
 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 

احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ ادبعقث رمحي فؾعودغ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف ومـ تبعفؿ 

 بنحسون إػ يقم افديـ،،،

 

 أمو بعد،،،

 

 مـ إشس وادؼوصد افعظقؿي افتل ؿومً ظؾقفو افدظقة إػ اهلل:

 

 ة هلل تعوػافدظقة إػ افتقحقد وجتريد افعبود -١

 إكؼوذ افـوس مـ افـور -٢

 كؼ افعؾؿ افؼظل وإخالق افػوضؾي مـ افؽتوب وافسـي ظذ ؾفؿ شؾػ إمي -٣

 افدظقة إػ اإلصالح بؽؾ معوكقف وافـفل ظـ افػسود بجؿقع أكقاظف -٤

 حتؼقؼ معـك افـصقحي دم افديـ وهل تشؿؾ مجقع جموٓت احلقوة. -٥

 فسؾػقي ادعروؾي.وؽرهو مـ إصقل افدظقة ا



ظذ أشوس افدظقة افسؾػقي مراـز ومعوهد ومدارس ودور حتػقظ افؼرآن  -وهلل احلؿد وادـي–ؿد ؿومً 

 واإلذاف ظذ ادسوجد واخلطبي وؽرهو مـ إظامل افدظقيي واجلفقد افطقبي.

ا مبورـي دم اإلصالح جفقد ؿد اكتػع افـوس هبذه افدظقة ورأيـو إؿبوٓ ضقبو فؾخر وافعؾؿ افـوؾع وصوهدكو

 وافتعوون ظذ افز وافتؼقى مع احلؽقمي وضبؼوت افـوس دم جموٓت ظديدة.

 وفؽـ مـ شــ اهلل ظز وجؾ دم افدظقة إػ شبقؾف وجقد ادعورضي ـام ؿول ربـو جؾ وظال:

 ))وـذفؽ جعؾـو فؽؾ كبل ظدوا صقوضغ اإلكس واجلـ يقحل بعضفؿ إػ بعض زخرف افؼقل ؽرورا((

 تعوػ:وؿول 

َؽ َهودًِيو َوَكِصًرا(( َػك بَِربِّ ـَ ـَ ادُْْجِرِمَغ َو ا ِم ـَو فُِؽؾِّ َكبِلٍّ َظُدوًّ َذفَِؽ َجَعْؾ ـَ  ))َو

ؾؿشوـؾ افدظقة متـقظي وأصؽول ادعورضي متعددة، وفؽـ اخلالف بغ افسؾػقغ وادـتؿغ إػ ادـفٍ 

ظظقؿ مـ أشبوب افـك افتل بقـفو اهلل تعوػ افسؾػل مـ أصدهو ظذ افدظقة، ؾقخشك مـ ذفؽ ختؾػ شبى 

 دم ؿقفف احلؼ:

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن، َوأَ  ثًِرا فََعؾَّ ـَ ُروا اهللََّ  ـُ ـُقا إَِذا فَِؼقتُْؿ ؾِئًَي َؾوْثبُُتقا َواْذ ـَ آَم و افَِّذي َ َٓ ))َيو َأُّيه ضِقُعقا اهللََّ َوَرُشقفَُف َو

((َتـَوَزُظقا َؾتَْػَشُؾقا َوَتْذَهَى ِريُ  ـَ وبِِري وا إِنَّ اهللََّ َمَع افصَّ  ُؽْؿ َواْصِزُ

ؾؼد ـون هـوك مشوـؾ دظقيي فدى افسؾػقغ دم إكدوكقسقو أـثر مـ ظؼ شـقات وفؽـ تؽز ادسلفي خالل 

تؿ حؾ ادشوـؾ برؾع ؿضقي  -مـ جفتـو–افسـتغ إخرتغ فتدخؾ بعض ادػسديـ ادتعودغ. وفؽـ 

وتػضؾ صقخـو  -حرشفو اهلل–فؾجـي افدائؿي فإلؾتوء بودؿؾؽي افعربقي افسعقديي اددارس افـظومقي إػ ا

 افعالمي صوفح افػقزان حػظف اهلل تعوػ بوفتقجقف واإلرصود افشػفل جلؿؾي مـ تؾؽ ادشوـؾ.



 

جي ؿد وجفـو صقخـو افعالمي افػقزان حػظف اهلل بلن كؿق ظذ ضريؼـو وٓ كبويل بودشغبغ. ؾلظتؼد أكف ٓ حو

افؾجـي افدائؿي فإلؾتوء برئوشي ادػتل افعوم  -مرجعقي افسعقديي بؾ مرجعقي افعومل اإلشالمل-بعد تقجقف 

 -حػظف اهلل–وتقجقف افشقخ افعالمي صوفح افػقزان  -حػظف اهلل–افشقخ افعالمي ظبد افعزيز آل افشقخ 

 ببقـوت افطريؼ. فالكشغول

إػ همٓء ادشغبغ، ٓ شقام مـ هذه إظامل مو  فالفتػوتسعػـو خقاين أظامل دظقيي ـثرة ٓ تإلووأيضو يل 

 دم جمتؿعـو ودوفتـو. وآشتؼراريرجك كػعف اجلزيؾ خلدمي ادسؾؿغ وحتؼقؼ إمـ 

 

 وفؽـ رأيً فزوم ـتوبي هذه افسطقر ٕشبوب، مـفو:

ي، بوخلصقص دم هذه ؿد اصتدت خطقرة إخ فؼامن بوظبده ومـ معفؿ وأؾوظقؾفؿ ظذ افدظقة افسؾػق -١

 إيوم ـام شقليت بقوكف.

وصقل بعض ادشوـؾ إػ بعض ادشوئخ افؽرام بصقرة ؽر ـومؾي وتسوءفقا ظـفو وٓ يـبغل ترك إمقر  -٢

 بال تقضقح.

ؾفذه بعض افتقضقحوت فتصػقي افسوحي افدظقيي دم إكدوكقسقو مع اظتذاري بذـر بعض إمقر مل تؽـ 

 ذـراهو اضطرارا مـ بوب ؿقفف تعوػ )ٓ يى اهلل اجلفر بوفسقء مـ افؼقل إٓ مـ افـػس تطؿئـ فذفؽ وإكام

 طؾؿ وـون اهلل شؿقعو ظؾقام(، ومـ اهلل أشتؿد افتقؾقؼ وافسداد وافصقاب وهق افػتوح افقهوب.

 



 أوٓ: دحي رسيعي ظـ إخ فؼامن بوظبده

قو دم أيوم مشوـؾ اظتداء افـصورى ظذ ظـد ظقدتف إػ إكدوكقس -أصؾحف اهلل–بدأت ؿصي إخ فؼامن 

افذي يؼقد اجلفود.  -أصؾحف اهلل–ادسؾؿغ بجزر ادؾقك. ؾوكضؿ إخ فؼامن مع إخ جعػر ظؿر ضوفى 

ــً معفؿ دم بدايي إمر فػتووى مشوئخـو افذيـ أؾتقا بوفدؾع ظـ ادسؾؿغ دم جزر ادؾقك. وفؽـ دو 

افتل شقؼقؿقهنو حذروا مـ ذي افؼركغ. ثؿ طفرت مـفؿ بعدهو  اختؾػً معفؿ دم ؿضقي إؿومي حد افرجؿ

ادخوفػوت افؽثرة ؾؽوكقا يتزأون مـ ذي افؼركغ ويذرون مـف ؽويي افتحذير بؾ دم بعض حمورضااهؿ دم 

مديـتـو يعؾؼقن اإلظالكوت بلهنؿ ٓ ظالؿي هلؿ بذي افؼركغ ومعفده. وــً أمحد اهلل ظذ ذفؽ ؾزأت 

 يي مـفؿ متومو.شوحتـو افدظق

ودو صدرت مـفؿ باليو متؽوثرة ختوف ظوؿبتفو افقخقؿي ظذ افدظقة افسؾػقي ظؿقمو بؾ ظذ ادشوئخ افذيـ 

يتعؾؼقن بلشامئفؿ دم ـثر مـ أؾوظقؾفؿ ظذ وجف اخلصقص، ؿؿً أكو مع مشورـي إخقاين افؼوئؿغ ظذ 

ؼي هلؿ وحػوطو فؾدظقة، وـون اجلؿع يستغرق معفد افسـي بجؿع أؾوظقؾ وباليوهؿ ادـتؼة مع تقثقؼفو صػ

وؿتو ـبرا خالل افشفريـ. ثؿ أرشؾـو رشوفي مؽتقبي إػ ظدد مـ ادشوئخ افؽرام مـفؿ صقخـو افعالمي اجلؾقؾ 

 ربقع بـ هودي اددخع حػظف اهلل دم بقون حوهلؿ.

ف اهلل ؾغضى ظؾقفؿ افشقخ إػ افشقخ ربقع حػظ -أصؾحفام اهلل–ؾؾام جوء إخ فؼامن وإخ أشومي مفري 

ؽضبو صديدا ـام حؽك ذفؽ إخ فؼامن وإخ أشومي مفري دم ذيط هلام ومهو يكحون بلن شبى ذفؽ هق 

 %. ١11أن ذا افؼركغ ـتى رشوفي إػ افشقخ ربقع وهل مؽذوبي 

يتضؿـ  -حػظف اهلل–ثؿ بعده جوء إخ ذو إـؿؾ وإخ حمؿد وفدان بتسجقؾ صقت افشقخ ربقع 

تقجقفوت، مـفو: إيؼوف اجلفود افذي حتقل إػ جفود إخقاين وافرجقع إػ مراـز افعؾؿ وافتعؾقؿ ورد إمر 

 إػ احلؽقمي. وممو ؿوفف افشقخ ربقع حػظف اهلل دم إخ فؼامن بوظبده:



 

إكـل خوئػ مـ فؼامن هذا أن يؽقن إخقاكقًو متظوهرًا بوفسؾػقي ٪ ٕكؽ تعرف يو جعػر أن اإلخقان “

تعؿؾقن افدشوئس ويستعؿؾقن افتؼقي وافتظوهر بوفدظقة افسؾػقي، اظسف إخ أشومي وبدأ فؼامن يـؽر يس

صقئوً ثؿ اشتسؾؿ بام ذـره إخ ذو افؼركغ وهل ثامن كؼوط ـؾفو تعطل حرـتؽؿ صػي اإلخقان بؽامهلو 

 ”وزيودة.

اب مو ـتبف ذو افؼركغ، ؾػل فؼوئف دم ودو اكتؼ ـالم افشقخ ربقع ومل يستطع إخ فؼامن إٓ أن يعسف بصق

 ٩1% ثؿ دم مديـي صقفق ذـر أكف صحقح  ٨٥مديـي جغجوـرتو أؿر بلن مو ـتبف ذو افؼركغ صحقح دم كسبي 

 % ؟ ؾلجوب: كعؿ. )صفد بذفؽ إشتوذ أبق أمحد( ٥%، ؾؼول فف أحد احلورضيـ ارتػعً افـسبي 

ى واشتؿر خالف إخ فؼامن ومـ معف مع ذي افؼركغ ثؿ ترك إخ فؼامن ومـ معف إخ جعػر ظؿر ضوف

-وإخقاكف إػ أن جوء افشقخ ظبد اهلل مرظل وافشقخ شومل بوحمرز ؾحصؾ اإلصالح بنؿرار مـ افشقخ ربقع 

. ـون مـ ؿرار اإلصالح مـ ضرف إخ فؼامن وأصحوبف ؾقام يتعؾؼ بوفؽتوبي مو كصف: -حػظ اهلل اجلؿقع

افؼركغ وإخقاكف إؾوضؾ افؼوئؿغ ظذ معفد افسـي ظذ تـبقفواهؿ إلخقاهنؿ ، كشؽر إشتوذ افػوضؾ ذو “

 .…”ؾام ـون مـو مـ خطل إكـو كساجع ظـف 

. وفؽـ ٓ يؾبٌ وؿتو ضقيال إٓ وظود إخ فؼامن دم افتػرؿي وافتحذير افسؾػققنوـون اإلصالح ممو يػرح بف 

 افرسي.

أكو ٓ “صالح ؾؼول دم اجتامظف مع بعض أصحوبف ؿبؾ شـقات : ؾؼد تـؽر إخ فؼامن مو أؿره دم ؿرار اإل

 )صفد بذفؽ مجع مـ اإلخقة(. ”أصدق ذا افؼركغ، ٓ مـ ؿبؾ وٓ مـ بعد



)صفد بذفؽ إخ زيـ افعورؾغ ظـد افشقخ  ”أجزين افشقخ ظبد اهلل مرظل أن أـقن خمطئو“وـذا ؿقفف : 

 م بحضقر مجؾي مـ اإلخقة(. ٢1١1ؾزاير  ٢٥دقاؾؼ هــ ١٤٣١ربقع إول  ١١ظبد اهلل دم بوكدوكٍ 

 وهذا يعد تراجعو وتالظبو مـف بام وؿعقا مـ إخطوء دم أيوم اجلفود.

ـون افالئؼ بف أن يشؽر اهلل ثؿ مـ ـون شببو دم شالمتفؿ مـ افضالفي وافغقايي وؿد اظسف إخ فؼامن كػسف 

 فصوروا خقارج حمضي.دم بعض ادجوفس أهنؿ فق اشتؿروا ظذ مو هؿ ؾقف 

ودو بدأ إخ فؼامن دم افؽالم ظذ مجؾي مـ اإلخقة افدظوة وافتحذير مـفؿ بعد اإلصالح، اجتؿع همٓء 

 ١١مسوء اخلؿقس  -حػظف اهلل–اإلخقة مـ مدن متػرؿي فقجؾسقا مع إخ فؼامن ظـد افشقخ ظبد اهلل مرظل 

يـي بوكدوكٍ جلؿع افؽؾؿي. وفؽـ إخ فؼامن اختػك م دم مد ٢1١1ؾزاير  ٢٥هـ ادقاؾؼ ١٤٣١ربقع إول 

دم افغرؾي وأبك أن جيؾس مع إخقاكف وؿد تردد إفقف افشقخ ظبد اهلل وؽر واحد فقخرج وجيؾس مع إخقاكف 

 فإلصالح وفؽـ دون جدوى.

 ثؿ ؿدم بعد ذفؽ مشوئخ مرتغ أو أـثر وضؾبـو معف اجلؾسي وأيضو ٓ يصؾ مو يرجك.

هـ ، حصؾ افؾؼوء بغ إخ فؼامن ومـ معف وإخ ذي افؼركغ مع إخقاكف ظـد ١٤٣٣م وفؽـ دم رمضون ظو

 دم بقتف بعقايل مؽي، ؾؽوكً مـ كصوئح ؾضقؾتف افذهبقي : -حػظف اهلل–ؾضقؾي افشقخ ربقع اددخع 

 ”اهتؿقا بودذهى افسؾػل واحسمقه واهتؿقا بؼضقي افتآخل وأدرـقا أن افػرؿي ذ خطر.“

 ”ظام شؾػ وأؿػؾقا هذه إصقوء وتآخقا بقـؽؿ.ظػو اهلل “

ظوهدوا اهلل أكؽؿ تبتعدون ظـ أشبوب اخلالف وحترصقن ظذ افتآخل وافتآفػ ؾقام بقـؽؿ. اترـقا هذه “

 ”إصقوء، افشقطون فف ضرق وأشوفقى ظذ افتػريؼ وافتؿزيؼ وافػرؿي.



 ”تصوؾحقا بقـؽؿ وأرؽؿقا أكقف افشقطون واؾتحقا صػحي جديدة.“

فل كصوئح تثؾٍ افصدر وتربط إخقة وتزيؾ اإلصؽول ممو يرجك زوال اخلالف بغ اإلخقة افذيـ حرضوا ؾ

 افؾؼوء وؽرهؿ.

ؾبقـام كحـ ظذ اخلر إذ ؾوجلكو إخ فؼامن بو ظبده بعقدتف إػ افتحذير مـ إخقاكف بؾ زاد تعديف بلن حذر مـ 

 دجوورة، موفقزيو وشـغوؾقرة، وحصؾ بذفؽ افػتـ.إخ حورث إتشقفل وإخ ذي افؼركغ دم افبالد ا

–مرة أخرى ظـد ؿدوم افشقخ ظبد اهلل مرظل  -أصؾحفؿ اهلل–وؿد حووفـو اجلؾقس مع إخ فؼامن ومـ معف 

وتـوزفـو فؼوط ضؾبقهو مـ مؽون افؾؼوء ؿرب ادطور  -حػظف اهلل–وافشقخ ظثامن افسودل  -حػظف اهلل

بد اهلل مرظل ؿبؾ افؾؼوء وفؽـ أبقا أن يؾتؼقا بـو مع وجقد افشقخغ. ومل يلت وختؾقتفؿ اجلؾقس مع افشقخ ظ

مجؾي مـ اإلخقة فدورة افشقخ ظبد اهلل وافشقخ ظثامن ظـد ؿدومفام موفقزيو بسبى حتذير إخ فؼامن وبعض 

 مـ معف.

ظثامن افسودل دم  ـام ٓ يرض إخ فؼامن وأـثر مـ معف فدورات وحمورضات افشقخ ظبد اهلل مرظل وافشقخ

إكدوكقسقو، بؾ دم ادحورضة افتل أفؼوهو افشقخ ظثامن افسودل بجغجوـرتو بعد صالة اجلؿعي ؾؾؿ يرض همٓء 

 مع أهنؿ متقاجدون ؾقفو مـذ صبوح افققم.

–ثالث مرات، ودم ادرة افثوكقي مع افشقخ ظودل مـصقر  -حػظف اهلل–وـذفؽ جوء افشقخ رزيؼ افؼرر 

 وٓ يرض همٓء. -حػظف اهلل

هذا ـؾف بخالف اإلخقة افذيـ حذر إخ فؼامن مـفؿ ؾنهنؿ يرضون جلؿقع دورات ادشويخ افتل أؿقؿً 

بنذاف إخ فؼامن ومـ معف وحثقا ظذ احلضقر، إٓ افدورة دم افسـي ادوضقي ؾجؿؾي مـ اإلخقة مل يرضوا 

 قاكف.بسبى تكيح بعضفؿ ادـع مـ حضقر ضرف ذي افؼركغ وإخ



 ٣ –ربقع إول  ٢٢م ادقاؾؼ ٢1١٥ؾزاير  ٢٢-١١ادرة افثوفثي دم  -حػظف اهلل–وجوء افشقخ زريؼ افؼرر 

هـ )حسى ادعؾـ( وـون يليت بتقجقف مـ افشقخ ربقع حػظف اهلل فقصؾح بغ اإلخقة ١٤٣٦مجودى إوػ 

زريؼ مل يتقاصؾ مع افشقخ خوفد وفؽـ افشقخ  -حػظف اهلل–ويقصقف أن يسوؾر مع افشقخ خوفد افظػري 

ٕن شػره ؿد حون وؾتف. ؾؾؿ يلت إخ فؼامن وأصحوبف بؾ حذروا مـ دورة افشقخ زريؼ افؼرر مع أين 

 أظؾؿ أن افشقخ زريؼ افؼرر وافشقخ ظودل مـصقر حريصون فدظقة إخ فؼامن ومـ معف واإلجتامع هبؿ.

خ زريؼ افؼرر ؾؼد وجف افشقخ زريؼ افؼرر خطوبو ظومو ثؿ بعد حتذير إخ فؼامن ومـ معف مـ دورة افشق

فألخ فؼامن ومـ معف أن يؼقمقا ببقون وجف افتحذير أو يؼبؾقا اجلؾقس معف دم إكدوكقسقو أو ظـد ادشوئخ دم 

 ادديـي وفؽـ ـعودة إخ فؼامن ومـ معف افتفرب وظدم اجلقاب.

ن طومل فذي افؼركغ وإخ ذي إـؿؾ وأن إخ فؼامن افشقخ رزيؼ افؼرر يعرف متوم ادعرؾي أن إخ فؼام

 متعـً ؾقتعذر حصقل اإلصالح بذفؽ. )ـام ذـر ذفؽ فؾشقخ ظبد اهلودي افعؿري(

وؿصي إخ فؼامن دم افػرؿي وافتػريؼ بغ افسؾػقغ ضقيؾي ؾؼد ؾرق بغ افسؾػقغ دم اددن وافؼرى افعديدة 

 بنكدوكقسقو.

 أمقر:وفؽـ أحى أن أكبف ظذ 

إذا شبى ارتبوـو تؽتبقن فـو وٓ “ؿد ؿول صقخـو ربقع حػظف اهلل ـؾؿي ظظقؿي ظـ إخ فؼامن:  -إول-

مـ ه ا ”وأكً احػظ فسوكؽ وٓ تتؽؾؿ إٓ بام يـػع افدظقة افسؾػقي.“. وؿول أيضو : ”تلتقن وكحـ كحوشبف

 ه ١٤٣٣افؾؼوء دم رمضون 

وشببف افرئقز، ؾتطوول فسون إخ فؼامن ظذ إخقاكف هق افذي ؾؼد ؿه افشقخ حػظف اهلل أشوس اخلالف 

شبى اخلالؾوت ادقجقدة بغ افسؾػقغ إذ فق أكف أخذ بـصقحي افشقخ وٓ يتؽؾؿ ظذ إخقاكف إٓ بعد 



افـصوئح وتقجقف ادشوئخ، دو وؿع اخلالف بنذن اهلل، وفؽـ إخ فؼامن فف أشوفقى وضرق دم إشؼوط افـوس دم 

 ي أو ظومي.جموفس خوص

 يالحظ أن ظودة إخ فؼامن افتفرب وظدم اجلؾقس مع خصقمف ظـد ادشوئخ، ؾام افرس دم ذفؽ؟ -افثوين-

م  ٢11٥ه/١٤٢٦ؾؼد جؾس افدظوة افذيـ حذر مـفؿ إخ فؼامن ومـ معف دم اإلصالح إول ظوم 

ود ظـد افشقخ ربقع حػظف اهلل ؾوتضحً حؼقؼي حتذيرات إخ فؼامن ظذ إخقاكف، ـام جؾسـو معف مـ ؽر مقع

هـ، ؾعؾؿ مو ظـد إخ فؼامن وأصحوبف مـ اجلعجعي حتك خرجقا مـ ظـد افشقخ مفؿقمغ  ١٤٣٣ظوم 

مـفزمغ. ؾال ؽرابي إذا جلل إخ فؼامن إػ ؾـ افتفرب وتدبر إمقر وإرشول إخبور إػ ادشوئخ بوفقشوضي 

 يد حتذيراتف افرسيي أو افعالكقي.أو ادبوذة فقؾتؼطقا ـؾامت مـ ادشوئخ تم

أهنؿ ظـد افؾؼوء دم بقً افشقخ ربقع اشتػتحقا  -أصؾحفؿ اهلل–مـ مؽر إخ فؼامن وأصحوبف  -افثوفٌ-

يب احلسـ ادلريب وظع احلؾبل وإحقوء افساث دم إكدوكقسقو. ؾلومهقا أكـو اختؾػـو معفؿ أافؽالم بذـر خطقرة 

خ دم ادجؾس مؽرهؿ وخداظفؿ هذا بلن مجقع افدظوة احلورضيـ وؽرهؿ دم همٓء افـوس. ؾؼد بقـً فؾشق

مـ افسؾػقغ ظـدكو ٓ خيتؾػقن دم افتحذير مـ ادلريب واحلؾبل وإحقوء افساث وفؽـ شبى اخلالف هق 

 تطوول إخ فؼامن ومـ معف دم افؽالم ظذ إخقاهنؿ افدظوة.

حػظف -أهنؿ خلصقا مضؿقن افؾؼوء ظـد افشقخ ربقع  ثؿ مـ تػــ إخ فؼامن وأصحوبف دم ادؽر واخلداع

بعد ظوم مـ افؾؼوء. وظودوا بذـر مسوئؾ ادلريب واحلؾبل وإحقوء افساث ثؿ ظرضقا ادؾخص ظذ  -اهلل

افشقخ ربقع دون مشوورة افطرف افثوين ومل يذـروا أبدا ـالم افشقخ ربقع دم إخ فؼامن افذي شبى افػرؿي 

 صدهؿ دم تؼرير أن ذا افؼركغ وإخقاكف هلؿ مقاؿػ ؽر مرضقي دم أمر همٓء افؼقم.واخلالف. ؾظفر جؾقو ؿ

 



مـ تػــ إخ فؼامن دم افتؾبقس أكف يظفر كػسف ظـد ادشوئخ ـلكف افقحقد افذي يورب احلؾبل  -افرابع-

افرد ظذ وادلريب واحلجقري وإحقوء افساث. وإمر فقس ـذفؽ. ؾوفرجؾ ٓ يؿؾؽ ؿقة ظؾؿقي تمهؾف دم 

بلكف يؽذب ظذ  -حػظف اهلل–ردا ظذ افشقخ ربقع  -أصؾحفؿ اهلل–همٓء افـوس. ؾؼد ـتى بعض احلؾبقغ 

بردود  -أصؾحف اهلل–افسؾػ وظـده تشدد وؾؽرة اخلقارج وؾؽرة اإلرجوء وؽرهو. ؾرد ظؾقف إخ فؼامن 

تطع إخ فؼامن اجلقاب ظذ تؾؽ جتعؾ همٓء افؼقم يضحؽقن ظؾقف هلزافي رده وضعػف، وإػ أن مل يس

آاهوموت، وإكام ردوده دم ذـر ثـوء افعؾامء ظذ افشقخ ربقع وهق رء يعرؾف صغور ضؾبي افعؾؿ وٓ يـؽره 

 همٓء احلؾبققن.

وداؾع ظـ افشقخ ربقع بوحلجٍ  -وهلل احلؿد-ؾؼد صورك ذو افؼركغ دم افرد ظذ همٓء افؼقم وأشؽتفؿ 

همٓء افؼقم وؾفؿفؿ افسؼقؿ دم رمقفؿ افشقخ ربقعو بلكف يؽذب ظذ افسؾػ وظـده وافزاهغ وؾـد ـذب 

تشدد وؾؽرة اخلقارج ومسوئؾ أخرى. ودو أراد ذو افؼركغ افرد ظؾقفؿ حقل ااهوم اإلرجوء كؼ فؼامن ومـ 

دظقة معف مو كؼؾقه ظـ إخ هوين بريؽ دم افتحذير مـ ذي افؼركغ. ؾجعؾ إخ فؼامن ومـ معف هذه اف

 أضحقـي ظـد همٓء افؼقم واحلزبقغ.

حقل ااهوم اإلرجوء فقشفد  -حػظف اهلل–ؾؤن كتقح ادجول فألخ فؼامن ومـ معف دم افدؾوع ظـ افشقخ ربقع 

اجلؿقع صدؿف دم ادظوئف وؾفؿف دم مسوئؾ اإليامن. وأن هذا خر هلؿ مـ أن يشغؾقا افـوس بوفتحذير مـ 

 إخقاهنؿ.

احلذر مـ اكتشور خطقرة “ؼامن حمورضة دم جومع ـبر بنحدى اددن افؽبرة بعـقان وأيضو ـون فألخ ف

يتؽؾؿ ؾقفو ظذ ؾسة ؿبؾ افظفر ددة شوظي وكصػ وؾسة بعد افظفر ددة  ”اخلقارج ظز مجعقي إحقوء افساث

ي واحدة دم آخر شوظي وربع. ؾؿـ ؿقة ظؾؿقي إخ فؼامن مل يذـر دم ادحورضة إٓ آيوت دم خطبي احلوجي وآي

 ادحورضة فقسً دم صؾى ادقضقع وحديثغ بودعـك.



وتربقتف فؾـوس دم افرد ظذ ادخوفػ افذي تعد خموفػوتف دم أصقل  -أصؾحف اهلل–ؾفؽذا بضوظي إخ فؼامن 

 ظظقؿي تؽوثرت إدفي ظذ بطالهنو.

 يـشغؾ بـػسف ؿبؾ أن يـشغؾ بغره.دم ضامت ـون يـبغل فف أن  -أصؾحف اهلل–ؿد وؿع إخ فؼامن  -اخلومس-

 ٤٢٢إوػ : يػفؿ مـ إخ فؼامن افتؽػر افعوم فشعى افعراق ؾؼول إخ فؼامن دم ـتوبف هؿ اإلرهوبققن ص 

 مـ افطبعي إوػ:

 ٓ بد أن يعرف افؼراء أن صعى افعراق ظذ كقظغ:“

ادسؾؿغ دم افعراق ؾسوق ؾوخلؿر ظـدهؿ  . افراؾضي اجلعػريي افتل اتػؼً إمي ظذ أهنؿ ـػور، وظومي١

 صور ـودوء.

 . وافـقع افثوين افبعثققن افذيـ دم فقوفقفؿ وهنورهؿ يكحقن:٢

 آمـً بوفبعٌ ربو ٓ ذيؽ فف وبوفعروبي ديـو مو فف ثوين

 إهـ ـالمف ”ٓ يؿتؾؽقن ديـو. ؾفمٓء

. ؾوفؽوتى اإلرهويب ”أكو ضد اإلرهوب“عـقان ـتوبف ادذـقر رد ظذ ـتوب اإلرهويب افذي تؿ إظدامف وهق ب

ذـر مـ ضؿـ  -دم زظؿف-مـ ـتوبف دو تؽؾؿ ظـ ؾروق افعؿؾقوت اإلشتشفوديي وؿتؾ افـػس  ١٨٤دم ص 

 افػروق أن ؿوتؾ كػسف خمؾد دم افـور، وإخ فؼامن ٓ يعؾؼ ظذ ـالم اإلرهويب أي تعؾقؼ.

إلرهويب بلن ؿوتؾ كػسف خمؾد دم افـور ٓ يؾقؼ بف ٕن ؾؽالمف دم حؽؿ صعى افعراق وشؽقتف ظـ رد ؿقل ا

إخ فؼامن ؿد شبؼ فف دم أيوم اجلفود بعض إؾؽور اخلورجقي افتل صفد هبو مـ يبوذون أوامر إخ فؼامن دم 

 تؾؽ إيوم )وصفوداهؿ مؽتقبي فديـو(. دل ظذ ذفؽ:



 دم أمبقن.. أمر إخ فؼامن دم ؿتؾ رجول افؼقات افعسؽريي احلؽقمقي ١

 . أمره دم ؿتؾ ادجرمغ ادداؾعغ ظـ حمالت افدظورة دم وٓيي ادسؾؿغ.٢

 . أوامره دم تلديى بعض أؾراد افسؾػقغ ادشورـغ دم اجلفود ممو يمدي إػ ؿتؾفؿ أو إظوؿتفؿ.٣

فرشؿقي ادعسؾي دم جقاز إؿومي اددارس ا -حػظف اهلل تعوػ-افثوكقي: ؿد جوء ؾتقى مـ افشقخ ظبقد اجلوبري 

فدى احلؽقمي ودم مسوئؾ تتعؾؼ هبو. وفؽـفؿ ٓ زافقا يذرون مـفو، بؾ وصؾ بعض مـ مع إخ فؼامن بو 

ظبده )وهق إخ خمتور( إػ أن أؿوم شؾسؾي افردود ظذ ؾتقى افشقخ ظبقد اجلوبري وهل تبٌ مبوذة ظذ 

 .”أن افػتقى مـ أبوضقؾ ظبقد”اإلخقة بـإذاظتفؿ بؿديـي صقفق، وفألخ خمتور هذا ـالم آخر مع بعض 

 كص افػتقى :

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

مـ ظبقد اجلوبري إػ إخقاكف دم اهلل ممشز اددرشي افسؾػقي دم براوكٍ، جزيرة شقمطرا، إكدوكقسقو، حػظـو 

 اهلل وإيوـؿ بوفسـي وجعؾـو مـ خقاص أهؾفو دم افدكقو وأخرة.

 وبرـوتف. افسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل

 وبعد :

م، ورّسين مو ذـرمتقه مـ إكشوء هذه اددرشي  ٢11٩مويق  ١٨وؿد اضؾعً ظذ رشوفتؽؿ إفقـو ادمرخي 

 واجتفودـؿ دم مـوهجفو حتك تؽقن ظذ افسـي.

 وخالصي جقابـو ظذ أشئؾتؽؿ :



افسؿع وافطوظي فقيل  أوٓ : أحسـتؿ حغ اشتلذكتؿ افشمون افديـقي دم إكشوء اددرشي، ؾنن ذفؽ مـ متوم

 إمر.

ثوكقو : إذا جوءتؽؿ دظقة مـ احلؽقمي فؾؿشورـي دم مممتر، وـون حضقرـؿ ٓزمو ؾوكتدبقا حلضقر ذفؽ 

ـْ َأْبَصوِرِهْؿ  }ادممتر رجوٓ مـؽؿ، وفقغضقا مـ أبصورهؿ ـام أمر اهلل  قا ِم إذا ـون دم  {ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضه

 ادممتر كسوء.

: إذا زارـؿ مالحظ مـ احلؽقمي ؾؿّؽـقه مـ زيورة اددرشي، شقاء ـون رجال أو امرأة، ٕين ؾفؿً مـ  ثوفثو

 افرشوفي أن ذفؽ مػروض ظؾقؽؿ مـ ؿبؾ افشمون افديـقي.

رابعو : ٓ بلس بلخذـؿ ادسوظدة مـ احلؽقمي، وإن ـوكً احلؽقمي تطؾى مـؽؿ اخلراج حلوجتؽؿ افشديدة 

 إػ هذه ادسوظدة.

 خومسو : اؾصؾقا افبـغ ظـ افبـوت دم افسـقات افثالث إوػ، وكـصحؽؿ بقاحد مـ ضريؼغ :

. جعؾ افبـوت دم ادمخرة بعقدات ظـ افبـغ مع أمرـؿ بـوت تسع ؾام ؾقق بؾبس اخلامر وافثقوب افضوؾقي ١

 افسوترة وختصقص بوب يدخؾـ وخيرجـ مـف.

ء افبـوت، إذا مل تتؿؽـقا مـ ضؿفـ إػ زمقالاهـ دم افسـقات . أو اجعؾقا ؾسة خوصي يدرس ؾقفو هم٢ٓ

 افرابعي واخلومسي وافسودشي حتك يدّرشفـ كسوء.

شودشو : إذا اضطررتؿ إػ وضع صقر ادعؾؿغ وادعؾامت وٓ خالص فؽؿ إٓ بذفؽ ؾال بلس ظؾقؽؿ إن 

 صوء اهلل.



فػتفو افؼع، ؾنن ـوكً مـ ادحرموت ادحضي شوبعو : إذا ؾرضً ظؾقؽؿ مقاد ٓ ترؽبقن دم تدريسفو دخو

ـودعوزف وافرؿص وشبوحي افـسوء ؾال تؼبؾقهو، وإن ـوكً تؾؽ ادقاد يؿؽـ افتكف ؾقفو بام يقاؾؼ افؼع 

ؾال موكع مـ ؿبقهلو ودراشتفو حتك يصؾ افطالب وافطوفبوت ظذ صفودات تمهؾفؿ إػ مقاصؾي افدراشي دم 

 ن اجلومعوت ٓ تؼبؾ صفودة ؽر معسف هبو دم افتعؾقؿ ظـدـؿ.جومعوت إشالمقي معتزة، ٕ

ثومـو : ٓ موكع مـ دراشتؽؿ ؿقاكغ افبؾد مع بقون مو ؾقفو مـ خموفػوت ذظقي حتك يسبك افطالب وافطوفبوت 

 ظذ احلذر مـفو مستؼبال.

جمومؾي مو دمتؿ تربقن  توشعو : فقس حصقفؽؿ ظذ اإلذن مـ احلؽقمي وـذفؽ أخذ ادسوظدة مـفو مداهـي أو

 ب وافطوفبوت ظذ افتقحقد وافسـي.الافط

ظوذا : إذا اكتدبً اجلفي افتعؾقؿقي رجال مـؽؿ دالحظي افطالب وافطوفبوت ومل يؿؽـؽؿ افتخؾص مـ ذفؽ 

 ؾوبعثقا َمـ تثؼقن بديـف وأموكتف إػ تؾؽ اددارس وإن ـون ؾقفو اختالط وظؾقف افغض مـ بكه ـام أمر اهلل.

حودي ظؼ : صقر ذوات إرواح دم ادذـرات افدراشقي إذا ــتؿ مؾزمغ هبو ؾال بلس ظؾقؽؿ إن صوء اهلل 

 ؾفق ممو ظؿً بف بؾقى.

 وؾؼؽؿ اهلل وصؽر مسوظقؽؿ وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف.

 ؼو(أخقـؿ دم اهلل ظبقد بـ ظبد اهلل بـ شؾقامن اجلوبري )اددرس بوجلومعي اإلشالمقي شوب

 وحرر مسوء اإلثـغ اخلومس ظؼ مـ مجودى أخرة ظوم ثالثغ وأربعامئي وأفػ. إهـ

 



ؿوظدة تؼّقل كسبتفو إػ أهؾ افسـي )أن مـ ـون مـ أهؾ مؽي ومل يدرس  -أصؾحف اهلل–افثوفثي: فألخ فؼامن 

 ظـد افشقخ ربقع ؾػل مـفجف مالحظي ظـد أهؾ افسـي(.

 : -حػظف اهلل–فشقخ ظبداهلودي افعؿري ؿول إخ فؼامن دم ـالمف ظذ ا

يو أُّيو اإلخقان، أكوس ـوكقا  -زمون افػتـ–ؾلؤـد، واحلؿد هلل، أكتؿ ظذ مقؿػ دم مثؾ هذه افزمون “

معروؾغ بوفثبوت ظذ افسـي وأن شؼطقا دم افبدع ؾام بوفؽؿ بؿـ مل يعرف بوفثبوت. ؾلهؾ افسـي ؿؾقؾقن، إذا 

وـون ظذ مـفٍ شقاء مع افشقخ ؾسقؽقن ؿريبو مـ افشقخ ربقع. ؾلهؾ مؽي  ـون هذا افرجؾ مـ أهؾ مؽي

يبقن افشقخ ربقعو وافشقخ حمؿد بوزمقل وافشقخ أمحد بوزمقل وادشويخ أخريـ. وضؾبي افعؾؿ افذيـ دم 

ؾنن ـون هق دم مؽي ومل  …مؽي يبقن أن يلتقا إػ افشقخ ودروس افشقخ ويطؾبقن مـف افـصوئح ويطؾبقن

أن يليت إػ جمؾس افشقخ ربقع ؾػقف مالحظي دم مـفٍ أهؾ افسـي. إهــ ـالمف مـ مؼطع صقيت ؾقف جقابف  يرد

 حقل افشقخ ظبد اهلودي افعؿري.

ومـ تؼقفف ظذ افشقخ ربقع أن إخ فؼامن يـسى إػ مـفٍ افشقخ ربقع اإلمسوك ثؿ افتحذير دم حقـف دون 

 ربقع : ذـر افـصقحي. ؿول إخ فؼامن ظـ افشقخ

 ”ؿد ـون فؾشقخ مالحظي ظذ هذا افرجؾ )يعـل ذا افؼركغ( وفؽـ ـوكً ظودة افشقخ اإلمسوك إػ حقـفو.“

]ادحورضة افتل اظتزهو إخ فؼامن بؿحورضة اجلرح وافتعديؾ حتً ظـقان اجلـويي ظذ افعؾؿ وافعؾامء دم 

 م[ ٢1١٣ديسؿز  ١٥هـ ادقاؾؼ  ١٤٣٥صػر  ١٢توريخ 

 ”ادتؽؾؿ دم اجلرح وافتعديؾ“ؿد كصى إخ فؼامن كػسف  افرابعي:



ظػقا، هذه حمورضة اجلرح “ظـ بعض إشئؾي افػؼفقي ؾؼول:  -أصؾحف اهلل–شئؾ إخ فؼامن بوظبده 

صػر  ١٢. ]حمورضة حتً ظـقان اجلـويي ظذ افعؾؿ وافعؾامء دم توريخ ”وافتعديؾ، فقسً حمورضة افػؼف

 م[ ٢1١٣ ديسؿز ١٥هـ ادقاؾؼ  ١٤٣٥

مـ افدراشي دم  -أصؾحفام اهلل–مـ تػــف دم اجلرح افتعديؾ حتذير إخ فؼامن وصوحبف إخ حمؿد افسقيد 

معفد افعؾقم افعربقي واإلشالمقي بجوـرتو افذي هق ؾرع جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد اإلشالمقي. ] هلام 

 صقت مسجؾ دم ذفؽ [

 دم ذفؽ وافذي كص افػتقى : -حػظف اهلل–حقؿل مع أكف ؿد اكتؼ جقاب افشقخ صوفح افس

س: ظـدكو دم افبؾد جومعي، ؾرع جلومعي اإلموم ابـ شعقد، ؾقفو مـ اددرشغ يتلثرون بؿـفٍ اإلخقان 

 ادسؾؿغ. مو كصقحتؽؿ يو صقخـو؟ بعض افطالب يذر مـ هذه اجلومعي.

فجفو ٓ يغر مـ ـقهنو ضقبي. اجلومعي ج : ٓ..ٓ.. اجلومعي مـفجفو شؾقؿ. ؾنذا وجد صخص ٓ يؿثؾ مـ

 !إهـ .…ادخؾقهو

وجرأ إخ فؼامن ادبتدئغ وافعقام دم اخلقض دم تؾؽ ادسوئؾ حتك صور هلؿ ؿروب ومقاؿع دم اجلرح 

 وافتعديؾ وكؼؾ افػتـ واإلختالؾوت بغ افسؾػقغ دم إكدوكقسقو وافقؿـ وافسعقديي وؽرهو.

افتعديؾ ؾؼد زـك رجال جوهال ظومقو ـوفـوضؼ افرشؿل هلؿ ويؼف ظذ مـ تػــ إخ فؼامن دم اجلرح و

 مقؿع معروف بوفبس وظدم ادصداؿقي وافػتـ وافتجسس ظذ افـوس.

اإلخقة افذيـ حذر مـفؿ إخ فؼامن ومـ معف معروؾقن بـؼ افعؼقدة افصحقحي وادـفٍ  -افسودس-

ئخ افسـي دم افسعقديي وافقؿـ وؽرمهو. مـفؿ حػظي افسؾػل وجفقد دظقيي. وهؿ دظوة أخذوا افعؾؿ مـ مشو

افؼرآن ومفتؿقن بحػظ إحوديٌ وافســ وؿوئؿقن بودراـز وادعوهد واددارس وبوفدروس افعؾؿقي دم 



ؾـقن صتك. ؾؽتبفؿ وأذضتفؿ أـز صوهد ظذ ذفؽ، ؾؾق راجع إخ فؼامن جفقده افدظقيي وتلمؾ دم 

ده همٓء اإلخقة افذيـ حذر مـفؿ فؽون يـبغل فف أن يعقد ويػؽر دم دروشف وحمورضاتف ثؿ ؿورهنو بجفق

مصؾحي إصالح كػسف ثؿ فقؼدر وفقػؽر دم تػقيً مصوفح إمي وافرضر احلوصؾ مـ حتذيراتف ومشوـؾف، 

 واهلل ادستعون.

 افثوين: ؿصي إخ هوين بريؽ

. -أصؾحف اهلل–ؾعؾي إخ هوين بريؽ حصؾً افضجي افؽبرة دم إكدوكقسقو خالل افسـتغ إخرتغ بسبى 

رجؾ فعوب “ؿقفف ظـ ذي افؼركغ  -شؾؿف اهلل–ؾؼد كؼؾ إخ هوين بريؽ ظـ أحد مشوئخـو إظالم 

وذفؽ دم ـتوبي إخ هوين بريؽ  ”ظذ ضريؼي احلؾبل متؾقن فعوب”و ”ويؿق ظذ ضريؼي احلؾبل دم ادؽر

 كؼهو إخ فؼامن ومـ معف.

ؼركغ وإخقاكف ومراـزهؿ ومعوهدهؿ وكشوضواهؿ افعؾؿقي وأثوروا بذفؽ ؾتـو ظظقؿي ـام ؾحذروا مـ ذي اف

 شقلين ذـر بعضفو.

مـ إكدوكقسقو بتقضقد كػز فؼبقل احلؼ إذا تبغ حصقل  -شؾؿف اهلل–ؿد بودرت إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

 أي اكحراف مـل ظـ جودة افطريؼ وإلهنوء هذه افتحذيرات.

 و ٓ أدري مو ادماخذات ظع شقى كؼؾ إخ هوين بريؽ ظـ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ.ؾؼد أتقً وأك

 وؿؾً فػضقؾتف : جوءين تـبقفؽؿ ظـ ضريؼ افشقخ هوين. -شؾؿف اهلل–ؾؼد شؾؿً ظذ ؾضقؾتف 

 ؿول : بؾغـل ظـؽ أصقوء

 ؿؾً فػضقؾتف : مو أظرف بوفضبط مو افذي أخذ ظع.



ـدي أن حتك أحوـؿ بقـؽؿ، وفؽـ أكو أكصحؽ بوٓشتؼومي وافثبوت ؿول : مو هؿ )فؼامن وأصحوبف( ظ

 وأثبً هلؿ بجدارة أكؽ شؾػل ثوبتو ظذ ادـفٍ افسؾػل. إهـ -بورك اهلل ؾقؽ-وافصز واحلؾؿ 

 تبغ يل مـ جقاب ؾضقؾتف أمقر:

–صقخـو ادتؽؾؿ  ظدم مصداؿقي مو أصوع بف إخ فؼامن بوظبده ومـ معف بلن افؽالم صدر مـ ؾضقؾي -إول-

 دون أخبور وصؾتف مـ ؿبؾ إخ فؼامن وأصحوبف. -شؾؿف اهلل

اكتظوره حضقر إخ فؼامن وأصحوبف فؾبحٌ ظـ ادماخذات  -شؾؿف اهلل–أشتغرب مـ ؾضقؾتف  -افثوين-

 ظع وٓ يـتظر إصدار إحؽوم ظع ؿبؾ أن يسؿع مـل اجلقاب ظذ تؼريرات همٓء.

ـرت فػضقؾتف مو حدث مـ حتذيرات إخ فؼامن بوظبده ومـ معف وحصؾً ـام أشتغرب أيضو حغ ذ

 بسببفو ضجي. ؾؼول يل: إذا رجعً مو حذروا مـؽ.إهـ

 ؾلتعجى ـقػ يطوفبـل بوفرجقع ومو ذـر ؾضقؾتف أي رء مـ ادماخذات ظع وٓ تؿ افبحٌ دم ذفؽ!

ورضة إخ فؼامن دم افتحذير مـل شؿعً حم -شؾؿف اهلل–وأيضو ؿبؾ جمقئل إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

واظتزهو إخ فؼامن حمورضة دم اجلرح وافتعديؾ. وـتبً أهؿ ادماخذات مـ ـالم إخ فؼامن وأجبً ظؾقفو 

دم أوراق. ؾؽـً أظرض فػضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ ؿراءة إوراق وفؽـ ٓ يؼبؾ مـل إوراق مؽتػقو بام كصح 

 زاه اهلل خرا ظذ ذفؽ.وأـد ظذ رضورة افتآخل وافتآفػ وج

ؾعذ ـؾ، اتصؾً بوٕخ هوين بريؽ افذي كؼؾ افؽالم ظـ ؾضقؾتف ؾؼول بؽؾ شفقفي: خالص، كحـ 

 شـؽتى ـتوبي تـسخ افذي مه.



افتزم بوفرجقع ظـ ـؾ ادماخذات افتل أؿر هبو “ثؿ ـتى إخ هوين افؽتوبي وذـر ضؿـفو أن ذا افؼركغ 

 .”ادشويخ

ذات ظع ؾؼول: اإلخقة أرشؾقا ادماخذات إيل ؾؿـفو مو هل صحقحي ومـفو مو هل ؽر وشلفتف ظـ ادماخ

 صحقحي، ؾام ظؾقؽ ممو مل يؼر ظؾقفو ادشوئخ )يعـل كػسف ومـ شوظده دم افصقوؽي(.

وضؾبً مـف افصحقحي ظـده ؾذـر يل ثالث أو أربع مماخذات وهل جعجعي فؼامن وأصحوبف. ؾؼؾً فألخ 

 فؾجقاب؟هوين: أفقس يل حؼ 

ؾؼول يل: كعؿ وفؽـ فقس أن ٕكـو دم مؽودي هوتػقي وفؽـ إذا ذهبً إػ إكدوكقسقو شلجؾس معؽ جؾسي 

 خوصي.

ؾطؾبً مـف تعديؾ افعبورة ؾوظتذر بلن افؽتوبي ؿد ؿرأهو ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ ومو بؼل إٓ تـػقذهو وأن أهؿ 

 ادؼصقد مـ افؽتوبي كسخ مو مه واجتامع افؽؾؿي.

 ؾتـوزفً بام يريد حرصو مـل فقفدأ إمر وفتزول افضجي افتل وؿعً.

ؾبعد خروج ـتوبي إخ هوين مل يصؾ مـ إخ فؼامن وأصحوبف مو يصؾح إمقر بؾ جرت ظوداهؿ دم 

إػ  ”افتزم بوفرجقع ظـ ـؾ ادماخذات افتل أؿر هبو ادشويخ“افتػريؼ وافتؾبقس. ؾسمجقا ـؾؿي دم افؽتوبي 

وأوفقا ـتوبي  ”بوفرجقع )افتقبي( ظـ ـؾ ادماخذات ومجقع ادماخذات ادذـقرة ؿد أؿر هبو ادشويخ افتزم“

 إخ هوين بتلويالت يطقل ذـرهو.

ثؿ شعك إخ هوين دم ـؾؿي هوتػقي يبطؾ افتلويالت وؿرر ادؼصقد مـ افؽتوبي وأن أمر ـالم ؾضقؾي صقخـو 

 ادتؽؾؿ ظذ ذي افؼركغ ؿد اكتفك.



 

ـ مل يؾبس ـالم إخ هوين إٓ أيومو ؿؾقؾي ؾنذا بوٕخ فؼامن وأصحوبف يلتقن إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ. فؽ

وـوفعودة، ٓ يدرى مو إخبور افتل وصؾقهو إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ حتك كؼؾقا أن ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

 وشؼط بذفؽ ـالم إخ هوين بريؽ. ”مو شحى افتحذير“

 وين بريؽ رشوفي إيل بلكف ؿد رؾع يديف ظـ ؿضقتـو.وأرشؾ إخ ه

دم ؿضويو افـوس مع افعؾؿ بلكف مل يسبؼ فف اجلؾقس مع  -أصؾحف اهلل–هذه دحي ظـ تدخؾ إخ هوين بريؽ 

 فؼركغ ومـ معف وٓ افسامع مـفؿ.اذي 

 افثوفٌ: ؿصي إخ أشومي ظطويو

كدوكقسقو بلكف مقىص مـ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ وافشقخ ظـد ؿدومف إ -أصؾحف اهلل–ادظك إخ أشومي ظطويو 

 فإلصالح بقــو. -حػظفؿ اهلل مجقعو–ظبقد اجلوبري وافشقخ ظبد اهلل افبخوري وافشقخ حمؿد بـ هودي 

 ؿسؿ إخ أشومي ظطويو ادختؾػغ إػ ثالثي أضراف: ضرف فؼامن وضرف ذي إـؿؾ وضرف ذي افؼركغ.

 أمقرا : ثؿ ادظك إخ أشومي ظطويو

 أن ادشوئخ يرون إمخود افػتـي -

 ؿد شئؿقا مـ اختالف افسؾػقغ دم إكدوكقسقو -

 ـؾ ضرف يـبغل أن يـشغؾ بـػسف وأن ٓ يـشغؾقا بنخقاكف -

 -إن ـون دم ـؾ ضرف أخطوء-ضرف فؼامن أحسـ مـ ؽره  -



 إذا مو تؿ افصؾح شقحذر مـ ضرف ذي افؼركغ وضرف ذي إـؿؾ. -

 أي ادشوئخ أحسـ مـ رأيـو.أن ر -

وٓ يكح إخ أشومي ظطويو مو يتعؾؼ بطرف إخ –أكف شقؽتى ـتوبي دم حؾ مشوـؾ مجقع إضراف  -

 .-فؼامن

ؾوحلؿد هلل أكو ٓ أبويل بلي حتذير فقس فف أشوس وإكام أؾؽر دم صوفح افدظقة وأحى مجع افؽؾؿي وأرؾع 

 اخلالف بؼدر مو أشتطقع وفق ضحقً بـػز.

 وؿبؾً مو اؿسحف إخ أشومي ظطويو مـ افؽتوبي ٕشبوب:

 ٕكف جوء مـ وراء ادشوئخ ـام يدظل. -١

 أن رأي ادشوئخ أحسـ مـ رأيـو. -٢

أكف شقعرض مو تتؿ ـتوبتف ظذ ادشوئخ ؾتؽقن افعزة بؿقاؾؼي ادشوئخ وإؿرارهؿ ورضوهؿ وإذهنؿ  -٣

 فؾـؼ.

دم إمقر افتل اكتؼدت ظؾقف  -أصؾحف اهلل–يـوؿش إخ ذا إـؿؾ  -هللأصؾحف ا–بدأ إخ أشومي ظطويو 

وصوغ فف صقوؽي تقبتف. ثؿ جئً بعده وكوؿشـل دم شبع مسوئؾ اشتخؾصً مـ اكتؼودات إخ فؼامن دم 

 حمورضتف ادذـقرة شوبؼو وصوغ إخ أشومي ظطويو يل صقوؽي ـام ؾعؾ بوٕخ ذي إـؿؾ.

و مع إخ فؼامن وأصحوبف أـثر مـ أشبقع وافتؼقـو بف مرة أخرى ومعف اكتؼودات ثؿ ذهى إخ أشومي ظطوي

أخرى ظذ ذي افؼركغ وذي إـؿؾ وهل مصقؽي جوهزة مـ ضرف إخ فؼامن ومـ معف. مل يلت أشومي 



ظطويو بشقئ مـ تقبي إخ فؼامن وأصحوبف ظذ آكتؼودات ظؾقفؿ وٓ يسلل إخ أشومي ظطويو دم ذفؽ. 

 .”ـؾ واحد يـشغؾ بلخظوئف“، ”ٓ يسلل ظـ افطرف أخر“ؾعـده 

وافتؼك إخ فؼامن وإخ ذو  -شؾؿف اهلل–ثؿ ادظك أشومي أن ادؽتبقب ؿد ؿرئ ظذ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

إـؿؾ ظـد إخ أشومي ظطويو دم ادديـي واتػؼقا ظذ ادؽتقب إٓ مسلفي اددارس ؾنكف يصوغ افسمال ظـفو 

 تامع افطرؾغ.بوج

جئً ادديـي بعد مو ؽودر إخ فؼامن إػ إكدوكقسقو وإخ أشومي ظطويو يبؼ بلن ـؾ صقئ متوم ومو بؼل إٓ أن 

 أفتؼل بػضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ وأشؿع مـف افتقجقفوت.

 وؾقجئً بلكف ؽضى ظع ؽضبو صديدا وذـر افؼـقوت -شؾؿف اهلل–ؾبودرت فؾؼوء ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

 ووحدة إديون وافعؾامكقي وافؾزافقي ومجع إمقال وراء اددارس.

ظؾقـو بؿجرد إخبور افتل وصؾً مـ ؿبؾ إخ  -شؾؿف اهلل–هؽذا رسظون مو يؽؿ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

–فؼامن. واظسف إخ أشومي أكف ٓ يتقؿع أن إخ فؼامن شرؾع ؿضقي اددارس إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

ؾنكـو ؿد اتػؼـو معف أن ٓ كرؾع ؿضقي اددارس إٓ بعد اتػوق اجلؿقع ظذ صقوؽي افسمال دم مسلفي  -ؿف اهللشؾ

 اددارس افـظومقي ادعسؾي فدى احلؽقمي.

ٓ يذـر ظذ ذي  -شؾؿف اهلل–ثؿ بعد ذفؽ جوءتـل أخبور مـ بعض ادشوئخ أن ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

أن  -حػظف اهلل–ون. وإظجى مـ ذفؽ أخزين افشقخ ظبد اهلودي افعؿري افؼركغ إٓ ظـده وحدة إدي

 زظؿ أين اظسؾً ظـده بقجقد وحدة إديون دم مدارس إخقاكـو. -شؾؿف اهلل–ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

ؾقاهلل وبوهلل وتوهلل مو ــً حلظي مـ افؾحظوت اظسؾً بذفؽ ظـده بؾ ؽويي إمر أين شؽً ٕن ؾضقؾي 

دتؽؾؿ ؽضى ظع صديدا، ؾال أحى أن أؿوضع ـالمف وــً أطـ أن ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ صقخـو ا



شقعطقـل ؾرصي فؾجؾقس وأبغ فف حؼقؼي مو حصؾ وفؽـ ٓ يعطل يل ادجول. ؾؾعؾف ؾفؿ مـ شؽقيت 

 اإلؿرار وفقس إمر ـذفؽ. واهلل ادستعون.

ظذ ضالٓت إخ جعػر ظؿر ضوفى وإخ فؼامن  ؿد ؿبؾ صقخـو ادتؽؾؿ مـ ذي افؼركغ ادماخذات افدؿقؼي

بوظبده ومـ معفام دم أيوم اجلفود، ؾؽقػ يتقؿع أن ذا افؼركغ ٓ يعرف ادسوئؾ افظوهرة ظذ ظقام افسؾػقغ 

 ـؽػر ؾؽرة وحدة إديون؟!

ومي ثؿ ظدت إػ افبالد وٓ يزال إخ أشومي ظطويو يسعك ويعد ويطؾى إخراج ادؽتقب. ؾؽتى إخ أش

 تـبقف:“دم آخر ادؽتقب مو كصف:  -أصؾحف اهلل–ظطويو 

هذه افتقبي ـوكً بنذاف وتقجقف مـ صقخـو افعالمي افشقخ ربقع بـ هودي اددخع حػظف اهلل، ومتوبعي 

افشقخ افعالمي ظبقد بـ ظبد اهلل اجلوبري، وافشقخ افػوضؾ ظبداهلل بـ ظبدافرحقؿ افبخوري، وبؿعرؾي مـ 

 حمؿد بـ هودي اددخع حػظف اهلل. افشقخ افعالمي

 وؿد ؿوم بصقوؽتفو مع اإلخقة: أشومي بـ ظطويو بـ ظثامن افعتقبل.

وفقعؾؿ أن هذه تقبي دم شبقؾ اإلصالح، واجتامع ـؾؿي افسؾػقغ دم إكدوكقسقو، وافقاجى ظؾقفؿ افثبوت ظذ 

و مـ صلكف إثورة افػتـي وافػرؿي بغ احلؼ، وفزوم ؽرز افعؾامء، وآشتؼومي ظذ اإلصالح، وافبعد ظـ ـؾ م

 افسؾػقغ.

 ”واهلل ادقؾؼ

 وــً أؿقل ٓ بلس إن ـون هذا رأي ادشوئخ وإؿرارهؿ ورضوهؿ وإذهنؿ فؾـؼ.

 



ؾؾام جفز ادؽتقب فإلخراج ؾنذا بوٕخ أشومي ُّيدم مو شعك ويظفر تشبعف بوشؿ ادشوئخ ؾطؾى إخ أشومي 

صر صقوؽي إخ أشومي وأحؽومف دم افؽتوبي بوشؿ ذي افؼركغ. ؾال ؿقؿي بحذف افعبورة دم آخر ادؽتقب و

 فؾؽتوبي بعد ذفؽ.

يزيـ إخراج ادؽتقب واظدا أكف فقذهى إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ  -أصؾحف اهلل–وٓ يزال إخ أشومي 

فـو أن كريض  أكف يـبغل“ -ـام ذـرهو يل–ويرضقف فقؼيض افشقخ ظذ اخلالف. ؾوفؼوظدة ظـد إخ أشومي 

 .”مشوئخـو ؾنرضوء مشوئخـو مـ إرضوء اهلل ظز وجؾ

ؾلخرجً ادؽتقب فعؿقم مو رجقت مـ اهدئي إمر وادصوفح افعومي فؾدظقة. وؿرأهو اجلؿقع وفؽـ مل يلت 

 مـ إخ فؼامن وأصحوبف رء يمفػ افؼؾقب.

ن وأصحوبف وؾجر افػتـ أـثر ممو شبؼ ودم هنويي ادطوف جوء حومؾ افػتـي هوين بريؽ فؾدورة ظـد إخ فؼام

 بعد أن ؿرر أكف رؾع يديف مـ افؼضقي.

وهل ؾعؾي تضؿ مع أؾوظقؾ إخ هوين بريؽ  -أصؾحف اهلل–هذا خمتك مو حصؾ مـ ؾتـي إخ هوين بريؽ 

 دم اإلؾسود بغ افسؾػقغ دم افقؿـ وؽرهو.

 تبغ يل ممو شبؼ بقوكف:

وتالظبفام وحمبتفام افتدخؾ دم ؿضويو افـوس  -هدامهو اهلل-خ هوين بريؽ ؽدر إخ أشومي ظطويو وإ -١

 بوشؿ ادشوئخ.

تلـقد مؽر وتالظى إخ فؼامن بوظبده وٓ ظـده أبدا شعل فإلصالح وـؾام حصؾ افصؾح أو ؿرب ؿوم  -٢

 بـؼضف.



 

ذ ـذبوت إخ فؼامن جترؤ إخ فؼامن وأصحوبف ظذ افؽذب ظـد ادشوئخ دم صلن اددارس وؿد رددكو ظ -٣

 وأصحوبف دم رشوفتفؿ حقل اددارس دم رد مػصؾ.

 دم افؽالم ظذ ذي افؼركغ ومل يؼبؾ ومل يسؿع مـف أي بقون. -شؾؿف اهلل–مل يتقؿػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ  -٤

 وٓ ؾوئدة حصؾً فدظقتـو ممو ضحقـو وتـوزفـو مع إخ أشومي ظطويو:

 ؾعؾفؾؼد جعؾـل أظسف بقء مل أ -

 ـتوبي رء أصؾف صودر مـ ـذب فؼامن وأصحوبف -

 تصقير شبؼ افؾسون واخلطل دم افعبورة ـذبو ظؿدا -

 يدخؾ مسوئؾ أكوس آخريـ دم ؿضقتل وفقس هلو ظالؿي يب. -

 تليقده فبعض افسػفوء -

أرجع مـ ـؾ ؾلبرأ إػ اهلل مـ ـؾ رء تـوزفً ورضقً مـ تؼريرات أشومي ظطويو وفؼامن بوظبده ومعفؿ و

 مو كؼ مـ ذفؽ.

وحصؾ  -حػظف اهلل–وؿد ظرضً مجؾي مـ إمقر ادذـقرة دم افؽتوبي ظذ صقخـو افعالمي صوفح افػقزان 

 اخلر وافتقجقفوت افـوؾعي ؾال حوجي فتدخؾ أشومي ظطويو وؽره. -وهلل احلؿد-بذفؽ 

 



مـف افتؾقن وكؼض افعفد بؾ ظؾؿ إخ أشومي وافعجى أن إخ أشومي ظطويو يعؾؿ أن إخ فؼامن طومل وؿد بدا 

ظطويو أن إخ فؼامن وأصحوبف ٓ يرضقكف ظـف بؾ تؽؾؿقا ظؾقف أيوم ـون دم إكدوكقسقو وبعدهو. ؾحسبـو اهلل 

 وكعؿ افقـقؾ.

افرابع: مؽر إخ فؼامن بوظبده حقل اددارس افـظومقي ادعسؾي فدى احلؽقمي وبعض ادصوئى افتل جؾبفو 

 ظقة افسؾػقيظذ افد

ادػوشد ظذ افدظقة افسؾػقي بؾ ظذ ادشوئخ افسؾػقغ  -أصؾحفؿ اهلل–ؾؼد جؾى إخ فؼامن وأصحوبف 

بلؾوظقؾفؿ افتل صقروهو مـ تقجقف وإرصود بعض ادشوئخ ويؽثرون مـ ذـر أشامئفؿ. ؾشقهقا بذفؽ 

 صقرة افدظقة وشؿعي مشوئخـو افسؾػقغ.

رشوفي حقل اددارس افـظومقي دم  -شؾؿف اهلل-إػ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿؾؼد أوصؾ إخ فؼامن ومـ معف 

إكدوكقسقو حتك اختذ ؾضقؾتف مقؿػو حوزمو مـ ذي افؼركغ وإخقاكف وااهؿفؿ بلن ظـدهؿ وحدة إديون. ؾؼد 

 تؼرر فدى ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ أن إصؽول اددارس دم ادؼررات حتك بؾغ إمر بػضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ أن

ضؾى مـ افشقخ ظبد اهلودي افعؿري إػ اإلخقة افؼوئؿغ ظذ اددارس إخراج مجقع مؼررات احلؽقمي مـ 

-ادـوهٍ افدراشقي حلؾ مشؽؾي ادؼررات. بؾ دو ؿول افشقخ ظبد اهلودي افعؿري فػضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

ذه اددارس ؾؼول هؾ افشقخ ظبقد فف ؾتقى جقاز ه -حػظف اهلل-إن افشقخ افعالمي ظبقد اجلوبري  -شؾؿف اهلل

 كبل!!؟.

أن يثبً وجقد وحدة إديون  -شؾؿف اهلل-ؾؼد ضؾى افشقخ ظبد اهلودي افعؿري مـ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

وافعؾامكقي وافؾزافقي وافديؿؼراضقي دم مؼررات مدارس إخقاكـو افرشؿقي ادعسؾي فدى احلؽقمي. ـام حتديـو 

 عف بذفؽ.إخ فؼامن بوظبده ومـ م



دم إخر، طفر مؽر وتالظى وـذب إخ فؼامن ومـ معف دم هذه ادسلفي. ؾؼد ـوكقا يؽتبقن دم رشوفتفؿ 

ؿبؾ ـؾ رء، كػقدـؿ أن وزارة صمون افسبقي وافتعؾقؿ فؾجؿفقريي إكدوكقسقي “حقل اددارس مو كصف، 

أوجبً احلؽقمي “، ”و فشمون افسبقي وافتعؾقؿأـثر اجتوهفو إػ افغرب مـ افؾزافقي أو افعؾامكقي دم تؼريرااه

ظذ ـؾ مدرشي مـ هذه اددارس افـظومقي مـوهٍ دراشقي افتل تتطؾى تدريس مقاد حمتقيي ظذ ادخوفػوت 

 افؼظقي شقاء ـوكً مـفجقي أم ظؼديي أم أخالؿقي، مـفو :

دبودئ اخلؿسي، وضرق تطبقؼفو، افتل ُتعّرف ظذ افطؾبي افـظوم افديؿقؿراضل، وا PKnتدريس مودة  -

وـذا آكتخوبوت افرئوشقي وادحؾقي، ووحدة إديون، أو افتسومح دم تعدد إديون، ويطوفى ـؾ ضوفى 

 )رشوفي مؽتقبي وزظقهو ظذ ادشوئخ وحصؾـو ظذ كسخي مـ إخ أشومي ظطويو( ”بوإلؿرار هبذه إصقوء.

 

وؿد ظؾؿ افؽػر ادتضؿـ دم فؾزافقي  ”ـ افؾزافقي أو افعؾامكقيإػ افغرب م“تلمؾقا وصػفؿ اجتوه احلؽقمي 

ؾؽلن إخقاكـو دم مدارشفؿ  ”ويطوفى ـؾ ضوفى بوإلؿرار هبذه إصقوء. ”وافعؾامكقي. وأؾجر مـ ذفؽ ؿقهلؿ 

يطوفبقن افطالب بنؿرار هذه افؽػريوت وادخوفػوت. وٓ يستغرب هذا مـ إخ فؼامن ؿد شبؼ أن وضحـو 

 ػر دم بعض أؿقافف وشوبؼ شرتف.كػس افتؽ

 

ؾوفذي اشتؼر ظؾقف رأي إخ فؼامن ومـ معف ؾقفو ممخرا ـام  -أصؾحفؿ اهلل–ثؿ تؾقن إخ فؼامن وأصحوبف 

أكف فقسً ادشؽؾي ظـدهؿ دم  ”تووكٍ موكجق“بعد اجتامظفؿ دم  -أحد أتبوع فؼامن–ذـر إخ حمؿد ذبقـل 

 دريبوت ادؾحؼي. )صفد بذفؽ أحد إخقاكـو افثؼوت(ادؼررات وإكام اإلصؽول وؿع دم افت

 



هؾ صحقح “مو ترمجتف  -أصؾحف اهلل–ؿد شئؾ أحد أتبوع إخ فؼامن بوظبده وهق إخ حمؿد ظػقػ افديـ 

 ”أن افشقخ ربقع يؼقل ظـ ذي افؼركغ ظـده وحدة إديون؟

 ؾلجوب ادذـقر بجقاب ضقيؾ وخالصتف:

 قن ظـ هذا إمرأكف ومجقع أشوتذاهؿ ٓ يعؾؿ -

 يؼقفقن بقحدة إديون -ذـر أكوشو معف-مل يؽـ مـ أحد مـفؿ يؼقل أن ذا افؼركغ  -

مو يظـ تدريس مو يتضؿـ  -وهق أحد مدارس إخقان ذي افؼركغ–إكام يؼقفقن إن دم مدارس ادديـي  -

 ظـكا يمول إػ وحدة إديون. )مـ ذيط مسجؾ بصقت إخ حمؿد ظػقػ افديـ(

فألخ فؼامن وأصحوبف ـذبوت أخرى مػسيوت دم رشوفتفؿ إػ ادشوئخ دم صلن اددارس. ؿد بقـو دم ردكو ظذ و

 رشوفتفؿ. وتؿ كؼ بعضفو دم افؽتوبي افتل صورــو مع افشقخ ظبد اهلودي افعؿري حػظف اهلل.

اشتحقوئفؿ رـقب ؾوفـوطر فصـقع إخ فؼامن وأصحوبف فقعجى مـ جرأاهؿ دم افؽذب ظذ افـوس وظدم 

إشوفقى افرخقصي ٕجؾ إشؼوط ذي افؼركغ وإخقاكف. وفؽـ هذا فقس ؽريبو دم صـقع ادػؾسغ ظذ مر 

افتوريخ. ؾؼد ذـر افذهبل رمحف اهلل دم ترمجي صقخ احلـوبؾي أيب إشامظقؾ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظع آكصوري 

ؿعً أصحوبـو هبراة يؼقفقن: دو ؿدم افسؾطون ؿول: وش ”مو كصف،  ”ذم افؽالم  ”اهلروي، مصـػ ـتوب 

أفى أرشالن هراة دم بعض ؿدموتف، اجتؿع مشويخ افبؾد ورؤشوؤه، ودخؾقا ظذ أيب إشامظقؾ، وشؾؿقا 

ظؾقف، وؿوفقا، ورد افسؾطون وكحـ ظذ ظزم أن كخرج، وكسؾؿ ظؾقف، ؾلحببـو أن كبدأ بوفسالم ظؾقؽ، وـوكقا 

صـام مـ كحوس صغرا، وجعؾقه دم ادحراب حتً شجودة افشقخ،  ؿد تقاضموا ظذ أن محؾقا معفؿ

وخرجقا، وؿوم افشقخ إػ خؾقتف، ودخؾقا ظذ افسؾطون، واشتغوثقا مـ آكصوري، وأكف جمسؿ، وأكف يسك 

 دم حمرابف صـام يزظؿ أن اهلل تعوػ ظذ صقرتف، وإن بعٌ افسؾطون أن جيده.



 

ومجوظي، ؾدخؾقا، وؿصدوا ادحراب، ؾلخذوا افصـؿ، ؾلفؼك افغالم ؾعظؿ ذفؽ ظذ افسؾطون، وبعٌ ؽالمو 

افصـؿ، ؾبعٌ افسؾطون مـ أحرض آكصوري، ؾلتك ؾرأى افصـؿ وافعؾامء، وؿد اصتد ؽضى افسؾطون، 

 ؾؼول فف افسؾطون: مو هذا ؟ ؿول: صـؿ يعؿؾ مـ افصػر صبف افؾعبي.

 ؿول: فسً ظـ ذا أشلفؽ.

 ؿول: إن همٓء يزظؿقن أكؽ تعبد هذا، وأكؽ تؼقل: إن اهلل ظذ صقرتف.ؿول: ؾعؿ يسلفـل افسؾطون ؟ 

 ؾؼول صقخ آشالم بصقفي وصقت جفقري: شبحوكؽ ! هذا هبتون ظظقؿ.

 ؾقؿع دم ؿؾى افسؾطون أهنؿ ـذبقا ظؾقف، ؾلمر بف، ؾلخرج إػ داره مؽرمو، وؿول هلؿ: اصدؿقين.

 اشتقالئف ظؾقـو بوفعومي، ؾلردكو أن كؼطع ذه ظـو.وهددهؿ، ؾؼوفقا: كحـ دم يد هذا دم بؾقي مـ 

 [١٨/٥١٢]شر أظالم افـبالء  ”ؾلمر هبؿ، ووـؾ هبؿ، وصودرهؿ، وأخذ مـفؿ وأهوهنؿ.

-ثؿ إكف مـ مصوئى إخ فؼامن ومـ معف أهنؿ صوروا يتؽؾؿقن ظذ اددارس افـظومقي ادعسؾي فدى احلؽقمي 

فس افعومي واخلوصي وأدحقا دم إيوم إخرة أهنؿ يذرون معتؿديـ دم ـالم ـثر دم ادجو -شؾؿفؿ اهلل

بػتقى ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ. ـذفؽ يذرون مـ إخقاكـو افذيـ جيتفدون دم إؿومي اددارس افـظومقي افسؾػقي 

 ؾصور تػرؿوت دم ظدة أموــ.

كقسقو ؾؼد ثبً فديـو بطرق ؾؼد أدخؾ إخ فؼامن وأصحوبف هذه افدظقة دم أمر ظظقؿ يتعؾؼ بدوفي إكدو

متقؼـي أن اجلفي ادختصي مـ إمـ احلؽقمل ؿد ٓحظً ظذ إخ فؼامن تـػره مـ اددارس افـظومقي بؾ دم 



بعض ادـوضؼ صورت احلؽقمي تراؿى بعض أتبوع إخ فؼامن افذيـ يصورحقن بعض ادسموفغ بػؽرة إخ 

 فؼامن ومـ معف حقل اددارس افـظومقي.

أن يـبف بلكف ؿد شبؼ مـ إخ فؼامن ومـ معف أيوم ـوكقا دم اجلفود مع إخ جعػر ظؿر ضوفى ظودة شقئي جيدر 

 دم اإلكؽور ظذ احلؽقمي ظؾـو، ؾؾعؾ صقئو مـ هذه افعودة بؼل معفؿ ؾلثر دم تعومؾفؿ مع هذه افؼضقي.

 -إن صح حصقل إخطوء–ي ومعؾقم أكف فقس مـ مـفٍ افسؾػ افتشفر بلخطوء احلؽوم دم ادجوفس افعوم

ويـبغل مـوصحي إخطوء وظالجفو بوفطرق افؼظبي واحلؽؿي. ؾـزأ إػ اهلل مـ أؾوظقؾ إخ فؼامن 

 وأصحوبف ومو صقهقه مـ شؿعي افسؾػقغ دم هذا اجلوكى.

فعوؿؾ وافقاجى تبصر احلؽقمي بوحلؾقل افؼظقي وبام ؾقف افصالح واخلر فؾبالد وافعبود. ؾوفرجؾ افسؾػل ا

اَم اْفَعوؿُِؾ افَِّذي  ”ـام ؿول صقخ اإلشالم رمحف اهلل ؾقف:  ِّ َوإِكَّ ـْ افؼَّ ْرَ ِم اَم ُيَؼوُل: فَقَْس افَْعوؿُِؾ افَِّذي َيْعَؾُؿ اخْلَ ـَ

. ـِ ْي َّ ـِ َوَذَّ افؼَّ ْي ْرَ  (٢1/٥٤)جمؿقع افػتووى  ”َيْعَؾُؿ َخْرَ اخْلَ

دث إكتوجوت إخ فؼامن ومـ معف مـذ إصعول إخ هوين بريؽ كور وأحى أن أدح دم آخر هذه افػؼرة أح

 ، وذفؽ دم أمقر توفقي:-شؾؿف اهلل–افػتـي دم إكدوكقسقو بـؼ ـالم ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

صغؾفؿ إـز حتذيرهؿ مـ ذي افؼركغ بؾ دم إيوم إخرة اخسظقا افـؼؾ ظـ ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ  -١

. ؾؽلن ضؾبي افعؾؿ ٓ بد أن يؽقكقا مؼؾديـ فؼقل ؾضقؾي صقخـو ”مـ مع ذي افؼركغ“دم افتخدير مـ ـؾ 

 ادتؽؾؿ ؾال يسؿح هلؿ بوٓجتفود وافـظر وٓ بطؾى شبى افؽالم واحلومؾ فف ظذ ذفؽ.

تـزيؾ أحؽوم افسؾػ دم أهؾ افبدع ظذ ذي افؼركغ ومـ معف مـ ظدم افسالم ظؾقفؿ وظدم ادعومؾي  -٢

ـ مراـزهؿ ودروشفؿ وظدم حضقر جـوئزهؿ وإن ـوكقا جراكو وظدم حضقر وٓئؿ زواجفؿ وافتحذير م

 وؽرهو.



 يقجبقن افتقبي ظذ مـ يعدوكف مع ذي افؼركغ وإن ـوكقا شوـتغ وٓ يريدون افدخقل دم افػتـ. -٣

 يلخذون افتقبي ظذ بعض افدظوة دم جموفس ظومي أموم افـوس وافؽتوبي دم ذفؽ. -٤

ؾرؿقا افـوس دم ـثر مـ اددن وادـوضؼ مـ ؿبؾ، وبعد افتحذير زادوا دم افتػريؼ وافتـػر بغ  ؿد -٥

 افسؾػقغ، بؾ ؾرؿقا افسؾػقغ دم افبالد ادجوورة مع ؿؾي افسؾػقغ هـوك.

 أؿومقا دورات ودروشو رضارا دم افتحذير مـ ذي افؼركغ ومـ معف دم كػس افقؿً وادديـي. -٦

افسؾػقغ وافعقام بوفتحذير مـ ذي افؼركغ ويشؿتقن إظداء ظؾقف. وهلؿ دم ذفؽ مقاؿع يشغؾقن  -٧

 وؿروبوت واتس آب وؽرهو.

جرأوا افسػفوء ظذ ادـؽرات ؾصور بعضفؿ أئؿي اجلرح وافتعديؾ دم مقاؿعفؿ وحذر بعض افشبوب مـ  -٨

سوجد افسـي افتوبعي فذي افؼركغ ومـ أخريـ وتػضقؾ افصالة دم مسوجد افعقام افصقؾقي مـ افصالة دم م

معف وضؾى بعض افزوجوت افطالق مـ أزواجفـ ٓختالؾفؿ دم ادقؿػ واختالف افقافد مع وفده أو 

 ظؽس وؽرهو ـثر.

يؿشقن ظذ مسوفؽ احلداديي واحلجوورة دم معومؾتفؿ مع ذي افؼركغ وأصحوبف. ودو تقدم صقخـو  -٩

أرجق مـ اإلخقة اإلمسوك ظـ كؼؾ “عبديل افقصويب رمحف اهلل ؿول أحدهؿ افعالمي حمؿد بـ ظبد افقهوب اف

وؾوة افقصويب مدحو وثـوء ؾفق مل يرجع مـ أخطوئف وـالمف إخر إكام جمرد ـؾؿي افشؽر، اكتظروا مقؿػ 

 )ؿوفف حمؿد ذبقـل دم كؼ فف( ”ـبور افعؾامء.

ووصػف مـ  -حػظف اهلل–بد افرزاق افعبود مـ افشقخ ظ -وهق إخ حمؿد ظػقػ افديـ–ـام حذر أحدهؿ 

 افذيـ هلؿ مؽر ومشوـؾ دم افدظقة افسؾػقي. )دم ذيط مسجؾ بصقتف(.



 يػسدون شؿعي افدظقة وشؿعي ادشوئخ افسؾػقغ بلؾوظقؾفؿ وتكؾواهؿ افسقئي. -١1

دم اجلرح  كصى إخ فؼامن كػسف ادتؽؾؿ بوجلرح وافتعديؾ ـام ظز ظـ كػسف دم حمورضتف بلهنو -١١

وافتعديؾ. وـام مدح إخ فؼامن بعض افسػفوء افعقام افذيـ ٓ جيقدون افعربقي مقؿعفؿ افذي كؼ ـؾ 

 خالؾقوت بغ افسؾػقغ وؿومقا بوجلرح وافتعديؾ ظذ مو يريدون.

يذرون مـ مشوئخ افقؿـ مجقعفؿ ويذرون مـ ـؾ مـ مل يتخذ مقؿػو حوزمو ظذ مشوئخ افقؿـ ومـ  -١٢

 ـ يتبعقن افعؾامء افذيـ يعذرون افشقخ حمؿدا اإلموم دم ؿضقي افقثقؼي.افذي

 ـؾ هذه افتكؾوت مقثؼي بوفؽتوبي أو افتسجقؾ افصقيت أو افشفقد. كسك تػوصقؾفو اختصورا.

 خومسو: بعض احلؾقل وافتقجقفوت

ؽ مـ أشبوب اجتامع كصقص افؽتوب وافسـي دم مؼوصد افدظقة إػ اهلل معروؾي معؾقمي واإلشتؼومي ظذ ذف

 افؽؾؿي وحؾ اخلالف وتثبقً مسور اخلر.

بوفردود ؾقزداد صامتي إظداء ظذ  -أصؾحفؿ اهلل–ؾؼد حرصـو أن ٓ كجوري إخ فؼامن بوظبده وأصحوبف 

 افدظقة. ـام حرصـو ؿدر ادستطوع تقجقف مهؿ افـوس إػ افعؾؿ وافتعؾؿ وافتػؼف دم افديـ.

عف ٓ يتقؿػقن دم إحلوق افرضر بوفدظقة وافسؾػقغ. ؾؾـ كسك افدظقة دم ؾقىض مـ وفؽـ إخ فؼامن ومـ م

 أؾوظقؾ فؼامن ومـ معف.

وشعقً  -شؾؿف اهلل–دم بدايي إصعول كور افػتـي ؿد حووفً حؾ ادشؽؾي مـ جفي ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

 ي وشامع افطرؾغ.مو رأيـو مو ظفدكو مـ ؾضقؾتف مـ افشػؼي وافرمح -فألشػ–وضحقً بذفؽ وفؽـ 

 



 ؾؾذفؽ تلمؾـو شبى افػتـ افتل أثورهو إخ فؼامن وأصحوبف ؾرأيـو إمر دم مسلفتغ:

 مسلفي اددارس -ادسلفي إوػ-

ؾؼد أشسـو معوهد ومراـز ظؾؿقي ذظقي تدرس ؾقفو ـتى افسؾػ وافعؾقم افؼظقي مـ افتػسر وظؾقمف 

قي وافػؼف وأصقفف وؽرهو، ـام أن هـوك معوهد خوصي فؾـسوء واحلديٌ وظؾقمف وافعؼقدة وافؾغي افعرب

 وفتحػقظ افؼرآن افؽريؿ.

اخلرات افؽثرة مـ خترج افدظوة إػ اهلل واكتشور افدظقة  -وهلل احلؿد وادـي-ؿد أثؿرت هذه ادعوهد وادراـز 

 افسؾػقي وطفقر افعؾؿ وؽرهو.

مو، إٓ أن هذه ادعوهد وإن ـوكً مسجؾي فدى احلؽقمي، وؿد مضقـو ظذ هذا إمر أـثر مـ مخسي ظؼ ظو

فؽـفو ٓ خترج صفودة معتزة فدى احلؽقمي ممو يسبى ظدم رؽبي ظقام ادسؾؿغ دم إحلوق أبـوئفؿ دم معوهد 

 ومراـز أهؾ افسـي.

مـ خالل ذفؽ بدأكو دم تلشقس اددارس افـظومقي افرشؿقي ادعسؾي فدى احلؽقمي مـ مرحؾي افروضي 

فألضػول إػ ادرحؾي افثوكقيي وتدرس ؾقفو مقاد افعؾقم افعومي بجوكى افعؾقم افديـقي ادؽثػي وحػظ افؼرآن 

 افؽريؿ وإحوديٌ افـبقيي.

 تظفر أمهقي هذه اددارس مـ ظدة أوجف

. تدريس أبـوء ادسؾؿغ افعؼقدة افصحقحي وافػؼف دم افديـ وختؾقصفؿ مـ افؼك وافبدع وافشبفوت ١

 مقر ادحرمي.وإ



. تـػقذ ؿرار احلؽقمي مـ افزام أبـوء افشعى افدراشي ددة تسع شـقات درحؾي اإلبتدائقي وادتقشطي، وهذه ٢

 مـ متوم افسؿع وافطوظي فقيل أمركو.

. ادشورـي دم إصالح ومقاجفي مو واجفف افبؾد مـ ادشوـؾ افديـقي وإخالؿقي واإلجتامظقي وؽرهو مع ٣

 فؾ وإؾؽور ادختؾػي وافتقجفوت ادخوفػي فؾؽتوب وافسـي.اكتشور اجل

. إطفور جفقد افسؾػقغ دم اإلصالح وافقشطقي ؿدر ادستطوع، حػوطو ظذ كعؿ اهلل وحذارا مـ ظؼوبف ـام ٤

 ؿول تعوػ : ))ومو ـون ربؽ فقفؾؽ افؼرى بظؾؿ وأهؾفو مصؾحقن((

جموٓت ظديدة وحتؼقؼ إمـ افػؽري افذي هق أشوس  . ظالج مو يعوين ادجتؿع مـ افغؾق وافتطرف دم٥

 .وآشتؼرارإمـ 

 وؽرهو مـ إهداف افسومقي افـوؾعي بنذن اهلل.

بام أن إخ فؼامن وأصحوبف ؿد صقهقا ظذ صقرة افدظقة حقل هذه اددارس وكسبقا أؾوظقؾفؿ إػ بعض 

مر برؾع افؼضقي إػ جفي ذظقي فإلؾتوء دم افسعقديي ادشوئخ دم ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي ؾؼد ؿؿـو بعالج إ

ومرجعقي احلرمغ وإمي اإلشالمقي وهؿ افؾجـي افدائؿي فإلؾتوء برئوشي ادػتل افعوم شامحي افشقخ ظبد 

 افعزيز آل افشقخ حػظف اهلل وحػظ مجقع ظؾامئـو.

دؿقزات وأثور اإلجيوبقي وآكجوزات ؾؼد ؾصؾـو مو فديـو مـ افـشوضوت دم هذه اددارس دم افسمال ؾذـركو ا

وبقون اادؼررات افتل تدرس وبعض ادقاد افتل ؾقفو اصؽوٓت وضريؼـو دم ظالج تؾؽ اإلصؽوٓت وحوفي 

اددرشغ وافطالب وبعض اإلحصوئقوت فبعض مدارس إخقاكـو افتل يتقي جمؿقظفو آٓف مـ افطالب 

 افتل أثورهو إخ فؼامن ومـ معف دم بعض ادؼررات.وافطوفبوت. ـام حرصـو تػصقؾ بعض ادماخذات 

 



صػفقو واظتذروا مـ إصدار افػتقى مؽتقبو ٕن  -حػظف اهلل مجقع ظؾامئـو–ؾخرج جقاب افؾجـي افدائؿي 

جقاب افؾجـي ظؾقـو صػفقو. ـام  -حػظف اهلل–ادسلفي تتعؾؼ بدوفي إكدوكقسقو. ؾؼد ؿرأ صقخـو صوفح افػقزان 

حػظف –ظـ بعض إشئؾي ادتعؾؼي بودقضقع ؾقجفـو صقخـو افػقزان  -حػظف اهلل–ان شلفً صقخـو افػقز

صػفقو بام يثبتـو دم ادق ظذ ضريؼـو وكزداد يؼقـو وبصرة دم أمركو وهلل احلؿد. افػتووى هذه كضعفو بغ  -اهلل

  مقاضعفو.افذيـ يـزفقن إمقر دم -إن صوء اهلل–ؾفؿ  -حػظفؿ اهلل–كـو افدظوة افعؼالء اإخق

 كؼؾ إخ هوين بريؽ مـ بعض مشوئخـو إجالء دم افتحذير مـ ذي افؼركغ -ادسلفي افثوكقي-

حػظف –بتقجقفوت وكصوئح دم ذفؽ. وؿد ؾرح صقخـو افػقزان  -حػظف اهلل–ؾؼد وجفـو صقخـو افػقزان 

ٓ كبويل هبمٓء ادعسضغ وإن بلخبور دظقتـو وؿول: أكتؿ ظذ خر وامشقا ظذ ضريؼؽؿ. وأوصوكو بلن  -اهلل

حقل  -حػظف اهلل–ـوكقا يؾتؿسقن ـالم بعض ادشوئخ فقحدثقا ادشوـؾ. أيضو وجفـو صقخـو افػقزان 

وأؾوظقؾ إخ فؼامن ومـ معف. ـام ظرضً ظؾقف مجؾي مـ إمقر  -شؾؿف اهلل–حتذير ؾضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

–ؿي. وتقجقفوت شامحي صقخـو افقافد صوفح افػقزان افتل أثوروهو ظع ؾقجفـل دم ذفؽ بتقجقفوت ؿق

افذيـ  -إن صوء اهلل–ؾفؿ  -حػظفؿ اهلل–دم مجقع هذه ادشوـؾ كضعفو بغ افدظوة افعؼالء  -حػظف اهلل

يـزفقن إمقر دم مقاضعفو. وفسً أجوري إخ هوين بريؽ وإخ فؼامن بو ظبده ومـ معف دم كؼ إمقر 

 ذ افدظقة بام ٓ حتؿد ظؼوبوه.فقسً دم مقاؿعفو ؾتعقد ظ

ؾؾعؾف مـ ادـوشى دم هذا ادؼوم ذـر حديٌ ظظقؿ فق تلمؾف افـوس فؽون مـ أكػع افعالج فؽثر مـ اخلالؾوت 

ؿول : ــً أؿرئ  -ريض اهلل ظـفام–دم افعومل اإلشالمل. ؾؼد روى افبخوري دم صحقحف ظـ ابـ ظبوس 

ظقف ؾبقـام أكو دم مـزفف بؿـك وهق ظـد ظؿر بـ اخلطوب دم آخر رجوٓ مـ ادفوجريـ مـفؿ ظبد افرمحـ بـ 

حجي حجفو إذ رجع إيل ظبد افرمحـ ؾؼول فق رأيً رجال أتك أمر ادممـغ افققم ؾؼول يو أمر ادممـغ هؾ 

فؽ دم ؾالن ؟ يؼقل فق ؿد موت ظؿر فؼد بويعً ؾالكو ؾقاهلل مو ـوكً بقعي أيب بؽر إٓ ؾؾتي ؾتؿً ؾغضى 



ؿ ؿول إين إن صوء اهلل فؼوئؿ افعشقي دم افـوس ؾؿحذرهؿ همٓء افذيـ يريدون أن يغصبقهؿ أمقرهؿ. ظؿر ث

ؿول ظبد افرمحـ ؾؼؾً يو أمر ادممـغ ٓ تػعؾ ؾنن ادقشؿ جيؿع رظوع افـوس وؽقؽوءهؿ ؾنهنؿ هؿ افذيـ 

ظـؽ ـؾ مطر وأن ٓ  يغؾبقن ظذ ؿربؽ حغ تؼقم دم افـوس وأكو أخشك أن تؼقم ؾتؼقل مؼوفي يطرهو

يعقهو وأن ٓ يضعقهو ظذ مقاضعفو ؾلمفؾ حتك تؼدم ادديـي ؾنهنو دار اهلجرة وافسـي ؾتخؾص بلهؾ افػؼف 

 –وأذاف افـوس ؾتؼقل مو ؿؾً متؿؽـو ؾقعل أهؾ افعؾؿ مؼوفتؽ ويضعقهنو ظذ مقاضعفو. ؾؼول ظؿر واهلل 

 يـي. إهـٕؿقمـ بذفؽ أول مؼوم أؿقمف بودد –صوء اهلل  إن

وممو يرس افدظقة افسؾػقي دم إكدوكقسقو ويؾ ادشوـؾ افتل أثورهو إخ فؼامن ومـ معف أين ـتبً إػ صقخـو 

بعض أخبور دظقتـو ومعوهدكو ومدارشـو وذـرت فف حوجتـو دقاصؾي دراشي افطالب  -حػظف اهلل–افػقزان 

ات مع بعض أظضوء هقئي ـبور افعؾامء بجومعوت ادؿؾؽي افسعقديي وحوجتـو فتـسقؼ افدروس وادحورض

وافؾجـي افدائؿي فإلؾتوء وـبور افعؾامء ادعروؾغ ظر اهلوتػ أو افبٌ ادبوذ مع برامٍ إذاظتـو اإلكدوكقسقي 

صػوظي وتزـقي يل تسفؾـل ظذ  -رظوه اهلل وبورك ؾقف–وؽقرهو مـ متطؾبوت افدظقة ؾؽتى صقخـو افػقزان 

 ي وافتعوون مع بعض اجلفوت افرشؿقي بودؿؾؽي افسعقديي وؽرهو.اديض دم أظامفـو افدظقي

 :-حػظف اهلل-كص تزـقي صقخـو افػقزان 

احلؿد هلل وبعد: ؾام ذـره افشقخ ذو افؼركغ مـ أظامفف افدظقيي فتصحقح افعؼقدة وافعبودة وإرصود افـوس “

 دم ظؿؾف افطقى، واهلل تعوػ يؼقل: صحقح وثوبً مـ أظامفف ؾفق بحوجي إػ ادسوظدة بام يعقـف ظذ اديض

 )وتعووكقا ظذ افز وافتؼقى(

 ـتبف:

 صوفح بـ ؾقزان افػقزان



 

 ظضق هقئي ـبور افعؾامء دم ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي

 افتقؿقع واخلتؿ

 ”ه ٢٣/٤/١٤٣٦دم 

قضقع وافتؼك ـذفؽ اهتؿ بؿقضقظـو افشقخ افعالمي ادحدث ويص اهلل بـ حمؿد ظبوس حػظف اهلل وخز اد

وشؿع مـف وجفي كظره دم مقضقع اددارس وحتذيره مـ ذي افؼركغ.  -شؾؿف اهلل–بػضقؾي صقخـو ادتؽؾؿ 

 ؾؼد ـتى افشقخ ويص اهلل جزاه اهلل خرا مو يع:

 احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ خر خؾؼف حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ،“

 وبعد،

افدظوة افؽبور دم إكدوكقسقو وهق إخ افػوضؾ ذو افؼركغ بـ حمؿد شـقد، إكدوكقز  ؾؼد اجتؿعً مع أحد

اجلـسقي وافذي هق مـ تالمذة افعالمي افشقخ مؼبؾ مـ هودى افقادظل رمحف اهلل، وـذفؽ أظظؿ تعريػ فف 

 ،-أضول اهلل بؼوءه بوفصحي وافعوؾقي-أكف مـ أخص تالمقذ افعالمي صوفح افػقزان 

 أن إخ ذا افؼركغ شؾػل افعؼقدة وادـفٍ متؿسؽ هبام دم ضقء ؾفؿ افسؾػ، رزيـ افػؽر دم وؿد طفر يل

 افدظقة.

ومـ أظامفف أكف ادؼف وافؼوئؿ ظذ ظدة مدارس ومعوهد وحتػقظ افؼرآن فؾبـغ وافبـوت وفف معووكقن دم 

في، وفؽـ فقس ؾقفو ؾقام أظامفف. وذـر يل أهنؿ يدرشقن دم مدارشفؿ ومعوهدهؿ بعض مقاد مدارس افدو

 خيوفػ ديــو احلـقػ. وفدظقاهؿ افسؾػقي ؿبقل ظـد ظومي اإلكدوكقسقغ حتك ظـد بعض ادسموفغ دم افدوفي.



كدظق اهلل فف وٕظقاكف افتقؾقؼ وافـجوح وافسداد ؾقام يلتقن ويذرون وفقؼبؾقا مـ افـوصحغ إذا حصؾ هلؿ 

 حلؼ، واهلل يعقـفؿ،،،اخلطل، وٓ يبوفقا بشغى افشوؽبغ بغر ا

 بفتوـ

 ويص اهلل بـ حمؿد ظبوس

 افتقؿقع

٧/٥/١٤٣٦ 

 اددرس بودسجد احلرام وجومعي أم افؼرى

 وأخرا،

 

ؿد تعؾؿـو مـ ؾؼف افؾجـي افدائؿي مـ ظدم اجلقاب مؽتقبو ٕن ادسلفي تتعؾؼ بدوفي إكدوكقسقو وإن صوء اهلل دم 

إػ افؾجـي افدائؿي بوفتعوون مع جفي رشؿقي مـ حؽقمتـو  -رإن فزم إم-ادستؼبؾ شـعرض افؼضويو 

اإلكدوكقسقي فؽل ٓ تتحرج افؾجـي مـ اإلجوبي بودؽتقب بنذن اهلل. وكرجق أن كؽقن ؿد أؾرؽـو جفدكو دم حؾ 

 ادشؽؾي.

ا اشتػدكو مـ هذا أيضو درشو ظظقام دم حتري اجلقاب وظدم افتدخؾ دم ـؾ ؾضقي افـوس وافػتقى ؾقفو. وهذ

 بخالف بعض ادتعودغ افذيـ يبقن افتدخؾ دم ـؾ ؿضقي افـوس حتك دم مسوئؾ افدوفي وافػتـ وافدموء.

أمقرا مفؿي مـ أشبوب وؿقع  -أدام اهلل فف افصحي وافعوؾقي-ـام اشتػدكو مـ صقخـو افعالمي صوفح افػقزان 

 افػتـ وآؾساق دم افعومل اإلشالمل، مـفو:



 عودغ بحقٌ يتؽؾؿقن دم ادشؽؾي وهؿ ٓ يعرؾقن أشبوهبو وٓ ضرق حؾفو.. تصدر افصغور وادت١

 . ظدم افتلصقؾ افعؾؿل دم ـثر مـ ادسوئؾ اخلالؾقي.٢

بعض ادشوئخ هلؿ إهؾقي فؾػتقى دم مسوئؾ  -حػظف اهلل–. ظدم ضبط افػتقى. ؾرأى صقخـو افػقزان ٣

ادشوئخ هلؿ صالحقوت فإلؾتوء دم اخلصقموت  افصالة وافزـوة وكحقهو ٕؾراد افـوس وفؽـ فقس ـؾ

وافـزاظوت دم افسعقديي، ؾؽقػ يػتل دم ؽر بؾده؟ إدهك مـ ذفؽ أن يػتل بعضفؿ دم ادسوئؾ افتل مـ 

 صالحقوت وٓة إمقر ـوجلفود وكحقه.

ؿعً مو رواه أبق داود ظـ ظقف بـ موفؽ إصجعل، ؿول: ش -حػظف اهلل–ؾؼد ؿرأت ظذ صقخـو افػقزان 

 رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: )ٓ يؼص إٓ أمر، أو ملمقر، أو خمتول(.

ؿول  ”مـ حتؼقؼ صعقى إركموط ظذ شــ أيب داود مو كصف،  -رمحف اهلل-وؿرأت ظؾقف أيضو ـالم افطقبل 

همٓء: فألمر فقس بـفل، بؾ هق كػل، وإخبوٌر أن هذا افػعؾ فقس بصودر إٓ ِمـ  ”ٓ يؼص“افطقبل: ؿقفف: 

وهق اإِلموم، وادلمقر: وهق ادلذون فف دم ذفؽ مـ اإلموم، وادختول: ادػتخر ادتؽز افطوفى فؾريوشي، ودم 

روايي: أو مرائل، ؿول ادـووي: شامه مرائقو، ٕكف ضوفى فؾريوشي متؽؾػ مو مل يؽؾػف افشورع حقٌ مل يممر 

 ”وً كصبف فؾؼص، أو ؽر ٓئؼ، ؾال.بذفؽ، ٕن اإلموم كصى فؾؿصوفح، ؾؿـ رآه ٓئؼ

ؾلؿره صقخـو افػقزان ورأى أكف أضبط ٕمقر افـوس حتك ٓ يبدع بعضفؿ بعضو ـام حصؾ دم ـثر مـ 

 افبؾدان.

وهذا إدب افذي جرى دم افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ. ؿول ظامر بـ يورس ريض اهلل ظـفام فعؿر بـ اخلطوب 

يو أمر ادممـغ إن صئً دو جعؾ اهلل ظع مـ حؼؽ ٓ أحدث بف أحدا. رواه ريض اهلل ظـف دم مسلفي افتقؿؿ : 

 مسؾؿ.



ـام كبف صقخـو افػقزان ـذفؽ خطل بعض افـوس دم معـك ـؾؿي ـبور افعؾامء وؽؾط حك بعض افـوس دم 

 محؾ ـبور افعؾامء ظذ رجؾ أو رجؾغ مـ أهؾ افعؾؿ. واهلل ادقؾؼ.

بذـر كصقحي ؽوفقي جؾقؾي مـ صقخـو افعالمي صوفح بـ ؾقزان افػقزان حػظف وأيضو جيدر دم هذه ادـوشبي 

 هـ مو يع: ٨/٣/١٤٣٥اهلل فؾدظوة إػ اهلل. ـون كص افؽتوبي ممرخي دم توريخ 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ“

 مـ صوفح بـ ؾقزان إػ حرضة إخ ادؽرم افشقخ ذو افؼركغ بـ حمؿد افسـقد

 هلل وبرـوتفافسالم ظؾقؽؿ ورمحي ا

 وبعد: إفقؽؿ هذه افؽؾؿي،

 احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ. أمو بعد:

أُّيو اإلخقة افدظوة إػ اهلل دم ـؾ مؽون تعؾؿقن حػظؽؿ اهلل أن افدظقات افققم ـثرة ومتـقظي، ـؾ يدظق إػ 

 إػ افؽػر، ؿول اهلل تعوػ: ]أوفئؽ يدظقن إػ افـور واهلل يدظق إػ اجلـي[.مذهبف وؾؽرتف حتك افؽػور يدظقن 

 وادبتدظي يدظقن إػ افبدع، وخر افدظوة وأصدؿفؿ هؿ افذيـ يدظقن إػ اهلل. ؿول اهلل تعوػ:

 ]ومـ أحسـ ؿقٓ ممـ دظو إػ اهلل وظؿؾ صوحلو وؿول إكـل مـ ادسؾؿغ[.

أحسـ افـوس ؿقٓ ٕهنؿ هؿ افصودؿقن دم دظقاهؿ، افصودؿقن دم ؿقهلؿ حقٌ ٓ ؾوفذيـ يدظقن إػ اهلل هؿ 

يدظقن إػ مذهى أو كحؾي أو ظصبقي أو ضوئػقي وإكام يريدون أن خيرجقا افـوس مـ افظؾامت إػ افـقر دم 

اظتؼودهؿ وأظامهلؿ. وفذفؽ يرص أظداؤهؿ مـ دظوة افضالل ظذ تػريؼ ـؾؿتفؿ وإفؼوء افعداوة بقـفؿ 

إػ كقر افسـي واإلتبوع. ومـ افسر  وآبتداعمتيض دظقاهؿ دم ضريؼفو دم حترير افـوس مـ رق افؼك  حتك ٓ



ظذ مـفٍ افسؾػ إػ افسر ظذ مـفٍ اخلؾػ ادعوـس حتك تتؿ هلؿ شقطراهؿ ظذ ظؼقل افـوس. ؾوفقاجى 

 قا خالؾواهؿ ـام ؿول اهلل تعوػ:ظذ افدظوة إػ اهلل أن يذروا مـ ـقد أظدائفؿ ويقحدوا صػقؾفؿ ويصؾح

 ]ؾوتؼقا اهلل وأصؾحقا ذات بقـؽؿ[.

 ؾؽقػ تريدون إصالح افـوس وأكتؿ ٓ تصؾحقن ذات بقـؽؿ، واهلل تعوػ يؼقل فؽؿ:

 ]وتعووكقا ظذ افز وافتؼقى وٓ تعووكقا ظذ اإلثؿ وافعدوان[.

دظقتؽؿ متؿشقي ظذ افؽتوب وافسـي ؾال تسؿحقا ٕظدائؽؿ بوفتدخؾ بقـؽؿ وإذهوب ريؽؿ، وفتؽـ 

 وآكؼسوموتومـفٍ افسؾػ ]ؾؾـ يصؾح آخر هذه إمي إٓ مو أصؾح أوهلو[ ؾوحذروا مـ احلزبقوت 

ووحدوا صػؽؿ ومـفجؽؿ واكؼوا افعؼقدة افصحقحي افتل وحدت بغ ادسؾؿغ دم ظفد رشقل اهلل صذ 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ ـام ؿول تعوػ:

 ظداء ؾلفػ بغ ؿؾقبؽؿ ؾلصبحتؿ بـعؿتف إخقاكو[.]واذـروا إذ ــتؿ أ

 بورك اهلل دم ظؾؿؽؿ وظؿؾؽؿ.

 وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف.

 أخقـؿ صوفح بـ ؾقزان افػقزان

 . إهـ”افتقؿقع

 



وأشلل اهلل افؽريؿ رب افعرش افعظقؿ أن يصؾح إحقال وأن يرد مـ أخطل إػ احلؼ ردا مجقال وأن يدؾع 

تـ مو طفر مـفو ومو بطـ. ـام كسلفف افصز وحتؿؾ إذى واجتـوب افػتـ وافصػح وافعػق وأن ظـو ذ افػ

 يقؾؼـو ببقون احلؼ ورد افبوضؾ بوحلؽؿي وافطرق افؼظقي.

 

وكسلل اهلل افؽريؿ افرمحـ أن جيؿعـو وإخقاكـو ادختؾػغ دم دار ـرامتف إخقاكو ظذ رسر متؼوبؾغ وأن جيعؾـو 

 ـو وأن جيعؾـو مػوتقح فؾخر ومغوفقؼ فؾؼ.مبورـغ أيـام ـ

 وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ،،،

 ـتبف

 ذو افؼركغ بـ حمؿد شـقد


