
ًأطٍِ ًأعٍُ ػٍَ ادلجؼٌس سمحخ ٌٍؼبدلني ٔجْنب زلّذ ًػٍَ آٌو ًطحجو  احلّذ هلل

 أمجؼني أِب ثؼذ :

 َِْٓ ْٓأخريا ِِّزؼٍك ثأِش ىبَ خشط ًظيش  ,فٌّػٌع ىزه اٌىٍّخ ٌِػٌع ىبَ جذا

أطجح ِنبؽ ثً ثً ًفشلخ ,ثو ئشىبال وجريا  اجليًُ تًَعجَّ ,ّنزغت ئىل اٌؼمْذح اٌغٍفْخ

ًِٓ خبٌفه فّْب ,ه ادلغأٌخ ًاٌْزو زفّْب رؼزمذه يف ى فّٓ ًافمه, رباءاٌ ًاٌٌالء 

غَّ دبغأٌخ اٌؼزس ثبجليً ًعجت رِب  ىزه ادلغأٌخ ىِ,ػبدّزو  ادلغأٌخه زرؼزمذه يف ى

ىزا ىٌ عجت ظيٌسىب ًئال ,ظيٌس ىزه ادلغأٌخ يف ىزا اٌضِبْ ىٌ ظيٌس فزنخ اٌزىفري 

ًال ِٓ ثؼْذ شأهنب شأْ ثمْخ ادلغبئً األطٌٌْخ يف احلمْمخ ال ِنبعجخ ذلب ال ِٓ لشّت 

اٌيت رشفغ احلشط ًاإلصُ اٌذٌُْٔ  األػزاسًىِ ,ألْ ىزه ادلغأٌخ يف احلمْمخ ِغأٌخ أطٌٌْخ 

ًلذ امجغ . أػزاس ِزالصِخىزه  ,ًاألخشًُ وبخلـأ ًاٌنغْبْ ًاإلوشاه ًاٌزأًًّ ًاجليً 

سافغ  اٌنغْبْسافغ ٌٍحشط ًػٍَ أْ ٌٍحشط ًػٍَ أْ اٌزأًًّ  اخلـأ سافغ ْأاٌؼٍّبء ػٍَ 

ألْ اٌؼٍخ ًاحذح ًىِ ػذَ اٌزؼّذ يف اٌفؼً ,سافغ ٌٍحشط  وزٌه ٌٍحشط ًػٍَ أْ اجليً

غري  أِبًاخز أِب اجلبىً فال ّإ,ْ ػبدلب ِزؼّذا اخز الثذ أْ ّىٌإألْ اٌزُ ّ اٌرتن ًأ

 رىفريادًا يف ىزا اٌضِبْ دلب أس اٌزىفريّنياٌؼبمل ًغري ادلزؼّذ فال ّإاخز .ٌىٓ 

ػٍَ رمٌَ اٌؼضٌخ ػٓ ىزه اجملزّؼبد ًأسادًا ئٔشبء أحضاة اجملزّؼبد اإلعالِْخ ًأسادًا 

رىفري اجملزّؼبد سوضًا ػٍَ ىزا اجلبٔت ِغزغٍْني ثؼغ اٌىٍّبد اٌيت ًسدد ػٓ ثؼغ 

ًئال فاْ اٌنظٌص اٌششػْخ داٌخ دالٌخ ظبىشح ػٍَ أٔو ال فشق ثني  ,اٌؼٍّبء لذديب ًحذّضب

ال ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْغًب ئٌَِّب ًُعْؼَيَب :" دلب ٔضي لٌي اهلل ً,اجليً  يف اٌؼزس ثبجليً اخلـأ ً

 ٌَيَب َِب وَغَجَذْ ًَػٍََْْيَب َِب اوْزَغَجَذْ سَثَّنَب ال رُإَاخِزَْٔب ئِْْ َٔغِْنَب أًَْ أَخْـَأَْٔب سَثَّنَب ًَال رَحًِّْْ

َ اٌَّزَِّٓ ِِْٓ لَجٍِْنَب سَثَّنَب ًَال رُحٍَِّّْنَب َِب ال ؿَبلَخَ ٌَنَب ثِوِ ًَاػْفُ ػٍََْْنَب ئِطْشًا وََّب حٍََّْزَوُ ػٍََ

. لبي [682]اٌجمشح: "ػَنَّب ًَاغْفِشْ ٌَنَب ًَاسْحَّْنَب أَْٔذَ ٌَِْالَٔب فَبٔظُشَْٔب ػٍَََ اٌْمٌََِْ اٌْىَبفِشَِّٓ

ً ئمجبع ػٍَ أْ فأطجح زل,فؼٍذ لذ فؼٍذ  اهلل ػض ًجً وّب يف طحْح ِغٍُ لذ

  ىزا ثامجبع ادلغٍّني .,األِش اٌزُ فؼٍزو جبيً أً فؼٍزو خبـأ ال رإاخز ػٍْو 

 و اٌزأًًّػٓ يً ػٓ اخلـأ وًدلبرا ِْضًا اجليً ٌىٓ دلبرا ِْضًا اجل

  و اٌنغْبًْدلبرا ِْضًا اجليً ػٓ 

ػظّْخ جذا ًلؼذ يف أٌِس  ألْ اجملزّؼبد اإلعالِْخ, اإلعالِْخحزَ ّىفشًا اجملزّؼبد 

ال  نبٌىن, فؼٌٍىب ِزؼّذّٓ ػبدلني راوشّٓ ٌىفشًا أهنُ احملبرّش ٌٌىزه , خًزلبرّش ػظّْ

دلبرا و لذ ّىٌْ ثؼؼيُ سلـئ ًثؼؼيُ ٔبعِ ًثؼؼيُ ِزأًي ًثؼؼيُ جبىً  ,ٔىفشىُ

فٍّب مل ّغزـْؼٌا أْ ّؼزسًىُ ثزٍه األػزاس اٌضالصخ اخلـأ ًاٌنغْبْ ًػذَ اٌزؼّذ ًاٌزأًًّ ,

ِؼزًسّٓ لبٌٌا ىإالء ٌْغٌا جبيٍخ أً لبٌٌا ىإالء جيٍخ غري ,ا اٌؼزس أخزًىُ ثو ثمِ ىز

فاْ اٌؼزس ثبجليً لذ لبي اهلل ػض ًجً "ًِب ونب ِؼزثني  ,ًىزا خـأ وجري جذا , ثبجليً

سمحو اهلل رؼبىل " ٌٌ مل ّشعً اهلل ػض ًجً اٌشعً ِب  األطفيبِّٔمٌي ,حزَ ٔجؼش سعٌال 

ِب ًججذ ػٍْنب اٌظالح ,أثذا  ِب ًجت ػٍَ أحذ شِء, ًجت ػٍَ أحذ شِء أطال

لبي  ,ثبٌشعً  ئالئال ثبٌشعً ًاٌظْبَ ًاٌضوبح ًىىزا ثمْذ شؼبئش اإلعالَ ِب ًججذ ػٍْنب 

ًَُِنزِسَِّٓ ٌِئٍََّب َّىٌَُْ ٌٍِنَّبطِ ػٍَََ اٌٍَّوِ حُجَّخٌ ثَؼْذَ اٌشُّعًُِ ًَوَبَْ اٌٍَّوُ  سُعًٍُب ُِجَشِّشَِّٓ "اهلل 

فىً ِٓ  ,اٌشعً ثاسعبيلبِذ حجخ اهلل ػٍَ خٍمو  .[521]اٌنغبء: "ضِّضًا حَىًِّْب.ػَ

خ مل رمُ ػٍْو احلجخ ًِٓ ثٍغو شعبًٌِٓ مل رجٍغو اٌ ثٍغزو اٌشعبٌخ فمذ لبِذ ػٍْو احلجخ 

ىإالء ٌىٓ  ,ىزه لؼْخ ِفيٌِخ جذا  ,لبِذ ػٍْو احلجخ ثمذس ِب ثٍغو ِٓ اٌشعبٌخ شِء 

ػذَ !ػذَ اٌؼزس ثبجليً خزًا ّنٌّْ ىزه اٌمؼْخ :أّىفشًا اٌنبط ً أْ اٌزىفريّني  أسادًا

ىزا  ًأعبطوْف ال ّؼزسًْ  وْف ال ّؼزسًْ ثبجليً و!! عجحبْ اهلل  ,!اٌؼزس ثبجليً 

 أطال.ػٍْو شِء   جتًِٓ ٌْظ ػنذه ػٍُ ال ,اٌؼٍُاٌذّٓ ىٌ 

ّإرْ اثٓ  ٌٍَا ًاششثٌا حز"ئْ ثالال ّإرْ ثًٍْ فى ّمٌي اٌنيب  ,خزًا أًلبد اٌظالح ِضال 

لذ ؿٍغ  ,أرْ لذ ؿٍغ اٌفجش,أَ ِىزٌَ " ًاثٓ أَ ِىزٌَ ال ّإرْ حزَ ّمٌي ٌو اٌنبط أرْ 

ىً ّمجً ,ٌٌ أٔو أرْ لجً أْ ّمٌي ٌو اٌنبط ,جٌد اٌؼٍُ ٌِىزٌَ و ٌ أَدلبرا أرْ اثٓ   ,اٌفجش

 ,ٌو اٌنبط لذ ؿٍغ اٌفجشدلب لبي ,ثبٌؼٍُ  ئالآرأو ال ّمجً ,وفْف , ألٔو أػَّ ,آرأو و ال

ًىىزا عبئش شؼبئش اإلعالَ  ,فمجً آرأو ألٔو ِجين ػٍَ ػٍُ  ,ًأسػبهأرْ سػِ اهلل ػنو 

زُ ِب شيذه  " ئرْ اٌ شَيِذَ ِِنْىُُُ اٌشَّيْشَ فٍََْْظُّْوُفََّْٓ  بَ سِؼبْ "ِْٓ طالح ًصوبح ًط

 ؼٍُ أً جبيًو ثؼٍُث,بِو فظ,أخرب أٔو دخً اٌشيش  ئراِب ّظٌِو  ئال ّظٌِو أً ال ّظٌِوو

ًاٌنظٌص ,جبء ىزا رىت ىزا ئرا ,ؼْخ اجليً لؼْزبْ ِزالصِزبْ أثذااٌؼٍُ ًل فمؼْخ

 .اجليً ػزس سافغ ٌٍحشط اٌششػِ ًاألخشًُ  أْأفشادا ًمجبػبد  يف ,وضريح جذا اٌششػْخ 

  :أػشة ٌىُ ِضبال ػٍَ ىزا 

 فارا ,فٌؿئيبو ًًجذ اِشأح يف فشاشو دخً ثْز ئٔغبْ ,ٔؼٌر ثبهلل ِٓ اٌضٔب و! رؼشفٌْ اٌضٔب 

 باٌذْٔ يف ٌىٓ جيٍو سفغ ػنو احلذ ,صٔب  وو صٔب أً ِب صٔب حىّوِب ,و زىِ ٌْغذ صًج

 جيٍو : ظٓ أهنب صًجزو . ,اجليً و ِب اٌزُ سفغ احلذ ػنو  , آخشحيف ًاإلصُ 

زو ِٓ رضًط أخ,ِٓ زلبسِوأهنب ِب ِٓ زلبسِو ثغجت اٌشػبػخ جيال وزٌه سجً رضًط زلش

ثؼذ اٌؼششّٓ عنخ لبِخ ,عنخ ِٓ اٌشػبػخ ًِىش ػٍَ صًاجو ػششّٓاٌشػبػخ أً خبٌزو 

 واٌٌؽءِب حىُ رٌه ٌىٓ  ,أخرب ثـشّك اٌضمبح أٔو جت ػٍْو أْ ّفبسليب,ػٍْو احلجخ 

ّمبَ ػٍْو حذ يف اٌذْٔب ًال ػمبة ٌَّ   ًال ,ئٌْواألثنبء أثنبءه ّنغجٌْ و ػٍْو يف اٌذْٔب  حيبعت

ىزه لؼْخ رلّغ  ,ِجبششحّمزً  ,زلبسِو ًىٌ ّؼٍُ ئحذًٍال جشٍ ...ٌىٓ ِٓ ٔىح , اٌمْبِخ

 ,ئمجبػب ادلغٍّني ئمجبع ,ادلغٍّني ثامجبع ثبجليً ػزسحزَ لبي مسبحخ ادلفيت اٌؼزس  ,بػٍْي

مٌي :اٌؼزس ثبجليً ّؼزس ثو نففٍزٌه حنٓ ٔفظً يف ادلغأٌخ  ,ٌىٓ اخلالف يف حمْمخ اجلبىً

ػمْذح اٌغٍف ,ادلغٍّني  ثامجبع أعبعْخخ ؼْأٔبط ًال ّؼزس ثو آخشًْ .اٌؼزس ثبجليً ىزه ل

ػنذىُ ,ًػزس ثبٌنغْبْ  ثبخلـأفىّب أٔو ػنذىُ ػزس ,ِزىت اٌفميبء لبؿجخ ,سمحيُ اهلل 

ىزه ىِ اٌيت ٌىٓ رنضًّ ىزه اٌمؼْخ ػٍَ ادلؼني ,ىزا ػزس ػنذ وً اٌفميبء  ,ػزس ثبجليً 

ىً ال ٔؼزس وً .ال  ي:ٔمٌ  جبىً و ٔؼزس وًأٔنب ىً ىزه لبػذح ِـشدح  ,فْيب اخلالف

  ال ٔمٌي : بىً و ــــــــج

 ا فْوػٍَ اٌٌالغ ىز بنضذلٔ أْأسدٔب  ئراٌىٓ  ,اٌؼزس ثبجليً أعبط  ,ئرْ اٌمؼْخ فْيب رفظًْ 

 .بىً غري ِفشؽًج ,جبىً ِفشؽ لغّني : ئىلرفظًْ ٔمٌي : اجليٍخ ّنمغٌّْ 

ًََٔحْشُشُهُ ٌَََّْ  ًََِْٓ أَػْشَعَ ػَٓ رِوْشُِ فَاَِّْ ٌَوُ َِؼِْشَخً ػَنىًبادلؼشع "  ىزا ىٌ اجلبىً ادلفشؽ

ىٌال ّشّذ أْ  ,ادلؼشع ػٓ دّٓ اهلل ال ّزؼٍُ ًال ّؼٍُ ىزا ػنذٔب وبفش,[561]ؿو "اٌْمَِْبَِخِ أَػََّْ

ٔمٌي أٔذ ِؼشع ....ال ّشّذسأعب ٔؼٌر ثبهلل ِٓ رٌه ًال ّيّو ًال ّشفغ ثزٌهّزؼٍُ  لبي اهلل 

  اإلعالَػنذ دّٓ اهلل ٔبلغ ِٓ ٌٔالغ  اإلػشاع,ػٓ دّٓ اهلل 



مل ّشفغ  ,ىٌ اٌزُ ال ّشّذ أْ ّزؼٍُ ٌىنو جبىً ِفشؽ,ػبمل وجبىً  أًىزا جبىً 

 .ٔؼٌر ثبهلل ِٓ رٌه ,ًلغ يف ِىفش ئراىزا ِؼشع ًىزا وبفش ,ثبٌذّٓ سأعب 

فيٌ  أخـبْ اف,ِب شبء اهلل  ,ْ أطبثواثزي ًعؼو يف ِؼشفخ احلك ف ئٔغبْ :بِٔاٌنٌع اٌض 

ػٍّبء ِٓ ٔشأ ثني ,يف ثبدّخ ثؼْذح  بِٓ ٔش,ًىٌ ادلغٍُ اجلذّذ ,ثزي ًعؼو ألٔو ,ِؼزًس

ػٍُ ْ ػنذه أل ,ىٌ جبىً يف ٔفغو ًّظٓ أٔو ػبمل,عٌء وحبي وضري ِٓ ادلغٍّني اٌٌَْ 

 .ػٍّبءِٓ  أخزهاخز ىزا اٌؼٍُ و أِّٓٓ ,اٌغنخ ػٍُ ػٍَ غري ,ػٍُ ثذػِ ,ثبؿً 

 ,ِٓ ػٍّبء ِٓ جيالء و أَِٓ ػٍّبء   أخزًا ػٍّيُ و أّٓشبػشح ِٓ األ آْ 

 أًىٌ يف احلمْمخ ػٍُ  ئرْو ثجبؿً  أًٌىٓ حبك ,خزًا ػٍّيُ ِٓ ػٍّبء أاٌظٌفٌْْ 

نيُ ًلبي ىإالء ثبسن اهلل فْىُ ِب داَ جبء اٌؼبِِ ًرؼٍُ ِ ,ىُ جيٍخ  ئرْ جيً و 

ي ىزا ِؼٌٍَ لب,ّظنو ػٍَ حك  ,اٌغنخ ربثغ  ّظنو ػٍَ ,ىزا شْخِ ًّظٓ أٔو ػبمل:

 ونزُ ال رؼٌٍّْ " ئْاٌزوش  أىً فبعأٌٌااهلل ػض ًجً "

 بملاٌؼ :اٌنبط صالصخ,فشع اجلبىً أْ ّغأي اٌؼبمل  ,بٌذًٌْث ّزؼٍُ  أْ فشع ؿبٌت اٌؼٍُ

فبعأٌٌا أىً اٌزوش ئْ  ثمِ اجلبىً ",ه زجغ حنًٌادل,ّأخز ِٓ اٌىزبة ًاٌغنخ ِجبششح 

 "ونزُ ال رؼٌٍّْ 

عأي و أعأي اٌشجبة اجليٍخ أً يف وٍْخ اٌششّؼخ أً أِٓ  ِضال :أٔب آْ يف ثٍذ وجٍذن 

ّب ِفيت ِب حىُ وزا ولبي  :عأٌذ ادلفيت ,ِٓ أعأي و  أعأي ادلفيت أعأي ادلفيت و

و ًأٔب أػزمذ أْ ادلفيت  أػٍُ أىً  أً ألٔو لٌي ادلفيتفأخزرو ألٔو ًافك ىٌاُ  ,حال ي

ِب مسؼذ لؾ ئٔغبٔب ّنىش ػٍْو  ,ًأْ ادلفيت ػؼٌ يف ساثـخ اٌؼبمل اإلعالِِ ,اٌضِبْ

 ًّزىٍُ يف اٌمشاْ ًاٌزفغري ًاٌغنخ ]...[,اٌزٍفضٌّْ  يف]..[ ًخيشط 

ًوضري ِٓ ؿالة اٌؼٍُ ال ّؼشفٌْ ديْضًْ ثني اٌجذػِ  آْئرْ  ,أٔب جبىً  ال أِْض

 أرٍضَ اٌؼبِِ ذبزا و, ًاٌغين

 ,حزَ لشؤًا وزت اٌشْخ سثْغ تػشفٌا حمْمخ عْذ لـ أٔب أػشف ثؼغ اٌذوبرشح ِب

وبْ ئرا ,وزت اٌشْخ سثْغ  أحمْمخ عْذ لـت حزَ لش ػشف ِب!!دوزٌس يف اٌششّؼخ 

ػٍْو  ثبي اٌؼبِِ وفىْف رٍضَ اٌؼبِِ أْ خيبٌف ِب فّب!!ىزا حبي دوزٌس يف اٌششّؼخ 

 وزجو اهلل ]...[ شِءىزا ,يف آخش اٌذْٔب  بئٔغبًّٔزبثغ ,يف ثٍذه ػبِخ اٌؼٍّبء 

ِزجغ ذلٌاه مهو أْ ّأخز لٌي ,ِزجغ ٌٍحك  أًِزجغ ذلٌاه  ئِب :أحذ سجٍني  ٌىٓ ىزا اٌؼبِِ

ثً ألٔو حيجو  ال ألٔو أػٍُ ىزا اٌجٍذ,ّؼظُ ىزا اٌشجً ّشّذ  ,حك أً ثبؿً ,ىزا اٌشجً 

ظنب ِنو أٔو را ػظّو ئأِب ,وٍيب ٔؼٌر ثبهلل ِٓ رٌه  ىزا أطبة األخـبء  ,ؼظّو ذلٌاهّ

 .اٌؼبمل فيزا ِؼزًس ِأجٌس ئْ شبء اهلل رؼبىل 

وزٌه اٌزُ أًطَ أىٍو أْ حيشلٌه  ,فبٌزفظًْ فْو وضري جذا,ًئرا أسدٔب اٌزفظًْ يف ىزا  

 :ىً ّؼٍُ  ٌٍنيبلبٌذ ,ًومٌي ػبئشخ سػِ اهلل ػنيب ,فغفش ٌو سلبفخ اهلل رؼبىل  هّزسًً

ٍزؼخ ًفؼً رٍه اٌفؼٍخ  ًساعً أىً ِىخ ثًومظخ حبؿت ثٓ . ٔؼُ :لبي و شِءاهلل وً 

ٌِّنب  ئىلىب ِٓ األخـبء اخلـريح جذا اٌيت ّمغ فْيب ]...[ ًالصٌنب ًٌحن ػزسه اٌنيب 

 ,ادلغشة  ئىلادلششق ًأحذىُ   ئىليف اٌمجٍخ  فظٍَ أحذىُ  اخزٍفٌااٌظحبثخ ,ىزا 

ًأىً لجبء رنضي حتًٌّ اٌمجٍخ ]...[فظٌٍا  ,ذىُ أْ ّؼْذًال أِش أح ػزسىُ اٌنيب 

ثْذ ادلمذط ثؼذ حتًٌّ اٌمجٍخ ًادلغشة ًاٌؼشبء ًاٌفبحتخ األًىل ِٓ طالح اٌفجش  ئىلاٌؼظش 

ًمل ّأِشىُ  فؼزسىُ ,ِىخ  ئىلخ اٌضبْٔخ فزحٌٌٌا ؼًىُ يف اٌشو جبءىُ ِٓ خيربىُ  حزَ

ًٌٌال اٌؼزس ثبجليً ذلٍه اٌنبط .ػزسًا وِب  أًألهنُ ِب ػنذىُ ػٍُ ػزسًا  ثبإلػبدح

   .حزَ اٌزُ ّمٌي ثؼذَ اٌؼزس ثبجليً أىٍىيُ ]...[ٔؼزسىُ ألهنُ جيبي ,مجْؼب

ػّبي ششؽ وّبي أً ششؽ ِضً : األ ,فيزه ادلغأٌخ ذلب ٔظبئش ,فيزا ٍِخض ىزه ادلغأٌخ   

ٌىٓ ,ديبْ ٔمٌي األػّبي ِٓ اإل ,ال ٔمٌي ششؽ وّبي ًال ششؽ طحخ ,ىزه أخزيبو طحخ 

 .فيزا ٌو عٍف ًىزا ٌو عٍف,ششؽ طحخ ال ٔشذد ػٍَ عٍفِ لبي ششؽ وّبي أً 

اٌؼزس  ,هو غريئٌاٌغنخ ًاهلل اٌزُ ال  أىً ٌزفشّكىزه ادلغأٌخ ذلب ٔظبئش ألهنب ئمنب رٌسد ألٌي 

 ئال ٌشِءرٌسد ال  فامنبششؽ وّبي أً ششؽ طحخ ًحنٌىب ِٓ ادلغبئً  ًاألػّبيثبجليً 

 حزَ ,اعزـبػٌا أْ ّؼشثٌا اٌغٍفْني ثؼؼيُ ثجؼغ ثمٌح,ًفؼال فشلٌا , اٌغٍفْنيٌْفشلٌا ثني 

 .حزَ لبي ثؼؼيُ ِٓ مل ّىفش اٌىبفش فيٌ وبفش,اٌزىفري  ئىلاٌزجذّغ ثً  ئىل

 مسؼزُ ىزا أْ رمٌٌٌا ٔمٌي ٌىُ ِب لبي فْيب أىً اٌغنخ ًاجلّبػخ . ئراأٔب أسٍ أٔىُ 
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