
 

 

 

 :ِديقالص ََّ جواُب

رِيقالشيعي  بإنقاذ 
َ
 !!الغ

 

 

 شملًمقػ 
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 مكدمة الصيخ العالمة حييى احلجوزي

 حػظه اهلل تعوػ

 ده ال ذي ؽ ًم ف, وأؿم فد أنمحًدا يمثػًما, وأؿمفد أن ال إًمف إال اهلل وطم  احلؿد هلل

اجاًو  َوَداِظقاًو إَِػ اهللِمـ رسمف سمش ػًما وك ذيًرا,   حمؿًدا قمبده, ورؾمقًمف اعمبعقث بِنِْذكِاِه َوِرَ

 , أمو سمعد:[64األطمزاب:]﴾ُمـِراً 

ومنن اًمرد قمغم أهؾ األهقاء, وسمقون طموهلؿ اًمسقب ًمؾـوس ُيعتؼم مـ أه ؿ واضمب وت  

اًمديـ, وأكػع اًمـصح ًمؾؿسؾؿلم8 وذًمؽ عمو حيصؾ مـ االومتتون سملهؾ اًمبوـمؾ م ـ اًمػ تـ 

 ر اعمضوقمػي.واًمنمو

ويمؾ كوصح مـ أهؾ اًمعؾؿ, وـمالسمف يـبغل أن ُيسفؿ مـ ذًمؽ سمام ومتح اهلل قمؾقف سمف, 

: ه ذه واًمػ تـ ومرىم ي اًم رومضذم سمقون طمول هذه اًمػرىمي اعمورىم ي8 ويمون مـ ذًمؽ اإلؾمفوم 

قمبد اًمؽ ريؿ احلج قري تل مجعفو اًمشقخ اًمػوضؾ أسمق قمؿرو اًم اًمرؾموًمي اعمختٍمة اعمػقدة

 ضمزاه اهلل ظمػًما.

      ه .9647/مجود اًمثوين/3تبف: حيقك سمـ قمكم احلجقري, ذم يم
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 مكدمة السسالة

 ؾم قاوت ومـ أكػسـو ذور مـ سموهلل وكعقذ وكستغػره وكستعقـف كحؿده هلل احلؿد إن

 وطم ده اهلل إال إًمف ال أن وأؿمفد ًمف, هودي ومال يضؾؾ ومـ ًمف مضؾ ومال اهلل هيده مـ أقمامًمـو

 ورؾمقًمف. قمبده احمؿدً  أن وأؿمفد ًمف, ذيؽ ال

َو َيو﴿ ُؼواْ  افـَّوُس  َأُّيه ُؽمُ  اتَّ ن َخَؾَؼُؽم افَِّذي َربَّ ٌَّ  َزْوَجَفو ِمـَْفو َوَخَؾَق  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ  َوَبا

ًٓ  ِمـُْفَم  ثًِرا ِرَجو ُؼاواْ  َوكَِساو  ـَ اونَ  هللَا إِنَّ  َوإَْرَحاومَ  بِاهِ  َتَساو ُفونَ  افَّاِذي هللَا َواتَّ  َظَؾاْقُؽمْ  ـَ

[9]اًمـسوء:﴾َرؿِقًبو

َااو َياو﴿ ُؼااواْ  آَمـُاواْ  افَّااِذينَ  َأُّيه ْسااؾُِؿونَ  َوَأكااُمم َّٓ إِ  ََتُااوُتنَّ  َوَٓ  ُتَؼوتِاهِ  َحااقَّ  اهللَ اتَّ  ]آل﴾مه

[904قمؿران:

َو يو﴿ ُؼوا آَمـُوا افَِّذينَ  َأُّيه ًٓ  َوُؿوُفوا اهللَ اتَّ  َفُؽمْ  َيْغِػرْ وَ  َأْظَمَفُؽمْ  َفُؽمْ  ُيْصؾِْح  * َشِديًدا َؿْو

[59-50]األطمزاب:﴾َظظِقًم  َؾْوًزا َؾوزَ  َؾَؼْد  َوَرُشوَفهُ  اهللَ ُيطِعْ  َوَمن ُذُكوَبُؽمْ 

 سمعد: أمو

ومض مهس وت اًم ر يش ؽق 8اشمصؾ يب سمع ض األظم قة م ـ سم الد طمج قر ومنكفوسمعد: 

وَن  8ومؽتبً هذا اًمبقون اًمرسيع 8وأهنو ىمد سمدأت شمبٌ ؾمؿقمفو وزومرات اًمتشقع, ـَ َفُه دَِْن 

ْؿَع َوُهَو َصِفقٌد   .[35ق:]﴾َؿْؾٌى َأْو َأْفَؼى افسَّ
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 ىصأة التصيع

اًمذي ه ق أول م ـ ىم ول سمػ رض اخلؾقػ ي اًمقفقدي اهلل سمـ ؾمبل  يد قمبد  د قمغمًمِ اًمتشقع وُ 

اًمراؿمد قمكم سمـ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـف, وأن قمؾًقو ويص حمؿد صغم اهلل قمؾقف وقم غم آًم ف 

سمـ ؾمبل قمبد اهلل أن  -قمـدهؿىمي قاعمقصم-اًمشقعي يمتى و ,وأـمبؼً يمتى أهؾ اًمسـي ,وؾمؾؿ

صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف  رؾمقل اهللأيب سمؽر وقمؿر وقمثامن مـ أصفور  ذم عـهق أول مـ ـم

 .وؾمؾؿ وظمؾػوئف

 وإًمقؽ أظمل اًمؼورئ اًمؾبقى أهؿ سمـقد اًمتشقع ومـفجفؿ: 
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 عكيدتَه يف زب العاملني شسكية

ومقعتؼدون ومقفؿ ضمؾى اًمـػ ع ودوم ع  8ًمرسمقسمقيمـ ظمصوئص اأمقًرا ئفؿ وومقجقزون ألوًمق 

َوإَِذا   :اذهى ًمؾسقد أو ًمؾنميػ, ورسمـو ؾمبحوكف يؼقل اًمرض8 ومنذا مرض اعمريض ىموًمقا:

ًُ َؾُفَو َيْشِػغِ   .[60]اًمشعراء:﴾َمِرْض

أك ف ؿم ػوء  وًمعؾؽ شمذيمر أن أسموك ىمريًبو يموكقا يبقعقن قمؾقف شمػؾفؿ اعمخؾقط سموًمؼمدىمون قم غم

 مـ يمؾ داء!!

, وطموهلؿ يمام وصػفؿ اإلم وم حمؿ د سم ـ ن سموًمؼبقر ويتقؾمؾقن سملشمرسمي اعمقشمكويطقومق

 :األمػم اًمصـعوين رمحف اهلل إؾمامقمقؾ

 أقم   ودوا م   و معـ   ك ؾم   قا  ومثؾ   ف

 

 ًم   قس ذًم   ؽ م   ـ ودي وودٌ  يغ   قٌث  

 

 

 وىم  د هتػ  قا قمـ  د اًمش  دائد سموؾم  ؿفو

 

 يم  ام هيت  ػ اعمض  طر سموًمص  ؿد اًمػ  رد  

 كح  ػمة كح  روا ذم ؾم  قطمفو م  ـ ويم  ؿ 

 

  قم   غم قمؿ   دً ًمغ   ػم اهلل ضمف   اًل أهؾ     

 اًل اًمؼب  قر مؼ  ب   طم  قل ـم  وئػ ويم  ؿ  

 

 !!ؾ  تؿس األريم  ون م  ـفـ سموألي  ديوم   

وَن ُيْبَعُثونَ  :ًم رون و يـذِ   , سم ؾ حيث قن !![49اًمـحؾ:]﴾َأْمَواٌت َؽْرُ َأْحَقوٍ  َوَمو َيْشُعُروَن َأيَّ

ر واًمؼب وب8 ومؿ ـ ذًم ؽ ىمػً قمغم اًمؼبقوقمغم اًمـذور ًمغػم اهلل, وجيؾبقن األوىموف اًمتل أُ 

األوىموف اًمتل هل مقىمقومي قمغم ىمبي اهلودي, ويقضمد سمجوكى ضمومع اهلودي ويمقؾ اهل ودي, 

أن ه ذه ك ذور  8 وال خيػ وك أظم ليمث ػمة م ـ األرضيستؼبؾ اًمـذر ًمؾفودي, وذم سمؼو  

 ال جيقز اًمقوموء مو8 قمـد مـ ًمف مسحي قمؾؿ!!و -ال شمصح8 ألهنو ًمغػم اهلل شمعومم-حمرمي
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 ٍه سحسةؤفكَاٍه وؤعلنا

ورسمـ و  ,حرومؼفوئفؿ إال وه ق يس تعؿؾ اًمس  مـ أو  اًمشقعي, ء مـ قمؾامأن دمد رضماًل  ومؼؾ  

َػاَر ُشاَؾْقَمُن   ؾمبحوكف وشمعومم يؼقل: ـَ َقوضُِغ َظَذ ُمْؾِك ُشاَؾْقَمَن َوَماو  َبُعوا َمو َتْمُؾوا افشَّ َواتَّ

ُؿوَن افـَّو َػُروا ُيَعؾِّ ـَ َقوضَِغ  ْحَر َوَماو ُأْكاِزَل َظاَذ اْدََؾَؽاْغِ بَِبوبِاَل َهاوُروَت َوَفؽِنَّ افشَّ َس افسِّ

ُؿاوَن ِماـُْفَم َما َم َكْحُن ؾِْمـٌَي َؾا  َتْؽُػاْر َؾَقَمَعؾَّ َمِن ِمْن َأَحٍد َحمَّى َيُؼوٓ إِكَّ و َوَموُروَت َوَمو ُيَعؾِّ

ُؿوَن بِِه َبْغَ اْدَْرِ  َوَزْوِجِه َوَمو ُهْم بَِضاو َّٓ بِانِْذِن اُيَػرِّ يَن بِاِه ِماْن َأَحاٍد إِ ُؿاوَن َماو  هللِرِّ َوَيَمَعؾَّ

ْوا  َ ََ َْْس َماو  ِخَرِة ِمْن َخ ٍق َوَفبِا ْٔ اُه َمو َفُه ِِف ا ُهْم َوٓ َيـَْػُعُفْم َوَفَؼْد َظؾُِؿوا َدَِن اْصَسَ َيُُضه

وُكوا َيْعَؾُؿونَ  ـَ  .[904]اًمبؼرة:﴾بِِه َأْكُػَسُفْم َفْو 

من أتى ـوهـًو ؾصدؿه بم يؼول ؾؼد ـػر بام أكازل ظاذ  ؿاد » يؼقل: هلل ورؾمقل ا

  .شصذ اهلل ظؾقه وظذ آفه وشؾم

 وهق قمـفام اهلل ريض اهلل قمبد سمـ ضموسمر (قمـ3063سمرىمؿ) ؾمتوراأل يمشػ ذم يمام اًمبزاررواه 

 .طمسـ

 وقمـ ده قمـ ده رء م ـ اًمعؾ ؿ إالذم سمالد اًمتشقع سمؾ ال شمؽود دمد سمقًتو مـ سمققت األوًملم 

 سمف قمـدهؿ.  ؼمةوإال ومال قم-أو مـ هذه اًمؽتى –أو اعمـدل اًمسؾقامين ؿمؿس اعمعورف 
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 يف صفات زب العاملني  تَهعكيد

 ءاألكبق و مس ؾؽ ومقف و يس ؾؽقن وم ال واالقمت زال8 اًم تجفؿ أه ؾ قمؼقدة هل 

 سم ف وص ػ م و وشمع ومم شمب ورك اهلل ذم يعتؼقن ومال اهلدى, وأئؿي واًمصحوسمي واًمرؾمؾ

 وضمؾ قمز اهلل ذم يعتؼقن سمؾ ( اهلل رؾمقل )وهق سمف اخلؾؼ أقمؾؿ سمف صػفو أو كػسف,

 قم اله: ذم ضم ؾ اهلل ىم ول ومعؾف ؿ, قم ـ كػسف اهلل كزه اًمذيـ اًمتحريػ أهؾ يعتؼده مو

اَك  ُشاْبَحونَ   ةِ  َربِّ  َربِّ ْؿاُد  * اْدُْرَشاؾِغَ  َظاَذ  َوَشا مٌ  *  َ َيِصاُػون َظامَّ  اْفِعازَّ  َربِّ  هللِ َواْْلَ

 ِ  يم ام  رؾمقًمف ًمف أصمبتف أو ًمـػسف, أصمبتف مو هلل يثبتقن الوم ,[964-960]اًمصووموت:﴾غَ اْفَعوَد

 أه ؾ سم لذواق رومقك فحي سم ؾ 8شمعطقؾ وال دمسقؿ الو ,متثقؾ همػم مـ وشمعومم ؾمبحوكف سمف يؾقؼ

 االقمتزال.

, ذم يم ؾ مؽ ونأك ف اهلل  وأرضب ًمؽ مثواًل واطمًدا ذم قمؾق اهلل شمبورك وشمعومم8 ومقعتؼقن ذم

 .قمؼقدة مالطمدة اجلفؿقي واعمعتزًمي سوهل كػ

, ومجعؾ ُي درس األـمػ ول ه ذه وًمؼد أشمقا مرة سمؿدرس سمبالدكو طمجقر سمؼريي سمـل ضمؼمان

 ,اًمعؼقدة اًمػوؾمدة, ومـوىمشتف ذم هذا اًمؼقل اجلفؿل, وأرسد ًمف األدًمي مـ اًمؼ رآن واًمس ـي

 ويلسمك إال هذا!!

اًمؼوذورات, واًمـجوؾم وت,  ومؼؾـو يمقػ شمعتؼد ذم اهلل أكف ذم يمؾ مؽون, ويمؾ مؽون يشؿؾ

 واًمؼامئؿ, أال شمـزهف اهلل قمـ ذًمؽ؟!!

ا قمغم هذا دون طمقوء, أو ظمجؾ, ومؼؾـو ًمف موذا شمؼقل ذم ؾمجقدك؟  وهق ال يزال ُمٍِمً
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 ىمول: أىمقل: ؾمبحون ريب األقمغم.

ومؼؾـو ًمف: أكً كػسؽ خموًمػ عمو شمؼقل, ويمالمؽ هذا يرد قمؾقؽ, وموكؽشػ طموًمف ًمؾـوس, 

ظمرج قمومي اًمـوس وهؿ يضحؽقن قمؾقف8 وموحلؿد هلل اًمـوس اًم ذيـ وأضمبـو قمـ ؿمبفوشمف, و

 هؿ قمغم اًمػطرة, ومل شمتؾقث ومطرهؿ ال يؼبؾقن هذه اًمعؼوئد اًمػوؾمدة.

 ومـ سموب اًمػوئدة أرسد ًمؽ أظمل اًمؼورئ سمعض األدًمي قمغم قمؾق اهلل شمعومم.

 :اهلل تعوػ ظؾوتـوع إدفي افدافي ظذ  

 :كوًظو ظؼ ثمكقي قمغم ظمؾؼف قمغم شمعومم وشمبورك اهلل قمؾق إصمبوت ذم األدًمي شمـققمً ىمد

 شمع ومم: اهلل ىم ول سموًم ذات, ًمؾػقىمق ي اعمَعق ـي مـ() سملداة مؼروًكو سموًمػقىمقي اًمتٍميح األول: 

مْ  ََيَوُؾونَ   ُ  [.30]اًمـؿؾ: ﴾َؾْوؿِِفمْ  ِمنْ  َرَّبَّ

 ْوَق َؾاا اْفَؼااوِهرُ  َوُهااوَ   شمع  ومم: ىم  ول األداة, قم  ـ جم  ردة سموًمػقىمق  ي اًمتٍم  يح اًمث  وين:

 .[96]األكعوم:﴾ِظَبوِدهِ 

وُح  اْدَ ئَِؽيُ  َتْعُرُج   :شمعومم ىمول إًمقف, سموًمعروج اًمتٍميح اًمثوًمٌ:  [.6 ]اعمعورج:﴾إَِفْقهِ  َوافره

 اْفَؽؾِامُ  َيْصاَعُد  إَِفْقاهِ   شمع ومم: ىم ول إًمق ف, األؿم قوء سمع ض سمصعقد اًمتٍميح اًمراسمع:

 . [90]وموـمر: ﴾افطَّقُِّى 

 ﴾إَِفْقااهِ  اهللُ َرَؾَعااهُ  َبااْل   شمع  ومم: ىم  ول إًمق  ف, اعمخؾقىم  وت ضسمع   سمروم  ع اًمتٍم  يح اخل  ومس:

 [.936]اًمـسوء:
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 ,وىم دًرا ,ذاشًم و 8اًمسودس: اًمتٍميح سموًمعؾق اعمطؾؼ اًمدال قم غم مجق ع مراشم ى اًمعؾ ق

َوُهاَو اْفَعاِعه وىم ول شمع ومم:   ,[433]اًمبؼ رة: ﴾َوُهَو اْفَعاِعه اْفَعظِاقمُ وذوًمو, ىمول شمعومم:  

 [.43بل:]ؾم﴾ اْفَؽبِرُ 

اْفَعِزياِز   َتـِْزيُل اْفؽَِماوِب ِماَن اهللِ  اًمسوسمع: اًمتٍميح سمتـزيؾ اًمؽتوب مـف, ىمول شمعومم:

ؽِقِم﴾  [.9]اًمزمر:اْْلَ

 إًمق ف أىم رب سمعضفو وأن قمـده, أهنو اعمخؾقىموت سمعض سموظمتصوص اًمتٍميح اًمثومـ:

اَك  ِظـَْد  افَِّذينَ  إِنَّ   شمعومم: ىمول سمعض, مـ  َوَفاهُ  َوُيَسابُِّحوَكهُ  ِظَبوَدتِاهِ  َظانْ  ونَ َيْساَمْؽِزُ  ٓ َربِّ

 [.404]األقمراف:﴾َيْسُجُدونَ 

ـ   (4539) سمرىمؿ ومسؾؿ (3976) سمرىمؿ اًمبخوري صحقح وذم  َريِضَ  ُهَري  َرةَ  َأيِب  قَم 

ْؾَق  اهللُ َؿَه  َدَّو»: اهللِ َرؾُمقُل  ىَموَل  ىَموَل: قَمـ فُ  اهللُ َمَى  اْْلَ  اْفَعْرشِ  َؾْوَق  ِظـَْدهُ  َؾُفوَ  ـَِموبِهِ  ِِف  ـَ

ًْ  َرْْحَمِي إِنَّ   ش.َؽَضبِي َؽَؾَب

اَم ِ  ِِف  َمانْ  َأَأِمـاُممْ   شمع ومم: ىم ول اًمس امء, ذم ؾمبحوكف سملكف اًمتٍميح اًمتوؾمع:  َأنْ  افسَّ

 ش,اًمس امء قم غم» أي :شاًمسامء ذم» ومعـك ,[94]اعمؾ ؽ: ََتُوُر﴾ ِهيَ  َؾنَِذا إَْرَض  بُِؽمْ  ََيِْسَف 

َْرَض  َفُؽامُ  َجَعاَل  افَِّذي ُهوَ  شمعومم: اهلل ىمول اميم قمغم, سمؿعـك: شذم»وم  ْٕ  ِِف  َؾوْمُشاوا َذُفاوًٓ  ا

   يمثػمة. هذا وؿمقاهد مـويمبفو, قمغم أي ,[93اعمؾؽ:]﴾ َمـَوـِبَِفو

ْْحَنُ   شمع  ومم: ىم  ول سم   )قمغم(, مؼروًك  و سموالؾم  تقاء اًمتٍم  يح اًمع  وذ:  اْفَعااْرشِ  َظااَذ  افاارَّ

 .[3]ـمف:﴾اْشَمَوى
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ٌِ  ذم يمام اًمدقموء, ذم إًمقف األيدي سمرومع ٍميحاًمت قمنم: احلودي ًُ  ىَموَل: َأَكسٍ  طَمِدي  َرَأي 

وَمعُ    اهللِ َرؾُمقَل  فِ  َير  , ذِم  َيَدي 
ِ
قَموء َطق ِف. سَمَقوُض  ُيَرى طَمت ك اًمدُّ  (.673) سمرىمؿ مسؾؿ رواه إسِم 

 ذم يم ام ,اًم دكقو ؾم امء إمم ًمقؾ ي يم ؾ  وشمع ومم شمب ورك اهلل سمـزول اًمتٍميح قمنم: اًمثوين

 أؾمػؾ. إمم أقمغم مـ يؽقن اًمـزولو قمـف, اهلل ريض هريرة أيب قمـ صحقحلماًم

 اًم قدا  ظمطب ي ذم  اًمـب ل أؿم ور يم ام اًمعؾ ق إمم طمًسو إًمقف اإلؿمورة  قمنم: اًمثوًمٌ

 وهمػممهو. اًمصحقحلم ذم وهق اًمصحوسمي, مـ مجوقمي قمـ ضموء احلديٌ اًمسامء, إمم  سمنصبعف

 ذم اهلل إن ىموًم ً: عم و ًمؾجوريي اًمسالمو اًمصالة قمؾقف سمشفودشمف اًمتٍميح قمنم: اًمراسمع

ـ   (335) مسؾؿ صحقح ومػل مممـي, سملهنو اًمسامء ـِ  ُمَعوِوَي يَ  قَم  ََؽ ؿِ  سم    ىَم وَل: اًمسُّ َؾِؿل   احل 

  ً قَمك ضَموِرَييٌ  زِم  َويَموَك اكِق ِي, ُأطُمدٍ  ىِمَبَؾ  زِم  هَمـاًَم  شَمر  َق  ًُ  َواجل  َؾع   مٍ  َذاَت  وَموـم  يُى  وَم نَِذا َي ق   ىَم د   اًم ذ 

ـ   سمَِشوةٍ  َهَى ذَ  ـ   َرضُمٌؾ  َوَأَكو هَمـَِؿَفو, ِم ُتَفو ًَمؽِـ  ل َيل ؾَمُػقنَ  يَماَم  آؾَمُػ  آَدمَ  سَمـِل ِم ًي, َص َؽؽ   َص ؽ 

 ًُ : قَمكَم   َذًمَِؽ  وَمَعظ ؿَ    اهللِ َرؾُمقَل  وَمَلشَمق  ًُ تُِؼَف و َأوَماَل   اهللِ َرؾُمقَل  َيو ىُمؾ  او اْئمِـِاي»ىَم وَل: ُأقم   َِّبَ

و َؾَلَتْقُمهُ  : ش؟اهللُ َأْينَ » هَلَو: وَمَؼوَل  ,شَِّبَ  ً   ذِم  ىَموًَم
ِ
اَمء :  شَأَكو؟ َمنْ » ىَموَل: اًمس   ً ًَ  ىَموًَم    اهللِ َرؾُم قُل  َأك  

َو َأْظمِْؼَفو» ىَموَل:  .شُمْمِمـَيٌ  َؾنَِّنَّ

 (:44)صسمتحؼقؼلاعمؼدد رمحف اهلل ذم االىمتصود ذم االقمتؼود قمبد اًمغـل ىمول اإلموم 

ؼاًل, وأضؾُّ ؾمبقاًل ممـ يؼقل: إكف ال جيقز أن يؼ ول: أي ـ ومـ أضمفُؾ ضمفاًل, وأؾمخُػ قم

 .«أين اهلل؟»اهلل؟ سمعد شمٍميح صوطمى اًمنميعي سمؼقًمف: 

 .ىمبؾف شمؼدم يمام اًمسامء, ذم اهلل سملن اًمَبلم   اًمتٍميح قمنم: اخلومس
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 إمم ًمقطؾع اًمسامء8 إمم اًمصعقد رام أكف ومرقمقن قمـ  شمعومم إظمبوره قمنم: اًمسودس

 َأْبُؾا ُ  َفَعاعِّ    :قمـف شمعومم ىمول اًمدقمقى, هذه ذم يموذب أكف مقؾمك ؿويزقم مقؾمك, ًمفِ إِ 

َْشَبوَب  ْٕ َمَواِت  َأْشَبوَب  * ا ؾِعَ  افسَّ َُطـههُ  َوإِّنِّ  ُموَشى إَِفهِ  إَِػ  َؾَلضَّ وِذًبو َٕ    [.35-34]هموومر:﴾ـَ

 سم ف, قم رج ًمقؾ ي ورسمف ,ملسو هيلع هللا ىلص مقؾمك سملم شمردد أكف  اًمـبل إظمبور قمنم: اًمسوسمع

 .وهمػممهو ,ذر وأيب ,صعصعي سمـ موًمؽ قمـ قحلماًمصح ذم واحلديٌ

 .ومقىمفؿ مـ يروكف أهنؿ وومقفو ًمرمؿ, اجلـي أهؾ رؤيي أدًمي قمنم: اًمثومـ

ـ  ومَ   اَمقِمقَؾ  ـمريؼ َع ـِ  إؾِم  ـ   ظَموًمِدٍ  َأيِب  سم ـِ  ىَمق سِ  قَم ـ   طَموِزمٍ  َأيِب  سم  ـِ  ضَمِريرِ  قَم  ىَموَل: اهللِ قَمب دِ  سم 

َؼَؿرِ  إمَِم  َكَظرَ  إِذ    اهللِ َرؾُمقلِ  قِمـ دَ  ضُمُؾقؾًمو يُمـ و رِ  ًَمق َؾيَ  اًم  َبد  ُؽمْ  َأَمو» :وَمَؼوَل  اًم  ْونَ  إِكَّ ُؽمْ  َشَسَ  َربَّ

َم  ونَ  َٓ  اْفَؼَؿرَ  َهَذا َتَرْونَ  ـَ  ُضُؾاوعِ  َؿْبَل  َصَ ةٍ  َظَذ  ُتْغَؾُبوا َٓ  َأنْ  اْشَمَطْعُممْ  َؾنِن ,ُرْؤَيمِهِ  ِِف  ُتَضومه

ْؿسِ  وؽُ  َوَؿْبَل  افشَّ اَك  بَِحْؿادِ  َوَشابِّْح   :ضَمِريرٌ  ىَمَرأَ  صُمؿ   «,َواْفَػْجرَ  اْفَعْكَ  َيْعـِي ُروَِّبَ  َؿْباَل  َربِّ

ْؿسِ  ُضُؾوعِ  و َوَؿْبَل  افشَّ  ش.[93]ـمف:﴾ُؽُروَِّبَ

 .(433) سمرىمؿ ومسؾؿ (336سمرىمؿ) اًمبخوري رواه

 م ـ ـمع ـ ذم طم ديٌ إؾم امقمقؾ سم ـ أيب ومـ رد هذا احلديٌ ومفق ضمفؿل, ىمول ويمقع: 

 ظموًمد قمـ ىمقس سمـ أيب طموزم قمـ ضمرير ومفق ضمفؿل.

( وقمؾؼف اًمبخوري ذم ظمؾؼ أومعول اًمعب ود 696رواه قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي سمرىمؿ )

 ( وهق طمسـ.43سمرىمؿ )

 ومسلًمي اًمرؤيي وىمع قمؾقفو اإلمجو . واكظر اًمعقاصؿ واًمؼقاصؿ اعمجؾد اخلومس.

 (.4/403اقمؼ )وراضمع خمتٍم اًمصق, (364-4/360ذح اًمطحوويي ) راضمع
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 ملسو هيلع هللا ىلصالييب أشسف اخللل يف  تَهعكيد 

  رؾم قل اهلل ومال ي ذيمرون ,هل ىمريبي مـ قمؼقدة ممؾمسفؿ قمبداهلل سمـ ؾمبل اًمقفقدي 

َ قمُ  ريض اإلموم قم كم قمـ مو يذيمرون قمكم سمـ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـف, ومليمثر طمديثفؿ  نم 

وال  ,قمؾق ف اًمس الم م وم قم كمىم ول اإل ,ل اإلموم قمكم قمؾق ف اًمس المىمويؼقًمقن:  اهلل قمـف,

 وأهمؾبف سمغػم ؾمـد إال ىمؾقاًل  ,واًمسالموأشمؿ اًمصالة أزيمك قمؾقف يذيمرون ظمػمة األكوم حمؿد 

 بػفؿ ؾمؼقؿ وذوق قمؼقؿ.ومف ـايي ىمقيي, ومو صمبً قمصحقح وال روَ 

 (ـمبعي اًمدار اًمقؿـقي:939ىمول ؿموقمرهؿ اهلبؾ ذم ديقاكف)ص

 أك  و كوص  ح ًم  ؽ إن ىمبؾ  ً كص  قحتل

 

ة طمق  دراظم  ِؾ اًمض  الل وظم  ذ سمحج  ز 
(0)

 

 

 

  مـ مل يؽـ يليت اًمٍم اط ًم دى اًمؼض وء

 

 

 

  سمج    قازه م    ـ طمق    در ًم    ـ يع    ؼما 

 

 

 

قمؼ د ومق ف ومص اًل  « اإلماوم ظاع ظؾقاه افسا م مـمفاى افؽامل افبؼاي "واكظر يمتوب 

قمبوس »ممؾمسي األقمؾؿل ًمؾؿطبققموت, ًم  ( ـمبعي936)صشقمكم وقمؾؿ اًمغقى»سمعـقان:

 ريض اهلل قمـف يعؾؿ اًمغقى!!ادقمك ومقف أن قمؾًقو  ش,سمـ قمكم اعمقؾمقي

َم اْفَغْقُى هللِِؾَ   ىمول اهلل شمعومم:  .[40يقكس:]﴾َؾوْكَمظُِروا إِّنِّ َمَعُؽْم ِمَن اْدُـَْمظِِرينَ  ُؼْل إِكَّ

اَمَواِت  وىمول اهلل شمبورك وشمعومم:  َْرِض اْفَغْقاَى إِ ُؿْل ٓ َيْعَؾاُم َماْن ِِف افسَّ ْٕ  َوَماو  اهللَُٓوا

                                                             

ـَ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـف. (0)  يعـل قمكم  سم



 05 ملسو هيلع هللا ىلصعكيدتَه يف أشسف اخللل الييب 
وَن ُيْبَعُثونَ َيْشُعُروَن أَ    .[43اًمـؿؾ:]﴾يَّ

  .[44اجل ـ:]﴾َظوِِلُ اْفَغْقِى َؾ  ُيْظِفُر َظَذ َؽْقبِِه َأَحداً  وىمول اهلل ؾمبحوكف وشمعومم: 

ُؿْل ٓ َأْمؾِاُك فِـَْػِيا َكْػعاًو َوٓ  : وىمول اهلل ضمؾ ذم قماله خموـمًبو كبقف وأذف ظمؾؼف 

ـْ  ـُ َّٓ َمو َصوَ  اهللُ َوَفْو  ًا إِ وُ  إِْن َأَكاو ََضّ ـَِي افسه ْرِ َوَمو َمسَّ ْشَمْؽَثْرُت ِمَن اْْلَ َٓ ًُ َأْظَؾُم اْفَغْقَى 

َّٓ َكِذيٌر َوَبِشٌر فَِؼْوٍم ُيْمِمـُونَ    .[966ألقمراف:]ا﴾إِ

وَن اهللُ  وىمول اهلل قمز وضمؾ: ـَ  .[957آل قمؿران: ]﴾ فُِقْطؾَِعُؽْم َظَذ اْفَغْقِى َوَمو 

 (:5/396ـفوج اًمسـي اًمـبقيي ذم كؼض يمالم اًمشقعي واًمؼدريي)ىمول ؿمقخ اإلؾمالم ذم م

 وًمؽـ اًمراومضي مـ أضمفؾ اًمـوس سموعمعؼقل واعمـؼقل.
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 الكساوالسمحً عكيدتَه يف مالئكة 

يم ام  !ي!, ومؾذا يؼقًمقن: ضمؼميؾ ظمون اًمرؾم وًمختوًمػ قمؼقدة اعمسؾؿلمقمؼقدهتؿ ذم اعمالئؽي  

 (3347ومػل صحقح اًمبخوري سم رىمؿ ) ,ىموًمً اًمقفقد ذم ضمؼميؾ ذًمؽ قمدوكو مـ اعمالئؽي

ـ  َأَكٍس َريِضَ  ـَ  سَمَؾَغ قَمب َد اهللِ :ىَموَل  ,قَمـ فُ   اهللُقَم َدُم َرؾُمقِل اهللِسم  َوقَمغَم قَمَؾق ِف اهللُ َصغم   ؾَماَلٍم َمؼ 

َؿ اعم َِديـَيَ آًمِِف وَ  ـ   :وَمَؼوَل  ,وَمَلشَموهُ  8ؾَمؾ  َؾُؿُف ـ  صَماَلٍث اَل َيع  ُل  :ىَم وَل  ,إاِل  َكبِل  إيِن  ؾَموِئُؾَؽ قَم َم و َأو 

وقَميِ  اِط اًمس  َ َـ يِ  ,َأذ  ُؾ اجل  ُل ـَمَعوٍم َيل يُمُؾُف َأه  َقًَمُد إمَِم َأسمِقفِ  ؟َوَمو َأو   َيـ ِزُ  اًم 
ٍ
ء ـ  َأي  َر  ـ   ؟َوِم َوِم

َقاًمِفِ   َيـ ِزُ  إمَِم َأظم 
ٍ
ء  ؟َأي  َر 

يُل » :َوؾَمؾ ؿَ  َوقَمغَم آًمِفِ قَمَؾق ِف  اهللَُصغم   وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِ  ِّن َِّبِنَّ آكًِػو ِجْزِ َ  ش.َخزَّ

ـَ  :وَمَؼوَل قَمب ُد اهللِ :ىَموَل   َقُفقِد ِم  .اعم َاَلِئَؽيِ  َذاَك قَمُدوُّ اًم 

اوَظيِ » :َوؾَمؾ ؿَ  َوقَمغَم آًمِفِ قَمَؾق ِف   اهللُوَمَؼوَل َرؾُمقُل اهلل ِ َصغم    ِِ افسَّ ا َ َْ ُل َأ او َأوَّ ا  َؾـَاورٌ  َأمَّ ُؼُ ََتْ

ِق إَِػ اْدَْغِرِب  افـَّوَس ِمنَ  بِِد ُحاوٍت  ,اْدَْؼِ ـَ ـَِّي َؾِزَيوَدُة  ُؾُه َأْهُل اْْلَ ـُ ُل َضَعوٍم َيْل و َأوَّ او  ,َوَأمَّ َوَأمَّ

َبُه َفهُ  وَن افشَّ ـَ ُجَل إَِذا َؽِقَ اْدَْرَأَة َؾَسَبَؼَفو َموُؤُه  َبُه ِِف اْفَوَفِد َؾنِنَّ افرَّ وَن وَ  ,افشَّ ـَ إَِذا َشَبَق َموُؤَهو 

و َبُه ََلَ  ش.افشَّ

َفُد َأك َؽ َرؾُمقُل اهللِ :ىَموَل   ًٌ  َي و َرؾُم قَل اهللِ :صُمؿ  ىَم وَل  َأؿم  ٌم ُمُ  َقُف قَد ىَم ق  إِن  قَمؾُِؿ قا  8إِن  اًم 

ُتقيِن قِمـ َدكَ  َلهَلُؿ  َمَ اَلِمل ىَمب َؾ َأن  شَمس  َقُفقدُ  وَمَجوَءِت  ,سمِنؾِم  ًَ وَمَؼ وَل ا ُد اهللِقَمب   َوَدظَم َؾ  ,اًم  َبق   ًم 

 ش؟ْبُن َشَ مٍ  َرُجٍل ؾِقُؽْم َظْبُد اهللِ َأيه » :َوؾَمؾ ؿَ  َوقَمغَم آًمِفِ قَمَؾق ِف اهللُ َصغم   َرؾُمقُل اهللِ
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َؾُؿـَو :ىَموًُمقا  َؾِؿـَو ,َأقم  ـُ َأقم  َكو ,َكوػَمُ َوَأظم   ,َواسم  ػَمِ ـُ َأظم  َوقَمغَم ق ِف قَمؾَ  اهللَُصغم   وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِ ,َواسم 

 ش؟ْم إِْن َأْشَؾَم َظْبُد اهللَِأَؾَرَأْيمُ » :َوؾَمؾ ؿَ  آًمِفِ 

ـ  َذًمَِؽ  اهللَُأقَموَذُه  :ىَموًُمقا  َفُد َأن  اَل إًَِم َف إاِل   :وَمَؼوَل  ,إًَِمق ِفؿ   وَمَخَرَج قَمب ُد اهللِ ,ِم َوَأؿم  َفُد  اهللَُأؿم 

ًدا َرؾُمقُل اهللِ كَ  ,َأن  حُمَؿ  َكو ,ووَمَؼوًُمقا َذُّ ـُ َذ   .َوَوىَمُعقا ومِقفِ  ,َواسم 

 شمع ومم: اهلل ىم ول ,قم لم ـمرومي يعصقكف ال 8وضمؾ قمز هلل ـموئعقن اعمالئؽيو ,هذا

َذ  َوَؿوُفوا  َ ْْحَنُ  اَّتَّ  بِاَلْمِرهِ  َوُهامْ  بِاوْفَؼْولِ  َيْسابُِؼوَكهُ  ٓ * ُمْؽَرُماونَ  ِظَبودٌ  َبْل  ُشْبَحوَكهُ  َوَفداً  افرَّ

 َماو َوَيْػَعُؾاونَ  َأَماَرُهمْ  َمو اهللَ َيْعُصونَ  ٓ﴿ شمعومم: اهلل ويؼقل ,[45-44:كبقوءاأل]﴾َيْعَؿُؾونَ 

 .[4]اًمتحريؿ:﴾ُيْمَمُرونَ 

ـ   اإليامن8 أريمون مـ ريمـ سموعمالئؽي ن اإليام سملن قمؾاًم  ـَ  قُمَؿرَ  قَم َط وِب  سم   :ىَم وَل  اخل 

ـُ  سَمق ـاََم  مٍ  َذاَت    اهللِ َرؾُمقلِ  قِمـ دَ  َكح   اًمث َق وِب  سَمَق وضِ  ؿَم ِديدُ  َرضُمٌؾ  قَمَؾق ـَو ـَمَؾعَ  إِذ   َيق 

َعرِ  ؾَمَقادِ  ؿَمِديدُ  َػرِ  َأصَمرُ  قَمَؾق فِ  ُيَرى اَل  اًمش  ِروُمفُ  َواَل  ,اًمس   اًمـ بِل   إمَِم  ضَمَؾَس  طَمت ك َأطَمدٌ  ِمـ و َيع 

ـَدَ  , َبَتق فِ  وَمَلؾم  َبَتق فِ  إمَِم  ُريم  ق فِ  َوَوَضعَ  ,ُريم  فِ  قَمغَم  يَمػ  دُ  َيو :ىَموَل وَ  ,وَمِخَذي  يِن  حُمَؿ  ؼِم  ـِ  َأظم   قَم

اَلمِ  ؾم  ِ  ؟اإل 

ْشَ مُ » :  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَؼوَل   َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َأنْ  َتْشَفَد  َأنْ  اإْلِ ًدا َوَأنَّ  ,اهللُ إِ  اهللِ َرُشاوُل  ُ َؿَّ

َ ةَ  َوُتِؼقمَ , وةَ  َوُتْمِتَ  افصَّ ـَ ٍَّ  َرَمَضونَ  َوَتُصومَ  افزَّ ًَ  َوََتُ ًَ  إِنِ  اْفَبْق  شَشابِقً   إَِفْقاهِ  اْشَمَطْع

ًَ  :ىَموَل  َلًُمفُ  ًَمفُ  وَمَعِجب ـَو :ىَموَل  َصَدىم  ىُمفُ  َيس  يِن  :ىَموَل  ,َوُيَصد  ؼِم  ـِ  وَمَلظم  ياَمنِ  قَم ِ   ؟اإل 

ِخارِ »: ىَموَل  ْٔ ُمبِِه َوُرُشؾِِه َواْفَقْوِم ا ـُ ِه  َوُتاْمِمَن بِوْفَؼاَدرِ  ,َأْن ُتْمِمَن بِوهللِ  َوَمَ ئَِؽمِِه َو َخاْرِ

هِ  ِّ ََ ًَ  :ىَموَل  «َو  (.6... .احلديٌ رواه مسؾؿ سمرىمؿ )َصَدىم 
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َوَم ئَِؽمِِه  َوَمْن َيْؽُػْر بِوهللِ  ومال يصح إيامن اعمسؾؿ إال سموإليامن سموعمالئؽي, ىمول شمعومم: 

ِخِر َؾَؼْد َضلَّ َض ٓ َبِعقداً  ْٔ ُمبِِه َوُرُشؾِِه َواْفَقْوِم ا ـُ  .[934اًمـسوء: ]﴾َو

  سموهلل. سموعمالئؽي يمػر ػروموًمؽ

ا هللِِ :  ىمول اهلل شمعومم وؾمبفؿ وشمـؼصفؿ وقمداوهتؿ: قمداوة هلل شمعومم, اوَن َظاُدولِل ـَ َماْن 

يَل َوِمقَؽوَل َؾنِنَّ اهللَ َظُدوٌّ فِْؾَؽوؾِِرينَ   .[76ًمبؼرة:ا] ﴾َوَم ئَِؽمِِه َوُرُشؾِِه َوِجْزِ

َِماغُ    شمعومم:قمؾقف اًمسالم سموألموكي, ىمول اهلل ػ اهلل ضمؼميؾوصوىمد  ْٕ وُح ا  * َكَزَل بِِه افاره

 [.973-973اًمشعراء:]﴾بِؾَِسوٍن َظَرِِبٍّ ُمبِغٍ * َظَذ َؿْؾبَِك فَِمُؽوَن ِمَن اْدُـِْذِرينَ 

 ومـؼقل ًمؾراومضي اًمضالل: ضمؼميؾ أدى األموكي8 سمؽؾ وضمقه اًمصقوكي, ومل خيـ اًمرؾموًمي!!

 ويل معؽم وؿػي أخرى:

ُه رسمف صمالصمي وقمنميـ ؾمـي؟؟يمون ضمؼميؾ قمؾقف اًمإذا   سالم ظمون اًمرؾموًمي, َأُيِؼرُّ

َك َفُه َمو َبْغَ َأْيِديـَو َوَمو َخْؾَػـَاو َوَماو  أًمستؿ شمؼرأون ىمقل اهلل شمعومم:  َّٓ بَِلْمِر َربِّ ُل إِ َوَمو َكَمـَزَّ

َك َكِسّقوً  وَن َربه ـَ  .[46مريؿ:]﴾َبْغَ َذفَِك َوَمو 

 ؿ مذا, وهق ال يؽقن إال قمـ وطمل؟!ؿؽوإذا يمون ظمون اًمرؾموًمي ومؿـ أقمؾ

 أظمؼموين مـ أظمؼميمؿ؟

وُكوا بِِه َيْسَمْفِزُئونَ   ـَ  َّٓ ًة َظَذ اْفِعَبوِد َمو َيْلتِقِفْم ِمْن َرُشوٍل إِ  .[30س:ي]﴾َيو َحْْسَ

ْم َوإِْن   اًمشقطون:مـ ومنمو  ـُ َقوضَِغ َفُقوُحوَن إَِػ َأْوفَِقاوئِِفْم فُِقَجاوِدُفو َأَضْعُمُؿاوُهْم َوإِنَّ افشَّ

ونَ  ـُ ُؽْم َدُْؼِ   , وإمو مـ قمؼوئد قمبد اهلل سمـ ؾمبل, وهق ؿمقطون مريد!![949:األكعوم]﴾إِكَّ
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 عكيدتَه يف الكسآٌ 

اًمزكودىمي اعمؾحديـ, ومفؿ يؼقًم قن: إن االصمـك قمنميي ذم اًمؼرآن هل قمؼقدة اًمشقعي قمؼقدة  

كنم ح وه ل )وضمعؾـ و قمؾًق و آيي ذم ؾم قرة أمل , ووومقف يمالم حمذوف ,هذا اًمؼرآن حمرف

 صفرك( طمذومً مـ اعمصحػ.

ي ريض اهلل وشمزويٍ قمكم سمػوـمؿ  ,كنماح مؽقييدل قمغم ؾمخوومي قمؼقهلؿ أن ؾمقرة االوممو 

, وؾملرومؼ )صقرة ؾمقرة اًمقاليي( اًمتل شمدقمقفو اًمشقعي إن ؿموء اهلل ذم قمـفام يمون ذم اعمديـي

 آظمر اًمرؾموًمي.

ئؿ  تفؿ سم  ذًمؽ: يم  وًمؼؿل, وىم  د سح أ, وي  دل ًم  ذًمؽ مص  حػ وموـمؿ  ي اعمؽ  ذوب

واًمؽوؿم  وين, وحمؿ  د سم  وىمر اعمجؾز  , واًمػق  د, واًمع  ومكم, واخلرؾم  وين, واًمبح  راين, 

 .واًمطؼمد, واخلقئل, واًمؽؾقـل, واًمعقور, واًمصػور, وهمػمهؿ

 .شاًمشقعيمـ قمؼوئد »وش وحتريػ اًمؼرآناالصمـو قمنميي اًمشقعي »يمتوب راضمع  
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 بالطعً فيَهالكساو عكيدتَه يف الصحابة 

سملهنؿ هموصبقن حلؼ قمكم ريض اهلل قمـف وهل اخلالومي, ومقؽػ رون فؿ اًمراومضي اًمصحوسمي شمت 

 ذر اًمغػوري وؾمؾامن اًمػورد.  وواعمؼداد سمـ األؾمقد وأسم , وقمامًرا,مجقع اًمصحوسمي إال قمؾًقو

 (.4)ص اًمؽٌمرضمول اكظر 

ألن ه مالء ه ؿ  8ؾمؾؿوقمغم آًمف و ًمطعـ ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقفاده امموهذا 

روى اًمؽممذي سمرىمؿ  قمـفؿ راٍض, وىمد وهق  رؾمقل اهلل , وضمؾسوؤه, وموتوسمفأصح

َؿ ىم ول: 4356) ( قمـ أيب هريرة َريِضَ اهللُ قَمـ ُف, أن اًمـ بِل  َصغم  اهللُ قَمَؾق ِف َوقَم غَم آًمِ ِف َوؾَم ؾ 

ْم َمْن َُيَوفِْل » ـُ  ش.اْدَْرُ  َظَذ ِديِن َخؾِقؾِِه, َؾْؾَقـُْظْر َأَحُد

 طمسـ. هذا طمديٌ

َؿ ىَم وَل:  ـِ اًمـ بِل  َصغم  اهللُ قَمَؾق ِف َوقَم غَم آًمِ ِف َوؾَم ؾ  ـ  َأيِب ُمقؾَمك َريِضَ اهللُ قَمـ ُف, قَم َوقَم

او َأْن » ِِ اْفؽِاِر, َؾَحوِماُل اْدِْساِك إِمَّ َحوِمِل اْدِْسِك َوَكاوؾِ ـَ ْوِ ,  وفِِح َوافسَّ ؾِقِس افصَّ َمَثُل اْْلَ

و َأنْ  ِذَيَك, َوإِمَّ ِرَق ثَِقوَبَك,  ُُيْ و َأْن ُُيْ ُِ اْفؽِِر, إِمَّ و َأْن ََتَِد ِمـُْه ِرًُيو َضقَِّبًي. َوَكوؾِ َتْبَموَع ِمـُْه, َوإِمَّ

و َأْن ََتَِد ِرًُيو َخبِقَثيً   ش.َوإِمَّ

 .(4446( ومسؾؿ )3336اًمبخوري سمرىمؿ ) اهرو

بـ8 ومنكف ًمق يمون احلؼ واهتومف سموجل -كػسف-اًمطعـ ذم قمكم ريض اهلل قمـف فالزمممداه و سمؾ

وال ي تؽؾؿ  ,ذم اخلالومي سمعد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ ًمعكم وهق يس ؽً

 !!وال يطوًمى سمحؼف ومفق ضمبون قمغم طمد زقمؿفؿ, وهقفوت ,طمتك يمؾؿي واطمدة
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وًمؼ د ص دق  ,ًمقًث و ,سمط اًل  ,مؼداًمو ,قمكم ريض اهلل قمـف يمون ؿمجوقًمو !ضمفؾي اًمرواومضيو 

 إذ يؼقل: ف اهلل رمحاًمشعبل اإلموم 

 . وفو ـوكً من افبفوئم فؽوكً ْحًرا ,فو ـوكً افشقعي من افطر فؽوكً رمخوً 

   ( سمسـد طمسـ.9454سمرىمؿ 4/367اهلل سمـ أمحد ذم اًمسـي) رواه قمبد

 وصدق اًمشوقمر اًمؼوئؾ:

            وم   ـ ضمع   ؾ اًمغ   راب ًم   ف دًم   قاًل 

 

 يؿ   ر سم   ف قم   غم ضمق   ػ اًمؽ   الب 

 

 

, وال اعمالئؽي, وال قم كم كػس ف, ومؿ ـ عومم, وال رؾمقًمف مو ؾمؾؿ مـؽؿ رسمـو شمبورك وشم

 يسؾؿ مـؽؿ؟!!
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 ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى يازسول ِضْسِعطعيَه يف 

أم 8 ذم ؾم ؾؿوقم غم آًم ف وص غم اهلل قمؾق ف ومفؿ يطعـقن ذم قم رض رؾم قل اهلل 

ي ي ذم آهلل ذم صمالصم ي قمنم  اعمممـلم, ومقبفتقن أم اعمممـلم قموئشي سموًمزكو سمعد أن سمرأهو ا

إِنَّ افَّاِذيَن َجاوُ وا   , ىم ول اهلل شمع ومم:-ؿ يؼرأوهن واًمعجقى أهن و –اًمؽريؿ  اًمؼرآن

َمَساَى  ـْ ا َفُؽْم َبْل ُهَو َخْرٌ َفُؽْم فُِؽلِّ اْمِرٍئ ِماـُْفْم َماو ا لِل ََ َسُبوُه  َٓ ََتْ ْؾِك ُظْصَبٌي ِمـُْؽْم  بِوإْلِ

ُه ِمـُْفْم َفُه َظَذاٌب ظَ  ْثِم َوافَِّذي َتَوػَّ ـِْزَ َٓ إِْذ َشاِؿْعُمُؿوُه َطانَّ اْدُْمِمـُاوَن ِمَن اإْلِ ظِاقٌم * َفاْو

َٓ َجوُ وا َظَؾْقِه بَِلْرَبَعِي ُصَفَداَ  َؾانِ  ا َوَؿوُفوا َهَذا إِْؾٌك ُمبٌِغ * َفْو ْذ َِلْ َواْدُْمِمـَوُت بَِلْكُػِسِفْم َخْرً

َفَداِ  َؾُلوَفَِْك ِظـَْد اهللِ ُهُم اْفَؽوِذُبونَ  ْكَقو  َيْلُتوا بِوفشه ُمُه ِِف افاده َٓ َؾْضُل اهللِ َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ * َوَفْو

ْوَكُه بَِلْفِسـَمُِؽْم َوَتُؼوُفوَن بَِلْؾوَ  ُؽْم ِِف َمو َأَؾْضُمْم ؾِقِه َظَذاٌب َظظِقٌم * إِْذ َتَؾؼَّ َِخَرِة َدَسَّ ْٔ اِهُؽْم َوا

َسُبوَكُه َهقِّـًو وَ  َٓ إِْذ َشاِؿْعُمُؿوُه ُؿْؾاُمْم َماو َمو َفْقَس َفُؽْم بِِه ِظْؾٌم َوََتْ ُهَو ِظـَْد اهللِ َظظِقٌم * َوَفْو

َموٌن َظظِقٌم * َيِعُظُؽَم اهللُ َأْن َتُعوُدوا دِِْثؾِِه َأَباًد  َذا ُشْبَحوَكَك َهَذا َُّبْ َم َِّبَ ا إِْن َيُؽوُن َفـَو َأْن َكَمَؽؾَّ

 َ ْٔ ُ اهللُ َفُؽُم ا ـُْمْم ُمْمِمـَِغ * َوُيَبغِّ َيوِت َواهللُ َظؾِاقٌم َحؽِاقٌم * إِنَّ افَّاِذيَن ُُيِبهاوَن َأْن َتِشاقَع ـُ

َٓ َتْعؾَ  َِخَرِة َواهللُ َيْعَؾُم َوَأْكُمْم  ْٔ ْكَقو َوا ْم َظَذاٌب َأفِقٌم ِِف افده ُؿوَن * اْفَػوِحَشُي ِِف افَِّذيَن َآَمـُوا ََلُ

ُمُه وَ  َٓ َؾْضُل اهللِ َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ َٓ َتمَّبُِعاوا َوَفْو او افَّاِذيَن َآَمـُاوا  َ َأنَّ اهللَ َرُ وٌف َرِحقٌم * َياو َأُّيه

َٓ َؾْضا ُه َيْلُمُر بِوْفَػْحَشوِ  َواْدُـَْؽِر َوَفْو ْقَطوِن َؾنِكَّ ْقَطوِن َوَمْن َيمَّبِْع ُخُطَواِت افشَّ ُل ُخُطَواِت افشَّ

و ِمـُْؽْم مِ  ـَ ُمُه َمو َز ي َمْن َيَشوُ  َواهللُ َشِؿقٌع َظؾِقٌم اهللِ َظَؾْقُؽْم َوَرْْحَ ِـّ ْن َأَحٍد َأَبًدا َوَفؽِنَّ اهللَ ُيَز
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َعِي َأْن ُيْمُتوا ُأويِل اْفُؼْرَباى َواْدََساوـَِغ َواْدَُفاوِجِريَن ِِف  َٓ َيْلَتِل ُأوُفو اْفَػْضِل ِمـُْؽْم َوافسَّ * َو

َٓ َُتِ  بهوَن َأْن َيْغِػَر اهللُ َفُؽْم َواهللُ َؽُػوٌر َرِحاقٌم * إِنَّ افَّاِذيَن َشبِقِل اهللِ َوْفَقْعُػوا َوْفَقْصَػُحوا َأ

ْم َظَذاٌب َظظِقٌم * َيْومَ  َِخَرِة َوََلُ ْٔ ْكَقو َوا  َيْرُموَن اْدُْحَصـَوِت اْفَغوؾَِ ِت اْدُْمِمـَوِت ُفِعـُوا ِِف افده

قِفُم اهللُ ِدياـَُفُم َتْشَفُد َظَؾْقِفْم َأْفِسـَُمُفْم َوَأْيِدُّيِْم َوأَ  وُكوا َيْعَؿُؾوَن * َيْوَمٍِْذ ُياَوؾِّ ـَ ْرُجُؾُفْم بَِم 

بِقُثااوَن فِْؾَخبِقَثااوِت  بِقَثااوُت فِْؾَخبِقثِااَغ َواْْلَ ااقه اْدُبِاُغ * اْْلَ اقَّ َوَيْعَؾُؿااوَن َأنَّ اهللَ ُهااَو اْْلَ اْْلَ

اْم َمْغِػاَرٌة َوِرْزٌق َوافطَّقَِّبوُت فِؾطَّقِّبَِغ َوافطَّقُِّبوَن فِؾطَّقِّ  َّاو َيُؼوُفاوَن ََلُ ُ وَن َِّ َبوِت ُأوَفِْاَك ُماَزَّ

ِريمٌ    .[44-99]اًمـقر:﴾ـَ

ذم ص حقحف مس ؾؿ اإلم وم (, و6669رىمؿ )سمذم صحقحف اًمبخوري اإلموم أظمرج و

ِج اًمـ بِل  َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم  (4550)سمرىمؿ ـ  قَموِئَشَي َريِضَ اهللُ قَمـ َفو َزو   آًمِِف َوؾَمؾ َؿ, طِملَم قَم

ً  قَموِئَشُي: يَموَن َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ ؿَ  وم ِؽ َمو ىَموًُمقا, ىَموًَم ِ ُؾ اإل   ىَموَل هَلَو َأه 

ُؿَفو ظَمَرَج ِمَو َرؾُمقُل اهللِ ـ  ظَمَرَج ؾَمف  ُ َواضِمِف, وَمَلهيُّ َ َأز  َرَ  سَملم   َصغم  اهللُ قَمؾق  ِف إَِذا َأَراَد ؾَمَػًرا َأىم 

ِؿل,  َوٍة هَمَزاَه و, وَمَخ َرَج ومِقَف و ؾَم ف  َرَ  سَمق ـَـَو ذِم هَمز  ً  قَموِئَشُي: وَمَلىم  َؿ َمَعُف, ىَموًَم َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

َج وُب, وَمؽُ  َد َم و ُأك  ِزَل احل ِ َؿ سَمع  ًُ َمَع َرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  ًُ وَمَخَرضم  ـ  

َكو طَمت ك إَِذا وَمَرَغ َرؾُم قُل اهللِ َص غم  اهللُ قَمؾق  ِف َوقَم غَم آًمِ ِف  َزُل ومِقِف, وَمرِس  َدضِمل َوُأك  َُؾ ذِم َهق  ُأمح 

ًُ طِم لمَ  طِمق ِؾ وَمُؼؿ   لَم, آَذَن ًَمق َؾًي سمِوًمر 
ـ  اعم َِديـَِي ىَموومِؾِ َكو ِم َوشمِِف شمِؾ َؽ, َوىَمَػَؾ َدَكق  ـ  هَمز  َؿ ِم  َوؾَمؾ 

ًُ إمَِم َرطم  كِم, آَذكُ  َبؾ   ًُ ؿَم ل يِن َأىم  َق َش, وَمَؾ ام  ىَمَض ق  ُت اجل  ًُ طَمت ك ضَموَوز  طِمقِؾ, وَمَؿَشق  قا سمِوًمر 

ًُ قِمؼ  ِدي  َتَؿس   ًُ وَموًم  َؼَط َع, وَمَرضَمع   ِ  فَمَػوِر ىَم د  اك  ـ  ضَمز  ٌد زِم ِم ِري وَمنَِذا قِمؼ  ًُ َصد  وَمَؾَؿس 

: َوَأىم    ً تَِغوُؤُه, ىَموًَم َدضِمل وَمَحَبَسـِل اسم  َتَؿُؾقا َه ق  ُؾ قيِن, وَم وطم  ـَ يَم وُكقا ُيَرطم  ُط اًم  ِذي ه  َب َؾ اًم ر 
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ِسُبقَن َأين  ومِقِف, َويَموَن اًمـ َس وُء إِذ  َذاَك  يَمُى قَمَؾق ِف, َوُهؿ  حَي  ًُ َأر  ِذي يُمـ  وَمَرطَمُؾقُه قَمغَم سَمِعػِمي اًم 

ُؿ, إِك   ـ  اًمؾ ح  َشُف ـَ َومَل  َيغ  ُبؾ  ُم ظِمػ  َي ظِمَػووًمو مَل  هَي  َؼق  ر  اًم 
َتـ ؽِ َعوِم, وَمَؾؿ  َيس  ـ  اًمط  َؼَي ِم ُعؾ  ـَ اًم  اَم َيل يُمؾ 

ُت  ََؿَؾ, وَمَسوُروا َوَوضَمد  ـ  وَمَبَعُثقا اجل  ًُ ضَموِرَيًي طَمِديَثَي اًمس  َدِج طِملَم َروَمُعقُه َومَحَُؾقُه, َويُمـ  َق  اهل 

ًُ مَ  َق ُش, وَمِجا  َتَؿر  اجل  َد َمو اؾم  ِدي سَمع  ًُ قِمؼ  ؿ   ق ٌى, وَمَتَقؿ 
ـَوِزهَلُؿ  َوًَمق َس ِمَو ِمـ ُفؿ  َداٍ  َواَل جُمِ

, وَمَبق ـَ و َأَك و ضَموًمَِس ٌي ذِم َمـ  زِ  ضِمُعقَن إزَِم  ِؼُدويِن وَمػَم  ُؿ  ؾَمَقػ  ًُ َأهن  ًُ سمِِف, َوفَمـَـ  ِذي يُمـ  زِم َمـ ِززِم اًم 

ـُ اعم ُ  َقاُن سم  , َويَموَن َصػ  ًُ َ ق ِش, هَمَؾَبت ـِل قَمق ـِل وَمـِؿ   اجل 
ِ
ـ  َوَراء َقايِنُّ ِم يم  , صُمؿ  اًمذ  َؾِؿلُّ َعط ِؾ اًمسُّ

َجوِب,  َسوٍن َكوِئٍؿ, وَمَعَروَمـِل طِملَم َرآيِن, َويَموَن َرآيِن ىَمب َؾ احل ِ َبَح قِمـ َد َمـ ِززِم وَمَرَأى ؾَمَقاَد إِك  وَمَلص 

ُت  ر  ضَموقِمِف طِملَم قَمَروَمـِل, وَمَخؿ  ؽِم  ًُ سمِوؾم  َتق َؼظ  ـَو سمَِؽؾَِؿ ٍي وَموؾم  َبويِب, َوَواهللِ َمو شَمَؽؾ ؿ  ِفل سمِِجؾ  َوضم 

ضَموقِمِف, َوَهَقى طَمت  ك َأَك وَخ َراطِمَؾَت ُف وَم َقـمَِب قَم غَم َي ِدَهو,  ؽِم  َ اؾم  َؿًي هَمػم 
ًُ ِمـ ُف يَمؾِ َواَل ؾَمِؿع 

اطِمَؾ َي طَمت  ك َأشَمق   َطَؾَؼ َيُؼ قُد يِب اًمر  ب ُتَفو, وَموك 
ًُ إًَِمق َفو وَمَريمِ ـَ ذِم َكح  ِر وَمُؼؿ  َ ق َش, ُم قهِمِري ـَ و اجل 

ـُ ُأيَبي  وم ِؽ قَمب ُد اهللِ سم  ِ َ اإل  ؼم 
ِذي شَمَقمم  يمِ ـ  َهَؾَؽ, َويَموَن اًم  : وَمَفَؾَؽ َم  ً ِفػَمِة َوُهؿ  ُكُزوٌل, ىَموًَم  اًمظ 

ـُ ؾَمُؾقَل.  اسم 

ُث سمِِف قِمـ دَ   ُف يَموَن ُيَشوُ  َوُيَتَحد  ُت َأك  ؼِم  َوُة: ُأظم  ؿِمقِف.ىَموَل قُمر  َتق  َتِؿُعُف َوَيس  ُه َوَيس   ُه, وَمُقِؼرُّ

ـُ   , َوِمس  َطُح سم  
ًٍ ـُ صَموسمِ وُن سم  ًضو إاِل  طَمس  وم ِؽ َأي  ِ ِؾ اإل  ـ  َأه  ًضو: مَل  ُيَسؿ  ِم َوُة َأي  َوىَموَل قُمر 

 ُ َ َأهن  , هَمػم  ؿ 
َؿ زِم ِمِ ـَ اَل قِمؾ  ٍش, ذِم َكوٍس آظَمِري ًُ ضَمح  ـَُي سمِـ  ؿ  قُمص  َبٌي يَم اَم ىَم وَل اهللُ ُأصَموصَمَي, َومَح 

ً  قَموِئَشُي شَمؽ   َوُة: يَموَك ـُ ؾَمُؾقَل, ىَموَل قُمر  ـُ ُأيَبي اسم  َ َذًمَِؽ, ُيَؼوُل ًَمُف: قَمب ُد اهللِ سم  ؼم 
َرُه شَمَعومَم: َوإِن  يمِ

ِذي ىَموَل: ُف اًم  وُن, َوشَمُؼقُل: إِك   َأن  ُيَسى  قِمـ َدَهو طَمس 

يِض وَمنِن  أَ                    ٍد ِمـ ُؽؿ  ِوىَموءُ                  يِب َوَواًمَِدُه َوقِمر  ِض حُمَؿ   ًمِِعر 
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ًرا, َواًمـ  وُس ُيِػقُض قَن ذِم   ًُ ؿَم ف  ًُ طِملَم ىَمِدم  َتَؽق  ـَو اعم َِديـََي, وَموؿم  ً  قَموِئَشُي: وَمَؼِدم  ىَموًَم

ـ  َذًمَِؽ, َوهُ   ِم
ٍ
ء ُعُر سمٌَِم  وم ِؽ, اَل َأؿم  ِ َحوِب اإل  ِل َأص  َق َيِريُبـِ ل ذِم َوضَمِع ل, َأين  اَل َأقم  ِرُف ىَمق 

َتؽِل,  ًُ َأَرى ِمـ ُف طِملَم َأؿم  ِذي يُمـ  َؿ اًمؾُّط َػ اًم  ـ  َرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  ِم

َؿ وَمُقَس  ظُمُؾ قَمكَم  َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  اَم َيد  ُؿ, صُمؿ  َيُؼقُل: يَمق َػ شمِقُؽؿ  صُمؿ  إِك  ؾ 

ًُ َم َع ُأم   , وَمَخَرضم   ًُ ًُ طِملَم َكَؼف   , طَمت ك ظَمَرضم  ُعُر سمِوًمنم   ُف, وَمَذًمَِؽ َيِريُبـِل َواَل َأؿم 
َيـ ٍَمِ

ُرُج إاِل  ًَمق اًل إمَِم ًَمق   َزَكو, َويُمـ و اَل َكخ  َطٍح ىِمَبَؾ اعم َـَوِصِع َويَموَن ُمَتؼَم  ٍؾ, َوَذًمَِؽ ىَمب َؾ َأن  َكت ِخ َذ ِمس 

َغ وِئِط, َويمُ  ي  ِي ىِمَب َؾ اًم  ؼَم  َُوِل ذِم اًم  َعَرِب األ  ُر اًم  ُرَكو َأم  : َوَأم   ً ـ  سُمُققشمِـَو, ىَموًَم ُؽـَُػ ىَمِريًبو ِم ـ  و اًم 

ًُ َأَكو وَ  َطَؾؼ  : وَموك   ً ُؽـُِػ َأن  َكت ِخَذَهو قِمـ َد سُمُققشمِـَو, ىَموًَم ـَ ُي َأيِب َكَتَلذ ى سمِوًم  ُأمُّ ِمس  َطٍح, َوِه َل اسم 

ـُ  يِؼ, َواسم  د  ٍر اًمص  ـِ قَموِمٍر ظَموًَمُي َأيِب سَمؽ  ِر سم  ًُ َصخ  َفو سمِـ  ـِ قَمب ِد َمـَوٍف, َوُأمُّ ِى سم 
ؾِ ـِ اعم ُط  ِؿ سم  َفو ُره 

طَ  ًُ َأَكو َوُأمُّ ِمس  َبؾ  ِى, وَمَلىم 
ؾِ ـِ اعم ُط  ـِ قَمب وِد سم  ـُ ُأصَموصَمَي سم  َطُح سم  ـ  ِمس  ـَ و ِم  ٍح ىِمَبَؾ سَمق تِل طِم لَم وَمَرهم 

 , ًِ ًُ هَلَو, سمِ ا َس َم و ىُمؾ   َطٌح, وَمُؼؾ  : شَمِعَس ِمس   ً ـمَِفو, وَمَؼوًَم َطٍح ذِم ِمر  ؿَمل كِـَو, وَمَعَثَرت  ُأمُّ ِمس 

: وَ   ً َؿِعل َمو ىَموَل, ىَموًَم : َأي  َهـ َتوه  َومَل  شَمس   ً ًرا, وَمَؼوًَم ًُ َم و ىَم وَل؟ َأشَمُسب لَم َرضُماًل ؿَمِفَد سَمد  ىُمؾ 

ًُ إمَِم سَمق تِ ل  ُت َمَرًضو قَمغَم َمَريِض, وَمَؾام  َرضَمع   َدد  : وَموز   ً وم ِؽ, ىَموًَم ِ ِؾ اإل  ِل َأه  ـِل سمَِؼق  شم  ؼَمَ وَمَلظم 

؟ وَمؼُ  َؿ, صُمؿ  ىَموَل: يَمق َػ شمِقُؽؿ  َؿ وَمَسؾ  ًُ َدظَمَؾ قَمكَم  َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  ؾ  

: وَم َلِذنَ   ً ـ  ىِم َبؾِِفاَم, ىَموًَم  َ ؼَمَ ِم  ـَ اخل  َتق ِؼ : َوُأِريُد َأن  َأؾم   ً , ىَموًَم زِم  ًَمُف: َأشَمل َذُن زِم َأن  آيِتَ َأسَمَقي 

ُث اًمـ  وُس  َتوُه َم وَذا َيَتَح د  ل: َيو ُأم  ًُ أِلُم  َؿ, وَمُؼؾ  , َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

بَُّفو هَلَ 
َرَأٌة ىَمطُّ َوِضقَاًي قِمـ َد َرضُمٍؾ حُيِ ً  ام  اَم يَموَك يِن قَمَؾق ِؽ, وَمَقاهللِ ًَمَؼؾ  : َيو سُمـَق ُي َهق   ً اِئُر ىَموًَم و رَضَ

: وَمَبؽَ   ً َث اًمـ  وُس ِمَ َذا, ىَموًَم  د  ًُ ؾُمب َحوَن اهللِ, َأَوًَمَؼد  حَتَ : وَمُؼؾ   ً َن قَمَؾق َفو, ىَموًَم ًُ إاِل  يَمث ر  ق  



 إىكاذ الصيعي الغسيل
16 

 :  ً  ل, ىَموًَم 
ًُ َأسم ؽِ َبح  ٍم, صُمؿ  َأص  َتِحُؾ سمِـَق  ٌع َواَل َأيم  ىَمُل زِم َدم  ًُ اَل َير  َبح  ق َؾَي طَمت ك َأص  شمِؾ َؽ اًمؾ 

ٍد طِم لَم  ـَ َزي  ـَ َأيِب ـَموًمٍِى, َوُأؾَموَمَي سم  َؿ قَمكِم  سم  َوَدقَمو َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

: وَمَلم  و ُأؾَم وَمُي وَمَلؿَم وَر قَم غَم اؾم    ً  ِف, ىَموًَم 
ؾِ و ذِم ومَِراِق َأه  َتِشػُممُهَ َلهُلاَُم َوَيس  ُل, َيس  َقطم  ٌَ اًم  َب َتؾ 

َؾُؿ هَلُ  ِذي َيع  ِف, َوسمِوًم 
ؾِ ـ  سَمَراَءِة َأه  َؾُؿ ِم ِذي َيع  َؿ سمِوًم  ؿ  َرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

و قَمكِم  وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ مَل  ُيَض ق ؼ  ذِم كَ  ا, َوَأم  ً َؾُؿ إاِل  ظَمػم  َؾَؽ َواَل َكع  ِسِف, وَمَؼوَل ُأؾَموَمُي: َأه   ػ 

: وَمَدقَمو َرؾُم قُل اهللِ َص غم    ً ُدىم َؽ, ىَموًَم َوِرَيَي شَمص  اهللُ قَمَؾق َؽ, َواًمـ َسوُء ؾِمَقاَهو يَمثػٌِم, َوؾَمؾ  اجل 

َؿ سَمِريَرَة, وَمَؼوَل:  اهللُ قَمؾق فِ  ٍ  َيِريُبِك »َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  ًِ ِمْن ََشْ ً  ش؟َأْي َبِريَرُة, َهْل َرَأْي , ىَموًَم 

َ و ضَموِرَي ٌي طَمدِ  َ َأهن  ِؿُصُف, هَمػم  ًرا ىَمطُّ َأهم  ًُ قَمَؾق َفو َأم  َؼ  َمو َرَأي  ِذي سَمَعَثَؽ سمِوحل  يَث ُي ًَمُف سَمِريَرُة: َواًم 

, شَمـَو ـ  : وَمَؼوَم َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق  ِف اًمس   ً ـُ وَمَتل يُمُؾُف, ىَموًَم اضِم ؾَِفو وَمَتل يِت اًمد  ـ  قَمِجلِم َأه  ُم قَم

, وَمَؼوَل:  ـِ ُأيَبي َوُهَق قَمغَم اعم ِـ ؼَمِ ـ  قَمب ِد اهللِ سم  َذَر ِم َتع  ِمِف, وَموؾم  ـ  َيق  َؿ ِم ا »َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  َيو َمْعَؼَ

َّٓ  ؟َغ َمْن َيْعِذُرِّن ِمْن َرُجٍل, َؿْد َبَؾَغـِي َظـُْه َأَذاُه ِِف َأْهِع اْدُْسؾِؿِ  ًُ َظَذ َأْهِع إِ َواهللِ َمو َظؾِْؿ

َّٓ َمِعي ا, َوَمو َيْدُخُل َظَذ َأْهِع إِ َّٓ َخْرً ًُ َظَؾْقِه إِ ُروا َرُجً  َمو َظؾِْؿ ـَ ا, َوَفَؼْد َذ  «.َخْرً

: وَمَؼوَم ؾَم    ً َفِؾ, وَمَؼوَل: َأَكو َيو َرؾُم قَل اهللِ َأقم  ِذُرَك, ىَموًَم ؿَم  ـُ ُمَعوٍذ َأظُمق سَمـِل قَمب ِد األ  ُد سم  ع 

رَ  ـَو َأم  شَمـَو وَمَػَعؾ  َرِج َأَمر  َز  ـ  اخل  َقاكِـَو ِم ـ  إظِم  ًُ قُمـَُؼُف, َوإِن  يَموَن ِم سم  ِس رَضَ َو  ـ  األ  َك, وَمنِن  يَموَن ِم

 َ ـ  اخل  : وَمَؼوَم َرضُمٌؾ ِم  ً ـُ ىَموًَم ُد سم   ـ  وَمِخ ِذِه, َوُه َق ؾَم ع  ِف ِم  ًَ قَمؿ  وَن سمِـ  ً  ُأمُّ طَمس  َرِج َويَموَك ز 

َِؿق  ُي,  َتَؿَؾت  ُف احل  ـ  اطم 
: َويَموَن ىَمب َؾ َذًمَِؽ َرضُماًل َصوحِلًو َوًَمؽِ  ً َرِج, ىَموًَم َز  قُمَبوَدَة َوُهَق ؾَمق ُد اخل 

ُر اهللِ اَل شَمؼ   ًَ ًَمَعؿ  ٍد: يَمَذسم  ًَ وَمَؼوَل ًمَِسع  َبب  طَِؽ َمو َأطم  ـ  َره  ِف, َوًَمق  يَموَن ِم
ِدُر قَمغَم ىَمت ؾِ ُتُؾُف َواَل شَمؼ 

ًَ ًَمَعؿ  ُر  ـِ قُمَبوَدَة: يَم َذسم  ِد سم  ٍد, وَمَؼوَل ًمَِسع  ـُ قَمؿ  ؾَمع  ٍ َوُهَق اسم  ـُ طُمَضػم  َتَؾ, وَمَؼوَم ُأؾَمق ُد سم  َأن  ُيؼ 
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وِدُل  ُتَؾـ ُف, وَمنِك َؽ ُمـَوومٌِؼ دُمَ َرُج طَمت  ك  اهللِ ًَمـَؼ  َ ز  ُس َواخل  َو  َق وِن األ  : وَمَثوَر احل   ً ـ  اعم ُـَوومِِؼلَم, ىَموًَم قَم

: ومَ   ً , ىَموًَم  َؿ ىَموِئٌؿ قَمغَم اعم ِـ ؼَمِ َتتُِؾقا, َوَرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  قا َأن  َيؼ  َؾ ؿ  مَهُّ

:  َيَزل  َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق فِ   ً , ىَموًَم  ًَ ُضُفؿ  طَمت ك ؾَم َؽُتقا َوؾَم َؽ ػ  َؿ خُيَ َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

َبَح َأسَم َقاَي قِمـ  ِدي  : َوَأص   ً ٍم, ىَموًَم َتِحُؾ سمِـَق  ٌع َواَل َأيم  ىَمُل زِم َدم  ُف اَل َير  ِمل َذًمَِؽ يُمؾ  ًُ َيق  وَمَبَؽق 

ىَمُل زِم َدم   ًمو اَل َير   َوَيق 
ِ
ًُ ًَمق َؾَتلم  ُبَؽوَء وَموًمٌِؼ َوىَمد  سَمَؽق  ُـّ َأن  اًم  ٍم طَمت ك إيِن  أَلفَُم َتِحُؾ سمِـَق  ٌع, َواَل َأيم 

َتل َذكَ  َرَأٌة مِ يَمبِِدي, وَمَبق ـَو َأسَمَقاَي ضَموًمَِسوِن قِمـ ِدي َوَأَكو َأسم ؽِل, وَموؾم  ًُ  ـَ ً  قَمكَم  ام  َك َصوِر وَمَلِذك   األ 

: وَمَبق    ً ً  شَمب ؽِل َمِعل, ىَموًَم ـُ قَمغَم َذًمَِؽ, َدظَمَؾ َرؾُم قُل اهللِ َص غم  اهللُ قَمؾق  ِف هَلَو, وَمَجَؾَس ـَو َكح 

: َومَل  جَي ؾِس  قِمـ ِدي ُمـ ُذ ىِمقَؾ َمو ىِمقَؾ ىَمب َؾَف و,  ً َؿ صُمؿ  ضَمَؾَس, ىَموًَم َؿ قَمَؾق ـَو, وَمَسؾ   َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

,
ٍ
ء ًرا اَل ُيقطَمك إًَِمق ِف ذِم ؿَمل يِن سمٌَِم  ٌَ ؿَمف  َد َرؾُم قُل اهللِ َص غم  اهللُ قَمؾق  ِف  َوىَمد  ًَمبِ : وَمَتَشف   ً ىَموًَم

َؿ طِملَم ضَمؾَ  دُ َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  و سَمع  َذا, َؾنِْن » :َس, صُمؿ  ىَموَل: َأم  ـَ َذا َو ـَ ُه َبَؾَغـِي َظـِْك  َيو َظوئَِشُي إِكَّ

ًِ بَِذكْ  ًِ َأْدَْؿ ـْ ـُ ُئِك اهللُ, َوإِْن  ًَْي َؾَسُقَزِّ ًِ َبِري ـْ ٍى َؾوْشَمْغِػِري اهللَ َوُتوِِب إَِفْقِه, َؾانِنَّ اْفَعْباَد ـُ

َف ُثمَّ َتوَب َتوَب اهللُ َظَؾْقهِ   ش.إَِذا اْظَسَ

ِعل طَمت ك   َؿ َمَؼوًَمَتُف ىَمَؾَص َدم  : وَمَؾام  ىَمَه َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ   ً ىَموًَم

َرةً  َؿ قَمـ ل ومِقاَم َمو ُأطِمسُّ ِمـ ُف ىَمط  ًُ أِليَِب: َأضِمى  َرؾُمقَل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  , وَمُؼؾ 

 ًُ َؿ, وَمُؼؾ   ِري َمو َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  ىَموَل: وَمَؼوَل َأيِب: َواهللِ َمو َأد 

ل: َأضِمقبِل َرؾُمقَل اهللِ ً  ُأم  ل: َواهللِ َم و أِلُم  َؿ ومِقاَم ىَم وَل, ىَموًَم   َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

: َوَأَك و ضَموِرَي ٌي طَمِديَث ُي  ًُ َؿ, وَمُؼؾ   ِري َمو َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  َأد 

آِن يَمثػًِما ُؼر  ـ  اًم  َرُأ ِم ـ  اَل َأىم  َتَؼر  اًمس  ٌَ طَمت ك اؾم  َِدي ُتؿ  َهَذا احل  ًُ ًَمَؼد  ؾَمِؿع  ؿ 
, إيِن  َواهللِ ًَمَؼد  قَمؾِ
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ًُ ًَمُؽؿ  سمِ  وم  ؽَمَ ـ  اقم  ىُمقيِن, َوًَمِا ًُ ًَمُؽؿ  إيِن  سَمِريَاٌي اَل شُمَصد  ـ  ىُمؾ  ُتؿ  سمِِف, وَمَؾِا ىم  ُػِسُؽؿ  َوَصد  ٍر ذِم َأك  َلم 

َؾُؿ َأين  ِمـ ُف سَمِرياَ  ىُمـ ل, وَمَقاهللِ اَل َأضِمُد زِم َوًَمُؽؿ  َمَثاًل إاِل  َأسَمو ُيقؾُمَػ طِملَم ىَم وَل: َواهللُ َيع  ٌي ًَمُتَصد 

ًُ قَمغَم [96]يقؾم ػ:﴿َؾَصْزٌ ََجِقٌل َواهللُ اْدُْسَمَعوُن َظَذ َمو َتِصُػوَن﴾ َطَجع  ًُ َواض  ًم  ق  , صُمؿ  حَتَ

َؾُؿ َأين  طِمقـَِاٍذ سَمِرياَ  ُـّ َأن  ومَِراِر َواهللُ َيع  ًُ َأفُم  ـ  َواهللِ َمو يُمـ  
اَءيِت, َوًَمؽِ ِئل سمؼَِمَ ٌي, َوَأن  اهللَ ُمؼَم 

ٍر,  َؿ اهللُ ذِم  سمَِلم  ـ  َأن  َيَتَؽؾ  َؼَر ِم ِز يَموَن َأطم  ًقو ُيت غَم ًَمَشل يِن, ذِم َكػ  ـ  اهللَ ُمـ ِزٌل ذِم ؿَمل يِن َوطم   
َوًَمؽِ

ضُمق َأن  َيَرى َرؾُمقُل اهللِ ًُ َأر  ُئـِ ل اهللُ يُمـ  َي و ُيؼَم  ِم ُرؤ  َؿ ذِم اًمـ  ق   َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

ـ   َسُف, َواَل ظَم َرَج َأطَم ٌد ِم 
َؿ جَم ؾِ ِمَو, وَمَقاهللِ َمو َراَم َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ 

ِزَل قَمَؾق ِف,   طَمت ك ُأك 
ًِ
َبق  ِؾ اًم  ـ  َأه  ُر ِمـ ُف ِم ُف ًَمَقَتَحد  , طَمت ك إِك 

ِ
طَموء ؼُمَ ـ  اًم  وَمَلظَمَذُه َمو يَموَن َيل ظُمُذُه ِم

ـ   َي قَم : وَمرُس   ً ِزَل قَمَؾق ِف, ىَموًَم ِذي ُأك  ِل اًم  َؼق  ـ  صمَِؼِؾ اًم  ٍم ؿَموٍت ِم اَُمِن, َوُهَق ذِم َيق  َعَرِق ِمث ُؾ اجل   اًم 

َؿ ِمَو, َأن  َرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمؾق ِف َوقمَ  َؿٍي شَمَؽؾ 
َل يَمؾِ ً  َأو  َحُؽ, وَمَؽوَك َؿ َوُهَق َيض  غَم آًمِِف َوؾَمؾ 

َأكِ »ىَموَل:  و اهللُ َؾَؼْد َبرَّ : َواهللِ اَل َأىُمقُم «َيو َظوئَِشُي َأمَّ ًُ ل ىُمقِمل إًَِمق ِف, وَمُؼؾ  ً  زِم ُأم  : وَمَؼوًَم  ً , ىَموًَم

َُد إاِل   َزَل اهللُ شَمَعومَم: إًَِمق ِف وَمنيِن  اَل َأمح  : َوَأك   ً , ىَموًَم ْؾاِك ا بِوإْلِ ﴿إِنَّ افَّاِذيَن َجاوُ واهللَ قَمز  َوضَمؾ 

َي وِت, صُم ؿ  َأك  َزَل اهللُ َه َذا ذِم سَم َراَءيِت, ىَم وَل َأسُم ق سَمؽ  ٍر  [99]اًمـقر:﴾ُظْصَبٌي ِمـُْؽمْ  َ اْل  اًم َعنم 

ـِ  َطِح سم  يُؼ, َويَموَن ُيـ ِػُؼ قَمغَم ِمس  د  ِػُؼ قَمغَم ِمس  َطٍح اًمص  ِرِه َواهللِ: اَل ُأك  ُأصَموصَمَي ًمَِؼَراسَمتِِف ِمـ ُف, َووَمؼ 

َزَل اهللُ:  ِذي ىَموَل ًمَِعوِئَشَي َم و ىَم وَل وَم َلك  َد اًم  ﴿َوٓ َيْلَتاِل ُأوُفاو اْفَػْضاِل ِماـُْؽْم ؿَمق ًاو َأسَمًدا, سَمع 

َعِي َأْن ُيْمُتوا ُأويِل اْفُؼْرَبى َواْدََسوـِغَ   َواْدَُفوِجِريَن ِِف َشبِقِل اهللِ َوْفَقْعُػوا َوْفَقْصَػُحوا َأٓ َوافسَّ

بهوَن َأْن َيْغِػَر اهللُ َفُؽْم َواهللُ َؽُػوٌر َرِحقٌم﴾
 .[44]اًمـقر:َُتِ



 21 ملسو هيلع هللا ىلصطعيَه يف ِعْسِض زسوليا املصطفى 
طَ   ِػَر اهللُ زِم, وَمَرضَمَع إمَِم ِمس  يُؼ: سَمغَم َواهللِ إيِن  أَلطُِمىُّ َأن  َيغ  د  ٍر اًمص  ٍح اًمـ َػَؼ َي ىَموَل َأسُمق سَمؽ 

ً  قَموِئَشُي: َويَموَن َرؾُمقُل اهللِ َص  ِزقُمَفو ِمـ ُف َأسَمًدا, ىَموًَم تِل يَموَن ُيـ ِػُؼ قَمَؾق ِف, َوىَموَل: َواهللِ اَل َأك  غم  اًم 

ـََى: َموَذا قمَ  ِري, وَمَؼوَل ًمَِزي  ـ  َأم  ٍش قَم ًَ ضَمح  ـََى سمِـ  َؿ ؾَمَلَل َزي  ًِ اهللُ قَمؾق ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمؾ  ؿ  
ؾِ

  ً ا, ىَموًَم  ً ًُ إاِل  ظَم ػم  ؿ 
ي, َواهللِ َمو قَمؾِ ِعل َوسَمٍَمِ ِل ؾَمؿ  : َيو َرؾُمقَل اهللِ َأمح   ً , وَمَؼوًَم

ًِ
َأو  َرَأي 

َؿ  َواِج اًمـ بِ ل  َص غم  اهللُ قَمؾق  ِف َوقَم غَم آًمِ ِف َوؾَم ؾ  ـ  َأز  ً  شُمَسوِمقـِل ِم  تِل يَموَك قَموِئَشُي: َوِهَل اًم 

ـ  َهَؾَؽ  وَمَعَصَؿَفو اهللُ ً  ومِقَؿ وِرُب هَلَو وَمَفَؾَؽ ـَُي حُتَ ُتَفو مَح  ً  ُأظم  : َوـَمِػَؼ  ً َقَرِ , ىَموًَم  .سمِوًم 

   ً َوُة: ىَموًَم  ِط, صُمؿ  ىَموَل قُمر  ه   اًمر 
ِ
ٌِ َهُماَلء ـ  طَمِدي ِذي سَمَؾَغـِل ِم ـُ ؿِمَفوٍب: وَمَفَذا اًم  ىَموَل اسم 

ِذي ىِمقَؾ  ضُمَؾ اًم  ِز  سمَِق ِدِه َم و  قَموِئَشُي: َواهللِ إِن  اًمر  ِذي َكػ  ًَمُف َمو ىِمقَؾ ًَمَقُؼقُل ؾُمب َحوَن اهللِ, وَمَقاًم 

َد َذًمَِؽ ذِم ؾَمبِقِؾ اهللِ.  : صُمؿ  ىُمتَِؾ سَمع   ً , ىَموًَم ـ  يَمـَِػ ُأك َثك ىَمطُّ ًُ ِم  يَمَشػ 

َْرَحاوِم افـَّبِيه َأْوَػ بِوْدُْمِمـَِغ ِمْن َأْكُػِساِفْم َوَأْزَواُجاُه أُ وىمول اهلل شمعومم:  ْٕ ْم َوُأوُفاو ا َفاوُهُ مَّ

َّٓ َأْن َتْػَعُؾاوا إَِػ َأْوفَِقاوئِ  ُؽْم َبْعُضُفْم َأْوَػ بَِبْعٍض ِِف ـَِموِب اهللَِّ ِمَن اْدُاْمِمـَِغ َواْدَُفاوِجِريَن إِ

وَن َذفَِك ِِف اْفؽَِموِب َمْسُطوراً  ـَ  .[4]األطمزاب: ﴾َمْعُروؾًو 

 .ملقموئشي ًمقسً سمل :وأطمدهؿ يؼقل

وقمغم آًمف وؾم ؾؿ ًم قس  فورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾق ,وسً مممـً ألكؽ ًم 8كعؿ ًمقسً أمؽ 

 أموه سملقمراضـو وآسموئـو.و أمو كحـ ومـؼقل ًمعوئشي ومديـوك ي ,هق أسمقك قمغم هذا
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 عكيدتَه يف اإلمامة

أصؾ اًمديـ وريمـ اإلؾمالم اًمريملم, وًمذا يؼقل اًمؽؾقـل ذم أصقل اإلمومي قمـد اًمراومضي 

( سمسـده قمـ 4/96ذي يعتؼم قمـدهؿ سمؿثوسمي صحقح اًمبخوري قمـد أهؾ اًمسـي )اًمؽوذم اًم

 زقمؿ أكف ىمول: أيب ضمعػر

 ومل يـ ودِ  ,واًمقالي ي ,احل ٍو ,واًمص قم ,واًمزيموة ,قمغم اًمصالة مخس:سمـل اإلؾمالم قمغم 

 اه  . –يعـل اًمقاليي  –سمٌمء يمام كقدي سموًمقاليي, وملظمذ اًمـوس سملرسمع وشمريمقا هذه 

 و قمنم وهؿ:وقمـدهؿ األئؿي اصمـ

 (.60 قذم ؾمـيشم)ريض اهلل قمـف. ,أسمق احلسـقمكم سمـ أيب ـموًمى اعمرشمه  –9

   (.60 قذم ؾمـيشم) ريض اهلل قمـف. ,أسمق حمؿداحلسـ سمـ قمكم اًمزيمل  –4

 (.40قذم ؾمـيشم) ريض اهلل قمـف. ,أسمق قمبداهللاحلسلم سمـ قمكم اًمشفقد  –3

 (.49 قذم ؾمـيشم), رمحف اهلل.أسمق حمؿدقمكم سمـ احلز زيـ اًمعوسمديـ  –6

 (.73 قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.حمؿد سمـ قمكم اًمبوىمر أسمق ضمعػر –3

, ىمول اسمـ قمبد اًم ؼم (996 قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.ق قمبداهللأسم ضمعػر سمـ حمؿد اًمصودق –4

 (:4/44ذم اًمتؿفقد )

 يؽـ ك قم ـفؿ اهلل ريض ـموًمى أيب سمـ قمكم سمـ طمسلم سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ ضمعػر وهق

 اعمع روف ضمعػ ر وه ق اًمصديؼ, سمؽر أيب سمـ حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـً ومروة مفوأ اهلل, قمبد أسمو
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 م ـ وشمدقمقف اجلعػريي, شمـسى وإًمقف وموضاًل, ورقًمو طمؽقاًم  قموىماًل  ملمقًكو صمؼي ويمون سموًمصودق

  .يمثػًما اًمشقعي قمؾقف وشمؽذب اإلمومقي, اًمشعقي

 .(963قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.أسمق إسمراهقؿ مقؾمك سمـ ضمعػر اًمؽوفمؿ –5

 (. 403 قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.سـأسمق احل قمكم سمـ مقؾمك اًمرضو –6

 (.440 قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.أسمق ضمعػر  حمؿد سمـ قمكم اجلقاد –7

        (.436 قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.أسمق احلسـ  يقمكم سمـ حمؿد اهلود –90

 (.440 قذم ؾمـيشم) , رمحف اهلل.اًمعسؽري أسمق حمؿد  قمكمسمـ احلسـ  –99

ويعتؼدون ومقف أكف مل يؿً وأكف ال يزال خمتب ب  ,أسمق اًمؼوؾمؿد سمـ احلسـ اعمفدي حمؿ –94

 ذم رسداب ؾمومراء وومقف يؼقل اًمؼوئؾ:

 م   و آن ًمؾرس   داب أن يؾ   د اًم   ذي

 

 يمؾػتؿ     قه سم     زقمؿؽؿ م     و آك     و 

 

 

  ومغ       غم قمؼ       قًمؽؿ اًمعػ       و

 

 

 

  صمؾث       تؿ اًمعـؼ       وء واًمغقالك       و 

 

 

 

أسم ق حمؿ د سم ـ اإلم وم ىمول ًمصحي8وهذه يمذسمي, وهذه ؿمخصقي ومهقي ال أؾموس هلو مـ ا

 ذم , وادقمك مجفقر اًمراومضي أن ًمف اسمـًو أظمػوه, يمامأسموه احلسـ موت قمـ همػم قمؼى إن  :طمزم

 (.93/949) أقمالم اًمـبالء ؾمػم(, و40/949شموريخ اإلؾمالم )

 :«خهلل صمؿ ًمؾتوري"ىمول طمسلم اعمقؾمقي ذم يمتوسمف اًمـػقس 

ًمؼد شمـوول األخ اًمػوضؾ اًمسقد أمحد اًمؽوشمى هذا اعمقضق 8 ومبلم أن اإلموم اًمثوين قمنم ال 

 .اه طمؼقؼي ًمف, وال وضمقد ًمشخصف

 (:635ىمول اسمـ أيب اًمعز رمحف اهلل ذم ذح اًمطحوويي)ص
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ومل يؼؾ إن اإلموم جيى أن يؽقن معصقًمو, واًمراومضي أظمرس اًمـوس ص ػؼي ذم ه ذه 

موم اعمعصقم هق اإلموم اعمعدوم اًمذي مل يـػعفؿ ذم ديـ وال دكقو, اعمسلًمي8 ألهنؿ ضمعؾقا اإل

ومنهنؿ يدقمقن أكف اإلموم اعمـتظر حمؿد سمـ احلس ـ اًمعس ؽري اًم ذي دظم ؾ اًمرس داب ذم 

و مـ ذًمؽ سمسومراء, وىمد يؼقؿقن هـوك داسمي إمو سمغؾي, زقمؿفؿ ؾمـي ؾمتلم وموئتلم, أو ىمريبً 

ذم أوىم وت قمقـ قا ومقف و م ـ يـ ودي قمؾق ف  وإمو ومرؾًمو ًمػميمبفو إذا ظمرج, ويؼقؿقن هـ وك

سموخلروج: يو مقالكو اظمرج, يو مقالكو اظمرج, ويشفرون اًمسالح, وال أطمد هـوك يؼوشمؾفؿ 

 إمم همػم ذًمؽ مـ األمقر اًمتل يضحؽ قمؾقفؿ مـفو اًمعؼالء.اه 

ومـ أضمؾ هذه اًمعؼقدة اًمػوؾمدة )أقمـل ـمؾى اإلمومي(, ارشمؽب قا أقمظ ؿ اجل رائؿ8 وم نن 

 وم8 وشمورخيفؿ األؾمقد يشفد سمذًمؽ!!ًمدموء وارشمؽبقا اعمحرموت اًمعظأظمذوهو ؾمػؽقا ا

قًثو8 ومسػؽقا اًم دموء وىمتؾ قا األسمري وء م ـ ثؾمعقا وراءهو ؾمعًقو طم ,مل حيصؾقا قمؾقفوإن و

 أضمؾ ذًمؽ.

م ـ اًمس عل وراء اًمس ؾطي مف ام يموك ً  وال خيػك قمؾقؽ مو جيري هذه األيوم ذم ًمبـ ون 

 .اًمـتوئٍ, أو اخلسوئر

( ًمـقؾ ذيمره ْليتطمسـ كٍم اهلل رضب إرسائقؾ ذريعي )ومـ أؾمؾقب اًمتؼقي اوإكام اختذ  

مآرمؿ, وذر اًمرمود ذم وضمقه اًمغوومؾلم, وإال ومفؿ أيمؼم أصدىموء اًمقفقد واًمـصورى
(0)

. 

                                                             

وؾمقليت إن ؿموء اهلل ومصؾ ًمبقون مقاومؼوهتؿ ًمؾقفقد واًمـصورى, وم قاىمػفؿ م ع اًمقف قد واًمـص ورى    (0)
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ي هذه األيوم ذم سمالدكو اًمقؿـ مـ اخلروج قمغم وزم األمر اعمسؾؿ8 وذًمؽ حمرم ومو جير

و افَِّذيَن آَمـُوا َأضِقُعاوا  ىمول اهلل شمعومم: ,سمـص اًمؼرآن اًمؽريؿ َ ُشاوَل   اهللََيو َأُّيه َوَأضِقُعاوا افرَّ

َْمِر ِمـُْؽْم َؾنِْن َتـَوَزْظُمْم ِِف  ْٕ وُه إَِػ اهللِ َوُأويِل ا ٍ  َؾاُرده ُشاوِل إِنْ  ََشْ ـْاُمْم ُتْمِمـُاوَن بِاوهللِ َوافرَّ  ـُ

ِخِر َذفَِك َخْرٌ َوَأْحَسُن َتْلِوي ً  ْٔ   .[37اًمـسوء:]﴾َواْفَقْوِم ا

ـِ اوَ   ـِ قَمب وسٍ قَم ـ  َرؾُمقِل اهللِ  ,سم  ًْو َؾْؾَقْصِزْ َظَؾْقاهِ » :ىَموَل  قَم ِرَه ِمْن َأِمِرِه َصْق ـَ اُه  ,َمْن  َؾنِكَّ

َّٓ َموَت ِمقَمًي َجوِهؾِقَّيً  افـَّوِس َخَرَج ِمنَ  َفْقَس َأَحٌد ِمنَ  ا َؾَمَت َظَؾْقِه إِ ْؾَطوِن ِصْزً   ش.افسه

 (. 9667(, ومسؾؿ سمرىمؿ)5033ه اًمبخوري سمرىمؿ )روا

ـ  َكوومٍِع ىَموَل وَ  ـُ قُمَؿَر إمَِم  اهللِ ضَموَء قَمب دُ  :قَم َ  اهللِ قَمب دِ سم  ِر احل  ـ  َأم  قٍع طِملَم يَموَن ِم
ـِ ُمطِ ِة سم  ر 

ـَ َيِزيدَ  ـِ ُمَعوِوَيَي وَمَؼوَل  َمو يَموَن َزَم َرطُمقا أِليَِب قَمب دِ  :سم  ـِ ِوؾَمودَ  اـم  َ مح  إيِن  مَل  آشمِ َؽ  :وَمَؼوَل  ,ةً اًمر 

ؾَِس  ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ,أِلضَم  صَمَؽ طَمِديًثو ؾَمِؿع  َمْن َخَؾَع َيًدا ِمْن َضوَظٍي » :َيُؼقُل  َأشَمق ُتَؽ أِلطَُمد 

َي َفهُ  َٓ ُحجَّ  .شِهؾِقَّيً َوَمْن َموَت َوَفْقَس ِِف ُظـُِؼِه َبْقَعٌي َموَت ِمقَمًي َجو ,َفِؼَي اهللَ َيْوَم اْفِؼَقوَمِي 

 (.9639)رواه مسؾؿ سمرىمؿ

ِري  ىَموَل وَ  ُد  ـ  َأيِب ؾَمِعقٍد اخل  َخَر » :ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  :قَم ْٔ ؾِقَػَمْغِ َؾوْؿُمُؾوا ا إَِذا ُبويَِع ِْلَ

 .(9633)رواه مسؾؿ سمرىمؿ  ش.ِمـُْفَم 

                                                                                                                                                 

 ضد اإلؾمالم وأهؾف8 طمتك ال شمـبفر سمؿؽر اًمرواومض!!
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َرةَ وَ  ـ  َأيِب ُهَري  ـِ ا ,قَم ُف ىَموَل  ملسو هيلع هللا ىلصًمـ بِل  قَم َمَظَي َؾاَمَت َمْن َخَرَج » :َأك  ِمن افطَّوَظِي َوَؾوَرَق اْْلَ

قٍَّي َيْغَضُى فَِعَصَبٍي َأْو َيْدُظو إَِػ َظَصَبٍي َأْو َيـُْكُ  ,َموَت ِمقَمًي َجوِهؾِقَّيً  ًَ َراَيٍي ِظؿِّ َوَمْن َؿوَتَل ََتْ

ُب  ,َظَصَبًي َؾُؼمَِل َؾِؼْمَؾٌي َجوِهؾِقَّيٌ  مِي َيُْضِ َٓ َيَمَحوَصى ِمْن  َوَمْن َخَرَج َظَذ ُأمَّ َهو َوَؾوِجَرَهو َو َبرَّ

ًُ ِمـْهُ  َٓ َيِػي فِِذي َظْفٍد َظْفَدُه َؾَؾْقَس ِمـِّي َوَفْس  .شُمْمِمـَِفو َو

  .(9666)رواه مسؾؿ سمرىمؿ

ر اهلل قمؾقفؿ.  وهذا طمول همالء اًمـقيمك احلقصمقلم اْلن دم 

8 مـ أهؾ اًمبد  ومفتؼم سمخالوأدًمي هذا اًمبوب يمثػمة, وأمجعً قمؾقف األمي إال مـ ال يع

  واًمزيغ.
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ودضمؾً سمف اًمراومضي قمغم قمبود اهلل  ,اعمسؾؿلمقمغم اًمذي همرروا سمف  اًمزقموُف  ؿُّ سُّ ًموهذا هق ا

قمؼقدة اًمتؼقي ومفل شمعتؼم قمـدهؿ ريمـ مـ أريمون ديـفؿ وًمذا يؼ قل سموسمقي ف ذم  :اًمصوحللم

 (: 996االقمتؼودات )ص

 شمريمفو سمؿـزًمي شمرك اًمصالة اه . اقمتؼودكو ذم اًمتؼقي أهنو واضمبي مـ

 (: أهنو شمسعي أقمشور اًمديـ اه .4/495سمؾ ذم أصقل اًمؽوذم )

 ومام أسمؼقتؿ مـ اًمديـ يو أضمسوم اًمبغول وأطمالم اًمعصوومػم!!؟ 

ًمؽ ؾ  اًمراومض  رفِ ظ  قُ ومَ  8واخلدا  اًمبقاح ًمؾؿسؾؿلم ,وهذه اًمعؼقدة هل اًمؽذب اًمٍماح

وقمؼقدشمف اعمس تؿدة م ـ  ,ومرصي أفمفر رومضفومنذا وضمد  ,وقمغم موهؿ قمؾقف ,ىمقم أكف مـفؿ

 (ـمبعي اًمدار اًمقؿـقي:333, ىمول ؿموقمرهؿ اهلبؾ ذم ديقاكف)صقمـد اًمقفقد

 ومع    ذيب م    ـ ال أسم    قح سم    ذيمره

 

 م    و دم    ً ذم أرس اهل    قى وىمق    وده 

 

 

  ص  ـؿ هم  ًدا ي  دقمق إمم دي  ـ اهل  قى

 

 

 

  ًم    قال اًمتؼق    ي يمـ    ً م    ـ قمب    وده 

 

 

 

وموًمشقعي ؾمقائؿ اًمبد , وسمدقمفؿ ومق ف   عمعومالتهذا سمعض مو قمـد اًمؼقم, أمو اًمعبودات وا

 يمثػمة ال حتقهيو اعمجؾدات اًمؽبور, كعقذ سموهلل اعمؾؽ اًمغػور.

 ؾرق افشقعي:

ىم ول اسم ـ اًمؼ قؿ ذم اًمص قاقمؼ اعمرؾم ؾي  ومرق اًمش قعي يمث ػمة ضم ًدا, وم ذاهبفؿ خمتؾػ ي,

(3/636:) 
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يبؾغقن صمـت لم وؾم بعلم وأمو اًمشقعي وملقمظؿ شمػرىًمو واظمتالوًمو مـ اعمعتزًمي8 طمتك ىمقؾ: إهنؿ 

 . اه ومرىمي وذًمؽ ألهنؿ أسمعد ـمقائػ اعمؾي قمـ اًمسـي

  – ه ورون سم ـ ؾم عقد اًمعج كم وه ق –وطمسبل مو ىموًمف ومقفؿ اخلبػم مؿ ومـ يمون مـفؿ 

 :ىمول(50ويمون مـ رؤوس اًمزيديي يمام ذم شملويؾ خمتؾػ احلديٌ السمـ ىمتقبي )ص

 شم     رأن اًمراومض     لم شمػرىم     قا أمل

 

 

ومؽؾف    ؿ ذم ضمعػ    ر 
(0)

 مـؽ    را ىم    ول 

 

 

 ومطوئػ    ي ىم    وًمقا إم    وم وم    ـفؿ

 

 

 قائ    ػ ؾم    ؿتف اًمـب    ل اعمطف    راـم  

 

 

 وم  ـ قمج  ى مل أىمض  ف ضمؾ  د ضمػ  رهؿ

 

 

 سمرئ    ً إمم اًم    رمحـ مم    ـ دمػ    را  

 

 

 سمرئ  ً إمم اًم  رمحـ م  ـ يم  ؾ راوم  ض 

 

 

 سمص  ػم سمب  وب اًمؽػ  ر ذم اًم  ديـ أقم  قرا   

 

 

 إذا يمػ أه ؾ احل ؼ قم ـ سمدقم ي مه  

 

 قمؾقف  و وإن يؿض  قا قم  غم احل  ؼ ىمٍم  ا   

 وًم  ق ىم  ول إن اًمػق  ؾ ض  ى ًمص  دىمقا  

 

 وًم    ق ىم    ول زكج    ل حت    قل أمح    را  

 وأظمؾ   ػ م   ـ سم   قل اًمبع   ػم ومنك   ف  

 

 إذا ه     ق ًم ىمب     ول وضم     ف أدسم     را  

 ومؼ     بح أىم     قام رم     قه سمػري     ي 

 

 يم  ام ىم  ول ذم قمقس  ك اًمػ  رى م  ـ شمـٍم  ا   

 

                                                             

 رمحف اهلل, ىمد شمؼدم ذيمره. ضمعػر سمـ حمؿد اًمصودق هق (0)
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ـي   وسمريموشمف. اهلل ورمحي قمؾقؽؿ اًمسالم :افسه

 سالم ورمحي اهلل وسمريموشمف.وقمؾقؽؿ اًم افزيدي:        

ـي     َشاْوُهْم  ىمول رسمـو ؾمبحوكف وشمعومم: : افسه َػُروا ِمْن ِدياـُِؽْم َؾا  ََّتْ ـَ اْفَقْوَم َيَِْس افَِّذيَن 

ًُ َفُؽاُم اإْلِ  ًُ َظَؾاْقُؽْم كِْعَؿمِاي َوَرِضاق ًُ َفُؽْم ِديـَُؽْم َوَأَْتَْؿا َؿْؾ ـْ ْشا َم َواْخَشْوِن اْفَقْوَم َأ

 , وموحلؿد هلل اًمذي أكعؿ قمؾقـو سمـعؿي اإلؾمالم.[3 وئدة:اعم]﴾ِديـوً 

 احلؿد هلل. افزيدي:

ـي:  ظمػم األكوم. وكحؿد رسمـو اًمذي ضمعؾـو مـ أشمبو  حمؿد  افسه

  احلؿد.هلل افزيدي:

ـي:   . احلقار يؽقن قمغم يمتوب اهلل شمعومم, وؾمـي رؾمقًمف افسه

 رضقً سمذًمؽ, واحلجي ومقفام دون ؾمقامهو.افزيدي:  

هؾ دمد سمورك اهلل ومقؽ ذم يمتوب اهلل أن اعمسؾؿلم يؽقكقن قمدة ومرق, أم دمد أهنؿ   ـي:افسه 

 واضمى قمؾقفؿ أن يؽقكقا مجوقمي واطمدة؟

 يؽقكقا أمي واطمدة.واضمى أن سمؾ افزيدي: 

ـي  ـمقى وملظمؼمين مـ شمتبع أكً؟ :افسه

 كحـ شمبع ًم موم زيد سمـ قمكم ريض اهلل قمـف.: افزيدي 
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ـي: صوًمح رمحف اهلل وأؾمؽـف ضمـتف8 ًمؽـ مـ أومضؾ هق أم قمكم ي ـ  زيد سمـ قمكم رضمؾ افسه

 أيب ـموًمى ريض اهلل قمـف؟

 ال ؿمؽ أن قمؾًقو أومضؾ. :افزيدي

ـي:  إذن ومؼؾ زم ًمِ َؿ شمتبع اعمػضقل مع وضمقد اًمػوضؾ؟ افسه

 صح إذن كحـ ؿمقعي قمكم أصاًل, زيد سمس هؽذا؟ افزيدي:

ـي:  وقمـدي ؾممال آظمر شمسؿح سموجلقاب قمـف؟ افسه

 كعؿ, مورأيً مـؽ إال ظمػًما.  ي:افزيد

ـي: قمكم ريض اهلل قمـف مـ ضُمؾ ي اًمصحوسمي وظمػمهتؿ ريض اهلل قمـف, وذم صحقح مسؾؿ  افسه

ـ   (56سمرىمؿ ) ل   , ىَموَل:قَمكِمِ قَم ُم  ُد اًمـ بِل  األ  ُف ًَمَعف  َب َي َوسَمَرَأ اًمـ َسَؿَي إِك  ِذي وَمَؾَؼ احل   8إزَِم   َواًم 

ب  
ـٌ َواَل ُيب ِغَضـِل إاِل  ُمـَوومٌِؼ َأن  اَل حُيِ ِم  .ـِل إاِل  ُمم 

أم  عؾؿ أكـو كحى قمؾًقو طمًبو مًجو, ًمؽـ مـ أومضؾ قمكم سم ـ أيب ـموًم ى ريض اهلل قمـ فوموهلل ي

 ؟رؾمقل اهلل 

ه ق  ؼوركي8 ًمؽ ـ م وأومضؾ, سمؾ ال م هذا معؾقم, وال خيػك أن رؾمقل اهلل  افزيدي: 

 اًمؼصد مـ هذا اًمسمال؟

ـي:  مع قمؾؿؽ سمػضؾف قمغم همػمه؟ ًمؼصد مل ال شمتبع رؾمقل اهلل ا افسه

و ماو وشاعه إٓ ؟ فو ـون أخى موشى حقً أِل آت َّبو بقضو  كؼقي»يؼقل:  ورؾمقل اهلل 

 وهمػمه, وهق طمديٌ صحقح سمطرىمف. (365/ 3) . رواه أمحد«اتبوظي

 كحـ مـ ؿمقعي قمكم.أكو متبع ًمف, ًمؽـ  افزيدي:
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ـي:  ؟ؾمقل اهلل ومؾؿ ال شمؽقن مـ ؿمقعي ر افسه

 اْلن قمرومً أكؽؿ شمبغضقن أهؾ اًمبقً!! : افزيدي

ـي: ـ   افسه  ؟أهؾ سمقً َم

 .أهؾ سمقً رؾمقل اهلل : افزيدي

ـل:   ؟بغض أهؾ سمقً رؾمقل اهلل كويمقػ قمرومً أكـو اًمسُّ

 ألكؽ شمؼقل ال كؽقن مـ ؿمقعي قمكم!!: افزيدي 

ـي:  :قمغم ىمقًمؽ هذا مماظمذشمون افسه

 ؾ سمقً اًمـبقة:األومم: ىمقًمؽ: إكـو كبغض أه

لم وهذا ًمقس سمصحقح ومؽتى أهؾ اًمسـي ـموومحي سمذيمر ومضوئؾ أهؾ سمقً اًمـب قة اًمص وحل

وًمق ىمرأت ذم صحقح اًمبخوري, أو صحقح مسؾؿ قمغم أىمؾ شمؼدير ًمقضم دت ذيم ر  ,مـفؿ

ومضوئؾ أهؾ اًمبقً, وهذان اًمؽتوسمون مهو أصح اًمؽتى اعمصـػي8 ويمذا همػممهو م ـ يمت ى 

ًمتصـقػ اًمؼريى مو أًمػتف سمعض كسوء أهؾ اًمسـي وه ل ا ,أهؾ اًمسـي8 ومـ ذًمؽ اًمؼريى

 .«ومضوئؾ أهؾ سمقً اًمـبقة"أم ؿمعقى اًمقادقمقي سمعـقان: 

 واشمبوقمف مع حمبتف هق دًمقؾ حمبي أهؾ سمقتف. اًمثوكقي: أن رأس أهؾ سمقً اًمـبقة هق اًمـبل 

بهوَن   أًمقس اهلل شمعومم: 
ـُْمْم َُتِ ـُ بِْبؽُ  اهللَُؿْل إِْن  بُِعوِّن ُُيْ  اهللَُوَيْغِػْر َفُؽاْم ُذُكاوَبُؽْم وَ  اهللُُم َؾوتَّ

  [.39آل قمؿران:﴾]َؽُػوٌر َرِحقمٌ 

 سمغم.: اًمزيدي 

ـي:  واًمشوقمر يؼقل: افسه
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 طمب  ف شم  زقمؿ وأك  ً اإلًم  ف شمعص  

 

 سم  ديع اًمؼق  وس ذم ذاك إن ًمعؿ  ري 

  ألـمعت     ف حتب     ف يمـ     ً ًم     ق 

 

 مطق    ع حي    ى عم    ـ اعمح    ى إن 

 ؟اشمبو  رؾمقل اهلل قمدم  ومفؾ مـ حمبي أهؾ سمقً رؾمقل اهلل  

 ال.: اًمزيدي

ـي:  إذن هذا حمقر اخلالف سمقــو وسملم اًمشقعي8 أهنؿ أطمبقا أهؾ سمق ً رؾم قل اهلل  افسه

وإن يمون مـ أؿم د اًمـ وس أـمو  رؾمقل اهللومؿـ  ,ومل يبوًمقا سمطوقمي رؾمقل اهلل 

 ألهؾ سمقً اًمـبقة رمقه سموًمعظوئؿ.  طمًبو

أيمثر مـ أي أطم د , وكتبعف ل اهلل حى أهؾ اًمبقً ًمؽـ سمٍماطمي كحى رؾمقومـحـ ك

ـ   وكتبعف وطمده, مـ اًمبنم, ـِ  اهللِ قَمب دِ وَمَع َؿ   اهللُِهَشوٍم ىَموَل يُمـ و َمَع اًمـ بِل  َصغم   سم  قَمَؾق ِف َوؾَم ؾ 

َط وِب  ـِ اخل  ًَ َأطَمىُّ إزَِم   ًَمُف قُمَؿُر َيو َرؾُمقَل اهللِ وَمَؼوَل  ,َوُهَق آظِمٌذ سمَِقِد قُمَؿَر سم    أَلَك 
ٍ
ء ـ  يُمؾ  َر  ِم

ِز  ـ  َكػ  َوافَِّذي َكْػِيا بَِقاِدِه َحمَّاى  ,َٓ »: َوؾَمؾ ؿَ  َوقَمغَم آًمِفِ قَمَؾق ِف اهللُ وَمَؼوَل اًمـ بِلُّ َصغم   ,إاِل  ِم

وَن َأَحىَّ إَِفْقَك ِمْن َكْػِسَك  ـُ  .شَأ

َن َواهللِ :وَمَؼوَل ًَمُف قُمَؿرُ  ُف اْل  ًَ َأطَمىُّ إزَِم   وَمنِك  ِز  أَلَك  ـ  َكػ  قَمَؾق  ِف   اهللُوَمَؼ وَل اًمـ بِ لُّ َص غم   ,ِم 

َن َيو ُظَؿرُ : »َوؾَمؾ ؿَ  ْٔ  . شا

 (. 4443رواه اًمبخوري سمرىمؿ )

 فو؟ومام هل أصقًمؽؿ اًمتل شمسػمون قمؾق: افزيدي

ـي:   صمالصمي: اًمؽتوب, واًمسـي, قمغم ومفؿ اًمسؾػ اًمصوًمح. افسه

  ىمد أـمؾً قمؾقؽ؟هؾ يؿؽـ أن شمقضمز زم دًمقؾ ذًمؽ8 وًمعكم: افزيدي
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ـي:  أدًمي ذًمؽ يمثػمة, ًمؽـ أذيمر مـفو: افسه

َِ اْدُْسَمِؼقَم  ىمقل اهلل شمعومم:  ا َ ًَ َظَؾْقِفْم َؽْرِ اْدَْغُضاوِب  *اْهِدَكو افكِّ َِ افَِّذيَن َأْكَعْؿ ا ِِصَ

وفِّغَ  َٓ افضَّ ُش   , وىمقل اهلل شمعومم:[5–4]اًمػوحتي:﴾َظَؾْقِفْم َو وَل ِمْن َبْعِد َماو َوَمْن ُيَشوؿِِق افرَّ

ااَدى َوَيمَّبِااْع َؽااْرَ َشاابِقِل اْدُااْمِمـَِغ ُكَوفِّااِه َمااو َتااَوػَّ َوُكْصااؾِِه َجَفااـََّم َوَشااوَ ْت  َ َفااُه اَْلُ َتَبااغَّ

  .[993اًمـسوء:]﴾َمِصراً 

 وهؾ هـوًمؽ مـ حمذور أن أيمقن زيدًيو ؾُمـًقو؟ افزيدي: 

ـي:   م؟وهؾ يصؾح أن جيتؿع اًمـقر واًمظال افسه

 ويمقػ ذاك؟: افزيدي

ـي:  ي سمدقمي وضالًمي.اًمزيديو وهدى, اًمُسـي اؾمتؼومي افسه

 ومؾَؿ ال شمؽقن اًمُسـي سمدقمي وضالًمي؟ : افزيدي

ـل:   ؟ـ  أصؾحؽ اهلل أشمدري ؾمـي مَ اًمسُّ

 , وهؾ أطمد يتبع معف, أو همػمه؟إهنو ؾمـي حمؿد رؾمقل اهلل 

 ي ؾممال.ال وىمد وضح زم احلؼ, وهلل احلؿد ًمؽـ سمؼل قمـد: افزيدي 

ـي:  ومو هق وومؼؽ اهلل ًمؾفدى؟ افسه

 مو هل اًمبدقمي اًمتل كسؿعؽؿ يمثػًما شمدكدكقن مو؟: افزيدي 

ـي: م ـ أم قر اًم ديـ سمؼص د  اًمبدقمي هل يمؾ مو أطمدث سمعد مقت رؾم قل اهلل  افسه

 اًمتعبد.
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, وهل ي سمدقمي8 ألهنو مل شمؽـ قمغم قمفد رؾمقل اهلل اًمزيديقمغم هذا اًمتشقع, أو : افزيدي

 شمعبديي.أمقر 

ـل:  .شوـل بدظي ض في» 8كعؿ اًمسُّ

متبع اًمؽتوب واًمسـي قمغم ومفؿ اًمسؾػ,  ,إذن وملكو ؾُمـل مـ أشمبو  رؾمقل اهلل : افزيدي

 أكو وزيد وقمكم ريض اهلل قمـف, وؾموئر اًمصوحللم.

ـي:  كسلل اهلل ًمـو وًمؽ اهلدايي واًمتقومقؼ طمتك اعمامت. افسه

سمؾ هق طموصؾ قمدة طمقارات مع قمدة أومراد مـ  اكتفك هذا احلقار, وًمقس طمقاًرا خمؽمقًمو8

 اًمزيديي أو اًمشقعي, واهلل اهلودي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ.
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 مً أساس دييكه يا شيعة اجلَل!

يمام  رمحف اهلل وهق مـ أهؾ اًمبقً يصُػ شمؼؾبوت اًمراومضي إؾمحوق سمـ يقؾمػ اعمتقيمؾىمول 

 :(9/933ذيمره اإلموم اًمشقيموين ذم اًمبدر اًمطوًمع )

                  ؾم     وداشمـو أهي     و األقم     الم م     ـ

 

 

 اعمش      ؽؾ لومص      وسمقح دي      وضم 

 

 

 

           ظمؼموك   و ه   ؾ ًمـ   و م   ـ م   ذهى

 

 

   رم اًمعؿ     ؾ ك رم اًمؼ     قل أوؼتَػ     يُ   

 

 

                كرقم     ك سم     ال م شمريمـ     و مه     الً أ 

 

 

 ؾم     وئؿ كؼػ     قه هن     ٍ اًمس     بؾ  

 

 

ىمؾـ    و ًمقحق    كذا نوم     
(0)

             ىمق    ؾ ال 

 

هفـ    و احل    ؼ ًمزي    د سم    ـ قم    كم   
(1)

 

 
                  وإذا ىمؾـ      و ًمزي      د طمؽؿ      قا 

 

 أن حيق     ك ىمقًم     ف اًم     ـص اجل     كم  

 

 

                                                             

وشم قذم م و  (,463حيقك سم ـ احلس لم سم ـ اًمؼوؾم ؿ سم ـ إسم راهقؿ اهل ودي, ك زل ص عدة ؾم ـي ) هق (0)

( سمجومع اهلودي, وسمـقا قمغم ىمؼمه شموسمقشًمو, وضمعؾقا ومقف صمؼًبو يصبقن ومقف اًمطقى, يضحؽقن 476ؾمـي)

ىمؼمه ىمبي وهق ُيدقمك مع اهلل, سمؾ وسمـقا قمكم  قمغم ضمفؾي اًمـوس8 سملهنو ريح اجلـي خترج مـ ىمؼم اهلودي!!

 هلؿ مـسؽ قمـد ىمؼمه كسلل اهلل اًمعوومقي.

 ومعؾقف وزره ووزر مـ شمبعف-وهق أول مـ أدظمؾ اًمرومض إمم اًمقؿـضوٌل, معتززم اًمعؼقدة مـحرف, هق و

 واهلودويي شمـتسى إًمقف, وأيمثر مـ مؾؽ اًمقؿـ مـ اًمزيديي سمعده مـ كسؾف. -إمم يقم اًمؼقومي

(, وطموؿمقي ؿمقخـو مؼبؾ رمح ف اهلل قم غم 6/969(, واألقمالم ًمؾزريمكم )57راضمع ـمبؼوت ومؼفوء اًمقؿـ )

 ًمقحقك سمـ محزة. «حوسمي ؾمقد اعمرؾمؾلماًمرؾموًمي اًمقازقمي قمـ ؾمى ص"

 اعمؾؼى سمزيـ اًمعوسمديـ8 إًمقف شمـسى اًمزيديي, شمؼدم. زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم هق (1)
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                                   ذا ىمؾـ        و هل        ذا وًم        ذاإو 

 

 ومف      ؿ ظم      ػم مجق      ع اعمؾ      ؾ  

 

 

          أو ؾم    قاهؿ م    ـ سمـ    ك وموـمؿ    ي

 

 سمع     د اًمرؾم     ؾ لأمـ     وء اًم     قطم   

 

 

     و ظمورضًم    اًل ىم    رروا اعم    ذهى ىم    ق 

 

لاْل قم  ـ كص  قص  
(0)

 وموسمح  ٌ وؾم  ؾ 

 

 

                ا ىم       رره ًن يؽ       ـ جمتف       دإ 

 

 ا ًم      ف يم      وألول ًيم      ون شمؼؾق      د  

 

 

                 ن يؽ     ـ ىم     رره م     ـ دوك     فإ 

 

 ومؼ     د اكس     د ـمري     ؼ اجل     دل  

 

 

             صم    ؿ م    ـ ك    وفمر أو ضم    ودل أو 

 

 رام يمش      ػو ًمؼ      ذى مل يـج      ؾِ   

 

 

                ىم      دطمقا رم ديـ      ف واخت      ذوا

 

 ف مرم    ك ؾم    فوم اعمـص    ؾقمرض      

 

 

 احلسـ سمـ إؾمحوق سمؼصقدة مطؾعفو: وىمد رد قمغم هذه اًمؼصقدة

          طمب     ذا كظ     ؿ ؾم     مال ضموءك     و

 

 م     ـ سمؾق     غ ال جُي     ورى مؼ     قل   

 

 

 وومقفو:

                 ال شمؼؾ       د قموعًم       و جمتف       ًدا

 

 إك     ام اًمتؼؾق     د ؿم     لن اًمعط     ؾ  

 

 

             ىمؾ      د اْلل وقم      ـفؿ ال مت      ؾ 

 

 قم   ـ مف   ووي اًمزًم   ؾ شم   ـٍ ىمطًع   و  

 

 

وأضموب قمؾقف اًمعالمي قمبد اهلل سمـ قمكم اًمقزير سمؼصقدة, وعمو رأى حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ األمػم 

 اجلقاسملم اًمسوسمؼلم أضموب سمؼصقدة مطؾعفو:

                 ىم     د أشمق     تؿ سمس     مال مش     ؽؾ

 

 ال أرى إؿم          ؽوًمف سموعمـج          ؾ  

 

 

 وومقفو:

                 ويؼقًم       قن: ه       ؿ زيدي       ي

 

 ج     ف ذم مع     زلوه     ؿ قم     ـ هن  

 

 
                                                             

 .ومؿذهبفؿ خموًمػ عمو قمؾقف أهؾ اًمبقً ريض اهلل قمـفؿ وصدق رمحف اهلل (0)
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             ه        ذه يمت        بفؿ كوـمؼ        ي 

 

 سموخلالوم     وت ًمزي     د سم     ـ قم     كم 

 

 

                إن شمتبع     ً اًم     ـص ذم مس     لًمي

 

 ىم        وًمقا ؿم        وومعل طمـ        بكم  

 

 

 إمم آظمرهو.

هذه اًمؼصقدة يمتى إمم واًمد حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ )إؾم امقمقؾ  سمـ إؾمحوقوعمو ـموًمع احلسـ  

ضقي, ومرد قمؾقف إؾم امقمقؾ سم ـ ص الح األم ػم سمـ صالح األمػم( يطؾى مـف احلؽؿ ذم اًمؼ

 . كثًرا

, صمؿ أضموب احلسـ سمـ إؾمحوق سمجقاب آظم ر قم غم كػ س اًمس مال سمغ ػم وزك ف سمؼص قدة

سمغ ػم وزك ف  إؾمامقمقؾ األمػم وملضموب قمؾقف حمؿد سمـ واقمؽمف ومقفو سمبعض اًمســ يموًمضؿ,

 ,قمنم  اصمـ ل, وىمد شمقاًمً اًمردود واألضمقسمي طمتك سمؾغ ً ورويف سمام طمؾ معظؿ اإلؿمؽول

 .وًمقال أكـل اظمتٍمت ًمزسمرهتو
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 باءألِلاال خيفى على  ىداء

ومقف ومسوًدا سمتجفقؾ اًمـوس طمتك يمون  وقموَث  ,إن اًمتشقع ىمد طمؽؿ اًمقؿـ أيمثر مـ أًمػ قموم

وسم وىمل اًمـ وس  ,وهؿ مـ يس ؿقهنؿ اًمس ودة 8اًمعؾؿ حمصقًرا ذم ـمبؼي معقـي مـ اعمجتؿع

ي: مو ظمؾؼ اهلل ؾمقًدا إال ظمؾ ؼ ًم ف واًمـذر ًمؾسقد طمتك ىمول ىموئؾ اًمشقع ,واًمزراقمي ,ًمؾرقمل

 أطمد قمنم ىمبقؾًقو ظمودًمو.

 ,واًمػؼف وء ,مش ويخ اًمعؾ ؿو ,ىمد شمػؼف أسمـوء اًمؼبوئؾ وصور وم قفؿ اًمعؾ امء 8وأًمػ ال, ال

 .واعمحؼؼلم ,واعممًمػلم ,واًمدقموة ,واًمقضمفوء

 ,واًمص ـوقمي ,واًمزراقم ي ,واهلـدؾم ي ,ن ذم ؾم وئر اعمج والت م ـ اًمط ىقاعممهؾومقفؿ و 

  !!ؿ اعمكمء سموًمؼمدىمونؽُ ؾَ ػ  ـ يؼبؾقا شمَ وهمػمهو ومؾ

 .ومؼد ظمبتؿ وظمرسشمؿ 8قمغم اًمريمىًمؽؿ  نقبُ ـ شمروهؿ حَي  وًم

 .يرانإذم  ؾموداشمؽؿوكحـ كـتظر شمسػػميمؿ إمم  
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 !!الصيعة لليَود واليصازى موافكات

  (:46-9/46) اًمـبقيي اًمسـي مـفوج ذم شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ ىمول

 اًمقفقد: حمـي اًمراومضي حمـي أن ذًمؽ وآيي

 شمص ؾح ال اًمراومض ي: وىموًم ً داود, آل ذم إال اعمؾ ؽ يص ؾح ال اًمقف قد: ىموًمً -9 

 قمكم. وًمد ذم إال اإلمومي

 اًمسقػ ويـزل اًمدضمول, اعمسقح خيرج طمتك اهلل ؾمبقؾ ذم ضمفود ال اًمقفقد: وىموًمً -4

 م ـ مـ ود ويـ ودي اعمفدي, خيرج طمتك اهلل ؾمبقؾ ذم ضمفود ال اًمراومضي: وىموًمً اًمسامء, مـ

 اًمسامء.

 قمـ واحلديٌ اًمراومضي, ويمذًمؽ اًمـجقم, اؿمتبوك إمم اعمغرب يمظمرون واًمقفقد -3

 .(9)شافـجوم اصمبوك إػ ادغرب يمخروا موِل افػطرة ظذ أممي تزال ٓ» ىمول: أكف  اًمـبل

 اًمراومضي. ويمذًمؽ ؿمقًاو, اًمؼبؾي قمـ شمزول واًمقفقد -6

 اًمراومضي. ويمذًمؽ اًمصالة, ذم شمـقد واًمقفقد -3

 اًمراومضي. ويمذًمؽ اًمصالة, ذم أصمقامو شمسدل اًمقفقدو -4

                                                             

وم ي ( وهق طمسـ, وهذا ؿموهد قمقون قم غم اًمراومض ي8 يعروم ف قم3/644أيقب, رواه أمحد )قمـ أيب   (9)

 اًمـوس ىمبؾ ظموصتفؿ, أهنؿ ال يػطرون طمتك شمشتبؽ اًمـجقم!!



 إىكاذ الصيعي الغسيل
38 

 اًمراومضي. ويمذًمؽ قمدة, اًمـسوء قمغم يرون ال واًمقفقد -5

 اًمؼرآن. طمرومقا اًمراومضي ويمذًمؽ اًمتقراة, طمرومقا واًمقفقد -6

 اًمراومضي. ويمذًمؽ صالة, مخسلم قمؾقـو اهلل اومؽمض ىموًمقا: واًمقفقد -7

 واًمسوم قمؾقؽؿ, اًمسوم يؼقًمقن: كامإ اعمممـقن, قمغم اًمسالم خيؾصقن ال واًمقفقد -90

 اًمراومضي. ويمذًمؽ اعمقت,

 اًمراومضي. ويمذًمؽ ,(0)اًمضبوب و واعمرموهك اجلري اًمبحري يليمؾقن ال واًمقفقد -99

 اًمراومضي. ويمذًمؽ اخلػلم, قمغم اعمسح يرون ال واًمقفقد -94

 اهلل أظمؼمك و وىم د ,اًمراومض ي ويم ذًمؽ يمؾفؿ, اًمـوس أمقال يستحؾقن واًمقفقد -93

قِّاغَ  ِِف  َظَؾْقـَاو َفْقَس  َؿوُفوا  أهنؿ: اًمؼرآن ذم سمذًمؽ [53قمؿ ران: ]آل ﴾َشابِقٌل  إُمِّ
 ويم ذًمؽ , 

 اًمراومضي.

 اًمراومضي. ويمذًمؽ اًمصالة, ذم ىمروهنو قمغم شمسجد واًمقفقد -96

 اًمراومضي. ويمذًمؽ اًمريمق , ؿمبف مراًرا سمرؤوؾمفو ختػؼ طمتك شمسجد ال واًمقفقد -93

 اًمراومض ي ويمذًمؽ اعمالئؽي, مـ قمدوكو هق ويؼقًمقن: ضمؼميؾ, شمبغض واًمقفقد -94

 . حمؿد قمغم سموًمقطمل همؾط يؼقًمقن:

 ظمصؾي: ذم اًمـصورى واومؼقا اًمراومضي ويمذًمؽ -95

                                                             

 .و هل األركى واهلل أقمؾؿ (9)
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 يتزوضمقن اًمراومضي ويمذًمؽ متتًعو, مـ يتؿتعقن إكام صداق ًمـسوئفؿ ًمقس اًمـصورى 

 اعمتعي. ويستحؾقن سموعمتعي,

 سمخصؾتلم: اًمراومضي قمغم واًمـصورى اًمقفقد ووَمُضَؾً

 مؾتؽؿ؟ أهؾ ظمػم مـ اًمقفقد ؾُمِاؾً –9

 مقؾمك. أصحوب ىموًمقا: 

  ؟ مؾتؽؿ أهؾ ظمػم مـ اًمـصورى ؾُمِاؾً و –4 

 قمقسك. طمقاري ىموًمقا:

 مؾتؽؿ؟ أهؾ ذ مـ اًمراومضي وؾماؾً 

 ومسبقهؿ. هلؿ سموالؾمتغػور أمروا , حمؿد أصحوب ىموًمقا: 

 وال ىم دم, هل ؿ ثبًي وال رايي, هلؿ شمؼقم ال اًمؼقومي, يقم إمم مسؾقل قمؾقفؿ وموًمسقػ 

 دقمقة. هلؿ دموب وال يمؾؿي, هلؿ دمتؿع

 ك وًرا ًمؾح رب أوىم دوا يمؾام متػرق, ومجعفؿ خمتؾػي, ويمؾؿتفؿ مدطمقضي, دقمقهتؿ 

 اهلل. أـمػلهو

-4/73اعمقضققموت) ذم اهلل رمحف اجلقزي اسمـ اإلموم يمالم مـ مستػود وهق اكتفك.

 زيودة. مع اًمسؾػ, أضقاء ط(76
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ال  وأٍلُ للصيعة يف خرالٌ اإلسالوخ يف جبني التازيمواقف 
 !!تيسى

 :بن أِب ضوفى ريض اهلل ظـه وٓ كـسى خذٓكؽم فعع 

 ,, ووىمً اًمشدةجرِ وهذا يشفد سمف اًمتوريخ طمقٌ ظمذًمقا قمكم سمـ أيب ـموًمى ذم اًمقىمً احلَ 

 (:60/طمقادث ؾمـي6ىمول احلوومظ اإلموم اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم اًمبدايي واًمـفويي )

م قر, واض طرب قمؾق ف ضمقش ف, مـلم ريض اهلل قمـف ىمد شمـغص ً قمؾق ف األيمون أمػم اعمم 

واؾم تػحؾ أم ر أه ؾ اًمش وم, وص وًمقا  !!أهؾ اًمعراق, وكؽؾقا قمـ اًمؼقوم معف وظموًمػف

مرة عمعووي ي سمؿؼته  طمؽ ؿ احلؽؿ لم ذم ظمؾعف ام , زاقمؿلم أن اإلو وؿماماًل وضموًمقا يؿقـً 

قمـ أطمد, وىمد يمون أه ؾ اًمش وم  مرةوشمقًمقي قمؿرو سمـ اًمعوص معوويي قمـد ظمؾق اإل ,وقمؾقً 

ض عػ ضم لش أه ؾ  ,مػم, ويمؾام ازداد أهؾ اًمشوم ىمقةسمعد اًمتحؽقؿ يسؿقن معوويي األ

رض ذم ذًم ؽ اًمزم ون, أقمب دهؿ اًمعراق, هذا وأمػمهؿ قمكم سمـ أيب ـموًمى ظمػم أه ؾ األ

وأزهدهؿ, وأقمؾؿفؿ وأظمشوهؿ هلل قمز وضمؾ, ومع هذا يمؾف ظمذًمقه وختؾ قا قمـ ف طمت ك 

 ... إًمخ.ك اعمقت, وذًمؽ ًمؽثرة اًمػتـ وفمفقر اعمحـيمره احلقوة ومتـ

  :م بوْلسغهرؽوم

ىمول احل وومظ  «مـ ىمتؾ احلسلم؟ "طمقٌ طمرضقه قمغم ىمتول يزيد, صمؿ شمريمقه, يمام ذم يمتوب 

 (:49اسمـ يمثػم ذم اًمبدايي واًمـفويي )طمقادث ؾمـي اإلموم 
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طؾؼ سم ف صمؿ ًمبسفو وظمرج سمسقػف ومؼوشمؾ طمتك ىمتؾ, ىمتؾف رضمؾ مـ مذطمٍ وطمز رأؾمف وم وك 

 وىمول ذم ذًمؽ:  ,إمم اسمـ زيود

 وذهب   و ومض   ي ريم   ويب أوىم   ر

 

 اعمحجب  و اعمؾ  ؽ ىمتؾ  ً ومؼ  د 

 وأسم  و وأًم   اًمـ  وس ظم  ػم ىمتؾ  ً 

 

 !!كس  بو يـس  بقن إذ وظم  ػمهؿ 

وملوومده إمم يزيد سمـ معوويي ومقضع رأؾمف سم لم يدي ف, وقمـ ده أسم ق سم رزة االؾم ؾؿل,  :ىمول 

 يزيد يـؽً سموًمؼضقى قمغم ومقف ويؼقل:  ومجعؾ

 أقم زة رضم ول م ـ هوم و يػؾؼـ

 

 وأفمؾ ام أقم ؼ يم وكقا وهؿ قمؾقـو 

وقم غم آًم ف ومؼول ًمف أسمق سمرزة: ارومع ىمضقبؽ, ومقاهلل ًمرسمام رأيً رؾمقل اهلل ص غم اهلل قمؾق ف  

 و ومقف قمغم ومقف يؾثؿف.وؾمؾؿ واضعً 

ىمول: وأرؾمؾ قمؿر سمـ ؾمعد سمحرمف وقمقوًمف إمم اسمـ زيود, ومل يؽـ سمؼل مـ آل احلس لم إال 

ومطرطم ً زيـ ى كػس فو قمؾق ف  ,مع اًمـسوء, وملمر سمف اسمـ زيود ًمقؼتؾ وهمالم, ويمون مريًض 

وىموًمً: واهلل ال يؼتؾ طمتك شمؼتؾقين, ومرق هلو ويمػ قمـف, ىمول: وملرؾمؾفؿ إمم يزيد ومجؿ ع 

وه سموًمػتح, ومؼ وم رضم ؾ م ـفؿ ليزيد مـ يمون سمحرضشمف مـ أهؾ اًمشوم صمؿ دظمؾقا قمؾقف ومفـ

و أمػم اعمممـلم ه ى زم ه ذه, ومؼوًم ً ومؼول: ي -وكظر إمم وصقػي مـ سمـوشمف  -أمحر أزرق 

زرق ومؼ ول زيـى: ال وال يمرامي ًمؽ وال ًمف, إال أن خترضمو مـ ديـ اهلل, ىمول: وملقمودهو األ

 !!ًمف يزيد: يمػ قمـ هذا

صمؿ أدظمؾفؿ قمغم قمقوًمف, صمؿ محؾفؿ إمم اعمديـي, ومؾام دظمؾقهو ظمرضمً ام رأة م ـ سمـ ل قمب د 

 ؼوهؿ وهل شمبؽل وشمؼقل: كوذة ؿمعرهو واضعي يمؿفو قمغم رأؾمفو شمتؾ  اعمطؾى
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 ًمؽ ؿ اًمـبل ىمول إن شمؼقًمقن موذا

 

 م ؿاأل آظم ر وأك تؿ ومعؾتؿ موذا 

 مػتؼ  دي سمع  د وسم  لهكم سمع  ؽميت 

 

 رضضم قا وم ـفؿ أؾمورى مـفؿ 

 سم                                 دم

 

 كص حً إذ ضمزائل هذا يمون مو

 ًمؽ                                 ؿ

 

 رطمؿ ذوي ذم سمسقء ختؾػقين أن 

 . اه 
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 فك:ؾؿن ذ ,وافـصورى ظذ مر افزمن ع افقفودمافراؾضي  مواؿف

 :ِف ظفد افعزيز بوهلل واْلوـم بلمر اهلل افػوضؿياألول:   

ـَ   ذم هذا اًمزمـ ذاق اًمـوس ذم األرض ًمقعقث قا ومقف و   ًمقفقدَ اًمػوـمؿققن ا اًمقيالت إذ مؽ 

ومثور اًمـوس اًمػسود, وؾمؾؿ وازم اًمدوًمي اًمػوـمؿقي ذم قمسؼالن اعمديـي احلصقـي ًمؾصؾقبقلم8 

   .(363واجلـد قمؾقف وىمتؾقه ؾمـي )

ويموكقا م ـ اًمش قعي ومؼ قي  ,ِف افؼرن اْلومس اَلجري حؽم افبوُّيقون افعراقاًمثوين :   

وأطمرىم قا سمق قهتؿ وسمق قت اًمقف قد ؾم ـي ؿملن اًمقفقد ذم قمفدهؿ, ومثور اعمسؾؿقن قمؾقفؿ 

(644.) 

إذ يمون  ِف افؼرن افسوبع ـون فؾشقعي افقد افطوػ ِف شؼوِ بغداد ظذ يد هوٓـو اًمثوًمٌ:

اًمـصػم اًمط قدطمؽقؿفؿ وقموعمفؿ 
(0)

وأذف قم غم ذسم ح  ,ذم ـمؾقع ي مقيم ى هقاليم ق 

 دور يمبػم ذم شمؾؽ اعملؾموة! (اسمـ اًمعؾؼؿل)اعمسؾؿلم معف ويمون ًمؾقزير اًمشقعل 

                                                             

(, وهق كصػم اًمؽػر, رام شمغقػم 454هق حمؿد سمـ احلسـ اعمعروف سمخقاضمف )ًمؼبف كصػم اًمديـ( )ت (0)

رام اًمصالة إمم صالشملم ذم اًمققم ومؼط, ورام أن جيعؾ إؿمورات اسمـ ؾمقـو مؽون اًمؼرآن ومؾؿ يؼ در, و

اكظر إهموصمي اًمؾفػ ون السم ـ   .إسمطول األذان, وأراد حتقيؾ اًمؼبؾي إمم اًمؼطى اًمشامزم, ويمون ؾموطمًرا

    (.4/360اًمؼقؿ)
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 (اًمش قعلاعمغقزم)حمؿ د  ِف افؼرن افثومن فؾفجرة َتوفف ؽقوث خدا بـده اًمراسمع: 

 مع اًمقفقد واًمصؾقبلم وأقمؿؾ اًمؼتؾ واإلرهوب ذم أهؾ اًمسـي.

ِف افؼرن افعوَ ـون فؾقفود ادرـز ادرموق ِف افدوفاي افصاػويي افماي  ومس:اخل  

 صمالصم لمومؼوم اًمسؾطون اًمعثامين سمؼتؾ  ,ضد اًمدوًمي اًمعثامكقي قلمواًمؼمشمغوًم ,َتوفػً مع ُّيود

وىمول قمـفؿ: إهنؿ ذذمي زكودىم ي أوسم وش ىم زل  .وأدمؿ ,أًمػ رضمؾ مـفؿ ذم يقم واطمد

 سموش.

ا أي أصحوب قمامئؿ محراء مـ اصمـتل قمنم ة ًمػ ي رم زً  ومعـك ىمزل سموش سموًمؽميمقي:

 عمذهبفؿ!

جريؿي افموريِ ادعوِص افؽزى افمي شؾم ؾقفاو ُيقاى خاون افشاقعي  اًمسودس: 

يػعؾقن مو مو يشوؤون طمتك أىم ومقا قمؾقف و  أرض ادسؾؿغ ِف َق بوـسمون فؾفـدوس

 اًمدوًمي اعمسخ سمبـغالدش!

وحت وًمػفؿ م ع  خاذٓن افشاقعي فؾؿساؾؿغا وِف فبـون ـؾـو يذـر جقًد  اًمسوسمع:  

لم هلؿقؼؼق واًمذيـ يعتؼموهنؿ األصدىموء احلاعموروكقلم
(0)

! 

م وذا يؼ دم اًمش قعي ضد اعمس ؾؿلم  مع إمريؽونِف أؾغوكسمون موؿػفم  اًمثومـ: 

 عمجوهدهيو همػم اًمطعـ ذم ضمفودهؿ وشمصدهيؿ ًمؾغزاة اعمؾحديـ؟!

                                                             

    .(45راضمع رساب ذم إيران )ص (0)
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, وؾمعقفؿ مريؽون إثر افغزو إمريؽي فؾعراقموؿػفم ِف أوكي إخرة مع إاًمتوؾمع:  

 طمسلم!سمـ ًمؼتؾ صدام 

طمس لم قم كم   شم لًمقػ «ؾ طمؼ وئؼ ووصم وئؼق احلرب اعمشؽميمي إي ران وإرسائ "وذم يمتوب 

شمعووهنؿ مع اًمقف قد أو   قمدة مقاىمػ ذم  هوؿمؿل, قمدة وصموئؼ وكؼقالت, وذم همػمه أيًضو

  ًعو ًم ـموًمي.وماًمـصورى8 شمريمتفو د
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وصنة عاز يف جبني وخياىتُ  ميالعلق ابن مأساة
 التازيخ!!!

/طم قادث ؾم ـي ؾم تامئي وؾم تي 93ذم اًمبداي ي واًمـفوي ي )رمح ف اهلل احلوومظ اسمـ يمثػم ىمول 

 :ومخسلم(

وىمتؾقا أيمثر أهؾفو طمتك اخلؾقػي, واكؼضً دوًمي سمـ ل اًمعب وس  ,ومقفو أظمذت اًمتتور سمغداد

 مـفو.

مػميـ اًمؾذيـ قم غم مؼدم ي ي األاؾمتفؾً هذه اًمسـي وضمـقد اًمتتور ىمد كوزًمً سمغداد صحب

قمسويمر ؾمؾطون اًمتتور, هقاليمق ظمون, وضموءت إًمقفؿ أمداد صوطمى اعمقصؾ يسوقمدوهنؿ 

و قمغم كػسف مـ اًمتتور, ومص وكعي وحتػف, ويمؾ ذًمؽ ظمقومً  ,وهدايوه ,قمغم اًمبغوددة ومػمشمف

ـ وهمػمهو م ,واًمعرادات ,هلؿ ىمبحفؿ اهلل شمعومم, وىمد ؾمؽمت سمغداد وكصبً ومقفو اعمجوكقؼ

فان يغـاي » :صمرو, يمام ورد ذم األآالت اعمامكعي اًمتل ال شمرد مـ ىمدر اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ؿمقاً 

شحذر ظن ؿدر
(0)

رُ  إِنَّ َأَجاَل اهللِ  :ويمام ىمول شمعومم,  وىم ول  ,[6ك قح: ]﴾إَِذا َجاوَ  ٓ ُياَمخَّ

                                                             

مـ طمديٌ مع وذ سم ـ ضمب ؾ ريض اهلل قمـ ف, وذم ؾم ـده ؿم فر سم ـ طمقؿم ى  (3/436رواه أمحد ) (0)

قمـد اًمبزار يمام ذم يمشػ األؾمتور و, يض اهلل قمـفرٌ قموئشي وضموء مـ طمدي ضعقػ, ومل يسؿع مـ معوذ.

أسم ق طم وشمؿ يم ام ذم اجل رح  مؽموك, وقمط وف اًمش ومل ىم ول (, وذم ؾمـده زيمريو سمـ مـظقر4943سمرىمؿ )

 .: جمفقل(5/33واًمتعديؾ )
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وا َمو بَِلكْ   اهللَإِنَّ   :شمعومم ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحمَّى ُيَغرِّ بَِؼْوٍم ُشو ًا َؾ  َمَردَّ   اهللُُػِسِفْم َوإَِذا َأَراَد ٓ ُيَغرِّ

ْم ِمْن ُدوكِِه ِمْن َوالٍ   .[99اًمرقمد: ]﴾َفُه َوَمو ََلُ

طمت ك أص قبً ضموري ي  ,وأطموـمً اًمتتور سمدار اخلالومي يرؿمؼقهنو سموًمـبول مـ يمؾ ضموك ى  

ة يموكً شمؾعى سملم يدي اخلؾقػي وشمضحؽف, ويموك ً م ـ مجؾ ي طمظوي وه, ويموك ً مقًم د

شمسؿك قمرومي, ضموءهو ؾمفؿ مـ سمعض اًمشبوسمقؽ ومؼتؾفو وهل شمرىمص سم لم ي دي اخلؾقػ ي, 

ا, وأطمرض اًمسفؿ اًمذي أصومو سملم يديف ومنذا و ؿمديدً وموكزقمٍ اخلؾقػي مـ ذًمؽ وومز  ومزقمً 

قمؾقف مؽتقب إذا أراد اهلل إكػوذ ىمضوئف وىمدره أذهى م ـ ذوي اًمعؼ قل قمؼ قهلؿ, وم لمر 

ويم ون ىم دوم  -ز, ويمث رت اًمس توئر قم غم دار اخلالوم ي اخلؾقػي قمـد ذًمؽ سمزيودة االطمؽما

إمم سمغ داد ذم صم وين قمنم   -اليمق ظمون سمجـقده يمؾفو, ويموكقا كحق موئتل أًمػ مؼوشم ؾ قه

مر اًمذي اعمحرم مـ هذه اًمسـي, وهق ؿمديد احلـؼ قمغم اخلؾقػي سمسبى مو يمون شمؼدم مـ األ

و سمروزه مـ مهدان متقضمفً اليمق عمو يمون أول قأن ه ىمدره اهلل وىمضوه وأكػذه وأمضوه, وهق

إمم اًمعراق أؿمور اًمقزير مميد اًمديـ حمؿد سمـ اًمعؾؼؿل قمغم اخلؾقػي سملن يبعٌ إًمقف م دايو 

ؾمـقي ًمقؽقن ذًمؽ مداراة ًمف قمام يريده مـ ىمصد سمالدهؿ ومخذل اخلؾقػي قمـ ذًمؽ دويداره 

يبعثف إًمقف مـ اًمتتور سمام  وهمػمه, وىموًمقا إن اًمقزير إكام يريد مذا مصوكعي مؾؽ اًمصغػم أيبؽ

اليم ق قو م ـ اهل دايو وموطمتؼره و همقال, وأؿموروا سملن يبعٌ سمشب يسػم, وملرؾمؾ ؿم قاً األ

                                                                                                                                                 

(, وذم ؾم ـده إسم راهقؿ سم ـ 4946مـ طمديٌ أيب هريرة رواه اًمبزار يمام ذم يمشػ األؾمتور سم رىمؿ ) وضموء

 راك سمـ موًمؽ مؽموك, يمام ذم ًمسون اعمقزان, وموحلديٌ ضعقػ.ظمثقؿ سمـ قم
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 ,ظمون, وأرؾمؾ إمم اخلؾقػي يطؾى مـف دويداره اعمذيمقر, وؾمؾقامن ؿموه, ومؾؿ يبع ثفام إًمق ف

وال سموال سمف طمتك أزف ىمدومف, ووصؾ سمغداد سمجـقده اًمؽث ػمة اًمؽ وومرة اًمػ وضمرة اًمظوعم ي 

ـ ال يممـ سموهلل وال سموًمققم اْلظم ر, وملطم وـمقا سمبغ داد م ـ كوطمقتف و اًمغرسمق ي مم 8اًمغوؿمؿي

واًمنمىمقي, وضمققش سمغداد ذم همويي اًمؼؾي وهنويي اًمذًمي, ال يبؾغ قن قمنم ة آالف وم ورس, 

وهؿ وسمؼقي اجلقش, يمؾفؿ ىم د سوم قا قم ـ إىمطوقم وهتؿ طمت ك اؾم تعطك يمث ػم م ـفؿ ذم 

ىمص وئد يرصم قن هل ؿ وحيزك قن قم غم ؾمقاق وأسمقاب اعمسوضمد, وأكشد وم قفؿ اًمش عراء األ

 .ؾمالم وأهؾفاإل

وذًمؽ أكف عمو يم ون ذم اًمس ـي اعموض قي  8وذفك ـؾه ظن آرا  افوزير ابن افعؾؼؿي افراؾيض 

يمون سملم أهؾ اًمسـي واًمراومضي طمرب قمظقؿي هنبً ومقفو اًمؽرخ وحمؾي اًمراومضي طمتك هنبً 

قم غم أن دسم ر قم غم  دور ىمراسموت اًمقزير, وموؿمتد طمـؼف قمغم ذًمؽ, ومؽ ون ه ذا مم و أهوضم ف

مر اًمػظقع اًمذي مل يمرخ أسمشع مـف مـذ سمـقً سمغ داد, وإمم ؾمالم وأهؾف مو وىمع مـ األإلا

وىموت, وهلذا يمون أول مـ سمرز إمم اًمتتور هق, ومخ رج سملهؾ ف وأص حوسمف وظمدم ف هذه األ

اليمق ظمون ًمعـف اهلل, صمؿ قمود وملؿمور قمغم اخلؾقػي سموخلروج قوطمشؿف, وموضمتؿع سموًمسؾطون ه

ثقل سملم يديف ًمتؼع اعمصوحلي قمغم أن يؽ قن كص ػ ظم راج اًمع راق هل ؿ وكص ػف إًمقف واعم

ًمؾخؾقػي, وموطمتوج اخلؾقػي إمم أن ظمرج ذم ؾمبعامئي رايمى مـ اًمؼضوة واًمػؼفوء واًمصقومقي 

قمقون, ومؾام اىمؽمسم قا م ـ مـ زل اًمس ؾطون هقاليم ق ظم ون مراء واًمدوًمي واألس األوورؤ

ؾ ص اخلؾقػ ي م مالء اعم ذيمقريـ, وأك زل و, ومخطمجبقا قمـ اخلؾقػي إال ؾمبعي قمنم كػًس 

اليم ق قاًمبوىمقن قمـ مرايمبفؿ وهنبً وىمتؾقا قمـ آظمرهؿ, وأطمرض اخلؾقػ ي سم لم ي دي ه
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هوك ي ومسلًمف قمـ أؿمقوء يمثػمة ومقؼول إكف اضطرب يمالم اخلؾقػي مـ ه قل م و رأى م ـ اإل

ضمف كصػم اًمديـ اًمط قد, واًم قزير اسم ـ اواجلؼموت, صمؿ قمود إمم سمغداد وذم صحبتف ظمق

ا و يمثػمً ًمعؾؼؿل وهمػممهو, واخلؾقػي حتً احلقـمي واعمصودرة, وملطمرض مـ دار اخلالومي ؿمقاً ا

ؿمقوء اًمـػقسي, وىم د أؿم ور أوًما ؽ اعم ال م ـ مـ اًمذهى واحلكم واعمصوغ واجلقاهر واأل

اًمراومضي وهمػمهؿ مـ اعمـوومؼلم قمغم هقاليمق أن ال يصوًمح اخلؾقػي, وىمول اًمقزير متك وىمع 

مر إمم مو يمون قمؾقف ىمبؾ و أو قموملم صمؿ يعقد األ يستؿر هذا إال قمومً اًمصؾح قمغم اعمـوصػي ال

سؾطون هقاليمق أمر سمؼتؾ ف, ويؼ ول اًم ذًمؽ, وطمسـقا ًمف ىمتؾ اخلؾقػي, ومؾام قمود اخلؾقػي إمم

ـُ  اًمديـ اًمط قد, ويم ون اًمـص ػم  اًمعؾؼؿل, واعمقمم كصػمُ  إن اًمذي أؿمور سمؼتؾف اًمقزير اسم

عم قت, واكتزقمف و م ـ أي دي عم و وم تح ىم ال  األ قمـد هقاليمق ىمد اؾمتص حبف ذم ظمدمت ف

سمقف م ـ ىمبؾ ف قم الء اًم ديـ سم ـ ا ًمشؿس اًمشؿقس وألؾمامقمقؾقي, ويمون اًمـصػم وزيرً اإل

ضمالل اًمديـ, ويموكقا يـسبقن إمم كزار سمـ اعمستـٍم اًمعبقدي, واكتخى هقاليم ق اًمـص ػم 

ي ه قن قمؾق ف ًمقؽقن ذم ظمدمتف يموًمقزير اعمشػم, ومؾام ىمدم هقاليمق وهتقى مـ ىمتؾ اخلؾقػ 

واًمقزير ذًمؽ ومؼتؾقه رومًس 
(0)

رض ؿمب مـ دم ف, ظم وومقا , وهق ذم ضمقاًمؼ ًماال يؼع قمغم األ

 !!وموهلل أقمؾؿ ,ويؼول سمؾ أهمرق أن يمظمذ سمثلره ومقام ىمقؾ هلؿ, وىمقؾ سمؾ ظمـؼ,

                                                             

 (.3/444أي ريمًضو سموألرضمؾ ذم اًمصدر, يمام ذم ًمسون اًمعرب السمـ مـظقر) (0)
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 ,واًمرؤؾم وء ,يم وسمرواأل ,واًمؼض وة ,ومبوؤوا سمنصمؿف وإصمؿ مـ يمون معف مـ ؾمودات اًمعؾ امء 

وموًمقا قمغم اًمبؾد ومؼتؾقا مجقع مـ ىمدروا قمؾق ف م ـ , اًمعؼد سمبالدهوأوزم احلؾ و ,مراءواأل

ودظمؾ يمثػم مـ اًمـ وس ذم  ,واًمشبون ,واًمؽفقل ,واعمشويخ ,واًمقًمدان ,واًمـسوء ,اًمرضمول

و ال يظفرون, ويمون اجلامقمي اْلسمور وأمويمـ احلشقش, وىمـك اًمقؾمخ, ويمؿـقا يمذًمؽ أيومً 

سمقاب ومتػتحف و اًمتت ور إم و سموًمؽرس  األ مـ اًمـوس جيتؿعقن إمم اخلوكوت ويغؾؼقن قمؾقفؿ

ؾم طحي, مؽـي ومقؼتؾقهنؿ سموألوإمو سموًمـور, صمؿ يدظمؾقن قمؾقفؿ ومقفرسمقن مـفؿ إمم أقموزم األ

 !!زىمي, ومنكو هلل وإكو إًمقف راضمعقنطمتك دمري اعمقوزيى مـ اًمدموء ذم األ

 ٍُ  دمـفؿ أطمد ؾمقى أهؾ اًمذمي م ـ اًمقف ق ويمذًمؽ ذم اعمسوضمد واجلقامع واًمرسمط, ومل يـ

ومـ اًمتجل إًمقفؿ وإمم دار اًمقزير اسمـ اًمعؾؼؿل اًمراومض وـموئػي مـ اًمتج ور  ,واًمـصورى

 !! ضمزيؾي طمتك ؾمؾؿقا وؾمؾؿً أمقاهلؿو, سمذًمقا قمؾقف أمقااًل أظمذوا هلؿ أموكً 

يملهن و ظم راب ًم قس ومقف و إال اًمؼؾق ؾ م ـ  وقمودت سمغداد سمعد مو يموكً آكس اعمدن يمؾفو

ويمون اًمقزير اسمـ اًمعؾؼؿل ىمب ؾ ه ذه احلودصم ي  اًمـوس, وهؿ ذم ظمقف وضمق  وذًمي وىمؾي,

جيتفد ذم سف اجلققش وإؾمؼوط اؾمؿفؿ مـ اًمديقان, ومؽوكً اًمعس ويمر ذم آظم ر أي وم 

يمورس, يموسمر األمراء مـ هق يموعمؾقك األو مـ موئي أًمػ مؼوشمؾ, مـفؿ مـ األاعمستـٍم ىمريبً 

اًمتتور وأـمؿعفؿ ذم  ؾمقى قمنمة آالف, صمؿ يموشمى ومؾؿ يزل جيتفد ذم شمؼؾقؾفؿ إمم أن مل يبَؼ 

أظمذ اًمبالد, وؾمفؾ قمؾقفؿ ذًمؽ, وطمؽك هلؿ طمؼقؼي احلول, ويمشػ هلؿ ضعػ اًمرضمول, 

وأن يؼ قؿ  ,يقاًمبدقم ي اًمراومض  و مـف أن يزيؾ اًمسـي سموًمؽؾق ي, وأن يظف روذًمؽ يمؾف ـمؿعً 

ظمؾقػي مـ اًمػوـمؿقلم, وأن يبقد اًمعؾامء واعمػتقلم, واهلل هموًمى قمغم أمره, وىمد رد يمق ده ذم 
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ا ًمؾخؾػ وء, ًمؾتتور سمعد مو يمون وزي رً  وأذًمف سمعد اًمعزة اًمؼعسوء, وضمعؾف طمقؿمؽوؿموً  كحره,

ـمػول, وم وحلؽؿ هلل اًمع كم اًمؽب ػم وايمتسى إصمؿ مـ ىمتؾ سمبغداد مـ اًمرضمول واًمـسوء واأل

 رض واًمسامء.رب األ

وىمد ضمرى قمغم سمـل إرسائقؾ سمبقً اعمؼدس ىمريى ممو ضمرى قمغم أهؾ سمغداد يم ام ىم ص اهلل 

َوَؿَضاْقـَو إَِػ َبـِاي إِْرائقاَل ِِف اْفؽَِماوِب  :ذًمؽ ذم يمتوسمف اًمعزيز, طمقٌ يؼقل شمعومم قمؾقـو

بِراً  ـَ َتْغِ َوَفَمْعُؾنَّ ُظُؾّوًا  َْرِض َمرَّ ْٕ و َبَعْثـَو َظَؾْقُؽْم ِظَبودًا  * َفُمْػِسُدنَّ ِِف ا َؾنَِذا َجوَ  َوْظُد ُأوُُٓهَ

وَن َوْظدًا َمْػُعوًٓ َفـَو ُأويِل َبْلٍس َصِديٍد َؾَجوُشوا  ـَ َيوِر َو  [.3–6]اإلرساء:﴾ِخ َل افدِّ

كبق وء, وظم رب وىمد ىمتؾ مـ سمـل إرسائقؾ ظمؾؼ مـ اًمصؾحوء وأرس مجوقمي م ـ أوالد األ

و قم غم كبقوء, ومصور ظموويً طمبور واألا سموًمعبود واًمزهود واألسمقً اعمؼدس سمعد مو يمون معؿقرً 

 قمروؿمف واهل اًمبـوء.

 ي مـ ىمتؾ سمبغداد مـ اعمسؾؿلم ذم هذه اًمقىمعي.وىمد اظمتؾػ اًمـوس ذم يمؿق

ومؼقؾ صمامكامئي أًمػ, وىمقؾ أًمػ أًمػ وصمامكامئي أًمػ, وىمقؾ سمؾغً اًمؼتغم أًمػل أًمػ كػس
(0)

 ,

 ومنكو هلل وإكو إًمقف راضمعقن, وال طمقل وال ىمقة إال سموهلل اًمعكم اًمعظقؿ.

و, رسمع لم يقًم ويمون دظمقهلؿ إمم سمغداد ذم أواظمر اعمحرم, ومو زال اًمسقػ يؼت ؾ أهؾف و أ

راسمع قمنم صػر وقمػل ىمؼمه,  رسمعوءويمون ىمتؾ اخلؾقػي اعمستعصؿ سموهلل أمػم اعمممـلم يقم األ

                                                             

 أي سمؾغ اًمؼتغم اصمـلم مؾققن, كسلل اهلل اًمعوومقي. (9)
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و وأرسمعلم ؾمـي وأرسمعي أؿم فر, وم دة ظمالومت ف مخ س قمنم ة ؾم ـي ويمون قمؿره يقماذ ؾمتً 

يمؼم أسمق اًمعبوس أمحد, وًمف مخس وقمنمون ؾم ـي, وىمتؾ معف وًمده األ ,وصمامكقي أؿمفر وأيوم

وًمف صمالث وقمنم ون ؾم ـي, وأرس وًم ده  ,وؾمط أسمق اًمػضؾ قمبد اًمرمحـألا صمؿ ىمتؾ وًمده

وم ريؿ, وأرس م ـ دار  ,وظمدجي ي ,وموـمؿ ي :وأرست أظمقاشم ف اًم ثالث ,صغر مبوركاأل

 !!سمؽور مو يؼورب أًمػ سمؽر ومقام ىمقؾ واهلل أقمؾؿ, ومنكو هلل وإكو إًمقف راضمعقناخلالومي مـ األ

قؾمػ سمـ اًمشقخ أيب اًمػ رج سم ـ اجل قزي, وىمتؾ أؾمتوذ دار اخلالومي اًمشقخ حمقل اًمديـ ي

ويمون قمدو اًمقزير, وىمتؾ أوالده اًمثالصمي: قمبد اهلل, وقمبد اًمرمحـ, وقمبد اًمؽريؿ, وأيم وسمر 

سمعد واطمد, مـفؿ اًمديقدار اًمصغػم جموهد اًمديـ أيب ؽ, وؿم فوب اًم ديـ  ااًمدوًمي واطمدً 

 ؾمؾقامن ؿموه, ومجوقمي مـ أمراء اًمسـي وأيموسمر اًمبؾد.

سمف مـ دار اخلالوم ي م ـ سمـ ل اًمعب وس ومقخ رج سم لوالده وكس وئف ويمون اًمرضمؾ يستدقمك 

ومقذهى سمف إمم مؼؼمة اخلالل, دموه اعمـظرة ومقذسمح يمام شمذسمح اًمشوة, ويمرس مـ خيتورون مـ 

 سمـوشمف وضمقاريف.

ئؿ ي, وىمتؾ ؿمقخ اًمشققخ ممدب اخلؾقػي صدر اًمديـ قمكم سمـ اًمـقور, وىمتؾ اخلطب وء واأل

وأراد واجلؿع وت م دة ؿم فقر سمبغ داد,  ,واجلامقموت ,ومحؾي اًمؼرآن, وشمعطؾً اعمسوضمد

 ,أن يعطل ادساوجد وادادارس وافاربب ببغاداد -ؿبحه اهلل وفعـه-افوزير ابن افعؾؼؿي 

, وأن يبـل ًمؾراومضي مدرؾم ي هوئؾ ي يـنم ون قمؾؿف ؿ و ول افرؾض ,ويسمؿر بودشوهد

ـف وىمص ػ قمؿ ره وقمؾؿفؿ مو وقمؾقفو, ومؾؿ يؼدره اهلل شمعومم قمغم ذًمؽ, سمؾ أزال كعؿتف قم
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ؾمػؾ مـ سمعد ؿمفقر يسػمة مـ هذه احلودصمي, وأشمبعف سمقًمده وموضمتؿعو واهلل أقمؾؿ سموًمدرك األ

 اًمـور.

ًمقس  8و سمؼقً سمغداد ظموويي قمغم قمروؿمفورسمعقن يقمً مر اعمؼدر واكؼضً األوعمو اكؼه األ

ط ر مو أطمد إال اًمشوذ مـ اًمـوس, واًمؼتغم ذم اًمطرىموت يملهنو اًمتؾقل, وىمد ؾمؼط قمؾقفؿ اعم

ومتغػمت صقرهؿ وأكتـً مـ ضمقػفؿ اًمبؾد, وشمغػم اهلقاء ومحصؾ سمسببف اًمقسم وء اًمش ديد 

طمتك شمعدى ورسى ذم اهلقاء إمم سمالد اًمشوم, ومامت ظمؾ ؼ يمث ػم م ـ شمغ ػم اجل ق وومس ود 

اًمريح, وموضمتؿع قمغم اًمـوس اًمغالء واًمقسموء واًمػـوء واًمطعـ واًمطوقمقن, ومنكو هلل وإك و إًمق ف 

 راضمعقن.

واعمؼ وسمر  ,واًمؼـ ك ,رض مـ يمون سموعمط ومػممون ظمرج مـ حتً األاد سموألوعمو كقدي سمبغد

 ,ؾ  يعارف افوافاد وفاده 9وـلَّنم ادوتى إذا كبشوا من ؿبورهم, وؿد أكؽر بعضفم بعًض 

ومتػ وكقا وشمالطمؼ قا سمؿ ـ ؾم بؼفؿ م ـ اًمؼ تغم,  خ أخوه, وأخذهم افوبو  افشاديدوٓ إ

ؾم امء ظمػ ك, اهلل ال إًم ف إال ه ق ًم ف األواضمتؿعقا حتً اًمثرى سملمر اًمذي يعؾ ؿ اًمرس  وأ

 احلسـك.

ومم مـ ه ذه اًمس ـي ويمون رطمقؾ اًمسؾطون اعمسؾط هقاليمق ظمون قمـ سمغداد ذم مجودى األ

  ـَ ح  إًمقف اًمش   مػم قمكم مودر, ومقضإمم مؼر مؾؽف, وومقض أمر سمغداد إمم األ
وإمم  ,ي م وق  ؽِ

أخاذ ظزياز مؼمادر, ِف مسامفل  ؾؾم يؿفؾه اهلل وٓ أُهؾه, بل أخذهاًمقزير اسمـ اًمعؾؼؿل 

وفدياه ؾضاقؾي ِف  ,كشاو َجودى أخرة ظن ث ث وشمغ شـي, وـون ظـده ؾضقؾي ِف اإل
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, إػ حقٌ وو وكدمً  وحزكً ا وؽمً ؾمت جفًد و, و خبقثً ا راؾضقً و جؾًد دب, وفؽـه ـون صقعقً إ

 !!أفؼً رحؾفو أم ؿشعم

وملحلؼف اهلل سملسمقف ذم سمؼقي ه ذا اًمع وم, ومقزم سمعده اًمقزارة وًمده قمز اًمديـ سمـ اًمػضؾ حمؿد,  

 وهلل احلؿد واعمـي.

أكف أصوب اًمـوس  :وىمطى اًمديـ اًمققكقـل ,وؿمقخـو أسمق قمبد اهلل اًمذهبل ,وذيمر أسمق ؿمومي

ذم هذه اًمسـي سموًمشوم وسموء ؿمديد, وذيمروا أن ؾمبى ذًمؽ مـ ومسود اهلقاء واجلق, ومسد مـ 

 وموهلل أقمؾؿ. , سمالد اًمشوميمثرة اًمؼتغم سمبالد اًمعراق واكتنم طمتك شمعدى إمم
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 علناء اإلسالو يف الصيعة زأي

يمثػم ضمًدا وهلل  فووأهؾ, واًمبد , ذم اًمتحذير مـ اًمنم مإن يمالم أئؿي اإلؾمالم وقمؾامء األكو

 :يتالئؿ مع هذا اعمختٍم اؿمقاًو يسػمً  احلؿد, ومـ ذًمؽ اًمتحذير مـ اًمتشقع كذيمر مـف

واًمؽ الم واحلق ؾ  ,اًم ديـ أله ؾ احل ديٌ :, ىمولعمبوركقمبد اهلل سمـ اؿمقخ اإلؾمالم  –9

  .واًمؽذب ًمؾراومضي ,ألهؾ اًمرأي

 .(660اعمـتؼك مـ مـفوج االقمتدال ًمؾذهبل )صاكظر 

ومنك ف اًمراومض ي أضمقز ؿمفودة أهؾ األه قاء يمؾف ؿ إال :ىمول ,إلموم اًمشوومعل رمحف اهللا –4

  .يشفد سمعضفؿ ًمبعض

 .(90/406رواه اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

ؾماؾ قمـفؿ ومؼول: ال شمؽؾؿفؿ وال شمرد قمؾقفؿ سمـ أكس رمحف اهلل,  اإلموم موًمؽ –3

 .ومنهنؿ يؽذسمقن

  ( .40–9/37)اًمـبقييمـفوج اًمسـي اكظر 

 ىمول:اًمؽقومي  ويضىمسمـ قمبد اهلل اًمؼويض  ذيؽ -6

اكظر و ومنهنؿ يضعقن احلديٌ ويتخذوكف ديـً  8أمحؾ اًمعؾؿ قمـ يمؾ مـ ًمؼقً إال اًمراومضي 

  (.9/40ـي اًمـبقيي )مـفوج اًمس

 :ـمؾبً أرسمعي ومقضمدهتو ذم أرسمعي ىمول: ,هورون اًمرؿمقداخلؾقػي  –5
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 ,وـمؾب ً اًمؽ الم واًمش غى ومقضمدشم ف ذم اعمعتزًم ي ,ـمؾبً اًمؽػر ومقضمدشمف ذم اجلفؿق ي 

  .وـمؾبً احلؼ ومقضمدشمف مع أصحوب احلديٌ ,اًمراومضيوـمؾبً اًمؽذب ومقضمدشمف قمـد 

 (.906)سمرىمؿرواه اخلطقى ذم ذف أصحوب احلديٌ 

 (:37–9/36ذم مـفوج اًمسـي اًمـبقيي )ىمول رمحف اهلل  شمقؿقي ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ –4

 ,ومنن اًمراومضي ذم األصؾ ًمقسقا أهؾ قمؾؿ وظمؼمة سمطريؼ اًمـظر واعمـوفمرة ومعروم ي األدًم ي

ومو يدظمؾ ومقفو مـ اعمـع واعمعورض ي يم ام أهن ؿ م ـ أضمف ؾ اًمـ وس سمؿعروم ي اعمـؼ قالت 

وإك ام قمؿ دهتؿ ذم اعمـؼ قالت  ,فو وضعقػفوقسملم صحقح واًمتؿققز ,واألطموديٌ واألصمور

سم ؾ وسموإلحل ود  ,ويمثػم مـفو مـ وضع اعمعرووملم سموًمؽ ذب ,قمغم شمقاريخ مـؼطعي اإلؾمـود

وهش وم سم ـ حمؿ د سم ـ  ,ًم قط سم ـ حيق ك ػوقمؾامؤهؿ يعتؿدون قمغم كؼؾ مثؾ أيب خمـ 

همالء ه ؿ م ـ  مع أن أمثول ,وأمثوهلام مـ اعمعرووملم سموًمؽذب قمـد أهؾ اًمعؾؿ ,اًمسوئى

أضمؾ مـ يعتؿدون قمؾقف ذم اًمـؼؾ إذ يموكقا يعتؿدون قمغم مـ هق ذم همويي اجلفؾ واالومؽماء 

  .ممـ ال يذيمر ذم اًمؽتى وال يعرومف أهؾ اًمعؾؿ سموًمرضمول

 افراؾضاي أـاذب افطوائافوىمد اشمػؼ أهؾ اًمعؾ ؿ سموًمـؼ ؾ واًمرواي ي واإلؾم ـود قم غم أن 

 يعؾؿقن امتقوزهؿ سمؽثرة اًمؽذب.اه  وهلذا يمون أئؿي اإلؾمالم 8واًمؽذب ومقفؿ ىمديؿ

 (:90/73اإلؾمالم اًمذهبل ىمول ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء )  ممرخ –7

ومليمثره  8وأهؾ اًمبد  ذم يمتبفؿ مـ ذًمؽ ومال كعرج قمؾقف وال يمرامي ,وملمو مو شمـؼؾف اًمراومضي

أو رد م و ذم اًمص حوح  ,ؾادأب افارواؾض رواياي إبوضقال ,واوم ؽماء ,ويم ذب ,سموـمؾ

 .اه سمف ؾمؽران ـ  ك إوموىمي مَ ومت ,واعمسوكقد
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دار ـمبع ي (4/446)ىم ول ذم اًمس قؾ اجل رار اًمشقيموينحمؿد سمـ قمكم ؿمقخ اإلؾمالم  –6

 :اًمؽتى اًمعؾؿقي

مج و  وم نهنؿ ذم وال هؿ مـ يؼ دح ذم اإل ,ىمقاهلؿأومع مم دإج اًمراومضي وًمقسقا ممـ حيتو...

 .اه هموًمى مو هؿ قمؾقف خموًمػقن ًمؾؽتوب واًمسـي

  ضمًدا.ويمالم األئؿي ومقفؿ يمثػم 

يم ون و –مم و قمـ د اًمؼ قم –وشمـقيف ًمؾؿؼصقد  ,طرةمهذا همقض مـ ومقض, وىمطرة مـ و

اؾمتجوسمي ًمطؾى اًمسوئؾ يمام أؾمؾػً, وأؾملل اهلل أن ال يتقوموين طمتك أقمطل اًمشقعي طمؼفؿ 

 سمام يشػل ويؽػل. 

                               

 

 (9647ذم اًمعنميـ مـ مجود أول ؾمـي ) شمؿ سمحؿد اهلل شمعومم

 سمدار احلديٌ سمدموج طمرؾمفو اهلل

 .صعدة -اًمقؿـ 
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 ملحل الوثائل

 ؾمقرة اًمقاليي                                                       
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  ىسب آل أبي طالب

 
 وهذا األظمػم هق اًمذي شمدقمقف ضمفؾي اًمراومضي                                                           
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