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آيات ودعاء
(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) .
()1

ف
ظر ْؾـِل َك ْػ ًَ َؽَ ،ؾنِك ََّؽ إِ ْن ََل ْ ُت َع ِّر ْؾـِل َك ْػ ًَ َؽََ ،ل ْ َأ ْظ ِر ْ
فؿ ِّ
اف ّؾ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
َر ُشق َف َؽ ،اف ّؾ َّ
فؿ َظ ِّر ْؾـل َر ُشق َف َؽ َؾنك ََّؽ إ ْن ََل ْ ُت َع ِّر ْؾـل َر ُشق َف َؽََ ،ل ْ
فؿ َظ ِّر ْؾـِل ُح َّجت ََؽَ ،ؾنِك ََّؽ إِ ْن ََل ْ ُت َع ِّر ْؾـِل
َأ ْظ ِر ْ
ف ُح َّجت ََؽ ،اف ّؾ َّ
حجت ََؽَ ،و َؾ ْؾ ًُ َظـ ِديـِل ،اف ّؾفؿ َٓ ُُتِتْـِل ِمق َت ًي ج ِ
وهؾِ َّق ًيَ ،وَٓ ت ُِز ْغ
َ
ْ
ُ َّ
َّ

ِ
فؿ َؾ َث ٌَّتْـِل َظ َ ٰذ ِديـ ِ َؽَ ،وٱ ْشتَ ْع ِؿ ْؾـِل
َؿ ْؾٌِل َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْيتَـل ،اف ّؾ َّ
غ َؿ ْؾٌِل ف ِ َق ِ ِِّل َأ ْم ِر َكَ ،و َظوؾِـِل ِِمَّو ٱ ْم َت َحـ ًَْ بِ ِف َخ ْؾ َؼ َؽ،
وظتِ َؽَ ،و َف ِّ ْ
بِ َط َ
ِ
و َثٌتْـِل َظ َذ َض َ ِ
س َت ُف َظ ْـ َخ ْؾ ِؼ َؽَ ،وبِنِ ْذكِ َؽ
َ ِّ
وظي َو ِ ِِّل َأ ْم ِر َك ٱ َّفذي َش َ ْ
ٰ
وَل َؽر ا ُْدع َّؾ ِؿ بِو ْفق ْؿ ِ
ِ
ً
وب َظ ْـ َب ِر َّيتِ َؽَ ،و َأ ْم َر َك َيـْتَظِ ُرَ ،و َأك َ
َ
ًْ ا ْف َع ُ ْ ُ َ
َؽ َ

 -1سىرج طه.
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إل ْذ ِن َفف بِنِ ْطف ِور َأم ِر ِه وـ َْش ِ
ٱ َّف ِذي ؾِ ِقف َصال َُح َأ ْم ِر َوف ِ ِّق َؽ ِف ٱ ِ
ػ ِش ْ ِس ِه،
ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ى َت ْع ِج َقؾ َمو َأ َّخ ْر َتَ ،وَٓ َت ْل ِخ َر َمو
ز ِن َظ َ ٰذ َذف َؽ َحت َّٰك َٓ ُأح َّ
َؾ َص ِّ ْ
س َتَ ،وَٓ ا ْف ٌَ ْح ٌَ َظ ََم َـت َْؿ ًََ ،وَٓ
َظ َّج ْؾ ًََ ،وَٓ ـ َْش َ
ػ َمو َش َ ْ
ُأك ِ
ػ؟ َو َمو َب ُول َو ِ ِِّل ٱَٕ ْم ِر َٓ
َوز َظ َؽ ِف تَدْ بِ ِر َكَ ،وَٓ َأ ُؿ ُ
قل َِل َ َو َـقْ َ
ِ
ي ْظفر و َؿ ِد ٱم َت َ ِ
ال ْق ِر؟ َو ُأ َؾ ِّق ُض ُأ ُم ِ
قري ُـ ّؾ َفو
َ َُ َ
ألت ٱَٕ ْر ُض م َـ ْ َ
ْ
إِ َف ْق َؽ.

اف ّؾفؿ َص ِّؾ َظ َذ ُُمَؿ ٍد َو ِ
آل ُُم َ َّؿ ٍدَ ،وٱ ْج َع ْؾـِل ِِبِ ْؿ َؾ ِوئ ًزا ِظـْدَ َك ِف ٱفدُّ ْك َقو
ٰ َّ
َّ
وٱ ِ
غ.
غ َر َّب ا ْف َعودَ ِ َ
غِ ،آم َ
ٔخ َر ِة َو ِم َـ ا ُْد َؼ َّربِ َ

بعد افتقـؾ ظذ افعع افؼدير (شٌحوكف وتعوػ) ،ظـدكو
(افدوفي ..ادورؿي ...ف ظك افظفقر ...مـذ ظفد افرشقل(صذ اهلل
عؾقه وآله وسؾم)) ،وحتً هذا افعـقان افرئقس فؾٌحٌ كؼع إن
صوء اهلل (تعوػ) ف افدرس إول ،وشقؽقن افؽالم ف ظـوويـ
ظديدة:
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العهوان األوّل :ميّزوا الفتهة ...إياكم والفِتهة!!!

1ـ قال اهلل (تعاىل)( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂      )

()1

.

2ـ قال (سبحاكه وتعاىل)( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ) .
()2

 -1شقرة آل ظؿران.7 :
 - 2شقرة افتقبي.49-48 :

الفتنة والدولة املارقة وبغض املهدي)6( ................................

3ـ قال (العيل الؼدير)( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) .
()1

4ـ قال (الؼوي العزيز)( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ) .
()2

5ـ ...عن عبد اهلل بن عؿر (ريض اهلل عـفام) يؼقلُ :ــَّو ُؿ ُعق ًدا
ِظـْدَ رش ِ
قل اهللَِّ (َ ،)ؾ َذـ ََر ا ْف ِػت ََـَ ،ؾ َل ْـ َث َر ِف ِذـ ِْر َهوَ ،حتَّك َذـ ََر
َ ُ
({[[ )ؾِ ْتـَ َي ْإَ ْح َال ِ
س}َ ،ؿ َول (ِ )ه َل َه َر ٌب َو َح ْر ٌبُ ،ث َّؿ
ِ
حت ِ
ِ
ً َؿدَ َم ْل َر ُج ٍؾ ِم ْـ َأ ْه ِؾ َب ْقتِلَ ،ي ْز ُظ ُؿ َأ َّك ُف
افناء} َد َخـ َُفو ِم ْـ َ ْ
{ؾ ْتـَ ُي َّ َّ
ِ
ِمـِّل َو َفقْ َس ِمـِّلَ ،وإِك َََّم َأ ْوف ِ َقوئِل ا ُْد َّت ُؼ َ
َّوس َظ َذ
قنُ ،ث َّؿ َي ْص َطؾ ُح افـ ُ
 - 1شقرة إحزاب.14 :
 -2شقرة افـًوء.91 :
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َر ُج ٍؾ ـ ََق ِر ٍك َظ َذ ِو َؾعٍُ ،ث َّؿ {ؾِتْـَ ُي افدُّ َه ْق ََم ِء} َٓ ،تَدَ ُع َأ َحدً ا ِم ْـ َه ِذ ِه
ِ
ِ
افر ُج ُؾ
ْإُ َّمي إِ َّٓ َف َط َؿ ْت ُف َف ْط َؿ ًيَ ،ؾنِ َذا ؿ َقؾ ا ْك َؼ َض ًَُْ ،تَو َد ْتُ ،ي ْصٌِ ُح َّ
غُ :ؾً َط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وط
ؾ َقفو ُم ْممـًو َو ُي ْؿِس ـَوؾ ًراَ ،حتَّك َيص َر افـ ُ
َّوس إِ َػ ُؾ ًْ َطو َض ْ ِ ْ
وق ؾِ ِقف ،و ُؾً َط ِ
وط كِ َػ ٍ
وق َٓ إِ َيَم َن ؾِ ِقفَ ،ؾنِ َذا ـ َ
إِ َيَم ٍن َٓ كِ َػ َ
َون َذاـ ُْؿ،
َ ْ

َؾو ْكتَظِ ُروا افدَّ َّج َول ِم ْـ َي ْق ِم ِف َأ ْو ِم ْـ َؽ ِد ِه}]] .
6ـ عن ح َذي َػ َة ِ
ى َأ َحدُ ـؿ
يض اهللُ َعـْ ُه) َأ َّك ُف ؿ َو َل { :إِ َذا َأ َح َّ
َ ْ ُ ْ َ
(ر َ
َأن يع َؾؿ َأصوب ْتف ِ
َون َر َأى َح ً
الٓ ـ َ
افػ ْتـَي َأ ْم ٓ؟ َؾ ْؾ َقـْ ُظ ْر َؾ ْن ِن ـ َ
َون َي َرا ُه
َ َ ُ
َْ
حرامو َؾ َؼدْ َأصوب ْتف ِ
َون َي َرى َح َرا ًمو (ـون) َي َرا ُه َحالًٓ
افػ ْتـَ ُيَ ،وإِ ْن ـ َ
َ َ ُ
َ َ ً
()1

َؾ َؼدْ َأ َصو َب ْت ُف} .
()2

 - 1صحقح أيب داوود ،ـتوب افػتـ وادالحؿ ،بوب ذـر افػتـ ودٓئؾفو،
حديٌ رؿؿ  /4242مًـد أمحد -مًـد ادؽثريـ مـ افصحوبي/ 133: 2 ،
(وأؿر تصحقحف).
ورواه احلوـؿ (وصححف) ،وـذا رواه افذهٌل
َّ
 - 2ادًتدرك ظذ افصحقحغ ،ـتوب افػتـ وادالحؿ ،احلوـؿ افـقًوبقري،
 .662 :2وؿول ؾقف( :هذا حديٌ صحقح اإلشـود ظذ رشط افشقخغ ،وَل
خيرجوه).
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ً
حالٓ ـون يراه حرا ًمو،
إذن ادوئز أن يـظر افرجؾ ،ؾنذا رأى
ٍ
وظـدئذ ؾؾراجع كػًف ،وإذا ـون يرى احلرام
ؾؼد أصوبتف افػتـي،
ً
حالٓ ويؼقل بحؾقتف ويعؿؾ ظذ أكّف حالل ،ؾؼد أصوبتف افػتـي،
وأن ـؾ إكًون يًلل كػًف هؾ ّ
إن ؿتؾ إخ مـ أبـوء افقضـ
ً
حالٓ وترت تراه حرا ًمو أو ـون
وافديـ واإلكًوكقي ،هؾ ـون
ً
حالٓ؟!! هؾ هتجر افـوس؟ هؾ افػرح بَم
حرا ًمو وترت تراه
يصقى إبريوء؟ هؾ ؿتؾ إبريوء؟ هؾ هتجر إبريوء؟ هؾ إثورة
افطوئػقي؟ هؾ افػًود واإلؾًود وافًؽقت ظؾقفَم؟ هؾ ــً تراه
ً
حالٓ ،أو أكّؽ ؾؼدت آتزان وادقزان وافتؿققز
حرا ًمو ؾكت تراه
مـذ افٌدايي ومـ إصؾ؟!! وهؾ ّ
أن اإلموم احلًغ ( )خرج
فطؾى اإلصالح؟ هؾ ّ
أن اإلموم احلًغ خرج ود افػًود أو
خرج ود اإلصالح؟ هؾ اإلموم احلًغ خرج أو بؼل؟ شؽً أو
ٍ
ٍ
ومعروف ،وهنك ظـ
واصالح
بحؼ
تؽؾؿ؟ وهؾ أكّف
ضوفى ٍّ
َ
مـؽر؟!!
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وكحـ أن ف أيوم ظوصقراء ،ؾفؾ خترج فؽربالء فزيورة
احلًغ ( )وأكً تؼتدي بف وتًر ظذ شرتف بلن هتتؿ بلمقر
ادًؾؿغ؟!! وهؾ خرجً فإلصالح وود افػًود؟!! هؾ ترـً
خؾػؽ مظؾقمقوت؟!! هؾ خرجً وترـً افقاجى ف افدائرة،
أو افقطقػي ،أو اددرشي ،أو ُمؾ افعؿؾ ادفـل ،أو إـوديؿل ،أو
ؽره مـ أظَمل؟!! هؾ ترـً إهؾ وافعقول؟!! هؾ ترـً
افقاجى وذهًٌ فزيورة احلًغ ()؟!! هؾ ترـً افقاجى
مًتحى؟!! هؾ هربً وترـً ؿضوء حوجي افـوس
وذهًٌ إػ
ّ
مًتحى؟!! هؾ ترـً افقاجى ؾورتؽًٌ ادحرم
وذهًٌ إػ
ّ
مًتحى؟!! ؾال يٌؼك اشتحٌوبٕ ،كّف يصر مؼدّ مي
وذهًٌ إػ
ّ
ادحرم ،ؾال اشتحٌوب ف
فسك افقاجى ،أو مؼدّ مي ٓرتؽوب
َّ
افزيورة ،ؾعؾقؽ أن ُت ِّقز و تػؽِّر وحتدِّ د هؾ أصوبتؽ افػتـي أم ٓ؟!!
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العهوان الثاني :املارقة والدولة
ز ِن َأ ُبق
1ـ البخاري :ادـاقبَ ...:ظ ِـ ُّ
افز ْه ِر ِّي َؿ َول َأ ْخ َ َ
ِ ٍ
ِ
اْلدْ ِر َّي (رى اهلل ظـف) َؿ َول:
افر ْ َ
مح ِـ َأ َّن َأ َبو َشعقد ْ ُ
َش َؾ َؿ َي ْب ُـ َظ ٌْد َّ

[[ َب ْقـََم ك َْح ُـ ِظـْدَ رش ِ
قل اهللَِّ (َ )و ْه َق َي ْؼ ًِ ُؿ َؿ ًْ ًَم َأتَو ُه ُذو
َ ُ
َ
اْلقي ِ ِ
(و ْه َق َر ُج ٌؾ ِم ْـ َبـِك َُتِق ٍؿ) َؾ َؼ َولَ :يو َر ُش َ
اظ ِد ْل،
قل اهللَِّ ْ
كة َ
ُْ َ ْ َ
ً
َؾ َؼ َول (َ { :)و ْي َؾ َؽَ ،و َم ْـ َي ْع ِد ُل ،إِ َذا ََل ْ َأ ْظ ِد ْل؟ َؿدْ ِخ ٌْ َ
ِ
ُـ َأ ْظ ِد ُل}َ ،ؾ َؼ َول ُظ َؿ ُرَ :يو َر ُش َ
قل اهللَِّ ائ َْذ ْن ِِل ؾِ ِقف،
ن َ
ت إِ ْن ََل ْ َأـ ْ
َو َخ ْ
َؾ َل ْ ِ
َي ِؼ ُر َأ َحدُ ـ ُْؿ
ْض َب ُظـُ َؼ ُفَ ،ؾ َؼ َول (َ { : )د ْظ ُف َؾنِ َّن َف ُف َأ ْص َحو ًبوْ َ ،
()1

 - 1ظـد افتلمؾ جقدً ا ف هذه افروايي ،كعرف أكّف يقجد مـفجون :إول يتؿ ّثؾ
بوْلؾػوء وافصحوبي ،وادـفٍ افثون يتؿ ّثؾ بوفتؽػر وافًؾطون إمقي ،ؾػل
افروايي يقجد مقؿػ صورم ِمـ اْلؾقػي ظؿر (ريض اهلل ظـف) ،ؾنكّف أراد أن
يؼتؾ رأس افـػوق واْلقارج وافتؽػر وافدظشـي ،فؽ ّـ افـٌل (صذ اهلل ظؾقف
وآفف وشؾؿ) ََل ْ يًؿح فف ،ؾفؾ تؼقفقن ّ
إن افرشقل هق افًٌى ف وجقد وبؼوء
اْلقارج ادورؿي ومو يرتؽٌقن ِمـ جرائؿ ظذ ضقل افتوريخ...؟!! وفق شؿح
افـٌل إـرم (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ) فعؿر ،ؾفؾ ش ُقؼول ٓكتفك رأس
يمشس أئؿي افضالفي ف أذهوكؽؿ مثؾ هذا
افتؽػر وآرهوب ـَم
ِّ
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َج ِ
ون ا ْف ُؼ ْر َ
ال َت ُف َم َع َصال َِهتِ ْؿ َو ِص َقو َم ُف َم َع ِص َق ِوم ِف ْؿَ ،ي ْؼ َر ُء َ
َص َ
وو ُز
آن َٓ ُ َ
ِ
قن ِم َـ افدِّ ِ
ت ََر ِاؿ َق ُف ْؿَ ،ي ْؿ ُر ُؿ َ
افر ِم َّق ِيُ ،يـْ َظ ُر إِ َػ
افً ْف ُؿ م َـ َّ
يـ ـ َََم َي ْؿ ُر ُق َّ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ك َْصؾِ ِفَ ،ؾ َ
َش ٌء،
َش ٌءُ ،ث َّؿ ُيـْ َظ ُر إِ َػ ِر َصوؾف َؾ ََم ُي َ
ال ُي َ
قجدُ ؾقف َ ْ
قجدُ ؾقف َ ْ
ِ ِ
ُث َّؿ ُيـْ َظ ُر إِ َػ ك َِض ِّق ِفَ -و ْه َق ِؿدْ ُح ُفَ -ؾ َ
َش ٌءُ ،ث َّؿ ُيـْ َظ ُر إِ َػ
ال ُي َ
قجدُ ؾقف َ ْ
ِ ِ
َش ٌءَ ،ؿدْ َش ٌَ َؼ ا ْف َػ ْر َ
ُؿ َذ ِذ ِه َؾ َ
ث َوافدَّ َم ،آ َيت ُُف ْؿ َر ُج ٌؾ َأ ْش َق ُد
ال ُي َ
قجدُ ؾقف َ ْ
إِ ْحدَ ى َظ ُضدَ ْي ِف ِم ْث ُؾ َثدْ ِى ا َْد ْر َأ ِةَ ،أ ْو ِمثْ ُؾ ا ْفٌَ ْض َع ِي تَدَ ْر َد ُر َو َخي ُْر ُج َ
قن
َّوس}َ ،ؿ َول َأبق ش ِع ٍ
َظ َذ ِح ِ
غ ُؾ ْر َؿ ٍي ِم َـ افـ ِ
قدَ :ؾ َل ْص َفدُ َأ ّن َش ِؿ ْع ًُ َه َذا
ُ َ
يٌ ِم ْـ رش ِ
قل اهللَِّ (َ ،)و َأ ْص َفدُ َأ َّن َظ ِ َّع ْب َـ َأ ِيب َضوف ِ ٍ
احل ِد َ
ى
َ ُ
َْ
ِ
ِ
ِت بِ ِف
افر ُج ِؾَ ،ؾو ْفتُؿ َسَ ،ؾ ُل ِ َ
(َ )ؿو َت َؾ ُف ْؿ َو َأكَو َم َع ُفَ ،ؾ َل َم َر بِ َذف َؽ َّ
حتَّك َك َظر ُت إِ َفق ِف َظ َذ َكع ِ
ً افـٌَِّ ِّل ( )ا َّف ِذى َك َع َت ُف]] .
ْ
ْ
َ
ْ
()1

آشتدٓل؟!! وشـعرف ـقػ صوع أشؾقب آظساض وآهتوم فؾـٌل
إـرم (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ) وظـد َمـ!!!
 - 1صحقح افٌخوري ،ـتوب ادـوؿى ،بوب ظالموت افـٌقة ف اإلشالم ،رؿؿ
احلديٌ  ،3414واشؿ افؽتوب ((الومع ادًـد افصحقح ادختك مـ أمقر
رشقل اهلل ( )وشــف وأيومف)) دحؿد بـ اشَمظقؾ بـ ابراهقؿ بـ ادغرة
افٌخوري (256هـ).
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2ـ البخاري :ادـاقبَ ...:ظ ْـ ُش َق ْي ِد ْب ِـ َؽ َػ َؾ َي َؿ َول َؿ َول َظ ِ ٌّع
(رى اهلل ظـف وظؾقف افًالم)[[ :إِ َذا َحدَّ ْث ُتؽُؿ َظ ْـ رش ِ
قل اهللَِّ
َ ُ
ْ
ِ
(َ )ؾ َ ِ ِ
ى إِ َ َّػ ِم ْـ َأ ْن َأـ ِْذ َب َظ َؾقْ ِفَ ،وإِ َذا
افً ََمء َأ َح ُّ
أل ْن َأخ َّر م َـ َّ
احلَ ْر َب َخدْ َظ ٌيَ ،ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
َحدَّ ْث ُتؽ ُْؿ ؾِ َقَم َب ْقـِل َو َب ْقـَؽ ُْؿَ ،ؾنِ َّن ْ
قل اهللَِّ
ون َؿقم حدَ َثوء إَشـ ِ
افزم ِ
ِ
(َ )ي ُؼ ُ
َونُ ،ش َػ َفو ُء
ْ ٌ ُ ُ ْ
قلَ { :ي ْل ِِت ِف آخ ِر َّ َ
قن ِم َـ ِ
قن ِم ْـ َخ ْ ِر َؿ ْق ِل ا ْف َ ِز َّي ِيَ ،ي ْؿ ُر ُؿ َ
ال ِمَ ،ي ُؼق ُف َ
إَ ْح َ
اإل ْشالَ ِم ـ َََم
ِ ِ
ِ
وو ُز إِيَمهنؿ َحـ ِ
َج ِ
َوج َر ُه ْؿَ ،ؾ َل ْيـ َََم
َ ُُْ
افرم َّقيَ ُ َٓ ،
افً ْف ُؿ م َـ َّ
َي ْؿ ُر ُق َّ
ِ
قه ْؿَ ،ؾنِ َّن َؿ ْت َؾ ُف ْؿ َأ ْج ٌر َدِ ْـ َؿ َت َؾ ُف ْؿ َي ْق َم ا ْف ِؼ َقو َم ِي}]] .
قه ْؿ َؾو ْؿ ُت ُؾ ُ
َفؼقت ُُؿ ُ
()1

3ـ كعقم بن محاد يف كتابه (الػتن) ؿولَ ...:ظ ْـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب
ى (ر ِيض اهللُ َظـْف وظؾقف افًالم) َؿ َول{ :إِ َذا ر َأيتُؿ افراي ِ
ِ
وت
َ ْ ُ َّ َ
ُ
َضوف ٍ َ َ
افًق َد َؾو ْف َز ُمقا ْإَ ْر َض َؾ َال ُ َحت ِّرـُقا َأ ْي ِد َيؽ ُْؿَ ،و َٓ َأ ْر ُج َؾؽ ُْؿُ ،ث َّؿ َي ْظ َف ُر
ُّ
َؿقم ُوع َػوء َٓ ي ْمبف ََلؿُ ،ؿ ُؾقِبؿ ـ َُزب ِر ْ ِ ِ
وب
احلديدُ ،ه ْؿ َأ ْص َح ُ
ُُ ْ َ
َ
ُ َُ ُْ
َ ُ
ْ ٌ
قن بِ َع ْف ٍد َو َٓ ِمق َث ٍ
وقَ ،يدْ ُظ َ
افدَّ ْو َف ِيَ َٓ ،ي ُػ َ
احل ِّؼ َو َف ْق ًُقا ِم ْـ
قن إِ َػ ْ َ
ِ
ِِ
قر ُه ْؿ ُم ْر َخو ٌة
َأ ْهؾفَ ،أ ْش ََم ُؤ ُه ُؿ ا ْف ُؽـَكَ ،وك ًْ ٌَت ُُف ُؿ ا ْف ُؼ َرىَ ،و ُص ُع ُ

 - 1ادصدر كػًف.
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قر افـًِّ ِ
خيتَؾِ ُػقا ؾِ َقَم َب ْقـ َُف ْؿُ ،ث َّؿ ُي ْم ِِت اهللُ ْ
احلَ َّؼ َم ْـ
وءَ ،حتَّك َ ْ
ـ َُش ُع ِ َ
َي َشو ُء} .
()1

إشارات يف الرواية:
ّأو آّ :
إن ادرحؾي إوػ ،افتل يتحدّ ث ظـفو أمر ادممـغ
( ،)هل طفقر افرايوت افًقد ،وافتؽؾقػ ف حوفي طفقر
افرايوت افًقد( ،وحًى ادرحؾي افتل يتحدّ ث ظـفو أمر ادممـغ)
هق (افزمقا إرض وٓ حترـقا أيديؽؿ وٓ أرجؾؽؿ) ،ؾـشؽر اهلل
(شٌحوكف وتعوػ) ظذ مو أكعؿ ظؾقـو.
ثاك اقا :أخذ ظؾقـو مـ بعض ادـوؾؼغ ووعػوء افـػقس دوذا
كؼقل (افدوفي)؟!! وافؼصد واوح ٕكـو كعطل فؽؾ إكًون وفؽؾ
خصؿ مو يرؽى ،وكـوؿش افـؼوش افعؾؿل ظذ أن كطرح ـؾ
ادحتؿالت ،وف ادؼوم يقجد دوفي (دوفي افعراق وافشوم ،افدوفي
اإلشالمقي ،داظش) ،وؿد أصور إفقفو أمر ادممـغ ( )بؼقفف
(( ُؿ ُؾقِبؿ ـ َُزب ِر ْ ِ ِ
وب افدَّ ْو َف ِي)) ،ف افقؿً افذي ٓ
احلديدُ ،ه ْؿ َأ ْص َح ُ
ُُ ْ َ َ
 - 1ـتوب افػتـ ،كعقؿ بـ محود.573 :
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ف زمـف وٓ ف زمـ ـتوب صوحى افػتـ يقجد ظـقان افدوفي،
وبتعٌر آخرّ :
إن مصطؾح وظـقان افدوفي ادًتخدم ف ظوَل
ادجتؿع وافًقوشي َل يؽـ مشوع وٓ مًتخدم ف زمـ صوحى
ـتوب افػتـً ،
ؾضال ظـ زمـ أمر ادممـغ (.)
ثال اثا :بعد افرايوت افًقد وبعد أصحوب افدوفي ( ُي ْم ِِت اهللُ
احل َّؼ َم ْـ َي َشو ُء).
َْ
وإػ هذا ادًتقى مـ افؽالم صور افعـقان افرئقس فؾٌحٌ
واوحو (الدولة ..ادارقة ...يف عرص الظفور ...مـذ عفد
ً
الرسول(صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ)).
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العهوان الثالث :الدولة املارقة وبغض املهدي!!!
خطوة :1شمال بدهيل يرد ظذ ذهـ ـؾ إكًون ،وهق ّ
أن
مـ يدظل أكـو ف آخر افزمونّ ،
وأن الفود وتلشقس افدوفي واجى،
ٕهنو دوفي اْلالؾي ،دوفي
وآفتحوق ِبو واجى وؾرض ظغّ ،
افعدل ،افتل وظدكو ِبو افرشقل إمغ (ظؾقف وظذ آفف افصالة
وافتًؾقؿ) ،ؾؾَمذا كجد همٓء ؿد ؿطعً أفًـتفؿ ،وصؿً آذاهنؿ،
وظؿقً أظقـفؿ ،ظـ اشؿ وظـقان ادفدي؟!! ؾفؾ يـػقن ادفدي
ً
وتػصقال ،ويرؾضقن ويٌطؾقن ـؾ مو جوء ظـ ادفدي مـ
مجؾي
أحوديٌ وروايوت وآثور وتوريخ ،أو أكّف كػوق وبغض ْلوتؿ افـٌقغ
وآفف افطوهريـ وصحٌف ادروقغ ،وخموفػي فًـتفؿ وشرهتؿ
وهنجفؿ افؼقيؿ (صؾقات اهلل وشالمف ظؾقفؿ أمجعغ)؟!! ؾؾَمذا
فؾؿًؿك :داظش ،أو افدوفي ،أو دوفي افعراق
أتر ادـتؿقن
ّ
ّ
أتروا ظذ
وافشوم ،أو افدوفي اإلشالمقي ،أو ؽرهو مـ ظـوويـّ ،
ُمق اشؿ وؾؽر ادفدي مـ ؿؾقِبؿ وكػقشفؿ وظؼقَلؿ؟!! وفق
أي إكًون ظوؿؾ فـػًف افقؿً افؼؾقؾ ادـوشى فؾتػؽر،
أظطك ّ
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أن هذا آشتػفوم يؽشػ بطالن مو هؿ ؾقفّ ،
فقجد ّ
وأن ـؾ مو
احلؼ واَلدايي وآهتداء وافصالحٕ :كّف
يؼقمقن بف ٓ يؿثؾ ضريؼ ّ
فقس ظذ افطريؼ افؼقيؿ ضريؼ اهلل ورشقفف إمغ وأئؿتف
افراصديـ ادفديغ (صؾقات اهلل وشالمف ظؾقفؿ أمجعغ).
خطوة :2فؼد وص َؾـو افؽثر مـ إحوديٌ افصحقحي افدافي
ظذ طفقر ادفدي ( ،)وأكّف شقؽقن ف آخر افزمون ،وهق
ظالمي مـ ظالموت افًوظي ورشط مـ أرشاضفو ،وؿد ذـر اشؿ
وظـقان ادفدي تراحي ف افؽثر مـفو ،ؾقَم أصورت بوؿل افروايوت
إػ ظـوويـ َؾ ِفؿ مـفو ـؾ ظؼالء ادًؾؿغ ّ
أن ادؼصقد مـفو هق
ادًؿك بودفدي ،ومـ هذه إحوديٌ:
صخص
ّ
 -1عن أيب سعقد اخلدري (ريض اهلل عـه) ّ
[[أن رشقل اهلل
( )وشؾؿ ؿول{ :خيرج ف آخر أمتل ادفدي يًؼقف اهلل افغقٌ،
صحوحو ،وتؽثر ادوصقي،
وخترج إرض كٌوهتو ،ويعطل ادول
ً
حجوجو ( أي شـغ )]]،
وتعظؿ إمي ،يعقش شٌ ًعو أو ثَمك ًقو ،يعـل
ً
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رواه احلوـؿ ف ادًتدرك وؿول{ :هذا حديٌ صحقح آشـود وَل
خيرجوه}  ،ـَم رواه إفٌون ف شؾًؾي إحوديٌ افصحقحي .
 -2عن َأ ِيب س ِع ٍ
قد ُْ
اخلدْ ِري َؿ َول َؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ (:)
َ ْ
َ
{{ا َْد ْف ِد ُّي ِمـِّل َأ ْج َذ ْ
الَ ٌْ َف ِي (اكحًور َّ
افشعر ظـ مؼدّ مي الٌفي)،
َأ ْؿـَك إَك ِ
ْػ (أي أكػف ضقيؾ رؿقؼ ف وشطف حدب)َ ،ي ْؿ ُ
أل إَ ْر َض
غ}}  ،وؿول
ِؿ ًْ ًطو َو َظدْ ًٓ ـ َََم ُمؾِ َئ ًْ َج ْق ًرا َو ُط ْؾ ًَمَ ،ي ْؿؾِ ُؽ َش ٌْ َع ِشـ ِ َ
()2

()1

()3

احلوـؿ ف ادًتدرك{ :هذا حديٌ صحقح ظذ رشط مًؾؿ وَل
خيرجوه}  ،ـَم ورواه إفٌون .
()4

()5

 - 1ادًتدرك ظذ افصحقحغ ،ـتوب افػتـ وادالحؿ ،احلوـؿ افـقًوبقري:
.6:1:4
 - 2شؾًؾي إحوديٌ افصحقحي ،إفٌون.711 :
 - 3شــ أيب داوود ،ـتوب ادفدي 375 :11 :ح .4265
 - 4ادًتدرك ظذ افصحقحغ ،احلوـؿ.557 :4 :
 - 5صحقح الومع افصغر ،إفٌون.6736 :
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َ -3ع ْن ُأم َس َؾ َؿ َة (ريض اهلل عـفا) َؿو َف ًَْ :ش ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
قل
ِ ِ ِ
اهللَِّ (َ { :)ي ُؼ ُ
س ِِت (أي مـ كًٌل وأهؾ بقتل)
قل ا َْد ْفد ُّي م ْـ ظ ْ َ
ِم ْـ َو َف ِد َؾوضِ َؿ َي} .
()1

 -4وعن جابر (ريض اهلل عـه) ؿول :ؿول رشقل اهلل
({ :)يـزل ظقًك بـ مريؿ ؾقؼقل أمرهؿ (ادفدي) تعول ِّ
صؾ
بـو ،ؾقؼقلّ ،ٓ :
إن بعضفؿ أمر بعض تؽرمي اهلل َلذه إمي} .
()2

 -5وعن أيب سعقد ُ
اخلدري (ريض اهلل عـه) ؿول :ؿول
رشقل اهلل ({ :)مـو افذي يصع ظقًك ابـ مريؿ خؾػف} ،
()3

وؿول إفٌون (صحقح) .
()1

 - 1شــ أيب داود /373 :11 :شــ ابـ موجف /1368 :2 :صحقح
الومع ،إفٌون.6734
 - 2مًـد أمحد  ،384 :3ح  /14762أبق يعذ  56 :4ح /2:78ادعجؿ
إوشط ،افطزان  39 :9ح  /9:78ادـور ادـقػ ،ابـ افؼقؿ / 148:
شؾًؾي إحوديٌ افصحقحي ،إفٌون.276 :5 ،
 - 3إربعقن حدي ًثو ف ادفدي ،أبق كعقؿ إصٌفون.64 :
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 -6وعن عيل (ريض اهلل عـه وعؾقه السالم) ؿول :ؿول
رشقل اهلل ({ :)ادفدي مـو أهؾ افٌقً يصؾحف اهلل ف فقؾي} .
َ -7ع ْن َع ْب ِد اهللهِ بن مسعود َظ ْـ افـٌَِّ ِّل (َ )ؿ َولٓ{{ :
ى َأ ْو ٓ َتـْ َؼ ِِض افدُّ ْك َقو َحتَّك َي ْؿؾِ َؽ ا ْف َع َر َب َر ُج ٌؾ ِم ْـ َأ ْه ِؾ َب ْقتِل
ت َْذ َه ُ
ِ
اش ِؿل}} .
اش ُؿ ُف ْ
ُي َقاض ُئ ْ
8ـ َع ْن َع ْب ِد اهللهِ بن مسعود َظ ْـ افـٌَِّ ِّل (َ )ؿ َولٓ{{ :
ى َأ ْو ٓ َتـْ َؼ ِِض افدُّ ْك َقو َحتَّك َي ْؿؾِ َؽ ا ْف َع َر َب َر ُج ٌؾ ِم ْـ َأ ْه ِؾ َب ْقتِل
ت َْذ َه ُ
()2

()3

يقاضئ اشؿف اشؿل واشؿ أبقف اشؿ أيب}} .
()4

 - 1شؾًؾي إحوديٌ افصحقحي ،إفٌون ،2293 :وـذا ف الومع افصغر،
إفٌون حتً رؿؿ .592:
 - 2مًـد أمحد  58 :2ح  /645شــ ابـ موجف /1367 :2 :شؾًؾي
إحوديٌ افصحقحي ،إفٌون ،486 : 5 :وـذا ف صحقح الومع افصغر
حتً افرؿؿ.6735 :
 - 3مًـد أمحد 199 :5 ،ح  / 3573افسمذي .2231:
 - 4شــ أيب داوود 37: :11 :حديٌ رؿؿ.4282
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خطوة :3فؼد تقاترت إحوديٌ بظفقر ادفدي (،)
وأصور فؾتقاتر افعديد مـ افعؾَمء وإئؿي مـ أهؾ افًـي ،ومـفؿ:
 -1قال احلافظ أبو احلسن أبري{ :ؿد تقاترت إخٌور
واشتػووً ظـ رشقل اهلل ( )بذـر ادفدي ،وأكّف مـ أهؾ
بقتف ،وأكّف يؿؾؽ شٌع شـغ ،وأكّف يؿأل إرض ً
ظدّٓ ،
وأن ظقًك
( )خيرج ؾقًوظده ظذ ؿتؾ افدجول ،وأكّف يمم هذه إمي،
أيضو{ :ؿد ظؾؿً ّ
أن أحوديٌ وجقد
ويصع ظقًك خؾػف} .وؿول ً
ادفدي ،وخروجف آخر افزمون ،وأكّف ِمـ ظسة رشقل اهلل ()
ِمـ وفد ؾوضؿي (ظؾقفو افًالم) ،بؾغً حد افتقاتر ادعـقي ،ؾال
معـك إلكؽورهو} .
()1

وشـجد ّ
أن اْلط افتؽػري وافتقؿل ـقػ يًر بوفعؼقل
كحق اكؽور ؿضقي ادفدي ودؾـفو ظـ افقجقد وافـػقس وافؼؾقب،
بؾ يدؾعقن ظذ ّ
أن افذي يصع ويمم ادًؾؿغ هق ظقًك (،)
ؾؽؿ هق افٌغض ظـدهؿ فؾؿفدي ولده (.)

 - 1ادفدي ادـتظر ،افًٌتقي ،4: :ظـ ـتوب مـوؿى افشوؾعل فمبري.
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 -2وقال العالمة حمؿد السػاريـي{ :وؿد ـثرت بخروجف
(أي ادفدي) افروايوت حتك بؾغً افتقاتر ادعـقي ،وصوع ذفؽ
بغ ظؾَمء افًـي حتك ظدّ مـ معتؼداهتؿ} ،ثؿ ذـر ضوئػي مـ
إحوديٌ وأثور ف خروج ادفدي وأشَمء بعض افصحوبي ِمـ
رواهو ،ثؿ ؿول{ :وؿد روي ظؿـ ذـر مـ افصحوبي وؽر مـ ذـر
مـفؿ ريض اهلل ظـفؿ بروايوت متعددة ،وظـ افتوبعغ مـ بعدهؿ
مو يػقد جمؿقظف افعؾؿ افؼطعل ،ؾوإليَمن بخروج ادفدي واجى،
دون ف ظؼوئد أهؾ افًـي
ـَم هق مؼرر ظـد أهؾ افعؾؿ ،و ُم َّ
والَمظي} .
()1

 -3وقال ادجتفد الشوكاين{ :إحوديٌ ف تقاتر مو جوء
ف ادفدي ادـتظر افتل أمؽـ افقؿقف ظؾقفو مـفو مخًقن حدي ًثو،
ؾقفو افصحقح ،واحلًـ ،وافضعقػ ادـجز ،وهل متقاترة بال

 - 1فقامع إكقار افٌفقي وشقاضع إهار إثريي فؼح افدرة ادضقي ف ظؼد
افػرؿي ادروقي ،افًػوريـل احلـٌع ،صؿس افديـ أبق افعقن /84 :2 ،رشح
افعؼقدة افًػوريـقي.217 :
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صؽ وٓ صٌفي ،بؾ َي ْصدُ ق وصػ افتقاتر ظذ مو هق دوهنو ف مجقع
ادحررة ف إصقل ،وأ ّمو أثور ظـ افصحوبي
آصطالحوت
ّ
أيضوَ ،لو حؽؿ افرؾع ،إذ ٓ جمول
ادكحي بودفدي ،ؾفل ـثرة ً
فالجتفود ف مثؾ ذفؽ} .
()1

 -4وقال الشقخ حمؿد بن جعػر الؽتاين{ :واحلوصؾ ّ
أن
إحوديٌ افقاردة ف ادفدي ادـتظر متقاترة ،وـذا افقاردة ف
افدجول وف كزول شقدكو ظقًك بـ مريؿ (ظؾقفَم افًالم)} .
()2

 -5ويف كتاب اإلشاعة ٕرشاط الساعة قال حمؿد
الربزكجي{[[ :افٌوب افثوفٌ ف إرشاط افعظوم وإمورات
افؼريٌي افتل تعؼٌفو افًوظي :وهل ـثرة مـفو ادفدي ،وهق ّأوَلو،
وأظؾؿ ّ
أن إحوديٌ افقاردة ؾقف ظذ اختالف روايوهتو ٓ تؽود
تـحك} ،ؿول (افززكجل) ؿول صديؼ حًـ خون ف (اإلذاظي):
 - 1افتقوقح ف تقاتر مو جوء ف ادفدي ادـتظر وافدجول وادًقح ،افشقـون:
.5-4
أيضو ف ـتوب أرشاط
 - 2كظؿ ادتـوثر مـ احلديٌ ادتقاتر ،افؽتٌلً /174 :
افًوظي :يقشػ افقابؾ.
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(إحوديٌ افقاردة ف ادفدي ظذ اختالف روايوتف ـثرة جد ًا،
تٌؾغ حد افتقاتر ،وهل ف افًــ وؽرهو مـ دواويـ اإلشالم مـ
(إو َج َع) افؼقل ؾقفو ابـ خؾدون
او َج َع ْ
ادعوجؿ وادًوكقد ،وؿد َّ
ف ـتوبف "افعز وديقان ادٌتدأ واْلز" ،ثؿ ؿول (صديؼ خون):
{وأحوديٌ ادفدي بعضفو صحقح ،وبعضفو وعقػ ،وأمره
مشفقر بغ افؽوؾي مـ أهؾ اإلشالم ظذ مر إظصور ،وأكّف ٓ بد
ف آخر افزمون مـ طفقر رجؾ مـ أهؾ افٌقً افـٌقي يميد افديـ
ويظفر افعدل ويتٌعف ادًؾؿقن ،ويًتقِل ظذ ادَمفؽ اإلشالمقي،
ويًؿك بودفدي ،ويؽقن خروج افدجول ومو بعده مـ أرشاط
ّ
افًوظي افثوبتي ف افصحقح ظذ أثرهّ ،
وأن ظقًك يـزل مـ بعده
أيضو:
ؾقؼتؾ افدجول ،ويلتؿ بودفدي ف صالتف إػ ؽر ذفؽ ،وؿول ً
أيضو بؾغً مٌؾغ افتقاتر ،وٓ مًوغ
وأحوديٌ افدجول وظقًك ً
إلكؽورهو ـَم بغ ذفؽ افؼويض افعالمي افشقـون -رمحف اهلل -ف
"افتقوقح ف تقاتر مو جوء ف ادـتظر وافدجول وادًقح" :ؿول
(يعـل افشقـون){ :وإحوديٌ افقاردة ف ادفدي افتل أمؽـ
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افقؿقف ظؾقفو مـفو :مخًقن حدي ًثو ،ؾقفو افصحقح ،واحلًـ،
وافضعقػ ادـجز ،وهل متقاترة بال صؽ وٓ صٌفي ،بؾ يصدق
وصػ افتقاتر ظذ مو هق دوهنو ظذ مجقع آصطالحوت ادحررة
ف إصقل ،وأ ّمو أثور ظـ افصحوبي ادكحي بودفدي ؾفل ـثرة
أيضوَ ،لو حؽؿ افرؾع ،إذ ٓ جمول فالجتفود ف مثؾ ذفؽ} ،ثؿ ؿول
ً
(صديؼ خون) :وؿد مجع افًقّد افعال ّمي ُمؿد بـ اشَمظقؾ إمر
افقَمن إحوديٌ افؼووقي بخروج ادفدي ،وأكّف مـ آل ُمؿد
( ،)وأكّف يظفر ف آخر افزمون ،ثؿ ؿول (إمر افقَمن){ :وَل
ِ
يلت تعقغ زمـفّ ،إٓ أكّف خيرج ؿٌؾ خروج افدجول}]]] .
()1

6ـ يف عؼقدة أهل السـة وإثر يف ادفدي ادـتظر ،ؿول ظٌد
ادحًـ افعٌود افٌدر{{ :افرابع -:ذـر افذيـ حؽقا تقاتر أحوديٌ
ادفدي وحؽويي ـالمفؿ ف ذفؽ ...:مـ افذيـ حؽقا ظذ أحوديٌ

أيضو ف اإلذاظي دو ـون ومو
 - 1اإلصوظي ٕرشاط افًوظي :افززكجلً /87 :
يؽقن بغ يدي افًوظي ،صدّ يؼ خون  /وكػًف ف ظؼقدة أهؾ افًـي وإثر ف
ادفدي ادـتظر :ظٌد ادحًـ افعٌود افٌدر.
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بلهنو متقاترة :احلوؾظ أبق احلًـ ُمؿد ابـ احلًغ أبري
ادفدي ّ
افًجزي صوحى ـتوب مـوؿى افشوؾعل (ادتقىف شـي ثالث
وشتغ وثالثَمئي مـ اَلجرة) ...ومـفؿ ُمؿد افززكجل
(ادتقىف11:3:هـ) ف ـتوبف اإلصوظي ٕرشاط افًوظي ،ؿول:
"افٌوب افثوفٌ ف إرشاط افعظوم وإمورات افؼريٌي افتل تعؼٌفو
أيضو ـثرة ،ؾؿـفو ادفدي ،وهق َّأوَلو ،وأظؾؿ ّ
أن
افًوظي ،وهل ً
إحوديٌ افقاردة ؾقف ظذ اختالف روايوهتو ٓ تؽود تـحك -إػ
أن ؿول :ثؿ افذي ف افروايوت افؽثرة افصحقحي افشفرة أكّف مـ
وفد ؾوضؿي -إػ أن ؿول :تـٌقف ؿد ظؾؿً ّ
أن أحوديٌ وجقد
ادفدي ،وخروجف آخر افزمون ،وأكّف مـ ظسة رشقل اهلل ()
مـ وفد ؾوضؿي ،بؾغً حد افتقاتر ادعـقي ،ؾال معـك إلكؽورهو...
وؽويي مو ثًٌ بوٕخٌور افصحقحي افؽثرة افشفرة ،افتل بؾغً
افتقاتر ادعـقي ،وجقد أيوت افعظوم افتل مـفو بؾ ّأوَلو خروج
ادفدي ،وأكّف يلِت ف آخر افزمونِ ،مـ وفد ؾوضؿي ،يؿأل إرض
ً
طؾَم ...ومـ افذيـ حؽقا تقاتر أحوديٌ ادفدي
ظدٓ ـَم مؾئً ً
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افشقخ ُمؿد افًػوريـل (ادتقىف شـي ثَمن وثَمكغ بعد ادوئي
وإفػ) ،ف ـتوبف (فقامع إكقار افٌفقي) ...ومـفؿ افؼويض ُمؿد
بـ ظع افشقـون (وؾوتف125::هـ) ،وهق صوحى افتػًر
ادشفقر وممفػ كقؾ إوضور ،ؿول ف ـتوبف (افتقوقح ف تقاتر مو
جوء ف ادفدي ادـتظر وافدجول وادًقح) ؿول ...:وإحوديٌ
افقاردة ف ادفدي افتل أمؽـ افقؿقف ظؾقفو ...متقاترة بال صؽ
وٓ صٌفي ...وأمو أثور ظـ افصحوبي ادكحي بودفدي ؾفل ـثرة
جدً ا ...ؾتؼرر ّ
أن إحوديٌ افقاردة ف ادفدي ادـتظر متقاترة،
وإحوديٌ افقاردة ف كزول ظقًك (ظؾقف افصالة وافًالم)
متقاترة ...ومـفؿ افشقخ صديؼ حًـ افؼـقجل (ادتقىف،)13:7:
ؿول ف ـتوبف (اإلذاظي دو ـون ومو يؽقن بغ يدي افًوظي):
{وإحوديٌ افقاردة ف ادفدي ظذ اختالف روايوهتو ـثرة جدً ا،
تٌؾغ حد افتقاتر ادعـقي ،وهل ف افًــ وؽرهو مـ دواويـ
اإلشالم مـ ادعوجؿ وادًوكقد( ،إػ أن ؿول) ٓصؽ ّ
أن ادفدي
خيرج آخر افزمون مـ ؽر تعقغ فشفر وظوم دو تقاتر مـ إخٌور ف
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افٌوب واتػؼ ظؾقف مجفقر إمي خؾ ًػو ظـ شؾػ ّإٓ مـ ٓ يعتد
بخالؾف -إػ أن ؿول -ؾال معـك فؾريى ف أمر ذفؽ افػوضؿل
ادقظقد ادـتظر اددفقل ظؾقف بوٕدفي ،بؾ إكؽور ذفؽ جرأة ظظقؿي
ف مؼوبؾي افـصقص ادًتػقضي ادشفقرة افٌوفغي إػ حد افتقاتر}.
وِمـ حؽك تقاتر أحوديٌ ادفدي مـ ادتلخريـ افشقخ
ُمؿد بـ جعػر افؽتون (ادتقىف1345:هـ) ،ؿول ف ـتوبف (كظؿ
ادتـوثر مـ احلديٌ ادتقاتر) :وؿد ذـروا ّ
أن كزول شقدكو ظقًك بـ
مريؿ (ظؾقف افصالة وافًالم) ثوبً بوفؽتوب وافًـي واإلمجوع (ثؿ
ؿول) :واحلوصؾ ّ
أن إحوديٌ افقاردة ف ادفدي ادـتظر متقاترة،
وـذا افقاردة ف افدجول وف كزول شقدكو ظقًك بـ مريؿ (ظؾقف
افصالة وافًالم)}} .
()1

أقول:

 - 1ظؼقدة أهؾ افًـي وإثر ف ادفدي ادـتظر :ظٌد ادحًـ افعٌود افٌدر:1 :
.133
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ّأو آ :بعد ثٌقت أحوديٌ ادفدي ( )وتقاترهو حتك ف
ظـقان {ادفدي} ،وبعد ثٌقت وإثٌوت افتقاتر مـ ظؾَمء إمي
وظؼالئفو ،ؾنكّـو كجد افغرابي ف إظراض افٌخوري ظـفو ظذ افرؽؿ
مـ ّ
أن افعديد مـفو صحقحي حتك ظذ رشط افٌخوري!!! وبحًى
يتضؿـ ظـقان
أي حديٌ ف افٌخوري
مو ؿؿً بف مـ بحٌ َل أجد ّ
ّ
{ادفدي}.
وـذفؽ صحقح مًؾؿ ،كعؿ ،وجدت ظـد افٌعض ِمـ كؼؾ
ظـ مًؾؿ ف أحد ادصودر كؼؾ حديٌ كزول ظقًك مع ذـر
(ادفدي) ،فؽـ مع ثٌقت ذفؽ ،ؾنكّف جوء ف شقوق افؽالم ظـد ذـر
ِ
قًك ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ ()
كزول ظقًك بـ مريؿ (َ { :)ؾ َقـ ِْز ُل ظ َ
َؾ َق ُؼ ُ
قل َأ ِم ُر ُه ْؿ (ادفدي) َت َع َول َص ِّؾ َفـَو.}...
ِ
وحرة مـ أ ْمره ،ؾؾؿ يؼدر
أمو ابـ ـثر ،ؾؼد وؿع ف حرة َ
ظذ إكؽور ذفؽ ـؾ ًقو ،ؾوفتجل إػ افتػًر وافتلويؾ افؼودح الورح
ادـتؼص مـ ادفدي ( ،)ؾعـد ذـره فؾحديٌ افقارد ظـ أمر
ادممـغ ظع ([ ،)ظـ ظع (ريض اهلل ظـف وظؾقف افًالم) ؿول:
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ؿول رشقل اهلل ({ :)ادفدي مـو أهؾ افٌقً يصؾحف اهلل ف
فقؾي}  ،ؿول ابـ ـثر{ :أي يتقب ظؾقف ويق ّؾؼف ،ويؾفؿف ويرصده
()1

بعد أن َل يؽـ ـذفؽ} ٓ ،حظ ظدم افتقازن ظـد ابـ ـثر ،ؾؽؾ
()2

ؾنهنؿ
َشء يشر ويمدي وفق مـ بعقد إػ أكٌقوئفؿ وآَلتؿ وؿودهتؿّ ،
ٓ يًتؼرون أبدً ا.
ثاك اقا :ـقػ تـوول افٌخوري ومًؾؿ ؿضقي ادفدي افذي ثًٌ
بوٕحوديٌ افصحقحي ادتقاترة:
1ـ البخاري :أحاديث إكبقاءَ ...[ :ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
وب َظ ْـ
كَوؾِ ٍع َم ْق َػ َأبِك َؿتَو َد َة إَك َْص ِور ِّي َأ َّن َأ َبو ُه َر ْي َر َة َؿ َول َؿ َول َر ُش ُ
قل اهللَِّ

 - 1مًـد أمحد  58 :2ح  / 645شــ ابـ موجف /1367 :2 :شؾًؾي
أيضو ف صحقح الومع افصغر
إحوديٌ افصحقحي ،إفٌونً ،486 :5 :
حتً افرؿؿ.6735 :
 - 2افٌدايي وافـفويي :ف افػتـ وادالحؿ ،ابـ ـثر .29 :1
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ػ َأ ْكت ُْؿ إِ َذا ك ََز َل ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ ؾِقؽ ُْؿ َوإِ َمو ُمؽ ُْؿ ِمـْؽ ُْؿ}،
(َ { :)ـقْ َ
تَوبعف ُظ َؼق ٌؾ وإَو َز ِ
اظ ُّل] .
ََُ ْ َ ْ
()1

أؿقل :ظـقان ادتوبعي تؼع مصقٌي ظذ افـٌل وأهؾ بقتف
وصحوبتف ِمـ ُذـر ف افروايي ،وـوكً ٓ تتَمصك مع اْلط وافـفٍ
ورؾضو فؾروايي،
افتؽػري ادخوفػ ،ؾتؽقن ادتوبعي تضعق ًػو وضعـًو
ً
بقـَم يؽقن ظـقان (توبعف) تليقدً ا ،وتؼقيي ،وتثٌقتًو ،وتقثق ًؼو ،دو ف
ظؾَم
افروايي ؾقَم إذا ـوكً فصوفح اْلط وافـفٍ إمقي افتؽػريً ،
ّ
أي
أن افٌخوري كػًف -وـَم ذـركو فؽؿ ف بحقث أخرىَ -ل يضع ّ
ووبطي ،أو رشوط ،أو ؿقاظد وأصقل معقـي ،ؿد اظتؿدهو ف مجعف
ً
وأصقٓ
فؾصحقح ،فؽـ ـؾ صور يؼسح ويٌتدع ويدظل رشو ًضو
تقجفف ِ
ِ
ورأي ِف ومققفِف وهقاه.
حًى

 - 1صحقح افٌخوري ،كزول ظقًك بـ مريؿ ( -)أحوديٌ إكٌقوء-
رؿؿ احلديٌ.)3193( :
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2ـ مسؾم :اإليامنَ ...:ظ ِـ ا ْب ِـ ِص َف ٍ
ز ِن كَوؾِ ٌع َم ْق َػ َأبِك
وب َؿ َول َأ ْخ َ َ
َؿتَو َد َة إَك َْص ِور ِّي َأ َّن َأ َبو ُه َر ْي َر َة َؿ َول َؿ َول َر ُش ُ
ػ
قل اهللَِّ (َ { :)ـ ْق َ
َأ ْكت ُْؿ إِ َذا ك ََز َل ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ ؾِقؽ ُْؿ َوإِ َمو ُمؽ ُْؿ ِمـْؽ ُْؿ} .
3ـ مسؾم :اإليامن ...:ظـ َجوبِ َر ْب َـ َظ ٌْ ِد اهللَِّ َي ُؼ ُ
قل َش ِؿ ْع ًُ افـٌَِّ َّل
()1

احل ِّؼ َط ِ
(َ )ي ُؼ ُ
قل {َٓ ت ََز ُال َض ِوئ َػ ٌي ِم ْـ ُأ َّمتِك ُي َؼوتِ ُؾ َ
وه ِري َـ
قن َظ َذ ْ َ
ِ
ِ ِ
قًك ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ (صذ اهلل
إِ َػ َي ْق ِم ا ْفؼ َقو َمي– َؿ َول (َ -)ؾ َقـ ِْز ُل ظ َ
قل َأ ِم ُر ُه ْؿ َت َع َول َص ِّؾ َفـَوَ ،ؾ َق ُؼ ُ
ظؾقف وشؾؿ) َؾ َق ُؼ ُ
قل َٓ إِ َّن َب ْع َضؽ ُْؿ
َظ َذ َب ْع ٍ
ض ُأ َم َرا ُء َتؽ ِْر َم َي اهللَِّ َه ِذ ِه إُ َّم َي} .
()2

 - 1صحقح مًؾؿ ،اإليَمن ،كزول ظقًك ،...رؿؿ احلديٌ.222 :
ِ ِ
 - 2صحقح مًؾؿ ،ـِتَوب ِ ِ
قًك ا ْب ِـ َم ْر َي َؿ َحوـِ ًَم بِ َ ِ
ؼي َع ِي،
اإل َيَمنَ ،بوب كُزُ ول ظ َ
رؿؿ احلديٌ.229 :
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العهوان الزابع :يكفّزون أم املؤمهني والهيب
ويكذّبونه!!!
ّأو آ :أشؾقب ؽريى ف افتعومؾ مع احلديٌ افصحقح
افقارد ظـ رشقل اهلل (ظؾقف وظذ آفف افصالة وافًالم)ّ ،إهنو
خموفػي ترَيي وإترار ظذ ادخوفػي ،وٓ يقجد مـ يعسض وٓ
مـ يـوؿش ،وشوظد اهلل ؿؾٌؽ يو رشقل اهلل (ظؾقؽ وظذ آفِؽ
وأصحوبؽ افصالة وافًالم) ،وإكّو هلل وإكّو إفقف راجعقن!!!
ف صحقح مًؾؿ :ـتوب إمورة :ؿول مًؾؿ ...[[ :ظـ
مح ِـ ْب ُـ ُص ََم َش َي ا َْد ْف ِر ُّي َؿ َول ُــ ًُْ ِظـْدَ َم ًْ َؾ َؿ َي ْب ِـ ُخم َ َّؾ ٍد َو ِظـْدَ ُه
افر ْ َ
َظ ٌْدُ َّ
َظ ٌْدُ اهللَِّ ْب ُـ َظ ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْف َع ِ
وص َؾ َؼ َول َظ ٌْدُ اهللَِّ (بـ ظؿرو) {َٓ َت ُؼق ُم
اْل ْؾ ِؼ هؿ َ ِ
ال ِ
وظ ُي إَِّٓ َظ َذ ِ ِ
وهؾِ َّق ِي َٓ َيدْ ُظ َ
قن اهللََّ
افً َ
رش م ْـ َأ ْه ِؾ ْ َ
َّ
رشار ْ َ ُ ْ ٌّ
َ
ق ٍء إَِّٓ َر َّد ُه َظ َؾ ْق ِف ْؿ}َ ،ؾ ٌَ ْقـ َََم ُه ْؿ َظ َذ َذف ِ َؽ َأ ْؿ ٌَ َؾ ُظ ْؼ ٌَ ُي ْب ُـ َظ ِوم ٍر َؾ َؼ َول
بِ َ ْ
اش َؿ ْع َمو َي ُؼ ُ
قل َظ ٌْدُ اهللََِّ ،ؾ َؼ َول ُظ ْؼ ٌَ ُيُ :ه َق َأ ْظ َؾ ُؿ
َف ُف َم ًْ َؾ َؿ ُي َيو ُظ ْؼٌَ ُي ْ
قل اهللَِّ (َ )ي ُؼ ُ
َو َأ َّمو َأكَو َؾ ًَ ِؿ ْع ًُ َر ُش َ
قل َٓ{ :ت ََز ُال ِظ َصو َب ٌي ِم ْـ
وه ِر ِ
ِ
قن َظ َذ َأم ِر اهللَِّ َؿ ِ
ُأ َّمتِك ُي َؼوتِ ُؾ َ
ي ُه ْؿ َم ْـ َخو َف َػ ُف ْؿ
َ
ْ
يـ ف َعدُ ِّوه ْؿ َٓ َي ُ ُّ
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ِ
وظ ُي َو ُه ْؿ َظ َذ َذف ِ َؽ}َ ،ؾ َؼ َول َظ ٌْدُ اهللَِّ (بـ ظؿرو بـ
افً َ
َحتَّك َت ْلت َق ُف ُؿ َّ
َيو ـ َِر ِ
يح ا ْدِ ًْ ِؽ َم ًُّ َفو َم ُّس
افعوص)َ { :أ َج ْؾُ ،ث َّؿ َي ٌْ َع ٌُ اهللَُّ ِر ً
َس ُك َك ْػ ًًو ِف َؿ ْؾٌِ ِف ِم ْث َؼ ُول َحٌَّ ٍي ِم َـ ِ
اإل َيَم ِن إَِّٓ َؿ ٌَ َض ْت ُف ُث َّؿ
احل ِر ِير َؾالَ ت ْ ُ
َْ
ِ
رش ُار افـ ِ
وظ ُي}]] .
افً َ
َّوس َظ َؾ ْق ِف ْؿ َت ُؼق ُم َّ
َي ٌْ َؼك َ
()1

يتفرب ظٌد اهلل مـ القاب!!! بؾ ـقػ
ٓحظقا ـقػ ّ
يد ّفس ظذ افًوئؾ وخيؾط ظؾقف إمقر!!! ؾػل افقؿً افذي حوول
دؾع صٌفي افتعورض مع مو كؼؾف ظؼٌي ظـ رشقل اهلل ( ، )فؽـّف
2

 - 1صحقح مًؾؿ ،ـِتَوب ْ ِ
اإل َم َور ِةَ ،بوب َؿ ْقفِ ِف ( ،َٓ )رؿؿ احلديٌ:
.3557
 - 2افتعورض واوح بغ ؿقل ظٌد اهلل بـ ظؿر وؿقل افـٌل إـرم بـؼؾ ظؼٌي
مـ حقٌ أ ّن ظٌد اهلل بـ ظؿر يؼقل ٓ تؼقم افًوظي ّإٓ ظذ رشار اْلؾؼ ،بقـَم
رشقل اهلل يؼقل تلِت افًوظي ويقجد ظصوبي مـ ادممـغ ادقحديـ افصوحلغ
اْلريـ ،وادػسض كلخذ بؼقل افـٌل إـرم ،فؽـ اْلط افتقؿل ٓ يؼٌؾ ِبذا،
ّ
ْضرا ظذ اْلط وافـفٍ افتقؿل
ٕن افؼدح برشقل اهلل وبحديثف أهقن وأؿؾ
ً
افتؽػري!!! مع إخذ بـظر آظتٌور ّ
أن ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ افعوص مـ
أظؿدة صققخ افٌخوري وبوؿل ـتى احلديٌ ،وهق خيوفػ بشؽؾ تريح مو
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وؿع ف تعورض أصد وخموفػي ترَيي وصـقعي فؼقل رشقل
ِ
ِ
ِ
ِ
وظ ُي َو ُه ْؿ
افً َ
اهلل( َٓ{ :)ت ََز ُال ظ َصو َب ٌي م ْـ ُأ َّمتكَ ...حتَّك َت ْلت َق ُف ُؿ َّ
ِ
ِ
وظ ُي َو ُه ْؿ َظ َذ َذف ِ َؽ}،
افً َ
َظ َذ َذف َؽ} ،أـرر فؽؿ { َحتَّك َت ْلت َق ُف ُؿ َّ
ِ
وظ ُي َو ُه ْؿ َظ َذ َذف ِ َؽ} أي ظذ اإليَمن واَلدايي
افً َ
{ َحتَّك َت ْلت َق ُف ُؿ َّ
وافصالح ،ؾوفرشقل ( )يؼقل يٌؼك ادممـقن ادقحدون حتك
تلت َقفؿ افًوظي وهؿ ظذ ذفؽ ...بقـَم ظٌد اهلل يؼقل فقس ـذفؽ،
بؾ ٓ يٌؼك أي مممـ ظذ وجف اْلؾقؼي ،بؾ حتك َمـ ف ؿؾٌف ذرة
إيَمن ٓ يٌؼك ،ؾقٌؼك ؾؼط رشار افـوس ،ؾتؼقم ظؾقفؿ افًوظي،
حقٌ ؿولَ { :أج ْؾُ ،ثؿ يٌع ٌُ اهللَُّ ِرَيو ـ َِريحِ ا ْدًِ ِ
ؽ َم ًُّ َفو َم ُّس
َّ َ ْ َ
َ
ْ
ً

يـؼؾ ظـ افـٌل إـرم!!! وٓ كعرف ـقػ كلخذ ِمـ أمثول همٓء مو كؼؾقه ظـ
افـٌل إـرم بحؼ ظع وأهؾ بقتف ،وَل يـتفل ظـود واترار ظٌد اهلل بـ ظؿر إػ
هذا احلد ،بؾ يؽؿؾ حديثف بتؽذيى ؿقل افـٌل ( ،)بوظتٌور ّ
أن افـٌل ف
ـالم ظؼٌي يؼقل بقجقد مممـغ أخقور ظـد ؿقوم افًوظي ،أمو ظٌد اهلل بـ ظؿر
أي مممـ ،وهـو َيصؾ افتعورض افذي ٓ يؿؽـ
بـ افعوص ،ؾقـػل وجقد ّ
مجعف ابدً ا!!!
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َس ُك َك ْػ ًًو ِف َؿ ْؾٌِ ِف ِم ْث َؼ ُول َحٌَّ ٍي ِم َـ ِ
اإل َيَم ِن إَِّٓ َؿ ٌَ َض ْت ُف ُث َّؿ
احل ِر ِير َؾالَ ت ْ ُ
َْ
ِ
رش ُار افـ ِ
وظ ُي}.
افً َ
َّوس َظ َؾ ْق ِف ْؿ َت ُؼق ُم َّ
َي ٌْ َؼك َ
وافظوهر ّ
أن ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ظـده ظؾؿ يؼقـل
بقجقد شوظي ثوكقي ،وؿقوم شوظي ثوكقي ،وؿقومي ثوكقي ،ؽر افًوظي
وافؼقومي افتل يعؾؿ ِبو رشقل اهلل وبوؿل إكٌقوء وادرشؾغ (ظؾقفؿ
افصالة وافتًؾقؿ أمجعغ)!!!
ثاك اقا :مـ هـو دو تعؾؿ وتتقؼـ شؾقك افتؽػريغ ادورؿي ف
معوروي وخموفػي رشقل اهلل ( ،)وف اإلظراض افؽع،
وافٌغض افشديد ،فؾؿفدي وفؽؾ مو يرتٌط بوفرشقل افؽريؿ (ظؾقف
وظذ آفف افصالة وافتًؾقؿ) ،حتك ظـقان ادفدي افذي يػسض بف
أن ُيًتغؾ فؽًى افـوس ،بؾ وخداظفؿ ـَم يػعؾ ؽرهؿ مـ
مؾقشقوت تؽػريي صقعقي أو شـ ّقي ،فؽـ حتك هذه افػوئدة افؽٌرة
بغضو بوفرشقل افؽريؿ وحػقده
ادتقنة فدهيؿ أظروقا ظـفو ـؾ ًقو ً
ادفدي بـ افزهراء بضعي افرشقل وزوج أمر ادممـغ ظع (ظؾقفؿ
افصالة وافتًؾقؿ) ،أؿقل مـ هـو تعرف وتتقؼـ افًٌى افذي مـ
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أجؾف ضعـقا بؽتى إحوديٌ بودٌورش وبوفتعريض ،وحتك ـتى
افصحوح ّإٓ ـتوب افٌخوري ثؿ مًؾؿ ،فؼد أصوظقا فصحقح
ُ
يـوؿشف
افٌخوري ورؾعقه مـزفي تػقق افؼرآن ،وـ ّػروا ـؾ َمـ
ؾوهتؿقهؿ بوفتش ّقع وافرؾض ادًتؾزم ظـدهؿ
ويثًٌ اْلطل ؾقفّ ،
فؾـػوق وافؼك وآرتداد ادًتؾزم فؾؼتؾ وإبوحي افدم وافعرض
وادول!!!
ثال اثا :وكؼقل وكؽرر وكمـد ظذ أكـو ٓ اظساض فـو ظذ
القاكى افـظريي وافـؼوصوت افعؾؿقي ،وٓ اظساض ظذ ادعتؼد
افؼؾٌل وافػؽري فؽؾ إكًون ،ؾفذا مـ احلؼ افشخيص واحلريي
رشظو بوفؼرآن
افػؽريي افشخصقي فإلكًون ،وهق مؽػقل فف
ً
وظؾَم وتورخيًو ،واظساوـو
وافًـي ،ـَم أكف مؽػقل اخال ًؿو وجمتؿ ًعو
ً
دائَم ظذ افًؾقك وإثر افعؿع اْلورجل ف افؼتؾ وشػؽ افدموء
ً
ادحرموت.
وإبوحي ّ
بلهنؿ
راب اعا :صور مـ ادتصقر وادعؼقل جدً ا افؼقل ّ
يؽ ّػرون أ ّم ادممـغ ظوئشي وافـٌل افؽريؿ ( ،)ويٌقحقن

الفتنة والدولة املارقة وبغض املهدي)41( ................................

دموءهؿ حتً ظـقان افؼك وآرتداد ،ـَم يػعؾقن أن بعؿقم
ٕهنؿ يؼتـقن
ٕهنؿ يزورون افؼٌقر أو ّ
ادًؾؿغ حتً هذا افعـقانّ ،
افتصووير ،ؾل ّم ادممـغ (ريض اهلل ظـفو) وافرشقل ( )يزورون
ؿٌقر افٌؼقع ،ـَم يزور افرشقل (ظؾقف وظذ آفف افصالة وافًالم)
صفداء أحد ويصع ظؾقفؿ ،ـَم أكّف يزور ؿز ُأ ِّمف آمـي (ظؾقفو
افًالم) ،ـَم ّ
أن افًقدة ظوئشي تؼتـل افتصووير وتعؾؼفو ظذ
الدران ،وافـٌل ( )يؿِض َلو ذفؽ ،ويطؾى مـفو ازافتفو مـ
الدار ٓ فقء ّإٓ ّ
ٕن افتصووير صورت تشغؾف ( )ظـ
صالتف:
1ـ البخاري :الصالة :ظـ َظ ٌْدُ ا ْف َع ِز ِيز ْب ُـ ُص َف ْق ٍ
ى َظ ْـ َأك ٍ
َس:
ِ
ِ
ِ ِ
ـ َ ِ
ى َب ْقتِ َفو َؾ َؼ َول افـٌَِّ ُّل
س ْ
ت بِف َجوك َ
َون ؿ َرا ٌم ف َعوئ َش َي َش َ َ
(َ {:)أ ِمقطِل َظـَّو ِؿ َرا َم ِؽ (شتور مـ صقف) َه َذاَ ،ؾنِ َّك ُف َٓ ت ََز ُال
ت ََص ِ
وو ُير ُه َت ْع ِر ُض ِف َصال َِِت}  ،فقًؿع ادممـقن وإوفقوء
()1

وافصقؾقي وادصؾقن ّ
أن افـٌل ( )يـشغؾ ظـ صالتف بتصووير

 - 1افٌخوري ،افصالة.374 :

الفتنة والدولة املارقة وبغض املهدي)41( ................................

ومطرزة ف شتور ،وإكّو هلل وإكّو إفقف راجعقن ،افـٌل
ورشقم ُم َز ْؽ َر َؾي
ّ
إمغ يـشغؾ ظـ صالتف بتصووير!!!
ومع ذفؽ ،هؾ ظوؿى افـٌل ( )افًقدة ظوئشي؟!!
بلهنو تتؿًؽ بؿظوهر ِرشـ ّقي ـَم يػعؾ افدواظش
وهؾ اهتؿفو ّ
وافتؽػريقن أن بلن يؼتؾقا افـوس فقجقد صقرة ورايي ف هذا
ادؼوم ،أو ادرؿد ،أو افتؽقي ،أو احلًقـقي ،أو ادًجد ،أو احلية،
ؾفذه افًقدة ظوئشي تعؾؼ جؾدً ا ،وؾقف تصوويرٕ ،يوم أو أشوبقع،
وافـٌل ( )يًؽً ظـ ذفؽ ،وَل يعوؿى أو يعـػ افًقدة
ظوئشي ،بؾ أمه َلو ،وضؾى مـفو رؾعف ٓ ،فعؾي ،بؾ ّ
ٕن افتصووير
تشغؾف ظـ صالتف ،ؾؾَم تـتػل افعؾي (آكشغول ظـ افصالة) ،ؾال
مشؽؾي ف هذا افًتور ،ـَم هق طوهر هذا احلديٌ ادقجقد ف
افٌخوري.
(ظ َّز َو َج َّؾ)
2ـ مسؾم :اجلـة وصػة كعقؿفا وأهؾفاِ :ف َؿ ْقف ِ ِف َ
(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)َ ...ظ ْـ َأك ِ
َس
ْب ِـ َموف ِ ٍؽ َظ ِـ افـٌَِّ ِّل (َ )أ َّك ُف َؿ َول َٓ{ :ت ََز ُال َج َفـ َُّؿ ُي ْؾ َؼك ؾِ َقفو
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قل ه ْؾ ِمـ م ِز ٍ
يد َحتَّك َي َض َع َر ُّب ا ْف ِع َّز ِة ؾِ َقفو َؿدَ َم ُف َؾقَـ َْز ِوي
َو َت ُؼ ُ َ
ْ َ
َب ْع ُض َفو إِ َػ َب ْع ٍ
ض َو َت ُؼ ُ
قل َؿ ْط َؿ ْط بِ ِع َّزتِ َؽ َوـ ََر ِم َؽ. }...
()1

ويو ترى هؾ شقجرؤ أو جرأ افتؽػريقن ادورؿي ظذ اهلل
(تعوػ) ،ؾحؽؿقا بنرشاك اهلل وارتداد اهلل وـػر اهلل!!! ٕكّف
أبوح فرشقفِف افؽريؿ زيورة ؿز أمف آمـي وزيورة
(شٌحوكف وتعوػ) َ
وأبوح وأ َمر
ؿٌقر افٌؼقع وصفداء ُاحد (ظؾقفؿ افصالة وافتًؾقؿ)،
َ
ادًؾؿغ بزيورة ؿز افرشقل (ظؾقف وظذ آفف وصحٌف افصالة
وافًالم)؟!! وهؾ يو ترى ّإهنؿ يعتؼدون ّأهنؿ ؿد ظوؿٌقا اهلل
(تعوػ) ؾجعؾقه وأمروه وظوؿٌقه بقوع َؿدَ ِم ِف ف افـور جزاء
ادجًؿقن..
إلبوحتِف زيورة افؼٌقر؟!! تعوػ اهلل ظَم يؼقل ادش ٌّفي
َ
ّ
ادجًؿقن ..وتعوػ اهلل ظَم يؼقل
وتعوػ اهلل ظَم يؼقل ادش ٌّفي
ّ
ادجًؿقن...
ادش ٌّفي
ّ

الـ َِّي و ِص َػ ِي ك َِع ِ
ِ
قؿ َفو َو َأ ْهؾِ َفوَ ،بوب افـ َُّور َيدْ ُخ ُؾ َفو
 - 1صحقح مًؾؿ ،ـتَوب ْ َ َ
ال ٌَّ ُور َ
الـَّ ُي :رؿؿ احلديٌ.5:89 :
ون َو ْ َ
َْ
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افعـــقان اْلــومس :إئؿــي آثـــو ظشـــر ومـــفؿ يزيــد
وافقفقد!!! ...افعـقان افًودس :افققم ادقظقد...ف افؼرآن1 ...ــ
اْلالؾي اإلَلقي 2...:ـ وراثي افعٌد افصـوفح3 ...:ــ ؽقٌـي ظقًـك
وطفقر ظقًك (ظؾقف افًالم)4 ...:ـ افتؿؽغ ف إرض5 ...:ــ
ـذوا ِم ــ م َؽـ ٍ
ـق ٌم َُيِ ـ ٌُّ ُف ْؿ اهللُ َو َُيِ ٌُّق َك ـ ُف6 ...:ـ ـ اْلًــػ َو ُأ ِخـ ُ
ـون
َؿـ ْ
ْ َ
َؿ ِر ٍ
يى7 ...:ـ َب ِؼ َّق ُي اهللَِّ َخ ْ ٌر َفؽ ُْؿ8 ...:ـ شـّي اهلل ف آكتظور9 ...:ـ
وافعذاب إدكك1: ...:ـ َأ ْح َق ْق َتـَو ا ْثـَت ْ ِ
َغ..وافرجعي...:
يق ُم افػتح
ُ
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