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 مقدمة

جرفت معدات وسائل التواصل اليوم كثريًا فبا كان مسّلمًا بو قبل 
عند  تسليمؿبل الاؼبضّمخ بشبهات الغرب سنّيات، وأحّلت العقل 

البعض إال ما ندر، وصنفرت النوازل واؼبصائب معادن الرجال وحنن يف 
الرخاء بعُد؛ حىت رأينا رؤوًسا كان من اؼبفًتض أن تلبس قبعات الغرب 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چبداًل من عمائم الشرق، وصدق اهلل إذ يقول: 

 .2العنكبوت:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     

العبد حىت دييز اهلل اػببيث من  وال زالت الفنت تضرب سياطها دين
 الطيب، وتظهر معادن الرجال.

ولن يثبت عبٌد وكلو اهلل لنفسو طرفة عني، كما لن خيور عبٌد كان لو 
 مع اهلل خلوات!

فتنة عصفت باجملتمع العباسي يف القرن الثالث  اآلنوبني أيدينا 
 -رضبو اهلل –اؽبجري، بطلها إمام أىل السنة واعبماعة أضبد بن حنبل 

    ، وؾبرموىا اػبلفاء: اؼبأمون ٍب اؼبعتصم ٍب الواثق ومعهم القاضي 
ابن أيب دؤاد وغريىم من الوزراء واألمراء والفرق اؼبذىبية. فتنة تداوؽبا 
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الناس، وصارت حديث اؼبنتديات، وامُتِحن بسببها علماء وؿبدثني 
ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   چ وفقهاء وأئمة:

ما جرياهنا ونصطاد لننظر يف ،  1٧١آل عمران:  چ﮴  ﮵ ﮶  
وإحقاق  تقلب األزمانِعََب من  و ،تيسر من دروس يف الرسو والثبات

 اهلل للحق ولو بعد حني.
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 متهيد

 ملاذا احلديح عن احملنة؟

 وقع االختيار على تلك احملنة لعدة أسباب، منها: 
زمن كان فيو تسلط فكري الشيء، كون ذلك التشابو الزمنني بعض 

 واعتقادي.
ويكفي الختيار اغبديث عن احملنة كوهنا من أشنع الفنت اليت عصفت 

 باؼبسلمني على مر التاريخ بعد الردة.
ليعتين عبٌد بقلبو ويتفقد مواطن الضعف فيو مادام يف وقت الرخاء، و 

ادات اػبفية السابقة حىت إذا نزلت بداره ؿبنة وفتنة إذا سالحو من العب
 حيملها بني يديو وينافح هبا عن دينو وحيمي هبا ضباه.

ولو بذل عبٌد األسباب كلها فلن ينجو من الفنت إال بفضل من اهلل 
 ومّنة، فال حول ألي عبد أمامها وال قوة لو إال باهلل!
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 أواًل : بني يدي احملنة

 التعريف باإلمام: -
خلق القرآن ويتصور فظاعتها عليو حىت يقّدر القارئ ضخامة ؿبنة 

 أن يعرف أواًل من ىو أضبد بن حنبل !
إنو إمام أىل السنة واعبماعة وصاحب اؼبذىب اؼبعروف، وألن ىذا 

عريف بو نظراً حملاولة حصر ىذا ال يتسع للت -القصري نسبياً  –اؼبقام 
 بني كماشيت: االختصار والًتكيز، سأكتفي بذكر شيء عنو:اؼبقام 
و الذىيب يف ِسرَيه معّرفًا بو: "ىو اإلمام حقاً، وشيخ اإلسالم يقول عن

 صدقاً...". وىذه عبارة صلبة تتناسب مع صالبة اإلمام أمام احملنة.
:" إن اهلل أعز  -وىو شيخ البخاري  –ويقول عنو علي بن اؼبدييّن  

ىذا الدين برجلني: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأضبد بن حنبل يوم 
، وثناء ابن اؼبديين ليس عابراً بل جاء من رجل معاصر لإلمام (1)احملنة"

ومعروف ما يكون من  –ويشاركو التخصص يف اغبديث ويكَبه سنًا 
 . -ثقل الثناء على النفس ىنا 

                                                           
 5/2٧2عساكر ( تاريخ دمشق البن (1
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ولثقل مكانة اإلمام أضبد كانت آذان األمة زمن احملنة تصغي لقولو، 
 –القرآن لظل قولو فلو قدر اهلل أن جييب اؼبمتِحنني لو بالقول خبلق 

مسطرًا يف أسفار الفقو، ولردبا أخذ بو خلق ال حيصيهم  –إىل اليوم 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  إال اهلل، لكن اهلل سلم :

چ   ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ

 2٧إبراهيم:  چڇ  ڇ  
ويقول عنو حيىي بن معني وىو من صناديد علم اغبديث، وصاحٌب 

"أراد الناس أن أكون مثل أضبد بن حنبل، ال واهلل ما لإلمام أضبد: 
. ولك أن ذبعل ىذه اؼبقولة على اؼبشرحة (1)أكون مثل أضبد أبداً"

يطالبون  –لعلو منزلة اإلمام أضبد  –ليتبني لك كيف أن الناس 
علماءىم بأن يكونوا مثلو، لكن حيىي بن معني يتعذر وحيلف على 

 ( 2)ذلك برغم أنو أيضاً أسّن من اإلمام أضبد ويشاركو علم اغبديث! 
وأنت تعلم يقينًا أن ىذا الَعَلم أُّلفت يف سريه ومناقبو أسفار وأسفار، 

 فأٌل يل حبشرىا ىنا يف ىذه الوريقات!

                                                           
 11/1١2( سير أعالم النبالء للذهبي (1
 355 -( التأويل الحداثي للتراث (2
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 التعريف بالمحنة: -
احملنة ) ؿبنة خلق القرآن (، ىي فبا ابتلى هبا اهلل عباده يف العصر  ىذه

الواثق ،  –اؼبعتصم  –العباسي زمن اػبلفاء الثالثة بالًتتيب : اؼبأمون 
ه، قال ابن كثري عن ىذه السنة: " ويف 218وأول احملنة كان يف سنة 

ه أن ىذه السنة كتب اؼبأمون إىل نائبو ببغداد إسحاق بن إبراىيم يأمر 
، وانتهاؤىا كان زمن (1)ديتحن القضاة واحملدثني بالقول خبلق القرآن"

ه، أي كانت 232اؼبتوكل ) اػبليفة الذي توىل بعد الواثق ( سنة 
 عاماً تفاوتت قوهتا ما بني شدة وضعف. 14مدهتا قرابة 

 إهنا احملنة اؼبعروفة تارخيياً بــ ) ؿبنة خلق القرآن (، ويف ؾبملها:
أقنعوا اػبليفة العباسي  -وقد كانوا مقرّبني من اػبلفاء –لةأن اؼبعتز 
يف آخر خالفتو أن القرآن ـبلوق وليس ُمنزَّل، فاقتنع  اؼبأمون

وأطاعهم، وقال هبذا القول ٍب ألزم الرعية بو عامة وألزم بو العلماء 
خاصة ومنهم اإلمام أضبد، وظلت الفتنة قائمة حىت تويف اػبليفة، ومن 
ٍَب َخَلفو اؼبعتصم الذي اقتنع ىو اآلخر هبذا القول بل وصلت احملنة يف 

ذروهتا حىت قام جبلد اإلمام فظلت آثار الضرب عليو حىت  وقتو إىل
                                                           

 11/2٧5( البداية والنهاية (1
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، ٍب الواثق الذي آمن كذلك بأن القرآن ـبلوق  -رضبو اهلل  –مات 
ونفى اإلمام من بغداد، وجاء بعدىم اؼبتوكل الذي رفع احملنة عن 

 الناس وأعلى شأن السنة وقام بإكرام اإلمام.
ني، فأجاب بعضهم إىل ىذه احملنة اُمتحن فيها علماء وأئمة وؿبدث

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ  القول خبلق القرآن متأولني قولو تعاىل :

واغبق الذي ال مرية فيو أهنم . 116النحل:  چڎ  ڈ  
 .-رضبهم اهلل  –أجابوا مكرىني ال عن إديان وقناعة 

وحني يقرأ البعض عن إجابتهم ىذه قد يقع يف نفسو أن ىؤالء علماء 
ضعف  الدنيا على اآلخرة، أو أن ذلك دليلسوء، أو أهنم قدموا 

إديان، ومل ينظر لنفسو أمام ذرات من الفنت اليومية عندما سال لعابو 
أمام حفنة مال فتأول فيها أهنا حالل وسقط يف الفخ! ومل  -يومًا  –

ينظر لقلبو يوم تزحزح عن مكانو حني نظرت عيناه لفتاة بارعة اعبمال 
سو أهنا لقطة واحدة ٍب سبضي واستهان يف شاشة اعبوال فسولت لو نف

هبذا الذنب فوقع يف الفتنة! ومل ينظر لكسلو يف عبادة اهلل وأن سبب 
ذلك تساىلو خبلفية موسيقية ؼبناظر خالبة يف برامج التواصل عصتو 
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نفسو أن تقبل داعي اإلديان يف قلبو فرضخ للفتنة! فحذار أن تصغر 
 ن فيها!الفتنة يف عينك وتكَب إذا وقع اآلخرو 

أقول: لقد أطبقت اؼبعتزلة يف ذلك العصر على مفاصل اغبكومة، 
وطّوقت خلفاء احملنة بأذرعتها، حىت "وصف مسكويو سيطرة ابن أيب 

أي: على  ( 1)دؤاد يف عصر الواثق فقال: ) وغلبة ابن أيب دؤاد عليو("
اػبليفة. لقد كان اؼبعتزلة ىم السبب اعبوىري يف احملنة اليت جلدت 

 إمام أىل السنة. ظهر
 –وابن أيب دؤاد ىذا ىو رأس اؼبعتزلة الذي أقنع اػبلفاء خبلق القرآن 

وسيأٌب ذكره كواحد من أىم شخصيات مشهد  –ىو ومن معو 
 احملنة.

كانت ىذه احملنة يف زمن بين العباس الذين كانت "سيوفهم تتجشأ 
وحىت من دماء منافسيهم السياسيني منذ بداية دولتهم ضد بين أمية 

التطاحن بني األخوين: اؼبأمون واألمني ما كفت الدماء عن اعبريان، 

                                                           
 2١6 -( التأويل الحداثي للتراث (1
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وقد ػبص الذىيب ذلك بقولو: " وقامت الدولة اؽبامشية بعد قتل أمم 
 .(1)ال حيصيهم إال اهلل " "

إذًا ىذه احملنة يف زمن أسهل شيء على بعض خلفائها ىو تدحرج 
تاج اؼبسألة عندىم الرؤوس اؼبضمخة بالدماء على النطع، فقد ال رب

 إىل قاض! يكفي أن اػبليفة ال يرغب ببقائو.

لقد قّدم الذىيب يف سريه عن احملنة قائاًل: "الصدع باغبق عظيم حيتاج 
إىل قوة وإخالص، فاؼبخلص بال قوة يعجز عن القيام بو، والقوي بال 
إخالص خُيذل، فمن قام هبما كاماًل فهو صّديق، ومن ضعف فال أقّل 

 .( 2)مل واإلنكار بالقلب، وليس وراء ذلك إديان"من التأ

ڻ  چ وحني أقبل ابن كثري على ذكر احملنة قّدم ؽبا بأول العنكبوت: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  

 چ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮳ۓ  ۓ  ﮲

ٍب قال: "روى اإلمام أضبد الـُممتحن يف مسنده . 3 – 1العنكبوت: 
عن سعد قال: أي الناس أشد بالًء؟  –ٍب ذكر اإلسناد  –قائاًل فيو 

                                                           
 3٧4 -( المصدر السابق (1
 2/١51( نزهة الفضالء (2
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: األنبياء ٍب األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل  - أي النيب  –فقال 
على حسب دينو فإن كان رقيق الدين اُبتلي على حسب ذلك، وإن  

، وما يزال البالء بالرجل كان صلب الدين اُبتلي على حسب ذلك
 . (1)حىت ديشي على األرض وما عليو خطيئة"

 مشعلو المحنة: -
كثرية تلك األصابع اليت أمسكت عود الثقاب وأشعلت احملنة، وأول 

اؼبقّرب من  تلك األصابع ورأسها: أضبد بن أيب دؤاد القاضي اؼبعتزيل
اػبليفة اؼبأمون ٍب اؼبعتصم والواثق، بل قد يصح أن يقال أنو جعل 

 اػبلفاء خواًب يف أصابعو.
وإىل جانب ابن أيب دؤاد آخرون من قضاة ومسؤولني وكبار يف الدولة 

 .( 2)على ذات اؼبعتقد
ويقف يف صفوف اؼبعتزلة ِفرق ومذاىب ـبتلفة باطلة تناوئ أىل 

 السنة واعبماعة.
 

                                                           
 11/33٧( البداية والنهاية (1
 .-كما سيأتي  –ينفون الصفات، وينكرون رؤية هللا في اآلخرة ( ومعتقد المعتزلة: أن القرآن مخلوق، و(2
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 من هم المعتزلة ؟ -
. -سبحانو وتعاىل-اؼبعتزلة فرقة تقول خبلق القرآن وبنفي صفات اهلل 

فالتوحيد عندىم "نفي الصفات عن اهلل تعاىل... وكذلك يريدون بو 
، ومن عقائدىم أنو "جيب على اهلل أن  (1)القول بأن القرآن ـبلوق"

رجهم من يعذب العصاة وال يعفو عنهم وال يقبل فيهم الشفاعة وال خي
وأن مرتكب الكبرية "ال يسمى مؤمنًا وال كافرًا بل ىو ( 2)النار أبًدا" 

 ( .3)يف منزلة بني اإلديان والكفر"
 ولقد سبكنوا من السيطرة على السلطة العباسية آنذاك.

فمن صور سبكنهم ما يُروى عن ابن أيب دؤاد أن أموال الدولة كانت 
ل لو يومًا "وقد تضّجر بكثرة يف يده وربت تصرفو حىت أن الواثق قا

حوائجو: قد أخليت لك بيوت األموال بطلباتك لالئذين بك 
 .( 4)واؼبتوصلني إليك"

                                                           
 4٧ -( أصول الفرق واألديان (1
 ( المصدر السابق(2
 ( المصدر السابق(3
 2١١ -( التأويل الحداثي للتراث (4
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بل إن اؼبأمون ورجلو يف اآلخرة ومع أنفاسو األخرية أصر أن يرافق 
فأخذ يوصي اؼبعتصم بوصايا كان من  وصيتو اسم ابن أيب دؤاد

ضمنها: "القول خبلق القرآن... وأن يدعو الناس إىل ذلك ... وأوصاه 
بعبداهلل بن طاىر وأضبد بن إبراىيم وأضبد بن أيب دؤاد، وقال: شاوره 

. وال يذكر احملتضر يف آخر حياتو إال ما  (1)يف أمورك وال تفارقو..."
لى نفسو الفتنة، ومن امتأل قلبو حبب تعلق قلبو بو. واغبي ال يأمن ع

أمر ما فاض بو لسانو خاصة يف آخر حياتو، و "اؼبرء مع من 
 . ( 2)أحب"

 نسأل اهلل خاسبة احملبني لو.
 
 
 
 
 

                                                           
 11/224( البداية والنهاية (1
 ( صحيح البخاري(2
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 ثانيًا: بدء احملنة زمن املأمون

 تمهيد : -
أي القول خبلق القرآن ونفي  –"بقي اعبدال حول ىذه اؼبواضيع 

قرنًا كاماًل أو أكثر مل يتعّد أحد فيو البحث واؼبناظرة  –الصفات 
حىت جاء آخر زمن اؼبأمون فأقنعتو اؼبعتزلة هبذا القول " وما ( 1)والرد"

ه 212زالوا بو يزينون لو إعالن ذلك على اؼبأل، حىت أعلن سنة 
القول خبلق القرآن... فامشأزت منو النفوس، وكاد البلد يفتنت ولكنو يف 

ذا مل يلزم أحدًا فيما أعلنو، وترك الناس أحرارًا فيما يعتقدونو إعالنو ى
. " قال البيهقي: ومل يكن ( 2)إىل أن كانت سنة شبانية عشرة ومئتني"

يف اػبلفاء قبلو من بين أمية وبين العباس خليفة إال على مذىب أىل 
السلف ومناىجهم، فلما ويل ىو اػبالفة اجتمع بو ىؤالء فحملوه 

زينوا لو... واتفق لو ذلك آخر عمره قبل موتو بشهور من على ذلك و 
. وقول البيهقي: "واتفق لو ذلك آخر (3)سنة شباٍل عشرة ومئتني"

عمره" جيعل مفاصل العبد ترتعد من تلك النهايات اليت ال يعلم أحد 
                                                           

 142 -( أحمد بن حنبل لعبدالغني الدقر (1
 14١ - ( المصدر السابق(2
 11/332( البداية والنهاية (3
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عنها شيًئا إال اهلل، وأنو وإن بدا من العبد صاغبًا فإن "األعمال 
ا اؼبأمون فبسك عن إعالن احملنة حىت آخر شهور ، فهذ(  1)باػبواتيم"

 خالفتو ٍب أظهرىا فكان عليو وزرىا إال أن يتداركو ربو برضبتو.

 المأمون : -
ه 198اؼبأمون أحد خلفاء الدولة العباسية، توىل اػبالفة من سنة 

ه . وأظهر احملنة يف الشهور األخرية من آخر سنة يف 218حىت 
 خالفتو!

واؼبأمون "شخص يف غاية العنجهية والتقلب... ضبل الناس على اؼبتعة 
ٍب رجع وأخرج اػبالفة عن عصبة بين ىاشم وذىب هبا للعلويني... ٍب 
رجع... لبس اػبضرة وترك السواد شعار اؽبامشيني ولبس أىل بغداد 
اػبضرة ومزقوا كل أسود ٍب عاد ورجع... وكتب يف وصيتو أن ُيَكَبَّ 

تو طبساً... ومل يصلِّ العيد حىت انتصف النهار... وقال على جناز 
أشتهي أن أجلس للتحديث ووضعوا لو منَبًا وقام وأخذ يتلو 

 .(2)األسانيد، ٍب تركو وقال: "ما رأيت لو حالوة"..."

                                                           
 ( صحيح البخاري(1
 32١ -( التأويل الحداثي للتراث (2
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وبتأثري من اؼبعتزلة احمليطني بو قال خبلق القرآن لكنو مل يلزم بو أحداً 
 يبق ىكذا حىت أعلن " ضبل علماء من الرعية بادئ األمر، لكنو مل

األمة على القول خبلق القرآن، وليس يف علما األمة وكبار ؿبدثيها 
 .(1)أحد يقول هبذه اؼبقالة"

 وبدأ امتحان العلماء وإجبارىم بالقول خبلق القرآن!

 دعوة العلماء للقول بخلق القرآن:  -
أمون، وَمن وراء "ُدعي الشيوخ وأمثاؽبم إىل االستجابة ؼبا يريده منهم اؼب

اؼبأمون، من القول خبلق القرآن، ومن أىب ُدعي إىل مناظرة مظللة 
بالسيف مفروشة بالنطع واغبديد، وحرية البحث مضمونة اعبلد، أو 

 .( 2)السجن، أو اؼبوت الزؤام"
وىو رئيس شرطة بغداد أو  –ٍب كتب اؼبأمون إىل إسحاق بن إبراىيم 

أن حُيِضر بعض العلماء فيسأؽبم عن خلق  –نائب اػبليفة على بغداد 
القرآن "فامتَحَنهم وسأؽبم عن خلق القرآن فأجابوا صبيعاً: إن القرآن 
ـبلوق... فشّهر أمرىم وقوؽَبم حبضرة الفقهاء واؼبشايخ من أىل 

                                                           
 14١ -( أحمد بن حنبل (1
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، وتشهري أمرىم وسيلة ضغط قوية (  1)اغبديث... فخلى سبيلهم"
 على بقية العلماء.

بًا ثانيًا جّهل وسّفو فيو من مل يُِقر خبلق القرآن، ٍب كتب اؼبأمون كتا
 وتبني فيو طيش عقلو وخفة رأيو، وفبا جاء يف ذلك اػبطاب قولو:

أي أن القرآن كالم  –"وليس يرى أمري اؼبؤمنني ؼبن قال هبذه اؼبقالة 
 –بل تعدى  ( 2)حظًّا يف الدين وال نصيبًا من اإلديان واليقني" –اهلل 

لك واهتم العلماء األجالء اؼبنافحني عن الدين ذ –ىذا األخرق 
والذين شابت غباىم يف التعليم بأهنم "سهلوا السبيل لعدو اإلسالم 

 .(  3)واعًتفوا بالتبديل واإلغباد على قلوهبم..."

 41المائدة:  چ   ەئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائچ 

عندما يعمى القلب تتبدل اؼبفاىيم فيصبح اؼبدافع عن الدين يف عيون 
الكثريين متواطًئا مع أعدائو، وتوزع اػبيانة باجملان، وترمى التهمة لشيء 
وبدون شيء! إهنا فتنة ؽبا أطيط من ثقلها. لقد ُأسِقطت فيها ىيبة 
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ُموا العلماء وُحطَّ من قدرىم أمام األمة عامة وأىل بغداد خاصة حىت رُ 
 باإلغباد وليس بعد ذلك من هتمة!

عن  -يف خطاب عام  –خليفة ديلك دولة مًتامية األطراف يقول 
علماء أمة اإلسالم: ليس ؽبم حظ من دين! بل جردىم حىت من 

 العدالة واألمانة! إنو أمر يف غاية الغرابة!
ىذه اللغة الفرعونية مل تقف عند ىذا اغبد بل رمى العلماء بتهمة 

ة أيضًا وجاء بباقعة أخرى حني اهتمهم بأهنم يتلمظون على سياسي
السلطة ويريدون نزعو من كرسي اغبكم! فيا هلل كيف وقع ذلك على 

 العلماء؟! وما الذي حيدث اآلن يف بغداد؟!
إن أحد اػبلفاء آنذاك ليس شيء أىون عليو من أن هتوي من لسانو 

 ص الوحيني!كلمة )القتل( ليهوي وراءىا رأس عامل ثقيل بنصو 
لقد كانت ردود اؼبأمون على العلماء اؼبمتنعني عن القول خبلق القرآن  
كأضبد بن حنبل وؿبمد نوح وغريىم ردود ال تصلح أن تكون 
للسفهاء فضاًل عن العلماء، وال يصح أن تكون من عامي فضاًل عن 
أن تكون من خليفة ديلك إمَباطورية خيشاىا العامل، فمن تلك الردود 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 1١ - 
 

رده على اإلمام أضبد إذ قال ـباطبًا نائبو على بغداد ليوجو الرد مثاًل 
 إىل اإلمام: -بدوره –

"وأما أضبد بن حنبل فأعِلمو أن أمري اؼبؤمنني قد عرف فحوى تلك 
. أىكذا بلغ بو   (1)اؼبقالة وسبيلو فيها، واستدل على جهلو وآفتو هبا"

 الغرور فيخاطب اإلمام باعبهالة!
حني قال:" سيأٌب على الناس سنوات  وىذا يذكر حبديث النيب 

خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤسبن فيها 
اػبائن وخيون فيها األمني، وينطق فيها الرويبضة، قيل ومالرويبضة؟ 

 .(   2)قال: الرجل التافو يف أمر العامة"

 وس:امتناع بعض العلماء وترحيل اإلمام إلى طَرس -
ؼبا امتنع بعض العلماء عن القول خبلق القرآن ىددىم اػبليفة بالضرب 
وقطع األرزاق "فأجاب أكثرىم مكرىني، واستمر على االمتناع عن 
ذلك: اإلمام أضبد بن حنبل وؿبمد بن نوح... فُحمال على بعري 

ا إىل اػبليفة عن أمره بذلك  من بغداد إىل طَرسوس يف تركيا  –وُسريِّ
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فلما كانا ببالد الرحبة جاءمها رجل  –ن ىناك غبرب الروم اآلن وكا
من األعراب... فسلم على اإلمام أضبد وقال لو: يا ىذا! إنك وافد 
الناس فال تكن شؤمًا عليهم، إنك رأس الناس اليوم، فإياك أن ذبيبهم 
إىل ما يدعونك إليو فيجيبوا، فتحمل أوزارىم يوم القيامة، وإن كنت 

على ما أنت فيو، فإنو ما بينك وبني اعبنة إال أن  ربب اهلل فاصَب
تُقَتل، وإن مل تقتل سبت، وإن عشت عشت ضبيداً. قال أضبد: وكان  

 –وورد أنو  ( 1)كالمو فبا قوى عزمي على ما أنا فيو من االمتناع..."
 بكى من ىذه النصيحة اآلتية من الصحراء. -رضبو اهلل 

يف إنكار اؼبنكر وإحقاق اغبق،  ىذه نصيحة من أعرايب مل حيتقر نفسو
ثبت اهلل هبا قلب عامل أمة ظل ثباتو إىل اليوم قـُّلة يرنو ؽبا كل مفتون 

 فبتحن.
 .(  2)وقبل أن حُيمل اإلمام وؿبمد بن نوح مقيدين بقيا يف اغببس أياماً 

باهلل أرجع البصر كرتني يف قول األعرايب اآلنف: "إنك وافد الناس"! 
العبارة رأى يف بطنها معاٍل جليلة، ىذا األعرايب  لو بعج اؼبتأمل ىذه
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صبع الناس يف أضبد، وكأن العامة وافدون على اؼبأمون يف أضبد، وأيضاً 
تبني ىذه العبارة مدى ترقب أىل بغداد ؼبا سيقولو اإلمام يف خلق 

 القرآن، وانتظارىم ؼبا يفضي إليو ىذا اؼبسري إىل طرسوس!
لكنهم جاؤوا لو ليقنعوه بالتنازل، ولّينوا لو  ومل يًتك الناس اإلمام أضبد،

شدة األمر، فقيل إن بعضهم "جعلوا يذاكرون أبا عبداهلل بالرقة يف 
التقية وما ورد فيها، فقال: كيف تصنعون حبديث خّباب: إن من كان 

فأيسوا  (1)قبلكم كان يُنشر أحدىم باؼبنشار، ال يصده ذلك عن دينو"
 منو.

أقرب األقربني َمن يرقق دينك وكنت تظنو الركن قد ترى يف الفنت ِمن 
 الشديد!

وحديث خباب الذي أشار إليو اإلمام يف رده على أولئك ىو أن 
خباب بن األرت رضي اهلل عنو ومعو صباعة من الصحابة يف فتوة 
اإلسالم ووقت تسلط اؼبشركني كان يناؽبم تعذيب وتنكيل، يقول 

متوسد بردة لو يف ظل  وىو خباب : " شكونا إىل رسول اهلل 
الكعبة، فقلنا: أال تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
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يؤخذ الرجل فيحفر لو يف األرض، فيجعل فيها، فُيجاء باؼبنشار 
فيوضع على رأسو فُيجعل نصفني، ودُيشط بأمشاط اغبديد ما دون 

ا األمر، غبمو وعظمو، فما يصده ذلك عن دينو، واهلل ليتمّن اهلل ىذ
حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهلل والذئب 

 .(   1)على غنمو، ولكنكم تستعجلون"

 موت المأمون قبل وصول اإلمام: -
وأثناء مسري اإلمام إىل اػبليفة مقيداً على بعري متوجهاً إىل طرسوس قد 

" ونزلوا دونو دبرحلة جاء خادم وىو ديسح دموعو بطرف ( 2)بلغ الرَّقة
ثوبو ويقول: يعّز علّي يا أبا عبداهلل أن اؼبأمون قد سّل سيفًا مل يسلو 
قبل ذلك... قال: فجثى اإلمام أضبد على ركبتيو ورمق بطرفو إىل 
السماء وقال: ... اللهم فإن يكن القرآن كالمك غري ـبلوق فاكفنا 

لصريخ دبوت اؼبأمون يف الثلث األخري من الليل. مؤنتو... فجاءىم ا
قال أضبد: ففرحنا... فردونا إىل بغداد.. ومات صاحبو ؿبمد بن نوح 
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يف الطريق وصلى عليو أضبد، فلما رجع أضبد إىل بغداد دخلها يف 
 . (  1)رمضان، فُأودع السجن حنواً من شبانية وعشرين شهراً..."

 إن اغبوادث قد يطرقن أسحاًرا     يا راقد الليل مسروراً  بأولو  
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 ثالجًا: ذروة احملنة زمن املعتصم

ه ، 227ه حىت 218جاء زمن اؼبعتصم وكانت خالفتو من سنة 
وقد تشبع باالعتزال مثل اؼبأمون، ولو سطوة رىيبة وىيبة عظيمة، وقد 

عماًل بوصية اؼبأمون، وال زالت حاشيتو تغلي  قّرب منو ابن أيب دؤاد
 على اإلمام أضبد وتأمل من اؼبعتصم القصاص منو.

 الدخول على المعتصم: -
أحضر اؼبعتصُم اإلمام أضبد من السجن وقد "زاد يف قيوده، قال 
أضبد: فلم أستطع أن أمشي هبا... وضبلتها بيدي، ٍب جاؤوٍل بدابة 

جهي من ثقل القيود وليس معي فُحملُت عليها فكدت أسقط على و 
أحد ديسكين فسلم اهلل حىت جئنا دار اػبالفة... ٍب ُدعيت فأُدخلت 
على اؼبعتصم... فلما دنوت منو وسلمت قال: ادنو، فلم يزل يدنيين 
حىت قربت منو ٍب قال: اجلس! فجلست وقد أثقلين اغبديد فمكثت 

ناظرة اإلمام ٍب أمر اؼبعتصم َمن عنده من علماء السوء دب (1)ساعة"
أضبد، وال زال اإلمام يقمع حججهم واحدة تلو األخرى، حىت 
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غضب ابن أيب دؤاد لتهاوي حججو فقال: "يا أمري اؼبؤمنني: اقتلو، 
 .(2). فيقول اؼبعتصم: "كلموه .. ناظروه"(1)ىو ضال مضل"

يقول اإلمام: "فيكلمين ىذا فأرد عليو.. ويكلمين ىذا فأرد عليو، فإذا 
انقطعوا يقول يل اؼبعتصم: وحيك يا أضبد! ما تقول؟ فأقول: يا أمري 

حىت أقول  اؼبؤمنني! أعطوٍل شيئًا من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل 
 .(  3)بو!"

ل والعقائد ويف ىذا النص يتبني كيف أن ؾبلس اػبليفة مليء باالعتزا
الباطلة، واإلمام واحد أمام ىذه اعبموع ال يكاد يتنفس من كثرة 
اغبجج اليت تنهال عليو وىو ينافح بسهامو من الكتاب والسنة رامياً 
يف كل اذباه، واؼبعتصم ديوج على كرسيو من اغبَنق وىو يراىا تصرع 

 ىذا وذاك!
 كان اإلمام وحيداً يف وجو دولة!

 وجاء اليوم الثاٍل فكان كسابقو. انتهى اليوم األول..
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ٍب ؼبا كانت ليلة اليوم الثالث أُلقي يف روع اإلمام أن حدثًا ما 
 .(1)سيحصل غداً 

ودخل اإلمام ؾبلس اؼبعتصم، وبدأ اعبدال، ومع ارتفاع حرارتو يذكر 
ابن كثري وغريه أن اؼبعتصم قال يف غبظة ربول قبلة اؼبناظرة إىل اؽبوى 

قال: "يا أضبد أجبين إىل ىذا حىت  -النتصار وإشباع الرغبة يف ا
. إهنا تعين أنك يا إمام  (2)أجعلك من خاصيت وفبن يطأ بساطي"

ستمشي بنعٍل من ذىب.. الدنيا كلها انطرحت عند قدميك.. لكنو 
 داسها، وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء.

 قلب القضية إلى اتهام سياسي: -
ىل استعمال جاه اػبليفة ليجعلوا وؼبا رأوه صامدًا بعزم وثبات عدلوا إ

اػبليفة يصطلي من الغضب، إذ قال أحدىم للمعتصم ؼبا رأوا َوَىنو يف 
أمر اإلمام: " ليس من تدبري اػبليفة أن زبلي سبيلو ويغلب خليفتني. 

سياسة نتنة تلك اليت تدير ظهر ( 3)فعند ذلك ضبي واشتد غضبو"
قد صبغوا القضية بالسواد اغبقائق فيلّقوهنا ويل األمر وىي مدبرة! ل
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فحولوىا قضية سياسية شخصية! وىذا أسلوب غاية يف الوقاحة. 
 صاغباً لالستعمال يف زمننا ىذا. –عند البعض  –الزال 

حني  –عليو السالم  –ومثل ىذا اؼبوقف موقف فرعون من موسى  
أراد فرعون تأليب الرأي العام على موسى فحّول القضية من قضية 
دينية إىل سياسية فأعلن يف بيان عام أن رغبة موسى ىي السلطة 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  والسيطرة على اؼبلك فقال ؽبم إنو :

وىو ما جاء إال لدعوة ، 35الشعراء:  چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     چ الناس لدين اهلل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  

 .  115 – 114األعراف:  چ
 جلد اإلمام: -

وؼبا مل يستجب اإلمام ؽبم، غضب اؼبعتصم غضبًا شديدًا فقال: 
( 1)"خذوه واسحبوه واخلعوه... قال أضبد فُأخذت وُسحبت وُخلعت"

"وجلس اؼبعتصم على كرسي ٍب قال: الُعقابني والسياط، فجيء 
                                                           

 ( المصدر السابق(1
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بالعقابني فُمّدت يداي فقال بعض من خلفي: خذ ناتئ اػبشبتني 
بيديك، وُشد عليهما، فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداي... قال 

: تقدموا، ( 2): قال أيب: وؼبا جيء بالسياط... قال للجالدين( 1)صاحل
هم فيضربين سوطني وىو يقول يف كل فجعل يتقدم إيل الرجل من

ينخسين بقائمة سيفو ( 3)ذلك: ُشد قطع اهلل يدك... وجعل ُعجيف
وقال: أتريد أن تغلب ىؤالء كلهم؟! ... وقال بعضهم: يا أمري 

: وحيك يا أضبد ما تقول؟ ( 4)اؼبؤمنني دمو يف عنقي، اقتلو! فقال يل
اهلل أقول بو، فرجع فأقول: أعطوٍل شيئًا من كتاب اهلل أو سنة رسول 

وجلس. وقال للجالد: تقدم وأوِجع قطع اهلل يدك، ٍب قال الثانية، 
وجعل يقول: وحيك يا أضبد أجبين، فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا 

: َمن َصَنع ِمن ( 5)أضبد إمامك على رأسك قائم، وقال عبدالرضبن
ش والزال الضرب باإلمام والسياط تنه( 6)أصحابك ما تصنع؟..."

متحدثًا عن نفسو: "فذىب عقلي، ٍب  -رضبو اهلل–جسده حىت قال 

                                                           
 ( ابن اإلمام أحمد(1
 ( أي المعتصم(2
 ( أحد جند المعتصم(3
 ( أي المعتصم(4
 ( أحد خواص الخليفة(5
 2/١5٧( نزهة الفضالء (6
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أفقت بعُد، فإذا األقياد قد أُطلقت عين، فقال يل رجل فبن حضر:  
ودسناك... فما ( 1)كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك باريّة

شعرُت بذلك، وأتوٍل بسويق، وقالوا: اشرب وتقيأ، فقلت: ال 
وئ  وئ  چ  : -رضبو اهلل–عندما ضرب لقد كان صائمًا (  2)أفطر!"

 . ٧4اإلسراء:  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  
الثبات عزيز.. وال يكون إال بتوفيق اهلل، ومن توفيق اهلل لعبده ىذا أن 

عبداً  –غالبًا  –جعلو يتزود بالعبادة ؼبواجهة خصوم التوحيد، وال ذبد 
 راسياً زمن الفنت إال ولو حظ من عبادة خفية!

"قال صاحل:... وكان مكثو يف السجن منذ ُأخذ إىل أن ضِرب وُخّلي 
 وقيل أكثر. (3)عنو شبانية وعشرين شهراً"

 
 
 

                                                           
 ( حصير(1
 2/١52( نزهة الفضالء (2
 2/١52( نزهة الفضالء (3
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 خروج اإلمام من السجن: -
وؼبا أُطلقت األقياد من اإلمام كان ىذا يف اليوم اػبامس والعشرين من 

ه وعدد األسواط اليت ضرب هبا نّيفًا وثالثني 221رمضان سنة 
 سوطاً.

"قال صاحل:... ُأخرِج أضبد بن حنبل بعد أن اجتمع الناس على 
 (1)الباب وضجوا حىت خاف السلطان فخرج"

:" دعا اؼبعتصم بعّم أضبد ٍب قال  -أحد العلماء  –يقول أبو زرعة 
للناس: تعرفونو؟ قالوا: نعم ىو أضبد بن حنبل، قال: فانظروا إليو، 

أنو فعل ذلك لكنت  أليس ىو صحيح البدن؟ قالوا: نعم. ولوال
أخاف أن يقع شيء ال يُقام لو. قال: وؼبا قال: سلمتو إليكم وىو 

 (2)صحيح البدن ىدأ الناس وسكنوا"
" وأبو زرعة كان يتوقع أن اؼبعتصم لو مل يفعل ذلك لردبا وقعت فتنة، 
وأبو زرعة حني وقعت احملنة كان شابًا يف العشرينات، وفبا يؤكد توقع 

تعددت الروايات اليت جاء فيها أن بعض طالب أيب زرعة أنو قد 
                                                           

 121 -( أحمد بن حنبل (1
 2/١5١( نزهة الفضالء (2
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اغبديث استأذنوا اإلمام أضبد يف اػبروج اؼبسلح فنهاىم وأمرىم 
 ( 1)بالصَب"

 يقول الذىيب يف تعليق بديع عن إطالق اؼبعتصم لإلمام أمام الناس:
"ما قال ىذا مع سبكنو يف اػبالفة وشجاعتو إال عن أمر كبري كأنو 

من الضرب، فتخرج عليو العاّمة، ولو  –د يعين أضب –خاف أن ديوت 
 (2)خرج عليو عاّمة بغداد لردبا عجز عنهم"

فقّطع  (3)جاءه اعبرائحي –أي اإلمام أضبد  –"وؼبا رجع إىل منزلو 
أي نائب اػبليفة  –غبمًا ميتا من جسده وجعل يداويو... والنائب 

يف كل وقت يسأل عنو، وذلك أن اؼبعتصم ندم على ما   –على بغداد 
كان منو إىل أضبد ندمًا كثرياً... فلما عويف فرح اؼبعتصم واؼبسلمون 

كل من آذاه يف ِحل إال أىل   –أي اإلمام أضبد  –بذلك... وجعل 
ژ    ژڈ  ڈچ البدعة... وكان يتلو يف ذلك قولو تعاىل: 

  (4)" چگ  گ  گ  گ     کڑ  ڑ  ک  ک  ک

                                                           
 361 -التأويل الحداثي للتراث ( (1
 2/١5١( نزهة الفضالء (2
 ( الجّراح(3
 11/341( البداية والنهاية (4
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 رابعًا: احملنة زمن الواثق

 .ه232ه حىت 227يفة الواثق من سنة ويل اػبالفة بعد اؼبعتصم اػبل
 وال زالت اغباشية ىي اغباشية.

مل ُيَصب اإلمام أضبد زمن الواثق بأذى يف جسمو، غري أن الواثق أمر 
 اإلمام أال يساكنو بأرض. ومل يكن الواثق غبيًا حىت يطيع ابن أيب دؤاد

 فيمتحن اإلمام وقد رأى ما صنع أىل بغداد باؼبعتصم.
ه حدث حدٌث عجيٌب جيف معو ريق اؼبؤمن من 231ويف سنة 

بني اؼبسلمني والروم أمر  (1)األسى، ذلك أن الواثق حني وقعت اؼبفاداة
يف خلق القرآن فمن  -أي امتحان األسرى–بامتحاهنم وسؤاؽبم 

ق أيضًا بامتحان األسرى الذين وأمر الواث ( "2)أجاب وإال تضرب عنقو
فودوا من أسر الفرنج بالقول خبلق القرآن وأن اهلل ال يُرى يف اآلخرة، 
فمن أجاب إىل القول خبلق القرآن وأن اهلل ال يُرى يف اآلخرة 

                                                           
 ( يعني تبادل األسرى بين المسلمين وأعدائهم.(1
 11/312( البداية والنهاية (2
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، وإال تُرِك يف أيدي الكفار، وىذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء (1)ُفودي
 (2)صماء"

اؼبؤمن زفر زفرة تتقّصف ضلوعو منها...   إهنا "حادثة مشهورة إذا قرأىا
كيف يًتك ابن أيب دؤاد األسرَي اؼبسلم مكروبًا بني فّكي النصارى 
اغبربيني ألجل أن يقول أن كالم اهلل سبحانو صفتو منزل غري 

 (3)ـبلوق؟!"
إن هلل عبادًا أرخصوا الدنيا وإن كان فيها جنتهم وحريتهم، ما ضّر 

 اهلل يعرفهم! ُعمر أال يعرفهم ما دام أن
وظل اإلمام "ـبتفيًا يف البيت ال خيرج إىل الصالة وال إىل غريىا حىت 

 (4)ىلك الواثق"
وفبا يُذكر يف زمن الواثق أن رجاًل طريفًا دخل على الواثق فقال: " يا 
أمري اؼبؤمنني أعظم اهلل أجرك يف القرآن. قال: ويلك! القرآن ديوت؟ 
قال: يا أمري اؼبؤمنني كل ـبلوق ديوت، باهلل يا أمري اؼبؤمنني من يصلي 

                                                           
 ( أي جعلوا فداءه أسيراً من الروم وأطلق سراحه.(1
 11/312( البداية والنهاية (2
 311 -الحداثي للتراث ( التأويل (3
 2/١61( نزهة الفضالء (4
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اهلل بالناس الًتاويح إذا مات القرآن؟ فضحك اػبليفة وقال: قاتلك 
إال أهنا كشفت جبالء  –على طرافتها  –. وىذه الرواية  (1)أمِسك!"

ىشاشة القول خبلق القرآن، ومع أنو قد يعد من أقزم الردود لكنو صرع 
 الباطل العاٌب!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1١1 -( أحمد بن حنبل(1
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 خامسًا: مخود احملنة زمن املتوكل

 ؽبا من بعد شدهتا رخاءُ       وما من شدة إال سيأٌب   
توىل بعده اؼبتوكل فــ" استبشر الناس، فإنو كان ؿبباً ؼبا ىلك الواثق 

للسنة... ورفع احملنة عن الناس، وكتب إىل اآلفاق: ال يتكلم أحد 
ٍب استدعى اؼبتوكل اإلمام أضبد فكتب إليو:  (1)بالقول خبلق القرآن"

 .(2)"إٍل أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك وحيصل يل بركة دعائك"
نة حصل ما كاد أن يكدر صفوىا، وأطلت فتنة لكن وقبل انتهاء احمل

جديدة برأسها، فقد وشى أحدىم للمتوكل كذبًا وهبتانًا أن اإلمام 
أضبد يُباَيع لو سرًا يف منزلو "فأمر اػبليفة نائب بغداد أن ُيكبس منزل 
اإلمام أضبد من الليل. فلم يشعروا إال واؼبشاعل قد أحاطت بالدار 

ألسطحة، فوجدوا اإلمام أضبد جالساً من كل جانب حىت من فوق ا
فنفاه وبنّي أنو مباِيع للخليفة  (3)يف داره مع عيالو، فسألوه عن ذلك"

 يف السر والعلن وأنو يدعو لو.

                                                           
 11/343( البداية والنهاية (1
 11/344( البداية والنهاية (2
 11/343( البداية والنهاية (3
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علم اؼبتوكل أهنم يكذبون عليو كثريًا فلم يطع أحدًا بعد ذلك يف 
اإلمام وظل جيلو ويقدره حىت أنو أرسل لو عشرة آالف درىم لكن 

امتنع من قبوؽبا، فخشي اؼبقربون من اإلمام أن تكون بينو وبني اإلمام 
اػبليفة نُفرة ووحشة فأطاعو وأبقاىا عنده، فلما كان آخر الليل 
استدعى اإلمام أىلو وعيالو وقال: "مل أًل ىذه الليلة من ىذا اؼبال، 
فجلسوا وكتبوا أظباء صباعة من احملتاجني من أىل اغبديث وغريىم من 

والبصرة، ٍب أصبح ففرقها يف الناس... فلم يبق منها  أىل بغداد
درمهاً... وتصدق بالكيس الذي كانت فيو، ومل يعط منها ألىلو شيئاً 

 (1)وىم يف غاية الفقر واعبهد"
وكان اػبليفة دائمًا يسأل عن حال اإلمام ويرسل لو طبيبًا يتفقد 
صحتو، ويرسل لو من أنواع األطعمة واألشربة فال يأكل منها شيئاً 

 .-رضبو اهلل–ويظل على صومو طاوي البطن 
 إنو رجل ال يريد سوى اآلخرة.. واآلخرة فقط.

 

                                                           
 11/344( البداية والنهاية (1
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 -رمحه اهلل  –سادسًا: وفاته 

قال ابنو صاحل: كان مرضو يف أول شهر ربيع األول من سنة إحدى "
وأربعني ومائتني، ودخلت عليو يوم األربعاء ثاٍل ربيع األول وىو 
ؿبموم يتنفس الصعداء وىو ضعيف، فقلت: يا أبت ما كان غداؤك؟ 

وقد روى البيهقي وغري واحد أن األمري ؿبمد بن .. فقال: ماء الباقال.
لناس فوجدوا ألف ألف وثلثمائة ألف، ويف رواية طاىر أمر حبزر ا

وقال الدارقطين: ظبعت  ..وسبعمائة ألف سوى من كان يف السفن.
أبا سهل بن زياد ظبعت عبد اهلل بن أضبد يقول: ظبعت أيب يقول: 

 قولوا ألىل البدع بيننا وبينكم اعبنائز حني سبر.
يف زمانو،  وقد صدق اهلل قول أضبد يف ىذا، فإنو كان إمام السنة

وعيون ـبالفيو أضبد بن أيب دؤاد وىو قاضي قضاة الدنيا مل حيتفل 
وؼبا مات ما شيعو إال قليل من أعوان ، أحد دبوتو، ومل يتلفت إليو

 (1)"السلطان
يوم صبعة بعد مضي ساعتني منو، ومل  –رضبو اهلل  –تويف اإلمام أضبد 

 يدفن إال بعد العصر.

                                                           
 ط. إحياء التراث 11/3٧4( البداية والنهاية (1
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 خامتة

ەئ  وئ  وئ  چ ّجو األزمان أن الباطل سب يعلمنا التاريخىكذا 

وأن اؼبعارك ، 1٧الرعد:  چ ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۇئۇئ
الفكرية اليت تدور رحاىا يف عصر من العصور سيضع مقاتلوىا 

طال الزمان أم  –أسلحتهم وينكشف الغبار عن نصر مؤزر للحق 
    4:محمدچڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ چ  -قصر

بالصَب والثبات ال باالنتصار اؼبؤقت، ألن العاقبة للمتقني فالعَبة 
 حتماً.

إن يف احملنة لعَباً.. وقارئها يتصبب عرقو وترتعش يداه وىو يقلب 
صفحاهتا خوفًا من أن يبتلى بأقّل منها فال يصَب، وأما أمثاؽبا فلن 

 يثبت ؽبا إال رجل مّن اهلل عليو من بيننا.
، ولكن ؼبن تأمل.. وتأمل.. الدروس تلك احملنة الرىيبة زحام من

 وتأمل، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حىت نلقاك.
 عبداهلل بن سعود آل معدي

 ه9342 – 5 – 92
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