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ٌّ ؾويَة خبري الرشااؽ وأوفةِة، وأؽّص أن ال هلإ إال اهلل  و.9342شيال  92  احلًص هلل اذلي ي
ة، وأؽّص أن حمًًصا ؾجص اهلل ورغْهل، ثؿثُ اهلل ثأكًن  ًّ وذصه ال رشيك هل، ؾَظ رًبة وحّن إل

وأزٌلِة، ـىل اهلل ؾويُ وىلع آهل وأـرةثُ أؾوى األيح وأدقةِة وأِصاِة، واتلةثؿني املون 
َْى  يكى وٍفيس ثذق ويٌ دجؿّى ثإذػةن ية دؿةقجخ األيةم وبوغخ يَذّةِة، أية ثؿص/ فأـو

َْى، فيه اذّلسط األثََق واهّعطيُّق األٍََق. ْه ذَّق اتلق  اهلل ؾّظ وحّن، فةدّق

ثالدٍة أٍّة  ألفؿةل اإلحطاييح واتلفخرييح اهيت اثذويخ ثّةاهقص اكن اجلةس يؼَْن أن 
ن قص احنرس؛اهغوْ  وأن َيصَ ، قص دالؽخ ّْ ْغةً حصيصاً يٌ اهغصر واتلش  فإذا ِْ احلْم يوبع ََل

لطحةل أيََة، لًة يف ذةدثح يَعقح اهقفيى ِضا األغجْع. فطذى اهلل اجلَصي واملقيى 
ًة، وًلذجّى يف  وح ذَ الؾّصاء، واحلًص هلل اذلي هعف، فمفةٍة رش اهقَ املقذْهنَي، ويٌ غجقِْ

 املخطيني ثؿص حلؼةت يٌ فِؿوذّى اخلةاَح.
ْذيني دًػًك  ٍةال ثص أن دظيصوأيثةهلة ِضه احلةدثح و ويطغز  ،اهؿةـى يٌ اهفنتًّة ف ؛ثةل

ْحت ؾويَة االتلفةف ، وحيفغ ثإذن اهلل يٌ اعديةت الظيٌ ،يؿةين األيٌ ضه احلةدثح د ِو
؛ فإن هيع حمن مػةويح األيٌوجلْقٌ يقيًَة ال خيةهعُ ؽك أن أمْرٍة.  ذْل ؾوًةاَة ووالة

ْء اجلّةر هيع مػؤواًل ؾٌ ُؾْش   ؿفةء اإلثفةر. األثفةر، وُض ض
ْءات اجلّج اتلمفريي  قَةؾح -وهلل احلًص- دْدل دلى اجلةس وهقص ثًثةهت وغ
ْحً أحةًحة  ،اة يصذْرً ا يضؤويً ذىت غصا فمطً  ،وسعْردُ  .لمجرياكالفغري  ة دلُّممخ

ة اجليب  وإذا اكٍخ امطأة قص دسوخ اجلةر يف ِطة ذبػذّة ذىت يةدخ حْاعً وؾعؾةً، فطِآ
صرِة، فميف ؾقْبح يٌ قَذن  ـىل اهلل ؾويُ وغوى يف اجلةر، واهلطة ختصؽّة يف وحّّة ـو

ى آيَْن يف أٍفػّى وأمْاهلى؟! أَية قةل ـىل اهلل ؾويُ وغوى/  اّدُلْنَيا لََشَواُل وأسةف اجلةس ِو
ِ ِوْي َقْتِل رَُجٍل ُمْطنِهٍ  ْوَيُن لََعَ اَّلله

َ
 .أ

ََِة، وًلىف لْؤًية أن  ي
َ
ّيذَة وأ

ُ
وبكّن مطارٍة وأىس أٍّى أثَةؤٍة ثَغْا ؾويَة، وسطقْا غيةَج أ

ٌّ ختطيجًة ودفخرًيا.  ينؾؤوا ىلع دطاثّة ويأُكوْا يٌ سريادّة ثى يقِوجْا هلة ػَّط املَخ

أو ىلع  ةً،سةفذواليػْغ يف يثن ِضه اهفنت أن يكْن ـْت االٍذقةد واتلشعبح 
فإن حّةد ِؤالء املوبِػني يٌ أؾؼى اجلّةد؛ غْاء حّةد الػالح ثةَلَةن، أو حّةد  ؛اغذريةء
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ةمهلل إٍة ٍربأ إحلك ممة ـَؽ ِؤالء، ونػألك أن دصيى ؾويَة أيََة واحذًةؾَة، فاللكًح واَليةن.  
 ودطده إىل احلّق. ،ل املػوًنيوأن دّصي ضة

ٌُ ثةز  وية رحةل األيٌ يف اهقعةاعت اكفح/  –إحلكى ِضه اهبؾةرَة. قةل غًةذح الؾيز اث
ْ مػوى -رمحُ اهلل ٌِ واجلفِع واألِِن واملةِل واَلالِد وأِِوّة ِو /)يٌ يُقذن يف ادلفةع ؾٌ ادلي

ْونِِه َواِِلِ َفُىَي َشِىيٌر، وَوْي قُتَِل َوْي ُقتَِل ُدوَن يُؿذرب ؽّيًصا؛هقْهل ـىل اهلل ؾويُ وغوى/
َ
ُدوَن أ

 . أ.ِ.(َفُىَي َشِىيٌر، َوَوْي قُتَِل ُدوَن دِينِِه َفُىَي َشِىيٌر، َوَوْي قُتَِل ُدوَن َدوِِه َفُىَي َشِىيرٌ 
وبؿص أن رد اهلل اَلغةة ثغيضّى لى يَةلْا سرًيا، فوَرًص اهلل ىلع ذفؼُ أيّة األسْة/ 

ْدٍة املطاثعني ىلع  ٍقةط اتلفذيؼ، أليََة وذطيةدَة، ثى هرنفؽ حتيح إحالٍل واؾزتاز إىل حَ
ِحطدى إذ غّطدى فًََة، وذُ وىلع 

ُ
دى دْ ثغْرٍة األثَيح أن ظجذى وظةب ربةظكى ودفةؾكى، وأ

َّة، يف اغذبػة َيبةً ملطاثعيَة يف ذصودٍةل فأِي َّةً، ِو ـىل اهلل ؾويُ  -قْل ٍبيَة  ال دتجؿٍُْ َي
ِي ََكَن وغوى/  رَِباُط يَْيٍم َوََلْنٍَة َدْْيٌ ِوْي ِصَياِم َشْىٍس َوقَِياِوِه، َوإِْن َواَت َجَسى َعنَْيِه َعَىنُُه اَّله

ِوَي امَْفتها
َ
ْجسَِي َعنَْيِه ِرْزُقُه، وَأ

ُ
 .(3)رواه مػوى َن.َيْعَىنُُه، وَأ

ى وٍؿرحةل األيٌ قْلْا وحنٌ ٍؤِيٌ/)فية  ى(. امهلل إٍة جنؿوك يف حنِْر ْذ ثك يٌ رشوِر
 .(يةذا اجلالل واإللطامِى واذفؼّى يٌ لك اكاص يرتبؿ فةمهلل اذفغ رحةل األيٌ والكأ

َ مََقيٌِي َعِشيٌش{: ُ َوي يَنُُصُهُ إِنه اَّلله نه اَّلله ْذيص ؽةخمًح يف  }َوََلَنُُصَ أال فوتػويم ديةر اتل
ْء وضري، والزهِخ  قْة وأيص، غةملًح يٌ لك ممٍط وًليص، ذةاظًة للك ثٍط وسري، يَيؿًح ؾٌ لك غ

 .(4)واحلص اهعْىل اجلةرصة(  ،لأليح اإلغالييح اهؿنَي احلةٍيح اَلةرصة
ْحيُ واهرتبيح؛ ثأن ؿويَة أن ف_____2_____ وظالثَة ٍة ءأثَةأٍفػَة وٍيق ٍْاـن اتل
ّى ؾطضح ألـرةب األِْاء واهفمط والٍرتًلَ ، الفريرح ذنؾئذّى اتلنؾبحَ ٍةر اآلسطة؛ ث

ةاملَرطف ًً وِضا يفطض ىلع  .، أو ملٌ يطيصون أن يتجؿْا الؾّْات، ذىت ال ًٍين يياًل ؾؼي
 تػود بػالذني/ياملّذًني بؾأن اجلةؽبح االؾذَةء ثبَةء احلفةٍح ادلاسويح، وبَةء حين 

ن ث / غالح اهؿوى الرشيعاألول •  ةلْرع واتلقْى.املـؤ
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 اهؿةظفح واحلًةس.ىلع ـْت ؛ حلؿوْ / غالح اهؿقناثلةين • 
 وسضوا ِضه اهقفح ادلاهّح ىلع سعةيب اهؿوى واهؿقن/

/ َسطحَة ُذَخةًحة، فجيًَة حنٌ حمِْطمْن إذ َغََد جلة رمحُ اهللقةل اتلةثيع قجيفح ثٌ حةثط 
ةذت اهؼيب ىلع ؾًَط  ػيب، فطيةه رحن يَة ْغِقَط ىف أيصيَة، فصسوُخ أٍة ـو

ُ
حبَخط، فقذَوُ، فأ

، لأٍُ يؾةوره، جبةٍجُؾًُط إىل رحن  فةتلفَخ فقَؿ ؾويُ اهقفَح،  ريض اهلل ؾَُ،اثٌ اخلعةب 
ِطْق  ِْ َ

ّة. فأقجن ثى أقجََن ىلع ـةذيب فقةل هل/ ُسْض ؽةة يٌ اهغَى، فأ ًِ َدَيّة، ودفصق ثوَْر
ْء أدبـةىلع  قجيفح / أيّة املػذفيت ذجُ قةااًل هل خبعةب ؽجةيب يذرًع حةِن فيُ غ

ٌَ اخلعةب؛ إن فذيةه هٌ ُتْغين ؾَك يٌ اهلل ؽيبًة، واهلِل ية َؾِوَى ؾًُط ذىت غأل اذلي  ؾًَط ث
 إىل حَجُ، فةحْنَْط راذوذََك، فذفَصق ثّة، وؾِؼى ؽؿةاط اهلل.

إال يرِضب ثةدِلَرة ؾّيَل. ثى  ؿًطَؽُؿْطت ث/ فْاهلِل ية قجيفح قةل فػًؿُ ؾًط، فغضت.
قةل/ قةدَوَك اهلل! دؿَصى اهُفذية، ودَقذن يف احلََطم، ودقْل/ واهلل ية َؾِوَى ؾًط ذىت غأل اذلي 

ْ حمِْطم/  إىل حَِجُ؟! أَية دقطأ لذةب اهلل؟! فإن اهلل يقْل }ََيُْلُه بِِه َذَوا  ؾًٌ قذن ـيًصا ِو
َخةيؽ ردااُ فأسض .َعْرٍل ِوْنُلْه{ ًَ / ية أيري املؤيَني! إين فقةل قجيفح جبطأة الؾجةب، ؾًط ث

ِذُن لك ييِن أمًطا ذَطيُ اهلل ؾويك، 
ُ
فرتًلُ ؾًط ثى أزىج هل ِضه اجلفيرح اجلويوح ال أ

فقةل/ إين أراك ؽةثًة َفِفيد الوػةن، فَِػيد الفصر، وقص يكْن ىف الطحن ؾرَشُة  اَلويغح
وواذصة غيبح، فيُْفِػص اخلوُّق الػيُِئ اهتِػَؽ الفةحلح، فةدَّق َظرْياِت  أسالق، تِْػٌؽ َذػَح،

 .(1)الؾجةب، وإيَةك وَعْْثَة الؾجةب

ى ؾًط؛ ليف اذذْى الؾةَب وأقََؿُ ثةحلخح واحلمًح، وأزال  َّ و ًُ فةٍؼطوا لوًرَصث ال
ْد، ثى ٌِ مػؿ  إيةيةً يٌ اتلةثؿني. ؾَُ الؾجَّح، ذىت ـةر ذلك الؾةُب ثؿص ذلك دوًيضاً هؿًَط واث

فةمهلل اِِص ؽجةثَة وؽجةب املػوًني. امهلل اِِص يٌ ضن فةغرت يٌ ؽجةثَة ثفمط 
 دكفريي أو حتطري إحلةدي. امهلل قِّى فنت الؾجّةت والؾّْات.

وَمْت، يةدليَت ادلؾْات ًَ وك وال ًُ اذفغ جلة موَمَة وأيَصه ثةلفرح يف  امهلل ية ذا ال
ظةؾذك، ومفورح اإلغالم واملػوًني. امهلل أؾَُ ىلع ٍفػُ وىلع إدارة ممومذُ ثْيل ؾّصه 

 .أيكٌ والدََة يٌ لك ذةقص ىلع أوظةٍَة، ولك سةاٌ هلل ورغْهلوبأمطااُ، وبْزرااُ، امهلل 

                                 
 ( ووافقه اَّلويب.1411(واحلاكه وصححه يف املطتررك) 919( وامطرباين يف الكبْي)92931( وابليىيق يف الكربى)9932( رواه بىعناه عبر السزاق يف املصنف)9)


