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احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وظذ آخف وصحبف ومـ 

 وآه، أمٚ بًد:

ٚكِ  افََّْجٚةِ  َشبُِْٔؾ ؾ٘نَّ افُتٚب افذي بغ أجديْٚ ) َُ ٍِ ـْ  َواْف ةِ  ِم َٓ  ُمَقا

ـَ  ْي ْرَتدِّ ُّ َ  اْفـ ْٕ هق افُتُٚب افسٚبُع  (1)( فِنٔخ محد بـ ظتٔؼ ؒتَْراكِ َوا

ظقة افَّْجديٜ ضّـ شِسِٜ )رشٚئؾ افتقحٔد اخلٚفص(  ٕئّٜ افدَّ

ٜافتل وؽرهؿ،  ِّّ ؾٝ مُتبٜ اهل ، وهق هٚبتحََٔٓٚ وضبٚظتٓٚ وٕؼ تؼَّ

ُٜ افتل  ُٜ افثٚفث بًد افرشٚفٜ إوػ )افقٓء وافزاء( ظَٔدة  تْٚوفٝافرشٚف

 َٓ ِؿ ُمقَ  ْل ـُؾ ؾِ ئ)افدَّ ُْ َٓ ُحـ ى ُؼ ُظرَ ثَ وْ )أَ افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ ( واكِ ـرَ ْص ِؾ اْلِ هْ ِة أَ ا

ٚب ؒنِ َم ـيْ اْلِ   .(، فِنٔخ شِٔمن بـ ظبد اهلل بـ ظبد افقهَّ

َع  أنو ،افُريؿ فقجٓف خٚفهًٚ  تًٚػ أن جيًَؾ مٚ ُْٕؼهُ  اهلل ْسُٖل ؾ ٍِّ يْ

ٍٛ شِٔؿ. ،ادسِّغَ  بف ـْ أتك اهلَل بَِ  يقَم ٓ يٍُْع مٌٚل وٓ بْقن، إٓ َم
 

 
 

                                 
مة محد بن عيل بن عتيقالشيخ هو  (1) لفي يف بلدة هـ 1222املولود سنة  جديالنا العَّلا مدينة  التي تقع اآلن شامل الزِّ

ياض  .)رمحه اهلل وأسكنه فسيح جنااته( هـ 1331، واملتوىف سنة يف هضبة نجد يف اجلزيرة العربية الرِّ
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 افتقحٔد اخلٚفص:شِسِٜ مـ رشٚئؾ ادْنقرة اف

 مٍٔد ادستٍٔد ذم ـٍر تٚرك افتقحٔد.  .1

ك، وأوثؼ ُظرى اليمن.  .2 ٓئؾ ذم حُؿ مقآة أهؾ الذا  افدَّ

 إٓتهٚر حلزب اهلل ادقحديـ، وافرد ظذ ادجٚدل ظـ ادؼـغ.  .3

 مسٚئؾ اجلٚهِٜٔ. .4

 ـنػ افنبٓٚت. .5

 إصقل افثالثٜ، وإصقل افستٜ، وافَقاظد إربًٜ. .6

 شبٔؾ افْجٚة وافٍُٚك مـ مقآة ادرتديـ وإتراك.  .7
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 ادٗفػ مٜمَدِّ 

 

 افرحٔؿ افرمحـ اهلل بسؿ

 افًئؿ افًع بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل وٓ ٕستًغ، وبف

 وجًِف اظقجٚج، بال ؿٔمً  افُتٚب ظبده ظذ أنزل افذي هلل احلّد

 ًٜ ؽ دـ ظهّ َٛ  آحتجٚج، ذم ظِٔف ظتّداو بف متسَّ َٜ  ؾٔف وأوج  مَٚضً

ظ ب٘يوٚح افؼك أهؾ  حمّدٍ  ظذ وافسالم وافهالة ْٓٚج،افـّو ٜافؼِّ

ق افذي ج، مـ مًف بم افؼك طالمَ  اهللُ  مزَّ  وأصحٚبف آخف وظذ افرسا

 .امتزاج ؽر مـ وبٚيْقهؿ افٍُر أهَؾ  جٚهدوا افذيـ

 :بًد أمٚ

ُٝ  ؿد ؾ٘ين دُت  تُِّ  ودظقُت  ؼـغ،افـّ مقآة ظـ افْٓل ذم وصدَّ

ـْ  ُٝ  ثؿ افُٚؾريـ، ظداوة إػ سِّغَ افـّ ـَ مِ  حقيل َم  بًَض  ذفؽ ذم ـتب

َغافـّ بًض ـالم مـ ؿِِٜٔ ـِمت مع ظِٔف، افدافٜ أيٚت َِّ  أهؾ مـ ح

 . يـوافدِّ  افًِؿ

ُٝ  ومٚ ـ   ـْ ـْ  أنَّ  أط َـ  افَرآنَ  ؿرأ  َم  تًبَّدٕٚ اهلل وأنَّ  اهلل ـالمُ  أنف وآم

ـَ  ذفؽ شّع إذا إٓ وافَٔٚم؛ بف بٚفًّؾ  افسّع إػ وبٚدر وإَٚد، فف أذظ

قا : }تًٚػ فَقفف حلُّف، وافىٚظٜ ًُ بِ ؿْ  ُأنِْزَل  َمٚ اتَّ ُُ ْٔ ـْ  إَِف ؿْ  ِم ُُ َٓ  َربِّ قا  َو ًُ بِ  َتتَّ

ـْ  َٔٚءَ  ُدوِٕفِ  ِم
ِِٔاًل  َأْوفِ ُرونَ  َمٚ َؿ َـّ ِمُْقنَ  َٓ  َوَربَِّؽ  َؾاَل : }تًٚػ وؿٚل ،{َتَذ ْٗ  ُي
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قكَ  َحتَّك ُّ ُِّ ؿْ  َصَجرَ  ِؾَٔم  ُُيَ ُٓ َْْٔ ؿْ  ذِم  جَيُِدوا َٓ  ُثؿَّ  َب ِٓ ِس ٍُ َٝ  ِِمَّٚ َحَرًجٚ َأنْ ْٔ  َؿَو

قا  ُّ ِِّ ًٔم  َوُيَس
ِِ ٚ اْهبَِىٚ َؿَٚل : }تًٚػ وؿٚل ،{َتْس َٓ ٚ ِمْْ ًً ؿْ  ََجِٔ ُُ ُو ًْ ًْضٍ  َب  فَِب

ٚ َظُدو   مَّ ِ٘ ؿْ  َؾ ُُ ََّْٔ
ْٖتِ ـِ  ُهًدى ِمِّْل َي َّ َبعَ  َؾ َٓ  َيِوؾ   َؾاَل  ُهَداَي  اتَّ ك َو ََ ـْ *  َيْن  َوَم

ـْ  َأْظَرَض  ِري َظ ـْ ِ٘نَّ  ِذ ًٜ  َففُ  َؾ َٔن ًِ ٚ َم ًُ هُ  َضْْ َْٕحُؼُ ِٜ  َيْقمَ  َو ََٔٚم
َِ ك اْف َّ  َؿَٚل *  َأْظ

َتِْل ِلَ  َربِّ  ك َحَؼْ َّ ُٝ  َوَؿدْ  َأْظ ْْ َذفَِؽ  َؿَٚل *  َبِهًرا  ـُ ٚ آَيُٚتَْٚ َأتَْتَؽ  ـَ َٓ  َؾَِْسَٔت

َذفَِؽ  ـَ َْٔقمَ  َو  {.ُتَْْسك اْف

ـْ  ؾحهؾ  فِـَم  وجحدٌ  فذفؽ، إُٕٚرٌ  ًٕٚديـافـّو اجلٚهِغ بًض ِم

ظقنافـّو افًِؿ إػ ْتسبقنافـّ ؾهٚر بف، والؿرار افَٔٚم اهلل أوجٛ  دَّ

 : أؿسٚم ذفؽ ذم ضِبتف مـ أهنؿ

 ل وإنْ  ورضٔتٓٚ، افوٚفٜ اجلٚهِٜ ًٚرضٜافـّ اشتحسْٝ: مْٓؿ ضٚئٍٜ

 .وجقهٓٚ ظذ طٚهرٌ  ؾٕ٘ف بذفؽ تكح

 مٚ تًٍؾ ل وفُْٓٚ صٚحَبٓٚ، واشتجِٓٝ ًٚرضٜافـّ ـرهٝ: وضٚئٍٜ

 وؿع مٚ وفقٓ شٚفُف، ظذ والُٕٚر ذفؽ ردِّ  مـ ظِٔٓٚ اهلل أوجٛ

ًٚ  ًٚرضافـّ ـٚن َم ـفَ  هلٗٓء،  . جيٚوبف دـ مسٚوي

ًٜ  حسـ بـ افرمحـ ظبد صُٔخْٚ ـتٛ ذفؽ ؾألجؾ  افردِّ  ذم مٍٔدة رشٚف

فف ؾٔٓٚ َٕض ًٚرض،افـّ هذه ظذ ًٚ، َٕوًٚ  أؿقا  افردِّ  ذم ـٚؾٜٔ وهل بديً

ة افىٚئٍٜ إمٚم هق صُٔخْٚ ؾهٚر ظِٔف، دَّ ا  ُْرةِ افـّ افبٚضؾ، أهؾ ٕؿقال افرَّ

يـ ظذ هوميٓرُ  ديْف ُٕٚس  واهلل هلٚ، ِِّف افدِّ  .افُٚؾرون ـره وفق ـ
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ٌٛ  إين ثؿ  افٌِطُ  وؿع ٕصٔٚءَ  بٔٚنٌ  ؾٔٓٚ ـِمت، تًٚػ اهلل صٚء إنْ  ـٚت

ُٛ  ِمَـّ ؾٔٓٚ ـْ  بؾ الشالم، إػ يْتس ُٛ  ِمَـّ ـثرٍ  ِم  اهلل فَقل! افًِؿ إػ يْتس

ـَ  إِنَّ : }تًٚػ ِذي قنَ  افَّ ُّ ُت ُْ ـَ  َأنَْزْفَْٚ َمٚ َي َِِّْٔٚت  ِم ـْ  َواهْلَُدى اْفَب دِ  ِم ًْ هُ  َمٚ َب ََّّْٚٔ  َب

سِ  َتِٚب  ذِم  فَِِّْٚ ُِ ؿُ  ُأوََلَِؽ  اْف ُٓ ُْ ًَ ِْ ُ  َي ؿُ  اّللَّ ُٓ ُْ ًَ ِْ ِظُْقنَ  َوَي : تًٚػ وؿقفف ،{افالَّ

ُ  َأَخذَ  َوإِذْ } ـَ  ِمَٔثَٚق  اّللَّ ِذي َتَٚب  ُأوُتقا  افَّ
ُِ َُِّّْْٔفُ  اْف سِ  َفُتَب َٓ  فَِِّْٚ فُ  َو َٕ ق ُّ ُت ُْ  َت

قِرِهؿْ  َوَراءَ  َؾََْبُذوهُ  ُٓ ْوا ُط ًْٚ بِفِ  َواْصَسَ َّ ٔاًل  َث
ِِ ونَ  َمٚ َؾبِْئَس  َؿ  {.َيْنَسُ

  .ومَٚضًتٓؿ ؼـغافـّو افٍُٚر مًٚداة وجقب: مْٓٚ

  .مرتداً  بف افرجؾ يهر ِمٚ رء: ومْٓٚ

  .هلؿ افىٚظٜ وإطٓٚر ؼـغافـّ مقاؾَٜ ظذ بف افرجؾ يًذر مٚ: ومْٓٚ

  .يـافدِّ  إطٓٚر مسٖخٜ: ومْٓٚ

  .آشتوًٚف مسٖخٜ: ومْٓٚ

 .بٚؿٜٔ وأهنٚ اهلجرة، وجقب: ومْٓٚ
 

 ُٝ ٔ َّّ َٓ قَ مُ  ـْ مِ  ٚكِ َُ ٍِ افْ وَ  ٚةِ جَ افَّْ  ُؾ ْٔ بِ َش : )افُتٚب هذا وش ُّ افْ  ةِ ا  ـَ يْ دِّ تَ رْ ـ

َ وَ  ْٕ  (. اكرَ تْ ا

ًٚ  جيًِف أن تًٚػ اهلل وأشُٖل  ٍِّ  وأن الخالص، ظذ مبْٔ  ؿرأه مـ بف عيْ

ًٚ  شًّف أو  .واخلالص فِْجٚة ضِب
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 ؾهؾ

َٞ  وتًٚػ شبحٕٚف اهلل أنَّ  اظِؿْ   احلؼ، وديـ بٚهلدى ☺ حمّداً  بً

زِّ  مٚ فِْٚس ؾبغَّ  ـْ  ؾم إفٔٓؿ، لُٕ ـٓؿ إٓ خرٍ  ِم ؾٓؿ ظِٔف دفَّ  افىريؼ وظرَّ

ِٜافـّ رهؿ إٓ ذر  مـ ومٚ إفٔف، قصِّ بف ظِٔٓؿ وشدَّ  مْف حذَّ  ٍؤٜافـّ أبقا

 .إفٔف

ًٚ  َبَدأَ  اِلْشاَلمَ » أنَّ  أخزهؿ أنف ذفؽ أظيؿ ومـ قدُ  َؽِريب ًُ َٔ ًٚ  َوَش  َؽِريب

َم  َىعِ » افتل افٍتـ بيٓقر وأخزهؿ ،شَبَدأَ  ـَ َِ ْٔؾِ  ـَ ِّ ِؿ،افـّ اف
ِِ  ُيْهبُِح  ْي

ُجُؾ  ٚ افرَّ َٓ ْٔ ًٚ  ِؾ ِمْ ْٗ ِز  ُم ّْ ً، َوُي ِٚؾرا ِز  َأوْ  ـَ ّْ ًٚ  ُي ِمْ ْٗ ً، َوُيْهبُِح  ُم ِٚؾرا  ِديَْفُ  َيبِٔعُ  ـَ

َرضٍ  ًَ ـَ  بِ َٔٚافد   ِم  أنَّف ظذ إدفٜ مـ وأمثٚفف هق وؿع مَّ ـف هذا وؿقعُ  ؾُٚن ،شْٕ

 .اهلل رشقل

ـَتف أنَّ  بف أخز وِمٚ ك تَٚتُؾ  أمَّ ٚر، افس  ٍَّ ٓؿ افُ ٍَ  صٌٚرُ  بٖهنؿ ووص

َّ  وجقهٓؿ ـٖن إنقف، ػفْ ذُ  ،افًٔقن  ذفػ ومًْك ،ىرؿٜافـّ ٚنجَ افـ

 .مْبىحٜ ؿهٚر أهنٚ: إنقف

 حتك افسٚظٜ تَقم ٓ» :ؿٚل ☺ افْبل ظـ    هريرة أيب ظـ

 ـٖن ،إنقف ذفػ ،افًٔقن صٌٚر ،افقجقه ظراض ،افسك تَٚتِقا 

 .صحٔح :افتِخٔص ذم افذهبل تًِٔؼ، شىرؿٜافـّ جٚنافـّ وجقهٓؿ
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 ٕٚتئٜ مستديرة وجقهٓؿ أنف أراد ،سافس   وهق ـ،جَ ـمِ  َجع: جٚنافـّو

 . افسْٜ ذح ذم افبٌقي ـالم مًْك هذا ،وجْٚهتٚ

 ظؼة افثٚفثٜ ئٜافـم ذم شِىٓؿ أن وظدفف اهلل حُّٜ مـ ؾُٚن

 ودظقا  احلٍْٜٔٔ ِٜافـّ ؾٔٓؿ طٓرت حٚ افْجديٜ، افديٚر أهؾ ظذ ؾخرجقا 

 هذه تسِىٝ هبٚ ذٕقب بًوٓؿ مـ حهؾ وفُـ حّديٜ،افـّ افىريَٜ إػ

 ٓ ـٕٚٝ وإن إزفٜٔ، إؿدار ذم ثٚبٝ هق مٚ ؾجرى افٍُريٜ، افدوفٜ

 .يسٖخقن وهؿ يًٍؾ ظم يسٖل ٓ تًٚػ واهلل افؼظٜٔ، إحُٚم دمٔزه

 تّٜٔٔ ابـ الشالم صٔخ ذـره مٚ تنبف بٖمقر الشالم أهؾ وامتحـ

 ٕذـر أن ؾْٚشٛ افسك، بٚديٜ وهؿ زمْف، ذم افتتٚر طٓقر حٚدثٜ ذم  ؒ

 .ـالمف بًض

 هذا مع سِّقنافـّ هبٚ عابتُ  افتل افٍتْٜ هذه ؾ٘نَّ : تًٚػ  ؒ ؿٚل

 جرى بم فٌ ٔبَص  ؾٔٓٚ جرى ؿد الشالم، ذيًٜ ظـ اخلٚرج ٍسدافـّ افًدو

 أنزل افتل ٌٚزيافـّ ذم ☺ اهلل رشقل ظٓد ظذ ظدوهؿ مع فِّسِّغ

 ـٚن دـ حسْٜ أشقة هق ِمٚ ٗمْغ،افـّو ٕبٔف هبٚ وابتذ ـتٚبف، ؾٔٓٚ اهلل

 . افَٔٚمٜ يقم إػ ـثراً، اهلل وذـر أخر، وافٔقم اهلل يرجق

 تتْٚول ،☺ حمّد دظقة مهٚ افِذيـ وافسْٜ، افُتٚب ٕهقص ؾ٘ن

 وظٓقد، ًْقيافـّ وبٚفًّقم ًْقي،افـّو افٍِيل بٚفًّقم اخلِؼ ظّقم

 .أوهلٚ ٕٚفٝ ـم إمٜ هذه آخر تتْٚول وشْتف ـتٚبف ذم اهلل
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 فنبِّ ؾُْ  فْٚ ظزة فُٔقن إمؿ، مـ ؿبِْٚ مـ ؿهص ظِْٔٚ اهلل ؿصَّ  وإٕم

 مـ فِّٗمـ ؾُٔقن ،بٖوائِٓٚ إمؿ أواخر ؤَٕس بحٚهلؿ، حٚفْٚ

 فُِٚؾر ويُقن ستَدمغ،افـّ مـ فِّٗمـ ـٚن بم فٌ بَ َص  ستٖخريـافـّ

 مـ ْٚؾؼافـّو فُِٚؾر ـٚن بم فٌ بَ َص  ستٖخريـافـّ مـ ْٚؾؼافـّو

 .ستَدمغافـّ

 ؿهص ذـر وأَجؾ مٍهِٜ يقشػ ؿهٜ ؿصَّ  مَّ ـف تًٚػ ؿٚل ـم

دْ } :إنبٔٚء ََ ٚنَ  َف ؿْ  ذِم  ـَ ِٓ ةٌ  َؿَهِه ُويِل  ِظْزَ
َْفَبِٚب  ِٕ ْٕ  ؿهٜ ذـر مَّ ـف وؿٚل ،{ا

ََٖخَذهُ } :ؾرظقن ُ  َؾ َٚل  اّللَّ َُ ِخَرةِ  َٕ ْٔ ُوَػ  ا ْٕ ةً  َذفَِؽ  ذِم  إِنَّ *  َوا ْزَ
ًِ ـْ  َف َ
ِ
 د

ـَ  َأْخَرَج  افَِّذي ُهقَ : }افْور بْل حمٚسة ذم وؿٚل ،{ََيَْنك ِذي ُروا افَّ ٍَ ـْ  ـَ  ِم

َتِٚب  َأْهؾِ  ُِ ـْ  اْف وا: }ؿقفف إػ ،{ِدَيِٚرِهؿْ  ِم َبَْهٚرِ  ُأويِل  َيٚ َؾْٚظَتِزُ ْٕ  {.ا

 ؿبِٓٚ، وِمـ إمٜ هذه مـ ظِْٔٚ ستَدمغافـّ بٖحقال ًٕتز أن ؾٖمرٕٚ

 ؾَٚل ،مستّرة وظٚدة ردةمىَّ  شْٜ ذفؽ ذم شْتف أن مقضع، ؽر ذم وذـر

ـْ : }تًٚػ قنَ افـّ َيَْْتفِ  َلْ  َفِئ َُ ـَ  َِْٚؾ ِذي ؿْ  ذِم  َوافَّ
ُِقهِبِ قنَ افـّوَ  َمَرٌض  ُؿ ٍُ  ذِم  ْرِج

ِٜ افـّ ِرَيََّْؽ  ِديَْ ٌْ ََٕؽ  َٓ  ُثؿَّ  هِبِؿْ  َفُْ ِٚوُرو ٚ جُيَ َٓ َّٓ  ِؾٔ ٔاًل  إِ
ِِ قِٕغَ *  َؿ ًُ ِْ قا  َأجََْْم  َم ٍُ

َِ  ُث

ُِقا  ُأِخُذوا تِٔاًل  َوُؿتِّ َْ َٜ *  َت   ُشَّْ
ِ
ـَ  ذِم  اّللَّ ِذي ْقا  افَّ َِ ـْ  َخ ـْ  َؿْبُؾ  ِم ِٜ  دَمِدَ  َوَف   فُِسَّْ

ِ
 اّللَّ

ؿُ  َوَفقْ : }تًٚػ وؿٚل ،{َتْبِدياًل  ُُ َِ ـَ  َؿَٚت ِذي ُروا افَّ ٍَ ُقا  ـَ َْدَبٚرَ  َفَقفَّ ْٕ  َٓ  ُثؿَّ  ا

ًّٔٚ جَيُِدونَ 
َٓ  َوفِ َٜ *  َِٕهًرا  َو   ُشَّْ

ِ
تِل اّللَّ ْٝ  َؿدْ  افَّ َِ ـْ  َخ ـْ  َؿْبُؾ  ِم ِٜ  دَمِدَ  َوَف  فُِسَّْ
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ِ
 ـدأب ستٖخريـافـّ مـ افُٚؾريـ دأب أن شبحٕٚف وأخز ،{َتْبِدياًل  اّللَّ

 .ستَدمغافـّ مـ افُٚؾريـ

 إمؿ ودأب ظبٚده، ذم وأجٚمف اهلل شْٜ يًتزوا أن فًَِالء ؾْٔبٌل

 واشتىٚر خزهٚ، َؼ بَ ـضَ  افتل افًئّٜ احلٚدثٜ هذه مثؾ ذم ٓشٔم وظٚداهتؿ،

 وـؼَّ  رأشف، ٕٚصٜٔ افٍْٚق ؾٔٓٚ وأضِع ذرهٚ، سِّغافـّ ديٚر َجٔع ذم

شف، أنٔٚبف ظـ افٍُر ؾٔٓٚ  جيتٞ أن افُتٚب ظّقد ؾٔٓٚ وـٚد وأضا

 ُيؾ أن ٗمْغافـّ دار وظَر ويهىِؿ، يَْىع أن اليمن وحبؾ وَيسم،

 ْٚؾَقنافـّ وطـ افتتٚر، افٍجرة بٚشتٔالء افديـ هذا يزول وأن افبقار، هبٚ

ٚ َمٚ: }أن مرض ؿِقهبؿ ذم وافذيـ َٕ ُ  َوَظَد َّٓ  َوَرُشقُففُ  اّللَّ  فـ وأن ،{ُؽُروًرا إِ

 وطْقا  ؿِقهبؿ ذم ذفؽ وزيـ أبدًا، أهِٔٓؿ إػ ورشقفف اهلل حزب يَِْٛ

 .بقراً  ؿقمًٚ  وـٕٚقا  افسقء طـ

ًٚ، ؾٔٓٚ احلِٔؿ ترـٝ ؾتْٜ وٕزفٝ ٕ  افهٚحل افرجؾ وأنزفٝ حرا

 بٚفْٚئؿ فٔس -افقشٚوس فُثرة- افِبٔٛ افرجؾ وترـٝ افسُران، مْزفٜ

 ذم أن حتك والخقان، ًٚرفافـّ ؿِقب ؾٔٓٚ وتْٚـرت افَٔيٚن، وٓ

َّٔ  افٍِٓٚن، ئٌٞ أن ظـ صٌؾ بٍْسف افرجؾ  افبهٚئر أهؾ ؾٔٓٚ اهلل زوم

 .إيمن ضًػ أو ٍٕٚق أو مرض ؿِقهبؿ ذم افذيـ مـ واليَٚن
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مًٚ  هبٚ ورؾع مًٚ  هبٚ خٍض ـم افًٚفٜٔ، افدرجٚت إػ أؿقا  إػ أؿقا

ٍَّ  اهلٚويٜ ْٚزلافـّ  أنقاع مـ وحدث اخلٚضئٜ، أظمهلؿ آخريـ ظـ هبٚ روـ

 .افُزى افَٔٚمٜ مـ خمتكة جًِٓٚ مٚ افبِقى

 ذم ـذفؽ يتٍرؿقن ـم وشًٔد، صَل بغ مٚ ؾٔٓٚ تٍرؿقا  افْٚس ؾ٘نَّ 

 افهٚفح، وافًّؾ اليمن إٓ اخلٚفهٜ ًٍْٜافـّ يٍْع ول قظقد،افـّ افٔقم

ئر، ؾٔٓٚ وبِٔٝ وافتَقى، وافز  تُْٓٚ ـٕٚٝ افتل اخلبٚيٚ وطٓرت افرسا

 مٚ أحقج صٚحبف َيقن وإظمل إؿقال مـ افبٓرج أن وتبغ افومئر،

 ـم افسبٔؾ، ؾٖضِقه أضٚظٓؿ مـ وـزاءه شٚدتف وذم آل،افـّ ذم إفٔف ـٚن

 مٚ صدق وبٚن ،شبٔال افرشقل مع ؾٚختذ إيمٕف ذم َق دَ َص  مـ ربف محد

 افذيـ ؿِقب وواضٖهتٚ يُقن، بم الخبٚر مـ افْبقيٜ إخبٚر بف جٚءت

 بؼاتافـّ ظِٔٓٚ تقاضٖت ـم (،مِّٓقن: أي) ثقندَّ حَ ـمُ  إمٜ هذه ذم هؿ

 ٓ افذيـ افيٚهرة، ْهقرةافـّ افىٚئٍٜ ؾٔٓٚ وتبغ ،ٗمْقنافـّ رآهٚ افتل

  .افَٔٚمٜ يقم إػ خذهلؿ مـ وٓ خٚفٍٓؿ مـ يرضهؿ

 يـ،افدِّ  ٕكة ذم جمتٓد حزب) :أحزاب ثالثٜ افْٚس بحتزَّ  حٔٞ

  (.الشالم ذيًٜ ظـ خٚرج وآخر فف، خٚذل وآخر

 افٌرور، بٚهلل ؽره ؿد وآخر ومًذور، مٖجقر بغ افْٚس وإَسؿ

َْٔجِزَي : }وتَسٔم اهلل مـ متٔٔزاً  آمتحٚن هبذا وـٚن
ُ  فِ ِٚدِؿغَ  اّللَّ  افهَّ
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ؿْ  ِٓ َب  بِِهْدِؿ ذِّ ًَ غَ افـّ َوُي
َِ ؿْ  َيُتقَب  َأوْ  َصٚءَ  إِنْ  َِْٚؾ ِٓ ْٔ َِ َ  إِنَّ  َظ ٚنَ  اّللَّ قًرا ـَ ٍُ  َؽ

 {.َرِحًٔم 

 أو ٕيره، هق مٚ رأجْٚ ؿد وآؾتتٚن، آمتحٚن مـ ذـره ومٚ: ؿِٝ

  .إزمٚن هذه ذم مْف أظيؿ

 الشالم، فديـ ٕٚس أحدهٚ: أؿسٚم ثالثٜ إػ افْٚس إَسؿ وـذفؽ

 اهلل ظْد إظيّقن ،ظدداً  افَِِٔقن وهؿ جٓده، بُؾ ذفؽ ذم وشٚع

 .أجراً 

 .دًقٕتٓؿ تٚرك الشالم، ٕهؾ خٚذل: افثٚين افَسؿ

 افؼك حزب بّيٚهرة الشالم ذيًٜ ظـ خٚرج: افثٚفٞ افَسؿ

 . ومْٚصحتٓؿ

 أظٚن مـ: »ؿٚل ☺ افَّْبل ظـ ظبٚس ابـ ظـ افىزاين، روى وؿد

ًٚ، ببٚضِف فٔدحض بٚضؾ صٚحٛ  وذمٜ اهلل ذمٜ مْف برئٝ ؾَد حَ

 .شرشقفف
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 ؾهؾ

 افـَّهقد ذم افؼوع أوانُ  وهذا

 أوجٛ وتًٚػ شبحٕٚف اهلل أن ؾٚظِؿ ؼـغ،افـّو افٍُٚر مًٚداة ؾٖمٚ

َـّ  ذفؽ  ـتٚب ذم فٔس أنَّف حتك ؾٔٓٚ، دوصدَّ  مقآهتؿ موحرَّ  إجيٚبف، دوأ

 وجقب بًد احلُؿ، هذا مـ أبغ وٓ أـثر إدفٜ مـ ؾٔف حُؿ تًٚػ اهلل

ِسُدوا َٓ  هَلُؿْ  ِؿَٔؾ  َوإَِذا: }تًٚػ اهلل ؿٚل ،ضده وحتريؿ افتقحٔد ٍْ  ذِم  ُت

َْرضِ  ْٕ َم  َؿُٚفقا  ا َّٕ ـُ  إِ ْح ُِِحقنَ  َٕ   .{ُمْه

 إرض ذم مٍسدون افٍْٚق ؾٖهؾ: تًٚػ  ؒ جرير ابـ ؿٚل

 ؾرائوف، وتؤًٔٓؿ رـقبف، ظـ هنٚهؿ مٚ ؾٔٓٚ ورـقهبؿ رهبؿ، بًّهٔتٓؿ

 ُِّ  واليَٚن بف، بٚفتهديؼ إٓ ظّالً  أحد مـ يَبؾ ٓ افذي ديْف ذم ٓؿوص

 افنؽ مـ مَّٔقن ظِٔف هؿ مٚ ؽر بدظقاهؿ ٗمْغافـّ وـذهبؿ بحََٔتف

 اهلل، أوفٔٚء ظذ ورشِف وـتبف بٚهلل افتُذيٛ أهؾ وميٚهرهتؿ وافتُذيٛ،

 .شبٔالً  ذفؽ إػ وجدوا إن

 اختٚذ إرض ذم افٍسٚد مـ ؾ٘ن حسـ، ؿٚفف افذي وهذا: ـثر ابـ ؿٚل

ـَ : }تًٚػ ؿٚل ـم أوفٔٚء افُٚؾريـ ٗمْغافـّ ِذي ُروا َوافَّ ٍَ ؿْ  ـَ ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب
 َأْوفِ

ًْضٍ  َّٓ  َب ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ ٌٜ  َت َْرضِ  ذِم  ِؾْتَْ ْٕ بِرٌ  َوَؾَسٚدٌ  ا  بغ قآةافـّ ؾَىع ،{ـَ

َٚ َيٚ: }تًٚػ ؿٚل ـم وافُٚؾريـ ٗمْغافـّ ـَ  َأُّي  ِذي  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ

ـَ  ِٚؾِري َُ َٔٚءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ افـّ ُدونِ  ِم َم : }وؿقفف، {ْٗ َّٕ ـُ  إِ ْح ُِِحقنَ  َٕ : أي{ ُمْه
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 هٗٓء مع وٕهِح وافُٚؾريـ، ٗمْغافـّ مـ افٍريَغ بغ ٕداري أن ٕريد

َٓ : }اهلل يَقل ،وهٗٓء ُؿْ  َأ ِسُدونَ افـّ ُهؿُ  إهِنَّ  افذي هذا إنَّ  أٓ: يَقل ،{ٍْ

 ٓ جِٓٓؿ مـ وفُـ افٍسٚد، ظغ هق ؛إصالح أنف ويزظّقن ينٓدوٕف

 .ـها .ؾسٚداً  بُقٕف ينًرون

َّٕف أهِف، ورأجْٚ شًّْٚه واهلل ؿد ذـره، افذي وهذا  مٚ: هلؿ ؿٔؾ إذا ؾ٘

 ٕهِح أن ٕريد: ؿٚفقا  وافٍسٚد؟ افؼ أهؾ جمٚفسٜ ظذ فُؿ احلٚمؾ

فْٚ،  .ظْدهؿ يدٌ  فْٚ ويُقن مْٓؿ، دٕٕٔٚٚ وٕستخرج أحقا

َـّ  إذا وبًوٓؿ َـّ  بٚهلل ط قء ط  فف مـ ورأى افبٚضؾ، أهؾ أدافٜ مـ افسَّ

ًٚ، بف وريض صديًَٚ  أتخذه إفٔٓؿ، ؾوتقصَّ  هبؿ اتهٚل  بِسٚن ؿٚئالً  جِٔس

َٓ } ،{َداِئَرةٌ  ُتِهَٔبَْٚ َأنْ  َْٕخَنك: }حٚفف ُؿْ  َأ ِسُدونَ افـّ ُهؿُ  إهِنَّ ـْ  ٍْ
ُِ  َٓ  َوَف

ُرونَ  ًُ ِ : }تًٚػ وؿٚل ،{َيْن غَ افـّ َبؼِّ
َِ َٖنَّ  َِْٚؾ ـَ *  َأِخًٔم  َظَذاًبٚ هَلُؿْ  بِ ِذي  افَّ

ـَ  َيتَِّخُذونَ  ِٚؾِري َُ َٔٚءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ افـّ ُدونِ  ِم قنَ  ْٗ ٌُ ةَ  ِظَْْدُهؿُ  َأجَْبَت زَّ

ًِ ِ٘نَّ  اْف  َؾ

ةَ  زَّ
ًِ   اْف
ِ
َّ
ِ
ٚ ّلل ًً َٚ َيٚ: }تًٚػ ؿقفف إػ ،{ََجِٔ ـَ  َأُّي  ِذي ـَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ِٚؾِري َُ  اْف

َٔٚءَ 
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ افـّ ُدونِ  ِم ُِقا  َأنْ  َأتُِريُدونَ  ْٗ ًَ   دَمْ

ِ
َّ
ِ
ؿْ  ّلل ُُ ْٔ َِ ٚ َظ ًٕ َىٚ ِْ  {.ُمبًِْٔٚ ُش

ؿ وصٍٓؿ ثؿ: ـثر ابـ ؿٚل  دون مـ أوفٔٚء افُٚؾريـ يتخذون بٖهنَّ

ؿ يًْل ٗمْغ،افـّ  قدة،ٚفـّب إفٔٓؿ ويرسون يقافقهنؿ احلََٜٔ، ذم مًٓؿ أهنَّ

َّٕ : هبؿ خِقا  إذا يَقفقن َّٕم مًُؿ، ٚإ  ذم ٗمْغٚفـّب ونؤمستٓز ٕحـ إ

 مقآة مـ شُِقه ؾٔم ظِٔٓؿ مُْراً  تًٚػ اهلل ؿٚل قاؾَٜ،افـّ هلؿ إطٓٚرٕٚ
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قنَ : }افُٚؾريـ ٌُ ةَ  ِظَْْدُهؿُ  َأجَْبَت زَّ
ًِ  ٓ وحده فف ـِٓٚ افًزة بٖنَّ  أخز ثؿ ،{اْف

ـْ : }إخرى أيٜ ذم تًٚػ ؿٚل ـم فف، جًِٓٚ ودـ فف ذيؽ ٚنَ  َم  ُيِريدُ  ـَ

ةَ  زَّ
ًِ فِ  اْف َِّ ِِ ةُ  َؾ زَّ

ًِ ٚ اْف ًً  : }تًٚػ وؿٚل ،{ََجِٔ
ِ
َّ
ِ
ةُ  َوّلل زَّ
ًِ ِمِْغَ  َوفَِرُشقفِفِ  اْف ْٗ ُّ ِْ

 {.َوفِ

 تًٚػ، اهلل جٕٚٛ مـ افًزة ضِٛ ظذ افتٟٓٔٔ هذا مـ َهقدافـّو

 هلؿ افذيـ ٗمْغ،افـّ ظبٚده َجِٜ ذم وإٓتيٚم ظبقديتف، إػ وآفتجٚء

 .إصٓٚد يَقم ويقم افدٕٔٚ احلٔٚة هذه ذم افْكة

 ذم ـٍٚف  ؾٓذا ْٚؾَغ،افـّ أؾًٚل مـ افُٚؾريـ مقآة ـٕٚٝ ؾ٘ذا: ؿِٝ

 .ظْٓٚ وافْٓل حتريّٓٚ

ِمُْقنَ افـّ َيتَِّخذِ  َٓ : }تًٚػ وؿٚل ـَ  ْٗ ِٚؾِري َُ َٔٚءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ افـّ ُدونِ  ِم ْٗ 

ـْ  ْؾ  َوَم ًَ ٍْ َْٔس  َذفَِؽ  َي َِ ـَ  َؾ   ِم
ِ
  ذِم  اّللَّ

ٍ
ء  ظـ ٗمْغافـّ شبحٕٚف ؾْٓك ،{َرْ

ـْ : }ؿٚل ثؿ افُٚؾريـ مقآة ْؾ  َوَم ًَ ٍْ  افُٚؾريـ، يقالِ  ومـ: أي{ َذفَِؽ  َي

 هتديد وهذا مْف، اهلل وبرئ اهلل، مـ برئ ؾَد: أي رء، ذم اهلل مـ ؾِٔس

 .وافتقحٔد فإلشالم حٍيًٚ  أـٔد، ووظٔد صديد

ثًِرا  َتَرى: }تًٚػ وؿٚل ؿْ  ـَ ُٓ ْقنَ  ِمْْ ـَ  َيَتَقفَّ ِذي ُروا افَّ ٍَ ْٝ  َمٚ َفبِْئَس  ـَ َم  َؿدَّ

ؿْ  هَلُؿْ  ُٓ ُس ٍُ ُ  َشِخطَ  َأنْ  َأنْ ؿْ  اّللَّ ِٓ ْٔ َِ َذاِب  َوذِم  َظ ًَ ُٕقا  َوَفقْ *  َخٚفُِدونَ  ُهؿْ  اْف ٚ  ـَ

ِمُْقنَ  ْٗ   ُي
ِ
ْٔفِ  ُأنِْزَل  َوَمٚ َوافَّْبِلِّ  بِّٚللَّ َُذوُهؿْ  َمٚ إَِف َٔٚءَ  اختَّ

َـّ  َأْوفِ
ُِ ثًِرا  َوَف ؿْ  ـَ ُٓ  ِمْْ

قنَ  َُ  {.َؾِٚش
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 بٚهلل اليمن أن وتًٚػ شبحٕٚف ؾبغَّ :  ؒ الشالم صٔخ ؿٚل

 ٕن اليمن، ظدم يقجٛ وٓيتٓؿ ؾثبقت وٓيتٓؿ، فًدم مستِزم وافَّْبل

 .ِزومافـّ ظدم يَتيض افالزم ظدم

 ذم واخلِقد فىَ خَ َش  افُٚؾريـ مقآة ظذ تًٚػ اهلل رتٛ: ؿِٝ

 أهؾ وأمٚ بّٗمـ، فٔس ِمـ إٓ حتهؾ ٓ وٓيتٓؿ أن وأخز افًذاب،

 أخز ـم يًٚدوهنؿ، بؾ يقافقهنؿ، ٓ ؾ٘هنؿ ورشقفف وـتٚبف بٚهلل اليمن

 اهلل صٚء إن بٕٔٚف يٖيت ـم رشِغ،افـّ مـ مًف وافذيـ إبراهٔؿ ظـ اهلل

 .تًٚػ

َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ـَ  َأُّي  ِذي قدَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ُٓ َٔ َٔٚءَ  َوافََّْهَٚرى اْف
 َأْوفِ

ؿْ  ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب ُؿْ  َوَم ؿْ  َيَتَقهلَّ ُُ َّٕفُ  ِمْْ ِ٘ ؿْ  َؾ ُٓ َ  إِنَّ  ِمْْ ْقمَ  َُّيِْدي َٓ  اّللَّ ََ  اْف

ى*  غَ ٚفـّافيَّ  ـَ  َؾَسَ ِذي ؿْ  ذِم  افَّ
ُِقهِبِ ؿْ  ُيَسِٚرُظقنَ  َمَرٌض  ُؿ ِٓ قُفقنَ  ِؾٔ َُ  َْٕخَنك َي

َسك َداِئَرةٌ  ُتِهَٔبَْٚ َأنْ  ًَ ُ  َؾ ْٖيِتَ  َأنْ  اّللَّ ْتِح  َي ٍَ ـْ  َأْمرٍ  َأوْ  بِْٚف ُْٔهبُِحقا  ِظِْْدهِ  ِم  َظَذ  َؾ

وا َمٚ ؿْ  ذِم  َأََس 
ِٓ ِس ٍُ فقا  أن ٗمْغافـّ وتًٚػ شبحٕٚف ؾْٓك ،{َِٕٚدِمغَ  َأنْ  يقا

 افٔٓقد تقػ مـ أي مْٓؿ، ؾٓق تقٓهؿ مـ أن وذـر وافْهٚرى، افٔٓقد

ين ؾٓق افْهٚرى تقػ ومـ ُّيقدي، ؾٓق  .ٕكا

 بـ اهلل ظبد ؿٚل: ؿٚل شريـ، بـ حمّد ظـ حٚتؿ، أيب ابـ روى وؿد

ًٚ  يُقن أن أحدـؿ فٔتِؼ ": ظتبٜ ًٚ  أو ُّيقدي ٕٔ : ؿٚل ،"ينًر ٓ وهق ٕكا

َٚ َيٚ: }أيٜ هذه يريد ؾيْْٚه ـَ  َأُّي  ِذي قدَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ُٓ َٔ  َوافََّْهَٚرى اْف
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َٔٚءَ 
ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب

َّٕفُ : }ؿقفف إػ ،{َأْوفِ ِ٘ ؿْ  َؾ ُٓ  افسك تقػ مـ وـذفؽ ،{ِمْْ

 أهؾ تقػ مـ بغ ؾرق ؾال ظجّل، ؾٓق إظٚجؿ يتقػ ومـ ترـل، ؾٓق

 .افٍُٚر مـ ؽرهؿ أو افُتٚبغ

يـ ذم صؽ: أي (مرض ؿِقهبؿ ذم افذيـ أن): تًٚػ أخز ثؿ  افدِّ

 إذا: أي )ٕخنك أن تهٔبْٚ دائرة(: ؿٚئِغ افٍُٚر ذم يسٚرظقن ،وصبٜٓ

 ذم هلؿ افدوفٜ تُقن أن ٕخنك: ؿٚفقا  افُٚؾريـ، مقآة ظِٔٓؿ أنُرت

فْٚ ؾٖٔخذوا ظِْٔٚ، ؾٔتسِىقا  ستَبؾافـّ  وهذا ،بِدإْٚ مـ دوٕٚويؼِّ  أمقا

ِّٕغَ : }ؾٔف اهلل ؿٚل افذي بٚهلل، افسقء طـ هق   افيَّٚ
ِ
َـّ  بِّٚللَّ   َط

ِ
ْقء ؿْ  افسَّ ِٓ ْٔ َِ  َظ

  َداِئَرةُ 
ِ
ْقء َٛ  افسَّ ُ  َوَؽِو ؿْ  اّللَّ ِٓ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُٓ َْ ًَ َّْؿَ  هَلُؿْ  َوَأَظدَّ  َوَف َٓ  َوَشَٚءْت  َج

)ؾًسك اهلل أن يٖيت بٚفٍتح أو أمر مـ  :أيٜ ذم تًٚػ ؿٚل وهلذا، {َمِهًرا 

 ؾٖصبح بٚفٍتح، أتك افذي هلل ؾٚحلّد، واجٛ اهلل مـ: وظسك ظْده(،

 .ٕٚدمغ أنٍسٓؿ ذم أَسوا مٚ ظذ افٍٚشدة افيْقن أهؾ

َٚ َيٚ} :تًٚػ وؿٚل ـَ  َأُّي  ِذي ـَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ِذي ُذوا افَّ َ ؿْ  اختَّ ُُ  ُهُزًوا ِديَْ

ًبٚ ًِ ـَ  َوَف ـَ  ِم ِذي َتَٚب  ُأوُتقا  افَّ ُِ ـْ  اْف ؿْ  ِم ُُ ِِ ٚرَ  َؿْب ٍَّ ُُ َٔٚءَ  َواْف
قا  َأْوفِ َُ َ  َواتَّ  إِنْ  اّللَّ

ُْْتؿْ  ِمِْغَ  ـُ ْٗ  وؽرهؿ افُتٚبغِ  أهؾ مقآة ظـ ٗمْغافـّ شبحٕٚف ؾْٓك ،{ُم

 .اليمن تْٚذم مقآهتؿ أن وبغَّ  افٍُٚر، مـ

َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ـَ  َأُّي  ِذي ؿْ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ـُ ؿْ  آَبَٚء ُُ َٕ َٔٚءَ  َوإِْخَقا
 َأْوفِ

رَ  اْشَتَحب قا  إِنِ  ٍْ ُُ يَمنِ  َظَذ  اْف ـْ  اْلِ ُؿْ  َوَم ؿْ  َيَتَقهلَّ ُُ َؽ  ِمْْ
وََلِ ُٖ  قنَ ٚفـّافيَّ  ُهؿُ  َؾ
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ٚنَ  إِنْ  ُؿْؾ *  ؿْ  ـَ ـُ ؿْ  آَبُٚؤ ـُ ؿْ  َوَأبَُْْٚؤ ُُ ُٕ ؿْ  َوإِْخَقا ُُ ؿْ  َوَأْزَواُج ُُ  َوَظِنَرُت

ٌل  قَهٚ َوَأْمَقا ُّ ْؾُت َسَٚدَهٚ خَتَْنْقنَ  َودِمََٚرةٌ  اْؿَسَ ـُ  ـَ
ـِ َّٛ  َتْرَضْقهَنَٚ َوَمَسٚ  َأَح

ؿْ  ُُ ْٔ ـَ  إَِف   ِم
ِ
ٚدٍ  َوَرُشقفِفِ  اّللَّ َٓ فِ  ذِم  َوِج

ِِ بَُّهقا  َشبِٔ ْٖيِتَ  َحتَّك َؾَسَ ُ  َي َْٖمِرهِ  اّللَّ  بِ

 ُ ْقمَ  َُّيِْدي َٓ  َواّللَّ ََ غَ  اْف
َِ ِٚش ٍَ  مقآة ظـ ٗمـافـّ وتًٚػ شبحٕٚف ؾْٓك، {اْف

 اليمن، ؽر ظذ ديْٓم ـٚن إذا إفٔف افْٚس أؿرب مهٚ افِذيـ وأخٔف أبٔف

 بّـ ؾُٔػ ،ٚفـؿط ؾٓق ـٚؾريـ ـٕٚٚ إذا وأخٚه أبٚه يتقػ افذي أن وبغَّ 

َّٕف واهلل بذ! وفديْف؟ ؤبٚئف فف أظداء هؿ افذيـ افُٚؾريـ تقػ  أطِؿ دـ إ

 .غٚفـّافي

 ؾِٔس افُٚؾريـ، مقآة ذم ظذراً  تُقن ٓ افثمٕٜٔ هذه أن تًٚػ بغَّ  ثؿَّ 

فٔٓؿ أن ٕحد ًٚ  يقا  منحٜ أو مٚفف، أو بالده، أو أخٔف، أو أبٔف، ظذ خقؾ

 آظتذار بٚب اخلِؼ ظذ شدَّ  ؿد اهلل ؾ٘نَّ  زوجٚتف، ظذ خمٚؾٜ أو بًنرتف،

 أو هبٚ يًتذر وهق إٓ ؼـغافـّ يقايل أحد مـ مٚ أن وذفؽ افثمٕٜٔ، هبذه

 .بًذر فٔس هذا أن بٚن وؿد ببًوٓٚ،

 صٖن ذم ٕزفٝ أيٜ هذه أن: ٍرسيـافـّ مـ ـثر ؿٚل ؿد: ؿٔؾ ؾ٘ن

 .اجلٓٚد

 : وجٓغ مـ ؾٚجلقاب
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 اجلٓٚد ترك ذم ظذراً  فٔسٝ افثمٕٜٔ هذه ـٕٚٝ إذا: َٕقل أن أحدمهٚ

 ظداوة ترك ذم ظذراً  تُقن ٓ ؾُقهنٚ افٍُٚيٜ، ظذ ؾرض هق افذي

 .إوػ بىريؼ ومَٚضًتٓؿ ؼـغافـّ

 ظذ دفٝ ـم ذـرٕٚه، مٚ ظذ دفٝ ٍٕسٓٚ أيٜ أن: افثٚين افقجف

َّٛ : }ؿٚل ؾٕ٘ف اجلٓٚد، ؿْ  َأَح ُُ ْٔ ـَ  إَِف   ِم
ِ
ٚدٍ  َوَرُشقفِفِ  اّللَّ َٓ فِ  ذِم  َوِج

ِِ  ؾ٘ن ،{َشبِٔ

 هذه ظذ ومَٚضًتٓؿ ؼـغافـّ ظداوة إيثٚر تقجٛ ورشقفف اهلل حمبٜ

 وبٚهلل ظِٔٓٚ، إيثٚره تقجٛ اجلٓٚد حمبٜ أن ـم ظِٔٓٚ، وتَديّٓٚ افثمٕٜٔ،

 .افتقؾٔؼ

 اهلل أظّك مـ وأمٚ ،طٚهراً  ظْده يُقن ْهػافـّ شًّف إذا وهذا

ـَ  إِنَّ : }تًٚػ ؿٚل ؾُم تًهبف، بسبٛ بهرتف ِذي ْٝ  افَّ ََّ ؿْ  َح ِٓ ْٔ َِ ُٝ  َظ َّ
ِِ  ـَ

ِمُْقنَ  َٓ  َربَِّؽ  ْٗ ؾ   َجَٚءهْتُؿْ  َوَفقْ *  ُي ٍٜ  ـُ َذاَب  َيَرُوا َحتَّك آَي ًَ َفِٔؿَ  اْف ْٕ   .{ا

ـَ : }تًٚػ وؿٚل ِذي ؿْ  َمٚ ُُّيَِٚجُروا َوَلْ  آَمُْقا  َوافَّ ُُ ـْ  َف ؿْ  ِم
ِٓ َيتِ َٓ ـْ  َو   ِم

ٍ
ء  َرْ

ـَ : }ؿٚل ثؿ ،{ُُّيَِٚجُروا َحتَّك ِذي ُروا َوافَّ ٍَ ؿْ  ـَ ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ َّٓ  َب ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ  َت

ـْ  ُُ ٌٜ  َت َْرضِ  ذِم  ِؾْتَْ ْٕ بِرٌ  َوَؾَسٚدٌ  ا  بًوٓؿ يقال ل إذا افٍُٚر أنَّ  ؾٖخز ،{ـَ

 وإٓ مْٓؿ، أجدُّيؿ سِّقنافـّ ويَىع سِّغ،افـّ ظـ يْحٚزوا بٖن بًوًٚ 

 .افُبر وافٍسٚد افٍتْٜ وؿًٝ

يـ ذم آؾتتٚن شبٛ فُِٚؾر ٗمـافـّ مقآة أن ؾتبغ  بسك ،افدِّ

ئًف، ظـ واخلروج حمرمٚتف، وارتُٚب واجبٚتف،  ذم فٍِسٚد وشبٛ ذا
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: جقنافـّو افٍسٚد أهؾ ؿقل مـ هذا ؾٖجـ وإمقال، وإبدان إديٚن

 !؟(وشالمٜ وظٚؾٜٔ صالح ؼـغافـّ مقآة أن)

وا: }تًٚػ وؿٚل ُرونَ  َفقْ  َود  ٍُ ُْ َم  َت ُروا ـَ ٍَ ُٕقنَ  ـَ ق ُُ ءً  َؾَت  َتتَِّخُذوا َؾاَل  َشَقا

ؿْ  ُٓ َٔٚءَ  ِمْْ
  َشبِٔؾِ  ذِم  ُُّيَِٚجُروا َحتَّك َأْوفِ

ِ
ِ٘نْ  اّللَّ ْقا  َؾ ُِقُهؿْ  َؾُخُذوُهؿْ  َتَقفَّ  َواْؿُت

 ُٞ ْٔ َٓ  َوَجْدمُتُقُهؿْ  َح ؿْ  َتتَِّخُذوا َو ُٓ ًّٔٚ ِمْْ
َٓ  َوفِ  ظـ تًٚػ ؾٖخز ،{َِٕهًرا  َو

ؿ: افٍُٚر روهؿ، ـم سِّغافـّ ـٍر ونيقد   أهنَّ ٍَّ  ظـ اليمن أهؾ هنك ثَّؿ ـ

 .الشالم بًد اهلجرة مْٓؿ حتهؾ حتك مقآهتؿ

َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ـَ  َأُّي  ِذي ي َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ؿْ  َظُدوِّ ـُ َٔٚءَ  َوَظُدوَّ
 َأْوفِ

قنَ  َُ ِْ ؿْ  ُت ِٓ ْٔ ةِ ٚفـّبِ  إَِف ُروا َوَؿدْ  َقدَّ ٍَ ؿْ  بَِم  ـَ ـُ ـَ  َجَٚء ُشقَل  َُيِْرُجقنَ  احْلَؼِّ  ِم  افرَّ

ؿْ  ـُ ٚ ِمُْقا  َأنْ  َوإِيَّ ْٗ   ُت
ِ
ؿْ  بِّٚللَّ ُُ ُْْتؿْ  إِنْ  َربِّ ًٚدا َخَرْجُتؿْ  ـُ َٓ ٚءَ  َشبِِٔع  ذِم  ِج ٌَ

 َواْبتِ

ونَ  َمْرَضٚيِت  ؿْ  ُترِس 
ِٓ ْٔ ةِ ٚفـّبِ  إَِف َِؿُ  َوَأنَٚ َقدَّ ُْٔتؿْ  بَِم  َأْظ ٍَ َُِْْتؿْ  َوَمٚ َأْخ ـْ  َأْظ  َوَم

ِْفُ  ًَ ٍْ ؿْ  َي ُُ دْ  ِمْْ ََ ءَ  َضؾَّ  َؾ بِٔؾِ  َشَقا ؿْ  إِنْ *  افسَّ ـُ ق ٍُ ََ ُٕقا  َيْث ق ُُ ؿْ  َي ُُ  َأْظَداءً  َف

ؿْ  َوَيْبُسُىقا  ُُ ْٔ ؿْ  َأجِْدَُّيُؿْ  إَِف ُٓ  بِٚف َوَأْخِسََْت
ِ
قء وا س  ُرونَ  َفقْ  َوَود  ٍُ ُْ ـْ *  َت  َف

ؿْ  ُُ ًَ ٍَ ؿْ  َتْْ ُُ َٓ  َأْرَحُٚم ؿْ  َو ـُ ُد َٓ ِٜ  َيْقمَ  َأْو ََٔٚم
َِ ِهُؾ  اْف ٍْ ؿْ  َي ُُ َْْٔ ُ  َب ُِقنَ  بَِم  َواّللَّ َّ ًْ  َت

ْٝ  َؿدْ *  َبِهرٌ  َٕ ٚ ؿْ  ـَ ُُ ٌٜ  ُأْشَقةٌ  َف ِهٔؿَ  ذِم  َحَسَْ ـَ  إِْبَرا ِذي فُ  َوافَّ ًَ  َؿُٚفقا  إِذْ  َم

ؿْ  ِٓ ْقِم ََ ٚ فِ َّٕ ءُ  إِ ؿْ  ُبَرآ ُُ ُبُدونَ  َوِِمَّٚ ِمْْ ًْ ـْ  َت   ُدونِ  ِم
ِ
َٕٚ اّللَّ ْر ٍَ ؿْ  ـَ ُُ ََْْْٔٚ َوَبَدا بِ  َب

ؿُ  ُُ َْْٔ َداَوةُ  َوَب ًَ َوٚءُ  اْف ٌْ ِمُْقا  َحتَّك َأبًَدا َواْفَب ْٗ   ُت
ِ
: ؿقفف إػ ،...{َوْحَدهُ  بِّٚللَّ

َم } َّٕ ؿُ  إِ ـُ ٚ َٓ ُ  َيْْ ـِ  اّللَّ ـَ  َظ ِذي ؿْ  افَّ ـُ ُِق ـِ  ذِم  َؿَٚت ي ؿْ  افدِّ ـُ ـْ  َوَأْخَرُجق ؿْ  ِم ـُ  ِدَيِٚر
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ؿْ  َظَذ  َوَطَٚهُروا ُُ ِج ْقُهؿْ  َأنْ  إِْخَرا ـْ  َتَقفَّ ُؿْ  َوَم وََلَِؽ  َيَتَقهلَّ ُٖ  ُهؿُ  َؾ

َٚ َيٚ: }ؿقفف إػ ،...{قنَ ٚفـّافيَّ  ـَ  َأُّي  ِذي ْقا  َٓ  آَمُْقا  افَّ َٛ  َؿْقًمٚ َتَتَقفَّ ُ  َؽِو  اّللَّ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ـَ  َيِئُسقا  َؿدْ  َظ ِخَرةِ  ِم ْٔ َم  ا ٚرُ  َيِئَس  ـَ ٍَّ ُُ ـْ  اْف ُبقرِ  َأْصَحِٚب  ِم َُ  .{اْف

 افهحٚبٜ، مـ رجؾ ذم ٕزفٝ افسقرة هذه أنَّ : افهحٚح ذم ثبٝ وؿد

 ؾٖنزل افٍتح، ظٚم إفٔٓؿ ☺ افَّْبل بّسر َيزهؿ مُٜ أهؾ إػ ـتٛ مَّ ـف

 أيب بـ ظع ☺ اهلل رشقل وبًٞ افُتٚب، هذا بخز أيٚت هذه اهلل

ةافـّ أثر ذم    ضٚفٛ  ظَٔهٜ ذم ؾقجده بٚفُتٚب، ذهبٝ افتل رأ

 وفُْف صؽ، مٚ أنف وُيِػ يًتذر ☺ افَّْبل إػ افرجؾ ؾجٚء رأشٓٚ،

 ؿريش، ظْد يداً  هذا أراد وأنف بُّٜ، أهِف مـ وراءه َمـ ُيّل مـ فف فٔس

ؾَّ  ُيْدِريَؽ  َوَمٚ: »☺ افَّْبل ؾَٚل ؿتِف، ذم افهحٚبٜ بًض واشتٖذن ًَ َ  َف  اّللَّ

َِعَ  َٚل  َبْدرٍ  َأْهؾِ  َظَذ  اضَّ ََ ُِقا  َؾ َّ دْ  ِصْئُتؿْ  َمٚ اْظ ََ ْرُت  َؾ ٍَ ؿْ  َؽ ُُ  أن ؾِقٓ ،شَف

 .افُتٚب هذا ٕجؾ تؾَُ فَ  بدر أهؾ مـ ـٚن افرجؾ ذفؽ

 ظداوة وجقب ظذ إدفٜ مـ ٕزوهلٚ، شبٛ مع افسقرة هذه ؾٍل

 : ـثرة أدفٜ ،ومَٚضًتٓؿ افٍُٚر

ًٚ، وظدوهؿ ظدوه اختٚذ ظـ اليمن أهؾ تًٚػ ؾْٓك  هتٟٔٔ وهذا وفٔ

 .فف ظداوتؽ إػ وداظٜٔ بٚظثٜ فربؽ ًٚديافـّ ظداوة ؾ٘ن ظداوهتؿ، ظذ

 ِمِقـًٚ  ٍٕسؽ رؾَدِّ  إظذ؛ ثؾافـّ وهلل ،مثالً  فذفؽ وفْرضب

 وشٔدك موٚرك، ومْع مهٚحلؽ حهقل ذم وافسبٛ شٔدك، هق لٕسٚن
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 ظدو تتخذ أن ظَِؽ ذم وجيقز ظْدك، يهح ؾٓؾ افْٚس، مـ ظدو فف

ًٚ، شٔدك  ظذ ورتٛ افْٓل، أصد هنٚك إذا ؾُٔػ! ذفؽ؟ ظـ يْٓؽ ول وفٔ

 تُره، مٚ إفٔؽ يقصؾ وأن ظِٔؽ، يسخط وأن يًذبؽ، أن فف مقآتؽ

ًٚ، فؽ ظدواً  فسٔدك افًدو هذا ـٚن إذا ؾُٔػ !حتٛ؟ مٚ ظْؽ ويّْع  أجو

 !؟اجلٚهِغ غٚفـّافي دـ إذاً  إٕؽ ـِف، ذفؽ مع وافٔتف ؾ٘نَّ 

قنَ : }ؿٚل ثؿ َُ ِْ ؿْ  ُت ِٓ ْٔ ةِ ٚفـّبِ  إَِف  صبٜٓ إبىٚل ذم ـٚف وهذا ،{َقدَّ

 ل: ؿٚفقا  ومقادهتؿ ؼـغافـّ مقآة ظِٔٓؿ أنُر إذا ؾٕ٘ف نبٓغ،افـّ

 ويذبقن بٖمقاهلؿ، افبٚضؾ أهؾ ئًْقن ذفؽ مع وهؿ ذفؽ، مْٚ يهدر

 .سِّغافـّ بًقرات ويُٚتبقهنؿ بٖخسْتٓؿ، ظْٓؿ

 اهلل شمه وؿد ،افسقرة هذه ؾٔف ٕزفٝ افذي افُتٚب مـ هذا ؾٖجـ

 .جداً  طٚهر وهذا! ؟قدةٚفـّب إفَٚء

ُروا َوَؿدْ : }ؿٚل ثؿ ٍَ ؿْ  بَِم  ـَ ـُ ـَ  َجَٚء ُشقَل  َُيِْرُجقنَ  احْلَؼِّ  ِم ؿْ  افرَّ ـُ ٚ  َأنْ  َوإِيَّ

ِمُْقا  ْٗ   ُت
ِ
ؿْ  بِّٚللَّ ُُ  افذي بٚحلؼ ـٍرهؿ وهق ،ظداوهتؿ إػ يدظق مٚ ؾذـر ،{َربِّ

 اليمن ٕجؾ الشالم، وأهؾ ☺ افَّْبل وإخراجٓؿ اهلل، ظْد مـ جٚءٕٚ

 هتديد وهذا وافًالٕٜٔ، افرس يًِؿ بٖنف مقآهتؿ، مـ تًٚػ رحذَّ  ثؿ، بٚهلل

 .صديد
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ـْ : }ؿٚل ثؿ ِْفُ  َوَم ًَ ٍْ ؿْ  َي ُُ دْ  ِمْْ ََ ءَ  َضؾَّ  َؾ بِٔؾِ  َشَقا  يتقل مـ: أي{ افسَّ

 افكاط أخىٖ ؾَد إفٔٓؿ، ويرس قدة،ٚفـّب إفٔٓؿ ويَِل اهلل، أظداء

 .افهقاب ضريؼ ظـ وخرج ستَٔؿ،افـّ

ؿْ  إِنْ : }ؿٚل ثؿ ـُ ق ٍُ ََ ُٕقا  َيْث ق ُُ ؿْ  َي ُُ  ظذ ؿدروا إن أهنؿ ؾبغ ،{َأْظَداءً  َف

 أجدُّيؿ إفٔف وبسىقا  افًذاب، شقء شٚمقه ،ظِٔف واشتقفقا  سِؿ،افـّ

فٔٓؿ ـٚن وفق افٌِٔظ، وبٚفُالم افَتؾ أو بٚفرضب وأخسْتٓؿ  يقا

 مـ ويسِّقٕف ظْف يرضقن ٓ ؾ٘هنؿ ظْٓؿ، ًدهبُ  حٚل ذم ويُٚتبٓؿ

وا: }ؿٚل وهلذا ديْٓؿ، ديْف يُقن حتك ذهؿ، ُرونَ  َفقْ  َوَود  ٍُ ُْ  وـم ،{َت

ـْ : }ؿٚل قدُ  َظَْْؽ  َتْرَض  َوَف ُٓ َٔ َٓ  اْف ؿْ  َتتَّبِعَ  َحتَّك افََّْهَٚرى َو ُٓ َت َِّ  {.ِم

ـْ : }ؿٚل ثؿ ؿْ  َف ُُ ًَ ٍَ ؿْ  َتْْ ُُ َٓ  َأْرَحُٚم ؿْ  َو ـُ ُد َٓ ِٜ  َيْقمَ  َأْو ََٔٚم
َِ  أن ؾبغَّ  ،{اْف

 ـم مقآهتؿ، فف يبٔح ٓ ؼـغ،افـّ ظْد وأوٓد أرحٚم فف افرجؾ ـقن

 تًٚػ، اهلل يًذره ؾِؿ وأوٓدًا، أرحٚمًٚ  مُٜ ذم فف بٖن افرجؾ هذا اظتذر

 وٓ شقامهٚ، ِمٚ إفٔف أحٛ ورشقفف اهلل يُقن أن الٕسٚن ظذ جيٛ ؾٕ٘ف

 ووافده وفده مـ الٕسٚن إػ أحٛ افرشقل يُقن حتك اليمن ُيهؾ

 .أَجًغ وافْٚس

ـْ : }ؾَقفف ؿْ  َف ُُ ًَ ٍَ ؿْ  َتْْ ُُ َٓ  َأْرَحُٚم ؿْ  َو ـُ ُد َٓ ِٜ  َيْقمَ  َأْو ََٔٚم
َِ  فـ: أي{ اْف

 وٕجِٓؿ ،اهلل مراد ظذ تَدمقهنؿ ؾُٔػ اهلل، ظذاب مـ يْجقـؿ
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 وأظمفُؿ بٖؿقافُؿ بهر ظُِٔؿ، مىِع تًٚػ واهلل ،اهلل أظداء تقافقن

ّٔٚتُؿ  ؟!وٕ

 مـ ظْف وهنٚهؿ ٗمْغ،افـّ مقآة مـ ظِٔف دهلؿ افذي هذا أن بغ ثؿ

ط هق بؾ وحدهؿ، هلؿ أمراً  هق فٔس ،افُٚؾريـ مقآة  ستَٔؿافـّ افكا

ْٝ  َؿدْ : }ؾَٚل رشِغافـّ َجٔع ظِٔف افذي َٕ ٚ ؿْ  ـَ ُُ ٌٜ  ُأْشَقةٌ  َف ِهٔؿَ  ذِم  َحَسَْ  إِْبَرا

ـَ  ِذي فُ  َوافَّ ًَ ؿْ  َؿُٚفقا  إِذْ } رشِغافـّ مـ: أي{ َم ِٓ ْقِم ََ
ٚ فِ َّٕ ءُ  إِ ؿْ  ُبَرآ ُُ  َوِِمَّٚ ِمْْ

ُبُدونَ  ًْ ـْ  َت   ُدونِ  ِم
ِ
َٕٚ اّللَّ ْر ٍَ ؿْ  ـَ ُُ ََْْْٔٚ َوَبَدا بِ ؿُ  َب ُُ َْْٔ َداَوةُ  َوَب ًَ َوٚءُ  اْف ٌْ  َأبًَدا َواْفَب

ِمُْقا  َحتَّك ْٗ   ُت
ِ
 {.َوْحَدهُ  بِّٚللَّ

ْٝ  َؿدْ : }ؾَقفف َٕ ٚ ؿْ  ـَ ُُ ٌٜ  ُأْشَقةٌ  َف َْْٔٚ ُثؿَّ : }تًٚػ ـَقفف{ َحَسَْ َْٔؽ  َأْوَح  إَِف

بِعْ  َأنِ  َٜ  اتَّ َِّ ِهٔؿَ  ِم ٚ إِْبَرا ًٍ  {. َحِْٔ

 مـ مًف ومـ اخلِٔؾ ب٘براهٔؿ ٕتٖشك أن وتًٚػ شبحٕٚف ؾٖمرٕٚ

َّٕٚ: }ؿقهلؿ ذم رشِغـّاف ءُ  إِ ؿْ  ُبَرآ ُُ ًٚ  ـٚن وإذا آخره، إػ ،{ِمْْ  ظذ واجب

ًٚ  ؾُقٕف أطٓرهؿ، بغ هق افذيـ فَقمف هذا يَقل أن سِؿافـّ  فٍُِٚر واجب

 .وأبغ أبغ إمقر َجٔع ذم فف خٚفٍغافـّ ظْف إبًديـ

َّٕٚ: }ؿقفف ذم بديًٜ ُٕتٜ وهٚهْٚ ءُ  إِ ؿْ  ُبَرآ ُُ ُبُدونَ  َوِِمَّٚ ِمْْ ًْ ـْ  َت  ُدونِ  ِم

 
ِ
 اهلل، ؽر افًٚبديـ ؼـغافـّ مـ افزاءة ؿدم تًٚػ اهلل أن وهل ،{اّللَّ

 افثٚين، مـ أهؿ إول ٕن اهلل، دون مـ ًبقدةافـّ إوثٚن مـ افزاءة ظذ
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ًٚ  يُقن ؾال ظبدهٚ، ِمـ يتزأ  وٓ إوثٚن مـ يتزأ  ؿد ؾٕ٘ف  بٚفقاجٛ آتٔ

 .مًبقداهتؿ مـ افزاءة يستِزم هذا ؾ٘نَّ  ؼـغ،افـّ مـ تزأ  إذا وأمٚ ظِٔف،

ؿْ : }تًٚػ ـَقفف وهذا ُُ ـْ  َتْدُظقنَ  َوَمٚ َوَأْظَتِزُف   ُدونِ  ِم
ِ
 َريبِّ  َوَأْدُظق اّللَّ

َّٓ  َظَسك قنَ  َأ ـُ   َأ
ِ
ًّٔٚ َريبِّ  بُِدَظٚء
َِ  مًبقداهتؿ، اظتزال ظذ اظتزاهلؿ ؾَدم ،{َص

َِمَّ : }ؿقفف وـذا ُبُدونَ  َوَمٚ اْظَتَزهَلُؿْ  َؾ ًْ ـْ  َي   ُدونِ  ِم
ِ
 َوإِذِ : }وؿقفف ،{اّللَّ

قُهؿْ  ُّ ُبُدونَ  َوَمٚ اْظَتَزْفُت ًْ َّٓ  َي َ  إِ   .{اّللَّ

ًٚ  فؽ تٍتح ؾ٘هنٚ افُْتٜ، هبذه ؾًِٔؽ  مـ ؾُؿ اهلل، أظداء ظداوة إػ بٚب

 بذفؽ، مسِمً  يُقن ؾال ،أهِف يًٚدي ٓ وفُْف افؼك، مْف يَع ٓ إٕسٚن

 .رشِغافـّ َجٔع ديـ ترك إذ

َٕٚ: }ؿٚل ثؿ ْر ٍَ ؿْ  ـَ ُُ ََْْْٔٚ َوَبَدا بِ ؿُ  َب ُُ َْْٔ َداَوةُ  َوَب ًَ َوٚءُ  اْف ٌْ  ،{َأبًَدا َواْفَب

 ٕنَّ  افبٌوٚء، ظذ افًداوة تَديؿ وتٖمؾ ،وبٚن طٓر: أي{ َوَبَدا: }ؾَقفف

 ،يًٚدُّيؿ وٓ ؼـغافـّ يبٌض ؿد الٕسٚن ؾ٘ن افثٕٜٚٔ، مـ أهؿ إوػ

ًٚ  يُقن ؾال  بد وٓ وافبٌوٚء، افًداوة مْف حتهؾ حتك ظِٔف بٚفقاجٛ آتٔ

ِّٔ  طٚهرتغ: أي بٚديتغ، وافبٌوٚء افًداوة تُقن أن مـ أجوًٚ   .ْتغب

ٚ بٚفَِٛ، متًَِٜ افبٌوٚء ـٕٚٝ وإن أنَّف واظِؿ  حتك تٍْع ٓ ؾ٘هنَّ

 بٚفًداوة تَسن حتك ـذفؽ تُقن وٓ ظالمٚهتٚ، وتبغ آثٚرهٚ تيٓر

 وجدت إذا وأمٚ طٚهرتغ، وافبٌوٚء افًداوة تُقن ؾحْٔئذ َٚضًٜ،افـّو

 بتٖمؾ ؾًِٔؽ افبٌوٚء، ظدم ظذ يدل ذفؽ ؾ٘ن قاصِٜ،افـّو قآةافـّ
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َّٕف قضعافـّ هذا َم : }ؿٚل ثؿ ـثرة، صبٓٚت ظْؽ جيِق ؾ٘ َّٕ ؿُ  إِ ـُ ٚ َٓ ُ  َيْْ ـِ  اّللَّ  َظ

ـَ  ِذي ؿْ  افَّ ـُ ُِق ـِ  ذِم  َؿَٚت ي ؿْ  افدِّ ـُ ـْ  َوَأْخَرُجق ؿْ  ِم ـُ ؿْ  َظَذ  َوَطَٚهُروا ِدَيِٚر ُُ ِج  إِْخَرا

ْقُهؿْ  َأنْ  ـْ  َتَقفَّ ُؿْ  َوَم وََلَِؽ  َيَتَقهلَّ ُٖ  وتًٚػ شبحٕٚف ؾذـر ،{قنَ ٚفـّافيَّ  ُهؿُ  َؾ

يـ ذم يَٚتِقن أهنؿ: وهل مقآهتؿ، وترك مَٚضًتٓؿ إػ تدظق أؾًًٚٓ   ،افدِّ

يـ مـ ظِٔف أنتؿ مٚ ؿتٚفُؿ ظذ محِٓؿ افذي أن يًْل أجِف، مـ أي  افدِّ

 ظذ ويًٚوٕقن ديٚرهؿ، مـ ٗمْغافـّ َيرجقن وأجوًٚ  فف، فًداوهتؿ

 .غٚفـّافي أطِؿ مـ ؾٓق ذفؽ مع تقٓهؿ ؾّـ إخراجٓؿ،

 حمرمٜ مقآهتؿ أن ظذ افزهٚن وأوضح افدفٔؾ أظيؿ: أيٜ هذه وذم

َم : }ؿٚل أنف وذفؽ فإليمن، مْٚؾٜٔ َّٕ ؿُ  إِ ـُ ٚ َٓ  (إٕم): فٍيٜ بغ ؾجّع ،{َيْْ

 وضّر افثالث، اخلهٚل وذـر افكيح، افْٓل وبغ فِحك، ٍٔدةافـّ

 .افتًريػ بٖداة ًرفافـّ افيِؿ ذـر ثؿ ،(هؿ) فٍيٜ وهق احلك

َٚ َيٚ: }ؿٚل ثؿ ـَ  َأُّي  ِذي ْقا  َٓ  آَمُْقا  افَّ َٛ  َؿْقًمٚ َتَتَقفَّ ُ  َؽِو ؿْ  اّللَّ ِٓ ْٔ َِ  َؿدْ  َظ

ـَ  َيِئُسقا  ِخَرةِ  ِم ْٔ َم  ا ٚرُ  َيِئَس  ـَ ٍَّ ُُ ـْ  اْف ُبقرِ  َأْصَحِٚب  ِم َُ  شبحٕٚف ؾْٓك ،{اْف

 ٗمـافـّ مـ ُيسـ ؾال ظِٔٓؿ، اهلل ؽوٛ افذيـ مقآة ظـ اليمن أهؾ

 ؾ٘نَّ  افٍُر، مـ تًٚػ اهلل يٌوٛ مٚ ؾًؾ مـ يقايل أن مْف جيقز وٓ

 .تًٚػ بٚهلل اليمن تْٚذم فف مقآتف
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 ؾهؾ

  هبٚ، آظتْٚء ويتًغ ظِٔٓٚ، افتْبٔف جيٛ أمقر هْٚ وهٚ

 افـّؼـغ ديـ جمٕٚبٜ فٍٚظِٓٚ فٔتؿ

ئٓؿ بٚعاتِّ  ترك: إول إمر   :أهقا

ـْ : }تًٚػ ؿٚل اتبٚظٓٚ، ظـ تًٚػ اهلل هنك وؿد قدُ  َظَْْؽ  َتْرَض  َوَف ُٓ َٔ  اْف

 َٓ ؿْ  َتتَّبِعَ  َحتَّك افََّْهَٚرى َو ُٓ َت َِّ   ُهَدى إِنَّ  ُؿْؾ  ِم
ِ
ـِ  اهْلَُدى ُهقَ  اّللَّ َٝ  َوَفِئ ًْ َب  اتَّ

َءُهؿْ  دَ  َأْهَقا ًْ ِذي َب ـَ  َجَٚءكَ  افَّ ِْؿِ  ِم
ًِ ـَ  َفَؽ  َمٚ اْف   ِم

ِ
ـْ  اّللَّ َٓ  َويِلر  ِم  {.َِٕهرٍ  َو

ؿْ } اخلز ذم ؿٚل ـٔػ ؾٕٚير: الشالم صٔخ ؿٚل ُٓ َت َِّ  افْٓل ذم وؿٚل ،{ِم

َءُهؿْ } ًٚ، ِٜافـّ بٚتبٚع إٓ يرضقن ٓ افَقم ٕن ،{َأْهَقا  وؿع وافزجر مىَِ

ئٓؿ اتبٚع ظـ : وهٚرون دقشك تًٚػ وؿٚل ـثر، أو ؿِٔؾ ذم أهقا

َٔم } َِ َٓ  َؾْٚشَت ٚنِّ  َو ًَ بِ ـَ  َشبَِٔؾ  َتتَّ ِذي قنَ  َٓ  افَّ ُّ َِ ًْ  ٕخٔف مقشك وؿٚل ،{َي

ِْل: }هٚرون ٍْ ُِ ِِْح  َؿْقِمل ذِم  اْخ َٓ  َوَأْص ـَ افـّ َشبَِٔؾ  َتتَّبِعْ  َو ِسِدي  وؿٚل ،{ٍْ

ـْ : }تًٚػ ُشقَل  ُيَنِٚؿِؼ  َوَم ـْ  افرَّ دِ  ِم ًْ َ  َمٚ َب  َشبِٔؾِ  َؽْرَ  َوَيتَّبِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتَبغَّ

ِمِْغَ افـّ فِ  ْٗ َقفِّ ِِفِ  َتَقػَّ  َمٚ ُٕ ْه ُٕ َّْؿَ  َو َٓ : تًٚػ وؿٚل ،{َمِهًرا  َوَشَٚءْت  َج

َْٔؽ  َوَأنَْزْفَْٚ} َتَٚب  إَِف
ُِ ًؿٚ بِٚحْلَؼِّ  اْف ٚ ُمَهدِّ َ

ِ
ـَ  َيَدْيفِ  َبْغَ  ح َتِٚب  ِم ُِ ًْٚ اْف ِّ ْٔ َٓ  َوُم

ْٔفِ  َِ ؿْ  َظ ُُ ؿْ  َؾْٚح ُٓ َْْٔ ُ  َأنَْزَل  بَِم  َب َٓ  اّللَّ َءُهؿْ  َتتَّبِعْ  َو ـَ  َجَٚءكَ  َظمَّ  َأْهَقا  ،{احْلَؼِّ  ِم

َٓ : }ؿقفف إػ َءُهؿْ  َتتَّبِعْ  َو تُِْ  َأنْ  َواْحَذْرُهؿْ  َأْهَقا ٍْ ـْ  قكَ َي ًْضِ  َظ ُ  َأنَْزَل  َمٚ َب  اّللَّ

َْٔؽ  دْ : }تًٚػ وؿٚل ،{إَِف ََ َْْٔٚ َوَف ِئَٔؾ  َبِْل آَت ا َتَٚب  إَِْسَ
ُِ ؿَ  اْف ُْ ةَ  َواحْلُ  َوافْ ُبقَّ
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ـَ  َوَرَزْؿَُْٚهؿْ  َِّٔبِٚت  ِم َُْٚهؿْ  افىَّ ِْ ًَ  َظَذ  َوَؾوَّ َُْْٔٚهؿْ *  غَ ٚفـّاْف ٍَِّْٔٚت  َوآَت ـَ  َب  ِم

َْمرِ  ْٕ قا  َؾَم  ا ٍُ َِ َّٓ  اْخَت ـْ  إِ دِ  ِم ًْ ِْؿُ  َجَٚءُهؿُ  َمٚ َب
ًِ ًٔٚ اْف ٌْ ؿْ  َب ُٓ َْْٔ يِض  َربََّؽ  إِنَّ  َب َْ  َي

ؿْ  ُٓ َْْٔ ِٜ  َيْقمَ  َب ََٔٚم
َِ ُٕقا  ِؾَٔم  اْف ٚ قنَ  ِؾٔفِ  ـَ ٍُ ِِ َت َِْْٚكَ  ُثؿَّ *  ََيْ ًَ ٍٜ  َظَذ  َج ًَ ي ـَ  َذِ  ِم

َْمرِ  ْٕ ٚ ا َٓ ًْ بِ َٓ  َؾٚتَّ ءَ  َتتَّبِعْ  َو ـَ  َأْهَقا ِذي قنَ  َٓ  افَّ ُّ َِ ًْ ُؿْ *  َي ـْ  إهِنَّ ُْقا  َف ٌْ ـَ  َظَْْؽ  ُي  ِم

 
ِ
ًْٔئٚ اّللَّ ؿْ  غَ ٚفـّافيَّ  َوإِنَّ  َص ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب

ًْضٍ  َأْوفِ ُ  َب غَ افـّ َويِل   َواّللَّ
َِ
 {.تَّ

ئٔؾ بْل ظذ أنًؿ أنَّف وتًٚػ شبحٕٚف ؾٖخزٕٚ: الشالم صٔخ ؿٚل  إَسا

يـ بًْؿ ًٚ  افًِؿ جملء بًد اختٍِقا  وأهنؿ وافدٕٔٚ، افدِّ  بًوٓؿ مـ بٌٔ

ٍٜ  ظذ ☺ حمّداً  جًؾ ثؿ فبًض،  وهنٚه بٚتبٚظٓٚ، وأمره فف ظٓٚذَّ  ذيً

ء اتبٚع ظـ  مـ ـؾ :يًِّقن ٓ افذيـ ذم دخؾ وؿد ،يًِّقن ٓ افذيـ أهقا

 .ُّيقوٕف مٚ: وأهقاؤهؿ ،ذيًتف خٚفػ

ء اتبٚع ـٚن ؾ٘ذا: ؿِٝ ًٚ  ُيبقٕف مٚ وشِقك افٍُٚر َجٔع أهقا  ظْف مْٓٔ

ًٚ  إٓ ذاك ومٚ ىِقب،افـّ هق ؾٓذا مْف، وِمْقظًٚ   أصؾ ذم تبٚظٓؿا مـ خقؾ

 .افبٚضؾ ديْٓؿ

َذفَِؽ : }تًٚػ وؿٚل ـَ ًم  َأنَْزْفَْٚهُ  َو ُْ ًّٔٚ ُح ـِ  َظَربِ َٝ  َوَفِئ ًْ َب َءُهؿْ  اتَّ َدَمٚ َأْهَقا ًْ  َب

ـَ  َجَٚءكَ  ِْؿِ  ِم ًِ ـَ  َفَؽ  َمٚ اْف   ِم
ِ
ـْ  اّللَّ َٓ  َويِلر  ِم  أنَّف: شبحٕٚف ؾٖخز ،{َواٍق  َو

ًٚ، حُمً  ـتٚبف أنزل ء اتبٚع ظذ تقظده ثؿ ظربٔ  افقظٔد هبذا افٍُٚر أهقا

 . افنديد
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َٓ : }تًٚػ وؿٚل ءَ  َتتَّبِعْ  َو ـَ  َأْهَقا ِذي ُبقا  افَّ ذَّ ـَ  بِآجَٚتَِْٚ ـَ ِذي ِمُْقنَ  َٓ  َوافَّ ْٗ  ُي

ِخَرةِ  ْٔ ِؿْ  َوُهؿْ  بِٚ ِدُفقنَ  بَِرهبِّ ًْ  ظذ افدافٜ أيٚت مـ ذفؽ ؽر إػ ،{َي

ء ترك وجقب  ذم افَقادح أظيؿ مـ وأنَّف اتبٚظٓٚ، وحتريؿ افُٚؾريـ، أهقا

يـ  .افدِّ

 :بف أمروا ؾٔم مًهٔتٓؿ: افثٚين إمر

 إن سِّغافـّ أن وأخز افُٚؾريـ، ضٚظٜ ظـ هنك تًٚػ اهلل ؾ٘ن

َٚ َيٚ: }تًٚػ ؾَٚل واخلسٚرة، افٍُر إػ اليمن ظـ ردوهؿ أضٚظقهؿ  َأُّي 

ـَ  ِذي قا  إِنْ  آَمُْقا  افَّ ًُ ـَ  ُتىِٔ ِذي ُروا افَّ ٍَ ؿْ  ـَ ـُ و ؿْ  َظَذ  َيُرد  ُُ ٚبِ ََ ُبقا  َأْظ
ِِ ََ  َؾَتْْ

ـَ  ي َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ،{َخَِٚسِ ـَ  َأُّي  ِذي قا  إِنْ  آَمُْقا  افَّ ًُ ٚ ُتىِٔ ًَ ـَ  َؾِري ـَ  ِم ِذي  افَّ

َتَٚب  ُأوُتقا  ُِ ؿْ  اْف ـُ و دَ  َيُرد  ًْ ؿْ  َب ُُ
ـَ  إِيَمِٕ ِٚؾِري َٓ : }تًٚػ وؿٚل ،{ـَ ـْ  ُتىِعْ  َو  َم

َْٚ ِْ ٍَ َبفُ  َأْؽ ِْ ـْ  َؿ ٚ َظ َٕ ِر ـْ َبعَ  ِذ هُ  َواتَّ ٚنَ  َهَقا ـَ  َوإِنَّ : }تًٚػ وؿٚل ،{ُؾُرًضٚ َأْمُرهُ  َو

َٔٚضِغَ  ُٔقُحقنَ  افنَّ ؿْ  إَِػ  َف ِٓ َِٔٚئ
ؿْ  َأْوفِ ـُ َُٔجِٚدُفق
قُهؿْ  َوإِنْ  فِ ُّ ُت ًْ ؿْ  َأَض ُُ َّٕ  إِ

قنَ  ـُ َثرَ  ُتىِعْ  َوإِنْ : }تًٚػ وؿٚل ،{َدُْؼِ ـْ ْـ  َأ َْرضِ  ذِم  َم ْٕ ِ قكَ  ا ـْ  ُيِو  َشبِٔؾِ  َظ

 
ِ
قنَ  إِنْ  اّللَّ ًُ َّٓ  َيتَّبِ َـّ  إِ َّٓ  ُهؿْ  َوإِنْ  افيَّ  ِصْئَْٚ َوَفقْ : }تًٚػ وؿٚل ،{ََيُْرُصقنَ  إِ

ْثَْٚ ًَ ؾِّ  ذِم  َفَب ٍٜ  ـُ ِذيًرا  َؿْرَي ـَ  ُتِىعِ  َؾاَل *  َٕ ِٚؾِري َُ ًٚدا بِفِ  َوَجِٚهْدُهؿْ  اْف َٓ بًِرا  ِج  ،{ـَ

َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ِؼ  افَّْبِل   َأُّي  َ  اتَّ َٓ  اّللَّ ـَ  ُتىِعِ  َو ِٚؾِري َُ غَ افـّوَ  اْف
َِ َ  إِنَّ  َِْٚؾ  اّللَّ

ٚنَ  ًِِٔم  ـَ ًٔم  َظ ُِ  َؿُٚفقا وَ : }افٍُر رؤشٚء أضٚع ظّـ إخبٚرا تًٚػ وؿٚل ،{َح

َْٚ ٚ َربَّ َّٕ َْٚ إِ ًْ َٕٚ َشَٚدَتَْٚ َأَض َء ا َزَ ـُ ٚ َو َٕ ِ ق ََٖض بِٔاَل  َؾ ُذوا: }تًٚػ وؿٚل ،{افسَّ َ  اختَّ
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ـْ  َأْرَبًٚبٚ َوُرْهَبٚهَنُؿْ  َأْحَبَٚرُهؿْ    ُدونِ  ِم
ِ
ـَ  ِسَٔح افـّوَ  اّللَّ َّٓ  ُأِمُروا َوَمٚ َمْرَيؿَ  اْب  إِ

ُبُدوا ًْ َٔ
ً  فِ َّٓ  إَِلَ  َٓ  َواِحًدا لِِإَ فُ  ُهقَ  إِ َٕ قنَ  َظمَّ  ُشْبَحٚ ـُ  ☺ افَّْبل وؾرسَّ  ،{ُيْؼِ

ًٚ  اختٚذهؿ ٚ أربٚب  .احلرام وحتِٔؾ احلالل حتريؿ ذم ضٚظتٓؿ :بٖهنَّ

 -افًبَّٚد وهؿ- وافرهبٚن -افًِمء وهؿ- إحبٚر أضٚع مـ ـٚن ؾ٘ذا

ًٚ  اختذهؿ ؾَد ذفؽ، ذم  ذم وافٍسٚق اجلٓٚل أضٚع ؾّـ اهلل، دون مـ أربٚب

ًٚ  اختذهؿ ؾَد اهلل حرم مٚ حتِٔؾ أو اهلل، أحؾ مٚ حتريؿ  اهلل، دون مـ أربٚب

 .وأحرى أوػ ذفؽ بؾ

 :غٚفـّافي افٍُرة إػ افرـقن ترك: افثٚفٞ إمر

َٓ : }تًٚػ ؾَٚل ذفؽ، ظـ اهلل هنك وؿد ُْقا  َو ـَ ـَ  إَِػ  َتْر ِذي قا  افَّ ُّ َِ  َط

ؿُ  ُُ سَّ َّ رُ  َؾَت ؿْ  َوَمٚ افَّْٚ ُُ ـْ  َف   ُدونِ  ِم
ِ
ـْ  اّللَّ َٔٚءَ  ِم

ونَ  َٓ  ُثؿَّ  َأْوفِ  ؾْٓك ،{ُتَْْكُ

 افْٚر بّسٔس ذفؽ ظذ وتقظد افيِّٜ، إػ افرـقن ظـ وتًٚػ شبحٕٚف

كَ  إِنَّ : }تًٚػ ؿٚل ـم افيِؿ، أنقاع أظيؿ هق وافؼك افْك، وظدم ْ  افؼِّ

ِْؿٌ   بقء ريض أو إفٔٓؿ مٚل: أي ،افؼك أهؾ إػ رــ ؾّـ ،{َظئِؿٌ  َفُي

 افدٕٔٚ ذم َيذفف وأن بٚفْٚر، اهلل يًذبف ٕن مستحؼ ؾٕ٘ف أظمهلؿ، مـ

 .وأخرة

َٓ : }تًٚػ وؿٚل دْ  َثبَّْتَْٚكَ  َأنْ  َوَفْق ََ ْدَت  َف
ـُ  ـِ ـَ ؿْ  َتْر ِٓ ْٔ ًْٔئٚ إَِف ٔاًل  َص

ِِ  إًِذا*  َؿ

ََذْؿَْٚكَ  َػ  َٕ ًْ َٔٚةِ  ِض َػ  احْلَ ًْ دُ  َٓ  ُثؿَّ  َمِت افـّ َوِض
َْْٔٚ َفَؽ  دَمِ َِ  ،{َِٕهًرا  َظ

 ؼـغافـّ إػ فرــ ،☺ فرشقفف تثبٔتف فقٓ أنف وتًٚػ شبحٕٚف ؾٖخز
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 ًٚ ًٚ، وأخرة افدٕٔٚ ظذاب ٕذاؿف إفٔٓؿ رــ فق وأنف ؿِٔاًل، صٔئ  موٚظٍ

 .مْٓؿ افٔد وؿىع ظٚداهؿ بؾ إفٔٓؿ، يرــ ؾِؿ ثبتف اهلل وفُـ

 بِحقق أوػ ؾٌره ظهّتف، مع ☺ فِْبل اخلىٚب ـٚن إذا وفُـ

 .بف افقظٔد هذا

دَّ  ترك: افرابع إمر  :اهلل أظداء ةمقا

ِمُْقنَ  َؿْقًمٚ دَمِدُ  َٓ : }تًٚػ اّللَّ  ؿٚل ْٗ   ُي
ِ
َْٔقمِ  بِّٚللَّ ِخرِ  َواْف ْٔ ونَ  ا د  ـْ  ُيَقا  َم

َ  َحٚدَّ  ُٕقا  َوَفقْ  َوَرُشقَففُ  اّللَّ ٚ هَنُؿْ  َأوْ  َأبََْْٚءُهؿْ  َأوْ  آَبَٚءُهؿْ  ـَ  {.َظِنَرهَتُؿْ  َأوْ  إِْخَقا

د   مٗمـ يقجد ٓ أنَّف وتًٚػ شبحٕٚف ؾٖخز: الشالم صٔخ ؿٚل  يقا

،ً ٚر وادَّ  ؾّـ ـٚؾرا ٍَّ  .ـها. بّٗمـ ؾِٔس افُ

 وأخٚه أبٚه وادَّ  ظّـ اليمن ٍٕك ؿد تًٚػ اهلل ـٚن ؾ٘ذا: ؿِٝ

يـ ـٕٚقا  إذا وظنرتف  ظْف، إبًديـ افٍُٚر وادَّ  ؾّـ ورشقفف، اهلل حمٚدِّ

ًٚ  يُقن ٓ بٖن أوػ ؾٓق  . مٗمْ

 :افيٚهرة إؾًٚل ذم بٚفٍُٚر افتنب ف ترك: اخلٚمس إمر

 ذم حبٜافـّ أن ـم افبٚضـ، ذم ومقآة وحمبٜ مقدة ٕقع تقرث ٕهنٚ

 .افيٚهر ذم نٚهبٜافـّ تقرث افبٚضـ

 بِد مـ ـٕٚٚ إذا افرجِغ أن حتك وافتجربٜ، احلس بف ينٓد أمر وهذا

 أمر وآئتالف قدةافـّ مـ بْٔٓم ـٚن ؽربٜ، دار ذم اجتًّٚ ثؿ واحد

 وذفؽ متٓٚجريـ، ـٕٚٚ أو متًٚرؾغ، يُقٕٚ ل مكمهٚ ذم ـٕٚٚ وإن ظئؿ،
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 رجالن اجتّع فق بؾ افٌربٜ، بِد ظـ بف اختهٚ وصػ ٕقع آصساك ٕن

 افنًر أو افثٔٚب، أو افًممٜ ذم منٚهبٜ بْٔٓؿ ؾُٕٚٝ ؽربٜ، بِد أو شٍر ذم

 ؽرمهٚ، بغ ِمٚ أـثر آئتالف مـ بْٔٓم فُٚن ذفؽ، وٕحق رـٛ،افـّ أو

 مٚٓ ببًض بًوٓؿ يٖخػ ،افدٕٔقيٜ افهْٚظٚت أربٚب دمد وـذفؽ

 ظذ إمٚ ،حٚربٜافـّو ًٚداةافـّ مع يُقن ذفؽ أن حتك ؽرهؿ، يٖخٍقن

يـ ظذ وإمٚ ِؽ،افـّ  وإن افرؤشٚء، مـ وٕحقهؿ ِقكافـّ ودمد ،افدِّ

 مـ ومحٚيٜ منٚهبٜ تقرث مْٚشبٜ بْٔٓؿ وِمٚفُٓؿ، ديٚرهؿ تبٚظدت

 مـ يّْع أن إٓ ومَتوٚهٚ، افىبٚع مقجٛ ـِف وهذا فبًض، بًوٓؿ

 .خٚص ؽرض أو ديـ ذفؽ

 هلؿ، قآةافـّو حبٜافـّ تقرث دٕٔقيٜ أمقر ذم نٚهبٜافـّ ـٕٚٝ ؾ٘ذا

 أـثر قآةافـّ مـ ٕقع إػ إؾوٚءهٚ ؾ٘ن! دئْٜ؟ أمقر ذم نٚهبٜٚفـّب ؾُٔػ

 .تّٜٔٔ ابـ الشالم صٔخ ـالم هذا وأصد،

َّٕم افيٚهرة، إؾًٚل ذم افٍُٚر منٚهبٜ ـٕٚٝ ؾ٘ذا: ؿِٝ  ظْٓٚ هُنل إ

ٚ  افٌٚيٜ هذه ظـ ؾٚفْٓل وحمبتٓؿ، مقآهتؿ إػ يٍيض وشبٛ وشِٜٔ ٕهنَّ

 .ىِقبافـّ هق وهذا أوـد، وحتريّف مْف ْعافـّو أصد، حذورافـّو

 :وافـّؼـغ افٍُٚر منٚهبٜ ظـ افْٓل ظذ افدفٔؾ بًض ذـر

ـْ : »☺ اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل ظّر، ابـ ظـ شْْف ذم داود أبق روى  َم

ْقمٍ  َتَنبَّفَ  ََ قَ  بِ ُٓ ؿْ  َؾ ُٓ  ش.ِمْْ
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فف وأؿؾ جٔد، وإشْٚده: الشالم صٔخ ؿٚل  حتريؿ يَتيض أن أحقا

: تًٚػ ؿقفف ذم ـم هبؿ، تنبفافـّ ـٍر يَتيض طٚهره ـٚن وإن هبؿ، افتنبف

ـْ } ُؿْ  َوَم ؿْ  َيَتَقهلَّ ُُ َّٕفُ  ِمْْ ِ٘ ؿْ  َؾ ُٓ  {.ِمْْ

 بٖرض بْك مـ: ؿٚل أنف ظّرو، بـ اهلل ظبد ظـ شْذـره مٚ ٕير وهق

 حؼ يّقت حتك هبؿ وتنبف ومٓرجٚهنؿ، ٕروزهؿ وصْع ؼـغ،افـّ

 . افَٔٚمٜ يقم مًٓؿ

 َٓ : "وؿٚفٝ افهالة، ذم آختهٚر ـرهٝ أهنٚ ظٚئنٜ، ظـ ثبٝ وؿد

قا  ُٓ قدِ  َتَنبَّ ُٓ َٔ  ".بِْٚف

 ظّر ؿٚل: ؿٚل ديْٚر، بـ ظّرو ظـ صحٔح، ب٘شْٚد افبَٔٓل وروى

 ذم ؼـغافـّ ظذ تدخِقا  وٓ إظٚجؿ، رضٕٜٚ تًِّقا  ٓ: "اخلىٚب بـ

 ".ظِٔٓؿ تْزل افسخىٜ ؾ٘نَّ  ظٔدهؿ، يقم ـْٚئسٓؿ

 أيب ظـ ظقف، حدثْٚ ،أشٚمٜ أيب ظـ صحٔح، ب٘شْٚد وروى

 ؾهْع إظٚجؿ، ببالد بْك مـ: "ؿٚل ظّرو، بـ اهلل ظبد ظـ ،ٌرةافـّ

 مًٓؿ ُحؼ ـذفؽ، وهق يّقت حتك هبؿ وتنبف ومٓرجٚهنؿ، ٕروزهؿ

 ".افَٔٚمٜ يقم

 ظِٔٓؿ افُْٔسٜ دخقل جمرد وظـ فسٚهنؿ، تًِؿ ظـ هنك ظّر ؾٓذا

 مَتؤٚت مـ هق مٚ ؾًؾ أو ،أؾًٚهلؿ بًض بًٍؾ ؾُٔػ ظٔدهؿ، يقم

 !افٌِٜ؟ ذم قاؾَٜافـّ مـ أظيؿ افًّؾ ذم مقاؾَتٓؿ أخٔسٝ! ديْٓؿ؟
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 ذم ظِٔٓؿ افدخقل جمرد مـ أظيؿ ظٔدهؿ أظمل بًض ظّؾ أوفٔس

 !ظٔدهؿ؟

 ؾّـ ظِّٓؿ، بسبٛ ظٔدهؿ يقم ظِٔٓؿ يْزل افسخط ـٚن وإذا

 .افًَقبٜ إػ تًرض ؿد أخٔس بًوف، أو افًّؾ ذم يؼـٓؿ

 ٕروزهؿ وصْع ببالدهؿ، بْك مـ :إٕف ؾكح ظّرو بـ اهلل ظبد وأمٚ

 جًِف أنف يَتيض وهذا مًٓؿ، حؼ يّقت حتك هبؿ وتنبف ومٓرجٚهنؿ،

 افُبٚئر مـ ذفؽ جًؾ أو إمقر، هذه جمّقع ذم بّنٚرـتٓؿ ـٚؾراً 

 بًض ذم نٚرـٜافـّ ؾتُقن ،فٍيف طٚهر إول ـٚن وإن فِْٚر، قجبٜافـّ

 جًِف جيز ل افًَقبٜ، اشتحَٚق ذم مٗثراً  يُـ ل فق ٕنف مًهٜٔ، ذفؽ

 بًض ظذ افذم وفٔس ظِٔف، يًٚؿٛ ٓ بٚحافـّ إذ َتٙ،افـّ مـ جزءً 

 .مٍْرداً  افذم تَتيض ذـره مٚ أبًٚض ٕن ببًض، مؼوضًٚ  ذفؽ

 أهؾ ـٚن :   ظّر ؿٚل: ؿٚل إودي مّٔقن بـ ظّرو وظـ

 ثبر أذق: ويَقفقن افنّس، تىِع حتك َجع مـ ئٍوقن ٓ اجلٚهِٜٔ

 .افنّس ضِقع ؿبؾ وأؾٚض ،☺ افَّْبل ؾخٚفٍٓؿ ٌٕر، ـٔم

 هدي هديْٚ خٚفػ: »ؿٚل أنف أطْف ؾٔم احلديٞ هذا ذم روي وؿد

 افنّس، ؽروب ؿبؾ ظرؾٚت مـ ئٍوقن ـٕٚقا  وـذفؽ شؼـغافـّ

 .افٌروب بًد بٚلؾٚضٜ ☺ افَّْبل ؾخٚفٍٓؿ
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 ثقبغ ظعَّ  ☺ اهلل رشقل رأى: ؿٚل ظّرو بـ اهلل ظبد وظـ

ـْ  َهِذهِ  إِنَّ : »ؿٚل مًهٍريـ، َِٔٚب  ِم
ٚرِ  ثِ ٍَّ ُُ ٚ َؾالَ  اْف َٓ َبْس ِْ  ظِؾ ،مسِؿ رواه شَت

 .افٍُٚر ثٔٚب مـ بٖهنٚ فبسٓٚ ظـ افْٓل

 وِزي وإيَّٚك: ؾرؿد بـ ظتبٜ إػ    اخلىٚب بـ ظّر ـتٚب وذم

 .افهحٔحغ ذم وهق ،افؼك أهؾ

ًٚ، أتك حذيٍٜ أن ،شريـ بـ حمّد ظـ اخلالل وروى  ؾٔف ؾرأى بٔت

 ًٚ  . مْٓؿ ؾٓق بَقم تنبف مـ: وؿٚل ؾخرج، افًجؿ، ِزي مـ صٔئ

 حْبؾ، بـ أمحد ؾجٚء وفّٜٔ، ذم ـْٚ: افسقاق صٚفح أيب بـ ظع وؿٚل

 صٚحٛ ؾِحَف ؾخرج، ؾوٜ، ظِٔف افدار ذم ـرد إػ ٕير دخؾ مَّ ـِؾ

 !جقسافـّ زي جقس،افـّ زي: وؿٚل وجٓف ذم يده ؾٍْض افدار،

ـْ " ْٔسِ  َظ ـِ  َؿ رٍ  َأبُق َدَخَؾ  َؿَٚل  َحِٚزمٍ  َأيِب  ْب ُْ ـْ  اْمَرأَةٍ  َظَذ  َب ُٚل  َأمْحََس  ِم ََ  ُي

ُٛ  هَلَٚ َهٚ َزْيَْ َِّؿُ  َٓ  َؾَرآ َُ َٚل  َت ََ َِّؿُ  َٓ  هَلَٚ َمٚ َؾ َُ ْٝ  َؿُٚفقا  َت ًٜ  َحجَّ َت
ِّ  هَلَٚ َؿَٚل  ُمْه

ل ِّ َِّ َُ ِ٘نَّ  َت ـْ  َهَذا َُيِؾ   َٓ  َهَذا َؾ ؾِ  ِم َّ ِٜ  َظ َّٔ
ِِ ْٝ  اجْلَِٚه َّ َِّ َُ ْٝ  َؾَت َٚف ََ ـْ  َؾ َٝ  َم  َأنْ

ـْ  اْمُرؤٌ  َؿَٚل  ـَ افـّ ِم ِٚجِري َٓ  ْٝ ـَ افـّ َأي   َؿَٚف ِٚجِري ـْ  َؿَٚل  َٓ ْٝ  ُؿَرْيشٍ  ِم ـْ  َؿَٚف  ِم

َٝ  ُؿَرْيشٍ  َأيِّ  َِّٕؽ  َؿَٚل  َأنْ رٍ  َأبُق َأنَٚ وٌل َفَسٗ إِ ُْ ْٝ  َب ٚ َمٚ َؿَٚف َٕ ُٚؤ ََ َْمرِ  َهَذا َظَذ  َب ْٕ  ا

ٚفِِح  ُ  َجٚءَ  افَِّذي افهَّ دَ  بِفِ  اّللَّ ًْ ِٜ  َب َّٔ
ِِ ؿْ  َؿَٚل  اجْلَِٚه ـُ ُٚؤ ََ ْٔفِ  َب َِ ْٝ  َمٚ َظ َٚم ََ ؿْ  اْشَت ُُ  بِ

ؿْ  ُُ ُت َّّ ْٝ  َأِئ ُٜ  َوَمٚ َؿَٚف َّّ َِئ ْٕ ٚنَ  َأَمٚ َؿَٚل  ا ْقِمِؽ  ـَ ََ
ٌف  ُرُءوٌس  فِ ا ُْٖمُروهَنُؿْ  َوَأْذَ  َي
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قهَنُؿْ  ًُ ُِٔىٔ ؿْ  َؿَٚل  َبَذ  ْٝ َؿٚفَ  َؾ ُٓ ِؽ  َؾ
سِ  َظَذ  ُأوََلِ  ذم افبخٚري رواه" افَّْٚ

 .صحٔحف

 ذفؽ وظَٛ ُيؾ، ٓ ىِؼافـّ افهّٝ أن    بُر أبق ؾٖخز

 وذمف، افًّؾ هذا ظٔٛ بذفؽ ؿٚصداً  اجلٚهِٜٔ، ظّؾ مـ هذا: بَقفف

َِّٜ افقصػ أن ظذ دفٔؾ بٚفقصػ احلُؿ وتًَٔٛ  ـقٕف أن ظذ ؾدل ،ظ

 .مْف ْعافـّو ظْف افْٓل يقجٛ وصػ اجلٚهِٜٔ ظّؾ مـ

 ببالد َّٔغافـّ سِّغافـّ إػ    اخلىٚب بـ ظّر ـتٛ وؿد

 .افؼك أهؾ وِزي إيٚـؿ: ؾٚرس

 وذم ؼـغ،افـّ زي مـ ـٚن مٚ ـؾ ظـ فِّسِّغ، ظْف هنل وهذا

ً   إيٚـؿ: ؾرؿد بـ ظتبٜ إػ ـتٚبف  .احلرير وفبقس افؼك أهؾ وزي ؿ،وافتْ

 ـٚن    اخلىٚب بـ ظّر أن: سْدافـّ ذم حْبؾ بـ أمحد وروى

 أبق ؾحدثْل: شِّٜ بـ محٚد ؿٚل َدس،افـّ بٔٝ ؾتح ؾذـر بٚجلٚبٜٔ،

 أجـ :فًُٛ يَقل    ظّر شًّٝ ؿٚل آدم، بـ ظبٔد ظـ شْٚن،

 ؾُٕٚٝ افهخرة، خِػ صِٔٝ ظْل أخذت إن: ؿٚل أصع، أن ترى

 وفُـ ٓ، !افٔٓقد ضٚهٔٝ    ظّر ؾَٚل يديؽ، بغ ـِٓٚ افَدس

 ؾبسط جٚء ثؿ ؾهذ، افَبِٜ إػ ؾتَدم ،☺ اهلل رشقل صذ حٔٞ أصع

 .افْٚس وـْس ردائف، ذم افُْٚشٜ ؾُْس رداءه
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 جمرد ذم منٚهبتٓٚ: أي افٔٓقديٜ، موٚهٚة ـًٛ ظذ    ؾًٚب

 ـٚن وإن بٚؿٜٔ ؿبِٜ يًتَدهٚ مـ منٚهبٜ مـ ؾٔف َم ـفِ  افهخرة، اشتَبٚل

 .إفٔٓٚ يهع أن يَهد ٓ افـّسِؿ

 مٚ حُّٜ،افـّ افسٔٚشٚت مـ افبٚب هذا ذم    فًّر ـٚن وؿد

 اشتحٚفٝ افذي هق    ؾٕ٘ف رضٜٔ،افـّ شرتف فسٚئر مْٚشبٜ هل

ًٚ،رْ ؽَ  يده ذم الشالم َذٕقُب   افْٚس صدر حتك ؾريف، ظبَرٌي  يٍرِ  ؾِؿ ب

يـ صًٚر وأؿٚم وأهِف افٍُر وَأذل الشالم ؾٖظز بًىـ،  ومْع احلْٔػ، افدِّ

 هلل ذفؽ ذم مىًًٔٚ  الشالم، ُظرى َٕض إػ تذرع ؾٔف أمر ـؾ مـ

ًٚ  ،☺ اهلل رشقل فسْٜ ِمتثالً  اهلل، ـتٚب ظْد ٚؾٚوؿَّ  وفرشقفف،  حذو حمتذي

 افؼط ذم افًّدة أن حتك إوفغ، فِسٚبَغ أمقره ذم منٚوراً  صٚحبف،

 ظذ ائتمٕف أو ـٚؾر اشتًمل مـ مْع وحتك ذوضف، ظذ افُتٚب أهؾ ظذ

 افًجّٜٔ، افُتٛ حرق أنف روي وحتك ،اهلل أذفف إذ بًد وإظزازه إمٜ

 .افهٌٚر ثقب وأخزمٓؿ يْبٌقا  أن افبدع أهؾ مْع افذي وهق

 أأحتَـ؟ رجؾ شٖل نفأ: ظبٚس ابـ ظـ ظُرمٜ، ظـ اخلالل وروى

 بسْٜ تستـ ٓ: ؾَقفف"، ؼـغافـّ بسْٜ تستـ وٓ افًقرة، تبد ٓ": ؿٚل

  .ظٚم ؼـغافـّ

 ؿهتٚن، أو ؿرٕٚن وفف ؽالم ظِٔف دخؾ أنف: أنس ظـ داود أبق وروى

 .افٔٓقد زي   هذا ؾ٘نَّ  ؿهقمهٚ، أو هذيـ احَِقا : ؾَٚل
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 أن يقجٛ بًِٜ افْٓل وتًِٔؾ افٔٓقد، زي ذفؽ بٖن ظْٓم افْٓل ظِؾ

ًٚ  مُروهٜ، افًِٜ تُقن  .الشالم صٔخ ذفؽ َٕؾ ظدمٓٚ، مىِقب

: -(اجلٚهِٜٔ أظٔٚد مـ ظٔد هبٚ هؾ: )☺ ؿقفف ظْد- أجوًٚ  وؿٚل

 ـٚن، وجف أي ظذ اجلٚهِٜٔ أظٔٚد مـ رء يًٍؾ أن ظـ صديد هنل وهذا

 واحد، جْس مـ الشالم ديـ ذم وإمٔغ افُتٚبٔغ مـ افٍُٚر وأظٔٚد

 مـ حتريمً  أصد بًوف ـٚن وإن افتحريؿ، ذم شقاء افىٚئٍتغ ـٍر أن ـم

 أن خنٜٔ ،إوثٚن أهؾ أظٔٚد مٚدة حسؿ ؿد افنٚرع ـٚن وإذا بًض،

 أمرهؿ ئَؿ أن افنٔىٚن يئس افذيـ افٍُٚر أمر مـ بقء سِؿافـّ يتدٕس

 أصد، افبٚؿغ افُتٚبٔغ بٖوضٚر تدٕسف مـ ؾٚخلنٜٔ افًرب، جزيرة ذم

 .أوـد ظْف وافْٓل

 مـ ـثر ذم بّخٚفٍتٓؿ أمتف أمر ذم ☺ بٚفغ وؿد: ؿٚل أن إػ

 ذم مقاؾَتٓؿ إػ ذريًٜ ذفؽ يُقن فئال افىٚظٚت، وصٍٚت بٚحٚت،افـّ

 ظـ ومًًٕٚٚ  حٚجزاً  ذفؽ ذم خٚفٍٜافـّ وفتُقن أمقرهؿ، مـ ذفؽ ؽر

 ـٚن اجلحٔؿ أهؾ وبغ بْٔؽ خٚفٍٜافـّ ـثرت ـِم ؾٕ٘ف أمقرهؿ، شٚئر

 .اجلحٔؿ أظمل ظـ أبًد

 مـ ذفؽ وـؾ ،☺ ؽٚيٜ هلؿ وٕهحف أمتف ظذ حرصف بًد ؾِٔس

 .يًِّقن ٓ افْٚس أـثر وفُـ افْٚس، وظذ ظِٔف اهلل ؾوؾ
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 هل إٕم افٍُٚر، بّخٚفٍٜ أمتف أمر ذم ☺ مبٚفٌتف ـٕٚٝ ؾ٘ذا: ؿِٝ

 ًٚ  قاؾَٜافـّ إػ ةوجٚرَّ  مٗديٜ افيٚهر، اهلدي ذم منٚهبتٓؿ تُقن أن مـ خقؾ

 بًْٔف، حذورافـّ ذم وؿع ؿد الشالم ظليدَّ  ِمـ ـثر بٚل ؾم قآة،افـّو

ًٚ؟ ُيسْقن أهنؿ ُيسبقن ذفؽ مع وهؿ  !صًْ

 بؼ، أبق أخزٕٚ هنٔؿ، حديٞ مـ وؽره شْْف ذم داود أبق وروى

 ☺ افَّْبل اهتؿَّ : ؿٚل إنهٚر، مـ فف ظّقمٜ ظـ أنس، بـ ظّر أيب ظـ

 يًجبف ؾِؿ افٔٓقد، قرب  َص  فف ؾذـروا هلٚ، افْٚس جيّع وـٔػ فِهالة،

ـْ  ُهقَ : »وؿٚل ذفؽ، قد َأْمرِ  ِم ُٓ َٔ  ُهقَ : »ؾَٚل افْٚؿقس، فف ؾذـروا: وؿٚل ،شاْف

ـْ   .احلديٞ...ش افََّْهَٚرى َأْمرِ  ِم

 .ـها. ويزمر ؾٔف يٍْخ افذي افبقق :ـتْقر صبقر: افَٚمقس ذم ؿٚل

 وٕٚؿقس بٚفٍؿ ٍْقخافـّ افٔٓقد بقق ـره فـمَّ  ☺ أنف: وافٌرض

 بٖنف هذا وظِؾ افٔٓقد، أمر مـ بٖنف هذا ظِؾ بٚفٔد، رضوبافـّ افْهٚرى

 فف، ظِٜ أنف ظذ يدل احلُؿ ظَٔٛ افقصػ ذـر ٕن افْهٚرى، أمر مـ

 هذا ـراهٜ ويَتيض وافْهٚرى، افٔٓقد أمر مـ هق ظم هنٔف يَتيض وهذا

ًٚ، الةافه ؽر ذم مىًَِٚ  إصقات مـ افْقع  افٔٓقد أمر مـ فٕن أجو

 .وافْهٚرى

 ؽر متًددة أوؿٚت ذم بٚفْقاؿٔس يرضبقن ـٕٚقا، هٚرىافْ ؾ٘نَّ 

يـ صًٚر وإٕم ظبٚداهتؿ، أوؿٚت  فإلظالن توّـافـّ أذان احلْٔػ افدِّ
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 وتْزل افنٔٚضغ، وهترب افسمء أبقاب تٍتح بف افذي شبحٕٚف، اهلل بذـر

  .افرمحٜ

 افنًٚر هبذا وؽرهؿ ِقكافـّ مـ إمٜ هذه مـ ـثر أبُتع وؿد

ين، افٔٓقدي  مـ وفألظٚجؿ وافْهٚرى فِٔٓقد نٚهبٜافـّ وهذه وافْكا

 بف خٚفٍقا  ِمٚ وأمثٚهلٚ، هل ؼقافـّ مِقك ظذ ؽِبٝ فـمَّ  وافٍرس، افروم

 افسك ظِٔٓؿ اهلل شِط ورشقفف، اهلل ـرهف ؾٔم ودخِقا  سِّغافـّ هدي

 دوفٜ ذم جيرِ  ل مٚ وافبالد افًبٚد ذم ؾًِقا  حتك بَتٚهلؿ، قظقدافـّ ـيافُٚؾر

َـّ : »☺ ؿقفف تهديؼ وذفؽ مثِف، الشالم ُب ـَ ـَ  َفَسْ ـْ  ُشَْ ٚنَ  َم ؿْ  ـَ ُُ َِ . شَؿْب

 .آؿتوٚء مـ إتٓك

 افسك بتسِٔط سِّغافـّ هدي خمٚفٍٜ ظذ افًَقبٜ مـ وؿع وـم

 ؾ٘ن إزمٚن، هذه ذم ٕيره وؿع الشالم، صٔخ ذـره مٚ ظذ افٍُٚر

 وأهؾ وافْهٚرى افٔٓقد هدي مـ ـثراً  شُِقا  فـمَّ  الشالم إػ ْتسبغافـّ

يـ أظداء وإظٚجؿ ؼـغافـّ اجلٚهِٜٔ  مـ ـثر ذم هبؿ وتنبٓقا  افدِّ

ئع ظـ اخلٚرجقن افُٚؾرون افسك ظِٔف طِِّ ُش  إمقر  .الشالم ذا

 قنيذف   أهنؿ حتك ـبرة وأمقر ظئّٜ، حمـ الشالم ظذ ؾجرى

 افؤًػ وٓ افًٚجز يرمحقن وٓ افُبر، افنٔخ ويّتْٓقن افرئٔس،

 بحُّٜ وذفؽ إبدان، وأهٕٚقا  افبِدان، وخربقا  إديٚن، ؾٖؾسدوا

 .افتُالن وظِٔف ستًٚنافـّ واهلل وافًهٔٚن، افيِؿ ظذ ظَقبٜ ،افديٚن
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 ديـ إطٓٚر إٓ اهلل ويٖبك يزول، ٓ احلؼ أن تًٚػ اهلل رمحٜ مـ وفُـ

ُئقا  َأنْ  ُيِريُدونَ } ،افرشقل ٍِ   ُٕقرَ  ُيْى
ِ
ؿْ  اّللَّ ِٓ ِه َْٖؾَقا ْٖبَك بِ ُ  َوَي َّٓ  اّللَّ  ُيتِؿَّ  َأنْ  إِ

ِرهَ  َوَفقْ  ُٕقَرهُ  ِٚؾُرونَ  ـَ َُ ـِ  بِٚهْلَُدى َرُشقَففُ  َأْرَشَؾ  افَِّذي ُهقَ *  اْف  احْلَؼِّ  َوِدي

َرهُ  ِٓ ُْٔي
ـِ  َظَذ  فِ ي ِِّفِ  افدِّ ِرهَ  َوَفقْ  ـُ قنَ افـّ ـَ ـُ  اليمن أهؾ اهلل حمص ؾ٘ذا، {ْؼِ

 افٍسٚد أهؾ أنقف وصّخٝ افًهٔٚن، ظذ بف ظٚؿبٓؿ مٚ وإتٓك

 صّس ظِٔٓؿ اهلل أطٓر إزمٚن، ؽٚبر ذم هلؿ افدوفٜ أن وطْقا  وافٍُران،

 أؿل إػ وذدهؿ أوان، أؿرب ذم هبٚ ؾّزؿٓؿ واليمن، الشالم

 : تًٚػ  ؒ افَٔؿ ابـ ؿٚل افبِدان،

 ٚنـــــــــإزم ٚئرــــش ذم قففـــــــورش...تٚبفـــــوـ ديْف رـــــٕٚص واهلل

 افٍئتٚن ـٕٚٝ مذ حُّف ذا...حزبف مـ حزبف بّحْٜ فُـ

 : أجوًٚ  وؿٚل

 افرمحـ ْٜـــش ذهــــــــؾٓ ٛــــــتًج...ؾال وِمتحـ مْهقر ؼـــواحل

 ضٚئٍتٚن افْٚس ذاك وٕجؾحزبف... مـ حزبف ييٓر وبذاك

 يَتيض وذفؽ: افذمٜ أهؾ ذوط ظذ افُالم ذم الشالم صٔخ وؿٚل

ً، افٍُٚر ظـ افتّٔٔز ظذ سِّغافـّ إَجٚع  وفَد هبؿ، افتنبف وترك طٚهرا

ـِ  مثؾ افًدل أمراء ـٚن  بف يتؿ بم ذفؽ حتَٔؼ ذم يبٚفٌقن وؽرهؿ افًّري

 .َهقدافـّ
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 ٓ أن: ـتٛ    ظّر أن إصبٓٚين، افنٔخ أبق روى وؿد

 وأذفقهؿ، قهؿ،تُْ  وٓ قدة،افـّ وبْٔٓؿ بُْٔؿ ؾتجري افذمٜ أهؾ تُٚتبقا 

 .تيِّقهؿ وٓ

 وترك ديْٓؿ، مُْرات ب٘خٍٚء يًقد مٚ: افؼوط َجِٜ ومـ: ؿٚل ثؿ

    ظّر ؾٚتٍؼ ديْٓؿ، صًٚر ب٘خٍٚء يًقد مٚ ومْٓٚ إطٓٚرهٚ،

 وٓة مـ وجؾ، ظزَّ  اهلل وؾَف ومـ بًدهؿ افًِمء وشٚئر مًف سِّقنافـّو

ًٚ  الشالم ذم ييٓروا أن مـ مًْٓؿ :ظذ إمر  مبٚفٌٜ بف، َيتهقن ِمٚ صٔئ

 ظِّٓٚ إذا ؾُٔػ، ؼـغافـّ خهٚئص الشالم دار ذم ييٓر ٓ أن ذم

 !؟هؿ وأطٓروهٚ سِّقنافـّ

 اهلل ذظف افذي ٌٚرافهَّ  وإفزامٓؿ إـرامٓؿ، بسك يًقد مٚ ومْٓٚ

 مـ ٕقع ؾٔٓٚ قاؾَٜٚفـّب وٕحقهٚ أظٔٚدهؿ تًئؿ أن ًِقمافـّ ومـ تًٚػ،

 أمر ب٘مهٚل يٌتّقن ـم بف، ويرسون بذفؽ، يٍرحقن ؾ٘هنؿ إـرامٓؿ،

 .افبٚضؾ ديْٓؿ

ـَ  إِنَّ : }تًٚػ وؿٚل: أجوًٚ  الشالم صٔخ ؿٚل ِذي ُؿقا  افَّ ؿْ  َؾرَّ ُٓ ُٕقا  ِديَْ ٚ ـَ  َو

ٚ ًً َٔ َٝ  ِص ؿْ  َفْس ُٓ   ذِم  ِمْْ
ٍ
ء ًٚ، وـٕٚقا  ديْٓؿ ؾرؿقا  افٍُٚر أن ومًِقم{، َرْ  صًٔ

َٓ : }تًٚػ ؿٚل ـم ُٕقا  َو ق ُُ ـَ  َت ِذي ٚفَّ ُؿقا  ـَ رَّ ٍَ قا  َت ٍُ َِ : فْبٔف ؿٚل وؿد ،{َواْخَت

{ َٝ ؿْ  َفْس ُٓ   ذِم  ِمْْ
ٍ
ء  .إصٔٚء َجٔع ذم مْٓؿ تزؤه يَتيض وذفؽ{، َرْ
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 ؿقل ٕن إمر، ذفؽ ذم مْف ؾٓق أمقره بًض ذم ؽره تٚبع ومـ

 ٕن ٕقظل، مـ وهق ٕقظف، مـ أنٚ: أي (مْل وهذا هذا، مـ أنٚ): افَٚئؾ

ؿْ : }ؿقفف ذم ـم بٚفْقع، إٓ حدانيتَّ  ٓ افنخهغ ُٓ ُو ًْ ـْ  َب ًْض ِم  ،{َب

َٝ : »فًع ♠ وؿقفف  مـ فسٝ): افَٚئؾ وؿقل، شِمَْْؽ  َوَأنَٚ ِمِّْل َأنْ

 رشقفف أ برَّ  ؿد اهلل ـٚن وإذا ،أمقره َجٔع مـ متزٌئ  أنٚ: أي (رء ذم هذا

ًٚ  ـٚن حََٜٔ ☺ فِرشقل متٚبًًٚ  ـٚن ؾّـ أمقرهؿ، َجٔع مـ  متزئ

 هلؿ، مقاؾَتف بَدر ☺ فِرشقل خمٚفًٍٚ  ـٚن هلؿ مقاؾًَٚ  ـٚن ومـ ،فئِ ر  ــبَ ــتَ ـــَ 

 خٚفٍٝ أحدمهٚ صٚهبٝ ـِم وجف، ـؾ مـ ختٍِغافـّ افنخهغ ؾ٘ن

 .أخر

َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ـَ  َأُّي  ِذي قدَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ُٓ َٔ َٔٚءَ  َوافََّْهَٚرى اْف
 ،{َأْوفِ

ـَ  إَِػ  َترَ  افـؿ}: تًٚػ وؿٚل ِذي ْقا  افَّ َٛ  َؿْقًمٚ َتَقفَّ ُ  َؽِو ؿْ  اّللَّ ِٓ ْٔ َِ ؿْ  ُهؿْ  َمٚ َظ ُُ  ِمْْ

 َٓ ؿْ  َو ُٓ  دَمِدُ  َٓ : }ؿقفف إػ افٔٓقد، تقفقا  افذيـ ْٚؾَغافـّ بذفؽ ئًٛ ،{ِمْْ

ِمُْقنَ  َؿْقًمٚ ْٗ   ُي
ِ
َْٔقمِ  بِّٚللَّ ِخرِ  َواْف ْٔ ونَ  ا د  ـْ  ُيَقا َ  َحٚدَّ  َم  آخر إػ ،{ُشقَففُ َورَ  اّللَّ

ـَ  إِنَّ : }تًٚػ وؿٚل افسقرة، ِذي هِلِؿْ  َوَجَٚهُدوا َوَهَٚجُروا آَمُْقا  افَّ َْٖمَقا  بِ

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ   َشبِٔؾِ  ذِم  َوَأنْ
ِ
ـَ  اّللَّ ِذي وا آَوْوا َوافَّ ََٕكُ َؽ  َو

ؿْ  ُأوََلِ ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب
 َأْوفِ

ًْضٍ   .افسقرة آخر إػ ،{َب
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 مـ وبغ وإنهٚر، ٓٚجريـافـّ بغ قآةَ افـّ وتًٚػ شبحٕٚف ؾًَد

 مٚ هجر مـ ٓٚجرافـّو، افَٔٚمٜ يقم إػ وجٚهد وهٚجر بًدهؿ مـ آمـ

  .افَٔٚمٜ يقم إػ بٍٚق  واجلٓٚد ظْف، اهلل هنك

َم : }تًٚػ وؿٚل َّٕ ؿُ  إِ ُُ  ٔ
ُ  َوفِ ـَ  َوَرُشقُففُ  اّللَّ ِذي  وٕيٚئر أيتغ،{ آَمُْقا  َوافَّ

 افذيـ حًَٚ  ٗمْغافـّ بّقآة شبحٕٚف يٖمر افَرآن، مـ مقضع ؽر ذم هذا

 هنؿ،ويقاد وٓ افُٚؾريـ، يقافقن ٓ هٗٓء أن وَيز وجْده، حزبف هؿ

دةافـّو قآةافـّو  ذم خٚفٍٜافـّ فُـ بٚفَِٛ، متًَِٜ ـٕٚٝ وإن ،قا

 .ومبٚيْتٓؿ افُٚؾريـ مَٚضًٜ ظذ أظقن افيٚهر

ًٜ  تُـ ل وإن- افيٚهر ذم منٚرـتٓؿو ًٚ  أو ذريً ًٚ  شبب  إػ بًٔداً  أو ؿريب

 وافـّبٚيْٜ، افـَّٚضًٜ مهِحٜ ؾٔٓٚ ؾِٔس -وافـّقادة افـّقآة مـ مٚ ٕقع

 ظِٔف وتدل افىبًٜٔ، تقجبف ـم افـّقاصِٜ، مـ مٚ ٕقع إػ تدظق أهنٚ مع

 ترك ظذ أيٚت، هبذه يستدفقن ╚ افسِػ ـٚن وهلذا افًٚدة،

 .افقٓيٚت ذم هبؿ آشتًٕٜٚ

 ؿِٝ: ؿٚل    مقشك أيب ظـ صحٔح ب٘شْٚد أمحد المٚم ؾروى

ًٚ  يل إن:    فًّر ًٚ  ـٚتب ٕٔ  شًّٝ أمٚ ،؟اهلل ؿٚتِؽ فؽ مٚ: ؿٚل ،ٕكا

َٚ َيٚ: }يَقل اهلل ـَ  َأُّي  ِذي قدَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ُٓ َٔ َٔٚءَ  َوافََّْهَٚرى اْف
 أٓ ،{َأْوفِ

ًٚ، اختذت  ٓ: ؿٚل ديْف، وفف ـتٚبتف يل إن: ٗمْغافـّ أمر يٚ: ؿِٝ: ؿٚل حٍْٔ
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 أؿهٚهؿ إذ أدٕٔٓؿ وٓ اهلل، أذهلؿ إذ هؿأظز   وٓ اهلل، أهٚهنؿ إذ ٓؿأـرمُ 

 .اهلل

 وشْٜ ،☺ اهلل رشقل شْٜ جٚءت افُتٚب، مًْك ظِٔف دلَّ  وـم

 افتنبف وترك بّخٚفٍتٓؿ -ظِٔٓٚ افٍَٓٚء أَجع افتل- افراصديـ خٍِٚئف

 . هبؿ

: ☺ اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل    هريرة أيب ظـ افهحٔحغ، ؾٍل

قدَ  إِنَّ » ُٓ َٔ قنَ  ٓ َوافََّْهَٚرى اْف ٌُ قُهؿْ  َيْهُب ٍُ
 وذفؽ بّخٚفٍتٓؿ، أمر ،شَؾَخٚفِ

 إمر ـٚن إن ٕنف فِنٚرع، مَهقداً  أمراً  خمٚفٍتٓؿ جْس يُقن أن يَتيض

 تٌٔر ذم بّخٚفٍٜ إمر ـٚن وإن َهقد،افـّ حهؾ خٚفٍٜافـّ بجْس

 .خٚفٍٜافـّ مـ ؾٔف مٚ ٕجؾ ؾٓق ؾَط ًرافنَّ 

 وظذ ظِٜ، بًض أو أخرى، ظِٜ أو مٍردة، ظِٜ إمٚ: خٚفٍٜٚفـّؾ

 .افنٚرع مـ مىِقبٜ هبٚ، مٖمقراً  تُقن افتَديرات

ـَ : }تًٚػ وؿٚل ِذي ُدونَ  َٓ  َوافَّ َٓ ورَ  َيْن  افزور،": افوحٚك ؿٚل ،{افز 

 ـالم": افزور :ظْف وب٘شْٚده ب٘شْٚده، افنٔخ أبق رواه "ؼـغافـّ ظٔد

 ذـٓؿ، ظذ افؼك أهؾ يمفٗون ٓ": مرة ابـ ظـ وب٘شْٚده "،افؼك

 إيٚـؿ: "ظّر ؿٚل: ؿٚل يسٚر بـ ظىٚء ظـ وب٘شْٚده، "َيٚفىقهنؿ وٓ

 ".ـْٚئسٓؿ ذم ظٔدهؿ يقم ؼـغافـّ ظذ تدخِقا  وأن إظٚجؿ، ورضٕٜٚ
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: بًوٓؿ فَقل خمٚفًٍٚ  فٔس ،افٍُٚر أظٔٚد إٕف: افتٚبًغ هٗٓء وؿقل

 ،اخلْٚ جمٚفس إٕف: بًوٓؿ وفَقل ،اجلٚهِٜٔ ذم ـٚن صْؿ أو افؼك، إٕف

 يذـر هُذا، تٍسرهؿ ذم افسِػ ظٚدة ٕن ،افٌْٚء إٕف: بًوٓؿ وؿقل

 ظذ بف فْٔبف أو إفٔف، ستّعافـّ حلٚجٜ سّك،افـّ أنقاع مـ ٕقظًٚ  افرجؾ

 .اجلْس

 ييٓر حتك ه،ّقافـّ ـحسافـّ هق: افزور أن افتٚبًغ تٍسر ووجف

 حسْف ييٓر بم تٚرة: افسِػ ؾرسه وهلذا ،احلََٜٔ ذم ظِٔف هق مٚ بخالف

 وافٌْٚء فِنبٜٓ، حسْف ييٓر وٕحقه افؼك ؾ٘ن ،فنٓقة أو فنبٜٓ،

 .فِنٓقة حسْف ييٓر وٕحقه

 ٓ إذ بٚضِٜ، وهل وافنٓقة، افنبٜٓ ؾجًّٝ ؼـغافـّ أظٔٚد وأمٚ

يـ ذم ؾٔٓٚ مًٍْٜ  ؾهٚرت ،فـؿإ ؾًٚؿبتٓٚ افًٚجِٜ افِذة مـ ؾٔٓٚ ومٚ ،افدِّ

 افذي صٓقدهٚ ترك مدح ؿد اهلل ـٚن وإذا ،حوقرهٚ: وصٓقدهٚ زورًا،

 مـ ذفؽ ظذ يزيد بم قاؾَٜٚفـّب ؾُٔػ شمع، أو برؤيٜ احلوقر جمرد هق

 !صٓقده؟ جمرد ٓ افزور ظّؾ هق افذي افًّؾ

 افَبٚئح، هذه إػ أؾوٝ ؿد مٚ إٓ مقاؾَتٓؿ مـ ًِٕؿ ل فق ٚأنَّ  واظِؿ

 يقجٛ افؼيًٜ بٖصقل فْٚواشتدٓ ظِٔف افىبٚع واؾَٝ بم ظِّْٚ ُٚنفَ 

 أؾوٝ افتل ُْراتافـّ مـ رأجْٚ وؿد ؾُٔػ افذريًٜ، هذه ظـ افْٓل

 ؟!بٚفُِٜٔ الشالم ظـ اخلروج يقجٛ ؿد ِمٚ نٚهبٜ،افـّ إفٔٓٚ
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ًٚ، مًهٜٔ أو ـٍر إػ تٍيض نٚهبٜافـّ أن: هذا وَس  تٍيض أو ؽٚفب

 .حمرمًٚ  ـٚن ذفؽ إػ أؾٙ ومٚ اجلِّٜ، ذم إفٔٓم

 ؼـغافـّ منٚهبٜ ظـ افْٓل ذم إدفٜ مـ جٚء مٚ بًض ؾٓذا

: وهق ،ٕجِف افُالم شٔؼ افذي فِرس تْبف مـ اهلل رحؿ وفُـ وافٍُٚر،

 ومقآة مقدة ٕقع تقرث ٕهنٚ ظْٓٚ لهُن  إٕم افيٚهر اهلدي ذم نٚهبٜافـّ أن

 حتريّٓٚ ذم افسبٛ هق وهذا مًهٜٔ، أو ـٍر إػ أجوًٚ  وتٍيض افبٚضـ، ذم

 أو افْٚس مـ ـثر ؾٔف وؿع مٚ وتبغَّ  ذفؽ ظِّٝ ؾ٘ذا ،ظْٓٚ وافْٓل

 إمقر هذه ظـ هنل إٕم افتل ؼـغ،افـّو افٍُٚر مقآة مـ أـثرهؿ

 ًٚ  وتقشىقا  حذور،افـّ ٍٕس ذم وؿًقا  أهنؿ فؽ تبغ ؾٔٓٚ افقؿقع مـ خقؾ

ء إػ اهلٚدي واهلل ،ُِٜٓافـّ مٍٚزة  .افكاط شقا
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 ؾهؾ

 صٔخ أوٓد ظذ افـّسِّغ بًض أوردهٚ إيرادات ظـ جقابٚت ذـر ذم

ٚب ظبد بـ حمّد الشالم  ظْٓؿ وظٍٚ تًٚػ اهلل رمحٓؿ افقهَّ

يـ هذا دخؾ رجؾ ذم ؿقفُؿ مٚ: ذفؽ ؾّـ  ٓ وفُـ وأحبف، افدِّ

 مٚ وفُـ مسِؿ أنٚ: ؿٚل أو يٍُرهؿ، ول ظٚداهؿ أو ؼـغ،افـّ يًٚدي

ٍِّ أُ  درؿْ أ  هذا دخؾ ورجؾ مًْٚهٚ؟ يًرؾقا  ل وفق اهلل، إٓ إل ٓ أهؾ رـ

يـ  وٓ ترض ٓ أهنٚ وأظِؿ افَبٚب أتًرض ٓ: يَقل وفُـ وأحبف، افدِّ

 ؟أتًرضٓٚ ٓ وفُـ تٍْع

 بف ودان افتقحٔد ظرف إذا إٓ مسِمً  يُقن ٓ افرجؾ أن: اجلقاب

 ظْف هنك ؾٔم وأضٚظف بف، أخز ؾٔم ☺ افرشقل قوصدَّ  بّقجبف، وظّؾ

 .بف جٚء وبم بف وآمـ بف، وأمر

 ٓ: ؿٚل أو يٍُرهؿ، ول ظٚداهؿ أو ؼـغافـّ أظٚدي ٓ :ؿٚل ؾّـ

 اهلل، ديـ وظٚدوا وافؼك، افٍُر ؾًِقا  وفق اهلل، إٓ إل ٓ أهؾ أتًرض

 اهلل ؿٚل ِمـ هق بؾ مسًِم، يُقن ٓ ؾٓذا افَبٚب، أتًرض ٓ: ؿٚل أو

قُفقنَ : }ؾٔٓؿ َُ ـُ  َوَي ِم ْٗ ًْضٍ  ُٕ رُ  بَِب ٍُ ُْ َٕ ًْضٍ  َو  َبْغَ  َيتَِّخُذوا َأنْ  َوُيِريُدونَ  بَِب

ِٚؾُرونَ  ُهؿُ  ُأوََلَِؽ *  َشبِٔاًل  َذفَِؽ  َُ ٚ اْف ًَّ ٚ َح َٕ ـَ  َوَأْظَتْد ِٚؾِري َُ ِْ
ًْٔٚ َظَذاًبٚ فِ ِٓ  {. ُم

 وتٍُرهؿ، ومْٚبذهتؿ ؼـغافـّ مًٚداة أوجٛ وتًٚػ شبحٕٚف واهلل

ِمُْقنَ  َؿْقًمٚ دَمِدُ  َٓ : }ؾَٚل ْٗ   ُي
ِ
َْٔقمِ  بِّٚللَّ ِخرِ  َواْف ْٔ ونَ  ا د  ـْ  ُيَقا َ  َحٚدَّ  َم  اّللَّ
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ُٕقا  َوَفقْ  َوَرُشقَففُ  ٚ هَنُؿْ  َأوْ  َأبََْْٚءُهؿْ  َأوْ  آَبَٚءُهؿْ  ـَ  وؿٚل ،{َظِنَرهَتُؿْ  َأوْ  إِْخَقا

ـْ : }تًٚػ ُؿْ  َوَم ؿْ  َيَتَقهلَّ ُُ َّٕفُ  ِمْْ ِ٘ ؿْ  َؾ ُٓ َ  إِنَّ  ِمْْ ْقمَ  َُّيِْدي َٓ  اّللَّ ََ  ،{غَ ٚفـّافيَّ  اْف

َٚ َيٚ: }تًٚػ وؿٚل ـَ  َأُّي  ِذي ي َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ؿْ  َظُدوِّ ـُ َٔٚءَ  َوَظُدوَّ
قنَ  َأْوفِ َُ ِْ  ُت

ؿْ  ِٓ ْٔ ةِ ٚفـّبِ  إَِف ُروا َوَؿدْ  َقدَّ ٍَ ؿْ  بَِم  ـَ ـُ ُشقَل  َُيِْرُجقنَ  احْلَؼِّ  ـَ مِ  َجَٚء  أيٚت ،{افرَّ

 ظبد بـ حمّد افنٔخ بـ حسغ افنٔخ جقاب مـ َؾُٕ ، أظِؿ واهلل

ٚب  .اهلل ظبد وأخٔف افقهَّ

 مـ هل هؾ ًٚداة،افـّو قآةافـّ ذم ؿقفُؿ مٚ: أخرى أجقبٜ وذم

 فقازمٓٚ؟ مـ أو اهلل، إٓ إل ٓ مًْك

 اؾسض اهلل أن يًِؿ أن سِؿافـّ ُٛ ْس َح  أظِؿ، اهلل: يَٚل أن: اجلقاب

 ٗمْغافـّ حمبٜ ظِٔف وأوجٛ مقآهتؿ، وظدم ؼـغ،افـّ ظداوة ظِٔف

 يقاد ظّـ اليمن وٍٕك ،اليمن ذوط مـ ذفؽ أن وأخز ومقآهتؿ،

 أو إخقاهنؿ أو أبْٚءهؿ أو آبٚءهؿ ـٕٚقا  وفق ورشقفف، اهلل دحٚ مـ

 ؾِؿ ،فقازمٓٚ مـ أو اهلل إٓ إل ٓ مًْك مـ ذفؽ ـقن وأمٚ ظنرهتؿ،

 ذفؽ ؾرض اهلل أن بًّرؾٜ ـٍِْٚ وإٕم ذفؽ، ظـ بٚفبحٞ اهلل يٍُِْٚ

 .ؾٔف صؽ ٓ افذي واحلتؿ افٍرض ؾٓذا ،بف افًّؾ وأوجٛ وأوجبف،

 وزيٚدة حسـ ؾٓق ٓزمٓٚ، مـ أو مًْٚهٚ مـ ذفؽ أن ظرف ومـ

َِّ يُ  ؾِؿ يًرف ل ومـ خر،  ذفؽ ذم اجلدال ـٚن إذا شٔم ٓ بًّرؾتف، ػُ

 ٗمْغافـّ بغ ؾرؿٜ ووؿقع واختالف، ذ إػ يٍيض ِمٚ ؾٔف ْٚزظٜافـّو
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 ؼـغ،افـّ وظٚدوا اهلل، ذم وجٚهدوا اليمن، بقاجبٚت ؿٚمقا  افذيـ

 أن ظذ يل طٓر مٚ وهذا متًغ، ذفؽ ذظ تؾٚفسُق سِّغ،افـّ ووافقا 

 .اظِؿ واهلل ،ًْكافـّ جٜٓ مـ ؿريٛ آختالف

 ؼـغ،افـّو افٍُٚر مَٚضًٜ وجقب ظذ افدافٜ إدفٜ بًض ؾٓذا

 .إوػ سٖخٜافـّ وهل
  

  :مرتداً  افـّسِؿ هبٚ يهر افتل إصٔٚء: وهل افثٕٜٚٔ افـّسٖخٜ وأمٚ

 خمِقؿٚتف، مـ ٕداً  هلل جيًؾ أن وهق ،تًٚػ بٚهلل افؼك: ؾٖحدهٚ

 ظذ يتقـؾ ـم ظِٔف يتقـؾ أو اهلل، َيٚف ـم وَيٚؾف اهلل، يدظق ـم يدظقه

ًٚ  فف يكف أو اهلل،  .اهلل ظبٚدة مـ صٔئ

 افِٔؾ، وؿٚم افْٓٚر صٚم وإن الشالم، مـ وخرَج  ـٍرَ  ذفؽ ؾًؾ ؾ٘ذا

َْٕسٚنَ  َمسَّ  َوإَِذا: }تًٚػ ؿقفف ذفؽ ظذ وافدفٔؾ فُ  َدَظٚ ُض   اْلِ ْٔفِ  ُمًِْٔبٚ َربَّ  إَِف

َففُ  إَِذا ُثؿَّ  ًٜ  َخقَّ َّ ًْ
ٚنَ  َمٚ َِٕزَ  ِمْْفُ  ِٕ ْٔفِ  َيْدُظق ـَ ـْ  إَِف َؾ  َؿْبُؾ  ِم ًَ   َوَج

ِ
َّ
ِ
 َأنَْداًدا ّلل

ُِٔوؾَّ 
ـْ  فِ ِِفِ  َظ ِركَ  مَتَتَّعْ  ُؿْؾ  َشبِٔ ٍْ ُُ ِِٔاًل  بِ ََّٕؽ  َؿ ـْ  إِ رِ  َأْصَحِٚب  ِم  وؿقفف ،{افَّْٚ

ـْ : }تًٚػ   َمعَ  َيْدعُ  َوَم
ِ
ً  اّللَّ َم  بِفِ  َففُ  ُبْرَهٚنَ  َٓ  آَخرَ  لِِإَ َّٕ ِ٘ فِ  ِظْْدَ  ِحَسُٚبفُ  َؾ َّٕفُ  َربِّ  إِ

ُِِح  َٓ  ٍْ ِٚؾُرونَ  ُي َُ  مع أذك مـ أن ظذ افدافٜ أيٚت مـ ذفؽ وؽر ،{اْف

ًٚ  ظبٚدتف ذم تًٚػ اهلل  الشالم مـ وخرج ـٍر ؾَد خِقؿغافـّ مـ خمِقؿ
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قا  َوَفقْ : }تًٚػ ؿٚل ـم أظمفف، وحبىٝ ـُ ؿْ  حَلَبِطَ  َأْذَ ُٓ ُٕقا  َمٚ َظْْ ٚ  ـَ

ُِقنَ  َّ ًْ  {.َي

 ؿقفف وافدفٔؾ ،ديْٓؿ ظذ فِّؼـغ قاؾَٜافـّو افىٚظٜ إطٓٚر: افثٚين

ـَ  إِنَّ } :تًٚػ ِذي وا افَّ ـْ  َأْدَبِٚرِهؿْ  َظَذ  اْرَتد  دِ  ِم ًْ َ  َمٚ َب َْٔىٚنُ  اهْلَُدى هَلُؿُ  َتَبغَّ  افنَّ

َل  ُؿْ  َذفَِؽ *  هَلُؿْ  َوَأْمَذ  هَلُؿْ  َشقَّ َٖهنَّ ـَ  َؿُٚفقا  بِ ِذي َِّ
ِرُهقا  فِ َل  َمٚ ـَ ُ  َٕزَّ  اّللَّ

ؿْ  ُُ ًُ ًْضِ  ذِم  َشُْىِٔ َْمرِ  َب ْٕ ُ  ا َِؿُ  َواّللَّ ًْ َرُهؿْ  َي ا َْٔػ *  إَِْسَ َُ ؿُ  إَِذا َؾ ُٓ ْت  َتَقؾَّ

ُٜ افـّ َُ ُبقنَ  اَلِئ ؿْ  َيرْضِ ُٓ ُؿُ  َذفَِؽ *  َوَأْدَبَٚرُهؿْ  ُوُجقَه َٖهنَّ قا  بِ ًُ َب َ  َأْشَخطَ  َمٚ اتَّ  اّللَّ

ِرُهقا  ـَ َٕفُ  َو َْٖحَبطَ  ِرْضَقا  {.َأْظَمهَلُؿْ  َؾ

 ظبد بـ حمّد افنٔخ بـ اهلل ظبد افنٔخ بـ شِٔمن افٍَٔف وذـر

ًٚ  اهلل، ـتٚب مـ آيٜ ظؼيـ سٖخٜافـّ هذه ذم افقهٚب  رشقل ظـ وحديث

 قاؾَٜافـّو افىٚظٜ أطٓر إذا سِؿافـّ أن ظذ هبٚ اشتدل ،☺ اهلل

 الشالم، مـ خٚرجًٚ  مرتداً  بذفؽ يُقن إٕف إـراه، ؽر مـ فِّؼـغ

 ٓ ذفؽ ؾ٘ن اخلّسٜ، إرـٚن ويًٍؾ اهلل، إٓ إل ٓ أن ينٓد ـٚن وإن

 . يًٍْف

 ـالمف ذم ،احلٍْٜٔٔ افدظقة هذه إمٚم ذـقر،افـّ الشالم صٔخ وؿٚل

 ذم ظِٔف أصٚر مـ أضٚع إذا سِؿافـّ أن افثٕٜٚٔ،: افزمر شقرة آخر ظذ

 ☺ افَّْبل مـ يريدوا ل ؾ٘هنؿ ،اليمن يًتَد بٚضْف ـٚن وفق ـٍر، افيٚهر

 .ظَٔدتف تٌٔر
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 قاؾَٜافـّ إطٓٚر ذم الشالم إػ يْتسٛ ِمـ وؿقظف يُثر فِـَم  بٔٚن ؾٍٔف

ًٚ، ؿِبف ـٚن إذا يٍُر ٓ أنف وييـ مْٓؿ، خقؾٚ فِّؼـغ : ؿٚل أن إػ ـٚره

 ؾ٘ن خٚصٜ، افَِٛ ظَٔدة هق فٔس سِؿافـّ بف يٍُر افذي أن :افثٚفثٜ

 بؾ تَدم، ـم ظَٔدتف، تٌٔر ☺ مْف يريدوا ل اهلل ذـرهؿ افذيـ هٗٓء

 أهِف، أو بِده أو مٚفف ٕجؾ بّقاؾَتٓؿ، إفٔف أصٚر مـ سِؿافـّ أضٚع إذا

 .أـره مـ إٓ ـٚؾر، ؾٓذا ويبٌوٓؿ ـٍرهؿ يًرف ـقٕف مع

 وهق افُالم، فرس تْبف مـ اهلل رحؿ وفُـ:  ؒ ؿٚل أن إػ

 رء ذم يقاؾَٓؿ سِؿافـّ ـقن مـ أيٚت هذه ؾٔف ٕزفٝ افذي ًْكافـّ

 افذي هق هذا ؾ٘نَّ  ذفؽ، بخالف افَِٛ ـقن مع افيٚهر، ديْٓؿ مـ

ًٚ، ؾٓمً  ؾٚؾّٓف ،☺ افَّْبل مـ أرادوا ًٚ  تًرف فًِؽ حسْ  ديـ مـ صٔئ

 .ظْده بٚفًداوة وؿقمف أبٚه بٚدأ افذي ،♠ إبراهٔؿ

ُّ  افًئّٜ سٖخٜافـّ: افتٚشًٜ: افُٓػ شقرة ذم وؿٚل  ظذ َُِٜ ْن افـ

ًٚ  ـقٕف مع بِسٕٚف واؾَٓؿ إذا أنف ،افْٚس أـثر  دقاؾَتٓؿ، ـٚرهًٚ  حًَٚ  مٗمْ

 هبذه، اجلٓؾ أـثر ومٚ ،اثْغ إهلغ واختذ اهلل، إٓ إل ٓ ؿقفف ذم ـذب ؾَد

 .ؿبِٓٚ وافتل

 مـ أراد ؾٔم احلٚـؿ مقاؾَٜ أظْل ،مْٓؿ يهدر فق أنف: افًٚذة

 . افٍُر: وافنىط ،{َصَىًىٚ: }ؿقفف ؾٓق فذفؽ، ـراهتٓؿ مع طٚهرهؿ،
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 ذم شتٖيت أحقال فف فِّؼـغ وافىٚظٜ قاؾَٜافـّ إطٓٚر أن واظِؿ

 . تًٚػ اهلل صٚء إن افثٚفثٜ سٖخٜافـّ

 وافدفٔؾ ؼـغ،افـّ مقآة :مرتداً  بف سِؿافـّ يهر ِمٚ افثٚفٞ إمر

َٚ َيٚ: }تًٚػ ؿقفف ـَ  َأُّي  ِذي قدَ  َتتَِّخُذوا َٓ  آَمُْقا  افَّ ُٓ َٔ َٔٚءَ  َوافََّْهَٚرى اْف
 َأْوفِ

ؿْ  ُٓ ُو ًْ َٔٚءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب ُؿْ  َوَم ؿْ  َيَتَقهلَّ ُُ َّٕفُ  ِمْْ ِ٘ ؿْ  َؾ ُٓ َ  إِنَّ  ِمْْ ْقمَ  َُّيِْدي َٓ  اّللَّ ََ  اْف

ِمُْقنَ افـّ َيتَِّخذِ  َٓ : }تًٚػ وؿقفف ،{غَ ٚفـّافيَّ  ـَ  ْٗ ِٚؾِري َُ َٔٚءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ  ُدونِ  ِم

ِمِْغَ افـّ ـْ  ْٗ ْؾ  َوَم ًَ ٍْ َْٔس  َذفَِؽ  َي َِ ـَ  َؾ   ِم
ِ
  ذِم  اّللَّ

ٍ
ء  {.َرْ

 مْٓؿ، ؾٓق وافْهٚرى افٔٓقد تقػ مـ أن: إوػ أيٜ ذم ؾذـر

 ابـ الشالم صٔخ مًْٚه ذـر ،مثِٓؿ ـٚؾر ؾٓق تقٓهؿ مـ أن وطٚهرهٚ

 .تًٚػ  ؒ تّٜٔٔ

ـْ : }ؿقفف ظْد ظتبٜ بـ اهلل ظبد ؿقل وتَدم ُؿْ  َوَم ؿْ  َيَتَقهلَّ ُُ َّٕفُ  ِمْْ ِ٘  َؾ

ؿْ  ُٓ ًٚ  يُقن أن ـؿدأح فٔتؼ ،{ِمْْ ًٚ  أو ُّيقدي ٕٔ  .ينًر ٓ وهق ٕكا

َْٔس : }تًٚػ ؿقفف ذم جرير ابـ وؿٚل َِ ـَ  َؾ   ِم
ِ
  ذِم  اّللَّ

ٍ
ء  ؾَد: يًْل{ َرْ

 . ديْف ظـ ٓرتداده مْف، اهلل وبرئ اهلل، مـ برئ

َّٓ : }ؿقفف وأمٚ قا  َأنْ  إِ َُ ؿْ  َتتَّ ُٓ ٚةً  ِمْْ ََ َّٓ : }ـَقفف ؾٓل ،{ُت ـْ  إِ ِرهَ  َم ـْ  ،{ُأ

 . تًٚػ اهلل صٚء إن ذفؽ بٔٚن وشٖٔيت

 ؽر مـ ذـٓؿ جمٚفس ذم ؼـغافـّ ظْد اجلِقس: افرابع إمر

َل  َوَؿدْ : }تًٚػ ؿقفف وافدفٔؾ إُٕٚر، ؿْ  َٕزَّ ُُ ْٔ َِ َتِٚب  ذِم  َظ
ُِ ُتؿْ  إَِذا َأنْ  اْف ًْ

ِّ  َش
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  آَيِٚت 
ِ
رُ  اّللَّ ٍَ ُْ َزأُ  هِبَٚ ُي ْٓ ُدوا َؾاَل  هِبَٚ َوُيْسَت ًُ َْ ؿْ  َت ُٓ ًَ   ذِم  ََيُقُضقا  َحتَّك َم

ٍٞ  َحِدي

هِ  ؿْ  َؽْرِ ُُ َّٕ ؿْ  إًِذا إِ ُٓ ُِ َ  إِنَّ  ِمْث غَ افـّ َجِٚمعُ  اّللَّ
َِ ـَ  َِْٚؾ ِٚؾِري َُ َّْؿَ  ذِم  َواْف َٓ ٚ َج ًً  {.ََجِٔ

 وظـ أيٜ هذه ظـ شئِقا  فـمَّ  تًٚػ اهلل رمحٓؿ افنٔخ آل أجقبٜ وذم

ـْ : »☺ ؿقفف كَ افـّ َجَٚمعَ  َم ـَ  ْؼِ َّٕفُ  مًف وشُ ِ٘ فُ  َؾ ُِ  أن اجلقاب: ؿٚفقا ، شمْث

 ويستٓزأ  هبٚ يٍُر اهلل آيٚت شّع إذا افرجؾ أن وهق طٚهرهٚ، ظذ أيٜ

 وٓ إـراه ؽر مـ اهلل، بآجٚت ستٓزئغافـّ افُٚؾريـ ظْد ؾجِس هبٚ،

 وإن مثِٓؿ، ـٚؾر ؾٓق ؽره، حديٞ ذم َيقضقا  حتك ظْٓؿ ؿٔٚم وٓ إُٕٚر

 .ـٍر بٚفٍُر وافرض بٚفٍُر، افرض يتوّـ ذفؽ ٕن ؾًِٓؿ، يًٍؾ ل

 ـٍٚظِف، بٚفذٕٛ افرايض أن ظذ افًِمء اشتدل وٕحقهٚ، أيٜ وهبذه

 ؿد وهق بٚفيٚهر، احلُؿ ٕن مْف، يَبؾ ل بَِبف ذفؽ يُره أنف أدظك ؾ٘ن

 .ـٚؾراً  ؾُٔقن افٍُر، أطٓر

 مْٓؿ يَبؾ ل ذفؽ، ـرهقا  أهنؿ أنٚس ظكدَّ او افردة، وؿًٝ فـمَّ  وهلذا

 .بِسٕٚف أنُر مـ إٓ مرتديـ، ـِٓؿ جًِقهؿ بؾ ذفؽ افهحٚبٜ

ـْ : )احلديٞ ذم ؿقفف وـذفؽ كَ افـّ َجَٚمعَ  َم ـَ  ْؼِ َّٕفُ  مًف وشُ ِ٘ فُ  َؾ ُِ ( مْث

 ذم ؼـغافـّ مع ويُقن الشالم، يدظل افذي أن وهق: طٚهره ظذ

 ؾٓق مْٓؿ، ؼـقنافـّ هُ د  ًُ يَ  بحٔٞ مًٓؿ ْزلافـّو وافْكة، آجتمع

 يتقػ وٓ ديْف، يٓريُ  ـٚن إن إٓ الشالم، ظكدَّ ا وإن مثِٓؿ ـٚؾر

 .ـها. ؼـغافـّ
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َٝ ! جمٚظٜ يٚ: وؾٔف دجٚظٜ، خٚفد خمٚضبٜ ويٖيت: ؿِٝ  مٚ افٔقم ترـ

راً  ظْف وشُقتؽ بافُذا هذا بٖمر رضٚك وـٚن أمس، ظِٔف ـْٝ  ،فف إؿرا

 . آخره إػ

 ؾهْع ؼـغ،افـّ ببالد بْك مـ: ظّر بـ اهلل ظبد ؿقل وتَدم

 . افَٔٚمٜ يقم مًٓؿ ُحؼ يّقت، حتك هبؿ وتنبف ومٓرجٚهنؿ، ٕروزهؿ

ـْ : }تًٚػ وؿٚل ُِ ـْ  َوَف َح  َم رِ  َذَ ٍْ ُُ ؿْ  َصْدًرا بِْٚف
ِٓ ْٔ َِ ًَ ٌٛ  َؾ ـَ  َؽَو   ِم

ِ
 اّللَّ

ُؿُ  َذفَِؽ *  َظئِؿٌ  َظَذاٌب  َوهَلُؿْ  َٖهنَّ َٔٚةَ  اْشَتَحب قا  بِ َٔٚ احْلَ ْٕ ِخَرةِ  َظَذ  افد  ْٔ  َوَأنَّ  ا

 َ ْقمَ  َُّيِْدي َٓ  اّللَّ ََ ـَ  اْف ِٚؾِري َُ  {.اْف

 ظذ وافدفٔؾ ،برشقفف أو بُتٚبف أو بٚهلل آشتٓزاء: اخلٚمس إمر

  ُؿْؾ : }تًٚػ ؿقفف ذفؽ
ِ
ُْْتؿْ  َوَرُشقفِفِ  َوآَيٚتِفِ  َأبِّٚللَّ ِزُئقنَ  ـُ ْٓ َتِذُروا َٓ *  َتْسَت ًْ  َت

ْرُتؿْ  َؿدْ  ٍَ دَ  ـَ ًْ ؿْ  َب ُُ
ُػ  إِنْ  إِيَمِٕ ًْ ـْ  َٕ ٍٜ  َظ ٍَ ؿْ  َضِٚئ ُُ ْب  ِمْْ ذِّ ًَ ُٕ  ًٜ ٍَ ُؿْ  َضِٚئ َٖهنَّ ُٕقا  بِ ٚ  ـَ

ِرِمغَ   {.جُمْ

ء أن واظِؿ  :ٕقظغ ظذ آشتٓزا

 مٚ): ؿقهلؿ وهق ؾٔف، أيٜ ٕزفٝ ـٚفذي افكيح؛ آشتٓزاء: أحدمهٚ

ئْٚ مثؾ رأجْٚ ًٚ، أرؽٛ هٗٓء ؿرا  ظْد أجبـ وٓ أخسْٚ، أـذب وٓ بىقٕ

 هذا ديُْؿ: بًوٓؿ ـَقل ستٓزئغ،افـّ أؿقال مـ ذفؽ وٕحق (،افَِٚء

 أمريـ رأى إذا- أخر وؿقل ،حرق ديُْؿ :أخر وؿقل ،حٚمض ديـ

 بدل بٚفُٚف ،افديؽ أهؾ جٚءـؿ :-ُْرافـّ ظـ افْٚهغ أو ًروفٚفـّب
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 ،افالم بسُقن افىِبٜ هٗٓء: -افًِؿ ضِبٜ رأى إذا- أخر وؿقل افْقن،

 ٕزفٝ افذيـ ؿقل مـ أظيؿ هق ِمٚ ،بٍُِٜ إٓ ُيل ٓ ِمٚ ذفؽ، أصبف ومٚ

 .أيٜ ؾٔٓؿ

 افرمز مثؾ فف، شٚحؾ ٓ افذي افبحر وهق افكيح؛ ؽر: افثٚين افْقع

 اهلل ـتٚب تالوة ظْد بٚفٔد وافٌّز افنٍٜ، ومد ،افِسٚن وإخراج بٚفًغ،

 . ُْرافـّ ظـ وافْٓل ًروفٚفـّب إمر ظْد أو ،☺ رشقفف شْٜ أو

 اهلل، إػ افدظقة ظْد وافٌوٛ افُراهٜ طٓقر: افسٚدس إمر

 ذفؽ ظذ وافدفٔؾ ُْر،افـّ ظـ وافْٓل ًروفٚفـّب وإمر آيٚتف، وتالوة

ؿْ  ُتْتَذ  َوإَِذا: }تًٚػ اهلل ؿقل ِٓ ْٔ َِ ٍَِّْٔٚت  آَيُٚتَْٚ َظ ِرُف  َب ًْ ـَ  ُوُجقهِ  ذِم  َت ِذي  افَّ

ُروا ٍَ رَ افـّ ـَ َُ ُٚدونَ  ْْ َُ ـَ  َيْسُىقنَ  َي ِذي ُِقنَ  بِٚفَّ ؿْ  َيْت ِٓ ْٔ َِ ؿْ  ُؿْؾ  آَيٚتَِْٚ َظ ُُ ُئ نَبِّ ُٖ  َأَؾ

ـْ  بَِؼر  ؿُ  ِم ُُ
رُ  َذفِ ُ  َوَظَدَهٚ افَّْٚ ـَ  اّللَّ ِذي ُروا افَّ ٍَ  ـٍر ؾذـر ،{ِهرُ افـّ َوبِْئَس  ـَ

 .وآخرهٚ أيٜ أول ذم افهْػ هذا

 واحلُّٜ، افُتٚب مـ رشقفف ظذ اهلل أنزل مٚ ـراهٜ: افسٚبع إمر

ُؿْ : }تًٚػ اهلل ؿقل وافدفٔؾ َٖهنَّ ِرُهقا  بِ ُ  َأنَْزَل  َمٚ ـَ َْٖحَبطَ  اّللَّ  {.َأْظَمهَلُؿْ  َؾ

 وإحٚديٞ، افَرآن آيٚت ظِٔف دفٝ بم الؿرار ظدم: افثٚمـ إمر

ِٚدُل  َمٚ: }تًٚػ اهلل ؿقفف ذفؽ ظذ وافدفٔؾ ذفؽ، ذم جٚدفٜافـّو  ذِم  جُيَ

  آَيِٚت 
ِ
َّٓ  اّللَّ ـَ  إِ ِذي ُروا افَّ ٍَ ُرْركَ  َؾاَل  ـَ ٌْ ؿْ  َي ُٓ ُب  ِ ََ  {.اْفباَِلدِ  ذِم  َت
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ًٚ  أو بًوٓٚ، أو آيٜ وفق اهلل، ـتٚب مـ رء جحد: افتٚشع إمر  صٔئ

ـَ  إِنَّ : }تًٚػ اهلل ؿقل ذفؽ ظذ وافدفٔؾ ،☺ افَّْبل ظـ جٚء ِمٚ ِذي  افَّ

ُرونَ  ٍُ ُْ   َي
ِ
فِ  بِّٚللَّ
ِِ ُؿقا  َأنْ  َوُيِريُدونَ  َوُرُش رِّ ٍَ   َبْغَ  ُي

ِ
فِ  اّللَّ
ِِ قُفقنَ  َوُرُش َُ ـُ  َوَي ِم ْٗ ُٕ 

ًْضٍ  رُ  بَِب ٍُ ُْ َٕ ًْضٍ  َو  ُهؿُ  ُأوََلَِؽ *  َشبِٔاًل  َذفَِؽ  َبْغَ  َيتَِّخُذوا َأنْ  َوُيِريُدونَ  بَِب

ِٚؾُرونَ  َُ ٚ اْف ًَّ ٚ َح َٕ ـَ  َوَأْظَتْد ِٚؾِري َُ ِْ
ًْٔٚ َظَذاًبٚ فِ ِٓ  افذي مـ أخص وهذا ،{ُم

 .ؿبِف

ِ   ظـ الظراض: افًٚذ إمر  ،ذفؽ ظـ وافٌٍِٜ اهلل ديـ ؿتً

ـَ : }تًٚػ اهلل ؿقل وافدفٔؾ ِذي ُروا َوافَّ ٍَ ِرُضقنَ  ُأنِْذُروا َظمَّ  ـَ ًْ  {.ُم

يـ إؿٚمٜ ـراهٜ: ظؼ احلٚدي إمر  ظذ وافدفٔؾ ،ظِٔف وآجتمع افدِّ

عَ : }تًٚػ اهلل ؿقل ذفؽ ؿْ  َذَ ُُ ـَ  َف ـِ  ِم ي ِذي ُٕقًحٚ بِفِ  َوصَّ  َمٚ افدِّ  َوافَّ

َْْٚٔ َْٔؽ  َأْوَح َْْٔٚ َوَمٚ إَِف ِهٔؿَ  بِفِ  َوصَّ قا  َأنْ  َوِظَٔسك َوُمقَشك إِْبَرا ُّ ـَ  َأِؿٔ ي َٓ  افدِّ  َو

ُؿقا  رَّ ٍَ ُزَ  ِؾٔفِ  َتَت غَ افـّ َظَذ  ـَ
ـِ ْٔفِ  َتْدُظقُهؿْ  َمٚ ْؼِ ُ  إَِف َتبِل اّللَّ ْٔفِ  جَيْ ـْ  إَِف  َيَنٚءُ  َم

ْٔفِ  َوَُّيِْدي ـْ  إَِف ُٛ  َم يـ إؿٚمٜ يُره ٓ أنف ؾذـر ،{ُئِْ  وؿد مؼك، إٓ افدِّ

 .ـٚؾر ؾٓق بٚهلل أذك مـ أن تبغ

 وافدفٔؾ ،بّقجبف وافًّؾ وتًِّٔف تًِّف ،افسحر: ظؼ افثٚين إمر

َِِّمنِ  َوَمٚ: }تًٚػ ؿقفف ذفؽ ظذ ًَ ـْ  ُي َٓ  َحتَّك َأَحدٍ  ِم ق َُ َم  َي َّٕ ـُ  إِ ْح َٕ  ٌٜ  َؾاَل  ِؾْتَْ

رْ  ٍُ ُْ  {.َت
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: تًٚػ ؿقفف ذفؽ ظذ وافدفٔؾ افبًٞ، إُٕٚر: ظؼ افثٚفٞ إمر

ْٛ  َوإِنْ } َج ًْ ٌٛ  َت َج ًَ َّْٚ َأإَِذا َؿْقهُلُؿْ  َؾ ًبٚ ـُ ٚ ُتَرا َّٕ ل َأإِ
ٍِ ٍؼ  َف ِْ  ُأوََلَِؽ  َجِديدٍ  َخ

ـَ  ِذي ُروا افَّ ٍَ ِؿْ  ـَ َؽ  بَِرهبِّ
َْؽاَلُل  َوُأوََلِ ْٕ ؿْ  ذِم  ا ِٓ رِ  َأْصَحُٚب  َوُأوََلَِؽ  َأْظَِْٚؿ  افَّْٚ

ٚ ُهؿْ  َٓ  {.َخٚفُِدونَ  ِؾٔ

 ،☺ رشقفف وشْٜ اهلل ـتٚب ؽر إػ افتحٚـؿ: ظؼ افرابع إمر

 اجلٓٚٓت مـ بف ُيُّقن اجلٚهِٜٔ أهؾ ـٚن ـم: ـثر ابـ ؿٚل

 ظـ ٖخقذةافـّ افسٔٚشٚت مـ افتتٚر بف ُيُؿ وـم وافوالٓت،

ًٚ  هلؿ وضع افذي جُْزخٚن، ئع مـ اؿتبسٓٚ أحُٚم مـ جمّقظًٚ  ـتٚب  ذا

 . وافسْٜ بٚفُتٚب احلُؿ ظذ يَدمقٕف ذظًٚ  بْٔف ذم ؾهٚر صتك،

 اهلل حُؿ إػ يرجع حتك ؿتٚفف، جيٛ ـٚؾر ؾٓق ذفؽ ؾًؾ ومـ

ؿَ : }تًٚػ ؿٚل ـثر، وٓ ؿِٔؾ ذم شقاه ُيُؿ ؾال ورشقفف، ُْ ِٜ  َأَؾُح َّٔ
ِِ  اجْلَِٚه

قنَ  ٌُ ـْ  َيْب ـُ  َوَم ـَ  َأْحَس   ِم
ِ
ًم  اّللَّ ُْ ْقمٍ  ُح ََ
 {.ُيقِؿُْقنَ  فِ

 حتُٔؿ مـ صٚهبٓؿ، ومـ افبقادي ظٚمٜ ؾٔف وؿع مٚ هٗٓء ومثؾ: ؿِٝ

 افتل ًِقٕٜافـّ قضقظٚتافـّ مـ أوائِٓؿ وضًف ومٚ آبٚءهؿ، ظٚدات

 ،☺ رشقفف وشْٜ اهلل ـتٚب ظذ يَدمقهنٚ( افرؾٚؿٜ ذع) يسّقهنٚ

 .ورشقفف اهلل حُؿ إػ يرجع حتك ؿتٚفف جيٛ ـٚؾر، ؾٓق ذفؽ ؾًؾ ومـ

 احلُؿ وجقب يًتَد ل مـ أن ريٛ وٓ: تّٜٔٔ ابـ الشالم صٔخ ؿٚل

 بم افْٚس بغ ُيُؿ أن اشتحؾ ؾّـ ـٚؾر، ؾٓق رشقفف ظذ اهلل أنزل بم
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 وهل إٓ أمٜ مـ مٚ ؾٕ٘ف ـٚؾر، ؾٓق اهلل أنزل فِـَم  اتبٚع ؽر مـ ظدًٓ  هق يراه

 ـثر بؾ أـٚبرهؿ، رآه مٚ ديْٓٚ ذم افًدل يُقن وؿد بٚفًدل، بٚحلُؿ تٖمر

 ـسقافػ ،اهلل يْزهلٚ ل افتل بًٚداهتؿ ُيُّقن الشالم إػ ْتسبغافـّ مـ

 دون بف احلُؿ يْبٌل افذي هق هذا أن ويرون ىٚظغ،افـّ وـٖوامر افبٚديٜ،

، افْٚس مـ ـثراً  ؾ٘ن افٍُر، هق وهذا، وافسْٜ افُتٚب  مع وفُـ أشِّقا

 . ىٚظقنافـّ هبٚ يٖمر افتل اجلٚريٜ بٚفًٚدات إٓ ُيُّقن ٓ هذا

 يِتزمقا  ؾِؿ اهلل، أنزل بم إٓ احلُؿ هلؿ جيقز ٓ أنف ظرؾقا  إذا ؾٓٗٓء

 مـ إتٓك، ـٍٚر ؾٓؿ اهلل، أنزل مٚ بخالف ُيُّقا  أن اشتحِقا  بؾ ،ذفؽ

ـْ : }وتًٚػ شبحٕٚف ؿقفف ظْد ذـره ،افْبقيٜ افسْٜ مْٓٚج ؿْ  َلْ  َوَم ُُ َم  َُيْ
 بِ

ُ  َأنَْزَل  وََلَِؽ  اّللَّ ُٖ ِٚؾُرونَ  ُهؿُ  َؾ َُ  .ظْف وظٍٚ اهلل ؾرمحف ،{اْف

 إن: يَٚل ؿد ـٚن وإن ظِٔٓٚ، افَرآن دل افتل قاضعافـّ بًض ؾٓذه

 أوضح، افقجف هذا ظذ ؾذـرهٚ ،ؾٔف يْدرج أو بًض، ظـ يٌْل بًوٓٚ

 أصٔٚء الؿْٚع صٚحٛ ذـر وؿد جدًا، ؾُثر اهلل رمحٓؿ افًِمء ـالم وأمٚ

 مْف خلهٝ وؿد إشالمف بًد يٍُر افذي وهق رتدافـّ حُؿ بٚب ذم ـثرة

 . يسرة مقاضع

 بف جٚء فِـَم  أو فرشقفف مبٌوًٚ  ـٚن أو: افنٔخ ؿٚل: ؿقفف ذفؽ ؾّـ

ًٚ  ـٍر  ظِٔٓؿ يتقـؾ وشٚئط اهلل وبغ بْٔف جًؾ أو: ؿقفف ومْٓٚ ،اتٍٚؿ

 ؾٍُٔر: أي فَِرآن، امتٓٚن مْف وجد أو: ؿقفف ومْٓٚ ،إَجٚظًٚ  ـٍر ويسٖخٓؿ
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 ،بذفؽ ؾٍُٔر: أي بقظٔده، أو اهلل بقظد شخر أو: ؿقفف ومْٓٚ ،بذفؽ

: أي ـٍرهؿ، ذم صؽ أو الشالم، بٌر دان مـ يٍُر ل أو: ؿقفف ومْٓٚ

 بال ـٍر احلنٔنٜ اشتحؾ ومـ: افنٔخ ؿٚل: ؿقفف ومْٓٚ ،بذفؽ ؾٍُٔر

 .ٕزاع

 ظذ وإظٕٚتٓؿ وميٚهرهتؿ ؼـغافـّ مقآة اشتحؾ ومـ: ؿِٝ

 مـ وأصد آـد ذفؽ حتريؿ ٕن هذا، ـٍر مـ أظيؿ ؾٍُره سِّغ،افـّ

 .احلنٔنٜ حتريؿ

َّٛ  مـ: ؿقفف ومْٓٚ  أن دظقى بسبف واؿسن مْٓؿ، أحداً  أو افهحٚبٜ ش

 ًٚ  ذم صؽ ٓ بؾ هذا، ـٍر ذم صؽ ؾال ؽِط، جزائٔؾ وأن ،ٕبل أو إل ظِٔ

  .تٍُره ذم تقؿػ مـ ـٍر

 إظمل تسَط بٚضْٜ تٖويالت فَِرآن أن زظؿ أو: ؿقفف ومْٓٚ

  .هٗٓء ـٍر ذم خالف ؾال ذفؽ، وٕحق ؼوظٜ،افـّ

 ٍٕراً  إٓ ☺ اهلل رشقل بًد ارتدوا افهحٚبٜ أن زظؿ أو: ؿقفف ومْٓٚ

، أهنؿ أو ظؼ، بوًٜ إٓ يبٌِقن ٓ ؿِٔالً   ـٍر ذم أجوًٚ  ريٛ ؾال ؾسَقا

ًٚ، إتٓك ،ـٚؾر ؾٓق ـٍره ذم صؽ مـ بؾ ذفؽ، ؿٚئؾ  فِهٚرم وظزاه مِخه

 .سِقلافـّ

 ـٍر، ؾَد ☺ اهلل رشقل صٚحٛ بُر أبٚ أن أنُر ومـ: ؿقفف ومْٓٚ

قُل  إِذْ : }تًٚػ فَقفف َُ  {. فَِهِٚحبِفِ  َي
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 وٓ افنٓٚدتٚن تًٍْف ول ،ـٍر آيٜ مدفقل جحد مـ ـٚن ؾ٘ذا: ؿِٝ

 أربًغ أو آيٜ ثالثغ مدفقل جحد بّـ افيـ ؾم الشالم، إػ إٓتسٚب

 واهلل، بذ! الشالم ادظٚء وٓ افنٓٚدتٚن تًٍْف ٓ ـٚؾراً  يُقن أؾال! آيٜ

 .واهلل بذ

 يهدان افِذيـ افٍْقس وهقى افَِقب، ريـ مـ بٚهلل ًٕقذ وفُـ

 . واتبٚظف احلؼ مًرؾٜ ظـ

  .بذفؽ ؾٍُٔر: أي ء،افـمو وافِحؿ اخلبز ؾَّ حِ  جحد أو: ؿقفف ومْٓٚ

 . بذفؽ ؾٍُٔر: أي وٕحقه، افزٕٚ أحؾ أو: ؿقفف ومْٓٚ

 أظيؿ ؾٓق ؼـغافـّ ومقادة افُٚؾريـ، إػ افرـقن أحؾ ومـ: ؿِٝ

 .موٚظٍٜ بٖضًٚف افزٕٚ أحؾ ِمـ ـٍراً 

 أن حتك حكه، يُّـ ٓ افبٚب هذا ذم اهلل رمحٓؿ افًِمء وـالم

 مرتُبٓٚ ظذ وحُّقا  إمقر، هذه مـ أشٓؾ أصٔٚء ذـر بًوٓؿ

 ول مرتدًا، ؿتؾ وإٓ تٚب ؾ٘ن مْٓٚ، يستتٚب وأن الشالم ظـ بٚٓرتداد

 إل ٓ: يَقل ذفؽ مع وهق سِّغ،افـّ مع يدؾـ ول ظِٔف يهؾ ول يٌسؾ

 .اخلّسٜ إرـٚن ويًٍؾ اهلل، إٓ

 ؿد يُقن أن بد ؾال افًِؿ، أهؾ ـالم ظذ واضالع ٕير أدٕك فف ومـ

 .ذفؽ بًض بٌِف
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 إػ ْتسبغافـّ مـ إزمٚن هذه ذم تَع افتل إمقر هذه وأمٚ

 افيٓقر، ؿقاصؿ مـ ؾٓل ،افًِؿ إػ يْتسٛ ِمـ ـثر مـ بؾ الشالم،

 وفقٓ ٍُرات،افـّ مـ افًِمء ذـره ِمٚ ـثر مـ وأؾحش أظيؿ وأـثرهٚ

 يْبف دـ حمتٚجًٚ  أـثرهٚ ـٚن ـَم فَ  إهقاء وؽِبٜ افًِؿ وخٍٚء اجلٓؾ طٓقر

 .ظِٔف
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 ؾهؾ

 افـّؼـغ مقاؾَٜ ظذ افرجؾ بف يًذر مٚ

 ؼـغ،افـّ مقاؾَٜ ظذ بف افرجؾ يًذر مٚ وهل: افثٚفثٜ سٖخٜافـّ وأمٚ

 ثالث فف فِّؼـغ، قاؾَٜافـّ إطٓٚر أنَّ  ؾٚظِؿ هلؿ، افىٚظٜ وإطٓٚر

 : حٚٓت

 بيٚهره، هلؿ ؾَْٔٚد وافبٚضـ افيٚهر ذم يقاؾَٓؿ أن: إوػ ٜاحلٚف

 ـٚن شقاء الشالم، مـ خٚرج ـٚؾر ؾٓذا ببٚضْف، ويقادهؿ إفٔٓؿ وئّؾ

ـْ : }ؾٔف اهلل ؿٚل ِمـ وهق ،يُـ ل أو ذفؽ ظذ ُمُرهًٚ  ُِ ـْ  َوَف َح  َم  َذَ

رِ  ٍْ ُُ ؿْ  َصْدًرا بِْٚف ِٓ ْٔ َِ ًَ ٌٛ  َؾ ـَ  َؽَو   ِم
ِ
 {.َظئِؿٌ  َظَذاٌب  َوهَلُؿْ  اّللَّ

 ذم هلؿ خمٚفٍتف مع افبٚضـ، ذم إفٔٓؿ وئّؾ يقاؾَٓؿ أن: ٜافثٕٚٔ ٜاحلٚف

ًٚ، ـٚؾر ؾٓذا افيٚهر،  مٚفف ظهؿ طٚهراً  بٚلشالم ظّؾ إذا وفُـ أجو

 . ْٚؾؼافـّ وهق ودمف،

 وهق افبٚضـ، ذم هلؿ خمٚفٍتف مع افيٚهر ذم يقاؾَٓؿ أن: افثٚفٞ ٜاحلٚف

 : وجٓغ ظذ

 تَٔٔدهؿ أو ضهبؿ مع شِىٚهنؿ، ذم فُقٕف ذفؽ يًٍؾ أن: أحدمهٚ

 فْٚ، إَٓٔٚد وتيٓر تقاؾَْٚ أن إمٚ: فف ؾَٔقفقن بٚفَتؾ، يتٓددوٕف أو فف،

 ؿِبف ـقن مع افيٚهر ذم مقاؾَتٓؿ فف جيقز هذه واحلٚفٜ ؾٕ٘ف ،ؿتِْٚك وإٓ

َّٓ : }تًٚػ اهلل أنزل حغ فًمر جرى ـم بٚليمن، مىّئـ ـْ  إِ ِرهَ  َم ـْ  ُأ
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ُبفُ  ِْ ـ   َوَؿ ِئ َّ يَمنِ  ُمْى َّٓ : }تًٚػ ؿٚل وـم ،{بِْٚلِ قا  َأنْ  إِ َُ ؿْ  َتتَّ ُٓ ٚةً  ِمْْ ََ  ؾ٘ن ،{ُت

 .ظّران آل آيٜ تٍسر ذم ـثر ابـ ذفؽ ظذ ٕبف ـم متٍَتغ، أيتغ

 وهق افبٚضـ، ذم هلؿ خمٚفٍتف مع افيٚهر ذم يقاؾَٓؿ أن: افثٚين افقجف

 أو مٚل، أو رئٚشٜ ذم ضّع إمٚ ذفؽ ظذ محِف وإٕم شِىٚهنؿ، ذم فٔس

 احلٚل هذه ذم ؾٕ٘ف ،آلافـّ ذم ُيدث ِمٚ خقف أو ظٔٚل، أو بقضـ منحٜ

 َذفَِؽ : }ؾٔف اهلل ؿٚل ِمـ وهق افبٚضـ، ذم ـراهتف تًٍْف وٓ ًا،مرتدَّ  يُقن

ُؿُ  َٖهنَّ َٔٚةَ  اْشَتَحب قا  بِ َٔٚ احْلَ ْٕ ِخَرةِ  َظَذ  افد  ْٔ َ  َوَأنَّ  ا ْقمَ  َُّيِْدي َٓ  اّللَّ ََ  اْف

ـَ  ِٚؾِري َُ  وٓ بٌوف، أو بٚحلؼ اجلٓؾ افٍُر ظذ ُيِّٓؿ ل أنف ؾٖخز ،{اْف

يـ ظذ ؾآثروه افدٕٔٚ، حيقظ مـ حيًٚ  هلؿ أن هق وإٕم افبٚضؾ، حمبٜ  .افدِّ

ٚب ظبد بـ حمّد الشالم صٔخ ـالم مًْك هذا  تًٚػ  ؒ افقهَّ

 .ظْف وظٍٚ

ٚ َّٕف ظذرًا، افْٚس مـ ـثراً  يًتَده مٚ وأمَّ  افنٔىٚن تزيغ مـ ؾ٘

ًٚ  افنٔىٚن أوفٔٚء ؾفخقَّ  إذا بًوٓؿ أن وذفؽ وتسقيِف،  فف، حََٜٔ ٓ خقؾ

 .هلؿ وإَٓٔٚد فِّؼـغ قاؾَٜافـّ إطٓٚر بذفؽ فف جيقز أنف طـ

ًٚ  ضًًّٚ  افنٔىٚن فف زيـ إذا مْٓؿ وآخرُ   مقاؾَٜ فف جيقز أنف ختٔؾ ؛دٕٔقي

 افًِمء ذـر وؿد ،مُره أنف اجلٓٚل ظذ فَ بِّ وُص  ذفؽ، ٕجؾ ؼـغافـّ

 . الـراه صٍٜ
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 َيتِػ الـراه ؾقجدت افـّذاهٛ، تٖمِٝ: الشالم صٔخ ؿٚل

 ـٚلـراه افٍُر، ـِّٜ ذم افـًّتز الـراه ؾِٔس ،ظِٔف افـُّره بٚختالف

 الـراه أن ظذ مقضع ؽر ذم ٕص ؿد أمحد ؾ٘ن وٕحقهٚ، اهلبٜ ذم افـًّتز

 افُالم يُقن وٓ ؿٔد، أو ضب مـ بٚفتًذيٛ إٓ يُقن ٓ افٍُر ظذ

هًٚ   ؾِٓٚ بّسُْف، صداؿٓٚ زوجٓٚ وهبٝ فق افـّرأة أن ظذ ٕص وؿد ،إـرا

 يزء أو يىَِٓٚ، أن خٚؾٝ إذا إٓ هتٛ ٓ أهنٚ ظذ بْٚءً  ترجع، أن

 ذم وفٍيف- ،إـراهٚ افًؼة شقء أو افىالق خقف ؾجًؾ ،ظؼهتٚ

 ؾ٘ن افٍُر، ظذ إـراهًٚ  يُقن ٓ هذا ومثؾ -أـرهٓٚ ٕنف: آخر مقضع

 ل امرأتف، وبغ بْٔف ُيقفقا  وأن يزوجقه ٓ أن افٍُٚر مـ خق إن إشر

 . ـها. افٍُر بُِّٜ افتُِؿ فف يبح

: بٚفتًذيٛ إٓ يُقن ٓ افٍُر ـِّٜ ظذ الـراه أن: مْف َهقدافـّو

ًٚ، يُقن ٓ افُالم وإن ؿٔد، أو ضب مـ ه  أن مـ اخلقف وـذفؽ إـرا

 وظرؾٝ ذفؽ ظِّٝ ؾ٘ذا ،إـراهًٚ  يُقن ٓ زوجتف وبغ بْٔف افٍُٚر ُيقل

 َبَدأَ  اِلْشاَلمَ  إِنَّ : »☺ افَّْبل ؿقل فؽ تبغَّ  افْٚس، مـ ـثر مـ وؿع مٚ

قدُ  َؽِريًبٚ ًُ َٔ َم  َؽِريًبٚ َوَش ًٚ، ظٚد وؿد ،شَبَدأَ  ـَ  ظذ يًرؾف مـ مْف وأؽرب ؽريب

 .افتقؾٔؼ وبٚهلل احلََٜٔ،
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 ؾهؾ

يـ إطٓٚر مسٖخٜ  افدِّ

يـ إطٓٚر مسٖخٜ وهل: افرابًٜ سٖخٜافـّ وأمٚ  افْٚس مـ ـثراً  ؾ٘نَّ  ،افدِّ

َـّ  ؿد  وٓ افهِقات، يهع وأن بٚفنٓٚدتغ، يتٍِظ أن ظذ ؿدر إذا أنَّف ط

 ذم أو ؼـغ،افـّ بغ ذفؽ مع ـٚن وإن ديْف أطٓر ؾَد ؛سٚجدافـّ ظـ رد  يُ 

 .افٌِط أؿبح ذفؽ ذم ؽِىقا  وؿد !رتديـافـّ أمٚــ

 تَدم وؿد ٍُرات،افـّ بتًدد تتًدد وأؿسٚم أنقاع فف افٍُر أن ؾٚظِؿ

 ٕقع ظْدهٚ ينتٓر أن بد ؾال افٍُر ضقائػ مـ ضٚئٍٜ وـؾ ذفؽ، بًض

 اصتٓر بم ضٚئٍٜ ـؾ َيٚفػ حتك فديْف، ميٓراً  سِؿافـّ يُقن وٓ مْف،

 ؾ٘طٓٚر بٚفؼك ـٍره ـٚن ؾّـ مْف، وافزاءة بًداوتف هلٚ حويكِّ  ظْدهٚ،

يـ  ومـ مْف، وافتحذير افؼك ظـ افْٓل أو بٚفتقحٔد افتكيح ظْده افدِّ

يـ ؾ٘طٓٚر افرشٚفٜ بجحد ـٍره ـٚن  رشقل حمّداً  بٖنَّ  افتكيح ظْده افدِّ

يـ ؾ٘طٓٚر افهالة بسك ـٍره ـٚن ومـ ،اتبٚظف إػ وافدظقة ☺ اهلل  افدِّ

 ؼـغافـّ بّقآة ـٍره ـٚن ومـ هبٚ، وإمر افهالة ؾًؾ ظْده

يـ ؾ٘طٓٚر ضٚظتٓؿ ذم وافدخقل  مْف وافزاءة بًداوتف افتكيح ظْده افدِّ

 .ؼـغافـّ ومـ

 ـٚؾر ـؾ مـ شٚـْف دـ سح مـ إٓ فديْف ميٓراً  يُقن ؾال وبٚجلِّٜ

 مْف، وبراءتف ـٚؾراً  بف صٚر افذي افقء هلذا ظداوتف فف وأطٓر مْف، بزاءتف
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ف ٚديَْْ  ظَٚب ): ☺ فَِّْبل ؼـقنافـّ ؿٚل وهلذا ٍَّ  وصتؿَ  ْٚأحالمَ  وش

 . (آخٓتْٚ

َٚ َيٚ ُؿْؾ : }تًٚػ اهلل وؿٚل ُس  َأُّي  ُْْتؿْ  إِنْ  افَّْٚ ـْ  َصؽر  ذِم  ـُ  َأْظُبدُ  َؾاَل  ِديِْل ِم

ـَ  ِذي ُبُدونَ  افَّ ًْ ـْ  َت   ُدونِ  ِم
ِ
ـْ  اّللَّ
ُِ َ  َأْظُبدُ  َوَف ؿْ  افَِّذي اّللَّ ـُ ٚ  َأنْ  َوُأِمْرُت  َيَتَقؾَّ

قنَ  ـُ ـَ  َأ ِمِْغَ افـّ ِم َؽ  َأِؿؿْ  َوَأنْ *  ْٗ َٓ ـِ  َوْج ي ٚ فِِدِّ ًٍ َٓ  َحِْٔ َـّ  َو َٕ ق ُُ ـَ  َت  ِم

ـِغَ افـّ َٓ *  ْؼِ ـْ  َتْدعُ  َو   ُدونِ  ِم
ِ
َؽ  َٓ  َمٚ اّللَّ ًُ ٍَ َٓ  َيْْ كَ  َو نْ  َيرُض 

ِ٘ َٝ  َؾ ِْ ًَ  َؾ

ََّٕؽ  ِ٘ ـَ  إًِذا َؾ  {. غَ ٚفـّافيَّ  ِم

َٚ َيٚ: }هلؿ يَقل أن ☺ ٕبٔف تًٚػ اهلل ؾٖمر ُس  َأُّي  : أي آخره، إػ ،{افَّْٚ

يـ ذم صُُتؿ إذا  مْف، برئ أنٚ ظِٔف أنتؿ افذي ؾديُْؿ ظِٔف، أنٚ افذي افدِّ

 أن وهنٚين أظداؤـؿ، هؿ افذيـ ٗمْغافـّ مـ أـقن أن ريب أمرين وؿد

 .أوفٔٚؤـؿ هؿ افذيـ ؼـغافـّ مـ أـقن

َٚ َيٚ ُؿْؾ : }تًٚػ وؿٚل ِٚؾُرونَ  َأُّي  َُ ُبُدونَ  َمٚ َأْظُبدُ  َٓ *  اْف ًْ َٓ *  َت  َأنُْتؿْ  َو

 .افسقرة آخر إػ{ َأْظُبدُ  َمٚ َظٚبُِدونَ 

 أنٚ ظِٔف أنتؿ افذي ديُْؿ: فٍُِٚر يَقل أن ☺ رشقفف اهلل ؾٖمر

ءٌ  أنتؿ ظِٔف أنٚ افذي وديْل مْف، برئ  بٖهنؿ هلؿ افتكيح: رادافـّو ،مْف برآ

 .ديْٓؿ ومـ مْٓؿ برئ وأنف افٍُر، ظذ

 ميٓراً  يُقن وٓ ذفؽ، يَقل أن ؾًِٔف ☺ فَِّْبل متبًًٚ  ـٚن ؾّـ

ؼـقن افـّ وآذاهؿ بذفؽ افهحٚبٜ ظّؾ فـمَّ  وهلذا بذفؽ، إٓ فديْف
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 افسُقت ذم رخهٜ هلؿ وجد وفق احلبنٜ، إػ بٚهلجرة ☺ افَّْبل أمرهؿ

 .افٌربٜ بِد إػ بذفؽ أمرهؿ َم ـفَ  ؼـغافـّ ظـ

ًِ  إػ وصؾ فـمَّ  افقفٔد بـ خٚفد أن افسرة وذم  إػ مسره ذم- ضرْ اف

 افْٚس مـ أصبتؿ مـ: وؿٚل ؾٚرس، مٚئتل مؿدَّ  -ارتدوا فـمَّ  افٔممٜ أهؾ

 إػ وصؾ ؾِمَّ  ؿقمف، مـ رجالً  وظؼيـ ثالثٜ ذم جمٚظٜ، ؾٖخذوا ،ؾخذوه

 ☺ اهلل رشقل إػ ؿدمٝ أين ظِّٝ فَد خٚفد، يٚ: فف ؿٚل خٚفد،

ًٚ  يُؽ  ؾ٘ن ،أمس ظِٔف ـْٝ مٚ ظذ افٔقم وأنٚ الشالم، ظذ ؾبٚيًتف  ؿد ـذاب

َٓ : }يَقل اهلل ؾ٘نَّ  ؾْٔٚ خرج  جمٚظٜ، يٚ: ؾَٚل ،{ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َو

 افُذاب هذا بٖمر رضٚك وـٚن أمس، ظِٔف ـْٝ مٚ افٔقم ترـٝ

راً  ،مسري بٌِؽ وؿد افٔممٜ، أهؾ أظز وأنٝ ظْف وشُقتؽ  فف إؿرا

 تُِؿ ؾَد! ؟تُِؿ ؾّٔـ وتُِّٝ ظذرًا، أبديٝ ؾٓالَّ  بف، جٚء بم ورضٚء

 ؾٓال ؿقمل، أخٚف: ؿِٝ ؾ٘ن افٔنُري، وتُِؿ وأنُر، ؾرد ثممٜ

، ظّدت  تًٍق أن ٌرةافـّ ابـ يٚ رأجٝ إن: ؾَٚل رشقًٓ، إيلَّ  بًثٝ أو إيلَّ

 مـ حرج ٍٕز ذم وفُـ دمؽ، ظـ ظٍقت ؿد: ؾَٚل ـِف، هذا ظـ

 .ـها .ترـؽ

 بِد ذم ـٚن إذا افرجؾ إن: افنٔخ أوٓد ؿقل اهلجرة، ذـر ذم وشٖٔيت

 ظِٔف، هؿ وِمٚ مْٓؿ ويتزأ  ظْدهؿ، ديْف إطٓٚر ظذ يَدر وـٚن ـٍر
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 أو ظنرتف ٕجؾ ديْف ظـ يٍتْقٕف وٓ هلؿ، وظداوتف ـٍرهؿ هلؿ وييٓروا

 .آخره إػ... بٍُره ُيُؿ ٓ ؾٓذا مٚفف،

 أهؾ مـ يتزأ  حتك فديْف ميٓراً  يُقن ٓ افرجؾ أن: مْف َهقدافـّو

ؿ: هلؿ ويكح أطٓرهؿ، بغ هق افذي افٍُر  هلؿ، ظدو وأنَّف ـٍٚر، بٖهنَّ

يـ إطٓٚر يُـ ل ذفؽ ُيهؾ ل ؾ٘ن  . حٚصالً  افدِّ
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 ؾهؾ

 آشتوًٚف مسٖخٜ

 مـ ـثراً  ؾ٘نَّ  آشتوًٚف، مسٖخٜ وهل: اخلٚمسٜ سٖخٜافـّ وأمٚ

 مًْك ذم ؽِىقا  إزمٚن، هذه ذم افًِؿ إػ يْتسٛ ِمـ أـثر بؾ افْٚس،

دافـّ هق ومٚ آشتوًٚف ًٚ  ـتٚبف ذم ذفؽ اهلل بغ وؿد بف، را ًٚ  بٕٔٚ  صٚؾٔ

ؿْ  َوَمٚ: }ؾَٚل ُُ ُِقنَ  َٓ  َف ٚتِ ََ   َشبِٔؾِ  ذِم  ُت
ِ
غَ افـّوَ  اّللَّ

ٍِ
ًَ ـَ  ْسَتْو َجٚلِ  ِم  افرِّ

 
ِ
ـَ  َواْفِقْفَدانِ  َوافَِّْسٚء ِذي قُفقنَ  افَّ َُ َْٚ َي ـْ  َأْخِرْجَْٚ َربَّ ِٜ  َهِذهِ  ِم ْرَي ََ ٚ ٚفـؿافيَّ  اْف َٓ ُِ  َأْه

ْؾ  ًَ ـْ  َفَْٚ َواْج َْٕؽ  ِم ًّٔٚ َفُد
ْؾ  َوفِ ًَ ـْ  َفَْٚ َواْج َْٕؽ  ِم  {.َِٕهًرا  َفُد

ؿ ظذ افدافٜ مَٚفتٓؿ تًٚػ ؾبغ  وذفؽ فَِّٚم، خمتٚريـ ئَّقا  ل أهنَّ

 متًذر وأنف اخلروج ظذ حرصٓؿ ظذ ؾدل َيرجٓؿ، أن اهلل يدظقن أهنؿ

 .ظِٔٓؿ

 جيًؾ أن رهبؿ وشٗاهلؿ بٚفيِؿ، افَريٜ أهؾ وصٍٓؿ ذفؽ ظذ ويدل

ًٚ  هلؿ  أظدائٓؿ ظذ يْكهؿ ٕٚساً  هلؿ جيًؾ وأن ويتقفقٕف، يتقٓهؿ وفٔ

 .أطٓرهؿ بغ هؿ افذيـ

َّٓ : }تًٚػ وؿٚل ٍِغَ افـّ إِ ًَ ـَ  ْسَتْو َجٚلِ  ِم   افرِّ
ِ
 َٓ  َواْفِقْفَدانِ  َوافَِّْسٚء

قنَ  ًُ ًٜ  َيْسَتِىٔ َِ َٓ  ِحٔ  هؿ افتل حٚهلؿ أيٜ هذه ذم ؾذـر ،{َشبِٔاًل  َُّيَْتُدونَ  َو

 .حِٜٔ يستىًٔقن ٓ أهنؿ وهل ،ظِٔٓٚ
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ِ   ظذ يَدرون وٓ: ـثر ابـ ؿٚل  وفق ؼـغ،افـّ أجدي مـ صافتخ

قنَ  َٓ : }ؿٚل وهلذا افىريؼ، يسُِقن ظرؾقا  مٚ ؿدروا ًُ ًٜ  َيْسَتِىٔ َِ  ؿٚل ،{ِحٔ

َٓ } ،ديْٜافـّ إػ هنقضًٚ  يًْل: ظُرمٜ  جمٚهد ؿٚل ،{َشبِٔاًل  َُّيَْتُدونَ  َو

 .ـها. ضريًَٚ  يًْل: وظُرمٜ

 أطٓر بغ مـ اخلروج ظـ افًٚجزون هؿ :ستوًٍغافـّ أن واحلٚصؾ

َْٚ: }يَقفقن ذفؽ مع وهؿ ؼـغ،افـّ ـْ  َأْخِرْجَْٚ َربَّ ِٜ  َهِذهِ  ِم ْرَي ََ  ٚفـؿافيَّ  اْف

ٚ َٓ ُِ ْؾ  َأْه ًَ ـْ  َفَْٚ َواْج َْٕؽ  ِم ًّٔٚ َفُد
ْؾ  َوفِ ًَ ـْ  َفَْٚ َواْج َْٕؽ  ِم  مع وهؿ ،{َِٕهًرا  َفُد

وََلَِؽ : }مَٚفف وذفؽ حٚفف هذه ـٕٚٝ ؾّـ افىريؼ يدفقن ٓ ذفؽ ُٖ  َؾ

ُ  َظَسك قَ  َأنْ  اّللَّ ٍُ ًْ ؿْ  َي ُٓ ٚنَ  َظْْ ـَ ُ  َو ا  اّللَّ قًّ ٍُ قًرا َظ ٍُ  {.َؽ

 مـ يًّْف ول ؼـغ،افـّ بالد مـ اخلروج ظذ يَدر ـٚن إذا وأمٚ

 ل تًٚػ اهلل ؾ٘نَّ  ذفؽ، ؽر أو مٚفف أو ظنرتف أو بقضْف نحٜافـّ إٓ ذفؽ

ـَ  إِنَّ : }ؾَٚل فٍْسف، ٚفـمً ط وشمه بذفؽ رتًذَّ  مـ يًذر ِذي  َتَقؾَُّٚهؿُ  افَّ

ُٜ افـّ َُ ؿْ  لٚفـّطَ  اَلِئ ِٓ ِس ٍُ ُْْتؿْ  ِؾٔؿَ  َؿُٚفقا  َأنْ َّْٚ َؿُٚفقا  ـُ ٍِغَ  ـُ ًَ َْرضِ  ذِم  ُمْسَتْو ْٕ  ا

ـْ  افـؿ َؿُٚفقا  ُُ   َأْرُض  َت
ِ
ًٜ  اّللَّ ًَ ِٚجُروا َواِش َٓ ٚ َؾُت َٓ َؽ  ِؾٔ

وََلِ ُٖ َْٖواُهؿْ  َؾ َّْؿُ  َم َٓ  َج

 {.َمِهًرا  َوَشَٚءْت 

ؿْ  لٚفـّطَ : }ؿقفف اجلالفغ تٍسر وذم ِٓ ِس ٍُ  بغ َٚمٚفـّب: أي{ َأنْ

 . ؼـغافـّ
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 بغ أؿٚم مـ ـؾ ذم ظٚمٜ أيٜ ؾٓذه: تًٚػ  ؒ ـثر ابـ وؿٚل

ًٚ  وفٔس اهلجرة ظذ ؿٚدر وهق ؼـغ،افـّ طٓراين يـ إؿٚمٜ مـ متُّْ  ،افدِّ

مًٚ  مرتُٛ ؾٓق ـَ  إِنَّ : }يَقل حٔٞ أيٜ، وبْص بٚلَجٚع حرا ِذي  افَّ

ُٜ افـّ َتَقؾَُّٚهؿُ  َُ ؿْ  لٚفـّطَ  اَلِئ ِٓ ِس ٍُ ُْْتؿْ  ِؾٔؿَ  َؿُٚفقا } ،اهلجرة بسك: أي{ َأنْ { ـُ

ُْْتؿْ  ِؾٔؿَ  َؿُٚفقا } ،اهلجرة وترـتؿ هْٚ هٚ مُثتؿ ل: أي َّْٚ َؿُٚفقا  ـُ  ـُ

ٍِغَ  ًَ َْرضِ  ذِم  ُمْسَتْو ْٕ  افذهٚب وٓ افبِد، مـ اخلروج ظذ َٕدر ٓ: أي{ ا

ـْ  افـؿ َؿُٚفقا } ،إرض ذم ُُ   َأْرُض  َت
ِ
ًٜ  اّللَّ ًَ ِٚجُروا َواِش َٓ ٚ َؾُت َٓ َؽ  ِؾٔ

وََلِ ُٖ  َؾ

َْٖواُهؿْ  َّْؿُ  َم َٓ  {.َمِهًرا  َوَشَٚءْت  َج

ـْ »: مرؾقظًٚ  جْدب بـ ةرَ ُّ َش  ظـ داود أبق وروى كَ افـّ َجَٚمعَ  َم  ْؼِ

ـَ  َّٕفُ  مًف وشُ ِ٘ فُ  َؾ ُِ  . شمْث

 ☺ اهلل رشقل ؿٚل وٕقؾؾ، وظَٔؾ افًبٚس أَس فـمَّ : ديافس   وؿٚل

 ؿبِتؽ، ٕهع خـؿأ اهلل رشقل يٚ: ؿٚل شأخٔؽ لبَْ او ٍٕسؽ أؾدِ : »فًِبٚس

 هذه تال ثؿ ،شؾخهّتؿ خٚصّتؿ إُٕؿ ظبٚس يٚ: »ؿٚل صٓٚدتؽ، وٕنٓد

ـْ  ـؿْ خَ أَ : }أيٜ ُُ   َأْرُض  َت
ِ
ًٜ  اّللَّ ًَ ِٚجُروا َواِش َٓ ٚ َؾُت َٓ  .حٚتؿ أيب ابـ رواه ،{ِؾٔ

 . ـها

 افذي هق ستوًػافـّ وأن آشتوًٚف مسٖخٜ بٔٚن مْف َهقدافـّو

َْٚ: }يَقل ذفؽ مع وهق شبٔال، ُّيتدي وٓ حِٜٔ يستىٔع ٓ  َأْخِرْجَْٚ َربَّ

ـْ  ِٜ  َهِذهِ  ِم ْرَي ََ ٚ ٚفـؿافيَّ  اْف َٓ ُِ ْؾ  َأْه ًَ ـْ  َفَْٚ َواْج َْٕؽ  ِم ًّٔٚ َفُد
ْؾ  َوفِ ًَ ـْ  َفَْٚ َواْج  ِم
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َْٕؽ   أنف ظلويدَّ  مٚفف أو ظنرتف أو بقضْف يًتذر افذي أن وبٔٚن ،{َِٕهًرا  َفُد

ًٚ  ؛مستوًًٍٚ  بذفؽ يُقن  تًٚػ اهلل ظْد مَبقل ؽرُ  هوظذرُ  دظقاه ذم ـٚذب

 .اهلل بؼيًٜ افًِؿ أهؾ ظْد وٓ رشقفف ظْد وٓ
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 ؾهؾ

 بٚؿٜٔ وأهنٚ اهلجرة وجقب

 ؾٚفدفٔؾ بٚؿٜٔ، وأهنٚ اهلجرة بقوج وهل: افسٚدشٜ سٖخٜافـّ وأمٚ

ىِعُ  َٓ : »☺ افَّْبل ؿقل ظِٔف ََ عَ  َحتَّك اهْلِْجَرةُ  َتْْ
ىِ ََ ُٜ  َتْْ ىِعُ  َوَٓ  افتَّْقَب ََ  َتْْ

 ُٜ ُِعَ  َحتَّك افتَّْقَب ُس  َتْى ّْ ـْ  افنَّ ِرهِبَٚ ِم ٌْ  .داود وأبق أمحد رواه شَم

 افَّْبل ظـ أنس حدث: ؿٚل راصد بـ إزهر ظـ يًذ أبق وروى

 ٓ مًْٚه: ـثر ابـ ؿٚل ،شؼـغافـّ بْٚر تستؤئقا  ٓ: »ؿٚل أنف ☺

 مْٓؿ، تبٚظدوا بؾ بالدهؿ، ذم مًٓؿ تُقن بحٔٞ ْٚزلافـّ ذم تَٚربقهؿ

 وذم شٕٚرامهٚ تساءى ٓ» :داود أبق روى وهلذا ،بالدهؿ مـ وهٚجروا

ـْ : »أخر احلديٞ كَ افـّ َجَٚمعَ  َم ـَ  ْؼِ َّٕفُ  مًف وشُ ِ٘ فُ  َؾ ُِ  .شمْث

ـَ  إِنَّ : }تًٚػ وؿٚل ِذي ُٜ افـّ َتَقؾَُّٚهؿُ  افَّ َُ ؿْ  لٚفـّطَ  اَلِئ ِٓ ِس ٍُ  ِؾٔؿَ  َؿُٚفقا  َأنْ

ُْْتؿْ  َّْٚ َؿُٚفقا  ـُ ٍِغَ  ـُ ًَ َْرضِ  ذِم  ُمْسَتْو ْٕ ـْ  افـؿ َؿُٚفقا  ا ُُ   َأْرُض  َت
ِ
ًٜ  اّللَّ ًَ  َواِش

ِٚجُروا َٓ ٚ َؾُت َٓ وََلَِؽ  ِؾٔ ُٖ َْٖواُهؿْ  َؾ َّْؿُ  َم َٓ  {.َمِهًرا  َوَشَٚءْت  َج

 مُٜ أهؾ مـ ؿقم ـٚن: "ؿٚل ظبٚس ابـ ظـ حٚتؿ أيب ابـ وروى

، ٍ   وـٕٚقا  أشِّقا  بدر يقم ؼـقنافـّ ؾٖخرجٓؿ بٚلشالم، قنيستخ

 أصحٚبْٚ ـٚن: سِّقنافـّ ؾَٚل بًض، بًٍؾ بًوٓؿ ؾٖصٔٛ مًٓؿ،

ـَ  إِنَّ : }ؾْزفٝ هلؿ، ؾٚشتٌٍروا، وأـرهقا  مسِّغ هٗٓء ِذي  َتَقؾَُّٚهؿُ  افَّ

ُٜ افـّ َُ ؿْ  لٚفـّطَ  اَلِئ ِٓ ِس ٍُ  {". َأنْ
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َِّ  ْٚؾَغافـّ مـ أنٚس ذم ٕزفٝ: افوحٚك وؿٚل  اهلل رشقل ظـ ٍقا خت

: ؿٚل ثؿ ـثر ابـ ذـره ،ؾٖصٔبقا  بدر يقم ؼـغافـّ مع وخرجقا  ،☺

 ظذ ؿٚدر وهق ؼـغ،افـّ طٓراين بغ أؿٚم مـ ـؾ ذم ظٚمٜ أيٜ ؾٓذه

ًٚ  وفٔس اهلجرة يـ إؿٚمٜ مـ متُّْ مًٚ  مرتُٛ ؾٓق ،افدِّ  بٚلَجٚع حرا

ًٚ  تَدم افذي ـالمف آخر إػ ،أيٜ وبْص  . ؿريب

 بالد إػ يسٚؾر أن فإلٕسٚن جيقز هؾ: شئِقا  فـمَّ  افنٔخ آل أجقبٜ وذم

  ٓ؟ أم افتجٚرة، ٕجؾ افٍُٚر

 فف جٚز ؼـغ،افـّ يقايل وٓ ديْف، إطٓٚر ظذ يَدر ـٚن إنْ : اجلقاب

 ذفؽ يُْر ؾِؿ وؽره    بُر ـٖيب افهحٚبٜ بًض شٚؾر ؾَد ذفؽ،

 .وؽره مسْده ذم أمحد رواه ـم ،☺ افَّْبل

 جيز ل مقآهتؿ، ظدم ظذ وٓ ديْف، إطٓٚر ظذ يَدر ٓ ـٚن وإن

 إحٚديٞ حتّؾ وظِٔف افًِمء، ذفؽ ظذ ٕص ـم ديٚرهؿ، إػ فف افسٍر

 الٕسٚن ظذ أوجٛ تًٚػ اهلل وٕن ،ذفؽ ظـ افْٓل ظذ تدل افتل

 وشبٛ ذريًٜ ـٚن ؾم ؼـغ،افـّ ظداوة ظِٔف وؾرض بٚفتقحٔد، افًّؾ

 .جيز ل ذفؽ إشَٚط إػ

 فُثر افقاؿع هق ـم وإرضٚئٓؿ مقاؾَتٓؿ إػ ذفؽ هجير   ؾَد وأجوًٚ 

 .سِّغافـّ ٚقسَّ ؾُ  مـ ؼـغافـّ بِدان إػ يسٚؾر ِمـ
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 وصًٚئر ٚرافٍُ بِد ذم جيِس أن فإلٕسٚن جيقز هؾ: افثٕٜٚٔ سٖخٜافـّ

 ٓ؟ أم ،افتجٚرة ٕجؾ طٚهرة افؼك

ء ؿبِٓٚ افتل ظـ واجلقاب سٖخٜافـّ هذه ظـ اجلقاب  ذم ؾرق وٓ ،شقا

 إطٓٚر ظذ سِؿافـّ يَدر ٓ بِد ؾُؾ افهِح، ودار احلرب دار بغ ذفؽ

 .إفٔٓٚ افسٍر فف جيقز ٓ ؾٔٓٚ ديْف

 صٓريـ أو صٓر مثؾ افَريبٜ دةافـّ بغ يٍرق هؾ: افثٚفثٜ سٖخٜافـّ

  افبًٔدة؟ دةافـّ وبغ

 ظذ يَدر ٓ بِد ؾُؾ وافبًٔدة، افَريبٜ دةافـّ بغ ؾرق ٓ أنف: اجلقاب

 ؾٔٓٚ َٚمافـّ فف جيقز ٓ ؼـغافـّ مقآة ظدم ظذ وٓ ؾٔٓٚ ديْف إطٓٚر

 .ـها. مْٓٚ اخلروج ظذ يَدر ـٚن إذا واحدًا، يقمًٚ  وٓ

يـ هذا دخؾ رجؾ ذم ؿقفُؿ ومٚ: أخرى أجقبٜ وذم  وُيٛ وأحبف افدِّ

 بًداوة يكحقن بِده أهؾ وفُـ ،وأهِف افؼك ويبٌض ؾٔف، دخؾ مـ

 ولينؼ  ظِٔف،  افقضـ ترك بٖن ويًتذرُ  أهِف، ويَٚتِقن الشالم أهؾ

 ـٚؾراً؟ أم هذا مسِمً  يُقن ؾٓؾ إظذار، هبذه ظْٓؿ ُّيٚجر

 وأحٛ وأحبف بف وآمـ افتقحٔد ظرف افذي افرجؾ أمٚ: اجلقاب

 افٍُر ظذ بِده أهؾ وفُـ أهِف، وأبٌض وأبٌوف افؼك وظرف أهِف،

 ديْف إطٓٚر ظذ يَدر ـٚن ؾ٘ن: تٍهٔؾ ؾٔف ؾٓذا ُّيٚجر ول وافؼك،

يـ مـ ظِٔف هؿ وِمٚ مْٓؿ ويتزأ  ظْدهؿ،  وظداوتف ـٍرهؿ هلؿ وييٓر ،افدِّ
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 ٓ ؾٓذا ،ذفؽ ؽر أو مٚفف أو ظنرتف ٕجؾ ديْف ظـ يٍتْقٕف وٓ هلؿ،

 أطٓر بغ ومٚت ُّيٚجر ول اهلجرة ظذ ؿدر إذا وفُْف بٍُره، ُيُؿ

ـَ  إِنَّ : }أيٜ هذه أهؾ ذم دخؾ ؿد يُقن أن ؾْخٚف ؼـغ،افـّ ِذي  افَّ

ُٜ افـّ َتَقؾَُّٚهؿُ  َُ ؿْ  لٚفـّطَ  اَلِئ ِٓ ِس ٍُ  حِٜٔ يستىع ل مـ إٓ اهلل يًذر ؾِؿ{ َأنْ

 أن افٌٚفٛ بؾ ـذفؽ، هق مـ افٔقم يقجد أن ؿؾَّ  وفُـ شبٔاًل، ُّيتدي وٓ

 .أخرجقه وإمٚ ؿتِقهإمٚ  بؾ ،أطٓرهؿ بغ قٕفظُ دَ يَ  ٓ ؼـغافـّ

 هلؿ وأطٓر أطٓرهؿ بغ وجِس اهلجرة ترك ذم ظذر فف فٔس مـ وأمٚ

 ظرف وفق مرتد، ـٚؾر ؾٓذا بٚضؾ الشالم وديـ حؼ ديْٓؿ وأن مْٓؿ أنَّف

يـ  بُالم وتُِؿ أخرة، ظذ افدٕٔٚ حمبٜ اهلجرة ظـ يًّْف ٕنف بَِبف افدِّ

ـَ  إِنَّ : }ؿقفف ذم ؾدخؾ ،إـراه ؽر مـ افٍُر ِذي ُٜ افـّ َتَقؾَُّٚهؿُ  افَّ َُ  لٚفـّطَ  اَلِئ

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ  .أيٚت{ َأنْ

 ظبد حمّد افنٔخ بـ اهلل ظبد وافنٔخ حسغ افنٔخ جقاب مـ هذا

 .ظْٓؿ وظٍٚ تًٚػ اهلل رمحٓؿ افقهٚب بـ

 هذا: يَقل وبًوٓؿ افدظقة هذه ؿُٓ تْ ٌَ َِ بَ  بِد أهؾ ظـ ئِقا ُش  مَّ ـوف

 إذا قحديـافـّ ظذ ويُْر بًّروف، أمر وٓ اً مُْر ؽرَّ  وٓ حؼ، إمر

 ٓ زيـ أمر هذا: يَقل وافذي وإجداد، أبٚء ديـ مـ تزأنٚ: ؿٚفقا 

 .جٓٚراً  يَقفف يُّْف
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 ظِٔٓؿ ؿٚمٝ ؿد ـٕٚقا  إذا ذـقريـافـّ افَريٜ هذه أهؾ بٖن: أجٚبقا 

 بغ افذي سِؿافـّو افٍُٚر، حُؿ حُّٓؿ خٚفٍٓٚ، مـ يٍُر افتل احلجٜ

 اهلل ظذر ِمـ يُـ ل إذا اهلجرة، ظِٔف دمٛ ديْف إطٓٚر يُّْف وٓ أطٓرهؿ

 .ـها. لافـم وأخذ افَتؾ ذم حُّٓؿ ؾحُّف ُّيٚجر ل ؾ٘ن

 ٓ افذي وأنف ستوًػافـّ بٔٚن :مْٓٚ ،مسٚئؾ إجقبٜ هذه وذم

 .ذفؽ تَدم وؿد ،شبٔال ُّيتدي وٓ حِٜٔ يستىٔع

 اهلجرة، ظِٔف وجبٝ ديْف إطٓٚر ظذ يَدر ل إذا سِؿافـّ أن :ومْٓٚ 

  .أجوًٚ  تَدم وؿد

يـ إطٓٚر صٍٜ :ومْٓٚ  وظداوتف بٍُرهؿ فٍُِٚر يكح أن وهق ،افدِّ

يـ مـ ظِٔف هؿ فِـَم و هلؿ   .أجوًٚ  وتَدم ،افدِّ

 هلؿ وظداوتف بٍُرهؿ هلؿ سح أظْل ،ذفؽ ؾًؾ إذا أنف بٔٚن: ومْٓٚ

 .أخرجقه وإمٚ ؿتِقه إمٚ بؾ أطٓرهؿ، بغ يسـقٕف ٓ ؾ٘هنؿ

 َوَؿَٚل : }تًٚػ ؾَٚل افٍُٚر، َجٔع ظـ بذفؽ اهلل أخز وؿد: ؿِٝ

ـَ  ِذي ُروا افَّ ٍَ ؿْ  ـَ ِٓ ِِ ؿْ  فُِرُش ُُ ـْ  َفُْْخِرَجَّْ قُدنَّ  َأوْ  َأْرِضَْٚ ِم ًُ تَِْٚ ذِم  َفَت َِّ َْٖوَحك ِم  َؾ

ؿْ  ِٓ ْٔ ُؿْ  إَِف َـّ  َرهب  َُ
ِِ
ْٓ ؿُ *  غَ ٚفـّافيَّ  َفُْ ُُ ََّْْ

ُِ َْرَض  َوَفُْْس ْٕ ـْ  ا ِدِهؿْ  ِم ًْ ـْ  َذفَِؽ  َب َ
ِ
 د

ِٚمل َخَٚف  ََ  َؿَٚل : }صًٔٛ ؿقم ظـ إخبٚراً  تًٚػ وؿٚل ،{َوِظٔدِ  َوَخَٚف  َم

ـَ  أَلُ افـّ ِذي وا افَّ َزُ ُْ ـْ  اْشَت ُٛ  َيٚ َفُْْخِرَجََّْؽ  َؿْقِمفِ  ِم ْٔ ًَ ـَ  ُص ِذي َؽ  آَمُْقا  َوافَّ ًَ  َم

ـْ  قُدنَّ  َأوْ  َؿْرَيتَِْٚ ِم ًُ تَِْٚ ذِم  َفَت َِّ َّْٚ َأَوَفقْ  َؿَٚل  ِم ِٚرِهغَ  ـُ  {.ـَ
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ُؿْ : }افُٓػ أصحٚب ظـ إخبٚراً  تًٚػ وؿٚل ُروا إِنْ  إهِنَّ َٓ ؿْ  َيْي ُُ ْٔ َِ  َظ

ؿْ  ـُ ؿْ  َأوْ  َيْرَُجُق ـُ ُٔدو ًِ ؿْ  ذِم  ُي ِٓ تِ َِّ ـْ  ِم ُِِحقا  َوَف ٍْ ؿْ : }وؿقفف ،{َأبًَدا إًِذا ُت ـُ { َيْرَُجُق

 .بٚفرجؿ ُؿٕيَتِق: أي

 هذه ذم افقاؿع هق الشالم أئّٜ إفٔف وأصٚر بف اهلل أخز افذي وهذا

 ضٚظتٓؿ، ذم وافدخقل ؼـغافـّ مقآة بسبٛ رتديـافـّ ؾ٘ن إزمٚن،

 أصدَّ  آذوه مُْر ظِٔٓؿ أنُر وإذا ذفؽ، ظذ واؾَٓؿ بّـ إٓ يرضقن ٓ

 ذفؽ إػ وجدوا إن ؿتِف ذم شًقا  بؾ أطٓرهؿ، بغ مـ وأخرجقه إذى،

 ، واهلل ادستًٚن.شبٔال

 

* * * 
 

 افنٔخ )رمحف اهلل( إتٓك ـالم

 

 

 




