
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـتٌف

هؿ تؼصراً   أؾؼُر خؾِؼ اهلِل وأصدُّ

 بدر بن طظ بن صامي اـعتقبي

 وفقافديف ومشاخيف وادًؾؿغ أمجعغؽػر اهلل فف 
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شؾ: بؼايا ِمـ أهِؾ افعؾِؿ َيْدظقَن  ؾِّ زماِن ؾسٍة مـ افرُّ ـُ احلؿُد هللِ افذي جعَؾ يف 

َمـ وؾَّ إػ اهلُدى، وَيصزون مـفؿ َظذ إذى، ُُيققَن بِؽتاب اهللِ ادقَتك، 

ـَ  ون بـقِر اهلل أهَؾ افَعؿك، َؾؽؿ ِمـ ؿتقٍؾ إلبؾقَس َؿد أْحَققه، َو ؿ ِمـ َوالٍّ ويٌِّصِّ

 افـاِس ظؾقفؿ. هؿ َظذ افـّاس، وأؿٌح أَثرَ تائٍف َؿد َهدوه، َؾام أحًـ أثرَ 

ذيـ  يـػقَن َظـ ـتاِب اهلل ََتريَػ  افَغافِغ، واْكتَِحاَل اُدٌطؾغ، وتلويَؾ اجلَاهؾغ، افَّ

افُِػقن َظؼدوا أفقيَة افٌِدع، وأْضَؾؼقا ِظؼاَل افِػْتـة، َؾفؿ ُُمتؾِػقن يف افؽتاب، ُُم 

فؾؽتاب، ُُمِْؿُعقن َظذ ُمػارؿِة افؽِتاب، َيؼقفقَن َظذ اهللِ، ويِف اهللِ، ويِف ـِتاِب اهلِل 

بغر ِظْؾؿ َيتؽؾَّؿقن بادتشابِِف مـ افَؽالم، َوخيدظقن جفاَل افـاس بام يشٌفقن 

 ظؾقفؿ، ؾـعقذ باهلل مـ ؾتـ افضافغ.

ِِ  اهلل ظذ اهلايي افٌشر وافنِّ ذَّ وَص   ل، وأزهَؼ دَ ظَ  وبفِ  اء باحلؼِّ ـ َج ادـر، مَ  ا

ؼام، يـ خر مَ افدِّ  قا يف كِّصةِ يـ ؿامُ ذِ ف افَّ ابِ حَ ذ أْص ظَ ؾ، وَ حَ ؿَ واْو  افٌاضَؾ  فِ اهلل بِ 

 اّلم.افعَ  ِؽ  ادؾِ َى  اهلل ظؾقف وشؾؿ ورِ صذَّ  ٌلِّ افـَّ  ف ممازرةِ افقا َشَ وكَ 

 أما بعد:

َشت أ"ؾـ ، ؾَفَداهؿ إنَّ اهللَ ظزَّ وجؾ، وتؼدَّ ـْ أحبَّ شامُؤه، اختصَّ ِمـ َخؾِؼف م

ؾ ظؾقفؿ، ؾعؾَّؿفؿ افؽتاَب  ، ؾتػضَّ فإليامِن، ُثؿَّ اختصَّ مـ شائِر ادممـَغ َمـ أحبَّ

ؾفؿ ظذ شائِر ادممـغ، وذفؽ  يـ، وظؾَّؿفؿ افتَّلويؾ وؾضَّ فُفؿ يف افدِّ واحلؽؿَة وؾؼَّ

ـَفؿ باحلؾِؿ، هبؿ ُيعرف احلالُل مـ احلراِم، يف ـؾِّ زماٍن وأواٍن، رؾعفؿ بافعؾِؿ وزيَّ 

ـُ مـ افَؼٌقِح، ؾضُؾفؿ ظظقٌؿ،  ار مـ افـَّاؾع، واحلً واحلؼُّ مـ افٌاضِؾ، وافضَّ
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، احلقتاُن يف افٌحاِر هلؿ تًتغػر، 
ِ
ة ظِغ إوفقاء وخطرهؿ جزيؾ، ورثُة إكٌقاء، وُؿرَّ

مة بعَد إكٌقاء َتْشػع، ُمافًفؿ وادالئؽُة بلجـحتفا هلؿ ََتْضع، وافعؾامُء يف افؼقا

تػقُد احِلؽؿة، وبلظامهِلؿ يـزجُر أهُؾ افغػؾة، ُهؿ أؾضُؾ مـ افعٌاي، وأْظذ يرجًة مـ 

رون افغاؾؾ، ويعؾِّؿقن اجلاهؾ، ٓ  ِـّ اي، حقاُُتؿ َؽـقؿة، ومقُُتؿ مصقٌة، ُيذ افزهَّ

ـِ تلييٌِفؿ يتـا زع ادطقعقن، وبجؿقِؾ ُيتقؿع هلؿ بائؼة، وٓ خُياف مـفؿ ؽائؾة، ُبحً

، وافصحقح ظذ مـ  ٌِ ون، مجقُع اخلؾؼ إػ ظؾِؿفؿ حمتا مقظظتِفؿ يرجُع ادؼِّصِّ

مة، مـ  خافػ بؼقهلؿ حمجاِ، افطَّاظة هلؿ مـ مجقع اخلؾؼ واجٌٌة، وادعصقة هلؿ حمرَّ

أضاظفؿ َرَصد، َوَمـ ظصاُهؿ َظـَد، ما وري ظذ إماِم ادًؾؿغ مـ أمٍر اصتٌف ظؾقف، 

وؿػ ؾقف ؾٌؼقل افعؾامء يعؿؾ، وظـ رأهيؿ يصدر، وما وري ظذ أمراء  حتك

ادًؾؿغ مـ حؽؿ ٓ ظؾؿ هلؿ بف ؾٌؼقهلؿ يعؿؾقن، وظـ رأهيِؿ َيصدرون، وما 

 ُيؽؿقن، وظؾقِف يعقفقن، ؾفؿ 
ِ
أصؽؾ ظذ ُؿضاِة ادًؾؿغ ِمـ ُحؽٍؿ، ؾٌؼقِل افعؾامء

ُِ افعٌاِي، ومـاُر افٌاِلِي، وِؿقام إُ  ة، ويـابقُع احِلؽؿة، ُهؿ َؽقُظ افشقطان، هبؿ ِها مَّ

ؿثِؾ افـُّجقِم  ـَ يِغ، َمَثُؾفؿ يف إرِض  ، ومتقُت ؿؾقُب أهِؾ افزَّ َتقا ُؿؾقب أهِؾ احلؼِّ

امء، هُيتدى هبا يف طؾامت افز وافٌحر، إذا اكطؿًت افـجقم َتروا، وإذا  ًَّ يف اف

 .(1)"أشػر ظـفا افظالم أبِّصوا

اِس وظـدُم افؽِـتامِن، وإمـُر  وإنَّ ِمـ ظظقؿِ  : افٌقـاُن فؾـَـّ
ِ
َما أخَذ اهللُ ظذ افُعؾـامء

ــَّة واجلاَمظـِة، ُبـراُء ِمــ مـذهِب  ًُ ِِ أهـِؾ اف بادعروِف وافـَّفل َظـ ادـَْؽر ظذ ِمـفا

ٌْتغقَن إجر ﴿ ، وَي ِِ ََْْعاِرِج اخلقار [، وبراء مـ مـذهب 3﴾ ]ادعارِ: ِمَن اَّللهِ ِذي ا

                                                 
 (.17فمجري )ص "أخالق افعؾامء" (1)
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فذيـ يؾعٌقن بافديـ، وهيقكقن ادحرمات فؾعامة وافًـالضغ، وإكـام هـؿ ادرجئة ا

يٌّقـقن ييـ اهلل بافعؾؿ وافعدل وافعؼؾ واحلؽؿة، وٓ تلخذهؿ يف ذفؽ فقمُة ٓئؿ، 

افعفَد وادِقثاَق بٌقاكِِف فؾـَّاِس وظدم ـتامكِف:  طٓ ؿلِّ صاِب طؾمَوَؿد أَخذ اهلل تعاػ 

ام ؿال ظز وجؾ: ﴿ َٓ َوإِْذ ـَ ـَُتَبقِّـُـهذُه ـِؾـهذاِس َو ُُذوا اـؽَِتذاَب  ـهذِذنَن ُأو َذ اَّللُ ِمقَثاَق ا َّ َأ

ونَ  َؿـًذا َؾؾِذقًف َؽبِذْ َس َمذا َنْوذََتُ ََ ْوا بِذِه  ْؽُتُؿوَكُه َؽـََبُذوُه َوَراَء ُضُفوِرِهْم َواْشََتَ ﴾)آل َُ

ـهِذنَن َنْؽُتُؿذوَن َمذا( وؿال شٌحاكف وتعاػ: ﴿187ظؿران: ـْـَذا ِمذَن اـَبقِّـَذاِت  إِنه ا َأْكَز

ـَ ِذذَا َنْؾَعذذـُُفُم اَّللُ َوَنْؾَعذذـُُفُم  َواهُلذذَدى ِمذذْن َبْعذذِد َمذذا َبقهـهذذاُه ـِؾـهذذاِس ِ  اـؽَِتذذاِب ُأو

ِطـُونَ   (.159﴾)افٌؼرة:اـفه

ـِ اهلل تًؾٍؿ ومُ وهذا خطاٌب ظام فؽؾِّ مُ  عـاػ صـقئًا مــ يؿقـِؼ ًؾؿة َظؾَِؿ مـ ييـ

يف ظؿـقم  ، ٓ ُيؾ فف ـتامُن ما أكزل اهلل ظذ ظٌايه، ـام ؿال افـٌلُّ فاؾإمقر وجؾق

ومن َؿَذب طذّظ : »، مًتحييـ مجقعًا ؿقفف«بؾهغوا طـّي وـو آنة»خطابف ٕمتف: 

ٌـاع افصـايِق «متعؿدًا ؽؾقتبوأ مؼعَده من اــهار ، وؿـد ؿـال تعـاػ يف بقـان ؿقـد آتِّ

َبَعـِي َوُسْبَحاَن اَّللهِ َوَما ُؾْل َهِذِه َسبِقِظ أَ : ﴿فؾـٌل ُه ٍة َأَكا َوَمِن ا َٔ َٓ َبِص ْدُطو إَِغ اَّللهِ َط

ؿِعَ  ُْْْػِ ٌاِع فؾـٌل108﴾ ]يقشػ: َأَكا ِمَن ا ـْ يؽقَن افعٌُد صايَق آتِّ حتـك  [ ؾؾ

ُيٌّغ ما أكزل اهلل، ويدظق إػ اهلل ظذ بصرة مـ اهلل، وظذ هـذا يرِ أئؿـة افًـؾػ 

م، وأكصار ييـ اإلشالم، ؾلمروا بـادعروف، واـقا ظــ ادـؽـر، وكصـحقا إظال

ٌّتقا احلؼ، وُهدي هبؿ اخلؾؼ، وشّجؾ ظــفؿ  ٌَتقا ظذ احلؼ، وث فؾراظل وافرظقة، وَث

افتاريخ ادقاؿػ افؼيػة، وإخٌار ادـقػة، ما ؾقف ؿقة فؼؾقب ادقحديـ، ومزيجـر 
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ّؽام، وريض ظـفؿ افعقام، ومـ يـريض اهلل فؼؾقب ادتخاذفغ ادرجػغ، ؾفاهبؿ احل

 بًخط افـاس يرى اهلل ظـف وُيريض ظـف افـاس.

 وؿد ؿقؾ:

 محـ جـؾَّ جالففافــرَّ  ــذَ ــد أَخ وؿَ 

 ـؿؾقـام يـقهُب  ـِؼ اخلـؾْ  مجقـعِ  ِح بـصـ

 ا يف ترك ابتداظفؿؾـاصح بـل افدكق 

 اموظـؾَّ  قلِ شافرَّ  ى ظؾؿَ قَ ظذ مـ َح  

مـــاوٓ شقِّــام ؾـقـ  ام أحـؾَّ وحــرَّ

 امـؾِ ُمـظْ  ـريـعةِ افشَّ  قرَ ـوا كُ ؾؼد صرَّ 

وافققم ترون ـثرًا مـ أهؾ ادراتب إـاييؿقة، وافرتب اجلامعقة، وافشفايات 

ًّقت هبا احلقطان، وأكقاع إفؼاب افتل يتحّذ هبا أهؾ افشلن، وفؽـ فـ  ـُ افتل 

ؾقؾ، بؾ أؿّؾ افؼؾقؾ! يؼقمقن بلمر مـ ذفؽ اجلؿع افغػر إٓ افؼ -وفألشػ–تروا 

اهلل تعاػ أحؼ افؼقام، ويلمرون بادعروف، ويـفقن ظـ ادـؽر، ويغضٌقن هلل ييـًا 

وؽرة، رمحاء بادممـغ، أظزة ظذ ظصاة رب افعادغ، ٓ تلخذهؿ يف اهلل فقمة 

ٓئؿ، يًرون ظذ رصاط مًتؼقؿ، وظذ مـفٍج ؿقيؿ، بغ ؽدرات اخلقارِ 

 ؿ، وخقاكات ادرجئة وإشػاؾفؿ.وإهاؾف

ظقة: ضؾـب ادـاصـب وـلنَّ ؽاية مــ شـؿقُت مــ تؾـؽ افتخصصـات افشــر 

ممـ هذه ؽايتف، وتؾؽ بغقتف،  مـ افدكقا ؿؾقؾ! وؿد حّذر افـٌل افدكققية، وظرٌض 

ٓه »ؾؼال ظؾقف افصالة وافًالم:   من ُعؾهم ِطْؾام ممها ُنْبتَغذى بذِه وُذُه اَّللِ  ٓ نتعؾهؿذُه إ

كقا  مل ََيِد طرف اجلـهة نوَم اـؼقامة يعـل: رُيفـا، أخرجـف « ـُقصقَب بِه َطَرَضًا ِمَن اـدُّ

 أبق ياوي.
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ذْم وؿد ؿال تعاػ: ﴿ ا هَلُ ً ْٔ َّ اُهُم اَّللهُ ِمْن َؽْضؾِِه ُهَو  َُ ـهِذنَن َنْبَخُؾوَن باَِم َآ َوٓ ََيَْسَبنه ا

ُؾوَن َما ْم َسُقَطوه َْرِ   َبْل ُهَو ََشٌّ هَلُ ْٕ ذاَمَواِت َوا اُث اـسه َٔ ـِْؼَقاَمِة َوَّللِهِ ِمذ َبِخُؾوا بِِه َنْوَم ا

 ٌٔ بِ َّ ْعَؿُؾوَن  َُ  ﴾.َواَّللهُ باَِم 

ممَـّ آتاهؿ اهلل تعاػ ِظؾاًم وؾِْؼفا يف ييـِف ثـؿ « اْتخاذـع»وهذه أية فعؾفا إكذار فـ

َٓ َنْػَؼُفذذونَ  َرُضذذوا بِذذَلْن َنُؽوُكذذوا َمذذَا اخَلَواـِذذِ  َوُصبِذذاَ ﴿ ِْم َؽُفذذْم  ِْ َٓ ُؾُؾذذو ﴾ َطذذ

 (.87)افتقبة:

ُذوا مذن اجلامعذات»و« ُعؾهؿوا»إكذار فؾذيـ  « ِِػظذوا اـؼذرآَن واـسذـة»و« ختره

َبِخؾذوا »ثؿ « اـفء اـعظقم»وكاهلؿ مـ ؾضؾ اهلل « َاؽـوا اـعؾامء   جماـس اـعؾم»و

ُؾوَن َما َبِخؾُ ظذ افـاس، ؾفمٓء: ﴿« به ـِْؼَقاَمةِ َسُقَطوه : ـام ؿال افـٌـل ،﴾وا بِِه َنْوَم ا

رواه أبـق ياوي « من ُس َل َطْن طؾٍم ؽؽَتؿه أجْلؿه اَّلل بؾجذاِم ِمذن َكذار نذوَم اـؼقامذة»

 وافسمذي.

ذاؾصاروا ﴿ ًَ ٍة َأْكَؽا ا ِمْن َبْعذِد ُؾذوه ـهتِي َكَؼَضْت َؼْزهَلَ [ صـؼقا يف 92﴾ ]افـحـؾ: َؿا

مفاكـف، ورـــقا إػ أبــاء افـدكقا، وضؾـب وقه ذفـة شٌقؾ افعؾؿ وَتصقؾِف، ثـؿ َجـُـ

 افشفرة، واشسواء اخلؾؼ!

ْقـَذاُه وـان ؾقفؿ صٌف بحال مـ حؽك اهلل ؿصتف ؾؼال: ﴿ َُ ـهذِذي آ ُل َطَؾْقِفْم َكَبذَل ا ُْ َوا

ـَ  ـَْو ِشْ ـَا  ـَْغاِونَن * َو ْقَطاُن َؽَؽاَن ِمَن ا َبَعُه اـوه ُْ ـَؽِـهذُه آَناُِـَا َؽاْكَسَؾَخ ِمـَْفا َؽَل ا َو َ ِْ َرَؽْعـَاُه 

ْؿذُه  َْتُ َُ ِؿْل َطَؾْقذِه َنْؾَفذْث َأْو  ـَْؽْؾِب إِْن ََتْ َبَا َهَواُه َؽَؿَثُؾُه َؿَؿَثِل ا ُه َْرِ  َوا ْٕ َؾَد إَِغ ا ّْ َأ

ُفذْم َنَتػَ  ـََعؾه ـَْؼَصَص  ُبوا بِآَناُِـَا َؽاْؾُصِص ا ـهِذنَن َؿذه ـَْؼْوِم ا ذُروَن * َنْؾَفْث َذـَِا َمَثُل ا ؽه
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ُبوا بِآَناُِـَا َوَأْكُػَسُفْم َؿذاُكوا َنْظؾُِؿذوَن * َمذْن َدْذِد اَّللهُ َؽُفذَو  ـهِذنَن َؿذه ـَْؼْوُم ا َساَء َمَثًف ا

ونَ  اِِسُ ـَ َِا ُهُم اخْلَ ُْْْفَتِدي َوَمْن ُنْضؾِْل َؽُلو  .[178 - 175﴾ ]إظراف: ا

 وـان حاهلؿ ـؿـ ؿال:

 ـقــف ذفة         إذن ؾاتٌاع اجلفؾ ؿد ـان أحزما!أأصؼك بف ؽرشـــًا وأجـ

ذاَمَواِت ﴿« ورَذة إكبقذاء»وجـس أوفئؽ ٓ يًـتحؼقن مـزفـة  اُث اـسه َٔ َوَّللِهِ ِمذ

 ٌٔ بِ َّ ْعَؿُؾوَن  َُ َْرِ  َواَّللهُ باَِم  ْٕ ﴾، ٕاؿ ما ؿامقا بعفـد اهلل تعـاػ ومقثاؿـف، افـذي َوا

َذ اَّللُ ِمقثَ ؿال ظـف: ﴿ َّ ْؽُتُؿوَكذُه َوإِْذ َأ َُ  َٓ ـَُتَبقِّـُـهذُه ـِؾـهذاِس َو ُُذوا اـؽَِتذاَب  ـهِذنَن ُأو اَق ا

ونَ  َؿـًذذا َؾؾِذذقًف َؽبِذذْ َس َمذذا َنْوذذََتُ ََ ْوا بِذذِه  ﴾ ]آل َؽـََبذذُذوُه َوَراَء ُضُفذذوِرِهْم َواْشذذََتَ

ـْـَا ِمَن اـبَ [ ، وؿال تعاػ: ﴿187ظؿران: ـهِذنَن َنْؽُتُؿوَن َما َأْكَز قِّـَاِت َواهُلَدى ِمذْن إِنه ا

ِطـُذذونَ  ـَ ِذذَا َنْؾَعذذـُُفُم اَّللُ َوَنْؾَعذذـُُفُم اـفه ﴾ َبْعذذِد َمذذا َبقهـهذذاُه ـِؾـهذذاِس ِ  اـؽَِتذذاِب ُأو

 [ .159]افٌؼرة:

ــام ؿـال « َنـَْتػعذون وَنـَْػعذون»صدؿًا وَظـدًٓ هـؿ افـذيـ « ورَة إكبقاء»وإكام 

ِٔ َأَصاَب َأْرًضذا َمَثُل َما َبَعَثـِي اَّللهُ: »افـٌل ـَْؽثِ ـَْغْقِث ا ـِْعْؾِم َؿَؿَثِل ا َدى َوا  بِِه ِمْن اهْلُ

ذاِدُب  َُ َٔ َوَؿاَكذْت ِمـَْفذا َأ ـَْؽثِذ ـُْعْوذَب ا ـَْؽذَأَ َوا َْْاَء َؽَلْكَبَتْت ا َؽَؽاَن ِمـَْفا َكِؼقهٌة َؾبَِؾْت ا

ا اــهاَس َؽوذَ َ ِْ َْْاَء َؽـََػَا اَّللهُ  ِرُبوا َوَسذَؼْوا َوَزَرُطذوا َوَأَصذاَبْت ِمـَْفذا َصاةَِػذًة َأْمَسَؽْت ا

ـْبُِت َؿَأً َؽذَذـَِا َمَثذُل َمذْن َؽُؼذَه ِ  ِدنذِن اَّللهِ  ُُ  َٓ َٓ ُُتِْسُا َماًء َو اَم ِهَي ِؾقَعاٌن  َرى إِكه ّْ ُأ

َم َوَمَثُل َمْن مَلْ َنرْ  َؽْا بَِذـَِا َرْأًسا َومَلْ َنْؼَبذْل ُهذَدى اَّللهِ َوَكَػَعُه َما َبَعَثـِي اَّللهُ بِِه َؽَعؾَِم َوَطؾه

ـهِذي ُأْرِسْؾُت بِهِ   متػؼ ظؾقف.« ا
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كقا ظذ « اْتخاذـع»ؾؾقحذر افعؾامُء وضالُب افعؾِؿ مـ شٌقِؾ  افذيـ آثروا افدُّ

اَمُء افديـ، وابتغقا افعزة هبا وهؿ ظـد اهلل يف إذفغ ﴿ َؽاَم َبَؽْت َطَؾْقِفُم اـسه

 [.2﴾ ]افُدخان:ْرُ  َوَما َؿاُكوا ُمـَْظِرننَ َوإَ 

ـو أنه أهَل اـعؾِم َصاُكوا اـِعْؾَم ووضُعوه ِطـد : »ي ريض اهلل ظـفؿال ابـ مًعق

كقا ـقـاـوا من دكقاهم ؽَفاكوا  أهؾِِه ـَساُدوا أهَل زماِِنم  وـؽـهفم وَضُعوه ِطـْد أهِل اـدُّ

 ، رواه ابـ ماجف وؽره.«َطؾقفم

ؾطان ظـ ظع  ويف حقايش ًَّ تعؾقؼ افؼايض أيب يعع ذـر اددائـل يف ـتاب اف

ه َِٕبهُفم اَّلل طزه وُله ومفةؽُته »ريض اهلل ظـف: ؿال:  ـو أنه محؾَة اـِعؾم مَحَؾوه بحؼِّ

ْكقا ؽؿَؼَتُفم اَّللُ وهاُكوا َطٓ اــهاس ، «وأهُل صاطتِه من ّؾؼه  وـؽْن محُؾوه ـَطَؾب اـدُّ

 (.48/ 2) "أياب افؼظقة"مػؾح يف  كؼؾ ذفؽ ابـ

 وأكشد اجلرجاين:

 ااؿقه َص صاكُ  افعؾؿِ  أهَؾ  وفق أنَّ 

 اقـًـويكَّ  قه ؾـفـانَ ـوفؽــ أذفـَّ

 ـقه يف افــػـقس فَعظَّامؿُ وفق ظظَّ  

 امفَّ ـحتـك تـج عِ بإضـام ـاهُ قـَّحُم 

َٓ دنـفم ـَْو أن َأْهل اـعؾم أؿرموا أكػسفم وشحُّ »ؿال افػضقؾ بـ ظقاض: و وا َط

وأطزوا اـعؾم وصاكوه وأكزـوه ِقث أكزـه اَّلل خلضعت هلم رؾاب اجلبابرة واكؼاد 

هلم اــاس وؿاكوا هلم ُبعًا وطز اإلسفم وأهؾه  وـؽـفم أذـوا أكػسفم ومل نباـوا بام 

كؼص من دنـفم إذا سؾؿت هلم دكقاهم ؽبذـوا طؾؿفم ٕبـاء اـدكقا ـقصقبوا بذـا 

َٓ اــاسما   أندي ا  «.ــاس ؽذـوا وهاكوا َط

 «.موت ؾؾبه»وُشئؾ احلًـ افٌِّصي ظـ ظؼقبة افعاِِل إذا آثر افدكقا؟ ؾؼال: 
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ؿان   بـي إِساةقل رُال أِداث إسـان ؾد ؾرءوا »وؿال وهب بـ مـٌف: 

اـؽتب وطؾؿوا طؾاًم وأِنم صؾبوا بؼراءهتم وطؾؿفم اـػف واْال وأِنم ابتدطوا 

 «.وا ْا اْال واـػف ؽضؾوا وأضؾواْا بدطًا أدرؿ

(: أخزكا أبق بؽر أخزكا جعػر بـ 90)ص "أخالق افعؾامء"وؿال أجري يف 

إكام مها »حمؿد افصـديل أخزكا افػضؾ بـ زياي ؿال: شؿعت افػضقؾ يؼقل: 

ظادان ، ظاِل يكقا ، وظاِل آخرة ، ؾعاِل افدكقا ظؾؿف مـشقر ، وظاِل أخرة ظؾؿف 

ؾاتٌعقا ظاِل أخرة، واحذروا ظاِل افدكقا، ٓ يصدكؽؿ بؼه، ثؿ تال هذه مًتقر ، 

وَن أية: ﴿ ـَْباصِِل َوَنُصدُّ ـََقْلُؿُؾوَن َأْمَواَل اــهاِس بِا ْهَباِن  َباِر َواـرُّ ِْ َ ْٕ ا ِمَن ا ًٔ
إِنه َؿثِ

 «.[ إحٌار: افعؾامء، وافرهٌان: افعٌاي34﴾ ]افتقبة: َطْن َسبِقِل اَّللهِ

فؽثر مـ ظؾامئؽؿ زيف أصٌف بزي ـنى وؿقِّص مـف بؿحؿد صذ اهلل »ثؿ ؿال: 

ظؾقف وشؾؿ، إن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ِل يضع فٌـة ظذ فٌـة، وٓ ؿصٌة ظذ 

افعؾامء ـثر، واحلؽامء ؿؾقؾ ، »ؿصٌة ، وفؽـ رؾع فف ظؾؿ ؾشؿر إفقف ؿال افػضقؾ: 

 «.احلؽؿة ؾؼد أويت خرا ـثرا وإكام يراي مـ افعؾؿ احلؽؿة ، ؾؿـ أويت

افػؼفاء ـثر، : »-واهلل أظؾؿ  -: ؿقل افػضقؾ -أجري–ؿال حمؿد بـ احلًغ 

، يعـل: ؿؾقؾ مـ افعؾامء مـ صان ظؾؿف ظـ افدكقا، وضؾب بف «واحلؽامء ؿؾقؾ

أخرة ، وافؽثر مـ افعؾامء ؿد اؾتتـ بعؾؿف ، واحلؽامء ؿؾقؾ ، ـلكف يؼقل: ما أظز 

 «.بعؾؿف أخرةمـ ضؾب 

ؽساد اـرطانا بػساد اْؾوك  وؽساد اْؾوك بػساد »وؿال أبق حامد افغزايل: 

 «.اـعؾامء  وؽساد اـعؾامء باستقفء ِب اْال واجلاه
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 ؽاُؼوا اَّلل نا صّفب اـعؾم:

وحاشٌقا أكػًؽؿ ؿٌؾ أن َُتاشٌقا، ؾام جزاء اإلحًاِن إّٓ اإلحًان، رؾعؽؿ اهلل 

ـَّة، وأـرمؽؿ بعؾقم افؼيعة، حتك تعاػ بافعؾؿ، وأطف ًُ قتؿر أمرـؿ باف  وفِّ

متؿ يف ادجافس، واظتؾقتؿ ادـابر ؾقق رؤوس ادـاصب، وـًٌتؿ ادراتب، وُؿدِّ 

افعؾؿ يف صدور « حمػوظَ »! ثؿ َتجٌقن مـ افدكقارخقصًا ظروًا  كِْؾُتؿو افعادغ،

 مـ وراء اجلدران!« مؽتوبه»افؽتامن، و

 نن اَّلل؟ؽؿتى نعؾم اــاس د

ؾؼد ذؿتؿ مـاؾع افديـ يف افدكقا يف افّناء، ؾآن افؼقام يف كِّصة افديـ وبذل افدكقا 

فف يف افياء، وما اكتشار ادـؽرات، وؽؾٌة إهقاء، وُتاون افـاس بادحارم، 

وجرأُتؿ ظذ ادعايص، واشتفزاؤهؿ بافؼع، وتطاوهلؿ ظذ إئؿة إظالم، إٓ 

ُؿوا َأْن  *امل ؾـا، ـام ؿال تعاػ: ﴿ؾتـة فـا، ومتحقص فصػق ِسَب اــهاُس َأْن ُنَْتَ َِ َأ

َٓ ُنْػَتـُوَن  ـُوا آَمـها َوُهْم  ـهِذنَن َصَدُؾوا  *َنُؼو ـهِذنَن ِمْن َؾْبؾِِفْم َؽَؾَقْعَؾَؿنه اَّللهُ ا ـََؼْد َؽَتـها ا َو

ـَْؽاِذبِعَ  ـََقْعَؾَؿنه ا ٓ ؽرابقؾ افؼؾقب: فقعؾؿ وما افػتـ إ [3 - 1]افعـؽٌقت:  ﴾َو

مـ افصايق يف ييـف، ومـ ادـاؾؼ افذي ٓ يريد بافديـ إٓ افدكقا! ؿال تعاػ: 

َعَل ؽِْتـََة اــهاِس َؿَعَذاِب اَّللهِ ﴿ َُ َوِمَن اــهاِس َمْن َنُؼوُل آَمـها بِاَّللهِ َؽنَِذا ُأوِذَي ِ  اَّللهِ 

ـَقَ  َا  اَء َكْقٌ ِمْن َربِّ َُ ـَ ِْن  ـَْقَس اَّللهُ بَِلْطَؾَم باَِم ِ  ُصُدوِر َو ا ُؿـها َمَعُؽْم َأَو ـُنه إِكه ُؼو

ََِْع  ـَْعا ُْْـَاؽِِؼعَ  *ا ـََقْعَؾَؿنه ا ـهِذنَن آَمـُوا َو ـََقْعَؾَؿنه اَّللهُ ا ، [11، 10]افعـؽٌقت:  ﴾َو

ظذ أظؼابـا  وكعقذ باهلل مـ أن كعٌد اهلل ظذ حرف، ؾـؼٌؾ إفقف يف افّناء، وكـؽص

ٌ يف افياء ـام ؿال تعاػ: ﴿ ْٔ َّ ْرٍف َؽنِْن َأَصاَبُه  َِ  َٓ َوِمَن اــهاِس َمْن َنْعُبُد اَّللهَ َط
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اُن  ِْسَ َرَة َذـَِا ُهَو اخْلُ ِّ ْٔ ْكَقا َوا ِِسَ اـدُّ َّ ِفِه  ُْ َٓ َو اْصَؿَلنه بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه ؽِْتـٌَة اْكَؼَؾَب َط

ُْْبِعُ  َٓ َما َأْكُتْم َطَؾْقِه ﴿ ، وؿال تعاػ:[11: ]احلج ﴾ا ُْْْمِمـَِع َط َما َؿاَن اَّللهُ ـَِقَذَر ا

َتبِي ِمنْ  ـَؽِنه اَّللهَ ََيْ ـَْغْقِب َو َٓ ا بِقَث ِمَن اـطهقِِّب َوَما َؿاَن اَّللهُ ـُِقْطؾَِعُؽْم َط تهى َنِؿقَز اخْلَ َِ 

ٌر َطظِقٌم  ُرُسؾِِه َمْن َنَواُء َؽآِمـُوا بِاَّللهِ ُْ تهُؼوا َؽَؾُؽْم َأ َُ ْمِمـُوا َو ُُ َٓ  *َوُرُسؾِِه َوإِْن  َو

ُؾوَن ََيَْسبَ  ْم َسُقَطوه ْم َبْل ُهَو ََشٌّ هَلُ ا هَلُ ً ْٔ َّ اُهُم اَّللهُ ِمْن َؽْضؾِِه ُهَو  َُ ـهِذنَن َنْبَخُؾوَن باَِم آ نه ا

 ٌٔ بِ َّ ْعَؿُؾوَن  َُ َْرِ  َواَّللهُ باَِم  ْٕ اَمَواِت َوا اُث اـسه َٔ ـِْؼَقاَمِة َوَّللِهِ ِم  ﴾َما َبِخُؾوا بِِه َنْوَم ا

ؾال تٌخؾقا بام آتاـؿ اهلل مـ افعؾؿ وبقـقه فؾـاس، ؾؾربام  [180 -179]آل ظؿران: 

، ـؾ ما تروكف مـ ؾتـ وشور هل فؽؿ ٓ فغرـؿ، فقعؾؿ اهلل افصايق مـ ادـاؾؼ

وما مشاخيؽؿ افذيـ مضقا، رمحفؿ اهلل، وـقػ ؿام بديـ اهلل مـ ـان ؿٌؾؽؿ مـ 

افقشع يف كِّصة ادؾة احلـقػقة، مـ افًرة ادروقة، واحلؿقة افديـقة، وبذل هؿ ظؾقف 

وافـصقحة هلل وفؽتابف، وفرشقفف، وٕئؿة ادًؾؿغ وظامتفؿ، بنؿامة احلجج 

وافزاهغ، وؿد ابتالـؿ اهلل تعاػ بلن جعؾؽؿ خالئػ يف إرض مـ بعدهؿ 

 فقـظر ـقػ تعؿؾقن، وشقف يًلفؽؿ ظام تعؿؾقن.

ـَْتُؽْن ـام ؿال تعاػ: ﴿ تطاظتف:ـؾٌّ ظذ حًب اش ؾؼقمقا بلمِر اهلل تعاػ مجقعًا، َو

ـَ َِا ُهُم  ُْْـَْؽِر َوُأو َْْْعُروِف َوَنـَْفْوَن َطِن ا ِ َوَنْلُمُروَن بِا ْٔ ٌة َنْدُطوَن إَِغ اخْلَ ِمـُْؽْم ُأمه

ُْْْػؾُِحونَ  ْت [ ، وؿال تعاػ: ﴿104﴾ ]شقرة آل ظؿران آية: ا َُ ِر ّْ ٍة ُأ َ ُأمه ْٔ َّ ُؿـُْتْم 

 َُ ُْْـَْؽرِ ـِؾـهاِس  ـَْفْوَن َطِن ا َُ َْْْعُروِف َو [، وؿال 110﴾ ]شقرة آل ظؿران آية: ْلُمُروَن بِا

َْْْعُروِف َوَنـَْفْوَن َطِن تعاػ: ﴿ ُْْْمِمـَاُت َبْعُضُفْم َأْوـَِقاُء َبْعٍض َنْلُمُروَن بِا ُْْْمِمـُوَن َوا َوا

ُْْـَْؽرِ  ـهِذنَن َؿَػُروا ِمْن َبـِي إِِْساةقَل ـُ [ ، وؿال تعاػ: ﴿71﴾ ]شقرة افتقبة آية: ا ِعَن ا
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َٓ ـَِساِن َداُوَد َوِطقَسى اْبِن َمْرَنَم َذـَِا باَِم َطَصْوا َوَؿاُكوا َنْعَتُدوَن َؿاُكوا ٓ َنَتـَاَهْوَن  َط

ـَبِْ َس َما َؿاُكوا َنْػَعُؾونَ  [ ، وؿال 79-78﴾ ]شقرة ادائدة آية: َطْن ُمـَْؽٍر َؽَعُؾوُه 

ـهِذنَن َضَؾُؿوا : ﴿تعاػ ْذَكا ا َّ وِء َوَأ ـهِذنَن َنـَْفْوَن َطِن اـسُّ ُروا بِِه َأْكَجْقـَا ا َؽَؾامه َكُسوا َما ُذؿِّ

 [.165﴾ ]شقرة إظراف آية: بَِعَذاٍب َب ِقٍس باَِم َؿاُكوا َنْػُسُؼونَ 

ظـ أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف ؿال: شؿعت  "صحقحف"يف  وروى مًؾؿٌ 

من رأى مـؽم مـؽرًا ؽؾقغٔه بقده  ؽنن مل »اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: رشقل 

 «.نستطا ؽبؾساكه  ؽنن مل نستطا ؽبؼؾبه؛ وذـا أضع  اإلنامن

أيضًا ظـ ابـ مًعقي ؿال: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  وروى مًؾؿٌ 

 نلّذونَ  ِوارنون وأصحاٌب ـه من أمته  ؾبظ  إٓ ؿانَ  ةٍ بعثه اَّلل   أمه  ن كبي  ما مِ »

ُّ ؾُ َم إِنا خَت     ونؼتدون بلمرههِ بسـتِ  ػعؾون  ما ٓ نَ    نؼوـونَ ؾوٌف   من بعدهم 

ؽفو  هِ   ومن ُاهدهم بؾساكِ ممنٌ ه ؽفو مُ م بقدِ هُ ممرون  ؽؿن ُاهَد ػعؾون ما ٓ نُ ونَ 

 ةِ به َِ  نَ زْ وَ  اإلنامنِ  ـا منَ ذَ  ممن. وـقس وراءَ ؽفو مُ  هِ ممن  ومن ُاهدهم بؼؾبِ مُ 

 «.من إنامن دلٍ رْ َّ 

وروى اإلمام أمحد ظـ أم شؾؿة ؿافت: شؿعت رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

ؿال: ؾؼؾت: يا « هدِ ـْ من طِ  فم اَّلل بعذاٍب رت اْعايص   أمتي  طؿه فَ إذا ضَ »يؼقل: 

، ؿؾت: ؾؽقػ يصـع بلوفئؽ؟ «بٓ»رشقل اهلل، أما ؾقفؿ يقمئذ صاحلقن؟ ؿال: 

 «.اس  َم نصٔون إغ مغػرة من اَّلل ورضواناــه  ما أصاَب  صقبفمنُ »ؿال: 

وروى افٌخاري ظـ زيـب بـت جحش، ؿافت: ؿؾت: يا رشقل اهلل، أاؾِؽ 

 «.كعم  إذا ؿثر اخلبث»وؾقـا افصاحلقن؟ ؿال: 
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وروى افسمذي ظـ حذيػة بـ افقامن ؿال: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

باْعروف  وـتـفوّن طن اْـؽر  أو ـقوشؽّن اَّلل أن  واـذي كػيس بقده  ـتلمرنّ »

 «.نبعث طؾقؽم طذابًا مـه  َم ُدطوكه ؽف نستجاب ـؽم

وروى اإلمام أمحد وأبق ياوي وافسمذي وافـًائل مـ حديث ظؿرو بـ مرة ظـ 

شاِل ظـ أيب اجلعد ظـ أيب ظٌقدة بـ ظٌداهلل بـ مًعقي ظـ أبقف ؿال: ؿال رشقل 

  ؽقفم باخلطق ةِ  ل اـعامُل ؿِ إن من ؿان ؾبؾؽم ؿاكوا إذا طَ »ظؾقف وشؾؿ: اهلل صذ اهلل 

َُ اـغَ  نرًا  ؽنذا ؿانَ ُاءه اــاهي ُعذِ   طٓ ّطق ةٍ  هُ رْ ه مل نَ به  ؿلكه ارَ ؾه وَش سه وواؿَ اـَ د 

 مه عض  َُ ٓ بَ فم طَ عِض بَ  ب بؼؾوِب ؽؾام رأى اَّلل طز وُل ذـا مـفم  َض   بإمس

  وا وؿاكوا نعتدونُص ابن مرنم  ذـا بام طَ  وطقسىَ  فم داودَ سان كبقِّ فم طٓ ـِ ـعـَ 

ـه   وّن طن اْـؽر  وـتلّذّن طٓ ندِ فَ ـْ رّن باْعروف  وـتَ ه  ـتلمُ بقدِ  حمؿدٍ  ذي كػُس وا

رًا  أو ـقرضبّن اَّلل بؼؾوب بعضؽم بعضًا  َم أصْ  طٓ احلقِّ  لصرّكهُ   وـتَ ػقهِ اـسه 

 . «نؾعـؽم ؿام ـعـفم

ظـ ظٌداهلل بـ ظؿر، ؿال: ــت ظاش ظؼة رهط مـ  وروى ابـ ماجف

نا »ادفاجريـ ظـد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾلؿٌؾ ظؾقـا بقجفف، وؿال: 

   رت اـػاِوةُ فَ معاَش اْفاُرنن  مخس ّصال  وأطوذ باَّلل أن ُدرؿوهن: ما ضَ 

ُْ ـوها  إٓ ابتفهم اَّلل باـطه ؾَ ِتى أطْ  ؾومٍ  َُ  اـتي اعِ واطع وإو فم فؽِ ن   أْس ؽُ مل 

 اْموكةِ  ةِ ده وِش  ـعَ ؾوا باـسِّ واْقزان  إٓ ابتُ  اْؽقاَل  ص ؾومٌ ؼَ اـذنن مضوا  وٓ كَ 

  وـوٓ امءٍ من اـسه  رَ طْ عوا اـؼَ ـِ أمواهلم إٓ مُ  زؿاةَ  ا ؾومٌ ـَ وما مَ   ؾطاناـسُّ  وُورِ 

َّ   ؿطروااـبفاةم مل نُ  ِٔ  طؾقفم طَ ط اَّللؾه   إٓ َس َد فْ اـعَ  ر ؾومٌ ػَ وٓ  هم  دوًا من ؼ



 البيان وذلة الكتمانعلماء الدين بني عزة 

 

 

 

04 

 َّ َُ   ما   أنددم ذوا بعَض ؽل فم بام أكزل اَّلل طز وُل   ؿتابه  إٓ ل أةؿتُ ؿَ عْ وما مل 

 «.فمُعل بلسفم بقـَ 

وروى افٌخاري ظـ افـعامن بـ بشر ؿال: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 ستفؿوا   سػقـة  ؽصارَ وم اؾَ  ا  ؿؿثَل ؽقفَ  اَّلل واـواؾاِ    ِدودِ  مثل اـؼاةمِ »

وا من اْاء ؼُ ؽؽان اـذنن   أسػؾفا إذا استَ   ؾفافها  وـبعضفم أسػَ ـبعضفم أطَ 

َّ وا طٓ من ؽوؾِ رُّ مَ  َّ صقبِ ـا   كَ ؾْ رَ فم  ؽؼاـوا: ـو أكا  ـا؛ ؽنن من ؽوؾَ  ؾًا  ومل كمذِ رْ ـا 

 «.ا مجقعاً ؽوا مجقعًا  وإن أّذوا طٓ أنددم كجْوا  وكجوْ ُرؿوهم وما أرادوا هؾَ 

افؼائؿ يف حدوي اهلل، معـاه: ادـؽر هلا، افؼائؿ يف يؾعفا وإزافتفا، »ؿال افـقوي: 

 «.وادراي باحلدوي: ما اك اهلل ظـف

ًَ ؼِ ؾال تًتحْ   ؿٍ ؾْ دـؿ مـ ظِ ـْ يف شٌقؾ اهلل، وبّقـقا ما ظِ تؼدمقكف ؿ بام ؽُ روا أكػ

 ظة: كؽلَت ظَ قْ أو مَ  َزٍ أو َخ  رٍ أو أثَ  يٍث دِ أو َح  مـ آيةٍ  ؿْ ـَ آشتطاظة، وَ  ًِب حْ بَ 

 .ؿقٍم مممـغ ػك اهلل هبا ؿؾقَب ظدوًا، وَص 

ؿافقا: يا رشقل اهلل: « ٓ َيؼر أِدؿم كػسه: »افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال

نرى أمرا َّلل طؾقه ؽقه مؼال  َم ٓ نؼول ؽقه  ؽقؼول »ـقػ ُيؼر أحدكا كػًف؟ ؿال: 

ا أن ُؼول   ؿذا وؿذا  ؽقؼول: ّوقة اــاس  اَّلل طز وُل ـه نوم اـؼقامة: ما مـع

مـ  -ظ ففوافؾػ-رواه اإلمام أمحد وابـ ماجف « ؽقؼول: ؽنناي ؿـت أِق أن ختوى

 .ي ريض اهلل ظـفحديث أيب شعقد اخلدر
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صـذ اهلل ويف فػٍظ ظـد اإلمام أمحد مـ ضريؼ أيب كية ظـ أيب شعقد ظـ افـٌـل 

بة اــاس أن نتؽؾم بحق إذا رآه أو شفده أو أِدؿم هق ٓ نؿـعنه »ؿال:  ظؾقف وشؾؿ

 «.سؿعه

أٓ ٓ نؿـعن أِدؿم رهبة اــاس أن نؼول بحذق إذا رآه أو »ويف فػٍظ آخر ظـده: 

 «.شفده ؽنكه ٓ نؼرب من أُل وٓ نباطد من رزق أن نؼول بحق أو نذؿر بعظقم

ـِ يف افـدِّ  اً كَ ــزَ ك َح ـػَ   فـامتَ ُح  أنَّ  يــ

 ـقه ُؿؾ فـا: ـقػ ُيـُِّص؟ــذفُ إذا َخ                                    

ؾؿُ متك  ًْ  اإلشــالُم ممـا أصــابف َي

 إذا ـان مـ ُيرجك خياف وُيـذُر؟!                                    

ػتؿ ظـ ذفؽ، ؾاهلل تعاػ ؽـلٌّ ظـ افديـ حؼ اهلل ظؾقؽؿ، ؾنن َتؾَّ  ؾـِّصةُ 

ا ـارصيـ فؾديـ، ـام ؿال تعاػ: ﴿ظـ رـب ادادتؼاظًغ ادتخؾػغ  َ ِْ َؽنِْن َنْؽُػْر 

ا بَِؽاؽِِرننَ  َ ِْ ـَْقُسوا  ا َؾْوًما  َ ِْ ْؾـَا  ِء َؽَؼْد َوؿه َٓ ا [ ويؼقل: ﴿89﴾ ]إكعام:َهُم َ َنا َأدُّ

ده ِمـُْؽْم َطْن ِدنـِِه َؽَسْوَف َنْلِِت اَّللُ بَِؼْوٍم َُيِبُُّفمْ  َُ ـهِذنَن َآَمـُوا َمْن َنْر َٓ  ا ـهٍة َط َوَُيِبُّوَكُه َأِذ

ةٍِم َذـَِا َؽْضُل  َٓ ـَْوَمَة  اُؽوَن  َٓ ََيَ َٓ اـَؽاؽِِرنَن َُيَاِهُدوَن ِ  َسبِقِل اَّللِ َو ٍة َط ُْْمِمـَِع َأِطزه ا

ـهْوا َنْسَتبْ ] ويؼقل: ﴿54﴾ ]ادائدة:اَّللِ ُنْمُِقِه َمْن َنَواُء َواَّللُ َواِسٌا َطؾِقمٌ  َتَو َُ ِدْل َوإِْن 

ـَُؽمْ  َٓ َنُؽوُكوا َأْمَثا َُمه  ُؿْم  َ ْٔ  (.38﴾ )حمؿد:َؾْوًما َؼ

وفئـ ـان افتقيل يقم زحػ افؽػار يف بعض إحقان مـ مقبؼات افذكقب، ـام 

ًؽا ـِِؼَتاٍل َأْو ُمَتَحقًِّزا إَِغ ؽَِ ٍة َؽَؼْد ؿال تعاػ: ﴿ ٓه ُمَتَحرِّ ٍذ ُدُبَرُه إِ
ْم َنْوَم ِ ِ َباَء  َوَمْن ُنَوهلِّ

 ُٔ َِْص َفـهُم َوبِْ َس ا َُ [ ، ؾافتقيل افققم ظـ 16﴾ ]إكػال:بَِغَضٍب ِمَن اَّللِ َوَمْلَواُه 
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افصقؾقة واجلفؿقة و اخلارجقة ؽارات ادؼآتكِّصة افتقحقد وافًـة يف مؼابؾ 

وافؾقزافقة وافعؾامكقة وشائِر أهؾ افضالفة، وافًؽقت ظـ ادـؽرات افتل اكتؼت 

 س، ـّؾف مـ جـس افتقيل يقم افزحػ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل.بغ افـا

ؾاهلل اهلل يا أهؾ افعؾؿ، ويا أكصار افتقحقد وافًـة، ها ؿد ُؾتح فؽؿ باٌب مـ 

ـَ  ظذ أهؾِ  أتٌاع افرشؾ صدؿًا وظدًٓ، بافريِّ  أبقاب جفايِ  فؿ ػِ زيْ  ِػ ْش افٌاضؾ، و

مـ كِّصه، وؿقة احلؼ ظذ  يف كِّصةِ  وظده، اهلل، وصايِق  قا بـِِّص ؼُ هؿ، وثِ رِ ؽْ ومَ 

 افٌاضؾ، وإزهاؿف فف.

 ف ؿقى افٌـقانِ ـت مـــفتفدم       فِ واهلل فــــقٓ اهلل حاؾظ ييـِ 

ؾؾقٓ افضامكات اإلهلقة، وافقظقي افرباكقة، بٌؼاء افديـ وكِّصتف وطفقره، وأكف 

ييـ ييـ اهلل احلؼ، فقفج افشؽ إػ افؼؾقب، وخارت افؼقى، وخرِ افـاس مـ 

اهلل أؾقاجًا، وفؽـ بحؿد اهلل وؾضؾف أن هذا افديـ حمػقظ مـصقر ظاٍل إػ يقم 

افؼقامة، باحلجة وافٌقان يف ـؾِّ حغ، وبافؼقة وافًؾطان أحايغ، وٓ تيه افػتـ 

َْؼؾَِبنه  اَّللهُ َؿَتَب ﴿، ؿال تعاػ: دحـ، وٓ تزيده إٓ ؿقة وثٌاتاً وا  اَّللهَ  إِنه  َوُرُسِظ  َأَكا َٕ

َٓ ﴿وؿال تعاػ:  [21: ادجايفة﴾ ]َطِزنزٌ  َؾِويٌّ  َٓ  هَتِـُوا َو َزُكوا َو َْطَؾْونَ  َوَأْكُتمُ  ََتْ ْٕ  إِنْ  ا

ـَهُ  اَّللهَ َنَتَوله  َوَمنْ ﴿وؿال تعاػ:  [139: ظؿران آل] ﴾ُمْمِمـِعَ  ُؿـُْتمْ  ـهِذننَ  َوَرُسو  َوا

ْزَب  َؽنِنه  آَمـُوا ـَْغاـِبُ  ُهمُ  اَّللهِ ِِ ـََؼْد ﴿ويؼقل:  [56: ادائدة] ﴾ونَ ا  َؿؾَِؿُتـَا َسَبَؼْت  َو

ُْْْرَسؾِعَ  ـِِعَباِدَكا ُمْ  * ا مُ  إِِنه َْْـُْصوُرونَ  هَلُ ـَْدَكا َوإِنه  * ا مُ  ُُ ـَْغاـُِبونَ  هَلُ : افصاؾات] ﴾ا

ر أن احلؼ يٌؼك ويؿؽث يف إرض، وافٌاضؾ ـافزبد يذهب [173 - 171 ، وؿدَّ

ُب  َؿَذـَِا ﴿جػاء:  قه  اَّللهُ َنرْضِ ـَْباصَِل  احْلَ ا َوا َبُد  َؽَلمه َػاءً  َؽَقْذَهُب  اـزه ا ُُ  َنـَْػاُ  َما َوَأمه
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َْر ِ  ِ   َؽَقْؿُؽُث  اــهاَس  ْٕ ُب  َؿَذـَِا  ا َْمَثاَل  اَّللهُ َنرْضِ ْٕ ، وبؼَّ [17: افرظد] ﴾ا

ا َنا﴿أكصاره بافـِّص،  َ ـهِذننَ  َأدُّ وا إِنْ  آَمـُوا ا ـُْقُ ُؿمْ  اَّللهَ َُ  ﴾َأْؾَداَمُؽمْ  َوُنَثبِّْت  َنـُْقْ

ف، ؿال تعاػ: زهؼ افٌاضؾ وتزيؾُ وجعؾ فؾحؼ ؿقة متك حيت تُ  [7: حمؿد]

اَء احَلقُّ َوَزَهَق اـَباصُِل إِنه اـَباصَِل َؿاَن َزُهوًؾا﴿ َُ ( ويؼقل 81)اإلهاء:﴾َوُؾْل 

اَء احَلقُّ َوَما ُنْبِدُئ اـَباصُِل ﴿تعاػ:  َُ َبْل ﴿( وؿال تعاػ: 49)شٌل:﴾َوَما ُنِعقُد  ُؾْل 

ها  ـَُؽُم اـَوْنُل مِم َٓ اـَباصِِل َؽَقْدَمُغُه َؽنَِذا ُهَو َزاِهٌق َو َكْؼِذُف بِاحَلقِّ َط

 (.18)إكٌقاء:﴾َُِصُػونَ 

 فِ وـــتـــابِ  ـفِ ييــِ  كــاصــرُ  ؾــاهللُ

 هؿومؽرِ  افعدوِ  مـ ـقــدِ  ٓ َتـَش 

 دىاهلُ  رايــاِت  َت َتـ وؿاتْؾ  ْت واثٌُ 

 اهلدى فؿ فـػــرشــانِ ؾَ ؼاتَ مُ  واذـرْ 

 افعدا يف كحرِ  صِ افـــَّ وايرأ بؾػــظِّ 

 رىافقَ  ُج ؿ هـؿـفُ ُتؿ ؾَ ـثرَ  ٓ َتَش 

 داِل بٌعضــفؿاجلِ  واصغؾفـؿ ظـــدَ 

 ؽــــال تَ ؾَ  ـقا ظؾقــَؽ محؾُ  وإذا هؿُ 

 ـامؾَ  ـدٍ ـــْ ـؾ بال ُج ـؿِ ت وٓ ََت واثٌـُ

 ـدؿَ  ـالمِ اإلْش  ظـصـابـةَ  ؾاذا رأيـَت 

 ـوٓ تؽُ  قَف ؾفـاك ؾاخسق افصػـ

ـِ  وتعرَّ   ــ يؾـٌـًـفــاممَ  مـ ثقبقـ

 ه بــلمـــانِ ظـٌـــدَ  واهلل ـــــاٍف  

 وافٌـفتانِ  ِب ؾـؼتـــاهلــؿ بافـؽــذْ 

 انِ ؽ يَ اهلل ربـِّ ؾـــصـــرُ  واصـــزْ 

 ـــرشـانـــؼــاتــؾ افــػُ هلل ير مـُ

 ٌـانِ فْ افشُّ  ــِب بـثـــقاؿـِ وارمجـفـؿُ 

 ؟!ـانِ بـَّمــ ذُ  ــف أتـخــاُف بـابـُوذُ 

 ـــزم فؾـػــرشانًا ؾـذاَك احلَبعضـ

 ًا حلؿـؾــتـفؿ وٓ بـجـٌـانِ ــِزَظـؾَ 

 ــذا بؿحـؿـقي فــدى افشجـعانهَ 

 ـع افًؾـطـانرها مَ ًـاـــت ظَ واؾَ 

 ظانِ ــزْ افقاين وٓ افػَ  بافـعـاجــزِ 

 يؾـؼـك افـريى بـؿـذمـــة وهقانِ 
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َـّ  مـ اجلـفــؾِ  ثقٌب   ـقؿفؾَ  ِب ادــر

 ةــؾَّ ُح  أؾـخــرَ  باإلكصــاِف  وَتؾَّ 

 واجعؾ صعارك خشـقة افرمحـ مع

َـّ بحـٌـــؾف وبـقحـــقــف  ومتًؽـ

 ـالؾَ  ـٌ ومـؿتـحـــ صقرٌ ـمـ واحلؼُّ 

 قبانِ افثـَّ بئـًِت  ـِب عـصُّ افتـَّ ثـقُب 

 تػانيـــت هبا إظـطــاِف وافؽزِ 

 كـصـح افرشقل ؾحٌـــذا إمران

ـّ حـؼــقـؼـة افتــؽالن  وتـقــؾــ

 ـِ ـرمحـذي شــــة افـب ؾـفــجَ عْ تَ 

روا بادعروف، ، ومُ وايظقا إػ اهلل ظذ بصرة، افـاس اخلر قاّؾؿُ وا، وظَ ِز ؾاْص 

، وٓ ُـزطوا اـقد من اـطاطة  وٓ خترُوا طن سبقل اجلامطةوااقا ظـ ادـؽر، 

 كصحقا فؾراظل وافرظقة، وظؾؿقا افـاس ما ـاكقا جيفؾقن.وا

 :واِػظوا َشف اـعؾم وأهؾه

ؽؿ، ؿؾقبِ  ، وتآفِػ ؽؿصحِ كُ  ـؿ، وصايِق ؽؿ، وصزِ ؽؿ، وصدؿِ ؾٌصالحِ 

 .فرظقةاظل اوافعٌاي، وافرَّ  افٌاليِ  : صالُح ؽؿصػقؾِ  ووحدةِ 

ٌُفاتوإياـؿ واإلصغاء إػ  ادرجػغ: بلّن  ٌـاء، وإرجافادرجئة، وُتاويؾ اجلُ  ُص

ًُّ  يف إكؽار ادـؽر مشاؿةً  ـَ  ظؾقف، ؾفذا وايؿ اهلل مـ أظظؿِ  اً روجؾطان، وُخ فؾ ًٌف ما 

ظـ إمر  ادصؾحغافصاحلغ  جٌقاافققم! حقث َح  بعض أيظقاء افعؾؿإبؾقس مـ 

ـِ  ظذ وٓة  اخلقارِ، ومـ افتلفقِب  بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر بلن هذا مـ يي

ـٌ اهلل تعاػ، ؽرِ ـْ ادُ  ارُ ؽَ إمقر، وـذبقا واهلل، ؾنكْ   ر، ٓ يثـقف ظدُل فَ وُيظْ  رُ فَ ُيْش  يي

بعقدًا ظـ  وهق شٌقؾ بغ مفؾؽتغ، وهدى بغ والفتغ، ر جائر،قْ ، وٓ َج ُمؼًطٍ 

 .ادرجػغ ئةتػريط ادرج، وادـحرؾغاخلقارِ  إؾراط
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َّٓ  ظـ ادـؽر، فُل بادعروف، وافـَّ  فعؾؿ، وإمرُ ا وٓ جيقز ـتامنُ  ـ خاف ظذ  ممَّ إ

وإٓ ؾؿتك يعرف افـاس ادـؽر، ويًتٌقـقا ، وذفؽ باتػاق ادًؾؿغ، اهلالك كػًف

 شٌقؾ ادجرمغ؟

: أصؾ بطريؼتف افؼظقة ادروقة ظـ إكؽار ادـؽر وضالب افعؾؿ ؾًؽقت افعؾامء

عروؾًا، مَ  ف افؼؾقب، ويصرُ ؾًاي افديـ، وتعطقؾ افؼيعة، وتزيغ افٌاضؾ، ؾتلفػُ 

اهلل، آمٍر  بلمرِ  مـ ؿائؿٍ  رًا بغ افعادغ، ؾالبدَّ ؽَ ًتـْ مُ  مـؽراً  ادعروُف  ويصٌُح 

ـهِذنَن ِمْن َؾْبؾِِفْم بادعروف، كاٍه ظـ ادـؽر، مٌؾٍغ فؾؽتاب وافًـة، ﴿ َؿَذـَِا َؽَعَل ا

ُْْبِعُ  ـَْبَفُغ ا ٓه ا ُسِل إِ َٓ اـرُّ  .[35ـحؾ: ]اف ﴾َؽَفْل َط

 وإكام اْؿـوع طـد أهل اـعؾم:

هذا هق  افـاس ظؾقف، ؾننَّ  إمر ظذ رؤوس إصفاي، وتلفقُب  ويلِّ ظذ  اإلكؽارُ 

وصقتل فإلخقان بؿـفج أهؾ افًـة "ادـؽر، وهق ييـ اخلقارِ، ـام بقـتف يف ـتايب 

افػريية   تعاػ مـ ادعايص وادـؽرات،ًخط اهلل، وأّما ما يُ "يف كصقحة افًؾطان

إكؽارها، وافزاءة مـفا، وَتذير افـاس مـفا، ما ِل يؽـ يف  ؾإصُؾ  ،واجلامظقة

 إطفار ذفؽ مػًدة راجحة.

، افؼيعة، وتتخذ اإلشالم ييـاً  وامحدوا اهلل تعاػ أكؽؿ يف بؾِد إشالم، تـُِّص 

اس ظذ افـَّ  فل ظـ ادـؽر، وَتؿُؾ بادعروف، وافـَّ ظذ إمرِ  وافًـة مـفجا، وَتثُّ 

 بافًققف واحلديد! اخلر، وٓ تًقؿفؿ إػ افؼِّ 

: تقػ ؾقف َش  ـٍ  قر، وحّؽام افضالفة، يلمرونَ الضغ اجلَ ـقػ أكتؿ فق أكؽؿ يف زم

أهؾ احلؼ يف خٌايا  ونؾقف بادـؽر، بؾ بافؽػر، ويـفقن ظـ ادعروف، ويطاري
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صؾب وتُ  افدور، ويف إويية ورؤوس اجلٌال، وُتؼّطع ؾقف رؤوس افعؾامء،

 هؿ ظذ مرأى مـ افـاس؟أجًايُ 

ؾامحدوا اهلل تعاػ واؽتـؿقا كعؿتف ظؾقؽؿ هبذه افدوفة ادًؾؿة، وهؿ ؿريٌقن مـ 

قان، ـّؾ خر، مفام حصؾ مـفؿ مـ تؼصر، ؾاجتفدوا بافـصح، ورابطقا بافٌ

مـ ظظقؿ حؼقق افٌقعة: افـصح هلؿ يف ادـشط وـقكقا بطاكة اخلر حقهلؿ، و

 إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر، وٓ كـزع افقد مـ افطاظة.وادؽره، و

افؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ ظؾٍؿ ٓ يـػع، ومـ ؿؾٍب ٓ خيشع، ومـ يظقة ٓ ُيًتجاب 

هلا، افؾفؿ رّيكا إفقؽ رّيا مجقاًل، وأصؾح حال افراظل وافرظقة، افؾفؿ وؾؼ ويل أمر 

ؾؼف وويل ظفده إػ ما ؾقف ادًؾؿغ إػ هداك، واجعؾ ظؿؾف يف رواك، افؾفؿ و

خر افٌالي وافعٌاي، اهلل ؿّرب إفقفام بطاكة اخلر، وارصف ظـفام بطاكة افؼ، 

وأصؾح افٌالي وافعٌاي، واؿؿع أهؾ افزيغ وافػًاي واإلؾًاي، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ 

 كٌقـا حمؿد، وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.

 افػؼر إػ رّبف ومقٓه:ـتٌف 

 اـعتقبي بدر بن طظ بن صامي
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