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الحؿد هلل رب العاللؿقـ ولاؾك اهلل وماؾؿ عؾاك عداده ورماقلف كدقـال ححؿاد وعؾاك لاف ولاحدف
أجؿعقـ.
أحل بعدُُ :
فللؾفؿ لؾ عؾك ححؿد وعؾك ل ححؿد كؿال لاؾقت عؾاك ل إباراإقؿ إكاؽ حؿقاد حجقاد وبالرك
عؾك ححؿد وعؾك ل ححؿد كؿل بلركت عؾك إبراإقؿ وعؾك ل إبراإقؿ إكؽ حؿقد حجقد.
دٓئؾ ِ
ُ
كدقة كدقـل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -اإتؿ بف أإؾ العؾاؿ -رحؿفاؿ
إذا الؿقضقع العظقؿ وإق
ػردة وحـفل حصـػلت يف داخؾ كتب الساـة كؿال
اهلل تعللك -ولـػقا فقف الؿصـػلت فؿـفل
ٌ
حصـػلت ُح َ
بقـ الدخلري -رحؿف اهلل تعللك -يف بلب عالحلت الـدقة يف اإلمالم يف لحقحف وإؽاذا يقاره حاـ أإاؾ
العؾؿ.
ِ
ؾؿ شريػ يـدغل أن يفتؿ بف أإؾ اإلمالم وأن يعتـقا
ودٓئؾ كدقة الـدل -عؾقف الصالة والسالم -ع ٌ
بف وأن َي ُدثقه فقؿل بقـفؿ وأن يدثقه لغقرإؿ حـ الؿساؾؿقـ وماـُدقـ -بانذن اهلل تعاللك -إاذه الادٓئؾ يف
قراءة ححدودة.
أول فؼرة فقفل :حعـك الدٓئؾ.
جؿ ُع دلق ٍؾ وإذه الدٓئؾ إل حل جعؾف اهلل لـدقف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -برإل ًكل و ية عؾاك
الدٓئؾْ :

ِلدقف.

الثلين :أكقاع إذه الدٓئؾ:
ُ
اإلكسالن بنخدالر الـدال -لاؾك اهلل
شلإد ُيارى و َيؼاػ عؾقاف
إذه الدٓئؾ أكقاع حـفل حل إق ِحسل ُح َ
عؾقف ومؾؿ -بل ْح ٍر فقؼع كؿل أخرب أو شفلدة تدل عؾك ِلدقِف -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -حاـ أي كاقع حاـ
أكقاع الشفلدات.
أعظؿ الدٓئؾ عؾك اإلطالق وإق الدلقؾ الدلقل الؿستؿر الذي إق ِع ْؾ ٌؿ ٓ
الـقع الثلين حـ الدٓئؾ:
ُ
يـْ ُضب وإق إذا الؼر ن العظقؿ الذي قلل اهلل فقفُ ﴿ :قؾ لئِ ِـ اج َتَؿع ِ
كس َوا ْل ِ
ت ِ
جـ َع َؾك َأن َي ْل ُتقا بِ ِؿ ْث ِؾ
اإل ُ
ْ َ َ
َ ُ
َلن َب ْع ُض ُف ْؿ ل ِ َد ْع ٍ
قن بِ ِؿ ْثؾِ ِف َو َل ْق َك َ
ٓ َي ْل ُت َ
َإ َذا ال ُؼ ْر ِن َ
ض َظ ِفقر ًا﴾ [اإلمراء.]88 :
مـذكر -بنذن اهلل تعللك -شقئل حـ إذه الدٓئؾ حؿل قد وقع يف زحـ الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ-
دٓئؾ حؿل أخرب بف ووقع حـ ب ِ
َ
عده -عؾقف الصالة والسالم.-
وكذكر
َ
فنن رملل َة ححؿد -لؾقات اهلل ومالحف عؾقف -رملل ٌة حستؿرة إلك ققلم السلعة ولؿل كلكات كاذلؽ
لؿ تؽـ دٓئ ُؾفل ححصقر ًة يف وقتفٕ :هنل لق كلكت ححصقرة يف وقتف لؼلل قلئؾ :أكل حؿـ أتك حـ بعده وٓ
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ِ ِ
أشف ْدْ إل
أجد إذه الدٓئؾ الدالة عؾك لدقف فؾئـ حـ بف حـ ر ه بدٓئؾ ر إل فنين لؿ َأر الدٓئؾ ولؿ َ
ٕجؾ ذلؽ كلكات دٓئ ُؾاف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -الدالاة عؾاك ِلادقِف كثقار ًة حتـقعا ًة وقاد ذكار شاق
اإلمالم -رحؿف اهلل تعللك :-أن إذه الادٓئؾ لؿال أفردإال الؿصاـػقن َتزياد عؾاك إلاػ فلمتؼصال ُؤإل
ُح ٌ
بعضاف يف زحاـ الـدال -لاؾك اهلل عؾقاف
حلل ولؽــل مـشقر إلك شلء حـفل -بنذن اهلل تعللك -حؿال وقاع ُ
ومؾؿ -حـ بلب اإلشلرة بف إلك يقره .وإذه الدٓئؾ حـفل حل كلن بقـ الؿسؾؿقـ ور ه الؿسؾؿقن وثدت
أيضل.
عـ الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وكؼؾقه وحـفل حل شلإده الؽػلر وإق كثقر ً
كؿلذج حـ الدٓئؾ الحسقة التل وقعت يف زحـف -عؾقف الصالة والسالم -فؿـ ذلؽ:
كذكر
َ
 اكشؼلق الؼؿر القارد يف ققلف تعللك﴿ :ا ْق َتَرب ِلع ُة َو َ
اكشؼ ال َؼ َؿ ُر﴾ [ الؼؿر ]1 :اكشؼلق الؼؿر قد
ت الس َ
ََ
ٍ
بطؾاب حاـ الؽػالر أن ُيا ِر َيفؿ الـدال -
ثدت عـ الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أكف وقع يف حؽة وأكف كلن
لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -ية فلراإؿ الؼؿر -بنذن اهلل تعللك -شؼتقـ.
فؼللقا :محر حستؿر فؽقكف يعلكد أو ٓ يعلكد إذا أحر خر الؿفؿ كؿل قلل اهلل -عز وجؾ- -ولعؾف
يفؿ يلتِـََل فِل أ َف ِ
لق َوفِل َأك ُػ ِس ِاف ْؿ﴾ [فصاؾت ]53 :الؿفاؿ أن تظفار أيالت أحال
يليت إن شلء اهللَ ﴿ :-مـُ ُِر ِ ْ َ
كقن إذا يستجقب أو ٓ يستجقب إذا أحر خر ومـرى أن إذه الدٓئؾ إـلك َحاـ حاـ اال حاقـ ر إال
وإـلك حـ علكد وأبك وألر فللعربة لقست يف كقن إذا ُيصر وذاك َيؼدؾ العربة يف وجقد الدٓلة كػسفل
فنذا ُو ِجدت فؿـ أراد اهلل بف الخقر كؿل مـرى كؿلذج حـ ذلؽ -إن شلء اهلل تعللك -ترك إقاه واتدع وحـ
أبك إٓ ركقب إقاه فنكف كؿل قلل اهلل -عز وجؾ -يف شلن إمٓء ِ
وعـلدإؿَ ﴿ :فنِك ُف ْؿ َ
ٓ ُي َؽذ ُبق َك ََؽ َو َلؽِاـ
الظلل ِ ِؿقـ بِآي ِ
لت اهللِ َي ْج َحدُُ َ
ون﴾ [إكعلم.]33 :
َ َ

 وحـ ذلؽ حل ر ه الصحلبة -رضل اهلل تعللك عـفؿ وأرضلإؿ -وإق كثقر جدا وحـ أحثؾتف الثلبتاةعـف -عؾقف الصالة والسالم -تؽثقر الطعلم حتك أكؾ حـف العدد الؽثقر طعلم يليت يف بعض الروايلت أكاف
الؽثقر وإحثؾة عؾك إذا كثقرة ثلبتة عـ الـدال
ُط َعق ٌؿ قؾقؾ فقلكؾ حـف بنذن اهلل -عز وجؾ -العد ُد الجؿ
ُ
عؾقف الصالة والسالم -يف يقر حل حديث.أيضل قد ثدت و َك َد َع
 وحـ ذلؽ ك ْدع الؿلء بقـ أللبعف الشريػة -لؾقات اهلل ومالحف عؾقف -وإذا ًالؿلء -بنذن اهلل تعللك -حقـ وضع يده -لؾقات اهلل ومالحف عؾقف -يف إكلء قد ضلق اإلكلء عؾك يده حاـ
ِل َغ ِر اإلكلء فرأى الصحلبة -رضل اهلل تعللك عـفؿ وأرضلإؿ -الؿلء يـدع بقـ ألالبعف وكاؾ إاذا الاذي
لحقحة ٍ
ٍ
ثلبتاة ف َت َقضال العادد الؽثقار
ذكر ُتف أن ثلبت بللصحقح أو الصحقحقـ أو يف خلرجفؿل بلملكقدََ
حـ الصحلبة -رضل اهلل تعللك عـفؿ وأرضلإؿ.-
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 وحاـ ذلااؽ َحـ ِاقـ الجااذع فاانن الـداال -لااؾك اهلل عؾقااف ومااؾؿ -كاالن يخطااب إلااك ِجا ْذ ٍع كاالن يفالؿسجد والجذع إذا يؽقن إق ألؾ الشجرة فؽلن -عؾقف الصالة والسالم -يخطب إلك إذا الجذع
ثؿ إكف لؿل ُوضع لف الؿـرب -عؾقف الصالة والسالم -تحقل إلاك الؿـارب وتارك الخطداة إلاك إاذا الجاذع
فسؿع الصحلبة -رضل اهلل تعللك عـفؿ -لفذا الجذع أكقـل كلكقـ الصادل واشاتد إاذا عؾاك الصاحلبة -
رضل اهلل عـفؿ -وبؽقا حـ شدة الؿققػ الذي رأوه وقالل -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿَ « :-ب َؽا ْت َع َؾاك َحال
َكل َك ْت َت ْس َؿ ُع حِ َـ الذ ْك ِر».
إحثؾااة كؿاال قؾـاال كثقاارة وامتؼصاالؤإل يصااعبٕ :كاال كريااد الحؼقؼااة أن كااذكر كؿاالذج حااـ الاادٓل
الؿقجقدة بقـ يدي الـلس أن وبعضفؿ يسلل وأيـ الدٓئؾ؟ الدٓئؾ عـ يؿقـؽ وعاـ شاؿللؽ وحاـ
فققؽ وحـ تحتؽ وأحلحؽ وححقطة بؽ وحـ خؾػؽ وكثقر حـ الـلس ٓ يشعر ال كؿل ماقليت التادلقؾ
عؾقفل -إن شلء اهلل تعللك.-
حااـ الاادٓئؾ عؾااك ِل ادقف -لااؾقات اهلل ومااالحف عؾقااف -حاال أخااربت بااف إكدقاالء -عؾااقفؿ الصااالة
والسالم -ق ْدؾف حِـ ولػف وبقلن حقضع إجرتف وإذا حقجقد يف ُك ُتب أإؾ الؽتلب إلاك القاقم إاذا أحار
َ
الدٓئؾ حستؿر ٌة فنهنؿ حع إخػلئفؿ شقئل كثقرا حؿل يف كتدفؿ فانن يف
ُح ِفؿ أن ُيع َؾؿ ٓ بد أن ُيعؾؿ أن إذه
الحجاة عؾاقفؿ :بحقاث تتضاح إاذه الادٓئؾ وياليت إن شالء اهلل شال ٌء حاـ
كتدفؿ حـ الدٓئؾ حل تؼقم بف ُ
الدسط لفذه الؿسللةٕ :إؿقتفل.
ف ُقؼلل :قد ذكر اهلل -عز وجؾ -شلن كدقف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وشلن الدٓلة عؾقاف يف ُك ُتُاب أإاؾ
كجق ِؾ ي ْلحر ُإؿ بِل ْلؿعر ِ
اإل ِ
جدُُ و َك ُف ح ْؽ ُتُقبًا ِعـدََ ُإؿ فِل الت ْقر ِاة َو ِ
الؽتلب فؼللَ ﴿ :ي ِ
لإ ْؿ َع ِ
الؿـ َؽ ِار
وف َو َيـْ َْف ُ
اـ ُ
َ ُْ
َ ُُ
َ
ْ
َ
حااؾ َلفااؿ الطقدا ِ
وي ِ
اع َعاـْ ُْف ْؿ إِ ْلا َار ُإ ْؿ َوإَ ْيا َ
الخ َدلئِا َ
الت َو ُي َحاار ُم َع َؾ ا ْق ِف ُؿ َ
ات َع َؾ ا ْق ِف ْؿ﴾
االل ا َلتِاال َكَل َكا ْ
اث َو َي َضا ُ
َ
َُ
ُ ُ
ٍ
ِ
[إعراف ]157 :ففؿ يجدوكف قطعل ولفذا قلل تعللكُ ﴿ :ق ْؾ َيل َأ ْإ َؾ الؽِ َت ِ
قؿاقا
َلب َل ْس ُت ُْؿ َع َؾك َش ْلء َحتاك ُتؼ ُ
اإل ِ
الت ْقرا َة َو ِ
كج َقؾ﴾ [الؿلئدة ]68 :قالل شاق اإلماالم -رحؿاف اهلل تعاللك :-لاق أقالحقا التاقراة واإلكجقاؾ
َ
ٓإتدوإ :ن يف التقراة واإلكجقؾ الدٓئؾ التل تدلفؿ عؾك لدقف -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -كؿال اإتادى
أكلس حـ أإؾ الؽتلب حؿـ تركقا الفقى واتدعقا الـدل -عؾقف الصالة والسالم -حؿـ مقليت -إن شلء اهلل
كؿلذج لفؿ.
ذكر
َ
تعللكُ -

الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -لؿ ُيذكر فؼط يف كتب أإؾ الؽتلب بؾ ُذكِر ألحلبف كؿل قلل اهلل -عز
وجؾ﴿ :-ححؿدٌٌ رم ُ ِ ِ
يـ َح َع ُف َأ ِشدا ُء َع َؾك ال ُؽػ ِ
لر ُر َح َؿل ُء َب ْقـَ َُف ْؿ﴾ إلك ققلفَ ﴿ :ذل ِ َؽ َحا َث ُؾ ُف ْؿ فِال
قل اهلل َوالذ َ
ُ َ
ُ
اإل ِ
الت ْقر ِاة﴾ ثؿ قللَ ﴿ :وح َث ُؾ ُفؿ فِل ِ
كجق ِؾ َك ََز ْر ٍع َأ ْخ َر َج َش ْط َل ُه﴾ [الػتح ]29 :إلاك خار أياةُ .
فاذكرت إاذه
َ ْ
َ
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ُ
دٓئاؾ وإال
إحة بشلء كثقر حـ التػللقؾ يف كتب أإؾ الؽتالب أخ َػا ْقا حال أخ َػا ْقا حـفال ولؽاـ بؼقات
ِ
الحؼقؼة َيحتلج وحدََ ه الدٓئؾ الؿقجقدة يف كتب أإؾ الؽتلب يحتلج وحده ححلضارة
حستؿرة وإذا يف
حستؼؾةٕ :ن إذه الدٓئؾ قد اعتـك ال أإؾ العؾؿ أخذوإل حـ كتب أإؾ الؽتلب وواجفاقإؿ اال وقاد
ذكر شق اإلمالم -رحؿف اهلل تعللك -يف الجقاب الصاحقح وذكار اباـ الؼاقؿ يف كتلباف إداياة الحقالرى
كؿلذج لؿل يف كتدفؿ وأحثؾة لؿـ مـذكر إن شالء اهلل -عاز وجاؾ -حؿاـ اإتادوا حاـ أإاؾ الؽتالب بسادب
َ
الؿقجقد يف كتدفؿ و ُكعطل -إن شلء اهلل تعللك -لذلؽ كؿلذج حـف.
لؽـ خذ حسللة واحدة كلهنل الشؿس يف َو َضح الـفالر القفاقد يف الؿديـاة ثاالث قدلئاؾ كلكات إاذه
الؼدلئؾ يف الشلم الشلم حقث آمتؼرار السقلمل والعقش الرياد اتجفات إاذه الؼدلئاؾ وتركات الشالم
كحق حقضع ححادد يف الجزيارة العربقاة حاـ أماقأ الؿقاضاع عقشاة وكلكات العارب تضارب اال الؿثاؾ
فتؼقلُ :حؿك يثرب فػقفل حؿك شديدة وحـ حقث آمتؼرار ٓ يقجد امتؼرار مقلمل داخاؾ الجزيارة
العربقة ألاال باؾ إال قدلئاؾ حتـالحرة وفقؿال يتعؾاؼ بللؿديـاة كلكات فقفال قدقؾتالن كدقرتالن إؿال إوس
والخزرج وكلن بقـفؿل َح ُ
ؼلتؾ كثقر ٌة جدا.
لؿل أتك القفقد الؼدلئؾ القفقدية الثالثة إذه -أتت إلاك الؿديـاة واختلراال تحديادا إكؿال كالن ذلاؽ
فلج َر الـدل إلك إذه الؿديـة فطؿعقا أن يؽقن الـدل حاـفؿ إاؿ اتجفاقا إلاك
بسدب حل يف كتدفؿ حـ أن ُح َ
اضطرارا بسدب القضع الؼدؾل يف الؿديـة إلك أن يتحللػ بعضفؿ حاع إوس
إذا الؿقضع واض ُطروا
ً
وبعضفؿ حع الخزرج فنذا جلء قتلل بقـ إوس والخزرج وإؿ وثـققن َتؼل َتاؾ ُ
أإاؾ الؽتالب وإاؿ أإاؾ
حِؾة فقؿل بقـفؿ فؼللقا لدعضفؿ :أي شلن إذا؟! كحـ أإؾ كتلب كدخؾ يف قتلل حع إمٓء ُعدالد إوثالن
ويؼتؾ بعضـل بعضال ٕجاؾ عدالد إوثالن إامٓء! ٕن إامٓء تحاللػقا حاع إوس وإامٓء تحاللػقا حاع
الخزرج فنذا قلحت حعركة دخؾقا حعفؿ يف إذه الؿعركة.
كلن حؿل أك َث َر ُ
أإؾ الؽتلب حـ ذكره لألوس والخزرج يف تؾؽ الحؼدةٕ :هنؿ حال ُماؿقا إكصالر إٓ
قتؾ ٍ
زحلن كدل َكتدِ ُعف وكؼتؾؽؿ حعف َ
ُ
علد وإِ َر َم.
بعد أن أمؾؿقا كلكقا ُيصرحقن و َيجفرون بلكف قد أ َظؾ
ِ
قلل اهلل -عز وجؾَ ﴿ :-و َكَل ُكُقا حِـ َق ْد ُؾ َي ْس َت ْػتِ ُح َ
يـ َك َػ ُروا﴾ :يعـال يساتػتحقن باذكر أكاف
قن َع َؾك الذ َ
قد أظؾ زحلن كدل كتدعف وكؼتؾؽؿ حعف قتؾ علد وإرم ﴿ َف َؾؿل َجل َء ُإؿ حل َع َر ُفقا َك َػ ُروا بِ ِف﴾ [الدؼارة ]89 :فؼالل
إوس والخزرج :واهلل! إكؽؿ كـتؿ ُتخربوكـل بشلن إذا الـدل وبقلػف فلكثرإؿ أبك أن ُيمحـ وقد روى
اإلحلم أحؿد -رحؿف اهلل -بسـده عـ َما َؾ َؿ َة باـ ماالح َة باـ َو ْقا ٍ
جالر
ش -رضال اهلل عـاف -قالل :كالن لـال ٌ
يفقدي يف بـل عدد إشفؾ فخرج عؾقـل يقحل حـ بقتاف قداؾ حدعا ِ
ث رماقل اهلل -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ-
ََْ
ً
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ٍ
ٍ
ِ
أوثالن
ألاحلب
بقسقر فذكر الدعث والؼقلحة والحسـلت والؿقزان والجـة والـلر قلل ذلؽ ٕإؾ شارك
ٓ يرون بعثل كلئـل بعد الؿقت فؼللقا لف :ويحؽ يل فالن! ترى إذا كلئـل أن الـلس ُيدعثقن بعد حقاؿ إلك
دار فقفل جـة وكلر ُي ْج َزون فقفل بلعؿللفؿ؟! قلل :كعؿ والذي ُيح َؾػ بف! لقد أن لف بحظف حاـ تؾاؽ الـا ِ
لر
أعظؿ َتـقر يف الدكقل ُي ْح ُؿقكف ثؿ ُيدخؾقكف إيله ف ُق ْط َدؼ بف عؾقف وأن يـجاق حاـ تؾاؽ الـالر يادا قاللقا لاف:
ُ
ويحؽ وحل ية ذلؽ؟ قلل :كدل يدعث حـ كحق إذه الدالد وأشلر كحق حؽة والقؿـ قلل مؾؿة :فقاهللِ! حل
أظف ِركال فآ َحـال باف وكػار بغ ًقال
ذإب الؾقؾ والـفلر حتك بعث اهلل رمقلف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وإاق باقـ ُ
ِ
وحسدً ا وإذا كؿل قؾـل ققلف -عز وجؾَ ﴿ :-و َكَل ُكُقا حِـ َق ْد ُؾ َي ْس َت ْػتِ ُح َ
يـ َك َػ ُروا﴾ [الدؼرة.]89 :
ً
قن َع َؾك الذ َ
وقد قلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -كؿل يف الدخلريَ « :لق حـ بِل َع َشر ٌة حِـ ا ْلقف ِ
قد َٔ َح َـ بِا َل ا ْل َق ُفاق ُد»
َ َ َُ
ْ َ َ
وإااؿ كاارباؤإؿ وقااد حااـ بااللـدل -لااؾك اهلل عؾقااف ومااؾؿ -حااـ أإااؾ الؽتاالب كؿاال مااقليت الؿقفؼااقن
الؿسددون الذيـ ثروا الحؼ عؾك الفقى.
والذي حـ حـ القفقد يف الؿديـة إق أعؾؿ القفقد عؾك اإلطالق يف زحـف بشفلدة القفقد وإق عدد اهلل
بـ َم َالم -رضل اهلل تعللك عـف وأرضله -فؼاد روى الدخالري عـاف قِصاة إماالحف وإاق أكاف أتاك ومالل
ِ
َ
حسلئؾ فؾؿل أجلبف الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -عـفل قلل :يل
ثالث
الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -عـ
رمقل اهلل! إن القفقد قق ٌم ُبفت يعـل أإؾ اتلن وإهنؿ ْ
إن يعؾؿقا بنماالحل َي ْد َفتاقين فال ْد ُعفؿ واماللفؿ
عـل فدعلإؿ الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وكلن ابـ َم َالم يف بعض الؿـزل ٓ َي َر ْوكف فؼللَ « :أي َر ُج ٍؾ
فِق ُؽ ْؿ َع ْد ُدُ اهللِ ْب ُـ َم َال ٍم؟» قللقا :خقركال واباـ خقركال وأعؾؿـال واباـ أعؾؿـال إـال أقاروا واع فاقا قالل:
« َأ َر َأ ْي ُت ْؿ إِ ْن َأ ْم َؾ َؿ؟» قللقا :أعلذه اهلل حـ ذلؽ كسلل اهلل العلفقة والسالحة يستعقذون حـ الفادى فؼالل:
« ْ
اخ ُر ْج َع َؾ ْق ِف ْؿ َيل ا ْب َـ َم َال ٍم» فؼلل :إين أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن ححؿدا رمقل اهلل فؼللقا :شركل وابـ
شركل ومدقه وكللقا حـف يعـل كؿل قلل :إن القفقد ققم ات.
وحؿـ أمؾؿ حـ كرباء الـصلرى يف زحـف الـجلشل -رحؿف اهلل تعللكَ -أ ْلا َح َؿة حؾاؽ الحدشاة فؼاد
روى اإلحلم أحؿد عـ أم مؾؿة -رضل اهلل عـفل -خرب إجرة حـ إلجر حاـ ألاحلب الـدال -لاؾك اهلل
عؾقف ومؾؿ -حـ الحدشة وحل كلن حـ إرملل كػلر قريش وراءإؿ إلك الـجلشل حـ يطؾب حـف أن يردإؿ
إلك حؽة وكلن الـجلشل رجال علدٓ فلبك أن َي ُردإؿ حتك يسللفؿ وإؿ الذيـ اختلروا َب َؾ َدَ ه عـ مادب
تركفؿ ديـ ققحف وإتقلهنؿ إلقف فؾؿل جلؤوا مللفؿ .فؼلل جعػر بـ أبل طللب -رضل اهلل عـف :-كـل ققحل
أإؾ جلإؾقة كعدد إلـلم حتك بعث اهلل إلقـل رمقٓ حـل كعرف لادقف وأحلكتاف وعػلفاف فادعلكل إلاك اهلل
وعدد عؾقف أحقر اإلمالم.
لـُ َقح َدَ ه وكخؾع حل ُكـل كعدد حـ إوثلن َ
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فؼلل الـجلشل :إؾ حعؽ حؿل جلء بف حـ عـد اهلل شلء؟
قلل جعػر :كعؿ.
قلل :فلقر ْأه عؾقف.
فؼرأ جعػر لدرا حـ مقرة حريؿ فدؽك الـجلشل حتك َأ ْخ َض َؾ لحق َتف وبؽت أملقِ َػ ُتف حقـ مؿعقا
حل تال عؾقفؿ ثاؿ قالل الـجلشال :إن إاذا -واهلل! -والاذي جالء باف حقماك لقخارج حاـ حشاؽلة واحادة.
وأمؾؿ الـجلشل -رحؿف اهلل تعللك -ولؿل حلت لؾك عؾقف الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -لالة الغلئب.
وقد ذكر اهلل تعللك عـ أإؾ الؽتلب إمٓء أهنؿ يعرفقن الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حعرفة تلحاة
فؼااللَ ﴿ :ي ْع ِر ُفق َك ا ُف َك ََؿاال َي ْع ِر ُفا َ
اقن َأ ْبـَاال َء ُإ ْؿ﴾ [الدؼاارة]146 :

فؽاالكقا ٓ َي ُش اؽقن يف لاادقف -عؾقااف الصااالة

والسالم -وأكف قد أظؾ زحلكف وأكف إق الذي ُذكر يف كتدفؿ بقلػف.
وقد قلل اهلل -عز وجاؾ﴿ :-و َلؿال جالءإؿ كِ َتَالب ح ِ ِ ِ
اؿ َو َكَال ُكُقا حِاـ َق ْد ُاؾ
ٌ ْ
َ
اـ عـاد اهلل ُح َصاد ٌق ل َؿال َح َع ُف ْ
َ َُ ْ
ِ
َي ْس َت ْػتِ ُح َ
يـ َك َػ ُروا﴾ [الدؼارة ]89 :روى ابـ جرير عـ عللؿ بـ عؿر بـ قتالدة عاـ أشاقلخ حاـ
قن َع َؾك الذ َ
إكصلر أهنؿ ذكروا أن أية كزلات يف إكصالر والقفاقد الاذيـ كالكقا جقاراهنؿ قاللقا :كـال عؾقكالإؿ يف
الجلإؾقة وكحـ أإاؾ شارك فؽالكقا يؼقلاقن :إن كدقال َ
اهلل رماقلف
أن َح ْد َع ُثاف قاد أ َظاؾ زحل ُكُاف فؾؿال َب َعا َث ُ
واتدعـله كػروا بف رواه ابـ جرير.
فللحللؾ أن دٓئؾ لدق الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -والعالحلت الؿمكادة عؾقاف -لاؾقات اهلل
ومالحف عؾقف -حعؾقحة حعروفة وٕجؾ ذلؽ حـ باف حاـ حاـ حاـفؿ حؿاـ إاداه اهلل وقادم الحاؼ عؾاك
إقاه فألجؾ ذلؽ حـقا وكجقا وأحل حـ قدّّ م إقاه وأبك ففمٓء كثقارون وإاؿ يف القفاقد أكثار حاـفؿ يف
الـصلرىٕ :ن الذيـ حـقا حـ الـصلرى كثقر جدإ :ن اهلل ذكار أن الـصالرى ضاللقن أحال القفاقد فاذكر
أهنؿ حغضقب عؾقفؿ والؿغضقب عؾقفؿ ُمؿقا بذلؽٕ :هنؿ عؾؿقا الحؼ وتعؿدوا عـلده أحل الـصلرى
يف الجؿؾااة حاال كؼااقل جؿااقعفؿ كؼااقل يف الجؿؾااة :ضااللقن :أي تاالئفقن والتلئااف إذا ُدل وققااؾ لااف :إااذا
الطريؼ فنكف إذا أراد السالحة فنكف يسؾؽف ولفذا َح َـ عدد كثقر حـ الـصلرى.
حـ ذلؽ الخرب الذي رواه حسؾؿ عـ الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أن رجال حـ أحدالر القفاقد أتاك
َ
حسلئؾ قلل -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿَ « :و َيـْ َػ ُعا َؽ إِ ْن
الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وقلل :إين ملئؾؽ عـ
َأ َج ْد ُت َؽ» قلل :أمؿع بلذين فسلل الـدل -لؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -عاـ إاذه الؿسالئؾ ثاؿ مالل الـدال -
لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بؿ يؽقن القلد؟ يعـل يف بطـ أحف حقـ يؽقن ذكرا أو يؽقن أكثك فلخربه -لؾك
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اهلل عؾقف ومؾؿ -وكلن قالل قدؾفال إين مالئؾؽ عاـ حساللة ٓ يعؾؿفال إٓ اثـالن أو كدال فالخربه -عؾقاف
الصالة والسالم -فؼلل :أشفد أكؽ كدل وإذا حـ أكلبر أحدلرإؿ.
الدٓئؾ عؾك إذا يف الحؼقؼة كثقرة والادٓئؾ والـصاقص الؿقجاقدة يف كتادفؿ كثقارة وتجادإل يف
حثؾ كتلب الشق رحؿة اهلل الفـدي -رحؿف اهلل تعللك -وكتلبف امؿف (إظفلر الحؼ) وإق حـلظرة كربى
جرت بقـ الشق رحؿة اهلل إذا وبقـ كدقر الؼسلومة يف الفـد يف ف ة آحتالل الربيطلين وكلكت حـلظرة
علحااة فجؿااع الشااق رحؿ اة اهلل -رحؿااف اهلل تعااللك -جؿااع جؿؾااة حااـ أقااقال الؿسااقح حااـ الـصااقص
الؿقجقدة يف اإلكجقؾ دالة عؾك أن الؿسقح عددٌٌ حـ عدلد اهلل والـصقص الدالة عؾك لدق الـدل -لؾك
اهلل عؾقف ومؾؿ -وكلكت حـلظرة فللؾة جدا وكلن أثرإل كدقرا عؾك الـلس وعؾؿقا بعدإل الحؼ.
وإـلك عادة كتاب فللعؾؿالء اعتـاقا -رحؿفاؿ اهلل تعاللك -بـؼاؾ إاذه الـصاقص وإاؾ ُتـؼاؾ إاذه
الـصقص؟ إلؾ أهنل حل ُتـؼؾ إٓ لدقلهنل ٕإؾ الؽتلب أحل كحاـ فػال ُيـْ َقا ٍة وهلل الحؿاد عـفال خللاة
العلحة العلحة لقسقا يف حلجة إلك أن ُيؼالل :يف التاقراة كاذا يف اإلكجقاؾ كاذا وإكؿال إاذا عـاد الؿـلقشاة
وعـدحل يدرمفل طؾدة العؾؿ وأحثللفؿ كعؿ لؽـ عؾاك أٓ تؽاقن حؿال ُيػشاكٕ :ن الاذي يـدغال أن ُيػشاك
و ُي َ
ـشر إق كصقص الحؼ يف كتلب اهلل ومـة كدقف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ.-
حـ الدٓئؾ العظقؿة عؾك كدقتف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -إخدالره بغقاقب حػصاؾة بعضافل وقاع يف
زحـف وشلإده الـلس وبعضفل وقع بعده.
وحـ أشفر حل وقع يف زحـف -عؾقف الصالة والسالم -حل ذكره اهلل تعللك يف مقرة الروم قلل اهلل -عاز
ِ ِ
ض و ُإؿ حـ بع ِد َي َؾدِ ِفؿ مق ْغؾِد َ ِ
ِ
ِ
قـ﴾ [الاروم-2 :
قن * فل بِ ْض ِع ماـ َ
ْ َ َ ُ
ْ َْ
وجؾُ ﴿ :-يؾِ َدت الرو ُم * فل َأ ْد َكَك إَ ْر ِ َ
]4

قلل ابـ عدلس -رضل اهلل عـفؿل :-كلن الروم أإؾ كتلب وكلن الؿسؾؿقن ُيحدقن أن يظفروا عؾاك

أإؾ فلرسٕ :ن أإؾ فلرس أإؾ أوثلن وكلن الؿشركقن يحدقن أن يظفر أإؾ فلرسٕ :هنؿ أإؾ أوثلن
فؾؿل التؼك الروم بللػرس يؾدقا لفذا قلل تعللكُ ﴿ :يؾِد ِ
ت الرو ُم﴾ ثاؿ أخارب تعاللك عاـ خاربٍ يقدال أن
َ
ِ ِ
ِ
ِ
قـ﴾ [الروم ]4 :الدِضع يف
الروم حـ َب ْعد َي َؾدِفؿ مقغؾدقن وحدد -عز وجؾ -الؿدة فؼلل﴿ :فل بِ ْض ِع مـ َ
لغة العرب حل دون العشرة.
فؾؿل مؿع كػلر قريش اذه أية التل كزلت عؾك الـدل -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -قاللقا ٕبال بؽار -
َ
تعالل فؾـؼالحرك ولـحادد
رضل اهلل تعللك عـاف :-إن لالحدؽ يؼاقل :إن الاروم ماتغؾب بعاد أن يؾدات
مـقات فنن يؾب الروم فؾؽ كذا وكذا وإن يؾدت الػرس فؾـل كذا وكذا إذا قطعل يف حؽة قدؾ تحريؿ
الؼؿلر وإٓ فللؼؿلر ححرم.
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فحد أبق بؽر -رضل اهلل عـف -خؿس مـقـ فؿضت خؿس ماـقـ ولاؿ يـتصار الاروم فشاؼ ذلاؽ
َ
عؾك الؿسؾؿقـ وافتتـ بذلؽ الؽػلر فؼلل الـدل -لؾك اهلل عؾقاف وماؾؿٕ -بال بؽار -رضال اهلل عـاف-
ِ ِ
ِ
قـ﴾
حرا إيله أن َيزيدإؿ يف الؿدة فزادإؿ أبق بؽر يف الؿدة مـتقـٕ :ن اهلل تعللك يؼقل﴿ :فال بِ ْضا ِع ماـ َ
[الروم]4 :

والدضع حل دون العشرة فؾؿال حضات ماـتلن اكتصار الاروم وكالن إاذا حاـ إمادلب الؽدقارة

لظفقر لدق رمقل اهلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وإٓ حـ يعؾؿ أكف يف بضع مـقـ تحديدا ماتغؾب إاذه
إحة تؾؽ إحة ثؿ إن الروم كلكقا قد ُكسروا كسرة شديدة عؾك يد ال ُػرس يف الؿرة إولاك فللؿتصاقر
أهنؿ ُذل قا ذٓ شديدا لؽـ اهلل تعللك شلء أن يـتصروا وجعؾ يف ذلؽ عربة ولفذا أماؾؿ عادد حاـ كػالر
قريش بعد كزول إذه أية.
حـ الدٓئؾ قؾـل إذن إخدلره -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -ماقاء يف الؼار ن أو يف الساـة بغقاقب حػصاؾة
الع ِة:
اعادُُ ْد ِماتل َبا ْق َـ َيادََ ِيالس َ
تؼع وحـ ذلؽ حل رواه الدخلري عـف -عؾقف الصاالة والساالم -أكاف قاللْ « :
حقتِل ُثؿ َف ْتْح بق ِ
لضا ُة ا ْلؿ ِ
الن َي ْل ُخ ُاذ فِاق ُؽ ْؿ َك ُؼ َع ِ
ت ا ْل َؿ ْؼ ِد ِ
س ُثاؿ ُحق َت ٌ
الل َحتاك ُي ْع َطاك
امتِ َػ َ
ُ َْ
َْ
َ
الص ا ْل َغاـَ َِؿ ُثاؿ ْ
َلر َفق َظؾ م ِ
ِ ِ
لخ ًطل ُثؿ فِ ْتـَ ٌة َٓ َي ْد َؼك َب ْق ٌت حِ َـ ا ْل َع َر ِ
ب إِٓ َد َخ َؾ ْت ُف ُثؿ ُإدْْ َكَا ٌة َت ُؽ ُ
اقن َب ْقاـَ ُؽ ْؿ َو َبا ْق َـ
الر ُج ُؾ حل َئ َة ديـَ ٍ َ
َ
ِ
ِ
َبـ ِل ْإَ ْل َػ ِر َف َق ْغ ِد ُر َ
قـ َيل َي ًة
قـ َيل َي ًة» يعـل راية تحت ثؿلكقـ راية « َت ْح َت َث َؿلك َ
ون َف َق ْل ُتق َك ُؽ ْؿ َت ْح َت َث َؿلك َ
َت ْح َت ُكؾ َيل َي ٍة ا ْثـَل َع َش َر َأ ْل ًػل» الحديث رواه الدخلري وإذه أحقر حػصؾة فدعد وفلتف -لاؾك اهلل عؾقاف
ومؾؿُ -فتحت بقت الؿؼدس ٓحظ أن بقت الؿؼدس كلكات تحات ياد أقاقى قاقة ذلاؽ الققات وإاؿ
وأيضل بقت الؿؼدس لفل حؽلكة عظقؿة جدا فػتح بقت الؿؼدس بنخدلره -عؾقف الصالة والسالم-
الروم
ً
لؿ تؿض إٓ مـقات يسقرة وفتحت َز َح َـ عؿر -رضل اهلل عـف.-
ثؿ الؿقتلن وإق الؿقت الؽثقر « َي ْل ُخ ُذ فِق ُؽ ْؿ َك ُؼ َع ِ
لص ا ْل َغـَ َِؿ» وقد تقيف عدد كدقر حـ الؿساؾؿقـ يف
طلعقن َع َؿ َقاس وإق الؿراد بللحديث إـل وأخرب بعد ذلؽ أن الؿلل مقستػقض و َك ُثا َر الؿالل جادا يف
الـلس وكلكقا شديدي الػؼر تعؾؿقن أن الـدل -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -كالن يؿار بدقتاف ثالثاة إإؾاة ٓ
يققد يف بقتف كلر قلل عروة -رضل اهلل عـف -لعلئشة :يل خللة حل يؼقتؽؿ؟ قلل :إمقدان :التؿر والؿلء.
حقـ ُيؼلل لفمٓء بلن الؿلل مقستػقض ثؿ يؼع ذلاؽ حاـ ثالر الػتاقح الؽثقارة التال فتحات فؽثار
الؿلل وتقاردت عؾك الؿسؾؿقـ أكقاع حـ آكػتلح والرخلء الشديد بعد ذاك الضقؼ حـ العقش.
« ُثؿ فِ ْتـَ ٌة َٓ َي ْد َؼك َب ْق ٌت حِ َـ ا ْل َع َر ِ
ب إِٓ َد َخ َؾ ْت ُف» وإذا الػتـة إل حال وقاع بعاد حؼتاؾ عثؿالن -رضال اهلل
تعللك عـف وأرضله -فنن الجؿلعة اشتد حل أللال ثؿ وقاع حال وقاع حاـ حعركاة الجؿاؾ ثاؿ حال وقاع يف
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ِ
قـ رضل اهلل عـ ألحلب ححؿد -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أجؿعقـ فققع إاذا كؿال أخارب -
حعركة لػ َ
عؾقف الصالة والسالم.-
وأخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بعد ذلؽ عـ ُإدكة تؽقن بقــل وبقـ بـل إلػر وإؿ الاروم ُماؿقا
بـل إلاػرٕ :هناؿ لاػر فالخرب أهناؿ ماقغدرون بعاد إاذه الفدكاة وماقلتقن يف إاذا العادد الؿؼالرب
ِ
قـ َيل َي ًة َت ْح َت ُكُؾ َيل َي ٍة ا ْثـََل َع َش َر َأ ْل ًػل» عدد كدقر.
لؾؿؾققن « َت ْح َت َث َؿلك َ
وإذه تػللقؾ يقدقة حـفل حل وقع ور ه الـلس عقلكل فل ْحر فتح بقت الؿؼدس أيفل اإلخقة أحر عجب:
ٕن كقن بقت الؿؼدس ُيػ َتح وإق تحت يد الروم إذا أحر يلية يف العجب ٓ يؿؽـ أن يصادقف أحاد إٓ
حـ إق حققـ برمقل اهلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وإٓ فؽقػ ُيخارب -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -بالن إاذا
الؿقضع شديد إإؿقة الذي ُتسقطر عؾقف قق ٌة إل أكرب ققة يف ذلؽ الققت مقػتح ثؿ يرتدف -لاؾك اهلل
عؾقف ومؾؿ -حقيت ثؿ فتح بقت الؿؼدس ثؿ يتحؼؼ حل أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -عؾاك التػصاقؾ؟!
إذا كؿل قؾـال اإلخدالر باللغققب الؿػصاؾة ااذه الطريؼاة ٓ شاؽ أهنال حاـ دٓئاؾ كدقتاف -لاؾك اهلل عؾقاف
ومؾؿ.-
وحـ ذلؽ حل أخرب اهلل تعللك قدؾ ذلؽ والصحلبة -رضل اهلل عاـفؿ -يف حؽاة عؾاك حالل حاـ شادة
القضع والصعقبة وعظؿة تسؾط الؽػلر عؾقفؿ فقـزل اهلل عالم الغقاقب ﴿و َل َؼادْْ َك َتدـََال فِال الزب ِ ِ
اـ
اقر ح ْ
ْ
َ
ُ
بع ِد الذ ْك ِْر َأن إَر َض ي ِر ُثفال ِعد ِ
الد َي الصالل ِ ُح َ
قن﴾ [إكدقالء ]105 :فالخرب تعاللك بلهنال ماتقرث إرض يف
َ َ َ
َْ
ْ
مقرة حؽقة وكلن الصحلبة عؾك حلل حـ تسؾط الؽػلر عؾقفؿ ٓ يخػك عؾاقؽؿ حثؾاف حتاك إهناؿ اشاتؽقا
لؾـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حل يؾؼقن حـ شدة الؽػلر فؼلل -عؾقف الصالة والسالم« :-واهلل» وإاذا يف
ِ
ِ
ِ ِ
ب َع َؾك
ب حِ ْـ َلـْ َعل َء إِ َلك َع َدَ َن َٓ َي َخ ُ
اهلل َوالذ ْئ َ
اهلل َإ َذا ْإَ ْح َر َحتك َي ْؿش َل الراك ُ
لف إِٓ َ
حؽة « َواهلل! َل ُقتؿـ ُ
َيـَ ِؿ ِف».
كؾ إذه دٓئؾ حػصؾة وحـفل حل أخرب بف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حـ فتح فلرس وإخدلر مراقة بـ
ُج ْع ُشؿ بلن فلرس متػتح وأن كـقز كسرى م ُتـ َػؼ يف مادقؾ اهلل فؾؿال قالل« :كِ ْسا َرى» قالل :كسارى باـ
إرحز؟! قلل« :كِ ْس َرى ْب ُـ ُإ ْر ُح َز» ثؿ تحؼؼت حثؾ إذه الدٓئؾ واهلل تعللك ٓ ُيخؾػ الؿقعلد.
لــظر أيفل اإلخقة أن يف الدٓئؾ الؿحقطة بـل كحـ إؾ إـلك دٓئؾ ححقطة بـال حؿال أخارب -لاؾك
اهلل عؾقف ومؾؿ-؟ أٓ حل أكثرإل وقد ولػ -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -إذه إحة بؿل مقؼع لفل حاـ فتاقح
عظقؿة وقد أخرب اهلل تعللك عـ فتقح عظقؿة ماتؽقن لفاذه إحاة ووعاد تعاللك وإاق الاذي ٓ يخؾاػ
ض َكَؿال اما َت َْخ َؾ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ
ػ الاذ َ
اهلل الذ َ
يـ َحـُُقا حـ ُؽ ْؿ َو َعؿ ُؾقا الصلل َحلت َل َق ْسا َت َْخؾ َػـ ُف ْؿ فال إَ ْر ِ َ ْ
وعده ﴿ َو َعدََ ُ
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ٓ ُي ْش ِار ُك َ
حِـ َق ْدؾِ ِف ْؿ َو َل ُق َؿؽـََـ َل ُف ْؿ ِديـَ َُف ُؿ ال ِذي ْار َت َضك َل ُف ْؿ َو َل ُق َدد َلـ ُفؿ ح ْـ َب ْع ِد َخ ْاقفِ ِف ْؿ َأ ْحـاًا َي ْع ُدادُُ و َكَـ ِل َ
ُقن
بِل َش ْقئًا﴾ [الـقرٕ :]55 :ن التقحقد وترك الشرك علقدتف التؿؽقـ يف إرض بقعد اهلل -عز وجؾ.-
فللذي ُيؼقؿ أحره عؾك التقحقد وكدذ الشرك يؿؽـف اهلل وعدا يتحؼؼ وإذا حل وقع فنن اهلل تعللك فتح
أفاقاج إلئؾاة حاـ
حـ الػتقحلت واتسعت وهلل الحؿد دولاة اإلماالم ودخاؾ يف دياـ اهلل -عاز وجاؾ-
ٌ
إحؿ ٓ ُيحقط اؿ وٓ ُيحصقفؿ إٓ اهلل تعللك تحؼقؼل لقعده مدحلكف وتعللك.
بشلئر لفذه إحة وإل كثقارة وكؿال أخارب
وإؽذا حل أخرب بف -عؾقف الصالة والسالم -حـ أحقر فقفل
ُ
ِ
اكتؽالس َحاـ اكاتؽس يف إاذه
أيضل بللتغقرات التل ماتؼع حاـ
اذه الدشلئر -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أخرب ً
إحةٕ :ن الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿُ -ب ِع َث لقدقـ لألحة حل تحتلجف فنخدلره -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ-
اذه إحقر التل متمدي إلك شلء حـ التغقر والتزعزع إق حـ إقلحة الحجة عؾك حـ بعده قالل -لاؾك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قب ِخ َر َإال فِا َت ٌـ
اهلل عؾقف ومؾؿ -كؿل يف لحقح حسؾؿ« :إِن َإذه ْإُح َة ُجعا َؾ َعلف َق ُت َفال فال َأول َفال َو َم ُقصا ُ
قر ُتـْؽِ ُرو َك َفل» ثؿ أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بلن الػتـة تليت فقؼقل الؿامحـَ « :إا ِذ ِه ُح ْفؾِ َؽتِال» ثاؿ
َو ُأ ُح ٌ
تـؽشػ ثؿ تليت فتـة أشد حـفل فقؼقل « َإ ِذ ِه َإ ِذ ِه» إلك يقر ذلؽ حؿل أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ.-
وحـ ذلؽ حل أخرب حـ التغقر يف حثؾ ققلف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -و َطدا ْؼ إاذا الحاديث واكظار يف
لذب وي َؽذب فِقفل الص ِ
ِ
ِ
وضع الـلس « َي ْلتِل َع َؾك الـ ِ
لد ُق َو ُي ْم َت َؿ ُـ
اع ٌ
لس َمـَ َق ٌ
ات َخد َ
لت ُي َصد ُق ف َقفل ا ْل َؽ ُ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ َو َيـْطِا ُؼ فِ َقفال الر َو ْيدِ َضا ُة» ققاؾ :وحال الرويدضاة؟ قالل« :الر ُجا ُؾ التلفِا ُف
ف َقفل ا ْل َخلئ ُـ َو ُي َخق ُن ف َقفل ْإَحا ُ
أيضل.
َي َت َؽؾ ُؿ فِل َأ ْح ِر ا ْل َعلح ِة» رواه ابـ حلجة وإذا لػظف ورواه أحؿد ً
الرجؾ التلفف حقـ يتؽؾؿ يف أحر العلحة إذا حقضع ٓ يؾقؼٕ :ن التلفف لقس لف إٓ التػلإة أحر العلحة
ٓ يتؽؾؿ فقف إٓ حـ قِ َد ِؾ أإاؾ ال َػ ْضاؾ والؽِ َدا ِر والؿعرفاة باللعؾؿ الشارعل و ُأول ِال العؾاؿ وأإاؾ الدصاقرة
فللتلفف يتؽؾؿ يف أحر العلحة! وإؽذا حل أخرب :يصدق الؽلذب ويؽذب الصلدق ويخقن إحاقـ ويامتؿـ
الخلئـ وإؽذا إلك ققلف :ويـطؼ فقفل الرويدضة.
وحـ ذلؽ وقريب حؿل يتعؾؼ بللرويدضة الػتـة بؿـ لقس يف قؾقاؿ ذرة حـ اإليؿلن وتعظقؿفؿ كؿل
ػ وضع الؿسؾؿقـ وللروا يـظرون
إق حللؾ يف عدد كثقر حؿـ اشتفروا يف الػ ات السلبؼة حقـ َض ُع َ
إلك أعدائفؿ بـظر العؾق افتتـ كثقر حـ الؿسؾؿقـ امٓء بؽتدفؿ بلفؽلرإؿ وامتؿر ذلاؽ إلاك القاقم
ولػ -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -إمٓء الذيـ يػتتـ اؿ بؼقلفَ « :حتك ُي َؼ َلل ل ِؾر ُج ِؾَ :حل َأ ْج َؾ َدَ ُه! َحل َأ ْظ َر َفا ُف!
حل َأ ْع َؼ َؾف! وحل فِل َق ْؾدِ ِف حد ُة َخرد ٍل حِـ إِيؿ ٍ
لن» اكظر القلػ الدققؼ كقػ يػتـ الـلس بؿاـ إاؿ حاـ أإاؾ
ْ َ
َ
ْ َ
ُ َ َ
َ
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التػلإة وحـ ٓ يستحؼقن أن يمبف اؿ فقرفعاقن ويقلاػقن بللجؾاد والظارف والعؼاؾ وإاؿ لاقس يف
قؾقاؿ حثؼلل ذرة حـ إيؿلن والحديث رواه الدخلري.
وحـ ذلؽ إخدلره -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بؿل مقؼع حـ آفتتلن بللؽػلر وشادة تتداع حال إاؿ عؾقاف
حـ أحقال والتشدف اؿ يف أحقر وأحقال حتعددة كثقرة فؼلل كؿل يف الصحقحقـَ « :ل َتتدِ ُعـ َمـَ َـ َحا ْـ َكَا َ
لن
اعل بِ ِذ َرا ٍع َحتك َل ْق َد َخ ُؾقا ُج ْح َر َضب َلا َدَ َخ ْؾ ُت ُؿق ُه» تلحاؾ إاذا
َق ْد َؾ ُؽ ْؿ َح ْذ َو ا ْل ُؼذ ِة بِل ْل ُؼذ ِة ِش ْد ًرا بِ ِش ْد ٍر َو ِذ َر ً
القلػ « َحتك َل ْق َد َخ ُؾقا ُج ْح َر َضب َلدََ َخ ْؾ ُت ُُؿق ُه» جحر الضب تعؾؿ ضقؼف الشاديد فقاف َدٓلاة عؾاك أن
إـلك حـ مقؼؾد يف إذه إحة َ
أإؾ الؽػر حتك يف إحقر التل ُي َت َعجب حـ التؼؾقاد فقفال كؿال أن اإلكسالن
يتعجب لق رأى حـ يريد أن يدخؾ ُجحر ضب فسققجد يف إذه إحة حـ يتدع إمٓء إذا آتدلع الشاديد
يف مؼقؿ أفؽلرإؿ ويف خدقث اعتؼالدإؿ ويف أحاقر كثقارة حاـ أحاقالفؿ وحال إاؿ عؾقاف حاـ الطرائاؼ يف
الؿعقشة ففذا ولػ دققؼ لق أن أحدا أراد أن يصػ بف حؿـ إق حشلإد الققم إذا القضع لؿل اماتطلع
أن يليت ب ُعشر حعشلر إذا القلػ الدققؼ الذي أخرب بف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ.-
اكحط كثقرون و ُفتـقا بؿل عؾقف أإؾ الؽػر حاـ أحاقر إال يف أشاد درجالت الادكق وآكحطالط
وقد َ
ٍ
فلمدة وعلش إامٓء خادحل لفاذه الؿدالدئ الضاللة فؽاؿ لارع حاـ الـالس
مقاء حـ اتدلعفؿ يف عؼلئدََ
ُ
كللخدام لفل يـشروهنل كشارا كلكؿال
وفتـ بلٕفؽلر الشققعقة يف السـقات والحؼب الؿلضقة حتك علشقا
فقف الجـة حقعقدون ال أفؽلر يلية يف التػلإة ويف السخػ ويف الساؼقط ولفاذا ماؼطت يف فا ة زحـقاة
ُيعد مؼقط الشققعقة يف تؾؽ الػ ة ُي َعد مؼقطل كلدرا جدا يف إفؽالر بعاض إفؽالر حتاك وإال تلففاة
والؿذاإب والؿدلدئ تدؼك ف ة طقيؾة إذه اكتشرت اكتشلرا لؿ تدؼ قلرة واحادة يف العاللؿ إٓ واكتشارت
فقفل ثؿ إقت حرة واحدة وإؽذا جؿؾة حـ إفؽلر والؿذاإب الدكِقاة الدلطؾاة ذات العؼلئاد الػلمادة
الؿساتغربة بؿال عؾقاف أإاؾ الؽػار
كثقر حـ الـسلء والرجلل يف التشادف بللؿظالإر
َ
ِز ْد عؾك ذلؽ حل وقع فقف ٌ
التل يـؽرإل ذو الػطرة السقية الذي عـده فطرة مقية ُيـؽر إذا آتدلع العجقب الغريب والتشدف الشديد
امٓء يف أحقر يلكػ العلقؾ ذو الػطرة السقية أن يتشدف فقفل بلحدٕ :كل كؿل قلل -لؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ:
« َحتك َل ْق َد َخ ُؾقا ُج ْح َر َضب َلدََ َخ ْؾ ُت ُُؿق ُه».
حـ دٓئؾ كدقتف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -إخدالره بؿال ماقؼع يف إاذه إحاة التال بـلإال لاؾقات اهلل
ومالحف عؾك التقحقد وحلت -عؾقف الصاالة والساالم -وقاد أدى الرماللة وبؾاغ إحلكاة وحالت وإاذه
إحة عؾك أكؿؾ حل يؽقن حـ التقحقد حتك للرت أحة التقحقد التل ٓ كظقر لفل يف ملئر إحؿ أخارب -
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لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بلن إذا الحلل مقتغقر فلخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بلن الشارك ماقظفر وأكاف
مقعقد حـ جديد وذلؽ يف عدد حـ إحلديث الثلبتة عـف -عؾقف الصالة والسالم.-
وبعض إذه إحلديث مدحلن اهلل العظقؿ ُربط بؿققع وبؿؽلن حعقـ وبقثـ ححدد أخرب -لؾك اهلل
عؾقف ومؾؿ -أكف حـ أوثلن الجلإؾقة م ُقعلد حـ جدياد وذلاؽ حال رواه الدخالري -رحؿاف اهلل تعاللك -يف
لع ُة َحتاك َت ْضا َط ِر َب
أيضل أن الـدال -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -قاللَ َٓ « :ت ُؼاق ُم السا َ
لحقحف ورواه حسؾؿ ً
لت كِس ِ
س َع َؾك ِذي ا ْل َخ َؾ َص ِة» يؼقل الاراوي :وذو الخؾصاة طليقا ُة َد ْو ٍ
لء َد ْو ٍ
س التال كالكقا َيع ُدادون يف
َأ َل َق ُ َ
الجلإؾقة.
بقب الدخلري -رحؿف اهلل تعللك -عؾك إذا الحديث بؼقلف :بلب تغقر الزحلن حتك يعددوا إوثلن.
وبقب عؾقف ابـ حدلن بؼقلف :بلب ظفقر عالحلت الجلإؾقة يف الؿسؾؿقـٕ :ن إذه إحقر حـ أحاقر
الجلإؾقة تضطرب ألقلت كسلء دوس يعـل أهناـ يطػاـ ااذا الؿعداقد يف الجلإؾقاة الاذي كالن أماالففؿ
يعددوكف يف الجلإؾقة.
ويف لحقح حسؾؿ أن الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿَ -حد َد الدؾدة التل ماقؽقن فقاف إاذا وأخارب أهنال
بؾدة ُت َدل َلة وإل حقجقدة أن يف جـقب الؿؿؾؽة وإؾ وقع إذا أو لؿ يؼع؟ وقع وأدركف تالحقذ الشق
ححؿد بـ عدد القإلب -رحؿف اهلل تعللك -فؾؿل احتد مؾطلهنؿ إلك تؾاؽ الدؾادة َو َجا ُدُ وا إاذا الاقثـ قاد
ُفتِـَت بف قدقؾة دوس وجؿؾة حـ الؼدلئؾ ففدحقه ولؽـ وملئؾ التفديؿ عـادإؿ كؿال تعؾاؿ يف السالبؼ يف
الؼرن الثلين عشر كلكت وملئؾ التفديؿ بللػموس وبللؿسلحل ففدحقا حل امتطلعقا حـ اديؿف ثؿ بعدحل
اكحصر مؾطلن الدولة السعقدية إولك علدت إذه الؼدلئؾ حـ جديد لفذا القثـ وعلدوا حـ جديد لاف
ػ إذا القثـ بقملئؾ الـسػ الحديثة الؿعدار عـفال بللاديـلحقت فا ُلتِ َل إلاك
فؼدؾ كحق حلئة مـة تؼريدل ُك ِس َ
ػ كسػل وإق عدلرة عـ لخقر كدلر ولفذا بعض أإؾ العؾؿ يؼقل :إق الؿؼصقد بؿل
إذا الؿقضع فـُ ِس َ
ٍ
جرير حـ تسؿقتف بللؽعدة القؿلكقة يعـل كلكقا إمٓء يف جفة القؿـ وكلن إـالك كعداة يف
ذكره يف حديث
لإل ًة لؾؽعداة
حؽة
فضالإ ْقا كعداة حؽاة بتساؿقة إاذا الؿقضاع الاذي بـاقه بصاخقر بللؽعداة القؿلكقاة ُح َضا َ
َ
ػ و ُدح َرت إذه الصاخقر ورحات الصاخقر يف الاقادي
الؿعروفة إذه وكلن حدقـل حـ لخقر ولفذا ُك ِس َ
الذي حـ خؾػ إذا القثـ.
إذا ولػ بؾقغ ودققؼ وإخدلر حـف -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -بقاقاع ماقرجع يعجاب اإلكسالن كقاػ
يعقد إمٓء الـلس إلك حل كلن عؾقف أمالففؿ يف الجلإؾقة وأعلدوا كػس طليقة دوس وإق ذو الخؾصاة
ثؿ جعؾ اهلل شرف اديؿف عؾك يد تالحقذ الشق ححؿد -رحؿف اهلل تعللك.-

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

ب الؾ َقلل ِل َو ْإَيل ُم َحتك ُت ْع َد َدَ
وحـ ذلؽ ققلف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -كؿل يف لحقح حسؾؿَ َٓ « :ي ْذ َإ ُ
الال ُت َوا ْل ُعزى» وإذا يدل عؾك أهنل متعقد حـ جديد.

لع ُة َحتك َي ْع ُد َدَ َق َدلئِ ُؾ حِ ْـ ُأحتِل ْإَ ْو َث َ
لن َو َحتك
وحـ ذلؽ ققلف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿَ َٓ « :-ت ُؼق ُم الس َ
ِ
ِ
ِ ِ
قـ» فلخرب -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -بالن إاذه إحاة ماقتغقر فقفال ولفاذا
َي ْؾ َح َؼ َق َدلئ ُؾ ح ْـ ُأحتل بِل ْل ُؿ ْش ِرك َ
أيضل
ٓحظ ترجؿة الدخلري :بلب تغقر الزحلن حتك يعددوا إوثلن يعـل متعقد عدلدة إوثلن وترجؿة ً

ابـ حدلن يف لحقحف بلب ظفقر عالحلت الجلإؾقة يف الؿسؾؿقـٕ :هنل متظفر إذه وإٓ فللطقاف عؾك
الؿعدقد الذي كلن ُيع َداد يف الجلإؾقاة ٓ شاؽ أن إاذا حاـ تغقار الزحالن كؿال قالل الدخالري وحاـ ظفاقر
عالحلت أإؾ الجلإؾقة وقد ذكر الشراح كحق عشرة حـ الشراح الـاقوي واباـ حجار واباـ إثقار واباـ
الجقزي وعدد أن الحديث دال عؾك ظفقر الشرك يف إحة .فؿؿل أخرب باف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -أن
إذه إحة مقؼع فقفل الشرك واهلل الؿستعلن.
وإق دال عؾك أإؿقة أن يدذل الدعلة إلاك اهلل -عاز وجاؾ -الجفاد العظاقؿ يف التحاذير حاـ الشارك
وبقلن لقره الؼقلقة والػعؾقة وآعتؼلدية والتحذير الداللغ حـاف وعادم التسالإؾ بافٕ :ن الشارك يدادأ يف
بعض إحقلن حـ أحر يستسفؾف الـلس بؾ قد يظفر حـ أحر فقف كقع حـ التعدد هلل -عز وجؾ -كؿل وقاع
لؼقم كقح -عؾقف الصالة والسالم -فنهنؿ كلكت بداية الشرك كؿل ذكر ابـ عدالس -رضال اهلل عـفؿال -يف
اقث َو َي ُع َ
ٓ َي ُغ َ
ٓ ُم َاقاعًا َو َ
ٓ َت َذ ُرن َودا َو َ
ٓ َت َذ ُرن ل ِ َف َت ُؽ ْؿ َو َ
بقلن ققلف تعللكَ ﴿ :و َقل ُلقا َ
اقق َو َك َْسار ًا﴾ [كاقح:
]23

قلل :أمؿلء رجلل لللحقـ الخرب يف الدخلري أمؿلء رجلل لللحقـ يف ققم كقح إؾؽقا فلوحك

الشقطلن يعـل ومقس الشقطلن لؼقحفؿ أن اجعؾقا يف حجللسفؿ التل كلكقا يجؾسقن فقفل أكصلبل كصا ًدل
مقاعل يعـل حـ بلب تؽاريؿ الصاللحقـ وححداة الصاللحقـ
تذكلرية فؼط تتذكرون ودا إـل وتتذكرون
ً
وتذكر الصللحقـ قلل :فػعؾقا فؾؿ ُتع َددٕ :هنؿ أحة حقحادة لؽاـ ابتادعقا إاذه الددعاة قالل :حتاك إذا
إؾؽ أولئؽ يعـل الجقؾ إول و َتـَس َ العؾؿ العؾؿ ُيـس

تـس يعـل يـسك حتاك إذا إؾاؽ أولئاؽ

وتـس العؾؿ ُعددت كؿ حؽاث كاقح؟ حؽاث ألاػ ماـة إٓ خؿساقـ علحال واماتؿر إامٓء قاد ُأ ْشا ِر َب
اـ َح َعا ُف إِٓ َقؾِ ٌ
قاؾ﴾ [إاقدٕ :]40 :ن الشارك عقالذا بالهلل إذا ُأ ْشا ِر َب ْتف
الشرك يف قؾاقاؿ قالل تعاللكَ ﴿ :و َحال َح َ
الؼؾقب يػتـ بف أإؾف يلية الػتـة لفذا قلل تعللك فقؿل يتعؾؼ بدـل إمرائقؾ﴿ :و ُأ ْش ِربقا فِل ُق ُؾقبِ ِفؿ ِ
الع ْج َؾ
َ ُ
ُ

بِ ُؽ ْػ ِر ِإ ْؿ﴾ [الدؼارة .]93 :فللشرك يف بعض إحقلن يحدف أإؾف ححدة شديدة عقالذا بالهلل ويػتـاقن باف ولفاذا
يـدغل التحذير حـ الشرك حـ لقره وتدققـف لؾـلسٕ :ن الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أخرب أكف مقؽقن
يف إحة.
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وحـ التغققر الذي أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وأكف مقؼع يف أحتاف ظفاقر الػارق الضاللة يف إحاة
ِ
ٍ
ث ومد ِع ِ
ٍ
ِ
قـ
قـ ف ْر َق ًة» ويف لػظ « َع َؾك َث َالث َو َما ْدع َ
فؼلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿَ « :-م َت ْػ َت ِر ُق ُأحتل َع َؾك َث َال َ َ ْ َ
لر إِٓ و ِ
حِؾ ًة ُكؾ َفل فِل الـ ِ
اح َدَ ًة».
َ
فللصحلبة -رضل اهلل عـفؿ -حـ فؼففؿ أهنؿ قللقا :حـ إل يل رمقل اهلل يعـل الـلجقة ولؿ َيسللقا
كثقر حل قللقا :حدد لـل أخدلر تؾؽ الثـتقـ والسدعقـ فرقاةٕ :ن إحار ٓ
عـ أكقاع الفللؽقـٕ :ن الفالك ٌ
تـظر إلك الفللؽ كقػ إللؽ ولؽـ اكظر إلك الـلجل كقػ كجل وإذا حـ فؼف الصحلبة قللقا :حـ إل؟
لع ُة» وأول حل يـصرف لػظ الجؿلعة لف جؿلعة رمقل اهلل -لاؾك اهلل
يعـل إذه التل تـجق قلل« :ا ْل َج َؿ َ
عؾقف ومؾؿ -التل أم َسفل فؿـ مؾؽ َحسؾؽ جؿلعتف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -ولفاذا يف الؾػاظ أخار:
« َح ْـ َك َ
لن َع َؾك حِ ْث ِؾ َحل َأ َكل َع َؾ ْق ِف ا ْل َق ْق َم َو َأ ْل َحلبِل» إمٓء إؿ الـلجقن إلك ققلم السالعة ولفاذا ثدات عـاف -
أيضل أكف قللَ َٓ « :ت َز ُال َطلئِ َػ ٌة حِ ْـ َإ ِذ ِه ْإُح ِة َع َؾك ا ْل َحاؼ َٓ َي ُضار ُإ ْؿ َحا ْـ َخا َذ َل ُف ْؿ
عؾقف الصالة والسالمً -
َو َٓ َح ْـ َخل َل َػ ُف ْؿ َحتك َي ْلتِ َل َأ ْح ُر اهللِ َو ُإ ْؿ َع َؾك َذل ِ َؽ» وإذا حاـ فضاؾ اهلل تعاللك أن الحاؼ ٓ يضاؿحؾ يف
حسؾؿ أن الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -قللَ « :ب َدَ َأ ْ ِ
ٍ
اإل ْم َال ُم
إحة حتك لق ك ُثرت الغربة وإٓ فؼد ثدت يف
َي ِريدل ومقعقد َي ِريدل َكؿل ب َدَ َأ َف ُطاقبك ل ِ ْؾ ُغربا ِ
لء» .فقؽاقن اإلكسالن يريدالٕ :كاف حستؿساؽ باللحؼ وحقلاف
ََ
َ
ً َ َ َُ ُ ً َ َ
الؿ ِصريـ عؾك الدلطؾ فقؽقن يريدل حتك لق كلن يف بؾده أو بقـ أإؾف.
أكلس كثقر حـ ُ
ِ
فصؾ الـدل -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -تػصاقال شاديدًً ا أحقالفال وحاـ أكثار حال
إذه الػ َرق بعضفل قد ّ
عجب اال بسادب حال ُيظفروكاف حاـ تاديـ
فصؾ فرقة الخقارج فػرقة الخقارج اإلشؽلل فقفل كدقرٕ :كف ُي َ
ّ
وحـ إقدلل عؾك العدلدة يعجب ال أكلس ويسري عقلذا بلهلل داؤإل يف كثقريـ يؼقلاقن :إامٓء إاؿ ذوو
العدلدة الحؼقؼة إمٓء إؿ ذوو التديـ الصلدق ولفذا مدحلن اهلل! تؽلثرت الـصقص عـ الـدل -لؾك
اهلل عؾقف ومؾؿ -يف ولػ الخقارج :إذ الػتـة اؿ شديدةٕ :كؽ ٓ ترى ُأكلمل ُي َسفؾقن أحر الؿعللل أو
َي ْدْ عقن إلك ترك لؾقاجدلت بؾ ترى أكلمل شديدي الديلكة فؾفذا ُيػاتـ ااؿ كثقارون وٓ ماقؿل الشادلب
فصؾ الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أحر الخقارج تػصقال عظقؿل يف الـصاقص الثلبتاة عـاف -عؾقاف
ولفذا ّ
الصالة والسالم -حتك حدد الؿقضع الذي مقخرجقن حـاف وحادد عالحاة الشاخص الاذي يادل عؾاك
أهنؿ خقارج وأخرب بجؿؾة بعد ذلؽ حـ لػلاؿ.
فجؿع -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بقـ أحريـ اإلخدلر بؿددئفؿ بلولفؿ وإذا أحر حفؿ جدا لؾذيـ كلكقا
يسؿعقكف يف وقتف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿٕ :-هنؿ مقف يقاجفقن إامٓء الخاقارج ثاؿ أخارب بصاػلاؿ
التل إذا دقؼت فقفل وجدال لػة حستديؿة يف الخقارج عؾك احتداد إزحـة.
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فؿـ ذلؽ أكف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حدد حؽلن خروج الخاقارج فالإقى بقاده كؿال يف الدخالري
إلك العراق وأخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أكف مقؽقن حخرجفؿ حـ جفة العاراق وإاذا يف الدخالري
وإق يقضح الؿراد بؼقل الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بلهنؿ يخرجقن حـ الؿشرق فنن حخرجفؿ كالن
حاـ العاراق والاادلقؾ عؾاك إاذا حاال رواه حساؾؿ وحسااؾؿ فصاؾ كثقارا يف أحلديااث الخاقارج رحؿااف اهلل
وكذلؽ رواإل الدخلري .أحل حسؾؿ -رحؿف اهلل تعاللك -فػ ّصاؾ أحلدياث الخاقارج حاـ جفاة خاروجفؿ
وحـ جفة لػلاؿ وكذلؽ فعؾ الدخلري لؽـ أحلديث الخقارج يف حسؾؿ أكثر حـ أحلديث الخاقارج
يف الدخلري وإٓ فؽالإؿل -رحؿفؿل اهلل -قد اعتـك اذه وكذلؽ يقرإؿل حـ أإؾ العؾؿ.
حـ لػلاؿ التل أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ:-
أوٓ :بااقـ -لااؾك اهلل عؾقااف ومااؾؿ -فقؿاال رواه عؾاال وأبااق مااعقد -رضاال اهلل عـفؿاال -بااقـ أهنااؿ
مقخرجقن عؾك حقـ ُفرقة حـ الؿسؾؿقـ وحقـ ال ُػرقة إق حل وقع حـ الؼتلل بقـ الصاحلبة -رضال اهلل
عـفؿ وأرضلإؿ -ولفذا قلل الـدل -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿ -يف الحساـ -رضال اهلل عـاف -الحساـ باـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ» فادل عؾاك أن
اهلل بِاف َبا ْق َـ ف َئ َتَا ْق ِـ حا َـ ا ْل ُؿ ْساؾِؿ َ
عؾل -رضل اهلل عـفؿل« :-إِن ا ْبـل َإ َذا َمق ٌدٌ َو َم ُق ْصؾ ُح ُ
الػئتقـ الؿتؼلتؾقـ حـ الؿسؾؿقـ.
فقؿل يتعؾؼ بللخقارج أخرب أكف مقخرجقن عؾك حقـ الػرقة حقـ تليت إاذه الػرقاة التال كلكات باقـ
الؿسؾؿقـ ووقع حل وقع يف الؼتلل إـل يخرج الخاقارج وبللػعاؾ وٓ باد أن يؼاع كؿال أخارب -لاؾك اهلل
وحدث عؾل -رضل اهلل عـف -أإؾ العراق بخربإؿ
عؾقف ومؾؿ -خرجت الخقارج خرجت الخقارج َ
وحدث أبق معقد بخربإؿ.
وأخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بعالحة الخاقارج وإاق أهناؿ رجاؾ مادحلن اهلل العظاقؿ ياده كثادي
إكثك َت َدَ ْر َد ُر يعـل أكف تضطرب تتحرك خؾؼت يده إذه الخؾؼة كلن لاف عضاد ولاقس لاف ذاك الاذراع
ولؽـ كلكت فقف إذه العالحة ولفذا لؿل قتؾ عؾل -رضل اهلل عـف -الخقارج وحدث اذا الحاديث ثاؿ
لؿ يجدوا إذا الرجؾ الذي أخرب بف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أللب بعض الذيـ كلكقا حع عؾال -رضال
اهلل عـف -أللاؿ شلء حـ الؽآبة قللقا :قتؾـل إمٓء الؿسؾؿقـ! فحؾػ عؾل -رضل اهلل عـف -أن الـدل -
لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ ٓ -يؿؽـ أن يتخؾػ أحره فالتك إلاك قاقم قاد ُقتاؾ بعضافؿ عؾاك بعاض فالحر أن
يحركقا ثؿ وجدوا إاذه العالحاة عالحاة الرجاؾ الاذي أخارب -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -ولفاذا ماجد هلل
أيضل أبق معقد بف فؿدتدأ خروجفؿ كلن حـ العراق.
شلكرا -رضل اهلل تعللك عـف وأرضله -وأخربإؿ ً
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تلتقؽ الـصقص بتػصقؾ حل كالن عؾقاف الخاقارج فؼالل -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿَ « :-يتِقا ُف َقا ْق ٌم قِ َدا َؾ

ا ْل َؿ ْشا ِر ِق» يتقاف يضاقعقن الخاقارج ضاالئعقن يظـاقن أهناؿ عؾاك لااقاب ولفاذا قالل -لاؾك اهلل عؾقااف
ون ا ْل ُؼ ْر َن َي ْح ِس ُد ُ
ومؾؿ -بقلكل لضقلعفؿَ « :ي ْؼ َر ُء َ
قن َأكا ُف َل ُفا ْؿ َو ُإا َق َع َؾا ْق ِف ْؿ» يعـال يساتدل باللؼر ن والؼار ن
دلقؾ عؾقف وإق يظـ أن الؼر ن دال لف وإذا حـ جفؾفؿ قطعل ولفذا قلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بقلكال
ون» والؽالم ُح َقج ٌف لؾصحلبة « َت ْح ِؼ ُر َ
لشداؿ يف العدلدةَ « :ت ْح ِؼ ُر َ
ون قِ َرا َء َت ُؽ ْؿ َح َع قِ َرا َءتِ ِف ْؿ َو َل َال َت ُؽ ْؿ َحا َع
أيضل حـ عالحلاؿ وٓ تؽقن
َل َالتِ ِف ْؿ َو ِل َقل َح ُؽ ْؿ َح َع ِل َقلحِ ِف ْؿ» يعـل أهنؿ شديدو التعدد وإذه عالحة ً
عالحة التعدد دالة عؾك الفدى إٓ إذا كلكت عؾك السـة ولفذا لؿل ققؾ ٓباـ عدالس -رضال اهلل عـفؿال-
و ُذكِ َر لف شد ُة تعدد الخقارج قلل :الـصلرى أشد تعددا حـفؿ يعـل لقست العربة أن يتعدد عؾك يقر ُإ ًدً ى
وٓ يقر مدقؾ لقاب بؾ ُيت َعدد عؾك إدي رمقل اهلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ.-
وحـ ذلؽ ققلف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿُ « :-ت ْع ِ
ج ُد ُف ْؿ َأ ْك ُػ ُسا ُف ْؿ» وإاذه عالحاة مادحلن اهلل حقجاقدة يف
الخقارج «تعجدفؿ أكػسفؿ» فتجد أهنؿ يرون أهنؿ إؿ الذيـ قلحقا بلٕحر كؿل يـدغال وأهناؿ إاؿ الاذيـ
تربأ ذحؿفؿ وأن حـ مقاإؿ خلئـ وأكف لؿ يؼؿ بلٕحر حعجدقن بلكػسفؿ كؾ إذه أوللف ثلبتاة عـاف -
لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ.-
وحـ ذلؽ ققلف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ« :-م َػفلء ْإَح َال ِم ح َدَ َثلء ْإَم َـ ِ
لن» ُح َدَ ثلء إمـلن واضح
ُ َ ُ ْ
ُ ُ ْ
وإق أهنؿ يف العؿقم إيؾب مدحلن اهلل الخقارج عؾك احتداد التلري إلك يقحؽ إذا يف العؿقم إيؾب
لااغلر لااغلر السااـٕ :ن الصااغلر ُيعجاادفؿ إذا رأوا إاامٓء يتعداادون وأن إاامٓء ياادعقن إلااك كصاارة
اإلمالم ورفع حال جارى عؾاك إحاة حاـ الاذل والؿفلكاة كثقارون حاـ الشادلب يحداقن إاذا الؾاقن حاـ
الؽالم فقدلدرون إلك اتدلع الخقارج ففؿ حدثلء إمـلن يف العؿقم إيؾب وإن وجد حعفؿ حـ يؽقن
كدقر السـ لؽـ يف الجؿؾة إؿ حدثلء إمـلن.
«م َػفلء ْإَح َال ِم» عؼقلفؿ عؼقل مػفلء وذلؽ أهنؿ حع ِل َغ ِر السـ قؾقؾق ِ
العؾاؿ ولاذلؽ يؼارءون
ُ َ ُ ْ
الؼر ن يحسدقكف لفؿ وإق عؾقفؿ إذا يدل عؾك حلذا؟ يدل عؾك عادم ففاؿ الؼار ن فقساتدل بلٔياة التال
إل عؾقف يظـ أهنل لف ولفذا قلل ابـ عؿر -رضل اهلل عـفؿل :-إهناؿ اكطؾؼاقا إلاك يالت كزلات يف الؽػالر
فجعؾقإل عؾك الؿسؾؿقـ يلت كزلت يف الؽػلر الذيـ يعددون يقار اهلل حاـ الؿشاركقـ فجعؾقإال عؾاك
أإؾ التقحقد الذيـ ٓ يشركقن وإذا حـ أدل الدٓئؾ عؾك مػف الحؾؿ إحالم يعـل العؼقل.
قن َأ ْإا َؾ ْإَو َثا ِ
قن َأ ْإا َؾ ْ ِ
اإل ْما َال ِم َو َيا َدَ ُع َ
وحـ ذلؽ ققلف -لؾك اهلل عؾقف وماؾؿَ « :-ي ْؼ ُت ُؾا َ
لن» وإاذا
ْ
مدحلن اهلل ولػ علم لق تـظر يف قتؾك الخقارج لقجدت أن أحة ححؿد -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -إال
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التل َش ِؼ َق ْت اؿ وأن أكثر حل يؼتؾ الخقارج أكف حـ إذه إحة وقد ُو ِجا َدَ يف بعاض الخاقارج حاـ يتاقرع
عـ مػؽ دحلء أإؾ الذحة و َيسػؽ دحلء الؿسؾؿقـ روى عدد الرزاق يف الؿصـػ أكف لؿل أخذوا عدد اهلل
بـ خدلب وكلن أحد أحراء عؾل -رضل اهلل عـف -فلخذوه فؿروا يف أثـلء َأ ْم ِرإؿ لف بخـزيار حاـ خـالزير
حـؽرا عؾقف :خـزيار حاـ خـالزير أإاؾ
أإؾ الذحة فـَ َػ َحف أحدإؿ بللسقػ ضرب الخـزير فؼلل أحدإؿ ً
الذحة بؿ امتدحتف؟! يعـل أكف يـؽر عؾقف يؼقل إذا حل يجقز أن تتعرض لف خـزير لرجؾ حـ أإؾ الذحاة
وأإؾ الذحة لفؿ عفد فؽقػ تتعرض لف؟!
قلل :وحروا بدستلن فقجدت تؿرة فقضعفل يف فؿف فؼلل :تؿرة حـ تؿقر رجاؾ حاـ أإاؾ الذحاة باؿ
امتدحتفل؟ يعـل كقػ تلكؾ التؿرة؟
فؼلل عدد اهلل بـ خدلب :أٓ أخربكؿ بؿل إق أعظؿ حـ الخـزير؟ قللقا :بؾك قلل :أكل! أكل رجؾ حسؾؿ
كقػ أن إذا التاقرع عاـ خـزيار حاـ خـالزير أإاؾ الذحاة وأكال رجاؾ حاـ الؿساؾؿقـ؟! قالل :فؼادحقه
فذبحقه ذبحل وبؼروا بطـ أم ولده وكلكت حلحال.
فلكظر م َػف ِ
الح ؾؿ أن يتقرع عـ خـزيار حاـ خـالزير أإاؾ الذحاة لؽـاف يستسافؾ أن يؼتاؾ حساؾؿل
َ َ
واذه الطريؼة حتك إهنؿ قللقا لافٕ :ن خدالب باـ إرت -رضال اهلل عـاف -لاحلبل قاللقا لاف :حادثـل
بحديث مؿعتف حـ أبقؽ فحادثفؿ بحاديث فاقفؿ بالن الـدال -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -أخارب عاـ فتـاة
الؼلعد فقفل خقر حـ الؼلئؿ والؼلئؿ فقفل حاـ الؿلشال والؿلشال فقفال خقار حاـ السالعل يعـال يتـلماب
فحدثفؿ بللحديث الذي لق تلحؾقه لعؾؿقا أهنؿ يف فتـة وحع ذلؽ َقدحقه وقتؾقه.
الحديث حعفؿ َ
الحللؾ :أن إخدلر الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بتغقر الـلس وحال ماقؼع يف إاذه إحاة حاـ تدادل
إحقال واهلل الؿستعلن ووققع الشرك يف أحة التقحقد إذه حتك إن يف إحة لألمػ الشديد حـ يشرك
برمقل اهلل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -رمقل اهلل -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -ماقد الؿقحاديـ أتاك ل ُقـفال
الشرك فتؼقل :يل رمقل اهلل! وإق مقد الؿقحديـ ُتشرك بف؟! وإاق الاذي قالوم الشارك -لاؾقات اهلل
فقجد إذا يف إحة واهلل الؿستعلن بسدب تراكؿ الجفؾ ودعلة السقء وقؾة كشلط بعض
ومالحف عؾقفُ -
الدعلة إلك اهلل -عز وجؾ -يف تقضقح حثؾ إذه إحاقر وآكشاغلل بللؿصاللح الشخصاقة وإٓ فحلجاة
إحة عظقؿة جدا إلك بقالن الشارك وبقالن التغقار والدادع والضاالٓت وإخدالر الـدال -لاؾك اهلل عؾقاف
ومؾؿ -بؿل فقفل حـ الضر والشار عؾاك إحاة فللقاجاب أن ُيجتفاد يف حثاؾ إاذا وأن ُيحارص عؾاك أن
يـشر.
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أيضل حؿل أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وإق دال عؾك كدقتف كؾ إذا الؽالم الذي كؼقلاف
وحـ ذلؽ ً
أولاالف حااـ الغقااب يخاارب ااال -لااؾك اهلل عؾقااف ومااؾؿ -اكظاار أن كثاارة العؾااؿ الاادكققي وتؾااقن
التخصصلت وأكقاع حـ فتح عؾك الـلس يف إذه إحاقر الدكققياة حتاك لالر العؾاؿ القاحاد حجؿقعاة
لع ِة
العؾقم الدكققية والعؾؿ الشرعل أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -أكف إق الذي يؼؾ «إِن َبا ْق َـ َيا َدَ ِي السا َ
ََٕيل ًحل َيـْ ِز ُل فِ َقفل ا ْل َج ْف ُؾ َو ُي ْر َف ُع فِ َقفل ا ْل ِع ْؾ ُؿ» الؿؼصقد العؾؿ الشرعل أحل العؾؿ الادكققي فؿساتؿر كؿال
ِ

ِ

ِ

ِ

قلل تعللك﴿ :يع َؾؿ َ ِ
اؿ َع ِ
اؿ َيالف ُؾ َ
قن﴾ [الاروم]7 :
قن َظلإ ًرا ح َـ َ
اـ أخا َرة ُإ ْ
الح َقلة الد ْك َقل َو ُإ ْ
َْ ُ

قالل الحساـ:

لقدؾغ بلحدإؿ حـ حعرفتاف -يعـال بللادكقل -أن يضاع الادرإؿ عؾاك ألادعف فقخاربك بقزكاف حاـ حعرفتاف
لؾدكقل ثؿ ٓ يحسـ يتقضل يعـل أحقر ديـف حل يعرف يتقضال لؽاـ يف دقتاف بؿعرفاة الادرإؿ بالن يعارف
ِ
تؼريدل حؼدار وزكف بدون حقزان حـ كثرة حـ فتح عؾقف حـ الدكقل ﴿يع َؾؿ َ ِ
اؿ
قن َظلإ ًرا ح َـ َ
الح َقلة الاد ْك َقل َو ُإ ْ
َْ ُ
َع ِـ ِ
أخ َر ِة ُإ ْؿ َيلفِ ُؾ َ
قن﴾.
ولفذا تجد أكلمل يجقدون عدة لغلت وحعفؿ شفلدات عؾقل ثؿ يتقضل وضقءا خلط ًئل يصؾل لالة
خلطئة يؼرأ الؼر ن يرد عؾقف الصدل ابـ عشر مـقـ إذا حعـك كقكف يؼؾ العؾؿ الشرعل وإن اكتشر وظفر
العؾؿ الدكققي.
وحـ ذلؽ إخدلره -لؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -بؽثارة الؼتاؾ فؼاللَ « :ي َت َؼا َلر ُب الز َحا ُ
لن َو ُي ْؼا َد ُض ا ْل ِع ْؾا ُؿ
َو َت ْظ َف ُر ا ْل ِػ َت ُـ َو ُي ْؾ َؼك الش ُح َو َي ْؽ ُث ُر ا ْل َف ْر ُج» قللقا :وحل الفرج يل رماقل اهلل؟ قالل« :ا ْل َؼ ْتْا ُؾ ا ْل َؼ ْتْا ُؾ» يشاتد
ِ ِ
الؼتؾ حتك أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -قللَ « :ي ْلتِل َع َؾك الـا ِ
لس َز َحا ٌ
قؿ َق َتَا َؾ َو َٓ
لن َٓ َيا ْدْ ِري ا ْل َؼلتا ُؾ فا َ
ا ْلؿ ْؼ ُت ُ ِ
قؿ ُقتِ َؾ» حتك الؼلتؾ يؼتؾ حل عـده مدب حؼقؼل لؾؼتؾ والذي قتؾ وظؾؿ ٓ يدري لؿلذا ُقتؾ
قل ف َ
َ

إذا كل لشؿس أن تراه تسلإؾ الـلس بللدحلء وكثرة حـ يؼتؾقن حؿـ ٓ عالقة لفؿ بالحر يارتدط بجـلياة
قلحقا ال إذا حعـك ققلف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -لؽثرة الؼتؾ حاع كثارة حال يؼاع حاـ الحاروب والادحلر
الذي يؼع حـ ذلؽ.
وحـ ذلؽ إخدلره -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بلكتشلر الزكل ولاقس بقققعافٕ :ن وقاقع الزكال حقجاقد
لؽـ أخرب -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -بلكف مقـتشر ومقػشق ولفذا قلل -لؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ« :-إِن حِا ْـ
َأ ْشر ِ
لع ِة َأ ْن َي ْظ َف َر الز َكل» بؿعـك أكف يستػحؾ ويؽثر وإٓ فؼد ُوجد يف زحـ الـدل -لاؾك اهلل عؾقاف
اط الس َ
َ
ومؾؿ -حـ وقعقا يف إذه الػلحشة وأقلم -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -الحد لؽـ الؿؼصقد أن يظفر وإاذا
كؿل تراه أن كثقر ٓ حقل وٓ ققة إٓ بلهلل كعقذ بلهلل حـ الػتـ وإـلك حـ يروج وإـلك حـ يـشره كشرا
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حريعل يف إرض حتك للر عقلذا بلهلل حؿل يسفؾ القلقل إلقف ففذا حؿل أخرب -عؾقف الصالة والسالم-
.
حؿل أخرب بف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حل رواه حسؾؿ حـ ظفقر الـسلء الؽلمقلت العلريالت حالئالت
حؿاقالت ٓ يادخؾـ الجـاة وٓ يجادن ريحفال رؤوماافـ كلماـؿة الدخات الؿلئؾاة ولاػ دققااؼٕ :ن
الـسلء كـ حتك يف الجلإؾقة َي َت َرف ْع َـ عـ أن َي ْظ َف ْر َن بللؾدلس السقئ إذا فلخرب -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ-
لن حِاـ ُأحتِال َلاؿ َأر ُإؿال» وذكار حاـ إاذيـ الصاـػقـ «كِسالء َك ِ
أن إذا مقؼع يف أحتف وقللِ « :لـْ َػ ِ
لت
لما َق ٌ
ْ
َ ٌ
ْ َ َ
لت حلئِ َال ٌت ح ِؿ َقال ٌت ر ُؤومفـ َك َلمـ ِؿ ِة ا ْلد ْخ ِ
ت ا ْلؿلئِ َؾ ِة َٓ َي ْدْ ُخ ْؾ َـ ا ْل َجـ َة َو َٓ َي ِ
َع ِ
يح َفال» إلاك
جا ْدْ َن ِر َ
ْ َ ُ
ُ ُ ُ
َ
ُ
لر َي ٌ َ
خر الحديث.
عجاب إاؾ إاذه
ولػ دققؼ اكظر أن اكتشلر التاربج عؾاك الفقئاة الؿريعاة الؿخقػاة حتاك إكاؽ َت َ
الؿرأة التال عؾاك إاذا الحالل قاد تظاـ أهنال يقار حساؾؿة وإذا اال حساؾؿة ويف إاذا القلاػ كلماقلت
علريلت إلك خر الحديث.
حـ ذلؽ حل أخرب -عؾقف الصالة والسالم -حـ امتػحلل زخرفة الؿسلجد فؼلل كؿل يف الؿسـدَٓ « :
لس فِل ا ْلؿس ِ
لج ِد» وقالل اباـ عدالس -رضال اهلل عـفؿال :-ل ُت َز ْخ ِر ُفـ َفال كؿال
َت ُؼق ُم الس َ
لع ُة َحتك َي َت َد َ
لإك الـ ُ
َ َ
الح ٌظ كثرة إقدلل الـلس عؾك الزخالرف إاذه يف الؿسالجد
زخرفت القفقد والـصلرى وإذا كؿل ترى ُح َ
ومدحلن اهلل العظقؿ إذه الزخلرف حؽؾػة تؽؾقػل شديدا إلك حد أكف تدؾغ أهنل لق بـل بال زخلرف لدـال
بؼقؿتفل حسجد خر إلك إذا الحدٕ :ن بعض الزخلرف إذه حؽؾػاة جادا بالٕلقف فالخرب -لاؾك اهلل
عؾقف ومؾؿ -بلن إذا مقؼع وعؿر -رضل اهلل عـف -كؿل يف لحقح الدخلري لؿل جلء لدـلء الؿسجد قلل
ِ
الـلس حـ الؿطر والشؿس) يعـل لقؽـ ملترا حـ الؿطر والشؿس (وٓ ُت َحؿا ْر وٓ ُت َصاػ ْر
لدلكقفَ ( :أكـ َ
فتػتـ الـلس) يعـال ٓ تجعاؾ ألقاكال حؿاراء وألقاكال لاػراء فقػاتـ الؿصاؾل يصاقر الؿصاؾل يف أثـالء
لالتف يػتتـ ففذا حؿل أخرب بف -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -ووقع.
وحـ ذلؽ حؿل أخرب بف -عؾقف الصالة والسالم -تؾؼل العؾؿ عـ يقر أإؾف الؿمإؾقـ فؼلل« :إِن حِا ْـ
لع ِة َث َال ًثال» وذكار حـفالَ « :أ ْن ي ْؾا َتؿس ا ْل ِع ْؾاؿ ِع ْـْا َدَ ْإَلا ِ
َأ ْشر ِ
لي ِر» .قالل اباـ الؿدالرك( :إاؿ الاذيـ
اط السا َ
َ
ُ َ َ
ُ
َ
يؼقلقن برأيفؿ فلحل لغقر يروي عـف كدقر فؾقس بصغقر) يعـال إذا كالن إاذا الشاخص حاـ أإاؾ الساـة
وأإؾ الفدى ثؿ إكف لغقر يف ماـف وعؾاك الؿاـفج الساقي فنكاف لاقس إاق الؿؼصاقد ولؽاـ الؿؼصاقد
إللير يف قدرإؿ وإؿ أإؾ الفقى وإؿ كؿل ذكر ابـ الؿدلرك حـ يتؽؾؿاقن باللرأي وأإاؾ الضاالل
وأإؾ الددع يؾتؿس العؾؿ عـد إمٓء إمٓء ٓ عؾؿ عـدإؿ إامٓء حال عـادإؿ إٓ الددعاة وإذا ُوجاد
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عـدإؿ شل ٌء حـ العؾؿ فنهنؿ خطر عـ الؿتؾؼل عـفؿ ٕهنؿ يخؾطقكف بددعتفؿ فال يؿقز يف إخذ عـفؿ
إٓ الؼؾة الذي يػفاؿ حال عؾقاف إاذا الشاخص حاـ الددعاة والضااللة وإاذا قاد يؽاقن لادعض طؾداة العؾاؿ
الؿ ربزيـ لق أراد حثال أن يلخذ الـحق أو كحقه حـ إذا الشخص فنكف يؽقن حذرا أحل إذا كلن حـ ذوي
الفقى وذوي الضالل و ُت ُؾؼ َل العؾؿ عـف فنكف ُيزي ُـ الددعة ويزإد يف السـة ويجعؾ الحؼ بلطال والدلطؾ
حؼل.
كختؿ بللؽالم عـ أعظؿ دٓئؾ كدقة ححؿد -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وإق إذا الؼر ن العظاقؿ الاذي
ٓ ي ْل ُت َ ِ ِ
ِ
ِ
قلل اهللُ ﴿ :قؾ لئِ ِـ اج َتَؿع ِ
كس َوا ْل ِ
ت ِ
قن بِؿ ْثؾِاف﴾ [اإلماراء]88 :
اإل ُ
ْ َ َ
جـ َع َؾك َأن َي ْل ُتقا بِؿ ْث ِؾ َإ َذا ال ُؼ ْر ن َ َ
ِِ
ِ
ِ ٍ
قـ﴾ [الطاقر ]34 :وقالل -عاز وجاؾَ ﴿ :-فا ْل ُتقا
وقلل -عز وجؾَ ﴿ :-ف ْؾ َق ْل ُتقا بِ َحديث ح ْثؾِف إِن َكَل ُكُقا َلالدق َ
قر ٍة﴾ [الدؼرة ]23 :فؾؿ يتؿؽـقا ولـ ياتؿؽـ أحاد
بِ َع ْش ِر ُم َق ٍر﴾ [إقد ]13 :وقلل -عز وجؾَ ﴿ :-ف ْل ُتقا بِ ُس َ
بلن يليت بؿثؾ إذا الؼر ن العظقؿ ولق بسقرة حـفٕ :كف كالم اهلل الذي ٓ يلتقف الدلطؾ حـ بقـ يديف وٓ حاـ
خؾػف يـدغل أن كركز ولق لدعض الققت يف أحر دٓئؾ إذا الؼر ن العظقؿ.
دٓئؾ الؼر ن العظقؿ عؾك كدقة ححؿد -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حـ عدة جفلت حـفل كظؿف العظاقؿ
إذا الـ ْظؿ العظقؿ لؽتلب اهلل -عز وجؾ -الؽؾؿة القاحدة حـف لفل حادلقلفل العظاقؿ يف إاذا ال كقاب يف
إذا السقلق وتدؼك دٓئؾفل والػؼف الؿستـ َدط حـ إذا الؼر ن العظقؿ إلك ققلم السلعة فـَ ْظ ُؿ الؼر ن ٌ
بللغ يف
إعجلزه و َدٓلتف عؾك لدق رمقل اهلل -لؾقات اهلل ومالحف عؾقف.-
حـ ضؿـ ذلؽ إذه التشريعلت العظقؿة يف كتلب اهلل ويف ُمـة كدقاف -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -إاذه
التشريعلت إل التل رفع اهلل تعللك اال إاذه إحاة أحاة كلكات قداؾ إاذا الاديـ جلإؾقاة تلكاؾ إوثالن
وتخػر العفقد وتعدد إلـلم ُأحة عؾك جلكب كدقر حـ الػقضاك حال الاذي رفعفال إاذه الرفعاة؟ حتاك
للر القاحد حـفؿ حـ ألحلب الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -للر حؽقؿل وللرت كؾؿلتف ُتتداول عؾك
أهنل حـ أعظؿ دٓئؾ حؽؿة إمٓء الصحب -رضل اهلل تعللك عـفؿ وأرضلإؿ -فؿل بللاؽ بؿعؾؿفاؿ -
لؾقات اهلل ومالحف عؾقف.-
ففذه التشريعلت العظقؿة إعجلز عظقؿ فقفل أن إحة إذا طدؼتفل وعؿؾت حال يـدغال حاـ الؼقالم بالحر
اهلل فقفل رفعفل اهلل تعللك وكصرإل وإذا إل زإدت فقفل وٓ تزإد إحة أبدا جؿقعل ٓ وهلل الحؿد لؽاـ
إذا للر الزإد عؾك جلكب كثقر حـ الـلس وأعجدقا بؿل عؾقف أعداؤإؿ وأإؾ الؽػر فنهنؿ يـتؽسقن إلك
ضعػ وحذلة كؿل قلل عؿر -رضل اهلل عـف( :-كحـ ققم أعزكل اهلل بلإلمالم فؿفؿل ابتغقـل العازة بغقاره
أذلـل اهلل) فال يؿؽـ أن كعاز إٓ بلإلماالم إذا رياب الـالس عـاف وبحثاقا عقالذا بالهلل عاـ بادائؾ فانن اهلل
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ِِ
اث فِ ِ
قـ إِ ْذ َب َع َ
اقف ْؿ َر ُماق ً
اـ َأك ُػ ِس ِاف ْؿ َي ْت ُؾاق
ٓح ْ
الؿ ْامحـ َ
اهلل َع َؾاك ُ
ُيعقدإؿ إلك الذل :إذ قد قلل اهللَ ﴿ :ل َؼادْْ َحاـ ُ
ِ
ِ
ح ْؽؿا َة َوإِن َكاال ُكُقا حِااـ َق ْد ُاؾ َل ِػاال َضا ٍ
َع َؾا ْق ِف ْؿ َيلتِا ِاف َو ُيا َازك ِ
االل﴾ [ ل عؿااران]164 :
اؿ الؽ َت َ
َالب َوا ْل َ
قف ْؿ َو ُي َعؾ ُؿ ُفا ُ
حدلشرة يرجعقن إلك الضاللٕ :كف حل رفعفؿ حـ ذلؽ الضالل إٓ إذه الحؽؿة وإذا العؾؿ الاذي جالء
اهلل تعللك بف كعؿة فؿـ زإد فقف مقرجع إلك الضالل ولذلؽ كؿل قؾـل ارتؽس ُأكلس حـ أبـلء إذه إحة
إلك تؾؽ الؿذاإب التلففة الفلبطة و ُأعجدقا ال و َق ْدؾفؿ َحـ ُأعجب بػؾسػة الققكالن وأدخؾقإال حاقازيـ
العؾؿ الشرعل وأدخؾقإل فقؿل َمؿ ْقه بعؾؿ الؽالم وإذه إحة أحة الققكلن أحة وثـقاة طرائؼفال وكالحفال
يف إحاقر اإللفقاة عؾااك َح َسا ِ
ب وثـ ِقتِفال فلخااذت حؼاليقس ماؼراط وأضاارابف وأدخؾات يف أحاقر الااديـ
ولذلؽ كلكت الػتـة ال عظقؿة وأضرت بلٕحة أبؾغ الضررٕ :هنل أفؽلر أكلس لقسقا أإؾ حؾة ألال إكؿل
إؿ أإؾ وثـ أإؾ فؾسػة وأإؾ وثـ فللػتـة عقلذا بلهلل اذه الطرائؼ واذه الؿذاإب الؿخللػة لإلماالم
قديؿة وجدت يف ف ات حتؼدحة وأعجب ال الؿتؽؾؿقن حـ أول حـ فتـ ال الجفؿقة ثؿ أخذإل حاـ
بعدإؿ الؿعتزلة ثؿ للرت تـتشر يف كثقريـ حتك للرت الساـة الؿحضاة حقجاقدة فاقؿـ تـؽاب إاذه
الطرائؼ الػلمدة وعؾؿ الفدي الذي كلن عؾقف الـدل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -وألحلبف -رضل اهلل تعللك
عـفؿ -وألحلبف.
حـ دٓئؾ عظؿة إذا الؼر ن والدلقؾ بف عؾك كداقة ححؿاد -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿ -حال ذكركال قداؾ
قؾقؾ حـ اإلخدلر بللؿغقدلت حثؾ حل ذكركل أيفل اإلخقة يف مقرة إكدقلء حؽقة يـزل والؿشركقن عؾك أشد
حل يؽقكقن حـ أذى الؿسؾؿقـ والؿسؾؿقن يف حلل حـ الضعػ ﴿ َو َل َؼدْْ َك َت ْدـََل فِل الز ُب ِ
قر حِ ْـ َب ْع ِد الاذ ْك ِْر
َأن إَر َض ي ِر ُثفل ِعد ِ
لد َي الصلل ِ ُح َ
قن﴾ [إكدقلء ]105 :إمٓء الصاللحقن الؿستضاعػقن يرثاقن إرض؟!
َ َ َ
ْ
كعؿ وحل إل إٓ مـقات يسقرة ويػتح اهلل -عز وجؾ -عؾك إمٓء الضعػلء حؽة ثؿ يـتشر اإلمالم إذا
آكتشلر العظقؿ ويتحؼؼ وعد اهلل تعللك يف امتخالففؿ وتؿؽقـفؿ وتدديؾفؿ ذاك الخقف أحـل :إذ عددوه
تعللك وحده ولؿ يشركقا بف.
وكذلؽ حل ذكركل يف أحر الؿغقدلت يف أحر يؾدة واكتصلر الروم ويقر ذلؽ حـ الؿغقدلت الؽثقرة التل
ذكرإل اهلل تعاللك يف كتلباف وكاذلؽ ذكرإال الـدال -لاؾك اهلل عؾقاف وماؾؿٕ :-ن الؿغقدالت حقجاقدة يف
الؼر ن وحقجقدة يف السـة.
إـلك حـ إحقر التل ُفتِـ ال عد ٌد يف إزحـة إذه حل زعؿقه حـ أن الؼر ن يخاللػ العؾاؿ الحاديث
واعتؼلد إذا ٓ شؽ أكف ردة يعـل أن تؼقل :إن الؼر ن حخللػ لؿال دل عؾقاف العؾاؿ إاذا فقاف التؽاذيب
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لؽـ لق قلل قلئؾ :قلل أكل ٓ أدري كقػ أجؿاع باقـ إاذه الـظرياة وباقـ الؼار ن لؽاـ إذا قالل إن الؼار ن
يخللػ العؾؿ الحديث إذه ردة.
أيضل ردة ٓ يجقز أن تؼلل إذه الؽؾؿة لؽـ
إذا قلل إن الؼر ن حخللػ لؾحؼ الذي تدقـ فنن إذه ً
يؼقل :أكل ُأشؽِؾ عؾل إذا الـص حل السدقؾ إلك تدققـف فقتلدب حع كتلب اهلل -عز وجاؾ -وٓ يؼالل فقاف
الؼقل إجقف.
أوٓ :قد ذكر اهلل تعللك وعدا ٓ يتخؾػ أكف مقري الـلس أيلت الدالاة عؾاك الحاؼ يف أفالق ويف
ِ
يفؿ يلتِـََل فِل أ َف ِ ِ
الحؼ﴾ [فصؾت ]53 :وعد حـ
لق َوفل َأك ُػس ِف ْؿ َحتك َي َت َدق َـ َل ُف ْؿ َأك ُف َ
أكػسفؿ فؼللَ ﴿ :مـُ ُِر ِ ْ َ
اهلل تعللك وكقن اهلل ُيري الـلس أيالت أيالت حتـقعاة وحـفال يالت حتعؾؼاة باللعؾؿ الحاديث كاذكر
بعضل حـفل عؾك مدقؾ حع أكـل كحذر الحؼقؼة حـ أن يػتح الدلب عؾك حصراعقف فقؿال يعارب عـاف بلإلعجالز
العؾؿل فنن إذا الذي حصؾ حـ بعضفؿ حـ التجلوز الشديد وتللقػ ٓف الصػحلت بزعؿاف أن إاذه
أية دلت عؾك تؾؽ الـظرية وإذه أية دلت عؾك تؾؽ الـظرية إذا أدى إلك فقضك عظقؿة.
وإذه الـظريلت يف بعاض إحقالن يتضاح أهنال يقار ماؾقؿة فانذا ربطات بلٔياة ففاذه فتـاة عظقؿاة
القاجب يف أيلت التل يؼلل إن فقفل دٓلة عؾؿقة أن ترفع ٕإؾ العؾؿ لدقلن إؾ تدل عؾك إذه الؿساللة
أو ٓ حتك ٓ يعرض كتلب هلل لؾتؽذيب.
ِ ِ ِ

ُكعطل أحثؾة حـ ذلؽ :اهلل تعللك قلل يف العسؾ ﴿فقف ش َػل ٌء لؾـ ِ
لس﴾ [الـحاؾ]69 :

إلاك فا ة قاد تصاؾ

كلقال لؾؿقؽروبلت الؿسؾؿ ٓ يؿؽـ أن
إلك حدود ثؿلكقـ مـة أو كحقإل كلن يحذر حـ العسؾ بلعتدلره ً
يتزعزع وعؼقدتف ثلبتة رامخة فقؿل أن حل قلل اهلل ﴿فِ ِ
قف ِش َػل ٌء﴾ ٓ يؿؽـ أن يؽقن فقف عؽس الشػلء.
ثؿ إكف تؼدحت الدحقث العؾؿقة الؿحضة فزرع يف العسؾ إذه الؿقؽروبلت فصلر العسؾ قلتال بعد
أن كلكقا يؼقلقن إكف كلقؾ والؿسؾؿ كؿل قؾـل ٓ يتزعزع ٓ يؿؽـ أن يتزعزع ٓ قدؾ ثؿلكقـ وٓ حلئاة ماـة
وٓ أن إق يعؾؿ أن ققلف تعللك﴿ :فِ ِ
قف ِش َػل ٌء﴾ ٓ شؽ أكف فقف الشػلء وزعؿفؿ أكف ٕ ..كاف حالذا يؼاقل؟
يؼقل :الـحؾة حشرة ذبلب فللذي يخرج حـفل وإن كلن حؾق الط ْعؿ فنكف يف الـفلية إق حـ حشرة فالبك
اهلل تعللك ذلؽ والعسؾ يدخؾ يف عدد كدقر حـ تركقدلت إدوية ُي َضؿ إلقفل شل ٌء حـف يف تركقب الدواء.
حـ ذلؽ حل أحر اهلل تعللك بف حـ اجتـلب الؿحقض

اق َأ ًذى﴾ [الدؼارة]222 :
قلل تعللكُ ﴿ :ق ْؾ ُإ َ

اكظار

مادحلن اهلل العظاقؿ عداالرات وجؿاؾ قصااقرة جادا ﴿فِ ِ
قاف ِشا َػل ٌء لؾـ ِ
الس﴾ يف العسااؾ يف الحاقض ﴿ ُإا َاق
َأ ًذى﴾ حدلشرة الؿرأة حلل الحقض كؿل يؼع حؿـ ٓ يدللقن حـ يقر الؿسؾؿقـ يف أذى شاديد جادا أوٓ
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أذى كػسل لفذا الؿققع الؼذر لؾرجؾ كػسف ثؿ إكف مدحلن اهلل حعلشرة الؿرأة يف إاذه الػا ة حضارة جادا
لؾؿرأة حـ الـلحقة الجسدية العضقية ويتسدب ذلؽ يف إشؽلٓت كدقرة لفل.
لفذا أحر اهلل بلجتـلب الـسلء يف الؿحقض وإن مخر اذا الحؽؿ حـ مخر بف حـ يقر الؿسؾؿقـ حل
الػرق؟ حجرد إذا الؿقضاع حال الػارق يعـال يف إاذا الحالل ويف يقار إاذا الحالل؟ ٓ الػارق كدقارٕ :ن
الحؼقؼة إـلك بعض إحثؾة حثؾ حل يعرب عـف بللجـقـ الذي كلن يزعؿ أكاف يـشال حاـ حالء الرجاؾ دون حالء
الؿرأة وقد رد ابـ الؼقؿ عؾك الطدلئعققـ يف ف ة ملبؼة ٕن إذه حؼللاة لؾطدالئعققـ وقالل :إاذا حخاللػ
لؽتلب اهلل -عز وجؾٕ :-كف حـ أحشلج حـ حلء الرجؾ وحاـ حالء الؿارأة فانلك تؼريدال الؼارن السالدس
عشر وكلن الرام الؿستؼر أن الجـقـ يـشل حـ حلء إب فؼط وإذا حخللػ لؾؼر ن ثاؿ إن العؾاؿ بعاد
ذلؽ َتؼدم واتضح أكف يـشل حـ حلء إب وإم حعل وأقر العؾاؿ ااذا بعاد تؾاؽ الساـقـ قؾـال :إن عؾؿالء
الؿسؾؿقـ كلبـ الؼقؿ ُيـؽر إذا عؾك الطدلئعققـ.
الحللؾ أن إحثؾة يف إذا كثقرة والؿفؿ يف إذا الدلب أٓ ُيعرض الؼر ن السـة لؾتؽذيب إذا ققؾ:
إن إذا فقف َدٓلة وإعجلز عؾؿل كؿل ُيعدر عـف ٓ بد أن يدل الـص َدٓلة واضحة وإذا ٓ يؽقن بؿجارد
أن يـظر فقف الطدقب أو الػؾؽل ٓ يؼقل :إذه أية كحؿؾفال إلاك أإاؾ العؾاؿ وكقضاح لفاؿ حال اكتشاػف
العؾؿ فنذا ققؾ كعؿ إذه أية يشؿؾ حدلقلفل إذا كعؿ أحل حل مقى ذلؽ أن يـربي لفذا الدلب حـ يعؾؿف
وحـ ٓ يعؾؿف فال شؽ أن إذا حـ الخؾؾ.
عؿقحل إذا الؿقضقع العظقؿ دٓئؾ كدقة كدقـل -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -حقضقع شريػ لؾغلية وفقف
دعقة لؾؿسؾؿقـ لتثدقات عاقاحفؿ وتارك حاـ تزعازع حاـفؿ عاـ زعزعتاف ودعاقة يقار الؿساؾؿقـ إاذا
الؿقضقع لؾؿسؾؿقـ ولغقرإؿ.
كسلل اهلل أن يجزي عـل رمقلـل خقر الجزاء -لؾك اهلل عؾقف ومؾؿ -الؾفؿ لؾ عؾك ححؿد وعؾاك
ل ححؿد كؿل لؾقت عؾك إبراإقؿ وعؾك ل إبراإقؿ إكؽ حؿقد حجقاد وبالرك عؾاك ححؿاد وعؾاك ل
ححؿد كؿل بلركت عؾك ل إبراإقؿ إكؽ حؿقد حجقد.
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