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 ٘ـــمدِّـاملق

ّٛح انِجْغًٙ .... ٔقَفَاخ يغ"هذا اجلزء إّول ُِمـ سمح٨م:  ًِ ْٛ دٛذ اتٍ ذَ ْٕ ذَ

، اًمذي يٚم٘مٞمف اعمرضمع اًمديٜمل اًمٍمظمل احلًٜمل وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م سمحقث حتٚمٞمؾ "األعطُٕس٘

صٗمر  01ُمقوققمل ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وسمدأ هذا اًمٌح٨م ُِمـ شم٠مريخ 

 م-  6102 ,00 ,00هـ، اعمقاومؼ 0341

سمف اعمرضمع اًمٍمظمل قمغم ؿمٙمؾ أؾم٤مـمػم شمتٙمٚمَّؿ قمـ شمقطمٞمد  قمٚمًًم سم٠مّن هذا اًمٌح٨م ىمد سمقَّ

حف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  إؾمٓمقري، وم٤مٕؾمٓمقرة إومم هل: اهلل ؿَم٤مبٌّ َأُْمَرٌد ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط---صحَّ

شمٞمٛمٞم٦م!!! وإؾمٓمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م هل: دمًٞمؿ وشم٘مٚمٞمد وضمٝمؾ وشمِمقيش!!! واًمث٤مًمث٦م هل: ُيرى 

ذم اعمٜم٤مم وشُمدريمف إسمّم٤مر ذم أظمرة!!! واًمراسمٕم٦م هل: احلّراين ُُيٞمز اًمًجقد ًمٞمقؾُمػ 

٦ًم هل: أهمٌك إهمٌٞم٤مء---أضمٝمؾ اجلّٝم٤مل!!! وإؾمٓمقرة )قمٚمٞمف اًمًالم(!!! واخل٤مُم

ٌُف، أصؾ  اًم٤ًمدؾم٦م هل: إُّم٤م اًمتجًٞمؿ وإُّم٤م اًمتِمٌٞمف!!! واًم٤ًمسمٕم٦م هل: يرى اهلل وخي٤مـم

دقمقة  :اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل أشم٤ميمؿ سم٤مًمذسمح!!! واًمت٤مؾمٕم٦م هل قطمٞمدي شمٞمٛمل!!! واًمث٤مُمٜم٦م هل:شم

ى رسّمف ذم اًمٞم٘مٔم٦م!!! واحل٤مدي٦م ًمٚمقصمٜمّٞم٦م واًمِم٤مب إُْمَرد!!! وإؾمٓمقرة اًمٕم٤مذة هل: ير

َجَرة اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦م!!! واًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة هل: اًمرّب سملم احل٘مٞم٘م٦م  ْؤَي٤م اًمِٗمْتٜم٦َم---َواًمِمَّ قمنمة هل: اًمرُّ

واًمت٠مويؾ اعمٗم٘مقد!!! واًمث٤مًمث٦م قمنمة هل: يقؾمػ رأى اًمٙمقايم٥م ٓ همػم وم٤مومٝمؿ ي٤م شمٞمٛمٞم٦م!!! 

ْؤَي٤م ْق إسمراهٞمؿ اًمرُّ ومٝمؾ صّدَق اًمتٞمٛمٞم٦م اًمرؤي٤م؟!! وإؾمٓمقرة  واًمراسمٕم٦م قمنمة هل: ىَمْد َصدَّ

ْؤَي٤م ومٝمؾ َصَدَق إُمَرُد ؿمٞمَخف؟!! واًم٤ًمدؾم٦م  اهللُاخل٤مُم٦ًم قمنمة هل: ًَمَ٘مْد َصَدَق  َرؾُمقًَمُف اًمرُّ

قمنمة هل: رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء َوطْمٌل-- ومٝمؾ أوطمك اًمِم٤مب اًم٘مٓمط ًمرؾمقًمف؟!! واًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة 

وقملُم اًمٞم٘ملم وطمؼُّ اًمٞم٘ملم؟!! واًمث٤مُمٜم٦م قمنمة هل: ٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف--- ومٝمؾ إُمرُد قمٚمُؿ اًمٞم٘ملم 

ٌِْح-- وم٠ميـ رسّمٙمؿ إُمرد؟!! وإؾمٓمقرة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة  ٤مِدىَم٦ُم يمَٗمَٚمِؼ اًمّمُّ ْؤَي٤م اًمّمَّ هل: اًمرُّ
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ؿ أسمق اًمٜمَْٕمٚملم ُِمـ شمّمديؼ وشم٠مويؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ؟!!  هل: أيـ رُّبُّ

ٜم٤مم وم٘مد رآه وم٢مّن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمثَّؾ سمف وٓ وإؾمٓمقرة اًمٕمنمون هل: َُمـ رأى اهلل ذم اعم

سمّمقرشمف!!! واحل٤مدي٦م واًمٕمنمون هل: إُمَرد ُيَٛمّٝمد ًمٚمدضّم٤مل وقمالج اًمَٕملم اًمَٕمْقراء!!! 

اًْمِٗمْرَي٦َم!!! واًمث٤مًمث٦م  اهللِواًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون هل: أّم اعم١مُمٜملم: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىَمْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم 

ف  ًَ وأئٛمَتف يمٗمًرا سَمقاطًم٤م ُساطًم٤م!!! واًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون واًمٕمنمون هل: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٙمّٗمر ٟمٗم

٦م!!! واخل٤مُم٦ًم واًمٕمنمون هل: ٦م-- وشمدًمٞمس ُم٤مرىم٦م اًمتٞمٛمٞمّ هل: رؤي٦م اًمٕملم سم٢ممج٤مع إئٛمّ 

ٟمقم أو ي٘مٔم٦م أو اًمٜمقم اًمٞم٘مٔم٦م-- واًمرّب إُمرد؟!! وإؾمٓمقرة اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنمون هل: 

ًد!!! واًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنمون هل: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اإلهاء ذم اًمٜمقم!!! ٓ سم٤مًمروح وٓ سم٤مجل

ٌَكم ُيث٧ٌِم-- وُمذه٥م اًمتٞمٛمٞم٦م َيٜمٗمل!!! واًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون هل: أيـ اًمثرى وأيـ  احلٜمْ

اًمثري٤م-- اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٗمخر اًمرازي؟!! واًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون هل: اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م َيًتِدّل سمـ 

د !!! وإؾمٓمقرة اًمثالصمقن هل: اسمـ شمٞمٛم{أسمَٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل إلصم٤ٌمت رؤي٦م اًمٕملم} ٞم٦م ي١ميمِّ

شملم-- ُصَقر اًمرّب  د-- وأشم٤ٌمقمف ُيٜمٙمرون!!! واحل٤مدي٦م واًمثالصمقن هل: رأى رسّمف ُمرَّ وي١ميمِّ

إروّٞم٦م واًمًًموّي٦م!!! واًمث٤مٟمٞم٦م واًمثالصمقن هل: أسمٓمؾ سم٤مـمؾ ُِمـ أضمٝمؾ ضم٤مهؾ-- ىم٤مل: 

ت شَمْدطَمُض ذِم سَمْقًمَِؽ!!! واًمث٤مًمث٦م واًمثالصمقن هل: أهُؾ اًمتٜمزيِف وٟمٗمِل اجلًؿ-- وأهُؾ إصم٤ٌم

اجلًِؿ اًمتٞمٛمٞم٦م!!! واًمراسمٕم٦م واًمثالصمقن هل: داقمش: إرض ُمًٓمَّح٦م صم٤مسمت٦م-- اًمِمٛمس 

شمدور طمقهل٤م!!! وإؾمٓمقرة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن هل: اًمٗمتٜم٦م-- رأس اًمٙمٗمر-- ىمرن 

 اًمِمٞمٓم٤من!!! 

وهذا اجلزء يٛمثِّؾ اعمح٤مضات ُِمـ اعمح٤مضة إومم ًمٖم٤مي٦م اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة 

ّٛخ انِجْسًٙ .... ٔلَفَبد يغ"٨م ُِمـ ؾمٚمًٚم٦م حم٤مضات سمح ًِ ْٛ دٛذ اثٍ رَ ْٕ رَ

 ."األسطُٕر٘
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ؾمٚمًٚم٦م سمحقث حتٚمٞمؾ ُمقوققمل ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وضمدير سم٤مًمذيمر أّن 

شم٠ميت وٛمـ ُمنموع اعمرضمع اًمٍمظمل ذم ٟمنم ومٙمر آقمتدال واًمقؾمٓمّٞم٦م وشم٘مقيض ومٙمر 

اًمتٓمّرف واإلًمٖم٤مء، إذ أظمذْت ُمرضمٕمّٞمتف اعم٤ٌمريم٦م قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م إقمداد اعمجتٛمع قم٤مُّم٦م وضمٞمؾ 

ًمنمقمل، ومٝمذا اعمنموع هق اًمِم٤ٌمب ظم٤مّص٦م ًمت٘مٌؾ هذا اعمنموع اإلٟم٤ًمين وإظمالىمل وا

اُمتداد عمٜمٝم٤مج اًمّمح٤مسم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( وعمٜمٝم٤مج أهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( ذم 

آقمتدال واًمقؾمٓمّٞم٦م واًمت٘مقى وإظمالق، وآظمر دقمقاٟم٤م أْن احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم، وصغم 

 اهلل قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف اًمٓمّٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ- 
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 ٝ٘ـتْط

ْح زِم َصْدِري ﴿}}بسم اهلل الرمحن الرحقم  ْ زِم َأُْمِري ﴿62ىَم٤مَل َربِّ اْذَ ﴾ 62﴾ َوَينِّ

٤ميِن ﴿ ًَ
ـْ ًمِ  -(0){{﴾61﴾ َيْٗمَ٘مُٝمقا ىَمْقزِم ﴿62َواطْمُٚمْؾ قُمْ٘مَدًة ُِم

ديـ )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ(: سمًؿ اهلل  ىم٤مل ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وؾمّٞمد اعمقطمِّ

ٌََّٝمُف،  ـْ ؿَم ٤مُه قَمٜمَك َُم ـْ َُمثََّٚمُف، َوَٓ إِيَّ ـْ يَمٞمََّٗمُف، َوَٓ طَمِ٘مٞمَ٘مَتُف َأَص٤مَب َُم َدُه َُم اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، َُم٤م َوطمَّ

ُف--- َٓ  َ ـْ َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف َوشَمَقَّهَّ ٌََؼ  َوَٓ َصَٛمَدُه َُم ََدَواُت، ؾَم ْٕ َْوىَم٤مُت، َوَٓ شَمْرومُِدُه َا ْٕ ٌُُف َا شَمّْمَح

، َوإِ  ٥ُم سمَِٕمدٍّ ًَ ، َوَٓ ُُيْ سْمتَِداَء َأَزًُمُف--- َٓ ُيِْمَٛمُؾ سمَِحدٍّ ِٓ َْوىَم٤مَت يَمْقُٟمُف َوَاًْمَٕمَدَم ُوضُمقُدُه َوَا ْٕ ًَم َا ٟمَّ

َٝم٤م، َو شُمِِمػُم َأَُْٓت إ ًَ ََدَواُت َأْٟمُٗم ْٕ دُّ َا ُٙمقُن َواحْلََريَم٦ُم، حَتُ ًُّ َٓ َُيِْري قَمَٚمْٞمِف اًم مم َٟمَٔم٤مِئِرَه٤م--- َو

َويَمْٞمَػ َُيِْري قَمَٚمْٞمِف َُم٤م ُهَق َأضْمَراُه َوَيُٕمقُد ومِٞمِف َُم٤م ُهَق َأسْمَداُه َوَُيُْدُث ومِٞمِف َُم٤م ُهَق َأطْمَدصَمُف، إذا 

ـَ  ُْمَتٜمََع ُِم َٓ َأ يُمٜمُْٝمُف، َو ََزِل َُمْٕمٜم٤َمُه، َوًَمَٙم٤مَن ًَمُف َوَراٌء إِْذ ُوضِمَد ًَمُف َأَُم٤مٌم، ًَمَتَٗم٤مَوشَم٧ْم َذاشُمُف، َوًَمَتَجزَّ ْٕ ا

َل َدًمِٞماًل سَمْٕمدَ  ًْمَتَٛمَس اًمتًََّمَم إِْذ ًَمِزَُمُف اًمٜمُّْ٘مَّم٤مُن، َوإًِذا ًَمَ٘م٤مَُم٧ْم آَي٦ُم اعْمَّْمٜمُقِع ومِٞمِف، َوًَمَتَحقَّ َٓ  َأْن َو

ًٓ قَمَٚمْٞمِف--- ََلْ َيِٚمْد وَمَٞمُٙمقَن َُمقْ  ، يَم٤مَن َُمْدًُمق
ِ
سَْمٜم٤َمء ْٕ ٤مِذ ا َ ـِ اِّتِّ ًُمقًدا، َوََلْ ُيقًَمْد وَمَٞمِّمػَم حَمُْدوًدا، ضَمؾَّ قَم

َٓ َأنَّ  َٓ هَم٤مَي٦ٌم، َو َٓ اْٟمِ٘مَٓم٤مٌع َو َٓ ِِن٤َمَي٦ٌم، َو َٓ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف طَمدٌّ َو --- َو
ِ
٤مء ًَ ٦ِم اًمٜمِّ ًَ ـْ ُُماَلَُم  َوـَمُٝمَر قَم

ِقَيُف، ُف أو ُُتْ ِقيِف وَمُتِ٘مٚمَّ ؿَْمَٞم٤مَء حَتْ ْٕ ٤مٍن  ا ًَ
َٓ سمِٚمِ ؼِمُ  ًَمُف--- خُيْ ِٛمُٚمُف وَمُٞمِٛمٞمَٚمُف أو ُيَٕمدِّ أو َأنَّ ؿَمْٞمئ٤ًم َُيْ

ـْ  ـْ َأَراَد يَمْقَٟمُف يُم َٓ َيْٚمِٗمُظ--- َيُ٘مقُل عمَِ َٓ سمُِخُروٍق َوَأَدَواٍت، َيُ٘مقُل َو َٛمُع  ًْ َوهَلََقاٍت، َوَي

َٛمُع،  ًْ  ُي
ٍ
َٓ سمِٜمَِداء َٓ سمَِّمْقٍت َيْ٘مَرُع، َو ٌَْح٤مَٟمُف ومِْٕمٌؾ ُِمٜمُْف َأْٟمَِم٠َمُه َوَُمثََّٚمُف، ََلْ وَمَٞمُٙمقُن،  ًَم يَماَلُُمُف ؾُم َوإِٟمَّ

ْ َيٙمُ  َٓ ُيَ٘م٤مُل يَم٤مَن سَمْٕمَد َأْن ََل ٌِْؾ َذًمَِؽ يَم٤مِئٜم٤ًم، َوًَمْق يَم٤مَن ىَمِديًًم، ًَمَٙم٤مَن إهَِل٤ًم صَم٤مٟمًِٞم٤م---  ـْ ىَم ـْ ُِم ، َيُٙم ـْ

                                                           

 ؾمقرة ـمف- (0) 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 َٓ َٗم٤مُت اعْمُْحَدصَم٤مُت، َو َٓ ًَمُف قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمْْمٌؾ، وَمَتْجِرَي قَمَٚمْٞمِف اًمّمِّ  َيُٙمقُن سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسَمْٞمٜمَُف وَمّْمٌؾ، َو

ٌَِديعُ  ٌَْتَدُع َواًْم ٤مٟمُِع َواعمَّْْمٜمُقُع، َوَيَتَٙم٤موَم٠َم اعمُْ َتِقَي اًمّمَّ ًْ  -(0)وَمَٞم

سمٕمد اًمتقيّمؾ قمغم اًمٕمكّم اًم٘مدير )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم(، ٟمنمع ذم سمح٨ٍم ضمدٍيد ُِمـ اًمٌحقث 

ات مع.. ت ْوحقد ابن تقؿّقة اجِلْسؿي األشُطوري٧م قمٜمقان: )اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمٕم٘م٤مئدّي٦م، حت ػ  (، وق 

وٓ أريد أن أدظمؾ ذم شمٗمّمٞمؾ ًمٌٞم٤من سمٕمض اعمحتٛمالت اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٠مؾم٤مس، وُمٜمٌع، وأصؾ، 

أومٙم٤مر اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وٟمٗمًّٞمتف، وشمقضّمٝمف، وسمٖمْمف ًمٚمٜمٌل وأُمػم اعم١مُمٜملم وأهؾ اًمٌٞم٧م )صٚمقات 

ومٞمًم ؾمٌؼ، وىمٌؾ ُم٤م وىمع قمٚمٞمٜم٤م ُِمـ اقمتداء، حت٧م اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ(، وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ 

صمٜم٤م قمـ أصؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وُمٙم٤مٟمف،  قمٜمقان )وىمٗم٤مت حتٚمٞمٚمّٞم٦م ُمع أومٙم٤مر اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م(، وحتدَّ

ان ُمديٜم٦م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وقمـ اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف احلراين اًمذي  وسمٚمده، ودي٤مٟمتف، يمًم حتّدصمٜم٤م قمـ طمرَّ

٘مّٞم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م ويمٞمٗمّٞم٦م اإلومالت ُِمـ طُمْٙمؿ يم٤من ُيٛمل اًمزٟم٤مدىم٦م قمٌدة إوصم٤من، ويٕمٚمِّٛمٝمؿ اًمت

ـٍ وأصمًمن، وإن ؿم٤مء اهلل )شمٕم٤ممم( ذم أىمرب سمح٨م  اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وسم٤مع هلؿ اًمٗمتقى سمثٛم

صمٜم٤م قمـ قمٜم٤مد، واؾمتٙم٤ٌمر،  (6)ودرس ؾمٜمذيمر ًمٙمؿ وٟمٌلّم َُمـ هق هذا اًمِمٞمخ؟!! وحتدَّ

صمٜم٤م قمـ وصمٜمٞم٦َّم، وجم اٟمّٞم٦م اًمّم٤مسمئ٦م، وحتدَّ قؾمٞم٦ِّم، وأؾم٤مـمػم سم٤مسمٚمّٞم٦م، ووالل، وإوالل، احلرَّ

ان، وم٤مٟمت٘مٚم٧م إمم اهلٜمد، صمؿ إمم إيران، صمؿ إمم سم٤مسمؾ، صمؿ إمم  وأصّؾ هذه إومٙم٤مر يم٤من ُِمـ طمرَّ

سمالد ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ، صمؿ إمم ُمّٙم٦م واًمٙمٕم٦ٌم، ومٙم٤من احلدي٨م قمـ اًمٙمٕم٦ٌم وإصٜم٤مم، وىمٚمٜم٤م: إّن 

٤ًٌم، اًمٙمٕم٦ٌم وإصٜم٤مم ُمٚمٌؽ ًمّم٤مسمئ٦م طمّران، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ومٞمف إن ؿم٤م ء اهلل )شمٕم٤ممم( ىمري

صمٜم٤م قمـ )سمقذاؾمػ(، ىم٤مل اًمٌػموين قمـ )سمقذاؾمػ(: فمٝمر قمٜمد ُميض ؾمٜم٦م ُِمـ ُمٚمؽ  وحتدَّ

                                                           

 -001، ص6قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم(، ِن٩م اًمٌالهم٦م، جاإلُم٤مم (0) 

 -332: ص0يٜمٔمر: اسمـ اًمٜمديؿ، اًمٗمٝمرؾم٧م، ج (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

)ـمٝمٛمقرث( سم٠مرض اهلٜمد، وأشمك سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م، ودقم٤م إمم ُمٚم٦م اًمّم٤مسمئٞملم، وم٤مشّمٌٕمف ظمٚمؼ 

يمثػم، ويم٤من ُمٚمقك اًمٌٞمِمداذّي٦م وسمٕمض اًمٙمٞم٤مٟمٞم٦م ممَـّ يم٤من يًتقـمـ سمٚمخ )أطمد شمٗمّرقم٤مت 

يـ )اًمِمٛمس واًم٘مٛمر(، واًمٙمقايم٥م، ويمٚمِّّٞم٤مت اًم ان(، يم٤مٟمقا يٕمّٔمٛمقن اًمٜمػمِّ ٗمرات، أي ذم طمرَّ

ان، ُيٜمًٌقن إمم ُمقوٕمٝمؿ، ومُٞم٘م٤مل هلؿ:  ؾمقِن٤م--- وسم٘م٤مي٤م أوًمئؽ اًمّم٤مسمئ٦م سمحرَّ اًمٕمٜم٤مس، وي٘مدِّ

اٟمٞم٦م، ويذيمرون أّن اًمٙمٕم٦ٌم وأصٜم٤مُمٝم٤م يم٤مٟم٧م هلؿ، وقمٌدُت٤م يم٤مٟمقا ُِمـ مجٚمتٝمؿ، وأّن  احلرَّ

ٟم٧م سم٤مؾمؿ زطمؾ، واًمٕمزى سم٤مؾمؿ اًمزهرة، وهلؿ أٟمٌٞم٤مء يمثػمة، وأيمثرهؿ ومالؾمٗم٦م اًمالت يم٤م

 - (0)يقٟم٤من

 أقول: 

ؿ اعمٕمٓمِّؾ اًمذي ٓ ُمثٞمؾ        ًِّ ٌِّف اعمج ٟمتحّدث أن قمـ اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري اعمِم

 م ذم أؾم٤مـمػم حت٧م قمٜم٤مويـ خمتٚمٗم٦م-ًمف، وؾمٞمٙمقن ًمٜم٤م وىمٗم٤مت يمثػمة ُمٕمف، ويٙمقن اًمٙمال

 

 

 

 

 

 

                                                           

 - ]ـمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من[-612 ,612اٟمٔمر: اًمٌػموين، أصم٤مر اًم٤ٌمىمّٞم٦م قمـ اًم٘مرون اخل٤مًمّٞم٦م، ص(0) 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٓٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔٓ٘!!!1أصطْرٗ )  (: اهلل َشابٌّ َأِمَزْد َجِعْد َقَطٌط...صخََّخُ تٔن

َح تيمّية حديث الشاب األمرد؟!!  هل صحَّ

ُِمـ دون آٟمجرار إمم ؾِمج٤مل وُمٖم٤مًمٓم٤مت ؾم٘مٞمٛم٦م قم٘مٞمٛم٦م، وًمَ٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم 

قمـ شمّمحٞمح  ,ذم هذا اعم٘م٤مم ,إؾمٚمقب آًمت٘م٤مـمل اًمتِمقيٌم اًمتٞمٛمّل، أىمقل إّن يمالُمل

َح اًمتٞمٛمّٞم٦م احلدي٨م أو ٓ؟!!  اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ًمٚمحدي٨م، وًمٞمس قمـ رء آظمر، ومٝمؾ صحَّ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ومٞم٘متيض أِّن٤م رؤي٦م قملم، يمًم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمرومقع قمـ ىَمت٤مدة، {  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:

قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(: ))َرَأْي٧ُم 

اَء(( َرِّبِّ ذِم ُصقَرةِ   -(6()0)}ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط، ذِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ

 

ح حديث الشاب األمرد!!!  تيمّية ُيصحِّ

ح طمدي٨م أّن اهلل صقرشُمف ؿم٤مب، ـمٚمع ؿم٤مرسمف، وَل شمٜم٧ٌم حلٞمتف،  إذن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يّمحِّ

، ضَمْٕمد، وًمٞمس سم٠مصٚمع، وًمٞمس سم٠مىمرع، سمؾ ًمف ؿمٕمر جمتٛمع قمغم رأؾمف، وأّن ؿمٕمره ىمّمػم

ُمٜم٘مٌض، ُمٚمتقي، وأّن اًمٜمٌّل إُملم )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ىمد رأى اهلل رسّمف قمغم 

يمًم ذم احلدي٨م {  صقرة ذاك اًمِم٤مب إَُْمَرد اجلَْٕمد اًمَ٘مَٓمٌط--- ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم:

 يٛمتٚمؽ وًمق احلد إدٟمك ُِمـ اًمٕم٘مؾ ,، ومٝمؾ يقضمد إٟم٤ًمن(4)}اًمّمحٞمح اعمرومقع قمـ ىَمت٤مدة---

ح، وٟمٗمٝمؿ  ,واًمٗمٙمر ، وٟمقوِّ ح احلدي٨م؟!! وهؾ ُيت٤مج إمم أن ٟمٌلمِّ ْ ُيَّمحِّ ي٘مقل إّٟمف ََل

ح احلدي٨م؟!! ومٝم٤م هق اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مقل:  اًم٤ًمُمع واعمتٚم٘مل، وٟمث٧ٌم ًمف أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م صحَّ

 ))يمًم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح((!!!

                                                           

 -611: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شَمٚمٌٞمس اجلَْٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمَِدقِمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م، ج (0)

ْٕمُر اعمجتٛمع قمغم اًمرْأس، أو ُم٤م ضم٤موز ؿمحٛم٦َم إذن-  أُمرد: ؿم٤مبٌّ ـمٚمع  (6) ؿم٤مرسُمف وَل شمٜم٧ٌم حلٞمُتف- اًمَقوْمَرُة: اًمِمَّ

 ضَمْٕمد: ؿَمْٕمُرُه ُمٜم٘مٌض، ُمٚمتقي- ىمٓمط: ؿَمْٕمر ىمّمػم-

 -611: ص2( اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شَمٚمٌٞمس اجلَْٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمَِدقِمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م، ج4)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 (: جتضٔه ّتقلٔد ّجَل ّتشْٓش!!!2أصطْرٗ )

٦ًم اًمدرر  ٜمِٞم٦َّم: اًم٘مًؿ اًمٕمٚمٛمل: ُمراضمٕم٦م اعمنمف اًمٕم٤مم ]قَمَٚمقي سمـ قمٌد ذم ُم١مؾمَّ ًَّ اًم

ّ٘م٤مف[  ًَّ طمدي٨م: ))رأي٧م رِّب ذم صقرة }}هـ: ىم٤مل: 0340مج٤مدى أظمرة 1اًم٘م٤مدر اًم

ؿم٤مب أُمرد، ًمف َووْمرة ضَمْٕمد ىَمَٓمط، ذم روو٦م ظمياء((، َيتِٝمؿ سمٕمُض اعمٌتدقم٦م ؿمٞمَخ اإلؾمالم 

ؿ، ويًتِمٝمدون سم ًِّ ـَ شمٞمٛمّٞم٦م سم٠مّٟمف جُم َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم ُصقَرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، »تّمحٞمحف حلدي٨م: اسم

اءَ  ح ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا احلدي٨م؟!! شًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط، ذِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ ، ومٝمؾ طمً٘م٤م صحَّ

وهؾ هق طمدي٨م صحٞمح؟!! وًمٚمجقاب قمغم هذا اًم١ًمال أىمقل ]واًمٙمالم ًمٚمًّ٘م٤مف[: هذا 

 خمتٚمٗم٦م:احلدي٨م ورد ُِمـ ـمري٘ملم وسم٠مًمٗم٤مظ 

]ٓطِمظ، يمٞمػ يًتخدُمقن أؾمٚمقب اًمتِمقيش، واًمتِمقيف، وآًمت٘م٤مط، واًمٕمِمقائٞم٦م، 

ح؟!! شم٘مقل:  َح احلدي٨م أو ََلْ يّمحِّ يمل َيِْمٞمَع اعمٓمٚم٥م قمغم اعمتٚمّ٘مل!!! ومٝمؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م صحَّ

ح احلدي٨م، ًمٙمٜمّف ٓ يٗمٞمد ذم يمذا ويمذا ويمذا، وُِمـ هٜم٤م ٓ سُمّد ُِمـ آًمتٗم٤مت إمم  صحَّ

ط، واًمتِمقيش، واًمتِمقيف، واًمت٠مصمػم قمغم اًمٕم٘مؾ، واؾمتٖمالل اجلٝمؾ أؾمٚمقب آًمت٘م٤م

 واجلّٝم٤مل، واًمٖم٤ٌمء وإهمٌٞم٤مء!!![

ل: ُِمـ طمدي٨م ىمت٤مدة، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمٝمًم(،  الطريق األوَّ

 ُمرومققًم٤م، وُِمـ أًمٗم٤مفمف:

ـ دوٟمف أّن حمٛمًدا ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رأى رسّمف ذم صقرة ؿم٤مب أُمرد، ُمِ  ـ0

 -ذم ظَمِية ,أو ىم٤مل: رضمٚمٞمف ,ؾمؽم ُِمـ ًم١مًم١م، ىمدُمٞمف

 ش-رأي٧م رِّب ضَمْٕمًدا، أُمرد، قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ظمياء» ,6



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ش-رأي٧م رِّب ذم صقرة ؿم٤مب، أُمرد، ضَمْٕمد، قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ظَمياء» ,4

 ]تصحيح حديث الشاب األمرد ِمن الطريق األّول[

َحف مجٌع   ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ:ـ وهذا احلدي٨م ُِمـ هذا اًمٓمريؼ ]إّول[ صحَّ

[، وإسمٓم٤مل اًمت٠مويالت 616اإلُم٤مم أمحد ذم )اعمٜمتخ٥م ُِمـ اًمِٕمٚمؾ ًمٚمخالل، ص: ] ,0

 [(-0.041ِّٕب َيْٕمغم: ]

 [(-0.033وأسمق زرقم٦م اًمرازي ذم )إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ِّٕب يٕمغم: ] ,6

 [(-0.034واًمٓمؼماين ذم )إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ِّٕب يٕمغم: ] ,4

 [(-666[، ]036,034. 0)إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت: ] وأسمق احلًـ سمـ سمِم٤مر ذم ,3

 [(-030,034. 0وأسمق يٕمغم ذم )إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت: ] ,2

[(، )شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: 0.033واسمـ صدىم٦م ذم )إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت: ] ,2

[2.662-)] 

[، ـمٌٕم٦م جمٛمع اعمٚمؽ 611,422. 2واسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: ] ,2

 هـ(- 0362 ,ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ

َح احلدي٨م، ومال جم٤مل ًمٚمتدًمٞمس، وآطمتٞم٤مل،  ]أىمقل: إذن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م صحَّ

 واعمٖم٤مًمٓم٤مت سمٕمد هذا، و-هـ-م )وهق اعمٓمٚمقب(!!![



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٗٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ل[]تضعيف حديث الشاّب األمرد ِمن الطريق األوّ 

ٗمف ] [ واؾمتٜمٙمره اًمذهٌل 6[(، ]0.42[ اسمـ اجلقزي ذم )اًمِٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م: ]0وَوٕمَّ

[ وىم٤مل اًمًٌٙمل ذم )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 4[(، ]01.004يمًم ذم )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: ]

 -ُمقوقع ُمٗمؽمى قمغم رؾمقل اهلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[[(: 6.406اًمٙمؼمى: 

ـ قمثًمن، قمـ قمًمرة سمـ قم٤مُمر، قمـ ُاّم ُِمـ طمدي٨م ُمروان سم والطريق اآلخر:

 اًمٓمٗمٞمؾ اُمرأة ُأَِّبِّ سمـ يمٕم٥م )ريض اهلل قمٜمٝمًم( ُمرومققًم٤م، وُِمـ أًمٗم٤مفمف:

 ]ألفاظ حديث الشاب األمرد ِمن الطريق الثاني[

، قمٚمٞمف َٟمْٕمالِن ُِمـ ذه٥م، » ,0 َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم اعمٜم٤مم ذم صقرة ؿم٤مب ُُمَقىّمٍر ذِم ظَمِيٍ

ـْ   ش-ذه٥مَوقَمغَم وضمٝمف ومراش ُِم

6,  يذيمر أّٟمف رأى َرسّمف )قَمّز َوضَمّؾ( ذم اعمٜم٤مم ذم صقرة ؿم٤مب ُُمقومِر )ُمقىمر(، ذم

 -ظَمِي، قمغم ومراش ُِمـ ذه٥م، ذم رضمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ َذَه٥م

4,  ،ف )قمزَّ َوضَمّؾ( ذم اًمٜمقم ذم صقرة ؿم٤مب ذي َووْمرة، ىمدُم٤مه ذم اخلَِية أّٟمف رأى رسمَّ

 - ش ُِمـ ذه٥مقمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ ذه٥م، قمغم وضمٝمف ومرا

 ]تصحيح حديث الشاب األمرد ِمن الطريق الثاني[

َحف ] [ وأسمق َيْٕمغم، 6[ احلًـ سمـ سمِم٤مر، ]0وهذا احلدي٨م ]ُِمـ اًمٓمريؼ اًمث٤مين[، صحَّ

 [(-6.21يمًم ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ِّٕب َيْٕمغم: ]

 ]تضعيف حديث الشاب األمرد ِمن الطريق الثاني[

ٗمف واؾمتٜمٙمره مَجٌْع ُِمـ أهؾ   اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ:وَوٕمَّ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (٘ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 [(-613اإلُم٤مم أمحد ذم )اعمٜمتخ٥م ُمـ اًمِٕمٚمؾ ًمٚمِخالل ٓسمـ ىمداُم٦م، ص: ] ,0

 [(-04.400وُيٞمك سمـ ُمٕملم ذم )شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م: ] ,6

 [(-0.41واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمِٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ٓسمـ اجلقزي: ] ,4

 [(-2.632واسمـ طم٤ٌمن ذم )اًمث٘م٤مت: ] ,3

 [(-6.406ؼمى: ]واًمًٌٙمل ذم )ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙم ,2

 [(-01.12واسمـ طمجر ذم )ُتذي٥م اًمتٝمذي٥م: ] ,2

 [(-0.41واًمًٞمقـمل ذم )اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م: ] ,2

 [(-332واًمِمقيم٤مين ذم )اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م، ص: ] ,1

َح احلدي٨م، أصم٧ٌم أَٟمف رؤي٤م ُمٜم٤مم ٓ رؤي٤م قملم، ًمذًمؽ ومال إؿمٙم٤مل وٓ  ويمؾُّ َُمـ صحَّ

ّمد؟!! هؾ احلدي٨م ذم اًمٓمريؼ إّول أم ذم أّي طمدي٨م شم٘مُمٓمٕمـ ٕهؾ إهقاء ومٞمف، ]

اًمٓمريؼ اًمث٤مين؟!! واًمٓمريؼ إّول ومٞمف أًمٗم٤مظ، واًمٓمريؼ اًمث٤مين ومٞمف أًمٗم٤مظ، ومٛمثاًل أمحد سمـ 

َػ أظمر، ومٝمؾ َيٕمدُّ احلديثلم قم٤ٌمرة قمـ طمدي٨م  َح أطمد احلديثلم وَوٕمَّ طمٜمٌؾ صحَّ

ح أمحد احل دي٨م وُيَْمٕمِّػ أمحد واطمد؟!! وم٢مذا يم٤من قم٤ٌمرة قمـ طمدي٨م واطمد، ومٙمٞمػ ُيَّمحِّ

ٛم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م!!! ًِّ  [احلدي٨م؟!! قم٘مؾ ُمتٗمتح راٍق قمٜمدك وقمٜمد أُمث٤مًمؽ ُِمـ اعمج

يٕمٜمل رواي٤مت  ,ويمّٚمٝم٤م : (0)ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م

ّٓ طمدي٨م قمٙمرُم٦م قمـ  ,احلدي٨م ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيٌلمِّ أّن ذًمؽ يم٤من ذم اعمٜم٤مم، وأّٟمف يم٤من سم٤معمديٜم٦م، إ

                                                           

 -661: ص2ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٙٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

أي طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وُاّم  ,٤مس )ريض اهلل قمٜمٝمؿ(، وىمد ضمٕمؾ أمحد أصٚمٝمًماسمـ قمٌ

 -(0)واطمًدا، ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٕمٚمًمء ,اًمٓمٗمٞمؾ

ح : (6)وىم٤مل ذم )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م وهذا احلدي٨م اًمذي أُمَر أمحد سمتحديثف، ىمد سَّ

 - }}(4)ومٞمف سم٠مّٟمف رأى ذًمؽ ذم اعمٜم٤مم

ٓطِمظ، يمٞمػ يٚمت٘مٓمقن ُِمـ هٜم٤م وهٜم٤مك، وم٤معمقرد إّول أشمك ومٞمف ُِمـ اجلزء اًم٤ًمسمع 

(، وهذه قم٤ٌمرة 013(، واعمقرد اًمث٤مين أشمك ومٞمف ُِمـ اجلزء اًم٤ًمسمع اًمّمٗمح٦م )661اًمّمٗمح٦م )

قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت اًمت٘م٤مـمّٞم٦م، ويمّؾ َُمـ يٙمت٥م يقضَمد ًمف ُٟمّ٘م٤مد، واًمٜم٤مىمد ُيد اخلٚمؾ هٜم٤م وهٜم٤مك، 

َيٜمَْتِ٘مد، ًمٙمـ هؾ يًتٓمٞمع اًمٜم٤مىمد أن ي٠ميت سمًم أشمك سمف اعمُٜمَْتَ٘مد؟!! وم٤مًمٜم٘مد ويًتٓمٞمع أّي إٟم٤ًمن أن 

همػم اًمٌٜم٤مء واًمت٠مؾمٞمس واًمت٠مصٞمؾ وواىمع احل٤مل ُيث٧ٌِْم أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٓ يٛمتٚمؽ إصقل، وٓ 

اعمتقن، وٓ اًمٜمٔمري٦م، وُمٕمٚمقُم٤مشمف آًمت٘م٤مـمّٞم٦م قمٜمدُم٤م دمٛمع سمٞمٜمٝم٤م يتَّْمح اًمتْم٤مرب ًمؽ ومٞمٝم٤م، 

أّن اًمٕم٤مَِل  ,ذم اعم٘م٤مم ,ٜم٤مىمض، واخلراوم٦م، واخلٞم٤مل، وإؾمٓمقرة، واعمالطَمظواًمتٕم٤مرض، واًمت

٤مف ىمد أشمك سمٓمريؼ أّول وـمريؼ صم٤مٍن، وم٤مًم٘م٤مرئ، اعمتٚم٘مل،  ٘مَّ ًَّ د اًمتٞمٛمّل إؾمٓمقري اًم اعمقطمِّ

ص، ُم٤مذا يٗمٝمؿ  ف، همػم اًم٤ٌمطم٨م، همػم اعمتخّمِّ اًم٤ًمئؾ، اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مُمل اًمٕم٤مدي، همػم اعمتٗم٘مِّ

َح اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م طمدي٨م اًمِم٤مب إُمرد أْم ََلْ ُِمـ اجلقاب قمـ هذا  اًم١ًمال؟!! هؾ صحَّ

                                                           

ده٤م اًمتٞمٛمّٞم٦م، واحل٘مٞم٘م٦م إِّن٤م ادقم٤مءات  (0) ؼ آمج٤مع(، و)أمجٕم٧م إُم٦م(، دائًًم ُم٤م يردِّ قم٤ٌمرة )ىم٤مل اًمٕمٚمًمء(، و)حت٘مَّ

 همػم طم٘مٞم٘مّٞم٦م، وٓ ُمّمداىمّٞم٦م هل٤م!!!

 -013: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ج (6)

ّ٘م٤مف،  (4) ًَّ ٜمِٞم٦َّم، إذاف وُمراضمٕم٦م اًمديمتقر قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم ُم١مؾمَّ

http://www.dorar.net/art/483 
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ح احلدي٨م!!!  ّ٘م٤مف خيجؾ ُِمـ أْن ي٠ميت سم٤مجلقاب واوًح٤م وي٘مقل إّٟمف صحَّ ًَّ ح؟!! وم٤مًم يّمحِّ

ٓ ي٘مقًمقن هذا!!! ِّٕنؿ يٕمرومقن أٟمٗمًٝمؿ أِّنؿ ذم وهـ، ووهؿ، وظمراوم٦م، وضمٝمؾ، 

َح  ,إن يم٤مٟم٧م قمٜمدك ؿمج٤مقم٦م ,واعمٗمؽمض احلدي٨م، ويٛمٙمٜمؽ أن شمداومع أن شم٘مقل صحَّ

٤مف أشمك سمٓمريؼ أّول وـمريؼ صم٤مٍن، واًمٓمريؼ إّول ومٞمف أًمٗم٤مظ، ويقضمد َُمـ  ٘مَّ ًَّ قمٜمف، وم٤مًم

َحف،  َٗمف، يمًم أّن اًمٓمريؼ اًمث٤مين ومٞمف أًمٗم٤مظ أيًْم٤م، ويقضمد ُِمـ صحَّ ّحف، ويقضمد َُمـ َوٕمَّ صحَّ

٘مَّ  ًَّ َٗمف، إذن ََلْ ٟمٗمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م!!! وسمٕمد ذًمؽ اًمت٘مط اًم ٤مف يمالًُم٤م ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ويقضمد َُمـ َوٕمَّ

ث اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمـ هذا احلدي٨م!!! أّي طمدي٨م وأّي ـمريؼ ي٤م أصح٤مب  وىم٤مل يتحدَّ

إؾمٓمقرة شمتحّدصمقن قمٜمف؟!! وقمغم َُمـ شمْمحٙمقن؟!! وأّي قم٘مقل شمًتجٞم٥م ًمٙمؿ؟!! إّٟمف 

ظمٚمط ًمألُمقر!!! ومتٝمٞمد وشم٠مؾمٞمس ًمٚمتِمقيش، واًمتِمقيف، وآًمت٘م٤مـمّٞم٦م، واًمٕمِمقائّٞم٦م!!! 

٤مف ََلْ  ٘مَّ ًَّ َح احلدي٨م، ّٕٟمف يٕمرف أّٟمف يتٌَّع  وم٤مًم يذيمر اإلضم٤مسم٦م سمِمج٤مقم٦م وي٘مقل إّٟمف صحَّ

ضم٤مهاًل ٓ يٛمتٚمؽ وقاسمط اًمٕمٚمؿ، واًمدًمٞمؾ، واًمؼمه٤من، وٓ أّي أصؾ وأؾم٤مس!!! واعمٚمٗم٧م 

َح اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م احلدي٨م ذم  ًمٚمٜمٔمر أّٟمف ذيمر اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وٛمـ جمٛمققم٦م أؾمًمء، إذ ىم٤مل صحَّ

 ْ ي٠مِت سم٘مقل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمـ احلدي٨م ذم اًمٓمريؼ اًمث٤مين!!! اًمٓمريؼ إّول، وؾمٙم٧م!!! وََل

د أّٟمف سمٕمد  َح اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؟!! وسم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ يقضمد ضمقاب!!! واعم١ميمَّ وم٠مّي ًمٗمظ ُِمـ إًمٗم٤مظ صحَّ

َح،  ٤مف ًمف أىمّمُد يمذا، وأٟم٤م ىمٚم٧م صحَّ ٘مَّ ًَّ ٤مف، ؾمٞم٘مقل اًم ٘مَّ ًَّ أن َيًتٗمٝمؿ اًمٕم٤مىمؾ اًمٜمٌٞمف ُِمـ اًم

 ه أؾم٤مًمٞم٥م اعمخ٤مدقملم!!!وذيمرشمف وٛمـ أؾمًمء اًمٕمٚمًمء!!! هذ

 هنا تعليقات:

قمِمقائّٞم٦م، واًمت٘م٤مط، وشمِمقيف، وشمِمقيش، ًمٚمت٠مصمػم قمغم قم٘مؾ وومٙمر اًم٤ًمُمع  ـ0

 واًم٘م٤مرئ واعمتٚمّ٘مل-
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ف يمٛم٘مّٚمد همػم  ـ6 ف يمٕم٤مَل جمتٝمد، سمؾ شمٍمَّ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يمٕم٤مدشمف وطم٘مٞم٘متف ََلْ يتٍمَّ

قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ أّن طمدي٨م  ,ُمٜمْمٌط، يٚمت٘مط ُِمـ هٜم٤م وُِمـ هٜم٤مك!!! ومٌٕمد أن اؾمتٔمٝمر

قم٤ٌمس، ًمٞمس يم٤ٌمىمل اًمرواي٤مت، أي ًمٞم٧ًم اًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم، وهذا آؾمتٔمٝم٤مر شم٤مّم، وهق ُم٤م 

ذًمؽ،  ,ُيزم سمف ويٕمت٘مد سمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ًمٙمٜمّف خي٤مف ُِمـ اًمتٍميح سمف، أىمقل سمٕمد اؾمتٔمٝم٤مره

٦م زقمٛمف،  وم٢مٟمف زقمؿ أّن أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمد ضمٕمؾ أصَؾ احلديثلم واطمًدا، ومٚمق ؾمٚمَّٛمٜم٤م سمّمحَّ

ٚم٧م ي٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م شم٘مٚمِّد اإلُم٤مم أمحد طمّتك ٟم٘مٚم٧م رأيف وؾَمَٙم٧مَّ قمٜمف ُِمـ دون أن شمٕمٓمل ومٝم

رأيؽ، ودًمٞمَٚمؽ، وسمره٤مَٟمؽ، قمغم أّن أصٚمٝمًم واطمد؟!! ُيٗمؽَمض أن شمٙمقن ي٤م سمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

ُم٘م٤مم دًمٞمؾ، وسمره٤من، واؾمتدٓل، ورد، ودوم٤مع، ُم٤م هق رأيؽ؟!! وم٘مط شمٜم٘مؾ وشمٚمت٘مط رأي 

٠ميت ُمّرة سمرأي أمحد، وُمّرة سمرأي أِّب طمٜمٞمٗم٦م، وأظمرى سمرأي اًمِم٤مومٕمل، هذا ورأي ذاك!!! شم

 ,ذم ُم٘م٤مم آظمر ,وأظمرى سمرأي همػمهؿ، ومٝمؾ أٟم٧م ُم٘مٚمِّد ًمإلُم٤مم أمحد؟!! ومٚمق أشمٞمٜم٤م ًمٚمتٞمٛمّٞم٦م

سمٛمثؾ هذا اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من، ومًٞم٘مقًمقن هق ٓ ي٘مقل سمًم ي٘مقًمف أمحد، سمؾ هق خي٤مًمػ أمحد!!! 

ـّ هؾ أٟم٧م شم٘مٚمِّد أمحد ي٤م سمـ وَُمـ ىم٤مل إّٟمف ي١ميِّد ىمقل أمحد؟! ! إّٟمف َٟمَ٘مَؾ وم٘مط ىمقل أمحد!!! ًمٙم

شمٞمٛمٞم٦م طمتك شمٜم٘مؾ رأيف؟!! وأّٟمك ًمؽ ذًمؽ؟!! إّن ظمرط اًم٘مت٤مد أىمرب ًمؽ وًمإلُم٤مم أمحد ُِمـ 

 أن شُمثٌت٤م أّن أصٚمٝمًم واطمد!!!

٤ٌّمب(، أيـ اًمٕمٚمًمء؟!! أيـ أؾمًمء  ـ4 ي٤م سمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ي٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م )وردة(، ي٤م )طم

يـ أىمقال اًمٕمٚمًمء اًمذيـ ضمٕمٚمقا أصؾ احلديثلم واطمًدا؟!! إّٟمف وم٘مط ذم اًمقهؿ، اًمٕمٚمًمء؟!! وأ

 واخلٞم٤مل، وآدقم٤مء اًم٤ٌمـمؾ، واعمٖم٤مًمٓم٤مت!!!
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ًم٘مد وىمع آؿمٙم٤مل وآوٓمراب طمتك ذم زقْمِؿ اًمتٞمٛمّٞم٦م وؿمٞمِخِٝمؿ )اًمُتحٗم٦م(، إذ  ـ3

!!! (0){واطمًدا ,أي طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وُاّم اًمٓمٗمٞمؾ ,ىمد ضمٕمؾ أمحد أصٚمٝمًم}ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: 

ٝمؿ يٜم٘مٚمقن قمـ  ًُ وم٠ميـ ضمٕمؾ أمحد ذًمؽ؟!! ويمٞمػ ُيٕمؾ أصَٚمٝمًم واطمًدا؟!! واًمتٞمٛمّٞم٦م أٟمٗم

َػ أظمر واؾمتٜمٙمره؟!! ىم٤مل اًمتٞمٛمّٞم٦م:  َح أطمَدَّه٤م، سمٞمٜمًم وٕمَّ اًمٓمريؼ }}أمحد أّٟمف صحَّ

َحف  إّول:--- قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمٝمًم(--- وهذا احلدي٨م ُِمـ هذا اًمٓمريؼ صحَّ

[، 616اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم أمحد ذم )اعمٜمتخ٥م ُِمـ اًمِٕمٚمؾ ًمٚمِخالل، ص: ] مَجٌْع ُِمـ أهؾ

[(--- واًمٓمريؼ أظمر:--- قمـ ُاّم اًمٓمٗمٞمؾ--- 0.041وإسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ِّٕب يٕمغم: ]

َٗمف واؾمتٜمٙمره مَجٌْع ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم أمحد ذم )اعمٜمتخ٥م ُِمـ اًمِٕمٚمؾ  وَوٕمَّ

ل، وُيَْمٕمِّػ اًمث٤مين، (6){{[(613ًمٚمِخالل ٓسمـ ىمداُم٦م، ص: ] ح إوَّ ، اإلُم٤مم أمحد يّمحِّ

وأٟم٧م شم٘مقل اإلُم٤مم أمحد ُيرضِمع احلديثلم إمم أصؾ واطمد، ُم٤م هذه اخلراوم٦م؟!! ُم٤م هذا 

اًمٕم٘مؾ؟!! ُم٤م هذا اجلٝمؾ؟!! هذه أؾمٓمقرة!!! هذا ضمٝمؾ!!! هذه ظمراوم٦م!!! ي٘متٚمقن اًمٜم٤مس 

٤مـمٚمٝمؿ!!! ومٞمذسمحقن اًمِمٞمٕم٦م، قمغم اًمتٝمٛم٦م واًمِمٌٝم٦م، وسم٤مومؽماءات ُِمـ قمٜمدي٤مُتؿ، وُِمـ سم

واًمًٜم٦م، واعمًٞمح، واًمّم٤مسمئ٦م، واًمنمىمٞملم، واًمٖمرسمٞملم، وسم٤مدقم٤مءات ُم٤م أٟمزل اهلل ُّب٤م ُِمـ 

ظًم٤م  ًرا ًمٚم٘متؾ واًمت٘متٞمؾ واًمتٙمٗمػم، وص٤مر ُمٗمرِّ ؾمٚمٓم٤من، خيدع ٟمٗمًف ُّب٤م، إمم أن ص٤مر شمٞمٛمّٞم٦م ُُمٜمَٔمِّ

آدقم٤مءات ًمإلره٤مب وًمإلضمرام وًمتٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُِمـ اإلؾمالم وُِمـ اًم٘مرآن، سمتٚمؽ 

 اًم٤ٌمـمٚم٦م!!! 
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ّ٘م٤مف، (6) ًَّ ٜمِٞم٦َّم، إذاف وُمراضمٕم٦م قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم   ُم١مؾمَّ
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ح احلدي٨م وُيَْمٕمِّػ ٟمٗمس احلدي٨م؟!! ي٘مقل  هؾ ُيٕم٘مؾ أّن اإلُم٤مم أمحد ُيَّمحِّ

يرضمٕمٝمًم إمم أصؾ واطمد!!! أي يٕمتؼم اًمٓمري٘ملم قم٤ٌمرة قمـ طمدي٨م واطمد، وسمٜمٗمس اًمقىم٧م 

ح هذا احلدي٨م، وُيَْمٕمِّػ هذا احلدي٨م!!! أيـ اًمٕم٘مؾ؟!! ومال قمت٥م قمٚمٞمؽ أٟم٧م  ُيَّمحِّ

كّم، وٕهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل، أٟم٧م طمّراين، أٟم٧م ُِمـ أصؾ اًمّم٤مسمئ٦م واحلراٟمّٞم٦م، ُمٌٖمض ًمٚمٜمٌّل وًمٕم

 ًمٙمـ اًمٕمت٥م قمغم َُمـ يتٌَّع هذه اخلراوم٦م وإؾمٓمقرة!!! 

يٕمٜمل رواي٤مت  ,ويمّٚمٝم٤م {إّن اًمً٘م٤مف أشمك سمِم٤مهد ُِمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م اًمذي ٟمّّمف:  ,2

ّٓ طمدي٨م قمٙمرُم٦م، قمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيٌلمِّ أّن ذًمؽ يم٤من ذم اعمٜم٤مم، وأّٟمف يم٤من سم٤معم ,احلدي٨م ديٜم٦م، إ

أي طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وُاّم  ,اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمٝمؿ(، وىمد ضمٕمؾ أمحد أصٚمٝمًم

٤مف ,، وأّٟمف(0)}واطمًدا، ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٕمٚمًمء ,اًمٓمٗمٞمؾ ٘مَّ ًَّ ذيمر ـمريً٘م٤م أّول وـمريً٘م٤م  ,أي اًم

٤مف صم٤مٍن، واًمٓمريؼ إّول قمـ اسمـ قم٤ٌمس، واًمٓمريؼ اًمث٤مين قمـ ُاّم اًمٓمٗمٞمؾ، وىمد ذيمر اًم ٘مَّ ًَّ

أيًْم٤م أّن طمدي٨م اًمٓمريؼ إّول ومٞمف قمّدة أًمٗم٤مظ، وطمدي٨م اًمٓمريؼ اًمث٤مين ومٞمف قمّدة أًمٗم٤مظ، 

وىم٤مل: إّن ُِمـ أًمٗم٤مظ اًمٓمريؼ إّول أّن حمٛمًدا رأى رسمَّف ذم صقرة ؿم٤مب، رأي٧م رِّّب ضمٕمد 

أُمرد، رأي٧م رِّّب ذم صقرة  ؿم٤مب أُمرد، وهٙمذا، وم٢مٟمف ذيمر ًمٚمٓمريؼ إّول صمالصم٦م أًمٗم٤مظ، 

٦م ادقم٤مء اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم ىمقًمف: ))يمّٚمٝم٤موهٜم٤م ٟم ومٞمٝم٤م   ,يٕمٜمل رواي٤مت احلدي٨م ,ت٤ًمءل أيـ صحَّ

؟!! وم٠ميـ اعمٜم٤مم ي٤م سمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وم٤مًمٓمريؼ إّول ذيمر ًمف صمالصم٦م (6)ُم٤م يٌلمِّ أّن ذًمؽ يم٤من ذم اعمٜم٤مم((

أًمٗم٤مظ، وٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م يدّل قمغم أّٟمف ذم اعمٜم٤مم، إّٟمف أؾمٚمقب اًمتدًمٞمس، واًمتٖمرير، 

ـّ اهلل ًمؽ سم٤معمرص٤مد، ومٞمٝمٞمئ َُمـ يٙمِمػ اًمزيػ واًمٜم٘مٛم٦م واًمتِمق يش، واعمٖم٤مًمٓم٤مت، وًمٙم
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اًمتل شم٘مع قمغم ُمٌٖميض قمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م واًمٜمٌل إيمرم )صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم(، ٟمٕمؿ 

ٟمحـ ُمٕمؽ، إّن اًمٓمريؼ اًمث٤مين ومٞمف صمالصم٦م أًمٗم٤مظ ورد ومٞمف قمـ ُاّم اًمٓمٗمٞمؾ إِّن٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل: 

: إّٟمف رأى رسّمف )قمّز وضمّؾ( ذم اعمٜم٤مم، وىم٤مل: إّٟمف رأى رسّمف )قمّز رأي٧م رِّّب ذم اعمٜم٤مم، أو ىم٤مل

وضمّؾ( ذم اًمٜمقم، واًمٜمتٞمج٦م يقضمد ذم اًمٓمريؼ إّول صمالصم٦م أًمٗم٤مظ، ويقضمد ذم اًمٓمريؼ اًمث٤مين 

صمالصم٦م أًمٗم٤مظ، وذم اًمٓمريؼ إّول ٓ يقضمد ُم٤م يٌلمِّ أّٟمف ذم اعمٜم٤مم، وذم اًمٓمريؼ اًمث٤مين يقضمد ُم٤م 

٤مم، وهذا يٕمٜمل أّٟمف ٟمٔمر سمٕملم واطمدة إمم إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م ذم اًمٓمريؼ إّول، يٌلمِّ أّٟمف ذم اعمٜم

واقمتؼمه٤م طمديًث٤م واطمًدا، وٟمٔمر سمٕملم أظمرى ًمٚمٓمريؼ اًمث٤مين، واقمتؼم رواي٤مشمف قم٤ٌمرة قمـ 

ومٞمٝم٤م ُم٤م يٌلمِّ أّن ذًمؽ  ,يٕمٜمل رواي٤مت احلدي٨م ,ويمّٚمٝم٤م}}أطم٤مدي٨م، وأشمك ُّبذه اًمٕم٤ٌمرة: 

ّٓ طمدي٨م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وىمد ضمٕمؾ أمحد يم٤من ذم اعمٜم٤مم، وأّٟمف يم٤من سم ٤معمديٜم٦م، إ

، وٓ سُمّد أن ُيٚمتَٗم٧م إمم أّٟم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٜم٘م٤مش ُمع اسمـ (0){{أصٚمٝمًم واطمًدا، يمذًمؽ ىم٤مل اًمٕمٚمًمء

٤مف ذم ظمّمقص ُم٤م أشمك سمف، وؾمٞمخرج َُمـ خيرج وي٘مقل إّن  ٘مَّ ًَّ شمٞمٛمّٞم٦م، ويمذًمؽ ُمع اًم

٤ًٌم، وَل شمٙمـ إضم٤مسمتف  ٤مف َل يٙمـ ُمّمٞم ٘مَّ ًَّ  شم٤مُم٦م!!!اًم

 

ُٓزٚ يف املياو ُّتدركُ األبصار يف اآلخزٗ!!!3أصطْرٗ )  :) 

: ًل تدركه في الدنيا باألبصار حال اليقظة!!!: ذم )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م: }}ىم٤مل:  أّوًلا

ٛم٦م ]6.404] ًِّ ه قمغم اعمج ٛم٦م [( ذم ُمٕمرض ردِّ ًِّ ُِمـ اًمًخري٦م واعمٝم٤مزل أّن ؿمٞمخ اعمج

ٛم٦م، و ًِّ إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!!! قمج٤مئ٥م ذم هذه واًمتجًٞمؿ إؾمٓمقري يرّد قمغم اعمج

٤مف اٟمت٘مؾ ُِمـ يمت٤مب سمٞم٤من شمٚمٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م، اجلزء اًم٤ًمسمع،  ٘مَّ ًَّ اًمدٟمٞم٤م يمثػمة!!! واعمٚمٗم٧م أّن اًم

                                                           

 - 661: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

د ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسمً٘م٤م ُِمـ قمِمقائّٞم٦م واًمت٘م٤مـمّٞم٦م،  إمم يمت٤مب ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م، اجلزء اًمث٤مين، وهذا ي١ميمِّ

ٓ أؾم٤مؾمٞم٤مت، وٓ وقاسمط، وٓ أصقل، سمؾ ومال يقضمد قمٜمد اًمتٞمٛمّٞم٦م وطمدة ُمقوقع، و

قم٤ٌمرة قمـ  شمِمقيش، وشمِمقيف، وأُمقر شُمٚمَت٘مط ُِمـ هٜم٤م، وشُمٚمَت٘مط وهٜم٤مك، وأؾمًمء شُمذيَمر هٜم٤م، 

[: )أْدظَمٚمقا ذم ذًمؽ ُِمـ إُمقر ُم٤م َٟمٗم٤مُه اهللُ ورؾمقًُمف، طمتك ىم٤مًمقا: إّٟمف ويذيمر همػمه٤م هٜم٤مك

 - (0){{ُيرى ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مٕسمّم٤مر(

ي٤م سمـ)ذم اًمدٟمٞم٤م(، وواوح أّن اًمِمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من وًمٞمس أىمقل: ىَمٞمَّد اًمرؤ

اهلزل واًمٚمٖمق، ومتٍمُيف، وشم٘مٞمٞمده ًمٚمٛمحذور )ذم اًمدٟمٞم٤م(، ُيٗمَٝمؿ ُمٜمف أّٟمف ٓ حمذور قمٜمده ومٞمًم 

إذا يم٤مٟم٧م اًمرؤي٤م ذم همػم اًمدٟمٞم٤م، يم٤مًمرؤي٤م ذم أظمرة، أو رؤي٤م اًمٜمقم، أو اًمرؤي٤م ذم اعمٕمراج، 

ديد قمـ اًمرؤي٤م وإدراك إسمّم٤مر سمٕملم اًمرأس ذم أظمرة، وطمّتك وىمد صم٧ٌم قمٜمف دوم٤مقمف اًمِم

، وهذه خم٤مًمٗم٦م سُي٦م ؿمٜمٞمٕم٦م ًمٜمّص ىمرآيّن سيح واوح حمٙمؿ، ىم٤مل اهلل اًمقاطمد (6)ذم همػمه٤م

سَْمَّم٤مإطمد:  ْٕ سَْمَّم٤مرَ َٓ شُمْدِريُمُف ا ْٕ  - (4)َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَِػمُ  ُر َوُهَق ُيْدِرُك ا

ا: الحديث  ّ٘م٤مف(:  صحيح وُيثِبت رؤيا هللا في المنام!!!:ثانيا ًَّ وؿمٞمخ }}ىم٤مل )اًم

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ًمٞمس وطمده اًمذي ٟمٗمك أن يٙمقن ذم احلدي٨م إؿمٙم٤مل، ّٕٟمف رؤي٤م ُمٜم٤مم، 

٤مف ؾم٤مسمً٘م٤م ذيمر يمّؾ اًمٕمٚمًمء، أُّم٤م سمؾ ذيمر ذًمؽ همػم واطمد ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ] ٘مَّ ًَّ ٓ ٟمٜمًك أّن اًم

سمذًمؽ ـمرد اًمقطمِم٦م واًمقطمدة واًمزًمؾ، ويداري اعمٖم٤مًمٓم٦م أن، ومٞم٘مقل ًمٞمس وطمده، ويريد 

                                                           

ّ٘م٤مف، (0) ًَّ ٜمِٞم٦َّم، إذاف وُمراضمٕم٦م قمٚمقّي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم   ُم١مؾمَّ
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 - 014إٟمٕم٤مم:  (4)

http://www.dorar.net/art/483
http://www.dorar.net/art/483


ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

واًمً٘مؿ ذم اًمدًمٞمؾ اًمذي ي٠ميت سمف!!! إذن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: ٓ يقضمد إؿمٙم٤مل ذم احلدي٨م، 

٤مف، ّٕٟمف رؤي٤م ُمٜم٤مم ٘مَّ ًَّ  [ وُِمـ ه١مٓء:واحلدي٨م صحٞمح طم٥ًم ُم٤م يّدقمل اًم

ٜم٤مم إن وهذه اًمرؤي٦م رؤي٤م ُم"[( ىم٤مل: 0.213اًمذهٌل ذم )ُمٞمزان آقمتدال: ] ,0

٧م  -"صحَّ

وهذا احلدي٨م إْن مُحِؾ قمغم "[( ىم٤مل: 0.43اًمًٞمقـمل ذم )اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م: ] ,6

 -"رؤي٦م اعمٜم٤مم، ومال إؿمٙم٤مل

ٌف-0.342اًمٕمجٚمقين ذم )يمِمػ اخلٗم٤مء: ] ,4  [( ٟم٘مؾ يمالم اًمًٞمقـمل، وََلْ يتٕم٘مَّ

، إّن هلذا احلدي٨م ـمرىًم٤م ُمٕمرووم٦م"[( ىم٤مل: 0.624اعمٕمٚمِّٛمل يمًم ذم )اًمتٜمٙمٞمؾ: ] ,3

ذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م ُيِمِٕمر سم٠مِّن٤م رؤي٤م ُمٜم٤مم، وذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م ُيٍّمح سمذًمؽ، وم٢من يم٤من يمذًمؽ، اٟمدومع 

 وهمػمهؿ--- "آؾمتٜمٙم٤مر رأؾًم٤م

[( قمٜمد يمالُمف قمغم 6.241ىم٤مل اإلُم٤مم اًمدارُمل ذم )اًمٜم٘مض قمغم اعمريز: ] ـ2

٤مم يٛمٙمـ وإّٟمًم هذه اًمرؤي٦م يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم، وذم اعمٜم"ش: أشم٤مين رِّّب ذم أطمًـ صقرة»طمدي٨م: 

 - (0){{"رؤي٦م اهلل )شمٕم٤ممم( قمغم يمّؾ طم٤مل وذم يمّؾ صقرة

ا: َمن أدركه بعين رأسه، فهو غالط فقط!!!: وىم٤مل )اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م( ذم }}  ثالثا

ريـ إّٟمف رأى "[(: 22)اًمقصٞم٦م اًمٙمؼمى، ص: ] ٤ٌَّمد اعمت٘مّدُملم أو اعمت٠مظمِّ ويمّؾ َُمـ ىم٤مل ُِمـ اًمُٕم

 - (0){{"سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليًمنرسّمف سمٕملم رأؾمف، ومٝمق هم٤مًَمَط ذم ذًمؽ 

                                                           

ّ٘م٤مف، (0) ًَّ ٜمِٞم٦َّم، إذاف وُمراضمٕم٦م قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم  ُم١مؾمَّ
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٗ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

شم٘مٞمٞمد اًمرؤي٤م سمٕملم اًمرأس ُيٗمَٝمؿ ُمٜمف أّٟمف ًمٞمس قمٜمده حمذور ذم رؤي٤م همػم رؤي٤م  أقول:

قملم اًمرأس يمرؤي٤م اًمٜمقم أو همػمه٤م، ومال ُم٤مٟمع قمٜمده، وٓ حمذور قمٜمده ذم رؤي٤م اهلل )شمٕم٤ممم( 

ذا يٙمقن ضمقاسمف قمغم ذم اعمٜم٤مم، وُم٤مذا ؾمٞمٙمقن ضمقاسمف إذن قمغم اًمرؤي٤م ذم اعمٕمراج؟!! وُم٤م

اًمرؤي٤م ذم أظمرة اًمتل شمدّل قمٚمٞمٝم٤م اًمرواي٤مت سمٍماطم٦م إِّن٤م رؤي٤م قملم؟!! ـمًٌٕم٤م ضمقاسمف 

واوح وصم٤مسم٧م، وهق إّٟمف ٓ حمذور ذم رؤي٤م قملم اًمرأس ذم أظمرة، وهلذا ىمّٞمد حمذور 

ٌَٜمل اًمٌنَم، أىمقل: ُم٤م اًمٗمرق سملم  اًمرؤي٤م أقماله سم٤مًمدٟمٞم٤م!!! وًمذوي اًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم، وًم

ح اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمتِمٌٞمف ُمِم ٛم٦م أظمرة؟!! ويمٞمػ ُيَّمحِّ ًِّ ٌِّٝم٦م وجم ٛم٦م اًمدٟمٞم٤م وسملم ُمِم ًِّ ٌِّٝم٦م وجم

واًمتجًٞمؿ ذم أظمرة، ويٜمٗمقٟمف ذم اًمدٟمٞم٤م، إن صّح وصدق ٟمٗمُٞمُٝمؿ ًمٚمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ ذم 

اًمدٟمٞم٤م، ورؤي٤م قملم اًمرأس ذم اًمدٟمٞم٤م، وَل يٙمـ ٟمٗمٞمٝمؿ قمـ شم٘مّٞم٦م وظمقف ُِمـ ردود أومٕم٤مل 

ٜمف ُِمـ حلـ ىمقهلؿ ويمٚمًمُتؿ؟!!اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ، و  شمٕمرف ذًمؽ وشمتٞم٘مَّ

ر،  وسمٙمٚمٛم٦م أظمرى: إّن اًمذي يزور اًم٘مٌقر ُمع وضمقد إدًّم٦م اًمنمقمّٞم٦م، وم٢مّٟمف يٙمٗمَّ

وي٘متؾ، وَيًٚم٥م، وَيٜمٝم٥م، وٓ سُمّد ُِمـ اإلًمٗم٤مت إمم أّٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمتحّدث قمـ يمّٚمّٞم٦م وىم٤مقمدة 

وطمٙمؿ ذقمّل، وم٢مّٟمف ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمتٓمٌٞمؼ وإظمٓم٤مء واعمالزُم٤مت اًمتل حتّمؾ ذم اخل٤مرج، 

إؿمخ٤مص، سمٛمٕمٜمك أّن اخلٚمؾ ذم اًمتٓمٌٞمؼ ٓ يٕمٜمل أّن احلٙمؿ ىمد اًمتل شمّمدر ُِمـ سمٕمض 

ث قمـ اًمزي٤مرة  ، وذم اعم٘م٤مم قمٜمدُم٤م ٟمتحدَّ ًٓ ٟم٘مض وشمٌّدل وص٤مر طمراًُم٤م سمٕمد أن يم٤من طمال

واؾمتح٤ٌمُّب٤م واحل٨ّم قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من هذا ٓ يٕمٜمل إّٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم اخلزقمٌالت، وإؾم٤مـمػم، 

٤مد واًمٌالد، ُِمـ اىمتّم٤مد، وأُمقال، وآٟمحراوم٤مت، وشمٕمٓمٞمؾ إقمًمل، واإلضار سم٤مًمٕمٌ

وأطمٞم٤مء، وأرض، وإٟم٤ًمن، ويمّؾ ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سم٤محلٞم٤مة، ومٙمالُمٜم٤م قمـ أصؾ اعمقوقع وطمٙمٛمف، 

                                                                                                                                                               

 اعمّمدر ٟمٗمًف-   (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕ٘) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

وأُّم٤م اًمتٓمٌٞمؼ، ومٞمحت٤مج إمم يمالم آظمر، وىمد حتّدصمٜم٤م وأصدرٟم٤م اًمٙمثػم ُّبذا اخلّمقص، أي 

٦م ومت٤مُمّٞم٦م هذا احلٙمؿ، وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمٌلمِّ ظمٓم٠م اًمتٓمٌٞمؼ وطمرُم تف، أىمقل هذا، ّٕٟمف ٟمٌلمِّ صحَّ

ُي٘متؾ اًمّمقذم، إؿمٕمري، اًمِمٞمٕمل، اعمًٚمؿ، ويمّؾ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، سم٤مدقم٤مءات واومؽماءات سم٤مـمٚم٦م 

ؾ قمٚمٞمٝمؿ، وَُمـ يرى رسمَّف سمٕملم رأؾمف، وم٢مٟمف ىمد هم٤مًمط ذم ذًمؽ وم٘مط، واٟمتٝمك إُمر!!!  شُمًجَّ

 

ُٓجٔش الضجْد لُْٔصف )علُٔ الضالو(!!!4أصطْرٗ )  ٕٓ  (: احلٓزاى

ـ شمٞمٛمّٞم٦م اًمًجقد ًمٞمقؾُمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( ذم اعمٜم٤مم، وذم اخل٤مرج، عم٤مذا ُيٞمز اسم

واًمقاىمع؟!! وعم٤مذا َل ُيّمِدر وَيّمُدر ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م احلّراين أّي شمٙمٗمػم ٕظمقة يقؾُمػ، 

ف، وأسمٞمف، )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(، ِّٕنؿ ؾمجدوا ًمٖمػم اهلل )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم(؟!!  ويقؾُمػ، وأُمِّ

ف و ًَ أشم٤ٌمقَمف، وهؿ ُيِ٘مّرون وَي٘مٌٚمقن سم٤مًمًجقد ًمٞمقؾمػ، ومٞمًم َٟمراهؿ وعم٤مذا ََلْ يٙمّٗمر احلّراين ٟمٗم

ىمد يمّٗمروا اعمًُٚمٛملم وأهَؾ اًم٘مٌٚم٦م، سمدقم٤موى واُت٤مُم٤مت واومؽماءات سم٤مـمٚم٦م، حت٧م قمٜمقان زي٤مرة 

 اًم٘مٌقر، وقم٤ٌمدة اًم٘مٌقر، واًم٘مٌقرّي٦م، وهمػمه٤م ُِمـ قمٜم٤مويـ؟!! 

ًمٗمظ }}: [(462,461. 0ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: ]

ـَ ًَمُف ؾُمقُء }اًمرؤي٦م وإن يم٤من ذم إصؾ ُمٓم٤مسمً٘م٤م، وم٘مد ٓ يٙمقن ُمٓم٤مسمً٘م٤م يمًم ذم ىمقًمف:  ـْ ُزيِّ َأوَمَٛم

ٜم٤ًم ًَ ]آِل قمٛمران  {َيَرْوَِنُْؿ ُِمْثَٚمْٞمِٝمْؿ َرْأَي اًْمَٕملْمِ }[، وىم٤مل: 1]وم٤مـمر ُمـ أي٦م: {قَمَٛمٚمِِف وَمَرَآُه طَم

ؿ واًمتخٞمُّؾ ُمٓم04ُِمـ أي٦م: ٤مسمً٘م٤م ُِمـ وضمف دون وضمف، ومٝمق طمّؼ ذم [، وىمد يٙمقن اًمتقهُّ

ُمرشمٌتف، وإن َل يٙمـ مم٤مصماًل ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اخل٤مرضم٦م ُمثؾ ُم٤م يراه اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ، وىمد يرى ذم 

، وشمٚمؽ أُمث٤مل  ًٓ ًٓ ويًٛمع أىمقا اًمٞم٘مٔم٦م ُِمـ ضمٜمس ُم٤م يراه ذم ُمٜم٤مُمف، وم٢مٟمف يرى صقًرا وأومٕم٤م

ًم٘مٛمر ًمف ]أي ُميوسم٦م حل٘م٤مئؼ ظم٤مرضمٞم٦م يمًم رأى يقؾمػ ؾمجقد اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس وا
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ف، ويم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘مُتف ؾمجقد أسمقيف وأظمقشمف  ًِ َره ذم ٟمٗم ًمٞمقؾمػ[، ومال ري٥م أّن هذا متَثََّٚمف َوشَمَّمقَّ

٤م}يمًم ىم٤مل )شمٕم٤ممم(:  ٌُْؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َرِّبِّ طَم٘مًّ ـْ ىَم ]يقؾمػ ُمـ  {َي٤م َأسَم٧ِم َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم

ه٤م يقؾمػ، طم011أي٦م: ٞم٨م رأى اًمًٜمٌؾ، سمؾ واًمٌ٘مر، [، ويمذًمؽ رؤي٤م اعمٚمؽ اًمتل قمؼمَّ

ومتٚمؽ رآه٤م ُمتخّٞمٚم٦م ُمتٛمّثٚم٦م ذم ٟمٗمًف، ويم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘متٝم٤م وشم٠مويٚمٝم٤م ُِمـ اخلّم٥م واجلدب، 

٤ًٌم  ومٝمذا اًمتٛمّثؾ واًمتخٞمُّؾ طمٌؼ وصدٌق ذم ُمرشمٌتف، سمٛمٕمٜمك أّن ًمف شم٠موياًل صحٞمًح٤م يٙمقن ُمٜم٤مؾم

ٓقمت٤ٌمر ًمف وُمِم٤مًُّب٤م ًمف ُِمـ سمٕمض اًمقضمقه، وم٢مّن شم٠مويؾ اًمرؤي٤م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس وا

؛ وًمٙمـ َُمـ اقمت٘مد أّن ُم٤م متثَّؾ ذم ٟمٗمًف، وِّتٞمَّؾ ُِمـ اًمرؤي٤م، هق مم٤مصمؾ (0)واعمِم٤مُّب٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم

ًمٜمٗمس اعمقضمقد ذم اخل٤مرج، وأّن شمٚمؽ إُمقر هل سمٕمٞمٜمٝم٤م رآه٤م، ومٝمق ُمٌٓمؾ، ُمثؾ َُمـ يٕمت٘مد 

أّن ٟمٗمس اًمِمٛمس، اًمتل ذم اًمًًمء، واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م،ّ اٟمٗمّمٚم٧م قمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م وؾمجدت 

 - (6){{ػ، وأّن سم٘مًرا ُمقضمقدة ذم اخل٤مرج ؾمًٌٕم٤م ؾمًمًٟم٤م أيمٚم٧م ؾمًٌٕم٤م قِمج٤موًم٤م، ومٝمذا سم٤مـمؾًمٞمقؾم

 هنا ُخُطوات:

ـُ شمٞمٛمّٞم٦م احلّراين أسمًدا ذم أّن اًمًجقد يم٤من ًمٞمقؾُمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(،  أوىل:  ََلْ يِمّؽ اسم

ئؼ وشمٚمؽ أُمث٤مل ُميوسم٦م حل٘م٤م}}ؾمقاء ذم قم٤مَل اًمرؤي٤م أو ذم اًمقاىمع واخل٤مرج، ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: 

ظم٤مرضمّٞم٦م يمًم رأى يقؾمػ ؾمجقد اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ًمف--- ويم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘مُتف 

سَمِٞمِف َي٤م َأسَم٧ِم إِينِّ َرَأْي٧ُم ، ىم٤مل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ: (4){{ؾمجقد أسمقيف وأظمقشمف ِٕ إِْذ ىَم٤مَل ُيقؾُمُػ 

ـَ ﴿ ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر َرَأْيُتُٝمْؿ زِم ؾَم٤مضِمِدي ٤ًٌم َواًمِمَّ ﴾--- َوَروَمَع َأسَمَقْيِف قَمغَم اًْمَٕمْرِش 3َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم

                                                           

ر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ واًمرأي وآضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس، سمٞمٜمًم هق ي٘مقل )وم٢مّن شم٠مويؾ اًمٓمريػ أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (0) يٙمٗمِّ

 اًمرؤي٤م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس وآقمت٤ٌمر واعمِم٤مُّب٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم(!!!

 -462: ص0سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلّراين، ج (6)

 اعمّمدر ٟمٗمًف- (4)
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ًدا  وا ًَمُف ؾُمجَّ ٌْ  ۖ  َوظَمرُّ ـْ ىَم َذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم ُؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َرِّبِّ َوىَم٤مَل َي٤م َأسَم٧ِم َهَٰ

٤م---﴿  -(0)﴾011طَم٘مًّ

ـ 4ـ اًمًجقد، 6ـ اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر، 0ذم اًمرؤي٤م صمالصم٦م أـمراف: ) ثاكقة:

يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم((، وم٤محلدث ذم اًمرؤي٤م هق ؾمجقد إّول ًمٚمث٤مًم٨م، أي ؾمجقد 

ـمراف: اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ًمٞمقؾمػ، وذم اخل٤مرج واحل٘مٞم٘م٦م اخل٤مرضمٞم٦م أيًْم٤م صمالصم٦م أ

ـ يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم((، وم٤محلدث ذم 4ـ اًمًجقد، 6ـ أظمقة يقؾمػ وأُّمف وأسمقه، 0)

ف وأسمٞمف ًمٞمقؾمػ  اخل٤مرج واًمقاىمع هق ؾمجقد إّول ًمٚمث٤مًم٨م، أي ؾمجقد أظمقِة يقؾمػ وأُمِّ

 )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(!!! 

ومٚمًمذا إذن شمٙمّٗمرون اعمًٚمٛملم سمتٝمٛم٦م زي٤مرة اًم٘مٌقر، وٓ يقضمد سمٞمٜمٝمؿ أسمًدا َُمـ  ثالثة:

 ل أّٟمف يًجد ًمٚم٘مٌقر ويٕمٌد اًم٘مٌقر؟!!ي٘مق

طمتك ُمع اومؽماءاشمٙمؿ قمغم اعمًٚمٛملم سم٠مِّنؿ يًجدون ًمٚم٘مٌقر ويٕمٌدوِن٤م، ومٚمًمذا  رابعة:

روِنؿ، وشمًٗمٙمقن دُم٤مءهؿ، وه٤م هق زقمٞمٛمٙمؿ، ويمٌػميمؿ،  شمًتٜمٙمرون قمٚمٞمٝمؿ، وشمٙمٗمِّ

، قمغم حت٘مؼ اًمًجقد ًمٞمقؾمػ طم٘مٞم٘م٦م  وؿمٞمخٙمؿ، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ُيِ٘مّر، وَيٕمؽمف، وُيٍِمّ

ظم٤مرضًم٤م، سمح٥ًم اًمٜمص اًم٘مرآين اًمقاوح اًمٍميح؟!! ويمالم ؿمٞمخٙمؿ واوح وسيح، و

وأّٟمف يرومض ُمٓمٚمً٘م٤م اعمج٤مز واًمت٠مويؾ، ومَٚمْؿ ي٘مٌؾ أّي جم٤مز وشم٠مويؾ يّدقمٞمف اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة 

٦ُم وأهؾ اًمًٜم٦ّم، ومْماًل قمـ اًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ُِمـ اعمًٚمٛملم وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م!!! وإذا  واعم٤َمشُمريِديَّ

وؿمٞمخٝمؿ اًمت٠مويؾ واعمج٤مز ًمٚمدوم٤مع قمـ ُمٕمت٘مدهؿ، واًمٙمِمػ واًمت٠مويؾ قمًّم  اِّّتذ اًمتٞمٛمّٞم٦م

                                                           

 -011 ,3ؾمقرة يقؾمػ: أي٦م  (0)
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ًُمف، وُم٤م ي٘مِّمُدُه أظمرون، وُم٤م يٕمتٛمدوٟمف،  ىم٤مًمقه، ومٚمًمذا ٓ شمًٛمحقن، وٓ شم٘مٌٚمقن، ُم٤م يت٠موَّ

 ُِمـ ُمٕم٤مٍن جم٤مزّي٦م؟!!

 

َٓال!!!5أصطْرٗ )  (: أغبٙ األغبٔاٛ...أجَل اجل

٦م وإن يم٤من ذم إصؾ ُمٓم٤مسمً٘م٤م وم٘مد ٓ ًمٗمظ اًمرؤي}}ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: 

ٜم٤ًم}يٙمقن ُمٓم٤مسمً٘م٤م يمًم ذم ىمقًمف:  ًَ ـَ ًَمُف ؾُمقُء قَمَٛمٚمِِف وَمَرَآُه طَم ـْ ُزيِّ [، 1]وم٤مـمر ُِمـ أي٦م: {َأوَمَٛم

ؿ 04]آِل قمٛمران ُمـ أي٦م: {َيَرْوَِنُْؿ ُِمْثَٚمْٞمِٝمْؿ َرْأَي اًْمَٕملْمِ }وىم٤مل:  [، وىمد يٙمقن اًمتقهُّ

دون وضمف ومٝمق طمّؼ ذم ُمرشمٌتف وإن َل يٙمـ مم٤مصماًل ًمٚمح٘مٞم٘م٦م واًمتخٞمُّؾ ُمٓم٤مسمً٘م٤م ُِمـ وضمف 

اخل٤مرضم٦م ُمثؾ ُم٤م يراه اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ، وىمد يرى ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُِمـ ضمٜمس ُم٤م يراه ذم ُمٜم٤مُمف وم٢مٟمف 

 ًٓ ًٓ ويًٛمع أىمقا هؾ ومٝمٛمتؿ ؿمٞمًئ٤م؟!! وُِمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن دمد هذا ، (0){{يرى صقًرا وأومٕم٤م

ض ُِمـ إؾم٤مس ٓ يٗمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م، وي٠ميت إؾمٚمقب طمتك ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، وم٤مًمٌٕم

سمخزقمٌالت ُِمـ هٜم٤م وهٜم٤مك، وخيٚمط إُمقر قمغم أظمريـ، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يٕمرف اعمّمٓمٚمح٤مت 

وي٠ميت سمٙمالم ومٞمف ٟمقع ُِمـ اًم٤ًٌميم٦م واًمًٌؽ )إذا يم٤من يٕمرف اًمًٌؽ(، وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا دمد 

اجلٝمد واًم٘مدرة، أّن اًمٜم٤مس دائًًم متٞمؾ إمم اًمٙمًؾ واًمراطم٦م وقمدم اًمدىم٦م وقمدم سمذل اًمًٕم٦م و

وهقم٤من ُم٤م يرى ُمثؾ هذا اًمٙمالم شمراه هيتز وخي٤مف ويرشمٌؽ!!! وٟمٗمس اًمٙمالم ذم اخلٓم٥م 

واعمح٤مضات واًمدروس اعمًٛمققم٦م، ورسمًم اًمٌٕمض ؾمٛمع ُم٤م ُمّر قمٚمٞمٜم٤م ذم أّول شمقاصٚمٜم٤م ُمع 

احلقزة وأهٚمٝم٤م ُِمـ ـمٚم٦ٌم قمٚمقم ديٜمٞم٦م وهمػمهؿ، ومٕمٜمدُم٤م شم٠ًمل قمـ ؿمخص: يمٞمػ شمٕمرف أّن 

أقمٚمؿ ُِمـ اًمِمخص اًمث٤مين، ي٠ميت اجلقاب اًمٖمري٥م سم٠مّن إّول أقمٚمؿ، ّٕٟمف اًمِمخص إّول 
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قمٜمدُم٤م أطمي قمٜمد اًمث٤مين وم٢ميّن أومٝمؿ ُم٤م ي٘مقل، وقمٜمدُم٤م أطمي قمٜمد إول ٓ أومٝمؿ ُم٤م 

ي٘مقل!!! وإذا ؾم٠مًمتف عم٤مذا ٓ شمٗمٝمؿ؟!! وُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم أّٟمؽ ٓ شمٗمٝمؿ؟!! ي٘مقل إّٟمف يٓمرح 

هل أقمغم ُِمـ ُمًتقاي!!! وطم٥ًم ُم٤م ئمٝمر أّن هذا ُمٓم٤مًم٥م قم٤مًمٞم٦م، وأٟم٤م ٓ أومٝمٛمٝم٤م، و

ُيّمؾ ُمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل ٟم٧ًٌم إًمٞمف، وم٢مّٟمف ُيٜمَٔمر إًمٞمٝم٤م ُّبذا اعمٜمٔم٤مر، أي ُمٜمٔم٤مر 

اًمٙمٛمٞم٦م ٓ اًمٜمققمٞم٦م!!! واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أّن هذا آؾمٚمقب يٕمرومف اسمـ متٞم٦م ًمذًمؽ شمراه يتحدث 

ؼ سمٕمكم، ويمؿ اًمتحؼ سمٛمٕم٤موي٦م، ويمؿ دائًًم يتحدث قمـ اجل٤مٟم٥م اًمٙمٛمل، ُِمـ ىمٌٞمؾ يمؿ اًمتح

اًمتحؼ سم٤محلًلم، ويمؿ اًمتحؼ سمٞمزيد، ويمؿ ُمٕمريم٦م ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م هذا، ويمؿ ُمٕمريم٦م ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م 

أظمر، ويمؿ ؿمخص َذسَمح وىمتؾ هذا، ويمؿ ؿمخص ذسمح وىمتؾ أظمر، ومٝمق يٕمرف هذا 

إؾمٚمقب، وي٠ميت سم٤مجل٤مٟم٥م وإؾمٚمقب اًمٙمٛمل ويْمٕمف ذم يمت٤مسم٤مشمف، إن يم٤مٟم٧م اعم١مًمٗم٤مت 

٦ًم ُمٜمٔمٛم٦م ُِمـ ضمٝم٤مت واإلصدا رات هل ومٕماًل ًمف، وَل شمٙمـ ٔظمريـ ُِمـ أؿمخ٤مص أو ُم١مؾمَّ

طمٙمقُمٞم٦م، سم٠من ؿمّٙمٚم٧م جل٤من وأًمَّٗم٧م ُم٤م شمريد ُِمـ يمت٥م وٟمًٌتٝم٤م إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، يمًم َٟم٧ًٌم 

خ ًمٙمؿ هذا اًمٙمالم  - ًمٖمػمه، وأن ؾم٠مومّمِّ

 أقول:

ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: )ًمٗمظ اًمرؤي٦م وإن يم٤من ذم إصؾ ُمٓم٤مسمً٘م٤م(، ومٝمؾ يٕمرف اًمِمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م  ـ0

ُمٕمٜمك ُم٤م ىم٤مل، ومْماًل قمـ أشم٤ٌمقمف؟!! وهؾ يقضمد سمٞمٜمٝمؿ إٟم٤ًمن وًمق سم٤محلّد إدٟمك ُِمـ اًمٕم٘مؾ 

اإلٟم٤ًمين ؾم٠مل ٟمٗمًف: ُم٤م ُمٕمٜمك اعمٓم٤مسم٘م٦م اعمذيمقرة، وُمع َُمـ شمٙمقن اعمٓم٤مسم٘م٦م؟!! ومٝمؾ خيٗمك 

ك إهمٌٞم٤مء أّن ًمٗمظ )اًمرؤي٦م( إن ىمٚمٜم٤م سمٛمٓم٤مسم٘متف ًمٌمء، ومٝمق ٓ قمغم أضمٝمؾ اجلّٝم٤مل وأهمٌ

ّٓ ٟمٗمًف، سمؾ طمتك اًم٘مقل سمٛمٓم٤مسم٘متف ًمٜمٗمًف ومٝمق همػم شم٤مّم؛ ّٕن اعمٓم٤مسم٘م٦م شمت٠مًمػ  يٓم٤مسمؼ إ

وشمتحّ٘مؼ ُِمـ ـمروملم، ومٞم٘م٤مل هذا يٓم٤مسمؼ هذا!!! أُّم٤م أن شم٘مقل: ًمٗمظ )اًمرؤي٦م( يٓم٤مسمؼ ًمٗمظ 

ف همػم شم٤مّم ذم ٟمٗمًف، أو أّٟمف ُِمـ حتّمٞمؾ )اًمرؤي٦م(، ومٝمق ُِمـ اًمٚمٖمق وظمّٗم٦م اًمٕم٘مؾ؛ ٕٟمّ 
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ٜمتؿ سم٠مّن َُمـ ي٘مقل ُّبذا اًمٙمالم، وَُمـ أشمك ُّبذه اًمٕم٤ٌمرة، هق أضمٝمؾ  احل٤مصؾ!!! ومٝمؾ شمٞم٘مَّ

 اجلّٝم٤مل وأهمٌك إهمٌٞم٤مء؟!!

فؼد ٓ يؽون مطابًؼا وقمٚمٞمف ومال يتّؿ يمّؾ ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمده ُِمـ يمالم، ومال يتّؿ ىمقًمف )) ـ6

ن  }كام يف قوله:  ْن ُزيِّ ؿ  ـًا أ ف  س  آ ُه ح  ر  ؾِِه ف  ؿ  ْأي  }، وقال: {ل ُه ُشوُء ع  ْقِفْم ر  ُْم ِمْثؾ  ْوَن  ر  ي 

ْيِ  ومٚمٗمظ )رآه( ُمٓم٤مسمؼ ًمٜمٗمًف، أي ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمٗمظ )رآه(، وًمٗمظ )يَرون( ُمٓم٤مسمؼ ((، {اْلع 

 ًمٜمٗمًف، أي ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمٗمظ )َيَرون(، طم٥ًم يمالم وُمٌٜمك اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٟمٗمًف- 

ّٓ شم٠مويالت اًمتٞمٛمّٞم٦م وشمؼميراُتؿ ًمٙم ـ4 الم ؿمٞمخٝمؿ همػم ُم٘مٌقًم٦م وهمػم شم٤مُّم٦م!!! وإ

ومٚمًمذا ٓ ي٘مٌٚمقن شمٗمًػمات وشم٠مويالت وشمؼميرات اًمّمقومٞم٦م، واعم٤مشمريدي٦م، واًمِمٞمٕم٦م، 

وإؿم٤مقمرة، وهمػمهؿ ُِمـ ومرق اعمذاه٥م واًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م، سمؾ خيّرضمقِنؿ ُِمـ اإلؾمالم، 

روِنؿ، ويٌٞمحقن دُم٤مءهؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ؟!!  ويٙمٗمِّ

ٖم٦م واًمٕمرف، وأسمجدي٤مت وسمدهيٞم٤مت اعمٜمٓمؼ، ُيٝمٚمٝم٤م شمٞمٛمّٞم٦م وأشم٤ٌمقمف أسمجدي٤مت اًمٚم ـ3

اًمذيـ ٓ يٗمّرىمقن سملم اًمدال واعمدًمقل، وٓ سملم اًمٕمٜمقان واعمٕمٜمقن، وٓ سملم اًمٚمٗمظ 

واعمٕمٜمك!!! ومَٛمـ يم٤من ُّبذا اجلٝمؾ واعمًتقى اًمْمحؾ ُِمـ اًمتٗمٙمػم، يمٞمػ يًتٓمٞمع اًمتٛمٞمٞمز 

!! ويمٞمػ يٛمّٞمز سملم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمِف، وسملم سملم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وسملم ُمٕم٤مين اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م؟

اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، وسملم اخل٤مص واًمٕم٤مم، وسملم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمَّد، وسملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم؟!! 

ويمٞمػ يٛمٞمِّز سملم اًمؼمه٤من واعمٖم٤مًمٓم٦م؟!! ويمٞمػ يٛمٞمِّز سملم اهلل )شمٕم٤ممم( واًمدضم٤مل اًمِم٤مب 

ؼ ويمالم إسمٚمٞمس اًمدضّم٤مل، ويمٞمػ إُمرد اجلٕمد اًم٘مٓمط؟!! ويمٞمػ ؾمٞمٛمٞمِّز سملم يمالم اهلل احل

يٛمٞمِّزون سملم ُمراد اهلل وأطمٙم٤مُمف وُمراد اًمِمٞمٓم٤من وظمزقمٌالشمف ووالٓشمف؟!! ومُٝمؿ اًمذيـ 

ُمرىمقا ُِمـ اًمديـ، ومّم٤مروا يًتخدُمقن اًمديـ واإلؾمالم واًم٘مرآن ًمٚم٤ٌمـمؾ، واًم٘مٌح، 
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، واًمٗم٤ًمد، واإلره٤مب، ومٙم٤مٟمقا وٓ يزاًمقن يرومٕمقن اًم٘مرآن ويمٚمٛم٦م احلّؼ يراد ُمٜمٝم٤م سم٤مـمؾ

 وؿمٞمٓمٜم٦م، ووم٤ًمد، وىمتؾ، وإره٤مب!!!

إذن إِّنؿ أضمٝمؾ اجلّٝم٤مل، وأهمٌك إهمٌٞم٤مء، وأٟم٤م قمـ ىمّمد ودراي٦م ووقمل أؾمتٕمٛمؾ 

ّٓ وم٢مّن يمّؾ ُم٤م يّمدر ُمٜمّل ٓ يّمؾ إمم ٟم٦ًٌم واطمد سم٤مًٕمػ مم٤ّم  اًمٕمٜم٤مويـ وإؾمٚمقب، وإ

قمغم اًمٜمٌّل يتجّرأ سمف ويتج٤موز ومٞمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م وأُمػم اعم١مُمٜملم واًمّمح٤مسم٦م و

وقمغم اهلل )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( وذم يمتٌف، سمحٞم٨م إّٟمف طمّتك يمٚمًمت اًمٗمحش واًمٗمًقق شمًتٕمٛمؾ 

ذم يمتٌف، وؾمآيت ًمٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل سمٌٕمض اعمقارد، ويٛمٙمـ أْن شمّٓمٚمٕمقا قمغم يمتٌف وشمٕمرومقن 

ذًمؽ، وأن يٛمٙمـ أن شم٠ميت إمم أّي إره٤مِّّب داقمٌّم شمٙمٗمػمّي يٌٞمع قمٚمٞمؽ إظمالق ويرائل 

ٛمجّرد ُم٤م شمًتٗمّزه ىمٚمٞماًل وحترضمف سمٛمقىمػ وشمرّد قمٚمٞمف سمرّد قمٚمٛمل، وم٢مّٟمف ؾمتٜمٙمِمػ ًمؽ ُّب٤م، وسم

اجلٞمٗم٦م واًمٜمج٤مؾم٦م واعمٕمدن اًمٜمجس!!! ورسّمًم اًمٌٕمض ُمٜمٙمؿ ىمد ُمّر قمٚمٞمف هذا إُمر، وًمٙمـ 

ر سمف َل ي٠مِت سمذًمؽ ُِمـ قمٜمده، سمؾ ُِمـ رُمقزه وُمِم٤مخيف وأئٛمتف، وقمٜمدُم٤م شمرضمع إمم  هذا اعمٖمرَّ

حلّٙم٤مم إُمقّيلم اعمٜمحروملم وشمراصمٝمؿ وؾمػمُتؿ، أي يمت٥م اًمت٤مريخ اًمت٤مريخ إُمقّي وا

اًمتٙمٗمػمّي اًمداقمٌّم، دمد ُمقسم٘م٤مت وومْم٤مئح احلٙم٤مم إُمقيلم اعمٜمحروملم!!! وٟمحـ ٟمٛمٞمِّز 

ًٓ قمغم قمٛمر سمـ  سملم احل٤ميمؿ إُمقي اعمٜمحرف وهمػم اعمٜمحرف، وُِمـ هٜم٤م ٟمؽمّى صدىًم٤م وقمد

 قمٌد اًمٕمزيز-

إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ ؾمقّي أّن اًمٚمٗمظ قم٤مدة يًتٕمٛمؾ يمآًم٦م  أقمّزائل ٓ خيٗمك قمغم يمّؾ  ـ2

ووؾمٞمٚم٦م إليّم٤مل اعمٕمٜمك، وىمد ووع اًمقاوع إًمٗم٤مظ ًمتًٝمٞمؾ قمٛمٚمّٞم٦م احلقار وشم٤ٌمدل 

إومٙم٤مر وإمت٤مم اعمٕم٤مُمالت سملم اًمٜم٤مس، سمؾ سم٤مىمل اعمخٚمقىم٤مت، ومٛمثاًل ًمٗمظ )ُم٤مء( يًتٕمٛمؾ 

اًمٚمقن واًمٓمٕمؿ  ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه وهق اًم٤ًمئؾ اعمٕمروف اًمذي ي٘م٤مل قمٜمف إّٟمف قمديؿ
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واًمرائح٦م، وذم سم٤مىمل اًمٚمٖم٤مت يقضمد ًمٗمظ آظمر ىمد اقمتؼمه وضمٕمٚمف اًمقاوع ًمٚمدًٓم٦م قمغم ٟمٗمس 

اًم٤ًمئؾ، وًمٗمظ اعم٤مء َل ُيقَوع ُمثاًل ًمٚمجًؿ اًمّمٚم٥م اًمذي يٓمٗمق قمغم اعم٤مء وُيؽمق سم٤مًمٜم٤مر، 

ومُقوع هلذا ًمٗمظ )ظمِم٥م( ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمف--- ومال ٟمٕمرف ُم٤م هق ضمقاب أصح٤مب اًمتقطمٞمد 

ٓمقري قمـ اًمٚمٖم٦م وإًمٗم٤مظ اًمتل شمٙمّٚمؿ ُّب٤م اهلل )شمٕم٤ممم( ُمع ُمقؾمك )قمٚمٞمف اًمتٞمٛمل إؾم

اًمًالم(؟!! وأّن هذه إًمٗم٤مظ، اًمتل ووٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اعمٕمَتؼِم وطم٥ًم طم٤مضمتف وطم٥ًم 

ُمقـمٜمف وزُم٤مٟمف وًمٖمتف، هل ُِمـ َوْوِع َوُصٜمْع اإلٟم٤ًمن وُِمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن، ومٙمٞمػ ُيٕمٚمٝم٤م 

خمٚمقىم٦م ُِمـ خمٚمقىم٤مت اهلل، سمؾ ضمٕمٚمقه٤م ذيًٙم٤م ُمع اهلل  اًمتٞمٛمّٞم٦م ىمديٛم٦م سم٘مدم اهلل، وإِّن٤م ًمٞم٧ًم

 أو هل اهلل؟!! ؾمٌح٤من اهلل قمًّم ي٘مقًمقن!!!

واعمّمٞم٦ٌم اًمٕمٔمٛمك أِّنؿ ُمع هذا اجلٝمؾ واًمتٗم٤مه٦م واًمًٗم٤مه٦م واًمْمح٤مًم٦م، وم٢مِّنؿ 

رون َُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ذم هذه إؾم٤مـمػم واخلزقمٌالت وي٘متٚمقِنؿ، يمًم ىمتٚمقا قمٚمًمء ُمًٚمٛملم  يٙمٗمِّ

 ووم٘مٝم٤مء وومالؾمٗم٦م وُمتٙمّٚمٛملم!!! يم٤ٌمر ُِمـ أئٛم٦م

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى، ؾم١مال سمًٞمط ًمٚمتٞمٛمّٞم٦م: ومٕمٜمدُم٤م يمٚمَّؿ اهلل ُمقؾمك شمٙمٚمٞمًًم هؾ شمٙمٚمَّؿ ُمٕمف 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م أو اًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمّي٦م أو سمٚمٖم٦م أظمرى؟!! ُمع ُمالطمٔم٦م أّن هذه إًمٗم٤مظ ُمقوققم٦م 

ًم ذم ًمٗمظ ُم٤مء، وُمٕمتؼمة ُِمـ اإلٟم٤ًمن سمح٥ًم طم٤مضمتف اًمتل اىمتْم٧ْم أن ُيقَوع ًمٗمظ عمٕمٜمك، يم

وم٢مٟمف ذم ًمٖمتٜم٤م ُوِوع عمٕمٜمك، وذم ًمٖم٤مت أظمرى َوَوٕمقا ًمٗمًٔم٤م آظمر عمٕمٜم٤مه، يمًم ذم اًمٚمٖم٤مت 

إضمٜمٌّٞم٦م ُِمـ ًمٖم٦م صٞمٜمّٞم٦م أو هٜمدّي٦م أو إٟمٙمٚمٞمزّي٦م أو قمؼمّي٦م أو همػمه٤م، وم٤مًمٚمٗمظ ُوِوع ُِمـ ىمٌؾ 

! سمٛمٕمٜمك أّن اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ أقمقام، وهٜم٤م ٟم٠ًمل: إّن اهلل )شمٕم٤ممم( حتّدث ُمع ُمقؾمك سم٠مّي ًمٖم٦م؟!

اًمٚمٖم٦م ُمقوققم٦م ُِمـ ٟم٤مس؛ وُمقؾمك هق ممَـّ شمٕمٚمَّؿ ًمٖم٦م اًم٘مقم، وم٤مًٕمٗم٤مظ واًمٙمٚمًمت إذن 

طمديث٦م، وُِمـ َوِوع اإلٟم٤ًمن، واهلل )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( طمتك يقصؾ اعمٕمٜمك إمم ُمقؾمك، يمٞمػ 
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ث ُمٕمف؟!! ىم٤مًمقا إّٟمف شمٙمٚمَّؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمّي٦م، ومٝمؾ يقضمد قم٤مىمؾ ي٠ميت وي٘مقل سم٠مّن اهلل شمٙمٚمَّ  ؿ يتحدَّ

ُمع ُمقؾمك سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م وإِّن٤م ًمٖم٦م ظم٤مًمدة وُِمـ أزال اًم٘مديٛم٦م؟!! ومٝمؾ هل اهلل؟!! وهؾ 

هل همػم خمٚمقىم٦م؟!! سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ يقضمد قم٤مىمؾ ي٘مقل ُّبذا!!! وُمع هذا أًمٖمل اًمٕم٘مؾ!!! وىُمتِؾ 

وذسمح اإلٟم٤ًمن!!! واُٟمتٝمٙم٧ْم احلرُم٤مت!!! ُِمـ أضمؾ هذه اًم٘مْمّٞم٦م اًمٌدهيّٞم٦م اًمتل ٓ خيتٚمػ 

ّي إٟم٤ًمن!!! وم٤مًمٙمالم واحلروف وإًمٗم٤مظ طمديث٦م، وُمع هذا ي٘مقل اًمتٞمٛمٞم٦ّم قمٚمٞمٝم٤م أ

واًمدواقمش اًمٗمٙمرّي٦م واإلره٤مب اًمٗمٙمري: إّن اًمٙمالم واحلروف وإًمٗم٤مظ ىمديٛم٦م!!! وُم٤م 

ذ وٓ شمٜم٤مىمش!!! وُِمـ هٜم٤م ىُمتِؾ اًمٕمٚمًمء وإئّٛم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م ممَـّ شمٙمٚمَّؿ ُّبذه  ّٓ أْن شُمٜمٗمِّ قمٚمٞمؽ إ

 اًم٘مْمّٞم٦م!!!

ا قمـ ُمٖم٤مًمٓم٤مت وشمِمقيِم٤مت وشمِمقهي٤مت اعمٜمٝم٩م اًمتٞمٛمّل اًمديمت٤مشمقرّي سمٕمٞمدً  ـ2

اًمً٘مٞمؿ، ٟمرضمع إمم حمتٛمالت اعمٕمٜمك، وًمق َل شمٙمـ ُم٘مّمقدة ذم إصؾ، ومٕمغم ومرض إرادة 

 اعمٕم٤مين وًمٞمس إًمٗم٤مظ سمذاُت٤م، وم٢مّن يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٓ يًت٘مٞمؿ أيًْم٤م، وؾمٜمرى هذا ٓطمً٘م٤م- 

 

 التشبُٔ!!!(: إٓما التجضٔه ّإٓما 6أصطْرٗ )

وشمٚمؽ أُمث٤مل ُميوسم٦م حل٘م٤مئؼ ظم٤مرضمّٞم٦م يمًم رأى يقؾمػ ؾمجقد }}ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: 

ره ذم ٟمٗمًف، ويم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘متف  اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ًمف، ومال ري٥م أّن هذا مَتَثَّٚمف وشمّمقَّ

ٌُْؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م ؾمجقد أسمقيف وأظمقشمف يمًم ىم٤مل:  ـْ ىَم ٤مَي٤م َأسَم٧ِم َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم ، (0)َرِّبِّ طَم٘مًّ

ه٤م يقؾمػ، طمٞم٨م رأى اًمًٜمٌؾ، سمؾ واًمٌ٘مر، ومتٚمؽ رآه٤م  ويمذًمؽ رؤي٤م اعمٚمؽ اًمتل قمؼمَّ

ُمتخّٞمٚم٦م ُمتٛمّثٚم٦م ذم ٟمٗمًف، ويم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘متٝم٤م وشم٠مويٚمٝم٤م ُِمـ اخلّم٥م واجلدب، ومٝمذا اًمتٛمّثؾ 

                                                           

 - 011ؾمقرة يقؾمػ، أي٦م (0) 
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٤ًٌم ًمف وُمِم٤مًُّب٤م  ًمف واًمتخٞمُّؾ طمؼٌّ وصدٌق ذم ُمرشمٌتف، سمٛمٕمٜمك أّن ًمف شم٠موياًل صحٞمًح٤م يٙمقن ُمٜم٤مؾم

ُِمـ سمٕمض اًمقضمقه، وم٢من شم٠مويؾ اًمرؤي٤م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس وآقمت٤ٌمر واعمِم٤مُّب٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم، 

وًمٙمـ َُمـ اقمت٘مد )أّن ُم٤م متثَّؾ ذم ٟمٗمًف وِّتٞمَّؾ ُِمـ اًمرؤي٤م هق مم٤مصمؾ ًمٜمٗمس اعمقضمقد ذم 

اخل٤مرج، وأّن شمٚمؽ إُمقر هل سمٕمٞمٜمٝم٤م رآه٤م(، ومٝمق ُمٌٓمؾ، ُمثؾ َُمـ يٕمت٘مد )أّن ٟمٗمس 

ًمًًمء واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م اٟمٗمّمٚم٧ْم قمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م وؾمجدْت ًمٞمقؾمػ، وأّن اًمِمٛمس اًمتل ذم ا

سم٘مًرا ُمقضمقدة ذم اخل٤مرج ؾمًٌٕم٤م ؾمًمًٟم٤م أيمٚم٧ْم ؾمًٌٕم٤م قِمج٤موًم٤م(، ومٝمذا سم٤مـمؾ، وإذا يم٤من يمذًمؽ؛ 

وم٤مإلٟم٤ًمن ىمد يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف، ومٝمذا طمّؼ ذم اًمرؤي٤م، وٓ ُيقز أن يٕمت٘مد أّن اهلل ذم 

ٜم٤مم، وم٢مّن ؾم٤مئر ُم٤م يرى ذم اعمٜم٤مم ٓ ُي٥م أْن يٙمقن مم٤مصماًل، وًمٙمـ ٓ ٟمٗمًف ُمثؾ ُم٤م رأى ذم اعم

سمّد أْن شمٙمقن اًمّمقرة اًمتل رآه ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم رسّمف، وم٢مْن يم٤من إيًمٟمف 

ّٓ يم٤من  ٤م ]ُمٓم٤مسمً٘م٤م[، ُأيت ُِمـ اًمّمقر، وؾمٛمع ُِمـ اًمٙمالم، ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ، وإ واقمت٘م٤مده طم٘مًّ

َُمـ يٙمقن ذم طم٤مًم٦م إرسم٤مك ووٕمػ ووهـ وذًم٦م أُم٤مم ُم٤م  يمالم ـمقيؾ، ويقضمدسم٤مًمٕمٙمس، ]

ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وإّٟمف يمالم يمٌػم وومٞمف قمٚمؿ وومٚمًٗم٦م، وٓ يٕمٚمؿ أِّن٤م قم٤ٌمرة قمـ ظمزقمٌالت 

وأُمقر همػم ُمؽماسمٓم٦م وِّتّٞمالت وؾمٗم٤مه٤مت ضمٕمٚمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ ىمٞم٤مؾم٤مت سم٤مـمٚم٦م همػم شم٤مُّم٦م ٓ ُِمـ 

اًم٘مٞم٤مس شم٤مُّم٦م، وٓ ؿمٙمؾ اًم٘مٞم٤مس شم٤مّم!!!  ٟم٤مطمٞم٦م اهلٞمئ٤مت وٓ ُِمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمقاد، ومال ُم٘مّدُم٤مت

 - (0){{[وؾمٜمٓمرح اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من قمغم ذًمؽ

 أقول:

ؿ دومع ُمٕمت٘مد اًمتجًٞمؿ قمـ ٟمٗمًف، ًمٙمٜمّف وىمع ذم  ـ0 ًِّ طم٤مول ؿمٞمخ اإلؾمالم اعمج

د وضمقد شمِم٤مسمف سملم ُم٤م يراه ذم اعمٜم٤مم  ر وي١ميمِّ اًمتِمٌٞمف، وسمٙمّؾ شم٠ميمٞمد وإسار!!! ومٝم٤م هق يٙمرِّ

                                                           

 - 462,461:  ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0) 
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٤مرج، ومرسّمف اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد اًم٘مٓمط اًمذي يراه ذم اعمٜم٤مم يِمٌف رسّمف وسملم اعمقضمقد ذم اخل

اًمذي ذم اخل٤مرج، ويمٚمًَّم ازداد اإلٟم٤ًمن إيًمًٟم٤م وي٘مٞمٜم٤ًم، يمّٚمًم ازدادت ٟم٦ًٌم اعمِم٤مُّب٦م وقمدد 

ضمٝم٤مت اعمِم٤مُّب٦م طمّتك شمّمؾ إمم اًمتٓم٤مسمؼ سملم ُم٤م يراه ذم اعمٜم٤مم وُم٤م ُمقضمقد ذم اخل٤مرج، ىم٤مل 

أُمث٤مل ُميوسم٦م حل٘م٤مئؼ ظم٤مرضمّٞم٦م يمًم رأى يقؾمػ--- ويمذًمؽ رؤي٤م وشمٚمؽ }اًمِمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م: 

٤ًٌم ًمف وُمِم٤مًُّب٤م ًمف ُِمـ سمٕمض اًمقضمقه، وم٢من  اعمٚمؽ--- سمٛمٕمٜمك أّن ًمف شم٠موياًل صحٞمًح٤م يٙمقن ُمٜم٤مؾم

شم٠مويؾ اًمرؤي٤م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس وآقمت٤ٌمر واعمِم٤مُّب٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم--- وإذا يم٤من يمذًمؽ؛ 

--- وًمٙمـ ٓ سمد أن شمٙمقن اًمّمقرة اًمتل رآه ومٞمٝم٤م وم٤مإلٟم٤ًمن ىمد يرى رسمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف

٤م[ ُمٓم٤مسمً٘م٤م، أيت ُِمـ اًمّمقر  ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم رسّمف، وم٢من يم٤من إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ]طم٘مًّ

 - {وؾمٛمع ُِمـ اًمٙمالم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ

ومٝمذا طمّؼ ذم اًمرؤي٤م، وٓ ُيقز أن يٕمت٘مد أّن اهلل ذم ٟمٗمًف ُمثؾ ُم٤م }ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:  ـ6

، اًمتٗم٧م ضمٞمًدا، إّٟمف َل {ٜم٤مم، وم٢من ؾم٤مئر ُم٤م ُيرى ذم اعمٜم٤مم ٓ ُي٥م أن يٙمقن مم٤مصماًل رأى ذم اعم

!!! وم٤مًمتًمصمؾ اًمٙمكّمّ (0){ٓ ُي٥م أن يٙمقن مم٤مصماًل }، سمؾ ىم٤مل: {ُي٥م أن ٓ يٙمقن مم٤مصماًل }ي٘مؾ: 

واًمتٓم٤مسمؼ ممٙمـ قمٜمد شمٞمٛمّٞم٦م، وٓ ُم٤مٟمع ُيقل دون إُمٙم٤مٟمف، ًمٙمٜمّف يٕمتٛمد قمغم ُمًتقى اإليًمن 

وم٢مْن يم٤من إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ُمٓم٤مسمً٘م٤م، ُأيت ُِمـ اًمّمقر، وؾمٛمع ُِمـ }٘ملم، وهلذا ىم٤مل: ودرضم٦م اًمٞم

ّٓ يم٤من سم٤مًمٕمٙمس  -  {اًمٙمالم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ، وإ

ُم٤م هق اًمٕمٙمس؟!! ومٝمؾ رّب هذا خيتٚمػ قمـ رّب ذاك، ومتختٚمػ اًمّمقر،  ـ4

ث قمٜمف اسم ـ وخيتٚمػ اًمٙمالم، سمح٥ًم إيًمن واقمت٘م٤مد اًمِمخص؟!! وأّي إيًمن واقمت٘م٤مد يتحدَّ

                                                           

، أي أّٟمف يٜمٗمل اًمتًمصمؾ واًمتٓم٤مسمؼ ِن٤مئٞم٤ًّم، "ُي٥م أْن ٓ يٙمقن مم٤مصماًل "اًمٗم٤مرق سملم اًم٘مقًملم واوح، وم٢مّن قم٤ٌمرة  (0)

 ، وم٢مّٟمف يٜمٗمل اًمقضمقب ٓ اإلُمٙم٤من، سمٛمٕمٜمك أّن اًمتًمصمؾ واًمتٓم٤مسمؼ ممٙمـ!!!"ٓ ُي٥م أْن يٙمقن مم٤مصماًل "وأُّم٤م 
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شمٞمٛمّٞم٦م؟!! وُم٤م هل اعمٓم٤مسم٘م٦م؟!! وُمع أّي رء شمٙمقن اعمٓم٤مسم٘م٦م؟!! واحلدي٨م ذم اعم٘م٤مم قمـ 

ّٓ ُمع صقر ويمالم أصكم وُمرضِمع ٟمرضمع إًمٞمف،  ر ُمٓم٤مسم٘م٦م هٜم٤م إ اًمّمقر واًمٙمالم، ومال ٟمتّمقَّ

ًمٜمٕمرف هؾ يٓم٤مسمؼ أو ٓ يٓم٤مسمؼ، أو يٓم٤مسمؼ سمٕمْمف؟!! وهٜم٤م ي٠ميت اًم١ًمال قمـ اًمّمقرة 

ٜمف؟!! واًمٙمالم إصكم اعمرضِمع،  ومِٛمـ أيـ ُيّمؾ قمٚمٞمف اًمِمخص؟!! ويمٞمػ يٕمٚمؿ سمف ويتٞم٘مَّ

ٌِّؼ قمٚمٞمف اًمّمقر واًمٙمالم اًمتل رآه٤م وؾمٛمٕمٝم٤م  وأيـ يراه ويًٛمٕمف، صمؿ ُيٕمٚمف ُمرضِمًٕم٤م ًمف ُيٓم

 ذم اعمٜم٤مم؟!!   

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إمم أّن اًمٙمالم ذم رؤي٦م اهلل وؾمًمع يمالُمف ذم اًمرؤي٤م، 

ٌِّؼ اًمٙمالم، ومٕمٜمدُم٤م شمرى صقرة، وشمًٛمع  يمالًُم٤م ذم اعمٜم٤مم، وم٤مًمت٤ًمؤل اعمٝمؿ هق إّٟمؽ يمٞمػ شُمٓم

وإّن هذا اًمٙمالم هق يمالم اهلل، أو هذا اجلزء ُِمـ اًمٙمالم هق يمالم اهلل، وإّن هذا اًمّمقت 

هق صقت اهلل، أو هذه اًمٙمٚمًمت وإًمٗم٤مظ هلل )شمٕم٤ممم(، أو إّن هذه اًمّمقرة هل صقرة اهلل، 

اًم٘مٓمٓمّٞم٦م واجلٕمدّي٦م واًمّمٗم٦م اًمٗمالٟمّٞم٦م أو اًمٕملم أو إذن أو  أو هذا اًمِم٤مب هق اهلل، وإّن هذه

اًمٞمد واًم٤ًمق واًمٚمٝم٤مة واًمرأس هل هلل؟!! واجلقاب أّن اعمٗمؽمض يٙمقن قمٜمدك صقرة 

ٌِّؼ قمٚمٞمف، وهذا اعمرضِمع وإؾمتقديق  وُمٕمٚمقُم٤مت ىمٌٚمّٞم٦م، أي ُمرضِمع ًمٚمّمقر وًمألصقات شُمٓم

ٌِّ ُيٗمؽَمض أّن ومٞمف صقر وأطمرف ويمالم ويمٚمًمت وأصقات ا  ؼ ذًمؽ!!!هلل طمتك شُمٓم

 

ٕٓ!!!7أصطْرٗ ) ٖٓ تٔن  (: ٓزٚ اهلل ّخياطُبُ!!! أصل تْحٔد

هؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُمًٚمؿ؟!! هؾ هق ُم١مُمـ؟!! هؾ هق ص٤مًمح؟!! هؾ هق ؿمٞمخ 

د إوطمدي؟!! سمٙمّؾ شم٠ميمٞمد يٙمقن ضمقاب اًمتٞمٛمّٞم٦م سم٤مإلُي٤مب!!!  اإلؾمالم اًمت٘مّل اًمٜم٘مّل اعمقطمِّ

ٟمحؽمم رأهيؿ واظمتٞم٤مرهؿ، وهذا ؿم٠مِنؿ، ويمًم  وٟمحـوٓ ؿمّؽ قمٜمدهؿ ذم ذًمؽ أسمًدا!!! 
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ي٘م٤مل طمرّي٦م وديٛم٘مراـمّٞم٦م، ًمٙمـ أّي طمرّي٦م وديٛم٘مراـمّٞم٦م ُمع اًمذسمح واحلرق واًمتٛمثٞمؾ سم٤مجلث٨م 

إذن إْن يم٤من  وُمّم٤مدرة اًمٗمٙمر وإومٙم٤مر واًمٕم٘مؾ، سمؾ وُمّم٤مدرة اًمرؤوس وإرواح؟!!

سمٕمض اعمِم٤ميخ: إذا رأى ىم٤مل }}قمٜمديمؿ قم٘مؾ، وم٤مؾمٛمٕمقا واىمَرءُوا واقم٘مٚمقا، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: 

اًمٕمٌد رسّمف ذم صقرة، يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمّمقرة طمج٤مسًم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل، وُم٤م زال اًمّم٤محلقن 

ؾ  ـّ قم٤مىماًل ُيٜمٙمِر ذًمؽ، ]قمٜمدُم٤م شُمًجِّ وهمػمهؿ يرون رُّّبؿ ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌٝمؿ، وُم٤م أفم

ًٓ قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة، ي٘م٤مل ًمؽ: إّن هذا ًمٞمس رأيف؛ ّٕٟمف ي٘مقل ىم٤مل سمٕمض اعمِم٤ميخ !!! إؿمٙم٤م

وهٜم٤م ي٘م٤مل هلذا اعمتحّجر: أهّي٤م اًمّمٜمؿ!!! أهّي٤م اًمٕمٌد!!! أهّي٤م اعمٖم٤مزم واعم١مًمِّف ًمألؿمخ٤مص!!! أَل 

ُيٗمّرع قمغم ُم٤م ىم٤مًمف، وي٠ميت سم٤مًمِم٤مهد، وُيٗمّرع قمٚمٞمف اًمٙمالم واًمٜمت٤مئ٩م، ومٙمٞمػ شم٘مقل: ٓ يتٌٜمّك 

ٞم٥م قمغم هذا؟!! يمًم ذم شمّمحٞمح رواي٦م وطمدي٨م اًمِم٤مب إُمرد، ومْماًل قمـ أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يٕم

اًمٜم٤مس ويٙمّٗمرهؿ، وم٤مٟمٔمروا ُم٤م هل ُمّم٤مدره؟!! ومالن ؿم٤مهد ذم اًمرؤي٤م!!! أو ىم٤مل سمٕمض 

اعمِم٤ميخ!!! ويمذًمؽ ُمثؾ ادقم٤مءاشمف أمجع اعمًٚمٛمقن!!! وىم٤مل اًمٕمٚمًمء واًمًٚمػ واًمّمح٤مسم٦م!!! 

واًمٜمتٞمج٦م يمّٚمٝم٤م ادقم٤مءات همػم طم٘مٞم٘مّٞم٦م وخم٤مًمٗم٦م ًمٚمقاىمع!!!---[ وم٢مّن وضمقد هذا مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ 

ؤي٤م شم٘مع ًمإلٟم٤ًمن سمٖمػم اظمتٞم٤مره، وهذه ُم٠ًمًم٦م ُمٕمرووم٦م، وىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمًمء ُِمـ دومٕمف، إذ اًمر

ـ رأى رسّمف ذم اعمٜم٤مم  - (0){{أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ذم أصقل اًمديـ--- واًمٜم٘مؾ سمذًمؽ ُمتقاشمر قمٛمَّ

 هنا نقاط: 

اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م اًمٕم٤مَل اًمّم٤مًمح اًمت٘مل اًمٜم٘مل يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف، طم٥ًم يمالُمف،  ـ0

د سمف أووح ومٝمق ي٘مقل وي٘م ًَّ قمل ويزقمؿ ذًمؽ، سمؾ إّٟمف اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اًمذي يتج ّر ويدَّ

وأضمغم شمٓمٌٞم٘م٤مت وُمّم٤مديؼ ُم٤م ذيمره ُِمـ أؾمٓمقرة رؤي٤م اهلل وخم٤مـمٌتف، ومتٓمٌٞمً٘م٤م ًمٙمالُمف 

                                                           

 - 462,461:  0اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م:  (0) 
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اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُِمـ اًمّم٤محللم، سمؾ ُِمـ }وىم٤مٟمقٟمف وٟمٔمرّيتف اًمٕمروم٤مٟمّٞم٦م اًمٙمِمٗمّٞم٦م، وقمغم ًم٤ًمٟمف أىمقل: 

ـّ قم٤مىماًل يٜمٙمر ذًمؽ، أصٚمح اًمّم٤محللم وأرىم٤مهؿ، ومًم  ٌُف، وُم٤م أفم زال يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـم

وإّن وضمقد هذا مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ دومٕمف، إذ اًمرؤي٤م شم٘مع ًمإلٟم٤ًمن سمٖمػم اظمتٞم٤مره، وهذه ُم٠ًمًم٦م 

ُمٕمرووم٦م، وىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمًمء ُِمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ذم أصقل اًمديـ--- واًمٜم٘مؾ سمذًمؽ 

ـ رأى رسّمف ذم اعمٜم٤مم  !!!{ُمتقاشمر قمٛمَّ

اهلل رّب اًمّم٤محللم ورّب اًمٕم٤معملم مجٞمًٕم٤م طمّتك همػم اًمّم٤مًمح ُِمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم إّن  ـ6

واعمٜم٤موم٘ملم واعمنميملم واًمٙمّٗم٤مر، وإّن ؿمٞمخ اًمتجًٞمؿ شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مقل: إّن اجلٛمٞمع يرون رُّّبؿ 

وخي٤مـمٌٝمؿ طمّتك همػم اًمّم٤محللم!!! وهٜم٤م ٟمٓمٚم٥م ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م أن يذيمروا ًمٜم٤م صقرة ـمٌؼ 

ٟمف وخي٤مـمٌقٟمف وخي٤مـمٌٝمؿ، وًمٞمتٗمّْمٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ويذيمروا ًمٜم٤م إصؾ قمـ اهلل اًمرّب اًمذيـ يرو

يمّؾ اًمّمقر ـمٌؼ إصؾ ًمٚمرب اًمتل يراه٤م يمّؾ أشم٤ٌمع ُمذه٥م وـم٤مئٗم٦م وديـ وُِمٚم٦م وٟمِحٚم٦م، 

 يمل ٟمٕمٛمؾ ُمٕمرًو٤م ًمٚمّمقر، طمتك ٓ شمِمتٌف وِّتتٚمط إُمقر قمٚمٞمٜم٤م!!!

اًمت٘مّل،  إذا يم٤من رؾمقل اهلل، اًمّم٤مدق، إُملم، اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، اًمّمٗمّل، اًمٜم٘مّل، ـ4

اعمخٚمِص، اعمُخَٚمص، اعمّمٓمٗمك، اعمجتٌك، )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، يرى اهلل سمّمقرة 

ؿم٤مب أُمرد ضمٕمد ىمٓمط، ومًم هل صقر اهلل اًمتل ؾمػماه٤م أظمرون يم٤مسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وأشم٤ٌمقمف وسم٤مىمل 

اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد واًمّم٤مسمئ٦م واحلّراٟمّٞم٦م واعمجقس واًمًٞمخ واًمٌقذيلم 

ت٤ميٜمٞملم واعمثٚمٞملم وقمٌدة اًمِمٞمٓم٤من؟!! سمؾ وُم٤م هل صقرة اهلل اًمتل يراه٤م واهلٜمدوس واًمٗمالٟم

 إسمٚمٞمس وسم٤مىمل اعمردة واًمِمٞم٤مـملم؟!!

أؾمٓمقرة وظمراوم٦م صقرة اهلل، وشمٕمّدد ويمثرة صقر اهلل، ورؤي٦م اهلل وخم٤مـمٌتف، شمدّل  ـ3

د حلٔم٦م شمٗمٙمػم  وسمٙمّؾ ووقح قمغم ُمّمدر ديـ اعم٤مرىم٦م اًمتٙمٗمػمّي اإلره٤مِّّب اإلضمراُمّل، ومٛمجرَّ
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ـ أّن اهلل )شمٕم٤ممم( يًتحٞمؾ أن ي٠مُمر سمٛمٜمٝم٩م ىمٌٞمح ذم اًمتٙمٗمػم  ؾمٚمٞمؿ، وسمتجّرد شم٤مّم، دمد وشمتٞم٘مَّ

واإلره٤مب وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واًمتخري٥م واًمدُم٤مر واًمٗم٤ًمد واإلوم٤ًمد، إّٟمف إسمٚمٞمس، إّٟمف إقمقر 

اًمدضّم٤مل، إِّنؿ يتٕم٤مُمٚمقن ُمع إسمٚمٞمس واًمدضّم٤مل، ويرون إسمٚمٞمس واًمدضّم٤مل واًمِمٞم٤مـملم، 

 ُمٜمٝمؿ!!!ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ 

 

 (: التْحٔد التٔنٕ أتاكه بالذبذ!!!8أصطْرٗ )

وطمٙمقا قمـ ـم٤مئٗم٦م ُِمـ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: 

ـ رأى رسّمف ذم اعمٜم٤مم،  ]هذا اعمٕمتِزًم٦م وهمػمهؿ إٟمٙم٤مر رؤي٦م اهلل، واًمٜم٘مؾ سمذًمؽ ُمتقاشمر قمٛمَّ

ٞم٠مِت ؿمخص ُي٘مؼ زم هذا اًمتقاشمر، اًمتقاشمر سم٤مـمؾ، أُّم٤م قمـ ضمٝمؾ وأُّم٤م قمـ يمذب واومؽماء، وًم

، وًمٙمـ ًمٕمّٚمٝمؿ ىم٤مًمقا: ٓ ُيقز أْن يٕمت٘مد أّٟمف رأى رسّمف ذم سمؾ ُي٘مؼ زم اًمِمٝمرة ذم هذا اعم٘م٤مم

أي إّن اعمٕمتزًم٦م اقمتؼموا اًمذي  اعمٜم٤مم، ومٞمٙمقٟمقن ىمد ضمٕمٚمقا ُمثؾ هذا ُِمـ أوٖم٤مث إطمالم،

ِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م ي٘مقًمقن يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم ُِمـ أوٖم٤مث إطمالم، وهمػم ظمٗمل أّن قمٛمقم اًم

سمذًمؽ، أي ي٘مقًمقن سمٕمدم إُمٙم٤من رؤي٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ ٓ ذم اًمقاىمع وٓ ذم اعمٜم٤مم وٓ ذم 

اًمٞم٘مٔم٦م وٓ ذم اعمٕمراج وٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة، واعمالطَمظ أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م َل يذيمر اًمِمٞمٕم٦م 

، سم٤مقمت٤ٌمر أّن ذيمر اًمِمٞمٕم٦م ذم اعم٘م٤مم، ومٚمؿ يٜم٤مىمِمٝمؿ وَل ُيٕمٚمٝمؿ يمٛمحقر ًمٚمٜم٘م٤مش اًمرئٞمس هٜم٤م

ؾمٞمجٕمؾ اعم٘م٤مسمؾ يٌح٨م قمًّم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، وقمٜمدُم٤م يٌح٨م قمًّم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وم٢مّٟمف ُيد أىمقال 

أُمػم اعم١مُمٜملم وأهؾ اًمٌٞم٧م وهؿ أئّٛم٦م وىم٤مدة ورُمقز وأصؾ اًمتقطمٞمد وُيد أّن اًمٜمٌّل إيمرم 

د شمقطمٞمده ذم أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ  ًّ اًمًالم(!!! )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ىمد دم

د أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعم٘م٤مم يٜم٤مىمش اعمتٙمّٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م واعمذاه٥م اًمٙمالُمّٞم٦م ويّتٝمؿ  وُِمـ اعم١ميمَّ

اعمذاه٥م اعمخ٤مًمٗم٦م سم٤مًمزٟمدىم٦م وآرشمداد واخلروج قمـ اًمديـ واًمْمالًم٦م، وذم اًمقاىمع أّن يمثػًما 
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ديـ )قمٚمٞمف ُِمـ شمٚمؽ إىمقال اًمتل يرومْمٝم٤م شمٓم٤مسمؼ ُم٤م ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم وؾمّٞمد اعمقطم

اًمّمالة واًمّمالة(، وُِمـ هٜم٤م ٟمٕمرف أّن اعمحقر اًمرئٞمس قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن هق 

ىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم )ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد اجلًٛمل(، وم٢مّٟمف يٜمٗمل ذيمر أهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( 

طمتك يٜمتٗمل ُمٕمٝمؿ أصؾ وطم٘مٞم٘م٦م وأؾم٤مس وأصقل اًمتقطمٞمد، وقمٜمدُم٤م يّمؾ إمم أهؾ اًمٌٞم٧م 

ْمع اخلٓم٦م )ب( وهل اخلٓم٦م آطمتٞم٤مـمٞم٦م وهل ِّتري٩م اإلُم٤مم قمكم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وم٢مّٟمف ي

)قمٚمٞمف اًمًالم( ُِمـ قمٜمقان اًمّمح٦ٌم واخلالوم٦م واإليًمن واإلؾمالم، ومٝمق يٕمتٛمد قمغم ظمٓمط 

، ويٙمقٟمقن ُِمـ ومرط ؾمٚمٌٝمؿ وٟمٗمٞمٝمؿ ٟمٗمقا أن شمٙمقن رؤي٦م اهلل ذم هجقُمّٞم٦م وأظمرى دوم٤مقمّٞم٦م[

ا مم٤ّم ي٘مقًمف اعمتجّٝمٛم٦م وهق سم٤مـمؾ خم٤مًمػ عم٤م اعمٜم٤مم رؤي٦م صحٞمح٦م يم٤ًمئر ُم٤م يرى ذم اعمٜم٤مم، ومٝمذ

اشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمُتٝم٤م، سمؾ وعم٤َِم اشّمٗمؼ قمٚمٞمف قم٤مُم٦م قم٘مالء سمٜمل آدم، وًمٞمس ذم رؤي٦م 

]إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ هق قم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، اهلل ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م يتٕمّٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

ـ شمٞمٛمّٞم٦م، وُمع رؤي٦م اًمِم٤مب إُمرد ومٜمحـ ٟمخت٤مر اجلٜمقن أومْمؾ ًمٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمع قم٘مؾ اسم

اجلٕمد اًم٘مٓمط، وُمع رؤي٦م اهلل طم٥ًم اعمًتقي٤مت اإليًمٟمّٞم٦م واًمٗمً٘مّٞم٦م واًمٙمٗمرّي٦م واإلحل٤مدّي٦م 

وإّٟمًم  واًمنميمّٞم٦م، وأّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ي٠ميت سمٙمّؾ اًمّمقر وًمٙمّؾ اًمٜم٤مس وإضمٜم٤مس!!![

ٟمحراومف، وىمقل َُمـ ذًمؽ سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل وصّح٦م إيًمٟمف ووم٤ًمده واؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مًمف وا

ي٘مقل ُم٤م ظمٓمر سم٤مًم٤ٌمل أو دار ذم اخلٞم٤مل وم٤مهلل سمخالومف وٟمحق ذًمؽ إذا محؾ قمغم ُمثؾ هذا يم٤من 

 -(0)حَمٛماًل صحٞمًح٤م
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 هنا تعليقات:

ـ رأى رسّمف ذم اعمٜم٤مم}ىم٤مل  :1تعؾقق  ، اؾم٠مًمقا اًمتٞمٛمّٞم٦م قمـ {واًمٜم٘مؾ سمذًمؽ ُمتقاشمر قمٛمَّ

قمك!!!   أؾمًمء اًمذيـ رأوا رُّّبؿ ذم اعمٜم٤مم وقمـ اًمتقاشمر اعمدَّ

وإّٟمًم ذًمؽ سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل وصّح٦م إيًمٟمف ووم٤ًمده واؾمت٘م٤مُم٦م }ىمقًمف:  :8تعؾقق

ٞمؿ واًمٗم٤مؾمد اعمٜمحرف وٓ ، فم٤مهر ذم أّن رؤي٤م اهلل شمِمٛمؾ اعم١مُمـ اعمًت٘م{طم٤مًمف واٟمحراومف

وُم٤م زال }حمذور قمٜمده أسمًدا ذم ذًمؽ، وىمد أيّمد هذا اعمٕمٜمك ذم همػم هذا اعم٘م٤مم، إذ ىم٤مل: 

ـّ قم٤مىماًل ُيٜمٙمِر ذًمؽ ، وىم٤مل (0){اًمّم٤محلقن وهمػمهؿ يرون رُّّبؿ ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌٝمؿ، وُم٤م أفم

قن اًمّمقرة اًمتل رآه وم٤مإلٟم٤ًمن ىمد يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف--- وًمٙمـ ٓ سُمّد أن شمٙم}أيًْم٤م: 

ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم رسّمف، وم٢من يم٤من إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ُمٓم٤مسمً٘م٤م أيت ُِمـ اًمّمقر 

 -(6){وؾمٛمع ُِمـ اًمٙمالم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ

وًمٞمس ذم رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م يتٕمّٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف }ىم٤مل:  :4تعؾقق

، {ووم٤ًمده واؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مًمف واٟمحراومفوشمٕم٤ممم؛ وإّٟمًم ذًمؽ سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل وصّح٦م إيًمٟمف 

شمٕم٤مًمقا ظمذوا اجلٝمؾ واًمًٗم٤مه٦م واًمتٗم٤مه٦م ُِمـ هذا اًمٙمالم، وُِمـ هذه اخلزقمٌالت، هٜم٤م اسمـ 

شمٞمٛمٞم٦م ي٘مّر سمقضمقد ٟم٘مص، أي  ي٘مّر سم٠مّن رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ومٞمٝم٤م ٟم٘مص، ًمٙمٜمّف يدومع اًمٜم٘مص 

أو سمٗم٤ًمد إيًمٟمف  سم٘مقًمف إّٟمًم هذا اًمٜم٘مص سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل، سمّمّح٦م إيًمٟمف واؾمت٘م٤مُمتف

واٟمحراومف، إذن هق ي٘مّر سمقضمقد ٟم٘مص، ًمٙمـ ي٘مقل: هذا اًمٜم٘مص طم٤مصؾ سم٥ًٌم ٟمٗمس 

اإلٟم٤ًمن )اًمِمخص(، وهؾ يدومع اًمٜم٘مص أهّي٤م اًمٕم٘مؾ اخلراذم قمٜمدُم٤م شمٜم٥ًم اًمٜم٘مص ًمٚمرائل 
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 اعمّمدر ٟمٗمًف- (6)
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ًمٚمِمخص، ًمإلٟم٤ًمن، وم٢مّن اًمٓمرف اًمرئٞمس ذم اًمرؤي٤م هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ أي إّن 

ي٤م هل صقرة اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وهذه ُِمـ اًم٘مقاقمد اًمتقطمٞمدي٦م اًمّمقرة اًمرئٞم٦ًم ذم اًمرؤ

اًمتٞمٛمٞم٦م إؾمٓمقرّي٦م اجلًٛمّٞم٦م اخلراومّٞم٦م، وهٜمٞمًئ٤م ًمٚمتقطمٞمد اجلًٛمل اخلراذم ُّبذا إصؾ، وم٢مّن 

ُِمـ ُمٝم٤مزل اًمت٤مريخ أْن ُيٙمل اسمـ شمٞمٛمٞمف وأشم٤ٌمقمف سم٤مًمتقطمٞمد ويذسمحقن اًمٜم٤مس حت٧م قمٜمقان 

، وهذا إىمرار ُمٜمف سمقضمقد ٟم٘مص ذم رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ًمٙمٜمّف قناًمتقطمٞمد وإّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕم

يزقمؿ أّن اًمٜم٘مص ُيّمؾ سم٥ًٌم اإلٟم٤ًمن اًمرائل وًمٞمس ُِمـ ضمٝم٦م اهلل شمٕم٤ممم!!! وٓ خيٗمك 

قمٚمٞمٙمؿ أّن اًمّمقرة اعمرئّٞم٦م هل صقرة اهلل شمٕم٤ممم واعمٕمؼّمة قمـ اهلل واحل٤ميمٞم٦م قمـ اهلل، وم٤مًمٜم٘مص 

ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمًّم ي٘مقًمف اجل٤مهٚمقن، ومْماًل قمٜمك أّٟمف اًمذي ومٞمٝم٤م يٜمٕمٙمس قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ؾمٌ

ًرا ذًمؽ  إىمرار ُمٜمف سمتّمّقر اهلل شمٕم٤ممم سمّمقر خمتٚمٗم٦م طمّتك اًمتل ومٞمٝم٤م ٟم٘مص وشمِمقيف وىمٌح ُمؼمِّ

 إمم إيًمن ووم٤ًمد اًمِمخص واؾمت٘م٤مُمتف واٟمحراومف!!!

ًمق سم٘مٞم٧ْم اعم٠ًمًم٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ وإظمالق اإلؾمالُمّٞم٦م واعمج٤مدًم٦م سم٤محلًٜمك  :4تعؾقق

ن احل٤مل قمغم ظمػم وصالح، وأّن آظمتالف ذم أراء واٟمٗمت٤مح احلقارات واًمٜم٘م٤مؿم٤مت ًمٙم٤م

ًمق اٟمتٝمك إُمر إمم هذا واًمٌحقث طم٤مًم٦م صحٞمح٦م وصّحّٞم٦م وشمّم٥ّم ذم ُمّمٚمح٦م اجلٛمٞمع، 

وُمع ُم٤م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ اعمٕمتزًم٦م، سم٠مْن ؾمًّمهؿ اجلٝمٛمٞم٦م وي٘مقل: إّن اعمٕمتزًم٦م خم٤مٟمٞم٨م 

ٕمتزًم٦م، وطم٤مول أْن يٜمت٘مص ُمٜمٝمؿ يمثػًما واُّتٛمٝمؿ سم٤مخلروج اًمٗمالؾمٗم٦م وإؿمٕمري٦م خم٤مٟمٞم٨م اعم

قمـ اًمديـ واًمزٟمدىم٦م، وسم٤مًمْمالًم٦م وسم٤مخلروج قمـ اإلؾمالم ووم٘مدان اًمٕم٘مؾ، يمّؾ رء 

ُم٘مٌقل، ًمٙمـ اًم٘متؾ واًمت٘متٞمؾ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واإلره٤مب، هذا اًمذي ٟمحـ ٟمٕمؽمض قمٚمٞمف، 

، ًمٙمـ عّم٤م شمٙمقن شمريد أْن شم٘مقلأُّم٤م ُم٤مذا شمريد أن شم٘مقل ومٚمؽ اخلٞم٤مر، وًمؽ احلري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٞمًم 

اًمردود وطمِمّٞم٦م َّهجّٞم٦م إره٤مسمّٞم٦م يمًم ُيّمؾ ذم أّي٤مُمٜم٤م هذه، ومال يٛمٙمٜمؽ أْن شمتّمّقر اًمٕمٞمش 
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سم٢مٟم٤ًمٟمّٞم٦م ويمراُم٦م وأُمـ وأُم٤من، ومٝمؾ يٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ يمالم قمـ احلّرّي٦م اًمٗمٙمرّي٦م وطمّرّي٦م 

 اعمٕمت٘مد واطمؽمام اًمٕم٘مؾ واإلٟم٤ًمن؟!! 

وٟمِمّخص اًمٕمالج اعمٜم٤مؾم٥م ًمف، ومال سُمّد ُِمـ ًمٙمل ٟمٕمل ُم٤م ُيّمؾ طمقًمٜم٤م : 5تعؾقق

د ًمؽ اًمداء  ًّ ُمٕمروم٦م اًمداء وأصؾ اًمداء وُمٜمٌٕمف، وؾمٜمذيمر أيمثر ُِمـ ؿم٤مهد شم٤مرخيل واىمٕمل ُي

 وقمٚمٞمؽ اًمٕمالج سمتِمخٞمص اًمدواء، وهٜم٤م أيمثر ُِمـ اؾمتٗمٝم٤مم:

إّن اًم٘مرآن يمت٤مب اهلل ويمالم اهلل، ومٝمؾ اًم٘مرآن ظم٤مًمؼ أو خمٚمقق، أو أّٟمف ٓ ظم٤مًمؼ وٓ  أـ

ضمقاب سمدهيل ويمّؾ ُمٜمٙمؿ اؾمتحي اجلقاب ُم٤م دام اإلٟم٤ًمن يٛمٚمؽ اًمٕم٘مؾ، و ق؟!! خمٚمق

ُم٤م دام اإلٟم٤ًمن ذم ُمّم٤مّف وذم ظم٤مٟم٦م وذم جمٛمققم٦م اإلٟم٤ًمن وسمٜمل اًمٌنم، أُّم٤م إذا شمٚمّ٘مٗمف ذًمؽ 

اًمقطمش اًمٗمٙمري اعم٤مرق اًمتٙمٗمػمي هؾ يٌ٘مك قم٘مؾ قمٜمد اإلٟم٤ًمن؟!! إذا يم٤من ُِمـ إهمٌٞم٤مء، 

يم٤من ُِمـ اعمٜمٗمتحلم واًمٕم٘مالء واعم١مُمٜملم وُِمـ اعمًٚمٛملم، ومًٞمٜمجّر ويًػم ُمٕمٝمؿ، وإذا 

!!! وأيمٞمًدا شمٗمٝمٛمقن ومًٞمذه٥م قم٘مٚمف ُمع رأؾمف قمٜمدُم٤م ي٘مٓمع رأؾمف ويٗمّمؾ رأؾمف قمـ ضمًده

ُمٕمٜمك ظم٤مًمؼ وُمٕمٜمك خمٚمقق، وأيمٞمًدا شمًت٘مٌٚمقن سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م إضم٤مسم٦م َُمـ ي٠ميت سم٠مطمد هذيـ 

ُِمـ إضم٤مسم٦م شم٘مقل: إّٟمف ٓ ظم٤مًمؼ  اجلقاسملم، ًمٙمٜمّٙمؿ ُِمـ أّول إُمر ٓ شمٗمٝمٛمقن أو شمًتٖمرسمقن

وٓ خمٚمقق!!! وهذا اؾم٠مًمقا قمٜمف اًمتٞمٛمّٞم٦م مج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري وظمذوا ُمٜمٝمؿ 

اجلقاب!!! وقمغم مجٞمع اعمحتٛمالت، وم٤معم٠ًمًم٦م ٓ ِّترج قمـ أِّن٤م ذم وٛمـ اًمٌحقث اًمٜمٔمرّي٦م 

ق اظمت٤مر واًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، وٓ سُمّد ُِمـ اطمؽمام رأي واظمتٞم٤مر وُمٕمت٘مد اعم٘م٤مسمؾ، طمّتك ًم

 اإلضم٤مسم٦م اًمٖمري٦ٌم ُِمـ أّن اًم٘مرآن ٓ ظم٤مًمؼ وٓ خمٚمقق!!!

إّن اهلل شمٕم٤ممم يتٙمّٚمؿ وًمف يمالم، وإّن اًم٘مرآَن يمالُم اهلل، وإّن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يمّٚمؿ   ب ـ

ُمقؾمك شمٙمٚمٞمًًم، وٓ أطمد ُيٜمٙمِر هذا أسمًدا طمّتك اعمٕمتِزًم٦م، ويمذًمؽ وم٢مّن اجلٛمٞمَع طمّتك اعمٕمتزًم٦م 
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ـّ آظمتالف هؾ يمالم  ي٘مّرون ويّمّدىمقن وُيزُمقن أّن اهلل شمٕم٤ممم اِّّتذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل، ًمٙم

اهلل شمٕم٤ممم وشمٙمّٚمٛمف َيّمدر وَُيّمؾ يمًم يّمدر وُيّمؾ ُِمـ اإلٟم٤ًمن، أو أّن هذا ٓ َيٚمٞمؼ سم٤مهلل 

شمٕم٤ممم، سمؾ يقضمد ُمٕمٜمك آظمر ًمٚمٙمالم واًمتٙمّٚمؿ يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم اهلل، وٟمٗمس آؾمتٗمٝم٤مم ُيري قمغم 

٦م، ومٝمؾ اِّّتذ اهللُ شمٕم٤ممم إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل يمًم يّتخذ سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م ظمٚمٞماًل أو أّن هذا ٓ يٚمٞمؼ اخلُٚمّ 

سمٛم٘م٤مم اهلل شمٕم٤ممم؟!! سمؾ يقضمد ُمٕمٜمك آظمر ًمٚمخّٚم٦م يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم رّب اًمٕم٤ٌمد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

هذا هق حمّؾ اًمٜمزاع اًمٗمٙمرّي اًمٕم٘مكّم اًمٕمٚمٛمّل، ومٝمؾ شمقضمد ُمِمٙمٚم٦م أو داهٞم٦م أو ومتٜم٦م؟!! 

سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ٓ ِّترج قمـ يمقِن٤م ُم٠ًمًم٦م ٟمٔمرّي٦م، ًمٞم٧ًم ذم ُمتٜم٤مول أيدي اًمٌنم، وٓ  وم٤معم٠ًمًم٦م

 شمدظمؾ ذم قم٤معمٝمؿ اخل٤مرضمل وُمٙمقّٟم٤مشمف ومت١مصّمر ومٞمف!!! 

ًمٜمِم٤مهد اًمتٕم٤مُمؾ اإلؾمالُمّل اًمرؾم٤مزّم إظمالىمّل احلّر اإلٟم٤ًميّن اًمٗمٙمرّي  :6تعؾقق

 ُمع ُمثؾ هذه اعم٠ًمًم٦م:  اًمٕمٚمٛمّل اعمٝمٜمّل، ٟمٕمؿ ًمٜمّٓمٚمع يمٞمػ شمٕم٤مُمؾ وشمتٕم٤مُمؾ اعم٤مرىم٦م اًمدوًم٦م

 

: بِدعة ذبح العؼل والعؼالء!!! ًٓ  أّو

ـُ ِدرْ  أ ـ خمترص تاريخ دمشق ٓبن مـظور: ـْ ىَم٤مَل سمَِخْٚمِؼ اًْمُ٘مْرآِن، َهٍؿ: ضَمْٕمُد سْم ُل َُم َأوَّ

دٍ  ٥ُم إًَِمْٞمِف َُمْرَواُن سُمـ حُمَٛمَّ ًَ ـُ ِدَُمِْمَؼ، َوًَمُف ُِّب٤َم َداٌر، َوُهَق اًمَِّذي ُيٜمْ ُٙم ًْ ُف يَم٤مَن (0)يَم٤مَن َي ، َٕٟمَّ

ٌِْد  ـُ قَم اَن، ُهَق اًمَِّذي ىَمَتَٚمُف ظَم٤مًمُِد سْم ـْ َأْهِؾ طَمرَّ ُف يَم٤مَن ُِم َٛمُف، َوىِمٞمَؾ: إِٟمَّ يُّ سم٤ِمًْمُٙمقوَم٦ِم  اهللُُِمَٕمٚمِّ اًْمَ٘مْنِ

                                                           

اجلٕمد ُمٕمّٚمؿ ُمروان احلًمر وزم أُمر اعمًٚمٛملم، اخلٚمٞمٗم٦م اإلُم٤مم، ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م، وٓ ٟمٕمٚمؿ هؾ ُمروان احلًمر  (0)

وطم٤مؾم٦ٌم وقمّد قمغم اعم٤مرىم٦م  هق اًمث٤مين قمنم أو اًمث٤مًم٨م قمنم، أو اًمراسمع قمنم أو اخل٤مُمس قمنم؟ اُمًؽ ُمًٌح٦م

 وقمغم اًمتٞمٛمٞم٦م إئّٛم٦م، ٓ ٟمٕمٚمؿ آصمٜم٤م قمنم سمٙمؿ شميب طمتك يتحّ٘مؼ قمٜمدهؿ واىمع ُم٤م ي٘مقًمقن سم٢مُم٤مُمتف!!!



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (٘ٗ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ٍد، وَمٓمَ  ٦ِم حُمَٛمَّ ـْ َأفْمَٝمَر اًْمَ٘مْقَل سمَِخْٚمِؼ اًْمُ٘مْرآِن ذِم ُأُمَّ َل َُم ٌَُف سَمٜمُق ُأَُمٞم٦ََّم، َيْقَم إَْوَحك، َويَم٤مَن َأوَّ َٚم

ـُ َصْٗمَقاَن سم٤ِمًْمُٙمقوَم٦ِم ظَمْٚمَؼ اًْمُ٘مْرآِن،  َؿ اجْلَْٝمُؿ سْم ـَ اًْمُٙمقوَم٦َم، َوُِمٜمُْف شَمَٕمٚمَّ ـْ ِدَُمِْمَؼ، َوؾَمَٙم وَمَٝمَرَب ُِم

٥م اجْلَْٝمِٛمٞم٦َُّم إًَِمْٞمفِ  ًْ َهؿ، وأظمذه ضمٕمد --- أظمذه ضمٝمؿ ُِمـ اجلٕمد سْمـ ِدرْ َوُهَق )اجلٝمؿ( اًمَِّذي شُمٜمَ

ـ أسم٤من سْمـ ؾمٛمٕم٤من، وأظمذه أسم٤من ُِمـ ـم٤مًمقت اسمـ أظم٧م ًمٌٞمد وظمتٜمف، وأظمذه سْمـ درهؿ ُمِ 

ِّل صغّم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمّٚمؿ،  ـم٤مًمقت ُِمـ ًمٌٞمد سْمـ أقمّمؿ اًمٞمٝمقدي اًمَِّذي ؾمحر اًمٜمٌَّ

ل َُمـ صٜمّػ ذِم َذًمَِؽ ـم٤مًمقت،  ويم٤من ًمٌٞمد ي٘مرأ اًم٘مرآن، ويم٤من َيُ٘مقُل سمخٚمؼ اًمتقراة، وأوَّ

ٌْد ويم٤من ـم٤مًمقت زٟمديً٘م٤م، وأوم ِمك اًمزٟمدىم٦م، صمؿ أفمٝمره ضمٕمد سْمـ درهؿ، وم٘متٚمف ظَم٤مًمِد سْمـ قَم

اهللَّ اًم٘مني يقم إوحك سم٤مًمٙمقوم٦م، ويم٤من ظَم٤مًمِد واًمًٞم٤م قمٚمٞمٝم٤م، أيت سمِِف ذِم اًمقصم٤مق طمّتك صغّم 

وظمٓم٥م، صمؿ ىَم٤مَل ذِم آظمر ظمٓمٌتف: اٟمٍمومقا ووّحقا شم٘مٌؾ اهللَّ ُمٜم٤ّم وُمٜمٙمؿ، وم٢ميّن أريد أن 

هؿ، وم٢مّٟمف َيُ٘مقُل: ُم٤م يمّٚمؿ اهللَّ ُُمقؾَمك شمٙمٚمٞمًًم، وٓ اِّّتذ إسِْمَراِهٞمؿ أوّحل اًمٞمقم سم٤مجلٕمد سْمـ در

ظمٚمٞماًل، شمٕم٤ممم اهلل قمًم َيُ٘مقُل اجلٕمد سْمـ درهؿ قمٚمًقا يمٌػًما، صمؿ ٟمزل وطمّز رأؾمف سمٞمده 

 - (0)سم٤مًمًٙملم

ّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، هؾ شمقضمد سمدقم٦م  ٓ طمقل وٓ ىمّقة إ

أومحش وأىمٌح ُِمـ هذه اًمٌدقم٦م سم٠مْن شم٠ميت سم٢مٟم٤ًمن ُمٝمًم يم٤مٟم٧م ضمريٛمتف وشمٗمٕمؾ ُمٕمف ُمثؾ ذًمؽ، 

َُمـ ومٕمؾ هذا؟!! هؾ اًمٜمٌل ومٕمؾ هذا؟!! هؾ اًمّمح٤مسم٦م ومٕمٚمقا هذا؟!! َُمـ ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م 

اًمِمٜمٞمع؟!! هؾ شمقضمد سمدقم٦م إره٤مسمّٞم٦م أضمغم وأومحش ُِمـ هذه  ومٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح

اًمٌدقم٦م؟!! ًمٙمـ هذا ُِمـ أئّٛم٦م اعم٤مرىم٦م، ًمٞمٕمٚمؿ اجلٛمٞمع ُِمـ أيـ ي٠مظمذ ه١مٓء شمنميٕمٝمؿ؟ ٟمحـ 

ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتزاوج سملم احلٙمؿ إُمقّي اًمٗم٤مؾمد )سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمٕم٤مدل واعم١مُمـ ُِمـ إُمقيلم(، 

                                                           

 ، ]أؾمًمء اًمرضم٤مل قمغم طمرف اجلٞمؿ[-224 ,226اسمـ ُمٜمٔمقر، خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ، ص (0)
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، وهٜم٤م شم٘مع اعمّمٞم٦ٌم، قمٜمدُم٤م ُيّمؾ اًمتزاوج واًمٗمٙمر اًمداقمٌّم اًمتٙمٗمػمّي اًمتٞمٛمّل اإلره٤مِّبّ 

سملم اًمٗمٙمريـ، سملم اإلضمرام واًمقطمِمٞم٦م واًمؼمسمري٦م واًم٘متؾ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء وسملم اًمًٞم٤مؾم٦م 

واحلٙمقُم٦م واعمٙمر واخلداع واًمرؿم٤م واًمتخٓمٞمط واًمتٜمٔمٞمؿ واًمؼموشمقيمقٓت واًمدراؾم٤مت 

ذم شمٗمّمٞمؾ  واًمتٜمٔمػم واخلٓمط اًمٓمقيٚم٦م واعمتقؾمٓم٦م واًم٘مري٦ٌم واًم٘مّمػمة، ٓ ٟمريد أن ٟمدظمؾ

ؾ اجل٤مٟم٥م اإلضمراُمل ومٞمٝم٤م واجل٤مٟم٥م اإلره٤مِّب ومٞمٝم٤م!!!  اعم٠ًمًم٦م، ًمٙمـ وم٘مط ٟمريد أْن ٟمًجِّ

دون اًم٘مني، ويمٞمػ  اؾمٛمٕمقا ُم٤مذا ي٘مقل أئّٛم٦م اًمْمالًم٦م اعم٤مرىم٦م قمـ اًم٘مني، ويمٞمػ يٛمجِّ

رون سمدقم٦م اًم٘مني اإلره٤مسمّٞم٦م اًمقطمِمّٞم٦م!!! ـمًٌٕم٤م ٓ أريد أن أدظمؾ ذم اًمتٗمّمٞمؾ؛ ّٕن  يؼمِّ

دقم٤مء قمغم اجلٕمد هق قم٤ٌمرة قمـ يمذب واومؽماء ُِمـ اًمٕمًمئؿ وُِمـ ظم٤مًمد اًم٘مني وهمػم هذا آ

ظم٤مًمد اًم٘مني، وًمٞمخرج اعمٕمتزًم٦م سم٠مومٙم٤مرهؿ وسمًم يٛمٚمٙمقن ُِمـ قم٘مؾ وقمٚمؿ وومٝمؿ ودراي٦م، 

ًمٞمٙمِمٗمقا ُم٤م قمٜمدهؿ ُِمـ وىم٤مئع وطم٘م٤مئؼ ويًتٖمّٚمقا اًمٔمرف واًمثقرة وهذا اًمت٘مّدم وآٟمٗمت٤مح 

 !!! دهؿ ويٙمِمٗمقا يمذب واومؽماء ُم٤م طمّمؾ قمغم اجلٕمداعمٕمٚمقُم٤ميت، وًمٞمقصٚمقا ُم٤م قمٜم

َهؿ ؿمٞمخ اجلٝمؿ سمـ صٗمقان وأفمٝمر اجلٕمد سمـ ِدرْ  ب ـ قال الشقخ العالمة السعدي:

ٌَف وٓة أُمر اعمًٚمٛملم وم٠مظمذه ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًم٘مني أطمد أُمراء سمٜمل  هذا اًم٘مقل، ـَمَٚم

)أهّي٤م اًمٜم٤مس وّحقا شم٘مٌؾ اهلل  أُمّٞم٦م، وم٠موصمَ٘مف وظمرج سمف إمم اعمّمغّم يقم قمٞمد إوحك وم٘م٤مل:

وح٤مي٤ميمؿ، وم٢ميّن ُمْمّح سم٤مجلٕمد سمـ درهؿ؛ ّٕٟمف زقمؿ أّن اهلل َل يّتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل وَل 

يٙمّٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞمًًم، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقًمف(، صمؿ ٟمزل وذسمحف سم٤معمّمغّم، وَمَِمَٙمر اًمٜم٤مُس ًمف هذا 

 - (0)اًمٗمٕمؾ سمِمٞمخ اجلٝمٛمّٞم٦م

                                                           

 -04اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي، شمقوٞمح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م، ص (0)
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ؾْماَلم اجْلَْٕمد   :ةجـ ـ قال صقخ اإلشالم ابن تقؿقّ  َويَم٤مَن أّول َُمـ أطمدث َهَذا ذِم اإْلِ

سمـ ِدْرَهؿ ذِم َأَواِئؾ اعم٤ِْمَئ٦م اًمث٤َّمٟمَِٞم٦م ومْمحك سمِِف ظَم٤مًمِد اسْمـ قمٌد اهلل اًْمَ٘مِني َأُِمػم اًْمٕمَراق 

َْوَحك وَمَ٘م٤مَل َأهَي٤م اًمٜم٤َّمس وحقا ي٘مٌؾ اهلل َوَح٤مَي٤ميُمْؿ  ْٕ واعمنمق سمقاؾمط ظمٓم٥م اًمٜم٤َّمس َيْقم ا

ين ُمْمح سم٤مجلٕمد سمـ ِدْرَهؿ َأّٟمف زقمؿ َأن اهلل َل يتَّخذ إسِْمَراِهٞمؿ ظَمِٚمٞماًل َوَل يٙمّٚمؿ ُُمقؾَمك وم٢م

 - (0)شمٙمٚمٞمًًم صمؿَّ ٟمزل ومذسمحف

ـْ ىَم٤مَل سمَِخْٚمِؼ  د ـ ابن كثر: البداية والـفاية: ُل َُم ـُ ِدْرَهٍؿ: ُهَق َأوَّ شمرمج٦م اجْلَْٕمُد سْم

٥ُم إِ  ًَ  سَمٜمِل ُأَُمٞم٦ََّم، اًْمُ٘مْرآِن، َوُهَق اًمَِّذي ُيٜمْ
ِ
ًَمُر، آظِمُر ظُمَٚمَٗم٤مء ، َوُهَق َُمْرَواُن احْلِ ًَمْٞمِف َُمْرَواُن اجْلَْٕمِديُّ

ـَ  ـْ َُمَقازِم سَمٜمِل َُمْرَواَن، ؾَمَٙم ُف ُِم ـُ ِدْرَهٍؿ، َأْصُٚمُف ُمـ ظمراؾم٤من، َوُيَ٘م٤مُل إِٟمَّ يَم٤مَن ؿَمْٞمُخُف اجْلَْٕمُد سْم

ـُ  اجْلَْٕمُد ِدَُمِْمَؼ، َويَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف ُِّب٤َم َدارٌ  ٦ِم، َذيَمَرُه اسْم ًَ سم٤ِمًْمُ٘مْرِب ُِمـ اًم٘مالؾمٞملم إمم ضَم٤مٟم٥ِِم اًْمَٙمٜمِٞم

اِصلَم اًْمَٞمْقَم هَمْرسمِٞمََّٝم٤م قِمٜمَْد مَح٤َّمِم اًْمَ٘مٓم٤َّمٟملَِم اًمَِّذي ُيَ٘م٤مُل ًَمُف  ـَ اخْلَقَّ ٤ميمَِر، ىُمْٚم٧ُم: وهل حمٚم٦م ُِم ًَ قَم

ـُ قم٤ًميمر وهمػمه: وىمد أظمذ اجلٕمد سمِْدقمَ  ـِ ؾَمْٛمَٕم٤مَن، مَح٤َّمُم ىُمَٚمْٞمٜمَِس، ىَم٤مَل اسْم ـْ سَمَٞم٤مِن سْم َتُف قَم

َوَأظَمَذَه٤م سَمَٞم٤مٌن قمـ ـم٤مًمقت اسمـ أظم٧م ًمٌٞمد سمـ أقمّمؿ، زوج اسمٜمتف، وأظمذه٤م ًمٌٞمد سمـ أقمّمؿ 

ـِ هيقدي سم٤مًمٞمٛمـ، َوَأظَمَذ  اهللُ)َصغمَّ  اهللِاًم٤ًمطمر اًمَِّذي ؾَمَحَر َرؾُمقَل  قَمَٚمْٞمِف ]وآًمف[ َوؾَمٚمََّؿ( قَم

ـُ َصٗمْ  ـِ اجْلَْٕمِد اجْلَْٝمُؿ سْم ٌَْٚمَخ، َويَم٤مَن ُيَّمكمِّ َُمَع قَم ، َوىَمْد َأىَم٤مَم سمِ ُِمِذيُّ ْ ، َوىِمٞمَؾ اًمؽمِّ َقاَن اخْلََزِريُّ

ِجِدهِ  ًْ ـِ ؾُمَٚمْٞمًَمَن ذِم َُم يم٤من يّمكم ُمٕمٝمؿ وذم مج٤مقمتٝمؿ و سم٢مُم٤مُمتٝمؿ، ًمٙمـ قمٜمده ومٙمرة ] ُُمَ٘م٤مشمِِؾ سْم

٘متؾ هذا أو وُمٕمت٘مد وٟمٔمرّي٦م ورأي وٟم٘م٤مش ذم ُم٠ًمًم٦م، عم٤مذا ُيذسمح هذا أو ذاك؟!! عم٤مذا يُ 

[ ذاك؟!! عم٤مذا شُمًٗمؽ اًمدُم٤مء ُِمـ أضمؾ ومٙمرة، ُِمـ أضمؾ رأي، ُِمـ أضمؾ وضمٝم٦م ٟمٔمر؟!!

ٌَُٝم٤م ؾَمٚمْ  ٌََٝم٤مَن، َوىِمٞمَؾ سمَِٛمْرَو، ىَمَتَٚمُف َٟم٤مِئ ـُ َوَيَتٜم٤َمفَمَراِن، طَمتَّك ُٟمِٗمَل إمم شمِْرُِمَذ، صُمؿَّ ىُمتَِؾ اجْلَْٝمُؿ سم٠َِمْص ُؿ سْم

                                                           

 -21اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م ذم إقمًمل اًم٘مٚمٌّٞم٦م، صاسمـ شمٞمٛمّٞم٦م،  (0)
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ـِ اجْلَْٝمِؿ، َوَأظَمَذ َأمْحَُد سمـ  اهللَُأطْمَقَز َرمِحَُف  ا، َوَأظَمَذ سمنِْمُ اعمَِْريِزُّ قَم ٚمِِٛملَم ظَمػْمً ًْ ـِ اعمُْ َوضَمَزاُه قَم

ٌَُف  أِّب دواد قمـ سمنم، وأُّم٤م اجلٕمد وم٢مّٟمُف َأىَم٤مَم سمِِدَُمِْمَؼ طَمتَّك َأفْمَٝمَر اًْمَ٘مْقَل سمَِخْٚمِؼ اًْمُ٘مْرآِن، وَمَتَٓمٚمَّ

ـَ اًمٙمقوم٦م، ومٚم٘مٞمف ومٞمٝم٤م اجلٝمؿ سمـ صٗمقان ومت٘مٚمد هذا اًم٘مقل قمٜمف،  سَمٜمُق ُأَُمٞم٦ََّم وَمَٝمَرَب ُِمٜمُْٝمؿْ  َٙم ًَ وَم

َْوَحك سم٤ِمًْمُٙمقوَم٦ِم، َوَذًمَِؽ أنَّ ظَم٤مًمًِدا  ْٕ صمؿ أّن ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مني ىمتؾ اجلٕمد َيْقَم قِمٞمِد ا

٤َم اًمٜم٤مس وحقا ي٘مٌؾ  ٌَتِِف شمِْٚمَؽ: َأهيُّ ، وم٢ميّن ُُمَْمحٍّ َوَح٤مَي٤ميُمؿْ  اهللُ ظَمَٓم٥َم اًمٜم٤َّمَس وَمَ٘م٤مَل ذِم ظُمْٓم

ُف َزقَمَؿ َأنَّ  ـِ ِدْرَهٍؿ، إِٟمَّ ََلْ َيتَِّخْذ إسِْمَراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل، َوََلْ ُيَٙمٚمِّْؿ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞمًًم، شَمَٕم٤ممَم  اهللَ سم٤ِمجْلَْٕمِد سْم

ا يَمٌػًِما، صُمؿَّ َٟمَزَل ومذسمحف ذم أصؾ اعمٜمؼم، وىمد ذيمر هذا همػم واطم اهللُ د قمًمَّ َيُ٘مقُل اجْلَْٕمُد قُمُٚمقًّ

ٌِْد  ٤ميمَِر  اهللُِِمـ احلٗم٤مظ ُمٜمٝمؿ اًمٌخ٤مري واسمـ أِّب طم٤مشمؿ واًمٌٞمٝم٘مل َوقَم ًَ ـُ قَم ـِ َأمْحََد َوَذيَمَرُه اسْم سْم

ًَم َراَح إمم َوْه٥ٍم َيٖمْ  ُف يَم٤مَن يُمٚمَّ ٌٍِّف، َوَأٟمَّ ـِ ُُمٜمَ ُد إمم َوْه٥ِم سْم دَّ ُف يَم٤مَن َيؽَمَ ُؾ ذِم اًمت٤َّمِريِخ، َوَذيَمَر َأٟمَّ ًِ َت

٤ًٌم قمـ صٗم٤مت اهلل قمّز وضمّؾ، َوَيُ٘مقُل: َأمْجَعُ  يم٤من سمٛمًتقى ُِمـ ] ًمِْٚمَٕمْ٘مِؾ، َويَم٤مَن ي٠ًمل وه

اإليًمن وآقمت٘م٤مد واًمٗمٙمر أّٟمف يم٤من يٖمتًؾ وي٘مقل: إّٟمف أمجع ًمٚمٕم٘مؾ، طمّتك يتٜمّقر ويتٕمّ٘مؾ 

فَمُ إُمر واعم٠ًمًم٦م َٕ ٜمَُّؽ [، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوْه٥ٌم َيْقًُم٤م: َوْيَٚمَؽ َي٤م ضَمْٕمُد، اىمٍم اعم٠ًمًم٦م قمـ ذًمؽ، إِينِّ 

َٟم٤م  ؼِمْ ـَ اهْل٤َمًمِٙملَِم، ًَمْق ََلْ خُيْ ذِم يمَِت٤مسمِِف َأنَّ ًَمُف َيًدا َُم٤م ىُمْٚمٜم٤َم َذًمَِؽ، َوإِنَّ ًَمُف قَمْٞمٜم٤ًم َُم٤م ىُمْٚمٜم٤َم َذًمَِؽ، َوإِنَّ  اهللُُِم

ًَمُف ٟمٗم٤ًًم ُم٤م ىمٚمٜم٤م َذًمَِؽ، َوإِنَّ ًَمُف ؾمٛمًٕم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذًمؽ، وذيمر اًمّمٗم٤مت ُِمـ اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم وهمػم 

٨ٌَِم اجْلَْٕمُد َأْن ُصٚم٥َِم صمؿ ىُمتِؾَذًمَِؽ،  ْ َيْٚم اعمالطَمظ أّن اًمٜم٘م٤مش سملم اجلٕمد ووه٥م َل ، (0)صُمؿَّ ََل

يتج٤موز اًمٜم٘م٤مش اًمٗمٙمرّي، طمّتك أّن وه٥م شمقىّمع أن يٙمقن اجلٕمد ُِمـ اهل٤مًمٙملم قمغم يد 

 احلّٙم٤مم اًمٓمٖم٤مة سم٥ًٌم اعمٜم٤موم٘ملم احل٤مؾمديـ اجلّٝم٤مل اًمتٙمٗمػميـ أئّٛم٦م اًمْمالًم٦م اعم٤مرىم٦م!!!

                                                           

 ، سم٤مب: شمرمج٦م اجلٕمد سمـ درهؿ-416: ص1اسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ج (0)
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قمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ : ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م: اًم٘مني: (0)الذهبي هـ ـ

يَّ ذِم َيْقم َأْوَحك َيُ٘مْقُل  ِه ىَم٤مَل ؿَمِٝمدُت ظَم٤مًمًِدا اًمَ٘مْنِ ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِْٞمِف، قَم ـِ طَمٌِْٞم٥ٍم، قَم ِد سم حُمَٛمَّ

ـِ ِدْرَهٍؿ  ٌََّؾ اهللُ ُِمٜمُْٙمؿ وم٢مين ُُمَْمحٍّ سم٤ِمجلَْٕمِد سم قا شَم٘م َزقَمَؿ َأنَّ اهللَ ََلْ َيتَِّخْذ إسِْمَراِهْٞمَؿ ظَمٚمِْٞماًل َوََلْ َوحُّ

ا صُمؿَّ َٟمَزَل وَمَذسَمَحف، ىُمْٚم٧ُم: َهِذهِ  ا يَمٌػِْمً ـْ  ُيَٙمٚمِّْؿ ُُمْقؾَمك شَمٙمٚمِٞمًًم شَمَٕم٤ممَم اهللُ قَمًمَّ َيُ٘مْقُل اجَلْٕمُد قُمُٚمقًّ ُِم

ٜم٤َمشمِِف، هل، وىمتٚمف ُمٖمػمة اًمٙمذاب ًَ  - (6)طَم

 اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م:  "ٟمقٟمٞمتف"ذم  مؼتل اجلعد:وـ ابن ققم قال يف 

ك سمج  ٕمٍد ظم٤مًمُد اًمـ *** ـ٘منيُّ يقَم ذسم٤مئِح اًم٘مرسم٤منِ ـوٕضمؾ ذا وحَّ

 ٞمُؿ اًمداينــٞمُؿ ًمٞمس ظمٚمٞمَٚمُف *** يمال وٓ ُمقؾمك اًمٙمٚمـــإذ ىم٤مل إسمراه

ك ُمـ أظمل ىمرسمـٙمر اًمْمحٞم٦ََّم يمؾُّ ص٤مطم٥ِم ؾمـؿم  (4) ٤منِ ـٜم٦ٍَّم *** هلل درُّ

د سمخ٤مًمد اًم٘مني ًم٘متٚمف اجلٕمد، وـمًٌٕم٤م اُّت٤مم ٓطِمظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ] ُِمـ أئٛم٦م اًمتٙمٗمػم يٛمجِّ

 !!![اجلٕمد سم٠مّٟمف يٜمٙمر اخلّٚم٦م واًمٙمالم واًمتٙمٚمٞمؿ هذا اُت٤مم واومؽماء قمٚمٞمف

وسمٕمد قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ذم أوائؾ اعمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م زـ ىم٤مل اًمِمٞمخ حمّٛمد أُم٤من اجل٤مُمل: 

، طمٞم٨م ؾُمِٛمع ُمٜمف ّٕول ُمّرة طمدث ُمذه٥م اجلٝمٛمّٞم٦م، وأّول َُمـ أطمدصمف هق اجلٕمد سمـ درهؿ

                                                           

اًمذهٌل أظمذ ُمدة ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م اعم٤مرىم٦م، ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ، هداه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومؽمك اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري  (0)

 تزم سم٤مخلّط اًمقؾمٓمل ٕهؾ اًمًٜم٦ّم-اًمتٞمٛمّل اًمتٙمٗمػمّي اخلراذّم، واًمتج٠م وشمقضّمف واًم

 -346: ص2اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج (6)

 -2اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ُمْتـ ٟمقٟمٞم٦م اًم٘مٞمؿ ]اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م[، ص (4)
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ذم اإلؾمالم اًم٘مقل سم٠مّن اهلل َل يّتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل، وَل يٙمّٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞمًًم، وم٠مومتك قمٚمًمء 

اًمت٤مسمٕملم سمٙمٗمره ًمتٙمذيٌف يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف )صغّم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمّٚمؿ( ومٓمقرد 

ح ذم اعمّمغّم قمغم طمتك ىُمٌِض قمٚمٞمف، صمّؿ أظمذ إمم ُمّمغّم اًمٕمٞمد يقم قمٞمد إوحك، ومُذسمِ 

ٓطِمظ اًمتؼمير: ًمٞمٙمقن قمؼمة ًمٖمػمه!!! ُم٤م هق اًمٗم٤مرق ] رؤوس إؿمٝم٤مد؛ ًمٞمٙمقن قمؼمة ًمٖمػمه،

سملم ومٕمؾ ظم٤مًمد اًم٘مني سمجٕمد وسملم ُم٤م يٗمٕمٚمف أن اًمدواقمش سم٤مًمٜم٤مس إسمري٤مء واعمخ٤مًمٗملم 

وإقمداء وإهى واعمختٓمٗملم واًمراومْم٦م واعمًٚمٛملم واعمرشمديـ واًمّمحقات 

واًمّم٤مسمئ٦م واعمًٞمحلم واًمٙمرد واًمٕمرب؟!! سمٙمّؾ شم٠ميمٞمد أّن اًمداقمٌّم وأئّٛم٦م وإيزيديلم 

رون وي٘مقًمقن طمّتك يٙمقن هذا قمؼمة ًمٖمػمه!!! ُم٤م هق اًمٗمرق سملم هذا  اًمدواقمش يؼمِّ

وذاك؟!! هذا هق أصؾ اًمتٙمٗمػم، هذا هق أصؾ اًمذسمح، هذا هق أصؾ اإلره٤مب، هذا أطمد 

ًمف، طمٞم٨م ظمٓم٥م ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد أُمػم اًمٕمراق [ ممّـ شمًّقل ًمف ٟمٗمًف ُمثؾ ىمقأئٛم٦م اًمتٙمٗمػم!!!

ٌّؾ اهلل وح٤مي٤ميمؿ، وم٢ميّن  ظم٤مًمد اًم٘مني، وىم٤مل ذم آظمر ظمٓمٌتف: ))أهّي٤م اًمٜم٤مس وّحقا شم٘م

ُمْمحٍّ سم٤مجلٕمد سمـ درهؿ؛ ّٕٟمف زقمؿ أّن اهلل َل يّتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل، وَل يٙمّٚمؿ ُمقؾمك 

اهلل ظم٤مًمدًا اًم٘مني  شمٙمٚمٞمًًم((، صمّؿ أُمر سمذسمحف، ويم٤من ذًمؽ سم٢ممج٤مع ُمـ قمٚمًمء اًمًٚمػ، ومجزى

 -(0)وقمٚمًمء اًمت٤مسمٕملم ظمػم اجلزاء قمغم صٜمٞمٕمٝمؿ اًمٜم٤مصح

ًمٙمؿ اهلل ي٤م ُمًٚمٛمقن، أقم٤مٟمٙمؿ اهلل وؾم٤مقمديمؿ اهلل وومرج قمٜمٙمؿ قم٤مضماًل ي٤م اهلل  تعؾقق:

 ي٤م اهلل ي٤م اهلل!!!

                                                           

 -40اًمِمٞمخ حمٛمد أُم٤من اجل٤مُمل، جمٛمقع رؾم٤مئؾ اجل٤مُمل، اًمرؾم٤مًم٦م إومم: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمّٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م، ص (0)
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 ثاكًقا: بدعة ذبح ادعتزلة واألصعرّية!!!

ـْ َرَزىَمُف ٤مت: إؾمًمء واًمّمٗم أ ـ قال ابن تقؿّقة يف جمؿوع الػتاوى: َُمْٕمِروَم٦َم َُم٤م  اهللَُوَُم

ُْؿ ُيْٚمِحُدوَن ذِم   قَمِٚمَؿ ىَمْٓمًٕم٤م َأِنَّ
ِ
ء َٓ ا َٟم٤مومًِذا َوقَمَرَف طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم َُم٠ْمظَمِذ َه١ُم ؾُمُؾ َوسَمٍَمً ضَم٤مَءْت سمِِف اًمرُّ

ؾُمِؾ َوسم٤ِمًْمٙمَِت٤مِب َوسمًَِم ُأْرؾِمَؾ سمِِف ُرؾُمُٚمُف؛ َوهِلََذا يَم٤مٟمُ  سُمقا سم٤ِمًمرُّ ُْؿ يَمذَّ قا َيُ٘مقًُمقَن: َأؾْمًَمِئِف َوآَي٤مشمِِف َوَأِنَّ

ـْ اًْمُٙمْٗمِر َوآِيَٚم٦ٌم إًَمْٞمفِ  ٦ٌم ُِم هؾ يقضمد شمٙمٗمػم أووح ُِمـ هذا؟ وهؾ يقضمد اُت٤مم ] إنَّ اًْمٌَِدَع ُُمِْمَت٘مَّ

سم٤مخلروج ُِمـ اًمديـ أووح ُِمـ هذا؟ ي٘مقل قمٚمؿ ىمٓمًٕم٤م أِّنؿ يٚمحدون، ه١مٓء ُمالطمدة، 

ؾ سمٙمؾ اًمٙمت٥م وأِّنؿ يمّذسمقا سم٤مًمرؾمؾ، يٙمذب سم٤مهلل ويٙمذب سم٤مًمرؾمقل ويٙمذب سم٤مًمٙمت٤مب سم

وسمٙمؾ اًمرؾمؾ، وم٢مّن احلٙمؿ اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف أيمثر ُِمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين واعمجقد 

[، َوَيُ٘مقًُمقَن: إنَّ اعمُْْٕمَتِزًَم٦َم خَم٤َمٟمِٞم٨ُم واًمّم٤مسمئل؛ ّٕٟمف يٙمّذب سمٙمّؾ اًمرؾمؾ وسمٙمّؾ اًمٙمت٥م

٦ُم خَم٤َمٟمِٞم٨ُم اعمُْْٕمَتِزًَم٦ِم، ] ؿَْمَٕمِريَّ ْٕ إهمٌٞم٤مء وي٘مقًمقن: إّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ؾمٞم٠ميت اجلٝم٤مل اًْمَٗماَلؾِمَٗم٦ِم؛ َوا

ٟم٘مؾ اًمٙمالم!!! ًمٙمـ ٟم٘مقل هلؿ: إّٟمف ٟم٘مؾ اًمٙمالم ُِمـ أئّٛم٦م اًمتقطمٞمد اخلراذّم إؾمٓمقرّي 

اًمداقمٌّم اًمتٙمٗمػمّي اإلره٤مِّّب، ومال وم٤مرق سملم هذا وذاك، وهذا ضمقاب قم٤مم إلؿمٙم٤مل 

يٕمؽمض قمٚمٞمف، سمؾ واؾمتٗمٝم٤مم شم٤مومف، ومْماًل قمـ أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أشمك سم٤مًمِم٤مهد هٜم٤م، وَل يٕمّٚمؼ أو 

أشمك سمف ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم ًمالطمتج٤مج قمغم اعم٘م٤مسمؾ واًم٘مدح سم٤معم٘م٤مسمؾ، وم٢مّٟمف ومّرع وىم٤مل: )وهلذا 

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إّن اًمٌدع ُمِمتّ٘م٦م ُِمـ اًمٙمٗمر وآيٚم٦م إًمٞمف، وي٘مقًمقن: إّن اعمٕمتزًم٦م خم٤مٟمٞم٨م 

[ ٕمرّي٦م!!!اًمٗمالؾمٗم٦م وإؿمٕمرّي٦م خم٤مٟمٞم٨م اعمٕمتزًم٦م(، وُِمـ هٜم٤م ىمٚمٜم٤م سمدقم٦م ذسمح اعمٕمتزًم٦م وإؿم

َٟم٤مُث،  ٦ُم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم اإْلِ ؿَْمَٕمِريَّ ْٕ يُمقُر َوا ٍر َيُ٘مقُل: اعْمُْٕمَتِزًَم٦ُم اجْلَْٝمِٛمٞم٦َّم اًمذُّ ـُ قَمًمَّ َويَم٤مَن َُيَْٞمك سْم

 َ ْٕ ٤مِب إمم ا ًَ
ْٟمتِ ِٓ َد ا َـّ جُمَرَّ

٦َم--- ًَمٙمِ يَّ َٗم٤مِت اخْلؼََمِ ـَ َيٜمُْٗمقَن اًمّمِّ ِذي ٦ُم اًمَّ ؿَْمَٕمِريَّ ْٕ ؿْمَٕمِريِّ َوُُمَراُدُهْؿ ا

هؿ أهؾ اًمًٜم٦م، أهؾ اجلًمقم٦م،  ,اٟمتٌٝمقا أهّي٤م اعمًٚمٛمقن ,إذن َُمـ هؿ اجلٝمٛمّٞم٦م؟!!سمِْدقَم٦ٌم، ]
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أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، اًمٙمّؾ ُمِمٛمقل سمتٙمٗمػم اًمتٞمٛمّٞم٦م، اؾمتٞم٘مٔمقا، اصحقا ُِمـ ٟمقُمٙمؿ وُِمـ ؾم٤ٌمشمٙمؿ، 

 -  (0)[واضمٝمقا اًمٗمٙمر سم٤مًمٗمٙمر!!!

وهلذا عم٤ّم يم٤مٟم٧م  ى الؽزى قال:ب ـ  ابن تقؿّقة يف بقان تؾبقس اجلفؿّقة ويف الػتاو

هذه احلّج٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اعمتٙمّٚمٛمقن اجلٝمٛمّٞم٦م اًمديـ وهل طمج٦م إقمراض ُمًتٚمزُم٦م ذم 

ا يمٌػًما، ويم٤مٟم٧م ذم  احل٘مٞم٘م٦م حلدوث اًمرّب وشمٕمٓمٞمٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمًّم ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقًّ

هرّي٦م ُِمـ اعمالزُم٦م اعمٕمتزًم٦م أظمذه٤م َُمـ أظمذه٤م ُِمـ إؿمٕمرّي٦م، ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمذه٥م اًمد

ُم٤م شم١مول إًمٞمف، يمًم ٟمٌٝمٜم٤م قمٚمٞمف شمٙمّٚمؿ اًمٜم٤مس سمذًمؽ طمتك ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق إؾمًمقمٞمؾ قمٌد 

اهلل سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر ذم ذم اًمٙمالم وأهٚمف: وعم٤م ٟمٔمر اعمؼمزون ُِمـ قمٚمًمء 

أُمقر اًمٗمالؾمٗم٦م وَل إُّم٦م وأهؾ اًمٗمٝمؿ ُِمـ أهؾ اًمًٜم٦م ـمقاي٤م يمالم اجلٝمٛمّٞم٦م، وُم٤م اّدقمتف ُِمـ 

ّٓ قمغم اًمتٕمٓمٞمؾ اًمٌح٧م، وأّن ىمٓم٥م ُمذاهٌٝمؿ وُمٜمتٝمك قم٘مدُتؿ ُم٤م ّسطم٧م سمف  ٟم٘مػ ومٞمٝم٤م إ

رؤوس اًمزٟم٤مدىم٦م ىمٌٚمٝمؿ--- طم٤موًمقا طمقل ُم٘م٤مل رؤوس اًمزٟم٤مدىم٦م اًم٘مدُم٤مء إذ ىم٤مًمقا--- إذ يم٤من 

 --- وم٠مومّمحقا(6)فم٤مهر شمٕمّٚم٘مٝمؿ سم٤مًم٘مرآن، وإن يم٤من اقمتّم٤مًُم٤م سمف ُِمـ اًمًٞمػ واضمتٜم٤مسًم٤م سمف ُمٜمف

سمٛمٕم٤مٟمٞمٝمؿ، وص٤مطمقا سمًقء وًمئرهؿ، وٟم٤مدوا قمغم ظم٤ٌمي٤م ٟمٙمثٝمؿ--- وَمَٕمَٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمقطمِم٦م، 

ّٓ أن ئمٝمروا اخلالف ّٕوًمٞمٝمؿ واًمرّد قمٚمٞمٝمؿ،  وـم٤مًم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ اًمذًم٦م، وأقمٞمتٝمؿ احلٞمٚم٦م، إ

]سمٛمٕمٜمك أّٟمف ي٘مقل سمٕمد أْن طمّمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمْمٖمط واًمقطمِم٦م وـم٤مًم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ اًمذًم٦م وأشمٕمٌتٝمؿ 

٤م اوٓمروا سم٠مْن ئمٝمروا اخلالف واًمرّد قمغم أّوًمٞمٝمؿ، أي إّن هذا اًمرّد واقمٞمتٝمؿ احلٞمٚم٦م، هٜم

هذا قم٤ٌمرة قمـ شم٘مّٞم٦م، واًمٜمتٞمج٦م هل اًم٘متؾ اًم٘متؾ اًم٘متؾ؛ اإلره٤مب آره٤مب اإلره٤مب!!! 

                                                           

 اًمٗمت٤موى: إؾمًمء واًمّمٗم٤مت-اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، جمٛمقع  (0)

 أي أّن فم٤مهر شمٕمّٚم٘مٝمؿ سم٤مًم٘مرآن قم٤ٌمرة قمـ شم٘مّٞم٦م، طمّتك خيّٚمّمقا أٟمٗمًٝمؿ ُِمـ اًمًٞمػ!!!  (6)
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ّٓ اًم٘متؾ وؾمٗمؽ  هق ُمذه٥م اًمدواقمش، ُمٜمذ اًمّمدر إّول ًمإلؾمالم، ًمٞمس قمٜمدهؿ إ

٤ًمسم٘ملم ُِمـ أئٛمتٝمؿ وىم٤مدُتؿ وؿمٞمقظمٝمؿ اًمدُم٤مء هق يًّٚمؿ وي٘مقل: يرّدون قمغم قمٚمًمئٝمؿ اًم

[ ويّمٌٖمقا يمالُمٝمؿ وُمع هذا ي٘مقل ٓ ي٘مٌؾ، ّٕن هذا قم٤ٌمرة قمـ شم٘مّٞم٦م وسم٥ًٌم اًمْمٖمط!!!

صًٌٖم٤م يٙمقن أًمقح ًمألومٝم٤مم، وأٟمجع ذم اًمٕمقام ُِمـ أؾم٤مس أوًمٞمٝمؿ، ُيدوا سمذًمؽ اعم٤ًمغ 

٤م، يٜمٔمر ويتخٚمّمقا ُِمـ ظمزي اًمِمٜم٤مقم٦م، ومج٤مءت سمٛمخ٤مريؼ شمراءى ًمٚمٖمٌل سمٖمػم ُم٤م ذم احلِم٤مي

اًمٜم٤مفمر اًمٗمٝمؿ ذم ضمذره٤م ومػمى ُمخ اًمٗمٚمًٗم٦م ُيٙمًك حل٤مء اًمًٜم٦ّم، وقُم٘مد اجلٝمٛمّٞم٦م شُمٜمحؾ 

ًٓ ُِمـ اًمٞمٝمقد--- ومراوهمقا  أًم٘م٤مب احلٙمٛم٦م، يرّدون قمغم اًمٞمٝمقد ىمقهلؿ--- ومٞمٙمقٟمقن أؾمقأ طم٤م

وم٘م٤مًمقا: هذا طمٙم٤مي٦م قمؼّم ُّب٤م قمـ اًم٘مرآن، واهلل شمٙمّٚمؿ ُمّرة وٓ يتٙمّٚمؿ سمٕمد ذًمؽ، صمؿ ىم٤مًمقا: 

خمٚمقق، وَُمـ ىم٤مل خمٚمقق، ومٝمق يم٤مومر، وهذا ُِمـ ومخقظمٝمؿ يّمٓم٤مدون سمف ىمٚمقب قمقام  همػم

أهؾ اًمًٜم٦م، وإّٟمًم اقمت٘م٤مدهؿ أّن اًم٘مرآن همػم ُمقضمقد، ًمٗمٔمتف اجلٝمٛمّٞم٦م اًمذيمقر )أي اعمٕمتزًم٦م( 

إذن يمّؾ اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ يتحّدث ومٞمف قمـ إؿمٕمرّي٦م سمٛمّرة، وإؿمٕمرّي٦م اإلٟم٤مث سمٕمنم ُمّرات ]

ُِمـ اعمٕمتزًم٦م، واِّتذوا اًمت٘مّٞم٦م وأظمذوا ُِمـ اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمّٞم٦م وظمدقمقا  وأِّنؿ أًمٕمـ وأظم٨ٌم

!!![--- وأسمٓمٚمقا اًمت٘مٚمٞمد ومٙمّٗمروا اًمٜم٤مس، هذا هق أؾمٚمقب اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمدواقمش أهؾ اًمتٙمٗمػم

ؾمٌح٤من اهلل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م واًمتٞمٛمّٞم٦م ي٘متٚمقن آسم٤مءهؿ وأُمٝم٤مُِتؿ وأزواضَمٝمؿ وقمقاّم اعمًٚمٛملم، ]

رون اعمًٚمٛملم سم٥ًٌم اًمت٘مٚمٞمد، وهٜم٤م ُيت٩ّم قمٚمٞمٝمؿ وي٘مقل: اًمٜم٤مس قمغم اًمت٘مٚمٞمد، ويٙمٗمّ 

 -(0)وأسمٓمٚمقا اًمت٘مٚمٞمد ومٙمّٗمروا آسم٤مءهؿ وأُّمٝم٤مُِتؿ وأزواضَمٝمؿ وقمقام اعمًٚمٛملم!!![

 

                                                           

: 2؛ واًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، ج012: ص6اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م، ج (0)

٦ِم[-232ص ؿَْمَٕمِريَّ ْٕ  ، ]سَم٤مٌب ذِم ِذيْمِر يَماَلِم ا
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بح الصوفّقة!!!  ثالًثا:  بِدعة ذ 

أدي٤من وومرق وُمذاه٥م: ومرق: اًمّمقومّٞم٦م:  أ ـ  مركز الػتوى: العؼقدة اإلشالمّقة:

، رىمؿ اًمٗمتقى: 4,1,6116 , 0364مج٤مدى إومم  62اًمٓمري٘م٦م اخلٚمقشمٞم٦م، اًم٧ًٌم 

61414 - 

ًٓ عمقوع اًمٗمرق اًمّمقومّٞم٦م--- هؾ ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقُم٤مت ُمقصّم٘م٦م قمـ  السمال:}} اؾمتٙمًم

 ـمري٘م٦م سمٛمٍم شمًّٛمك سم٤مًمٓمري٘م٦م اخلٚمقشمّٞم٦م؟ وهؾ ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م )إزهر(

 ُمقىمػ ُمٜمٝم٤م؟ ؿمٙمًرا- 

أُّم٤م سمٕمد: وم١ًٌمال َُمـ قم٤مش ُمع هذه اًمٓمري٘م٦م وؿم٤مرك ذم طمياُت٤م  اإلجابــة:

واؾمتٛمع إمم أوراده٤م شمٌلم أِّن٤م شمِم٤مرك قمٛمقم اعمتّمّقوم٦م ذم اسمتداع إوراد، وووع يمٞمٗمّٞم٤مت 

هل٤م، وشمٕمٞملم أوىم٤مت عمًمرؾمتٝم٤م قمغم ٟمحق همػم ُمٕمٝمقد ذم زُمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ؿ( وزُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ]وهؾ َذسْمُح اجلٕمد ذم قمٞمد إوحك وحت٧م وؾمٚمّ 

اعمٜمؼم، وهؾ اًمتْمحّٞم٦م سمٌنم ذم قمٞمد إوحك، ُمٕمٝمقد ذم زُمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ٌّحٙمؿ اهلل!!![ ُمع اؿمتًمل جم٤مًمًٝمؿ قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمرؾمقل )صغّم اهلل قمٚمٞمف  وؾمّٚمؿ(؟!! ىم

ُمدد "ُمِم٤مخيٝمؿ طمٞم٨م يٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ اعمدد قمالٟمّٞم٦م ضمٝم٤مًرا يم٘مقهلؿ:  ، وسمٌٕمض(0)وآًمف وؾمّٚمؿ(

ؾمٞمدي )ُم٤ًمومٞمز( ُمدد ُمدد، وهذا هق اًمنمك إيمؼم اعمُخِرج ُِمـ اعمِٚم٦م،  ,ي٤م أسمٞمض اًمقضمف

 - {{4142 – 4221اٟمٔمر اًمٗمت٤موى اًمت٤مًمٞم٦م:  

                                                           

ا أهي٤م اعمًٚمٛمقن، هذا هق اًمتٙمٗمػم ًمٚمجٛمٞمع، ٓ يقضمد َُمـ خيرج ُِمـ طمٙمؿ اًمتٙمٗمػم اًمتٞمٛمّل اًمداقمٌّم ظمذو (0)

 اًمتقطمٞمدّي اخلراذّم إؾمٓمقرّي، يمّٚمٙمؿ ذم ظم٤مٟم٦م اعم٘متقًملم، ذم ظم٤مٟم٦م اعم٤ٌمطم٦م إُمقال وإقمراض واًمدُم٤مء!!! 
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اًمّمالة: صالة اجلًمقم٦م: أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م: طمٙمؿ  ب ــ  مركز الػتوى: فؼه العبادات:

، رىمؿ اًمٗمتقى: 01,3,6110 , 0366حمرم  62اًمّمالة ظمٚمػ اإلُم٤مم اعمٌتدع، إرسمٕم٤مء 

3021 - 

 هؾ دمقز اًمّمالة ظمٚمػ أهؾ اًمٌدع ُمثؾ اًمّمقومّٞم٦م؟ السمال:}}

أُّم٤م سمٕمد: ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمٌح٨م قمـ إُم٤مم همػم ُمٌتدع، وم٢مذا َل دمد ؾمقى اعمٌتدع  اإلجابــة:

ٞمؽ سمٜمّمحف وسمٞم٤من احلّؼ ًمف قمًك أْن يتخغّم قمـ سمدقمتف، وم٢مْن َل ي٘مٌؾ ويم٤مٟم٧م سمدقمتف ومٕمٚم

ُمٙمٗمرة يَمَٛمـ يًتٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل أو يدقمق همػم اهلل أو يذسمح ًمٖمػم اهلل، ومال شمّمّؾ ظمٚمٗمف وٓ 

 - {{يّمّح ضمٕمٚمف إُم٤مًُم٤م

أدي٤من وومرق وُمذاه٥م: ومرق: اًمّمقومّٞم٦م:  جـ ــ مركز الػتوى: العؼقدة اإلشالمّقة:

,61,1 , 0364مج٤مدى أظمر  06ًمّٞم٦م--- ُم١مؾّمًٝم٤م--- وأُم٤ميمـ اٟمتِم٤مره٤م، اًمثالصم٤مء اًمِم٤مذ

 - 60632، رىمؿ اًمٗمتقى: 6116

اًمرضم٤مء شمزويدي سمٛمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمّٞم٦م اًم٘م٤مدرّي٦م، ُمـ  السمال:}}

ُم١مؾمًٝم٤م وأُم٤ميمـ اٟمتِم٤مره٤م، وهؾ يقضمد هلؿ ُمقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م أم ٓ؟ وضمزايمؿ اهلل 

 ظمػًما-

أُّم٤م سمٕمد: وم٢من اًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م واطمدة ُِمـ اًمٓمرق اًمّمقومّٞم٦م--- وهذه  :اإلجابــة

اًمٓمري٘م٦م ُمٜمتنمة ذم ُمٍم، وهل٤م وضمقد سم٤مًمٞمٛمـ وومٚمًٓملم وسمٕمض اًمدول اًمٕمرسمّٞم٦م، وـم٤مئٗم٦م 

اًمِم٤مذًمّٞم٦م يمٖمػمه٤م ُِمـ اًمٓمقائػ اعمٜمحروم٦م هل٤م ُمقىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م--- وعمٕمروم٦م رء ُِمـ 
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, 02231  , 1211ذات إرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م:اٟمحراوم٤مت اًمٓمرق اًمّمقومّٞم٦م راضمع اًمٗمت٤موى 

466}}- 

أدي٤من وومرق وُمذاه٥م: ومرق: اًمّمقومّٞم٦م:  د ـ مركز الػتوى: العؼقدة اإلشالمّقة:

، 02,2,6116 , 0364رسمٞمع أظمر  2اًمِم٤مذًمّٞم٦م--- ُم١مؾّمًٝم٤م--- اقمت٘م٤مداُت٤م، اًم٧ًٌم 

 - 02231رىمؿ اًمٗمتقى: 

يقضمد ُمريمز ذم ومٚمًٓملم يًٛمك أشم٤ٌمقمف سم٤مًمِم٤مذًمّٞم٦م وهؿ ُِمـ اًمّمقومّٞم٦م  السمال:}}

 ي٘مقًمقن: إِّنؿ ُِمـ أهؾ اًمًٜم٦م وهيتّٛمقن سم٤مٕمحدّي٦م واًمٌٝم٤مئّٞم٦م-

أُّم٤م سمٕمد: وم٤مًمِم٤مذًمّٞم٦م وإمحدّي٦م واًمٌٝم٤مئّٞم٦م صمالث ـمقائػ ُيٛمع سمٞمٜمٝم٤م  اإلجابــة:

(، وم٠مُّم٤م اًمِم٤مذًمّٞم٦م آٟمحراف قمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ

وإمحدّي٦م ومٝمًم ـمري٘مت٤من ُِمـ اًمٓمرق اًمّمقومّٞم٦م، واٟمحراوم٤مُتؿ يمثػمة ُمِمٝمقرة ُِمـ اًمٖمٚمق ذم 

اعم٘مٌقريـ ودقم٤مئٝمؿ وآؾمتٕم٤مٟم٦م ُّبؿ واًمذسمح واًمٜمذر هلؿ، إمم همػم ذًمؽ ُِمـ إُمقر اعمٜمٙمرة 

احلًـ اًمتل هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ذك أيمؼم سم٤مهلل رّب اًمٕم٤معملم، واًمِم٤مذًمّٞم٦م هؿ أشم٤ٌمع أِّب 

اًمِم٤مذزم--- وإمحدّي٦م هؿ اعمٜمًقسمقن إمم أمحد اًمروم٤مقمل، وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤مهؿ وذيمرٟم٤م 

، واًمٌٝم٤مئّٞمقن هؿ أشم٤ٌمع اًمٌٝم٤مء طمًلم قمكم 04316ؿمٞمًئ٤م ُِمـ خم٤مـمرهؿ ذم اًمٗمتقى رىمؿ: 

 - {{اًمذي اقمت٘مدوا أّٟمف رُّّبؿ---

اًمّمقومّٞم٦م: أدي٤من وومرق وُمذاه٥م: ومرق:  هـ ــ مركز الػتوى: العؼقدة اإلشالمّقة:

، رىمؿ 3,2,6110 , 0366رسمٞمع إّول  04اًمٓمرق اًمّمقومّٞم٦م اعمٕم٤مسة، آصمٜملم 

 - 1211اًمٗمتقى: 
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 ُم٤م هق ظمٓمر اًمّمقومّٞم٦م؟ وهؾ ُيقز اشّم٤ٌمقمٝمؿ؟ السمال:}}

ومال ؿمؽَّ أّن اًمٓمرق اًمّمقومّٞم٦م اعمٕم٤مسة ومٞمٝم٤م يمثػم ُِمـ  أُّم٤م سمٕمد:  اإلجابــة:

واًمّم٤محللم، وشم٘مديؿ اًمٕم٤ٌمدة ًمألضطم٦م واعمِم٤مهد، دقم٤مء  آٟمحراوم٤مت، يم٤مًمٖمٚمق ذم اعمِم٤ميخ 

وهذا ُِمـ اًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمر، وُِمـ شم٠مُمؾ ُم٤م ي٘مقًمف  واؾمتٖم٤مصم٦م وٟمذًرا، وذسمًح٤م، وـمقاوًم٤م، 

ُمِمٝمقرة ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمُتؿ واطمتٗم٤مُٓتؿ قمرف ُمدى   سمٕمض اًمّمقومّٞم٦م اعمٜمتًٌلم إمم ومرق

اخلٓمقرة وآٟمحراف اًمذي وصٚمقا إًمٞمف--- وٓ ؿمؽ أّن ؾم١مال همػم اهلل وـمٚم٥م شمٗمري٩م 

إُمراض وإؾم٘م٤مم وٟمحق ذًمؽ مم٤ّم يٗمٕمٚمف يمثػم ُِمـ  اًمٙمروب ُمٜمف وؾمؽم اًمٕمٞمقب وؿمٗم٤مء 

ّي٦م اًمتقطمٞمد وقمٔمٛمتف، وُمّم٤مدم ًمٚمٗمٓمرة اًمًق اًمّمقومّٞم٦م ذك أيمؼم، ُمٜم٤مىمض ٕصؾ 

اهلل، إو٤موم٦م إمم ُم٤م يتٌٜم٤ّمه يمثػم ُِمـ اًمّمقومّٞم٦م  اًمًٚمٞمٛم٦م، وضمٜمقح ُّب٤م إمم اًمقصمٜمّٞم٦م واًمتٕمّٚمؼ سمٖمػم 

اعمخ٤مًمٗم٦م  ُِمـ اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م يم٤محلٚمقل وآحت٤مد--- ُمع وىمققمٝمؿ ذم اًمٌدع واعمحدصم٤مت 

 قمغم عمٜمٝم٤مج اًمٜمٌّقة وإسارهؿ قمٚمٞمٝم٤م، وشمٕمّٚم٘مٝمؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م واعمٙمذوسم٦م واعمقوققم٦م 

اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(--- وسم٤مجلٛمٚم٦م ومال ُيقز ًمٚمٛمًٚمؿ اشّم٤ٌمع أشم٤ٌمع أي ـم٤مئٗم٦م 

ومرىم٦م ُِمـ هذه اًمٗمرق اًمّمقومّٞم٦م، سمؾ ُي٥م احلذر ُمٜمٝم٤م، واًمٌٕمد قمٜمٝم٤م واًمتحذير ُمٜمٝم٤م،  أو 

اعمزيد قمـ اًمّمقومّٞم٦م وخم٤مـمره٤م ارضمع إْن ؿمئ٧َم إمم: يمت٤مب )شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس( ًمإلُم٤مم  وعمٕمروم٦م 

ويمت٤مب )هذه هل اًمّمقومّٞم٦م( ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ ُِمـ قمٚمًمء إزهر،  ي، اسمـ اجلقز

  -{{ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م( ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ويمت٤مب )اًمّمقومّٞم٦م 

أدي٤من وومرق وُمذاه٥م: ومرق: اًمّمقومّٞم٦م:  و ـ مركز الػتوى: العؼقدة اإلشالمّقة:

، رىمؿ 02,01,6110 , ٥0366م رضم 61اًمؼميٚمقّي٦م، شمٕمريٗمٝم٤م--- وُمٕمت٘مداُت٤م، آصمٜملم 

 - 01140اًمٗمتقى: 
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هؾ دمقز اًمّمالة ظمٚمػ مج٤مقم٦م شمًٛمك )اًمؼميٚمقّي٦م( وهؾ هؿ ُِمـ  السمال:}}

 اًمّمقومّٞم٦م، وُم٤م هق اًمدًمٞمؾ؟ 

وم٢مّن اًمؼميٚمقّي٦م ومرىم٦م صقومّٞم٦م ٟمِم٠مت ذم ُمديٜم٦م سمريكم ذم وٓي٦م  أُّم٤م سمٕمد:  اإلجابــة:

اؿمتٝمرت سم٤مًمٖمٚمق اًمِمديد ذم إٟمٌٞم٤مء اًمؼميٓم٤مين، وىمد  اسمراديش سم٤مهلٜمد أي٤مم آؾمتٕمًمر 

س هذه اًمٗمرىم٦م هق أمحد  رو٤م ظم٤من--- وؾمّٛمك ٟمٗمًف قمٌد اعمّمٓمٗمك،  وإوًمٞم٤مء، وُم١مؾمِّ

ّٓ هلل وطمده- وواوع هذه اًمتًٛمٞم٦م قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ؛    ّٕن اًمٕمٌقدّي٦م ٓ ُيقز أْن شمٍمف إ

  أهؿ اعمٕمت٘مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م قمٜمدهؿ: 

 وؾمّٚمؿ( ٟم٤مئ٥م ُمٓمٚمؼ هلل ؾمٌح٤مٟمف---إّن اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ,0 

إّن إوًمٞم٤مء ُِمـ سمٕمده )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ًمدهيؿ اًم٘مدرة قمغم اًمتٍّمف ,6 

  ذم اًمٙمقن- 

هم٤مًمقا ذم ٟمٔمرُتؿ إمم اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( طمتك أوصٚمقه إمم ُمرشم٦ٌم ,4 

 إًمقهّٞم٦م---

ؾمّٚمؿ( طم٤مض ٟم٤مفمر ٕومٕم٤مل اخلٚمؼ أن يٕمت٘مدون أّن اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و ,3 

  ، وُيٕمٚمقٟمف ٟمقًرا ُِمـ ٟمقر اهلل-وُمٙم٤من، ويٜمٙمرون سمنمّيتف وذم يمّؾ زُم٤من 

 ٓؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء---ُيثقن أشم٤ٌمقمٝمؿ قمغم ا ,2 

ي٘مقًمقن سم٤مإلؾم٘م٤مط: وهل صدىم٦م شمدومع قمـ اعمٞم٧م سمٛم٘مدار ُم٤م شمرك ُِمـ اًمّمالة  ,2 

 وهمػمه٤م--- واًمّمٞم٤مم 
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د اًم٤ٌمـمٚم٦م َُمـ اقمت٘مَده٤م يَمَٗمَر وظمرَج ُِمـ ُمّٚم٦م اإلؾمالم، وٟم٤مسمذ وهذه اًمٕم٘م٤مئ

   -{{اًمتقطمٞمد، وسم٤مًمت٤مزم ومال دمقز اًمّمالة ظمٚمٗمف ُمٜمٝم٩م 

سمدع إذيم٤مر وإدقمٞم٦م: ُم٤م هل اًمٓمرىمّٞم٦م---  ز ـ مركز الػتوى: األذكار واألدعقة:

، رىمؿ اًمٗمتقى: 03,0,6116 , 0366ذو اًم٘مٕمدة  0خم٤مًمٗم٤مُت٤م وأسم٤مـمٞمٚمٝم٤م، آصمٜملم 

04236 - 

ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمرىمّٞم٦م؟ وهؾ صحٞمح أّن هٜم٤مك ـمريً٘م٤م واطمًدا يقصؾ إمم  السمال:}}

ُمٕمروم٦م اهلل؟ وُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م إمم ُمٕمرومتف؟ هؾ صحٞمح أّٟمف ٓ سُمّد ُِمـ ؿمٞمخ طمتك ي٘مقد اًمٜم٤مس إمم 

اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ وَُمـ اشّمٌع هذا اًمِمٞمخ صمؿ ظم٤مًمٗمف، ومٝمق إٟم٤ًمن و٤مّل؟ وُم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمنموقمّٞم٦م 

دّي٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م ه١مٓء اًمِمٞمقخ اعمًٛمقن سم٤مًمت٤مسمٕملم؟ وهؾ هل ُِمـ أوراد إذيم٤مر اًمقر

 اًمرؾمقل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(؟

أُّم٤م سمٕمد: وم٤مًمٓمرىمّٞم٦م ًم٘م٥م يٓمٚمؼ قمغم أٟم٤مس ُِمـ اًمّمقومّٞم٦م ضمٕمٚمقا ٕٟمٗمًٝمؿ  اإلجابــة:

 ـمرىًم٤م، يم٤مًمٓمري٘م٦م اجلٞمالٟمّٞم٦م، واًمروم٤مقمّٞم٦م، واًمِم٤مذًمّٞم٦م، وهمػمه٤م- 

سمِْدقِمٞم٦م همػم ُمْمٌقـم٦م سم٤مًمنمع، سمؾ اظمؽمقمٝم٤م أصح٤مُّب٤م ُِمـ قمٜمد  وهل ذم جمٛمٚمٝم٤م ـمرق

أٟمٗمًٝمؿ--- وذم هذه اًمٓمرق ُِمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمِمٓمح٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م ُم٤م شمٜمٙمره 

اًمٕم٘مقل اًمّمحٞمح٦م، واًمٗمٓمر اًمًٚمٞمٛم٦م، وًمذًمؽ اؿمؽمط يمثػم ُِمـ أصح٤مب اًمٓمرق عمٕمروم٦م 

وأوضمٌقا قمغم اعمتٚم٘مل شمٚم٘مٞمٝم٤م قمـ ُمِم٤ميخ اًمٓمرق،  ,يمًم يريدون ,شمٚمؽ اًمٓمرق وومٝمٛمٝم٤م

إًمٖم٤مء قم٘مٚمف وومٝمٛمف قمٜمد شمٚم٘مٞمف ُِمـ ؿمٞمخف ًمٞمٚم٘مل قمٚمٞمف اًمِمٌف وإسم٤مـمٞمؾ ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م، 

وووٕمقا شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمٔم٤معم٦م: يمـ سملم يدي اعمريد يم٤معمٞم٧م سملم يدي ُمٖمًٚمف--- إمم همػم 

يمِمػ قمقاره٤م،  ,أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ,ذًمؽ ُِمـ إسم٤مـمٞمؾ اًمتل ُي٥م قمغم أهؾ احلؼ
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ِن٤م، وأِّن٤م ـمرق ُمٚمتقي٦م، وؾمٌؾ ُمتٗمرىم٦م سمٕمٞمدة قمـ هدي اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وسمٞم٤من سمٓمال

وآًمف وؾمّٚمؿ( وأصح٤مسمف، ىم٤مل إًمقد ذم يمت٤مسمف )هم٤مي٦م إُم٤مين ذم اًمرد قمغم اًمٜمٌٝم٤مين(: 

 ّٓ وأقمٔمؿ اًمٜم٤مس سمالء ذم هذا اًمٕمٍم قمغم اًمديـ واًمدوًم٦م ُمٌتدقم٦م اًمروم٤مقمّٞم٦م، ومال دمد سمدقم٦م إ

قرده٤م وُم٠مظمذه٤م، ومذيمرهؿ قم٤ٌمرة قمـ رىمص وهمٜم٤مء، واًمتج٤مء وُمٜمٝمؿ ُمّمدره٤م، وقمٜمٝمؿ ُم

ؽ احلّٞم٤مت--- إمم همػم ذًمؽ ُِمـ  ًْ إمم همػم اهلل، وقم٤ٌمدة ُمِم٤مخيٝمؿ وأقمًمهلؿ قم٤ٌمرة قمـ َُم

اًمؽّمه٤مت وإيم٤مذي٥م، وًمق ذهٌٜم٤م ٟمًت٘ميص ُم٤م ؾمّٓمروه ُِمـ يمذب وظمزي ًمٓم٤مل اًمٙمالم، 

ًمف ىمٚم٥م ؾمٚمٞمؿ وومٓمرة ؾمقّي٦م،  وًمٙمـ ذيمر اًمٌٕمض يدّل قمغم اًمٙمّؾ، وذم هذا يمٗم٤مي٦م عمَـ يم٤من

 ودمّرد ًم٘مٌقل احلّؼ- 

واخلالص٦م: إّن هذه اًمٓمرق وإوراد اًمتل شُمرّدده٤م اًمّمقومّٞم٦م ـمرق سم٤مـمٚم٦م، وأذيم٤مر 

خمؽمقم٦م، وىمد شمٙمقن ُمنموقم٦م ذم ذاُت٤م، ًمٙمٜمّٝم٤م ُمزضم٧ْم سمٖمػمه٤م، وُأّدي٧ْم سمٙمٞمٗمٞم٤مت وهٞمئ٤مت 

 -{{ِّترضمٝم٤م قمـ أصؾ ُمنموقمّٞمتٝم٤م---

أدي٤من وومرق وُمذاه٥م: ومرق: ُمذاه٥م  اإلشالمّقة:ح ـ مركز الػتوى: العؼقدة 

,2,6 , 0366ذو اًم٘مٕمدة  63أظمرى: إمحدّي٦م--- ٟمًٌتٝم٤م واعمآظمذ قمٚمٞمٝم٤م، إرسمٕم٤مء 

 - 04316، رىمؿ اًمٗمتقى: 6116

 َُمـ هؿ إمحدّي٦م؟ وُم٤م هق ظمٓمرهؿ؟ السمال:}}

أُّم٤م سمٕمد: وم٢مّن إمحدّي٦م ـم٤مئٗم٦م ُِمـ ـمقائػ اًمّمقومّٞم٦م شمٜم٥ًم إمم أمحد  اإلجابــة:

اًمروم٤مقمل، وهذه اًمٓم٤مئٗم٦م ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ إًمقد ذم هم٤مي٦م إُم٤مين ذم اًمرّد قمغم اًمٜمٌٝم٤مين: 

 ّٓ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس سمالء ذم هذا اًمٕمٍم قمغم اًمديـ واًمدوًم٦م ُمٌتدقم٦م اًمروم٤مقمّٞم٦م، ومال ٟمجد سمدقم٦م إ

، واًمتج٤مء وُمٜمٝمؿ ُمّمدره٤م، وقمٜمٝمؿ ُمقرد
ٍ
ه٤م وُم٠مظمذه٤م، ومذيمرهؿ قم٤ٌمرة قمـ رىمص وهمٜم٤مء
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ؽ احلّٞم٤مت، ورهمؿ هذا يمّٚمف، وم٘مد  ًْ إمم همػم اهلل، وقم٤ٌمدة ُمِم٤مخيٝمؿ، وأقمًمهلؿ قم٤ٌمرة قمـ َُم

هـ( احلّض اًمِمديد قمغم 206,211قمرف قمـ ؿمٞمخ هذه اًمٓمري٘م٦م وهق أمحد اًمروم٤مقمل )

ّؾ اًمٓمرق اسمتدقمٝم٤م أصح٤مُّب٤م، ؾم٤مسمً٘م٤م ىم٤مل: يماًمًٜم٦م، واضمتٜم٤مب اًمٌدقم٦م، وُِمـ أىمقاًمف ذم ذًمؽ: ]

وهذا يم٤مؿمػ ًمٜم٤م قمـ  أؾمٚمقب اًمتٞمٛمّٞم٦م، وم٢مِّنؿ ذم ُم٘م٤مم ُيت٤مج أْن يٙمّٗمر اًمِمٞمقخ وإئّٛم٦م اًمتل 

يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م أصح٤مب اًمٗمٙمر، أصح٤مب اًمٓمري٘مّٞم٦م، أصح٤مب اًمّمقومّٞم٦م، أصح٤مب 

اإلُم٤مُمّٞم٦م، أصح٤مب اعمٕمتزًم٦م، أصح٤مب إؿمٕمرّي٦م، وذم ُم٘م٤مم آظمر يريد أْن ُيت٩م قمٚمٞمٝمؿ 

ل: ؿمٞمخٙمؿ ٓ ي٘مقل ُّبذا، ؿمٞمخٙمؿ يمّٗمريمؿ، ؿمٞمخٙمؿ اٟمت٘مديمؿ، هذا أؾمٚمقب يًتٕمٛمٚمف ي٘مق

ّٓ ؾمّٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدو، وُم٤م اٟمتٍم دائًًم!!! [ ُم٤م ُت٤مون ىمقم سم٤مًمًٜم٦ّم وأَّهٚمقا ىمٛمع اًمٌدقم٦م إ

ّٓ رزىمٝمؿ اهلل هٞم٦ٌم ُِمـ قمٜمده، وٟمٍمهؿ وأصٚمح  ىمقم ًمٚمًٜم٦ّم وىمٛمٕمقا اًمٌدقم٦م وأهٚمٝم٤م إ

اًمٙمالم سمًم ىم٤مًمف قمغم اًمّمقومّٞم٦م واًمٓمري٘مّٞم٦م؟!! هق قمٜمده اًمٓمري٘م٦م  وُم٤م قمالىم٦م هذاؿم٠مِنؿ، ]

اًمّمقومّٞم٦م هل ؾمٜم٦ّم وقمٜمده اإلره٤مب اًمداقمٌّم اًمتٙمٗمػمّي هق سمدقم٦م، ومٝمذا اًمٙمالم يٜمٓمٌؼ 

قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٕومم وًمٞمس قمغم أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف، وـمًٌٕم٤م يمّؾ ُِمـ أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف أصح٤مب 

أهؾ اًمٌدقم٦م، ومٕمٚمٞمف أن خُيرج ٟمٗمًف ُِمـ  اإلره٤مب واًمداقمِمّٞم٦م يِمٛمٚمف يمالم ؿمٞمخف سم٠مّٟمف ُِمـ

ـّ أشم٤ٌمع هذه اًمٓمري٘م٦م ُمِمٝمقرون سم٤مًمٙمذب قمغم ؿمٞمخٝمؿ، وًمذا ىمٞمؾ ذم اًمٌدقم٦م!!! [ وًمٙم

اعمثؾ: ٓ شم٘مقًمقا أيمذب ُِمـ اًمٞمٝمقد قمغم اهلل، وًمٙمـ ىمقًمقا أيمذب ُِمـ إمحدّي٦م قمغم 

 اجلزء ؿمٞمخٝمؿ، وىمد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ؿمٞمًئ٤م ُِمـ سمدقمٝمؿ وجم٤مدٓت ضمرت سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ذم

 - {{( ُِمـ اًمٗمت٤موى ومٚمػمضمع إًمٞمف00)

ي٘مقًمقن هذا اًمٙمالم قمغم  "ٓ شم٘مقًمقا أيمذب قمغم اهلل ُِمـ اًمٞمٝمقد---"إّن ىمقًمف: أىمقل: 

اًمِمٞمٕم٦م وقمغم همػم اًمِمٞمٕم٦م، وأيًْم٤م ي٘مقًمقن: اًمِمٞمٕم٦م أئّٛمتٙمؿ ي٘مقًمقن يمذا، ُمِم٤مخيٙمؿ ي٘مقًمقن 

ة ظم٤مًمٗمقا رأي أئّٛم٦م يمذا، قمٚمًمؤيمؿ ي٘مقًمقن يمذا، إذن ًمٜم٘مٌؾ ُمٕمٙمؿ وًمٜمًّٚمؿ؛ إؿم٤مقمر
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إؿمٕمرّي٦م، واعمٕمتزًم٦م ظم٤مًمٗمقا رأي أئّٛم٦م اعمٕمتزًم٦م، واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م أو همػم اإلُم٤مُمّٞم٦م ظم٤مًمٗمقا 

أئّٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م، واًمّمقوّمٞم٦م ظم٤مًمٗمقا أئّٛم٦م اًمّمقومّٞم٦م، أيـ أٟمتؿ ُِمـ ه١مٓء؟!! إذن ُمِم٤ميخ إُّم٦م 

واًمِمٞمٕم٦م سمٙمّؾ قمٜم٤مويٜمٝمؿ اإلؾمالُمّٞم٦م ُمِم٤ميخ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُِمـ إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م واًمّمقومّٞم٦م 

ُِمـ اعمًٚمٛملم ُِمـ اًمت٤مسمٕملم، ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُِمـ شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم، ُِمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، ُِمـ قمٚمًمء 

إُّم٦م، أيـ أٟمتؿ قمٜمٝمؿ؟!! قمـ ـمرىمٝمؿ؟!! قمـ أطمٙم٤مُمٝمؿ؟!! قمـ ومت٤مواهؿ؟!! إّٟمف ٟمٗم٤مق ذم 

ٟمٗم٤مق!!! شم٘مقًمقن: أٟمتؿ )ٟمحـ( ًمٞمس قمغم ظمّط أهؾ اًمٌٞم٧م، إذن أيـ أٟمتؿ ُِمـ أهؾ 

ٌٞم٧م؟!! ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م يمذسمٜم٤م قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م، أيمذب اًمٙم٤مذسملم، واًمّمقومّٞم٦م أيمذب اًم

اًمٙم٤مذسملم، وإؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م أيمذب اًمٙم٤مذسملم، إذن أيـ أٟمتؿ أهّي٤م اًمّم٤مدىمقن؟!! ي٤م 

أصدق اًمّم٤مدىملم!!! ي٤م أهؾ اإلره٤مب واًمتٙمٗمػم!!! أيـ أٟمتؿ؟!! أيـ صدىمٙمؿ؟!! أيـ 

ٌٞم٧م؟!! أيـ إرؿم٤مدات وشمٜمٌٞمٝم٤مت ورواي٤مت أهؾ أىمقال أهؾ اًمٌٞم٧م؟!! أيـ أطمٙم٤مم أهؾ اًم

اًمٌٞم٧م؟!! أيـ أطمٙم٤مم اًمّمقومّٞم٦م وأئّٛم٦م اًمّمقومّٞم٦م؟!! أيـ إرؿم٤مدات وأطمٙم٤مم وـمرق 

وشمٜمٌٞمٝم٤مت ويمت٥م اًمّمقومّٞم٦م؟!! أيـ أٟمتؿ ُمٜمٝم٤م؟!! وأيـ أٟمتؿ ُِمـ أئّٛم٦م إؿم٤مقمرة 

 !!!واعمٕمتزًم٦م؟!! يْمحٙمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ

 

 رابًعا: افساء وجريؿة بشعة كؽراء!!!

( قم٤مم، 011هق أطمد أيمؼم ؿمٞمقخ ؾمٞمٜم٤مء، رضمؾ صقذّم زاهد ضير، قمٛمره دم٤موز )

يم٤من ُمٕمّٚمًًم وىمدوة ًمٚمٜم٤مس ذم اًمت٘مقى واًمزهد وإظمالق، وقمغم اًمٕم٤مدة واعمٜمٝم٩م إصٞمؾ ذم 

اًمٙمِذب وآومؽماء واًمتٙمٗمػم واًمذسمح وىمٓمع اًمرىم٤مب، وم٘مد اّدقمك شمٜمٔمٞمؿ داقمش اإلره٤مِّب أّٟمف 

ٓمع رىمٌتف، سمدقمقى أّٟمف يم٤مهـ ؾم٤مطمر دضّم٤مل ويٜمنم اًمنمك ذسمح أسم٤م طمّراز سمحّد اًمًٞمػ وىم
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سم٤مهلل!! وم٠مّي ضمريٛم٦م وىمٌح وسمدقم٦م ظمٓمػمة ذم ىمتؾ إوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم اًمزّه٤مد، وم٠مظمزايمؿ اهلل ي٤م 

ٌّٚمؽ اهلل  ُم٤مرىم٦م وًمٕمٜمٙمؿ وأئٛمتٙمؿ اًمْم٤مًّملم اعمْمّٚملم، وَرمِحَؽ اهلل ي٤م ؿمٞمخٜم٤م أسم٤م طمراز وشم٘م

ًٓ طمًٜم٤ًم وضمٕمٚمؽ ذم اجلٜم٤من ُمع اًمِمٝم لم، واًمًالم داء واًمّم٤محللم وإٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمىمٌق

 قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم-

 

ٔٓ٘ ّالشاب األِمَزد!!! 9أصطْرٗ )  (: دعْٗ للْثي

وم٤مإلٟم٤ًمن ىمد يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف--- ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: 

رسّمف، وم٢مْن يم٤من  وًمٙمـ ٓ سُمّد أن شمٙمقن اًمّمقرة اًمتل رآه ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم

، وىم٤مل أيًْم٤م: (0)إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ُمٓم٤مسمً٘م٤م ُأيت ُِمـ اًمّمقر وؾمٛمع ُِمـ اًمٙمالم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ

 وًمٞمس ذم رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م يتٕمٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ وإّٟمًم ذًمؽ سمح٥ًم

ٓمر طم٤مل اًمرائل وصّح٦م إيًمٟمف ووم٤ًمده واؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مًمف واٟمحراومف، وىمقل َُمـ ي٘مقل: ُم٤م ظم

سم٤مًم٤ٌمل أو دار ذم اخلٞم٤مل وم٤مهلل سمخالومف وٟمحق ذًمؽ إذا محؾ قمغم ُمثؾ هذا يم٤من حَمٛماًل 

صحٞمًح٤م؛ ومال ٟمٕمت٘مد أّن ُم٤م ِّتّٞمٚمف اإلٟم٤ًمن ذم ُمٜم٤مُمف أو ي٘مٔمتف ُِمـ اًمّمقر أّن اهلل ذم ٟمٗمًف ُمثؾ 

ره٤م اإلٟم٤ًمن  ذًمؽ، وم٢مّٟمف ًمٞمس هق ذم ٟمٗمًف ُمثؾ ذًمؽ، سمؾ ٟمٗمس اجلـ واعمالئٙم٦م ٓ يتّمقَّ

ره ذم ُمٜم٤مُمف وي٘مٔمتف، وإن ويتخّٞمٚمٝم ٤م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م، سمؾ هل قمغم ظمالف ُم٤م يتخّٞمٚمف ويتّمقَّ

٤ًٌم ُمِم٤مًُّب٤م هل٤م وم٤مهلل شمٕم٤ممم أضمّؾ وأقمٔمؿ  -  (6)يم٤من ُم٤م رآه ُمٜم٤مؾم

                                                           

 -462: ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)

 -462: ص0ٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، جاسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شم (6)
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إذن ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: إّن اإلٟم٤ًمن يرى رسّمف ذم اعمٜم٤مم، وٓ شمقضمد قمٜمده أّي ُمِمٙمٚم٦م هٜم٤م!!! 

، أي ٓ مت٤مصمؾ احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ي٘مقل: اًمّمقرة اًمتل يرى ومٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمٓم٤مسم ٘م٦م مت٤مًُم٤م سمِمٙمؾ يمكمًّ

سمتًمُمٝم٤م، وإّٟمًم شمقضمد ُمِم٤مُّب٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم، وُم٘مدار هذه اعمِم٤مُّب٦م واًمتًمصمؾ واعمٓم٤مسم٘م٦م يتٜم٤مؾم٥م ُمع 

إيًمن اإلٟم٤ًمن، إذ يمّٚمًم ازداد إيًمن اإلٟم٤ًمن يمّٚمًم ازدادْت ضمٝم٤مت اًمتٓم٤مسمؼ واعمِم٤مُّب٦م 

ر إؿمٙم٤مل ُمٗم٤مده: إّن رؤي٦م اهلل  ذم اعمٜم٤مم ومٞمٝم٤م ٟم٘مص وقمٞم٥م، واسمـ وص٤مرت آيمد، وىمد يتّمقَّ

شمٞمٛمٞم٦م يدومع هذا اإلؿمٙم٤مل سم٠مّن اًمٜم٘مص واًمٕمٞم٥م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرائل؛ أي يتٕمّٚمؼ سمّمّح٦م إيًمن 

اًمرائل واؾمت٘م٤مُمتف وسمٗم٤ًمد إيًمٟمف واٟمحراومف، وُِمـ هٜم٤م وم٢مّن أي رء خيٓمر سم٤مًم٤ٌمل ودار قمٚمٞمف 

ره اإلٟم٤ًمن وم٢مّن اهلل سمخالومف،  ي٘مقل:   ُمثؾ هذا يم٤من حَمٛماًل إذا مُحؾ قمغم"اخلٞم٤مل وشمّمقَّ

، ٓطِمظ: أي رء خيٓمر قمغم اًم٤ٌمل أو أي رء دار ذم اخلٞم٤مل وم٤مهلل سمخالومف، "صحٞمًح٤م---

وم٢مّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يرى سمذًمؽ، وم٢مذا ضم٤مء إٟم٤ًمن وىم٤مل: إّٟمٜمل ٓ أقمرف ُم٤مهٞم٦م اهلل )ويمٚمٜم٤م ٓ 

دار ذم اخلٞم٤مل ٟمٕمرومٝم٤م سمٙمّؾ شم٠ميمٞمد(، ومٞم٘م٤مل ًمف: ًمٞمس يمٛمثٚمف رء، أي يمّٚمًم ظمٓمر ذم اًم٤ٌمل أو 

وم٤مهلل سمخالومف؛ ّٕٟمف ٓ يقضمد مم٤مصمٚم٦م وُمِم٤مُّب٦م ًمف أسمًدا، وهذا اًمٙمالم ٓ ي٘مٌٚمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؛ ّٕٟمف 

يمالم اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمِمٞمٕم٦م وأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وأُمػم اعم١مُمٜملم واًمٜمٌل ويمالم إٟمٌٞم٤مء 

يٕمٜمل أّن اسمـ  واعمرؾمٚملم )قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف أشمؿ اًمتًٚمٞمؿ(، وهذا

شمٞمٛمٞم٦م يريد ٟمٗمل اعمِم٤مُّب٦م اًمت٤مُّم٦م؛ أي وم٘مط ٟمٗمل اًمتجًٞمؿ اعمثكم إؾمٓمقري؛ دمًٞمؿ اًمِم٤مب 

إُمرد، أُّم٤م سم٤مىمل اًمتًمصمؾ واعمِم٤مُّب٦م، وم٢مّٟمف ٓ ي٘مٌؾ سمٜمٗمٞمٝم٤م، ّٕن أؾم٤مس اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري 

 اًمقَّهل اًمتٞمٛمل يٕمتٛمد قمغم اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف، وأظمذ اًمّمٗم٤مت واًمٕمٜم٤مويـ اًمتل أشم٧م ذم

اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم فم٤مهره٤م، ومال ي٘مٌؾ سم٤مًمت٠مويؾ أسمًدا، وم٠مٟم٧م إذا ٟمٗمٞم٧َم يمّؾ شمِمٌٞمف، وم٘مد 

ٞم٤ًّم، ومحتك هذا اًمٙمالم )ُم٤م خيٓمر قمغم اًم٤ٌمل أو دار قمٚمٞمف  رت اًمٗمٙمر اًمتٞمٛمل يمٚمِّ خ٧م وومجَّ ومخَّ

 اخلٞم٤مل( ٓ سُمّد ُِمـ أن يٛمّر قمغم ُم٘مٞم٤مس اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل!!!  
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 هنا أمور:

شمٞمٛمّٞم٦م سمّمّح٦م اقمت٘م٤مدات اعمنميملم وشمٕمّدد آهلتٝمؿ وصّح٦م هذا إىمرار ُِمـ اسمـ  ـ0

قم٤ٌمداُتؿ، ومٙمّؾ ُمٜمٝمؿ يرى رسّمف سم٤مًمّمقرة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٓقمت٘م٤مده ذم رسّمف، ومَٛمـ يٕمت٘مد ذم رسّمف 

اًمّمٜمٛمّٞم٦م اًمقصمٜمّٞم٦م، ومػماه سمًم يٜم٤مؾم٥م هذا، وخي٤مـمٌف رسّمف وهق قمغم هذه اًمّمقرة اًمتل رآه ومٞمٝم٤م، 

هذا اًمرّب اًمذي رآه سم٤مًمّمقرة اعمٜم٤مؾم٦ٌم عمٕمت٘مده، وي٠مظمذ شمٕم٤مًمٞمٛمف وأطمٙم٤مُمف اًمديٜمّٞم٦م ُِمـ 

ومتّمّح قم٤ٌمدة إصٜم٤مم؛ ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أُمر ُّب٤م؛ ّٕٟمف أشمك ًمٚمٕمٌد اًمقصمٜمل سمّمقرة هذا 

اًمّمٜمؿ أو ذاك، ومٝمذا هق أُمر اهلل وقمغم اًمٕمٌد اإلـم٤مقم٦م، وهٙمذا شمّمّح قم٤ٌمدة َُمـ يٕمٌد 

ؿمخ٤مص ُِمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن، سمٜم٤مًء اعمالئٙم٦م واجلـ وقمٞمًك وقمزير )قمٚمٞمٝمًم اًمًالم( وسم٤مىمل إ

قمغم شمقطمٞمد اًمتٞمٛمٞم٦م وشمٗمٙمػمهؿ ٟم٘مقل ُّبذا أو أْن ومٙمر اًمتٞمٛمّٞم٦م وشمقطمٞمدهؿ يًتٚمزم ذًمؽ، 

وُِمـ هٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م أْن ٟمٚمتٗم٧ْم إمم أّن أهؾ أظمرة واًمديـ وإظمالق واإلٟمّم٤مف واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م 

قث ظم٤مّص٦م ُِمـ إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م يٕمّدون اًمٌحقث اًمٗمٚمًٗمّٞم٦م واًمٙمالُمّٞم٦م سمح

وشمٓمرح ذم طمٚم٘م٤مت اًمدروس ٕهؾ آظمتّم٤مص ومتحّمؾ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت واعمح٤مورات 

واعمٜم٤مفمرات واعمٓم٤مرطم٤مت واًمردود واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت وإظمذ واًمٕمٓم٤مء ذم جم٤مهل٤م اًمٕمٚمٛمل اخل٤مّص 

سمٚمح٤مظ أّن اإلٟم٤ًمن إذا يم٤من ذم اعمًتقى إىمؾ ُِمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمٚمقُم٦م ًمٞمس قمٜمده أوًمٞم٤مت 

إمم اًمٌحقث اًمٙمالُمّٞم٦م واًمٗمٚمًٗمّٞم٦م؛ ِّٕن٤م ممٙمـ أْن شم١مدِّي  ومٞمّمٕم٥م أْن يدظمؾ هذا اإلٟم٤ًمن

سمف إمم آٟمحراف، وأُّم٤م اًمٌحقث إىمؾ ظمٓمقرة  يم٤مًمٌحقث احلقزوّي٦م ُِمـ اًمتٗمًػم وأصقل 

اًمٗم٘مف، وم٢مّٟمف يقضمد اًمٙمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ٓ شمتحّٛمٚمٝم٤م ًمذًمؽ اٟمحروم٧ْم واّدقم٧ْم ُم٤م اّدقم٧ْم، ومٙمٞمػ 

ظم٤مّص٦م وحتذير ظم٤مّص؛ أي إّن أهؾ أظمرة ذم سمحقث اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م، وهذه وصّٞم٦م 

وإظمالق واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ُِمـ ؿمٞمٕم٦م وأؿم٤مقمرة وُمٕمتزًم٦م خي٤مومقن قمغم اًمٜم٤مس وقمغم أٟمٗمًٝمؿ طمتك 

ٓ يدظمؾ سمٜمل اًمٌنم ذم ؿمٌٝم٦م وومتٜم٦م واٟمحراف ووالًم٦م ويٙمقٟمقن هؿ اًم٥ًٌم ذم والًمتٝمؿ 
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 سمخزقمٌالت واٟمحراومٝمؿ، ًمٙمـ َُمـ ٓ يٛمٚمؽ اًمديـ وإظمالق واًمرمح٦م واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ي٠ميت

طمِمق ُِمـ هٜم٤م وهٜم٤مك ويٓمرطمٝم٤م قمغم قمقام اًمٜم٤مس، وُِمـ هٜم٤م وىمع اًمٙمثػم ُِمـ قمقام اًمٜم٤مس ذم 

شمٖمرير ووالًم٦م أهؾ اًمتٙمٗمػم احلِمقّي٦م أصح٤مب اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل اًمْم٤مل اًمتٙمٗمػمي اًم٘م٤مشمؾ، 

ومْماًل قمـ ذًمؽ وطمتك ٓ يٗمقشمٜمل وم٢مّٟمٜمل أطم٤مول أْن آيت سم٠مُمثٚم٦م وٟم٘مقو٤مت وشمٓمٌٞم٘م٤مت 

ٓم ًَّ ٦م طمتك شمٙمقن قم٤مُم٦م وؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمجٛمٞمع؛ ّٕن اًمٖمرض هق أّٟمٜم٤م ٟمريد أْن ٟمٌٓمؾ وقم٤ٌمرات ُمٌ

وم٘مف اًمتٞمٛمّٞم٦م ذم اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري اًمقَّهل اخلراذم اًمداقمٌم اًمتٙمٗمػمي، وُِمـ هٜم٤م ٟمريد أْن 

ر ُّبؿ ممَـّ يٜمخدع سم٠مومٙم٤مر اًمتٙمٗمػميـ وأهؾ اًمتٗمخٞمخ  يّمؾ اًمٙمالم ًممظمريـ ظم٤مّص٦م اعمٖمرَّ

ّح قم٤ٌمدة اًمّمٚم٤ٌمن واًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م واًمًًمء مج٤مقم٦م اًمدوًم٦م اعم٤مرىم٦م!!! وشمّم

واهلقاء وإرض واًمٓمٞمقر واًمٌ٘مر واًمٗمٞمؾ واًمثٕم٤مسملم واًمٗمئران وهمػمه٤م ُِمـ آهل٦م ُمٜمتنمة ذم 

يمّؾ سم٘م٤مع وأص٘م٤مع إرض، وم٢مّٟمف اهلل ىمد أشمك سمّمقر ودمّٚمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م طم٥ًم ُمًتقي٤مت إيًمن 

ّٓ اًمتؼّمك واًمتنّمف سمٜمٌ ---إ ّٓ ---إ ّٓ ّل اهلل اخل٤مشمؿ إُملم قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة اًمٜم٤مس، إ

واًمتًٚمٞمؿ وزي٤مرة ىمؼمه اًمنميػ وىمٌقر إوًمٞم٤مء واًمزي٤مرة اًمنمقمّٞم٦م اًمتل يٛمتثٚمٝم٤م اعمًٚمٛمقن 

ُم٦ٌم  اعمحّٛمدّيقن ُِمـ اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م، ومٝمذه اًمزي٤مرُة اعم٠مُمقر ُّب٤م أو اعمًٛمقح ُّب٤م ذقًم٤م حمرَّ

 ن اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝم٤م!!!      وممٜمققم٦ٌم قمٜمد شمقطمٞمد اعم٤مرىم٦م إؾمٓمقري ويذسمحق

وًمٙمـ ٓ سُمّد أْن شمٙمقن اًمّمقرة اًمتل رآه ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم ىم٤مل:  ـ6

ح٧َم طمدي٨َم اًمِم٤مّب إُْمَرد اجلَْٕمد اًمَ٘مَٓمط، وم٠مّي صٗم٦م رسّمف ، ؾم١ماًمٜم٤م ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: إّٟمؽ صحَّ

ُِمـ هذه اًمّمٗم٤مت ُمقضمقدة ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمحٞم٨م شمتحّ٘مؼ اعمِم٤مُّب٦م اًمتل ٓ سُمّد ُمٜمٝم٤م يمًم 

شم٘مقل؟!! وهؾ درضم٦م اإليًمن واًمٞم٘ملم اًم٘مّمقى قمٜمد رؾمقل اهلل إُم٤مم اعمقطمديـ قمٚمٞمف وقمغم 

ًٚمٞمؿ شمًتٚمزم أْن يٙمقن اًمتِم٤مسمف ذم يمّؾ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة طمّتك حتّ٘مؼ آًمف اًمّمالة واًمت
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اعمٓم٤مسم٘م٦م، ومٞمث٧ٌم اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد اًم٘مٓمط؟!! إذن ُم٤مذا أسم٘مٞم٧م ٕهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ 

 اِّتذوا قمٞمًك إهل٤ًم؟!! 

، وُِمـ ٓ سُمّد أن شمٙمقن اًمّمقرة--- ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم رسمفوىم٤مل:  ـ4

٤من ُمٕمت٘مد ظم٤مّص ذم رسّمف، وقمغم إىمّؾ ي٘م٤مل: إّٟمف ًمٙمّؾ ُمّٚم٦م أو ـم٤مئٗم٦م أو اعمٕمٚمقم أّن ًمٙمّؾ إٟمً

ٟمِحٚم٦م أو دي٤مٟم٦م اقمت٘م٤مد ذم اًمرّب خيتٚمػ قمـ اقمت٘م٤مد أظمريـ، ومٝمؾ يتٗمّْمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمتٞمٛمّٞم٦م 

ومٞم٘مقًمقن ًمٜم٤م ُم٤م هل اًمّمقرة اًمتل ؾمػماه٤م قمٌدة اًمِمٞمٓم٤من اًمذيـ يٕمت٘مدون أّن رُّّبؿ 

٦م اًمٌ٘مر أو اًمٗمٞمؾ أو اًمٗم٠مر أو اًمٜم٤مر أو همػمه٤م؟!! وىمد أيّمد اًمِمٞمٓم٤من، يمًم يٕمت٘مد همػمهؿ سمرسمقسمٞمّ 

شمٞمٛمّٞم٦م هذه اًم٘مْمّٞم٦م ذم شمٜم٤مؾم٥م وشمِم٤مسمف صقرة اهلل ُمع إيًمن واؾمت٘م٤مُم٦م اًمِمخص وُمع وم٤ًمده 

وًمٞمس ذم رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مص واٟمحراومف، وأيّمد أّٟمف ٓ ٟم٘مص وٓ قمٞم٥َم ومٞمٝم٤م!!! ىم٤مل: 

 ذًمؽ سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل وصّح٦م إيًمٟمف ووم٤ًمده وٓ قمٞم٥م يتٕمّٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ وإّٟمًم

 !!! واؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مًمف واٟمحراومف

وم٢مْن يم٤من إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ُمٓم٤مسمً٘م٤م أيت ُِمـ اًمّمقر وؾمٛمع ُِمـ اًمٙمالم ُم٤م وىم٤مل:  ـ3

، اعمٓم٤مسم٘م٦م ُمع أي رء؟!! هؾ يٙمقن إيًمٟمف واقمت٘م٤مده سمٚمح٤مظ ُمٓم٤مسم٘متف ًمٙمالم يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ

ومت٠ميت صقر اهلل ذم اًمرؤي٤م ويمالُمف ُمِم٤مًُّب٤م ًمتٚمؽ وصقر ُمقضمقدة وحمٗمقفم٦م قمٜمده ُمًًٌ٘م٤م 

أو ي٘مّمد أّن  ,ُِمـ أيـ طمّمؾ قمغم شمٚمؽ اعمحٗمقفم٤مت؟!! ,اًمّمقر واًمٙمالم اعمحٗمقفم٦م

إيًمٟمف واقمت٘م٤مده سمٚمح٤مظ ُمٓم٤مسم٘متف ًمإليًمن واعمٕمت٘مد اًمذي يديـ سمف ويتٌٕمف ويٕمت٘مد سمف؟!! وهٜم٤م 

ده اًمٌقذّي أو اًمقصمٜمّل أو اًمٞمٝمقدّي اًم١ًمال ذم أّن اإلٟم٤ًمن اعمتدّيـ واعمٚمتزم ضمًدا سمديٜمف وُمٕمت٘م

أو اًمٜمٍمايّن أو اعمجقّد أو اًمّم٤مسمئّل أو احلرايّن، ومٝمؾ ؾمػمى اهلل ويًٛمع يمالُمف ذم اًمرؤي٤م 

سمٜمٗمس اًمّمقرة واًمٙمالم اًمتل يراه ويًٛمٕمف ومٞمٝم٤م اًمّم٤محلقن اعم١مُمٜمقن واًمرؾمقل إُملم 
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إُمرد اجلٕمد )قمٚمٞمف وقمٚمٞمآًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ(، ومػموٟمف مجٞمًٕم٤م قمغم صقرة اًمِم٤مب 

اًم٘مٓمط؟!! يٕمٜمل اعمٓم٤مسم٘م٦م سمٚمح٤مظ آقمت٘م٤مد، يمّٚمًم ازداد إيًمًٟم٤م ازداد اًمتِم٤مسمف، أن ًمٜم٠مِت ًمٙمّؾ 

دي٤مٟم٦م وُمّٚم٦م وُمٕمت٘مد، وم٢مّن ًمٙمّؾ واطمد ديـ، واعمٚمتزم ديٜمٞم٤ًّم اًمذي ذم اًمدرضم٦م اًم٘مّمقى ُِمـ 

أو اًمّم٤مسمئ٦م أو  اإليًمن طم٥ًم ُمٕمت٘مده ُِمـ اًمٌقذّي٦م أو اًمقصمٜمّٞم٦م أو اًمٜمٍماٟمّٞم٦م أو اعمجقؾمّٞم٦م

احلّراٟمّٞم٦م أو همػمه٤م، إذن طمتك أوًمئؽ  شمتٗم٤موت ذم اإليًمن، ومٝمؾ ص٤مطم٥م اإليًمن إىمَم 

ؾمػمى سمٜمٗمس اًمّمقرة اًمتل رأى ومٞمٝم٤م اًمٜمٌّل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(؟!! هذا أىمَم 

إيًمن ذم اإلؾمالم وذاك أىمَم إيًمن قمٜمد اًمٞمٝمقد أو اًمٜمّم٤مرى أو اعمجقس---!!! وهذه 

ضمًدا ًمتقطمٞمد إدي٤من وشمقطمٞمد احلْم٤مرات طمقل اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد  دقمقة راىمٞم٦م

رون اًمٜم٤مس؟!! وعم٤مذا احلروب واًمتٗمجػمات واًمذسمح  اًم٘مٓمط، وم٢مذن عم٤مذا شمٙمٗمِّ

واإلره٤مب؟!! ُِمـ ُمٝم٤مزل آظمر اًمزُمـ أْن يتحّدث اًمتٞمٛمّٞم٦م قمـ اًمتقطمٞمد وي٘متٚمقن اًمٜم٤مس 

رون سم٤مًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ قمغم اًمتقطمٞمد وسم٤مؾمؿ اًمتقطمٞمد ويٗمّجرون أٟمٗمًٝمؿ وخي دقمقن ويٖمرِّ

ّٓ سم٤مهلل!!!  اًمتقطمٞمد، ٓ طمقل وٓ ىمّقة إ

ا، ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م إذا يم٤من ؿمٞمخٙمؿ وإُم٤مُمٙمؿ  ـ2 ا واًمٖمري٥م ضمدًّ اًم١ًمال اعمحػمِّ ضمدًّ

رون  وزقمٞمٛمٙمؿ ووزم أُمريمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُّبذا اًمٗمٙمر واعمٕمت٘مد، ومٚمًمذا أٟمتؿ شمٙمٗمِّ

قن أقمراوٝمؿ وشمًتحّٚمقن أُمقاهلؿ؟!! وم٢مذا يم٤من اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م وشمًٗمٙمقن دُم٤مءهؿ وشمٜمتٝمٙم

)اهلل( اًمرّب ي٠ميت إًمٞمٝمؿ سم٤مًمّمقرة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٓقمت٘م٤مدهؿ اًمّمحٞمح واًمٗم٤مؾمد واعمًت٘مٞمؿ 

واعمٜمحرف، ومٞمٌٚمٖمٝمؿ إطمٙم٤مم واإلرؿم٤مدات وهؿ يٛمتثٚمقن ًمذًمؽ ويٓمٞمٕمقٟمف، ومٚمًمذا 

ر ُّبؿ ومٞم٠مشمٞم ٝمؿ سم٤مًمّمقرة اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٕمّدوِنؿ يمٗمرة وصمٜمّٞم٦م ُمنميملم ُمرشمّديـ؟!! وعم٤مذا اًمرّب يٖمرِّ

ٓقمت٘م٤مدهؿ، صمّؿ يرُمٞمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر سمتٝمٛم٦م اًمٙمٗمر واإلحل٤مد واًمقصمٜمّٞم٦م واإلذاك؟!! سمٛمٕمٜمك أّن 

ح يمّؾ اعمٕمت٘مدات، وُِمـ هٜم٤م  اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُِمـ أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يّمحِّ
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د ي٘م٤مل هلؿ: عم٤مذا شمًػمون قمغم ظمالف ُم٤م ي٘مقل سمف ويٕمت٘مد سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م؟!! أٓ  يقضمد جمدِّ

د إدي٤من قمغم اًمِم٤مب إُمرد اًمقومرة اجلٕمد اًم٘مٓمط؟!! وهذه اًمدقمقة  ًمٗمٙمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٞمقطمِّ

 ٓشم٤ٌمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمتجديد اًمٗمٙمر قمٜمدهؿ!!!

 

 (: ٓزٚ رٓبُ يف الٔقظ٘!!!11أصطْرٗ )

: ىم٤مل سمٕمض اعمِم٤ميخ: إذا رأى اًمٕمٌد رسمف ذم صقرة يم٤مٟم٧م شمٚمؽ  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: أّوًلا

طمج٤مسًم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل، وُم٤م زال اًمّم٤محلقن وهمػمهؿ يرون رُّبؿ ذم اعمٜم٤مم اًمّمقرة 

وخي٤مـمٌٝمؿ، وُم٤م أفمـ قم٤مىماًل ُيٜمٙمِر ذًمؽ--- وم٢مّن وضمقد هذا مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ دومٕمف إذ اًمرؤي٤م شم٘مع 

ّٓ ُم٤م قمالىم٦م ]اًمرؤي٤م شم٘مع ًمإلٟم٤ًمن (0)ًمإلٟم٤ًمن سمٖمػم اظمتٞم٤مره ، يمالُمف جمّرد طمِمق ٓ أيمثر، وإ

قمالىم٦م سم٠مْن شمرى اهلل؟!! هق أّول اًمٙمالم ي٤م سمـ شمٞمٛمٞم٦م هؾ رأي٧َم اهلل أم سمٖمػم اظمتٞم٤مره[ وُم٤م 

رأي٧َم اًمِمٞمٓم٤من؟!!! هؾ رأي٧َم اهلل أم رأي٧م اًمدضم٤مل؟!! هؾ رأي٧َم اهلل أم رأي٧َم اجلـ؟!! 

هؾ رأي٧َم اهلل أم رأي٧َم اعم٤مرد؟!! هذا هق اًمٙمالم، ومًم قمالىم٦م ]شم٘مع اًمرؤي٤م ًمإلٟم٤ًمن سمٖمػم 

 ل اؾمتدٓٓت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وهذا هق ُمًتقاه!!!اظمتٞم٤مره[؟!! ٓطِمٔمقا هذه ه

 وأقول: يظفر ِمن الؽالم تسؾقم ابن تقؿّقة بوجود قسؿي ِمن الرؤى:

إذا رأى اًمٕمٌد رسّمف ذم صقرة يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمّمقرة طمج٤مسًم٤م سمٞمٜمف وسملم  ـ رؤيا يؼظة: 1

 ، وهٜم٤م إؿم٤مرة إمم أّن ٟمٗمس اًمّمقرة شمٙمقن طمج٤مسًم٤م-اهلل

                                                           

 -462,461: ص0سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)
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، وهٜم٤م اًمّم٤محلقن وهمػمهؿ يرون رُّبؿ ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌٝمؿوُم٤م زال  ـ رؤيا كوم: 8

حتدث قمـ قمدم إٟمٙم٤مر قم٤مىمؾ ًمذًمؽ، وأّن اًمرؤي٤م هٜم٤م شم٘مع سمٖمػم اظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمن وٓ يٛمٙمـ 

 دومٕمٝم٤م-

ا: ومال ٟمٕمت٘مد أّن ُم٤م ِّتٞمٚمف اإلٟم٤ًمن ذم ُمٜم٤مُمف أو ي٘مٔمتف ُمـ اًمّمقر أّن اهلل ذم ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م:  ثانيا

 -(0)ذم ٟمٗمًف ُمثؾ ذًمؽٟمٗمًف ُمثؾ ذًمؽ، وم٢مّٟمف ًمٞمس هق 

؟!! {ذم ُمٜم٤مُمف وي٘مٔمتف}ُم٤مذا ي٘مّمد اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م سمتخّٞمؾ وشمّمّقر اإلٟم٤ًمن هلل  أـ

وإذا يم٤من اًمتخٞمؾ واًمتّمّقر طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م ممٙمٜم٤ًم وُمقضمقًدا يمًم ي٘مقل، ومٚمًمذا ُي٤مول قمدم 

 إفمٝم٤مر هذا اعمٕمت٘مد واحلدي٨م قمٜمف سمٍماطم٦م؟!! 

ن اًمّمقرة مم٤مصمٚم٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م ًمّمقرة اهلل، وهللِ ذم إّن أىمَم حم٤موًمتف هٜم٤م ٟمٗمُٞمف أْن شمٙمق ب ـ

ٟمٗمًف وسمح٘مٞم٘متف اخل٤مرضمٞم٦م، أُّم٤م اعمٓم٤مسم٘م٦م ُِمـ وضمف دون وضمف ومال شمٜمتٗمل، سمؾ ٓ يٜمٗمٞمٝم٤م شمٞمٛمّٞم٦م 

أصاًل، وم٘مد ؾمٙم٧َم قمٜمٝم٤م وَل َيٜمِْٗمٝم٤م، إو٤موم٦م إمم شم٠ميمٞمده قمغم أّن اعمٜمٗمل هٜم٤م هق اعمٓم٤مسم٘م٦م واعمًمصمٚم٦م 

ومال ٟمٕمت٘مد---أّن ف ذم ٟمٗمًف وطم٘مٞم٘متف اخل٤مرضمّٞم٦م إذ ىم٤مل: )اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمت٤مُم٦م(  ًمٜمٗمس اهلل وصقرشم

، أُّم٤م اعمٓم٤مسم٘م٦م ُِمـ وضمف، ومال اهلل ذم ٟمٗمًف ُمثؾ ذًمؽ، وم٢مّٟمف ًمٞمس هق ذم ٟمٗمًف ُمثؾ ذًمؽ

يٜمٙمُره٤م، سمؾ ٓ يٛمٙمٜمف إٟمٙم٤مره٤م؛ ّٕٟمف أصمٌتٝم٤م وأيّمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٗمس اعمقرد وىم٤مل: إِّن٤م طمّؼ، 

ثف قمـ اًمرؤي٦م ذم اعمٜم٤مم إذ ىم٤مل ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس قمٜمدُم٤م حتّدث قمـ ًمٗمظ اًمرؤي٦م صمؿ ومّرع طمدي

ًمٗمظ اًمرؤي٦م وإْن يم٤من ذم إصؾ ُمٓم٤مسمً٘م٤م، وم٘مد ٓ يٙمقن ُمٓم٤مسمً٘م٤م--- وىمد يٙمقن اجلٝمٛمٞم٦م: 

ؿ واًمتخٞمُّؾ ُمٓم٤مسمً٘م٤م ُِمـ وضمف دون وضمف، ومٝمق طمّؼ ذم ُمرشمٌتف وإن َل يٙمـ مم٤مصماًل  اًمتقهُّ

                                                           

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ- (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ى ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُِمـ ضمٜمس ُم٤م يراه ذم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اخل٤مرضم٦م ُمثؾ ُم٤م يراه اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ، وىمد ير

 ًٓ ًٓ ويًٛمع أىمقا  -(0)ُمٜم٤مُمف وم٢مّٟمف يرى صقًرا وأومٕم٤م

إذا يم٤من ىمد ّسح هٜم٤م سم٤مًمرؤي٤م طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ اعمالئٙم٦م  ضمـ ـ

ًٓ اًمتِمقيش قمغم اًمٗمٙمر وسومف إمم رؤي٦م اعمالئٙم٦م واجلـ، وم٢مّٟمف طمتك قمغم  واجلـ، حم٤مو

ف يرد اًم١ًمال ذم ذهـ يمّؾ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ: إّٟمف ُم٤م هق اعم٤مٟمع ومرض اًمتِمقيش وآٟمٍماف، وم٢مٟمّ 

ذم ضمري٤من ٟمٗمس اًمٙمالم واعمّدقمك ذم ِّتّٞمؾ وشمّمّقر اهلل طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م؟!! ومَٛمـ يّدقمل أّٟمف يرى 

اهلل ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ي٘مّمد ِّتّٞمٚمف وشمّمّقره ذم ي٘مٔمتف، وإن يم٤من قمغم ظمالف طم٘مٞم٘م٦م اهلل ومال 

سم٘مٝم٤م ُِمـ وضمف، ومٙمًم يِم٤مهد ويرى اًمٜم٤مُس اعمالئٙم٦َم شمٓم٤مسم٘مٝم٤م وٓ مت٤مصمٚمٝم٤م يمّٚمٞم٤ًّم، ًمٙمٜمّٝم٤م شمٓم٤م

َـّ سمّمقرة إٟم٤ًمن ؿمٞمخ أو ؿم٤مب أو اُمرأة أو ـمٗمؾ وسمّمقرة طمٞمقان يم٤مًمٓمػم أو اًمٙمٚم٥م  واجل

وم٢مِّنؿ يِم٤مهدون اهلل سمّمقرة إٟم٤ًمن أو طمٞمقان وطم٥ًم ُمًتقي٤مت اإليًمن، وهذا ُم٤م شم٘مقًمقن 

ٙمقن سمف ذم أظمرة وشمٙمٗمرون وشم٘متٚمقن ُمٜمٙمَره!!! ومًم ًّ أسم٘مٞمتؿ ًمٕمٌدة اعمًٞمح وقمٌدة  سمف وشمتٛم

٤ٌّمد اًمٌنم؟!! وُم٤مذا أسم٘مٞمتؿ ًمٚمٛمجقس واًمًٞمخ واهلٜمدوس واًمٌقذيلم وقمٌدة  اًمّمٚمٞم٥م وقم

 اًمٜم٤مر واًمٌ٘مر واًمِمجر واحلجر؟!! وُم٤مذا أسم٘مٞمتؿ ًمٕمٌدة اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ إّذ؟!!      

ا: ـّ اًمتل ي١مّيد وي١ميّمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه أّن شمٞمٛمّٞم٦م ٟمٗمًف اؾمتدّل سمرؤي٤م اإلٟم٤ًمن ًمٚمٛمالئ ثالثا ٙم٦م واجل

يتّمّقره٤م اإلٟم٤ًمن طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م وأِّن٤م شمٙمقن قمغم ظمالف طم٘مٞم٘متٝم٤م، سمٜمٗمس ُم٤م حتّدث قمـ 

رؤي٤م اإلٟم٤ًمن ًمٚمٛمالئٙم٦م واجلـ اًمتل يتّمقره٤م اإلٟم٤ًمن طم٤مل اًمٜمقم وأِّن٤م شمٙمقن قمغم ظمالف 

طم٘مٞم٘متٝم٤م، ومٙمالُمف واوح ضمًدا ذم وضمقد شمّمّقر وصقر طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م، ويمذًمؽ وضمقد 

سمؾ ٟمٗمس قم، وأّن يماّل ُمٜمٝمًم شمٙمقن قمغم ظمالف طم٘مٞم٘متٝم٤م، ىم٤مل: شمّمّقر وصقر طم٤مل اًمٜم

                                                           

 -462,461: ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ره٤م اإلٟم٤ًمن ويتخّٞمٚمٝم٤م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م، سمؾ هل قمغم ظمالف ُم٤م  اجلـ واعمالئٙم٦م ٓ يتّمقَّ

٤ًٌم ُمِم٤مًُّب٤م هل٤م وم٤مهلل شمٕم٤ممم أضمؾ  ره ذم ُمٜم٤مُمف وي٘مٔمتف وإن يم٤من ُم٤م رآه ُمٜم٤مؾم يتخّٞمٚمف ويتّمقَّ

ٟمٗمس اًمًٞم٤مق وسمٜمّص اًمٙمالم يِمٛمؾ رؤي٤م اًمٜمقم ، وم٤مًمٙمالم قمـ رؤي٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم وأقمٔمؿ

 ورؤي٤م اًمٞم٘مٔم٦م-

وسم٥ًٌم اًمٗمٙمر اًمً٘مٞمؿ وحتجػم اًمٕم٘مؾ، وىمٕمقا ذم اخلٚمط، وم٢مِّنؿ ٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك أّن ؾمٚم٥م 

وٟمٗمل اًمٙمّٚمّٞم٦م ٓ يًتٚمزم اٟمتٗم٤مء اجلزئّٞم٦م، ومٜمٗمل رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م ًمّمقرة اهلل اعمٓم٤مسم٘م٦م واعمًمصمٚم٦م يمّٚمٞم٤ًّم 

وُِمـ مجٞمع اًمقضمقه ٓ يًتٚمزم ٟمٗمل رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م ًمّمقرة اهلل اعمٓم٤مسم٘م٦م واعمًمصمٚم٦م ُِمـ سمٕمض 

اًمقضمقه، ومٚمق يم٤من ومٞمٝمؿ قم٤مىمؾ ؾمقي ًم٠ًمل ٟمٗمًف قمـ اًمتٜم٤مىمض إّوزم ذم يمالم ؿمٞمخٝمؿ ذم 

٤ًٌم ىمقًمف:  ره ذم ُمٜم٤مُمف وي٘مٔمتف وإن يم٤من ُم٤م رآه ُمٜم٤مؾم هل قمغم ظمالف ُم٤م يتخّٞمٚمف ويتّمقَّ

٤ًٌم }وسملم  {قمغم ظمالف ُم٤م يتخّٞمٚمف ويتّمّقره}، ومٙمٞمػ ُيٛمع سملم ُمِم٤مًُّب٤م هل٤م وإْن يم٤من ُمٜم٤مؾم

ؾم٠مل أطمدهؿ ٟمٗمًف ًمقضمد اعمٕمٜمك واوًح٤م واعمٌٜمك اًمتٞمٛمل سًُي٤م ومٞمًم  ؟!! ومٚمق{ُمِم٤مًُّب٤م هل٤م

ىمٚمٜم٤مه ُِمـ أّٟمف يٜمٗمل اًمٙمّٚمّٞم٦م واًمتٓم٤مسمؼ واًمتًمصمؾ ُِمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، ًمٙمٜمّف ٓ يٜمٗمل اًمتٓم٤مسمؼ 

 واًمتًمصمؾ ُِمـ سمٕمض اجلٝم٤مت ذم اًمٞم٘مٔم٦م يمًم ذم اًمٜمقم- 

 

َّالشََّجَزٗ اِلَنِلُع11أصطْرٗ ) َٓا الٔفِتَي٘...  َْى٘ (: الزُِّؤ

َّٓ  نَّ َرسمََّؽ َأطَم٤مَط سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ َوإِْذ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمَؽ إِ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َجَرةَ  َّٓ ـُمْٖمَٞم٤مًٟم٤م يَمٌػًِما اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ  ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمِس َواًمِمَّ وُمُٝمْؿ وَمًَم َيِزيُدُهْؿ إِ  -(1)َوُٟمَخقِّ

                                                           

 - 21اإلهاء:  (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٖ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 رؤي٦م: شمٕمٜمل ُم٤م شمراه سمٕمٞمٜمٞمؽ أو سمذهٜمؽ-

 رؤي٤م: شمٕمٜمل شمٚمؽ إطمالم اًمتل شم٠مشمٞمؽ ذم ُمٜم٤مُمؽ-

َل يرد قمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ىمقل وٓ إؿم٤مرة وٓ إُمْم٤مء قمغم  :1أمر

 شم٘مًٞمؿ اًمًقر وأي٤مت إمم ُمّٙمل وُمدين- 

ـِ اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين ذم آٟمتّم٤مر ىم٤مل:  ِلِّ َصغمَّ  َوََلْ َيِرْد قَم قَمَٚمْٞمِف ]وآًمف[  اهللُ اًمٜمٌَّ

َٕمِؾ  ُف ََلْ ُي١ْمَُمْر سمِِف َوََلْ َُيْ َٟمَّ
ِٕ ٦ِم َوإِْن َوضَم٥َم  اهللُ َوؾَمٚمََّؿ ذِم َذًمَِؽ ىَمْقٌل  ُُمَّ ْٕ ـْ وَمَراِئِض ا قِمْٚمَؿ َذًمَِؽ ُِم

قِخ  ًُ وَمَ٘مْد ُيْٕمَرُف َذًمَِؽ سمَِٖمػْمِ َٟمصِّ ذِم سَمْٕمِْمِف قَمغَم َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َُمْٕمِروَم٦ُم شَم٤مِريِخ اًمٜم٤َّمؾِمِخ َواعمَْٜمْ

ؾُمقلِ   -(0)اًمرَّ

روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، أّٟمف ىم٤مل: 

 ـْ يِمَت٤مِب ُه َُم٤م َٟمَزًَم٧ْم آَي٦ٌم ُِم َٓ إًَِمَف هَمػْمُ َّٓ َوَأَٟم٤م َأقْمَٚمُؿ ومِٞم اهللَِواًمَِّذي  ـَ شَمَٕم٤ممَم إِ ـْ َٟمَزًَم٧ْم َوَأْي َٛم

ـَ اًْمُ٘مْرآِن وَمَ٘م٤مَل: َٟمَزًمَ  ،َٟمَزًَم٧ْم  ـْ آَي٦ٍم ُِم ٧ْم ذِم ؾَمْٗمِح َذًمَِؽ َوىَم٤مَل َأيُّقٌب: ؾَم٠َمَل َرضُمٌؾ قمٙمرُم٦م قَم

ٌَؾِ  ْٚمَٞم٦مِ  ,اجْلَ  -(6)َوَأؿَم٤مَر إمم ؾَمْٚمٍع- َأظْمَرضَمُف َأسُمق ُٟمَٕمْٞمٍؿ ذِم احْلِ

                                                           

ٟم٘ماًل قمـ آٟمتّم٤مر ًمٚم٤ٌمىمالين- ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م  41: ص0اًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ج (0)

صغم  ,قمدل : وإّٟمًم 632: ص0اًمًٞمقـمل قمـ اًم٤ٌمىمالين ومٞمٝم٤م شمٍّمف، وهذا ٟمّص ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين ج

 شمٕم٤ممم قمٚمَؿ ذًمؽ ُمـ ومرائِض إُّم٦م، وإْن قمـ ذًمؽ ّٕٟمف مم٤م َل ُي١مَُمر ومٞمف، وَل ُيٕمِؾ اهلل ,اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ

وضم٥َم ذم سمٕمِْمف قمغم أهِؾ اًمٕمٚمؿ ُمع ُمٕمروم٦م شم٤مريخ اًمٜم٤مؾمِخ واعمٜمًقخ، ًمُٞمٕمَرَف احلٙمُؿ اًمذي ِوٛمٜمٝم٤م، وىمد ُيٕمَرُف 

 ذًمؽ سمٖمػم ٟمّص اًمرؾمقل سمٕمٞمٜمِف-

 اعمّمدر ٟمٗمًف- (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٗ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 اعمّٙمل واعمدين ًمف اصٓمالطم٤مت ُمٜمٝم٤م: :2أمر

اهلجرة وإن يم٤من ٟمزوًمف سمٖمػم ُمٙم٦م، ويدظمؾ ومٞمف ُم٤م ٟمزل  اعمّٙمل؛ ُم٤م ٟمزل ىمٌؾ األّول:

قمغم اًمٜمٌّل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم ؾمٗمر اهلجرة، واعمدين: ُم٤م ٟمزل سمٕمد اهلجرة وإن 

يم٤من ٟمزوًمف سمٖمػم اعمديٜم٦م، ويقضمد اظمتالف ذم ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم 

 أصمٜم٤مء ؾمٗمر اهلجرة ُِمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م-

اعمٙمل؛ ُم٤م ٟمزل سمٛمٙم٦م وإن يم٤من سمٕمد اهلجرة، ويدظمؾ ذم ُمٙم٦م وقاطمٞمٝم٤م يمِٛمٜمك  لثاين:ا

وقمروم٤مت واحلديٌّٞم٦م، واعمدين: ُم٤م ٟمزل سم٤معمديٜم٦م ويدظمؾ ذم اعمديٜم٦م وقاطمٞمٝم٤م يمٌدر وأطمد، 

ويقضمد اظمتالف ومٞمًم ٟمزل قمٚمٞمف ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم همػم ُمٙم٦م ووقاطمٞمٝم٤م وهمػم 

 اعمديٜم٦م ووقاطمٞمٝم٤م-

 اعمٙمل؛ ُم٤م وىمع ظمٓم٤مسًم٤م ٕهؾ ُمٙم٦م، واعمدين: ُم٤م وىمع ظمٓم٤مسم٤م ٕهؾ اعمديٜم٦م- الثالث:

اعمٙمل ُم٤م ضم٤مء سمخٓم٤مب ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس أو ي٤م سمٜمل آدم وٟمحقه، واعمدين ُم٤م ضم٤مء  الرابع:

سمخٓم٤مب ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا وٟمحقه، ]ًمٙمؾ ُمّمٓمٚمح ُِمـ اعمّمٓمٚمح٤مت إؿمٙم٤مًمف وٟم٘م٤مؿمف، 

ٞمس سمًمٟمع، أو ًمٞمس سمج٤مُمع وٓ ُم٤مٟمع، وٟمحـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م وم٠مُّم٤م أّٟمف ًمٞمس سمج٤مُمع، أو أّٟمف ًم

ـّ اعمِمٙمٚم٦م عم٤ّم حتّٙمؿ اًمت٘مًٞمؿ  ُمِمٙمٚم٦م؛ ّٕن اًمت٘مًٞمؿ يرضمع إمم اجل٤مٟم٥م اًمتٜمٔمػمي اًمٕمٚمٛمل، ًمٙم

 قمغم اًمٜمّمقص واًمًٜم٦ّم واًم٘مرآن!!![

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ مت٤مُمّٞم٦م وقمدم مت٤مُمّٞم٦م يمّؾ شم٘مًٞمؿ وأّٟمف ضم٤مُمع ُم٤مٟمع أو قمدم ذًمؽ، وم٢مّن  :3أمر

ٙمِمػ ي٘مٞمٜم٤ًم أّٟمف َل يث٧ٌْم ذم اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م اًمت٘مًٞمؿ إمم اعمّٙمّل واعمديّن، ومٚمًمذا إذن شمٕمّدده٤م ي

أوضِمد هذا اًمت٘مًٞمؿ إذا َل يٙمـ ىمرآًٟم٤م وٓ ؾمٜم٦ّم ٟمٌقّي٦م ذيٗم٦م؟!! ومٝمؾ اًمت٘مًٞمؿ ضورة؟!! 
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ٌّف قمٚمٞمف وُيرؿمد إًمٞمف اًم٘مرآن وٓ ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء صغّم اهلل قمٚمٞمف  وإذا يم٤من ضورة، ومٚمًمذا َل يٜم

آًمف؟!! أو أّٟمف سمدقم٦م، وهؾ هل سمدقم٦م طمًٜم٦م أو سمدقم٦م والًم٦م يراد ُّب٤م اًمتدًمٞمس واًمتٜمٓمٜمط و

واًمِمٞمٓمٜم٦م واًمتٚمٌٞمس؟!! واطمتًمل اخلٓمقرة اعمؽمشّم٦ٌم قمغم اًمت٘مًٞمؿ شمٙمٛمـ ذم وضمقد اًمٖمرض 

اعم٤ميمر واًمداومع اخلٌٞم٨م واعمًتٖمؾ اعمدًمس اًمذي أؾّمس ًمٚمت٘مًٞمؿ وؿمجع قمٚمٞمف، وم٤مؾمتٖمّٚمف 

قا إًمٞمف ُِمـ ومٙمر وُمٜمٔمقُم٦م ومٙمرّي٦م ِّتتٓمػ اإلؾمالم وأصقًمف سمحٞمٚم٦م وُمٙمر ًمتح٘مٞمؼ ُم٤م يّمٌ

س إلؾمالم ُمٜمحرف أؾمٓمقري ظمراذم قمديؿ اًمٗمٙمر وإظمالق، ومٞمٙمقن  اًمٜم٘مّٞم٦م وشم١مؾمِّ

اًمتٗمخٞمخ واًمٕمٌقات اًمٜم٤مؾمٗم٦م قمغم ـمقل اًمزُم٤من، ومٞمٙمقن اًمتٗمجػم ًمإلؾمالم واعمٜمٔمقُم٦م 

، سمؾ وآي٤مشمف وأطم٤مديثف إظمالىمّٞم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ُِمـ اًمداظمؾ وسم٤مؾمؿ اإلؾمالم ووؾم٤مئٚمف وأدواشمف

ورواي٤مشمف، ومال سُمّد ُِمـ احلذر واًمققمل اًمٙم٤مُمؾ ًمٓمرد يمّؾ ُم٤مرق همري٥م وشمٙمٗمػم إره٤مِّب 

 ؿمٜمٞمع!!! 

ٓ يقضمد ظمالف أسمًدا ذم وضمقد ؾمقر ىمرآٟمّٞم٦م شمِمٛمؾ آي٤مت ُمٙمّٞم٦م يمًم شمِمٛمؾ آي٤مت  :4أمر

 ُمدٟمّٞم٦م، وسمح٥ًم يمّؾ شم٘مًٞمؿ ُِمـ اًمت٘مًٞمًمت اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٛمٙمل واعمدين، وىمد صم٧ٌم ظمالف ذم

اًمٕمديد ُِمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م ذم أِّن٤م ُمٙمّٞم٦م أو ُمدٟمّٞم٦م، وؾمقرة اإلهاء ُِمـ اًمًقر اعمتْمّٛمٜم٦م 

َؽ َوإِْذ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمَؽ إِ ًممي٤مت اعمٙمّٞم٦م وأي٤مت اعمدٟمّٞم٦م، وأي٦م اًمنميٗم٦م ُمقرد اًمٌح٨م:  نَّ َرسمَّ

َّٓ  َأطَم٤مَط سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ َجَرَة اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ ،  ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمِس َواًمِمَّ

 وىمع ومٞمٝم٤م ظمالف ذم ُمٙمّٞمتٝم٤م أو ُمدٟمّٞمتٝم٤م-  

ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ أّن اًم٘مرآن اًمنميػ قمٜمدُم٤م يريد سم٤مًمٗمتٜم٦م واًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م أئّٛم٦م  :5أمر

عمٕمٜمك طمّتك ًمق اعم٤مرىم٦م دواقمش اًمتٙمٗمػم، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمتٞمّ٘مـ أِّنؿ ؾمٞمِمّدون إطمزُم٦م ًمٜمًػ ذًمؽ ا

ُمّزىمقا اًم٘مرآن يمًم ومٕمؾ إُم٤مُمٝمؿ اًمقًمٞمد سمـ يزيد أطمد اخلٚمٗم٤مء آصمٜمل قمنم اًمذيـ سمنّم ُّبؿ 
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اًمرؾمقل إُملم قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ!!! وهٜم٤م وسمٙمّؾ ؾمٝمقًم٦م وم٤مًمدس 

واًمتدًمٞمس ضم٤مهز ومػُمومض وُيٜمٗمك ويٜمتٗمل اعمٕمٜمك يمّٚمٞم٤ًّم سمدقمقى أّن اًمًقرة ُمٙمّٞم٦م أو آدقم٤مء 

ّٓ قمغم ٟمحق أّن أ ي٦م اًمنميٗم٦م ُمٙمّٞم٦م وًمٞم٧ًم ُمدٟمّٞم٦م، ومال ي٠ميت ذيمر أي اطمتًمل خي٤مًمٗمٝمؿ إ

 اًمٓمٕمـ واًمتًٗمٞمف---!!! 

 ٟمذيمر سمٕمض ُم٤م ورد ُمـ شمٗمًػم ًممي٦م، وٟمرى ومٞمف سمٕمض اًمتٓمٌٞمؼ عم٤م ذيمرٟم٤مه أقماله: : 6أمر

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم َوَُم٤م ضَمٕمَ  نَّ َرسمََّؽ َأطَم٤مَط سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ َوإِْذ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمَؽ إِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ ْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َجَرةَ  َّٓ ـُمْٖمَٞم٤مًٟم٤م يَمٌػًِما اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ  ًمِٚمٜم٤َّمِس َواًمِمَّ وُمُٝمْؿ وَمًَم َيِزيُدُهْؿ إِ  -(0)َوُٟمَخقِّ

ٌّف إمم وضمقد ُمٕمٜمٞملم ذم أي٦م اًمنميٗم٦م وأىمّمد ُّبًم: أـ اًمرؤي٤م، ب ـ اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م،  ٟمٜم

 وًمٞمس ذـًم٤م أْن يّتحد اعمٕمٜمٞملم أو يّتحد ُمٕمٜمك اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م ُمع أطمد أـمراف اًمرؤي٤م  

َّٓ ومِْتٜم٦َم ًمِ َوىَمْقًمف :  ـ تػسر الطزي:1 تِل َأَرْيٜم٤َمك إِ ْؤَي٤م اًمَّ اظِْمَتَٚمَػ  ٚمٜم٤َّمسِ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

 َأْهؾ اًمت٠َّْمِويؾ ذِم َذًمَِؽ: 

َؿ عم٤َِم  أـ ِّل َصغمَّ اهللَّ قَمَٚمْٞمِف ]وآًمف[ َوؾَمٚمَّ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمْمٝمْؿ : ُهَق ُرْؤَي٤م قَملْم ، َوِهَل َُم٤م َرَأى اًمٜمٌَّ

٦م إمم سَمْٞم٧م اعمَْْ٘مِدس-  ـْ َُمٙمَّ َي سمِِف ُِم  ُأْهِ

ـْ َوىَم٤مَل آظَمُروَن : ِهَل ُرْؤَي٤مُه ا ب ـ ـْ ىَم٤مَل َذًمَِؽ: قَم ٦م، ِذيْمر َُم ُف َيْدظُمؾ َُمٙمَّ تِل َرَأى َأٟمَّ ًمَّ

٤ٌَّمس----   اسِْمـ قَم

                                                           

 -21اإلهاء:  (0)
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ـْ ىَم٤مَل: ِهَل ُرْؤَي٤م َُمٜم٤َمم: إِٟمًََّم يَم٤مَن َرؾُمقل اهللَّ َصغمَّ اهللَّ قَمَٚمْٞمِف  ضمـ ـ َّ َوىَم٤مَل آظَمُروَن مِم

ٌْد اعمَُْٝمْٞمِٛمـ سْمـ ]وآًمف[ َوؾَمٚمََّؿ َرَأى ذِم َُمٜم٤َمُمف ىَمْقًُم٤م َيْٕمُٚمقَن ُِمٜمؼَْم  ـْ ىَم٤مَل َذًمَِؽ--- قَم ه، ِذيْمر َُم

٤ٌَّمس سْمـ ؾَمْٝمؾ سْمـ ؾَمْٕمد قمـ أسمٞمف )قم٤ٌمس( قمـ ضمده )ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد( ىَم٤مَل: َرَأى َرؾُمقل  قَم

٤مَءُه َذًمَِؽ، ًَ وَمًَم  اهللَّ َصغمَّ اهللَّ قَمَٚمْٞمِف ]وآًمف[ َوؾَمٚمََّؿ سَمٜمِل وُماَلن َيٜمُْزوَن قَمغَم ُِمٜمؼَْمه َٟمْزو اًْمِ٘مَرَدة، وَم

تِل اؾِْمَتْجَٛمَع َو٤مطِمًٙم٤م طَمتَّك َُم٤مَت، ىَم٤مَل: َوَأْٟمَزَل اهللَّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ذِم َذًمَِؽ  ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦َم ًمِٚمٜم٤َّمسِ   ----  َأَرْيٜم٤َمك إِ

ـْ ىَم٤مَل: قَمٜمَك سمِِف ُرْؤَي٤م  َقاِب، ىَمْقل َُم ىَْمَقال ذِم َذًمَِؽ سم٤ِمًمّمَّ ْٕ َرؾُمقل اهللَّ َصغمَّ اهللَّ َوَأْومَم ا

َي٤مت َواًْمِٕمؼَم ذِم ـَمِري٘مف إمم سَمْٞم٧م اعمَْْ٘مِدس، َوسَمْٞم٧م اعمَْْ٘مِدس  ْٔ ـْ ا قَمَٚمْٞمِف ]وآًمف[ َوؾَمٚمََّؿ َُم٤م َرَأى ُِم

ـْ َأْهؾ اًمت٠َّْموِ  ٦م ُِم مْج٤َمِع احْلُجَّ َقاِب، إِلِ ًَم ىُمْٚمٜم٤َم َذًمَِؽ َأْومَم سم٤ِمًمّمَّ َي سمِِف--- َوإِٟمَّ يؾ قَمغَم َأنَّ ًَمْٞمَٚم٦م ُأْهِ

٤مُه قَمٜمَك اهللَّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ُِّب٤َم-   ًَم َٟمَزًَم٧ْم ذِم َذًمَِؽ، َوإِيَّ َي٦م إِٟمَّ ْٔ  َهِذِه ا

٤م ىَمْقًمف :  َجَرة اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦م ذِم اًْمُ٘مْرآنَوَأُمَّ  ، وم٢مّن َأْهؾ اًمت٠َّْمِويؾ اِظْمَتَٚمُٗمقا ومِٞمَٝم٤م: َواًمِمَّ

ىمُّ  ـْ ىَم٤مَل َذًمَِؽ---- أـ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمْمٝمْؿ: ِهَل ؿَمَجَرة اًمزَّ  قم، ِذيْمر َُم

تِل شَمْٚمِقي  َجَرة اًمَّ ٤ٌَّمس: ِهَل َهِذِه اًمِمَّ ب ـ َوىَم٤مَل آظَمُروَن: ِهَل اًْمَٙمُِمقث--- قمـ اسِْمـ قَم

َقاِب قِمٜمْدَٟم٤م  َٕمؾ ذِم اعْم٤َمء، َيْٕمٜمِل اًْمَٙمُِمقصمِّل، َوَأْومَم اًْمَ٘مْقًَملْمِ ذِم َذًمَِؽ سم٤ِمًمّمَّ َجَرة، َودَمْ قَمغَم اًمِمَّ

ـْ َأْهؾ اًمت٠َّْمِويؾ قَمغَم َذًمَِؽ  ىَمْقل ٦م ُِم مْج٤َمِع احْلُجَّ ىمُّقم، إِلِ ـْ ىَم٤مَل: قَمٜمَك ُِّب٤َم ؿَمَجَرة اًمزَّ  -(0)َُم

ـُ  ـ تػسر الؼرضبي:8 ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: )َوإِْذ ىُمْٚمٜم٤م ًَمَؽ إِنَّ َرسمََّؽ َأطم٤مَط سم٤ِمًمٜم٤َّمِس( ىَم٤مَل اسْم

٤مُهْؿ، َأْي إِنَّ  ٦َم، َوإطَِم٤مـَمُتُف ُِّبِْؿ إِْهاَليُمُف إِيَّ ٤ٌَّمٍس: اًمٜم٤َّمُس ُهٜم٤َم َأْهُؾ َُمٙمَّ ؾَمُٞمْٝمِٚمُٙمُٝمْؿ، َوَذيَمَرُه  اهللَقَم

                                                           

 -311,312: ص02اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من= شمٗمًػم اًمٓمؼمي، ج (0)
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ِؼ يَمْقٟمِِف، وَ  ْهاَلِك اعْمَْققُمقِد، ]اًمتٗم٧ْم ضمّٞمًدا: حتّدث قمـ سمَِٚمْٗمِظ اعم٤َْميِض ًمَِتَح٘مُّ قَمٜمَك ُِّبََذا اإْلِ

إطم٤مـم٦م وقمذاب وإهالك وقمـ وقمد ُمًت٘مٌكّم ؾمٞمتحّ٘مؼ يقم سمدر ويقم اًمٗمتح ويقم اًمٗمتح ذم 

ُمٙم٦م ويقم سمدر ذم اعمديٜم٦م، إذن ممٙمـ أْن يٜمٔمر اعمٗمّن يٜمٔمر إمم احل٘مٞم٘م٦م )اًمقاىمع( ويرى أّن 

وىم٧م آظمر، واعمالطَمظ أّن أئٛم٦م اًمدواقمش قمٜمدُم٤م يٛمًٙمقن  اًم٘مّمد يٓمٌؼ قمغم ُمٙم٤من آظمر ذم

اًمٙمالم قمغم أىمؾ شم٘مدير ي٘مقًمقن إّن أي٦م ُمٙمّٞم٦م ومٙمٞمػ شمتحّدث قمـ طمدث ذم اعمديٜم٦م وىمٌؾ 

اهلجرة؟!! وهٜم٤م اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه يرد قمٚمٞمٝمؿ[، َُم٤م ضَمَرى َيْقَم سَمْدٍر َوَيْقَم اًْمَٗمْتِح، ]وهذا 

قع واًمتحّ٘مؼ ًمٚمحدث ذم اعمًت٘مٌؾ، وُِمـ هٜم٤م يٜمدومع أي واوح ذم اًمٜمٔمر إمم اعمًت٘مٌؾ واًمقىم

اؿمٙم٤مل يًّجؾ قمغم شم٠مويؾ يِمػم إمم طمدث ُمًت٘مٌكم ذم اعمديٜم٦م أو همػمه٤م وإْن يم٤مٟم٧م اًمًقرة 

 وأي٦م ومٕماًل ُمّٙمّٞم٦م وٟمزًم٧ْم ذم ُمّٙم٦م وىمٌؾ اهلجرة اًمٜمٌقّي٦م اًمنميٗم٦م[- 

ْؤَي٤م ا َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمِس(---ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: )َوُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ تِل َأَرْيٜم٤مَك إِ  ًمَّ

٤ٌَّمٍس ذِم ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم:  أـ ـِ قَم ـِ اسْم ُِمِذيِّ قَم ْ ٌَُخ٤مِريِّ َواًمؽمِّ تِل "ذِم اًْم ْؤَي٤م اًمَّ َوُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ  اهلل قمٚمٞمف]وآًمف[ وؾمٚمؿ( ًَمْٞمَٚم٦َم ، ىَم٤مَل: ِهَل ُرْؤَي٤م قَملْمٍ ُأِرهَي٤َم اًمٜمٌَِّلُّ )صغم "َأَرْيٜم٤مَك إِ

َي سمِِف إمم سَمْٞم٧ِم اعمَْْ٘مِدِس، ىَم٤مَل:  َجَرَة اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ "ُأْهِ ىمُّقِم- "َواًمِمَّ  ِهَل ؿَمَجَرُة اًمزَّ

وىمٞمؾ: يم٤مٟم٧م رؤي٤م ٟمقم، وهذه أي٦م شم٘ميض سمٗم٤ًمده، وذًمؽ أّن رؤي٤م اعمٜم٤مم ٓ ومتٜم٦م  ب ـ

٘مقل رؤي٤م اعمٜم٤مم ٓ ومتٜم٦م ومٞمٝم٤م وٓ أطمد يٜمٙمره٤م، وهق ىمٌؾ ومٞمٝم٤م، وُم٤م يم٤من أطمد ًمٞمٜمٙمره٤م، ]ي

ىمٚمٞمؾ حتّدث قمـ أُمر وطمدث ُمًت٘مٌكم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م رؤي٤م ص٤مدىم٦م وشمتحّدث قمـ طمدث 

 ُمًت٘مٌكم وُتديد ووقمد ُمًت٘مٌكم، ومٚمًمذا ٓ ومتٜم٦م ومٞمٝم٤م؟!![

َي٦ِم ِهَل ُرْؤَي٤م َرؾُمقِل  ضمـ ـ ْٔ تِل ذِم َهِذِه ا ْؤَي٤م اًمَّ ٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل: اًمرُّ ـِ قَم ـِ اسْم )صغم اهلل  اهللِ َوقَم

ٚمُِٛمقَن ًمَِذًمَِؽ، وَمٜمََزًَم٧ِم  ًْ ـَ اعمُْ
٦َم ذِم ؾَمٜم٦َِم احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم، وَمُردَّ وَم٤موْمُتتِ ُف َيْدظُمُؾ َُمٙمَّ  قمٚمٞمف]وآًمف[ وؾمٚمؿ( َأٟمَّ
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َي٦ُم، وَمَٚمًمَّ يَم٤منَ  ْٔ ْؤي٤م  اهللًَُمَ٘مْد َصَدَق "شَمَٕم٤ممَم  اهللُ اًْمَٕم٤ممُّ اعمُْْ٘مٌُِؾ َدظَمَٚمَٝم٤م، َوَأْٟمَزَل  ا َرؾُمقًَمُف اًمرُّ

ْؤَي٤م يَم٤مَٟم٧ْم سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم-(0)"سم٤ِمحْلَؼِّ  ٞم٦ٌَّم َوشمِْٚمَؽ اًمرُّ قَرَة َُمٙمِّ ًُّ َنَّ اًم ِٕ  ، َوذِم َهَذا اًمت٠َّْمِويِؾ َوْٕمٌػ، 

اَلُم َرَأى ذم اعمٜم٤مم سمٜمل ُمروان يٜمزون قمغم ُمٜمؼمه قَمغَم ذِم ِرَواَي٦ٍم صَم٤مًمَِث٦ٍم: إِٟمَّ  د ـ ًَّ ُف قَمَٚمْٞمِف اًم

َي قَمٜمُْف، َوَُم٤م يَم٤مَن ًمَ  ْٟمَٞم٤م ُأقْمُٓمقَه٤م، وَمُنِّ ٤مَءُه َذًمَِؽ وَمِ٘مٞمَؾ: إِٟمًََّم ِهَل اًمدُّ ًَ ِه َٟمْزَو اًْمِ٘مَرَدِة، وَم ُف ُِمٜمؼَْمِ

٦َم ُِمٜمؼَْمٌ َوًَمٙمِٜمَُّف َُيُقُز َأْن َيَرى سمَِٛمٙمَّ  ٦َم ُرْؤَي٤م اعمِْٜمؼَْمِ سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم، َوَهَذا اًمت٠َّْمِويُؾ اًمث٤َّمًم٨ُِم ىَم٤مًَمُف َأْيًْم٤م سمَِٛمٙمَّ

ـُ ؾَمْٕمٍد َريِضَ  ْؤَي٤م ِهَل َأنَّ َرؾُمقَل  اهللُؾَمْٝمُؾ سْم ًَم َهِذِه اًمرُّ )صغم اهلل  اهللِقَمٜمُْف، ىَم٤مَل ؾَمْٝمٌؾ إِٟمَّ

ِه َٟمْزَو اًْمِ٘مَرَدِة، وَم٤مهْمَتؿَّ ًمَِذًمَِؽ، َوَُم٤م قمٚمٞمف]وآًمف[ وؾمٚمؿ( يَم٤مَن َيَرى سَمٜمِل ُأَُمٞم٦ََّم َيٜمُْزو َن قَمغَم ُِمٜمؼَْمِ

ًة  َي٦ُم خُمؼِْمَ ْٔ ـْ َيْقُمِئٍذ طَمتَّك َُم٤مَت )صغم اهلل قمٚمٞمف]وآًمف[ وؾمٚمؿ(، وَمٜمََزًَم٧ِم ا اؾْمَتْجَٛمَع َو٤مطِمًٙم٤م ُِم

َٕمُٚمَٝم٤م  ِٙمِٝمْؿ َوُصُٕمقِدِهْؿ َُيْ ـْ مَتَٚمُّ ـُ قَمكِمٍّ ذِم  ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ  اهللَُأنَّ َذًمَِؽ ُِم ـُ سْم ًَ َواُْمتَِح٤مًٟم٤م، َوىَمَرَأ احْلَ

ٌَتِِف ذِم ؿَم٠ْمِن سَمْٞمَٕمتِِف عمَُِٕم٤مِوَي٦َم:  ُف ومِْتٜم٦ٌَم ًَمُٙمْؿ َوَُمت٤مٌع إمم طِملمٍ ظُمْٓم ـُ (6)َوإِْن َأْدِري ًَمَٕمٚمَّ ، ىَم٤مَل اسْم

ٌِْد اًْمَٕمِزيزِ  ـُ قَم َٓ قُمَٛمُر سْم ْؤَي٤م قُمْثًَمُن َو َٓ َيْدظُمُؾ ذِم َهِذِه اًمرُّ َٓ قَمٓمِٞم٦ََّم: َوذِم َهَذا اًمت٠َّْمِويِؾ َٟمَٔمٌر، َو  َو

 ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم- 

َجَرَة اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  هـ ـ ٤ٌَّمٍس: َهِذِه اًم :{َواًمِمَّ ـُ قَم َجَرُة سَمٜمُق ىَم٤مَل اسْم ِمَّ

ِلَّ )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ( َٟمَٗمك احْلََٙمَؿ، َوَهَذا ىَمْقٌل َوِٕمٞمٌػ حُمَْدٌث  ُأَُمٞم٦ََّم، َوَأنَّ اًمٜمٌَّ

ٌُْٕمُد َهَذا اًمت٠َّْمِويُؾ، ] ٞم٦ٌَّم، وَمَٞم قَرُة َُمٙمِّ ًُّ وهذا ىمقل "أيًْم٤م هٜم٤م ؾم١مال ًمٚم٘مرـمٌل: ىم٤مل: َواًم

، وإذا يم٤مٟم٧م ُمٙمّٞم٦م وم٠ميـ اعمِمٙمٚم٦م؟!! "ت٠مويؾوٕمٞمػ حمدث واًمًقرة ُمٙمّٞم٦م، ومٞمٌٕمد هذا اًم

صم٧َم سم٠مِّن٤م ُمٙمّٞم٦م وُمع هذا ىمٚم٧َم إّن احلدث وآٟمت٘م٤مم ؾمٞمٙمقن ذم سمدر أو  وم٠مٟم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ حتدَّ

                                                           

 -62اًمٗمتح:  (0)

 -000إٟمٌٞم٤مء:  (6)
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ة ىمٚمؿ يمًم ي٘م٤مل  صم٧َم قمـ طمدث ُمًت٘مٌكم، وأُّم٤م هٜم٤م، ومٌٙمّؾ ؾمٝمقًم٦م وسمجرَّ ذم ومتح ُمٙم٦م، ومتحدَّ

رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس اًمذي ىم٤مل إّن هذه  ىم٤مل: ِّٕن٤م ُمٙمّٞم٦م قمغم اًمرهمؿ ُِمـ وضمقد اًمرواي٤مت ُمثؾ

اًمِمجرة هل سمٜمل أُمّٞم٦م وهق ىمقل ًمّم٤مطمٌل يرويف قمـ اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، 

ًمٕمـ اهلل أسم٤مك وأٟم٧م ذم صٚمٌف--- "قم٤مئِم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( عمروان  ةدويمذًمؽ ىمقل اًمًٞمّ 

٦م وشمٚمؽ ، وُمع هذا خي٤مًمػ هذا إُمر وي٘مقل: إّن هذه ُمٙمٞمّ "وم٠مٟم٧م سمٕمض ُِمـ ًمٕمٜم٦م اهلل

ُمقن اًمٌدقم٦م قمغم اًمٜمّص  َي٦ُم َُمَدٟمِٞم٦ٌَّم َوََلْ ُمدٟمٞم٦م!!! إِّنؿ ُيٙمٛمقن وي٘مدِّ ْٔ َّٓ َأْن شَمُٙمقَن َهِذِه ا !!![ إِ

ـَ  ٧ٌُْم َذًمَِؽ َوىَمْد ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم عمَِْرَواَن: ًَمَٕم ]ومْمض  َأسَم٤مَك َوَأْٟم٧َم ذِم ُصْٚمٌِِف وَم٠َمْٟم٧َم سَمْٕمٌض  اهللَُيْث

ـْ ًَمْٕمٜم٦َمِ  أو ومٔم٤مفم٦م[  -(0)اهللِ  ُِم

ي٘مقل شمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف )صغّم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ( حمّرًو٤م ًمف  ـ تػسر ابن كثر:4

قمغم إسمالغ رؾم٤مًمتف، وخمؼًما ًمف سم٠مّٟمف ىمد قمّمٛمف ُِمـ اًمٜم٤مس، وم٢مّٟمف اًم٘م٤مدر قمٚمٞمٝمؿ، وهؿ ذم ىمٌْمتف 

وحت٧م ىمٝمره وهمٚمٌتف، ىم٤مل جم٤مهد، وقمروة سمـ اًمزسمػم، واحلًـ، وىمت٤مدة، وهمػمهؿ ذم ىمقًمف: 

 َِؽ َأطَم٤مَط سم٤ِمًمٜم٤َّمس أي قمّمٛمؽ ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل اًمٌخ٤مري، قمـ اسمـ قم٤ٌمس:  َوإِْذ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمَؽ إِنَّ َرسمَّ

 ِومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمس َّٓ تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ ، ىم٤مل: هل رؤي٤م قملم أرهي٤م رؾمقل اهللّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

ؿمجرة  {عمٚمٕمقٟم٦م ذم اًم٘مرآنواًمِمجرة ا}]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ًمٞمٚم٦م أهي سمف، 

ّٓ ومتٜم٦م}، "أظمرضمف اًمٌخ٤مري واإلُم٤مم أمحد"اًمزىمقم،  : أي اظمت٤ٌمًرا واُمتح٤مًٟم٤م، وأُّم٤م {إ

اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م، ومٝمل ؿمجرة اًمزىمقم، أظمرج اسمـ أِّب طم٤مشمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٌٕم٨م قمـ اسمـ 

ف سمف هذا احلّل ُِمـ ىمريش، ىم٤مل أسمق ضم ٝمؾ: هؾ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤ّم ذيمر اهلّل هذا اًمزىمقم، ظمقَّ

سْمد، أُّم٤م ًمئـ  ومٙمؿ سمف حمٛمد؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: اًمثريد سم٤مًمزُّ ىمقم اًمذي ظمقَّ شمدرون ُم٤م هذا اًمزَّ

                                                           

 -616: ص01اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن= شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

إّن }أي٦م، وأٟمزل: {واًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م}أُمٙمٜمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٜمَُزىِمَٛمٜمَّٝم٤م زىمًًم، وم٠مٟمزل اهلّل شمٕم٤ممم: 

وؾمٚمؿ( أّٟمف عم٤ّم أظمؼمهؿ رؾمقل اهللّ )صغم اهلّل قمٚمٞمف ]وآًمف[  {"ؿمجرة اًمزىمقم ـمٕم٤مم إصمٞمؿ

سمقا سمذًمؽ، طمتك ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ قمٚمٞمف ًمٕم٤مئـ  رأى اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ورأى ؿمجرة اًمزىمقم، ومٙمذَّ

اهللّ: ه٤مشمقا ًمٜم٤م متًرا وُزسْمًدا، وضمٕمؾ ي٠ميمؾ ُِمـ هذا ُّبذا وي٘مقل: شمزىمَّٛمقا ومال ٟمٕمٚمؿ اًمزىمقم همػم 

 :هذا، روي ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وُمنوق واحلًـ اًمٌٍمي وهمػم واطمد، ويمّؾ َُمـ ىم٤مل

ه يمذًمؽ سمِمجرة اًمزىمقم، واظمت٤مر اسمـ ضمرير أّن اعمراد سمذًمؽ ًمٞمٚم٦م إِّن  َ ٤م ًمٞمٚم٦م اإلهاء وَمنَّ

اإلهاء، وأّن اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م هل ؿمجرة اًمزىمقم، ىم٤مل إلمج٤مع احلج٦م ُِمـ أهؾ اًمت٠مويؾ 

: أي اًمٙمٗم٤مر، سم٤مًمققمٞمد واًمٕمذاب {وٟمخّقومٝمؿ}قمغم ذًمؽ، أي ذم اًمرؤي٤م واًمِمجرة، وىمقًمف 

ّٓ ـمٖمٞم٤مًٟم٤م يمٌػًماومًم يزيدهؿ }واًمٜمٙم٤مل،  : أي مت٤مدًي٤م ومٞمًم هؿ ومٞمف ُِمـ اًمٙمٗمر واًمْمالل، {إ

 -(0)وذًمؽ ُِمـ ظمذٓن اهللّ هلؿ

ذيمرٟم٤م أّن أي٦م اًمنميٗم٦م شمتْمّٛمـ، أـ اًمرؤي٤م، ب ـ اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م، وشمٌلّم مم٤ّم  ـ0 :7أمر

سمٕم٦م أئٛم٦م ؾمٌؼ أّن ُِمـ ُمٕم٤مين اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م وشم٠مويالُت٤م احلََٙمؿ وُمروان وأوٓد ُمروان إر

٠ٌّم ُّبؿ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة  اًمتٞمٛمّٞم٦م وظمٚمٗم٤مئٝمؿ ُِمـ آصمٜمل قمنم اًمذيـ شمٜم

واًمتًٚمٞمؿ(، هذا ُمٕمٜمك، واعمٕمٜمك أظمر وهق اًمرؤي٤م اًمٗمتٜم٦م اًمتل رأى ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ]صغّم 

ه ٟمزو اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ سمٜمل أُمّٞم٦م آل أِّب ؾمٗمٞم٤من وآل ُمروان يٜمزون ويتًّٚمٓمقن قمغم ُمٜمؼم

 اًمِ٘مَردة-

ٓطِمظ أّن اسمـ يمثػم َل يذيمر همػم ُمٕمٜمك واطمد وهق ًمٞمٚم٦م اإلهاء وؿمجرة اًمزىمقم،  ـ6

ويمّؾ َُمـ }قمغم اًمرهمؿ ُِمـ أّن يمالُمف واوح ذم وضمقد أىمقال وشم٠مويالت وشمٗمًػمات أظمرى 

                                                           

 -10: ص2اسمـ يمثػم، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ه يمذًمؽ سمِمجرة اًمزىمقم، واظمت٤مر اسمـ ضمرير أّن اعمراد سمذًمؽ ًمٞمٚم٦م  َ ىم٤مل: إِّن٤م ًمٞمٚم٦م اإلهاء وَمنَّ

اإلهاء، وأّن اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م هل ؿمجرة اًمزىمقم، ىم٤مل إلمج٤مع احلّج٦م ُِمـ أهؾ اًمت٠مويؾ 

 !!! {قمغم ذًمؽ، أي ذم اًمرؤي٤م واًمِمجرة

هؾ ٓطمٔمتؿ ظمٓمقرة اؾمتٖمالل اًمت٘مًٞمؿ إمم ُمٙمل وُمدين، ومٕمغم اًمرهمؿ ُِمـ إّٟمف  ـ4

سمدقم٦م ُم٤م أٟمزل اهلل ُّب٤م ُِمـ ؾمٚمٓم٤من، وَل شمرد أي إؿم٤مرة قمٜمف ُِمـ رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف 

وآًمف وؾمٚمؿ(، ًمٙمـ ُمع يمّؾ ذًمؽ وم٢مّن ظمّط  اًمتٙمٗمػم اًمٗمٙمري واًمتٗمخٞمخ اًمداقمٌم ي٘مّدم 

غم اًمٜمّص اًمقارد قمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ رؾمقل اهلل )صغم اهلل وُيّٙمؿ اًمت٘مًٞمؿ اعمّٙمل اعمدين قم

قمٚمٞمف وآًمف  وؾمٚمؿ(، ومٌٙمّؾ ضمرأة ي٠ميت أطمدهؿ سمرواي٦م قمـ صح٤مِّب يم٤مسمـ قم٤ٌمس أو همػمه قمـ 

رؾمقل اهلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ومػمومْمٝم٤م ويٌٓمٚمٝم٤م ُمّدقمًٞم٤م أّن هذه أي٦م ُمٙمّٞم٦م أو 

قارد واعم٘م٤مُم٤مت، إّٟمف ىمٞم٤مس سم٤مـمؾ وأّول إظمرى ُمدٟمّٞم٦م وصم٤مًمث٦م همػم ذًمؽ، وهٙمذا طم٥ًم اعم

 َُمـ ىم٤مس إسمٚمٞمس!!!  

ذيمر اإلظم٤ٌمر قمـ ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمّٞم٦م: ىم٤مل اسمـ  أ ـ البداية والـفاية: اجلزء السادس: ـ4

---قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: رأى رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمّٚمؿ( سمٜمل يمثػم: 

إّٟمًم هل دٟمٞم٤م أقمٓمقه٤م، وم٘مّرْت سمف قمٞمٜمف وهل  أُمّٞم٦م قمغم ُمٜم٤مسمرهؿ وم٤ًمءه ذًمؽ، وم٠موطمل إًمٞمف،

ّٓ ومتٜم٦م ًمٚمٜم٤مس}ىمقًمف:   -(6)(0){وُم٤م ضمٕمٚمٜم٤م اًمرؤي٤م اًمتل أريٜم٤مك إ

واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: رأى رؾمقل  ب ـ يف تػسر الرازي: 

اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ( سمٜمل أُمّٞم٦م قمغم ُمٜم٤مسمرهؿ وم٤ًمءه ذًمؽ، وهق ىمقل اسمـ 

                                                           

 -21اإلهاء:  (0)

 -634: ص2اسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ج (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٖ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

، واإلؿمٙم٤مل اعمذيمقر قم٤مئد ومٞمف؛ ّٕن هذه أي٦م ُمٙمّٞم٦م وُم٤م يم٤من ًمرؾمقل اهلل ]صغّم اهلل قم٤ٌمس

قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ سمٛمّٙم٦م ُمٜمؼم، ويٛمٙمـ أْن ُي٤مب قمٜمف سم٠مّٟمف ٓ يٌٕمد أن يرى سمٛمٙم٦م أّن ًمف ُمٜمؼًما 

 -(0)يتداوًمف سمٜمق أُمٞم٦م

٦م ذم ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم جـ ـ قال فخر الدين الرازي يف تػسره:

اًم٘مرآن سمٜمق أُمّٞم٦م يٕمٜمل احلََٙمؿ سمـ أِّب اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ورأى رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ 

وؾمّٚمؿ( ذم اعمٜم٤مم أّن وًمد ُمروان يتداوًمقن ُمٜمؼمه، وم٘مّص رؤي٤مه قمغم أِّب سمٙمر وقمٛمر وىمد ظمال 

ؼم ذم سمٞمتف ُمٕمٝمًم، ومٚمًّم شمٗمّرىمقا ؾمٛمع رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ( احلََٙمؿ خي

سمرؤي٤م رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ(، وم٤مؿمتّد ذًمؽ قمٚمٞمف واُّتؿ قمٛمر ذم إومِم٤مء 

ّهه، صمّؿ فمٝمر أّن احلََٙمؿ يم٤من يتًّٛمع إًمٞمٝمؿ، ومٜمٗم٤مه رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ 

، ]ىم٤مل اًمرازي[ ومم٤ّم ي١ميّمد هذا اًمت٠مويؾ ىمقل قم٤مئِم٦م عمروان: ًمٕمـ اهلل أسم٤مك وأٟم٧م {وؾمٚمؿ(

 -(6)وم٠مٟم٧م سمٕمض َُمـ ًَمَٕمٜمف اهلل ذم صٚمٌف،

ؤَي٤مٱ}يمٚمٛم٦م  ـ2 ُمّمدر ًمٚمٗمٕمؾ رأى، ويمذًمؽ )رؤي٦م( ُمّمدر ًمٚمٗمٕمؾ رأى، وم٢مّن  {ًمرُّ

أردَت اًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم شم٘مقل: رأي٧ُم ُرْؤي٤م، وإْن أردَت رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م شم٘مقل: رأي٧ُم 

رؤي٦م، وم٢مذا يم٤من اًمٔم٤مهر أو إفمٝمر أو اعمٜمًٌؼ ًمٚمذهـ ُِمـ اعمٕمٜمك اًم٘مرآين هق اًمرؤي٦م ذم 

ٞمٛمل إمم اًمت٠مويؾ أو اعمٕمٜمك اعمرضمقح أو همػم إفمٝمر أو همػم اًمٜمقم، ومٚمًمذا ذه٥م اعمٜمٝم٩م اًمت

اعمٜمًٌؼ اسمتداء إمم اًمذهـ، ]إّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م اؾمتٕمٛمٚم٧ْم اًمرؤي٤م سم٤مًٕمػ اعمٛمدودة؛ أي 

اًمرؤي٤م اًمتل ذم اًمٜمقم، وم٤معمٕمٜمك إفمٝمر وإؾمٌؼ واًمراضمح أِّن٤م رؤي٤م ذم ٟمقم، وُِمـ هٜم٤م ي٘م٤مل: 

                                                           

 -10: ص01اًمرازي، ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م= شمٗمًػم اًمرازي، ج (0)

 -16: ص01اًمرازي، ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م= شمٗمًػم اًمرازي، ج (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٗ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

يتحّدصمقا قمٜمف، سمؾ أظمذوه٤م يم٘مْمّٞم٦م ُمًّٚمٛم٦م سم٠مّن اعم٘مّمقد  عم٤مذا اًمتٞمٛمٞم٦م شمريمقا هذا إُمر وَل

ؾ  هل رؤي٦م سمٍمّي٦م، ومتحّدصمقا قمـ اإلهاء وُم٤م طمّمؾ ذم اإلهاء، وسمٙمّؾ شم٠ميمٞمد أّٟمف ُيًجَّ

ًمقن  قمٚمٞمٝمؿ إؿمٙم٤مل سم٠مّن هذا اإلهاء يٙمقن ذم اعمٜم٤مم وًمٞمس ذم احل٘مٞم٘م٦م، ومٌدءوا ي١موِّ

ًمقن، ومٝمق ٓ يريد أْن ي٠ميت سمٕمٜمقان اًمرؤي٤م  ذم اًمٜمقم، طمتك يٌؽم احل٘مٞم٘م٦م ويدًّمس يمًم وي١موِّ

يِم٤مء، وطمتك ٓ ي٠ميت اًمٙمالم قمـ رؤي٤م اًمٜمٌّل سمخّمقص سمٜمل أُمّٞم٦م وآل ُمرون وآل سمٜمل 

ؾمٗمٞم٤من، هذا هق همروٝمؿ!!![ وومقق هذا يمّٚمف وم٢مِّنؿ خي٤مًمٗمقن اًمٜمّمقص وُيّٙمٛمقن 

 اًمت٠مويالت واعمٕم٤مين اعمج٤مزّي٦م واعمرضمقطم٦م وهمػم اًمٔم٤مهرة ُيّٙمٛمقِن٤م وي٘مّدُمقِن٤م قمغم

 اًمٜمّمقص!!!

ُمٜمٝم٩م اًمتٞمٛمّٞم٦م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص ُمٌٜمّل قمغم قمدم اًمت٠مويؾ، وقمغم شمٙمٗمػم أهؾ  أـ :8أمر

اًمت٠مويؾ ُمٝمًم يم٤من ؾم٥ٌم اًمت٠مويؾ، ومٙمّٗمروا اعمٕمتِزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمِمٞمٕم٦م وسم٘مّٞم٦م اعمًٚمٛملم 

د قمغم ىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم؛ ّٕن اًمدُم٤مء  وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م، ومٚمؿ ي٘مٌٚمقا ُمٜمٝمؿ أّي شم٠مويؾ، ]ٟمحـ ٟم١ميمِّ

حت٧م هذا اًمٕمٜمقان، وقمٜمدُم٤م ٟمٙمثر اًمٙمالم قمـ ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(؛ ّٕٟمف ُِمـ شمًٗمؽ 

أصقل اًمتٙمٗمػم قمٜمدهؿ!!! ويمّؾ ُمٜمٙمؿ ًمػمضمع إمم أدسمّٞم٤مت اًمدواقمش ويمّؾ ىمقى اًمتٙمٗمػم 

ويٕمرف ُم٤م هل صم٘م٤موم٦م وأدسمٞم٤مت ىمقى اًمتٙمٗمػم!!! وُم٤م هل أصقل وُمٜم٤مسمع ىمقى اًمتٙمٗمػم!!! 

٦م أو طمدي٨م أو ومٕمؾ قمـ اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، ومِٛمـ اًمٜم٤مدر أْن ي٠مشمقا سمآي٦م ىمرآٟمٞمّ 

أو رواي٦م أو ومٕمؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ(، سمؾ إّن أدسمّٞم٤مت اًمدواقمش وىمقى اًمتٙمٗمػم 

شمزهق سمٙمالم وُم٘مقٓت وُم٘مت٤ًٌمت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأئٛم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ممّـ ؾمٌ٘مف أو أشمك سمٕمده  

ًمء!!! وهذا هق اًم٥ًٌم اًمذي أًمزُمٜم٤م ؾمقاء ُِمـ احلّٙم٤مم أو ممّـ يٜم٥ًم إمم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚم

سم٤محلدي٨م واًمت٠ميمٞمد واًمتٙمرار وإفمٝم٤مر اًمٕم٤ٌمرات؛ ّٕٟمٜم٤م ٟمريد أْن ٟمخٗمِّػ ُِمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء 

وُِمـ هذا اًمتٙمٗمػم اًمقطمٌم اًم٘م٤مشمؾ!!![ ومٚمًمذا إذن يدًّمًقن ذم رؤي٤م اًمِم٤مب إُمرد 
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اعم٘مٞمَّدة سم٤مًمٜمقم، سمؾ إّٟمف  ومٞم٘مقًمقن: إِّن٤م رؤي٤م ُمٜم٤مم، قمٚمًًم أّن شمٞمٛمّٞم٦م ىمد صّحح رواي٦م اًمرؤي٦م همػم

ومٞم٘متيض }}ّسح أّن اًمرواي٦م شم٘متيض أّن اًمرؤي٦م واىمٕمّٞم٦م ظم٤مرضمّٞم٦م وًمٞم٧ًم رؤي٤م قملم إذ ىم٤مل: 

أِّن٤م رؤي٦م قملم يمًم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمرومقع قمـ ىَمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: 

َرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم ُصق}ىم٤مل رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(: 

اءَ  ، ]يمالم سيح ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ومٞم٘متيض أِّن٤م رؤي٦م (0){{ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط، ذِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ

قملم يمًم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح، أي إّٟمف ضمٕمؾ رواي٦م اًمِم٤مب إُمرد شمدّل قمغم رؤي٤م اًمٕملم 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمت٘مد وُيزم  يم٠مؾم٤مس وأصؾ ُيت٩ّم سمف قمغم أظمريـ، ويرضمك آًمتٗم٤مت إمم أنّ 

سم٠مّن اًمرؤي٦م سمٍمي٦م سم٤مًمٕملم اجل٤مرطم٦م )سم٤مًمٕملم اًمتل ذم اًمرأس(، وهذا اجلزم وآقمت٘م٤مد 

واًمٞم٘ملم قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هق اًمذي ضمٕمٚمف ي٠ميت ُّبذه اًمرواي٦م ومٞمحت٩ّم ُّب٤م ذم اعم٘م٤مم، أىمقل هذا 

احلدي٨م قمـ ُمٕمٜمك طمتك ُيدوَمع ُم٤م ُي٘م٤مل ُِمـ أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٞمس ذم ُم٘م٤مم شم٘مٞمٞمؿ هذه اًمرواي٦م، و

اًمرؤي٦م ذم هذه اًمرواي٦م، وإّٟمًم ذم ُم٘م٤مم آطمتج٤مج قمغم أظمريـ، إذن إصؾ اًمذي اقمتٛمده 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٜم٘م٤مش أّن رؤي٦م اًمِم٤مب إُمرد هل رؤي٦م سمٍمّي٦م؛ أي رؤي٦م اًمٕملم اًمتل ذم 

اًمرأس، ومَٛمـ يٛمتٚمؽ أي ذّرة ُِمـ اًمٕم٘مؾ يٗمؽمض قمٜمدُم٤م شمٜمٙمِمػ ًمف احل٘م٤مئؼ يؽمك هذه 

 ٌالت وهذا اخلّط اًمتٙمٗمػمّي اعم٤مرق!!![اخلزقم

ًمٕمِمقائّٞمتف وقمدم ومٝمٛمف ٕصقل اعمٓم٤مًم٥م ووم٘مداٟمف ًمقطمدة اعمقوقع ٟمجده قم٤مدة  ب ـ

ُم٤م خي٤مًمػ ويٜم٤مىمض ٟمٗمًف، ومٗمل ُم٘م٤مُمٜم٤م ُمثاًل ٟمجده ذم ُمقوع آظمر ُيت٤مج ذم ُمٖم٤مًمٓم٤مشمف أْن 

درضم٦م[  011يّدقمل أّن اًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم، وم٢مّٟمف وُِمـ دون شمرّدد ي٘مٚم٥م اعمٕمٜمك واعمٌٜمك ]

                                                           

، ـمٌٕم٦م جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد 611: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شَمٚمٌٞمس اجلَْٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمَِدقِمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م، ج (0)

 هــ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة-0362ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ 
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ومٞمخ٤مًمػ ويٜم٤مىمض ُم٤م ىم٤مًمف ُِمـ دون شمرّدد، ّٕٟمف ُمٓمٛمئـ أّن ُم٤م ي٘مقم سمف ُيري ويني سمٙمّؾ 

ؾمٝمقًم٦م قمغم إهمٌٞم٤مء اجلّٝم٤مل وه١مٓء هؿ هم٤ميتف ُِمـ دون ذوي اًمٕم٘مقل وإٟمقار واإليًمن 

 وآهتداء واًمت٘مقى- 

إمم أصؾ حم٤موًم٦م وم٤مؿمٚم٦م ذم اًمتدًمٞمس سمزقمؿ أّن اإلُم٤مم أمحد ُيرضمع اًمروايتلم  ضمـ ـ

واطمد، واًمٌٓمالن واوح ومٞمًم يّدقمٞمف، وم٤مإلُم٤مم أمحد ُيَْمّٕمُػ رواي٦م )رواي٤مت( رؤي٤م اعمٜم٤مم ذم 

ُم٘م٤مسمؾ شمّمحٞمحف ًمرواي٦م )رواي٤مت( اًمرؤي٦م ُِمـ دون ىمٞمد اًمٜمقم أو اعمٜم٤مم، وهذا يٕمٜمل ي٘مٞمٜم٤ًم أّٟمف 

واطمد طمتك ُمع اًمتٜمَّزل ُمع ُم٤م يزقمٛمف شمٞمٛمّٞم٦م ُِمـ أّن اسمـ طمٜمٌؾ ُيرضمع اًمروايتلم إمم أصؾ 

ورواي٦م واطمدة، وم٢مّٟمف )أي أمحد( سمٚمح٤مظ اًمرواي٤مت ؾمٞمحٙمؿ سم٤مًمت٠ميمٞمد سم٠مّن ىمٞمد اًمٜمقم زائد 

وهمػم صم٤مسم٧م أصاًل؛ ّٕٟمف ضم٤مء ذم اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل يْمّٕمٗمٝم٤م، وم٢ممم أيـ شمٗمّر ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م؟!! 

ا أراد ُِمـ اعمٓمر إمم اعمٞمزاب!!! ]ذم رواي٦م أّم اًمٓمٗمٞمؾ اًمتل يْمّٕمٗمٝم٤م أمحد، وم٢مّن اإلُم٤مم أمحد إذ

أْن ُيرضِمع اًمرواي٤مت إمم أصؾ واطمد، ومٝمؾ ي٠مظمذ اًمزي٤مدة اًمتل ذم اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م؟!! وم٢مذا 

ومٕمؾ ذًمؽ وم٢مّن هذا إؿمٙم٤مل قمغم اإلُم٤مم أمحد، أُّم٤م إذا قمٜمده ؾم٥ٌم آظمر ًمٚمزي٤مدة أو ؾم٥ٌم آظمر 

ًمٚمرؤي٤م ذم رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس أِّن٤م رؤي٤م ٟمقم، وم٢مّن هذا سمح٨م آظمر، وًمٙمـ ٟمحـ ُمع هذا اًمٙمالم 

وٛمـ اًمًٞم٤مق واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل يقضمد رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ورواي٦م صحٞمح٦م، واًمرواي٦م  وذم

اًمْمٕمٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م زي٤مدة، ومٝمؾ ٟمرضمع اًمروايتلم إمم أصؾ واطمد؛ أي إّٟمٜم٤م ٟمْمٞمػ اًمزي٤مدة ُِمـ 

 اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إمم اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م، وم٠مي قم٘مؾ قمٜمديمؿ؟!!

اًمٔم٤مهرة ذم رؤي٦م وٟمذيّمريمؿ سمرأي اسمـ طمٜمٌؾ سم٤مًمروايتلم وشمّمحٞمحف رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس 

: دمًٞمؿ 6أؾمٓمقرة}}اًمٞم٘مٔم٦م وشمْمٕمٞمٗمف ًمرواي٦م أم اًمٓمٗمٞمؾ اعم٘مّٞمدة سمح٤مل اًمٜمقم إذ ىمٚمٜم٤م: 

ٜمِٞم٦َّم:--- ىم٤مل:  ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم }طمدي٨م: }}وشم٘مٚمٞمد وضمٝمؾ وشمِمقيش: ذم ُم١مؾمَّ
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اءَ  --- هذا احلدي٨م ورد ُِمـ {ُصقَرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط، ذِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ

ـمري٘ملم وسم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م: اًمٓمريؼ إول: ---قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمٝمًم( ُمرومققًم٤م--- 

 ,6، {أّن حمٛمًدا )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(  رأى رسّمف ذم صقرة---}ـ 0وُِمـ أًمٗم٤مفمف:

هذا  --- وهذا احلدي٨م ُِمـ{رأي٧م رِّب ذم صقرة ؿم٤مب---} ,4، {رأي٧م رِّب ضَمْٕمًدا---}

حف مجٌع ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ:  اإلُم٤مم أمحد ذم )اعمٜمتخ٥م ُمـ  ,0اًمٓمريؼ ]إّول[ صحَّ

واسمـ  ,2[(--- 0.041[، وإسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ِّٕب َيْٕمغم: ]616اًمِٕمٚمؾ ًمٚمخالل، ص: ]

[، ـمٌٕم٦م جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م 611,422. 2شمٞمٛمّٞم٦م ذم )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: ]

واًمٓمريؼ أظمر:--- قمـ أّم اًمٓمٗمٞمؾ اُمرأة ُأِّبِّ سمـ يمٕم٥م هـ(، 0362 ,اعمّمحػ اًمنميػ 

 ,6َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم اعمٜم٤مم ذم صقرة ؿم٤مب--- » ,0)ريض اهلل قمٜمٝمًم( ُمرومققًم٤م، وُِمـ أًمٗم٤مفمف: 

أّٟمف رأى رسمَّف قمزَّ َوضَمّؾ ذم " ,4يذيمر أٟمف رأى َرسّمف قَمّز َوضَمّؾ ذم اعمٜم٤مم ذم صقرة ؿم٤مب--- "

ٗمف واؾمتٜمٙمره مجٌع ُِمـ  اًمٜمقم ذم صقرة ؿم٤مب--- وهذا احلدي٨م ]ُِمـ اًمٓمريؼ اًمث٤مين[--- وٕمَّ

اإلُم٤مم أمحد ذم )اعمٜمتخ٥م ُمـ اًمِٕمٚمؾ ًمٚمِخالل ٓسمـ ىمداُم٦م، ص:  ,أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ: 

[613---)]}}(0) - 

وىمد اّدقمك شمٞمٛمّٞم٦م أّن اإلُم٤مم أمحد يّدقمل أّن أصؾ احلديثلم واطمد!!! إذ ىم٤مل اًمِمٞمخ  د ـ

ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيٌلمِّ أّن ذًمؽ يم٤من ذم اعمٜم٤مم  ,ٜمل رواي٤مت احلدي٨ميٕم ,ويمّٚمٝم٤م}اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم: 

ّٓ طمدي٨م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( وىمد ضمٕمؾ أمحد  وأّٟمف يم٤من سم٤معمديٜم٦م إ

 - (6){واطمًدا ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٕمٚمًمء ,أي طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وأّم اًمٓمٗمٞمؾ ,أصٚمٝمًم

                                                           

ٜمِٞم٦َّم، إذاف وُمراضمٕم٦م قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم (0) ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم ّ٘م٤مف،ُم١مؾمَّ ًَّ  

 http://www.dorar.net/art/483 

 -661: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (6)

http://www.dorar.net/art/483
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وُِمـ اوٓمراسم٤مشمف وم٢مّٟمٜم٤م ذم ُم٘م٤مم آظمر ٟمجده يزقمؿ أّن اسمـ طمٜمٌؾ ّسح أّن احلدي٨م  ـ هـ 

اًمّمحٞمح ومٞمف أّن اًمرؤي٤م يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم، وهذا يدّل قمغم أّن اًمٔم٤مهر واعمٜمًٌؼ ًمٚمذهـ 

رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م؛ أي أّن إصؾ رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م، وهلذا اطمت٤مج واوٓمّر إمم اًمتٍميح سم٠مِّن٤م 

وهذا احلدي٨م اًمذي أُمر أمحد سمتحديثف ىمد }: (0)اجلٝمٛمٞم٦م رؤي٤م ٟمقم، ىم٤مل ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس

ح ومٞمف سم٠مّٟمف رأى ذًمؽ ذم اعمٜم٤مم ، ذم هذا اعم٘م٤مم أي ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م اطمت٤مج {سَّ

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمتك ُيت٩ّم قمغم أظمريـ أْن شمٙمقن اًمرؤي٦م ذم هذا احلدي٨م رؤي٤م ُمٜم٤مم، وم٠مشمك 

٤م ذم شمٚمؽ اًمرواي٦م، وم٢مّٟمف اطمت٤مج أْن سمٙمالم أمحد وزقمؿ أّن أمحد ي٘مقل: يمذا ويمذا، وأُمّ 

شمٙمقن اًمرؤي٤م رؤي٦م قملم )اًمٕملم اًمتل ذم اًمرأس(، ومذيمره٤م ُِمـ اعمًّٚمًمت وأشمك سم٤محلدي٨م 

 وذيمر قمغم أّٟمف ي٘متيض أن يٙمقن رؤي٦م قملم!!! 

 

 !!!(: الزٓب بني احلقٔق٘ ّالتأّٓل املفقْد12أصطْرٗ )

رسمًّم ذم سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن اًمٙمالم سمّمقرة شمقطمل ًمٚمٛم٘م٤مسمؾ سم٠مِّن٤م ومٙم٤مه٦م أو ُمزطم٦م، 

ّٓ أّٟمف يرضمع إمم سمره٤من  ًمٙمٜمّٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ، ومًم ٟم٘مقًمف قمغم اًمرهمؿ ُِمـ سم٤ًمـمتف إ

ّٓ أْن ٟمتحّدث ُّبذه  ومٚمًٗمل قم٘مدي يمالُمل شم٤مم، ومٞمٙمقن طمّج٦م داُمٖم٦م؛ ّٕٟمف ًمٞمس قمٜمدٟم٤م إ

 ٓم٦م اًمقاوح٦م ًمٙمل ٓ ٟمجٕمؾ اًمِمٌٝم٤مت واًمٗمتـ ذم أذه٤من اًمٌٕمض- إُمقر واًمٜم٘مقض اًمًٌٞم

اَء--- }}ىم٤مًمقا:  --- َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم ُصقَرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط، ذِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ

ؿم٤مب أُمرد ُِمـ دوٟمف ؾِمؽم ُِمـ ًم١مًم١م، رضمٚمٞمف ذم ظَمِية، ىمدُمٞمف ذم ظَمِية--- قمٚمٞمف طُمّٚم٦م 

ـْ ذه٥م--- ظَمياء-- ، قمٚمٞمف َٟمْٕمالِن ُِمـ ذه٥م، َوقَمغَم وضمٝمف ومراش ُِم - ؿم٤مب ُُمَقىّمٍر ذِم ظَمِيٍ

                                                           

 -013: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)
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ؿم٤مب ُُمقومِر ذم ظَمِي قمغم ومراش ُِمـ ذه٥م ذم رضمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ َذَه٥م--- ؿم٤مب ذي َووْمرة، 

 - {{ىمدُم٤مه ذم اخلَِية---

 الكالم في خطوات:

اًمِم٤مب إُمرد اًمَقومرة اجلَٕمد َل يتٓمّرق أيُّ واطمد ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م إمم شم٠مويؾ طمدي٨م  ـ0

اًمَ٘مَٓمط!!! ومٝمؾ قَمَجزوا قمـ اًمت٠مويؾ، أو أّٟمف ُمٓم٤مسمؼ ومم٤مصمؾ وطم٘مٞم٘م٦م وواىمع ٓ ُيت٤مج إمم 

 ؟!! ِ(0)شم٠مويؾ

و اًمرؤى وإطمالم ُِمـ إٟمس واجلـ، ـ 6 إذا يم٤من ُيت٤مج إمم شم٠مويؾ، ومٚمٞمجتٛمع ُمٗمنِّ

ًمقا ًمٜم٤م  وا وي١موِّ رؤي٦م اًمِم٤مب إُمرد اًمَقوْمرة اجلَْٕمد ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م وُمـ همػم اًمتٞمٛمّٞم٦م، وًمٞمٗمنِّ

 اًمَ٘مَٓمط---!!! 

ومًم هق شم٠مويؾ اًمِم٤مب؟!! وُم٤م هق شم٠مويؾ إُمرد؟!! وُم٤م هق ُمٕمٜمك وشم٠مويؾ  ـ4

ل اجلَْٕمد؟!! وُم٤م هق شمٗمًػم اًم٘مَٓمط؟!! ومٚمٞمذيمروا ًمٜم٤م شم٠مويؾ  اًمَقومرة؟!! وإمم ُم٤مذا ي١موَّ

 وشمٗمًػم وُمٕمٜمك وشمٓمٌٞمؼ وُمّمداق يمّؾ ُمٗمردة ُِمـ ُمٗمردات اًمرؤي٤م؟!! 

ًمٞمٌّٞمٜمقا ًمٜم٤م ُم٤م هق شم٠مويٚمٝمؿ ًمٚمروو٦م اخلياء اًمتل يم٤من يتٜمّزه ومٞمٝم٤م رّب اًمتٞمٛمّٞم٦م  ـ3

 إُمرد؟!! وُم٤م شمٗمًػمهؿ وشم٠مويٚمٝمؿ ًمٚمُحّٚم٦م اخلياء اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم اًمرّب يَتَحغّم ُّب٤م؟!! 

 ١م اًمذي يم٤من يًَتؽِم سمف اًمرّب؟!! هؾ سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمؿ أْن خيؼموٟم٤م شم٠مويَؾ اًمًؽم اًمٚم١مًم ـ2

 و رضمكم اًمرّب وَّه٤م ذم ظَمِية؟!! ؿ وشمٗمًػمهؿ ًم٘مدُمل أوُم٤م شم٠مويٚمٝم ـ2

                                                           

أىمًؿ سم٠مّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: إّٟمف ُمٓم٤مسمؼ ومم٤مصمؾ وطم٘مٞم٘م٦م وواىمع وٓ ُيت٤مج إمم شم٠مويؾ يمًم ذيمرٟم٤م اًمِم٤مهد قمغم  (0)

 ذًمؽ!!! 
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واؾمتٗمٝم٤مُم٤مت شم٠مويٚمّٞم٦م أظمرى طم٥ًم رواي٦م أّم اًمٓمٗمٞمؾ، ومًم هق شم٠مويؾ جمتٛمع  ـ2

 اإلٟمس واجلـ اًمتٞمٛمل ًمٚمرّب وقمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ َذَه٥م أو ذم رضمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ ذه٥م؟!!

شمقضّمٝمقا هلؿ سمتٚمؽ آؾمتٗمٝم٤مُم٤مت واطمّمٚمقا ُمٜمٝمؿ قمغم إضمقسم٦م واًمت٠مويالت  ـ1 

 ات إؾمٓمقرّي٦م اخلزقمٌالشمٞم٦م!!!  واًمتٗمًػم

واؾم٠مًمقهؿ أيًْم٤م قمـ شم٠مويؾ أّن رُّّبؿ قمغم وضمٝمف ومراش ُِمـ ذه٥م؟!! وهؾ يم٤من  ـ1

 يٖمّٓمل وضمٝمف ُِمـ طمّر أو سمرد أو ؿمٛمس أو ريح أو همػمه٤م؟!! أو يم٤من اهلل اًمتٞمٛمل حُمَتِِمًًم 

َم قمٚمٞمف يمِمُػ  ٤ًٌم ٓ ُيقز ًمف يمِمػ وضمٝمف أُم٤مم إضم٤مٟم٥م؟!! وقمغم هذا، ومٚمًمذا وم٘مط طُمرِّ حُمجَّ

٤ًٌم وُُمَٖمّٓمك  ّرْم قمٚمٞمف يمِمُػ اًمِمٕمِر اًمَقومرة اجلَٕمْد اًم٘مَٓمط؟!! وإذا يم٤من حُمَجَّ اًمقضْمِف وم٘مط وَل ُُيَ

 ف وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف ؿم٤مب أُمرد؟!! اًمَقضْمف، ومٙمٞمػ قمرف اًمٜمٌلُّ )صغّم اهلل قمٚمٞم

هؾ شمٚمؽ آؾمتٗمٝم٤مُم٤مت وواىمٕمٞمتٝم٤م وُم٤م يؽمشم٥َّم قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ ُت٤موم٧م وشمٜم٤مىمْم٤مت  ـ01

شمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ دومع سمٕمض ُت٤مومتٝمؿ وشمٜم٤مىمْم٤مُتؿ سم٤مًم٘مقل: إّن اًمرواي٤مت ُمتٕمددة سمٕمدد ُمرات 

اًمرؤى؛ سمٛمٕمٜمك أّن اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف( ىمد رأى رسّمف  ُمرات وُمرات، ويمّؾ ُمّرة 

 يٙمقن اًمرّب ُّبٞم٠مة ظم٤مّص٦م؟!!  

اؾمتٗمٝم٤مُم٤مت يمثػمة ضمًدا ضمًدا، وًمتٜمقير أومٙم٤مر اعم١مُمٜملم وصٕمؼ إسمٚمٞمس  ـ00

ٛم٦م اًمْم٤مًملم ُأوٞمػ سمٕمض آؾمتٗمٝم٤مُم٤مت ٟمريد أضمقسمتٝم٤م  ًِّ ٌّٝم٦م اعمج ]وضمٜمقده[ احلَِْمقّي٦م اعمِم

 ُمع شم٠مويؾ وشمٗمًػم يمّؾ ضمقاب ُمٜمٝم٤م: 

 ومٝمؾ اهلل اًمتٞمٛمل ؿم٤مب أو ًمٞمس سمِم٤مب؟!! وهؾ هق أُمرد أو ًمٞمس سم٠مُمرد؟!! ـ06
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تٞمٛمّٞم٦م رأس أو هق ُِمـ دون رأس؟!! وإهلُُٝمـؿ أسمـق رأس، هـؾ هـق هؾ ًمرّب اًم ـ04

 أصٚمع أو ًمٞمس سم٠مصٚمع؟!!

 وإذا َل يٙمـ أصٚمع، ومٝمؾ ؿمٕمره َووْمرة أو ًمٞمس سمَقوْمرة؟!! ـ03

ؾِمؾ  ـ02 ؽَمْ ًْ ح ُُمْرؾَمؾ ُُم ٌِّض ُُمْٚمَتِقي، أو أّن ؿَمْٕمَره أُْمَٚمس ُُمَنَّ وهؾ ؿمٕمره ضَمْٕمد ُُمَتَ٘م

ٌْط، أو أٟمّ  ٌْط ؾَم ؾَمؾ ؾِم ؽَمْ ًْ  ف ٓ هذا وٓ ذاك؟!!ُُم

 وهؾ ؿمٕمره ىمٓمط ىمّمػم أو أّن ؿمٕمره ـمقيؾ، أو ٓ هذا وٓ ذاك؟!!  ـ02

وهؾ يم٤من يٚمٌس اًمٕمًمُم٦م أو اًم٘مٚمٜمًقة أو رء آظمر يٖمٓمل سمف رأؾمف، أو أّن رأؾمف ـ 02

يم٤من طم٤مًها ُمٙمِمقوًم٤م ُِمـ دون همٓم٤مء، أو أّٟمف ٓ هذا وٓ ذاك، ومٝمق ٓ سمٖمٓم٤مء وٓ سمال 

 همٓم٤مء؟!!!

خيؼمٟم٤م مج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري قمـ ؾم٥ٌم وضمقد اإلًمف اًمِم٤مب وهؾ  ـ01

إُمرد ذم اًمروو٦م اخلياء وُم٤مذا يم٤من يٗمٕمؾ؟!! وهؾ يم٤من أيمؼم ُِمـ اًمروو٦م أو هل أيمؼم 

٤م أو ُمًتٚم٘مًٞم٤م ذم اًمروو٦م؟!! ًً  ُمٜمف؟!! وهؾ يم٤من ىم٤مئًًم أو ضم٤مًم

اَء--- رضمٚمٞمف ذم ظَمِي }ىم٤مًمقا ـ01 --- ذِم َرْوَو٦ٍم ظَمْيَ ة، ىمدُمٞمف ذم ؿَم٤مبٍّ

--- ُُمقومِر ذم ظَمِي--- ىمدُم٤مه ذم  ظَمِية---قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ظَمياء--- ُُمَقىّمٍر ذِم ظَمِيٍ

، ُم٤م هق ّه اًمٚمقن إظمي؟!! وُم٤م هل طم٘مٞم٘متف؟!! وُم٤م شم٠مويالشمف؟!! وؾم١مال {اخلَِية---

ع ري٤ميض حمؽمف؟!! ًمٙمـ عم٤مذا ٓ خيؼموٟمٜم٤م هؾ  سمريء: ومٝمؾ إظمي يدّل قمغم أّٟمف ُمِمجِّ

 اًمٗمريؼ اًمٕمراىمل أو اًمًٕمقدي، ومٙمالَّه٤م يرشمدي إظمي؟!! يِمّجع 

 ذم ظمت٤مم هذه إؾمٓمقرة أىمقل: ـ61
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إْن يم٤من ضمقاُّبؿ سم٤مًمت٠مويؾ ًمٚمٛمٕم٤مين، وم٘مد ٟم٤مىمْمقا أٟمٗمًٝمؿ وظم٤مًمٗمقا ُمٜمٝمجٝمؿ ُِمـ  أـ

قمدم اًمت٠مويؾ، وقمٚمٞمٝمؿ اًمتًٚمٞمؿ سمّمّح٦م وطمّٚمّٞم٦م ُمٜمٝم٩م اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمِمٞمٕم٦م ذم 

اًمت٠مويؾ ذم ُمقارد اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ!!! وم٢مّن إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م يٚمتجئقن إمم 

شمِمٌٞمف ودمًٞمؿ، ومٞم٘مقًمقن: هٜم٤م ٓ يراد سمف اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل  اًمت٠مويؾ ذم اعمقارد اًمتل ومٞمٝم٤م

ٛم٦م!!!  ًِّ ٌِّٝم٦م اعمج  اًمٍميح، وإّٟمًم ي١مّول إمم اعمٕمٜمك اعمج٤مزي، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُِمـ اعمِم

وإن يم٤من ضمقاُّبؿ سم٤مإلُي٤مب وًمق قمغم ؾم١مال واطمد ُِمـ شمٚمؽ إؾمئٚم٦م، وم٘مد  ب ـ

ٌِّٝم٦م ٌِّٝم٦م وشمٕم٤ممم اهلل قمًّم ي٘مقل اعمِم ٌَّٝمقا وص٤مروا ُمِم  اًمْم٤مًّمقن- ؿم

ٛم٦م  ضمـ ـ ًِّ ٌّٝم٦م جم وإن يم٤من ضمقاُّبؿ سم٤مإلُي٤مب قمغم يمّؾ إؾمئٚم٦م، وم٘مد صم٧ٌَم أِّنؿ ُمِم

وأرسم٤مب اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ وُمٜمٌٕمف وأصٚمف، )يٕمٜمل دمًٞمؿ أصكم ظمّط وٟمخٚم٦م 

 وومًٗمقرة(!!! 

وإذا يم٤من ضمقاُّبؿ سم٤مًمًٚم٥م قمغم يمّؾ إؾمئٚم٦م، ومٜمٗمقا قمـ اهلل يمّؾ ُم٤م رَأوه ذم اعمٜم٤مم،  د ـ

ُم٦م اًمٙمؼمى، وم٢مِّنؿ َل َيَروا اهلَل ذم اعمٜم٤مم سمؾ رأوا اًمِمٞمٓم٤من، سمّمقرة ؿم٤مب أُمرد َوومرة ومٝمٜم٤م اًمٓم٤م

دون وأهؾ اًمتقطمٞمد وي٘متٚمقن  ضمٕمد ىمٓمط--- واعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى أِّنؿ يزقمٛمقن أِّنؿ ُمقطمِّ

اًمٜم٤مس سمدم سم٤مرد وسمقطمِمّٞم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم، ٟمٕمؿ إِّنؿ أهؾ شمقطمٞمد اًمِمٞمٓم٤من واإلره٤مب 

٤مىمٓم٦م سم٤مـمٚم٦م ضمزًُم٤م ُمٝمًم يم٤من رواُت٤م، ومال ىمدؾمّٞم٦م ٕطمد أسمًدا وٓ واإلضمرام!!! وم٤مًمرواي٦م ؾم

ًمٙمت٤مب همػم اًم٘مرآن أسمًدا، ُمع اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ وشمٜمزيؾ اًمِمٞمٓم٤من ُمٜمزًم٦م اهلل، ؾمٌح٤من اهلل 

 وشمٕم٤ممم قمًّم ي٘مقل احَلِْمقّي٦م اًمدواقمش اًمتٞمٛمّٞم٦م اعمٗمًدون!!!
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ٔٓ٘!!!13أصطْرٗ )   (: ْٓصف رأٚ اللْاكب ال غري فافَه ٓا تٔن

 هنا خطوات:

سمٙمّؾ سم٤ًمـم٦م وسم٠مووح اًمقوقح اؾم٠مًمقا أّي ـمٗمؾ أو قمجقز ُمٜمٙمؿ أو ُِمـ اًم٤ٌمدي٦م  ـ0

أو أقمراب اًم٤ٌمدي٦م أو ُِمـ إقم٤مضمؿ ُِمـ ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرُّب٤م، حتّدصمقا ًمف سمٚمٖمتف سمٚمٝمجتف، 

؟!! ومٝمؾ رأى اًمٙمقايم٥م أو رأى همػم {رأي٧م يمقايم٥م}اؾم٠مًمقه قمـ ُمٕمٜمك ىمقل ؿمخص 

شمٕمجٌقن ُِمـ ـمرطمف، ًمٙمـ ٓ قمج٥م ُمع وح٤مًم٦م واٟمدصم٤مرّي٦م اًمٙمقايم٥م؟!! ؾم١مال سمدهيل و

ومٙمر اًمتٞمٛمّٞم٦م وؿمٞمخٝمؿ، إذ ٟمْمٓمّر إمم هذا إؾمٚمقب ُِمـ اًمٌٞم٤من واًمؼمه٤من، ومٜمرضمع ًمٚم١ًمال: 

ومٝمؾ رأى اًمٙمقايم٥م، أو أّٟمف َل يَر اًمٙمقايم٥م، سمؾ رأى إظمقشمف أو أصدىم٤مَءه أو أقمداَءه، أو 

ومئراًٟم٤م أو رأى دّراضم٤مت هقائّٞم٦م أو ؾمّٞم٤مرات  رأى أؿمج٤مًرا أو أطمج٤مًرا أو أسم٘م٤مًرا أو يمالسًم٤م أو

 ص٤مًمقن أو ىمٓم٤مرات أو ـم٤مئرات أو قمرسم٤مت أـمٗم٤مل؟!! إّٟمف رأى يمقايم٥م!!! ي٤م سَمنَم!!!

، ومٝمؾ رأى رسّمف أو رأى همػَم {رأي٧م رِّّب }وأن ؾم١مال آظمر قمـ ُمٕمٜمك ىمقل ؿمخص 

ه أو رأى ؿمجرًة أو طمجًرا أو رأى سم ٤ًٌم رسّمف؟!! ومٝمؾ رأى أظم٤مه أو صدي٘مف أو قمدوَّ ٘مرًة أو يمٚم

أو وم٠مًرا أو رأى دراضم٦ًم هقائّٞم٦م أو ؾمّٞم٤مرة ص٤مًمقن أو ىمٓم٤مًرا أو قمرسم٦م أـمٗم٤مل؟!! إّٟمف رأى 

 رسّمف!!! ي٤م سَمنَم!!!

٤ًٌم}ؾم١مال آظمر قمـ ىمقل يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(:  ـ6 ، {إِينِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم

قل: إّٟمف ىمد رأى إظمقشمف ومٝمؾ يقضمد أطمد قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن، ي٘مقل: إّٟمف َل يَر اًمٙمقايم٥م؟!! وي٘م

وواًمديف، أو إّٟمف ىمد رأى صقر إظمقشمف وواًمديف، أو إّٟمف رأى أطمدى قمنمة ؿمجرة 

ُٝمؿ  وؿمجرشملم، أو إّٟمف ىمد رأى صقر شمٚمؽ إؿمج٤مر، أو إّٟمف رأى أطمد قمنم ؿم٤مسم٤ًّم صٞمٜمٞم٤ًّم وأُمَّ

وأسم٤مُهؿ، أو إّٟمف رأى صقر أوًمئؽ اًمّمٞمٜمٞملم، أو-- أو-- أو--؟!! اجلقاب واوح وضمكم 
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ؾ وسمًٞمط وسمدهيل، إّٟمف َل يَر يمّؾ أوًمئؽ، سمؾ إّٟمف ىمد رأى اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر وؾمٝم

 ٓ همػم!!!  

ؾم١مال آظمر قمـ زقمٛمٝمؿ أّن رؾمقل اهلل حمّٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىم٤مل:  ـ4

، ومٝمؾ يقضمد أطمد قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن ي٘مقل: إّٟمف َل يَر رسّمف؟!! وي٘مقل: إّٟمف ىمد رأى {َرَأْي٧ُم َرِّبِّ }

و ضمٌاًل أو طمجًرا أو يمرة ىمدم أو دّراضم٦م سمخ٤مري٦م أو هيًرا ظمِمٌٞم٤ًّم أو ُمروطم٦م ؿمجرة أ

٤ًٌم أو ُمٝمٜمدؾًم٤م أو ُمٕمٚمًًم  ٤ًٌم أو ـمٌٞم ٤ًٌم أو ٓقم٥َم يمرة ىمدم أو ممثاًل أو أدي ُمٜمْمدّي٦م أو ىمٓم٦م أو أرٟم

٤م أؿم٘مَر أو صٌّٞم٦م حمّج٦ٌم أو ـمٗماًل ُمريًْم٤م أو-- أو-- أو--؟!! اجلقاب واوح وضمكم  أو ؿم٤مسمًّ

 ٞمط وسمدهيل، إّٟمف َل َيَر يمؾ أوًمئؽ سمؾ إّٟمف ىمد  رأى رسّمف ٓ همػم!!!وؾمٝمؾ وسمً

ؾم١مال آظمر، ًمق رأى أطمديمؿ صدي٘مف ذم اعمٜم٤مم، ومٙمٞمػ قمرف أّٟمف صدي٘مف؟!!  ـ3

ؾم١مال همري٥م ّٕن اجلقاب سمدهيل ضمًدا، ًمٙمـ ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ُمع قم٘مقل اًمتٞمٛمّٞم٦م اعمتحجرة!!! 

يتف ذم اعمٜم٤مم؟! ـمًٌٕم٤م ؾمت٘مقل: إّٟمف ٟمرضمع ًمٚم١ًمال، ومٙمٞمػ قمروم٧َم أّٟمف ومٕماًل صديُ٘مؽ اًمذي رأ

صدي٘مل وأٟم٤م أقمرومف وُمت٠ميمد أّٟمف هق!!! يمالم ؾمٚمٞمؿ، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أّٟمؽ رأي٧َم طمجًرا أصّؿ أو 

ورىم٦م سمٞمْم٤مء أو همراسًم٤م أؾمقد ًمٞمس ومٞمف قمالُم٦م وم٤مرىم٦م أو وم٠مرة ٓ شمتٛمّٞمز قمـ سم٘مّٞم٦م اًمٗمئران؟!! 

شم٘مقل: إّٟمؽ رأي٧َم صدي٘مؽ  سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ ُيٕم٘مؾ ذًمؽ، وٓ يّمح أسمًدا وٓ يٕم٘مؾ ُمٜمؽ أسمًدا أنْ 

ذم اعمٜم٤مم!!! ٟمٕمٞمد اًم١ًمال سمّمٞمٖم٦م أظمرى قمغم اًمٗمرض اًم٤ًمسمؼ وىمد رأي٧َم أطمد اعمذيمقرات 

احلجر أو اًمقرىم٦م أو اًمٖمراب أو اًمٗم٠مرة، ومٝمؾ يّمّح ويٕم٘مؾ ُمٜمؽ أْن شم٘مقل: رأي٧ُم صدي٘مل 

سمّمقرة احلجر إصؿ؟!! أيمٞمد ٓ يّمّح وٓ يٕم٘مؾ؛ ّٕٟمؽ رأي٧م طمجًرا أصّؿ وٓ يقضمد 

ّي رء ذم احلجر يِمػم إمم أّٟمف صدي٘مؽ!!! وهٙمذا اًمٙمالم ُيري ذم اًمقرىم٦م واًمٗم٠مرة أ

 واًمٖمراب!!!  
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ومٞم٤م قم٘مقل ُم٤مرىم٦م ي٤م قم٘مقل وم٤مرهم٦م ي٤م دواقمش اجلٝمؾ واإلره٤مب واًمتٙمٗمػم، إذا يم٤من  ـ2

اهلل شمٕم٤ممم ٓ يًمصمؾ وٓ يٓم٤مسمؼ وٓ يِمٌف اًمِم٤مب إُمرد سم٠مّي ضمٝم٦م، ومٙمٞمػ شمّدقمقن أّن 

غّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ي٘مقل: إّٟمف رأى رسّمف؟!! وم٠مّي شمِم٤مسمف سملم اًمرّب اًمرؾمقل اًمٙمريؿ ]ص

واًمِم٤مب اًمذي رآه طمّتك قمرف أّٟمف رسّمف؟!! ومٝمؾ يِمٌٝمف ذم اًمقضمف إُمرد أو اًمِمٕمر اًمقومرة 

اجلٕمد اًم٘مٓمط أو ذم اًم٘مدُملم أو اًمرضمٚملم أو ذم همػمه٤م؟!! ومٝمق ىمد رأى اًمِم٤مب إُمرد 

قَمَرف أّن هذا رسمُّف أو صقرُة رسمِّف؟!! ومٝمؾ قمٜمده صقرة اًمَقومرة اجلٕمد اًمَ٘مَٓمط--- ومٙمٞمػ 

أصٚمّٞم٦م ـمٌؼ إصؾ ًمرسّمف، وم٘م٤مرن ُم٤م رآه ذم اًمٜمقم ُمع اًمّمقرة ـمٌؼ إصؾ ومقضمده٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م 

هل٤م أو قمغم إىمؾ شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ذم اًمقضمف أو ُمالُمح اًمقضمف طمّتك يّمّح ويٕم٘مؾ ُمٜمف أْن ي٘مقل هذا 

ذا اًمِم٤مب إُمرد هق رِّّب سمّمقرة ؿم٤مب رِّّب، أو هذا رِّّب سمّمقرة اًمِم٤مب إُمرد، أو ه

 أُمرد، أو هذا اًمِم٤مب إُمرد هق صقرة رِّّب؟!! 

وًمت٘مري٥م اًمٗمٙمرة أّٟمؽ ممٙمـ أْن شمرى صدي٘مؽ ذم اعمٜم٤مم سمّمقرة طمجر، ًمٙمـ ًمٞمس 

احلجر إصّؿ، سمؾ شمراه سمّمقرة طمجر ومٞمف قمغم إىمؾ ُمٕم٤مَل وُمالُمح ُِمـ وضمف صدي٘مؽ 

يٙم٤مشمقر وهمػمهؿ قمٜمدُم٤م يرؾمٛمقن طمٞمقاًٟم٤م أو مج٤مًدا متّٞمزه قمـ همػمه، ويمًم يٗمٕمؾ رؾّم٤مُمق اًمٙم٤مر

ومٞمف ُمٕم٤مَل ؿمخص ُم٤م، ومٜم٘مقل هذا اًمٙمٚم٥م هق اًمًٞم٤مد ومالن أو ؿم٤مهدُت اًمرئٞمس ومالن 

سمّمقرة يمٚم٥م، ويمذا ذم احلجر واًمٖمراب واًمٗم٠مر، وم٠مي ُمٕم٤مَل وُمالُمح ُمِمؽميم٦م سملم اهلل وسملم 

رد وومرة ضمٕمد اًمِم٤مب إُمرد طمّتك ىم٤مل اًمرؾمقل إُملم: رأي٧ُم رِّّب سمّمقرة ؿم٤مب أُم

ٌِّٝم٦م  ىمٓمط---؟!! إِّن٤م ُمّمٞم٦ٌم اعمّم٤مئ٥م وُمٝمزًم٦م اعمٝم٤مزل وُمٝمٚمٙم٦م اعمٝم٤مًمؽ ُِمـ طمِمقّي٦م ُمِم

ٛم٦م، وي٘متٚمقن اًمٜم٤مس سم٤مُت٤مُم٤مت سم٤مـمٚم٦م وهؿ أومم سم٤مًمٕم٘م٤مب واحلّد واًم٘مّم٤مص!!!  ًِّ  جم
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يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( َل ي٘مْؾ رأي٧ُم أظمقيت سمّمقرة اًمٙمقايم٥م، وَل ي٘مْؾ رأي٧ُم  أــ 2

أُمل وأِّب سمّمقرة اًمِمٛمس واًم٘مٛمر!!! سمؾ ىم٤مل رأي٧م اًمٙمقايم٥م، ورأي٧م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، 

وهق ومٕماًل ىمد رآه٤م، وًمق ؿم٤مء اهلل وىمّدرك أْن شم٠ًمل يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(، أن أو ذم يقم 

ٟمٗمًف، إّٟمف رأى اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر، وّٕن  اًم٘مٞم٤مُم٦م، قمًّم رآه، ومًٞمٙمقن ضمقاسمف

اًمرؤي٤م َل شمّمّدق سمًم هل ذم اخل٤مرج، ومٚمؿ شمًجد اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ومٕماًل ًمٞمقؾمػ 

يٜمٌٖمل أْن ُيٚمتٗم٧ُم إمم أّن هذه اًمرؤي٤م اًمتل ذم اخل٤مرج، وم٢مّٟمف ضم٤مءت احل٤مضم٦م إمم شم٠مويؾ اًمرؤي٤م، 

ًمٓمٗمقًم٦م ًمف، وهٜم٤م يٓمرح شم٤ًمؤل إّٟمف رآه٤م يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( إِّن٤م يم٤مٟم٧م ذم ُمرطمٚم٦م ا

قمٜمدُم٤م ذيمره٤م ٕسمٞمف، هؾ ّٕٟمف ُيٝمؾ شم٠مويٚمٝم٤م، وم٤مطمت٤مج إمم َُمـ يٌٞمِّٜمٝم٤م ًمف، ومٓمرطمٝم٤م قمغم أسمٞمف، 

َل ُم٤م رآه  أو أّٟمف ذيمره٤م ٕضمؾ أظم٤ٌمر أسمٞمف سمًم ضمرى ًمف؟ ّٕٟمٜم٤م يمًم ٟمٕمٚمؿ أّن يقؾمػ هق اًمذي أوَّ

٘م٧م ٟم ٌقة يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(؟ وُمتك ٟمزل أظمرون ذم اًمٜمقم، وهٜم٤م ي٠ميت اًمٙمالم ُمتك حت٘مَّ

اًمقطمل قمٚمٞمف؟ وُمتك شَمٕمٚمَّؿ اًمت٠مويؾ؟ ورسمًم ؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إمم هذا إُمر ظمالل اًمٌح٨م أو 

 - اًمٌحقث

سمٞمٜمًم احلدي٨م اعمزقمقم يّدقمل أّن اًمرؾمقل حمٛمًدا ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[  ب ـ

د--- وهق ومٕماًل ىمد رأى رسّمف ي٘مقل: رأي٧ُم رِّّب ضَمْٕمًدا أُمرد، ورأي٧م رِّّب سمّمقرة ؿم٤مب أُمر

٤م أُمرد وومرة ضَمْٕمد ىَمَٓمط--- يمًم رأى يقؾمػ اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ومٕماًل، وًمق  ؿم٤مسمًّ

ىمّدر ًمؽ أْن شم٠ًمل ذًمؽ اًمرؾمقل اًمٞمقم أو يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمًّم رآه، وم٢مّن اجلقاب واطمد وهق أّٟمف 

٤م أُمرد---!!!    رأى رسّمف ضَمْٕمًدا ؿم٤مسمًّ

وي٘مقل ًمٜم٤م: ُم٤م هق شم٠مويؾ رؤي٤م اًمرب ذم اعمٜم٤مم؟!! وُم٤م  وأن ًمٞم٠مِت ؿمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م ضمـ ـ

شم٠مويٚمٝم٤م ًمق رأى اًمرائل طم٥ًم ُمًتقي٤مت إيًمٟمف، ومرأى اًمرّب أقمقر أو أظمرس، أو رآه 
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أصٚمع أو أُمٚمط أو أقمَرج أو أقمْم٥م؟!! وُم٤م هق شم٠مويٚمف ًمٚمرؤي٤م ًمق رأى رسّمف سم٘مرة أو وم٠مرة أو 

يمٝمرسم٤مئٞم٦م؟!! وُم٤م شم٠مويٚمف ًمق رآه ذم ؿمجرة أو قمرسم٦م أو ُمٓمرىم٦م أو ورىم٦م أو ُمٙمٜم٦ًم يدوّي٦م أو 

ُمٚمٕم٥م أو ؾمقق أو ُمًتِمٗمك أو ُمدرؾم٦م؟!! وُم٤مذا ؾمٞمٙمقن شم٠مويؾ ؿمٞمخٜم٤م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ًمرؤي٤م 

اًمرّب ذم طم٤مٟم٤مت ذب اخلٛمقر واعمالهل وقمٛمؾ اعمٜمٙمرات؟!! وُم٤م هق شم٠مويٚمف ًمق رأى رسّمف 

ُمٚمٕم٥م أو  وهق يرشمدي احلزام اًمٜم٤مؾمػ أو يريم٥م اعمٗمّخخ٦م ومٗمّجره٤م ذم إسمري٤مء ذم ؾمقق أو

ضم٤مُمع أو طمًٞمٜمٞم٦م أو شمٙمٞم٦م أو طمية صقومٞم٦م؟!! ومًم هق شم٠مويؾ ذًمؽ؟!! ومٚمٞمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م 

اًمتٞمٛمّٞم٦م سم٤مٕضمقسم٦م!!! وأؾمتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف وؾمٌح٤من اهلل قمًّم ي٘مقل اجلٝم٤مل احلَِمقّي٦م 

ٛم٦م!!!  ًِّ ٌِّٝم٦م اعمج  اعمِم

شم٠مويؾ، ومٝمق ٓ ضمقاب قمٜمدهؿ أسمًدا، وقمٚمٞمف يّتْمح أّن رؤي٤م اًمرّب ٓ حتت٤مج إمم  د ـ

ىم٤مل: رأي٧م رِّّب وم٘مد رأى رسّمف ومٕماًل وٓ شم٠مويؾ هل٤م، ٟمٕمؿ ًمق َل ي٘مؾ رأي٧م رِّب سمؾ ىم٤مل: 

٤م أُمرد ي٘مقل: أٟم٤م اًمرّب، أو رأي٧ُم رِّّب ُّبٞم٠مة أّٟمف ظم٤مًمؼ وُم٤مًمؽ، أو رأي٧ُم رِّّب  )رأي٧م ؿم٤مسمًّ

ف قمغم أّٟمف اًمرّب(، ُٕمٙمـ اًمٙمالم قمـ شم٠مويؾ ًمٚمرؤي٤م وًمتَقىّمٕمٜم٤م أن يّمدر شم٠مويؾ  ُِمـ يتٍمَّ

اًمٌٕمض أّٟمف ىمد رأى رسّمف، ومتٙمقن رؤي٤م اًمِم٤مب إُمرد ُّبٞم٠مة يمذا ذم اعمٜم٤مم شم١مّول إمم أِّن٤م رؤي٤م 

اًمرّب، ومػمى رسّمف ذم اخل٤مرج، يمًم أّوًَم٧ْم اًمٙمقايم٥م إمم أظمقة يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(!!! 

ٛم٦م مج٤مقم٦م اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد اًمَقومرة اجلَ  ًِّ ٌِّٝم٦م اعمج ْٕمد وشمٕم٤ممم اهلل وشم٘مّدس قمًّم ي٘مقل اعمِم

 اًم٘مٓمط---!!! 

سَمِٞمِف َي٤م اىمرأ ُم٤مذا رأى يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  أـ ـ2 ِٕ إِْذ ىَم٤مَل ُيقؾُمُػ 

ـَ ) ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر َرَأْيُتُٝمْؿ زِم ؾَم٤مضِمِدي ٤ًٌم َواًمِمَّ َٓ 3َأسَم٧ِم إِينِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم ( ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَلَّ 

ْٞمَٓم٤مَن ًمإِْلٟم٤ًمن قَمُدوٌّ ُُمٌلٌِم )شَمْ٘مُّمْص ُرْؤَي٤مَك قَمغَم إِ  ( 2ظْمَقشمَِؽ وَمَٞمِٙمٞمُدوا ًَمَؽ يَمْٞمًدا إِنَّ اًمِمَّ
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طََم٤مِدي٨ِم  ْٕ ـْ شَم٠ْمِويِؾ ا َتٌِٞمَؽ َرسمَُّؽ َوُيَٕمٚمُِّٛمَؽ ُِم إّن هذا اعم٘مٓمع ُِمـ أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ] َويَمَذًمَِؽ َُيْ

اضمت٤ٌمه وقمّٚمٛمف  ُيًتٗم٤مد ُمٜمف أّن يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( يم٤من يٕمرف اًمت٠مويؾ ّٕن اهلل ىمد

اًمت٠مويؾ، وُِمـ هٜم٤م ومٝمق طمٙمك اًمرؤي٤م ٕسمٞمف ُمع شم٠مويٚمٝم٤م؛ سمٛمٕمٜمك يًتٗم٤مد ُِمـ اًمٜمّص أّن 

يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( َل يٙمـ ذم ُم٘م٤مم اإلظم٤ٌمر قمـ اًمرؤي٤م عمٕمروم٦م شم٠مويٚمٝم٤م، وإّٟمًم أظمؼم 

يـ  أّن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء قم٤ٌمرة قمـ وطمل،  اًمرؤي٤م وشم٠مويٚمٝم٤م ٕسمٞمف، سمؾ يمًم ذيمر سمٕمض اعمٗمنِّ

تٙمقن ُمّمّدىم٦م وص٤مدىم٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع، وقمٚمٞمف ىم٤مل اًمٌٕمض: إّن يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( وم

رأى ومٕماًل إظمقشمف وأُمف وأسم٤مه، ًمٙمـ وصػ إظمقة سم٤مًمٙمقايم٥م ووصػ إسمقيـ سم٤مًمِمٛمس 

واًم٘مٛمر ًمّمٗم٦م أوٞمٗم٧ْم إمم صقرهؿ وهٞمئ٤مُتؿ ذم اًمرؤي٤م، ومقصٗمٝمؿ ُّبذا اًمقصػ ٟمقع ُِمـ 

ََّٝم٤م قَمغَم اًمٜمقراٟمّٞم٦م واإليًمن واًمت٘مقى واًمرىمل [ َوُيتِؿُّ ٟمِْٕمَٛمَتُف قَمَٚمْٞمَؽ َوقَمغَم آِل َيْٕمُ٘مقَب يَمًَم َأمَت

َؽ قَمٚمِٞمٌؿ طَمِٙمٞمٌؿ ) ٌُْؾ إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْمَح٤مَق إِنَّ َرسمَّ ـْ ىَم ( ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ذِم ُيقؾُمَػ َوإظِْمَقشمِِف 2َأسَمَقْيَؽ ُِم

٤مِئٚملَِم ) ًَّ  -(0)(2آَي٤مٌت ًمِٚم

َوَروَمَع َأسَمَقْيِف قَمغَم اًْمَٕمْرِش : واىمرأ شم٠مويَؾ رؤي٤م يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(، ىم٤مل شمٕم٤ممم سمـ ـ

ـَ  ًَ ٤م َوىَمْد َأطْم ٌُْؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َرِّبِّ طَم٘مًّ ـْ ىَم ًدا َوىَم٤مَل َي٤م َأسَم٧ِم َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم وا ًَمُف ؾُمجَّ  َوظَمرُّ

ـِ َوضَم٤مءَ  ْج ًِّ ـَ اًم ْٞمَٓم٤مُن سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ  ِِّب إِْذ َأظْمَرضَمٜمِل ُِم ـْ سَمْٕمِد َأْن َٟمَزَغ اًمِمَّ ٌَْدِو ُِم ـَ اًْم سمُِٙمْؿ ُِم

ُف ُهَق اًْمَٕمٚمِٞمُؿ احْلَِٙمٞمُؿ ) ـَ اعمُْْٚمِؽ 011إظِْمَقيِت إِنَّ َرِّبِّ ًَمِٓمٞمٌػ عم٤َِم َيَِم٤مُء إِٟمَّ ( َربِّ ىَمْد آشَمْٞمَتٜمِل ُِم

 ًَّ طََم٤مِدي٨ِم وَم٤مـمَِر اًم ْٕ ـْ شَم٠ْمِويِؾ ا ْٛمَتٜمِل ُِم ظِمَرِة َوقَمٚمَّ ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا َْرِض َأْٟم٧َم َوًمِٞمِّل ذِم اًمدُّ ْٕ ًَمَواِت َوا

لَم ) ٤محِلِ ْ٘مٜمِل سم٤ِمًمّمَّ ٚمًًِم َوَأحْلِ ًْ ٜمِل ُُم  -(6)(010شَمَقومَّ

                                                           

 -3,2يقؾمػ، أي٦م  (0)

 -010 ,011يقؾمػ: أي٦م  (6)
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َرَأْي٧ُم صمؿ اىمرأ َزقْمَٛمٝمؿ، ُم٤مذا رأى اًمٜمٌّل حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[:  ضمـ ـ

َرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط--- رأي٧م رِّب ضمٕمًدا أُمرد قمٚمٞمف طُمّٚم٦م َرِّبِّ ذِم ُصقَرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َوومْ 

 -ظمياء

ًمٙمٜمّؽ ٓ شم٘مرأ شم٠مويؾ رؤي٤م اًمرؾمقل إُملم ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ًمٚمِم٤مب  د ـ

ٌْٝمؿ سم٤مًمت٠مويؾ!!! 
 إُمرد---!!! ومٓم٤مًمِ

ـَ وَمَتَٞم٤مِن ىَم٤مَل اىمرأ رؤي٤م ص٤مطمٌل اًمًجـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  أـ ـ1 ْج ًِّ  َوَدظَمَؾ َُمَٕمُف اًم

ًٌْزا شَم٠ْميُمُؾ اًمٓمَّػْمُ  ظَمُر إيِنِّ َأَرايِن َأمْحُِؾ وَمْقَق َرْأِد ظُم ْٔ ٤م إيِنِّ َأَرايِن َأقْمٍِمُ ََخًْرا َوىَم٤مَل ا  ُِمٜمُْف َأطَمُدَُّهَ

ٜملَِم ) ًِ ـَ اعْمُْح ٌِّْئٜم٤َم سمَِت٠ْمِويٚمِِف إِٟم٤َّم َٟمَراَك ُِم َّٓ ٟمَ 42َٟم َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙمًَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ ٠ٌَّْمشُمُٙمًَم سمَِت٠ْمِويٚمِِف ( ىَم٤مَل 

َٛمٜمِل َرِّبِّ ] ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمًَم َذًمُِٙمًَم مِم٤َّم قَمٚمَّ ٌَْؾ ىَم ٠ٌَّْمشُمُٙمًَم سمَِت٠ْمِويٚمِِف ىَم َّٓ َٟم َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙمًَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ ىم٤مل: )

٦م وأؿم٤مقمرة َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمًَم( سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ يمؿ ُِمـ اعمًٚمٛملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م ُِمـ صقومّٞم٦م وُمٕمتزًم

، وأّٟمف وصمٜمل ؾم٤مطمر؛ ّٕٟمف خيؼم سمٌمء وٛمـ آي٤مت "يدقمل اًمٖمٞم٥م وإًمقهّٞم٦م"ىمتؾ سمٕمٜمقان 

ورواي٤مت وٟمّمقص ذقمّٞم٦م أو رؤي٤م ُمٕمٞمٜم٦م أو ىمٚم٥م ُم١مُمـ أو قمٜمده قم٘مؾ ُيٚمؾ وي٘م٤مرن سملم 

ر سمف وسمٕمٞم٤مًمف  ر ووُمجِّ ُم٘مّدُم٤مت إُمقر ومٞمتقىّمع ُم٤م ُيّمؾ؟!! ومٙمؿ ُِمـ ه١مٓء ىُمتِؾ وُذسمِح وُهجِّ

اٟمف وسمْمٞمقومف سمدقمقى قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟!! وهٙمذا قمٜمدُم٤م شم٠ميت سمرواي٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وسمجػم

)قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( أو قمـ صح٤مسم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م )روقان اهلل قمٜمٝمؿ( شمتحّدث قمـ إظم٤ٌمر 

اإلُم٤مم قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم( أو إظم٤ٌمر أطمد إئٛم٦م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( أو أطمد اًمّم٤محللم ُِمـ 

ٛم٦م ضم٤مهزة وهل اًمتٙمٗمػم وآرشمداد وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م صقومّٞم٦م أو أؿم٤مقمرة، وم٤مًمتٝم

وقم٤ٌمدة اإلُم٤مم قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم( أو قم٤ٌمدة احلًلم )قمٚمٞمف اًمًالم( أو قم٤ٌمدة اًمزهراء 

)قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم( أو قم٤ٌمدة أِّب طمٜمٞمٗم٦م أو قمٌد اًم٘م٤مدر أو اًمروم٤مقمل )رمحٝمؿ اهلل( ومُٞم٘مَتؾ ُّبذه 
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يتج٤موز شمراىمٞمٝمؿ، سمؾ جمّرد ًم٘مٚم٘م٦م اًمٕمٜمقان، وهذا ُِمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت إِّنؿ ي٘مرأون اًم٘مرآن وٓ 

ًم٤ًمن ويمالم وم٤مرغ، ومال يقضمد قم٘مؾ، وٓ يدظمؾ إمم اًم٘مٚم٥م؛ ِّٕن٤م ىمٚمقب اًمذئ٤مب!!! 

وم٤مًم٘مرآن يتحدث قمـ قمٚمؿ، وإظم٤ٌمر يقؾمػ سم٠مؿمٞم٤مء ؾمتحّمؾ ُمًت٘مٌاًل، وم٢مذا يم٤من هذا قمٚمؿ 

اًمٖمٞم٥م، وم٤مًم٘مرآن ىمد أىمّره ًمٞمقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم(، وُمع ذًمؽ ٓ يقضمد أطمد ي٘مقل: أقمٚمُؿ 

ًمٖمٞم٥م، سمؾ يمّؾ إٟم٤ًمن ي٘مقل سمٕمٚمؿ شمٕمّٚمٛمتف وطمّمؾ زم ُِمـ ُم٘مدُم٤مت، ويمّؾ ُم٤م قمٜمد اإلٟم٤ًمن ا

يرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمق مم٤ّم قمّٚمٛمٜمل رِّّب يمًم ىم٤مل يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( سمٚم٤ًمن 

ٌَْؾ اًم٘مران: ) ٠ٌَّْمشُمُٙمًَم سمَِت٠ْمِويٚمِِف ىَم َّٓ َٟم َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙمًَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمًَم َذًمُِٙمًَم مِم٤َّم قَمٚمََّٛمٜمِل  ىَم٤مَل 

َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ  ٦َم ىَمْقٍم  ظِمَرِة ُهْؿ يَم٤مومُِرونَ  ٤مهللِ َرِّبِّ إِينِّ شَمَريْم٧ُم ُِمٚمَّ ْٔ (!!! وسم٤مًمت٠ميمٞمد قمٜمدُم٤م َوُهْؿ سم٤ِم

شم٠ميت ُّبذا اًمٜمّص اًم٘مرآين، وم٢مّن اعم٤مرىم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن سمف، وهذه ُِمـ ُمقاصٗم٤مُتؿ، وٓ ٟمٜمًك 

٤مم اعم٤مرىم٦م قمغم اًمٜمٌل إيمرم )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( سم٠مْن ىم٤مل ًمف: اقمدل!!! اقمؽماض إُم

وأراد اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين )ريض اهلل قمٜمف( أْن ي٘متؾ إُم٤مم اعم٤مرىم٦م، ومٛمع شمٜمٌٞمف اًمٜمٌّل ًمف، ًمٙمٜمّف َل هيتِد، 

سمؾ سم٘مل قمغم والًمتف، ويمذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم )قمٚمٞمف اًمًالم( قمٜمدُم٤م طم٤مضم٩م اعم٤مرىم٦م وذه٥م 

رؾمؾ أيمثر ُِمـ صح٤مِّب يتحّدث ُمٕمٝمؿ، ومٌ٘مل أئٛم٦م اعم٤مرىم٦م قمغم والًمتٝمؿ، وهذا سمٜمٗمًف وأ

َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ ُِمـ ُمقاصٗم٤مت اعم٤مرىم٦م!!! ٦َم ىَمْقٍم  ظِمَرِة ُهْؿ يَم٤مومُِروَن  ٤مهللِ[ إيِنِّ شَمَريْم٧ُم ُِمٚمَّ ْٔ َوُهْؿ سم٤ِم

(42)(0)- 

ٌَِل صمؿ اىمرأ ُم٤م هق شم٠مويؾ يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( ًمٚمرؤي٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  سمـ ـ َي٤م َص٤مطِم

ـْ َرْأؾِمِف ىُميِضَ  ػْمُ ُِم ظَمُر وَمُٞمّْمَٚم٥ُم وَمَت٠ْميُمُؾ اًمٓمَّ ْٔ ٤م ا ُف ََخًْرا َوَأُمَّ ِ٘مل َرسمَّ ًْ ٤م َأطَمُديُمًَم وَمَٞم ـِ َأُمَّ ْج ًِّ  اًم

َتْٗمتَِٞم٤مِن ) ًْ َُْمُر اًمَِّذي ومِٞمِف شَم ْٕ ُف َٟم٤مٍج ُِمٜمُْٝمًَم اْذيُمْريِن قِمٜمَْد َرسمِّ 30ا َـّ َأٟمَّ أىمًؿ ] َؽ ( َوىَم٤مَل ًمِٚمَِّذي فَم
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٔٓٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ًمٙمؿ سم٠مّن يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( ًمق أشمك ُّبذا اًمٙمالم سملم يدي اعم٤مرىم٦م، ًم٘متٚمقه؛ ّٕٟمف ىم٤مل: 

)اذيمرين قمٜمد رسّمؽ( وهق ٟمٗمس ُمٕمٜمك قم٤ٌمدة اًم٘مٌقر وزي٤مرُت٤م، ومٜم٘مقل ًمٚمًمرىم٦م: إّٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٌد 

 اًم٘مٌقر سمؾ ٟمزورهؿ سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ورد ُِمـ رواي٦م قمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(

سمزي٤مرة اًم٘مٌقر، وقمغم أىمّؾ اًمت٘م٤مدير اًمرواي٦م اًمتل شمٗمٞمد سم٠ميّن ِنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر 

ومزوروه٤م، أًمٞمس هذا سمٜمّص ذقمّل، ورواي٦م ُِمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(؟!! 

ومزي٤مرة اًم٘مٌقر أيـ، و)اذيمرين قمٜمد رسّمؽ أيـ(؟!! سمٙمّؾ شم٠ميمٞمد ؾمٞم٘مٓمع رأس يقؾمػ )قمٚمٞمف 

ِف وَمَٚم٨ٌَِم ت وُمئ٤مت اعمّرات قمغم هذا اًمٙمالم!!!اًمًالم( ُمّرة وُمّرا ْٞمَٓم٤مُن ِذيْمَر َرسمِّ ٤مُه اًمِمَّ ًَ [ وم٢مٟم

ـِ سمِْْمَع ؾِمٜملَِم ) ْج ًِّ  -(0)(36ذِم اًم

َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم ُصقَرِة واىمرأ رؤي٤م اًمٜمٌّل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( اعمزقمقُم٦م:  ضمـ ـ

 - رأي٧ُم رِّب ضَمْٕمًدا أُمرد قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ظمياء---ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط--- 

ًمٙمٜمّؽ ٓ دمُد أيَّ شم٠مويؾ ًمذًمؽ وًمٙمّؾ رؤى اًمرّب اعمتّمّقرة وطم٥ًم ُمًتقي٤مت إيًمن  د ـ

اًمٜم٤مس وُِمـ يمّؾ اعمَِٚمؾ وإدي٤من!!! ومٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمت٠مويؾ وأصم٧ٌْم قمجَزهؿ وسمٓمالَِنؿ 

 وضمٝمَٚمٝمؿ!!! 

َـّ  َوىَم٤مَل اىمرأ رؤي٤م اعمٚمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  أ ـ ـ1 ٌَْع سَمَ٘مَراٍت ؾِمًَمٍن َي٠ْميُمُٚمُٝم اعمَْٚمُِؽ إيِنِّ َأَرى ؾَم

٤َم اعمأََْلُ َأوْمُتقيِن ذِم ُرْؤَي٤مَي إِْن يُمٜمُْتْؿ  ٤مٍت َي٤م َأهيُّ ًَ ٌُاَلٍت ظُمْيٍ َوُأظَمَر َي٤مسمِ ٌَْع ؾُمٜمْ ٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم ؾَم

وَن ) ْؤَي٤م شَمْٕمؼُمُ ـُ 34ًمِٚمرُّ طَْماَلِم سمَِٕم٤معملَِِم ) ( ىَم٤مًُمقا َأْوَٖم٤مُث َأطْماَلٍم َوَُم٤م َٟمْح ْٕ ( َوىَم٤مَل 33سمَِت٠ْمِويِؾ ا

ٌُِّئُٙمْؿ سمَِت٠ْمِويٚمِفِ  ٦ٍم َأَٟم٤م ُأَٟم يَمَر سَمْٕمَد ُأُمَّ يُؼ 32وَم٠َمْرؾِمُٚمقِن ) اًمَِّذي َٟمَج٤م ُِمٜمُْٝمًَم َوادَّ دِّ ٤َم اًمّمِّ ( ُيقؾُمُػ َأهيُّ
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٓٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم  َـّ ؾَم ٌِْع سَمَ٘مَراٍت ؾِمًَمٍن َي٠ْميُمُٚمُٝم ٤مٍت ًَمَٕمكمِّ َأوْمتِٜم٤َم ذِم ؾَم ًَ ٌُاَلٍت ظُمْيٍ َوُأظَمَر َي٤مسمِ ٌِْع ؾُمٜمْ

ُٝمْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن )  -(0)(32َأْرضِمُع إمم اًمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَّ

ٌَْع ؾِمٜملَِم َدَأسًم٤م وَمًَم واىمرأ أيًْم٤م شم٠مويؾ رؤي٤م اعمٚمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  سمـ ـ ىَم٤مَل شَمْزَرقُمقَن ؾَم

َّٓ ىَمِٚمٞماًل  ٌُٚمِِف إِ ٌٌْع ؿِمَداٌد 32مِم٤َّم شَم٠ْميُمُٚمقَن )طَمَّمْدشُمْؿ وَمَذُروُه ذِم ؾُمٜمْ ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ ؾَم ( صُمؿَّ َي٠ْميِت ُِم

ِّمٜمُقَن ) َّٓ ىَمٚمِٞماًل مِم٤َّم حُتْ َـّ إِ ُ ُْمُتْؿ هَل ـَ َُم٤م ىَمدَّ ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ قَم٤مٌم ومِٞمِف ُيَٖم٤مُث 31َي٠ْميُمْٚم ( صُمؿَّ َي٠ْميِت ُِم

وَن )  -(6)(31اًمٜم٤َّمُس َوومِٞمِف َيْٕمٍِمُ

َرَأْي٧ُم َرِّبِّ َت رؤي٤م اًمٜمٌّل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ اعمزقمقُم٦م: ًمٙمٜمّؽ ًمق ىمرأ ضمـ ـ

ذِم ُصقَرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط--- رأي٧ُم رِّب ضَمْٕمًدا أُمرد قمٚمٞمف طُمّٚم٦م 

هؾ يٕم٘مؾ أّن اًمٜمٌّل اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى أْن يؽمك اًم٘مْمّٞم٦م ُمٌٝمٛم٦م ، ]ظمياء---

٤م وُمع ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ ىمتؾ ًمٚمٜم٤مس وشمٙمٗمػمهؿ وزهؼ أرواطمٝمؿ وُمٝمٛمٚم٦م ُمع ظمٓمقرُت

سم٥ًٌم رواي٦م اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد اًم٘مٓمط---؟!! ومًم هذا إصمر اخلٓمػم ىمٞم٤مؾًم٤م سمرؤي٦م 

ص٤مطم٥م يقؾمػ أو اعمٚمؽ، ومٞم٠ميت اًمت٠مويؾ ذم هذه اًمرؤي٤م ويؽمك اًمت٠مويؾ ذم اًمرؤي٤م اخلٓمػمة، 

 ومٝمؾ يٕم٘مؾ ذًمؽ!!

!!! وسمٙمّؾ شم٠ميمٞمد أّٟمؽ ٓ دمد شم٠موياًل هل٤م؛ ِّٕن٤م ٓ حتت٤مج وم٢مّٟمؽ ٓ دمد هل٤م شم٠موياًل  د ـ

ًمٚمت٠مويؾ؛ ّٕٟمف رأى رسّمف وَل يَر همػم رسّمف، وًمٙمـ ًمق أوٞمػ إمم شمٚمؽ اعمٕمِْمالت ُمٕمِْمٚم٦م 

ٌّف ومتّثؾ سمٕمض اعمخٚمقىم٤مت سم٤مًمرّب، ومًمذا ؾمٞمٗمٕمُؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م؟!! وُم٤مذا  اطمتًمل وإُمٙم٤من شمِم
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٓٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ٌّف ؾمٞم٘مقًمقن؟!! ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن شم٠مويٚمٝمؿ اعمزقمقم؟ !! وؾمٞم٠ميت يمالم قمـ اًمتٛمّثؾ واًمتِم

 سم٤مًمرب!، وشمٕم٤ممم اهلل قمًّم ي٘مقًمقن ُِمـ شمِمٌٞمف ودمًٞمؿ!!!

ا أْن ي٘مقم اًمتٞمٛمّٞم٦م سم٤مًمت٠مويؾ ًمرؤى اًمرّب، ًمٙمٜمّٝمؿ  ـ01 ٓ شمًتٖمرب سمؾ شمقىّمع ضمدًّ

 ؾمٞم٘مٕمقن ذم حمذورات وومخ٤مخ ؿمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م أيمثر مم٤ّم يتقىّمٕمقن: 

إِّنؿ ؾمٞمحت٤مضمقن إمم شم٠مًمٞمػ ىمقاُمٞمس ويمت٥م ًمرؤى اًمرّب، وؾمتتْمّٛمـ قم٤ٌمرة  أـ

 !!! {َُمـ رأى رسّمف--- ومت٠مويٚمف---}ُمٙمّررة دائًًم وهل 

يتْم٤مقمػ قمدد اًم٘مقاُمٞمس واًمٙمت٥م سمٚمح٤مظ ُمًتقي٤مت اإليًمن وآؾمت٘م٤مُم٦م  سمـ ـ

واًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق وآٟمحراف، وإذا قمٚمِٛمٜم٤م أّن اًمٓمرق إمم اهلل سمٕمدد أٟمٗم٤مس اًمٕم٤ٌمد، وم٢مّن 

ا إمم اعمًتقى اًمذي يٕمِجز اًمتٞمٛمّٞم٦م وهمػم اًمتٞمٛمّٞم٦م قمغم  ُمًتقي٤مت اإليًمن ؾمتٙمقن يمثػمة ضمدًّ

ه٤م وطمٍِمه٤م!!!   قمدِّ

اًمٕمدد ُمّرة أظمرى سمٚمح٤مظ أصٜم٤مف وأومراد أهل٦م اًمتل يّتخذه٤م اًمٜم٤مس  يتْم٤مقمػ ضمـ ـ

ويٕمٌدوِن٤م سمقصٗمٝم٤م اًمرّب، وىمد دمغّم وشمّمّقر ومتّثؾ ُّب٤م، وأؾمتٖمٗمر اهلل رِّّب وأشمقب إًمٞمف 

 وشمٕم٤ممم اهلل قمًّم ي٘مقًمقن!!! 

قمٚمٞمٝمؿ أن يذيمروا ًمٜم٤م اًمنموط واًمْمقاسمط اًمتل ٟمًتٓمٞمع ُِمـ ظمالهل٤م اًمتٛمٞمٞمز سملم  دـ

ٌّف سم٤مٕصكم!!! اًمرّب إص  كم وسملم إرسم٤مب اعمزّيٗم٦م اًمتل ؾمتتٛمثؾ وشمتِم

ٌُقُم٤مت اًمُّمَقر اًمتل شمتْمّٛمـ  هـ ـ ٓ سُمّد ُِمـ شم٠مًمٞمػ وإصدار اًمٙمت٥م اعمّمقرة وأًم

صقر اًمرّب إصكم ويتْمّٛمـ يمؾَّ اًمّمقر واًمتجّٚمٞم٤مت اًمتل ممٙمـ أن ٟمراه٤م، يمل ٟمٛمّٞمَزه٤م 

اًمٙمرم واًمٗمْمؾ ُمٜمٝمؿ )ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م( ًمق  قمـ سم٘مّٞم٦م صقر ودمّٚمٞم٤مت إرسم٤مب اعمزّيٗملم، ويٙمقن
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أصدروا ًمٜم٤م ومديقّي٤مت قمـ رؤى اًمرّب، ويٙمقن اًمٗمْمؾ واًمٙمرم أيمؼم وأقمٔمؿ ومٞمًم ًمق يم٤مٟم٧م 

 طمتك شمٙمقن اًمت٠مويالت واًمٜمت٤مئ٩م ي٘مٞمٜمّٞم٦م!!! (3D( أو )HDاًمٗمديقي٤مت )

وُمع يمّؾ شمٚمؽ اًمًٗم٤مه٤مت واًمتٗم٤مه٤مت واخلزقمٌالت واحلِمق واًمتِمٌٞمف واجلًٛمّٞم٦م  ـو

ديـ وطم٤مُمكم راي٦م اًمتقطمٞمد!!! وم٤مًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل أيمؼم اًمٗم٤مطمِم٦م،  وم٢مِّنؿ يٕمّدون أٟمٗمًٝمؿ ُمقطمِّ

أؾمٓمقرة وظمراوم٦م ذم شم٤مريخ اًمٌنمّي٦م وشم٤مريخ اًمقطمقش واًمٌٝم٤مئؿ وشم٤مريخ اجلـ وسم٤مىمل 

ّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ!!!   اعمخٚمقىم٤مت، وٓ طمقل وٓ ىمّقة إ

ديـ قمـ أظمٞمف اًمّم٤مدق إُملم قمٚمٞمٝمًم  ز ـ أومْمؾ اًمّمٚمقات واًمًالم ىم٤مل إُم٤مم اعمقطمِّ

ٌََّٝمُف، َوَٓ  واًمتٙمريؿ: ـْ ؿَم ٤مُه قَمٜمَك َُم ـْ َُمثََّٚمُف، َوَٓ إِيَّ ـْ يَمٞمََّٗمُف، َوَٓ طَمِ٘مٞمَ٘مَتُف َأَص٤مَب َُم َدُه َُم َُم٤م َوطمَّ

ِف َُمّْمٜمُقٌع، َويُمؾُّ ىَم٤مِئؿ ذِم ؾِمَقاُه  ًِ ُف يُمؾُّ َُمْٕمُروف سمِٜمَْٗم َ ـْ َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف َوشَمَقَّهَّ َُمْٕمُٚمقٌل، َصَٛمَدُه َُم

شمِِف سَملْمَ إُُمقِر  ٌر َٓ سمَِجْقِل ومِْٙمَرة، هَمٜمِلٌّ َٓ سم٤ِمؾْمتَِٗم٤مَدة سمُِٛمَْم٤مدَّ وَم٤مقِمٌؾ َٓ سم٤ِمْوٓمَِراِب آًَم٦م، ُُمَ٘مدِّ

ْٚمَٛم٦ِم،  ـَ ًَمُف، َو٤مدَّ اًمٜمُّقَر سم٤ِمًمٔمُّ  قُمِرَف َأْن َٓ ىَمِري
ِ
قُمِرَف َأْن َٓ ِودَّ ًَمُف، َوسمُِٛمَ٘م٤مَرَٟمتِِف سَملْمَ إؿْمَٞم٤مء

٤م، ُُمَ٘م٤مِرنٌ  ِد، ُُم١َمًمٌِّػ سَملْمَ ُُمَتَٕم٤مِدَي٤مُِتَ َ ٌََٚمِؾ، َواحْلَُروَر سم٤ِمًمٍمَّ ٌُْٝمَٛم٦ِم، َواجْلُُٛمقَد سم٤ِمًْم سَملْمَ  َواًْمُقُوقَح سم٤ِمًْم

٥ُم  ًَ ٌق سَملْمَ ُُمَتَداٟمَِٞم٤مُِت٤َم، ٓ ُيِْمَٛمُؾ سمَِحّد، َوَٓ ُُيْ ٤ٌَمقِمداُِت٤َم، ُُمَٗمرِّ ٌب سَملْمَ ُُمَت ٤ٌَمِيٜم٤َمُِت٤َم، ُُمَ٘مرِّ ،  ُُمَت سمَِٕمدٍّ

َرُه، َوَٓ  َٝم٤م، َوشُمِِمػُم أُٓت إمم َٟمَٔم٤مِئِرَه٤م، َٓ شَمٜم٤َمًُمُف إْوَه٤مُم وَمُتَ٘مدِّ ًَ دُّ إَدَواُت َأْٟمُٗم ًَم حَتُ َوإِٟمَّ

ُف،  ًَّ ُف إْيِدي وَمَتَٛم ًُ ُف، َوَٓ شَمْٚمِٛم ًَّ َرُه، َوَٓ شُمْدِريُمُف احْلََقاسُّ وَمُتِح ـُ وَمُتَّمقِّ ُف اًْمِٗمَٓم ُ َوَٓ شَمَتَقَّهَّ

َٞم٤مُء وَ  ُه اًمْمِّ ُ ٤مُم، َوَٓ ُيَٖمػمِّ ٌْٚمِٞمِف اًمٚمََّٞم٤مزم َوإيَّ ُل ذِم إطْمَقاِل، َوَٓ شُم ٌَدَّ ُ سمَِح٤مل، َوَٓ َيَت اًمٔمَّاَلُم، َيَتَٖمػمَّ

ـَ إقمراض،  ، َوَٓ سمَِٕمَرض ُِم
ِ
، َوَٓ سم٤ِمجلََقاِرِح َوإقْمَْم٤مء

ِ
ـَ إضْمَزاء َوَٓ ُيقَصُػ سمٌَِمء ُِم

٦ِم َوإسْمَٕم٤مضِ َوَٓ سم٤ِمًْمٖمَ  يَّ  -(0)ػْمِ

                                                           

 ذم اًمتقطمٞمد- 012، رىمؿ خ: 11: ص6اإلُم٤مم قمكم سمـ أِّب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج (0)
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ٔٓ(: َقِد َصدَِّق إبزأٍه 14أصطْرٗ ) َٓا.. فَل صٓدَق التٔن  الزؤٓا؟!! ٘ الزُِّؤ

رأى إسمراهٞمؿ ذم اعمٜم٤مم أّٟمف يذسمح اسمٜمَف، وقمٚمؿ وشمٞمّ٘مـ أِّن٤م رؤي٤م ص٤مدىم٦م، وأِّن٤م وطمل،  أـ

ق اًمرؤي٤م وا ُمتثؾ عم٤م ضم٤مء ومٝمل رؤي٤م ٟمٌّل رؾمقل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ( ومّمدَّ

وَمَٚمًمَّ ومٞمٝم٤م، وم٠مظمذ اسمٜمف وشمّٚمف ًمٚمجٌلم ًمتٜمٗمٞمذ طمٙمؿ اهلل وأُمره ذم اًمذسمح، ىم٤مل احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ: 

ْٕمَل ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَلَّ إيِنِّ َأَرى ذِم اعْمَٜم٤َمِم َأينِّ َأْذسَمُحَؽ وم٤مٟمُٔمْر َُم٤مَذا شَمَرى ىَم٤مَل َي٤م َأسَم٧ِم  ًَّ اوْمَٕمْؾ  سَمَٚمَغ َُمَٕمُف اًم

ـَ ) اهللُُديِن إِْن ؿَم٤مَء َُم٤م شُم١ْمَُمُر ؾَمَتجِ  ٤مسمِِري ـَ اًمّمَّ ُف ًمِْٚمَجٌلِِم )016ُِم ( 014( وَمَٚمًمَّ َأؾْمَٚمًَم َوشَمٚمَّ

ٜملَِم )013َوَٟم٤مَدْيٜم٤َمُه َأْن َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ ) ًِ ْؤَي٤م إِٟم٤َّم يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي اعمُْْح ىْم٧َم اًمرُّ ( إِنَّ 012( ىَمْد َصدَّ

ٌَاَلُء اعمٌُْلُِم ) ـَ 012َووَمَدْيٜم٤َمُه سمِِذسْمٍح قَمِٔمٞمٍؿ )( 012َهَذا هَلَُق اًْم ظِمِري ْٔ ( َوشَمَريْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف ذِم ا

ٜملَِم )011( ؾَماَلٌم قَمغَم إسِْمَراِهٞمَؿ )011) ًِ ٤ٌَمِدَٟم٤م 001( يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي اعمُْْح ـْ قِم ُف ُِم ( إِٟمَّ

 -(0)(000اعم١ُْْمُِمٜملَِم )

يّدقمل ُم٤مرىم٦م اًمتٙمٗمػم أّن ٟمٌّٞمٝمؿ رأى رسّمف اًمِم٤مب إُمرد اًمَقومرة اجَلْٕمد اًم٘مٓمط ذم  بـ ـ

روو٦م ظمياء يتحغّم سم٤مًمذه٥م واًمٚم١مًم١م وًمف وضمف ورأس وؿمٕمر وقمٜمده رضمالن وىمدُم٤من 

--- َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم ُصقَرِة ؿَم٤مبٍّ َأُْمَرَد، ًَمُف َووْمَرٌة ضَمْٕمٌد ىَمَٓمٌط، ذِم ويٚمٌس اًمٜمٕمالن ىم٤مًمقا: 

اَء--- ؿم٤مب أُمرد ُِمـ دوٟمف ؾِمؽم ُِمـ ًم١مًم١م، رضمٚمٞمف ذم ظَمِية، ىمدُمٞمف ذم َروْ  َو٦ٍم ظَمْيَ

، قمٚمٞمف َٟمْٕمالِن ُِمـ ذه٥م، َوقَمغَم  ظَمِية--- قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ظَمياء--- ؿم٤مب ُُمَقىّمٍر ذِم ظَمِيٍ

ـْ ذه٥م--- ؿم٤مب ُُمقومِر ذم ظَمِي قمغم ومراش ُِمـ ذه٥م ذم رضمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ  وضمٝمف ومراش ُِم

 - ب ذي َووْمرة، ىمدُم٤مه ذم اخلَِية---َذَه٥م--- ؿم٤م

                                                           

 -000 ,016اًمّم٤موم٤مت، أي٦م  (0)
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ومٝمذه رؤي٤م ص٤مدىم٦م رآه٤م ٟمٌّٞمٝمؿ، ومٝمل وطمل، وم٠ميـ شمّمدي٘مٝمؿ اًمرؤي٤م؟!! ومٗمل أي  

روو٦م ظمياء اًمت٘مك ٟمٌّٞمٝمؿ سمرسّمف ذم اًمٞم٘مٔم٦م ورآه يمًم رآه ذم اعمٜم٤مم ؿم٤مب أُمرد ًمف َووْمرة ضَمْٕمد 

 ىمٓمط---؟!!

قمؽماض أسمًدا قمغم يمقن اًمرّب اقمٚمٛمقا ي٘مٞمٜم٤ًم أّن اًمتٞمٛمّٞم٦م ٓ إؿمٙم٤مل قمٜمدهؿ وٓ ا ضمـ ـ

٤م أُمرَد ًمف وومرة ضمٕمد ىمٓمط و و و--- سمدًمٞمؾ أِّنؿ يٕمٓمقن ًمرُّّبؿ أوٕم٤مف هذه اًمّمٗم٤مت  ؿم٤مسمًّ

ـّ اقمؽماوٝمؿ وم٘مط أْن شمٙمقن اًمرؤي٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ذم  وإضمزاء اهلزًمٞم٦م اخلراومّٞم٦م ذم أظمرة، ًمٙم

ذم اًمٞم٘مٔم٦م؟!!  وم٠مّي رومٍض وأي يمالم قمـ رؤي٤م اًمرّب ذم اًمٞم٘مٔم٦م وقمدم رؤي٤م اًمرّب اًمٞم٘مٔم٦م، 

غ، اىمرءوا وؾمتٕمٚمٛمقن إذا سم٘مٞم٧ْم احلٞم٤مة!!!  اوحٙمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ ُّبذا، ومال يقضمد أي ُمًقِّ

وذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ُم٤مذا ي٘مقًمقن قمـ اًمرّب ذم أظمرة!!! ُم٤م هل اعمٝم٤مزل واًمٌٝمٚمقاٟمٞم٤مت 

واخلراوم٤مت واًمًٗم٤مه٤مت اًمتل شمٜم٥ًم إمم اًمرّب؟!! وُم٤م هل اًمّمٗم٤مت اهلزًمّٞم٦م اهلزيٚم٦م اًمت٤مومٝم٦م 

اًمتل شمٜم٥ًم إمم اًمرّب؟!! ؾمتٕمرومقن هذا، إذن عم٤مذا هؿ ومٕمٚمقا هذا؟!! عم٤مذا يّمّٕمدون  اًم٤ٌمًمٞم٦م

ُّبذا إُمر؟!! عم٤مذا خيٗمقن اًمٙمثػم ُِمـ اًمٙمت٥م واعمخٓمقـم٤مت قمٜمدهؿ وٓ شمٔمٝمر ًمٚمٕمقام؟!! 

هذا وم٘مط ووم٘مط  ّٕن ومٞمف اخلزي واًمٕم٤مر!!! وُمع ذًمؽ ي٘مقًمقن: ٟمحـ أهؾ اًمتقطمٞمد!!!

ّٓ اًمتٙمٗمػم واًمذسمح  ووم٘مط، عم٤مذا؟!! اهلل اًمٕم٤مَل، هًم٤م ًمذًمؽ إ وطم٥ًم ُم٤م سمحث٧م ومٚمؿ أضمد ُمًقِّ

غ  واًمتٕمّٓمش ًمًٗمؽ اًمدُم٤مء؛ ِّٕنؿ ًمق أىمّروا سم٤مًمرؤي٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ومٞمٜمتٗمل اعمًقِّ

قمٜمدهؿ ذم شمٙمٗمػم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس واًمّم٤مسمئ٦م وهمػمهؿ ُِمـ ُمٚمؾ وٟمحؾ، إو٤موم٦م 

ر اًمٜمٌل وإوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم، ممّـ يٜمّزه اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م واًم٘مٌقرّي٦م زائري ىمٌق

إّن هذه ؾمٞم٤مؾم٦م، وهل  شمٕم٤ممم قمـ اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ وظمزقمٌالت احلِْمقّي٦م ُم٤مرىم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م!!!

ٓ سمّد ُِمـ ووع اًم٥ًٌم ًمتٙمٗمػم أظمريـ وإسم٤مطم٦م دُم٤مئٝمؿ، وحلِمد اًمٜم٤مس ورّصٝمؿ 
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اًمٕمدو طمّتك يًٙم٧م  حلٙمقُم٤مت وؾمٚمٓم٤مت اًمٔم٤معملم، وٓ سُمّد ُِمـ اظمؽماع  واومؽماض وشمّمّقر

 !!!  اًمٜم٤مس قمغم اًمٗم٤ًمد واعمٗم٤مؾمد

ا أّن يمٚمًمت وقم٤ٌمرات ؿمٞمخٝمؿ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م واوح٦م ذم شمٌٜمّٞمف رؤي٤م  د ـ واًمٖمري٥م ضمدًّ

ح سمف ذم أيمثر ُِمـ ُمقرد!!! وىمد أذٟم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م  اًمرّب ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وىمد شمٌٜمّك هذا وسَّ

إمم شمٌٜمّٞمف ذًمؽ وسم٢مسار يمًم ذم ؾم٤مسمً٘م٤م وؾمٜمِمػم ًمٖمػمه٤م ذم اًمٌح٨م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، إو٤موم٦م 

اًمٕمديد ُِمـ اعمقارد اعمٜمًقسم٦م ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ًمٙمٜمّٝم٤م سم٘مٞم٧م خمٓمقـم٤مت )حمدودة اًمٕمدد( 

يتداوًمقِن٤م سمٞمٜمٝمؿ ُِمـ دون ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم؛ ظمقوًم٤م ُِمـ ردود ومٕمؾ 

ح٨م اعمًٚمٛملم وّدهؿ ووّد أومٙم٤مرهؿ اخلراومّٞم٦م إؾمٓمقرّي٦م!!! وؾمٜمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٌ

 سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم- 

 

َٓا.. فَل َصَدَق األمَزُد شَٔدُ؟!!  للاُ (: َلَقِد َصَدَق 15أصطْرٗ ) ُُ الزُِّؤ  َرُصَْل

أـ ًم٘مد صّدق اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف اًمرؤي٤م ذم دظمقل اعمًجد احلرام، ومدظمؾ رؾمقل اهلل 

ًَمَ٘مْد قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ اعمًجد احلرام ويمًم رأى ذم اًمرؤي٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ْؤَي٤م سم٤ِمحْلَؼِّ  اهللَُصَدَق  ِجَد احْلََراَم إِْن ؿَم٤مَء  َرؾُمقًَمُف اًمرُّ ًْ َـّ اعْمَ ِ٘ملَم ُرُءوؾَمُٙمؿْ  اهللُ ًَمَتْدظُمُٚم  آُِمٜملَِم حُمَٚمِّ

َٓ َِّت٤َموُمقنَ  ـَ  ي ِ ٤ًٌم َوُُمَ٘مٍمِّ ًمَِؽ وَمْتًح٤م ىَمِري ـْ ُدوِن َذَٰ  -(0)وَمَٕمٚمَِؿ َُم٤م ََلْ شَمْٕمَٚمُٛمقا وَمَجَٕمَؾ ُِم

ذم اعمٜم٤مم ًم٘مد رأى رؾمقل اهلل حمّٛمد )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ(  ب ـ

اعمنميملم ىمٚمٞماًل وقمٜمد آًمت٘م٤مء ًمٚم٘مت٤مل صّدىمف اهلل شمٕم٤ممم، وم٠مراه اعمنميملم ىمٚمٞماًل يمًم رآهؿ ىمٚمٞماًل 

ا ًَمَٗمِِمْٚمُتْؿ َوًَمَتٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َُمٜم٤َمُِمَؽ ىَمِٚمٞماًل َوًَمْق َأَرايَمُٝمْؿ يَمثػِمً  اهللُ إِْذ ُيِريَٙمُٝمُؿ ذم اعمٜم٤مم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                                           

 -62اًمٗمتح، أي٦م  (0)
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َـّ 
َُْمِر َوًَمٙمِ ْٕ ُدوِر ) اهللَ ذِم ا ُف قَمٚمِٞمٌؿ سمَِذاِت اًمّمُّ َؿ إِٟمَّ ( َوإِْذ ُيِريُٙمُٛمقُهْؿ إِِذ اًْمَتَ٘مْٞمُتْؿ ذِم 34ؾَمٚمَّ

ُٚمُٙمْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمِِٝمْؿ ًمَِٞمْ٘ميِضَ  ًٓ َوإِ  اهللَُأقْمُٞمٜمُِٙمْؿ ىَمٚمِٞماًل َوُيَ٘مٚمِّ ُُُمقُر  اهللِمَم َأُْمًرا يَم٤مَن َُمْٗمُٕمق ْٕ شُمْرضَمُع ا

(33)(0)- 

وىمد صدق اهلل رؾمقًمف اًمرؤي٤م اًمٗمتٜم٦م وشمًّٚمَؼ أئٛم٦م اعم٤مرىم٦م وٟمْزَوهؿ قمغم ُمٜمؼم  ضمـ ـ

رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ٟمزَو اًم٘مرود وـمٖمٞم٤مَِنؿ ـمٖمٞم٤مًٟم٤م يمٌػًما، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َؽ َأطَم٤مَط سم٤ِمًم َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمِس  سِ ٜم٤َّمَوإِْذ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمَؽ إِنَّ َرسمَّ تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َجَرةَ  َّٓ ـُمْٖمَٞم٤مًٟم٤م يَمٌػًِما اعمَْْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ  َواًمِمَّ وُمُٝمْؿ وَمًَم َيِزيُدُهْؿ إِ  - (6)َوُٟمَخقِّ

ومٝمؾ َصَدق ربُّ اخلقارج اعم٤مرىم٦م إُمرُد اًمرؤي٤م ًمرؾمقًمف وؿمٞمخف اًمداقمٌم  د ـ

اًمتٙمٗمػمي، وم٠مراهؿ واىمًٕم٤م ظم٤مرضًم٤م اًمِم٤مب إُمرد اًمَقومرة اجلٕمد اًم٘مٓمط ذِم َرْوَو٦ٍم 

اَء--- ُِمـ دوٟمِف ؾِمؽم ُِمـ ًم١مًم١م، رضماله ذم ظَمِية، ىمدُم٤مه ذم ظَمِية--- قمٚمٞمف طُمّٚم٦م  ظَمْيَ

ـْ ذه٥م---  ظَمياء--- ؿم٤مب ُُمَقىّمٍر ذِم  ، قمٚمٞمف َٟمْٕمالِن ُِمـ ذه٥م، َوقَمغَم وضمٝمف ومراش ُِم ظَمِيٍ

ؿم٤مب ُُمقومِر ذم ظَمِي قمغم ومراش ُِمـ ذه٥م ذم رضمٚمٞمف َٟمْٕمالن ُِمـ َذَه٥م--- ؿم٤مب ذي َووْمرة، 

 ىمدُم٤مه ذم اخلَِية---؟!! 

 

                                                           

 -33 ,34إٟمٗم٤مل، أي٦م  (0)
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ْٕ.. فَل أّحٙ الشاب القطط لزصْلُ؟!!16أصطْرٗ ) َّح  (: رؤٓا األىبٔاٛ 

ي٤م إٟمٌٞم٤مء )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وطمل، وذم سمٕمْمٝم٤م ورد ومٞمٝم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أّن رؤ

دون  ذيمُر ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(، ومٚمًمذا َل خيؼمٟم٤م اعمقطمِّ

إؾمٓمقريقن قمًّم أوطم٤مه اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد ًمرؾمقًمف اًمذي رآه ذم اعمٜم٤مم؟؟!! ومٝمؾ يقضمد 

ب أُمرد وومرة ضمْٕمد ىمٓمط ذم ظمية قمٚمٞمف ٟمٕمالن وطمل همػم اًمتّمديؼ ًمٚمرؤي٤م سم٠مّن اًمرّب ؿم٤م

ُِمـ ذه٥م قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ُِمـ ًم١مًم١م--- ومٝمؾ يقضمد همػم هذا اًمقطمل ٟم٘مٚمف أو يٜم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمتٙمٗمػمّيقن 

 طمّتك ٟمٙمقن قمغم قمٚمؿ وسمّٞمٜم٦م؟!!

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم  ـ تفسير الطبري: سورة يوسف:1

ـَ إيِنِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيمَ ىمقًمف:  ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر َرَأْيُتُٝمْؿ زِم ؾَم٤مضِمِدي ، ىم٤مل )اسمـ ٤ًٌم َواًمِمَّ

 -(0){يم٤مٟم٧م رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمًٞم٤م}قم٤ٌمس(: 

ا البخاري: األذان:2 ٤ٌَّمٍس: َأنَّ  ـ البخاري: الوضوء؛ وأيضا ـِ قَم ـِ اسْم ---قَم

٠َم--- ُوُوقًءا ظَمِٗمٞمًٗم٤م--- صُمؿَّ َصغمَّ َُم٤م ؿَم٤مَء  ِلَّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(--- وَمَتَقوَّ ، صُمؿَّ اهللُ اًمٜمٌَّ

اَلةِ  اَلِة، وَمَ٘م٤مَم َُمَٕمُف إمم اًمّمَّ ، وَمَّمغمَّ َوََلْ اْوَٓمَجَع، وَمٜم٤َمَم طَمتَّك َٟمَٗمَخ، صُمؿَّ َأشَم٤مُه اعمُْٜم٤َمِدى وَمآَذَٟمُف سم٤ِمًمّمَّ

 َوطْمٌل، صُمؿَّ ىَمَرَأ )إيِنِّ َأرَ 
ِ
ـَ قُمَٛمػْمٍ َيُ٘مقُل: ُرْؤَي٤م إَْٟمٌَِٞم٤مء ٌَْٞمَد سْم ٠ْم--- ىَم٤مَل قَمْٛمٌرو ؾَمِٛمْٕم٧ُم قُم ى َيَتَقوَّ

 - (6)ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأينِّ َأْذسَمُحَؽ(

ا البخاري: بدء الوحي؛3 وأيًْم٤م اًمٌخ٤مري:  ـ مسلم: اإليمان؛ وأيضا

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم: اًمتٕمٌػم:- ِكِّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[، َأِنَّ ُل َُم٤م }}-- قمـ قَم٤مِئَِم٦َم َزْوَج اًمٜمٌَّ يَم٤مَن َأوَّ

                                                           

 -223: ص02اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من= شمٗمًػم اًمٓمؼمي، ج (0)

 -23: ص0خٗمٞمػ ذم اًمقوقء، جصحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب اًمت (6)
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٤محِل٦َُم[ ذِم  اهللِسُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل  ٤مِدىَم٦َم ]اًمّمَّ ْؤَي٤م اًمّمَّ ـَ اًْمَقطْمِك اًمرُّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُِم

 -(0){{اًمٜمَّْقِم---

 

 . فَل األمزُد علُه الٔقني ّعنُي الٔقني ّحقُّ الٔقني؟!!: ال ٓياو قلبُ.17أصطْرٗ

رؾمقل اهلل ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم شمٜم٤مم قمٞمٜمف ًمٙمـ ٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف أسمًدا، ومًم ؿم٤مهده وم٘مد 

ؿم٤مَهَده سم٘مٚمٌف سمٕمٚمؿ اًمٞم٘ملم وقملم اًمٞم٘ملم وطمّؼ اًمٞم٘ملم، وم٢مذا ىم٤مل: ؿم٤مهدت رِّب ؿم٤مسًم٤م ضمٕمًدا 

ّٓ ومت ً٘مط يمّؾ رواي٤مت شمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف طمتك ُمـ أُمرد وم٘مد ؿم٤مهده يمذًمؽ ي٘مٞمٜم٤ًم، وإ

ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري، أو يْمٓمّرون ًمٚمت٠مويؾ وطم٥ًم أهقائٝمؿ وُمِمتٝمٞم٤مُتؿ ذم اًمقىم٧م اًمذي 

يٙمٗمرون ُمـ ي٘مقل ويٚمتِجئ ًمٚمت٠مويؾ ويٌٞمحقن دُمف وقِمْرَوف وُم٤مًَمف ويمًم يٗمٕمٚمقن أن ُمـ 

اًمتّمّقف واًمرومض إره٤مب وشمٗمجػمات وىمتؾ حت٧م قمٜم٤مويـ اًمتٙمٗمػم وآرشمداد واًمت٠مويؾ و

 وهمػمه٤م ُمـ قمٜم٤مويـ واومؽماءات سم٤مـمٚم٦م: 

َى سم٤ِمًمٜمٌَِّلِّ  ـ البخاري: المناقب:1 ـْ ًَمْٞمَٚم٦ِم ُأْهِ صُمٜم٤َم قَم ـَ َُم٤مًمٍِؽ ُُيَدِّ ---قمـ َأَٟمَس سْم

ٌَْؾ َأْن ُيقطَمك إًَِمْٞمِف،  ٦ٌَِم: ضَم٤مَء صَماَلصَم٦ُم َٟمَٗمٍر ىَم ِجِد اًْمَٙمْٕم ًْ ـْ َُم َوُهَق )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ُِم

ُهْؿ، َوىَم٤مَل آظِمُرُهؿْ  ُْؿ ُهَق؟ وَمَ٘م٤مَل َأْوؾَمُٓمُٝمْؿ: ُهَق ظَمػْمُ هُلُْؿ: َأهيُّ ِجِد احْلََراِم، وَمَ٘م٤مَل َأوَّ ًْ : َٟم٤مِئٌؿ ذِم َُم

ِلُّ  ٌُُف، َواًمٜمٌَّ ُهْؿ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم شمِْٚمَؽ، وَمَٚمْؿ َيَرُهْؿ طَمتَّك ضَم٤مُءوا ًَمْٞمَٚم٦ًم ُأظْمَرى، ومِٞمًَم َيَرى ىَمْٚم  ظُمُذوا ظَمػْمَ

ٌُُف َويَمَذًمَِؽ إَْٟمٌَِٞم٤مُء شَمٜم٤َمُم َأقْمُٞمٜمُُٝمْؿ َوَٓ  )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َٟم٤مِئَٛم٦ٌم قَمْٞمٜم٤َمُه َوَٓ َيٜم٤َمُم ىَمْٚم

 
ِ
ًَمء ًَّ يُؾ صُمؿَّ قَمَرَج سمِِف إمم اًم ْؿ، وَمَتَقَُّٓه ضِمؼْمِ  -  (6)شَمٜم٤َمُم ىُمُٚمقُُّبُ

                                                           

 -021، ح041: ص0- صحٞمح ُمًٚمؿ، ج3221، ح0113: ص3صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (0)

 -4422، ح0411: ص4صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٔٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ـْ َأسمِك ؾَمَٚمَٛم٦َم َأٟمَّ  ـ البخاري: المناقب:2 : ,ريض اهلل قمٜمٝم٤م ,ُف ؾَم٠َمَل قَم٤مِئَِم٦مَ ---قَم

)صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ذِم َرَُمَْم٤مَن؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َُم٤م يَم٤مَن  اهللِيَمْٞمَػ يَم٤مَٟم٧ْم َصاَلُة َرؾُمقِل 

ـْ  ٠َمْل قَم ًْ َة َريْمَٕم٦ًم، ُيَّمغمِّ َأْرسَمَع َريَمَٕم٤مٍت وَماَل شَم ِه قَمغَم إطِْمَدى قَمنْمَ َيِزيُد ذِم َرَُمَْم٤مَن َوَٓ هَمػْمِ

، صُمؿَّ ُيَّمغمِّ صَماَلصًم٤م، وَم٘مُ  َـّ
َـّ َوـُمقهِلِ ٜمِِٝم ًْ ـْ طُم ٠َمْل قَم ًْ ، صُمؿَّ ُيَّمغمِّ َأْرسَمًٕم٤م وَماَل شَم َـّ

َـّ َوـُمقهِلِ ٜمِِٝم ًْ ْٚم٧ُم طُم

ٌَْؾ َأْن شُمقشمَِر؟ ىَم٤مَل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(:  اهللِ)قم٤مئِم٦م(: َي٤م َرؾُمقَل  شَمٜم٤َمُم قَمْٞمٜمِل }شَمٜم٤َمُم ىَم

 -(0){ٌِلَوَٓ َيٜم٤َمُم ىَمٚمْ 

٤ٌَّمٍس رى اهلل  ـ  البخاري: األذان؛ البخاري: الوضوء:3 ـِ قَم ـِ اسْم --- قَم

ِلُّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( وَمَٚمًمَّ يَم٤مَن }قمٜمٝمًم ىَم٤مَل:  سم٧ِمُّ قِمٜمَْد ظَم٤مًَمتِل َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ًَمْٞمَٚم٦ًم، وَمٜم٤َمَم اًمٜمٌَّ

ْٞمِؾ ىَم٤مَم َرؾُمقُل  ٍؼ ُوُوقءًا  اهللِذِم سَمْٕمِض اًمٚمَّ ٍـّ ُُمَٕمٚمَّ ـْ ؿَم ٠َم ُِم )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( وَمَتَقوَّ

٤مِرِه،  ًَ ـْ َي ٠َم، صُمؿَّ ضِمْئ٧ُم وَمُ٘مْٛم٧ُم قَم ٠ْمُت َٟمْحقًا مِم٤َّم شَمَقوَّ ، وَمُ٘مْٛم٧ُم وَمَتَقوَّ ظَمِٗمٞمٗم٤ًم صُمؿَّ ىَم٤مَم ُيَّمغمِّ

ـْ َيِٛمٞمٜمِِف، صُمؿَّ َصغمَّ )صغّم اهلل قمٚم ًَمٜمِل وَمَجَٕمَٚمٜمِل قَم ، صُمؿَّ اهللُٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َُم٤م ؿَم٤مَء وَمَحقَّ

ف(، وَم٠َمشَم٤مُه اعْمُٜم٤َمِدى ُي١ْمِذُٟمُف  ًِ اْوَٓمَجَع وَمٜم٤َمَم طَمتَّك َٟمَٗمَخ )أي ٟمٗمخ ُمـ ومٛمف وفمٝمر صقت َٟمَٗم

٠مْ  اَلِة، وَمَّمغمَّ َوََلْ َيَتَقوَّ اَلِة وَمَ٘م٤مم )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َُمَٕمُف إمم اًمّمَّ  -{سم٤ِمًمّمَّ

ِلَّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شَمٜم٤َمُم قَمْٞمٜمُُف َوَٓ }إِنَّ َٟم٤مؾًم٤م َيُ٘مقًُمقَن:  ىُمْٚمٜم٤َم ًمَِٕمْٛمٍرو: إِنَّ اًمٜمٌَّ

ٌُفُ  ـَ قُمَٛمػْمٍ َيُ٘مقُل: {َيٜم٤َمُم ىَمْٚم ٌَْٞمَد سْم  َوطْمٌل }، ىَم٤مَل قَمْٛمٌرو ؾَمِٛمْٕم٧ُم قُم
ِ
، صُمؿَّ ىَمَرَأ {إِنَّ ُرْؤَي٤م إَْٟمٌَِٞم٤مء

 -(6)َأْذسَمُحَؽ()إيِنِّ َأَرى ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأٟمِّك 

                                                           

 -0111، ح211: ص6صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (0)

 -041، ح23: ص0صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

جمّرد إؿم٤مرة أشم٧م ذم سم٤مزم: هؾ أّن ُِمـ ٟمقاىمض اًمقوقء ٟمقم اًم٘مٚم٥م أو قمٜمقان  

اًمٜمقم؟!! وٟمحـ ًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ واًمٌح٨م وآؾمتدٓل هٜم٤م، ٟمًٚمِّؿ سم٠مّٟمف ٟم٤مم 

! وًمٙمـ ىمٚمٌف َل يٜمؿ، ي٘مقل: اْوَٓمَجَع وَمٜم٤َمَم طَمتَّك َٟمَٗمَخ، أًمٞمس اًمٜمقم ُِمـ ٟمقاىمض اًمقوقء؟!

ُِمـ طمّؼ أي إٟم٤ًمن أْن ي٠ميت ُم٤م يراه ُِمـ شم٠مويؾ أو شمٗمًػم أو اؾمتدٓل، ًمف ؿم٠مٟمف، ًمٙمـ ٟمرضمق 

يـ أو اًمٕم٤مروملم ُِمـ  ُِمـ اعم٘م٤مسمؾ أْن ٓ يًتخّػ وٓ يٙمّٗمر أظمريـ، وم٢مذا أشمك أطمد اعمٗمنِّ

سمٕمض اًمّمقومٞم٦م أو سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م أو يمؾ اًمّمٗمقي٦م أو يمؾ اًمِمٞمٕم٦م، ومٕمٜمدُم٤م ي٠ميت إمم هذه 

دل ُّب٤م قمغم أّن اًمتٓمٝمػم ًمٚمٜمٌّل )صغم اهلل قمٚمٞمف و آًمف وؾمٚمؿ( وٕهؾ اًمٌٞم٧م اًمرواي٦م ويًت

)ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ( هق شمٓمٝمػم شمٙمقيٜمّل شم٤مّم، ومٝمؿ ٓ ُيت٤مضمقن ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ إمم ووقء 

وـمٝم٤مرة وشمٓمٝمػم وُم٤م شمّمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ ـمٝم٤مرات فم٤مهري٦م ذم اخل٤مرج هل ًمتٕمٚمٞمؿ أظمريـ 

وٓؾمتٞمٕم٤مب اًمٜم٤مس، وهذا اطمتًمل وأـمروطم٦م  وُمراقم٤مة ًمٕم٘مقل اًمٜم٤مس وإليًمن اًمٜم٤مس

يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمٜمف ُمـ ي٘مقل سم٤مًمٓمٝم٤مرة اًمت٤مُّم٦م ًمٚمٜمٌّل وأهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( 

ر َُمـ ي٘مقل ُّبذا آطمتًمل؟!!  وطم٥ًم اًمٜمّص اًم٘مرآين، ومٚمًمذا ُيَٙمٗمَّ

٤ٌَّمٍس: -- ـ مسلم: صالة المسافر:4 ـِ قَم ـِ اسْم صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن--- قَم ُف سَم٤مَت قِمٜمَْد }- طَمدَّ َأٟمَّ

ٍـّ ُُمَٕمٚمٍَّؼ  اهللِظَم٤مًَمتِِف َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل  ـْ ؿَم ٠َم ُِم ْٞمِؾ وَمَتَقوَّ ـَ اًمٚمَّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ُِم

٤ٌَّمٍس( وَمَّمٜمَْٕم٧ُم ُِمْثَؾ َُم٤م  ـُ قَم ِلُّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُوُوقًءا ظَمِٗمٞمًٗم٤م، وَمُ٘مْٛم٧ُم )اسْم َصٜمََع اًمٜمٌَّ

، صُمؿَّ اْوَٓمَجَع  ـْ َيِٛمٞمٜمِِف، وَمَّمغمَّ ٤مِرِه وَم٠َمظْمَٚمَٗمٜمِل وَمَجَٕمَٚمٜمِل قَم ًَ ـْ َي وؾمّٚمؿ(، صُمؿَّ ضِمْئ٧ُم وَمُ٘مْٛم٧ُم قَم

ٌَْح َوََلْ  اَلِة، وَمَخَرَج وَمَّمغمَّ اًمّمُّ ٠مْ وَمٜم٤َمَم طَمتَّك َٟمَٗمَخ، صُمؿَّ َأشَم٤مُه سماَِلٌل وَمآَذَٟمُف سم٤ِمًمّمَّ ، ىَم٤مَل {َيَتَقوَّ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ُف سَمَٚمَٖمٜم٤َم:  ٦ًم َٕٟمَّ ِلِّ )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ( ظَم٤مصَّ ِلَّ )صغّم اهلل }ؾُمْٗمَٞم٤مُن َوَهَذا ًمِٚمٜمٌَّ َأنَّ اًمٜمٌَّ

ٌُفُ   -  (0){قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شَمٜم٤َمُم قَمْٞمٜم٤َمُه َوَٓ َيٜم٤َمُم ىَمْٚم

ـِ  ـ البخاري: الوضوء:5 صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن--- قَم ٤ٌَّمٍس: --- طَمدَّ ـِ قَم ِلَّ )صغّم }اسْم َأنَّ اًمٜمٌَّ

ـِ {اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َٟم٤مَم طَمتَّك َٟمَٗمَخ صُمؿَّ َصغمَّ  ٍة--- قَم ًة سَمْٕمَد َُمرَّ صَمٜم٤َم سمِِف ؾُمْٗمَٞم٤مُن َُمرَّ ، صُمؿَّ طَمدَّ

٤ٌَّمٍس:  ـِ قَم ْٞمِؾ ىَم٤مَم اًمٜمٌَِّلُّ )صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ }اسْم وؾمٚمؿ( --- وَمَٚمًمَّ يَم٤مَن ذِم سَمْٕمِض اًمٚمَّ

٠َم--- صُمؿَّ َصغمَّ َُم٤م ؿَم٤مَء  ، صُمؿَّ اْوَٓمَجَع، وَمٜم٤َمَم طَمتَّك َٟمَٗمَخ، صُمؿَّ َأشَم٤مُه اعْمُٜم٤َمِدى وَمآَذَٟمُف اهللُوَمَتَقوَّ

٠مْ  اَلِة، وَمَّمغمَّ َوََلْ َيَتَقوَّ اَلِة، وَمَ٘م٤مَم َُمَٕمُف إمم اًمّمَّ  - (6){سم٤ِمًمّمَّ

 

ُ٘ كَفَلِق 18أصطْرٗ ) َٓا الصَّأدَق  الصُِّبِذ.. فأًٓ رٓبله األمزد؟!!(: الزُِّؤ

ِلِّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ـ البخاري: التفسير: العلق:1 --- قمـ قَم٤مِئَِم٦َم َزْوَج اًمٜمٌَّ

ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل }}وؾمّٚمؿ[ ىَم٤مًَم٧ْم:  ْؤَي٤م  اهللِيَم٤مَن َأوَّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ اًمرُّ

٤مِدىَم٦ُم ذِم اًمٜمَّْقِم، وَمَٙم٤مَن َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م  َّٓ اًمّمَّ ٥ٌَِّم إًَِمْٞمِف اخْلاََلُء  إِ ٌِْح، صُمؿَّ طُم ضَم٤مَءْت ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ اًمّمُّ

 وَمَٞمَتَحٜم٨َُّم ومِٞمفِ 
ٍ
ٌُّدُ  ,وَمَٙم٤مَن َيْٚمَحُؼ سمَِٖم٤مِر طِمَراء  - (4)---ىَم٤مَل: َواًمتََّحٜم٨ُُّم اًمتََّٕم

ِلِّ ]صغّم  بدء الوحي:...ـ مسلم: اإليمان، البخاري: 2 قمـ قَم٤مِئَِم٦َم َزْوَج اًمٜمٌَّ

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  شْمُف َأِنَّ ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل }}اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َأظْمؼَمَ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف  اهللِيَم٤مَن َأوَّ

ـَ  ٤مِدىَم٦َم  وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُِم ْؤَي٤م اًمّمَّ ٤محِل٦َُم( ذِم اًمٜمَّْقِم وَمَٙم٤مَن َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م اًْمَقطْمِك اًمرُّ َّٓ )اًمّمَّ ضَم٤مَءْت  إِ

                                                           

 -224، ح 262: ص0صحٞمح ُمًٚمؿ، ج (0)

 -23: ص0صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب اًمتخٗمٞمػ ذم اًمقوقء، ج (6)

 -3221، ح0113: ص 3صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (4)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٗٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 َيَتَحٜم٨َُّم ومِٞمفِ 
ٍ
ُٚمق سمَِٖم٤مِر طِمَراء ٥ٌَِّم إًَِمْٞمِف اخْلاََلُء وَمَٙم٤مَن خَيْ ٌِْح صُمؿَّ طُم َوُهَق  ,ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ اًمّمُّ

ٌُُّدـ-  -(0)--اًمتََّٕم

اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م )روقان اهلل  إذن رؤي٤م اًمٜمٌل اًمّم٤مدىم٦م اًمّم٤محل٦م ُِمـ اًمقطمل، هذا ٟمّص 

قمٚمٞمٝم٤م(، وهذا يٕمٜمل أّن ظمّط اًمّمح٤مسم٦م، ظمط ُاّم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م، همػم ظمط اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل 

إؾمٓمقري اخلراذم، ومال هيّٛمٝمؿ اخلٚمٞمٗم٦م إّول، وٓ اًمث٤مين، وٓ اًمث٤مًم٨م، وٓ طمتك ُمٕم٤موي٦م 

ٞمد إؾمٓمقري وسم٤مىمل إُمراء ُِمـ سمٜمل أُمّٞم٦م وآل ُمروان، سمؾ أّن اعمٝمّؿ قمٜمدهؿ اًمتقطم

اجلًٛمل اخلراذم، وهذا إصؾ وإؾم٤مس وُمٜمٌع اًمتٖمرير سم٤مًمٜم٤مس، وهق اًمذي ي٘متٚمقن 

ىم٦م، وقمٜمقان سمّراق ظم٤مدع، يٖمري ويٖمّرر سم٤معم٘م٤مسمؾ!!! ومًم أطمغم وأروع  قمٚمٞمف، يمٚمٛم٦م ُمزوَّ

وأىمدس قمٜمقان اًمتقطمٞمد، وُم٤م أردء وأؾمقأ وأىمٌح وأيمٗمر ُِمـ قمٜمقان اًمنمك، إذن شمقطمٞمد 

د؟!! يمٞمػ ٓ هيتّؿ ًم٘متؾ وذسمح  ُم٘م٤مسمؾ ذك، ومٙمٞمػ ٓ هيتّؿ هذا اًمذي يٕمت٘مد أّٟمف ُمقطمِّ

أظمريـ وؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ؟!! وُِمـ هٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م أْن ٟمٛمٞمِّز سملم ظمّط اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م 

ريـ اًمدواقمش اًمتٞمٛمّٞم٦م!!!   )ريض اهلل قمٜمٝمؿ وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وسملم ظمّط إُمقيلم اعمٙمٗمِّ

ُل َُم٤م سُمِدَئ  ـ البخاري: التفسير: العلق:3 ـْ قَم٤مِئَِم٦َم )ريض اهلل قمٜمٝم٤م(، َأوَّ --- قَم

٤محِل٦َُم( ضَم٤مَءُه اعمََْٚمُؽ وَمَ٘م٤مَل  اهللِسمِِف َرؾُمقُل  ٤مِدىَم٦ُم )اًمّمَّ ْؤَي٤م اًمّمَّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ اًمرُّ

ـْ قَمَٚمٍؼ * اىْمَرْأ َوَرسمَُّؽ  إيَْمَرُم * اًمَِّذى قَمٚمََّؿ )اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًمَِّذى ظَمَٚمَؼ * ظَمَٚمَؼ اإلٟم٤ًمن ُِم

 - (6)سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ(
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٤َم ىَم٤مًَم٧ْم:  ـ البخاري: التعبير:4 ـْ قَم٤مِئَِم٦َم )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( َأِنَّ ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف }قَم َأوَّ

٤مِدىَم٦ُم ذِم اًمٜمَّْقِم، وَمَٙم٤مَن َٓ َيرَ  اهللَِرؾُمقُل  ْؤَي٤م اًمّمَّ ـَ اًْمَقطْمِك اًمرُّ ى ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُِم

َّٓ ُرْؤَي٤م  ٌِْح، وَمَٙم٤مَن َي٠ْميِت طِمَراًء وَمَٞمَتَحٜم٨َُّم ومِٞمفِ  إِ ٌُُّد--- ,ضَم٤مَءْت ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ اًمّمُّ --- ىَم٤مَل {َوْهَق اًمتََّٕم

ْٛمِس سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر، َوَوْقُء اًْمَ٘مَٛمِر سم٤ِمًمٚمَّْٞمِؾ ] ٤ٌَمِح( َوْقُء اًمِمَّ ٤ٌَّمٍس: )وَم٤مًمُِؼ اإِلْص ـُ قَم هؾ يقضمد اسْم

اًمٜمٝم٤مر؟!! وهؾ يقضمد ؿمّؽ ذم ٟمقر اًم٘مٛمر ذم اًمٚمٞمؾ؟!! سم٤مًمت٠ميمٞمد  ؿمّؽ ذم وقء اًمِمٛمس ذم

ٓ يقضمد ؿمّؽ، سمؾ هق اًمٞم٘ملم، وسمٜمٗمس هذا اًمٞم٘ملم واًمقوقح واًمتًمُمّٞم٦م واًمٕمٚمؿ واجلزم 

ؼ اًمرؤي٤م، يمًم ىم٤مًم٧ْم اًمًٞمّ  َّٓ دة قم٤مئِم٦م: ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م، وآـمٛمئٜم٤من شمتح٘مَّ ضم٤مءْت ُمثؾ  إِ

  -(0)[ومٚمؼ اًمّمٌح

ْٛمِس سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر، أىمقل: وم٠ميـ رّب   اًمِمَّ
ِ
ٌْح يمَْمْقء اًمتٙمٗمػميلم اًمِم٤مب إُمرد ُِمـ وَمَٚمؼ اًمّمُّ

َوٟمقر اًْمَ٘مَٛمِر سم٤ِمًمٚمَّْٞمِؾ؟!! ومٝمؾ ُيٜمٙمِر اًمتٞمٛمّٞم٦م هذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ويً٘مٓمقِن٤م طمتك ُِمـ 

ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري أو أِّنؿ يٕمؽمومقن وُيِ٘مّرون سم٠مِّنؿ قمغم ِن٩م ؿمٞمخٝمؿ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ي٘مقًمقن 

ي١ميّمدون أّن رؤي٤م اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد يم٤مٟم٧م ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وقمًٌث٤م ويٍّمطمقن و

 طم٤موًمقا إٟمٙم٤مره٤م؟!!

وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م أّن أّي متثٞمؾ، أّي شمِمٌٞمف، أّي ضمًٛمّٞم٦م، ومٝمل همػم ُم٘مٌقًم٦م، ٓ قم٘ماًل 

وٓ ذقًم٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم أو اًمٞم٘مٔم٦م، أو يم٤مٟم٧م ذم طم٤مًم٦م اعمٕمراج وأظمرة، أو ذم أّي 

إوىم٤مت، ومال وم٤مئدة ذم هذا اعمٙمر واخلداع ذم ـمرح إُمقر!!! وؾمٞم٠ميت يمالم إن  وىم٧م ُِمـ

 ؿم٤مء اهلل )شمٕم٤ممم( يتٕمّٚمؼ ُّبذا إُمر-
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(: أًٓ ربَُّه أبْ الَيِعلني ٔمً تصدٓق ّتأّٓل الزصْلرصّلٙ اهلل علُٔ ّآلُ 19أصطْرٗ )

 ّصّلهد؟!!

ـُ ضُمٜمَْدٍب  ـ البخاري: التعبير:1 ىَم٤مَل: يَم٤مَن  ,رى اهلل قمٜمف ,--- قمـ ؾَمُٛمَرُة سْم

َهْؾ َرَأى َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ }]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ مِم٤َّم ُيْٙمثُِر َأْن َيُ٘مقَل َْٕصَح٤مسمِِف:  اهللِ َرؾُمقُل 

ـْ ُرْؤَي٤م ـْ ؿَم٤مَء {ُِم ، وَ  اهللُ ، ىَم٤مَل )ؾَمُٛمَرُة(: وَمَٞمُ٘مصُّ قَمَٚمْٞمِف َُم ُف ىَم٤مَل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف َأْن َيُ٘مصَّ إِٟمَّ

ًَُم اسْمَتَٕمَث٤ميِن )أي أي٘مٔم٤مه ُِمـ ٟمقُِمف(، }وآًمف وؾمّٚمؿ[ َذاَت هَمَداٍة  ْٞمَٚم٦َم آشمَِٞم٤مِن، َوإِِنَّ ُف َأشَم٤ميِن اًمٚمَّ إِٟمَّ

ًَُم ىَم٤مَٓ زِم: اْٟمَٓمٚمِْؼ، َوإِينِّ اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُٝمًَم، َوإِٟم٤َّم َأشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم َرضُمٍؾ ُُمْْمَٓمِجعٍ  ، َوإَِذا آظَمُر ىَم٤مِئٌؿ َوإِِنَّ

ْخَرِة ًمَِرْأؾِمِف--- ىُمْٚم٧ُم: ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ هَلًَُم:  قَمَٚمْٞمِف سمَِّمْخَرٍة، َوإَِذا ُهَق هَيِْقى سم٤ِمًمّمَّ

ٌَْح٤مَن  َتْٚمٍؼ ًمَِ٘مَٗم٤مُه، َوإِذَ  َُم٤م اهللِؾُم ًْ ا آظَمُر َهَذاِن؟ ىَم٤مَٓ زِم: اْٟمَٓمٚمِْؼ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم َرضُمٍؾ ُُم

ٌَْح٤مَن  ـْ طَمِديٍد--- ىُمْٚم٧ُم: ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: ؾُم َُم٤م  اهللِىَم٤مِئٌؿ قَمَٚمْٞمِف سمَِٙمٚمُّقٍب ُِم

٤مٌء قُمَراٌة، ًَ
َوإَِذا  َهَذاِن؟ ىَم٤مَٓ زِم: اْٟمَٓمٚمِْؼ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم ُِمْثِؾ اًمتَّٜمُّقِر--- وَم٢مَِذا ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل َوٟمِ

؟ ىَم٤مَٓ ُهْؿ َي٠ْمشمِٞم
ِ
ـْ َأؾْمَٗمَؾ ُِمٜمُْٝمْؿ--- ىُمْٚم٧ُم ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ هَلًَُم: َُم٤م َه١ُمَٓء ِٝمْؿ هَل٥ٌَم ُِم

زِم: اْٟمَٓمٚمِِؼ اْٟمَٓمٚمِْؼ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم َِنٍَر--- ىُمْٚم٧ُم ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ هَلًَُم: َُم٤م 

--- َهَذاِن؟ ىَم٤مَٓ زِم: اْٟمَٓمٚمِِؼ اْٟمَٓمٚمِ 
ٍ
ْؼ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم َرضُمٍؾ يَمِريِف اعمَْْرآِة يَم٠َميْمَرِه َُم٤م َأْٟم٧َم َراء

٦ٍم--- ىُمْٚم٧ُم ]صغّم   ىُمْٚم٧ُم هَلًَُم: َُم٤م َهَذا؟ ىَم٤مَٓ زِم: اْٟمَٓمٚمِِؼ اْٟمَٓمٚمِْؼ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم قَمغَم َرْوَو٦ٍم ُُمْٕمَتٛمَّ

؟ ىَم٤مَٓ زِم: اْٟمَٓمٚمِِؼ اْٟمَٓمٚمِْؼ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وم٤مٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم إمم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ هَلًَُم: َُم٤م 
ِ
َهَذا َُم٤م َه١ُمَٓء

ـِ َذَه٥ٍم  ٌْٜمِٞم٦ٍَّم سمَِٚمٌِ ـِ َرْوَو٦ٍم قَمٔمِٞمَٛم٦ٍم--- ىَم٤مَٓ زِم: اْرَق ومِٞمَٝم٤م، وَم٤مْرشَمَ٘مْٞمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م وم٤مٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم إمم َُمِديٜم٦ٍَم َُم َوًَمٌِ

٦ٍم--- ىَم٤مَٓ زِم: َهِذِه ضَمٜم٦َُّم  ًَم ومِْمَّ ًَ قَمْدٍن، َوَهَذاَك َُمٜمِْزًُمَؽ، ىَم٤مَل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: وَم

، ىَم٤مَٓ: َهَذاَك َُمٜمِْزًُمَؽ، ىُمْٚم٧ُم: ]صغّم اهلل قمٚمٞمف 
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء سَم٤مسَم٦ِم اًْم ى ُصُٕمًدا، وَم٢مَِذا ىَمٍْمٌ ُِمْثُؾ اًمرَّ سَمٍَمِ

٤م أَن وَماَل َوَأْٟم٧َم َداظِمُٚمُف، ىُمْٚم٧ُم ومِٞمُٙمًَم، َذَرايِن وَم٠َمْدظُمَٚمفُ  اهللُوآًمف وؾمّٚمؿ[ هَلًَُم سَم٤مَرَك  ، ىَم٤مَٓ: َأُمَّ
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٤ًٌم، ] ْٞمَٚم٦ِم قَمَج إّن اًمٜمٌل سمح٥ًم ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ هَلًَُم: وم٢مين ىَمْد َرَأْي٧ُم ُُمٜمُْد اًمٚمَّ

٤ًٌم، ومِم٤مهد ُمقاىمػ وطم٤مٓت وأُمقر وأوو٤مع وأؿمخ٤مص  اًمرواي٦م اعمذيمقرة ىمد ؿم٤مهد قمج

اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( يًٛمع اًمرؤي٤م،  وقم٘مقسم٤مت وقمذاسم٤مت، واعمالطَمظ أنّ 

ومٞم١موهل٤م ويٗمّنه٤م، ومال يؽمك اًمّمح٤مسم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( ذم ؿمؽ وري٥م وومراغ وضمٝمؾ 

وشمٖمرير، وهٜم٤م قمٜمدُم٤م رأى هذه احل٤مٓت، ؾم٠مل واؾمتٗمٝمؿ قمٜمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل )صغم اهلل 

ريد شم٠مويؾ وشمٗمًػم ذًمؽ، قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( اًمٜمٌل رؾمقل اهلل ي٠ًمل ويًتٗمٝمؿ قمًّم رآه، وي

ومٙمٞمػ سم٘مّٞم٦م اًمٜم٤مس ُِمـ أُمث٤مزم وأُمث٤مل أظمريـ؟!! ويمٞمػ سم٤مًمّمح٤مسم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ(؟!! 

ر ُّبؿ؟!! أٓ ُيت٤مج ه١مٓء إمم اًم١ًمال سمٕمد أن ؾم٠مل اًمٜمٌل )صغم  ويمٞمػ سم٠مشم٤ٌمع اًمتٞمٛمٞم٦م اعمٖمرَّ

٤مب اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( قمـ شمٗمًػم ُم٤م رآه؟!! أٓ ٟمحت٤مج إمم شمٗمًػم وشم٠مويؾ اًمِم

إُمرد؟!! وعم٤مذا شُمِريَم٧م اًمرواي٦م ُِمـ دون شمٗمًػم وشم٠مويؾ؟!! وعم٤مذا َل ي٠مِت اًمٜمٌل )صغم اهلل 

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( سمت٠مويؾ ُم٤م ؿم٤مهده ُِمـ اًمِم٤مب إُمرد قمغم شمٚمؽ احل٤مٓت وسمتٚمؽ 

٤م [ وَمًَم َهَذا اًمَِّذى َرَأْي٧ُم؟ ىَم٤مَٓ: َأَُم٤م إِٟم٤َّم ؾَمٜمُْخؼِمُ اعمقاصٗم٤مت اخلراومّٞم٦م إؾمٓمقرّي٦م؟!! َك، َأُمَّ

ضُمُؾ اًمَِّذى َأشَمْٞم٧َم قَمَٚمْٞمِف  ٤م اًمرَّ ُل اًمَِّذى َأشَمْٞم٧َم قَمَٚمْٞمِف ُيْثَٚمُغ َرْأؾُمُف سم٤ِمحْلََجِر--- َوَأُمَّ ضُمُؾ إَوَّ اًمرَّ

 اًمتَّٜمُّقرِ 
ِ
ـَ ذِم ُِمْثِؾ سمِٜم٤َمء ِذي ٤مُء اًْمُٕمَراُة اًمَّ ًَ ضَم٤مُل َواًمٜمِّ ٤م اًمرِّ َذُ ؿِمْدىُمُف إمم ىَمَٗم٤مُه--- َوَأُمَّ ، وم٢مِنُُؿ ُينَمْ

ضُمُؾ اًْمَٙمِريُف اعمَْْرآ ٤م اًمرَّ ٌَُح ذِم--- َوَأُمَّ ًْ ضُمُؾ اًمَِّذى َأشَمْٞم٧َم قَمَٚمْٞمِف َي ٤م اًمرَّ َوايِن، َوَأُمَّ َٟم٤مُة َواًمزَّ ِة--- اًمزُّ

٤م اًْمِقًْمَداُن--- ضُمُؾ اًمٓمَِّقيُؾ--- َوَأُمَّ ٤م اًمرَّ  -(0)َوَأُمَّ

(: --- ىَم٤مَل )َأسمِق ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُدْ  ـ البخاري: األذان:2  اهللِ اقْمَتَٙمَػ َرؾُمقُل }}ِريُّ

ـْ َرَُمَْم٤مَن، َواقْمَتَٙمْٗمٜم٤َم َُمَٕمُف--- وَمَ٘م٤مَم اًمٜمٌَِّلُّ ]صغّم  ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ قَمنْمَ إَُوِل ُِم
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ـْ َرَُمَْم٤مَن وَمَ٘م٤مَل:  ـَ ُِم ي ٤ًٌم َصٌِٞمَح٦َم قِمنْمِ ـْ يَم٤مَن اقْمَتَٙمَػ َُمَع }اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ظَمِٓمٞم َُم

ِلِّ  ٤َم ذِم  اًمٜمٌَّ ٞمُتَٝم٤م، َوإِِنَّ ًِّ ضِمْع، وم٢مين ُأِري٧ُم ًَمْٞمَٚم٦َم اًْمَ٘مْدِر، َوإيِنِّ ُٟم ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ وَمْٚمػَمْ

 
ٍ
(: ويَم٤مَن {اًْمَٕمنْمِ إََواظِمِر ذِم ِوشْمٍر، َوإِينِّ َرَأْي٧ُم يَم٠َمٟمِّك َأؾْمُجُد ذِم ـمِلٍم َوَُم٤مء ، ىَم٤مَل )اخْلُْدِريُّ

ِجِد ضَمرِ  ًْ  ؿَمْٞمًئ٤م، وَمَج٤مَءْت ىَمْزقَم٦ٌم وَم٠ُمُْمٓمِْرَٟم٤م، وَمَّمغمَّ سمِٜم٤َم ؾَمْ٘مُػ اعمَْ
ِ
ًَمء ًَّ يَد اًمٜمَّْخِؾ َوَُم٤م َٟمَرى ذِم اًم

ٌَْٝم٦ِم َرؾُمقِل   قَمغَم ضَم
ِ
ِلُّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ طَمتَّك َرَأْي٧ُم َأصَمَر اًمٓمِّلِم َواعم٤َْمء ]صغّم  اهللِاًمٜمٌَّ

ٌَتِِف )ـمَ  إذن أيـ اًمتّمديؼ ي٤م َرف أْٟمِٗمِف(، شَمّْمِديَؼ ُرْؤَي٤مُه، ]اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َوَأْرَٟم

ر سمٙمؿ؟!! اًمتٗمتقا إمم أٟمٗمًٙمؿ، أيـ  شمٞمٛمٞم٦م؟!! أيـ اًمتّمديؼ ي٤م أشم٤ٌمع شمٞمٛمٞم٦م ي٤م َُمـ همرِّ

 - (0)[اًمتّمديؼ؟!! أيـ شمّمديؼ اًمرؤي٦م قمٜمدُم٤م رأى اًمٜمٌل رسّمف قمغم هٞم٠مة اًمِم٤مب إُمرد؟!!

 )وإيّن ُكّسقتفا(:يوجد تػسران يف ادؼام  لؾؿؼصود ِمن 

إّن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ يم٤من يٕمت٘مد سم٠مّن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم  التػسر األّول:

ـ أِّن٤م ذم اًمٕمنمة  اًمٕمنمة إّومم، صمؿ اقمت٘مد أِّن٤م ذم اًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م، وهٙمذا إمم أن شمٞم٘مَّ

ّن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم إظمػمة، سمٛمٕمٜمك أّن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ قمٜمده قمٚمؿ ُمًٌؼ سم٠م

رُمْم٤من، ًمٙمـ هؾ هل ذم اًمٕمنمة إومم، أو ذم اًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م، أو ذم اًمٕمنمة اًمث٤مًمث٦م؟ وهٜم٤م 

اقمتٙمػ سم٤مًمٕمنمة إومم وذم اًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م، ومتٌلمَّ أِّن٤م ًمٞم٧ًم ذم اًمٕمنمة إومم وٓ ذم 

أظمرى أّٟمف يم٤من اًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م، وقمٜمدئٍذ طمّمؾ قمٜمده قمٚمؿ سم٠مِّن٤م ذم اًمٕمنمة إظمػمة، وسمٕم٤ٌمرة 

ع أِّن٤م ذم اًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م، صمؿ ضمزم أِّن٤م ذم اًمٕمنمة  ع أِّن٤م ذم اًمٕمنمة إومم، صمؿ شمقىمَّ يتقىمَّ

 اًمث٤مًمث٦م-
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9ٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ٞمتٝم٤م( شم٤مّم،  التػسر الثاين: ًّ ُمع اًمتًٚمٞمؿ سم٠مّن اًمرواي٦م صحٞمح٦م، وأّن اعم٘مٓمع )وإين ُٟم

ًمذي ؿم٤مهده اًمٜمٌّل ]صغّم اهلل وم٢مّٟمف ىم٤مل: ُأري٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر؛ أي أِّن٤م ذم اًمٕمنمة إظمػمة، هذا ا

قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[، أي أّٟمف يٕمٚمؿ أِّن٤م ذم رُمْم٤من وَل خيؼم سم٠مِّن٤م ذم رُمْم٤من، ومٝمق اقمتٙمػ 

اًمٕمنمة إومم واًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م، وطم٥ًم فم٤مهر اًمرواي٦م أّن إصح٤مب ىمد اٟمٍمومقا، أو 

اهلل قمٚمٞمف يقضمد ُِمـ إصح٤مب َُمـ اٟمٍمف ُِمـ آقمتٙم٤مف، طمّتك هٜم٤م شمٌلمَّ ًمٚمٜمٌّل ]صغّم 

وآًمف وؾمّٚمؿ[ سم٠من أوطمل إًمٞمف سم٠مِّن٤م ذم اًمٕمنمة إواظمر، وذم هذا اعم٘م٤مم َل يٜمَس ذم إومم، وَل 

يٜمَس ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، ّٕن اًمتٕمٌػم دىمٞمؼ ذم اًمرواي٦م، ومٚمؿ ي٘مؾ )وإيّن ٟمًٞمتٝم٤م(، سمؾ ىم٤مل )وإين 

ٞمتٝم٤م(، أي قمـ ىمّمد وسمجٕمؾ شمٙمقيٜمل ىمد ٟمّز ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[، وم ًّ ٤مٕصؾ ُٟم

ح اًمٜمٌل  قمدم اًمٜمًٞم٤من، وسمخالف إصؾ ُيت٤مج إمم ٟمّص ودًمٞمؾ وشمٍميح، وذم اعم٘م٤مم سَّ

ٞمتٝم٤م(، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يٕمٚمؿ أِّن٤م ذم اًمٕمنم إواظمر،  ًّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىم٤مل: )وإين ٟم

٤مه ذم أي ًمٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م- ًّ ـّ اهلل )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( ىمد َٟم  ًمٙم

ـْ  ـ البخاري: التعبير:3 ِلِّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذِم َأسمِك --- قَم ُرْؤَي٤م اًمٜمٌَّ

َرَأْي٧ُم اًمٜم٤َّمَس اضْمَتَٛمُٕمقا وَمَ٘م٤مَم َأسُمق سَمْٙمٍر وَمٜمََزَع َذُٟمقسًم٤م أو }سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر ]ريض اهلل قمٜمٝمًم[ ىَم٤مَل: 

َيْٖمِٗمُر ًَمُف، صُمؿَّ ىَم٤مَم  اهللُ َذُٟمقسَملْمِ ]اًمَذٟمقب: اًمدًمق اًمٙمٌػمة إذا يم٤من ومٞمٝم٤م اعم٤مء[، َورِم َٟمْزقِمِف َوْٕمٌػ وَ 

ـَ  ـُ اخْلَٓم٤َّمِب ]ريض اهلل قمٜمف[، وَم٤مؾْمَتَح٤مًَم٧ْم هَمْرسًم٤م )اًمَٖمْرب: اًمدًمق اًمٕمٔمٞمؿ(، وَمًَم َرَأْي٧ُم ُِم اسْم

ـٍ  َب اًمٜم٤َّمُس سمَِٕمَٓم ]سمٕمٓمـ  {اًمٜم٤َّمِس َيْٗمِرى وَمْرَيُف ]يٗمَٕمؾ ُِمْثَٚمف ويْٕمَٛمؾ قَمَٛمَٚمف اًم٤ٌمًمغ[، طَمتَّك َضَ

 - (0)طمقل اعم٤مء، أي ُمث٤مل ٓشّم٤ًمع إُمّم٤مر[ أي اإلسمؾ شمروى صمؿ شمؼمك
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٓٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

وُمع اًمتٜمّزل واًمتًٚمٞمؿ سمّمّح٦م اًمرواي٦م، وسمّمّح٦م ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م، ويمًم يٗمّنه اعمٗمّنون، 

أّن هذا اعمٕمٜمك ـمٌؼ ومٕماًل وصدق ومٕماًل قمغم إرض، وأّٟمف يٗمّن ُم٤م طمّمؾ ذم ظمالوم٦م 

٤مين )ريض اهلل قمٜمف(، ومٝمذا اخلٚمٞمٗم٦م إّول )ريض اهلل قمٜمف(، وُم٤م طمّمؾ ذم ظمالوم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث

 واىمع احل٤مل اٟمٓمٌؼ وصدق وُصّدق وصدَق قمغم اًمقاىمع-

ِلِّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىَم٤مَل:  ـ مسلم الرؤيا:4 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأسمِك ُُمقؾَمك قَم --- قَم

٦َم إمم َأْرٍض ُِّب٤َم َٟمْخٌؾ، وَمَذَه٥َم وَ  أـ}} ـْ َُمٙمَّ َهكِم )شمّمّقري، َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأينِّ ُأَه٤مضِمُر ُِم

٤َم اًْمَٞمًَمَُم٦ُم أو َهَجُر، وَم٢مَِذا ِهَل اعمَِْديٜم٦َُم َيْثِرُب-    َوَّْهل، ومِٙمري( إمم َأِنَّ

ـَ  سمـ ـ َوَرَأْي٧ُم ذِم ُرْؤَي٤مَي َهِذِه َأينِّ َهَزْزُت ؾَمْٞمًٗم٤م وم٤مٟمَ٘مَٓمَع َصْدُرُه وَم٢مَِذا ُهَق َُم٤م ُأِصٞم٥َم ُِم

 اعم١ُْْمُِمٜملَِم َيْقَم ُأطُمٍد- 

ـَ َُم٤م يَم٤مَن، وَم٢مَِذا ُهَق َُم٤م ضَم٤مَء  صُمؿَّ  ضمـ ـ ًَ ـَ اًْمَٗمْتِح  اهللَُهَزْزشُمُف ُأظْمَرى، وَمَٕم٤مَد َأطْم سمِِف ُِم

 َواضْمتًَِمِع اعم١ُْْمُِمٜملَِم-  

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َيْقَم ُأطُمٍد َوإَِذا اخْلػَْمُ  اهللَُوَرَأْي٧ُم ومِٞمَٝم٤م َأْيًْم٤م سَمَ٘مًرا وَ  د ـ  ظَمػْمٌ وَم٢مَِذا ُهُؿ اًمٜمََّٗمُر ُِم

ْدِق اًمَِّذى آشَم٤مَٟم٤م  اهللَُُم٤م ضَم٤مَء  ـَ اخْلػَْمِ سَمْٕمُد َوصَمَقاُب اًمّمِّ ، إذن هق يذيمر (0)سَمْٕمُد َيْقَم سَمْدرٍ  اهللُسمِِف ُِم

 اًمرؤي٤م، ويذيمر اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ-

ٌِْد  ـ البخاري: التعبير:5 ـْ قَم ـِ قُمَٛمَر )ريض اهلل قمٜمف( ذِم ُرْؤَي٤م اًمٜمٌَِّلِّ  اهللِ--- قَم سْم

َرَأْي٧ُم اُْمَرَأًة }]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذِم اعْمَِديٜم٦َِم، ىم٤مل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: 

                                                           

 -2126، ح 22: ص2صحٞمح ُمًٚمؿ، ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ًْمُتَٝم٤م  ـَ اعمَِْديٜم٦َِم، طَمتَّك َٟمَزًَم٧ْم سمَِٛمْٝمَٞمَٕم٦َم، وَمَت٠َموَّ ْأِس، ظَمَرضَم٧ْم ُِم َأنَّ َوسَم٤مَء اعمَِْديٜم٦َِم ؾَمْقَداَء صَم٤مِئَرَة اًمرَّ

 -   (0)، َوْهَك اجْلُْحَٗم٦مُ {ُٟمِ٘مَؾ إمم َُمْٝمَٞمَٕم٦مَ 

ٓطِمظ: إّن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َل يؽمك اًمرؤي٤م ؾم٤مئ٦ٌم، ِّٕن٤م ؿمؽ ُِمـ 

دون شمٗمًػم وشم٠مويؾ، وهذه رؤي٦م اقمتٞم٤مدي٦م، ومٙمٞمػ سمرؤي٦م اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد اًمقومرة 

 اًم٘مٓمط اجلٕمد؟!! 

٤ٌَّمٍس: ُذيمَِر زِم َأنَّ َرؾُمقَل  خاري: المغازي:ـ الب6 ـُ قَم ]صغّم اهلل  اهللِ --- ىَم٤مَل اسْم

ـْ َذَه٥ٍم، }قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىَم٤مَل:  ُف ُوِوَع ذِم َيَدىَّ ؾِمَقاَراِن ُِم سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ ُأِري٧ُم َأٟمَّ

اسَملْمِ خَيُْرضَم٤منِ وَمُٗمٔمِْٕمُتُٝمًَم َويَمِرْهُتُٝمًَم، وَم٠ُمِذَن زِم وَمٜمََٗمْخُتُٝمًَم وَمٓمَ  ًْمُتُٝمًَم يَمذَّ ، وم٤مًمٜمٌل ]صغّم ٤(6)مَرا، وَم٠َموَّ

ه٤م ُم٤ٌمذة-   اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َل يؽمك اًم٘مْمّٞم٦م ُمٝمٛمٚم٦م وٓ ُمٌٝمٛم٦م، سمؾ ومنَّ

هذه هل شمّمدي٘م٤مت وشمٗمًػمات وشم٠مويالت ٟمٌّٞمٜم٤م إُملم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء  أقول:

واعمرؾمٚملم )قمٚمٞمف وقمغم آًمف وإٟمٌٞم٤مء اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ(، وم٠ميـ شمّمديؼ وشم٠مويؾ وشمٗمًػم 

ٟمٌّٞمٙمؿ رؾمقل اًمرّب أِّب ٟمٕمٚملم ًمرؤي٤مه ًمرسّمف ضمٕمًدا، ىمٓمًٓم٤م، ؿم٤مسًم٤م، أُمرد، قمٚمٞمف ٟمٕمالن ُِمـ 

 ذه٥م---؟!!

َٓ َُيِْري )قمٚمٞمف وقمغم اًمرؾمقل وآًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ(:  ىم٤مل إُم٤مم اًمتقطمٞمد اًمٞم٘ملم

ُٙمقُن َواحْلََريَم٦ُم، َويَمْٞمَػ َُيِْري قَمَٚمْٞمِف َُم٤م ُهَق َأضْمَراُه، َوَيُٕمقُد ومِٞمِف َُم٤م ُهَق َأسْمَداُه، َوَُيْدُ  ًُّ ُث قَمَٚمْٞمِف اًم

َأ يُمٜمْ  ـَ إَزِل َُمْٕمٜم٤َمُه، َوًَمَٙم٤مَن ًَمُف ومِٞمِف َُم٤م ُهَق َأطْمَدصَم٦ُم؟! إذا ًَمَتَٗم٤مَوشَم٧ْم َذاشُمُف، َوًَمَتَجزَّ ُٝمُف، َوَُْٓمَتٜمََع ُِم

                                                           

 -2246، ح 6211: ص 2صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (0)
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٕٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ومِٞمِف، َوَراٌء إِْذ ُوضِمَد ًَمُف َأَُم٤مٌم، َوًَْٓمـَتَٛمَس اًمـتًَّمَم إِْذ ًَمِزَُمُف اًمٜمُّْ٘مَّم٤مُن- َوإِذًا ًَمَ٘م٤مَُم٧ْم آَي٦ُم اعمَّْْمٜمُقِع 

ًٓ قَمَٚمْٞمفِ  َل َدًمِٞماًل سَمْٕمَد َأْن يَم٤مَن َُمْدًُمق ف، وٓ ي٘مٌٚمف  إنّ ]، َوًَمَتَحقَّ هذا اًمٙمالم يمًم ُيَٕمؼمَّ ٓ ُيٍَمِّ

اًمتٞمٛمّٞم٦م أصح٤مب اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري!!! ؾمالم اهلل قمغم قمكم، ٕقمُتؼِمَ قمكم ُِمـ اعمرشمديـ 

وُِمـ اًمقصمٜملم وُِمـ اعمٕمٓمِّٚم٦م واجلٝمٛمّٞم٦م!!! ًمُ٘متَِؾ وُذسمَِح قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم( يمًم ومٕمٚمقا سمف!!! 

ـ ُمٚمجؿ )ًمٕمٜمف اهلل(!!! وم٘متٚمقه عمخ٤مًمٗمتف اًمتقطمٞمد وأضمروا قمٚمٞمف احلّد واًم٘مّم٤مص سمتحريؽ اسم

ـِ  [اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري اخلراذم!!! ْ ُيقًَمْد وَمَٞمِّمػَم حَمُْدوًدا، ضَمؾَّ قَم ْ َيٚمِْد وَمَٞمُٙمقَن َُمْقًُمقًدا، َوََل ََل

٤مء ًَ ٦ِم اًمٜمِّ ًَ ـْ ُُماَلَُم ، َوـَمُٝمَر قَم
ِ
٤َمِذ آسْْمٜم٤َمء َرُه،  ،اِّتِّ ـُ َٓ شَمٜم٤َمًُمُف إْوَه٤مُم وَمُتَ٘مدِّ ُف اًْمِٗمَٓم ُ َوَٓ شَمَتَقَّهَّ

فُ  ًَّ ُف إْيِدي وَمَتَٛم ًُ ُف، َوَٓ شَمْٚمِٛم ًَّ َرُه، َوَٓ شُمْدِريُمُف احْلََقاسُّ وَمُتِح أًمٞمس هذا شمٕمريػ ]، وَمُتَّمقِّ

وشمقوٞمح وشمِمخٞمص دىمٞمؼ؟!! أًمٞمس هذا ىمّٛم٦م اًمتٜمزيف واًمت٘مديس هلل )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم(، 

ّٓ احلج٤مرة ًمٙمـ ُم٤مذا ٟم٘مقل ًمٚمتٞمٛمّٞم٦م وم٤مرهمل اًمٕم٘مقل اًمذي ـ ٓ يقضمد ذم رؤوؾمٝمؿ إ

ُ  [اًمّمًمء؟!! وم٢مِّنؿ يٕمّدون هذا اًمٙمالم ُِمـ اًمتٕمٓمٞمؾ وقم٤ٌمدة اًمٕمدم واعمٕمدوم!!! َوَٓ َيَتَٖمػمَّ

َٞم٤مُء َواًمٔمَّاَلُم،  ُه اًمْمِّ ُ ٤مُم، َوَٓ ُيَٖمػمِّ ٌْٚمِٞمِف اًمٚمََّٞم٤مزم َوإيَّ ُل ذِم إطْمَقاِل، َوَٓ شُم ٌَدَّ َوَٓ سمَِح٤مل، َوَٓ َيَت

ـَ إقمراض، َوَٓ يُ  ، َوَٓ سمَِٕمَرض ُِم
ِ
، َوَٓ سم٤ِمجلََقاِرِح َوإقْمَْم٤مء

ِ
ـَ إضْمَزاء قَصُػ سمٌَِمء ُِم

٦ِم َوإسْمَٕم٤مضِ  يَّ َوَٓ ُيَ٘م٤مُل: ًَمُف طَمدٌّ َوَٓ ِِن٤َمَي٦ٌم، َوَٓ اٟمِ٘مَٓم٤مٌع َوَٓ هَم٤مَي٦ٌم، َوَٓ َأنَّ إؿْمَٞم٤مَء ، سم٤ِمًْمَٖمػْمِ

ُف أو ُُتْ  ِقيِف وَمُتِ٘مٚمَّ ًَمفُ حَتْ ِٛمُٚمُف، وَمُٞمِٛمٞمَٚمُف أو ُيَٕمدِّ إذن ٓ ُي٘م٤مل أّن ؿمٞمًئ٤م ُيٛمٚمف، ]، ِقَيُف، أو َأنَّ ؿَمْٞمًئ٤م َُيْ

وهذا اًمٙمالم اًمّم٤مدر ُِمـ أُمػم اعم١مُمٜملم أيـ ُيري ُمع اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن ُيٚمس قمغم 

اًمٕمرش، وأّٟمف يؽمك ُم٤ًموم٦م وسمٕمض اعمٙم٤من جلٚمقس اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( 

 .(0)[!!سمجٜمٌف؟

 

                                                           

 -10 ,11: ص6( ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج(0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٕٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 (: َمً رأٚ اهلل يف املياو فقد رآِ فإٌ الشٔطاٌ ال ٓتنٓجل بُ ّال بصْرتُ!!!21أصطْرٗ )

ِلُّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[:  ـ البخاري: التعبير:1 --- قمـ أٟمس--- ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ْٞمَٓم٤مَن َٓ َيَتَخٞمَُّؾ ِِّب } ـْ َرآيِن ذِم اعمَْٜم٤َمِم وَمَ٘مْد َرآيِن، وم٢من اًمِمَّ  - (0)َُم

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ـ مسلم: الرؤيا:2 )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  اهللِ--- قَم

ْٞمَٓم٤مَن َٓ َيَتَٛمثَُّؾ ِِّب }وصحٌف وؾمٚمؿ(:  ـْ َرآيِن ذِم اعمَْٜم٤َمِم وَمَ٘مْد َرآيِن وم٢مّن اًمِمَّ  - (6)َُم

ـْ ضَم٤مسمٍِر َأنَّ َرؾُمقَل  ـ مسلم: الرؤيا:3 ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىَم٤مَل:  اهللِ--- قَم

ْٞمَٓم٤مِن َأْن َيَتَٛمثََّؾ ذِم ُصقَريِت } ٌَِٖمل ًمِٚمِمَّ ـْ َرآيِن ذِم اًمٜمَّْقِم وَمَ٘مْد َرآيِن إِٟمَُّف َٓ َيٜمْ  - (4)َُم

 هٜم٤م ظُمُٓمقات:

٦م طمدي٨م أّٟمف َُمـ رأى رؾمقَل اهلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[  ,أ شمٌلّم مم٤ّم ؾمٌؼ صحَّ

د رآه، وم٢مّن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمّثؾ وٓ يتخّٞمُؾ سم٤مًمرؾمقل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ذم اعمٜم٤مم، وم٘م

 وؾمّٚمؿ[، وٓ يتخّٞمؾ وٓ يتٛمّثؾ ذم صقرشمف ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[-  

سم٤مٕوًمقّي٦م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م، وم٢مّن َُمـ رأى اهلل ذم اعمٜم٤مم، وم٘مد رآه، وم٢مّن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمّثؾ  ,ب

 وٓ يتخّٞمُؾ سم٤مهلل وٓ يتخّٞمُؾ وٓ يتٛمّثؾ ذم صقرِة اهلل!!! 

وقمٚمٞمف يٙمقن اًمٜمٌّل رؾمقل اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمتجًٞمٛمل ىمد رأى رسّمف اًمِم٤مب إُمرد، وَل َيَر  ,ضمـ        

 تٛمثَّؾ وٓ يتخٞمؾ سم٤مهلل، وٓ يتخّٞمؾ وٓ يتٛمّثؾ ذم صقرة اهلل!!! اًمِمٞمٓم٤من، ّٕن اًمِمٞمٓم٤من ٓ ي
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٗٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

يقضمد اؾمتٗمٝم٤مم ضَمْقَهري هٜم٤م، وهق أّن ىم٤مقمدة )َُمـ رآين( ٟمتّمّقره٤م ذم اًمرؾمقل  ,د

إُملم )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ(، ّٕن اًمّمح٤مسم٦م ىمد ؿم٤مهدوه )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(، ومٞمٛمٙمٜمٝمؿ وؾمّٚمؿ(، ومتٙمقن قمٜمدهؿ صقرة واوح٦م ًمف )

متٞمٞمز ُم٤م رأوه ذم اعمٜم٤مم، وهؾ هل ٟمٗمس اًمّمقرة اخل٤مرضمّٞم٦م اًمتل ؿم٤مهدوه٤م وطمٗمٔمقه٤م 

ًمرؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(؟ وم٢مذا يم٤مٟم٧م ٟمٗمس اًمّمقرة، ومٞم٘م٤مل: إّن اًمرائل ىمد 

 يتٛمّثؾ سمف- ؿم٤مهد رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(، وم٢مّن اًمِمٞمٓم٤من ٓ 

ًمٙمـ ُم٤م سمٕمد قمٍم اًمّمح٤مسم٦م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(، إضمٞم٤مل اًمتل َل شُمِم٤مهد رؾمقَل  ,هـ

اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(، ومِٛمـ أيـ ًمٚمرائل صقرة اًمرؾمقل اًمٙمريؿ )قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

 اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ(، طمتك يّمّدق أّن ُم٤م رآه هق رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(؟!!  

اعمٕمْمٚم٦م واخلراوم٦م وإؾمٓمقرة إيمؼم وإقمٔمؿ هل أّٟمف ُِمـ أيـ ًمٚمٜم٤مس وًمألٟمٌٞم٤مء  ,و

واعمرؾمٚملم وظم٤ممتٝمؿ اهل٤مدي إُملم )قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ( صقرُة اهلل اخل٤مرضمّٞم٦م، طمتك 

ٌّ٘مقا قمٚمٞمٝم٤م صقرة اًمِم٤مب إُمرد اًمذي رأْوه ذم اعمٜم٤مم، طمتك ي٘م٤مل هل ٟمٗمُس صقرِة اهلل،  يٓم

 أى اهلل، ّٕن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمّثؾ وٓ يتخّٞمؾ سم٤مهلل؟!!ومٞمٙمقن اًمرائل ىمد ر

 ص٤مر واوًح٤م أّن اًم٘مْمّٞم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ظمٚمق، وم٢مِّن٤م ٓ ِّتٚمق ُِمـ:  ,ز

إُّم٤م أن يٙمقن اًمرائل ىمد رأى اهلل ؾم٤مسمً٘م٤م سم٤مًمٕملم طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م، وص٤مرْت قمٜمده  ـ0

ٌّؼ ُم٤م رآه ذم اعمٜم٤مم قمغم صقرة ا هلل اًمتل ذم ذهٜمف، صقرة اهلل، يٕمروُمٝم٤م وَُيَٗمُٔمٝم٤م ذم ذهٜمف، ومٞمٓم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمثٚمٝم٤م، وم٘مد رأى اهلل، ويّمّح ُمٜمف أْن ي٘مقل: ًم٘مد رأي٧ُم اهلل ؿم٤مسًم٤م أُمرد َووْمرة ضَمْٕمًدا 

 ىَمَٓمَٓم٤م---!!!
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وإُّم٤م أّن اًمرائل َل يٙمـ ىمد رأى اهلل ؾم٤مسمً٘م٤م، وًمٞمس قمٜمده صقرة اهلل، وم٢مذا اّدقمك أّٟمف  ـ6

أّن ُم٤م رآه هق اًمِمٞمٓم٤من، أو اًمدضّم٤مل ىمد رأى اهلل ذم اًمٞم٘مٔم٦م، أو ذم اعمٜم٤مم، ومٝمق يم٤مذب، و

ٛم٦م اًمِم٤مب إُمرد!!!  ًِّ  وًمٞمس اهلل!!! شمٕم٤ممم اهلل قمًّم ي٘مقل جم

ومٞم٤م شمرى ُم٤مذا ؾمٞمخت٤مر اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م؟!! سمؾ ُم٤مذا ؾمٞمخت٤مر أشم٤ٌمع اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمذيـ 

ُي٤موًمقن قمًٌث٤م اًمتًقيغ ًمِمٞمخٝمؿ سمٜمٗمل رؤي٦م اهلل ذم اًمٞم٘مٔم٦م؟!! ومٝمؾ ؾمٞمخت٤مرون رؤي٦م اهلل ذم 

 ٔم٦م، أو ؾمٞمخت٤مرون رؤي٦م اًمِمٞمٓم٤من ذم اعمٜم٤مم ومتً٘مط اًمرواي٦م ُِمـ أؾم٤مؾمٝم٤م؟؟!!اًمٞم٘م

ومًم دام رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َل يَر اهلل ظم٤مرضًم٤م وٓ يٛمتٚمؽ صقرة  ,ح

ؿمخّمٞم٦م هلل، وم٢مّن ُم٤م رآه هق اًمِمٞمٓم٤من، وإذا يم٤من ىمد رأى اًمِمٞمٓم٤من، ومال يٛمٙمـ وٓ ُيْٕم٘مؾ 

أسمًدا أن يٙمذب قمٚمٞمٜم٤م، أو خيتٚمط قمٚمٞمف إُمر، ومٞم٘مقل: رأي٧ُم اهلل، وهق ىمد رأى اًمِمٞمٓم٤من، 

آن وشمٌٚمٞمغ يٌ٘مك إذا يم٤من ٓ يٗمّرق سملم اهلل وسملم اًمِمٞمٓم٤من؟!!! ٟمتٞمج٦م وم٤مؾمدة وم٠مّي رؾم٤مًم٦م وىمر

ّٓ سم٤مجلزم سمً٘مقط وسمٓمالن رواي٤مت اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد  ضمًدا، وُمًتحٞمٚم٦م، وٓ شمٜمدومع إ

 اًمقومرة اجلٕمد اًم٘مٓمط---!!! 

وهٜمٞمًئ٤م ًمٕم٘مقًمٙمؿ اعمتحّجرة ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م، ي٤م مج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري اخلراذم، ي٤م أهّي٤م 

ٛم٦م ي٤م اعم ًِّ ٤مرىم٦م، ي٤م َُمـ ي٘متؾ اًمٜم٤مس قمغم ؿمٌٝم٦م واومؽماء، أٟمتؿ أطمّؼ أن شُم٘مَتٚمقا سمًٌٌف، ي٤م جم

ٌِّٝم٦م، ُمع ُمالطمٔم٦م أّٟمٜم٤م ٓ ٟمدقمق ًمٚم٘متؾ، ًمٙمـ سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ي٘مقُمقن سمف، ٟم٘مقل هلؿ: أٟمتؿ  ُمِم

 أطمؼ سم٠من ُي٘م٤مم قمٚمٞمٙمؿ احلد واًم٘مّم٤مص واًم٘متؾ!!!
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َٓد للدٓجال ّعالج ا21أصطْرٗ ) َُٓن ِْراٛ!!! (: األمَزد   لَعني الَع

ٛم٦م ُمٕمّٓمٚم٦ُم اًمٕم٘مؾ سمت٠مويٍؾ ًمرؤي٤م اًمرّب!!! ًمٙمـ أّي  ًِّ ًمٞمس سمٖمري٥م أْن ي٠ميت اعمج

رّب؟!! هؾ اًمرّب اًمٌنمي اجلًٛمل إُمرد اًمذي ُيِمٌُِف اًمدضّم٤مل ويًمصمُٚمف ويٓم٤مسمُ٘مف ذم يمّؾ 

ّٓ اًمٕملم اًمُٞمٛمٜمَك؟!! أو هق اًمرّب إقمقر اًمدضّم٤مل اًمذي يِم٤مسمُف ويًمصمُؾ ويٓم٤مسمؼ رّب  رء إ

ٛم٦م إُم ًِّ ّٓ اًمٕملم اًمٞمٛمٜمك، وُّبذا اًمٗمٙمر اًمتٞمٛمل اعم٤مرق شمٜمٗمتح يمّؾ اعمج رد ذم يمّؾ رء إ

ر يمؾ إُمٙم٤مٟم٤مشمف وىمدراشمف، ومُٞمجري قمٛمٚمٞم٦ًم  أسمقاب اًمتدًمٞمس واعمٙمر ًمألقمقر اًمدضّم٤مل، وؾمُٞمًخِّ

ضمراطمٞم٦ًم ًمَِٕمْٞمٜمِف اًمٞمٛمٜمك، طمتك ًمق اوٓمر ًمزراقم٦م قملم يٛمٜمك، وَمَتتِؿُّ اعمِم٤مُّب٦ُم واعمًمصمٚم٦ُم 

ي٠ميت اؾمتٗمٝم٤مم، وم٤مًمٜمٌل اًمذي رأى رسمَّف يمٞمػ ُمٞمَّز سملم اًمرّب إُمرد واعمٓم٤مسم٘م٦ُم!!! وهٜم٤م 

إصكم واًمرّب اًمدضم٤مل اًمذي ذه٥م قمَقُره سمٕمد إصالطِمِف؟!! ويمٞمػ ؾمٞمٛمٞمِّز اًمٜم٤مس آظمر 

اًمزُم٤من سملم إُمرد اًمرّب احل٘مٞم٘مل إصكم وسملم اًمرّب اعمزيػ اًمدضّم٤مل اًمذي ؾمٞمجري يمّؾ 

صمٚم٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م شم٤مُّم٦م ُمع اًمرّب إُمرد قمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٛمٞمؾ واجلراطم٦م، يمل شمٙمقن اعمًم

إصكم؟!! وعم٤مذا ٓ يٕمٛمؾ ُم٤مرىم٦م اًمتجًٞمؿ قمغم شمّمٜمٞمع ضمٝم٤مز ومحص إرسم٤مب قمغم همرار 

ضمٝم٤مز ومحص اًمٕمٛمٚم٦م، وي٤ٌمع قمغم اًمٜم٤مس، يمل يًتخدم ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اًمرّب إصكم واًمرب 

ج٤مز هذا اعمزيػ، ومٚمٞمًّخروا يمؾ إُمٙم٤مٟم٤مُتؿ اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م ُِمـ أضمؾ إٟم

دون  اعمنموع اًمتقطمٞمدي إؾمٓمقري ظمط وٟمخٚم٦م وومًٗمقرة؟!! وي٘مقًمقن: ٟمحـ اعمقطمِّ

وهمػمٟم٤م ذم ارشمداد وذك ويمٗمر وٟمٗم٤مق، وي٘متٚمقٟمف حت٧م هذا آومؽماء!!! إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف 

 راضمٕمقن، وأؾمتٖمٗمر اهلل رِّّب وأشمقب إًمٞمف: 
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ٌِْد  ـ البخاري: التوحيد:...1 ـْ قَم ِلِّ ]صغّم اهلل ىَم٤مَل: ُذيمَِر اًم اهللِ قَم ٤مُل قِمٜمَْد اًمٜمٌَّ ضمَّ دَّ

َوَأؿَم٤مَر سمَِٞمِدِه إمم  ,ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقرَ  اهللََٓ خَيَْٗمك قَمَٚمْٞمُٙمْؿ، إِنَّ  اهللَإِنَّ قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ وَمَ٘م٤مَل: 

٦ٌٌَم ـَم٤م ,قَمْٞمٜمِفِ  ٤مَل َأقْمَقُر اًْمَٕملْمِ اًْمُٞمْٛمٜمَك يَم٠َمنَّ قَمْٞمٜمَُف قِمٜمَ ضمَّ ٞمَح اًمدَّ ًِ  - (0)ومَِٞم٦مٌ َوإِنَّ اعمَْ

دون ًمٚمدضم٤مل )ؾمقاء يم٤من إسمٚمٞمس هق اًمدضّم٤مل أو اًمدضّم٤مل هق إسمٚمٞمس،  إذن اًمتٞمٛمّٞم٦م يٛمٝمِّ

 قمٚمٞمف اهلل صغم) اًمٜمٌّل أو يم٤من إسمٚمٞمس همػم اًمدضم٤مل(، وم٤مًمدضم٤مل ُمقضمقد ُمٜمذ اًمِ٘مَدم، وىمٌؾ 

د وم٤مًمدضّم٤مل اًمٜمٌقّي٦م، اًمٌٕمث٦م وىمٌؾ ،(وآًمف  ُمٜمذ إؾمٓمقري، اًمتقطمٞمد ظمالل ُِمـ ًمٜمٗمًف يٛمٝمِّ

ف اًمذي هق اًمدضّم٤مل إنّ  أي احل٤مض، وىمتٜم٤م إمم ،[وؾمّٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغّم ] اًمٜمٌّل  زُمـ  يقضمِّ

ؽ اعم٤مرىم٦م أئٛم٦م ًّ د اًمذي ذيمرٟم٤مه اًمذي إؾمٓمقري سم٤مًمتقطمٞمد سم٤مًمتٛم  إُمرد ًمٚمِم٤مب يٛمٝمِّ

 !!!اًمدضّم٤مل

ِلِّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىَم٤مَل:  ـ البخاري: التوحيد:...2 ـِ اًمٜمٌَّ قمـ َأَٟمس قَم

 ـْ َٟمٌِلٍّ  اهللُ َُم٤م سَمَٕم٨َم َّٓ ُِم ُٙمْؿ ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقَر،  إِ ُف َأقْمَقُر، َوإِنَّ َرسمَّ اَب، إِٟمَّ َأْٟمَذَر ىَمْقَُمُف إقَْمَقَر اًْمَٙمذَّ

د أّٟمف أقمقر، وأّن  ،(6َُمْٙمُتقٌب سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف يَم٤مومِرٌ  وم٤مًمٜمٌل يٜمذر ُِمـ إقمقر اًمٙمّذاب، وي١ميمِّ

ث قمـ اًمٞمد، أو اًمرضمؾ، أو اًمَِمٕمر، أو إٟمػ،  رسّمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقر، وهٜم٤م ي٘م٤مل: عم٤مذا ٓ يتحدَّ

ق هلؿ،  أو اًمٗمؿ، أو إؾمٜم٤من، أو إذن؟!! واجلقاب: ِّٕن٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م وُمِم٤مُّب٦م، وطمتك يٗمرِّ

ٞمٜمٝمًم وم٘مط سم٤مًمٕملم اًمٞمٛمٜمك، سمٛمٕمٜمك أّن رّب اًمتٞمٛمّٞم٦م هق ويمل ٓ شمِمتٌف قمٚمٞمٝمؿ، وم٢مّن اًمٗمرق سم

ٟمًخ٦م ُِمـ اًمدضّم٤مل، ًمٙمٜمّف ًمٞمس سم٠مقمقر، وسمتٕمٌػم آظمر: إّن رّب اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد 

                                                           

 -2126، ح 6212: ص2صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (0)

 -2124، ح 6212: ص2صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج (6)
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ّٓ ذم قَمَقر اًمٕملم اًمٞمٛمٜمك، وهذا متٝمٞمد واوح  اًم٘مٓمط يِمٌف مت٤مًُم٤م صقرة اًمدضّم٤مل، إ

 ًمٚمدضّم٤مل!!!

   

ٔٓ٘ َقِد َأِعَظَه َعَلٙ  (: ُآو املؤميني: اب22ًأصطْرٗ ) َ٘!!! للاِ تٔن َٓ  اِلٔفِز

٠ٌَّمت سم٤مومؽماءات اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمغم اهلل )شمٕم٤ممم(،  ؾمالم اهلل قمغم ُاّم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م، إذ شمٜمَ

وأّٟمف ىمد أقمٔمؿ اًمٗمري٦م قمغم اهلل سمَزقمٛمف أّن اًمٜمٌّل حمٛمًدا )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ىمد رأى 

ف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م!!! سمؾ ىم٤مل سمًم هق أقمٔمؿ وأومْمع وأومحش رسّمف ذم اعمٕمراج!!! وأّٟمف يرى رسمّ 

اًمٗمري٦م سمزقمٛمف أّن اًمٜم٤مس يرون رُّّبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م!!! ًم٘مد ىمّمٛم٧ْم )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( فمٝمر 

اًمتٞمٛمّٞم٦م ودمًٞمٛمف اًم٤ٌمـمؾ، وىمد أًمزُمتف احلّج٦م اًمداُمٖم٦م سم٤مٕصؾ اإلهلل اًم٘مرآين اعمحٙمؿ اًمذي 

دة قم٤مئِم٦م ًمٚمِمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م: رآين، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اًمًٞمّ يرضِمع إًمٞمف يمّؾ ُمتِم٤مسمف ىمرآين ومْماًل قمـ همػم اًم٘م

َٛمْع َأنَّ  ًْ  :                       {َٓ شُمْدِريُمُف إسَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك إسَْمَّم٤مَر َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَػِمُ }َيُ٘مقُل:  اهللََأَوََلْ شَم

وٍق ىَم٤مَل يمُ ُمًٚمؿ: اإليًمن:  ـْ َُمْنُ ْٕمٌِلِّ قَم ـِ اًمِمَّ ٜم٧ُْم ُُمتَِّٙمًئ٤م قِمٜمَْد قَم٤مِئَِم٦َم، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم --- قَم

َـّ وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم  ـْ شَمَٙمٚمََّؿ سمَِقاطِمَدٍة ُِمٜمُْٝم وهذا ؿم٤مهد آظمر اًْمِٗمْرَي٦َم، ] اهللَِي٤م َأسَم٤م قَم٤مِئَِم٦َم صَماَلٌث َُم

قمغم أّن ظمّط اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م )ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ( هق ظمّط اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

يٌ٘مك قمدم ومٝمؿ سمٕمض إُمقر، وقمدم اًمتًمُمٞم٦م ذم اًمتٓمٌٞمؼ، أو اخلٓم٠م ومٞمف، ًمٙمـ وؾمٚمؿ(، و

هذا اخلط هق ظمط اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ُمع آطمتٗم٤مظ سمخّمقصّٞم٦م اًمٜمٌل 

)صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( وأهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( واًمّمح٤مسم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( 

٥م درضمتف وُمٜمزًمتف، وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ يقضمد ظمط ويمؾٍّ ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( طمً

اعم٤مرىم٦م واًمتٙمٗمػم، ظمّط اًمتٞمٛمّٞم٦م واًمتقطمٞمد إؾمٓمقري، وهق اخلّط إُمقي، ومٕمٜمدُم٤م ي٠مشمقن 
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سمحدي٨م ًمٚمح٤ميمؿ إُمقي اعمجرم اًمٗم٤مؾمؼ ُمرشمٙم٥م اًمٙم٤ٌمئر وؿم٤مرب اخلٛمر، ُيٗمَٝمؿ ُمٜمف أّن 

د اهلل دظمؾ اجلٜم٦م، وُُمٜمِع اًمٕمذاب،  وإن زٟم٤م وٓط وذب آصؾ هق اًمتقطمٞمد، ومَٛمـ وطمَّ

اخلٛمر وىمتؾ!!! ومًم أطمغم هذا اًمديـ وأؾمٝمٚمف!!! وذم اعم٘م٤مسمؾ أيًْم٤م َُمـ يم٤من ذم ىمٚم٦ٌم ذرة ُِمـ 

ف اًمٜم٤مر، وإْن زٟم٤م وٓط وارشمٙم٥م يمّؾ اًمٗمقاطمش  ًّ طم٥م قمكم، دظمؾ اجلٜم٦م، وٓ مت

واعمحرُم٤مت!!! إّن هذا ًمٞمس سمديـ!!! سمؾ إّٟمف ومًؼ وومجقر وظمٞم٤مٟم٦م وشمٖمرير ودضمؾ 

؟!! ىَم٤مًَم٧ْم: وؿمٞمٓم٤من!!! َـّ  [، ىُمْٚم٧ُم َُم٤م ُه

ـْ َزقَمَؿ َأنَّ  ـ1 ًدا}َُم ُف، وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم  {حُمَٛمَّ  اهللِ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َرَأى َرسمَّ

٧ُم، وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م ُأمَّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ]ريض اهلل قمٜمٝم٤م[ َأْٟمٔمِِريٜمِل َوَٓ  ًْ  اًْمِٗمْرَي٦َم، ىَم٤مَل َويُمٜم٧ُْم ُُمتَّٙمًِئ٤م وَمَجَٚم

ْ َيُ٘مِؾ  (:  اهللُشَمْٕمَجٚمِٞمٜمِل، َأََل [ 64]ؾمقرة اًمتٙمقير، أي٦م {َوًَمَ٘مْد َرآُه سم٤ِمٕوُُمِؼ اعمٌُْلِمِ })قَمزَّ َوضَمؾَّ

ـْ 04]ؾمقرة اًمٜمجؿ، أي٦م {َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى} ٦ِم ؾَم٠َمَل قَم ُل َهِذِه إُُمَّ [؟ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأَٟم٤م َأوَّ

ًَم }} قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[، وَمَ٘م٤مَل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: ]صغّم اهلل اهللَِذًمَِؽ َرؾُمقَل  إِٟمَّ

ـَ  شَملْمِ َرَأْيُتُف ُُمٜمَْٝمًٌِٓم٤م ُِم يُؾ ََلْ َأَرُه قَمغَم ُصقَرشمِِف اًمتِل ظُمٚمَِؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م هَمػْمَ َه٤مشَملْمِ اعمَْرَّ   ُهَق ضِمؼْمِ
ِ
ًَمء ًَّ اًم

 إمم ا
ِ
ًَمء ًَّ ا قِمَٔمُؿ ظَمْٚمِ٘مِف َُم٤م سَملْمَ اًم َٛمْع َأنَّ {{َْٕرضِ ؾَم٤مدًّ ًْ َيُ٘مقُل  اهللَ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم )قم٤مئِم٦م(: َأَوََلْ شَم

]ؾمقرة إٟمٕم٤مم، {َٓ شُمْدِريُمُف إسَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك إسَْمَّم٤مَر َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَػِمُ }

َٛمْع َأنَّ 014أي٦م ًْ ْ شَم ٌَنَمٍ َأْن ُيَٙمٚمَِّٛمفُ }َيُ٘مقُل  اهللَ[؟!! َأَوََل
َّٓ  اهللُ َوَُم٤م يَم٤مَن ًمِ ـْ  إِ َوطْمًٞم٤م أو ُِم

ُف قَمغِمٌّ طَمٙمِٞمؿٌ   طِمَج٤مٍب أو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ وَمُٞمقطِمَك سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤مُء إِٟمَّ
ِ
]ؾمقرة اًمِمقرى،  {َوَراء

 [؟!!   20أي٦م
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ـْ َزقَمَؿ َأنَّ َرؾُمقَل  ـ َقالَْت ]رضي هللا عنها[:2 ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  اهللَِوَُم

ـْ يِمَت٤مِب وؾمّٚمؿ[ يَمَتَؿ ؿَمٞمْ  ؾُمقُل }َيُ٘مقُل  اهللُ اًْمِٗمْرَي٦َم، وَ  اهللِ ، وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اهللًِئ٤م ُِم ٤َم اًمرَّ َي٤م َأهيُّ

ـْ َرسمَِّؽ َوإِْن ََلْ شَمْٗمَٕمْؾ وَمًَم سَمٚمَّْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمَتُف ]ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م  - {[22سَمٚمِّْغ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم

ؼِمُ سمًَِم َيُٙمقُن ذِم هَمٍد وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم َوُمَ  ـ َقالَْت ]رضي هللا عنها[:3 ُف خُيْ ـْ َزقَمَؿ َأٟمَّ

َٛمَقاِت َوإَْرِض اًْمَٖمْٞم٥َم }َيُ٘مقُل  اهللُاًْمِٗمْرَي٦َم وَ  اهللِ ًَّ ـْ ذِم اًم َّٓ ىُمْؾ َٓ َيْٕمَٚمُؿ َُم ]ؾمقرة  {اهللُ إِ

 -(0)[22اًمٜمٛمؾ، أي٦م

)ريض اهلل قمٜمٝم٤م(، وىمد سمٞمَّٜم٧م أّن اسمـ  اٟمتٝم٧م اًمرواي٦م، واٟمتٝمك يمالم ُاّم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م

شمٞمٛمّٞم٦م ىمد أقمٔمؿ قمغم اهلل )شمٕم٤ممم( اًمٗمري٦م، ّٕٟمف اّدقمك أّن اًمٜمٌل ىمد رأى رسّمف ُّبٞم٠مة اًمِم٤مب، 

 وسمتٚمؽ اعمقاصٗم٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م!!!

 

َُٓلفِّز ىفَضُ ّأٜنَتُ كفّزا َبْاّحا ُصزاّحا!!!23أصطْرٗ )  ٘ٓٔ  (: ابً تٔن

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ: احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم--- واحلٛمد هلل  قال ابن تيمّية:

ّٓ اهلل، وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أّن حمٛمًدا  ٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره--- وأؿمٝمد أّن ٓ إًمف إ

ـَ }قمٌده ورؾمقًمف--- )صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمًًم(، ىم٤مل اهلل )شمٕم٤ممم(:  ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ُ٘مقا ًٓ ؾَمِديًدا--- اهللَ آَُمٜمُقا اشمَّ (، وىم٤مل )شمٕم٤ممم(: 21,20زاب: )إطم {َوىُمقًُمقا ىَمْق

ـِ اعمُْٜمَٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ---} ٦ٌم َيْدقُمقَن إمم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ٜمُٙمْؿ ُأُمَّ َوًْمَتُٙمـ ُمِّ

ة ـمقيٚم٦م، (، أُّم٤م سمٕمد، وم٢مين يم016,012)آل قمٛمران:  {ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن--- ٜم٧م ؾُمئٚم٧م ُِمـ ُمدَّ

سمٕمٞمد ؾمٜم٦م شمًٕملم وؾمتًمئ٦م، قمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم صٗم٤مت اهلل، ذم ومتٞم٤م ىمدُم٧م 

                                                           

 -022، ح021: ص0صحٞمح ُمًٚمؿ، ج (0)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ُِمـ مح٤مة، وم٠مطمٚم٧ُم اًم٤ًمئؾ قمغم همػمي، ومذيمر أِّنؿ يريدون اجلقاب ُمٜمّل ٓ سُمّد، ومٙمت٧ٌُم 

قمغم اجلقاب ذم ىمٕمدة سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، وذيمرُت ومٞمف ُمذه٥م اًمًٚمػ وإئٛم٦م واعمٌٜمل 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اعمٓم٤مسمؼ ًمٗمٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، وعم٤م يٕمٚمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م، اًمتل 

ٌِّٝم٦م   ٓ شمٖمٚمٞمظ ومٞمٝم٤م، وسمٞمَّٜم٧م ُم٤م ُي٥م ُِمـ خم٤مًمٗم٦م اجلٝمٛمٞم٦م اعمٕمٓمِّٚم٦م؛ وَُمـ ىم٤مسمٚمٝمؿ ُِمـ اعمِم

َٗمف سمف اعمٛمثِّٚم٦م، إذ ُمذه٥م اًمًٚمػ وإئٛم٦م؛ أْن يقصػ اهلل سمًم َوَصَػ سمف ٟمٗمًف، وسمًم َوَص 

رؾمقًمف، ُِمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ، وُِمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ، ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد  

ٌَّف اهلل سمخٚم٘مف، وم٘مد يَمَٗمر، وَُمـ ضمحد ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف، وم٘مد يَمَٗمر،  اخلزاقمل: َُمـ ؿم

ومٚمٞمس ُم٤م َوَصػ اهلل سمف ٟمٗمًف ورؾمقًمف شمِمٌٞمًٝم٤م، ويم٤من اًمًٚمػ وإئٛم٦م يٕمٚمٛمقن أّن ُمرض 

ٌِّف أقمِمك، واعمٕمٓمؾ يٕمٌد  اًمتٕمٓمٞمؾ أقمٔمؿ ُِمـ ُمرض اًمتِمٌٞمف، يمًم ي٘م٤مل: اعمٕمٓمِّؾ أقمٛمك، واعمِم

ٌِّف يٕمٌد صٜمًًم---  -(0)قمدًُم٤م، واعمِم

 هـا تعؾقؼات: 

ف سمٜمٗمًف، ويٙمّٗمر ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، ويديـ أئّٛمتف  األّول: ًَ ؿمٞمخ اًمتجًٞمؿ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُيديـ ٟمٗم

ٌَّف اهللَ سمَخْٚمِ٘مف، وم٘مد }ويٙمّٗمرهؿ، ويٙمّٗمر يمؾ أشم٤ٌمقمف!!! ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ:  َُمـ ؿم

!!! وٓ خيٗمك قمغم اجلٛمٞمع ومْم٤مقم٦م وؿمٜم٤مقم٦م شمِمٌٞمٝمٝمؿ اهلل سم٤مًمِم٤مب إُمرد، اًمَقوْمرة، {يَمَٗمر

قمٚمٞمف َٟمْٕمالن، ذم ظمِية، ُمقىمَّر، ُمقومِر، قمٚمٞمف طُمّٚم٦م ًم١مًم١م!!!--- ويمذًمؽ ُم٤م اجلَْٕمد، اًمَ٘مَٓمط، 

ي٘مقًمقن و يٍّمون قمٚمٞمف ُِمـ رؤي٤م اًمرّب ذم أظمرة!!! وذم اعمٕمراج!!! ويمذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ذم 

اًمٜمقم واًمٞم٘مٔم٦م!!! وأّن رؤي٤م اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ًمٚمرّب إُمرد إُّم٤م سم٤مًمٞم٘مٔم٦م 

وإّٟمف )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مم قمٞمٜمف، وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، وأّن رؤي٤مه يَمَٗمَٚمؼ وإُّم٤م سم٤مًمٜمقم!!! 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م-3: ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م، ج(0)
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اًمّمٌح، وأّن رؤي٤مه وطمل، ومث٧ٌم ي٘مٞمٜم٤ًم إسارهؿ قمغم اشمّم٤مومف سم٤مًمّمٗم٤مت اًمٌنمي٦م!!! 

وشمِمٌٞمٝمٝمؿ ًمٚمرّب سم٤مًمِم٤مب إُمرد، اًمقومرة، اًم٘مٓمط!!! وشمِمٌٞمٝمف سم٤مإلٟم٤ًمن ذم اًمرأس، 

ؾ، واًم٤ًمق، واًم٘مدُملم، واًميس، وإؾمٜم٤من، واعمٌم، واًمِمٕمر، واًمٕمٞمٜملم، واًمٞمد، واًمرضم

واهلروًم٦م، واجلٚمقس، واًمتحرك، واًمٜمزول!!!--- ومٝمذا يُمْٗمٌر فم٤مهٌر سَمقاٌح ُساٌح، وسمح٥ًم 

يمالُمٝمؿ وإىمرارهؿ وُم٘م٤ميٞمًٝمؿ اًمتٙمٗمػمّي٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م، وم٤مًمتٞمٛمّٞم٦م أْومم ُِمـ همػمهؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م، 

٘مقُمقن سمف ُِمـ إره٤مب ًمٚمٜم٤مس، ومٝمؿ واًم٘مّم٤مص، واًم٘متؾ، واًمتحريؼ، واًمتٛمثٞمؾ، ويمّؾ ُم٤م ي

 أْومم سم٠من ُيٜمَّٗمذ ُّبؿ!!! 

، وأٟم٤م ُمٜمذ زُمـ  {سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمَِدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م}ىم٤مًمقا  الثاين:

ٚم٧م اًمٕمديد ُِمـ اعمقارد، وأقمتؼم هذه إؾمٓمقرة ُمٜمٝم٤م، وأؾم٠مل  رُت اًمرّد قمٚمٞمٝمؿ، وىمد ؾمجَّ ىمرَّ

ُمرو٤مة اهلل، وٟمٍمة ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، اًمذي اهلل )شمٕم٤ممم( أن أوومَّؼ ًمٚمٌح٨م، سمًم ومٞمف 

، {سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اًمتٞمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمَِدقمٝمؿ إؾمٓمقري٦م واًمتٙمٗمػمي٦م}ؾمٞمٙمقن سمٕمٜمقان 

وؾم٠مقمٛمؾ قمغم ذيمر ُم٤م أؾمتٓمٞمع ُِمـ ُمقارد اًمٌح٨م وٛمـ أؾمٓمقرات اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري 

ٚمٕمٜمقان اًمذي ٟمحـ ومٞمف أن سمٗمْمؾ اهلل )شمٕم٤ممم( وٟمٕمٛمف قمٚمٞمٜم٤م، وؾمٞم٠ميت ٓطمً٘م٤م إؿم٤مرة ًم

 وعمقارد ُِمـ اًمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل )شمٕم٤ممم(-

دومع اومؽماءات اًمتٞمٛمّٞم٦م قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م، ٓ يٕمٜمل شمٌٜمّل ُم٘مقٓت وآراء اجلٝمٛمّٞم٦م،  الثالث:

ٓ سمٕمٜمقاِنؿ اخل٤مص، وٓ سم٤مًمٕمٜمقان اًمٕم٤مم اًمذي ي٘مّمده اًمتٞمٛمّٞم٦م وأؿم٤مر إًمٞمف شمٞمٛمّٞم٦م وهمػمه، 

ِمٛمؾ إؿم٤مقمرة واًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ممَـّ ُِمـ أّن قمٜمقان اجلٝمٛمّٞم٦م إو٤موم٦م ًمٚمٛمٕمتِزًم٦م وم٢مّٟمف ي

يرومض اًمتجًٞمؿ اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري ومَحْؾ اًمّمٗم٤مت اإلهلّٞم٦م قمغم ُم٤م يٗمٝمٛمٝم٤م قمٛمقم اًمٜم٤مس 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٖٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ُِمـ صٗم٤مت وضمقارح سمنمّي٦م شُمٜمِزل اخل٤مًمَؼ ُمٜمزًم٦َم اعمخٚمقق ذم أضمزائف وصٗم٤مشمف، وشمٕم٤ممم اهلل 

 قمًّم ي٘مقًمقن!!!

 

ٔٓ٘!!! (: رؤٓ٘ العني بإمجاع األٜن٘.. ّتدلٔط24أصطْرٗ )  مارق٘ التٔن

ًمٚمتذيمػم واًمت٠ميمٞمد أىمقل: ُمٜمذ ؾمٜملم، وىمٌؾ فمٝمقر ومتّٙمـ اعم٤مرىم٦م ُِمـ اًمًٞمٓمرة قمغم 

اًمٌٚمدان، يم٤من اعمٗمؽمض أْن ٟمٌدأ سمٌح٨م قمٚمٛمل واوح اًمٌٞم٤من، ٟمرّد ومٞمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمغم 

ر  اومؽماءات وظمزقمٌالت )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م(، ويم٤من اعم٘مرَّ

قمٜمقان اًمٌح٨م: )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اًمتٞمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ إؾمٓمقرّي٦م  أْن يٙمقن

واًمتٙمٗمػمّي٦م(، ًمٙمـ طم٤مًم٧ْم أي٤مدي اجلٝمؾ واًمٜمٗم٤مق واإلوم٤ًمد ُِمـ دون اًمنموع سمذًمؽ، وُم٤م 

شمٕمٚمٛمقن سمف مم٤ّم وىمع قمٚمٞمٜم٤م ُِمـ فمٚمؿ وىمٌح ووم٤ًمد، ومٝمق ضمزء يًػم ضمًدا مم٤ّم ضمرى، واهلل 

ٟم٘متٌس سمٕمض اعمقارد ُِمـ ذاك اًمٌح٨م سمًم اعمًُتٕم٤من، وهق أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم!!! وأن 

 يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم:

هـ(، وروى أسمق سمٙمر 411,321--- صمؿ ىم٤مل اًم٘م٤ميض )أسمق َيٕمغم أـ قال تيمّية:

تِل }هـ(، قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف 643,400اخلالل ) ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمس ٤ٌّمس(: ، 21اإلهاء:  {َأَرْيٜم٤َمَك إِ وهل رؤي٤م قملم، أرهي٤م اًمٜمٌل }ىم٤مل )اسمـ قم

، وهذا احلدي٨م صحٞمح رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه {]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ًمٞمٚم٦م أهي سمف

م، ًمٙمٜمّف ٓ يدّل قمغم رؤي٦م اًمّرب )شمٕم٤ممم(، ] قمٜمدُم٤م شمرضمع إمم يمت٤مب شمٞمٛمٞم٦م )سمٞم٤من يمًم شم٘مدَّ

شمٕمرف قمغم َُمـ شمٕمقد!!! سمؾ حتت٤مج  شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م(، وم٢مّٟمف ؾمتجد وًمئر فم٤مهرة وُمًتؽمة ٓ

إمم ُم١مٟم٦م وضمٝمد!!! وقمٜمدُم٤م شمّمؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م واًمتِمخٞمص سمٕمد اعمراضمٕم٦م، وم٢مّٟمف سمٙمّؾ ؾمٝمقًم٦م 

ي٠مشمٞمؽ ضم٤مهؾ ُِمـ ضمٝم٤مل اًمتٞمٛمّٞم٦م، وي٘مقل: إّن هذا اًمْمٛمػم ٓ يٕمقد قمغم هذا آؾمؿ اًمذي 
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دًمٞمس اسمـ ىمّمدشمف، وُي٤مول أن يٌٓمؾ يمّؾ ُم٤م سمٜمٞم٧م ُِمـ اؾمتدٓل، ويمّؾ هذا يرضمع إمم شم

[، وهلذا َل يذيمره اخلاّلل شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٙمالم وشمِمقيِمف وشمِمقهيف وشم٘مٗمٞمز ُِمـ هٜم٤م إمم هٜم٤مك!!!

وهذا يٕمٜمل أّن رؤي٦م اًمرّب قمٜمد ذم أطم٤مدي٨م رؤي٦م حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسمَّف، ]

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م صم٤مسمت٦م!!! ويمذًمؽ يتَّْمح ُِمـ اًمٜمّص أّٟمف يقضمد قمٜمد اخلاّلل أطم٤مدي٨م ظم٤مّص٦م 

ُمّمٜمَّٗم٦م حت٧م قمٜمقان )أطم٤مدي٨م رؤي٦م حمٛمد رسّمف(!!! وذم اعم٘م٤مم أّن اًم٘م٤ميض يٕمت٘مد سم٠مّن هذا و

احلدي٨م ٓ يدّل قمغم رؤي٦م اًمرّب، ُمٕمٚمِّاًل اقمت٘م٤مده هذا سم٠مّن اخلاّلل َل يذيمر هذا احلدي٨م ُمع 

إطم٤مدي٨م اًمتل ووٕمٝم٤م سمخّمقص رؤي٦م اًمرّب، سمؾ َذيَمَره ذم وٛمـ أطم٤مدي٨م اإلهاء 

[ إّٟمًم َذيَمَره ىمٌؾ ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م اإلهاء، وم٢مّٟمف )اخلاّلل( ىم٤مل شمٗمريع !!!وومْم٤مئؾ اًمٜمٌل ومٞمف

اّلل ُِمـ ومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُِمـ ومْم٤مئؾ  ُم٤م رّدت اجلٝمٛمّٞم٦م اًمْمُّ

 ِذيْمر اإلهاء واًمرؤي٦م وهمػم ذًمؽ-

، ْوِذيُّ ِّب قمٌد اهلل، وَمُحٙمَِل ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕ صمؿ ىم٤مل )اخلاّلل( ِذيْمُر اإلهاء، أظمؼمٟم٤م اعمَرُّ

، وم٘م٤مل أسمققمٌد اهلل هذا يمالم {إنَّ أطم٤مدي٨م اإلهاء ُمٜم٤مم}قمـ ُمقؾمك قمـ قم٘م٦ٌم أّٟمف ىم٤مل 

، {ُمٜم٤مم إٟمٌٞم٤مء وطمل}اجلٝمٛمّٞم٦م، َومَجََع )أسمق قمٌد اهلل( أطم٤مدي٨َم  اإلهاء وأقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م وىم٤مل 

، ىم٤مل {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل}وىمرأ قمٚمٞمف ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل قمٛمرو ؾمٛمٕم٧م قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ي٘مقل 

صمٜم٤م أسمقسمٙمر سمـ ُمقؾمك  صمٜم٤م حمٛمد سمـ أِّب قمٌد اهلل اهلٛمداين، طمدَّ وأظمؼمين محدويف اهلٛمداين، طمدَّ

قمـ يٕم٘مقب سمـ خيت٤من، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م )يٕمٜمل أسم٤م قمٌد اهلل( قمـ اعمٕمراج، وم٘م٤مل )أسمق قمٌد اهلل(: 

صمٝمؿ، ىم٤مل )طمٜمٌؾ(: {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل} ، ىم٤مل وأظمؼمين قمكّم سمـ قمٞمًك أنَّ طمٜمٌاًل طمدَّ

اجلٜم٦َّم واًمٜم٤َّمر ىمد ظُمٚم٘مت٤م، وذم هذا طمج٦م أّن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء }ٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل وؾم٠مًمتف، وم٘م٤مل ؾم

 - {ذم إطمالم رأُي اًمٕملم، وًمٞمس طُمْٚمُٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالم
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صمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م  ىم٤مل اخلاّلل أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ أمحد اًمٙمرُم٤مين طمّدصمٜم٤م أسمق سمٙمر، ىم٤مل طمدَّ

٤ًٌم} قمـ اسمـ قم٤ٌمس: قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ؾِمًمك قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  {إيِنِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم

، طمّدصمٜم٤م احلًـ سمـ ؾمالم--- {يم٤مٟم٧م اًمرؤي٤م ومٞمٝمؿ وطمًٞم٤م}، ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس( 3يقؾمػ: 

٤ًٌم}قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف  ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس(  {إيِنِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم

ـ طمرب--- قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف ، أظمؼمٟم٤م قمكم سم{يم٤مٟم٧م رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمًٞم٤م}

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ } تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ هل رؤي٤م قملم، أرهي٤م }، ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس( {َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

 -  {اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ًمٞمٚم٦م أهي سمف

د ي٘م٤مل إّٟمًم ذيمره ًم٘مقل أمحد ]ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[: وِذيْمُر اخلاّلل هلذا ُمع هذه إطم٤مدي٨م ىم

، وإّن ىمقًمف رأي {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء ذم إطمالم رأي قملم، وًمٞمس طُمْٚمٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالم}

قمـ اًمٜمٌل ]صغّم اهلل }قملم، ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن ذم اعمٜم٤مم، ٕنَّ ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

٠م إذا   -{ٟم٤ممقمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه، وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، وهلذا يم٤من ٓ يتقوَّ

ٜم٦َّم ًمف، وم٢مّٟمف }]وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[:  ًُ ويمذًمؽ ومٕمؾ أسمق سمٙمر سمـ أِّب قم٤مصؿ ذم يمت٤مب اًم

ىم٤مل: سم٤مب ُم٤م ُذيمَِر ذم رؤي٦م ٟمٌٞمٜم٤م ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف )شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم( ذم ُمٜم٤مُمف، 

تِل َأَريْ }صمؿ َذيَمَر طمدي٨م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف  ْؤَي٤م اًمَّ َّٓ ومِْتٜم٦ًَم َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ ٜم٤َمَك إِ

، ومٝمذا ي٘متيض أِّن٤م {هل رؤي٤م قملم رآه٤م اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[}، ىم٤مل {ًمِٚمٜم٤َّمسِ 

أي: أّن رؤي٦م اًمٜمٌل رسّمف )قمغم هٞمئ٦م اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد قمٜمده رؤي٦م قملم، وأِّن٤م ذم اعمٜم٤مم، ]

ٛمٞم٦م!!! ّٕن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء اًم٘مٓمط(، رؤي٦م قملم، وإن يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم، ومٝمل رؤي٤م طمّؼ قمٜمد اًمتٞم

[ صمؿَّ روى طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من ذم اعمٜم٤مم هل رؤي٤م قملم، وم٘مد ؿم٤مهد اًمِم٤مب إُمرد رؤي٤م قملم!!!

، وروى {يم٤مٟم٧م رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمًٞم٤م}قمـ ؾِمًمك قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل 
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أنَّ رؾمقل اهلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُم٤م رأى ذم }قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد قمـ ُمٕم٤مذ 

 ---{قُمف وذم ي٘مٔمتف، ومٝمق طمؼٟم

َر  ومٝمذا مجٚم٦م ُم٤م ذيمره اخلالل، وُم٘مّمقده سمف شمثٌٞم٧ُم اإلهاء، وأٟمَّف طمّؼ، وأٟمَّف َُمـ َصٖمَّ

[ ، هذه أُمره سم٘مقًمف هق ُمٜم٤مم، وضَمَٕمَٚمف سمذًمؽ ُِمـ ضمٜمس ُمٜم٤مُم٤مت اًمٜم٤مس، ومٝمق ضمٝمٛملٌّ و٤ملٌّ

اوح وظمٞم٤مٟم٦م ُِمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمتٙمٗمػمي٦م اًمتل ُيْ٘مَتؾ سمًٌٌٝم٤م اًمٜم٤مس!!! ًمٙمـ هذا شمدًمٞمس و

عم٤مذا ي٘مقل: إّن ُم٤م  ,طم٥ًم شمٕمٌػم شمٞمٛمٞم٦م ,قمٚمٛمّٞم٦م وإومؽ واومؽماء!!! وم٤مجلٝمٛمل اًمْم٤مل!!!

طمّمؾ ذم اإلهاء رؤي٦م ُمٜم٤مم، وهق ُِمـ ضمٜمس ُمٜم٤مُم٤مت اًمٜم٤مس؟!!! واجلقاب: ّٕٟمف سملم 

ر!!! وسم٤مًمت٤مزم ُيْ٘مَتؾ!!! أو خُي٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء ذم  ظمٞم٤مريـ، إُّم٤م أن خيرج قمـ اًمديـ واعمٚم٦م، وُيَٙمٗمَّ

خ٤مري، وم٢مذا أشم٧م اًمرواي٦م ذم اًمٌخ٤مري شمدل قمغم أّن ُم٤م ضمرى ذم اإلهاء هل رؤي٦م قملم، اًمٌ

وهٜم٤م ُم٤مذا شمٗمٕمؾ؟!! هؾ شمرومض اًمرواي٦م؟!! واجلقاب: إِّنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن!!! ّٕٟمف ًمؽ اخلٞم٤مر 

أن شَمْٙمُٗمر سم٤مًم٘مرآن، ًمٙمـ ٓ شَمْٙمُٗمر سم٤مًمٌخ٤مري!!! أي شمرومض اًم٘مرآن، وشمٓمٕمـ سمف، وٓ حتٙمل 

ًملم، وشمرضِمع إمم اجلٝمٛمّٞم٦م، أيَّ رء قمغم اًمٌ ل؟!! وهٜم٤م شمٙمقن ُِمـ اعم١موِّ خ٤مري!!! أو هؾ شم١موِّ

َٛمح ًمؽ سم٤مًمت٠مويؾ!!! واًمٜمتٞمج٦م يمٞمػ خيٚمص  ًْ وشُمْ٘مَتؾ قمغم هذا إؾم٤مس!!! ومال ُي

ه رسمَّف ُِمـ اًمِم٤مب اًم٘مٓمط إُمرد اجلٕمد؟!! وُِمـ هٜم٤م يْمٓمر اجلٝمٛمل  اإلٟم٤ًمن؟!! ويمٞمػ ُيٜمَزِّ

، وُِمـ ضمٜمس ُمٜم٤مُم٤مت اًمٜم٤مس، ويٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يرى أن ي٘مقل: إّن ُم٤م طمّمؾ ذم اعمٜم٤مم

يمّؾ رء، وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٓمٌؼ قمغم اخل٤مرج، وهذا اًمتؼمير اجلٝمٛمل هق اًمتؼمير ٟمٗمًف اًمذي 

يٗمٕمٚمف اًمتٞمٛمّٞم٦م واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شمؼميرهؿ ًمرؤي٦م اًمِم٤مب إُمرد اًم٘مٓمط، وأّٟمف رؤي٦م ُمٜم٤مم، وُّبذا 

ُمرد ٓ ُيْٓمَٕمـ ُّب٤م، ِّٕن٤م رؤي٦م ُمٜم٤مم، يّتْمح طمجؿ اًمتدًمٞمس اًمتٞمٛمل!!! وم٘مْمّٞم٦م اًمِم٤مب إ

وُم٤م يرى ذم اعمٜم٤مم ٓ يِمٌف اًمقاىمع، ويمّؾ إٟم٤ًمن طم٥ًم ُمًتقى إيًمٟمف واٟمحراومف وومً٘مف!!! 
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وأُّم٤م ذم ىمْمّٞم٦م اإلهاء، وم٤مجلٝمٛمّٞم٦م ي٘مقًمقن: إّن ُم٤م طمّمؾ ُِمـ رؤي٦م ذم اإلهاء فم٤مهره٤م 

 -  (0){[ًمؽ ُِمـ اجلٝمٛمّٞم٦م!!!دمًٞمؿ، وم٢مِّن٤م شمدل قمغم أِّن٤م سم٤معمٜم٤مم، ًمٙمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م يرومْمقن ذ

اًمٙمالم وأؾمٚمقب اًمٙمالم ومٞمف ضمٝمؾ، وشمٖمرير، ويمذب، واومؽماء!!! ومٚمق ؾم٠مل أقول: 

 ,)اعمٕمتززم، وإؿمٕمري، واًمِمٞمٕمل!!!( ,أّي قم٤مىمؾ ٟمٗمًف، عم٤مذا ي٘مقل ذًمؽ اجلٝمٛمل اًمْم٤مّل 

إّن اإلهاء ىمد طمّمؾ ذم اعمٜم٤مم، ذم يمّؾ ُمقارده، أو ظمّمقص ُمقارد اإلهاء اًمتل ومٞمٝم٤م 

ٚمف ُمٜمزًم٦م اعمخٚمقىملم؟!! وم٤مجلٝمٛمّٞم٦م يٜمّزهقن اهلل شمِمٌٞمف ومتثٞمؾ ودمًٞمؿ هلل )شمٕم٤ممم( وشمٜمزي

وي٘مّدؾمقٟمف قمـ اجلًٛمّٞم٦م واعمثٚمّٞم٦م واًمتِمٌٞمف، ومٞمٚمتجئقن إمم اًمت٠مويؾ، ومٞم٘مقًمقن: إِّن٤م رؤي٤م 

ّٓ هذا اًمت٠مويؾ، وم٢مّن احلٚمقل إظمرى ُُمٝمٚمٙم٦م!!! وم٢من ىم٤مًمقا: إّن  ُمٜم٤مم، وًمٞمس قمٜمدهؿ طمّؾ إ

ري أيًْم٤م، ومٝمذا يُمْٗمٌر أقمٔمؿ قمٜمد اًمرواي٤مت ؾم٤مىمٓم٦م، ومٝمذا يًتٚمزم ؾم٘مقـمٝم٤م ُِمـ اًمٌخ٤م

اًمتٞمٛمّٞم٦م، يًتحؼ وم٤مقمٚمف اًم٘متؾ واخلروج ُِمـ اًمديـ واعمّٚم٦م واإلؾمالم!!! وإن ىم٤مًمقا: سمرؤي٤م 

اًمٕملم اعمًتٚمِزُم٦م ًمٚمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ، وم٘مد ظمنوا اًمدٟمٞم٤م وأظمرة!!! ِّٕنؿ قمٌدوا ضمًًًم 

 وصَمٜم٤ًم!!! وم٤موٓمروا ًمٚمت٠مويؾ واًم٘مقل إّن اًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم!!! 

صمؿ ىم٤مل اخلالل سمٕمد ذًمؽ: ىمقل اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ـ )ثم قال ابن تقؿّقة(:ب 

م ذم {رأي٧ُم رِّب}وؾمّٚمؿ[  ، ومذيمر أطم٤مدي٨م اًمرؤي٦م، وَل يذيمر ومٞمٝم٤م طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اعمت٘مدِّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ }ىمقًمف  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ سمذًمؽ قمغم أنَّ طمدي٨َم ، وَمَدلَّ اخلاّلل {َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

اسمـ قم٤ٌمس هذا َل ُيْ٘مَّمد سمف ٟمٗمس رؤي٦م حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف، وإّٟمًم هق ُم٤م 
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رآه ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج ُمٓمٚمً٘م٤م، وم٤معمٓمٚمؼ ُُيَْتٛمؾ رؤي٦م حمٛمٍد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف، ًمٙمـ 

 - (0)ومرق سملم ُم٤م ُيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ وسملم ُم٤م يدّل قمٚمٞمف---

 أقول: 

شمٗمٙمر وّٞمؼ وقم٘مؾ صٖمػم قمٜمد شمٞمٛمّٞم٦م!!! اًمذي يًتٚمزم قمدم ومِْٝمؿ اعمٕمٜمك  :1تعؾقق

اًمقاوح اعم٘مّمقد!!! ومٕمٚمًمء وأئٛم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م، اًمذيـ ي٠مشمقن سمحدي٨م اإلهاء، ي٠مشمقن سمف 

أّن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء، }يمِم٤مهٍد ذقمل، ودًمٞمٍؾ ذقمل، قمغم اًم٘م٤مقمدة وإصؾ اًمنمقمل ذم 

ٌِّ٘م{طمتك اًمتل ذم اًمٜمقم، ومٝمل رؤي٤م قملم قن هذا إصؾ قمغم رؤي٤م اًمرّب ذم اًمٜمقم، ، ومٞمٓم

 ومٞمث٧ٌم قمٜمدهؿ أِّن٤م رؤي٦م قملم!!!  

ّٓ قمـ ؿمخص ٓ يٕمرف اًمدًٓم٦م  :8تعؾقق       يمالم همري٥م!!! ّٕٟمف ٓ يّمدر إ

اًمٚمٖمقي٦م!!! وٓ يٕمرف اًمدال وٓ اعمدًمقل ومٞمٝم٤م!!! وٓ يٕمرف ُمٜمِم٠م اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م 

اًمٔم٤مهر!!! وٓ يٕمرف أّن اًمٔم٤مهر طمّج٦م وُم٤مهٞمتٝم٤م!!! ومٝمق ٓ يٕمرف ُمٕمٜمك اًمٜمّص وُمٕمٜمك 

يمًم أّن اًمٜمّص طمج٦م!!! وٓ يٕمرف أّن دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜمك يًتٗم٤مد ُِمـ اإلـمالق يمًم 

ًٓ قمٚمٞمف وطمج٦ًم ومٞمف!!! وم٤معمٕمٜمك اعمٓمٚمؼ يدّل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ  ُيًتٗم٤مد ُِمـ اًمٕمٛمقم، ومٞمٙمقن دا

ّٞم٦م أصاًل!!! ّٕن سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م أو اًمتْمٛمـ، ويدظمؾ وٛمـ اعمٜمٓمقق، ومال ُمٕمٜمك ًمٙمالم ؿمٞمخ شمٞمٛم

اعمٕمٜمك اعمٓمٚمؼ يدّل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ سم٤مًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م، ومٝمؾ ضَمِٝمَؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م هذه اًمدًٓم٦م واعمٕم٤مين 

 اًمٚمٖمقي٦م اًمقاوح٦م وإؾم٤مس ذم اًمٗم٘مف وأصقل اًمٗم٘مف؟!!

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: ُم٤م ُمٕمٜمك اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم ُم٤م ُيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ وسملم ُم٤م يدّل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ؟!! 

ُيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ، ّٕن اًمٚمٗمظ يدّل قمغم اعمٓمٚمؼ ُمٓم٤مسم٘م٦ًم أو شمْمّٛمٜم٤ًم،  ما ّٕٟمف ذم اعمٓمٚمؼ ٓ يقضمد
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وسمٕمد أن دّل قمغم اعمٕمٜمك اعمٓمٚمؼ، ي٠ميت احلدي٨م قمـ ُمّم٤مديؼ اعمٕمٜمك، وهذا ُيٝمٚمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، 

ر اعمٜم٤مـم٘م٦م وأهؾ اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م!!! قمٚمًًم أّٟمف دار دور اعمٜمٓمؼ واحلٙمٛم٦م  ّٕٟمف ُيَٙمٗمِّ

 واًمٙمالم!!!

 

 ىْو أّ ٓقظ٘ أّ اليْو الٔقظ٘.. ّالزٓب األمزد؟!!(: 25أصطْرٗ )

(، ّٕن اًمٙمالم :ووٕم٧م ٟم٘مٓمت٤من ؿم٤مرطم٦م )وىمقل اإلُم٤مم أمحد: ] أـ قال ابن تيمّية:

ش!!! ومٝمؾ ىمقل اإلُم٤مم أمحد ىمقل اجلٝمٛمّٞم٦م، أو ىمقل اإلُم٤مم أمحد، صمؿ وم٤مصٚم٦م،  يم٤مًمٕم٤مدة ُمِمقَّ

ث قمـ رء وي٘مقل هذا ىمقل اجلٝمٛمّٞم٦م؟!! ومال شمٕمرف  ُم٤مذا يريد؟!! وٓ أقمرف ويتحدَّ

يمٞمػ يٗمٝمؿ اًمتٞمٛمّٞم٦م ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخٝمؿ؟!! ومٙمالُمف قم٤ٌمرة قمـ ظمزقمٌالت ويمٚمًمت ُمت٘م٤مـمٕم٦م 

[ هذا ىمقل اجلٝمٛمّٞم٦م، ّٕن أطم٤مدي٨م اعمٕمراج شمدلُّ قمغم أنَّ اهلل ومقق ًمٞمس هل٤م أّول وٓ آظمر!!!

 )شمٕم٤ممم(، وم٢مذا يم٤من أي أّن اجلٝمٛمّٞم٦م شمٜمٙمر اجلٝم٦م واًمٗمقىمّٞم٦م هللوهمػم ذًمؽ مم٤ّم شُمٜمٙمُِره اجلٝمٛمّٞم٦م، ]

اهلل ومقق، إذن هق ًمٞمس حت٧م، أي ٓ يقضمد حت٧م، ّٕٟمف إذا يم٤من ومقق، وم٘مد أذَت إًمٞمف، 

ؾمقٟمف ُِمـ اجلًٛمّٞم٦م وُِمـ  ,ُِمـ اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمِمٞمٕم٦م ,وم٤مجلٝمٛمّٞم٦م هقن اهلل وي٘مدِّ يٜمزِّ

عمثٚمٞم٦م اًمِمٌف سم٤معمخٚمقىملم، ويرومْمقن يمّؾ اًمرواي٤مت اًمتل شمدّل قمغم اجلًٛمّٞم٦م واًمتِمٌٞمف وا

سم٤معمخٚمقىم٤مت، ويٕمتؼموِن٤م رؤي٤م ُمٜم٤مم، وهذا اًمٙمالم ًمٞمس ًمٙمّؾ اجلٝمٛمّٞم٦م!!! سمؾ خيّص 

اجلٝمٛمل اًمذي ُي٘مَٓمع ًم٤ًمٟمف وُُيَرق سم٤مًمٜم٤مر إذا أراد أن يٕم٤مرض اًمٌخ٤مري!!! وأُّم٤م اجلٝمٛمل 

اعمٜمٗمتح اًمذي هق ُمع اهلل وُيؽمم قم٘مٚمف، وم٢مّٟمف يرومض اًمرواي٦م ُِمـ أؾم٤مؾمٝم٤م، ويٕمتؼمه٤م همػم 

ِّن٤م ِّت٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م واًمٕم٘مؾ، ومُتَيب سم٤مجلدار يمًم أوص صحٞمح٦م!!! ٕ

أهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( سم٠مّن يمّؾ ُم٤م قم٤مرض اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٝمق زظمرف سم٤مـمؾ، ومال 

ىمدؾمّٞم٦م ًمٙمت٤مب سمٕمد يمت٤مب اهلل وسمٕمد ؾمٜم٦م اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( اًم٘مٓمٕمّٞم٦م، 
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٦م، ويٕمتؼمون ُم٤م طمّمؾ ذم اإلهاء اًمذي ومٞمف وم٤مجلٝمٛمّٞم٦م إذن يٜمزهقن اهلل قمـ اجلًٛمٞمّ 

اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف، يٕمتؼموٟمف ذم اعمٜم٤مم، ٓ أّٟمف رؤي٦م قملم، وُِمـ اًمقاوح أّن اعمٜم٤مم يّمٞم٥م 

[ ويدومٕمقن وخيٞم٥م، ويٓم٤مسمؼ وٓ يٓم٤مسمؼ، أو يٓم٤مسمؼ ُِمـ ضمٝم٦م وٓ يٓم٤مسمؼ ُِمـ ضمٝم٤مت!!!

، وذًمؽ ُيِٗمٞمد أّن ُم٤م ُذيمَِر {ُمٜم٤مم إٟمٌٞم٤مء وطمل}ذًمؽ سم٠منَّ أطم٤مدي٨م اعمٕمراج ُمٜم٤مم، وم٘م٤مل أمحد 

َر  ومٞمف ُمٜمٝم٤م أّٟمف ذم اعمٜم٤مم، يمحدي٨م يَؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أِّب ٟمٛمر قمـ أٟمس، ويمذًمؽ ًمق ىُمدِّ َذِ

أّن مجٞمٕمٝم٤م ُمٜم٤مم، وم٢مّن ذًمؽ ٓ يقضم٥م أْن ُيِمٌف سمرؤي٤م همػم اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ٞمٛمٞم٦م أشمك سمرأي اجلٝمٛمّٞم٦م اسمـ شموؾمّٚمؿ[، ّٕن رؤي٤مه وطمل، وهق شمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، ]

ورأي أمحد، ورّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م سمٙمالم أمحد، ومٝمق ي٠مظمذ سمٙمالم أمحد ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م ي٤م قم٘مقل 

ع قمغم يمالم أمحد سم٠مّن أي طمدي٨م يِمػم إمم أّٟمف ذم  وم٤مرهم٦م!!! واًمٌمء اعمٚمٗم٧م أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٗمرِّ

ء وطمل، وإّن اًمٜمٌل شمٜم٤مم اعمٜم٤مم، وم٢مّٟمف قم٤ٌمرة قمـ رؤي٤م قملم، واًمدًمٞمؾ ىمقل أمحد إّن ُمٜم٤مم إٟمٌٞم٤م

قمٞمٜمف، وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، وهذا يٕمٜمل طمتك ًمق ىمٞمؾ ذم اعمٜم٤مم، ومٝمل رؤي٤م قملم، وطمتك ًمق داومع 

شمٞمٛمٞم٦م ويمّؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م ُِمـ اإلٟمس واجلـ قمغم أّن اًمرؤي٦م يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم، ومٝمل رؤي٤م قملم، ّٕن 

ومٞمٙمقن ىمد رأى رسّمف رؤي٤م اًمٜمٌل وطمل، ّٕن قمٞمٜم٤مه شمٜم٤مم، وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، ومرؤيتف يمٗمٚمؼ اًمّمٌح، 

طًم٤م سمف ذم اًمِم٤مب إُمرد، اجلٕمد، اًم٘مٓمط، اًمقومرة، قمٚمٞمف ٟمٕمالن---!!! [ يمًم ضم٤مء ذًمؽ ُُمٍَمَّ

َى سمِرؾمقِل اهلل }طمدي٨م ذيؽ، وم٢مّن ًمٗمٔمف اًمذي ذم اًمّمحٞمح قمـ َأَٟمَس ىم٤مل:  ًَمْٞمَٚم٦م ُأْهِ

٦ٌَِم: أّٟمف ضَم٤مَء صَماَلصمَ  ِجِد اًْمَٙمْٕم ًْ ـْ َُم ٌَْؾ َأْن ُيقطَمك إًَِمْٞمِف، ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُِم ٦ُم َٟمَٗمٍر، ىَم

ُهْؿ، َوىَم٤مَل  ُْؿ ُهَق؟ وَمَ٘م٤مَل َأْوؾَمُٓمُٝمْؿ: ُهَق ظَمػْمُ هُلُْؿ: َأهيُّ ِجِد احْلََراِم، وَمَ٘م٤مَل َأوَّ ًْ  َوُهَق َٟم٤مِئٌؿ ذِم اعمَ

ُهْؿ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم شمِْٚمَؽ، وَمَٚمْؿ َيَرُهْؿ طَمتَّك أشَمْقُه ] ضَم٤مُءوا[ ًَمْٞمَٚم٦ًم أطمُدُهؿ ]آظِمُرُهْؿ[: ظُمُذوا ظَمػْمَ

ِلُّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َٟم٤مِئَٛم٦ٌم  ٌُف، )َواًمٜمٌَّ ٌُُف وشمٜم٤مُم قمٞمٜمُف وٓ يٜم٤مُم ىمٚم ُأظْمَرى، ومِٞمًَم َيَرى ىَمْٚم

ٌُُف(، َويَمَذًمَِؽ إَْٟمٌَِٞم٤مُء شَمٜم٤َمُم َأقْمُٞمٜمُُٝمْؿ َوَٓ شَمٜم٤َمُم ىُمُٚمقُُّبُْؿ، )وَمَتَقَُّٓه ضِمؼْمِ  يُؾ صُمؿَّ قَمْٞمٜم٤َمُه َوَٓ َيٜم٤َمُم ىَمْٚم
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)
ِ
ًَمء ًَّ ض( اًمٕملم إذا  ، وإذا يم٤من{قَمَرَج سمِِف إمم اًم يمذًمؽ، يم٤من هذا سمٛمٜمزًم٦م اعمُٖمِٛمِض )اعمُٖمٛمِّ

دمغّم ًم٘مٚمٌف طم٘م٤مئؼ إؾم٤ٌمب، وقُمِرَج سمروطمف إمم اًمًًمء وقم٤ميٜم٧م إُمقر، ومٝمذا ًمٞمس ُِمـ 

 - (0)ضمٜمس ُمٜم٤مُم٤مت اًمٜم٤مس، وهق ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مم

د ضمًدا أّن ُمٜم٤مم اًمٙمالم واوح ضمًدا، ومتٞمٛمٞمّ أقول:  د أّٟمف ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مم، وي١ميمِّ ٦م ي١ميمِّ

اًمرؾمقل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ًمٞم٧ًم يمٛمٜم٤مُم٤مت سم٤مىمل اًمٜم٤مس، سمؾ ٟمقُمف ي٘مٔم٦م، يرى 

إؿمٞم٤مء، ويرى اًمرّب إُمرد اجلٕمد، ويرى ٟمٕمٚمٞمف وطُمّٚمتف، قمٚمؿ اًمٞم٘ملم، وقملم اًمٞم٘ملم، 

  وطمّؼ اًمٞم٘ملم!!! ٟمٕمؿ إّٟمف ي٘مقل: وهق ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مم!!!

ىم٤مل اًم٘م٤ميض، وروى أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ  ب ـ ثم قال الشيخ تيمّية:

قمثًمن، ومٞمًم ظمرضمف ُِمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: يم٤مٟم٧م اخلُٚم٦م 

إلسمراهٞمؿ، واًمٙمالم عمقؾمك، واًمرؤي٦م عمحٛمد ))صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( وقمٚمٞمٝمؿ 

اخلّٚم٦م واًمّمداىم٦م وإًمٗم٦م واًمٕمالىم٦م احلٛمٞمٛم٦م سملم اهلل وسملم إسمراهٞمؿ وم٢مذا َل شُمَّمّدق أمجٕملم(، ]

يم٤مًمّمداىم٦م سملم اًمٜم٤مس وسملم إصدىم٤مء، وم٠مٟم٧م يم٤مومر، ضمٝمٛمل، ُم٤ٌمح اًمدم واًمٕمرض 

ُم٤مت وأؾم٤ٌمب وأقمْم٤مء وإذا شمٜمٙمر اًمٙمالم اًمٕم٤مدي سملم اًمٜم٤مس اًمذي ًمف ُم٘مدِّ  واعم٤مل!!!

ه وُيٚمِّٚمف ويٗمٝمٛمف،  وأضمزاء، ويقضمد ذم اعم٘م٤مسمؾ اجلٝم٤مز واًمٕمْمق اًمذي يًت٘مٌؾ اًمٙمالم ويٗمنِّ

أي إذا َل شَم٘مْؾ سم٠مّن اهلل يمٚمَّؿ ُمقؾمك يمالًُم٤م ـمٌٞمٕمًٞم٤م يم٤مًمٙمالم سملم اًمٜم٤مس، وم٠مٟم٧م ضمٝمٛمّل 

يم٤مومٌر!!! وإذا َل شَم٘مْؾ سم٤مًمرؤي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، رؤي٦م اًمٕملم ًمٚمِم٤مب إُمرد اجلٕمد--- وم٠مٟم٧م ضمٝمٛمل، 

حٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض [ ىمٚم٧م: وهذا صيم٤مومر، ُمرشمّد، وصمٜمل، ُمٚمحد، ُي٥م أن شُمْ٘مَتؾ!!!

ُيالطَمظ ذم اعم٘م٤مم أّن اسمـ قم٤ٌمس ٓ ُيٜم٤مىَمش ذم رء مم٤ّم ي٘مقل، ومٙمّؾ ُم٤م اهلل قمٜمٝمًم( يمًم شم٘مّدم، ]

                                                           

 -610: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م، ج (0)
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ي٠ميت سمف هٜم٤م، ومٝمق شم٤مم وصحٞمح، ويم٠مّٟمف قم٤ٌمرة قمـ وطمل يقطمك، ُم٤م دام يّم٥ّم ذم اًمتقطمٞمد 

٤مس ذم اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري طم٥ًم شمٗمًػمهؿ وشم٠مويٚمٝمؿ، وأُّم٤م إذا ضم٤مءت رواي٤مت اسمـ قمٌ

اًمٗم٘مف واًمت٤مريخ واًمًػمة اًمذي خي٤مًمػ ومٞمف ُمٜمٝم٩م اعم٤مرىم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م وطمّٙم٤مُمٝمؿ، وم٢مّٟمف ُيٜم٤مىَمش ذم 

إيًمن اسمـ قم٤ٌمس، وقمٛمره، ووم٘مٝمف، وهؾ هق أوم٘مف ُِمـ ومالن، أو ٓ، وهذا إؾمٚمقب 

[ ىم٤مل )اًم٘م٤ميض( وروى أسمق طمٗمص سمـ ؿم٤مهلم يًتخدُمف اًمتٞمٛمّٞم٦م ُمع اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه!!!

قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمٝمًم(، أّٟمف رآه ذم ؾمٜمٜمف، سم٢مؾمٜم٤مده 

م، وأُّم٤م هذا  سمٗم١ماده ُمّرشملم، وهق اًمذي اشمٌٕمف أمحد، واطمت٩م سمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس يمًم شم٘مدَّ

اًمت٘مٞمٞمد، ومِٛمـ َوْوِع سمٕمض اعمت٠مظمريـ، ىم٤مل اًم٘م٤ميض: وروى أسمق طمٗمص، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ 

هلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: رأى رؾمقل ا

رأى حمٛمد ]صغّم }سمٗم١ماده ُمّرشملم، وروى أيًْم٤م سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل 

، ىم٤مل اًم٘م٤ميض: وهذا آظمتالف قمٜمف ًمٞمس سمراضمع إمم ًمٞمٚم٦م {اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف سم٘مٚمٌف

٦م، رآه سم٘مٚمٌف قمغم ُم٤م ٟمٌٞمِّٜمف ومٞمًم اعمٕمراج، وإّٟمًم هق راضمع إمم رؤيتف ذم اعمٜم٤مم ذم همػم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم

سمٕمد، ىمٚم٧ُم )اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م(: هذه إًمٗم٤مظ اعمت٠مظمرة صم٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وهق 

(، وَل ي٘مؾ اسمـ قم٤ٌمس 04)اًمٜمجؿ:  {َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى}ذيمره٤م ذم شمٗمًػم ىمقًمف )شمٕم٤ممم( 

د اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، (0)إّن اًمرؤي٦م سمٗم١ماده يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم، سمؾ شمٙمقن ذم اًمٞم٘مٔم٦م ، ٓطِمٔمقا يمٞمػ ي١ميمِّ

  وسمٙمّؾ إسار، قمغم أّن اًمرؤي٤م َل شمٙمـ ذم اعمٜم٤مم، سمؾ يم٤مٟم٧م ذم اًمٞم٘مٔم٦م!!!

 

                                                           

 -613 ,616: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م، ج (0)
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ٔٓ٘: اإلصزاٛ باليْو!!! ال بالزّح ّال باجلضد!!!26أصطْرٗ  : ابً تٔن

هـ( وروى أسمق سمٙمر اخلاّلل 411,321--- صمؿ ىم٤مل اًم٘م٤ميض)أسمق َيٕمغم :1مقطع

َّٓ }قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف هـ( قمـ قمٙمرُم٦م 643,400) تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

٤ٌّمس(: 21)اإلهاء {ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمس وهل رؤي٤م قملم أرهي٤م اًمٜمٌل )صغّم اهلل }(، ىم٤مل )اسمـ قم

، ىم٤مل ]ؿمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م[: وهذا احلدي٨م صحٞمح رواه {قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ًمٞمٚم٦م أهي سمف

م، ًمٙمٜمّف ٓ يدّل قمغم رؤي٦م اًمّرب شمٕم٤ممم، وهلذا َل يذيمره اخلاّلل ذم اًمٌخ٤مري وهمػمه يمًم شم٘مدَّ 

ف، إّٟمًم ذيمره ىمٌؾ ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م  أطم٤مدي٨م رؤي٦م حمّٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسمَّ

الل ُِمـ ومْم٤مئؾ ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد  اإلهاء، وم٢مّٟمف )اخلاّلل( ىم٤مل: شمٗمريع ُم٤م رّدت اجلٝمٛمّٞم٦م اًمْمُّ

 -(0)ّٚمؿ( ُِمـ ومْم٤مئؾ ذيمر اإلهاء واًمرؤي٦م وهمػم ذًمؽ)صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم

 أقول هـا تعؾقؼات:  

ومًم قمالىم٦م اًمٙمت٤مب واًمٖمرض ُِمـ  {سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م---}قمٜمقان اًمٙمت٤مب  األّول:

اًمٙمت٤مب، وُم٤م قمالىم٦م ُمقوقع اًمٌح٨م واًمرّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م، سمآراء احلٜم٤مسمٚم٦م اعمختٚمٗم٦م طمتك 

قمغم آراء احلٜم٤مسمٚم٦م وأئّٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري  شُمذيَمر ذم اًمٙمت٤مب؟!! وُم٤م قمالىم٦م اًمردّ 

سمٛمقوقع اًمٌح٨م ذم سمٞم٤مت شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م؟!! اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ُِمـ أئٛم٦م اًمتقطمٞمد اجلًٛمل 

إؾمٓمقري اخلراذم، وهق طمٜمٌكم، وأمحد اسمـ طمٜمٌؾ إُم٤مم احلٜم٤مسمٚم٦م، واخلاّلل طمٜمٌكم أيًْم٤م 

ُمـ أئٛم٦م اعم٤مرىم٦م اًمذيـ دائًًم وُِمـ أئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري اخلراذم اجلًٛمل، وهمػم ه١مٓء 

يًتِمٝمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠مىمقاهلؿ ويٜم٤مىمِمٝم٤م قمٜمدُم٤م يٙمقن ذم حمّؾ اًمٜم٘م٤مش، وذم سمٕمض إطمٞم٤من 

يذيمر أىمقاهلؿ يمرّد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ُمثاًل ويًٙم٧م قمٜمٝم٤م سمدون شمٕمٚمٞمؼ، وقمٜمدُم٤م شمٜم٤مىمش هذه 
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ٌّٜم٤مه٤م اسم ـ شمٞمٛمٞم٦م، وم٢مذا أراء سم٤مقمت٤ٌمر أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٛمْمٞمٝم٤م، ي٘مقًمقن ًمؽ: هذه أراء ٓ يت

ٌّٜمك هذه أراء، إذن عم٤مذا ذيمره٤م يمرّد قمغم أظمريـ ُِمـ دون أْن يٕمّٚمؼ  يم٤من اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يت

قمٚمٞمٝم٤م؟!! هؾ ذيمره٤م ًمٚمتٖمرير سم٤مًمٜم٤مس وظمداقمٝمؿ، أّم ًم٥ًٌم آظمر؟!! وهؾ اعم٠ًمًم٦م يمٞمٗمّٞم٦م 

٤مم وقمِمقائّٞم٦م وٟمٓمٜمٓم٦م؟!! سم٤مإلو٤موم٦م إمم أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: هؾ ذم ُم٘م

اًمرّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م، أو ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمغم أئّٛمتف؟!! ومٝمؾ يريد أْن ُئمٝمر ٟمٗمًف أُم٤مم أشم٤ٌمقمف سم٠مّٟمف 

أقمٚمؿ ُِمـ أؾم٤مشمذشمف وؿمٞمقظمف؟!! طمتك أّٟمف ٓ يٕمرف ُم٤م هق اًمٖمرض ُِمـ يمت٤مسم٦م هذا اًمٙمت٤مب، 

 هذا إذا يم٤من هق اعم١مًمػ، أُّم٤م إذا يم٤من اعم١مًمػ قم٤ٌمرة قمـ جل٤من ؿمّٙمٚم٧ْم ويمت٧ٌْم سم٤مؾمٛمف، ومٝمذا

سمح٨م آظمر، وم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٜم٤مىمش آراء أئّٛمتف ذم هذا اًمٙمت٤مب وهق ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م، 

 قمج٤مئ٥م وهمرائ٥م ُِمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م!!!

إذا يم٤من اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يرومض وُيٌٓمؾ رأي وىمقل اجلٝمٛمّل، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف وم٢مّٟمف  الثاين:

رأي وىمقل ٕئّٛم٦م  يرومض ويٌٓمؾ وٓ يتٌٜمّك اًمرأي واًم٘مقل اًمذي رّد سمف قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م وهق

ٌّٜم٤مه، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م وم٢مّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٓ يذيمر  اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري وُمع ذًمؽ ومٝمق ٓ يت

رأيف وىمقًمف اخل٤مص سم٤معم٠ًمًم٦م ُمقرد اًمٌح٨م، وم٠ميـ إذن ٟمٌح٨م قمـ رأي شمٞمٛمّٞم٦م؟!! ومٝمؾ 

ٟمٌح٨م قمٜمف ذم أؾم٤مـمػم اًمّم٤مسمئ٦م أو اهلٜمقد أو اعمجقس أو اًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد أو اًمٌقذيلم 

ـّ عمٕمروم٦م ذًمؽ؟!! إِّن٤م ظمراوم٦م شم٤مومٝم٦م ٓ واًمقصمٜمٞم لم، أو ٟمٚمتجئ إمم اًمًحر وحتْمػم اجل

ّٓ وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ!!!  يّمّدىمٝم٤م إ

اخلاّلل وهمػمه ُِمـ اًمٕمٚمًمء واًم٤ٌمطمثلم هؾ ُيِمؽمط ذم سمحقصمٝمؿ أو هؾ ُيّمؾ  الثالث:

قم٤مدة ذم سمحقصمٝمؿ أِّنؿ يذيمرون يمّؾ إطم٤مدي٨م اعمرشمٌٓم٦م سمٛمقرد اًمٌح٨م إذ أّن أّي طمدي٨م َل 

يمره ذم ُمقرد اًمٌح٨م وم٢مّٟمف أي اًم٤ٌمطم٨م يرى ويٕمت٘مد أّن هذا احلدي٨م ٓ قمالىم٦م ًمف سمٛمقرد يذ
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اًمٌح٨م وٓ يّمٚمح ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمف؟!! اجلقاب واوح ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ، ومال يتّؿ ُم٤م ىم٤مًمف 

ًمٙمٜمّف ٓ يدّل قمغم رؤي٦م اًمرّب شمٕم٤ممم، وهلذا َل يذيمره اخلاّلل ذم أطم٤مدي٨م رؤي٦م حمٛمد }شمٞمٛمّٞم٦م: 

 !!! {ٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسمَّف]صغّم اهلل قمٚم

سمٕم٤ٌمرة أظمرى: هؾ اخلاّلل ذم ُم٘م٤مم ذيمر يمّؾ ُم٤م يتٕمّٚمؼ ذم ُمقرد اًمٌح٨م ُمـ أطم٤مدي٨م 

ورواي٤مت، إذ أّٟمف ًمق َل يذيمر طمدي٨م ُم٤م ذم ُمقرد اًمٌح٨م وم٢مّٟمف ٓ يٕمّده٤م ُِمـ إدًّم٦م ذم ُم٘م٤مم 

٨م ورواي٤مت اًمٌح٨م؟!! سمٛمٕمٜمك أّٟمف قمٜمدُم٤م يٜم٤مىمش ُم٤ًمًم٦م وم٢مّٟمف يمّؾ ُم٤م يقضمد قمٜمده ُِمـ أطم٤مدي

ي٠ميت ُّب٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م ذم هذه اعم٤ًمًم٦م، ومٝمؾ يقضمد سم٤مطم٨م ُّبذه اخلّمقصّٞم٦م وإذا َل ي٠مِت 

سمرواي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ويذيمره٤م ذم اعم٘م٤مم، وم٢مّن هذا يٕمٜمل أّن شمٚمؽ اًمرواي٦م اًمتل َل يذيمره٤م ٓ شمدّل قمغم 

الل ذم اعمٓمٚمقب؟!! ومٝمؾ هذا اًمٙمالم ُم٘مٌقل إذ ي٠ميت اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وي٘مقل: )وهلذا َل يذيمره اخل

أطم٤مدي٨م رؤي٦م حمٛمد رسّمف، وإّٟمًم ذيمر ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م اإلهاء(، إذا يم٤من اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يرومض 

وُيٌٓمؾ رأي وىمقل اجلٝمٛمّل، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يرومض ويٌٓمؾ وٓ يتٌٜمك اًمرأي واًم٘مقل 

اًمذي رّد سمف قمغم اجلٝمٛمٞم٦م وهق رأي وىمقل ٕئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري وُمع ذًمؽ ومٝمق ٓ 

ٗمًف وم٢مّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يذيمر رأيف وىمقًمف اخل٤مّص سم٤معم٠ًمًم٦م ُمقرد اًمٌح٨م، يتٌٜم٤مه، وذم اًمقىم٧م ٟم

وم٠ميـ إذن ٟمٌح٨م قمـ رأي شمٞمٛمٞم٦م؟!! ومٝمؾ ٟمٌح٨م قمٜمف ذم أؾم٤مـمػم اًمّم٤مسمئ٦م أو اهلٜمقد أو 

اعمجقس أو اًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد أو اًمٌقذيلم واًمقصمٜمٞملم، أو ٟمٚمتجئ إمم اًمًحر وحتْمػم 

ّٓ وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ!!! اجلـ عمٕمروم٦م ذًمؽ؟؟!! إِّن٤م ظمراوم٦م شم٤مومٝم٦م ٓ   يّمدىمٝم٤م إ

إمم هذا اعمًتقى ُِمـ اًمٙمالم وم٢مّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مّر سمّمّح٦م احلدي٨م وأّٟمف ذم ًمٞمٚم٦م  الرابع:

أهي سمرؾمقل اهلل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(، وقمغم اًمرهمؿ ُِمـ أّن يمالم اسمـ قم٤ٌمس 

ـّ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُيٜمٙمِر رؤي٤م اًمٕملم ًمٚمرّب،  سيح وواوح ذم أِّن٤م رؤي٤م قملم ذم اإلهاء، ًمٙم
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سمٛمٕمٜمك أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ضم٤مءٟم٤م سمٗمتح آظمر ضمديد، وهق شمٗمٙمٞمؽ وحتٓمٞمؿ ؾمٞم٤مق أي٤مت 

وإطم٤مدي٨م حتٓمٞمًًم سم٤مؾمتٕمًمل أهمرب اًمت٠مويؾ وأشمٗمٝمف وأومحِمف إذ يزقمؿ أّن واىمٕم٦م اإلهاء 

اًمتل طمّمٚم٧ْم ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة وسمحدث واطمد وًمِمخص اًمرؾمقل اًمٙمريؿ )صغّم اهلل قمٚمٞمف 

ئ٦م، ومٌٕمْمٝم٤م يم٤من رؤي٤م قملم يمًم ذم ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآًمف وؾمّٚمؿ( ًمٙم َٚم٦م وُُمَتَجزِّ ٜمّٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٗمّمَّ

ـّ شمٞمٛمّٞم٦م َل يًت٘مّر قمغم طم٤مل، ومٝمؾ  أقماله، وسمٕمْمٝم٤م َل يٙمـ رؤي٤م قملم يمًم ذم رؤي٤م اًمرّب، وًمٙم

رؤي٤م اًمرّب يم٤مٟم٧م ذم اًمٜمقم أو ذم ي٘مٔم٦م اًمٜمقم أو ذم ٟمقم اًمٞم٘مٔم٦م أو ذم رؤي٤م قملم ذم اًمٜمقم أو 

ذم ٟمقم أو ذم رؤي٤م وم١ماد ذم ي٘مٔم٦م أو يم٤مٟم٧م رؤي٤م قملم ذم ي٘مٔم٦م؟!! وهذا أهمرب  ذم رؤي٤م وم١ماد

 ُم٤م ىمٞمؾ وي٘م٤مل!!!  

ْوِذيُّ صمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:  :2مقطع ىم٤مل:  صمؿ ىم٤مل )اخلاّلل( ذيْمُر اإلهاء، أظمؼمٟم٤م اعمَرُّ

، {إنَّ أطم٤مدي٨م اإلهاء ُمٜم٤مم}ىمٚم٧م ِّٕب قمٌد اهلل وَمُحِٙمَل قمـ ُمقؾمك قمـ قم٘م٦ٌم أّٟمف ىم٤مل: 

وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل: هذا يمالم اجلٝمٛمٞم٦م، َومَجََع)أسمق قمٌد اهلل( أطم٤مدي٨َم  اإلهاء وأقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م 

، وىمرأ قمٚمٞمف ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل قمٛمرو ؾمٛمٕم٧م قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ي٘مقل: {ُمٜم٤مم إٟمٌٞم٤مء وطمل}وىم٤مل: 

، ىم٤مل: وأظمؼمين محدويف اهلٛمداين طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أِّب قمٌد اهلل {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل}

أسمقسمٙمر سمـ ُمقؾمك قمـ يٕم٘مقب سمـ خيت٤من ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م )يٕمٜمل أسم٤م قمٌد اهلل( اهلٛمداين طمدصمٜم٤م 

، ىم٤مل: وأظمؼمين قمكّم سمـ قمٞمًك أنَّ {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل}قمـ اعمٕمراج، وم٘م٤مل)أسمق قمٌد اهلل(: 

اجلٜم٦َّم واًمٜم٤َّمر ىمد ظُمٚم٘مت٤م، }طمٜمٌاًل طمدصمٝمؿ ىم٤مل)طمٜمٌؾ(: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل وؾم٠مًمتف وم٘م٤مل: 

ٌٞم٤مء ذم إطمالم رأُي اًمٕملم وًمٞمس طُمْٚمُٛمٝمؿ يم٤ًمئر وذم هذا طمج٦م أن رؤي٤م إٟم

 -(0){إطمالم

                                                           

 -626: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م، ج (0)
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قمج٤مئ٥م وهمرائ٥م دمده٤م قمٜمد أئّٛم٦م اًمتقطمٞمد اجلًٛمل، وُمع ذًمؽ وم٢مّٟمٜم٤م ٟمحؽمم  ـ0

آراءهؿ واظمتٞم٤مراُِتؿ وقم٘م٤مئَدهؿ وٟمٜم٤مىمُِمٝم٤م سمٜم٘م٤مش قمٚمٛمل ٟمٔمري، ٓ شمٙمٗمػم ومٞمف وٓ ؾمٗمؽ 

٤م ُمع أطمد، ويمّؾ ُمٜم٤م ي٠مظمذ ضمزاءه دُم٤مء وٓ اٟمتٝم٤مك أقمراض وٓ ؾمٚم٥م أُمقال، ومال قمداء ًمٜم

قمٜمد احلٙمؿ اًمٕمدل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ًمٙمٜمّٜم٤م ٟمٌح٨م وٟمح٤مور وٟمٜم٤مىمش وٟمًتدّل ُِمـ أضمؾ 

شمّمحٞمح اًمٗمٙمر واعمٕمت٘مد يمل ٟمؼمئ ذُّمتٜم٤م أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم وٟمرضمق رو٤مه وصمقاسمف وضمٜمتف 

ؿ اًمٕمٜمػ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم!!! ومٚمًمذا أٟمتؿ ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م ِّتتٚمٗمقن قمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن، ومدائًًم أؾمٚمقسمٙم

 واإلره٤مب واًمتٙمٗمػم واٟمتٝم٤مك احلُرُم٤مت؟!! 

إّن يمّؾ َُمـ ي٘مقل: }ُِمـ همرائٌٝمؿ وقمج٤مئٌٝمؿ، قمٜمدهؿ ىم٤مقمدة وأصؾ شمٞمٛمل ُمٗم٤مده  ـ6

ْوِذيُّ ، ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: {إّن أطم٤مدي٨م اإلهاء ُمٜم٤مم، ومٝمق ضمٝمٛمل ىم٤مل: ىمٚم٧م ِّٕب قمٌد اهلل  اعمَرُّ

، وم٘م٤مل أسمققمٌد اهلل هذا {هاء ُمٜم٤ممإنَّ أطم٤مدي٨م اإل}وَمُحٙمَِل قمـ ُمقؾمك قمـ قُم٘م٦ٌم أّٟمف ىم٤مل 

 -يمالم اجلٝمٛمّٞم٦م

ًمٙمـ هقم٤من ُم٤م شمٌلّم أِّنؿ ضمٝمٛمّٞم٦م!!! ومٝمؿ ُيِ٘مّرون سم٠مّن أطم٤مدي٨م اإلهاء ُمٜم٤مم،  ـ4

--- {ُمٜم٤مم إٟمٌٞم٤مء وطمل}َومَجََع )أسمق قمٌد اهلل( أطم٤مدي٨َم اإلهاء وأقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م وىم٤مل: ىم٤مًمقا: 

ىم٤مل )يٕم٘مقب سمـ خيت٤من(: ؾم٠مًم٧م )أسم٤م  ---{رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل}ي٘مقل)قمٌٞمد سمـ قمٛمػم(: 

--- ىم٤مل )طمٜمٌؾ(: {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل}قمٌد اهلل( قمـ اعمٕمراج، وم٘م٤مل )أسمق قمٌد اهلل(: 

اجلٜم٦َّم واًمٜم٤َّمر ىمد ظُمٚم٘مت٤م، وذم هذا طمج٦م أن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء }ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل وؾم٠مًمتف، وم٘م٤مل 

٤م هؿ ٓ يٜمٗمقن رؤي٤م اعمٜم٤مم، سمؾ ، ومٝم{ذم إطمالم رأُي اًمٕملم وًمٞمس طُمْٚمُٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالم

دون قمغم أِّن٤م رؤي٤م ُمٜم٤مم ويِمػمون إمم أّن ُمٜم٤مم ورؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطْمٌل، وأّن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء  ي١ميمِّ

رأُي قملم وأّن أطْمالَم إٟمٌٞم٤مء رأُي قملم وًمٞمس يم٤ًمئر إطْمالم، وأُّم٤م اًمت٘مٞمٞمد سم٠مّن رؤي٤مهؿ 
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يٜمٗمٞمف يمّؾ اجلٝمٛمّٞم٦م، وم٤مشمْمح أّن اًمتٞمٛمّٞم٦م  وطمٌل ورأُي قملم ومٝمق شم٘مٞمٞمد ٓ يٜمٗمٞمف اجلٝمٛمّٞم٦م أو ٓ

ضمٝمٛمّٞم٦ٌم، وقمٚمٞمف يٙمقن اًمتٞمٛمّٞم٦م أومم ىمٓمًٕم٤م ذم أْن يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ احلٙمؿ واًم٘مّم٤مص اًمذي 

 أرقمٌقا وأرهٌقا سمف اجلٝمٛمٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م وهمػمهؿ!!!

إِينِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ }ىم٤مل اخلاّلل--- قمـ اسمـ قم٤ٌمس: صمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:  :3مقطع

٤ًٌم --- ىم٤مل )اسمـ {يم٤مٟم٧م اًمرؤي٤م ومٞمٝمؿ وطمًٞم٤م}(، ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس(: 3)يقؾمػ: {يَمْقيَم

تِل َأَرْيٜم٤َمَك }--- قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف: {يم٤مٟم٧م رؤي٤م وطمًٞم٤م}قم٤ٌمس(:  ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ  هل رؤي٤م قملم أرهي٤م اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف }، ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس(: {إِ

 - {وؾمّٚمؿ[ ًمٞمٚم٦م أهي سمف

]ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[: وِذيمُر اخلاّلل هلذا ُمع هذه إطم٤مدي٨م ىمد ي٘م٤مل: إّٟمًم ذيمره ًم٘مقل 

، وإّن ىمقًمف {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء ذم إطمالم رأي قملم وًمٞمس طُمْٚمٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالم}أمحد 

قمـ اًمٜمٌّل )صغّم }ٜمٗمل أن يٙمقن ذم اعمٜم٤مم؛ ٕنَّ ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس رأي قملم ٓ ي

، ]ي٤م سمـ شمٞمٛمٞم٦م {اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف؛ وهلذا يم٤من ٓ يتقّو٠م إذا ٟم٤مم

عم٤مذا شم٠ميت سمآراء احلٜم٤مسمٚم٦م ُِمـ أئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري وشمٜم٤مىمِمٝم٤م ُمع ُمالطمٔم٦م أّٟمؽ ذم ُم٘م٤مم 

ّٞم٦م؟!! وعم٤مذا ٓ دمٕمؾ ًمؽ سمحًث٤م ُمًت٘مالًّ وشمٜم٤مىمش ومٞمف أئٛم٦م اًمتقطمٞمد ٟم٘م٤مش ُمع اجلٝمٛم

آؾمٓمقري ُِمـ أئٛمتؽ، وقمٜمده٤م ٓ قمالىم٦م ًمٜم٤م سمؽ وٓ قمالىم٦م ًمٚمجٝمٛمّٞم٦م سمؽ؟!! ومٚمًمذا 

ِّتٚمط إُمقر؟!! أُّم٤م أّٟمف شم٠ميت سمٙمالم وأىمقال ُِمـ أئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري اًمتٞمٛمل وشمرّد سمف 

٤مل ُِمـ أشم٤ٌمقمؽ وي٘مقًمقن: إّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يتٌٜمك هذا؛ قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م، وسمٕمد هذا ي٠ميت اجلٝم

ّٕٟمف ىم٤مل ىمد ُي٘م٤مل، ورسّمًم ي٘م٤مل، ويرّد قمغم هذا اًم٘مقل، وأّٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م، وهٜم٤م 

أىمقل: إذن عم٤مذا أشمك سمرأي اًمتٞمٛمل ًمٚمرّد قمغم اجلٝمٛمل وَل ي٠مِت سم٤مًمٌديؾ وَل يٙمٛمؾ اًمٜمٔمرّي٦م؟!! 
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٦م ويمّؾ ؿمخص خيت٤مر ُم٤م يريد سم٠مْن يٕمٛمؾ ىمرقم٦م سملم إىمقال؟!! ومًم ومٝمؾ يؽمك اعم٠ًمًم٦م اظمتٞم٤مريّ 

 -  (0)هذه اخلزقمٌالت؟!! وُم٤م هذه إؾم٤مـمػم اًمٗمٙم٤مهل!ة اعمدُمّرة؟!![

 أقول: كالم يف خطوات: 

د اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م أّن اخلاّلل ي٘مقل سم٠مّن اًمرؤي٤م هل رؤي٤م قملم، وهلذا أشمك سمرواي٦م  ـ0 هٜم٤م ي١ميمِّ

 -{رهي٤م اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ًمٞمٚم٦م أهي سمف--- هل رؤي٤م قملم أ}اسمـ قم٤ٌمس 

د ُمٌٜمك اخلاّلل سمتًقيٖمف سم٤مًم٘مقل: إّن اخلاّلل اقمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم ىمقل أمحد  ـ6 صمؿ ي١ميمِّ

وِذيمُر اخلاّلل هلذا ُمع هذه إطم٤مدي٨م ىمد ي٘م٤مل: إّٟمًم ذيمره ًم٘مقل }}سم٠مّن اًمرؤي٤م هل رؤي٤م قملم

 -{{لم وًمٞمس طُمْٚمٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالمرؤي٤م إٟمٌٞم٤مء ذم إطمالم رأي قم}أمحد 

سمٕمد اًمت٠ميمٞمد قمغم ُمٌٜمك أمحد ذم أِّن٤م رؤي٤م قملم، ويمذًمؽ ُمٌٜمك اخلالل سم٠مِّن٤م رؤي٤م  ـ4

قملم وأِّن٤م وطمل، وفم٤مهر اعمٕمٜمك أِّن٤م رؤي٤م ظم٤مرضمٞم٦م ووطمل ظم٤مرضمل يمًم هق ُمٕمت٤مد وُمٜمًٌؼ 

 إمم اًمذهـ، وًمٞمس ذم يمالُمٝمًم ُم٤م يدّل قمغم ظمالف ذًمؽ!!!  

رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء ذم إطمالم رأي قملم وًمٞمس }هٜم٤م شمدًمٞمس وم٤مطمش، وم٘مقل أمحد:  ـ3

ٓ ارشم٤ٌمط ًمف سمٛمقرد اًمٙمالم ُمقرد اؾمتِمٝم٤مد اخلاّلل سم٘مقل اسمـ  {طُمْٚمٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالم

قم٤ٌمس قمغم رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وًمٞمس رؤي٤م ذم اعمٜم٤مم!!! سمؾ إّن ىمقل وُمٌٜمك أمحد ذم رؤي٤م 

 ٟمٗمًف يًتدّل قمغم رؤي٤م اًمٕملم سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ٟمٗمًف:  اًمٕملم صم٤مسم٧م ضمزًُم٤م، وم٢مّن أمحد

                                                           

 -622: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م، ج (0)
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ًم٘مد ذيمر اخلاّلل ذم )يمت٤مب اًمًٜم٦ّم( رأَي اإلُم٤مم أمحد، يمذًمؽ أؿم٤مر إًمٞمف وسمٙمّؾ  أ ـ

وممّـ أصم٧ٌم اًمرؤي٦م ووقح اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري: 

قمـ  "يمت٤مب اًمًٜم٦م"اّلل ذم ًمٜمٌّٞمٜم٤م ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ اإلُم٤مم أمحد، ومروى اخل

َُمـ زقمؿ أّن حمٛمًدا رأى رسّمف وم٘مد "اعمَْْرَوِزيِّ ىمٚم٧م ٕمحد: إِّنؿ ي٘مقًمقن: إّن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: 

وم٠ٌمي رء ُيدوَمع ىمقهُل٤م؟ ىم٤مل )أمحد(: سم٘مقل اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف  "أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗمري٦م

 -(0)وؾمّٚمؿ[ أيمؼم ُِمـ ىمقهِل٤م، ىمقل اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف {رأي٧ُم رِّب}وآًمف وؾمّٚمؿ[: 

ْؤَي٤م }--- قمـ قمْٙمرُم٦م يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل:  ذم ُمًٜمد أمحد: ب ـ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ىم٤مل رء ُأِرَيُف اًمٜمٌّل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم اًمٞم٘مٔم٦م  {اًمَّ

 -(6)رآه سمٕمٞمٜمف طملم ذه٥م سمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس

ذم اًمٗمتح اًمرسم٤مين ًمؽمشمٞم٥م ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، وُمٕمف سمٚمقغ  ضمـ ـ

تِل }سم٤مب: إُم٤مين ُمـ أهار اًمٗمتح اًمرسم٤مين: أمحد اًم٤ًمقم٤ميت، ىم٤مل:  ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ْؤَي٤م َوَُم٤م ضَم }: قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف قمز وضمّؾ {َأَرْيٜم٤َمَك إِ َٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ هل رؤي٤م قملم رآه٤م اًمٜمٌّل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ }، ىم٤مل {اًمَّ

َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم }، )وقمٜمف ]قمٙمرُم٦م[ ُِمـ ـمريٍؼ صم٤مٍن( ىم٤مل: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل {ًمٞمٚم٦م أهى سمف

                                                           

 -211: ص1ًمٌخ٤مري، جاسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح ا (0)

 -4211، ح421: ص0ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ج (6)
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َّٓ ومِْتٜم٦ًَم  تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ رء ُاِرَيُف اًمٜمٌّل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف }، ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس( {ًمِٚمٜم٤َّمسِ اًمرُّ

 - (0){وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم اًمٞم٘مٔم٦م رآه سمٕمٞمٜمف طملم ذه٥م سمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس

ر سمف اجلّٝم٤مل ووم٤مىمدي اًمٕم٘مقل، ومٝمق  ـ2 ٓطِمظ ُمًتقى اًمتدًمٞمس اخلٓمػم اًمذي يٖمرِّ

يؽمك يمّٚمًٞم٤م ُم٤م ي٘مقًمف وخيت٤مره ويٌٜمل قمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد ذم ٟمٗمس ُمقرد اًمٌح٨م، وي٠ميت سمٕم٤ٌمرة 

سمٕمٞمدة قمـ ُمٓمٚم٥م اًمٌح٨م وهمري٦ٌم قمٜمف ويقطمل ًمٚمجٝم٤مل أِّن٤م وٛمـ آؾمتدٓل، سمؾ إِّن٤م 

 اًمدًمٞمؾ واحلّج٦م واًمؼمه٤من!!! 

)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م(: وِذيمُر اخلاّلل هلذا ُمع هذه إطم٤مدي٨م ىمد ي٘م٤مل: إّٟمًم : 4قطعم

، {رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء ذم إطمالم رأي قملم وًمٞمس طُمْٚمٛمٝمؿ يم٤ًمئر إطمالم}ذيمره ًم٘مقل أمحد 

ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن ذم اعمٜم٤مم، ٕنَّ ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس  {رأي قملم}وإّن ىمقًمف)أمحد( 

قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف وهلذا يم٤من ٓ يتقو٠م إذا قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل }

 -(6){ٟم٤مم

 ُِمـ أهمرب اًمٖمرائ٥م وأقمج٥م اًمٕمج٤مئ٥م وأضمٝمؾ اجلٝمؾ ُم٤م ىم٤مًمف هٜم٤م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: أقول:

وم٢مّٟمف سمٕمد أْن أشمك سم٘مقل اإلُم٤مم أمحد اًمذي ٓ قمالىم٦م ًمف سمٛمقرد اًمٙمالم ويمًم سمٞمٜم٤ّم  ـ0 

ٓ َيٜمٗمل أن يٙمقن ذم اعمٜم٤مم!!! وىمد همِٗمؾ  {رأي قملم }أقماله، وم٢مّٟمف حتّدث قمـ أّن ىمقل أمحد

اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، سمؾ قَمٛمل قمـ يمقن يمالم اإلُم٤مم أمحد ذم اعمٜم٤مم ذم إطمالم!!! ومًم ُمٕمٜمك أن ي٘مقل 

                                                           

اًم٤ًمقم٤ميت؛ أمحد سمـ قمٌد اًمرمح٤من، اًمٗمتح اًمرسم٤مين ًمؽمشمٞم٥م ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين وُمٕمف سمٚمقغ  (0)

 : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِّب[-6]ـمٌٕم٦م 013: ص01إُم٤مين ُِمـ أهار اًمٗمتح اًمرسم٤مين، ج

 -622: ص2ٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م، جاسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شم (6)



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕ٘ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

، وم٠مصؾ يمالم أمحد قمـ ٓ يٜمٗمل أْن يٙمقن ذم اعمٜم٤مم {رأي قملم}ّن ىمقًمف )أمحد( وإشمٞمٛمّٞم٦م: 

 إطمالم واعمٜم٤مم، وم٠مّي ُمٜم٤موم٤مة ًمٚمٛمٜم٤مم ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م شمريد أْن شمدومٕمٝم٤م؟!!

ًمٙمـ قمٜمده رء، يٙم٤مد اعمري٥م أْن ي٘مقل: ظمذوين، إّٟمف يٕمٚمؿ ويتٞمّ٘مـ أّن اًم٘مقل  ـ6

ٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ويٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أّن رأي اسمـ اًمذي ٟم٘مٚمف ٓ يتْمّٛمـ رأي أمحد ذم ُم٠ًمًم٦م رؤي٤م اًم

طمٜمٌؾ صم٤مسم٧م ضمزًُم٤م ذم رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ومٝمق )أي اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م( ُيقم طمقل هذه، وم٠موىمع 

 ٟمٗمًف ذم ومّخ أراد إي٘م٤مع أظمريـ ومٞمف ومّم٤مر ذم ُم٠مزق!!!  

ـ ٟمٕمؿ ًم٘مد وىمع ذم َوْرـم٦م ووٞمؼ وؿِمّدة، ويمًم سمّٞمٜم٤ّم ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ رأي أمحد ذم رؤي٤م 4

اًمٕملم وذم اًمٞم٘مٔم٦م اعمخ٤مًمػ ًمرأي شمٞمٛمّٞم٦م وُم٤م َيٌٜمل قمٚمٞمف وخيت٤مُره، ومح٤مول شمٞمٛمّٞم٦م اخلروج ُمـ 

ًٓ قمغم شم٠مويٚمف سم٤مًمّمحٞمح اًمقارد قمـ اسمـ  َُم٠مَزىمف سمت٠مويؾ وشمقضمٞمف يمالم اسمـ طمٜمٌؾ ُمًتد

ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن ذم اعمٜم٤مم، ٕنَّ ذم اًمّمحٞمح قمـ  {رأي قملم}ًمف )أمحد( وإّن ىمققم٤ٌمس: 

قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، وهلذا يم٤من ٓ }اسمـ قم٤ٌمس 

، وم٢مذا سمف ي٠ميت سمًم يدّل قمغم ظمالف ُم٤م يريد {رأي قملم}، ومٝمق يريد أن يث٧ٌم يتقو٠م إذا ٟم٤مم

، وم٘م٤مل: {رأي اًمٕملم}، أي قمغم ٟمقم اًمٕملم وقمدم حتّ٘مؼ {٤مم قمٞمٜمفشمٜم}وم٠مشمك سمًم يدّل قمغم 

قمـ---ٕنَّ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف اًمتٗم٧ْم ضمٞمًدا ،

!!! ظمذوا {رأي اًمٕملم}، وُِمـ هذا يريد إصم٤ٌمت {شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف}وشمذيّمر ضمٞمًدا 

 ! ومتقطم٤مت أؾمٓمقرّي٦م ُِمـ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م!!

وُم٤م قمٜمدٟم٤م أي ُمِمٙمٚم٦م، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمحؽمم رأيف واظمتٞم٤مره ووضمٝم٦م ٟمٔمره وٟمٜم٤مىمِمف قمٚمٛمٞم٤ًّم 

٤م وٟمٓمٚم٥م ُمٜمف وُِمـ أشم٤ٌمقمف أْن يت٠مّدسمقا سم٠مدب اإلؾمالم ورؾم٤مًم٦م اإلؾمالم وٟمٌّل اإلؾمالم  ٟمٔمريًّ
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)قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف اًمّمالة واًمًالم( ُِمـ دون إره٤مب وٓ ؾمٗمؽ دُم٤مء وٓ اٟمتٝم٤مك 

 !!!أقمراض وٓ ؾمٚم٥م أُمقال

 

َٓيفٕ!!!27أصطْرٗ )  ٘ٓٔ ُٓجٔبت...ّمذٍب التٔن  (: احلِيَبلٕ 

:  هنا خطوات:  أّوًلا

اشّمْمح ًمٜم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم أّن أئّٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م اسمـ طمٜمٌؾ واخلاّلل واًم٘م٤ميض)أسم٤م يٕمغم( وهَمػَمهؿ،  أ ـ

ي٘مقًمقن سمرؤي٤م اًمٕملم وي١ميّمدوِن٤م ويٍّمون قمٚمٞمٝم٤م وىمد داومٕمقا قمٜمٝم٤م وطم٤موًمقا إصم٤ٌمُت٤م سمٙمّؾ 

ك اعمٚمتقي٦م، وطمتك اًمتل ومٞمٝم٤م أهمرب اًمت٠مويالت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٖم٦م واًمٕمرف واًمٕم٘مؾ اًمٓمرق طمت

 واًمنمع واًمتل ُم٤م أٟمزل اهلل ُّب٤م ُِمـ ؾمٚمٓم٤من!!! 

هؾ ٟمتقىّمع أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ظم٤مًمػ اسمـ طمٜمٌؾ واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم ذًمؽ ومج٤مء سمٛمذه٥م  ب ـ

 ضمديد؟! 

ٞمف يرشمٌٓمقن سم٤مسمـ هؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م اعمداومٕمقن اعمًتٛمٞمتقن قمـ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وُم٤م ُٟم٥ًم إًم ضمـ ـ

 شمٞمٛمّٞم٦م قمغم أؾم٤مس أّٟمف إُم٤مم ُمذه٥م ضمديد خيتٚمػ قمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م؟!! 

ّٓ ومٚمًمذا ٟمجد ُمٜمٝمؿ اجلٝمؾ واًمٕمٜم٤مد سم٤مإلسار قمغم رومض رؤي٦م اًمٕملم وإفمٝم٤مر  د ـ وإ

 اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م وأئٛمتٝمؿ؟!! 

ومٝمؿ ٓ قمالىم٦م هلؿ  إّن اجلّٝم٤مل ُم٤مرىم٦م اًمٕم٘مؾ يًتحّ٘مقن قمٜمقان اًمتٞمٛمّٞم٦م سم٤ِمُمتٞم٤مز، هـ ـ

سم٤مإلُم٤مم اسمـ طمٜمٌؾ وٓ سم٤معمذه٥م احلٜمٌكم، سمؾ ٓ قمالىم٦م هلؿ طمتك سم٤ِمسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وم٢مِّنؿ قمـ قمٜم٤مد 

وضمٝمؾ وشمدًمٞمس ىمد ٟمًٌقا ًمٚمِمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م ُم٤م ٓ ي٘مقًُمف وُم٤م ٓ يٕمت٘مد سمف، ومدًّمًقا قمٚمٞمف واومؽَموا 
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٤ًٌم ضمديًدا هق اعمذه٥م اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري اخلراذم اًمت ًقا ُمذه ٙمٗمػمي اًم٘م٤مشمؾ!!! قمٚمٞمف وم٠مؾمَّ

ومٝمؾ يقاوم٘مٝمؿ ؿمٞمخٝمؿ شمٞمٛمّٞم٦م قمغم ذًمؽ؟!! وهؾ ُمٜمٝمجف اًمْم٤ٌمِّب اًمٕمِمقائل احلَِْمقي 

يًتٚمزم هذه اًمٜمت٤مئ٩م اعمٝمٚمٙم٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م؟!! وهؾ يم٤من يٕمل ُم٤م يٗمٕمؾ وي٘مّمد اًمقصقل إمم ُم٤م 

 وصؾ إًمٞمف أشم٤ٌمع اًمتٞمٛمّٞم٦م؟!!  

ووقح إمم أّن اسمـ ُمّر قمٚمٞمٜم٤م أيمثر ُِمـ ُمقرد وؾمٜمذيمر هٜم٤م قمّدة ُمقارد شمِمػم وسمٙمّؾ  و ـ

شمٞمٛمّٞم٦م يقاومؼ اسمـ طمٜمٌؾ وسم٤مىمل احلٜم٤مسمٚم٦م ذم رؤي٦م اًمٕملم، سمؾ ٟمجده أيمثر إساًرا قمغم إصم٤ٌمت 

 رؤي٦م اًمٕملم!!! 

ُمثاًل ذم يمت٤مب )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م(، وم٢مّن اًمِمٞمخ  ز ـ

 سمآراء أئّٛمتف احلٜم٤مسمٚم٦م ذم شمٞمٛمّٞم٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من وسمره٤من ًمٚمرّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م وأئٛمتٝمؿ، ومٜمجده ي٠ميت

ُمٕمرض اًمٙمالم واًمرّد واًمؼمه٤من وَل يٓمٕمـ ُّب٤م وَل َيرُدْده٤م سمؾ يٕمٛمؾ قمغم إصم٤ٌمُت٤م سمٓمرق 

إو٤مومّٞم٦م وشم٠مويالت ضمديدة ظمراومّٞم٦م طمتك مجع سملم اًمٜمقم احل٘مٞم٘مل واًمٞم٘مٔم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم 

ؿمخص واطمد ووىم٧م واطمد وُمٙم٤من واطمد وضمٝم٦م واطمدة، ومجٛمع سملم اعمتٜم٤مىمْم٤مت ُِمـ 

 دوم٤مع قمـ أىمقال وآراء أئّٛمتف-أضمؾ اًم

ومْماًل قمـ ذًمؽ وم٢مّٟمف ذم سمٕمض اعمقارد عم٤ّم ُيد صمٖمرة ووٕمػ ذم ىمقل إُم٤مم طمٜمٌكم،  ح ـ

وم٢مّٟمف ي٤ًمرع ذم اًمرّد قمٚمٞمف أو شم٠مويؾ وشمقضمٞمف يمالُمف ذم ٟمٗمس اعمقرد، ومٞم٠ميت شمٞمٛمّٞم٦م سمتقضمٞمف 

 ًمٚمٙمالم أو سمت٠مويؾ أو سم٘مقل ضمديد يٕمت٘مد سمّمّحتف-

سمٕمد أْن اشّمْمح أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من مت٤مم َُمراده وُم٘مّمِده وسمره٤مٟمِف ودًمٞمٚمِف  ي ـ

ا أْن ي٠ميت إٟم٤ًمن يٛمتٚمؽ ذّرة ُِمـ  ر ضمدًّ وُمٌٜم٤مه ورّده قمغم اجلٝمٛمٞم٦م، وم٢مّٟمف ًمٞمس ُِمـ اعمتّمقَّ
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اًمٕم٘مؾ ي٘مقل: إّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٓ ي٘مقل ُّبذا اًم٘مقل واًمرأي أو ذاك، وإّٟمف أشمك سمرأي اسمـ طمٜمٌؾ 

 ًم٘م٤ميض أو اخلاّلل أو همػمهؿ ُمـ أئٛمتف، وأّٟمف ٓ يَتٌٜم٤ّمه وهق رأهيؿ وًمٞمس رأيف!!! أو  ا

ي٤م قم٘مقل وم٤مرهم٦م--- هؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م أو قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م؟!!  ك ـ

وعم٤مذا ي٠ميت سمآراء اإلُم٤مم اسمـ طمٜمٌؾ وأئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م وهق ٓ يَتٌٜم٤ّمه٤م؟!! وهؾ ي٠ميت سمآراء احلٜم٤مسمٚم٦م 

ُّب٤م اًمٙمت٤مب قمغم ٟمحق اًمٚمٝمق واًمٜمزه٦م واؾمتٕمراض اًمٕمْمالت، ومال هق ي١مّيده٤م ويٌٜمل  وُمأل

قمٚمٞمٝم٤م، وٓ هق يرومْمٝم٤م ويرد قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمًمذا إذن أشمك ُّب٤م؟!! وهؾ ؿمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م ضم٤مهؾ ٓ 

ّٓ اًمت٘مٚمٞمد واإلشمٞم٤من سم٠مىمقال أئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ًمٚمرد قمغم أظمريـ،  رأي ًمف أصاًل وًمٞمس قمٜمده إ

أصاًل، وهٜم٤م اًمٖم٤ٌمء اًمِمديد ووم٘مدان اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم، وم٢مذا يم٤من يرومض وهق ٓ رأي ًمف ومٞمٝم٤م 

أىمقال همػم احلٜم٤مسمٚم٦م ورّد قمٚمٞمٝم٤م سم٠مىمقال احلٜم٤مسمٚم٦م وهق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يتٌٜمّك أىمقال احلٜم٤مسمٚم٦م 

اًمتل ذيمره٤م، ويمذًمؽ َل يٕمِط رأيف وٓ إىمقال اًمتل يتٌٜم٤ّمه٤م!!! ومٝمؾ أٟمتؿ جم٤مٟملم أو أهمٌٞم٤مء 

 ٤مه٤مت واخلزقمٌالت؟!!شمّمّدىمقن سمٛمثؾ هذه اًمتٗم

ؾم١مال واوح اجلقاب، هؾ اًمِمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م ومٕماًل خي٤مًمػ احلٜم٤مسمٚم٦م وم٠مشمك سمٛمذه٥م  ل ـ

ضمديد؟!! واًمٕمج٥م يمّؾ اًمٕمج٥م إسار اًمتٞمٛمّٞم٦م قمغم إٟمٙم٤مر ُمٓم٤مسم٘م٦م ؿمٞمخٝمؿ شمٞمٛمّٞم٦م ٕئّٛمتف، 

قمٚمًًم أّن اعمٓم٤مسم٘م٦م صم٤مسمت٦م ضمزًُم٤م وٓ يٜمٙمره٤م ضم٤مهؾ ومْماًل قمـ همػمه، ويمًم اشّمْمح ذًمؽ ًمٙمؿ 

 وُمٜمٝم٤م اعمٓم٤مسم٘م٦م ومٞمًم خيّص رؤي٦م اًمٕملم!!!  مجٞمًٕم٤م،

أُّم٤م سمٕمد وم٢ميّن يمٜم٧م ذم ُم٘مّدُم٦م يمت٤مب سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:  ثانيا:

ؾُمئٚم٧ُم ُِمـ ُمدة ـمقيٚم٦م، سمٕمٞمد ؾمٜم٦م شمًٕملم وؾمتًمئ٦م قمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم 

ر أِّنؿ يريدون صٗم٤مت اهلل، ذم ومتٞم٤م ىمدُم٧م ُِمـ مح٤مة، وم٠مطمٚم٧ُم اًم٤ًمئؾ قمغم همػمي، ومذيم

اجلقاب ُمٜمّل ٓ سُمّد، وَمَٙمَت٧ٌم اجلقاب ذم ىمٕمدة سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، وذيمرُت ومٞمف ُمذه٥م 
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اًمًٚمػ وإئٛم٦م واعمٌٜمل قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اعمٓم٤مسمؼ ًمٗمٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، 

اعمٕمٓمٚم٦م؛  وعم٤م يٕمٚمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م، اًمتل ٓ شمٖمٚمٞمظ ومٞمٝم٤م، وسمٞمٜم٧م ُم٤م ُي٥م ُِمـ خم٤مًمٗم٦م اجلٝمٛمّٞم٦م

ٌّٝم٦م اعمٛمّثٚم٦م--- وأوصؾ إزّم سمٕمض اًمٜم٤مس ُمّمٜمًٗم٤م ٕومْمؾ اًم٘مْم٤مة  وَُمـ ىم٤مسمٚمٝمؿ ُِمـ اعمِم

اعمٕم٤مرولم، وومٞمف أٟمقاع ُِمـ إؾمئٚم٦م واعمٕم٤مرو٤مت، ومٙمت٧ٌم ضمقاب ذًمؽ وسمًٓمتف ذم 

ـْ يٕمتٛمدون يمالُمف هق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي إُم٤مم ه١مٓء .جمٚمدات -- َوأضَمّؾ َُم

آقمؽماو٤مت اعمٍمّي٦م، اًمقاردة قمغم اًمٗمتٞم٤م »ىمت٣م ذًمؽ أن أشمؿ اجلقاب قمـ اعمت٠مظّمريـ، وم٤م

ش سمت٠مؾمٞمس اًمت٘مديس»سم٤مًمٙمالم قمغم ُم٤م ذيمره أسمق قمٌد اهلل اًمرازي ذم يمت٤مسمف اعمٚم٘م٥م ش احلٛمقّي٦م

ًمٞمتٌلم اًمٗمرق سملم اًمٌٞم٤من واًمتٚمٌٞمس، وُيّمؾ سمذًمؽ ِّتٚمٞمص اًمتٚمٌٞمس، ويٕمرف ومّمؾ 

الم، اًمتل يمثر سمًٌٌٝم٤م سملم إُم٦م اًمٜمزاع واخلّم٤مم، اخلٓم٤مب ومٞمًم ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ أصقل اًمٙم

طمتك دظمٚمقا ومٞمًم ِنقا قمٜمف ُمـ آظمتالف ذم اًمٙمت٤مب، واًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ اخلٓم٠م ُمـ 

اًمّمقاب، سمؾ ذم أٟمقاع اًمِمّؽ، سمٖمػم سمٞم٤من ُِمـ اهلل وٓ دًمٞمؾ، ودظمٚمقا ومٞمًم ]خي٤مًمػ 

 -ُِمـ اًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م اعمٕم٤مرو٦م [اًمٜمّمقص

٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م اًمٍمُي٦م، فمٝمر دًٓمتٝم٤م قمغم وم٤ًمد ُم٤م قم٤مروقا سمف )وإذا طم٘م٘م٧م اًم

اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م، اًمتل اًمت٧ًٌم قمغم يمثػم، ووىمع ُّب٤م اًمتٚمٌٞمس، وأٟم٤م أذيمر ُم٤م ذيمره أسمق 

قمٌد اهلل اًمرازي، ُِمـ( ُمذاه٥م أهؾ اًمٜمٗمل واًمتٕمٓمٞمؾ، وُم٤م اًم٥ًٌم اًمذي وّٚمقا سمف قمـ 

يم٤من اعمخ٤مًمػ ُمـ أهؾ اجلٝمؾ اًمًٌٞمؾ، ًمت٘م٤مم اعمٜم٤مفمرة، ُم٘م٤مم قمدل وإٟمّم٤مف، وإن 

اعمٕمروف سم٤مسمـ ش أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي»وآٟمحراف---- ومٚمٝمذا ذيمرت ُم٤م ذيمره 

م  ظمٓمٞم٥م اًمرّي، اإلُم٤مم اعمٓمٚمؼ ذم اصٓمالح اعم٘متديـ سمف ُمـ أهؾ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم، اعم٘مدَّ

ىمد  قمٜمدهؿ قمغم ُمـ شم٘مدُمف ُمـ صٜمٗمف ذم إٟم٤مم، اًم٘م٤مئؿ قمٜمدهؿ سمتجديد اإلؾمالم، طمتك

ُيٕمٚمقٟمف ذم زُمٜمف صم٤ميَن اًمّمديؼ ذم هذا اعم٘م٤مم، عم٤ِم َرّدُه ذم فمٜمّٝمؿ ُِمـ أىم٤مويؾ اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤محلج٩م 
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أشمك ذم ذًمؽ ُمـ ِن٤مي٦م اًمٕم٘مقل ش اًمرازي»اًمٕمٔم٤مم، واعمٕمتزًم٦م وٟمحقهؿ، وي٘مقًمقن:--- إن 

واعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، سمًم يٕمجز قمٜمف همػمه ُمـ ذوي اإلىمدام، طمتك يم٤من ومٝمؿ ُم٤م ي٘مقًمف قمٜمدهؿ 

 - ٤(0)مي٦م اعمرام---هق هم

: هذا يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمـ يمت٤مسمف واًمٖمرض ُِمـ شم٠مًمٞمٗمف واعمٜمٝم٩م اًمذي يًٚمٙمف ذم أقول

اًمٌح٨م واًمٜمتٞمج٦م اعمرضمقة ُِمـ اًمٙمت٤مب ُِمـ ىَمْٓمِع اًمٜمزاع سمٙمِمػ شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م وإسمٓم٤مل 

سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م وسمجقاب ُمًٌط سملّم واوح، َذيَمر ومٞمف ُمذه٥َم اًمًٚمػ وإئٛم٦م اعمٌٜمل قمغم 

رة اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، وعم٤ِم ُيٕمَٚمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م، اًمتل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اعمٓم٤مسمؼ ًمٗمٓم

ٓ شمٖمٚمٞمظ ومٞمٝم٤م، وم٠مي ُمٖم٤مًمٓم٦م شم٠مشمقن ُّب٤م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م؟!! شمتَخَٚمقن وشمتؼّمؤون ُِمـ أىمقال وآراء 

ًٓ ورأًي٤م  أئٛمتٙمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م وشمّدقمقن زيًٗم٤م أّن ؿمٞمخٙمؿ شمٞمٛمّٞم٦م ٓ ي٘مقل سمًم ىم٤مًمقا، أو شمّدقمقن ىمق

 شمٜمًٌقٟمف إمم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ومٌئس ُم٤م شمّمٜمٕمقن!!! خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م 

ا: ٟمرضمع إمم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م إمم ُمقرد يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وـمرطمف وُمٜم٤مىمِمتف  ثالثا

ًمٚم٘م٤ميض ورأيف ذم صمٌقت رؤي٤م اًمٕملم، وأّٟمف ٓ خيتٚمػ ُمٕمف ذم صمٌقت رؤي٤م اًمٕملم، وًمٙمـ 

صمؿ ىم٤مل ل: خيتٚمػ ُمٕمف ذم سمٕمض ـمرق إصم٤ٌمت ذًمؽ، ويٙمٛمؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يمالُمف سم٤مًم٘مق

اًم٘م٤ميض: وُم٤م رويٜم٤مه قمـ اسمـ قم٤ٌمس أومم مم٤ّم روي قمـ قم٤مئِم٦م؛ ّٕن ىمقل اسمـ قم٤ٌمس يٓم٤مسمؼ 

ىمقل اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(، ّٕن اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( أصم٧ٌم 

ًمؽ رؤيتف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، وّٕٟمف ُمث٧ٌم واعمث٧ٌم أومم ُِمـ اًمٜم٤مذم وٓ ُيقز أْن يث٧ٌم اسمـ قم٤ٌمس ذ

ّٓ قمـ شمقىمٞمػ إذ ٓ جم٤مل ًمٚم٘مٞم٤مس ذم ذًمؽ، ىمٚم٧م ]اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[: أُّم٤م شمرضمٞمحف )اًم٘م٤ميض(  إ

ّٓ قمـ شمقىمٞمػ ومٝمق ُِمـ اًمؽمضمٞمح اًم٘مديؿ  ـِ قم٤ٌمس سم٠مّٟمف ُُمْث٧ٌٌِم وسم٠من ذًمؽ ٓ ي٘م٤مل إ ىمقَل اسم

                                                           

 -00 ,3: ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)
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اًمذي ُيت٩م سمف ُُمْث٧ٌُِم رؤي٦م حمٛمد )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ُمـ إئٛم٦م وؾم٤مئر أهؾ 

 ري٥م أّن اعمُْث٧ٌِم أومم ُِمـ اًمٜم٤مذم ومـٞمـًم يم٤من ُِمـ سم٤مب اًمرواي٦م يمًم ىمّدم اًمٜم٤مس احلدي٨م، وٓ

إّٟمف }قمغم ىمقل أؾم٤مُم٦م:  {أّن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ صغّم ذم اًمٌٞم٧م}رواي٦م سمالل 

، وىمد ىم٤مًمقا: هذا ٓ ي٘م٤مل سم٤مًم٘مٞم٤مس، وإّٟمًم ي٘م٤مل سم٤مًمتقىمٞمػ ومٞمٙمقن ُِمـ سم٤مب {َل يّمّؾ 

ي٘م٤مل وٟمٗمل ذًمؽ أيًْم٤م ٓ ي١مظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس وإّٟمًم ي٘م٤مل سم٤مًمتقىمٞمػ، وم٢مّن يمقن  ًمٙمـ ىمداًمرواي٦م، 

)رؤي٦م حمٛمد )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( رسمَّف( وىمٕم٧ْم أو َل شم٘مع هق ُِمـ إظم٤ٌمر اًمتل ٓ 

شُمٕمٚمؿ سمٛمجّرد اًم٘مٞم٤مس، وقم٤مئِم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمًم( عم٤َّم َٟمَٗم٧ْم ذًمؽ َل شمًتٜمد )ُمع اؾمتٕمٔم٤مم 

َّٓ ٤م( ذًمؽ أن شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم إمم ُم٤م شم٠مّوًم٧م ُمـ أيتلم، واسمـ قم٤ٌمس ذيمر ذًمؽ ذم شمٗمًػم  إِ

 - (0)(، ومٙمالُمف أيًْم٤م يم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن04)اًمٜمجؿ  {َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى}ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وٓ ري٥م أّن اعمُْث٧ٌِم أومم ُِمـ اًمٜم٤مذم ومـٞمـًم }أىمقل: ىمٌؾ سمْمٕم٦م أؾمٓمر ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: 

م اًمٜم٤مس رواي٦م سمالل--- قمغم ىمقل أؾم٤مُم٦م ، وم٢مّٟمف ذيمر ىم٤مقمدة {يم٤من ُِمـ سم٤مب اًمرواي٦م، يمًم ىَمدَّ

وأصؾ ذم اًمت٘مديؿ واًمؽمضمٞمح سملم اًمرواي٤مت اعمتٕم٤مرو٦م، وأّن اًمرواي٦م اعمثٌت٦م شُمَ٘مّدم قمغم 

اًمٜم٤مومٞم٦م، سمٞمٜمًم ٟمجده هٜم٤م ي٘مدم اًمرواي٦م اًمٜم٤مومٞم٦م قمغم اًمرواي٦م اعمثٌت٦م؛ أي ي٘مدم رواي٦م اًمرواي٦م 

قم٤مئِم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( قمغم رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف(، سمٞمٜمًم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وشمٓمٌٞمً٘م٤م 

ًمألصؾ ىمّدم ورضّمح رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف( قمغم رواي٦م قم٤مئِم٦م)ريض اهلل قمٜمٝم٤م(، 

ائّٞم٦م ذم اًمتٗمٙمػم، وأراه َل يٗمٝمؿ ُمٕمٜمك ىمقل اًمٕمٚمًمء ذم إرضم٤مع اًم٘مقل إّٟمف اوٓمراب وقمِمق

سم٤مًمت٘مديؿ واًمؽمضمٞمح إمم اًمتقىمٞمػ واًمرواي٦م، وًمٞمس إمم اًم٘مٞم٤مس، وم٢مّٟمف َل يٗمٝمؿ ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ 

 !!! {وىمد ىم٤مًمقا هذا ٓ ي٘م٤مل سم٤مًم٘مٞم٤مس، وإّٟمًم ي٘م٤مل سم٤مًمتقىمٞمػ ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمرواي٦م}
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9٘ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

طم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وأُّم٤م إصمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: 

وم٘مد ذيمر اًم٘م٤ميض ذًمؽ عم٤م ذيمر شمٚمؽ إطم٤مدي٨م، وأُّم٤م  {رأي٧م رِّب}وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف ىم٤مل: 

ُم٤م اطمت٩ّم سمف ُمـ أّن اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( أصم٧ٌم رؤيتف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، وم٢مّٟمف َل 

ّٓ قمغم احلدي٨م اًمذي ذيمر ه ذا يمّٚمف ذم اًمٙمالم قمٚمٞمف وهق احلدي٨م اًمذي يٕمتٛمد ذم ذًمؽ إ

ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل مم٤ّم رواه اخلاّلل قمـ أِّب صمٕمٚم٦ٌم قمـ أِّب قمٌٞمدة قمـ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف 

عم٤ّم يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م أهي ِّب رأي٧م رِّب ذم أطمًـ صقرة وم٘م٤مل ومٞمؿ خيتّمؿ }وآًمف وؾمّٚمؿ( ىم٤مل: 

ذيمر يمٚمٛم٦م ذه٧ٌم قمٜمل، ىم٤مل اعمأل إقمغم ىمٚم٧م: ٓ أدري ىم٤مل ومقوع يده طمتك وضمدت، وم

وذيمر اخلؼم، ىم٤مل اًم٘م٤ميض:  {)صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(: صمؿ ىم٤مل ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل إقمغم

اقمٚمؿ أّن اًمٙمالم ذم هذا اخلؼم ذم ومّمقل: أطمده٤م ذم إصم٤ٌمت ًمٞمٚم٦م اإلهاء وصّحتٝم٤م، واًمث٤مين 

، اًمراسمع ذم إـمالق ذم إصم٤ٌمت رؤيتف هلل شمٕم٤ممم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، واًمث٤مًم٨م ذم ووع اًمٙمػ سملم يمتٗمٞمف

شمًٛمٞم٦م اًمّمقرة قمٚمٞمف، واخل٤مُمس ىمقًمف: ٓ أدري عم٤ّم ؾم٠مًمف ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل إقمغم، صمؿ شمٙمّٚمؿ 

٤م ورؤي٦م حمٛمد )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  قمغم ذًمؽ، ىمٚم٧م ]اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[ اإلهاء وإن يم٤من طم٘مًّ

وآًمف  وؾمّٚمؿ( ىمد ضم٤مءت ُّب٤م آصم٤مر صم٤مسمت٦م، وهذا احلدي٨م ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف

وؾمّٚمؿ( أّٟمف رآه سم٤معمديٜم٦م ذم اعمٜم٤مم، ًمٙمـ هذا احلدي٨م ُّبذا اًمٚمٗمظ اعمذيمقر ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء ُمـ 

ي٤م أسمٜم٤مئل ي٤م أقمزائل  اؾمٛمٕمقااعمقوققم٤مت اعمٙمذوسم٤مت يمًم ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم،]

٦م اًمتقطمٞمد أهّي٤م اًمًٜم٦ّم ي٤م أهّي٤م اًمِمٞمٕم٦م، ًم٧ًُم أٟم٤م َُمـ ي٘مقل، سمؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مقل: سم٠مّن أئٛمّ ي٤م

إؾمٓمقري ي٠مشمقن سمرواي٤مت ُمٙمذوسم٦م ُمقوققم٦م، إذن اًم٘م٤ميض أشمك ُّبذه اًمرواي٦م وهل رواي٦م 

ُمقوققم٦م ُمٙمذوسم٦م، هؾ أٟم٤م َُمـ ي٘مقل أم أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م َُمـ ي٘مقل؟!! هذا ِن٩م أئٛم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م 

ي٠مشمقن سمرواي٤مت ُمقوققم٦م ُمٙمذوسم٦م إلصم٤ٌمت سم٤مـمٚمٝمؿ، هذا رء صم٤مسم٧م، ارضمٕمقا إمم ُم٤م ي٘مقًمف 

شمٞمٛمّٞم٦م ُِمـ اومؽماءات قمغم إؿم٤مقمرة أو اعمٕمتزًم٦م أو اًمِمٞمٕم٦م ؾمتٕمرومقن وشمتٞم٘مٜمقن  اًمِمٞمخ اسمـ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٓٙٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

هذا إؾمٚمقب قمٜمد اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، يمّٚمف اومؽماءات وأؾم٤مـمػم، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٜمحٍم، قمٜمدُم٤م شمْمٞمؼ 

قمٚمٞمف ؿمٌٙم٦م اًمٕمٚمؿ وآطمتج٤مضم٤مت واعمٜم٤مىمِم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمٚمج٠م إمم اًمتٛمّٚمص، ويْمٓمّر طمتك 

ف وُمـ ًمف ىمدؾمٞم٦م قمٜمده وقمٜمد أشم٤ٌمقمف، سمؾ يّتٝمؿ اًمٜمٌّل )صغّم اهلل أن يّتٝمؿ إُم٤مُمف وُمـ يرضمع إًمٞم

!!![ قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(، سمؾ يّتٝمؿ اخل٤مًمؼ اعمٝمؿ يث٧ٌم ُم٤م قمٜمده ُمـ سم٤مـمؾ، هذا هق ِنجٝمؿ

عم٤ّم يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م أهي ِّب رأي٧ُم رِّب ذم }وم٢مّن اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َل ي٘مؾ: 

أّن رسّمف أشم٤مه ذم اعمٜم٤مم وىم٤مل ًمف هذا }، وإّٟمًم ذيمر {ٕقمغمأطمًـ صقرة وم٘م٤مل ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل ا

سم٤معمديٜم٦م ذم ُمٜم٤مُمف، وهلذا َل ُيت٩م أطمد ُمـ قمٚمًمء احلدي٨م ُّبذا سمؾ  {وووع يده سملم يمتٗمٞمف

ـْـف أطمد ذم إطم٤مدي٨م اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م، يمًم  َرَوْوه ًمالطمتج٤مج، وَل ُيْثٌِت

ّٓ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآي٦م  سمّٞمٜم٤مه، ومتٌلّم أّن اًم٘م٤ميض ًمٞمس ُمٕمف ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ذم رواي٦م اًمٞم٘مٔم٦م إ

 -(0)اًمٜمجؿ

 أقول:

اإلهاء يٕمٜمل اًمًػم ًمٞماًل، وم٤مٟمت٘م٤مل رؾمقل اًمؾ ه]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ُِمـ  ـ0 

اعمًجد احلرام إمم اعمًجد إىمَم، صمؿ اًمٕمروج سمف إمم اًمًًمء، صمؿ اًمٕمقدة سمف إمم اعمًجد 

 احلرام، يمٚمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ واىمٕم٦م إهاء، ِّٕن٤م طمّمٚم٧ْم ًمٞماًل،  

سم٤مًمروح واجلًد أو سم٤مًمروح وم٘مط أو صم٧ٌم اخلالف ذم اإلهاء، ذم أّٟمف هؾ طمّمؾ  ـ6

أّٟمف يم٤من ذم اعمٜم٤مم، وصم٧ٌم أيًْم٤م طمّمقل إهاء واطمد ي٘مٞمٜم٤ًم طمّمؾ ومٞمف آٟمت٘م٤مل إمم اعمًجد 

إىمَم واًمذي شمزاُمـ ُمٕمف قمروج إمم اًمًًمء، وسمٕمد اعمت٤مسمٕم٦م واًمتح٘مٞمؼ ذم اًمرواي٤مت 
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٔٙٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ضمد ُم٤م يث٧ٌم واًمِمقاهد وم٢مّٟمف يؽمضّمح أو ُيّمؾ آـمٛمئٜم٤من سمتٕمّدد رطمالت اإلهاء، وٓ يق

 اٟمحّم٤مر ذًمؽ ذم ُمّٙم٦م ُِمـ دون اعمديٜم٦م-

شمِمػم  {عم٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م أهي ِّب رأي٧م رِّب--}قمٚمٞمف ممٙمـ أْن شمٙمقن رواي٦م اًم٘م٤ميض  ـ4

إمم طم٤مدصم٦م إهاء وىمٕم٧م ذم اعمديٜم٦م، واًم٘م٤ميض )أسمق يٕمغم( وهمػمه ي٘مِّمُده٤م، وقمٚمٞمف ومال يتّؿ ُم٤م 

أّن ُمْمٛمقن احلدي٨م ىمد وىمع ذم اعمديٜم٦م  ذيمره اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُِمـ إٟمٙم٤مر احلدي٨م وإسمٓم٤مًمف سم٤مّدقم٤مء

وأّن اعمديٜم٦م َل ُيّمؾ ومٞمٝم٤م وُمٜمٝم٤م إهاء أسمًدا، سمؾ طمّمٚم٧ْم رؤي٤م ذم اعمٜم٤مم، ومال يتّؿ ىمقًمف 

وهذا احلدي٨م ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف رآه سم٤معمديٜم٦م ذم }

 !!! {اعمٜم٤مم

اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ومال يٌ٘مك قمغم ومرض شمٕمّدد رطمالت اإلهاء وطمّمقل سمٕمْمٝم٤م ذم  ـ3

أي حمذور ذم شمٙمّرر رؤى وُمِم٤مهدات اًمرؾمقل إُملم ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ًمٜمٗمس 

ًٓ صمؿ َصَدىَمف اهلل اًمرؤي٤م  اعمٕم٤مين، ومٞمٙمقن ىمد ؿم٤مهده٤م ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم اعمٜم٤مم أّو

٘م٧م ذم اخل٤مرج ذم اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمروح أو سم٤مًمروح واجلًد، ُمثاًل  ، ذم رؤي٤م اًمرّب اًمِم٤مب ومتح٘مَّ

إُمرد ذم اعمٜم٤مم، صمؿ َصَدىمف اًمرّب إُمرد اًمرؤي٤م ومٞمٚمت٘مل سمف ذم اخل٤مرج ذم اًمٞم٘مٔم٦م سمّمقرشمف 

ر قمٚمٞمف ٟمٕمالن ذم ظمِية---، وقمٚمٞمف ومال يتؿ ُم٤م  اًمِم٤مب إُمرد اًمَقومرة اجلَْٕمد اًمَ٘مَٓمط ُمَقىمَّ

ٙمقن ظم٤مرضًم٤م وذم اًمٞم٘مٔم٦م، اقمؽمض سمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمغم اًم٘م٤ميض سم٤مّدقم٤مء أِّن٤م ذم اًمٜمقم ًمٜمٗمل أن شم

 وم٘مد أصمٌتٜم٤م إُمٙم٤من حتّ٘مؼ احل٤مدصمتلم!!! 

ا: ٧ٌَُم قمٜمديمؿ أو سمٕمِْمٙمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم ؾمٓمحٞم٦م شمٗمٙمػم اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م  رابعا إْن َل َيث

وأؾمٓمقرّي٦م وظمراومّٞم٦م شمقطمٞمده ووهـ اؾمتدٓٓشمف وضمٝمٚمف طمتك ذم اًمٚمٖم٦م واًمٕمرف ومْماًل قمـ 

ًمٗمٚمًٗم٦م، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ قمغم أن َٟمِّمَؾ إمم قمٚمؿ احلدي٨م واًمٙمالم واًمٗم٘مف وإصقل واعمٜمٓمؼ وا
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درضم٦م اًمٞم٘ملم قمٜمد اجلٛمٞمع سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ٟمٜمًك أّن اعمّمٞم٦ٌم اعمْمحٙم٦م اعمٌٙمٞم٦م أّن شمٞمٛمّٞم٦م 

يّدقمل اًمتقطمٞمد ويٙمّٗمر يمّؾ ُمـ خي٤مًمػ شمقطمٞمَده اًمتجًٞمٛمل، وُيٌٞمح دَُمف وقِمرَوف وُم٤مًَمف، 

اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وهل أىمرب ًمٚمٖمرض  وؾم٠مذيمر ؿمقاهد روائٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٞمد )اًمٜمقم( يمًم يّدقمل

اًمذي أراد إصم٤ٌمشَمف اًم٘م٤ميض وهق رؤي٤م اًمٕملم، وأىمرب ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًم٘م٤ميض طمتك 

ذم يمقن اًم٘مْمٞم٦م ذم أطمدى رطمالت اإلهاء واعمٕمراج، وقمغم إىمؾ يم٤مطمتًمل ممٙمـ، ومال 

 يتؿ ُم٤م اقمؽمض سمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمغم اًم٘م٤ميض أِّب يٕمغم: 

]صغّم اهلل قمٚمٞمف  احلـبيل:أ ـ قال الؼايض أبو يعذ  ِلِّ ـِ اًمٜمٌَّ اِح، قَم ـِ اجْلَرَّ ٌَْٞمَدَة سْم ـْ َأِِّب قُم قَم

َتِّمُؿ وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىَم٤مَل:  ـِ ُصقَرٍة، وَمَ٘م٤مَل: ومِٞمَؿ خَيْ ًَ َي ِِّب َرَأْي٧ُم َرِّبِّ ذِم َأطْم عم٤ََّم يَم٤مَٟم٧ْم ًَمْٞمَٚم٦ُم ُأْهِ

ىُمْٚم٧ُم: ٓ َأْدِري، وَمَقَوَع َيَدُه طَمتَّك ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[:  اعمأَُْل إقَْمغَم؟ ىَم٤مَل 

٧ٌَْم قَمٜمِّل، صُمؿَّ ىَم٤مَل شمٕم٤ممم: ومِٞمَؿ خَيَْتِّمُؿ اعمأَُْل إقَْمغَم، َوَذيَمَر اخْلؼََمَ   - (0)َوضَمْدُت، وَمَذيَمَر يَمٚمَِٛم٦ًم َذَه

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ---  :، ىم٤ملب ـ األلباين يف صحقح اجلامع الصغر

اهلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م رِّب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم أطمًـ صقرة، وم٘م٤مل ي٤م 

حمٛمد هؾ شمدري ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل إقمغم؟ ىمٚم٧م ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: ٓ، ومقوع 

ىم٤مل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف  )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( يَده سملم يَمتِٗمل طمتك وضمدت سَمْرَده٤م سملم صَمْدَيّل )أو

وآًمف وؾمّٚمؿ[ ذم ٟمحري(، ومٕمٚمِٛم٧ُم ُم٤م ذم اًمًًموات وُم٤م ذم إرض،  ىم٤مل )شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم(: 

ي٤م حمٛمد هؾ شمدري ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل إقمغم؟ ىمٚم٧م ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: ٟمٕمؿ، ذم 

                                                           

 -12، ح014اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم احلٜمٌكم، إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ٕظم٤ٌمر اًمّمٗم٤مت، ص (0)
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ا اًمٙمٗم٤مرات واًمدرضم٤مت--- ىم٤مل )شمٕم٤ممم(: صدىم٧م ي٤م حمٛمد--- وىم٤مل )شمٕم٤ممم(: ي٤م حمٛمد إذ

 -(0)صّٚمٞم٧م وم٘مؾ اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ---

اطمُتٌِس ---قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ )ريض اهلل قمٜمف( ىم٤مل:  جـ ـ اإلمام أمحد بن حـبل:

قمٜم٤ّم رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمّٚمؿ( ذات هَمداة ]أي: ُم٤م سملم اًمٗمجر 

 وـمٚمقع اًمِمٛمس[ ذم صالة اًمّمٌح طمتك يِمْدٟم٤م ٟمؽماءى ىمرَن اًمِمٛمس، ومخرج رؾمقُل اهلل

]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ هيًٕم٤م ومثّقب سم٤مًمّمالة )أىم٤مم ًمٚمّمالة( وصغّم ودمّقز ذم 

يمًم أٟمتؿ }صالشمف )ظمّٗمَػ ذم صالشمِف(، ومٚمًّم ؾمٚمَّؿ ىم٤مل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمّٚمؿ(: 

ؾم٠مطمدصمٙمؿ ُم٤م }قمغم َُمّم٤مومُِّٙمؿ، صمؿ أىمٌؾ إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمّٚمؿ(: 

ٜمل قم ًَ ٌَ ٧ُم ذم صاليت طمتك طم ًْ َر زم، ومٜمََٕم ٜمٙمؿ اًمَٖمَداة: إيّن ىمٛم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ ومّمّٚمٞم٧م ُم٤م ىُمدِّ

إذن ًمٞمس ذم اًمرواي٦م طمتك ٟمٛم٧م، سمؾ ىم٤مل: طمتك اؾمتث٘مٚم٧م اًمٜمٕم٤مس، ومٚمًمذا ، ](6)اؾمتث٘مٚم٧م

شم١ّمل ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م؟!! إذن أٟم٧م يم٤مومر ُمرشمد ضمٝمٛمل راوميض صقذم أؿمٕمري ُمٕمتززم، عم٤مذا 

إّول طمتك اؾمتث٘مٚم٧م وًمٞمس طمتك ٟمٛم٧م، ومال وضمقد شم١مول؟!! ذم طملم أّن آٟمٍماف 

[ وم٢مذا أٟم٤م سمرِّّب قمّز وضمّؾ ذم أطمًـ صقرة، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ي٤م حمّٛمد، ومِٞمَؿ خيتّمُؿ اعمأل ًمٚمٜمقم!!!

إقمغم؟ ىمٚم٧م: ٓ أدري رب--- ومرأيتف وَوَع يمّٗمف سملم يمتَٗمّل طمتك َوضَمْدُت سَمْرَد أٟم٤مُِمٚمِف ذم 

                                                           

 - 4642، ح 421: ص2- ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ج21، ح3إًم٤ٌمين، صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ص (0)

ف صَم٘مٞمال أو ؿمٕمرت سمثِْ٘مٚمِف أو ص٤مر صَم٘مٞماًل أو ص٤مر ؿَمديًدا أو ص٤مر ُُمرِهً٘م٤م، وهذا  (6) اؾمتث٘مْٚم٧ُم اًمٜمُّٕم٤مَس، أي وضمدشمُّ

 عمٕمٜمك هق إفمٝمر وإؾمٌؼ ًمٚمذهـ وإىمرب ُمـ ُمٕمٜمك اؾمتث٘مؾ ذم اًمٜمقم، ٕن هذا ُيت٤مج ًمٚمت٘مدير-ا
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وىم٤مل رؾمقل اهلل]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[: َصْدري، ودمغّم زم يمؾ رء وقمِروْم٧ُم--- 

 - (0){إِّن٤م طمّؼ، وم٤مدرؾمقه٤م وشمٕمّٚمٛمقه٤م}

 الؽالم يف خطوات:

هذا احلدي٨م صحٞمح وىمد ضم٤مء سمٕمدة ـمرق وقمـ أيمثر ُمـ صح٤مِّب )ريض اهلل  ـ0

 قمٜمٝمؿ(-  

، ًم٘مد رأى رسّمف وُمج٠مة، ًمٙمـ ٓ {وم٢مذا أٟم٤م سمرِّّب قمّز وضمّؾ ذم أطمًـ صقرة}ىم٤مل:  ـ6

أّٟمف رآه ذم ُمٙم٤مٟمف أو سمٕمد أن قُمِرج سمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وي١ميِّد إظمػم  يٛمٙمـ اجلزم

)أي اًمٕمروج( ىمريٜم٦م ؾمٞم٤مق اعمٕمٜمك اًمذي اىمتٍم قمغم اًم١ًمال قمـ ِّت٤مصؿ اعمأل إقمغم، 

وَمَٞمّمَٚمح هذا يم٘مريٜم٦م ويمٛمحتٛمؾ أّٟمف طمّمؾ سمٕمد طمّمقل قمروج سم٤مًمروح واجلًد أو سم٤مًمروح 

عمأل إقمغم، ومّم٤مرت ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚم١ًمال قمـ ِّت٤مُصؿ اعمأل أو سم٤مًمٜمقم )طم٥ًم اعم٤ٌمين( إمم ا

إقمغم، وقمٚمٞمف ٓ يتّؿ ُم٤م ؾمّجٚمف شمٞمٛمّٞم٦م قمغم اًم٘م٤ميض ومٞمًم إذا يم٤من اًم٘م٤ميض وَمِٝمؿ ورضّمح هذا 

 !!! {عم٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م أهي ِّب رأي٧م رِّّب ذم أطمًـ صقرة}اعمٕمٜمك ُِمـ اًمرواي٦م وم٘م٤مل: 

                                                           

: اًمتٗمًػم: 2[، ]اًمؽمُمذي: اًمًٜمـ66026، طمدي٨م: 634: ص2أظمرضمف ]اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد، ج (0)

قمـ هذا احلدي٨م  ,يٕمٜمل اًمٌخ٤مري  ,هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح، ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ }ؾمقرة ص: وىم٤مل

[، "أؿمٌف سم٤مًمّمقاب": وىم٤مل أِن٤م 6٘م٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح[، ]اسمـ ظَمِزيَٛم٦م)ظُمَزْيَٛم٦م( ذم اًمتقطمٞمدوم

[، ]واًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ذم إسمٓم٤مل 61[، ]اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، ج0.260]واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 

احلٜمٌكم[، ]ُتذي٥م [، ]اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق: اًمٜمج٤مد 2اًمت٠مويالت[، ]اسمـ قَمِدي: اًمٙم٤مُمؾ، ج

 : اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين[-  2اًمتٝمذي٥م، ج



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (٘ٙٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

إّن رسّمف أشم٤مه ذم }ًمف ؿمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م قمغم ومرض رواي٦م ُمٕم٤مذ هذه، وم٢مّٟمف ٓ يتّؿ ُم٤م ىم٤م ـ4

، ومال يقضمد ذم اًمرواي٦م ًمٗمظ ٟمقم أصاًل، {اعمٜم٤مم وىم٤مل ًمف هذا، وووع يده سملم يَمتَِٗمْٞمف

وًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٜمقم ومال سُمّد ُِمـ أْن خي٤مًمػ اًمتٞمٛمّٞم٦م أصٚمٝمؿ اًمتٙمٗمػمي اخلراذم سمٛمٜمع وحتريؿ 

قمغم أّن اعمراد ُِمـ ىمقًمف اًمت٠مويؾ، ومٞمٚمتجئقن ًمٚمت٠مويؾ وشم٘مدير ًمٗمظ وُمٕمٜمك اًمٜمقم، ومٞمٌٜمل 

٧ُم ذم صاليت طمتك اؾمتث٘مٚم٧م} ًْ ، وًمٞمس {طمتك ٟمِْٛم٧م واؾمتْثَ٘مٚم٧م ذم اًمٜمقم}هق  {ومٜمََٕم

 !!!  {طمتك اؾمتث٘مٚم٧ُم اًمٜمٕم٤مَس }

، َل خيؼمٟم٤م أطمد اًمتٞمٛمّٞم٦م واًمتقطمٞمد {وم٢مذا أٟم٤م سمرِّّب قمّز وضمّؾ ذم أطمًـ صقرة} ـ3

إؾمٓمقري ُِمـ ذاك اًمٕمٍم إمم يقُمٜم٤م هذا، َل خُيؼمٟم٤م أطمُدهؿ وُِمـ دون شم٠مويؾ أّن اًمرّب ذم 

 أطمًـ صقرة سم٤معم٘م٤مرٟم٦م واًمتٗمْمٞمؾ ُمع أّي صقر؟!!: 

ذم أطمًـ صقر اًمرّب!!! هؾ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع سم٤مىمل صقر اًمرّب؟!! وم٠مشم٤مه هذه اعمّرة  )أ(

 (؟!! 3Dأو  HDأو  SDأشم٤مه )هؾ أشم٤مه سم٤مٕؾمقد وإسمٞمض أو سم٤معمٚمّقن؟!! وهؾ ًمٙمـ 

أو سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمِم٤ٌمب اعمُرد اجلُٕمد إىمٓم٤مط، وَل خيؼمٟم٤م اًمتٞمٛمل قمـ يمقن  )ب( 

ومٝمؾ  ,اًمذيـ ىمقرٟم٧ْم صقرة اًمرّب ُّبؿ ومٙم٤من أطمًـ ُِمـ صقرهؿ ,ه١مٓء اًمِم٤ٌمب اعمُرد

٤مب اعمٕمتزًم٦م أو إؿم٤مقمرة أو اًمِمٞمٕم٦م أو اًمراومْم٦م أو ُِمـ ؿم٤ٌمب اًمّم٤مسمئ٦م أو ه١مٓء ُِمـ ؿمٌ

احلّراٟمّٞم٦م أو اًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد أو همػمهؿ أو ُِمـ اًمِم٤ٌمب اخلٚمٞمط ُِمـ يمّؾ أوًمئؽ يمل 

شمٙمقن قمٜمدٟم٤م صقرة أوًمّٞم٦م ُمًٌ٘م٦م قمـ هٞم٠مة وًم٤ٌمس اًمرّب وطم٥ًم اٟمتًمء اًمِم٤ٌمب اعمُرد 

قا قمٚمٞمٜم٤م وأظمؼموٟم٤م هؾ اًمِم٤ٌمب اعمِْثكم ُمِمٛمقل اًمذيـ ؾمٜم٘م٤مرن ُمع صقرهؿ؟!! وًمق شمٗمّْمٚم

سم٤معم٘م٤مرٟم٦م أو ٓ؟!! واعمّمٞم٦ٌم يّٙمٗمرون اًمٜم٤مس ويٌٞمحقن دُم٤مءهؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ 
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سم٤مومؽماءات اإلذاك واًمقصمٜمّٞم٦م وآرشمداد واجلٝمٛمّٞم٦م وقم٤ٌمدة اًم٘مٌقر واًمًحر واًمزٟمدىم٦م 

٤ٌّمد اًمّمٚمٞم٥م واًمٓم٤مهمقت وأشم٤ٌمع اًمٓمقاهمٞم٧م!!!   واًمّمحقات واًمراومْم٦م وقم

هٜم٤م يتحّدث سمٙمّؾ ساطم٦م وووقح قمـ ووع اًمرّب يمّٗمف سملم يَمتَِٗمل اًمرؾمقل ـ 2

]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[، اًمتٗم٧م ضمٞمًدا واطمٗمظ اًم٘مقل: إّٟمف ووع يمّٗمف وًمٞمس سمٕمض يمّٗمف 

وًمٞمس أِصٌَِٕمف وًمٞمس سمٕمض أص٤مسمِِٕمف!!! إّٟمف ووع يمّٗمف سملم يَمتَِٗمْٞمِف!!! أي أّن ُم٤م سملم يمتٗمل 

وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىمد اؾمتققم٥م يمّػ اًمرّب!!! أي أّن يمػ اًمرّب سمٜمٗمس اًمرؾمقل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف 

ُم٤ًمطم٦م وطمجؿ يمػ اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي يَمٙمٗمِّؽ ويمّٗمل ويمّػ أظمريـ!!! واعمّمٞم٦ٌم إقمٔمؿ 

أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م َل يٙمتػ سم٤مًمٙمػ سمؾ يمٕم٤مدشمف اعمتٛمٞمزة ضمًدا ذم اًمتجًٞمؿ، وم٢مّٟمف حتّدث قمـ اًمٞمد 

ل رؾمقًمف )صغم اهلل قمغم رؾمقًمٜم٤م حمٛمد وقمغم وًمٞمس وم٘مط اًمٙمػ ومقوع اًمرّب يَدُه سملم يَمتِٗمَ 

 !!! {أّن رسّمف أشم٤مه ذم اعمٜم٤مم وىم٤مل ًمف هذا، وووع يده سملم يمتَِٗمْٞمف}آًمف وؾمّٚمؿ(، ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: 

أيمثر ُمـ ذًمؽ وم٢مِّنؿ يزقمٛمقن وُِمـ دون شم٠مويؾ أّن اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ ]صغّم اهلل  ـ2

اٟملم آٟمت٘م٤مل احلراري قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىمد ؿمٕمر سمؼمد أٟم٤مُمؾ اًمرّب، سمٛمٕمٜمك أّن ىمق

 واًمتقازن احلراري سملم إضم٤ًمم شَمِْمِٛمُؾ يَمػَّ وأٟم٤مُِمَؾ اًمرّب!!! 

هذا هق اًمرّب اعمرئل سم٤مًمٕملم سم٤مًمٜمٔمر واًمٌٍم واعمحًقس سم٤معْمَّس واًّمٚمْٛمِس، وم٠مّي  ـ2

ٜم٤م ًمٙم٤من أومْمؾ ًمٜم٤م!!! شمٕم٤ممم اهلل  ًَ ُمٜم٤م أٟمٗم رّب هذا، وًمق سم٘مٞمٜم٤م قمغم اًمِم٤مب إُمرد واطمؽَمَ

ٛم٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م إؾمٓمقرّيقن!!! وي٘مقًمقن: ٟمحـ وم٘مط ووم٘مط ووم٘مط وؾمٌح٤مٟمف قمًّم  ًِّ  ي٘مقًمف اعمج

رون سم٘مّٞم٦م اعمًٚمٛملم وأهَؾ اًم٘مٌٚم٦م وُمّتٌٕمل إدي٤من وأظمريـ ويًِٗمٙمقن  دون ويٙمٗمِّ اعمقطمِّ

 دُم٤مَءهؿ سم٠مسمِمع اًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ اإلره٤مسمّٞم٦م اًم٘مذرة!!! 
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ٔٓ٘ 28أصطْرٗ )  ّالفدز الزاسٖ؟!!  (: أًٓ الجزٚ ّأًٓ الجزٓا...ابً تٔن

 الكالم في خطوتين:

 : أشاس التؼديس لؾػخر الرازي:1اخلطوة

، حل٤مضمتٜم٤م {سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اًمتٞمٛمّٞم٦م---}ٟمذيمر هٜم٤م سمٕمض اًمٙمالم اًمذي يرضِمع إمم سمح٨م

إًمٞمف ذم سمٞم٤من مت٤مُمٞم٦م ُم٤م ٟمريد شمثٌٞمَتف ُمـ دًمٞمؾ، وًمدومع ُم٤م ُُيتٛمؾ ُمـ ؿمٌٝم٤مت، وؾمٜمذيمر ًمٙمؿ 

ٞمخ اإلُم٤مم اًمرازي وإؿم٤مرات إمم ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مظمتّم٤مر ُمْمٛمقن يمت٤مب اًمٕم٤مَل اًمِم

ومٞمف، وأشمرك ًمٙمؿ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمرازي اًمٗمٞمٚمًقف اًمٕم٤مَل وُمٜمٝمجف اًمٕمٚمٛمل وسملم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م 

اجل٤مهؾ اعم٘مّٚمد آًمت٘م٤مـمل وُمٜمٝمجف ذم اًمٕمِمقائٞم٦م وآوٓمراب وآًمت٘م٤مـمّٞم٦م واًمتدًمٞمس، 

 وسم٤مهلل ٟمًتٕملم:

هـ(، ىم٤مل ذم يمت٤مسمف )أؾم٤مس 212ذماإلُم٤مم اًمرازي اًمًٜمّل إؿمٕمري )اعمتق

 ورشّمٌتف قمغم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم:: (0)اًمت٘مديس(

ه قمـ اجلًٛمٞم٦م واحلٞمِّز-   اًم٘مًؿ إول: ذم اًمدٓئؾ اًمداًم٦م قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم ُمٜمزَّ

  اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ذم شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت ُمـ إظمٌـ٤مر وأيـ٤مت- 

 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ذم شم٘مرير ُمذه٥م اًمًٚمػ- 

 اًم٘مًؿ اًمراسمع: ذم سم٘مٞم٦م اًمٙمالم ذم هذا اًم٤ٌمب- 

                                                           

ـ صٗمح٤مت، ]سمتح٘مٞمؼ: أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت وُم٤م سمٕمده٤م ُمِ  00أؾم٤مس اًمت٘مديس، ص (0)

 إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة[-
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 يف الدٓئل الدالة عذ أّكه تعـاىل مـّزه عن اجلسؿقة واحلقز: اًم٘مًؿ إول:

اًمٗمّمؾ إّول ]اًم٘مًؿ إّول: اًمٗمّمؾ إّول[: ذم شم٘مرير اعم٘مدُم٤مت اًمتل ُي٥م  

 :إيراده٤م ىمٌؾ اخلقض ذم اًمدٓئؾ، وهك صمالصمـ٦م

ُمقضمقد ٓ يِم٤مر إًمٞمف سم٤محَلّس، واعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ًمٞمس يمؾ اعم٘مـّدُم٦م إومم: ذم إصم٤ٌمت 

ُمقضمقد ُي٥م أن يٙمقن ًمف ٟمٔمػم وؿمٌٞمف وأّٟمف ًمٞمس يٚمزم ٟمٗمل اًمٜمٔمػم واًمِمٌٞمف ٟمٗمل ذًمؽ 

اًمٌمء، واعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم اظمتالف اًم٘م٤مئٚملم إّن اهلل ضمًؿ، وسمٕمد هذا ي٠ميت اًمٗمّمؾ 

 اًمث٤مين---

ِم٤مر إًمٞمف سم٤محلَّس، سمٛمٕمٜمك أّن اًمتٞمٛمّٞم٦م إذن اعم٘مّدُم٦م إومم: ذم إصم٤ٌمت ُمقضمقد ٓ ي]

مج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد آؾمٓمقري اًمتجًٞمٛمل ي٘مقًمقن: إذا يم٤من اهلل ُمقضمقًدا ومال سمّد ُِمـ أن ُيِم٤مر 

إًمٞمف، وم٤مًمرازي هٜم٤م يريد أن يث٧ٌم هلؿ ذم وضمقد ُمقضمقد ٓ يِم٤مر إًمٞمف، يٕمٜمل ًمٞمس سم٤مًميورة 

، أي أّن اهلل ُمقضمقٌد إًمٞمف أن اعمقضمقد يِم٤مر إًمٞمف، ٓ شمقضمد ُمالزُم٦م سملم اًمقضمقد واإلؿم٤مرة

٥م اجلٝم٦م[-   ًَ  وهمػم طم٤مّل ذم اًمٕم٤مََل وٓ ُم٤ٌميـ قمـ اًمٕم٤مَل، سمَح

اًمث٤مُمـ  ومٜم٘مقل: اًمذي يدّل قمغم أّن هذه اعم٘مّدُم٤مت ًمٞم٧ًم سمدهيّٞم٦م وضمقٌه:--- ]اًمقضمف[

إّن ظمّمقُمٜم٤م ٓ سمّد هلؿ ُِمـ آقمؽماف سمقضمقد رء قمغم ظمالف طمٙمؿ احلس واخلٞم٤مل، 

  . هذا اًم٤ٌمب إُّم٤م اًمٙمراُمّٞم٦م أو احلٜم٤مسمٚم٦موذًمؽ ّٕن ظمّمقُمٜم٤م ذم 
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: وم٢مّٟم٤م إذا ىمٚمٜم٤م هلؿ: ًمق يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ُمِم٤مًرا إًمٞمف سم٤محَلّس )احِلّس(، ًمٙم٤من (0)ا الؽرامقةأمّ 

٤ًٌم، وأٟمتؿ ٓ شم٘مقًمقن سمذًمؽ، )ب( وإُّم٤م  ذًمؽ اًمٌمء: )أ( إُّم٤م أن يٙمقن ُمٜم٘مًًًم ومٞمٙمقن ُمريمَّ

ْٖمِر وا   حل٘م٤مرةأن يٙمقن همػَم ُمٜم٘مًؿ، ومٞمٙمقن ذم اًمّمِّ
ِ
ُمثَؾ اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل ٓ شمٜم٘مًؿ، وُمثَؾ اجلزء

سمٛمٕمٜمك أّن اًم٘مقل سم٤مإلؿم٤مرة إمم اهلل سم٤محلس اًمذي ٓ يتجزأ، وأٟمتؿ ٓ شم٘مقًمقن سمذًمؽ، ]

يًتٚمزم حمذوَريـ، وأٟمتؿ ٓ شم٘مقًمقن ُّبًم؛ إُّم٤م أن شم٘مقًمقا سم٠مّٟمف ُمٜم٘مًؿ وُمريم٥م وأٟمتؿ شمٜمٗمقن 

ن ذم اًمّمٖمر واحل٘م٤مرة ُمثؾ اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل ٓ ذًمؽ، وإُّم٤م أّٟمف يًتٚمزم أّٟمف همػم ُمٜم٘مًؿ ًمٙمٜمّف يٙمق

شمٜم٘مًؿ وُمثؾ اجلزء اًمذي ٓ يتجّزأ، وأٟمتؿ أيًْم٤م شمٜمٗمقن هذا اًمٌمء قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ٓطِمظ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، يٕمٜمل مم٤ّم ي١مظمذ قمغم اًمرازي وقمٜمد هذا اًمٙمالم ىم٤مًمقا: ] وشمٕم٤ممم[،

ر إّول )ىمّدؾم٧ْم ٟمٗمًف وقمغم يمّؾ قم٤مَل ويمّؾ ُمٜمّمػ!!! وهذا ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤مه قمٜمد اًمًّٞمد اًمّمد

اًمزيمّٞم٦م(؛ ي٠ميت سمدًمٞمؾ وسم٘مقل وسمرأي وسمٛمحتٛمالت ُم٤م يريده اخلّمؿ سم٠مومْمؾ مم٤ّم أشمك سمف 

اخلّمؿ سمٜمٗمًف، وسمدرضم٦م أىمؾ ومٕمؾ ذًمؽ إؾمت٤مذ اًمًٞمد اًمّمدر اًمث٤مين، أُّم٤م أظمرون ومال 

ي٘م٤مرٟمقن سمًم ي٠مشمقن سمف وسمًم يٗمٝمٛمقن ُِمـ سمحقث يمًم يٗمٝمٛمف اًمّمدر إّول وسمٕمده اًمّمدر 

ه قمـ اًمؽميمٞم٥م واًمت٠مًمٞمػ، وُمع هذا، وم٢مٟمف ًمٞمس سمّمٖمػم أو طم٘مػم، يناًمث٤م [ إّٟمف واطمد ُمٜمزَّ

وُمٕمٚمقم: أّن هذا اًمذي اًمتزُمقه مم٤م ٓ ي٘مٌٚمف احلَّس )احِلّس( واخلٞم٤مل، سمؾ ٓ ي٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ 

 أيًْم٤م؛ ّٕن اعمِم٤مر إًمٞمف سمح٥ًم احلَّس: 

                                                           

رة ُِمـ احلٜم٤مسمٚم٦م، يٕمٜمل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مؽمب إمم اًمٙمراُمّٞم٦م، مج٤مقم٦م (0) سمقن إمم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مؽم اًمٙمراُمٞم٦م هؿ ٟمًخ٦م ُمٓمقَّ

٦م، أن أٟم٧م شمٕمج٥م عم٤مذا أظمذهؿ اًمٍماخ واًمٕمقيؾ واًمتقطمش ذم ىمْمّٞم٦م رؤي٤م اًمٕملم؟!! اًمٙمراُمٞم٦م سمؾ هؿ يمراُمٞم

وهؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ أي ُمِمٙمٚم٦م ذم رؤي٤م اًمٕملم ذم أظمرة سمٙمّؾ إقمْم٤مء وسمٙمّؾ احلقاس وًمٙمّؾ إقمْم٤مء وًمٙمّؾ 

 احلقاس!!! ؾمٜم٘مرأ هذا إن ؿم٤مء اهلل وؾمٜمّٓمٚمع قمٚمٞمف-
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إْن طمّمؾ ًمف اُمتداد ذم اجلٝم٤مت وإطمٞم٤مز، يم٤من أطمد ضم٤مٟمٌٞمف ُمٖم٤ميًرا ًمٚمج٤مٟم٥م  )أ(

إذا ص٤مر ًمف اُمتداد ذم اجلٝم٤مت، يٕمٜمل يٛمتد جلٝم٦م اًمٞمٛمـ أو جلٝم٦م اًمِمًمل أو ًمألُم٤مم اًمث٤مين، ]

أو ًمٚمخٚمػ أو ًمألقمغم أو ًمألؾمٗمؾ وًمق جلٝم٦م واطمدة ُِمـ هذه ومّم٤مرْت ًمف ضمٝم٦م شمٖم٤مير اجلٝم٦م 

ٞمٛملم ًمٞمس سمٞم٤ًمر، قمٜمده أُم٤مم وإُم٤مم ًمٞمس سمخٚمػ، قمٜمده إظمرى، قمٜمده يٛملم وهذا اًم

ومقق واًمٗمقق ًمٞمس سمتح٧م، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أْن ٟم٘مقل: سم٠مّن اًمٞمٛملم هق ي٤ًمر واًمٞم٤ًمر هق يٛملم 

 [ وهذا يقضم٥م آٟم٘م٤ًمم ذم سمدهي٦م اًمٕم٘مؾ- وِّتتٚمط قمٚمٞمٜم٤م إُمقر وٟمٕمٓمؾ اًمٕم٘مقل؟!!

وٓ ذم اًمٞم٤ًمر وٓ وإْن َل ُيّمؾ ًمف اُمتداد ذم رء ُمـ اجلٝم٤مت، ٓ ذم اًمٞمٛملم  )ب(

ْٖمِر واحل٘م٤مرة، وإذا َل  ذم اًمٗمقق وٓ ذم اًمتح٧م، يم٤من ٟم٘مٓم٦م همػم ُمٜم٘مًٛم٦م، ويم٤من ذم هم٤مي٦م اًمّمِّ

يمًم يٌٕمد قمٜمدهؿ اًمتزام يمقٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مًٛم٦م، ُمع يمقٟمف قمٔمٞمًًم، همػم ُمتٜم٤مه ذم آُمتداد، ]

اصٗم٤مت ي٘مقل أن اًمتٞمٛمّٞم٦م: هق قمٜمده يد واٟمتٝمك إُمر!!! ُم٤م هل اًمٞمد؟!! ُم٤م هل ُمق

اًمٞمد؟!! ي٘مقل: يد ِّتتٚمػ قمـ سم٤مىمل إيدي وؾمٞم٤ميت اًمٙمالم قمـ هذا، أن ي٘مقل ًمٚمٙمراُمّٞم٦م: 

وإذا َل يٌٕمد قمٜمدهؿ اًمتزام يمقٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مًٛم٦م، وُمع هذا ومٝمق قمٔمٞمؿ وهمػم ُمتٜم٤مٍه ذم 

آُمتداد ًمٞمس ذم هم٤مي٦م اًمّمٖمر واحل٘م٤مرة، سمؾ هق قمٔمٞمؿ وهمػم ُمتٜم٤مه ذم آُمتداد وُمع هذا هق 

ًؿ!!! ومًمذا ٟم٘مقل هلؿ؟!! إذن شمتحّدصمقن قمـ اًمرّب اعمقضمقد اًمذي هق همػم ىم٤مسمؾ همػم ُمٜم٘م

ًمالٟم٘م٤ًمم وىمٚمٜم٤م: إذا يم٤من همػم ىم٤مسمؾ ًمالٟم٘م٤ًمم يًتٚمزم اًمّمٖمر واحل٘م٤مرة وُمع هذا ِّت٤مًمٗمقن 

احلس واخلٞم٤مل واًمٕم٘مؾ ومت٘مقًمقن: قمغم اًمرهمؿ ُِمـ أّٟمف همػم ُمٜم٘مًؿ ًمٙمـ خي٤مًمػ احلس 

تٜم٤مه ذم آُمتداد!!! إذن ظم٤مًمٗمتؿ احلّس واخلٞم٤مل واخلٞم٤مل واًمٕم٘مؾ وم٢مّٟمف قمٔمٞمؿ وهمػم ُم

واًمٕم٘مؾ، وهذا يٕمٜمل أّن إؿمٙم٤مًمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م: سم٠مّٟمف ٓ يقضمد رء قمغم ظمالف طمٙمؿ احلّس 

واخلٞم٤مل، ٟم٘مقل: أٟمتؿ أن اقمؽمومتؿ واؾمتٚمزم آؾمتدٓل ُمٕمٙمؿ إمم آقمؽماف وآىمرار 

ن إؿمٙم٤مًمٙمؿ سمقضمقد رء قمغم ظمالف طمٙمؿ احلس واخلٞم٤مل وقمغم ظمالف طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ، إذ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٔٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

قمٚمٞمٜم٤م سم٤مـمؾ واٟمتٝمك إُمر، سمٛمٕمٜمك أّٟمف إذ ًمق يم٤من وضمقد رء قمغم ظمالف طمٙمؿ احلس 

واخلٞم٤مل وُمدومقع ذم سمداِئِف اًمٕم٘مقل، ومٚمًمذا أٟمتؿ شم٘مقًمقن سمقضمقد رء قمغم ظمالف طمٙمؿ 

احلس واخلٞم٤مل واًمٕم٘مؾ؟!! ومٚمق يم٤من هذا ُمدومققًم٤م سمٌداِئِف اًمٕم٘مقل، ومٚمًمذا ىمٚمتؿ سمف واًمتزُمتؿ سمف 

قم٘مقًمٙمؿ سم٤مًمٌداه٦م؟!! ومًم داُم٧م قم٘مقًمٙمؿ َل شمدومٕمف سم٤مًمٌداه٦م، وم٠مُّم٤م أٟمتؿ ىمد وم٘مدشمؿ وَل شمدومٕمف 

قم٘مقًمٙمؿ، ًمٞمس قمٜمديمؿ قم٘مقل، وهذا هق اعمتقىمع ُِمـ مج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري، أو أّٟمف 

ومٕماًل ٓ يدومع سمٌداه٦م اًمٕم٘مقل، أو أّٟمٙمؿ وم٘مدشمؿ اًمٕم٘مقل ُمع أّٟمف ٓ يدومع  سمٌداِئِف اًمٕم٘مقل!!! 

دومقع سمٌداه٦م اًمٕم٘مقل أي سمقضمقد رء قمغم ظمالف طمٙمؿ احلس إذن هذا اًم٘مقل همػم ُم

واخلٞم٤مل ٓ يٛمٙمـ دومٕمف سمٌداِئِف اًمٕم٘مقل سمدًمٞمؾ أّٟمٙمؿ ىمٚمتؿ ُّبذا اًم٘مقل ومٚمق يم٤من ُمدومققًم٤م سمٌداِئِف 

اًمٕم٘مقل عم٤م ىمٚمتؿ سمف، وٟمحـ ٟم٘مقل سم٠مّٟمٙمؿ قمٜمديمؿ وًمق احلّد إدٟمك ُمـ اًمٕم٘مؾ وًمًتؿ 

[، ُمع أّن هذا اجلٛمع )يم٤من سمٌداه٦م اًمٕم٘مقلسمٛمج٤مٟملم وسمٗم٤مىمدي اًمٕم٘مقل، إذن هذا أٓ يدومع 

ذم سمداِئف اًمٕم٘مقل، ومٙمٞمػ طمٙمٛمقا سم٠مّن اًم٘مقل،   اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت، وُمدومقع هذا مجًٕم٤م( سملم

)سمٙمقٟمف شمٕم٤ممم همػم طم٤مل ]ذم اًمٕم٤مَل[، وٓ ُم٤ٌميـ قمٜمف سمح٥ًم اجلٝم٦م(، ُمدومقع ذم سمداِئف 

ٞمٕم٦م ي٤م أهؾ اإلؾمالم ي٤م يٕمٜمل هؿ ي٘مقًمقن: إّن ىمقًمٙمؿ ي٤م أؿم٤مقمرة ي٤م ُمٕمتزًم٦م ي٤م ؿماًمٕم٘مقل؟!! ]

أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، ىمقًمٙمؿ: إّن اهلل شمٕم٤ممم همػم طم٤مل ذم اًمٕم٤مَل وٓ ُم٤ٌميـ قمٜمف، ومٝمذا اًمٙمالم ُمدومقع 

ذم سمدائف اًمٕم٘مقل، سمدهي٦م اًمٕم٘مؾ شمرومض هذا، هذا يمالُمٙمؿ يٜم٤مذم احلس واخلٞم٤مل واًمٕم٘مؾ، 

ًمٙمؿ ومٜم٘مقل ًمٙمؿ: إذن وصٚمٜم٤م ُمٕمٙمؿ إمم ٟمٗمس اًمٜمتٞمج٦م أيًْم٤م، أٟمتؿ يمالُمٙمؿ وُمٌٜم٤ميمؿ وىمق

 [ أيًْم٤م خي٤مًمػ احلس واخلٞم٤مل واًمٕم٘مؾ!!!

: اًمذيـ اًمتزُمقا إضمزاء وإسمٕم٤مض، ومٝمؿ أيًْم٤م ُمٕمؽمومقن سم٠مّن ذاشمف شمٕم٤ممم وأّما احلـابؾة

خم٤مًمػ ًمذوات هذه اعمحًقؾم٤مت، وم٢مّٟمف شمٕم٤ممم ٓ ي٤ًموي هذه اًمذوات ذم ىَمٌقل آضمتًمع 

ّح٦م واعمرض، واحلٞم٤مة واعم ىمٚمٜم٤م: شمٞمٛمّٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م قت، ]وآومؽماق واًمتٖمػّم واًمٗمٜم٤مء واًمّمِّ
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سمرزظمّٞم٦م أىمرب ًمٚمٙمراُمّٞم٦م، واقمؽماوف قمغم اًمٙمراُمّٞم٦م وم٘مط سم٠مِّنؿ يمٞمػ ي٘مقًمقن هلل ضمقارح ُِمـ 

حلؿ ودم، رسّمًم يريد أن ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: إّن هلل يد آًمٞم٦م، ومتٙمقن هذه ُِمـ ُمٕمجزات اسمـ 

اًمتل شمتٙمّقن ُِمـ حلؿ  شمٞمٛمّٞم٦م، وىمد ايمتِمػ هذا ُم٤م ي٘م٤مرب اًمثًمٟمًمئ٦م قم٤مم، ومٝمق ٓ يريد اًمٞمد

اًمرازي [ إًذا ًمق يم٤مٟم٧م ذاشمف شمٕم٤ممم ُم٤ًموي٦م ًم٤ًمئر اًمذوات ذم هذه اًمّمٗم٤مت، ًَمِزَم ]ودم!!!

ي٠ميت سمدًمٞمؾ ًمٚمخّمؿ أومْمؾ مم٤ّم ي٘مقل سمف اخلّمؿ، سمٛمٕمٜمك أّٟمف ويمًم ي٘م٤مل: ًمق قمٍمَت وٟمٙمث٧َم 

 اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ووٖمٓم٧َم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م سمْم٤مهمٓم٦م أو ُمٙمٌس آزم، ومٝمؾ ؾمٞمخرج سمٜمٔمري٦م ومٞمٝم٤م ظمػم

وصّح٦م ومت٤مُمّٞم٦م، أو خيرج ُمٜمف يمالم يرشم٘مل إمم قمنم ُم٤م ي٘مقًمف اًمرازي، إمم واطمد سم٤معم٤مئ٦م مم٤ّم 

 [:  ي٘مقًمف اًمرازي؟!! ٓ دمد ذًمؽ!!!

 )وًَمِزم اًمتًٚمًؾ(- )أ( إُّم٤م اومت٘م٤مره إمم ظم٤مًمؼ آظمر، وقمغم هذا يٚمزم اًمتًٚمًؾ

ػم حمت٤مج( إمم )ب( أو يٚمزم اًم٘مقل سم٠مّن اإلُمٙم٤من واحلدوث همػم حُمِقج )همػم ُمٗمت٘مر وهم

 اخل٤مًمؼ، )وذًمؽ يٚمزم ُمٜمف ٟمٗمل اًمّم٤مٟمع(- 

ـَ آقمؽماف سم٠مّن ظمّمقصّٞم٦م ذاشمف، )اًمتل ُّب٤م اُمت٤مزت قمـ ؾم٤مئر  ومث٧ٌم: أّٟمف ٓ سُمّد هلؿ ُِم

هٜم٤م ٟم٠ًمل: ُم٤م هل ضمٝم٦م آظمتالف ذم اًمذوات(، ٓ يّمؾ اًمقهؿ واخلٞم٤مل إمم يمٜمٝمٝم٤م ]

صٗم٤مت اهلل قمـ صٗم٤مت اًمٕم٤مَل أو صٗم٤مت اعمخٚمقىم٤مت؟ هؾ يٛمٙمـ ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م أْن يرؿمدوٟم٤م إمم 

اًمٗمرق ذم اًمزي٤مدة أو ذم آظمتالف أو ذم اًمت٤ٌميـ أو ذم اًمٜم٘مٞمّم٦م اًمتل متٞمِّز صٗم٤مت اهلل قمـ 

اعمحًقؾم٤مت أو صٗم٤مت اعمخٚمقىم٤مت؟!! هؾ أؾمتٓمٞمع أن أُمٞمِّز هذا سم٤محلقاس أو احلّس أو 

سم٤مخلٞم٤مل أو سم٤مًمٕم٘مؾ؟!! ي٘مقًمقن: ٓ ضمقاب!!! وم٘مط ٟم٘مقل: إّن هذه ٓ شمِمٌف هذه، هذه ٓ 

شم٤ًموي هذه، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠مّن إرسمٕم٦م ٓ شم٤ًموي اًمثالصم٦م، وذًمؽ ّٕن اًمثالصم٦م ُمتٙمقٟم٦م ُمـ 

واطمد + واطمد + واطمد، سمٞمٜمًم إرسمٕم٦م ُمتٙمقٟم٦م ُِمـ واطمد + واطمد + واطمد + واطمد، إذ ًمق 
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ذا ُِمـ هذا، ًمٌ٘مل واطمد، وهمػمه٤م ُمـ أدًم٦م شمث٧ٌم سم٠مّن اًمثالصم٦م ٓ شم٤ًموي إرسمٕم٦م، أٟم٘مّمٜم٤م ه

إذن قمدم اًمت٤ًموي ذم اًمّمٗم٤مت مُتٞمَّز ومت٘مقل: هذا أسمٞمض وهذا أؾمقد وهذا أظمي وهذا 

أمحر، هذا ـمقيؾ وهذا ىمّمػم، هذا ؿمج٤مع وهذا ضم٤ٌمن، ومال سُمّد ُِمـ أن متّٞمز أُّم٤م سم٤محلّس أو 

ؾ قمٜمدك متٞمٞمز سملم صٗم٤مت اهلل وصٗم٤مت اعمخٚمقىم٤مت، صٗم٤مت سم٤مخلٞم٤مل أو سم٤مًمٕم٘مؾ، إذن ه

اًمٕم٤مَل واعمقضمقدات؟!! ي٘مقل: ٓ وم٘مط أىمقل: يقضمد اظمتالف سم٤مًمّمٗم٤مت، وذًمؽ اقمؽماف 

!!![ وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، سمثٌقت أُمر قمغم ظمالف ُم٤م ُيٙمؿ سمف اًمقهؿ وي٘ميض سمف اخلٞم٤مل

جلٝم٦م ًمٚمٕم٤مَل، وإن يم٤من وم٠مّي اؾمتٌٕم٤مد ذم وضمقد ُمقضمقد همػم طم٤مل ذم اًمٕم٤مَل وٓ ُم٤ٌميـ سم٤م

اًمقهؿ واخلٞم٤مل ٓ يٛمٙمٜمٝمًم إدراك هذا اعمقضمقد؟!! ]وم٠مّي اؾمتٌٕم٤مد--- هذا اؾمتٗمٝم٤مم 

 إٟمٙم٤مري، أي ومَتٙمِذُب دقمقايمؿ سم٤مؾمتٌٕم٤مد وضمقد ُمقضمقد همػم طم٤مل---!!![

وأيًْم٤م: ومٕمٛمدة ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أِّنؿ ُمتك متًٙمقا سمآي٦م أو سمخؼم يقهؿ فم٤مهره ؿمٞمًئ٤م 

طمقا سم٠مّٟم٤م ٟمث٧ٌم هذا اعمٕمٜمك هلل شمٕم٤ممم قمغم ظمالف ُم٤م هق صم٤مسم٧م ُِمـ إقمْم٤مء واجلقارح، ّس 

ًمٚمخٚمؼ، وم٠مصمٌتقا هلل شمٕم٤ممم وضمًٝم٤م قمغم ظمالف )سمخالف( وضمقه اخلٚمؼ، ويًدا قمغم ظمالف 

أيدي اخلٚمؼ، وُمٕمٚمقم أّن اًمٞمد واًمقضمف سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمروه مم٤ّم ٓ ي٘مٌُٚمف اخلٞم٤مل أو اًمقهؿ، 

سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم }اخلٞم٤مل، وم٠مّي اؾمتٌٕم٤مد ذم اًم٘مقل وم٢مذا قُمِ٘مؾ إصم٤ٌمت ذًمؽ قمغم ظمالف اًمقهؿ و

ُمقضمقد، وًمٞمس داظمؾ اًمٕم٤مَل وٓ ظم٤مرج اًمٕم٤مَل، وإن يم٤من اًمقهؿ واخلٞم٤مل ىم٤مسيـ قمـ 

 ؟!!{إدراك هذا اعمقضمقد

ْ شَمَرُه اًمُٕمُٞمقُن سمُِٛمَِم٤مَهَدِة آسَْمَّم٤مِر  ]أىمقل: ىم٤مل قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم )قمٚمٞمف اًمًالم(: ََل

ـْ َرَأشْمُف اًمُ٘مُٚمقُب 
ٌَْؾ يُمؾِّ َر  َوًَمٙمِ  وَماَل ُيَ٘م٤مُل: َر  سمَِحَ٘م٤مِئِؼ اإليًَمِن--- ىَم

ٍ
ٌَْٚمُف، َوسَمْٕمَد يُمؾِّ َر  ء   ٌء ىَم

ٍ
ء

ـٌ قَمٜمَْٝم٤م--- ؾَمِٛمٞمٌع َٓ   ٌء سَمْٕمَدُه--- ُهـَق ذِم  وَماَل ُيَ٘م٤مُل: َر  َٝم٤م هَمػْمُ ُُمَتًَمِزٍج ُِّب٤َم َوَٓ سَم٤مِئ  يُمٚمِّ
ِ
آؿَْمـَٞم٤مء
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َٗم٤مُت، َوَٓ سمِآًَم٦ٍم، سَمِّمػٌم َٓ  ُه اًمّمِّ دُّ ٌُُف آَْوىَم٤مُت، َوَٓ حَتُ ، َوَٓ شَمّْمَح ـُ
ِقيِف آََُم٤ميمِ سم٠َِمَداٍة، َٓ حَتْ

٤ًم إْذ َٓ  ٌََؼ آَْوىَم٤مَت يَمْقُٟمُف، َواًمَٕمَدَم ُوضُمقُدُه، َوآسْمتَِداَء َأَزًُمُف--- يَم٤مَن َرسمَّ ٜم٤َمُت، ؾَم ًِّ شَم٠ْمظُمُذُه اًم

ُٛمقٌع---[، ]َُمْرسُمقٌب، َوإهَل٤ًَم إْذ َٓ ُمَ  ًْ ًم٘مد طُمِرَم ٠ْمًُمقٌه، َوقَم٤معم٤ًَِم إْذ َٓ َُمْٕمُٚمقٌم، َوؾَمِٛمٞمَٕم٤ًم إْذ َٓ َُم

اًمٙمثػم ُِمـ اعمًٚمٛملم سم٥ًٌم شم٠مصمػمات اًمٓم٤مئٗمٞملم وسم٥ًٌم شم٠مصمػمات اًمتٞمٛمّٞم٦م طمرُمقا أٟمٗمًٝمؿ 

ُِمـ طم٘م٤مئؼ إُمقر ودمّٚمٞم٤مت احل٘م٤مئؼ قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م )ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ( وقمٜمد إُم٤مم 

اعم١مُمٜملم )ؾمالم اهلل قمٚمٞمف(، ٓطِمظ اًمرازي ُم٤مذا ي٘مقل؟!! ي٘مقل: إّن اهلل اعمقطمديـ أُمػم 

شمٕم٤ممم همػم طم٤مل ذم اًمٕم٤مَل وٓ ُم٤ٌميـ قمـ اًمٕم٤مَل سمح٥ًم اجلٝم٦م، وأُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤مذا ي٘مقل؟!! 

ـٌ   ي٘مقل: ُهـَق ذِم  َٝم٤م هَمػْمُ ُُمَتًَمِزٍج ُِّب٤َم ) يٕمٜمل همػم طم٤مل ذم اًمٕم٤مَل(، َوَٓ سَم٤مِئ  يُمٚمِّ
ِ
قَمٜمَْٝم٤م  آؿَْمـَٞم٤مء

)أي وٓ ُم٤ٌميـ قمـ اًمٕم٤مَل سمح٥ًم اجلٝم٦م(، ومٞم٘مقل اًمرازي ًمٚمٙمراُمّٞم٦م: ومٙمٞمػ طمٙمٛمقا سم٠مّن 

اًم٘مقل، )سمٙمقٟمف شمٕم٤ممم همػم طم٤مل ]ذم اًمٕم٤مَل[، وٓ ُم٤ٌميـ قمٜمف سمح٥ًم اجلٝم٦م(، ُمدومقع ذم 

سمداِئف اًمٕم٘مقل؟!! هذا اًم٘مقل اًمذي رومْمف اًمٙمراُمّٞم٦م هق ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم )ؾمالم اهلل 

 !!![ٌٜمك هق ُمٌٜمك أُمػم اعم١مُمٜملم )ؾمالم اهلل قمٚمٞمف(قمٚمٞمف(، هذا اعم

 ىم٤مًمقا: أهل التشبقه ]اًمقضمف[ اًمت٤مؾمع: إّن 

 ( اًمٕم٤مَل واًم٤ٌمري ُمقضمقدان- 0)

ًّٓ ذم أظمر أو ُم٤ٌميٜم٤ًم قمٜمف- 6)  (ويمؾ ُمقضمقديـ وم٢مُّم٤م أْن يٙمقن أطمدَّه٤م طم٤م

 ( ىم٤مًمقا: واًم٘مقل سمقضمقب هذا احلٍم ُمٕمٚمقم سم٤مًميورة- 4)

 حلٚمقل حم٤مل- ( ىم٤مًمقا واًم٘مقل سم٤م3)
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ٟمحـ ٟم٘مقل: ذم اًمرّد قمغم اعمِمٌٝم٦م يٕمّد ومتٕملمَّ يمقٟمف ُم٤ٌميٜم٤ًم ًمٚمٕم٤مَل سم٤مجلٝم٦م، ] )اًمٜمتٞمج٦م(:

ا قمغم اًمٙمراُمّٞم٦م  ٛم٦م، وم٤مًمرّد قمغم اًمتٞمٛمّٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد يٙمقن ردًّ ًِّ ا قمغم اعمج ي٘مٞمٜم٤ًم ردًّ

٤م سم٤محلٞمّ واًمتٞمٛمّٞم٦م  ز واجلٝم٦م- [، وُّبذا اًمٓمريؼ اطمتّجقا سمٙمقٟمِف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم خمتّمًّ

 : وأهل الدهر قالوا

 ( اًمٕم٤مَل واًم٤ٌمري ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمقضمقدان- 0)

 ( ويمؾ ُمقضمقديـ: )أ( وم٢مُّم٤م أْن يٙمقن وضمقدَّه٤م ُمًٕم٤م- 6)

 )ب( أو أطمدَّه٤م ىمٌؾ أظمر- 

ّٓ ًمِزم: )أ( إُّم٤م ىمدم اًمٕم٤مَل- )ب( أو 4) ( وحم٤مل أّن اًمٕم٤مََل واًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُمًٕم٤م وإ

 طمدوث اًم٤ٌمري---

اًمٕم٤مذ: إّن ُمٕمروم٦م أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف، أىمرب إمم اًمٕم٘مقل، ُمـ ُمٕمروم٦م ]اًمقضمف[ 

وىمد أصمٌتٜم٤م ُمع اًمٙمراُمّٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واًمدهرّي٦م واعمِمٌٝم٦م اؾمتح٤مًم٦م ادراك ذات اهلل شمٕم٤ممم، ]

احلس واخلٞم٤مل واًمقهؿ ًمٚمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م، وإذا اؾمتح٤مل ادراك اًمّمٗم٤مت، وم٤ٌمٕومم 

ٌِّ اؾمتح٤مًم٦م ادراك اًمذات ٝم٦م واوم٘مقٟم٤م قمغم أّن ُمٕمروم٦م أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف قمغم [، صمؿ اعمِم

 ظمالف طمٙمؿ احلس واخلٞم٤مل---

ًه٤م قمـ احلّٞمز واجلٝم٦م(، }ومٝمذه اًمدٓئؾ اًمٕمنمة: داًم٦م قمغم:  )يمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُُمٜمزَّ

 ، وذًمؽ هق مت٤مم اعمٓمٚمقب، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-  {)ًمٞمس أُمًرا يدومٕمف سيح اًمٕم٘مؾ(
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ـ أرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس ]أرؾمٓمق[ أّٟمف يمت٥م ذم أّول يمت٤مسمف ذم وٟمختؿ هذا اًم٤ٌمب: سمًم روي قم

، ىم٤مل {َُمـ أراد أْن ينَمَع ذم اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م، ومٚمٞمًتحدث ًمٜمٗمًف ومٓمرة أظمرى}اإلهلّٞم٤مت: 

وهذا اًمٙمالم ُمقاومؼ ًمٚمقطمل }}اًمِمٞمخ ]اسمـ ؾمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمرئٞمس[ )ريض اهلل قمٜمف(: 

ـْ }واًمٜمٌّقة، وم٢مّٟمف ذيمر ُمراشم٥م شمٙمّقن اجلًد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ ؾُماَلًَم٦ٍم ُِم َوًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإْلٟم٤ًمن ُِم

، وذًمؽ {صُمؿَّ َأْٟمَِم٠ْمَٟم٤مُه ظَمْٚمً٘م٤م آظَمرَ }ىم٤مل:  ، ومٚمًّم آل إُمر إمم شمٕمّٚمؼ اًمروح سم٤مًمٌدن{ـملِمٍ 

يم٤مًمتٜمٌٞمف قمغم أّن يمٞمٗمّٞم٦م شمٕمّٚمؼ اًمروح سم٤مًمٌدن، ًمٞمس ُمثؾ اٟم٘مالب اًمٜمٓمٗم٦م ُِمـ طم٤مل إمم طم٤مل، 

صُمؿَّ َأْٟمَِم٠ْمَٟم٤مُه ظَمْٚمً٘م٤م }ع اعمت٘مّدُم٦م، ومٚمٝمذا اًم٥ًٌم ىم٤مل: سمؾ هذا ٟمقع آظمر خم٤مًمػ ًمتٚمؽ إٟمقا

 - {آظَمرَ 

ويمذًمؽ اإلٟم٤ًمن: )أ( إذا شم٠مُّمؾ ذم أطمقال إضمرام اًمًٗمٚمّٞم٦م واًمٕمٚمقّي٦م وشم٠مُّمؾ 

هٜم٤م ذم إضمرام اًمٕمٚمقي٦م واًمًٗمٚمٞم٦م يتحّدث قمـ إضم٤ًمم، ذم ًصٗم٤مُت٤م، ومذًمؽ ًمف ىم٤مٟمقن، ]

، إذن ي٘مقل اًمت٠مُّمؾ ذم إضمرام اًمًٗمٚمٞم٦م قمـ اعمخٚمقىم٤مت، قمـ اعمقضمقدات، قمـ اًمٕم٤مَل

واًمٕمٚمقي٦م هذه اًم٘مقاٟملم واًمٜمٔمري٤مت واعم٘مّدُم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م واًمٕمٚمقم اعمتحّّمٚم٦م ُمـ 

 [-اعمحًقؾم٤مت وُمـ اخلٞم٤مل وُمـ اًمقهؿ، هذا اًمت٠مُّمؾ ًمف ىم٤مٟمقن

)ب( وم٢مذا أراد أن يٜمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم ُمٕمروم٦م اًمرسمقسمّٞم٦م، وضم٥م أن يًتحدث ًمٜمٗمًف ومٓمرة 

، {{ًج٤م( آظمر، سمخالف اًمٕم٘مؾ اًمذي اهتدى سمف إمم ُمٕمروم٦م اجلًًمٟمٞم٤متأظمرى، وقم٘ماًل )ِن

سمٛمٕمٜمك أّٟمف إذا شم٠مُمؾ ذم أطمقال اجلًًمٟمٞم٤مت وذم صٗم٤مُت٤م وم٢مّن ذًمؽ ًمف ىم٤مٟمقن، وم٢مذا أراد أن ]

يٜمت٘مؾ ُِمـ اجلًًمٟمٞم٤مت إمم ُمٕمروم٦م اًمرسمقسمّٞم٦م، ومٝمذه حتت٤مج إمم ىم٤مٟمقن آظمر، إمم ومٓمرة أظمرى، 

ؾ واًمتٗمٙمػم اًم٤ًمسمؼ، ومٝمق ُيت٤مج إمم اؾمتٕمداد وإمم ُتٞم١م إمم قم٘مؾ آظمر خيتٚمػ قمـ ذاك اًمٕم٘م

 [- وإمم ُم٘مّدُم٤مت
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ـْ ـمِلٍم ﴿}]أىمقل: وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ ؾُماَلًَم٦ٍم ُِم ﴾ 06َوًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإْلٟم٤ًمن ُِم

ًْمَٕمَٚمَ٘م٦َم ُُمْْمَٖم٦ًم ﴾ صُمؿَّ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اًمٜمُّْٓمَٗم٦َم قَمَٚمَ٘م٦ًم وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم ا04صُمؿَّ ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمْٓمَٗم٦ًم ذِم ىَمَراٍر َُمٙمِلٍم ﴿

ْقَٟم٤م اًْمِٕمَٔم٤مَم حَلًًْم صمُ  ًَ ٤ٌَمَرَك  ؿَّ َأْٟمَِم٠ْمَٟم٤مُه ظَمْٚمً٘م٤م آظَمرَ وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم اعمُْْْمَٖم٦َم قِمَٔم٤مًُم٤م وَمَٙم ـُ  اهللُ وَمَت ًَ َأطْم

 ظَمَٚمَ٘مفُ }ؾمقرة اعم١مُمٜمقن، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  {﴾03اخْل٤َمًمِِ٘ملَم ﴿
ٍ
ء ـَ يُمؾَّ َرْ ًَ ِذي َأطْم َوسَمَدَأ ظَمْٚمَؼ  اًمَّ

ـْ ـمِلٍم ﴿ اإْلٟم٤ًمن  َُمِٝملٍم ﴿2ُِم
ٍ
ـْ َُم٤مء ـْ ؾُماَلًَم٦ٍم ُِم َٚمُف ُِم ًْ اُه َوَٟمَٗمَخ ومِٞمِف ﴾ صُمؿَّ ؾَمقَّ 1﴾ صُمؿَّ ضَمَٕمَؾ َٟم

ـْ ُروطِمفِ  ْٛمعَ  ُِم ًَّ وَْمِئَدةَ  َوضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًم ْٕ سَْمَّم٤مَر َوا ْٕ اًمًجدة[، {﴾1ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمِْمُٙمُروَن ﴿ َوا

، إذن شمًقي٦م ِّتتٚمػ قمـ اخلٚمؼ "صمؿ ؾمقاه": وهٜم٤م ىم٤مل "صمؿ أٟمِم٠مٟم٤مه ظمٚمً٘م٤م آظمر"هٜم٤مك ىم٤مل: ]

اًم٤ًمسمؼ، ِّتتٚمػ قمـ شمٚمؽ اعمراطمؾ، إذن ؾمقاه وٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف؛ أي أٟمِم٠مه ظمٚمً٘م٤م آظمر، 

 [-إذن اٟمت٘مؾ ُِمـ اًمٕم٤مَل اًمًٗمكم إمم اًمٕم٤مَل اًمٕمٚمقي، إمم قم٤مَل اًمرسمقسمٞم٦م، إمم قم٤مَل اعمٕمٜمك

،اعم٘مّدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  اًمتقومٞمؼ]صمؿ ىم٤مل اًمرازي[: وهذا آظمر اًمٙمالم ذم هذه اعم٘مّدُم٦م، وسم٤مهلل 

ًمٞمس يٚمزم ُمـ ٟمـٗمل }وأّٟمف:  ،{ًمٞمس يمّؾ ُمقضمقد ُي٥م أن يٙمقن ًمف ٟمٔمػم وؿمٌٞمف}ذم أّٟمف: 

اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمثـ٦م: ذم اظمتالف اًم٘م٤مئٚملم سم٠مّن اهلل  .:--{اًمٜمٔمػم واًمِمٌٞمف، ٟمٗمل ذًمؽ اًمٌمء

اًم٘مًؿ إّول: ُم٤مت، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ]ضمًؿ:--- ومٝمذا مت٤مم اًمٙمالم ذم اعم٘مدّ 

ه قمـ اجلًٛمّٞم٦م  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين[: ذم شم٘مرير اًمدٓئؾ اًمًٛمٕمّٞم٦م قمغم أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ُمٜمزَّ

 اهللُ ىُمْؾ ُهَق }واحلٞمز واجلٝم٦م، ويدل قمٚمٞمف وضمـقه ]طُمَج٩م[: احلّج٦م إومم: ىمقًمف شمٕمـ٤ممم: 

َٛمُد ﴿ اهللُ﴾ 0َأطَمٌد ﴿ ْ ُيقًَمْد ﴿6اًمّمَّ ْ َيٚمِْد َوََل ْ َيٙمُ 4﴾ ََل  ---{﴾3ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمٌد ﴿﴾ َوََل

ي٤م }}احلدي٨م اعمِمٝمقر: وهق ُم٤م روي أّن قِمٛمران سمـ احلُّملم، ىم٤مل:  احلّج٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنم:

يم٤من اهلل، وَل }أّول إُمر، وم٘م٤مل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[:   رؾمقل اهلل، أظمؼمٟم٤م قمـ

٤م سم٤محلّٞمز واجلٝم٦م، ، وىمد دًّمٚمٜم٤م ُمراًرا يمثػمة قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم ًمق يم٤من {{{يٙمـ ُمٕمف رء خمتّمًّ
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قمنم:  احلّج٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، ًمٙم٤من ذًمؽ احلّٞمز ؿمٞمًئ٤م ُمقضمقًدا ُمٕمف، وذًمؽ قمغم ٟم٘مٞمض هذا اًمٜمص

 ُروي أّن اًمرؾمقل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[---

 واقمٚمؿ: إّن هذه اًمقضمقه ]احلُج٩م[ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م، سمٕمْمٝم٤م ىمـقي، وسمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ،

آن وإظم٤ٌمر دٓئؾ يمثػمة شمدّل قمغم شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم ويمٞمٗمًم يم٤من إُمر وم٘مد صم٧ٌم أّن ذم اًم٘مر

ٓطِمظ: سمدأ سم٤مًمٗمّمؾ اًمث٤مين وسمٕمٜمقان شم٘مرير اًمدٓئؾ قمـ احلّٞمز واجلٝم٦م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، ]

اًمًٛمٕمٞم٦م قمغم أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمّزه قمـ اجلًٛمٞم٦م واحلٞمز واجلٝم٦م واٟمتٝمك ذم يمالُمف ىم٤مل: 

ة  شمدّل قمغم أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمّزه قمـ وىمد صم٧ٌم أّن ذم اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر دٓئؾ يمثػم

اجلًٛمٞم٦م واحلّٞمز واجلٝم٦م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ اضمٚمٌقا زم ُمّرة واطمدة اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م سمدأ 

سمٌمء واٟمتٝمك سم٤مًمٌمء ٟمٗمًف، ومٌحقصمف قم٤ٌمرة قمـ ؿمٌٙم٦م قمٜمٙمٌقشمٞم٦م!!! ويم٠مّٟمًم قمٜمده ُمٕمجزة ىمد 

ذا اًمٕمٍم!!! سمحقصمف قم٤ٌمرة قمـ ُمت٤مه٦م قمٚمؿ ُمًًٌ٘م٤م سم٤مًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمّٞم٦م اًمتل اؾمتحدصم٧ْم ذم ه

وأٟم٧م اذه٥م واًمت٘مط ُمـ هٜم٤م أو ُمـ هٜم٤م أو ُمـ هٜم٤م واطمٙمل وشمؼّمع سم٠مّن هذا ىمقل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م 

وي٠ميت اًمٖمػم ي٘مقل هذا ًمٞمس ىمقل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وي٠ميت صم٤مًم٨م ي٘مقل سم٘مقل آظمر وهٙمذا راسمع 

إؾمٓمقري!!!  وظم٤مُمس وقم٤مذ وإمم اعم٤مئ٦م وإًمػ يمًم هق طم٤مل اًمتٞمٛمّٞم٦م ومج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد

ومٛمٜمٝمجف وُمٜمٝم٩م ُمـ شمٌٕمف قم٤ٌمرة قمـ ُمٜمٝم٩م اًمت٘م٤مـمل ؾمقاء هٜم٤م أو طمتك ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل!!! 

٧ٌّم ومٕماًل ُم٤م هل اعمّم٤مدر  اعمٗمؽمض يمّؾ شمٞمٛمل إذا يم٤من قم٤معم٤ًم ُمـ سمداي٦م إُمر قمٚمٞمؽ أن يث

اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ]اًم٘مًؿ إّول: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م[: ذم إىم٤مُم٦م  !!![واعمراضمع اًمتل يرضمع هل٤م

ٌَت٦َّم:--- اًمٗمّمؾ اًمراسمع ]اًم٘مًؿ إّول:  اًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمّٞم٦م قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس سمٛمتحّٞمز اًم

اًمٗمّمؾ اًمراسمع[: ذم إىم٤مُم٦م اًمؼماهلم قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس خمتّم٤ًم سمحٞمز وضِمٝم٦م)]اجلٝم٦م[سمٛمٕمٜمك: 

ويدل قمٚمٞمف وضمقه:--- اًمٗمّمؾ  سم٤محلس سم٠مّٟمف هٝمٜم٤م أو هٜم٤مك(: أٟمف يّمح أن يِم٤مر إًمٞمف

٤م اخل٤مُمس]اًم٘مًؿ إّول:  ٌَف اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم يمقٟمف شمٕم٤ممم خمتّمًّ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس[: ذم طمٙم٤مي٦م اًمُِم
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سم٤محلّٞمز واجلٝم٦م--- اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس ]اًم٘مًؿ إّول: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس[: ذم اًمرّد قمغم 

 اًمٙمراُمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم ضمًؿ، )سمٛمٕمٜمك يمقٟمف شمٕم٤ممم همٜمًٞم٤م قمـ اعمحؾ ىم٤مئًًم سم٤مًمٜمٗمس(:--

ذم شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت ُِمـ إظمٌـ٤مر  (:الؼسم الثاين )من كتاب أشاس التؼديس

وأيـ٤مت: اًمٗمّمؾ إّول: ذم اصم٤ٌمت اًمّمقرة: ]ُمقرد سمحثٜم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ طمٞم٨م ذيمر هٜم٤م 

[، اًمٗمّمؾ {رأي٧م رِّّب ذم أطمًـ صقرة}اًمرازي أظم٤ٌمر قمديدة ُمٜمٝم٤م ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس 

اًمث٤مين: ذم ًمٗمظ اًمِمخص، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ذم ًمٗمظ اًمٜمٗمس، اًمٗمّمؾ اًمراسمع: ذم ًمٗمظ 

اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس: ذم ًمٗمظ اًمٚم٘مـ٤مء، اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس: ذم ًمٗمظ اًمٜمـقر، اًمٗمّمؾ  ًمّمٛمد،ا

اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ: ذم اًم٘مـرب، اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمـع: ذم اعمجلء واًمٜمزول،  اًم٤ًمسمع: ذم احلج٤مب،

اًمٗمّمؾ اًمٕم٤مؿمـر: ذم اخلروج واًمؼموز واًمتجكم واًمٔمٝمقر، اًمٗمّمؾ احل٤مدي قمنم: ذم 

ء واًمتٌٕمٞمض، شمٕم٤ممم اهلل قمٜمف قمٚمًقا يمٌػًما، اًمٗمّمؾ اًمٔمقاهر اًمتل شمقهؿ يمقٟمف ىم٤مسماًل ًمٚمتجزي

، اًمٗمّمؾ {أهلؿ أرضمؾ يٛمِمقن ُّب٤م}اًمث٤مين قمنم: ذم اجلقاب قمـ اؾمتدٓهلؿ سم٘مقًمف شمٕمـ٤ممم: 

اًمث٤مًم٨م قمنم: ذم اًمقضمف، اًمٗمّمؾ اًمراسمع قمنم: ذم اًمٕملم، اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس قمنم: ذم اًمٜمٗمس، 

ت اًم٘مٌْم٦م، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس قمنم: ذم اًمٞمـد، اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع قمنم: ذم إصم٤ٌم

اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع قمنم: ذم إصم٤ٌمت  قمنم: ذم ُم٤م متًٙمقا سمف ذم إصم٤ٌمت اًمٞمديـ هلل قمـز وضمـؾ،

اًمٞمٛملم هلل شمٕم٤ممم، اًمٗمّمؾ اًمٕمنمون: ذم اًمٙمػ، اًمٗمّمؾ احل٤مدي واًمٕمنمون: ذم اًمًـ٤مقمد، 

اًمٗمّمؾ اًمث٤مين واًمٕمنمون: ذم اإلصـٌع، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون: ذم إٟم٤مُمؾ، اًمٗمّمؾ 

راسمع واًمٕمنمون: ذم اجلٜم٥م، اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس واًمٕمنمون: ذم اًمًـ٤مق، اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اًم

واًمٕمنمون: ذم اًمرضمؾ واًم٘مدم، اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون: ذم اًمْمحؽ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ 

واًمٕمنمون: ذم اًمٗمـرح، اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون: ذم احلٞمـ٤مء، اًمٗمّمؾ اًمثالصمقن: ذم ُم٤م 

٤ممم، اًمٗمّمؾ احل٤مدي واًمثالصمقن: ذم يمالم يمكم ذم أظم٤ٌمر يتٛمًٙمقن سمف ذم إصم٤ٌمت اجلٝم٦م ًمٚمـف شمٕم
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أطم٤مد، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين واًمثالصمقن: ذم أّن اًمؼماهلم اًمٕم٘مـٚمّٞم٦م إذا ص٤مرت ُمٕم٤مرو٦م سم٤مًمٔمقاهر 

  اًمٜم٘مٚمٞم٦م، ومٙمٞمػ يٙمقن احل٤مل ومٞمٝم٤م؟

الؼسم ذم شم٘مرير ُمذه٥م اًمًٚمػ:---  ن كتاب أشاس التؼديس(:الؼسم الثالث )مِ 

ذم سم٘مٞم٦م اًمٙمالم ذم هذا اًم٤ٌمب: اًمٗمّمؾ إّول: ذم الرابع )من كتاب أشاس التؼديس(: 

ؿ هؾ يقصػ سم٠مّٟمف ُمِمتٌف أم ٓ؟ ًِّ  طمٙمؿ ذيمر هذه اعمتِم٤مُّب٤مت، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ذم أّن اعمَُج

٤م سمجٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م هؾ ُيٙمؿ  اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ذم أن َُمـ ُيث٧ٌُِم يمقَٟمف شمٕم٤ممم ضمًًًم ُمتحّٞمًزا خمتّمًّ

 -ه أم ٓ؟!سمٙمٗمر

 : {رأيت رّّب يف أحسن صورة}: خز ابن عباس 8اخلطوة

ُم٤م زال اًمٙمالم ذم ُمقرد اًمٌح٨م ُمع أؾم٤مـمػم شمٞمٛمّٞم٦م ذم ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس ذم رؤي٤م اًمٕملم، 

وًمٜمٕمِرف هٜم٤م أصؾ اعمٓمٚم٥م اًمذي ٟم٤مىمِمف ورّد قمٚمٞمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وؾمٜمٕمرف ؿمٌٙم٦م وُمت٤مه٤مت 

طَمِْمِق اًمٙمالم اًمذي طمِم٤م سمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يمت٤مسَمف، يمًم هل قم٤مدشمف ذم يمّؾ ُم٤م يٙمت٥م أو ُيٜم٥ًم إًمٞمف، 

ر: ٟمح ـ ٟمتٕم٤مُمؾ أن ُمع اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يمِمخص ويمٕمٜمقان؛ ّٕن اًمٙمت٥م ؾمّجٚم٧م ٟم٘مقل وٟمٙمرِّ

سم٤مؾِمٛمف ًمٙمٜمّٜم٤م ٟمٕمت٘مد وٟمرضّمح أّن ضُمّؾ ُم٤م ُٟم٥ًم إًمٞمف هق َل يّمدر ُمٜمف أصاًل ومٚمذًمؽ ٟم٘مقل: 

همٗمر اهلل ًمف إْن يم٤من يمّؾ هذا اًمٙمالم ىمد دؾّمف وٟمًٌف إًمٞمف اعمدًّم٦ًم ُمـ أشم٤ٌمقمف، ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ 

ت، ٟمريد أْن ٟمؼمئ اًمذُّم٦م أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مّٟمٜم٤م ٟمحـ؟!! ٟمحـ ٟمريد أْن ٟمدومع اًمِمٌٝم٤م

ؾمٕمٞمٜم٤م ُِمـ أضمؾ اي٘م٤مف ٟمزيػ اًمدُم٤مء، اًمت٘مٚمٞمؾ ُِمـ ٟمزيػ اًمدُم٤مء، اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٖمرير 

سم٠مسمٜم٤مئٜم٤م وأقمزائٜم٤م ُِمـ اًمًٜم٦ّم وُِمـ اًمِمٞمٕم٦م، ُِمـ أهؾ اًمٕمراق وُِمـ همػم أهؾ اًمٕمراق، ُِمـ 

، قمٜمدٟم٤م، ٟمريد أن ٟمريض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممماعمًٚمٛملم هٜم٤م أو ُِمـ اعمًٚمٛملم هٜم٤مك، ٓ ومرق 

 ومٝمق ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمغم اجلٝمٛمّٞم٦م سم٤مًمرد قمغم اًمرازي، وهٜم٤م أُمران:
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ومتٌلّم أّن اًم٘م٤ميض ًمٞمس ُمٕمف ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ذم رواي٦م }ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:  األمر األّول:

ّٓ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآي٦م اًمٜمجؿ، وىمقل اسمـ قم٤ٌمس ىمد مجٕمٜم٤م أًمٗم٤مفمف، وم٠مسمٚمغ ُم ٤م ي٘م٤مل اًمٞم٘مٔم٦م إ

عمِـ ُيث٧ٌِم رؤي٦م اًمٕملم: إّن اسمـ قم٤ٌمس أراد سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم ًمقضمقه: أطمده٤م--- 

 - (0){واًمث٤مين--- اًمث٤مًم٨م--- اًمقضمف اًمراسمع--- اًمقضمف اخل٤مُمس---

طم٥ًم ُمراضمٕمتل واـمالقمل اإلمج٤مزم قمغم أيمثر ُم٤م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م، أقول: 

ٞمٛمّٞم٦م ُيَٕمؼّم ومٞمٝم٤م قمـ رأيف واظمتٞم٤مره سمقوقح وم٢ميّن َل أضمد أووح ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة قمٜمد اسمـ شم

وسمٞم٤من ذم ُم٠ًمًم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ أو ُمقرد ُِمـ اعمقارد، وًمٜم٤م قمقدة هلذه اًمٕم٤ٌمرة ذم أؾمٓمقرة 

رسمًم يقضمد ذم ُمقوع آظمر ُمـ سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ًمٙمـ طم٥ًم ُمًت٘مّٚم٦م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، 

ٞمٝم٤م قمـ رأيف، وُمع هذا اـمالقمل وُمراضمٕمتل ومٚمؿ أضمد أووح ُِمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمتل قمؼّم وم

ؾمٜمرى ُم٤مذا ي٘مقل اًمتٞمٛمّٞم٦م؟ وُم٤مذا ي٘مقل اجلٝم٤مل أشم٤ٌمع شمٞمٛمّٞم٦م؟!! وؾمتٕمرف ردود اًمتٞمٛمّٞم٦م قمغم 

ُم٤م ٟم٘مقًمف قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة واًمتل هل رسمًم اًمقطمٞمدة اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م شمٕمٌػم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م قمـ رأيف 

٤مت وُمٌٜم٤مه، ٓطمظ يمت٤مب ـمقيؾ وقمريض، رسمًم يّمؾ ٔٓف اًمّمٗمح٤مت، وهذه اًمّمٗمح

هؿ ي٘مٞمدوِن٤م ويْمٕمقِن٤م طم٥ًم ُم٤م يِمتٝمقن ُمـ شمدًمٞمس وشمٖمرير سم٤مٔظمريـ، وم٠مووح ُم٤م ىم٤مًمف 

هق ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة، وقمٜمدُم٤م شمْمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ دائرة اًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من واحلّج٦م، طمتك هذه اًمٕم٤ٌمرة 

ؾمٞمٜمٙمروِن٤م أؿمّد إٟمٙم٤مر، وأٟم٧م ىم٤مرن هذا اًمٓمرح واًمْمح٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمٕم٘مؾ اًمٗم٤مرغ ٓسمـ 

 !!! ٤مه ُِمـ إمج٤مل ذم يمت٤مب أؾم٤مس اًمت٘مديس ًمٚمٗمخر اًمرازيشمٞمٛمّٞم٦م ُمع ُم٤م ذيمرٟم

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م- 611: ص2س اجلٝمٛمٞم٦م، جسمٞم٤من شمٚمٌٞم (0)
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ورشّمٌتف قمغم أرسمٕم٦م : (0){أؾم٤مس اًمت٘مديس}ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي ذم  األمر الثاين:

ه قمـ اجلًٛمّٞم٦م واحلٞمِّز، اًم٘مًؿ  أىم٤ًمم: اًم٘مًؿ إّول: ذم اًمدٓئؾ اًمداًم٦م قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم ُمٜمزَّ

اٟمتٌف قمٜمقان اًم٘مًؿ اًمث٤مين: شم٠مويؾ وأيـ٤مت، ]اًمث٤مين: ذم شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت ُمـ إظمٌـ٤مر 

اعمتِم٤مُّب٤مت ُمـ إظم٤ٌمر وأي٤مت، وم٤مٔن أؾم٠مل: ُم٤م هق قمٛمؾ اًمرازي ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ 

يمت٤مسمف أؾم٤مس اًمت٘مديس؟ شم٘مقل: قمٛمٚمف شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت ُمـ إظم٤ٌمر وأي٤مت، ّٕٟمف يريد 

ًمتجًٞمؿ واًمتٛمثٞمؾ، إذن اًمرازي اًمت٘مديس واًمتٜمزيف هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٓ يريد اًمتِمٌٞمف وا

هٜم٤م أشمك سم٤مٕظم٤ٌمر اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين ُمتِم٤مُّب٦م واًمتل حتت٤مج إمم شم٠مويؾ، ومٕمٛمؾ قمغم شم٠مويٚمٝم٤م 

وٛمـ أـمروطم٤مت وشمٗمًػمات وحمتٛمالت، وهٜم٤م ؾم١مال آظمر: ومٝمؾ اًمرازي ذم ُم٘م٤مم اًمتٛمٞمٞمز 

 سملم إظم٤ٌمر وأن هذا ُمتِم٤مسمف وهذا حمٙمؿ، أو أّٟمف ذم ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت وضمقب اًمٚمجقء إمم

اًمت٠مويؾ، أو أّٟمف وم٘مط ذم ُم٘م٤مم شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت، ومٗمل طم٤مًم٦م قمدم اًمت٘مديس وقمدم اًمتٜمزيف 

ُي٥م اًمت٠مويؾ، وهٜم٤م ي٠ميت إمم اعمتِم٤مُّب٤مت اًمتل وردت ذم إظم٤ٌمر وأي٤مت، وي٘مقل: يمٞمػ 

ٟم١مول هذا؟ إذا يم٤مٟم٧م ٓ حتٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل، ُم٤م هق شم٠مويٚمٝم٤م؟ وُي٤مول أن ي٠ميت سمٙمؾ 

أشمك ُّب٤م اعمجًٛم٦م واعمِمٌٝم٦م وي١موهل٤م، إذن هق ًمٞمس ذم ُم٘م٤مم اؾمتدٓل وسمٞم٤من  اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل

ؽ سم٤مًمت٠مويؾ؟!! هؾ هق ذم ُم٘م٤مم  ًّ ؽ سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل أو ٟمتٛم ًّ وسمره٤من، قمغم أّٟمف هؾ ٟمتٛم

إصم٤ٌمت صح٦م رواي٦م أو قمدُمٝم٤م؟!! هؾ هق ذم ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت أّن اًمرواي٦م روي٧م قمـ اًمًٞمدة 

٤مس )ريض اهلل قمٜمٝمًم( أو قمـ همػمَّه٤م؟!! ًمٞمس هذا قم٤مئِم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( أو قمـ اسمـ قمٌ

قمٛمٚمف هٜم٤م، وإّٟمًم قمٛمٚمف اًمت٠مويؾ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمرواي٤مت صحٞمح٦م وشم٤مُّم٦م وواردة وصم٤مسمت٦م 

اًمّمدور واًمقرود قمٜمد اجلٛمٞمع أو قمٜمد اًمٌٕمض، وهق ُي٤مول أن يًتققم٥م يمؾ ُم٤م ورد ذم 

                                                           

وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ صٗمح٤مت، ]سمتح٘مٞمؼ: أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت  00أؾم٤مس اًمت٘مديس، ص (0)

 إزهرّي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة[-



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٖٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

اًمٗمّمؾ واًمثالصمقن:[  [: ]وومٞمف ومّمقل: اًمٗمّمؾ إّول:--- اًمٗمّمؾ اًمث٤ميناًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم

اقمَٚمؿ: أّن هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُم٤م وردت ذم اًم٘مرآن، ًمٙمٜمٝم٤م واردة ذم  إّول: ذم إصمٌــ٤مت اًمّمــقرة:

إظم٤ٌمر، ]قمٜمدُم٤م ُي٤مضمجؽ اًمتٞمٛمّٞم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمًتح٤ٌمت واعم٤ٌمطم٤مت واًمقاضم٤ٌمت وشمٕمٔمٞمؿ 

 اًمِمٕم٤مئر، ومٕمٜمدُم٤م يتحدث ًمؽ سم٤مًم٘مرآن وأن يٙمقن اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن، وم٘مؾ ًمف: أٟم٧م أول

ُمٌتدع، ومٕمٜمقان اًمّمقرة هلل ٓ وضمقد هل٤م ذم اًم٘مرآن، وأٟم٧م ٟم٤مىمِم٧م وىمتٚم٧م قمغم قمٜمقان 

اًمّمقرة، وهل ٓ وضمقد هل٤م ذم اًم٘مرآن، سمؾ شمقضمد ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، شمقضمد ذم 

إؾم٤مـمػم اهلٜمدي٦م واهلٜمدوؾمٞم٦م واًمٌقذي٦م واًمّم٤مسمئٞم٦م واحلّراٟمٞم٦م، ًمٙمـ صقرة ٓ شمقضمد ذم 

سمٕمد ذًمؽ يمّٗمر اًمِمٞمٕم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمّمقومٞم٦ّم اًم٘مرآن، اسمح٨م قمـ أصؾ ُم٤م قمٜمدك و

وهمػم ه١مٓء ُمـ اعمًٚمٛملم وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م، وُمـ همػم اعمًٚمٛملم، اٟمٔمر إمم أصؾ إومٙم٤مر 

واعمٕمت٘مدات اًمتل شمٕمت٘مد ُّب٤م، ٓ ٟمحٙمل ؿمٞمًئ٤م إٓ سم٤مًمدًمٞمؾ وهذا ُمـ اًمدًمٞمؾ، ومٕمٜمقان صقرة 

٦م؟!! ٟمحـ هٜم٤م ذم ُم٘م٤مم آطمتج٤مج قمغم اهلل ٓ شمقضمد ذم اًم٘مرآن ومٛمـ أيـ اسمتدقمتٝم٤م ي٤م سمـ شمٞمٛمٞمّ 

ؽ سم٤مًم٘مرآن  ًّ اجلٝم٤مل اًمذيـ ُيتّجقن قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ، ًمٞمس أيمثر ُمـ هذا، ًمٙمـ ٟمحـ ٟمتٛم

ؽ سم٤مًمًٜم٦ّم!!![: ًّ  وٟمتٛم

أّن }ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌّل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( )أّٟمف ىم٤مل(:  اخلز األّول:

ٛم٦م قمـ أِّب هريرة )ريض اهلل قمٜمف( قمـ ، وروى اسمـ ظُمَزي{اهلل شمٕم٤ممم  ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف

ٓ ي٘مقًمـ أطمديمؿ ًمٕمٌده: ىمٌح اهلل }اًمٜمٌل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( أّٟمف ىم٤مل: 

ٌََف وضمَٝمَؽ )وم٢مّن اهلل ظمٚمَؼ آدَم قمغم صقرشمف( ، ]إذا ووم٘مٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم {وضمَٝمَؽ، ووضْمَف ُمـ أؿم

٤مب ذم اًمتقطمٞمد قم٤مدة ؾمٜمتحدث قمـ اسمـ ظمزيٛم٦م وهق ُمـ أئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري، ًمف يمت

ُم٤م يٕمتٛمد قمٚمٞمف اًمرازي، وهق ٟم٤مفمر إمم ُم٤م ذيمره اسمـ ظمزيٛم٦م، ـمًٌٕم٤م ٟمتحدث قمـ اسمـ ظمزيٛم٦م 

وم٘مط ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م وهق سمح٨م اًمتقطمٞمد، أُّم٤م ذم سمح٨م ُم٘م٤مم آظمر ًمف ظمّمقصّٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م 
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وُمٜمزًم٦م وٟمزاه٦م وقمٜمده إيًمن، ويمًم ىمٚمٜم٤م: ُم٤م دام ٓ شمقضمد اًمٕمّمٛم٦م قمٜمدهؿ، ومٜمجد إظمٓم٤مء 

حدث قمـ هذا إذا سم٘مٞم٧م احلٞم٤مة وسم٘مٞمٜم٤م، وؾمٜمتحدث قمٜمف سم٠مّٟمف شم٤مب وشمراضمع قمـ وؾمٜمت

ُمٜمٝمجف أو قمـ ُمذهٌف أو ُمٕمت٘مده أو ومٙمره، قمـ ُم٤م يمتٌف ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد أو ذم همػم ُم٤م 

ذيمره، واًمرازي قم٤مدة ُم٤م يٜم٘مؾ قمٜمف أو يٜمٔمر ًمف ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م، وهق ُمٕم٤مس ًمف[، 

، {قمغم صقرشمف}ف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( واجلقاب، اقِمَٚمْؿ: أّن اهل٤مء ذم ىمقًمف )قمٚمٞم

ُُيتٛمؾ أن يٙمقن قم٤مئًدا إمم رء همػم صقرة آدم )قمٚمٞمف اًمًالم( وهمػم اهلل )شمٕم٤ممم(، وُُيتٛمؾ 

أن يٙمقن قم٤مئًدا إمم آدم، وُيتٛمؾ ]ٓطِمظ ٓ يقضمد إًمزام، سمؾ هق اطمتًمل ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م، 

٤ًٌم وهق إىمرب، وشمقضمد ُمٕم٤مٍن يمثػمة ًمٚمت٠مويؾ، ويمؾ ؿمخص يٕمت٘مد سم٤معمٕمٜمك اًم ذي يراه ُمٜم٤مؾم

ويمؾٌّ طم٥ًم ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ ىمرائـ وإؿم٤مرات شمدل قمغم اعمٕمٜمك اعمراد، واعمحؽ سمٞمٜمٜم٤م أّٟمٜم٤م ٓ 

ٟمّمؾ إمم هتؽ اًمت٘مديس واًمتٜمزيف، اعمحؽ أن شمٜمت٘مؾ ُمـ قمٜمقان اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف إمم 

٤مت قمٜمقان اًمت٘مديس واًمتِمٌٞمف، اجلٝمٛمٞم٦م هؿ اعمٜمزهقن واعم٘مدؾمقن ًمٚمذات اإلهلٞم٦م واًمّمٗم

اإلهلٞم٦م، واًمتٞمٛمّٞم٦م هؿ أهؾ اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ واهلتؽ ًمٚمت٘مديس واًمتٜمزيف اإلهلّل، إذن 

ؾًم٤م ًمف شمٕم٤ممم،  ًه٤م هلل وُم٘مدِّ اًمرازي ويمؾ أهؾ اًمت٘مديس واًمتزيف يريدون ُمٜمؽ أن شمٙمقن ُمٜمزِّ

ًمذات اهلل وصٗم٤مت اهلل، ُم٤م هق قمٛمٚمؽ؟ إذا أشم٤مك اعمتِم٤مسمف ذم أي٤مت أو اًمرواي٤مت قمٚمٞمؽ أن 

قمغم طم٘مٞم٘متف اًمٔم٤مهري٦م وسمًم هق فم٤مهر ُمٜمف، وإٟمًم ُي٥م أن شم٘مٌؾ سم٤مًمت٠مويؾ، ومًم هق  ٓ شم٘مٌٚمف

اًمت٠مويؾ؟ شمقضمد قمدة ُمٕم٤مٍن شمِمؽمك ُمع هذا اعمٕمٜمك ُمـ وضمف، ومٙمؾ ُمٜم٤م ي١مول طم٥ًم احلج٦م 

واًم٘مرائـ اًمتل قمٜمده ًمٙمل ُي٤مومظ قمغم اًمتٜمزيف واًمت٘مديس، وهذه اًمت٠مويالت شمٌ٘مك حمتٛمالت 

: ُيتٛمؾ[ أن يٙمقن قم٤مئًدا إمم اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمذه ـمرق وهمػم ُمٚمزُم٦م، هلذا ي٘مقل اًمرازي

 صمالصم٦م:--- 
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سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ  ”اًمتقطمٞمد“ُم٤م رواه اسمـ ظُمَزيٛم٦م ذم يمت٤مسمف اًمذي ؾمًمه سمـ  اخلز الثاين:

ٌّحقا }قمٛمر )ريض اهلل قمٜمف( قمـ اًمٜمٌل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( أّٟمف ىم٤مل:  ٓ شم٘م

، )واقمٚمؿ: أّن اسمـ ظمزيٛم٦م وّٕمػ هذه {اًمرمحـاًمقضمف، وم٢مّن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرة 

اًمرواي٦م، وي٘مقل: إّن صّح٧م هذه اًمرواي٦م(، ]ٓطِمظ هذا ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمًمء، أٟم٧م شمريد أن شمدومع 

ؿمٌٝم٦م، أطمد اعمحتٛمالت اًمتل شم١مؾمس ًمٚمِمٌٝم٦م طمتك ًمق يم٤من هذا اعمحتٛمؾ وٕمٞمًٗم٤م ومٕمٚمٞمؽ أن 

ن صّح٧م هذه اًمرواي٦م، شمٕم٤مجلف وشمدومٕمف، وهٜم٤م اسمـ ظمزيٛم٦م قم٤مَل ُمٝمًم ىمٞمؾ ومٞمف، ًمذا ىم٤مل: إ

 واًمرازي أيًْم٤م أشمك سمف وىم٤مل: إن صّح٧م هذه اًمرواي٦م[، ومٚمٝم٤م شم٠مويالن:---

آظمر “ذم يمت٤مسمف، ذم سم٤مب  ,رمحف اهلل ,”ذح اًمًٜم٦م“ُم٤م روى ص٤مطم٥م  اخلز الثالث:

قمـ أِّب هريرة، ذم طمدي٨م ـمقيؾ، قمـ رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ”ُمـ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر

ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم همػم اًمّمقرة اًمتل يٕمرومقن، ومٞم٘مقل: أٟم٤م رسّمٙمؿ!!! }وؾمّٚمؿ( أّٟمف ىم٤مل: 

ومٞم٘مقًمقن: ٟمٕمقذ سم٤مهلل، هذا ُمٙم٤مٟمٜم٤م، طمتك ي٠مشمٞمٜم٤م رسّمٜم٤م، وم٢مّن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمالُم٦م، وم٢مذا أشم٤مٟم٤م رسّمٜم٤م 

، واقمٚمؿ: أّن {قمِرومٜم٤مه، ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم اًمّمقرة اًمتل يٕمرومقن، ومٞم٘مقًمقن: أٟم٧م رسّمٜم٤م، ومٞمّتٌٕمقٟمف

 حلدي٨م ُمـ وضمٝملم:اًمٙمالم قمغم هذا ا

ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل }سمٛمٕمٜمك اًم٤ٌمء، واًمت٘مدير:  {ذم}أن شمٙمقن  األّول ]التلويل األّول[:

، {سمّمقرٍة همػِم اًمّمقرة اًمتل قَمِرومقه ُّب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وذًمؽ سم٠من يرهَيؿ َُمَٚمٙم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦م

َّٓ َأنْ }وٟمٔمػمه: ىمقل اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   اهللُ َي٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ  )َهْؾ َيٜمُْٔمُروَن إِ

ـَ اًْمَٖمًَمِم( )اًمٌ٘مرة ، ]وشم٘مري٥م اعمٕمٜمك، إّن اعمٚمؽ {(، أي سمُٔمَٚمؾ ُمـ اًمَٖمًمم601ذِم فُمَٚمٍؾ ُِم

اًمذي يم٤من ي٠مشمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م رأوه سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م، وذم أظمرة ي٘مقل هذا اعمٚمؽ: أٟم٤م ُمرؾمؾ 

ـ أشم٤مٟم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، أو ُمـ اهلل، أٟم٤م اًمذي أشمٞمتٙمؿ ذم اًمديٜم٤م، ومٞم٘مقًمقن ًمف: ٓ أٟم٧م ٓ شمِمٌف ُمَ 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٙٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ي٘مقل: أٟم٤م ُمرؾمؾ ُِمـ اهلل، ومٞم٘مقًمقن: ٓ أٟم٧م همػم اعمٚمؽ اًمذي يم٤من يرؾمٚمف اهلل ًمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، 

 هذا شم٠مويؾ[-

صمؿ إّن شمٚمؽ اًمّمقرة شم٘مقل: أٟم٤م رسّمٙمؿ، ويم٠من ذًمؽ آظمر حِمْٜم٦م شم٘مع ًمٚمٛمٙمٚمَّٗملم ذم دار 

وإّٟمًم ي٘م٤مل: اًمدٟمٞم٤م دار  أظمرة، وشمٙمقن اًمٗم٤مئدة ومٞمف: شمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مقل اًمّم٤مًمح،

حمٜم٦م وأظمرة دار اجلزاء: قمغم إقمؿ وإهمٚم٥م، وإن يم٤من ي٘مع ذم يمّؾ واطمدة ُمٜمٝمًم ُم٤م ي٘مع 

 ذم إظمرى ٟم٤مدًرا-

ومُٞمحٛمؾ قمغم أن  {إذا ضم٤مء رسّمٜم٤م قمرومٜم٤مه}أُّم٤م ىمقًمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(: 

 يٙمقن اعمراد: وم٢مذا ضم٤مء إطم٤ًمن رسّمٜم٤م قمِرومٜم٤مه- 

، {ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم اًمّمقرة اًمتل يٕمرومقِن٤م}ٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(: وىمقًمف )قم

 ومٛمٕمٜم٤مه: ي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مًمّمقرة اًمتل يٕمرومقن أِّن٤م ُِمـ أُم٤مرات اإلطم٤ًمن-

، {ومٞم٘مقًمقن: سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمالُم٦م}وأُّم٤م ىمقًمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(: 

ًمًٗم٤م ًمٚمجقاهر وإقمراض، وم٢مذا ومٞمحتٛمؾ أن شمٙمقن شمٚمؽ اًمٕمالُم٦م: يمقٟمف شمٕم٤ممم ذم طم٘مٞم٘متف خم٤م

 رأوا شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م قمَرومقا أّٟمف هق اهلل-

أن يٙمقن اعمراد ُِمـ اًمّمقرة: اًمّمٗم٦م، واعمٕمٜمك: أن َئمَٝمَر هلؿ ُمـ  التلويل الثاين:

سَمْٓمش اهلل وؿمّدة سم٠مؾِمف، ُم٤م َل ي٠مًمٗمقه وَل يٕمت٤مدوه ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٝمؿ، صمؿ شم٠مشمٞمٝمؿ سمٕمد 

 ذًمؽ أٟمقاع اًمرمح٦م واًمٙمراُم٦م، قمغم اًمقضمف اًمذي اقمت٤مدوه وأًمُِٗمقه-

ف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( أّٟمف ُم٤م روي قمٜمف )قمٚمٞمف اًمًالم( ]وقمٚمٞم اخلز الرابع:

، واقمٚمؿ: أّن ىمقًمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(: {رأي٧م رِّّب ذم أطمًـ صقرة}ىم٤مل: 
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: أـ ُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ صٗم٤مت اًمرائل- يمًم ي٘م٤مل: دظمٚم٧م قمغم إُمػم {ذم أطمًـ صقرة}

قمغم أطمًـ هٞمئ٦م؛ أي: وأٟم٤م يمٜم٧م قمغم أطمًـ هٞمئ٦م، ب ـ وُيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ 

ٗم٤مت اعمرئل، ]ويمًم ذم اعمث٤مل: إذا ىمٚمٜم٤م ُمـ صٗم٤مت اًمرائل، ومتٙمقن دظمٚم٧م قمغم إُمػم وأٟم٤م ص

ذم أطمًـ صقرة، أو ُمـ صٗم٤مت اعمرئل ٟم٘مقل: دظمٚم٧م قمغم إُمػم وهق ذم أطمًـ 

 صقرة[: 

، قم٤مئًدا إمم {قمغم أطمًـ صقرة}وم٢من يم٤من ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت اًمرائل، يم٤من ىمقًمف:  أـ

 ًالم( وومٞمف وضمٝم٤من: اًمرؾمقل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًم

أن يٙمقن اعمراد ُِمـ اًمّمقرة: ٟمٗمس اًمّمقرة، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: أّن اهلل شمٕم٤ممم  األّول:

٤ًٌم عمزيد اإليمرام ذم طمّؼ  زيـ ظمٚم٘مف ومجؾ صقرشمف قمٜمدُم٤م رأى رسّمف، وذًمؽ يٙمقن ؾمٌ

اًمرؾمقل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(، ]ٓطِمظ قمغم اًمرهمؿ ُِمـ أّن هذا اعمٕمٜمك اًمذي 

ازي ذم اًمت٠مويؾ، وٓ يّمّح أن ٟمٜم٤مىمش اعمٕمٜمك اعم١مّول ًمف، وم٠مّي ضمٝم٦م اؿمؽماك ُمع ذيمره اًمر

اعمٕمٜمك اعم١مول يّمّح اًمت٠مويؾ، وإذا اٟمٕمدُم٧م ضمٝم٤مت آؿمؽماك ذم اعمٕمٜمك يٙمقن اًمت٠مويؾ قمغم 

ٟمحق اًمٖمٚمط، إٓ ُمع وضمقد ىمريٜم٦م شمٍمف إمم ُمٕمٜمك آظمر، ٓ يِمؽمك ُمٕمٝم٤م اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل 

٤مهري، وم٤ٌمًمرهمؿ أّن اًمٙمالم ذم اًمت٠مويؾ وسم٤مب اًمت٠مويؾ ُمٗمتقح، واعمٕمٜمك إصكم واعمٕمٜمك اًمٔم

ومًمذا يٜم٤مىمش ؿمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمٕمٌ٘مري، ؿمٞمخ اًمتجًٞمؿ يريد أن يٜم٤مـمح اًمرازي، أيـ اًمثرى 

وأيـ اًمثري٤م؟!! وطم٥ًم ُم٤م أشمذيمر ُمـ ُمٕمٜمك ىمقل اًمتٞمٛمّٞم٦م، طمٞم٨م ي٘مقًمقن: إذا زّيـ ظمٚم٘مف 

اًمرؤي٤م وهذا احلدي٨م، أو سمٕمد هذه ومجؾ صقرشمف قمٜمدُم٤م رأى، ومٚمؿ خيؼمٟم٤م أطمد سمٕمد هذه 

اًمٚمٞمٚم٦م أو سمٕمد هذه اعمٙم٤مؿمٗم٦م َل خيؼمٟم٤م أطمد أّن ؿمٙمؾ اًمٜمٌل أو صقرشمف ىمد شمٖمػمت، وأّن اًمٜمٌل 

ص٤مر أطمغم وأمجؾ، ومالطمٔمقا إمم أي ُمًتقى ُمـ اًمْمح٤مًم٦م ذم اًمٗمٙمر قمٜمده؟!! سم٤مًمت٠ميمٞمد 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (88ٔ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

: مجٚمف ذم وىم٧م وم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ُمٗمتقح، ومحتك ًمق َل ي٠مِت سم٘مٞمد )قمٜمدُم٤م رأى رسمف(، ومٜم٘مقل ًمف

اًمرؤي٤م وم٘مط، يمًم أٟم٧م شمرشمدي أومْمؾ اعمالسمس وشمتزيـ أطمًـ اًمزيٜم٦م وشمْمع أومْمؾ اًمٕمٓمقر 

قمٜمدُم٤م شم٘م٤مسمؾ إُمػم، وقمٜمدُم٤م ِّترج ُمـ إُمػم ِّتٚمع اعمالسمس واًمزيٜم٦م ويذه٥م اًمٕمٓمر 

ويٜمتٝمل يمؾ رء، ي٤م قم٘مؾ ي٤م وم٤مرغ وُمع هذا يٙمٗمر اعمًٚمٛملم، ويريد أن يٜم٤مـمح اًمرازي، 

ثرى إمم هذا اعمًتقى ُمـ اًمتٗم٤مه٦م وي٘مقًمقن: هق قم٤مَل وؿمٞمخ إؾمالم، اًمثرى وُم٤م حت٧م اًم

 ويٙمٗمر أظمريـ ويٌٞمح دُم٤مء أظمريـ!!![ 

اإلظم٤ٌمر قمـ طمًـ }أن يٙمقن اعمراد ُمـ اًمّمقرة: اًمّمٗم٦م، ويٙمقن اعمٕمٜمك:  الثاين:

، وذًمؽ ّٕن اًمرائل ىمد {طم٤مًمف قمٜمد اهلل، وأٟمف أٟمٕمؿ قمٚمٞمف سمقضمقه قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اإلٟمٕم٤مم يمًم يم٤من

وَمٜم٤م اًمرؾمقل )قمٚمٞمف  يٙمقن سمحٞم٨م يتٚم٘م٤مه اعمرئل سم٤مإليمرام واًمتٕمٔمٞمؿ، وىمد يٙمقن سمخالومف، ومٕمرَّ

 وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( أن طم٤مًمتف يم٤مٟم٧م ُِمـ اًم٘مًؿ إّول-

 وأُّم٤م إن يم٤من قم٤مئًدا إمم اعمرئل، ومٗمٞمف وضمقه: ب ـ

أن يٙمقن )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( رأى رسمف ذم اعمٜم٤مم، ذم صقرة  األول:

خمّمقص٦م وذًمؽ ضم٤مئز، ّٕن اًمرؤي٤م ُمـ شمٍموم٤مت اخلٞم٤مل، وٓ يٜمٗمؽ ذًمؽ قمـ صقرة 

 ُمتخّٞمٚم٦م-

ف قمٚمٞمف  الثاين: أن يٙمقن اعمراد ُمـ اًمّمقرة: اًمّمٗم٦م، وذًمؽ ّٕٟمف شمٕم٤ممم عم٤َّم ظمّص ]ظَمّمَّ

ُمـ اإليمرام واإلٟمٕم٤مم ذم اًمقىم٧م اًمذي رآه، صّح أن  وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم[ سمٛمزيد

 ي٘م٤مل )ذم اًمٕمرف اعمٕمت٤مد(: إيّن رأيتف قمغم أطمًـ صقرة وأمجؾ هٞم٠مة-
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ًمٕمّٚمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( عم٤ّم رآه، اـّمٚمع قمغم ٟمقع ُمـ صٗم٤مت  الثالث:

 اجلالل واًمٕمزة واًمٕمٔمٛم٦م، ُم٤م يم٤من ُمّٓمٚمًٕم٤م قمٚمٞمف ىمٌؾ ذًمؽ-

وي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌّل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف ُم٤م ر اخلز اخلامس:

رأي٧م رِّب ذم أطمًـ صقرة، ومقوع يَده سملم يَمتَِٗمل، ومقضمدت }اًمّمالة واًمًالم( أّٟمف ىم٤مل: 

سمرَده٤م سملم صمديل، ومٕمٚمِٛم٧م ُم٤م سملم اًمًًمء وإرض، صمؿ ىم٤مل: ي٤م حمٛمد )قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

: ومٞمَؿ خيتِّمؿ اعمأل إقمغم؟ وم٘مٚم٧م: اًمّمالة واًمًالم(، ىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ، ىم٤مل )شمٕم٤ممم(

ي٤م رّب، ٓ أدري، وم٘م٤مل ذم أداء اًمٙمّٗم٤مرات، واعمٌم قمغم إىمدام إمم اجلًمقم٤مت، وإؾم٤ٌمغ 

، واقمٚمؿ: أّن ىمقًمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف {اًمقوقء قمغم اًمٙمراه٤مت واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة

٤م ىمقًمف )قمٚمٞمف وقمغم ىمد شم٘مّدم شم٠مويُٚمف، وأُمّ  {رأي٧م رِّب ذم أطمًـ صقرة}اًمّمالة واًمًالم(: 

 ومٞمف َوضمٝم٤من[: {وَوَع َيَدهُ }، ومٗمٞمف وضمٝم٤من]{ووع يده سملم يَمتِٗمل}آًمف اًمّمالة واًمًالم(: 

اعمراد ُمٜمف، اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آهتًمم سمح٤مًمف، وآقمتٜم٤مء سمِم٠مٟمف، ي٘م٤مل: ًمٗمالن يد ذم  األّول:

 هذه اًمّمٜمٕم٦م، أي هق يم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م-

: ًمٗمالن يد سمٞمْم٤مء، وي٘م٤مل: إّن أي٤مدي أن يٙمقن اعمراد ُمـ اًمٞمد اًمٜمٕمٛم٦م، ي٘م٤مل الثاين:

، وم٢من صّح، وم٤معمراد ُمٜمف: أّٟمف أوصؾ إمم ىمٚمٌف ُمـ أٟمقاع {سملم يمتِٗمل}ومالن يمثػمة، وأُّم٤م ىمقًمف: 

، واعمراد ُمٜمف، ُمثؾ ُم٤م ي٘م٤مل: أٟم٤م ذم يَمٜمَِػ ومالن، {سملم يَمٜمَٗمل}اًمٚمٓمػ واًمرمح٦م، وىمد ُرِوَي: 

اًمت٠مويؾ، ومٝمق يذيمر حمتٛمٚملم أو أيمثر  وذم فمؾ إٟمٕم٤مُمف، ]اًمرازي ذم ُم٘م٤مم اإلشمٞم٤من سمٛمحتٛمالت

وأٟم٧م شم٠ميت سمث٤مًم٨م أو راسمع أو أيمثر ومٝمؾ شمقضمد ُمِمٙمٚم٦م؟!! ومال يٛمٙمـ أن شم٘مقل: ٓ ُيراد هذا 

اعمٕمٜمك وإّٟمًم ُيراد هذا اعمٕمٜمك، ومٝمذا ًمٞمس سمرد، ّٕٟمؽ ُم٤م زًم٧م ذم جم٤مل وـمقر اًمت٠مويؾ، إذن 

هذا إُمر وهذا ٓ يٕمتؼم أٟم٧م ُم٤م زًم٧م ُمع أهؾ اًمتٜمزيف واًمت٘مديس وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م ذم 
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رد، سمدًمٞمؾ أّن اًمرازي ٟمٗمًف ي٠ميت سمٛمحتٛمالت يمثػمة ًمٚمت٠مويؾ وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م، ًمٙمـ 

قمٜمدُم٤م ي٠ميت اًمتٞمٛمّٞم٦م، ومٛمثاًل ي٘مقل اًمرازي: ذم اًمٕمرف ي٘م٤مل يمذا، ومٞم٠ميت اًمتٞمٛمّٞم٦م ومٞم٘مقل: يرد 

ل ي١مّول إًمٞمٝم٤م قمٚمٞمؽ ّٕٟمف ذم اًمٕمرف ي٘م٤مل يمذا!!! وَُمـ ىم٤مل ًمؽ ٓ ي٘م٤مل هذا؟!! اعمٕم٤مين اًمت

)اعمٕم٤مين اعمج٤مزي٦م( يمثػمة ضمًدا وٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م، ًمٙمٜمّؽ ضم٤مهؾ ذم اًمٚمٖم٦م 

 واًمٕمرف، ومت٠ميت سمت٠مويؾ آظمر وشم٘مقل إذن شم٠مويٚمؽ هذا سم٤مـمؾ!!! ظمراوم٦م وأؾمٓمقرة!!![

، ومٞمحتٛمؾ أّن اعمٕمٜمك: سمرُد اًمٜمٕمٛم٦م َوَرْوطُمٝم٤م وراطَمُتٝم٤م، {ومقضمدت سمرَده٤م}وأُّم٤م ىمقًمف: 

سم٤مرد، إذا يم٤من َرهَمًدا، )وُيتٛمؾ يمًمل اعمٕم٤مرف(، واًمذي يدّل قمغم أّن اعمراد  ُمـ ىمقهلؿ: قمٞمش

ومٕمٚمِٛم٧م ُم٤م }ُمٜمف: يمًمل اعمٕم٤مرف: ىمقًمف)قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( ذم آظمر احلدي٨م: 

ٌَف وَذَح صدَره سم٤معمٕم٤مرف، وذم {سملم اعمنمق واعمٖمرب ّٓ ّٕن اهلل شمٕم٤ممم أٟم٤مَر ىمٚم ، وُم٤م ذًمؽ إ

، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم- )اٟمتٝمك {ومقضَمْدُت سمْرَد أٟم٤مُِمٚمِف}سمٕمض اًمرواي٤مت: 

 -اًمٗمّمؾ إّول، وي٠ميت سمٕمده اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ذم ًمٗمظ اًمِمخص:---(

 أقّول:

 اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م و٤مع وهمِرَق ذم سمحر قمٚمقم اًمٗمخر اًمرازي ريض اهلل قمٜمف-  ـ0

يمًم َذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ؾم٤مسمً٘م٤م جمٛمؾ ُم٤م شمْمٛمٜمف أؾم٤مس اًمت٘مديس ًمٚمرازي، ومٙم٤من ذم أرسمٕم٦م  ـ6

)ُمـ يمت٤مب أؾم٤مس اًمت٘مديس(:ذم اًمدٓئؾ اًمداًم٦م قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم الؼسم األّول أىم٤ًمم، ويم٤من 

ُمٜمّزه قمـ اجلًٛمّٞم٦م واحلّٞمز، ويم٤من اًمٙمالم ذم هذا اًم٘مًؿ ذم ومّمقل، ويم٤من اًمٗمّمؾ إّول 

ٌّٝم٦م ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م واًمٙمراُمّٞم٦م يتْمّٛمـ صمالث ُم٘مّدُم٤مت ٟم٤مىمش  ٛم٦م واعمِم ًّ ومٞمٝم٤م اًمدهرّي٦م واعمج

وأسمٓمؾ طمججٝمؿ وُم٤ٌمٟمٞمٝمؿ وأصم٧ٌم اًمت٘مديس واًمتٜمزيف هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم 

اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ هذا اًم٘مًؿ ومذيمر شمًع قمنمة طمّج٦م ودًمٞماًل ؾمٛمٕمٞم٤ًّم شُمث٧ٌم أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف 
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، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م وم٠مصم٧ٌم سم٤مًمٕم٘مؾ وشمٕم٤ممم ُمٜمّزٌه قمـ اجلًٛمّٞم٦م واحلّٞمز واجلٝم٦م

وإدًم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م أّن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمٛمتحّٞمز وُمٜمّزُه قمـ اًمتحّٞمز واجلٝم٦م واجلًٛمّٞم٦م، وذم 

اًمٗمّمؾ اًمراسمع أىم٤مم احلج٩م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م قمغم قمدم صّح٦م اإلؿم٤مرة إًمٞمف شمٕم٤ممم سم٤محلّس؛ ّٕٟمف ًمٞمس 

٤م سمجٝم٦م، وَل يتقىمػ إمم هٜم٤م سمؾ ٌَف اًمٕم٘مٚمّٞم٦م ذم اظمتّم٤مصف سمحّٞمز  ُمتحّٞمًزا وٓ خمتّمًّ دومع اًمُِم

وضمٝم٦م، ومٙم٤من هذا ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ اًم٘مًؿ إّول ُِمـ أؾم٤مس اًمت٘مديس، وظمتؿ هذا 

ٛم٦م، ًّ  اًم٘مًؿ سم٤مًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس ذم اًمرّد قمغم اًمٙمراُمّٞم٦م واعمج

ٛم٦م وسمدع اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل إؾمٓمقري،   ـ4 ًّ ٌّٝم٦م واعمج وسمٕمد أن أسمٓمؾ ُمّدقمٞم٤مت اعمِم

 شمٕم٤ممم ووضمقب اًمتٜمزيف ًمٚم٤ٌمري ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ووضمقب شم٠مويؾ يمّؾ ًمٗمظ وأصم٧ٌم اًمتٜمزيف هلل

وٟمّص ىمرآين أو ٟمٌقي أو همػمه سمًم ُيٗمظ اًمتٜمزيف واًم٘مدؾمٞم٦م ًمٚمّمٗم٤مت واًمذات اإلهلٞم٦م 

)ُمـ يمت٤مب أؾم٤مس اًمت٘مديس(، الؼسم الثاين اعم٘مّدؾم٦م، وم٤مٟمت٘مؾ اًمرازي )ريض اهلل قمٜمف( إمم 

ر وأيـ٤مت، ويم٤من اًمٙمالم ذم ومّمقل، واًمٗمّمؾ وسمَح٨م ومٞمف شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت ُمـ إظمٌـ٤م

اخلؼم اًمراسمع: ُم٤م روي قمٜمف إّول ُمٜمف يم٤من ذم إصم٤ٌمت اًمّمقرة، وَذيَمر ومٞمف َخ٦ًم أظم٤ٌمر ُمٜمٝم٤م: 

، واخلؼم {رأي٧م رِّب ذم أطمًـ صقرة})قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( أّٟمف ىم٤مل: 

وقمغم آًمف اًمّمالة اخل٤مُمس: ُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف(، قمـ اًمٜمٌل )قمٚمٞمف 

رأي٧م رِّب ذم أطمًـ صقرة، ومقوع يَده سملم يَمتَِٗمل، ومقضمدت سمرَده٤م }واًمًالم( أّٟمف ىم٤مل: 

، ومذيمر اًمرازي إوضمف اعمحتٛمٚم٦م ذم {{سملم صمديل، ومٕمٚمِٛم٧م ُم٤م سملم اًمًًمء وإرض---

 شم٠مويؾ ُم٤م َورد ذم هذيـ اخلؼميـ، ويمًم ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ؾم٤مسمً٘م٤م-

؟!! وم٤مسمـ شمٞمٛمّٞم٦م خيقط سمّمّػ {اإلؾمتٙم٤من خيقط سمّمّػ }هؾ ؾم٤مُمٕملم سم٤مًمٕمراىمل  ـ3

آإؾمتٙم٤من، أي )خيقط ظم٤مرج اًم٘مدح(!!! وم٤مًمرازي ذم ُم٘م٤مم شم٠مويؾ اعمتِم٤مُّب٤مت وذم ومّمؾ 
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شم٠مويؾ اًمّمقرة اًمتل ورد ذيمره٤م ذم إظم٤ٌمر سمٕمد أن أصم٧ٌم أن ٓ ُيٕم٘مؾ وٓ ُيقز محؾ اعمٕمٜمك 

سُمّد ُمـ شم٠مويٚمف إمم ُمٕمٜمك  قمغم احل٘مٞم٘م٦م وقمغم اًمٔم٤مهر إذا يم٤من خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمتٜمزيف واًمت٘مديس، وٓ

أىمرب ُمٜم٤مؾم٥م، ومًم قمالىم٦م اًمرازي إذن سم٤مخلالف وآظمتالف سملم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وأئّٛمتف 

ٌّٝملم إؾمٓمقريلم طمّتك يٓمرح ظمالومف ُمع اًم٘م٤ميض ويٜم٤مىمِمف ويٜم٤مىمش  اعمجًٛملم اعمِم

آظمريـ، وُم٤م قمالىم٦م اًمرازي سمّمّح٦م رواي٦م وقمدم صّحتٝم٤م وصّح٦م هذا اًمٓمريؼ أو ذاك 

؟!! ومٛمٝمًم يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م وُمـ أّي ضمٝم٦م أو ؿمخص صدرت وم٢مّٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمٓمريؼ اًمروائل

شم٠مويؾ ُمٕمٜمك اًمّمقرة اًمقارد ذم اًمرواي٦م، ومٞمٙمقن يمالُمف طمّج٦م قمغم يمّؾ ُمـ صم٧ٌم قمٜمده ًمٗمظ 

اًمّمقرة ذم رواي٦م صمٌت٧م صّحتٝم٤م قمٜمده، واٟمتٝمك إُمر!!! ومٝمؾ شمٞم٘مٜمتؿ أّن اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م 

يمؼمى أوم٘مدشمف آشمزان ذم اًمتٗمٙمػم!!! وٟمٗمس اًمٙمالم ٓ يٗمَ٘مف ؿمٞمًئ٤م وأّٟمف قم٤مش ذم ُمٖم٤مًمٓم٦م 

ُيري ذم يمّؾ أو ضمّؾ ُم٤م ؾمّجٚمف ذم يمت٤مسمف سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ومًمدام يمالُمف ٓ قمالىم٦م ًمف 

سم٠مصؾ اًمٌح٨م واعمقوقع ومٝمق طمِمٌق وًمٖمٌق يؽموّمع اًمٕمٚمًمء قمـ اًمرّد قمٚمٞمف وإو٤مقم٦م اًمقىم٧م 

ارد ُمٕمّٞمٜم٦م أصمٌتقا ومٞمٝم٤م ضمٝمَٚمف وطمِمِقّيَتف واجلٝمد ُمٕمف، وهلذا اىمتٍم اًمٕمٚمًمء ذم اًمرّد قمٚمٞمف ذم ُمق

 وسمٓمالن ُم٤م ذيمره ذم يمت٤مسمف ًمٕمدم قمالىمتف سمٛمقوقع اًمٌح٨م!!!

ومٛمثاًل ُم٤م قمالىم٦م شم٠مويؾ ُمٕمٜمك اًمّمقرة إمم ُمٕمٜمك ٟمٕمٞمؿ اهلل وومْمٚمف وقمٓم٤مئف وومٞمْمف  ـ2

ورمحتف وإيمراُمف سمٙمقن اًمرواي٦م ُمـ هذا اًمٓمريؼ أو ُمـ ذاك أو صحٞمح٦م ُّبذا اًمٓمريؼ أو 

يم٤مٟم٧م ذم اًمٜمقم أو ذم اًمٞم٘مٔم٦م أو ذم ٟمقم اًمٞم٘مٔم٦م أو أِّن٤م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٕملم أو سم٤مًم٘مٚم٥م ذاك أو أِّن٤م 

واًمٗم١ماد، أو أِّن٤م يم٤مٟم٧م ذم اإلهاء أو همػم اإلهاء أو أِّن٤م يم٤مٟم٧م ذم ُمّٙم٦م أو ذم اعمديٜم٦م أو 

همػمه٤م؟!! ومٛمتك ُم٤م صمٌت٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمتٜمزيف واًمت٘مديس ومٜمْمٓمّر ًمٚمت٠مويؾ وهذا هق اًمت٠مويؾ 

ؾ، اطمٗمٔمقا هذا اًمرد دائًًم قمغم اًمتٞمٛمّٞم٦م وإومح٤مُمٝمؿ، وًمالـمٛمئٜم٤من إمم ُم٤م اعمٛمٙمـ واعمحتٛم

شمٕمت٘مدون سمف، أهّي٤م إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م، اومٝمٛمقا واطمٗمٔمقا هذا اعمٕمٜمك، أٟمتؿ ذم ُم٘م٤مم 
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اًمتٜمزيف واًمت٘مديس وهؿ ذم ُم٘م٤مم اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف وقم٤ٌمدة اًمقصمـ اًمِم٤مب إُمرد!!! 

حتٛمالت ُمـ اًمت٠مويؾ، وُمٜمٝم٤م يمقن اًمّمقرة راضمٕم٦م إمم واًمٙمالم ٟمٗمًف ُيري ذم سم٤مىمل اعم

رأي٧م رِّب ذم أطمًـ أو }ؿمخص اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ومٞمٙمقن ُمثاًل ُمٕمٜمك 

 - {رأي٧م رِّب وأٟم٤م ذم أطمًـ أو سم٠مطمًـ صقرة}هق  {سم٠مطمًـ صقرة

ٌّٝم٦م وُم٤م قمالىم ـ2 ٛم٦م اعمِم ًّ تف ومًم قمالىم٦م هذا سمحِمق اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وٟم٘م٤مؿم٤مشمف ُمع أئّٛمتف اعمج

ُمع يمقن اًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم أو اًمٞم٘مٔم٦م أو ذم إهاء أو سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٗم١ماد أو سم٤مًمٕملم أو ذم ُمّٙم٦م أو 

ُمديٜم٦م، ومٝمؾ يٌ٘مك همػم قمٜمقان اًمٚمٖمقّي٦م واحلِمق واخلزقمٌالت عم٤م ىم٤مًمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم ُمقرد 

 اًمٌح٨م؟!!:

[، ]ؾم٠مسملم ًمٙمؿ ُم٘مدار احلِمق 422ذم صٗمح٦م 2ومٗمل سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ]ج أـ

٘مقِنؿ واخلزقمٌ ًّ الت واًمٗمراغ واًمٚمٖمق ذم يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وُمع هذا يٙمّٗمرون اًمٜم٤مس ويٗم

وُيٙمٛمقن سم٢مسم٤مطم٦م دُم٤مئٝمؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ، ويٕمّدون أٟمٗمًٝمؿ هؿ اًمٕمٚمًمء وسم٤مىمل 

اًمٜم٤مس هؿ محػم اًمٕمٚمؿ!!![: سمدأ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٟم٘م٤مؿمف ُمع اًمرازي ذم إصم٤ٌمت اًمّمقرة هلل ؾمٌح٤مٟمف 

اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ يمت٤مسمف، ذم اًمٗمّمؾ إّول ُمـ هذا اًم٘مًؿ،  وشمٕم٤ممم واًمتل ذيمره٤م اًمرازي ذم

ومّمؾ ىم٤مل اًمرازي اًمٗمّمؾ إّول ]ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ أؾم٤مس }}إذ ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: 

اًمت٘مديس[ ذم إصم٤ٌمت اًمّمقرة اقمٚمؿ أّن هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُم٤م وردت ذم اًم٘مرآن ًمٙمٜمّٝم٤م واردة ذم 

إّن اهلل }وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف ىم٤مل  إظم٤ٌمر وم٤مخلؼم إّول ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف

--- ىم٤مل اخلؼم اًمث٤مين ُم٤م رواه اسمـ ظُمَزيٛم٦م ذم يمت٤مسمف اًمذي ؾمًّمه {ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف

ٌّحقا }اًمتقطمٞمد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف ىم٤مل:  ٓ شم٘م

أّن اسمـ ظُمَزيٛم٦م  ، ىم٤مل )اًمرازي( واقمٚمؿ{اًمقضمف وم٢من اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرة اًمرمحـ
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، {{وٕمَّػ هذه اًمرواي٦م وي٘مقل إن صّح٧م هذه اًمراوي٦م، )ىم٤مل اًمرازي( ومٚمٝم٤م شم٠مويالن---

 422[، وهذا يٕمٜمل أّن طَمِْمَق يمالُِمف سمدأ ُمـ ]202واٟمتٝمك اجلزء اًم٤ًمدس قمٜمد ]صٗمح٦م

صٗمح٦م[ ُمـ طمِمق وًمٖمق اًمٙمالم ُمـ شمٕمدد ـمرق روائّٞم٦م  621[، أي ُم٤م ي٘م٤مرب ]202إمم 

شمٕم٤مرض وشمرضمٞمح ومجع سملم اًمرواي٤مت وأىمقال وشم٠ميٞمد واقمؽماض وشمّمحٞمح وشمْمٕمٞمػ و

وىمٞم٤مس واؾمتح٤ًمٟم٤مت شمدور سمّمقرة رئٞم٦ًم سملم أئّٛم٦م اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ واًمتل ٓ ُمدظمٚمّٞم٦م 

 وٓ قمالىم٦م هل٤م ذم ُمقرد اًمٌح٨م واًمٙمالم!!!  

ومّمؾ: ىم٤مل اًمرازي اخلؼم اًمث٤مًم٨م: ُم٤م روى }}صمؿ سمدأ سم٤مجلزء اًم٤ًمسمع سم٘مقًمف:  ب ـ

ص٤مطم٥م ذح اًمًٜم٦م ذم يمت٤مسمف ذم سم٤مب آظِمر َُمـ خيُرُج ُمـ اًمٜم٤مر قمـ أِّب هريرة )ريض اهلل 

ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل }قمٜمف( ذم طمدي٨م ـمقيؾ قمـ رؾمقل اهلل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف ىم٤مل: 

[، وُّبذا 031، واٟمتٝمك يمالُمف ذم ]ص{ومٞم٘مقل أٟم٤م رسمٙمؿ---ذم همػم اًمّمقرة اًمتل يٕمرومقن 

صٗمح٦م[ ضمديدة ُمـ طمِمق وًمٖمق اًمٙمالم يزقمؿ شمٞمٛمّٞم٦م وسم٤مىمل اجلّٝم٤مل أّٟمف رّد  031شمْم٤مف ]

 قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًمرازي ذم اخلؼم اًمث٤مًم٨م!!!

( ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: ومّمؾ: ىم٤مل اًمرازي ذم شم٠مؾمٞمًف اخلؼم 021قمٜمدُم٤م وصؾ )ص ضمـ ـ

رأي٧م رِّب ذم أطمًـ }وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( أّٟمف ىم٤مل اًمراسمع: ُم٤م ُروي قمٜمف )قمٚمٞمف 

( ىم٤مل: اخلؼم اخل٤مُمس: ُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف( 020--- )وذم ص{صقرة

رأي٧م رِّّب ذم أطمًـ صقرة- ىم٤مل: )صغّم }قمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( أّٟمف ىم٤مل: 

ْدُت سمرده٤م سملم صَمْدَيل ومٕمٚمِْٛم٧م ُم٤م سملم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ومقوع يده سملم يَمتَِٗمل ومَقضَم 

ؾ ٟم٘م٤مؿمف ورّده قمغم 611--- إمم أن وصؾ ]ص{اًمًًمء وإرض-- [ وَمَذيمر ُمتحّمَّ

اًم٘م٤ميض، وأّن اًم٘م٤ميض اقمتٛمد ذم ُمٌٜم٤مه رؤي٤م اًمٕملم قمغم آي٦م اًمٜمجؿ، وقمغم ىمقل اسمـ قم٤ٌمس يمًم 
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ٌَؼ ىمد سملّم  ًٓ أّن اخلؼم اخل٤مُمس ذم ٟمّص اخلؼم اًمراسمع ًمٚمرازي، طمٞم٨م إّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ومٞمًم ؾَم إمج٤م

ٓ يّمٚمح ًمٚمدًٓم٦م؛ ّٕٟمف يم٤من ذم اعمٜم٤مم ويم٤من ذم اعمديٜم٦م وًمٞمس ذم اإلهاء، وسمٕمد هذا اعم٘م٤مم 

دظمؾ شمٞمٛمّٞم٦م ذم شمٗمّمٞمؾ اًمٜم٘م٤مش واًمرّد قمغم اخلؼم اخل٤مُمس ًمٚمرازي وإصم٤ٌمت أّٟمف ذم اعمٜم٤مم وأّٟمف 

ٞمف ؾم٤مسمً٘م٤م، وهٜم٤م ذم ذم ُمّٙم٦م وًمٞمس ذم اإلهاء، وىمد ؾمجٚمٜم٤م سمٕمض اًمردود واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚم

[ ـمرح اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م رأيف ذم رؤي٤م اًمٕملم وطم٥ًم ُم٤م ذيمره اًمرازي ذم اخلؼم اًمراسمع 611]ص

وُم٤م يرضمع إًمٞمف اعمٜمًقب ٓسمـ قم٤ٌمس ويمذًمؽ ًمٖمػم اسمـ قم٤ٌمس، ُمع ُمالطمٔم٦م أّن اًمرازي َل 

يٜم٥ًم اخلؼم إمم اسمـ قم٤ٌمس، سمؾ ذيمر اًمٜمّص وم٘مط سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ اًمراوي؛ ّٕٟمف يم٤من قم٤مدة 

ومتٌلّم }}[: 611٘م٤مم ٟم٘م٤مش اسمـ ظمزيٛم٦م وُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مسمف اًمتقطمٞمد(، ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م ]صذم ُم

ّٓ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآي٦م اًمٜمجؿ وىمقل  أّن اًم٘م٤ميض ًمٞمس ُمٕمف ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ذم رواي٦م اًمٞم٘مٔم٦م إ

اسمـ قم٤ٌمس ىمد مجٕمٜم٤م أًمٗم٤مفمف، وم٠مسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ يث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم أّن اسمـ قم٤ٌمس أراد 

ضمقه أطمده٤م: أن ي٘م٤مل هذا اعمٗمٝمقم ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمرؤي٦م واًمث٤مين؛ ّٕن سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم ًمق

[، وُّبذا 421، وأِنك يمالُمف ذم ]ص{{قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ُمـ زقمؿ أّن حمٛمًدا رأى رسمف---

صٗمح٦م واًَّه٤م أّٟمف يٜم٤مىمش اًمرازي ويرد قمٚمٞمف سمخّمقص  661يٙمقن ىمد طمِم٤م يمالًُم٤م ذم 

 اخلؼم اًمراسمع!!!

م اًمرازي سمخّمقص اخلؼم اخل٤مُمس، ىم٤مل [ سمدأ شمٞمٛمّٞم٦م ٟم٘م٤مؿمف ًمٙمال420وذم ]ص د ـ

رأي٧ُم رِّب ذم }وأُّم٤م ىمقل اًمرازي ذم اخلؼم اًمذي رواه قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف: }})شمٞمٛمّٞم٦م(: 

، وىمد شم٘مّدم أّن رواي٦م هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس همٚمط، وإّٟمًم هق {أطمًـ صقرة--- إمم آظمره

 - {{طمدي٨م اسمـ قم٤مئش وهمػمه وأطم٤مدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اعمحٗمقفم٦م قمٜمف هل٤م أًمٗم٤مظ أظمر---
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ومّمؾ إذا }}[ إذ ىم٤مل ؿمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م: 411وىمد أِنك ٟم٘م٤مؿمف ًمٚمخؼم اخل٤مُمس ذم ]ص

شمٌلّم أّن هذا يم٤من ذم اعمٜم٤مم، ومرؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم ضم٤مئزة سمال ٟمزاع سملم أهؾ اإلصم٤ٌمت، وإّٟمًم 

ّٓ ومًم يٛمٙمٜمٝمؿ إٟمٙم٤مر وىمقع  أٟمٙمره٤م ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اجلٝمٛمّٞم٦م ويم٠مِّنؿ ضمٕمٚمقا ذًمؽ سم٤مـماًل وإ

صٗمح٦م[ ُمـ طمِمق وًمٖمق اًمٙمالم زاقمًًم أّٟمف ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس  61أو٤مف ] ، وهٜم٤م{{{ذًمؽ

 اًمرازي اجلٝمٛمل ذم ُم٤م ىم٤مًمف ذم اخلؼم اخل٤مُمس!!! 

[، 202ص 2[ واٟمتٝمك ِن٤مي٦م ]اجلزء422ص 2شمٌلّم أّن يمالُمف سمدأ ُمـ ]اجلزء هـ ـ

[، وهذا يٕمٜمل أّٟمف ىمد يمت٥م 2ُمـ اجلزء 411واٟمتٝمك قمٜمد ص 2صمؿ سمدأ ُمـ ]سمداي٦م اجلزء

صٗمح٦م ٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ طمِمق وًمٖمق يمالم ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤معمقوقع [ 221]

أصاًل!!! واعمّمٞم٦ٌم يٕمتؼموٟمف ؿمٞمخ اإلؾمالم وإُم٤مم زُم٤مٟمف ويمّؾ إزُم٤من وإُم٤مم اًمتقطمٞمد 

إؾمٓمقري ًمٚمرّب اًمِم٤مب إُمرد اجلٕمد اًم٘مٓمط!!! واعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى واعمٝمزًم٦م اًمدُمقّي٦م 

قمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ ويًٌقن ٟم٤ًمءهؿ وأـمٗم٤مهلؿ، أِّنؿ يٙمّٗمرون اًمٜم٤مس ويٌٞمحقن دُم٤مءهؿ وأ

ٛم٦م إؾمٓمقرّيقن اًمتٙمٗمػمّيقن  ًّ ٌّٝم٦م اعمج ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم وشمٕم٤ممم اهلل قمًّم ي٘مقًمف اعمِم

 اإلره٤مسمّٞمقن-

ومرؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم ضم٤مئزة سمال ٟمزاع سملم أهؾ اإلصم٤ٌمت، }}ىمقًمف إظمػم:  ـ 2

ّٓ ومًم يٛمٙمٜمٝمؿ إٟمٙم٤مر وىمقع وإّٟمًم أٟمٙمره٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اجلٝمٛمّٞم٦م ويم٠مِّن  ؿ ضمٕمٚمقا ذًمؽ سم٤مـماًل وإ

، ُيث٧ٌم ًمٙمّؾ قم٤مىمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ قمدم ومٝمؿ شمٞمٛمّٞم٦م عمراد اًمرازي واجلٝمٛمّٞم٦م، وأّن شمٞمٛمّٞم٦م {{ذًمؽ

يتحّدث ذم واٍد همػم واد اًمرازي وُمٓم٤مًمٌِف، ومٝم٤م هق شمٞمٛمّٞم٦م ي٘مّر ويٕمؽمف أّن اجلٝمٛمّٞم٦م أو ـم٤مئٗم٦م 

قمٜمدهؿ ُمع أهؾ اإلصم٤ٌمت سمؾ وأهؾ اًمثٌقت واًمقىمقع،  ُِمـ اجلٝمٛمّٞم٦م وُمٜمٝمؿ اًمرازي ٓ ٟمزاع

سمؾ شم٠مؾمٞمس سمحقصمٝمؿ وُم٤ٌمٟمٞمٝمؿ وشم٠مويالُتؿ يٕمتٛمد قمغم ومرض اًمّمّح٦م وومرض اًمثٌقت 
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واإلصم٤ٌمت سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صّحتف وصمٌقشمف واىمًٕم٤م أو قمدم ذًمؽ وقمغم إىمؾ ومٝمق يٙمقن 

عمٜم٤مم أيًْم٤م طمّج٦م قمغم ُمـ يٕمت٘مد صّح٦م اخلؼم ووىمقع اًمرؤي٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م، سمؾ ووىمققمٝم٤م ذم ا

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٝمٛمّٞم٦م اًمذيـ ي٘مّدؾمقن اهلل شمٕم٤ممم ويٜمّزهقٟمف ُمـ اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ طمّتك ذم اعمٜم٤مم، 

ومرؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم ضم٤مئزة سمال ٟمزاع سملم أهؾ اإلصم٤ٌمت وإّٟمًم أٟمٙمره٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ }}ىم٤مل: 

َّٓ اجلٝمٛمّٞم٦م ويم٠مِّنؿ ضمٕمٚمقا ذًمؽ سم٤مـماًل و ، ُمع ُمالطمٔم٦م {{ومًم يٛمٙمٜمٝمؿ إٟمٙم٤مر وىمقع ذًمؽ إِ

أّن اجلٝمٛمّٞم٦م ُمٜمٝمؿ َُمـ ُيٜمٙمر رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م وم٘مط، وُمٜمٝمؿ َُمـ يٜمٙمر رؤي٤م اًمٕملم ذم 

اًمٞم٘مٔم٦م ورؤي٤م اعمٜم٤مم أيًْم٤م، وُمٜمٝمؿ َُمـ يٜمٙمر رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م ورؤي٤م اعمٜم٤مم ورؤي٤م اًم٘مٚم٥م 

٘مقل واًمٗم١ماد، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمّزه قمـ يمّؾ ذًمؽ، واجلٝمٛمّٞم٦م أهؾ اًمٕم٘مؾ واعمٕم

اًم٤ًمئرون قمغم ِن٩م اًمرؾمقل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ( ذم اًمتقطمٞمد واًمتٜمزيف 

واًمت٘مديس، وم٢مِّنؿ يٜمّزهقن اهلل شمٕم٤ممم وي٘مّدؾمقٟمف ُمـ يمّؾ ذًمؽ، ًمٙمـ ويمًم أؿم٤مر اًمتٞمٛمّٞم٦م وم٢مّن 

سمٕمْمٝمؿ خيٗمقن ذًمؽ ظمقوًم٤م وشم٘مّٞم٦م ُمـ ؾمٚمٓم٤من أو ردود ومٕمؾ اًمٜم٤مس، ويمًم خي٤مف ويت٘مل 

اًمٜم٤مس ومال يٍّمطمقن سمٛمٕمت٘مدهؿ اًمقاىمٕمل ذم اًمتقطمٞمد اجلًٛمل اًمتٞمٛمّٞم٦م أن ُمـ 

إؾمٓمقري اًمذي يٕمت٘مد سمف أئّٛمتٝمؿ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وسم٤مىمل أئّٛم٦م اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ، ىم٤مل أُمػم 

 اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: 

َر وَمٝمُ ( ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 0) َق إٟمَُّف َربٌّ ظَم٤مًمٌِؼ هَمػْمُ َُمْرسُمقٍب خَمُْٚمقٍق، يُمؾُّ َُم٤م شُمُّمقِّ

  .(0)سمِِخاَلومِفِ 

َرُه، َوَٓ 6) ـُ وَمُتَّمقِّ ُف اًْمِٗمَٓم ُ َرُه، َوَٓ شَمَتَقَّهَّ ( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: َٓ شَمٜم٤َمًُمُف إْوَه٤مُم وَمُتَ٘مدِّ

ُف  ًَّ ُف إْيِدي وَمَتَٛم ًُ ُف، َوَٓ شَمْٚمِٛم ًَّ   .(0)شُمْدِريُمُف احْلََقاسُّ وَمُتِح

                                                           

 -611: ص0اًمٓمؼمد، آطمتج٤مج، ج (0)
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ـْ ( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 4) َدُه َُم ٤مُه َُم٤م َوطمَّ ـْ َُمثََّٚمُف َوَٓ إيَّ يَمٞمََّٗمُف، َوَٓ طَمِ٘مٞمَ٘مَتُف َأَص٤مَب َُم

فُ   قَمٜمَل َ ـْ َأؿَم٤مَر إًَمْٞمِف َوشَمَقَّهَّ ٌََّٝمُف، َوَٓ َصَٛمَدُه )ىَمَّمَدُه( َُم ـْ ؿَم  .(6)َُم

 َٓ سمُِٛمَ٘م٤مَرَٟم٦مٍ  َُمَع يُمؾِّ َر ( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 3)
ٍ
 َٓ  َوهَمػْمُ يُمؾِّ َر  ء

ٍ
ء

 .(4)َٚم٦مٍ سمُِٛمَزايَ 

ُٚمْؾ ذِم ( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 2)  ، َوََلْ َيٜم٠ََم   ََلْ َُيْ ـٌ  وَمُٞمَ٘م٤مَل: ُهَق ومِٞمَٝم٤م يَم٤مِئ
ِ
آؿَْمَٞم٤مء

ـٌ   . (3)قَمٜمَْٝم٤م وَمُٞمَ٘م٤مَل: ُهَق ُِمٜمَْٝم٤م سَم٤مِئ

٤مٍن   ًَمْٞمَس ذِم ( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 2) ًَ
 سمَِقاًم٩ٍِم، َوَٓ قَمٜمَْٝم٤م سمَِخ٤مِرٍج- خُيْؼِمُ َٓ سمِٚمِ

ِ
آؿَْمَٞم٤مء

َٛمُع َٓ سمُِخروٍق َوَأَدَواٍت  ًْ  . (2)َوهَلَقاٍت، َوَي

ِٛمٞمُع َٓ سم٠َِمَداٍة،   اخل٤َمًمُِؼ َٓ سمَِٛمْٕمٜمك( وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 2) ًَّ طَمَريَم٦ٍم َوَٟمَّم٥ٍم، َواًم

ـُ َٓ سمؽَِماظِمل ٤ٌَمِئ ٦ٍم، َواًم ٤مِهُد َٓ سمُِٛمًَمؾمَّ ٌَِّمػُم َٓ سمَِتْٗمِريِؼ آًَم٦ٍم، َواًمِمَّ ٤موَم٦ٍم، َواًمٔم٤َّمِهُر َٓ   َواًم ًَ َُم

ـُ َٓ سمَِٚمَٓم٤موَم٦ٍم، سم٤مَن 
٤ٌَمـمِ  سم٤ِمًمَ٘مْٝمِر هَل٤َمسمُِرْؤَي٦ٍم، َواًم

ِ
ـَ آؿَْمَٞم٤مء َواًمُ٘مْدَرِة قَمَٚمْٞمَٝم٤م، َوسَم٤مَٟم٧ِم  )سَم٤مٍن( ُِم

ضُمقِع إًَِمْٞمفِ   -(2)آؿَْمَٞم٤مُء ُِمٜمُْف سم٤ِمخلُُْمقِع ًَمُف َواًمرُّ

                                                                                                                                                               

 -10: ص6ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج (0)

 -11: ص6ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج (6)

 -02: ص0ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج (4)

 -014: ص0اًمٌالهم٦م، جِن٩م  (3)

 -16: ص6ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج (2)

 -61: ص6ِن٩م اًمٌالهم٦م، ج (2)
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َٓضتٔدٓل بـ 29أصطْرٗ )  ٘ٓٔ  !!!{أبَلغ ما ٓقال إلثبات رؤٓ٘ العني}(: ابً تٔن

ّٓ ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م:  ومتٌلم أّن اًم٘م٤ميض ًمٞمس ُمٕمف ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ذم رواي٦م اًمٞم٘مٔم٦م إ

ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآي٦م اًمٜمجؿ، وىمقل اسمـ قم٤ٌمس ىمد مجٕمٜم٤م أًمٗم٤مفمف، وم٠مسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ يث٧ٌم 

ـ ٓطِمظ أّٟمف يتحّدث 0رؤي٦م اًمٕملم أن اسمـ قم٤ٌمس أراد سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم ًمقضمقه ]أىمقل: 

إصم٤ٌمت أّٟمف أراد رؤي٤م اًمٕملم، أُّم٤م آي٦م اًمٜمجؿ ومٚمؿ هٜم٤م قمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف( و

ـ إّٟمف ي٘مّمد هٜم٤م اخلؼم اًمراسمع اًمذي ذيمره اًمرازي، إذ أّن اخلؼم اخل٤مُمس ىمد 6يذيمره٤م!!! 

اقمؽمض قمٚمٞمف ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م وَزقَمَؿ أّٟمف ذم اعمٜم٤مم وأيّمد قمغم أّٟمف ذم اعمٜم٤مم سم٤مدقم٤مء أّٟمف ًمٞمس ذم 

 ُمّٙم٦م!!![:  واىمٕم٦م إهاء وأّٟمف يم٤من ذم اعمديٜم٦م وًمٞمس 

أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ ُيث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتجًٞمؿ إؾمٓمقري:  الوجه األّول:

ـَ قم٤ٌمس أراد سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم ًمقضمقه: أطمده٤م: أن ي٘م٤مل هذا اعمٗمٝمقم ُمـ ُمٓمٚمؼ  أّن اسم

 اًمرؤي٦م-

، أي {أراد سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم--- ّٕن هذا اعمٗمٝمقم ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمرؤي٦م}]أىمقل: 

، إو٤موم٦م إمم أّٟمف ٟم٤مىمض {ٓمٚمؼ--- ّٕٟمف ُمـ اعمٓمٚمؼأراد سم٤معم}
ِ
!!! وومنَّ اعم٤مَء سمٕمد اجلَْٝمِد سم٤معم٤مء

ٟمٗمًف وُمٌٜم٤مه ذم اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م ُيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ اعمٓمٚمؼ وسملم ُم٤م يدّل قمٚمٞمف!!! إذ ذيمرٟم٤م ذم 

: رؤي٦م اًمٕملم سم٢ممج٤مع إئٛم٦م-- وشمدًمٞمس ُم٤مرىم٦م اًمتٞمٛمٞم٦م:--- ب ـ )صمؿ ىم٤مل اسمـ 63]أؾمٓمقرة

-- وَمَدلَّ اخلاّلل سمذًمؽ قمغم أنَّ طمدي٨َم اسمـ قم٤ٌمس هذا َل ُي٘مَّمد سمف ٟمٗمُس رؤي٦م -}شمٞمٛمٞم٦م(: 

حمّٛمد )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رسّمف، وإّٟمًم هق ُم٤م رآه ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج ُمٓمٚمً٘م٤م، وم٤معمٓمٚمؼ َُيَتِٛمؾ 

 رؤي٦َم حمّٛمٍد )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رسّمف، ًمٙمـ ومرق سملم ُم٤م ُيَتِٛمُٚمف اًمٚمٗمظ وسملم ُم٤م يدّل 

، يمًم ذيمرٟم٤م ُمراًرا أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يقضمد قمٜمده وطمدة ُمقوقع وٓ ىمقاقمد ويمٚمٞم٤مت }قمٚمٞمف---
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وُمرضمٕمٞم٦م يرضمع إًمٞمٝم٤م، ومٝمق ومٙمر قمِمقائل اٟمت٘م٤مئل اًمت٘م٤مـمل وومٙمر شمِمقيف وشمِمقيش 

وُمٖم٤مًمٓم٦م وقمٜم٤مد واؾمتٙم٤ٌمر، ودائًًم ُم٤م دمد اًمتٜم٤مىمْم٤مت قمٜمده سملم قمدة أؾمٓمر يٜم٘مٚم٥م قمغم 

ُمرة ي٘مقل: ًمٙمـ ومرق سملم ُم٤م ُيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ وسملم ُم٤م يدل  ٟمٗمًف ويٜم٘مض ُمٌٜم٤مه ومٗمل اعم٘م٤مم

قمٚمٞمف، ومٞمٜمٗمل سمذًمؽ دًٓم٦م اعمٓمٚمؼ قمغم اًمرؤي٦م، وهٜم٤م ي٘مقل: أراد سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم، أي 

ُمرة اؾمتٗم٤مد رؤي٤م اًمٕملم ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمرؤي٤م، وُمرة صم٤مٟمٞم٦م ىم٤مل: ٓ يًتٗم٤مد ُمـ اعمٓمٚمؼ رؤي٤م 

 اًمٕملم!!![

غ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ ُيث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم--- اًمث٤مين: ّٕن أسمٚم]ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م[:  الوجه الثاني:

قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م َُمـ َزقَمَؿ أنَّ حمٛمًدا ]صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ[ رأى رسمَّف وم٘مد أقمَٔمَؿ قمغم اهللِ 

ًَم٧م ىمقًَمف شمٕم٤ممم  سَْمَّم٤مرُ }اًمِٗمري٦م وشم٠موَّ ْٕ ٌَنَمٍ }[، وىمقًمف 014]إٟمٕم٤مم  {َٓ شُمْدِريُمُف ا
َوَُم٤م يَم٤مَن ًمِ

َّٓ َوطْمًٞم٤م اهللُ َأْن ُيَٙمٚمَِّٛمفُ  [، وذًمؽ إّٟمًم يٜمٗمل رؤي٦م اًمٕملم ومُٕمٚمِؿ أِّن٤م ومِٝمٛم٧م 20]اًمِمقرى  {إِ

 ، رؤي٦َم اًمٕملم- {َُمـ ىم٤مَل: إّن حمٛمًدا )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رأى رسّمف}ُمـ ىمقل 

 ]أىمقل:

إن يم٤من ىمّمد ؿمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م أّن اًمًّٞمدة قم٤مئِم٦م )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( ذم ُم٘م٤مم اًمرّد قمغم  ـ0

)ريض اهلل قمٜمف( إذ وَمِٝمَٛم٧ْم ُمٜمف رؤي٦م اًمٕملم، ومرّدت قمٚمٞمف قمغم أؾم٤مس هذا  اسمـ قم٤ٌمس 

اًمٗمٝمؿ، وَمٜمََٗم٧ْم رؤي٤م اًمٕملم، ومال إؿمٙم٤مل قمٜمدٟم٤م ُمٕمف هٜم٤م، ّٕٟمف ذم ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت أّن اسمـ قم٤ٌمس 

ي٘مّمد رؤي٤م اًمٕملم، وومِْٝمُؿ أمِّ اعم١مُمٜملم )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( ًمـ )أّٟمف يريد رؤي٤م اًمٕملم( َيّمُٚمح 

  يمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ-

أُّم٤م إذا َل يٙمـ يمالُمف سمٚمح٤مظ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف(، سمؾ يم٤من سمٚمح٤مظ  ـ6

إصم٤ٌمت رؤي٦م اًمٕملم ُمٓمٚمً٘م٤م، ُمـ طمٞم٨م إّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َل ي٠مِت سمِذيْمِر اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف( 
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َُمـ ىم٤مَل: إّن حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ }إِّن٤م ومِٝمٛم٧م ُمـ ىمقل ذم هذا اًمقضمف وم٘م٤مل: 

ّٓ ًم٘م٤مل:  رؤي٦َم اًمٕملم ،{رأى رسّمف أِّن٤م ومِٝمٛم٧م ُمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس: إّن حمٛمًدا رأى وإ

، {ىَمقل اسمـ قم٤ٌمس}وَل يًتٕمٛمؾ  {ىَمقل َُمـ ىم٤مل}، وم٘مد اؾمتٕمٛمؾ ، رؤي٦َم اًمٕملم{رسّمف

ومُٞمٗمٝمؿ ُمـ يمالم شمٞمٛمٞم٦م أّٟمف يريد اًم٘مقل: يقضمد َُمـ ي٘مقل سم٠مّن اًمرؤي٦َم رؤي٦ُم قملم، طمٞم٨م يقضمد 

ـْ وَمِٝمؿ ُِمـ ىمقل )أّن حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رأى رسّمف( أِّن٤م رؤي٦م قملم سمدًمٞمؾ أّن  َُم

ٝم٤م( ومٝمٛم٧م ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ومردَّت قمٚمٞمٝمؿ!!! وهذه ُمٖم٤مًمٓم٦م وضمٝمؾ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م )ريض اهلل قمٜم

وظِمداع ذم آؾمتدٓل، ومٝمؾ يقضمد قم٤مىمؾ ؾَمِقّي ي٘مقل أو ي٘مٌُؾ سم٠من ُيؽَمك ىمقُل وشمٗمًػُم 

ؽ سم٤مًمِمٌٝم٦م واًمِمؽ واخلٓم٠م واجلٝمؾ  ًّ وشم٠مويُؾ وطمٙمُؿ أمِّ اعم١مُمٜملم )ريض اهلل قمٜمٝم٤م( وُيَتَٛم

٤ًٌم ُمـ  اًمتٞمٛمٞم٦م واًمْمالل اًمذي وىمع ومٞمف اًم٤ًمئؾ أو اًمذي ٟم٘مؾ قمٜم ف اًم٤ًمئؾ؟!! شمًٛمع قمج

  وأؾم٤مـمػمهؿ اخلراومٞم٦م---!!! 

اًمث٤مًم٨م: أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ ُيث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم---]ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م[:  الوجه الثالث:

سَْمَّم٤مرَ }أًمٞمس ي٘مقل اًمرب شمٕم٤ممم }أّن ذم طمدي٨م قِمٙمِرُم٦م  ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ  {َٓ شُمْدِريُمُف ا

٤ٌّمس( ٓ ُامَّ ًمؽ، ذاك ٟمقُره اًمذي هق ٟمقُره، إذا دمغّم سمٜمقره ٓ (، وم014)إٟمٕم٤مم ٘م٤مل )اسمـ قم

: ]ًمت٘مري٥م اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ي٘م٤مل إّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمّمقرشمف اًمٜمقري٦م ٓ {يدريُمُف رء

يدريمف رء، وأُّم٤م سمّمقرشمف همػم اًمٜمقري٦م ومٞمٛمٙمـ أن يدريمف رء، وهذا يٕمٜمل ان اسمـ قم٤ٌمس 

ي٘مقل ُم٤م أىمقًمف ُمـ رؤي٤م اًمٕملم سم٠مّن حمٛمًدا رأى رسّمف ٓ أىمّمد ُّب٤م  )ريض اهلل قمٜمف( يريد أنْ 

 صقرشمف اًمٜمقرّي٦م، سمؾ أىمّمد صقرشمف إظمرى همػم اًمٜمقرّي٦م!!![

 وُمٕمٚمقم أّن هذه أي٦م إٟمًم يٕم٤مَرض ُّب٤م ُمـ ُيث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم-   أ ـ
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ذاك ٟمقره اًمذي هق ٟمقره إذا دمغم سمٜمقره ٓ يدريمف }وّٕن اجلقاب سم٘مقل  ب ـ

ي٘متيض أّن اإلدراك ُيّمؾ ذم همػم هذه احل٤مل، ]أي ذم همػم طم٤مل اًمتجكم سم٤مًمٜمقر، ، {رء

وم٤مًمتجكّم سم٤مًمٜمقر هق اًمذي ٓ شمدريمف إسمّم٤مر، أُّم٤م اًمتجكم سمٖمػم اًمٜمقر وسمّمقر أظمرى، ومال 

حمذور ومٞمف، وٓ ؿمؽ ذم أّن إسمّم٤مر شمدريمف ي٘مٞمٜم٤ًم يمًم أدريم٧م إسمّم٤مر اًمِم٤مب إُمرد 

ٞمخ قمَزْير أو اًمِمٞمخ ومالن أو اًمقزم ومالن أو اًمّمقذم ومالن واًمِم٤مب اعمًٞمح واًمِم٤مب أو اًمِم

أو ومالن سمؾ ويمًم أدريم٧م إسمّم٤مر اًمرّب اعمتجكم سمٌ٘مرة أو قِمْجؾ أو ٟم٤مر أو سمقذا أو اًمقصمـ أو 

اًمٙمقيم٥م أو اًمِمٛمس أو اًم٘مٛمر أو همػمه٤م ُمـ صقر ًمٚمرّب ىمد دمغّم ُّب٤م همػم اًمتجكم 

 سمٜمقره!!![ 

هذا اإلدراك اًمذي هق رؤي٦م اًمٌٍم، وإّن  وإّن ُم٤م أظمؼم سمف ُمـ رؤيتف هق ُمـ ضمـ ـ

 اًمٌٍم أدريمف، ًمٙمـ َل يدريمف ذم ٟمقره اًمذي هق ٟمقره اًمذي إذا دمغم ومٞمف َل يدريمف رء-  

وذم هذا اخلؼم ُمـ رواي٦م اسمـ أِّب داود أّٟمف ؾُمئؾ اسمـ قم٤ٌمس هؾ رأى حمّٛمد )صغم  د ـ

ئؾ(: ويمٞمػ رآه؟!! ىم٤مل اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رسمَّف؟!! ىم٤مل )اسمـ قم٤ٌمس(: ٟمٕمؿ، ىم٤مل )اًم٤ًم

)اسمـ قم٤ٌمس(: ذم صقرة ؿم٤مب دوٟمف ؾمؽم ُمـ ًم١مًم١م يم٠مّن ىمدُمٞمف ذم ظمِية، وم٘مٚم٧م أٟم٤م ٓسمـ 

سَْمَّم٤مَر َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَػِمُ }قم٤ٌمس: أًمٞمس ذم ىمقًمف  ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ  {َٓ شُمْدِريُمُف ا

٤ٌّمس(: 014)إٟمٕم٤مم اًمذي هق ٟمقره إذا دمغم سمٜمقره ٓ  ٓ ُأمَّ ًمؽ ذاك ٟمقره}(، ىم٤مل )اسمـ قم

، وهذا يدّل قمغم أّٟمف رآه وأظمؼم أّٟمف رآه ذم صقرة ؿم٤مب دوَٟمُف ؾِمؽم وىَمَدُم٤مُه ذم {يدريمف رء

إذن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ظَمِية، وأّن هذه اًمرؤي٦م هل اعمٕم٤مَرو٦م سم٤مٔي٦م واعمج٤مب قمٜمٝم٤م سمًم شم٘مّدم، ]

 [ف ذم صقرة ؿم٤مب!!!ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت رؤي٦م اًمٕملم، وسمح٥ًم هذا اًمقضمف أّٟمف رأى رسمّ 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٕٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ومٞم٘متيض أِّن٤م رؤي٦م قملم يمًم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمرومقع قمـ ىمت٤مدة قمـ قِمٙمِرُم٦م  هـ ـ

رأي٧م رِّب ذم صقرة }قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( 

 - {ؿم٤مب أُمَرد ًمف وومرة ضَمْٕمد ىَمَٓمط ذم روو٦م ظمياء---

]أىمقل: ُم٤ٌمرك ًمٚمتٞمٛمٞم٦م دًمٞمؾ ذم دًمٞمؾ ذم دًمٞمؾ، وسمره٤من ُمـ ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م ُيث٧ٌم ومٞمف 

رؤي٤م اًمٕملم وذم اًمٞم٘مٔم٦م ًمٚمرّب اًمِم٤مّب إُمرد اًمقومرة اجلٕمد اًم٘مٓمط ذم روو٦م ظمياء---!!! 

ّٓ اًمْمالل واًمتجًٞمؿ وقم٤ٌمدة اًمقصمـ اًمِم٤مب إُمرد!!![    وُم٤م سمٕمد احلؼ إ

اًمقضمف ٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ يث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم--- أسم]ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م[:  الوجه الرابع:

اًمراسمع: أّن ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أِّب ؾمٚمٛم٦م أّن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أرؾمؾ إمم قمٌد اهلل سمـ 

ـُ  قم٤ٌمس ي٠ًمًمف، هؾ رأى حمّٛمد )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رسمَّف؟ وم٠مرؾمؾ إًمٞمف قمٌُد اهلل سم

رآه ذم روو٦م }ػ رآه؟ وم٠مرؾمؾ إًمٞمف: قم٤ٌمس: ٟمٕمؿ، ومَردَّ قمٚمٞمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر رؾمقًَمف أن يمٞم

، يمًم شم٘مدم، {ظمياء دوٟمف ومراش ُمـ ذه٥م قمغم يمرد ُمـ ذه٥م حتٛمُٚمف أرسمٕم٦ٌم ُمـ اعمالئٙم٦م

 - ويمقن محٚم٦م اًمٕمرش قمغم هذه اًمّمقرة أرسمٕم٦م هق يمذًمؽ

اًمقضمف  أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ يث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم---ىم٤مل اًمتٞمٛمٞم٦م:  الوجه الخامس:

اخل٤مُمس: أّٟمف ذيمر أّن اهلل اصٓمٗمك حمٛمًدا )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( سم٤مًمرؤي٦م يمًم اصٓمٗمك 

ُمقؾمك )قمٚمٞمف اًمًالم( سم٤مًمتٙمٚمٞمؿ وُمـ اعمٕمٚمقم أّن رؤي٦م اًم٘مٚم٥م ُمِمؽميم٦م ٓ ِّتتّص سمـٛمحٛمد 

)قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( يمًم أّن اإلُي٤مء ٓ خيتّص سمٛمقؾمك، ]سمٛمٕمٜمك إذا يم٤مٟم٧م 

ي٦م ىمٚم٥م، وم٢مِّن٤م ُمِمؽميم٦م سملم يمّؾ إٟمٌٞم٤مء وٓ ظمّمقصّٞم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمٜمٌل حمٛمد )صغم اًمرؤي٦م رؤ

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، وُمـ هٜم٤م يٚمزم أن شمٙمقن رؤي٤م قملم طمتك شمٙمقن ومٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م 

عمحٛمد )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، وم٤مهلل اصٓمٗمك حمٛمًدا )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( 
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ك ُمقؾمك سم٤مًمتٙمٚمؿ احل٘مٞم٘مل وسم٤معمقاضمٝم٦م واعمِم٤مومٝم٦م وسمِمٙمؾ سم٤مًمرؤي٦م اعم٤ٌمذة ًمف يمًم أّٟمف اصٓمٗم

ُم٤ٌمذ ًمف!!![ وٓ سُمّد أْن يث٧ٌم عمحّٛمد )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( ُِمـ اًمرؤي٦م قمغم 

 - (0)طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُم٤م َل يث٧ٌم ًمٖمػمه يمًم صم٧ٌم عمقؾمك )قمٚمٞمف اًمًالم( ُمـ اًمتٙمٚمٞمؿ يمذًمؽ

 

ُٓيلزٌّ!!! : ابً تٔنٔ٘ ٓؤكِّد ّٓؤكِّد.. (31)أصطْرٗ   ّأتباعُ 

د قمغم قمدم آؾمتٖمراب ومٞمًم إذا أشمك اًمتٞمٛمٞم٦م سمٗمتح  أ ـ أّوًل: د وٟم١ميمِّ ٟمذيّمر وٟم١ميمِّ

أؾمٓمقري ضمديد وطم٥ًم احل٤مضم٦م، ذم طم٤مٓت اًمٜمٗمل يمًم ذم طم٤مٓت اإلصم٤ٌمت، ومٞمّدقمقن ذم 

يمّؾ ُمّرة دقمقى ِّت٤مًمػ وشمٜم٤مىمض سم٤مىمل دقم٤مواهؿ، ومٞمّدقمل ٟمٗمل أو إصم٤ٌمت رؤي٦م اًمٕملم ذم 

أظمرى رؤي٦م اًمٕملم ذم اعمٜم٤مم، وذم صم٤مًمث٦م رؤي٦م اًمٕملم ذم اًمٗم١ماد وذم راسمٕم٦م رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م وذم 

اًمٕملم قمغم إرض، وذم همػمه٤م رؤي٦م اًمٕملم ذم اإلهاء وذم ؾم٤مدؾم٦م رؤي٦م اًمٕملم ذم اًمًًمء، 

وذم همػمه٤م رؤي٦م اًمٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م وذم صم٤مُمٜم٦م رؤي٦م اًمٕملم ذم أظمرة، وذم أظمرى رؤي٦م اًمٕملم 

ي٦م اًمٕملم ذم اعمديٜم٦م، وذم همػمه٤م رؤي٦م اًمٕملم ىمٌؾ اهلجرة وذم صم٤مٟمٞم٦م ذم ُمٙم٦م وذم قم٤مذة رؤ

ًقن ؿِم٤ٌميًم٤م  قمنمة رؤي٦م اًمٕملم سمٕمد اهلجرة، وهٙمذا ذم همػمه٤م وهمػمه٤م وهمػمه٤م، ومٞم١مؾمِّ

وومخ٤مظًم٤م وُمت٤مه٤مت ؿمٌٙمٞم٦م ًمٚمتٖمرير واخِلداع ومٞمٚمتِ٘مٓمقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م يِم٤مؤون ًمٖمرض اًمتدًمٞمس 

 ٘متٞمؾ!!! واًمتٚمٌٞمس واًمتٖمرير واًمتٙمٗمػم واإلره٤مب واًمت

د قمغم أّن رؾمقل اهلل ب ـ )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( شمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ ٟمذيّمر وٟم١ميمِّ

يٜم٤مم ىمٚمٌف، وأّن رؤي٤مه ص٤مدىم٦م يمَٗمَٚمؼ اًمّمٌح، وأِّن٤م َوطْمل، وأّن رؤي٦م اًمٗم١ماد اًمٜمٌقّي اعم٘مّدس 

شمٙمقن قِمٚمَؿ اًمٞم٘ملم وقملَم اًمٞم٘ملم وطمَؼ اًمٞم٘ملم، ومٞمٛمٙمـ أن ِّتٓمئ وشمِمتٌف اًمٕملم وسم٤مىمل 

                                                           

 -611,610: ص2سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)
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ـّ اًمٗم١ماد ٓ خُيٓمئ، ومرؤي٦م اًمٗم١ماد ُمٙم٤مؿمٗم٦م وقمٚمؿ وي٘ملم شم٤مم وطم٘مٞم٘م٦م شم٤مُم٦م، ا حلقاس، ًمٙم

وصؾِّ اًمٚمٝمؿ قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف اًمراولم اعمروٞملم 

 صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم-

ـَ شمٞمٛمٞم٦م ويمؾَّ ُم٘مّٚمديف ًمٞمس قمٜمد ضمـ ـ هؿ أيُّ يمذًمؽ ٟمذيّمر وٟمٙمّرر وٟم١ميّمد قمغم أّن اسم

حمذوٍر وٓ أيُّ إؿمٙم٤مٍل قمغم ٟمٗمس رؤي٦م اًمرّب سم٤مًمٕملم وذم اًمٞم٘مٔم٦م، سمدًمٞمؾ أِّنؿ وسمٙمؾ 

ساطم٦م وووقح وإسار وشم٠ميمٞمد ي٘مقًمقن سمرؤي٦م اًمرّب ذم أظمرة، سمؾ شمِمٛمؾ يمؾَّ اًمٕم٤ٌمد 

ـّ اًمٕمج٥م يمّؾ  ومال شم٘متٍم رؤي٦م اًمرّب قمغم رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، ًمٙم

ِٝمؿ ـمريَؼ اًمِٖمشِّ واًمتدًمٞمِس واًمَٙمِذِب واًمتِ٘مٞم٦َِّم سم٢مفمٝم٤مر إٟمٙم٤مِرهؿ رؤي٦م اًمٕمج٥م ُِمـ اٟمتٝم٤مضمِ 

اًمٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م واإلُي٤مء ًممظمريـ أِّنؿ يٜمٗمقن رؤي٦م اًمٕملم ويٍّمون قمغم ذًمؽ!!! ومٚمًمذا 

هذا آوٓمراب اًمٜمٗمز واًمٗمٙمري قمٜمدهؿ، ُمع ووقح ُمٌٜمك واظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م ذم 

ف قمغم اًمرهمؿ ُمـ حم٤موٓشمف اًمريمٞمٙم٦م اعمٙمِمقوم٦م ذم إظمٗم٤مء رؤي٦م اًمٕملم وشم٠ميمٞمِده وإساِره قمٚمٞم

 وإٟمٙم٤مر ذًمؽ؟!! ومٝمؾ يقضمد ضمقاب؟!!   

ا: َؾ ًمرؤي٦م اًمٕملم وأسَّ قمٚمٞمٝم٤م وأيّمده٤م ذم  ثانيا ، {أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل--}اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أصَّ

وسمخٛم٦ًِم وضمقه يمًم ذم إؾمٓمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م، ًمٙمٜمّف َل يٙمتػ سمًم ىم٤مل، سمؾ زاد وشمٕمّٛمؼ ذم 

أسمٚمغ ُم٤م }٧م واًمت٠ميمٞمد قمغم رؤي٦م اًمٕملم، وم٤مؾمتٛمّر ذم سمٞم٤مٟمف حت٧م قمٜمقان اًمت٠مصٞمؾ واًمتثٌٞم

ـَ ظُمزيٛم٦م اقمتٛمد ذم اؾمتدًٓمف قمغم {ي٘م٤مل-- قم٤مء أّن اسم ًدا ًمف، سم٤مدِّ ، وومّرع قمغم يمالُمف وُم١ميمِّ

، ومج٤مء {أسْمَٚمغ ُم٤م ُي٘م٤مل--}رؤي٤م اًمٕملم قمغم اًمرواي٤مت اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم دًمٞمٚمف 

ٞمد قمغم دًمٞمٚمِف وإلو٤موم٦م وضمقه ضمديدة وأدًم٦م ضمديدة ًمٚمؼمه٤من قمغم سمٙمالم اسمـ ظُمزيٛم٦م ًمٚمت٠ميم

أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ يث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم!!! وإًمٞمٙمؿ سمٕمض ُم٤م ذيمره ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م: 
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رؤي٦م اًمٕملم--- وقمغم اًمرواي٤مت اًمثالث اقمتٛمد اسمـ ظُمَزْيٛم٦َم ذم شمثٌٞم٧م اًمرؤي٦م طمٞم٨م ىم٤مل )اسمـ 

 ظُمَزْيٛم٦َم(:

ِلِّ )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( سَم٤مُب: ِذيْمِر ـ 0 ٤ٌَمِت ُرْؤَي٦ِم اًمٜمٌَّ ٤ٌَمِر اعم٠َْْمصُمقَرِة ذِم إصِْم ظَْم ْٕ ا

َزى ومِٞمِف يُمؾُّ َٟمْٗمسٍ  ٌَْؾ اًْمَٞمْقِم اًمَِّذي دُمْ تِِف، ىَم ـْ َأسْمَّم٤مِر سَمِريَّ سمًَِم  ظَم٤مًمَِ٘مُف اًْمَٕمِزيَز اًْمَٕمِٚمٞمَؿ اعمُْْحَتِج٥َم قَم

٧ٌَم ]َيْقَم احْلَْنَ  ًَ ِة َواًمٜمََّداَُم٦ِم[، ]اسمـ ظمزيٛم٦م ُمـ أيمؼم أئّٛم٦م اًمتقطمٞمد اجلًٛمل إؾمٓمقري يَم

وي٘م٤مل: إّٟمف شم٤مب قمًم طمٙمك ُمـ أؾم٤مـمػم واهلل اًمٕم٤مَل، وذم اعم٘م٤مم أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أشمك سمٙمالم 

وؿمقاهد ُمـ إُم٤مم  شمقطمٞمدي أؾمٓمقري ُمـ أئّٛمتف ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ُم٤م ىم٤مًمف ُمـ وضمقه وأدًم٦م ذم 

هذا اًمٜمص اعمٜم٘مقل قمـ اسمـ ظمزيٛم٦م أّن اطمتج٤مب اهلل قمـ اخلٚمؼ  واعم٘مّمقد ذم أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل،

ًمٞمس قمغم ٟمحق اًمدوام، سمؾ إّٟمف ىمٌؾ يقم احل٤ًمب، أُّم٤م ذم يقم احل٤ًمب وم٢مّن اًمٕم٤ٌمد ؾمػمون 

 [اهلل سم٤مًمٕملم، وٓ شمقضمد أي ُمِمٙمٚم٦م!!! ومٙمًم يراه اًمٜمٌل يراه اًمٜم٤مس!!!

دً  اهللِ)سم٤مب( َوِذيْمِر اظْمتَِّم٤مِص  ـ6 ا )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( سم٤ِمًمُرْؤَي٦ِم يَمًَم َٟمٌِٞمَُّف حُمَٛمَّ

ؾُمِؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، َوظَمصَّ  ـْ سَملْمِ مَجِٞمِع اًمرُّ يُمؾَّ  اهللُظَمصَّ َٟمٌِٞمَُّف إسِْمَراِهٞمَؿ سم٤ِمخْلُٚم٦َِّم )سم٤مخِلّٚم٦م(، ُِم

َٟم٤م قَمزَّ َوضَمؾَّ ذِم حُمَْٙمِؿ َواطِمٍد ُِمٜمُْف ]ُمٜمٝمؿ[ سمَِٗمِْمٞمَٚم٦ٍم وسمدرضَم٦ٍم ؾَمٜمِٞم٦ٍَّم يَمَرًُم٤م ُِمٜمُْف َوضُمقًدا يمَ  ًَم َأظْمؼَمَ

َؿ }شَمٜمِْزيٚمِِف ذِم ىَمْقًمِِف:  ـْ يَمٚمَّ ْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ُِمٜمُْٝمْؿ َُم ؾُمُؾ وَمْمَّ َوَروَمَع سَمْٕمَْمُٝمْؿ  اهللَشمِْٚمَؽ اًمرُّ

 (- 624)اًمٌ٘مرة {َدَرضَم٤مٍت 

ـْ قمِ صمؿ اؿمتٛمَؾ  ـ4 ـْ ىَمَت٤مَدَة قَم ٤ٌَّمٍس َريِضَ طَمدي٨َم ِهَِم٤مٍم اًمدؾمتقائل قَم ـِ قَم ـِ اسْم ْٙمِرَُم٦َم قَم

سْمَراِهٞمَؿ قمٚمٞمف اًمًالم، َواًْمَٙماَلُم عمُِقؾَمك قمٚمٞمف }قَمٜمُْٝمًَم، ىَم٤مَل:  اهللُ ٦ُم إِلِ ٌُقَن َأْن شَمُٙمقَن اخْلُٚمَّ َأشَمْٕمَج

ٍد )َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( ْؤَي٦ُم عمَُِحٛمَّ   {اًمًالم، َواًمرُّ

 -  {صقرة ؿم٤مب}وَذيَمَر )اسمـ ظُمَزْيٛم٦َم( طمدي٨َم احلََٙمؿ قمـ قِمْٙمِرَُم٦َم اًمذي ومٞمف  ـ3
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وَذيَمَر )اسمـ ظُمَزْيٛم٦َم( اطمتج٤مَج سمٕمَض أصح٤مسمف سمًم روي قمـ أِّب ذر واسمـ قم٤ٌمس ذم  ـ2

شمٗمًػم ىمقًمف ذم ؾمقرة اًمٜمجؿ، ]يمالم همػم دىمٞمؼ، ومٚمؿ يذيمر اسمـ ظمزيٛم٦م اطمتج٤مج سمٕمض 

ب أِّب سمٙمر إذ ىم٤مَل ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ىم٤مل اسمـ أصح٤مسمف، سمؾ ذيَمر اطمتج٤مج سمٕمض أصح٤م

٤ٌَّمٍس َريِضَ  ـَ قَم َذا اخْلؼََمِ َأنَّ اسْم قَمٜمُْٝمًَم َوَأسَم٤م  اهللُ ظمزيٛم٦م: ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: اطْمَت٩مَّ سَمْٕمُض َأْصَح٤مسمِٜم٤َم ُِّبَ

ِلَّ )َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف وآًم َي٦َم َأنَّ اًمٜمٌَّ ْٔ ِن َهِذِه ا َٓ ُف سمُِٗم١َماِدِه ًمَِ٘مْقًمِِف سَمْٕمَد َذرٍّ يَم٤مَٟم٤م َيَت٠َموَّ ف َوؾَمٚمََّؿ( َرَأى َرسمَّ

ٌِْدِه َُم٤م َأْوطَمك َُم٤م يَمَذَب اًْمُٗم١َماُد َُم٤م َرَأى}ِذيْمِر َُم٤م سَمٞمَّٜم٤َّم  َل َأنَّ 00)اًمٜمجؿ {وَم٠َمْوطَمك إمم قَم (، َوشُم١ُموِّ

ٌِْدهِ }( إمم ىَمْقًمِِف: 1)اًمٜمجؿ {صُمؿَّ َدَٟم٤م وَمَتَدممَّ }ىَمْقًَمُف:  ، 01)اًمٜمجؿ( {َُم٤م َأْوطَمك وَم٠َمْوطَمك إمم قَم

ـْ ظَم٤مًمِِ٘مِف قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأْو َأْدَٟمك، َوأَ  ِلَّ )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( َدَٟم٤م ُِم نَّ َأنَّ اًمٜمٌَّ

ِلِّ )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( َُم٤م َأْوطَمك، َوَأنَّ  اهللَ ِلِّ  قَمزَّ َوضَمؾَّ َأْوطَمك إمم اًمٜمٌَّ وُم١َماَد اًمٜمٌَّ

ْب َُم٤م َرَأى، َيْٕمٜمُقَن ُرْؤَيَتُف ظَم٤مًمَِ٘مُف ضَمؾَّ َوقَماَل---!!![    )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( ََلْ ُيَٙمذِّ

٤ٌَّمٍس َريِضَ ـ 2 ـِ قَم َوَُم٤م }قَمٜمُْٝمًَم:  اهللُ وَذيَمَر )اسمـ ظُمزيٛم٦م( اطمتج٤مج سمٕمْمٝمؿ سم٘مقل اسْم

تِ  ْؤَي٤م اًمَّ ِلُّ )َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف وآًمف }، ىَم٤مَل: 21اإلهاء{ل َأَرْيٜم٤َمكَ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ ُرْؤَي٤م قَملْمٍ ُأِرهَي٤َم اًمٜمٌَّ

َي سمِفِ  : طمدصَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن سمِِٛمْثِؾ )اسمـ ظُمَزْيٛم٦َم ذم يمت٤مسمف اًمتقطمٞمد( أيًْم٤م ]وىَم٤مَل ، {َوؾَمٚمََّؿ( ًَمْٞمَٚم٦َم ُأْهِ

٤ٌَّمِر اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ِم، َوَزا ٌِْد اجْلَ : َوًَمْٞمَس اخْلؼََمُ )اسمـ ظُمَزْيٛم٦َم( ، صمّؿ ىَم٤مَل ش[ًَمْٞمَس ُرْؤَي٤م َُمٜم٤َممٍ »َد: ِرَواَي٦ِم قَم

ِلِّ )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف : ُرْؤَي٦ُم اًمٜمٌَّ ٤ٌَّمٍس َأَراَد سمَِ٘مْقًمِِف ُرْؤَي٤م قَملْمٍ ـَ قَم ِ َأْيًْم٤م، إِنَّ اسْم
ٌَلمِّ َوؾَمٚمََّؿ(  سم٤ِمًْم

٧ُم َأؾْمَتِحؾُّ َأنْ  ًْ ُف سمَِٕمْٞمٜمِِف ًَم ٤م  َرسمَّ َه قَمغَم ُُمْ٘مَتٌِِز اًْمِٕمْٚمِؿ، وَم٠َمُمَّ َٓ َأؾْمَتِجٞمُز َأْن ُأَُمقِّ َأطْمَت٩مَّ سم٤ِمًمتَّْٛمِقيِف، َو

٤ٌَّمٍس َريِضَ  ـِ قَم ـِ اسْم ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم، قَم ـِ َأسَم٤مَن، قَم ٌِْد  اهللُ ظَمؼَمُ ىَمَت٤مَدَة، َواحْلََٙمِؿ سْم  اهللِ قَمٜمُْٝمًَم، َوظَمؼَمُ قَم
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ـِ  ـِ اسْم ـِ َأِِّب ؾَمَٚمَٛم٦َم، قَم ٤ٌَّمٍس َريِضَ  سْم ٤ٌَّمٍس يَم٤مَن ُيْث٧ٌُِم َأنَّ  اهللُ قَم ـَ قَم ٌ َواِوٌح َأنَّ اسْم ٌَلمِّ قَمٜمُْٝمًَم وَم

فُ  ِلَّ )َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وآًمف َوؾَمٚمََّؿ( ىَمْد َرَأى َرسمَّ  -(0)اًمٜمٌَّ

َل يتقىّمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم هذا احلد، سمؾ ازداد إساًرا وشم٠ميمٞمًدا قمغم ُم٤م شمٌٜم٤ّمه هق  ثالثا:

واسمـ ظمزيٛم٦م ُمـ رؤي٦م اًمٕملم، إذ قمّ٘م٥م قمغم يمالم اسمـ ظمزيٛم٦م سم٤مًم٘مقل: ]اعمالطَمظ أّن اسمـ 

شمٞمٛمٞم٦م أشمك ذم أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل سمخٛم٦ًم أدًم٦م وسمراهلم، وسمٕمد ذًمؽ أيّمد قمغم ُم٤م أشمك ُِمـ أدًم٦م 

٥م  وسمراهلم، وم٠مشمك سمٙمالم ورواي٤مت وُمٌٜمك اسمـ ظمزيٛم٦م وَل يتقىمَّػ إمم هذا احلد، وإّٟمًم قم٘مَّ

قمغم يمالم اسمـ ظمزيٛم٦م وىم٤مل: وهذا ُِمـ يمالُمف )اسمـ ظُمزيٛم٦م( ي٘متيض أّٟمف اقمتٛمد هذه اًمٓمرق 

وهذا ُِمـ يمالُمف )اسمـ ظُمزيٛم٦م( ي٘متيض أّٟمف اقمتٛمد هذه اًمٓمرق وأِّن٤م شُمٗمٞمد رؤي٦َم اًمٕملم هلل[ 

َّٓ } اًمتل يٜمِزل قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم وأِّن٤م شُمٗمٞمد رؤي٦َم اًمٕملم هلل تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

(، ويدّل قمغم ذًمؽ: )أ( طمدي٨م مح٤مد اسمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ىَمت٤مدة قمـ 21)اإلهاء {ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمسِ 

، {رأي٧م رِّّب }قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومقع إمم اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ىم٤مل 

ي٨م احلََٙمؿ قمـ قِمٙمِرُم٦م ذم طمٙمؿ اعمرومقع أيًْم٤م، ّٕٟمف َذيَمَر ظمؼم اًمرؤي٦م قمغم وضمف )ب( وطمد

ٓ يٕمٚمؿ سم٤مًمرأي وٓ سمت٠مويؾ اًم٘مرآن، )ضمـ( ويمذًمؽ طمدي٨م اسمـ أِّب ؾمٚمٛم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

أظمؼم ومٞمف سم٠مُمقر ٓ شُمٕمٚمؿ ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن، وقمغم هذا ومٞمٙمقن ظمؼم قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 - (6)مم ذًمؽ ـمقائػ ُِمـ أهؾ احلدي٨موٟمحقه رؤي٦م قملم يمًم يذه٥م إ

ا: وقمغم هذا ومٞمٙمقن ظمؼُم ٓطمٔمقا ي٤م أقمّزائل يمٞمػ ظَمَتَؿ يمالَُمف، إذ ىم٤مل:  رابعا

 -  قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وٟمحُقه رؤي٦َم قملم يمًم يذه٥م إمم ذًمؽ ـمقائػ ُِمـ أهؾ احلدي٨م

                                                           

 -610: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)

 -613: ص2سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (6)
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يمّٚمٝم٤م أىمقل: ًمٞمس وم٘مط ظمؼُم قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس، سمؾ هذا اخلؼم ويمؾُّ ظمؼم ٟمحِقه 

شمدّل قمغم رؤي٦م اًمٕملم، وًمٞمس وم٘مط ـم٤مئٗم٦م ُِمـ أهؾ احلدي٨م شمذه٥م إمم هذا اًم٘مقل سمؾ ىم٤مل 

َٚمف وأـم٤مَل اًمٙمالم {ـمقائػ ُِمـ أهؾ احلدي٨م} ، هذا ُم٤م ىم٤مًمف وّسح سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َووَمّمَّ

ّٓ اًمْمالل!!! ومٝمؾ ُيت٤مج اًمٍميح اًمقاوح إمم شمقوٞمح؟!! ومٝم٤م هق  ومٞمف!!! وُم٤م سمٕمد احلؼ إ

سمٙمّؾ ُم٤م قمٜمده ُمـ أدًم٦م وأىمقى ُم٤م قمٜمده ُِمـ أدًم٦م إلصم٤ٌمت أّن اًمٜمٌل )صغم اهلل  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٠ميت

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ىمد رأى رسّمف ذم اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م رأي اًمٕملم!!! ومٚمًمذا اإلٟمٙم٤مر ي٤م شمٞمٛمٞم٦م؟!! 

وم٢مذا يمٜمتؿ قمغم طمّؼ، ومٝمؾ ِّتَجٚمقن وشمًتٜمِٙمٗمقن أو ِّت٤مومقن ُِمـ ىمقل احلؼ اًمذي شمٕمت٘مدون 

ٙمؿ سمٙمّؾ ساطم٦م وووقح سم٠مّن اًمرؤي٤م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٕملم وذم اًمٞم٘مٔم٦م ذم سمف، وي٘مقل سمف أئٛمتُ 

 اًمدٟمٞم٤م؟!! ومٚمًمذا شمدًّمًقن وحت٤موًمقن اإلٟمٙم٤مر؟!!

 

ٔٓ٘ ّالضنآّٓ٘!!! 31أصطْرٗ ) َْر الزٓب األرض  (: رأٚ رٓبُ مٓزتني.. ُص

َّٓ ومتٌلّم أّن اًم٘م٤ميض ًمٞمس ُمٕمف ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ذم رواي٦م اًمٞم٘مٔم٦م ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م:   إِ

ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآي٦م اًمٜمجؿ، وىمقل اسمـ قم٤ٌمس ىمد مجٕمٜم٤م أًمٗم٤مفمف، وم٠مسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عمـ ُيث٧ٌم 

ـَ قم٤ٌمس أراَد سم٤معمٓمٚمؼ رؤي٦م اًمٕملم ًمقضمقه  - (0)رؤي٦م اًمٕملم أّن اسم

 أقول هنا خطوات:

، {أسمَٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل--}ذم ُمقرد اًمٌح٨م ٟمٗمًف ذم إؾمٓمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م اعمقؾمقُم٦م  ـ1خطوة

ٟمقره ٓ }رد قمـ اسمـ قم٤ٌمس )ريض اهلل قمٜمف( ُِمـ أظم٤ٌمر شمتْمٛمـ ومّرع شمٞمٛمٞم٦م اًمٙمالم قمًم و
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شملم}، و{يدريمف رء َُم٤م يَمَذَب }وُم٤م ورد ذم شمٗمًػم أو شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  {رأى رسّمف ُمرَّ

 !!!  (0){اًْمُٗم١َماُد َُم٤م َرَأىَٰ * َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرىَٰ 

طم٤مول اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمًٌث٤م إيمًمل ٟمٔمريتف اًمتجًٞمٛمٞم٦م إؾمٓمقري٦م اخلراومٞم٦م، وم٠مشمك  ـ8خطوة

سمٙمؾ ُم٤م يًتٓمٞمع ُمـ حم٤موٓت إلصم٤ٌمت ُم٤م يريد طمتك ًمق أسمٓمؾ وٟمٗمك يمّؾ اعمٕم٤مين اًمٍمُي٦م 

واًمٔم٤مهرة ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، طمتك أّٟمف اًمتج٠م إمم أوهـ 

! ذم اًمقىم٧م اًمذي ُيٗمتل سمتٙمٗمػم وىمتؾ أصح٤مب اًمت٠مويالت ُِمـ أضمؾ دمًٞمٛمف اخلراذم!!

 اًمت٠مويالت!!!  

ه٤م هق شمٞمٛمٞم٦م ي٠ميت سمٗمتح أؾمٓمقري ضمديد وُيرِدومف سمآظمر وآظمر، وَمزقَمؿ أّٟمف  ـ 4خطوة

رأي٧م }رأى أطمد ضمقاٟم٥م رسّمف وضمزًءا ُمـ رسّمف وًمٞمس يمّؾ اًمرّب، وَمَٞمُّمح قمٜمَده أن ي٘مقل: 

٤ًٌم  وهق َل {رأي٧م اًمًًمء}، يمًم أّن أطمَدٟم٤م ي٘مقل: {رِّّب  يَر يمؾَّ اًمًًمء، سمؾ رأى ضمزًءا وضم٤مٟم

 ُِمـ اًمًًمء!!!

صمؿ َزقَمَؿ أّن رؤي٤م اًمٗم١ماد هل رؤي٤م قملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألٟمٌٞم٤مء!!! ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل:  ـ4خطوة

رأي٧م سمٗم١مادي يٕمٜمل رأي٧م سمٕمٞمٜمل!!! وإذا يمٜم٧م شمٕمت٘مد سمًم شم٘مقل ي٤م شمٞمٛمٞم٦م، ومٝمؾ شمًتٓمٞمع 

اًمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم٥ٌم إٟمٙم٤مر ُم٘مٚمديؽ رؤي٦م اًمٕملم فم٤مهًرا ظمقوًم٤م وشم٘مّٞم٦م؟!! وم٢مذا 

 رؤي٤م اًمٕملم قمٜمدك، ومٚمًمذا ٓ ي٘مٌؾ أشم٤ٌمقمؽ ُّبذا اعمٕمٜمك؟!!يم٤مٟم٧م رؤي٤م اًمٗم١ماد ُمّتحدة ُمع 

ومٝمؾ ُم٤ميمٜم٦م اًمتٙمٗمػم واًمت٘متٞمؾ واإلره٤مب شم٘متيض اخلالف وشم٠مؾمٞمس اخلالف ودمذيره 

 وشم٠مصٞمٚمف وشمثٌٞمتف ودمديده وشمٕمٛمٞم٘مف سم٤مؾمتٛمرار؟!!

                                                           

 -00,04اًمٜمجؿ، أي٦م (0)
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 َوَزقَمَؿ أيًْم٤م أّن ًمٚمرّب قمّدة صقر:  ـ5خطوة

شمراه٤م اًمٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م ويراه٤م اًمٗم١ماد سمٕمْمٝم٤م همػم ٟمقراٟمّٞم٦م وًمٞم٧ًم ٟمقر اهلل، وهذه  )أ(

 ذم اًمدٟمٞم٤م، وأّن رؤي٤م اًمٗم١ماد هل رؤي٤م اًمٕملم!!! 

واًمٌٕمض أظمر ُِمـ اًمّمقر هل اًمّمقر اًمٜمقراٟمّٞم٦م وهل ٟمقره اًمذي دمغّم سمف،  )ب(

وهذه ٓ يٛمٙمـ أن شمراه٤م اًمٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م ومٕمٞمقن اًمدٟمٞم٤م ٓ يٛمٙمـ أن شمراه٤م، أُّم٤م ذم أظمرة، 

قن هل٤م اًم٘مدرة قمغم رؤي٦م اًمّمقر اًمٜمقراٟمّٞم٦م وهل ٟمقر اهلل!!! ومًمذا وم٤مًمٕمٞمقن ِّتتٚمػ وؾمتٙم

أسم٘مٞمتؿ ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمّم٤مسمئ٦م واحلراٟمّٞم٦م واعمجقس واًمًٞمخ واهلٜمدوس واًمٌقذا 

واًمقصمٜمٞملم، ومٙمّٚمٝمؿ ي٘مقل سم٤مًمّمقر واًمتجٚمٞم٤مت ًمٚمرّب ذم إرض وذم اًمًًمء؟!! وأٟم٧م 

رسمَّف سمّمقرة شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمًتقى إيًمٟمف  سمٜمٗمًؽ ىمٚم٧م ي٤م ؿمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠مّن يمّؾ إٟم٤ًمن يرى

رون اًمٜم٤مس وشَمًِٗمٙمقن دُم٤مَءهؿ  واؾمت٘م٤مُمتف أو إذايمف ويمٗمره واٟمحراومف!!! ومٚمًمذا شمٙمٗمِّ

 وشمٜمتِٝمٙمقن أقمراوٝمؿ وشَمًِٚمٌقن )وشَمًُٚمٌقن( وشمٜمَٝمٌقن ممتٚمٙم٤مُتؿ؟!! 

سمٕمد أْن أصم٧ٌَم رؤي٦م اًمٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م وطم٥ًم وَِّهف، وم٢مّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمخراومتف ـ 6خطوة

ث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم هلل ذم أظمرة وشمِمٛمؾ اًمرؤي٦م مجٞمع صقر اًمرّب طمتك اًمّمقر اًمٜمقراٟمّٞم٦م!!! يُ 

شمٕم٤ممم اهلل قمًم ي٘مقًمقن!!! ومٞم٘مقل: إّن رؤي٦م أظمرة ِّتتٚمػ قمـ اًمدٟمٞم٤م، واًمٕملم ذم أظمرة 

ـِ شمٞمٛمٞم٦م شُمدِرُك اهلَل شمٕم٤ممم طمتك طم٤مل صقرشمف  ِّتتٚمػ قمـ اًمٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٕملم أظمرة قمٜمد اسم

٤م سمّراىًم٤م سمٜمقره اًمذي اًمٜمقر  ودمٚمٞمف سمٜمقره، ومػماه ذم أظمرة ضمٕمًدا ىمٓمًٓم٤م ؿم٤مسًم٤م أُمرد ُمٜمػًما ُمِمٕمًّ

 دمغّم سمف---!!! ؾمٌح٤من اهلل وشمٕم٤ممم قمًم ي٘مقًمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأشم٤ٌمقُمف وأئٛمُتٝمؿ!!!
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ًمٜمُٙمِٛمؾ ىمراءة ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م:  ـ7خطوة

ـ يث٧ٌم رؤي٦م اًمٕملم--- وقمغم هذا ومٞمٙمقن ظمؼم قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وم٠مسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل عم

 وٟمحقه رؤي٦م قملم يمًم يذه٥م إمم ذًمؽ ـمقائػ ُِمـ أهؾ احلدي٨م: 

وُمع هذا وم٘مد روي ُّبذا اإلؾمٜم٤مد سمٕمٞمٜمف قمـ قِمْٙمِرَُم٦َم ُم٤م يٌلم أن رؤي٦م أظمرة قمغم  أ ـ

، {سمٜمقره َل يدريمف رءذاك ٟمقره اًمذي هق ٟمقره إذا دمغم }وضمف آظمر وىم٤مل ذم هذه اًمرواي٦م: 

أشم٧م ذم ذهٜمل ىمْمّٞم٦م اًمٜمقر واًمرؤي٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة، وأشمك ذم ذهٜمل يمٞمػ أّن اسمـ ]

شمٞمٛمّٞم٦م إُم٤مم اجلٝمٛمّٞم٦م، ًمٙمـ ًمٚمتدًمٞمس ُي٤مول إظمٗم٤مء هذا، وًمٚمح٤مضم٦م وًمألٟم٤م وًمٚمًٛمٕم٦م 

وًمٚمقاضمٝم٦م وًمٚمٛمٖم٤مًمٓم٦م ُيٙمل ذم ُم٘م٤مُم٤مت ظمالف ُم٤م يٕمت٘مد، أٟم٤م أؾم٠مل اًمتٞمٛمّٞم٦م ُم٤م دام احلدي٨م 

َذا وَمَٙمَِمْٗمٜم٤َم قَمٜمَؽ هِمَٓم٤مَءَك  ـْ َهَٰ َ٘مْد يُمٜم٧َم ذِم هَمْٗمَٚم٦ٍم ُمِّ قمـ اًمٌٍم وقمـ اًمٜمٔمر وقمـ اًمرؤي٤م، )ًمَّ

َك اًْمَٞمْقَم طَمِديٌد( )ؾمقرة ق، أي٦م ٌٍََمُ (، ؾم١مال ًمٚمتٞمٛمّٞم٦م: هذا احلديد ُمـ أي أٟمقاع 66وَم

سمٓمالء  ًمٚمّمدأ؟!! هؾ ُمٓمؾٍ احلديد؟!! هؾ هق ُِمـ احلديد اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمّمدأ أو همػم اًم٘م٤مسمؾ 

هؾ يًتٕمٛمؾ ًمٚمٌٜم٤مء واًمتً٘مٞمػ وصٜمع اهلٞم٤ميمؾ واعمًّ٘مٗم٤مت ود اًمّمدأ أم همػم ُمٓمٍؾ؟!! 

)واجلٛمٚمقٟم٤مت( أو ٓ يًتٕمٛمؾ؟!! هؾ يٛمٙمـ أْن ٟمٌٜمل وٟمٜمِم٠م ُمّم٤مٟمع ذم قمٞمقن ه١مٓء 

ًمقن  اًمذيـ ص٤مرْت أسمّم٤مرهؿ طمديد أم ؾمٞمٚمتجئ اًمتٞمٛمّٞم٦م وؾمٞمٙمقٟمقن أئّٛم٦م اجلٝمٛمّٞم٦م ومٞم١موِّ

 [ هذا؟!!

٤َم }وروى--- قمـ قِمٙمِرُم٦م ذم ىمقًمف قمّز وضمّؾ  ب ـ ٌة * إمم َرُّبِّ ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ َٟم٤مِضَ

(، ىم٤مل ُمنورة ومرطم٦م إمم رُّّب٤م ٟم٤مفمرة، ىم٤مل قمٙمرُم٦م: اٟمٔمر ُم٤مذا 66,64)اًم٘مٞم٤مُم٦م {َٟم٤مفمَِرةٌ 

ِـّ  أقمٓمك اهلل قمٌده ُمـ اًمٜمقر ذم قمٞمٜمٞمف أْن ًمق ضمٕمؾ اهلل مجٞمَع َُمـ ظَمَٚمَؼ اهللُ ُمـ اإلٟمس واجِل

دوابِّ واًمٓمػِم ويمؾِّ رء ُمـ ظَمْٚمِؼ اهلل، ومَجٕمَؾ ٟمقَر أقمٞمٜمِٝمؿ ذم قملِم قمٌٍد ُمـ قم٤ٌمِده، صمؿ واًم
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يمِمػ قمـ اًمِمٛمس ؾمؽًما واطمًدا ودوِن٤م ؾمٌٕمقن ؾمؽًما ُم٤م ىَمَدَر أن يٜمٔمَر إمم اًمِمٛمس، 

واًمِمٛمُس ضمزٌء ُمـ ؾمٌٕملم ضمزًءا ُمـ ٟمقر اًمٙمرد، واًمٙمرد ضمزء ُمـ ؾمٌٕملم ضمزًءا ُمـ 

ٌء ُمـ ؾمٌٕملم ضمزًءا ُمـ ٟمقر اًمًؽم، وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا أقمٓمك اهلل شمٕم٤ممم ٟمقر اًمٕمرش، واًمٕمرش ضمز

قمٌده ُمـ اًمٜمقر ذم قمٞمٜمٞمف وىم٧م اًمٜمٔمر إمم وضمف رسمف اًمٙمريؿ قمٞم٤مًٟم٤م، ]أىمقل: ىمػ ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م وىمٗمقا 

ي٤م أشم٤ٌمع اًمتٞمٛمّٞم٦م وُِمـ دون أّي شم٠مويؾ، وسمٙمّؾ ساطم٦م ٟم٘مقل ًمِمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م ًم٘مد أـمح٧م سمحظ 

ي٤مء وقمٚمًمء اًمٗمٞمزي٤مء!!! )يٕمٜمل سم٤مًمٕمراىمل: ـمّٞمح٧م اًمٌٍمي٤مت وقمٚمًمء اًمٌٍمي٤مت واًمٗمٞمز

طمٔمٝمؿ وطمّظ اخلّٚمٗمقهؿ(!!! ومحّتك ـمٚم٦ٌم آسمتدائٞم٦م يٕمرومقن أّن رؤي٦م إؿمٞم٤مء حتّمؾ 

قمٜمدُم٤م يٙمقن اجلًؿ اعمرئل ُمٜمػًما ومتّمدر أؿمٕم٦م اًمْمقء ُمـ اجلًؿ اعمرئل وشمً٘مط قمغم اًمٕملم 

ّمّقر ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م ومٌٜمٞم٧م يمالُمؽ ومتحٚمٚمٝم٤م اًمٕملم، ومتحّمؾ اًمرؤي٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وًمٞمس يمًم شمت

قمغم أؾم٤مؾمف واًَّه٤م أّن اًمرؤي٤م حتّمؾ سم٥ًٌم صدور أؿمٕم٦م وقء ُمـ اًمٕملم ومتً٘مط قمغم 

اجلًؿ ومتحّمؾ اًمرؤي٦م!!! ومًمذا قمٜمديمؿ ُِمـ ضمقاب وُمٖم٤مًمٓم٤مت وطمِمق يمالم ذم اعم٘م٤مم؟!!! 

ّٓ سم٠مْن شمدظمٚمقا ذم اإلؾمالم ُمـ ضمديد وشَمٜمَْْمّٛمقا إمم أهؾ اًمتٜمزيف اعمقطّمديـ ُِمـ  ٓ رء!! إ

اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ، وؾمتٙمقٟمقن ُم١مّوًم٦م ضمٝمٛمّٞم٦م أصٚمٞملم ظمّط وٟمخٚم٦م 

 وومًٗمقرة!!![ 

ـُ َُمٜمَْده--- ُم٤م رواه اإلُم٤مم أسمق سمٙمر ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م--- قمـ  ضمـ ـ ًمٙمـ ىم٤مل احل٤مومظ اسم

، ىم٤مل: {َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى}ؾِمًمك قمـ قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٘م٤مل ًمف رضمؾ أًمٞمس ىمد ىم٤مل  {إّن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رأى رسّمف قمّز وضمّؾ }

سَْمَّم٤مرَ } ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ وم٘م٤مل ًمف قِمٙمرُم٦م أًمٞمس شمرى اًمًًمء ىم٤مل: سمغم،  {َّٓ شُمْدِريُمُف ا

ًمرواي٦م ٓ شمٕمٜمل رأى سمٛمٕمٜمك أّن اًمرؤي٦م اعمتح٘م٘م٦م قمٜمد اًمٜمٌل ويمًم ذم اىم٤مل أومٙمّٚمٝم٤م شمرى؟!! ]

٤ًٌم ُمٜمف، وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: وهذا ُمروي ُمـ  يمّؾ اًمرّب، ضمزًءا ُِمـ اًمرّب أو ضمٝم٦م ُمٜمف أو ضم٤مٟم
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طمظ: وي٘مقًمقن هق ٓ ي٘مقل سم٤مجلًٛمٞم٦م، وٓ سم٤مًمتِمٌٞمف وٓ سم٤مًمتجزئ٦م وٓ  ِٓ وضمقه أظمرى، 

ف، سم٤مًمؽميمٞم٥م، إّٟمف جمًؿ أصكم، وم٘مد أشمك سمٙمالم اسمـ ُمٜمده وأيّمده سمذيمره ًمف وآطمتج٤مج سم

 !!![وشم٠ميمٞمد آظمر سم٘مقًمف: وهذا ُمروي ُمـ وضمقه أظمرى

وهذا ُمروي ُمـ وضمقه أظمرى، ومٚمٝمذا شمرضمؿ أسمق سمٙمر سمـ أِّب قم٤مصؿ سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم 

 رؤي٦م اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف: 

أّن حمٛمًدا ]صغّم اهلل قمٚمٞمف }ومروى طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ أٟمس  (0)

 - {ف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممموآًمف وؾمّٚمؿ[ ىمد رأى رسم

 وروى طمدي٨م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس هذا-  (6)

رأى حمٛمد }وروى طمدي٨م قم٤مصؿ قمـ اًمِمٕمٌل وقمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل  (4)

 - {]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف

وروى طمدي٨م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أّن اهلل اصٓمٗمك إسمراهٞمؿ )قمٚمٞمف اًمًالم(  (3)

٦م واصٓمٗمك ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمٙمالم واصٓمٗمك حمٛمًدا ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سم٤مخلُٚمّ 

 وؾمّٚمؿ[ سم٤مًمرؤي٦م- 

ذًمؽ إذا }وروى طمدي٨م احلٙمؿ سمـ أسم٤من قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمذي ومٞمف  (2)

 واظمتٍمه---  {دمغم سمٜمقره

وروى ُمـ طمدي٨م قمـ ضم٤مسمر سمـ زيد قمـ قمٓم٤مء سمـ أِّب رسم٤مح قمـ قمٙمرُم٦م قمـ  (2)

، ىم٤مل: هق حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ دٟم٤م ومتدمم {َدَٟم٤م وَمَتَدممَّ }ف صُمؿَّ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًم

 إمم رسّمف قمز وضمؾ- 
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 وروى طمدي٨م حمّٛمد سمـ قمٛمرو قمـ أِّب ؾمٚمٛم٦م-  (2)

وروى طمدي٨م هِم٤مم اًمدؾمتقائل قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل: ىمٚم٧م  (1)

، ىم٤مل )أسمق {ّٚمؿ[ ؾم٠مًمتف قمـ رء؟!ًمق رأي٧م رؾمقل اهلل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم}ِّٕب ذر 

ذّر( قمـ أي رء يمٜم٧م شم٠ًمًمف؟ ىم٤مل )قمٌد اهلل(: يمٜم٧م أؾم٠مًمف هؾ رأي٧م رسمَّؽ؟ وم٘م٤مل )أسمق 

هذا هق اعمقضمقد ذم ]، {ٟمقر أيّن أراه}ذّر( ؾم٠مًمتف، وم٘م٤مل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[:

ي دمغم سمف، ٟمًخ٦م يمت٤مب سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م، وهذا خم٤مًمػ أيًْم٤م ًم٘مقًمف: ذًمؽ ٟمقره اًمذ

اًمذي رواه ذم همػم هذا اعمقوع، وم٢مذا دمغم سمٜمقره يٕمٜمل ٓ يٛمٙمـ أن يراه، وىمقًمف: ٟمقر أين 

ـّ إرضمح، سمؾ اعمتّٕملم ذم  أراه، يٕمٜمل يراه وهق ُمتجٍؾ سمٜمقره، ومٙمٞمػ ُيتٛمع اًم٘مقٓن؟!! ًمٙم

، {ٟمقر أّٟمك أراه؟!!}أي  {أّٟمك}سمؾ  {أيّن }اًمرواي٤مت إٟمٙم٤مر واؾمتح٤مًم٦م اًمرؤي٤م، ومٝمق ًمٞمس 

ومج٤مقم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري يمًم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م هٜم٤م يٜمٙمرون )أّٟمك أراه؟!!( وي٘مقًمقن هق: أيّن 

أراه، ويمًم هق أسمق سمٙمر اًمذي يروي قمٜمف أشمك سمٕمٜمقان )أيّن أراه(، وإذا أشمك سم٠مّٟمك أراه ؾمٞمٗمّمؾ 

 سملم رؤي٤م اًمدٟمٞم٤م ورؤي٤م أظمرة!!![

ن شمٙمقن وطمدي٨م هِم٤مم قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أشمٕمجٌقن أ (1)

 اخلٚم٦م إلسمراهٞمؿ واًمٙمالم عمقؾمك واًمرؤي٦م عمحٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[- 

 صمؿ إّٟمف )أسم٤م سَمْٙمر( َذيَمر رؤي٦َم اهلل ذم أظمرة-   (01)

صمؿ ذيمر رؤي٦م اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف ذم اعمٜم٤مم، ومُٕمٚمؿ أّن أطم٤مدي٨م اسمـ 

َٓ شُمْدِريُمُف  قم٤ٌمس قمٜمده ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ًمٙمـ َل ي٘مؾ سمٕمٞمٜمٞمف، وم٤مطمتج٤مُج اعمحت٩ّم ُّبذه أي٦م ])
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سَْمَّم٤مَر( إٟمٕم٤مم ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ ٤مل أًم٧ًم شمرى اًمًًمء؟ ىم}[ وضمقاسُمف سم٘مقًمف 014ا

 - (0)دًمٞمٌؾ قمغم أٟمف أصم٧ٌم رؤي٦َم اًمٕملم {سمغم، ىم٤مل ومٙمٚمُّٝم٤م شمرى؟!!

وىمد ي٘م٤مل: سمؾ أصم٧ٌم رؤي٦م اًم٘مٚم٥م ورؤي٦م اًمٜمٌل ]صغّم ]ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[:  د ـ

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ سم٘مٚمٌف يمرؤي٦م اًمٕملم، يمًم شم٘مّدم ذيمر هذا ُمـ يمالم اإلُم٤مم أمحد وهمػمه، 

قمٜمدُم٤م ي٠ميت اًمتٞمٛمّٞم٦م قمغم وشمٙمقن هل رؤي٦م ي٘مٔم٦م سم٘مٚمٌف، ] ومٚمؿ يٙمـ يمالم اسمـ قم٤ٌمس خمتٚمًٗم٤م

رأي ًمٚمتدًمٞمس ًمّم٤محلٝمؿ، وقمٜمدُم٤م ي٠ميت )ىمد ي٘م٤مل( ي٘مقًمقن: هذا هق رأي اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وٓ 

ي٘مقًمقن: هذه ًمٚمت٘مٚمٞمؾ، وإذا يم٤من اًمٙمالم خي٤مًمػ أهقاءهؿ وخي٤مًمػ ٟمٗمقؾمٝمؿ اعمريْم٦م 

ٕمٞمػ، إذن ٓ يتٌٜمك هذا، وخي٤مًمػ ُمٖم٤مًمٓم٤مُتؿ، ي٘مقًمقن: إّٟمف ىم٤مل: )ىمد ي٘م٤مل( وهذا شمْم

وُمرة أظمرى طمتك ًمق ي٠مِت ُّبذه اًمٕم٤ٌمرة أو اًمت٘مٚمٞمؾ ي٘مقًمقن: يٜم٘مؾ رأي اًمٖمػم، وُمرة أظمرى 

ي٘مقًمقن: هق ذم ُم٘م٤مم اًمرد قمغم أظمريـ وٓ يتٌٜمك هذا اًمرأي، وطم٥ًم ُم٤م يِمتٝمقن، اعمٝمؿ 

ي٤م هٜم٤م وطمتك ٟمتٕمٚمؿ ـمري٘م٦م آؾمتدٓل سم٠مٟمف حتدث قمـ اًمرؤي٦م ذم أظمرة وحتدث قمـ اًمرؤ

ذم اعمٜم٤مم، ومٛم٘م٤مسمؾ هذا سم٘مٞم٧م رؤي٤م اًمٞم٘مٔم٦م، ًمٙمـ رؤي٤م اًمٞم٘مٔم٦م ومٞمٝم٤م طمّمت٤من؛ رؤي٦م قملم ذم 

اًمٞم٘مٔم٦م ورؤي٦م وم١ماد ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وم٤مطمتًمل يراد هٜم٤م: رؤي٦م وم١ماد ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ورؤي٤م اًم٘مٚم٥م هل 

رؤي٤م قملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألٟمٌٞم٤مء، وقمٜمدٟم٤م شمٕمٚمٞمؼ هٜم٤م قمغم يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: ومتقضمد طمّم٦م ُمـ 

ظمرة وطمّّم٦م ُِمـ اًمرؤي٤م ذم اًمٜمقم، وسم٘مٞم٧م قمٜمدٟم٤م طمّم٦م ُمـ اًمرؤي٤م وهل رؤي٦م اًمرؤي٤م ذم أ

اًمٞم٘مٔم٦م ومٞمٝم٤م ىمًًمن أو صٜمٗم٤من: رؤي٤م قملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م ورؤي٤م ىمٚم٥م ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وأن شم٘مقل: 

هق ي٘مّمد رؤي٤م اًم٘مٚم٥م ورؤي٤م اًمٗم١ماد ذم اًمٞم٘مٔم٦م وٓ ي٘مّمد رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م، أو ٟمحـ 

رؤي٤م اًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م، أيًْم٤م ممٙمـ أن شمدّل قمغم رؤي٤م  ٟمْمٞمػ: يمًم شم٘مقل: إِّن٤م شمدل قمغم
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اًم٘مٚم٥م أو اًمٗم١ماد ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ومال شمرضمٞمح هلذه احلّم٦م قمغم هذه احلّم٦م، هٜم٤م حتت٤مج إمم متًؽ 

سم٤مإلـمالق أو سم٤مًمٕم٤مم طم٥ًم ىمقاٟملم اًمٚمٖم٦م واًمٕمرف اًمتل ٓ يٗم٘مف ُّب٤م وٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م وٓ 

٤م يِمتٝمل وطم٥ًم اعمقارد، واًمٙمالم هٜم٤م: إذا يم٤من يٓمٌؼ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ـمًٌٕم٤م طم٥ًم ُم

قمٜمده طمّمت٤من ًمرؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م يمًم سمٞمٜم٤م ومال يقضمد إؿمٙم٤مل هٜم٤م ومٞمًم ىمٞمؾ، ًمٙمـ أن ٟم٘مقل: ُم٤م هق 

اًمداقمل ُمـ إشمٞم٤من اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُّبذه اعم٘مدُم٦م، وهل أّن رؤي٤م اًم٘مٚم٥م هل رؤي٤م اًمٕملم، رؤي٤م 

أشمك سمدًمٞمؾ يدّل قمغم ظمالف ُم٤م يريد، اًمٗم١ماد هل رؤي٤م اًمٕملم، عم٤مذا أشمك ُّبذه؟ وسمٛمٕمٜمك أّٟمف 

ًمٞمس وم٘مط ٓ يدل قمغم ُم٤م يريد، وإّٟمًم يدّل قمغم ظمالف ُم٤م يريد، أن أٟم٧م قمٜمدُم٤م شم٠ميت 

سمٛم٘مدُم٦م شم٘مقل: هل رؤي٤م قملم، وم٢مذا رأى سمٗم١ماده يٕمٜمل رأى سمٕمٞمٜمف، رأى سم٘مٚمٌف يٕمٜمل رأى 

لم، إذن سمٕمٞمٜمف، إذن ًمتٙمـ طمّمت٤من أو ُم٤مئ٦م طمّم٦م، ُم٤م دام يمؾ احلّمص شمرضمع إمم رؤي٤م اًمٕم

ُم٤م هل وم٤مئدة اًمت٘مًٞمؿ؟ وُم٤م هل اًمٗم٤مئدة ُمـ اًمٙمالم وشم٘مقل: هل رؤي٤م وم١ماد وأٟم٧م ذم ٟمٗمس 

اًمقىم٧م شم٠ميت سمٛم٘مدُم٦م شم٘مقل: رؤي٤م اًمٗم١ماد هل رؤي٦م قملم، إذن هل شمرضمع إمم رؤي٦م اًمٕملم، ي٤م 

ومٝمٞمؿ ي٤م سمـ شمٞمٛمّٞم٦م!! ومٙم٤من اعمٗمروض أن ٓ ي٠ميت ُّبذه اعم٘مدُم٦م سم٠من رؤي٤م اًمٗم١ماد هل رؤي٦م قملم 

ٞم٤مء، ذم هذا اعم٘م٤مم؛ ِّٕن٤م شمدّل قمغم ظمالف ُم٤م يريد، وقمغم ظمالف اًم٘مٞمؾ واًم٘مقل؛ ّٕٟمف ًمألٟمٌ

يريد أن يث٧ٌم أّن هذه طمّم٦م ِّتّص رؤي٤م اًمٗم١ماد ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ومال شمدّل قمغم رؤي٦م قملم ذم 

اًمٞم٘مٔم٦م، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمقطمد سملم رؤي٦م اًمٕملم ورؤي٤م اًمٗم١ماد، إذن رضمٕم٧م إمم أِّن٤م رؤي٦م قملم، 

[-- وىمد روى اسمـ ظمزيٛم٦م واًمٓمؼماين وهمػمَّه٤م طمدي٨م ٤مسمؾ شمٚمؽٓ شمٙمقن هذه ذم ُم٘م

 {َُم٤م يَمَذَب اًْمُٗم١َماُد َُم٤م َرَأى}إهائٞمؾ قمـ ؾمًمك قمـ قِمٙمِرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 -(0){رآه سم٘مٚمٌف}(، ىم٤مل 00)اًمٜمجؿ
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وٟمحـ ٟم٘مقل ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وعمـ يًػم قمغم اؾمتدٓل اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ٟمٗمًف: اإلشمٞم٤من ذم سمداي٦م 

)وىمد ي٘م٤مل: سمؾ أصم٧ٌم رؤي٤م اًم٘مٚم٥م، ورؤي٤م اًمٜمٌل سم٘مٚمٌف يمرؤي٦م اًمٕملم، ٟم٘مقل: هذه اًمٙمالم 

شمرضمع إمم اًم٘مقل سم٠مِن٤م رؤي٦م قملم، طمتك ًمق أشمٞم٧م ُّبذا اًمِم٤مهد: )ُم٤م يمذب اًمٗم١ماد ُم٤م رأى( 

ىم٤مل: رآه سم٘مٚمٌف، يٕمٜمل أٟمف رآه سمٕمٞمٜمف، ٕٟمؽ ىمٚم٧م: سم٠مّن رؤي٤م اًم٘مٚم٥م هل رؤي٦م قملم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

الم وُمـ ذوط وُمـ ىمقاٟملم وُمـ وقاسمط ُمـ رؤي٦م اًمٕملم ُيري ًمألٟمٌٞم٤مء، ومًم ُيري ُمـ يم

 قمغم اًم٘مٚم٥م واًمٗم١ماد؛ ٕٟمؽ شم٘مقل: رؤي٤م اًم٘مٚم٥م واًمٗم١ماد هل رؤي٦م قملم!!!

يٌلّم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف ذم شمٗمًػم ؾمقرة ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م:  هـ ـ

٤ًٌم ومٕمرومف وم٠ًمًمف قمـ رء ومٙمؼّم طم{واًمٜمجؿ} تك --- قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: ًم٘مل اسمـ قم٤ٌمس يمٕم

ًمق ىمٚمٜم٤م سم٢مضم٤مسم٦م اجل٤ٌمل أو اًمِمجر أو طمٞمقان أو ُّبٞمٛم٦م أو ؾمٛمٙم٦م حتدصم٧م ُمع ضم٤موسمتف اجل٤ٌمل، ]

قمكم أو أي إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(، حتدث ُمع إُم٤مم ُِمـ أئٛم٦م اًمّمقومّٞم٦م 

أو إؿم٤مقمرة أو اعمٕمتزًم٦م، ُم٤مذا ؾمٞمٗمٕمؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م سمٜم٤م؟!! ؾمت٘مٓمع اًمرؤوس سمٕمٜمقان يم٤مومر ووصمٜمل 

ُمرشمد وهمػمه٤م ُمـ اومؽماءات وقمٜم٤مويـ، وهٜم٤م ًمٙمٕم٥م وًمٞمس ٕطمد ُمـ أهؾ سمٞم٧م وزٟمديؼ و

اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[، وًمٞمس ٕطمد أئٛم٦م اًمّمقومٞم٦م أو اعمٕمتزًم٦م أو إؿم٤مقمرة، 

ُمـ اعمقطمديـ واعمٜمٝمزيـ هلل شمٕم٤ممم، وإّٟمًم ًمٙمٕم٥م، وًمٞمس اعمجٞم٥م ضمٌاًل واطمًدا وإّٟمًم اجل٤ٌمل 

٤مر يِمتٖمؾ سم٤مجلقًمقضمٞم٤م وقمٚمؿ اجلٖمراومٞم٤م وسمٕمٚمؿ إرض، وقمٜمده أضم٤مسم٧م، وهٜم٤م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ص

أضمٝمزة طمديث٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ورصد سم٠مضمٝمزشمف اًمتل هل أرىمك ُمـ أضمٝمزة رصد اًمزٓزل 

وُم٤م يًتٕم٤من سمف ُمـ أىمًمر صٜم٤مقمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ وؾم٤مئؾ ًمٙمِمػ احلريم٤مت واًمؽمددات 

ات قمغم ه١مٓء، واًمًٚمقك ًمٙمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء إرض، اًمٔم٤مهر شم٘مّدم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م سمخٓمق

ومرصد يمؾ اجل٤ٌمل ورصد إضم٤مسم٦م اجل٤ٌمل، وم٠مضمرى سمحًث٤م دىمٞمً٘م٤م ؿم٤مُماًل وم٠مشمك سم٢مطمّم٤مئٞم٦م شم٤مُم٦م 

[ وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: إّٟم٤م سمٜمل قمـ اجل٤ٌمل اًمتل ضم٤موسم٧م وأضم٤مسم٧م وشمٗم٤مقمٚم٧م ُمع يمٕم٥م إطم٤ٌمر
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ؿ}، وم٘م٤مل يمٕم٥م {أنَّ حمٛمًدا ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رأى رسّمف}ه٤مؿمؿ ٟمزقُمؿ  ًّ  إنَّ اهلل ىم

رؤيتف ويمالُمف سملم حمّٛمد وُمقؾمك، ومٙمّٚمؿ ُمقؾمك ُمّرشملم ورآه حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 -{وؾمّٚمؿ[ ُمّرشملم

رأى }ىم٤مل أسمق قمٞمًك--- صُمؿَّ روى اًمؽمُمذي--- قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل  و ـ

سَْمَّم٤مُر }، ىمٚم٧م أًمٞمس اهلل ي٘مقل {حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسمف ْٕ َوُهَق َٓ شُمْدِريُمُف ا

سَْمَّم٤مرَ  ْٕ وُيؽ ذاك ٟمقره إذا دمغم سمٜمقره اًمذي هق ٟمقره }(، ىم٤مل: 014)إٟمٕم٤مم {ُيْدِرُك ا

 -{وىمد رأى حمٛمد]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسمف ُمرشملم

ىمٚم٧م ]اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م[: وىمد روى أسمقسمٙمر سمـ أِّب قم٤مصؿ هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م  ز ـ

 - آظمره، ىم٤مل وىمد رأى حمٛمد رسمف ُمرشملم---قمـ هذا اًمِمٞمخ يمًم رواه اًمؽمُمذي قمٜمف إمم 

واحلدي٨م ُمٕمروف سمٓمقًمف واعم٘مّمقد هٜم٤م أّن ىمقل اسمـ صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتٞمٛمّٞم٦م:  ح ـ

ذاك ٟمقره اًمذي هق ٟمقره إذا دمغم سمٜمقره َل يدريمف }أضم٤مب ومٞمف سم٘مقًمف  {رآه ُمرشملم}قم٤ٌمس 

سَْمَّم٤مرُ }، عم٤م ؾمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم {رء ْٕ ، وهذا ي٘متيض أنَّ 014إٟمٕم٤مم{َٓ شُمْدِريُمُف ا

أّٟمف ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رآه }اعمّرشملم رؤي٦م قملم ُمع أّٟمف ىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمٜمف 

ي٘مّمد هٜم٤م ُمّرشم٤من وهٜم٤م ُمّرشم٤من، إذن يقضمد اؿمؽماك ومٜمجٛمع سمٞمٜمٝمًم!!! ، ]{سمٗم١ماده ُمرشملم

ٓطِمٔمقا، هذا ُمـ أشمٗمف وأؾمخػ آؾمتح٤ًمن، وُمع هذا يتحّدث قمـ أِّب طمٜمٞمٗم٦م )ؾمالم 

قمغم أِّب طمٜمٞمٗم٦م( وقمغم ىمٞم٤مؾم٤مت أِّب طمٜمٞمٗم٦م!!! أيـ أٟم٧م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م، ي٤م صمرى وأيـ أسمق طمٜمٞمٗم٦م  اهلل

اًمثري٤م؟!! هٜم٤م قمٜمده ُمّرشم٤من وهٜم٤م قمٜمده ُمّرشم٤من، وم٘م٤مل هذه شمرضمع إمم هذه!!! رأى سمٕمٞمٜمف ُمرشملم 

ورأى سمٗم١ماده ُمرشملم، عم٤مذا ٓ شمٙمقن رأى أرسمع ُمرات؟!! أيـ اعمِمٙمٚم٦م؟!! أيـ اعمحذور 

٤م شمٞمٛمّٞم٦م إمم اجلٛمع وإمم اًمت٠مويؾ؟!! وهؾ يقضمد شم٠مويؾ وأومحش شم٠مويؾ طمّتك شمٚمتجئ ي
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وأؾمقء شم٠مويؾ قمٜمدُم٤م ي٘مقل رؤي٦م اًمٗم١ماد هل رؤي٦م قملم؟!! هؾ يقضمد شم٠مويؾ همٚمط أيمثر ُمـ 

هذا اًمت٠مويؾ؟!! اًمتٗم٧ْم ضمٞمًدا، ًمذًمؽ هق وىمع ذم اًمٗمخ؛ قمٜمدُم٤م ىم٤مل ذم اعم٘مّدُم٦م رؤي٦م اًم٘مٚم٥م 

ُم٦م إمم دًمٞمؾ ذقمل، ٓ يريد أن يٜم٥ًم هذا إمم هل رؤي٦م قملم أراد أن يٜم٥ًم هذه اعم٘مدّ 

اًمت٠مويؾ اًم٘مٌٞمح اًمذي صدر ُمٜمف وهق إُم٤مم اجلٝمٛمّٞم٦م ذم هذا اًمت٠مويؾ!!! يمالم واوح، ي٘مقل 

رأى سمٗم١ماده يٕمٜمل رأى سم٘مٚمٌف، أيـ هذا اًمت٠مويؾ وأيـ شم٠مويالت اًمرازي؟!! أيـ هذا اًمت٠مويؾ 

ٌٖمض ٕهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل، ي٤م ُمّٙمٗمر، وأيـ شم٠مويالت اعمٜمّزه؟!! ي٤م ومراغ ومٙمري، ي٤م ٟم٤مصٌل، ي٤م ُم

ذيمره أيًْم٤م ذم شمٗمًػم أي٦م وهذا ي٘مّقي أن شمٙمقن رؤي٦م اًمٗم١ماد قمٜمده  [ي٤م ؾم٤مومؽ ًمٚمدُم٤مء!!!

رؤي٦م اًمٕملم ًمألٟمٌٞم٤مء ظمّمقًص٤م ٓ ًمٖمػمهؿ، وطملم قمقرض ُّبذه أي٦م أضم٤مب قمٜمٝم٤م وقمغم 

 -(0)هذا ومتتٗمؼ أىمقال اسمـ قم٤ٌمس وهق أؿمٌف

 أقول: 

، يٜمت٩م أْن ٓ وم٤مرق {رآه سمٗم١ماده ُمّرشملم}و {رآه سمٕمٞمٜمف ُمّرشملم}ي٘مّمد أّن اجلٛمع سملم ـ0

 سمٞمٜمٝمًم ّٕن رؤي٦م اًمٗم١ماد هل رؤي٦م قملم قمٜمد اًمٜمٌل )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم(!!!  

ا قمـ ومٝمؿ اعمٕم٤مين، ومٛمجرد ُم٤م وضمد  ـ6 وُِمـ اًمقاوح أّن ٟمٔمرة اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ىم٤مسة ضمدًّ

٤مل سمقضمقد شمٕم٤مرض، ومتؼّمع سم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمًم سم٤مؾمتح٤ًمن وَّهل ٓ اؿمؽماك سمٚمٗمظ )ُمرشملم(، ىم

أؾم٤مس ًمف أسمًدا، وُِمـ اًمقاوح أّن اًم٘مقل سم٠مّن رؤي٦م اًمٗم١ماد هل رؤي٦م اًمٕملم؛ أي أّن اًمٗم١ماد 

ي٘مّمد سمف اًمٕملم، وم٢مّٟمف ُِمـ أؾمقأ وأشمٗمف وأؾمٗمف اًمت٠مويؾ!!! ومٚمًمذا شم٘مّٚمد اجلٝمٛمٞم٦م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م وٓ 

 ٝمؿ أصقل اًمت٠مويؾ!!!شمٜمجح ذم شم٘مٚمٞمدك هلؿ؟!! ومتٕمّٚمؿ ُمٜم

                                                           

- وىمٌٚمٝم٤م ُمـ اعم٘مت٤ًٌمت حمّمقرة سملم هذه 411 ,613: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)

 اًمّمٗمح٤مت-
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ًمق شمٜمزًمٜم٤م ُمع اًمتٞمٛمّٞم٦م أّٟمف )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( رأى رسّمف )وٓ ٟمتٜمّزل وٓ  ـ4

ٟمًٚمِّؿ أسمًدا(، ومٚمق شمٜمّزًمٜم٤م وم٢مّٟمف ُِمـ اًمقاوح أْن ٓ ُم٤مٟمع أسمًدا ذم أن يٙمقن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف 

ىمد رآه أرسمع ُمرات!!! وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىمد رآه سمٗم١ماده ُمرشملم وىمد رآه سمٕمٞمٜمف ُمرشملم، ومٞمٙمقن 

 وم٠ميـ اعمحذور ذم هذا؟!!

وقمغم يمّؾ طم٤مل، وم٢مّن اًمِمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م طمّتك رؤي٦م اًمٗم١ماد أرضَمَٕمٝم٤م إمم رؤي٦م اًمٕملم، ومٝمق  ـ3

ُيٍّم وي١ميّمد ضمًدا ضمًدا قمغم رؤي٦م اًمٕملم، ومّم٤مر قمٜمد اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م: أظم٤ٌمر رؤي٦م اًمٕملم شمدّل قمغم 

 دّل قمغم رؤي٦م اًمٕملم!!!رؤي٦م اًمٕملم، ومْماًل قمـ أظم٤ٌمر رؤي٦م اًمٗم١ماد أيًْم٤م شم

، حت٧م قمٜمقان 2ُمّر قمٚمٞمٜم٤م أّن ُم٤م ذيمره شمٞمٛمّٞم٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج أ ـ -8خطوة

(، وقمغم اًمرهمؿ ُِمـ 611يم٤من ذم صٗمح٦م صمًمٟمٞم٦م وصمًمٟملم سمٕمد اعم٤مئتلم )ص {أسمٚمغ ُم٤م ُي٘م٤مل--- }

ة أَّّهّٞم٦م ُم٤م ىم٤مًمف حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ًمتْمّٛمٜمف اعمح٤مور اًمرئٞم٦ًم ذم اًمٌح٨م طمقل اًمّمقر

وًمتْمّٛمٜمف ٕول ُمّرة أو اعمّرة اًمقطمٞمدة أو إطمدى اعمّرات اًمٜم٤مدرة ضمًدا اًمتل يٓمرح ومٞمٝم٤م اسمـ 

شمٞمٛمّٞم٦م يمالًُم٤م فم٤مهره سمره٤من قمغم ؿمٙمؾ ىمٞم٤مس ُمٜمٓم٘مل يريّمز قمغم اعمٓمٚم٥م سمٕمٞمًدا قمـ اًمٕمِمقائٞم٦م 

 واعمٖم٤مًمٓم٤مت واًمٚمٖمق وطمِمق اًمٙمالم!!!  

٦ًم اًمتدًمٞمس اًمٗمٙمري اًمدا ب ـ قمٌم طم٤موًم٧م ضم٤مهدة أىمقل ُمع يمّؾ ذًمؽ وم٢مّن ُم١مؾمَّ

ـمٛمس اًمقاىمع واًمتدًمٞمس وظمداع اجلّٝم٤مل واًمتٖمرير ُّبؿ وسم٤مًمٖم٤مومٚملم، وم٢مِّنؿ َل يذيمروا ذم 

سمؾ ضمٕمٚمقه وٛمـ قمٜمقان قم٤مم  {أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل}ومٝمرس اًمٙمت٤مب ُم٤م يِمػم إمم قمٜمقان أو ُمٕمٜمك 

وي٘مع وٛمـ صٗمح٤مت يمثػمة شمٌدأ  {ُمٜم٤مىمِم٦م إىمقال ذم اًمرؤي٤م}ٓ يدّل قمٚمٞمف أصاًل وهق 

(، وشمٜمتٝمل سمـ٤مًمّمٗمح٦م ؾمٌٕم٦م قمنم سمٕمد اًمثالصمًمئ٦م  621َخًلم سمٕمد اعم٤مئتلم )سمـ٤مًمّمٗمح٦م 

(، ُمع ُمالطمٔم٦م أّن ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ قمٜم٤مويـ ذم اًمٗمٝمرس إمم اًمّمٗمح٦م اصمٜمت٤ميـ وقمنمون 402)
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، ًمٙمٜمّف ضمٕمؾ هل٤م {ُمٜم٤مىمِم٦م إىمقال ذم اًمرؤي٦م}( شمدظمؾ وٛمـ قمٜمقان 466سمٕمد اًمثالصمًمئ٦م )

٤م ُّب٤م!!! قمٜم٤مويـ ظم٤مّص٦م ُّب٤م وضمٕمؾ ًمٙمّؾ صٗمح٦م أو   صٗمحتلم قمٜمقاًٟم٤م ظم٤مصًّ

( 22يِمٛمؾ ؾمٌٕم٦م وؾمتلم ) {ُمٜم٤مىمِم٦م إىمقال ذم اًمرؤي٤م}وم٘مد ضمٕمٚمقا قمٜمقان  ضمـ ـ

صٗمح٦م، ذم طملم اًمتل سمٕمده٤م وهل شم٤مسمٕم٦م هل٤م ضمٕمٚمقا قمٜم٤مويـ ًمّمٗمح٦م وًمٌْمٕم٦م صٗمح٤مت، 

اًمرواي٦م سمزي٤مدة )ًمٞمٚم٦م أهي ِّب( }}( قمٜمقان 402ومٗمل اًمّمٗمح٦م ؾمٌٕم٦م قمنم سمٕمد اًمثالصمًمئ٦م )

، وصمؿ ذم اًمّمٗمح٦م شمًٕم٦م قمنم سمٕمد اًمثالصمًمئ٦م {{ققم٦م وُِمـ أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾيمذب ُمقو

إسمٓم٤مل اعم١مًمػ هلذه اًمرواي٦م }}( ضمٕمؾ قمٜمقاًٟم٤م ُمًت٘ماًل ًمٚمرواي٦م ٟمٗمًٝم٤م ومٙم٤من قمٜمقان 401)

، صمؿ سمٕمد صٗمحتلم أو أزيد ىمٚمٞماًل ذم اًمّمٗمح٦م اصمٜمتلم وقمنمون سمٕمد {{ُِمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك

 !!! {{واي٦م أظمرى ُمٜمٙمرةر}}( ضمٕمؾ قمٜمقاًٟم٤م ُمًت٘ماًل 466اًمثالصمًمئ٦م )

٤مـّمالقمل واؾمت٘مرائل اًمٙمٌػم ٟمًٌٞم٤ًّم أؾمتٓمٞمع اًمتٜمٌٞمف إمم أّن اًمتٞمٛمّٞم٦م وقمغم ِن٩م سم د ـ

سمٛمٕمٜمك وضمدشمؿ ذم اعمحتقي٤مت صٗمح٤مت  {أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل}ؿمٞمخٝمؿ إْن ومٕمٚمقا ُمثٚمًم ومٕمٚمقا ُمع 

٤م يمثػم حت٧م قمٜمقان واطمد، ذم طملم سم٘مّٞم٦م قمٜم٤مويـ اعمحتقي٤مت ُمتقّزقم٦م سمّمقرة ُمتقازٟم٦م ٟمًٌٞمًّ 

ا أّٟمف يقضمد شمدًمٞمس ذم اًم٘مْمّٞم٦م وأّن ؿمٞمًئ٤م ُيراد  ٜمقا أو رضّمحقا ضمدًّ قمغم اًمّمٗمح٤مت، ومتٞم٘مَّ

 إظمٗم٤مؤه وشمْمٞمٞمٕمف قمغم اًم٘م٤مرئ واًمتٖمرير سمف وسم٤معمتٚمّ٘ملم!!!  

وَل ٟمدظمؾ ذم ٟم٘م٤مؿمف ويمِمػ طم٘مٞم٘متف، ًمٙم٤من  {أسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل}وًمق َل ٟمّٓمٚمع قمغم  هـ ـ

ًمٙمالم حت٧م ذاك اًمٕمٜمقان ُيديٜمٝمؿ ويٙمِمػ شمدًمٞمًٝمؿ ذم اعمحتقي٤مت يم٤مومًٞم٤م ذم إصم٤ٌمت أّن ا

ّٓ عم٤م ظم٤مومقا ُمـ إفمٝم٤مره وًمق سم٢مقمٓم٤مئف قمٜمقاًٟم٤م  ٙمقن سمف وُم٤م يٍّمطمقن سمف، وإ ًّ سمٓمالن ُم٤م يتٛم

، ًمٙمـ اًمتدًمٞمس ديٜمٝمؿ وقم٘مٞمدُتؿ وأظمالىمٝمؿ، وٟم٠ًمل اهلل اهلداي٦م هلؿ وًمٜم٤م مجٞمًٕم٤م!!!  ُمًت٘مالًّ

 ض وإُمقال!!!ٓ ٟمّٙمٗمر، وٓ ٟمرشّم٥م قمغم اًمتٙمٗمػم إسم٤مطم٦م اًمدُم٤مء وإقمرا
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ٓ ُمِمٙمٚم٦م ًمٜم٤م ُمع شمدًمٞمًٝمؿ وُمـ ؿم٤مء اًمتّمديَؼ ُّبؿ وشم٘مٚمٞمَدهؿ ذم  :وأيًْم٤م أىمقل و ـ

ُمٕمت٘مدهؿ، ومال ُمِمٙمٚم٦م ًمٜم٤م ُمٕمف وٓ ُمٕمٝمؿ، وٟمحؽمم اظمتٞم٤مره واظمتٞم٤مَرهؿ، ًمٙمـ عم٤مذا أٟمتؿ ي٤م 

شمٞمٛمّٞم٦م ٓ شمتٍّمومقن سمٕم٘مؾ وأظمالق اإلؾمالم ورؾمقل اإلؾمالم وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف )صغم 

ُمقن أظمريـ وحتؽمُمقن اظمتٞم٤مراُِتؿ اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ(؟! ومٚمًمذا ٓ حتؽم

وُمٕمت٘مداُِتؿ يمًم يم٤من احل٤مل اًمٕم٤مم واًمًٚمقك واًمٜمٝم٩م اًمٕم٤مم ذم صدر اإلؾمالم؟!! وعم٤مذا 

شمٌحثقن قمـ أظمٓم٤مء وُمقاىمػ ؿم٤مّذة ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك ومتجٕمٚمقَِن٤م هل اإلؾمالم واعمٜمٝم٩م 

واًمًٚمقك اًمٕم٤مم، ومتخدقمقن أٟمٗمًٙمؿ وشمِمّقهقن صقرة اإلؾمالم ورؾم٤مًمتف اًمًٛمح٤مء 

 ف إمم ُمٙم٤مرم إظمالق؟!! ودقمقشم

 

ِْٔلَم32أصطْرٗ ) (: أبطل باطل مً أجَل جاٍل.. قال: َتِدَحُض ٔفٕ َب
(0)

!!! 

ٓ ٟمذه٥م سمٕمٞمًدا ًمٙمِمػ اًمتدًمٞمس واًمتٖمرير سم٤مجل٤مهٚملم وإهمٌٞم٤مء، ومٙم٤من شمدًمٞمس اسمـ 

يم٤من حت٧م قمٜمقان ذم  {أسمَٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل--}شمٞمٛمّٞم٦م ذم رؤي٦م اًمٕملم وشم٠ميمٞمده وإساره قمٚمٞمف ذم 

(، أي ذم أيمثر 402( ويٜمتٝمل ذم )621يٌدأ ذم ) {ُمٜم٤مىمِم٦م إىمقال ذم اًمرؤي٦م}اعمحتقي٤مت 

ظمٓمقة واطمدة وم٘مط ذم اعمحتقي٤مت ًمقضمدٟم٤م ىمٌؾ صٗمحتلم  صٗمح٦م(، وإذا رضمٕمٜم٤م 22ُمـ )

( وشمٜمتٝمل ذم 631، ومتٌدأ سمّمٗمح٦م ){أطم٤مدي٨م رأي٧م رِّّب إّٟمًم يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم}وم٘مط قمٜمقان 

(، سمٛمٕمٜمك أِّن٤م صٗمح٦م واطمدة أو ٓ شمتج٤موز اًمّمٗمحتلم!!! وأن ٟمرضِمع ُمّرة أظمرى 621)

ًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف رؤي٦م ا}ظمٓمقة واطمدة وم٘مط ذم اعمحتقي٤مت، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمجد قمٜمقان 

                                                           

ا ًمٓمرح سمٕمض ا (0) ًمٕم٤ٌمرات سم٤مًمٜمّص طمّتك أٟم٤م اقمتذر قمـ اًمٙمٚمًمت، ًمٙمـ أشمٞم٧م سمٜمّص اًمٙمٚمٛم٦م وأيمقن ُمْمٓمرًّ

 يٙمتِمػ اعم٘م٤مسمؾ أظمالىمٞم٤مت أظمريـ!!!
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(، وهذا يٕمٜمل أّٟمف ذم أيمثر ُمـ 631( ويٜمتٝمل ذم )010، ويٌدأ ُمـ ){وؾمّٚمؿ[ رسّمف ذم اعمٜم٤مم

( صٗمح٦م، ومًمذا أظمٗمك اًمتٞمٛمّٞم٦م وٛمـ هذه اًمّمٗمح٤مت؟!! رسمًم ٟمّمؾ ُمًٕم٤م إمم إضم٤مسم٦م 21)

 سمٌح٨م هذه إؾمٓمقرة!!! واهلل اعمًُتٕم٤من وهق أرطمؿ اًمرامحلم:

( اعمٕمٜمقٟم٦م ذم اعمحتقي٤مت 631 ,010، وُم٤م سملم اًمّمٗمحتلم )2ٛمٞم٦م، جذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝم

، وم٢مّٟمٜم٤م ٟم٘متٌس ُم٘م٤مـمع {رؤي٦م اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ رسّمف ذم اعمٜم٤مم}سمٕمٜمقان 

  (:631 ,641حمّمقرة سملم اًمّمٗمحتلم )

 والكالم في مقاطع:

ذم أطمًـ صقرة أشم٤مين رِّّب }وىمد شمٌلّم سمًم ذيمرٟم٤مه أّن احلدي٨م اًمذي ومٞمف  :1ادؼطع

إّٟمًم يم٤من ذم اعمٜم٤مم سم٤معمديٜم٦م وَل يٙمـ ذًمؽ ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج يمًم ئمٜمّف يمثػم  {وووع يده سملم يَمتِٗمل

ِلِّ ])صغّم  ـِ اًمٜمٌَّ طََم٤مِدي٨ِم َأطَم٤مِدي٨ُم ضَم٤مَءْت قَم ْٕ ـَ ا ُمـ اًمٜم٤مس--- ىم٤مل قمثًمن سمـ ؾمٕمٞمد-- َوُِم

َُٛمقُه، اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ([ ىَم٤مهَل٤َم اًْمُٕمَٚمًَمُء، َوَرَوْوَه٤م، َه٤م سمَِرْأِيِف اُتَّ َ ـْ وَمنَّ وَه٤م، َوَُم ُ ْ ُيَٗمنِّ  َوََل

ٌِْد  ـْ طَمِدي٨ِم قَم ـِ قَمْٛمٍرو:  اهللِ ؾُمِئَؾ )َويمٞمع( قَم ْٛمسِ }سْم َ٘م٦ٌم سمُِ٘مُروِن اًمِمَّ ٦ٌم ُُمَٕمٚمَّ هٜم٤م ، ]{اجْلَٜم٦َُّم َُمْٓمِقيَّ

ت ؾم١مال ٕهؾ آظمتّم٤مص، وأيًْم٤م أٟمتؿ اسمحثقا قمٜمف وارضمٕمقا إمم اعمراصد وإمم ويم٤مٓ

اًمٗمْم٤مء واـمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ ىمرون اًمِمٛمس ُِمـ دون شم٠مويؾ،  ٓ ٟمٜمًك اعمٜمٝم٩م اًمتٞمٛمل وُمٜمٝم٩م 

اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري وُمٜمٝم٩م اًمدواقمش ُمـ قم٘م٤مئده أّٟمف ٓ شم٠مويؾ، واعمِمٙمٚم٦م ي٘متٚمقن اًمٜم٤مس 

رون اًمٜم٤مس، ُمٝمزًم٦م اعمٝم٤مزل؛ إذا أراد اًمٙم٤مشم٥م أن يٙمت٥م ىمّّم٦م أو رواي٦م ومٙم٤مهّٞم٦م،  ويٙمٗمِّ

٦م ذم اًمتقطمٞمد، ُمٝمزًم٦م اعمٝم٤مزل ويٌ٘مك ـمقل اًمٕمٛمر يٙمت٥م قمـ هذه ومٚمٞم٠مِت إمم ُمٜمٝم٩م اًمتٞمٛمٞمّ 

اعمٝم٤مزل وهذه اًمٗمٙم٤مه٤مت وٓ شمٜمتٝمل!!! اجلٜم٦م ُمٓمقّي٦م ُمٕمٚم٘م٦م سم٘مرون اًمِمٛمس، اسمحثقا قمـ 

َهَذا طَمِدي٨ٌم َُمِْمُٝمقٌر، ىَمْد ُرِوَي وَمُٝمَق }[ وَمَ٘م٤مَل َويِمٞمٌع: ىمرون اًمِمٛمس ويمؿ ىمرن ًمٚمِمٛمس؟!!
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ـْ شَمٗمْ  ْ هَلُْؿ، ]ُيْرَوى، وم٢من ؾَم٠َمًُمقا قَم ػِمِه ََلْ ُٟمَٗمنِّ ٓطِمٔمقا يمٞمػ يٕمّٓمٚمقن اًمٕم٘مقل، وأيًْم٤م ُمـ ًِ

يٜمٙمر هٙمذا طمدي٨م يتٝمؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م أو آرشمداد أو اًمراومْمٞم٦م أو اًمِمٞمٕم٦م أو اعمٕمتزًم٦م أو 

ـْ ُيٜمْٙمُِر َوُيٜم٤َمِزُع اًمّمقومٞم٦م أو إؿمٕمري٦م أو اًمّمحقضمٞم٦م وسمٖمػمه٤م ُمـ قمٜم٤مويـ !!![ َوَٟمتَِّٝمُؿ َُم

اًمتٗم٧م هق يتحّدث ُمع ؿمخص يٕم٤مرض، ُمع ؿمخص خيتٚمػ ، ]{ٞم٦َُّم شُمٜمْٙمُِرهُ ومِٞمِف، واجْلَْٝمٛمِ 

ُمٕمف سم٤مًمرأي، إذن أشمك سمٛمٜمٝم٩م ويمٞمع وقمٜمدُم٤م يٛمّر قمٚمٞمف طمدي٨م صحٞمح وٓ يًتٓمٞمع أن 

يٗمّنه ومال يٗمّن احلدي٨م، يًٙم٧م، ويٕمٓمؾ اًمٕم٘مؾ، إذن هق أشمك سمٛمٜمٝمجٞم٦م ويمٞمع طمتك 

شمٕمٓمٞمؾ اًمٕم٘مؾ ٓ ٟم٘مّمد اًمٕم٘مؾ ُم٤م  ُيت٩م ُّب٤م قمغم اعم٘م٤مسمؾ!!! وٟمحـ قمٜمدُم٤م ٟمتحّدث هٜم٤م قمـ

٧ٌّم ويٕمّٛمؼ اًمنمع، ٟمتحّدث قمـ  ي٘م٤مسمؾ اًمنمع، وإّٟمًم ٟمتحّدث قمـ قم٘مؾ يًمر اًمنمع ويث

قمٜمدُم٤م أىمقل ، قم٘مؾ يرضمع إمم ُم٤م أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م احلٙمٞمؿ اًمٕم٤مىمؾ ؾمٞمد اًمٕم٘مالء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

سمتًمم اًمٕم٘مؾ شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمٕم٘مؾ؛ ٕٟمف ُمّر قمٚمٞمٜم٤م ويٛمر قمٚمٞمٜم٤م وُمٜمذ ؾمٜملم سم٠مّٟمف إٟم٤ًمن ؾمقي قم٤مىمؾ 

وإٟم٤ًمن ُمتزن وُمٜمّمػ، ومج٠مة دمد هذا اإلٟم٤ًمن ىمد شمٖمػّم، وسمٕمد هذا إّن أئٛم٦م اخلقارج، 

أئٛم٦م ُمٜمٝم٩م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري، يٗمتخرون ُّبذا ويذيمروٟمف قمٜمدُم٤م يتحدصمقن ُمع إٟم٤ًمن 

ُمًًٌ٘م٤م ي٘مقًمقن ًمف: ىمٌٚمؽ ضم٤مء ؿمخص وؾم٠مل قمـ ىمْمٞم٦م وىم٤مل: أٟم٤م أىمٌؾ ُّب٤م قم٘ماًل وأصدىمٝم٤م 

، وأٟم٤م أـمٛمئـ هلذا، ي٘مقًمقن: عم٤م حتدصمٜم٤م ُمٕمف وطمٙمٞمٜم٤م ُمٕمف ومتٖمػم احل٤مل وقم٘مكم ٓ يرومض هذا

وص٤مر ُيٙمل ُمثؾ ُم٤م ٟمحٙمل، سمٛمٕمٜمك أِّنؿ ىمٗمٚمقا قمغم قم٘مٚمف واٟمتٝمك احل٤مل، إذن اخلٓمقة 

إومم هق إًمٖم٤مء اًمٕم٘مؾ قمٜمدهؿ، ومٞمدظمؾ قمٜمدهؿ اإلٟم٤ًمن ومٞمخٚمع ويٜمزع قم٘مٚمف ويٌ٘مك ُِمـ 

ا قمٜمد طمٍد أِّنؿ يٕمٓمٚمقن اًمٕم٘مؾ، سمؾ يتٝمٛمقن دون قم٘مؾ، طمتك ٓ يٜم٤مىمش سمٕمد هذا، وَل يٙمتٗمق

اعم٘م٤مسمؾ سم٤مجلٝمٛمّٞم٦م!!! وم٠مي طمري٦م وأي ديٛم٘مراـمٞم٦م وأي اٟمتخ٤مسم٤مت وأي رأي ًمٚمٜم٤مس وأي 

إمج٤مع؟!! عم٤مذا ٓ ٟم٠ميت إمم اإلمج٤مع ذم هذه إىمقال؟!! عم٤مذا ٓ ٟمٌح٨م قمـ إمج٤مع ذم هذه 

وإمج٤مع اجلًمهػم وإمج٤مع إىمقال؟!! يمًم يٗمٕمؾ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، إمج٤مع اًمٜم٤مس، إمج٤مع اًمِمٕمقب 
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أهؾ اًمٌٚمد اًمٗمالين أو اعمديٜم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م أو اًمِمٝمرة أو إيمثر أو اعمٕمٔمؿ، وًمٜمَر يمؿ هق قمدد 

اًمتٞمٛمّٞم٦م؟!! يمؿ هق قمدد اعم٤مرىم٦م وقمدد اخلقارج وٟم٘م٤مرن هذا ُمع قمدد اعمًٚمٛملم، ُمـ اعمٕمتزًم٦م 

٦م اعمقطمديـ ُمـ إؿم٤مقمرة ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م، ُمـ سم٤مىمل أهؾ اًم٘مٌٚم٦م؟!! يمؿ هل ٟمًٌ

 -[إؾمٓمقريلم أشم٤ٌمع اًمرّب إُمرد---؟!!

طََم٤مِدي٨ِم اًمّمٕم٦ٌم ىم٤مل: : 8ادؼطع ْٕ ٤َم اعمَُْٕم٤مِرُض ذِم ُمثؾ َهِذِه ا وَمَٚمِق اىْمَتَدْي٧َم َأهيُّ

ةً  ـْ َأْن شُمٜمْٙمَِرُه َُمرَّ ِٕمٞمَٗم٦ِم[ اعمُِْْمٙمَِٚم٦ِم)اعمُِْْمَٙمَٚم٦ِم(اعمََْٕم٤ميِن، سَمَقيِمٞمٍع، يَم٤مَن َأؾْمَٚمَؿ ًَمَؽ ُِم ، صُمْؿ شُمْثٌَِتُف ]اًمْمَّ

 ، ، َواًمثَّْٚمِجلِّ ِب اعمَِْريِزِّ ـْ َضْ َٓ ىِمَٞم٤مٍس قَم َٓ َيٜمَْ٘م٤مُس ذِم َأصَمٍر، َو ػًما  ًِ ُه شَمْٗم َ ُأظْمَرى، صُمؿَّ شُمَٗمنِّ

 ْ طََم٤مِدي٨ِم، صُمؿَّ وَمنَّ ْٕ ـَ اًمٜم٤َّمِس إمم ُمثؾ َهِذِه ا ـْ سَملْمَ فَمْٝمَرْيَؽ ُِم َٓ طَم٤مضَم٦َم عمَِ شَمُف َوُٟمُٔمَراِئِٝمْؿ، صُمؿَّ 

ِل، ] َوَّ ْٕ ـَ ا ػًما َأْوطَمَش ُِم ًِ يٕمٜمل اظمِػ هذه إطم٤مدي٨م وٓ شمٔمٝمره٤م، ِّٕن٤م ُمـ وٛمـ شَمْٗم

اًمؼموشمقيمقٓت اًمني٦م!!! ًمٙمؾ ضمٝم٦م قمٜمٍمي٦م شمقضمد سمروشمقيمقٓت هّي٦م!!! أُّم٤م اًمذي 

يٕمٛمؾ سمقوقح وُمع احلّؼ وقمغم احلّؼ وإمم احلّؼ ومٙمّؾ رء قمٜمده ُمٗمتقح!!! أن ٟمتحدى 

٤مرىم٦م واًمدواقمش أن يٕمٓمقا اإلذن ٕشم٤ٌمقمٝمؿ وُم٘مٚمدهيؿ وُمٓم٤مي٤مهؿ سم٤مًمٜم٘م٤مش ُمع اًمتٞمٛمّٞم٦م واعم

أي واطمد ُمع اًمِمٞمٕم٦م أو اًمّمقومٞم٦م أو إؿم٤مقمرة أو اعمٕمتزًم٦م، ٓ يًٛمحقن سم٤مًمٜم٘م٤مش ُمع 

ؿمخص سمًٞمط، أو ؿمخص قم٤مدي، ومٙمٞمػ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م وُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م؟!! وٟمحـ ُمـ هٜم٤م 

رة ويدقمق اعمٕمتزًم٦م إمم ىمراءة يمت٥م دقمقٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م وٟمدقمق ويمًم يدقمق اًمّمقومٞم٦م ويدقمق إؿم٤مقم

اًمتٞمٛمّٞم٦م وُمٝم٤مزل اًمتٞمٛمّٞم٦م، ظم٤مص٦م يمت٥م اًمتقطمٞمد وأٟم٤م أٟمّمح اجلٛمٞمع سم٘مراءة يمت٥م اًمتقطمٞمد 

اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمتل صدرت قمـ أئٛمتٝمؿ واىمرؤوا اعمٝم٤مزل ومٞمٝم٤م، طمتك ذم أومالم يم٤مرشمقن وذم 

ىمّمص أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م وذم ىمّمص اًمًٜمدسم٤مد اًمٌحري يمؿ ؿم٤مهدٟم٤م ويمؿ ؿم٤مهدشمؿ ويمؿ 

ِم٤مهدون ُمـ طمٙم٤مي٤مت وأومالم اًمّمٖم٤مر ويمًم يًٛمك سم٠مومالم يم٤مرشمقن!!! يمؾ هذا ٓ ؾمت

يرشم٘مل إمم اًمتٞمٛمّٞم٦م ومٞمًم ذيمروه ذم يمتٌٝمؿ اًمتقطمٞمدي٦م، ُمٝم٤مزل اعمٝم٤مزل!!! وُمع هذا يٙمٗمرون 
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َتِٛمُؾ( َأْن َيُٙمقَن اًمٜم٤مس وي٘متٚمقن اًمٜم٤مس!!! إٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!!! َتَٛمُؾ )َُيْ [، وَمُ٘مْٚم٧َم: ُُيْ

ِلَّ ])صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ([ ىَم٤مَل:  َهَذا َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َرِّبِّ ذِم ضَمٜم٦َِّم }احْلَِدي٨ُم، َأنَّ اًمٜمٌَّ

٤م ضَمْٕمًدا وم٢مذا يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرة ؿم٤مسم٤ًّم ضمٕمًدا شمرضمع إمم طم٤مل اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف ، ]{قَمْدٍن ؿَم٤مسمًّ

اًمتٗمًػم؛ أي إذا ضمٕمؾ  وآًمف وؾمّٚمؿ(، ومٓمًٌٕم٤م هٜم٤م يٕمؽمض قمٚمٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ومٝمق ٓ ي٘مٌؾ ُّبذا

هذا اًمٌمء قم٤ٌمرة قمـ شمٗمًػم ًمٚمحدي٨م واًمِم٤مب اجلٕمد شمرضمع إمم اًمٜمٌل ومٞم٘مقل ًمف هذا 

اًمتٗمًػم ُمرومقض، أُّم٤م إذا يم٤من ًمٞمس هذا اعم٘مّمقد وإّٟمًم أراد أن ي٠ميت سم٤محلدي٨م هٜم٤م وم٠مشمك 

سم٤محلدي٨م وقم٤ٌمرة اًمِم٤مب إُمرد شمرضمع إمم اًمرّب، إذن هق أشمك سم٤محلدي٨م يمٜمّص صمؿ سمٕمد 

ِلَّ ])صغّم حّدث قمـ شمٗمًػمه ويٕمؽمض قمغم شمٗمًػم اعمٕم٤مرض هلذا احلدي٨مهذا يت [، َأنَّ اًمٜمٌَّ

 
ِ
ـْ َأْوًمَِٞم٤مء ٤م ذِم اجْلَٜم٦َِّم ُِم َواوَم٤مُه َرؾُمقًُمُف ذِم ضَمٜم٦َِّم قَمْدٍن، وَمَ٘م٤مَل:  اهللِاهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ([ َرَأى ؿَم٤مسمًّ

قَمك اعمَُْٕم٤مِرُض قمَ {َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َرِّبِّ } ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ يُمْٗمًرا  اهللِغَم َرؾُمقِل ، وَمَ٘مِد ادَّ

إذن أهّي٤م اجلٝمٛمل اعمٕم٤مرض إذا يمٜم٧م شمٜمٙمر رؤي٦م اًمٜمٌل ًمٚمرّب رؤي٦م قملم وم٠مٟم٧م يم٤مومر، ، ]قَمٔمِٞمًًم 

 [ ُم٤ٌمح اًمدم واًمٕمرض واعم٤مل
ِ
ـْ َأْوًمَِٞم٤مء ٤م ُِم ُف َدظَمَؾ اجْلَٜم٦ََّم وَمَرَأى ؿَم٤مسمًّ َرَأْي٧ُم }، وَمَ٘م٤مَل: اهللِ َأٟمَّ

 - {َرِّبِّ 

َ َهِذِه اًمتََّٗم٤مؾِمػَم اعمَْْ٘مُٚمقسَم٦َم، ىَم٤مَل: ىم٤مل:  :4ادؼطع صُمؿَّ ىم٤مل )اعمٕم٤مرض( سَمْٕمَدَُم٤م وَمنَّ

قَه٤م ذِم يُمُت٥ِم } َٟم٤مِدىَم٦ُم وَمَدؾمُّ تِل َوَوَٕمْتَٝم٤م اًمزَّ طََم٤مِدي٨ِم اًمَّ ْٕ ـَ ا َتِٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن َهَذا ُِم َوَُيْ

صملِمَ  ُم٤مذا شمريد ي٤م سمـ شمٞمٛمّٞم٦م؟!! ومّن اعمٕم٤مرض وأّول هٜم٤م ىمٚم٧م ًمف: أٟم٧م يم٤مومر عم٤مذا ٓ ، ]{اعمَُْحدِّ

ل؟!! ومػميد أن يٜمّزه اهلل وي٘مّدؾمف، ًمٙمٜمّؽ ىمٚم٧م ًمف: أٟم٧م يم٤مومر وىمد يمٗمرت يمٗمًرا  شم١موِّ

قمٔمٞمًًم!!! هذا اُت٤مم اًمتٞمٛمّٞم٦م عمـ ي٘مّدس ويٜمّزه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أن ُم٤مذا يٗمٕمؾ ذاك 

ل  طمّتك ٟم٘مّدس وٟمٜمّزه اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اجلًٛمٞم٦م واًمتِمٌٞمف، أو ٟمرومض اًمِمخص؟ ي٘مقل ٟم١موِّ

هذا احلدي٨م وٟم٘مقل: طمّتك ًمق أشمك سم٤مًمٙمت٥م اًمّمحٞمح٦م ومٝمق ُمـ ووع اًمزٟم٤مدىم٦م، وطمريم٦م 
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اًمزٟمدىم٦م واًمتزيٞمػ ُمقضمقدة يمًم يٗمٕمؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م أن!!! أٟمتؿ أن شمقىمٕمقا قمٜمدُم٤م يّمدر يمالم 

جل٤مين احل٘مػم اًمذًمٞمؾ، وأيًْم٤م قمٜمدُم٤م ُمـ هذا اًمِمخص اعمتحّدث ُمٕمٙمؿ اعمذٟم٥م اًمٕم٤ميص ا

يّمدر ُمـ أظمريـ ممـ يتّمّدى ًمٚمتقطمٞمد إؾمٓمقري وًمٚمتٙمٗمػم اًمتٞمٛمل، شمقىمٕمقا أِّنؿ ذم 

اًمٓمٌٕم٤مت اجلديدة شمتٖمػّم اًمٙمثػم ُِمـ إُمقر، ُيّمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمتدًمٞمس، وهٙمذا هؿ دائًًم 

ويدًّمًقن ذم  ُمع اًمزُمـ يدًّمًقن ُّبذا اًمٓمريؼ، ومٞمٙمتٌقن سمّمقرة ضمديدة ويٛمحقن ُم٤م ؾمٌؼ

اجلديد وُمع وضمقد اجلٝم٤مل وُمع ُمرور اًمزُمـ يًػم هذا اًمتدًمٞمس قمغم اًمٜم٤مس ويّمٕم٥م 

اًمتٛمٞمٞمز، ومٚمٞمس قمٜمدهؿ ُمِمٙمٚم٦م، ومٝمذه ىمْمٞم٦م ىمد شمرسّمقا قمٚمٞمٝم٤م وص٤مرت ضمزءا ُمـ 

ؿمخّمٞم٤مُتؿ ودُم٤مئٝمؿ وُمٜمٝمجٝمؿ وؾمٚمقيمٝمؿ اًمتٞمٛمل، يمّؾ ُمـ يدظمؾ هذا اًمٓمريؼ خيرج 

٤م ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر، ي٘مٞمٜم٤ًم خيرج ًً ٤م وقمغم ـمقل اًمزُم٤من ومٚمٞمس وم٘مط ذم اًمٕمٍم  ُمدًّم ًً ُمدًّم

اإلؾمالُمل، ارضمٕمقا إمم ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم ؾمتجدون ظمّط ه٤مؿمٛمل وهق ظمط شم٘مقى أظمالق 

همػمة ذف يمراُم٦م، وهذا اخلط هق اًمذي اٟمْمّؿ ًمف  ,ظمّط قم٤مم ,ٟمزاه٦م صالح إصالح

اًمٙمثػم ُمـ اًمٌٞمقشم٤مت وإؿمخ٤مص، ويقضمد ظمّط آظمر يٜم٤مومس وهق ظمّط اًمٗم٤ًمد 

ف وآٟمتٝم٤مزي٦م واًمًٚمٓم٦م واعمٜمٗمٕم٦م واًمتزوير واًمتزيٞمػ وهق اخلّط إُمقي!!! وآٟمحرا

اًمتٗمتقا ضمٞمدا إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م: اًمّمح٤مسم٦م إوائؾ يم٠مِّب سمٙمر وقمٛمر وهمػمَّه٤م )ريض اهلل قمٜمف( 

ممّـ اًمتحؼ سم٤مًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( اخلٓمقة إومم اًمتل ضمٕمٚم٧م ه١مٓء 

إّول، يم٤مٟمقا ُمـ اخلّط إظمالىمل اًمذي خي٤مًمػ اخلّط  يًٛمٕمقن ُمـ اًمٜمٌل يم٤مٟمقا ُمـ اخلطّ 

إُمقي، وأىمّمد هٜم٤م ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم، وم٠مٟم٤م ٓ أحتّدث قمـ ديـ واًمتزام ديٜمل، وإّٟمًم احتّدث 

قمـ ظمّط أظمالىمل واًم٘مْمّٞم٦م ٟمًٌّٞم٦م، وٟم٘مقل ًمٚمت٘مري٥م: اًمتح٤مًمػ قمغم أؾم٤مس إؿمخ٤مص 

ظمّط سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمع ظمّط إظمالق واًمٌٞمقشم٤مت واًم٘م٤ٌمئؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م إوائؾ يم٤من حت٤مًمٗمٝمؿ ُمع 

ذم ُم٘م٤مسمؾ اخلّط إُمقي اًمٗم٤مؾمد!!! إذن طمريم٦م اًمتزيٞمػ واًمتزوير ىمديٛم٦م ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم، 
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ومٝمذا هق ِن٩م صم٤مسم٧م قمٜمدهؿ، ومتقىمٕمقا ُيّمؾ قمٜمدهؿ شمٖمٞمػم ذم ُم٤م يّمدر ُمـ إصدارات 

مَْحَِؼ، اًمَِّذي شَمَتٚمََّٕم٥ُم سمِفِ ضمديدة!!! ْٕ ٤َم اجْل٤َمهؾ  [ وَمُٞمَ٘م٤مُل هِلََذا اعمَُْٕم٤مِرِض ا َٞم٤مـملُِم --َأَرَأْيَتَؽ َأهيُّ اًمِمَّ

ـَ اًمت٠َّْمِويِؾ  َٟم٤مِدىَم٦ِم، وَمٚمَِؿ شَمْٚمَتِٛمُس ًَمُف اًْمَقضْمَف َواعمََْخ٤مِرَج ُِم ـْ َوْوِع اًمزَّ يَم٤مَن احْلَِدي٨ُم قِمٜمَْدَك ُِم

، إِنَّ َهذَ  ًٓ سُمُف َوشُمْثٌُِتُف؟! َأوَماَل ىُمْٚم٧َم َأوَّ ػِم، يَم٠َمٟمََّؽ شُمَّمقِّ ًِ يَح َواًمتَّْٗم ؽَمِ ًْ َٟم٤مِدىَم٦ِم وَمَت ـْ َوْوِع اًمزَّ ا ُِم

ػِمِه قَمغَم َرؾُمقِل  ًِ قِمَل ذِم شَمْٗم َٓ شَمدَّ ػِمِه، َو ًِ ؿْمتَِٖم٤مَل سمَِتْٗم ِٓ وشُمريح ُمـ اًمٕمٜم٤مء ]َوشَمْرسَمَح اًْمَٕمٜم٤َم[، َوا

  اهللِ
ِ
ـْ َأْوًمَِٞم٤مء ٤م ُِم ُف َدظَمَؾ اجْلَٜم٦ََّم وَمَرَأى ؿَم٤مسمًّ َهَذا }شَمَٕم٤ممَم وَمَ٘م٤مَل:  اهللِ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ َأٟمَّ

َؽ َُمْٗمَزقًم٤م {َرِّبِّ  ًِ َٓ دَمُِد ًمِٜمَْٗم ٚمِٞمٍط  َؽ وَمَقىَمْٕم٧َم ذِم شَمِْمِقيٍش، َوَِّتْ ًِ ، هَمػْمَ َأٟمََّؽ ظَمَٚمْٓم٧َم قَمغَم َٟمْٗم

ِدَي قَمٜمَْؽ ؿَمْٞمًئ٤م قِمٜمَْد َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َواعمَْْٕمِروَم٦ِم، َويُمٚمَّ  ـْ ُُيْ ِذِه اًمتََّخ٤مًمِٞمِط، َوًَم َّٓ ُِّبَ ـْ َهَذا إِ ًَم َأيْمَثْرَت ُِم

ٌَِٝمِف اْزَدْدَت سمِِف وَمِْمٞمَح٦ًم---  -َوؿَم

أىمقل: ًمٞمس دوم٤مقًم٤م قمـ اعمٕم٤مرض وًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم سمح٨م ذًمؽ، وًمٙمـ اًمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل 

ي٘ميض اؾمتٞمٕم٤مب يمّؾ اعمحتٛمالت أو أيمثر اعمحتٛمالت ذم اعم٠ًمًم٦م يمل يٙمقن اًمٌح٨م أيمثر 

٦م سمٛمحتٛمالُت٤م وشمٗمريٕم٤مُت٤م ُمرومقًو٤م قمٜمدك ؿمٛمقًمٞم٦م وواىمٕمٞم٦م ودىم٦م، وإذا يم٤من اؾمتٞمٕم٤مب اعم٠ًمًم

ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م وشمتٝمؿ وم٤مقمٚمف وشمٗمؽمي قمٚمٞمف سمًم ىمٚمتف ًمٚمٛمٕم٤مرض، وم٢مذا يم٤من يمالُمؽ صحٞمًح٤م ويمٜم٧م 

واقمًٞم٤م عم٤م ىمٚم٧م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م، ومٚمًمذا َل شمٜمّمح ٟمٗمًؽ ىمٌؾ اعمٕم٤مرض وشمريم٧م اجلٝمٛمٞم٦م )اعمٕمتزًم٦م 

يح، سم٤مّدقم٤مء أّن ُم٤م وإؿمٕمري٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م وهمػمهؿ( قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ وشمًؽميح وشُمر

ضم٤مؤوا سمف ُمـ ووع اًمزٟم٤مدىم٦م ُِمـ دون اإلـم٤مًم٦م ُمٕمٝمؿ ذم اًمردود اًمٗم٤مرهم٦م احلَِْمقّي٦م اعمٛمتٚمئ٦م 

 شمٜم٤مىمْم٤مت وظمراوم٤مت وظمزقمٌالت؟!!

ِلَّ ىم٤مل:  :4ادؼطع ـْ صَمْقسَم٤مَن )ريض اهلل قمٜمف(، َأنَّ اًمٜمٌَّ ىم٤مل َوَرَوى اعمَُْٕم٤مِرُض َأْيًْم٤م---قَم

ُد ]صغّم اهلل }ىَم٤مَل:  ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ـِ ُصقَرٍة، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م حُمَٛمَّ ًَ َأشَم٤ميِن َرِّبِّ ذِم َأطْم



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٕٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ُف سَملْمَ  ، وَمَقَوَع يَمٗمَّ َٓ قِمْٚمَؿ زِم َي٤م َربِّ قَْمغَم؟ وَمُ٘مْٚم٧ُم:  ْٕ َتِّمُؿ اعمأََْلُ ا قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ، ومِٞمَؿ خَيْ

، طَمتَّك َوضَمْدُت سَمْرَد َأَٟم٤مُِمٚمِِف قمغم )ذِم( َص  َْرضِ يَمتَِٗملَّ ْٕ  َوا
ِ
ًَمء ًَّ ، {ْدِري، وَمَتَجغمَّ زِم َُم٤م سَملْمَ اًم

َتِٛمُؾ َأْن َيُ٘مقَل:  قَمك اعمَُْٕم٤مِرُض َأنَّ َهَذا َُيْ ـِ ُصقَرٍة وَم٠َمشَمْتٜمِل }وَم٤مدَّ ًَ ـْ ظَمْٚمِ٘مِف سم٠َِمطْم َأشَم٤ميِن َرِّبِّ ُِم

قَرُة، َوِهَل هَمػْمُ  ٌر، وَمَقَوَع  اهللُ، وَ اهللِشمِْٚمَؽ اًمّمُّ ُف سَملْمَ يَمتَِٗملَّ طَمتَّك َوضَمْدُت سَمْرَد ومِٞمَٝم٤م ُُمَدسمِّ يَمٗمَّ

قسَم٦ٌم  ًُ قَرِة َُمٜمْ ََٟم٤مُِمُؾ ًمِتِْٚمَؽ اًمّمُّ ْٕ ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َوا تِل ِهَل ُِم قَرَة اًمَّ َأَٟم٤مُِمٚمِِف ذِم َصْدِري، َيْٕمٜمِل شمِْٚمَؽ اًمّمُّ

ِض: يَمْؿ شَمْدطَمُض ذِم سَمقًمِؽ، َوشَمْرشَمِٓمُؿ ومُٞمَ٘م٤مُل هِلََذا اعمَُْٕم٤مرِ  {قَمغَم َُمْٕمٜمَك َأنَّ اخْلَْٚمَؼ يُمٚمَُّف هللَِِّ اهللِإمم 

 -ومِٞمًَم ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ؟!!

 أىمقل: 

: ًٓ ـِ شمٞمٛمّٞم٦م وأشم٤ٌمقِمف وأئٛمتِٝمؿ!!! ومِٛمـ أيـ ًمٙمؿ هذا؟!! أّو  هذه أظمالىمٞم٤مت اسم

قمثًمن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل اًمًجًت٤مين، ]ُم٤م ؿم٤مء اهلل مج٤مقم٦م اخلقارج وأًمٗم٤مفمٝمؿ:  ثاكًقا:

يمالب اًمٜم٤مر وظمٜم٤مزير اًمٜم٤مر وأٟمج٤مس اًمٜم٤مر، اًمذيـ ي٘متٚمقن اًمٜم٤مس وخيرسمقن ذم يمؾ ُمٙم٤من، 

خيرسمقن اًمٌالد وي٘متٚمقن اًمٕم٤ٌمد، ومٝم١مٓء وىمْمٞم٦م إضم٤مٟم٥م طم٥ًم اعمٜم٤مـمؼ سم٤مًمِمٞمِم٤مين 

ين واًمٗمالين واًمٗمالين، هذه ًمٞم٧ًم ضمديدة، ومٕمٜمدُم٤م وإومٖم٤مين واًم٤ٌميمًت٤مين واًمؽميمًمٟمًت٤م

شمرضمع إمم أئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري ؾمتجد أِّنؿ يٜمتًٌقن إمم همػم اًمٕمرب ويتٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م 

سم٠مِّنؿ ومرس وجمقس وهؿ اعمذه٥م اًمقطمٞمد اًمذي خيتص ويتٛمحض سم٤مٕئٛم٦م اًمٕمرب، 

ٕمرب سم٤مًم٤ًمدة اهل٤مؿمٛمٞملم ُمـ آل اًمٌٞم٧م )ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ(، ومٜمحـ اًمٕمرب وأصؾ اًم

واًمٕمروسم٦م واًمٜمٌقة وأهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(، وسم٤مًمت٠ميمٞمد قمٜمدُم٤م شمّمؾ 

إُمقر إمم هٜم٤م: ي٘مقًمقن: ٓ ومرق سملم قمرِّب وأقمجٛمل، ٟمٕمؿ يمذًمؽ ٓ ومرق سملم إُمقي 

وإقمجٛمل، سملم إُمقي واًمٕم٤ٌمد، سملم إُمقي وآل سمٞم٧م اًمٜمٌل، ٓ ومرق سملم اًمِم٤مُمل 
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وٓ اًمٞمًمين، إُمقي واًمٗم٤مرد، إُمقي واًمٕمثًمين، ومٚمًمذا هٜم٤م ٓ  واًمٕمراىمل، وٓ اًمِم٤مُمل

ومرق وهٜم٤مك يقضمد ومرق، أيمرُمٙمؿ قمٜمد اهلل أشم٘م٤ميمؿ، ٟمٕمؿ دمري قمغم اًمزهراء )قمٚمٞمٝم٤م 

اًمًالم( وقمغم قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم( وقمغم احلًـ وقمغم احلًلم )قمٚمٞمٝمًم اًمًالم(، ًمٙمـ 

ظم٤مل اعم١مُمٜملم، دمري قمغم أِّب ظم٤مل  أيًْم٤م دمري قمغم ظم٤مل اعم١مُمٜملم، أيًْم٤م دمري قمغم أم

اعم١مُمٜملم، دمري قمغم ُمٕم٤موي٦م وقمغم أِّب ؾمٗمٞم٤من وقمغم هٜمد، وقمغم يزيد وقمغم ُمروان وقمغم آل 

ُمروان، وم٘مرسمك اًمٜمٌل وسمْمٕم٦م اًمٜمٌل وهذه اًمّمٚم٦م واًم٘مرسمك واًمرطمؿ ٓ ي٘مّدم وٓ ي١مظّمر، 

ظّمر، وقمٜمقان ويٌ٘مك اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمت٘مقى، وم٢مذن أيًْم٤م قمٜمقان اًمّمح٦ٌم ٓ ي٘مّدم وٓ ي١م

ظم٤مل اعم١مُمٜملم ٓ ي٘مّدم وٓ ي١مظّمر، وقمٜمقان أّم اعم١مُمٜملم ٓ ي٘مّدم وٓ ي١مظّمر!!! ٓطِمظ: ُمـ 

اإلٟمّم٤مف أن ٟمْمع اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٜمٓمٌؼ قمغم اجلٛمٞمع، اعمرضمٕمّٞم٤مت وإصقل 

اًمٗمٙمري٦م واحلقاري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٙمل يٙمقن اًمٜم٘م٤مش واحلقار وشم٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش واحلقار 

شم٤مًُم٤م، ًمٙمـ يمٞمػ ي٘مٌؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م ُّبذا؟!! ُمـ أيـ قمٜمدهؿ اًمرُمقز؟!! ًمٞمس وآطمتج٤مج يٙمقن 

قمٜمدهؿ اًمرُمقز!!! وم٤مرضمٕمقا إمم دوًم٦م اًمدواقمش، يمؾ اًم٘متؾ واإلضمرام اًمذي يٗمٕمؾ أن، 

يمؾ اًمٗمٙمر اًمت٘متٞمكم أن، يمؾ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء اًمذي ُيّمؾ أن، يمؾ ُمٜمٙمؿ ُيري اؾمت٘مراًء: 

سمف اًم٘م٤مشمؾ؟!! هؾ أومٙم٤مر اخلٚمٞمٗم٦م إول أِّب سمٙمر  ُم٤م هل إومٙم٤مر اًمتل ُي٘مـ ُّب٤م هذا اعمٖمّرر

)ريض اهلل قمٜمف( أو قمٛمر )ريض اهلل قمٜمف(، أو قمثًمن ومْماًل قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م )ؾمالم اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ(؟!! ٓ يقضمد!!! هؾ أومٙم٤مر أِّب طمٜمٞمٗم٦م أو ُم٤مًمؽ أو اًمِم٤مومٕمل أو أمحد سمـ طمٜمٌؾ؟!! 

هق اًمقاىمع، ومٕمٜمدُم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ  ٓ يقضمد!!! ًمٙمٜمّٝم٤م أومٙم٤مر اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م!!! هذا هق احل٤مصؾ، هذا

ُمع أومٙم٤مر اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م؛ ِّٕن٤م هل اًم٘م٤مشمٚم٦م، ًمٞمس ُمٜمٝم٩م قمٛمر وٓ ُمٜمٝم٩م أِّب سمٙمر، وٓ ُمٜمٝم٩م 

قمثًمن وٓ ُمٜمٝم٩م أئٛم٦م اعمذاه٥م هق ُمذه٥م اًمت٘متٞمؾ واًمتٙمٗمػم، ٓ!!! هذا ُمٜمٝم٩م اًمتٞمٛمّٞم٦م!!![ 

غم اهلل قمّز ٟم٘مض قمثًمن سمـ ؾمٕمٞمد قمغم اعمَريز اجلٝمٛمل اًمٕمٜمٞمد، ومٞمًم اومؽمى قم}ذم يمت٤مب: 
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وروى اعمٕم٤مرض ىم٤مل:  {ٟم٘مض اًمدارُمل}؛ {اًمٜم٘مض قمغم اعمَريز}؛ {وضمّؾ ذم اًمتقطمٞمد

أيًْم٤م--- قمـ صمقسم٤من )ريض اهلل قمٜمف( أّن اًمٜمٌل ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ىم٤مل: أشم٤مين رِّب 

ذم أطمًـ صقرة، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد ]صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ ومٞمؿ خيتّمؿ اعمأل إقمغم--- 

قمك اعمٕم٤مرض---  ومٞم٘م٤مل هلذا اعمٕم٤مرض يمؿ شمدطمض ذم ىمقًمؽ وشمرشمٓمؿ ومٞمًم ًمٞمس ًمؽ سمف وم٤مد

 - (0)---قمٚمؿ--- وهذا أسمٓمؾ سم٤مـمؾ ٓ يٜمجع إٓ ذم أضمٝمؾ ضم٤مهؾ

 أقول: 

هذا اعم٘متٌس سمٓمقًمف ىمد ذيمَره اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م سم٤مًمٜمّص وسمت٘مٚمٞمد أقمٛمك قمغم ىم٤مقمدة هذا ُم٤م  (0)

٤م قَمغَمَٰ آصَم٤مِرِهْؿ  ىَم٤مًُمقاَوضَمْدٟم٤م قمٚمٞمف آسم٤مَءٟم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٦ٍم َوإِٟمَّ إِٟم٤َّم َوضَمْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟم٤م قَمغَمَٰ ُأُمَّ

ىم٤مل قمثًمن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ذم يمت٤مب اًمٜم٘مض قمغم }: (4)!!! وىمد ذيمر شمٞمٛمّٞم٦م(6)ُُمْٝمَتُدونَ 

 -{اعمريز وُمّتٌٕمٞمف---

سمٙمٚمٛم٦م  {ىَمْقًمَِؽ }ًمٙمـ يقضمد شمٕمديؾ ىم٤مَم سمف اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م طمٞم٨م أسمدل  يمٚمٛم٦م  (6)

يمؿ }ـ شمٚمؽ، وم٘م٤مل شمٞمٛمّٞم٦م: ِّٕن٤م أٟم٥ًم ًمالطمتج٤مج وأًمٞمؼ وأسمٚمغ قمٜمده ُمِ  ؛(3){سمقًمِؽ}

، ومٝمؾ يّمّح وُيقز ُمٜمف {يمؿ شمدطمض ذم ىمقًمِؽ}، سمٞمٜمًم اًمدارُمل ىم٤مل: {شَمدطَمض ذم سمقًمِؽ

هذا اًمتدًمٞمس أو ٓ؟!! وهؾ هق شمدًمٞمس ذقمل أو همػم ذقمل، أظمالىمل أو همػم أظمالىمل، 

 ُمٝمٜمل أو همػم ُمٝمٜمل؟!! 

                                                           

 -  241 ,246: ص6ٟم٘مض اًمدارُمل، ج (0)

 -66اًمزظمرف، أي٦م (6)

 -641: ص2سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (4)

 ُمع آقمتذار قمـ ذيمر هذه اًمٙمٚمًمت ظمالل اًمدرس، ًمٙمـ هذه هل أىمقاًمف- (3)
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سمٚمٗمظ  {اًمْمٕمٞمٗم٦م}ويقضمد شمّمحٞمح ىم٤مَم سمف ؿمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م وم٘مد أسمدل ًمٗمظ  (4)

ِٕمٞمَٗم٦مِ }فمٜم٤ًم ُمٜمف أّن  {اًمّمٕم٦ٌم} ٤َم اعمَُْٕم٤مِرُض ذِم ُمثؾ }ٓ شمٜم٤مؾم٥م اًمٕم٤ٌمرة  {اًمْمَّ وَمَٚمِق اىْمَتَدْي٧َم َأهيُّ

ِٕمٞمَٗم٦ِم[ اعمُِْْمٙمَِٚم٦ِم )اعْمُِْمَٙمَٚم٦ِم( اعمََْٕم٤ميِن، سَمَقيمِ  طََم٤مِدي٨ِم اًمّمٕم٦ٌم ]اًمْمَّ ْٕ ، ومٝمؾ هذا {ٞمعٍ َهِذِه ا

اًمتدًمٞمس ضم٤مئز أو ٓ؟!! دًّمس ذم يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمتلم وهمػم ذم اًمٕم٤ٌمرة، سمٕمد ذًمؽ ُمـ يرضمع 

إمم يمت٤مب اًمدارُمل ويرى اًمٕم٤ٌمرة اًمّمحٞمح٦م إصٚمٞم٦م، طمتك سمٕمض اعمٕمٚم٘ملم واًمنماح 

وسمٕمض اًمدراؾم٤مت اعم٤مضمًتػم أو ُم٤م يرضمع إًمٞمٝم٤م، قمٜمدُم٤م قمٚم٘مقا يمتٌقا وَل يٚمتٗمتقا إمم هذا، 

ضمٕم٧ُم ًمف َل يٚمتٗم٧م إمم شمٖمٞمػم هذه اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٚمٗمٔم٦م، أو ىمد اًمتٗم٧م وقمٚمؿ يٕمٜمل ممـ را

سمقضمقد اخلٓم٠م واخلٚمؾ واإلؿمٙم٤مل يقضمد رء أو شمْمٕمٞمػ، ومال سُمّد أن ُيدًمَّس؛ ّٕٟمف إذا سم٘مل 

٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري ي٘مقل سمْمٕمػ هذه اًمرواي٦م، قمغم اًمتْمٕمٞمػ إذن هذا إُم٤مم ُِمـ أئٛمّ 

ؾمٝمقًم٦م طمّمؾ اًمتدًمٞمس، يمًم ىمٚم٧م ًمٙمؿ:  ّؾ ومٙمٞمػ ي٘مقل سمْمٕمػ هذه اًمرواي٦م؟!! ومٌٙم

أؾم٤مشمذة ذم اًمتدًمٞمس وهذا ُِمـ زُمـ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، يٕمٜمل ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ اهلجري، 

يٕمٜمل أيمثر ُمـ ؾمٌٕمًمئ٦م قم٤مم أو ُم٤م ي٘م٤مرب ذًمؽ، ًمف إسمداقم٤مت ؾمٌؼ ُّب٤م اًمزُم٤من واعمٙم٤من 

 واًمٕم٤ٌمد، طمتك ذم اًمتدًمٞمس!!!

ٌَف أظمرون وهؾ هذا هق أؾمٚمقُّبؿ وُمٜمٝمجٝمؿ اًمدائؿ  (3) ذم شمّمحٞمح وشمٚمٛمٞمع ُم٤م يمَت

تٝمؿ، أو ـ ُمّمٚمح٦م ًمدومع ظمٓم٠م أو ُمٜم٘مّم٦م وىمع ومٞمٝم٤م أطمد أئٛمّ وطم٥ًم ُم٤م يراه اعمدًّمس ُمِ 

ًمدومع إؿمٙم٤مل وـمٕمـ ؾمّجؾ قمغم ُمٜمٝمِجٝمؿ وُم٤ٌمٟمٞمٝمؿ؟!! ومٜمجد طمريم٦م اًمتدًمٞمس ُمًتٛمّرة 

قمغم ـمقل اًمت٤مريخ!!! ومٝمؾ ُيقز هذا؟!! وإذا يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ومٝمؾ ًمؽ أن شمتّمّقر يمؿ طمّمؾ 

شمزيٞمػ ذم إطم٤مدي٨م واًمقىم٤مئع واحل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ُمٜمذ اًمّمدر إّول ًمإلؾمالم إمم ُمـ 

يقُمٜم٤م هذا!!! وٓ ٟمٜمًك احلٙمؿ إُمقي َل يٜمتِف، ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ ؾمٞمٓمرة اًمٕم٤ٌمؾمٞملم 

ًقا هلؿ  وىمْم٤مئٝمؿ قمغم احلٙمؿ إُمقي ذم اًمِم٤مم، ٟمجد إُمقيلم ىمد سمٜمقا هلؿ طمٙمًًم وأؾمَّ
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ك هلؿ إُمقال اًمٙمثػمة، ومٌ٘مل اعمٜمٝم٩م إُمقي ًمف اُمتداد دوًم٦م ذم إٟمدًمس، ويم٤مٟم٧م دُمٌ

 عمئ٤مت اًمًٜملم!!! 

هؾ سمروشمقيمقٓت اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري اًمنّي٦م شمدظمؾ وٛمـ اًمتدًمٞمس اعمحّرم  (2) 

ىم٤مل وًمٞمس هذا ُمـ احلدي٨م اًمذي ُي٥م قمغم ! ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: !ذقًم٤م وأظمالىًم٤م أو ٓ؟

يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜم٤مس قم٤ٌمرة قمـ طمج٤مرة وقمـ ، (0)اًمٕمٚمًمء ٟمنمه وإذاقمتف ذم أيدي اًمّمٌٞم٤من

ر سمٙمؿ وُيرؾمؾ  صٌٞم٤من وأهمٌٞم٤مء وُمٓم٤مي٤م وأهمٜم٤مم!!! ي٤م أشم٤ٌمع اًمتٞمٛمّٞم٦م، ي٤م أشم٤ٌمع اًمدواقمش، ُيٖمرَّ

سمٙمؿ إمم اعمقت واإلره٤مب واإلضمرام وإمم ضمٝمٜمؿ، طمّٙمٛمقا قم٘مقًمٙمؿ، وم٘م٤مدشمٙمؿ يتٕم٤مُمٚمقن 

ـْ سَملْمَ }: (6)ُمٕمٙمؿ يم٤مًمّمٌٞم٤من واًمٕمٌٞمد واعمرشمزىم٦م!!! وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر َٓ طَم٤مضَم٦َم عمَِ صُمؿَّ 

طََم٤مِدي٨ِم  ْٕ ـَ اًمٜم٤َّمِس إمم ُمثؾ َهِذِه ا  !!! {فَمْٝمَرْيَؽ ُِم

ـْ ل ذم يمت٤مب اًمٜم٘مض قمغم اعمَريز: وىم٤مل اًمدارُم ثالًثا: َوَذيَمَر اعمَُْٕم٤مِرُض َأْيًْم٤م--- قَم

َأْدٟمِٜمِل، وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمُف: اْدُٟمْف، وَمَٞمْدُٟمَق طَمتَّك َيُ٘مقُل َداُوُد قمٚمٞمف اًمًالم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم: }جُم٤َمِهٍد، ىَم٤مَل: 

ٌََتفُ  أن هؾ هق يرشمدي اًمنوال اًم٘مّمػم أو اًمِمقرت، هؾ هق ُمـ ، ]{َيَٛمسَّ ُريْم

اًمري٤موٞملم أو اًمٓم٤ٌمظملم؟!! وهؾ هق ُمـ اًمٙمّت٤مب؟!! هؾ هق ُمـ اًمٕمرب أو ُمـ 

ًمٜم٘م٤مش أن، ًمٙمـ اًمٕمجؿ؟!! هؾ هق ذىمل أو همرِّب؟!! ومٝمذا إُمر ًمٞمس ًمف ُمدظمٚمّٞم٦م ذم ا

ُمّس هذا هلذا وُمّس هذا ُّبذا ومٝمؾ يم٤من سمٞمٜمٝمًم طمج٤مب أو ًم٤ٌمس؟!! اًمتٗم٧ْم: ريم٦ٌم هٜم٤م 

وريم٦ٌم هٜم٤م، وأن ٓ يقضمد حمذور ذم هذه اًمرواي٦م، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م شمٕمٚمٛمقا أّن هذه ريم٦ٌم داود 

٧م هذه اًمريم٦ٌم هذه اًمريم٦ٌم!!! أيـ أهؾ  ًّ واًمريم٦ٌم إظمرى هل ريم٦ٌم اًمرّب!!! ومٛم

                                                           

 -641: ص2سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)

 -636: ص2سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (6)
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ٜمزيف؟!! أَل أىمؾ ًمٙمؿ هذه ُمثؾ طمٙم٤مي٤مت اًمًٜمدسم٤مد اًمٌحري، وأًمػ ًمٞمٚم٦م اًمت٘مديس واًمت

وًمٞمٚم٦م، ومٝمذا هق شمقطمٞمد اًمتٞمٛمّٞم٦م، يٕمٜمل ُمع هذه اعمٝم٤مزل وأومالم اًمٙم٤مرشمقن، وأن شمذيمرت 

قم٤ٌمرة قمـ هٞم٠مة  "سمرسم٤م سم٤مسم٤م أو سمرسم٤م ُم٤مُم٤م"قمٜمدُم٤م يمٜم٤م صٖم٤مًرا يمٜم٤م ٟمِم٤مهد أومالم يم٤مرشمقن اؾمٛمٝم٤م 

٤ًٌم أىمرب صقرة إلًمف اًمتٞمٛمّٞم٦م، ومٌدل اًمِم٤مب شمٖمػّم ؿمٙمٚمٝم٤م سمًم شمريد وشمِمتٝمل،  وهذه شم٘مري

قَمك اعمَُْٕم٤مِرُض َأنَّ شَم٠ْمِويَٚمُف: إُمرد يٙمقن سمرسم٤م سم٤مسم٤م ٕٟمف يتِمّٙمؾ ويتٙمّقن سمجٛمٞمع اًمّمقر [، وَم٤مدَّ

٦ٌََم َذًمَِؽ، ىمَ } ٦ٌَُم َداُوَد ُريْم ٦ٌٍَم طَمتَّك َيَٛمسَّ ُريْم ـْ ظَمْٚمِ٘مِف، ِذي ُريْم ُف ُيْدٟمِٞمِف إمم ظَمْٚمٍؼ ُِم َتِٛمُؾ َأٟمَّ ٤مَل: َوَُيْ

٤مًمِِح  َب إًَِمْٞمِف سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ اًمّمَّ ومًمذا يٗمٕمؾ اعمٕم٤مرض؟ هؾ ُيٕم٘مؾ أن ي٘مقل أن ريم٦ٌم ، ]{َأْن َيَتَ٘مرَّ

٧م ريم٦ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟!! إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن! ـمًٌٕم٤م ؾمٞم٘مقم اعمٕم٤مرض  ًّ داود ُم

وري٤مض أـمٗم٤مل وأومالم سم٤مًمت٠مويؾ، أَل أىمؾ ًمٙمؿ قم٤ٌمرة قمـ ومٙم٤مه٦م وُمزطم٦م وُمٝمزًم٦م، وىمّمص 

يم٤مرشمقن؟! ومٝمذا هق اًمتقطمٞمد اًمتٞمٛمل، وُمع هذا ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م، ومٜمحؽمم أومالم يم٤مرشمقن 

اًمتٞمٛمّٞم٦م، وٟمحؽمم اًمًٜمدسم٤مد اًمٌحري واجلقي واًمؼمي اًمتٞمٛمل، وٟمحؽمم ىمّم٦م أًمػ ًمٞمٚم٦م 

اًمتٞمٛمّٞم٦م، وسمرسم٤م سم٤مسم٤م اًمتٞمٛمل ومال ُمِمٙمٚم٦م قمٜمدٟم٤م، ومٜمحـ ٟمحؽمم أظمريـ، وُمع يمّؾ هذا ٓ 

ر اًمتٞمٛمّٞم٦م، وٟمحـ ٓ ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن ٓ يٙمّٗمروا، ٟم٘مقل هلؿ: يمّٗمروا قمغم راطمتٙمؿ، ًمٙمـ ٟمٙمٗمّ 

ٓ شم٘متٚمقا وشمًٗمٙمقا اًمدُم٤مء، ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م، ىمقًمقا: هذا يم٤مومر وُمرشمد وضمٝمٛمل، أٟمتؿ 

شم٘مقًمقن قمٜم٤م: ضمٝمٛمّٞم٦م، ٓ سم٠مس ومٜمحـ ضمٝمٛمّٞم٦م، شم٘مقًمقن: راومْم٦م، ٟم٘مقل ًمٙمؿ: ٓ سم٠مس ٟمحـ 

هذه اًمتًٛمٞم٤مت واًمٕمٜم٤مويـ ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم اإلره٤مب  راومْم٦م، ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م ذم

سمٛمٕمٜمك أّن اعمٕم٤مرض ي٘مقل: ُم٤م هق اًمت٠مويؾ؟!! ٟم٘مقل: إّٟمف ًمٞمس اهلل ؾمٌح٤مٟمف وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، 

٤م، ومٙمًم قمّقض وىمّدر هٜم٤مك وىم٤مل: ظمْٚمؼ ُمـ خمٚمقىم٤مت اهلل، ُمٚمؽ ُمـ  ًً وشمٕم٤ممم يم٤من ضم٤مًم

هق إؿم٤مرة وجم٤مزي٦م ويمٜم٤مي٦م، أّٟمف  ُمالئٙم٦م اهلل؛ أي شم٘مدير ممٙمـ، أو ٟم٘مقل: إّن هذا آىمؽماب

شم٘مّرب سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وٓ يراد سمف اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمٔم٤مهري، ومٙمًم اًمِمٞمٕم٦م وإؿم٤مقمرة 
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ُُمقا ُم٤م ِّتت٤مرون ُمـ أومالم يم٤مرشمقن؛ ُمـ ؾمٜمدسم٤مد سمحري وأًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م وسمرسم٤م سم٤مسم٤م،  اطِمؽَمَ

٠مٟم٧م أيًْم٤م اطِمؽِمم ويمّؾ أٟمقاع أومالم اًمٙم٤مرشمقن اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، ٓ يقضمد أي ُمِمٙمٚم٦م، وم

اعم٘م٤مسمؾ، ومٝمق يريد أن ي٘مّدس ويٜمّزه، وم٘م٤مل: يقضمد شم٘مدير، أو هذا آىمؽماب هق اىمؽماب 

٤مَٟمُف يَم٤مَن ىَمْد َٟمَّمَحُف، ]هذا ىمقل قمغم  ًَ
ـْ َيْ٘مَٓمُع ًمِ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح[، وَمَٚمْق يَم٤مَن هِلََذا اعمَُْٕم٤مِرِض َُم

ط( ُم٤مًمتٝمؿ هذا هق اًمدارُمل!!! أؾم٤مس اًمزيـ ُم٤مهلؿ، هذا زيٜمٝمؿ!!! هذا قمغم أؾم٤مس )اًمَٙمٚمٞم

اًمذي ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ إّٟمف َل يذيمر ذم سمقًمؽ وإّٟمًم ذيمر ذم ىمقًمؽ، أن ًمٜمرى هذا اًمزيـ ُم٤مًمتٝمؿ 

٤مَٟمُف يَم٤مَن ىَمْد َٟمَّمَحُف، هق ُمٜمٝم٩م  ًَ
ـْ َيْ٘مَٓمُع ًمِ ُم٤مذا ي٘مقل؟!! ىم٤مل: وَمَٚمْق يَم٤مَن هِلََذا اعمَُْٕم٤مِرِض َُم

 ,إؾمت٤مذ ذم اعمدرؾم٦م ويمًم هق دوام إؾمت٤مذوأظمالق وؾمٚمقك، يمًم شمالطمٔمقن طمّتك أن 

ٟمجد اًمٓمٚم٦ٌم ُمع إؾمت٤مذ  ,وًمٞمس مم٤م ي١مؾمػ ًمف أن اًمؽمسمٞم٦م اٟمتٝم٧م وإظمالىمٞم٤مت اٟمتٝم٧م

اًمذي يتٕم٤مُمؾ ويتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝمؿ يت٠مصّمرون سمِمخّمّٞمتف، يمذًمؽ اًمٕم٤مَل وُمدّرب اًمٗمريؼ واعمرضمع 

ـ ٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م يمّؾ ُمرضمع ُمِ ـ اًمًـ اًمٕمٚمًمء ُمِ ٦م، أن سمّمقرة قم٤مُّم٦م وع يمّؾ قم٤مَل ُمِ واعمرضمٕمٞمّ 

ـ اخلٓم٤ٌمء دمد ؾمٚمقيمٞم٤مت اعمرضمع ـ اًمذيـ ُي٘متدى ُّبؿ، يمّؾ ظمٓمٞم٥م ُمِ اعمراضمع، يمّؾ ىمدوة ُمِ 

شمٜمٕمٙمس قمغم ؾمٚمقيمٞم٤مت اعم٘مٚمديـ، ومٝمذا ُمٜمٝم٩م وهذا ُمٜمٝم٩م، طمّتك ذم ىمْمٞم٦م اًمٕمٚمؿ وـمٚم٥م 

وَمَٚمْق "اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م وٟمحـ ٟمتحدث يمٛمٜمٝم٩م قم٤مم ـمًٌٕم٤م شمقضمد ؿمقاذ، ٓطمظ ُم٤مذا ي٘مقل؟ 

٤مَٟمُف يَم٤مَن ىَمْد َٟمَّمَحفُ يَم٤م ًَ
ـْ َيْ٘مَٓمُع ًمِ ـ وٛمـ ي٘مّمد أّن ىمٓمع اًمٚم٤ًمن هق ُمِ  "َن هِلََذا اعمَُْٕم٤مِرِض َُم

اًمٜمّمٞمح٦م!!! وسمًم أّن اًمٜمّمٞمح٦م واضم٦ٌم واًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، إذن ىمٓمع اًمٚم٤ًمن واضم٥م!!!! 

ر سم٤مجلّٝم٤مل، قمٜمدُم٤م ُي٘مٗمؾ قمغم قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ومًٞمّمّدق ُّبٙمذا أُمقر!!![،  ٓطِمظ يمٞمػ ُيٖمرِّ

٤َم اجْل٤َمِهُؾ؟ ًَمْق شَمَٙمٚمََّؿ ُِّبََذا وَ  ٞمِف؟ --َأهيُّ ٛمِّ ًَ َٓ شُم ْيَٚمَؽ، َأيُّ ِزْٟمِديٍؼ شَمْرِوي قَمٜمُْف َهِذِه اًمتََّٗم٤مؾِمػَم َو

ـُ ََخٍْر ؾَمْٙمَراَن، َُم٤م َزاَد قَمَٚمْٞمَؽ ضَمْٝماًل، وَمَٙمْٞمَػ إٟم٤ًمن؟!! ]هذا هق إؾمٚمقب ؿَمْٞمَٓم٤مٌن، أو ُُمْدُِم

ؿمٞمٕمٞم٤ًّم، وهق يريد وم٘مط أن يٜمّزه اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وأيًْم٤م  واًمٙمالم هٜم٤م ُمع اعمريز وهق ًمٞمس
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ُٟمِمػم إمم أُمر ُمٝمؿ: أّٟمف شمقضمد ُمذاه٥م وم٘مٝمّٞم٦م وهل اًمتل ومٞمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمد، طمٜمٗمل وؿم٤مومٕمل 

وطمٜمٌكم وُم٤مًمٙمل وإُم٤مُمل أو ضمٕمٗمري وطمّتك اًمزيدي وهمػمهؿ، ومٝمذه ُمذاه٥م وم٘مٝمٞم٦م يٙمقن 

٘مدوا اًمت٘مٚمٞمد ويمّٗمروا اًمٜم٤مس قمغم ومٞمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمد، اًمتٞمٛمّٞم٦م واًمدواقمش ىمٚمٌقا هذه احل٘م٤مئؼ، اٟمت

وأًمزُمقا إهمٌٞم٤مء اجلّٝم٤مل اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٕم٘م٤مئد!!! واحل٘مٞم٘م٦م  ,وهق شم٘مٚمٞمد سم٤مًمٗمروع ,اًمت٘مٚمٞمد

اًمٕم٘م٤مئد ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٘مٚمٞمد وطمرُم٦م اًمت٘مٚمٞمد سم٤مًمٕم٘م٤مئد، ًمٙمـ هؿ ىمّٚمدوا شمٞمٛمّٞم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة!!! اسمـ 

ًمؽ واسمـ طمٜمٌؾ واًمِم٤مومٕمل شمٞمٛمّٞم٦م ًمٞمس قمٜمده ُمٜمٔمقُم٦م وم٘مٝمّٞم٦م ُمٜمٔمقُم٦م ذم اًمٗمروع يمًم قمٜمد ُم٤م

وأِّب طمٜمٞمٗم٦م، ومٝمق ًمٞمس سمٗم٘مٞمف وإّٟمًم ظم٤مض ذم ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد وهمرق ومٞمٝم٤م وأشمك 

سم٤مخلزقمٌالت واخلراوم٤مت وإؾم٤مـمػم، ومٝمؿ ىمّٚمدوا اًمتٞمٛمّٞم٦م ُّبذا إُمر وهق ُمـ أومحش 

اًمتدًمٞمس قمغم اًمٜم٤مس!!! وم٤معمريز ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمتقضّمف اًمٗم٘مٝمل هق ُمـ ـمٚم٦ٌم أِّب يقؾمػ اًمذي 

ِّب طمٜمٞمٗم٦م )روقان اهلل قمٚمٞمف(، ومٝمق طمٜمٗمل اعمذه٥م سمٚمح٤مظ اًمٗمروع وإطمٙم٤مم، يم٤من شمٚمٛمٞمذ أ

 - (0)[واِّتذ ُمٜمٝم٩م اًمٙمالم ُمٜمٝم٩م اًمت٘مديس واًمتٜمزيف

هـ، 220هـ(، سمٞمٜمًم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُوًمد قم٤مم 611اًمدارُمل ُوًمد ىمٌؾ قم٤مم ) رابًعا:

ـِ شمٞمٛمّٞم٦م وىمدوشُمف وُمرضمُع  211وم٤مًمدارُمل ؾمٌؼ شمٞمٛمّٞم٦م سمًم ي٘مرب ُمـ  قم٤مم، وم٤مًمدارُمل إُم٤مُم اسم

ـَ شمٞمٛمّٞم٦م  شم٘مٚمٞمده ذم اًمتقطمٞمد اًمتجًٞمٛمل واًمٜم٘م٤مش اًمٕمٚمٛمل، ويمًم شمٌلّم ًمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، أّن اسم

ف سمٕم٤ٌمرة اًمدارُمل ومحذ ، وُّبذا اًمٗمتح اعمٌلم {سمقًمؽ}وووع ًمٗمظ  {ىمقًمؽ}ف ًمٗمظشمٍَمّ

واًمتٖمٞمػم اإلسمداقمل اًمراىمل ظمرج اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ُمـ قمٜمقان اًمت٘مٚمٞمد إمم قمٜمقان آضمتٝم٤مد!!! 

ومّم٤مر جمتٝمًدا إُم٤مًُم٤م وإُم٤مَم إئّٛم٦م، ومٝمٜمٞمًئ٤م ٕشم٤ٌمقمف سمف وسمٗمتقطم٤مشمف، وًمٜمرضِمع إمم إُم٤مُمف إصكم 

 اًمدارُمل، وذم ُمقرد أظمر ُمـ يمت٤مسمف!!! 
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حؽ:--- صمؿّ : (0))اًمدارُمل( ىم٤مل أٟمِم٠م اعمٕم٤مرض أيًْم٤م ُمٜمٙمًرا أّن اهلل  سم٤مب إصم٤ٌمت اًمْمَّ

يْمَحؽ إمم رء َوحًٙم٤م هق اًمْمحؽ، ـم٤مقِمٜم٤ًم قمغم اًمرواي٤مت اًمتل ُٟم٘مٚم٧م قمـ رؾمقل اهلل 

)صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( يٗمّنه٤م أىمٌح اًمتٗمًػم ويت٠موهل٤م أىمٌح اًمت٠مويؾ، ]ٓطِمظ، 

ٕمـ سم٤مًمرواي٤مت، وإّٟمًم ىم٤مل: اعمٕمٜمك اعمراد سم٤مًمرواي٦م هق هذا اعمٕمٜمك َل يٓم "اعمريز"اعمٕم٤مرض 

وًمٞمس اعمٕمٜمك اًمٍميح احل٘مٞم٘مل، ّٕٟمف إذا أظمذٟم٤م سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ومال شمٜمزيف وٓ شم٘مديس هلل 

تٜمزيف ٟم٘مقم سم٤مًمت٠مويؾ، اًم٦م وحت٘مٞمً٘م٤م ًمٚمت٘مديس وؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومدومٕم٤ًم ًمٚمٝمتؽ سم٤مًمذات اإلهلٞمّ 

ـ اعمقارد، ٘مرآن اٟمتٝم٩م هذا اعمٜمٝم٩م وإؾمٚمقب ذم اًمٙمثػم ُمِ وهق أؾمٚمقب قمرِّب وقمرذم واًم

وم٤مًمٓمٕمـ سم٤مًمرواي٤مت هق اومؽماء قمغم اعمريز؛ ٕٟمف َل يٓمٕمـ سم٤مًمرواي٤مت وإّٟمًم ومّنه٤م 

، وأٟم٧م قمٜمدُم٤م "يٗمّنه٤م أىمٌح اًمتٗمًػم ويت٠مّوهل٤م أىمٌح اًمت٠مويؾ"وسم٤مقِمؽماف اًمدارُمل إذ ىم٤مل 

ًػم سمؾ يٕمتؼمه أومْمؾ وأروع شمٗمًػم، وهق شم٘مقل أىمٌح شمٗمًػم وم٤معمٕم٤مرض ٓ يٕمتؼمه أىمٌح شمٗم

ؿ( قمٜمدُم٤م شمٗمٕمؾ هذا إُمر ومٝمق ُمِ ُمِ  ًّ ـ اًمٓمٕمـ سم٤مًمذات ـ اًمت٘مديس واًمتٜمزيف هلل، وأٟم٧م )اعمج

ـ مج٤مقم٦م أومالم يم٤مرشمقن واًمًٜمدسم٤مد اًمٌحري وىمّمص أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م اإلهلٞم٦م، وأٟم٧م ُمِ 

يؽ!!! ومٚمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م ُمع هذا  اسم٘مك قمغم ُم٤م أٟم٧م وسم٤مرسم٤م سم٤مسم٤م وشمقم وضمػمي وأٟم٤م طمقرِّ

ْحؽ أن  قمٚمٞمف، وٟمحـ ٟمٌ٘مك وٟمريد اًمتٜمزيف واًمت٘مديس[--- وم٤مدقمك اعمٕم٤مرض ذم شمٗمًػم اًمْمَّ

َوْحَؽ اًمرّب ِرو٤مُه ورمحُتف وَصْٗمُحف قمـ اًمذٟمقب، أٓ شمرى أٟمؽ شم٘مقل رأي٧م زرقم٤م 

اعمٕم٤مرض ومّن وحؽ اًمرّب سمتٗمًػم جم٤مزي، وأقمٓمك قمغم ذًمؽ ُمثؾ وىمقل يْْمَحؽ، ]

أن َوْحَؽ "تٕمٛمؾ ذم همػم اًمْمحؽ اعمٕمروف، وم٘م٤مل اعمٕم٤مرض: قمرِّب ًمٚمْمحؽ، وىمد اؾم

، "اًمرّب ِرو٤مُه ورمحُتف وَصْٗمُحف قمـ اًمذٟمقب، أٓ شمرى أٟمؽ شم٘مقل رأي٧م زرقًم٤م يْْمَحؽ

ُمٜمٙمؿ ي٘مقل: ُم٤م أروع هذا اًمتٗمًػم!!! ُم٤م أروع هذا اًمت٠مويؾ!!! ُم٤م أورع هذا  أن يمّؾ 
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اًمتٞمٛمّٞم٦م ُّبذا اًمتٜمزيف واًمت٘مديس!!! هذه  اًمتٜمزيف واًمت٘مديس هلل!!! وم٠ميـ اعمِمٙمٚم٦م؟!!! ٓ ي٘مٌؾ

هل اعمِمٙمٚم٦م!!! وًمٞم٧ًم وم٘مط شمتقىمػ إمم هٜم٤م، وإّٟمًم يٙمّٗمرون وي٘متٚمقن اًمٜم٤مس قمغم هذا 

إؾم٤مس!!! ًمذًمؽ دمدهؿ ي٘مّدُمقن اًم٥ًّم واًم٘مدح واًمٕم٤ٌمرات اجل٤مرطم٦م واًمٗم٤مطمِم٦م طمّتك 

تٗم٧م إمم ُم٤م ي٘مقًمف هُيٞمئ ذهـ اجلّٝم٤مل واعمُٖمرر ُّبؿ يمل ٓ يٗمٝمٛمقا ُم٤م ي٘مقًمف اخلّمؿ، وٓ ُيٚم

[ ومٞم٘م٤مل هلذا اخلّمؿ، وٓ ُيٚمتٗم٧م إمم ُم٤م ي٘مقًمف اعمٜمّزه واعم٘مّدس ًمٚمذات اإلهلٞم٦م!!!

ٌَّْٝم٧َم سمف أهّي٤م اعمٕم٤مِرض ُمـ َوْحؽ اًمزرع، ُم٤م  اعمٕم٤مِرض--- وًمق يم٤من شم٠مويؾ َوحٙمف ُم٤م ؿَم

، ّٕن ظميَة اًمزرع وٟمْم٤مرشَمف سم٤مدي٦ٌم ٕول {أول ُمـ وحؽ اهلل إًمٞمف}يم٤من ي٘مقل اًمٜمٌل 

ر إًمٞمٝم٤م وآظمر، ٓ ي٘مّمد )اًمزرُع( سمَْمْحٙمِف إمم شَمِ٘مّل وٓ يٍِموُمف قمـ ؿم٘مّل، ]ٟم٘مقل: ٟم٤مفم

وحؽ اًمزرع، وحؽ اًمِمجر، وحؽ اًمٓمٚمع، ٟم٘مّمد سمف أول فمٝمقره واٟمِم٘م٤مىمف، ومٝمق 

شمٕمٌػم جم٤مزي، وَيٕمرف هذا إُمر طمّتك ُمـ ًمديف أدٟمك ُمٕمروم٦م سم٤مُٕمقر اًمٌالهمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م، 

ٕمٜمل رمح٦م ورو٤م يمًم ٟم٘مقل ًمٚمزرع قمٜمدُم٤م ئمٝمر وم٤معمريز أقمٓمك ُمث٤مل ىم٤مل: اًمْمحؽ ي

، وم٤مًمرضمؾ أقمٓمك ُمث٤مل ًمٕمٜمقان اًمْمحؽ ذم همػم اًمْمحؽ اًمٔم٤مهري احل٘مٞم٘مل، "وحؽ"

ومالطِمٔمقا اعم٘م٤مسمؾ ذه٥م عمٜم٤مىمِم٦م قمٜمقان اًمزرع!!! ومٕمٜمدُم٤م يْمحؽ اًمزرع؛ أي ئمٝمر ومٙمؾ 

 ُمـ يٜمٔمر إًمٞمف يِم٤مهد ظمية اًمزرع وٟمٔم٤مرشمف واًمزرع ًمٞمس قمٜمده اظمتٞم٤مر وؿمٕمقر يمل يٛمٜمح

اخلية واًمٜمٔم٤مرة هلذا ويٛمٜمٕمٝم٤م قمـ هذا، سمٞمٜمًم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف هذه اًم٘مدرة وآظمتٞم٤مر 

ومٞمٕمٓمل هلذا ويٛمٜمع هذا، هذا هق اجلٝمؾ، اًمتٗم٧م ضمٞمًدا: وم٘مط أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمٌالهم٦م قمٜمدهؿ 

هذه اًم٘مْمٞم٦م واوح٦م، ومٝمل ُمـ ُمٝم٤مزل اعمٝم٤مزل!!! وه١مٓء هؿ أئّٛم٦م اًمتقطمٞمد وُمـ ُمٝم٤مزل 

ا قمـ ه١مٓء ذم يمت٥م اًمرضم٤مل، ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ، ُم٤مذا يٕمٓمقن اعمٝم٤مزل، واىمرؤو

ـ اًمْمح٤مًم٦م!!! ٦م وهؿ ُّبذا اعمًتقى ُمِ ـ درضم٤مت قمٚمٛمٞمّ ـ ىمدؾمٞم٦م وُمِ ـ قمٜم٤مويـ وُمِ هل١مٓء ُمِ 

وم٘مط أريد آًمتٗم٤مت إمم هذا   ،ٚمٛمقن ُّب٤م وٓ يٗم٘مٝمقِن٤م٦م ٓ يٕم٦م اًمٚمٖمقيّ أسمًط إُمقر اًمٕمرومٞمّ 
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آؾمتٕمًمل اعمج٤مزي، ذم اًمت٠مويؾ، وم٤معم١مول يٙمقن اجلٛمٞمع قمغم قمٚمؿ وي٘ملم: ذم  إُمر طمّتك

غ وشمّمحح ًمف اعمج٤مزي٦م واًمت٠مويؾ، ومٛمثاًل شمريد أن  ُيت٤مج إمم ضمٝم٦م شمِم٤مسمف واطمدة شمًقِّ

ًمِمخص ُمٕملم، وم٢مذا يم٤من هذا اًمِمخص ؿمج٤مقًم٤م ومٞمّمّح أن  "إؾمد"شمًتخدم ًمٗمظ 

ا أؾمد، أن ًمق يم٤من هذا اًمِمخص اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمظ إؾمد سمحّ٘مف سمٚمح٤مظ ؿمج٤مقمتف، وم٠مىمقل هذ

ـمٌٕم٤ًم هق ُمث٤مل ًمت٘مري٥م اًمٗمٙمرة وإىمرب قمٜمد اهلل هق  ,سم٤مًمِمٙمؾ أىمرب ُم٤م يٙمقن إمم اًم٘مرد

يِمٌف اًم٘مرد، أن هؾ ُيّؼ ًمؽ آقمؽماض ومت٘مقل: ٓ يّمح اؾمتٕمًمل إؾمد سمحّؼ  ,إشم٘مك

ًٕم٤م ٓ هذا اًمِمخص ّٕٟمف يِمٌف اًم٘مرد؟!! ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ أن يّمدر ُمٜمؽ هذا آقمؽماض؟!! ـمٌ

ُيٕم٘مؾ!!! وم٠مٟم٧م إٟم٤ًمن قمرذم وشمتحّدث سم٤مًمٕم٤مُّمٞم٦م وشمٕمرومٝم٤م، وم٠مٟم٤م ىمٚم٧م: هذا أؾمد سمٚمح٤مظ 

اًمِمج٤مقم٦م، وم٢مذا يم٤من يِمٌف اًم٘مرد أو اًمٙمٚم٥م أو اخلٜمزير أو اًمٓمػم أو همػمه٤م، ومٝمؾ شمقضمد 

ُمِمٙمٚم٦م هٜم٤م؟!! ـمًٌٕم٤م ٓ شمقضمد ُمِمٙمٚم٦م، ومٞم٤م شمٞمٛمّٞم٦م ي٤م قم٘مقل ُمتحّجرة، وم٠مٟمتؿ يمؿ شمدطمْمقن 

أظمريـ؟!! اًمتٗم٧ْم ضمٞمًدا: وم٤معم١مول واعم٘مّدس واعمٜمّزه وٟم٘مّمد اعمريز ذم ُم٤م شم٘مقًمقَن قمغم 

هٜم٤م، وًمًٜم٤م داومًٕم٤م قمٜمف وإّٟمًم ذم هذا اعم٘م٤مم، ٓطِمظ ضمٝم٦م اًمتِم٤مسمف ومّمّح قمٜمده اًمت٠مويؾ، صّح 

قمٜمده اعمج٤مز صّح قمٜمده آؾمتٕمًمل واٟمتٝمك إُمر، ومٗمل آؾمتٕمًمل اعمج٤مزي شمٙمٗمل ضمٝم٦م 

ك ًمق وضمدت ُماليلم آظمتالوم٤مت!!![ ومٙمؿ شمدطمض واطمدة ًمٚمتِم٤مسمف ويّمّح اًمت٠مويؾ طمتّ 

 - (0)ذم سمقًمؽ وشمٕمثر ذم ىمقًمؽ وشمٖمر ُمـ طمقًمؽ

غ اًمنمقمل وإظمالىمل عمثؾ هذا إؾمٚمقب اًمذي ٓ يتٜم٤مؾم٥م  خامًسا: ُم٤م هق اعمًقِّ

ُمع اًمٕم٘مؾ وإظمالق ومْماًل قمـ اًمنمع واإلؾمالم؟!! ومٝمؾ ُمنموقمّٞمتف شمرضمع إمم ُم٤م ضم٤مء 

ًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل؛ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد؛ أٟم٤ًمب ُمًٜمد أسمك يٕمغم؛ دٓئؾ اذم: 
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إذاف ًمٚمٌالذري؛ اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ إُمؿ ٓسمـ اجلقزي؛ اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل؛ 

--- ؾَمِٛمْٕم٧ُم  قمٜمٝمؿ:: ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ؛ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى؛  ُتذي٥م اًمٙمًمل ًمٚمٛمزي؟!!

ٌَْد  ـَ قَمْٛمٍرو َيُ٘مقُل ٕسَمِٞمِف: َأسَم٦ِم، َأَُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُمقَل  اهللِ قَم )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(  اهللِسْم

ِجَد:  ًْ ٌْٜمِل اعمَْ ٍر طِملَم َي ـْ "، ىَم٤مَل: َأضَمْؾ، ىَم٤مَل: "إِٟمََّؽ حَلَِريٌص قَمغَم إضَْمرِ "َيُ٘مقُل ًمَِٕمًمَّ َوإِٟمََّؽ ُِم

٤ٌَمهِمَٞم٦مُ ْ٘مُتُٚمَؽ اًْمٗمِ َأْهِؾ اجْلَٜم٦َِّم، َوًَمتَ  ، ىَم٤مَل: سَمغَم، ىَمْد ؾَمِٛمْٕمُتُف، ىَم٤مَل: وَمِٚمَؿ ىَمَتْٚمُتُٛمقُه؟ ىَم٤مَل: "َئ٦ُم اًْم

َٛمُع َُم٤م َيُ٘مقُل َهَذا؟ ىَم٤مَل: َأَُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧َم  وَم٤مًْمَتَٗم٧َم إمم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م ًْ ، َأٓ شَم ـِ مْحَ ٌَْد اًمرَّ َأسَم٤م قَم

ِجَد: َي٘مُ  )صغّم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ( اهللِ َرؾُمقَل  ًْ ٌْٜمِل اعمَْ ٍر َوُهَق َي َوُْيََؽ، إِٟمََّؽ "قُل ًمَِٕمًمَّ

٤ٌَمهِمَٞم٦ُم، سَمغَم ىَمْد ؾَمِٛمْٕمُتُف، ىَم٤مَل: وَمِٚمَؿ  :ىَم٤مَل )قمٛمرو( حَلَِريٌص قَمغَم إضَْمِر، َوًَمَتْ٘مُتُٚمَؽ اًْمِٗمَئ٦ُم اًْم

ًمًٜم٤م ٓطِمظ صح٤مِّب ي٘مقل ًمّمح٤مِّب وُيؽ، وٟمحـ ] َوُْيََؽ، :)ُمٕم٤موي٦م(ىَمَتْٚمُتُٛمقُه؟ ىَم٤مَل 

ده  ّٓ سمؽمضمٞمح ذقمل، وُم٤م شم١ميمِّ قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م ُمع أطمد وٓ شمرضمٞمح صح٤مِّب قمغم صح٤مِّب إ

َُم٤م شَمَزاُل  [اًمقىم٤مئع، وم٤مسمحثقا قمـ إقمًمل واًمتقضمٝم٤مت، قمـ اعمقاىمػ واإليًمن واًمث٤ٌمت!!!

ـْ ضَم٤مَء سمِِف، ]َُم٤م شَمَزا ًَم ىَمَتَٚمُف َُم ـُ ىَمَتْٚمٜم٤َمُه؟ إِٟمَّ ٤م ذِم  ُل شَمْدطَمُض ذِم سَمْقًمَِؽ، َأَو َٟمْح ٜم٦ٍَّم شَمْدطَمُض ُِّبَ شَم٠ْمشمَِٞمٜم٤َم ُِّبَ

ـُ ىَمتَ  ـَ ضَم٤مُءوا سمِِف، َيْٕمٜمِل قَمٚمِٞم٤ًّم َوَأْهَؾ اًْمِٕمَراِق[، ]َأَٟمْح ِذي ًَم ىَمَتَٚمُف اًمَّ ـُ ىَمَتْٚمٜم٤َمُه إِٟمَّ ْٚمٜم٤َمُه؟ سَمْقًمَِؽ، َأَٟمْح

ًَم ىَمَتَٚمُف قَمكِمٌّ َوَأْصَح٤مسُمُف ضَم٤مُءوا سمِِف طَمتَّك َأًْمَ٘مْقُه سَمْٞمٜمَ   - ٜم٤َم[إِٟمَّ

وَمُٞمَ٘م٤مُل هِلََذا اعمَُْٕم٤مِرِض: يَمْؿ شَمْدطَمُض ذِم سمقًمِؽ، َوشَمْرشَمٓمُِؿ ومِٞمًَم ًَمْٞمَس ًَمَؽ ىم٤مل:  :5ادؼطع

ـْ ظَمْٚمِؼ  قَمْٞم٧َم َأنَّ َهِذِه يَم٤مَٟم٧ْم ُصقَرًة ُِم َأشَمْتُف، وم٘م٤مل)وَمُٞمَ٘م٤مُل  اهللِ ؾِمَقى  اهللِ سمِِف قِمْٚمٌؿ، َأَرَأْيَتَؽ إذا ادَّ

قَْمغَم }ًَمُف(:  ْٕ َتِّمُؿ اعْمَأَلُ ا ُد ومِٞمَؿ خَيْ ُل قَمغَم َرؾُمقِل {َهْؾ شَمْدِري َي٤م حُمَٛمَّ )صغّم اهلل  اهللِ؟ َأوَمَتَت٠َموَّ

ُف َأضَم٤مَب ُصقَرَة هَمػْمِ  َٓ َأْدِري( اهللِقمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َأٟمَّ َٓ َي٤م َربِّ  : وم٘م٤مل هل٤م ي٤مرب ٓ أدري )

٤م، ُدوَن وَمدَ  ؟!! َأْم َأشَمْتُف ُصقَرٌة خَمُْٚمقىَم٦ٌم، ]سمٛمٕمٜمك أرأي٧م همػم اهلل يْمع أٟم٤مُمٚمف ويمٗمف اهللِقَم٤مَه٤م َرسمًّ

ذم يمتػ اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(، ومٞمتجغم ًمف ذًمؽ ُم٤م سملم اًمًًمء وإرض؟!! 
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هذا  أي ي٘مقل ًمف: هؾ شمتقىمع أن يٗمٕمؾ هذا همػم اهلل شمٕم٤ممم؟!! هٙمذا يٕمت٘مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أنّ 

ّٓ ُِمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢مّن اًمذي ووع أٟم٤مُمٚمف ويمٗمف ذم يمتػ اًمٜمٌل  اًمٗمٕمؾ ٓ يّمدر إ

)صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( هق اهلل قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وقمٜمد أئٛم٦م اًمتقطمٞمد!!! أي ي٘مقًمقن 

أٟم٤مُمؾ ويمّػ ووٕم٧م قمغم يمتػ اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( وهل اًمتل أشم٧م سم٤مٕصمر، 

سملم اًمًًمء وإرض!!! أُّم٤م إذا ىمٚم٧م: أشم٧م صقرة خمٚمقىم٦م، وم٢مّن هذا ٓ ي٘مٌٚمف ومتجغم ًمف ُم٤م 

ه اهلل، سمؾ إّن شمٜمزيف اهلل قمٜمدهؿ يمٗمر قمٔمٞمؿ!!![  اًمتٞمٛمٞم٦م؛ أي إّن اًمتٞمٛمٞم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن سم٠من يٜمزَّ

ِلُّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(: قَمْٞمَتُف قَمغَم ؟ إِنَّ َهَذا ًَمُٙمْٗمٌر قَمٔمِٞمٌؿ ادَّ {َأشَم٤ميِن َرِّبِّ }وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

َٝم٤م ذِم  اهللَِرؾُمقِل  ٦ُم( ُصقَرًة شَمَْمُع َأَٟم٤مُِمَٚمَٝم٤م، َويَمٗمَّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(، أرأي٧َم )َوَأيَّ

َْرِض هَمػْمُ  ْٕ  َوا
ِ
ًَمء ًَّ ِلِّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( وَمَٞمَتَجغمَّ ًَمُف سمَِذًمَِؽ َُم٤م سَملْمَ اًم يَمتِِػ اًمٜمٌَّ

 -(0)؟اهللِ

 بعد التوكل عذ اهلل أقول:دائاًم  

 : ًٓ اوٓمراب ٟمٗمز وومٙمري واوح قمٜمد دواقمش اًمٗمٙمر وإظمالق اعم٤مرىم٦م  أّو

وؿمٞمقظمٝمؿ!!! ومال شمٕمرف ُم٤مذا يريد وإمم أيـ يريد أن يّمؾ أطمدهؿ؟!! هؿ ي٘مقًمقن: 

اًمٙمػ يمػ اهلل وإٟم٤مُمؾ أٟم٤مُمؾ اهلل، واعمرئل اًمذي رآه هق اهلل!!! ومًمذا سم٘مل قمٜمدهؿ؟!! 

يقؾمػ رأى اًمٙمقايم٥م أو رأى إظمقشمف؟!! وهؾ رأى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر أم وًمٚمتذيمػم: هؾ 

رأى إسمقيـ؟!! وذم هذا اعم٘م٤مم ٟم٘مقل: هؾ اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رأى اهلل أم 

رأى همػم اهلل أي اعمخٚمقق؟!! هؾ رأى إٟم٤مُمؾ واًمٞمد عمخٚمقق أو ُمًتف أٟم٤مُمؾ ويد اهلل؟!! 

واطمد ُمقاومؼ ًمٚمٕمٚمؿ واًمنمع، أو شمٌ٘مك دّواُم٦م  وهؾ يٛمٙمـ أن دمتٛمع ُمتٜم٤مىمْم٤مشمف ذم ُمّم٥ّم 

                                                           

 -612اًمدارُمل، اًمٜم٘مض قمغم اعمريز، ص (0)
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اعمٖم٤مًمٓم٤مت واحلِمق وًمٖمق اًمٙمالم اعمًتٚمزُم٦م ًمٚمتٙمٗمػم وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واٟمتٝم٤مك إقمراض 

ة دمد شمقضّمَٝمف وؾمٚمقيَمف ٟمحق رومض اًمرواي٤مت وإىمقال  وؾمٚم٥م وِن٥م اعمٛمتٚمٙم٤مت؟!! ومٛمرَّ

ث٦م ٟمجده ي٘مٌؾ وأراء واعمحتٛمالت، وأظمرى ٟمحق شم٠ميٞمده٤م وىمٌقهل٤م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وصم٤مًم

سمٕمًْم٤م ويرومض أظمر، وأظمرى يرومض ُم٤م ىمٌِٚمف ؾم٤مسمً٘م٤م وىمٌقل ُم٤م رومْمف، وهٙمذا!!! ومال 

شمٕمرف هؾ اًمتٞمٛمٞم٦م ي٘مقًمقن سمرؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م أو ٓ؟!! وهؾ رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م إن صمٌت٧م قمٜمدهؿ  

شمِمٛمؾ اًمٕملم واًمٗم١ماد؟!! وهؾ صمٌت٧م قمٜمدهؿ اًمرؤي٤م ذم اعمٕمراج أو ٓ؟!! وهؾ صمٌت٧م 

ذم اًمدٟمٞم٤م ذم همػم اإلهاء واعمٕمراج؟!! وُمع صمٌقت اًمرؤي٦م ذم  قمٜمدهؿ رؤي٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م

اًمٞم٘مٔم٦م، ومٝمؾ هل ظم٤مّص٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء أو سمخ٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وم٘مط )قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ وقمغم آًمف اًمّمالة 

واًمًالم( أو شمِمٛمؾ سم٘مّٞم٦م اًمٜم٤مس؟!! وهؾ ي٠ميت يقم ٟمجد اًمتٞمٛمٞم٦م دواقمش اًمٗمٙمر ىمد شمريمقا 

ُمٜمّمًٗم٤م ذم احلقارات؟!! وُمع سم٘م٤مئٝمؿ قمغم اعمٖم٤مًمٓم٤مت واٟمتٝمجقا ِنًج٤م قمٚمٛمًٞم٤م ذقمًٞم٤م 

ر يقًُم٤م أِّنؿ ؾمٞمؽميمقن  ُمٖم٤مًمٓم٤مُتؿ وٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم هذا وٟمحؽمم اظمتٞم٤مَرهؿ، ًمٙمـ هؾ ٟمتّمقَّ

ّٓ سم٤مهلل!!!  اًمتٙمٗمػم واإلره٤مب وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء؟!! وٓ طمقل وٓ ىمقة إ

ف ٟمالطِمظ شم٠ميمٞمًدا وإساًرا ؿمديًدا ضمًدا ُمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمـ ؿمٞمخف اًمدارُمل قمغم أٟمّ  ثاكًقا:

رأى اهلل، وأّٟمف يمّػ اهلل وأٟم٤مُمُؾ اهلل، وأّن اًم٘مقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م وآٟمت٘م٤مل احلراري 

وأّٟمؽ ىمد اّدقمٞم٧م قمغم  {شَمدطَمض ذم سمقًمِؽ}ضمرت قمغم اًمرّب!!! وإذا رومْم٧م هذا، وم٠مٟم٧م 

رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( يمٗمًرا قمٔمٞمًًم، وم٠مٟم٧م زٟمديؼ يم٤مومر شمًتحؼ اًم٘متؾ 

 ذم اعمزاسمؾ!!!: ورُمل ضمثتؽ 
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قَمْٞم٧َم َأنَّ َهِذِه }} ـ0 وَمُٞمَ٘م٤مُل هِلََذا اعمَُْٕم٤مِرِض: يَمْؿ شَمْدطَمُض ذِم سمقًمِؽ--- َأَرَأْيَتَؽ إذا ادَّ

ـْ ظَمْٚمِؼ  ، ٓطمظ يمٞمػ أٟمف ٓ ي٘مٌؾ اسمدا ان شم٘مقل همػم {{َأشَمْتفُ  اهللِ ؾِمَقى اهللِيَم٤مَٟم٧ْم ُصقَرًة ُِم

 اهلل أشم٤مه!!! 

ُل قَمغَم َرؾُمقِل }} ـ6  ُف َأضَم٤مَب ُصقَرَة هَمػْمِ  اهللَِأوَمَتَت٠َموَّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َأٟمَّ

، همػم ُم٘مٌقل ُمٜمؽ هذا أسمًدا وم٘مد أشم٤مه اهلل ورأى اهلل وشمٙمّٚمؿ {{: وم٘م٤مل هل٤م ي٤م رب ٓ أدرياهللِ

 ُمع اهلل!!!

ِلُّ }} ـ4  َأشَم٤ميِن })صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(: َأْم َأشَمْتُف ُصقَرٌة خَمُْٚمقىَم٦ٌم، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

قَمْٞمَتُف قَمغَم َرؾُمقِل {َرِّبِّ  ، إْن {{)صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( اهللِ؟!! إِنَّ َهَذا ًَمُٙمْٗمٌر قَمِٔمٞمٌؿ ادَّ

ف قمغم يَمتِٗمف وم٘مد يمّٗمرت رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف  أٟمٙمرَت أّن اهلل ىمد أشم٤مه ويمّٚمٛمف وووَع يمٗمَّ

 ٞمًًم!!! وآًمف وؾمّٚمؿ( يمٗمًرا قمٔم

ِلِّ )صغّم اهلل قمٚمٞمف }} ـ3 َٝم٤م ذِم يَمتِِػ اًمٜمٌَّ ٦ُم( ُصقَرًة شَمَْمُع َأَٟم٤مُِمَٚمَٝم٤م، َويَمٗمَّ أرأي٧َم )َوَأيَّ

َْرِض هَمػْمُ  ْٕ  َوا
ِ
ًَمء ًَّ ٓ يٛمٙمـ ذًمؽ عمخٚمقق  {{؟اهللِوآًمف وؾمّٚمؿ( وَمَٞمَتَجغمَّ ًَمُف سمَِذًمَِؽ َُم٤م سَملْمَ اًم

وشمٙمّٚمؿ ُمٕمف اهلل وأّٟمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( ىمد أسمًدا، ومٞمث٧ٌم ي٘مٞمٜم٤م أّٟمف ىمد أشم٤مه اهلل 

 رآه رآه رآه رآه رآه--- طمتك اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمس!!! 

وإذا صمٌت٧م قمٜمديمؿ اًمرؤي٦م وُّبذا اًمٞم٘ملم وآـمٛمئٜم٤من، ومٚمًمذا ذم ُمٖم٤مًمٓم٤مشمٙمؿ  ـ2

وجم٤مدٓشمٙمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م حت٤موًمقن إٟمٙم٤مر ُم٤م ٟم٥ًم ًمإلُم٤مم أمحد أّٟمف ىم٤مل: رآه رآه رآه رآه---طمتك 

 ٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمس؟!!  ا
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وًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أىمقل: إّٟمف )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ(،  ثالًثا:

ٌح، وإّٟمف )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مم قمٞمٜمُف وٓ يٜم٤مم  رؤي٤مه َوطْمٌل وص٤مدىم٦ٌم يمَٗمٚمِؼ اًمّمُّ

ٌُف، وٓ ٟمٜمًك ومتقطم٤مت ؿمٞمخ شمٞمٛمٞم٦م اخل٤مرىم٦م ذم اظمتّم٤مص إٟمٌٞم٤مء وظم٤ممتٝمؿ إ ُملم ىمٚم

)صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وقمٚمٞمف وقمغم آًمف(  ذم أّن رؤي٤م اًمٜمقم قمٜمده هل رؤي٦م قملم، وأّن 

ًٓ وي٘مٞمٜم٤ًم وضمزًُم٤م ىمد أشم٤مه  رؤي٦م اًمٗم١ماد هل رؤي٦م قملم، ومٞمٙمقن اًمرّب ومٕماًل وصدىًم٤م وقمد

وووع يده ويمّٗمف وأٟم٤مُمَٚمف ذم يَمتِػ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َوؿَمَٕمَر سمؼمِده٤م ودمغّم 

 سمذًمؽ ُم٤م سملم اًمًًمء وإرض!!!  ًمف

 ٟمريد إضم٤مسم٦م واوح٦م ُمـ اًمتٞمٛمٞم٦م وؿمٞمخٝمؿ قمـ:  رابًعا:

إّن يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( هؾ رأى اًمٙمقايم٥م أو رأى إظمقشمف، أو رأى إظمقشمف  (0)

 سمّمقرة وهٞم٠مة اًمٙمقايم٥م، أو رأى إظمقشمف ُمتٜمٙمريـ سمّمقرة اًمٙمقايم٥م؟!! 

٤م؟!! وم٢من يم٤من إظمقشمف همػَم وهؾ إظمقشمف هؿ اًمٙمقايم٥م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل رآه٤م أو همػمه (6)

اًمٙمقايم٥م، ومٞمٙمقن يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( ىمد رأى اًمٙمقايم٥م وَل ير إظمقشَمف!!! إّٟمٜم٤م َل ٟمحِؽ 

ىمّّم٦م يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمًالم( ًمٚمؽمومٞمف ًمٙمؿ، وٓ ٟمريد ُمـ اعمتٚم٘مل أن يٌٜمل جمًدا ًمِمخص وٓ 

يرشمٌط سمِمخص أو يٛمجد سمف، ٕن اعمذه٥م واإلؾمالم وإظمالق واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمذسمح ُمـ 

ًمدواقمش وُمـ اًمٗمٙمر اًمتٞمٛمل، وأٟمتؿ شمٌحثقن قمـ ؿمخص وجمد وىم٤مل اًمٍمظمل وطمٙمك ا

اًمٍمظمل، ٟمحـ ٟمٕمٓمل قمٚمؿ وومٙمر وطمّج٦م شم٤مُّم٦م، وأٟم٤م أطمرق ٟمٗمز سمٗمْمؾ اهلل قمكّم وسمٜمٕمٛمف 

أقمٓمل ُم٤م أؾمتٓمٞمع أن أدطمض سمف طمّج٦م اًمدواقمش وأىمٚمؾ ُمـ شم٠مصٞمؾ اًم٘متؾ واًمتٖمرير 

٤ًٌم طمتك ي٘م٣م اًمقىم٧م ذم هذا سم٤مٔظمريـ، وأٟمتؿ شمتٗمرضمقن وشمًت٠مٟمًقن، وم٠مٟم٤م ًم٧ًم  ظمٓمٞم

اعمٙم٤من وذم هذه اجلٚم٦ًم، إّٟمٜم٤م ٟمٓمرح سمحقث شمقطمٞمدّي٦م ومٚمًٗمّٞم٦م ٟمح٤مول أن ٟمقصٚمٝم٤م سم٠مسمًط 
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وأووح أؾمٚمقب وقم٤ٌمرات وسم٠مشمّؿ طمّج٦م، وأٟمتؿ شمتٗمرضمقن إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، ٓ 

ّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ!!!  طمقل وٓ ىمّقة إ

وم٢مْن يم٤من اًمِم٤مب إُمرد همػم اهلل، وم٘مد رأى اًمِم٤مب إُمرد وَل يَر اهلل، إذن يمٞمػ 

ىم٤مل: هذا رِّب؟!! وهٜم٤م عم٤مذا شمتٝمٛمقن اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ي٤م أهي٤م اًمدواقمش ي٤م 

أهي٤م اًمزٟم٤مدىم٦م، عم٤مذا شمتٝمٛمقن اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( سم٠مّٟمف رأى صقرة ؿم٤مب أُمرد 

رِّب؟!! هؾ يقضمد شمٙمٗمػم ًمٚمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( أقمٔمؿ ُمـ هذا وي٘مقل: رأي٧م 

ر  اًمتٙمٗمػم؟!! ي٤م أهي٤م اًمٙمٗمرة ي٤م أهي٤م اًمزٟم٤مدىم٦م!!! ًمٙمـ ُمع هذا ٓ ٟمًٗمؽ اًمدُم٤مء وٓ ٟمٙمٗمِّ

أظمريـ!!! ًمٙمـ أٟم٤م أطمت٩ّم قمٚمٞمٙمؿ سم٠مؾمٚمقسمٙمؿ ٟمٗمًف، وسم٠مًمٗم٤مفمٙمؿ ٟمٗمًٝم٤م وسم٤معمٜمٝم٩م ٟمٗمًف 

ؾ قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م شم٘مقًمقن، هؾ ه١مٓء قمٚمًمء؟!! اًمذي شمًػمون قمٚمٞمف!!! وم٠مٟمتؿ أومم سم ٠من يًجَّ

هؾ ه١مٓء أئٛم٦م؟!! أٟم٤م أطمٙمل ُمٕمٙمؿ وأوصؾ ًمٙمؿ اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل شمٙمِمػ ضمٝمؾ ه١مٓء 

إئٛم٦م، ؿمٞمقخ اإلؾمالم!!! أصم٧ٌم ًمٙمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم وضمزًُم٤م، يمؾ ُمٜمٙمؿ ي٘مػ أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ًمء اعمًٚمٛملم ُِمـ وشمٕم٤ممم وي٘مًؿ ضم٤مزًُم٤م سم٠مّن ه١مٓء ضمٝمٚم٦م ضمٝم٤مل!!! ومم٤ّم ي١مؾمػ ًمف أّن قمٚم

اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م وىمٗمقا ص٤مهمريـ أُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأُم٤مم أئٛم٦م اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري، وأٟم٤م 

يمِمٗم٧م ًمٙمؿ وهـ ه١مٓء وضمٚمٝمؿ إمم اعمًتقى اًمذي ٓ يتقىمٕمف يمؾ ُمٜمٙمؿ، إن َل أىمؾ يمؾ 

ّٓ َُمـ رطمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأٟمتؿ شمٌحثقن قمـ ؿمخص واؾمؿ ؿمخص وجمد  اًمٜم٤مس إ

ًمٜم٤مس شمذسمح وإرواح شمزهؼ، واًمٌالد ِّترب، اًمٕم٤ٌمد شمنمد، ؿمخص وؾمٛمٕم٦م ؿمخص وا

 احلرُم٤مت شمٜمتٝمؽ، وإظمالق شمٜمتٗمل!!! 

آؾمتٗمٝم٤مُم٤مت ٟمٗمًٝم٤م ٟمٕمروٝم٤م قمغم اًمتٞمٛمٞم٦م، قمـ اًمذي رأى رسّمف هؾ رآه ؿم٤مسًم٤م  (4) 

 َاُمرد، أو سمّمقرة وهٞم٠مة قمزير أو قمٞمًك اعمًٞمح أو سم٘مرة أو همػمه٤م ُِمـ أوصم٤من؟!! 
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وهؾ رأى اًمٜمٌل )صغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وؾمٚمؿ( اًمِم٤مب إُمرد، أو  (3)

رأى رسّمف، أو رأى رسّمف سمّمقرة وهٞم٠مة اًمِم٤مب إُمرد، أو رأى رسّمف ُمتٜمٙمًرا سمّمقرة اًمِم٤مب 

 إُمرد؟!! 

وهؾ اًمرّب هق اًمِم٤مب إُمرد ٟمٗمًف اًمذي رآه أو همػمه؟!! وإذا يم٤من اًمرب همػَم  (2)

اًمٜمٌل )صغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وؾمٚمؿ(، ىمد رأى اًمِم٤مب اًمِم٤مب إُمرد، ومٞمٙمقن 

إُمرد، وَل ير رسّمف، ذم طملم هق يّدقمل أّٟمف رأى رّب!!! ًمٜمؽمك يمؾ اعمٖم٤مًمٓم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، أٟم٤م 

أحتدث قمـ اعمٜم٤مم، وأطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٜم٤مم، وأيمِمػ ؾمٗم٤مهتٝمؿ وشمٗم٤مهتٝمؿ ذم اعمٜم٤مم وُمع ُم٤م 

 ي٘مقًمقن سمف!!! 

ٛمٞم٦م يمؾ ُم٤م ىمٚمَتف قمغم اعمٕم٤مِرض ُمـ اُت٤مُم٤مت واومؽماءات ومٞمجري قمٚمٞمؽ ي٤م شمٞم( 2) 

 وشمًٗمٞمف وإوالل وشمٙمٗمػم!!! 

وإن ىمٚم٧م: إّن اًمرب هق ٟمٗمًف اًمِم٤مب إُمرد، ومًم هق وم٤مرىمؽ قمـ اًمٞمٝمقد  (2)

واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ىم٤مًمقا قمَزْير اسمـ اهلل واعمًٞمح اسمـ اهلل؟!! وقمغم إىمؾ أّٟمٜم٤م ٟمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م 

ًك )قمٚمٞمٝمًم اًمًالم( ًمٙمـ ٓ ٟمٕمرف ؿمٞمًئ٤م قمـ اًمِم٤مب وأظمالىمٞم٤مت وإيًمن اًمُٕمَزير وقمٞم

 إُمرد!!! 

وم٠ميـ اعمٗمّر ي٤م شمٞمٛمٞم٦م!!! ِّترضمقن ُمـ ذك وشم٘مٕمقن ذم وصمٜمٞم٦م!!! وِّترضمقن ُمـ  (1)

وإذا يم٤من يمذًمؽ؛ وم٤مإلٟم٤ًمن ىمد ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتجًٞمؿ واخلراوم٦م: وصمٜمٞم٦م ومت٘مٕمقن ذم إحل٤مد!!! 

ُيقز أن يٕمت٘مد أن اهلل ذم ٟمٗمًف ُمثُؾ ُم٤م  يرى رسمف ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف، ومٝمذا طمؼ ذم اًمرؤي٤م وٓ

رأى ذم اعمٜم٤مم، وم٢مّن ؾم٤مئر ُم٤م يرى ذم اعمٜم٤مم ٓ ُي٥م أن يٙمقن مم٤مصماًل- وًمٙمـ ٓ سمّد أن شمٙمقن 

اًمّمقرة اًمتل رآه ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم رسمف، وم٢من يم٤من إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ُمٓم٤مسمً٘م٤م 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٕٗ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ّٓ إذن اٟمت٘مؾ ُِمـ  يم٤من سم٤مًمٕمٙمس ]أيت ُمـ اًمّمقر وؾمٛمع ُمـ اًمٙمالم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ، وإ

اًمرّب اًمقاطمد إمم شمٕمّدد إرسم٤مب، ومٙمّؾ ؿمخص يرى صقرة ًمٚمرّب وهٞم٠مة ًمٚمرّب ِّتتٚمػ 

قمـ اًمِمخص أظمر، وهٙمذا شمتٕمّدد إرسم٤مب قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طم٥ًم اإليًمن واًمٗمًؼ 

 - (0)[وآؾمت٘م٤مُم٦م وآٟمحراف!!!

قَمْٞم٧َم قَمغَم َرؾُمقِل ىم٤مل:  :6ادؼطع ]صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( َأٟمَُّف  اهللِوَمِٗمل َدقْمَقاَك ادَّ

سُمقسمِٞم٦َِّم ًمُِّمقَرٍة خَمُْٚمقىَم٦ٍم هَمػْمِ  قَرَة ، ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف: اهللِ َأىَمرَّ سم٤ِمًمرُّ َنَّ ذِم ِرَواَيتَِؽ َأنَّ اًمّمُّ ِٕ َهْؾ شَمْدِري }، 

دُ  ، إذن هٜم٤مك ىمّدر وأّول اعمٕمٜمك إمم ُمٕمٜمك اًمّمقرة، إمم {بِّ ٓ َي٤م رَ }، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم: {َي٤م حُمَٛمَّ

اعمخٚمقق، ومٛمٕمٜمك اًمٙمالم أّٟمف ىم٤مل ًمرب اًمّمقرة، ومٙمًم شم١مّول هٜم٤مك ذم سمداي٦م اًمٙمالم 

ل ذم ُمقوع  اعمٗمروض ُيري اًمت٠مويؾ ذم سم٘مّٞم٦م اعم٘م٤مـمع وأضمزاء اًمٙمالم، وٓ يٕم٘مؾ أٟمؽ شم١موِّ

همػم ُمًت٘مٞمؿ!!! ًمٙمـ ُم٤مذا ٟم٘مقل جلًمقم٦م  وشمؽمك سم٘مّٞم٦م اعمقاوع ُِمـ دون شم٠مويؾ ومتجٕمؾ اعمٕمٜمك

ـُ َأْن شَمُٙمقَن ُصقَرٌة خَمُْٚمقىَم٦ٌم شَمَْمُع 
اًمتقطمٞمد إؾمٓمقري واًمرّب إُمرد---؟!![ َوَهْؾ ُيْٛمٙمِ

ٍد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وَمَٞمَتَجغمَّ ًَمُف سمَِذًمَِؽ ومِٞمًَم سَملْمَ  َأَٟم٤مُِمَٚمَٝم٤م ذِم يَمتِِػ َٟمٌِلٍّ ُمثؾ حُمَٛمَّ

َٛمَقاِت وَ  ًَّ َٝم٤م سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمِف؟ اًم قَرُة يَمٗمَّ ٌَْؾ َأْن شَمَْمَع شمِْٚمَؽ اًمّمُّ ـْ َيْٕمِروُمَٝم٤م ىَم ْ َيُٙم َْرِض ُأُُمقٌر ََل ْٕ ا

ـُ َهَذا هَمػْمُ  َٓ ُيْٛمِٙم اومِٞمُؾ، َو َٓ إِْهَ َٓ ُِمٞمَٙم٤مِئٞمُؾ َو يُؾ َو ـُ َهَذا ضِمؼْمِ
َٓ ُيْٛمٙمِ ، وَمَٙمْؿ اهللَِوُْيََؽ! 

ـَ  َؽ ُِم ًِ ٚم٥ُِم قَمغَم َٟمْٗم ِٕمٞمَٗم٦ِم(، دَمْ طََم٤مِدي٨ِم اًمّمٕم٦ٌم )اًمْمَّ ْٕ ـْ شَمَٗم٤مؾِمػِم ا ُد ُِم اجْلَْٝمِؾ َواخْلََٓم٢م، َوشَمَتَ٘مٚمَّ

ْ َيْرُزىْمَؽ  ًْم٧َم قَمغَم  اهللَُُم٤م ََل َك َذًمَِؽ إمم اًْمُٙمْٗمِر يَم٤مًمَِّذي شَم٠َموَّ ـْ َأْن َُيُرَّ ـُ ُِم َٓ شَم٠ْمَُم َُمْٕمِروَمَتَٝم٤م، َو

ٌد ))صغم اهلل ]صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ[ أَ  اهللَِرؾُمقِل  َٛمْتُف وَم٠َمضَم٤مَُّب٤َم حُمَٛمَّ نَّ ُصقَرًة خَمُْٚمقىَم٦ًم يَمٚمَّ

ذِم  اهللَ، عم٤َِم َأنَّ {َأشَم٤ميِن َرِّبِّ }ُصقَرٌة ََلْ َيْٕمِروْمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل:  اهللُ، َأِم {َي٤م َربِّ }قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ((: 
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ًَم  ٌر؟ وَمِٗمل َدقْمَقاَك َُيُقُز ًَمَؽ يُمٚمَّ قَرِة ُُمَدسمِّ ٤ًٌم َأْو مِح٤َمًرا َأْو ظِمٜمِْزيًرا، ىُمْٚم٧َم:  شمِْٚمَؽ اًمّمُّ َرَأْي٧َم يَمْٚم

ٌر ذِم ُصَقِرِهْؿ ذِم َدقْمَقاَك، َوضَم٤مَز ًمِِٗمْرقَمْقَن، َأْن َيُ٘مقَل:  اهللَ، عم٤َِم َأنَّ {َهَذا َرِّبِّ } ُٙمُؿ }ُُمَدسمِّ َأَٟم٤م َرسمُّ

ٌر ذِم ُصقَرشمِِف سمَِزقمْ  اهللَ(، عم٤َِم َأنَّ 63)اًمٜم٤مزقم٤مت {إقَْمغَم  َٓ َيٜمَْجُع ُُمَدسمِّ ِٛمَؽ، َوَهَذا َأسْمَٓمُؾ سَم٤مـمٍِؾ، 

َّٓ ذِم َأضْمَٝمِؾ ضَم٤مِهؾٍ   -(0)إِ

: أقول: ًٓ   أّو

٦م، ومال وم٤مرق سملم اًمٜمقم واًمٞم٘مٔم٦م، ومٌٕمد ٦م اًمتٞمٛمٞمّ اًمٙمالم ٟمٗمًف يرضِمع قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أئٛمّ  (0)

رؤي٤م اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( َوطْمل، وأِّن٤م شمّمدق يمَٗمَٚمِؼ اًمّمٌح وأّٟمف  أن صم٧ٌم أنّ 

ٌُف، وأن رؤي٦م اًمٗم١ماد رؤي٦م قملم، وأّن رؤي٤م  )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( شمٜم٤مُم قمٞمٜمُف وٓ يٜم٤مُم ىمٚم

اًمٜمقم رؤي٦م قملم، وهذا مم٤ّم أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمِف قمغم رؾمقًمٜم٤م اًمٙمريؿ )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 ؿ(، ومتتقضمف اًمٞمٙمؿ آؾمتٗمٝم٤مُم٤مت واإلؿمٙم٤مٓت ٟمٗمًٝم٤م!!!وؾمٚمّ 

وهؾ اًمذي رآه ذم اًمٜمقم هق اهلل؟!! وهؾ هق اهلل ٟمٗمًف؟!! وأيـ رآه أذم  (6) 

 إرض أو ذم اًمًًمء؟!! 

وهؾ ٟمزل اهلل ُمـ قمرؿمف ويمرؾمّٞمف إمم إرض إمم اًمٕم٤مَل اًمذهٜمل أو اًمقضمقد  )أ(

ائل أو رأس اًمرائل أو إمم ىمٚم٥م اًمرائل أو اًمذهٜمل أو اًمٕم٤مَل آومؽمايض أو إمم ضمًد اًمر

ذهـ اًمرائل، ومرآه اًمرائل ذم اعمٜم٤مم؟!! اًمتٗم٧م ضمٞمًدا: أن شم٘مقل أّٟمف رأى اهلل، أيـ؟!! شم٘مقل: 

ذم اعمٜم٤مم، ٓ سم٠مس ٟمحـ ُمٕمٙمؿ ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م سم٠مّٟمف رأى اهلل ذم اعمٜم٤مم، أن هؾ رأى اهلل ٟمٗمًف أو هق 

هلل وهق اهلل ٟمٗمًف!!! وم٠مىمقل: ٟمٕمؿ هق ذم اعمٜم٤مم، همػم اهلل؟!! شم٘مقل: اهلل ٟمٗمًف، إذن رأى ا
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وًمٙمـ أيـ رآه هؾ ذم إرض أو ذم اًمًًمء؟!! ؾم١مال آظمر ًمٚمتقوٞمح، سمٛمٕمٜمك: هؾ اهلل ٟمزل 

ُمـ قمرؿمف ويمرؾمٞمف إمم إرض إمم قم٤مَل اًمذهـ واًمقضمقد اًمذهٜمل أو إمم اًمٕم٤مَل آومؽمايض 

 ذم اعمٜم٤مم!!!  أو إمم ذهـ اًمرائل، اعمٝمؿ هق ٟمزل إمم إرض ومرآه اًمرائل

 أو أّن اًمرائل ىمد قُمرج سمف إمم اًمًًمء ومرأى اهلل هٜم٤مك؟!!  )ب(

ـّ صقرة اهلل أو دمكّم هلل أو ٟمحقه!!! إذن أٟم٧م شمٙمّٗمر  (4) أو شم٘مقل: إّٟمف ًمٞمس اهلل وًمٙم

رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( يمٗمًرا قمٔمٞمًًم إذ أّٟمؽ شمدقمل أّٟمف خي٤مـم٥م همػم اهلل 

!!! إّن هذا ًمٙمٗمر قمٔمٞمؿ ُمٜمٙمؿ ي٤م أئٛم٦م أؾمٓمقرة اجلًؿ واخلراوم٦م ي٤م {رّب ي٤م }ومٞم٘مقل ًمف 

 دواقمش اًمٗمٙمر وإظمالق!!!

يمّؾ ذًمؽ ُيري قمٚمٞمؽ ي٤م ؿمٞمخ شمٞمٛمٞم٦م اًمُ٘مّذة سم٤مًمُ٘مّذة سمؾ أيمثر وأيمثر وَاصم٧ٌم  (0) ثاكًقا:

وآيمد، وم٠مٟم٧م ىمٚم٧م ساطم٦م: إّن اًمٜم٤مس اًمؼم واًمٗم٤مضمر اعم١مُمـ واًمٗم٤مؾمؼ واعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر 

واعمٜمحرف يمٚمٝمؿ يرى اهلل قمغم صقرة سمح٥ًم ُمًتقى إيًمٟمِف واؾمت٘م٤مُمتِف أو واعمًت٘مٞمؿ 

ـ ذًمؽ واًمٜم٘مؾ سماٟمحراومِف وومًِ٘مف وٟمٗم٤مىِمف ويمٗمِره، طمٞم٨م ىمٚم٧م:  )سمرؤي٦م اًمرّب( ُمتقاشمر قمٛمَّ

- اشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمُتٝم٤م، سمؾ وعم٤َِم اشّمٗمؼ قمٚمٞمف قم٤مُم٦م قم٘مالء سمٜمل -رأى رسمف ذم اعمٜم٤مم-

ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مٌص وٓ قمٞم٥ٌم يتٕمّٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإّٟمًم ذًمؽ آدم، وًمٞمس ذم رؤي٦م اهلل 

 !!! ٦(0)م إيًمٟمف ووم٤ًمده واؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مًمف واٟمحراومِفسمح٥ًم طم٤مل اًمرائل وصحّ 

ومؼمسّمؽ اًمذي شمٕمت٘مده وسم٠مرسم٤مسمؽ همػم ُمٜمتٝمّٞم٦م اًمٕمدد، أىمًؿ قمٚمٞمؽ ُّبؿ، أظمؼمين  (6)

ؿ وُيّزئ اهلل ٟمٗمًف سملم ه١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ َيَروَٟمف ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ذم  ًّ أن، يمٞمػ ي٘م
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اعمٜم٤مم؟!! وآؾمتٗمٝم٤مُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م دمري هٜم٤م، ومٝمؾ ؾمٞمٜمزل إًمٞمٝمؿ إمم إرض أو 

ْمٚم٦م واخلراوم٦م واًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى، ٟمريد أن ِّتؼَمٟم٤م يمٞمػ ؾمٞمٕمرج ُّبؿ إمم اًمًًمء؟!! واعمٕم

ف إمم ُمٚمٞم٤مرات إىم٤ًمم وطم٥ًم ُمًتقي٤مت إيًمن وومًؼ اًمرائلم؟!!  ًَ ؿ اًمرّب ٟمٗم ًِّ ي٘م

ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن اًمرّب هق اًمرّب ٟمٗمًف ذم يمّؾ ىمًؿ وضمزء ُِمـ أضمزائف اًمتل اٟم٘مًؿ إًمٞمٝم٤م؟!! 

ر، واجلزء اًمث٤مين )اهلل( قمٜمد ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن هذا اجلزء )اهلل(قمٜمد هذا اًمرائل قم٤ٌمرة قمـ ظمٜمزي

أظمر ٟم٤مر، وقمٜمد اًمث٤مًم٨م ىمرد وًمٖمػمه ؾمٛمٙم٦م، ؤظمر سمقذا، وًمٖمػمهؿ اًمالت، ؤظمريـ 

 هٌؾ، وهٙمذا، طمتك يٙمقن اًمرّب ُمٜم٘مًًًم إمم ُمٚمٞم٤مرات إرسم٤مب؟!! 

وه٤م أٟمتؿ وطمّٚمقه٤م أٟمتؿ!!! وًمٙمؿ وىم٧م ُِمـ أن إمم يقم اًمديـ قمٜمدُم٤م  (4) ومنِّ

طمد إطمد قمغم وضمقهٙمؿ إمم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ خمٚمَّديـ ذم ىَمْٕمره٤م وسمئس ُينميمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمقا

ؽ  ًَّ اعمّمػم!!! وهٜم٤مك ٟم٤مدوا إُمرد وُمٚمٞم٤مرات أهل٦م اخلراومّٞم٦م ًمتِمٗمع ًمٙمؿ!!! وٟمحـ ٟمتٛم

سمِمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهلل إُملم وأهؾ سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ وأصح٤مسمف اعمروٞملم وإوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم 

قَن إمم َٟم٤مِر اهلل اًمًٌقح اًم٘مدوس: )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم(: ىم٤مل  َيْقَم ُيَدقمُّ

٤م َٓ (0)،ضَمَٝمٜمََّؿ َدقمًّ وا َأْو  َزْوَن َُم٤م يُمٜمُْتْؿ اْصَٚمْقَه٤م وَم٤مْصؼِمُ ًَم دُمْ وا ؾَمَقاٌء قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِٟمَّ شَمّْمؼِمُ

ُهْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ قُمْٛمًٞم٤م َوسُمْٙمًًم (6) ،شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  ًَم َوَٟمْحنُمُ َوُصًمًّ َُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ يُمٚمَّ

٧ٌَْم ِزْدَٟم٤مُهْؿ ؾَمِٕمػًما) َّٓ َُم٤م  ،(4ظَم َزْوَن إِ ٧ٌَّْم ُوضُمقُهُٝمْؿ ذِم اًمٜم٤َّمِر َهْؾ دُمْ ٞمَِّئ٦ِم وَمُٙم ًَّ ـْ ضَم٤مَء سم٤ِمًم َوَُم

                                                           

 -04اًمٓمقر، أي٦م (0)

 -02اًمٓمقر، أي٦م (6)

 -12اإلهاء، أي٦م (4)
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ـْ قَمَذاِب احْلَِٛمٞمؿِ (0) ،يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  ٌُّقا وَمْقَق َرْأؾِمِف ُِم اعمُْْجِرُِملَم ذِم قَمَذاِب إِنَّ (6) ،صُمؿَّ ُص

قنَ  ًُ
ٌْٚمِ ُ قَمٜمُْٝمْؿ َوُهْؿ ومِٞمِف ُُم َٓ ُيَٗمؽمَّ َٛمُع َأْو َٟمْٕمِ٘مُؾ َُم٤م يُمٜم٤َّم  (4)ضَمَٝمٜمََّؿ ظَم٤مًمُِدوَن *  ًْ َوىَم٤مًُمقا ًَمْق يُمٜم٤َّم َٟم

ِٕمػمِ  ًَّ ]أهؿ رء اًمٕم٘مؾ، ىم٤مل ًمف أىمٌؾ وم٠مىمٌؾ، أدسمر وم٠مدسمر، ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م، ي٤م أشم٤ٌمع  ذِم َأْصَح٤مِب اًم

اًمتٞمٛمّٞم٦م، ي٤م دواقمش، اقم٘مٚمقا إُمقر طمّتك ٓ شمّمؾ سمٙمؿ إمم ذًمؽ اًمٞمقم وشم٘مقًمقن: ًَمْق يُمٜم٤َّم 

ِٕمػِم!!![ ًَّ َٛمُع َأْو َٟمْٕمِ٘مُؾ َُم٤م يُمٜم٤َّم ذِم َأْصَح٤مِب اًم ًْ  -(3)َٟم

٧ٌْم ضَمؿَّ همْمٌِؽ قمغم صقرة واطمدة إذا  ـ0 ثالًثا: ٌَ يمٜم٧م ىمد صم٤مَرت صم٤مئرشُمؽ وص

ُمٚمٞم٤مرات اًمّمقر اًمتل شمّدقمٞمٝم٤م هلل وسمح٥ًم ُمًتقي٤مت اّدقم٤مه٤م اعمٕم٤مِرض، ومًمذا شم٘مقل قمـ 

يًمٟمّٞم٦م واًمٙمٗمرّي٦م؟!!  ِٓ  اًمٜم٤مس ا

ٌْؼ  ـ6 إّٟمؽ شمدقمق ًمٕم٤ٌمدة إوصم٤من وُمٚمٞم٤مرات إوصم٤من ضَمٝم٤مًرا ُساطًم٤م ِساطًم٤م ُمع ؾَم

  اإلسار، وٓ ُم٘م٤مرٟم٦م أسمًدا سملم ُم٤م ىم٤مًمف واّدقم٤مه اعمٕم٤مرض، وسملم ُم٤م ادقمٞمتف أٟم٧م ي٤م ؿمٞمخ؟!!

وإذا يم٤من يمذًمؽ؛ وم٤مإلٟم٤ًمن ىمد يرى رسمف ذم ىمد ىمٚم٧َم ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م:  ـ4

اعمٜم٤مم وخي٤مـمٌف، ومٝمذا طمؼ ذم اًمرؤي٤م وٓ ُيقز أن يٕمت٘مد أن اهلل ذم ٟمٗمًف ُمثؾ ُم٤م رأى ذم 

اعمٜم٤مم، وم٢مّن ؾم٤مئر ُم٤م يرى ذم اعمٜم٤مم ٓ ُي٥م أن يٙمقن مم٤مصماًل، وًمٙمـ ٓ سُمّد أن شمٙمقن اًمّمقرة 

ؾم٦ٌم وُمِم٤مُّب٦م ٓقمت٘م٤مده ذم رسمف، وم٢من يم٤من إيًمٟمف واقمت٘م٤مده ُمٓم٤مسمً٘م٤م ُايت ُِمـ اًمتل رآه ومٞمٝم٤م ُمٜم٤م

ّٓ يم٤من سم٤مًمٕمٙمس وُم٤م زال ، وىمٚم٧َم أيًْم٤م: اًمّمقر وؾمٛمع ُِمـ اًمٙمالم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ، وإ

                                                           

 -11اًمٜمٛمؾ، أي٦م (0)

 -31اًمدظم٤من، أي٦م (6)

 -23,22اًمزظمرف، أيت٤من (4)

 -    01اعمٚمؽ، أي٦م (3)
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ٌُٝمؿ، وُم٤م أفمـ قم٤مىماًل ُيٜمٙمِر ذًمؽ--- وم٢مّن  ؿ ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـم اًمّم٤محلقن وهمػُمهؿ يَرون رُّبَّ

ُٕمف، إذ اًمرؤي٤م شم٘مع ًمإلٟم٤ًمن سمٖمػم اظمتٞم٤مره وهذه ُم٠ًمًم٦م ُمٕمرووم٦م، وضمقد هذا مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ دوم

]إذا وىمٕم٧ْم سمٖمػم اظمتٞم٤مره، ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ أوٖم٤مث أطمالم، أشم٤مك اجلـ، شمٗمّٙمر سم٤مًمرّب 

إُمرد ومٞم٠مشمٞمؽ إُمرد أيـ اعمِمٙمٚم٦م؟!![ وىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمًمء ُِمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ذم 

همػمهؿ إٟمٙم٤مر رؤي٦م اهلل، واًمٜم٘مؾ سمذًمؽ --- وطَمَٙمقا قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٕمتِزًم٦م وأصقل اًمديـ

ـ رأى رسمف ذم اعمٜم٤مم، وًمٙمـ ًمٕمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا: ٓ ُيقز أن يٕمت٘مد أّٟمف رأى رسمف ذم  ُمتقاشمر قمٛمَّ

اعمٜم٤مم، ومٞمٙمقٟمقن ىمد ضمٕمٚمقا ُمثؾ هذا ُمـ أوٖم٤مث إطمالم ويٙمقٟمقن ُمـ ومرط ؾمٚمٌٝمؿ 

اعمٜم٤مم، ومٝمذا مم٤ّم وٟمٗمٞمٝمؿ ٟمٗمقا أن شمٙمقن رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم رؤي٦م صحٞمح٦م يم٤ًمئر ُم٤م يرى ذم 

ي٘مقًمف اعمتجٝمٛم٦م وهق سم٤مـمؾ خم٤مًمػ عم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمُتٝم٤م، سمؾ وعم٤َِم اشّمٗمؼ قمٚمٞمف 

قم٤مُم٦م قم٘مالء سمٜمل آدم، وًمٞمس ذم رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م يتٕمّٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف 

وشمٕم٤ممم، وإّٟمًم ذًمؽ سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل وصّح٦م إيًمٟمف ووم٤ًمده واؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مًمف 

 -(0)فواٟمحراوم

أدًم٦م ؿمٞمخ شمٞمٛمٞم٦م يمثػمة ذم إصم٤ٌمت وشمثٌٞم٧م رؤي٤م اًمٜمقم ًمٚمرب وىمد ومتح ُّب٤م مجٞمع  رابًعا:

  :ٕسمقاب اًمنميمّٞم٦م اًمقصمٜمّٞم٦م اإلحل٤مدّي٦م ومم٤ّم ذيمره ُِمـ أدًم٦م

ٌُٝمؿ (0) ؿ ذم اعمٜم٤مم وخي٤مـم  - وُم٤م زال اًمّم٤محلقن وهمػُمهؿ يَرون رُّبَّ

 )رؤي٦م اًمرّب(-  اًمٕم٤مىمؾ ٓ ُيٜمٙمِر ذًمؽ (6)

                                                           

 -461 ,462: ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)
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وضمقد هذا )رؤي٦م اًمرب( مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ دومٕمف إذ اًمرؤي٤م شم٘مع ًمإلٟم٤ًمن سمٖمػم  (4)

 - اظمتٞم٤مره

هذه ُم٠ًمًم٦م )رؤي٦م اًمرّب( ُمٕمرووم٦م، وىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمًمء ُِمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ  (3)

 -ذم أصقل اًمديـ

ـ رأى رسّمف ذم اعمٜم٤مم-  (2)  اًمٜم٘مؾ سمذًمؽ ُمتقاشمر قمٛمَّ

 ٜم٤مم ًمٚمرّب هل رؤي٦م صحٞمح٦م- اشمٗمؼ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمُتٝم٤م قمغم أّن رؤي٤م اعم (2)

 اشّمٗمؼ قمٚمٞمف قم٤مُم٦م قم٘مالء سمٜمل آدم-  (2)

 ًمٞمس ذم رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م يتٕمٚمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم- (1)

 يْم٤مف ًمذًمؽ ُم٤م ذيمره ذم همػم ُمقرد اًمٌح٨م وهمػم يمت٤مب شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م: خامًسا:

صقرة ُمتٜمققم٦م قمغم ىمدر  وىمد يرى اعم١مُمـ رسمف ذم اعمٜم٤مم ذمىم٤مل ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى:  أـ

إيًمٟمف وي٘مٞمٜمف، وم٢مذا يم٤من إيًمٟمف صحٞمًح٤م َل يره إٓ ذم صقرة طمًٜم٦م، وإذا يم٤من ذم إيًمٟمف ٟم٘مص 

رأى ُم٤م يِمٌف إيًمٟمف، ورؤي٤م اعمٜم٤مم هل٤م طمٙمؿ همػم رؤي٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وهل٤م شمٕمٌػم وشم٠مويؾ عم٤م 

 - (0)ومٞمٝم٤م ُِمـ إُمث٤مل اعميوسم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ---

                                                           

 -411: ص4اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ج (0)
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ذم اعمٜم٤مم، وم٢مّٟمف يراه ذم  ,قمز وضمؾ,وَُمـ رأى اهلل ىم٤مل ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى:  ب ـ

صقرة ُِمـ اًمّمقر سمح٥ًم طم٤مل اًمرائل إْن يم٤من ص٤محل٤ًم رآه ذم صقرة طمًٜم٦م، وهلذا رآه 

 (0 -)ذم أطمًـ صقرة--- ,قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل  ,اًمٜمٌل

اعمٙم٤مؿمٗم٤مت واعمِم٤مهدات ـ ًمٙمـ ُيرى ذم اعمٜم٤مم، وُيّمؾ ًمٚم٘مٚمقب ُمِ ىم٤مل أيًْم٤م:  ضمـ ـ

ف رأى ذًمؽ سمٕمٞمٜمف وهق ـ شم٘مقى ُمِم٤مهدة ىمٚمٌف طمتك ئمـ أٟمّ ـ اًمٜم٤مس ُمِ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م طم٤مهل٤م، وُمِ 

 - (6)هم٤مًمط، وُمِم٤مهدات اًم٘مٚمقب حتّمؾ سمح٥ًم إيًمن اًمٕمٌد وُمٕمرومتف ذم صقرة ُمث٤مًمٞم٦م

وطمٙمقا قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٕمتِزًم٦م وهمػمهؿ إٟمٙم٤مر رؤي٦م ىم٤مل ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م:  شادًشا:

هلل--- ويٙمقٟمقن ُمـ ومرط ؾمٚمٌٝمؿ وٟمٗمٞمٝمؿ، َٟمَٗمقا أن شمٙمقن رؤي٦م اهلل ذم اعمٜم٤مم رؤي٦م صحٞمح٦م ا

ٛم٦م وهق سم٤مـمؾ  : (4)يم٤ًمئر ُم٤م يرى ذم اعمٜم٤مم، ومٝمذا مم٤م ي٘مقًمف اعمتَجٝمِّ

ؾم١مال، ومَٛمـ همػُم اعمٕمتزًم٦م طمٙمك ذًمؽ؟!! وعم٤مذا ىم٤مل ـم٤مئٗم٦م؟!! ومٝمؾ ي٘مّمد اًمذيـ  ـ0

 يٜمٙمرون ُمٓمٚمؼ اًمرؤى طمتك اًمتل ذم أظمرة وذم اعمٜم٤مم؟!! 

، يمٜم٤م ٟمتٛمٜمك أن يٙمقن ص٤مدىًم٤م ُمٜمّمًٗم٤م {ـ ومرط ؾمٚمٌٝمؿ وٟمٗمٞمٝمؿ---ويٙمقٟمقن ُمِ } ـ6

جلٝمٛمّٞم٦م يٗمرـمقن !!! إّن ا{ؾمٚمٌٝمؿ وٟمٗمٞمٝمؿ}ة واطمدة وخيؼمٟم٤م قمـ ُم٤مهٞم٦م وطم٘مٞم٘م٦م وًمق عمرّ 

ضمًدا ضمًدا ذم ٟمٗمل اجلًٛمّٞم٦م قمـ اهلل وؾمٚم٥م اجلًٛمّٞم٦م يمّٚمٞم٤ًّم ُِمـ اهلل، وم٤مهلل ًمٞمس سمجًؿ أسمًدا 

ّٓ ًمٙم٤من ُمتحٞمًزا ذم ضمٝم٦م وحمت٤مضًم٤م وهمػمه٤م ُِمـ اعمحذورات واعمٛمتٜمٕم٤مت اًمتل شمٜم٤مذم  وإ

                                                           

 -620: ص2جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ج (0)

 -23: ص62جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ج (6)

 -462، ص0سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (4)
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ؽ سمف اجلٝمٛمٞمّ  ًّ ٦م اًمّمٗم٤مت اإلهلّٞم٦م واًمذات اإلهلّٞم٦م اعم٘مدؾم٦م!!! وهذا مم٤ّم ي٘مقًمف ويتٛم

 ويٗمتخرون ُّبذا اًمًٚم٥م واًمٜمٗمل اعمٓمٚمؼ-

، ًمٞمس ُم٤م ي٘مقًمف اعمتجٝمٛم٦م سم٤مـمؾ سمؾ {ومٝمذا مم٤م ي٘مقًمف اعمتجّٝمٛم٦م وهق سم٤مـمؾ} ـ4

يمالُمؽ واؾمتدًٓمؽ سم٤مـمؾ وسم٤مـمؾ وسم٤مـمؾ!!! وهذا هق أؾمٚمقسمف ذم ُم٤م يتقَّّهف ُِمـ سمره٤من 

ودًمٞمؾ!!! ومالطِمظ قمزيزي يمٞمػ سمدأ يمالُمف سم٤محلدي٨م قمـ ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اعمٕمتزًم٦م، واعمٕمتزًم٦م 

ذا ومٝمق أشمك سمٜمتٞمج٦م سم٤مـمٚم٦م وطمٙمؿ سم٤مـمؾ إذ قمّٛمؿ أٟمٗمًٝمؿ ضمزء وـم٤مئٗم٦م ُِمـ اجلٝمٛمّٞم٦م، وُمع ه

ومٝمذا مم٤ّم ي٘مقًمف }إمم يمّؾ اجلٝمٛمّٞم٦م اعمتجّٝمٛم٦م  {ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اعمٕمتِزًم٦م}طمٙمٛمف ُِمـ اًمٓم٤مئٗم٦م 

ٛم٦م !!! ٓطِمظ آؾمتدٓل اًم٤ٌمـمؾ واًمتدًمٞمس واعمٜمٝم٩م اعمزيػ واخلداع واًمتٖمرير {اعمتَجٝمِّ

أي إّٟمف يتحدث قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ  "وطَمَٙمقا قمـ ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اعمٕمتِزًم٦م"قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل 

ؿ احلٙمؿ قمغم اجلٛمٞمع وم٘م٤مل  ومٝمذا مم٤ّم ي٘مقًمف اعمتجّٝمٛم٦م "اعمٕمتزًم٦م ٓ يمؾ اعمٕمتزًم٦م، وًمٙمٜمف قمٛمَّ

اؾمتدٓل ٟم٤مىمص أقمقر، ويمًم يمذب قمٚمٞمٙمؿ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمتٌف، وُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م  "وهق سم٤مـمؾ

٘مدان وقمغم اًمرهمؿ ُمـ يمّؾ ؾمٚمٌٞم٤مت اًمتقاصؾ احلدي٨م ويمّؾ ُم٤م ؾمٌٌف ُمـ ُمِم٤ميمؾ ُمـ وم

ًمألظمالىمٞم٤مت وًمٚمٕمالىم٤مت آضمتًمقمّٞم٦م وآسمتٕم٤مد قمـ اًمديـ، وًمٙمـ ّٕٟمف واىمع طم٤مل ومٜمحـ 

ٟمدقمق ًمالؾمتٖمالل إُمثؾ اًمّمحٞمح اًمّمحل اًمنمقمل إظمالىمل اًمٕمٚمٛمل ًمقؾم٤مئؾ 

 ,آشمّم٤مل احلديث٦م، ومالطِمظ يمؿ اُتٛمقا اًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ًمٙمـ هذا اًمزُم٤من ومم

٢مّن يمؾ ُمـ اٟمٙمِمػ ًمف اًمزيػ وآومؽماء سم٥ًٌم أئٛم٦م وم ,واًم٘مْمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م يمًم ٓ خيٗمك

اًمْمالًم٦م سم٠مّن اًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م يٕمٌدون إؿمخ٤مص واًم٘مٌقر أو ي٘مقًمقن سم٠مّن هذا اًمقزم هق 

اهلل أو قمكم هق اهلل، وم٤معمٗمروض أن ُمثؾ هذا اًمِمخص يتٛمرد قمغم أئٛم٦م اًمْمالًم٦م اخلقٟم٦م 

ىمد أصم٧ٌم ُمٜمذ اًمّمدر إول  اًم٘م٤مئديـ إمم ضمٝمٜمؿ؛ ّٕن احل٘مٞم٘م٦م ىمد اٟمٙمِمٗم٧م، وواىمع احل٤مل

ًمإلؾمالم إمم يقُمٜم٤م هذا سم٠من اًمٜم٤مس شمتٕم٤ميش اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل ُمع وضمقد آظمتالوم٤مت 
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واًمٗمروق ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م وإصقًمٞم٦م، ًمٙمـ شمقضمد ظمٓمقط ديٜمٞم٦م قم٤مُم٦م قمٜمد 

اًمّمقومٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م واعمٕمتزًم٦م، وأّٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمح٤ميمل اًمت٤مريخ وٟمتحدث ُمٕمف ٓ ٟمٜم٤ًمق وٟمٜم٘م٤مد 

ًمٚمٜمٗمس اعمريْم٦م وٟمٌح٨م قمـ هٗمقات وأظمٓم٤مء وُمقاىمػ هٜم٤م وهٜم٤مك ُمًتٖمٚملم اجل٤مٟم٥م 

اًمٓم٤مئٗمل ًمٚمٓمٕمـ واحل٘مـ وآومؽماء واًمدس، وم٢مّٟمٜم٤م وسمٙمؾ ووقح ٟم٘مقل سمقضمقد آظمتالف، 

ًمٙمـ اعمٝمؿ أّن اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل سملم اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ُمقضمقًدا وهذا يم٤مف، وُمـ هٜم٤م ومال 

ٓ أٟمتٔمر ُمٜمؽ أن شمؽمك ُمذهٌؽ؛ ّٕٟمٜمل أقمت٘مد شمٜمتٔمر ُمٜمل أن اٟمت٘مؾ وأشمرك ُمذهٌل، وأٟم٤م 

سم٤محلؼ وأمتٜمك ًمٚمجٛمٞمع أن يّمٞم٥م احلؼ  وأن يدظمؾ اًمٜم٤مس  ذم ُمذهٌل؛ ّٕٟمٜمل أقمت٘مد سمف أّٟمف 

طمؼ، واعم٘م٤مسمؾ يٕمت٘مد ُّبذا أيًْم٤م ويتٛمٜمك ذًمؽ ًمٚمجٛمٞمع وًمف إضمر سمًم يتٛمٜمك يمًم زم إضمر 

ؽ وأدظمؾ ومٞمف، وشمتٕم٤مُمؾ ومٞمًم أمتٜمك، ومال شمٜمتٔمر ُمٜمل أن أشمرك ُمذهٌل وآيت إمم ُمذهٌ

وشم١مؾمس وشم٘مػ اعمقاىمػ قمغم هذا إؾم٤مس ومال يّمح هذا، وُمـ هٜم٤م شمٙمٛمـ ضورة 

احلقار اإلؾمالُمل واًمتٛمدن إظمالىمل واعمج٤مدًم٦م سم٤محلًٜمك، وهٜم٤م ٓ سمّد أن أٟمٌف ًمٚمجٝم٤مل 

إهمٌٞم٤مء وًمٚمٕمٚمًمء وأىمقل: ُم٤مذا ومٕمؾ اعمنميمقن سم٤مًمٜمٌل وأصح٤مسمف ذم صدر اإلؾمالم ذم 

يًتحي ُم٤مذا طمّمؾ وًمق شمٌح٨م ذم يمؾ اًمٕم٤مَل وذم يمؾ اعمدن واًمٌٞمقشم٤مت ُمٙم٦م؟ ويمؾ ُمٜمٙمؿ 

وُمٝمًم وضمدت ُمـ وم٤ًمد  ,أضمٚمٙمؿ اهلل ,وأُم٤ميمـ اًمٌٖم٤مء وذم أومًد إُم٤ميمـ ذم اًمٖمرب

واٟمحراف، وم٢مّٟمف ٓ يرشم٘مل إمم قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م يم٤من ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم ذم ُمٙم٦م، ومال يقضمد 

سمًٞمط واوح: هؾ ومّجر اًمٜمٌل وم٤ًمد ُمثؾ ُم٤م يم٤من ُمـ وم٤ًمد ذم ُمٙم٦م!!! وهٜم٤م ؾم١مال 

خقا  وأصح٤مسمف أٟمٗمًٝمؿ سملم ُمنميمل ُمٙم٦م؟!! هؾ ومخخقا اًمٌٞم٧م احلرام؟!! هؾ ومخَّ

اًمٌٞمقشم٤مت؟!! هؾ ومّجروا إؾمقاق؟َ!! هؾ طمرىمقا إضم٤ًمد؟!! وم٘مط ؾم١مال سمريء، اًمتٗم٧ْم 

ضمٞمًدا: ٟمحـ أن ٟمريد أن ٟمحت٩م قمغم اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي وًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم شمنميع رء، وم٠مٟم٤م يمًم 

تٔمر ُمـ اعم٘م٤مسمؾ أن يٜمتٔمر ُمٜمل أن أشمرك ُمذهٌل وأدظمؾ ذم ُمذهٌف، أٟم٤م اقمت٘مد وأشمٞمّ٘مـ مم٤ّم ٓ أٟم
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أٟم٤م ومٞمف وًمٞمس قمٜمدي أّي ؿمّؽ، ومال شمتٜمٔمر ُمٜمل أٟم٤م اًمذي ؾمّٗمٝم٧م أومٙم٤مر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مٞمٜم٤ًم ضمزًُم٤م 

ُّبذا إؾمٚمقب شمٜمتٔمر ُمٜمل أن أشمرك ُمذهٌل واًمتحؼ سمٛمذه٥م اًمتٙمٗمػم؟!! اًمتحؼ سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ٞم٦م وؾمٗم٤مه٤مشمف؟!! وم٠مٟم٤م أريد ُِمـ اجلٛمٞمع ُِمـ اًمًٜم٦ّم وُِمـ اًمِمٞمٕم٦م ُِمـ أقمزائٜم٤م وضمٝمؾ اسمـ شمٞمٛم

وأسمٜم٤مئٜم٤م أن يتٞمّ٘مٜمقا ضمٝمؾ اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، ضمٝمؾ اًمدواقمش وإُم٤مم اًمدواقمش، ٟمريد أن 

ٟمّمؾ إمم هذا اًمٞم٘ملم، يمًم أٟم٤م أشمٞمّ٘مـ ُّبذا وم٠مرهم٥م وأطم٥ّم وأمتٜمك وأؾمٕمك إمم أن يّمؾ 

قمغم اًمتًٜمـ وًمٞمٌ٘مك هذا قمغم اًمتِمٞمع، ًمٙمـ ٓ يٚمتحؼ اجلٛمٞمع إمم هذا اًمٞم٘ملم، ًمٞمٌ٘مك هذا 

 سم٤مًمتٙمٗمػم وسم٤مٕومٙم٤مر اًمداقمِمّٞم٦م اًمتٙمٗمػمّي٦م!!!

وىمد صم٧ٌم قمٜمديمؿ أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل سمرؤي٤م اعمٜم٤مم وسمرؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمٗم١ماد  ـ3

)اًم٘مٚم٥م(، ويمذًمؽ رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمٕملم وإن طم٤مول قمدم اًمتٍميح ُّب٤م، ًمٙمـ ويمًم سمٞمٜم٤م حت٧م 

داومع قمـ رؤي٦م اًمٕملم سمٙمّؾ ُم٤م قمٜمده!!! وىمد قم٤مجلٜم٤م   {---ذم رؤي٦م اًمٕملمأسمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل}قمٜمقان

يمّؾ احل٤مٓت ويمؾ ُم٤م ىم٤مًمف أسمٓمٚمٜم٤مه، وطمتك ُمع رؤي٤م اًمٜمقم أصمٌتٜم٤م أّٟمف ُِمـ أؿمّد وأيمؼم 

اعمٚمحديـ، واعمنميملم واخل٤مرضملم قمـ اًمديـ واًمزٟم٤مدىم٦م، وىمد أصمٌتٜم٤م هذا سم٤مًمٕمٚمؿ واًمدًمٞمؾ 

 واًمٞم٘ملم!!! 

ًف ًم٘مد طم٤موًمٜم٤م وسمٗمْمؾ ـ 2 اهلل شمٕم٤ممم اؾمتٞمٕم٤مب يمؾ حم٤مور اًمرؤى وأسمٓمٚمٜم٤م يمّؾ ُم٤م ي١مؾمِّ

ًٓم٤م واوًح٤م شم٤ممَّ  ًّ ؿمٞمخ اًمتٞمٛمٞم٦م وأئٛمتف طمتك قمغم ومرض أّن اًمرؤى ذم اعمٜم٤مم، ويم٤من اًمٌٞم٤من ُمٌ

 احلج٦م سمٕمقن اهلل وشمًديده، واًمِمٙمر هلل رّب اًمٕم٤معملم-

م اؾمتح٤مًم٦م ًم٘مد حتّدث ؿمٞمخ شمٞمٛمٞم٦م قمـ إُمٙم٤من اًمرؤي٦م سم٤مًمٕملم ذم اًمٞم٘مٔم٦م وقمد شابًعا:

ذًمؽ، ًمٙمـ آُمتٜم٤مع ي٠ميت ًمٕمجز ذم شمريمٞم٥م قمٞمقٟمٜم٤م وأسمّم٤مرٟم٤م، ومٚمق أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ُمـ 

قم٤ٌمده وم٠مقمٓم٤مه ىمقة اًمٌٍم ذم اًمدٟمٞم٤م ُٕمٙمٜمف رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ويمًم ؾَمػَمى اًمٕم٤ٌمد اهلل يقَم 
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ؤي٤م، وإّٟمًم َل ٟمره ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٕمجز أسمّم٤مرٟم٤م، ٓ ُٓمتٜم٤مع اًمراًم٘مٞم٤مُم٦م: ىم٤مل ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م: 

ومٝمذه اًمِمٛمس إذا طمدق اًمرائل اًمٌٍم ذم ؿمٕم٤مقمٝم٤م وٕمػ قمـ رؤيتٝم٤م ٓ ُٓمتٜم٤مع ذم ذات 

اعمرئل، سمؾ ًمٕمجز اًمرائل، وم٢مذا يم٤من ذم اًمدار أظمرة أيمَٛمَؾ اهلل ىمقى أدُمٞملم طمتك أـم٤مىَمٝمؿ 

ؾمٌح٤مٟمؽ شم٧ٌم إًمٞمؽ، وأٟم٤م أول }رؤيَتف، وهلذا عم٤م دمغّم اهلل ًمٚمجٌؾ ظمر ُمقؾمك صٕمً٘م٤م، ىم٤مل: 

، وهلذا يم٤من اًمٌنم يٕمجزون قمـ {سم٠مٟمف ٓ يراك طمل إٓ ُم٤مت، وٓ ي٤مسمس إٓ شمدهدهاعم١مُمٜملم 

ّٓ ُمـ أّيده اهلل يمًم أّيد ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ]إذن هٜم٤م  رؤي٦م اعمَٚمؽ ذم صقرشمف إ

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: إُمٙم٤من اًمرؤي٦م ُمقضمقد وإذا أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد سم٘مقة اًمٌٍم ومٞمٛمٙمـ أن يراه، 

حّدث قمـ رؤي٦م اعمٚمؽ، إذن إذا طمّمؾ شم٠ميٞمد ًمٕمٌد ُمـ اًمٕم٤ٌمد ومػمى اعمٚمؽ وسمٕمد هذا يت

 - (0)ويرى اهلل واٟمتٝمك إُمر[

 هنا خطوات: 

سمحث٧م يمثػًما ومٚمؿ أضمد ُم٤م ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وٓ  ـ0

 اًمْمٕمٞمٗم٦م وٓ ذم أصم٤مر، وقمٚمٞمف أىمقل ُِمـ أيـ أشَمٞم٧م سمف ي٤م ؿمٞمخ شمٞمٛمٞم٦م؟!! 

وأٟمتؿ ي٤م شمٞمٛمٞم٦م شم٘مٚمٌِقن اًمدٟمٞم٤م ومتٚم١موِن٤م صٞم٤مطًم٤م وزقمٞم٘م٤م إذا َذيَمَر أطمُد اًمّمقومٞم٦م أو  ـ6

إؿم٤مقمرة أو اعمٕمتزًم٦م أو اًمِمٞمٕم٦م طمديًث٤م أو رواي٦م ٓ شمتقاومؼ ُمع ظمراوم٤مشمٙمؿ وأؾم٤مـمػميمؿ وٓ 

شمٙمقن صحٞمح٦م طم٥ًم ـمرق اجلرح واًمتٕمديؾ اإلره٤مسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمداقمِمٞم٦م اًمتل 

ل وُيقل ذم آدقم٤مءات اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمزيٗم٦م واًم٤ٌمـمٚم٦م ُِمـ شمًٚمٙمقِن٤م، سمٞمٜمًم ؿمٞمخٙمؿ يّمق

 أطم٤مدي٨م ورواي٤مت وآصم٤مر وإمج٤مقم٤مت!!! 

                                                           

 -446: ص6اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ج (0)
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وهٜم٤م أىمقل ًمتٞمٛمٞم٦م وٕشم٤ٌمقمف: إن يم٤من ؿمٞمخٙمؿ وإُم٤مُمٙمؿ ٓ يٛمٞمِّز سملم يمالم اخل٤مًمؼ  ـ4

ويمالم اعمخٚمقق، ومٙمٞمػ ؾمٞمٛمٞمِّز سملم سم٤مىمل إُمقر؟!! ويمٞمػ دمٕمٚمقن ُمّم٤مئريمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م 

ىمٌتف وهق ُّبذا اعمًتقى ُمـ اجلٝمؾ اًمذي ٓ يٛمٞمز سملم يمالم اخل٤مًمؼ وأظمرة ُمتٕمٚم٘م٦م سمر

ويمالم اعمخٚمقق؟!! وإذا يم٤من قمٜمديمؿ يمالم اخل٤مًمؼ: إُّم٤م ظم٤مًمؼ وإُّم٤م ٓ ظم٤مًمؼ وٓ خمٚمقق، 

ومٝمق ًمٞمس سمٛمخٚمقق!!! ومٙمٞمػ اظمتٚمط هذا ُمع يمالم اعمخٚمقق، ومٚمؿ يتٛمّٙمـ ؿمٞمخٙمؿ ُمـ 

ري٦م واًمت٠مزم اًمٗمٙمري اًمٜمٗمز ي٠ميت اًمتٞمٛمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمًم؟!! واعمّمٞم٦ٌم ُمع هذه اًمْمح٤مًم٦م اًمٗمٙم

 ُينم ٟمٗمًف ُمع اًمٕمٚمًمء ويريد أن ي٤ٌمري أهؾ اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقل أهؾ اًمتٜمزيف واًمت٘مديس!!! 

سمٌحثل ذم اًمٕمديد ُمـ اعمّم٤مدر وضمدُت طمديًث٤م ىمدؾمًٞم٤م يتْمّٛمـ اعمٕم٤مين اًمتل ذيمره٤م  ـ3

الم اخل٤مًمؼ، يمالم اهلل، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمتٗمتقا ضمٞمًدا إّٟمف طمدي٨م ىمدد، وم٢مذا صم٧ٌم وصّح، ومٝمق يم

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: شمال وًمٞمس اًمٌنم اعمخٚمقق، وًمٞمس يمالم ُمقؾمك )قمٚمٞمف اًمًالم(!!! 

 {َربِّ َأِريِن َأْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَؽ }رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( هذه أي٦م 

 (، ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: ي٤م ُمقؾمك، )ًمـ شمراين(، إّٟمف ٓ يراين )ًمـ يراين( طملٌّ 034)إقمراف

ّٓ ُم٤مت، وٓ ي٤مسمٌس إٓ شَمَدْهده، وٓ رـْم٥م إٓ شمٗمرق، وإّٟمًم يراين أهؾ اجلٜم٦م اًمذيـ ٓ  إ

متقت أقمٞمٜمٝمؿ وٓ شمٌغم أضم٤ًمدهؿ، ]إذن احلدي٨م ىمدد واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: ي٤م 

ّٓ شَمَدْهده، وٓ  ّٓ ُم٤مت، وٓ ي٤مسمٌس إ ُمقؾمك، )ًمـ شمراين(، إّٟمف ٓ يراين )ًمـ يراين( طملٌّ إ

َّٓ رـْم٥م  شمٗمّرق، سمٞمٜمًم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟم٥ًم اًمٙمالم إمم ُمقؾمك وهق خمٚمقق، قِمْٚمًًم أّن اًمٙمالم هلل  إِ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ!!! وظمذ ُِمـ اًمتٞمٛمّٞم٦م اًمٖمرائ٥م واًمٕمج٤مئ٥م!!! وُمع يمّؾ هذا ٟم٘مقل: 

ٓ ُمِمٙمٚم٦م ًمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ٟمحؽمم ُم٤م يٕمت٘مدون وي٘مقًمقن ويٗمٙمرون سمف، ومٝمذا ُمـ ؿم٠مِنؿ وُمـ 

: ُم٤م داُمقا ُّبذه اًمْمح٤مًم٦م عم٤مذا يٙمّٗمرون أظمريـ؟!! عم٤مذا يٕمّدون اظمتٞم٤مرهؿ!!! ًمٙمـ ٟم٘مقل

أٟمٗمًٝمؿ هؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م وسم٘مّٞم٦م اًمٗمرق ًمٞمس وم٘مط ذم اًمٜم٤مر وإّٟمًم يمّٚمٝم٤م ُم٤ٌمطم٦م اًمدُم٤مء 
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وإُمقال وإقمراض؟!! ٟم٘مٌؾ سم٤مًمتٙمٗمػم وٟم٘مٌؾ سم٠من ٟمٛمٜمع ُمـ ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٦م وشمٙمقن ظم٤مّص٦م 

ٞم٤م وهلؿ أظمرة وٟمحـ ٟمخن اًمدٟمٞم٤م وٟمخن وم٘مط ًمٚمتٞمٛمّٞم٦م طم٥ًم ُم٤م يّدقمقن هلؿ اًمدٟم

أظمرة، ًمٙمـ هذا اًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل وآٟمِم٤مءات وآّدقم٤مءات يًتٓمٞمع يمّؾ إٟم٤ًمن أن 

يّدقمٞمٝم٤م وم٤مجل٤مٟم٥م اًمٚمٗمٔمل آٟمِم٤مئل اًمٜمٔمري ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمِمٙمٚم٦م ىمقًمقا ُم٤م شمِم٤مؤون 

قمٜمدُم٤م وؾمّجٚمقا ُم٤م شمريدون ُِمـ اومؽماءات وأيم٤مذي٥م ٓ يقضمد ُمِمٙمٚم٦م هٜم٤م، ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م 

ر اًمٜم٤مس ذم اخل٤مرج وشمًٗمؽ اًمدُم٤مء ويرشمٙم٥م اإلره٤مب  يٜمٕمٙمس هذا قمغم واىمع احل٤مل ومٞمٙمٗمِّ

وشُمًٌك اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل وشُم٘متؾ اًمرضم٤مل وشُمًٚم٥م إُمقال وشُمٜمتٝمؽ إقمراض، هذه هل 

اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى، هذا هق ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من، وهذا هق إره٤مب اًمدضم٤مل!!! وٓ طمقل وٓ ىمّقة 

ّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕم ٔمٞمؿ!!![إ


(0)-  

٧ٌَْم إًَِمْٞمِف ، عم٤َِم َأنَّ ىم٤مل:  :7ادؼطع َوْيَٚمَؽ، إِنَّ شَم٠ْمِويَؾ َهَذا احْلَِدي٨ِم قَمغَم هَمػْمِ َُم٤م َذَه

فُ "قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ( ىَم٤مَل ذِم طَمِدي٨ِم َأِِّب َذرٍّ  اهللُ)َصغمَّ  اهللَِرؾُمقَل  ُف ََلْ َيَر َرسمَّ  اهللِ، َوىَم٤مَل َرؾُمقُل "َأٟمَّ

ُٙمْؿ طَمتَّك مَتُقشُمقا}قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ(:  اهللُ)َصغمَّ  ـْ شَمَرْوا َرسمَّ قَمٜمَْٝم٤م:  اهللُ، َوىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َريِضَ {ًَم

ًدا } ـْ َزقَمَؿ َأنَّ حُمَٛمَّ ُف وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم َُم ٚمُِٛمقَن قَمغَم َذًمَِؽ َُمَع {اًْمِٗمْرَي٦مَ  اهللَِرَأى َرسمَّ ًْ ، َوَأمْجََع اعمُْ

(، َيْٕمٜمُقَن: َأسْمَّم٤مَر َأْهِؾ 014)ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م  {ٓ شُمْدِريُمُف إسَْمَّم٤مرُ }شَمَٕم٤ممَم:  اهللِ ىَمْقلِ 

                                                           

ٜمِّٞم٦م، ج (0) ًَ ]أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م[، : اًمًٗم٤مريٜمل احلٜمٌكم[، ]اًمؽمُمذي ذم ٟمقادر إصقل[، 0]ًمقائح إٟمقار اًم

[، 03: اسمق قمٌد اًمرمحـ اًمّم٤ٌمسمٓمٍل[، ]يمٜمز اًمٕمًمل323]ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م: اعمجٚمد اًمث٤مين: صٗمح٦م

 [، ]ُمًٜمد اًمٗمردوس: اًمديٚمٛمل[-22]اإلحت٤موم٤مت
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ْؤَي٦ُم يَم٤مَٟم٧ْم ذِم اعمَْٜم٤َمِم، َوذِم اعمَْٜم٤ِمِم ُرْؤَي٦ُم  ًَم َهِذِه اًمرُّ ْٟمَٞم٤م، َوإِٟمَّ شَمَٕم٤ممَم قَمغَم يُمؾِّ طَم٤مٍل َوذِم يُمؾِّ  اهللِاًمدُّ

 -(0)ُصقَرةٍ 

 أقول:

( اٟمتٝمك ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ اًمدارُمل، وىمد أّيده اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 631ذم صٗمح٦م ) ـ0

اًمتل  {رأي٧م رِّب}أّن إطم٤مدي٨م يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٓمٚمً٘م٤م سمؾ وم٘مط أطم٤مدي٨م 

يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم ذم اعمديٜم٦م، أُّم٤م رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمٗم١ماد ُمرشملم وم٘مد ذيمره٤م شمٞمٛمٞم٦م وأيّمد قمٚمٞمٝم٤م، 

ومٕمثًمن سمـ ؾمٕمٞمد )اًمدارُمل( ذم شمٗمًػم آي٦م اًمٜمجؿ، ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م: وٟم٘مؾ هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ىمد ذيمر ُم٤م ذيمر قمـ اًمٕمٚمًمء أّن هذا يم٤من ذم اعمٜم٤مم سم٤معمديٜم٦م َل يٙمـ ي٘مٔم٦م ُمع شمثٌٞمتف هلذه 

إطم٤مدي٨م، وَل ُيٕمؾ ذًمؽ احلدي٨م ذم ُمٙم٦م؛ ّٕٟمف يم٤من سم٤معمديٜم٦م ذم اعمٜم٤مم، إذ ىمد صم٧ٌم قمـ اسمـ 

َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم }ُمرشملم ويذيمر ذًمؽ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم قم٤ٌمس أّٟمف يم٤من ي٘مقل رآه سمٗم١ماده 

 -  (6)( وهذا إّٟمًم يم٤من سمٛمّٙم٦م04)اًمٜمجؿ {ُأظْمَرى

ٌّتقا هذه قمٜمديمؿ، وم٢مّٟمف سمٕمد صمٌقت رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمٗم١ماد ومتٙمقن يمّؾ اًمردود اًمتل  ومث

٤م ُمـ ؾمجٚمٝم٤م اًمدارُمل وأىمّره٤م شمٞمٛمٞم٦م ٓ شمّمٚمح ًمٚمرّد قمغم اعمريز أو اًمرازي أو همػمَّه

اجلٝمٛمٞم٦م؛ ّٕن يمالم اجلٝمٛمّٞم٦م قمغم أىمؾ اعمحتٛمالت، ومٝمق يِمٛمؾ رؤي٤م اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمٗم١ماد إْن 

صّح٧ْم، وه٤م هل صم٤مسمت٦م قمٜمد شمٞمٛمٞم٦م وأئٛمتف وعمرشملم قمغم إىمؾ، ومال يّمح اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م 

سم٠مِّن٤م يم٤مٟم٧م رؤي٤م ُمٜم٤مم، ّٕٟمف صمٌت٧م رؤي٦م ي٘مٔم٦م أيًْم٤م عمرشملم سم٤مًمٗم١ماد ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وُمع صمٌقت 
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 -631: ص2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (6)
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، ومتٙمقن {أسمَٚمغ ُم٤م ي٘م٤مل---}اًمٞم٘مٔم٦م سم٤مًمٕملم يمًم أصمٌتٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓطمً٘م٤م حت٧م قمٜمقان رؤي٦م 

َٚمف أئٛم٦م اًمتجًٞمؿ اًمتٞمٛمل قمغم أهؾ اًمت٘مديس واًمتٜمزيف  ٌُْٓمؾ يمؾ ُم٤م ؾمجَّ اعم٠ًمًم٦م أووح، وَمٞم

 سمزقمؿ أّن اًمرؤي٦م يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم!!! 

د أّن ُم٤م ي٘م٤مل ويًّجؾ ُمـ إؿمٙم٤مل قمغم ـ6 ر وٟم١ميمِّ رؤي٦م اًمٞم٘مٔم٦م، وم٢مّٟمف  أيًْم٤م ىمٚمٜم٤م وٟمٙمرِّ

ي٘م٤مل قمغم رؤي٦م اًمٜمقم اًمُ٘مذة سم٤مًمُ٘مذة، وُم٤م ي٘م٤مل قمـ رؤي٦م اًمدٟمٞم٤م ي٘م٤مل قمـ رؤي٦م أظمرة، ومٕمغم 

أهؾ اًمتٜمزيف واًمت٘مديس ُمـ إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م اًمتحكّم سم٤مًمِمج٤مقم٦م واًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس وسم٤محلؼ 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمتٜمزهيل اًمذي يتٛمًٙمقن سمف ومٚمٞمٕمٚمٜمقه٤م ساطم٦م وًمٚمٛمأل مجٞمٕم٤م أِّنؿ ويمًم ىم٤مل 

ٟمٗمًف، أّٟمٙمؿ شمرومْمقن يمؾ اًمرواي٤مت اًمتجًٞمٛمٞم٦م إؾمٓمقري٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم اًمٞم٘مٔم٦م أو 

اًمٜمقم أو أظمرة، ومٙمٚمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمت٘مديس واًمتٜمزيف، ّٕن اًمتٞمٛمٞم٦م دائًًم ُيتّجقن قمٚمٞمٙمؿ 

ويتٖمٚمٌَّقن قمٚمٞمٙمؿ قم٤مدة ذم رؤي٦م أظمرة اًمتل شمتحرضمقن وِّت٤مومقن إٟمٙم٤مره٤م وإسمٓم٤مهل٤م، 

رواي٤مت اًمتجًٞمؿ ُم٤مداُم٧ْم شمٕم٤مرض يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمت٘مديس  ومٕمٚمٞمٙمؿ ـمرح يمّؾ 

واًمتٜمزيف، وإن يم٤من اًمراوي ُمًٚمًًم أو اًمٌخ٤مري ومْماًل قمـ همػمَّه٤م، ومال ىمدؾمّٞم٦م إٓ ًمٙمت٤مب 

ّٓ ًمٚمت٘مديس واًمتٜمزيف اإلهلل!!!    اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ىمدؾمّٞم٦م إ

٘مديس واهلتؽ سم٤مًمذات ويمًم ىمٚمٜم٤م: ٓ ومرق سملم اًمٞم٘مٔم٦م واًمٜمقم ذم خم٤مًمٗم٦م اًمتٜمزيف واًمت ـ4

اإلهلٞم٦م اعم٘مدؾم٦م واؾمتٚمزام اًمنمك واًمقصمٜمٞم٦م واٟمٗمت٤مح أسمقاب اًمتٖمرير واًمتْمٚمٞمؾ اًمِمٞمٓم٤مين قمغم 

د قمغم إُمٙم٤من أن ُيرى اهلل قمغم يمّؾ  ُمّم٤مريٕمٝم٤م، أىمقل هٜم٤م: إّن ؿمٞمخ اعمجًٛم٦م احلِْمقي ي١ميمِّ

ٜم٤مس طم٤مل وذم يمّؾ صقرة، يٕمٜمل ُمٚمٞم٤مرات اًمّمقر هلل سمح٥ًم ُمًتقي٤مت اإليًمن واًمٙمٗمر ًمٚم

وطم٥ًم إضمٜم٤مس وإقْمراق واعمقاـِمـ وإُم٤ميمـ وإزُم٤من وُمع شمٕمّدد ُمرات اًمٜمقم ًمٙمؾ 

إٟم٤ًمن ـمقل طمٞم٤مشمف، وم٢مّن ُمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات--- اًمّمقر ًمٚمرّب!!! وأن اًمتٞمٛمٞم٦م ٓ 
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رون يمٞمػ يٛمٙمٜمٝمؿ قمٛمؾ ُمٚمٞم٤مرات حَمَْٗمٔم٤مت  ُمِمٙمٚم٦م قمٜمدهؿ ذم هذا، وًمٙمٜمّٝمؿ يٗمٙمِّ

إذ َيًُٝمؾ قمغم أّي إٟم٤ًمن اًمقصقل إًمٞمٝم٤م طمتك ُمع قمدم وأًمٌقُم٤مت ًمٚمّمقر وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م، 

 وضمقد اًمٜم٧م أو احلقاؾمٞم٥م وهمػمه٤م ُِمـ أضمٝمزة إًمٙمؽموٟمّٞم٦م!!! 

ٟمٕمؿ هذا ُم٤م يزقمٛمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُم٤م يًتٚمزُمف طمِمق يمالُمف اخلراذم، إِّن٤م ُمٚمٞم٤مرات  ـ3

ٞمٛمٞم٦م، اًمّمقر هلل يراه٤م اًمٜم٤مس ذم اًمٜمقم، ويمّٚمٝمؿ ي٘مقل: رأي٧م اهلل وهق اهلل، يمًم يدقمل اسمـ شم

ويمّٚمٝمؿ أو ضمٚمُّٝمؿ أو اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ، يٕمٜمل اعمٚمٞم٤مرات، ؾمٞمتٙمّٚمٛمقن ُمع اهلل ويًَٛمٕمقن ُمـ اهلل، 

 ومْماًل قمـ ُمِم٤مهدة طمريم٤مت وشمٍّموم٤مت وُمقاىمػ اهلل ذم اًمٜمقم!!!

قمل وي١ميّمد ويّمّدق ُم٤م ؿم٤مهَدُه وؾمِٛمَٕمف ُِمـ اهلل، ومٙمّٚمٝمؿ ىمد  ـ2 ٟمٕمؿ، يمٚمٝمؿ ؾمٞمدَّ

ـُ شمٞمٛمٞم٦م، وٓ  أوطِمَل إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمقم وذم اًمٜمقم ويمّٚمٝمؿ ص٤مدىمقن؛ َِّٓنؿ رَأوا اهلل يمًم يّدقمل اسم

ُيٕم٘مؾ أّن اهلل شمٕم٤ممم يٙمِذُب قمٚمٞمٝمؿ، ويًتحٞمؾ أن يٙمذَب قمٚمٞمٝمؿ ذم ومٕمٚمف أو ُمقىمٗمف أو 

يمالُمف!!! إِّن٤م اًمقصمٜمّٞم٦م ُِمـ أوؾمع إسمقاب وُِمـ يمّؾ ُمٜم٤مومذ اًمِمٞمٓم٤من ويمّؾ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس 

 واجل٤من!!! 

زقمٌالت إؾمقأ إومحش قمغم ـمقل اًمت٤مريخ، ومٞمّمدق إِّن٤م اًمقصمٜمّٞم٦م واخلراوم٦م واخل ـ2

وهذا أسمٓمؾ }قمٚمٞمؽ ي٤م شمٞمٛمٞم٦م ُم٤م ىمٚمتف أٟم٧م سمٜمٗمًؽ، وم٠مدٟم٧م سمف ٟمٗمًؽ ىمٌؾ همػمك، إذ ىمٚم٧َم: 

ّٓ ذم أضمٝمؾ ضم٤مهؾ ومٝمٜمٞمئ٤م ٓشم٤ٌمقمؽ سم٠مضْمَٝمؾ ضم٤مهؾ وسم٠مسمَٓمؾ سم٤مـمؾ!! وأُّم٤م  {سم٤مـمؾ ٓ يٜمجع إ

إلٟم٤ًمن اعمٜمّمػ !!! ومٜمؽمك ًم{يمؿ شمدطمض ذم سمقًمؽ}ومحُِمؽ وومحُش أئٛمتِؽ وىمقًُمؽ 

ـْ إْومم ذم ضمري٤من هذا اعمٕمٜمك اًمٗم٤مطمش قمٚمٞمف،  شمّمديَؼ هذا اًمٗمحش وشمٓمٌٞمَ٘مف وُمٕمروم٦َم َُم

 هؾ ؿمٞمُخ اًمتٞمٛمٞم٦م وأئٛمُتف إُمقيقن اعم٤مرىم٦م أم اعمٕم٤مِرض؟!!    
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وَم٢مِْن يَم٤مَن َهَذا اعمَُْٕم٤مِرُض َذَه٥َم إمم َهَذا ىم٤مل ؿمٞمخ اًمتجًٞمؿ اًمتٞمٛمل:  :8ادؼطع

ِلِّ ]صغّم اهلل قمٚمٞمف اًمت٠َّْمِويِؾ، وَمَٝمذَ  ـِ اًمٜمٌَّ ـُ ضَمٌٍِؾ، قَم ْٟمَدىَم٦ِم--- ويمذًمؽ َرَوى ُُمَٕم٤مُذ سْم ا حَمُْض اًمزَّ

ُف ىَم٤مَل:  ـَ اًمٚمَّْٞمِؾ، صُمؿَّ َوَوْٕم٧ُم ضَمٜمٌِْل، وَم٠َمشَم٤ميِن َرِّبِّ ذِم  اهللَُصٚمَّْٞم٧ُم َُم٤م ؿَم٤مَء }وآًمف وؾمّٚمؿ[ َأٟمَّ ُِم

ـِ ُصقَرةٍ  ًَ تِل ومِٞمَٝم٤م إمم )َُم٤م ىَم٤مَل( {َأطْم َواَي٤مُت اًمَّ وَم٧ِم اًمرِّ ، وَمِحلَم ُوضِمَد َهَذا عمَُِٕم٤مٍذ يَمَذًمَِؽ ُسِ

َٓ َُم٤م َذهَ  ـَ اجْلُٜمُقِن ُُمَٕم٤مٌذ، وَمَٝمَذا شَم٠ْمِويُؾ َهَذا احْلَِدي٨ِم قِمٜمَْد َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ،  ٧ٌَْم إًَِمْٞمِف ُِم

 -(0)َواخْلَُراوَم٤مِت 

أىمقل: رواي٦م ُمٕم٤مذ إن َل شمٙمـ ٟمًّم٤م ذم اعمٕمٜمك ومٝمل فم٤مهرة  ومٞمف، وهذا واوح قمٜمد يمؾ 

ٓ شمدل  {صُمؿَّ َوَوْٕم٧ُم ضَمٜمٌِْل}إٟم٤ًمن ؾمقّي، ومٚمٞمس ذم اًمرواي٦م ُم٤م يدل قمغم اًمٜمقم ومٕم٤ٌمرة  

ّٓ سمت٠مويؾ، ظم٤مص٦م ُمع وضمقد ىمريٜم٦م  ، وهذه ص٤محل٦م ًمؽمضمٞمح اًمٞم٘مٔم٦م {٠َمشَم٤ميِن َرِّبِّ ومَ }قمغم اًمٜمقم إ

رأي٧م ذم اًمٜمقم أين }، أو {ٟمٛم٧م ومرأي٧م رِّب}قمغم اًمٜمقم، ّٕٟمف طم٤مل اًمٜمقم يٜم٤مؾمٌف ُمثاًل 

، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يدّل وٓ ُم٤م يرضّمح {ووٕم٧م ضمٜمٌل}، أُّم٤م {ضم٤مًمس ذم طمدي٘م٦م وم٠مشم٤مين رِّب

غ وظمٚمقة واٟم٘مٓم٤مع اًمٜمقم، سمؾ قم٤مدة ُم٤م يٙمقن ووع اجلٜم٥م اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٜمقم ومٞمف ٟمقع شمٗمرّ 

، ومٞمؽمضّمح طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م قمغم اًمٜمقم!!! وقمٚمٞمف سمٚم٤ًمٟمؽ أىمقل ًمَؽ ي٤م ؿمٞمخ {وَم٠َمشَم٤ميِن--}ومٞمٜم٤مؾمٌف 

ل ي٤م ضمٝمٛمل؟!! إِّن٤م رواي٦م ٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إمم اًمٜمقم واًم٘مريٜم٦م قمغم ظمالومف،  شمٞمٛمٞم٦م: عم٤مذا شم١موِّ

ٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ومٚمًمذا شم١مّول شم٠موياًل وم٤مؾمًدا سم٤مـماًل وشمٙمِذب قمغم رؾمقل اهلل )صغم اهلل قم

وشمٗمؽمي قمٚمٞمف سم٠مّٟمف ٓ يٗمّرق سملم طم٤مل ٟمقُمف وي٘مٔمتف، زاقمًًم أّٟمف )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( 

ٌَف وٟمِزَ وم٤مدقمك طم٥ًم فم٤مهر  يم٤من ذم طم٤مل ٟمقم ورأى ذم ٟمقُمف، ًمٙمٜمّف أظمٓم٠م وهَمَٗمؾ واؿمت

واًمٙمذب يمالُمف أّٟمف )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ذم اًمٞم٘مٔم٦م رأى رسّمف؟!! ومٚمًمذا هذا اًمت٠مويؾ 
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قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( ي٤م شمٞمٛمٞم٦م؟!! ومٚمًمذا هذا اجلٜمقن 

ًٓ مم٤ّم شمّدقمٞمف  واخلراوم٤مت اًمتل ذه٧ٌَم إًمٞمٝم٤م؟!! أومٚمٞمس يمالُم اعمٕم٤مرض وادقم٤مؤه أىمّؾ وال

 أٟم٧م ُِمـ ظمراوم٤مت وظمزقمٌالت ودقم٤موى اًمقصمٜمّٞم٦م إؾمٓمقرّي٦م؟!!      

ِلِّ  اهللَ ٜمقن واخلراوم٤مت وَمَزقَمْٛم٧َم َأنَّ ٓ ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف ُمـ اجل: 9ادؼطع سَمَٕم٨َم إمم اًمٜمٌَّ

ِلُّ )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  َٛمْتُف، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اًمٜمٌَّ )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( ُصقَرًة ذِم اًْمَٞمَ٘مَٔم٦ِم يَمٚمَّ

ُف خُيِْرضُمَؽ شَم٠ْمِويٚمُ {َي٤م َربِّ }وؾمّٚمؿ(:  َؽ إمم ُمثؾ َهِذِه ، هَمػْمَ َأينِّ َأفُمٜمَُّؽ ًَمْق َدَرْي٧َم َأٟمَّ

ـَ اجْلََقاِب  َقاِر آُِمٜم٤ًم ُِم ْٛم٧َم قَمغَم طَمدِّ احْلِ ـْ يَمثػٍِم ُِمٜمَْٝم٤م، هَمػْمَ َأٟمََّؽ شَمَٙمٚمَّ ْٙم٧َم قَم ًَ َُْم َٕ ِت  َٓ اَل اًمْمَّ

ا َأْن ُيٜمَْتَ٘مَد قَمَٚمْٞمَؽ!  - (0)هَم٤مرًّ

أىمقل: سمٙمّؾ شم٠ميمٞمد أّن شمٞمٛمٞم٦م قمؼّم صدىًم٤م قمًم ي٘مقم سمف هق سمٜمٗمًف وُم٤م وىمع ومٞمف ُِمـ 

أّٟمؽ شمٙمّٚمٛم٧َم }وٓمراسم٤مت وشمٜم٤مىمْم٤مت دائٛم٦م ذم يمت٤مسم٤مشمف وأومٙم٤مره اًمتل شمرضمع إمم ُم٤م ىم٤مًمف: ا

ا أْن ُيٜمت٘مد قمٚمٞمؽ ، وم٠مظمذشمف اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ وٟمز أّن {قمغم طمّد احِلقار آُمٜم٤ًم ُِمـ اجلقاب هم٤مرًّ

طمٌؾ اًمٙمذب ىمّمػم، وأّن احلّؼ يدُمغ اًم٤ٌمـمؾ، وأّن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م!! وم٠مٟم٧م ي٤م شمٞمٛمٞم٦م 

٤م وضمزًُم٤م وي٘مٞمٜم٤ًم ُمـ اعمٕم٤مرض ذم اٟمٓم٤ٌمق ُم٤م ىمٚمتف قمٚمٞمف ُمـ قم٤ٌمرات اجلٜمقن أومم ىمٓمٕمً 

واخلراوم٤مت واًمْمالٓت، وأضمٝمؾ ضم٤مهؾ وأسمٓمؾ سم٤مـمؾ ويمؿ شمدطمض ذم سمقًمؽ، وم٠مٟم٧م 

ّٓ أومم ُّب٤م ُمـ اعمٕم٤مرض سمٛمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات ُمٚمٞم٤مرات اعمرات! !! وُم٤م سمٕمد احلؼ إ

 اًمْمالل!!! 

 

                                                           

 ,641: 2- واعم٘مت٤ًٌمت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج612اًمدارُمل، اًمٜم٘مض قمغم اعمريز، ص (0)
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ِٕ 33أصطْرٗ ) ُٔ ّىف ٔٓ٘!!!(: أٍُل التيشٓ  اجلضه.. ّأٍُل إثبات اجلضِه التٔن

وأهدى ٟمًخ٦م ُمٜمف إمم َُمٚمِؽ اًمِم٤مم،  {أؾم٤مس اًمت٘مديس}اإلُم٤مم اًمرازي أًّمػ يمت٤مسمف 

وأروَم٘مف سمٛم٘مّدُم٦م أو رؾم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ذيمر ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب، ُمع سمٞم٤من يمقٟمف أرؾمٚمف هدي٦م 

ًمٚمٛمٚمؽ ُمع قم٤ٌمرات ُمديح ومتجٞمد ًمف وًمٕمداًمتف واؾمتت٤ٌمب إُمـ ذم اًمٌالد ذم قمٝمده، ي٠ميت 

 ّتك قمغم ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب، وًمٜمٓمٚمع قمغم َُمْ٘مَٓمَٕملْم ًمٚمرّد:  اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م يرّد قمغم اًمٙمت٤مب وطم

وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي صٜمّٗمف اًمرازي قمغم قم٤مدشمف وقم٤مدة ىم٤مل ؿمٞمخ شمٞمٛمّٞم٦م:  :1المقطع

أُمث٤مًمف ُمـ اعمتٗمٚمًٗم٦م واعمتٙمّٚمٛملم ذم شمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م ًمٕمٔمًمء اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعمٚمقك واًمقزراء، 

ُ٘مقا سمج٤مه ه١مٓء ٤م يم٤من أو سم٤مـماًل، وؾمقاء  واًم٘مْم٤مة وإُمراء، وذوهيؿ ًمُٞمٜمَٗمِّ يمالَُمٝمؿ، طم٘مًّ

ىمّمدوا سمف َوضْمَف اهلل، أو ىمّمدوا سمف اًمٕمٚمق ذم إرض أو اًمٗم٤ًمد، ويم٤من ُمٚمؽ اًمِم٤مم وُمٍم 

ذم زُم٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل، أسمق سمٙمر سمـ أّيقب- ومّمٜمٗمف وأهداه ًمف، فمٜم٤ًم أّٟمف سمج٤مهف يٜمتنم، 

ه١مٓء اًمٜمٗم٤مة--- ومٚمٕمّٚمف يم٤من ذم واقمت٘م٤مًدا ومٞمف أّٟمف خيت٤مر ُمذه٥م أهؾ اًمٜمٗمل، وَل يٙمـ اعمٚمؽ ُمـ 

سمٕمض طم٤مؿمٞمتف ُمـ يٛمٞمؾ إمم اًمٜمٗمل، ويم٤من ًمٚمرازي ُمـ اًمِمٝمرة ُم٤م أوضم٥م اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمٜمٗم٤مة سمف، 

 . (0)]سمـ[ أُمث٤مل هذه إطمقال واهلل أقمٚمؿ

اًمتٝمٛم٦م ضم٤مهزة قمغم يمّؾ طم٤مل ؾمقاء ىمّمد اًمرازي وأُمث٤مًمف وضمف اهلل أو ىمّمد اًمدٟمٞم٤م  ـ0

واًمٕمٚمق ذم إرض واًمٗم٤ًمد، ومٕمغم يمّؾ اعمحتٛمالت ومٝمق ىمد يمت٥م يمت٤مسَمف ويمًم يٕمؼّم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م 

قمغم قم٤مدشمف وأُمث٤مًمف ُمـ شمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م ًمٕمٔمًمء اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعمٚمقك واًمقزراء واًم٘مْم٤مة 

 ا سمج٤مه ه١مٓء يمالُمٝمؿ طمً٘م٤م يم٤من يمالُُمٝمؿ أو سم٤مـماًل!!!وإُمراء وذوهيؿ ًمُٞمٜمَّٗم٘مق

                                                           

 -04: ص0اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ج (0)
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اًمقهـ واًمتٕم٤مرض واًمتٜم٤مىمض ُمقضمقد يم٤مًمٕم٤مدة ذم يمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، وم٘مد سمدأ  ـ6 

ُؼ  يمالُمف سم٤مٓومؽماء قمغم اًمرازي أّٟمف صٜمّػ يمت٤مسمف ًمٕمٔمٞمؿ ُمـ قمٔمًمء اًمدٟمٞم٤م وهق اعمٚمؽ؛ ًمُٞمٜمَٗمِّ

قم٤من ُم٤م ٟم٤مىمض ٟمٗمًف ومذيمر وأىمّر يمالُمف سمج٤مه اعمٚمؽ، ومٞمحّمؾ ًمف اًمِمٞم٤مع واًمِمٝمرة، ًمٙمـ ه

أّن ًمٚمرازي ؿمٝمرة يمٌػمة إمم اعمًتقى اًمذي أوضم٧ٌم قمغم  سمٕمض أهؾ ٟمٗمل اجلًٛمٞم٦م ُمـ 

٤ًٌم  طم٤مؿمٞم٦م اعمٚمؽ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمرازي عم٤م ًمٚمرازي ُمـ ؿمٝمرة!!! ومٝمؾ هق يمت٥م ًمٕمٔمًمء اًمدٟمٞم٤م ـمٚم

ب اًمٕم٘مقل ًمٚمِمٝمرة أو هؿ اؾمتٕم٤مٟمقا سمف ًمِمٝمرشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م وأشم٤ٌمع شمٞمٛمّٞم٦م ي٤م أصح٤م

اعمتحجرة، سمّٞمٜمقا ًمٜم٤م هؾ اًمرازي قمٜمده ؿمٝمرة، وم٤مؾمتٖمٚم٧م احل٤مؿمٞم٦م ؿمٝمرة اًمرازي، أم اًمرازي 

يمت٥م اًمٙمت٤مب ًمٚمٛمٚمؽ طمتك يِمتٝمر وُيّمؾ قمغم اًمِمٝمرة؟!! ىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾِمػَم أقمالم 

اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم ذو اًمٗمٜمقن ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ اًمٜمٌالء: ]ومخر اًمديـ اًمرازي[ 

اًمٌٙمري اًمٓمؼمؾمت٤مين إصقزم اعمٗمّن، يمٌػم إذيمٞم٤مء واحلٙمًمء واعمّمٜمّٗملم، احلًلم اًم٘مرر 

 هـ(، واؿمتٖمؾ قمغم أسمٞمف اإلُم٤مم وٞم٤مء اًمديـ233وأرسمٕملم وَخس ُِم٤مئ٦م )وًمد ؾمٜم٦م أرسمع 

ي ]اًمتٗمًػم  (، واٟمتنمت شمقاًمٞمٗمف ذم اًمٌالد ذىًم٤م وهمرسًم٤م، ويم٤من يتقىمد ذيم٤مًء،0)ظمٓمٞم٥م اًمرَّ

 .(6)اًمٙمٌػم، أؾم٤مس اًمت٘مديس---[

ُي٥م قمغم يمّؾ قم٤مىمؾ آًمتٗم٤مت دائًًم واحلذر ُمـ اًمتدًمٞمس اًمدائؿ اعمحؽمف إمم ـ 4

ُمًتقى ىمٚم٥م إذه٤من همػم اًمقاقمٞم٦م واجل٤مهٚم٦م، وُمـ اًمتدًمٞمس ذم هذا اًمٕم٤ٌمرة أّٟمف ذيمر أهؾ 

اًمٜمٗمل ذم ُم٘م٤مسمؾ أهؾ اإلصم٤ٌمت، واًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت اعمٛمّٞمز سملم آدم٤مهلم آقمت٘م٤مديلم يتٕمّٚمؼ 

ًٞمؿ، وم٤مجلٝمٛمٞم٦م هؿ أهؾ اًمٜمٗمل ًمٚمجًؿ واجلًٛمٞم٦م واًمتجًٞمؿ سم٤مجلًؿ واجلًٛمٞم٦م واًمتج

                                                           

 ـمٝمران، وي٘مقًمقن: أٟمتؿ جمقس وومرس وأٟمتؿ إيراٟمٞمقن وأٟمتؿ صٗمقيقن!!!  ,أي ُمـ إيران (0)

 -210 ,211: ص60اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج (6)
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ومٝمؿ أهؾ اًمتٜمزيف واًمت٘مديس ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٞمٛمّٞم٦م أهؾ إصم٤ٌمت اجلًؿ واجلًٛمّٞم٦م واًمتجًٞمؿ، 

ومٝمؿ اعمِمٌٝم٦م واعمجًٛم٦م وهؿ أهؾ ٟمٗمل اًمت٘مديس واًمتٜمزيف هلل وأهؾ اهلتؽ ًمٚمذات اإلهلّٞم٦م 

 واًمّمٗم٤مت اًم٘مدؾمّٞم٦م!!! 

وىمد ذيمر ]اًمرازي[ ذم ظمٓم٦ٌم يمت٤مسمف، ُم٤م هق ُمـ ضمٜمس صمؿ ىم٤مل شمٞمٛمّٞم٦م:  :2المقطع

ظمٓم٥م اجلٝمٛمّٞم٦م، اًمتل يم٤من خيٓم٥م سمٛمثٚمٝم٤م أمحد سمـ أِّب داود، قمغم ـمري٘م٦م سمنم اعمَِريز 

ظمٓمٌتف: )اعمتٕم٤مًمٞم٦م قمـ ؿمقائ٥م اًمتِمٌٞمف واًمتٕمٓمٞمؾ صٗم٤مشمف وأؾمًمؤه(، وهذا وذويف، وم٘م٤مل ذم 

ه طمّؼ، صمؿ ىم٤مل:  وقمٓم٤مؤه، وجمٞمئف: طمٙمٛمف )وم٤مؾمتقاؤه: ىمٝمره واؾمتٞمالؤه، وٟمزوًمف: سمرُّ

وىمْم٤مؤه، ووضمٝمف: وضمقده أو ضمقده وطم٤ٌمؤه، وقمٞمٜمف: طمٗمٔمف، وقمقٟمف: اضمت٤ٌمؤه، 

  .(0)ووحٙمف: قمٗمقه، أو إذٟمف وارشمْم٤مؤه، ويده: إٟمٕم٤مُمف وإيمراُمف واصٓمٗم٤مؤه(

ر ُمع ُمـ  ٟمؽمك احلٙمؿ ًمٙمّؾ َُمـ يٛمٚمؽ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر وًمق احلّد إدٟمك ُمٜمف، وًمٞم٘مرِّ

واًمت٘مديس وشم٠مويالُتؿ اعمقاوم٘م٦م ًمٚمذوق واًمٕم٘مؾ واًمنمع، أو يٙمقن؟!! هؾ ُمع أهؾ اًمتٜمزيف 

يٙمقن ُمع اًمرّب اًمِم٤مب إُمرد أِّب رأس اًمقومرة اجلٕمد اًم٘مٓمط اًمْم٤مطمؽ أِّب اًميوس 

وإؾمٜم٤من وإٟم٤مُمؾ وإص٤مسمع  واًمٞمديـ واًمريم٦ٌم واًم٘مدُملم، اًم٘م٤مئؿ اًم٘م٤مقمد اجل٤مًمس اعم٤مر 

 أٟمقاع اًمّمقر وإؿمٙم٤مل---؟!! اعمٝمرول اًمٜم٤مزل اًمّم٤مقمد، اعمح٥ّم ًمٚمٛمزاح واًمتٜمّٙمر سمٙمّؾ 
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 (: داعش: األرض مضّطخ٘ ثابت٘.. الشنط تدّر حْهلا!!! 34أصطْرٗ )

 :  أّوًلا

واعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ]إرض ُمًّٓمح٦م وًمٞم٧ًم يمروّي٦م طم٥ًم ُم٤ٌمين أشم٤ٌمع اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م  ـ0

سمحديث٦م، ومٜم٦ًٌم قمٜمقان هذه إؾمٓمقرة إمم داقمش ًمٞمس ومٞمف ُم٤م خي٤مًمػ اًمقاىمع؛ ِّٕنؿ ُمـ 

، ودواقمش اًمٗمٙمر وُم٤مرىم٦م اًمٕم٘مؾ وإظمالق، ومٝم١مٓء ىمد [ٛمّٞم٦م، وُِمـ ُم٘مٚمدي شمٞمٛمّٞم٦مأشم٤ٌمع شمٞم

ىمٗمٚمقا قمغم قم٘مقهلؿ وىمد ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمقُّبؿ، ومّم٤مروا يٜمٙمرون أووح اًمقاوح٤مت، 

 واًمدقمقى ًمٞم٧ًم طمديث٦م سمؾ هل٤م ىِمَدم زُمٜمل سمٕمٞمد!!!  

( ؾمٜم٦م وصّمَؼ اًمَ٘مْحَٓم٤ميِنِّ ذم ُٟمقٟمِٞم٦َُّم )اًمٜمُّقٟمِٞم٦َُّم اًمَ٘مْحَٓم٤مٟمِٞم٦َُّم( قَمَدَم 211ُمٜمذ أيمثر ُمـ ) ـ6

، شَمٜمَْٝم٩ُم َُمٜمَْٝم٩َم َأْهِؾ  َٗمَٝم٤م اإِلَُم٤مُم اًمَ٘مْحَٓم٤ميِنُّ إَْٟمَدًُمِزُّ يمروّي٦م إرض، وِهَل َُمٜمُْٔمْقَُم٦ٌم ُٟمْقٟمِٞم٦ٌَّم َأًمَّ

ٜم٦َِّم َواجلًََمقَم٦ِم ذِمْ جُمْٛمَ  ًُّ ٦ِم اًم ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ اجْلَْقِزيَّ ٤مِئِؾ آقْمتَِ٘م٤مِد َواًْمَٕمَٛمِؾ، َوًم٘مد زيّمك اًم٘مّمٞمدة اسْم ًَ ِؾ َُم

 )شمٚمٛمٞمذ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م(- 

اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م )شمٚمٛمٞمذ اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م( ذم ٟمقٟمّٞمتف اُمتدح ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين وٟم٤مفمٛمٝم٤م  ـ4

ضم٤مء وًم٘مد ؿمٗم٤مٟم٤م ىمقل ؿم٤مقمرٟم٤م اًمذي--- ىم٤مل اًمّمقاب و}إذ ىم٤مل )اسمـ اجلقزي٦م(: 

 يمًم أّٟمف وّٛمـ أؿمٓم٤مًرا يمثػمة ذم ٟمقٟمّٞمتف أظمذه٤م ُِمـ ٟمقٟمّٞم٦م اًم٘محٓم٤مين-  ،(0){سم٤مإلطم٤ًمن

اًمًٚمٗمٞمقن اعمٕم٤مسون وقمغم رأؾمٝمؿ اعم٤مرىم٦م دواقمش اإلره٤مب اهتّٛمقا ضمًدا سمٜمقٟمّٞم٦م  ـ3

ًمذًمؽ ي٘م٤مشمٚمقن اًمٜم٤مس قمـ قم٘مٞمدة ويذسمحقن اًمٜم٤مس قمـ قم٘مٞمدة، قمٜمدهؿ قم٘مٞمدة اًم٘محٓم٤مين، 

٘م٤مسمؾ يم٤مومر قمغم أؾم٤مس هذه اًم٘م٤مقمدة واًمٕم٘مٞمدة اًمٗم٤مؾمدة، يٕمت٘مدون وم٤مؾمدة ويٕمت٘مدون أّن اعم

سم٠مٟمٗمًٝمؿ سم٠مِّنؿ أهؾ اًمتقطمٞمد وسم٘مّٞم٦م اًمٜم٤مس هؿ أهؾ اًمنمك واًمقصمٜمّٞم٦م واًمًحر، ومٞم٘متٚمقن 

                                                           

 -23: ص6اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م= اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، ج (0)
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اًمٜم٤مس قمغم هذا إؾم٤مس، ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمدقمق إمم اجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري طمتك ٟم٘مٚمؾ ُمـ قمدد 

ر ُّبؿ طمتك ي٘مّؾ قمدد اعمٚمتح٘م !!! ومنمطمٝم٤م لم سمتٞم٤مر اًمٙمٗمر واإلره٤مباًمذيـ خُيَدقمقن ويٖمرَّ

اًمٗمتح }اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ، سمٕمْمٝم٤م صقيت واًمٌٕمض أظمر ُمٓمٌقع، ووضَمْدُت أطمَده٤م سمٕمٜمقان 

، ويمذًمؽ {اًمرسّم٤مين ذم ذح ٟمقٟمّٞم٦م اًم٘محٓم٤مين: مج٤مل سمـ روم٤مقمل: ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اإليًمن

شم٘مريظ وُمدح ٟمقٟمٞم٦م }سمٕمٜمقان:  "ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ"ىمرأت أّٟمف يقضمد خمٓمقط ذم 

، {٘محٓم٤مين: قمكم سمـ ؾمٚمٞمًمناًم ـَ ْي ـْ اعمَُْٕم٤مِسِ ٤مًٟم٤م ُِم ًَ ًٓ واؾْمتِْح ٌُْق ، ومّم٤مرْت اًمٜمقٟمٞم٦م شَمْٚمَ٘مك ىَم

 ظم٤مّص٦م أشم٤ٌمع حمّٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب!!! 

اًم٘محٓم٤مين ذم ىمّمٞمدشمف ٟمّص قمغم قمدم يمروّي٦م إرض وأيّمد قمغم أِّن٤م ُمًٓمَّح٦م  ـ2

٘مالء ي٘مقًمقن سم٠مِّن٤م ُمًّٓمح٦م سمدًمٞمؾ ىمرآيّن واوح ص٤مدق، سمؾ أّٟمف قمدَّ أّن ذوي اًمٜمٝمك اًمٕم

 سمدًمٞمؾ اًم٘مرآن، ومم٤ّم ضم٤مء ذم اًمٜمقٟمّٞم٦م اًم٘محٓم٤مٟمّٞم٦م: 

ُؿ ُِمْثُٚمُف * وَمٝمُ  قِمٞمــيَمَذَب اعمَُْٝمٜمِْدُس َواعمُْٜمَجِّ ـَ ًَم ًمِِٕمْٚمِؿ اهلِل ُُمدَّ  ٤منِ ـ

يٚمتحؼ ُّبذا اخلّط وهق يم٤مذب؟!!  ,أضمٚمٙمؿ اهلل ,أريد أن أرى أّي ُمٝمٜمدس مح٤مر]

قمغم ؿمٝم٤مدة، واعمٝمٜمدس اًمذي يًٚمؽ أؾمٚمقب اعمٜمٓمؼ  اعمٝمٜمدس احل٘مٞم٘مل اًمذي طمّمؾ

وإؾمٚمقب اًمري٤ميض ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إؿمٞم٤مء واحل٘م٤مئؼ واًمقىم٤مئع واًمتّمديؼ ُّب٤م، أو 

اًمتٙمذي٥م ُّب٤م قمغم هذا إؾم٤مس، َُمـ قمٜمده قم٘مؾ؟!! َُمـ قمٜمده قمٜمقان صم٘م٤مذم أو قمٚمٛمل أو 

 [حتّمٞمؾ قمٚمٛمل يٕمت٘مد ُّبذا اجلٝمؾ وُّب١مٓء اجلٝم٤مل؟!!

َٟم٤منِ  إَْرُض قِمٜمْدَ  ٤م ُِّبََذا اًْمَ٘مْقِل ُُمْ٘مؽَمِ ٦ٌم * َوَُّهَ  يمَِٚمْٞمِٝمًَم يُمَرِويَّ
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ٓطِمظ هذا ُمٜمٌع شمٙمٗمػم وأصؾ ُمـ أصقل ىمتؾ اًمٜم٤مس، وذسمح اًمٜم٤مس وىمٓمع اًمرىم٤مب، 

قمٜمدُم٤م يٛمًؽ اًمّمقذم أو قمٜمدُم٤م يٛمًؽ أي إٟم٤ًمن ُِمـ اًمراومْم٦م ُِمـ اًمِمٞمٕم٦م ُِمـ اعمٕمتزًم٦م 

روّي٦م إرض وأِّن٤م ُمًٓمح٦م، ومح٤مًمؽ ُِمـ إؿم٤مقمرة، ٓطِمظ: ُم٤م دُم٧َم ٓ شم٘مقل سمٕمدم يم

ؿ، ومٚمذًمؽ قمٜمدُم٤م يٛمًٙمقن اًمِمٞمٕمل أو اًمّمقذم أو إؿمٕمري أو اعمٕمتززم أو همػم  طم٤مل اعمٜمجِّ

ؿ وسملم  ؿ؛ ّٕٟمف ىمرن سملم اعمٜمجِّ ه١مٓء وم٠مّول ُتٛم٦م أّٟمف ؾم٤مطمر دضّم٤مل ص٤مطم٥م ظمراوم٦م ُمٜمجِّ

ؿ وسملم اًمذي يًٚمؽ ؾمٚمقك اإلٟم٤ًمن اًمذي أٟمٕمؿ اهلل  !!!قمٚمٞمف سم٤مًمٕم٘مؾ اعمٝمٜمدس، سملم اعمٜمجِّ

ًَ ـــــَوإَْرُض قِمٜمَْد ُأوزِم اًمٜمُّٝمَ   ِح اًْمُ٘مْرآنِ ـــٓمِٞمَح٦ٌم * سمَِدًمِٞمِؾ ِصْدٍق َواِو ــــك ًَم

َه٤م ومَِراؿًمـ َ ٌُٜمَْٞمـــ٤منِ ــــــــَواهللُ َصـــػمَّ ـِ اًْم ـ ًَ َٛمــ٤مَء سم٠َِمطْم ًَّ  ـ٤م ًمِْٚمَقَرى * َوسَمٜمَـك اًم

 ًْ ـ٤َم َُم ـــ ٌَــــَر َأِنَّ ٌَْٞمــــ٤منِ ــــَواهللُ َأظْم
َٛمـــــ٤م شمِ  ُٓمقطَمــــ٦ٌم * َوَأسَمــــ٤مَن َذًمَِؽ َأيَّ

ُـ ٤مَط سَم٤مَْٕرِض اعمُِْحٞمَٓمــ٦ِم قِمْٚمُٛمٝمـــَأَأطَم  ـِخ إيَْمٜمَـــ٤منِ ـــــ ٛمَّ ٌَــ٤مِل اًمِمُّ  ْؿ * َأْم سم٤ِمجْلِ

َتِقَيـ٤منِ ٤م ذم اًْم٘مَ ـــــْؾ َُّهَ ـــــُروَن سمُِٓمقهِلــ٤َم َوسمَِٕمْرِوَٝم٤م * َأْم هَ ــــَأْم خُيٌِْـ ًْ  ْدِر ُُم

ــُروا َأِْن٤َمَرهَ   ـَدى اًْمَٕمْٓمَِمـــ٤منِ ـــ٤م َوقُمُٞمقَٟمــَٝم٤م * َُمـ٤مًء سمِِف ُيْرَوى َص ـــــــَأْم وَمجَّ

٤ٌَمَُتــ٤َم * َواًمٜمَّخْ ــــــَأْم َأظْمَرضُمـــقا َأصْمًَمَرَهـ ْٚمــِع َواًْمِ٘مٜمْـــَقانِ ــ٤م َوَٟم  َؾ َذاَت اًمٓمَّ

 ـتاَِلِف اًمٓمَّـْٕمِؿ َوإًَْمـــَقانِ ــــسمَِٕمدِّ صمَِٛمــ٤مِرَهــ٤م * َأْم سم٤ِمظْمـَأْم َهــْؾ هَلــُْؿ قِمْٚمٌؿ 

َٛمــ٤م إشِْمَ٘مـــــ٤منِ  ـَ َأيَّ  اهللُ َأطْمَٙمـــَؿ ظَمْٚمـــَؼ َذًمَِؽ يُمٚمِّــــِف * ُصٜمًْٕمـــــ٤م َوَأشْمَ٘مــــ

 ٓطِمظ: أٟم٤م عم٤مذا ىمرأت هذه إسمٞم٤مت اإلو٤مومّٞم٦م؟!! أريد أْن أسملّم ًمٙمؿ إّن اجل٤مهؾ

ؾمقاء يم٤من ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ أو ُمـ همػم أشم٤ٌمقمٝمؿ، قمٜمدُم٤م ي٘مرأ ومٞمجد جمٛمققم٦م ُِمـ إسمٞم٤مت قم٤ٌمرة 
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قمـ يمالم ُمرشّم٥م وُمزوق، وم٤مجل٤مهؾ ٓ يٕمٚمؿ سم٠مّن هذا هق طمِمق اًمٙمالم، هذا هق اًمٚمٖمق، هذا 

اًمٌمء يٙمِمٗمف اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ اعمٜمّمػ اًمذي يًتٕمٛمؾ اًمٕم٘مؾ ويٌتٕمد قمـ اًمتٕمّّم٥م 

!! ّٕن اًمتّمديؼ ُّب١مٓء ظمالف اًمٌدهي٦م واًمٕم٘مؾ واًمٓم٤مئٗمّٞم٦م وقم٤ٌمدة إؿمخ٤مص!

واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، ومٞم٠ميت سمحِمق يمالم ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤معمقوقع!!! سمٛمٕمٜمك قمٜمدُم٤م شمٕمت٘مد سمٙمروّي٦م 

 إرض وم٤مٓقمت٘م٤مد سمٙمروي٦م إرض هؾ ُيت٤مج إمم ُم٤م ىم٤مًمف وهق: 

٤ٌَمِل اًمِمــَأَأطَم٤مَط سَم٤مَْٕرِض اعمُِْحٞمَٓم٦ِم قِمْٚمُٛمٝمُ  ِخ إيَْمٜم٤َمنِ ـــــــُّْؿ * َأْم سم٤ِمجْلِ ٛمَّ  

 إمم ىمقًمف: 

َٛمـــ٤م إشِْم٘مـــــ٤َمنِ  ـَ َأيَّ  اهللُ َأطْمَٙمـــَؿ ظَمْٚمَؼ َذًمَِؽ يُمٚمِّــــِف * ُصٜمًْٕمـــــ٤م َوَأشْمَ٘م

ومٝمذا يمّٚمف طمِمق يمالم، وهؿ يٕمّدون هذا رًدا!!! ومٝمؿ قمٜمدهؿ اؿمؼم وظمذ!!! أن ًمق 

ٟمٗمًف، ومٜم٘مقل ًمف ُِمـ  ىم٤مل ؿمخص سم٠مّن إرض ُمًّٓمح٦م وًمٞم٧ًم سمٙمروي٦م، ومػمد قمٚمٞمف اًمٙمالم

 أيـ قمروم٧َم أِّن٤م ُمًّٓمح٦م؟!! ومٜم٘مقل ًمف: 

ٌــ٤مَط سَم٤مَْٕرِض اعمُِْحٞمَٓم٦ِم قِمْٚمُٛمٝمُ ـــَأَأطَم  ٛمـــَْؿ * َأْم سم٤ِمجْلِ  ِخ إيَْمٜم٤َمِن---ـ٤َّمِل اًمِمُّ

ومٝمؾ ًمؽ قمٚمؿ سمٕمّد صمًمره٤م ي٤م شمٞمٛمّٞم٦م ي٤م ص٤مطم٥م اًمٕم٘مؾ اعمًّٓمح طمّتك شم٘مقل سم٠مِّن٤م 

ّٓ َُمـ يم٤من قم٘مٚمف ُمًّٓمًح٤م، ومٝمذا طمِمق ُمًّٓمح٦م؟!! ومال ي٘مقل سم٠مّن  إرض ُمًّٓمح٦م إ

اًمٙمالم ذم اًم٘مّمٞمدة ي٘م٤مل قمغم َُمـ ي٘مقل سمٙمروّي٦م إرض وقمغم َُمـ ي٘مقل سم٠مِّن٤م ُمًّٓمح٦م، 

ومٝمذا طمِمق اًمٙمالم ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤معمقوقع ًمٙمـ شمٞمٛمّٞم٦م وظمّط اًمتٞمٛمّٞم٦م يٕمرومقن هذا إُمر 

ؾمقن أصح٤مُّبؿ قمغم  اًمتدًمٞمس، قمٛمٚمٝمؿ هق وإؾمٚمقب وهق ٟمٗمس إؾمٚمقب، ومٝمؿ يدرِّ

يمٞمػ خيدع اعم٘م٤مسمؾ، يمٞمػ يٖمّرر سم٤معم٘م٤مسمؾ، وم٠مؾمٚمقُّبؿ دائًًم هق اًمتِمقيش قمغم ومٙمر اعم٘م٤مسمؾ؛ 

سمتٙمٗمػم اخلّمؿ، اًمتِمقيش قمغم ومٙمر اعم٘م٤مسمؾ سم٠مّٟمف هق طمّؼ وضمٜم٦ّم واعم٘م٤مسمؾ هق اًمٙمٗمر، ومٝمق 

 !!!إره٤مب ومٙمري وٟمٗمز ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمٙمالم واًمٌح٨م واًمٜم٘م٤مش واًم٘مراءة
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٦م ظمالومّٞم٦م ىمديٛم٦م، وٓ إؿمٙم٤مل ذم وضمقد ُمثؾ رأي اًم٘محٓم٤مين وسم٘مّٞم٦م أئّٛم٦م اعم٠ًمًم ـ2

اًمتجًٞمؿ اًمتٞمٛمل سمٕمدم يمروّي٦م إرض ظم٤مّص٦م ُمع ُمالطمٔم٦م ُمٜمٝمجٝمؿ ذم رومض وشمٙمٗمػم 

اًمت٠مويؾ واعم١موًم٦م، ًمٙمـ اًمٕمج٥م ويمّؾ اًمٕمج٥م ُِمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ ذم هذا اًمزُم٤من قمٍم اًمٕمٚمؿ 

رون اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمًمء ون قمغم رأي  واًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م إذ يرومْمقن ويٙمٗمِّ وسمًم ضم٤مؤوا سمف، ومُٞمٍِمّ

اًم٘محٓم٤مين ويرومِْمقن اًمقاىمَع اًمٕم٘مكم واحلّز، ِّٕنؿ مّجدوا وطمّجروا قم٘مقهلؿ ومّم٤مروا 

دون يم٤مًمٌٌٖم٤موات ُم٤م ىم٤مًمف أئّٛمتٝمؿ ذم ؾم٤مًمػ اًمزُم٤من!!! وهٜم٤م أيًْم٤م ٟمحؽمم اظمتٞم٤مرهؿ  يردِّ

٤م ٕئّٛمتٝمؿ وم٢مّٟمٜم٤م ٟمحؽمُمٝمؿ قمٚمٞمف؛ ٕٟمّ  ًً ف اظمتٞم٤مرهؿ وسمٛمحض وطمّتك إًمٖم٤مؤهؿ ًمٕم٘مقهلؿ شم٘مدي

رون  ٌَؾ أسمًدا أن ي٠ميَت ُمثُؾ ه١مٓء اجلّٝم٤مل سمٕم٘مقل ُمتحّجرة ومٞمٙمٗمِّ إرادُتؿ، ًمٙمـ ُم٤م ٓ ُي٘م

 أظمريـ ويٌٞمحقن دُم٤مء يمّؾ َُمـ خي٤مًمُٗمٝمؿ ذم ؾمٗم٤مه٤مُتؿ وؾمٗم٤مؾمٗمٝمؿ!!! 

ا: ّٞم٦م قمغم ضمري٤من اًمِمٛمس وؾمٙمقن إرض }ذم يمت٤مب  ثانيا ًّ إدًّم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م واحل

 : (0)ىم٤مل ُم١مًّمػ اًمٙمت٤مب اسمـ سم٤مز ،{ٙمقايم٥موإُمٙم٤من اًمّمٕمقد إمم اًم

 ,ي٘مّمد صمٌقت اًمِمٛمس ودوران إرض ,ويمًم أّن هذا اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾىم٤مل:  ـ0

]أن يمّؾ ُمٜمٙمؿ َيٕمَج٥م ُم٤م هق اًمٖمرض ُِمـ هذا اًمٙمالم؟!! ّٕٟمف ٓ يّمّدق اإلٟم٤ًمن أّٟمف 

يقضمد واطمد ذم هذا اًمٕمٍم ي٘مقل سم٠مّن إرض صم٤مسمت٦م واًمِمٛمس هل اًمتل شمدور طمقل 

إرض، واًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر سم٥ًٌم دوران اًمِمٛمس طمقل إرض!!! أيًْم٤م ٟم٘مٌؾ ُّبذا وهؿ 

ر َُمـ خي٤مًمػ هذا اًم٘مقل!!! إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف  أطمرار ذم أومٙم٤مرهؿ!!! ًمٙمـ اعمّمٞم٦ٌم يٙمٗمَّ

خم٤مًمػ ًمٚمٜمّمقص، ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمٛمِم٤مَهد اعمحًقس وُمٙم٤مسمرة ًمٚمٛمٕم٘مقل  [راضمٕمقن!!!

ومُرهؿ، يِم٤مهدون اًمِمٛمس ضم٤مري٦م ـم٤مًمٕم٦م وهم٤مرسم٦م، واًمقاىمع، َل يزل اًمٜم٤مس، ُمًٚمُٛمٝمؿ ويم٤م

                                                           

 هـ(-0412(، ُمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة )41ـ 64ص) (0)
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ويِم٤مهدون إرض ىم٤مّرة صم٤مسمت٦م، ويِم٤مهدون يمؾَّ سمٚمد ويمؾَّ ضمٌؾ ذم ضمٝمتف َل يتٖمػّم ُِمـ ذًمؽ 

رء، وًمق يم٤مٟم٧م إرض شمدور يمًم يزقمٛمقن، ًمٙم٤مٟم٧م اًمٌٚمدان واجل٤ٌمل وإؿمج٤مر وإِن٤مر 

عمنمق، واعمنمىمّٞم٦م ذم اعمٖمرب، واًمٌح٤مر ٓ ىمرار هل٤م، وًمِم٤مهد اًمٜم٤مس اًمٌٚمدان اعمٖمرسمّٞم٦م ذم ا

ًمقٓ أّٟمٜم٤م ٟمخجؾ ُِمـ هٞم٦ٌم اعمٜمؼم وىمدؾمٞم٦م اعمٜمؼم وٟمزاهتف، ًمٙمٜم٤ّم وحٙمٜم٤م وحٙم٦م اهلل اًمٕم٤مَل ُّب٤م ]

قمغم هذه اًمٕم٘مقل اًمٗم٤مرهم٦م وقمغم هذه إومٙم٤مر اعمٕمّٛم٘م٦م!!! أهّي٤م اًمداقمٌم سمدل أن شمْمع اًمٕمٌقة 

خ٦م وإطمزُم٦م اًمٜم٤مؾمٗم٦م وشمٗمّجر سملم اًمٜم٤مس ا ٕسمري٤مء، ذم إؾمقاق، ذم واًمًٞم٤مرة اعمٗمخَّ

اعمجٛمٕم٤مت، ذم اًمتٙمٞم٤مت، ذم اعم٤ًمضمد، ذم احلًٞمٜمٞم٤مت، ذم سمالد اًمٖمرب واًمنمق، ومتٕم٤مل 

ر هذه اًمٕم٘مقل أومْمؾ ًمؽ وأذف  رة ُِمـ أصح٤مسمؽ، ومجِّ واٟمًػ هذه اًمٕم٘مقل اعمتحجِّ

ًمؽ، وأىمرب إمم اهلل!!! عم٤مذا شمذه٥م ًمٚمٜم٤مس إسمري٤مء؟!! عم٤مذا شمّمّدق ُّبذه إطمج٤مر 

ر وشُمٜمًػ، ٟمحـ ٟمحت٩ّم قمٚمٞمٝمؿ واًمّمخقر ا ًمتل ذم اًمرؤوس؟!! هذه هل إومم سم٠مْن شُمٗمجَّ

سمًم ي٘مقًمقن سمف ومال ٟمدقمق إمم هذه إُمر، وٟمحـ ٟمحؽمم قمغم اًمرهمؿ ُِمـ هذه اًمٕم٘مقل 

اعمتحّجرة، ومًمذا ٟمٗمٕمؾ؟!! إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!!! هٙمذا شمٕمّٚمٛمٜم٤م ُِمـ اإلؾمالم وأدب 

٤مرة، ٟمحؽمم هذه احلج٤مرة اًمتل ذم قم٘مؾ ه١مٓء اإلؾمالم، طمّتك اًمذي ذم قم٘مٚمف طمج

وًمتٖمػّمت اًم٘مٌٚم٦م قمغم اًمٜم٤مس طمّتك ٓ ي٘مّر هل٤م ىمرار، و سم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا اًم٘مقل ، [اًمتٞمٛمّٞم٦م!!!

  -وم٤مؾمٌد ُِمـ وضمقه يمثػمة يٓمقل شمٕمداُده٤م

صمؿ هذا اًم٘مقل خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع اعمحًقس وم٤مًمٜم٤مس يِم٤مهدون اجل٤ٌمل ىم٤مل اعم١مًمِّػ:  ـ6

ٌَْٞمس ذم حمّٚمف وهذا ُأطمـد  ذم حمٚمٝم٤م َل شمًػّم، ومٝمذا ضمٌؾ اًمٜمقر ذم ُمّٙم٦م ذم حمّٚمف وهذا ضمٌؾ أِّب ىُم

ػْم[، و يمّؾ ُمـ شمّمّقر هذا اًم٘مقل  ًِ ْ ]َل شَم ػمَّ ًَ ذم اعمديٜم٦م ذم حمّٚمف و هٙمذا ضم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م يمّٚمٝم٤م َل شُم

ووم٤ًمد ىمقل ص٤مطمٌف، و أّٟمف سمٕمٞمد قمـ اؾمتٕمًمل قم٘مٚمف وومٙمره ىمد أقمٓمك اًم٘مٞم٤مد  يٕمرف سمٓمالٟمف

ًمٖمػمه يمٌٝمٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًم٘مقل قمٚمٞمف سمٖمػم قمٚمؿ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمت٘مٚمٞمد 
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ُم٤م ، ](0)إقمٛمك اًمذي يردي ُمـ اقمتٜم٘مف ويٜم٘مٚمف ُمـ ُمٞمزة اًمٕم٘مالء إمم ظمٚمؼ اًمٌٝمٞمٛم٦م اًمٕمجًمء

رون اًمٜم٤مس وُيٕمٚمقِنؿ يم٤مًمٌٝم٤مئؿ هذه اجلرأة وُم٤م هذه اًمث٘م٦م  وُم٤م هذا اًمٕمٚمؿ؟!! يٙمٗمِّ

واًمٕمجًموات وهؿ أصح٤مب اًمٕم٘مقل اعمتحّجرة!!! وشم٘مقل عم٤مذا ي٘متٚمقن اًمٜم٤مس؟!! وعم٤مذا 

رون ِّٕنؿ يٕمّدون اًمٜم٤مس يم٤مًمٌٝم٤مئؿ  يٗمّجرون أٟمٗمًٝمؿ سملم اًمٜم٤مس؟!! ـمًٌٕم٤م يٗمجِّ

وهؿ ُّبذا اعمًتقى ُمـ  واًمٕمجًموات!!! يٕمّدون اًمٜم٤مس زٟم٤مدىم٦م ويمٗمرة أهؾ رّدة ووصمٜمّٞم٦م،

اجلٝمؾ واًمتحجر واًمدقمِمٜم٦م اًمٗمٙمري٦م!!! ومٙمٞمػ شم١مصّمر ُّبذا؟!! وم٘مد اسمتغم اإلؾمالم سمٛمثؾ 

ه١مٓء ُمٜمذ زُمـ اًمٜمٌل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( يمًم سمّٞمٜم٤مه ذم سمحقث اًمدوًم٦م اعم٤مرىم٦م، 

٘م٤مشمٚم٦م، ؾم٤مقمد اهلل اإلؾمالم واعمًٚمٛملم قمغم ه١مٓء اعمتحّجرة، قمغم هذه اًمذئ٤مب اإلره٤مسمٞم٦م اًم

ٌّٝم٦م يمّؾ أدًّمتٝمؿ هل  ٛم٦م اعمِم ًّ أٟم٤م أريد ُمـ اًمًٜم٦ّم وُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن يتٞمّ٘مٜمقا أّن ه١مٓء اعمج

قم٤ٌمرة قمـ طمِمق وًمٖمق يمالم، ومٝمؾ يقضمد أسمده وأووح ُمـ هذا؛ إرض ُمًّٓمح٦م وصم٤مسمت٦م 

واًمِمٛمس شمدور طمقهل٤م!!! وومقق هذا ي٘مقًمقن: ٟمحـ احلّؼ وُمـ ي٘مقل ظمالف هذا ومٝمق ُمـ 

وهق زٟمديؼ ويم٤مومر وُمـ أهؾ اإلحل٤مد، وُم٤ٌمح اًمدم واًمٕمرض واعم٤مل، اًمٌٝم٤مئؿ واًمٕمجًموات 

ر ه١مٓء  ومٙمٞمػ شمتٗم٤مهؿ ُمع ه١مٓء؟!! إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!!! هق ٟمحـ إومم أن ٟمٙمٗمِّ

وٟمًٗمؽ دُم٤مئٝمؿ وٟم٘مقل سم٢مسم٤مطم٦م أُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ!!! ًمٙمـ ٓ ٟم٘مقل ُّبذا!!! ّٕٟمف ًمٞمس 

ذئ٤مب ٟمٗمًٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمد اقمؽمو٧م قمغم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم، ومٝمذه اًمٕم٘مقل واًمقطمقش واًم

اًمرؾمقل )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( وطم٤مرسم٧م قمكم )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( وىمتٚم٧ْم 

اخلٚمٞمٗم٦م إّول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( وىمتٚم٧ْم قمٚمٞم٤ًّم )قمٚمٞمف اًمًالم(، هذه 

ٕمؾ قمكم اًم٘مٚمقب ٟمٗمًٝم٤م وهذا اإلضمرام واإلره٤مب ٟمٗمًٝمًم!!! ًمٙمـ ُم٤مذا ومٕمؾ اًمٜمٌل وُم٤مذا وم

                                                           

ّٞم٦م قمغم ضمري٤من اًمِمٛمس وؾمٙمقن إرض وإُمٙم٤من اًمّمٕمقد إمم اًمٙمقايم٥م، اسمـ  (0) ًّ سم٤مز، إدًّم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م واحل
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)قمٚمٞمٝمًم اًمّمالة واًمًالم(؟!! َل يٗمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م، ىمّم٤مص ُم٘م٤مسمؾ ؿمخص، ضسم٦م سميسم٦م، 

وًمٞمس أيمثر ُِمـ هذا، ومٚمٞمس قمٜمدٟم٤م شمٕم٤مُمؾ وطمٌم إره٤مِّب ظم٤مرضمل، ٟم٤مصٌل داقمٌم سمتٙمٗمػم 

اجلٛمٞمع ٟم٤ًمء وأـمٗم٤مل ويمؾ رء، وم٤ٌمقمت٘م٤مدهؿ إذا اٟمحرف احل٤ميمؿ ومٙمّؾ اًمرقمّٞم٦م يدظمٚمقن ذم 

ٛمٞمع، وهذا ًمٞمس ُمـ ِن٩م اإلؾمالم، وًمٞمس هذا هق طمٙمؿ قمٜمقان اًمٙمٗمر، ومٞمحّؾ دُم٤مء اجل

اهلل، ومٚمذًمؽ سم٘مَل ه١مٓء قمغم ـمقل اًمت٤مريخ ُمع هذه اًمٕم٘مقل اعمتحّجرة وُمع هذه اًمٌالدة 

واًمٖم٤ٌمء واًمًٗم٤مه٦م أسم٘م٤مهؿ اإلؾمالم، ومًمذا يٗمٕمؾ ُمٕمٝمؿ ومٝم١مٓء أيًْم٤م سمنم ويمّؾ ؿمخص 

ٌّف واًمتٗمّٙمر واًمتٕمّ٘مؾ طمّتك ٓ ي٠مظمذ آؾمتح٘م٤مق، واإلؾمالم دقم٤م إمم اًمتٕمّٚمؿ واًمتٗمّ٘مف وإمم  اًمتٜم

يٜمخدع سمٛمثؾ هذه اًمدقم٤موى اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ ه١مٓء اًمداقمِمٞملم وأهؾ اًمدقمِمٜم٦م واعم٤مرىم٦م 

اًمٗمٙمرّي٦م، ومٚمذًمؽ ٟم٘مقل إّن اجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري واحلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمرّي٦م أومم ُمـ همػمه٤م وشم٘مّدم قمغم 

ه١مٓء ُمـ همػمه٤م، شم٘مّدم قمغم اجلقاٟم٥م اًمٕمًٙمرّي٦م وهمػمه٤م، وم٤مجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري هق إهؿ، 

ديٜمٝمؿ اًمٖمدر، ومٞم٠ميت ُمٕمؽ وُيي ويّمكّم، وسمٕمد هذا يٗمّجر ٟمٗمًف!!! ؾمقاء يم٤من ذم سمالد 

اإلؾمالم أو ذم سمالد اًمٖمرب، ومٕمٜمدهؿ اًمٖمدر ديـ!!! ومٙمٞمػ شمًٞمٓمر قمغم ُمثؾ ه١مٓء؟!! 

ـ اًمٗمٙمر طمّتك شم٘مٚمؾ ُِمـ قمدد َُمـ يٚمتحؼ ُّبذا اًمٗمٙمر اًمٔمالُمل  ّٓ أن حتّمِّ إذن ًمٞمس قمٜمدك إ

 [اًمتٙمٗمػمي!!!

صمؿ اًمٜم٤مس يمّٚمٝمؿ يِم٤مهدون اًمِمٛمس يمّؾ يقم شم٠ميت ُِمـ اعمنمق صمّؿ ٓ شمزال ىم٤مل:  ـ4

ذم ؾمػم وصٕمقد طمّتك شمتقؾّمط اًمًًمء صمّؿ ٓ شمزال ذم ؾمػم واٟمخٗم٤مض طمّتك شمٖمرب ذم 

ُمدارات خمتٚمٗم٦م سمح٥ًم اظمتالف اعمٜم٤مزل ويٕمٚمٛمقن ذًمؽ قمٚمًًم ىمٓمٕمٞم٤ًّم سمٜم٤مء قمغم ُمِم٤مهدُتؿ، 

وأي٤مت  ,طمدي٨م ؾمجقد اًمِمٛمس ,٨م اًمٍميحوذًمؽ ُمٓم٤مسمؼ عم٤م دّل قمٚمٞمف هذا احلدي

ّٓ ُمٙم٤مسمٌر، ] ٓطِمظ: ًمٗمظ ُمٙم٤مسمر ىم٤مًمقه قمغم اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م، وٓ ُيٜمٙمر هذا إ

واًمّمقومٞم٦م، ومدائًًم اًمٙمٚمًمت ٟمٗمًٝم٤م شُم٘م٤مل، ُِمـ هٜم٤م شمٕمرف سمٓمالن ُم٤م ي٘مقل سمف اًمتٞمٛمّٞم٦م 
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ًمٚمُٛمِم٤مَهد اعمحًقس وخم٤مًمٌػ ًمٍميِح اعمٜم٘مقل،  !!![سمف وّد أظمريـواومؽماءات ُم٤م ي٠مشمقن 

وأٟم٤م ُِمـ مجٚم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ ؿم٤مَهدوا ؾَمػْمَ اًمِمٛمس وضمري٤مِن٤م ذم ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م وُمٖم٤مرُّب٤م ىمٌؾ أن 

ٌَّْٝم٧ُم قمغم هذا )أي  يذه٥م سمٍمي ويم٤من ؾمٜمل طملم ذه٤مب سمٍمي شمًٕم٦م قمنم قم٤مًُم٤م، وإّٟمًم َٟم

ِه( ًمٞمٕمٚمؿ اًم٘مراء أيّن ممّـ ؿم٤مهد آي٤مت ا ًمًًمء وإرض سمَِٕمْٞمٜمَل رأؾِمف َدْهًرا وىم٧م وم٘مدان سمٍَمِ

ّٞم٦م قمغم سمٓمالن ىمقل ُمـ ىم٤مل:  ًّ إّن }ـمقياًل، واهلل اعمًتٕم٤من، وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مٕدًّم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م واحل

يمثػمة ُمتقاومرة ]أي إدًم٦م قمغم سمٓمالِن٤م  {إِّن٤م ضم٤مري٦م طمقل ٟمٗمًٝم٤م}أو ىم٤مل:  {اًمِمٛمس صم٤مسمت٦م

 .(0)ن ؿمئ٧م يمثػمة وُمتقاومرة[، و ىمد ؾمٌؼ اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ومراضِمْٕمُف إ

رر ٓ ُمِمٙمٚم٦م قمٜمدٟم٤م أسمًدا ُمع رأيف واظمتٞم٤مره، ٟمحؽمُمف وٟمٜم٤مىمِمف  ـ3 رر وٟمٙمَّ ىمٚمٜم٤م وٟمٙمَّ

ـّ اًمٓم٤مُّم٦م اًمٙمؼمى أن يٙمقن ُمثؾ هذا اجلٝمؾ اعمٓمٌؼ هق  سم٤مًمٕمٚمؿ واعمج٤مدًم٦م سم٤محلًٜمك، ًمٙم

اًمذي ُيٙمؿ سمتٙمٗمػم اًمٜم٤مس وىمتٚمٝمؿ وإسم٤مطم٦م أقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ!!! إذ ىم٤مل اسمـ سم٤مز ذم يمت٤مسمف: 

 َقَمؿ ظِمالَف ذًمؽ وىم٤مل إّن اًمِمٛمس صم٤مسمت٦م ٓ ضم٤مري٦م، وم٘مد يمّذَب اهللَ ويمّذَب يمت٤مسَمف ومَٛمـ ز

اًمٙمريؿ اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف شمٜمزيؾ ُِمـ طمٙمٞمؿ محٞمد، وَُمـ ىم٤مل 

، ّٕٟمف شمٙمذي٥م هلل وشمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن وشمٙمذي٥م ًمٚمرؾمقل  ًٓ هذا اًم٘مقل وم٘مد ىم٤مل يمٗمًرا ووال

ف وؾمّٚمؿ(((، ّٕٟمف )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة واًمًالم( ىمد ّسح ذم )))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًم

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م أّن اًمِمٛمس ضم٤مري٦م، وأِّن٤م إذا همرسم٧م شمذه٥م وشمًجد سملم يدي رُّّب٤م 

ويمّؾ ُمـ  ,ريض اهلل قمٜمف ,حت٧م اًمٕمرش يمًم صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أِّب ذر

ًمف إُملم )قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمّمالة يمّذب اهلل ؾمٌح٤مٟمف أو يمّذب يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أو يمّذب رؾمق

                                                           

ّٞم٦م قمغم ضمري٤من اًمِمٛمس و ؾمٙمقن إرض و إُمٙم٤من اًمّمٕمقد إمم اًمٙمقايم٥م،  (0) ًّ اسمـ سم٤مز، إدًّم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م واحل
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ّٓ ىمتؾ يم٤مومًرا ُمرشمًدا، ويٙمقن ُم٤مًُمف  واًمًالم(، ومٝمق يم٤مومر و٤مّل ُمْمؾ، ُيًَتت٤مب، وم٢مْن شم٤مب، وإ

ٌَٞم٧ِم ُم٤مل اعمًٚمٛملم، يمًم ٟمّص قمغم ُمثؾ هذا أهؾ اًمٕمٚمؿ
 .(0)وَمْٞمئ٤م ًمِ

وُمع هذا ُي٘م٤مل: عم٤مذا اًمدواقمش يًٌقن اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل وينىمقن يمّؾ رء 

ومٝمق يم٤مومر و٤مل ُمْمؾ، ُيًَتت٤مب، وم٢مْن "ويدُّمرون يمّؾ رء؟!! هذه هل اًمٗمتقى ي٘مقل: 

ٌَٞم٧ِم ُم٤مل اعمًٚمٛملم، يمًم ٟمّص قمغم ُمثؾ هذا 
ا، و يٙمقن ُم٤مًُمف وَمْٞمئ٤م ًمِ ّٓ ىُمتِؾ يم٤مومًرا ُمرشمدًّ شم٤مب وإ

ٟمّص؟!! هؾ يقضمد همػم أئّٛم٦م اًمتٙمٗمػم واًمدواقمش؟!! اًمتٗم٧ْم ضمٞمًدا ، َُمـ اًمذي "أهؾ اًمٕمٚمؿ

أريد أْن أىمػ ُمع سمٕمض اًمٕم٤ٌمرت اًمتل ذيمره٤م طمّتك ٓ ٟمٛمّر سمخديٕم٦م ُِمـ اجلّٝم٤مل: هق يريد 

أْن ي٘مقل إّن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ٟم٤مؿمئ ُِمـ طمريم٦م اًمِمٛمس، وحتّدث قمـ هذا يمثػًما وأقمٓمك أُمثٚمف 

اًمِمٛمس اًمذي يٕمت٘مد سمف أّٟمف يقًّمد اًمٚمٞمؾ  وُمٜمٝم٤م ضمري٤من اًمِمٛمس، و هق ُيٙمل قمـ ضمري٤من

واًمٜمٝم٤مر، ُيٙمل قمـ ضمري٤من وطمريم٦م ودوران اًمِمٛمس طمقل إرض واًمتل شمِم٤مهد يمّؾ يقم 

شمنمق وشمٖمرب، إذن قمٜمدُم٤م يّتٝمؿ َُمـ يٜمٙمر ضمري٤من اًمِمٛمس، ومٝمق ي٘مّمد اجلري٤من اًمذي 

اًمٙم٤مومر يتقًّمد ُمٜمف اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر اًمذي ؿم٤مهده ىمٌؾ أن يٗم٘مد سمٍمه واًمذي يِم٤مهده اعمًٚمؿ و

وُيّس سمف، ٓطِمٔمقا: ىم٤مل: واًمقاىمع َل يزل اًمٜم٤مس، ُمًٚمُٛمٝمؿ ويم٤مومُرهؿ يِم٤مهدون اًمِمٛمس 

، سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ أٟم٤م أؾم٤مل َُمـ ُِمـ "ضم٤مري٦م ـم٤مًمٕم٦م وهم٤مرسم٦م ويِم٤مهدون إرض ىم٤مّرة صم٤مسمت٦م---

وإّٟمًم أىمّمد اجلري٤من  ,ًمٞمس اجلري٤من اًمذي ي٘مّمده اسمـ سم٤مز ,اًمٜم٤مس يِم٤مهد ضمري٤من اًمِمٛمس

ك طم٥ًم اًمٕمٚمؿ إذ ي٘م قل يمؾ اًمٙمقن يتحّرك سمًم ومٞمٝم٤م اعمجٛمققم٦م اًمِمٛمًّٞم٦م، واًمِمٛمس شمتحرَّ

سمذاُت٤م وسمٜمٗمًٝم٤م، ومَٛمـ ُمٜمٙمؿ يِم٤مهد طمريم٦م اًمِمٛمس طمقل اعمًت٘مر هل٤م؟!! وم٢مذا ىمّمد هذه، 

ومٝمق َيٙمذب!!! ّٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أْن يِم٤مهده٤م وهق يدقمل ظمالف اًمقاىمع، اًمتٗم٧ْم ضمٞمًدا قمٜمدٟم٤م 
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ًمٙمقايم٥م واعمجّرات وُِمـ اإلقمج٤مز اًم٘مرآين، طمريم٦م ًمٚمِمٛمس صم٤مسمت٦م قمٚمٛمٞم٤ًّم ذم وٛمـ طمريم٦م ا

ومٕمٜمدُم٤م أصم٧ٌم اًمٕمٚمؿ هذه احلريم٦م ىم٤مل اًمٕمٚمًمء سم٠مّن اًم٘مرآن ؾمٌؼ هذه آيمتِم٤مف اًمٕمٚمٛمل 

( قم٤مم، إذن هذه طمريم٦م اًمِمٛمس اًمتل ٓ 0311وحتّدث قمـ طمريم٦م اًمِمٛمس ُمٜمذ أيمثر ُمـ )

شمرى سم٤مًمٕملم وًمٞم٧ًم حمًقؾم٦م ًمٙمؾ اًمٜم٤مس، وًمٞمس ُمـ اعمِم٤مهد اعمحًقس وًمٞم٧ًم 

هده٤م اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر، وًمٞم٧ًم سمًٌٌٝم٤م ُيّمؾ اًمنموق واًمٖمروب، إذن هق قمٜمدُم٤م ي٠ميت يِم٤م

سمٗمتقى وي٘مقل اًمذي يٜمٙمر ضمري٤من اًمِمٛمس وطمريمتٝم٤م ومٝمق يم٤مومر، ومٝمق ي٘مّمد احلريم٦م 

اعمٕمٝمقدة واعمذيمقرة اًمتل رشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، واًمنموق واًمٖمروب، أٟم٤م ىمٚم٧م هذا 

: ]ضمري٤من[، واًم٘مرآن ي٘مقل ]دمري عمًت٘مر هل٤م[، طمّتك ٓ خُيدع َُمـ يٜمخدع ومٞم٘مقل هق ىم٤مل

إذن اًمذي يٜمٙمر شمٚمؽ احلريم٦م ومٝمق ُمِمٛمقل ُّبذه اًمٗمتقى سم٠مّٟمف يم٤مومر وو٤مل، ٓ ي٤م أهّي٤م 

اعمتحّجر اسمـ سم٤مز ٓ ي٘مّمد هذا، وإّٟمًم ي٘مّمد احلريم٦م اًمتل حتّدث قمٜمٝم٤م اًمتل يِم٤مهده٤م يمّؾ 

ك وشمٜمزل ُِمـ اجل٤مٟم٥م أظمر اًمتل ي ؽمشم٥َّم قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، يقم ومتنمق ُمـ هٜم٤م وشمتحرَّ

 وم٤مًمذي يٜمٙمر هذه احلريم٦م ي٘مقل قمٜمف: إّٟمف يم٤مومر و٤مل ُمْمؾ!!!

ًمٞمس ُِمـ ومراغ، سمؾ ًمف أؾم٤مس وشمٜمٔمػم وإُم٤مم، سمؾ وأئّٛم٦م وشم٘مديس أؿمخ٤مص  ـ2

 وإذاك ضمكم سمٕم٤ٌمدة اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

هق عم٤مذا أس قمغم هذا اًم٘مقل وَل يتٜم٤مزل قمٜمف؟!! ّٕن قمٜمده ىمقل اسمـ ]ىم٤مل اسمـ سم٤مز:  أـ

شمٞمٛمّٞم٦م واسمـ يمثػم واسمـ اًم٘مٞمؿ، ومال يريد أْن يٙمن ىمقهلؿ ومت٠مظمذه اًمٕمّزة سم٤مإلصمؿ؛ ّٕٟمف ًمق يمن 

ىمقل ه١مٓء، ًمٜمٗمك يمّؾ رء وهلّدم يمّؾ اًمٌٜم٤مء، ومػمضمع اًمّمقومّٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة 

قٟمقن هؿ قمغم سم٤مـمؾ!!! ومِٛمـ أووح أي٤مت أّن ُم٤م امجٕمقا واًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ قمغم طمّؼ، ويٙم

قمٚمٞمف أصم٧ٌَم اًمقاىمع ظمالف إمج٤مقمٝمؿ!!! ًمذًمؽ ٟم٘مقل: إّن ضُمّؾ إمج٤مقم٤مت اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م هل 
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 [إمج٤مقم٤مت سم٤مـمٚم٦م وادقم٤مءات يم٤مذسم٦م ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م، وهذا اًمٌمء ُمـ اإلمج٤مقم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م!!!

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م واسمـ يمثػم  آراء اًمًٚمػ ُِمـ أُمث٤مل ؿمٞمخ أمجٕم٧ْم ذم اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 

إذن هذا هق ىمرآِنؿ واٟمتٝمك إُمر، أُّم٤م شم٠ميت - قمغم صمٌقت إرض واسمـ اًم٘مٞمؿ اًمذيـ أمجٕمقا

قمغم ضمري٤من وُمًػم إرض ودوران إرض ويمرويتٝم٤م، ومٝمذا همػم ُم٘مٌقل ُم٤م  سمآي٤مت شمدّل 

سمـ يمثػم واسمـ دام ىمرآن اًمتٞمٛمّٞم٦م ىمرآن اًمدواقمش ي٘مقل إّن إرض صم٤مسمت٦م!!! وم٤مسمـ شمٞمٛمّٞم٦م وا

 !!!اًم٘مٞمؿ ه١مٓء هؿ آهل٦م اًمتٞمٛمّٞم٦م وأٟمٌٞم٤مء اًمتٞمٛمّٞم٦م واٟمتٝمك إُمر

أُّم٤م هداي٦م احلػمان ذم ُم٠ًمًم٦م اًمدوران: قمٌداًمٙمريؿ سمـ ص٤مًمح احلٛمٞمد: ىم٤مل:  ب ـ

سمٕمد: وم٢مّن مم٤ّم قمّٛم٧م سمف اًمٌٚمقى ذم هذا اًمزُم٤من: دظمقل اًمٕمٚمقم اًمٕمٍمّي٦م قمغم أهؾ اإلؾمالم، 

اًمٕمٍمّي٦م، وهذا يٕمٓمٞمؽ إؿم٤مرة أّن اًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ اًمٙمالم ٓطِمظ: ُي٤مرسمقن اًمٕمٚمقم ]

واعمٜمٓمؼ واًمري٤مو٦م، ومٝمذه اًمٕمٚمقم قمٜمدهؿ قم٤ٌمرة قمـ قمٚمقم قمٍمّي٦م، ومَٛمـ يًٚمؽ هذا 

اًمٓمريؼ، وم٤محلٙمؿ إوزم هق زٟمديؼ ويم٤مومر، إذن اًمرازي زٟمديؼ ويم٤مومر، واًمِمٞمخ اًمرئٞمس 

إؿم٤مقمرة زٟم٤مدىم٦م ويمٗم٤مر،  زٟمديؼ ويم٤مومر، اًمٗم٤مراِّب زٟمديؼ ويم٤مومر، اعمٕمتزًم٦م زٟم٤مدىم٦م ويمٗم٤مر،

اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م زٟم٤مدىم٦م ويمٗم٤مر، طمّتك قمكم سمـ أِّب ـم٤مًم٥م زٟمديؼ ويم٤مومر، ّٕٟمف قمٜمدُم٤م شمرضمع 

إمم ُم٤م ىم٤مًمف قمكم )ؾمالم اهلل قمٚمٞمف( ذم ِن٩م اًمٌالهم٦م وذم همػمه، دمده ي٘مقل سم٤مًمتٜمزيف واًمت٘مديس، 

َُمـ ي٘مقل سم٤مًمتٜمزيف  واعمٕمتزًم٦م َل خيرضمقا ذم اًمٙمثػم قمًّم ىم٤مًمف قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم(، إذن يمّؾ 

ُِمـ أقمدائٝمؿ اًمدهرّي٦م اعمٕمّٓمٚم٦م، وُمزامحتٝم٤م ًمٕمٚمقم  [واًمت٘مديس، ومٝمق زٟمديؼ ويم٤مومر!!!

اًمديـ، وهذه اًمٕمٚمقم ىمًًمن:--- اًم٘مًؿ اًمث٤مين: قمٚمقم ُمٗمًدة ًمالقمت٘م٤مد ُمثؾ: اًم٘مقل سمدوران 

إرض، وهمػمه ُِمـ قمٚمقم اعماَلطمدة، ًمٙمـ ُمقوقع اًمٌح٨م هٜم٤م هق: اًم٘مقل سمدوران 

 إرض-
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٤مءت هذه اًمٜمٔمرّي٦م اًمٗم٤مؾمدة اًم٤ٌمـمٚم٦م ُِمـ ىمقم ٓ ي٘مّرون سمقضمقد اهلل اخل٤مًمؼ، ومٝمؿ ٓ ضم

يٕمتٛمدون قمغم وطمٞمف عمٕمروم٦م خمٚمقىم٤مت اهلل، ومُٕمٛمدُتؿ ذم أسمح٤مصمٝمؿ قم٘مقهلؿ اًم٘م٤مسة، 

ـَ ُّبؿ اعمًٚمٛمقن أّي ومتٜم٦م، وُمـ ـمٚم٥م اهلدى ذم همػم وطمل اهلل 
وومٝمقُمٝمؿ اخل٤مهة، وىمد وُمتِ

أيًْم٤م شمقضمٞمف وٟمّمٞمح٦م ًمٚمدقم٤مة ذم اخل٤مرج ممّـ قمك أّٟمف وأّٟمف، ]قمّز وضمّؾ وم٘مد وّؾ، وإن ادّ 

صمقن قمـ ىمرآن وقمـ قمٚمقم  شمٙمقن ًمدهيؿ اهلٛم٦م واًمٕمٛمؾ واًم٥ًٌم ذم هداي٦م أظمريـ، يتحدَّ

ىمرآن، وقمـ إقمج٤مز ىمرآين، وم٠مٟمتؿ شمٙمقٟمقن ُِمـ أيمؼم اعمٜم٤موم٘ملم قمٜمدُم٤م ُتدون أظمريـ إمم 

ؿ، ومٌح٤ًمب ه١مٓء أٟمتؿ ُمٜم٤موم٘مقن وأٟمتؿ اإلؾمالم وأٟمتؿ شمٕمت٘مدون سم٢مُم٤مُم٦م ه١مٓء وشمّتٌٕمقِن

و٤مًّمقن وأٟمتؿ يمٗمرة وزٟم٤مدىم٦م وُمالطمدة!!! ومٙمٞمػ شمٕمت٘مدون سم٢مُم٤مُم٦م ه١مٓء اًمتٞمٛمّٞم٦م أئّٛم٦م 

حقا اقمت٘م٤مديمؿ ٓ أضمر ًمٙمؿ أسمًدا، وشمؼّمؤوا ُِمـ ه١مٓء  اًمتٙمٗمػم واإلره٤مب؟!! ومّمحِّ

ـمٚم٥م اهلداي٦م عمٕمروم٦م ومح٘مٞم٘م٦م إُمر أّٟمف  [اًمزٟم٤مدىم٦م أئّٛم٦م اًمتجًٞمؿ اعمٙمّٗمرة وأهؾ اإلره٤مب!!!

خمٚمقىم٤مت اهلل ممـ ٓ يٕمرف اهلل وٓ يٕمؽمف سمقضمقده، يمًم يٍمطمقن سمذًمؽ ومٝمؿ دهرّي٦م 

ّٓ سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٚمؿ اًمذي  ُمٕمٓمٚم٦م، يمٞمػ يَقوَم٘مقن ًمٕمٚمؿ صحٞمح ذم أؿمٞم٤مء ٓ شُمٕمَرف طم٘م٤مئُ٘مٝم٤م إ

 -(0)يمّؾ رء؟!!أٟمزًمف ظم٤مًم٘مٝم٤م وُمقضمده٤م وظم٤مًمؼ 

ـ واقمت٘م٤مد دوران إرض أقمٔمؿ ُمِ وىم٤مل قمٌد اًمٙمريؿ ذم هداي٦م احلػمان:  ضمـ ـ

ل، وإّٟمًم اًمذي اشّمْمح ـ إوّ ـ اًم٘مرود سمٙمثػم، هذا إظمػم ومرع ُمِ اقمت٘م٤مد شمًٚمًؾ اإلٟم٤ًمن ُمِ 

ـ اًم٘مرود، واًمتٌس قمٚمٞمٝمؿ أُمر دوران إرض، ّٕٟمف ًمٚمٜم٤مس أيمثر سمٓمالن شمًٚمًؾ اإلٟم٤ًمن ُمِ 

                                                           

ُم٠ًمًم٦م اًمدوران، ذيمر هذا اًمٙمالم ذم ُمٓمٚمع يمت٤مسمف، حت٧م قمٜمقان: قمٌد اًمٙمريؿ احلٛمٞمد، هداي٦م احلػمان ذم  (0)

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين-
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ًمقا يمثػما ُمِ ـ يٜمتًشمّمدى ًمؽموُيف يمّت٤مب ممّ  ـ أدًّم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ٌقن ًمإلؾمالم، شم٠موَّ

 .(0)زاقمٛملم أِّن٤م شم١مّيد هذا اًم٘مقل وٓ شمٕم٤مروف

س ًمَِٞم٘مٞمٜمِّٞم٦م ضمٝمؾ ه١مٓء وقم٤ٌمدُتؿ ًمألؿمخ٤مص  ـ2 هذا َُمَثٌؾ واوح سمًٞمط ي١مؾمِّ

واؾمتٙم٤ٌمرهؿ إمم طمّد اًمٗمْمٞمح٦م واخلزي، يمّؾ ذًمؽ ُِمـ أضمؾ قمدم ِّتٓمئ٦م أئّٛمتٝمؿ ممّـ 

طم٤مرب اًمت٠مويؾ ويمّٗمر أهؾ اًمتٜمزيف واًمت٘مديس وؾَمٗمَؽ دُم٤مءهؿ واٟمتٝمؽ أقمراوٝمؿ وؾمٚم٥م 

ّٓ سم٤مهلل اًم  ٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ!!! أُمقاهلؿ!!! وٓ طمقل وٓ ىمقة إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 اعمّمدر ٟمٗمًف، ذيمره حت٧م قمٜمقان: ]قمٚمؿ اجلٞمقًمقضمٞم٤م[- (0)
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 املصادر ّاملزاجع

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ- ,0

اسمـ اًمٜمديؿ؛ أسمق اًمٗمرج حمٛمد سمـ اؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ اؾمح٤مق اًمقراق اًمٌٖمدادي  ,6

 هـ(،  اًمٗمٝمرؾم٧م- 413)ت 

ّٞم٦م قمغم ضمري٤من اًمِمٛمس و ؾمٙمقن إرض و إُمٙم٤من  ,4 ًّ اسمـ سم٤مز، إدًّم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م و احل

 هـ(-0412اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة)اًمّمٕمقد إمم اًمٙمقايم٥م، ُمٓمٌققم٤مت 

 261شم٘مّل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلرايّن )ت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  ,3

 هـ(، 

  ،سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم

 هـ-0362، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اًمٓمٌٕم٦م: إومم

  -اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ذم إقمًمل اًم٘مٚمٌٞم٦م 

  ،0312ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦م، د- حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤مَل، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،

 -1قمدد إضمزاء: 

 قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، اًمٜم٤مذ: جمّٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ٘مٞمؼجمٛمقع اًمٗمت٤موى، حت :

ٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، قم٤مم اًمٜمنم: ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، اعم

 -42م، قمدد إضمزاء 0112,هـ  0302

هـ(، ومتح  224اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘ماليّن )ت ,2

 -04، قمدد إضمزاء: 0421سمػموت،  ,اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرّي، دار اعمٕمروم٦م 

ًمِمٞم٤ٌميّن ٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد ااسمـ طمٜمٌؾ، قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طم ,2

: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط؛ قم٤مدل ُمرؿمد؛ ٘مٞمؼهـ(، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، حت630)ت
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وآظمرون، إذاف: د- قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمّل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م 

 م-6110 ,هـ 0360إّومم، 

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م= اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م،  ,2

 هجري٦م- 0364ؿمٕم٤ٌمن  62

 هـ(، 223اسمـ يمثػم، أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرّر اًمدُمِم٘مّل )ت  ,1

  ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، حت٘مٞمؼ: قمكم ؿمػمي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِّب، اًمٓمٌٕم٦م: إومم

 م- 0111 ,هـ  0311

 هـ  0303: حمٛمقد طمًـ، دار اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة ٘مٞمؼشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، حت

 م-0113 ,

اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر  ,1

: روطمٞم٦م ٘مٞمؼهـ(، خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ، حت200إٟمّم٤مرّي اًمرويٗمٕمّل اإلومري٘مّل)ت

ر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمتقزيع واًمٜمنم، اًمٜمح٤مس؛ ري٤مض قمٌد احلٛمٞمد ُمراد؛ حمٛمد ُمٓمٞمع، دار اًمٗمٙم

 -61م، قمدد إضمزاء: 0113 ,هـ 0316ؾمقري٤م، اًمٓمٌٕم٦م: إّومم،  –دُمِمؼ

٤ٌّميّن، أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت سمـ آدم،  ,01 إًم

 هـ(، صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم- 0361إؿم٘مقدرّي )ت 

ًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده، دار اإلُم٤مم قمكم سمـ أِّب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، ِن٩م اًمٌالهم٦م، مجع ا ,00

 , 0306ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ؾمٜم٦م اًمٓمٌع:  –إيران، ُمٓمٌٕم٦م: اًمٜمٝمْم٦م –ىمؿ ,اًمذظم٤مئر

 -3ش، قمدد إضمزاء: 0421
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اًم٤ٌمىمالين؛ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، اًم٘م٤ميض  ,06

هـ(، آٟمتّم٤مر ًمٚم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: د- حمٛمد قمّم٤مم اًم٘مْم٤مة، اًمٜم٤مذ: دار 314اعم٤مًمٙمل )ت 

ن، دار اسمـ طمزم  ,اًمٗمتح   م- 6110 ,هـ  0366 سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم –قَمًمَّ

هـ(، اجل٤مُمع  622اًمٌخ٤مرّي، حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مرّي اجلٕمٗمّل)ت  ,04

وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف = صحٞمح اًمٌخ٤مري، شمح: اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل

، قمدد هـ0366قق اًمٜمج٤مة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس، دار ـم

 -1إضمزاء: 

وين )ت  ,03 ٌَػْمُ هـ (، أصم٤مر اًم٤ٌمىمّٞم٦م قمـ 426اًمٌػموين؛ أسمق اًمرُي٤من حمٛمد سمـ أمحد اًم

 اًم٘مرون اخل٤مًمّٞم٦م، ]ـمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من[-

هـ(، ضم٤مُمع 621اًمؽمُمذي، أِّب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي ) ت ,02

اًمّمحٞمح= ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثًمن، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 –سمػموت  ,م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع0114 –هـ0314 ؾمٜم٦م اًمٓمٌع:

 -2ًمٌٜم٤من، قمدد إضمزاء: 

 611اًمدارُمل؛ أسمق ؾمٕمٞمد قمثًمن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمًجًت٤مين )ت  ,02

ـِ ؾَمِٕمِٞمٍد قَمغَم اعمَِرْيِزِّ اجْلَْٝمِٛملِّ اًمَٕمٜمِٞمدِ  َى قَمغَم ومِْٞمًَم  هـ(، َٟمْ٘مُض اإِلَُم٤مِم َأِِّب ؾَمِٕمِٞمٍد قُمْثًَمَن سْم  اوْمؽَمَ

َقاُِملُّ إصَمِري، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم  ,وضمّؾ  قمزّ  ,اهللِ  ـَ اًمتَّْقطِمٞمِد، حت٘مٞمؼ: َأسمُق قَم٤مِصؿ اًمِمَّ ُِم

 م- 6106 ,هـ 0344ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة 

اًمذهٌّل )ت اًمذهٌّل، ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ ىَم٤مْيًمز  ,02

: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اف وِّتري٩م: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، حت٘مٞمؼؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، إذ هـ(، 231
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ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م  –سمػموت ,ن ص٤مهمرضمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦ماًمٕمرىمًقد ، ُم٠مُمق

 م-0114 –هـ0304اًمت٤مؾمٕم٦م، ؾمٜم٦م 

اًمرازّي، ومخر اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم سمـ احلًـ سمـ قمكم  ,01

 هـ(، 212رّر اًمتٞمٛمّل اًمٌٙمرّي )تاًم٘م

  :46شمٗمًػم اًمرازّي )ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م(، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، قمدد إضمزاء - 

 -أؾم٤مس اًمت٘مديس، حت٘مٞمؼ: أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة 

اًم٤ًمقم٤ميت؛ أمحد سمـ قمٌد اًمرمح٤من، اًمٗمتح اًمرسم٤مين ًمؽمشمٞم٥م ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ  ,01

: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 6ـ أهار اًمٗمتح اًمرسم٤مين، ]ـمٌٕم٦مُمٕمف سمٚمقغ إُم٤مين ُمِ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين و

 اًمٕمرِّب[-

اًمًٕمدي؛ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس، شمقوٞمح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م  ,61

 اًمٜم٤مضمٞم٦م ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، أوقاء اًمًٚمػ- 

اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم هـ(،  100اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أِّب سمٙمر، ضمالل اًمديـ )ت ,60

اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًمٓمٌٕم٦م: 

 م- 0123 ,هـ0413

اًمِمٞمخ حمٛمد أُم٤من اجل٤مُمل، جمٛمقع رؾم٤مئؾ اجل٤مُمل، اًمرؾم٤مًم٦م إومم: اًمٕم٘مٞمدة  ,66

 اإلؾمالُمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م-

 أِّب اًمٓمؼمّد، أسمق اًمٗمْمؾ قمكم سمـ اًمِمٞمخ ريض اًمديـ أِّب اًمٜمٍم احلًـ سمـ اًمِمٞمخ ,64

د هـ(، آطمتج٤مج، شمٕمٚمٞمؼ وُمالطمٔم٤مت: اًمًٞمّ 231تقمكم اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ )

 ,ٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنمم، دار اًمٜمٕمًمن ًمٚم0122 , 0412حمٛمد سم٤مىمر اخلرؾم٤من، ؾمٜم٦م اًمٓمٌع: 

 -6اًمٜمجػ إذف، قمدد إضمزاء: 
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اًمٓمؼمّي، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمّي  ,63

: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُم١مؾم٦ًم ٘مٞمؼهـ(، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، حت 401)ت 

 -63م، قمدد إضمزاء:6111 ,هـ 0361اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إّومم،

هـ(، 321اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم؛ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اسمـ اًمٗمراء )ت  ,62

٤مذ: دار إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ٕظم٤ٌمر اًمّمٗم٤مت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ محد احلٛمقد اًمٜمجدي، اًمٜم

 اًمٙمقي٧م- –إيالف اًمدوًمٞم٦م 

اًم٘مرـمٌّل، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أِّب سمٙمر سمـ ومرج إٟمّم٤مرّي اخلزرضمّل  ,62

هـ(، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، شمح: أمحد اًمؼمدويّن وإسمراهٞمؿ 220ؿمٛمس اًمديـ )ت 

م، قمدد 0123 ,هـ 0413اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  –أـمٗمٞمش، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م

 -61 إضمزاء:

هـ(، اعمًٜمد  620ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمّي اًمٜمٞم٤ًمسمقرّي )ت  ,62

= صحٞمح ُمًٚمؿ، ()اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل

 -2سمػموت، قمدد إضمزاء:  –: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِّب٘مٞمؼحت

ّ٘م٤مف،  ,61 ًَّ ٜمِٞم٦َّم، إذاف وُمراضمٕم٦م قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ًَّ ٦ًم اًمدرر اًم ُم١مؾمَّ

http://www.dorar.net/art/483- 

 ُمريمز اًمٗمتقى: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمّٞم٦م: أدي٤من وومرق وُمذاه٥م- ]ُمقىمع اًمٙمؽموين[- ,61
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ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9ٕٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 

 احملتْٓات

 ٖ .................................................................................................. انًمـذيـــخ

 7 ...................................................................................................... رٕطـئخ
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 ٕٔ ................................................ !!!ٔرشٕٚش ٔجٓم ٔرمهٛذ رجسٛى(: ٕ) أسطٕرح
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 ٕٔ ................................................................................................... ـٔ
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 7ٔ ................................................................................................... ـٔ
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 8ٔ ................................................................................................... ـٖ

 9ٔ ................................................................................................... ـٗ
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ٕ- ................................................................................................... ٕٖ 

ٖ- ................................................................................................... ٕٖ 

ٗ- ................................................................................................... ٕٖ 

 ٖٕ ................................................................................................... ـ٘

 ٖٕ ................................................... !!!فقظ غانظ فٕٓ سأعّ، تؼٍٛ أدسكّ َيٍ :ثانثًا

 ٕٗ ................................................................................................. أقٕل
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 ٕٙ ................................................................................................. أٔنٗ

 7ٕ ................................................................................................. ثاَٛح

 7ٕ ................................................................................................. ثانثح
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 ٙ٘ ..................................................... اإلعاليّٛح انؼقٛذج: انفرٕٖ يشكض ـ د

 ٙ٘ ................................................... اإلعاليّٛح انؼقٛذج: انفرٕٖ يشكض ــ ْـ

 7٘ ..................................................... اإلعاليّٛح انؼقٛذج: انفرٕٖ يشكض ـ ٔ

 9٘ .................................................... ٔاألدػٛح األركاس: انفرٕٖ يشكض ـ ص

 ٓٙ .................................................... اإلعاليّٛح انؼقٛذج: انفرٕٖ يشكض ـ ح

 ٕٙ ..................................................... !!!َكشاء تشؼح ٔجشًٚح افرشاء: ساتًؼا

 ٖٙ .................................................. !!!األْيَزد ٔانشبة نهٕثُّٛخ دػٕح(: 9) أسطٕرح

 ٘ٙ ............................................................................................... أيٕس ُْا

 ٘ٙ ................................................................................................... ـٔ

 ٙٙ ................................................................................................... ـٕ

 7ٙ ................................................................................................... ـٖ

 7ٙ .................................................................................................. ـ ٗ

 8ٙ .................................................................................................. ـ ٘

 9ٙ ........................................................... !!!انٛمظخ فٙ رثّّ ٚزٖ(: ٓٔ) أسطٕرح

ًل  ّٔ  9ٙ ..................................................................................................... أ

 9ٙ ...................... انشؤٖ ِيٍ قغًٍٛ تٕجٕد ذًّٛٛح اتٍ ذغهٛى انكالو ِيٍ ٚظٓش: ٔأقٕل

 9ٙ .................................................................................. ٚقظح سؤٚا ـ ٔ

 7ٓ .................................................................................... َٕو سؤٚا ـ ٕ

 7ٓ .................................................................................................... :ثاًَٛا

 7ٓ ..................................................................................................... أـ

 7ٓ ..................................................................................................ـ  ب

 7ٔ ..................................................................................................ـ  جـ

 7ٔ ..................................................................................................... ثانثًا

ْؤَٚب(: ٔٔ) أسطٕرح انشََّجَزح...انفِْزَُخ انزُّ ْهُؼََٕخ َٔ ًَ  7ٕ ............................................... اْن



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9ٕٗ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 7ٖ ...................................................................................................ٔ أيش

 7ٗ ...................................................................................................ٕ أيش

ل ّٔ  7ٗ ................................................................................................ األ

 7ٗ ................................................................................................انثاَٙ

 7ٗ ............................................................................................... انثانث

 7ٗ ............................................................................................... انشاتغ

 7ٗ ...................................................................................................ٖ أيش

 7٘ ...................................................................................................ٗ أيش

 7٘ ...................................................................................................٘ أيش

 7ٙ ...................................................................................................ٙ أيش

 7ٙ ................................................................................. انطثش٘ ذفغٛش ـٔ

 7ٙ .................................................................................................. أـ

 7ٙ ...............................................................................................ـ  ب

 77 .............................................................................................. ـ جـ

 77 ................................................................................ انقشطثٙ ذفغٛش ـٕ

 78 .................................................................................................. أـ

 78 ...............................................................................................ـ  ب

 78 .............................................................................................. ـ جـ

 79 ................................................................................................ـ  د

 79 ...............................................................................................ـ  ْـ

 8ٓ ................................................................................ كثٛش اتٍ ذفغٛش ـٖ

 8ٔ .................................................................................................. :7أيش

 8ٔ ................................................................................................... ـٔ

 8ٔ ................................................................................................... ـٕ

 8ٕ ................................................................................................... ـٖ

 8ٕ ................................................................................................... ـٗ

 8ٕ ........................................................................ انشاص٘ ذفغٛش فٙ ـ ب

 8ٖ .................................................... ذفغٛشِ فٙ انشاص٘ انذٍٚ فخش قال ـ جـ

 8ٖ ................................................................................................... ـ٘

 8ٗ ................................................................................................... 8أيش

 8٘ ....................................................................................................ـ  أ

 8٘ ..................................................................................................ـ  ب

 8ٙ ..................................................................................................ـ  جـ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9ٕ٘) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 87 ...................................................................................................ـ  د

 88 .................................................................................................ـ   ْـ

 88 ........................................ !!!انًفمٕد ٔانزأٔٚم انذمٛمخ ثٍٛ انزةّ (: ٕٔ) أسطٕرح

 89 .................................................................................... خطٕاخ فٙ انكالو

 89 ................................................................................................... ـٔ

 89 ................................................................................................... ـٕ

 89 ................................................................................................... ـٖ

 89 ................................................................................................... ـٗ

 89 ................................................................................................... ـ٘

 89 ................................................................................................... ـٙ

 9ٓ ................................................................................................... ـ7

 9ٓ ................................................................................................... ـ8

 9ٓ ................................................................................................... ـ9

 9ٓ ................................................................................................. ـٓٔ

 9ٓ ................................................................................................. ـٔٔ

 9ٓ ................................................................................................. ـٕٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـٖٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـٗٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـ٘ٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـٙٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـ7ٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـ8ٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـ9ٔ

 9ٔ ................................................................................................. ـٕٓ

 9ٕ .................................................................................................. أـ

 9ٕ ...............................................................................................ـ  ب

 9ٕ .............................................................................................. ـ جـ

 9ٕ ................................................................................................ـ  د

 9ٖ ............................... !!!رًّٛٛخ ٚب فبفٓى غٛز ال انكٕاكت رأٖ ٕٚسف(: ٖٔ) أسطٕرح

 9ٖ ........................................................................................... خطٕاخ ُْا

 9ٖ ................................................................................................... ـٔ

 9ٖ ................................................................................................... ـٕ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (9ٕٙ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 9ٗ ................................................................................................... ـٖ

 9ٗ ................................................................................................... ـٗ

 9٘ ................................................................................................... ـ٘

 9ٙ ................................................................................................... ـٙ

 9ٙ .................................................................................................ـ  أ

 9ٙ ................................................................................................ـ  ـت

 9ٙ .............................................................................................. ـ جـ

 97 ................................................................................................ـ  د

 97 ................................................................................................... ـ7

 9ٙ .................................................................................................ـ  أ

 98 ................................................................................................ـ  تـ

 99 .............................................................................................. ـ جـ

 99 ................................................................................................ـ  د

 99 ................................................................................................... ـ8

 9ٙ .................................................................................................ـ  أ

 ٓٓٔ ..............................................................................................ـ  تـ

 ٔٓٔ ............................................................................................ ـ جـ

 ٔٓٔ ..............................................................................................ـ  د

 ٔٓٔ ................................................................................................. ـ9

 9ٙ .................................................................................................ـ  أ

 ٕٓٔ ..............................................................................................ـ  تـ

 ٕٓٔ ............................................................................................ ـ جـ

 ٕٓٔ ..............................................................................................ـ  د

 ٖٓٔ ............................................................................................... ـٓٔ

 ٖٓٔ ................................................................................................ أـ

 ٖٓٔ ..............................................................................................ـ  تـ

 ٖٓٔ ............................................................................................ ـ جـ

 ٖٓٔ ............................................................................................... دـ

 ٖٓٔ .............................................................................................ـ  ْـ

ٔ- .............................................................................................. ٔٓٗ 

 ٗٓٔ ............................................................................................. ـ ص

ْؤَٚب ئثزاْٛى َصذَّقْ  لَذْ (: ٗٔ) أسطٕرح  ٘ٓٔ .................. !!انزؤٚب؟ انزًّٛٛخ صّذقَ  فٓم.. انزُّ

 ٘ٓٔ ................................................................................................... أـ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (97ٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٘ٓٔ .................................................................................................ـ  تـ

 ٙٓٔ ................................................................................................ـ  جـ

 7ٓٔ .................................................................................................ـ  د

ْؤَٚب َرُسٕنَُّ  هللاُ  َصَذقَ  نَمَذْ (: ٘ٔ) أسطٕرح  7ٓٔ .............. !!شَٛخّ؟ األيَزدُ  َصَذقَ  فٓم.. انزُّ

 7ٓٔ ..................................................................................................ـ  أ

 7ٓٔ ................................................................................................ـ  ب

 8ٓٔ ................................................................................................ـ  جـ

 8ٓٔ .................................................................................................ـ  د

ٙ   األَجٛبء رؤٚب(: ٙٔ) أسطٕرح د  9ٓٔ .............. !!نزسٕنّ؟ انمطط انشبة أٔدٗ فٓم.. َٔ

 9ٓٔ ................................................................. ٕٚعف عٕسج :انطثش٘ ذفغٛش ـٔ

 9ٓٔ ............................................... األراٌ :انثخاس٘ ٔأًٚضا انٕضٕء؛ :انثخاس٘ ـٕ

 9ٓٔ ................................................ انٕدٙ تذء :انثخاس٘ ٔأًٚضا اإلًٚاٌ؛ :يغهى ـٖ

ٍُ  انٛمٍٛ ػهىُ  األيزدُ  فٓم.. لهجّ ُٚبو ال: 7ٔأسطٕرح  ٓٔٔ ........ !!انٛمٍٛ؟ ٔدكُّ  انٛمٍٛ ٔػٛ

 ٓٔٔ ............................................................................... انًُاقة :انثخاس٘ ـٔ

 ٔٔٔ ............................................................................... انًُاقة :انثخاس٘ ـٕ

 ٔٔٔ ....................................................... انٕضٕء :انثخاس٘ األراٌ؛ :انثخاس٘  ـٖ

 ٕٔٔ ........................................................................... انًغافش صالج :يغهى ـٗ

 ٖٔٔ ............................................................................. انٕضٕء :انثخاس٘ ـ٘

ْؤَٚب(: 8ٔ) أسطٕرح بِدلَخُ  انزُّ ْجخِ  كفَهَكِ  انصَّ  ٖٔٔ ...................... !!األيزد؟ رثّكى فأٍٚ.. انصُّ

 ٖٔٔ ....................................................................... انؼهق :انرفغٛش :انثخاس٘ ـٔ

 ٖٔٔ .................................................... ...انٕدٙ تذء :انثخاس٘ اإلًٚاٌ، :يغهى ـٕ

 ٗٔٔ ....................................................................... انؼهق :انرفغٛش :انثخاس٘ ـٖ

 ٘ٔٔ ................................................................................ انرؼثٛش :انثخاس٘ ـٗ

ى أٍٚ(: 9ٔ) أسطٕرح  ٔآنّ ػهّٛ هللا صهّٗ]انزسٕل ٔرأٔٚم رصذٚك ِيٍ انَُْؼهٍٛ أثٕ رثُّٓ

 ٙٔٔ .............................................................................................. !!؟[ٔسهّى

 ٙٔٔ ................................................................................ انرؼثٛش :انثخاس٘ ـٔ

 7ٔٔ ................................................................................ األراٌ :انثخاس٘ ـٕ

 8ٔٔ ................................... (َُّغٛرٓا ٔإَّٙ) ِيٍ نهًقصٕد  انًقاو فٙ ذفغٛشاٌ ٕٚجذ

ل انرفغٛش ّٔ  8ٔٔ ................................................................................. األ

 9ٔٔ .................................................................................... انثاَٙ انرفغٛش

 9ٔٔ ................................................................................ انرؼثٛش :انثخاس٘ ـٖ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (98ٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٕٓٔ ...................................................................................... انشؤٚا يغهى ـٗ

 ٕٔٔ ..................................................................................................ـ  أ

 ٕٓٔ .................................................................................................ـ  تـ

 ٕٓٔ ................................................................................................ـ  جـ

 ٕٓٔ .................................................................................................ـ  د

 ٕٓٔ ................................................................................ انرؼثٛش :انثخاس٘ ـ٘

 ٕٔٔ ............................................................................. انًغاص٘ :انثخاس٘ ـٙ

 ٖٕٔ ..... !!!ثصٕررّ ٔال ثّ ٚزًثّم ال انشٛطبٌ فاٌ رآِ فمذ انًُبو فٙ هللا رأٖ َيٍ(: ٕٓ)سطٕرحأ

 ٖٕٔ ................................................................................ انرؼثٛش :انثخاس٘ ـٔ

 ٖٕٔ ..................................................................................... انشؤٚا :يغهى ـٕ

 ٖٕٔ ..................................................................................... انشؤٚا :يغهى ـٖ

 ٖٕٔ ...................................................................................... ُخطُٕاخ ُْا

 ٖٕٔ ............................................................................................... -أ

 ٖٕٔ ............................................................................................. -ب

 ٖٕٔ ............................................................................................. -جـ

 ٖٕٔ ............................................................................................... -د

 ٖٕٔ ............................................................................................. -ْـ

ٔ- .............................................................................................. ٕٔٗ 

 ٕٗٔ .............................................................................................. -ص

 ٕٗٔ ...........................................................................................ـ ٔ

 ٕ٘ٔ ...........................................................................................ـ ٕ

 ٕ٘ٔ .............................................................................................. -ح

ّٓذ األيَزد(: ٕٔ) أسطٕرح ًَ راء انَؼٍٛ ٔػالج نهذّجبل ُٚ ْٕ  ٕٙٔ ..............................!!!انَؼ

 7ٕٔ ............................................................................ ...انرٕدٛذ :انثخاس٘ ـٔ

 7ٕٔ ............................................................................ ...انرٕدٛذ :انثخاس٘ ـٕ

 8ٕٔ ..................... !!!اْنفِْزَٚخَ  هللاِ  َػهَٗ أَْػظَىَ  لَذْ  رًّٛٛخ اثٍ: انًإيٍُٛ اُوّ (: ٕٕ) أسطٕرح

 9ٕٔ .....................................................................................................ـ ٔ

 ٖٓٔ ......................................................................... [ػُٓا للا سضٙ] قَانَدْ  ـٕ

 ٖٓٔ ......................................................................... [ػُٓا للا سضٙ] قَانَدْ  ـٖ

 ٖٓٔ ...................... !!!ُصزاًدب ثَٕاًدب كفًزا ٔأئًزَّ َفَسّ َُٚكفِّز رًّٛٛخ اثٍ(: ٖٕ) أسطٕرح

 ٖٓٔ ........................................................................................ ذًّٛٛح اتٍ قال

 ٖٔٔ ...................................................................................... ذؼهٛقاخ ُْا



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (99ٕ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ل ّٔ  ٖٔٔ .......................................................................................... األ

 ٕٖٔ .......................................................................................... انثاَٙ

 ٕٖٔ .......................................................................................... انثانث

 ٖٖٔ .................. !!!انزًّٛٛخ يبرلخ ٔرذنٛس.. األئًخ ثاجًبع انؼٍٛ رؤٚخ(: ٕٗ) أسطٕرح

 ٖٖٔ ............................................................................................. ذًّٛٛح قال

 7ٖٔ ..................................................................................................ـ  أ

 7ٖٔ ......................................................................... (ذًّٛٛح اتٍ قال ثى) ـ ب

 8ٖٔ .................................................................................................. أقٕل

 8ٖٔ ............................................................................................ٔ ذؼهٛق

 8ٖٔ ............................................................................................ٕ ذؼهٛق

 9ٖٔ .......................... !!األيزد؟ ٔانزةّ .. انٛمظخ انُٕو أٔ ٚمظخ أٔ َٕو(: ٕ٘) أسطٕرح

 9ٖٔ ...................................................................................... ذًّٛٛح اتٍ قال أـ

 ٔٗٔ ............................................................................. ذًّٛٛح انشٛخ قال ثى ـ ب

 ٖٗٔ ..................... !!!ثبنجسذ ٔال ثبنزٔح ال!!! ثبنُٕو اإلسزاء: رًّٛٛخ اثٍ: ٕٙأسطٕرح

 ٖٗٔ ...............................................................................................ٔ يقطغ

 ٖٗٔ ................................................................................ ذؼهٛقاخ ُْا أقٕل

ل ّٔ  ٖٗٔ .......................................................................................... األ

 ٗٗٔ .......................................................................................... انثاَٙ

 ٗٗٔ .......................................................................................... انثانث

 ٘ٗٔ .......................................................................................... انشاتغ

 ٙٗٔ ...............................................................................................ٕ يقطغ

 7ٗٔ ................................................................................................. ـٔ

 7ٗٔ ................................................................................................. ـٕ

 7ٗٔ ................................................................................................. ـٖ

 8ٗٔ ...............................................................................................ٖ يقطغ

 9ٗٔ ........................................................................ خطٕاخ فٙ كالو: أقٕل

 9ٗٔ ..............................................................................................ـ ٔ

 9ٗٔ ..............................................................................................ـ ٕ

 9ٗٔ ..............................................................................................ـ ٖ

 9ٗٔ ..............................................................................................ـ ٗ

 ٓ٘ٔ ........................................................................................... ـ أ

 ٓ٘ٔ ......................................................................................... ـ ب



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٓٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٓ٘ٔ .........................................................................................ـ  جـ

 ٔ٘ٔ ..............................................................................................ـ ٘

 ٔ٘ٔ ...............................................................................................ٗ يقطغ

 ٔ٘ٔ ............................................................................................... أقٕل

 ٔ٘ٔ ..............................................................................................ـ ٔ

 ٕ٘ٔ ..............................................................................................ـ ٕ

 ٕ٘ٔ ..............................................................................................ـ ٖ

ُْجَهٙ(: 7ٕ) أسطٕرح  ٖ٘ٔ .................................... !!!َُٚفٙ انزًّٛٛخ ٔيذْت...ُٚثجِذ انذ

ًل  ّٔ  ٖ٘ٔ .................................................................................. خطٕاخ ُْا :أ

 ٖ٘ٔ ..................................................................................................ـ  أ

 ٖ٘ٔ ................................................................................................ـ  ب

 ٖ٘ٔ ................................................................................................ـ  جـ

 ٖ٘ٔ .................................................................................................ـ  د

 ٖ٘ٔ ................................................................................................ـ  ْـ

 ٗ٘ٔ .................................................................................................ـ  ٔ

 ٗ٘ٔ .................................................................................................ـ  ص

 ٗ٘ٔ ................................................................................................ ـ ح

 ٗ٘ٔ ................................................................................................ـ  ٘

 ٘٘ٔ ................................................................................................ـ  ك

 ٘٘ٔ .................................................................................................ـ  ل

 ٘٘ٔ ................................................................................................... ثاَٛا

 7٘ٔ ................................................................................................... ثانثًا

 ٓٙٔ .................................................................................................. أقٕل

 ٓٙٔ ................................................................................................. ـٔ

 ٓٙٔ ................................................................................................. ـٕ

 ٔٙٔ ................................................................................................. ـٖ

 ٔٙٔ ................................................................................................. ـٗ

 ٔٙٔ ................................................................................................. ساتًؼا

 ٕٙٔ ............................................................. انذُثهٙ ٚؼهٗ أتٕ انقاضٙ قال ـ أ

 ٕٙٔ .................................................... انصغٛش انجايغ صذٛخ فٙ األنثاَٙ ـ ب

 ٖٙٔ ...................................................................... دُثم تٍ أدًذ اإلياو ـ جـ

 ٗٙٔ ........................................................................... خطٕاخ فٙ انكالو

 ٗٙٔ ...........................................................................................ـ ٔ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٔٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٗٙٔ ...........................................................................................ـ ٕ

 ٘ٙٔ ...........................................................................................ـ ٖ

 ٘ٙٔ ...........................................................................................ـ ٗ

 ٘ٙٔ ....................................................................................... (أ)

 ٘ٙٔ ..................................................................................... (ب)

 ٙٙٔ ...........................................................................................ـ ٘

 ٙٙٔ ...........................................................................................ـ ٙ

 ٙٙٔ ...........................................................................................ـ 7

 7ٙٔ ................... !!انزاس٘؟ ٔانفخز رًّٛٛخ اثٍ...انثزٚب ٔأٍٚ انثزٖ أٍٚ(: 8ٕ) أسطٕرح

 7ٙٔ ................................................................................. خطٕذٍٛ فٙ انكالو

 7ٙٔ .................................................... انشاص٘ نهفخش انرقذٚظ أعاط: ٔانخطٕج

 8ٙٔ .......... ٔانذٛض انجغًٛح ػٍ يُّضِ ذؼـانٗ أَّّ ػهٗ انذانح انذلئم فٙ: األٔل انقغى

 7ٓٔ ........................................................................................... (أ)

 7ٓٔ ......................................................................................... (ب)

 79ٔ .................................................. (انرقذٚظ أعاط كراب يٍ) انثاَٙ انقغى

 8ٓٔ ................................................. (انرقذٚظ أعاط كراب يٍ) انثانث انقغى

 8ٓٔ ............................. {صٕسج أدغٍ فٙ ستّٙ سأٚد} ػثاط اتٍ خثش: ٕانخطٕج

ل األيش ّٔ  8ٔٔ ................................................................................... األ

 8ٕٔ ................................................................................... انثاَٙ األيش

ل انخثش ّٔ  8ٖٔ ................................................................................ األ

 8٘ٔ ............................................................................... انثاَٙ انخثش

 8٘ٔ ............................................................................... انثانث انخثش

ل ّٔ ل انرأٔٚم] األ ّٔ  8٘ٔ ................................................................... [األ

 8ٙٔ ........................................................................... انثاَٙ انرأٔٚم

 8ٙٔ ............................................................................... انشاتغ انخثش

 87ٔ ......................................................................................... أـ

ل ّٔ  87ٔ ................................................................................. األ

 88ٔ ................................................................................. انثاَٙ

 88ٔ ......................................................................................ـ  ب

 88ٔ ................................................................................. األٔل

 88ٔ ................................................................................. انثاَٙ

 89ٔ .................................................................................انثانث

 89ٔ ............................................................................. انخايظ انخثش



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٕٖٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

ل ّٔ  89ٔ .................................................................................... األ

 89ٔ .................................................................................... انثاَٙ

ل ّٕ  9ٓٔ ..................................................................................... أق

 9ٓٔ .....................................................................................ـ ٔ

 9ٓٔ .....................................................................................ـ ٕ

 9ٔٔ .....................................................................................ـ ٖ

 9ٔٔ .....................................................................................ـ ٗ

 9ٕٔ .....................................................................................ـ ٘

 9ٖٔ .....................................................................................ـ ٙ

 9ٖٔ ................................................................................... أـ

 9ٗٔ ................................................................................ـ  ب

 9ٗٔ ................................................................................ـ  جـ

 9٘ٔ ................................................................................. ـ د

 9ٙٔ ................................................................................ـ  ْـ

 9ٙٔ ....................................................................................ـ  7

 99ٔ ............... {!!!انؼٍٛ رؤٚخ إلثجبد ٚمبل يب أثهَغ} ثـ َٚسزِذلّ  رًّٛٛخ اثٍ(: 9ٕ) أسطٕرح

ل انٕجّ ّٔ  99ٔ ......................................................................................... األ

 ٕٓٓ ......................................................................................... انثاَٙ انٕجّ

 ٕٓٓ ................................................................................................. ـٔ

 ٕٓٓ ................................................................................................. ـٕ

 ٕٔٓ ........................................................................................ انثانث انٕجّ

 ٕٔٓ ..................................................................................................ـ  أ

 ٕٕٓ ................................................................................................ـ  ب

 ٕٕٓ ................................................................................................ـ  جـ

 ٕٕٓ .................................................................................................ـ  د

 ٖٕٓ ................................................................................................ـ  ْـ

 ٖٕٓ ........................................................................................ انشاتغ انٕجّ

 ٖٕٓ ...................................................................................... انخايظ انٕجّ

ذ رًٛٛخ اثٍ(: ٖٓ) أسطٕرح ذ ٚإكِّ  ٕٗٓ ............................... !!!ُُٚكزٌٔ ٔأرجبػّ.. ٔٚإكِّ

ل ّٔ  ٕٗٓ ................................................................................................... أ

 ٕٗٓ ..................................................................................................ـ  أ

 ٕٗٓ ................................................................................................ـ  ب



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٖٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٕ٘ٓ ................................................................................................ـ  جـ

 ٕ٘ٓ ................................................................................................... ثاًَٛا

 ٕٙٓ ................................................................................................. ـٔ

 ٕٙٓ ................................................................................................. ـٕ

 ٕٙٓ ................................................................................................. ـٖ

 ٕٙٓ ................................................................................................. ـٗ

 7ٕٓ ................................................................................................. ـ٘

 7ٕٓ ................................................................................................. ـٙ

 8ٕٓ ................................................................................................... ثانثا

 8ٕٓ ................................................................................................. ساتًؼا

ر.. يّزرٍٛ رثّّ رأٖ(: ٖٔ) أسطٕرح َٕ  9ٕٓ ................... !!!ٔانسًبّٔٚخ األرظّٛخ انزةّ  ُص

 9ٕٓ ................................................................................... خطٕاخ ُْا أقٕل

 9ٕٓ ..........................................................................................ـ ٔخطٕج

 ٕٓٔ ..........................................................................................ـ ٕخطٕج

 ٕٓٔ .......................................................................................... -ٖخطٕج

 ٕٓٔ ..........................................................................................ـ ٗخطٕج

 ٕٔٔ ..........................................................................................ـ ٘خطٕج

 ٕٔٔ .............................................................................................. (أ)

 ٕٔٔ ............................................................................................ (ب)

 ٕٔٔ .......................................................................................... -ٙخطٕج

 ٕٕٔ ..........................................................................................ـ 7خطٕج

 ٕٕٔ ...............................................................................................ـ  أ

 ٕٕٔ .............................................................................................ـ  ب

 ٖٕٔ ............................................................................................ ـ جـ

(ٔ) ......................................................................................... ٕٔٗ 

(ٕ) ......................................................................................... ٕٔٗ 

(ٖ) ......................................................................................... ٕٔٗ 

(ٗ) ......................................................................................... ٕٔٗ 

(٘) ......................................................................................... ٕٔٗ 

(ٙ) ......................................................................................... ٕٔٗ 

(7) ......................................................................................... ٕٔ٘ 

(8) ......................................................................................... ٕٔ٘ 

(9) ......................................................................................... ٕٔ٘ 



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٗٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

(ٔٓ) ....................................................................................... ٕٔ٘ 

 ٕٙٔ ..............................................................................................ـ  د

 8ٕٔ .............................................................................................ـ  ْـ

 9ٕٔ ..............................................................................................ـ  ٔ

 9ٕٔ ............................................................................................. ـ ص

 9ٕٔ .............................................................................................ـ  ح

 ٕٕٓ ....................................................................................... :أقٕل

 ٕٕٓ ........................................................................................ـ ٔ

 ٕٕٓ ........................................................................................ـ ٕ

 ٕٕٔ ........................................................................................ـ ٖ

 ٕٕٔ ........................................................................................ـ ٗ

 ٕٕٔ ............................................................................................. -8خطٕج

 ٕٕٔ ..................................................................................................ـ  أ

 ٕٕٔ ................................................................................................ـ  ب

 ٕٕٕ ................................................................................................ـ  جـ

 ٕٕٕ .................................................................................................ـ  د

 ٕٕٕ ................................................................................................ـ  ْـ

 ٖٕٕ .................................................................................................ـ  ٔ

نِكَ  فِٙ رَْذَدطُ : لبل.. جبْم أجٓم يٍ ثبطم أثطم(: ٕٖ) أسطٕرح ْٕ  ٖٕٕ .................. !!!ثَ

 ٕٕٗ .................................................................................. يقاطغ فٙ ٔانكالو

 ٕٕٗ ..........................................................................................ٔ انًقطغ

 ٕٕٙ ..........................................................................................ٕ انًقطغ

 7ٕٕ ..........................................................................................ٖ انًقطغ

 9ٕٕ ..........................................................................................ٗ انًقطغ

ًل  ّٔ  ٖٕٓ .............................................................................................أ

 ٖٕٓ ............................................................................................ ثاًَٛا

 ٕٖٕ ....................................................................................... :أقٕل

(ٔ) ...................................................................................... ٕٖٕ 

(ٕ) ...................................................................................... ٕٖٕ 

(ٖ) ...................................................................................... ٕٖٖ 

(ٗ) ...................................................................................... ٕٖٖ 

(٘) ...................................................................................... ٕٖٗ 

 ٖٕٗ ............................................................................................. ثانثًا



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖ٘ٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 7ٖٕ ........................................................................................... ساتًؼا

 ٕٓٗ .......................................................................................... خايًغا

 ٕٔٗ ..........................................................................................٘ انًقطغ

ا ًً  ٕٕٗ ................................................................ أقٕل للا ػهٗ انرٕكم تؼذ دائ

ًل  ّٔ  ٕٕٗ .............................................................................................أ

 ٖٕٗ ............................................................................................ ثاًَٛا

 ٕٗٗ ...........................................................................................ـ ٔ

 ٕٗٗ ...........................................................................................ـ ٕ

 ٕٗٗ ...........................................................................................ـ ٖ

 ٕٗٗ ...........................................................................................ـ ٗ

 ٕٗٗ ...........................................................................................ـ ٘

 ٕ٘ٗ ............................................................................................. ثانثًا

 ٕ٘ٗ ........................................................................................... ساتًؼا

(ٔ) ......................................................................................... ٕٗ٘ 

(ٕ) ......................................................................................... ٕٗ٘ 

(ٖ) ......................................................................................... ٕٗٙ 

(ٗ) ......................................................................................... ٕٗٙ 

(٘) ......................................................................................... ٕٗ7 

(ٙ) ......................................................................................... ٕٗ7 

(7) ......................................................................................... ٕٗ7 

(8) ......................................................................................... ٕٗ7 

 8ٕٗ ..........................................................................................ٙ انًقطغ

 9ٕٗ ............................................................................................... أقٕل

(ٔ) ......................................................................................... ٕٗ9 

(ٕ) ......................................................................................... ٕٗ9 

 9ٕٗ ....................................................................................... (أ)

 ٕٓ٘ ..................................................................................... (ب)

(ٖ) ......................................................................................... ٕ٘ٓ 

 ٕٓ٘ ............................................................................................ ثاًَٛا

(ٔ) ......................................................................................... ٕ٘ٓ 

(ٕ) ......................................................................................... ٕ٘ٓ 

(ٖ) ......................................................................................... ٕ٘ٔ 

 ٕٕ٘ ............................................................................................. ثانثًا



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (ٖٙٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٕٕ٘ ...........................................................................................ـ ٔ

 ٕٕ٘ ...........................................................................................ـ ٕ

 ٕٕ٘ ...........................................................................................ـ ٖ

 ٖٕ٘ ........................................................................................... ساتًؼا

(ٔ) ......................................................................................... ٕٖ٘ 

(ٕ) ......................................................................................... ٕٖ٘ 

(ٖ) ......................................................................................... ٕ٘ٗ 

(ٗ) ......................................................................................... ٕ٘ٗ 

(٘) ......................................................................................... ٕ٘ٗ 

(ٙ) ......................................................................................... ٕ٘ٗ 

(7) ......................................................................................... ٕ٘ٗ 

(8) ......................................................................................... ٕ٘ٗ 

 ٕٗ٘ .......................................................................................... خايًغا

 ٕٗ٘ ............................................................................................ أـ

 ٕ٘٘ ......................................................................................... ـ ب

 ٕ٘٘ .........................................................................................ـ  جـ

 ٕ٘٘ .......................................................................................... عادًعا

 ٕ٘٘ ...........................................................................................ـ ٔ

 ٕ٘٘ ...........................................................................................ـ ٕ

 ٕٙ٘ ...........................................................................................ـ ٖ

 8ٕ٘ ...........................................................................................ـ ٗ

 8ٕ٘ ...........................................................................................ـ ٘

 8ٕ٘ ........................................................................................... عاتًؼا

 9ٕ٘ ......................................................................................... خطٕاخ ُْا

 9ٕ٘ ................................................................................................. ـٔ

 9ٕ٘ ................................................................................................. ـٕ

 ٕٓٙ ................................................................................................. ـٖ

 ٕٓٙ ................................................................................................. ـٗ

 ٕٔٙ .......................................................................................... 7انًقطغ

 ٕٕٙ ............................................................................................ أقٕل

 ٕٕٙ ...........................................................................................ـ ٔ

 ٖٕٙ ...........................................................................................ـ ٕ

 ٖٕٙ ...........................................................................................ـ ٖ



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (7ٖٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 ٕٗٙ ...........................................................................................ـ ٗ

 ٕٗٙ ...........................................................................................ـ ٘

 ٕٗٙ ...........................................................................................ـ ٙ

 ٕ٘ٙ .......................................................................................... 8انًقطغ

 ٕٙٙ .......................................................................................... 9انًقطغ

ِّ  أْمُ (: ٖٖ) أسطٕرح ِٙ  انزُشٚ  7ٕٙ ............... !!!انزًّٛٛخ انجسىِ  ئثجبد ٔأْمُ .. انجسى َٔف

 7ٕٙ .............................................................................................ٔ انًقطغ

 7ٕٙ ................................................................................................. ـٔ

 8ٕٙ ................................................................................................. ـٕ

 8ٕٙ ................................................................................................. ـٖ

 9ٕٙ .............................................................................................ٕ انًقطغ

 7ٕٓ ............... !!!دٕنٓب رذٔر انشًس.. ثبثزخ يسطّذخ األرض: داػش(: ٖٗ) أسطٕرح

ًل  ّٔ  7ٕٓ ................................................................................................... أ

 7ٕٓ ................................................................................................. ـٔ

 7ٕٓ ................................................................................................. ـٕ

 7ٕٓ ................................................................................................. ـٖ

 7ٕٓ ................................................................................................. ـٗ

 7ٕٔ ................................................................................................. ـ٘

 7ٕٗ ................................................................................................. ـٙ

 7ٕٗ ................................................................................................... ثاًَٛا

 7ٕٗ ................................................................................................. ـٔ

 7ٕ٘ ................................................................................................. ـٕ

 77ٕ ................................................................................................. ـٖ

 78ٕ ................................................................................................. ـٗ

 8ٕٓ ................................................................................................. ـ٘

 8ٕٓ ................................................................................................ أـ

 8ٕٔ .............................................................................................ـ  ب

 8ٕٕ ............................................................................................ ـ جـ

 8ٖٕ ................................................................................................. ـٙ

 8ٕٗ .................................................................................. ٔانًزاجغ انًصبدر

 89ٕ ............................................................................................. انًذزٕٚبد



ٛمل إؾمُٓمقري ًْ  (8ٖٓ) .............................................................وىَمَٗم٤مت ُمع---- شَمْقطمٞمد اسمـ شَمْٞمِٛمّٞم٦م اجِل

 


