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 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد..
، ور آخددنب بيددا    يددال فقددد فنا ددا ر املددني املا دديال مددى اليددال علددى ندددري  ال عمددا  بددى ب دد  

 ؛ فاإلميددا  والي ددن«أال وإ  ر اجلةددد مةددذال إلا صددلحا صددلل اجلةددد  لدده»القلدداب نل ةددبال للحدد ار   
وارتيدداب املعاصددا و اعددال الددناى م بع،ددا القلددداب، فال ددا  وال ةددا، ر القلدد ب ر أصددله، ال ا  ةدددا، 

قد   صدلحا   ارنده ن عمداص ال داحلال، فدا تةدمإ ا ل  إال مدا واجل ار ، فمى صلل قلبه نإلميا  والت
 آخنب..رين ا ربه، وال ريتيلم اللةا  إال مبا رين ا ربه، وهيذا اليد والعني وال ين إىل 

ل حت،د علدى القلداب؛ خا داب القلداب نل ايداب وال هيداب والتدذ  ، ال أل  دذ  ن  ةدا، وعلى هذا 
  رب والةذ،، و ذل  ال ري،مله.نجل

دا، فبددأ ري دن   امل يلال ر القلاب فق، فا ت،د عليه، ريقد ص بعدا احليمداك ج ن د  ،خد  بيتلدا م لمل
أفعلده بد ، أخدنج اي ظدال وبددأ ري دن ،    مدا ور ريدب ع ا، ريق ص  اي ظال اخنج مدى البيدا، وإال فةد

، ال حيتداج إىل ري ن  فدخ  عليه ر   آخن وقاص له  اي أخا اي أخا الينمي، ا من ال حيتاج إىل    هدذا
، اثأليلددا هددذب الةنريقددال ال ظددنج ال ددال أ  ت ددن  وأ  ذخددذ ع لددا بيدددا لتمددنج ال ددال مددى البيددا هددذا أوالل 

ال ال، فا من أس،  مى هذا  له، مث قال وفتل م تا  الي،ننك، وفتل ال د ر أصال، هذب الةنريقال ال ظنج 
ةددمإ الدذم أمامدد   دال هللا و ددال ألبيدده وتاشدى ال ددال مباشدني، وهيددذا ر مةدللال القلدد ب، عليد  أ  ت  

 ه ر فةائ  ا عماص وع م ث اهبا، وما أعد هللا للمؤم ني ر اجل ال نل اياب ونةى اخللق مإ الدعاك ل
 والتةنع ر   ف الليايل، وني ئذ ريت قد اإلميا  ر القلاب.

 هللا اجلميإ ملا حياب ورين ى. وفق
 تعليقات خمت ني على هذا املنت املبارا. يص ر أليم  الي ل إ  شاك هللا تعاىل على 

الددددريى »قددداص     أ  ال ددد  ال متددديم بدددى أور الددددارم ريقددد ص امل ددد هللا راددده هللا تعددداىل عدددى أ  رقيددد
 رواب مةلم.«   هلل وليتابه ولنس له و ئمال املةلمني وعامت،م، قل ا  ملى؟، قاصال  يحال

هددذا احلدددري  ندددري  ع دديم وقددد تتددابإ ا ئمددال علددى قدددرب، ندد" قدداص ال دد وم رادده هللا  جعليدده مدددار 
 اإلسال  لهج ملالا؟

  متدديم بددى  ألدده ري ددم  ال  ددل هلل وليتابدده الددذريى ريدددخ  في،مددا مجيددإ فددنوع الدددريى، وراوم احلدددري  هدد
 أور الدارم؛ م ، ر ب ةله وعلمه وعبا،ته وله أخبار وق ص وله فة  ع يم ني  رو  ع ه ال   

؛ أسدلم متدلخنلا ر الةد ال التاسددعال ، وهددذب مدى م اقبده نددري  اجلةاسدال امل د، ر ر آخدن صدحيل مةدلم
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اليلمات ا وىل، ونقد ق  و ا  قبل،ا أل ناأليلا، وهذا احلدري   اك لبيا  احلق ق مإ اخلالق، ري م  الثاثال
 اخللق؛ وها اليلمتا  ا خ ات  أئمال املةلمني وعامت،م.

هددذا أسددل ب ن ددن وهدد  تعنريددهللا الةددنفني، مبعددص الدددريى هدد  ال  دديحال  « الدددريى ال  دديحال»  وق لدده 
 .م رب وأ ،ا ال  يحال ق ليم مثا  العلم اخل يال، واملعص املنا، عما، الدريى وأع م أ

  له ال  يحال، وهذا أقنب ع دم ملا سلبي ه ليم ر ال ن  الثاين.وقي  مع اها الدريى  
 .والدريى ه ا ري م  الدريى مبع اب العال؛ اإلميا  واإلسال واإلنةا 

 وال  يحال مبعص اإلصا  واملائمال بني ال يئني  ما ل ن ابى فارر.
 املائمددال  بده ص د وتلمديص للد  أ  ال  دديحال ريددور علدى معددص ال ددق واإلخدا  ر احلقدد ق، و

والت افدق ر عاقددال اإلألةدا  مددإ اخلددالق و تداب خالقدده، ورسد ص خالقدده املبلددن  وامدن ربدده، و لألده ريائددم هددذب 
العاقال وري لح،ا، و ذل  فيما ريتعلق بعاقته مإ اخللق ر إرا،ي اخل  للذ ، وعلدى هدذا تددور ريعدىن معدص 

 اليلمال،  لمال ال  يحال.
، وقةددم ري  ددإ ال اصددل وامل  دد  ، وسيتةددل ليددم بعددد ل فقدد،؛ قةددم ري  ددإ ال اصددوال  دديحال قةددما 

 قلي .
وق ص ال حابال  ملى اي رس ص هللا؟ ريعىن ملى تي   هذب ال  ديحال اي رسد ص هللا؟ وهدذا فيده ،اللدال علدى 

 نن  ال حابال وما ري بذا أ  ريي   عليه املةلم، ريعىن مى معنفال ،ري ه وأمن ربه.
وللدددد  نلقيددددال اددددق هللا سددددبحاأله  دددد  وعددددا ب دددددق    هلل، ريعددددىن ال  دددديحال هلل ر نقدددده،وق لدددده 

، فإصددا  هددذب العاقددال ت  ددإ ال اصددل وهدد  وإخددا ، وهددذب ال  دديحال ت  ددإ ال اصددل فقدد، ،و  ال  دد  
 حاأله    وعا؛  أله اىن عى اخللق أمجعني.العبد ،و  امل     وه  النب سب

م ص ف بيد   مداص، وم دعب عدى   وتي   ال  يحال ه ا؛ ال  يحال هلل ر نقه تي   نإلميا  به، وأأله
 [11]ال  ر   ﴾لَْيَس َ ِمْثِلِه َشْاٌك َوه َ  الةَِّميإ  الَبِ     ﴿    عياب وألقص 

  ذل  إفنا،ب نلت نيد والةاعال.

وق لدده     ددن، مةدداف أم القددنآ ، وحيتمدد  إرا،ي مجيددإ اليتدداب الةددماوريال الةددابقال  ألدده م  وليتابدده؛ 
  له أأله أرا، القنآ .بعدها  لنس له، ق فيعم، وليى ق له
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 داك بده ن  لدا وتداوي وعلى    ناص؛ ال  ل ليتاب هللا ريي   نإلميا  به وت ددريقه وتع يمده واالعت
و،ع ي ال ار إليه و ذل  أل نب بي ،م. وتدبنلا وعمال   

قدددنآ  ب ددد اك لهدددى، أ  أللتدددعل بددد ر، أو أ  أللدددعل ور،لا  دد  ريددد ل ألقدددنأ فيددده القدددنآ ، ألقددنأ فيددده الوري بذددا ل دددا 
،ددن عليدده  ددس بن، هددذا مددى أوىل أولدد ايت املةددلم، فةددال عددى  الدداب العلددم، وال ري بذددا للمةددلم أ  ت وتددد

  تاب ربه.ري مه وتذياب مل ريقنأ  

  ولنس له؛ ريعىن به ال   وق له   ه، وتد ق ب، ، ولل  نإلميا  به وت دريقه ر مجيإ ما أخ رب ب
حلياته. وحمبته، والعم  بة ته، و،ع ي ال ار  

ال    ومتابعال    ل،دا مةل بدالال.  وال فقد، ن خداق ليةا فق، ر ال  ري اخلار يال وامل ،دن.  
 سددد  ه الددد  ت افدددق ليددى ريقددد ص أهددد  العلددم  اإلتبددداع رييددد   ر صددد رته، وسددنرينته، وسددد ته  دددذل ؛ تيدد   ر

علددى  قتده، وألتدعوجوأل دال علددى  نري ، فيمددا أألده مةلد ب م دا أ  ل دد  علدى  نريقتدهال د، ي، والد  ال ت افق،دا
الليدد   مددا  ددا   ، وألت،حددد  مددا  ،ددد، وألقدد ل ر نريقتدده  ددذل  مةلدد ب م ددا أ  ألبيددا  بيائدده علددى أمتدده

 رب علددى  مددا  ددا  ري ددريقدد ل، وأ  ألددعور املةددلمني لدددع ام  مددا  ددا  ريددعورهم، وأ  أل دد رب علددى أل  ال ددار  
يى هددذا مق دددان فلددي ألاهددم. وهيددذا، سدد اكل  األددا الةدد ال م افقددال لنابت ددا أو خمال ددال، هددذب نقيقددال املتابعددال،

 وعلى   ئه جنت،د ن" أل  .

   و ئمال املةلمني.وق له  

ماك  ذل ؟ري م  أئمال الدريى وهم العل ال ا ؟ أو ه  املق  ، ن ئمال ه ا ا مناك واحليال فق،   

، ومل ريقد  إمدال أئمدال املةدلمنيألس بده القدائل   ب دم له للعلمداك ل د   ال   ه  العلدم؛ وادا اسدتلق 
.املةلمني  

  ياب.. 
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، مدى   للقدنآ  والةد الال  يحال للعلماك تي   مبحبدت،م واند ام،م أوالل   دم الدال ال دنريعال املبلذد   
ه انتقددار العلمدداك ر التددارريو والةدد  و ددد مددى أع ددم أسددباب ذمدد  الددبااي والددى الدد  مددنت علددى املةددلمني

وفددنت، هددذا أمددن  ك ر الذالدداب  دداب ،أليدداواز،راؤهددم وت  دد  العامددال مدد ،م، والددذريى ري  ددنو  العدد ال مددى العلمددا
دأليا وال دد، ات؛ مقةدد ع بدده، فدداخل ارج وأهدد  ال ددنت ري  ددنو  مددى العلمدداك لي  ددن،وا نلعدد ال، و ددذل  أهدد  الدد

  نوا البااي على ا مال مى ،اخل،ا، وهللا املةتعا .هذا  ص  ا  

م سددائن الب ددن، مددا ريعدد   و ددذل  مددى ال  دديحال للعددامل أ  ريبددني لدده إلا أخةددل    العددامل ب ددن ريع ريدده 
ا،  صحال ألةبال ال ت   له،    اليذب روريةلص عى و ه فت اب، وريتثبا مى في اقش  هذا العمى  ثد   ددل

 . ال رس له ما فة  هللا به مى ن   ليتابه وسوهذا  له مإ ا ،ب ونةى االع اف، فا ري ةى 

دا للعدامل ر لاتده، لديس تع ي ف ا ال ،اريال هدذب ال د ال وهدذب اب،اب ر ندق أل دل ريعدىن العلمداك،  مل
  وربه. الانوتبحيل،م وان ام،م، فةمع ا وأ ع ا مل  من هللا ر ت ق همولي ،ا استحابال 

معداوألت،م و ذل  ال  ل لل الي واحليال س اك  األا ال الريدال عامدال أو خاصدال، رييد   مبةداعدام و  
  اعال  م خمل ق  ائى ع يال فا عمإ والونلةمإ والةاعال هلم ر ا  مع يال هلل؛ فإ  أمنوا مب على احلق

م في،ددا، و ددذل  مددى  ور املةددتحبات فعلي ددا  ددذل   دداعت، ت،ا،ريددال االاخلافيددال مددى  ددا ، وأمددا ر املةددائ  
ى رين ى أ  ري صله أو ملى ري  ب ع ،م اهلم  البيا هذا أل ح،م بيا  ال  اب نل ةبال  خةائ،م، وريي   

ا عهلم   ،م على امل ابن وع د الع ال، ال. ، فا ريي   هذا البيا  بعيدل

ةدلمني، و دذل  و ذل  أ  تي   ريعىن مى ال  ل هلم أ  ريي   ر ع ق    مةلم بيعته ل اص امل 
لةدلةا ج ناب صان،م والددعاك هلدم  مدا قداص اإلمدال أادد راده هللا  جلد   دا  ل دا ،عد ي اابدال جلعل اهدا ل

 وهذب  نريقال أه  الة ال.

الا؟  اعددال هلل علددي،م نلةدديهللا ولدد   دداروا وظلمدد ا واسددتلثنوا نلدددأليا ملدد ومددى ال  ددل هلددم أال  ددنج 
 ،م أألبياؤهم  لما هلد ولنس له ال   ل،م فإ  هللا سائل،م  ما ر ال حيحني؛  األا بىن إسنائي  تة س

مدا ذمدنان اي رسد ص هللا؟، وسديي أل ا خل داك فييثدنو ، فقداص ال دحابال  فأل  خل ده ألد ، وإألده ال ألد  بعددم 
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 سدؤاص وم قدهللا ا وص فا وص، أعة هم نق،م فإ  هللا سائل،م عما اسد عاهم، وهدذا وهللا ببيعالأوف ا   قاص
.ولى ريت  ر خة رته وشدته، وإ  ري  ق علي،م مى لاا الةؤاص الذم مل ع يم  

املةدددلم   ذهاب و دددذل  ال أل  دددن عيددد هبم بدددني العامدددال وألقلددداب علدددي،م ال دددار وألثددد  ال دددنت الددد  ريددد 
تدمن بةبب،ا مجيإ ق   املةلمني. تىن ةلم   الةعاف ريع حيت،ا، ريذهاب امل  

العيدد ب،  مددا قدداص ال دد  و دذل  تيدد   ال  دديحال نحليمددال مددإ بيددا  حماسد ،م قبدد      ب   بيددن  
   يحال  ال تعد.األ نوا، أوالل  قاص زا،ا هللا ننصلا، وبعدها الت  يه وال  «زا،ا هللا ننصلا وال تعد  »

ألعم الن   عبد هللا، مث قاص  ل   ا .. وهيذا.ملا قاص البى عمن   ومث    

ا، وهذا املثاص ريةنبه ،ائملا م اخي   ا ريق ل    ل   ا  وه ا مثاص بةي، ريقنب ال  ري، واألتب، ا  يدل
 هي،ما، وفيده اا بيا فيه م ا   وه اا ظلم واقإ مى صاناب البيا )ا ب(، أو مى ا ب اك، أو مى  ل

 أخدذ أمد اليم والدد م هدذا ر د  ظداملقداص لبب داك عقد  وال ال دنع أ  ري  خاف بني أه  البيا فليس مى ال
ابخدددن ريقددد ص ومددد عيم مدددى نقددد قيم وال قدددال نل ا ددداب فعلدددييم أ  تتمدددن،وا عليددده وأ  تق مددد ا ر و ،ددده، و 

ه؟ وهد  سي دلل وو دعنداص البيدا  فباهلل علييم  يدهللا سديي   إىل آخنب .لل الد  أب اؤا ال أ،ب ع دهم
  دل ال الدد ر الةدن ري   ؛ فالةنريقال ال دنعيال ال دحيحال أ ال؟ سيعريد ال ةا، وتعريد امل ائابا من هبذب الةنريق

اق ق والدهم وال  رب عليه  ذ نو ذ ن نهلل واق ق أب ائه عليه وبيا  ص اام احلة ال، و ذل  ا ب اك ري  وري  
 والدعاك له، وهيذا ن" ري لل ا من.

، ال أمدال اعل  د   إ  اسدتةار للد   ما  داك ا  ولني وأ  ريي   سنل بنفقٍ  إللا البد مى أل حه  
تق د هم ر ندق العامال اا ريددع  إىل التحدنريش وال دعاع، فدإ  ال دار نياملدا وشدع نل متقدارب   ر ظلم،دم و 

هددذا ريةدد ص،  هللا ونددق أأل ةدد،م وآلددى اب  أندد ج مددا أليدد   إىل ال  دديحال نلنفددق واحليمددال، واليددال علددى
وعامال. ريعىن الي  حمتاج ال  يحال نيال  

وق له   .  وعامت،م  
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، واملق دد ، عددد ل ددن الددال )الل اجلددن(  مددا سددبق فيمددا سددبق؛  ألدده اتبددإ ملددا مةددىالن دد ا أألدده مل ري   
، الددأليا وابخدني نلعامال ه ا ما عدا والي ا من، وأل ديحت،م تيد   شرشدا،هم ملدا فيده خد هم وصدان،م ر

ع دال احلةد ال، وأ  راام، وري ع د   نحليمدال وامل  وأ  ريعلم أنيدال ال دنريعال وري د رب علدي،م، وال تي دهللا عد  
خلدا   املةددئ ص حيداب هلدم مدا حيداب ل  ةده، وأ  ريعةدي،م الةدلةا  وهد  الد ايل العدال أو املةدئ ص أو الد ايل ا

 ، أ  ريعةا العامال نق،م وخياف هللا في،م، فإأله صل ر ال حيل أ  ال  واملدرين ما مى عبد   »قاص  
حلدري .إىل آخن ا..«  اس عاب هللا  

يدديم ر الدددع ي صددحبال احل ولل  دديحال آ،اب  ثدد ي وصتدداج حليمددال، ومددى أأل ددإ أألدد اع تعلددم احليمددال 
شداأله، ومدى حيدنل  ال زاأله وما ألعع مى شاك إالإما  ا  ر شاك وال  يحال والنفق واللني، فإ  النفق واللني 

حينل اخل   له  ما  اك لل  عى ال   النفق  . 

بددىن ال  دديحال ر ري ةدداب لل ددافعا  تعمدددين ب  ددح  ر األ ددنا،م، و  ريقدد ص احليدديم و للدد  ور  
 فدا  دعع يا قد يل دى اسدتماعه فدإ  خدال تىن وع داجلماعال فإ  ال  ل بني ال دار ألد ع مدى التد بيو ال أر 

مإ إليد  ال  د  ؛ مل تةمإ ال  يحال أألدا ععل،دا سدنلا فلدى ريةدت الج وهذا مى نب أوىل إلاإلا مل تع،  اع
ا وهذا احلدري  ع ي وفيه ف ائد  ث ي وعلم اعرين. – ما تنو    –م  دل  

مث قددداص امل ددد هللا راددده هللا تعددداىل  وعدددى ابدددى عمدددن   أ  رسددد ص هللا    أ  أقاتددد  أمدددنت »قددداص   
ا رسد ص هللا وريقيمد ا ال داي وريؤتد ا الع دا ي، فدإلا فعلد ا للد  ال ار ند" ري د،دوا أ  ال إلده إال هللا وأ  حممددل

ةلم.رواب البمارم وم« إال اق اإلسال ونةاهبم على هللا تعاىل ع م ا مىن ،ماكهم وأم اهلم  

 ذل  و  م   عه ننمال ،ل املةلم ول  ظاهنيهذا احلدري  ندري  ع يم وه  مى   امإ اليلم، و  
 اجل،ا،     إعاك  لمال هللا تعاىل.

وق له عى ابى عمن   تنمجته.على ؛ مةى اليال   



ي حفظه هللا 7  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

وق لده أ  رسدد ص هللا  ، األه وتعدداىلمدن هدد  هللا سدبحاأله وتعدداىل، ريعدىن أمددنب هللا سدبحقداص  أمددنت؛ اب 
لل    فاملةلم مبلن عى ربه       مةلم ،اع وليس ل ا أ  ألق ص أو آليم  ه ائ ا، وهذا ا من  و مته  

مدى أ  ا مدال م دار ال لل د   -هذا ه  ا ص   ما ل دن أهد  العلدم –مى بعدب   ، مدا خ ده الددلي  إال 
ج هدذا ال ري ددل، هدذا قدد ص ن دد  ال وعلدى هددذا فدا ري ددل قد ص مددى قداص  جقتدداص الي ددار خدا  نل دد  

ألبته.ريلت ا إليه   

وق لده   ديل للدد  الل  دال ري ،م،دا  ثد  مدى ال دار علدى اد  و ،،دا، وت     أ  أقاتد  ال دار؛ هدذب
ال ، قدال ا  املقاتلدد هم،قيدق وادوابدى  –  دالعيىن   ، فقداص العلمداك م اعلدهق لده  أقاتد ؛ مدى املقاتلدال علدى وز  

  املق دد ، مدى املقاتلددال تقتةدا احل د ص مددى اجلداألبني فددا ريعدىن ق لده أمددنت أ  أقاتد  ال ريعددىن قتد  ال دار  
أم  دذ، أو  ني ،و وهيم ته وف،مه وفتل ال نصال العت اقده مدى اد  املةدلم اإللعا  وذمني أل ن اإلسال

دع ي إىل هددذا مددى الدددريى إال مددا  ددا  خال لددا، وهلددذا أو بدد ا الدد، فددإ  هللا ال ريقبدد  إ ددناب أو ت دد ريه ل دد رته
ار، وفنق  ب  بدني قاص  أمنت أ  أقت  ال لالدريى قب  القتاص، ول   ا  املق  ، إن،ي الي ار واستئ اهلم 

 دل مدا مدى أو ، ومدى أو دل مدا رييد   مدى أ  االستئ داص لديس مق د ،لا، أقت  وأقات   ما قنر أه  العلدم
ى تيميال راه هللا.تاص ال ةاك وال بيا  وال ي   وآل  لل ، وهذا ما قنرب أب  العبار ابريي   اليهللا عى ق  

ى احل  يدددال ألعدددم قلدددا هدددذا مدددا قدددنرب أبددد  العبدددار ابدددى تيميدددال راددده هللا، وهددد  قددد ص مج،ددد ر أهددد  العلدددم مددد
وللددددفإ  اص للةلددداب. القتدددال ريعدددىن أ  القتددداص للددددفإ فقددد،. الواملالييدددال واحل ابلدددال خافلدددا لل دددافعا، وهدددذا 

تةدددإ املقدددال ؛ وليدددى لددده ت اصدددي  ومقاصدددد ال ريب  دد   القدددنآ  والةددد ال وفعددد  ال دددحابال وال شددد  ر هدددذا
 ل نن،ا.

ثاين.ول علم أ  املقاتلال أوسإ القت  ت م  ص رلا  ث ي  دلا أييت ل نها ر ال ن  ال  

وق له  قاص   ىلريعىن    ال ار؟    هللا تعا   أقات  ال ار؛ ه  املق  ، نل ار العم ل؟  

 احْلَدقِ  نََّل اَّللَّ  َوَرس د ل ه  َوال ريَدِدري   َ  ِ،ريدىَ قَاتِل  ا الَِّذريَى ال ريد ْؤِم   َ  ِنَّللَِّ َوال ِنْليَدْ ِل ابِخِن َوال حي َن ِم  َ  َمدا َند}
[29بال   ]الت{اَل َعْى رَيٍد َوه ْم َصاِان و َ ِمَى الَِّذريَى أ وت  ا اْلِيَتاَب َن"َّ ريد ْعة  ا اجْلِْعريَ   
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     دد  هددؤالك ال ، اجلعريددال تيددهللا القتدداص ولد  مل ريةددلم، و ددذل  املعاهدددو ، املعاهددو  واملةددتلماجلعريدالف
 دد ، نل ددار جيدد ز قتدداهلم مددإ أ ددم مل ري دد،دوا نل دد،ا،تني   دد  هددذا لهدداب أ ثددن أهدد  العلددم إىل أ  املق

ةددالب   قبدد  ، وإمنددا ريحلدددري مددى الي،دد ، وال  ددار  فليةدد ا ،اخلددني ر هددذا ا امل ددن   ، وأمددا أهدد  اليتدداب
ذل ، ور اجملد ر خةع ا حليم اإلسال فقد ع م ا ،ماكهم وأمد اهلم بدالقتاص نجلعريال، فإ  أعة ا اجلعريال و 

ار،  مددا هدد  بقبدد ص أخددذ اجلعريددال مددى مجيددإ الي ددر أخددذ اجلعريددال مدد ،م، بدد  قدداص بعددا أهدد  العلددم خدداف 
.ال هللا على اجلميإمذهاب اإلمال مال  واختارب أب  العبار ابى تيميال را  

عدا العلمداك ، و    هدذا لهداب بو ذل  خينج مى هذا احلدري  ا  املقاتلني مى ال ةاك وال بيا  
لدددريى، ى م عدد ا أل ددن االبدداقا بعددد هددذب االسددتث اكات، وهددم الددذري هإىل أ  املق دد ، نل ددار احلنبيدد   فقدد،  ألدد

م سدمن هلدم الةدم ات ة ع خلدالق،م ورازق،دم الدذوبني الناال، وأب ا اخل مبي ، ا وننم ا اخللق اهلداريال، ووق 
اقلدددا ل الدريددده ، فدددلم  نميدددال أ ددد رب مدددى هدددذب اجلنميدددال؟ لددد  رأري دددا عون  دددهألعمددده ظددداهني علدددي،م وا رض وأسدددبن 

ا مددى ال ةدداك وال ددبيا  ال ددتم ل عدد  ال ددنفاك فيدده ا فاعيدد ، ولدد  ان قددا م ةقددال  املددال مبددا في،دد نلةددنب أو
ات دداق العقدداك ريعالدد    دد   مي عدد   هددذا، فبفاع  دد،م مع   وإألقددال الب ددنريال فحدداك امل قددذو  إل  دداك احلنائددق

م ال  خل ،م. م  نريقال إ  أميى، فإ  مل ري  إ إال قتل،م ق تل ا ع د مجيإ العقاك     إألقال ا م  

وق له    أو مبعص الذاريال؟ ت لل ؟ ه  ها مبعص التعلين" ت لل مبعص التعلي ه  ن" ري ،دوا؛  
، وت لل بيذا، وشنن،ا أييت ر ال ن  الثاين. ذا  مبعص  

م ريدددؤمن ، فلددداملعددص مل أؤمدددن نلقتدداص إال إىل هدددذب الذاريددال خلاصددال مدددا قالدده شددديو اإلسددال مدددى أ وا  
   واند إىل هذب الذاريال؛ نلقتاص إال ليقنوا وريع ف ا نل ،ا،تني، وليس املعص أمنت أ  أقات     ال ار، و 

  ال ةدددددق ريعدددددىن إال   ددددد مدددددن نلقتددددداص إال إىل هدددددذب الذاريدددددال. وإمندددددا املعدددددص مل أؤ ال، وهدددددا ألةدددددق ال ددددد،ا،تني
وما س   لل  فلم ريؤمن نلقتاص.ال اي إىل آخنب،  وأقالنل ،ا،تني،   

ار إىل هددذب ريقدد ص أبدد  العبددار  هددذا خدداف الدد ص واإلمجدداع؛ ريعددىن مددى قدداص إألدده أمددن بقتدداص مجيددإ ال دد
 هداريدال احليدار ، ور  تابده  ريقاتلده،ومبث  هدذا صدن  ابدى القديم ر  تابدهالذاريال، قاص  فةد ته أ  مدى سدامله مل
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م إلا رأوا ، وبني ه داا أ  بقداؤهم وعددل قدتل،م مدإ  د  م م دن ني ر داك إسدام،م، وإ دالأه  الذم أنيال
 ف،م فة ف ريةلم ومعاماام واألت ار الدع ي بني ص  هذا الدريى ب  رته ال حيحال مى أخاق املةلمني

   ال د  با ش ، هذا أناب إىل هللا مى قتله، ل ن هذا ر  تابه أنيال أهد  الذمدال، ول دن أبعة،م 
مس أ  هدذا  دعهللا ها،  قنري لا ع ن س ني ن" ألقة ا الع،دد وبددكوب نلقتداص، وقدد ري دى ال دباب املدتح

اص، ال  اعال وامتثدآلى ر مقلل  س،  ناولص؛ هذا ليس ب حيل، آلى لة ا ر مقال م ارعال واألتقال و 
لم ا أعةي داهم، ليةدإ  قاص رب ا أقدم ا تقدم ا، وإ  قداص ق د ا ت ق  دا، وإ  قداص أعةد هم أمد اليم وبيد تيم 

 وإ  قاص ال تقتل ا مى ظاهنب اإلسال مل ألقتله، وهيذا.

وق له  .ا الع اي  ن" ري ،دوا أ  ال إله إال هللا وأ  حممدلا رس ص هللا وريقيم ا ال اي وريؤت    

 وال دداي علددى ،ددس، مةددى شددن  ال دد،ا،تنيدري  ابددى عمددن الةددابق بددىن اإلسددال مةددى مع ددا ر ندد
 والع اي.

 دداي والع دداي، نل دد،ا،تني والوه ددا ر ظدداهن احلدددري  أ  الع ددمال، ع ددمال الدددل تيدد   هبددذب الثاثددال 
يددد   هددذا ظدداهن احلددددري ، وهددذا خيدددالهللا مددا  ددداك ر ا نا،ريدد  الةدددابقال؛ مددى أ  الددددخ ص ر اإلسددال ري

ري  أسامال بدى زريدد ، ب   اك الدخ ص ر اإلسال ،خ الل أوليلا بق ص  ال إله إال هللا  ما ر ندنل ،ا،تني
  وآلى ألعلم أ  ال دنريعال تتةداه   ثد لا ر وصدهللا اإلسدال، ند" أ  ال د ، مدى ،خد  اإلسدال  أقدن 

ندعال ع ددما قداص نريعدا ال د  بدى ر ندري  نييم ب نوط  ما   دا، واب  خدن الدذم علدى أال أخدن قائمل
ب اتني فق، وقب  ال    قاص  بق ص ال  ، امل،م الدخ ص ر اإلسال ريي   ب ةق ال ،ا،تني؛ ب  ريي  

ل   نإله إال هللا إ  علم إقنارب  . 

، وأقدال  بد ي ألبي دا وإىل ه ا ريي   مع  ل الدل ر هذب احلاص فق،، مث ري  ن فيه بعدها، فدإ  أقدن ب
اثر،وأمددا إلا مل بدده  دداكت ال  دد   واب  املددوص وثبددا ني ئددذ إسددامه، وال داي وأقددن نلع دداي ع ددم ،مدده ر

ذا  مل أيت اق،ددا، وهدد ريقددن بعددد للدد  نل بدد ي أو نل دداي أو نلع دداي األتقلددا الع ددمال وندد  قتلدده ني ئددذ  ألدده
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 عددناض  لدده  مددا هدد  معلدد ل خددا  نإلمددال، فددا ري علدده آنددا، ال ددار، وإال لعمددا ال   ددى، واألت،يددا ا
ةتعا .، ول   ا  حلا أل ةه  ما ه  واقإ ر  ث  مى البلدا ، وهللا املم الدريىوا أل س نس  

اعددال؛ فلمددا إ   ددا   يدداب، لدد  أقددن هبددا لي دده مل أيت هبددا وامت ددإ مددى فعل،ددا ه ددا ري ددنق بددني ال انددد واجلم
ا فقدد مةددى بيدا  هدذب املةددللال  اي، وريقتدد  ،و  ر نددري  ابدى عمددن الةدابق، وقل دا ريي ددن اترا ال دوانددل

والةدد ال، وعليدده  ال فيقدداتل   بداللددال القددنآ را الع دداي املمتددار مددى أقدد اص أهدد  العلددم، وأمددا نل ةددبال للحماعددات
 استقن عم  ال حابال.

 وهذا ما ريةم أله نالمت اع.

وق لدده   ددم ا مددىن   فددإلا فعلدد ا للدد ؛ ريعددىن أتدد ا نل دد،ا،تني وأقددام ا ال دداي وآتدد ا الع دداي، قدداص  ع
قتدد  بيدد  ولديس معددص للدد  أألدده ري أ  ا صد  ر اليددافن حيدد  ،مدده ومالددهعلددى  ،مداكهم وأمدد اهلم؛ هددذا ،ليدد 

ا وال لميلدا وال مةددتلم لا فم  عدص أألدده اد  مع دد ل، وأمدا قتلدده إامل نداص، وليددى  د ص إىل اإلمددال مل رييدى معاهدددل
ه هللا. ل  العبار ابى تيميال رااةاب امل لحال لإلسال واملةلمني، وهذا ما قنرب العلماك    

 حيدد  إال ، فدداملعاهددد واملةددتلمى والددذما فددا صدد  ،مدداؤهم وال أمدد اهلم ندد" ولدد  خدداأل ا وظلمدد اوأمددا ا
 بقدر ظلم،م فق،.

وق له  تدايل  دن م الدعاين لري  به اإلسال  ما سيليت ر احلددري  ا  إال اق اإلسال؛ ريعىن إال اق 
يليت بياأله.ا سوآل  لل  اللحماعال اخلارج عى الةاعال مث  ال نت، الثياب وقات  ا ب وامل ارق   

وق له  ال عائن فل ا ال اهن    ونةاهبم على هللا تعاىل؛ ريعىن بعدما ري ،ن ريعىن بعدما ري ،نو  هذب
ا خذ مبا ظ،ن م ،م ومل ، وهللا سبحاأله وتعاىل حياسب،م على صدق،م و ذهبم فليس علي ا إال الباغ و م ،ا

 ألؤمن ب ق ال دور وت قياب القل ب.

بمارم، وأمدا مةدلم هللا رواب البمارم ومةلم؛ هذب الل  ال، ل  ال إال اق اإلسال ل  ال الوق له راه 
.فنواريته اق،ا واقه  
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ن الدوسدا عبدد الدناى بدى صدمقاص امل  هللا راه هللا تعاىل  عى أ  هنريني   قداص  عمعدا رسد ص  
هللا  أهلد  الدذريى مدى قدبليم   فإمندا وما أمنتيم به فلت ا بده مدا اسدتةعتمما  يتيم ع ه فا ت ب ب »ريق ص   

رواب البمارم ومةلم.«.  ثني مةائل،م واختاف،م على أألبيائ،م  

 اعدد   امإ اليلم، مى ق اعدد الددريى، وعددب اإلمدال أبد  ،او، راده هللا مدى قهذا احلدري   ذل  مى 
الدددددريى، وبددددني هددددذا احلدددددري  و دددد ب إتبدددداع ال دددد   مددددى ادددد  اعدددد اض أو ت قددددهللا وأ  الةاعددددال م   ددددال  

الستةاعال، والتحذرين مى ،اك ا مم ال  قبل ا.ن  

؛ راوم احلددري  اعمده عبدد الدناى وق له راه هللا  عى أ  هنريدني عبدد الدناى بدى صدمن الدوسدا 
ختلدهللا علدى اعمدده ، واشدت،ن هبدذب الي يددال ند" ابدى صدمن الدوسدا و  يتده أبدد  هنريدني   د  هدني  األددا معده

ا  أله  ا  م ، رلا بي يت رواريال للحدري ،   الحابه، أسلم ر الةابعال مى اهلحني وه  أ ثن ال اختافلا شدريدل
ا ورعلدددا، لدده أخبددار عحيبدددال وم اقبدده  ثددد ي إ و،ةدددني، ولدده  دددا  وم دد، ري، تدد ر تقنريبلدددا سدد ال سددب  ددا  عابدددل

،فى نلبقيإ.تقنريبلا، و  وسبع   س ال  

وق له  عمعا رس ص هللا     ب ا ت داب ا  ل  دبيدريق ص  ما  يتيم ع ده فدا ت ب ب؛ هدذب اجلملدال  
ليناهدال؟ هدذا  ، هد  هد  للتحدنمي أو لما  ى ع ه ال دنع، ولدذل  مدى  دعهللا إمياأل دا  ثدني الةدؤاص عدى ال ،دا

د للدددد  ؛ ومل ريقيدددد لدددده بق ددددد الدددد خص، مددددا  ددددا  ال ددددحابال ريةددددلل     دددد  هددددذا، وه ددددا قدددداص  فددددا ت ب ب
 نالستةاعال    ال ا ريقدر عليه    أند خباف ا من.

وق له  ب بدد فدا ت ب ب إشداري إىل أخدذ ، ور تعبد  ريعدىن و د نل ر الدنل، وألددنل ر امليدنوبب؛   فدا ت ب  
 ا. ومددا  ددى ع دده احلددذر والدد رع واالنتيدداط ر الدددريى، فاال ت دداب حيمدد  معددص االبتعددا،، ف،دد  أبلددن مددى الدد

ا اا أننه  ما بي ا ر ا نا،ري  املا يال.  ال ارع أق  بيث   دل

وق له  حع عى بعا فلت ا م ه ما استةعتم؛ ه ا قيدها نالستةاعال، فلذل  مى عم به ما أمنتيو   
اصدال  املدال ، ومدى عحدع عدى ن د  ال ا م ر  اك نلباقا، فمى عحع عدى القيدال ر ال داي صدلى  الةلدا

ى وأوامنب.يليت املةلم مبا ريةتةيعه ر مجيإ وا بات الدريم ،ا، ف قب  ال اي قنأ ما ن    
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وق له  ل د   ثدني مةدائل،م واخدتاف،م علدى أألبدائ،م؛ ندذر اأهل  الذريى مى قدبليم    فإمنا   مدى  
ل حت ب،دا ول عتد رب، ال  ال ق ع فيما وقعا فيه ا مم الةابقال، وقد قص علي ا القنآ  سباب هداا الةدابقني،

ثددني ذ  ر ه ددا  ني ألةددلص هللا الةددامال، وسددباب ها ،ددم املددللتةددليال فقدد،، واهلدداا ه ددا ري ددم  الدددأليا وابخدد
سدلص     ثدني  در، م دمجدإ مةدللال لديس للدتعلم وال للعمد ، واملةدائ  ئل،م بذ  مة ق شنعا، ريعدىنمةا

اخلددا  بعم دده  املةددائ  ريعدد ، ر الذالدداب ا عددم إىل عدددي أمدد ر مذم مددال م ،ددا  وم ،ددا مددا ري  ددد سددببه ر  
؛ فلمددا مددا  ددا  ر زمددى ال دد  زماأل ددا  اب حاله، هددذا سددبفيثددني الةددؤاص عمددا سدديا ع دده ال ددارع، واسددتع 

ا  ددا  سددببه ر ، ومددأشددب بددى عبددد القديس لدعاي،ي التيليددهللا، وت دددريدب  مددا ر نددري  ابددى عبددار ملددا سدلص
 حيتداج إلي،دا الةدائ  زم  ا، فم ده االعد اض علدى ا نيدال ال دنعيال واالشدتذاص نف ا دات مل تقدإ بعدد، وال

ثدد ي  الت ددازع اددا ريدد را م اسددد   فتل،ددا عددى ا هددم، وم ،ددا الةددؤاص علددى و دده الت ةددإ والتيلددهللا والت ددد،
، واملدناك ي  اجملا،لال، والت يه وآل  لل ، وم ،ا ما  ا  على سبوا ب وم ،ا ما ريي   على سبي  االست،عاك

مدثال القدنآ   واملماصمال وا ها  ث ، وأمدا إلا  دا  الةدؤاص لل ،دم والعمد  والعلدم ف،د  مةدتحاب  مدارسدال
.ياق احلدري  في،ا  ما س بني ر ال ن  الثاينوالة ال، ب  قد ريي   وا بلا، وليس س  

وق له  ،م علدي،م إمدا ل د    واختاف،م على أألبيائ،م؛ ريعىن مبعار ت،م وعدل قب ص  ام،م وت دنق
.أو انتقار   م أعلم وأف،م وا  لل   

احلمدددد هلل رب ه أمجعدددني و وهللا تعددداىل أعلدددم وصدددلى هللا وسدددلم علدددى سددديدان حممدددد وعلدددى آلددده وصدددحب
ني.العامل  

 


