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احل٧ؽ  ويل احل٧ؽ ومكذع٫ٞ، ووىل ا ىلع ػري أ٩بيةا٫ وقيؽ رق٫٤، وىلع آهل 

 .ووعج٫ و٨٦ ا٬ذؽى ث٭ؽي٫ واقنت بكجذ٫.
امل٤ٕيم ٚ٭ةذه أربٓ مؿاقالت مؼىيح لإل٦ةم املعٜٞ ٔجؽ الؿمحةن ث٨ حيىي أ٦ة ثٕؽ/ 

 ( 3164(، واملذٮىف ث١٧ح ق٪ح )3131املٮلٮد ثةحل٨٧ ق٪ح )
إىل وادله النيغ ا٣ٛٞي٫ الىة٣ط/ حيىي ث٨ ٔيل ث٨  -دٞؿيجًة-( 3133أرق٤٭ة ق٪ح ) األوىل:

 (3143ق٪ح ) أيب ثكؿ امل٤ٕيم املذٮىف ث٧ؽيؿيح ٔذ٧ح، حمةْٚح ذ٦ةر، ثةحل٨٧ الكٕيؽ
. 
ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ا٣ٛٞي٫ ٔجؽ الؿمحةن ٥ ا٣ٕةلخبٍ ٨ٔ ػٍ مؿق٤٭ة ٦٪ٞٮ٣ح ويه 

 .( 3143مجةدى اآلػؿة ق٪ح 17املذٮىف يف ) ٔجؽ ال١ؿي٥ امل٤ٕيم
يق ثةلالا٧ح ىلع ٤ْ ٬ة ٨ٔ دأػؿ ووٮل رقةا٫٤ إحل٫، ويُ رِ ؽْ يف َو  اإل٦ةم يٕذؾر 
 يف إيىةل د٤ٟ املاكديت. ِط ؿ  َٛ ا٣ربيؽ ال٧ُ 

 ايذي يٕحل ٚي٫ و٬ٮ انه٪ؽ، ١ٚذت ز٥ ٣ىب ٤َت وادله وأَةع أمؿه يف دٮويٙ ابلدل
ة وإنكة٩ًة، ث٧ة م٢٧ دٛةوي٢ احليةة ا٧٤ٕ٣يح ثُؿٝ٭ة و٦ؾا٬ج٭ة وٚؿٝ٭ة، ز٥  ًً يف وو٫ٛ أر

إمةرات يف حتؽيؽ مٮ٫ٛٝ  /ةت ذلٟ اتلٮويٙجٕح ٬٪ةك، ويف َي  إىل ادلية٩ةت املذ   جَ ؿ  َٔ 
٣ٞةرئ يف ٨٦ ثٕي د٤ٟ ا٣ٛؿق ٦ؽًظة و٩ًٞؽا، ٧٠ة م٤٧خ دٛةوي٢ أػؿى قيضؽ٬ة ا

 ز٪ةية ٬ؾه الؿقة٣ح املي٧ٮ٩ح.
ة.3136أرق٤٭ة ق٪ح ) الرسالة الثانية: ًٌ  (، ٨٦ انه٪ؽ إىل وادله أي

حل٤ح )املذٮىف ويه ٦٪ٞٮ٣ح ٨ٔ األو٢ خبٍ ا٣ٛٞي٫ ا٣ٛة٢ً/ حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم 
  . (، زوج أػذ٫/ ٦ي٧ٮ٩ح ث٪خ حيىي ث٨ ٔيل امل٤ٕيم3143مٕجةن )12اجل٧ٕح 

ةه، ايذي  م اقذ٭٤٭ة اإل٦ة ث٤ُت ٔٛٮ وادله، ورصةء دوام دٔٮاد٫ هل؛ جلي٢ ًر
 ٬ٮ رأس ٦ةهل يف ادل٩ية، ولٮاله لاكن ٨٦ انهةل١ني!
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ز٥ أدجٓ ثبيةن ص٭ؽه ادلؤوب يف إيىةل الؿقةا٢ إىل وادله، ودٕؽد وقةاٍ اإلرقةل؛ 
ثلالزح ٣ٕؽم ووٮل أصٮبح وادله ٤ٔي٫، ممة د٫ٕٚ إىل اجلـم ثٕؽم ووٮل رقةا٫٤ إىل وادله؛ 

 أقجةب، اقذٕةذ ثة ٨٦ زةثل٭ة!
وأثةن اإل٦ةم يف رقةتل٫ ٬ةذه ٨ٔ ٩حذ٫ الكٛؿ إىل ٔؽن؛ حلاكدت وادله ٨٦ ٬٪ةك! ٣ك٨ 

 دكةحلٙ الكٛؿ ٚٮق ا٣ُةٝح!
جذ٫ يف زيةرة وادله وا٣ٛٮز خبؽ٦ذ٫، لٮال امل٭ةلٟ ا٣يت ٝؽ حتٮل دون  وًلنٙ ٨ٔ ٗر

 د١٧٪٫ ٨٦ الٮوٮل!
 إىل ا٣ٕذةب النةق ٤ٔي٫، وأٝؿ  ألثي٫ ثةحلٜ يف ذلٟ ز٥ ٢ٞ٩ ٩ًىة ٨ٔ أثي٫، يُنري

 ا٣ٕذةب!
وأػربه ث٧ة جتؽد الث٨ أػي٫/ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حيىي ٨٦ أمٮر ختى٫؛ إلدػةل الرسور 

 ىلع وادله، ث٧ة يٞٮم ث٫ اإل٦ةم ٦ٓ احلٛيؽ احلتي٥!
 ز٥ ذ٠ؿ هل ثٕي أػجةر أػي٫ أمحؽ ث٨ حيىي، املٞي٥ ثأرض إ٩ؽو٩حكية.

دٮويٙ الؿقة٣ح؛ ٚيه ٝىرية، و٦ذٕؽدة اجلٮا٩ت، ٠نٛخ ٨ٔ وٮر ٨٦  وال أَي٢ يف
أػالق ٬ةذا ا٣ٕةل٥ ا٥َ٤ٕ٣، ورٝح منةٔؿه، وم٫٤٘ ثأثي٫ وأ٫٤٬، ث٢ وب٧ٕٮم املك٧٤ني، ٦ٓ 

 ثيةن ادلاء وادلواء!
املذٮىف حل٤ح اجل٧ٕح  ا٣ٛٞي٫ حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم /إىل و٭ؿه الرسالة الثالثة:

 .ج أػذ٫/ ٦ي٧ٮ٩ح ث٪خ حيىي ث٨ ٔيل امل٤ٕيمزو(، 3143/مٕجةن/12)
٬ة ثٛؿظ٫ ثٮوٮل ٠ذةب وادله إحل٫، ثٕؽ ا٩ُٞةع رَ ؽ  َو ، وٝؽ ويه خبٍ اإل٦ةم 

راعيذ٫  ٨ِ كْ ىلع ظُ  ؿه٭ىثةلن١ؿ لزىن ٌٗج٫ ٤ٔي٫، ز٥ ٫/ أوصف يف ٩ٛك٫ ػيٛح أن قبج
جُذ٫ هل يف ذلٟ، ودبنريه هل  ثة٣ربٌلت خلةَؿ وادله ا٣ٛٞي٫/ حيىي ث٨ ٔيل امل٤ٕيم، ٗو

ز٥ ٤َت ٦٪٫ إٝؿاء الكالم ىلع ميغ ٩ةظيح ٔذ٧ح يف  ٨٦ ا دٕةىل، ا٣ٕةص٤ح واآلص٤ح،
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ذج٫ ٤ٔي٫ إيسةر راظذ٫ يف دؿك  ٫، ٔو ذلٟ الٮٝخ النيغ/ قٕيؽ ث٨ أيب ثكؿ ٦ًٕٮ
 الٮّيٛح ، ىلع ا٣ٞيةم ث٧ىة٣ط اجلةظيح، ايذي قجت ظؿ٦ة٩ًة أل٤٬٭ة ٨٦ ٦٪ةٚٓ ٝية٫٦ ثؾلٟ.

يف ػؽ٦ح  ا٦ٞصً  يكٮن أن ؛ذٮصف ػيٛح ٨٦ أػي٫/ ٔجؽ املضيؽ٦ ٫ز٥ ٠نٙ هل أ٩
بكجت ٔؽم ذ٠ؿ وادله هل يف رقةا٫٤ إىل النيغ، ل١٪٫ اقذؽرك  ؛ة٩يانن٘ةاًل ثةدل ؛وادله

٤ٔي٫ إاع٩ح ٔجؽ املضيؽ ىلع ٩ٛك٫ والنيُةن، ثة٣ٕٮدة ٕٚ٪ؽاٍؾ ث٤ُت اتلأكؽ ٨٦ ذلٟ، 
٦ح الٮادل يف آػؿ ٧ٔؿه، ٬ٮ اغيح ؽإلػالل خبإىل ثؿ وادله، وا٣ٞيةم خبؽ٦ذ٫؛ حمؾًرا هل/ أن ا

احلؿ٦ةن و٩٭ةيح اخلرسان، ز٥ رسد ثٕي األظةدير الرشيٛح يف ٢ٌٚ ثؿ الٮادلي٨، 
 .واتلعؾيؿ ٨٦ ٔٞٮٝ٭٧ة

إىل النيغ  -ظؿق٭ة ا–( ٨٦ ابلدل األ٦ني م١ح 3152أرق٤٭ة ق٪ح ) الرسالة الرابعة:
(، ث٧ؽيؿيح ٔذ٧ح، ٤3165يم املذٮىف ق٪ح )ا٣ٛٞي٫ الٮصي٫/ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا املٕ

 حمةْٚح ذ٦ةر، ثةحل٨٧ الكٕيؽ.
 . ويه خبٍ اإل٦ةم 
  املؿَق٢ إحل٫.خبٍ ٨ٔ ػٍ مؿق٤٭ة ٦٪ٞٮ٣ح ونكؼح أػؿى 

٭ة دٛ٪يؽ دٔٮى رٚٓ نكت آل امل٤ٕيم إىل الىؽيٜ  ٔٮ ، ث٪ٛف ا٣جكةثني ومًٮ
، يف ثؽايح الىؽيٜ  املعٞٞني، وأٚةد ٚي٭ة أ٫٩ ٝؽ رصٓ ٨ٔ دٞؿيؿ رٚٓ ا٣جكت إىل

ّٟ ث٨ ٔؽ٩ةن،  َٔ ا٤ُ٣ت واتلعىي٢، وأن املٕذ٧ؽ ٔ٪ؽه أن آل امل٤ٕيم يجذيه نكج٭٥ إىل 
ت إحل٫ أن يٞؿر ٬ةذا ويجرشه.  وٗر

ت إحل٫ ثذؽوي٨ مضؿة نكت ظكني ال٥٤ٕ٧ُ   -اجلؽ األىلع ٣ٕنرية آل امل٤ٕيم–ز٥ ٗر
٫ ظىت ٬ةذا ا٣ٕص، ٦ٓ دؿمجح ٨٦ دحرست دؿمجذ٫، و٣ٛخ  ا٩تجة٫٬ إىل أن ٬ةذا وٚؿٔو

 ا٢٧ٕ٣ ٧ٔي٥ اجلٛٓ، ْٔي٥ األصؿ، و٬ٮ أ٥ْٔ أ٧٬يح ٨٦ ابلعر ٨ٔ أو٢ ا٣جكجح!
أمٮًرا أػؿى، قيضؽ٬ة ا٣ٞةرئ ظي٪٧ة دؿقٮ ث٫ قٛي٪ح اتلُٮاف  ا٧٠٫٤ة د٪ةول يف رقة

 املنعٮ٩ح ثة٥٤ٕ٣ واألدب.  ٬ؾه الؿقةا٢ مةَئ ٔ٪ؽ
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« امل٤ٕيمالؿمحةن ث٨ حيىي  النيغ ا٣ٕال٦ح ٔجؽآزةر » /يف و٬ةذه الؿقةا٢ ٣حكخ
رشي٨ دلدًلا، حب٤ح مجي٤ح وزٮب دار اعل٥ ا٣ٛٮااؽ ث١٧ح،  جنٮرة ٨ٔامل يف مخكح ٔو

ٜ  نهة ويه  وٜٚ امل٪٭ش املٕذ٧ؽ ٨٦ ا٣ٕال٦ح ثكؿ ث٨ ٔجؽ ا أثٮ زيؽ ٝنيت، وُظ
 ايذي دؿق٫٧ ز٤ح ٨٦ املعٞٞني األٚة٢ً، ٠جري٥٬ النيغ املعٜٞ/ ٔيل ث٨ حم٧ؽ ،
 .-ٞج٢ ا ٦٪٭٥ ودٮىل زٮاث٭٥د-ا٧ٕ٣ؿان

-ن ث٨ ٔجؽ ا٣ٞةدر امل٤ٕيم ةالنيغ األديت ٔجؽ الؿمح إل   ث٭ةذه الؿقةا٢وٝؽ أرق٢ 
، وٝؽ ظى٢ ٤ٔي٭ة ٨٦ اعم٢ و٬ٮ اث٨ أػخ اإل٦ةم امل٤ٕيم -ظ٫ْٛ ا وأدام ٫ٕٛ٩

اث٨ وةظت -األوٝةف ثجالد ٔذ٧ح/ النيغ ا٣ٛٞي٫ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ امل٤ٕيم ظ٫ْٛ ا 
ايذي أٚةدين ثجٕي امل٤ٕٮ٦ةت اتلةرخييح ذات الى٤ح ثةلؿقةا٢  -ة٣ح الؿاثٕح ٬٪ةالؿق

 األربٓ، ، ٚن١ؿ ا نه٧ة وأزةث٭٧ة، وػذ٥ نه٧ة ثةحلكىن.
جخ أن ينةَؿين اإلٚةدة ٦٪٭ة املعجٮن ٣رتاث ٬ةذا اإل٦ةم،  ٧٤ٚة أ٧ٕ٩خ اجلْؿ ٚي٭ة، ٗر

؛ أل٩٭ة املٞىٮدة ثة٣جرش ٕٚـ٦خ ىلع نرش٬ة ٦ٓ د٤ٕيٞةت يكرية يٞذٌي٭ة قيةق ا٣جرش
 دون اتل٤ٕيٞةت ا٣يت يه ٦٪ٞٮ٣ح ٨٦ ٦ْة٩٭ة!

 رظ٥ ا اإل٦ةم امل٤ٕيم، ومجٕ٪ة ث٫ يف ص٪ةت اجلٕي٥
 وقجعةن ا وحب٧ؽه قجعةن ا ا٣ْٕي٥

 كاتبه: راجي عفو ربه 

 أمحد بن غامن بن حسن األسدي

 (8341ضحى األحد الثامن من  شهر اهلل احملرم سنة )
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ن ث٨ حيىي ث٨ ٔيل ث٨ ةٔجؽ الؿمحا٣ٕص ذ٬يب ذٛنن ا٣ٕال٦ح امل اإل٦ةم املعٜٞهو 
ث٥ٌ املي٥ وٚذط ا٣ٕني وتنؽيؽ الالم  -حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ احلك٨ امل٤ٕيم

 .-امل١كٮرة وًلرس املي٥ ثآػؿه يةء ا٣جكجح
واحلةء وًلرس ا٣ٞةف وٚذط ثٛذط املي٥  -(املعةٝؿة) ثٞؿيح( 3131)ودل يف أواػؿ ق٪ح  

َٛ ) ٤حإظؽى ٝؿى حمِ -الؿاء ُُ َ٘ ) ٔـ٣ح (٨ا٣  (ح٧َ ذُ خُ ٦ؽيؿيح ) (حازِ رّ ) الفِم  (ايبؿَ ا٣
 .(، ثؽيةر احل٨٧ الكٕيؽةر٦َ ذَ عةْٚح )اتلةثٕح مل

، وبٕي ٚٞ٭ةء ىلع وادلهوبٕي ٤ٔٮ٫٦  ال١ؿي٥ وٝؿأ ا٣ٞؿآن، ودؿىب يف ظضؿ وادلي٫ 
  ثدلد٫، و٦ة اكن أكرث٥٬!

اكدت الحم٧ؽ  األكربٔ٪ؽ أػي٫  (ـِٕ دَ عةْٚح )اتلةثٕح مل (احلُضؿيح)إىل ٦٪ُٞح  قةٚؿز٥  
 ،ا٣ٞؿآن /٥٤ٕ ٚي٫ك يف م١ذت دةثٓ ل٤ع١ٮ٦ح يُ و٬٪ةك أُشِ  ،يف املع٧١ح الرشٔيح

 خلٌٮع د٤ٟ امل٪ةَٜ ل٤عك٥ ا٣ٕس٧ةين وٝخ إْذ. -وال٤٘ح ا٣رتًليح ،واحلكةب ،واتلضٮيؽ
ًٌ  ودرس  ز٥ ٔـم ىلع الؿصٮع  ،٦ٓ شح ا٣كٛؿاوي «ح٦ياألصؿو» /ة ٨٦ىلع أػي٫ ثٕ

ل٤ذ٤ٕي٥ وا٣ٕحل ث٭ة، وادله  اقذٮَ٪٭ة آ٩ؾاكا٣يت  -يف ٔذ٧ح -(ثيخ الؿييم) إىل ٔـ٣ح
يذؽارق٭ة ٦ٓ  اجلعٮ، ٚاكن ٚةوُعت ٫ٕ٦ ثٕي ٠ذت-ثٕؽ أن ا٩ذ٢ٞ ٨٦ ثدلة )ا٨ُٛ٣( 

اكن  ا٣يت (ا٨ُٛ٣)ز٥ رصٓ إىل مكٍٞ رأق٫   أمحؽ ث٨ مى٤ط الؿييمالنيغ 
  أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم ا٣ٕال٦حا٣ٛٞي٫  /يرتبٓ ىلع ٠ؿقي٭ة ا٤ٕ٣يم

 واجلعٮ.، وا٣ٛؿااي، ٚأػؾ ٔ٪٫ يف ا٫ٞٛ٣
ج ٦٪٭ة ٔرشات ا٧٤ٕ٣ةء وٝؽ اك٩خ )ا٨ُٛ٣( ٨٦ ٬ضؿ ا٥٤ٕ٣ و٦ٕة٫٤ٝ يف احل٨٧.. ختؿ

وا٣ٛٞ٭ةء، واألدثةء.. و٣ك٨ ل٥ حتِٛ جلة َؿوس املؤرػني إال أق٧ةء ٤ٝي٤ح.. ألن احل٧ةين 
 ال حي٢ٛ ثرتاز٫.. ث٢ جيةيف أدؿاث٫.. ويف ا ا٣ٕٮض وظك٨ اخل٤ٙ.
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 حي  رِ ٮْ نُ جْ ا٣ٛٮااؽ الن  »/ ٝؿأ ٚي٭ة ،٠ؿة أػؿى (ثيخ الؿييم)إىل  اإل٦ةم امل٤ٕيم ز٥ رصٓ 
ز٥ ٔ٪ؽ أػي٫ حم٧ؽ..  ،وبيق ٦ؽة (احلُضؿيح)ز٥ قةٚؿ إىل  ،«ح امل٪ْٮ٦ح الؿظجيحيف ش

 .( اكدجًة ٣ٞةًي٭ةٔذ٧ح)رصٓ إىل 
و١٬ؾا ثؿع يف ٤ٔٮم اآل٣ح، ودٛنن يف ٠سري ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم اك٫ٞٛ٣ وا٣ٛؿااي واحلكةب 

ري٬ة.   ٗو
٤ي٫ ٨٧ٚ ٩ىف د٧ك٨ اإل٦ةم امل٤ٕيم ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم ٝج٢ رظي٫٤ ٨٦ احل٨٧ ٚ      إ٧٩ة ي٪ةدي ٔو

 ىلع ٩ٛك٫ ثةجل٭٢ بكرية اإل٦ةم، أو اتلعٍُ ىلع ابلدل!  
ٓ احل٨٧ الكيةيس.. يف ذلٟ الٮٝخ  ارحت٢ اإل٦ةم امل٤ٕيم  إىل صةزان ( 3115)ق٪ح ولًٮ

و٬٪ةك  (3123) املذٮىف ق٪ح حتخ إمؿة الرشيٙ حم٧ؽ ث٨ ٔيل اإلدرييس ذٍ إ الٮإٝح ظني
 (ميغ اإلقالم)أذىل ٦٪ىت راةقح ا٣ٌٞةء ثذٕيني اإلدرييس ايذي أًىف ٤ٔي٫ ٣ٞت 

ة ة ويف ٗيةث٫ ظي٪ً ادلو٣ح اإلدريكيح حبرضة اإلدرييس ظي٪ً  وتكحري أمٮريف ا٣ٌٞةء ؿ واقذ٧
و٤ٝح  ،لٌٕٙ اث٪٫ ايذي ػ٫ٛ٤ يف احلك٥ ؛ة٩٭ةرت دوتل٫ٚ ،ظىت دٮيف اإلدرييس، آػؿ

األمؿ ايذي أدى ثةإل٦ةم امل٤ٕيم إىل أن يكذٕؽ ل٤ؿظي٢ ٨٦  ،٧ةءا٬ذ٧ة٫٦ ثة٥٤ٕ٣ وا٤ٕ٣
ؽن احل٨٧ إظؽى ٦ُ  - (احلؽيؽة)ة إىل ٚةجت٫ ٦ذؼٛيً   ، آ٨٦ وابلعر ٨ٔ ماكن ،٬٪ةك

ِ   -ز٘ؿ احل٨٧ ابلةق٥ -(ٔؽن)ز٥ إىل  -الكةظ٤يح وبيق ٚي٭ة حنٮ قجذني، منذ٘ال ثةلٔٮ
 ةثٕح ملعةْٚح )أثني(.ر( اتلةجُ ضُ ـ٩ْ زُ ا٩ذ٢ٞ إىل ٦ؽي٪ح )ز٥ واتلأحلٙ، 

(، وظ٢  يف ٦ؽي٪ح )قٮاربةية( وبيق ٚي٭ة حنًٮا ٨٦ 3122ز٥ رظ٢ إىل )إ٩ؽو٩حكية(، اعم ) 
ٙ  ٬٪ةك ٠ذةث٫ ا٣ٛؾ/  -اتل٤ٞيؽ-االصذ٭ةد-« حتٞيٜ الالكم يف املكةا٢ اثلالث»اعم، أ٣

٧ؿه ) ٫ إىل االصذ11الك٪ح وابلؽٔح. ٔو ٭ةد يف ( اع٦ًة ممة يؽل ىلع ٝٮد٫ ا٧٤ٕ٣يح و٩ـٔو
 وٝخ ٦ج١ؿ! 
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 /و٬٪ةك (،3123( ق٪ح )انه٪ؽرظ٢ إىل ) ز٥
ْخ  َٞ ْ٣

َ
َىة٬َة َٚأ ؿ   َٔ َٞ  ال٧َُْكةِٚؿُ  ثةإِليةب َٝؿ  َخيْ٪ًة ٧َ٠َة اجل َٮى ثَِ٭ة واْقذَ

 ةامذ٢٘ ٚي٭ربٓ ٝؿن ٨٦ الـ٦ةن،  يف انه٪ؽ ٦ؽة دؿبٮ ىلع اقذٞؿ اإل٦ةم    
ري٬ة،ل١سري ٨٦ ٦ؽو٩ةت  ،ثةتلأحلٙ واتلعٞيٜ  ا٣رتاص٥، وا٣ُجٞةت، واألنكةب، ٗو

٨٦ ٬٪ةك ٨٦ دااؿة املٕةرف  ،و٦ذة٩ح اتلؽٝيٜ، جلٮدة اتلعٞيٜ؛ ٚةمذ٭ؿ ويذ٫ يف اآلٚةق
يف  ،وا٣ُٮد األديب امل٪يٙ ،الصح ا٤ٕ٣يم الرشيٙ ،ثةد ادلك٨أظيؽر ٧ؽي٪ح ا٣ٕس٧ة٩يح ث

 ٩ُٛأت املىةثيط!ٚٞؽ ق١٪خ الؿيط واأ٦ة احلٮم  و٣خ، وقجني زا٬يح ،أيةم ٧٤ٔيح مٌخ
ىه ٩ٛكيح،  اعش اإل٦ةم د٤ٟ احلٞجح الـ٦٪يح يف انه٪ؽ ثني اًُؿاثةت قيةقيح، ٗو

٘ ىح ا٣ٕحل  ٨٦ »و١٬ؾا  ـ  ٦ة زا٣خ ٦ٞك٧ح األٚاكر، ٦ج٤ج٤ح اخلٮاَؿ، ٦٪ رصةالت ا٣ٕ
٥ ا٣ٕحل ق٤ٛح اخل٤ٜ!  «ظير اقرتاح و٘ةر اجلٛٮس، ودجك 

(؛ أل٫٩ يؿى أن مكٍٞ 3144ق٪ح )ي١ٛؿ يف املاكن ابلؽي٢ ٦٪ؾ  ٢ْٚ اإل٦ةم 
جذ٫–رأق٫ ومؿدٓ مجةث٫ )احل٨٧( يف ٧٤ّةت ٦ذعةل١ح، ٕٚٮدد٫ إحل٫  مؤِذٌن ثُي  -٦ٓ ٗر

 وٛعذ٫..وبالد )إ٩ؽو٩حكية( ٦ٞةم أػي٫ )أمحؽ( احل٧ي٥ مٌُؿبح ٠ؾلٟ.
ُت ٚي٭ة 3141و٨٦ م١ح ق٪ح )  ٗ ( أرق٢ ا٣ٞةيض حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿظي٥ امل٤ٕيم رقة٣ح يَُؿ

وٝؽ ظؿرت ٬ةذا ٨٦ أم ا٣ٞؿى م١ح امل١ؿ٦ح، ثدل آ٨٦ »٣ٞؽوم إىل م١ح،  وٚي٭ة/ اإل٦ةم ثة
وبيخ ظؿام، إْذ لٮ ق١٪ذ٧ٮه لاكن ػرًيا ٣ك٥، و٧ٕ٣ؿي أن لٮ ترشٚٮا ثٞؽو٦ك٥ ل٤عش 

 «لؿأيذ٥ ٦ة يرسًل٥ ويَٞؿ أٔي٪ك٥...
ـم ٚع ٢ٕ٤ٚ ٬ةذه الؿقة٣ح قة٧٬خ يف ابلخ يف حتؽيؽ املاكن ابلؽي٢ ملؽي٪ح ظيؽ أثةد 

 أم ا٣ٞؿى!ا اآل٨٦ م١ح اإل٦ةم ٦ذةع الكٛؿ إىل ثدل 

                                      

ا ومسامه رؾمقل اهلل  اًمبقت اعمشفقر هق راؿمد سمـ قمبد رسمف اًمسؾؿل صاطمب هاذا( 1) يمان اؾمؿف همقيًّ

 .(.2/361) شصاسمةاإل»: راؿمًدا 

 (.81ش )اعمدظمؾ إمم آصمار اًمعالمة اعمعؾؿل»( 2)
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نّي ٦ؽرًقة ث٧ؽرقح  (،3153ٚٮو٢ إىل ٦ؽي٪ح صؽة يف م٭ؿ ذي ا٣ٕٞؽة ق٪ح ) ٔو
األجنةل، ٣ك٨ ٩ٛك٫ اك٩خ دذٮق إىل ٦يؽان ابلعر واملُة٣ٕح ا٣يت ُٝٙ نهة ز٬ؿة ٧ٔؿه 

(، و٬٪ةك 3151ةدى اآلػؿة//مج36املجةرك، ٕٚنّي أ٦ي٪ًة مل١ذجح احلؿم امليك الرشيٙ يف )
حتٞٞخ ابل٘يح وَةب املٞةم وظٜ هل أن يُيت و٬ٮ ثني ا٣ُؿوس وادلروس جبٮار ابليخ 

 املعؿوس! 
ٚأ٤َٜ يف ٠٭ٙ د٤ٟ امل١ذجح ٔ٪ةن ٫٧٤ٝ ٚكة٣خ ٔيٮن ٫٧٤ٔ ثذعٞيٞةت وحتؿيؿات 

ة!312)ث٤٘خ أ٧ٔةهل ا٧٤ٕ٣يح وٝؽ يف مىت ٚ٪ٮن ا٥٤ٕ٣ وو٪ٮف املٕؿٚح،  ًٛ  ( مؤ٣
  أم٭ؿ٬ة/

 جمؾديـ.ش  إسماـمقؾ اًمتـؽقؾ سمام ذم شملكقب اًمؽقصمري مـ» (1

، ويعرف سمؽتاب شرومع آؿمتباه ذم معـك اًمعبادة واإلًمف، وحتؼقؼ معـك اًمنمك سماهلل»  (2

 جمؾديـ. ش.اًمعبادة»

 جمؾد.ش اًمؽاؿمػة سمام ذم يمتاب أضقاء قمغم اًمسـة مـ اًمزًمؾ واعمجازومة إكقار» (3

 جمؾد.ش قمامرة اًمؼبقر»  (4

ْخ  َٕ ري٬ة وَجٕخ يف )وٝؽ مُجِ  ( دلدًلا.13د٤ٟ اآلزةر ٗو
اكن ٩ذةص٭ة  ،٦ٓ ٚؿاق األ٢٬ والٮ٨َ يف رظالت ٦ذٕؽدة -وبٕؽ ٬ؾه احليةة ا٧٤ٕ٣يح

وجيعح يٮم اخل٧حف الكةدس ٨٦ -وال١ذت ىلع وؽره– دٮيف اإل٦ةم امل٤ٕيم دةدًلا ػةدًلا.
  (.3164) م٭ؿ وٛؿ اعم

٥٤ ميٞحةوأػجةر ٬  َٕ ح ،ذا ا٣ اإل٦ةم ٔجؽ »٠ذةيب/ ٦٪٭ة يف  دحرس ٦ة أودٔخ .٦ذ٪ٔٮ
 واحل٧ؽ . وٝؽ َجٓ ، «احل٧ةين ظيةد٫ وآزةره الؿمحةن ث٨ حيىي امل٤ٕيم
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 ا٣ٛٞي٫ حيىي ث٨ ٔيل امل٤ٕيم قيؽي الٮادل ا٧ٕ٣ةد 

ةه، ووة٣ط داعه، آ٦  ني.ظ٫ْٛ ا، ورزٝين دوام ًر
 الكالم ٤ٔيك٥ ورمحح ا وبؿٌلد٫

(، ٚع٧ؽت 3131وو٢ واحل٧ؽ  دٕةىل ٠ذةب وادلي املؤرخ ٩ىٙ ذي ا٣ٕٞؽة ق٪ح )
ةه ٔين، أقأل ا دوام ذلٟ.  ا دجةرك ودٕةىل ىلع وعح وادلي، وًر

ذ٠ؿد٥ أن ٠ذةيب األول دأػؿ إىل أواػؿ رمٌةن، و٣حف ذلٟ ثٞىؽ ٦ين، وإ٧٩ة وٝٓ 
ا٣ُؿيٜ، وىلع لك ظةل ٚةحل٧ؽ  دٕةىل ىلع ووٮهل، وىلع دحرس الٮاقُح،  يف اتلعرُي 

جؽ الٮيل ق٪ةن أ٩ة اعرٌف هل، وأ٦ة اث٨ ٫٧ٔ ٚال.  ٔو
 أمؿدٮين أن أوٙ ٣ك٥ حم٤يت، وابلدل، و...و...

ٚأواًل/ أوٙ ٣ك٥ انه٪ؽ، ٚةنه٪ؽ ُٕٝح ْٔي٧ح ٨٦ ادل٩ية، أكرب ٨٦ احل٨٧ ثإًٔةف 
انه٪ؽ ثأرب٧ٕبح  وقاكن يٞؽرون قاكن احل٨٧ ثأ٣يف أ٣ٙٚإن ا٣ٕةرٚني  مٌةٔٛح

ويه شيق احل٨٧، مكذُي٤ح ٨٦ م٧ةهل إىل ص٪ٮب٫، وابلدل ايذي أ٩ة ٚي٫ ، أ٣ٙ أ٣ٙ

                                      

 ، سمؿعـك: آطمتباس، واًمريمقد، مل يؿض ًمسبقؾ.(  اًمتحػُم 1)

ويؼدر ـمقل اًمساطمؾ...كحق اعمعاس:  اتذم اًمتؼدير شمبؾغ مساطمة اهلـد (2)

 ش.اعمقؾمققمة اًمعرسمقة» يمؿ ًمألىماًمقؿ اًمتاسمعة ًمؾفـد.

دىمقؼ، مع أكف أيمثر مـ  ذا اًمتؼدير ذم ذًمؽ اًمعٍم سمصقرة شمؼريبقة: ًمعدم وضمقد إطمصاءاأي مؼدار: مؾققكلم، وه( 3)

. (م1991(= )1411قًكا، ٓ ؾمقام سمعد شمقطمقد ؿمطريف قمام )قؾ، أما أن ومقؼدر سمستة وقمنميـ مذا اعمؼداراه

 وإضمراء اإلطمصاء، مـ ىمبؾ اًمدوًمة. 

قمدد اًمسؽان ذم اهلـد كحق ذا اًمتعداد ىمديؿ، وأما أن ومقؼدرائة مؾققن، وهأي مؼدار: أرسمعؿ (4)

 ش.اعمقؾمققمة اًمعرسمقة». مـ ؾمؽان اًمعامل(
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شيق احل٨٧ جب٪ٮب، أٔين أن الؿص٢ ٔ٪ؽك٥ إذا اقذٞج٢ الن٧ف ٚٞؽ اقذٞج٢ انه٪ؽ، 
 ودكٮن ظيؽر أثةد ظيجبؾ ىلع صجح٪٫ األي٨٧ دٞؿيجًة.

ُٓ وانه٪ؽ  ٧ٔٮ٦ًة أرض ػىجح دى٤ط لـرأح مجيٓ األ٩ٮاع، وٚي٭ة ٦ٕةدي٨ ٠سرية، وُيْى٪َ
ري٬ة، واغ٣ت َٕةم أ٤٬٭ة األرز، وا٣رب أ٢ٝ ٦٪٫، و٬ٮاؤ٬ة ٦ٕذؽل، ٦ٓ  ٚي٭ة األ٧ٝنح ٗو

 ٦ي٫٤ إىل مؽة احلؿ يف الىيٙ، ومؽة ا٣ربد يف النذةء، والىعح ٚي٭ة َيجح.
 ٬ت أيب ظ٪يٛح.وأكرث٥٬ ىلع ٦ؾ، واملك٧٤ٮن ٚي٭ة ٠سري

ال يذٞيؽون ث٧ؾ٬ت، ث٢ خيذةرون ، وٝؽ ننأت ٚي٭٥ ٚؿٝح يٞةل نه٥/ أ٢٬ احلؽير
 ٨٦ لك ٦ؾ٬ت ٦ة ّ٭ؿ نه٥ أن دحل٫٤ ٨٦ ال١ذةب والك٪ح أٝٮى.

وودلك٥ حيت ، ونه٥ م٘ٙ ْٔي٥ ثكذت النٮٌلين، واث٨ األ٦ري، واث٨ الٮزيؿ 
و٢ ا٣ُؿيٜ ا٣يت اػذةرو٬ة ٚيه احلٜ، ٬ؾه ا٣ٛؿٝح، إال أن ا٣٘ة٣ت ٤ٔي٭٥ اجل٭٢، ٚأ٦ة أ

                                      

 .% مـ اًمسؽان(15ئة مؾققن ) ماعمعاسة:  اتديرطمسب سمعض اًمتؼيبؾغ قمدد اعمسؾؿلم ذم اهلـد  (1)

(، واعمحدث كذير طمسلم 1317هق اًمشقخ صديؼ طمسـ ظمان اعمتقرم ؾمـة ) اجلامقمة اعمباريمة( طمامؾ راية هذه 2)

ات م  ج مـفا قمؾامء أقمالم، وضمفاسمذة يمرام،  أصمروا اعمؽتبة اإلؾمالمقة سمـنم أُ (، وختر1321اًمدهؾقي اعمتقرم ؾمـة )

مراضمع قمؾؿ احلديث سمجـاطمقف: اًمرواية واًمرواة، وًمؼد أصمـك قمؾامء اًمعٍم قمغم ضمفقدهؿ، طمتك ىمال اًمعالمة حمؿد 

ال مـ أمصار ذا اًمعٍم ًمؼيض قمؾقفا سماًمزوارؿمقد رضا:  وًمقٓ قمـاية إظمقاكـا قمؾامء اهلـد سمعؾقم احلديث ذم ه

اًمنمق، ومؼد ضعػت ذم مٍم واًمشام واًمعراق واحلجاز مـذ اًمؼرن اًمعاذ ًمؾفجرة طمتك سمؾغت مـتفك اًمضعػ 

وىمال اًمعالمة اعمحؼؼ قمبد اًمعزيز اخلقزم: وٓ ش مػتاح يمـقز اًمسـة»مؼدمة ش ذا اًمؼرن اًمراسمع قمنماذم أوائؾ ه

ذا اًمعٍم اـ ورم  احلديث ىمسطف مـ اًمعـاية ذم هيقضمد ذم اًمشعقب اإلؾمالمقة قمغم يمثرهتا واظمتالف أضمـاؾمفا م

مثؾ إظمقاكـا مسؾؿل اهلـد، أوًمئؽ اًمذيـ وضمد سمقـفؿ طمػاظ ًمؾسـة دارؾمقن هلا قمغم كحق ما يماكت شمدرس ذم 

 (.-165)ش مػتاح اًمسـة»اًمؼرن اًمثاًمث، 

حمدصمل ؿمبف اًمؼارة اهلـدية  ضمفقد»، شاحلريمة اًمسؾػقة ودورها ذم إطمقاء اًمسـة»اكظر ذم شماريخ هذه اجلامقمة اعمشؽقرة:  

ظمدمة احلديث ذم سمايمستان »، شاًمبايمستاكقة ذم ظمدمة يمتب احلديث اعمسـدة اعمشفقرة ذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري

 ش.واهلـد ًمعؾامء أهؾ احلديث
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و٣حف ٚي٭ة دٔٮى اصذ٭ةد، وإ٧٩ة ٬ٮ د٤ٞيؽ ٨ٔ ثىرية، ويه ا٣يت أوىص ث٭ة اإل٦ةم 
ري ذلٟ ممة ٢ُٞ٩ ٔ٪٫، و٢ُٞ٩  ثٞٮهل/ إذا وط احلؽير ٚ٭ٮ ٦ؾ٬يب. النةٚيع  ٗو

ٍء َُٚؿُدوُه َٚإِْن َت٪َةَزْخذُ وب٫ صةء ا٣ٞؿآن، ٝةل ا دٕةىل/ ﴿، ٦س٫٤ ٨ٔ مجيٓ األا٧ح ٥ْ يِف ََشْ

                                                                                                                      

 اسمـ إمػم اًمصـعاين هق اًمبدر اًمثاًمث ذم ؾمامء اًمقؿـ ذم ومؾؽ آضمتفاد، ىمبؾف: (1)

( ممؾمس مدرؾمة آضمتفاد، سمال مداومع، وطمامؾ راية 841راهقؿ اًمقزير اعمتقرم ؾمـة )اإلمام اعمجتفد حمؿد سمـ إسم

 اإلصالح سمال مـازع.

(. رطمؿ اهلل اجلؿقع ومجعـا هبؿ ذم 1251وسمعده: ظمامتة اًمِعْؼد ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمكم اًمشقيماين اعمتقرم ؾمـة )

  ضمـات اًمـعقؿ. 

، ومؼامت سمقـفؿ وسملم متعصبل زماهنؿ طمرب واعمعامؾة ًمؾخاصة واًمعامةسماإلصالح اًمعام ذم اًمعبادة ىمام همٓء إسمطال 

 وس، واًمتػاصقؾ مبسقـمة ذم دواويـ وـمروس. َض 

(: وهق ىمقٌل مشفقر 71) شمعـك ىمقل اإلمام اعمط ؾبل: إذا صح  احلديث ومفق مذهبل»( ىمال اًمسبؽل ذم يمتاسمف: 2)

 لًمػاٍظ خمتؾػة. قمـف، مل خيتؾػ اًمـاس أكف ىماًمف، وروي قمـف معـاه أيضًا سم

أصؾ صػة اًمـبل »(، 52) شىمقاقمد اًمتحديث»صح قمـده أو قمـد همػمه مـ إئؿة. اكظر:  :أيىمال اسمـ طمزم: 

ومل أضمده ومقام وىمػت قمؾقف مـ  (،1/57) شاعمقزان»ذم  (، يمالمها قمـ اًمشعراين1/29ًمألًمباين ) ش

 يمتب اسمـ طمزم.

(: شمقاشمر قمـ إئؿة مـ ىمقل 4/88) شآصماره»طبقع ضؿـ اعم شحتؼقؼ اًمؽالم ذم اعمسائؾ اًمثالث»ذم  ( وىمال 3)

 يمؾ مـفؿ: )إذا صح احلديث ومفق مذهبل( أو معـاه. اهـ.

وىمال اسمـ قماسمديـ:  ومؼد صح قمـ أيب طمـقػة أكف ىمال: )إذا صح احلديث ومفق مذهبل(، وىمد طمؽك ذًمؽ اإلمام 

 شعراين قمـ إئؿة إرسمعة.اسمـ قمبد اًمؼم قمـ أيب طمـقػة وهمػمه مـ إئؿة: وكؼؾف أيًضا اإلمام اًم

ٓ  وىمال: )إذا  -رمحفؿ اهلل شمعامم -وىمال سمؽر أسمق زيد: اشمػؼ إئؿة إرسمعة قمغم مـع شمؼؾقدهؿ، وما مـ إمام مـفؿ إ

 صح احلديث ومفق مذهبل(

( يمالمها ًمؾؼراذم 2/518) شضمزء مـ ذح شمـؼقح اًمػصقل ذم قمؾؿ إصقل»(، 1/154) شاًمذظمػمة»اكظر: 

إيؼاظ مهؿ أوزم »(، 1/167) شرد اعمحتار»(، 1/4) شرؾمائؾف»ٓسمـ قماسمديـ، اعمطبقع ضؿـ  شَرؾْمؿ اعمػتل»

 (. 1/72) شاعمدظمؾ اعمػصؾ»(، 62) شإسمصار
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ِوياًل 
ْ
ْظَك٨ُ دَأ

َ
َٟ َػرْيٌ َوأ ِ  ﴾إِىَل ا ِ َوالؿ ُقٮِل إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ دُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِة ِ َواحْلَْٮِم اآْلِػِؿ َذل

 [.37]ا٣جكةء/
أن الؿد إىل ا دٕةىل ٬ٮ الؿد إىل ٠ذةث٫، وأن الؿد إىل رقٮهل ٬ٮ الؿد  وادٜٛ املٛرسون

 ةد٫ وظْٮره، والؿد إىل قجذ٫ يف ٗيبذ٫ وبٕؽ وٚةد٫.إحل٫ يف ظي
ىلع ٬ؾا ا٣ُؿيٜ، وأدتل٫ ٦س٢ الن٧ف، وإ٧٩ة  واملعٞٞٮن ٨٦ أوعةث٪ة النةٕٚيح

ذ٬ت ثٕي املذأػؿي٨ إىل وصٮب ا٣زتام ٦ؾ٬ٍت ٦ٕنٍي ػنيح مم٨ يؽيع ا٥٤ٕ٣ وال ٥٤ٔ 

                                      

(  ىمال أسمق اًمعباس اسمـ شمقؿقة:  وإصؾ اًمذي اشمػؼ قمؾقف قمؾامء اعمسؾؿلم أكام شمـازقمقا ومقف وضمب رده إمم اهلل 1)

 واًمرؾمقل. وذيمر أية.

هق اًمرد إمم يمتاسمف، واًمرد إمم اًمرؾمقل )هق اًمرد إًمقف ذم  -ؾمبحاكف -ؼقؿ: وأمجع اعمسؾؿقن قمغم أن اًمرد إمم اهللوىمال اسمـ اًم

 طمضقره وطمقاشمف وإمم ؾمـتف ذم همقبتف وسمعد مماشمف..  

: ٕهنؿ يماكقا إذا اظمتؾػقا ذم مسلًمة ردوها إمم اًمؽتاب واًمسـة، وىمال اًمشاـمبل: وهؽذا ومعؾ اًمصحاسمة 

ذا اعمقضع ًمشفرهتا، ومفق إذا اذا اعمعـك، ٓ جيفؾفا مـ زاول اًمػؼف، ومال ومائدة ذم ضمؾبفا إمم هاة هبوىمضاياهؿ ؿماهد

 .مما يمان قمؾقف اًمصحاسمة 

وىمد أمجع اًمـاس ؾماسمؼفؿ وٓطمؼفؿ أن اًمرد إمم يمتاب اهلل ؾمبحاكف وإمم ؾمـة رؾمقًمف، هق اًمقاضمب قمغم وىمال اًمشقيماين: 

 ق قماص هلل ورؾمقًمف خماًمػ ًمؾؽتاب اًمعزيز، واًمسـة اعمطفرة.مجقع اعمسؾؿلم. ومـ رد إمم همػممها ومف

  (.318ش )ىمطر اًمقزم»، (3/382)ش آقمتصام»(، 1/174) شإقمالم اعمقىمعلم»(، 33/32) شجمؿقع اًمػتاوى»اكظر:  

يمان ؿماومعل اعمذهب، سمؿعـك اًمتلـمر واعمـفجقة ذم اًمتؾؼل، وهؽذا درج  اعمعؾؿل  مامذه إؿمارة إمم أن  اإلا( ه2)

امء إمة مـ سمعد قمٍم إئؿة إرسمعة قمغم اًمتلـمر ذم مذهب ًمسالمة اًمؽمىمل ذم معارج اًمعؾؿ، طمتك يصؾ إمم قمؾ

 ، مع اإلضمالل ًمؾؿخاًمػ مـ أهؾ اإلضمتفاد، وًمؾؽالم سمسط ذم مظاكف.ٓضمتفاد، ومقدور مع اًمدًمقؾدرضمة ا

ـمريؼة أهؾ احلديث ذم حتؽقؿ اًمدًمقؾ سمعد ٓشمباع وهلاذه اإلؿمارة دًٓمة دقمقية ًمطقػة.. ومفق حيػز واًمده وأهؾ سمؾدشمف  

وىمد شمػشك ذم  -وواًمده وومؼفاء سمؾدشمف يماكقا ؿماومعقة اعمذهب-اًمتلهؾ..إْذ هل أيًضا ـمريؼة اعمحؼؼلم مـ اًمشاومعقة

حمقطفؿ اًمتعؾؼ سماًمؼبقر وإضطمة، واًمتعصب واجلؿقد اعمذهبل.. صمؿ اقمتذر ًمؾؿتلظمريـ مـ اًمشاومعقة سملؾمؾقب 

 اًمتقىمػم. ضمامع سملم اًمـؼد و :ًمطقػ
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أ٩٭٥ ٩ىٮا ىلع صٮاز  هل وال دي٨، ٚيىري يذؼري ٦ة يٮاٜٚ ٬ٮاه، ال ٦ة يٮاٜٚ ادلحل٢، ٦ٓ
 د٤ٞيؽ ٗري اإل٦ةم.

 : ٝةل

 ْ٫ َٕ ْرَب
َ
رْيِ اأْل

َ٘ ٤ِيٌؽ ٣ِ ْٞ  وََصةَز َت
  

 ْ٫ َٕ ِك٫ِ َٚيِف ٬ََؾا َق ْٛ ٜ  َج  يِف َظ
وٝةلٮا/ إن املٞدل إذا رأى دحلاًل ٝٮًية خية٣ٙ ٦ؾ٬ت إ٦ة٫٦، يججيغ هل أن ي٪ْؿ اإل٦ةم    

 ايذي ٝةل ث٧ٞذىض ذلٟ ادلحل٢، ٚيٞدله.
 ح ٚ٭ؾه املكأ٣ح واًعح، وقيةق أدتل٭ة يُٮل.وبةجل٤٧

ة/ ٚؿٝح أػؿى تُكىم/ أ٢٬ ا٣ٞؿآن، ي٪١ؿون احلؽير رأًقة، ونه٥ يف ذلٟ  ًٌ ويف انه٪ؽ أي
أٔؾار، وال يٕرتٚٮن إال ثة٣ٞؿآن، ز٥ يٛرسون ا٣ٞؿآن ىلع ٬ٮا٥٬، و٬ؤالء ٬ةل١ٮن، 

٭٥ االحنالل ٨٦ ا٣ٞيٮد ادليجيح، وا٣ٕيةذ ثة ًؿ  .ٗو

ؿى يٞةل نه٥/ ا٣ٞةدية٩يح واألمحؽيح، اكن رص٢ يٞةل هل/ ٗالم أمحؽ، ثجدل وٚؿٝح أػ
وٌلن ٔ٪ؽه َؿٌف ٨٦ ا٥٤ٕ٣، وَشٌء ٨٦ اتلىٮف، ويف آػؿ ، يٞةل هل/ ٝةديةن يف انه٪ؽ

                                      

 (، ومل يسؿقا ىمائؾف، وماهلل أقمؾؿ.197) شضمالء اًمعقـلم»(، وإًمقد ذم 1/13) شاحلاؿمقة»ذم  ؾققيب(  ذيمره اًمؼ1)

وٓدهتا ذم اًمعراق وشمرقمرقمت ذم اهلـد، وإنِّ »هذه اعمؼقًمة اعمخذوًمة فمفرت ذم سمداية اًمؼرن اًمثاًمث قمنم، ويماكت  (2)

ان ومقًمقي ضمراغ قمكم، صمؿ يمان ومارؾمفا اعمؼدام مقًمقي قمبد اهلل ضمؽراًمقي سمدايتفا ًمتعقد ذم اهلـد إمم ؾمقد أمحد ظم

َؿ اًمراية مقًمقي أمحد ديـ امرشمرسي صمؿ شمؼدم هبا  أؾمؾؿ ضمراضمققري وأظمػًما شمقمم رياؾمتفا همالم أمحد اعمقمم صمؿ شَمَسؾ 

 أسمرز أومؽارهؿ: ، سمنكؽار يمؾ شمنميع أو ظمؼم مل يذيمر ذم اًمؼرآن،  وإًمقؽشسمرويز اًمذي أوصؾفا إمم ؾماطمؾ اًمضالل

اؾمتبعاد يمؾ اعمصادر إظمرى ًمؾنميعة اإلؾمالمقة يماًمسـة، واًمسػمة واًمتػسػم واًمؼقاس وآضمتفاد وؾمػم  -3

 اًمصحاسمة واإلمجاع وومتاوى إئؿة.
 ادقماؤهؿ سملن اًمصقم ذم ؿمفر ؿمعبان، وًمقس ذم رمضان. -2

وهمػم ذًمؽ مـ إسماـمقؾ،  اقمتبارهؿ أن اًمؽعبة صـؿ، وأن اًمطقاف طمقهلا مـ ـمؼقس اًمقصمـقلم ذم اجلاهؾقة. -3

 وهمػمها. ،شؿمبفات اًمؼرآكلم»، شاًمؼرآكققن وؿمبفاهتؿ طمقل اًمسـة»اكظر: 

قمؼائد = =ويؿؽـ شمؾخقص(،  1256ذا اًمضؾقؾ ذم ىمرية ىماديان، إطمدى ىمرى مؼاـمعات اًمبـجاب قمام )اوًمد ه  (3)
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أمؿه وةر ينُط بيشٍء ٨٦ مُعةت الىٮٚيح، إىل أن ادىع اجلجٮة ٦ٓ رضٍب ٨٦ اتلأوي٢، 
يٕح اإلقالم، ٣حف ٚي٭ة جتؽيؽ َشٍء ٨٦ األظاكم، يٞٮل/ إ٩٭ة ٩جٮة ٤ّ يح، ٦ٞيؽة برش

٥ أ٧٩ة صةء يف احلؽير ٨٦ ٩ـول ٔحىس، ٬ٮ  وأ٩كؿ ٩ـول ٔحىس، وػؿوج امل٭ؽي، ؤز
رمـ إىل ٗالم أمحؽ ٬ؾا، وًلؾلٟ ٦ة صةء يف ػؿوج امل٭ؽي، ز٥ ٢ُٞ٩ ٨ٔ ٠ذج٫ أ٫٩ ينذ٥ 

لن٪ةآ، ويذأول لك٧ح ا ٔحىس اث٨ مؿي٥، وأ٫٦ ٤ٔي٭٧ة الكالم، إىل ٗري ذلٟ ٨٦ ا
ا٣ٞؿآن واحلؽير، وٚرس ٧٬ة ىلع ظكت ٬ٮاه، ودج٫ٕ ٝٮٌم ٠سري، وٝؽ ٤٬ٟ، وهل أدجةع إىل 

                                                                                                                      

 اًمتازم: هذه اًمػرىمة اعمخذوًمة قمغم اًمـحق 

ًمقـنم شمعاًمقؿ اإلكجقؾ ذم اًمبالد،  :ضمر سمعد مقشمف اًمظاهري إمم يمشؿػم ذم اهلـدآقمتؼاد سملن قمقسك قمؾقف اًمسالم ها -1

 قماًما، وأن ىمؼمه ٓيزال مقضمقًدا هـاك.  121وأكف شمقذم سمعد أن سمؾغ مـ اًمعؿر 

آقمتؼاد أن همالم هق اعمفدي اًمذي طمّؾ ومقف اًمـبّقان قمقسك وحمؿد ـ قمؾقفام اًمسالم ـ قمغم اًمسقاء، ومـ صمؿ يليت زقمؿ  -2

 ادياكقلم سملن همالًما هق اعمفدي واًمـبل مًعا. اًمؼ

ضماء ذم يمتاب طمؼقؼة اًمـبقة اًمذي أًمػف اعمػمزا سمشػم أمحد، اخلؾقػة اًمثاين: أن همالم أمحد، أومضؾ مـ سمعض أوزم اًمعزم  -3

 مـ اًمرؾمؾ. 

 (. يؼقًمقن مما وـمفّره اهلل سمرأهوضماء أيًضا ذم صحقػة اًمػضؾ اًمؼادياكقة أن اًمغالم هق حمؿد ) -4

آقمتؼاد سمعدم ضمقاز اًمصالة قمغم اعمسؾؿ اعمقت ما مل يؽـ ىمادياكًقا، ومـ صمؿ ومنهنؿ حيرمقن دومـ اعمسؾؿلم ذم مؼاسمر  -5

 اًمؼادياكقلم. 

ٓ جيقزون كؽاح اعمسؾؿ مـ اًمؼادياكقة، ما مل يممـ سمؿذهبفؿ سمدقمقى أن همػم اًمؼادياين يماومر، ٕكف ـ ومقام زقمؿقا ـ مل  -6

ج يممـ سماًمغالم أمحد. وىمد  ضماء ذم يمتاب سمريمات اخلالومة عمحؿقد أمحد اًمؼادياين أكف ٓ جيقز ٕي ىمادياين أن يزوِّ

ذا اًمؽتاب أكف جيقز أظمذ سمـات اعمسؾؿلم واهلـدوس اذا أمر مجاقمتف. وىمد ضماء ذم كػس هااسمـتف ًمغػم اًمؼادياين ٕن ه

قاطمد مـ اعمسؾؿلم يطرد مـ اجلامقمة واًمسقخ ًمؾؼادياكقلم، وٓ جيقز إقمطاؤهؿ، ومـ أقمطك مـ اًمؼادياكقلم اسمـتف ًم

ر.   وُيَؽػ 

 ٓ شمصح اًمصالة ظمؾػ همػم اًمؼادياين، سمؾ وٓ دمقز اًمصالة ذم همػم مساضمد اًمؼادياكقلم -7

 ش.اعمقؾمققمة اًمعرسمقة»، شدراؾمات وحتؾقؾ اًمؼادياكقة»اكظر:  وهمػم ذًمؽ مـ اًمضالٓت اعمؽشقومة.
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ـالٮن يـيؽون، ونه٥ داعة يف مجيٓ ثدلان انه٪ؽ، ث٢ ويف ثالد اإل٩ك٤زي،  اآلن، ال ي
ري٬ة، وأدجة٫ٔ اآلن ٚؿٝذةن/   واإلمؿيكةن، ٗو

 ٚؿٝح ٦ذجٕح هل ىلع ّة٬ؿ أٝٮاهل.-3
ٕذؽ٣ح، يٞٮلٮن/ ٣حف ٬ٮ ثجيب، وإ٧٩ة ٬ٮ دلؽد، ويذأولٮن لك٧ةد٫ النجيٕح وٚؿٝح ٦-1

ثذأويالت ثٕيؽة، وحيذضٮن أن ٨٦ ٝجي٢ د٤ٟ اللك٧ةت لك٧ةت، ٝؽ ٤ُٞ٩خ ٨ٔ أكةثؿ 
ري٥٬،  واث٨ ٔؿيب وأيب يـيؽ ا٣بكُةيم الىٮٚيح، اكلنيغ ٔجؽ ا٣ٞةدر اجليالين ٗو

ٟ ال١رباء، ول٥ ي٧٪ٕ٭٥ وؽرو٬ة ٔ٪٭٥، ٨٦ ٧٤ٚة دأول ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء لك٧ةت أوخل
 دْٕي٧٭٥، وأذٞةد واليذ٭٥، ١ٚؾا يججيغ يف مأن ٗالم أمحؽ.

وىلع لك ظةل ٚجُالن حن٤ذ٭٥ واًط، و٣ك٨ ٤ٗت ىلع املك٧٤ني اجل٭٢ حبٞيٞح  
 دي٪٭٥، ظىت املؽيع ل٥٤ٕ٤، ٧٠ة ٤ٗت ٤ٔي٭٥ ٔؽم اإلي٧ةن، وا٣ٕيةذ ثة دٕةىل.

ري٥٬. وَث٥  َِٚؿٌق أػؿى ٨٦  راٌٚيٍح و٩ةوجيٍح، ٗو
 

                                      

ىمال  (،561) وشمقرم ؾمـة (، 471) وًمد  ؾمـة اجلقالين، أو اًمؽقالين، ، أوسمـ قمبد اهلل اجلقكم  مقؾمكقمبد اًمؼادر سمـ  (1)

اًمشقخ قمبد اًمؼادر يمبػم اًمشلن، وقمؾقف مآظمذ ذم سمعض أىمقاًمف ..وقمـف اًمذهبك: ؿمقخ آؾمالم وقمؾؿ إوًمقاء.

 شذيؾ ـمبؼات احلـاسمؾة»( ، 11/219) شاعمـتظؿ» : (، واكظر451 -21/439) شؾمػم أقمالم اًمـبالء» .ودقماويف

(1/291-311). 

هق أسمق يزيد ـمقػقر سمـ قمقسك سمـ رسوؿمان اًمبسطامل، ىمال اًمذهبل: ضماء قمـف أؿمقاء مشؽؾة ٓ مساغ هلا، اًمشلن ذم  (2)

صمبقهتا قمـف، أو أكف ىماهلا ذم طمال اًمدهشة واًمسؽر .. ، مات ؾمـة إطمدى وؾمتلم ومائتلم، وىمقؾ أرسمع وصمالصملم 

اًمبداية »(، 4/117) شصػة اًمصػقة»(، 11/33) شًمقاءطمؾقة إو»(، 67) شـمبؼات اًمصقومقة»اكظر:  ومائتلم.

 (.88/ 13) شاًمسػم»، (17) شاًمرؾماًمة اًمؼشػمية»(، 38/ 11) شواًمـفاية

ذم كحق  شاًمػتقطمات اعمؽقة»ًمف يمتاب (، 638) اعمتقرم ؾمـة هق حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمريب اًمطائل إكدًمز   

ال قمـف اسمـ يمثػم: ومقف أؿمقاء يمثػمة فماهرها يمػر سيح. ًمف اًمذي ىم شومصقص احلؽؿ»قمنميـ جمؾدًا، وًمف يمتاب 

   (. 13/167) شاًمبداية واًمـفاية»شمصاكقػ يمثػمة، وًمف ؿمعر، ويمالم ـمقيؾ قمغم ـمريؼ اًمتصقف. اكظر 
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 وأكرث املك٧٤ني امل٪تكجٮن إىل الك٪ح واجل٧ةٔح واع٦ذ٭٥ ظ٪ٛيح، و٥٬ ىلع ٝك٧ني/ 
ٝك٥ ٦ذ٧ك١ٮن ثأو٢ ٦ؾ٬ج٭٥، ىلع ٦ة ٬ٮ ٦ٞؿر يف ٠ذج٭٥ ا٣ٛٞ٭يح، ويؾمٮن -1

ابلؽع وحيؿمٮ٩٭ة، إال أن ٚي٭٥ دٕىت ملؾ٬ج٭٥ مؽيؽ، حي٤٧٭٥ ىلع حتؿيٙ ٠سري ٨٦ 
 دير.اآليةت واألظة

٤ت -وا٣ٞك٥ اآلػؿ-1 جةداد٭٥  -و٬ٮ اأٗل ٤ٗجخ ٤ٔي٭٥ ابلؽع يف ٔٞةاؽ٥٬ ٔو
واعداد٭٥، واقذٮىل ٤ٔي٭٥ ادلصةلٮن ٨٦ املذىٮٚح، ٚجؽلٮا ا٣ٕٞةاؽ اإلقال٦يح ثكسري ٨٦ 
ٔٞةاؽ املرشًلني، ٨٦ انه٪ٮد، وًلسري ٨٦ ٔٞةاؽ اجلىةرى، وًلسري ٨٦ ٔٞةاؽ ا٣ٛالقٛح، إىل 

 ٗري ذلٟ.
ا٣ٕةدات، ظىت وةر لك واظؽ ٨٦ ٬ؤالء ادلصة٣ني خيرتع ٦ة مةء و١٬ؾا ا٣ٕجةدات و

٨٦ ا٣ٕجةدات، ٚيأػؾ٬ة اجلةس ٔ٪٫ وَل ٨٦ أ٩كؿ ٤ٔي٭٥ أو ػة٣ٛ٭٥ ٝةمٮا ٤ٔي٫، 
ري ذلٟ، و٦ٓ  وإىل ٔؽم حمجح اجليب  ونكجٮه إىل الٮ٬ةثيح ، والىةحلني، ٗو

٥، وَل ٨٦ ٔ٪ؽه َشٌء ٨٦ أن ٬ؾا ا٣ٞك٥ ٥٬ أكرث امل٪تكبني إىل اإلقالم ًٔؽا ٚةلىٮ٣ح نه
 ا٥٤ٕ٣ واإلي٧ةن خيةٚ٭٥ ىلع ٩ٛك٫.

ىلع أن مأن ٬ؤالء ٣حف حبؽير، ث٢ ٬ؾا ظةل أكرث ا٣ٕٮام، ٦٪ؾ ٦بةت الكجني، ظىت 
ري٬ة، وًلسري ٨٦ ال١ذت املؤ٣ٛح يف  يف مص، والنةم، وا٣ٕؿاق، واحلؿ٦ني، واحل٨٧، ٗو

احل٨٧ ٨٦ ٬ؾا َشٌء ٠سري، وال ا٣ٕٞةاؽ، واتلٛكري، واتلىٮف، يه ٨٦ ذلٟ ا٣ٞجي٢، ويف 
أ٫٩ اكن يٞٮل يف ػُجذ٫  يكٕين دٛىي٢ ذلٟ، و٣ك٨ ٝؽ وط ٨ٔ اجليب 

                                      

ثري من (، وهاذا النبز شنشة متبعة يف ك1021الوهابوة ىبز خصوم دعوة الشوخ ادصلح: حممد بن عبد الوهاب النجدي ادتوىف سنة ) ( 1)

 بقاع الدىوا ضد دعاة اإلصالح للعقائد والعبادات. قال العالمة عقول بن حيوى اإلرياين:  

 إن أىاااااااااا ىزهااااااااا   إ اااااااااي عااااااااان

  

 األىااااااااداد قااااااااالوا: أىاااااااا  وهاااااااااي

   
 لكااااااااااان  ُ بادصااااااااااا  ى أ ساااااااااااوة

  

وه بالصاااااااااااااي  فقومااااااااااااه ساااااااااااام 

   
ب أعداء السنة، فمن قبل كاىوا يتهمون من يمول إىل العمل بالكتاب وعلق شوخنا العالمة إسامعول بن عيل األكوع بقوله: ما زال هاذا دأ

 .-إريان–( 87/ 1« )هجر العلم ومعاقله يف الومن»والسنة، بيىه: ىاصبي، والووم يتهموىه بيىه وهاي، فال حول وال قوة إال باهلل. 
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إن أظك٨ احلؽير الكم ا، وػري انهؽى ٬ؽى حم٧ؽ وش األمٮر حمؽزةد٭ة، »لك مجٕح/ 
، وورد ٦ٕىن «وَل ًال٣ح يف اجلةر»يف روايح/ زاد  «وَل حمؽزح ثؽٔح، وَل ثؽٔح ًال٣ح

٤٧٭٥، وتن٭ؽ  أػؿى ةدير٬ؾا يف أظ هل آيةت ٝؿآ٩يح، وعيعح، و٨٦ الكم الىعةثح ٔو
ري ذلٟ ٨٦ األد٣ح.  ٗو

٨٦ ادلي٨ ٚ٭ٮ  ٚ٭ٮ ٩ٌه يف أن لك ٦ة ل٥ يك٨ ىلع ٔ٭ؽ رقٮل ا 
ال٣ح،  ػةرج ٨٦ ادلي٨، وإدػةهل يف ادلي٨ إظؽاث ٚي٫، ٚ٭ٮ ٨٦ ش األمٮر، وبؽٔح ًو

ةا٢، ٠ذأحلٙ ال١ذت، وب٪ةء املؽراس، ٚإن ٬ؾا ويف اجلةر، و٣حف ٨٦ ٬ؾا ٦ة اكن ٨٦ الٮق
ىع أ٫٩ ٨٦ و٤ت ادلي٨، وإ٧٩ة يُٞةل/ إ٫٩ وقي٤ح إىل ادلي٨، ٚذأحلٙ ال١ذت وقي٤ح  ال يُؽ 

ْف ىلع ٬ؾا. َٞ  حلِٛ ا٥٤ٕ٣، وب٪ةء املؽارس وقي٤ح ٣تك٭ي٢ د٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣، وحلُ
ري٬ة ٦ة ٬ٮ شٌك رصيٌط، و٦ة ٬ٮ كٛؿٌ  ، و٦ة ٬ٮ و٨٦ ابلؽع النةإح يف احل٨٧ ٗو

، وإىل ا املنذىك. ٌٜ  ٚك
ِؽُم ىلع أذٞةد َشٍء وال ٢٧ٔ َشٍء ثٞىؽ  ْٞ و٨٦ أظت أن يذؼ٤ه ٦٪٭ة، ٚال ُح
اتلٞؿب إىل ا دٕةىل ظىت يكٮن ىلع ثح٪ح ٦٪٫، أ٫٩ ٦ؾ٠ٮر يف ٠ذةب ا دٕةىل، ٦جح٪ًة 

، ويذٮٝٙ ٧ٔة ٔؽا ذلٟ، واًًعة، أو يف األظةدير اثلةثذح ٨ٔ اجليب 
ري٥٬، إىل ذلٟ.وُيؿْمِ   ُؽ أ٫٤٬، وإػٮا٫٩، ٗو

                                      

يمتاب اهلل، وظمػم اهلدى  أما سمعد، ومنن ظمػم احلديث»سمؾػظ:  ( قمـ ضماسمر سمـ قمبد اهلل 867( أظمرضمف مسؾؿ )1)

، وهق طمديث مشفقر ذم مصـػات احلديث ودواويـ شهدى حمؿد، وذ إمقر حمدصماهتا، ويمؾ سمدقمة ضالًمة

 اًمسـة.

أما ًمػظ: ويمؾ ضالًمة ذم اًمـار. ومؼد ضماء ذم طمديث ضماسمر ظمارج اًمصحقح، مـ ـمريؼ اسمـ اعمبارك، قمـ ؾمػقان، قمـ 

 ، قمـ ؾمػقان، سمف.ضمعػر، قمـ أسمقف، قمـ ضماسمر، وًمقس ذم ـمريؼ ويمقع

(، 1/482)= ش واًمصػات إؾمامء»(، و اًمبقفؼل ذم 9/97وىمد ضماء قمـ اسمـ مسعقد مقىمقوًما قمؾقف، قمـد اًمطؼماين )

 (، وهق مشفقر قمـف، مع أن أؾماكقده ٓ شمسؾؿ مـ مطعـ.85رىمؿ ) شأصقل آقمتؼاد»واًمالًمؽائل ذم 
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وٝؽ أ٣ ُٛخ ٔؽة رقةا٢ يف حتٞيٜ ٬ؾا األمؿ، ومؿادي أن أَجٕ٭ة، وأنرش٬ة، و٣ك٨ إىل 
ِؽ األٝؽار، أقةل ا دٕةىل دحكري ٦ة ٚي٫ اخلري ِٔ  .اآلن ل٥ تَُكة

ويف انه٪ؽ ٚؿق ٠سرية صًؽا، ٨٦ ٗري املك٧٤ني، أكرث٥٬ ٔؽًدا/ أ٢٬ انه٪ؽ األو٤يٮن، 
و٥٬ مرشًلٮن، يٕجؽون األو٪ةم، وٝؽ ادٌط جلة ٨٦ ظةنه٥ ظةل مرشيك ا٣ٕؿب ايذي٨ 

حلؽٔٮ٥٬ إىل اتلٮظيؽ، وظةل املرشًلني ٨٦ األم٥  ثٕر ا رقٮهل حم٧ًؽا 
ـ٧ٔٮن أ٩٭ة وٮر املالاكح، ز٥  املذٞؽ٦ح، ٚإن مرشيك انه٪ؽ جي٤ٕٮن   األو٪ةم ىلع وٮٍر ي

١َّٕٛٮن ىلع د٤ٟ األو٪ةم، يؽٔٮن ا  دٕةىل ٔ٪ؽ٬ة، ويذرضٔٮن إحل٫، ٬ؾا ٬ٮ شًل٭٥، ي
ـ٧ٔٮن أن د٧كع٭٥ ث٭ة،  ة وال رًضا، وإ٧٩ة ي ًٕ ٚال يٕذٞؽون يف األو٪ةم أ٩ٛك٭ة ٩ٛ
١ّٮٚ٭٥ ٔ٪ؽ٬ة، وداعؤ٥٬ ا دٕةىل دلي٭ة يٞؿب٭٥ إىل ا دٕةىل؛ أل٫٩ قجعة٫٩ ودٕةىل  َٔ و

امل٪ٞٮمح ٤ٔي٭ة وٮر٥٬، حيت املالاكح، واملالاكح يرُّسون ثةظرتام ٬ؤالء األظضةر 
وٝؽ ثني ا ص٢  ذ٠ؿه ٬ؾا املٕىن يف ٠ذةث٫، ظير ظىك ٨ٔ املرشًلني ٔجةدد٭٥ 

ُبٮ٩َة إِىَل ا ِ ُز٣ىَْف ل٧٤الاكح وأ٩٭٥ يٞٮلٮن/ ﴿ ؿ  َٞ  حِلُ
جُُؽ٥ْ٬ُ إِال  ْٕ  [.1﴾ ]الـمؿ/٦َة َج

٪َْؽ ا  وٝةل يف آيح أػؿى/ ﴿ ِٔ ةُؤ٩َة  َٕ َٛ ٮلُٮَن ٬َُؤاَلِء ُم ُٞ  [.36﴾ ]يٮنف/َوَي
٧ٮا  ـ٧ٔٮن أن املالاكح ث٪ةت ا، دٕةىل ا ٨ٔ ذلٟ، ز٥ ٔز ومرشًلٮا ٝؿيل اك٩ٮا ي
أ٫٩ يججيغ ٔجةدة املالاكح؛ حلٞؿبٮ٥٬ إىل ا ز٣ىف، ز٥ ملة اكن املالاكح اغابني ٔ٪٭٥، 
٢َْٕ األو٪ةم، ٚض٤ٕٮا  وال يؽرون ٠يٙ يٕجؽو٩٭٥، د٧٤ٕٮا ٨٦ مرشيك األم٥ األػؿى َص

ٮا لك وٮرٍة بلٕ ي املالاكح وٮًرا ظكج٧ة ػي ٢ نه٥ النيُةن، وبلٌٕ٭٥ منة٬ؽ، وق٧ 
ـ٧ٔٮن أن  أو من٭ٍؽ ثةق٥ ذلٟ امل٤ٟ، ىلع ظكت ٦ة يُٮيح إحل٭٥ النيُةن، ٚاك٩ٮا ي
ـ ى، و٦٪ةة. ق٧ٮ٥٬ ثأق٧ةء اإل٩ةث؛  ُٕ ت، وا٣ املٞؿبني ٨٦ املالاكح يٞةل نه٥/ الال 

ـ٧ٔ٭٥ أ٩٭٥ إ٩ةث، ٚض٤ٕٮا للك  واظؽة ٨٦ ٬ؾه اثلالزح و٪٧ًة، أي/ من٭ًؽا، وق٧ٮا ل
                                      

، وىمد ـمبعا مػرديـ، وضؿـ شومصؾ اًمبدقمة قمـ اًمسـة صدع اًمدضمـة ذم»، و: شطمؼقؼة اًمبدقمة»(  ًمعؾف يعـل يمتاسمقف: 1)

 وهلل احلؿد.(، -6/5)  شجمؿقع آصماره»
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ثةق٫٧ ٧٠ة يٞةل لىٮرة ا٣ٛؿس/ ٚؿس، ولىٮرة األقؽ/ أقؽ، وحنٮ ذلٟ، ز٥ أػؾوا 
١َّٕٛٮن ىلع د٤ٟ املنة٬ؽ، أٔين األو٪ةم زا٧ٔني أن اظرتا٦٭٥ يُٕٙ ٤ٔي٭٥ ٤ٝٮب  ي

 املالاكح املؾ٠ٮري٨؛ ٣حنٕٛٮا نه٥، ٔ٪ؽ ا دٕةىل، ويٞؿبٮ٥٬ إحل٫.
إذا أظجبذ٥ أن د٧٤ٕٮا ٬ؾا املٕىن يٞي٪ًة، ٚةٝؿأوا قٮرة اجلض٥، ٦ذؽثؿي٨ نهة، مالظْني و

٦٪ةقجح لك آيح ل٤يت ٝج٤٭ة، أو ا٣يت ثٕؽ٬ة، ٚإ٩ك٥ دؿون ٬ؾا املٕىن واًًعة صًؽا، 
ودٕضجٮن ٨٦ اغ٣ت املٛرسي٨ ٠يٙ ٤ٛٗٮا ٔ٪٫، ٦ٓ أن يف ا٣ٞؿآن آيةت ٠سرية، ٦ة ين٭ؽ 

 غ.هل، وًلؾلٟ الك٪ح واتلةري
وأرى أن دؽثؿ قٮرة اجلض٥ اكٍف مةٍف واٍف، ىلع أن أو٢ وصٮد األو٪ةم يف األرض 

َوَٝةلُٮا اَل دََؾُرن  اكن يف ٝٮم ٩ٮح، ٧٠ة ُروي ٨ٔ الىعةثح، يف دٛكري ٝٮهل دٕةىل/ ﴿
ا ٮَق َونرَْسً ُٕ ٮَث َوَي ُ٘ ا َواَل ُقَٮااًع َواَل َح ا٩ْؿوا يف [، 11]اجلض٥/ ﴾آلَِ٭ذَُك٥ْ َواَل دََؾُرن  وَدًّ

 .«ناخلةز»

٦ٓ اآليةت ا٣يت ٩ىع ا دٕةىل ٚي٭ة ىلع اجلىةرى/ ٔجةدة  وإذا دؽثؿد٥ ٬ةذا وذاك
ري ذلٟ، دبني ٣ك٥ ٦ة يف أ٧ٔةل املك٧٤ني ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢،  ٔحىس ٤ٔي٫ الكالم، ٗو

ة يف  ًٌ  ، أظاكم املكةصؽ، وًلذةب اجل٪ةاـ، يتجني ٣ك٥ ٗري ذلٟ.«٠زن ا٧ٕ٣ةل»وا٩ْؿوا أي
 بةجل٤٧ح ٚة٣ٞةٔؽة املذٞؽ٦ح ٦ٛيؽة صًؽا، وبة اتلٮٚيٜ.و

ز٥ إن اغ٣ت قاكن انه٪ؽ، ٥٬ ٬ؤالء املرشًلٮن، ظىت إ٩٭٥ أكرث ٨٦ املك٧٤ني أربٓ أو 
٥ُِ٤ ا٤ٕ٣ٮم اجلؽيؽة واحلؿف  َٕ مخف مؿات، وٍل٧ةد٭٥ دلذ٧ٕح، و٧٬ذ٥ مؽيؽة يف َت

                                      

 (.-6/155) شآصماره»، مطبقع ضؿـ شقمؼقدة اًمعرب ذم وصمـقتفؿ»( ًمؾؿعؾؿل يمتاب: 1)

.. وسملم طمال هاهـا إؿمارة دقمقية شمرسمط سملم طمال اعمعبقدات وقمبادها اًمذي اختذوها وؾمائط سمقـفؿ وسملم اهلل ( 2)

اعمسؾؿلم اًمذي اختذوا إوًمقاء واًمصاحللم وؾمطاء سمقـفؿ وسملم رهبؿ: سمام أطمدصمقه قمـد إضطمة واًمؼباب!  سمعض

سمجامع اًمغؾق ذم إوماضؾ: أوؾمع أودية اًمباـمؾ. ومرطمؿ اهلل اعمعؾؿل ما أطمرصف قمغم ىمقمف سماحلؽؿة واعمققمظة 

 احلسـة.. وهؽذا ؿملن اًمراؾمخلم ؾمؾؽ اهلل سمـا ؾمبقؾفؿ! 
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يةء أظك٨ ٨٦ ظة٣ح املك٧٤ني والى٪ةيٓ، واتلضةرة، ومجٓ األمٮال، وظةنه٥ يف ٬ؾا األم
 يف انه٪ؽ ثكسري، وإىل ا املنذىك.

 ٬ؾه وٛةت انه٪ؽ ا٣ٕة٦ح.
٨، واملؽي٪ح/ ظيؽر أثةد و٦ٕىن/ أثةد/ ، ٚأ٦ة اجل٭ح ا٣يت أ٩ة ٚي٭ة، ٚإ٫٩ يٞةل نهة/ دك 

٧ٔةرة، واملؿاد حبيؽر/ أ٦ري املؤ٦٪ني ٔيل ٤ٔي٫ الكالم، أًةٚٮ٬ة إحل٫ دربًٌل، ٧ٕٚىن االق٥/ 
١َّٕٮقح.  ٧ٔةرة ظيؽر، واإلًةٚح يف الكم ا٣ٕض٥ ٦

و٬ٮ ثدل واقٓ، اعمؿ، ػىيت، ٣حف جبجةل مةمح، وال ثٮديةن ٦٪ؼٌٛح، وإ٧٩ة ٬ٮ 
٫ زرأيح، وٚي٫ ٦جةين مةمح، و٦ية٫٬ ٨٦  ٦٪بكٍ صجيل، ٚي٭ة صجةٌل و٘رية، واغ٣ت أًر

اجلْؿ، واملةء قةاؿ املُؿ، َقُؽوا نهة أقؽًدا ْٔي٧ح صًؽا، يكةد يكٮن الٮاظؽ ٦٪٭ة ٦ؽ 
ح يذلٟ، ز٥ يٮزع إىل مجيٓ  الك٪ح، خيؿج ٨٦ ٬ؾه األقؽد، ويىىف ثٮاقُح آالت مى٪ٔٮ
ح ىلع أم١٪ذ٫، ويف لك  ابليٮت، واملكةصؽ، والنٮارع، ٚيضؽون يف لك ثيخ أ٩جٮبح مٮٔز
ة ثةأل٩جٮبح، إذا أراد أظٌؽ املةء ظؿ ك ُٗةء احل٪ٛيح  ًٞ ماكن ظ٪ٛيح، يٕين/ لٮبًلة م٤ى

 ىت املةء، وإذا ا٠ذىف ظَؿّك ا٣ُ٘ةء زة٩يح ٚيجكؽ.ٚي٪
ٔ٪ؽ ظضك٥،  ٮه يف مىٮع أو يف ابلةثٮر٧وًلؾلٟ اجلٮر ال١٭ؿبةيئ، ٤ٕ٣ك٥ مة٬ؽد

و٬ٮ ٩ٮٌر يذٮدل ٨٦ ٝٮة مىٮوح، ال دؿى وال حتف وال د٧٤ف، وإ٧٩ة دٕؿف ثأزؿ٬ة، ويف 
                                      

أقمادت اهلـد شمـظقؿ  م1956وذم قمام   ،م1589اًمسؾطان حمؿد ىمقزم قمام  :أكشلها  ة،مديـة هـدي( طمقدر أسماد 1)

وٓياهتا، وىمسؿت طمقدر أسماد سملم وٓيات سمقمباي )واعمعروومة أن سمغقضمارات وماهراؿمؽما( وَمقْسقر )اعمعروومة 

قؾقن كسؿة، وهل مـ معاىمؾ ( م31أن سمؽاركاشمايما( وأكدراسمرادش، وهل مديـة مؽتظة سماًمسؽان يػقق ؾمؽاهنا )

 ش.اعمقؾمققمة اًمعرسمقة اًمعاعمقة»وهمػم ذًمؽ،  اًمعؾقم اإلؾمالمقة، وهبا اًمعديد مـ اعمتاطمػ واًمؽؾقات

ع، مـ ىمرى مديرية قمبس، ذم هتامة، قمغم ـمريؼ طماج اًمقؿـ ذم ذًمؽ اًمعٍم مـ سمعض ضمفات  ًمعؾفا: ُمَصق 

 اًمتفائؿ.

إصمؼال، يماكت مـ مرايمب اًمـاس اعمشفقر ذم قمٍم اعمؿؾؽة اعمتقيمؾقة، وسمداية  واًمباسمقر: هق اًمسقارة اًمؽبػمة، اًمتل حتؿؾ

 اًمعٍم اجلؿفقري، صمؿ ىمؾ  اؾمتخدامفا ًمؾريمقب، وأصبحت حلؿؾ إصمؼال.
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ٮاقُح ق٤ٟ ينج٫ الك٤ٟ ابلدل حم٢ٌ ٠جري ألالت ٬ؾا اجلٮر، ويذٮزع إىل مجيٓ ابليٮت، ث
ِج ختذ٤ٙ  اتل٤٘ؿاف ِج، ٦ة مةء، وٝٮة الرُسُ ِؽُر اإلنكةن جي٢ٕ يف ثحذ٫ ٨٦ الرُسُ ْٞ وَي

ـصةصةت ٦ة ييُضء إًةءة ٦بح م٧ٕح، وأ٢ٝ وأكرث، ووةظت  ـصةصح، ٨٧ٚ ال ثةػذالف ال
ة ٨٦ املةل. ً٘  ابليخ يُُٕي يف ٦ٞةث٢ املةء واجلٮر ٦ج٤

 ا٩ذىه وٮرة ال١ذةب، واحل٧ؽ 

                                      

اًمتؾغراف، كظام ًمـؼؾ اًمرؾمائؾ سماؾمتخدام ضمفاز يسؿك اعمؼمىمة. وىمد يماكت اعمؼمىمة أول ضمفاز شمؿ اؾمتخدامف ذم 

سماء، ومعظؿ رؾمائؾ اًمؼمق يمان يتؿ إرؾماهلا ذم وىمت مـ إوىمات سمتخصقص ؿمػرة معقـة ًمؽؾ إرؾمال اًمرؾمائؾ سماًمؽفر

طمرف قمـ ـمريؼ مػتاح اعمؼمىمة. صمؿ شمؼقم اعمؼمىمة سمتغقػم اًمـؼط واًمنمط اخلاصة سماًمشػرة إمم كبضات يمفرسمائقة وإرؾماهلا 

 .شقمة اًمعرسمقة اًمعاعمقةاعمقؾمق». اكظر شمػاصقؾ أظمباره ذم: قمؼم أؾمالك اًمؼمق. يمان ذًمؽ يسؿك ؿمػرة مقرس

٣ٕةم ز٧ة٩يح وزالزني ثٕؽ األرب٧ٕبح اًمثامـ مـ ؿمفر اهلل اعمحرم  يقم إطمدمـ كسخف قمـد أذان فمفر  وومرهمت(  2)
 وطمده.د هلل واحلؿ  (8/1/1438)واأل٣ٙ ٨٦ ٬ضؿة رقٮل ا 
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 قيؽي الٮادل ا٣ربًلح ٧ٔةد اإلقالم ا٣ٛٞي٫/ حيىي ث٨ ٔيل امل٤ٕيم

ةه  ظ٫ْٛ ا واعٚةه ورزٝين ثؿه وًر
 الكالم ٤ٔيك٥ ورمحح ا وبؿٌلد٫

أرصٮا وادلي ٝج٢ لك َشء ا٣ٕٛٮ واملكةحمح، وأن ال حيؿ٦ين ٦ة ٔٮد٩ي٫ ٨٦ دٔٮاد٫ 
ةه ٔين وداعه ل ٬ ٮ رأس ٦ةل يف ادل٩ية، ولٮاله ل١٪خ نكيًة ٦جكية، وإن الىةحلح، ٚإن ًر

 ا٩ُٞٓ ٔين رُِددُت إىل أق٢ٛ قة٤ٚني. -وا٣ٕيةذ ثة–
ـــٮى ـــة ا٩٭ ـــُخ ٧٠ ْع َِ ـــٮاله  ـــٮ٨َ  ل ـــ٥ م  وًل

  
ِٜ ٦٪٭ــــٮي  ثأصؿا٦ـــ٫ ٦ـــ٨ ُ ٪ ـــِح اجل يـــ

 أٔٮذ ثة ٨٦ قٮء ا٣ٕةٝجح، و٨٦ احلٮر ثٕؽ ال١ٮر!   
 أن إُٔٝ٭ة، ول٥ أزل ثني ظني وآػؿ أكذت املاكديت املاكدجح ل٥ إُٔٝ٭ة وال يججيغ ل

 وأرق٤٭ة.
اك٩خ مٌخ ٚرتة ٦س٢ ٬ةذه ٠ذجخ ٚي٭ة ٔؽة ٠ذت، ول٥  وٝج٢ أن جيئ الٮدل أمحؽ 

ٞت ووٮهل ٠ذجخ املاكديت وأرق٤ذ٭ة!  يى٤ين صٮاب، ظىت وو٢ الٮدل أمحؽ، ٔو

                                      

 ،أوردها همػم واطمدظماه، يعاشمب أ -( شمؼريًبا115)م:- اًمثؼػل زيد سمـ احلؽؿ سمـ أيب اًمعاصسمقت مـ ىمصقدة ًمق (1)

ُة اًمـقؼ.. 1/68) شإمازم»(، واًمػازم ذم 2/374) شاًمؽتاب»مـفؿ ؾمقبقيف ذم  وىُمـ ُة (، وهق ذم سمعض اعمصادر: ىُمؾ 

ُتفاجلبؾ  عتاض اإلمام سماهلاء: ًمقستقي ؾموهق ذم مصادري: ًمقٓي.. وا اًمطقيؾ مـ اجلبال. :اًمـِّقُؼ و : أقماله،وىُمؾ 

 اًمسقاق.

حمؿد سمـ حيقك اعمعؾؿل،  اًمذي شمقمم شمعؾقؿف ورقمايتف ذم سمداية ـمؾبف ًمؾعؾؿ، طمقـام يمان حمؿًدا  قف إيمؼماسمـ أظمهق ( 1)

(، واإلمام مؼقؿ قمـد 1341شمقذم هبا ؾمـة )ىمد ، و(شمعز)سمؿحاومظة  (شمرسمة ذسمحانـ)يماشمًبا ذم اعمحؽؿة اًمنمقمقة سم

ه اهلل شمعامم مـ ووماة ؾمقدي إخ اًمػاضؾ وإكف ىمد سمؾغـل ما ىمضا»اإلدريز وىمد كعاه ذم ظمطبة هـاك ىمال ومقفا: 

 ...شاًمعامل اًمعامؾ قمز اإلؾمالم: حمؿد سمـ حيقك 

 ومرقماية اًمشقخ ٓسمـ أظمقف مـ رد اجلؿقؾ، وٓ همرو، وماإلكسان اًمؽريؿ صـقعة اإلطمسان.
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٠ذيب ال و١٬ؾا ٠ذجخ ٔؽة ٠ذت، لك٧ة اقتجُأت اجلٮاب ٠ذجخ، ظىت صـ٦خ ثأن 
ة،  ًٌ دى٢ إحلك٥، ٚةردجخ يف الٮقةاٍ، ١ٚذجخ ٨٦ َؿيٜ آػؿ، ول٥ يى٢ صٮاب أي

 ٚةٔذٮردين الن١ٮك! 
ًٚح ٝؽ  ٚذةرة أٝٮل/ ٢ٕ٣ احل١ٮ٦ح د٧٪ٓ ال١ذت؛ لٮ٥ٍ٬ ٨٦ األو٬ةم! أو/ ٢ٕ٣ وإٝح ُمَٮ 

 ٗري راٍض ٔين! -وا٣ٕيةذ ثة-وٕٝخ! أو/ ٢ٕ٣ وادلي 
ويف َي٫ّ ٠ذةب  خ النيغ أمحؽ ث٨ مى٤ط الؿييموأػرًيا ٠ذجخ ٠ذةثًة ثةق٥ األ

ىس أن يكٮن وو٢!  لٮادلي، وأرق٤ذ٫ ثٮاقُح ٗري الٮقةاٍ املذٞؽ٦ح، ٔو
كةدت ٨٦ ٬٪ةك، و٣ك٨ الكٛؿ حيذةج إىل 

ٌ
وٌلن يف اجليح أن أقةٚؿ إىل ٔؽن؛ ألص٢ أ

 مصوف ٚٮق ا٣ُةٝح! 
ْصرْس ىلع إرقةل َشء 

َ
ٗري املاكديت، وأٝٮل يف ثٕؽ أن وٕٝخ الؿيجح يف الٮقةاٍ ل٥ أ

٩ٛيس/ ٔىس أن يى٢ اجلٮاب ٝؿيًجة، ود٧ُنئ اجلٛف إىل ثٕي الٮقةاٍ، وىلع لك ظةل 
 ٧ٚة أثؿئ ٩ٛيس، وأىن ل ا٣رباءة؟!

ثةدر إىل زيةرة وادلي وا٣ٛٮز خبؽ٦ذ٫، 
ُ
ث٢ ٨٦ املٛؿوض ٔيل  أن أدؿك لك َشء وأ

٢٤ٔ ٩ٛيس ثأن وادلي
ُ
راٍض ثجٞةيئ ٬ة٬٪ة، وال  و٣ك٨ إي٧ةين إًٔٙ ٨٦ ذلٟ، ٦ٓ أين أ

 أدري إذا ٔـ٦خ ىلع الٮوٮل إحل٫ أأد٧ك٨ ٨٦ الٮوٮل أم ال؟!
 

                                      

د قمامل وماضؾ،  وومؼقف ومريض، وًمد سمـ)قمزًمة سمال أمحد سمـ مصؾح سمـ قمكم سمـ ؾمعقد سمـ إسمراهقؿ سمـ كاس اًمريؿل. 

صمؿ (، وشمعؾؿ قمـد سمعض ومؼفاء سمؾدشمف 1313اًمريؿل( خمالف )مِحْػَم اًمقؾمط(، مديرية )قمتؿة( حماومظة )ذمار( ؾمـة )

ومدرس قمغم اًمعالمة قمكم سمـ حمؿد اخلباين، واًمعالمة  )ؿمامل صـعاء( ان،رَ ؿْ قمَ  حماومظةرطمؾ إمم سمؾدة )ىمػؾة قمذر(، 

رطمؾ مع  ( 1337) وذم ؾمـة. حيقك سمـ قمكم اًمذاري حمؿد اعمؼدمل، واًمؼايض طمسلم سمـ حمؿد اًمعرر، واًمعالمة

 (شمعز)، صمؿ رطمؾ إمم مديـة )قمتؿة( إمم سمؾدة )صبقا(، مـ سمالد )اعمخالف اًمسؾقامين(، صمؿ قماد إمم سمؾده اإلمام اعمعؾؿل

 .( 1381ؾمـة ) ًمؾعالج، ومتقذم هـاك
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 ٚ٭ٮ وأثٮه وأ٫٦ ٣ك٥ ا٣ٛؽاء! أ٦ة ودلي ٔجؽ ا
، و٣ك٨ ٣ك٥ «كوادلك ٧٠ة تنٜٛ ىلع ودل إىلأمٜٛ »وٝؽ مٜ ٔيل  صًؽا ٝٮ٣ك٥/ 

ٌب ٦ين اكٍف لإليٞةع املؽة ا٣ُٮي٤ح ثؽون أن يى٤ك٥ ٠ذة٬ةذه مؿور احلٜ يف ذلٟ؛ ٚإن 
 يف النٟ واالرديةب، وإ٩ة  وإ٩ة إحل٫ راصٕٮن.

ٚذك٥ يف ماكدبيت الكةثٞح/  الٮدل أمحؽ ث٨ حم٧ؽ خبري واحل٧ؽ ، وٝؽ ٠٪ُخ ٔؿ 
 أواًل/ ثأ٫٩ وو٢، وشع يف ٤َت ا٥٤ٕ٣.

 وزة٩يًة/ ثأ٫٩ ي٤ط ٔيل  ثأن أزوص٫!
ّيٛح، يأػؾ ٦٪٭ة حنٮ زالزني إىل أربٕني وزةثلًة/ ثأن ا دٕةىل يرس هل ثربًلح داعاك٥ و

 ريةاًل يف الن٭ؿ.
ة/ ثأ٫٩ دـوج. ًٕ  وراث

و٬ٮ حب٧ؽ ا دٕةىل يف ظة٣ح حتى٢ الؿاظح وا٧ُ٣أ٩ح٪ح ثأ٢ٝ ٦٪٭ة، و٣ك٨ َجيٕذ٫ ال 
دـال د٪٘ه ٤ٔي٫ ٔحن٫! ودكؽر ٤ٔي٫ ظةهل! وذلٟ أمٌؿ يىٕت أو يذٕؾر ٔالص٫! وىلع 

 لك ظةل ٚال دجكٮه ٨٦ ادلاعء.
ز٥ ثربًلح داعاك٥ خبري، وٝؽ  -حب٧ؽ ا دٕةىل-يف حم٤ ٫ األول، و٬ٮ  خ أمحؽاأل

 دـوج، وُودِلَ هل ث٪ٌخ، ز٥ ودٌل، و٬ٮ داا٧ًة يكةدبين ويذأقٙ ال٩ُٞةع ماكدبذك٥.

                                      

د أسمقف، صمؿ شمقفمػ سمجدة، وًمقس ًمإلمام ، وشمعؾؿ هـاك، وذم سمايمستان، صمؿ ىمدم إمم مؽة قمـ(1351ؾمـة ) وًمد ذم اهلـد

 .عمعؾؿل ومقام أظمؼمين اًمشقخ حمؿد سمـ أمحد ا .ؾمقاه، وىمد شمقذم، ومل يعؼب

ة أكف مؼقؿ (، ؾماومر ذم ريعان ؿمباسمف ٓ يعرف ًمف ضمفة، صمؿ اشمضح سمعدة أم  1412سمـ حيقك سمـ قمكم اعمعؾؿل، )م:أمحد   (1)

وصمقؼة محقؿة، أرسمت رؾمائؾف إًمقف قمغم مخسة قمنم رؾماًمة، يؼقل ذم إكدوكقسقا، وىمد يماكت اًمصؾة سمقـف وسملم اإلمام 

مـ  -طمػظف اهلل شمعامم–..أكت مـل وأكا مـؽ، وًمقس قمغم وضمف إرض سمعد ؾمقدي اًمقاًمد ».اإلمام ذم إطمداها: 

    ش.يرسين رسوره أزيد مـؽ، وٓ أقمؾؿ ًمؽ ذكًبا
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٪ة أ٫٩ ث٤ ٘ين ٗري  الٮدل أمحؽ ل٥ يج٤٘ين ٔ٪ك٥ حب٧ؽ ا دٕةىل إال لك ػري، ولٮ ًٚؿ
َٓ ٩ٛيس يف انهالك ا٣ُٞيع ذلٟ ٥٤ٚ يك٨ ٦س٢ ٬ةذا األ وِٝ

ُ
مؿ  انهني حلع٤٧ين أن أ

ٕٙ إي٧ةين إىل ٬ةذا  والنٞةء األثؽي، ٚأد٧ٕؽ ُٝيٕح وادلي، ول٥ دج٤ٖ ٤ٝح ٔٞيل ًو
احلؽ، وال إىل أ٢ٝ ٦٪٫، ث٢ أٝٮل/ إ٫٩ ال يُذىٮر أن يٞٓ ٦س٫٤ ٨٦ إنكةن، ولٮ اكن ٨٦ ٔجؽة 

 األوزةن!
كالم، وصـاه ا دٕةىل ػرًيا، وادلرا٥٬ ا٣يت األخ أمحؽ ث٨ مى٤ط الؿييم ث٤٘ٮه ٔين ال

ٚإين ٝؽ ٠ذجخ إىل مجةٔح ٨٦ ٔؽن،  -إن مةء ا دٕةىل-يُُة٣ت ث٭ة قذى٫٤ ثٕؽ ٬ةذا 
أحبر ٨ٔ رَُص٢ٍ زٞح، يكٮن ثح٪٫ وبني )اخلةدم أمحؽ اغ٣ت وصي٫( ٦ٕةم٤ح ومؿاق٤ح؛ 

ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم  ألص٢ أن دكٮن املاكدجح واملؿاق٤ح ثٮاقُح، ٚإن األخ ا٣ٛة٢ً حم٧ؽ
ٚين أن دكٮن املؿاق٤ح ثٮاقُح اخلةدم املؾ٠ٮر، وأرصٮ أن يُحرس ا دٕةىل واقُح  ٔؿ 

 ٦ٕذربة، ال دكٮن اكلٮقةاٍ األوىل!
يه وا ػري٩ة، وأ٤ٌٚ٪ة، وأقٕؽ٩ة، رزٝ٭ة ا ٬ةذه الكٕةدة  ٬٪حبًة ل١٤ؿي٧ح ُٔيح

ـه، ودٞىري ثٞيح  أوالده! ا٣ْٕي٧ح/ ػؽ٦ح وادل٬ة، ٔ٪ؽ ٔض
أرصٮا أن يكٮن ٝؽ رصف ا دٕةىل ٔ٪٫ ٠يؽ النيُةن األخ ٔجؽ املضيؽ

ووقٮقذ٫، ورصٓ إىل ٦ة حتجٮن، وىلع لك ظةل ٚ٭ٮ ال يـال مكذٞج٢ٌ لدل٩ية، ٚةٔؾروه، 
 وارٚٞٮا ث٫!

 

                                      

 (.1375أظمتف مـ أسمقف شمقومقت ؾمـة )( 1)

يمام ؾمقليت ذم اًمرؾماًمة آكٍماف إمم اًمدكقا، وضعػ اًمؼقام سمشمون واًمده. د اعمشار إًمقف: ( واًمؽق1415شمقذم ؾمـة )( 2)

 اًمثاًمثة.
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أوةث٭ة مؿض وٕت، حبير زال ٤ٞٔ٭ة، ووةرت يف ظة٣ح ص٪ٮن ٦ُجٜ،  زوصىت
دٕجُخ يف أز٪ةا٭ة دٕجًة مؽيًؽا، وال قي٧ة ثةخلكةرة  وبٞيخ ٠ؾلٟ حنٮ قجٕح أم٭ؿ،

 واملؽاواة!
ٚإن ا٣ُت ٬ة٬٪ة ٦٪ترش، وبٕي األدويح اغحلح صًؽا، واألَجةء يُةبلٮن ثأصؿة 

 ٚةظنح، وب٢ٌٛ ا دٕةىل، ز٥ ثربًلح داعاك٥ اعٚة٬ة ا، ويه اآلن ثٕةٚيح.
، إذا وٜٚ ا اص٤ٕٮا أكرث داعاك٥ ل٧٤ك٧٤ني، ٚإن ٬ةذا ا٣ٕص ٔص اًُؿاب

ـٍّ وجنؽة،  ِٔ املك٧٤ني ملؿاصٕح دي٪٭٥ ومجٓ لك٧ذ٭٥، واجلؽ يف والح مأ٩٭٥، رصٕٮا إىل 
وػرٍي يف دي٪٭٥ ود٩ية٥٬، وإن ثٞٮا ىلع دٞىري٥٬ واػذالٚ٭٥ ٚي٧ة ثح٪٭٥ ٚيف ذلٟ اغيح 

 .اخلُؿ ٤ٔي٭٥
 إن ٨٦ داعيئ لك يٮم ٬ةذا/

، وأو٤ط مأ٫٩، ويرس رز٫ٝ، وق٭٢ أمؿه، امهلل اٗٛؿ لٮادلي وارمح٫، ود٧٘ؽه ثؿمحذٟ» 
ةه، وامجٓ ثحين وبح٪٫ يف مكذٞؿ  وأو٤ط مأ٫٩، يف دي٪٫ ود٩يةه، وارزٝين ثؿه وو٤ذ٫ وًر
وال٩ة 

ُ
رمحذٟ، ثؽون قجٜ ٔؾاب، وارزٝين وإيةه يف ادل٩ية ٦ة ٚي٫ والح ديج٪ة ود٩ية٩ة، وأ

ػؿا٩ة، واعٝجح أمٮر٩ة، وقةاؿ أمٮر٩ة، ث٤ٌٟٛ ورمحذٟ ية أرظ٥
ُ
 «الؿامحني وأ

 ، و٣٘ري٥٬ ز٥ أٝٮل/ ز٥ أدٔٮا ٠ؾلٟ ل٤ٮادلة ولألخ حم٧ؽ، واألػخ ٚة٧َح 

                                      

، وىمد أىمعدها مرض مزمـ أقماىمفا قمـ اًمؼقام سمؿصاحلفا مات طمتك سمغػمها يتزوج وملذم اهلـد  فا شمزوضم (1)

ـاك، ذم شماريخ همػم معروف. ومضاًل قمـ همػمها، وأضمرى هلا سمعد رطمؾتف إمم مؽة ما يؼقم سمؿعاؿمفا طمتك شمقومقت ه

 . أمحد سمـ حمؿد اعمعؾؿل لاًمػاضالن حمؿد، وقمبد اًمرمحان اسمـأومادين سمذًمؽ شمؾؿقذاه 

شمعاون يـظر مـ ؾمدف اًمغقب إمم ما كزل سملمة اإلؾمالم مـ مصائب ضمسام، وفمؾامت قمظام،  ًمؽلين سماإلمام 

! أصؾح اهلل فا إٓ سمؿراضمعة صادىمة عمـفاج اًمـبقةًمـ شمتبدد ؾمحبقمؾقفا ؿمقاـملم اًمغرب وأذكاهبؿ مـ أسمـاء اجلؾدة، و

 أطمقال اعمسؾؿلم وردهؿ إًمقف رًدا مجقاًل. 
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امهلل أو٤ط املك٧٤ني، ووٚٞ٭٥، وا٬ؽ٥٬، وأٔ٪٭٥، ووٚٞ٭٥ الدجةع دي٪ٟ وا٢٧ٕ٣ »
ثكذةثٟ وق٪ح ٩بيٟ، وأو٤ط نه٥ دي٪٭٥ ود٩ية٥٬، وا٧ٔؿ نه٥ دي٪٭٥ ود٩ية٥٬، ووٚٞ٭٥ 

٧ةرة دي ٪٭٥ ود٩ية٥٬، وامجٓ لك٧ذ٭٥، وأ٣ٙ  ثني ٤ٝٮب٭٥، لىالح دي٪٭٥ ود٩ية٥٬، ٔو
وأو٤ط ذات ثح٪٭٥، وأيؽ٥٬ ىلع ٔؽو٥٬، ٚيىجعٮا ّة٬ؿي٨، ث٤ٌٟٛ ورمحذٟ ية أرظ٥ 

 «.الؿامحني
األخ ا٣ٛة٢ً حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم صـاه ا دٕةىل ػرًيا، ٠ذت إل  ٦ٓ ٠ذةثك٥، 

إ٩ة إحل٫ راصٕٮن، وشح ل ، وإ٩ة  و وذ٠ؿ ل وٚةة زوصذ٫ ال١ؿي٧ح ٦ي٧ٮ٩ح 
 ثٕي األمٮر، وٝؽ ٠ذجخ إحل٫ اجلٮاب ٦ٓ ٬ةذا.

ٌٚاًل اٝؿأوا قاليم ىلع اإلػٮان واألوؽٝةء، واتل٧كٮا ل ادلاعء ٦٪٭٥، وال قي٧ة 
ىس أن يكٮن ل ٨٦  ال١ؿي٧ح ُٔيح، ا٣ٛةاـة بكٕةدة ػؽ٦ذك٥، حلتين ٠٪خ ٦ٕ٭ة، ٔو

َٮض. ِٕ ةك٥ وداعاك٥ ثٕي ا٣  ًر
 لٮدل ٔجؽ ا، وأ٫٦ يٞؿؤ٩ك٥ الكالم، ويكألٮن ادلاعء.الٮدل أمحؽ، وا

 والكالم ٤ٔيك٥ ورمحح ا وبؿٌلد٫
 ظؿر ٔٞت ووٮل ٠ذةثك٥ ثٕؽ ٔص يٮم االزجني

 (3136/مجةدى األوىل/6)
 ودلك٥ ٔجؽ الؿمحةن                             اتلٮٝيٓ

                                      

٣ٕةم ز٧ة٩يح وزالزني ثٕؽ األرب٧ٕبح  ذي اًمؼعدةاًمسادس قمنم مـ وومرهمت مـ كسخفا قمٍم يقم اًمثالصماء ( 3)
اعمتتاسمعات قمغم  سمـعؿتف شمتؿ اًمصاحلات، وصؾقات اهلل يواحلؿد هلل اًمذ (16/11/1438) واأل٣ٙ ل٤٭ضؿة 

 ؾمقد اًمؽائـات ما دامت إرض واًمساموات.
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 احل٧ؽ 

ؿاق، األخ ا٣ٛة٢ً ال١ؿي٥ ظ٤يٙ  الٮٚةء أحلٙ الىٛةء شيٙ األػالق ٦ةصؽ اأٔل
 ا٣ٛٞي٫/

 حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم ظ٫ْٛ ا
 الكالم ٤ٔيك٥ ورمحح ا  وبؿٌلد٫

 (36/ربيٓ األول/ق٪ح/31وو٤ين ٠ذةثك٥ ال١ؿي٥ املؤرخ )

وَي٫ ٠ذةب قيؽي الٮادل ظ٫ْٛ ا، ٚضـاك٥ ا دٕةىل ػرًيا، ٣ٞؽ ٠نٛذ٥ ٔين 
َوادِؿ٧ٗح ٠ربى، ٚ

ُ
املاكديت ثٮقةاٍ مذ٤ٛح، وال يؿصٓ إل  صٮاب،    إين ٦٪ؾ أ٦ؽ ثٕيؽ أ

وًل٪خ يف اردجةك مؽيؽ، ال أدري أال دى٢ املاكديت؟ أم ال دى٢ اجلٮاثةت؟ أم ظؽث 
 ظةدث؟ أم قيؽي الٮادل ٗري راٍض ٔين؟ أم ٦ةذا؟

و٣ك٨ ثٮوٮل م١ذٮبك٥ ٦ٓ م١ذٮب الٮادل دبني ل أن ماكدحيب ل٥ دى٢ )ظ٪ة٩يٟ 
 ثٕي الرش أ٬ٮن ٨٦ ثٕي(.

صـاك٥ ا دٕةىل ػرًيا ٧ٔة دٞٮمٮن ث٫ ٨٦ مؿااعة ػةَؿ قيؽي الٮادل، و٬٪حبًة ٣ك٥ 
 ذلٟ، وقٮف دؿون إن مةء ا دٕةىل ثؿًلح ذلٟ يف ادل٩ية واآلػؿة.

٫، أَةل ا ثٞةءه، د٤ٌٛٮا أٝؿاٮا قاليم ىلع ال نيغ انه٧ةم قٕيؽ ث٨ أيب ثكؿ ٦ًٕٮ
وإين وإن رسين رسوره ثةتلؼ٤ه ٨٦ ٦ذةٔت الٮّيٛح ومىةٔج٭ة، ٚٞؽ ٧ٗين ظؿ٦ةن 
أ٢٬ اجلةظيح ٨٦ واليذ٫، ٚإن واليذ٫ وإن اك٩خ دٕجًة ٤ٔي٫ ٚٛي٭ة راظح أل٢٬ اجلةظيح، 

                                      

 (، يمام ؾمقليت ذم آظمر اًمرؾماًمة.1358أي: ؾمـة )( 1)

مادة: )و ت ر(، واعمؽاشمقب: اًمرؾمائؾ. يعـل: أكف يتاسمع إرؾمال اًمرؾمائؾ وٓ ش خمتار اًمصحاح»أواشمر: أي: ُأشَماسمُِع. ( 2)

 يرضمع ًمف قمـفا ضمقاب.
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الن٧ةء، إىل أن يؤزؿ  وإين ألدأقٙ ٨٦ ا٣ٕٮارض ا٣يت اًُؿد٫ ٦ٓ ٧٬ذ٫ ا٣ٕٞكةء و٧٬ذ٫
 .راظح ٩ٛك٫ ىلع راظح أ٢٬ اجلةظيح لك٭٥

ة، ٚأوصكخ يف ٩ٛيس ػيٛح  ًٞ األخ ٔجؽ املضيؽ ل٥ أَر الٮادل َذ٠َؿُه ٧٠ة اكن يؾ٠ؿه قةث
أن يكٮن ٝؽ ٝص يف ػؽ٦ح الٮادل، وامذ٢٘ ٨ٔ ذلٟ ثأمٮر ادل٩ية، ٚإن اكن ٠ؾلٟ 

والنيُةن، ودبي٪ٮا هل أن اإلػالل  ٚأرصٮ ٦٪ك٥ إذا ادٛٞذ٥ ث٫ أن دٕي٪ٮه ىلع ٩ٛك٫
 خبؽ٦ح الٮادل يف آػؿ ٧ٔؿه ٬ٮ اغيح احلؿ٦ةن و٩٭ةيح اخلرسان.

رغم أىفً رغم أىفً، رغم »/ ٝةل رقٮل ا »: «وعيط مك٥٤»ويف 
نو أدرك وادليً عيد الكرب أحدٌها أو الكٌها ثم لم »قيل: نو يا رسَل اهلل؟ قال: « أىفً

 «.يدخل اجلية
رضا »/ ٝةل رقٮل ا : «مكذؽرك احلةك٥»، و«ا٣رت٦ؾي صة٦ٓ»ويف 

َادل َادل، وسخط الرب يف سخط ال  «.الرب يف رضا ال
َاب اجلية»/ ٔ٪٫  «ٚي٭٧ة»و َادل أوسط أب ، فإن شئت فحافظ ىلع ال

 «.ابلاب أو َضيِّع

                                      

ع اًمؽؾؿة، كاومذ اًمؼقل، طمازم اًمرأي، شمقمم أقمامل كاطمقة قمتؿة وهمػمها، وشمقذم سمصـعاء، يمان صاحلًا أديًبا، مسؿق( 1)

ُل اًْمَغقَْث  مم: شمعا(، وشمال ىمبقؾ مقشمف ىمقًمف 1377ودومـ سمؿؼؼمة ظمزيؿة، ؾمـة ) اقَمِة َوُيـَزِّ إِن  اهلل َ قِمـَْدُه قِمْؾُؿ اًمس 

َْرطَماِم َوَما شَمْدِري َكْػٌس مَ  ْٕ  اَذا شَمْؽِسُب هَمًدا َوَما شَمْدِري َكْػٌس سمَِليِّ َأْرٍض مَتُقُت إِن  اهلل َ قَمؾِقٌؿ ظَمبػِمٌ َوَيْعَؾُؿ َما ذِم ا

، ومـ قماوماه اهلل(، ومعؾقمات مـ واًمدي 47ش )ذم شمراضمؿ رضمال اًمؼرن اًمراسمع قمنمكزهة اًمـظر »[، 34ًمؼامن: ]

 .-طمػظف اهلل-قمادل سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمعقد : اًمقضمقف ، إخطمػقده

 . (، قمـ أيب هريرة 2551ىمؿ )( سمر2)

، وصححف همػم واطمد (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو 4/168) شاعمستدرك»(، 1899سمرىمؿ ) شؾمــ اًمؽممذي»( 3)

 مـ اًمعؾامء.

 ، وصححف همػم ما قمامل. (، قمـ أيب اًمدرداء 4/168) شاعمستدرك»(، 1911سمرىمؿ ) شؾمــ اًمؽممذي»( 4)
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 يف وادليً نو أصبح نطيًعا هلل»/ ٨ٔ اجليب  «مٕت اإلي٧ةن»ويف 
َاحًدا، وإن أصبح اعصًيا هللأصبح هل بابا َحان نو اجلية، وإن اكن واحًدا ف  يف ن نفت

َاحًدا، قال رجل: وإن  َحان نو انلار، وإن اكن واحًدا ف وادليً أصبح هل بابان نفت
 «.علهاه؟ قال: وإن علهاه، وإن علهاه، وإن علهاه

لك اذلىَب يغفر اهلل نيٍا نا شاء إال عقَق »/ ٔ٪٫  «ٚي٭٧ة»و
َادل  احلؽير. «يوال

واألظةدير يف ابلةب ٠سرية، ويف ٠ذةب ا دٕةىل ٦ة يُ٘ين؛ إْذ ٝؿن ا دٕةىل اإلظكةن 
 إحل٭٧ة ثذٮظيؽه، وم١ؿ٧٬ة بن١ؿه.

 ٥ْٔ ا أصؿ اجل٧يٓ يف ال١ؿي٧ح ٦ي٧ٮ٩ح، ورمح٭ة، وأػ٤ٙ ٣ك٥ خبري.
َّٕك٥ ىلع ٦ة ٠ذج٫ و٦ة ي ؿيؽه ثٕؽ ذ٠ؿد٥ أن قيؽي الٮادل ملة مؿض أرق٢ إحلك٥ وأ٤َ

 اعٚيذ٫، ٚضـاه ا دٕةىل ػرًيا، و٬ٮ أ٥٤ٔ ث٧ة يى٤ط، واخلري ٚي٧ة يؿاه إن مةء ا دٕةىل.
 . وٝؽ أظكجذ٥ ثةإلمةرة ٤ٔي٫ ثذ٧يزي ٦ة لٮرزح األخ حم٧ؽ 

الؿقةا٢ ا٣يت أ٣ ٛذُ٭ة ل٥ دُجٓ إىل اآلن، وًل٪خ مؤماًل أن يكةٔؽين الٮدل أمحؽ ث٨ حم٧ؽ، 
م بيشء ٨٦ ذلٟ، ز٥ أظككخ بكآ٦ذ٫، وأرصٮ ا دٕةىل أن يُ٘ين ىلع دبييٌ٭ة، ول١٪٫ ٝة

 ٔ٪٫، ويحرس ل ا٣ٞيةم ثؾلٟ.
أم٘ةل ٬٪ة ٠سرية، ال أكةد أصؽ ٚؿوح يف احلٮم إال قةٔح، أو حنٮ٬ة، ٚس٧ةين قةاعت 
ل٤ؼؽ٦ح، وزالث قةاعت ل٤ذؽريف، ظىت إ٩ين ل٥ أد٧ك٨ ٨٦ أن أكذت إحلك٥ صٮاثًة 

 يُ٪ةقت ٠ذةثك٥ ٚكةحمٮا.
 ََطُ ٬ؾا صٮاب لكيؽي الٮادل، وٚي٫ ٦ة يُ٘ين.

                                      

اًمعراىمل: ٕكف مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ حيقك اًمرسظمز وهق ، وضعػف (، قمـ اسمـ قمباس 7538سمرىمؿ ) (1)

 متفؿ. 

 . (، قمـ أيب سمؽرة 7515سمرىمؿ ) شؿمعب اإليامن»(، 4/172) شاعمستدرك»( 2)
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٬ؾا والٮدل أمحؽ، واثين ٔجؽ ا يٞؿاة٩ك٥ الكالم، وأرصٮا ا دٕةىل أن يى٢ ٬ؾا 
 ال١ذةب، وتكذٞي٥ الٮاقُح، ٚذذى٢ املاكدجح.

أرصٮا أن دؤًلؽوا ىلع قيؽي الٮادل أن حيؿر اجلٮاب برسٔح، ودؤًلؽوا ىلع الٮاقُح 
اخلةدم يف زبيؽ، يف إرقةل اجلٮاب ثأرسع ٦ة ُح٧ِْك٨ُ، ليك أ٧َنئ دليك٥، أن يؤًلؽ ىلع 

 ثأن الٮاقُح ٝةث٤ح لالٔذ٧ةد.
 ٬ؾا وأٝؿاٮا قاليم ىلع مجيٓ اإلػٮان، واألٝةرب، وقةحمٮا، ٕٚىس أن أد٧ك٨ 

 يف املكذٞج٢ ٨٦ ال١ذةثح إحلك٥ ٧٠ة جيت.  
 والكالم

 (3136/مجةدى األوىل ق٪ح 7)
 مل٤ٕيمٔجؽ الؿمحةن ا احلٞري

ث٢ ال ظةصح أن دجذْؿوا صٮاب قيؽي الٮادل، يكيف أن دٕؿٚٮين جبٮاب ٦٪ك٥، 
 .ظني د٤ُٕٮن ىلع ٬ؾا؛ ليك أ٧َنئ ثةقذٞة٦ح الٮاقُح. والكالم

 

 
 
 
 

                                      

احلؼػم ًمػظ درج قمؾقف سمعض قمؾامئـا هضاًم ًمؾـػس وشمعريًػا ًمف سمحؼقؼة أمرها.. ذم مقـمـ يؼؽمن سمتػخقؿ اًمـػس ( 1)

  وذيمر رشمبفا!

٣ٕةم ز٧ة٩يح وزالزني ثٕؽ اًمتاؾمع مـ ؿمفر اهلل اعمحرم   آصمـلم خفا سملم اًمظفريـ مـ يقم(  وومرهمت مـ كس2)
 ٥ْ  (، واهلل اعمقومؼ.9/1/1438)  األرب٧ٕبح واأل٣ٙ ٨٦ ٬ضؿة الؿقٮل اأٔل
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 األخ ا٣ٛة٢ً املذثجخ ا٣ٛٞي٫ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا امل٤ٕيم و٫ٞٚ ا

 بؿٌلد٫الكالم ٤ٔيك٥ ورمحح ا و
وو٤ين ٠ذةثك٥ وٚي٫ ٢ٞ٩ اإلصةزة املنذ٤٧ح ىلع ا٣جكجح آلل امل٤ٕيم، وٝؽ ٠٪ُخ 

، و٤ٞ٩ذ٭ة ٔ٪ؽي، وًل٪ُخ وٝٛخ ىلع ٢ٞ٩ تل٤ٟ اإلصةزة يف ثٕي ٠ذت وادلي 
ملة ق٧ٕذ٫  ذ٠ؿد٭ة لنيؼ٪ة ا٣ٕال٦ح ا٣ٛٞي٫ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةن امل٤ٕيم 

 ذه يه ا٣يت صةء ث٭ة ٚالن!يتن١ٟ يف ا٣جكجح، ٥٤ٚ يٕجأ ث٭ة، وٝةل/ ٬ة
واجل٢ٞ املؾ٠ٮر يى٢ ا٣جكت ثةمل٥٤ٕ ظكني، ز٥ يؾ٠ؿ ٔؽة آثةء، ز٥ يٞٮل/ اث٨ أمحؽ  

اث٨ ػ٤ي٢ ث٨ ٔالن ث٨  ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٔالن اجلٞنب٪ؽي وةظت ا٣ُؿيٞح املن٭ٮرة
 ٔجؽ ا ث٨ ٔيل... إ٣غ.

٫ ٧٠ة ي٥٤ُٕ ٨٦ وٝؽ وصؽت دؿمجح أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ٬ةذا يف ٔؽة ٠ذت، و٬ةذا نكج
ل٧٤عيب، ودؿمجح ٝؿيج٫  «ػالوح األزؿ يف أٔيةن ا٣ٞؿن احلةدي ٔرش»دؿمجذ٫ يف ٠ذةب 

ة «اخلالوح»حم٧ؽ ث٨ ٔالن يف  ًٌ ل٤نيغ ظك٨  «ػجةية الـواية»ويف ٠ذةب  أي
ري٥٬/ )أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ػ٤ي٢ ث٨ ٔالن ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٔيل ث٨ ٔيل  ا٣ٕضييم، ٗو

أيب ثكؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ أيب حم٧ؽ ث٨ َة٬ؿ ث٨ ظ٪ٮن )ويٞةل هل/  ث٨ ٦جةرك مةه ث٨
                                      

( هجرية، مـ اًمشقخ 1374صقرة يمتاب ورد مـ مؽة اعمؽرمة ذم ؾمـة )»ذم كسخة اعمرؾمؾ إًمقف وسمخطف ما كصف: ( 1)

صمؿ ؾماق كص اعمؽاشمبة  ش...قمبد اًمرمحان سمـ حيقك سمـ قمكم اعمعؾؿل طمػظف اهلل وسمخطف أيًضا هاذا ًمػظف:اًمعالمة 

  اعمزسمقرة أقماله.

-كؼده هلاذه اًمطريؼة: ٕكف ذم مؼام إسمطال ؿمجرة اًمـسب! وهاذا مـ طمؽؿتف وطمـؽتف ـمقى اإلمام اعمعؾؿل ( 2)

د اهلل مضجعف  .-سمر 

 (. 185-4/184و1/157)( 3)

 (.2/215ش )مإقمال»قط. يمام ذم شمرمجة ممًمػف مـ خمط( 4)
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ٝٛنٮبح( ث٨ ٔالن ث٨ ظكني ث٨ ٔٛيٙ ث٨ يٮنف ث٨ يٮقٙ ث٨ إقعةق ث٨ ٧ٔؿان ث٨ 
 زيؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ الىؽيٜ(

و٬ةذه ا٣جكجح إىل ٧ٔؿان مٮاٜٚ ٦ة يف ٢ٞ٩ اإلصةزة، قٮى قٞٮط ثٕي احل٤ٞةت ٨٦ 
ٓ ٦س٫٤ ٠سري ٧٠ة ٔؿٚذ٫ ٔ٪ؽ ٦ٞةث٤ح ٔؽة نكغ ل١ذةب اجل٢ٞ، وذلٟ ٨٦ ػُأ اجل٢ٞ، يٞ

 واظٍؽ يف ا٣رتاص٥.
ٚأ٦ة ثٕؽ ٧ٔؿان ١ٚأن وةظت ٢ٞ٩ اإلصةزة ٠ؿه اال٩تكةب إىل حم٧ؽ ث٨ أيب ثكؿ؛ ملة 

ري ذلٟ، ٕٚؽل إىل ٔجؽ مةع أ٫٩ ٝةد٢ أ٦ري املؤ٦٪ني ٔس٧ةن ث٨ ٔٛةن  ، ٗو
ؿَِف أن ٣ٕجؽ الؿمحةن اث ُٔ ٪ًة يٞةل هل/ حم٧ؽ، وملع٧ؽ اث٨ٌ يٞةل الؿمحةن ث٨ أيب ثكؿ، وٝؽ 

 هل/ ٔجؽ ا، ٚعٮل ا٣جكت إحل٫.
يف دؿمجح حم٧ؽ ث٨ ظكني ابلضيل وةظت  «َجٞةت اخلٮاص»وٝؽ ذ٠ؿ الرشيج يف  

( وأن أػةه ا٣ٛٞي٫ ٔيل ث٨ احلكني َةل ٧ٔؿه، ٥٤ٚ ي٧خ إال 413)ٔٮاصح( أ٫٩ دٮيف ق٪ح )
ًا وةحلًة، ول٥ يؾ٠ؿ دةريغ وٚةد٫! ( ٝةل/ وٌلن وادل٧٬ة امل٥٤ٕ ظكني453ق٪ح )  ٚٞ٭يًة ػري 

وبني امل٥٤ٕ ظكني وبني صؽه األىلع يف ٢ٞ٩ اإلصةزة أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ اجلٞنب٪ؽي  
ٔؽة آثةء، ٕٚىل ٝةٔؽة ا٣جكةثني واملؤرػني املججيح ىلع ا٣ٕةدة يكٮن آػؿ٥٬ ايذي ٬ٮ اث٨ 

( 251أن يكٮن دٮيف ق٪ح ) أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ دٮيف ثٕؽ األربٓ ٦بح، وأٝىص ٦ة ُح٧ِْك٨ُ 
وىلع ٬ةذا يكٮن ٝؽ دٮيف ٝج٢ أن يٮدل أثٮه أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ثأكرث ٨٦ مخف ٦بح ق٪ح، 

ريه ق٪ح ) «ػالوح األزؿ»ٚإن أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ دٮيف ٧٠ة يف  نرش »( وودل ٧٠ة يف 3111ٗو
 ٬ةذا!(، ٚذؽثؿوا ٩753ٞاًل ٨ٔ اإل٦ةم زي٨ ا٣ٕةثؽي٨ ا٣ُربي ق٪ح ) «اجلّٮر والـ٬ؿ

                                      

 (.271-269ص )( 1)

قمبد اهلل سمـ ًمؾشقخ اعممرخ ش كنم اًمـقر واًمزهر ذم شمراضمؿ أوماضؾ أهؾ مؽة مـ اًمؼرن اًمعاذ إمم اًمؼرن اًمراسمع قمنم» (2)

ط واًمؽتاب خمطقط سمخط ممًمػف، وأظمرى سمخ (.4/71ش )إقمالم».( 1343)م: اسمـ مػمدادسم اعمعروفأمحد 

، ويمالمها مـ حمػقفمات مؽتبة احلرم اعمؽل، وىمد ـمبع اعمختٍم مـف، ًمؾشقخ حمؿد سمـ اإلمام اعمعؾؿل 
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ويكٮن ٔيل اث٨ امل٥٤ٕ ظكني دٮيف ٝج٢ أن يٮدل صؽه األىلع أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ثأكرث 
ة ٚال ريت أن ذ٠ؿ أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥  ًٕ ٨٦ زالث ٦بح ق٪ح، وإذا اكن ٬ةذا حمةٌل ُٝ

 وا٣جكجح يف ذلٟ اجل٢ٞ ٦ُٞع٥ٌ ص٭اًل.
٥َ٤ِ يٞي٪ًة أ٫٩ ال ٔالٝح ل٥٤ٕ٧٤ ظكني وآهل ثأمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ امل ُٔ  ؾ٠ٮر.و

٬ةذا ٦ٓ أن نكجح أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ يه ٩ٛك٭ة مذ٤ح ٨٦ وصٮه، ولك٪ة ثىؽد ثيةن 
ذلٟ، ٚإن نهة ٩ْةاؿ ٠سرية يف ا٣جُكِت املؽاعة ل١سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء والىةحلني، وامل٤ٮك، وإن 

 صؿت اعدة أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةتل٘ةيض ٨ٔ ذلٟ اغبًلة.
٥٤ ظكني ٚأرا٬ة مك٧ّ٤ح إال ٚأ٦ة نكجح صؽ٩ة حم٧ؽ ث٨ ظك٨ ث٨ وة٣ط إىل ٔيل ث٨ املٕ

يل أراه أ٢ٝ ممة جيت، ٫٤ٕ٤ٚ قٍٞ ذ٠ؿ ثٕي اآلثةء، وا  أن ٔؽد اآلثةء ثني وة٣ط ٔو
 أ٥٤ٔ.

وًلؾلٟ تك٧يح اآلثةء ثني ظكني امل٥٤ٕ وأمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ٝؽ دكٮن وعيعح، وإن 
 اكن ذ٠ؿ أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ و٦ة ثٕؽه ثةَاًل.

ٚال دحل٢ ٤ٔي٫، ٗري أن ثٕي  ؽيٜ ٚأ٦ة ٠ٮن آل امل٤ٕيم ٨٦ ذري ح الى 
أوعةث٪ة يكذأنكٮن ثةلن٭ؿة وب٧ة ٤ٔي٫ أٚؿاد ا٣ٕنرية ٨٦ ا٢ٌٛ٣ والىالح واخلري 
واملٮاّجح ىلع دالوة ا٣ٞؿآن ود٫٧٤ٕ ود٤ٕي٫٧ والىرب وا٣ٞ٪ةٔح، وحنٮ ذلٟ، و٣حف ٬ةذا 

املجين حبضح، ٚإن االمذ٭ةر ظةدث، و٫٤ٕ٣ إ٧٩ة ظؽث ثٕؽ ا٣رتًليت ايذي يف ذلٟ اجل٢ٞ، و
ىلع ابلة٢َ ثة٢َ، ويف ادل٩ية ٔنةاؿ ٠سرية ٦ذىٛح ثىٛةت اخلري، و٣حكخ لك٭ة ٨٦ ذريح 

 .الىؽيٜ 
 وٝؽ اعرض ذلٟ ٦ة ذ٠ؿه ا٣جكةثٮن ا٣ٞؽ٦ةء!

                                                                                                                      

ًمؾؿمرخ قمبد اهلل همازي اعمؽل، ش .كظؿ اًمدرر ذم اظمتصار كنم اًمـّقر واًمزهر.»ؾمعقد اًمعامقدي، وآظمر، يمام ـمبع: 

 (. 2/1138ش )مذيمراشمف»ذم  ! ذيمرها اًمؽافمؿلًمقٓ أن اهلل ؾمؾؿ ..وًمألصؾ ىمصة يمادت شمقدي سمف شمؾًػا
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يف ٠ذةث٫  ( واق٫٧ ٧ٔؿ ث٨ يٮقٙ ث٨ رقٮل475ٝةل امل٤ٟ األشف املذٮىف ق٪ح ) 
ن ٨٦ ودل إق٧ةٔي٢ ٔؽ٩ة»(/ 35وٛعح ) «َؿٚح األوعةب يف ٦ٕؿٚح األنكةب»
  ّٟ َٔ ّؽ و َٕ  .«هل ودلان/ ٦َ

جؽ ا 42-41وٝةل يف وٛعح )       ّٟ ث٨ ٔؽ٩ةن ٚ٭٥ أوالن/ النة٬ؽ، ٔو َٔ (/ أ٦ة 
 ّٟ َٔ  «.أث٪ةء 

ّٟ ٚجُ٪ةن/ ٔبف وبٮالن، ٚجُٮن ٔبف 43-42وٝةل وٛعح ) َٔ (/ وأ٦ة ٔجؽ ا ث٨ 
، و٦٪٭٥ جبي٤ح، و٥٬ بك٭ةم ٝجي٤ح حم٧ؽ ث٨ ظكني ابل ّٟ َٔ  «ضيل الىة٣ط٨٦ 

وحم٧ؽ ث٨ ظكني ابلضيل ٬ٮ أػٮ صؽ٩ة ٔيل ث٨ ظكني، وأثٮ٧٬ة ٬ٮ صؽ٩ة امل٥٤ٕ 
 ظكني.

وٝؽ ذ٠ؿ٥٬  الرشيج يف دؿمجح حم٧ؽ ث٨ احلكني ابلضيل، وأ٩٭٥ ثـ )ٔٮاصح(، ز٥ ٝةل/ 
ّٟ ث٨ ٔؽ٩ةن. َٔ  وب٪ٮ ابلضيل ٬ؤالء ٨٦ جبي٤ح ٔبف ث٨ 

 .( ٧٠ة يف آػؿ٬ة645ق٪ح ) «َجٞةد٫»( وأك٢٧ 671والرشيج دٮيف ق٪ح )
 وجبي٤ح  ٬ةذه ٗري جبي٤ح ا٣ٞجي٤ح املن٭ٮرة ا٣يت ٦٪٭ة صؿيؿ ث٨ ٔجؽ ا ابلضيل. 

 ونه٥ جبي٤ح زةثلح يه ٨٦ ثُٮن األمٕؿيني.

                                      

يمان قمفدها أظمصب قمصقر اًمقؿـ قمؾؿًقا، و( قماًما، 232اًمدوًمة اًمرؾمقًمقة اًمتل طمؽؿت اًمقؿـ ) صماًمث مؾقك (1)

طمقث أصبح يمثػم مـ اًمعؾامء يقًمقن وضمقهفؿ ؿمطر مديـة شمعز قماصؿة هاذه اًمدوًمة: عما جيدون قمـد مؾقيمفا 

اًمؼامقس اعمحقط واًمؼاسمقس »د اًمديـ اًمشػمازي صاطمب ؿمقخ اًمؾغة: جم ومـفؿ  مـ طمػاوة وإيمرام.ووزرائفا 

اكظر ، وشمؾؿقذه احلاومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالين ، وهمػمهؿ يمثػم، شاًمقؾمقط ذم ما ذهب مـ يمالم اًمعرب ؿمامـمقط

ش ذم اًمقؿـ شماريخ اًمدوًمة اًمرؾمقًمقة»، ًمؾخزرضمل، شاًمعؼقد اًمؾمًممية ذم شماريخ اًمدوًمة اًمرؾمقًمقة»شمارخيفا اًمزاهر ذم 

يمالمها ًمشقخـا اعممرخ إؾمامقمقؾ ش اعمدراس اإلؾمالمقة ذم اًمقؿـ»، وشاًمدوًمة اًمرؾمقًمقة ذم اًمقؿـ» ٌم،سمتحؼقؼ احلب

 .سمـ قمكم إيمقع 

 .(423ص )( 2)
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و١٬ؾا ٔبف ٬ةذه ٗري ٔبف ا٣ٞجي٤ح املن٭ٮرة ا٣يت ٦٪٭ة ٝحف ث٨ ز٬ري ا٣ٕبيس، 
ريه، ونه٥ ٔؽة ٝجةا٢ أػؿى يٞةل للٍك ٦٪٭ة/ ٔبف.  ٗو

اّك آػؿ ٨٦ األزد اق٥ أثي٫ و َٔ ّٟ املن٭ٮرة، وذ٠ؿ ثٌٕ٭٥  َٔ ّٟ ٬ةذه يه  َٔ ًلؾلٟ 
ؽزةن( ث٥ٌ أوهل، وبةملس٤سح، وٝةل ثٌٕ٭٥/ ث٢ ٔؽ٩ةن، اكألول، وٝةل مجةٔح/ إ٧٩ة ٬ٮ  ُٔ (
ّؽ  َٕ ّؽ ث٨ ٔؽ٩ةن، وٝةل ثٌٕ٭٥/ ٣حف ل٧َ َٕ ّٟ واظؽ، ز٥ اػذ٤ٛٮا ٚأكرث٥٬ ىلع أ٫٩ أػٮ ٦َ َٔ

ّٟ ٨٦ األ َٔ  زد. أٌخ وإ٧٩ة 
ّؽ  َٕ اّك ايذي نُكت إحل٫ حم٧ؽ ث٨ ظكني ابلضيل وآهل ٬ٮ أػٮ ٦َ َٔ وبةجل٤٧ح ٚةألكرث أن 

 . ث٨ ٔؽ٩ةن صؽ اجليب 
ّٟ ث٨ ٔؽ٩ةن، وا أ٥٤ٔ َٔ  .ٚ٭ةذا ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ يف نكب٪ة آل امل٤ٕيم، أ٫٩ يجذيه إىل 

٫ ٚال أ٦ة ٦ة ظاكه األخ األص٢ النيغ أمحؽ ث٨ مى٤ط الؿييم ٨٦ ظ٫ْٛ ٨ٔ ٠ذةيب إحل
أدؾ٠ؿ اآلن دٛىي٢ ٦ة يف ذلٟ ال١ذةب، ٚإن اكن ٚي٫ ٦ة خُية٣ٙ ٦ة ظٞٞذ٫ ٬٪ة ٚٞؽ 
ٮا ٤ٔي٫ ٠ذةيب ٬ةذا، وإال ٚإذا ل٥ يك٨ ٤ٔيك٥  رصٕخ ٔ٪٫، وإذا اصذ٧ٕذ٥ ث٫ ٚةًٔؿ

 لكٛح ٚة٤ٞ٩ٮه واثٕسٮا إحل٫ ٫٤ٞ٩.
ت إحلك٥ أن دذؽارًلٮا مضؿة آل امل٤ٕيم ٚذجؽؤون ثؾ٠ؿ حم٧ؽ ث٨ احلك ٨ ث٨ وإين أٗر

وة٣ط، ودتجٕٮا ال١ذت والؿقةا٢ واخلذ٥ واملٞؽ٦ةت ا٣ٞؽي٧ح، خب٫ُ أو ػُٮط أث٪ةا٫، 
ٚٞؽ دْٛؿون يف ثٕي ذلٟ ثؿٚٓ نكج٫ أو نكبذ٫ إىل رص٢ أو ٝجي٤ح، ز٥ حتةولٮن إزجةت 
ري ذلٟ،  دؿمجذ٫/ مٮدله، ووٚةد٫، و٤َج٫ ا٥٤ٕ٣، و٦ة هل ٨٦ رقةا٢، وميٮػ٫، ودال٦ؾد٫، ٗو

                                      

قمـد طمرف اًمباء مع اجلقؿ ( 2/93)ًمؾسؿعاين ش إكساب»ذم حتؼقؼف ًمؽتاب   هاذا اًمتؼرير زسمر اإلمام  وىمد (1)

ـمرومة »ؾمامرة سمـ هماًمب سمـ قمبد اهلل سمـ قمؽ، مـفؿ يمام ذم  سمجقؾة قمؽ: سمطـ مـ سمـل قمبس سمـ» :ىمال 

ا ذم اًمقؿـ، يؼال ًمؾؿـتسبلم إًمقف )سمـق ( حمؿد سمـ طمسلم اًمبجكم اًمصاًمح، وهق مشفقر ضمدً 65)ص/ش إصحاب

ذا اوإمم قمكم سمـ طمسلم ه ،ًمؽثرة شمعؾقؿف اًمـاس :اًمبجكم( وًمف أخ اؾمؿف قمكم، ويمان أسمقمها طمسلم ُيعرف سمـ)اعُمعؾؿ(

 اهـ.شدكا حمؿد سمـ احلسـ اعمعؾؿل اًمذي يـتسب إًمقف قمشػمشمـا سمـق اعمعؾؿليـتسب ضم
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ر ٦ة يذعى٢، ز٥ حتصون أوالده ثأق٧ةا٭٥، ز٥ دٕٞؽون للك واظؽ ٨٦ ٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ثٞؽ
٦٪٭٥ ٚىاًل دؾ٠ؿون ٚي٫ دؿمجذ٫، وأق٧ةء أوالده وأوالد لُكٍّ ٦٪٭٥، و١٬ؾا إىل ٔص٩ة، ٦ٓ 
دؿمجح ٨٦ ُح٧ِْك٨ُ دؿمجذ٫ ٦٪٭٥، ٧٠ة مؿ، ٚإذا د٥ ذلٟ ٚةثٕسٮا ال١ذةب إل  ألَج٫ٕ، 

 وأثٕر نكؼ٫ إحلك٥ إن مةء ا دٕةىل.
ٌت، ٣ك٨ أصؿه ْٔي٥، و٫ٕٛ٩ ٧ٔي٥، و٬ٮ أ٥ْٔ أ٧٬يح ٨٦ ابلعر  ِٕ و٬ةذا ٢٧ٔ ٦ُذْ

 ٨ٔ أو٢ ا٣جكجح!
وٝؽ ث٤٘ين أ٩ك٥ اعزمٮن ىلع احلش ٬ةذه الك٪ح ٚرسرت صًؽا؛ ألين ثةألمٮاق إىل 

 االصذ٧ةع ثؿص٢ بليت ٦ذثجخ ٦س٤ك٥.
ن ريةل ٚؿا٩ى٫، ٬ةذا وٝؽ يرس ا دٕةىل ٬ةذه الك٪ح محبًة ٨٦ املةل ٝؽره ٦بح وزالزٮ

أرق٤ذ٭ة ثيؽ األخ ا٣ٛة٢ً ا٣ٛٞي٫ ٔجؽ اجلجةر ث٨ ظكني، ٦ٓ ثيةن ٝك٧ذ٭ة ٧٠ة دؿون 
 .وٮرة ٦٪٫ ٦ٓ ٬ةذا ، وٍلٛذ٫ أن يكذٕني ثك٥ ىلع إثالٗ٭ة ٦أ٦٪٭ة

 

                                      

 ا٩ذىه اجل٢ٞ ظؿٚيًة ىلع األو٢.ٝةل اجلةقغ ثٕؽه/  (3)
خ ٨٦ وأٝٮل الكةثٓ ٔرش ٨٦ م٭ؿ ذي ا٣ٕٞؽة ٣ٕةم ز٧ة٩يح وزالزني ثٕؽ األرب٧ٕبح حل٤ح األربٕةء  نكؼ٭ة/ ٚٗؿ

٤ي٫ اتلالكن، و٬ٮ  ، (35/33/3216)واأل٣ٙ ٨٦ ٬ضؿة الؿقٮل األكؿم  وا املكذٕةن، ٔو
 ظكب٪ة و٥ٕ٩ الٮًلي٢.
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