
 أظامفـا، شقئاِت  ومـ أكػسـا رشورِ  مـ باهلل وكعقذُ  وكستغػره وكستعقـف كحؿُده هلل، احلؿد إن

ْيَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهلل إٓ إفف ٓ أنْ  وأصفد. فف هادي ؾال يضؾؾ ومـ فف مِضؾ   ؾال اهللُ  هْيدِ  مـ  فَُف، رَشِ

ًدا َأن   َوَأْصَفُد   . َوَرُشْقفُفُ  َظبُْدهُ  ُُمَؿ 

اَ  ـَ  َياَأهيه ُؼقا َءاَمـُقا اف ِذي ـ   َوَٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼ   اهلل ات  ْسؾُِؿقنَ  َوَأكتُؿ إِٓ   ََتُقُت  مه

َا ُؼقا افـ اُس  َياَأهيه ُؽؿُ  ات  ـْ  َخَؾَؼُؽؿ اف ِذي َرب   ِرَجآً  ِمـُْفاَم  َوَبث   َزْوَجَفا ِمـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  َكْػسٍ  مِّ

ثًِرا ُؼقا َوكَِسآءً  ـَ انَ  اهلل إِن   َوْإَْرَحامَ  بِفِ  َتَسآَءفُقنَ  اف ِذي اهللَ َوات   .َرؿِقبًا َظَؾقُْؽؿْ  ـَ

َا ـَ  َياَأهيه ُؼقا َءاَمـُقا اف ِذي  ُذُكقَبُؽؿْ  َفُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْظاَمفَُؽؿْ  َفُؽؿْ  ُيْصؾِْح .  َشِديًدا َؿْقًٓ  َوُؿقُفقا اهلل ات 

 .َظظِقاًم  َؾْقًزا َؾازَ  َؾَؼْد  َوَرُشقفَفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَمـ

ا  : َبْعُد  َأم 

ِدْيِث  َأْصَدَق  َؾنِن   ْدِي  َوَخْرَ  اهلل ـِتَاُب  احْلَ دٍ  َهْديُ  اْْلَ ُُمْقرِ  َورَش  ملسو هيلع هللا ىلص ُُمَؿ  ْٕ ا، ا َدَثاُُتَ ؾ   ُُمْ ـُ َدَثةٍ  َو  ُُمْ

ـُؾ   بِْدَظٌة، ؾ   َضاَلفٌَة، ةٍ بِْدظَ  َو ـُ  .افـ ارِ  ِف  َضاَلَفةٍ  َو

 أهنا وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أخز ـام وافـصقحة. افـصقحة افديـ أن صؽ ٓ اإلخقة، أهيا

 .باخلر وافتقايص افتـاصح مـ بد ؾال. وظامتفؿ ادسؾؿغ وٕئؿة وفؽتابف وفرشقفف هلل تؽقن

 هذه ف وإخقاين كػيس أويص وافذي ـثرة وافػتـ. افػتـ زمان افزمان، هذا ف صؽ ٓ كحـ

 ظؾقـا ؾقـبغل جاءت إذا افػتـة أن ظـف وصح -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـبل ؿال ـام هق افػتـ،



 هذه مثؾ يـتظر اإلكسان وـلن افبقاكات كرى. افتصدر و ؾقفا اخلقض مـ وكحذر كؿسؽ أن

:  ؿال إذ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افرشقل حلديث كخضع أن فـا يـبغل بؾ. ؾقفا فقظفر ادقاؿػ

 ٓ وأيضا. افساظل مـ خر وادايش ادايش مـ خر وافقاؿػ افقاؿػ مـ خر ؾقفا اجلافس

 بام وكشتغؾ كحذر أن يـبغل بؾ -باهلل وافعقاذ– اشتؼؾتف افػتـ اشتؼف مـ ٕن كستؼؾفا،

 .إمقر هذه مثؾ ف اخلقض مـ أهؿ هق

 بدون افعؾؿ وضافب بصدق افعؾؿ ضافب افػتـة هذه ف فقتؿقز افعؾؿ ضؾب إػ ُمتاجقن كحـ

 افػتـ هذه ؾؿثؾ. افعؾؿ ضؾبة مـ فقسقا وهؿ افعؾؿ ضؾب إػ يـتسبقن أكاس مـ ؾؽؿ. صدق

 وتؽقن كجتؿع، أن وظؾقـا. افتحصقؾ مـ يـػعـا بام وكشتغؾ كتجـبفا أن يـبغل -اإلخقة أهيا–

 بسبب إٓ افضعػ وؿع وما اجلامظة، مع اخلر ٕن واحدا رأيـا ويؽقن واحدة ـؾؿتـا

 .إول إمر هذا. وافتػرق آختالف

 طفر وضعف يل بافـسبة فؼامن ٕن. فؼامن ظذ افرد افؽالم هذا مـ أريد فست أكا: افثاين وإمر

 هذا ٕن. ظؾقفؿ فبس أصخاصا فؼامن وراء أن متلـد فؽـل -هلل واحلؿد– ووضح واكتفك

ـّ  ظـده افرجؾ  دفقؾ مـ مستـد بدون هذا أؿقل وٓ. وافروؽان افتغقر ؾـ وهق جيقده، ؾ

 إكام. -تعاػ اهلل صاء إن– شـذـرها اجلؾقة افقاضحة إدفة ظذ مبـقا هذا أؿقل بؾ وبرهان،

 أكف متلـد وأكا! رصقد؟ رجؾ مـؽؿ أفقس:  وأؿقل افرجؾ هذا أصحاب أخاضب أن أردت

. ؿربك ذا ـان وفق ؾاظدفقا ؿؾتؿ وإذا:  تعاػ اهلل بؼقل أيضا وأذـرهؿ. ظؾقف فبس فؽـف ؾقفؿ

 .افرجؾ هذا حال ويعرؾقن يػؽرون شقف أهنؿ يؼغ ظذ وأكا افعؼالء، همٓء أخاضب ؾلكا

 بغ ومـ آٓف، شتة ظددهؿ بؾغ اخلقارج ظؾقف خرج دا -ظـف اهلل ريض– ضافب أيب بـ ظع

 ـان؟ ؾامذا. وجادْلؿ وكاؿشفؿ ظـف اهلل ريض ظباس ابـ خرج ظؾقفؿ، فبس أكاس همٓء



 اؿتـع وأطفرها احلؼقؼة وبغ ظباس ابـ جاء ؾؾام ظؾقفؿ فبس همٓء ٕن أفػان، معف رجع

 فؽ شقتبغ احلؼقؼة جاءت إذا فؽـ اْلقى، صاحب إٓ احلؼقؼة يصادم ٓ ٕكف. بعضفؿ

 ضافة احلؼ ٕن ـان مفام شقؼبؾفا بؾ يردها أن يستطقع ٓ احلؼقؼة ظـ يبحث وافذي. إمر

 .احلؼقؼة ظـ يبحث مـ ؾقفؿ أن متلـد ؾلكا. ادممـ

 

 :وظدكاها افتل بافبقـات افرجؾ هذا حال ؾـبغ

 أؿامقا إذا ـاكقا افسـة أهؾ مع ضريؼتف ومـ. مـفجف ف جدا واضحة احلجقري ضريؼة: أوٓ

 تشتقتا افسـة أهؾ ُمارضة بجاكب ُمارضة ويؼقؿقن احلجقري أصحاب يليت ُمارضة

 ادحارضة إؿامة تعؿد حقث فؼامن مـفج ف جدا واضحة افطريؼة وهذه. افسـة أهؾ فصػقف

 .ادـطؼة كػس وف افقؿت كػس ف

 بقـفؿ ويـؼ بعؼقْلؿ ويستخػ أكاشا خيدع وهبا ظؾقـا افرد مقضـ جعؾفا افتل افـؼاط:  ثاكقا

 مـ ظاضػة يستثر ـلكف بلصقاء ويليت ويراوغ يتامدى أخذ افرجؾ ؾفذا. افعؼؾ يؼبؾفا ٓ أصقاء

 أصقاء هـاك فؽـ فؼامن ؿافف ما فؽؾ أتعرض مل أكا -اإلخقة أهيا– يعؾؿ أن ؾققـبغل. حقفف

 يسلفقه أن ظؾقفؿ وجيب. يػؽروا أن فؼامن أصحاب مـ وأريد اجلقاب مـف وأريد هبا أفزمف

 وظؾقف أحدا جيامؾ ؾال دظقتف، ف صادؿا ـان إن مقؿػف يعرؾقا أن ظؾقفؿ بد ٓ. يسؽتقا وٓ

 .باحلؼ يتؽؾؿ أن

 إكدوكقسقا أحقال أظرف وٓ أظرؾف ٓ أمر ف تؽؾؿت إين إكدوكقسقا ؿضقة ف فؼامن ؿال -

 .افؼركغ ذو إخ ؾقفا تراجع افتل وافقرؿة



 مـ بشقئ كلت ومل ظؾقف مسجؾة بحؼائؼ وأتقـا ؾقف وـتبـا مـف اكتفقـا إمر هذا:  ؾـؼقل

 وأؾعافف باؿقافف أتقـا وإكام اخلارج مـ بلصقاء كلت مل ؾـحـ أظامفف، إٓ فؼامن يديـ ؾال. اخلارج

 وادؼررات، اددارس مسلفة إمقر هذه ومـ. ومقثؼة ظؾقف مسجؾة وـؾفا مـف صدرت افتل

 تاوكج" ف اجتامظفؿ بعد رشبقـل ُمؿد ذـر ـام ممخرا ؾقفا رأهيؿ ظؾقف اشتؼر وافذي

 مع ادؾحؼة افتدريبات ف وؿع اإلصؽال وإكام ادؼررات ف ظـدهؿ ادشؽؾة فقست أكف "ماكجق

 مجقع إخراج مـل وضؾب ادؼررات، ف اإلصؽال أن ربقع افشقخ ظـد ادستؼر إمر أن

 .ادؼررات مشؽؾة حلؾ افدراشقة ادـاهج مـ احلؽقمقة ادؼررات

 افتل فؾقرؿة أتعرض فـ ؾلكا. ؾقفا تراجع افؼريـ ذا إن يؼقل افتل وافقرؿة افؼركغ ذي مسلفة

 ظـفا جيقب شقف هذا. ظطايا أشامة ورؾقؼف صديؼف ؿبؾ ومـ فؼامن ؿبؾ مـ ودبرت ـتبت

 افػتان صاحبؽ دبرها افقرؿة هذه. وؿػة فؼامن مع أؿػ شقف وفؽـل. افؼركغ ذو إخ

 ؾتان:  ظـف وؿال -اهلل حػظف– اجلابر ظبقد افشقخ ـشػف افذي وهذا اهلل، هداه ظطايا أشامة

 .ؾتـة صاحب أكف وظرف ـذاب،

 وحذر صديدا جرحا جرحف ؿد ظبقد وافشقخ ظطايا أشامة مـ مقؿػؽ ما: فؼامن كسلل أن

 هـاك يؽـ مل ـلكف ظطايا أشامة وتسك وؾالن ؾالن ف تتؽؾؿ داذا! ٕصحابؽ و فـا بغ مـف؟

 ؾفذا ظبقد افشقخ ـالم يتبع مل مـ وأن ظبقد، افشقخ ـالم باتباع افـاس تؾزم وأكت ظؾقف ـالم

 مـ وكريد! ؾؼط مقؿػؽ فـا تبغ أن مـؽ كريد ؾأن. افعؾامء ف ويؼدح افعؾامء حيسم ٓ

 .يسؽتقا وٓ باجلقاب يؾزمقه أن أصحابف



 اجلرح هذا بعد تـتظر ؾامذا. افعؾامء ظـد اجلرح مراتب أصد مـ و صديد جرح ـذاب ؾؽؾؿة

 داذا ظطايا؟ أشامة ف فؼامن مـ ـالما شؿعتؿ هؾ أن إػ! تسؽت؟ داذا ظطايا، أشامة ف

 ! تتؽؾؿ؟ مل داذا. جريئ وأكت احلؼ تؼقل أكؽ تدظل وأكت! فؼامن؟ يا تسؽت

 حقث ظبقد، افشقخ مـف حّذر ظـدما ظبقد افشقخ ف ظطايا أشامة ؿدح مـ أيضا مقؿػؽ وما

 مسعدة؟ و ُمؿدة فقست و وُمزكة مذمة افسـة ظذ افثابت افسؾػل افشقخ ف افطعـ: ؿال

 .وٕصحابف فؾؼامن جقابف كسك إمر هذا. ظبقد افشقخ ظـ تذب أن يؾزمؽ

 :افتػاصقؾ ببعض ظؾقفا كؼػ أمقر هـاك

 افؾغة يػفؿ ٓ ٕكف أظذره ؾلكا ؾقف افظـ أحسـت ؾنن أصقاء، ظذ ـالمف وبـك أصقاء ؿرر فؼامن

 ؽر فساكف ٕن ـالمل، يػفؿ وٓ افعربقة يػفؿ ٓ هذا: ؾلؿقل ؾقف افظـ أحسـت إن. افعربقة

 وهل صاـؾتف ظذ ومـ فؼامن ضريؼة هذه ٕن افظـ إحسان يؿؽـ ٓ أحقاكا وفؽـ. ظريب

 .وافتدفقس افتؾبقس

 اإلمام ُمؿد افشقخ ف تؽؾؿقا افذيـ ادشايخ:  ؿؾت إين افقثقؼة مسلفة ف فؼامن يؼقل -

 .ترسظت أين إكدوكقسقا ف ـالمل ؿضقة مثؾ هذا: فؼامن يؼقل إمر، هذا ف ترسظقا

 

 فؾؽالم افقؿت جاء أن إػ وافصز افـظر وإمعان تثبت ظـ تؽؾؿ افشقخ أن مع: يؼقل

 . -ربقع افشقخ يؼصد– وافتعديؾ اجلرح إمام ٕكف بافرصاحة

 مـ ظرؾـا ما كحـ ظؾقف؟ وصز اإلمام ُمؿد افشقخ ظذ مسلفة أي ف تؽؾؿ ربقع افشقخ: أؿقل

 هذا مـ يؼصد ؾامذا افبقان، صدر افقثقؼة صدرت ودا افقثقؼة، ف افؽالم إٓ ربقع افشقخ



 بغ فقس أكف كعرف وكحـ شـغ؟ ُمؿد افشقخ ظذ صز ربقع افشقخ أن يؼصد هؾ افؽالم؟

 .افقثقؼة صدور بعد إٓ خالف أي اإلمام ُمؿد وافشقخ ربقع افشقخ

 وظؼيـ مخس مـذ مؾػات ظـده يؼقل بريؽ هاين هق شـغ ظؾقف صز افذي أن ظرؾـا وافذي

 أكف أيضا كعرؾف افذي و. ؿؾبف ف ما ـؾ خيرج جيعؾف افذي افقؿت ؾجاء كعرؾف، افذي ؾفذا. شـة

. افقثقؼة بعد إٓ ُمؿد افشقخ ظذ ربقع افشقخ مـ ؿريب مـ وٓ بعقد مـ ٓ ـالم هـاك يؽـ مل

 ف يستؼبؾف ـقػ ؿديؿ مـ ظـف يعرف ربقع وافشقخ صقئ ظؾقف ـان إذا وأما. افتؾبقس مـ ؾفذا

 !افصز؟ صقئ أي ؾػل كسؿع ــا ما أحسـ مـ بقـفام افعالؿة وـاكت معف وجيؾس بقتف

 مـحرص إمر وـلن ؿاضعا دفقال وجيعؾفا هذه افقثقؼة ظـ افؼيط ف ـالمل مـ فؼامن أخذ

 ؾال فؼامن مع ظالؿة ظذ وهؿ ؾقفؿ تؽؾؿ أكاس ف ظبقد افشقخ ـالم وترك ؾحسب هذا ظذ

 مـ تؽؾؿ وما تثبت ظـ إٓ ظؾقفؿ تؽؾؿ ما ظبقد افشقخ ـذفؽ: فف ؾـؼقل. افبتة ْلؿ يتعرض

 !مقؿػؽ؟ تظفر مل ؾؾامذا. ؾراغ

 !افقثقؼة؟ ظـ تؽتب أن ؿبؾ ربقع افشقخ شلفت هؾ: فؼامن يؼقل -

 دائام افسـة أهؾ ومشايخ ربقع وافشقخ ظبقد افشقخ أن -اإلخقة أهيا– يعؾؿ أن يـبغل

 كؼؾد ٓ ؾـحـ. احلؼ ؿقفقا أحدا، تؼؾدوا وٓ افتؼؾقد، بعدم افعؾؿ ضؾبة ويـصحقن يـصحقكـا

. افتؼؾقد اجلاهؾ وحؼ جاهؾ، ٕكف يؼؾد أن ؾؾف فؼامن وأما. ربقعا افشقخ ـان وفق حتك أحدا

 أكت، خيصؽ افذي وأما. خيصـل ؾقام ظؾقف أواؾؼؽ ٓ ؾفذا صخصا أؿؾد أن تؾزمـل ـقكؽ أما

 وإذا افدفقؾ يطؾب أن ؾؾف افعؾؿ ضافب وأما افتؼؾقد، إٓ فف فقس اجلاهؾ ٕن. تؼؾد أن ؾؾؽ

 بعدم افسـة أهؾ مشايخ وكاصحـا كصحـا افذي ؾفذا. أحدا يؼؾد ؾال أمامف إمر اتضح

 ربقع افشقخ. مثؾف وأؿقل ربقع افشقخ يؼقل ماذا وأكظر أذهب أن مـل تريد ؾؽقػ. افتؼؾقد



 اهلل ويص صقخـا اشتؼت ؿد بلين ظؾام فعرؾات، ؿدمفا افتل ادؼدمة مـ رأيف وظرؾت رأيف بغ

 .ظباس

 أهؾ بعض فؽالم افؼضقة ف يدخؾقا ٓ أن افعؾؿ ضؾبة مـ أضؾب وأكا: ؿؾت إين فؼامن ؿال -

 .افؽبار افعؾامء مـ افـاس تـػر هذا: فؼامن ؿال. افعؾؿ

 اذهبقا. إمقر هذه ف تدخؾقا ٓ. افعؾامء ـالم هذا -إخقان يا– أكا ـالمل فقس هذا: أؿقل

 وؽره فؽؿ، يؼقل ماذا واشؿعقا! -اهلل حػظف– افعباد ادحسـ ظبد افعالمة افشقخ واشلفقا

 تدخؾقا ٓ: يؼقفقن هؿ. -اهلل حػظف–افقصايب افقهاب ظبد بـ ُمؿد افشقخ مثؾ افعؾامء مـ

 كؼؾد أن تؾزمـا إمقر هبذه وأكت افعؾامء؟ مـ افتـػر ـالمفؿ مؼصقد وهؾ. إمقر هذه ف

 .كؼؾدهؿ أن يؾزمـا ٓ فؽـ وكجؾفؿ كحسمفؿ وكحـ. ؿافقا ما

 فؼامن يؼقل. اإلمام ُمؿد افشقخ حافة ف يـظروا أن يـبغل ؾادشايخ:  أؿقل إكـل يؼقل -

 ذـر ثؿ إحقال، ف افـظر بدون يػتقن إفقفؿ اخلز وصقل بؿجرد افعؾامء همٓء ـلن: تعؾقؼا

 . افعؾامء ظباده مـ اهلل خيشك إكام:  أية

 افشقخ ٕن اإلمام، ُمؿد افشقخ حافة ف يـظر أن يـبغل اإلكسان أن افؽالم، هذا ذـرت دا

 احلقثل. َتاما خمتؾػ افقضع افقؿـ؟ ف وؿع ما تدرون هؾ. َتاما خمتؾػ وضعف اإلمام ُمؿد

 افشقخ حافة ف يـظر: ؿؾت دا وأكا. أحد ظذ خيػك ٓ افقؿـ ووضع متعذر، وافقضع مسقطر

 أكف ظذ ـالمف حيؿؾقن وهؿ أمامف، افذي فؾقضع باختقاره فقس ظؾقفا وؿع افتل افقثقؼة وأن

 .مضطر ؽر



 ف فف افقضع فظفقر فؽـ افتقؿقع، ظذ جيزين أحد وٓ خمتار وأكا وؿعتف أكا: ؿال اإلمام افشقخ

. أحد مـ بتقجقف وفقس يقؿع أن ظذ مضطر هق افقؿـ، ف أمامف تؼع افتل وافػتـ افقؿـ

 بلن افسديد افعذر ف تؽؾؿت وأكا. ظؾقفا يقاؾؼفؿ اإلمام وافشقخ ـتبقها افذيـ هؿ وافقثقؼة

 أو يرضبقه أن خاف إذا. معذور ؾفذا واؾؼفؿ و أطفر إذا:  يؼقل افذي كػسف هق ربقع افشقخ

 ـالم ف كؼقل ؾؽقػأن ربقع، افشقخ ـالم هذا. يقاؾؼفؿ أن ؾؾف يسجـقه، أو مافف يلخذوا

 افشقخ بف تؽؾؿ افذي افؽالم وكـسك ظؾقف هؿ ما ظذ ْلؿ إؿرار ْلؿ ومقاؾؼتف اإلمام افشقخ

 .أن إػ أجاب أحد وٓ هذا ظـ جيقب جقابا ضؾبت أكا. ربقع

 فؼامن ؿال. ُمؿد افشقخ زـك مـ بتزـقة يبافقا مل ـلهنؿ افؽبار، افعؾامء ف ضعـ: ؿقفف -

 تضؿـ افتزـقة هؾ. افقؿـ وظؾامء مؼبؾ افشقخ شقجقب افعؿري زـاه؟ مـ أشلل أكا: تعؾقؼا

 .ٓ:  اجلقاب آشتؼامة؟ فؾعبد

. وتغروا زـقا أكاس مـ ـؿ. افرمحـ أصابع مـ أصبعغ بغ ؿؾبف اإلكسان أن صؽ ٓ: أؿقل

 ُمؿد فؾشقخ افققم إػ ادشايخ تزـقة فؽـ.  إياه تعؾؿـا أن إػ حيتاج ٓ واضح صقئ هذا

 ظؾامء هـاك وفقس ؾؼط ظبقد وافشقخ ربقع افشقخ ف افعؾامء يـحرص هؾ! تؼبؾفا؟ ٓ اإلمام،

 فقس يعـل ،!ؾؾقسلل جيفؾ فؼامن ـان إذا! هذا؟ يقمـا إػ اإلمام ُمؿد افشقخ يزـقن آخرون

 ظبد افشقخ افعالمة واشلل اذهب: فف ؾـؼقل مؼبؾ؟ افشقخ مـ إٓ اإلمام فؾشقخ تزـقة هـاك

 ظباس اهلل ويص افعالمة افشقخ واشلل افسحقؿل صافح افعالمة افشقخ واشلل افعباد ادحسـ

 !.ؾقف؟ رأهيؿ ما افعؾامء، مـ تعتزهؿ ــت إن -اهلل حػظفؿ–

 وافؾسان فألمقر وتثبت روية بدون إكسان ـؾ ف يتؽؾؿ إكسان ـؾ باهلل أخّقف أكا: ؿقيل -

 .افعؾامء فدى وخقؿة ظاؿبتف



 افؽالم؟ هبذا تؼصد مـ:  تعؾقؼا فؼامن ؾؼال

 تتؽؾؿ أن ؾالبد افشخص ظذ تتؽؾؿ أن أردت إذا. إكسان ـؾ ف واؿع ـالم هذا:  أؿقل

 ثالث خصؿف يؿفؾ ـان -اهلل رمحف– تقؿقة ابـ اإلشالم ؾشقخ. افؽالم ف تتعجؾ وٓ بافتثبت

 هذا! يتثبت؟ وٓ افشخص يؿفؾ إكف تؼؾ ٓ ٓ،: يؼقل ؾؽقػ. ؾقف يتؽؾؿ أن ؿبؾ شـغ

 بافتثبت هق بؾ بافترسع، فقس إصخاص ف افؽالم. ؾقف يـاؿش أن أحد يستطقع ٓ افؽالم

 . ؿاضبة افعؾؿ فطؾبة افعؾامء وصقة وهذه. بافعؾؿ تؽؾؿت تؽؾؿت، إذا حتك وافصز، وافتلين

 وهل واحدة مسلفة ف وافتعديؾ اجلرح باب ف افعؾامء ظـد افسؽقت: ؿؾت إين فؼامن ؿال -

 . تؾبقس هذا! افتؾبقس ْلذا اكتبفقا. إؿران ـالم

 افؽالم فقسؿعقا إفقف بافرجقع فؼامن أصحاب وأكصح ومسجؾ مقجقد رشيطل:  ؾلؿقل

 . ؿصدتف وماذا ؿؾتف ماذا وفقػفؿقا

 .ظـده ؿاظدة هذه: يروى وٓ يطقى إؿران ـالم ؿقيل ظـد فؼامن يؼقل -

 أظالم شر إػ ارجع. افعؾامء ـالم ف مقجقدة افؼاظدة ؾفذه. ظـدي مـ هبا جئت ما أكا: أؿقل

 يطقى:  افذهبل اإلمام مـ افـص هبذا افؽالم هذا شقجد مـف، ويستػد ؾؾقؼرأ. فؾذهبل افـبالء

 ؿؾت؟ وؾقؿـ افؽالم؟ هذا ؿؾت متك فؽـ. يروى وٓ

 .اإلمام ُمؿد مـ ظبقد افشقخ حتذير: أي يروى وٓ يطقى أما: فؼامن ؿال -

 افشقخ ـالم ف فقس هذا ـالمل أن فؽؿ شقتبغ وشؿعتؿ هذا ـالمل إػ رجعتؿ فق: ؿؾت

 أمحد افشقخ ف ظبقد افشقخ ؿافف ما ٕجؾ ـالمل ـان بؾ. اإلمام ُمؿد افشقخ مع ظبقد

 افشقخ جعؾت وما. ـالمل كص هق هذا وتلمؾقه، فؾؼيط ارجعقا. ظطايا وأشامة بازمقل



 فف فقس ؾفذا يروى، وٓ يطقى ظبقد افشقخ ـالم وأن ظبقد افشقخ أؿران مـ اإلمام ُمؿد

 .افتؾبقس مـ هذا بؾ. افبتة بؽالمل ظالؿة

 فؽـ ،-بف افظـ أحسـّا إذا هذا– ظربقا فقس فساكف ٕن ـالمل، يػفؿ ٓ ٕكف معذور فؽـف

 مقجقد ؾؼيطل. إفقف يستؿع مـ وظذ أصحابف ظذ يؾبس مؾبس، افرجؾ هذا:  أؿقل

 ف يروى وٓ يطقى بلكف إؿران ـالم ظـ هذا ـالمل هؾ!. إفقف واشتؿع ارجع ومسجؾ،

 .ٓ:  اجلقاب! اإلمام؟ ُمؿد افشقخ مع ظبقد افشقخ ـالم

 ؿؾت إكام وأكا ظطايا، وأشامة بازمقل أمحد افشقخ ف ظبقد افشقخ ـالم ظذ مـصبا ـان ـالمل

 أكا، مطؾؼا يؼبؾ ٓ إؿران ـالم أن أؾفؿ ٓ أين افظان يظـ ٓ أكف بؿعـك تـازٓ، افؽالم هذا

 يروى وٓ يطقى إكف ؿؾت وإكام. يؼبؾ ؾنكف واحلجة بافبقـة جاء إذا إؿران ـالم أن أظرف

 أهؾ ظـد ؾافسؽقت كسؽت؟ صقئ ؾألي: ؿؾت!. اشؽتقا: يؼقل ربقع افشقخ ٕن داذا؟

 ٕهنؿ. اجلزائري وصاحبف هق ـالمل ؾفؿ وما. إؿران ـالم وهل واحدة مسلفة ف افعؾؿ

 ؾقف ويتؿعـقا افؽالم إػ يـظروا أن يريدون وٓ يريدوهنا هؿ ُمامؾ ظذ افؽالم حيؿؾقن

 . ؾقف ويدؿؼقا

 إٓ افعؾامء ظـد يؽقن ٓ افسؽقت أن جقايب ـان! تتؽؾؿقا وٓ اشؽتقا:  ربقع افشقخ ؿال دا

 ظـد افسؽقت ؟(يروى وٓ يطقى) مـ ادؼصقد ؾام. يروى وٓ يطقى أكف إؿران ـالم ف

 ؿاظدة ظـدي أن ـالمل معـك وفقس. إمر هذا ظذ مـصب ؾؽالمل. وافزهان احلجة ظدم

 ! وتلمؾقه رشيطل إػ ارجعقا. مطؾؼا يؼبؾ ٓ إؿران ـالم وهل جديدة ؿاظدة أؿرر وأين

:  ؿال أكف ربقع افشقخ مـ حصؾ ما ظذ جقابا يروى وٓ يطقى إؿران ـالم إن ؿؾت دا

 افشقخ ـالم كؼبؾ أن ؾنما. بقان مـ بد ٓ! متك؟ إػ كسؽت: ؾؼؾت! تتؽؾؿقا وٓ اشؽتقا



 مـ خال إذا إؿران ـالم بف أرادوا إكام! اشؽتقا:  ؿافقا ظـدما وافعؾامء. كرده أن وإما ظبقد،

 واد ف وهق واد ف أين ؾقظفر. ـالمل يتـاوفف افذي هذا. يروى وٓ يطقى يؼقفقن. ؿريـة

 .آخر

 جقابا ـان ـالمل وإكام. أصال ْلذا أتعرض ؾؾؿ مطؾؼا، يؼبؾ ٓ إؿران ـالم أن اظتؼد أين أما

 هذا ـالمل ـان وأيضا. يػفؿ أن يـبغل هذا. ظبقد افشقخ جرح مـ كسؽت أكـا فؽالم صدر

 أكت مقؿػؽ ؾام. افبتة افشقخغ ْلذيـ فؼامن يتعرض ومل بازمقل، وأمحد ظطايا أشامة ؿضقة ف

. اإلمام ُمؿد افشقخ ظذ ظبقد افشقخ ـالم محؾ هق أن. ظبقد؟ افشقخ ـالم مـ فؼامن يا

 أهؾ ظـد يروى وٓ يطقى إؿران ـالم ؿاظدة صحة مدى كعرف أن كريد: فؼامن يؼقل

 . افسـة

!. اشؽتقا:  ربقع افشقخ ؿال ظـدما إٓ ؿؾتف ما فؽـل افؼاظدة هذه ف افسـة أهؾ ـالم أظرف أكا

:  وؿؾت. كػفؿف افذي هذا! ؾـسؽت؟ ظبقد افشقخ أؿران مـ همٓء هؾ! صقئ؟ ٕي كسؽت

 افؽالم هق وهذا. كؼبؾف ٓ افذي ؾفذا مطؾؼا افسؽقت أما. بقان مـ بد ٓ! كسؽت؟ متك إػ

 هناية ٓ ما إػ افسؽقت ـان ؾنذا! كسؽت؟ متك إػ:  ؿؾت. صاحبف وٓ فؼامن يػفؿف مل افذي

 خال افذي إؿران ـالم ادؼصقد! اشؽتقا:  ؿافقا افعؾامء. إؿران ـالم ف إٓ يؽقن ٓ ؾفذا

 ف رأيؽ ما: فف كؼقل ثؿ. ٓ افشقئ؟ هذا ظذ يـطبؼ ظبقد افشقخ ـالم ؾفؾ. وحجة ؿريـة مـ

 افؼيط ف مقجقد هذا وـالمل! ظطايا؟ وأشامة بازمقل أمحد افشقخ ف ظبقد افشقخ ـالم

 .فف يتعرض مل فؽـف افسمال، هذا شلفت وأين



 ظطايا وأشامة بازمقل أمحد افشقخ واجعؾ بجاكبؽ واجعؾف اإلمام ُمؿد افشقخ خذ فؼامن ؾقا

 مـ ويػفؿ ظبقد، افشقخ ـالم ؿبقل مـ ُيؾزم ٕكف! يتغر؟ أم يثبت ـالمؽ ؾفؾ ادقضـ هذا ف

 . ظبقد وافشقخ اإلمام ُمؿد افشقخ أؿصد أين ـالمل

 .اجلقاب إػ حيتاج افذي ؾفذا

 ـالم ضال، مبتدع بلكف ووصػف اإلمام ُمؿد افشقخ ظذ تؽؾؿ ظبقد افشقخ:  ؿؾت إن: يؼقل -

 اإلمام افشقخ ف افعؾامء تزـقة يراظقا ومل اإلمام افشقخ مـ ؾحذروا افؽالم، هذا اكتؼ. صديد

 .ُمؿد افشقخ جفقد يراظقا ومل

 ومـ فؼامن ؾفؾ افقثقؼة، مسلفة ف اإلمام ُمؿد افشقخ ف وؿع افذي افؽالم أن يعؾؿ أن يـبغل

 ؾقجرحقكف فؾعؾامء مـتؼصا يؽقن اإلمام ُمؿد افشقخ ظذر مـ إن يؼقل صاـؾتف ظذ

 !افعؾامء؟ مع متلدب ؽر وأكف ظؾقف ؿقنؾويتؽ

 ظباس اهلل ويص ؾافشقخ. بؿػردي ُمؿد افشقخ ظـ أداؾع مل أكا:  وؿؾت هذا ؿبؾ أجبت ؾؼد

 يعذر افسحقؿل وافشقخ ،!واشؿعف فؼامن يا إفقفا ارجع معز، ف فؾطؾبة مسجؾة ـؾؿة فف

 واحدة، افؼضقة ٕن أكا، ذـرت ما مثؾ احلديبقة صؾح ؿضقة ويذـر اإلمام ُمؿد افشقخ

 هبذه يتعؾؼ ؾقام افـاس أظؾؿ افقؿـ أهؾ:  افعدين افشقخ زاره ظـدما يؼقل افعباد وافشقخ

 افعؾامء؟ مـ فقسقا همٓء أن يرى ؾفؾ. افؼضقة

 ظـ فؼامن جقاب ؾام. ظؾقف وؿع ؾقام اإلمام ُمؿد افشقخ يعذرون وهؿ! ؾقفؿ؟ يؼقل ماذا

 ما وـلكف! أكا؟ إٓ افقثقؼة ؿضقة ظذ يتؽؾؿ مل وـلكف ؾقفؿ افؽالم ويسك يسؽت داذا! همٓء؟

 .أكا إٓ ربقع وافشقخ ظبقد افشقخ رأي صادم



 .اجلقاب مـف كـتظر ؾـحـ

 . مـل حيذر ربقع افشقخ ٕن جمروحا صار وأن جمفقٓ افرجؾ هذا ـان:  ظـل فؼامن يؼقل -

 وأكا حزبقة؟ ف   أن يعؾؿ ٕكف مـل حيذر ربقع افشقخ ؾفؾ مـل؟ ربقع افشقخ حتذير شؿعتؿ ؾفؾ

 وأكا. خرا اهلل وجزاك يل ؾلطفره احلزبقة مـ صقئ ظـدي ـان إذا:  وشلفت إفقف ذهبت

 وـان. افسؾػ مـفج خيافػقن افذيـ ظـ أداؾع ٕين حتذيره ربقع افشقخ فؽـ. شلظقد

 افذيـ همٓء فـا وشؿِّ  هؿ؟ مـ: فف يؼقل ربقع، افشقخ يسلل ـان افذي افسائؾ أن ادػروض

 مجعقة ظـ أو ادسؾؿغ اإلخقان ظـ أداؾع أين يؼقل هؾ ظـفؿ؟ ويداؾع افسؾػ مـفج خيافػقن

 حيذر أوػ باب ؾؿـ! هؿ؟ هبؿ بافؽ ؾام. مـل ؾقحذر ظـفؿ أداؾع افذي أكا ــت إذا! حزبقة؟

 شؿِّ . واضحة افـصقحة وتؽقن مـفؿ احلذر ظذ كؽقن حتك كعرؾفؿ أن كريد وفؽـ،. مـفؿ

 وهذا. افسائؾ يستػفؿ مل داذا. برصاحة هذا كريد. وؾالن وؾالن ؾالن ظـ يداؾع ؾالن وؿؾ

 افسائؾ إن بؾ. واكتفقا اـتػقا مرادهؿ، إػ وصؾقا ؾنذا. مـل افـقؾ إٓ يريدون ٓ أهنؿ دفقؾعذ

 فف َهؿ   وٓ بف اـتػك يريده افذي اجلقاب جاءه ؾنذا. ربقع افشقخ فف ويصحح اشؿل يعرف مل

 .افسؾػل ادـفج خيافػقن افذيـ همٓء شؿِّ  ظـفؿ؟ يداؾع افذيـ مـ: ربقعا افشقخ يستػفؿ أن

 بـ ُمؿد افشقخ وهؿ زرتف، ظـدما ربقع افشقخ يل رصح افذي وهذا. هؿ مـ فؽؿ شلؿقل وأكا

 افسادل ظثامن وافشقخ اإلمام ُمؿد وافشقخ افزظل افعزيز ظبد وافشقخ افقصايب افقهاب ظبد

 أيـ:  ؾـسلفف افسؾػل، ادـفج خيافػقن همٓء ـان إذا. ظـفؿ أداؾع إين يؼقل. افؼركغ وذو

 كسلل؟ أن حؼـا مـ أفقس افسؾػل؟ ادـفج هبا خيافػقن ظـدهؿ افتل ادخافػة هل وما ادخافػة؟

 !افقثقؼة؟ ف ظؾقف وؿع ما ظذ اإلمام ُمؿد افشقخ وظذروا خرجت افقثقؼة ٕن ـؾف هذا أم



 افقهاب ظبد بـ ُمؿد افشقخ افسؾػل، ادـفج ظذ أهنؿ بف كعاػ اهلل وأديـ أظرؾف وافذي

 . افؼركغ وذو افسادل ظثامن وافشقخ اإلمام ُمؿد وافشقخ افزظل افعزيز ظبد وافشقخ افقصايب

 افػقزان فؾشقخ اـتب:  ربقع فؾشقخ ؿؾت. افػقزان افشقخ ظـد أن ؾفق افؼركغ ذو إخ أما

 مالحظاتؽ ـاكت إن اإلجراء ؾقف ويتخذ ؾقفا افشقخ ويـاؿشفا افؼركغ ذي ظذ مالحظاتؽ

 .احلؼ هق هذا. صحقحة

 ف صادؿا ـان إن بلمقر فؼامن أضافب أكا فؼامن، ؾقفا تؽؾؿ افتل إمقر هذه إخقان، يا -

 .دظقاه

 ظطايا وأشامة بازمقل أمحد افشقخ ف ظبقد افشقخ ـالم مـ مقؿػف ظـ افبقان فـا خيرج:  أوٓ

: ؿال أن بعد بازمقل أمحد فؾشقخ افتزـقة ؾقف ممخرا بقاكا أصدر ربقعا افشقخ أن افعؾؿ مع

 . اشؽتقا

 ادحسـ ظبد وافشقخ ظباس اهلل ويص وافشقخ افسحقؿل افشقخ ـالم ف رأيف فـا خيرج:  ثاكقا

 .ظـفؿ ثابت ادقؿػ وهذا. افقثقؼة ف اإلمام افشقخ ظذر ظـ -اهلل حػظفؿ– افعباد

 ٓ ؾفذا ، واد ف وهق واد ف افذي ـالمل وحيؿؾ أصحابف ظذ يؾبس أن وأما. كريده افذي هذا

 واجلقر افظؾؿ يرتضقن ٓ افعامة ٕن. افعامة حتك يرتضقف ٓ هذا بؾ افعؾؿ، ضافب يرتضقف

 .حقفؽ وؾقؿـ كػسؽ ف اهلل اتؼ: فف كؼقل واخرا. وافتدفقس وافتؾبقس

 ظذ وشؾؿ اهلل وصذ. ظبادتف وحسـ وصؽره ذـره ظذ يعقــا أن وجؾ ظز اهلل وأشلل هذا

 .أمجعغ وأصحابف آفف وظذ ُمؿد خؾؼف خر

 



 افعؿري مفجل بـ اْلادي ظبد افرمحـ ظبد أبق:  ؿافف


