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 احلًذ هلل سة انعبملني

ًصهَ اهلل ًعهى عهَ اننيب األيني، ًعهَ آنو ًصحجو انطْجني انطبىشٍّ، ًعهَ يٍ عبس عهَ دسهبى ًاقزفَ ؤثشىى إىل ٌّو 

 . ًفق شْخنب ًؤعنو ًاغفش نو ًننب ًنهغبيعني ًنهًغهًني: انذٍّ، انهيى

 -: غفش اهلل ننب ًنٌانذّو–قبل املؤنف 

ط افسوظي مـ خروج افدجول وكزول ظقسك بـ مريؿ ظؾقف افسالم مـ افسامء، وكممـ بطؾقع  وكممـ بلرشا

 . افشؿس مـ مغرهبو وخروج دابي األرض مـ مقوعفو

 كعؿ، بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 . احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آخف وصحبف أمجعغ، آمغ

 ،.أمو بعد

ؾؼد تؼدم افؽالم فقؾي افبورحي ظـ اإليامن بوفققم اآلخر، ومو يـتظؿف اإليامن بوفققم اآلخر مـ أصقل ظظقؿي، 

ء بوجلـي أو افـور  . ابتداء بام يؽقن، مو بعد ادقت ذم افؼز، ثؿ صػي افبعٌ، ثؿ صػي احلسوب، ثؿ اجلزا

، وهل أجضًو ذم ـتوب اهلل، وذم شـي رشقفف - بحؿد اهلل–وال ريى أن تػوصقؾ ذفؽ يطقل، وهل مبثقثي 

ئع افسوبؼي، ؾام مـ مؾي إال وؾقفو مـ افؽالم ظـ افققم اآلخر افؽثر، وممـ، واظتـك هبو افعؾامء ظـويي  ممو اختزكتف افؼا

ذم ـتوبف افتذـرة ذم أحقال افززخ - رمحف اهلل–ؾوئؼي، ومـ أحسـ مـ ـتى ؾقفو مـ ادتؼدمغ اإلموم افؼرضبل 

، ؾؼد ـتى ؾقف ثالثي ـتى، ورتبفو وخرج أحوديثفو، -رمحف اهلل–افشقخ ظؿر األصؼر : واآلخرة، ومـ ادعورصيـ

كبف - رمحف اهلل–وافذيـ ـتبقا ذم هذا افبوب ـثر، ؾرجع إػ هذه ادراجع وأمثوهلو دـ أراد افتقشع، ثؿ إن افطحووي 

ط، جريًو ظذ شـي افؼرآن؛ حقٌ إن اهلل تعوػ ؿد ؿول فَيَمْ َّنظُشًٌَُ إِالَّ }: ظذ أمر يؽقن بغ يدي افسوظي وهل األرشا

ط افسوظي{انغَّبعَخَ ؤٌَ رَإْرَِْيُى ثَغْزَخً فَقَذْ جَبءَ ؤَشْشَاطُيَب  . ، ؾـبف ظذ أرشا

ط مجع رشط، وهق ذم افؾغي افعالمي، وهق ادطوبؼ فتػسر اآليي،  أي : {فَقَذْ جَبءَ ؤَشْشَاطُيَب}واألرشا

طاػ): ؾلخزين ظـ افسوظي؟ ؿول: ، ؿولظالموهتو، وهق افذي جوء ذم حديٌ جزيؾ ظؾقف افسالم حغ شلل افـبل 
                                                 

 .18: محمد 

 .18: محمد 
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ؾؼد كصى اهلل تعوػ بغ يدي افسوظي أمقرًا . ؾلخزين ظـ ظالموهتو؟: ، ؿول(اضطدئولػرظؼاػبأرضمػطنػاضدائل

ط افسوظي هل افعالموت افتل تؽقن بغ يدهيو ممذكي بؼرب  ـبورًا وصغورًا تؽقن ظالموت ظذ ؿرب وؿقظفو، ؾلرشا

ط افسوظي ظالموهتو، ؾودؼصقد هبو ذم هذا افتعبر ط افسوظي، ؾلرشا افؾحظي افتل يؽقن هبو : وؿقظفو، تؾؽؿ هل أرشا

: خراب افعومل واكتفوء افدكقو، وؿد وصػفو اهلل تعوػ ذم ـتوبف بلوصوف متعددة، وصػفو اهلل تعوػ بلهنو آتقي ال ريى ؾقفو

ًَيَب ؤَيْشُ انغَّبعَخِ إِالَّ كَهًَْحِ انْجَصَشِ ؤًَْ ىٌَُ }: ، وصػفو اهلل تعوػ بلن أمرهو هيع{إٌَِّ انغَّبعَخَ ٓرَِْخٌ الَّ سَّْتَ فِْيَب}

فِْىَ ؤََذَ  (42) َّغْإَنٌََُكَ عٍَِ انغَّبعَخِ ؤََّّبٌَ يُشْعَبىَب }: ، وأجضًو وصػفو اهلل تعوػ بلهنو مغقبي جمفقفي افقؿقع{ؤَقْشَةُ

طاػ): ، وـذا ؿول افـبل{قُمْ إًَََِّب عِهًُْيَب عِنذَ سَثِِّ الَ ُّجَهِّْيَب نٌَِقْزِيَب إِالَّ ىٌَُ }: ، وذم اآليي األخرى{يٍِ رِكْشَاىَب
، ؾلؾضؾ رشقل مؾؽل، وأؾضؾ رشقل بؼي ال يعؾامن متك افسوظي؟ وؿد (اضطدئولػرظؼاػبأرضمػطنػاضدائل

، ثؿ ذـر هذه اخلؿسي ادذـقرة ذم آخر (ضنػربكػبخطس): ، وؿول كبقـو{إٌَِّ انهَّوَ عِنذَهُ عِهْىُ انغَّبعَخِ }: ؿول ربـو

قُم الَّ َّعْهَىُ يٍَ فِِ }، ؾال يعؾؿ متك افسوظي؟ إال هق، (طغاتغحػاضعغبػخطس): شقرة فؼامن، وذم حديٌ آخر ؿول

 . {انغًٌَََّادِ ًَاألَسْضِ انْغَْْتَ إِالَّ انهَّوُ ًَيَب َّشْعُشًٌَُ ؤََّّبٌَ ُّجْعَثٌٌَُ

ط افسوظي هل افعالموت ادمذكي بؼرب وؿقظفو،  ؾفذه بعض أوصوف افسوظي، هذه بعض أوصوؾفو، ؾلرشا

إمو : فؽـ هذا فقس بقاوح، ؾعالموت افسوظي. وشطك: صغرى، وـزى، وبعضفؿ ؿول: وهل تـؼسؿ إػ ؿسؿغ

 : ـزى وإمو صغرى

سغمػ):  حغ اضؾع مرة ظذ أصحوبف وهؿ يتذاـرون، ؾؼولهل افعؼ ادذـقرة ذم ؿقل افـبل : ؾوفؽزى
إظصمػضنػتروعاػحتىػترواػشبضؼاػرذرػ( )إظصمػضنػتروعا: )كتذاـر ذم افسوظي، ؿول: ، ؿوفقا (تتذاصرون؟

:ػاضدخانػواضدابظػواضدجالػوظزولػرغدىػابنػطرغمػوغأجوجػوطأجوجػوثالثػخدوسات: )، ثؿ ظدهـ(آغات
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خدفػسيػاضطذرق،ػوخدفػسيػاضطعرب،ػوخدفػسيػجزغرةػاضطرب،ػوطضوعػاضذطسػطنػطعربؼا،ػوآخرػ
 (. ذضكػظارػتحذرػاضظاسػطنػشطرػردن

ط افسوظي افؽزى ادذـقرة ذم حديٌ واحد، ومـ صلهنو أهنو إذا بدأت ؾنهنو تستؿر ـعؼد اكػرط  هذه هل أرشا

كظومف، يعـل ـوفسؾؽ افذي ؾقف حبوت خرز ـوفسبحي إذا اكؼطع افـظوم، أي اخلقط افذي يـتظؿفو، ؾنهنو تتوبع بنظي، 

ؾقؾحؼ بعضفو بعضًو، هذه ظالموت افسوظي افؽزى، ومو دوهنو ؾفل ظالموت صغرى، وظالموت افسوظي افصغرى 

، ثؿ (بطثتػأظاػواضدارظػصؼاتغن): مبتدؤهو مـ بعثي افـبل؛ إذ أنف بعثتف ظالمي مـ ظالموت افسوظي، ؾؼد ؿول

اضظجومػأطظظػضضدطاء،ػسإذاػذعبتػاضظجومػأتىػاضدطاءػطاػتورد،ػوأظاػأطظظػ): ، إذ ؿول ذم احلديٌمقتف 
إػ آخر احلديٌ، ثؿ ـؾ مو أخز بف افـبل ممو يؽقن بغ يدي  (ألصحابي،ػسإذاػذعبتػأتىػأصحابيػطاػغوردون

ظالموت : افسوظي شقى افعؼ ادذـقرات ؾنكف مـ افعالموت افصغرى، وهذا يشء ـثر، وهق مو يسؿقف افعؾامء

ئد مـ بعض األحوديٌ يؼقفقن وهق إخبور بلمر . ؾقف ظالمي مـ ظالموت افـبقة: افـبقة، أو، حقـام يستـبطقن افػقا

ط افصغرى ظذ ثالثي أرضب- يو رظوـؿ اهلل–مغقى يؼع، واظؾؿقا   : أن األرشا

أن - رمحف اهلل–مـفو مو ؿد وؿع وحتؼؼ، ومـفو مو مل يؼع بعد، ومـفو مو هق جور وؿقظف، هؽذا ذـر ابـ حجر 

ط افسوظي مـفو مو ؿد وؿع وحتؼؼ، ومـ صقاهد ذفؽ  ومقتف وؾتح بقً ادؼدس ووؿقع ضوظقن بعثي افـبل : أرشا

ظؿقاس بوفشوم وخروج افـور مـ أرض احلجوز مـ ادديـي، افتل تيضء هلو أظـوق اإلبؾ ببكى افشوم، ومـفو ـذفؽ 

ط مل تؼع بعد{اقْزَشَثَذِ انغَّبعَخُ ًَاَشَقَّ انْقًََشُ }: أجضًو، كعؿ؟، اكشؼوق افؼؿر : ، وأخرى ـثرة ؿد جرت، وثؿ أرشا

ـوكحصور افػرات ظـ جبؾ مـ ذهى، وـظفقر ادفدي ذم آخر افزمون، وهق مـ آخرهو، بؾ هق آخرهو التصوفف 

ط افسوظي افؽزى، وكحق ذفؽ، ومـفو مو هق جور حصقفف ـػشق اجلفؾ وؿؾي افعؿؾ وـثرة افػتـ وطفقر  –بلرشا

وهق طفقر ادتـبئغ افؽذابغ افذيـ يدظقن افـبقة، ؾؿـفؿ مـ ؿد طفر، ومـفؿ مـ بعد - وهذا ؿد مه وجور وؿقظف

غصونػبطديػثالثونػصذابون،ػصضؼمػغدريػأظهػظبي،ػوالػ: )مل يظفر، حتك ُيستؽؿؾ افعدد، ـام ؿول افـبل 
، ومـ ذفؽ اكتشور افربو وؾشق افزكو وتؼورب األشقاق وـثرة افتجورات، وأصقوء ـثرة، يعـل، تتجووز (ظبيػبطدي

ط افصغرى  . اخلؿسغ ظالمي مـ األرشا

                                                 
 .1: انقمر 
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بؾ ـتوبًو بعـقان : وؿد اظتـك افعؾامء أجضًو ببقوهنو ؿدياًم وحديثًو، ومجع ؾقفو أخقكو افشقخ دـتقر يقشػ افقا

ط افسوظي ط . أرشا مـفو مو - ـام رأجتؿ–مـ أحسـ مو ُيرجع إفقف ذم هذا ادؼوم، إذ ؿرن ـؾ ظالمي بدفقؾفو، ؾفذه األرشا

ط افؽزى ؾنهنو تؽقن ذم آخر افزمون تتتوبع تتوبع  ؿد وؿع، ومـفو مو مل يؼع بعد، ومـفو مو هق جور وؿقظف، أمو األرشا

 أمتف افسؾؽ أو حبوت افسؾؽ إذا اكؼطع كظومف، وهوهـو يعـل مؼوم مفؿ، وهق مو احلؽؿي؟ مو احلؽؿي ذم إخبور افـبل 

ط افسوظي؟ اجلقاب ظـ ذفؽ أن يؼول احلؽؿي مـ ذفؽ أن يؽقن ذفؽ مقؿظًو هلؿ ظذ االشتعداد فمخرة : بلرشا

وافتقبي واشتدراك افعؿؾ افصوفح، واخلروج مـ افذكقب واآلثوم وادعويص وؽر ذفؽ، ؾفق مقظظي، ؾنذا وؿع يشء 

 .  ؾنن ذفؽ يؽقن مـبفًو فذوي اإليامن، هذا يشءممو أخز بف افـبل 

ئده  هذا ؾقف زيودة إيامن ويؼغ، ؾنكف إذا وؿع افقء وؾؼ مو أخز بف افشورع ـتوبًو أو شـي :افقء اآلخر مـ ؾقا

 . ـون ذفؽ مـ أشبوب زيودة اإليامن

والػتػومػ):  ظـ أمر يؼع ـؼقفف، ؾنذا أخز كبقـو  أنف ؾقف ظالمي مـ ظالموت كبقة كبقـو :األمر افثوفٌ
 ، ؾرأى اإلكسون ذفؽ ظؾؿ صدؿف، وـذفؽ إذا أخز افـبل (اضدارظػحتىػغضتحقػسئامػطنػأطتيػباضطذرصغن

ووؿع األمر، ؾقؽقن ذفؽ . (ضنػغدتحلػعذاػاضبغتػإالػأعضه،ػسإذاػادتحضوهػسالػتدلػرنػعضصظػاضطرب): أنف 

 . مـ أشبوب مزيد افتصديؼ بـبقـو 

 أنقاع، ؾقف ؾؼط جمرد خز، ألن مو أخز بف افـبل . إذن، َثؿ أمر رابع وهق مفؿ، وهق افعصؿي مـ افػتـ

هذا ال يستدظل صقئًو مـ اإلكسون، ألن . ـنخبوره بـور خترج مـ أرض احلجوز تيضء هلو أظـوق اإلبؾ ذم بكى افشوم

 . هذا مـ مجؾي األمقر افؽقكقي افؼدريي

 بظفقر افػتـ، ؾنن هذا مدظوة فإلكسون أن يتلنك ـنخبور افـبل . مو حيتوج مـ ادممـ أن يعتصؿ: ومـفو

 . ويسيٌ وال يستعجؾ

ط وؾتـ ومالحؿ ال دجرد اخلز ادجرد، وإكام فقؽقن إذن كبقـو   أخز بام يؽقن بغ يدي افسوظي مـ أرشا

ودل ظذ - ـام شقليت– ظـ افدجول بلحوديٌ ـثرة ذفؽ ظصؿي فألمي ؾقعتصؿ أهؾ اإليامن بوحلؼ، أخز افـبل 

غظحدرػاضغراتػرنػجبلػطنػذعب،ػسغػتتلػاضظاسػ):  أنفـقػقي اتؼوئف، وكظر هذا ؽره، إذا أخز افـبل 
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، ـون ذفؽ مدظوة فؾؽػ واالكزجور وظدم االكدؾوع وراء هذا األمر، وؿؾ (رضغه،ػسالػغظجوػطنػصلػطائظػإالػواحد

 . ـذفؽ ذم افػتـ افعظوم افتل دمري

ط مـ أن تؽقن ظصؿي إػ أن تؽقن مزفي، : مو كريد أن كمـد ظؾقف ذم هذا ادؼوم هق أن مـ افـوس مـ ؿؾى أرشا

 ظـ بعض األمقر افتل تؼع بغ يدي افسوظي ؾحؿؾفو ظذ مزفي أؿدام ومضؾي أؾفوم، بؿعـك أنف اشتغؾ خز افـبل 

د بؽذا : أوووع معقـي وأحقال خوصي فؾدظقة إػ ضريؼتف ومذهبف، وؿول د بؽذا وـذا، وادرا د بؽذا ـذا، وادرا ادرا

ووؿع ذم ذفؽ ظبٌ ظظقؿ، وأتقا بودضحؽوت، وأدى هذا إػ اؾتتون ـثر مـ افـوس، ومـ أووح األمثؾي ظذ . وـذا

هذا دظقى ادفدويي افتل ال يؽود يـػؽ ظـفو ؿرن مـ افؼرون، ؾنكف مل يزل يظفر ذم افـوس مـ يدظل ادفدويي وحيؿؾ 

د افـبل  ؾؼتف ومتوبعتف حتؼقؼ، حتؼقؼًو درا ، أحوديٌ ادفدي ظذ صخصف، ؾقـدهش اجلفول وافبسطوء ويظـقن أن مقا

 مل حيدث هبذه األحوديٌ فؽل تؽقن مزفي أؿدام ومضؾي أؾفوم، وإكام ؾتستؼؾفؿ افػتـ ـام اشتؼؾقهو، ؾـبقـو 

ط افسوظي ؾؾقس مـ ؿبقؾ األحوجل فتؽقن ظصؿي فؾـوس، وبـوء ظؾقف ؾثؼقا متوم افثؼي أن مو أخز بف افـبل   مـ أرشا

 إذا حدث ذم واألفغوز، فقس مـ ؿبقؾ ؾؽ افشػرة ـام يتصقر بعض افـوس وأنف يرمز إػ يشء، ال، ال، أبدًا، افـبل 

وصػ اخلقارج، وصػفؿ بقصػ دؿقؼ - مثالً –هذه ادؼوموت وؽرهو ؾنكف يتحدث بؽالم مبغ واوح، تلمؾقا حو 

طػطوعػاضغد،ػرضىػرأسػرضدهػ: )، ظـد افثديي بلنف(حضغػيػاضرؤوس): ذم أخالؿفؿ، وذم خؾؼتفؿ، حتك ؿول
، شبحون اهلل، وصػ دؿقؼ متومًو، ؾال جمول فؾتلويؾ ذم هذا، وـذا حقـام أخز (طثلػاضحضطظػتدردرػرضغؼاػذطرات

 ظـ ادفدي افذي يؽقن ذم آخر افزمون أن اشؿف يقاضئ اشؿف، واشؿ أبقف يقاضئ اشؿ أبقف، وأنف أجذ اجلبفي افـبل 

ط . أؿـك األنػ، وأنف ُيبويع فف بغ افرــ وادؼوم ال حيتؿؾ افتلويؾ، ؾال جيقز فؽوئـ مـ ـون أن يعبٌ بلحوديٌ أرشا

 . افسوظي ويـزهلو ظذ وؾؼ هقاه، وؿد جرى مـ هذا ادحظقر يشء ـثر، ؿدياًم وحديثوً 

ؾؿـ األمقر افتل جرت حديثًو مو يعـل ادظوه بعض افـوس، مثاًل حقـام وؿعً أحداث افعراق واجتقوح 

د : افؽقيً وؽر ذفؽ، صور بعضفؿ يؼقل د بوفؼحطوين ؾالن بـ ؾالن، وادرا د بوفسػقوين صدام حسغ، وادرا ادرا

 . ؾقف تؽؾػ واوح، ثؿ يـبفر بعض وعوف افعؼقل ؾقجرون وراء هذه افدظووى. بؽذا ـذا

هذا هق افرجؾ : ومـ أظجى مو رأجً أن حزب افـوتق حو ظغ جـراالً ذم أؾغوكستون مـ، ــدي اجلـسقي ؿوفقا 

أن ــدة ؿبقؾي ظربقي، فؽـ همالء يؾتؿسقن أدكك، يعـل أدكك مشوهبي وفق فػظًو ... مـ ــدة افذي أخز بف افـبل 
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ً، افـبل فقؼقل هذا، افـبل   ال يليت بؽالم ؽر مػفقم أو رمقز أو صػرات حتتوج إػ مثؾ هذا، هذه  فقس مؾغزا

افدظووى، ـال، ؾعذ أهؾ افعؾؿ واإليامن أن يعتصؿقا هبذا احلؼ افقاوح افبغ، وأال ُيسسـضقا وُتستخػ ظؼقهلؿ ذم 

، واظؾؿقا أن أـثر مـ يشتغؾ بوفـبقءات ومو يؽقن ذم آخر افزمون هؿ افـصورى،  بعض افدظووى، ظؾقفؿ أن يؿحصقا

ؾنهنؿ مػتقكقن هبذا األمر، ؾقعـل جيد اإلكسون ذم ممفػوهتؿ افقء افؽثر مـ ؿضويو افتـجقؿ وافتـبم بودستؼبؾ، وحقـام 

حؾ ظوم أخػغ فؾؿقالد جوءوا بؽؿ هوئؾ مـ افدظووى وافتقؿعوت واألصقوء افتل حبس افـوس ؾقفو أنػوشفؿ يظـقن 

أن صقئًو شقؼع، وذهبً ـؾفو أدراج افريوح، محك أضوؾً بوفعومل حقـام حؾ ظوم أخػغ بسبى هذه افدظووى ادزظقمي، 

 . وـؾفو تؼشعً ـسحوبي صقد

د  د بؽذا ـذا، وأن ادرا ؾعذ ضوفى افعؾؿ أن يعتصؿ بـص افؽتوب وافسـي وأال يستخػف دظقى ؿوئؾ بلن ادرا

 . بؽذا ـذا

ومـ أؿرب األمثؾي افتل ُتبغ خطقرة هذا ادسؾؽ مو جرى ذم مطؾع هذا افؼرن، ؾقام جرى ذم مطؾع هذا افؼرن 

م، ؾقام ُظرف ؾقام بعد بوشؿ ؾوحتؾقا . حودث احلرم: اخلومس ظؼ حقـام ُزيـ فطوئػي مـ افـوس احتالل ادسجد احلرا

حمؿد بـ ظبد اهلل، فقس ؿريشًو وفقس مـ كسؾ احلسـ، وإكام هق ؿحطوين، : ادسجد ورأوا أن واحدًا ؾقفؿ اشؿف

إكف ؿحطوين حؾػًو وفقس كسبًو، ورتبقا األمقر ظذ كحق معغ، إن بخطل وإن بؼصد، اهلل أظؾؿ، فؽـ : وفؽـفؿ ؿوفقا 

ادخرجوت أثبتً بلن هذه ؽؾطي هوئؾي ـبرة، ؾـصبقه بغ افرــ وادؼوم، بويعقه، أخرجقهو إخراجًو ـام جوءت بف 

افـصقص، واألمر فقس ـذفؽ، وكشل ظـ ذفؽ ؾتـي ظظقؿي، وُظطؾ افبقً مـ افصالة وافطقاف ؾقف مخسي ظؼ يقمًو، 

وادسؾؿقن ؿد حبسقا أنػوشفؿ وووؿً صدورهؿ حوق هبؿ مـ اهلؿ وافغؿ مو ال يعؾؿف إال اهلل، ومـ ظوش ذفؽ، 

خطقرة مثؾ هذه احلامؿوت، ومل يزل يعـل هذه افغشووة ظـ أظغ مـ اؿسف هذا األمر - ؾعالً –تؾؽ احلؼبي أدرك 

حتك ُؿتؾ صوحبفؿ ؾعؾؿقا يؼقـًو أهنؿ ـوكقا ذم والل، وحقـئذ أخؼقا مو بلجدهيؿ وظؾؿقا أن هذه ؾتـي، ؾال دمقز 

ادخوضرة ذم هذه األمقر افعظوم، وال جيقز أن ُتستعؿؾ افـصقص افؼظقي فتؼحؿ هذه ادسوفؽ افقظرة وادخوضرة 

وادجوزؾي بوفدموء واألرواح وحول األمي، بؿجرد أمقر وؿعً ذم افـػس وأخؼوهو افشقطون، إمو بوألحالم افؽوذبي، أو 

، ومـ بؼل ظذ األصؾ ومل يـتؼؾ ظـ األصؾ -معؼ ضؾبي افعؾؿ–بوفـظرات افؼورصة، ؾنن هذا أمر جد خطر 

واشتؿسؽ بودحؽؿ اهلل تعوػ ال يماخذه ظذ ظدم تؼدمف ألمر مل تتبغ فف ؾقف ظالمي أو دفقؾ، ؾُقـتبف هلذا األمر، وممـ 
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مـ مشويخ مك افسؾػقغ، ؾؽتى ذم ظالموت - وؾؼف اهلل وحػظف–أخقكو افشقخ حمؿد أمحد ادؼدم : كبف ظذ مثؾ هذا

ط افسوظي ـالمًو حسـًو ُيرجع إفقف  . افسوظي وادفدي وافعبٌ، وطوهرة افعبٌ بلرشا

ط افسوظي  . هذه كؼقهلو بغ يدي احلديٌ ظـ أرشا

ط افسوظي: ؾؼول  أخز هبو، ؾذـر يلجقج  شبى إيامكـو هبو هق أن اهلل تعوػ أخز هبو وكبقف :كممـ بلرشا

وملجقج مقجقد ذم افؼرآن افعظقؿ، وكزول ظقسك ابـ مريؿ مقجقد ذم افؼرآن افعظقؿ، وـذفؽ افدابي ذـرهو مقجقد 

 . ذم افؼرآن افعظقؿ، وضؾقع افشؿس مـ مغرهبو ـذفؽ، ؾؾـبدأ، وأمو افسـي ؾؽثر، ؾؾـبتدئ هبو واحدة واحدة

:  أمو افدجول ؾنن هذا افـبذ افقاؿع ظؾقف مستحؼ فف أجام اشتحؼوق، ؾؼد ؿول افـبل :مـ خروج افدجول: ؿول

، يشء ظجقى، ؾنكف صخص جُيري، جَيري ظذ يديف (طاػبغنػخضقػآدمػإضىػشغامػاضدارظػخضقػأرظمػطنػاضدجال)

وإظهػأرور،ػوإنػربصمػ: )مـ أنقاع اخلقارق مو يعـل تبفر افـػقس، ؾقدظل أنف رب افعودغ، وؿد ؿول افـبل 
، ؾنن ذفؽ افدظل األؾوك افدجول يدظل (وارضطواػأظصمػضنػترواػربصمػحتىػتطوتوا: )، وؿول(ضغسػبأرور

ء،  أنف رب افعودغ، يلمر افسامء ؾتؿطر، ويلمر األرض ؾُتـبً، يليت ظذ افؼقم ؾقستجقبقن فف ؾتستحقؾ بالدهؿ خرضا

ً، ويليت ظذ افؼقم ؾردون دظقتف ... ُيؿطرون وتـبً أروفؿ وتغدو هبوئؿفؿ ثؿ تروح إفقفؿ أوؾر مو تؽقن ورضا

ؾقصبحقن ممحؾغ، ويلمر بوخلربي مـ افبققت ؾقلمرهو أن خُترج ــقزهو، ؾتتبعف ـقعوشقى افـحؾ، يشء مفقى، ويؽقن 

هنر مـ كور، وهنر مـ موء، ؾوفـفر افذي يؽقن مـ كور هق موء بورد، وافذي هق موء هل كور حمرؿي، ـؾ ذفؽ : معف هنران

 طاػطنػظبيػبطثهػاضضه)هق افتزيقػ وافؽذب، هذا هق افدجؾ، وهلذا : مـ افدجؾ افذي جيري ظذ يديف، وافدجؾ

 أن ، وأمركو كبقـو (إالػحذرػأطتهػطنػاألرورػاضصذاب)، (إالػحذرػأطتهػطنػاألرورػاضصذاب- ـام أخز كبقـو -

–كستعقذ بوهلل مـ ادسقح افدجول ومـ ؾتـي ادسقح افدجول ذم آخر صالتـو، وؿد تسوءل افشقخ ظبد افرمحـ افسعدي 

 األمي بؿجؿقظفو بوالشتعوذة مـ األظقر افدجول، مع أنف يعؾؿ أن زمـف بعقد ظـف، ظـ افن ذم أمر افـبل - رمحف اهلل

ط ـثر؟ ؾؼول جمقبًو ظـ ذفؽ أن ذفؽ حلؽؿي وهق أال يـؼطع ذـره األمي ؾُقـسك وُيدرس، بؾ ال : وأن بغ يديف أرشا

أنف فؾتـبقف ظذ ؾتـي افدجؾ بشؽؾ ظوم، وأن افدجؾ : تزال األمي تذـر ؾتـتف ورشه، ؾال يـؼطع ذفؽ، وذـر ؾوئدة أخرى

 . وفف ذم ذفؽ معروؾي ذم حديٌ افدجول وين اهلل تعوػ يل حتؼقؼفو. يزيغ األبصور وافؼؾقب ظـ احلؼ
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أنف يظفر - واهلل أظؾؿ–ؾوفدجول خيرج خؾي بغ افشوم وافعراق، وورد أنف خيرج مـ خراشون، وافذي يظفر 

مـ جفي خراشون مـ ادؼق أوالً ثؿ يـؼطع ذـره ثؿ ال يؾبٌ أن ُيعؾؿ بخروجف بغ افشوم وافعراق، ثؿ ال يدع مديـي 

ذم األرض إال وضئفو، إال مؽي وادديـي، ؾنن اهلل تعوػ حيقل بقـف وبغ دخقهلام، حتك إن ادديـي يؽقن ظذ أنؼوهبو 

مالئؽي صوهري افسققف، صوهري افسققف، ؾال يتؿؽـ مـ دخقهلو، ويرؿك ظذ جبؾ أحد ويبك ؾقـظر مسجد 

وترجػ ادديـي ثالث رجػوت، ؾقخرج مـفو ـؾ مـوؾؼ . هذا افؼك األبقض، هذا ؿك أمحد: رشقل اهلل ؾقؼقل

، (أصثرػطنػغتبعػاضدجالػاضظداءػواألرراب: )ومـوؾؼي، يـجذبقن إفقف، يـجذبقن إفقف، ويؽقن ـام أخز افـبل 

وذفؽ فؼؾي ظؾؿفؿ وهظي وظجؾتفؿ، ؾنن هذه أوصوف مقجقدة، ثؿ إن افدجول يؿؽٌ ذم األرض ـام ؿول افـبل 

( :أربطغن)أربطون،ػغومػصدظظ،ػوغومػصذؼر،ػوغومػصأدبوع،ػ: )ـؿ فبثف ؾقفؿ؟ ؿول: ، حو شلخقه
م ؿوفقا فؾـبل (ودائرػأغاطهػصأغاطصم يو رشقل اهلل ـقػ كصع ذم أجوم افدجول؟ : ، حتك إن افصحوبي افؽرا

اكظر حرصفؿ ظذ افصالة، يعـل ذم افققم افذي يؽقن ـسـي أو صفر أو أشبقع حو ختتؾػ، اكظر حرصفؿ ظذ أداء 

ئد (اشدرواػضؼاػشدرعا( )اشدرواػضؼاػشدرعا): افصالة، ؿول ، واشتػود افػؼفوء ادعورصون مـ هذه اجلؿؾي ؾقا

أهنؿ يؼدروا : ظظقؿي ذم افػتقو ألصحوب ادـوضؼ افؼطبقي، افع ذم افدائرة افؼطبقي، افذي، ال يؿقزون افؾقؾ مـ افـفور

ؿدر األوؿوت بوفـظر إػ أؿرب األؿوفقؿ إفقفؿ، ثؿ إن هذا افدجول بعد أن يػتـ افـوس ويدخؾ ذم ؾتـتفؿ مـ يدخؾ، 

ؾال يزال بف حتك يرتد ظـ ديـف، إػ أن يـبعٌ فف صوب مـ خرة - وهق يظـ أنف مممـ–ألن ؾتـتف ظظقؿي، يلتقف افرجؾ 

بؾ أنً افدجول األظقر افذي أخزكو : صبوب أهؾ األرض، يؼبؾ ظؾقف، ؾقدظقه إػ أن يممـ بلنف هق اهلل، ؾقلبك ويؼقل

، ؾقتؼدم إفقف ؾقرضبف بوفسقػ مـ مػرق رأشف حتك يؼع صؼوه، ويؿق بقـفام وافـوس يـظرون، ثؿ يرده ـام ظـف كبقـو 

واهلل مو ازددت ؾقؽ إال تصديؼًو، ؾقػعؾفو افثوكقي، حتك إذا ـون افثوفثي أو بعد افثوفثي مل : ـون، ؾُقؼبؾ افشوب يتفؾؾ، ؿول

ُيسؾط ظؾقف، وجيعؾ اهلل فف ظذ ترؿقتف مـ كحوس ؾال ُيسؾط ظؾقف، ؾقلخذ بف ؾقؾؼقف، ؾفذا افشوب مـ أظظؿ افـوس 

، (طنػدطعػباضدجالػسضغظأػرظه: )إيامكًو ذم ذفؽ افزمون، فؽـ ظومي افـوس يـبغل هلؿ أن يتؼقه، ؾؼد ؿول افـبل 

اضظاسػغغرونػطنػاضدجالػإضىػرؤوسػ) ذم حديٌ أم رشيؽ أن وؾعاًل هيرب افـوس مـف، وؿد أخز افـبل 
ؾلجـ افعرب يقمئذ؟ ألن افعريب ال يػر، هذا صوهد فطقػ، : يو رشقل اهلل: ، حتك ؿوفً أم رشيؽ، ؿوفً(اضجبال

( عمػسيػاضظاسػغوطئذػشضغل: )ؾلجـ افعرب يقمئذ؟ يعـل ـقػ افـوس هيربقن؟ ويـ افعرب؟ ؾؼول افـبل : ؿوفً
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، وظومي أحوديٌ افدجول مذـقرة ذم صحقح مسؾؿ وذم صحقح افبخوري ذم ـتوب (عمػسيػاضظاسػغوطئذػشضغل)

افػتـ وؽره، ومبثقثي ذم ـتى افســ وادسوكقد، وإن ـون فقس ـؾ حديٌ مروي ؾقفو يصح، وممو صح أن افدجول 

يمول بف احلول إػ أن يليت، يتقجف إػ بالد افشوم ويؽقن ادسؾؿقن ذم ذفؽ افقؿً ؿد اشتعدوا دجوفدتف وأمرهؿ 

يقمئذ ادفدي افذي أرشكو إفقف الحؼًو، رجؾ مـ أهؾ بقً رشقل اهلل، مـ كسؾ احلسـ، ؾرجع إػ ؾوضؿي ريض اهلل 

ظـفو وظع، وذم هذا رد ظذ افرواؾض افذيـ يزظؿقن أن كسؾ احلسـ ؿد اكؼطع، ؾقؽقن مـ كسؾف، وأن اشؿف يقاضئ 

، يصؾح ادفدي ذم (غصضحهػسيػضغضظ)هق حمؿد بـ ظبد اهلل، وأن اهلل تعوػ : اشؿ افـبل، واشؿ أبقف يقاضئ اشؿ أبقف

أن اهلل تعوػ يؼح صدره هلذا األمر وافؼقوم بلمر األمي، : (غصضحه)إمو أن معـك - واهلل أظؾؿ–فقؾي، وافذي يظفر 

د ذم صلن . ومجع ـؾؿتفؿ، أو أنف يؽقن مسددًا ثؿ إن اهلل تعوػ ُيذهى ظـف ذفؽ، ؾقؽقن أن يعقذ بوفبقً هذا اشتطرا

غطوذػبؼذاػاضبغتػرائذ،ػسغػصدهػجغش،ػحتىػإذاػ): ادفدي، يعقذ بوفبقً، ـام ؿول ذم صحقح افبخوري
، ؾقعقذ هبذا افبقً ثؿ يبوَيع بغ افرــ وادؼوم ويؾتئؿ حقفف (صاظواػببغداءػطنػاألرضػُخدفػبأوضؼمػوآخرعم

ادممـقن، ثؿ يؽقن مـ حوفف أنف خيرج بودممـغ بعد اخلسػ بوجلقش ادذـقر إػ بال د افشوم، وجيتؿع ادسؾؿقن إػ 

جموفدة افدجول ادؼبؾ ظؾقفؿ، ؾبقـام هؿ ـذفؽ، بقـام هؿ ـذفؽ ؿد اصطػقا فؾصالة وؿدمقا إمومفؿ وؿوئدهؿ ادفدي 

غظزلػرضىػاضطظارةػاضبغضاءػذرشيػدطذقػواضطًاػغدغهػرضىػطضصغن،ػ)وإذا بعقسك ابـ مريؿ ظؾقف افسالم 
إنػأطرقػبرأدهػشطر،ػوإنػرسعػرأدهػ: )ومهو كقظون مـ افثقوب، ويتؼوضر مـف مثؾ اجلامن: (رضغهػطؼرودتان

 ، ؾقـزل ويػرح بف ادممـقن أجام ؾرح، وحؼ هلؿ، ؾقؼدمقكف فؾصالة ؾقليب (تحادرػرضىػجبغظهػطثلػاضجطان

، ؾقصع هبؿ إمومفؿ، إال أنف تبؼك فف اإلمومي افؼقوديي (بلػأئطتصمػطظصم،ػتصرطظػاضضهػضؼذهػاألطظ): ويؼقل

افعسؽريي، ؾنكف حقـام يسؿع بف افدجول، يسؿع بـزوفف يػر اخلبقٌ ؾقؾحؼف ظقسك ابـ مريؿ ويدرـف ببوب فد، وبوب فد 

هذا إمو أن يؽقن أحد أبقاب دمشؼ، وإمو أن تؽقن مديـي افؾد ادعروؾي ذم ؾؾسطغ، ؾقدرـف ذم ذفؽ ادقوع، ؾنذا رآه 

 . ذاب ـام يذوب ادؾح، وفؽـف يدرـف ؾقطعـف بحربتف وجيد أثر دمف ظذ حربتف، ويري افـوس ذفؽ

أنف مـ ؽر - واهلل أظؾؿ–ؾفذا افدجول يشء مفقل، يشء خمقف ؾعاًل، وهؾ هق مـ بـل آدم؟ افذي يظفر 

إن افدجول يقفد مـ أبقيـ، وأنف حغ مقفده يتسومع بف : جـس بـل آدم، فؽـ اهلل ظز وجؾ خؾؼف خؾؼًو خوصًو، وؿقؾ

أهؾ األرض، الشقام وأن خؾؼتف خؾؼي ؾقفو ظجى؛ إذ أن إحدى ظقـقف مطؿقشي، إحدى ظقـقف مطؿقشي واألخرى 
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يعـل ـوفعـبي افتل تزز : (صاضطظبظػاضطاسئظ: )كوتئي، أو تؾؽ افعغ ادطؿقشي يعـل ؿد كبً ـام وصػ افـبل 

، (ذابػجطدػشطط)أنف :  بلوصوف دؿقؼيبؿعـك بورزة وكوئتي، ووصػف افـبل : ظذ مثقالهتو ذم ؿطػ افعـى، ؾطوؾئي

كػفػر،ػ)، أو (طصتوبػبغنػرغظغهػصاسر)، ذم وصػ، وأنف (إحدىػرغظغهػصأظؼاػرظبظػطاسئظ)وأن 
، وهذا ذم افســ، وهذه أجضًو مـ افعالموت افتل جعؾفو اهلل تعوػ رمحي (غػرؤعاػصلػطؤطنػصاتبػأوػزغرػصاتب

– أن مـ فؼل افدجول ؾؾقؼرأ ظؾقف ؾقاتح شقرة افؽفػ، ادفؿ بعبوده حتك ال ُيػتتـ أحد بػتـتف، وممو أخز بف افـبل 

أن ادفدي، أن ظقسك ابـ مريؿ يري ادممـغ أثر افدم ظذ حربتف، وبذفؽ - وإن ـون افؽالم بعضف دخؾ ظذ بعض

يـتفل أمر افدجول، واظؾؿقا أن معظؿ أتبوع افدجول هؿ افقفقد، ؾنكف مـ يتبعف مـ هيقد أصػفون خؾؼ ـثر، ظؾقفؿ 

يعـل ظؾقفؿ ادالبس افػوخرة، افطقوفسي مجع ضقؾسون، وال زال : (دبطونػأضغًاػرضغؼمػاضطغاضدظ): افطقوفسي

افقفقد ذم أصػفون يعـل هلؿ ثؼؾ وظـدهؿ مول ـثر ذم أجومـو هذه، حتتضـفؿ دوفي إيران، ؾوفقفقد حقـام يـتظرون 

مقظقدًا ذم آخر افزمون ؾنكام يـتظرون مفدي افضالفي، ؾنكام يـتظرون مسقح افضالفي وهق ادسقح افدجول، وأمو ادممـ 

 . ؾنهنؿ يـتظرون مسقح اهلدى، وهق ظقسك ابـ مريؿ

ًَإٌِ يٍِّْ ؤَىْمِ }: ؿقل اهلل افعظقؿ: إذن كزول ظقسك ابـ مريؿ حؼ ثوبً، وممو يدل ظذ ثبقتف ذم افؼرآن افعظقؿ

 وإن ادظك افـصورى هق مل يؿً :: ، الحظ{انْكِزَبةِ إِالَّ نَُْؤْيِنٍََّ ثِوِ قَجْمَ يٌَْرِوِ ًٌََّْوَ انْقَِْبيَخِ َّكٌٌُُ عَهَْْيِىْ شَيِْذا

، وؿول ذم اآليي، ذم ختوم {ًَيَب قَزَهٌُهُ ًَيَب صَهَجٌُهُ ًَنَكٍِ شُجِّوَ نَيُىْ}: وافقفقد أنف ؿد ُصؾى وموت، فؽـ اهلل أـذهبؿ

، إذن هق مل يؿً، إذن ؾفق ؿد ُرؾع ومل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى : {ثَم سَّفَعَوُ انهَّوُ إِنَْْوِ (157)ًَيَب قَزَهٌُهُ َّقِْنبً }: اآليي

: هذا دفقؾ ظذ كزوفف، وادسؾؿقن وافـصورى يرتؼبقن افؼدوم افثوين، افـصورى يسؿقكف: {نَُْؤْيِنٍََّ ثِوِ قَجْمَ يٌَْرِوِ}

ئقؾ فعؾؿفؿ ذم  افؼدوم افثوين، الشقام افزوتستوكً مـفؿ، يـتظرون افؼدوم افثوين، بؾ إهنؿ يميدون ؿقوم دوفي إها

ئقؾ مؾؽ ذم أرض ؾؾسطغ، ؾؾفذا هؿ يدظؿقهنو ويميدون كؼؾ أن تؽقن  ـتبفؿ بلنف يـزل ذم وؿً يؽقن فبـل إها

ئقؾ، هؽذا يتحوفػ افقفقد وافـصورى فتحؼقؼ هذه افـبقءة، وفؽـ  افؼدس هل افعوصؿي األبديي فدوفي إها

                                                 
 .159: انىساء 
 .157: انىساء 

 .158، 157: انىساء 
 .159: انىساء 
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:  ذم احلديٌ افصحقحشقتؽشػ فؾـصورى ذم آخر افزمون أن ظقسك ابـ مريؿ فقس ـام اظتؼدوه ؾقف، بؾ يؼقل كبقـو 

ضغوذصنػأنػغظزلػسغصمػرغدىػابنػطرغمػحصطًاػرداًلػطػدطًا،ػسغصدرػاضصضغب،ػوغػتلػاضخظزغر،ػ)
وذم هذا إبطول فعؼقدة افـصورى ذم افصؾى وافػداء وافتضحقي وؽر ذفؽ : (غصدرػاضصضغب)، (وغضعػاضجزغظ

بؿعـك : (وغضعػاضجزغظ)افذي يدظقن أنف أحؾف هلؿ، : (وغػتلػاضخظزغر)مـ افعؼوئد افتل اصطـعفو هلؿ بقفس، 

، ألن اهلل ؿد أخذ افعفد وادقثوق ظذ  األنبقوء  أنف إن جوءهؿ رشقل أنف ال يؼبؾ إال اإلشالم، وحيؽؿ بؼيعي افـبل 

: ، وـذا ؿول كبقـو {قَبلَ ؤَؤَقْشَسْرُىْ ًَؤَخَزْرُىْ عَهََ رَنِكُىْ إِصْشُِ قَبنٌُاْ ؤَقْشَسََْب}مـفؿ فقممــ بف وفقصدؿـف، 

 إذا موت ُدؾـ ذم إن ظقسك : ، وؿقؾ(ضوػصانػطودىػبنػرطرانػبغنػظؼراظغظاػطاػودطهػإالػاتباري)

أظيػ):  معف مع صوحبقف، ويؿؽٌ ظقسك ابـ مريؿ مو صوء اهلل، ثؿ بعد ذفؽ يقحل اهلل تعوػ إفقف بحجرة افـبل 
، وهؿ (شدػأخرجتػربادًاػضيػالػغدانػألحدػبػتاضؼم،ػسأحرزػرباديػإضىػاضطور،ػسأحرزػرباديػإضىػاضطور

يلجقج وملجقج، يلجقج وملجقج أمتون ؿبقؾتون هوئؾتون ـثرتو افعدد، مـ ـؾ حدب يـسؾقن، وهؿ مـ بـل آدم، ال 

ـام يتخقؾف بعض افـوس أهنؿ خمؾقؿوت ختوفػ خؾؼي بـل آدم، حتك إهنو ضقحً هبؿ األؾؽور واخلقوالت وووع 

افقووظقن وافؼصوصقن وادػسون مـ األخبور افؽوذبي ذم هذا افقء افؽثر مـذ افؼدم، وال يزال افـوس يتقارثقهنو 

إػ يقمـو هذا، مـف أنف مثاًل مـفؿ مـ هق مػرط ذم افطقل ـوفـخؾي افسحقق، ومـفؿ مـ يؽقن ؿصراً جدًا حتك إن 

افعؼة مـفؿ فقطؾقن ذم ادد، وأصؽول وهتقمات افظوهر أهنو ال تـطبؼ إال ظذ أؾالم افؽورتقن، ؾفذه ـؾفو ال دفقؾ 

إنػاضضهػغظاديػغومػ):  ؿول ذم حديٌ بعٌ افـورظؾقفو، بؾ هؿ ؿقم مـ بـل آدم، وافدفقؾ ظذ ذفؽ أن افـبل 
أخرجػ:ػضبغكػودطدغك،ػسغػول:ػغاػرب،ػسغػول:ػأخرجػبطثػاضظارػطنػذرغتك،ػسغػول:ػغاػآدم:ػاضػغاطظ

طنػصلػأضفػتدططائظػوتدطظػوتدطونػ:ػوطاػبطثػاضظار؟ػشال:ػغاػرب:ػبطثػاضظارػطنػذرغتك،ػسغػول
أجـو ذفؽ افقاحد؟ ؾؼول مطؿئـًو : يو رشقل اهلل: ، ؾشؼ ذفؽ ظذ افصحوبي وؿوفقا (إضىػاضظار،ػوواحدػإضىػاضجظظ

، وهذا دفقؾ رصيح ظذ أن (إظصمػسيػأطتغنػطاػصاظتاػسيػذيءػإالػصثرتاه،ػغأجوجػوطأجوج): مسؾقوً 

يلجقج وملجقج مـ بـل آدم، وإال ؾؽقػ خيرجقن مـ افؼسؿي؟ ؾفؿ مـ بـل آدم ؿطعًو وفؽـ هلؿ أصؽول ختتص هبؿ 

ؾوفعرب هلؿ صؽؾ، واألؾورؿي هلؿ صؽؾ، واألوربققن هلؿ صؽؾ، وافؼؿققن : ـام خيتص ـؾ جـس مـ بـل آدم بشؽؾ

                                                 
 .81: آل عمران 
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بلهنؿ يسؽـقن ذم بالد مـغقفقو، - رمحف اهلل–هلؿ صؽؾ، واألؿرب أن مسوــفؿ ذم رشق األرض، وؿد ذـر ابـ ـثر 

أهنؿ تؾؽ افشعقب افتل تؼطـ ذم رشق األرض مـ جفي افصغ، ألن ؾقفو ـثوؾي شؽوكقي هوئؾي، : وهذا أؿرب األؿقال

وؿد ورد ذـرهؿ ذم ؿصي ذي افؼركغ وأهنؿ ـوكقا يغرون ظذ جموورهيؿ مـ افؼبوئؾ ؾقػسدون ذم األرض، وضؾبقا مـ 

ذي افؼركغ أن حيجز بقـفؿ وبقـفؿ، ـام ذم شقرة افؽفػ، ؾبـك ذفؽ افسد، وفؽـ هذه افؼصي ال جيقز أن ُتعطك أـثر 

ممو دفً ظؾقف، ؾنن مـ افـوس مـ يذهى هبو مذاهى بعقدة، بلن يتصقر بلنف ؿد ووع حقهلؿ كطوق أو شقر حمقط 

يؿـعفؿ مـ االتصول ببـل آدم وأهنؿ مو يؽقكقن ذم حظرة، أو، ـؾ هذا ال يدل ظؾقف فػظ افؼرآن، ؽويي مو يدل ظؾقف 

افؼرآن أهنؿ ـوكقا خيرجقن مـ جفي بغ جبؾغ يػسدون ويمذون افـوس افذيـ ـوكقا ذم تؾؽ افسفقل، ؾؼوم ذو افؼركغ 

قَبلَ يَب يَكَّنِِّ فِْوِ سَثِِّ خَْْشٌ }: وصـع شدًا بغ هذيـ اجلبؾغ جعؾ ؾقف افـحوس واحلديد ـام أخز اهلل ظز وجؾ

آرٌَُِِ صُثَشَ انْحَذِّذِ حَزََّ إِرَا عَبًٍَ ثٍََْْ انصَّذَفٍَِْْ قَبلَ اَفُخٌُا حَزََّ إِرَا  (95)فَإَعِْنٌَُِِ ثِقٌَُّحٍ ؤَجْعَمْ ثَْْنَكُىْ ًَثَْْنَيُىْ سَدْيبً 

، ؾجعؾ افـحوس ؾقق {قَبلَ آرٌَُِِ ؤُفْشِغْ عَهَْْوِ قِطْشاً}يعـل بغ اجلبؾغ، : {جَعَهَوُ ََبساً قَبلَ آرٌَُِِ ؤُفْشِغْ عَهَْْوِ قِطْشاً

صاضثوبػ: )، ؿول(ظطم،ػرأغته: ) ؾؼول افـبل احلديد وأذابف ؾقف ؾوفتلم أجام افتئوم، ووصػ ذفؽ رجؾ فؾـبل 
 ظذ أنف رآه، ؾؽػ اهلل رشهؿ ظـ تؾؽ اجلفي افتل اشتـجدت أي ادخطط، ؾلؿره افـبل : افثقب احلزة: (اضحبرة

بذي افؼركغ، فؽـ هذا ال يعـل أهنؿ أمي ؽقبقي ـودالئؽي أو اجلـ أو ـذا، ال، ال، هؿ آدمققن يعقشقن ذم األرض، 

يلـؾقن ويؼبقن ويتـوـحقن ويتـوشؾقن، أمي ـبرة، هؿ وإن ـون ُأؽؾؼ ظؾقفؿ مـ هذا اجلوكى ؾؾفؿ شوحوت ـبرة 

مـ األرض، وال يؿـع هذا مـ اتصوهلؿ هبو، ببـل آدم، وال جيقز أن كحؿؾ افـصقص أمقرًا تشغ افؼيعي، ـلن 

أهنو ؿد ذرظً صزاً - ال خيػوـؿ–يتصقر اإلكسون أهنؿ أمي ؽقبقي وأنف جيى أن كعتؼد بلهنؿ ذم مؽون مو، افؽرة األروقي 

صزاً، واألؿامر افصـوظقي مسؾطي ظذ ـؾ مس مربع وأؿؾ مـ ذفؽ، ؾال يؿؽـ ألمي هبذا افعدد اهلوئؾ افذي خُيرج مـ 

ـؾ تسعامئي وتسعي وتسعغ إػ افـور مـ يلجقج وملجقج وبعد ذفؽ ال ُيرون بوفعغ ادجردة، هذا ال يـبغل أن 

 . يعتؼده أحد أو يتصقره أحد
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ومـ أصفر مـ كبف ظذ هذا اخلطل افشقخ ظبد افرمحـ بـ كورص افسعدي ذم رشوفتف ادشفقرة ذم يلجقج 

وملجقج، وشوق كحق ظؼة أدفي أو تزيد ذم بقون أهنؿ فقسقا خمػقغ أو خمبلجـ ظـ افـوس، بؾ هؿ آدمققن، وأن معـك 

حَزََّ إِرَا }. حتك إذا ُؾتح افسد: ، مو ؿول{َّإْجٌُجُ ًَيَإْجٌُجُ} موذا؟ {حَزََّ إِرَا فُزِحَذْ}: االكػتوح ـام ؿول اهلل

، وادمرخقن يثبتقن هلذه األمي ادػسدة، هذه األمي ادمذيي خروجوت متعددة ظذ مر {فُزِحَذْ َّإْجٌُجُ ًَيَإْجٌُجُ

افتوريخ، يعرؾفو ادمرخقن مـ مجقع األمؿ أنف ـوكقا جيتوحقن مو حقهلؿ، حتك أهنؿ ذم بعض اجتقوحوهتؿ اجتوحقا 

يلجقج وملجقج، ووصؾقا إػ بوريس، يعـل، ذم اكػتوحفؿ ظذ افـوس، ومـ خروجوهتؿ : أوربو، ويسؿقفؿ األوربقغ

مو جرى ذم زمـ افدوفي اإلشالمقي مـ خروج افتتور، ألهنو مـ جـسفؿ ومـ كػس األمؿ افؼؿقي، وأؾسدوا أجام إؾسود، 

 ذم حديٌ افـقاس بـ هؿ أمي ؾسود، وفؽـ خروجفؿ األخر هق افذي يؽقن بغ يدي افسوظي وإفقف أصور افـبل 

هؿ خيرجقن حتك إكف فقليت افػقج مـفؿ ؾقؼبقن بحرة ضزيي بلـؿؾفو، وجيى أن كثبً هذا رشبًو : شؿعون 

حؼقؼقًو، وأال كتلوفف بتلويالت أخرى، بؾ هؿ يلتقن، ؾؾؽثرهتؿ افعظقؿي يؼبقن بحرة ضزيي بلـؿؾفو، جيػػقهنو، 

اآلن بغ افضػي افؼؿقي وافضػي افغربقي وؿع ؿريبًو مـفو معرـي : وبحرة ضزيي معروؾي يعـل مقجقدة ؾقام يؼول

- وهل مقجقدة اآلن–افرمقك وحطغ وؽرهو ذم رشيط مقجقد بغ األردن وبغ افضػي افغربقي، ؾتؾؽ افبحرة 

يؼبقهنو بلـؿؾفو، ثؿ يليت ؾقج آخر ف، فؼد ـون ذم هذه افبحرة موء، ويػسدون ذم األرض أجام إؾسود، هيؾؽقن 

احلرث وافـسؾ، حتك إن ظقسك ابـ مريؿ حيرز ادممـغ إػ جبؾ افطقر حتك يسؾؿقا مـ رشهؿ، وأمو مـ شقاهؿ مـ 

بـل آدم ؾنهنؿ هيؾؽقهنؿ، ؾبعد حغ جيلر ظقسك ابـ مريؿ وادممـقن إػ رهبؿ أن خيؾصفؿ مـ رش يلجقج وملجقج، 

دودة ُتسؾط ظؾقفؿ، ؾحقـئذ يسؼطقن رصظك، يسؼطقن رصظك، ؾُتـتـ : ؾقسؾط اهلل ظؾقفؿ افـغػ ذم رؿوهبؿ، افـغػ

األرض مـ رحيفؿ، ؾقجلر ظقسك ابـ مريؿ ومـ معف مـ ادممـغ إػ رهبؿ أن يطفر األرض مـفؿ، ؾرشؾ اهلل تعوػ 

ً ؾقغسؾ األرض، ثؿ بعد  ً ؽزيرا ضراً مـ افبحر ـلمثول افبخويت ؾتؾتؼطفؿ وتؾؼقفؿ حقٌ يعؾؿ اهلل، ثؿ يرشؾ اهلل مطرا

ذفؽ تميت األرض خراهتو، هذه شـقات اخلصى واخلر وافقؾر واألمـ افذي ورد ذـرهو ذم األحوديٌ افـبقيي وورد 

أهنو شـقات أمـ وشالم ورخوء، حتك إن افذئى ال يعتدي ظذ احلقتون، ظذ احلؿالن، : ذـرهو ظـد أهؾ افؽتوب
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وحتك إن افصبقون يؾعبقن بوفعؼورب واحلقوت، وحتك أن األرض خُترج خراهتو حتك إن افرهط فقستظؾقن بؼحػي 

افرموكي، افرهط يعـل إػ تسعي أصخوص يستظؾقن بؼحػ افرموكي، خُترج األرض خراهتو، ويػقض احول يعـل ؾقضوكًو 

ـثراً حتك ال يؼبؾ أحد افصدؿي، خيرج افرجؾ بصدؿتف ؾال جيد مـ يؼبؾفو، وأن ادفدي حيثق احول وال يعده فؽثرتف، 

ً وال يعده، ؾقؿؽٌ ظقسك ابـ مريؿ  ، وذم هذا ذـر خلروج شبع شـغ ثؿ يؿقت، وُيدؾـ - واهلل أظؾؿ–حيثقه حثقا

 . مل يؼ إفقفو- رمحف اهلل–افدجول وكزول ظقسك ابـ مريؿ مـ افسامء وـذفؽ أجضًو يلجقج وملجقج، وإن ـون افشقخ 

وذفؽ أنف ذم آخر افزمون حيدث : وذـر ؾقام ذـر أجضًو آيي ظظقؿي مفقبي هوئؾي، وهل ضؾقع افشؿس مـ مغرهبو

وأن األجوم وافؾقويل  (غتػاربػاضزطان( )غتػاربػاضزطان):  بلنفتغرات ؾؾؽقي ظجقبي ذم افدكقو، حتك أخز افـبل 

ختؾتػ، ؾقؽقن مـفو مو هق ـوفشفر وفعؾفو أجوم افدجول، وأن بعض األجوم ـوحساق افسعػي، ـوحساق افسعػي، ؾتؼع 

أن افشؿس حُتبس، وذم احلديٌ افصحقح أن أبو ذر ـون مع : متغرات ؾؾؽقي هوئؾي ذم األرض، ومـ تؾؽ ادتغرات

اهلل : ، ؿؾً(أتدريػأغنػتذعبػاضذطس؟:ػغاػأباػذر):  ذم ادسجد وافشؿس تتضقػ فؾغروب، ؾؼولافـبل 

إظؼاػتذعبػستدجدػتحتػاضطرش،ػوتدتأذنػسغؤذنػضؼا،ػوغوذكػأنػتدتأذنػسالػ): ورشقفف أظؾؿ، ؿول
، ؾبقـو افـوس ؿد ُحبسً ظـفؿ افشؿس، ختقؾقا يو إخقان، يعـل أمر (ارجطيػطنػحغثػجئت:ػغؤذنػضؼا،ػوغػال

مفقل، حُتبس افشؿس ظـ افـوس، ويتطؾعقن إػ جفي ادؼق ـؾ يقم يـظرون يرؿبقن هذه افشؿس افتل مـذ ؾجر 

حرـي مـتظؿي دائبي، وإذا هبو تطؾع مـ خؾػ طفقرهؿ، مـ جفي : {انشًَّْظُ ًَانْقًََشُ ثِحُغْجَبٌٍ}: اخلؾقؼي وهل

ؤًَْ َّإْرَِِ ثَعْطُ آَّبدِ سَثِّكَ ٌَّْوَ َّإْرِِ ثَعْطُ آَّبدِ سَثِّكَ الَ َّنفَعُ ََفْغبً }: ادغرب، هذا هق افذي ذـر اهلل ظز وجؾ ذم، ذم ؿقفف

 ذفؽ بلنف ضؾقع افشؿس مـ مغرهبو، ؾن افـبل : {إِميَبَُيَب نَىْ رَكٍُْ آيَنَذْ يٍِ قَجْمُ ؤًَْ كَغَجَذْ فِِ إِميَبَِيَب خَْْشاً

بابػطنػجؼظػ):  بوب افتقبي بلنفؾحغ، ؾنذا ضؾعً افشؿس مـ مغرهبو ُأؽؾؼ بوب افتقبي، وهلذا وصػف افـبل 
وهق حتك : تقؿقً بحسى افشخص: ، ؾوفتقبي هلو تقؿقتون(اضطعرب،ػإذاػطضطتػطظهػاضذطسػُأزضقػذضكػاضباب

 . وهق ضؾقع افشؿس مـ مغرهبو: تغرؽر افروح ذم احلؾؼقم، وتقؿقً بحسى افعومي
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مل - ذم افقاؿع–ألنف . مـ مقوعفو:  أحسـ افشقخ حغ أمجؾ وؿول:وخروج دابي األرض مـ مقوعفو: ؿول

يعـل جبؾ افصػو، ومـفؿ مـ . إكف ؾؾؼ ذم افصػو: يصح ذم مقوع خروج افدابي يشء يعتؿد ظؾقف، مـ اآلثور مو يؼقل

- ذم افقاؿع–يعـل يشر إػ افدابي، فؽـ . وذات أجقود: يذـرون، ومـ أجقود، وفذفؽ افسػوريـل ؿول. مـ مؽي: يؼقل

ؤَخْشَجْنَب نَيُىْ دَاثَّخً يٍَِّ األَسْضِ رُكَهًُِّيُىْ ؤٌََّ اننَّبطَ }: مل يثبً ذم ذفؽ حديٌ صحقح، ويؽػقـو ؿقل اهلل ظز وجؾ

دابي حؼقؼقي، دابي حؼقؼقي تدب ظذ وجف األرض، ومـ صلهنو أهنو : ، ؾفذه دابي األرض{كَبٌَُا ثِأَّبرِنَب ال ٌُّقِنٌٌَُ

يعـل بؿعـك تضع ظؾقفؿ وشاًم : أهنو تسؿ افـوس، تسؿ افـوس- ـام جوء ذم األحوديٌ–تتؽؾؿ بؽالم مبغ، ومـ صلهنو 

ضؾقع افشؿس مـ مغرهبو وافدابي :  أن هوتغ افعالمتغمممـ ـوؾر، مممـ ـوؾر، وفذفؽ أخز افـبل : وظالمي

أن - واهلل أظؾؿ–متؼوركتون، أن هوتغ افعالمتغ متؼوركتون، أهيام خرجً أوالً ؾوألخرى ظذ إثرهو، وافذي يظفر 

افشؿس تطؾع مـ مغرهبو صبقحي ذفؽ افققم ثؿ خترج افدابي، ألهنو إذا ضؾعً افشؿس مـ مغرهبو اكتفك زمـ افتقبي، 

 . مممـ ـوؾر، مممـ ـوؾر، هؽذا: ؾحقـئذ تؼقم افدابي بقشؿ افـوس

ط افؽزى ؾـؿر ظؾقفو إمجوالً  فَبسْرَقِتْ ٌَّْوَ }: مـفو افدخون: ؾفذا ممو جيى اإليامن بف ـذفؽ، وأمو بؼقي األرشا

ؾؿـ ادػنيـ مـ محؾف : ضبعًو هذا ؿد اخُتؾػ ؾقف: {َّغْشََ اننَّبطَ ىَزَا عَزَاةٌ ؤَنِْىٌ (10)رَإْرِِ انغًََّبءُ ثِذُخَبٌٍ يُّجِنيٍ 

:  ظذ ؿريش، ؿول، ظـ ادجوظي افتل دظو هبو افـبل ظذ ادجوظي، وهق ابـ مسعقد، يروى ظـ ابـ مسعقد 

 . ، ؾؽوكقا فشدة اجلفد إذا رؾع أحدهؿ بكه إػ افسامء رأى مثؾ افدخون(دظيػصدظيػغودف:ػاضضؼم)

َّغْشََ }دخون : وهق ظذ اشؿف.  أن ادؼصقد هبو افدخون افذي يؽقن بغ يدي افسوظي:وافؼقل اآلخر

 . {اننَّبطَ

ذم ادؼق وادغرب وذم جزيرة افعرب، وهذه اخلسقؾوت ال صؽ أنف ـام : اخلسقؾوت افثالثي: ومـ ذفؽ أجضوً 

يدل اشؿ اخلسػ أنف هبقط ذم ؿؼة األرض وذم ضبؼوت األرض، فؽـف مـ افـقع افؽبر اهلوئؾ افذي يعـل يؾتفؿ 

                                                 
 .82: انىمم 
 .11، 10: اندخان 
 .11: اندخان 
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اددن وافؼرى، وإال ؾنن االهنقورات األروقي وافزالزل ادقوعقي ـثرة مل تـؼطع، فؽـ هذا يشء وخؿ، يشء ذم 

 . ادؼق، ويشء ذم ادؼق، ويشء ذم جزيرة افعرب، هذه مـ افعالموت افؽزى

وهذا احلؼ فقس هق احلؼ افذي يؽقن بعد افبعٌ، ال، : افـور افتل حتؼ افـوس مـ ؿعر ظدن: ومـفو أجضوً 

هذا حؼ يؽقن ذم آخر افدكقو، خترج كور مـ ؿعر ظدن ؾتؿتد، ؾتبقً معفؿ حقٌ بوتقا وتؼقؾ معفؿ حقٌ ؿوفقا، 

وافـوس هيربقن، افرجؾ يرـى افبعر، ويعتؼى ظؾقف افرجؾ وافرجالن، ومـ تلخر افتفؿتف، وافـوس يػرون مـ بغ 

 . يدهيو

هذه هل افـور افتل تؽقن ذم آخر افزمون وحتؼ افـوس، خترجفؿ، ؾفذا احلؼ فقس هق احلؼ افذي يؽقن بعد 

 . افـػخي افثوكقي

ط افسوظي، وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آخف وصحبف أمجعغ  . وهبذا تؿ افؽالم ظـ أرشا

كعؿ، كعؿ، اهلل أظؾؿ، يعـل ال كعؾؿ ـؿ مؼدار حبسفو؟ مو دام مل خترج افشؿس مـ مغرهبو ؾوفتقبي بوهبو ... 

 .مػتقح، إيف افتعؾقؼ ظذ خروجفو مـ مغرهبو، فقس بحبسفو وإكام بخروجفو مـ مغرهبو

ُتبغ موذا؟ إيف؟ افسد، كعؿ، إيف، إيف، أمو يعتؿد ظذ مو هق ادـؼقل، يعـل مثاًل شد ذي افؼركغ ال يؿـع أن ... 

بوب احلديد، وذم زمـ ادتقـؾ ذـر ذم رحؾي مشفقرة، رحؾي ابـ : يؽقن ؾعاًل ؿد ُأدرك مقوعف، وؾقف مقوع يؼول فف

ؾضالن، وأمدهؿ ادتقـؾ وجفزهؿ حتك بؾغقا شد ذي افؼركغ، ؾوفذي يظفر أنف ذم جفي افبالد ادؼؿقي، وأنف شد 

 . حمؽؿ وال يزال مقجقدًا، ويشور إفقف ذم بعض افؽتوبوت، أي كعؿ

؟ أراين بعض اإلخقان ؿبؾ ؿؾقؾ يعـل ؾقديق ظبورة ظـ ـلؾالم ...  ؾقديق، يعـل تصقير حؼقؼل؟ والا

افؽورتقن، هذا ال ُيعتؿد ظؾقف، فؽـ إذا ـون يشء حيؽل افقاؿع ؾُقـظر هؾ هق؟، ؾبعض افـوس يظـ أن شد ذي افؼركغ 

بًو، فقس هق  . شقر افصغ افعظقؿ، هذا فقس صقا

إذا ـون يتعؾؼ بسد ذي افؼركغ ؾُقحتؿؾ أن يؽقن ذفؽ صحقحًو، أمو إذا ـون كقع مـ االحساف ... إيف

ط افسوظي، ؾضاًل ظـ تصقير مو يؼع يقم افؼقومي،  بوفػقتقصقب وهؽذا ؾفذا ال جيقز يعـل االصتغول بف وتصقير أرشا

ط، جبؾغ، أو، يعـل مرتػعغ بقـفام شؾؽ دؿقؼ، وأصـوف  يعـل افػقديق افع اضؾعً ظؾقف ؿبؾ افدرس يصقر افكا

افـوس، وافع يؿر بنظي، وافع يؿر بشقيش، وافع يزحػ زحػًو، ال جيقز يو إخقان، وال جيقز أجضًو حتك مو يؼع ذم 
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ءة افؼرآن وذـر كعقؿ اجلـي أهنؿ جيقبقا صقر أهنور وخرضة ومو إػ ذفؽ، ال جيقز، ألن هذا  بعض افؼـقات ظـد ؿرا

: تؽققػ ألمقر ؽقبقي، كعؿ، فق ؿورن هذا افذـر مثاًل وصػ مو ذم األرض ؾال بلس، ـلن يؼرأ مثاًل ؿقل اهلل ظز وجؾ

: ممو ذم األرض: {حَذَائِقَ رَادَ ثَيْجَخٍ}: ، ؾقليت بصقر األرض، هذا ال بلس، ادؼصقد بـ{حَذَائِقَ رَادَ ثَيْجَخٍ}

، ثؿ يصحى ذفؽ {ؤَيٍَّ جَعَمَ األَسْضَ قَشَاساً ًَجَعَمَ خِالنَيَب ؤََْيَبساً ًَجَعَمَ نَيَب سًََاعَِِ ًَجَعَمَ ثٍََْْ انْجَحْشٍَِّْ حَبجِضاً}

بؿشوهد أروقي، هذا يعـل ال بلس بف، ألنف افؽالم أصاًل ظـ يشء مشوهد، أمو أن يعؿد إػ يشء ؽقبل ثؿ حيؿؾ ظؾقف، 

يعـل يقجد اؿسان ذهـل فدى افسومع، أو فدى افؼورئ بغ هذا افصـػ مـ افـعقؿ وبغ مو صقره فف هذا يعـل تؽققػ 

ألمر ؽقبل ال جيقز، ثؿ أجضًو هتقيـ فف، إن ـون كعقاًم ؾفقكف، وإن ـون ظذابًو ؾفقكف، ؾال جيقز هذا، وؿد مر يب يشء 

أظده بعض افرواؾض، يعـل ؿـوة، ؿـوة األضػول، صقعقي، يعـل ـؾ آيي مـ جزء . تؼريى جزء ظؿ فألضػول: يسؿقكف

ظؿ يؾحؼفو، يضعقن معفو صقرة فؽل يتصقرهو األضػول، وهل مـ األمقر افغقبقي، مـ أمقر اآلخرة، ؾفذا ادسؾؽ 

ال جيقز، بؾ جيى أن يبؼك يعـل مو يتصقره افعؼؾ مـ ادعوين ؽر حمدود بحد معغ، بؾ مو وشع األمي ظز افؼرون 

 . يسعـو، ويسع كوصئتـو وأهؾقكو، وال جيقز افعبٌ هبذه افطريؼي

 . ال أظؾؿ أهيام يؿقت أوالً؟ اهلل أظؾؿ، فقس ظـدي ظؾؿ ذم ذفؽ... تػضؾ

كعؿ، مو هق ... صحقح،... ؟ مو ؾفؿً ويش اإلرادة؟...كعؿ، كعؿ، هف، فقس، أجقه، ـقػ فقس... كورص

أجقه، صحقح، مو، يعـل مو هق افدفقؾ ظذ أنف أمر ؽقبل، فقس ذم افؼرآن مو يدل ... مو هق افذي تقاؾؼ؟... ادجفقل؟

ظذ أنف أمر ؽقبل، إكام هذا أمر شبؼ إػ افذهـ، شبؼ إػ افذهـ ظـد بعض افـوس ؾظـ أنف يؾتحؼ بوفغقبقوت، وهق 

فقس ـذفؽ، هق مـ األمقر ادعؾقمي، وكصقص افؼرآن ال تدل ظذ يشء مـ ذفؽ، ال تدل ظذ مثاًل مو احتػ بف ذم 

أذهون افـوس أو دفً ظؾقف، أحقوكًو بعض األحوديٌ افضعقػي هل افتل أشفؿً ذم ذفؽ، يعـل مثاًل مـ أصفر هذه 

األحوديٌ حديٌ أن يلجقج وملجقج يـؼبقن ذم افسد، حتك إذا مل يبؼ بقـفؿ وبغ أن يروا افشؿس مـ اجلوكى 

ؾنذا رجعقا مـ افغد وجدوه . إن صوء اهلل: ومل يؼؾ. كؽؿؾف ؽداً : أو. كتؿ ؽداً : ادؼوبؾ إال صقئًو يسراً ؿول هلؿ ؿوئؿفؿ

مـ افتدفقس : ظود ـام ـون، ؾقعقدون افؽرة وهؽذا، هذا حديٌ مـؽر، اشتـؽره احلوؾظ ابـ ـثر، وؾقف ثالث ظؾؾ

                                                 
 .60: انىمم 
 .60: انىمم 
 .61: انىمم 
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واالكؼطوع واجلفوفي، ال تؼقم بف حجي، وؾقف كؽورة ذم متـف، هؾ يعؼؾ أنف مـ ذفؽ افزمون إػ هذا افزمون ـؾ يقم 

يعقدون افؽرة، ـؾ يقم، ويرجعقن ويػعؾقن هذا افقء؟ هذا ـؾف مـ كسٍ اخلقول، ؾؿثؾ هذا احلديٌ هق افذي أخؼك 

ذم ؿؾقب افـوس أهنؿ ذم مقوع مو خػل مـ األرض، وافـصقص ال تدل ظذ يشء مـ ذفؽ، اؿرأ افؼرآن، اؿرأ 

كصقص افؼرآن، كصقص افسـي، ال دمد صقئًو يدل ظذ هذا ادعـك إال مو صـعتف مثاًل افروايوت و، يعـل األوهوم 

 . واخلراؾوت واألحوديٌ افضعقػي ؾؼط

، إيف، هؾ يدل ظذ أهنؿ (ستحػاضغومػطنػردمػغأجوجػوطأجوجػطثلػعذا)هف، هف، إيف ... تػضؾ... كعؿ

مغقبقن؟ ال يدل ظذ تغققبفؿ، صحقح، اخلروج يؿؽـ، بؾ، حوذا كؼقل هذا، حوذا ال كؼرأ اآليي، ؿول اهلل ظز وجؾ ذم 

ًَرَشَكْنَب ثَعْضَيُىْ ٌَّْيَئِزٍ ًٌَُّجُ فِِ  (98)فَئِرَا جَبءَ ًَعْذُ سَثِِّ جَعَهَوُ دَكَّبءَ ًَكَبٌَ ًَعْذُ سَثِِّ حَقّبً }: شقرة افؽفػ

، ال موكع أن يؽقن اهندام هذا افسد ظذ مثاًل، ظذ اكػتوحفؿ، ظذ يعـل اجتقوحفؿ فؾـوس، فؽـ فقس معـوه {ثَعْطٍ

حتك إذا : ، ومل يؼؾ{حَزََّ إِرَا فُزِحَذْ َّإْجٌُجُ ًَيَإْجٌُجُ}: أهنؿ حمصقرون هق احوكع هلؿ مـ اخلروج، ألن اهلل ؿول

يؼتيض أن هذه األمي اهلوئؾي افؽبرة ال يؿؽـ أن حتتؾ ؿطعي - ـام ذـرت فؽؿ–ثؿ إكف يعـل مؼته افعؼؾ . ُؾتح افسد

إال ؿطعي ـبرة مـ األرض، وأنتؿ اآلن يعـل بحؽؿ دراشتؽؿ تعرؾقن افؽرة األروقي، يعـل مقوعًو مقوعًو، وؾقف 

جمسامت فؾؽرة األروقي ُتبوع ذم ادؽتبوت، أجـ ترون أن يؽقن همالء افؼقم؟ حتً األرض؟ ذم مؽون؟ أجـ يؽقكقن؟ 

رمحف –ؾال جيقز أن كحؿؾ افـصقص مو ال حتتؿؾ، وهذا األمر يعـل ؿد ُشبؼ إفقف أجضًو افشقخ ظبد افرمحـ افسعدي 

، وإن ـون افبعض اشتعظؿف ل، يعـل جمقئف ظذ خالف مو ظفده وتقؿعف، فؽـ ظـد افـظر ادطؿئـ يؽتشػ -اهلل

 . اإلكسون أن هذا ال يؼقم ظذ دفقؾ، وإكام هق شبؼ وهؿ

كعؿ، ؿريبًو، كعؿ، ال، ال يؾزم مـ ذفؽ أن مـ ُؾتـ بػتـي ادسقح افدجول بؿعـك ُؾتـ ثؿ ظقذم أنف يزأ مـ هذه 

 بلهنو ؾتـي ظظقؿي تزفزل اإليامن، أو تزفزل افؼؾقب ؾقتؿقز مو ظـد افػتـي، هذا فقس بالزم، ـال، وإكام أخز افـبل 

 . صوحبفو مـ اإليامن، ـودثول، يعـل وجف افشبف أهنو ؾتـي ؿقيي وظظقؿي ؾؼط

                                                 
 .99، 98: انكهف 

 .96: األوبياء 
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مـ افثالثغ؟ افذي يظفر أنف يؽقن فف ذـر وطفقر، ألنف ... كعؿ، مـ؟ تػضؾ، ربـو حيػظؽؿ يو رب... هف،

بؿعـك يشتفر أمرهؿ،  (غصوظون)يعـل ذم ـقـقكي وذم، ؾفذا هق افؼط، أهنؿ  (غصوظون) بلهنؿ أخز افـبل 

خالف مـ يصدر مـ ادجوذيى وادجوكغ وادفقوشغ، ال، هذا ـثر جدًا، ال صؽ، مرزا ؽالم أمحد ال صؽ أنف مـ 

أوالهؿ هبذا افقصػ، وحمؿقد أمحد ضف ذم افسقدان، وافبوب حمؿد ظع افشرازي ذم إيران، وهبوء اهلل اددظل صوحى 

 . افبفوئقي، وادتؼدمقن

أن هذه افؽثرة أو هذه افـسبي كسبي فعؿقم بـل آدم، - واهلل أظؾؿ–افذي يظفر ... إيف... إيف... هف... كعؿ

فعؿقم بـل آدم، يعـل بؿعـك أن يلجقج وملجقج مذ خؾؼفؿ اهلل ظز وجؾ إػ أن تؼقم افسوظي مو ـوكقا ذم يشء إال 

ـثروه، وترى هذا ال يعـل أنف ال يؽقن مـ افتسعامئي وافتسع وتسعغ أمؿ ؽر يلجقج وملجقج، ألن ؿقفف ذم 

، إذن هؿ جزء مـ ذفؽ افقء، فؽـفؿ يؿثؾقن كسبي (إظصمػسيػأطتغنػطنػبظيػآدمػصاظتاػسيػذيء): احلديٌ

 . إي كعؿ. ـبرة، ثؿ ؿد يؽقكقا مـ افقفقد وافـصورى وبؼويو افقثـقغ بؼقي افقثـقغ مـ أجضًو يتؿ افـسبي

إظصمػسيػ): إي، مهو ؿبقؾتون يـتؿقون إػ هذيـ األصؾغ، يلجقج وملجقج، ألنف ؿول... تػضؾ... صغر
رمحف –، ؾسجع ـؾ أمي إػ أصؾفو، ؾبعضفؿ مـ كسؾ يلجقج، وبعضفؿ مـ كسؾ ملجقج، وـام ؿول ابـ ـثر (أطظ

افسك، يعـل افذيـ يسؽـقن ذم أواشط آشقو، تعرؾقن افعـك افسـل فقس . أهنؿ أؿرب مو هلؿ أمؿ افسك: وؽره- اهلل

ؾؼط هق ادقجقد ذم اجلؿفقريي افسـقي ذم هضبي األنووقل، ال، افسك أمي هوئؾي مـ كسؾ يوؾٌ يؿألون آشقو، يعـل مو 

تسؿعقن أوزبؽستون ـوزاخستون ؿورؽقزيو، ـؾ هو دوفف ظـك ترـل، إػ ترـستون وؽرهو، إػ افصغ، ـؾ هذه أمؿ، 

وفؽـ اهلل أظؾؿ بؿثؾ . ترـوً : ترـًو، بعد إؿومي ذي افؼركغ فؾسد، ؾُسـقا مـ خؾػ افسد ؾسؿقا : إهنؿ شؿقا : ويؼول

 . هذه افتقجقفوت افتل يذـرهو أحقوكًو بعض ادمرخغ أو افؾغقيغ

 .كعؿ، هذا وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آخف وصحبف أمجعغ

 

 


