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 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

مة  مؼدِّ

، وعذ آله وصحبه ومن رشول اهللوالصالة والسالم عذ  ،احلؿد هلل

 ، أما بعد:وااله

رشالة )مػقد ادستػقد  هللُ تعاىل لـا حتؼقق وضباعة وكرشبعد أْن يَّسر اف

اب، ورشالَتي )الدالئل  يف كػر تارك التوحقد( لؾشقخ حمؿد بن عبد الوهر

ينان( لؾشقخ شؾقنان بن يف حؽم مواالة أهل اإلرشاك، وأوثق ُعرى اإل

دين، والرد   اهلل حلزب االكتصارُ )؛ اخسكا رشالة عبد اهلل  عذ ادوحِّ

شالَة الثالثة  نْي طَ بُ  أبا اهلل عبد لؾشقخ (ادرشكني عن ادجادل لتؽوَن الرِّ

عوة الـرجدية )عؾقفم رمحُة اهلل(.ْن شؾسؾة رشائل التوحقد مِ   ألئؿة الدر

ةشائل الرر  نَ االكتصار التي بني أيديـا مِ  ورشالةُ  يف توحقد  ادفؿر

س اهلل روحه( فا صاحبُ َدبرَجفا  ،لوهقةاألُ  وافقة، بنير فقفا  مةٍ بؿؼدِّ )قدر

الطاغوت، وبالتايل معـى كؾؿة التوحقد )ال إله إال واإلله ومعـى العبادة 

مةَ بَ أتْ فا، ثم اهلل( وحؼقؼتِ  فصول، ردر يف األول مـفا عذ َمْن  بسترةِ  َع ادؼدِّ

الثاين  وكبره يف الػصلاألموات واالشتغاثة هبم لقس برشك،  زعَم أنر دعاءَ 

ألمهقة معرفة حدود ما أكزل اهلل عذ رشوله من األشناء، وخاصًة معرفة 

                                 
مة أبو عبد هو  (1) محن بن عبد العزيز أبا ُبَطنْي العائذي الـرجدي، ادولود شـة الشقخ العالر محن عبد اهلل بن عبد الرر الرر

ياض يف هضبة كجد يف اجلزيرة العربقة، وادتوىف شـة  1111 هـ يف بؾدة روضة شدير الواقعة صنال غرب مديـة الرِّ

 .هـ )رمحه اهلل وأشؽـه فسقح جـراته( 1121
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 :(اهلل رمحف) سمٓملم أسم٤م اهلل قمبد اًمِمٞمخ ىم٤مل
 

 

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ

 أٟمٗمسٜم٤م رشور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمستٖمٗمره، وٟمستٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد

 ،ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 دهقمب حمٛمداً  أن   وأؿمٝمد ًمف، رشيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أنْ  وأؿمٝمد

 . يمثػما شمسٚمٞمامً  صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ ورؾمقًمف،

  :سمٕمد أُم٤م

ـ   ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وم٘مد ٟمَس  اْْلِ ٓ   َواْْلِ  ومٚمام   ،{ًمَِٞمْٕمُبُدونِ  إِ

 ًمف ٜم٤مظمٚم٘مَ  سمام آقمتٜم٤مء قمٚمٞمٜم٤م وضم٥َم ؛ ًمٕمب٤مدشمف ٜم٤مظمٚم٘مَ  إٟمام أٟم ف ؾمبح٤مٟمف اهلل ٛمٜم٤مأقمٚمَ 

  .وقمٛمالً  قمٚمامً 

٤َم ٤ميَ } :شمٕم٤ممم وىم٤مل ِذي َرسم ُٙمؿُ  اقْمُبُدواْ  اًمٜم ٤مُس  َأهيه ـَ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًم  ِذي  ُِمـ َواًم 

يُمقاْ  َوَٓ  اهللَ َواقْمُبُدواْ }: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،{شَمت ُ٘مقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  ىَمْبِٚمُٙمؿْ   ،{ؿَمْٞمًئ٤م سمِفِ  شُمنْمِ

ـُ  ىم٤مل  ،سم٤مًمٕمب٤مدة إُمر ُمـ اًم٘مرآن ذم ُم٤م يمؾه : (قمٜمٝمام اهلل ريض) قمب٤مس اسم

 .اًمتقطمٞمد فسم وم٤معمراد

 ُِمـ ىَمْبِٚمَؽ  ُِمـ َأْرؾَمْٚمٜم٤َم َوَُم٤م} :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اًمرؾمؾ مجٞمع اهلل أرؾمَؾ  وسمذًمَؽ 

ؾُمقلٍ  ٓ   ر  فُ  إًَِمْٞمفِ  ُٟمقطِمل إِ ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأٟم   َواؾْم٠َمْل }: شمٕم٤ممم وىم٤مل، {وَم٤مقْمُبُدونِ  َأَٟم٤م إِ

ـْ  ؾُمِٚمٜم٤َم ُِمـ ىَمْبِٚمَؽ  ُِمـ َأْرؾَمْٚمٜم٤َم َُم ـِ  ُدونِ  ُِمـ َأضَمَٕمْٚمٜم٤َم ره مْحَ  ،{ُيْٕمَبُدونَ  آِِل٦َمً  اًمر 



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 ُمـ ًمٙمؿ ُم٤م اهلل اقمبدوا): ي٘مقل أنْ  ىمقُمف أؾمامعَ  سمف عُ ي٘مرَ  ُم٤م ُل أو   رؾمقلٍ  ويمؾه 

 .(همػمه إًمف

٦مٍ  يُمؾ   ذِم  سَمَٕمْثٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ } :شمٕم٤ممم وىم٤مل ؾُمقًٓ  ُأُم   َواضْمَتٜمُِبقاْ اهللَ  اقْمُبُدواْ  َأنِ  ر 

 اهلل دون ـْ ُمِ  بدَ قمُ  ُم٤م يمؾه : اعمٗمرسيـ ـَ ُمِ  واطمد وهمػمُ  ُم٤مًمؽ ىم٤مل ،{اًمٓم ٤مهُمقَت 

ـُ  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وىم٤مل ،ـم٤مهمقت ومٝمق  :(قمٜمٝمؿ اهلل ريض) قمب٤مس واسم

 .اًمِمٞمٓم٤من :اًمٓم٤مهمقت

ـُ  ىم٤مل  يِمٛمؾ وم٢مٟمف ،اً ضمد ىمقي اًمِمٞمٓم٤من إٟمف اًمٓم٤مهمقت ذم ىمقًمف :يمثػم اسم

 إًمٞمٝم٤م واًمتح٤ميمؿ إوصم٤من قمب٤مدة ـْ ُمِ  اْل٤مهٚمٞم٦م، أهؾ قمٚمٞمف يم٤من رشر  يمؾ

ـْ }: ىمقًمف قمغم هُ رَ يمَ ذَ  ..٤مهب وآؾمتٜمّم٤مر  {سم٤ِمهلل َوُي١ْمُِمـ سم٤ِمًمٓم ٤مهُمقِت  َيْٙمُٗمرْ  وَمَٛم

 .أي٦م

: اًمٚمٖم٦م أهؾ ومج٤مهػم واًمٙمس٤مئل قمبٞمدة وأسمق اًمٚمٞم٨م ىم٤مل: اًمٜمقوي ىم٤ملو

  .اهلل دون ـْ ُمِ  بدقمُ  ُم٤م يمؾ :اًمٓم٤مهمقت

 ذم رأس ويمؾ واًمِمٞمٓم٤من، اًمٙم٤مهـ: اًمٓم٤مهمقت: اْلقهري وىم٤مل

 .اًمْمالًم٦م

 اهلل سمٕمب٤مدة إُمر ـَ ُمِ – اًم٘مرآن آي ـْ ُمِ  وٟمحقه٤م أي٤مت هذه ٜمتفشمْمٛم   وُم٤م

 . اهلل إٓ إًمف ٓ ُمٕمٜمك هق –همػمه قمب٤مدة قمـ واًمٜمٝمل ًمف رشيؽ ٓ وطمده

ـُ  ىم٤مل  قمـ ًمٜم٤م وَي ورُ  :ىم٤مل ،اْلالًم٦م ًمٗمظ ُمٕمٜمك قمغم اًمٙمالم ذم ضمرير اسم

 .أمجٕملم ظمٚم٘مف قمغم واًمٕمبقدي٦م إًمقهٞم٦م ذو هق أي: ىم٤مل قمب٤مس اسمـ
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. .ة٤مدَ بَ قمِ  دَ بَ قمَ : أي ،إٓه٦م –سم٤مًمٗمتح– فأًمَ : اًمّمح٤مح ذم اْلقهري وىم٤مل

 ٕٟمف ُمٗمٕمقل؛ سمٛمٕمٜمك ٕم٤ملومِ  وزن قمغم إٓه وأصٚمف ،(اهلل) ىمقًمٜم٤م وُمٜمف: ىم٤مل

 ىم٤مل ،دواًمتٕمبه  ؽاًمتٜمسه  فواًمت٠مًمه  اًمتٕمبٞمد، :واًمت٠مًمٞمف: ىم٤مل ُمٕمبقد، سمٛمٕمٜمك ُم٠مًمقه

 .اٟمتٝمك .ٝملـشم٠مًمه  ـْ ُمِ  ـَ ٕمْ واؾمؽمضَم  ـَ حْ ب  ؾَم : ٦مسمَ ؤْ رُ 

 ًمٗمظ وُمٜمف قمب٤مدة، قمبد: وأًمقهٞم٦م وأًمقه٦م إٓه٦م أًمف: ٘م٤مُمقساًم ذم وىم٤مل

 ذاّته  ُم٤م ويمؾه  ،ُم٠مًمقه سمٛمٕمٜمك –قمغم وزن ومِٕم٤مل– إًمف وأصٚمف: ىم٤مل اْلالًم٦م،

 .واًمتٕمبد اًمتٜمسؽ :واًمت٠مًمف: ىم٤مل ،هذِ خِ ُمت   قمٜمد إًمفٌ  ُمٕمبقداً 

 فوشم٠مًم   ،قمب٤مدة قمبد :سمٛمٕمٜمك ،إِل٦م –٥َم ٕمَ شمَ  سم٤مب ُمـ– أًَمف: اعمّمب٤مح وذم

 ُمـ قمبدوه امـًمِ  اعمنميمقن اؾمتٕم٤مره ،ؾمبح٤مٟمف اهلل وهق ،اعمٕمبقد :ْلًمفوا ،دشمٕمب  

 .اٟمتٝمك ..اهلل دون

ـُ  اْلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل  اعمٓم٤مع، اعمٕمبقد هق اْلًمف: (اهلل رمحف) شمٞمٛمٞم٦م اسم

 .ُم٠مًمقه سمٛمٕمٜمك إًمف ومٝمق

ـُ  وىم٤مل  وإٟم٤مسم٦مً  وإضمالًٓ  حمب٦مً  اًم٘مٚمقُب  فُ ٝمُ ـشم٠مًمَ  ذياًم   هق اْلًمف: اًم٘مٞمؿ اسم

 .وشمقيمال ورضم٤مءً  وظمقوم٤مً  ٞمامً وشمٕمٔم وإيمراُم٤مً 

ـُ  وىم٤مل  وإضمالًٓ  ًمف هٞمب٦مً  ٕمَميُ  ومال ٓم٤معيُ  ذياًم   هق: اْلًمف: رضم٥م اسم

 ذًمؽ يّمٚمح وٓ ،ًمف ودقم٤مءً  ُمٜمف وؾم١مآً  قمٚمٞمف وشمقيمالً  ورضم٤مءً  وظمقوم٤مً  وحمب٦مً 

  ذم خمٚمقىم٤مً  أرشك ومٛمـ ،هلل إٓ
ٍ
 ظمّم٤مئص ـْ ُمِ  هل اًمتل إُمقر هذه ـْ ُمِ  يشء

 ذم وٟم٘مّم٤مً  ،اهلل إٓ إًمف ٓ: ىمقل ذم إظمالصف ذم ىمدطم٤مً  ذًمؽ يم٤من ؛اْلِلٞم٦م



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 وهذا ،ذًمؽ ـْ ُمِ  ومٞمف ُم٤م سمحس٥م اعمخٚمقق قمبقدي٦م ـْ ُمِ  ومٞمف ويم٤من ،شمقطمٞمده

 .اًمنمك ومروع ـْ ُمِ  يمٚمف

ـُ  وىم٤مل  أنْ  شم٘متيض اهلل إٓ إًمف أْن ٓ ؿمٝم٤مدة: ىمقًمف :اْلومّم٤مح ذم ةػْمَ بَ هُ  اسم

ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأٟم فُ  َٚمؿْ وَم٤مقمْ } :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اهلل إٓ إًمف ٓ سم٠من   قم٤معم٤مً  اًمِم٤مهد يٙمقن  إِ

 ُم٤م– شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وم٘مد ،ومٞمٝم٤م ؿم٤مهداً  هب٤م اًمٜم٤مـمؼ يٙمقن أنْ  ويٜمبٖمل ،{اهلل

 ـَ ُمِ  سم٤مًمغ همػم وم٢مٟمف سمف ؿمٝمد سمام قم٤معم٤مً  يٙمـ مل إذا سم٤محلؼ اًمِم٤مهد أن   –سمف أوضح

ٓ  } :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يٕمٚمٛمف سمام ًمؽ ؿمٝمد ـْ ُمَ  ُمع سمف اًمّمدق  سم٤ِمحْلَؼ   ؿَمِٝمدَ  َُمـ إِ

 ًمف اًمقاضم٥م أٟمف طمٞم٨م ـْ ُمِ  إٓ سمٕمد ُمرشمٗمع: اهلل واؾمؿ: ىم٤مل، {َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َوُهؿْ 

 .ؾمبح٤مٟمف ههمػمُ  يستح٘مٝم٤م ومال اْلِلٞم٦م

 ٓ وم٢مٟمف ًمٚمحدث أُم٤مرة ومٞمف ُم٤م يمؾ   أن   شمٕمٚمؿ أنْ  هب٤م اْلىمرار واىمت٣م: ىم٤مل

 ؾمقى ُم٤م أن   قمغم هذا ؽٟمٓم٘مُ  اؿمتٛمؾ اهلل إٓ إًمف ٓ: ىمٚم٧َم  وم٢مذا ،إِل٤مً  يٙمقن

 .وطمده سمذًمؽ ؾمبح٤مٟمف إومراده ومٞمٚمزُمؽ سم٢مًمف، سًمٞم اهلل

 قمغم ُمِمتٛمٚم٦م هل اًمٙمٚمٛم٦م هذه أن   شمٕمٚمؿ أنْ : ذًمؽ ذم اًمٗم٤مئدة ومجٚم٦م: ىم٤مل

 هلل اْلجي٤مب وأصمب٧م   اْلِلٞم٦م ٟمٗمٞم٧َم  ام  ـًم وم٢مٟمؽ سم٤مهلل، واْليامن سم٤مًمٓم٤مهمقت اًمٙمٗمر

 .اٟمتٝمك. سم٤مهلل وآُمـ سم٤مًمٓم٤مهمقت رَ ٗمَ يمَ  ـٛم  ـُم يمٜم٧م

 ُمٕمبقد ٓ: أي ،هق إٓ إًمف ٓ: اًمتٗمسػم ذم اًم٘مرـمبل هللا قمبد أسمق وىم٤مل

  .هق إٓ
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 ،واًمٗمرس يم٤مًمرضمؾ ،إضمٜم٤مس أؾمامء ـْ ُمِ  اْلًمف: ينَم خْ ـُمَ اًمز   وىم٤مل

 .سمحؼ اعمٕمبقد قمغم همٚم٥م صمؿ ،سم٤مـمؾ أو سمحؼ ُمٕمبقد يمؾ قمغم ي٘مع اؾمؿ

 اً ُمٕمبقد يٙمقن أنْ  قمٔمٞمامً  اٟمتٗم٤مءً  اٟمتٗمك: أي ،اهلل إٓ إًمف ٓ :اًمب٘م٤مقمل وىم٤مل

 ُمـ اعمٜمجٞم٦م اًمذيمرى أقمٔمؿ هق اًمٕمٚمؿ هذا وم٢من   ٕقمٔمؿ؛ا اعمٚمؽ همػم سمحؼ

 يم٤من إذا ٟم٤مومٕم٤مً  يٙمقن وإٟمام ،ٟم٤مومٕم٤مً  يم٤من إذا قمٚمامً  يٙمقن وإٟمام ،اًمس٤مقم٦م أهقال

ٓ   ،شم٘متْمٞمف سمام واًمٕمٛمؾ اْلذقم٤من ُمع  .اٟمتٝمك. رصف ضمٝمؾ ومٝمق وإ

 ذًمؽ؛ يٕمرومقن واعمنميمقن ،(اعمٕمبقدـ)سم اْلًمف ونيٗمرس   اعمٗمرسيـ ومجٞمع

 أنْ  (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ)اًمٜم بله  ُمٜمٝمؿ ٥َم ٚمَ ـمَ  ومٚمام ،ٚمس٤مناًم أهؾ ٕهنؿ

ِِل٦َمَ  َأضَمَٕمَؾ }: ىم٤مًمقا ؛اهلل إٓ إًمف ٓ: ٘مقًمقاي ْٔ ءٌ  َهَذا إِن   َواطِمداً  إَِِل٤مً  ا  ًَمٌَمْ

 ،إُمقر ْلٛمٞمع اعمدسمر اًمرازق اخل٤مًمؼ هق اهلل سم٠من   يٕمؽمومقن وهؿ ،{قُمَج٤مٌب 

 ُمـ يمثػمة ُمقاضع ذم سمذًمؽ قمٜمٝمؿ اهلل أظمؼم يمام ،وُمٚمٞمٙمف يشء يمؾ ربه 

 .يمت٤مسمف

 يٕمٚمٛمقا وأنْ  ،اهلل إٓ إًمف ٓ ُمٕمٜمك ُمٕمروم٦م قمب٤مده قمغم ومرض ؾمبح٤مٟمف واهلل

فُ  وَم٤مقْمَٚمؿْ  } :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،هق إٓ إًمف ٓ أن   ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأٟم   اًمبخ٤مري وشمرضمؿ، {اهللُ إِ

 اًمٕمٚمؿ أن   إمم ةً ؿم٤مرإ ؛(واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل ىمبؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مب): وم٘م٤مل أي٦م قمغم

 .واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،واضم٥م ُل أو   اهلل إٓ إًمف ٓ سمٛمٕمٜمك

ٚمٜم ٤مسِ  سَماَلغٌ  َهَذا} :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل اَم  َوًمَِٞمْٕمَٚمُٛمقاْ  سمِفِ  َوًمُِٞمٜمَذُرواْ  ًم   إًَِمفٌ  ُهقَ  َأٟم 

ْ  وَم٢مِن} :وىم٤مل ،واطمد إًمف هق إٟمام ًمٞم٘مقًمقا: ي٘مؾ مل ،{َواطِمدٌ   ًَمُٙمؿْ  َيْسَتِجٞمُبقاْ  مل 
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اَم  َٚمُٛمقاْ وَم٤مقمْ   إٓ إًمف ٓ أنْ  واقمٚمٛمقا: أي ،{ُهقَ  إِٓ   إًَِمفَ  ٓ   َوَأنْ  اهللِ سمِِٕمْٚمؿِ  ُأٟمِزلِ  َأٟم 

َٓ } :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،هق ـَ  َيْٛمِٚمُؽ  َو ِذي َٗم٤مقَم٦مَ  ُدوٟمِفِ  ُِمـ َيْدقُمقنَ  اًم  ٓ   اًمِم   َُمـ إِ

 اهلل إٓ إًمف السم ؿمٝمد ـْ ُمَ  إٓ: اعمٗمرسون ىم٤مل، {َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َوُهؿْ  سم٤ِمحْلَؼ   ؿَمِٝمدَ 

 .سم٠مًمسٜمتٝمؿ سمف ؿمٝمدوا ُم٤م سم٘مٚمقهبؿ يٕمٚمٛمقن وهؿ

 إًمف ٓ أنْ  يٕمٚمؿ وهق ُم٤مت ـْ ُمَ »: (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بله  ىم٤مل وىمد

 .«اْلٜم٦م دظمؾ ؛اهلل إٓ

 قمغم واضم٥م أول أن   قمغم وٟمحقه٤م أي٤مت هبذه اًمٕمٚمامء واؾمتدل  

 .اهلل ُمٕمروم٦م :اْلٟمس٤من

 ،اهلل إٓ إًمف ٓ سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿُ  اًمٗمرائضِ  آيمدَ  أن   قمغم: أي٤مت هذه ٧مودًم  

 آيمد ُمٕمٜم٤مه٤م ُمٕمروم٦م يم٤من إذ سمٛمٕمٜم٤مه٤م؛ اًمٕمٚمؿ ٟم٘مص اْلٝمؾ أقمٔمؿ وأن  

 .وأىمبحف اْلٝمؾ أقمٔمؿ سمذًمؽ وم٤مْلٝمؾ ؛اًمقاضمب٤مت

 هذه ُمٕمٜمك ذم ؿيتٙمٚم   ـْ ُمَ  ؾمٛمع إذا اًمٜم٤مس سمٕمض أن   اًمٕمج٥م ـَ وُمِ 

 !ومٞمٝمؿ واًم٘مقل سم٤مًمٜم٤مس ٗملمٚم  ُمٙم ًمسٜم٤م: وىم٤مل ذًمؽ قم٤مَب  وإصمب٤مشم٤مً  ٟمٗمٞم٤مً  اًمٙمٚمٛم٦م

ـ   اهلل ظمٚمؼ ذياًم   اًمتقطمٞمد سمٛمٕمروم٦م ٌػ ُمٙمٚم   أٟم٧م سمؾ: ًمف ٘م٤ملومٞمُ   اْل

 وهق ،ضده وُمٕمروم٦م ،إًمٞمف يدقمقن اًمرؾمؾ مجٞمع وأرؾمؾ ٕضمٚمف واْلٟمس

 ومٞمف جيقز وٓ، سمذًمؽ اْلٝمؾ ذم ٍػ عمٙمٚم   ذرَ قمُ  وٓ ،ٖمٗمريُ  ٓ ذياًم   اًمنمك

                                 
 .رواه ُمسٚمؿ (1)
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ـْ  ،إصقل أصُؾ  ٕٟمف اًمت٘مٚمٞمد؛  ومٝمق اعمٜمٙمر ٜمٙمرويُ  اعمٕمروف رفيٕم مل ومٛم

 وهق اعمٜمٙمرات وأيمؼم (اًمتقطمٞمد) وهق اعمٕمروف أقمٔمؿ ؾمٞمام ٓ ،ه٤مًمؽ

 .(اًمنمك)

 آُمر مل إنْ  هٚمٙم٧ُم : (قمٜمف اهلل ريض) ُمسٕمقد سمـ اهلل ًمٕمبد رضمٌؾ  ىم٤مل

ـُ  وم٘م٤مل!   اعمٜمٙمر قمـ وأٟمفَ  سم٤معمٕمروف  ؽىمٚمبُ  يٕمرف مل إنْ  هٚمٙم٧َم : ُمسٕمقد اسم

 .اعمٜمٙمر ٜمٙمرويُ  اعمٕمروف

 اقمرِف ": قمٜمف( اهلل ريض) قمكم ىم٤مل يمام ف؛أهٚمُ  ٕمرُف يُ  اًمتقطمٞمد وم٦موسمٛمٕمر

 ."فأهٚمَ  شمٕمرْف  احلؼ  

 يشء يمؾ   ظم٤مًمُؼ  ؾمبح٤مٟمف اهلل أن   وهق ،اًمرسمقسمٞم٦م سمتقطمٞمد اْلىمرار وأُم٤م

ـْ  ،ُمٜمف سمد   وٓ ،واًمٙم٤مومرُ  اعمسٚمؿُ  سمف ي٘مره  ومٝمذا ؛وُمدسمره وُمٚمٞمٙمف  سمف يّمػم ٓ ًمٙم

 قمـ وأسمك ؾمؾاًمره  إًمٞمف دقم٧ْم  ذياًم   اْلِلٞم٦م سمتقطمٞمد ي٠ميت طمتك ُمسٚمامً  اْلٟمس٤منُ 

 أهؾ ـْ ُمِ  اْلٜم٦م وأهؾ نمكاعم قمـ اعمسٚمؿ يتٛمٞمز وسمف اعمنميمقن سمف اْلىمرار

 .اًمٜم٤مر

 ون٘مره يُ  أهنؿ اعمنميملم قمـ يمت٤مسمف ـْ ُمِ  ُمقاضع ذم ؾمبح٤مٟمف أظمؼم وىمد

 قمغم اًمرسمقسمٞم٦م سمتقطمٞمد سم٢مىمرارهؿ ؾمبح٤مٟمف قمٚمٞمٝمؿ وحيت٩مه  ،اًمرسمقسمٞم٦م سمتقطمٞمد

ـَ  َيْرُزىُمُٙمؿ َُمـ ىُمْؾ } :ؾمبح٤مٟمف ىم٤مل ،اْلِلٞم٦م قطمٞمدشم ذم إرشايمٝمؿ اَمء ُم   اًمس 

ـ َوإَْرضِ  ْٛمعَ  َيْٛمِٚمُؽ  َأُم  ـَ  احْلَل   ُُيِْرُج  َوَُمـ وإسَْمَّم٤مرَ  اًمس   َٛمٞم ٧ِم ـْاًم ُِم
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ِرُج  ـَ  ٧َم َٛمٞم  ـاًمْ  َوُُيْ  ُ٘مقنَ شَمت   َأوَمالَ  وَمُ٘مْؾ  اهللُ  وَمَسَٞمُ٘مقًُمقنَ  إَُْمرَ  ُيَدسم رُ  َوَُمـ احْلَل   ُِم

 .{احْلَؼه  َرسمهُٙمؿُ  اهللُ وَمَذًمُِٙمؿُ * 

 أىمروا إذا: ىمٚم٧َم  إنْ : أي٦م هذه قمغم شمٗمسػمه ذم اًمِم٤مومٕمل اًمبٙمري لىم٤م

 سمٕمب٤مدهتؿ يٕمت٘مدون يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ: ىمٚم٧ُم  إصٜم٤مم؟ قمبدوا ومٙمٞمػ سمذًمؽ

ـْ  ،إًمٞمف بواًمت٘مره  اهلل قمب٤مدة إصٜم٤مم  :خمتٚمٗم٦م ـمرق ذم ًمٙم

 ومٕمبدٟم٤مه٤م ؛ًمٕمٔمٛمتٝم٤م ،واؾمٓم٦م سمال اهلل دةقمب٤م أهٚمٞم٦م ًمٜم٤م ًمٞمس: ىم٤مًم٧م ومٗمرىم٦مٌ 

 .زًمٗمك إًمٞمف سمٜم٤مًمت٘مر  

 هٞمئ٦م قمغم أصٜم٤مُم٤مً  وم٤مّتذٟم٤م اهلل قمٜمد وضم٤مه٦م ذوو اعمالئٙم٦م: ىم٤مًم٧م وومرىم٦مٌ 

 .زًمٗمك اهلل إمم سمٜم٤مًمت٘مر   اعمالئٙم٦م

 ذم ىمبٚم٦مٌ  اًمٙمٕمب٦م أن   يمام اًمٕمب٤مدة؛ ذم ًمٜم٤م بٚم٦مً ىمِ  إصٜم٤ممَ  ضمٕمٚمٜم٤م: ىم٤مًم٧م وومرىم٦مٌ 

 .قمب٤مدشمف

 دَ بَ قمَ  ـْ ومٛمَ  ،اهلل سم٠مُمر ُمقيمالً  ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  صٜمؿ ًمٙمؾ أن   :اقمت٘مدت وومرىم٦مٌ 

ٓ   ،اهلل سم٠مُمر فطمقائجَ  اًمِمٞمٓم٤منُ  ىم٣م قمب٤مدشمف طمؼ   اًمّمٜمؿ  فؿمٞمٓم٤مٟمُ  أص٤مسمف وإ

 اٟمتٝمك. .اهلل سم٠مُمر سمٜمٙمب٦مٍ 

ـُ  وىم٤مل ـَ }: ىمقًمف قمٜمد– يمثػم اسم ِذي َُذوا َواًم   َُم٤م َأْوًمَِٞم٤مء ُدوٟمِفِ  ُِمـ اّت 

ٓ   َٟمْٕمُبُدُهؿْ  سمُ  إِ  أهنؿ قمب٤مدهتؿ قمغم حيٛمٚمٝمؿ إٟمام :–{ُزًْمَٗمك اهلل إمَِم  قَٟم٤مًمُِٞمَ٘مر 

 ومٕمبدوا ،زقمٛمٝمؿ ذم اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م صقر قمغم اّتذوه٤م أصٜم٤مم إمم قمٛمدوا

 ذم اهلل قمٜمد ِلؿ ًمٞمِمٗمٕمقا ،اعمالئٙم٦م قمب٤مدهتؿ ُمٜمزًم٦م ًمذًمؽ شمٜمزيالً  اًمّمقر شمٚمؽ
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 زيد ـقم– وُم٤مًمؽ اًمسديو ت٤مدةىمَ  ىم٤مل.. اًمدٟمٞم٤م أُمر ـْ ُمِ  يٜمقهبؿ وُم٤م ٟمٍمهؿ

ٓ  } :–زيد واسمـ أؾمٚمؿ سمـ سُمقَٟم٤م إِ  ًمٜم٤م ًمٞمِمٗمٕمقاأي  :{ُزًْمَٗمك اهللِ إمَِم  ًمُِٞمَ٘مر 

 .ُمٜمزًم٦مً  قمٜمده وي٘مرسمقٟم٤م

ـْ  ؾَم٠َمًْمَتُٝمؿ َوًَمِئـ}وىم٤مل شمٕم٤ممم:  اَمَواِت  ظَمَٚمَؼ  ُم  َْرَض  اًمس  ْٕ ـ   َوا  ًَمَٞمُ٘مقًُم

ـ   ـْ  ؾَم٠َمًْمَتُٝمؿ َوًَمِئـ} ،{اًْمَٕمِٚمٞمؿُ  اًْمَٕمِزيزُ  ظَمَٚمَ٘مُٝم ـ   ظَمَٚمَ٘مُٝمؿْ  ُم   وَم٠َمٟم ك اهللُ  ًَمَٞمُ٘مقًُم

ـُ  َوَُم٤م}: وىم٤مل،  {ُي١ْموَمُٙمقنَ  يُمقنَ  َوُهؿ إِٓ   سم٤ِمهللِ َأيْمَثُرُهؿْ  ُي١ْمُِم نْمِ   .{ُمه

 وإرض؟ اًمسٛمقات ظمٚمؼ ـْ ُمَ  ٝمؿؾم٠مًمتَ  إذا: هوهمػمُ  قمب٤مس اسمـ ىم٤مل

 !همػمه ُمٕمف يٕمبدون وهؿ ،اهلل: ىم٤مًمقا

 واًمنمك اًمرسمقسمٞم٦م سمتقطمٞمد سم٢مىمرارهؿ أي٦م هذه ذم اْليامن واومٗمرس  

 .إًمقهٞم٦م شمقطمٞمد وهق ،اهلل همػم سمٕمب٤مدهتؿ

 اًمٕمب٤مدة طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمروم٦م قمٚمٞمٜم٤م شمٕملم   ؛اعمٕمبقد وأٟمف اْلًمف: ُمٕمٜمك رشم٘مر   ومٚمام  

 .ه٤موطمد  

  وٓ رذمقمُ  رادٍ اـم   همػم ـْ ُمِ  رشقم٤مً  سمف ُمرَ أُ  ُم٤م: سم٠مهن٤م ٝمؿسمٕمُْم  ومٝم٤مومٕمر  
ٍ
 اىمتْم٤مء

 .قم٘مكم

 ـم٤مقم٦م يستٚمزم وهذا ،اخلْمقع يمامل عُم احل٥م يمامُل  هل: ٝمؿسمٕمُْم  وىم٤مل

 .ًمف وآٟم٘مٞم٤مد اعمحبقب

 اهلل حيبف ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمع اؾمؿ هل: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اْلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 واًمزيم٤مة الةيم٤مًمّم   ،واًمٔم٤مهرة اًمب٤مـمٜم٦م وإقمامل إىمقال ُمـ ويرض٤مه
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 وصٚم٦م اًمقاًمديـ وسمر   إُم٤مٟم٦م وأداء احلدي٨م وصدق واحل٩م واًمّمٞم٤مم

 وىمراءة واًمذيمر واًمدقم٤مء اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل فسم٤معمٕمرو وإُمر إرطم٤مم

ـُ وم٤مًمد  ، اًمٕمب٤مدة ُمـ ذًمؽ وأُمث٤مل ...اًم٘مرآن   .اًمٕمب٤مدة ذم داظمؾ يمٚمف ي

 طم٘مٞم٘م٦مَ  وقمرَف  ،اعمٕمبقد وأٟمف اْلًمف ُمٕمٜمك ؼوحت٘م   اْلٟمس٤منُ  قمٚمؿ وم٢مذا

 إِل٤مً  واّتذه هقمبدَ  وم٘مد اهلل ًمٖمػم اًمٕمب٤مدة ـْ ُمِ  ؿمٞمئ٤مً  ضمٕمؾ ـْ ُمَ  أن   ًمف شمبلم   ؛اًمٕمب٤مدة

 اًمتج٤مءً  أو ٕم٤مً ٗمه وشمَِم  الً شمقؾمه  ذًمؽ كوؾمٛم   إِل٤مً  أو ُمٕمبقداً  شمسٛمٞمتف ـْ ُمِ  ومر   إنْ و

  .ذًمؽ وٟمحق

 مل وإنْ  ،أسمك أم ؿم٤مء ُمراٍب  ايبرَ اعمُ  أن   يمام أسمك؛ أم ؿم٤مءَ  ُمنمكٌ  وم٤معمنمكُ 

 ،اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ه٤مؾمام   وإنْ  ًمٚمخٛمر ؿم٤مرٌب  اخلٛمر وؿم٤مرُب  ،رسم٤مً  ومٕمٚمف ُم٤م يسؿ  

 ُمتلأُ  ـْ ُمِ  ٟم٤مٌس  ي٠ميت» :(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   قمـ احلدي٨م وذم

  .«اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يسٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن

 يمتسٛمٞم٦م ،طمٙمٛمف يزيؾ وٓ كاعمسٛم   طم٘مٞم٘م٦مَ  يٖمػم   ٓ آؾمؿ ومتٖمٞمػم

 اًمٜم٤مس ـَ ُمِ  ي٠مظمذوٟمف ُم٤م ٦مٛمَ ٚمَ اًمٔم   وشمسٛمٞم٦م ،٤مً طم٘م   اًمب٤مـمٚم٦م ٝمؿؾمقاًمٗمَ  اًمبقادي

  .اؾمٛمف سمٖمػم

َُذواْ }: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل –ٟمٍماين وهق– ٤مشمؿطم سمـ يدِ قمَ  ؾمٛمع ام  ـوًم  اّت 

ـ َأْرسَم٤مسًم٤م َوُرْهَب٤مهَنُؿْ  َأطْمَب٤مَرُهؿْ  صغم  اهلل قمٚمٞمف ) بل  ًمٚمٜم   ىم٤مل ،{اهلل ُدونِ  ُم 

                                 
ـُ ُم٤م رواه (1)  .هؿضم٦م وهمػمأمحد وأسمق داود واسم
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 ُمقنَ ر  حُي  أًمٞمس» :(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) ٘م٤ملوم !ٟمٕمبدهؿ ًمسٜم٤م إٟم٤م: (وؾمٚم ؿ

! سمغم: ىمٚم٧ُم  :ىم٤مل «قٟمف؟ومتحٚمه  اهللُ مطمر   ُم٤م قنوحيٚمه  ُمقٟمفومتحر   اهللُ أطمؾ   ُم٤م

 .«ؿقمب٤مدهُت  تٚمؽوم»: ىم٤مل

 قمب٤مدةٌ  ذيمر ومٞمام ُمقاوم٘متٝمؿ أن   ٥ُم حيَس  يم٤من ُم٤م (قمٜمف اهلل ريض) ومٕمدي

 ؿأهن   ُمع ِلؿ ُمٜمٝمؿ قمب٤مدة ذًمؽ أن   (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) وم٠مظمؼمه ،ِلؿ ُمٜمٝمؿ

 أصح٤مهب٤م ٤مءدقم ـْ ُمِ  اًم٘مبقر ٤مدقمبه  يٗمٕمٚمف ُم٤م ويمذًمؽ؛ ِلؿ قمب٤مدة يٕمت٘مدوٟمف ٓ

 سم٤مًمذسم٤مئح إًمٞمٝمؿ بواًمت٘مره  اًمٙمرسم٤مت وشمٗمري٩م احل٤مضم٤مت ىمْم٤مء وؾم١ماِلؿ

ـَ  ُمٜمٝمؿ قمب٤مدةٌ  ذورواًمٜمه   يٕمت٘مدوٟمف وٓ قٟمفيسٛمه  ٓ يم٤مٟمقا وإنْ  ًمٚمٛم٘مبقري

 .قمب٤مدة

 ذاَت  ًمٜم٤م اضمٕمْؾ ": (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) بل  ًمٚمٜم   ىم٤مًمقا ـذياًم   ويمذًمؽ

 سمٜمل يم٘مقل أٟمقاط ذات ًمٜم٤م ضمٕمؾا ىمقِلؿ أن   قنئمٜمه  يم٤مٟمقا ُم٤م "أٟمقاط

 اهلل ًمٖمػم فاًمت٠مًمه  ـَ ُمِ  هذا أن   ئمٜمقا ومل، "آِل٦م ِلؿ يمام إِل٤مً  ًمٜم٤م اضمٕمؾ": إرسائٞمؾ

 ُمٕمٜم٤مه٤م ويٕمرومقن اهلل إٓ إًمف ٓ ي٘مقًمقن ٕهنؿ اهلل؛ إٓ إًمف ٓ شمٜمٗمٞمف ذياًم  

ـْ  ،اًمٕمرب ٕهنؿ  ،سم٤مًمٙمٗمر قمٝمدهؿ حلداصم٦م ًم٦م؛٠ماعمس هذه قمٚمٞمٝمؿ ظمٗمٞم٧ْم  ًمٙم

– ىمٚمتؿ !اًمسٜمـ إهن٤م !أيمؼم اهلل»: (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بله  ىم٤مل طمتك

                                 
 .اًمؽمُمذي واًمبٞمٝم٘مل واًمٓمؼماينرواه  (1)
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 ِلؿ يمام إِل٤مً  ًمٜم٤م اضمٕمؾ: عمقؾمك إرسائٞمؾ سمٜمق ىم٤مًم٧م يمام –سمٞمده ٟمٗميس ذياًم  و

ـ  ًمَ  ،دمٝمٚمقن ىمقم إٟمٙمؿ ىم٤مل ،آِل٦م  .«ىمبٚمٙمؿ يم٤من ـْ ُمَ  ٜمـؾَم ؽميمُب

 !سمذًمؽ رهؿيٙمٗم   مل (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) ٤مًمٜم بله وم: ىمٞمؾ وم٢من

 فب  ـٟمُ  صمؿ سمٛمٕمٜم٤مه٤م ضم٤مهالً  يمٗمرٍ  سمٙمٚمٛم٦مِ  ؿشمٙمٚم   ـْ ُمَ  أن   قمغم يدله  هذا: ىمٚمٜم٤م

 إٟمٙم٤مر سمٕمد أٟمقاط ذات اّتذوا ًمق ه١مٓء أن   ؿمؽ   وٓ، يٙمٗمر ٓ أٟمف ؛فومتٜمب  

 .ٙمٗمرواًمَ  قمٚمٞمٝمؿ (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل  

سَمِٞمفِ  إسِْمَراِهٞمؿُ  ىَم٤مَل  َوإِذْ } :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل *  شَمْٕمُبُدونَ  ِّم  ٤م سَمَراء إِٟم ٜمِل َوىَمْقُِمفِ  ِٕ

  ٓ ِذي إِ ـِ  وَم٢مِٟم فُ  وَمَٓمَريِن  اًم   ًَمَٕمٚم ُٝمؿْ  قَمِ٘مبِفِ  ذِم  سَم٤مىِمَٞم٦مً  يَمِٚمَٛم٦مً  َوضَمَٕمَٚمَٝم٤م * ؾَمَٞمْٝمِدي

 ِّم  ٤م سَمَراء إِٟم ٜمِل): ًم٘مقًمف راضمعٌ  (ضَمَٕمَٚمَٝم٤مىمقًمف ) ذم اًمْمٛمػم ،{َيْرضِمُٕمقنَ 

ٓ   ،شَمْٕمُبُدونَ   .(وَمَٓمَريِن  ِذياًم   إِ

 ذري٦م ذم يزاُل  ومال اهلل، إٓ إًمف ٓ أنْ  ؿمٝم٤مدة هل: وىمت٤مدة جم٤مهد ىم٤مل

 .وطمده اهلل يٕمبدُ  ُمـ إسمراهٞمؿ

 ُمٜمٝم٤م اعمراد وأن   اهلل، إٓ إًمف ٓ عمٕمٜمك سمٞم٤منٌ  ىمبٚمٝم٤م واحلديثلمِ  أي٦م ومٗمل

  .سم٤مًمٕمب٤مدة ؾمبح٤مٟمف وإومراده اهلل ًمٖمػم واًمٕمب٤مدة فاًمت٠مًمه  ـَ ُمِ  اًمؼماءة

 هذه ُمٕمٜمك ذم اًمٜمٔمر قمـ اًمٜم٤مس أيمثر إقمراُض  اعمّم٤مئ٥م أقمٔمؿ وُمـ

 ُم٤م اهلل إٓ إًمف ٓ ىم٤مل ـْ ُمَ : ي٘مقل ُمٜمٝمؿ يمثػمٌ  ص٤مر طمتك اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٙمٚمٛم٦م

                                 
 .رواه أمحد واًمؽمُمذي (1)
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 ٟمٗمٞم٤مً  اًمٙمٚمٛم٦م هذه سمٛمٕمٜمك ُمٕمرومتٝمؿ ًمٕمدم ومٕمؾ؛ ُم٤م ومٕمؾ وإنْ  ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف ٟم٘مقل

 .وإصمب٤مشم٤مً 

 ٓ ىم٤مل ومٞمٛمـ شم٘مقل ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ ومٚمق !يتٜم٤مىمض أنْ  سمد   ٓ ذًمؽ ىم٤مئؾ أن   ُمع

 أىمر أو !شمٙمٗمػمه ذم يتقىمػ مل اهلل؟ قمبد سمـ حمٛمد سمرؾم٤مًم٦م ره ٘مِ يُ  وٓ اهلل إٓ إًمف

 أو ٟم٤ماًمز   اؾمتحؾ   أو! شمٙمٗمػمه ذم يتقىمػ مل اًمبٕم٨م؟ وأٟمٙمر سم٤مًمِمٝم٤مدشملم

 أن   أو ،سمٗمرض ًمٞمس٧م اخلٛمس اًمّمٚمقات إن  : ىم٤مل أو ،ٟمحقمه٤م أو قاطاًمٚم  

 ومٙمٞمػ !ذًمؽ ىم٤مل ـْ ُمَ  ٗمرِ سمٙمُ  ٘مقلي أنْ  سمد   ومال سمٗمرض؟ ًمٞمس رُمْم٤من صٞم٤مم

 !اًمٙمٗمر وسملم سمٞمٜمف حتقل وٓ !اً إذ اهلل إٓ إًمف ٓ شمٜمٗمٕمف ٓ

 إيمؼم اًمنمك وهق ،اهلل همػم قمب٤مدة وهق ؛يٜم٤مىمْمٝم٤م ُم٤م ارشمٙم٥م وم٢مذا

 ٕٟمف شمٙمٗمػمه؛ جيقز وٓ اهلل إٓ إًمف ٓ ي٘مقل هق: ىمٞمؾ ؛اًمٙمب٤مئر أيمؼم هق ذياًم  

ـ   !اًمتقطمٞمد سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ  .ذًمؽ أوضمب٧م واًمت٘مٚمٞمد ٝمؾاْل آوم٦م ًمٙم

 ؛اًمنمك ويذيمر اًمتقطمٞمد أُمرَ  ري٘مر   ـْ ُمَ  ؾمٛمٕمقا إذا وٟمحقهؿ وه١مٓء

  !وقم٤مسمقه سمف واؤاؾمتٝمز

ـُ  اْلؾمالم ؿمٞمُخ  ىم٤مل  :– ًمف يمالم أصمٜم٤مء ذم– (روطمف اهلل ىمدس) شمٞمٛمٞم٦م اسم

 وإذا ،إُمقات ُمـ همػمه دقم٤مء ٛمقنيٕمٔم   ،اهلل سمتقطمٞمد قنُمستخٗمه  واًمْم٤مًمقن

 َرَأْوكَ  َوإَِذا}: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،سمف قااؾمتخٗمه  اًمنمك قمـ قاهُن و سم٤مًمتقطمٞمد ُمرواأُ 

ٓ   َيت ِخُذوَٟمَؽ  إِن ِذي َأَهَذا ُهُزًوا إِ ًٓ  اهللُ سَمَٕم٨َم  اًم  ٜم٤َم يَم٤مدَ  إِن*  َرؾُمق ـْ  ًَمُٞمِْمٚمه  قَم

َٓ  آِِلَتِٜم٤َم َٟم٤م َأن ًَمْق  قمـ هن٤مهؿ ام  ـًم سم٤مًمرؾمقل واؤوم٤مؾمتٝمز، أي٦م {قَمَٚمْٞمَٝم٤م َصؼَمْ
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 واًمْمالل سم٤مًمسٗم٤مه٦م ويّمٗمقهنؿ إٟمبٞم٤مء قنيسبه  اعمنميمقنَ  زال وُم٤م، اًمنمك

، اًمنمك شمٕمٔمٞمؿ ـْ ُمِ  أٟمٗمسٝمؿ ذم اَم ـًمِ  اًمتقطمٞمد؛ إمم دقمقهؿ إذا واْلٜمقن

 واؤاؾمتٝمز اًمتقطمٞمد إمم يدقمق ـْ ُمَ  رأوا إذا ،ُمٜمٝمؿ فٌ بَ ؿَم  ومٞمف ـْ ُمَ  ويمذًمؽ

 .اًمنمك ـَ ُمِ  قمٜمدهؿ اَم ـًمِ  سمذًمؽ؛

 اعم٘مبقريـ ـَ ُمِ  سم٤مًمبنم اعمنميملم، إُم٦م هذه عمبتدقم٦م اًمِمٞمٓم٤من يمٞمد ـْ وُمِ 

 ـَ ُمِ  رُ ٜمٗمِ يَ  ؾمٛمٕمف أو اًم٘مرآنَ  ىمرأ ـْ ُمَ  يمؾ   أن   اهلل قمدوُ  ؿَ ٚمِ قمَ  ام  ـًم ،وهمػمهؿ

 يٗمٕمٚمقٟمف ذياًم   هذا أن   ٤ملٝم  اْلُ  ىمٚمقب ذم أًم٘مك ؛اهلل همػم قمب٤مدة ـْ وُمِ  اًمنمك

 ؿهب عٌ وشمِمٗمه  ٌؾ شمقؾمه  هق وإٟمام ِلؿ، قمب٤مدة ًمٞمس وهمػمهؿ اعم٘مبقريـ ُمع

 ىمٚمقهبؿ ـْ ُمِ  ٝماماؾمٛمَ  واًمنمكَ  اًمٕمب٤مدةَ  ٥َم ٚمَ ومَس ، ذًمؽ وٟمحق ،إًمٞمٝمؿ واًمتج٤مءٌ 

  .اًم٘مٚمقب ٜمٝم٤مُم رُ ٜمٗمِ شمَ  ٓ أؾمامءً  ويمس٤ممه٤م

 قمٚمؿٍ  إمم ٥ُم ٜمَس يُ  ـْ ُمَ  سمٕمُض  ص٤مرَ  سم٠منْ  اًمٗمتٜم٦مُ  ٛم٧ِم وقمٔمُ  هؿاهمؽمارُ  ازدادَ  صمؿ

ـٍ   ،اًمب٤مـمٚم٦م سم٤محلج٩م ِلؿ وحيت٩مه  اًمنمك ـَ ُمِ  ارشمٙمبقه ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ؾٝم  َس يُ  ودي

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م
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 ومّمؾ

ـَ  اْلؾمالم ؿمٞمَخ  أن   ٝمؿسمٕمُْم  أوردَ  وىمد  يمالُم٤مً  ذيمرَ  (اهلل رمحف) شمٞمٛمٞم٦م اسم

  !سمنمك ًمٞمس إُمقات دقم٤مء أن   قمغم شمدله  وطمٙم٤مي٤مٍت 

 (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   ىمؼم إمم ضم٤مء رضمالً  أن   ويرُ  أٟمف يمرذُ  يمام

 سمـ قمٛمر إمم ي٠ميت أنْ  ي٠مُمره وهق ومرآه، ةُم٤مدًمر  ا قم٤مم اْلدب إًمٞمف ومِمٙمك

 .احلٙم٤مي٤مت ُمـ ذًمؽ وهمػم !سم٤مًمٜم٤مس يستس٘مل أنْ  ومٞم٠مُمره اخلٓم٤مب

 ،يمٗمر أو رشك أهن٤م إُمقر سمٕمض ذم ًمٙمؿ ؾُمٚم ؿ ًمق: اعمج٤مدًملم سمٕمض ىم٤مل

 اعمخٓمئ واعمجتٝمد لاعمت٠مو   أن  : اعمست٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء ذم ذيمر اًمِمٞمخ وم٢من  

 !    واًمٙمٗمر اًمنمك ـَ ُمِ  ارشمٙمبقه ُم٤م ؿِل ُمٖمٗمقرٌ  دواعم٘مٚم  

 ىم٤مل إٟمام ٕٟمف ؛(اهلل رمحف) اًمِمٞمخ قمغم ٌب ذِ ويمَ  اًمٜم٤مىمؾ ـَ ُمِ  شمٚمبٞمٌس  ومٝمذا

 اًمٜم بل   ىمؼم قمٜمد اهلل دقم٤مء يمتحري ،اًمبدع سمٕمض ذم اًمٙمالم ؾمٞم٤مق ذم ذًمؽ

 ذياًم   اًمٕمٛمؾ اًمرضمؾ يٗمٕمؾ وىمد: وم٘م٤مل، همػمه أو (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ)

 ىمّمده طمسـ قمغم ث٤مبومٞمُ  قمٜمف، ُمٜمٝمل أٟمف قم٤معم٤مً  يٙمقن وٓ ص٤محل٤مً  يٕمت٘مده

 اعمٜمٝمُل  ٦مقمَ اعمبتدَ  اًمٕمب٤مدات وقم٤مُم٦م ،واؾمع سم٤مٌب  وهذا ،قمٚمٛمف ًمٕمدم قمٜمف ٕمٗمكويُ 

 يدل ٓ وذًمؽ ،اًمٗم٤مئدة ـَ ُمِ  ٟمقع ؿِل ؾوحيَّم  اًمٜم٤مس سمٕمُض  يٗمٕمٚمٝم٤م ىمد ،قمٜمٝم٤م

 لهُن  اَم ـًمَ  ُمّمٚمحتٝم٤م، ـْ ُمِ  أهمٚم٥َم  ٤مُمٗمسدهُت  شمٙمـ مل ًمق ؾسم ،ُمنموقم٦م أهن٤م قمغم

                                 
ُم٤مدة يم٤من ؾمٜم٦م (1)  .ؿمديدة جم٤مقم٦مٌ  ومٞمف اًمٜم٤مَس  ٧مأص٤مسم رة،اِلج ـَ ُمِ  11 قم٤مم اًمر 
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 ًمف ٖمٗمرومٞمُ  ؛ُم٘مٚمداً  أو جمتٝمداً  ،خمٓمئ٤مً  أو ًٓ ُمت٠مو   يٙمقن ىمد ؾقم٤مٗماًم صمؿ ،قمٜمٝم٤م

 .اعمنموع سمٖمػم اعم٘مرون اعمنموع اخلػم ـَ ُمِ  ومٕمٚمف ُم٤م قمغم ويث٤مُب  ظمٓم١مه

 رشقمٞم٦م يمراه٦مٍ  قمغم اعمِمتٛمؾ اًمدقم٤مء ـَ ُمِ  ي٘مع ُم٤م أن   احل٤مصؾو: ىم٤مل

 ُمٙمروه وصػ قمغم اعمِمتٛمٚم٦م اًمٕمب٤مدة أن   قمٚمؿ وىمد ؛اًمٕمب٤مدات ؾم٤مئر سمٛمٜمزًم٦م

 همػم أو طمسٜم٤مشمف أو شم٘مٚمٞمده أو ٓضمتٝم٤مده ًمّم٤مطمبٝم٤م؛ اًمٙمراه٦مَ  شمٚمؽ شمٖمٗمر ىمد

 اًمٗم٤مقمؾ هذا يم٤من وإنْ  قمٜمف ُمٜمٝمل ُمٙمروه ذًمؽ أن   يٛمٜمع ٓ ذًمؽ صمؿ ؛ذًمؽ

  .طم٘مف ذم اًمٙمراه٦م ُمقضم٥م زال ىمد اعمٕملم  

 ْمٞم٧ْم ىمُ  ىمد اًمنمع ذم ُمٙمروه٦مً  ُمٜم٤مضم٤مةً  أو دقم٤مءً  ؾمٛمٕم٧َم  وم٢مذا: ىم٤مل

 ام  ـًم ه١مٓء: ٘م٤مليُ  وٓ ...اًمب٤مب هذا ـْ ُمِ  يٙمقن ُم٤م ومٙمثػماً  ،ص٤مطمبٝم٤م طم٤مضم٦مُ 

ـ   ،ٕطمد هذا غسق  يُ  مل اهلل وم٢من   !ذًمؽ ِلؿ غؾُمق   ٝمؿُمٕمرومتُ  ٟم٘مّم٧ْم   ىمّمقر ًمٙم

 إسم٤مطم٦م أو اعمٙمروه٤مت، اؾمتحب٤مُب  أُم٤م، واعمٖمٗمرة اًمٕمٗمق ُمٕمف رضمكيُ  ىمد اعمٕمروم٦م

 ومٕمٚمف إسم٤مطم٦م وسملم فًم واعمٖمٗمرة اًمٗم٤مقمؾ قمـ اًمٕمٗمق سملم ٌق رْ ٗمَ ومَ  ،ومال ؛اعمحرُم٤مت

 اهلل سمٙمت٤مب ديٜم٤مً  واّت٤مذه٤م إومٕم٤مل اؾمتحب٤مُب  يثب٧ُم  وإٟمام ...ًمف اعمحب٦م أو

 إُمقر ـَ ُمِ  هذا ؾمقى وُم٤م ؛إوًمقن اًمس٤مسم٘مقن قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م ٟمبٞمف، وؾمٜم٦م

 أن   ٟمٕمٚمؿُ  ٕٟمٜم٤م ،ومقائد قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  اؿمتٛمٚم٧ْم  وإنْ  ستح٥مه شمُ  ومال ؛اعمحدصم٦م

 .ومقائده٤م قمغم راضمح٦مٌ  ه٤مُمٗم٤مؾمدَ 
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: ىم٤مل ؛قمٜمف ُمٜمٝمٌل  اًم٘مبقر قمٜمد اًمدقم٤مء يحتر   أن  : (اهلل رمحف) رىمر   ام  ـًمو

صغم  اهلل ) اًمٜم بل   ىمؼم ـْ ُمِ  اًمسالم ؾمٛمٕمقا ىمقُم٤مً  أن   اًمب٤مب هذا ذم يدظمؾ وٓ

 يم٤من ٥ماعمسٞم   سمـ ؾمٕمٞمد وأن   ،اًمّم٤محللم ـَ ُمِ  همػمه ىمبقر أو( قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ

 ،ومٞمف ٟمحـ ِّم٤م ًمٞمس طمؼ   فيمٚمه  اومٝمذ، احلرة ًمٞم٤مزم اًم٘مؼم ـَ ُمِ  إذان يسٛمع

  .وأقمٔمؿ ذًمؽ ـْ ُمِ  أضمؾه  وإُمر

صغم  اهلل ) اًمٜم بل   ىمؼم إمم ضم٤مء رضمالً  أن   روىيُ  ُم٤م أيْم٤مً  ويمذًمؽىم٤مل: 

 قمٛمر ي٠ميت أنْ  ي٠مُمره وهق ومرآه ُم٤مدةاًمر   قم٤مم َب دَ اْلَ  إًمٞمف وؿمٙم٤م (قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ

 ...اًمب٤مب هذا ـْ ُمِ  ًمٞمس هذا وم٢من  ، سم٤مًمٜم٤مس ومٞمستس٘مل ُيرج أنْ  ومٞم٠مُمره

 طم٤مضم٦م ههمػمِ  أو( صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) بل  ًمٚمٜم  سمٕمْمٝمؿ ؾم١مال ويمذًمؽ

 .ومٞمف ٟمحـ ِّم٤م هق وًمٞمس يمثػماً  وىمع ىمد هذا وم٢من   ،٘م٣مومتُ 

 وٓ –اًم٘مبقر قمٜمد– اًمّمالة اؾمتحب٤مَب  ي٘متيض ٓ هذا ويمؾه : ىم٤مل أنْ  إمم

 ٗم٤مؾمداعم ُمـ قمٜمده٤م اًمٕمب٤مدات ىمّمد ذم اَم ـًمِ  قمٜمده٤م؛ واًمٜمسؽ اًمدقم٤مء ىمّمد

ر ُمٜمٝم٤م اًمتل  .اًمِم٤مرع طمذ 

 ض٦مُمٕم٤مرِ  أهن٤م تقهؿيُ  ِّم٤م ٤مٕهن   إُمقر؛ هذه ومذيمرُت : (اهلل رمحف) ىم٤مل صمؿ

 اًم٘مبقر قمٜمد اًمّمالة قمـ ٜمٝمقايُ  مل اخلٚمؼ وم٢من  ، يمذًمؽ وًمٞمس ،ىمدُمٜم٤م عم٤م

 وإٟمام ،آومتت٤من ـَ ُمِ  قمٚمٞمٝمؿ ٤مفُُي  اَم ـًمِ  سمؾ ،سم٠مهٚمٝم٤م اؾمتٝم٤مٟم٦مً  ُمس٤مضمد واّت٤مذه٤م

 ٤مفُُيَ  ُم٤م اًم٘مبقر قمٜمد حيّمؾ ىمد أٟمف ومٚمقٓ ،ٝم٤مؾمببُ  اٟمٕم٘مدَ  إذا اًمٗمتٜم٦م شمٙمقن

 .اٟمتٝمك. ذًمؽ قمـ اًمٜم٤مس َل هُن  اَم ـًمَ  ؛سمف آومتت٤منُ 
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 عم٤م ُمٕم٤مرض٦م ومٞمف وًمٞمس، ومٞمف ٟمحـ ِّم٤م هذا وًمٞمس): ىمقًمفإمم  وم٤مٟمٔمر

 ،٤مقمٜمٝم ُمٜمٝمٌل  سمدقم٦مٌ  قمٜمده٤م اهلل ًمدقم٤مء اًم٘مبقر ىمّمد أن   رَ ىمر   ٕٟمف ؛(ذيمرٟم٤م

 أٟمف وذيمر ،رشك هبؿ وآؾمتٖم٤مصم٦م واًمٖم٤مئبلم ُٕمقاتا دقم٤مء أن   رَ ىمر   ويمذًمؽ

 .تقهؿيُ  ىمد عم٤م دومٕم٤مً  ره؛ىمر   عم٤م ُمٕم٤مرض٦مٌ  ذيمره ُم٤م مجٞمع ذم ًمٞمس

 أنْ  أهٚمف أوىص ذياًم   سم٘مّم٦م اعمنميملمَ  قمـ جي٤مدُل  ـْ ُمَ  سمٕمُض  واطمت٩م  

 إٓ يٙمٗمر وٓ ،يٙمٗمر ٓ ضم٤مهالً  اًمٙمٗمرَ  ارشمٙم٥َم  ـْ ُمَ  أن   قمغم؛ُمقشمف سمٕمد ىمقهحير  

  .اعمٕم٤مٟمد

 ُمبنميـ رؾمٚمف أرؾمؾ ؾمبح٤مٟمف اهلل أن  : يمٚمف ذًمؽ قمـ واْلقاب

 رؾمٚمقاأُ  ُم٤م وأقمٔمؿ، اًمرؾمؾ سمٕمد طمج٦م اهلل قمغم ًمٚمٜم٤مس يٙمقن ًمئال وُمٜمذريـ؛

ؾُمالً }: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،ًمف رشيؽ ٓ وطمده اهلل قمب٤مدة إًمٞمف ودقمقا سمف ـَ  ره ي ِ َبنم   ُمه

ـَ  ٦مٌ  اهللِ قَمغَم  ًمِٚمٜم ٤مسِ  َيُٙمقنَ  ًمَِئال   َوُُمٜمِذِري ؾُمؾِ  سَمْٕمدَ  طُمج   قمـ واًمٜمٝمل ،{اًمره

 .همػمه قمب٤مدة هق ذياًم   اًمنمك

 ٓ ذياًم   هق ـْ ٛمَ ومَ  ْلٝمٚمف، ُمٕمذوراً  إيمؼم اًمنمك ُمرشمٙم٥م يم٤من وم٢منْ 

  !ٕمذر؟يُ 

  !اعمٕم٤مٟمد إٓ أطمدٍ  قمغم طمج٦مٌ  هلل ًمٞمس فأٟم  : اًمدقمقى هذه وٓزم

 أنْ  سمد   ٓ سمؾ ،أصٚمف ـمردُ  يٛمٙمٜمف ٓ اًمدقمقى هذه ص٤مطم٥م أن   ُمع

 حمٛمد رؾم٤مًم٦م ذم ؿمؽ   ـْ ُمَ  شمٙمٗمػم ذم يتقىمػ أنْ  يٛمٙمٜمف ٓ وم٢مٟمف ؛يتٜم٤مىمض
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 ،يـاًمد   أصقل ـْ ُمِ  ذًمؽ همػم أو اًمبٕم٨م ذم ؿمؽ   أو (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ)

 .ضم٤مهؾ واًمِم٤مكه 

 وأٟمف اعمرشمد، ؿَ ٙمْ طُم  اًمٗم٘مف يمت٥م ذم يذيمرون (اهلل رمحٝمؿ) واًمٗم٘مٝم٤مء

 وؾمب٥ُم  ،اقمت٘م٤مداً  أو ٤مً ؿمٙم   وأ ومٕمالً  أو ٟمٓم٘م٤مً  ؛إؾمالُمف سمٕمد ريٙمٗمُ  ذياًم   اعمسٚمؿ

 .اْلٝمؾ: اًمِمؽ

 يسجدون ـذياًم   وٓ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ضمٝمٚم٦م رٟمٙمٗم   ٓ ٤مأٟم   هذا وٓزمُ 

 ـم٤مًم٥م أيب اسمـ قمكم ىمٝمؿطمر   ـذياًم   وٓ !ْلٝمٚمٝمؿ وإصٜم٤مم واًم٘مٛمر ٚمِمٛمسًم

  !٤ملٝم  ضُم  أهنؿ ٟم٘مٓمع ٕٟمٜم٤م سم٤مًمٜم٤مر؛ (قمٜمف اهلل ريض)

 ذم يِمؽه  أو واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ريٙمٗم   مل ـْ ُمَ  يمٗمر قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وىمد

 .٤ملٝم  ضُم  هؿأيمثرَ  أن   ـٟمتٞم٘م   وٟمحـ يمٗمرهؿ،

 واىمؽمن ُمٜمٝمؿ، واطمداً  وأ اًمّمح٤مسم٦م ؾم٥م   ـْ ُمَ : اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ وىم٤مل

 ٗمريمُ  ذم ؿمؽ   ومال ؛طَ ٚمِ همَ  ضمؼمائٞمؾ أن   أو ٟمبل أو إًمفٌ  قمٚمٞم٤مً  أن   دقمقى فسمسب  

 .شمٙمٗمػمه ذم شمقىمػ   ـْ ُمَ  ٗمريمُ  ذم ُيِمؽه  ٓ سمؾ ،هذا

صغم  اهلل قمٚمٞمف ) اهلل رؾمقل سمٕمد واارشمده  اًمّمح٤مسم٦م أن   ؿَ قمَ زَ  ـْ وُمَ : ىم٤مل

 ذم ري٥َم  ومال ؛ومس٘مقا أهنؿ أو ،قمنم سمْمٕم٦م يبٚمٖمقنَ  ٓ ىمٚمٞمالً  ٟمٗمراً  إٓ (وؾمٚم ؿ

 .يم٤مومر ومٝمق يمٗمره ذم ؿمؽ   ـْ ُمَ  سمؾ ،ذًمؽ ىم٤مئؾ يمٗمر



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

ـ   ـْ وُمَ : ىم٤مل  إِٓ   شَمْٕمُبُدواْ  َأٓ   َرسمهَؽ  َوىَم٣َم } :وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف ىمقًمف أن   فم

٤مهُ   ُم٤م إصٜم٤مم ٤مدَ ب  قمُ  وضمٕمَؾ  ،وىمع إٓ ؿمٞمئ٤مً  رىمد   ُم٤م اهلل وأن   ،رىمد  : سمٛمٕمٜمك ،{إِي 

 .اٟمتٝمك. ٝم٤ميمٚم   ت٥مسم٤مًمٙمُ  يمٗمراً  اًمٜم٤مس أقمٔمؿ ـْ ُمِ  هذا وم٢من   ؛اهلل إٓ قمبدوا

 ؾمب٥م وأن   ،وقمب٤مدة وزهد قمٚمؿ أهُؾ  اعم٘م٤مًم٦م هذه أصح٤مَب  أن   ري٥َم  وٓ

 .اْلٝمؾ :هذه دقمقاهؿ

 إًمٞمف شمدقمقهؿ ِّم٤م ؿمؽر  ذم أهنؿ ٤مراًمٙمٗم   قمـ ؾمبح٤مٟمف اهلل أظمؼم وىمد

 ِّم  ٤م ؿَمؽر  ًَمِٗمل َوإِٟم ٤م}: ًمرؾمٚمٝمؿ وم٘م٤مًمقا اًمبٕم٨م، ـَ ُمِ  ؿمؽر  ذم وأهنؿ ،ؾمؾاًمره 

ُؿْ } :وىم٤مل ،{ُُمِري٥ٍم  إًَِمْٞمفِ  شَمْدقُمقَٟمٜم٤َم ٜمْفُ  ؿَمؽر  ًَمِٗمل َوإهِن   إظمب٤مراً  وىم٤مل ،{ُُمِري٥ٍم  ُم 

ـه  نْ إِ }: قمٜمٝمؿ ُٔم ٓ   ٟم  ـُ  َوَُم٤م فَمٜم٤ًّم إِ  .{سمُِٛمْسَتْٞمِ٘مٜملِمَ  َٟمْح

ُؿُ } :اًمٙمٗم٤مر قمـ وىم٤مل َُذوا إهِن  َٞم٤مـملِمَ  اّت   اهلل ُدونِ  ُِمـ َأْوًمَِٞم٤مءَ  اًمِم 

ُؿ َوحَيَْسُبقنَ  ْٝمَتُدونَ  َأهن  ـَ  ُٟمٜمَب ُئُٙمؿْ  َهْؾ  ىُمْؾ } :شمٕم٤ممم وىم٤مل، {ُمه ي ظَْمرَسِ ْٕ  سم٤ِم

 ًٓ ـَ  * َأقْماَم ِذي ْٟمَٞم٤م احْلََٞم٤مةِ  ذِم  ؾَمْٕمُٞمُٝمؿْ  ؾ  َض  اًم  ُؿْ  حَيَْسُبقنَ  َوُهؿْ  اًمده  حُيِْسٜمُقنَ  َأهن 

 َيْٗمَ٘مُٝمقنَ  ٓ   ىُمُٚمقٌب  َِلُؿْ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام اْلٝمؾ، سمٖم٤مي٦م ٝمؿٗمَ َص ووَ  ،{ُصٜمًْٕم٤م

ونَ  ٓ   َأقْملُمٌ  َوَِلُؿْ  هِب٤َم  يَم٤مَْٕٟمَٕم٤ممِ  ًَمِئَؽ ُأوْ  هِب٤َم َيْسَٛمُٕمقنَ  ٓ   آَذانٌ  َوَِلُؿْ  هِب٤َم ُيْبٍِمُ

ـَ اعم٘مٚم   اهلل ذم   وىمد، {اًْمَٖم٤مومُِٚمقنَ  ُهؿُ  ُأْوًَمِئَؽ  َأَضؾه  ُهؿْ  سَمْؾ  : قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف دي

٦مٍ  قَمغَم  آسَم٤مءَٟم٤م َوضَمْدَٟم٤م إِٟم ٤م} ٤م ُأُم  ْٝمَتُدونَ  آصَم٤مِرِهؿ قَمغَم  َوإِٟم   ذًمؽ وُمع ،أيتلمِ  {ُمه

 .وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف رهؿيمٗم  
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 ُمٕمروم٦م ذم اًمت٘مٚمٞمد جيقز ٓ :أٟمف قمغم وٟمحقه٤م ي٦مأ هبذه اًمٕمٚمامءُ  واؾمتدل  

 .ؾم٤مًم٦مواًمر   اهلل

 مل وإنْ  إًمٞمٝمؿ ؾمؾاًمره  سم٢مرؾم٤مل اًمٜم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦م ؾمبح٤مٟمف اهلل ٦موطمج  

 .فٜم٤مشمِ وسمٞم   اهلل طمج٩َم  يٗمٝمٛمقا

 َز ٟمجأ عم٤م– (اهلل رمحف) ىمداُم٦م سمـ حمٛمد أسمق يـاًمد   ُمقومؼ اًمِمٞمخ ىم٤مل

 ًمٞمس إٟمف: اْلٛمٝمقر ىمقل حرضم  و ُمّمٞم٥م؟ جمتٝمد يمؾه  هؾ: ُمس٠مًم٦م ذم يمالُمف

: ىم٤مل –اعمجتٝمديـ أىمقال ـْ ُمِ  واطمد ىمقل ذم احلؼه  سمؾ ُمّمٞمب٤مً  جمتٝمد يمؾ

 ومٝمق ؛احلؼ   كِ رَ دَ  قمـ ومٕمجزَ  ٟمٔمرَ  إذا اْلؾمالم ُمٚم٦م خم٤مًمػ أن   اْل٤مطمظ وزقمؿَ 

 !آصمؿ همػم ُمٕمذورٌ 

 قمٚمٞمف وردٌ  سم٤مهلل ويمٗمرٌ  ي٘مٞمٜم٤مً  ومب٤مـمٌؾ  اْل٤مطمظُ  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أُم٤م: ىم٤مل أنْ  إمم

 اًمٞمٝمقدَ  أُمرَ  (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   أن   ىمٓمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿُ  وم٢مٟم٤م ؛رؾمقًمف غموقم

 ،٤مً مجٞمٕم ٝمؿوىم٤مشمٚمَ  ،إرصارهؿ قمغم ٝمؿوذُم   ،ب٤مقمفواشم   سم٤مْلؾمالم ّم٤مرىواًمٜم  

 إيمثُر  وإٟمام ،ي٘مؾه  ـٛم  ـُم اًمٕم٤مرف اعمٕم٤مٟمد أن   وٟمٕمٚمؿُ ، ُمٜمٝمؿ اًمب٤مًمغ ىمتؾو

ـَ  اقمت٘مدوا ؛دةُم٘مٚم   ، وصدىمف اًمٜم بل   ُمٕمجزةَ  يٕمرومقا ومل اً شم٘مٚمٞمد آسم٤مئٝمؿ دي

ـه  َذًمَِؽ } :يم٘مقًمف ،يمثػمة هذا قمغم اًم٘مرآن ذم اًم٦ماًمد   وأي٤مت ـَ  فَم ِذي  يَمَٗمُروا اًم 

ـَ  وَمَقْيٌؾ  ِذي ٚم  ـَ  يَمَٗمُروا ًم  ِذي فَمٜمهُٙمؿُ  َوَذًمُِٙمؿْ } :وىم٤مل، {اًمٜم ٤مرِ  ُِم  سمَِرسم ُٙمؿْ  فَمٜمَٜمُتؿ اًم 

ـْ  وَم٠َمْصَبْحُتؿ َأْرَدايُمؿْ  ـَ ا ُم  ي ٓ   ُهؿْ  إِنْ } ،{خْل٤َمرِسِ  :وىمقًمف ،{َئُمٜمهقنَ  إِ

ُؿْ  َوحَيَْسُبقنَ }   قَمغَم  َأهن 
ٍ
ء ُؿ َوحَيَْسُبقنَ } ،{يَشْ ْٝمَتُدونَ  َأهن  ـَ } ،{ُمه ِذي  َضؾ   اًم 
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ْٟمَٞم٤م احْلََٞم٤مةِ  ذِم  ؾَمْٕمُٞمُٝمؿْ  ُؿْ  حَيَْسُبقنَ  َوُهؿْ  اًمده ـَ  وًَمِئَؽ أُ  * ُصٜمًْٕم٤م حُيِْسٜمُقنَ  َأهن  ِذي  اًم 

ِؿْ  سمِآَي٤مِت  يَمَٗمُروا  ٓ ِّم٤م ؾمقلًمٚمر   سملمَ اعمٙمذ   ذمه  :اْلٛمٚم٦م وذم ،{َوًمَِ٘م٤مِئفِ  َرهب 

 . كتٝماٟم .واًمسٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم يٜمحٍم

 اخلٛمس، اًمٕمب٤مدات ـَ ُمِ  قمب٤مدةٍ  وضمقَب  أٟمٙمرَ  ـْ ُمَ  أن  : يذيمرون واًمٕمٚمامءُ 

 أو ،وٟمحقه اخلبز ؾ  طمِ  دَ حَ ضَم  أو ،واضمب٦م ٓ ؾمٜم٦م إهن٤م: ُمٜمٝم٤م واطمدة ذم ىم٤مل أو

 وإنْ  ،رَ ٗمَ يمَ  ؛فجيٝمٚمُ  ٓ فوُمثٚمُ  ،ذًمؽ ذم ؿمؽ   أو ٟمحقه، أو اخلٛمر حتريؿَ  دَ حَ ضَم 

 ومل.. تؾوىمُ  رٗمَ يمَ  اًمتٕمريػ سمٕمد أرص   وم٢منْ  ،ذًمؽ َف ر  قمُ  جيٝمٚمف فُمثٚمُ  يم٤من

 !يمٗمر ؛وقم٤مٟمد احلؼ ًمف شمبلم   وم٢مذا: ي٘مقًمقا

 طمؼ   ذًمؽ أن   أقمٚمؿ أٟم٤م: ي٘مقل طمتك ُمٕم٤مٟمد أٟمف ٟمٕمرُف  ٓ ومٜمحـ ،وأيْم٤مً 

 !يقضمد يٙم٤مدُ  ٓ وهذا أىمقًمف، ٓ أو أًمتزُمف وٓ

 طمٍمه٤م يٛمٙمـ ٓ يمثػمة أؿمٞم٤مءَ  ُمذه٥م يمؾ   أهؾ ـْ ُمِ  اًمٕمٚمامء ذيمر وىمد

 ذًمؽ دواي٘مٞم   ومل ٝم٤م،ص٤مطمبُ  يٙمٗمر أٟمف ؛وآقمت٘م٤مدات وإومٕم٤مل إىمقال ـَ ُمِ 

 .سم٤معمٕم٤مٟمد

 ٤مهالً ضم أو ُم٘مٚمداً  أو خمٓمئ٤مً  جمتٝمداً  أو ًٓ ُمت٠مو   اًمٙمٗمر ُمرشمٙم٥َم  أن   قملوم٤معمد  

 َض ٜم٘مُ يَ  أنْ  سمد   ٓ أٟمف ُمع ؿمؽ، سمال واْلمج٤مع واًمسٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمػ ؛ُمٕمذورٌ 

 ذم ؿمؽ   ـْ ُمَ  شمٙمٗمػم ذم ػشمقىم   ًمق يمام ري٥م، سمال يمٗمر أصٚمف ـمرد ومٚمق ،أصٚمف

 .ذًمؽ وٟمحق (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) حمٛمد رؾم٤مًم٦م
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 ذم فؿمٙم   عُم ًمف همٗمر اهلل وأن   ىمقه،حير   أنْ  فأهٚمَ  أوىص ذياًم   ضمؾاًمر   وأُم٤م

 يمذا ،ًمف ؾم٤مًم٦ماًمر   سمٚمقغ ًمٕمدم ًمف ٗمرهمُ  وم٢مٟمام ،فؾمبح٤مٟم ب  اًمر   صٗم٤مت ُمـ صٗم٦مٍ 

 .اًمٕمٚمامء ـَ ُمِ  واطمد همػم ىم٤مل

 صٗم٤مت ـْ ُمِ  صٗم٦م ذم ؿمؽ   ـْ ُمَ : (اهلل رمحف) اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ىم٤مل وِلذا

ب    .يٙمٗمر مل ٝم٤مجيٝمٚمُ  فُمثٚمُ  يم٤من وإنْ  ،رٗمَ يمَ  ٝم٤مجيٝمٚمُ  ٓ فوُمثٚمُ  اًمر 

 ذم اًمِم٤مك   اًمرضمَؾ  (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بله  رِ يٙمٗم   مل وِلذا: ىم٤مل

ـُ  ىم٤مل ويمذا ،ؾم٤مًم٦ماًمر   سمٚمقغ سمٕمد إٓ يٙمقن ٓ ٕٟمف اهلل؛ ةرَ دْ ىمُ   فٚمَ ومَحَ  ،قم٘مٞمؾ اسم

 .اًمدقمقة فٚمٖمْ شمبْ  مل فأٟم   قمغم

 ذم وأُم٤م اْل٤مهؾ، رٙمٗم  يُ  ٓ أٟمف: اًمّمٗم٤مت ذم يـاًمد   شم٘مل اًمِمٞمخ واظمتٞم٤مر

 ىمدُمٜم٤م وىمد ،اهلل ؿم٤مء إنْ  يمالُمف سمٕمض قمغم ؾمت٘مػ يمام ،ومال ؛وٟمحقه اًمنمك

 .يمٗمرهؿ ذم ؿمؽ   ـْ ُمَ  هوشمٙمٗمػمَ  وهمػمهؿ، آحت٤مدي٦م ذم يمالُمف سمٕمض

                                 
ـ (1) )أصح٤مب ُمذه٥م احلٚمقل(  قًمٞم٦مٚمُ حُ ـاًم ؿرؤوؾمٝم ـْ ُمِ  ،يمثػمة رٌق ومِ  اعمالطمدةو، يم٤مومرة ُمٚمحدةٌ  ض٤مًم٦مٌ  ومرىم٦مٌ َح٤مِدي٦م: آشم 

 أىمبح قمـ يّمقٟمقه ملو ،سمذاشمف ُمٙم٤من يمؾ ذم هؿُمٕمبقدَ  أن   يزقمٛمقن وم٤محلٚمقًمٞم٦م( وآحت٤مدي٦م )أصح٤مب ُمذه٥م آحت٤مد

 مجٞمعو سم٠مرسه اًمقضمقد٠من  سم اًم٘م٤مئٚمقن (آحت٤مدي٦م) ٟمٞم٦ماًمث٤م اًمٓم٤مئٗم٦مو ،اْلٝمٛمٞم٦م ىمدُم٤مء هؿ ه١مٓءو ،أىمذره٤مو إُم٤ميمـ

 -وسم٤مـمٚمف طم٘مف- اًمقضمقد ذم سٛمعيُ  يمالم يمؾ أن  و ،زقمٛمٝمؿسم ُمٕمبقدهؿ هق ،واطمد يشءٌ  اًمٙمؾه  ،ومٞمف اعمتٕم٤مرض٦م إضداد

 هق واًمرب اخل٤مًمؼ، هق واعمخٚمقق اعمخٚمقق هق اخل٤مًمؼ أن   آحت٤مديقنَ  يمام ي٘مقُل  ،احلٞمقاٟم٤مت يمالم ، طمتكاهلل يمالم هق

ـُ  فٛمَ ٔمَ ٟمَ و قمريب اسمـ اٟمتحٚمف ذيًم  ا- اعمٚمٕمقن اعمذه٥م هذاو! اًمرب هق واًمٕمبد اًمٕمبد، ـُ  فٚمَ أص   -شم٤مئٞمتف ذم اًمٗم٤مرض اسم  اسم

د ًمف سمسببٝم٤م اْل ٤مًمٗمٚمسٗم٦مسم اؿمتٖمؾذي اًم  ، 666 ؾمٜم٦م تقرماعم اًمرىمقـمل ؾمبٕملم  راءطمِ  ٖم٤مرسمِ  ضم٤موروسمٛمٙم٦م  أىم٤مم ىمدو ،حل٤مدوشمقًم 

ـْ  يٕمت٘مده ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  قمٚمٞمف لزِ ٜمْيَ  أنْ  اًمقطمل ومٞمف يردمل  ي٘مقل اًمبٞم٧م طمقَل  اًمٓم٤مئٗملمَ  رأى إذا يم٤منو ،ُمٙمتسب٦م بقةاًمٜمه أن   ُم

 قمٚمؿ إمم اًمقصقل ؾمٚمؿ سمنمح اًم٘مبقل ُمٕم٤مرجاٟمٔمر: ] واًمٕم٤مر اخلزُي  إٓ ًمف طمّمؾ ومام ،اعمدار طمقل احلٛمػم يم٠مهنؿ :قمٜمٝمؿ

 . [)رمحف اهلل(ٙمٛمل سمـ أمحد احلٚمِمٞمخ طم٤مومظ ًم ،إصقل
 



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 ُمبٖمْم٤مً  يم٤من أو سم٤مهلل، أرشك ـْ ُمَ : واعمرشمد: اظمتٞم٤مراشمف ص٤مطم٥م ىم٤مل

 ـَ ُمِ  أن   ؿشمقه   أو سم٘مٚمبف، ُمٜمٙمر يمؾ   إٟمٙم٤مر شمرك أو ،سمف ضم٤مء اَم ـًمِ  أو ،ًمرؾمقًمف

 إمج٤مقم٤مً  قمٚمٞمف ٤مً ٕمَ ٛمَ جْ ـُمُ  أٟمٙمر أو ،ذًمؽ أضم٤مزَ  أو ،اًمٙمٗم٤مر ُمع ىم٤مشمَؾ  ـْ ُمَ  اًمّمح٤مسم٦م

 ويس٠مِلؿ، ويدقمقهؿ قمٚمٞمٝمؿ يتقيمؾ وؾم٤مئطَ  اهلل وسملم سمٞمٜمف ضمٕمؾ أو ،ىمٓمٕمٞم٤مً 

 فُمثٚمُ  يم٤من وإنْ  ،ومٛمرشمد جيٝمٚمٝم٤م ٓ فوُمثٚمُ  اهلل صٗم٤مت ُمـ صٗم٦م ذم ؿمؽ   ـْ وُمَ 

 اًمرضمؾ ( قمٚمٞمف وؾمٚم ؿصغم  اهلل) اًمٜم بله  رِ يٙمٗم   مل وِلذا سمٛمرشمد؛ ومٚمٞمس جيٝمٚمٝم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل ىمدرة ذم اًمِم٤مك

 ،وهمػمه اْل٤مهؾ سملم اًمّمٗم٦م ذم قوومر   رات،ٗم  ٙماعم ـَ ُمِ  مشم٘مد   ومٞمام وم٠مـمٚمَؼ 

 اْلٝمٛمٞم٦م شمٙمٗمػم قمـ ػاًمتقىمه  ذم– (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) اًمِمٞمخ رأي أن   ُمع

 .اْلؾمالم أئٛم٦م ـْ ُمِ  وهمػمه أمحد اْلُم٤مم ٟمّمقص ظمالُف  –وٟمحقهؿ

 دَ اعم٘مٚم   ؼٟمٗمس   وم٢مٟم٤م ،اقمٞم٦ماًمد   ومٞمٝم٤م رٟم٤ميمٗم   سمدقم٦م يمؾه : (اهلل رمحف) اعمجد ىم٤مل

 أؾمامءه أن   أو خمٚمقق، اهلل قمٚمؿ أن   أو ،اًم٘مرآن سمخٚمؼ ي٘مقل ـيمٛمَ  ،ومٞمٝم٤م

 اْليامن أن   أو ،شمديٜم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م يس٥مه  أو ،أظمرة ذم رىيُ  ٓ أٟمف أو ،خمٚمقىم٦م

  ذم قم٤معم٤مً  يم٤من ومٛمـ، ذًمؽ أؿمبف وُم٤م آقمت٘م٤مد، جمرد
ٍ
 ،اًمبدع هذه ـْ ُمِ  يشء

 ذم ذًمؽ قمغم أمحدُ  ٟمص   ،سمٙمٗمره حمٙمقمٌ  ومٝمق ،٤مقمٚمٞمٝم ويٜم٤مفمر ٤مإًمٞمٝم يدقمق

 .ضمٝمٚمٝمؿ ُمع سمٙمٗمرهؿ ٛمقاٙمَ طَم  يمٞمػ! وم٤مٟمٔمروا       .اٟمتٝمك .ُمقاضع

                                 
ًمٚمٝمجرة، ويمت٤مسمف اعمذيمقر  103شمقذم ؾمٜم٦م  ،احلٜم٤مسمٚم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٚمح٤مم، ـسمسم٤م اعمٕمروف اًمبٕمكم حمٛمد سمـ قمكم احلسـ أسمقهق  (1)

 (.اًمٗم٘مٝمٞم٦م آظمتٞم٤مراتهق )
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 ومّمؾ

 اهلل ٕن   رؾمقًمف؛ قمغم اهلل أٟمزل ُم٤م طمدود ُمٕمروم٦م: سمف آقمتٜم٤مء يتٕملم وِّم٤م

 :شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ،رؾمقًمف قمغم اهلل أٟمزَل  ُم٤م طمدودَ  يٕمرُف  ٓ ـْ ُمَ  ذم   ؾمبح٤مٟمف

 قَمغَم  اهللُ َأٟمَزَل  َُم٤م طُمُدودَ  َيْٕمَٚمُٛمقاْ  َأٓ   َوَأضْمَدرُ  َوٟمَِٗم٤مىًم٤م يُمْٗمًرا َأؿَمده  إقَْمَراُب }

 .{َرؾُمقًمِفِ 

 ىمٞم٤مم هب٤م ٕن   واضمب٦م؛ إؾمامء طمدود وُمٕمروم٦م: اْلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ُم٤م طمدود ؾمٞمام ٓ ،ِلؿ رمح٦مً  اهلل ضمٕمٚمف ذياًم   اعمٜمٓمؼ ذم أدُمٞملم ُمّمٚمح٦م

 زةاعمٛمٞم   هل احلدود ومٝمذه ،واًمرسم٤م يم٤مخلٛمر ،إؾمامء ـَ ُمِ  رؾمقًمف قمغم اهلل أٟمزل

، يمذًمؽ ًمٞمس ُم٤م وسملم اًمّمٗم٤مت ـَ ُمِ  قمٚمٞمف يدل وُم٤م اعمسٛمك ذم يدظمؾ ُم٤م سملم

 .اٟمتٝمك .رؾمقًمف قمغم اهلل أٟمزل ُم٤م طمدود يٕمٚمؿ مل ـْ ُمَ  ؾمبح٤مٟمف اهلل ذم   وىمد

 اهلل ظمٚم٘مٜم٤م اًمتل ٝم٤موطم٘مٞم٘متِ  ب٤مدةاًمٕم طمد   ُمٕمروم٦م ػاعمٙمٚم   قمغم ومٗمرٌض 

 .اًمٙمب٤مئر أيمؼم هق ذياًم   فوطم٘مٞم٘متِ  اًمنمك طمد   وُمٕمروم٦م ٕضمٚمٝم٤م،

 ىم٤مل وإنْ  إيمؼم اًمنمك طم٘مٞم٘م٦مَ  يٕمرُف  ٓ سم٤مًمٕمٚمؿ يِمتٖمُؾ  ِّمـ يمثػماً  ودمدُ 

يُمقاْ  َوَٓ  اهللَ َواقْمُبُدواْ }: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ،اًمٕمب٤مدة ذم اًمنمك إٟمف  ،{ؿَمْٞمًئ٤م سمِفِ  شُمنْمِ

{ َٓ كْ يُ  َو فِ  سمِِٕمَب٤مَدةِ  نْمِ  اهلل طمؼه » :(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) وىمقًمف ،{َأطَمًدا َرسم 

 سم٠من   اقمؽماومف ُمع– وم٢مٟمف ،«ؿمٞمئ٤م سمف ينميمقا وٓ يٕمبدوه أنْ  اًمٕمب٤مد قمغم

                                 
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 اًمٕمب٤مدة طمد   يٕمرف ٓ –اًمٕمب٤مدة ذم اًمنمك هق اهلل ُمفطمر   ذياًم   اًمنمك

 اًمّمالةُ : رشكٌ  اهلل ًمٖمػم ٤مٝمرصومُ  اًمتل اًمٕمب٤مدةُ : ىم٤مل ورسمام وطم٘مٞم٘متٝم٤م،

، طمرم اهلل هق اًمنمك ذم اًمٕمب٤مدة ذياًم  اًمنمك  ُمع اقمؽماومف سم٠من   ،واًمسجقد

 ًمٖمػمه اًمسجقد أو ًمٖمػمه الةاًمّم   كؾمٛم   اهلل أن   قمغم ًمٞمؾاًمد   ُمٜمف ٚم٥َم ـمُ  ٢مذاوم

 ،رشك اهلل ًمٖمػم واخلْمقع ،ظمْمقع ذًمؽ ٕن  : ىم٤مل ورسمام !جيده مل رشيم٤مً 

 ومال ؟رشيم٤مً  اخلْمقع هذا شمسٛمٞم٦مَ  اًمسٜم٦م أو اًم٘مرآن ذم دمد هؾ: ًمف ٘م٤ملومٞمُ 

 !اهلل ًمٖمػم قمب٤مدة ٕٟمف: ي٘مقل أنْ  ومٞمٚمزُمف، جيده

 هذه يٚمزم ُم٤م ُمع قمب٤مدات، واًمٜمذر واًمذسمح قم٤مءاًمده  ويمذًمؽ: ٘م٤ملـومٞمُ 

 واًمتٕمٔمٞمؿ واحل٥م واخلْمقع لاًمذه  ـَ ُمِ  ،اًم٘مٚمقب أقمامل ـْ ُمِ  اًمٕمب٤مدات

 ُمخه  قم٤مءُ اًمده »: دي٨ماحل وذم، ذًمؽ وهمػم واًمرضم٤مء واخلقف ؾواًمتقيمه 

 .«اًمٕمب٤مدة

َؽ  وَمَّمؾ  } :ىمقًمف ذم واًمذسمح اًمّمالة سملم ؾمبح٤مٟمف اهلل نَ رَ ىمَ  وىمد  ًمَِرسم 

 اهلل ًمٖمػم اًمّمالة أن   ومٙمام ؽ،وذسمٞمحتَ  ؽصالشمَ  ًمف أظمٚمص: أي ،{َواْٟمَحرْ 

ـُ  ومٙمذا ؛رشكٌ   ىُمْؾ } :شمٕم٤ممم وىم٤مل، رشك –ًمٖمػمه اًمذسمح وهق– اًمّمالة ىمري

يَؽ  َٓ *  اًْمَٕم٤معَملِمَ  َرب   هللِ َوَِّم٤َميِت  َوحَمَْٞم٤مَي  ُسِٙملَوٟمُ  َصاَليِت  إِن    َوسمَِذًمَِؽ  ًَمفُ  رَشِ

ُل  َوَأَٟم٤مْ  ُأُِمْرُت    .{ْسِٚمِٛملمَ اعمُ  َأو 

                                 
 .رواه اًمؽمُمذي (1)
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 ٓ إهنؿ: سم٤مُٕمقات ًمٚمٛمنميملمَ  حيت٩مه  ـْ ُمَ  سمٕمض ىمقل اًمٕمج٥م ـَ وُمِ 

 !وٟمحقه اعمٞم٧م ـَ ُمِ  طم٤مضم٤مهتؿ ىمْم٤مء يرضمقن

 أهنؿ قم٘مؾ ذي يمؾ   قمٜمد اعمٕمٚمقم ـَ ُمِ  ٕٟمف وُمٖم٤مًمٓم٦م؛ ُمٙم٤مسمرةٌ  هذا: ومٜم٘مقل

 إٓ واًمذسم٤مئح؛ سم٤مًمٜمذور أُمقاِلؿ وسمذًمقا ِلؿ وظمْمٕمقا ٚمقاوشمذًم   دقمقهؿ ُم٤م

  .ضمٝمتٝمؿ ُمـ طم٤مضم٤مهتؿ وىمْم٤مء ُمٓمٚمقهبؿ طمّمقل يرضمقن ٕهنؿ

 طم٤مضم٦مً  واًمٖم٤مئ٥م اعمٞم٧م يس٠مل ـْ ُمَ  يسٛمع أنْ  قم٤مىمؾ قمٜمد تّمقريُ  ومٙمٞمػ

 يمِمػ أو قمدو دومع ذم سمف ويستٖمٞم٨م ،طمبؽ ذم أٟم٤مو يمذا قمٓمٜملأ: ي٘مقل سم٠منْ 

 ودومع ُمٓمٚمقسمف طمّمقل يرضمق ٓ إٟمف: ي٘مقل صمؿ ،ًمف وُيْمع ؾويتذًم   ،رض

 !ضمٝمتف ـْ ُمِ  ُمرهقسمف

 قمٜمد قمزيز اعم٤مل أن   ُمع– واًمذسمح سم٤مًمٜمذر ُم٤مًمف يبذل أنْ  رتّمق  يُ  ويمٞمػ

! رض دومعُ  وٓ ٟمٗمعٌ  ضمٝمتف ـْ ُمِ  ًمف حيّمؾ ٓ أٟمف ويٕمت٘مد يرضمقه ٓ عمـ –أهٚمف

 .اًمب٤مـمؾ أسمٓمؾو اعمح٤مل أسملم ـْ ُمِ  ومٝمذا

 !ضمٝمتٝمؿ ـْ ُمِ  يمرسم٤مهتؿ ويمِمػ طم٤مضم٤مهتؿ، سم٘مْم٤مء يٗمتخرون وهؿ يمٞمػ

  .أص٤مًم٦م ذًمؽ يٗمٕمؾ وٟمحقه اعمٞم٧م أن   يٕمت٘مد ُمٜمٝمؿ ومبٕمٌض 

 ،اهلل وسملم سمٞمٜمٝمؿ واؾمٓم٦مً  قنٕمٜمُ يَ  ،اهلل إمم ٜم٤موؾمٞمٚمتُ  هؿ: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 َه١ُمٓء}: ي٘مقًمقن أهنؿ قمٜمٝمؿ اهلل أظمؼم يمام إوًمقن؛ اعمنميمقن قمٚمٞمف يمام

ٓ   َٟمْٕمُبُدُهؿْ  َُم٤م}، {اهلل قِمٜمدَ  َٗمَٕم٤مُؤَٟم٤مؿُم  سُمقَٟم٤م إِ  . {ُزًْمَٗمك اهللِ إمَِم  ًمُِٞمَ٘مر 
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 ـَ ُمِ  ٝمؿجِ ئِ َٓ وَ  ذم واقمت٘م٤مداً  همٚمقاً  أقمٔمؿُ  إُم٦م هذه ُمبتدقم٦م ـْ ُمِ  يمثػمٌ  سمؾ

 اعمقضمقديـ اعمنميملم قمـ أظمؼم وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف اهلل ٕن   ًملم؛إو   اعمنميملم

 ويٜمسقن اًمِمدة طم٤مل ذم اًمدقم٤مء هلل ُيٚمّمقن ؿأهن  : اًم٘مرآن ٟمزول طملم

 إُمقر قمٜمد اًمدقم٤مء ٚمّمقنُُي  اًمزُم٤من هذا أهؾ همالة ـْ ُمِ  ويمثػم ،آِلتٝمؿ

 إظمب٤مراً  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل، قمٜمٝمؿ ُمستٗمٞمض هق يمام ًمقٓئجٝمؿ واًمِمدائد اعمٝمٛم٦م

ـَ  فُ ًمَ  خُمِْٚمِّملمَ  اهللَ َدقَمُقا اًْمُٗمْٚمِؽ  ذِم  َريِمُبقا وَم٢مَِذا}: إوًملم اعمنميملم قمـ ي  اًمد 

٤مُهؿْ  وَمَٚمام   يُمقنَ  ُهؿْ  إَِذا اًْمؼَم   إمَِم  َٟمج   َأشَم٤ميُمؿْ  إِنْ  َأَرَأْيُتُٙمؿ ىُمْؾ } :شمٕم٤ممم وىم٤مل، {ُينْمِ

٤مقَم٦مُ  َأشَمْتُٙمؿُ  َأوْ  اهللِ قَمَذاُب  ٤مهُ  سَمْؾ *  َص٤مِدىِملمَ  يُمٜمُتؿْ  إِن شَمْدقُمقنَ   ِاهلل َأهَمػْمَ  اًمس   إِي 

يُمقنَ  َُم٤م َوشَمٜمَسْقنَ  ؿَم٤مء إِنْ  إًَِمْٞمفِ  قنَ شَمْدقمُ  َُم٤م وَمَٞمْٙمِِمُػ  شَمْدقُمقنَ   :وىم٤مل، {شُمنْمِ

ُٙمؿُ  َوإَِذا} ه  َُمس  ٤مهُ  إِٓ   شَمْدقُمقنَ  َُمـ َضؾ   اًْمَبْحرِ  ذِم  اًْمّضه  َُمـ ىُمْؾ } :وىم٤مل، {إِي 

ٞمُٙمؿ ـ ُيٜمَج  قم٤مً  شَمْدقُمقَٟمفُ  َواًْمَبْحرِ  اًْمؼَم   فُمُٚماَمِت  ُم  ـْ  َوظُمْٗمَٞم٦مً  شَمَّضه ِئ ـْ  َأٟمَج٤مَٟم٤م ًم   ُِم

ـ   َهِذهِ  ـَ  ًَمٜمَُٙمقَٟم ـَ  ُِم ٤ميِمِري   .{اًمِم 

 ـَ ُمِ  ـمٚمبٝمؿ إن  : وديـ قمٚمؿ إمم ٥ُم َس ٜمْ يُ  ـْ ُمَ  سمٕمض ىمقل: اًمٕمج٥م ـَ ُمِ و

ـَ   اًم٘م٤مئؾ هذا يستحل أومال !ٟمداء هق سمؾ ِلؿ ،دقم٤مءً  ًمٞمس واًمٖم٤مئبلمَ  اعم٘مبقري

 اًمتل اًمس٤مجم٦م، اًمٗم٤مؾمدة اًمدقمقى هذه ـْ ُمِ  –اًمٜم٤مس ـَ ُمِ  يستِح  مل إذا– اهلل ـَ ُمِ 

                                 
ضمؾ: َوًمِٞمَج٦مُ اًمَقٓئ٩م: مجُع َوًمِْٞمَج٦م، و (1)  رؾمقًمف وٓ اهلل دون ُمـ يتخذوا ومل} :اًمتٜمزيؾ وذم، وظم٤مصتف وُدظمالؤه ٓم٤مَٟمُتفسمِ  اًمر 

 .]ًمس٤من اًمٕمرب[َُمَقّدة  َدظِمٞمَٚم٦مَ  اًمٙم٤مومريـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ يتخذوا ومل :َأي {َوًمِٞمَج٦م اعم١مُمٜملم وٓ
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 ٟمداءً  قم٤مءاًمد   كؾمٛم   ىمد وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف واهلل ،اًمٜم٤مس ٤معقمَ رَ  قمغم هب٤م ُج يرو  

فُ  َٟم٤مَدى إِذْ } :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم  َأن اًمٔمهُٚماَمِت  ذِم  وَمٜم٤َمَدى} :وىمقًمف ،{ظَمِٗمٞم٤ًّم ٟمَِداء َرسم 

ٓ   إًَِمفَ  ٓ   ـَ  يُمٜم٧ُم  إيِن   ؾُمْبَح٤مَٟمَؽ  َأٟم٧َم  إِ  ؾم٠مَل  إذا ُم٤م سملم ومرٍق  وأيه  ،{اًمٔم ٤معملِِمَ  ُِم

 إول سم٠من   ،هم٤مئ٥م أو ُمٞم٧م ،همػمه ـْ ُمِ  ـمٚمبٝم٤م إذا ُم٤م وسملم طم٤مضم٦مً  فرسم   اًمٕمبدُ 

  !؟ٟمداء واًمث٤مين دقم٤مء كسٛم  يُ 

 أٟمف ًمقٓ طمٙم٤ميتف ـْ ُمِ  ستحكيُ  ىمقٌل  وهق !فوأىمبحَ  اًم٘مقل هذا أؾمٛم٩َم  ُم٤م

  .وديٜمف فقمٚمٛمَ  يٕمت٘مدون ـْ ٛم  ـُمِ  ؾمٛمٕمقه إذا ؾمٞمام ٓ ،اْلٝم٤مل قمغم جيرو  

 سم٠من  ! وٟمحقه صٜمؿ ـْ ُمِ  ؾم١ماِل٤م وسملم طم٤مضم٦مً  اعمٞم٧م ؾم١مال لمسم ومرٍق  وأيه 

 !ٟمداء؟ وإول دقم٤مء كسٛم  يُ  اًمث٤مين

 هلل ةوحم٤مد   ًمٚم٘مرآن ٦مِم٤مىم  ُمُ  ومٝمذا ؛دقم٤مء ٓ ٟمداءً  كسٛم  يُ  اًمٙمؾه : ىم٤مل وم٢منْ 

ـه  وُم٤م، طمٙم٤ميتف ـْ ُمِ  أيمثر إمم سمٓمالٟمف سمٞم٤من ذم حيت٤مج وٓ ورؾمقًمف،  قم٤مىمالً  أفم

 .اًمبٝم٤مئؿ أؿمب٤مه قمغم جرو  شمُ  إٟمام ،وُمٙم٤مسمرة قمٜم٤مد هق وإٟمام ،ٟمٗمسف ذم هذا حيٞمؽ

 سمِفِ  ًمُِٞمْدطِمُْمقا سم٤ِمًْمَب٤مـمِؾِ  َوضَم٤مَدًُمقا} :شمٕم٤ممم فىمقًمُ  فيتٜم٤موًمَ  أنْ  هذا ُي٤مُف  ٤مأُمَ 

 ـْ ُمِ  ُمقضع همػم ذم دقم٤مءً  همػمه ؾم١ماَل  كؾمٛم   وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف واهلل ،{احْلَؼ  

 دقم٤مء يتٜم٤مول اًم٘مرآن ذم واًمدقم٤مء، {ُدقَم٤مءيُمؿْ  َيْسَٛمُٕمقا َٓ  شَمْدقُمقُهؿْ  إِن} يمت٤مسمف

 .اعمس٠مًم٦م ودقم٤مء اًمٕمب٤مدة

                                 
قمَ  (1)  طمدي٨م وذم ،٤مؤهؿ وأظمالـُمٝمؿقهمَ وهمَ  َٚمُتٝمؿوؾَمٗمَ  ٤مـُمٝمؿؾُم٘م  و ،اًمٜم ٤مس ـَ ُمِ  إطمالمِ  َأطمداُث : -٤مبؾَمحَ قمغم وزن – ٤معُ اًمر 

٩ٌم  ٤مسِ اًمٜم ؾم٤مئر": قمكم طمدي٨م وذم، "٤مساًمٜم َرقم٤معَ  جَيَٛمعُ  اعَمقؾِمؿَ  إن  ": قُمَٛمر  .[واًمٕملم ]شم٤مج اًمٕمروس "َرقم٤معٌ  مَهَ
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 ومّمؾ

 ُمع ؛وم٘مط اهلل ًمٖمػم واًمسجقد اًمّمالة هق اًمنمكَ  أن   قمكاد   عمـُ ٘م٤ملويُ 

 واًمٜمذر اًمدقم٤مء ومٙمذًمؽ ؛قمب٤مدة اًمسجقد أن   ومٙمام :قمٞمفُمد   ـْ ُمِ  ُمٙم٤مسمرةٌ  هذا أن  

 .شمٕمريٗمف شم٘مدم يمام وهمػمه٤م، واًمذسمح

 اًمدقم٤مء سم٢مظمالص وأُمرٟم٤م ذًمؽ وم٤مقمَؾ  وذم   همػمه دقم٤مء قمـ اهلل هنك وىمد

 يتٜم٤مول اًم٘مرآن ذم قم٤مءاًمده  أن   ُمع ،اًمسجقد ظمّمقصٞم٦م ذم ذيمر ِّم٤م أيمثر ًمف

 أٟمقاع ـْ ُمِ  هوهمػمُ  جقدُ اًمسه  ومٞمف يدظمُؾ  ذياًم   اًمٕمب٤مدة ودقم٤مءَ  اعمس٠مًم٦م دقم٤مءَ 

 ،{َأطَمًدا اهللِ َُمعَ  شَمْدقُمقا وَماَل  هللِ َٛمَس٤مضِمدَ ـاًمْ  َوَأن  } :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،اًمٕمب٤مدة

ـَ  ًَمفُ  خُمِْٚمِّملمَ  اهللَ وَم٤مْدقُمقا} :وىم٤مل ي  ًَمفُ }: وىم٤مل ،{اًْمَٙم٤مومُِرونَ  يَمِرهَ  َوًَمقْ  اًمد 

كَ  َوَٓ  َيٜمَٗمُٕمَؽ  َٓ  َُم٤م اهللِ ُدونِ  ُِمـ شَمْدعُ  َوَٓ } :وىم٤مل ،{احْلَؼ   َدقْمَقةُ   وَم٢مِن َيُّضه

ـَ  إًِذا وَم٢مِٟم َؽ  وَمَٕمْٚم٧َم  ـْ } :وىم٤مل ،{اًمٔم ٤معملِِمَ  ُم   اهللِ  ُدونِ  ُِمـ َيْدقُمق ِِّمـ  َأَضؾه  َوَُم

 :وىم٤مل ،{هَم٤مومُِٚمقنَ  ُدقَم٤مِئِٝمؿْ  قَمـ َوُهؿْ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيقمِ  إمَِم  ًَمفُ  َيْسَتِجٞم٥ُم  ٓ   َُمـ

ـَ } ِذي  َٓ  شَمْدقُمقُهؿْ  إِن*  ىِمْٓمِٛمػمٍ  ُِمـ َيْٛمِٚمُٙمقنَ  َُم٤م ُدوٟمِفِ  ُِمـ شَمْدقُمقنَ  َواًم 

 َيْٙمُٗمُرونَ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َوَيْقمَ  ًَمُٙمؿْ  اؾْمَتَج٤مسُمقا َُم٤م ؾَمِٛمُٕمقا َوًَمقْ  ُدقَم٤مءيُمؿْ  َيْسَٛمُٕمقا

يِمُٙمؿْ   .َمحُي  ٓ ُم٤م ذًمؽ ـْ ُمِ  اًم٘مرآن وذم، {سمنِِمْ

ـُ  اْلؾمالم ؿمٞمُخ  ىم٤مل  دقمقة قمغم اًمٙمالم ذم– (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) شمٞمٛمٞم٦م اسم

 ودقم٤مء اًمٕمب٤مدة دقم٤مء يتٜم٤مول اًم٘مرآن ذم واًمدقمقة اًمدقم٤مء ًمٗمظُ  :–قناًمٜمه  ذي

 وذم، سم٤مًمقضمٝملم {ًَمُٙمؿْ  َأؾْمَتِج٥ْم  اْدقُمقيِن }: شمٕم٤ممم ىمقًمف رس  وومَ  ،٠مًم٦ماعمس
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 ـْ ُمَ  ؟وم٠مقمٓمٞمف يس٠مًمٜمل ـْ ُمَ  ؟ًمف وم٠مؾمتجٞم٥م يدقمقين ـْ ُمَ » :اًمٜمزول طمدي٨م

ـ  ًم ،داعٍ  واًمس٤مئؾ ،ؾم٤مئؾ رواعمستٖمٗمِ  ،«ًمف وم٠مهمٗمر يستٖمٗمرين  اًمس٤مئؾ يمرَ ذِ  ٙم

 يتٜم٤موِلام ذياًم   اًمداقمل سمٕمد مه٤موذيمرَ  ،ًمٚمخػم اًمس٤مئؾ سمٕمد اًمنم ًمدومع

 ،اًمٜمققملم ٜمٝم٤مًمتْمٛمه  دقمقة ه٤موؾمام  ، اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص قمٓمػ ـْ ُمِ  ؛مه٤موهمػمَ 

 اًمٜمققملم؛ يتْمٛمـ وهق ،إًمقهٞم٦م سمتقطمٞمد اقمؽماٌف  أٟم٧م إٓ إًمف ٓ: وم٘مقًمف

  .سم٤مًمٜمققملم كقمَ دْ يُ  نْ ِٕ  ؼه اعمستحِ  هق اْلًمفَ  وم٢من  

ـُ  وىم٤مل : ىم٤مل ،ذيمره٤م آي٤مٍت  سمٕمد اًمبدائع ذم (رمحف اهلل شمٕم٤ممم) اًم٘مٞمؿ اسم

ُ  ،يمثػم اًم٘مرآن ذم وهذا  ،واًمّض ًمٚمٜمٗمع ُم٤مًمٙم٤مً  يٙمقنَ  أنْ  سمد   ٓ اعمٕمبقد أن   يبلم 

، اًمٕمب٤مدة دقم٤مءَ  وظمقوم٤مً  رضم٤مءً  دقمكويُ  ،اعمس٠مًم٦م دقم٤مءَ  واًمّض ًمٚمٜمٗمع دقمكيُ  ومٝمق

 ويمؾ اعمس٠مًم٦م، ًمدقم٤مء ُمستٚمزمٌ  قمب٤مدة دقم٤مء ومٙمؾه  ،ُمتالزُم٤من اًمٜمققملمِ  أن   ومٕمٚمؿ

 .اًمٕمب٤مدة ًمدقم٤مء ـٌ ُمتْمٛم   ُمس٠مًم٦م دقم٤مء

 ،يمٚمٞمٝمام ُمٕمٜمٞمٞمف ذم اعمِمؽمك اًمٚمٗمظ اؾمتٕمامل ـْ ُمِ  هذا وًمٞمس: ىم٤مل أنْ  إمم

 طم٘مٞم٘متف ذم ًمف اؾمتٕمامل هذا سمؾ ،وجم٤مزه طم٘مٞم٘متف ذم اًمٚمٗمظ اؾمتٕمامل وٓ

 اٟمتٝمك.. مجٞمٕم٤مً  ًمألُمريـ اعمتْمٛمٜم٦م اًمقاطمدة

 ،اًمٕمب٤مدة دقم٤مء ذم ٟمّم٤مً  ؾمبح٤مٟمف همػمه دقم٤مء قمـ اًمٜمٝمُل  يٙمقن هذا ومٕمغم

 .طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝمام يمؾ قمـ هنٌل  ومٝمق ،طم٘مٞم٘م٦مً  اعمس٠مًم٦م ودقم٤مء

                                 
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 ومّمؾ

ـْ  اعمٖمٗمرةُ  رضمكشمُ ": ىم٤مل إٟمام يـاًمد   شم٘مل اًمِمٞمخ أن   ذيمرٟم٤م وىمد  ومٕمؾ عم

 إيمؼم اًمنمك ارشمٙم٥َم  ومٞمٛمـ ذًمؽ ي٘مؾ مل"، ضم٤مهالً  أو جمتٝمداً  اًمبدع سمٕمَض 

 يم٤من وإنْ  ٖمٗمريُ  ٓ اًمنمك إن  ": (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) ىم٤مل ىمد سمؾ، اًمٔم٤مهر واًمٙمٗمر

 ُمـ قمٚمٞمف اـمٚمٕمٜم٤م ُم٤م هٜم٤م وٟمذيمر، ذًمؽ ذم يمالُمف سمٕمض ىمدُمٜم٤م وىمد ،"صٖمرأ

 :اًمٕمٚمامء ـُمِ  همػمه ويمالم يمالُمف

 ،اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر ذم شمٙمٚمؿ ام  ـًمَ  اًمٕمٛمدة رشح ذم (شمٕم٤ممم اهلل رمحف) ىم٤مل

ـْ  ،ضمؾ   أو دق   يمٗمرٌ  ومٝمق: أُمره أو اهلل خلؼم ردر  ومٙمؾه  احل٘مٞم٘م٦م وذم: ىم٤مل  ىمد ًمٙم

 ُم٤م سمخالف ،اًمٗمروع ذم يسػماً  أُمراً  ويم٤من اًمٕمٚمؿ ـمرُق  ومٞمف ٧ْم ٞمٗمِ ظَم  قمام   ٕمٗمكيُ 

ـَ  يـاًمد   دقم٤مئؿ ـْ ُمِ  ويم٤من هأُمرُ  فمٝمر  .وإواُمر إظمب٤مر ُِم

 واًمرازي: –اًمٙمالم أصح٤مب ذم   ذم ًمف يمالم أصمٜم٤مء ذم– (اهلل رمحف) وىم٤مل

 ذم ٦مٌ ٛمَ هَنْ  ًمف ومٞمف، ُمرسٌف  هق ًمٙمـ ،احلػمة سم٤مب ذم اًمٜم٤مس أقمٔمؿ ـُمِ 

ـْ ، اقمت٘م٤مده قمغم اًمثب٤مت ـَ ُمِ  ظمػمٌ  اًمب٤مـمؾ ذم واًمِمؽه  ،اًمتِمٙمٞمؽ  أنْ  ىمؾ   ًمٙم

 ةد  اًمر   وشمقضمد ،احلؼ ـَ ُمِ  ٟمقعٍ  ـْ ُمِ  ومٞمف سمد   ٓ سمؾ حمض، سم٤مـمؾٍ  قمغم أطمدٌ  ٧َم يثبُ 

 .يم٤مًمٜمٗم٤مق يمثػماً  ُمٜمٝمؿ

 اًمتل احلج٦م قمٚمٞمف شم٘مؿ مل: ٘م٤مليُ  وم٘مد ،اخلٗمٞم٦م اعم٘م٤مٓت ذم يم٤من إذا وهذا

 اًمٕم٤مُم٦م ٝم٤ميٕمٚمٛم أُمقر ذم ُمٜمٝمؿ قائػـم ذم ذًمؽ ي٘مع ًمٙمـ ،ٝم٤مص٤مطمبُ  رُ يٙمٗمُ 

 (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) حمٛمداً  أن   يٕمٚمٛمقن واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد سمؾ واخل٤مص٦م،
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ر هب٤م سُمٕم٨م  قمـ وهنٞمف ًمف رشيؽ ٓ وطمده اهلل قمب٤مدة ُمثؾ ،ظم٤مًمٗمٝم٤مـ ُمَ  ويمٗم 

 سم٤مًمّمٚمقات أُمره وُمثؾ، اْلؾمالم رشائع أفمٝمر هذا وم٢من   ،همػمه قمب٤مدة

 وُمثؾ ،اًمٙمت٤مب وأهؾ اعمنميملم ُمٕم٤مداة ؾوُمث ،ؿم٠مهن٤م وشمٕمٔمٞمؿ اخلٛمس

 .ذًمؽ وٟمحق واعمٞمرس سم٤مواًمر   اًمٗمقاطمش حتريؿ

 وأىم٤مم واًمٙمقايم٥م، إصٜم٤مم قمب٤مدة ذم يمت٤مسمف اًمرازي ػوصٜم  : ىم٤مل أنْ  إمم

٥م طمسٜمف، قمغم إدًم٦م  .اٟمتٝمك. إمج٤مقم٤مً  اْلؾمالم قمـ ةٌ رد   وهذه، ومٞمف ورهم 

 ىم٤مل؛ يمام هق "ذًمؽ ٛمقنيٕمٚم ّم٤مرىواًمٜم   اًمٞمٝمقدُ  سمؾ": (اهلل رمحف) وم٘مقًمف

 ؾٗمٕمَ يُ  ُم٤م اعمسٚمٛملم قمغم يٕمٞمبقن أهنؿ اًمٞمٝمقدـ ُمِ  واطمدٍ  همػم قمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وم٘مد

 وإن ،سمٜمبل ومٚمٞمس هبذا أُمريمؿ ٟمبٞمٙمؿ يم٤من إن): ي٘مقًمقن ،اعمِم٤مهد هذه قمٜمد

 اًمٞمٝمقد! هذا أقمج٥م ُم٤م !اهلل ؾمبح٤من ومٞم٤م(! قمّمٞمتٛمقه وم٘مد قمٜمف هن٤ميمؿ يم٤من

 قمٚمامء ـْ ُمِ  ويمثػمٌ  ،ٟمبل هب٤م ي٠ميت ُم٤م وي٘مقًمقن اًمنميمٞم٦م إُمقر هذه يٜمٙمرون

زون اًمزُم٤من هذا  ـْ ُمَ  قمغم ٜمٙمرونويُ  قمٚمٞمف اًمب٤مـمٚم٦م بفَ اًمِمه  ونقردُ ويُ  ذًمؽ جيق 

 !أٟمٙمر

ـْ ": اًمِمٞمخ ىمقلِ إمم  واٟمٔمرْ   اًمٕمٚمؿِ  ـمرُق  ومٞمف ٞم٧ْم ٗمِ ظَم  ىمد قمام   ٕمٗمكيُ  ىمد ًمٙم

 وم٘مد اخلٗمٞم٦م اعم٘م٤مٓت ذم وهذا": أيْم٤مً  فوىمقًمِ ، "اًمٗمروع ذم يسػماً  أُمراً  ويم٤من

 ."ص٤مطمبٝم٤م يٙمٗمر اًمتل احلج٦م قمٚمٞمف شم٘مؿ مل: ي٘م٤مل

 طمدي٨م ذيمر ام  ـًم– اًمسٜمٞم٦م ؾم٤مًم٦ماًمر   ذم (اهلل رمحف) اًمِمٞمخ وىم٤مل

 وظمٚمٗم٤مئف (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اهلل رؾمقل زُمـ ذم يم٤منَ  وم٢مذا: –اخلقارج
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 إمم اعمٜمتس٥م أن   ٞمٕمٚمؿومٚمْ  ؛اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمب٤مدشمف ُمع يـاًمد   ـَ ُمِ  ُمرَق  ىمد ـْ ُمَ 

 ذياًم   اًمٖمٚمق :ُمٜمٝم٤م سم٠مُمقر وذًمؽ ،أيْم٤مً  قٛمرُ يَ  ىمد اًمزُم٤من اهذ ذم اْلؾمالم

 ذم اًمٖمٚمق سمؾ ،قمدي اًمِمٞمخ ُمثؾ اعمِم٤ميخ سمٕمض ذم يم٤مًمٖمٚمق ،شمٕم٤ممم اهلل فذُم  

 رضمؾ أو ٟمبل ذم همال ـْ ُمَ  ومٙمؾه ، اعمسٞمح ذم اًمٖمٚمق سمؾ ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم

: ي٘مقل سم٠منْ  اهلل دون ـْ ُمِ  يدقمقه أنْ  ُمثؾ ،اْلِلٞم٦م ـَ ُمِ  ٟمققم٤مً  ومٞمف وضمٕمؾ ص٤مًمح

 ومٙمؾ ؛طمبؽ ذم أٟم٤م أو ،قمٚمٞمؽ شمقيمٚم٧م أو ،اضمؼمين أو ،اهمثٜمل ومالن ؾمٞمدي ي٤م

 .تؾىمُ  وإٓ شم٤مَب  وم٢منْ  ،فص٤مطمبُ  ت٤مبـستيُ  وضالل، رشك هذا

 إًمف ُمٕمف ٕمؾجُي  وٓ وطمده ٕمبدَ ًمٞمُ  اًمٙمت٥م وأٟمزل اًمرؾمؾ أرؾمؾ اهلل وم٢من  

 زيروقمُ  واعمسٞمح اعمالئٙم٦م ُمثؾ ،أظمرى آِل٦م اهلل ُمع جيٕمٚمقن ـذياًم  و ،آظمر

 يم٤مٟمقا وإٟمام وشمرزق ّتٚمؼ ٤مأهن   يٕمت٘مدون يٙمقٟمقا مل ،ىمبقرهؿ أو واًمّم٤محللم

 أنْ  شمٜمٝمك ؾمؾاًمره  اهلل ومبٕم٨م(، اهلل قمٜمد ؿمٗمٕم٤مؤٟم٤م ه١مٓء): ي٘مقًمقن يدقمقهنؿ

 .اؾمتٕم٤مٟم٦م دقم٤مء وٓ قمب٤مدة دقم٤مء ٓ ،دوٟمف ـْ ُمِ  أطمدٌ  دقمكيُ 

 ٓ: أطمدمه٤م وم٘م٤مل شمٜم٤مزقم٤م رضمٚملمِ  قمـ ؾمئؾ وىمد (اهلل رمحف) أيْم٤مً  وىم٤مل

 ،سمذًمؽ إٓ إًمٞمف ٟمّمؾ أنْ  ٟم٘مدر ٓ ٤موم٢مٟم   ،اهلل وسملم سمٞمٜمٜم٤م واؾمٓم٦م ـْ ُمِ  ًمٜم٤م سمد  

 واؾمٓم٦م ـْ ُمِ  ًمٜم٤م سمد   ٓ أٟمف سمذًمؽ أراد إنْ : سم٘مقًمف (اهلل رمحف) اًمِمٞمخ وم٠مضم٤مب

 وُم٤م ويرض٤مه، اهلل حيبف ُم٤م يٕمٚمٛمقن ٓ اخلٚمؼ وم٢من   ،طمؼ ومٝمذا ؛اهلل أُمر ٜم٤مٖمُ شمبٚم  

 وهذا، قمب٤مده إمم اهلل أرؾمٚمٝمؿ ـذياًم   ؾمؾاًمر سمقاؾمٓم٦م إٓ قمٜمف ويٜمٝمك سمف ي٠مُمر

 ثبتقنيُ  وم٢مهنؿ ،واًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد اعمسٚمٛملمَ  ـُمِ  اعمٚمؾ أهُؾ  قمٚمٞمف أمجع ِّم٤م



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 هأواُمرَ  اهلل قمـ ٖمقاسمٚم   ـذياًم   ؾمؾاًمره  وهؿ ،قمب٤مده وسملم اهلل سملم اًمقؾم٤مئط

ـَ  َيّْمَٓمِٗملاهللُ } :شمٕم٤ممم ىم٤مل وٟمقاهٞمف، ـَ  ُرؾُماًل  َٛماَلِئَٙم٦مِ ـاًمْ  ُِم  ،{اًمٜم ٤مسِ  َوُِم

  .اعمٚمؾ أهؾ سم٢ممج٤مع يم٤مومر ومٝمق اًمقؾم٤مئط هذه أٟمٙمر وُمـ

ـْ  سمد   ٓ أٟمف سم٤مًمقاؾمٓم٦م أرادَ  وإنْ   اهلل وسملم سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مد يتخذه٤م واؾمٓم٦مُِم

 اًمٕمب٤مد رزق ذم واؾمٓم٦م يٙمقٟمقا أنْ  ُمثؾ– اعمْم٤مر ودومع اعمٜم٤مومع ضمٚم٥م ذم

 أقمٔمؿ ـْ ُمِ  ومٝمذا؛ ومٞمف إًمٞمف ويرضمٕمقن سمذًمؽ يس٠مًمقٟمف –وهداهؿ وٟمٍمهؿ

ر ذياًم   اًمنمك  أوًمٞم٤مءَ  اهلل دون ـْ ُمِ  اّتذوا طمٞم٨م ،اعمنميملم سمف اهلل يمٗم 

 .اعمْم٤مر هبؿ ويدومٕمقن اعمٜم٤مومع هبؿ جيتٚمبقن وؿمٗمٕم٤مءَ 

 ويتقيمؾ يدقمقهؿ وؾم٤مئطَ  واعمالئٙم٦م إٟمبٞم٤مء ضمٕمؾ ـْ ُمَ : ىم٤مل أنْ  إمم

 اًمذٟمقب همٗمران يس٠مِلؿ أنْ  ُمثؾ اعمْم٤مر، ودومع اعمٜم٤مومع ضمٚم٥م ويس٠مِلؿ قمٚمٞمٝمؿ

 سم٢ممج٤مع يم٤مومر ومٝمق ؛اًمٗم٤مىم٤مت وؾمد   سم٤مترُ اًمٙمُ  وشمٗمري٩م ًم٘مٚمقبا وهداي٦م

 .اعمسٚمٛملم

٤مب– ظمٚم٘مف وسملم اهلل سملم وؾم٤مئطَ  أصمب٧َم  ـْ ومٛمَ : ىم٤مل أنْ  إمم  ـذياًم   يم٤محلُج 

، ظمٚم٘مف طمقائ٩م اهلل إمم يرومٕمقن هؿ يٙمقٟمقن سمحٞم٨م –رقمٞمتف وسملم اعمٚمؽ سملم

 اخلٚمؼ أن   كسمٛمٕمٜم ،سمتقؾمٓمٝمؿ ويرزىمٝمؿ ويٜمٍمهؿ قمب٤مده هيدي إٟمام اهلل وأن  

 اعمٚمقك يس٠مًمقن اعمٚمقك قمٜمد اًمقؾم٤مئط أن   يمام ،اهلل يس٠مًمقن وهؿ يس٠مًمقهنؿ

 يب٤مرشوا أنْ  ُمٜمٝمؿ أدسم٤مً  يس٠مًمقهنؿ واًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ، ًم٘مرهبؿ اًمٜم٤مس طمقائ٩م

 ،اعمٚمؽ ـَ ُمِ  ـمٚمبٝمؿ ـْ ُمِ  ِلؿ أٟمٗمع اًمقؾم٤مئؾ ـَ ُمِ  ـمٚمبٝمؿ ٕن   أو ،اعمٚمؽ ؾم١مال
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 اًمقضمف هذا قمغم وؾم٤مئطَ  ٝمؿأصمبتَ  ـْ ٛمَ ومَ ، اًمٓم٤مًم٥م ـَ ُمِ  اعمٚمؽ إمم أىمرب ًمٙمقهنؿ

 .تؾىمُ  وإٓ شم٤مَب  وم٢منْ  ،ستت٤مبيُ  أنْ  جي٥ُم  ُمنمكٌ  يم٤مومرٌ  ومٝمق

 وذم ،أٟمداداً  هلل وضمٕمٚمقا ،سم٤معمخٚمقق اخل٤مًمَؼ  ٝمقاؿمب   ٝمقن،ُمِمب   وه١مٓء

 .اًمٗمتقى هذه ًمف شمتسع ٓ ُم٤م ه١مٓء قمغم اًمرد ـَ ُمِ  اًم٘مرآن

ـُ  هذا وم٢من    مت٤مصمٞمؾ هن٤مأ): ٘مقًمقني يم٤مٟمقا إوصم٤من، ٤مدب  قمُ  اعمنميملمَ  دي

 اًمنمك ـَ ُمِ  وهق ،(اهلل إمم هب٤م سمقنيت٘مر   وؾم٤مئؾ وأهن٤م واًمّم٤محللم، إٟمبٞم٤مء

َُذواْ } :ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمّم٤مرى قمغم اهلل أٟمٙمره ذياًم    َوُرْهَب٤مهَنُؿْ  َأطْمَب٤مَرُهؿْ  اّت 

ـ َأْرسَم٤مسًم٤م ـَ  َٛمِسٞمَح ـَواًمْ  اهلل ُدونِ  ُم   .اٟمتٝمك .{َُمْرَيؿَ  اسْم

 أٟمقاع ـْ ُمِ  ذيمره ُم٤م ومٕمؾ ـْ ُمَ  سمٙمٗمر يمثػمة ُمقاضع ذم (اهلل رمحف) ضمزمَ  وم٘مد

ـِ  ومل ،ذًمؽ قمغم اعمسٚمٛملم إمج٤معَ  وطمٙمك ،اًمنمك  ىم٤مل، وٟمحقه اْل٤مهؾ يستث

كَ  َأن َيْٖمِٗمرُ  َٓ  اهللَ إِن  } :شمٕم٤ممم فُ } :ىم٤مل ٟمفأ اعمسٞمح قمـ وىم٤مل، {سمِفِ  ُينْمَ  َُمـ إِٟم 

كْ  مَ  وَمَ٘مدْ  سم٤ِمهللِ ُينْمِ  ذًمؽ ظمص   ومٛمـ ،{اًمٜم ٤مرُ  َوَُم٠ْمَواهُ  ٜم ٦مَ اْْلَ  قَمَٚمٞمفِ  اهللُ طَمر 

 اهلل ؿم٤مق   وم٘مد ؛دواعم٘مٚم   لواعمت٠مو   اْل٤مهؾ وأظمرج وم٘مط سم٤معمٕم٤مٟمد اًمققمٞمد

 .اعم١مُمٜملم ؾمبٞمؾ قمـ وظمرَج  ورؾمقًمف

رون واًمٗم٘مٝم٤مء  ي٘مٞم دوا ومل ،(سم٤مهلل أرشك ـْ ُمَ ـ)سم اعمرشمد طمٙمؿ سم٤مب يّمد 

ؾُمالً } :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد، احلٛمد وهلل واضح أُمر وهذا، سم٤معمٕم٤مٟمد ذًمؽ  ره

ـَ  ي ِ َبنم  ـَ  ُمه ٦مٌ  اهللِ قَمغَم  ًمِٚمٜم ٤مسِ  َيُٙمقنَ  ًمَِئال   َوُُمٜمِذِري ؾُمؾِ  سَمْٕمدَ  طُمج   .{اًمره
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 ه٤مأسمٕمدُ  ،أٟمقاع اًم٘مبقر قمٜمد قم٦ماعمبتدَ  إُمقر وهذه: أيْم٤مً  اًمِمٞمخ وىم٤مل

 ـْ ُمِ  وه١مٓء، اًمٜم٤مس ـَ ُمِ  يمثػمٌ  فيٗمٕمٚمُ  يمام طم٤مضم٦مً  اعمٞم٧َم  س٠مَل يُ  أنْ  اًمنمع قمـ

 اعمٞم٧م صقرة ذم اًمِمٞمٓم٤من ِلؿ يتٛمثؾ ىمد وِلذا ،إصٜم٤مم قُمب ٤مد ضمٜمس

 .إصٜم٤مم ٤مدب  ًمٕمُ  يتٛمثؾ يمام واًمٖم٤مئ٥م،

 اًمٍماط اىمتْم٤مء ذم ذيمره ُم٤م إصؾ هذا ذم (اهلل رمحف) شم٘مريره ـْ ُمِ و

 أو يٗمٕمؾ أنْ  همػمه يمدقم٤مء ،رشيم٤مً  ـاعمتْمٛم   اًمدقم٤مءَ  إن  : ىم٤مل طمٞم٨م اعمست٘مٞمؿ،

 طمّمقل قرثيُ  وٓ ص٤مطمبف، همرض ؾًمٞمحّم   ،ذًمؽ قوٟمح يدقمق أنْ  دقم٤مئف

 اًمٖمٞم٨م يم٢مٟمزال ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م إُمقر وأُم٤م احل٘مػمة، إُمقر ذم إٓ ؿمبٝم٦م اًمٖمرض

 ىم٤مل ،اًمنمك هذا ومٞمف يٜمٗمع ومال ،اًمٜم٤مزل اًمٕمذاب ويمِمػ حقطاًم٘مُ  قمٜمد

٤مقَم٦مُ  َأشَمْتُٙمؿُ  َأوْ  اهللِ قَمَذاُب  َأشَم٤ميُمؿْ  إِنْ  َأَرَأْيُتُٙمؿ ىُمْؾ } :شمٕم٤ممم  شَمْدقُمقنَ  اهللِ ػْمَ َأهمَ  اًمس 

٤مهُ  سَمْؾ *  َص٤مِدىِملمَ  يُمٜمُتؿْ  إِن  ؿَم٤مء إِنْ  إًَِمْٞمفِ  شَمْدقُمقنَ  َُم٤م وَمَٞمْٙمِِمُػ  شَمْدقُمقنَ  إِي 

يُمقنَ  َُم٤م َوشَمٜمَسْقنَ   ًَمفُ  خُمِْٚمِّملمَ  اهللَ َدقَمُقا اًْمُٗمْٚمِؽ  ذِم  َريِمُبقا وَم٢مَِذا} :وىم٤مل، {شُمنْمِ

ـَ  ي ُٙمؿُ  َوإَِذا}: وىم٤مل، {اًمد  ه  َُمس  ٤مهُ  إِٓ   شَمْدقُمقنَ  َُمـ َضؾ   اًْمَبْحرِ  ذِم  اًْمّضه  ،{إِي 

قءَ  َوَيْٙمِِمُػ  َدقَم٤مهُ  إَِذا ُٛمْْمَٓمر  ـاًمْ  جُيِٞم٥ُم  َأُم ـ}: وىم٤مل َٕمُٚمُٙمؿْ  اًمسه  ظُمَٚمَٗم٤مء َوجَيْ

َْرضِ  ْٕ عَ  َأإًَِمفٌ  ا ٤م ىَمِٚمٞماًل  اهللِ  ُم  ُرونَ  ُم   ٓ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٥م هذه ومٙمقن، {شَمَذيم 

 ،سمف أرشك ـْ ُمَ  ؿمبٝم٦م وىمٓمع شمقطمٞمده قمغم دل   ؾمبح٤مٟمف هق إٓ ومٞمٝم٤م يستجٞم٥ُم 

 ؾمبح٤مٟمف هق ٝم٤مومٕمٚمَ  إٟمام اْلضم٤مسم٤مت ـَ ُمِ  أيْم٤مً  هذا دون ُم٤م أن   سمذًمؽ وقُمٚمؿ

 أن   يمام ،ُمب٤مطم٦م أو حمرُم٦م سم٠مؾمب٤مب دمري يم٤مٟم٧م وإنْ  ًمف، رشيؽ ٓ وطمده
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 إضمس٤مم ـَ ُمِ  ذًمؽ وهمػم ي٤محواًمر   ح٤مبواًمس   وإرض اًمسٛمقات ظمٚم٘مف

 سم٠منْ  هذا دون ُم٤م وأن   ،يشء يمؾ   ظم٤مًمُؼ  وأٟمف وطمداٟمٞمتف قمغم داٌل  اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 اًمسب٥م ومخ٤مًمُؼ  اًمٕمٔمٞمٛم٦م، خمٚمقىم٤مشمف قمـ ُمٜمٗمٕمؾ هق إذ ،أومم ًمف ظمٚم٘م٤مً  يٙمقن

 .حم٤مًم٦م ٓ ٥مًمٚمٛمسب   ظم٤مًمٌؼ  اًمت٤مم

 :ٟمققم٤من اًمنمك سم٠من   ذًمؽ ٤معُ ومِج  

 ىُمؾِ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،ُم٤م شمدسمػمٌ  ًمٖمػمه فُ ُمٕمَ  ٕمَؾ جُي  سم٠منْ : رسمقسمٞمتف ذم رشكٌ 

ـَ  اْدقُمقا ِذي ـ َزقَمْٛمُتؿ اًم  ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٛمِٚمُٙمقنَ  َٓ  اهللِ ُدونِ  ُم  اَمَواِت  ذِم  َذر  َٓ  اًمس   َو

َْرضِ  ذِم  ْٕ كٍ  ُِمـ ومِٞمِٝماَم  َِلُؿْ  َوَُم٤م ا ـ ُِمٜمُْٝمؿ ًَمفُ  َوَُم٤م رِشْ  ٓ أهنؿ ومبلم   ،{فَمِٝمػمٍ  ُم 

  ذم ينميمقٟمف وٓ اؾمت٘مالًٓ  ذرةً  يٛمٚمٙمقن
ٍ
 قمغم يٕمٞمٜمقٟمف وٓ ذًمؽ ـْ ُمِ  يشء

 .قمالىمتف اٟم٘مٓمٕم٧ْم  وم٘مد قمقٟم٤مً  وٓ رشيٙم٤مً  وٓ ُم٤مًمٙم٤مً  يٙمـ مل ـْ ٛمَ ومَ  ،ُمٚمٙمف

 يمام ،ُمس٠مًم٦م دقم٤مءَ  أو قمب٤مدة دقم٤مءَ  ،ههمػمُ  كدقميُ  سم٠منْ : إًمقهٞم٦م ذم ورشكٌ 

٤مكَ } :شمٕم٤ممم ىم٤مل ٤مكَ  َٟمْٕمُبدُ  إِي    .{َٟمْسَتِٕملمُ  وإِي 

 يٛمٜمع وٓ اًمرسمقسمٞم٦م دشمقطمٞم ذم ي٘مدُح  ٓ أؾمب٤مسم٤مً  اعمخٚمقىم٤مِت  إصمب٤مَت  أن   ومٙمام

 أو قمب٤مدة دقم٤مء اعمخٚمقق كدقميُ  أنْ  قضم٥ميُ  وٓ يشء يمؾ ظم٤مًمؼ اهلل يٙمقن أنْ 

 همػمه أو رشك ـْ ُمِ  اعمحرُم٦م إومٕم٤مل سمٕمض إصمب٤مت يمذًمؽ ؛اؾمتٕم٤مٟم٦م دقم٤مء

 يستحؼ ذياًم   هق اهلل يٙمقن أنْ  ٛمٜمعي وٓ ِلٞم٦ماْل شمقطمٞمد ذم ي٘مدح ٓ أؾمب٤مسم٤مً 

 ومٞمٝم٤م اًمتل وإومٕم٤مل اًمٙمٚمامت ؾشمستٕمٛم أنْ  يقضم٥م وٓ ،اخل٤مًمص يـاًمد  

 ذًمؽ ُمّضة وشمٙمقن قمٚمٞمف، اًمٕمبد ويٕم٤مىم٥م ذًمؽ يسخط اهلل يم٤من إذا رشك
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 وٓ إي٤مه إٓ ٟمٕمبد ٓ أنْ  ذم يمٚمف اخلػم ضمٕمؾ ىمد إذ ُمٜمٗمٕمتف؛ ُمـ أيمثر اًمٕمبد قمغم

 ؾمبح٤مٟمف أٟمف طمتك ،إصؾ هذا ثب٧مشمُ  اًم٘مرآن آي٤مت وقم٤مُم٦م، إي٤مه إٓ ٟمستٕملم

 .إذٟمف سمدون اًمِمٗم٤مقم٦م صمرأ ىمٓمع

 فتُ قم٤مُم   واًم٘مرآنُ : ىم٤مل صمؿ ،اعمٕمٜمك هذا ذم يمثػمة آي٤مٍت  (اهلل رمحف) ومذيمرَ 

 .إصقل أصؾ هق ذياًم   اًمٕمٔمٞمؿ إصؾ هذا شم٘مرير ذم هق إٟمام

 اًمٜم بل   أن سم٤مًمّضورة، ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ: آظمر ُمقضع ذم (اهلل رمحف) وىم٤مل

 ٞم٤مءإطم َـ ُمِ  أطمداً  دقمقشم أنْ  ُٕمتف عينم   مل (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ)

 آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٚمٗمظ وٓ آؾمتٖم٤مصم٦م سمٚمٗمظ ٓ ،همػمهؿ وٓ إٟمبٞم٤مء ٓ ،وإُمقات

 ٟمٕمٚمؿ سمؾ، ذًمؽ وٟمحق ُمٞم٧م إمم وٓ عمٞم٧م اًمسجقد عينم   مل يمام ،سمٖمػممه٤م وٓ

ـْ  ،فورؾمقًمُ  اهلل طمرُمف ذياًم   اًمنمك ـَ ُمِ  وأٟمف يمٚمف ذًمؽ قمـ هنك أٟمف  ًمٖمٚمب٦م ًمٙم

 هؿشمٙمٗمػمُ  ـيٛمٙمِ  مل ؛اعمت٠مظمريـ ـَ ُمِ  يمثػم ذم ؾم٤مًم٦ماًمر   سمآصم٤مر اًمٕمٚمؿ وىمٚم٦م اْلٝمؾ

 .اًمرؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م ِلؿ بلم  يُ  طمتك

ـْ  ىمط اعمس٠مًم٦م هذه ٜم٧ُم سمٞم   ُم٤م وِلذا :ىم٤مل  إٓ اْلؾمالم ديـ أصَؾ  يٕمرف عم

 اًمِمٞمقخ أيم٤مسمر سمٕمض ويم٤من، اْلؾمالم ديـ أصؾ هذا: وىم٤مل ِل٤م ـشمٗمٓم  

 أصؾ هذا ٠من  سم ًمٕمٚمٛمف ًمٜم٤م؛ فتَ ـٜمسمٞم   ُم٤م أقمٔمؿ هذا: ي٘مقل أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٕم٤مروملم

 .اٟمتٝمك. يـاًمد  

 سمف ضم٤مء ُم٤م ِلؿ يبلم   طمتك هؿشمٙمٗمػمُ  يٛمٙمـ مل": (اهلل رمحف) وم٘مقًمف

 ومالن: ٘م٤مليُ  سم٠من ،وأقمٞم٤مهنؿ سم٠مؿمخ٤مصٝمؿ شمٙمٗمػمهؿ يٛمٙمـ مل :أي ،"اًمرؾمقل
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 (اهلل رمحف) أـمٚمؼ يمام ،(ومر٤ميم فومٕمٚمَ  ـْ وُمَ  ،يمٗمر هذا): ٘م٤مليُ  سمؾ، وٟمحقه يم٤مومر

 إمج٤مع وطمٙمك ،حتَم ٓ ُمقاضع ذم قه٤موٟمح إُمقر هذه وم٤مقمؾ قمغم اًمٙمٗمر

ح، اًمنميمٞم٦م إُمقر هذه وم٤مقمؾ يمٗمر قمغم اعمسٚمٛملم  (اهلل رمحف) سمذًمؽ ورص 

 .٦مي  رِ دَ ٜمْ ٚمَ اًم٘مَ  اًمٓم٤مئٗم٦م ذم ًمف ضمقاب أصمٜم٤مء ذم ىم٤مل يمام ،ُمقاضع ذم

 اًمٙمت٤مب ذم يمٗمر هل اًمتل اعم٘م٤مًم٦م أن   ذًمؽ وأصُؾ : يمثػم يمالم سمٕمد ىم٤مل

 اًمدًمٞمؾ ذًمؽ قمغم دل   يمام ؛ُمٓمٚم٘م٤مً  يمٗمر هل: ٘م٤مليُ  واْلمج٤مع، واًمسٜم٦م

 ًمٞمس ورؾمقًمف، اهلل قمـ ٤مةاعمتٚم٘م   إطمٙم٤مم ُمـ واًمٙمٗمر اْليامن وم٢من  ، اًمنمقمل

 ىم٤مل ؿمخص يمؾ ذم ٙمؿحُي  أنْ  جي٥ُم  وٓ سمٔمٜمقهنؿ، ومٞمف اًمٜم٤مس حيٙمؿ ِّم٤م ذًمؽ

 ُمثؾ ،ُمقاٟمٕمف وشمٜمتٗمل اًمتٙمٗمػم، رشوط فطم٘م   ذم ثب٧ُم شم طمتك يم٤مومر سم٠مٟمف ذًمؽ

 سمب٤مدي٦م ٟمِمقئف أو سم٤مْلؾمالم قمٝمده ربًم٘مُ  طمالل؛ ٛمراخل أو اًمزٟم٤م إن  : ىم٤مل ـْ ُمِ 

 .سمٕمٞمدة

: –اعمس٠مًم٦م هذه قمغم ًمف يمالم أصمٜم٤مء ذم–آظمر ُمقضع ذم (اهلل رمحف) وىم٤مل

 ص٤مطمبف سمتٙمٗمػم اًم٘مقُل  ٓمٚمُؼ ومٞمُ  يمٗمراً  يٙمقن اًم٘مقل أن   ذًمؽ ذم إُمر وطم٘مٞم٘م٦م

 ٙمؿحُي  ٓ ىم٤مًمف ذياًم   اعمٕملم   اًمِمخص ًمٙمـ، يم٤مومر ومٝمق يمذا ىم٤مل ـْ ُمَ : ٘م٤ملومٞمُ 

                                 
ـُ  ىم٤مل، ّمقومٞم٦مُمـ ـمرق اًمـمري٘م٦م : اًمَ٘مَٚمٜمْدري٦م (1)  لاعمحٚم٘م ي٦مراًم٘مٚمٜمد ه١مٓء ُم٤مأ" :(اهلل رمحفشمٞمٛمٞم٦م ) قمٜمٝم٤م ؿمٞمُخ اْلؾمالم اسم

 ُم٤م حيرُمقن وٓ ،واًمّمٞم٤مم اًمّمالة وضمقَب  يرون ٓ ،ورؾمقًمف سم٤مهلل يم٤مومرون هؿوأيمثرُ  ،واْلٝم٤مًم٦م اًمْمالًم٦م أهؾ ـْ ٛمِ ومَ  حكاًمٚم  

ـَ  يمٗمرُ أ ُمٜمٝمؿ يمثػمٌ  سمؾ ،احلؼ ديـ يديٜمقن وٓ ،ورؾمقًمف اهلل طمرم  ُمـ وٓ ٦ماعمٚم   هؾأ ـْ ُمِ  ًمٞمسقا وهؿ ،واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ُم

ـْ  ،ُمسٚمؿ هق ـْ ُمَ  ومٞمٝمؿ يٙمقن وىمد ،٦ماًمذُم   هؾأ  -اًمٓمري٘م٦مُم١مؾمس – ىمٚمٜمدر ن  أ ىم٤مَل  ـْ وُمَ  ،وم٤مضمر وم٤مؾمؼ أو ض٤مل ُمبتدع ًمٙم

 .]جمٛمقع اًمٗمت٤موى[ "واومؽمى َب ذَ يمَ  وم٘مد -ؿؾمٚم  واهلل قمٚمٞمف  صغم  – لباًمٜم  زُمـ ذم ُمقضمقد
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 ٟمّمقص ذم يمام ومٝمذا، ٝم٤مشم٤مريمُ  رُ يٙمٗمُ  اًمتل ٦ماحلج   قمٚمٞمف شم٘مقم طمتك سمٙمٗمره

ـَ  إِن  }: ي٘مقل اهلل وم٢من   ،اًمققمٞمد ِذي اَم  فُمْٚماًم  اًْمَٞمَت٤مَُمك َأُْمَقاَل  َي٠ْميُمُٚمقنَ  اًم   َي٠ْميُمُٚمقنَ  إِٟم 

 اًمِمخص ًمٙمـ ،طمؼ اًمققمٞمد ٟمّمقص ـْ ُمِ  وٟمحقه ومٝمذا، {َٟم٤مًرا سُمُٓمقهِنِؿْ  ذِم 

 ْلقاز سم٤مًمٜم٤مر؛ اًم٘مبٚم٦م أهؾ ـْ ُمِ  عمٕملم   ٟمِمٝمدُ  ومال سم٤مًمققمٞمد قمٚمٞمف يِمٝمد ٓ اعمٕملم  

  ٓ  فُ ٖمَ ٚمَ سمَ  يٙمقن ٓ وم٘مد ،ُم٤مٟمع سمثبقت أو رشـمف ًمٗمقات اًمققمٞمد يٚمح٘مف أ

 متحق قمٔمٞمٛم٦م طمسٜم٤مت ًمف ٙمقنشم وىمد اعمحرم، ٚمفٕمْ ومِ  ُمـ يتقب وىمد ،اًمتحريؿ

 .قمٜمف رشمٙمٗم   سمٛمّم٤مئ٥م بتغميُ  وىمد ،اعمحرم ذًمؽ قم٘مقسم٦م

ـُ  وىم٤مل  ـمٚم٥ُم  –اًمنمك: أي– أٟمقاقمف ـْ وُمِ : اعمٜم٤مزل رشح ذم اًم٘مٞمؿ اسم

 رشك أصؾ ، وهذاإًمٞمٝمؿ فواًمتقضمه  هبؿ وآؾمتٖم٤مصم٦م اعمقشمك ـَ ُمِ  احلقائ٩م

 ،رضاً  وٓ ٟمٗمٕم٤مً  ًمٜمٗمسف يٛمٚمؽ ٓ وهق ،قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع ىمد اعمٞم٧م وم٢من   ،اًمٕم٤ممل

 .ًمف يِمٗمع أنْ  وؾم٠مًمف سمف اؾمتٖم٤مث عمـ ومْمالً 

 دون ـْ ُمِ  إوصم٤من ٤مذاّت   إمم ًمنمكا أهؾ أرسع ومام: ًمف يمالم أصمٜم٤مء ذم وىم٤مل

 وهذه اًمِمجرة وهذه احلجر هذا إن  : وي٘مقًمقن !يم٤مٟم٧م ُم٤م يم٤مٟم٧م وًمق اهلل

 قمب٤مدة اًمٜمذر وم٢من   ،شمٕم٤ممم اهلل دون ُمـ اًمٕمب٤مدة شم٘مبؾ: أي !اًمٜمذر شم٘مبؾ اًمٕملم

 .ًمف اعمٜمذور إمم اًمٜم٤مذر هب٤م يت٘مرب وىمرسم٦م

 إسم٘م٤مء جيقز ٓ فأٟم: وُمٜمٝم٤م: –اًمٓم٤مئػ همزوة ومقائد ذم– اِلدي ذم وىم٤مل

، واطمداً  يقُم٤مً  وإسمٓم٤مِل٤م هدُمٝم٤م قمغم اًم٘مدرة سمٕمد واًمٓمقاهمٞم٧م اًمنمك ُمقاضع

 اْلىمرار جيقز ومال ،اعمٜمٙمرات أقمٔمؿ ـْ ُمِ  وهل واًمنمك، اًمٙمٗمر ؿمٕم٤مئر وم٢مهن٤م
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 اًمتل اًم٘مبقر قمغم ٜمٞم٧ْم سمُ  اًمتل د٤مهِ َِم ٛمَ ـاًم ؿُ ٙمْ طُم  وهذا ٦م،اًمبت   اًم٘مدرة سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م

 ِ  ٘مّمدشمُ  اًمتل وإطمج٤مر ،اهلل دون ـْ ُمِ  ٕمبدشمُ  وـمقاهمٞم٧َم  أوصم٤مٟم٤مً  ذْت اّته

 وضمف قمغم ُمٜمٝم٤م يشء إسم٘م٤مء جيقز ومال، واًمت٘مبٞمؾ واًمٜمذر كواًمتؼمه  سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ

 وُمٜم٤مة واًمٕمزى اًمالت سمٛمٜمزًم٦م ُمٜمٝم٤م ويمثػم ،إزاًمتٝم٤م قمغم اًم٘مدرة ُمع إرض

 .اعمستٕم٤من واهلل ،وهب٤م قمٜمده٤م رشيم٤مً  أقمٔمؿ سمؾ ،إظمرى اًمث٤مًمث٦م

ـْ  ومل  وشمرزق ّتٚمؼ أهن٤م يٕمت٘مد اًمٓمقاهمٞم٧م هذه أرسم٤مب ـْ ُمِ  أطمدٌ  يٙم

 ُمـ ؿإظمقاهُن  يٗمٕمٚمف ُم٤م وهب٤م قمٜمده٤م يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا وإٟمام ،ومتٞم٧م وحتٞمل

ـَ  ه١مٓء بعشم  ٤موم ـمقاهمٞمتٝمؿ، قمٜمد اًمٞمقم اعمنميملم  ىمبٚمٝمؿ، يم٤من ُمـ ؾمٜم

 وذراقم٤مً  سمِمؼم ؿمؼماً  ُم٠مظمذهؿ وأظمذوا ة،ذ  سم٤مًم٘مُ  ةذ  اًم٘مُ  طمذو ؾمبٞمٚمٝمؿ وؾمٚمٙمقا

 ،اًمٕمٚمؿ وظمٗم٤مء اْلٝمؾ ًمٔمٝمقر ،اًمٜمٗمقس يمثرأ قمغم اًمنمك وهمٚم٥َم ، سمذراع

 ذم وٟمِم٠م ؾمٜم٦م، واًمبدقم٦م سمدقم٦م واًمسٜم٦م ُمٕمرووم٤مً  واعمٜمٙمر ُمٜمٙمراً  اعمٕمروف ومّم٤مر

 همرسم٦م واؿمتدت إقمالم ٛمس٧موـمُ  اًمٙمبػم، قمٚمٞمف مَ رِ وهَ  اًمّمٖمػم ذًمؽ

 اًمب٠مس، واؿمتد إُمر وشمٗم٤مىمؿ اًمسٗمٝم٤مء، وهمٚمب٧م اًمٕمٚمامء وىمؾ   اْلؾمالم،

 .اًمٜم٤مس أيدي يمسب٧م سمام واًمبحر اًمؼم ذم اًمٗمس٤مد وفمٝمر

ـْ   وٕهؾ ىم٤مئٛملم، سم٤محلؼ   دي٦ماعمحٛم   اًمٕمّم٤مسم٦م ـَ ُمِ  ـم٤مئٗم٦م شمزال ٓ وًمٙم

 ظمػم وهق قمٚمٞمٝم٤م ـْ ُمَ و إرض اهلل يرث أنْ  إمم جم٤مهديـ واًمبدع اًمنمك

 .اٟمتٝمك. اًمقارصملم
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 فمٝمقر: وفمٝمقره اًمنمك طمدوث ؾمب٥م ن  إ :(اهلل رمحف) ىم٤مل يمام وإُمر

 .اًمسٗمٝم٤مء وهمٚمب٦م امءاًمٕمٚم وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وظمٗم٤مء اْلٝمؾ

 ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ؾوؾمٝم   اعمنميملم قمـ ضم٤مدَل  ـْ ُمَ  أن  : احلؼ ًمٓم٤مًم٥م ومٞمستبلم

 اًمٕمٚمؿ، َؾ صأ وم٤مىمدٌ  أٟمف ؛اًمب٤مـمٚم٦م سم٤محلج٩م ِلؿ واطمت٩م اًمنمك ُمـ ارشمٙمبقه

 اًمٕمٚمقمِ  ـَ ُمِ  سم٠مٟمقاع اؿمتٖم٤مل ًمف يم٤من وإنْ  سم٤مْلٝمؾ، يقصَػ  أنْ  ومٞمستحؼه 

 .ٝم٤مٟمٗمٕمُ  اًم٘مٚمٞمؾِ 

 ـَ ٜمَ ؾَم  ـ  ٕمُ بِ ت  ًمتَ »: (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   ىمقل ُمّمداُق  هذا ومٗمل

  .«ةذ  سم٤مًم٘مُ  ةذ  اًم٘مُ  طمذوَ  ٙمؿىمبٚمَ  يم٤منَ  ـْ ُمَ 

 :اعمب٤مرك اسمـ ىم٤مل ُم٤م أطمسـ وُم٤م

ـَ اًمد   دَ ـأومس وهؾ  ــؾم ب٤مرُ ــوأطم ... ٚمقكُ ـاعم إٓ ي
ٍ
 ٤مب٤مهُن ــوره قء

 وإٟم٤م هلل ٟم٤موم٢م ،ووم٘مٝم٤مئٝمؿ ائٝمؿىمر   يد قمغم يم٤من ٜم٤مىمبٚمَ  ـْ ُمَ  هالكَ  أن   ىروويُ  

 .راضمٕمقن إًمٞمف

ـُ  ىم٤مل  سمام إًمٞمف َب وشم٘مر   سمف واؾمتٕم٤مذَ  ودقم٤مه ًمٚمِمٞمٓم٤من ذسمَح  ـْ وُمَ : اًم٘مٞمؿ اسم

 هق ،َق دَ وَص  ،اؾمتخداُم٤مً  ويسٛمٞمف قمب٤مدة ذًمؽ سؿ  يُ  مل وإنْ  هقمبدَ  وم٘مد حي٥مه 

 .ًمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اؾمتخدام

 

                                 
 اعمسٜمد. ذم أمحد قمٜمد هل اًمّمحٞمحلم، وإٟمام ذم ًمٞمس سم٤مًم٘مذة( اًم٘مذة )طمذو ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ومجٚم٦م1)
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  :وىم٤مل

 انِ اًمٖمٗمر ٤مسمؾِ سم٘مَ  ًمٞمَس  اًم٘مسؿ ذا...  فم٤مهرٌ  ومنمكٌ  ،وم٤مطمذرهُ  واًمنمكُ 

 إٟمس٤منِ  ـْ وُمِ  رٍ جَ ؿَم  ـْ ُمِ  يم٤منَ  ٤مً أي   نِ  ...ـــــ محًمٚمر   اًمٜمد   ٤مذُ ــّت  ا قـوه

 ٤منِ ـياًمد   ٦مِ ب  ـــحـٛمـيم فُ به ــــوحي...  ٤مومفُ ـُي صمؿ قهُ ــيرضم أو قهُ ـيدقم

 س٤منِ ــإطم وٓ رزٍق  وٓ ٚمٍؼ ــَظم...  ذم سم٤مهلل ؿــهُ وْ ٤موَ ــَؾم ُم٤م واهللِ

 إيامنِ  وذم ٔمٞمؿٍ ـــــوشمٕم ٥مر ـــطم...  ذم سم٤مهللؿ ــهُ وْ ٤موَ ـَــؾم ٜمٝمؿـًمٙم

ـِ ًمٚمر   ىمطه  ب٦مَ ــاعمح ٕمٚمقاـــضم...  ُم٤م محـاًمر   عَ ُمَ  تٝمؿحمب   ٕمٚمقاـــضم مح
 

 ًمألصٜم٤مم يم٤مًمٜمذر ،اهلل ًمٖمػم ٟمذره ُم٤م وأُم٤م: اْلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 ـَ ُمِ  اهلل سمٖمػم حيٚمػ أنْ  سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق ،ذًمؽ وٟمحق واًم٘مبقر واًم٘مٛمر واًمِمٛمس

 ويمذًمؽ ٤مرة،يمٗم   وٓ قمٚمٞمف ووم٤مءَ  ٓ سم٤معمخٚمقىم٤مت واحل٤مًمػ، اعمخٚمقىم٤مت

 واًمنمك ،رشك يمٚمٞمٝمام ٕن   ،يمٗم٤مرة وٓ ووم٤مء قمٚمٞمف ًمٞمس ًمٚمٛمخٚمقق اًمٜم٤مذر

 اًمٜم بله  ىم٤مل ُم٤م وي٘مقل ،دِ ٘مْ اًمٕمَ  ـَ ُمِ  اهلل يستٖمٗمر أنْ  قمٚمٞمف سمؾ طمرُم٦م، ًمف ًمٞمس

 إٓ إًمف ٓ :ومٚمٞم٘مْؾ  ىز  واًمٕمُ  تسم٤مًمال   َػ ٚمَ طَم  ـْ ُمَ »: (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ)

 .«اهلل

 ٕن   آٟمٕم٘م٤مد؛ قمدم ذم: أي (اهلل سمٖمػم حيٚمػ أنْ  سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق): ىمقًمف

 .احلٚمػ سمخالف قمب٤مدة اًمٜمذر ٕن   يمح٘مٞم٘متف؛ طم٘مٞم٘متف

                                 
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 ًمٖمػم سمحذُ  ُم٤م أٟمف: فم٤مهره ،{سمِفِ  اهللِ  ًمَِٖمػْمِ  ُأِهؾ   َوَُم٤م} :ىمقًمف: أيْم٤مً  وىم٤مل

 ظَ ٗمِ ًمُ  سقاءوم ،اعم٘مّمقد هذا يم٤من وإذا، ًمٙمذا ذسمٞمح٦م هذه: ي٘مقل أنْ  ُمثؾ اهلل،

 سم٤مؾمؿ: ومٞمف وىمٞمؾ ًمٚمحؿ ذسمح ُم٤م حتريؿ ـْ ُمِ  أفمٝمر هذا وحتريؿ ،يٚمٗمظ مل أو سمف

 ِّم٤م وأقمٔمؿ أزيمك يم٤من اهلل إمم سمف سملمَ ُمت٘مر   ذسمحٜم٤مه ُم٤م ٕن   وٟمحقه؛ اعمسٞمح

 أقمٔمؿُ  واًمٜمسؽ ًمف سم٤مًمّمالة اهلل قمب٤مدة وم٢من   ،اهلل سمسؿ ومٞمف وىمٚمٜم٤م ًمٚمحؿ ذسمحٜم٤مه

 اعمسٞمح سم٤مؾمؿ ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م طمرم وم٢مذا؛ إُمقر ومقاشمح ذم سم٤مؾمٛمف آؾمتٕم٤مٟم٦م ـَ ُمِ 

 ذًمؽ سمف ىمّمد أو اًمزهرة أو اعمسٞمح ٕضمؾ ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م حيرم ومألن اًمزهرة أو

 .اهلل سمٖمػم آؾمتٕم٤مٟم٦م ـَ ُمِ  يمٗمراً  أقمٔمؿ اهلل ًمٖمػم اًمٕمب٤مدة وم٢من   ،أومم

، اهلل سمسؿ ومٞمف ىم٤مل وإنْ  ُرمحَ ـًمَ  إًمٞمف سم٤مً ُمت٘مر   اهلل ًمٖمػم ذسمح ومٚمق: هذا ومٕمغم

 اًمٙمقايم٥م إمم يت٘مرسمقن ـذياًم   إُم٦م، هذه ُمٜم٤موم٘مل ـُمِ  ـم٤مئٗم٦م ٚمفيٗمٕم يمام

ـَ ُمرشمد   ه١مٓء يم٤من وإنْ ، ذًمؽ وٟمحق واًمبخقر سم٤مًمذسمح  ٝمؿذسمٞمحتُ  ب٤محشمُ  ٓ ي

ـْ  سمح٤مل،  اْل٤مهٚمقن يٗمٕمٚمف ُم٤م اًمب٤مب هذا ـْ وُمِ  ،ُم٤مٟمٕم٤من اًمذسمٞمح٦م ذم جيتٛمع ًمٙم

 .ًمٚمجـ اًمذسمح ـَ ُمِ  سمٛمٙم٦م

 وم٤مًمذسمح اًمذسم٤مئح، ِل٤م يذسمحقن صٜم٤مموإ اًمِمٞم٤مـملم ٤مدُ قُمب   يم٤من وِلذا :ىم٤مل

 .اهلل ًمٖمػم ًمذسمحا جيز مل وِلذا واخلْمقع؛ اًمذل هم٤مي٦م ًمٚمٛمٕمبقد

 مل اؾمٛمف سمٖمػم ذسمح أو اهلل، ًمٖمػم ذسمح إذا واعمسٚمؿ: آظمر ُمقضع ذم وىم٤مل

 .سمذًمؽ يٙمٗمر يم٤من وإنْ  ذسمٞمحتف حبَ شمُ 
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 ُمـ ًمٞمس أٟمف قمٚمؿ ىمد: همػمه وسم٤مؾمؿ اهلل ًمٖمػم اًمذسمح وٕن  : ىم٤مل أنْ  إمم

 .أطمدصمقه ذياًم   اًمنمك ُمـ هق سمؾ اْلؾمالم، ديـ

 إنْ  ،يب اؾمتٕمٞمٜمقا أنْ  طم٤مضمتٙمؿ ًمت٘م٣م زم اٟمذروا: اًمِمٞمخ وىمقل: ىم٤مل

 .ؾتِ ىمُ  يت٥م، ومل أرص

 وٓ: قم٘مٞمدشمف ذم –وىمتف ذم احلٜم٤مسمٚم٦م ؿمٞمخ– ٤مريهَب اًمؼَم  حمٛمد أسمق وىم٤مل

 أو اهلل يمت٤مب ـْ ُمِ  آي٦م يرد   طمتك اْلؾمالم، ـَ ُمِ  اًم٘مبٚم٦م أهؾ ـْ ُمِ  أطمداً  رُج خْ ٟمُ 

َ يُ  أو ،(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اهلل رؾمقل آصم٤مر ـْ ُمِ  ؿمٞمئ٤مً  يرد    أو اهلل ًمٖمػم ّمكم 

ـَ  رضمفُّت  أنْ  قمٚمٞمؽ وضم٥َم  وم٘مد ذًمؽ ـْ ُمِ  ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ وإذا، اهلل ًمٖمػم يذسمح  ُم

 .وهمػمه يوذِ ره ٛمَ ـاًم ُمـ اًمؼمهب٤مري فؾمٛمٕم .اٟمتٝمك -يمثػم يمالم ذم- اْلؾمالم

 ومذيمرشمف ،طمسٜم٤مً  ومّمالً  قم٘مٞمؾ سمـ اًمقوم٤مء ٕيب رأي٧ُم : اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 قمـ قمدًمقا ،٤ممٖمَ واًمٓم   ٤ملاْلٝم   قمغم اًمتٙم٤مًمٞمُػ  ب٧مصٕمُ  ام  ـًمَ : ىم٤مل، ٔمفسمٚمٗم

 إذ ،قمٚمٞمٝمؿ ٚم٧مومسٝمُ ، ٕٟمٗمسٝمؿ وضٕمقه٤م أوض٤مع شمٕمٔمٞمؿ إمم اًمنمع أوض٤مع

 .همػمهؿ أُمر حت٧م هب٤م يدظمٚمقا مل

 سمام وإيمراُمٝم٤م اًم٘مبقر شمٕمٔمٞمؿ ُمثؾ ،إوض٤مع هبذه يمٗم٤مرٌ  قمٜمدي وهؿ :ىم٤مل

ُ  إي٘م٤مد :ُمثؾ ،اًمنمع قمٜمف هنك  أهٚمٝم٤م وظمٓم٤مب وّتٚمٞم٘مٝم٤م، ،وشم٘مبٞمٚمٝم٤م ،جاًمرسه

 شمرسمتٝم٤م وأظمذ ،(ويمذا يمذا زم اومٕمؾ ُمقٓي ي٤م) ومٞمٝم٤م ىم٤معاًمر   ويمت٥م سم٤محلقائ٩م،

                                 
َٖم٤مم: أراذل اًمٜم٤مس (1)  وأوهم٤مدهؿ ]ًمس٤من اًمٕمرب[.  اًمٓم 
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 قمغم قرَ اخلِ  وإًم٘م٤مء إًمٞمٝم٤م، طم٤ملاًمر   وؿمد   ،اًم٘مبقر قمغم اًمٓمٞم٥م وإوم٤مض٦م ،يم٤مً شمؼمه 

 دَ ُمِمٝم ؾي٘مب   مل عمـ قمٜمدهؿ واًمقيؾ، ىز  واًمٕمُ  تاًمال   دَ بَ قمَ  سمٛمـ اىمتداءً  اًمِمجر

: ضمٜم٤مزشمف قمغم ًمقناحلام   ؾ٘مُ يَ  ومل ،إرسمٕم٤مء يقم رسم٤مٔضُم  يتٛمسح ومل ػ،اًمٙمَ 

 سم٤مْلص ٤مً ضَم أزَ  أسمٞمف ىمؼم قمغم يٕم٘مد مل أو وقمكم، وحمٛمد اًمّمديؼ سمٙمر أسمق

  .اٟمتٝمك .اًم٘مؼم قمغم اًمقرد ُم٤مء قرِ يُ  ومل ،صمٞم٤مسمف ُيرق ومل ،روأضُم 

  .سمجٝمٚمٝمؿ إظمب٤مره ُمع ِلؿ، قم٘مٞمؾ اسمـ شمٙمٗمػم إمم وم٤مٟمٔمر

 يٜمذره ذياًم   اًمٜمذر: اًمبح٤مر درر رشح ذم احلٜمٗمل ىم٤مؾمؿ اًمِمٞمخ ٤ملوىم

 أو هم٤مئ٥ٌم  ْلٟمس٤من يٙمقن يم٠منْ : أن دُمِم٤مهَ  هق ُم٤م قمغم اًمٕمقام، أيمثر

 قمغم وجيٕمؾ ٚمح٤مءاًمّمه  سمٕمض ىمؼم إمم ومٞم٠ميت رضوري٦م، طم٤مضم٦م ًمف أو ُمريض،

 أو ُمرييض، قمقذم أو هم٤مئبل اهلل رد   إنْ  ،ومالن ؾمٞمدي ي٤م: وي٘مقل ؾمؽمة، رأؾمف

 اًمٓمٕم٤مم ـَ ُمِ  أو يمذا، اًمٗمْم٦م ـَ ُمِ  أو يمذا، اًمذه٥م ـَ ُمِ  ومٚمؽ ؛طم٤مضمتل ٞم٧مىمْم

 ،ًمقضمقه سم٤مْلمج٤مع سم٤مـمٌؾ  ومٝمذا ؛يمذا اًمِمٛمع ـَ ُمِ  أو يمذا، اعم٤مء ـَ ُمِ  أو يمذا،

 ٓ واًمٕمب٤مدة قمب٤مدة، ٕٟمف ،جيقز ٓ ًمٚمٛمخٚمقق واًمٜمذر عمخٚمقق، ٟمذر أٟمف: ُمٜمٝم٤م

 أٟمف: وُمٜمٝم٤م، ٛمٚمؽي ٓ واعمٞم٧م ُمٞم٧م، ًمف اعمٜمذور أن  : وُمٜمٝم٤م، عمخٚمقق شمٙمقن

ـ    .يمٗمر ذًمؽ واقمت٘م٤مد ،اهلل دون إُمقر ذم يتٍمف اعمٞم٧م أن   فم

                                 
بِ رأضُم  (1)  . [وخمت٤مر اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٕمروس] ذي ُيبٜمك سمفاًم   اًمٓمهقب أو وهق ـمبٞمُخ اًمٓملم ده ًمٚمبٜم٤مء،اًمـُٛمٕمَ ـ : اًمٚم 

 

ًمف سمٜم٤مه :اًمبٜم٤مءَ  وأَزَج ُيبٜمك ـمقًٓ،  إسمٜمٞم٦م ـَ ُمِ  ٌب رَض : جإزَ  (2)  . ]ًمس٤من اًمٕمرب وشم٤مج اًمٕمروس[ وـمق 
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 ٛمعـواًمِم اًمدراهؿ ـَ ُمِ  ي١مظمذ ومام ،ذًمؽ ٧َم ـقمٚمٛم إذا: ىم٤مل أنْ  إمم

 سم٢ممج٤مع ومحرامٌ  ؛إًمٞمٝمؿ سم٤مً شم٘مره  إوًمٞم٤مء رضائح إمم ويٜم٘مؾ وهمػمه٤م، واًمزي٧م

 .اعمسٚمٛملم

صغم  اهلل قمٚمٞمف ) اًمٜم بل   ىمقل قمغم ُمسٚمؿ، رشح ذم– اًمٜمقوي وىم٤مل

 اهلل، اؾمؿ سمٖمػم يذسمح أنْ  سمف اعمراد: –«اهلل ًمٖمػم ذسمح ـْ ُمَ  اهلل ًمٕمـ»: (وؾمٚم ؿ

 وٟمحق ًمٚمٙمٕمب٦م، أو ،ًمٕمٞمسك أو عمقؾمك أو ًمٚمّمٚمٞم٥م، أو ًمٚمّمٜمؿ يذسمح ـْ يمٛمَ 

 ُمسٚمامً  اًمذاسمح يم٤من وؾمقاء، اًمذسمٞمح٦م هذه حتؾ وٓ طمرام، هذا ويمؾ ،ذًمؽ

  .ٟمٍماٟمٞم٤مً  أو

 واًمٕمب٤مدة –اهلل همػم– ًمف اعمذسمقح شمٕمٔمٞمؿ ذًمؽ ُمع دَ َّم ىمَ  وم٢منْ : ىم٤مل أنْ  إمم

 .اٟمتٝمك. ُمرشمداً  سم٤مًمذسمح ص٤مر ُمسٚمامً  اًمذاسمح يم٤من وم٢منْ  ،يمٗمراً  يم٤من ،ًمف

 واًمذسمح اًمٜمذر أضم٤مز ـْ ُمَ  قمغم اًمرد ذم– احلٜمٗمل اهلل صٜمع اًمِمٞمخ وىم٤مل

 اؾمؿ قمغم يم٤من إنْ  واًمٜمذر اًمذسمح ومٝمذا: –ذًمؽ ذم إضمر وأصمب٧م ًمألوًمٞم٤مء،

 .سم٤مـمالً  ومٞمٙمقن ،اهلل ًمٖمػم وومالن، ومالن

ْ  ِِّم ٤م شَم٠ْميُمُٚمقاْ  َوَٓ } :اًمتٜمزيؾ وذم  َصاَليِت  إِن   ىُمْؾ } ،{قَمَٚمْٞمفِ  اهللِ اؾْمؿُ  ُيْذيَمرِ  مَل

يَؽ  َٓ  اًْمَٕم٤معَملِمَ  َرب   هللِِّ َوَِّم٤َميِت  َوحَمَْٞم٤مَي  َوُٟمُسِٙمل  صاليت: أي ،{ًَمفُ  رَشِ

  .{اْٟمَحرْ وَ  ًمَِرسم َؽ  وَمَّمؾ  }: ىمقًمف سمف ومرس يمام هلل، وذسمحل

  .اهلل ُمع إرشاكٌ  اهلل ًمٖمػم واًمٜمذر: ىم٤مل



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 اهلل ًمٖمػم مخس٦مٌ : اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مل، ًمٖمػمه يم٤مًمذسمح اهلل ًمٖمػم واًمٜمذر: ىم٤مل أنْ  إمم

  .واًمٞمٛملم ،واًمٜمذر ،واًمذسمح ،واًمسجقد اًمريمقع،: رشك

 !إضمقر ِلؿ حتّمؾ أيـ ومٛمـ ومجقر، اهلل ًمٖمػم اًمٜمذر أن   واحل٤مصؾ: ىم٤مل

 قمٜمد اًمرسج إي٘م٤مد: وُمٜمٝم٤م: اًمٙمب٤مئر ت٤مبيم ذم اًمٜمح٤مس اسمـ وىم٤مل

 وهذه !اًمٜمذر ؾبَ ٘مْ شمَ  إهن٤م: وي٘مقًمقن وأسم٤مر، واًمٕمٞمقن وإؿمج٤مر إطمج٤مر

 اْلٝم٤مل أيمثر وم٢من   ،أصمره٤م وحمق ٝم٤مإزاًمتُ  دم٥ُم  ىمبٞمح٦م، وُمٜمٙمرات سمدع يمٚمٝم٤م

 اًمٖم٤مئ٥م وشمرد ،اعمرىض وشمِمٗمل وشمدومع، ودمٚم٥م وشمّض، شمٜمٗمع أهن٤م يٕمت٘مدون

 .ورؾمقًمف هلل ةٌ وحم٤مد   رشكٌ  وهذا ،ِل٤م ٟمذر إذا

 ؿم٤مُم٦م سم٠ميب اعمٕمروف اًمِم٤مومٕمل، إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمرمحـ قمبد حمٛمد أسمق وىم٤مل

 سمف، آسمتالء قمؿ   ىمد ُم٤م: أيْم٤مً  اًم٘مسؿ هذا ـْ وُمِ : واحلقادث اًمبدع يمت٤مب ذم

 ُمقاضع ورسج د،ٛمُ واًمٕمُ  احلٞمٓم٤من ّتٚمٞمَؼ  ًمٚمٕم٤مُم٦م اًمِمٞمٓم٤من شمزيلم ـْ ُمِ 

 ؿمٝمر ـٛم  ـُم أطمداً  هب٤م ُمٜم٤مُمف ذم رأى أٟمف طم٤مكٍ  ِلؿ حيٙمل خمّمقص٦م،

 ومرائض شمْمٞمٞمٕمٝمؿ ُمع قمٚمٞمف، وحي٤مومٔمقن ذًمؽ ومٞمٗمٕمٚمقن واًمقٓي٦م، سم٤مًمّمالح

 .سمذًمؽ سمقنُمت٘مر   أهنؿ وئمٜمقن وؾمٜمٜمف، اهلل

 ىمٚمقهبؿ، ذم إُم٤ميمـ شمٚمؽ وىمعُ  ؿٕمٔمُ يَ  أنْ  إمم هذا، يتج٤موزون صمؿ

 ِلؿ، سم٤مًمٜمذر طمقائجٝمؿ وىمْم٤مء عمرض٤مهؿ اًمِمٗم٤مء ويرضمقن ٛمقهن٤م،ومٞمٕمٔم  

 ذًمؽ ـْ ُمِ  اهلل ص٤مهن٤م دُمِمؼ ُمديٜم٦م وذم !وطم٤مئط ؿمجرو قمٞمقن سملم ـْ ُمِ  وهل

 داظمؾ اعمخٚمؼ واًمٕمٛمقد شمقُم٤م، سم٤مب ظم٤مرج احلٛمك يمٕمقيٜم٦م: ُمتٕمددة ُمقاضع
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 ىم٤مرقم٦م ٟمٗمس ذم اًمٜمٍم سم٤مب ظم٤مرج اًمٞم٤مسمس٦م اعمٚمٕمقٟم٦م واًمِمجرة اًمّمٖمػم، سم٤مب

 أٟمقاط سمذات أؿمبٝمٝم٤م ومام ،أصٚمٝم٤م ـْ ُمِ  واضمتث٤مصمٝم٤م ىمٓمٕمٝم٤م اهلل ؾؾمٝم   ،اًمٓمريؼ

 .احلدي٨م رَ يمَ ذَ وَ  ،احلدي٨م ذم اًمقاردة

: وضمدشمؿ أيٜمام اهلل رمحٙمؿ وم٤مٟمٔمروا: اًمٓمرـمقيش سمٙمر أسمق ىم٤مل: ىم٤مل صمؿ

 ُمـ واًمِمٗم٤مء اًمؼمء ويرضمقن ويٕمٔمٛمقهن٤م، اًمٜم٤مس، ي٘مّمده٤م ؿمجرة أو درةؾِم 

  .وم٤مىمٓمٕمقه٤م ،أٟمقاط ذات ومٝمل ؛واخلرق اعمس٤مُمػم هب٤م ويٜمقـمقن ٝم٤م،ٚمِ بَ ىمِ 

 رمحف) يناْلبٞمٜم٤م إؾمح٤مق أسمق اًمِمٞمخ صٜمٕمف ُم٤م أقمجبٜمل وًم٘مد: ىم٤مل صمؿ

 ص٤مطمبف قمٜمف طمٙمك: –اًمراسمٕم٦م اعم٤مئ٦م ذم إومري٘مٞم٦م سمبالد اًمّم٤محللم أطمد– (اهلل

 قملم ضم٤مٟمبف إمم يم٤من أٟمف: باعم١مد   اًمٕمب٤مس أيب سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق اًمّم٤مًمح

 ـْ ُمَ  أوم٤مق، ُمـ ي٠مشمقهن٤م هب٤م، اومتتٜمقا ىمد اًمٕم٤مُم٦م يم٤من اًمٕم٤مومٞم٦م، قملم شمسٛمك

، اًمٗمتٜم٦م هب٤م ومتٕمرف اًمٕم٤مومٞم٦م، إمم يب اُمْمقا: ىم٤مًم٧م وًمد أو ٟمٙم٤مح قمٚمٞمٝم٤م رشمٕمذ  

 إؾمح٤مق أيب أذان ؾمٛمٕم٧ُم  إذ ًمٞمٚم٦م، ذات اًمسحر ذم وم٠مٟم٤م: اهلل قمبد أسمق ىم٤مل

 ؿٝمُ اًمٚم  : ىم٤مل صمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م اًمّمبح وأذن هدُمٝم٤م، ىمد ومقضمدشمف ومخرضم٧م ٟمحقه٤م،

 .أن إمم رأس ِل٤م ومعرُ  ومام رأؾم٤م، ِل٤م شمرومع ومال ًمؽ ٝم٤مهدُمتُ  إين

 هذا، إؾمح٤مق أيب ؿم٠من يٕمٔمؿ زيد أيب سمـ حمٛمد أسمق اْلُم٤مم ويم٤من

 .اًمقىم٧م ذم أطمد يسٚمٙمٝم٤م ٓ ظم٤مًمٞم٦م إؾمح٤مق أيب ـمري٘م٦م: وي٘مقل

 ُمـ قمغم اًمرد ذم أًمٗمف ذياًم   يمت٤مسمف ذم– احلٜمٗمل اهلل صٜمع اًمِمٞمخ وىم٤مل

: –اًمٙمراُم٦م ؾمبٞمؾ قمغم اعمامت وسمٕمد احلٞم٤مة ذم شمٍموم٤مت ًمألوًمٞم٤مء أن   ادقمك
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 ًمألوًمٞم٤مء ن  أ قمقنيد   مج٤مقم٤مت اعمسٚمٛملم سملم ومٞمام أن فمٝمر ىمد وإٟمف هذا

 وهبؿ، واًمبٚمٞم٤مت اًمِمدائد ذم هبؿ ستٖم٤مثويُ  اعمامت، وسمٕمد طمٞم٤مهتؿ ذم شمٍموم٤مً 

 ُمستدًملم ،احل٤مضم٤مت ىمْم٤مء ذم ويٜم٤مدوهنؿ ىمبقرهؿ ومٞم٠مشمقن ،اعمٝمامت شمٙمِمػ

 وٟمجب٤مء، وأوشم٤مد وٟم٘مب٤مء أسمدال ُمٜمٝمؿ: وىم٤مًمقا! يمراُم٤مت ُمٜمٝمؿ ذًمؽ أن   قمغم

 وقمٚمٞمف ًمٚمٜم٤مس اًمٖمقث هق واًم٘مٓم٥م وأرسمٕم٦م، وأرسمٕمقن وؾمبٕم٦م وؾمبٕمقن

زوا ،اًمتب٤مس سمال اعمدار  ومٞمٝمام ِلؿ وأصمبتقا واًمٜمذور، اًمذسم٤مئح ِلؿ وضمق 

 !إضمقر

 واًمٕمذاب إسمدي اِلالك ومٞمف سمؾ وإومراط، شمٗمريط ومٞمف يمالم وهذا: ىم٤مل

 اًمٕمزيز اًمٙمت٤مب وُمْم٤مدة اعمح٘مؼ، اًمنمك روائح ـْ ُمِ  ومٞمف اَم ـًمِ  اًمرسُمدي؛

: اًمتٜمزيؾ وذم ،إُم٦م قمٚمٞمف اضمتٛمٕم٧م ُم٤م إئٛم٦م، ًمٕم٘م٤مئد وخم٤مًمػ اعمّمدق،

ؾُمقَل  ُيَِم٤مىِمِؼ  َوَُمـ} َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِمـ اًمر   ١ْمُِمٜملِمَ اعمُ  ؾَمبِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيت بِعْ  اِْلَُدى ًَمفُ  شَمَبلم 

فِ   .{َُمِّمػًما َوؾَم٤مءْت  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوُٟمّْمِٚمفِ  شَمَقمم   َُم٤م ُٟمَقًم 

 واًمنمك اًمقظمٞمؿ اْلومؽ ـَ ُمِ  اٟمتحٚمقه ومٞمام: إول اًمٗمّمؾ: ىم٤مل أنْ  إمم

 .ٕمٔمٞمؿاًم

 اعمامت، وسمٕمد طمٞم٤مهتؿ ذم شمٍموم٤مً  ًمألوًمٞم٤مء إن  : ىمقِلؿ وم٠مُم٤م: ىم٤مل أنْ  إمم

عَ  َأإًَِمفٌ }: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل هومػمده   هَمْٞم٥ُم َوهلل } ،{َوإَُْمُر  اخْلَْٚمُؼ  ًَمفُ  َأَٓ }، {اهللِ ُم 

اَمَواِت   سم٤مخلٚمؼ اعمٜمٗمرد أٟمف قمغم اًمداًم٦م أي٤مت ـَ ُمِ  وٟمحقه ،{َوإَْرضِ  اًمس 

  ذم ًمٖمػمه يشء وٓ ،واًمت٘مدير ًمتٍمفوا واًمتدسمػم
ٍ
 ـَ ُمِ  سمقضمف ُم٤م يشء
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 ،وإُم٤مشم٦مً  وإطمٞم٤مءً  ،وُمٚمٙم٤مً  شمٍموم٤مً  ،وىمٝمره ُمٚمٙمف حت٧م واًمٙمؾه  ،اًمقضمقه

 :يم٘مقًمف ،يمت٤مسمف ـْ ُمِ  سمآي٤مت ُمٚمٙمف ذم سم٤مٟمٗمراده ؾمبح٤مٟمف به اًمر   حومتد   ،وظمٚم٘م٤مً 

ـْ  َهْؾ } ـَ }و، {اهللِ هَمػْمُ  ظَم٤مًمٍِؼ  ُِم ِذي  ُِمـ قنَ َيْٛمِٚمٙمُ  َُم٤م ُدوٟمِفِ  ُِمـ شَمْدقُمقنَ  َواًم 

 .اعمٕمٜمك هذا ذم آي٤مٍت  وذيمرَ  ،{ىِمْٓمِٛمػمٍ 

 قم٤مم وم٢مٟمف همػمه، ـْ ُمِ : أي ،دوٟمف ـْ ُمِ : يمٚمٝم٤م أي٤مت ذم وم٘مقًمف: ىم٤مل صمؿ

 ٟمٍم قمغم ي٘مدر مل وم٢منْ  ،هشمستٛمده  وؿمٞمٓم٤من وزم ـْ ُمِ  اقمت٘مدشمف ـْ ُمَ  ومٞمف يدظمؾ

 !ه؟همػمَ  دٛمُ يَ  يمٞمػ ٟمٗمسف

 هذا إن   !يتٍمف؟ أنْ  –ِّمٙمـ ُمـ– ًمٖمػمه يتّمقر ومٙمٞمػ: ىم٤مل أنْ  إمم

 .قمٔمٞمؿ ورشك، وظمٞمؿ ًم٘مقل اًمسٗم٤مه٦م ـَ ُمِ 

 وأسمدع وأؿمٜمع أىمبح ومٝمق اعمامت سمٕمد سم٤مًمتٍمف اًم٘مقل وأُم٤م: ىم٤مل أنْ  إمم

ُؿ َُمٞم ٧ٌم  إِٟم َؽ } :ذيمره ضمؾ   ىم٤مل احلٞم٤مة، ذم سم٤مًمتٍمف اًم٘مقل ـَ ُمِ  ٞم ُتقنَ  َوإهِن   ،{ُم 

َٟمُٗمَس  َيَتَقرم   اهللُ} ْٕ تِل َُمْقهِت٤َم طِملمَ  ا ْ  َواًم  تِل وَمُٞمْٛمِسُؽ  َٝم٤مَُمٜم٤َمُمِ  ذِم  مَت٧ُْم  مَل  ىَم٣َم  اًم 

 يَمَسَب٧ْم  سماَِم  َٟمْٗمسٍ  يُمؾه } ،{َٛمْقِت ـاًمْ  َذآِئَ٘م٦مُ  َٟمْٗمسٍ  يُمؾه }، {َٛمْقَت ـاًمْ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م

 ،«صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»: احلدي٨م وذم ،{َرِهٞمٜم٦َمٌ 

 اعمٞم٧م، ـَ ُمِ  واحلريم٦م احلس اٟم٘مٓم٤مع قمغم دال ٟمحقه، هق وُم٤م ذًمؽ ومجٛمٞمعُ 

 ومدل  ، وٟم٘مّم٤من زي٤مدة قمـ ُمٜم٘مٓمٕم٦م أقمامِلؿ وأن   ٦م،ٙمَ َس ٛمْ ـُمُ  أرواطمٝمؿ وأن  

                                 
 .رواه ُمسٚمؿ (1)
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 وأن   سمحريم٦م، –همػمه قمـ ومْمالً  – ذاشمف ذم شمٍمف ًمٚمٛمٞم٧م ًمٞمس أنْ  ذًمؽ

 ًمٜمٗمسف طمريمتف قمـ قمجز وم٢مذا ورش، ظمػم ـْ ُمِ  سمٕمٛمٚمٝم٤م ُمرهقٟم٦م حمبقؾم٦م روطمف

 وه١مٓء قمٜمده، إرواح أن   ؼمُُي  ؾمبح٤مٟمف وم٤مهلل! ًمٖمػمه؟ يتٍمف ومٙمٞمػ

 !اهلل؟ أم أقمٚمؿ أأٟمتؿ ْؾ ىمُ ! ُمتٍموم٦م ُمٓمٚم٘م٦م إرواح إن  : قني٘مقًم اعمٚمحدون

 ـَ ُمِ  ومٝمق ؛اًمٙمراُم٤مت ـُمِ  ِلؿ اًمتٍموم٤مت هذه أن   هؿاقمت٘م٤مدُ  وأُم٤م: ىم٤مل

 ومٞمف ِلؿ ىمّمد ٓ ،أوًمٞم٤مءه هب٤م ٙمرميُ  اهلل، قمٜمد ـْ ُمِ  يشء اًمٙمراُم٦م ٕن   ،اعمٖم٤مًمٓم٦م

 سمـ ؾمٞمدوأُ  قمٛمران اسمٜم٦م ُمريؿ ىمّم٦م ذم يمام قمٚمؿ، وٓ درةىمُ  وٓ، حتد وٓ

 . اخلقٓين ُمسٚمؿ وأيب ْمػمطم

 ىمبٚمف ِّم٤م أىمبح ومٝمذا ،اًمِمدائد ذم هبؿ ستٖم٤مثويُ : ىمقِلؿ وأُم٤م: ىم٤مل

 َوَيْٙمِِمُػ  َدقَم٤مهُ  إَِذا ُٛمْْمَٓمر  ـاًمْ  جُيِٞم٥ُم  َأُم ـ} :شمٕم٤ممم ىمقًمف عمْم٤مدة وأسمدع؛

قءَ  َٕمُٚمُٙمؿْ  اًمسه َْرضِ  ظُمَٚمَٗم٤مء َوجَيْ ْٕ عَ  َأإًَِمفٌ  ا ٞمُٙمؿ َُمـ ىُمْؾ }، {اهللِ ُم   ـُم   ُيٜمَج 

قم٤مً  شَمْدقُمقَٟمفُ  َواًْمَبْحرِ  اًْمؼَم   فُمُٚماَمِت  ـْ  َوظُمْٗمَٞم٦مً  شَمَّضه ِئ ـْ  َأٟمَج٤مَٟم٤م ًم  ـ   َهِذهِ  ُِم ـَ  ًَمٜمَُٙمقَٟم  ُِم

ـَ  ٤ميِمِري  .اعمٕمٜمك هذا ذم آي٤مت رَ يمَ وذَ  ،{اًمِم 

 اعمتٕملم وأٟمف ،همػمه ٓ ًمٚمّض اًمٙم٤مؿمػ أٟمف رَ ىمر   هذيمرُ  ضمؾ   إٟمف: ىم٤مل صمؿ

 اعمستٖم٤مث وأٟمف ،اعمْمٓمريـ سم٢مضم٤مسم٦م دعمتٗمر  ا وأٟمف واًمٙمرب، اًمِمدائد ًمٙمِمػ

 اعمٜمٗمرد ومٝمق اخلػم، إيّم٤مل وقمغم اًمْمػم دومع قمغم اًم٘م٤مدر وأٟمف يمٚمف، ًمذًمؽ

 .ووزم وٟمبل ؽٚمَ ُمَ  ـْ ُمِ  ههمػمُ  ظمرج ذيمره ضمؾ   شمٕملم وم٢مذا ،سمذًمؽ
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 إُمقر ـَ ُمِ  اًمٕم٤مدي٦م، اًمٔم٤مهرة إؾمب٤مب ذم دمقز وآؾمتٖم٤مصم٦م: ىم٤مل

 َزيٍد،ـي٤مًمَ : يم٘مقِلؿ ،قهوٟمح ؾمبع أو قمدو إدراك أو ىمت٤مل، ذم: احلسٞم٦م

 إؾمب٤مب سمحس٥م اًمٜمحق، يمت٥م ذم ذيمروا يمام ي٤مًمٚمٛمسٚمٛملم؛ ي٤مًم٘مقُمل

 ُمـ اعمٕمٜمقي٦م إُمقر ذم أو واًمت٠مصمػم، سم٤مًم٘مقة آؾمتٖم٤مصم٦م وأُم٤م، سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة

 اًمرزق، وـمٚم٥م ،واًمٗم٘مر واًمْمٞمؼ، ،اًمٖمرق وظمقف ،يم٤معمرض: اًمِمدائد

  .همػمه ومٞمٝم٤م يٓمٚم٥م ومال اهلل، ظمّم٤مئص ومٛمـ ،وٟمحقه

ومٕمٚمف  يمام طم٤مضم٤مهتؿ؛ ىمْم٤مء ذم ُمٜمٝمؿ اًمت٠مصمػم ُمٕمت٘مديـ يمقهنؿ وأُم٤م: ٤ملىم

 ُمـ ومٝمذا ؛هبؿ ويستٜمجدون ويٜم٤مدوهنؿ ٤مل،اْلٝم   واًمّمقومٞم٦م ،اْل٤مهٚمٞم٦م  قمرب

 .اعمٜمٙمرات

 همػم أو روح أو وزم أو ٟمبل ـْ ُمِ  ،اهلل ًمٖمػم أن   اقمت٘مد ـْ ٛمَ ومَ : ىم٤مل أنْ  إمم

 ضمٝمؾ وادي ذم وىمع وم٘مد ؛شم٠مصمػماً  طم٤مضم٦م ىمْم٤مء أو يمرسم٦م يمِمػ ذم ،ذًمؽ

 ذًمؽ أن   قمغم ُمستدًملم يمقهنؿ وأُم٤م، اًمسٕمػم ـَ ُمِ  طمٗمرة ؿمٗم٤م قمغم ومٝمق، ظمٓمػم

 أهؾ فمـ ومٝمذا اعمث٤مسم٦م، هبذه يٙمقٟمقا أنْ  اهلل أوًمٞم٤مء ومح٤مؿم٤م ؛يمراُم٤مت ُمٜمٝمؿ

ٓ   َٟمْٕمُبُدُهؿْ  َُم٤م} ،{اهللِ قِمٜمدَ  ؿُمَٗمَٕم٤مُؤَٟم٤م َه١ُمٓء} :اًمرمحـ أظمؼم يمذا ،إوصم٤من  إِ

سُمقَٟم٤م ِذُ }، {ُزًْمَٗمك اهللِ إمَِم  ًمُِٞمَ٘مر  مْحَـ ُيِرْدنِ  إِن آِِل٦َمً  ُدوٟمِفِ  ُِمـ َأَأّت  ـِ  ٓ   سمُِّضر  اًمر   شُمْٖم

 وٓ اًمٜمٗمع ؿم٠مٟمف ـْ ُمِ  ًمٞمس ُم٤م ذيمر وم٢من  ، {ُيٜمِ٘مُذونِ  َوَٓ  ؿَمْٞمًئ٤م ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمؿْ  قَمٜم ل

 إذ اهلل؛ ُمع إرشاكٌ  ؛ُمٜمف اْلُمداد وضمف قمغم وهمػمه، ووزم ٟمبل ُمـ اًمّض دومع

 .ظمػمه إٓ ظمػم وٓ ،ههمػمُ  عاًمدوم قمغم ىم٤مدر ٓ
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 وؾمـبٕملم وٟمجبـ٤مء، وأوشمـ٤مداً  وٟم٘مبـ٤مء، أسمـدآً  ومـٞمٝمؿ إن  : ىمـ٤مًمقه ُم٤م وأُم٤م

ــ٤مس اًمٖمــقث هــق واًم٘مٓمــ٥م وأرسمٕمــ٦م، وأرسمٕمــلم وؾمــبٕم٦م ــ ومٝمــذا ؛ًمٚمٜم  ـْ ُِم

 رساج ذم اًمٕمـريب اسمــ اعمحـدث اًم٘مـ٤ميض ذيمـره يمـام ،إومٙمٝمؿ ُمقضققم٤مت

 .سم٤مظمتّم٤مر اٟمتٝمك. شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اْلقزي واسمـ ،اعمريديـ

 .ذيمرٟم٤م سمام وايمتٗمٞمٜم٤م يمثػم ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء مويمال
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 ومّمؾ

 اًمٗمتٜم٦م ـَ ُمِ  ِمكُُي  أٟمف ًمقٓ أٟمف إمم اْلؿم٤مرة اًمِمٞمخ يمالم ذم موشم٘مد  

 سم٘مْم٤مء اًمٗمتٜم٦م وشم٠ميمدت، ذًمؽ وهمػم قمٜمده٤م اًمّمالة قمـ لهُن  عم٤م سم٤مًم٘مبقر

 ذًمؽ ـْ ُمِ  (اهلل رمحف) اًمِمٞمخ وذيمر ،هب٤م واعمنميملم ىم٤مصدهي٤م طمقائ٩م سمٕمض

 (اًمِمٞمٓم٤من وأوًمٞم٤مء اًمرمحـ أوًمٞم٤مء سملم اًمٗمرىم٤من) ذم ذيمره٤م يمثػمة أؿمٞم٤مء

 .يمتبف ُمـ وهمػمه

 اًمِمٛمس قمبد ومٛمـ ،ىمدرشمف سمحس٥م آدم سمٜمل ْمؾيُ  واًمِمٞمٓم٤من: ىم٤مل

 يٜمزل وم٢مٟمف ؛اًمٙمقايم٥م دقمقى أهؾ يٗمٕمٚمف يمام ودقم٤مه٤م واًمٙمقايم٥م واًم٘مٛمر

 روطم٤مٟمٞم٤مت ذًمؽ يسٛمقن إُمقر سمبٕمض صمفوحيد   ُي٤مـمبف ؿمٞمٓم٤منٌ  قمٚمٞمف

 ،اًمِمٞم٤مـملم ّت٤مـمبٝمؿ ىمد إصٜم٤مم ٤مدقمب   ذًمؽويم، ؿمٞمٓم٤من وهق ،اًمٙمقايم٥م

 دقم٤م أو اعمٞم٧م، دقم٤م ـْ ُمَ  ويمذًمؽ هم٤مئ٥م، أو سمٛمٞم٧م اؾمتٖم٤مث ـْ ُمَ  ويمذًمؽ

 .واعمس٤مضمد اًمبٞمقت ذم ُمٜمف أومْمؾ ىمؼمه قمٜمد اًمدقم٤مء أن   وفمـ ،قمٜمده

ل وًمٚمٜمّم٤مرى  ئمٜمقهن٤م ،اعمِم٤مهد قمٜمد أطمقال اعمسٚمٛملم ـَ ُمِ  واًمُْمال 

 ومٞمجدوٟمف اًم٘مؼم، قمٜمد رساويؾ يْمٕمقا أنْ  ُمثؾ ،اًمِمٞمٓم٤من ـَ ُمِ  وهل يمراُم٤مت

 هذا ومٞمٗمٕمؾ وم٤مرىمف، ىمد ؿمٞمٓم٤مٟمف ومٞمبٍمون ُمٍموع قمٜمده يقضع أو ،قم٘مد ىمد

                                 
 .)رمحف اهلل(ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (1)
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 ُمٜمف ومٞمخرج اٟمِمؼ، ىمد اًم٘مؼم أن   أطمدهؿ يرى أنْ  وُمثؾ ،ًمٞمْمٚمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من

 .اعمٞم٧م ومٞمٔمٜمف إٟمس٤من،

 ذًمؽ يم٤من ؾمقاء ،ُمٞم٧م أو طمل سمٛمخٚمقق يستٖمٞم٨ُم  ـْ ُمَ  ه١مٓء ـْ وُمِ 

 ذًمؽ سمّمقرة اًمِمٞمٓم٤من ومٞمتّمقر، نميم٤مً ُم أو ٟمٍماٟمٞم٤مً  أو ُمسٚمامً  احلل

 ذًمؽ أٟمف ومٞمٔمـ ،اعمستٖمٞم٨م ذًمؽ طم٤مضم٦م سمٕمض وي٘ميض سمف، اعمستٖم٤مث

 أرشك ام  ـًم أضٚمف ؿمٞمٓم٤منٌ  هق وإٟمام صقرشمف، قمغم َٚمٌؽ ُمَ  أٟمف أو اًمِمخص،

 .اعمنميملم وشمٙمٚمؿ إصٜم٤مم شمدظمؾ اًمِمٞم٤مـملم يم٤مٟم٧م يمام سم٤مهلل،

 أظمؼمه ورسمام! خلّضا أٟم٤م: ًمف وي٘مقل اًمِمٞمٓم٤منُ  ًمف ريتّمق   ـْ ُمَ  ه١مٓء ـْ وُمِ 

 إمم له اْلٜم   سمف يٓمػم ـْ ُمَ  وُمٜمٝمؿ، ُمٓم٤مًمبف سمٕمض قمغم وأقم٤مٟمف إُمقر، سمبٕمض

 يٕمٞمده صمؿ قمروم٦م قمِمٞم٦م حيٛمٚمف ـْ ُمَ  وُمٜمٝمؿ !همػممه٤م أو اعم٘مدس سمٞم٧م أو ُمٙم٦م

 !سمف وشم٠مشمٞمف اًمِمٞم٤مـملم شمرسىمف ُمرسوق سمامل ١مشمكيُ  يم٤من ـْ ُمَ  وُمٜمٝمؿ! ًمٞمٚمتف ـْ ُمِ 

 !اًمرسىم٤مت قمغم شمدًمف يم٤مٟم٧م ـْ ُمَ  وُمٜمٝمؿ

 اًمِمٞمخ إمم ي٠مشمقن مج٤مقم٤مٍت  ه١مٓء ـْ ُمِ  أقمرُف  إين طمتك: (اهلل رمحف) ىم٤مل

، ًمف ذًمؽ ومٞمذيمرون –اِلقاء ذم أشم٤مهؿ أٟمف رأوا وىمد– سمف اؾمتٖم٤مصمقا ذياًم   ٟمٗمسف

 سمتٚمؽ يٕمٚمؿ مل ٟمٗمسف اًمِمٞمخ يٙمقن ومت٤مرةً  ،اًمِمٞمخ هذا إمم ي٠مشمقن وه١مٓء

 ،وأقم٤مهنؿ أشم٤مهؿ ٟمٗمسف أٟمف وأومهٝمؿ ؾمٙم٧م، ي٤مؾم٦ماًمر   حي٥مه  يم٤من وم٢منْ  ،اًم٘مْمٞم٦م

 قمغم اهلل رهصق   ٌؽ ٚمَ ُمَ  هذا: ىم٤مل وضالل ضمٝمؾ ُمع صدق ومٞمف يم٤من وإنْ 

 يستٖمٞم٨م عمـ قمٛمدة وضمٕمٚمف اًمّم٤محللم، يمراُم٤مت ـْ ُمِ  هذا وضمٕمؾ! صقريت
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 قمغم ُمالئٙمتف اهلل سمٕم٨م هبؿ اؾمتٖم٤مصمقا إذا وأهنؿ ،أرسم٤مسم٤مً  ويتخذهؿ سم٤مًمّم٤محللم

 .هبؿ اعمستٖمٞمثلم شمٖمٞم٨م صقرهؿ

 ام  ـًمَ  وقمب٤مدة، وزهد صدق ومٞمف ـٛم  ـُم ُمٜمٝمؿ واطمدٍ  همػمَ  أقمرُف  ،وِلذا

: ي٘مقل ُمريديف، يقيص هؿأطمدُ  ص٤مرَ  اًمّم٤محللم، يمراُم٤مت ـْ ُمِ  هذا أن   فمٜمقا

 أومٕمؾ أٟم٤م: وي٘مقل !وًمٞمستٜمجدين يب ومٚمٞمستٖم٨م طم٤مضم٦م ٕطمديمؿ يم٤مٟم٧م إذا

ر ؿمٞم٤مـملم شمٚمؽ أن   يٕمرف ٓ وهق! طمٞم٤ميت ذم أومٕمؾ يمٜم٧ُم  ُم٤م ُمقيت سمٕمد  شُمّمق 

ـ ،أشمب٤مقمف وشمْمؾ فْمٚم  ًمتُ  ،صقرشمف قمغم  همػمِ  ودقم٤مءَ  سم٤مهلل اْلرشاكَ  ِلؿ ومٞمحس 

 سمٕمد سم٠مصح٤مسمؽ ٟمٗمٕمؾ َأٟم ٤م: فبٚمىم ذم شُمٚم٘مل ىمد ٤موأهن  ، اهلل سمٖمػم وآؾمتٖم٤مصم٦مَ  اهلل

ـُ ! طمٞم٤مشمؽ ذم هبؿ ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤م ُم٤م ُمقشمؽ  إًمٞمف، ًم٘ملأُ  إِلل ظمٓم٤مٍب  ْـُمِ  هذا ومٞمٔم

 .ُمٜمف وأقمٔمؿ اْلٜمس هذا ـْ ُمِ  يمثػمة أؿمٞم٤مءَ  رَ يمَ وذَ  ،سمذًمؽ أصح٤مسمف ومٞم٠مُمر

 وٓ سمف دستٕمبِ يَ  ٓ ذًمؽ ُمثؾ سمقىمقع ؾمٛمع ذاإ اْلٟمس٤من أن   واعم٘مّمقد

 وإُمر ،واًم٘مبقر إصٜم٤مم ًمُٕمب ٤مد شم٘مع إُمقر هذه ُمثؾ أن   قمرف إذا ،سمف يٖمؽم

 .يٙمـ مل يِم٠م مل وُم٤م يم٤من ؿم٤مء ُم٤م ،هلل يمٚمف
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 ومّمؾ

 ُ  وومٕمؾ، ىم٤مل قمام ول١مُمس أٟمف وقمٚمؿ ٟمٗمسف، ٟمّمَح  ـْ ُمَ  قمغم يتٕملم 

 صمقيَب  وُيٚمع ،ضمقاسم٤مً  ًمذًمؽ ُيِٕمد   أنْ  ؛وومٕمٚمف وىمقًمف اقمت٘م٤مده قمغم وحم٤مؾم٥ٌم 

اَم  ىُمْؾ } :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل احلؼ، ـمٚم٥م ذم اًم٘مّمد ٚمصوُُي  واًمتٕمّم٥م، اْلٝمؾ  إِٟم 

ُروا صُمؿ   َووُمَراَدى َُمْثٜمَكهلل  شَمُ٘مقُُمقا َأن سمَِقاطِمَدةٍ  َأقِمُٔمُٙمؿ  ٓ أٟمف وًمٞمٕمٚمؿ، {شَمَتَٗمٙم 

بُِٕمقاْ } :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ٟمبٞمف، وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ب٤معاشم   إٓ فُّم ُيٚم    إًَِمْٞمُٙمؿ ُأٟمِزَل  َُم٤م اشم 

ـ سم ُٙمؿْ  ُم  ٤م ىَمِٚمٞمالً  َأْوًمَِٞم٤مء ُدوٟمِفِ  ُِمـ شَمت بُِٕمقاْ  َوَٓ  ر  ُرونَ  ُم   :شمٕم٤ممم وىم٤مل، {شَمَذيم 

ُروا ُُمَب٤مَركٌ  إًَِمْٞمَؽ  َأٟمَزًْمٜم٤َمهُ  يِمَت٤مٌب } سم  َٞمد  رَ  آَي٤مشمِفِ  ًم  ًَْمَب٤مِب  ُأْوًُمقا َوًمَِٞمَتَذيم  ْٕ  .{ا

 ؛إُم٦م سملم آظمتالف ؾمٞم٘مع أٟمف وىمْم٤مئف اهلل قمٚمؿ ذم بؼؾم ىمد يم٤من ام  ـوًم

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل ٟمبٞمف، وؾمٜم٦م يمت٤مسمف إمم اًمرد   اًمتٜم٤مزع قمٜمد قمٚمٞمٝمؿ وأوضم٥م ؿهُ رَ ُمَ أَ 

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢مِن}
ٍ
ء وهُ  يَشْ ؾُمقلِ  اهلل إمَِم  وَمُرده  ٤مهللسمِ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن َواًمر 

ـُ وَ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمَٞمْقمِ   اًمرده  اهلل إمم اًمرده ": اًمٕمٚمامء ىم٤مل، {شَم٠ْمِويالً  َأطْمَس

 ،"ووم٤مشمف سمٕمد ؾمٜمتف إمم واًمرده  طمٞم٤مشمف ذم إًمٞمف اًمرده  رؾمقًمف إمم واًمرده  ،يمت٤مسمف إمم

 ومٚمٞمس ٟمبٞمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب إمم اًمتٜم٤مزع قمٜمد د  رُ يَ  مل ـْ ُمَ  أن  : أي٦م ٧مودًم  

ظِمرِ  َواًْمَٞمْقمِ  سم٤ِمهللِ شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن} :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ،سمٛم١مُمـ ْٔ  رشط ومٝمذا ،{ا

 .سم٤مٟمتٗم٤مئف اعمنموط يٜمتٗمل

 ذم ؾمٞمام ٓ ،اًمٜمزاع ؾيٗمِّم  ٓ ُم٤م إمم سم٤مًمرد اًمٜم٤مس اهلل ي٠مُمر أنْ  ٤ملوحُم 

 :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل، اًمٕمٚمامء قم٤مُم٦م قمٜمد اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م جيقز ٓ اًمتل يـاًمد   أصقل
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ُٛمقكَ  طَمت َك  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  َوَرسم َؽ  وَمالَ }  ذِم  جَيُِدواْ  َٓ  صُمؿ   سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙم 

  .{شَمْسِٚمٞماًم  َوُيَسٚم ُٛمقاْ  ىَمَْمْٞم٧َم  ِّم  ٤م طَمَرضًم٤م َأٟمُٗمِسِٝمؿْ 

 سمٕمده اًمٙمثػم آظمتالف سمقىمقع (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بله  أظمؼم ام  ـوًمَ 

 اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م سمسٜمتف ؽسم٤مًمتٛمسه  آظمتالف وضمقد قمٜمد هؿأُمرَ  ؛أُمتف سملم

 يٕمش ـْ ُمَ  إٟمف»: (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) وم٘م٤مل سمٕمده، ـْ ُمِ  اعمٝمديلم ديـاًمراؿم

 اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ٦موؾمٜم   سمسٜمتل ٚمٞمٙمؿٕمَ ومَ  يمثػما، اظمتالوم٤مً  ؾمػمى ُمٜمٙمؿ

 وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ سم٤مًمٜمقاضمذ، قمٚمٞمٝم٤م قاوقمْمه  هب٤م ٙمقامتس   سمٕمدي، ـْ ُمِ  اعمٝمديلم

 .«ضالًم٦م سمدقم٦م يمؾ   وم٢من   إُمقر،

 قمٚمٞمف ُم٤م إمم –وآظمتالف اًمتٜم٤مزع قمٜمد– سم٤مًمرد فرؾمقًمُ  وٓ اهلل ي٠مُمرٟم٤م ومل

 أيمثر قمٚمٞمف ُم٤م إمم زُم٤من يمؾ أهُؾ  ًمٞمٜمٔمر: رؾمقًمف وٓ اهلل ي٘مؾ ومل اًمٜم٤مس، أيمثر

 اًمقاضم٥م وإٟمام، إىمٚمٞمؿ أو ُمٕملم ُمٍم أهؾ إمم وٓ ،ومٞمتبٕمقهنؿ زُم٤مهنؿ؛ أهؾ

 عمٝمديلم،ا اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م ٟمبٞمف، وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب إمم اًمرد اًمٜم٤مس قمغم

 اْلٟمس٤من قمغم ومٞمج٥م ،سم٢مطمس٤من ِلؿ واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف ُم٣م وُم٤م

 وأئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم، أصح٤مسمف وـمري٘م٦م ٟمبٞمف، وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب إمم آًمتٗم٤مت

  .سمٕمدهؿ اعمخ٤مًمٗملم سمٙمثرة يٕمب٠م وٓ، اْلؾمالم

                                 
 .هؿسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م وهمػمأرواه  (1)
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ـَ  اهلل قمٚمؿ وم٢مذا  اًمتٕمّم٥م، كَ رْ شمَ و احلؼ، ـمٚم٥م ذم اًمّمدَق  اًمٕمبدُِم

 .سم٤مًمتقومٞمؼ ضمدير ومٝمق ؛اعمست٘مٞمؿ اًمٍماط هداي٦م ؾم١ماًمف ذم اهلل ممإ ٥َم همِ ورَ 

 ذياًم   إصقل، أصؾ هق ذياًم   اًمتقطمٞمد ؾمٞمام ٓ ،ٟمقراً  احلؼ قمغم وم٢من  

 أدًمتف وم٢من   ،إًمقهٞم٦م شمقطمٞمد وهق آظمرهؿ، إمم أوِلؿ ـْ ُمِ  اًمرؾمؾ إًمٞمف دقم٧م

 إصؾ هذا شم٘مرير ذم هق إٟمام اًم٘مرآن وقم٤مُم٦م ،فم٤مهرة اًم٘مرآن ذم وسمراهٞمٜمف

 .ؿاًمٕمٔمٞم

 احلؼ أهؾ وم٢من   اعمخ٤مًمٗملم؛ ويمثرة اعمقاوم٘ملم ًم٘مٚم٦م اْلٟمس٤من يستقطمش وٓ

 إزُمٜم٦م هذه ذم ؾمٞمام ٓ سم٘مل، ومٞمام اًمٜم٤مس أىمؾ وهؿ ُم٣م، ومٞمام اًمٜم٤مس أىمؾ

 .همريب٤مً  ومٞمٝم٤م اْلؾمالم ص٤مر ىمد اًمتل اعمت٠مظمرة،

 (قمٜمف اهلل ريض) ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ىم٤مل يمام سم٤مًمرضم٤مل؛ فٕمرَ يُ  ٓ واحلؼه 

 !اعمّمٞم٥م؟ وأٟم٧م خمٓمئلمِ  يم٤مٟم٤م وـمٚمح٦م اًمزسمػم أن   ٟمرى شمراٟم٤مأ :ًمف ىم٤مل عمـ

 احلؼ اقمرِف  ،سم٤مًمرضم٤مل ٕمرفيُ  ٓ احلؼ إن   !ومالن ي٤م وحيؽ": قمكم ًمف وم٘م٤مل

 .اعم١مُمـ ض٤مًم٦م وم٤محلؼ: وأيْم٤مً ، "أهٚمف شمٕمرف

ا يَم٤منَ  ًَمقْ } :قمٜمٝمؿ اهلل ىم٤مل ـذياًم   ُمِم٤مهب٦م ـْ ُمِ  اًمٕم٤مىمؾ وًمٞمحذر ٤م ظَمػْمً  ُم 

ـ   َه١ُمٓءأَ } ،{إًَِمْٞمفِ  ؾَمَبُ٘مقَٟم٤م ـ قَمَٚمْٞمِٝمؿ اهللُ َُم  .{سَمْٞمٜمِٜم٤َم ُم 

 وُمّمداق ٟمٗمسف؛ ذم ؼْم ٙمِ ًمِ  إٓ ٤مً طم٘م   أطمدٌ  شمرك ُم٤م: اًمسٚمػ سمٕمض ىم٤مل وىمد

 ذم ـْ ُمَ  اْلٜم٦م يدظمؾ ٓ»: ىم٤مل طملم ،(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   ىمقل ذًمؽ
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 طٛمْ وهمَ  رده،: أي احلؼ، سمٓمر سم٠مٟمف اًمٙمؼم ومرس   صمؿ ،«ؼْم يمِ  ـْ ُمِ  ذرة ُمث٘م٤مُل  ىمٚمبف

 .وازدراؤهؿ اطمت٘م٤مرهؿ وهق: اًمٜم٤مس

  :اًم٘م٤مئؾ أطمسـ وًم٘مد

 قانِ ــــوه ٦مٍ سمٛمذُم   دىر  ـاًم يٚم٘مك...  يٚمبسٝمام ـْ ـُمَ  صمقسملمِ  ـْ ــُمِ  ر  ــوشمٕم

 قسم٤منِ اًمث   ئس٧ِم سمِ  ٥مّمه ـــاًمتٕم صمقُب ...  ومقىمف ٥ماعمريم   اْلٝمؾ ـَ ــُمِ  صمقٌب 

 ٤منِ ــٗمتِ واًمٙمَ  ٤مُف ــٕقمٓما هب٤م يٜم٧ْم زِ ...  ٚمٞم٦مٍ طمِ  أومخرِ  سم٤مْلٟمّم٤مِف  ؾ  ــوحت

ـِ اًمر   ظمِمٞم٦مَ  ؿمٕم٤مركَ  واضمٕمْؾ  إُمرانِ  ومحبذا ؾمقلِ اًمر   ّمِح ٟمُ ...  ُمع مح

  :(اهلل رمحف) أيْم٤مً  وىم٤مل

 ٤منِ ــُمتٗم٘م اًمؽميمٞم٥ِم  ذم رانِ ــــأُم...  ٗم٤مؤهــوؿِم  ٤مشمٌؾ ـىم داءٌ  ٝمُؾ ــواْل

 ٤مينسمر  ـــاًم ؿُ ـ٤مًمِ ـاًمٕم ذاكَ  وـمبٞم٥ٌم ...  ؾمٜم٦مٍ  ـْ أو ُمِ  رآنِ ــــاًم٘م ـَ ٟمٌص ُمِ 
 

ـُ  ىم٤ملو ـَ  وُم٤م: اًم٘مٞمؿ اسم  اًمرمحـ قمبد حمٛمد أسمق احل٤مومظ ىم٤مل ُم٤م أطمس

 سمٚمزوم إُمر ضم٤مء طمٞم٨م: –واًمبدع احلقادث يمت٤مب ذم– ؿم٤مُم٦م سم٠ميب اعمٕمروف

 ىمٚمٞمالً  سمف اعمتٛمسؽ يم٤من وإنْ  واشمب٤مقمف، احلؼ مًمزو سمف وم٤معمراد اْلامقم٦م،

 ـْ ُمِ  ٕومم،ا اْلامقم٦م قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ذياًم   هق احلؼ ٕن   ؛يمثػماً  ًمف واعمخ٤مًمػ

 أهؾ يمثرة إمم ٟمٔمر وٓ وأصح٤مسمف، (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   قمٝمد

 .سمٕمدهؿ اًمب٤مـمؾ

                                 
 .رواه ُمسٚمؿ (1)
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 ريتفاو طمتك وم٤مرىمتف ومام ُمٕم٤مذاً  ب٧ُم صحِ : إودي ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو ىم٤مل

 ُمسٕمقد، سمـ اهلل قمبد اًمٜم٤مس أوم٘مف سمٕمده صحب٧م صمؿ سم٤مًمِم٤مم، اًمؽماب ذم

 ؾمٛمٕمتف صمؿ ،"اْلامقم٦م قمغم هللا يد وم٢من   سم٤مْلامقم٦م؛ قمٚمٞمٙمؿ": ي٘مقل ومسٛمٕمتف

 ـْ ُمِ  اًمّمالة روني١مظم   وٓةٌ  قمٚمٞمٙمؿ كمٞمَ ؾَم ": ي٘مقل وهق إي٤مم ـَ ُمِ  يقُم٤مً 

 ًمٙمؿ وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ وصٚمقا ،اًمٗمريْم٦م ومٝمل عمٞم٘م٤مهت٤م اًمّمالة قاومّمٚمه  ،ُمقاىمٞمتٝم٤م

 وُم٤م: ىم٤مل !صمقن؟حتد   ُم٤م أدري ُم٤م! حمٛمد أصح٤مب ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل، "ٟم٤مومٚم٦م

 وطمدك اًمّمالة صؾ  : شم٘مقل صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، ْمٜملوحت سم٤مْلامقم٦م شم٠مُمرين: ىمٚم٧ُم  ؟ذا

 ُمٞمٛمقن، سمـ قمٛمرو ي٤م: ىم٤مل! ٟم٤مومٚم٦م ًمؽ وهل اْلامقم٦م وصؾ   اًمٗمريْم٦م، وهل

ـه  يمٜم٧ُم  ىمد ، ٓ: ىمٚم٧م اْلامقم٦م؟ ُم٤م شمدري ،اًم٘مري٦م هذه أهؾ أوم٘مف ـْ ُمِ  أٟمؽ أفم

 وإنْ  احلؼ واومؼ ُم٤م اْلامقم٦مُ "! اْلامقم٦م وم٤مرىمقا ـذياًم   اْلامقم٦م مجٝمقر إن  : ىم٤مل

 إن  ! وحيؽ: وىم٤مل ومخذي، قمغم ومّضب": آظمر ـمريؼ وذم"، وطمدك يمٜم٧م

 ."وضمؾ قمز   اهلل ـم٤مقم٦م واومؼ ُم٤م اْلامقم٦م وإن   اْلامقم٦م، وم٤مرىمقا اًمٜم٤مس مجٝمقر

 قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م سمام ومٕمٚمٞمؽ اْلامقم٦م، ومسدِت  إذا يٕمٜمل": مح٤مد سمـ ٕمٞمؿٟمُ  ىم٤مل

 "،طمٞمٜمئذ اْلامقم٦م أٟم٧م وم٢مٟمؽ وطمدك يمٜم٧م وإنْ  يٗمسدوا، أنْ  ىمبؾ اْلامقم٦م

 .هوهمػمُ  اًمبٞمٝم٘مل ذيمره

 رضمالً  أن   ًمق": ىم٤مل اًمبٍمي، احلسـ ـقم ومْم٤مًم٦م سمـ ُمب٤مرك وروى

: ىم٤مل ،"ؿمٞمئ٤مً  اْلؾمالم ـَ ُمِ  قمرف ُم٤م اًمٞمقم سُمٕم٨م صمؿ إول، اًمسٚمػ أدرك

ٓ  ": ىم٤مل صمؿ ظمده قمغم يده ووضع  –واهلل– ٤مأُمَ ": ىم٤مل صمؿ، "اًمّمالة هذه إ
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 قم٤مً ُمبتد ومرأى ،اًمّم٤مًمح اًمسٚمػ هذا ُيدرك ملو اًمٜمٙمراء هذه ذم قم٤مش ـْ ٛمَ ـًمَ 

 ذًمؽ، ـْ ُمِ  اهلل ومٕمّمٛمف دٟمٞم٤مه، إمم يدقمق دٟمٞم٤م ص٤مطم٥م ورأى سمدقمتف، إمم يدقمق

ـه  ىمٚمبف وضمٕمؾ  وي٘متصه  ؾمبٞمٚمٝمؿ، قمـ يس٠مل ،اًمّم٤مًمح اًمسٚمػ ذًمؽ إمم حي

ض ،ؾمبٞمٚمٝمؿ عويتتب   هؿ،آصم٤مرَ   ؿم٤مء إنْ  ومٙمقٟمقا ومٙمذًمؽ ،قمٔمٞمامً  أضمراً  ًمٞمٕمق 

 ."اهلل

 أظمذ اًمٞمامن سمـ ٦مطمذيٗم أن  : اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـ وض٤مح سمـ حمٛمد وروى

 إض٤مءة اؾمتْم٤مء ىمد يـاًمد   هذا إن  : ىم٤مل صمؿ يمٗمف، ذم ومقضٕمٝم٤م سمٞمْم٤مء، طمّم٤مة

هيذُ  ومجٕمَؾ  شمراب، ـْ ُمِ  ٤مً يمٗم   أظمذ صمؿ ،احلّم٤مة هذه  طمتك احلّم٤مة قمغم ره

ـ   سمٞمده، ٟمٗميس ذياًم  و: ىم٤مل صمؿ واراه٤م،  هٙمذا، يـاًمد   يدومٜمقن أىمقامٌ  ًمٞمجٞمئ

ـ   احلّم٤مة، هذه ومٜم٧ُم دَ  يمام  اًم٘مذة طمذو ىمبٚمٙمؿ يم٤مٟمقا ـذياًم   ـمريَؼ  وًمتسُٚمُٙم

 .سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٜمٕمؾ وطمذو سم٤مًم٘مذة

 .يزيد واًمنم يٜم٘مص، إٟمبٞم٤مء سمٕمد اخلػم: وض٤مح سمـ حمٛمد ىم٤مل

ائٝمؿ يدي قمغم ئٞمؾ،اإرس سمٜمق هٚمٙم٧م إٟمام: وض٤مح اسمـ ىم٤مل   .ووم٘مٝم٤مئٝمؿ ىُمر 

ـُ  وروى  سمـ طمب٤من قمـ إوزاقمل قمـ يقٟمس سمـ قمٞمسك قمـ وض٤مح اسم

 (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اهلل رؾمقل ظمرج ًمق: ىم٤مل ،درداءاًم أيب قمـ ضمبٚم٦م أيب

 ىم٤مل !اًمّمالة إٓ فوأصح٤مسمُ  هق قمٚمٞمف يم٤من ِّم٤م ؿمٞمئ٤مً  قمرف ُم٤م اًمٞمقم، قمٚمٞمٙمؿ

 أدرك ًمق ومٙمٞمػ: يقٟمس سمـ قمٞمسك ىم٤مل !اًمٞمقم يم٤من ًمق ومٙمٞمػ: إوزاقمل

 !اًمزُم٤من هذا إوزاقمل
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ـُ  وروى  ي٤م :وائؾ أسمق ؿم٘مٞمؼ زم ىم٤مل :ىم٤مل إقمٛمش قمـ وض٤مح اسم

ـ   رآه٤م ومٛمـ محْم٤م، رقم٧م سمٖمٜمؿ إٓ زُم٤مٟمؽ اءىمر   ؿمب ٝم٧ُم  ُم٤م! ؾمٚمٞمامن  أهن٤م فم

  .ؾمٛمٞمٜم٦م ؿم٤مة ومٞمٝم٤م جيد مل ذسمحٝم٤م وإذا ؾمٛمٞمٜم٦م،

ـُ  وروى  اْلؾمالم ؿشمٕمٚم   رضمالً  أن   ًمق: ىم٤مل اًمدرداء، أيب قمـ وض٤مح اسم

 .ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف قمرف ُم٤م ،دهشمٗم٘م   صمؿ ف،مهٚموأ

ـُ  وروى  أن   –أظمل أي– اقمٚمؿ :ىم٤مل اعمب٤مرك، سمـ اهلل قمبد قمـ حوض٤م اسم

 إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م اًمسٜم٦م، قمغم اهلل ًم٘مل ُمسٚمؿ ًمٙمؾ يمراُم٦م اًمٞمقم اعمقت

 إقمقان، وىمٚم٦مَ  اْلظمقان، وذه٤مَب  ٜم٤م،طمِمتَ و ٟمِمٙمق اهلل وم٢ممم !راضمٕمقن

 اًمٕمٚمامء ذه٤مب ـْ ُمِ : إُم٦م هبذه طمؾ   ُم٤م قمٔمٞمؿ ٟمِمٙمق اهلل وإمم ،اًمبدع وفمٝمقر

 .اٟمتٝمك. اًمبدع وفمٝمقر اًمسٜم٦م، وأهؾ

 اًمنمك ومٞمٝم٤م فمٝمر اًمتل !إزُمٜم٦م هذه هؿذيمرُ  مشم٘مد   ـْ ُمَ  رأى ًمق ػومٙمٞم

 آقمت٘م٤مدات ذم ،حتَم وٓ شمٕمد ٓ اًمتل واًمبدع وإصٖمر، إيمؼم

 اعمسٚمٛملم أُمّم٤مر أيمثر ذم اًمٗمقاطمش مجٞمع وفمٝمرت، وإقمامل وإىمقال

: طمذيٗم٦م ىمقل ُمّمداق وفمٝمر اًمِمٝمقات، بٕم٧مواشمه  اًمّمٚمقات ٕم٧موضٞم  

ـ    .احلّم٤مة هذه دومٜم٧م يمام يـاًمد   يدومٜمقن أىمقامٌ  ًمٞمجٞمئ



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 ـْ ُمَ  ـٜمَ ؾَم  ـ  بٕمُ ت  ًمتَ » :(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   ىمقُل  ذًمؽ ـْ ُمِ  وأسمٚمغ

 ،«!ـٛمَ ومَ : ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد: ىم٤مًمقا سم٤مًم٘مذة، اًم٘مذة طمذو ىمبٚمٙمؿ يم٤من

 ،سمذراع وذراقم٤مً  سمِمؼم ؿمؼماً  ىمبٚمٝم٤م، إُمؿ ُم٠مظمذ إُم٦م هذه ذن  ٠مظُم ًمتَ »: وىم٤مل

 .«أوًمئؽ إٓ اًمٜم٤مس ـْ ومٛمَ : ىم٤مل واًمروم؟ وم٤مرس :ىم٤مًمقا

 همريب٤مً  اْلؾمالم سمدأ» :(صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   ىمقلِ  ُمّمداق وفمٝمر

  .«ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك سمدأ يمام همريب٤مً  وؾمٞمٕمقد

 اًمزاين اًمثٞم٥م رضمؿَ  شمبديٚمٝمؿ ـْ ُمِ  اًمٞمٝمقد ؾمبح٤مٟمف سمف قم٤مَب  سمام هذا واقمتؼمْ 

وُمقنَ } :ؿم٠مهنؿ ذم ؾمبح٤مٟمف وم٘م٤مل واًمتحٛمٞمؿ، سم٤مْلٚمد  سَمْٕمدِ  ُِمـ اًْمَٙمِٚمؿَ  حُيَر 

ْ  َوإِن وَمُخُذوهُ  َهَذا ُأوشمِٞمُتؿْ  إِنْ  َيُ٘مقًُمقنَ  َُمَقاِضِٕمفِ  : ي٘مقًمقن، {وَم٤مطْمَذُرواْ  شُم١ْمشَمْقهُ  مل 

 .شم٘مبٚمقا ومال سم٤مًمرضمؿ أومت٤ميمؿ وإن وم٤مىمبٚمقا، واًمتحٛمٞمؿ سم٤مْلٚمد حمٛمد أومت٤ميمؿ إنْ 

ـَ  ُأْوًَمِئَؽ } :قمٜمٝمؿ ؾمبح٤مٟمف وىم٤مل ِذي ْ  اًم  رَ  َأن اهللُ ُيِردِ  مَل  ذِم  َِلُؿْ  ىُمُٚمقهَبُؿْ  ُيَٓمٝم 

ْٟمَٞم٤م صغم  اهلل قمٚمٞمف ) اًمٜم بله  وىم٤مل ،{قَمٔمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  أظِمَرةِ  ذِم  َوَِلُؿْ  ظِمْزٌي  اًمده

 .«أُم٤مشمقه إذ أُمرك أطمٞمك ـْ ُمَ  أوُل  إين اًمٚمٝمؿ»: – اًمزاين رضمؿ عم٤م–( وؾمٚم ؿ

 آَل  أنْ  إمم اًمنم، زاد صمؿ !ٞم٦مسم٤مًمٙمٚم احلدود قمٓمٚمقا ـذياًم   طم٤مل ومٙمٞمػ

 اهلل طمدود واوشمٕمده  !راجاخلَ  اًمبٖم٤مي٤م قمغم يّضسمقن أهنؿ: اًمقٓة سمبٕمض إُمرُ 

                                 
 .ّترجيف ؾمبؼ (1)

 

 .اًمتٗمسػم ذم اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ رواه (2)
 

 .رواه ُمسٚمؿ (3)

 .رواه ُمسٚمؿ (4)



 المشركين عن المجادل على والرد الموحدين اهلل لحزب االنتصار

 

 

 طمرُم٤مت سم٤مٟمتٝم٤مك وايٕمب١م ومل ُٕمقاِلؿ، صٞم٤مٟم٦مً  واًم٘متؾ؛ سم٤مًمّمٚم٥م اًمس٤مرق ذم

 .راضمٕمقن وإًمٞمف هلل وم٢مٟم٤م ُمقٓهؿ،

 ،وٟمّمػماً  ه٤مدي٤مً  اهللَ ٞمتخذِ وًمْ ، واْليامن اًمٕمٚمؿ حت٘مٞمؼ ذم اعمسٚمؿُ  ٞمجتٝمدِ وًمْ 

 َه٤مِدًي٤م سمَِرسم َؽ  َويَمَٗمك} ،اًمٜمّمػم وٟمٕمؿ اعمقمم ٟمٕمؿ وم٢مٟمف ،ووًمٞم٤مً  وطم٤ميمامً 

 قم٤مئِم٦م قمـ ه،وهمػمُ  ُمسٚمؿ رواه سمام اًمدقم٤مء ٙمثرَ يُ  أنْ  ويٜمبٖمل، {َوَٟمِّمػًما

 ـُمِ  يّمكم ىم٤مم إذا يم٤من (صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ؿ) اًمٜم بل   أن  : (قمٜمٝم٤م اهلل ريض)

 اًمسٛمقات وم٤مـمر وإرساومٞمؾ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼمائٞمؾ ب  ر اًمٚمٝمؿ» :ي٘مقل اًمٚمٞمؾ

 ومٞمف يم٤مٟمقا ومٞمام قمب٤مدك سملم حتٙمؿ أٟم٧م واًمِمٝم٤مدة، اًمٖمٞم٥م قم٤ممل وإرض،

 إمم شمِم٤مء ـْ ُمَ  هتدي إٟمؽ سم٢مذٟمؽ، احلؼ ـَ ُمِ  ومٞمف ٚمػاظمتُ  عم٤م اهدين ُيتٚمٗمقن،

 .«ُمست٘مٞمؿ رصاط

 ؾمٞمدٟم٤م: اعمرؾمٚملم أرشف قمغم اهلل وصغم اًمٕم٤معملم، رب هلل واحلٛمد

 .أمجٕملم وصحبف آًمف وقمغم د،حمٛم

* * * 

 

  سمٓملم أسم٤م اهلل قمبد يمالم اًمِمٞمخ اٟمتٝمك

 (وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم٤مشمف)رمحف اهلل 

                                 
 .رواه ُمسٚمؿ (1)




