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 بؾإٔ

 الوصابي الوهابمحمد بن عبد     

 يف نالَ٘ اجلزٜزنُا 

ايؾضعيبٛعف جنٝب بٔ عبزٙ أبٛ ٜنتب٘:   
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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 

وِرََأكُػِسـِو ََوَكْسَتْغِػُرُه،ََوَكُعقُذَبِوهللَِمـَُُشُ َاْْلَْؿَدَهللََكْحَؿُدُهََوَكْسَتِعْقـُُف َ َاهلُلََؾََلََْإنَِّ َوَشقَِّئوِتََأْظََمفِـَو،ََمـَََيِْدِه

،َ َ،ََوَمـَُيْضؾِْؾََؾََلََهوِدَيََفُف ََفُف َإََُِمِضؾَّ َإَِفَف َّٓ ََأ ََظْبُدُهََوَأْصَفُد ًدا َُُمَؿَّ ََأنَّ َ،ََوَأْصَفُد ْيَؽََفُف ََُشِ َٓ َ َاهللََوَحَدُه َّٓ

َ َوَرُشْقُفُف.

َِمـُْفََمَ ﴿ ٌَّ ََوَب ََزْوَجَفو َِمـَْفو ََوَخَؾَؼ ـَكَّْػٍسََواِحَدٍة ِذيََخَؾَؼُؽؿَمِّ َافَّ ُؽُؿ ََربَّ ُؼقْا َافـَّوُسَاتَّ َو ََأَيه ََوكَِسو ََيو يًِرا ـَ َ َِرَجوًٓ

ؼَُ وَنََظَؾْقُؽْؿََرِؿقًبوَواتَّ ـَ َاهللَََّ ِذيََتَسو ُفقَنَبِِفََوإَْرَحوَمَإِنَّ َ.[1افـسو :]َ﴾َقْاَاهللَََّافَّ

ْسؾُِؿقنََ﴿ َوَأكتُؿَمه َإََِّٓ َـّ َُتَؼوتِِفََوََََٓتُقُت ُؼقْاَاهللََََّحؼَّ َآَمـُقْاَاتَّ ـَ ِذي َوَافَّ َ.[102ظؿران: ]آلَ﴾َيوََأَيه

َوَچ  ُؼقاَاهللََََّوُؿقُفقاََؿْقًََٓشِديًداَيوََأَيه َآَمـُقاَاتَّ ـَ ِذي ُيْصؾِْحََفُؽْؿََأْظََمَفُؽْؿََوَيْغِػْرََفُؽْؿَُذُكقَبُؽْؿََوَمـَُيطِْعَ  افَّ

 .[71-70]إحزاب: ﴾َاهللََََّوَرُشقَفُفََؾَؼْدََؾوَزََؾْقًزاََظظِقًَمَ

وََبْعــــُد:َ َ-َأمَّ

ِضؾِّقؾ،ََجٌؾَرؾننَداظقيَافػتـيَوافتؼؾقدَوافتؿققعَافذيَيراؾؼفَافغؾق،َوهقَُمؿدَبـَظبدَافقهوبَافقصويبَ

ۇ  ۇ  إَٓأنَيتقبَتقبيَصودؿيَكصقًحو،َمعَاإلصَلحَوافتبقغ،َـَمَؿولَتعوػ:َظدوَفؾدظقةَافسؾػقي،َ

َهذاَبَمَيشػلَويؽػل،َ [،160افبؼرة:َ]َ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋٴۇ    ۋ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ وؿدَُبغِّ

َواْلؿدَهلل.

َ َافرجؾ َوافتؾبقسََ–فؽـ َواخلداع َادؽر َيف َظودتف َمعز!ََ–ظذ َيف َبف َتؽؾؿ َافذي َبؽَلمف َدؽدغ ربَم

َافعقامَظقاضػَبعضَ َبؿؽرَوأٓظقىَهذاَ-َٓشقَمَيفَمعزََ–أصبوه َوَٓمعرؾي َممـَََٓتققزَظـدهؿ، ،

َادحسق.

َم َومـ َأكف ول َاجلفَّ َظذ َيؾبس َأن َيريد َوضلََّؾفق َاخلَلف، َإزافي َيريدون َفؽـََتوصػحَعف ادويض،

اْلجقريَومـَمعفََٓيريدونَذفؽ،َوأنَظـدهؿ،َوظـدهؿ...!!!َويفَكػسَافقؿًَيزئَكػسفَومـَمعفَ

َـؾَموَيتعؾؼَهبذا،َمعَأكفَومـَمعفَشبىَافػتـيَوافؼَواخلَلف،َوهذاَظذَظودتفَيفَتؼؾقىَاْلؼوئؼ.َمـ

َومـَظذَصوـؾتف َوأكف َإمر، َيفَهذا َكبوهؾف ََوكحـَمستعدونَٕن َظـَضريؼي َافذيَتـؽبقا اإلمومَهؿ

َافقادظلَومـفجفَيفَافدظقة.

بعضفؿَيؼقل:َتؽؾؿَبؽَلمَضقى!!!،َمعَأنَوؿدَتعجبًَظـدموَشؿعًَمـَيؼقل:َإكفَتراجعَوتوب!.َو

ـَلمفَؾقفَإرصارَظذَموََكػرحَبتقبتفَورجقظف،َوشوئرَمـَيـووئَاْلؼ،َفؽـَ،َوكحــَلمفَبخَلفَذفؽ

َ:ومـفوبلؿقافف،ََ،َوإفقؽَبقونَذفؽظومؾفَاهللَبَمَهقَأهؾَففمـَؿبؾ،ََهقَظؾقف

اختًفٛا, ٖشا نشب, احلُز هلل, ٚجظ٣ اهلل املؾاٜذ خرًيا بتًو ايٓصا٥ح اييت فايشٜٔ ٜظٚبعٕٛ إٔ املؾاٜذ ؿقفف:َ

َ.ٚجٖٗٛا إىل احلجٛصٟ, عغ٢ اهلل إٔ ٜٓفع٘ بٗا



 

3 
 

 لوصابيا شأنال جديد ب

َ.أموَكػقفَاخلَلفَؾؽذبَومغوفطي

َو َومـَأظَملَافشقوضغ،َؿد َوافتؽفـ، َمـَافؽفوكي َبلكف َافذيَوؿعَؾعًَل َإمر َوَصػَاْلديٌَظـَهذا

َوأظَملَافؽفون!!!َوذـرَأنَ]ادشوئخ[َظذَؿؾىَرجؾَواحد!!!.

َفؾد َؾبعدَأنَـوكًَتعؼدَيفَافػساتَادوضقي َآجتَمظوتَاهلزيؾي، َأنَؽرضَهذه ؾوعَظـَحزبقيَتغرَّ

َ.ـعقذَبوهللَمـَاهلقىؾ،ََافشقخَيحقكَومـَمعف!!!ـَيفطعفاافعدين،َصورتَأنَفبحٌَاخلَلفَيفَ

َٚع ٖشا نُا قًت يهِ, وؿقفف:ََ.«ايٓصا٥ح اييت ٚجٖٗٛا إىل احلجٛصٟ, عغ٢ اهلل إٔ ٜٓفع٘ بٗا»وتلمؾَيفَؿقفف:َ

َٓصا٥ح اييت نتبت يف ٖشا االجتُاع املباصى!!!,عغ٢ اهلل إٔ ٜٓفع ايؾٝذ احلجٛصٟ ٚفك٘ اهلل َٚٔ َع٘ يف ٖشٙ اي

بعدَهذاَافبغلَـؾف،َوافػتـي،َضؾعَظؾقـوَهقَومـَمعفَبلنَاْلجقريَهقَافذيَيقجفَإفقفَافـصح،َوأموَهؿَ

َافـصح َفتقجقف َُمًَل ََإفقفؿَؾؾقسقا َخوصي!!! َافػتي َأهنيفَهذه َمع َاْلزبقغَوككوهؿ،َهؿَؿ افذيـَآووا

يبَشؼقطَفؾشقخَصَلحَموَبقـفؿَوبغَافشقخَيحقكَبوفساجعَظـَحتزيىَافعدين!َوأنَشؼقطَافقصوَوربطقا

مـفًجوَهلؿ،َمعَموَؾقفَ،َواختوذهَ"اإلبوكي"وَٓزافقاَمكيـَأيًضوَظذَـتوبََيحقكَوهلؿ!َوفقَؾعؾَافعظوئؿ!

َخرَاْلوـؿغ.َواهللأنَؾقفَؿقاظدَاْلزبقغَوافتؿققعقغ،َ

َاَتلـقدَدوَتؽؾؿَبفَمـَؿبؾَمـَافؽذب،َوافتؾبقس،َوافتبديع،َوافغؾق!هذـَلمَافقصويبَو

َ!احلجٛصٟ َٚٔ َع٘, ْعٛس باهللقًع يغٓا حضٜصني ع٢ً  -ٚاهلل  -يتعًُٛا عبار اهلل أْٓا وؿول:َ

َادقضع َيفَهذا َكػوه َوأؾعولَظذَخَلفَمو َؿولَيفَأؿقافف َاهللَأكف َؾؼدَـونَيـؼؾَظـَافشقخَربقعَوؾؼف ،

َ َإمغ: َافـوصح َادجوهد، َافصوبر َادحدث، َافعَلمي َاكزفقه.اسحبوهصقخـو َيؼؾ: َومل !ََ وليكن ؿول:

َ!.البديل موجوًدا

َ َؿبؾَأصفر: َبف َافسوؿطَافذيَتؽؾؿ َؿولَيفَبعضَـَلمف عٞ عال١َ ايُٝٔ, َا ٖٛ ٖشا نضوافقصويبَكػسف

َ.نضعٞ حي٢ٝ احلجٛصٟ, تغًو َغًه٘ ... ٚإال فاعتظي٘

ِْ ٜأخشٚا ع٢ً ٜزٙ؟!َٜٚٔ أصخاب ايبالر,ؿوئًَل:ََوكصحَأهؾَافبَلد َِ َي َكوََْأَمر؟!َوذـرهؿَبؼقلَاهللَتعوػ:َِي

ؾِقَفو ًَا. أي صرينايم كباّرا!،َُمْسَ ساكني عىام, ومو كاى عهده علم مغلىب لكو م.َؿول:َويف قراءة: أمَِّرَنا ُمِتَرِفي
َ!على أمره

يت فضحإ, يهٔ بؾضط, إٔ تبك٢ كبٌ جعً٘ ع٢ً ايهضعٞ فضحت, َٚا طأْا ٚاهلل حني عضفت إٔ ايؾٝذ ََوؿول:

ايزع٠ٛ نُا ناْت يف طَٔ ايؾٝذ, فإسا حافظ عًٝٗا نُا ناْت يف طَٔ  ايؾٝذ, احلجٛصٟ َٚٔ َع٘ ع٢ً ايعني ٚايضأؼ, 

َ.صني ع٢ً قًع ٖشا, ٚال ع٢ً إخضاج ٖشاحنٔ يغٓا حضٜ

َوففَيشفدَظذَـذبف،َوحؼده،َوحسده،َوتؼؾقبفَفؾحؼوئؼ.ومؼَافقصويبَؿؾً:َحول

يدركَأنَوملَيتعسػَخؾقػتفَمـَبعده،َوأكصػ،ََاإلمومَافقادظل،َوظرفمـفٍَهذاَمعَأنَـؾَمـَظرفَ

َ َكػع َوهلذا َوخؾًؼو: َوهدًيو، َشؿًتو، َبف َضَلبف َأصبف َهق َيحقك َافدظقة،َافشقخ َوؿقيً َظظقًَم، َكػًعو َبف اهلل

َواتسعً،َواكتؼت،َمعَادحوؾظيَظذَصػوئفو،َؾؾؿَتتؿقع،َوملَتتغر،َواْلؿدَهلل.
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َ.ال ْضٜز إٔ ْعني ايؾٝطإ ع٢ً إخٛآْاؿول:َ

وأميوهلؿ!َوهذاَأـيرَإيضوًحوَدوَؿؾـوه،َؾفقَيعـلَأنَافشقطونَؿدَؽؾبـو!َيعـلَبتحزيبـوَفؾعدين،َوافقصويبَ

َ!!بػضؾَاهلل!َظذَافسـيَشتؼوميوآ

َ.ََُٗا نإ ِٖ إخٛآْا, ٚإٕ بػٛا عًٝٓاؿول:َ

وَٓزالَيكَظذَأكـوَكحـَافبغوة،َوإموَهقَؾؽلكفَموَصـعَصقًئو،َوَٓبدأكو،َوَٓؿولَؾقـو:َحجوورة!َبؾَموَ

َؾحسى،َحتك ََاـتػكَبتبديعـو وََٓإلشَلم!وؿولَظـو:ََٓكؿيؾَاَبزع١ ؽاس٠, ال ٚجٛر هلا يف ايتاصٜذ!ؿول:

َ!!!ص٢َ اإلعالّ بهٌ ب١ًٝافسـي!َوأنَمـَؿولَإكـوَكؿيؾَاإلشَلمَؾؼدَ

َ.هذاَبوإلضوؾيَإػَأصقلَبدظقيَوؿعَؾقفوَافقصويب،َوخوفػَؾقفوَادـفٍَافسؾػل،َوإصقلَافسؾػقي

َ   َا ْضٜز هلِ إال اخلري أخٞ, أخٛى بطع١ َٓو,, ٜا «ال ٜؤَٔ أحزنِ حت٢ حيب ألخٝ٘ َا حيب يٓفغ٘»ؿول:

َ.ِ, ٚيػريِٖٚايصالح هل

فٓخٔ نشيو يغٓا حضٜصني ع٢ً برتِٖ, أعٛس باهلل, أخٛى املغًِ حتضص ع٢ً قطع٘, ع٢ً بشي٘, ع٢ً وؿقفف:َ

َ.إطاحت٘, ٜااهلل

َ فُٔ ايشٟ ٜكٍٛ بإٔ املؾاٜذ حاعزٕٚ, ال ٚاهلل, ْعٛس باهلل َٔ احلغز, ال حنب ٖشا اخلًل ايشَِٝ, وؿقفف:

َايعزٚإ, ٚال ايبرت, أٟ أخ يف اهلل ع٢ً ايعني ٚايضأؼ!احلكري, ٚال ايظًِ ٚال 

ََ:موَؿولَافشوظرَأؿقل

َيقمًَ َافيعؾُى َوبرز

ََيذي َإرِض َيف َؾؿشك

َفؾـ َاْلؿُد َويؼقُل:

َُتقُبقا َاهلل، َِظبود َيو

َافـ َإّن َيفَافطَّر، َوازَهُدوا

َيمذنَْ يؽ َافدِّ َواضؾبقا

َرشقٌلَ َافديَؽ َؾَلتك

َظؾقف َإَْمَر ََظَرَض

َ َظذرًَؾلجوب َاافديؽ:

َظـل َافيعؾَى َبؾِّغ

َممـ َافتِّقجون َذوي َظـ

َافـ َوخُر َؿوفقا ََأهنؿ

َيقمًَ ـّ َط َمـ َوخمطلٌّ

َ

َافقاِظظقـوَ َصعور َيف

َادوـريـو َويسىه

َافعودقـو َإفِف َـِف

َ َؾفَق َافتوئبقـوَربه

َافزاهديـو َظقُش َـعقَش

َؾقـو بِح َافصه َفصَلةَِ

َافـوشؽقـو َإموم َمـ

ََيؾقـو ََأن َيرجق َوْهَق

َي َادفتديـو!و َأضؾَّ

َافصوْلقـو َجدودي َظـ

َافؾِعقـو ـَ َافَبْط ََدخؾ

َافعورؾقـو: َؿقُل َـؼقِل

َِديـو َفؾيعؾِى ََأّن

َ
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َ

يريدَٕهؾَافسـيَبدموجَاخلر،َوفقَـونَظـدهَظؼََؾؿخطئَمـَطـَأنَُمؿدَبـَظبدَافقهوبَافقصويب

ََمَرَبوفؼـقتَٕهؾَدموجَأثـو َ َٕ حضَافـوسَظذََاْلصور،ََٓأؿقل:معشورَصفوميَوكجدةَبعضَاْلزبقغَ

َفػؽَاْلصورَظـفؿ،َفؽـفَـونَيؿـعَجمردَافؼـقتَوافدظو َهلؿ.ََ:أكػسفؿاجلفودَبلمقاهلؿَو

مـَأهؾَافسـيَبدموجَإَٓموَذـرهَاهللَظزَوجؾَظـَحولَأهؾََومـَمعف،َموَيريدونَقاهللَموَيريدَافقصويبؾ

َ َبؼقفف ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  َ:اهلقىَوافشفقاتَمعَأهؾَاهلدىَوآشتؼومي،

َ[.27افـسو :َ]   پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ٚاهلل يغٓا حاعزٜٔ هلِ, ْعٛس باهلل, احلغز يٝػ َٔ أخالم أٌٖ ايعًِ, ٚأٌٖ ايصالح, ٖشا َٔ عٌُ وـذاَؿقفف:َ

َ.ايؾٝطإ

َحؽؿَظذَكػسفَبَمَذـره.وؿدَأؿقل:َأموَحسدَافقصويبَؾحوصؾَوإنَأكؽره،َ

 حت٢ ٚإٕ عبْٛا, ٚإٔ تهًُٛا فٝٓا, ؿول:َ

َؿؾً:َاكظرواَإػَتؼؾقىَاْلؼوئؼ،َوـلكفَملَيسى،َوملَيتؽؾؿ،َوملَيظفرَمـفَيش ،َواهللَادستعون.

, ٚع٢ً األخ٠ٛ ٜبكٕٛ ع٢ً َا حنٔ حٍٛ ٖشا, ايزع٠ٛ ٖٞ األعاؼ, إسا حافظٛا ع٢ً ايزع٠ٛ, ٚع٢ً األيف١ ؿول:

 .صؤٚعٓا,

،َوأؿقافف،َ(1)َ،َورئوشتفففَبوفدظقةَبؼدرَموََيؿفَبطـفَقد،َفدود،َوَٓهؿََّؾحؼقد،َحسَأموَافقصويبأؿقل:َ

َوأؾعوففَتؼحَذفؽ.

أظدائفوَادوـريـََثؿَمـَحرضةَافقصويبَحتكَيظفرَاْلرصَظذَافدظقة،َوافقصوييَظؾقفو؟!َوهقَمـَأفدَِّ

َهبو،َوفقَترـًَافدظقةَافسؾػقيَحتًَكظره،َورؽبوتف،َوأهقائفَدوظً،َوضوظً،َوؾوؿدَافق ََٓيعطقف.

َ.ٚعفا اهلل عُا َط٢, ْٚغتعٝش باهلل َٔ ايؾٝطإ ايضجِٝ  ؿول:

َُأِخذَظعَافقصويبَومـَمعف،َفؽـَافقاؿعَأؿقل:َ َكريدَتراجًعوَرصيًحوَوتقبيَكصقًحوَمـَـؾَمو أكفَُمِكٌّ

َ!افسَلميكسللَاهللَشتفقتفَافشقطونَيفَإرضَحران،َأؾعوففَأؾعولَمـَاظذَموَهقَظؾقف،َو

بحوجيَموشيَإػَافتقبيَمـف،َمعَاإلصَلحَوافبقون،َواهللَيتقبََهقَافضَللَادؼقًمـَََمَمهََٓزالَؾقفؾ

َظذَمـَتوب.

ْا َا تهًُت ٚغريٟ إال يًطضٚص٠, ْض٣ أْ٘ ال بز َٔ بٝإ, خنؾ٢ َٔ ايعكٛب١, يٛال ايطضٚص٠ َا تهًُٓا, أؿول:َ

 خنؾ٢ َٔ عكٛب١ نتُإ ايعًِ,

َ.يٛال ايطضٚص٠ يف أبٞ احلغٔ َا فضطٓا فٝ٘, يهٔ ٖٛ ايشٟ سٖبوؿول:َ

                                      

َبََِلَِدَراَيٍيَِرَئوَشٌيََكِذَفيٌَ»:َؿقففََ(َظـَأيبَظوصؿَافـبقؾ1549)"اجلومعَٕخَلقَافراوي"أخرجَاخلطقىَيفََ(1) ٌِ َئوَشُيَيِفَاْْلَِدي َ.«افرِّ
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َؿوففَوادؼقًوهذاَمـَأوضحَموَيفَـَلمفَمموَؿصدكوَبقوكف،َوهقَأكفََٓزالَمًكاَظذَأنَـَلمفَافػوحشَ

َ َـتَمن َمـ َخيشك َوأكف َ)اْلجوورة!(، َبدع َمـ َافتحذير َافؾَََّعؾؿاففرضروة َافقهوبَدَُدينِّ َظبد َبـ حؿد

َومـَمعف.َافقصويب

مـَضَبوفشقخَأكفَشؾؽَمسؾؽَأيبَاْلسـ،َيتشبعَهقَومـَمعفَبَمَملَيعطقا،َوؿدَظؾؿقاَأنَرَِّعََوـذفؽَيَُ

رَمـفَهقَصقخـو،َوموَتؽؾََّ ،َرََّؿَُـعدَأنَظوككَأهؾَافسـيَمـفؿَافبهؿَإََٓؿقاأولَمـَتؽؾؿَيفَأيبَاْلسـَوحذَّ

َ!وهذاَهقَصلهنؿ،َواهللَادستعون

ؿدَزادواَظذَأيبَاْلسـَيفَػتـي،َبؾَظذَأنَافقصويبَومـَمعفَهؿَمـَشؾؽَمسؾؽَأيبَاْلسـَيفَهذاَاف

َافبغلَوافػتـي،َواهللَمـَورائفؿَُمقط.

َ َبشقخـوَحػظفَاهلل: ًضو َؿقففَمعرِّ ٜا َؾاٜذ, رعٛتٞ َٔ رعٛتهِ, ٚأْا أخٛنِ, ٚأْتِ إخٛاْٞ,  :قاٍ ٢تَوـذا

ٓكٍٛ: ٚع٢ً ايعني ٚايضأؼ, عفا اهلل عُا َط٢, ْٚعٛس باهلل َٔ ايؾٝطإ ايضجِٝ, ٖٚشا نإ َٔ عٌُ ايؾٝطإ, ف

ًًا, َا ْكٍٛ: ال ًًا ٚعٗ ًًا, األخطا٤ اييت قًتٗا أْا أعتػفض اهلل, أْا أت ,أٖ ًًا ٚعٗ ٛب إىل اهلل, ال بز تفعٌ, ٚال بز, أٖ

احلهِ ايهتاب ٚايغ١ٓ, أٟ قٍٛ قًت٘ خيايف ايعكٝز٠ أْا أتٛب إىل اهلل, أٚ خيايف ايزع٠ٛ ٚاملٓٗج, أٚ يف َغا٥ٌ 

فك١ٝٗ, قًت قًٛيا َا عٓزٟ فٝ٘ عًف َٔ أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١, أعتػفض اهلل ٚأتٛب إيٝ٘, فإسا قاٍ ٖشا اْت٢ٗ نٌ 

َ.ؽٞ

َواضحَؾَ َأنَوـَلمف َيزظؿ َومـَظؿؾَافشقطفق َاهللََٓظـده َحػظف َظـدَصقخـو َوَمعف!ونَهق ظـدهَأن

َأخطو َختوفػَافعؼقدة!َوافدظقة!َوادـفٍ!َوادسوئؾَافػؼفقي!

َافبصرَادـصػَيعؾؿَأنَهذهَإخطو َهلَظـدهَومـَمعف،َفؽـفوَمغؿقرة!!!َأنَمع

َافعدينَشـلَفقسَهلؿََظـوييثؿَإكفَومـَمعفََٓ بؿيؾَهذهَإمقر،َوفقَخضعَصقخـوَيحقكَهلؿ،َوؿول:

 .[9افؼؾؿ:َ]  ۇ  ۇ         ۆ  ۆبحزيب،َفزافًَهذهَإخطواااااا َؾقًراَمـَتؾؼو َكػسفو،َؿولَتعوػ:َ

َ َؿقفف: ًًا, ٚإٔ ٜؤيف بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ, ٚبني مجٝع إخٛآْا َٔوـذا أٌٖ  ْغأٍ اهلل إٔ ٜضرِٖ إىل اخلري صرًّا مجٝ

 .ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ ع٢ً ايهتاب ٚايغ١ٓ, إْ٘ مسٝع ايزعا٤

َؾؿعـوهَأكـوَفسـوَظذَاخلر،َبؾَهؿَافذيـَظذَخر،َوافتلفقػَافذيَيريدهَأنَكضؿَإػَموَهؿَظؾقف!

 فٓبني, ٚحناٍٚ ْرتفل, ؿول:

بدموجَوصقخفو،َأؿقل:َفعؾَافؽيرَؿدَشؿعَترؾؼفَيفَـَلمفَافذيَصدرَؿبؾَأصفرَيفَحؼَدارَاْلديٌَ

ََ(2)َوافذيَأُشكوَإػَبعضف،َوأكصحَبوفرجقعََإفقف،َمعَافردودَظؾقفَدـَملَيؽـَؿدَاضؾعَظذَذفؽ.

                                      

ظبدَاهللَبـَظيَمنَاْلؽؿلَوافذيَٓزمفَمدة،َثؿَأكؼذهَاهللَمـف،َؾػقفوَبقونَرؾؼَافقصويب!َكعقذَبوهللََبوفرجقعَإػَمؾزميَإخ/َوأكصحَأيًضوَ(2)

َ!ذفؽَمـَرؾؼف
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ََاترك َاجلفقد، َوافؽزَوتضققع َافتعومل َوتؼؾقىَاْلؼوئؼ، َوادؽرََوافؾعَىَوحتؼرَاْلؼَومحؾتف، بوفدظقةََ،

َ!أكؽؿَشتػرضقنَأهقا ـؿ،َوآرا ـؿَظذَافدظقةَافسؾػقيَوأميوفؽَأكًوَٓتظـََ،افسؾػقي

َ َأيًضو: حناٍٚ ْتًطف, ْرتفل, يهٔ نُا قًت يهِ: ٖٓاى ذلضؽٕٛ, احملضؽٕٛ ٜٓبػٞ إٔ حنشصِٖ, حنٔ وؿول

َ.ٚاحلجٛصٟ ٜٓبػٞ إٔ حنشص احملضؽني

رَمـَادحرصغ!َوهقَمـَـبورَادحرصغ. َؿؾً:َوهذاَواهللَمموَيضحؽ،َؾوفقصويبَيُحذِّ

َؿو ٚاهلل ٚاهلل إْ٘ يٝغعزْا, ٜٚفضحٓا إٔ ْهٕٛ مجًٝعا دلتُعني, ْٚشٖب إىل رَاج, ْٚكّٛ باالجتُاع, ل:

ٚباحملاضضات, ٚبايفتا٣ٚ, نُا نٓا َٔ قبٌ, ٜٚأتٕٛ إيٝٓا, ٚبٝٛتٓا بٝٛتِٗ, َٚغاجزْا َغاجزِٖ, َٚغاجزِٖ 

َ.َغاجزْا

َافسؾػق َافدظقة َيؿقع َافقصويبَأن َفقسعد َواهللَواهللَإكف َويضقعفوأؿقل: َمـَأكوسََ:ي َتلتقف َٕوامر تـػقًذا

َواهللَادستعون.َقاَمـَبعضَاجلفوت،َكسللَاهللَأنَيؽػقـوَُشهؿ،ؾَهغَِأوَاشتَُآخريـَكزؽفؿَافشقطون،َ

َ-َومـَمعفَؾنكفَسقؿف،َوأموَافػتووىؾوَفتتـؾمـفَتغسؾَأوشوخَإَٓبتقبيََهوَحرامَظؾقفمـزَدموجَؾننوأموَ

َإػَؾتووىَأهؾَافعؾؿَيفَدموجبحَ-واهللَ مـَبوبَافتؽريؿََؿبؾَاكحراؾفـَمـَذفؽَؽََّؿََوإكَمَـونَيََُ،وجي

َدة.،َومؼؾَِّـََمعفَهزاػَظؾؿًقوموَنكفوافتؼدير،َوإَٓؾ

ٚنٕٛ ايؾٝطإ ْظغ قز ْظغ ايؾٝطإ بني إخ٠ٛ ٜٛعف عًٝ٘ ايغالّ, إخ٠ٛ ْيب, ٚأٚالر ْيب, : تلمؾَاخلؾطَيفَؿقفف

َ.ٚجزِٖ ْيب, ٚاجلز األع٢ً ْيب, ٚايشٟ فٛق٘ ْيب, نًِٗ أْبٝا٤, ٚيهٔ.. بعزٜٔ صجعٛا, ٚسٖب اخلالف

 :خؾطَيفَؿقففَيفَأمقر

إكَمَكزغَبغَيقشػَمـَجفي،َوبغَإخقةَيقشػَمـَجفيَأخرى،َ.َو«ْظغ بني إخ٠ٛ ٜٛعف»إول:َؿقفف:َ

   [.100يقشػ:َ] ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ـَمَؿولَتعوػَحوـًقوَظـَيقشػ:

،َوهقَترمجونَافؼرآن،َويدلَظذَوافـزغَهـوَادرادَبفَاْلسدَمـَإخقةَيقشػَفف،َؿوففَابـَظبوسَ

ڳ   ڳ  ڳ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  هذاَؿقففَتعوػ:َ

َ.[ 9َ-8َيقشػ:َ]  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ

َ.أٚالر ْيب, ٚجزِٖ ْيب, ٚاجلز األع٢ً ْيب, ٚايشٟ فٛق٘ ْيبفيوين:َؿقففَظـَإخقةَيقشػ:َإمرَا

ؿؾً:َأموَأبقهؿَؾقعؼقب،َوأموَجدهؿَؾنشحوق،َوأموَاجلدَإظذَؾنبراهقؿ،َوأموَافذيَؾقؿفَؾؿـَـقسَ

ة؟!افقصويب،َوإكَمَهقَآزر،َوؿدَموتَـوؾًرا َ،َؾلكَّكَففَافـهُبقَّ

َكبل،َ َأوٓد َوافتطقيؾ: َفؾتفقيؾ َداظل َوٓ َمممـقن. َوهؿ َيؼقل: َأن َفف َـون َـؾف َهذا َبدل افيوفٌ:

افعصؿي،َؾؼدَـونَابـََبل!َوـقهنؿَأوٓدَكبل،َأوَجدهؿَكبل،َأوَأخقهؿَكبلََٓيؼتيضو...افذيَؾقؿفَك

َوـونَوافدَإبراهقؿَـوؾًرا.كقحَـوؾًرا،َ

َ،وائتؿـقاَؾخوكقاَ،ووظدواَؾلخؾػقاَ،حدثقاَؾؽذبقا:َمعوصٍََةدََّظَِوـونَاْلسدَؿدَمحؾَإخقةَيقشػَظذَ

َأبوهؿ،َومهقاَبؼتؾَأخقفؿَافذيَهقَأؾضؾفؿ،َوأحبفؿَإػَأبقفؿ.َقاوظؼَه
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َوَأكسوكَإخقةَيقشػ!ؼول:َمؾأكفَُشِئؾ:َأيحسدَادممـ؟!ََويروىَظـَاْلسـَ

افرابع:َأنَافبغلَواْلسدَـونَمـَافقصويبَوأميوففَظذَدارَاْلديٌَبدموجَوصقخفو،َورجقظفؿَيؽقنَ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    بوفتقبيَومعرؾيَافػضؾَٕهؾف،َؾؼدَؿولَإخقةَيقشػَبعدَذفؽَفققشػ:َ

َ[.97يقشػ:َ]   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ [.َوؿوفقإَبقفؿ:91َيقشػ:َ]  ھ  ھ

َ.عًٝٓا ٚاهلل, بالر ٚايزْا رَاج تعظَُّوؿقفف:

َمراثفَافذيَخؾَّػفَٕميَاإلشَلم،َوافذيَ َبَلدَوافدهَؾحسى،ََٓأنَؾقفو َموَظزتَظؾقفَإَٕٓهنو أؿقل:

اكتػعَويـتػعَبفَمـَصو َاهللَمـَخؾؼف،َوؾقفوَأٓفَمـَخرةَظبودَاهللَيفَهذاَافزمونَإنَملَيؽقكقاَخرهؿ،َ

َمحؾيَافعؾؿ،َوضَلبف،َوافدظوةَإػَاهلل،َوافزاهديـ،َأمريـَبودعروف،َوافـوهغَظـَادـؽر.َمـ

افسَمواتَوإرضََ،َوإَٓؾقافذيَبنذكفَتؼقموادـصػَيدركَأنَافقصويبَيتؿسحَبوإلمومَافقادظلََتسًحو

َومـفجف، َدظقتف َأظدا  َأفدِّ َمـ َأن َيعتز َافقصويب َبؾسوكف،َإن َظؾقف َييـل َؽرََؾفق َبطريؼي َؾقف ويطعـ

:َمبوُشة،َوذفؽَبوفطعـَيفَمراثف،َوَٓظجى:َؾؼدَـونَيؼقلَيفَزمونَافشقخَمؼبؾَظـَافشقخَمؼبؾَ

َػعَبوبـَبوز!!!وفقَأكفَشؾؽَضريؼيَاإلمومَابـَبوزَفـػعَاهللَبفَـَمَكَتبفَحرـقي!إنَـ

َ َؿقفف َؾػلَافـػسَ«ٚايزْا»وأمو :َ َومـَإضَلؿفوَيش  َوافؽبرَظذَافشقخ، َافػوضؾ، ـَّيفَافعومل وََٓ،افس

َووْصَ َظـَافسؾػَرمحفؿَاهلل، َبػَُأظرفَهذا َادجددـ)ف َإَ(افشقخَافَعَؾؿَاإلموم َؾفق َيفَأوػَوأفقؼَبف: موٌم

َافعؾؿَوافديـَرمحفَاهلل.

بعدَبحٌَيفََ(مودة:َإب)(1/55)"معجؿَادـوهلَافؾػظقي"يفََافشقخَبؽرَبـَظبدَاهللَأبقَزيدَؿولَ

أنَمـَافعؾَم َمـَجقزَذفؽ،َوإحقطَافتقرعَوافتحرزَكؼؾَوَ.«وَٓيؼول:َهقَأبقكو،َأوَوافدكوَ...»ادسلفي:َ

َظـَذفؽ.

َرمحفؿَاهللَسكَهذاَافؾػظ،َوأنَادحدثغَوأئؿيَافسؾػبيحقكَحػظفَاهللَافعَلميَصقخـوَكصحََاممخرًَؿَث

َأظظؿَتقؿرًَاف َيطؾؼقنَذفؽَيفَمعؾؿقفؿقَبؾَترىَـيرًََاذيـَـوكقا َـوكقا يؼقفقن:ََـفؿمَإهؾَافعؾؿَمو

 ـدَافصقؾقي.تَهذهَافؽؾؿيَمـَافتؾؿقذَفشقخفَظموَاكتؼوأـيرَصقخـو.َ

١ اهلل عًٝ٘ قز َات, حنٔ نشيو عُٓٛت, َٔ يًٓاؼ بعزى, نِْٛٗ أْا َا عأرّٚ يًٓاؼ, إسا نإ ؽٝدٓا صمحَوؿول:

تضبطِٗ بو, ال, حنٔ ْضبطِٗ بايهتاب ٚايغ١ٓ, ٚبايعًُا٤, ال أْا عأرّٚ هلِ, ٚال ايؾٝذ عٝزّٚ هلِ, ٚيهٔ ْكٍٛ: 

َ.نتاب ٚع١ٓ, َٚٓٗج ٚعكٝز٠

صحقح،َؾوفشقخَمعؾقمَظـفَؿؾً:َتلمؾ،َؾفقَيؾؿزَصقخـوَحػظفَاهللَبلكفَيربطَضَلبفَبف!َوهذاَواهللَؽرَ

وضؾبيَظؾؿَيـػعَاهللَهبؿ،ََٓمؼؾدة،َوؿدَكؼؾََ،ظؾَم َمـَحؾؼتفَحتذيرهَمـَتؼؾقدهَوتؼؾقدَؽره،َيريدَأنَخيرج

(َ َافزَيفَجومعف َظبد َيفَ()2/316ابـ َخيتؾػقا َومل َفف، َظؾؿ َٓ َوادؼؾِّد َؿقهلؿ: َافعؾؿ َأهؾ َظـ بتحؼقؼـو(

َوملَهقَإمجوع.ذفؽ.اهـَيعـلَأنَـقنَادؼؾِّدَفقسَبع
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بطقاَافـوسَهبؿَظذَضعػفؿ،َرهقَواهللَمـَيدظقَهقَومـَمعفَإػَافتؼؾقد،َوضودوَاهلزيؾَظذَأنَافقصويبَ

َوفقَخوفػقاَاْلجٍَافقاضحي!

دارَاْلديٌَبدموجَؾقفوَظذَأنََؾؿَيرجكَكػعفؿ:َٕكفَظقدهؿَظذَذفؽ،وهلذاَملَيؽـَفؾقصويبَضَلبَظ

َ َأتؼقو ، َأصػقو  و، َيََُدةع،َوفقسقاَُمصقريـَبمتبعغَدـفٍَافسؾػَصدًؿوظؾَم َحؼًّ ارونَدََأصخوصَمؼؾدة

َمـَاخلورج!

َ.ٚإال حنٔ نِ حنضص ع٢ً ايعٛاّ, ٚع٢ً ايعُٝإ, ٚع٢ً اجلٗاٍوـذفؽَؿقفف:َ

َ.(اْلزبقغ)إفقفؿ:ََؿؾً:َٕهنؿَأتبوعَافقصويبَومـَمعف،َوأضقُػَ

َاْلزبقيَ َبوفزيورة َوذفؽ َافتبؾقغ، َمجوظي َـَلم َيشبف َهزيؾ، َبؽَلم َجعجعي َإفقف َادشور َادؼطع َويف هذا

َحزبققن، َإفقف َوحرض َحزبقغ، َظـد َوكزل َحزبققن، َراؾؼف َؾؼد َوفقبقو، َمك َإػ َظـدََذإَفؾقصويب كزل

َوافيقار!َ،أصحوبَأيبَاْلسـَادكي

َ!،َوأحضونَافيقارريوضَافدوٓراتيفَؿؾً:َبؾََ!عؾٓا تًو ايفرت٠ يف صٜاض اجل١َٓ:ففوـذاَؿق

َ ايشٜٔ عٓزِٖ ايصرب, ٚايعًِ,  ِٖٚ ٜطايبٕٛ املؾاٜذ يف ايُٝٔ بظٜاصتِٗ, ... ٚإٔ ٜضعًٛا َٔ طالبِٗوؿول:

َ.ٚاحلًِ, ٚايؾفك١, ٚايضفل, ٚايًني

ؿؾً:َيعرضَبطَلبَافشقخَيحقك،َوأهنؿَفقسَظـدهؿَصز،َوَٓظؾؿ،َوَٓصػؼي،َوَٓرؾؼ،َوَٓفغ،َ

َوهذاَؿؾىَفؾحؼوئؼَرأًشوَظذَظؼى!َوَٓيـػعَهذاَصوحبف،َواهللَادقظد.

فوَفؾشؿسَأكًَخػقٌيَََََََََََََََ َوؿولَافدجكَفؾصبحَفقُكَؽَحوِئُؾَََوؿولَافسه

َ[182َ–180َافصوؾوت:َ]   جب  حب  خب  مب  حئ  مئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی
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