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الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ،ومـ است َّـ بسـتف واهتددى ددهدف إلدك
هقم الدهـ .أما بعد:
قَالَ املُصنِف :$
ِ
ِ
َو َق ْق ِل اهللِ َت َعا َلكُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِقؾي َأ ْد ُعوا إِ َلى اهَّلل ِ َع َؾى َب ِص َقر ٍة َأكَا َو َم ِ
نن
نن ا بَّ َب َعـِني َو ُسن ْب َح َ
ان اهَّلل َو َمنا َأكَنا م َ
ِ
قن﴾ [هقسػ.]801 :
ا ْل ُؿ ْشرِك َ
َط ِـ ﭐ ْب ِـ َط َّب ٍ
دث ُم َعدا ً ا إِ َلدك الد َق َؿ ِـ َق َ
اس ﭬ ما َأ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ♀ َلد َّؿددا َب َع َ
دال َلد ُف« :إِك َ
بنَ َّ َْنلَِّي
َق ْو ًما ِم ْن َأ ْه ِل الؽِت ِ
وه ْم إِ َل ْق ِه َش َفا َد ُة َأ بَّل إِ َل َه إِ بَّل اهَّللُ».
َابَ ،ف ْؾ َقؽ ُْن َأ بو َل َما ََّدْ ُع ُ
ٍ
ِ
ِ
نم َأ َصنا ُع َ
وِ لِ َنذ لِ َ
نس
نَ َف َنل ْعؾ ْؿ ُف ْم َأ بن اهَّللَ ﭐ ْفت ََنر ََ َع َؾن ْق ِف ْم َم ْؿ َ
َوفل ِر َوا َهة« :إِ َلى َأ ْن ُي َو ِّحندُ وا اهَّللََ ،فننِ ْن ُه ْ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
نم َأ َصنا ُع َ
وِ لِ َنذ لِ َ
نن
نََ ،ف َنل ْعؾ ْؿ ُف ْم َأ بن اهَّللَ ﭐ ْفت ََنر ََ َع َؾن ْق ِف ْم َصندَ َق ًة َّ ُْم َم ُنذ م ْ
َص َؾ َوات في ك ُِّل َي ْو ٍم َو َل ْق َؾةَ ،فننِ ْن ُه ْ
ِ
ِ
ََ ،فنِ بي َ
َأ ْغـ ِ َقائِ ِف ْم َفت َُر ُّد َع َؾى ُف َؼ َرائِ ِف ْمَ ،فنِ ْن ُه ْم َأ َصا ُع َ
وِ لِ َذ لِ َ
الننؿ ْظ ُؾو ِم َفنِكبن ُه
اِ َوك ََنرائ َم َأ ْم َنوال ِف ْمَ ،وﭐَّ ِبنِ َد ْع َنو َة َ
ِ ِ
اب»َ .أ ْخ َر َجا ُه.
َل ْق َس َب ْقـ ََفا َو َب ْق َن اهَّلل ح َج ٌ
و َلفؿا طـ سف ِؾ ب ِـ سع ٍد ﭬ َأ َّن رس َ ِ
ِ
الر َاي َة َغندً ا ََ ُُن ً
َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
قل اهلل ♀ َق َال َه ْق َم َخ ْق َب َرََ « :لُ ْعط َق بن ب
َ ُ
حب اهَّلل وَسو َله ،وي ِ
ِ
َّداس َهددُ وك َ
اهدا،
ح ُّب ُه اهَّللُ َو ََ ُسو ُل ُهَ ،ي ْػت َُح اهَّللُ َع َؾى َيدَ ْي ِه»َ ،ف َب َ
دؿ ُه ْع َط َ
ات الـ ُ
ُقن َل ْق َؾدت َُف ْؿَ ،أ مه ُف ْ
ُي ُّ َ َ َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ
دالَ « :أين ِ
اهدداَ ،ف َؼد َ
نن َأبِنني
دؿ َه ْر ُجددق َأ ْن ُه ْع َط َ
ني ْبن ُ
ْ َ
َف َؾ َّؿددا َأ ْصد َب ُحقا َودددَ ْوا َط َؾددك َر ُسددقل اهلل ♀ُ ،ك مؾ ُفد ْ
نن َعؾن ُّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َصالِ ٍ
دؿ َه ُؽد ْـ بِ ِدف
ب؟»َ ،فؼ َقؾُ :ه َق َه ْشتَؽل َط ْقـَ ْقفَ ،ف َل ْر َس ُؾقا إِ َل ْقف َف ُلت َل بِفَ ،ف َب َص َدؼ فدل َط ْقـَ ْقدف َو ََ َطدا َلد ُفَ َف َب َدر َأ كَد َل ْن َل ْ
احتِ ِف ْمُ ،ث بم ﭐ ْد ُع ُف ْم إِ َلى ِ
الرا َهةََ ،ف َؼ َال« :ﭐ ْك ُػ ْذ َع َؾى َِ ْس ِؾ َ
اإل ْس َ مَِ ،و َأ ْمبِ ْنر ُه ْم بِ َؿنا
َ َحتبى ََّـ ِْز َل بِ َس َ
َو َج ٌعَ ،ف َل ْط َطا ُه َّ
ِ
ِ
َ َُ ً و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ِ
احدً ا َم ْق ٌر َل َ
َ ِم ْن ُح ْؿرِ الـب َع ِم».
ي اهَّللُ بِ َ َ ُ َ
ب َع َؾ ْق ِف ْم م ْن َح ِِّ اهَّلل ََّ َعا َلى فقهَ ،فواهَّلل ََلَ ْن َي ْفد َ
ج ُ

قض َ
قن.
ُون» َأ ْيَ :ه ُخ ُ
« َيدُ وك َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
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قالؒ

ِ
مشروطقة الددطقة إلدك اهلل
باب هقرَ فقف أحاَهث أو األَلة طؾك
باب الدعاء)َ أي ٌ
َت َعالكُ ( :

باب الدم طاء إلك شفاَة) الددم طاء بؿعـدك :الددَّ طقة ،ولدقس الددطاء بؿعـدك
إلك تحؼقؼ التقحقد ،ولفذا قالُ ( :
السمال ،كؿا قال اهلل َ ﴿ :۵و َأ َّك ُف َل َّؿا َقا َم َط ْبدُ اهللِ َهدْ ُطق ُه﴾ [الجـ َ ]81:أي :هدطق إلقف.
قددالؒ

(:

) أي إلددك ايتقددان دددا ،وايتقددان

معـك وأركان وشرائط ومؼتضقات البد أن هليت دا ايكسدان و ُهحؼؼفدا
بشرائطفا و ُمؼتضقاهتا فؾال إلف إال اهلل
ً
وإال لؿ هؽـ صح مـف أكف جاء بال إلف إال اهلل ،فؼد كر أهؾ العؾؿ معـك :ال إلف إال اهلل ،وأهندا تعـدل ال معبدقَ
ٍ
بحؼ إال اهلل أي ال هستحؼ أن ُهعبد إال اهلل ،واستحؼاقف لؽ هلل أكدف هدق الخدالؼ وهدق الدراو وهدق الؿالدؽ
تصرف ،فؿـ كاكت هذه صػاتف لزم الخضقع لف ،ولدزم االئتؿدار ِ
بدلمره واالكتفداء طؿدا اكتفدك طـدف،
الؿ ِّ
وهق ُ
هؽذا هـبغل لؾؿسؾؿ ،أو لإلكسان بعامة ،ألن الـاس جؿق ًعا هؿ خؾدؼ اهلل متحؼدؼ فدقفؿ هدذه األمدقر :أن اهلل
وهتصرف فقفؿ كقدػ
خؾؼفؿ ،وأكف هق الذي هروقفؿ ،وأكف الذي بقده كؾ شموهنؿ ،وهق الذي ُهدبر أمرهؿ،
َّ
شاء ،ولذلؽ لزمفؿ أن هلتؿروا بلمره وهـتفقا بـفقف.
كػل وإثبات.
ً
أهضا ال إلف إال اهلل لفا ركـانٌ :
(ال إلف) هذا الـػل.
(إال اهلل) إثبات.
والـػل البد أن هسبؼ ايثبات ،وال هصح العؽس ،ألن اهلل  ۵قد كر يف كتابف العزهز لؽ األمدر فؼدال
هـ َقدْ َتبقـ الر ْشدُ مِـ ال َغل َفؿـ ه ْؽ ُػدر بِال َّطدا ُو ِ
يف سقرة البؼرة طؼب آهة الؽرسل قال﴿ :ال إِك َْرا َه فِل الدِّ ِ
قت
َ ِّ َ ْ َ ْ
َ َّ َ م

دؽ بِدا ْلعرو ِة ا ْلدق ْث َؼك ال ِ
ِ ِ
ِ
است َْؿ َس َ
اكػ َصدا َم َل َفدا﴾ [البؼدرة ،]652:فبدقـ اهلل  ۵وجدقب الـػدل قبدؾ
ُْ َ ُ
َو ُه ْمم ْـ بِاهلل َف َؼد ْ

ايثبات ،وهذا ما ُهسؿقف العؾؿاء بالتخؾقة قبؾ التحؾقة ،وقالقا :أن مـ كان طـده وطا ٌء شدرب فقدف لبـًدا وأراَ
طسال لزم أن ُهـظػف مـ رواسب الؾبـ و ُهـظػف و ُهفقئدفُ ،هخؾقدف بؿعـدك هجعؾدف خال ًقدا تؿا ًمدا ،ثدؿ
أن هشرب بف ً
أهضددا لفددا شددرائط بعضددفؿ قددال أهنددا ثؿاكقددة،
هضددقػ العسددؾ إلقددف ،فبددذلؽ تصددح مـددف ال إلددف إال اهلل ،وهددل ً
ٌ
َاخؾ يف معـاه يف معـك ال إلف إال اهلل.
خارجا طـفا وهق
وبعضفؿ قال :سبعة ،أن أحدها لقس
ً
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كثقرا:
كظؿا ً
وكثقر مـ أهؾ العؾؿ كظؿقا يف شرائط ال إلف إال اهلل ً
ٌ
مـفا ققل بعضفؿ:
باسننننم الؼننننوي أبتنننندي ك منننني

يف كظننننم شننننرل أفضننننل الؽنننن م

ٌ
شنننننرول عننننندُّ ها ثؿننننناي
وهننننني

مثبتنننننننن ٌة يف محؽننننننننم الؼننننننننر ي

ِ
نننننندكان
ويف صنننننننحقح سنننننننـة العن

نننرب كننننل ي
صننننؾى اهَّلل عؾقننننه الن ب
دلقننل فنناعر ِ
ٌ
ويف الصننحقح ُنناء

أولفننننا العؾننننم كؿننننا يف ال ُّزمننننر
عنننن سن ٍ
ننقد ُيننندعى بنننذي الـنننوَين
ِ
داب
وثنننننننننناي الشننننننننننرول يف ا

ِ
اََّقنننناب
وهننننو القؼننننقن دون مننننا

وعننننن أبنننني هريننننرة يف الصننننحقح

لؿسننننننننؾم بؾػظننننننننه الصننننننننريحِ

ِ
ننننننادَ
فن

دلقؾننننننه لنننننندى الـسنننننناء ينننننندَي

وعننننن أبنننني هريننننرة يف البخنننناَي

َمنننن أسنننعدُ الـننناا لننندى الغػننناَ

والثالنننننننث اإلمننننننن

َواهنننننا مسنننننؾم أبنننننو الحسن ِ
ننننقن

الزخرف) هعـل كؿا يف سقرة الزخرف.
ققلف( :كؿا يف م
وققلف( :بذي الـقرهـ) هعـل طثؿان.
اهلل ال َه ْغ ِػ ُر َأ ْن ُه ْش َر َك بِ ِف َو َه ْغ ِػ ُدر َمدا َُ َ
ون
وققلف( :لدى الـساء) هعـل سقرة الـساء ،كؿا يف ققلف ﴿ :۵إِ َّن َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

قؿا﴾ [الـساء]81:
َ ل َؽ ل َؿ ْـ َه َشا ُء َو َم ْـ ُه ْش ِر ْك بِاهلل َف َؼد ا ْفت ََرى إِ ْث ًؿا َطظ ً

وققلفَ ( :من أسعدُ الـاا لدى الغػاَ) كؿدا يف حددهث أبدل هرهدرة« :مدـ أسدعدُ الـداس بشدػاطتؽ هدقم
خالصا مـ قؾبف».
الؼقامة؟ قال« :أسعد الـاس بشػاطتل هقم الؼقامة مـ قال ال إلف إال اهلل
ً
وَابننننن ٌ صن ٌ
نننندى لننننندى ال بعنننننواي

ِ
نننننننقخان
دلقؾننننننننه صننننننننححه الشن

ُ
سنننننول
الر
عنننننن عنننننال ٍم أَسنننننؾه ب

عؾؿننننننه مـؼن ُ
نننننول
وهننننننو معنننننناه ُ
دلق ُؾننننننننننه يف ِ
كظؿننننننننننه أقننننننننننول

وشن ٌ
ننننامس هنننننو الؼبن ُ
ننننول
ننننرل من
ٌ
ِ
ِ
والقؼطنننننقن
نننننجدة
الس
يف سنننننوَة ب
عننننن ابننننن قننننقس منننناهر الؼننننر ن

ِ
بننننالقؼقن
كننننذا الحننننديث صننننح
بسن ٍ
ِ
ننننننقخان
ننننننـد عـنننننننه َوى الشن

ققلدف( :عن ابن ققس ماهر الؼنر ن) وهدق أبدق مقسدك األشدعري ،الدذي قدال لدف الـبدل ♀« :لؼدد
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أوتقت مز ًما مـ مزامقر آل َاوَ».
وسننننننادا الشننننننرول اَّلكؼقننننننا ُد

ِ
عؾؿنننننن ُه ُيػننننننا ُد
ومننننننن
َ
لؼؿننننننان ُ

ٍ
ِ
الشنننقخان
حنننديث أمنننرخ
ومنننن

ِ
يروينننننان
عنننننن ولننننند الػننننناَوى

ققلفِ ( :
لؼؿان) هعـل مـ سقرة لؼؿان.
ومن
َ

هعـل طبد اهلل بـ طؿر.
ِ
العؼننننننود
وسنننننناب الشننننننرول يف

ِ
ننننننننننودود
محبننننننننننن ٌة لربـنننننننننننا الن

العؼقَ هعـل سقرة األكعام.
ويف حنننننديث أكنننننس اَلكصننننناَي

يف مسننننننؾم وشننننننقخه البخنننننناَي
ٍ
ِ
لؾنننننننديان
كننننننند
كػنننننننر بؽنننننننل
ٌ

أشننننقم
ويف حننننديث صنننناَى بننننن
َ

عننننن سننننقد اَلكننننام عننننن مسننننؾ ِم

و مننننننر الشنننننننرول يف ال َعنننننننواي
فؼننند َّؿنننت الشنننرول ينننا إمنننواي
كظؿفننننا عبنننندٌ فؼقننننر يسننننلل َ ًبننننا

منننننن سنننننـة الرسنننننول والؼنننننر ِن
ُ
نننننننندل
وَحقؿنننننننننا يعن
كريؿنننننننننا
ً
ً

إلك آخر األبقات.
خقرا.
كسلل اهلل أن هجزي كاضؿفا ً
وأهضا الحافظ الحؽؿل لف كظؿ طؾقفا فؼال يف ٍ
بقت واحد:
ففذه حاوهةً ،
ٌ
ٍ
ننننرول سنننننبعة قننننند ُققننننندت
وبشن

ويف كصننو

فنننننننننن لننننننننم يـتػنننننننن قائؾفننننننننا

بنننننالـطِ إَّل حقنننننث يسنننننتؽؿؾفا

ُ
نننننننول
العؾننننننننم والقؼننننننننقن والؼبن

ِ
ُ
أقننننننول
فننننننادَ مننننننا
واَّلكؼقنننننناد

والؿح ببنننة

نننننننننَ اهَّلل لؿننننننننننا أح ببننننننننننه
وفؼن
والصد

والصننندى واإلمننن
ِّ

وَدت
الننوحي ح ًؼننا
ْ

وقال ابـ سحؿان:
يؼقن وإمن
عؾم ٌ
ٌ

وصندقَ من

وزيننند ثامـفنننا الؽُػنننران مـنننَ بؿنننا
الحاصؾ :أن ال إلف إال اهلل هذه شرائطفا.

محبن ٍ
ننننة واكؼقننننناد وال َؼبنننننول لفنننننا
سننوى اإللننه مننن اَلوثننان قنند ألننه
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الس َؾػ يف تعرهػ التؼدقى« :هدل أن تعؿدؾ
مؼتضقاَّفا :أكؽ تعؿؾ طؾك أساس التؼقى ،كؿا قال بعض َّ
بطاطة اهلل طؾك كقر مـ اهلل ترجق ثقاب اهلل وتخشك طؼابف» ،فحؼقؼة ال إلف إال اهلل هل مقجز ٌة يف آهدة واحددة
ِ
يف ققل ربـا ُ ﴿ :۵ق ْؾ إِ ْن ُكـْتُؿ ُت ِ
ح مب َ
اهلل َو َه ْغ ِػ ْر َل ُؽ ْؿ ُ كُدق َب ُؽ ْؿ﴾ [آل طؿدران ،]18:فالبدد
ْ
اهلل َفا َّتبِ ُعقكل ُه ْحبِ ْب ُؽ ُؿ ُ
قن َ
مـ اتباع الـبل ♀ يف كؾ ما ُهتؼرب بف إلك اهلل مـ االطتؼاَ ومـ العؿدؾ ،هؽدذا هؽدقن تحؼقدؼ ال
إلددف إال اهلل وال فصددؾ بددقـ لددؽ وبددقـ قددقل :ال إلددف إال اهلل ،فددنن قددقل :ال إلددف إال اهلل وحددده َون االطتؼدداَ
والعؿؾ ال هـػع ،البد مـ االطتؼاَ والعؿؾ ،تذكرت كالم صؾدؼ بدـ حبقدب الدذي قدال« :التؼدقى أن تعؿدؾ
بطاطة اهلل طؾك كقر مـ اهلل ترجق ثقاب اهلل ،وأن ترتك معصقة اهلل طؾك ٍ
كقر مـ اهلل تخداف طؼداب اهلل» .هدذا
هق معـك :ال إلف إال اهلل ،مـ حؼؼ هذا فؼد حؼؼ ال إلف إال اهلل.
ثؿ قالُ ﴿( :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِقؾي﴾) التل ُأمرت أن أسؾؽفا ،وهؽذا كؾ مـ اتبعـل لذلؽ قالَ ﴿( :أ ْد ُعوا إِ َلى
اهَّلل ِ﴾) هذه وضقػة الرسؾ ووضقػة الـبل ♀ ،الـبل ♀ لؿ ُهرسؾ ل ُقؼاتؾ الـاس ،وإكؿا
ُأرسؾ لقدطق الـاس ،فؿـ أبك قاتؾف مـ أجؾ الدطقة ال مـ أجؾ ِ
الؼتال والسؾطة والتسؾط وإضفار
الجربوت ال ،بؾ كاكت حروبف مـ أجؾ الدطقة ال وقر ،وكان ُهرسؾ إلك مـ هرهد وزوهؿ قبؾ أن هغزوهؿ:
«أسؾؿقا تسؾؿقا» ،وقد راسؾ كؾ مؾقك الدكقا يف لؽ الزمـ ،وكان مؿا هؽتب إلقفؿ بف« :أسؾم َّسؾم
يمََّ اهَّلل أُرِ مرَّقن» ،وهؼقل لفؿ و ُهطؿئـفؿ أهنؿ باققن طؾك مؾؽفؿ ،فؾؿ هؽـ الـبل ♀
صالب ُمؾؽ وال رئاسة وال ُح ٍ
ؽؿ ،وإكؿا كان هدطق إلك اهلل كؿا قال اهلل ُ ﴿ :۵ق ْؾ َه ِذ ِه َسبِقؾِل َأ َْ ُطقا إِ َلك
َّ
اهللِ َط َؾك َب ِص َقر ٍة﴾ أي طؾك طؾؿ ،ال هـػع أن هدطق ايكسان بال طؾؿ ،كؿا هػعؾ جؿاطة التبؾقغ ،جؿاطة
ايخقان الؿسؾؿقـ خالػقا صدر هذه اآلهة ،ألن اهلل  ۵قالُ ﴿ :ق ْؾ َه ِذ ِه َسبِقؾِل َأ َْ ُطقا﴾ ايخقان
الؿسؾؿقـ ال هدطقن ُهرهدون هحؽؿقن ،وجؿاطة التبؾقغ خالػقا الشطر الثاين مـ اآلهة ،وهل ققلفَ ﴿ :ط َؾك
َب ِص َقر ٍة﴾ فؼامقا هدطقن حتك سؿقا أكػسفؿ جؿاطة الدَّ طقة لؽـ طؾك وقر بصقرة ،فؽال الجؿاطتقـ خالػا
الحؽؿ والتسؾط ،وجؿاطة التبؾقغ َطقا ،لؽـ
هذه اآلهة ،ايخقان الؿسؾؿقـ خالػقها فؾؿ هدطق ،وهؿفؿ ُ

8

بال طؾؿ ،واهلل  ۵هؼقلُ ﴿ :ق ْؾ َه ِذ ِه َسبِقؾِل َأ َْ ُطقا إِ َلك اهللِ َط َؾك َب ِص َقر ٍة َأكَا َو َم ِـ ا َّت َب َعـِل َو ُس ْب َح َ
ان اهللِ َو َما َأكَا
مِ َـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ﴾ [هقسػ.]801:
إ ً ا هددذه هددل مـاسددبة إهددراَ الؿصددـػ لمهددة يف هددذا البدداب ،ألن فقفددا التصددرهح بددلن مفؿددة الـبددل
♀ هل الدطقة إلك اهلل هعـل إلك شدفاَة أن ال إلدف إال اهلل ،ومدا ُهبدقـ لدؽ ققلدف ▐ يف
آخر اآلهةَ ﴿ :و َما َأكَا مِ َـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ﴾ [هقسػ.]801:
ٍ
بعؾدؿ ،البدد مدـ العؾدؿ ،وإال أفسدد ايكسدان مدـ حقدث ُهرهدد
إ ً ا هل َطدق ٌة إلدك التقحقدد وايخدالل
ايصالح.
الؿخرج يف «الصحقحقـ» أن رسقل اهلل ♀ لؿا بعث معدا ً ا إلدك
ثؿ أورَ حدهث ابـ طباس ُ
القؿـ ،أهؾ القؿـ لؿا سؿعقا بدطقة الـبل ♀ الدقؿـ لدؿ هددخؾفا ايسدالم حر ًبدا ،وإكؿدا َخؾفدا
صقاطقةً ،لؿا سؿع أهؾ الدقؿـ بؿبعدث الـبدل ♀ وَطقتدف أرسدؾقا وفددً ا إلقدف أن ابعدث إلقـدا مدـ
ُهعؾؿـا ايسالم ،فاكتخب لفؿ واحدً ا مـ أطؾؿ الصحابة ،وكان شا ًبا هاف ًعا وهق معدا بدـ جبدؾ ،ولدؿ هصدـع
الـبل ♀ كؿا هصـع جؿاطدة التبؾقدغ القدقم الدذهـ هحتجدقن ددذا الحددهث لؾخدروج ،لدؿ هصدـع
الجدَ لقذهبقا مع معا  ،وإكؿا أرسؾف وحده مع القفد.
مثؾفؿ ،لؿ ُهرسؾ معف طقام الؿسؾؿقـ والؿسؾؿقـ ُ
ِ
وأهضا بقـ الؿـفج يف الدطقة رسؿ لف الؿـفج الؼقهؿ يف الدطقة إلك اهلل فؼال لف«( :إِك َ ِ
نن
ً
بنَ َّ َْنلَّي َق ْو ًمنا م ْ
َ
َأ ْه ِل الؽِت ِ
َاب») ألن القؿـ طامتفا كاكت كصارى ،وكان فقفؿ قؾة هفقَ ،وهقجد قؾة قؾقؾة جدً ا وثـقدقـ ،لؽد ْـ
بَ َّ َْلَِّي َق ْو ًما ِم ْن َأ ْه ِل الؽِت ِ
ففؿ أهؾ كتاب ،ولفذا قال«( :إِك َ
َابَ ،ف ْؾن َقؽ ُْن َأ بو َل
طامة أهؾ القؿـ كاكقا كصارىُ ،
وه ْم إِ َل ْق ِنه») ال تبددأ  ،اآلن هبددؤون بالددطقة إلدك األخدال وفضدائؾ األطؿدال ال ،القاجدب أن َهبددأ
َما ََّندْ ُع ُ
الداطل َطقتف بالتقحقد ،ألن هذا هق األمر الذي ُخؾؼ لف ،الـداس هظـدقن أن الـداس ُخؾؼدقا ألجدؾ تحسدقـ
أخالقفؿ ،وتعاهشفؿ ومعامالهتؿ ،وهستدلقن بؼقل اهلل :۵

َّاس إِكَّا َخ َؾ ْؼـَاك ُْؿ مِ ْـ َ ك ٍَر َو ُأك َثك
﴿ َها َأ مه َفا الـ ُ

َو َج َع ْؾـَا ُك ْؿ ُش ُعق ًبا َو َق َبائِ َؾ ل ِ َت َع َار ُفقا﴾ [الحجرات ،]81:لؽـ ال تـس آخر اآلهة﴿ :إِ َّن َأك َْر َم ُؽ ْؿ ِطـْددَ اهللِ َأ ْت َؼداك ُْؿ﴾
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[الحجرات ،]81:كقػ تؽقن التؼقى بال تقحقد؟ فالبد مـ تحؼقؼ التقحقد.
والتقحقد هق الذي هؼقم طؾقف القالء والرباء ،وهؽذا بقـ اهلل  ۵ألهؾ ايهؿان هدذا الؿدـفج الؼدقهؿ أن
اهقؿ ِألَبِ ِ
ِ
قف َو َق ْقمِ ِف إِكَّـِل َب َرا ٌء مِ َّؿدا َت ْع ُبددُ َ
ون﴾ [الزخدرف،]62:
اهلل  ۵قال طـ إبراهقؿ طؾقف السالمَ ﴿ :وإِ ْ َق َال إِ ْب َر ُ
أهضا يف آهة أخرى يف الؿؿتحـدة قدال ▐َ ﴿ :قددْ
فلضفر إبراهقؿ الرباءة ،وكذلؽ أضفر لفؿ العداوة ً
ون اهللِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون مِدـ َ ِ
ِ
قؿ َوا َّلذه َـ َم َع ُف إِ ْ َقا ُلقا ل َؼ ْدقم ِف ْؿ إِكَّدا ُب َدرآ ُء مدـْ ُؽ ْؿ َوم َّؿدا َت ْع ُبددُ َ ْ ُ
كَاك َْت َل ُؽ ْؿ ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌة فل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
قؿ ِألَبِقد ِدف﴾
دؿ َو َبدددَ ا َب ْقـَـَددا َو َب ْقدـَ ُؽ ُؿ ا ْل َعدددَ َاو ُة َوا ْل َب ْغ َضددا ُء َأ َبدددً ا َح َّتددك ُت ْممـُددقا بِدداهلل َو ْحدددَ ُه إِ َّال َقد ْدق َل إِ ْبد َدراه َ
َك َػ ْر َكددا بِ ُؽد ْ
[الؿؿتحـة]8:

إلك آخره.

فاهلل  ۵بقـ لـدا الؿدـفج الدذي كسدقر طؾقدف يف الددطقة إلدك اهلل ،فـددطق الـداس ً
أوال إلدك التقحقدد حتدك
ُهحؼؼددقه ،لددذلؽ القددقم يف معظددؿ ال ُبؾدددان التددل هـتشددر فقفددا ايخددقان الؿسددؾؿقن ومددا شدداكؾفؿ كالجؿاطددة
ايسالمقة يف الفـد ،وجؿاطة التبؾقغ ترى الؼبدقر بؽثدرة وال أحدد ُهغقدر وال ُهـؽدر ،ألن ايخدقان الؿسدؾؿقـ
والجؿاطددات ايسددالمقة َطددقهتؿ قائؿددة طؾددك التسددؾط والسددؾطة وال هددؿ لفددؿ بتحؼقددؼ التقحقددد ،وجؿاطددة
وحسدـ الخؾدؼ وال هدؿ لفدؿ بالتقحقدد .سدبحان اهللة السدؾطة
التبؾقغ َطقهتؿ قائؿة طؾك الدطقة إلك الؾدقـ ُ
حظ كػس هرهدوهنا ألكػسفؿ لقحصؾقا طؾك الؼقة والؿؽاكة والقجاهة والؿدال ،والرفدؼ مدـ حؼدق العبداَ
فقؿا بقـفؿ ،ف ُقرهددون حؼدق أكػسدفؿ وحؼدق العبداَ فقؿدا بقدـفؿ ،وال ُهرهددون تحؼقدؼ حدؼ اهلل  ۵الدذي
خؾؼفؿ والدذي هؽؾدمهؿ بالؾقدؾ والـفدار ،ولدذلؽ َطدقاهتؿ فاشدؾة ،بقـؿدا مدـ قدام هددطق لؾتقحقدد تجدد أن
َـص ُر ُر ُس َؾـَا َوا َّل ِذه َـ آ َمـُقا﴾ [وافر.]58:
َطقتف مـصقرة كؿا قال اهلل ﴿ :۵إِكَّا َلـ ُ
بَ َّ َْلَِّي َق ْو ًما ِم ْن َأ ْه ِل الؽِت ِ
ثؿ قال«( :إِك َ
وه ْم إِ َل ْق ِه َش َفا َد ُة َأ بَّل إِ َل َه إِ بَّل اهَّللُ»).
َابَ ،ف ْؾ َقؽ ُْن َأ بو َل َما ََّدْ ُع ُ
هؿ جاءوا إلك الـبل ♀ هرهدون ايسالم ،هؿ ما َخؾقا بالسقػ هؿ جداءوا مدـ الدقؿـ إلدك
الؿدهـة معـاه :أكؽ ُتعؾؿفؿ حؼقؼة شفاَة ال إلف إال اهلل لقس فؼط ُمجرَ التؾػظ دا ط ِّؾؿفدؿ ،ولدذلؽ قدال يف
صدقهال حتدك هػفؿدقا وهعؿؾدقا
ً
رواهة«( :إِ َلى َأ ْن ُي َو ِّحدُ وا اهَّللَ) حتك هتحؼؼ مـفؿ لؽ ،وهذا سقستغر وقتًدا
دذا التقحقد ،فؾذلؽ قال« :فنن هؿ أصاطقك» يف رواهةْ « :
فنن هؿ أجابقك لدذلؽ ،فدلطؾؿفؿ أن اهلل افدرت
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تعضد التقحقد إ ا ُوجددَ ألهندا تدربط
طؾقفؿ خؿس صؾقات يف كؾ هق ٍم ولقؾة» ،وهذه الصؾقات شلكُفا أهنا ُ
العبد بربف و ُهؽرر فقفا تقحقد اهلل مـ األ ان إلك التسؾقؿ كؾفا تقحقد.
ِ
ِ
الزكداة
نن َأ ْغـ ِ َقنائِ ِف ْم َفت َُنر ُّد َع َؾنى ُف َؼ َنرائِ ِف ْم») هدذه َّ
قالَ «( :ف َل ْعؾ ْؿ ُف ْم َأ بن اهَّللَ ﭐ ْفت ََر ََ َع َؾن ْق ِف ْم َصندَ َق ًة َّ ُْم َم ُنذ م ْ
القاجبة.
ِ
ِ ِ
ِ
كثقرا :بعضفؿ قدال :همخدذ مـفدا
وققلف«( :م ْن َأ ْغـ َقائ ِف ْم َفت َُر ُّد َع َؾى ُف َؼ َرائ ِف ْم») كر أهؾ العؾؿ فقفا كال ًما ً
طدم جقاو كؼؾ وكاة األمقال مـ ٍ
بؾد إلك بؾد ،وَلقؾفؿ قالقا« :مـ أوـقائفؿ ،فتُرَ طؾك فؼدرائفؿ» والضدؿقر
طائدٌ إلك أهؾ القؿـ ،لؽ ْـ طامة أهؾ العؾؿ قالقا :إن الجؿؾة لقست َالة طؾك طددم جدقاو كؼدؾ الزكداة ،ألن
الضؿقر هـدا ضدؿقر الجؿدع ،والؿؼصدقَ بضدؿقر الجؿدع الؿسدؾؿقـ طامدة« :مدـ أوـقدائفؿ» أي مدـ أوـقداء
الؿسؾؿقـ« ،و ُترَ طؾك فؼرائفؿ» أي طؾك فؼراء الؿسدؾؿقـَ ألهندؿ َخؾدقا يف ايسدالم فصداروا مدـ جؿؾدة
الؿسؾؿقـ ،وهدل طؾك لؽ أن الـبل ♀ أرسؾ طؾ ًقدا إلدك الدقؿـ هدق وأبدق مقسدك األشدعري يف
حجة القَاع قبؾ أن هذهب لؾحج حتك هلتقا بنبؾ الصدقة ايبؾ التل ُتجؿع مـ الزكاة ،فجاء ددا طؾدل إلدك
مؽة فـحرها الـبل ♀ يف مؽة ،ففدل ُأخدذت مدـ أهدؾ الدقؿـ و ُ بحدت يف مؽدة ،ففدذا كدر أهدؾ
َال طؾك جدقاو كؼدؾ الزكداة مدـ ٍ
العؾؿ أكف ٌ
بؾدد إلدك بؾدد إ ا وقعدت الحاجدة يف لدؽ البؾدد اآلخدر أكثدر مدـ
الحاجة يف البؾد الذي ُأخذت مـف الزكاة.
نََ ،فنِ بي َ
نم َأ َصنا ُع َ
وِ لِ َنذ لِ َ
ناِ َوك ََنرائِ َم َأ ْم َنوالِ ِف ْم») هعـدل الـػدائس مدـ أمدقالفؿ ال تتخقدر
ثؿ قالَ «( :فنِ ْن ُه ْ
أفضؾ ما طـدهؿ فتلخذه فتققع يف قؾقدؿ ُحرقة طؾك لؽ.
وأهضددا ال تؼبددؾ مددـفؿ أسددقأ مددا هبددذلقن ،كؿددا قددال اهلل  ۵يف آهددات البؼددرةَ ﴿ :وال َت َق َّؿ ُؿددقا ا ْل َخبِقد َ
دث مِـْد ُف
ً
دقن و َلس دتُؿ بِ ِ
ِ
ِخ ِذه د ِف إِ َّال َأ ْن ُت ْغ ِؿ ُضددقا فِقد ِدف﴾ [البؼددرة ]622:ال تقؿؿددقا الخبقددث تؼصدددوا أسددقأ مددا طـدددكؿ
ُتـػ ُؼد َ َ ْ ْ
فتخرجقه ال ،وإكؿدا ُتخرجدقا مدـ القسدط ،ال تلخدذ أكػدس مدا طـددهؿ فتحدر قؾدقدؿ ،وال تلخدذ أرَأ مدا
طـدهؿ فتحر قؾب الػؼقر الذي س ُقعطك هذا الشلء الرَيء ،وإكؿا تلخذ وس ًطا.
النؿ ْظ ُؾو ِم») ال تظؾؿ الغـل فتلخذ أكػس ما طـدهؿ ،وال تلخذ الرَيء فتعطقف لؾػؼقدر
قالَ «( :وﭐَّ ِبِ َد ْع َو َة َ
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فتظؾؿ الػؼقر ،إ ا أخذت الـػقس ضؾؿت الغـل ،وإ ا أخذت الرَيء ضؾؿت الػؼقرَ «( ،فنِ بك ُه َل ْق َس َب ْقـ ََفا َو َبن ْق َن
ِ ِ
ناب») وهددق أمد ٌدر طددام يف كددؾ مظؾددقم ،قددد جدداء يف الحدددهث أن َطددقة الؿظؾددقم ُتسددتجاب ولددق كددان
اهَّلل ح َجن ٌ
دافرا ،ولددق كددان الظدالؿ مممـًددا ،ألن اهلل  ۵حددرم الظؾددؿ ،كؿددا قددال يف الحدددهث الؼدسددل« :إ ِّكددل
الؿظؾددقم كد ً
حر ًمدا» ،واهلل ُ ۵هخدرب طدـ كػسدف يف كتابدف بؼقلدفَ ﴿ :و َمدا َر مب َ
دؽ
حرمت الظؾؿ طؾك كػسل وجعؾتُدف بقدـؽؿ ُم َّ
بِ َظ َّال ٍم ل ِ ْؾعبِ ِ
حجداب
قد﴾ [فصؾت .]82:فداهلل  ۵ال ُهحدب الظؾدؿ أبددً ا ،ولدذلؽ بدقـ َطدقة الؿظؾدقم وبدقـ اهلل
ٌ
َ
كافرا.
هحجبفا ،بؾ حجاب مباشرة ،ولق كان الؿظؾقم ً
أكصداري خزرجدل صدحابل شدفقر ◙َ ( :أ َّن َر ُس َ
دقل
ثؿ أورَ حدهث ( َس ْف ِؾ ْب ِـ َس ْع ٍد ﭬ) وهدق
ٌ
ٌ

اهللِ ♀ َق َال َه ْق َم َخ ْق َب َر) أي هقم حصار خقرب ،و لؽ وقع يف سدـة سدبعة ،وهدق الققدت الدذي أتدك
ِ
الر َاي ن َة َغنندً ا ََ ُُ ن ً ») هعـددل أكددف
دؾؿا أسددؾؿ طددام خقددرب ،قددالََ «( :لُ ْعط ن َق بن ب
أبددق هرهددرة ◙ الؿدهـددة مسد ً
♀ س ُقرسؾ بع ًثا هؿ طسؽروا قبؾ خقرب ،وأرسؾ بع ًثا هعـل كتقبدة لدؿ ُهرسدؾ كدؾ الجدقش ،وأراَ

ِ
رجدال
ً
الر َاي َة َغدً ا ََ ُُ ً ») ما قال:
أن هجعؾ طؾك هذا الجقش ً
رجال ُهؿؽـ لف اهلل  ،۵لذلؽ قالََ «( :لُ ْعط َق بن ب
ِ
ِ
ِ
قق ًها ،وال ً
الر َاين َة َغندً ا ََ ُُن ً ُيح ُّ
خبقرا بدالحرب ،وإكؿدا قدالََ «( :لُ ْعطن َق بن ب
رجال ً
نب اهَّللَ َو ََ ُسنو َل ُهَ ،و ُيح ُّبن ُه اهَّللُ
َو ََ ُسو ُل ُه») هذا فقف بقان إ ا راَ ققم الـصر لزم أن هبحثقا طـ أتؼاهؿ وأورطفؿ باهلل ،ف ُقسدؾؿقه ققداَ أكػسدفؿ
طالؿا ور ًطا تؼ ًقا هظفر طؾقف الخقف مـ اهلل بؼقلف وفتداواه وطؾؿدف وطؿؾدف ،ال أن
وومام أكػسفؿ ،لؽـف هؽقن ً
طؾدؿ هظؾدقن و ُهظؾدقن هصددرون فتداوى كؿدا حصدؾ اآلن يف
طالؿا فؼط ال ،ألن بعض الذهـ طـدهؿ ٌ
هؽقن ً
بالَ الؿسؾؿقـ كؾفا بػتداوى ُأكداس طـددهؿ طؾدؿ ،لؽدـ لدقس طـددهؿ الدقرع والتؼدقى مدـ سدػؽ الددماء،
الحؽدام ،وهدذا الشدؽ أكدف
فجؾسقا هؿ يف بروج طاجقة ،وأرسؾقا أوالَ الؿسدؾؿقـ ُهدذبحقن طؾدك طتبدات ُ
بسبب تػرهط األمة يف معرفة مـ هؼدقَهؿ ومدـ هؿشدقن وراءه ،فالبدد أن هؽدقن العؾؿداء الربداكققـ هدؿ مدـ
هؼقَون األمة سدقا ًء يف مجدالس العؾدؿ أو يف مقداَهـ الؼتدال ،فدنن العؾؿداء هدؿ الدذهـ هػدتح اهلل لفدؿ وطؾدك
َّداس َهددُ وك َ
ُقن َل ْق َؾدت َُف ْؿ») هعـدل هتؽؾؿدقن مدـ هؽدقن مدـ
أهدهفؿ ،كؿا قالَ «( :ي ْػت َُح اهَّللُ َع َؾى َيدَ ْي ِنه»َ ،ف َب َ
دات الـ ُ
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هؽقن ،فلخذوا ُهؽثرون يف الخق

ٍ
واحد هظـ ضـًدا فدالن سدقعطاها فدالن سد ُقعطاها ،فؾؿدا أصدبحقا
 ،فؽؾ

ودوا طؾك رسقل اهلل ♀ ،لؿا ا وددوا؟ كؾفدؿ هرجدق أن ُهعطاهدا أن هؽدقن لدؽ الرجدؾ الدذي،
أصال خرجقا لؾؼتال ،هؾ ألهنؿ هخشقن أال هؼاتؾقا؟ ال ال ،لؽ ْـ لؾقصػ الذي كدر:
لؿا ا؟ هؾ ألهنؿ هؿ ً
رجال ُهحب اهلل ورسقلف ،و ُهحبف اهلل ورسقلف» ،هذا ما أراَ ،ألكف لق أططدك أي أحدد سدقؽقن لدؽ األحدد
« ً
هق مـ شفد الـبل ♀ بلن اهلل ُهحبف والرسقل ♀ ُهحبف ،وأكف هق ُهحدب اهلل ورسدقلف،
إ ً ا حبف هلل ورسقلف َلقؾ إخالل ،وحب اهلل لف َلقؾ رضا ،فؾذلؽ ما كام جعؾقا صقؾة لقؾفؿ هتحددثقن َمدـ
هؽقن ،كؾفؿ هرجدق أن هؽدقن لدؽ فؼدال الـبدل ♀ لؿدا رآهدؿ جداءوا يف الصدباح ولدقس معفدؿ
طؾل ،قالَ «( :أ ْي َن َع ِؾ ُّي ْب ُن َأبِي َصالِ ٍ
الؿدراَ طؾدل ،لؽـَّدف
ب؟») فؾؿا قال لؽ كلهنؿ فرحدقاَ ألهندؿ طؾؿدقا أن ُ
أمرا لؿ هعؾؿف الـبل ♀ وهق أن طؾل مرهض ،فن ً ا لـ هخرج لؾؼتدال ،فؼدالُ ( :ه َدق َه ْشدتَؽِل
طؾؿقا ً
َط ْقـَ ْق ِف) صب ًعا الذي هشتؽل طقـقف ال هصدؾح لؾؼتدال ،كقدػ سدقرى ،ولدذلؽ طدذر اهلل مدـ الؼتدال األطؿدك﴿ :
َل ْق َس َط َؾك األَ ْط َؿك َح َر ٌج﴾ هعـل يف ترك الؼتال ،ألكف لـ هرى ،فؾؿا قالقا لف لدؽ قدالَ ( :ف َل ْر َسد ُؾقا إِ َل ْق ِدف َفد ُلتِ َل
بِ ِف) ولػظ ( ُأيت بف) هدل طؾك أكف كان قد أرمد رمدً ا شدهدً ا جدً ا ال هرى معف صرهؼف ،فاحتداج إلدك مدـ هؼدقَه،
قالَ ( :ف َب َص َؼ فِل َط ْقـَ ْق ِف َو ََ َطا َل ُف) ُبصا الـبل ♀ وطرقف وَمف وشعره كؾدف بركدة ،قدد ثبدت أكدف يف
مدر ًة كدام
حجة القَاع لؿا حؾؼ الحال رأسدف أخدذ الشدعر وووطدف طؾدك الصدحابة لقتربكدقا بدف بركدة ،وأكدف َّ
الؼقؾقلة طـد أم سؾقؿ ،فاستقؼظ طؾك حركتفا وهل تجؿع طرقف ،فؼال« :ما هذا ها أم سؾقؿ؟» قالتُ :أصقدب
صقبددل بعددر رسددقل اهلل ♀ ،فؽاكددت تجؿددع العددر مددـ رسددقل اهلل ♀ وتضددعف يف
قارورة صقبفا حتك هزهده صق ًبا.
ٍ
محؿدد
رأهدت أحددً ا أشددَّ تع مؾ ًؼدا مدـ أصدحاب
أهضا أبق سػقان لؿا رأى الصدحابة قدال« :ومدا
ُ
وقد كر ً
♀ بؿحؿد ،فنكف ما بصؼ ُبصاق ًة وال تـخؿ كخام ًة إال تؾؼػقها»َ ألهنا بركة.
ولؿا احتجؿ أططك طبد اهلل بـ الزبقر الدم وقال لف :ألؼ حقث ال هراه الـداس ،هعـدل ال هدم ي الـداس ال
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ُ
حقدث ال هدراه أحدد ،فعؾدؿ
هطموكف فقم هؿ ،فخرج وَخؾ سره ًعا ،فؼال« :ما صدـعت بالددم؟» قدال :ألؼقتدف
ققة وشددَّ ة ،فدن ا َخؾدت حر ًبدا ُتسدعرها أي
الـبل ♀ أكف شربف ،فؼال« :مسعر حرب» هعـل فقؽ َّ
تشعؾفا ،إال بقلف ♀ وخدأه مدا ورَ أن مدـ الصدحابة أخدذه ،ألن هدذا وإن كدان مدـ رسدقل اهلل
♀  ،لؽـَّف هق مـ األمقر الؿستؼذرة فؾدؿ هؽدـ الصدحابة هػعؾدقن لدؽ ،وهدذا َلقدؾ الدرَ طؾدك
الصقفقة ال ُغالة الذهـ تجاوووا الحدوَ يف هذا حتك قال بعضفؿ بقتًا:
كعال برجؾ طؾل ،وبعضفؿ قال كذا ،ولق كان لؽ حؼ لؽان أخذ بقل الـبدل ♀ أولدك مدـ
ً
كعال يف طؾل أو ِ
وقر ِه.
هذا ،أولك مـ أن هؽقن ايكسان ً
الحاصؾ أكف بصؼ يف طقـقف وَطا لفَ ( ،ف َب َر َأ َك َل ْن َل ْؿ َه ُؽ ْـ بِ ِف َو َج ٌع) هؾ برؤه كان فؼط مـ ال ُبصدا أم مدـ
اجتؿاع البصا مع الدطاء؟
أوالُ :بصاقف بركة ،وهق هؼقم َمؼدام الددواء ،واجتؿداع بصداقف ♀ مدع الددطاء ٌ
ً
َلقدؾ طؾدك أن
مرهضا ووصػ لف الددواء أن هؾدزم الددطاء ألن الددواء بذاتدف ال هـػدع إال أن ُهـدزل اهلل
ايكسان هـبغل إ ا كان ً
 ۵فقف الـػع ،ففذا ٌ
َلقؾ طؾك أن مـ أراَ الشػاء مـ أي َاء طؿؾ باألسباب الؼائؿة طؾك أمرهـ:
أسباب حسقة.
وأسباب معـقهة.
اَلسباب الحسقة :أخذ َواء مقصقف لف مـ قِبؾ الخبقر ،ومالومة الدم طاء.
ِ
الرا َه َة) ،ثدؿ هدليت شداهدكا قدال«( :ا ْك ُػ ْنذ َع َؾنى َِ ْس ِنؾ َ
َ») اكطؾدؼ
قالَ ( :ف َب َر َأ َك َل ْن َل ْؿ َه ُؽ ْـ بِف َو َج ٌعَ ،ف َل ْط َطا ُه َّ
هؿدر ددا
طؾك مفؾؽ ال تستعجؾ ،لؿا ا؟ ألكدف وهدق يف صرهؼدف إ ا كدان هسدقر بتدمَة وبدطء فدنن ال ُؼدرى التدل م
سدرتى وتسددؿع ،فتُرسدؾ إلددك مدـ وراءهددا مددـ الؼدرى أن هتحصددـقا ،والـبدل ♀ مددا أراَ أن هبدددأ
بالؼتال ،ولذلؽ قال لف« :اك ُػذ» هعـدل امدض ،لؽدـ طؾدك رسدؾؽ ال تسدتعجؾ ،ال ُتسدرع حتدك تصدؾ إلدقفؿ
سره ًعا الَ ،طفؿ هلخذوا فرصة لقسدؿعقا مدـ الؼدرى التدل قدبؾفؿ أن ً
جقشدا هسدقر يف هدذا االتجداه ،فؾعؾفدؿ
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احتِ ِف ْم») هعـل فرصة أخرى لق وصؾت إلك أرضفؿ حقدث
هتحصـقا ،قال« :اكػذ عؾى َسؾَ َحتبى ََّـ ِْز َل بِ َس َ
سؽـاهؿ ال هتاجؿفؿ ،بؾ اكزل يف الساحة التل تؽقن مؼابؾ قبالدة البقدقت ،هعـدل طسدؽر هـداك ضدع ً
جقشدا
حتك هروه فقخافقن ،لعؾفؿ إ ا سدؿعقا مدـ الؼدرى السدابؼة هخدافقن ،لعؾفدؿ إ ا جئدتفؿ هخدافقن ،فقؼبؾدقن
وهق أن ُهسؾؿقا ،ألن الـبل ♀ لؿ هؽـ قصده الؼتؾ ،وإكؿا قصده الدطقة إلك اهلل.

العر

ثؿ قالُ «( :ث بم ﭐ ْد ُع ُف ْم إِ َلى ِ
دؿ» ولدؿ هؼدؾ :حتدك تـدزل بسداحتفؿ واَطفدؿ،
اإل ْس َ ِم») اكظروا إلك ققلفُ « :ث َّ
ال ،قالُ « :ثؿ» ُتػقد التعؼقب مع الرتاخل هعـل اطط وق ًتا اكزل بالساحة واصرب هـاك هـداك بالسداحة ال تبددأ،
اصرب ِ
اطط وقتًا واَطفؿ لعؾفؿ هعـل هؼبؾقن ،إ ا رأوك لؿ ُتفاجؿ وأكت جدقش ُمددجج بالسدالح قداَر طؾدك
وزوهؿ وَحرهؿ ،ثؿ لؿ تػعؾ ،لعؾفؿ ُهحبقن ايسالم وهؼبؾقكف.
جب ع َؾق ِفم ِمن ح ِِّ اهَّلل ِ ََّعا َلى فِ ِ
قنه») هدذا َلقدؾ واضدح إلدك أن هدؿ الداطقدة هدق
َ
قالَ «( :و َأ ْمبِ ْر ُه ْم بِ َؿا َي ِ ُ َ ْ ْ ْ َ
حؼ اهلل ،حؼ اهلل ال حؼ الـاس ،حؼ اهلل ً
الؿـجدل مدـ الخؾدقَ
أوال ،ألن حؼ اهلل هق السبب يف الخؾؼ وهدق ُ
يف الـار.
ِ
احدً ا َمقر َل َ ِ
َ َُ ً و ِ
ِ
نن ُح ْؿنرِ النـب َع ِم») الدـَّعؿ بدالػتح هدل ايبدؾ،
نَ م ْ
ي اهَّللُ بِ َ َ ُ َ
ثؿ قالَ «( :فواهَّلل ََلَ ْن َي ْفد َ
ٌْ
ٍ
جدـس
والـِّعؿ جؿع كعؿة ،الـعؿ اسؿ جـس لقس مـف مػرَ مثؾ ايكسدان مثدؾ الحصدان ،مثدؾ الـسداء ،اسدؿ
لقس مـف ُمػرَ ،فالـَّعؿ هل ايبؾ الـػقسة الغالقة ولفذا سؿاها ُحؿدر إبدؾ حؿدراء الؾدقن ،وهدذه قؾقؾدة جددً ا،
ألن ايبؾ هقجد مـفا األبقض وهقجد مـفا األسقَ ،وهقجد مـفا ما ُهعرف بدالؾقن الدقبري أو الؾدقن البـدل،
لؽـ األحؿر كاَر جدً ا ،كؿا أن الصػراء يف البؼر كاَرة جدً ا ،لذلؽ وصدػفا اهلل  ۵لؿدا شددَ القفدقَ فشددَ
اهلل طؾقفؿ.
ٍ
جقش خرج لقغزو قق ًما خاكقا وودروا ،لؽـ مع لؽ الـبدل
إ ً ا الـبل ♀ أمر طؾ ًقا وهق قائد
♀ هؼقل لف« :ابدأ بالدطقة إلك اهلل» ،ومـ هـا كعؾؿ ضالل ووهغ همالء الؿزطدقمقـ اآلن الدذهـ
دؾؿا مددـ الجددقش الددذي
هؼقلددقن :أهنددؿ مجاهدددون كالؼاطدددة وَاطددش والـصددرة الددذهـ هلخددذون رجد ًدال مسد ً
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مخالػ لؿدا جداء
هؼاتؾقكف ،ثؿ هذبحقكف وهؼتؾقكف ،سبحان اهلل ،وهق هشفد أن ال إلف إال اهلل ،وهذا الشؽ أكف
ٌ
بف الـبل ♀ ،فنن الـبل ♀ لؿا أرسؾ طؾل إلك هفدقَ ،ولدقس أي هفدقَ ،هفدقَ طؼددوا
طفدً ا مع الـبل ♀ ثدؿ وددروا ،وتعداوكقا مدع الؿشدركقـ ضدد الـبدل ♀ ،ومدع لدؽ
الـبددل ♀ هؼددقل لددف ُهروددب طؾ ًقددا« :اَطفددؿ» ،ألن َخددقل الـدداس يف ايسددالم أحددب إلددك الـبددل
دارا ،اهلل  ۵ترفددؼ مددع فرطددقن ،ولددذلؽ قددال لؿقسددك
♀ مددـ َخددقلفؿ يف الـددار ،ولددق كدداكقا كُػد ً
وهارون﴿ :ا ْ َه َبا إِ َلك فِ ْر َط ْق َن إِ َّك ُف َص َغك * َف ُؼقال َل ُف َق ْق ًال َل ِّقـًدا﴾ [صدف ]88:تؾقـدقا تر َّفؼدقا معدف .ثدؿ قدالَ ﴿ :ل َع َّؾد ُف
َهت ََذك َُّر َأ ْو َه ْخ َشك﴾ [صف.]88:
فؾذلؽ هجدب طؾقـدا أن كبدذل وسدعـا لدتعؾؿ التقحقدد ،وتعؾقؿدف ،وطـدد تعؾقؿدف هجدب أن كرتفدؼ بعدض
الشباب هفدهف اهلل  ۵لؾتقحقد وهق مدـ ُأ ٍ
سدرة قدد تؽدقن قبقرهدة كشدلت يف مجتؿد ٍع قبدقري ،وهدؿ طدقام ال
هعرفقن ،فقليت ُمباشرة و ُهؽػر والده و ُهؽػر أطؿامف وهؽػر أخقالف ،وهشتد طؾقفؿ بغؾظة ،وهؼقل :مدا هؼبؾدقن
الدطقة ،وأقؿت طؾقفؿ الحجة ،هذا وؾط ،اكظدر الـبدل ♀ كقدػ هعامدؾ هفدق ًَا طـددهؿ الؽتداب
وأهضا طاهدوا وودروا ،ومع لؽ هرتفؼ.
وطرفقا وطؾؿقاً ،
خقرا لـا مـ ُحؿر الـَّعؿ.
فعؾقـا أن كعؿؾ دذا حتك هفدي اهلل  ۵مـ شاء طؾك أهدهـا فقؽقن ً
واهلل أطؾؿ.
وصؾى اهَّلل وسؾم عؾى كبقـا محؿد وعؾى له وصحبه أُؿعقن.
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