اهلل  وصٗم٤مت إًمٗم٦مً ،مٜمٗمع اخلٚمؼ وإيّمـ٤مل اخلـػم،
واهلل اهل٤مدي.

ـ ارتداء أؿـعة وحؾؾ ـاذبة تصـعا
وهق ىمري٥م ُمـ أومتلم اًمً٤مسم٘متلم وُمـ ضمٜمًٝمَم..
وىمد ىم٤مل « اعمتِمٌع سمَم مل ُيٕمط يمالسمس صمقّب زورش ومػمشمدي صمقب اًمٕمٚمَمء وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،أو صمقب اًم ُٕم ٌّ٤مد وًمٞمس
ُمٜمٝمؿ ،أو صمقب اعمج٤مهديـ وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،أو طمتك ـ ذم آقمتٌ٤مرات اًمدٟمٞمقي٦م ـ صمقب إهمٜمٞم٤مء وًمٞمس ُمٜمٝمؿ! وهـذا
يدل قمغم ٟم٘مص طم٤مل واوٓمراب ٟم ْٗمس؛ سمٞمٜمَم إيمرم ًمٚمٕمٌد أن يٙمقن قمغم طم٘مٞم٘متف وؾمجٞمتف وـمٌٞمٕمتف ،وأن يٙمـقن
ص٤مدق احل٤مل ،ويقاضمف طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م هق قمٚمٞمف؛ وم٢من اؾمتٚمزم إصالطم٤م ًمٜمٗمًف أصٚمحٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ٓ شمّمٜمٕم٤م ،وإٓ ومٝمق قمغم
ُم٤م هق قمٚمٞمف ،وإن أظمجٚمف ُم٤م هق قمٚمٞمف ومٚمٞمتٖمػم ًمألطمًـ.
وهلذا يم٤من اًمِمٞمقخ اعمرسمقن يقصقن ُمريدهيؿ سمـ٠مُمر ضمـ٤مُمع ًمالؾمـت٘م٤مُم٦م وهـق اًمّمـدق ،واًمّمـدق يًـتٚمزم
اًمؼم طم٘مٞم٘م٦م ..وم٤مفمٗمر هبذا وٓ شمدظمؾ ذم أٟمٗم٤مق آ ًْمتقاء اعمٕم٘مدة واعمره٘م٦م سمؾ واعمخزي٦م.
اًمقوقح وهيدي امم ِ ّ

ـ رذيؾة اهلؾع واجلزع وؽقاب افصز وافثبات
اعمًٚمؿ ٓ هيٚمع ًمٚمٛمّمٞمٌ٦م وٓ يًتٌد سمف اجلزع ،وٓ يٓمٞمش أُم٤مم اًمٜمٕمٛم٦م اًمدٟمٞمقي٦م ،وٓ يًتٌد سمف اًمٌٓمـر أيْمـ٤م،
وم٢مٟمَم اعمًٚمؿ قم٤مسمد هلل قمز وضمؾ؛ إن ُأقمٓمل قمٌد ،وإن ُُمٜمع قمٌد ،وإن ُسمًط ًمف أو ُىمٌض قمٜمف ،أو ُرومع ذم ؿم٠من اًمـدٟمٞم٤م
أو ُظمٗمض ومٝمق يٚمٌس دائَم صمقب اًمٕمٌقدي٦م ذم يمؾ طم٤مل؛ ومٗمل اًمْمٞمؼ يّمؼم ويرى ويً٠مل وييع ويٜمتٔمر اًمٗمرج
وحيًـ اًمٔمـ سمرسمف ،وذم اًمٕمٓم٤مء يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يًتحؼ قمغم اهلل ؿمٞمئ٤م وٓ يرى ًمٜمٗمًف ومْمال وٓ يٜمٔمـر ًمٖمـػمه ٟمٔمـرة
دوٟمٞم٦م قمغم وضمف آزدراء ،ويٕمرف ًمرسمف شمٕم٤ممم اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمًتٗمرغ اجلٝمد ذم اًمِمٙمر سم٠من يٙمـقن ضم٤مريـ٤م قمـغم ُم٘مت٣مـ
ُمرو٤مة اًمرب ذم يمؾ طم٤مل قمغم طمً٥م آؾمتٓم٤مقم٦م.
ريمٌ٧مش.
ىم٤مل قمٛمر « اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر ُمٓم ّٞمت٤من إمم اهلل شمٕم٤ممم ٓ أسم٤مزم أهيَم
ُ
وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم إِ َّن ْ ِ
ٟمً َ
لم؛
ُققم٤م * إِ َّٓ ا ُْعم َّمٚم َ
اخل ْ ُػم َُمٜم ً
اًمنم َضم ُز ً
ققم٤م * إِ َذا َُم ًَّ ُف َّ
٤من ُظمٚمِ َؼ َه ُٚم ً
وقم٤م * َوإِ َذا َُم ًَّ ُف ْ َ
اإل َ
وم٤معمًٚمؿ ؿمخّمٞم٦م صم٤مسمت٦م ذم اعمحٜم٦م واعمٜمح٦م؛ ٓ شمٌٓمره اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمٜمًك ويٖمؽم ،وٓ شمٓمػم سمف اعمحٜم٦م ومٞمٜم٘مٚم٥م قمغم وضمٝمـف
ظمن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ـ رذيؾة اجلحقد ،وإكؽار اخلر ،أو افتعامل ظـف!..
ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ« حي٘مرن أطمديمؿ ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤م ،وًمـق أن شمٚم٘مـك أظمـ٤مك سمقضمـف ـمٚمـؼشوىمـ٤مل 
ًمٚمٜمً٤مء «ٓ َت٘مرن ضم٤مرة جل٤مرهت٤م وًمق ومِ ْر ِؾمـ ؿم٤مةش.
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اًمٗمْمؾ أصال هلل شمٕم٤ممم وم٢من قمرف ًمرسمف ومْمٚمف ظمْمع ىمٚمٌف ّ
وذل ًمف ،صمؿ اٟمٙمٗم٠مت ضمقارطمف شمًـتٗمرغ اًمقؾمـع ذم
ِ
ًمٚمٛمٜمٕمؿ ضمؾ ضمالًمف ..وُمـ هٜم٤م يٜمٔمر ًمٚمٜم٤مس أن اهلل شمٕم٤ممم أضمرى اخلػم قمغم أيدهيؿ وأُمره سمِمـٙمر
اخلدُم٦م واًمِمٙمر
ُمـ ُأضمري اخلػم قمغم يديف؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ُجيري اًمٗمْمؾ سم٘مدَ ره خلٚم٘مف قمغم أيدي سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض «مل يِمٙمر اهلل ُمـ
مل يِمٙمر اًمٜم٤مسش ُيِمٙمر اًمٜم٤مس ٟمٔمرا إمم إرادهتؿ اخلػم وشمقضمٝمٝمؿ ٟمحقه وًمق مل يٛمٚمٙمقا شمٕمٌػما قمٜمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ..
سمؾ اًمٜمٔمر إمم صٗم٤مت اخلػم واحلٜمق قمٚمٞمٝم٤م واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وحم٤موًم٦م شمٜمٛمٞمتٝم٤م هق سم٤مب قمٔمٞمؿ ًمٚمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم،
واخلػم ًمألؾمت٤مذ اًمِمٝمٞمد ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهللً ..مٙمـ ىمٌؾ ٟم٘مٚمف ٟم٘مقل أن هذا ٓ يٜم٤مذم
وهٜم٤م ٟمٜم٘مؾ هذا اًمٙمالم اًمٓمٞم٥م
ّ
اًمؼماءة ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمخ٤مًمػ َ وم٢مِ ْن َقم َّم ْق َك َوم ُ٘م ْؾ إِين َسم ِري ٌء ممَّ٤م َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قنً ،مٙمـ ُمع اًمؼماءة ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م وآٟمحراف
اخلػم ًمتٜمٛمٞمتف وخم٤مـمٌ٦م اًمٜم٤مس ُمـ ظمالًمف ،ومال سمد ُمـ اًمتقازن واجلٛمع سملم إُمريـ.
يٙمقن اًمٜمٔمر إمم اجل٤مٟم٥م ّ
« قمٜمدُم٤م ٟمٚمٛمس اجل٤مٟم٥م اًمٓمٞم٥م ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مسٟ ،مجد أن هٜم٤مك ظمػما يمثػما ىمد ٓ شمراه اًمٕمٞمقن أول وهٚم٦م!...
ًم٘مد ضمرسم٧م ذًمؽ؛ ضمرسمتف ُمع اًمٙمثػميـ ..طمتك اًمذيـ يٌدو ذم أول إُمر أهنؿ ذيرون أو وم٘مراء اًمِمٕمقر..
رء ُمـ اًمٕمٓمػ قمغم أظمٓم٤مئٝمؿ ،ومح٤مىمتٝمؿ ،رء ُمـ اًمقد احل٘مٞم٘مل هلؿ  ،رء ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ـ همػم اعمتّمـٜمٕم٦م ـ
اخلػم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ  ،طملم يٛمٜمحقٟمؽ طمٌٝمؿ وُمقدهتؿ وصم٘مـتٝمؿ ،ذم
سم٤مهتَمُم٤مهتؿ وُهقُمٝمؿ ..صمؿ يٜمٙمِمػ ًمؽ اًمٜمٌع ّ
ُم٘م٤مسمؾ اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه ُمـ ٟمٗمًؽُ ،متك أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه ذم صدق وصٗم٤مء وإظمـالص .إن اًمنمـ ًمـٞمس
قمٛمٞم٘م٤م ذم اًمٜمٗمس اإلٟمً٤مٟمٞم٦م إمم احلد اًمذي ٟمتّمقره أطمٞم٤مٟم٤م.
إٟمف ذم شمٚمؽ اًم٘منمة اًمّمٚمٌ٦م اًمتل يقاضمٝمقن هب٤م يمٗم٤مح احلٞم٤مة ًمٚمٌ٘م٤مء ..وم٢مذا ِأُمٜمقا شمٙمِمٗم٧م شمٚمؽ اًم٘منمة اًمّمـٚمٌ٦م
قمـ صمٛمرة طمٚمقة ؿمٝمٞم٦م ..هذه اًمثٛمرة احلٚمقة ،إٟمَم شمتٙمِمػ عمـ يًتٓمٞمع أن يِمٕمر ُمـ اًمٜمـ٤مس سمـ٤مُٕمـ ُمــ ضم٤مٟمٌـف،
سم٤مًمث٘م٦م ذم ُمقدشمف ،سم٤مًمٕمٓمػ احل٘مٞم٘مل قمغم يمٗم٤مطمٝمؿ وآُٓمٝمؿ،وقمغم أظمٓم٤مئٝمؿ وقمغم مح٤مىمتٝمؿ يمذًمؽ..
ورء ُمـ ؾمٕم٦م اًمّمدر ذم أول إُمر يمٗمٞمؾ سمتح٘مٞمؼ ذًمؽ يمٚمف ،أىمرب مم٤م يتقىمـع اًمٙمثـػمونً ..م٘مـد ضمرسمـ٧م
ذًمؽ ،ضمرسمتف سمٜمٗمز .ومٚمً٧م أـمٚم٘مٝم٤م جمرد يمٚمَمت جمٜم ِح٦م وًمٞمدة أطمالم وأوه٤مم!...
قمٜمدُم٤م شمٜمٛمق ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م سمذور احل٥م واًمٕمٓمػ واخلػم ٟمٕمٗمل أٟمٗمًٜم٤م ُمـ أقمٌ٤مء وُمِم٘م٤مت يمثػمة .إٟمٜم٤م ًمـ ٟمٙمـقن
ذم طم٤مضم٦م إمم أن ٟمتٛمٚمؼ أظمريـ ٕٟمٜم٤م ؾمٜمٙمقن يقُمئذ ص٤مدىملم خمٚمّملم إذ ٟمزضمل إًمٞمٝمؿ اًمثٜم٤مء.
إٟمٜم٤م ؾمٜمٙمِمػ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ قمـ يمٜمقز ُمـ اخلػم وؾمـٜمجد هلـؿ ُمزايـ٤م ـمٞمٌـ٦م ٟمثٜمـل قمٚمٞمٝمـ٤م طمـلم ٟمثٜمـل وٟمحــ
ص٤مدىمقن؛ وًمـ يٕمدم إٟمً٤من ٟم٤مطمٞم٦م ظمػمة أو ُمزي٦م طمًٜم٦م شم١مهٚمف ًمٙمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦م ..وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م وٓ ٟمراه٤م إٓ
طملم شمٜمٛمق ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م سمذرة احل٥م!...
يمذًمؽ ًمـ ٟمٙمقن ذم طم٤مضم٦م ٕن ٟمحٛمؾ أٟمٗمًٜم٤م ُم١موٟم٦م اًمتْم٤ميؼ ُمٜمٝمؿ وٓ طمتك ُم١موٟم٦م اًمّمؼم قمـغم أظمٓمـ٤مئٝمؿ
ومح٤مىم٤مهتؿ ٕٟمٜم٤م ؾمٜمٕمٓمػ قمغم ُمقاوع اًمْمٕمػ واًمٜم٘مص وًمـ ٟمٗمتش قمٚمٞمٝم٤م ًمٜمراه٤م يـقم شمٜمٛمـق ذم ٟمٗمقؾمـٜم٤م سمـذرة
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احل٥م! وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ًمـ ٟمجِمؿ أٟمٗمًٜم٤م قمٜم٤مء احل٘مد قمٚمٞمٝمؿ أو قم٥مء احلذر ُمٜمٝمؿ وم٢مٟمَم ٟمح٘مد قمغم أظمـريـ ٕن
سمذرة اخلػم مل شمٜمْ ُؿ ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ٟمٛمقا يم٤مومٞم٤م وٟمتخقف ُمٜمٝمؿ ٕن قمٜمٍم اًمث٘م٦م ذم اخلػم يٜم٘مّمٜم٤م!
يمؿ ٟمٛمٜمح أٟمٗمًٜم٤م ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمراطم٦م واًمًٕم٤مدة ،طملم ٟمٛمٜمح أظمريـ قمٓمٗمٜم٤م وطمٌٜم٤م وصم٘متٜم٤م ،يـقم شمٜمٛمـق ذم
ٟمٗمقؾمٜم٤م سمذرة احل٥م واًمٕمٓمػ واخلػم!
طملم ٟمٕمتزل اًمٜم٤مس ٕٟمٜم٤م ٟمحس أٟمٜم٤م أـمٝمر ُمٜمٝمؿ روطم٤م ،أو أـمٞم٥م ُمٜمٝمؿ ىمٚمٌ٤م ،أو أرطم٥م ُمٜمٝمؿ ٟمٗمً٤م ،أو أذيمك
ُمٜمٝمؿ قم٘مالٟ ٓ ،مٙمقن ىمد صٜمٕمٜم٤م ؿمٞمئ٤م يمٌػماً ..م٘مد اظمؽمٟم٤م ٕٟمٗمًٜم٤م أين اًمًٌٞمؾ وأىمٚمٝم٤م ُم١موٟم٦م!
إن اًمٕمٔمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م أن ٟمخ٤مًمط ه١مٓء اًمٜم٤مس ُمِمٌٕملم سمروح اًمًـَمطم٦م واًمٕمٓمـػ قمـغم وـٕمٗمٝمؿ وٟم٘مّمـٝمؿ
وظمٓمئٝمؿ وروح اًمرهمٌ٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم شمٓمٝمػمهؿ وشمث٘مٞمٗمٝمؿ ورومٕمٝمؿ إمم ُمًتقاٟم٤م سم٘مدر ُم٤م ٟمًتٓمٞمع!
إٟمف ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن ٟمتخغم قمـ آوم٤مىمٜم٤م اًمٕمٚمٞم٤م وُمثٚمٜم٤م اًمً٤مُمٞم٦م أو أن ٟمتٛمٚمؼ ه١مٓء اًمٜم٤مس وٟمثٜمل قمغم رذائٚمٝمؿ
أو أن ٟمِمٕمرهؿ أٟمٜم٤م أقمغم ُمٜمٝمؿ أوم٘م٤م ..إن اًمتقومٞمؼ سملم هذه اعمتٜم٤مىمْم٤مت وؾمٕم٦م اًمّمدر عمِ٤م يتٓمٚمٌف هذا اًمتقومٞمـؼ ُمــ
ضمٝمد هق اًمٕمٔمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م!ش(.)1

ـ افػجقر دم اخلصقمة« ..افــذافـة»
ٟمًٞم٤من ؾمقاسمؼ اخلػم واعمقاىمػ اًمٓمٞمٌ٦م ،وفمٝمقر إٟمً٤من ضمديد ممتكمء ذا قمٜمد اخلّمقُم٦م ،إٟمًـ٤من ُمٓمٚمـع قمـغم
قمقرات ويٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف همػمه ممـ ِأُمـ ًمف ومِم٤موره ذم ُمِم٤ميمٚمف وأذيمف ذم ظمّمقصٞم٤مشمف ،ومٞمًتٖمؾ هذا اًمٗمـ٤مضمر

أذى ٓ يًتٓمٞمٕمف همػمه إذ أٟمف ىمد ِأُمـ ًمف أظمقه سمَم مل ي٠مُمـ سمف همػمه..
ذم اخلّمقُم٦م هذه اًمٗمرص٦م ًمٞم١مذي اعمًٚمؿ ً
ًمٙمـ أي أخٍ ذاك! ًم٘مد اُمتٓمك ظمّمٚم٦م اعمٜم٤موم٘ملم واطمتْمٜمٝم٤م صدره واٟمٓمٚمؼ ي٘م ّٓمع ِقمـرض أظمٞمـف ويٗمٌمـ هه
ًمٞمِمٗمل همٞمٔمف اًمِمٞمٓم٤مين وٟمٓمحف احلٞمقاين؛ وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمرمحتؽ.
ًم٘مد أُمً٧م اًمٜمذاًم٦م ذم أوىم٤مشمٜم٤م هذه ُمِمٙمٚم٦م ىمقُمٞم٦م ،ظم٤مص٦م ُمع آٟم٘مـالب وُمــ شمٌٕمـف ُمــ إؾمـالُمٞملم وهمـػم
إؾمالُمٞملم ،سمؾ هق ظمٚمؼ قم٤مم ذم ضم٤مهٚمٞمتٜم٤م اًمٞمقم(.)2
سمٞمٜمَم اعم١مُمـ حيٗمظ اًمٕمٝمد ىم٤مل « إن طمًـ اًمٕمٝمد ُمـ اإليَمنش( .)3ومٚمؿ يٜمس ظمدجي٦م سمٕمـد ووم٤مهتـ٤م سمـ٠ميمثر ُمــ
قمنم ؾمٜملم ،هيش ٕظمتٝم٤م ويٙمرم صدي٘م٤مهت٤م وي٘مقل يمٚمٛمتف اجلٛمٞمٚم٦م «إهن٤م يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٜم٤م زُمـ ظمدجي٦مش صـغم قمٚمٞمـؽ
اهلل.
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اعم١مُمـ سملم أُمريـ قمٜمد اخلّمقُم٦م ،إُم٤م اًمٕمدل وىمد ُذع ًمف ،وإُم٤م اًمّمـٗمح واًمٕمٗمـق وىمـد أطمٌـف اهلل ورؾمـقًمف
ورهمٌ٤م ومٞمف؛ ىم٤مل « وُم٤م زاد اهلل قمٌدا ٍ
ّ
سمٕمٗمق إٓ قمزاش( .)1واعم١مُمـ حيٗمظ اًمن ويّمقن اًمٕمٝمد ،وهق أصٞمؾ يمـريؿ،
صٌقر أُملم قمغم اًمٕمٝمقد.

ـ رذيؾة إفـدّ َ
اخل ِصؿ
ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ..سم٤مب «إًمدّ اخلّمؿ ،وهق اًمدائؿ ذم اخلّمقُم٦مًُ ،مدّ ا=قمقضم٤مش
طمدصمٜم٤م ُمًدد طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ ضمري٩م ؾمٛمٕم٧م اسمـ أّب ُمٚمٞمٙم٦م حيدث قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «أسمٖمض اًمرضم٤مل إمم اهلل إًمد اخلَ ِّمؿش(.)2
ىمقًمف= «إًمدش مجٕمف اًمٚمدد= وهق إقمقج ذم اعمٜم٤مفمرة اًمذي يروغ قمـ احلؼ ،وهق اعمٕمـقج قمــ احلـؼ اعمقًمـع
سم٤مخلّمقُم٦م واعم٤مهر هب٤م .وإًمد ذم اًمٚمٖم٦م إقمقج.
ىمقًمف= « ِ
اخلّمؿش احل٤مذق سم٤مخلّمقُم٦م ،واعمذُمقم هق اخلّمقُم٦م سم٤مًمٌ٤مـمؾ ذم رومع طمؼ أو إصمٌ٤مت سم٤مـمؾ.
ُمٕمقضمٗمل ُمآظمذه ، ،يٜم٘مٚم٥م ذم حلٔمـ٦م وٓ يٚمـلم
ومٝمق ؿمديد اخلّمقُم٦م وُمٙمثر ُمٜمٝم٤م ،يٙمثر ُمآظمذ اجلدال وهق
ّ
ٕظمٞمف ،ؿمديد اخلّمقُم٦م وُمٙمثر ُمٜمٝم٤م ،وذم ضمداًمف طم٤مذق يٖمٚم٥م وًمق سم٤مًمٙمذب ،وىمد يٖمٚم٥م ُمـ فمٚمٛمف هـق ىمٌٚمٝمـ٤م؛
ومٞمجٛمع قمغم اعمٔمٚمقم فمٚمٛملم ،وقمٜمد اهلل دمتٛمع اخلّمقم..
ًمـلم ىمريـ٥م
هـلم ّ
ذم اعم٘م٤مسمؾ ىم٤مل « أٓأظمؼميمؿ سمٛمـ َترم قمٚمٞمف اًمٜم٤مر؟ ىم٤مًمقا سمغم ي٤مرؾمقل اهلل ىم٤مل قمـغم يمـؾ ّ
ؾمٝمؾش(.)3

ـ شقء افظـ وهتؿة ادسؾؿغ وافترسع ؾقفؿ
طمرُم٦م قمرض اعمًٚمؿ أقمٔمؿ قمٜمد اهلل ُمـ طمرُم٦م سمٞمتف احلرام ،صمؿ ومن رؾمقل اهلل  وضمف هـذه احلرُمـ٦م وم٘مـ٤مل
«دُمف وُم٤مًمف وقمروف وأٓ ئمـ سمف إٓ ظمػماش(.)4
ًمٙمـ ؾمقء اًمٔمـ ؿم٤مئع؛ ومٕمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ أُمٞم٦م ،ىم٤مل= ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «صمالصمـ٦م ٓ يًـٚمؿ
ُمٜمٝمـ أطمد= اًمٓمػمة ،واًمٔمـ ،واحلًد ،ىمٞمؾ= ومَم اعمخرج ُمٜمٝمـ؟ ىم٤مل= «إذا شمٓمػمت ومال شمرضمـع ،وإذا فمٜمٜمـ٧م ومـال
َت٘مؼ ،وإذا طمًدت ومال شمٌغشهذه إًمٗم٤مظ أو ٟمحقه٤مش(.)5
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ورواه اًمٓمؼماين سمٚمٗمظ « صمالث ٓزُم٤مت ُٕمتل= اًمٓمػمة ،واحلًد ،وؾمقء اًمٔمـش ،وم٘م٤مل رضمؾ= ُم٤م يذهٌٝمـ يـ٤م
رؾمقل اهلل ممـ هق ومٞمف؟ ىم٤مل= «إذا طمًدت وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل ،وإذا فمٜمٜم٧م ومـال َت٘مـؼ ،وإذا شمٓمـػمت ومـ٤مُمضش( )1وذم
سمٕمض إًمٗم٤مظ «وإذا طمًدت ومال شمٌٖمضش.
يٕمٜمل ٓ شمتَمدى ُمع اًمٔمـ إمم اًمتح٘مؼ ،وٓ شمتَمدى ُمع احلًد ومتٌٖمض أو شمٌٖمل ،وٓ شمتَمدى ُمع اًمٓمػمة ومت٘مٕمد
قمَم شمقضمٝم٧م إًمٞمف سمؾ أسمٓمٚمف سم٤معمخ٤مًمٗم٦م واُمض عم٤م قمزُم٧م.
وهنك شمٕم٤ممم قمـ يمثػم ُمـ اًمٔمـ ٕن سمٕمْمف إصمؿ ومألضمؾ شمرك هذا اًمٌٕمض جي٥م شمرك اًمٙمثػم ،وهنك شمٕمـ٤ممم قمــ
اًمتنع ذم اعمًٚمٛملم ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا إِن ضم٤مءيمُؿ َوم ِ
٤مؾم ٌؼ سمِٜمَ ٌَ٠مٍ َوم َت ٌَ َّٞمٜمُقا َأن شم ُِّمٞم ٌُقا َىم ْق ًُم٤م سمِ َج َٝم٤م ًَم ٍ٦م َومت ُّْمٌِ ُحقا َقم َغم َُمـ٤م
َ ْ
َ َ
َ َ
َومٕم ْٚمتُؿ ٟم ِ
لم ،وقم٤مب شمٕم٤ممم قمغم ُمـ ظم٤مض ذم ِقمرض أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م سمًٌ٥م شمٚم٘مـل اًمٙمـالم ٓ سمـ٤مٕذن صمـؿ
َ٤مد ُِم َ
َ ْ
اًمٕم٘مؾ واًمتٗمٙمر؛ سمؾ شمٚم٘مٞمف سم٤مًمٚمً٤من إِ ْذ َشم َٚم َّ٘م ْق َٟم ُف سمِ َ٠م ًْم ًِٜمَتِٙم ُْؿُ مع اًمٙمالم سمٖمػم قمٚمؿ.
وروى اسمـ طمزم «قمـ قمٛمرو سمـ قمثَمن سمـ قمٗم٤من ىم٤مل= أشمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٌ
رضمؾ ىمد وم٘مئ٧م قمٞمٜمف وم٘م٤مل ًمف قمٛمر=
َتي ظمّمٛمؽ ،وم٘م٤مل ًمف= ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أُم٤م سمؽ ُمـ اًمٖمْم٥م إٓ ُم٤م أرى ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمر؟ومٚمٕمٚمؽ ىمد وم٘مـ٠مت قمٞمٜمـل
ظمّمٛمؽ ُمٕم٤م ،ومحي ظمّمٛمف ىمد وم٘مئ٧م قمٞمٜم٤مه ُمٕم٤م ،وم٘م٤مل قمٛمر=إذا ؾمٛمٕم٧م طمج٦م أظمر سم٤من اًم٘مْم٤مء«.
وم٤مًمت٠مين ذم طمؼ اعمًٚمؿ ُمـ أطمًـ إُمقر وأؾمٚمؿ.
وىمد رأيٜم٤م ُمـ يت٠مٟمك ومٞمٝمؿ ُيرزق سم٤مًمًؽم ،وُمـ شمنع ومٞمٝمؿ ىمد يٕم٤مىم٥م سمتٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر سمٕمٞمٌف ضمزاء ووم٤مىم٤م ،ؾمـؽم
اهلل مجٞمع اعمًٚمٛملم.

تشفل افقؿقع ظذ ظقرات ادسؾؿغ وافػرح بافظػر بعقرة ادسؾؿ!
ـ ّ
وشمِمـٝمل أقمٔمـؿ ُمــ اًمٓمٕمـ٤مم احلٚمـق
سمٜمٝمؿ
ٓ شمتٕمج٥م؛
ّ
ومٙمثػم ُمـ يتٕم٤مُمؾ ُمع قمٞم٥م أظمٞمف وقمقرشمف أو ؾم٘مٓمتف َ
ٌ
اعمِمتٝمك! ٓ أدري؛ ىمد شمؼمد ٟم٤مر سمٕمض اًمٜمٗمقس اًمٕم٤مضمزة قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م سم٠من شمٗمرح وشمٜمنم قمٞم٥م اعمًت٘مٞمؿ طمتـك ٓ
َ
يٌ٘مك أطمد أطمًـ ُمٜمٝم٤م ومٞمذ ّيمره٤م سمت٠مظمره٤م ..وذم احلدي٨م «ي٤م ُمٕمنم ُمـ آُمــ سمٚمًـ٤مٟمف ومل يـ١مُمـ ىمٚمٌـف ٓ شمٖمتـ٤مسمقا
اعمًٚمٛملم وٓ شمتٌٕمقا قمقراهتؿ؛ وم٢مٟمف ُمـ شمتٌع قمقرة أظمٞمف شمتٌع اهلل قمقرشمف ،وُمـ شمتٌـع اهلل قمقرشمـف ومْمـحف وًمـق ذم
ضمقف سمٞمتفش(.)2
ذم اجل٤مٟم٥م أظمر يم٤من اًم ُٕم ٌّ٤مد خي٤مومقن أن ي٠مصمؿ اعمًٚمٛمقن! ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ يٌٙمل أن قمَم أظمقه ر َسمف ،سمؾ رومض
أطمد اًمًٚمػ أن يٛمٌم ُمع أظمٞمف ذم ـمريؼ ُم٤مٕ ،هنؿ ؾمٞمٛمرون قمغم ىمقم ىمد يٖمت٤مسمقهنؿ؛ وم٘م٤مل ًمف أظمقه وُمـ٤م قمٚمٞمـؽ
ُمٜمٝمؿ؟ وم٘م٤مل= ي٠مصمؿ اعمًٚمٛمقن!
6
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ومٝمذا اًمٕم٤مسمد ِ
اًمقرع يمريؿ اخلٚمؼ ،ظم٤مف أن يٙمتً٥م اعمًٚمٛمقن إصمَم سمًٌٌف! ومٙمٞمػ يٗمرح اعمًٚمؿ سمً٘مقط أظمٞمـف
وهق ىمٓمٕم٦م ُمٜمف؟!!
سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا يمٞمـػ يٗمـرح سمًـ٘مقط داقمٞمـ٦م أو ِ
قمـ٤ممل أو رُمـز ًمٚمٛمًـٚمٛملم ،وذم هـذا اٟمخٗمـ٤مض ًمـديـ
اعمًٚمٛملم؟!! وذم اعم٘م٤مسمؾ اٟمٔمر إمم شمٕمٌد رؾمقل اهلل  ومٞم٘مقل ٕصح٤مسمف «ٓ خيؼمين أطمد قمـ أصح٤مّب ؿمـٞمئ٤م ومـ٢مين
أطم٥م أن أظمرج إًمٞمٙمؿ وأٟم٤م ؾمٚمٞمؿ اًمّمدرش( )1صغم قمٚمٞمف اهلل ذم إوًملم وأظمريـ.

ـ افتجسس
وهق يًتٕمٛمؾ ذم ـمٚم٥م اًمنم ،سمٞمٜمَم اًمتحًس ُيًتٕمٛمؾ ذم ـمٚم٥م اخلػم وآـمٛمئٜمـ٤من قمـغم اعمًـٚمٛملم؛ ومٙمـ٤من
ِ
ِ
ػ َو َأ ِظم ِٞمف.
قؾم َ
رؾمقل اهلل  يتحًس أطمقال اعمًٚمٛملم وُمـ هذا ىمقًمف َ ي٤م َسمٜم َّل ا ْذ َه ٌُق ْا َومت ََح ًَّ ًُق ْا ُمـ ُي ُ
أُم٤م اًمتجًس ومٝمق ٟم٤مشم٩م ُمــ أومتـلم اًمًـ٤مسم٘متلم وهمػمُهـ٤م ُمــ آومـ٤مت وـٕمػ اًمٜمٗمـقس يمـ٤مًمٗمراغ وشمـدين
آهتَمُم٤مت وهٌقط اًمٜمٗمقس ،سمٞمٜمَم ٟمدب اًمنمع إمم ؾمؽم اعمًٚمؿ «ُمـ ؾمؽم ُمًٚمَم ؾمؽمه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةش(.)2
«ُمـ ؾمؽم قمقرة ُم١مُمـ ومٙم٠مٟمَم اؾمتحٞم٤م ُمقؤودة ُمـ ىمؼمه٤مش( .)3وىمد ُمر احلـدي٨م «يـ٤م ُمٕمنمـ ُمــ آُمــ سمٚمًـ٤مٟمف ٓ
شمٖمت٤مسمقا اعمًٚمٛملم وٓ شمتٌٕمقا قمقراهتؿ؛ وم٢مٟمف ُمـ شمتٌع قمقرات أظمٞمف شمتٌع اهلل قمقرشمف ،وُمـ شمتٌع اهلل قمقرشمف ومْمـحف
وًمق ذم ضمقف سمٞمتفش.

ـ ِ
افغـقبـة
شمِمتٝمل يمثػم ُمـ اًمٜمٗمقس اعمريْم٦م ًمقك ؾمػمة اعمًٚمؿ وذيمر قمٞمٌف واًمتٜم٘مٞمص ُمٜمـفِ ،
وم٤مًمٖمٞمٌـ٦م ذيمـرك أظمـ٤مك سمـَم
ْ
يٙمره ،وهق قمٞم٥م ومٞمف وًمٞمس اومؽماء قمٚمٞمف؛ أُم٤م ذم طم٤مل آومؽماء ومٝمق اًمٌٝمت٤من.
اًمّمقر هب٤م هق أن شم٠ميمـؾ حلٛمـف
اًمٖمٞمٌ٦م شمذيمر هب٤م أظم٤مك وهق هم٤مئ٥م ٓ يًتٓمٞمع دومٕمؽ قمـ ًَم ْقك قمروف ،وم٠مؿمٌف ّ
وهق ُمٞم٧م؛ إذ أن ِ
اًمٕمرض يم٤مًمٚمحؿ ،وهمٞم٤مسمف قمٜمؽ يمٖمٞم٤مب روطمف وهق ُمٞم٧م ،وقمجزه قمــ دومـع هنٛمـؽ ًمٕمروـف
سمًٌ٥م همٞم٤مسمف ،يِمٌف قمجزه قمـ أيمٚمؽ حلٛمف وهق ُمٞم٧م سمًٌ٥م همٞم٤مب روطمف ..يمُػ قمـ قمرض أظمٞمؽ ،مل ْ شمُٙم ّٚمـػ
إطمّم٤مء قمٞمقسمف وشمًجٞمٚمٝم٤مً ،مً٧م طمٗمٞمٔم٤م قمٚمٞمف وٓ ويمٞمال قمغم قمٛمٚمف وٓ أٟم٧م جم٤مزيف.
قم٘م٥م إومراح واعمج٤مُمع يرضمع اًمٜم٤مس إمم سمٞمقهتؿ ومػمايمٛمقن ضمٌ٤مٓ ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م قمَم ؿم٤مهدوه ،وسمال داع.
ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤مب اًمٖمٞمٌ٦م اًمٗمراغ ،ومراغ اًم٘مٚمقب ُمـ آهتَمُمـ٤مت اًمٕم٤مًمٞمـ٦م وُمــ آٟمِمـٖم٤مل سم٢مصـالح قمٞمـقب
اًمٜمٗمس وُمـ آؾمتٕمداد احلؼ ًمٚم٘م٤مء اهلل.
<6:8
صحيح يسهى ،سقى ٔ ،3699صحيح اتٍ ياجح ،سقى 3578
89:
200

وُمـ قمالضمف أن شمٜمٔمر ومٞمَم شم٘مقل وُم٤م اًمٗم٤مئدة ذم ىمقًمف!
وإذا يمٜم٧م ؾم٤مُمٕم٤م ًمٚمٖمٞمٌ٦م ومل شمٜمٙمره٤م أصمٛم٧م أيْم٤م إذا مل شمٜمٙمر إذ روٞم٧م وإٓ ومٞمج٥م اإلٟمٙم٤مر أو اعمٗم٤مرىم٦م ،وإذا
ُم٤مل ىمٚمٌؽ وم٤مؾم٠مًمف ُم٤م اًمٗم٤مئدة ومٞمَم شمًٛمٕمف! ُمع ُمراقم٤مة ُم٤م هق ُمًتثٜمك ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م يم٤مًمٗم٤مؾمؼ اعمج٤مهر ًمٚمتحـذير ُمٜمـف،
ويم٤مًمٜمّمٞمح٦م ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ورومع إُمر ًمٚم٘م٤ميض.
ُمـ أومْمؾ ـمرق قمالضمٝم٤م يمَم ىم٤مل اًمًٚمػ أن شمٗمؽمض أظم٤مك ظمٚمػ أىمرب ضمدار يًٛمع ُم٤م شم٘مقل ومٞمف ،وم٘مؾ ُم٤م
َت٥م أن يًٛمٕمف ..واشمؼ اهلل؛ وم٘مٚمٞمؾ ُمـ ظمال ُمـ هذه أوم٦م.

ـ افـؿقؿة
وهل اًمًٕمل سملم اًمٜم٤مس وٟم٘مؾ اًمٙمالم قمغم وضمـف اإلومًـ٤مد ،وىمـ٤مل  ٓ« يـدظمؾ اجلٜمـ٦م ٟمـَممش( )1وذم ًمٗمـظ
«ىمتّ٤متش واعمٕمٜمك واطمد .وىمد أظمؼم  سمٕمذاب رضمؾ ذم ىمؼمه ًمٜمٛمٞمٛمتف ،ويم٤من اًمرضمؾ يراه٤م أُمرا صٖمػما..
إن ظمراب اًمٜمٗمقس ،وشمِم٤مطمٜمٝم٤م ،واًمٌٖمْم٤مء سملم اًمٜم٤مس ،وظمـراب اًمٌٞمـقت ،وإومًـ٤مد اعمـقدة واًمّمـداىم٤مت،
وشمٕم٤مدي اإلظمقة ،وومض قمالئؼ اخلػم ِ
وصالت اإلطمً٤من سملم اًمٜم٤مس؛ يمؾ هذا ٓ َتٌـف ٟمٗمـس قم٤مسمـدة وٓ ومٓمـرة
ُمًت٘مٞمٛم٦م؛ ومٚمػمشمدع اُمرؤ ُم٤مًم٧م ٟمٗمًف إمم اًمنم؛ ومٜم٤مر اًمنم واًمٌٖمْم٤مء اعمِمتٕمٚم٦م ٓ شمؽمك أطمدا سمؾ شم٠ميمؾ ُمـ٤م طمقهلـ٤م.
واضمتَمع اعمًٚمٛملم وشمآًمٗمٝمؿ ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ،وجي٥م طمٗمٔمٝم٤م.

ـ ضؾب افرياشـة
ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ أهن٤م آظمر ُم٤م خيرج ُمـ رؤوس اًمّمدّ ي٘ملم..
وهل ؾمٌ٥م ذم يمٗمر ومرقمقن وإسمٚمٞمس واًمٞمٝمقد ورؤؾم٤مء اًمٜمّم٤مرى وهرىمؾ ،سمٞمـٜمَم ذم اًمنمـع هٜمـ٤مك ومْمـؾ ذم
مخقل ِ
اًمذيمر يٕمٜمل قمدم اًمِمٝمرة ،ىم٤مل رؾمقل اهلل « إن اهلل حي٥م اًمٕمٌد اًمت٘مـل اًمٖمٜمـل اخلٗمـلش( .)2وأيْمـ٤م ىمـقل
ٕسمـرهش( .)3وىمـ٤مل «اًمِمـٕمث٦م
رؾمقل اهلل « رب أؿمٕم٨م أهمؼم ذي ـمٛمريـ ُمدومقع سم٤مٕسمقاب ًمـق أىمًـؿ قمـغم اهلل ّ
رؤوؾمٝمؿ اخلٛمّم٦م سمٓمقهنؿ اعمٖمؼمة أىمداُمٝمؿ اًمذيـ إذا طميوا مل ي١مسمف هلؿ وإن هم٤مسمقا مل ُيٗمت٘مـدواً ،مـق ىمًـؿ ٟمـقر
أطمدهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم أهؾ اعمقىمػ ًمقؾمٕمٝمؿش .وذًمؽ خلٚمقص أقمَمهلؿ ِ
وىمٚم٦م شمٌٕم٤مهتؿ ،وهذه أوم٤مت ُمقضمقدة
ذم اًمِمٝمرة.
وذم احلدي٨م أيْم٤م أن «اإلُم٤مرة ظمزي وٟمداُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش ،وذًمؽ ًمٕمٔمؿ اعمً١موًمٞم٦م ووٕمػ اًمٜمٗمقس؛ ومـال
رء أؾمٚمؿ ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م ُم٤م وضمدت إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال ،وٓ شمت٘مدم إٓ إذا شمٕملم قمٚمٞمؽ إُمر ومل دمد ُمـ يٙمٗمٞمؽ.
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ـ ؽؾبة افشفقة وحتؽؿفا دم اإلكسان وحتريؽفا فف
وظمّمف هب٤م ،ظمن ُم٤م آشم٤مه اهلل سمًـٌ٥م همٚمٌـ٦م اًمِمـٝمقة قمٚمٞمـفً ،مٚمـَمل أو ًمٚمٜمًـ٤مء ،أو
ظمن رضمؾ آشم٤مه اهلل آي٤مشمف،
ّ
ِ
ِ
َ٤من ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
٤من َومٙم َ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
٤مٟمً َٚم َخ ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
يـ *
٤مو َ
ًمٖمػمه٤م ُمـ ٟمتـ إرضَ  ..واشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ا ًَّمذ َي آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه آ َي٤مشمٜمَ٤م َوم َ
٥م إِن َ َْت ِٛم ْـؾ َقم َٚمٞم ِ
ض َوا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛم َث ِؾ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
َو ًَم ْق ِؿم ْئٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م َو ًَمٙمِٜمَّ ُف َأ ْظم َٚمدَ إِ َمم إَ ْر ِ
ـف َي ْٚم َٝم ْ
َؽميمْـ ُف
ْ
ـ٨م َأ ْو شم ْ ُ
َي ْٚم َٝم٨م ..أي٤مت.
بقـام جاء دم إثـر :أن اهلل شبحاكف وتعاػ حيب افعؼؾ افؽامؾ ظـد ورود افشفقات وحيب افبك افـاؿد ظـد
ورود افشبفات.
ُمع همٚمٌ٦م اًمِمٝمقة يٙمقن ؾم٘مقط اهلٛم٦م ودٟم٤مءة آهتَمم وظمً٦م اإلرادة واًمتـدين احلٞمـقاين واٟمٓمـَمس اًمٌّمـػمة
وشمٚمػ اًمٗمٓمرة ووم٘مدان اًمٕمٚمؿ ورومع طمقاضمز اخلػم واهلٌقط اٟمحدارا إمم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم ..وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.
وُمع همٚمٌ٦م اًمِمٝمقة شمٙمقن طمرارهت٤م اعمت٘مدة ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ىمد همٚمٌ٧م صؼمه ،وًمق همٚم٥م صؼمه ؿمٝمقشمف ًمرومٕمف
اهلل ،ومٚمَم همٚمٌ٧م ؿمٝمقشمف صؼمه اٟمتٙمس واٟمتٙمً٧م ُمٕمف اًمٗمٓمرة.
همٚمٌ٦م اًمِمٝمقة شمٕمٜمل شمٚمٓمخ اًمْمٛمػم وشمٚمقث اًمٗمٓمرة ووهـ اًم٘مٚم٥م.
واًمٕمالج ذم اًمّمؼم هلل واًمتّمؼم سمف ،وآؾمتٕم٤مو٦م سم٤معمٌ٤مح ،واًمرهمٌ٦م ومٞمَم قمٜمد اهلل ُمـ ضمـٜمس ُمـ٤م شمـرك؛ أقمٔمـؿ
وظمػما ،وآٟمِمٖم٤مل سم٤معمٕم٤مزم واًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وقمدم اًمٗمـراغ ،واُمـتالء احلٞمـ٤مة سم٤مٕهـداف اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م واًمٕمٛمـؾ
واًمتخٓمٞمط إلٟمج٤مزه٤م ،واًمري٤مو٦م ؾمٌٞمؾ أيْم٤م ،واًمًٛمق اًمروطمل سم٤مًمتٕمٌد؛ ومٞمٖمٚم٥م اًم٘مٚمـ٥م واًمـروح ُؾمـٕم٤مر اعمٞمـؾ
اًمِمٝمقاين.
وُمـ اؾمت٘مرت ُمرايمٌف ُمأل طم٥م اهلل ىمٚمٌف واؾمتٖمٜمك سمف قمـ طم٥م همػمه ،واؾمتٛمتع وشمٚمـذذ سمـ٤مًم٘مرب ُمٜمـف ِذيمـرا
وقمٌ٤مدة وىمّمدا طمتك جيٕمؾ سم٘مٞم٦م ّ
اًمٚمذات ذم ُمقاوٕمٝم٤م وذم طمجٛمٝم٤م ،وُمـ اؾمت٘مر ذم ىمٚمٌـف اخلـقف ُمــ اهلل شمٕمـ٤ممم
ـمرد ُمٜمف اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م ..واهلل اهل٤مدي واًمٕم٤مصؿ.

ـ إضالق افبك وتتبع احلرمات
وهق ُمـ ضمٜمس ُم٤م ؾمٌؼ ،ويمػ اًمٌٍم أول ُمرة أين مم٤م سمٕمده ،ويٜمجل ُمــ ُمٝم٤مًمـؽ وُمــ شمٕمٚمـؼ اًم٘مٚمـقب
وشمِمقف اًمٜمٗمقس وظمٚمؾ آهتَمُم٤مت واعمٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ سمٕمد ذًمؽ ..وذم هذا ضم٤مء ىمقًمف شمٕمـ٤مممَ وَٓ َشم ْ٘م َر ُسمـق ْا اًمزٟمَـك
لم َي ُٖمْمقا ُِم ْـ
ومٝمق هنل قمـ اًم٘مرب وًمٞمس عمجرد اًمٗمٕمؾ ،ومٝمق هنل ًمٚمٗمٕمؾ وعم٤م ي١مدي إًمٞمف؛ وىم٤مل شمٕم٤ممم ُ ىمؾ ًم ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
وضم ُٝم ْؿ َذًم ِ َؽ َأ ْزيمَك َهل ُ ْؿ ومٜمٝمك قمـ ُمٌدأ اعمحرم وهم٤ميتف ،وأظمؼم سم٠من ذم هذا زيم٤مة ًمٚمٜمٗمقس؛
حي َٗم ُٔمقا ُوم ُر َ
َأ ْسم َّم٤م ِره ْؿ َو َ ْ
شمٓمٝمػما ُمـ ذه٤م وشمٜمٛمٞم ً٦م خلػمه٤م.
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ـ داء افـؽالم!..
َأوداء هق؟ ٟمٕمؿ ،وأ ّيَم داء!
زرع هيع وطمّم٤مده وخؿ اًمت٠مصمػم سمخػم يم٤من أو سمِنم.
إصؾ أن ي١مُمر اإلٟمً٤من أن يتٙمٚمؿ سم٤مخلػم وأن يّمٛم٧م قمـ اًمنم ،وًمٙمـ عم٤م همٚم٥م اًمٓمٞمش ويمثرة اًمٙمالم همػم
اًمٜم٤مومع أوص رؾمقل اهلل  سمحٗمٔمف وم٘م٤مل عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ «أُمًؽ قمٚمٞمؽ هذاش وأؿم٤مر إمم ًمً٤مٟمف..
وأوص يمثػم ُمـ اًمًٚمػ سمحٗمظ اًمٚمً٤من طمتك ىم٤مًمقا أٟمف ُم٤م ُمـ رء أطمؼ سمٓمقل طمٌس ُمــ اًمٚمًـ٤من ،ويمـ٤من
سمٕمْمٝمؿ يٕم٤مىم٥م ٟمٗمًف ًمق شمٙمٚمٛم٧م ومٞمَم ٓ يٕمٜمٞمٝم٤م سمّمقم ؾمٜم٦م!..
ودظمؾ قمٛمر قمغم أّب سمٙمر  ومقضمده يٛمًؽ ًمً٤مٟمف وم٘م٤مل ًمف= ُمف! وم٘م٤مل= هذا اًمذي أوردين اعمقارد(.)1
وٓ سمد ُمـ اًمٜمٔمر ومٞمَم شمٙمت٥م اعمالئٙم٦م ،واًمٞم٘ملم سمٚم٘م٤مء اهلل وإطمّم٤مء اًمٙمٚمَمت وأصمره٤م وُم٤م أ ّصمـرت ذم همـػمه ُمــ
ظمػم أو ذ ..ويً٠مل اًمٕم٤مسمد ٟمٗمًف ُم٤مذا أؾمتٗمٞمد ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م؟
ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي أٟمف ُمٜمذ مخً٦م قمنمة قم٤مُم٤م مل يتٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م إٓ ؾم٠مل ٟمٗمًف ىمٌٚمٝم٤م أشمٙمتـ٥م ًمـف أم قمٚمٞمـف؟
ومٙم٤من ذًمؽ اإلُم٤مم ورومٕمف اهلل شمٕم٤ممم.
ويم٤مٟم٧م اسمٜم٦م ًمٚمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ،وهق ذم جمٚمًف ُمع إظمقاٟمف ،شمًت٠مذٟمف ي٤م أّب أأًمٕم٥م؟ ومال جيٞم٥م ،ومتٙمـرر ؾمـ١ماهل٤م
وهق ٓ جيٞمٌٝم٤م ،وم٘م٤مل ًمف سمٕمض ضمٚمً٤مئف ًمق أُمرهت٤م أن شمٚمٕم٥م! وم٘م٤مل= ٓ ُشمٙمت٥م قمكم ذم يمت٤مّب أين أُمرهت٤م سم٤مًمٚمٕم٥م!
ٟمٕمؿ هق شمدىمٞمؼ ُمٜمف رمحف اهلل؛ ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٓمٚم٥م ُمراضمٕم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اعمحرُم٦م وأصمٛم٦م واعمٖمت٤مسم٦م واجل٤مرطم٦م واًمت٤مومٝم٦م!

ـ افتفقك واحلرة ..افسدد
وهق ٟم٤مشم٩م إُم٤م ُمـ ضعػ افعؾؿ وافبقـة وافزهان ،وقمالضمف أن يٓمٚم٥م اًمدًمٞمؾ واًمٕمٚمؿ واًمٌٞمٜم٦م ،وهلـذا يم٤مٟمـ٧م
اًمٌّمػمة ُمـ اًمٗمرائض اًمتل أُمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م ،وىمد أُمر شمٕم٤ممم سمٓمٚم٥م اًمدًمٞمؾ واًمؼمهـ٤من ،وأُمـر سمـ٤مًمتٗمٙمر ومـٞمَم
ِ ٍ
ِ
ـؿ
ظمٚمؼ ،وومٞمَم أٟمزل ،وذم طم٘م٤مئؼ إُمقر وشم٘مٚمٞمٌٝم٤م إِٟم َََّم َأقم ُٔمٙمُـؿ سمِ َقاطمـدَ ة؛ َأن َشم ُ٘مق ُُمـقا هللَِّ َُم ْثٜمَـك َو ُوم َـرا َدى ُصم َّ
َشم َت َٗمٙم َُّروا.
وضمف اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مقة اإلرادة؛ ومٛمـدح أوزم اًمٕمـزم
أو يٙمقن اًمتٝمقك واحلػمة واًمؽمدد ُمـ ضعػ اإلرادة ،سمٞمٜمَم ّ
ُمـ اًمرؾمؾ ،وذيمر قمـ ُمٕمّمٞم٦م آدم َ ومٜم َِز َو َمل ٟم ِ
ـ٧م
َجدْ ًَم ُف َقم ْز ًُم٤م ومالُمف قمغم هذا ،وأُمر ٟمٌٞمف سمـ٤مًمٕمزم َ ومـ٢مِ َذا َقم َز ُْم َ
َ ْ
َومت ََقيم َّْؾ َقم َغم اهللِّ وأُمر شمٕم٤ممم قمٛمقُم٤م سم٤مًمّمؼم وآقمتّم٤مم سمف واًمتقيمؾ قمٚمٞمف واعميض ذم اًمٓمريؼ.
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وقم٤مب شمٕم٤ممم اًمؽماضمع قمـ اخلػم وم٘م٤ملُ ىم ْؾ َأٟمَدْ ُقمق ُِمـ د ِ
ون اهللِّ َُم٤م َٓ َيٜم َٗم ُٕمٜمَ٤م َوَٓ َي ُيٟمَ٤م َوٟم َُرد َقم َغم َأ ْقم َ٘م٤مسمِٜمَ٤م َسم ْٕمـدَ
ُ
ِ
لم ِذم إَ ْر ِ
ـػم َ
اؾمت َْٝم َق ْشم ُف َّ
٤مب َيدْ ُقمقٟمَـ ُف إِ َمم ْاهلُـدَ ى ائْتِٜمَـ٤م وومنـه٤م
اًمِمـ َٞم٤مـمِ ُ
ـح ٌ
ان ًَمـ ُف َأ ْص َ
إِ ْذ َهدَ اٟمَ٤م اهللُّ يمَ٤م ًَّمذي ْ
ض َطم ْ َ
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن أن أ ي٦م ُمث٤مل ًمرضمؾ يم٤من قمـغم هـدى ُمـع روم٘مـ٦م صـ٤محل٦م صمـؿ شمراضمـع واٟمحـرف وفمٗمـرت
اؾمت َْٝم َق ْشم ُف وٟمزًم٧م سمـف ذم أهمـراض إرض وؿمـٝمقاهت٤م ،سمٞمـٜمَم أصـح٤مسمف اعمٝمتـدون ٓ
اًمِمٞم٤مـملم سمف سمًٌ٥م هقاه ْ 
ًمٙمـ احلػمان اعمؽمدد هم٤مرق ذم طمػمشمف ..هداٟم٤م اهلل وإي٤مك ّ
ورؿمدٟم٤م.
يزاًمقن يدقمقٟمف ًمٚمرضمقع إمم اهلدى ًمٞمٕمقدّ ،
ِ
ـ٥م إِ ًَمـ ْٞمٙم ُُؿ ْ ِ
يـَم َن َو َز َّيٜمَـ ُف ِذم
ــ اهللََّ َطم ٌَّ َ
اًمرؿمد واعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ ًمميـ٦م َ و ًَمٙم َّ
اإل َ
وهٜم٤م شمٕمٚمؿ ىمٞمٛم٦م اًمثٌ٤مت وىمٞمٛم٦م ُ
٤من ُأو ًَم ِئ َؽ هؿ اًمر ِ
ِ
اؿمدُ َ
ُىم ُٚمقسمِٙم ُْؿ َويم ََّر َه إِ ًَم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َر َوا ًْم ُٗم ًُ َ
ون * َوم ْْم ًال ُم َـ اهللَِّ َوٟمِ ْٕم َٛم ً٦م ....صدق اهلل
قق َوا ًْمٕم ّْم َٞم َ ْ
ُ ُ َّ
اًمٕمٔمٞمؿ وؿمٛمٚمٜم٤م سمٗمْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ.

ـ رذيؾة ضعػ اإلرادة ..وافتبعقة واإلمعقة وآظتامد ظذ أخريـ
وهق أُمر همري٥م وطم٤مًم٦م ُمتٗمردة شمٕمؽمي اإلٟمً٤من وهل أن يٕم٤مين اإلٟمً٤من ُمـ وضمقد إرادشمـف! ويٌحـ٨م قمٛمــ
يتحٛمٚمٝم٤م قمٜمف وي٠مظمذ اًم٘مرارات ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف!!
ويمرر سمٞم٤مٟمف ُمرارا ،وهق أن افتـازل ظـ اإلرادة جريؿة ،وأووح أن ىمقُمـ٤م ،سمـؾ
سمٞمٜمَم ضم٤مء اًم٘مرآن سم٠مُمر ْ
ومّمؾّ ،
آهت ْؿ َقم َذا ًسم٤م ِو ْٕم ًٗم٤م ُم َـ اًمٜم ِ
أمم٤م ،دظمٚمقا اًمٜم٤مر سمًٌ٥م إِٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م ًَمٙم ُْؿ َشم ٌَ ًٕم٤مَ  ،ه ُ١مٓء َأ َوٚمقٟمَ٤م َوم ِ ِ
َّـ٤مرَ ،ىم َ
ػ
ـ٤مل ًمِٙمُـؾ ِوـ ْٕم ٌ
ِ
قن * َو َىم٤م ًَم ْ٧م ُأوَٓ ُه ْؿ ُٕ ْظم َر ُاه ْؿ َوم ََم يم َ
َو ًَمٙمِـ َّٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
يـ ُيمٜمَّـ٤م
ذيم ُ
َ٤من ًَمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ُِمـ َوم ْْم ٍؾ!َ  ،ه ُ
َآؤٟمَـ٤م ا ًَّمـذ َ
ـ١مٓء ُ َ
ِ ٍ
ٟمَدْ ُقمق ُِمـ دوٟمِ َؽ َوم٠م ًْم َ٘مقا إِ ًَمٞم ِٝمؿ ا ًْم َ٘مق َل إِ َّٟمٙمُؿ ًَمٙم ِ
َـ٤مذ ُسم َ
اًمًـ َٚم َؿ َو َو َّـؾ َقمـٜم ُْٝمؿ َُّمـ٤م يمَـ٤مٟمُق ْا
قن * َو َأ ًْم َ٘م ْ
ْ ْ ُ ْ
ُ
ْ
ـق ْا إِ َمم اهللِّ َي ْق َُمئـذ َّ
ْ
ؽم َ
ون ..وذيمر رؾمقل اهلل  أن ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر هذا اًمّمٜمػ « وأهؾ اًمٜم٤مر مخً٦م« ،صمؿ ذيمر أوهلـؿ «اًمْمـٕمٞمػ
َي ْٗم َ ُ
اًمذي ٓ َز َسمر ًمف ،اًمذيـ هؿ ومٞمٙمؿ شمٌٕم٤م ٓ يٌتٖمقن أهال وٓ ُم٤مٓش( )1وُمٕمٜمك «ٓ َز َسمر ًمفش يٕمٜمل ٓ قم٘مؾ ًمـف يردقمـف
اعمحرم ،و«هؿ ومٞمٙمؿ شمٌعش ومال إرادة وٓ ُه٦م ٓ« ،يٌٖمقن أهال وٓ ُم٤مٓش ،هق ؾم٘مقط اهلٛم٦م قمــ أُمـر اًمـدٟمٞم٤م
قمـ َّ
وأظمرة وهق أُمر ُمذُمقم ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم حي٥م ص٤مطم٥م ِ
اهلٛم٦م ٓ ؾم٤مىمٓمٝم٤م ،وي٘مرر ؿمٞمخ اإلؾمالم أن ؾم٘مقط اهلٛم٦م قمـ
أُمر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٓ يٛمدح ص٤مطمٌٝم٤م سمؾ ُيذم ،وهق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر.
إن اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م ُمـ همقى «ذم إرادشمف وؿمٝمقشمفش اشمٌ٤مقم٤م ًمٖمػمه ،وُمـ وؾ «ذم ومٝمٛمف وقمٚمٛمفش اشمٌ٤مقم٤م ًمٖمػمه..
ؾمتح٤مؾم٥م وطمدك ،ومتقت وطمدك وشمُ٘مؼم وطمدك وَتنم وطمدك َ ويمُٚم ُٝم ْؿ آشمِ ِٞمف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َوم ْر ًدا ومـ٢من
إٟمؽ
َ
شمٜم٤مزًم٧م قمـ إرادشمؽ وؿمخّمٞمتؽ اًمٞمقم ومًتٕمقد ًمؽ طمـلم ُمقشمـؽ ًمتٌٙمـل قمـغم شمْمـٞمٞمٕمؽ إلرادشمـؽ وأظمـذك
ًم٘مرارك ..وؾمتٕمٚمؿ طمٞمٜمٝم٤م أن ُمـ اُمتٚمؽ إرادشمف وٟمج٤م مل يٙمـ يٛمٚمؽ أُمرا ُطم ِرُم٧م أٟم٧م ُمٜمف سمؾ أُمر شمٜم٤مزًمـ٧م أٟمـ٧م
قمٜمف ،وؾمتٕمٚمؿ أن ُمـ شمٌٕمتف ذم سم٤مـمؾ همقاي ً٦م أو والًٓ مل يٙمـ يزيد قمٜمؽ ؿمٞمئ٤م.
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ِ
اعمًتٕمٛمرة ،حي٤موًمقن صٜمع هذا اًمٜمٛمقذج ،واًم٘مـرآن ذم اعم٘م٤مسمـؾ
إن اًمٓمقاهمٞم٧م واعمًتٌديـ اعمحٚمٞملم ،واًمدول
يّمٜمع ٟمٛمقذضم٤م ُم٘م٤مسمال ُمتحررا وُمتحٙمَم ذم إرادشمف وآظمذا ًم٘مراره قمغم سمّمػمة وسمٞمٜم٦م ويٛميض ذم اًمٓمريؼ ٓ يٚمتٗمـ٧م
وٓ يؽماضمع ،وإن قم٤مىمف قم٤مئؼ ومتقىمػ ىمٚمٞمال أو اقمؽماه طم٤مئؾ ٓ يٚمٌ٨م أن يٜمتٗمض ويـٜمٗمض اًمٕمـ٤مئؼ ويٛميضـ إِ َّن

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍم َ
ػ ُم َـ َّ
ون  ..وًمذا يم٤من اإلؾمالم طمٞمـ٤مة ضمديـدة َ أ َو
يـ ا َّشم َ٘مق ْا إِ َذا َُم ًَّ ُٝم ْؿ َـم ِ٤مئ ٌ
ا ًَّمذ َ
اًمِم ْٞم َٓم٤من شم ََذيم َُّرو ْا َوم٢م َذا ُهؿ ُم ٌْ ُ
ُقرا َي ْٛم ٌِم سمِ ِف ِذم اًمٜم ِ
َُمـ يم َ
َّ٤مس؟ ..صدق اهلل.
َ٤من َُم ْٞمتً٤م َوم َ٠م ْطم َٞم ْٞمٜمَ٤م ُه َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ًَم ُف ٟم ً

وًمٞمٙمـ ذم سم٤مًمؽ أن ىمقة اإلرادة وُمْم٤مء اًمٕمزيٛم٦م ٓ يٜم٤مىمض اعمِمقرة؛ وم٠مىمقى اخلٚمؼ وأقمالهؿ ُه٦م وأُمْم٤مهؿ
قمزيٛم٦م ،رؾمقل اهلل  ،يم٤من أيمثر اًمٜم٤مس ُمِم٤مورةً ،مٙمـ يم٤من إذا اختذ ىمراره وقمزم شمقيمؾ قمغم اهلل ومل يؽماضمع طمتك
ي٘ميض اهلل ًمف.
إن اعمرء اًمٕم٤مىمؾ ،واخل٤مُم٦م اعمٜمٔمٛم٦م واًمِمخّمٞم٦م اًمًقي٦م يًتٓمٞمع=
أوٓ ..أن حيدد اًمٌدائؾ ،ويٕمٓمل ًمٙمؾ سمديؾ ىمٞمٛمتف وأُهٞمتف ،وشمٜمٛمٞمـ٦م اًمٌـدائؾ ًمٚمقصـقل ًمألومْمـؾ وشمـالذم
اًمٕمٞمقب.
صم٤مٟمٞم٤م ..آظمتٞم٤مر اًمّمحٞمح ،وٓ قمٚمٞمؽ أن ختٓملء ومٝمق ًمٞمس قمٞمٌ٤م ـم٤معم٤م سمذًم٧م وؾمـٕمؽ وضمٝمـدك وؾمـتتٕمٚمؿ،
ومٛمع اًمتجرسم٦م واًمتٙمرار يتحًـ آظمتٞم٤مر وشمّمٌح اإلص٤مسم٦م أيمثر.
صم٤مًمث٤م ..اًم٘مدرة قمغم َتديد اهلدف واًمٕمٛمؾ واجلد واعمث٤مسمرة ،واًمتّمٛمٞمؿ اًمذي يٕملم ذم اًمقصـقل إمم اًمٖم٤ميـ٤مت
اًمّمحٞمح٦م ذقم٤م.

ـ آفتـقاء
وهق ٟم٤مشم٩م ُمـ اًمْمٕمػ وآؾمتًالم ًمف ،وهق ُمـ ؿمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم..
وهق داء ُمٜمتنم وُمتٕمٛمؼ ذم سمٞمئ٤مشمٜم٤م اًمتل ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝمـ٤م اخلـقف واًم٘مٛمـع ًمٕم٘مـقد ـمقيٚمـ٦م؛ إذ أٟمـف ُمــ ٟمـقاشم٩م
آؾمتٌداد اًمذي يٗمًد اًمِمٕمقب قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ وخيـرج ًمٜمـ٤م ـ وُمٜمّـ٤م ـ ظم٤مُمـ٤مت شم٤مًمٗمـ٦م ٓ شمّمـٚمح ًمٌمـء؛ ٓ
ًمتحٛمؾ ىمْم٤مي٤م وٓ إلظمالص عمٌدأ وٓ صمٌ٤مت قمغم ُمٕمت٘مد.
ًم٘مد أ صٌح اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس حيتٛمقن هبذا اخلٚمؼ اًمذُمٞمؿ ،طمتـك مل شمٕمـد شمًـتٓمٞمع أن شم٘مـػ قمـغم طم٘مٞم٘مـتٝمؿ
سمًٝمقًم٦م ،وأُم٤م اًمّم٤مدق اًمقاوح وم٘مٚمٞمؾ هق وقمٛمٚم٦م ٟم٤مدرة ..سمؾ ًم٘مد أصٌح هذا اخل ُٚمؼ ُمِمٙمٚم٦م ىمقُمٞم٦م!!
ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمتخٚمص ُمٜمف إٓ سم٤مًمّمدق وُمقاضمٝم٦م اًمٜمٗمس وُمقاضمٝم٦م طم٘م٤مئؼ إُمقرً ،مإلٟمً٤من أن يٕمٛمؾ ويقاضمف
حيٛمـؾ ٟمٗمًـف ُمـ٤م ٓ يٓمٞمـؼ ٕٟمـف «ٓ يٜمٌٖمـل
سم٘مدر ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ُ َٓيٙمَٚم ُ
ػ اهللُّ َٟم ْٗم ًً٤م إَِّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م وًمٚمٛم١مُمـ أٓ ّ
ًمٚمٛم١مُمـ أن يذل ٟمٗمًفش وهذا اعم٠مظمذ ؾمٞمٙمً٥م اإلٟمً٤من ىمقة قمغم ُمدى إي٤مم واظمتالف اعمقاىمػ؛ ٕن اًمقوقح
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وحم٤موًم٦م آرشم٘م٤مء احل٘مٞم٘مل ؾمتثٛمر ،ومجع اًمٕمزيٛم٦م واًمتِمجع ؾمٞم١ميت صمٛمرشمف ُمع إي٤مم ،وأقمٔمؿ ذًمؽ يمٚمـف اًمتقيمـؾ
قمغم اهلل؛ ومَم أىمقاه وأىمقى ص٤مطمٌف!.
ًمٙمـ ٓ قمذر ذم آًمتقاء وقمٛمؼ اعمً٤مرب ووقمقرة اًمدروب ًمتّمؾ إمم طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمت٘مد أو ُمِم٤مقمر أو ُمقاىمـػ
أو ُمٌ٤مدئ اإلٟمً٤من؛ إذ هق اخل٤مه ذم هذه احل٤مل ،يمَم ختن اًم٘مْم٤مي٤م واعمٌ٤مديء واًمٕم٘م٤مئد طملم ٓ دمد ٟمٗمقؾم٤م ؾمقي٦م
َتٛمٚمٝم٤م.
سمؾ هذا داء قم٤مم ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس؛ ًم٘مد يم٤من اًمٕمرّب اجل٤مهكم ومٔم٤م وضم٤مهال وهمٚمٞمٔم٤م ذم رومْمفً ،مٙمـ ُمٞمزشمـف أٟمـف
ٍ
ظم٤مُم٤مت ووٕمػ
يم٤من واوح٤م ومٚمق آُمـ ًمٙم٤من سمٜمٗمس اًم٘مقة ذم اخلػم ..أُم٤م اًمٞمقم ومٛمٞمققم٦م اًمِمٝمقات وا ًْمتقاء وشمٚمػ
ٟمٗمقس.

ـ افؽذب ..جامع افؼور وأصؾفا
وهق اًمرذيٚم٦م اعمًتٚمزُم٦م ًمٕم٤مُم٦م اًمنمور«وإن اًمٙمذب هيدي إمم اًمٗمجقرش()1؛ واعمٕمٜمك أن اًمٙمذب ظمٚمؾ ذم اًم٘مقة
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وُمـ صمؿ ي١مدي إمم اخلٚمؾ ذم اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م وهق اًمٗمجقر.
سمٞمٜمَم اًمّمدق هق صح٦م واؾمت٘م٤مُم٦م اًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمـ َصمؿ ي١مدي إمم صالح واؾمت٘م٤مُم٦م اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م وهلذا ىم٤مل
«وإن اًمّمدق هيدي إمم اًمؼمش وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم َ وا ًَّم ِذي َضم٤مء سمِ٤مًمّمدْ ِق َو َصدَّ َق سمِ ِف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ُْعم َّت ُ٘م َ
ـقن * َهلُـؿ َُّمـ٤م
َي َِم َ
لم ،وم٠مظمؼم أن اًمّمدق واًمتّمديؼ ي٘متيض اًمت٘مقى سمؾ واإلطمً٤من.
٤مءون ِقمٜمدَ َرهبِ ْؿ َذًم ِ َؽ َضم َزاء ا ُْعم ْح ًِٜم ِ َ
اًمٙمذب يٙمقن ذم اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمٙمذب ذم إظمٌ٤مر واًمققمقد؛ وهق اعمٕمٜمك اعمتٌ٤مدر سملم اًمٜم٤مس.
واًمٙمذب يٙمقن ذم آدقم٤مء ومٞمدقمل طم٤مٓ ًمٞمس ًمف ..وقمٜمد اعمقىمػ يتٝم٤موى َ و ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َُمـ َي ُ٘م ُ
قل آ َُمٜمَّ٤م سمِـ٤مهللَِّ
ِ
َوم٢مِ َذا ُأ ِ
َّ٤مس َيم َٕم َذ ِ
وذ َي ِذم اهللَِّ َضم َٕم َؾ ومِ ْتٜمَ َ٦م اًمٜم ِ
ؽميمُـقا َأن َي ُ٘مق ًُمـقا آ َُمٜمَّـ٤م
٥م اًمٜم ُ
اب اهللَِّ ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم َ أ َطمً َ
َّـ٤مس َأن ُي ْ َ
ُقن * و ًَم َ٘مدْ َوم َتٜمَّ٤م ا ًَّم ِذيـ ُِمـ َىمٌٚمِ ِٝمؿ َوم َٚمٞمٕم َٚمٛمـ اهللَُّ ا ًَّم ِذيـ صدَ ُىمقا و ًَمٞمٕم َٚمٛمـ ا ًْمٙم ِ
لم ومجٕمـؾ اًمّمـدق
َ٤مذسمِ َ
َ َ ْ َ َّ
َ َ
ْ ْ َ ْ َ َّ
َ
َو ُه ْؿ َٓ ُي ْٗم َتٜم َ َ
واًمٙمذب ذم آدقم٤مء.
ـق
واًمٙمذب يٙمقن ذم اعمقىمػ ،ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يّمدق ذم اعمقىمػ وآظمرون يٙمـذسمقن َ ومـ٢مِ َذا َقم َـز َم ْإَ ُْم ُـر َوم َٚم ْ
َ٤من َظمػما َّهلؿ  ، و ُِمٜمْٝمؿ ُمـ َقم٤مهدَ اهللَّ ًَم ِئـ آشمَ٤مٟمَ٤م ُِمـ َوم ْْمٚمِ ِف ًَمٜمَّمدَّ َىمـ و ًَمٜمَٙمُقٟمَـ ُِمــ اًمّم ِ
لم *
ـ٤محل َ
َ ُ َّ ْ َ
َّ َ َّ
َّ َّ َ
ْ
َصدَ ُىمقا اهللََّ ًَمٙم َ ْ ً ُ ْ
َوم َٚمَم آشمَ٤مهؿ ُمـ َوم ْْمٚمِ ِف سم ِ
قن * َوم َ٠م ْقم َ٘م ٌَ ُٝم ْؿ ٟمِ َٗم٤م ًىم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ
خ ُٚمق ْا سمِ ِف َوشم ََق ًَّمق ْا َّو ُهؿ ُم ْٕم ِر ُو َ
قهبِ ْؿ إِ َمم َي ْق ِم َي ْٚم َ٘م ْق َٟم ُف سمِ ََم َأ ْظم َٚم ُٗمـق ْا اهللَّ
َّ ُ
َ
َُم٤م َو َقمدُ و ُه َوسمِ ََم يمَ٤مٟمُق ْا َيٙم ِْذ ُسم َ
قن ..سمٞمٜمَم صمٌ٧م أٟمس سمـ اًمٜمي ـ وأُمث٤مًمف ـ وورم سمَم قم٤مهد اهلل قمٚمٞمف؛ وم٢مٟمف عم٤م هم٤مب قمـ
يـ ـ روايت٤من سم٤مًمٗمتح واًمْمؿ قمغم اًمٞم٤مء ـ اهلل ُم٤م أصـٜمع ،ومٚمـَم
ىمت٤مل يقم سمدر ىم٤مل ًمئـ أؿمٝمدين اهلل ىمت٤مل اعمنميملم ًَمػم ّ
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يم٤من يقم أطمد واٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس شم٘مدّ م واقمتذر قمـ إظمقاٟمف اًمذيـ شمراضمٕمقا ،وشمؼمأ مم٤م ومٕمؾ اًمٙمٗمـ٤مر؛ وىم٤مشمـؾ طمتـك
يم٤من سمف سمْمع وصمَمٟمقن ضسم٦م سملم ضسم٦م ورُمٞم٦م وـمٕمٜم٦م ،ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ومٙمٜم٤م ُٟمرى أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمـف وذم
٤مهدُ وا اهللََّ َقم َٚم ْٞم ِف؛ َوم ِٛمٜم ُْٝمؿ َُّمـ َىم َ٣م ٟم َْح ٌَ ُف َو ُِمـٜم ُْٝمؿ َُّمــ َيٜمتَٔمِ ُـر َو َُمـ٤م َسمـدَّ ًُمقا
أُمث٤مًمف ُِ م َـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم ِر َضم ٌ٤مل َصدَ ُىمقا َُم٤م َقم َ
َشم ٌْ ِد ًيال.

واًمٙمذب يٙمقن ذم اعمٜمٝم٩م؛ ومٛمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘مد صدّ ق اهلل وصدق ُمع اهلل وصدق قمــ اهلل َ ىم َ
ـ٤مل اهللُّ
ه َذا يقم يٜم َٗمع اًمّم ِ
لم ِصدْ ُىم ُٝم ْؿ.
٤مد ِىم َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ
ويمَم ؾمٌؼ وم٤مًمّمدق جيٕمؾ ص٤مطمٌف ظمٚمٞم٘م٤م سم٤مًمت٘مقى ويقصػ سم٤مإلطمً٤من وا ًَّم ِذي ضم٤مء سمِ٤مًمّمدْ ِق وصـدَّ َق سمِ ِ
ـف
َ َ
َ
َ
قن * َهلُؿ َُّم٤م َي َِم َ
ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ُْعم َّت ُ٘م َ
طمًـ ضمزاؤهؿ ضمدا؛ ومتجـ٤موز اهلل
٤مءون ِقمٜمدَ َر ِهب ْؿ َذًم ِ َؽ َضم َزاء ا ُْعم ْح ًِٜم ِ َ
لم ،وىمد ُ
هلؿ قمـ أؾمقأ ُم٤م ومٕمٚمقا ـ وإىمؾ ؾمقءا أومم ُمـ سم٤مب َأ ْومم ـ وضم٤مزاهؿ سم٠مقمغم ُمًتقى وصـٚمقا إًمٞمـف ً م ِ ُٞمٙمَٗم َـر اهللَُّ
ِ
ِ
جي ِز َ ُهي ْؿ َأ ْضم َر ُه ْؿ سمِ َ٠م ْطم ًَ ِـ ا ًَّم ِذي يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن.
َقمٜم ُْٝم ْؿ َأ ْؾم َق َأ ا ًَّمذي َقمٛم ُٚمقا َو َ ْ
سمٞمٜمَم ُمـ شمرك اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين ومٝمق اًمٙم٤مذب سمؾ واخلٚمٞمؼ هبذا اًمقصػ دون همػمهؿ؛ إذ يمٗمروا سمـ٤مهلل أو ارشمـدوا
ِ
ِ
٤مت اهللِّ و ُأو ًِمئ َؽ هؿ ا ًْمٙم ِ
ُقن سمِآي ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مذ ُسم َ
إيَمٟمِ ِف
َ ْ
يـ َٓ ُي ْ١مُمٜم َ َ
قمـ ديٜمف إِٟم َََّم َي ْٗم َ ِؽمي ا ًْمٙمَذ َب ا ًَّمذ َ
قن * َُمـ َيم َٗم َر سمِ٤مهللِّ ُمـ َسم ْٕمد َ
ُ ُ
ومجٕمؾ شمٕم٤ممم أومم اًمٜم٤مس سمقصػ اًمٙمذب ُمـ يمٗمر واومؽمى قمغم اهلل ،وُمـ ارشمد قمـ ديٜمف هق أومم سمقصػ اًمٙمذب
ٕٟمف ا ّدقمك أن ديـ اهلل سم٤مـمؾ وًمذا ارشمد قمٜمف ،وهل ُمـ أقمٔمؿ ؿمٝم٤مدات اًمٙمذب قمغم اإلـمالق.
نميم ِ
َ٤مت َطمتَّك ُي ْ١م ُِم َّـَ .....وَٓ شمُٜمٙمِ ُحق ْا ا ُْعم ِ ِ
وضمٕمؾ شمٕم٤ممم ُمٜمٝمجٝمؿ دقمقة إمم اًمٜم٤مر َ وَٓ شمَٜمٙمِ ُحق ْا ا ُْعم ْ ِ
لم َطمتَّك
نميمِ َ
ُي ْ١م ُِمٜمُق ْا ُ ....أ ْو ًَم ِئ َؽ َيدْ ُقم َ
قن إِ َمم اًمٜم َِّ٤مر.
وم٢من شمٕمددت ويمثرت قمٚمٞمؽ إُمقر ،وم٤م ًْمزم دمٜم٥م اًمٙمذب ،وا ًْمزم ذم اعم٘م٤مسمـؾ اًمّمـدق شمٔمٗمـر سمخـػم يمثـػم..
ِ
ِ
ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤مك ممـ ي٘مقل ومٞمٝمؿ َ ىم َ٤مل اهللَُّ ه َذا يقم يٜمْ َٗمع اًمّم ِ
ـ٤مر
لم ِصدْ ُىم ُٝم ْؿ َهل ُ ْؿ َضمٜم ٌ
٤مد ِىم َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ
َّ٤مت َ ْدم ِري ُم ْـ َ َْتت َٝمـ٤م ْإَ ْهنَ ُ
ِ
ِ
ِ
َظم٤مًم ِ ِد ِ
ٞمؿ.
َ
يض اهللَُّ َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف َذًم َؽ ا ًْم َٗم ْق ُز ا ًْم َٕمٔم ُ
يـ وم َٞمٝم٤م َأ َسمدً ا َر َ
***
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تعؾقؼ ظام ظذ ترك افرذائؾ
ضم٤مء ذم إصمر «اضمتٜم٥م اعمح٤مرم شمٙمـ أقمٌد اًمٜم٤مسش إذ أن شمريمٝم٤م يٛمٜمع احلج٥م اًمتل شمريـ قمغم اًم٘مٚمقب
وشمٕمروف ًمٚمجراح؛ إذ أن «اًمذٟمقب ضمراطم٤مت؛ ورب ضمرح وىمع ذم ُم٘متؾش ..وىمد شمقىمع اًمٕمٌد ذم ه٤موي٦م همْم٥م
اًمرب ،وىمد شمًُ٘مٓمف ُمـ قملم اهلل.
وُمـ اًمٙمٚمَمت اعمٝمٛم٦م يمٚمٛم٦م ؾمٝمؾ اًمتًؽمي رمحف اهلل إذ ي٘مقل «أقمَمل اًمؼم يٗمٕمٚمٝم٤م اًمؼم واًمٗم٤مضمر ،وًمٙمـ شمرك
اًمذٟمقب ٓ ي٘مقى قمٚمٞمٝم٤م إٓ ِصدّ يؼش.
وشمرك اعمح٤مرم شمّمٗمٞم٦م ًمٚم٘مٚم٥م ًمٞم١ميت صمٛمرة وُم٘مت٣م ُم٤م ومٞمف مم٤م ُومٓمر قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٓمرة اًمًقي٦م وحمٌ٦م اهلل
وإرادشمف ،وهبذا ي ْٓم ُٝمر اًمققم٤مء اًمذي حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ وهق حمؾ ىمّمد اًمرب وحمٌتف وإرادة وضمٝمف ،وذم اعم٘م٤مسمؾ هق حمؾ
ٟمٔمر اًمرب ؾمٌح٤مٟمف.
وم٤مًمذٟمقب ٟمج٤مؾم٤مت شم ْٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٚمقب وجي٥م اًمتٓمٝمر ُمٜمٝم٤م ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمدقم٤مء «اًمٚمٝمؿ سم٤مقمد سمٞمٜمل
وسملم ظمٓم٤مي٤مي ،يمَم سم٤مقمدت سملم اعمنمق واعمٖمرب ،اًمٚمٝمؿ ٟم٘مٜمل ُمـ اخلٓم٤مي٤م يمَم يٜم٘مك اًمثقب إسمٞمض ُمـ اًمدٟمس،
اًمٚمٝمؿ اهمًؾ ظمٓم٤مي٤مي سم٤معم٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمدش(.)1
اًمّم َال َة َشمٜم َْٝمك َقم ِـ
وهٜم٤م شم١ميت اًمٕمٌ٤مدة أصمره٤م وقم٤مئده٤م قمغم اًم٘مٚم٥م وُم٘متْم٤مه٤م إذ أن اًمٕمٌ٤مدة هل٤م ُم٘متْمٞم٤مت إِ َّن َّ
ِ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ اًمّم َٞم٤م ُمًَ ..م َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
اقم ٌُدُ و ْا َر َّسمٙم ُُؿ ا ًَّم ِذي َظم َٚم َ٘مٙم ُْؿ..
َّ٤مس ْ
قنَ  ي٤م َأ َهي٤م اًمٜم ُ
ا ًْم َٗم ْح َِم٤مء َواعمُْٜمٙم َِر   يمُت َ
وزم إَ ًْم ٌَ ِ
قن َ  و ًَمٙم ُْؿ ِذم ا ًْم ِ٘م َّم ِ
٤مب ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن.
٤مص َطم َٞم٤م ٌة َي ْ٤م ُأ ِ ْ
وُمـ مل شمٜمٝمف صالشمف قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ،ومل شم١مت قمٌ٤مداشمف هلل ُم٘متْمٞم٤مهت٤م إظمالىمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م ومٚمػماضمٕمٝم٤م
وم٢من هب٤م ظمٚمال ُمٜمع ُمـ ذًمؽ ،واهلل اهل٤مدي واعمقومؼ ًمٚمخػم.

ـ ؿاظدة كػقسة
ومم٤م يٜمٌٖمل ُمٕمرومتف أن ُمـ اعمح٤مرم ُم٤م يٙمٗمل جمرد اًمؽمك هل٤م ُٓمتث٤مل إُمر يمؽمك اًمرسم٤م واًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م
وأُمث٤مل ذًمؽ.
وُمـ اًمذٟمقب ُم٤م ٓ يتؿ شمريمٝم٤م إٓ سمقضمقد قمٛمؾ آظمر ،يم٤مًمري٤مء ٓ يتؿ شمريمف إٓ سمتح٘مٞمؼ اإلظمالص ،واًمٜمٗم٤مق
ٓ يتؿ شمريمف إٓ سم٤مٓقمتّم٤مم واإلظمالص ،وُمثؾ يمتَمن اًمٕمٚمؿ ٓ يتؿ اًمتخٚمص ُمٜمف إٓ سمٌٞم٤من احلؼ واًمّمدع سمف،
واًمتخٚمػ قمـ اجلٝم٤مد ٓ يتؿ إٓ سم٤مًمٜمٗمػم ..وأُمث٤مل ذًمؽ.
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ـ ؿاظدة رباكقة ٓ ..تقلس ؾاحلقاة ممؽـةدم أي حلظة
حي ِٞمل ْإَ ْر َض َسم ْٕمدَ َُم ْق ِ َهت٤م واعمٕمٜمك أٟمف ُمٝمَم وصٚم٧م
هٜم٤م ىم٤مقمدة يمٌػمة وـمقق ٟمج٤مة دائؿْ  ..
اقم َٚم ُٛمقا َأ َّن اهللََّ ُ ْ
اًم٘مٚمقب إمم طم٤مل ُمـ اًمٞم٠مس ُمٜمٝم٤م ،سمؾ إمم اعمقت؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم حيٞمٞمٝم٤م يمَم حيٞمل شمٕم٤ممم سمرمحتف إرض سمٕمد ُمقهت٤م..
وقمد وم٤مهلل ْأومم سمؽ ،يٛمٙمـ
ُمـ أي ٟم٘مٓم٦م ذم وطمؾ اعمحرُم٤مت وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م يٛمٙمـ أن شمرضمع ..وم٘مط ارضمعُ ،
أن شمٖمتًؾ ُمـ ذٟمقسمؽ وشمتٓمٝمر ُمٜمٝم٤م ،ذم إصمر «أوطمك اهلل إمم داود قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل= ي٤م داود ًمق يٕمٚمؿ اعمدسمرون
قمٜمل اٟمتٔم٤مري هلؿ وروم٘مل هبؿ وؿمقىمل إمم شمرك ُمٕم٤مصٞمٝمؿ عم٤مشمقا ؿمقىم٤م إزم وًمت٘مٓمٕم٧م أوص٤مهلؿ عمحٌتل ،ي٤م داود
هذه إراديت سم٤معمدسمريـ قمٜمل ومٙمٞمػ سم٤معم٘مٌٚملم قمكمش ،وإصح ؾمٜمد ًا ُمٜمف ىمقًمف  ذم اًمّمحٞمحلم «هلل أؿمد ومرطم ً٤م
سمتقسم٦م قمٌده طملم يتقب إًمٞمف ُمـ أطمديمؿ يم٤من قمغم راطمٚمتف سم٠مرض ومالة وم٤مٟمٗمٚمت٧م ُمٜمف وقمٚمٞمٝم٤م ـمٕم٤مُمف وذاسمف وم٠ميس
ُمٜمٝم٤م وم٠مشمك ؿمجرة وم٤موٓمجع ذم فمٚمٝم٤م ىمد أيس ُمـ راطمٚمتف ومٌٞمٜمَم هق يمذًمؽ إذا هق هب٤م ىم٤مئٛم٦م قمٜمده وم٠مظمذ سمخٓم٤مُمٝم٤م
صمؿ ىم٤مل ُمـ ؿمدة اًمٗمرح= اًمٚمٝمؿ أٟم٧م قمٌدي وأٟم٤م رسمؽ .أظمٓم٠م ُمـ ؿمدة اًمٗمرحش(.)1
وهق شمٕم٤ممم يٜمتٔمر رضمققمؽ يمؾ ًمٞمؾ ويمؾ هن٤مر« ،يًٌط يده سم٤مًمٚمٞمؾ ًمٞمتقب ُمزء اًمٜمٝم٤مر ،ويًٌط يده سم٤مًمٜمٝم٤مر
ًمٞمتقب ُمزء اًمٚمٞمؾش(.)2
ٓ شمتٚم٘مك هذا قمغم أن شمتٌ٤مـم٠م وم٘مد هتٚمؽ هٜم٤مك ويدريمؽ إضمؾ ،وًمٙمـ ٟم٘مقل ارضمع سم٠مقمجؾ ُم٤م يٙمقن
وؾم٤مرقمقا إمم ُمٖمٗمرة ُمـ رسمٙمؿ وضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض
وم٤مًمٕمجٚم٦م إمم اهلل واعمً٤مرقم٦م إًمٞمف قمٌقدي٦م.
***
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أكت أوػ بافػضائؾ
«افتحع بافػضائؾ»
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اًمتخكم قمـ اًمرذائؾ ٓ يٙمٗمل ذم ٟمٗمًف؛ إذ أن اعمٓمٚمقب ُمـ شمرك اًمرذائؾ ختٚمٞم٦م اًم٘مٚم٥م وومٓمرشمف ًمٞمتٚم٘مك اهلدى،
يٖمرس وي١ميت صمَمره طمتك يٛمأل ىمٚم٥م اإلٟمً٤من
وًمت٠مظمذ ذم اخلػم وشمتحغم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ؛ وم٤مخلػم وضمقدي ،وٓ سمد أن َ
وطمٞم٤مشمف ومٞمٛمٜمع اًمنم وي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم اًمرذائؾ أن شمتًٚمؾ إمم اإلٟمً٤من.
وٟمذيمر هٜم٤م قمٜم٤مويـ هيٕم٦م ،سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م أذٟم٤م إًمٞمف وٛمٜم٤م يمٜم٘مٞمض ًمٚمرذائؾ ،وٟمذيمر سمٕمْم٤م ٟمرى أٟمف يًتحؼ أن
يٗمرد ِ
سم٤مًمذيمر إُم٤م ُٕهٞمتف ذم ٟمٗمًف أو أُهٞمتف سمخّمقص واىمٕمٜم٤م ،وإُم٤م ًمٕمدم اًمتٜمٌف ًمف ذم اًمتقضمٞمف اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس.

 وهلذا كؼقل أن مـ افػضائؾ ادفؿة افتل يـبغل افتحع بؾ وافتدرع هبا..
 افصدق وافقؾـاء
يم٘مقة قمٚمٛمٞم٦م وشم١مدي ًمّمالح اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،يمَم ؾمٌؼ.
واًمّمدق اعمٓمٚمقب ذم اًمٙمٚمٛم٦م واخلؼم واًمققمد ،وذم اعمقىمػ واًمٕمٝمد ،وذم اعمٜمٝم٩م اعمتخذ وـمري٘م٦م احلٞم٤مة..
واًمّمدق هق شمٗمريد اًمٓمٚم٥م ،وهق أن شم٠ميت سمٙم٤موم٦م ٟمٗمًؽ ًمرسمؽ ٓ شمؽمك ُمٜمٝم٤م رء ُمتٌٓمال أو ُمقزقم٤م قمغم
أهمراض أظمرى؛ وُمـ ؿمٕمر سم٤مخلقف وأدرك قمٔمٛم٦م ُم٤م ٟمحـ ُم٘مدُمقن قمٚمٞمف أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ضمدّ ذم اًمرطمٞمؾ وصدق
ذم اًمٓمٚم٥م.
واًمّمدق ذم اعمقاىمػ اعمتخذة هق طمّمٞمٚم٦م صدق ؾم٤مسمؼ؛ ّ
ومٞمقذم ص٤مطمٌف وىم٧م احل٤مضم٦م ،ويقوم٘مف اهلل ًمٚمقوم٤مء
واًمثٌ٤مت.
وؾمٛمق حيدث ُمع اًمقوم٤مء واًمّمدق ذم حمٚمف؛ وهق شمرسمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس وارشمٗم٤مع
واعمقىمػ شمرسمٞم٦م ،واًمقوم٤مء ومٞمف هق ىمٗمزة
ّ
هب٤م ،وشمرسمٞم٦م ًمٚمٖمػم وىمدوة طمًٜم٦م ،هٙمذا ر ّسمك رؾمقل اهلل  أصح٤مسمف ،وهٙمذا ر ّسمك أصح٤مسمف ُمـ سمٕمدهؿ ،سمؾ
وقم ّٚمٛمقا اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ،وأؾمٚمؿ اًمٜم٤مس سمًٌٌٝمؿ ودظمٚمقا ذم ديـ اهلل أومقاضم٤م ًمٚمّمدق ذم اعمقاىمػ ،يمَم أؾمٚمؿ اًمٙمثػم ُمـ
أهؾ محص عم٤م ىم٤مم سمف أسمق قمٌٞمدة ُمٕمٝمؿ ،ويمَم أؾمٚمؿ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ظمٚمؼ يمثػم ،ويمَم أؾمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم ذق
آؾمٞم٤م؛ ويمَم أؾمٚمؿ اىمٌ٤مط ُمٍم وسمرسمر اومري٘مٞم٤م ـ واؾمتٕمرسمقا مجٞمٕم٤م ـ يمٚمٝمؿ يم٤من إؾمالُمٝمؿ سمًٌ٥م اًمّمدق ذم ُمقاىمػ
ُمٙمٚمٗم٦م ٕصح٤مهب٤م ويٖمرُمقن سمًٌٌٝم٤م؛ ًمٙمـ اًمّمدق حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اخلٞم٤مٟم٦م واخلذٓن واإلظمالف ذم ُمقاـمـ
اًمقوم٤مء؛ هلذا أحلٗمٜم٤م ظم ُٚمؼ اًمّمدق سمخٚمؼ اًمقوم٤مء ٕهنَم ذيٙم٤من وصٜمقان ٓ يٗمؽمىم٤من ،واهلل اعمقومؼ.

 اإلخـالص
وهق شمٗمريد اعمٓمٚمقب ؾمٌح٤مٟمف ومال يٓمٚم٥م همػمه؛ وهق يًتٚمزم اًمٞم٘ملم؛ ومال سمد ُمـ اًمٞم٘ملم وُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ وُمـ
ؾم٘مقط ُم٤م دون اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قملم اًمٕمٌد؛ إذ ٓ رء ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م يًتحؼ آًمتٗم٤مت إًمٞمف واًمٕمٛمؾ ُمـ أضمٚمف.
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يْمـ سمٕمٛمٚمف وسمٚمحٔم٤مت قمٛمره أن شمٙمقن ًمٖمػم
وسم٤مًمت٤مزم يٜمٍمف سمٙم ّٚمٞمتف وىمٚمٌف إمم اهلل واًمدار أظمرة ،إذ هق
ّ
اهلل شمٕم٤ممم.
واًم٘م٤مقمدة ذم اإلظمالص أن شمدرك سم٘مٚمٌؽ وشمْمع أُم٤مم ٟم٤مفمريؽ هذا اعمٕمٜمك؛ أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك همػم اهلل إهل٤م شمتقضمف
محده َزيـ ،وذُمف َؿم ْلم همػم اهلل،
إًمٞمؽ سم٘مٚمٌؽ ،وًمٞمس هٜم٤مك همػم اهلل ُمـ يًتحؼ أن شمٚمتٗم٧م إًمٞمف ،وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ َ ْ
سمؾ اهلل وطمده ُمدطمف هق اًمزيـ وذُمف هق اًمِملم ،وُم٤م ؾمقاه وم٢من ُمدطمقك واهلل يٕمٚمؿ ظمالومف ومٛمدطمٝمؿ ؾم٤مىمط يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمال ىمٞمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة ،وؾمٞمٜم٘مٚم٥م إمم ذم قم٤مضمال أو آضمال.
ييك إن يم٤من اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ظمالف ُم٤م ي٘مقًمقن؛ وم٘مد ذ ُّمقا اًمرؾمؾ ومل
يمَم أن ذم اًمٜم٤مس ًمؽ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ًمـ َّ
أصح٤مب رؾمقل اهلل  وأسم٘مك اهلل ذيمر
ييوا اًمرؾمؾ سمذ ُّمٝمؿ سمؾ أسم٘مك اهلل ُمدطمٝمؿ ذم اًمٕم٤معملم ،وذم اًمراومْم٦م
َ
أصح٤مب رؾمقل اهلل  إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ..وهٙمذا إُمر ومال شمٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ وا ًْمزم اًمٌح٨م قمـ ُمدح رسمؽ ومٝمق
اًمز ْيـ ،واسمتٕمد قمـ ذُمف شمٕم٤ممم ومٝمق اًمِملم.
َ
وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ شمٌح٨م قمـ ٟمٔمره أن يراك إٓ اهلل ،وٓ ُمـ شمٌح٨م قمـ أن يًٛمع يمالُمؽ إٓ اهلل ،وٓ ُمـ
شمٌح٨م قمـ أن يٕمٚمؿ سم٘مٚمٌؽ وطم٤مًمؽ إٓ اهلل..
وهٜم٤م يًتقي اعم٤مدح واًمذام ،واًمن واًمٕمٚمـ وإىمٌ٤مل اًمٜم٤مس وإدسم٤مرهؿ.
وُمٌ٤مرك ذم ظمٓمقه وُم١م َيد ذم
واعمخٚمص ُمقوققمل ضم٤مد ٓ يٌٝمرج وٓ يزظمرف ،يٌٚمغ اهلدف ويٕمٛمؾ سمجد،
َ
ِ
ف
قمٛمٚمف ،وهق أىمقى ُمـ همػمهُ ،مًتٌنم
وُمٌنم وراضمل اخلػم وُمٜمتٔمر اًمققمد ،ووقمد اهلل ًمٚمٛمخٚمص أٟمف= َ و ًَم ًَ ْق َ
َي ْر َى.

 ضؾب ادعايل وافسؾع ظـ افدكايا
ذم إهداف ،واًمٖم٤مي٤مت ،وإظمالق ،واخلّمقُم٤مت ،وآهتَمُم٤مت.
وُمثؾ هذا يتٖم٤مومؾ قمـ يمثػم ُمـ اًمّمٖم٤مئر واًمدٟم٤مي٤م واخلالوم٤مت اعمت٘مزُم٦م ،وم٤مهتَمُمتف أقمغم وأيمثر ؿمٖمال قمـ أن
هيٌط أو يًتجٞم٥م هلٌقط أظمريـ ودواقمل اًمًٗم٤مؾمػ.

 افبساضة وافقرس
ِ
حي٥م؛ يٜمدُم٩م ذم جمتٛمٕمف سمًٝمقًم٦م
ومٝمق واوح ،ىمري٥م ،ؾمٝمؾ ،هلم ًّملم ،هش سمش ،ي٠مًمػ وي١مًمػ ،وحي٥م و َ
شمراص ًَمٌِٜم٤مت ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م هذا اًمديـ
وذم اًمّمػ اعمج٤مهد يمذًمؽ ،إٟمف ًمٌٜم٦م ص٤محل٦م ٕن يِمد همػمه إًمٞمف ذم
ّ
وومٕمؾ اخلػم.
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لم ،وذم احلدي٨م «آيمُؾ يمَم ُ
ي٠ميمؾ اًمٕمٌدُ ،
ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ُ ىم ْؾ َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ ا ُْعمتَٙمَٚم ِٗم َ
ٍ
ًمً٧م ِ ٍ
ِ
َ
اُمرأة ُمـ
اسمـ
جيٚمس اًمٕمٌدُ  ،وم٢مٟمََّم أٟم٤م قمٌدٌ ش( .)1وذم احلدي٨م «هق ْن
سمٛمٚمؽ  ،إِٟمََّم أٟم٤م ُ
وأضمٚم ُس يمَم ُ
قمٚمٞمؽ  ،وم٢مِ َّين ُ َ
ٍ
يم٤مٟم٧م شم٠ميم ُُؾ اًم َ٘مديدش(.)2
ىمريش ْ ،
ؾمٝمؾ ذم يمالُمف وُمٜمٓم٘مف؛ همػم ُمت٘مٕمر وٓ ُمتٗمٞمٝمؼ وٓ ُمتِمدق ،ؾمٝمؾ ذم ُمِمٞمتف همػم ُمتٕمجرف يٙم٤مد يٜمٙمن!
ؾمٝمؾ ذم ُمٚمًٌف وـمٕم٤مُمف وذاسمف ،ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف وقمٌ٤مدشمف ،وذم مجٚم٦م أُمقره ،وًمق ظمػم سملم إُمقر اظمت٤مر
أينه٤مُ ،م٤م مل يٙمـ إصمَم ،يمَم ومٕمؾ ٟمٌٞمف.
اًمِمٝم٤مدات وإًم٘م٤مب وإُمقال ًمٞمً٧م طمقاضمز سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مس وًمٞمً٧م ُُمٜمًْٞم ً٦م ًمف أٟمف قمٌد ،سمؾ هق هق؛
اًمٕمٌد اًمًٌٞمط واعمتقاوع وؾمٝمؾ اعمٕم٤مُمٚم٦م ،وُمثؾ هذا ومٚمٞمٌنم سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ اهلل ُمـ ضمٜمس ُم٤م قم٤مُمؾ سمف ظمٚم٘مف
وقمٌٞمده.
هلم
ُمر طمدي٨م رؾمقل اهلل « أٓ أظمؼميمؿ سمٛمـ َترم قمٚمٞمف اًمٜم٤مر؟ ىم٤مًمقا سمغم ي٤مرؾمقل اهلل ىم٤مل قمغم يمؾ ّ
وىمد ّ
ًّملم ىمري٥م ؾمٝمؾش(.)3

 افتقاضع وهضؿ افـػس
وم٤معم١مُمـ ،قمٌد اهلل ٓ ،يرى ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤م؛ إٟمَم هق سمرسمف ،وطمٞم٨م ووٕمف رسمف وأومْمؾ قمٚمٞمف.
وُمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف سم٠مُمر ديٜمل أو دٟمٞمقي ٓ يٕمٜمل أن يٜمً٥م اعمٜم٦م ًمٜمٗمًف ،وُمٝمَم أضمرى اهلل قمغم يديف ُمـ اخلػم ومال
يٕمٜمل هذا سمٚمقهمف اعمٕم٤مزم وٓ يٕمٜمل ذًمؽ آٟمتٗم٤مؿم٦م وآؾمتٓم٤مًم٦م قمغم قمٌٞمده ،سمؾ جي٥م أن يٕمٚمؿ هذا احلدي٨م «إن اهلل
ًمٞم١ميد هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمرش(.)4
شمقاوع اعم١مُمـ يٕمرف ذم يمالُمف وُمٚمًٌف وذم ؾمٛمتف وهديف ،وذم شم٘مديٛمف إلظمقاٟمف قمغم ٟمٗمًف؛ سمؾ يرى ٟمٗمًف
ذم ؾم٤مىم٦م إظمقاٟمف إٓ أن ي٘مدُمقه ذم أُمر حيًٜمف ومٞمًد صمٖمرة هلل ومٞمت٘مدم ٕن ذم هذا ُمرو٤مة رسمف وُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم،
ٓ ًمٞمٔمٝمر أو يؽمأس قمغم اخلٚمؼ.

 صـدة افبـلس
شمقاوع اعم١مُمـ وًمٞمٜمف هق ُمع إظمقاٟمف ،وأُم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٙم٤مومريـ وذم محؾ اعم١مُمـ ًم٘مْمٞمتف ومٝمق ؿمديد اًمٌ٠مس
صٚم٥م اعمراس صٚم٥م اعمقىمػ ،طم٤مزم وطم٤مؾمؿ ذم شمقضمٝمف ،يٛمقت دون ُمٌدئفُ ،م١م ّصمرا سم٤مًمتثٌٞم٧م واًمثٌ٤مت ومٞمٛمـ
طمقًمف ..ومٚمٚمف دره ُمـ ظم٤مُم٦م ـمٞمٌ٦م.
;
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 اجلـديـة وادثـابـرة
وم٤معم١مُمـ ضم٤مد ذم أهداومف ومال يدّ قمل أهداوم٤م همػم ُمٜمٓم٘مٞم٦م..
وإذا اؾمتٝمدف أُمرا ومٝمق ذو ٟمٗمس ـمقيؾ وصؼم وُمث٤مسمرة ـم٤مًمٌ٤م إطمدى احلًٜمٞملم؛ اًمٜمٍم أو اعمقت دون هدومف.
ٓ يٜمًك ىمْمٞمتف أسمدا َ وا ْذيم ُُرو ْا َُم٤م ومِ ِٞمف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن؛ ومال يٞم٠مس وٓ يٜمًك؛ ومال شمٜمًٞمف إي٤مم وٓ ؾمٕم٦م
اًمدٟمٞم٤م وٓ وٞم٘مٝم٤م وٓ ؿمقاهمؾ شمٗم٤مصٞمؾ احلٞم٤مة ىمْمٞمتَف..
ومٝمق يرشم٥م طمٞم٤مشمف قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م وووم٘مٝم٤م إمم أن يٚم٘مك اهلل قمزوضمؾ ومٞمٙمٗمٞمف ذوم٤م أن يٛمقت وهمٌ٤مر اًمٓمريؼ إمم
اهلل ذم ىمدُمٞمف.

 مـظؿ ..كػسق ًا وظؼؾقاً
ومٝمق ُمتزن اًمٕم٤مـمٗم٦م؛ ٓ يًٛمح ٕطمد وٓ ًمٌمء أن يًتٌدّ سمف أو يٌتزه ُمـ ظمالل قم٤مـمٗم٦م يم٤مذسم٦م أو دهمدهم٦م
ُمِم٤مقمر ومٞمٜمًك قم٘مٚمف وىمٞمٛمف وُمٌ٤مدئف أو يٜمًك طم٘م٤مئؼ اًمٗمٓمرة وسمداه٦م اًمٕم٘مقل؛ يمَم هق ُمدظمؾ اعمُْمٚملم ُمع أشمٌ٤مقمٝمؿ
إن اعم١مُمـ يٕمرف ُم٤مذا يريد ويرشم٥م قمغم ووم٘مف طمٞم٤مشمف شمرشمٞمٌ٤م صحٞمح٤م؛ ُمرشم٥م ذم قمٛمٚمف وإٟمٗم٤مىمف وؿمخّمف وسمٞمتف
ووًمده؛ همػم ُمتٓمٚمع إمم اًمٖمػم وٓ ُم٘م٤مرن حل٤مًمف سمح٤مل أطمد ،إٓ ُمـ هق ومقىمف ذم اًمديـ ًمٞمت٠مؾمك ذم اخلػم ،وعمـ دوٟمف
ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٞمحٛمد اهلل؛ يمَم أُمر حمٛمد ..
وٕن أُمقر اًمدٟمٞم٤م إٟمَم هل زاد إمم أظمرة ومٝمق يرشم٥م طم٤مًمف سمَم حي٘مؼ هدومف وهق اًمقصقل إمم رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مزم
ُمقومٞم٤م أُم٤مٟمتف.

 افؽـرم
شمدرب طمتك يٕمت٤مد قمغم اًمٙمرم؛ ومٙمَم ضم٤مء ذم احلدي٨م أن
يتٛمرس قمغم اًمٌذل واًمٕمٓم٤مءً ،مق مل يٙمـ يمريَم سمٓمٌٕمف ّ
ّ
ِمجع طمتك يٕمت٤مد اخلػم.
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ واحلٚمؿ سم٤مًمتحٚمؿ ومٙمذا يٙمقن اًمٙمرم واًمِمج٤مقم٦م
سم٤مًمتٙمرم واًمت ّ
ّ
يمرم اعم٤مل ومٞمٕمٓمل ُم٤م ومرض اهلل وُم٤م شمٕملم قمٚمٞمف ذم ُمقىمػ ،وُم٤م ُي ِن سمف ًمٔمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمٞمٓمٗملء طمر اًم٘مٌقر،
يمَم يٜمٗمؼ اًمٓمٕم٤مم واًمٙمًقة.
وُمـ اًمٙمرم يمرم اًمٕمٚمؿ ،ويمرم اًمٜمّمٞمح٦م ،ويمرم اخل ُٚمؼ؛ ومٞمٌذل ُمـ ؾمٕم٦م ظمٚم٘مف وسمِم٤مؿم٦م وضمٝمف ًمٚمٜم٤مس؛ يمَم ذم
احلدي٨م «إٟمٙمؿ ًمـ شمًٕمقا اًمٜم٤مس سم٠مُمقاًمٙمؿ وًمٙمـ يًٕمٝمؿ ُمٜمٙمؿ سمًط اًمقضمف وطمًـ اخلٚمؼش(.)1
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 افشجاظـة
ٟمٜمّمح أن يؽمسمك إسمٜم٤مء ذم سمٞمئ٦م شمٙمًٌٝمؿ اًمِمج٤مقم٦م ،وهٙمذا يٙمقن اعم١مُمـ إذ اجلٌـ ظمٚمؼ ذُمٞمؿ ٟمٗم٤مه رؾمقل اهلل
 قمـ ٟمٗمًف «صمؿ ٓ دمدوين سمخٞمال وٓ ضمٌ٤مٟم٤م وٓ يمذاسم٤مش( )1واًمِمج٤مقم٦م واًمٙمرم ىمريٜم٤من ،يمَم أن اجلٌـ واًمٌخؾ
ىمريٜم٤من ،وىمد أُمر اًمٜمٌل  سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمٜمٝمَم «وأقمقذ سمؽ ُمـ اجلٌـ واًمٌخؾش.
واقمٚمؿ أن يمؾ ذم ذم اًم٘مرآن ًمتخٚمػ اعمٜم٤موم٘ملم وإقمراب قمـ اجلٝم٤مد هق ذم جلٌٜمٝمؿ يمخ ُٚمؼٟٕ ،مف ُمرض ذم
ىمٚمقهبؿ ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اإلىمدام ُمع رؾمقل اهلل .
واًمِمج٤مقم٦م شمُٙمتً٥م؛ ومٌ٤مًمتِمجع شمٙمقن ،يمَم أن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ واحلٚمؿ وسم٤مًمتحٚمؿ ،وىمد ّ
رهم٥م ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل
 وًمق قمغم ىمتؾ طمٞم٦م ..وهٜم٤م يٙمقن اعم٘مدام اًمذي ٓ هيرب سملم اجلَمهػم وًمق ذم اًمٌ٤مـمؾ ًمٞمًٚمؿ سمؾ هق اعمت٘مدم ـ سمال
هتقر ـ ومٞمِمٝمد ًمٚمحؼ ويدطمض اًمٌ٤مـمؾ وئمٝمر سمف وٕمػ اًمٌ٤مـمؾ وظمقره.

 ادـروءة
اًمتل دومٕم٧م ُمقؾمك يمٚمٞمؿ اهلل ًمٞمٜم٘مذ وٕمٞمٗمتلم ويً٘مل هلَم عم٤م ّومرط ىمقُمٝمَم ذم ظمٚمؼ اعمروءة ،وُمـ اعمروءة أٟمف مل
يًتٕمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ًمٖمرض أو هقى حمرم؛ سمؾ اؾمتٕمٛمٚمف ومٞمَم أُمر اهلل ووىمػ طمٞم٨م أُمر اهلل.
وُمـ اعمروءة أٓ شمٗمٕمؾ ذم اًمن ُم٤م شمًتحٞمل ُمـ ومٕمٚمف ذم اًمٕمالٟمٞم٦م وًمق يم٤من ُمٌ٤مطم٤م ًمٙمـ ُمتدٟمٞم٤م.
وُمـ اعمروءة أن شمؽمك ُم٤م شمً٘مط سمف ُمـ اًمٕمٞمقن عمٜم٤موم٤مشمف ُمٙم٤مرم إظمالق وحم٤مؾمـ اًمِمٞمؿ؛ يم٤مجلٚمقس ذم
ُمقاوع ؿمٌٝم٦م أو ُمقاوع شمٙمثر ومٞمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦م وًمق مل شمٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م سمٜمٗمًؽ يم٤معم٘م٤مهل ،أو إيمؾ ذم اًمٓمريؼ أو
سمٓمري٘م٦م ٓ شمٚمٞمؼ أو اعمزاح اجل٤مرح أو إًمٗم٤مظ اًمٜم٤مسمٞم٦م؛ إذ ُمـ اعم٘مّمقد ًمٚمٛم١مُمـ أن حيتٗمظ سمًٛم٧م اًمٙمرام وهدهيؿ
ورزاٟم٦م اًمّم٤محللم.
واقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ ومراغ اؿمؽماط قمٚمَمء احلدي٨م وصػ اعمروءة ًمتح٘مؼ صٗم٦م اًمٕمداًم٦م ومٞمٛمـ ي٘مٌٚمقن ُمٜمف
احلدي٨مٕ ،ن هذا ُمـ ؿمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وُم٤م ي٘متْمٞمف ،وهق ُمٔمٜم٦م حلٗمظ اًمٕمٚمؿ واًمدي٤مٟم٦م.

 مؼابؾة افسقئة باحلسـة« ..افػتقة»
ون سمِ ْ ِ
اًمًٞمئَ َ٦م
٤محل ًَٜمَ٦م َّ
وهق ظمٚمؼ ذيمره شمٕم٤ممم ُم١مهال ًمدظمقل اجلٜم٦م ومٌٕمد صٗم٤مت ُمتٕمددة ىم٤مل شمٕم٤ممم َ ..و َيدْ َر ُؤ َ َ
َّ٤مت َقمدْ ٍن َيدْ ُظم ُٚمقهن٤م َوُم ْـ َص َٚم َح ُِم ْـ آ َسم ِ٤مئ ِٝمؿ َو َأ ْز َو ِ
اضم ِٝم ْؿ َو ُذر َّي ِ٤مهتِ ْؿ...
ُأ ْو ًَم ِئ َؽ َهل ُ ْؿ ُقم ْ٘م ٌَك اًمدَّ ِار * َضمٜم ُ
ْ
ََ َ
ومٛمـ أظمالق اًمٙمرام أٓ يتِمٗمك ُمـ ظمّمٛمف ذم طم٤مل يمقٟمف ُمٔمٚمقُم٤م وىم٤مدرا قمغم آٟمت٘م٤مم واًمتِمٗمل ،ومٞمًتٕمكم
لم َقم ِـ اًمٜم ِ
لم.
َّ٤مسَ ،واهللُّ ُحيِ٥م ا ُْعم ْح ًِٜم ِ َ
قمغم اعمقىمػ وقمغم طمظ ٟمٗمًف ًمٞمٙمً٥م ُم٤م هق أزيمك ًمف َ وا ًْم َٕم٤مومِ َ
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إٓ أن يٙمقن إُمر ظم٤مص٤م سمديـ اهلل ومٞمج٥م ٟمٍمه وأٓ يتٜم٤مزل قمـ رء ُمٜمف ،سمؾ جي٥م رومٕم٦م ديـ اهلل وٟمٍمة
احلؼ؛ ومٞمج٥م اًمتٗمريؼ سملم طمؼ اهلل وطمؼ اًمٜمٗمس؛ ومحؼ اًمٜمٗمس يٜمدب ومٞمف إمم اًمٕمٗمق ،وطمؼ اهلل جي٥م اًمٖمْم٥م ًمف
شمٕم٤ممم ومال شمٜمتٝمؽ حم٤مرُمف.

 افعػـة
وُمٕمٜم٤مه٤م مجٞمؾ يم٤مؾمٛمٝم٤م ،وهق ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ إظمالىمٞم٦م هلذا اًمديـ «ىم٤مل وي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف
واًمّمٚم٦مش ،وهق ُمـ إظمالق اًمتل دقم٤م هب٤م رؾمقل اهلل رسمف ،وقمٚمٛمٝم٤م أُمتف «اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمتُ٘مك
واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمكش .
اًمٕمٗم٦م قمـ اًمِمٝمقة احلرام وقمـ قمرض همػمك ،قمٗم٦م اًمٜمٔمرة وقمٗم٦م اًمٙمٚمٛم٦م وقمٗم٦م اًمٚمٛمً٦م وقمٗم٦م اًمٗمرج قمَم طمرم
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ويمذا قمٗم٦م اًمٌٓمـ قمـ أيمؾ ُم٤م طمرم اهلل ُمـ هىم٦م ورسم٤م واظمتالس وهنٌ٦م وؿمٌٝم٦م وؾمح٧م ورؿمقة  ..وأُمث٤مل
هذه اعمحرُم٤مت.
واًمٕمٗم٦م أٓ يًتنمف إمم ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس وٓ يً٠مهلؿ ُم٤م ذم أيدهيؿ؛ ومٞمتٕمٗمػ قمـ اًمٜمٔمر إمم اًمٖمػم ويتٕمٗمػ قمـ
اعمً٠مًم٦م؛ ومٗمل احلدي٨م «وُمـ يًتٕمٗمػ يٕمٗمف اهللش.
واًمتٕمٗمػ قمـ اًمً١مال ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل ٟمدب إًمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل  وهل ُمـ يمَمل اًمتقيمؾ وهل ُمـ صٗم٤مت
ظمّمٝمؿ هب٤م وم٘م٤مل «سم٤ميٕمقين قمغم
أه اًمٜمٌل  إمم سمٕمض أصح٤مسمف سمٌٞمٕم٦م ّ
اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب ،وهلذا ّ
أٓ شمً٠مًمقا اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤مش ،ىم٤مل اًمراوي ومقضمدت سمٕمْمٝمؿ يٙمقن قمغم مجٚمف ،ومٞمً٘مط ؾمقـمف؛ ومال ي٘مقل ٕطمد
ٟم٤موًمٜمٞمف ،سمؾ يٜمٞمخ مجٚمف ويٜمزل سمٜمٗمًف ًمٞم٠مظمذه ..وهذا مح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد إذ أن أصؾ اعمً٠مًم٦م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم
حمرُم٦م ،و ُأسمٞمح ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمدقمق إًمٞمف احل٤مضم٦م ومٞمَم ي٘مدر قمٚمٞمف اإلٟمً٤من وهق طمل ُمـ ظمالل إؾمٌ٤مب واعمًٌٌ٤مت
اًمٔم٤مهرة ،وسم٘مل شمرك اعمً٠مًم٦م اؾمتٖمٜم٤مء سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم جم٤مل اًمٗمْمؾ ،ىم٤مل « وُمـ يًتٕمٗمػ يٕم ّٗمف اهلل ،وُمـ يًتٖمـ
يٖمٜمف اهللش.
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل «وأصؾ ؾم١مال اخلٚمؼ احل٤مضم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل ٓ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمٝم٤م ًمٞمس
واضمٌ٤م قمغم اًمً٤مئؾ وٓ ُمًتحٌ٤م سمؾ اعم٠مُمقر سمف ؾم١مال اهلل شمٕم٤ممم واًمرهمٌ٦م إًمٞمف واًمتقيمؾ قمٚمٞمف.
وؾم١مال اخلٚمؼ ذم إصؾ حمرم ًمٙمٜمف أسمٞمح ًمٚميورة وشمريمف شمقيمال قمغم اهلل أومْمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم= َ وم٢مِ َذا َوم َر ْهم َ٧م
َ٤مه ُؿ اهللُّ
٥م أي ارهم٥م إمم اهلل ٓ إمم همػمه وىم٤مل شمٕم٤ممم= َ و ًَم ْق َأ َّهن ُ ْؿ َر ُو ْق ْا َُم٤م آشم ُ
٥م * َوإِ َمم َرسم َؽ َوم ْ٤مر َهم ْ
٤مٟمّم ْ
َوم َ
ورؾمق ًُمف و َىم٤م ًُمق ْا طمًٌٜمَ٤م اهللُّ ؾمٞم ْ١مشمِٞمٜمَ٤م اهللُّ ُِمـ َوم ْْمٚمِ ِف ورؾمق ًُمف إِٟمَّ٤م إِ َمم اهللِّ ر ِ
اهمٌُ َ
قن ومجٕمؾ اإليت٤مء هلل واًمرؾمقل ًم٘مقًمف
ََ ُ ُ
َ ُ
َ ْ ُ
ََ ُ ُ َ
َ
اًمر ُؾم ُ
قل َوم ُخ ُذو ُه َو َُم٤م َهنَ٤ميم ُْؿ َقمٜمْ ُف َوم٤مٟمت َُٝمقا وم٠مُمرهؿ سم٢مرو٤مء اهلل ورؾمقًمف .وأُم٤م ذم احلً٥م
شمٕم٤ممم َ و َُم٤م آشمَ٤ميم ُُؿ َّ
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وم٠مُمرهؿ أن ي٘مقًمقا طمًٌٜمَ٤م اهللُّ  ٓ ي٘مقًمقا= طمًٌٜم٤م اهلل ورؾمقًمف .وي٘مقًمقا=  إِٟمَّ٤م إِ َمم اهللِّ ر ِ
اهم ٌُ َ
قن مل ي٠مُمرهؿ أن
َ ْ ُ
َ
ي٘مقًمقا= إٟم٤م هلل ورؾمقًمف راهمٌقن وم٤مًمرهمٌ٦م إمم اهلل وطمدهش(.)1
اًمتٕمٗمػ يٙمقن ُمع احل٤مضم٦م ومٞمؽمك ُمـ أضمؾ اهلل ،اؾمتٖمٜم٤مء سمف قمـ ظمٚم٘مف؛ اؾمتٖمٜم٤مء سم٤معمًٌِ٥م شمٕم٤ممم قمـ اًمًٌ٥م
ا ًْمتٗم٤مشم٤م ًمرب اًمٕم٤معملم وشمريم٤م ًمٚمٛمٙمروه وأظمذا سم٤معمًتح٥م مح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد وظمٚمقص اعمً٠مًم٦م ًمرب اًمٕم٤معملم؛
قمٛمـ ؾمقاه.
ومت٤مج اًمٕمٗم٦م آؾمتٖمٜم٤مء سم٤مهلل ّ

 افصؾـة
ِ
ِ
يـ َي ِّم ُٚم َ
قص َؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ
قن َُم٤م َأ َُم َر اهللُّ سمِف َأن ُي َ
سم٢مـمالىمٝم٤م اًمذي اؾمتحٌف اهلل شمٕم٤ممم وأـمٚم٘مف ذم يمت٤مسمف َ وا ًَّمذ َ
ِ
قن َقمٝمدَ اهللِّ ُِمـ سمٕم ِد ُِمٞم َث ِ
ِ
٤مىم ِف َو َي ْ٘م َٓم ُٕم َ
قص َؾ.
قن َُمآ َأ َُم َر اهللُّ سمِف َأن ُي َ
َْ
يـ َيٜم ُ٘م ُْم َ ْ
اًمٗم٤مؾم٘ملم ا ًَّمذ َ
وإـمالق اًمّمٚم٦م ُم٘مّمقد هلل شمٕم٤ممم؛ ومتِمٛمؾ اًمّمٚم٦م ُمع اهلل سمقوم٤مء قمٝمده سم٤مًمتقطمٞمد واُمتث٤مل أُمرهَ و َأ ْؿم َٝمدَ ُه ْؿ
َقم َغم َأٟم ُٗم ًِ ِٝمؿ َأ ًَمً َ٧م سمِرسمٙمُؿ؟ِ ،
وصٚم٦م رؾمٚمف سم٤مًمتّمديؼ واًمٓم٤مقم٦م واعمت٤مسمٕم٦م واًمت٠مدَ وا ْذيم ُُرو ْا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللِّ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ
َ ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
أظمقة اإلؾمالم واًمٕم٘مٞمدة ،وصٚم٦م اًمرطمؿ وظم٤مص٦م
َوُمٞم َث٤م َىم ُف ا ًَّمذي َوا َصم َ٘مٙمُؿ سمِف إِ ْذ ُىم ْٚمت ُْؿ َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ،وصٚم٦م ّ
اًمقاًمديـ ّسمر ًا وصٚم٦م وظمدُم٦م وشمٕمٔمٞمَم وأدسم٤م ورمح٦م ،وصٚم٦م اجل٤مر سم٤مخلػم ويمػ اًمنم قمٜمف ،وصٚم٦م ضم٤مر اًمٓمريؼ ذم
ؿم٤مرع أو ُمريمٌ٦م ،وصٚم٦م زُمٞمؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مخلػم واًمٕمقن ،وصٚم٦م أصح٤مب اًمٕمٝمقد اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ ضم٤مر ؾم٤مسمؼ وزُمٞمؾ
ؾم٤مسمؼ وُمٕمروم٦م ومال جيحده٤م اعم١مُمـ سمؾ يذيمره٤م ويّمٚمٝم٤م أو يٌ ّٚمٝم٤م سم٤مخلػم.

 افشعقر بادسموفقة واإلحساس بافتبعة
إذا ٟمٔمرت إمم قمٔمٛم٦م اًمٙمقن وؾمٕمتف ،وقمروم٧م أن قمدد اًمٜمجقم أيمثر ُمـ قمدد اًمؽماب قمغم إرض ،وقمٚمٛم٧م
أٟمف إمم أن وصؾ اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمٔمر سم٤مًمتٚمٞمًٙمقسم٤مت إمم جمرات شم٘مع قمغم ُسمٕمد ُ 96مٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م وقئٞم٦م ،ومل يّمٚمقا سمٕمد
إمم آظمر ُمقاىمٕمٝم٤م ،سمؾ ٓ يزال هذا اًمٙمقن اعمٛمتد.
وقمٚمٛم٧م أن يمؾ هذاُ ،م٤م ذم اًمًَموات وإرض ،خمٚمقق ُمـ أضمٚمؽ أٟم٧م وؾم َّخر ًَمٙمُؿ ُم٤م ِذم اًمًَمو ِ
ات َو َُم٤م
َّ َ َ
َّ
َ َ َ
ِذم ْإَر ِ ِ
اسمـ آدم ،ظمٚم٘م٧م يمؾ رء ًمؽ ،وظمٚم٘متؽ زم ،ومٌح٘مل
ض َمجٞم ًٕم٤م ُمٜمْ ُف وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد « َ
ْ
قمٚمٞمؽ ٓ شمِمتٖمؾ سمَم ظمٚم٘متف ًمؽ قمَم ظمٚم٘متؽ ًمفش.
وم٢مذا قمٚمٛم٧م أن يمؾ هذا خمٚمقق ُمـ أضمؾ اًمٜمٔمر إمم ُم٤م شم٘مقل وشمٕمٛمؾ وشمٕمت٘مد وشمٕمزم وشمتخذ ُمـ ُمقاىمػ..
أٟم٧م اعم٘مّمقد ُمـ وراء يمؾ هذا.

;
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قمٜمدئذ شمِمٕمر سمٛمً١موًمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ،وُمً١موًمٞم٦م اعمقىمػ ،إجي٤مسم٤م وؾمٚمٌ٤مُ ،مً١موًمٞم٦م يمؾ قمٛمؾ واًمٜمٔمر إمم ُم٤م يٜمتجف
ُمـ آصم٤مرُ ،مً١موًمٞم٦م اعمِم٤مقمر واًمٕم٘م٤مئد واًمتٗمٙمػم واًمتقضمف ..هذا طم٤مل اًمٕم٤مسمد اعمٝم٤مضمر ذم طمٞم٤مشمف؛ وًمذا ومٝمق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م
ُمتحرج ُمـ أي ظمٓم٠م أو شم٘مّمػم ،وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى جيٛمع يمؾ ـم٤مىمتف ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٌقدي٦م واًمٓم٤مقم٦م وإُم٤مٟم٦م
واًمتٙمٚمٞمػ واعمّمٚمح٦م يمَم أُمره اهلل ويمَم حي٥م اهلل شمٕم٤ممم.
ومٜمِٕمؿ اًمٚمٌٜم٦م وٟمِٕمؿ اخل٤مُم٦م اًمتل شمّمٚمح هب٤م إُمؿ طملم يقوع ذم أي جم٤مل قم٤مم يٗمٞمد إُم٦مُ ،مـ ؾمٞم٤مؾم٦م أو
اىمتّم٤مد أو إقمالم أو ُمٝم٤مم جمتٛمٕمٞم٦م.

 اإلجيــابقـة
دم٤مه أزُم٤مت إُم٦م وـمٛمقطمٝم٤م ،دم٤مه طم٤مل اعمجتٛمع ،وطم٤مل يمؾ طمدث يٛمر سمؽ إذا ُم٤م اُمتٚمٙم٧م أي ىمدرة قمغم
قمٛمؾ إجي٤مّب ،ذم جم٤مل إهة واًمرطمؿ واجل٤مر أو احل٤مل اًمٕم٤مم ًمألُم٦م وىمْم٤مي٤مه٤م.
وًمق قمجز اعمًٚمؿ قمـ اًمٕمٛمؾ اإلجي٤مّب اًمٗم ّٕم٤مل شمؼمأ ُمـ يمؾ خم٤مًمٗم٦م واٟمحراف؛ َ وم٢مِ ْن َقم َّم ْق َك َوم ُ٘م ْؾ إِين َسم ِري ٌء ممَّ٤م
َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ،وىم٤مل « ومٛمـ يمره وم٘مد سمريء وُمـ أٟمٙمر وم٘مد ؾمٚمؿ ،وًمٙمـ ُمـ ريض وشم٤مسمعش ،وهذا قم٤مم ذم يمؾ ُمٜمٙمر
وُمٕمّمٞم٦م.
إن اعمًٚمؿ ٓ شمّمح قم٘مٞمدشمف وإيَمٟمف إٓ سم٤مًمؼماءة ُمـ اًمنمك وأهٚمف ،وُمـ شمٌديؾ اًمنمائع ،وُمـ اًمقٓءات
ِ
واعمٕم٤مرو٦م ًمف.
اًم٘مقُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م اعم٘مدُم٦م قمغم ديـ اهلل
وهق ُمً١مول قمـ آٟمحراوم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وقمـ دوره ذم اًمتٖمٞمػم ..وُمـ اًمٕمجز أن يًٙم٧م اجلٛمٞمع ويًت٘مر
اًمٔمٚمؿ ويٜمتنم اًمٗمً٤مد ويثٛمر صمَمره اًمٌِمٕم٦م ،ويذوق اخلٚمؼ ُمرارة اًمٕم٤مىمٌ٦م ،وشمْمٞمع ُم٘مدرات إُم٦م وشمٜمتنم اإلسم٤مطمٞم٦م
وحي٤مرب ،ويٕم٤مين ُمـ اًمٔمٚمؿ ُماليلم ،ومتقت أطمالم،
واإلحل٤مد واًمٕمٚمَمٟمٞم٦م وشمٜمحٞم٦م اإلؾمالم وذيٕمتف وهقيتف
َ
و ُي٘مٝمر ؿمٌ٤مب أُم٦م وشمتخٚمػ ذم ذيؾ إُمؿ؛ سمٞمٜمَم هٜم٤مك ُمـ يزقمؿ أٟمف يتٕمٌد هلل ٓ يٌ٤مزم هبذا وٓ ي٠مؾمك هل٤م ىمٚمٌف وٓ
ي٘مر سمف!! ـ طمتك يتّمدّ ر ًمٚمتٖمٞمػم صٜمػ آظمر ُمـ اًمٗم٤مؾمديـ أو حم٤مرّب اإلؾمالمً ،مٞم٠مشمقا
يًٕمك ذم شمٖمٞمػم احل٤مل ـ إن مل ّ
سمديال قمـ ومً٤مد آظمر ومٞمٌ٘مك اًمٜم٤مس سملم أٟمقاع ُمـ اًمٕمٚمَمٟمٞملم وأصٜم٤مف ُمـ اًمٗم٤مؾمديـ وشمٌ٘مك إُم٦م هي٤من ديٜمٝم٤م
وحي٤مرب وشمًتٜمزف ذم ُم٘مدراهت٤م وشمٜمٝم٤مر!
إن اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم دمٕمؾ اعم١مُمـ ؿم٤مقمرا سم٤معمً١موًمٞم٦م راومْم٤م ًمٚمٔمؿ ُمٌ٤مدرا ذم اخلػم ؾم٤مقمٞم٤م ذم اًمتٖمٞمػم وهذا
ُمٕمٜمك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،سم٤مًمٞمد واًمٚمً٤من واًم٘مٚم٥م ،سمحً٥م اإلؾمتٓم٤مقم٦م وسمحً٥م إٟمً٥م ًمٙمؾ
فمرف ..يمَم أن اإلؾمالم هق حمقر اإلصالح ًمٚمخٚمؾ اًمٕم٘مدي ،وًمٚمخٚمؾ إظمالىمل ،وًمالٟمحراف ذم اعم٤مل اًمٕم٤مم،
وعمقاضمٝم٦م آؾمتٌداد ،وًمٚمٛمٔم٤ممل قمٛمقُم٤م..واهلل اعمًتٕم٤من.
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 ادراؿبــة
اًمِمٕمقر سمٛمٕمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وىمرسمف ،وٟمٔمره إمم اًمٕمٌد وؾمٛمٕمف عم٤م ي٘مقل وقمٚمٛمف سمخقاـمر ٟمٗمًف؛ ومػماىم٥م اهلل ذم يمؾ
طم٤مل وذم يمؾ طملم؛ وهق ؿمٕمقر قمٛمٞمؼ جيٕمؾ اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل قمالىم٦م طمٞم٦م ٟم٤مسمْم٦م ُمًتٛمرة دائَم وًمٞمً٧م قمغم ومؽمات
ُمت٘مٓمٕم٦م! سمؾ ٓ شمٖمٞم٥م ُمراىمٌ٦م اهلل قمـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ أسمدا ..يمَم ٓ يٖمٞم٥م ِذيمْره شمٕم٤ممم.
وهذا جيٕمؾ وٛمػمه طمٞم٤م وي٘مٔم٤م وجيٕمؾ ومٞمف ُمـ احلً٤مؾمٞم٦م دم٤مه يمؾ خم٤مًمٗم٦م ،سمؾ ُخيِمك ُمـ يمؾ ُم٤م ىمد يي ذم
أظمرة؛ وهق اًمقرع.

 افتحــرر
هذه ؾمٛم٦م ومريدة هلذا اًمديـ؛ ومال اؾمتٕمٌ٤مد هلقى أو ؿمٝمقة ،وٓ ًمًٚمٓم٦م أو طم٤ميمؿ ،سمؾ اجلٛمٞمع حم٤ميمَؿ إمم ذيٕم٦م
حمددة وىمقاٟملم واوح٦م ٓ ،يًت٠مصمر سمتٗمًػمه٤م ـمٌ٘م٦م أو يمٝمٜمقت سمؾ ُمـ يٛمٚمؽ أدوات اًمٗمٝمؿ وآضمتٝم٤مد.
إذا ىمٍم اعم١مُمـ ظمقومف ُمـ اهلل ومٚمؿ خيػ همػمه ،قمٜمدئذ يتحرر ُمـ اخلقف ،ظم٤مص٦م ُمـ اًم٘مقى إروٞم٦م
اًمٔم٤مهرة ..قم٘مٞمدة واوح٦م؛ وم٤مهلل وطمده هق اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع ،ومٞمتحرر ُمـ إوه٤مم.
وإومراد رسمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م حيرره ُمـ اهلقى واًمِمٝمقة ومٞمٛمٚمؽ هق ؿمٝمقشمف ،ويٛمٚمؽ هقاه وم ُٞمخْمٕمف ًمٚم٘مقاٟملم اًمرسم٤مٟمٞم٦م
اًمتل شمُّمٚمحف وشمُّمٚمح همػمه ..يتحرر ُمـ يمؾ ُم٤م ي٠مه ىمٚمٌف ؾمقى رسمف شمٕم٤ممم ،ؾمقاء يم٤من ومردا ،أو ُم٤م شمؽمسمك قمٚمٞمف
إهة ُمـ اًمٕمزة واإلسم٤مء ،وشمٕمٚمؿ أسمٜم٤مءه٤م ذًمؽ ..ويمذًمؽ قمغم ُمًتقى إُم٦م اًمتل شمتٕمٚمؿ ـ ومت٤مرس ـ هذه احلري٦م،
ذم فمؾ قمٌقدي٦م اهلل وطمده ،ومتحرر ُمـ إوه٤مم «اجلٌ٧مش وُمـ إوو٤مع اًمٔم٤معم٦م «اًمٓم٤مهمقتش.
هبذا شمٕمقد ًمإلٟمً٤من قمزشمف ويمراُمتف اًمتل جيده٤م ذم هذا اًمديـ وهبذا اعمًتقى قمٜمدُم٤م يَمرس ومٕمال ذم واىمع
إُم٦م ىم٤مئدا وُمٝمٞمٛمٜم٤م قمغم احلٞم٤مة.

 ظزيـز مـقـع
ٓ ُيًتذل وٓ ُيًتٌ٤مح؛ ومٝمق ُمٝم٤مب اجل٤مٟم٥م ٓؾمت٘م٤مُمتف وىمقشمف ذم أُمره وعم٤م ي٠مظمذ ُمـ إؾمٌ٤مب اعم٤مدي٦م سمحٜمٙم٦م
طمتك ٓ ُيًتٌ٤مح هنٌ٦م ًمٚمخٚمؼ.
ٍ
ُمًتٕمص قمغم اًمتْمٚمٞمؾ واًمتخٞمٞمؾ واإلهي٤مم؛ ومٕمٜمده ُمـ اًمٕم٘مؾ ُم٤م يٛمتٜمع سمف« ،وم٤مًمٕم٘مؾ هق ٟمقر ذم اًم٘مٚم٥م
اعم١مُمـ
يزداد سم٤مًمٓم٤مقم٦مش( )1يمَم قمٜمد اعم١مُمـ ُمـ اًمٌّمػمة واًمٜمقر واًمٞم٘ملم واحلج٦م اعمتٚم٘م٤مة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،وقمٜمده ُمـ اًم٘مقاقمد
وُمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمػم اًمذي اؾمتٗم٤مده ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمنمع احلٜمٞمػ ُم٤م يٜمقر ًمف قم٘مٚمف؛ ومال يًتخػ سمف ـم٤مهمٞم٦م وٓ
يتالقم٥م سمٕم٘مٚمف ُم٠مضمقرون ..إٟمف اعم١مُمـ.
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 آشتغـاء باهلل وافؽػاية بف
جيد اعم١مُمـ ذم اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمٗم٤مي٦م ممـ ؾمقاه ومال يذل ًمًٚمٓم٤من وٓ حل٤مضم٦م.
يًتٙمٗمل سم٤مهلل ويرى سمف ه٤مدي٤م وٟمّمػما ،وُمٓمٕمَم وؾم٤مىمٞم٤م ،وؿم٤مومٞم٤م وُمٕم٤مومٞم٤م ،وؾم٤مشمرا وهم٤مومرا ،وُمٕم ّٚمَم وُمٜمجٞم٤م.

 ٓ يستؽغ أمام ؿقى افباضؾ افظاهرة
إن فمٝمرت ىمقى اًمٌ٤مـمؾ واٟمتٗمِم٧م إمم طملم؛ ومٜم٤موم٘مٝم٤م اًمً٤مىمٓمقن ،يت٠م ّسمك اعم١مُمـ ..إٟمف ٓ يٜمٙمن ٟمٗمًٞم٤م أُم٤مم
سم٤مـمؾ وٓ يريمـ وٓ يًتٙملم ..سمؾ يٌ٘مك صٚمٌ٤م سمديٜمف ُمٕمتزا سم٤مهلل وآُمال وُمًتٌنما ذم رسمف شمٕم٤ممم وذم ىمدره ذم همده
اًم٘مري٥م يمَم ذم همد اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م يقم اًمديـ.
ٓ يٗم٤مرىمف طمًـ فمٜمف سم٤مهلل ومٝمق واصمؼ ُمـ رسمف ،وواصمؼ ُمـ ـمري٘مف وظمٓمقه.

 حمســـ
حمًـ ذم قمالىمتف سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،يٓمٚم٥م اعمٕم٤مزم ،يٓمٚم٥م اإلطمً٤من ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اخلٚمؼ ،ومٞمجٕمؾ ُمًتقى شمٕم٤مُمٚمف ُمع
قمٌٞمد اهلل شمٕم٤ممم ُمًتقى اًمٗمْمؾ واإلطمً٤من؛ وهذا ًمٞمس ؾمٝمال أسمدا وم٤مُٕمر صم٘مٞمؾ وٓ سمد ُمـ اًمدُ رسم٦م طمتك يتٓمٌع
هبذا اخلٚمؼ ذم قمالىم٤مشمف وشمٍموم٤مشمف ..وذم هذا ضم٤مء إُمر اجل٤مُمع عمٙم٤مرم اًمِمٞمؿ وحم٤مؾمـ إظمالق ،أظمالق اًمٜمٌقة
ِ
ِ
اجل ِ
لم وشمٗمًػمه٤م ًمرؾمقل اهلل  وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن رؾمقل اهلل
٤مهٚمِ َ
ُ ظمذ ا ًْم َٕم ْٗم َق َو ْأ ُُم ْر سمِ٤م ًْم ُٕم ْرف َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ ْ َ
 ؾم٠مل ضمؼميؾ قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م وم٘م٤مل ًمف «إن رسمؽ ي٠مُمرك أن شمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ وشمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ وشمٕمٗمق قمٛمـ
فمٚمٛمؽش( ..)1وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل.

 متػــاين
ومٝمق ُمت٘مـ عم٤م يٕمٛمؾ سم٢مظمالص ودمرد ،ومال حيت٤مج إمم ُمـ يراىمٌف؛ ومقازقمف اًمداظمكم أيمؼم ُمـ أي ُمراىمٌ٦م سمنمي٦م.

 ظـد ادممـ ْبرد افقؼغ وشؽقـة آضؿئـان
ُمٓمٛمئـ ذم ديٜمف وقم٘مٞمدشمفً ،مٞمس قمٜمده ُؾمٕمر اًمِمؽ وٟم٤مر احلػمة وهتقك اعمؽمدد ،سمؾ ي٘مٞمٜمف ٟم٤مشم٩م قمـ سمّمػمة
وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمّمٚم٦م سم٤مهلل واًمث٘م٦م ومٞمف وإٟمس سمف ،وآـمٛمئٜم٤من إمم اهلل ،وآـمٛمئٜم٤من إمم ىمدره ،سمٕمٞمدا قمـ اًمِمؽ
واحلػمة واًمؽمدد ومٕمٜمده احلج٦م واًمؼمه٤من وهق قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ رسمف.

 ؿائؿ بافؼسط وافعدل هلل
وم٘مٞمٛم٦م اًمٕمدل ُم٘مدُم٦م ،إلىم٤مُم٦م احلٞم٤مة وإىم٤مُم٦م اًمديـ ،ي٘مٞمٛمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف أو واًمديف أو إىمرسملم.
;
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ٓ حيقل سمٞمٜمف وسملم اًمٕمدل ؿمٗم٘م٦م قمغم وم٘مػم أو وٕمٞمػ ،وٓ ُمٝم٤مسم٦م همٜمل أو ظمقف ؾمٓمقة ىمقي.
ي٘مٞمؿ اًمٕمدل واًم٘مًط قمغم ٟمٗمًف وأظمريـ ًمٞم ُثٌ٧م احلؼ ذم ُمٙم٤مٟمف ،ويٕمقد إًمٞمف ويٗملء وًمق سمٕمد طملم ،أُم٤م ًمق
ِ
وم٤مقمتؼم.
و٤مع احلؼ ومٚمـ جيده هق سمٕمد ذًمؽ وإن ـمٚمٌف..
وم٤مخلػم يمٚمف ذم اًمٕمدل اًمذي سمف ىم٤مُم٧م اًمًَموات وإرض ،وسمف اـمٛم٠مٟم٧م اًمٜمٗمقس وسمف ي٘مقي ص٤مطمٌف
ويًت٘مٞمؿ أُمره وًمٞمس ٕطمد قمٚمٞمف ؾمٌٞمال.

 أمـة واحـدة مع إخقاكف وادسؾؿغ
همػم ُمتٜم٤مومر وٓ ُمٜمٗمرد ،وٓ يٕمرف إٟم٤مٟمٞم٦م وٓ إصمرة ،سمؾ يتٕمٚمؿ اإليث٤مر إن مل ُيٓمٌع قمٚمٞمف.
يٗمًح ٕظمٞمفٟ ،مٗمًٞم٤م وُم٤مدي٤م ،يٕمٓمل ًمٖمػمه دوره واطمؽماُمف ويّمؼم قمٚمٞمف ،ويْمع ٟمٗمًف طمٞم٨م جي٥م أن يٙمقن،
ويّمٜمع ُمـ ٟمٗمًف ًمٌٜم٦م يِمد إظمقاٟمف إًمٞمف وي ْ٘مقى هبؿ ًمٞمح٘م٘مقا اًمقٓء اإلؾمالُمل؛ ويٕمرف ـ ويتذوق ُمع إظمقاٟمف ـ
أن أوصمؼ قمرى اإليَمن احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل ،يمَم يٕمٚمؿ أن احل٥م ذم اهلل ٓ يزيده ود وٓ يٜم٘مّمف ضمٗم٤مء..
ُمتآظمل ُمتقاد ُمتزاور ُمتٜم٤مصحُ ،مِم٤مرك ٕومراح إظمقاٟمف وأطمزاهنؿ وأزُم٤مهتؿ وىمْم٤مي٤مهؿ..

 ذو حقؾة واشعة« ..حسـ تكف»
ذم اخلػم؛ ومٝمق طمًـ اًمتٍمف ًمدقمقشمف وًمديٜمف ،وذم ايمتً٤مب رزىمف ،وشمٖمٚمٌف قمغم قم٘مٌ٤مشمف ومٞمٙمتً٥م ىمقة
وظمؼمة.
وهذا ٓ يٜم٤مذم آؾمت٘م٤مُم٦م وٓ يٕمٜمل آًمتقاء سمؾ يٕمٜمل طمًـ اًمتٍمف وم٠مُم٤مم اًمِمخص اعمًت٘مٞمؿ ـمرق
ُمًت٘مٞمٛم٦م يمثػمة سمتٚمٓمػ وشمدرج.

 خشــ متجـؾد
وهذا أُمر ُمٝمؿ ،وم٤محلْم٤مرة اعمخٛمٚمٞم٦م ىمد شمتٗمقق قمٚمٛمٞم٤م ًمٙمـ شمُٙمً٥م اًمٜم٤مس ـمراوة وُمٞمققم٦م شمٗم٘مدهؿ هب٤م
ىمدرهتؿ قمغم اًمتحٛمؾ وآوٓمالع سم٤معمٝم٤مم اًمٙمؼمى.
يمذًمؽ وم٢من شمٙم٤مًمٞمػ هذا اًمديـ شمٙم٤مًمٞمػ قم٤مًمٞم٦م وضم٤مدة ،و َُمـ صدق ذم أظمذه٤م أيمًٌف هذا ظمِمقٟم٦م ودمٚمدا؛
وم٤مجلٝم٤مد ُم٘مّمقد ،وإُم٦م ٓ سمد أن شمتّمػ سم٤مجلٝم٤مد وإٓ ضب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م اًمذل ،يمَم ىم٤مل أسمق سمٙمر .
وًمذا وم٤معم١مُمـ سمٕمٞمد قمـ اًمٓمراوة واًمٚمٞمقٟم٦م واحلٞم٤مة اعمخٛمٚمٞم٦م،يتٕمٚمؿ ِ
اًمٕمّم٤مُمٞم٦م وآقمتَمد قمغم اًمذات ،وجيٞمد
اًمتٙمً٥م وسمذل اجلٝمد واًمٕمرق واجلٛمع سملم إؿمٖم٤مل اعمختٚمٗم٦م واًمتقازن سملم قمٌ٤مدشمف وقمٛمٚمف وقمٚمٛمف وَتّمٞمٚمف،
وايمتً٤مب رزىمف ،وصٚمتف سم٠مهٚمف ِ
ورمحف ،وىمٞم٤مُمف قمغم سمٞمتف وقمٛمٚمف وديٜمف.
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يرّب ٟمٗمًف وخيِمٜمٝم٤م ،ىم٤مل قمٛمر « اظمِمقؿمٜمقا ومتٕمددوا واُمِمقا طمٗم٤مة وُمٜمتٕمٚملم ،وم٢من اًمٜمٕمٛم٦م ٓ شمدومش،
ويم٤من قمٛمر  يٕمج٥م سم٤مًمٗمتك وم٢مذا مل جيد ًمف طمروم٦م ؾم٘مط ُمـ قمٞمٜمف.
يدرب اعم١مُمـ ٟمٗمًف قمغم رء ُمـ اخلِمقٟم٦م؛ ومٞمؽمك ومراؿمف ويٜم٤مم قمغم إرض أطمٞم٤مٟم٤م ،ويٛمٌم ذم اًمٔمالم
أطمٞم٤مٟم٤م ،ي٘مقم سم٤معمٝمَمت اًمّمٕمٌ٦م ،يتٕمٚمؿ اإلٟمت٤مج واًمّمؼم ًمٞم٘مٓمػ اًمثٛمرة سمٕمد ذًمؽ.
واعم١مُمـ يًتٗمٞمد ُمـ أظمٓم٤مئف ودم٤مرسمف ،ويٕمٞمد شم٘مٞمٞمؿ ٟمٗمًف سم٤مؾمتٛمرار؛ يٙمرر اًمتقسم٦م ويًتٛمر ذم ُمراضمٕم٦م ٟمٗمًف
وإصالح طم٤مًمف وَتًلم ظمٚم٘مف وشمٜمٛمٞم٦م ُم َٚمٙم٤مشمف.

 ذو بصرة كاؾـذة وصؽقؿة ؿقيـة
ومٝمق يرى سمٜمقر اهلل ،وًمٚمٓم٤مقم٦م واًمٜمٔم٤موم٦م ُمـ اعمحرُم٤مت أصمره٤م وُم٘متْم٤مه٤م ،صمؿ يٛميض سمٕمزُمف ُمتقيمال قمغم اهلل ذم
يمؾ أُمر.

 كظقػ افؼؾب وافرسيرة
ٓ يْمٛمر اًمنم ،وٓ هيقاه ،وٓ يتٛمٜم٤مه ًمٜمٗمًف وٓ إلظمقاٟمف وجمتٛمٕمف وأُمتف.
يٗمٙمر ذم اخلػم وشمًتقزم قمٚمٞمف اًمٗمٙمرة ومٞمف واًم٘مّمد إًمٞمف.
يمذًمؽ ٟمٔمٞمػ اًمٞمد واًمٚمً٤من ،واًمٔم٤مهر يم٤مًمٌ٤مـمـ ـ وضمقسم٤م ـ سمؾ يٙمقن اًمٌ٤مـمـ أومْمؾ ًمق اؾمتٓم٤مع ـ قمغم ؾمٌٞمؾ
هه يمٕمالٟمٞمتف سمؾ أومْمؾ ًمق اؾمتٓم٤مع.
آؾمتحٌ٤مبّ ،
وحيًـ ُمـ شمٍمومٝمقأدائف ُمع اهلل شمٕم٤ممم وُمع
يمؾ إٟمً٤من ًمف قمٞمقسمفً ،مٙمـ اعم١مُمـ ُيّمٚمح قمٞمٌف ويًتدرك ُم٤م وم٤مشمف ّ
ظمٚم٘مف إمم آظمر حلٔم٦م ُمـ قمٛمره ..وٓ شمٜمس اًمتقيمؾ قمٌد اهلل.

 ظـدم افتشـاح دم احلؼقق
ويًػم قمغم
وهل ُم٠مظمذ يًػم اًمٕمٛمؾ ،قمٔمٞمؿ إضمرٟ ،م٤مدر اًمٕمٛمٚم٦م ،يّمٕم٥م قمغم اًمٜمٗمقس اعمتحٛمٚم٦م سم٤مًمِمحٜم٤مء،
ٌ
شمٚمؽ اًمٜمٗمقس اًمّم٤مومٞم٦م.
وهل اًمٕمٗمق قمـ اخلٚمؼ وقمدم اعمخ٤مصٛم٦م اًمِمديدة ذم احل٘مقق ،وسمذل اًمٜمٗمس هلل ،وشمقـمئتٝم٤م إلظمقاٟمف.
روى اًمٓمؼماين قمـ ىمت٤مدة ،قمـ أٟمس ىم٤مل= ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ= «أيٕمجز أطمديمؿ أن يٙمقن
يم٠مّب وٛمْمؿش ىم٤مًمقا= وُمـ هق أسمق وٛمْمؿ؟ ىم٤مل= «رضمؾ يم٤من إذا أصٌح ي٘مقل= اًمٚمٝمؿ إين ىمد وهٌ٧م ٟمٗمز
ِ
وقمريض ،ومال يِمتؿ ُمـ ؿمتٛمف ،وٓ ئمٚمؿ ُمـ فمٚمٛمف ،وٓ ييب ُمـ ضسمفش(.)1
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سمنم رؾمقل اهلل أٟمف يدظمؾ ُمـ هذا اًمٌ٤مب وهق ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وذم هن٤مي٦م شم٘ميص
وُمثؾ هذا اًمرضمؾ اًمذي ّ
اًمّمح٤مسم٦م قمـ طم٤مًمف وقمـ اخلّمٚم٦م اًمتل أوضمٌ٧م ًمف هذا ومقضمدوه٤م «همػم أين أسمٞم٧م ًمٞمس ذم ىمٚمٌل همش قمغم ُمًٚمؿ
وٓ أطمًد أطمد ًا ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ظمػم ؾم٤مىمف اهلل إًمٞمفش.
إن احل٘مد ي٠ميمؾ ىمٚمقب أصح٤مسمف ،وإن احل٘مد ِمحؾ صم٘مٞمؾ صم٘مٞمؾُ ،مرهؼ ًمٚمٜمٗمقس وظم٤مٟمؼ ًمألٟمٗم٤مس ،شمٜمقء سمف
اًمٔمٝمقر وُمـ اخلػم أن شمْمٕمف قمـ قم٤مشم٘مؽ؛ ٕٟمف ؾم ُٞمٌٓملء ظمٓم٤مك ،ويِمٖمٚمؽ ،وي٘مٚمؾ وم٤مقمٚمٞمتؽ ويٌٜمل طمقاضمز
متٜمٕمؽ قمـ رؤي٦م اخلػم ومٞمٛمـ شمٙمرهٝمؿ ويٛمٜمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتقاصؾ ُمٕمٝمؿ ،وهذه ظمً٤مرة ُمِمؽميم٦م.
اًمتِم٤مح ،ويمؿ ُمـ اًمٕمٛمر ٟمخنه ذم اجلدال واخلّم٤مم ،ويمؿ ُمـ ظمػم شمٕمٓمؾ سمًٌ٥م
يمؿ ُمـ اجلٝمد ٟمخنه ذم
ّ
قمدم اًمتقاومؼ سملم ُم١مُمٜملم!! ويمؿ ُمـ شمٌ٤مقمد سملم روم٘م٤مء اًمٓمريؼ مل يٗمروف قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدو سمؾ ومروتف طمقاز اًمٜمٗمقس
ووٖم٤مئـ اًم٘مٚمقب وىمد يمٗمقا قمدوهؿ ذ اًم٘مت٤مل!! وم٤مًمٚمٝمؿ همٗمراٟمؽ ،واًمٚمٝمؿ رمح٤مك.
سمٞمٜمَم اًمٕمٗمق ظم ُٚمؼ وؿمٕمقر يريح ص٤مطمٌف يمثػما ،ويريح اعمًٚمٛملم؛ إذ ًمٞمس هٜم٤مك ساع وشمٜم٤مطمر قمغم احل٘مقق
وُمِم٤ميمً٦م اعمًٚمٛملم قمغم أهمراوف ..وهل هٌ٦م هيٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم عمـ يِم٤مء ،واهلل اهل٤مدي ًمٚمخػم.
***
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تعؾقؼ ظام ظذ افػضائؾ
ُم٤م ُمر ُمٕمٜم٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ًمٞمس طمٍما هل٤م سمؾ هل جمٛمققم٦م ًمالُمتث٤مل وًمٚمٛمث٤مل.
وهذه اًمٗمْم٤مئؾ سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م َتت٤مج إمم ضمٝمد ،ووىم٧مً ،متًت٘مر ذم اًم٘مٚم٥م وشمتٛمٙمـ ُمٜمف وشمّمٌح طم٤مٓ ًمإلٟمً٤من
وضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ،يمَم ُمر ُمٕمٜم٤م ذم صٗم٦م رؾمقخ اًمٕمٚمؿ.
وـمٌٕم٤م ًمف يم٠مٟمَم ظمٚمؼ هب٤م ُ
وجي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م ُمـ ومْمٞمٚم٦م إٓ وَتقزه٤م سمتْمحٞم٦م وصؼم؛ وم٤مًمٔمروف ًمٞمً٧م دائَم ُمقاشمٞم٦م ،وهلذا يم٤من
اًمّمؼم ضم٤مري٤م ذم شمرك يمؾ رذيٚم٦م وذم اًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ ومْمٞمٚم٦م ..وم٘مد شمؽمك اًمرذائؾ ُمع اطمتٞم٤مج أو ؿمدة ظمقف أو ؾمٓمقة
ؿمخص أو ؾمٞم٤مط ؿمٝمقة ،وىمد يتٓمٚم٥م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ شمْمحٞم٤مت وصؼم وشمرك حلٔمقظ اًمٜمٗمس وشمً٤مُمل
ًمٚمٛمقىمػ ،ويمؾ هذا ُمٕمٚمقم هلل شمٕم٤ممم وُمٕمٛمقل طمً٤مسمف ومٞمَم أُمر ٓ ،شمٔمـ ؿمٞمئ٤م ُمـ هذا يٗمقت رب اًمٕم٤معملم!
وهلذا يم٤من اًمتدرع سم٤مًمّمؼم ظمػم زاد وهق ُمالزم ًمؽ ـمقل اًمٓمريؼ طمتك اإلؾمت٘مرار قمغم اخلػم ورؾمقظمف سم٢مذن
اهلل شمٕم٤ممم.
وُمع يمثرة ُم٤م أوردٟم٤م ىمد دمدك ُمٗمت٘مدا ًمٚمٌٕمض ُمٜمٝم٤م ،وهذا ٓ يدقمقك إمم اإلطمٌ٤مط ،ومٌ٤مًمتقسم٦م ُمـ اخلٚمؼ
اًمذُمٞمؿ ويمثرة اعمح٤موًم٦م ًمٚمتز ّيـ سم٤مًمٗمْم٤مئؾ واًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم يٜم ٌُؾ اإلٟمً٤من ويٚمحؼ سم٤مًمّم٤محللم ويدًمػ سمٞمٜمٝمؿ
ٟمٗمًف.
إٟمٜم٤م ٟمتنمف سم٤معمح٤موًم٦م وسمذل اجلٝمد ،وي٘مًؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ سمٚمقغ اخلػم ،سمؾ إٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمٛمقت
وٟمحـ ٟمتٛمًؽ سم٤مخلػم وٟمًٕمك ذم اًمٙمَمل ،وٟمراضمع أٟمٗمًٜم٤م وٟمٜمٗمض قمٜمٝم٤م ُم٤م يِملم وٟمح٤مول أو ٟمٚمح٘مٝم٤م
سم٤مًمّم٤محللم؛ ومٚمٕمٚمف قمذر أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمٛمؾ ًمؽ اخلػم ويٌٚمٖمؽ إي٤مه ذم أظمرةُ ،مع اجلزاء احلًـ قمـ اعمح٤موًم٦م
ِ
لم ..صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ.
٤مهدُ وا ومِٞمٜمَ٤م ًَمٜم َْٝم ِد َيٜم َُّٝم ْؿ ُؾم ٌُ َٚمٜمَ٤م َوإِ َّن اهللََّ َعم َع اعمُْ ْح ًِٜم ِ َ
يـ َضم َ
اعمًتٛمرة َ وا ًَّمذ َ
***
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ملخذ أصحاب رشقل اهلل دم افػضائؾ
وتربقة اهلل ورشقفف هلؿ
ؿاظدة ذهبقة..
يِمػم اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل إمم أن اعمًٚمٛملم ذم ُمٙم٦م شمرسمقا قمغم أصقل إظمالق سم٢مـمالىم٤مت دون َتديد،
وم٠مُمروا سم٤مًمٕمدل اعمٓمٚمؼ وسم٤مإلطمً٤من سم٢مـمالق وسم٢ميت٤مء ذي اًم٘مرسمك دون َتديد أٟمّمٌ٦م أو طمدود ُمٕمٞمٜم٦م.
وأن هذا يم٤من ُم٘مّمقدا يمل يقهمٚمقا ذم هذه اإلـمالىم٤مت سم٠مىمَم ضمٝمدهؿ إيٖم٤مٓ ذم اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم سم٠مىمَم ُم٤م
روادا ورُمقزا.
شم٘مدر قمٚمٞمف ـم٤مىمتٝمؿ؛ ومٙم٤مٟمقا ذم هذا ّ
ومٚمَم اٟمت٘مٚمقا إمم اعمديٜم٦م حل٘متٝمؿ إٟمّم٤مر ذم هذه اًمؽمسمٞم٦م وهذا اعمٜمٝم٩م.
وًمٙمٜمف عم٤م اشمًٕم٧م رىمٕم٦م اإلؾمالم وسمدأ اًمتِم٤مح ذم احل٘مقق أظمذوا يٌٞمٜمقن ًمٚمٜم٤مس احلدود احل٤مؾمٛم٦م ًمٚمح٘مقق
واًمقاضمٌ٤مت وإٟمّمٌ٦م ًمتّمٚمح هلؿ وًمً٤مئر اخلٚمؼ سمٕمد ذًمؽ؛ وسم ُ٘مقا هؿ وإٟمّم٤مر يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مإلـمالىم٤مت اعمٙمٞم٦م
ويقهمٚمقن ذم اخلػم سم٠مقمغم ضمٝمد يًتٓمٞمٕمقٟمف ،وشمٌٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمّمٗمقة وإئٛم٦م ..ريض اهلل قمـ اًمً٤مسم٘ملم.
وسم٘مل ُمثؾ هذا اإلـمالق ذم إظمالق واًمٜمدب إمم اإليٖم٤مل ذم اإلطمً٤من واإليت٤مء ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم إِ َّن اهللَّ
اإلطمً ِ
ِ
٤من َوإِيتَ٤مء ِذي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك ..أي٦م ـ سم٘مل ُمٜمدوسم٤م إًمٞمف شمنمئ٥م إًمٞمف إقمٜم٤مق وشمتٓم٤مول إًمٞمف
َي ْ٠م ُُم ُر سمِ٤م ًْم َٕمدْ ل َو ِ ْ َ
اًمٜمٗمقس؛ ومٞم٘مًؿ اهلل شمٕم٤ممم عمـ ؿم٤مء أن يقهمؾ يم٤مًمً٤مسم٘ملم؛ ومٞمٙمقن أؾمٛمح وأصؼم وأيمثر قمٗمقا وصدىم٦م وسمذٓ
ًمٚمخػم ..وإذا اطمت٤مج أصح٤مب اًمتِم٤مح ذم احل٘مقق واًمٌخؾ هب٤م إمم ُمٕمروم٦م احلدود احل٤مؾمٛم٦م سمٞمٜمٝم٤م هلؿ اًمٗم٘مٝم٤مء
وىم٣م هب٤م اًم٘مْم٤مة ،وسم٘مل اًمؽمهمٞم٥م ذم اخلػم شمرسمٞم٦م ًمثٚم٦م شمريد أن شمٖمػم اًمقاىمع وشمّمٚمح ؾمػم اًمت٤مريخ.
وٓ سمد أن يٙمقن هٜم٤مك أؿمخ٤مص ٓ يًتًٚمٛمقن ًمٌٞمئ٤مهتؿ وُمًتقي٤مهت٤م سمؾ خيٓمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ظمٓم٤م ًمٚمٛمٕم٤مزم،
وي٠مظمذون أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٕمزائؿ ،صمؿ يرومٕمقن جمتٛمٕم٤مهتؿ إمم ُمًتقى احلٞم٤مة هبذا اًمديـ.
وهٜم٤م رأي٧م أن أظمتؿ ومّمؾ «اًمتحكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾش هبذه اًم٘م٤مقمدة ذم اًمؽمسمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل 
واًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ،وىمد أـمٚم٧م اًمٜم َٗمس ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف ًمٜمٗم٤مؾم٦م اًم٘م٤مقمدة وٟمٗم٤مؾم٦م سمٞم٤مٟمف هل٤م رمحف اهلل؛
ومٝمق يمالم أهمغم ُمـ اًمذه٥م ..ي٘مقل رمحف اهلل=
«..وسمٞم٤من ذًمؽ أن اعمنموقم٤مت اعمٙمٞم٦م وهل إوًمٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم هم٤مًم٥م إطمقال ُمٓمٚم٘م٦م همػم ُم٘مٞمدة ،وضم٤مري٦م قمغم
ُم٤م شم٘متْمٞمف جم٤مري اًمٕم٤مدات قمٜمد أرسم٤مب اًمٕم٘مقل ،وقمغم ُم٤م َتٙمٛمف ىمْم٤مي٤م ُمٙم٤مرم إظمالقُ ،مـ اًمتٚمٌس سمٙمؾ ُم٤م هق
ُمٕمروف ذم حم٤مؾمـ اًمٕم٤مدات ،واًمتٌ٤مقمد قمـ يمؾ ُم٤م هق ُمٜمٙمر ذم حم٤مؾمـ اًمٕم٤مدات ،ومٞمَم ؾمقى ُم٤م اًمٕم٘مؾ ُمٕمزول قمـ
شم٘مريره مجٚم٦م ُمـ طمدود اًمّمٚمقات وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ،ومٙم٤من أيمثر ذًمؽ ُمقيمقٓ إمم أٟمٔم٤مر اعمٙمٚمٗملم ذم شمٚمؽ اًمٕم٤مدات،
226

وُمٍمووم٤م إمم اضمتٝم٤مدهؿ ًمٞم٠مظمذ يمؾ سمَم ٓق سمف وُم٤م ىمدر قمٚمٞمف ُمـ شمٚمؽ اعمح٤مؾمـ اًمٙمٚمٞم٤مت ،وُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ شمٚمؽ
اعمٙم٤مرم ذم اًمتقضمف هب٤م ًمٚمقاطمد اعمٕمٌقدُ ،مـ إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات ومروٝم٤م وٟمٗمٚمٝم٤م طمًٌَم سمٞمٜمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وإٟمٗم٤مق
إُمقال ذم إقم٤مٟم٦م اعمحت٤مضملم ،وُم١ماؾم٤مة اًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم ُمـ همػم شم٘مدير ُم٘مرر ذم اًمنميٕم٦م ،وصٚم٦م إرطم٤مم
ىمرسم٧م أو سمٕمدت ،قمغم طمً٥م ُم٤م شمًتحًٜمف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م ذم ذًمؽ اًمؽمشمٞم٥م ،وُمراقم٤مة طم٘مقق اجلقار وطم٘مقق
اعمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم إىم٤مرب وإضم٤مٟم٥م ،وإصالح ذات اًمٌلم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم مجٞمع اخلٚمؼ ،واًمدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ،
وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ اعمنموقم٤مت اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل مل يٜمص قمغم شم٘مٞمٞمده٤م سمٕمد.
ويمذًمؽ إُمر ومٞمَم هنل قمٜمف ُمـ اعمٜمٙمرات واًمٗمقاطمش ،قمغم ُمراشمٌٝم٤م ذم اًم٘مٌح ،وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ُمث٤مسمريـ قمغم
جم٤مٟمٌتٝم٤م ُمث٤مسمرهتؿ قمغم اًمتٚمٌس سم٤معمح٤مؾمـ.
ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن ذم شمٚمؽ إطمٞم٤من آظمذيـ ومٞمٝم٤م سم٠مىمَم جمٝمقدهؿ ،وقم٤مُمٚملم قمغم ُم٘متْم٤مه٤م سمٖم٤مي٦م ُمقضمقدهؿ،
وهٙمذا سمٕمد ُم٤م ه٤مضمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م ،وسمٕمد ووم٤مشمف وذم زُم٤من اًمت٤مسمٕملم.
إٓ أن ظمٓم٦م اإلؾمالم عم٤م اشمًٕم٧م ،ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤م رسمَم وىمٕم٧م سمٞمٜمٝمؿ ُمِم٤مطم٤مت ذم
اعمٕم٤مُمالت ،وُمٓم٤مًمٌ٤مت سم٠مىمَم ُم٤م حيؼ هلؿ ذم ُم٘مٓمع احلؼ ،أو قمرو٧م هلؿ ظمّمقصٞم٤مت ضوري٤مت شم٘متيض
أطمٙم٤مُم٤م ظم٤مص٦م ،أو سمدرت ُمـ سمٕمْمٝمؿ ومٚمت٤مت ذم خم٤مًمٗم٦م اعمنموقم٤مت ،وارشمٙم٤مب اعمٛمٜمققم٤مت ،وم٤مطمت٤مضمقا قمٜمد
ذًمؽ إمم طمدود شم٘متْمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٕمقارض اًمٓم٤مرئ٦م ،وُمنموقم٤مت شمٙمٛمؾ هلؿ شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت ،وشم٘مٞمٞمدات شمٗمّمؾ
هلؿ سملم اًمقاضمٌ٤مت واعمٜمدوسم٤مت واعمحرُم٤مت واعمٙمروه٤مت..ش.
«..وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يٌلم هلؿ يمؾ ُم٤م اطمت٤مضمقا إًمٞمف سمٖم٤مي٦م اًمٌٞم٤من= شم٤مرة اًم٘مرآن ،وشم٤مرة سم٤مًمًٜم٦م؛ ومتٗمّمٚم٧م شمٚمؽ
اعمجٛمالت اعمٙمٞم٦م ،وشمٌٞمٜم٧م شمٚمؽ اعمحتٛمالت ،وىمٞمدت شمٚمؽ اعمٓمٚم٘م٤مت ،وظمّمّم٧م سم٤مًمٜمًخ أو همػمه شمٚمؽ
اًمٕمٛمقُم٤مت ًمٞمٙمقن ذًمؽ اًمٌ٤مىمل اعمحٙمؿ ىم٤مٟمقٟم٤م ُمٓمردا وأصال ُمًتٜم٤م ،إمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م،
وًمٞمٙمقن ذًمؽ مت٤مُم٤مش.
«وم٢من إطمٙم٤مم اعمٙمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اإلٟمّم٤مف ُمـ اًمٜمٗمس ،وسمذل اعمجٝمقد ذم آُمتث٤مل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم طم٘مقق اهلل أو
طم٘مقق أدُمٞملم.
ومٛمٜمزًم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم وىم٤مئع مل شمٙمـ ومٞمَم شم٘مدم ُمـ سمٕمض اعمٜم٤مزقم٤مت واعمِم٤مطم٤مت،
وأُم٤م إطمٙم٤مم اعمدٟمٞم٦مَّ ،
واًمرظمص واًمتخٗمٞمٗم٤مت وشم٘مرير اًمٕم٘مقسم٤مت ـ ذم اجلزئٞم٤مت ٓ اًمٙمٚمٞم٤مت ،وم٢من اًمٙمٚمٞم٤مت يم٤مٟم٧م ُم٘مررة حمٙمٛم٦م سمٛمٙم٦م ـ
وُم٤م أؿمٌف ذًمؽُ ،مع سم٘م٤مء اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٙمٞم٦م قمغم طم٤مهل٤م ،وًمذًمؽ ي١مشمك هب٤م ذم اًمًقر اعمدٟمٞم٤مت شم٘مريرا وشم٠ميمٞمدا،
٧م
ومٙمٛمٚم٧م مجٚم٦م اًمنميٕم٦م واحلٛمد هلل سم٤مُٕمريـ ومت٧م واؾمٓمتٝم٤م سم٤مًمٓمروملم ،وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ذًمؽ= ا ًْم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ
ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ ِ
اإل ْؾم َ
ال َم ِديٜمً٤م.
ًَمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
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وإٟمَم قمٜمك اًمٗم٘مٝم٤مء سمت٘مرير احلدود وإطمٙم٤مم اجلزئٞم٤مت اًمتل هل ُمٔم٤من اًمتٜم٤مزع واعمِم٤مطم٦م وإظمذ سم٤محلٔمقظ
اخل٤مص٦م ،واًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٓمقارئ اًمٕم٤مرو٦م ،ويم٠مهنؿ واىمٗمقن ًمٚمٜم٤مس ذم اضمتٝم٤مدهؿ قمغم ظمط اًمٗمّمؾ سملم ُم٤م
أطمؾ اهلل وُم٤م طمرم ،طمتك ٓ يتج٤موزوا ُم٤م أطمؾ اهلل إمم ُم٤م طمرم ،ومٝمؿ حي٘م٘مقن ًمٚمٜم٤مس ُمٜم٤مط هذه إطمٙم٤مم سمحً٥م
اًمقىم٤مئع اخل٤مص٦م ،طملم ص٤مر اًمتِم٤مح رسمَم أدى إمم ُم٘م٤مرسم٦م احلد اًمٗم٤مصؾ ،ومٝمؿ يزقمقهنؿ قمـ ُم٘م٤مرسمتف ويٛمٜمٕمقهنؿ
قمـ ُمداظمٚم٦م احلٛمك ،وإذا ّ
زل أطمدهؿ يٌلم ًمف اًمٓمريؼ اعمقصؾ إمم اخلروج قمـ ذًمؽ ذم يمؾ ضمزئٞم٦م آظمذيـ
َتروا.
ُ
سمح َجزهؿ شم٤مرة سم٤مًمِمدة ،وشم٤مرة سم٤مًمٚملم ،ومٝمذا اًمٜمٛمط هق يم٤من جم٤مل اضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء ،وإي٤مه ّ
وأُم٤م ؾمقى ذًمؽ مم٤م هق ُمـ أصقل ُمٙم٤مرم إظمالق ومٕمال وشمريم٤م ،ومٚمؿ يٗمّمٚمقا اًم٘مقل ومٞمف ٕٟمف همػم حمت٤مج إمم
اًمتٗمّمٞمؾ ،سمؾ اإلٟمً٤من ذم أيمثر إُمر يًت٘مؾ سم٢مدراك اًمٕمٛمؾ ومٞمف؛ ومقيمٚمقه إمم اظمتٞم٤مر اعمٙمٚمػ واضمتٝم٤مده؛ إذ يمٞمػ
ُم٤م ومٕمؾ ومٝمق ضم٤مر قمغم ُمقاوم٘م٦م أُمر اًمِم٤مرع وهنٞمف ،وىمد شمِمتٌف ومٞمف أُمقر وًمٙمـ سمحً٥م ىمرهب٤م ُمـ احلد اًمٗم٤مصؾ؛
ومتٙمٚمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م ومٝمق ُمـ اًم٘مًؿ إول ،ومٕمغم هذا يمؾ ُمـ يم٤من سمٕمده ُمـ ذًمؽ احلد أيمثر يم٤من
اهمراىمف ذم ُم٘مت٣م إصقل اًمٙمٚمٞم٦م أيمثر.
وإذا ٟمٔمرت إمم أوص٤مف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأومٕم٤مًمف شمٌلم ًمؽ ومرق ُم٤م سملم اًم٘مًٛملم ،وسمقن ُم٤م
قمقل ُمـ
سملم اعمٜمزًمتلم ،ويمذًمؽ ُم٤م ي١مصمر ُمـ ؿمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م واشمّم٤مومٝمؿ سمٛم٘مت٣م شمٚمؽ إصقل ،وقمغم هذا اًم٘مًؿ ّ
اؿمتٝمر ُمـ أهؾ اًمتّمقف ـ اعمتّمقوم٦م اعمٚمتزُمقن سم٤مًمًٜم٦م ٓ اعمٌتدقم٦م ـ وسمذًمؽ ؾم٤مدوا همػمهؿ ممـ مل يٌٚمغ ُمٌ٤مًمٖمٝمؿ ذم
آشمّم٤مف سم٠موص٤مف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ،وأُم٤م همػمهؿ ممـ طم٤مز ُمـ اًمدٟمٞم٤م ٟمّمٞمٌ٤م وم٤مومت٘مر إمم
اًمٜمٔمر ذم هذه اجلزئٞم٤مت واًمقىم٤مئع اًمدائرة سملم اًمٜم٤مس ذم اعمٕم٤مُمالت واعمٜم٤ميمح٤مت؛ وم٠مضمروه٤م سم٤مٕصقل إومم قمغم
وأضمروه٤م سم٤مًمٗمروع اًمثقاين طملم اوٓمروا إمم ذًمؽ؛ ومٕم٤مُمٚمقا رهبؿ ذم اجلٛمٞمع ،وٓ ي٘مدر قمغم
طمً٥م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقاْ ،
هذا إٓ اعمقومؼ ّ
اًمٗمذ ،وهق يم٤من ؿم٠من ُمٕم٤مُمالت اًمّمح٤مسم٦م يمَم ٟمص قمٚمٞمف أصح٤مب اًمًػم.
ومل شمزل إصقل يٜمدرس اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ًمٙمثرة آؿمتٖم٤مل سم٤مًمدٟمٞم٤م واًمتٗمريع ومٞمٝم٤م؛ طمتك ص٤مرت يم٤مًمٜمز
اعمٜمز ،وص٤مر ـم٤مًم٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م يم٤مًمٖمري٥م اعم٘مَم قمـ أهٚمف ،وهق داظمؾ َت٧م ُمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم=
«سمدأ هذا اًمديـ همريٌ٤م وؾمٞمٕمقد همريٌ٤م يمَم سمدأ؛ ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤مءش.
«يم٤من اعمًٚمٛمقن ىمٌؾ اهلجرة آظمذيـ سمٛم٘مت٣م اًمتٜمزيؾ اعمٙمل قمغم ُم٤م أداهؿ إًمٞمف اضمتٝم٤مدهؿ واطمتٞم٤مـمٝمؿ؛
ومًٌ٘مقا هم٤مي٦م اًمًٌؼ طمتك ؾمٛمقا «اًمً٤مسم٘ملمش سم٢مـمالق ،صمؿ عم٤م ه٤مضمروا إمم اعمديٜم٦م وحل٘مٝمؿ ذم ذًمؽ اًمًٌؼ ُمـ ؿم٤مء
اهلل ُمـ إٟمّم٤مر ،ويمٛمٚم٧م هلؿ هب٤م ؿمٕم٥م اإليَمن وُمٙم٤مرم إظمالق ،وص٤مدومقا ذًمؽ وىمد رؾمخ٧م ذم أصقهل٤م
أىمداُمٝمؿ ومٙم٤مٟم٧م اعمتَمت أؾمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ؛ ومّم٤مروا سمذًمؽ ٟمقرا طمتك ٟمزل ُمدطمٝمؿ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمقاوع ُمـ
يمت٤مب اهلل ،ورومع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أىمدارهؿ ،وضمٕمٚمٝمؿ ذم اًمديـ أئٛم٦م؛ ومٙم٤مٟمقا هؿ اًم٘مدوة
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اًمٕمٔمٛمك ذم أهؾ اًمنميٕم٦م ،ومل يؽميمقا سمٕمد اهلجرة ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ،سمؾ زادوا ذم آضمتٝم٤مد وأُمٕمٜمقا ذم آٟم٘مٞم٤مد عم٤م طمد
هلؿ ذم اعمٙمل واعمدين ُمٕم٤م.
مل شمزطمزطمٝمؿ اًمرظمص اعمدٟمٞم٤مت قمـ إظمذ سم٤مًمٕمزائؿ اعمٙمٞم٤مت ،وٓ صدهؿ قمـ سمذل اعمجٝمقد ذم ـم٤مقم٦م اهلل ُم٤م
محتِ ِف َُمـ َي َِم٤مء.
ُمتٕمقا سمف ُمـ إظمذ سمحٔمقفمٝمؿ وهؿ ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٕم٦م َ واهللُّ َ ْ
خيتَص سمِ َر ْ َ
ومٕمغم شم٘مرير هذا إصؾ ُمـ أظمذ سم٤مٕصؾ إول واؾمت٘م٤مم ومٞمف يمَم اؾمت٘م٤مُمقا ومٓمقسمك ًمف ،وُمـ أظمذ سم٤مٕصؾ
اًمث٤مين ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧م ،وقمغم إول ضمرى اًمّمقومٞم٦م إول ـ اًم ُٕم ٌّ٤مد اعمٚمتزُمقن سم٤مًمًٜم٦م ـ ،وقمغم اًمث٤مين ضمرى ُمـ
قمداهؿ ممـ مل يٚمتزم ُم٤م اًمتزُمقه ،وُمـ هٝمٜم٤م يٗمٝمؿ ؿم٠من اعمٜم٘مٓمٕملم إمم اهلل ومٞمَم اُمت٤مزوا سمف ُمـ ٟمحٚمتٝمؿ اعمٕمرووم٦م؛ وم٢من
اًمذي ئمٝمر ًمٌ٤مدئ اًمرأي ُمٜمٝمؿ أهنؿ اًمتزُمقا أُمقرا ٓ شمقضمد قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م ،وٓ هل مم٤م يٚمزُمٝمؿ ذقم٤م؛ ومٞمٔمـ اًمٔم٤من
أهنؿ ؿمددوا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،وشمٙمٚمٗمقا ُم٤م مل يٙمٚمٗمقا ،ودظمٚمقا قمغم همػم ُمدظمؾ أهؾ اًمنميٕم٦م.
وطم٤مش هلل! ُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞمٗمٕمٚمقا ذًمؽ وىمد سمٜمقا ٟمحٚمتٝمؿ قمغم اشمٌ٤مع اًمًٜم٦م وهؿ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م صٗمقة اهلل ُمـ
اخلٚمٞم٘م٦مً ،مٙمـ إذا ومٝمٛم٧م طم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم ذم اًمتٙمٚمٞمػ أول اإلؾمالم ،وٟمّمقص اًمتٜمزيؾ اعمٙمل اعمحٙمؿ اًمذي مل
يٜمًخ ،وشمٜمزيؾ أقمَمهلؿ قمٚمٞمف؛ شمٌلم ًمؽ أن شمٚمؽ اًمٓمريؼ ؾمٚمؽ ه١مٓء ،وسم٤مشمٌ٤مقمٝم٤م قمٜمقا قمغم وضمف ٓ يْم٤مد اعمدين
اعمٗمن.
وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م ُمثال أن سمٕمْمٝمؿ ؾمئؾ قمَم جي٥م ُمـ اًمزيم٤مة ذم ُم٤مئتل درهؿ ،وم٘م٤مل= «أُم٤م قمغم ُمذهٌٜم٤م؛ وم٤مًمٙمؾ هلل،
وأُم٤م قمغم ُمذهٌٙمؿ؛ ومخٛمً٦م دراهؿش ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ؛ قمٚمٛم٧م أن هذا يًتٛمد مم٤م شم٘مدم؛ وم٢من اًمتٜمزيؾ اعمٙمل أُمر ومٞمف
سمٛمٓمٚمؼ إٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم ـم٤مقم٦م اهلل ،ومل يٌلم ومٞمف اًمقاضم٥م ُمـ همػمه ،سمؾ ويمؾ إمم اضمتٝم٤مد اعمٜمٗمؼ ،وٓ ؿمؽ أن ُمٜمف ُم٤م
هق واضم٥م ،وُمٜمف ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م وآطمتٞم٤مط ذم ُمثؾ هذا اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمد اخلالت وضوب
احل٤مضم٤مت ،إمم هم٤مي٦م شمًٙمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٗمس اعمٜمٗمؼ؛ وم٠مظمذ هذا اعمًئقل ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمًف سمَم أومتك سمف ،واًمتزُمف ُمذهٌ٤م ذم
شمٕمٌده ،ووم٤مء سمحؼ اخلدُم٦م ،وؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م وإؾم٘م٤مـم٤م حلٔمقظ ٟمٗمًف ،وىمٞم٤مُم٤م قمغم ىمدم اًمٕمٌقدي٦م اعمحْم٦م طمتك مل يٌؼ
ًمٜمٗمًف طمٔم٤م وإن أصمٌتف ًمف اًمِم٤مرع اقمتَمدا قمغم أن هلل ظمزائـ اًمًٛمقات وإرض ،وأٟمف ىم٤مل= ٟ َٓ م ًَْ َ٠م ًُم َؽ ِر ْز ًىم٤م

ِ ِ
ِ
ٍ
اًمً ََمء ِر ْز ُىمٙم ُْؿ َو َُم٤م
ٟم َّْح ُـ ٟم َْر ُز ُىم َؽ ،وىم٤مل= َُ م٤م ُأ ِريدُ ُمٜم ُْٝمؿ ُمـ ر ْزق َو َُم٤م ُأ ِريدُ َأن ُي ْٓمٕم ُٛمقن ،وىم٤مل= َ و ِذم َّ
ُققمدُ َ
ون...
شم َ
ومٝمذا ٟمحق ُمـ اًمتٕمٌد عمـ ىمدر قمغم اًمقوم٤مء سمف ،وُمثٚمف ٓ ي٘م٤مل ذم ُمٚمتزُمف= إٟمف ظم٤مرج قمـ اًمٓمري٘م٦م ،وٓ ُمتٙمٚمػ
ذم اًمتٕمٌدً ،مٙمـ عم٤م يم٤من هذا اعمٞمدان ٓ ينح ومٞمف يمؾ اًمٜم٤مس ىمٞمد ذم اًمتٜمزيؾ اعمدين طملم ومرو٧م اًمزيمقات؛
ومّم٤مرت هل اًمقاضمٌ٦م اٟمحت٤مُم٤مُ ،م٘مدرة ٓ شمتٕمدى إمم ُم٤م دوهن٤م ،وسم٘مل ُم٤م ؾمقاه٤م قمغم طمٙمؿ اخلػمة؛ وم٤مشمًع قمغم
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اعمٙمٚمػ جم٤مل اإلسم٘م٤مء ضمقازا ،واإلٟمٗم٤مق ٟمدسم٤م؛ ومٛمـ ُُم ِ٘م ّؾ ذم إٟمٗم٤مىمف وُمـ ُمٙمثر؛ واجلٛمٞمع حمٛمقدون؛ ٕهنؿ مل يتٕمدوا
طمدود اهلل ،ومٚمَم يم٤من إُمر قمغم هذا اؾمتٗمن اعمًئقل اًمً٤مئؾ ًمٞمجٞمٌف قمـ ُم٘مت٣م ؾم١ماًمف.
وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٜمتٝمل ذم اإلٟمٗم٤مق إمم إٟمٗم٤مذ اجلٛمٞمع ،سمؾ يٌ٘مل سمٞمده ُم٤م دم٥م ذم ُمثٚمف اًمزيم٤مة طمتك دم٥م قمٚمٞمف ،وهق
ُمع ذًمؽ ُمقاومؼ ذم اًم٘مّمد عمـ مل يٌؼ ؿمٞمئ٤م ،قمٚمَم سمـ «أن ذم اعم٤مل طم٘م٤م ؾمقى اًمزيم٤مةش ،وهق يتٕملم َت٘مٞم٘م٤م ،وإٟمَم ومٞمف
آضمتٝم٤مد؛ ومال يزال ٟم٤مفمرا ذم ذًمؽ جمتٝمدا ومٞمف ُم٤م سم٘مل سمٞمده ُمٜمف رءُ ،متحٛمال ُمٜمف أُم٤مٟم٦م ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م إٓ سمٜمٗم٤مذه،
أو يم٤مًمقيمٞمؾ ومٞمف خلٚمؼ اهلل ،ؾمقاء قمٚمٞمف أقمد ٟمٗمًف ُمٜمٝمؿ أم ٓ.
وهذا يم٤من هم٤مًم٥م أطمقال اًمّمح٤مسم٦م ،ومل يٙمـ إُمً٤ميمٝمؿ ُمْم٤مدا ٓقمتَمدهؿ قمغم ُمًٌ٥م إؾمٌ٤مب ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم .
وأُم٤م ُمـ أسم٘مك ًمٜمٗمًف طمٔم٤م ومال طمرج قمٚمٞمف ،وىمد أصمٌ٧م ًمف طمٔمف ُمـ اًمتقؾمع ذم اعمٌ٤مطم٤مت قمغم ذط قمدم
اإلظمالل سم٤مًمقاضمٌ٤مت ،وهٙمذا جي٥م أن يٜمٔمر ذم يمؾ ظمّمٚم٦م ُمـ اخلّم٤مل اعمٙمٞم٦م طمتك يٕمٚمؿ أن إُمر يمَم
ذيمر..ش(.)1
واهلل أقمٚمؿ وهق اعمقومؼ ًمٚمخػم واًمّمقاب ،وهق أظمذ سم٠ميديٜم٤م إمم اخلػم وإمم اعمٕم٤مزم.
***

8

577 567
230

231

معـايشـة
مـ أكعؿ اهلل ظؾقفؿ
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معايشة افصاحلغ
ؾؾـؽـ رصحاء..
اًمرىمل ذم شمٚمؽ اعمدارج ،وٓ ي٘مٚم٘مٝمؿ اًمٜمزوع قمـ
إن يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس ذم اهتَمُمٝمؿ ُمقوقع اًمؽمسمٞم٦م ،وٓ
ّ
اعمحرُم٤مت وٓ اؾمتٞمٗم٤مء اًمٗمرائض؛ إٟمَم يم٤من هذا هق ؿم٠من اجلٞمؾ اًمٗمريد ،أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
وهؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا خي٤مومقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ اًمٜمٗم٤مق سمٛمٕمٜمك قمدم اؾمتٞمٗم٤مء اًمقاضمٌ٤مت اعم٠مُمقريـ هب٤م..
ٍ
ٍ
وظمٗم٦م إمم
ؾمٗم٤مه٦م
يمثػم ُمـ
وًمٜمٙمـ سطم٤مء أيْم٤م؛ إن ُم٤م همٚم٥م قمغم زُم٤مٟمٜم٤م هق اخل٤مُم٤مت اًمتل دظمٚمٝم٤م ومً٤م ٌد ٌ

ُمٞمققم٦م شمرف أو ُمٞمققم٦م ؿمٝمقة إمم ا ًْمتقاء واؾمتٝمت٤مر ،إمم اؾمتج٤مسم٦م ًمالؾمتٌداد واًمٗمرح سمف واإلقمح٤مب واًمت٘مدير
ًمٚمٛمًتٌديـ ..إمم همػم ذًمؽ.
ُهٜم٤م وؿمٖمٚمٜم٤م أن ٟم٠مظمذ سم٠ميديٜم٤م وأيدهيؿ
مل ٟمٗم٘مد ومٞمٝمؿ إُمؾ وٓ طمًـ اًمٔمـ ،وٓ شمريمٜم٤م ىمْم٤مي٤مهؿ ،سمؾ هؿ ّ
وأن ٟمٔمٝمر هبؿ قمغم قمدوهؿ ٓ أن ٟمٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ.
ًمٙمـ هذا أُمر ،وأُم٤م اًمت٠مصمر واًمت٠مد وآطمتٙم٤مك واعمٕم٤ميِم٦م وآٟمٓمٌ٤مع أُمر آظمر.
سمؾ ُمـ اًميوري أن ٟم١ميمد أن شمرك ٟمٗمقؾمٜم٤م ًمٚمت٠مصمر سم٤مًمٌٞمئ٤مت اعمٕم٤مسة أُمر ظمٓمػم قمغم ديٜمٜم٤م وآظمرشمٜم٤م يمَم هق
اعمٝمٛمٚم٦م أن اًمٕم٤ممل ٓ يٛمٌم سمال ختٓمٞمط أو سمال ىمقى شمريد ومرض ادم٤مه٤مت
ظمٓمػم قمغم دٟمٞم٤مٟم٤م ..إن ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمٙمٌػمة َ
ُمٕمٞمٜم٦م؛ سمؾ هٜم٤مك ىمقى سمنمي٦م ُمٕمٝم٤م اعم٤مل واإلقمالم وُمـ َصمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م واحلروب ،وًمٚمًخري٦م أهن٤م أيْم٤م متٚمؽ
اًمدراؾم٤مت.
وهذه اًم٘مقى شمتجف إمم ؾمٗم٤مه٦م اًمٕم٤ممل وإحل٤مده وإسم٤مطمٞمتف اعم١مدي٦م ًمتدُمػمه.
وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمٕم٤مرو٦م اًمٌٕمض هلذه احل٘م٤مئؼ ٕؾمٌ٤مب ًمٞمس هذا حمؾ سمٞم٤مهن٤م ،وًمٙمـ اًمتٕم٤مُمل ًمـ ي١مصمر
واإلٟمٙم٤مر ٓ يٖمػم طم٘مٞم٘م٦م آدم٤مه٤مت اًمً٤مئدة واًمً٤مئرة.
ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٟمجد ُم٤م ٟمٚمٛمًف أن ُمـ اًمٌٞمئ٤مت اعمٕم٤مسة وهل داقمٞم٦م إمم اًمتٗمٚم٧م سمؾ واعمٕم٤مرو٦م ُٕمر اهلل ومت٤مدى
إُمر إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمثقاسم٧م واًمٖمٞمٌٞم٤مت؛ يمَم أهن٤م سمٞمئ٤مت ٟم٤مدم٦م ُمـ آؾمتٌداد ،وآؾمتٌداد يًتٕمٛمؾ اإلسم٤مطمٞم٦م
واإلحل٤مد ،يمَم يتٕمٛمد شمٕمٛمدا إمم شمًٗمٞمف اًمٜم٤مس وشمًٓمٞمح اًمٕم٘مقل واإلهمراق ذم اًمتٗم٤مه٦م َت٧م قمٜمقان اًمٗمـ واإلقمالم
وهمػمه٤م.
هلذا وًمٖمػمه ُمـ إؾمٌ٤مب ىمد جيد ؾم٤مًمؽ اًمٓمريؼ إمم رسمف شمٕم٤ممم همرسم٦م ووطمدة وىمد يٕم٤مين ُمـ وطمِم٦م ذم اًمٓمريؼ
وشم٠مصمرات همػم حمٛمقدة سمٛمـ طمقًمف.
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ٟم١ميمد هٜم٤م وٟمٙمرر ..أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن هٜم٤مك أؿمخ٤مص ٓ يًتًٚمٛمقن ًمٌٞمئ٤مهتؿ وُمًتقي٤مهت٤م سمؾ خيٓمقن
ٕٟمٗمًٝمؿ ظمٓم٤م ًمٚمٛمٕم٤مزم ،وي٠مظمذون أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٕمزائؿ ،صمؿ يرومٕمقن جمتٛمٕم٤مهتؿ إمم ُمًتقى احلٞم٤مة هبذا اًمديـ..
وُمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ ظمٓمقات جي٥م أن ئمٗمر اًمٕمٌد سمّمحٌ٦م خمتٚمٗم٦م يت٠مصمر هب٤م ًمٞمح٘مؼ أُمريـ؛ خروجف ُمـ اًمت٠مصمر
سم٤مًمقاىمع اعمٕم٤مس وسمٞمئ٤مشمف وظم٤مُم٤مشمف ،وفقعقد هق ي١مصمر ومٞمف ويرومٕمف ويٖمػمه إمم إطمًـ وإرى هلل شمٕم٤ممم؛ وإرومع
ًمألُم٦م  ،وإصٚمح ًمٚمٌنمي٦م وإسم٘مك اُمتدادا ًمٚمخػم.
وُمـ هٜم٤م ومال سمدّ ُمـ اًمت٠مصمر سمِمخّمٞم٤مت أظمرى ىمد ؾمٚمٙم٧م اًمٓمريؼ وسمٚمٖم٧م ُمٜمتٝم٤مه واؾمت٘مرت قمٜمد رهب٤م وُم٤مشم٧م
قمغم اخلػم وؿمٝمد اهلل شمٕم٤ممم هل٤م سم٤مخلػم وريض قمٜمٝمؿ وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ ،ويمذا ُمـ اؾمتٗم٤مض اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم إُم٦م
وؿمٝمدت ًمف سم٤مخلػم ُمـ أئٛم٦م اهلدى ورُمقز اخلػم.
ِ
وٛمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ِذ ْيمرهؿ ُم٤م يٙمٗمل
وهلذا جي٥م اًمٜمٔمر إمم ظمػمة اًمٌنمي٦م اًمذيـ هؿ َ ظم ْ ُػم ا ًْم َ ِؼم َّي٦م ..وىمد ّ
هلذا اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمت٤مسمف ويمذا اًمًٜم٦م ،واعم٘مّمقد هٜم٤م هق ُمٕمروم٦م طم٤مل ه١مٓء اًمٙمرام ًمٚمٛمٕم٤ميِم٦م وآطمتٙم٤مك
واًمت٠مصمر ..سمٖمرض آؾمتنماف إمم اعمٕم٤مزم واًم٘مٞمؿ؛ وم٢من مل ٟمٕم٤ميش صٗم٤مت همػم صٗم٤مشمٜم٤م وأظمالىم٤م أؾمٛمك وأقمغم ومٚمـ
ٟمٜمدومع ًمٌمء ذي سم٤مل ذم هذه احلٞم٤مة.
وًمٞمٙمـ ذم قمٚمٛمؽ أن يمؾ هذا ُمٜمدرج َت٧م ىمقًمف شمٕم٤مممِ س َ ِ
ٛم٧م َقم َٚم ِٞمٝم ْؿ وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم
يـ َأٟم َٕم َ
اط ا ًَّمذ َ
َ
َ ومٌِ ُٝمدَ ُاه ُؿ ا ْىمت َِد ْه  ..واهلل اعمقومؼ واعمقصؾ ًمٚمخػم سم٢مذٟمف شمٕم٤ممم.
***
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إكبـقــــــــاء
خر اخلؾؼ وشادات إوفقاء وؿؿة افبؼية
ٟم٘مٓم٦م اإلٟمٓمالق هٜم٤م هق آًمتٗم٤مت إمم طم٘مٞم٘م٦م أن ُم٤م ذيمره شمٕم٤ممم قمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ يمٚمَمت وُمقاىمػ وردود أومٕم٤مل
ووصػ اهلل هلؿ مل شمٙمـ هدا جمردا سمؾ يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمَمت واعمقاىمػ واإلٟمٗمٕم٤مل شمٗمّمح قمـ ؿمخّمٞم٤مت وشمرؾمؿ
ُمالحمٝم٤م وشمقوح طم٘مٞم٘م٦م وهمقر ُم٤م وراءه٤م ُمـ صٗم٤مت وإيَمن وُمذاق هذا اإليَمن ذم ٟمٗمقؾمٝم٤م ..إهن٤م دمرسم٦م صمري٦م
ُهٜم٤م آظمر اًمًقرة يمَم يم٤من ّ
حيذر قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .
ضمدا ،ىمد ٟمْم ّٞمٕمٝم٤م إن مل ٟمٕمِمٝم٤م وٟمٗمٝمٛمٝم٤م وىمرأٟم٤م اًم٘مرآن ّ
وشـرضب أمثؾة رسيعة فؾتذـر ٓ فؾحك فتلخذ ظذ مـقاهلا؛ كؼصد مـ إمثؾة افتـبقف فؾؿلخذ وافباب
افعظقؿ . .وفؽـ اجلفد هـا ظؾقؽ دم ادعايشة ادستؿرة معفؿ وؿراءة افؼرآن بؿلخذ خمتؾػ ،وهق ضؾب آكطباع
تذوؿفؿ فإليامن وتصقرهؿ فألمقر ووزهنؿ فألحداث
هبؿ ومعرؾة مالحمفؿ افـػسقة وافشخصقة ومعرؾة ّ
وإصخاص ،ومعرؾة افؼقؿ افتل رشخت دم كػقشفؿ؛ فق ؾعؾت هذا شتجدهؿ أحقاء دم ؿؾبؽ وحقاتؽ
تعايشفؿ ويعايشقكؽ.
ـ دحة مـ مالمح صخصقة اخلؾقؾ  ..وضقح وؿقة وإؿدام
ِ
لم * إِ ْذ َىم َ٤مل َِٕسمِ ِٞمف َو َىم ْق ُِم ِف َُم٤م َه ِذ ِه اًمت َََّمصمِ ُٞمؾ ا ًَّمتِل َأٟمت ُْؿ َهلَ٤م
ٞمؿ ُر ْؿمدَ ُه ُِمـ َىم ٌْ ُؾ َو ُيمٜمَّ٤م سمِف َقم٤معمِ َ
َ و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
٤مؤيم ُْؿ ِذم َو َال ٍل ُمٌِ ٍ
َقم٤ميمِ ُٗم َ
٤محلؼ َأ ْم
يـ * َىم َ٤مل ًَم َ٘مدْ يمُٜمت ُْؿ َأٟمت ُْؿ َوآ َسم ُ
قن * َىم٤م ًُمقا َو َضمدْ ٟمَ٤م آ َسم٤مءٟمَ٤م َهلَ٤م َقم٤مسمِد َ
لم * َىم٤م ًُمقا َأضم ْئ َتٜمَ٤م سمِ ْ َ
ض ا ًَّم ِذي َوم َٓمرهـ و َأٟمَ٤م َقم َغم َذًمِٙمُؿ ُمـ َّ ِ ِ
لم * َىم َ٤مل سمؾ رسمٙمُؿ رب اًمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ٟم٧م ُِم َـ َّ
يـ *
اًمال ِقمٌِ َ
َأ َ
اًمِم٤مهد َ
َ
َ ُ َّ َ
َّ َ َ
َ َّ ْ َ
ِ
يـ.
َوشمَ٤مهللَِّ ََٕيمٞمدَ َّن َأ ْصٜمَ٤م َُمٙمُؿ َسم ْٕمدَ َأن شم َُقًمقا ُُمدْ سمِ ِر َ
ون ُِمـ د ِ
ون ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َُم٤م َٓ َيٜم َٗم ُٕمٙم ُْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م َو َٓ َي ُييم ُْؿ * ُأف ًَّمٙم ُْؿ َو َعمِ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
َ ىم َ٤مل َأ َوم َت ْٕم ٌُدُ َ
ون اهللَِّ َأ َوم َال
ُ
ُ
آهل َتٙمُؿ إِن يمُٜمتُؿ َوم ِ
ِ
َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
لم.
٤مقمٚمِ َ
ْ
اٟمٍموا َ ْ
قن * َىم٤م ًُمقا َطمر ُىمق ُه َو ُ ُ
هٜم٤م شمٌدو اًمِمخّمٞم٦م اًمتل َتٛمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمٞمػ واًمٗمٓمرة اًمٜمٔمٞمٗم٦م واًمقوقح اًمٙم٤مُمؾ.
شمٚمٛمح اًمِمخّمٞم٦م ِ
اعمٌ٤مدئ٦م ًمٚمتٖمٞمػم واإلصالح وإٟمٙم٤مر آٟمحراف.
ؿمخّمٞم٦م ىمقي٦م شمرومض قم٥مء اًمت٘مٚمٞمد وصم٘مؾ اًمقاىمع آضمتَمقمل واًمًٞم٤مد اعمٌٜمل قمغم شمٚمؽ اًمٕم٘م٤مئد اعمٜمحروم٦م..
شمٚمٛمح اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م ًمٙمل شمً٘مط اًمٌ٤مـمؾ وشمت٘مدم سم٤محلؼ سم٘مدر اؾمتٓم٤مقمتف وضمٝمده وؾمٕم٦م شمٍمومف.
اًمثٌ٤مت ذم اعمقاىمػ اًمٕمٔمٛمكُ ،مقاىمػ اإلؿمٝم٤مد ،وٟمٍمة احلؼ قمغم يديف سمثٌ٤مت ُمتٗمرد طمٞم٨م ي٘مػ وطمده ،ومال
يٚملم وٓ يٓمٚم٥م اًمدفء اجلٛمٕمل قمغم طمً٤مب احلؼ.
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ـ دحة مـ مالمح صخصقة كقح وهقد ظؾقفام افسالم ..تقـؾ وإصفاد وثبات
َ٤من يمَؼم َقم َٚمٞمٙمُؿ ُم َ٘م ِ٤مُمل وشم َْذيمِ ِػمي سمِآي ِ
ِ ِِ
َ واشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ٟم ٍ
٧م
٤مت اهللِّ َوم َٕم َغم اهللِّ شم ََق َّيم ْٚم ُ
َ
َ
ُقح إِ ْذ َىم َ٤مل ًم َ٘م ْقُمف َي٤م َىم ْق ِم إِن يم َ ُ َ ْ َّ
ِ
ُـ َأ ُْم ُريم ُْؿ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُهم َّٛم ً٦م ُصم َّؿ ا ْىم ُْمق ْا إِ َ َّزم َوَٓ شمُٜمٔمِ ُرو ِن * َوم٢مِن شم ََق ًَّم ْٞمت ُْؿ َوم ََم َؾم َ٠م ًْم ُتٙمُؿ
ذيمَ٤مءيم ُْؿ ُصم َّؿ َٓ َيٙم ْ
َوم َ٠م ْمج ُٕمق ْا َأ ُْم َريم ُْؿ َو ُ َ
ُم ْـ َأ ْضم ٍر إِ ْن َأ ْضم ِر َي إَِّٓ َقم َغم اهللِّ َو ُأ ُِم ْر ُت َأ ْن َأيم َ
لم.
ُقن ُِم َـ ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
ٍ
ٍ
ؽم َ
ون.
٤مه ْؿ ُهق ًدا َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
َ وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
اقم ٌُدُ و ْا اهللَّ َُم٤م ًَمٙمُؿ ُم ْـ إِ ًَمف َهم ْ ُػم ُه إِ ْن َأٟمت ُْؿ إَِّٓ ُُم ْٗم َ ُ

َ٤مريمِل ِ
َ ىم٤م ًُمق ْا َي٤م ُهق ُد َُم٤م ِضم ْئ َتٜمَ٤م سمِ ٌَٞمٜم ٍَ٦م َو َُم٤م ٟم َْح ُـ سمِت ِ
قل إَِّٓ
لم * إِن َّٟم ُ٘م ُ
آهلَتِٜمَ٤م َقمـ َىم ْقًم ِ َؽ َو َُم٤م ٟم َْح ُـ ًَم َؽ سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
اك سمٕم ُض ِ
ُقن * ُِمـ ُدوٟمِ ِف َومٙمِٞمدُ ِ
آهلَتِٜمَ٤م سمِ ًُ َق ٍء َىم َ٤مل إِين ُأ ْؿم ِٝمدُ اهللِّ َو ْاؿم َٝمدُ و ْا َأين َسم ِري ٌء ممَّ٤م شم ْ ِ
وين َمجِٞم ًٕم٤م ُصم َّؿ َٓ
ُنميم َ
ْ
ؽم َ َ ْ
اقم َ َ
َ٤مصٞمتِٝم٤م إِ َّن رّب َقم َغم ِس ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اط ُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ * َوم٢مِن
شمُٜمٔم ُرون * إِين شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َقم َغم اهللِّ َرّب َو َرسمٙمُؿ َُّم٤م ُمـ َدآ َّسم٦م إَِّٓ ُه َق آظم ٌذ سمِٜم َ َ
َ
َ
ِ
ر ٍء
شم ََق ًَّم ْق ْا َوم َ٘مدْ َأ ْسم َٚم ْٖم ُتٙمُؿ َُّم٤م ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َو َي ًْت َْخٚمِ ُ
ػ َرّب َىم ْق ًُم٤م َهم ْ َػميم ُْؿ َوَٓ شم َُيو َٟم ُف َؿم ْٞم ًئ٤م إ َّن َرّب َقم َ َغم يمُؾ َ ْ
َطم ِٗم ٌ
ٞمظ.
إهن٤م ؿمخّمٞم٤مت ُمتٗمردة ،إيَمن قمٛمٞمؼ يدومٕمٝمؿ ًمٚمقىمقف ومرادى أُم٤مم أُمؿ وجمتٛمٕم٤مت وضمٞمقش وأُمقال
ووصؿ أىمقاُمٝمؿ سمَم يًتح٘مقن إِ ْن َأٟمت ُْؿ إَِّٓ
وُمّم٤مًمح ُمتِم٤مسمٙم٦م ،مل يؽمددوا ذم اإلدٓء سم٤محلؼ واوح٤م ىمقي٤م ْ
ؽم َ
ون .. اًمقىمقف ومرادى ..اإلؿمٝم٤مد سمؼماءهتؿ ُمـ سم٤مـمؾ ىمقُمٝمؿ ..اًمتحدي واؾمتدقم٤مء ُم٤م قمٜمد ىمقُمٝمؿ ُمـ ىمقة
ُُم ْٗم َ ُ
وطمٞمٚم٦م واصم٘ملم ذم ضم٤مٟمٌٝمؿ ورهبؿ ،طمتك ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا أن هقدا مل شمٙمـ ُمٕمف ُمٕمجزة ُم٤مدي٦م
يمٖمػمه ًمٙمٜمف يم٤مٟم٧م ُمٕمجزشمف ذم شمقيمٚمف وصم٘متف سمرسمف ..أشمدري ُمٕمٜمك هذا؟ ُمٕمٜم٤مه أٟمف ىمد ص٤مر إيَمهنؿ آي٦م!
أرأي٧م أقمج٥م ُمـ هذا؟ ًمٞمس ـمٚم٥م آي٦م ًمإليَمن؛ سمؾ ص٤مر اإليَمن ٟمٗمًف آي٦م قمغم صح٦م اًمرؾم٤مًم٦مٟ ..مٕمؿ ٓ
شمتٕمج٥م؛ هٙمذا يّمٜمع اإليَمن سم٤مًمٜمٗمقس.
ـ دحة مـ مالمح صخصقة أيقب وإخقاكف افؽرام ..صز وظبقدية وخشقع
ٟم٧م َأرطمؿ اًمر ِ
ِ
٤مؾمت ََج ٌْٜمَ٤م ًَم ُف َومٙم ََِم ْٗمٜمَ٤م َُم٤م سمِ ِف ُِمـ ُض َوآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه
امحِ َ
َ و َأي َ
لم * َوم ْ
قب إِ ْذ ٟمَ٤م َدى َر َّسم ُف َأين َُم ًَّٜم َل اًمي َو َأ َ ْ َ ُ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اًمّم٤مسمِ ِري َـ.
َأ ْه َٚم ُف َو ُِم ْث َٚم ُٝمؿ َُّم َٕم ُٝم ْؿ َر ْ َ
يس َو َذا ا ًْمٙم ْٗم ِؾ يم ٌُّؾ ُم َـ َّ
يـ * َوإِ ْؾم ََمقم َٞمؾ َوإِ ْد ِر َ
مح ً٦م ُم ْـ قمٜمدٟمَ٤م َوذيم َْرى ًم ْٚم َٕم٤مسمِد َ
إهن٤م ىمًَمت وُمالُمح ًمِمخّمٞم٦م قم٤مسمدة ُمتيقم٦م ٓ شمْمجر ًمٙمٜمٝم٤م شمدقمق وشمٜمٙمن ٓ ،يٜمً٥م اًمًقء ًمرسمف،
يدقمق سمٓمري٘م٦م قمٛمٞم٘م٦م اخلِمقع؛ طمٞم٨م يٕمرض طم٤مًمف قمغم اهلل ويذيمر ُمـ أؾمَمء اهلل ُم٤م ُيّمٚمح طم٤مًمف ويٖمٛمره سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م،
ًم٘مد يم٤من دقم٤مء ،سمؾ ودقم٤مء قمٛمٞم٘م٤م..
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صمؿ سمٞم٤من جلٛمٚم٦م أظمرى ُمـ اًمّم٤محللم يِمػم إمم صٗم٦م اًمّمؼمودوره٤م ذم سمٜم٤مء هذه اًمِمخّمٞم٤مت ًمٞمتٗمْمؾ اهلل
قمٚمٞمٝم٤م هبذا اًمٓمريؼ.
٤من َقم َغم َُم٤م شم َِّم ُٗم َ
ؼم َمجِ ٌٞمؾ َواهللُّ ا ُْعم ًْ َت َٕم ُ
قن ويٙمرر اًمّمؼم اجلٛمٞمؾ ُمع زي٤مدة اًمٌالء؛ سمؾ
وُمثؾ هذا َ وم َّم ْ ٌ
ويًتٌنم سمَم يتج٤موز ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع ًمٙمـ اؾمتٌِم٤مر يقاومؼ قمٔمؿ رمح٦م رب اًمٕم٤معملم وىمدرشمف وًمٓمٗمف شمٕم٤ممم.
ـ دحة مـ مالمح صخصقة يقكس ظؾقف افسالم
٤موٌ٤م َوم َٔمـ َأن ًَّمـ َّٟم ْ٘م ِدر َقم َٚمٞم ِف َومٜمَ٤مدى ِذم اًمٔم ُٚمَم ِ
ِ
ِ
ٟم٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِين
ت َأن َّٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ َأ َ
َ
َ ْ
َّ
٥م ُُم َٖم ً
َ و َذا اًمٜمقن إِذ َّذ َه َ
َ
لم.
ُٜم٧م ُِم َـ اًم َّٔم٤معمِ َ
يم ُ
ؿمخّمٞم٦م ّأواسم٦م رضم٤مقم٦م ،ؿمخص قمٚمٞمؿ ،طمٞم٨م قمٚمؿ ُمـ أيـ ُأيت وقمٚمؿ رؾم٤مًم٦م اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف ذم اًمٌالء ،وقمٚمؿ
سم٤مب اًمرضمٕم٦مُ ،ومرومع سم٤مًمتقسم٦م درضم٤مت وص٤مر ُمث٤مٓ ًمٙمؾ ُمـ يٕمٛمؾ ُم٤م يالم قمٚمٞمف يمٞمػ يٕمقد وسم٠مي ـمريؼ..
لم وُمقؾمك َ رب ْ
وهٙمذا يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤م ومٞمذيمر اؾمتٖمٗم٤مر إسمراهٞمؿ َ ر َّسمٜمَ٤م ْ
اهم ِٗم ْر ِزم
اهم ِٗم ْر ِزم َوًم ِ َقاًمِدَ َّي َوًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
ِ
َ٤مب ..ومٙم٤مٟمقا ؾم٤مدة إواسملم اًمرضم٤مقملم اعمٜمٞمٌلم ًمرب اًمٕم٤معملم،
٤مؾم َت ْٖم َٗم َر َر َّسم ُف َو َظم َّر َرايم ًٕم٤م َو َأٟم َ
َوَٕظمل وداوود َ وم ْ
وُمث٤مٓ ًمٚمٌنمي٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م شمدقمقه٤م دوُم٤م ًمٚمرضمقع.
ـ دحة مـ مالمح صخصقة زـريا ظؾقف افسالم
حي َٞمك َو َأ ْص َٚم ْحٜمَ٤م ًَم ُف
ٟم٧م َظم ْ ُػم ا ًْم َق ِارصمِ َ
َ و َزيم َِر َّي٤م إِ ْذ ٟمَ٤م َدى َر َّسم ُف َرب َٓ شم ََذ ْر ِين َوم ْر ًدا َو َأ َ
٤مؾمت ََج ٌْٜمَ٤م ًَم ُف َو َو َه ٌْٜمَ٤م ًَم ُف َ ْ
لم * َوم ْ
ات ويدْ ُقمق َٟمٜمَ٤م ر َهمٌ٤م ورهٌ٤م ويمَ٤مٟمُقا ًَمٜمَ٤م َظم ِ
ِ
َز ْو َضم ُف إِ َّهنُ ْؿ يمَ٤مٟمُقا ُي ًَ ِ٤مر ُقم َ
لم.
٤مؿم ِٕم َ
َ ً ََ ًَ َ
اخل ْ َػم َ َ
قن ِذم ْ َ
إهن٤م ؿمخّمٞم٦م ؾم٤مئٚم٦م ُمتيقم٦م ،داقمٞم٦م راهمٌ٦م وراهٌ٦م ،يّمٗمٝم٤م اهلل سم٤مخلِمقع احل٘مٞم٘مل إهنؿ ٓ يتّمٜمٕمقن وٓ
واًمره٥م؛ ومٝمؿ ىمدوة اًم ُٕم ٌّ٤مد وؾم٤مدات إوًمٞم٤مء.
يراؤون ،سمؾ هق اخلِمقع واًمر َهم٥م
َ
وذم دقم٤مئف يٕمٚمؿ أن اهلل ظم٤مًمؼ اًمًٌ٥م واعمًٌَ٥م ،وأٟمف ًمق أراد أُمرا هلٞم٠م ًمف أؾمٌ٤مسمف؛ ومٞمدقمق سمٓمالىم٦م طمتك دقم٤م سمَم
خيرج قمـ ُم٠مًمقف اخلٚمؼُ ،متخٓمٞم٤م اًمقؾم٤مئؾ واًمتقاوٕم٤مت اًمٌنمي٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م ،و٤مرقم٤م ـم٤مُمٕم٤م ذم اًمرمح٦م
مح ِ٦م َرسم َؽ َقم ٌْدَ ُه َزيم َِر َّي٤م أرأي٧م؟.
اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مدرة اًمٓمٚمٞم٘م٦م ًمرب اًمٕم٤معملم ..وإٟمف ًم ُٞم٘م٤م َسمؾ سمرمح٦م هم٤مُمرة وىمريٌ٦م ِ ذيم ُْر َر ْ َ
ـ دحة مـ مالمح صخصقة يعؼقب وبـقف افؽرام  ..وؿؾؼ ظذ أؽذ ما متؾؽ افبؼية؛ افعؼقدة افصحقحة
ِ
ت إِ ْذ َىم َ٤مل ًمٌَِٜم ِ ِٞمف َُم٤م َشم ْٕمٌُدُ َ
ون ُِمـ َسم ْٕم ِدي َىم٤م ًُمق ْا َٟم ْٕم ٌُدُ إِ َهل َ َؽ َوإِ ًَم َف آ َسم ِ٤مئ َؽ
قب اعمَْ ْق ُ
ي َي ْٕم ُ٘م َ
َ أ ْم يمُٜمت ُْؿ ُؿم َٝمدَ اء إ ْذ َطم َ َ
اهٞمؿ وإِؾمَم ِقم َٞمؾ وإِؾمح َؼ إِ َهل٤م و ِ
ِ
اطمدً ا َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن.
ً َ
َ ْ َ
إِ ْسم َر َ َ ْ َ
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ؿمخّمٞم٦م ومريدة ..شمرى اًمٕم٘مٞمدة أهمغم ُم٤م متٚمؽ وأهمغم ُم٤م ذم احلٞم٤مة وأهمغم ُم٤م يقرث ،وذم أطمرج حلٔم٤مت اًمٕمٛمر
قمٜمد اًمقوم٤مة يٌدي ىمٚم٘مف اًمت٤مم قمغم هذا اإلرث ويًتقصمؼ ُمـ سمٜمٞمف.
ِ
اضم َٕم ْؾ
ٞمؿ َرب ْ
وُمثؾ هذا اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ اخل٤مئػ ُمـ شم٘م ّٚم٥م اًم٘مٚمقب وُمـ أي هقى يتًٚمؾَ وإِ ْذ َىم َ٤مل إِ ْسم َراه ُ
ِ
اضمٜمٌُْٜمِل َو َسمٜم ِ َّل َأن َّٟم ْٕم ٌُدَ إَ ْصٜمَ٤م َم * َرب إِ َّهنُ َّـ َأ ْو َٚم ْٚم َـ يمَثِ ًػما ُم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َوم َٛمـ شمٌَِ َٕمٜمِل َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜمل َو َُم ْـ
َه َذا ا ًْم ٌَ َٚمدَ آُمٜمً٤م َو ْ
ِ
ِ
ٞمؿوشمٚمٛمح ُمع قمٚمٛمف وشمٕمٌده ووضمٚمف ُمـ رسمف ،ؿمٗم٘م ً٦م قمٔمٞمٛم٦م وـمٚمٌ٤م ًمٚمٛمٖمٗمرة واهلداي٦م
قر َّرطم ٌ
َقم َّم٤مين َوم٢مِٟم ََّؽ َهم ُٗم ٌ
ًم٘مقم مل خيٚم٘مقا سمٕمد!.
حل ..يعؿالن ويرضظان
مشفد صاخص ّ
قمٛمؾ دؤوب وشمراب يٕم ّٗمر ٟمٌٞملم يمريٛملم ُمـ سمٜم٤مء سمٞم٧م هلل عمٜم٤مؾمؽ شمٌ٘مك ُمـ سمٕمدُه٤م ،وُمع اًمٕمٛمؾ واًمؽماب
واًمٜمّم٥م ٓ يٕمجٌ٤من سم٤مًمٕمٛمؾ سمؾ ييقم٤من وهيتٗم٤من سمٓمٚم٥م سم٤مًم٘مٌقل ،إٟمف اًمٕمٚمؿ واًمٕمٌقدي٦م
واجلٝمد واًمٕمرق
َ
ِ
اقمدَ ُِمـ ا ًْمٌٞم ِ
اهٞمؿ ا ًْم َ٘مق ِ
ِ
ِ
ٞمؿ * َر َّسمٜمَ٤م
٧م َوإِ ْؾم ََم ِقم ُٞمؾ َر َّسمٜمَ٤م َشم َ٘م ٌَّ ْؾ ُِمٜمَّ٤م إِٟم ََّؽ َأ َ
اًمًٛم ُ
َ َْ
واًمتيع اًمدائؿَ وإِ ْذ َي ْر َوم ُع إِ ْسم َر ُ َ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
ٟم٧م َّ
ٟم٧م اًمتَّقاب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُُم ًْٚمِ َٛم ْ ِ
ٞمؿ * َر َّسمٜمَ٤م
لم ًَم َؽ َوُمـ ُذر َّيتٜمَ٤م ُأ َُّم ً٦م ُم ًْٚم َٛم ً٦م ًَّم َؽ َو َأ ِرٟمَ٤م َُمٜمَ٤مؾم َٙمٜمَ٤م َوشم ْ
َو ْ
اًمرطم ُ
ُ٥م َقم َٚم ْٞمٜمَآ إِٟم ََّؽ َأ َ َّ ُ َّ
ِ
واسمٕم ْ٨م ومِ ِٞمٝمؿ رؾمقًٓ ُمٜمْٝمؿ ي ْت ُٚمق َقم َٚمٞم ِٝمؿ آي٤مشمِ َؽ ويٕمٚمٛمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب و ِْ
ٞمؿ.
احلٙم َْٛم َ٦م َو ُي َزيم ِٞمٝم ْؿ إِٟم ََّؽ َأ َ
َ َ
ْ ْ َ
ُ ْ َ
َ َْ
ٟم٧م اًم َٕم ِز ُيز احلَٙم ُ
ََُ ُُ ُ
ْ َ ُ
صػؼة وحمبة فؼقم مل ُخيؾؼقا بعد
يمَم شمرى دقم٤مء وحمٌ٦م ًمذري٦م مل شم٠مت سمٕمد ،ىمٚمؼ قمغم ديٜمٝمؿ وقم٘مٞمدهتؿ ،ـمٚم٥م اُمتداد اًمٕم٘مٞمدة ذم ذريتٝمَم ُمـ
سمٕمدُه٤م ،يتٙمرر ُمِمٝمد اًم٘مٚمؼ قمغم اًمٕم٘مٞمدة شمٚمؽ أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽ اعمًٚمؿ اًمذي عمس اإليَمن ؿمٖم٤مف ىمٚمٌف واؾمت٘مر ومٞمف.
إحلاح دم افدظقة وافبقان ..ظدم ادؾؾ أو افتباضم ظـ افبالغ
َ ىم َ٤مل َرب إِين َد َقم ْق ُت َىم ْق ُِمل ًَم ْٞم ًال َو َهنَ ً٤مرا * َوم َٚم ْؿ َي ِز ْد ُه ْؿ ُد َقم٤مئِل إِ َّٓ ومِ َر ًارا * َوإِين ُيم َّٚم ََم َد َقم ْق ُ ُهت ْؿ ًم ِ َت ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ
ِ
َضم َٕم ُٚمقا َأ َص٤مسمِ َٕم ُٝم ْؿ ِذم آ َذ ِ ِ
اؾمتِ ْٙم ٌَ ً٤مرا * ُصم َّؿ إِين َد َقم ْق ُ ُهت ْؿ ِضم َٝم ً٤مرا * ُصم َّؿ إِين
ْؼموا ْ
اؾمتَٙم َ ُ
٤مهب ْؿ َو َأ َسوا َو ْ
اؾم َت ْٖم َِم ْقا صم َٞم َ ُ
اهن ْؿ َو ْ

ِ
ِ
اؾم َت ْٖم ِٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
اًمً ََمء َقم َٚم ْٞمٙمُؿ ُمدْ َر ًارا *
ه ْر ُ
َأ ْقم َٚم ُ
َ٤من َهم َّٗم ً٤مرا * ُي ْرؾم ِؾ َّ
ه ًارا * َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ْ
ت َهل ُ ْؿ إ ْ َ
ٜم٧م َهل ُ ْؿ َو َأ ْ َ
ٍ
َو ُيٛم ِد ْديمُؿ سمِ َ٠مُم َق ٍ
جي َٕمؾ ًَّمٙم ُْؿ َأ ْهنَ ً٤مرا * َُّم٤م ًَمٙم ُْؿ َٓ شم َْر ُضم َ
قن هللَِّ َو َىم ً٤مرا * َو َىمدْ َظم َٚم َ٘مٙم ُْؿ
ال َو َسمٜم ِ َ
جي َٕمؾ ًَّمٙم ُْؿ َضمٜمَّ٤مت َو َ ْ
لم َو َ ْ
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ٍ ِ
ُقرا َو َضم َٕم َؾ َّ
اضم٤م * َواهللَُّ
َأ ْـم َق ًارا * َأ َمل ْ شم ََر ْوا َيم ْٞم َ
ه ً
ػ َظم َٚم َؼ اهللَُّ َؾم ٌْ َع َؾم ََم َوات ـم ٌَ٤م ًىم٤م * َو َضم َٕم َؾ ا ًْم َ٘م َٛم َر وم ِٞمٝم َّـ ٟم ً
اًمِم ْٛم َس َ
ِ
ِ
َأٟم ٌَ َتٙمُؿ ُم َـ ْإَ ْر ِ
اضم٤م * َواهللَُّ َضم َٕم َؾ ًَمٙم ُُؿ ْإَ ْر َض سمِ ًَ٤م ًـم٤م * ًمِت ًَْ ُٚمٙمُقا
ض َٟم ٌَ٤مشمً٤م * ُصم َّؿ ُيٕمٞمدُ يم ُْؿ وم َٞمٝم٤م َو ُخي ِْر ُضمٙم ُْؿ إِ ْظم َر ً
ِ
ِ
٤مضم٤م.
ُمٜم َْٝم٤م ُؾم ٌُ ًال وم َج ً
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شم٘مرير ضمٝمد مل ي٠مل قمٜمف ومل ي٘مٍم ،د ْأب ذم اًمدقمقة ،شمٙمرار وشمٜمقيع ،ختقيػ وشمرهٞم٥م وشمرهمٞم٥م وَتٌٞم٥م،
طمري أن شم٘مػ
ًمٗم٧م أٟمٔم٤مرهؿ ًممي٤مت وشمٕمدده٤م ،شمٕمٔمٞمؿ هلل وحل٘مف ..إٟمف ؿمخّمٞم٦م يتٙمٚمؿ سمَم يِمٕمر وي١مُمـ ويرى،
ّ
أُم٤مُمف يمثػما وشمٕمٞمش ُمٕمف يمثػما ..وشمٕمرف ؿمٕمقره سم٤مإليَمن واٟمٓمٌ٤مع اإليَمن ذم ىمٚمٌف.
ـ دم كػقشفؿ يؼغ وبقـة
ٍ
ُمس
يمؾ ُمٜمٝمؿ ي١ميمد هذه احل٘مٞم٘م٦م  إِين َقم َغم َسمٞمٜم ٍَ٦م ُمـ َّرّب َ  أ َر َأ ْيت ُْؿ إِن يم ُ
ّب جيدون ّ
ُٜم٧م َقم َغم َسمٞمٜمَ٦م ُمـ َّر َ
وُمقارا
وذوق وـمٕمؿ طم٘مٞم٘م٦م اإليَمن سمٌدهي٦م ٓ يٛمٙمـ أن خي٤مًمٗمقه٤م؛ وم٢من احلؼ جيدوٟمف ذم ىمٚمقهبؿ ؾم٤ميمٜم٤م يٕمٛمره٤مّ ،
يدومٕمٝمؿ ًمٚمحريم٦م واعمقاىمػ ،ويْمٓمرهؿ اوٓمرارا ًمٚم٘مٞم٤مم سمف ومٞمًتٌِمٕمقن اعمخ٤مًمٗم٦م.
ـ حيددون أن إمان دم افطاظة ..واهلالك دم ادعصقة
ُٜم٧م َقم َغم َسمٞمٜمَ ً٦م ُمـ رّب َوآشم ِ
مح ً٦م
َ٤مين ُِمٜمْ ُف َر ْ َ
يٌدون رقمدة وظمِمٞم٦م ُمـ اعمٕمّمٞم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م َ ىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم َأ َر َأ ْيت ُْؿ إِن يم ُ
َّ
ٜمٍم ِين ُِم َـ اهللِّ إِ ْن َقم َّمٞمْ ُت ُف َوم ََم شم َِزيدُ وٟمَٜمِل َهم ْ َػم َخت ًِْ ٍػم إهنؿ جيدون إُم٤من ذم ـم٤مقم٦م رهبؿ واًمرقم٥م واًمْمٞم٤مع
َوم َٛمـ َي ُ ُ
واخلً٤مر واهلالك ذم اعمٕمّمٞم٦م ،وًمـ ي٘مدُمقا قمٚمٞمٝم٤م هذا هق إقمالهنؿ.
وهل رؾم٤مًم٦م ًمٙمؾ ُمـ وٕمػ أُم٤مم اًمٌ٤مـمؾ وـمٚم٥م إُم٤من ذم اًمٚمجقء إًمٞمف؛ يٕمٚمٜمقن هؿ أن ُمقـمـ إُم٤من هق
يمٜمػ اهلل وـم٤مقمتف ،وأٟمف ؾمتجري إىمدار سمَم ي١ميد احلؼ ويرومٕمف وخيذل اًمٌ٤مـمؾ ويدطمْمف ،قم٤مضمال أو آطمال،
ومتدرقمقا سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومتًٙمقا سم٤مًمّمؼم وآقمتّم٤مم طمتك ي٠ميت وقمد اهلل ،وؾمٞم٠ميت.
ّ
ـ يؼغ ؾائؼ وثؼة مبفرة ..آية ظذ صحة اإليامن وافطريؼ
اجلٛمٕم ِ
٤من
صم٘م٦م ُمٌٝمرة شمتٖمٚم٥م قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت إؾمٌ٤مب واعمًٌٌ٤مت وشمًتٕمكم ومقق إوو٤مع اعم٤مدي٦م َ وم َٚم ََّم شم ََراءى ْ َ ْ َ
ُقن * َىم َ٤مل يم ََّال إِ َّن َُم ِٕم َل َرّب َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
قؾمك إِٟمَّ٤م َُعمدْ َريم َ
يـ.
َىم َ٤مل َأ ْص َح ُ
٤مب ُُم َ
ِ
ِ
ؿمٌٝم٤مت اعمجرُملم
طمججٝمؿ
يمٚمَمت اًمٓمٖم٤مة وأدطمْم٧م
يمٚمَمهتؿ
َت ٍد ؾم٤مومر وضمريء وُمرسمِؽ ًمٚمٓمٖم٤مة ،قم َٚم٧م
ُ
ُ
سمؾ وقمال هتديدهؿ ًمٚمٓمٖم٤مة هتديد اًمٓمٖم٤مة هلؿ؛ طمتك اهتزت ضمٞمقؿمٝمؿ وقمروؿمٝمؿ ويمروؿمٝمؿ وأؾمس أوو٤مقمٝمؿ
طمتك اؾمتجدوا اًمًحرة اخلدّ اقملم واؾمت٠مضمروهؿ ودومٕمقا هلؿ ًمٞمً٤مٟمدوهؿ؛ سمؾ وذًمقا أُم٤مم اًمًحرة اعم٠مضمقريـ
يٕمدوهنؿ سم٤مٕضمرة وومقىمٝم٤م اًم٘مرب أيْم٤م!..
ِ
لم * و َومٕم ْٚم َ٧م َومٕم َٚمت ََؽ ا ًَّمتِل َومٕم ْٚم َ٧م و َأ َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ *
ٟم٧م ُم َـ ا ًْمٙمَ٤موم ِر َ
َ
َ
ْ
َ ىم َ٤مل َأ َمل ْ ٟم َُرسم َؽ ومٞمٜمَ٤م َوًمٞمدً ا َو ًَمٌِثْ َ٧م ومٞمٜمَ٤م ُم ْـ ُقم ُٛم ِر َك ؾمٜم َ َ َ
ِ
ِ
لم * َوشمِ ْٚم َؽ
٥م ِزم َرّب ُطمٙم ًَْم َو َضم َٕم َٚمٜمِل ُِم َـ ا ُْعم ْر َؾمٚمِ َ
اًمْم٤مًم َ
َىم َ٤مل َوم َٕم ْٚمت َُٝم٤م إِ ًذا َو َأٟمَ٤م ُِم َـ َّ
لم* َوم َٗم َر ْر ُت ُمٜمٙم ُْؿ ََّعم٤م ظم ْٗم ُتٙم ُْؿ َوم َق َه َ
لم * َىم َ٤مل رب اًمًَمو ِ
ٟمِ ْٕم َٛم ٌ٦م َمتُٜم َٝم٤م َقم َكم َأ ْن َقم ٌَّ َّ ِ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َو َُم٤م
ه ِائ َٞمؾ * َىم َ٤مل ومِ ْر َقم ْق ُن َو َُم٤م َرب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
َّ َ َ
َ
دت َسمٜمل إ ْ َ
َّ
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سمٞمٜمَٝمَم إن يمُٜمتُؿ ُم ِ
لم * َىم َ٤مل َعم ِ ْـ َطم ْق ًَم ُف َأ َٓ شم ًَْت َِٛم ُٕم َ
لم * َىم َ٤مل إِ َّن َر ُؾمق ًَمٙم ُُؿ
قن * َىم َ٤مل َرسمٙم ُْؿ َو َرب آ َسم ِ٤مئٙم ُُؿ ْإَ َّوًم ِ َ
قىمٜم ِ َ
َْ َُ
ُقن * َىم َ٤مل َرب ا َْعم ْ ِ
نم ِق َوا َْعم ْٖم ِر ِ
ب َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ََم إِن يمُٜمت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
ا ًَّم ِذي ُأ ْر ِؾم َؾ إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َعم ْجٜم ٌ
قن * َىم َ٤مل ًَم ِئ ِـ َّاخت َْذ َت إِ َهلً٤م
لم * َىم َ٤مل َأ َو ًَم ْق ِضمئْت َُؽ سمِ ٌَم ٍء ُمٌِ ٍ
لم.
َهم ْ ِػمي ََٕ ْضم َٕم َٚمٜم ََّؽ ُِم َـ اعمَْ ًْ ُجقٟمِ َ
ْ
لم
لم * َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوإِ َّٟمٙم ُْؿ إِ ًذا َّعمِ َـ ا ُْعم َ٘م َّرسمِ َ
اًمً َح َر ُة َىم٤م ًُمقا ًم ِ ِٗم ْر َقم ْق َن َأ ِئ َّـ ًَمٜمَ٤م ََٕ ْضم ًرا إِن ُيمٜمَّ٤م ٟم َْح ُـ ا ًْم َٖم٤مًمٌِِ َ
َ وم َٚم ََّم َضم٤مء َّ
َ٤مت َوم٤مؾم َ٠م ْل سمٜمِل إِ ِ
٤مت سمٞمٜم ٍ
ٍ
ِ
٤مءه ْؿ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ومِ ْر َقم ُ
قؾمك
هائ َٞمؾ إِ ْذ َضم ُ
ْ َ
قؾمك شم ًْ َع آ َي َ
قن إِين ََٕ ُفمٜم َؽ َي٤م ُُم َ
َ و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
َْ
ُمًحقرا * َىم َ٤مل ًَم َ٘مدْ َقمٚمِٛم َ٧م ُم٤م َأ َٟمز َل ه ُ١مٓء إَِّٓ رب اًمًَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َسم َّم ِآئ َر َوإِين ََٕ ُفمٜم َؽ َي٤م ومِ ْر َقم ُ
قرا.
َ
َّ َ َ
قن َُم ْث ٌُ ً
َ
ْ َ
َ ْ ُ ً
ـ ظؿؼ إيامن وحمبة فرب افعادغ
قؾمك عمِٞم َ٘م٤مشمِٜمَ٤م َو َيم َّٚم َٛم ُف َرسم ُف َىم َ٤مل َرب َأ ِر ِين َأٟم ُٔم ْر إِ ًَم ْٞم َؽ.
ؿمقق ضم٤مرف ،وطم٥م ُمتٞمؿ سمّم٤مطمٌف ًمرسمف شمٕم٤ممم َ و ََّعم٤م َضم٤مء ُُم َ
ِ
ِ
ؽم َى.
قمجٚم٦م إمم اهلل ًمتح٘مٞمؼ رو٤مهَ  ،و َقمج ْٚم ُ٧م إِ ًَم ْٞم َؽ َرب ًم َ ْ
ـ ؽضب دحارم اهلل أن تـتفؽ
قؾمك إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َهم ْْم ٌَ َ
٤من َأ ِؾم ًٗم٤م َىم َ٤مل سمِ ْئ ًَ ََم
همْم٥م هلل وإٟمٙم٤مر ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م وشمٕمٔمٞمؿ ًمٚمحرُم٦م َ و ََّعم٤م َر َضم َع ُُم َ
قين ُِمـ سمٕم ِدي َأ َقم ِج ْٚمتُؿ َأُمر رسمٙمُؿ و َأ ًْم َ٘مك إ ًْمقاح و َأ َظم َذ سمِر ْأ ِ ِ ِ
َظم َٚم ْٗمتُٛم ِ
جير ُه إِ ًَم ْٞم ِف.
َ َ َ
ْ َْ َ ْ َ
َْ َ
س َأظمٞمف َ ُ
َ
ُ
ـ ؿقة ظؾؿ وظبادة ..صفد هلؿ هبا رب افعادغ
قمٚمؿ وي٘ملم وسمّمػمة ،ىمقة ذم اًمٕمٌ٤مدة واًمٓم٤مقم٦م ،اٟمِمٖم٤مل يم٤مُمؾ ِسمذيمر أظمرة واجلٜم٦م هل ؿمٖمٚمٝمؿ وشمٗمٙمػمهؿ
ِ
ِ
ِ
َ٤مهؿ سمِ َخ٤مًم ِ َّم ٍ٦م ِذيم َْرى
قب ُأ ْو ِزم ْإَ ْيدي َو ْإَ ْسم َّم ِ٤مر * إِٟمَّ٤م َأ ْظم َٚم ّْمٜم ُ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َح َؼ َو َي ْٕم ُ٘م َ
وؿمقىمٝمؿ َ وا ْذيم ُْر قم ٌَ٤م َدٟمَ٤م إ ْسم َراه َ
اًمدَّ ِار َ  وا ًَّم ِذي َأ ْـم َٛم ُع َأن َي ْٖم ِٗم َر ِزم َظمٓمِٞم َئتِل َي ْق َم اًمد ِ
يـ.
ـ اؾـتؼـار فؾــطاظـة
ِ ِ
اًمّمال َِة َو ُِمـ ُذر َّيتِل َر َّسمٜمَ٤م َو َشم َ٘مٌَّ ْؾ
ٞمؿ َّ
ييقمقن ًمٚمٓم٤مقم٦م ،ومال ي٘مٗمقن ُمقىمػ اًمٓم٤مقم٦م إٓ سم٤مهلل َ رب ْ
اضم َٕم ْٚمٜمل ُُم٘م َ
لم.
اًمْم٤مًم َ
ُد َقم٤مءًَ  م ِئـ َّمل ْ َ ْهي ِد ِين َرّب ٕيمُقٟم ََّـ ُِم َـ ا ًْم َ٘م ْق ِم َّ
ـ اكشغال دائؿ بققم احلساب
لم يقم ي ُ٘مقم ِْ
ِ ِِ
ِ ِ
رسمٜمَ٤م ْ ِ
٤مب.
احل ًَ ُ
َ َّ
اهمٗم ْر ِزم َوًم َقاًمدَ َّي َوًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ َ ْ َ َ ُ
ـ جتريد افتقحقد هلل ..ورؾضفؿ أن ُيرؾعقا ؾقق مؽاكتفؿ

َّ٤مس َّ ِ
ِ
اخت ُذ ِ
ٚم٧م ًمِٚمٜم ِ
وين َو ُأُم َل
ٟم٧م ُىم َ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َأ َأ َ
قمدم ا ّدقم٤مء ُم٤م ًمٞمس هلؿ ،مح٤مي٦م حلؼ رهبؿ َ وإِ ْذ َىم َ٤مل اهللُّ َي٤م قم َ
لم ُِمـ د ِ
إِ َهل ْ ِ
ُقن ِزم َأ ْن َأ ُىم َ
ون اهللِّ َىم َ٤مل ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َُم٤م َيٙم ُ
ُٜم٧م ُىم ْٚم ُت ُف َوم َ٘مدْ َقمٚمِ ْٛم َت ُف َشم ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم َٟم ْٗم ِز
قل َُم٤م ًَمٞمْ َس ِزم سمِ َحؼ إِن يم ُ
ُ
َ
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ٟم٧م َقمالَّ ُم ا ًْم ُٖم ُٞم ِ
ُٜم٧م
اقم ٌُدُ و ْا اهللَّ َرّب َو َر َّسمٙم ُْؿ َويم ُ
قب * َُم٤م ُىم ْٚم ُ٧م َهل ُ ْؿ إَِّٓ َُم٤م َأ َُم ْرشمَٜمِل سمِ ِف َأ ِن ْ
َوَٓ َأ ْقم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم َٟم ْٗم ًِ َؽ إِٟم ََّؽ َأ َ
ٟم٧م ِ
ر ٍء َؿم ِٝمٞمدٌ * إِن ُشم َٕمذ ْ ُهب ْؿ
ٞم٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا َُّم٤م ُد ُْم ُ٧م ومِ ِٞمٝم ْؿ َوم َٚم ََّم شم ََق َّوم ْٞمتَٜمِل يم َ
اًمرىم َ
ُٜم٧م َأ َ َّ
ٟم٧م َقم َغم يمُؾ َ ْ
ٟم٧م ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ.
َوم٢مِ َّهنُ ْؿ قم ٌَ٤م ُد َك َوإِن َشم ْٖمٗم ْر َهل ُ ْؿ َوم٢مِٟم ََّؽ َأ َ َ
احلٙم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اقم ٌُدُ و ْا اهللَّ َرّب َو َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف
ه ِائ َٞمؾ ْ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َو َىم َ٤مل اعمًَْ ُ
يـ َىم٤م ًُمق ْا إِ َّن اهللَّ ُه َق اعمًَْ ُ
ًَ م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذ َ
ٞمح َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
اجلٜمَّ َ٦م وُم ْ٠مواه اًمٜمَّ٤مر وُم٤م ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ ِ
ِ
َُمـ ُي ْ ِ
ٟمّم ٍ٤مر.
لم ُم ْـ َأ َ
نم ْك سمِ٤مهللِّ َوم َ٘مدْ َطم َّر َم اهللُّ َقم َٚمٞمف ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
٥م َوَٓ َأ ُىم ُ
َ وَٓ َأ ُىم ُ
قل إِين َُم َٚم ٌؽ.
قل ًَمٙم ُْؿ قمٜمدي َظم َزآئ ُـ اهللِّ َوَٓ َأ ْقم َٚم ُؿ ا ًْم َٖم ْٞم َ
ـ بؿثؾ هذا ؾؾـتعامؾ
قمغم هذا شمٕم٤مُمؾ ُمع ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء وُمقاىمٗمٝمؿ ويمالُمٝمؿ وظمقومٝمؿ ورضم٤مئٝمؿ وصم٘متٝمؿ وي٘مٞمٜمٝمؿ وشمٜمزهيٝمؿ رهبؿ.
ُقم ٌّ٤مد يمرام ،وىم٤مدة ًمألُمؿ ،ىم٤مدة ًمٚمحٞم٤مة سمٙمؾ جم٤مهل٤م ،وأسم٘مقا اهلدى يرصمف اًمًٕمداء ،وأسم٘مقا ؿمخّمٞم٤مهتؿ يت٠مصمر هب٤م
إصٗمٞم٤مء؛ ومٚمٚمف درهؿ يمؿ هل ىمٞمٛمتٝمؿ ذم اًمٌنمي٦م.
ًم٘مد أقمٓمقٟم٤م أُمال قمجٞمٌ٤م أن يّمؾ سمٕمض اًمٌنم إمم ُمٙم٤مٟم٦م أن ُيٚم٘مل اهلل ؾمال َُمف قمٚمٞمٝمؿ َ ؾم َال ٌم َقم َغم ٟم ٍ
ُقح ِذم
ون ؾم َالم َقم َغم إِ ْل ي ِ
ِ
قؾمك َو َه ُ٤مر َ
لم.
٤مؾم َ
ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
َ
َ ٌ
ٞمؿَ  ؾم َال ٌم َقم َغم ُُم َ
لمَ  ؾم َال ٌم َقم َغم إِ ْسم َراه َ
ِ
اب وقمـ آظمر إِٟمَّ٤م َو َضمدْ ٟمَ٤م ُه َص٤مسمِ ًرا ٟمِ ْٕم َؿ ا ًْم َٕم ٌْدُ ؛
ووصٚمقا إمم درضم٦م أن ي٘مقل اهلل قمٜمٝمؿ ٟم ْٕم َؿ ا ًْم َٕم ٌْدُ ؛ إِ َّٟم ُف َأ َّو ٌ
اب.
إِ َّٟم ُف َأ َّو ٌ
وم٘مط شمذيمر هذا وأٟم٧م شمٜمٔمر إمم ظمػم ُمـ أٟمجٌ٧م اًمٌنمي٦م؛ ومٚمـ ي٠ميت أطمد ظمػم ُمـ إٟمٌٞم٤مء.
***
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خـر خؾـؼ افؾـف
وقمٜمدُم٤م شمذيمر ذم اخلٚمؼ حمٛمدا .
وم٤مذيمر شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اعمحقري٦م ،واًمتل همػمت طمٞم٤مة اًمٌنمي٦م إمم يقم اًمديـ.
واذيمر أٟمف ُم٤م قم ٌَد قم٤مسمد ُمـ سمٕمده وٓ ؾمٌح ُمًٌح وٓ ؾمجدُمّمؾ وٓ طم٩م وٓ ضم٤مهد وٓ صٚمح أُمر أطمد
وىمرر إطمٙم٤مم اًمرسم٤مٟمٞم٦م سمَم
ُمـ سمٕمده إٓ قمغم ُمٜمٝمجف ..ىمرر ىمٞمؿ اخلػم وُم٤مرؾمٝم٤م ووضمف إًمٞمٝم٤م ور ّسمك قمٚمٞمٝم٤م أصح٤مسمفّ ،
شمْمٛمٜمتف ُمـ إُمر سمٙمؾ ُمّمٚمح٦م واًمٜمٝمل قمـ يمؾ ُمٗمًدة ،وشم٘مرير يمؾ ظمػم وٟمٗمل يمؾ ذ ،وأُمر سم٤مًمٕمدل وىمرره
ّ
ورهم٥م ذم اإلطمً٤من وُم٤مرؾمف ،وأرؾمك أطمٙم٤مم وىمٞمؿ اًمٕمدل ُمٓمٚم٘م ً٦م قمغم يمؾ أطمد ذم يمؾ أطمد ذم يمؾ طم٤مل ،وطمرم
اًمٔمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ يمؾ أطمد ذم يمؾ أطمد قمغم يمؾ طم٤مل.
وؾمػمشمف  وؾمٜمّتف ُمٗمّمٚم٦م وُمٕمروو٦م ًمٚمخٚمؼ؛ يمٚمَمشمف وأطمقاًمف وُمقاىمٗمف وردوده واٟمٗمٕم٤مٓشمفُ ،مٕمروو ً٦م
ًمتٕمٚمؿ يمٞمػ قم٤مش ويمٞمػ شمٙمٚمؿ ويمٞمػ شمٕم٤مُمؾ ُمع طمٞم٤مشمٜم٤م هذه ويمٞمػ طم٘مؼ قمٌقدي٦م رسمف شمٕم٤ممم.
وًمٙمـ وم٘مط ٟمٚم٘مل ٟمٔمرة ظم٤مـمٗم٦م قمَم ورد ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمف ،سم٘مّمد أن شمٕمرف ىمٞمٛم٦م ُم٤م شمٜمٔمر ومٞمف ُمـ ؾمٜمتف
اعمٗمّمؾ ومٝمق ُمٜمقط سمؽ أن شمٜمٔمر إًمٞمف وإمم طمٞم٤مشمف وشم٘مؽمب ُمٜمف سم٘مٚمٌؽ سم٘مّمد اعمٕم٤ميِم٦م واًمت٠مصمر
وؾمػمشمف؛ أُم٤م اًمٜمٔمر ّ
وآٟمٓمٌ٤مع؛ وم٠مٟم٧م اًمٗم٤مئز طمٞمٜمئذ أن شمٕمٞمش ُمع أومْمؾ وأؾمٛمك وأرومع خمٚمقق َد ّب قمغم هذه إرض وشمنموم٧م سمف
احلٞم٤مة صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ًم٘مد ريض اهلل قمٜمف سم٢مـمالق ،وريض ؾمػمشمف وُمٜمٝمجف ،وارشمْم٤مه أؾمقة ًمٚمٜم٤مس سمال حم٤مؿم٤مة وٓ اؾمتثٜم٤مء ،وضمٕمٚمف
َ٤من ًَمٙمُؿ ِذم رؾم ِ
قل اهللَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م.
أؾمقة سم٢مـمالق ًَ م َ٘مدْ يم َ ْ َ ُ
فمٝمر ذم اًم٘مرآن ُمراقم٤مشمف  وحمٌ٦م اهلل اخل٤مص٦م ًمف ،واٟمٔمر ذم ُمثؾ هذه اًمدىم٤مئؼ اًمٗم٤مئ٘م٦مَُ م٤م َو َّد َقم َؽ َرسم َؽ ومٜمٗمك
شمرك اهلل ًمف ،وًمٙمـ عم٤م ضم٤مء ذم ٟمٗمل اًمٌٖمض مل ي٘مؾ وُم٤م ىمالك وًمٙمـ طمذف اًمٙم٤مف طمتك يٌٕمد قمٜمف اىمؽمان طمرف
قمجز أي٦م ومحً٥م سمؾ ٕن
اًمٙم٤مف سمٚمٗمظ اًمٌٖمض ومٞمٙمقن ُمقضمٝم٤م ًمف وًمق قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمٗمل! ًمٞمس ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ُ
اعمٕمٜمك سم٤مًمٗمٕمؾ ي٘متيض هذا؛ ومٝمل رمح٦م وحمٌ٦م ظم٤مص٦م هلذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ(. )1
لم ُم َ٘م ِ
ِِ
ِ
ِ
٤مقمدَ ًم ِ ْٚم ِ٘مت ِ
َ٤مل ..ويذ ّيمر سمٛمقىمػ ؾم٤مسمؼ
ؾمجؾ اهلل شمٕم٤ممم َتريم٤مشمف َ وإِ ْذ َهمدَ ْو َت ُم ْـ َأ ْهٚم َؽ ُشمٌَقى ُء اعمُْ ْ١مُمٜم َ َ
ف ُمـ ا َْعم ِ
ال َصم ِ٦م آَٓ ٍ
إِ ْذ َشم ُ٘م ُ
لم َأ ًَمـ َيٙم ِْٗمٞمٙم ُْؿ َأن ُي ِٛمدَّ يم ُْؿ َرسمٙمُؿ سمِ َث َ
لم.
مئٙم َِ٦م ُُم َٜمزًم ِ َ
قل ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ
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ُقن ِذم َؿم ْ٠م ٍن وُم٤م َشم ْت ُٚمق ُِمٜمْف ُِمـ ُىمر ٍ
آن َوَٓ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
يذيمر ُمٕمٞم٦م اهلل اخل٤مص٦م ًمف ذم يمؾ ؿم٠من يٗمٞمض ومٞمف َ و َُم٤م َشمٙم ُ
قن ُِم ْـ
ُ
ْ
َ َ
ٞمْم َ
قن ومِ ِٞمف ومٞمذيمر قمٛمٚمف ُمٜمٗمردا شمٜمقهي٤م ًمِم٠مٟمف ،وىمراءشمف ًمٚم٘مرآن شمنميٗم٤م هلذا
َقم َٛم ٍؾ إَِّٓ ُيمٜمَّ٤م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُؿم ُٝمق ًدا إِ ْذ شم ُِٗم ُ
اًمٕمٛمؾ ،صمؿ يذيمر قمٛمؾ سم٘مٞم٦م اخلٚمؼ؛ وم٠مومرد قمٛمٚمف شمٜمقهي٤م ،وؾمَمه ؿم٠مٟم٤مً ،مٕمٔمؿ ُم٤م ي٘مقم سمف ،صمؿ ذيمر قمٛمؾ سم٘مٞم٦م اخلٚمؼ؛
وم٤مٟمٔمر ًمتٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م؛ وُمـ صمؿ وم٤مقمٚمؿ ىمٞمٛم٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمتل جي٥م أن شمٕم٤ميِمٝم٤م .
ضمٕمؾ ٟمٗمًٞمتف وؿمخّمٞمتف ٟمٛمقذضم٤م ًمٚمٌنمي٦م ومذيمر شمٕم٤ممم دىم٤مئؼ ٟمٗمًف وظمٚمج٤مت صدره ُمٓمروطم٦م ًمٚمٜم٤مس؛
ومٞمذيمر يمثػما ؿمدة طمرصف قمغم إيَمن اًمٜم٤مس وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ ورمحتف هبؿ؛ طمتك يم٤مد أن ي٘متؾ ٟمٗمًف طمزٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ي٨م َأ َؾم ًٗم٤م وهمػمه٤م يمثػم.
َ وم َٚم َٕم َّٚم َؽ َسم٤مظم ٌع َّٟم ْٗم ًَ َؽ َقم َغم آ َصم ِ٤مره ْؿ إِن َّمل ْ ُي ْ١مُمٜمُقا ِ َهب َذا ْ َ
يذيمر طمزٟمف وُم٤م يٕمؽميف َ ىمدْ َٟم ْٕم َٚم ُؿ إِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْح ُزٟم َُؽ ا ًَّم ِذي َي ُ٘مق ًُم َ
قنَ  و ًَم َ٘مدْ َٟم ْٕم َٚم ُؿ َأٟم ََّؽ َي ِْم ُٞمؼ َصدْ ُر َك سمِ ََم
َي ُ٘مق ًُم َ
قن؛ ومْمٞم٘مف وطمزٟمف مم٤م يالىمل ُمـ أقمدائف حمؾ ُمراقم٤مة وشمًجٞمؾ وُمقاؾم٤مة.
يذيمر ظمٚمج٤مت ٟمٗمًف؛ ومٚمَم ُأُمر أن يتزوج ـمٚمٞم٘م٦م ُمـ شمٌٜمّ٤مهً ،مٌٞم٤من طمرُم٦م اًمتٌٜمل وإهن٤مء آصم٤مره؛ ومٚمَم ظمِمك و ْىمع
ِ ِ
ِ
ِ
َّ٤مس...
إُمر قمغم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس ىم٤مل َ و ُختْٗمل ِذم َٟم ْٗمً َؽ َُم٤م اهللَُّ ُُم ٌْديف َو َخت َِْمك اًمٜم َ
قت اًمٜمٌَِّل إِ َّٓ َأن ُي ْ١م َذ َن ًَمٙم ُْؿ إِ َمم َـم َٕم٤م ٍم َهم ْ َػم
يذيمر ُم٤م ي١مذيف وُم٤م حيرضمف َ ي٤م َأ َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َٓ شمَدْ ُظم ُٚمقا ُسم ُٞم َ
لم ِحل ِد ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٟمَ٤مفمِ ِر َ ِ
ي٨م إِ َّن َذًمِٙم ُْؿ يم َ
َ٤من ُي ْ١م ِذي اًمٜمٌَِّ َّل
َنموا َو َٓ ُُم ًْ َت ْ٠مٟمً َ َ
يـ إٟمَ٤م ُه َو ًَمٙم ْـ إ َذا ُدقمٞمت ُْؿ َوم٤م ْد ُظم ُٚمقا َوم٢م َذا َـمٕم ْٛمت ُْؿ َوم٤مٟمت ُ
ِ
ِ
احلؼ.
َوم َٞم ًْت َْح ِٞمل ُمٜمٙم ُْؿ َواهللَُّ َٓ َي ًْت َْحٞمِل ُم َـ ْ َ
يذيمر طم٤مل أزواضمف وـمٚمٌٝمـ زي٤مدة اًمٜمٗم٘م٦م ويتقمم اهلل شمٕم٤ممم ختٞمػمهـ ًمٕمدم إؿمٖم٤مل هذا اًم٘مٚم٥م اًمٙمٌػم اعمٙمٚمػ
سمٌالغ احلؼ ًمٚمٌنمي٦م وشمرسمٞمتٝم٤م وإىم٤مُم٦م اًمديـ وسمٜم٤مء إُم٦م َ ي٤م َأهي٤م اًمٜمٌَِّل ُىمؾ َٕ ْز َو ِ
اضم َؽ إِن يمُٜمت َُّـ شم ُِر ْد َن ْ
احلَ َٞم٤م َة اًمد ْٟم َٞم٤م
َ
اطم٤م َمجِ ًٞمال * َوإِن يمُٜمت َُّـ شم ُِر ْد َن اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َواًمدَّ َار ْأ ِظم َر َة َوم٢مِ َّن اهللََّ َأقمَدَّ
َو ِزيٜمَت ََٝم٤م َوم َت َٕم٤م ًَم ْ َ
ه ً
ُـ َو ُأ َه ْطمٙم َّ
لم ُأ َُمت ْٕمٙم َّ
ُـ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ُـ َأ ْضم ًرا َقمٔمِ ًٞمَم.
ًم ْٚم ُٛم ْحًٜمَ٤مت ُمٜمٙم َّ
ضمٕمٚمف أؾمقة وآل سمٞمتف اًمٙمرام ،ومذيمر أطمداث سمٞمتف ُمٕمروو٤م ٓ خيٗمل طم٤مًمف؛ سمؾ يذيمر ويٕم٤مشمِ٥م ويٕم٘م٥م وجيٕمٚمف
ٟمٛمقذضم٤م ًمٞمحتذى ،ومٞمذيمر اشمٗم٤مق زوضمتلم قمغم أُمر دومٕمتٝمَم إًمٞمف اًمٖمػمة َ ي٤م َأ َهي٤م اًمٜمٌَِّل ِمل َ ُ ََتر ُم َُم٤م َأ َطم َّؾ اهللَُّ ًَم َؽ َشم ٌْت َِٖمل
َت َّٚم َ٦م َأيَمٟمِٙمُؿ واهللَُّ ُمق َٓيمُؿ وهق ا ًْمٕمٚمِٞمؿ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ * َوإِ ْذ
َُم ْر َو َ
احلٙم ُ
ٞمؿ * َىمدْ َوم َر َض اهللَُّ ًَمٙم ُْؿ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ
قر َّرطم ٌ
٤مت َأ ْز َواضم َؽ َواهللَُّ َهم ُٗم ٌ

ض َأ ْز َو ِ
ف َسم ْٕم َْم ُف َو َأ ْقم َر َض َقمـ َسم ْٕم ٍ
ه اًمٜمٌَِّل إِ َمم َسم ْٕم ِ
ض َوم َٚم ََّم َٟم ٌَّ َ٠م َه٤م سمِ ِف
اضم ِف َطم ِدي ًث٤م َوم َٚم ََّم َٟم ٌَّ َ٠م ْت سمِ ِف َو َأ ْفم َٝم َر ُه اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َقم َّر َ
َأ َ َّ
ِ
ِ
اخلٌِ ُػم.
ٞمؿ ْ َ
َىم٤م ًَم ْ٧م َُم ْـ َأٟم ٌَ َ٠م َك َه َذا َىم َ٤مل َٟم ٌَّ َ٠م َين ا ًْم َٕمٚم ُ
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ي٘مقل إؾمت٤مذ اًمِمٝمٞمد رمحف اهلل..
«وقمٜمدُم٤م ضمرى ىمدر اهللّ أن جيٕمؾ ـمٌٞمٕم٦م هذه اًمٕم٘مٞمدة هٙمذا ضمرى يمذًمؽ سم٤مظمتٞم٤مر رؾمقهل٤م ـ صغم اهللّ قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ـ إٟمً٤مٟم٤م شمتٛمثؾ ومٞمف هذه اًمٕم٘مٞمدة سمٙمؾ ظمّم٤مئّمٝم٤م ،وشمتجًؿ ومٞمف سمٙمؾ طم٘مٞم٘متٝم٤م ،ويٙمقن هق سمذاشمف وسمحٞم٤مشمف
اًمؽممج٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م وادم٤مهٝم٤م ،إٟمً٤مٟم٤م ىمد ايمتٛمٚم٧م ـم٤مىم٤مشمف اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م ،وٚمٞمع اًمتٙمقيـ
اجلًدي ،ىمقي اًمٌٜمٞم٦م ،ؾمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مء صحٞمح احلقاس ،ي٘مظ احلس ،يتذوق اعمحًقؾم٤مت شمذوىم٤م يم٤مُمال ؾمٚمٞمَم ،وهق
طمل اًمٓمٌع ،ؾمٚمٞمؿ احلً٤مؾمٞم٦م ،يتذوق اجلَملُ ،متٗمتح ًمٚمتٚم٘مل وآؾمتج٤مسم٦م.
ذم ذات اًمقىم٧م وخؿ اًمٕم٤مـمٗم٦مّ ،
وهق ذم اًمقىم٧م ذاشمف يمٌػم اًمٕم٘مؾ ،واؾمع اًمٗمٙمر ،ومًٞمح إومؼ ،ىمقي اإلرادة ،يٛمٚمؽ ٟمٗمًف وٓ متٚمٙمف ..صمؿ هق
سمٕمد ذًمؽ يمٚمف ..اًمٜمٌل ..اًمذي شمنمق روطمف سم٤مًمٜمقر اًمٙمكم ،واًمذي شمٓمٞمؼ روطمف اإلهاء واعمٕمراج ،واًمذي يٜم٤م َدى
ُمـ اًمًَمء ،واًمذي يرى ٟمقر رسمف ،واًمذي شمتّمؾ طم٘مٞم٘متف سمح٘مٞم٘م٦م يمؾ رء ذم اًمقضمقد ُمـ وراء إؿمٙم٤مل
واًمٔمقاهر ،ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمف احلَم واحلجر ،وحيـ ًمف اجلذع ،ويردمػ سمف ُأطمد ـ اجلٌؾ !..صمؿ شمتقازن ذم ؿمخّمٞمتف
هذه اًمٓم٤مىم٤مت يمٚمٝم٤م؛ وم٢مذا هق اًمتقازن اعم٘م٤مسمؾ ًمتقازن اًمٕم٘مٞمدة اًمتل اظمتػم هل٤م.
صمؿ جيٕمؾ اهللّ طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م يمت٤مسم٤م ُمٗمتقطم٤م ٕ ُّمتف وًمٚمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م ،شم٘مرأ ومٞمف صقر هذه اًمٕم٘مٞمدة ،وشمرى
ومٞمف شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمقاىمٕمٞم٦م .وُمـ صمؿ ٓ جيٕمؾ ومٞمٝم٤م ها خمٌقءا ،وٓ ؾمؽما ُمٓمقي٤م .سمؾ يٕمرض ضمقاٟم٥م يمثػمة ُمٜمٝم٤م ذم
اًم٘مرآن ،ويٙمِمػ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمقى قم٤مدة قمـ اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي .طمتك ُمقاوع اًمْمٕمػ اًمٌنمي
اًمذي ٓ طمٞمٚم٦م ومٞمف ًمٌنم .سمؾ إن اإلٟمً٤من ًمٞمٙم٤مد يٚمٛمح اًم٘مّمد ذم يمِمػ هذه اعمقاوع ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل ـ صغم اهللّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ًمٚمٜم٤مس! إٟمف ًمٞمس ًمف ذم ٟمٗمًف رء ظم٤مص .ومٝمق هلذه اًمدقمقة يمٚمف .ومٕمالم خيتٌئ ضم٤مٟم٥م ُمـ طمٞم٤مشمف ـ
صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ أو خيٌ٠م؟ إن طمٞم٤مشمف هل اعمِمٝمد اعمٜمٔمقر اًم٘مري٥م اعمٛمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ ُمـ هذه اًمٕم٘مٞمدة وىمد ضم٤مء
ـ صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ًمٞمٕمروٝم٤م ًمٚمٜم٤مس ذم ؿمخّمف ،وذم طمٞم٤مشمف ،يمَم يٕمروٝم٤م سمٚمً٤مٟمف وشمقضمٞمٝمف .وهلذا ُظمٚمؼ.
وهلذا ضم٤مء.
وًم٘مد طمٗمظ قمٜمف أصح٤مسمف ـ صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ وٟم٘مٚمقا ًمٚمٜم٤مس سمٕمدهؿ ـ ضمزاهؿ اهللّ ظمػما ـ أدق شمٗمّمٞمالت
هذه احلٞم٤مة .ومٚمؿ شمٌؼ صٖمػمة وٓ يمٌػمة طمتك ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ،مل شمًجؾ ومل شمٜم٘مؾ ..ويم٤من هذا ـمروم٤م ُمـ
ىمدر اهللّ ذم شمًجٞمؾ طمٞم٤مة هذا اًمرؾمقل ،أو شمًجٞمؾ دىم٤مئؼ هذه اًمٕم٘مٞمدة ُمٓمٌ٘م٦م ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل .ومٙم٤من هذا إمم
ضم٤مٟم٥م ُم٤م ؾمجٚمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ هذه احلٞم٤مة اًمًجؾ اًمٌ٤مىمل ًمٚمٌنمي٦م إمم هن٤مي٦م احلٞم٤مةش(.)1
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يرومع ِذيمره وينمح صدره ويرى قمٜمف و ُيروٞمف ويٕمده سم٤مًمرو٤م ،وي٘مرن رو٤مه شمٕم٤ممم سمرى ٟمٌٞمف َ واهللُّ
ون إِ َمم َقم ِ
٤مملِ ا ًْم َٖم ْٞم ِ
َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ َطمؼ َأن ُي ْر ُوق ُه ،وؿمٝم٤مدشمف سمِمٝم٤مدشمف َ و َؾم َ َػمى اهللُّ َقم َٛم َٚمٙم ُْؿ َو َر ُؾمق ًُم ُف ُصم َّؿ شم َُرد َ
٥م
َو َّ
اًمِم َٝم٤م َد ِة.
ِ
يـ
هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م َتت٤مج أٟم٧م إمم ُمٕم٤ميِمتٝم٤م وآٟمٓمٌ٤مع هب٤م ومٝمق ٟمٕمٛم٦م اهلل ُمٝمداة إًمٞمٜم٤م َ أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّمذ َ
َسمدَّ ًُمق ْا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللِّ ُيم ْٗم ًر ومٗمن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن اًمٜمٕمٛم٦م هٜم٤م سم٠مهن٤م حمٛمد .
يمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم يتٛمٜمك رؤي٤مه  ،وهذا ُمـ قمالُم٤مت اإليَمن سمال ؿمؽ ،وًمٙمـ اعمٕم٤ميِم٦م هل اعمٓمٚمقسم٦م ،وهل
اعم١مصمرة؛ وأن شمراه وأٟم٧م ُم٘مٍم همػم ُم٤م شمراه وأٟم٧م شمٕم٤ميش يمالُمف وقمٛمٚمف وأُمره وهنٞمف وُمققمٔمتف ومتٜمٓمٌع سمف وشمت٠مصمر
ويؽمك قمٚمٞمؽ سمّمٛمتف  ..وهذا ممٜمقح ًمؽ ومٞمَم طمٗمٔمف اهلل ًمٜم٤م ُمـ ِذ ْيمره اعمحٗمقظ ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمٗمّمٚم٦م ًمٙمؾ
طم٤مًمف وًمٞمٚمف وهن٤مره ..ومٝمؾ صمٛم٦م ظمػم ُمـ حمٛمد ً متٕمٞمش ُمٕمف؟ وُمـ صمؿ ومَم يٛمٜمٕمؽ؟ وإذن ومٙمؿ ختن إن مل
شمٗمٕمؾ؟!.
***
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معايشة اجلقؾ افػريد
وسمٕمد اًمٜمٌل اًمٙمريؿ  ي٠ميت صحٌف اًمٙمرام ،ضمٞمؾ ومريد أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ وريض قمٜمٝمؿ وريض ؾمػمهتؿ
قن إَ َّو ًُم َ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
قن ُِم َـ
واؿمؽمط ًمػمى قمٛمـ سمٕمدهؿ أن ي٠مشمقا ظمٚمٗمٝمؿ وقمغم ؾمػمهتؿ وأن يًتٖمٗمروا هلؿ َ و َّ
٤من ر ِيض اهللُّ َقمٜمْٝمؿ ور ُوق ْا َقمٜمْف و َأ َقمدَّ َهلؿ ضمٜم ٍ
ٍ
ِ
ا ُْعم َٝم ِ
يـ ا َّشمٌَ ُٕم ُ ِ
دم ِري َ َْتت ََٝم٤م إَ ْهنَ ُ٤مر
َّ٤مت َ ْ
ُْ َ
ُ َ
ٟمّم ِ٤مر َوا ًَّمذ َ
يـ َوإَ َ
٤مضم ِر َ
ُ ْ ََ
قهؿ سمِ٢م ْطم ًَ َّ َ
ِِ
يـ ومِ َٞمٝم٤م َأ َسمدً ا.
َظم٤مًمد َ
شمٗمٙمػمهؿ ويمالُمٝمؿ وؿمٕمقرهؿ وإيَمهنؿ وقمدم شمٙمٚمٗمٝمؿ وسمً٤مـمتٝمؿ وقمٛم٘مٝمؿ ورضمح٤من قم٘مقهلؿ ،شمقسمتٝمؿ
وهقم٦م رضمققمٝمؿ.
ِ
يـ ُي ٌَ ِ٤مي ُٕمقٟم ََؽ إِٟم َََّم ُي ٌَ ِ٤مي ُٕم َ
قن اهللََّ َيدُ اهللَِّ َوم ْق َق
يذيمر ُمقاىمٗمٝمؿ وُمٌ٤ميٕمتٝمؿ وأن يده يم٤مٟم٧م ومقق أيدهيؿ إِ َّن ا ًَّمذ َ
َأ ْي ِدهيِ ْؿ ،ويذيمر ُمقىمٗمٝمؿ وُمٙم٤مهنؿ شمنميٗم٤م هلؿ ..يثٜمل قمٚمٞمٝمؿ وخيؼمأٟمف قمٚمؿ ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ وأن رو٤مه قمٜمٝمؿ يم٤من
قمـ قمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م طم٤مهلؿ وادم٤مه٤مت ىمٚمقهبؿ وُمِم٤مقمر ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمع أقمَمهلؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ومٚمؿ يٙمـ فم٤مهرا ُمتّمٜمٕم٤م ،سمؾ
ِ
اًمِم َج َر ِة َوم َٕمٚمِ َؿ َُم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ
َت َ٧م َّ
قهبِ ْؿ َوم َ٠م َٟمز َل
لم إِ ْذ ُي ٌَ ِ٤مي ُٕمقٟم ََؽ َ ْ
يض اهللَُّ َقم ِـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
يم٤من قمٛمال وطم٤مٓ وطم٘مٞم٘م٦م ًَ م َ٘مدْ َر َ
ِ
٤مهب ْؿ َومت ًْح٤م َىم ِري ًٌ٤م.
اًمًٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
َّ
ِ
اًمر ُؾم َ
لم ًَم ُف ْاهلُدَ ى َو َيتٌَِّ ْع
قل ُِمـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
وضمٕمؾ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ؾمٌٞمال ُمروٞم٤م يتققمد شمٕم٤ممم ُمـ ظم٤مًمٗمف َ و َُمـ ُي َِم٤مىم ِؼ َّ
َهم ْ َػم َؾمٌِ ِ
٤مءت َُم ِّم ًػما.
لم ٟم َُقًم ِف َُم٤م شم ََق َّمم َوٟم ُّْمٚمِ ِف َضم َٝمٜم ََّؿ َو َؾم ْ
ٞمؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
أًم٘مك اهلل قمٚمٞمٝمؿ ؾمالُمف وأُمر ٟمٌٞمف سمالغ ؾمالُمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ،وأن يٌدأهؿ سم٤مًمًالم وأن خيؼمهؿ سمَم أقمد هلؿ
ِ ِ
ِ
ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م وإِ َذا ضم َ ِ
يـ ُي ْ١م ُِمٜم َ
مح َ٦م َأ َّٟم ُف َُمـ َقم ِٛم َؾ
اًمر ْ َ
ُقن سمِآ َي٤مشمٜمَ٤م َوم ُ٘م ْؾ َؾمالَ ٌم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َيمت َ
٤مءك ا ًَّمذ َ
َ
َ
َ٥م َرسمٙم ُْؿ َقم َغم َٟم ْٗمًف َّ
ِ
ِ ِ
ُِمٜمٙمُؿ ؾمقءا سمِجٝم٤م ًَم ٍ٦م ُصمؿ شم ِ
ٞمؿ ويٙمرر هذا اًمًالم ُ ىم ِؾ ْ
احلَ ْٛمدُ هللَِّ َو َؾم َال ٌم َقم َغم
َّ َ
ْ ُ ً َ َ
قر َّرطم ٌ
َ٤مب ُمـ َسم ْٕمده َو َأ ْص َٚم َح َوم َ٠م َّٟم ُف َهم ُٗم ٌ

ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
اص َٓم َٗمك آهللَُّ َظم ْ ٌػم َأ َُّم٤م ُي ْ ِ
نميم َ
يـ آ َُمٜمُق ْا
خيّمٝمؿ سمخٓم٤مسمف وُمققمٔمتف ُ ىمؾ ًمٕم ٌَ٤مد َي ا ًَّمذ َ
ُقن وي٠مُمره أن ّ
يـ ْ
قم ٌَ٤مده ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمّم َ
يت َي ْق ٌم َّٓ َسم ْٞم ٌع ومِ ِٞمف َوَٓ ِظمال ٌَل.
ال َة َو ُيٜمٗم ُ٘مق ْا ممَّ٤م َر َز ْىمٜم ُ
ها َو َقمالٟم َٞم ً٦م ُمـ َىم ٌْ ِؾ َأن َي ْ٠م ِ َ
ٞمٛمق ْا َّ
ُي٘م ُ
َ٤مه ْؿ ًّ
ِ
قن ِذم اهللَِّ ُِمـ َسم ْٕم ِد ُم٤م اؾمت ِ
حي٤مضم َ
ٞم٥م
ُج َ
حيت٩م هبؿ قمغم ُمـ يمٗمر أو ادقمك قمدم اًمقوقح أو قمدم اًم٘مدرة َ وا ًَّمذ َ
َ ْ
يـ ُ َ
ِ
ِ
اب َؿم ِديدٌ .
٥م َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
ًَم ُف ُطم َّجت ُُٝم ْؿ َداطم َْم ٌ٦م قمٜمدَ َرهبِ ْؿ َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم َْم ٌ
ي٘مرر هبؿ اعمقازيـ ويٕمٚمـ أهنؿ أوًمٞم٤مؤه دون يمؼماء اعمنميملم َ ويم ََذًم ِ َؽ َوم َتٜمَّ٤م َسم ْٕم َْم ُٝمؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض ًم َٞم ُ٘مقًمق ْا َأ َه ُ١مٓء
َُم َّـ اهللُّ َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ ُمـ َسم ْٞمٜمِٜمَ٤م َأ ًَم ْٞم َس اهللُّ سمِ َ٠م ْقم َٚم َؿ سمِ َّ
٤مًمِم٤ميمِ ِري َـ.
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ي٘مرر هبؿ ظمػمي٦م إُم٦م ،وهؿ أطمؼ ُمـ دظمؾ ذم اًمقصػ؛ إذ هؿ شمرسمٞم٦م يد رؾمقل اهلل  وهؿ اجلٞمؾ
ون سمِ٤م َْعمٕمر ِ
اعمخ٤م َـم٥م يمُٜمت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
وف َو َشمٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ ا ُْعمٜمٙم َِر َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
ُقن سمِ٤مهللِّ.
َّ٤مس َشم ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
وهمػم هبؿ اًمت٤مريخ،
ه١مٓء اًمذيـ ظم٤مـمٌٝمؿ اهلل واظمت٤مرهؿ ًمّمحٌ٦م ٟمٌٞمف وومتح هبؿ اًم٘مٚمقب؛ ومتح هبؿ اًمٌالد ّ
ظمػم أصح٤مب إٟمٌٞم٤مء ،عم٤م رآهؿ ىمً٤موؾم٦م اًمِم٤مم ورهٌ٤مهنؿ أىمًٛمقا أن ه١مٓء ظمػم ُمـ طمقاريل قمٞمًك .
ُمقصقومقن ذم اًمٙمت٤مب إول وظم٤مص٦م اًمِمٞمخلم أسمقسمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمَم.
اٟمٔمر ذم ؿمخّمٞم٤مهتؿ وقم٤ميِمٝمؿ واٟمٓمٌع هبؿ وشم٠مصمر.
يم٤من اسمـ اعمٌ٤مرك ًمف يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ،ويم٤من يٜمٗمرد سمٜمٗمًف يمثػما يراضمٕمف ومٞمف وًمف ٟمِمٞم٩م وسمٙم٤مء ،ويم٤من إذا
ُؾمئؾ قمـ آؾمتٞمح٤مش ىم٤مل يمٜم٧م ُمع أصح٤مب حمٛمد .
طمزم وإيَمن وقمٚمؿ وىمقة أّب سمٙمر يقم اإلهاء ،ويقم اهلجرة ،ويقم ووم٤مة رؾمقل اهلل .
ويقم اًمردة أدمم اًمّمح٤مسم٦م سمرأهيؿ ُمؽماضمٕملم قمـ اًم٘مت٤مل ،ورأى أسمق سمٙمر أن إُمر ؾمٞمٜمخرق ًمق شمراضمٕمقا أو
اٟمتٔمروا ،وأدمم سمرأيف؛ وم٘م٤مًمقا ًمف رأيؽ ظمػم ًمٜم٤م وأٟم٧م أقمٚمٛمٜم٤م وظمػمٟم٤م وأؿمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م وأٟمّمحٜم٤م ًمٜم٤م ،ومٙم٤من قمٚمٛمف
اًمٕمٛمٞمؼ وىمقشمف اعمت٘مدُم٦م طمتك راضمٕمف قمٛمر وم٘م٤مل ًمف أظمقار ذم اإلؾمالم؟ ضمئتٜمل سمخذٟٓمؽ؟!
شم٘مدم ورومع ُمٕمف اجلٛمٞمع وىم٣م قمغم ومتٜم٦م يم٤مد اإلؾمالم ومٞمٝم٤م أن يٜمتٝمل ىم٤مل ويمٞمع وهمػمه «ًمقٓ أسمق سمٙمر ًمذه٥م
اإلؾمالمش(.)1
قمٛمر ..سمحزُمف وقمدًمف وىمقشمف ،ورمحتف وؿمٗم٘متف ،وظمِمٞمتف وسمٙم٤مئف ،طمًـ شمٍمومف وإقمداده ًمألُمقر أىمراهن٤م ىمٌؾ
أن شمٜمزلْ ،اهندّ اًمٗمرس أُم٤مم ضمٞمقش أصح٤مسمف ،وومتح ضمٜمده سمٞم٧م اعم٘مدس اًمذي ٟمٌٙمل قمٚمٞمف أن ،وومتح ُمٍم
ًمٞمًتقـمٜمٝم٤م اإلؾمالم وشمّمٌح يمٜم٤مٟم٦م اهلل ُم٤م رومع اهلل قمٜمٝم٤م اًمٓمقاهمٞم٧م.
قمثَمن سمٙمرُمف وطمٞم٤مئف وشمٕمٌده ،قمكم سمٕمٚمٛمف وزهده وؿمج٤مقمتف وضمٝم٤مده وطمٙمٛمتف.
اًمزسمػم وـمٚمح٦م واسمـ قمقف وأسمق قمٌٞمدة اًمذي يم٤من ٓ يٓمٚم٥م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م وٓ يٜم٤مومس قمٚمٞمٝم٤م وٓ قمغم إُم٤مرة
وٓ رء؛ ومٙم٤من أُمٞمٜم٤م طمؼ أُملم يمَم ىم٤مل .
رضمؾ هيتز ًمف قمرش اًمرمحـ ذم ُمدة قم٤مؿمٝم٤م ذم اإلؾمالم طمقازم ؾم٧م أو ؾمٌع ؾمٜمقات ،ورضمؾ شمًٛمع اعمالئٙم٦م
ًم٘مراءشمف ،وآظمران خيرضم٤من ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل ومٞميضء هلَم ٟمقر ُم٤مدي ـمقل اًمٓمريؼ ومٚمَم اومؽمىم٤م اومؽمق ُمٕمٝمَم اًمٜمقر
ًمِمٕمٌتلم.
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رضمؾ يّمؼم قمغم ُمرض ومتزوره اعمالئٙم٦م شم١مٟمًف..
ُمـ ذي اًمٌج٤مديـ اًمذي ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد متٜمٞم٧م ًمق يمٜم٧م ُمٙم٤مٟمف ودومٜمٜمل رؾمقل اهلل سمٞمده ،إمم ضمٚمٞمٌٞم٥م
اًمذي يْمع رؾمقل اهلل رأؾمف قمغم ومخذه اًمنميػ ويٛمًح قمـ وضمٝمف اًمؽماب وهق ؿمٝمٞمد وي٘مقل «ىمتؾ ؾمٌٕم٦م
وىمتٚمقه هذا ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف .هذا ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمفش( .)1إمم طمٜمٔمٚم٦م همًٞمؾ اعمالئٙم٦م ،إمم رضمؾ ي٠مُمر اهلل ٟمٌٞمف أن ي٘مرأ قمٚمٞمف
ؾمقرة سمٕمٞمٜمٝم٤م ،ويًٛمٞمف سم٤مؾمٛمف ،إهنؿ قمنمات وُمئ٤مت سمؾ وآٓف ُمـ ضمٞمؾ أظمرضمف اًم٘مرآن إظمراضم٤م وصٜمٕمف
صٜم٤مقم٦م وص٤مهمف صٞم٤مهم٦م وصٜمع هبؿ ىمدره.
وَتّمٜمقا وم٘م٤مل هلؿ ًمق صٕمدشمؿ إمم اًمًَمء ٕصٕمدٟم٤م اهلل إًمٞمٙمؿ أو أهٌٓمٙمؿ إًمٞمٜم٤م.
هرب اًمروم أُم٤مُمٝمؿ
ّ
رضمؾ ممـ أؾمٚمؿ ُمت٠مظمر اُمتأل سم٤محلٙمٛم٦م هبذا اًمديـ ،ومٚمَم وومد قمغم رؾمتؿ ىم٤مئد اًمٗمرس ىم٤مل ًمف يمٜم٤م ٟمٔمـ ومٞمٙمؿ
اًمٕم٘مقل وإطمالم إن هذا ُمٚمؽ زائؾ! وزال سم٤مًمٗمٕمؾ.
طمٗمٜم٦م ُمٜمٝمؿ شمٗمتح ُمٍم ويّمٜمع قم٘مٌ٦م اًمٌٓمقٓت ومدومٜمف أهؾ اًمّمحراء ذم ُمقىمع اؾمتِمٝم٤مده وىم٤مًمقا قمـ ىمؼمه
«ؾمٞمدي قم٘مٌ٦م اعم١مُمـ اعمج٤مهدش..يرى سمٕمْمٝمؿ طمرسم ً٦م ٟمٗمذت ُمـ صدره ومٞمّمٞمح ومزت ورب اًمٙمٕمٌ٦م ،وآظمر هيتػ
«واه٤م ًمريح اجلٜم٦م أضمده٤م ُمـ دون أطمدش ،وصم٤مًم٨م قمٜمدُم٤م يٛمقت ي٘مقل رؾمقل اهلل ٓ سمٜمف= «ي٤م ضم٤مسمر ُم٤م زم أراك
ُمٜمٙمناش؟ ىمٚم٧م= ي٤م رؾمقل اهلل اؾمتِمٝمد أّب ،وشمرك قمٞم٤مٓ وديٜم٤م ،ىم٤مل= «أومال أسمنمك سمَم ًم٘مل اهلل سمف أسم٤مكش؟ ىم٤مل=
سمغم ي٤م رؾمقل اهلل .ىم٤مل= «ُم٤م يمٚمؿ اهلل أطمدا ىمط إٓ ُمـ وراء طمج٤مب ،وأطمٞم٤م أسم٤مك ومٙمٚمٛمف يمٗم٤مطم٤م؛ وم٘م٤مل= ي٤م قمٌدي
متـ قمكم أقمٓمؽ ،ىم٤مل= ي٤م رب َتٞمٞمٜمل وم٠مىمتؾ ومٞمؽ صم٤مٟمٞم٦م .ىم٤مل اًمرب قمز وضمؾ= إٟمف ىمد ؾمٌؼ ُمٜمل أهنؿ إًمٞمٝم٤م ٓ
يرضمٕمقنش(.)2
جيتٛمع ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من ًمٞمٚم٦م أطمد ومٞم٘مقل أطمدُه٤م ًممظمر أٓ ٟمدقمق؟ ومٞمدقمقان وم٤مٟمٔمر سمؿ يدقمقان..
«قمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمد سمـ أّب وىم٤مص ىم٤مل= طمدصمٜمل أّب أن قمٌد اهلل سمـ ضمحش ىم٤مل يقم أطمد= «أٓ ٟم٠ميت ٟمدقمق
اهلل؟ ومخٚمقا ذم ٟم٤مطمٞم٦م ،ومدقم٤م ؾمٕمد ىم٤مل= ي٤م رب ،إذا ًم٘مٞمٜم٤م اًم٘مقم همدا ،ومٚم٘مٞمٜمل رضمال ؿمديدا سم٠مؾمف ؿمديدا طمرده؛
وم٠مىم٤مشمٚمف ومٞمؽ وي٘م٤مشمٚمٜمل ،صمؿ ارزىمٜمل قمٚمٞمف اًمٔمٗمر طمتك أىمتٚمف وآظمذ ؾمٚمٌف.
وم٠م ُّمـ قمٌد اهلل سمـ ضمحش صمؿ ىم٤مل= «اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل همدا رضمال ؿمديدا طمرده ،ؿمديدا سم٠مؾمف ،أىم٤مشمٚمف ومٞمؽ
وي٘م٤مشمٚمٜمل ،صمؿ ي٠مظمذين ومٞمجدع أٟمٗمل ،وم٢مذا ًم٘مٞمتؽ همدا ىمٚم٧م= ي٤م قمٌد اهلل ،ومٞمؿ ضمدع أٟمٗمؽ وأذٟمؽ؟ وم٠مىمقل= ومٞمؽ
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وذم رؾمقًمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومت٘مقل= صدىم٧مش ،ىم٤مل ؾمٕمد سمـ أّب وىم٤مص= ي٤م سمٜمل ،يم٤مٟم٧م دقمقة قمٌد اهلل سمـ
ضمحش ظمػما ُمـ دقمقيت..ش(.)1
َ
آظمر خيرج أطم٥م ُم٤مًمف طمدي٘م٦م يم٤مٟم٧م ًمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ٟمخٚم٦م سم٤مجلٜم٦م ،صمؿ يٜم٤مدي اُمرأشمف سمٕمد أن ضمٕمٚمٝم٤م صدىم٦م ،ومال
يدظمٚمٝم٤م ويٜم٤مدي قمغم اُمرأشمف ي٤م أم اًمدطمداح أظمرضمل ُمـ احلدي٘م٦م وم٘مد ضمٕمٚمتٝم٤م هلل ،وم٘م٤مًم٧م رسمح اًمٌٞمع.
ىمقم عم٤م ومٙمروا أن يٚمتٗمتقا إمم إصالح ُمٕم٤مؿمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ أٟمزل إًمٞمٝمؿ َ و َأ ِٟمٗم ُ٘مق ْا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِّ َوَٓ ُشم ْٚم ُ٘مق ْا سمِ َ٠م ْي ِديٙم ُْؿ
إِ َمم اًمت َّْٝم ُٚمٙم َِ٦م.
ضمٝمز ضمٞمِم٤م ،واًمٌٕمض يم٤من يٕمٛمؾ ـمقل اًمٜمٝم٤مر ،حي٤مُمؾ قمغم فمٝمره سمٖمرض أن يٛمتٚمؽ ُم٤مٓ ًمٞمتّمدق
سمٕمْمٝمؿ ّ
سمٛمدّ ُمـ اًمتٛمر!
آظمر اًمٜمٝم٤مر وًمق ُ
ُم٤مت سمٕمْمٝمؿ ذم ذق اًمدٟمٞم٤م ذم أرُمٞمٜمٞم٦م وأذرسمٞمج٤من جم٤مهديـ ،وسمٕمْمٝمؿ إمم سمرىم٦م وأسمٜم٤مؤهؿ وصٚمقا إمم
اعمٖمرب إىمَم حيٛمٚمقن اهلدى ًمٚمٜم٤مس وي٘مقًمقن ًمق أؾمٚمٛمتؿ يمٜمتؿ إظمقاٟمٜم٤م أو دقمقا اإلؾمالم ذم ـمري٘مف..
سمحؼ ُمـ قم٤مج سمف ضمقاهر شمرضمح يمؾ ُم٤م أشمك سمف اجلٞمش،
ي٠ميت ضمٞمش سمٖمٜم٤مئؿ وي٠ميت شمٚمٛمٞمذ ُمـ شمالُمٞمذ اًمّمح٤مسم٦م ُ
ومٞمٚم٘مٞمف ذم اًمٖمٜم٤مئؿ صمؿ خيتٗمل ًمئال ُيٕمٚمؿ وم ُٞمٛمدح.
ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم هذا اجلٞمؾ هق ظمػم اًم٘مرون سمٛمٕمٜمك أهنؿ هؿ اعم٘مٞم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،واًمٗمٝمؿ واًمٕم٘م٤مئد،
واًمٕمٌ٤مدة واًمًٞم٤مؾم٦م اًمراؿمدة.
ظجزت يا ؿؾؿ ..إهنؿ أصحاب حمؿد !
ـ
َ
إٟمٜمل آصمرت هٜم٤م أن أوضمف إمم ىمٞمٛمتٝمؿ ًمتٌح٨م قمـ ُمٕم٤ميِمتٝمؿ ،ذم اًمًػمة واعمقاىمػ ويمت٥م اًمًػمة ممٚم١مة
سم٠مظمٌ٤مرهؿ اعمٌٝمرة ،وذم اًمًٜم٦م يمذًمؽ ُمثؾ اًمٙمت٥م اًمتل شمٙمٗمٚم٧م هبذا ُمثؾ «طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦مش ًمٚمٙم٤مٟمدهٚمقي،
وشمرامجٝمؿ وشمٕمريٗم٤مهتؿ ًمٚمذهٌل واسمـ طمجر وهمػمهؿ.
صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزي وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ّٕب ٟمٕمٞمؿ ،يمٚمٝم٤م سمدأت سم٤مًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م
اًمت٤مسمٕملم ،وم٤مٟمٔمر إمم ه١مٓء اًمٙمرام هؿ ْأومم ُمـ شمٕمٞمش ُمٕمٝمؿ صمؿ شمٕمقد ومتّمٚمح زُمٜمؽ ٓ ،أىمّمد آٟمًح٤مب ُمـ
اًمقاىمع سمؾ اعمٕم٤ميِم٦م واًمرضمقع إمم اًمقاىمع سم٤مؾمتٛمرار ًمٙمـ سمروح ُمتِمٌٕم٦م سم٤مٕوًملم ،سم٤مجلٞمؾ اًمٗمريد ..أحل٘مٜم٤م اهلل هبؿ
ذم اًمّم٤محللم.
***
9
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صخصقات افؽتاب افعزيز
وهل ؿمخّمٞم٤مت ُم١مُمٜم٦م وىمٗم٧م ُمقاىمػ مل يتّمقروا أن ختٚمد ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ يتٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م اعم١مُمٜمقن إمم يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م..
اًمًحرة اًمذيـ آُمٜمقا واؾمتِمٝمدوا ،وسمٕمد ـمٚم٥م إضمرة ُمـ ومرقمقن ص٤مروا ُمٕم ّٚمٛملم ًمف وًمٚمٌنمي٦م سمٕمده ،ذم
َ
اًمّمٌ٤مح ؾمحرة ومجرة وذم آظمر اًمٜمٝم٤مر ؿمٝمداء سمررة ،صمٌ٤مت وإيَمن وصم٘م٦م وشمْمحٞم٦م وؿمٕمقر قمٛمٞمؼ سم٤مًمٞمقم أظمر
وسمخٓمقرة اًمذٟم٥م وىمٞمٛم٦م ُمٖمٗمرشمف ..شمٖمػم يم٤مُمؾ ،راضمع يمٚمَمهتؿ وُمقاىمٗمٝمؿ وشمٕمٌػمهؿ قمـ إيَمهنؿ وُمقىمٗمٝمؿ
وؿمٕمقرهؿ هبذا اًمديـ ..ومًٌٌ٤مـم٦م وين ي٘مقًمقن ًمٚمتٝمديد طمتك هت٤موى ومرقمقن سمققمٞمدهَ  ..ىم٤م ًُمقا َٓ َو ْ َػم إِٟمَّ٤م إِ َمم
َرسمٜمَ٤م ُُمٜم َ٘مٚمِ ٌُ َ
لمَ  ،ىم٤م ًُمقا ًَمـ ٟم ْ١مصمِ َر َك َقم َغم َُم٤م َضم٤مءٟمَ٤م ُِم َـ
قن * إِٟمَّ٤م َٟم ْٓم َٛم ُع َأن َي ْٖم ِٗم َر ًَمٜمَ٤م َرسمٜمَ٤م َظم َٓم٤م َي٤مٟمَ٤م َأن ُيمٜمَّ٤م َأ َّو َل ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ ِ
ِ
ا ًْمٌٞمٜم ِ
ٟم٧م َىم ٍ
َ٤مت َوا ًَّم ِذي َوم َٓم َرٟمَ٤م َوم٤م ْىم ِ
احل َٞم٤م َة اًمد ْٟم َٞم٤م * إِٟمَّ٤م آ َُمٜمَّ٤م سمِ َرسمٜمَ٤م ًم ِ َٞم ْٖم ِٗم َر ًَمٜمَ٤م َظم َٓم٤م َي٤مٟمَ٤م َو َُم٤م
ض َُم٤م َأ َ
َ
٤مض إِٟم َََّم َشم ْ٘ميض َهذه ْ َ
ت رسمف ُجم ْ ِرُم٤م َوم٢مِ َّن ًَمف ضمٝمٜمَّؿ َٓ يٛم ُ ِ
ِ
ِ ِ
حيٞمك *
قت وم َٞمٝم٤م َو َٓ َ ْ
ُ َ َ َ َُ
َأيم َْر ْه َتٜمَ٤م َقم َٚم ْٞمف ُم َـ اًمً ْح ِر َواهللَُّ َظم ْ ٌػم َو َأ ْسم َ٘مك * إِ َّٟم ُف َُمـ َي ْ٠م َ َّ ُ ً
٤محل ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
دم ِري ُِمـ َ َْتتِ َٝم٤م ْإَ ْهنَ ُ٤مر
٤مت ا ًْم ُٕم َغم * َضمٜم ُ
٤مت َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ َهل ُ ُؿ اًمدَّ َر َضم ُ
َّ٤مت َقمدْ ٍن َ ْ
َو َُم ْـ َي ْ٠مشمف ُُم ْ١مُمٜمً٤م َىمدْ َقمٛم َؾ َّ
اًمّم َ
ِِ
يـ ومِ َٞمٝم٤م َو َذًم ِ َؽ َضم َزاء َُمـ شم ََزيمَّك.
َظم٤مًمد َ
يؽماضمع ضمٞمش يم٤مُمؾ قمـ اعمقاضمٝم٦م ومٞمؼمز رضمالن خي٤مومقن رهبَم وٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمَم وقمغم ىمقُمٝمَم ومٞمثٌتقن ويثٌتقن
ىمقُمٝمؿ؛ يؽماضمع اًم٘مقم ويٗمقز اًمرضمالن ،مل ٟمٕمٚمؿ اؾمٛمٝمَم وًمٙمـ ٓ ييُه٤م ،وم٘مد ُقمٚمَم سمٛمقىمٗمٝمَم وص٤مر اعمقىمػ
ِ ِ ِ
٤مب َوم٢مِ َذا َد َظم ْٚمت ُُٛمق ُه َوم٢مِ َّٟمٙم ُْؿ َهم٤مًم ِ ٌُ َ
يـ َخيَ٤م ُوم َ
قن
قن َأ ْٟم َٕم َؿ اهللُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ََم ا ْد ُظم ُٚمق ْا َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم ٌَ َ
قمٜمقاٟم٤م واؾمَم َ ىم َ٤مل َر ُضمالَن ُم َـ ا ًَّمذ َ
لم.
َو َقم َغم اهللِّ َومت ََق َّيم ُٚمق ْا إِن يمُٜمتُؿ ُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ٍ
ُمًتخػ سم٢ميَمٟمف ومٞمًٕمك ص٤مرظم٤م ُمٕمٚمٜم٤م شمقطمٞمده وإيَمٟمفُ ،مداومٕم٤م
هيدد اعمنميمقن اًمرؾمؾ سم٤مًم٘متؾ ومٞمٜمتٗمض رضمؾ
قمـ اًمرؾمؾ ّ
وحمذرا ىمقُمف ُمـ ىمتٚمٝمؿ ،وٟم٤مصح٤م ىمقُمف سمٓمِٞمٌ٦م ومريدة؛ وم٘متٚمقه ومٜمّمح صم٤مٟمٞم٦م سمٕمد ُمقشمف ومتٜمك هلؿ اخلػم
ىمٌؾ أن يدظمؾ اجلٜم٦م ..ؿمخّمٞم٦م ومريدة ،وـمٞمٌ٦م قمجٞمٌ٦م.
لم * اشمٌَِّ ُٕمقا َُمـ َّٓ َي ًْ َ٠م ًُمٙم ُْؿ َأ ْضم ًرا َو ُهؿ
َ و َضم٤مء ُِم ْـ َأ ْىم ََم ا َْعم ِديٜم َِ٦م َر ُضم ٌؾ َي ًْ َٕمك َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم اشمٌَِّ ُٕمقا اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ون * َو َُم٤م ِزم َٓ َأ ْقم ٌُدُ ا ًَّم ِذي َوم َٓم َر ِين َوإِ ًَمٞمْ ِف شم ُْر َضم ُٕم َ
ُم ْٝمتَدُ َ
محـ سمِ ُي َّٓ ُشم ْٖم ِـ َقمٜمل
اًمر ْ َ
قن * َأ َأ َّخت ُذ ُمـ ُدوٟمف آهل َ ً٦م إِن ُي ِر ْدن َّ
ِ ِ
٤مقمتُٝمؿ َؿمٞم ًئ٤م وَٓ ي ِٜم٘م ُذ ِ
ون* إِين إِ ًذا ًَّم ِٗمل َوال ٍَل ُمٌِ ٍ
اجلٜمَّ َ٦م َىم َ٤مل َي٤م
لم * إِين آ َُم ُ
َؿم َٗم َ ُ ْ ْ َ ُ
٤مؾم َٛم ُٕمقن * ىم َٞمؾ ا ْد ُظم ِؾ ْ َ
ٜم٧م سمِ َرسمٙم ُْؿ َوم ْ
ًَم ْٞم َ٧م َىم ْق ُِمل َي ْٕم َٚم ُٛم َ
لم.
قن * سمِ ََم َهم َٗم َر ِزم َرّب َو َضم َٕم َٚمٜمِل ُِم َـ ا ُْعمٙم َْر ُِم َ
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ٍ
ُمًتخػ سم٢ميَمٟمف ومٞمٚم٘مل سم٢ميَمٟمف ويٕمٚمـ سمٛمقىمٗمف وحيذرهؿ
هيدد ومرقمقن سم٘متؾ ُمقؾمك ومٞمٜمتٗمض أُمػم ُم١مُمـ
ويٜمّمحٝمؿ ذم ظمٓمٌ٦م ؾمجٚمٝم٤م ذو اجلالل واإليمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم أقمغم يمتٌف وأومْمٚمٝم٤م وأمجٕمٝم٤م ..مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م،
سمؾ يم٤من ِصدّ ي٘م٤م يمريَم خيقومٝمؿ سم٠مس اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م ويقم اًمتٜم٤مد ،ويذ ّيمرهؿ سمَم ؾمٌؼ ُمـ اًمرؾمؾ يمٞمقؾمػ 

وُمًتٜمٙمرا دقمقشمف هلؿ إمم اجلٜم٦م ودقمقهتؿ ًمف إمم اًمٜم٤مر ،صمؿ اًمٞم٘ملم واًمتقيمؾ ..وم٠مٟمج٤مه اهلل وأقمغم ِذيمْره ،رمحف اهلل
قل رّب اهللَُّ و َىمدْ ضم٤مءيمُؿ سمِ٤م ًْمٌٞمٜم ِ
َ و َىم َ٤مل ر ُضم ٌؾ ُم ْ١م ُِم ٌـ ُم ْـ ِ
آل ومِ ْر َقم ْق َن َي ْٙمت ُُؿ إِ َيَم َٟم ُف َأ َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
َ٤مت ُِمـ َّرسمٙم ُْؿ
َ
َ َ
قن َر ُضم ًال َأن َي ُ٘م َ َ َ
َ
 ي٤م َىمق ِم ًَمٙمُؿ ا ُْعم ْٚم ُؽ ا ًْمٞمقم َفم ِ
٤مه ِري َـ ِذم ْإَ ْر ِ
ٜمٍمٟمَ٤م ُِمـ َسم ْ٠م ِ
س اهللَِّ إِ ْن َضم٤مءٟمَ٤مَ  ..و َي٤م َىم ْق ِم َُم٤م ِزم َأ ْد ُقمقيم ُْؿ
َ ْ
َْ َ
ُ
ض َوم َٛمـ َي ُ ُ
إِ َمم اًمٜم ََّج ِ٤مة َوشمَدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ َمم اًمٜم َِّ٤مر * شمَدْ ُقمقٟمَٜمِل َِٕ ْيم ُٗم َر سمِ٤مهللَِّ َو ُأ ْ ِ
ذ َك سمِ ِف َُم٤م ًَم ْٞم َس ِزم سمِ ِف ِقم ْٚم ٌؿ َو َأٟمَ٤م َأ ْد ُقمقيم ُْؿ إِ َمم ا ًْم َٕم ِز ِيز
ا ًْم َٖم َّٗم ِ٤مر...

ؿمٝمداء إظمدود ٓ ٟمٕمٚمؿ أؾمَمءهؿً ،مٙمـ اؾمٛمٝمؿ ذم ُمقىمٗمٝمؿ؛ درس ًمٙمؾ ُم١مُمـ يٛمس ؿمٖم٤مف ىمٚمٌف وهق
يرى اًمٕم٘مٞمدة شمٕمٚمق قمغم اجلًد وقمغم أمل اًمٜمػمان ،يتٝم٤موون ذم اًمٜم٤مر قمٔمَمء وشمتٝم٤موى ىمقة اًمٓمٖم٤مة وأؾمٚمحتٝمؿ
ُمٕمٝمؿ ..ومٞمحٞم٤م ؿمٝمداء إظمدود إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد رهبؿ وذم ىمٚم٥م يمؾ ُم١مُمـ ،و ُيريمؾ ىم٤مشمٚمقهؿ ُمٚمٕمقٟملم ذم
ات ا ًْمق ُىم ِ
اعمزاسمؾ ،صمؿ ذم أظم٤مديد ٟمػمان رب اًمٕم٤معملم إمم إسمد ..اًمٜم َِّ٤مر َذ ِ
قد * إِ ْذ ُه ْؿ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُىم ُٕمق ٌد * َو ُه ْؿ َقم َغم َُم٤م
َ
احل ِٛم ِ
ِ
ِ
َي ْٗم َٕم ُٚم َ
ٞمد...
قن سمِ٤م ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم ُؿم ُٝمق ٌد * َو َُم٤م َٟم َ٘م ُٛمقا ُمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّٓ َأن ُي ْ١مُمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ ا ًْم َٕم ِز ِيز ْ َ
إٟمؽ خترج ُمـ يمؾ هذا سمٜمتٞمج٦م واطمدةٟ ..مٕمؿ ممٙمـ!.
ممٙمـ أن شمٙمقن ؿمٞمئ٤م ،سمًٌ٤مـم٦م وقمٛمؼ ،سم٢مظمالص وصدق ،سمثٌ٤مت وي٘ملم ،يّمٜمع اهلل ُمٜمؽ ؿمٞمئ٤م ،ويتقمم
ؾمٌح٤مٟمف صٜم٤مقمتؽ ،ويٕم ّٔمؿ أصمرك وهٜم٤مك ذم اجلٜم٦م شمرى ُُم ْٚمٙمؽُ ..مرة صم٤مٟمٞم٦مٟ ..مٕمؿ ممٙمـ ،واهلل اعمًتٕم٤من.
***
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معايشة اف ُع ّباد وافصاحلغ
وقم ٌّ٤مدا وجم٤مهديـ وص٤محللم ويمرام ُمٜمٗم٘ملم.
وظمػمة ،محٚم٧م اهلدى قمٚمَمء ُ
سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مءت ىمرون ُمٗمْمٚم٦م ّ
ذم اإلؾمالم أئٛم٦م هدى مل شمٕمدم ُمٜمٝمؿ إُم٦م أومرادا ومج٤مقم٤مت وُمدارس قمٚمٛمٞم٦م وشمقضمٝم٤مت إصالطمٞم٦م.
واًمزه٤مد ..أئٛم٦م اعمحٌلم وآصم٤مرهؿ ويمٚمَمهتؿ
أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمًٜم٦م وإصقل ،أئٛم٦م اًم ُٕم ٌّ٤مد
ّ
وأىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ.
أئٛم٦م اعمج٤مهديـ وسمٓمقٓهتؿ وومٜم٤مء طمٞم٤مهتؿ قمغم فمٝمقر اخلٞمؾ ُمـ أضمؾ اهلل شمٕم٤ممم.
إئٛم٦م اًمٕم٤مدًمقن سمٕمد اًمراؿمديـ يمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ويمثػم ُمـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمدهؿ طمًٜم٧م ؾمػمهتؿ ضمدا
واىمؽمسمقا ُمـ إوًملم سم٘مدر اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ ،ورضم٤مٓت اإلؾمالم إىمقي٤مء؛ ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمنم اإلؾمالم ذم اهلٜمد واًمّملم
وذق آؾمٞم٤م ،وُمٜمٝمؿ ذم اًمٖمرب ُمـ ومتح اعمٖمرب وٟمزل ضمٜمقسم٤م ضمٜمقب اًمّمحراء وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾم٤مر ؿمَمٓ ًمألٟمدًمس.
شم٤مريخ ُمكمء سم٤مًمٜمجقم ُم٤م سملم قم٤مسمد وقم٤ممل وجم٤مهد وُمٜمٗمؼ يمريؿ وقم٤مدل وُمت٠مّب قمغم اًمٔمٚمؿ ُم٘م٤مو ٍم ًمف.
يم٤مٟم٧م جمتٛمٕم٤مت سمنمي٦م ٟمٕمؿً ،مٙمـ يم٤من ومٞمٝم٤م شمٞم٤مرات اهلدى وظمػمون يمثػمون وأئٛم٦م وىمٗمقا ود اعمٔم٤ممل ومحٚمقا
احلؼ وٟمٍموه.
يم٤من اًمٕمٚمَمء وضمدهؿ وضمٝمدهؿ وشمْمحٞم٤مهتؿ وَتٛمٚمٝمؿ اعمِم٤مق ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وؾمٝمرهؿ اًمٚمٞم٤مزم وىمٓمٕمٝمؿ
اًمٗمٞم٤مذم وقمدم اًمتٗمريط ذم حلٔم٦م ُمـ أقمَمرهؿ ..سمٕمْمٝمؿ يٓمٚم٥م احلدي٨م أو ُمً٠مًم٦م وم٘مف وهق حيتي طمتك ي٘مقل
ضمٚمٞمس ًمف أن شمٓمٚم٥م اعمً٠مًم٦م؟ وم٘م٤مل أُمقت وأٟم٤م أقمرومٝم٤م ظمػم ُمـ أن أُمقت وأٟم٤م أضمٝمٚمٝم٤م؛ ىم٤مل ومذايمرشمف إي٤مه٤م
وصححٝم٤م زم! ي٘مقل= صمؿ ظمرضم٧م ومًٛمٕم٧م صقت ساخ أهٚمف قمٚمٞمف وأٟم٤م قمٜمد اًمٌ٤مب!.
ىم٤مل اسمـ اجلقزي أهنؿ قمٚمٛمقا أن زي٤مدة اًمٕمٚمؿ هٜم٤م زي٤مدة ذم ُمٚمؽ أظمرة ودرضم٤مهتؿ هٜم٤مك.
ويم٤من اًم ُٕمٌ٤مد ذم ىمٞم٤مُمٝمؿ وصٞم٤مُمٝمؿ وذيمرهؿ ،ذم ظمقومٝمؿ وطمٌٝمؿ ،ذم ورقمٝمؿ اًمِمديد طمتك أن سمٕمْمٝمؿ يم٤من
ٓ يْمع ضمّم٤م «ـمالءش قمغم ضمدران سمٞمتف ُمـ اخل٤مرج ٕن هذا ؿمٖمؾ جلزء وًمق زهٞمد ُمـ ـمريؼ اعمًٚمٛملم! طمتك
ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل قمٜمف «ًم٘مد دىمؼ ؿمٕمٞم٥م يرمحف اهللش.
ضمزقمٝمؿ ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م واًمت٘مّمػمُ ،مٝم٤مسمتٝمؿ هلل ور ّىم٦م ىمٚمقهبؿ وظمِمققمٝمؿ ،قم ّٗمتٝمؿ اًمِمديدة ،صؼمهؿ وشمقيمٚمٝمؿ
وقمٛمؼ صٚمتٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.
اعمج٤مهدون وسمٓمقٓت ُمتقاًمٞم٦م وؾمٜمقن ُمتت٤مًمٞم٦م طمتك خيرج سمٕمْمٝمؿ واُمرأشمف طم٤مُمؾ ومٞمٕمقد واسمٜمف ِ
قم٤ممل جيتٛمع
قمٚمٞمف اخلٚمؼ.
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راضمع طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ّٕب ٟمٕمٞمؿ واٟمٔمر ذم صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزي؛ ِقمش ُمٕمٝمؿ ظمػم ًمؽ ُمـ ُمٕم٤ميِمتٜم٤م!
صمؿ ُقمد إًمٞمٜم٤م سم٠مطمًـ مم٤م ذهٌ٧م وأرومع ٟمٗمً٤م وأقمٛمؼ إيَمٟم٤م؛ ؾمٞمؽميمقن قمٚمٞمؽ أصمرا ويٓمٌٕمقن قمغم ىمٚمٌؽ سمٓم٤مسمٕمٝمؿ،
وٓ سمد ..صمؿ اـمٌع ُمـ طمقًمؽ وارومع سمٞمئتؽ وأ ّصمر ومٞمٝم٤م سم٤مخلػم.
ُمع ه١مٓء قمش واطمتؽ هبؿ ،واٟمٓمٌع هبؿ واظمرج ُمـ ٟمٗمؼ اًمقاىمع اعمٕم٤مس وُمـ رظمقة اًمٕمٜم٤مس اعمقضمقدة
إمم أومؼ ويضء وُمًتقى ؾم٤م ٍم وأوج شمنمئ٥م إًمٞمف إقمٜم٤مق ..هٜم٤م شمٜمٌؾ ؿمخّمٞم٤مشمٜم٤م إذ قم٤مؿم٧م ُمع اًمٙمرام ومتٙم ُْرم
وشمًٛمق وشمٜمٓمٌع وشمت٠مصمر ،وؾمتجد أصمرهؿ قمٚمٞمؽ وقمالُم٤مت قمغم ىمًَمت ؿمخّمٞمتؽ ،وقمٜمدئذ أٟم٧م اًمٗم٤مئز.

***

254

حتك ٓ تعتذر!..
ىمد شم٠ميت اًمٜمٗمس ومت٘مقل يم٤مٟمقا ذم زُمـ مجٞمؾ ،ويم٤من اجلق اًمٕم٤مم يً٤مقمدهؿ ،ويم٤من اإلؾمالم هق اعم٘مدَّ م
وُمٓم٤مرد واًمٌٞمئ٦م ُمٕم٤مدي٦م وإُمر أصٕم٥م سمٙمثػم.
حم٤مرب
َ
واًم٘م٤مئد؛ سمٞمٜمَم اًمٞمقم اإلؾمالم َ
ورهمؿ أن هذا اًمٙمالم ظمٓم٠م سم٤مًمٜمًٌ٦م عم٤م واضمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واىمع صٕم٥م وُمتجذر وهمِمٞمؿ! وعم ِ٤م وضمده ُمـ
دوهنؿ ُمـ اعمجدديـ أُمث٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحف اهلل ذم سمالد ٟمجد ،وًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ ٟم٘مقل..
طمتك هذا اًمٞمقم اًمذي ٟمٕمٞمِمف شمٗمرز إُم٦م رضم٤مٓ قمٔم٤مُم٤م يتً٤مُمقن قمغم واىمٕمٝمؿ ويت٠مصمرون شم٠مصمرا ظم٤مرضمٞم٤م قمٜمف؛
سم٤مًم٘مرآن وىمْم٤مي٤مه واحلدي٨م وؾمػمة إوًملم ،وهؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ ظم٤مُم٤مت ٟمٗمٞمً٦م ،ومٚمَم أظمٚمّمقا أظمٚمّمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم
وهمػم هبؿ ،وهداهؿ وهدى هبؿ ،وؿم٘مقا ًمٚمٝمدى ـمري٘م٤م وطمٗمٔمقا ًمٚمحؼ يمٚمٛمتف ،وًمإليَمن دوره..
ًمفّ ،
طم٤موًم٧م ىمقى يمثػمة ًمٚمٙمٗمر واًمنم واًمٜمٗم٤مق إًمٖم٤مء اإلؾمالم وإًمٖم٤مء دوره ،طمتك يٜمدرس هذا اًمديـ ويّمٌح
أصمرا سمٕمد قملم ،صمؿ يٕمٗمك أصمره ًمتًت٘مر ىمقى اًمنم واًمٌ٤مـمؾ ،وطم٤موًم٧م إشمالف اخل٤مُم٤مت اًمٌنمي٦م وإظمراج ىمٓمٕم٤من
و٤مًم٦م ُمـ اًمٌنمي٦م شمتٝم٤مرج هت٤مرج احلٛمر سملم ؿمٝمقات وإحل٤مد وهنّؿ صمؿ ذسمح أو ٟمٗمقق يمٜمٗمقق اًمدواب.
ومرضمع ه١مٓء اًمٙمرام سم٤مإلؾمالم إمم اًمّمدارة واإلهتَمم ،وص٤مر هق حمقر اًمٍماع اًمٞمقم ،وًمق شم٠مظمر ٟمٍمه
إمم طملم..
يزقمجقن سمف اًمٙمٗمر واًمنم واًمٜمٗم٤مق ،ويٕمٞمدون ًمإلؾمالم ظمٓمف ويمٚمٛمتف ومٞمٕمٞمدون اإلؾمالم إمم اًمقضمقد
اًمٗم٤مقمؾ ويقصٚمقٟمف إمم أضمٞم٤مًمٜم٤م سمٌٓمقًم٦م وشمْمحٞم٦م؛ ومٞمدومٕمقن أقمَمرهؿ ُمـ أضمٚمفُ ..يٗمٝمٛمقٟمف ًمٚمخٚمؼ ويقصٚمقن
ُمٌ٤مدئف وي٘مدُمقن اخلػم وحيٛمٚمقٟمف ًمٚمٜم٤مس ذم شمْمحٞم٦م قمجٞمٌ٦م وقمٛمٞم٘م٦م وُمٌٝمرة ،إمم هذه اًمٚمحٔم٤مت.
اٟمٔمر ؾمػم ه١مٓء اًمّم٤محللم واًمٕمٔمَمء وقم٤ميِمٝمؿ واٟمٓمٌع هبؿ وذم أوم٘مٝمؿ شم٠م ُّمؾ وذم ُمًتقاهؿ شم ْ٠مُمؾ ..أٟم٧م
اًمٗم٤مئز أظم٤مه.
ًمـ أذيمر أؾمَمء ،طمتك ٓ خيتٚمػ أطمد قمغم اًمت٘مٞمٞمؿ ،وطمتك ٓ ٟمٜمًك أؿمخ٤مص٤م ومٞمٔمـ اًمٜم٤مس ؾمقءا ،وًمٙمـ
ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم هذه اًمثٚم٦م اًم٘مٞمّٛم٦م واًمٜمجقم اعمْمٞمئ٦م ،ومال شمؽمك أصمر ه١مٓء وٓ متر قمٚمٞمٝمؿ ُمرور اًمٙمرام سمؾ شمقىمػ
واٟمٔمر يمٞمػ ظمرضمقا قمـ شم٠مصمػم اًمٌٞمئ٤مت وصٜمٕمقا أطمداصم٤م قمٔم٤مُم٤م؛ ُم٤م سملم جمدد وحمٞمل ًمألُم٦م إمم ُم١مصؾ ًم٘مْم٤مي٤م
دوخ اعمجرُملم ،إمم قم٤ممل حيٗمظ اًمٕمٚمؿ ويٚم٘مٞمف ذم وضمف اًمدٟمٞم٤م وًمق يمره٧م ،إمم ىمٕمٞمد قمغم
يروهي٤م سمدُمف إمم جم٤مهد ّ
يمرد أطمٞم٤م أُم٦م وأطمرج أصح٤مءه٤م.
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إمم ُأه يمرام شم٘مدم ٟمٗمًٝم٤م وأسمٜم٤مءه٤م ًمإلؾمالم ،إمم أُمٝم٤مت سمًٞمٓم٦م شم٘مدم أسمٜم٤مءه٤م ًمٚمِمٝم٤مدة وشمرسمٞمٝمؿ ًمٚمجٝم٤مد
وشمدومع هبؿ وشمرى أن هذا ضمزء ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ،وأظمرى شم٘مػ ُمْمحٞم٦م سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد اسمٜمٝم٤م وهدم ُمٜمزهل٤م صمؿ هتتػ
«وٓ هيٛمٜم٤م ..ومدا إىمَمش ،وأظمرى شم٘مدم أسمٜم٤مءه٤م عم٘م٤موُم٦م اًمٓمٖمٞم٤من وشمٌديؾ اًمنمائع صمؿ هتتػ أٟم٤م ص٤مسمرة ومداء
اإلؾمالم.
إهنؿ يمثػم ويمثػم ومتٕمٚمؼ سم٤مًمثري٤م واشمرك سمٜمٞم٤مت اًمٓمريؼ ،سم ّٚمٖمٜم٤م اهلل وإي٤مك ،أظم٤مه وأظمت٤مه.

***
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افؼؿة ادبتغاة
بغ يديؽ ..ؾؾامذا تتلخر؟
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جتـريد افتـقحقـد
ـ أشؿك حآت اإلكسان
إن أومْمؾ طم٤مًم٦م ًمإلٟمً٤من هق َت٘مٞمؼ يمَمل ٓ إًمف إٓ اهلل سم٠مىمَم ُم٤م شم٘متيض؛ وهق َت٘مٞمؼ اعم٘مّمقد ُمـ ظمٚم٘مف،
وم٤معم٘مّمقد ُمـ ظمٚمؼ اإلٟمً٤من هق إومراد اهلل سم٤مًمٕمٌ٤مدة واًمتقضمف واًمتٕمٚمؼ؛ وم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم َ و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
اجل َّـ َو ْ ِ
ٟمس
اإل َ
إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
ون أي ًمٞمٗمردون سم٤مًمٕمٌ٤مدة وًمٞمس اعم٘مّمقد جمرد إداء إذ هٜم٤مك ُمـ اعمنميملم ُمـ يٕمٌد اهلل ويٕمٌد ُمٕمف
َُْ
همػمه.
واحل٤مًم٦م إؾمٛمك ًمإلٟمً٤من هل اٟمجذاب اًمروح سم ُٙم ّٚمٞمتٝم٤م هلل شمٕم٤ممم ،وؾمالُم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ُمـ طمٞم٨م
اًم٘مّمد واعمحٌ٦م واًمتقضمف واًمتٕمٚمؼ واًمٓم٤مقم٦م؛ ومتخرج ُمٜمف يمؾ قم َٚم٘م٦م ًمٖمػمه شمٕم٤ممم؛ سمحٞم٨م ُيًٚمؿ يم٤مُمال هلل وطمده؛ ومال
يٜم٤مزع اًم٘مٚم٥م هقى وٓ ؿمٝمقة ،وٓ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٜمٗمس وطمٔمقفمٝم٤م؛ سمؾ خي ُٚمص اًم٘مٚم٥م ُ
وختٚمص اًمروح شمقضمٝم٤م إمم
اهلل شمٕم٤ممم ،ومٞمًتٖمٜمل سمحٌف قمـ طم٥م ُمـ ؾمقاه ،وسمٓم٤مقمتف قمـ ـم٤مقم٦م ُمـ ؾمقاه ،وسمتٕمٔمٞمٛمف قمـ شمٕمٔمٞمؿ ُمـ ؾمقاه،
وسم٤مخلقف ُمٜمف واًمرضم٤مء ومٞمف قمـ اخلقف ممـ ؾمقاه أو اًمرضم٤مء ومٞمٛمـ ؾمقاه ..وهٙمذا مجٞمع ُمٗمردات اًمٕمٌ٤مدة.
ومٞمٜمٗمل ُمٜم٤مزقم٦م ُمراد اًمرب اًمنمقمل اًمديٜمل سم٠مي ُمراد آظمر؛ إذ أن اًمٜمٗمس خمٚمقىم٦م واهلقى خمٚمقق هلل شمٕم٤ممم وُه٤م
همػم اهلل ،ومال ينمك اًمٕم٤مسمد سمرسمف هقى وإن دق ،وٓ ؿمٝمقة وإن شمًٚمٚم٧م ،وٓ طمٔمقظ ٟمٗمس شمٜم٤مزع ـم٤مقم٦م اهلل ،وٓ
ذ ْيمت ُْؿ َوَٓ
ػ َأ َظم ُ
ـم٤مهمقشم٤م فم٤مهرا أو ىمقى ظمٗمٞم ً٦م وإن ُظم ّقف هبَم؛ وم٘مد يمٗمر سم٤مجلٌ٧م واًمٓم٤مهمقتَ  ..و َيم ْٞم َ
٤مف َُم٤م َأ ْ َ
َختَ٤م ُوم َ
ذ ْيمتُؿ سمِ٤مهللِّ َُم٤م َمل ْ ُيٜمَز ْل سمِ ِف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمً٤م.
قن َأ َّٟمٙم ُْؿ َأ ْ َ
وهذا أيمثر اخلٚمؼ راطم٦م ،وأقمٔمٛمٝمؿ ىمقة ،وأهقمٝمؿ إمم اهلل ؾمػما ،وأـمققمٝمؿ هلل شمٕم٤ممم؛ ومٛمـ طم٘مؼ اًمتقطمٞمد
وضمرد اًم٘مٚم٥م هلل شمٕم٤ممم أيمٛمؾ اًمٓم٤مقم٦م إذ ٓ ُمٜم٤مزع ًمٚم٘مٚم٥م قمـ شمقضمٝمف إمم اهلل ىمّمدا وطمٌ٤م وشمٕمٔمٞمَم وـم٤مقم٦م
ّ
واًمّمدّ ي٘ملم واًمّم٤محللم؛ إذ ُمـ ٓ ذيم٦م ذم
وظمْمققم٤م وذٓ؛ وهذا هق اًمٗمٜم٤مء اًمًٜمل؛ ومٜم٤مء اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم
ّ
شمقضمٝمف أقمٔمؿ ـم٤مقم٦م وأهع وأىمقى ممـ يٜم٤مزع سم٤مٕهقاء واًمِمٝمقات واعمخ٤موف ومٝمل آهل٦م ُمٜم٤مزقم٦م ًمنمك ظمٗمل
يْمٕمػ اًم٘مٚم٥م ويٗمًده سمحًٌف.
ويمٚمَم شمًٚمؾ ُمٜم٤مزع قم٤مد اًمٕمٌد وم٤مؾمتٖمٗمر وطم٘مؼ اًمتقطمٞمد ،وىم٤مم سمال إًمف إٓ اهلل وىم٤مهل٤م قمغم وضمف ٟمٗمل يمؾ ُمٜم٤مزع
يّمح ىمٚمٌف ويًٚمؿ وحيٞم٤م ،وُمثؾ هذا ٓ يٕمٛمؾ إٓ هلل وٓ يٕمٛمؾ إٓ
ُمـ دىمٞمؼ اًمنمك وقمٔمٞمٛمف وظمٗمٞمف؛وُمثؾ هذا
ّ
سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،وٓ يٕمٛمؾ هلل إٓ سمَم ذع.
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ـ حؼقؼة اإلخالص
٤مك َٟم ْٕم ٌُدُ وإِ َّي َ
ومجع هذا اًمديـ ذم ىمقًمؽ إِ َّي َ
٤مك
إن أول هذا اًمديـ وآظمره ،وفم٤مهره وسم٤مـمٜمف هق اًمتقطمٞمدُ ،
لم ،وُمـ ضم٤مء رسمف شم٤مريم٤م دىمٞمؼ اًمنمك وقمٔمٞمٛمف ،ويمٌػمه وصٖمػمه ،أطمرق هذا اًمتقطمٞمد ذٟمقسمف وُمٕم٤مصٞمف.
ٟم ًَْت َِٕم ُ
وُمثؾ هذا يٙمٛمؾ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم إذ إن طم٘مٞم٘م٦م اإلظمالص هل اٟمجذاب اًم٘مٚم٥م سمٙمٚمٞمتف إمم اهلل شمٕم٤ممم حمٌ ً٦م
وـم٤مقم ً٦م وظمْمققم٤م واؾمتًالُم٤م وىمّمدا وـمٚمٌ٤م ،وم٢مذا طمدث هذا مل يٌؼ ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد إرادة ُمٕمّمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم ،وُمـ
ُم٤مت قمغم هذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة.
واعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمـ اًمؽمسمٞم٦م هل اًمقصقل إمم طم٤مل ٓ يقضمد ومٞمف ُمزامح٦م ذم اًم٘مٚم٥م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم شم٠مهل٤م وحمٌ٦م
وـم٤مقم٦مواؾمتًالُم٤م وظمْمققم٤م وظمقوم٤م وشمٕمٔمٞمَم وىمّمدا وـمٚمٌ٤م واؾمؽمو٤مء ،ومال شمقضمد ذم اًم٘مٚم٥م قم َٚم٘م٦م ًمٖمػم اهلل وٓ
ُمزامح٦م ًمٚمٛم٘مّمقد إقمٔمؿ وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف؛ ومتٜمتٗمل إرادة اهلقى وُمزامح٦م اًمِمٝمقة وشمٜمتٗمل اعمخ٤موف ُمـ همػمه
ؾمٚمٓم٤مٟم٤م يم٤من أو همػم ذي ؾمٚمٓم٤من ،ومال اٟمِمٖم٤مل ًمٚم٘مٚم٥م إٓ سمف شمٕم٤ممم ىمّمدا وإٟم٤مسم٦م.
حيّمٚمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٙمـ
وأُم٤م اهلقى واًمِمٝمقة ومٞم٠مظمذه٤م سمٞمد اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٌقدي٦م وُمـ َت٧م إذن اًمِم٤مرع؛ ومٝمق ّ
قمـ ـمريؼ اًمٕمٌقدي٦م ٓ قمغم ُم٘مت٣م احلظ.

ـ ؿقؿة ـامٓت افتقحقد وأثرها دم افـجاة
أصؾ اًمتقطمٞمد هق اخلروج ُمـ اًمنمك إقمٔمؿ سمٍمف طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم اخل٤مًمّم٦م إًمٞمف وطمده ومال يٕمٌد إٓ
هق ،وٓ ي٘مٌؾ إٓ ذقمف ،وٓ حي٥م ؿمٞمئ٤م أقمٔمؿ ُمـ حمٌتف شمٕم٤مممُ ..مع اًمتّمديؼ واإلىمرار.
وًمٙمـ ًمٚمتقطمٞمد يمَمٓت يتٗم٤موت ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس شمٗم٤موشم٤م قمٔمٞمَم ومٛمٜمٝمؿ ُمـ شمزاطمؿ اًمِمٝمقات َت٘مٞمؼ يمَمل هذا
حم٤مب هلقاه وؿمٝمقاشمف شمزاطمؿ ،ويمؿ ُمـ خم٤موف أيْم٤م ىمد شمزاطمؿ ىمٚمٌف ،ويمؿ
اًمتقطمٞمد ومٞم٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م؛ إذ يمؿ ُمـ ّ
ُمـ إرادات ُمٜم٤موئ٦م شمزاطمؿ أن يٙمقن يمَمل إرادة اًم٘مٚم٥م هلل شمٕم٤ممم ،ومٞم٘مع اًمٕمٌد ذم اًمنمك إصٖمر سمًٌ٥م هذا،
ومٞمٛمٜمع اًمزيم٤مة حل٥م اعم٤مل أو ي٘مع ذم ؿمٝمقة حمرُم٦م عمزامح٦م طمٌٝم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل ُمـ ظمٚمقص وَت٘مٞمؼ يمَمل اعمحٌ٦م هلل شمٕم٤ممم
سمحٞم٨م ٓ شم٘مع شمٚمؽ اعمزامح٦م.
ويٕمروف ًمٚمققمٞمد سمحً٥م ُم٤م وىمع ذم ىمٚمٌف ُمـ اخلٚمؾ وُم٤م أدى ُمـ
وهذا يٜم٘مص ُمـ ؾمالُم٦م اًم٘مٚم٥م سمحًٌفّ ،
إًمٞمف ُمـ ومً٤مد وُمٕمّمٞم٦م.
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ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل= «وه١مٓء ُمـ ضمٜمس ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة اًمذي شم٘مدم ومٞمف اًمققمٞمد وُمـ ضمٜمس قمٌد اًمديٜم٤مر
أطم٥م اعم٤مل طمٌ٤م ُمٜمٕمف قمـ قمٌ٤مدة اهلل وـم٤مقمتف ص٤مر قمٌدا ًمف ،ويمذًمؽ
واًمدرهؿ واًم٘مٓمٞمٗم٦م واخلٛمٞمّم٦م؛ وم٢من ذًمؽ ّعم٤م ّ
ه١مٓء؛ ومٞمٙمقن ومٞمف ذك أصٖمر؛ وهلؿ ُمـ اًمققمٞمد سمحً٥م ذًمؽش(.)1
وي٘مقل= «..وإن يم٤من ُمراده ضمٜمس اًمنمك؛ ومٞم٘م٤مل= فمٚمؿ اًمٕمٌد ٟمٗمًف يمٌخٚمف ـ حل٥م اعم٤مل ـ سمٌٕمض اًمقاضم٥م
هق ذك أصٖمر ،وطمٌف ُم٤م يٌٖمْمف اهلل طمتك يٙمقن ي٘مدم هقاه قمغم حمٌ٦م اهلل ذك أصٖمر وٟمحق ذًمؽ؛ ومٝمذا ص٤مطمٌف
ىمد وم٤مشمف ُمـ إُمـ وآهتداء سمحًٌف وهلذا يم٤من اًمًٚمػ يدظمٚمقن اًمذٟمقب ذم هذا اًمٔمٚمؿ هبذا آقمتٌ٤مرش(.)2
وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ حي٘مؼ يمَمل اًمتقطمٞمد طمتك َترق ىمق ُة شمقطمٞمده ذٟمق َسمف ،وشمٌدد أؿمٕم ُتف وٌ٤مب ُمٕمّمٞمتف؛ ومال ُيٌ٘مل
شمقطمٞمده ذٟمٌ٤م؛ ٕٟمف ٟمٗمك ُمـ ىمٚمٌف أي إرادة عمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم.
ووه ٌَ٧م ًمف ؾمٞمئ٤مشمف
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل= «وهلذا ُمـ رضمح٧م طمًٜم٤مشمف قمغم ؾمٞمئ٤مشمف أومٚمح ومل يٕمذبُ ،
ٕضمؾ طمًٜم٤مشمف ،وٕضمؾ هذا يٖمٗمر ًمّم٤مطم٥م اًمتقطمٞمد ُم٤م ٓ يٖمٗمر ًمّم٤مطم٥م اإلذاك ٕٟمف ىمد ىم٤مم سمف مم٤م حيٌف اهلل ُم٤م
اىمت٣م أن يٖمٗمر اهلل ًمف ويً٤محمف ُم٤م ٓ يً٤مُمح سمف اعمنمك ،ويمٚمَم يم٤من شمقطمٞمد اًمٕمٌد أقمٔمؿ يم٤مٟم٧م ُمٖمٗمرة اهلل ًمف أشمؿ،
ومٛمـ ًم٘مٞمف ٓ ينمك سمف ؿمٞم ًئ٤م أًمٌتّ٦م همٗمر ًمف ذٟمقسمف يمٚمٝم٤م يم٤مئٜم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م ومل ّ
يٕمذب هب٤م .وًمًٜم٤م ٟم٘مقل أٟمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر
أطمد ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ،سمؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ يدظمؾ سمذٟمقسمف ويٕمذب قمغم ُم٘مدار ضمرُمف ،صمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م ،وٓ شمٜم٤مذم سملم
قمٚمَم سمَم ىمدُمٜم٤مه.
إُمريـ عمـ أطم٤مط ً
واقمٚمؿ أن أؿمٕم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل شمٌدد ُمـ وٌ٤مب اًمذٟمقب وهمٞمقُمٝم٤م سم٘مدر ىمقة ذًمؽ اًمِمٕم٤مع ووٕمٗمف ،ومٚمٝم٤م
ٟمقر ،وشمٗم٤موت أهٚمٝم٤م ذم ذًمؽ اًمٜمقر ىمقة ووٕم ًٗم٤م ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم ،ومٛمـ اًمٜم٤مس= ُمـ ٟمقر هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ىمٚمٌف
يم٤مًمِمٛمس ،وُمٜمٝمؿ= ُمـ ٟمقره٤م ذم ىمٚمٌف يم٤مًمٙمقيم٥م اًمدري ،وُمٜمٝمؿ= ُمـ ٟمقره٤م ذم ىمٚمٌف يم٤معمِمٕمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،وآظمر=
يم٤مًمناج اعميضء ،وآظمر= يم٤مًمناج اًمْمٕمٞمػ.
وهلذا شمٔمٝمر إٟمقار يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠ميَمهنؿ وسملم أيدهيؿ قمغم هذا اعم٘مدار ،سمحً٥م ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ ٟمقر هذه
ً
ً
وطم٤مٓ ،ويمٚمَم قمٔمؿ ٟمقر هذه اًمٙمٚمٛم٦م واؿمتد أطمرق ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات
وقمٛمال وُمٕمروم ً٦م
قمٚمَم
اًمٙمٚمٛم٦م ً
سمحً٥م ىمقشمف وؿمدشمف ،طمتك إٟمف رسمَم وصؾ إمم طم٤مل ٓ يّم٤مدف ُمٕمٝم٤م ؿمٌٝم٦م وٓ ؿمٝمقة وٓ ذٟمٌ٤م إٓ أطمرىمف ،وهذا
طم٤مل اًمّم٤مدق ذم شمقطمٞمده اًمذي مل ينمك سم٤مهلل ؿمٞم ًئ٤م ،وم٠مي ذٟم٥م أو ؿمٝمقة أو ؿمٌٝم٦م دٟم٧م ُمـ هذا اًمٜمقر أطمرىمٝم٤م،
ومًَمء إيَمٟمف ىمد طمرؾم٧م سم٤مًمٜمجقم ُمـ يمؾ ؾم٤مرق حلًٜم٤مشمف ،ومال يٜم٤مل ُمٜمٝم٤م اًمً٤مرق إٓ قمغم همرة وهمٗمٚم٦م ٓسمد ُمٜمٝم٤م
:
:

:5
;5
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طمّمؾ أوٕم٤مومف سمٙمًٌف ،ومٝمق هٙمذا أسمدً ا ُمع
ًمٚمٌنم ،وم٢مذا اؾمتٞم٘مظ وقمٚمؿ ُم٤م هق ُمٜمف اؾمتٜم٘مذه ُمـ ؾم٤مرىمف ،أو ّ
ًمّمقص اإلٟمس واجلـً ،مٞمس يمٛمـ ومتح هلؿ ظمزاٟمتف ّ
وومم اًمٌ٤مب فمٝمرهش(.)1

ـ افـجاة دـ شؾؿ فف ؿؾبف
وهلذا إٟمَم وٛمـ اًمٗمالح يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م عمـ ظمٚمص ىمٚمٌف ؾم٤معم٤م هلل ،وؾمٚمؿ ُمـ يمؾ ُمراد أو حمٌقب أو ُم٘مّمقد أو
ُقن * إِ َّٓ َُم ْـ َأشمَك اهللََّ سمِ َ٘م ْٚم ٍ
خمقف أو ُمٕم َّٔمؿ ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم؛ وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ي ْق َم َٓ َيٜم َٗم ُع َُم ٌ٤مل َو َٓ َسمٜم َ
٥م
َؾمٚمِٞم ٍؿ وهق ٟمٗمس اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد «ًمق أشمٞمتَٜمل سم٘مراب إرض ظمٓم٤مي٤م صمؿ ًم٘مٞمتٜمل ٓ
شمنمك ّب ؿمٞمئ٤م ٕشمٞمتؽ سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرةش( .)2وهق ُمٕمٜمك احلدي٨م =«وم٢من اهلل طمرم قمغم اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل
يٌتٖمل سمذًمؽ وضمف اهللش.
وًمٌٞم٤من ُمٕمٜمك هذه إطم٤مدي٨م وُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م إِ َّٓ َُم ْـ َأشمَك اهللََّ سمِ َ٘م ْٚم ٍ
٥م َؾمٚمِٞم ٍؿ ي٘مقل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم
يمٛمؾ شمقطمٞمد اًمٕمٌد وإظمالصف هلل شمٕم٤ممم ومٞمف وىم٤مم سمنموـمف سم٘مٚمٌف وًمً٤مٟمف وضمقارطمف ،أو سم٘مٚمٌف وًمً٤مٟمف قمٜمد
«وم٢من ُ
اعمقت ،أقم٘م٥م ذًمؽ ُمٖمٗمرة ُم٤م ىمد ؾمٚمػ ُمـ اًمذٟمقب يمٚمٝم٤م ،وُمٜمٕمف ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م؛ ومٛمـ َت٘مؼ سمٙمٚمٛم٦م
اًمتقطمٞمد ىمٚمٌف أظمرضم٧م ُمٜمف يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل= حمٌ٦م وشمٕمٔمٞمَم وإضمالٓ وُمٝم٤مسم٦م وظمِمٞم٦م وشمقيمال وطمٞمٜمئذ َترق ذٟمقسمف
وظمٓم٤مي٤مه يمٚمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحرش(.)3
وينمطمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٘مقًمف «مل ينمك سم٤مهلل أًمٌتفش وهذا ٟمص يمالُمف «ومٚمق ًم٘مك اعمقطمد ـ اًمذي مل ينمك سم٤مهلل
ؿمٞمئ٤م أًمٌتف ـ ر َسمف سم٘مراب إرض ظمٓم٤مي٤م أشم٤مه سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة وٓ حيّمؾ هذا عمـ ٟم٘مص شمقطمٞمده؛ وم٢من اًمتقطمٞمد
اخل٤مًمص اًمذى ٓ يِمقسمف ذك ٓ يٌ٘مك ُمٕمف ذٟم٥م ٕٟمف يتْمٛمـ ُمـ حمٌ٦م اهلل وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف وظمقومف ورضم٤مئف
وطمده ُم٤م يقضم٥م همًؾ اًمذٟمقب وًمق يم٤مٟم٧م ىمراب إرض وم٤مًمٜمج٤مؾم٦م قم٤مرو٦م واًمداومع هل٤م ىمقىش(.)4
ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ= «اًمًالُم٦م ُمـ اًمنمك= يمثػمه وىمٚمٞمٚمف ،صٖمػمه ويمٌػمه ،وٓ يًٚمؿ ُمـ
ذًمؽ إٓ ُمـ ؾمٚمؿ اهلل شمٕم٤مممش(.)5
ومٙم٤من سمٞم٤من يمَمل اًمتقطمٞمد ذم هذه اًمتٕمٌػمات اعمختٚمٗم٦م «ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمنمك إيمؼم وإصٖمر واخلٗمل
واًمدىمٞمؼش و «مل ينمك أًمٌت٦مش و «شمرك مجٞمع أٟمقاع اًمنمكش يمَم ُمر ُمٕمٜم٤م شمٕمٌػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر
اسمتداء ،ويٙمقن احلدي٨م ذم طم٘مف قمغم فم٤مهره.
9
9
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ـ ؽؾبة افؼك اخلػل ظذ افـػقس ..وهق شبب ادعايص وافذكقب
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل« ..واًمنمك هم٤مًم٥م قمغم اًمٜمٗمقس ،وهق يمَم ضم٤مء ذم احلدي٨م «وهق ذم هذه إُم٦م
أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾش وذم طمدي٨م آظمر «ىم٤مل أسمق سمٙمر= ي٤م رؾمقل اهلل .يمٞمػ ٟمٜمجق ُمٜمف ،وهق أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م
اًمٜمٛمؾ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ّٕب سمٙمر= أٓ أقمٚمٛمؽ يمٚمٛم٦م إذا ىمٚمتٝم٤م ٟمجقت ُمـ دىمف وضمٚمف؟ ىمؾ=
اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ أن أذك سمؽ وأٟم٤م أقمٚمؿ ،وأؾمتٖمٗمرك عم٤م ٓ أقمٚمؿش.
ويم٤من قمٛمر ي٘مقل ذم دقم٤مئف= «اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ قمٛمكم يمٚمف ص٤محل٤م ،واضمٕمٚمف ًمقضمٝمؽ ظم٤مًمّم٤م ،وٓ دمٕمؾ ٕطمد ومٞمف
ؿمٞم ًئ٤مش.
ويمثػما ُم٤م خي٤مًمط اًمٜمٗمقس ُمـ اًمِمٝمقات اخلٗمٞم٦م ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمٝم٤م َت٘مٞمؼ حمٌتٝم٤م هلل وقمٌقديتٝم٤م ًمف ،وإظمالص
ديٜمٝم٤م ًمف ،يمَم ىم٤مل ؿمداد سمـ أوس= ي٤م سم٘م٤مي٤م اًمٕمرب إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ اًمري٤مء واًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م.
ىمٞمؾ ّٕب داود اًمًجًت٤مين= وُم٤م اًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م؟ ىم٤مل= طم٥م اًمرئ٤مؾم٦م ،وقمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «ُم٤م ذئٌ٤من ضم٤مئٕم٤من أرؾمال ذم زريٌ٦م همٜمؿ سم٠مومًد هل٤م ُمـ طمرص اعمرء قمغم اعم٤مل واًمنمف
ًمديٜمفش ىم٤مل اًمؽمُمذي طمدي٨م طمًـ صحٞمح.
ومٌلم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن احلرص قمغم اعم٤مل واًمنمف ذم ومً٤مد اًمديـ ٓ يٜم٘مص قمـ ومً٤مد اًمذئٌلم
ّ
اجل٤مئٕملم ًمزريٌ٦م اًمٖمٜمؿ ،وذًمؽ ّسملم؛ وم٢من اًمديـ اًمًٚمٞمؿ ٓ يٙمقن ومٞمف هذا احلرص ،وذًمؽ أن اًم٘مٚم٥م إذا ذاق
طمالوة قمٌقديتف هلل وحمٌتف ًمف مل يٙمـ رء أطم٥م إًمٞمف ُمـ ذًمؽ طمتك ي٘مدُمف قمٚمٞمف ،وسمذًمؽ يٍمف قمـ أهؾ
ف َقمٜمْف اًمًقء وا ًْم َٗمح َِم٤مء إِ َّٟمف ُِمـ ِقمٌ ِ
اإلظمالص هلل اًمًقء واًمٗمحِم٤مء ،يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم= يم ََذًم ِ َؽ ًمِٜم ْ ِ
٤مدٟمَ٤م
ٍَم َ
ُ ْ َ
َ َ ْ
ُ
لم.
ا ُْعم ْخ َٚم ِّم َ
وم٢من اعمخٚمص هلل ذاق ُمـ طمالوة قمٌقديتف هلل ُم٤م يٛمٜمٕمف ُمـ قمٌقديتف ًمٖمػمه ،وُمـ طمالوة حمٌتف هلل ُم٤م يٛمٜمٕمف قمـ
حمٌ٦م همػمه ،إذ ًمٞمس قمٜمد اًم٘مٚم٥م ٓ أطمغم وٓ أًمذ وٓ أـمٞم٥م وٓ أًملم وٓ أٟمٕمؿ ُمـ طمالوة اإليَمن اعمتْمٛمـ
قمٌقديتف هلل ،وحمٌتف ًمف ،وإظمالصف اًمديـ ًمف ،وذًمؽ ي٘متيض اٟمجذاب اًم٘مٚم٥م إمم اهلل ومٞمّمػم اًم٘مٚم٥م ُمٜمٞمٌ٤م إمم اهلل
ِ
٥م ُمٜم ِ ٍ
٥م َو َضم٤مء سمِ َ٘م ْٚم ٍ
محـ سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
ٞم٥م.
اًمر ْ َ
ٌم َّ
ظم٤مئٗم٤م ُمٜمف راهمٌ٤م راهٌ٤م ،يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم= َُ م ْـ َظم َ
إذ اعمح٥م خي٤مف ُمـ زوال ُمٓمٚمقسمف وطمّمقل ُمرهمقسمف ،ومال يٙمقن قمٌدا هلل وحمٌف إٓ سملم ظمقف ورضم٤مء؛ ىم٤مل
مح َت ُف َو َخيَ٤م ُوم َ
قن إِ َمم َرهبِ ُؿ ا ًْم َق ِؾمٞم َٚم َ٦م َأ ُهي ْؿ َأ ْىم َر ُب َو َي ْر ُضم َ
قن َي ٌْ َت ُٖم َ
شمٕم٤ممم= ُ أو ًَم ِئ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َيدْ ُقم َ
اب
قن َر ْ َ
قن َقم َذا َسم ُف إِ َّن َقم َذ َ
َرسم َؽ يم َ
ورا.
َ٤من َحم ْ ُذ ً
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وإذا يم٤من اًمٕمٌد خمٚمّم٤م ًمف اضمتٌ٤مه رسمف ومٞمحٞمل ىمٚمٌف ،واضمتذسمف إًمٞمف ومٞمٜمٍمف قمٜمف ُم٤م يْم٤مد ذًمؽ ُمـ اًمًقء
واًمٗمحِم٤مء ،وخي٤مف ُمـ طمّمقل ود ذًمؽ؛ سمخالف اًم٘مٚم٥م اًمذي مل خيٚمص هلل ،وم٢مٟمف ذم ـمٚم٥م وإرادة وطم٥م
ُمٓمٚمؼ ،ومٞمٝمقى ُم٤م يًٜمح ًمف ويتِمٌ٨م سمَم هيقاه ،يم٤مًمٖمّمـ أي ٟمًٞمؿ ُمر سمٕمٓمٗمف أُم٤مًمف ومت٤مرة دمتذسمف اًمّمقر اعمحرُم٦م
وهمػم اعمحرُم٦م؛ ومٞمٌ٘مك أؾمػما قمٌدا عمـ ًمق اختذه هق قمٌدا ًمف ًمٙم٤من ذًمؽ قمٞمٌ٤م وٟم٘مّم٤م وذُم٤م.
وشم٤مرة جيتذسمف اًمنمف واًمرئ٤مؾم٦م ،ومؽموٞمف اًمٙمٚمٛم٦م وشمٖمْمٌف اًمٙمٚمٛم٦م ويًتٕمٌده ُمـ يثٜمل قمٚمٞمف وًمق سم٤مًمٌ٤مـمؾ،
ويٕم٤مدي ُمـ يذُمف وًمق سم٤محلؼ.
وشم٤مرة يًتٕمٌدهؿ اًمدرهؿ واًمديٜم٤مر ،وأُمث٤مل ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل شمًتٕمٌد اًم٘مٚمقب ،واًم٘مٚمقب هتقاه٤م ومٞمتخذ
إهلف هقاه ويتٌع هقاه سمٖمػم هدى ُمـ اهلل.
وُمـ مل يٙمـ ظم٤مًمّم٤م هلل قمٌدا ًمف ىمد ص٤مر ىمٚمٌف ُمٕمٌدا ًمرسمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،سمحٞم٨م يٙمقن اهلل أطم٥م إًمٞمف
ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،ويٙمقن ذًمٞمال ًمف ظم٤موٕم٤م وإٓ اؾمتٕمٌدشمف اًمٙم٤مئٜم٤مت ،واؾمتقًم٧م قمغم ىمٚمٌف اًمِمٞم٤مـملم ،ويم٤من ُمـ
اًمٖم٤مويـ إظمقان اًمِمٞم٤مـملم ،وص٤مر ومٞمف ُمـ اًمًقء واًمٗمحِم٤مء ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ،وهذا أُمر ضوري ٓ طمٞمٚم٦م
ومٞمف؛ وم٤مًم٘مٚم٥م إن مل يٙمـ طمٜمٞمٗم٤م ُم٘مٌال قمغم اهلل ُمٕمرو٤م قمَم ؾمقاه وإٓ يم٤من ُمنميم٤مش(.)1

ـ مـ أـؿؾ افتقحقد أـؿؾ افطاظة
يمَم ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل« ..وُمثؾ هذا ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٌ٤مس أن اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «يم٤من ي٘مقل= قمٜمد اًمٙمرب ٓ إًمف إٓ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ احلٚمٞمؿ ٓ ،إًمف إٓ اهلل رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ٓ ،إًمف إٓ
اهلل رب اًمًٛمقات ورب إرض رب اًمٕمرش اًمٙمريؿش وم٢من هذه اًمٙمٚمَمت ومٞمٝم٤م َت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وشم٠مًمف اًمٕمٌد رسمـف
وشمٕمٚمؼ رضم٤مئف سمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وهل ًمٗمظ ظمؼم يتْمٛمـ اًمٓمٚم٥م.
واًمٜم٤مس وإن يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سم٠مًمًٜمتٝمؿ= ٓ إًمف إٓ اهلل وم٘مقل اًمٕمٌد هلـ٤م خمٚمّمـ٤م ُمــ ىمٚمٌـف ًمـف طم٘مٞم٘مـ٦م أظمـرى
ٟم٧م َشمٙم ُ
ُقن َقم َٚم ْٞم ِف َويمِ ًٞمال ...
وسمحً٥م َت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد شمٙمٛمؾ ـم٤مقم٦م اهلل .ىم٤مل شمٕم٤ممم= َ أ َر َأ ْي َ٧م َُم ِـ َّاخت ََذ إِ َهل َ ُف َه َقا ُه َأ َوم َ٠م َ
ويمٚمَم طم٘مؼ اًمٕمٌد اإلظمالص ذم ىمقل= ٓ إًمف إٓ اهلل ظمرج ُمـ ىمٚمٌف شم٠م ًّمـف ُمـ٤م هيـقاه وشمٍُمـف قمٜمـف اعمٕمـ٤ميص
ف َقمٜمْف اًمًقء وا ًْم َٗمح َِم٤مء إِ َّٟمف ُِمـ ِقمٌ ِ
واًمذٟمقب يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم يم ََذًم ِ َؽ ًمِٜم ْ ِ
لم؛ ومٕم ّٚمؾ سف اًمًقء
٤مدٟمَ٤م ا ُْعم ْخ َٚم ِّم َ
ُ ْ َ
َ َ ْ
ٍَم َ ُ
واًمٗمحِم٤مء قمٜمف سم٠مٟمف ُمـ قمٌ٤مد اهلل اعمخ َٚمّملم وه١مٓء هؿ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ إِ َّن ِقمٌ ِ
٤مدي ًَم ْٞم َس ًَم َؽ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُؾمـ ْٚم َٓم ٌ
٤من
َ
لم.
لم * إِ َّٓ ِقم ٌَ٤م َد َك ُِمٜم ُْٝم ُؿ ا ُْعم ْخ َٚم ِّم َ
مج ِٕم َ
وىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من َ ىم َ٤مل َومٌِ ِٕم َّزشمِ َؽ َُٕ ْهم ِق َيٜم َُّٝم ْؿ َأ ْ َ
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وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل خمٚمّم٤م ُمـ ىمٚمٌف طمرُمف
اهلل قمغم اًمٜم٤مرش؛ وم٢من اإلظمالص يٜمٗمل أؾمٌ٤مب دظمقل اًمٜم٤مر؛ ومٛمـ دظمؾ اًمٜم٤مر ُمــ اًم٘مـ٤مئٚملم ٓ إًمـف إٓ اهلل مل حي٘مـؼ
ِ
اعمحرم ًمف قمغم اًمٜم٤مر؛ سمؾ يم٤من ذم ىمٚمٌف ٟمقع ُمـ اًمنمك اًمذي أوىمٕمف ومٞمَم أدظمٚمـف اًمٜمـ٤مر واًمنمـك ذم هـذه
إظمالصٝم٤م
٤مك َٟم ْٕم ٌُدُ وإِ َّي َ
إُم٦م أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ؛ وهلذا يم٤من اًمٕمٌد ُم٠مُمقرا ذم يمؾ صالة أن ي٘مقل إِ َّي َ
لم.
٤مك ٟم ًَْت َِٕم ُ
واًمِمٞمٓم٤من ي٠مُمر سم٤مًمنمك واًمٜمٗمس شمٓمٞمٕمف ذم ذًمؽ ومال شمزال اًمٜمٗمس شمٚمتٗم٧م إمم همػم اهلل؛ إُم٤م ظمقومـ٤م ُمٜمـف ،وإُمـ٤م
رضم٤مء ًمف؛ ومال يزال اًمٕمٌد ُمٗمت٘مرا إمم ختٚمٞمص شمقطمٞمده ُمـ ؿمقائ٥م اًمنمك .وذم احلدي٨م اًمذي رواه اسمـ أّب قم٤مصؿ
وهمػمه قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل= «ي٘مقل اًمِمٞمٓم٤من= أهٚمٙم٧م اًمٜم٤مس سم٤مًمذٟمقب وأهٚمٙمقين سمال إًمف إٓ
اهلل وآؾمتٖمٗم٤مر ومٚمَم رأي٧م ذًمؽ سمثث٧م ومٞمٝمؿ إهقاء ومٝمؿ يذٟمٌقن وٓ يًتٖمٗمرون؛ ٕهنؿ حيًٌقن أهنـؿ حيًـٜمقن
صٜمٕم٤مش(.)1

ـ حآت افتقحقد مع افذكقب
إوػ ..أن ي٘مقى اًمتقطمٞمد سمٙمَمٓشمف ومٞمٕمّمػ سم٤مًمذٟمقبُ ،مثؾ طمدي٨م ص٤مطم٥م اًمٌٓم٤مىم٦م اًمذي ٟمنم ًمف شمًع
وشمًٕمقن ؾمجال ُمـ اًمذٟمقب ومٓم٤مؿم٧م أُم٤مم سمٓم٤مىم٦م ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ٓ إًمف إٓ اهلل.
ويمؾ ُمًٚمؿ ًمف هذه اًمٌٓم٤مىم٦م ،وُمـ ؾمٞمدظمؾ اًمٜم٤مر ممـ ؾمٞمٌ٘مك ومٞمٝم٤م طمتك دمري اًمِمٗم٤مقم٤مت هلؿ هذه اًمٌٓم٤مىم٦م،
ومٚمٞمً٧م يمؾ سمٓم٤مىم٦م إذ ًا شمث٘مؾ أُم٤مم اًمذٟمقب وشمٓمٞمش أُم٤مُمٝم٤م اخلٓم٤مي٤م؛ وًمذا ىم٤مل أهٚمؿ اًمٕمٚمؿ أن هذا اًمرضمؾ يم٤مٟم٧م
ًمٙمٚمٛمتف ُمـ يمَمٓت اًمتقطمٞمد وىمقشمف ُم٤م أطمرق اًمذٟمقب وصم٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م وـم٤مؿم٧م أُم٤مُمف.
افثاكقة ..أن شم٘مقى اًمذٟمقب ومتٕمّمػ سم٤مًمتقطمٞمد ،ويٛمقت اإلٟمً٤من ُمٌدُٓ ،منميم٤م سمٕمد إيَمن َ ذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهنُ ْؿ
آ َُمٜمُقا ُصم َّؿ َيم َٗم ُرواُ طمرم ُمـ اًمتقطمٞمد وُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر سمًٌ٥م شمرايمؿ اًمذٟمقب اًمتل أزاهم٧م ىمٚمٌف وهم ّٚمٗمتف وم٘مً٤م
وُم٤مت وضمرؤ قمغم اىمتح٤مم اعمٙمٗمرات ًمِمٝمقة أو عمحٌ٦م ًمٖمػم اهلل أو خلقف مم٤م ؾمقاه؛ وم٤مؾمتج٤مب ًمٚمِمٝمقات أو ًمٚمٗمتـ
ان َقم َغم ُىم ُٚم ِ
قهبِؿ َُّم٤م يمَ٤مٟمُقا َيٙم ًٌُِْ َ
أو ًمٚمِمٌٝم٤مت ..يم ََّال َسم ْؾ َر َ
قن.
شم٘مق قمغم اًمٕمّمػ سم٤مًمتقطمٞمد؛ ومٞمٌ٘مك اًمتقطمٞمد ِ
ُمقضمٌ٤م
افثافثة ..شمقطمٞمد ٓ ي٘مقى قمغم طمرق اًمذٟمقب وذٟمقب مل َ
شمٕمرض ص٤مطمٌٝم٤م ًمٚمققمٞمد ،وهق ذم اعمِمٞمئ٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ ُيٙم َّٗمر قمٜمف سمًٙمرات
ًمٕمدم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ،وشمٌ٘مك اًمذٟمقب ّ
اعمقت أو قمذاب اًم٘مؼم ووٖمٓمتف أو أهقال اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وشمٙمقن هذه قم٘مقسمتف ،وآظمر شم٘مقى ذٟمقسمف أيمثر ومتقجلف اًمٜم٤مر،
ِ
لم.
يـ َيم َٗم ُرو ْا ًَم ْق يمَ٤مٟمُق ْا ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
وٓ هيٚمؽ قمغم اهلل إٓ ه٤مًمؽً ،مٙمٜمف ًمتقطمٞمده خيرج وًمق سمٕمد طملم وطمٞمٜمئذ َ ي َقد ا ًَّمذ َ
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ـ حتريؿ افـار ظذ مـ ؿال «ٓ إفف إٓ اهلل» ظذ أوجف
أوَٓ ..تريؿ اخلٚمقد ،وإن دظمٚمٝم٤م ًمذٟمقسمف وُمٕم٤مصٞمف.
ثاكقاَ ..تريؿ اًمدظمقل ًمٜم٤مر ُمٕمٞمٜم٦م وهل ٟم٤مر اعمنميملم.
وهبذيـ اًمقضمٝملم يٗمن اًمٕمٚمَمء ٟمج٤مة أصح٤مب اًمذٟمقب ُمـ اعمقطمديـ ،وُه٤م جيتٛمٕم٤من عمـ دظمٚمٝم٤م ُمـ قمّم٤مة
اعمقطمديـ ،قمٞم٤مذا سم٤مهلل ُمـ دظمقهل٤م.
ثافثاَ ..تريؿ اًمدظمقل اسمتداء وهل عمـ= «مل ينمك سم٤مهلل أًمٌتفش «عمـ شمرك اًمنمك قمٔمٞمٛمف وظمٗمٞمف وُم٤م دق وُم٤م
ضمؾش «يٕمٜمل طم٘مؼ يمَمل اًمتقطمٞمد اًمٜم٤مذم إلرادة اًمذٟم٥م أصال  ،ومٞمدومع إمم شمٙمٛمٞمؾ اًمٓم٤مقم٦م ٕٟمف دومع اهلقى اًمداومع
إمم اعمٕمّمٞم٦مش ..وهذا ُم٘مّمقد هذا اًمٗمّمؾ ،وهق اًم٘مٛم٦م اعمرضمقة وـمقق اًمٜمج٤مة اًمذي جي٥م أن شمٕمض قمٚمٞمف
سم٤مًمٜمقاضمذ.
ينمح ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف مم٤م ضم٤مءت سمف اًمٌِم٤مرات قمـ اًمّم٤مدق اعمّمدوق  ومٞمنمطمف
ذطم٤م رائٕم٤م ُمقوح٤م احل٤مٓت اعمختٚمٗم٦م سمٜم٤مء قمغم اجلٛمع سملم إطم٤مدي٨م ومٞم٘مقل..
«ذم هذا احلدي٨م وٟمحقه أهن٤م ومٞمٛمـ ىم٤مهل٤م وُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م يمَم ضم٤مءت ُم٘مٞمدة سم٘مقًمف= «ظم٤مًمّم٤م ُمـ ىمٚمٌفش «همػم
ؿم٤مك ومٞمٝم٤مش «سمّمدق وي٘ملمش وم٢من طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد اٟمجذاب اًمروح إمم اهلل شمٕم٤ممم مجٚم٦م ،ومٛمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
ظم٤مًمّم٤م ُمـ ىمٚمٌف دظمؾ اجلٜم٦م؛ ٕن اإلظمالص هق اٟمجذاب اًم٘مٚم٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٠من يتقب ُمـ اًمذٟمقب شمقسم٦م
ٟمّمقطم٤م ،وم٢مذا ُم٤مت قمغم شمٚمؽ احل٤مل ٟم٤مل ذًمؽ؛ وم٢مٟمف ىمد شمقاشمرت إطم٤مدي٨م سم٠مٟمف « خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ
اهلل ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م يزن ؿمٕمػمة وُم٤م يزن ظمردًم٦م وُم٤م يزن ذرة ش ،وشمقاشمرت سم٠من يمثػما ممـ ي٘مقل ٓ إًمف
إٓ اهلل يدظمؾ اًمٜم٤مر صمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م ،وشمقاشمرت سم٠من اهلل طمرم قمغم اًمٜم٤مر أن شم٠ميمؾ أصمر اًمًجقد ُمـ اسمـ آدم ،ومٝم١مٓء
يم٤مٟمقا يّمٚمقن ويًجدون هلل ،وشمقاشمرت سم٠مٟمف حيرم قمغم اًمٜم٤مر «ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهللش و« ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
وأن حمٛمدا رؾمقل اهللش ًمٙمـ ضم٤مءت ُم٘مٞمدة سم٤مًم٘مٞمقد اًمث٘م٤مل.
وأيمثر ُمـ ي٘مقهل٤م ٓ يٕمرف اإلظمالص ،وأيمثر ُمـ ي٘مقهل٤م إٟمَم ي٘مقهل٤م شم٘مٚمٞمدا أو قم٤مدة ومل خت٤مًمط طمالوة اإليَمن
سمِم٤مؿم٦م ىمٚمٌف ،وهم٤مًم٥م ُمـ ُيٗمتـ قمٜمد اعمقت وذم اًم٘مٌقر أُمث٤مل ه١مٓء يمَم ذم احلدي٨م «ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ؿمٞمئ٤م
وم٘مٚمتُفش وهم٤مًم٥م أقمَمل ه١مٓء إٟمَم هل شم٘مٚمٞمد واىمتداء سم٠مُمث٤مهلؿ ،وهؿ ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم إِٟمَّ٤م َو َضمدْ ٟمَ٤م
آ َسم٤مءٟمَ٤م َقم َغم ُأ َُّم ٍ٦م َوإِٟمَّ٤م َقم َغم آ َصم ِ٤مر ِهؿ ُم ْ٘متَدُ َ
ون.
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ٍما قمغم ذٟم٥م
وطمٞمٜمئذ ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم إطم٤مدي٨م؛ وم٢مٟمف إذا ىم٤مهل٤م سم٢مظمالص وي٘ملم شم٤مم مل يٙمـ ذم هذه احل٤مل ُُم ّ
أصال وم٢من يمَمل إظمالصف وي٘مٞمٜمف يقضم٥م أن يٙمقن اهلل أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمؾ رء وم٢مذا ٓ يٌ٘مك ذم ىمٚمٌف إرادة عم٤م طمرم
اهلل وٓ يمراه٦م عم٤م أُمر اهلل ،وهذا هق اًمذي حيرم قمغم اًمٜم٤مر وإن يم٤مٟم٧م ًمف ذٟمقب ىمٌؾ ذًمؽ؛ وم٢من هذا اإليَمن وهذا
اإلظمالص وهذه اًمتقسم٦م وهذه اعمحٌ٦م وهذا اًمٞم٘ملم ٓ شمؽمك ًمف ذٟمٌ٤م إٓ ُحمل قمٜمف يمَم يٛمحق اًمٚمٞمؾ اًمٜمٝم٤مر .
ِ
ٍم قمغم ذٟم٥م أصال؛ ُومٞمٖمٗمر ًمف
ـ وم٢مذا ىم٤مهل٤م قمغم وضمف اًمٙمَمل اعم٤مٟمع ُمـ اًمنمك إيمؼم وإصٖمر ومٝمذا همػم ُُم ّ
وحيرم قمغم اًمٜم٤مر.
ـ وإن ىم٤مهل٤م قمغم وضمف ظمٚمص سمف ُمـ اًمنمك إيمؼم دون إصٖمر ومل ي٠مت سمٕمده٤م سمَم يٜم٤مىمض ذًمؽ ،ومٝمذه
احلًٜم٦م ٓ ي٘م٤موُمٝم٤م رء ُمـ اًمًٞمئ٤مت ومػمضمح هب٤م ُمٞمزان احلًٜم٤مت يمَم ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م ومٞمحرم قمغم اًمٜم٤مر ،وًمٙمـ
شمٜم٘مص درضمتف ذم اجلٜم٦م سم٘مدْ ر ذٟمقسمف.
ِ
ٍما قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف يًتقضم٥م اًمٜم٤مر.
ـ وهذا سمخالف ُمـ رضمح٧م ؾمٞمئ٤مشمف سمحًٜم٤مشمف وُم٤مت ُُم ّ
ـ وإن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل وظمٚمص هب٤م ُمـ اًمنمك إيمؼم وًمٙمٜمف مل يٛم٧م قمغم ذًمؽ سمؾ أشمك سمٕمده٤م سمًٞمئ٤مت
رضمح٧م قمغم طمًٜم٦م شمقطمٞمده وم٢مٟمف ذم طم٤مل ىمقهل٤م يم٤من خمٚمّم٤م ًمٙمٜمف أشمك سمذٟمقب ْأوهٜم٧م ذًمؽ اًمتقطمٞمد واإلظمالص
وم٠موٕمٗمتف وىمقي٧م ٟم٤مر اًمذٟمقب طمتك أطمرىم٧م ذًمؽ سمخالف اعمخٚمص اعمًتٞم٘مـ وم٢من طمًٜم٤مشمف ٓ شمٙمقن إٓ راضمح٦م
قمغم ؾمٞمئ٤مشمف وٓ يٙمقن ُمٍما قمغم ؾمٞمئ٤مت وم٢من ُم٤مت قمغم ذًمؽ دظمؾ اجلٜم٦م.
وإٟمَم خي٤مف قمغم اعمخٚمص أن ي٠ميت سمًٞمئ٦م راضمح٦م ومٞمْمٕمػ إيَمٟمف ومال ي٘مقهل٤م سم٢مظمالص وي٘ملم ُم٤مٟمع ُمـ مجٞمع
اًمًٞمئ٤مت وخيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك إيمؼم وإصٖمر وم٢من ؾمٚمؿ ُمـ إيمؼم سم٘مل ُمٕمف ُمـ إصٖمر ومٞمْمٞمػ إمم ذًمؽ
ؾمٞمئ٤مت شمٜمْمؿ إمم هذا اًمنمك ومػمضمح ضم٤مٟم٥م اًمًٞمئ٤مت  ،وم٢من اًمًٞمئ٤مت شمْمٕمػ اإليَمن واًمٞم٘ملم ،ومٞمْمٕمػ ىمقل ٓ
إًمف إٓ اهلل ،ومٞمٛمتٜمع اإلظمالص سم٤مًم٘مٚم٥م ومٞمّمػم اعمتٙمٚمؿ هب٤م يم٤مهل٤مذي أو اًمٜم٤مئؿ أو ُمـ حيًـ صقشمف سم٤مٔي٦م ُمـ اًم٘مرآن
ُمـ همػم ذوق ـمٕمؿ وطمالوة ،ومٝم١مٓء مل ي٘مقًمقه٤م سمٙمَمل اًمّمدق واًمٞم٘ملم ،سمؾ ي٠مشمقن سمٕمده٤م سمًٞمئ٤مت شمٜم٘مض ذًمؽ،
سمؾ ي٘مقًمقهن٤م ُمـ همػم ي٘ملم وصدق ،وحيٞمقن قمغم ذًمؽ ويٛمقشمقن قمغم ذًمؽ وهلؿ ؾمٞمئ٤مت يمثػمة متٜمٕمٝمؿ ُمـ دظمقل
اجلٜم٦م ،وم٢مذا يمثرت اًمذٟمقب صم٘مؾ قمغم اًمٚمً٤من ىمقهل٤م وىمً٤م اًم٘مٚم٥م قمـ ىمقهل٤م ويمره اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وصم٘مؾ قمٚمٞمف ؾمَمع
اًم٘مرآن واؾمتٌنم سمذيمر همػم اهلل واـمٛم٠من إمم اًمٌ٤مـمؾ واؾمتحغم اًمروم٨م وخم٤مًمٓم٦م أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م ويمره خم٤مًمٓم٦م أهؾ احلؼ
ومٛمثؾ هذا إذا ىم٤مهل٤م ىم٤مل سمٚمً٤مٟمف ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمٌف وسمٗمٞمف ُم٤م ٓ يّمدىمف قمٛمٚمفش(.)1
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وًمتقوٞمح ظمالص٦م ُم٤م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يمالُمف اًمٜمٗمٞمس هذا أن اًمٌِم٤مرة ًمٜمققملم واخلقف ُٕمقر=
ـ أما افبشارة..
افبشارة إوػ ..عمـ ىم٤مهل٤م سم٢مظمالص شم٤مم ٟم٤مومٞم٤م سمف إرادة اًمذٟمقب ،وحم٘م٘م٤م ظمٚمقص اًم٘مٚم٥م مت٤مُم٤م ًمٚمٛمراد اًمنمقمل
اًمديٜمل ومال حي٥م ؾمقاه وٓ يٕمٔمؿ ؾمقاه وٓ يٓمٞمع همػمه ،وهق َت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد اًمً٤مسمؼ ذطمف ،وهق ُمٕمٜمك «اًم٘مٚم٥م
اًمًٚمٞمؿش اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ إِ ْذ َضم٤مء َر َّسم ُف سمِ َ٘م ْٚم ٍ
٥م َؾمٚمِٞم ٍؿ وهبذا ٟمٕمٚمؿ قمٔمٛم٦م اًمثٜم٤مء قمغم اسمراهٞمؿ ذم
هذه أي٦م.
افبشارة افثاكقة ..عمـ ىم٤مهل٤م قمغم وضمف اًمؼماءة ُمـ اًمنمك إقمٔمؿ  ،ويٙمقن هذا ُم٤م ىمّمده ىمٚمٌف واًمتٗم٧م إًمٞمف  ،صمؿ
ُم٤مت قمغم ذًمؽ ومٝمذه طمًٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمرضمح قمغم ؾمٞمئ٤مشمف ومٞمدظمؾ اجلٜم٦م.
ـ وأما اخلقف ؾؿـ أمقر..
اعمٕمرض ًمٚمٗمتٜم٦م قمٜمد اعمقت وم٘مد يٛمقت
إول ..قمغم ُمـ ىم٤مهل٤م ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م وإٟمَم ىم٤مهل٤م شم٘مٚمٞمدا ومٝمذا هق َّ
ُمٌدٓ ،و ُيٗمتـ ذم ىمؼمه وهق اًمذي ي٘مقل ومٞمف « ه٤مه ه٤مه ٓ أدريش.
افثاين ..قمغم ُمـ ىم٤مهل٤م سمّمدق وإظمالص؛ ًمٙمٜمف مل يٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمؾ قم٤مش سمٕمده٤م وايمتً٥م ذٟمقسم٤م أوٕمٗم٧م
اًمٞم٘ملم واإلظمالص ومٚمؿ شم٘مق قمغم حمق اًمذٟمقب وإطمراىمٝم٤م صمؿ ُمع اًمذٟمقب وٕمػ ىمٚمٌف قمـ اًمٞم٘ملم واإلظمالص
اًمت٤مم اًمٜم٤مذم ًمٚمذٟمقب ومَمت ُمٍما قمغم اًمذٟمقب ،وُمٕمف اًمتقطمٞمد ًمٙمٜمف ٓ ي٘مقى قمغم طمرق اًمذٟمقب؛ ومٝمذا ذم
وقمروتف ًمٚمٜم٤مر ،وم٢من همٗمره٤م اهلل ًمف دظمؾ اجلٜم٦م
اعمِمٞمئ٦م؛ ىمد أوضم٥م ًمف شمقطمٞمده ُمآل اجلٜم٦م وىمد أقم٤مىمتف اًمذٟمقب ّ
اسمتداء وإٓ ُقمذب أوٓ صمؿ آل اًمٞمٝم٤م.
افثافث ..أن ي٘مًق ىمٚمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م سمًٌ٥م اًمذٟمقب ومٞمتجرأ قمغم اًمٙمٗمر ومٞمٛمقت ُمٌدٓ  ..قمٞم٤مذا سم٤مهلل.

ـ مؼصقد افسبقة
وُمـ هٜم٤م ٟم٘مقل أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمؽمسمٞم٦م هق ظمالص٦م وزسمدة اًمرؾم٤مٓت اإلهلٞم٦م واًمٙمت٥م اًمًَموي٦م وهق
اٟمجذاب اًم٘مٚم٥م واًمروح سمٙمَمهل٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ،ويٙمقن ُم٘مّمقدك ظمٚمقص اًم٘مٚم٥م يم٤مُمال هلل شمٕم٤ممم ومتحٌف ٓ َت٥م
ؾمقاه ،وٓ َت٥م إٓ ُمـ حي٥مٟٕ ،مف حيٌف ،وسم٤مًم٘مدْ ر اًمذي حيٌف وُمـ اًمقضمف اًمذي حيٌف شمٕم٤ممم..
وخت٤مومف ٓ خت٤مف ؾمقاه ،وُمثؾ هذا ُمرشم٤مح اًم٘مٚم٥م؛ وم٢مٟمف عم٤م ؿمٙم٤م سمٕمض اًمٕمٚمَمء ًمإلُم٤مم أمحد ظمقومف ُمـ أُمػم
يريده سمًقء وم٘م٤مل ًمف «فق صححت مل ختػش أي ًمق صحح٧م ىمٚمٌؽ ومخٗم٧م اهلل سمحٞم٨م شمًتٖمٜمل سم٤مخلقف ُمٜمف قمـ
اخلقف ممـ ؾمقاه مل ختػ أُمػما وٓ همػمه ..وهذه ىمقة قمٔمٞمٛم٦م.
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وشمرضمقه ٓ شمرضمق ؾمقاه ،وشمذل ًمف ٓ شمذل ًمًقاه..
وشمٓمٞمٕمف ٓ شمٓمٞمع ؾمقاهُ ٓ ،منمقم٤م ؾمقاه ،وٓ هقى وٓ ؿمٝمقة ُمزامح٦م وٓ طمظ ٟمٗمس سمؾ شمًتٖمٜمل سمٓم٤مقمتف قمـ
ـم٤مقم٦م ُمـ ؾمقاه..
وشمٕمٔمٛمف ٓ شمٕمٔمؿ ؾمقاه ،وشم٘مّمده ٓ شم٘مّمد ؾمقاه وشمُروٞمف ٓ شمٜمِمٖمؾ سمرى ُمـ ؾمقاه ،وشمًٕمك إًمٞمف ٓ إمم
ُمـ ؾمقاه ،ويٕمٙمػ ىمٚمٌؽ قمٚمٞمف ٓ قمغم ُمـ ؾمقاه ،وشمرى سمف ٓ شمرى سمٛمـ ؾمقاه..
وهٙمذا مجٞمع شمٕمٌدات اًم٘مٚم٥م وأٟمقاع اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم..
وشمتٕم٤مهد ىمٚمٌؽ وشمراىمٌف؛ ومٙمٚمَم شمًٚمؾ ُمزاطمؿ إًمٞمف ٟمٗمٞمتف وأظمٚمّم٧م ىمٚمٌؽ هلل شمٕم٤ممم ،وم٢من ُم٤م يتًٚمؾ إمم اًم٘مٚم٥م
يٗمًده أو يٗمًد ُمٜمف ُم٤م فمٗمر سمف ُمٜمؽ ،وقمٜمده٤م شمّمدر اعمٕمّمٞم٦م وشمتخٚمػ اًمٓم٤مقم٦م؛ وم٢مذا أظمٚمّم٧م اًم٘مٚم٥م يم٤مُمال
ُمر ُمـ يمالم اسمـ
وقمدت إًمٞمف شمٕم٤ممم ظمرضم٧م ُمـ اعمٕم٤ميص وإرادهت٤م وأصٚمح٧م ُم٤م ومًد ،وهلذا يم٤من إصمر اًمذي ّ
شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل أن اًمِمٞمٓم٤من ي٘مقل «أهٚمٙم٧م اًمٜم٤مس سم٤مًمذٟمقب وأهٚمٙمقين سمال إًمف إٓ اهلل وآؾمتٖمٗم٤مرش..

ـ ـؿ يستحؼ هذا مـ ظؿرك فتحؼقؼف..؟
إهن٤م اًم٘مٛم٦م اعمرادة اًمتل يٜمتٗمل هب٤م اهلقى اعمخ٤مًمػ واًمٗمً٤مد احل٤مدث ذم اًم٘مٚم٥م ،وشمٜمتٗمل هب٤م آٟمِمٖم٤مٓت اعمزامح٦م
واًمنميم٤مء اعمتِم٤ميمًقن واًمتٛمزق احل٤مدث واعمحػم سملم خمتٚمػ ُمـ َتٌف وُمـ شمروٞمف وُمـ خت٤مومف ومٞمتٛمزق ىمٚمٌؽ
نم ْك سمِ٤مهللَِّ َوم َٙم َ٠مٟمََّم َظمر ُِمـ اًمًَمء َومت َْخ َٓم ُٗمف اًم َّٓمػم َأو َهت ِقي سمِ ِف اًمريح ِذم ُمٙم ٍ
َ و َُمـ ُي ْ ِ
َ٤من َؾم ِح ٍٞمؼ ومٙمؾ ـم٤مئر ُمـ هقى
ُ َ
ُ ُْ ْ ْ
َ َّ َ َّ َ
ُمراد أو ؾمٚمٓم٦م خمقوم٦م أو ؿمٝمقة داومٕم٦م أو ؿم٤مهمؾ همػم اهللً ،مٙمؾ ُمٜمٝم٤م ُمزقم٦م ُمـ اًم٘مٚم٥م اعمحٓمؿ واعمتٛمزق ..إمم طملم
أن خيٚمص هلل ،وم٢مذا ظمٚمص هلل شمٕم٤ممم صٚمح واؾمتٕمغم قمغم يمؾ خمقف وٟمج٤م ُمـ يمؾ ُمراد وارشم٤مح ُمـ اًمِمقاهمؾ
وضمٕمؾ اهل َ ّؿ ُه٤م واطمدا..
شمًتٖمرق إذ ًا قمٛمرك يمٚمف ؾم٤مقمٞم٤م هلذه اًم٘مٛم٦م وحم٤مومٔم٤م قمٚمٞمٝم٤م وُمتٕم٤مهدا هل٤م؛ ومال شمٖمٞم٥م قمٜمؽ ٓ إًمف إٓ اهلل ،وهب٤م
شمّمٚمح اًم٘مٚم٥م وشمتٕم٤مهده ..طمتك اًمقوم٤مة.
هب٤م أٟم٧م أىمقى اًمٜم٤مس إذ ٓ ظمقف ،وأٟم٧م أقمز اًمٜم٤مس إذ ٓ هقى ُمذل وأٟم٧م أـمقع اًمٜم٤مس هلل إذ ٓ طمظ
ُمٜم٤مويء وٓ ؿمٝمقة ُمٜم٤مزقم٦م ..ومٙمؾ هذا ظمٚمص هلل ،ومٙمٛمؾ ًمف وذهٌ٧م إمم اهلل سمٙم ّٚمؽ ..ومٝمق َت٘مٞمؼ اإلظمالص
وَت٘مٞمؼ اًمّمدق..
هذا ؾمٜم٤مم إُمر ،وىمٛم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمتل جي٥م أن شمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م..
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اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِ َؽ ،وشمٕمٚمؿ عم٤مذا ُأُمرٟم٤م أن
هلذا شمٕمٚمؿ عم٤مذا ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف َ  وم ْ
٤مقم َٚم ْؿ َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ْ
ٟمٙمرره٤م سم٤مؾمتٛمرار وعم٤مذا ٟم٘مقهل٤م ذم يمؾ صالة ،ومٝمل ُمّمحح٦م اًم٘مٚمقب وُمدار اًمًٕم٤مدة وٟم٤مومٞم٦م اهلٛمقم ،وهلذا يم٤مٟم٧م
دقم٤مء اًمٙمرب سمال إًمف إٓ اهلل ٕن اًمنمور ُمـ اًمذٟمقب واًمذٟمقب هل اعمخ٤مًمٗم٦م ُٕمر اهلل عمزامح٦م هقى أو همٚمٌ٦م
ؿمٝمقة ُمٜم٤موئ٦م ،واإلظمالص ٟمٗمل هذا يمٚمف ومتٜمتٗمل اًمذٟمقب ،ومتٜمتٗمل ؾمٌ٥م اًمٙمروب واًمٖمٛمقم واهلٛمقم واًمنمور.
قمٜمدئذ شمٙمقن اًمًٕم٤مدة ،وشمٙمقن اًمراطم٦م ،ويٙمقن يمَمل اًمٕمٌقدي٦م ،وشمٙمقن رومٕم٦م اًمدرضم٤مت ،ومٛمـ ه١مٓء ـ
خلٚمقص شمقيمٚمٝمؿ وظمّمقصف ـ ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب ،وُمٜمٝمؿ ُمـ َترق ٓ إًمف إٓ اهلل ذٟمقسمف ٕٟمف أطمرىم٧م
يمؾ ُمراد ُمـ ىمٚمٌف ويمؾ خمقف ويمؾ ُمٕمٔمؿ ويمؾ ُمٓم٤مع إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،وم٢مطمراق هذا ُمـ اًم٘مٚم٥م ُم٘م٤مسمؾ إطمراق
اًمذٟمقب ُمـ اًمّمحػ واًمنمور ُمـ اًمقاىمع..
سمٚمٖمٜم٤م اهلل وإي٤مك أهي٤م اعمٝم٤مضمر إمم اهلل وإمم اجلٜم٦م..

***
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أحقال افتؼقى افثالثة
وقمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٚمٚمت٘مقى درضم٤مت صمالصم٦م ،ذيمره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟم٘مال قمـ اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمرسم٤مين قمٌد
اًم٘م٤مدر اجلٞمالين وذطمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم وأووح يمالُمف(.)1
وهل أن اًمت٘مقى درضم٤مت صمالث..
إوػ ..وهل طم٤مل اًمت٘مقى اًمٕم٤مُم٦م ،وهل احل٤مل اًمتل يٙمقن ًمٚمٜمٗمس ؿمٝمقاهت٤م وُمٞمقهل٤م إمم اعمحرُم٤مت وقمدم
اؾمت٘مراره٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م؛ وًمٙمـ اعم١مُمـ يٙم ّٗمٝم٤م قمَم طمرم اهلل ويٖم ّٚم٥م إرادة اًمٓم٤مقم٦م وُمراد اًمرب اًمنمقمل اًمديٜمل
ويٖم٤مًم٥م هقاه ،وىمد يتقؾمع ذم اعمٌ٤مح سمٖمػم ىمّمد آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ًمٙمـ جيتٜم٥م اعمحرُم٤مت ،ومٝمذا ومٕمؾ إُمر
وشمرك اًمٜمٝمل ،ومٜم ِٕمؿ اًمٕمٛمؾ وٟمِٕمؿ احل٤مل هق؛ إذ أٟمف شمرك اعمح٤مرم وىم٤مم سم٤مٕواُمر ُمع ُمٖم٤مًمٌ٦م اًمٜمٗمس وجم٤مهدهت٤م ذم اهلل
ٕهن٤م شم٠مُمره سم٤معمخ٤مًمٗم٦م..
«هق ذم ُم٘م٤مم اًمت٘مقى اًمٕم٤مُم٦م وم٢من ًمف ؿمٝمقات ًمٚمٛمحرُم٤مت وًمف اًمتٗم٤مت إمم اخلٚمؼ وًمف رؤي٦م ٟمٗمًف ومٞمحت٤مج إمم
اعمج٤مهدة سم٤مًمت٘مقى سم٠من يٙمػ قمـ اعمحرُم٤مت وقمـ شمٜم٤مول اًمِمٝمقات سمٖمػم إُمر ومٝمذا حيت٤مج أن يٛمٞمز سملم ُم٤م يٗمٕمٚمف
وُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف وهق اًمت٘مقىش(.)2
افثاكقة ..وهل طم٤مل احل٘مٞم٘م٦م ،وهل اٟمتٗم٤مء إرادة اعمحرم ُمـ اًمٜمٗمقس ومال يريد إٓ ُم٤م يريد اهلل شمٕم٤ممم ،ومال يٌ٘مك
إٓ اعمراد اًمنمقمل اًمديٜمل ويم٠مهن٤م أظمالق ِضمٌ ّٚمٞم٦م ومتٜمً٤مق ُمتتٌٕم٦م عمقاىمع طم٥م اهلل َتٌٝم٤م وُمرادات اهلل اًمنمقمٞم٦م
اًمديٜمٞم٦م ومؽميده٤م وهل آُمٜم٦م ُمٓمٛمئٜم٦م حمٌ٦م ُمِمٖمقوم٦م سمٛمحٌ٦م اهلل وـم٤مقمتف؛ ومٞمٝم٤م دمد ىمرة قمٞمقهن٤م وراطم٦م ٟمٗمقؾمٝم٤م وهور
ِ
قهبِ ُؿ ْ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ
اإل َيَم َن َو َأ َّيدَ ُهؿ سمِ ُر ٍ
وح ُمٜمْ ُف ،ومٞمًخط عم٤م يًخٓمف اهلل ويٖمْم٥م ًمٖمْمٌف ويرى
ىمٚمقهب٤م ُ أ ْو ًَمئ َؽ َيمت َ
ًمرو٤مه ،ويتٕم٤مُمؾ سمرسمف ،سم٠مُمره شمٕم٤ممم ،ومٞمٛمتثؾ اًمنمع يم٤مُمالً ..مٙمـ ىمد شمٚمح٘مف رؤي٦م ٟمٗمًف وطم٤مًمف ويٜم٘مص ؿمٝمقده٤م
ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا احل٤مل وقمقٟمف هل٤م وم٘مد يٚمح٘مٝم٤م ٟم٘مص ُم٤م ُمـ هذا اًمقضمف.
افثافثة ..ويًٛمٞمٝم٤م طمؼ احلؼ ،وهل اًمدرضم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ًمٙمـ ُمع يمَمل واؾمت٘مرار ؿمٝمقد اًمٜمٕمٛم٦م ذم اًمٓم٤مقم٦م
وُمٕمقٟم٦م اهلل ًمٚمٕمٌد ،ويرى طمقل رسمف وىمقشمف ومٞمخْمع هلل ّ
ويذل ًمف سم٤مًمِمٙمر قمغم طم٤مل اًمٓم٤مقم٦م ٟمٗمًٝم٤م؛ ومٞمٙمقن ُمتٚمًٌ٤م
سم٤محلٛمد ُمع اًمٓم٤مقم٦م ،ويًتٗمرغ اًمقؾمع ذم احلٛمد يمَم هق ُمًتٗمرغ ًمٚمقؾمع ذم اًمِمٙمر وهذا ُم٘مت٣م اًمتًٌٞمح سمحٛمد
اهلل.
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وه١مٓء ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمٜمٝمؿ أن اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر «ؾمَمهؿ «إسمدالش ومٝمؿ اًمذيـ ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ سم٠مُمر
احلؼ ،وٓ يٗمٕمٚمقن إٓ سمف ومال يِمٝمدون ٕٟمٗمًٝمؿ ومٕمال ومٞمَم ومٕمٚمقه ُمـ اًمٓم٤مقم٦م؛ سمؾ يِمٝمدون أٟمف هق اًمٗم٤مقمؾ هبؿ ُم٤م
ىم٤مم هبؿ ُمـ ـم٤مقم٦م أُمره .وهلذا ىم٤مل= وم٤مشمٌ٤مع إُمر ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗمتؽ إي٤مك سم٤مًمتؼمي ُمـ احلقل واًم٘مقة .
ومٝم١مٓء يِمٝمدون شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ُمع شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ومٞمِمٝمدون أن اهلل هق اًمذي ظمٚمؼ ُم٤م ىم٤مم هبؿ ُمـ أومٕم٤مل
اًمؼم واخلػم ومال يرون ٕٟمٗمًٝمؿ محدا وٓ ُمٜم٦م قمغم أطمد ،ويرون أن اهلل ظم٤مًمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ومال يرون أطمدا ُمًٞمئ٤م
إًمٞمٝمؿ وٓ يرون هلؿ طم٘م٤م قمغم أطمد إذ ىمد ؿمٝمدوا أن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء ُمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد وهمػمه٤م وهؿ يٕمٚمٛمقن
أن اًمٕمٌ٤مد ٓ يًتح٘مقن ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وٓ سم٠مٟمٗمًٝمؿ قمغم اهلل ؿمٞمئ٤م سمؾ هق اًمذي يمت٥م قمغم ٟمٗمًف اًمرمح٦م ويِمٝمدون
أٟمف يًتحؼ أن يٕمٌد وٓ ينمك سمف رء ،وأٟمف يًتحؼ أن يت٘مك طمؼ شم٘م٤مشمف ،وطمؼ شم٘م٤مشمف أن يٓم٤مع ومال يٕمَم،
ويذيمر ومال يٜمًك ،ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ومػمون أن ُم٤م ىم٤مم هبؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٝمق ضمقده وومْمٚمف ويمرُمف ًمف احلٛمد
ذم ذًمؽ.
ويِمٝمدون= أٟمف ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل .وأُم٤م ُم٤م ىم٤مم سم٤مًمٕمٌ٤مد ُمـ أذاهؿ ومٝمق ظمٚم٘مف وهق ُمـ قمدًمف ،وُم٤م شمريمف
اًمٜم٤مس ُمـ طم٘مقىمٝمؿ اًمتل يًتح٘مقهن٤م قمغم اًمٜم٤مس ومٝمق اًمذي مل خيٚم٘مف وًمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل قمغم ُم٤م ومٕمؾ وُم٤م مل
يٗمٕمؾ .وهلذا يم٤مٟمقا ُمٜمٙمنة ىمٚمقهبؿ؛ ًمِمٝمقدهؿ وضمقده اًمٙم٤مُمؾ ،وقمدُمٝمؿ اعمحض ،وٓ أقمٔمؿ اٟمٙمً٤مرا ممـ مل ير
ًمٜمٗمًف إٓ اًمٕمدم ٓ يرى ًمف ؿمٞمئ٤م وٓ يرى سمف ؿمٞمئ٤م .وص٤مطم٥م احل٘مٞم٘م٦م اًمذي هق دون هذا ىمد ؿم٤مريمف ذم إظمالص
اًمديـ هلل وأٟمف ٓ يٗمٕمؾ إٓ ُم٤م أُمر سمف ومال يٗمٕمؾ إٓ هلل ًمٙمـ ىمٍم قمٜمف ذم ؿمٝمقد شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ورؤيتف وأٟمف ٓ
طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،وأٟمف ًمٞمس ًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م رء .سمؾ اًمرب هق اخل٤مًمؼ اًمٗم٤مقمؾ ًمٙمؾ ُم٤م ىم٤مم سمف وأن يمَمل هذا
اًمِمٝمقد ٓ يٌ٘مل ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٕمج٥م وٓ اًمٙمؼم وٟمحق ذًمؽش(.)1
«وأُم٤م اًمث٤مًم٨م= وم٘مد شمؿ ؿمٝمقده ذم أٟمف ٓ يٗمٕمؾ إٓ هلل وسم٤مهلل .ومال يٗمٕمؾ إٓ ُم٤م أُمر اهلل سمف هلل ويِمٝمد أن اهلل هق
اًمذي ومٕمؾ ذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م وٓ شمٙمقن ًمف ُه٦م إرادة أن يٗمٕمؾ ًمٜمٗمًف وٓ ًمٖمػم اهلل وٓ يٗمٕمؾ سمٜمٗمًف وٓ سمٖمػم اهلل
شمٕم٤مممش(.)2
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افتقـؾ جيز ضعػؽ
ومجَمع إُمر هق اخلروج ُمـ احلظ ،واًم٘مٞم٤مم سم٤محلؼ ،واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ،ومجع اًمٜمٗمس؛ قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٕمٌد
واإليٖم٤مل ومٞمف؛ وم٤معمٕم٤مُمٚم٦م يمٚمٝم٤م واحلٞم٤مة سم٠ممجٕمٝم٤م ،أصٚمٝم٤م وومرقمٝم٤م ،هق ىمٞم٤مم سم٘مّمد اًمتٕمٌد وآؾمتٕم٤مو٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمـ
واعمقصؾ،
يمؾ طمظ؛ وم٤مهلل شمٕم٤ممم وحمٌتف واًم٘مرب ُمٜمف وإرو٤مؤه هق احلظ إقمٔمؿ ،واًمداومع واعم٘مّمقد واعمٕملم
ّ
قم٤مُمال سمحقًمف وىمقشمف.
وُمـ يٕمٛمؾ سمحقًمف وىمقشمف هق أؾمٌؼ ُمـ همػمه وأىمقى ُمـ همػمه وأىمدر ُمـ همػمه ٕٟمف قم٤مُمؾ سم٤مهلل ،ومَم ي٘مٓمٕمف
أظمرون ذم ؾمٜمقات ي٘مٓمٕمف هق ذم حلٔم٤مت.
إن مـ أظظؿ ما جيب أن تؼقم بف هق تػريغ ؿؾبؽ ظـ شقى اهلل إرادة وحبا وضاظة وتعظقام وؿصدا..
وأن شمٗمت٘مر إمم اهلل وشمتؼمأ ُمـ احلقل واًم٘مقة ،وأن ختٚمص اؾمتٕم٤مٟمتؽ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وىمٞم٤مم هذا طم٤مٓ ذم اًم٘مٚم٥م..
ي٘مقم سم٤مًم٘مٚم٥م طم٤مل أٟمف ٓ ي٘مدر أن حيرك ؿمٕمرة أو ذرة إٓ سم٘مدرة اهلل وىمدره ،وهذا اعمٕمٜمك ُيًتّمح٥م ذم يمؾ
ظمٓمقة أو قمٛمؾ ،وم٢من شمٌ٧م ومتتقب إًمٞمف ٓ إمم همػمه ،وشمتقب سمف ٓ سمٖمػمه؛ إول هق َت٘مٞمؼ إًمقهٞم٦م واًمث٤مين َت٘مٞمؼ
اًمرسمقسمٞم٦م.
شمّمؼم ًمف ٓ ًمٖمػمه ،وشمّمؼم سمف ٓ سمٖمػمه ،وشمٜمٞم٥م إًمٞمف ٓ إمم همػمه وشمٜمٞم٥م سمف ٓ سمٖمػمه ،ومٝمق اعم٘مّمقد وهق اعمٕملم،
شمقطمٞمد اًم٘مّمد إًمٞمف هق َت٘مٞمؼ إًمقهٞم٦م ،وشمقطمٞمد آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف هق َت٘مٞمؼ اًمرسمقسمٞم٦م.
إذا مل شمٕمٛمؾ ًمـ َت٘مؼ ؿمٞمئ٤م وًمـ شمُٕم٤من ،وإذا قمٛمٚم٧م ومٚمـ َت٘مؼ ؿمٞمئ٤م إذا مل شمًتٕمـ.
وٓ سمد ُمـ اعمران قمغم اًمتقيمؾ؛ وسمحً٥م ىمقة ىمٞم٤مُمف سم٤مًم٘مٚم٥م وصدق اًمٕمٌد ومٞمف ُمع اهلل شمٕم٤ممم شمٙمقن هقم٦م
اًمقصقل ،ومال سمد أن شمّمؾ إمم اهلل سمف ،ومٝمق اعم٘مّمقد وهق اعمٕملم.
وُمـ ىم٤مم هبذا فمٗمر سمخػم يمثػم؛ وم٢من اإلٟمً٤من ىمد يٌٚمغ ذم حلٔم٦م إمم اًم٘مٛم٦م ،يمًحرة ومرقمقن ،إذ ضم٤مء ُمقىمػ
إؿمٝم٤مد هلل ومتً٤مُمقا إًمٞمف وآُمٜمقا ،صمؿ ضم٤مء ُمقىمػ إؿمٝم٤مد هلل آظمر وهتديد سمًٌ٥م إيَمهنؿ ومِمٝمدوا سم٤محلؼ وصمٌتقا ومٞمف
وم٤مٟمت٘مٚمقا إمم رهبؿ ؿمٝمداء ؾمٕمداء.
وىمد يًتٖمرق آظمر أزُم٤مٟم٤م ُمتٗم٤موشم٦م ..وىمد يًتٖمرق اإلٟمً٤من قمٛمره يمٚمف؛ يٙمقن اًمٕمٛمر ٟمٗمًف واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
اعمًتٛمر واعمًت٘مر صدّ ي٘مٞم٦م سم٤مًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واًم٘مٚم٥م واحل٤مل ،وؿمٝم٤مدة سمٕمٛمٚمف يمؾ حلٔم٦م هلذا اًمديـ.
وىمد يٜم٘مٓمع آظمر ذم اًمٓمريؼ إن حلؼ سمف ُقمج٥م أو ُم ّـ أو همػمه ،وًمذا ٟمقيص سم٤مٓومت٘م٤مر؛ ي٘مقل ؾمٝمؾ اًمتًؽمي=
«أىمرب ـمريؼ سملم اًمٕمٌد ورسمف ..هق آومت٘م٤مر إمم اهلل شمٕم٤مممش.
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وصقـة أخـرة
اًمقصٞم٦م هل أن دمٕمؾ هذا حمقر طمٞم٤مشمؽ ،وَت٘مٞم٘مف هد َومؽ ،وًمق يمثرت قمٚمٞمؽ إُمقر واًمنمائع وم٤مرضمع إمم
هذا اًم٘مٓم٥م.
وًمق شمٌ٤مـم ْ٠مت وم٤مرضمع إمم اًمتقيمؾ واحلقل اًمرسم٤مين واًم٘مقة اًمرسم٤مين..
أُمقر وم٤مرضمع إمم دمريد اًمتقطمٞمد شمٜمٗمض قمٜمؽ سمف اًمنميم٤مء اعمتِم٤ميمً٦م وإهقاء اعمتٜم٤مزقم٦م
وًمق زاطمؿ ىمٚم ٌَؽ ٌ
ويتقضمف وضمٝمؽ وىمٚمٌؽ ومجٚمتؽ إمم رسمؽ ٓ إًمف إٓ هق ،وأقمرض قمـ اعمنميملم!
ًمـ شمّمٜمع ؿمٞمئ٤م سمدون سمذل اجلٝمد واًمتٙمرار واًم٘مٞم٤مم سمٕمد يمؾ يمٌقة وٟمٗمض اًمٖمٌ٤مر قمٜمؽ ،وًمـ شمّمٜمع سمجٝمدك
٤مقم ٌُدْ ُه َوشم ََقيم َّْؾ َقم َٚم ْٞم ِف.
ؿمٞمئ٤م إٓ سمٛمٕمقٟمتف واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،وم٤مٕول هق اًمتٕمٌد واًمث٤مين هق آؾمتٕم٤مٟم٦م ،وهبذا ُأُمرٟم٤م َ وم ْ
ِ
وه إًمٞمف ،واىمٓمع اعمٗم٤موز؛ سمف ًمـ دمد هٚمٙم٦م وًمـ شمًتقطمش ـمري٘م٤م ..ؾمتٚمٛمس اًمرمح٦م سمٞمدك وشمتذوىمٝم٤م سم٘مٚمٌؽ
وؾمتحقـمؽ قمٜم٤ميتف وؾمتِمٕمر سم٘مرسمف؛ رمحتف ؾم٤مسم٘م٦م وٟمٕمٛمتف ؾم٤مسمٖم٦م ،ورو٤مه أ ْٟم َٕمؿ ُم٤م يِمٕمر سمف ىمٚمٌؽ ،واصٓمٗم٤مؤه
واضمتٌ٤مؤه ومقق ُم٤م شمتّمقر أو شمتقىمع.
هق ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ؾمٞم٠مظمذ سمٞمدك ،وي٘مٞمٚمؽ ُمـ قمثرشمؽ ،ويٜمٗمض قمٜمؽ همٌ٤مر اًمٕمثرة.
وهق اًمذي يّمٗمح ويٕمٗمق ويٖمٗمر ،وإذا قمدت ُمـ ُسمٕمد وضمٗمقة قم٤مد هق إًمٞمؽ؛ يٖمٗمر اجلٗمقة ،ويٕمقد سمق ّده،
ويٕمقوؽ قمـ ُسمٕمدك اًمذي شمًٌٌ٧م ومٞمف ُمٕمّمٞمتؽ وضمٗمقشمؽ!.
إٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٜمتٔمرك ،ويٜم٤مديؽً ،مٞمٖمٗمر ًمؽ وجيتٌٞمؽ ..وذم اًمٚمحٔم٦م اًمتل شم٘مقل ومٞمٝم٤م أٟم٤م ٓ أصٚمح خلػم،
يٜم٤مديؽ ًمٚمٛمٖمٗمرة ومٞمزيمٞمؽ ويٓمٝمرك ُمـ اعمٕم٤مي٥م ويًد ظم ّٚمتؽ وي٘مٞمؾ قمثرشمؽ.
ًمق ؿمٕمرت سمٓمرف ُمـ ىمرسمف ورو٤مه ًمذسم٧م طم ٌّ٤م وشم٘مٓمٕم٧م ؿمقىم٤م وشمٚمٝمػ ىمٚمٌؽ قمغم ًم٘م٤مئف ؤصمرشمف قمغم يمؾ
خمٚمقق سمؾ قمغم ٟمٗمًؽ اًمتل سملم ضمٜمٌٞمؽ.
إٟمف اهلل اًمذي يّمؼم وحيٚمؿ ،ويٕمٗمق ويٖمٗمر ،وجيتٌل ويّمٓمٗمل ..وم٢مذا ظم ُٚمّم٧م ٟمٗمًؽ ًمف ومَم فمٜمؽ سمف طمٞمٜمئذ؟
إٟمف حي٥م أوًمٞم٤مءه ويٜمٍمهؿ ويتخػم هلؿ ُم٤م هق ظمػم ،وخيٚمّمف هلؿ وخيٌئف إمم طملم يًت٠مهٚمقٟمف وحيٗمٔمقٟمف،
ي١مظمره قمٜمؽ ٓ سمخال سمؾ ختٚمٞمّم٤م ًمف ُمـ اًمِمقائ٥م وًمتٜمْم٩م أٟم٧م حلٛمٚمف.
ىمد شمٞم٠مس ُمـ ٟمٗمًؽ وشم٘مقل هل سمذرة وم٤مؾمدة ًمتٚم٘مك ذم اًمؽماب ،وًمٙمـ ظم٤مًم٘مٝم٤م يٕمٚمؿ همػم ذًمؽ وم٤مًمرطمٞمؿ
اخلٌػم يٕمٚمؿ أهن٤م ؾمت١ميت صمٛمرهت٤م وًمق سمٕمد طملم.
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اؾمت٘مؿ ومٞمّمٜمع سمؽ أىمدارا ..واظم ُٚمص ًمف ومٝمق أطمؼ سمؽ ُمٜمؽ وأىمرب ُمٜمؽ إًمٞمؽ ،وحيٞمط سمؽ طمٞم٨م ٓ َتٞمط
سمٜمٗمًؽ ..واصدُ ق ُمٕمف يٙمـ ُمٕمؽ؛ ومَم أطمد يًتحؼ أن دمٛمع ٟمٗمًؽ ُمـ أضمٚمف وقمغم ـم٤مقمتف إٓ هق.
َ
اًمٙمقن
هق ؾمٌح٤مٟمف ومقق قمرؿمف ،وهق ي٘مرب ُمٜمؽ يمٞمػ ؿم٤مء ًمٙمـ ؾمتِمٕمر هبذا ،وؾم ُٞمجري ؾمٌح٤مٟمف
ومٞمٕمزهؿ ويٜمٍمهؿ ،ويٜمٍم هبؿ احلؼ وينمومٝمؿ سمف؛ ومٞم٘مٌْمقن إضمرة وهؿ ؾمت٤مر ًمٚم٘مدرة.
وإىمدار ٕوًمٞم٤مئف ّ
َ
إٟمؽ ًمً٧م قمغم ه٤مُمش احلٞم٤مة ،سمؾ أٟم٧م ذم ىمٚمٌٝم٤م ،وًم٘مد ُظمٚم َ٘م٧م احلٞم٤مة واًمٙمقن ُمـ أضمٚمؽ ،وأٟم٧م ُظمٚم٘م٧م ُمـ
أضمٚمف؛ وم٤مهلل اهلل أهي٤م اًمٕمٌد اعمٝم٤مضمر .
أهي٤م اعمٝم٤مضمر إمم اجلٜم٦م ..رزىمٜم٤م اهلل وإي٤مك اًمقصقل.
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم أيمرم اخلٚمؼ حمٛمد
وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمَم يمثػما إمم يقم اًمديـ.
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