
 بؼم هللا الطحمً الطحُم

 

له الحمس هلل ضب العاملحن  :وهى ؤكسق اللاثلحن اللاثل في محىم ججًز

يَن ًَآُِمُروَن ِب  ِ ِّنَي ِبغَْْيِ َحّقٍ َوًَْلُتلُوَن إَّلَّ ِ َوًَْلُتلُوَن إمنَِّبي يَن يَْكُفُروَن ِبآََٓيِت إَّللَّ ِ نَّ إَّلَّ
ّ
ِ  إ مِْلْط ِ ِمَن إمنَِّ

ُُهْ  ْ هَْيِ َوإْلِٓخَرِة َوَمِ مَهُْم ِمْن ََنِِصِينَ فَبَّّشِ يَن َحِبَطْت أَْْعَِمُهُْم ِِف إدلُّ ِ  .ِبَعَذإٍب أَِممٍي. أُومَئَِم إَّلَّ

 ": واللالة والؼالم على الطحمت املهساة، اللاثل  
 
ً   ػُس الـهساء حمعة املٌلب  عبس   ب

 .كام بلى بمام حاثط فإمطه وجهاه فلخله وضحل  

 

 بدىة الخىحُس في مـاضق املؼطب ومؼاضبها: ؤما بعس:

ان، ملُئا باآلالم، ممعوحا باألحعان، بلُىم الُىم حسًثا ؤكسم  مً محب لىم وهصًط عٍط

ت ومحعهت في آن واحس، عً  ؤهخف بلُىم هصه اليلمت، ليي ؤعطن ؤمامىم كىضة مذٍع

ت التى حلذ على ؤمخىا  الحبِب. ىمالىاوهعىا الطاهً في ك   بهجى و . تالؼالُوحالخىا املإػاٍو

لحوطاجىم على مؼامعىم وعي علماثىا الىطام، ؤو ؤعلً  ؤهازي مً ؤنألهاب ول الهُبت، 

رو ؤزملخل ؤمطاثىا العِام، ؤو   .عً ادخٌاف كواجىا وزعاجىاؿِئا  ن للخاٍض

ا لُذ    كسض هللا ؤنولىً  .ًسي الىفاض ؤو املطجسًًعلى ؤشلً وان ؿعطي، ٍو
 
 ل  ب  مً ك   احىه

 فللس الجهاز والفالح، الخىحُس و هحؼبه مً ؤهل الخحر واللالح، و  هىامً 
 
 كفىةخل ك

ؤفول كازة املُازًً، واللواة والعلماء  ل  ل  ، واعخ  العلماء الطباهُحن في اللىماٌ

املُامحن، على ؤًسي ؤمطاء حطهت الـباب، والفاحعت العِمى ؤن الصي جىلى هبر هصه 

 ى العبحر.بؤاملذخاض خلاالث هى ؤمحر حطهت الـباب الاػخُاالث والاع



 :ؤهمها عسًسة مًفحسًثي بلُىم الُىم ًسوض حٌى هلاي 

لُلت ب ػماها املجاهسون التى  -بطاوة-مسًىت  الحاززت فيلُلت ؤوال: بزالء ؿهازحى على 

 .الؼسض

 لُلت الؼسض وجىابعها زاهُا: الخحسر بادخلاض عً ملسماث

 : ملاضحت ومىاصحتوزالثا

 

 املىحبت الخساعُاثالخلفُاث و بعى  شهط حسًثي الُىم، ال بس مً وكبل ؤن ؤجٌطق بلى 

 لهصه اليلمت، فإكٌى وباهلل الخىفُم:

 كاٌ حعالى: لـهازجىا ؤحم مً ؿهازتهما وما اعخسًىا بها بشا ملً الِلمحن ؤوال:

وما جالها  كخل العلماءلُلت عً  حطهت الـباب، بن ؿهازة املخحسر الطػمي لبي وهللا 

ح، وجولُل بعالمي، وافتراء على ؿهساثىا مً العلماء ولا لمً ؤهىاٌ،  مطاء... ىصب كٍط

ط: ؤبى  حُث ازعى ، بل وان مً كبل الحطهت لم ًىً عمسا ؤن اللخلملعب عبس العٍع

  ... وؤهافاوؤػطهم الت اعخلالهماملطاز مً عملُت جلً اللُ
 
بعس  خال هصا املخحسر ؤجهم ك

، وحىبا ؤن هىصبه مىا ٌؼخلعم الادخالق وهصا ...اعً ؤهفؼهم وزافعا عً لاػط  امخىعاؤن 

 ار التى عـىاها ودوىاؿهازجىا عً لاحس كسق ، وهلسمحلُلت هصبه وهىضح للىاغ

  ػماضها في جلً اللُلت الحالىت.

الافتراءاث بعى اللُازة العلُا للحطهت، هثر هصه و هصه لاواشًب  هِموللس ػبله في 

ً  كخل العلماء بعسؼم بعوهم باهلل العُِم في لاًام الاولى حتى ؤك خل ؤحس في ل: ؤهه لم 

ىاضهم، وهلوىا ؤًماجهم الياشبت ما اجطح زحلهم وبانعملُت جلً اللُلت... وػطعان  ، ع 



فسعاهم والي  ،بعس ؤن ؤلح عليهم ؤهالى اللخلى ؤن ًبِىىا لهم مأٌ الـُىخ املفلىزًًو 

لعي والـُر معلم بطهان الـُر ؤبا وؤدبرهم ؤن والًت ؿبُلى الؼلفى كس كخال،  بىط الٍع

... فاهِطوا ًا ضعاهم هللا بلى زحل اللىم حساز عً وفاة ؤظواحهًال ؤن ًبسؤن وعليهً

 على الىصب والافتراءاث. وزؤبهم

ِ َوُأومَئَِم ُُهُ إمََْكِذبُونَ كاٌ حعالى:  يَن ََل ًُْؤِمنُوَن ِبآََٓيِت إَّللَّ ِ ََّمِ ًَْفََتِي إمْكَِذَب إَّلَّ ه
ّ
 إ

طة ضضخي هللا عىه كاٌ كاٌ  هللا حل بن : "ضػٌى هللا كلى هللا علُه وػلموعً ؤبي هٍط

كذ ضحاله لاضن وعىله مثجي جحذ العطؾ وهى شهطه ؤشن لي ؤن ؤحسر عً زًً كس فط  

 الحاهم ضواه. "لُه ما علم شلً مً حلف بي واشباًلٌى ػبحاهً ما ؤعِمً ضبىا فحرز ع

 .لٌبراوي بةػىاز صحُحاو 

وزاهُا: هلسم بلُىم الُىم بدىاهىا في هللا بعى اللىض مً ؤحسار جلً اللُلت 

ذُت... ال لفطح ػفاوالخا السماء، وكخلت العلماء، ومحترفي الافتراء، فحؼب، لىً  يٍض

فخبُحن ػبُل املجطمحن واحب زًجي، وهى  بُل املجطمحن مً ػبُل املامىحن.لدؼدبحن ػ

هصا املىىط مً ػالًحن  وداكت بشا كسض  مط باملعطوف والىيي عً املىىط.مً باب لا 

م  الىحُس لىُل . بل بوى ؤضي ؤن ولمخىا هصه هي الحىض بعس اليىض  وؤمطاءالجىض، 
َّ
ل الؼ 

 ٌ الؼلٌان الِالم فُإمطوهه باملعطوف، الصًً ًلىمىن ؤمام  ،ؤفول الـهساء مىاظ

نهىهه عً املىىط، زم ٌؼوب م الطحُم ؤن  عليهم ٍو لخلهم... وبوى ؤضحىا مً هللا الىٍط ٍو

... ؤفول مىاٌظ الـهساء ،الصًً كخلتهم حطهت الـباب للسعهم بالحمبدىاوي و  جىًبلؼ

 ؤضحم الطاحمحن وؤهطم لاهطمحن. بهه

، اللازة واللواةوالسعاة، وؤػطاها مً فيلمخىا هصه ؿهازة حم بإن كخالها مً العلماء 

هما  الخىحُس والجهاز، في اللىماٌ، ومً ؤفول فطػان ؤولُاء هللاحرة واهىا وهللا مً د  

واهىا وال ظالىا وبلى آلان ؤهل فؼم  ،همهي ؿهازة حم ؤن ؤًازي الؼسض التي ػسضث ب



، للخلهم العلماء، م، وبحطام وبعس عً هللا حعالىوؿا  ء  ىوفجىض وػسض ومىط، وػ  

... بلى وحعٌُلهم  ؿطع هللا، واػدباحتهم ػفً السماء املعلىمت، وجهب لامىاٌ املحطمت

 .ػحر شلً مما ػىصهطه بن ؿاء هللا

ً  ؤؤو  ؤزقَّ  ،عبرهؤؤن  دلسيللصي ًسوض في وبهجى ال ؤضي حعبحرا  ً   وؤ ، وؤحمل  حؼ عً  ،ؤٍظ

 كاٌ: لى هللا علُه وػلم حُث دٌبت الىبي ك

عملىن  ،فُلُىم عماٌ مً بعسي ؛ ًلىلىن ما ٌعلمىن  ،ً ؤن ؤزعى فإحُبؿؤال بوي ؤو  َو

اعت ؤولئً ًاعت ،بما ٌعطفىن  ؛ زم ًلُىم عماٌ مً بعسهم ،فخلبثىن هصلً زهطا ،ًو

عملىن ما ال ٌعطفىن  ،ٌعلمىن ًلىلىن ما ال  فمً هاصحهم وواظضهم وؿس على  ،َو

 ،وظاًلىهم بإعمالىم ،دالٌىهم بإحؼازهم ،؛ فاولئً كس هليىا وؤهليىاؤعوازهم

ضواه الٌبراوي في لاوػٍ  .وعلى املسخيء بإهه مسخيء ،هه محؼًواؿهسوا على املحؼً بإ

 .الصحُحت والبيهلي في العهس الىبحر وصححه لالباوي في الؼلؼلت

 :العلماء اػدـهازمىحع ؿهازحي عً لُلت وهاهم ًا بدىحي: 

 01املىافم مؼطب ًىم لاضبعاء  ،0545 مً هصا العام ؿعبانمً  01لُلت الخمِؽ ففي 

اػخالذ حطهت ، ؿبُلى الؼفلى، اللىماٌوالًت  بطاوي وفي مسًىت ، 3104 ًىهُى

اهُم ؤفؼان ؤو ؤبي املعطوف بةبط ، ببطاهُم حاجي حامع مُعاز املجاهس الـُر :الـباب

لعي.   .في عساز الـهساء جلبله هللا بىط الٍع
 
 ى  عبس الحمُس حاشخي ع  الـُر  ذمس  ع  وؤ

 
 ىه  ل

 .في عساز الـهساء املعطوف بمعلم بطهان، جلبله هللا

  ذ كطابت لاضبعحنواعخلل
 
 ال مً املطجسًً واملجطمحن، ولىً مً العلماء الطباهُحن، والخ
َّ
 م  ل

 مً 
 
البالز وكلىب حسوز . الصًً عطفتهم مُازًً املعاضن، وفخح هللا بهم املجاهسًً ة  طَّ ػ

 العباز
 
ص  ً لَّ ؤن   . فل 
 
ىا ؤعع هللا فُه إلاػالم بال وهاالء اللخلى ولاػطي ضوازه ه ط مًى



والجامعاث، وعليهم كامذ  إػؼذ املعاهسجطحذ املعؼىطاث، وبهم وكىازه... فعنهم جذ

لي كطابت زالزحن ؤػىاق الجهاز في الل ، وعلى . وما ظالىا على السضب ماهحنػىتطن الافٍط

م   مً حطهت الـبابحتى ادخٌفتهم لاًازي الِاملت ، ما ػحروا وال حؼحروا، ًٍػاثط الٌٍط

وؤًاما مهسث لُالي ػبلتها، ووان لهصه اللُلت  .مً ؤمحرها طة  مباؿ   بلُازة   في لُلت الؼسض 

وجذٌٌُا، وؤػهطث عُىجها الػدباحت بضازكت السماء، ؤموذ الحطهت فيها جسبحرا لها، 

فاٌ واليؼاء.واعخلاٌ لاب اء، وجطوَع لًا  ٍط

ام، اللُازة العامت لسي حطهت الـباب في ؿهط ضحب هصا العابخساء مً ًىم ؤن ؤكسضث 

هازًت ًىم الؼابع مً ؿهط الج بعى املىخسًاثووـطجه في بُاها ػمخه "هصا بالغ للىاغ" 

لعي ومعلم على الـُذ وضكت الحىمالبُان وان بمثابت وهصا  .ؿعبان حن ؤبي بىط الٍع

. حُث ازعى البُان ؤوال ؤن العلماء الطباهُحن الصًً ضحمت واػعت ضحمهما هللا بطهان،

، والصًً ؤػطوا واهىا ؤبىاق ػىء على ؤمت محمس كلى هللا علُه فُما بعس ؤعسمىا

ومطجىبي حطاثم في حم ؤمت محمس كلى هللا وػلم، ودىجط ًعً بُس ؤعساء هصه لامت، 

م كف لامت والخطوج على حماعتها وظعم البُان هصبا  ،علُه وػلم، وػاعحن لخفٍط

وؤن كلىبهم واهذ مٍطوت جذتزن حلسا وحؼسا وبؼوا لحملت هصا السًً... بلى  وظوضا،

 .الصي ال ًلسكه ؤحس زعً عً ازىانآدط جطهاث هصا البُان، 

هصلً وال هعوي  ابهمهحؼ  -لبُان ؤهه افتري على الـُذحن الـهُسًً وؤػطب ما وان في ا

 ف املعلىم. السم حُث ازعذ الحطهت ؤجهم ػفيىا -على هللا ؤحسا
 
 زماء ؤي   !طي ُا ج

ح، وافتراء جاهلل لِؽ؟ و ؤضواح ؤظهلىا ػفيىا، وؤي   ال ًلىله بال  ،كبُح هصا بال هصب كٍط

 ط.ٌ  ب   ؤفان   مفتر  هصاب ؤؿط، و 

ٍك أَثمٍِي. حعالى:كاٌ  َِّ  َوًٌْل ِمُكِّ أَف



، ًجب على ؤصحابها ؤن باًلت، وتهم فاضػت ي زعاو  ؤما الاتهاماث لادطي، فلِؼذ بال 

إجىا باهبطاهُنًلسمىا للجمُع  ِ ُُهُ إمََْكِذبُونَ  ،ـهسائها، ٍو هََدإِء فَآُومَئَِم ِعْنَد إَّللَّ ْذ مَْم ًَآِتُوإ ِبمشُّ
ّ
 .فَِ

البُان مً كُازة الحطهت، جىاًإث ولمت املخابعحن لؤلحسار لادحرة،  هصا كسضوبعس ؤن 

ليل املعاضهحن لئلهحطافاث الـطعُت لسي لامحر وظمطجه،  ،ؤهه بمثابت وضكت إلاعسام

اللُازة عاظمت بةضاكت السماء، وبظهاق لاضواح، وؤجها مؼخعسة  ؤن واحخمعذ اليلمت على

 ،وؤبىائها وحىىزها وحاهىتها الـعبُت وزعاتهاحطب ؿعىاء على كازتها وعلمائها خىن ل

ؤحس واثىا مً وان، بل ؤججذ اػُخاٌ ؤي  لً جخحاشخى عًوؤجها لً جبلي  ولً جصض،  و 

للخل كازة املجاهسًً  هُجتهم، لتالحطهت هاض العساوة والبؼواء في كلىب الـباب اللؼاض

  وعلمائهم، وهي
 
 ج
 
 ب  ل

 
 عباءة الىلُحت لهم،جطجسي هصبا وظوضا غ الـفلت عليهم، و ى  ب  ؽ ل

 : مخىعسة باللخل فلالذ

مع حؼم الفتن كبل واللبر وامللابطة، والحلم ولاهاة،  "وهىصخي املجاهسًً باإلدالق

 "ا في الىفىغجفاكمها وؤن ال هذاف في هللا لىمت الثم، وؤن ال وؼتر باألػماء وعُِم وكعه

ن اػخُاٌبدالق ًللسون، وهم الصًً  ؤي  فُا لُذ ؿعطي!  و  العلماء الطباهُحن، ال  ًىى 

كبر وحلم ًىكىن؟ وهم الصًً لم  .  وؤي  ألحل ًاعت عمُاء لؤلمحرألحل هللا، لىً 

  
نهاهم عً املىىط حتى ؤضزوه كخُال؟ وعً ؤي  ًلبروا لئلػخماع ملً ًإمطهم باملعطوف ٍو

ا عىسما زعىا بلى الخحاهم بلى ؿطع بل وػوبى  وهم الصًً ؤعطهىا فخىت ًٌىٌىىن؟

 ً ًٌالب بخٌبُله والخحاهم بلُه.فخىت ؤهبر مً تهمِف ؿطع هللا، ومحاضبت م هللا؟ فإي  

 هصا البُان وان 
 
ما ًسوض في دلس كازة حطهت الـباب، مً جفؼُم وجىفحر وجبسٌع  دالكت

ً بلىة الحسًس وال ىاض واػدباحت للسماء ولامىاٌ، وإلاعخلاالث الـعىاء، وهفي املهاحٍط

 اػخ  بل   بلى هُيُا اليافطة اللاثلت.
 
ط مؼبم ليل ما كس عسخى ؤن ه ،هصا البُان مس  ذ خبًر



لجهاز والعباز في اهحطافتها الخٌحرة على ا ً ٌعاضههام إلػياث هصه الحطهت جلىم به

 وهللا املؼخعان وعلُه الخىالن والبالز.

لعي ومعلم بط  هان، وبوى ال ؤوسخى جلً اللُلت التى كطؤث البُان على الـُذحن ؤبي بىط الٍع

لعى: م الىهُلؼبىا هللا ووعح ، وكاال حعجبا واػخؼطباحُث   !ػخلخل. وكس كُل للـُر الٍع

لعي ضحمه .آلان لُخعجلىاكاٌ، و  ضحمه هللا! م هعازجهخبؼف هللا:  وكس ؤدبرها الـُر الٍع

نهاهؤن ًإمط  ُلخله بعس ؤهه ضآي في املىام ؤن بماما حاثطا ػ . وؤهه بعس ؤن ؤمط ؤبا العبحر ه ٍو

فلم ًعزز بال  ، وهاصحه ػطا وعلىاوجهاه عً إلاهحطافاث والوالالث فلم ًإجمط ولم ًيخه

لعيمىه ما علم، علم و وموذ لاعىام جلى لاعىام،  اػخىباضا وهفىضا.  ًىمئص كاٌ له الٍع

ؤبسا! ؤكخلً  لً جي، فلاٌ له ؤبى العبحر:: وهللا بوي ؤضي ؤهً ػخلخلًسةبعس مـاحطة ؿس

لعي وهصب ؤب. وؤها لؼذ بماما حاثطا ل ضؤًاهالعبحر، ف ى ولىً كسق الٍع ، للس جحلم جإٍو

ؤحؼً هللا بلُه بش وفله اللخاٌ في ػبُله ؤًام الجهاز الؼىفُُتي في ؤفؼاوؼخان،  لسلو 

يي، زم مطة ؤدطي في ؤفؼاوؼخان زم اللخاٌ   في جىضابىضا ؤًام الؼعو لامٍط
 
له  هللا مخ  د

 .جاثطالىحطف املمحر هصا لا ؤفول الـهازة بُس 

حطهت الـباب بلى حىاله جلٌى ضػالت هلُت ؤضػلتها فللس ؤضاوي الـُر معلم بطهان ؤما 

إضػل بليهم ضػالت مىخىبت فيها كىله حل ففاػخعس.  م  ف  له: ػىلٌع ضؤػً ؤحها املىا

َ َربَّ إمْ : وعلى ّّنِ أََخُِف إَّللَّ
ّ
مَْيَم ِلَْكتََُلَ إ

ّ
ََلَّ ًََدَك ِمتَْلتُلَِِن َمِ أَََن ِبَبِِس ٍ ًَِدَي إ ّ

ّّنِ مَِِئْ بََطْطَت إ
ّ
َعِمَِمنَي. إ

ِِمِمنيَ  ِر َوَذِِلَ َجَزإُء إمظَّ ِِب إمنَِّ ثِْمَم فَتَُكوَن ِمْن أَْْصَ
ّ
ثِْمي َوإ

ّ
 .أُِرًُد أَْن تَُبوَء ِب

ذ  وللس كاٌ ؤحس اللُازة العامت ألحس لامطاء اللسامى مً املجاهسًً: ًا فالن هل اؿتًر

ب. هفىً؟ فلاٌ لم؟ كاٌ: ألها ػىلخلىم  وال ٍض

ًىمي،  بـيلالتهسًساث، والتهم السخُفت الباًلت،  اجهالذ عليا العبس الفلحر، فللس ؤم

، وال وللس هسزووي بلٌع الطؤغ مطاضا وجىطاضا ً بعى مً ؤعطفهم ومً ال ؤعطفهم.م



ؼخبُحىن ، ومالي ظالىا وبلى الُىم ٌؼخحلىن زمي زم ول مً ًذالف مىىطاتهم بل َو

ت ضػٌى هللا كلى ػىبلى هللا و ومذالفاتهم الـطعُت، ؤو ًسعىهم بلى الخحاهم بلى ؿطع 

. وحؼبىا هللا ووعم الىهُل، بهه وعم املىلى ووعم الىلحر... وال حٌى وال هللا علُه وػلم

 العلي العُِم. كىة بال باهلل

 بدىاوي في هللا:

، الصي ُان  كُازة الحطهتؤكسم بلُىم هصه املعلىماث، لخيىهىا على ًلحن جام، بفحىي ب

سلم ًىً بال اللخل والدـ ؤهه في السادل والخاضج، و  طباهُىن العلماء ال ههموهصا ما ف، ٍط

ـخعل هاضاوان ًخلٌط زما   ًلسض ما هلل حعالى، وضها بيل  . فإدصوا ؤهبتهم مً اػدؼالم  َو

منهم ًٌلب  بل وان ول   عً ؤهفؼهم. السفاع  اللخاٌ، وال ؤضازوا  مىاعع  فى هللا ما  لهم.

س بال بضاكت السماء،  ؤفول الـهازة، بعس ؤن علمىا وعلم الجمُع ؤن الحطهت ال جٍط

 لاهفؽ املحطمت، ُلما وعسواها.وبظهاق 

برهً  ،وبلى آلان هما شهطج وول   لاواشًب التى ؤؿاعتها حطهت الـباب، وهٌم بها ًبحن ٍو

ت، بش كاٌ هصبا وظوضا، ؤن لامحر ؤبا العبحر وكُازجه  مخحسثهم الطػمي للعلمُاث العؼىٍط

لعي وبطهان–لم جىً جىىي كخل الـُذحن    -ؤعجى الٍع
 
الاعخلاٌ  خال بعس ؤن كاوماوبهما ك

ؤمام املؤل ؤن مً ًذطج عً  ؤفتىهى الصي  ،. وهصا املخحث الطػمياعً ؤهفؼهم وزافعا

طحع بلى ملسٌـى  ػٌُطة حطهت الـباب ؤو ؤي  مهاحط  -بعس ؤن اوسحبذ الحطهت منها–ٍو

وال ظاٌ وبلى الُىم هصا معخلسه،  وافط مطجس عً زًً هللا.ًطحع بلى بلسه بؼحر بشن الامحر 

 وهللا املؼخعان وعلُه الخىالن. ؤهثر وؤهبر.وما ًذفي 

 

 



 :ًلياللُلت فيي هما  ؤحسارؤما جفاكُل 

با مً  لعي ًمصخي كٍط بِخه، بعس كالة املؼطب فىضا مً جلً اللُلت، وان الـُر الٍع

، الىهعُت مخىحها بلى بعى ؤصحابه لُيـط للىاغ محاهطاث ؤعسها عً السػاجحر 

ؼت اللاجلت على السػاجحر اليافطة" ولم ًىً على علم ؤن شلً العمل موػماها: "الس

اللؼاض ػُيىن آدط عمل في حُاجه، وفُما هى في مـِخه كطب بِخه، فاحإه بعى 

فؼلٍ على لاضن مً ػحر  اهط املخىضخئ.لطكاق على حؼسه الٌ، بةًالق ااملفخىهحن

 .ًفعل ؿِئا ػىي الىٌم بالـهازجحنؤن 

با مً ميان الحاززت،  وولها واهذ مً  ولم ؤػمع ػىي ػبع ًللاث ؤو ؤكل.وؤها هىذ كٍط

ولم ولم ًٌلم الـُر وال ًللت واحسة مً مؼسػه الصي جهبىه  سوي واحس.مؼسغ ً

بلى  او اهسجه العـطاث مً الىاغ الصًً حائ ؿوكس ؿاهس ما . وبلى آلان وضزخهبلى  زوهًط 

لعي، وعاًىىا بإم ؤعُنهم  ما كس حسر مً الاػخُاٌ. وهصا ًبحن  ملطع الـُر الٍع
 
 بص  ه

لعي ضحمه هللا ضحمت واػعت عً الحلاثم فيالـباب حطهت  ، وجلبله ملخل الـُر الٍع

 هللا في ؤفول الـهساء.

لعي،  وبعس زكاثم معسوزة، كٌعذ كُازة حطهت الـباب حمُع مً كخل الـُر الٍع

اث لامىض.ؿطواث إلاجلاالث، ألال ًخىاكل الىا جلً وفي مىخلف  غ، وألال ٌعطفىا مجٍط

، فلما فخح لهم بابه ؤدصوه مع ؤخ الـُر بطهان فلطعىا بِذاللُلت: حاء بعى املخلثمحن 

با مً بِخه، وؤًآدط مً املٌاضزًً آلان حر ضز مً ػا. وكخلىه بسم بللىا علُه الطكاق كٍط

 ؤن ًلاوم ؤو ًسافع ؤو ًلاجل.

هى املـطف املُساوي  واناض هثم بها، جبرهً ؤن الامحر والجسًط بالصهط، ؤهه كس وكلخىا ؤدب

لى ػمعىا ؤهه هى الصي  ؤػخؼطب ؤها،، وال على الاػخُاالث والاعخلاالث في جلً اللُلت

 وؤًلم الطكاق على هاالء املـاثر.إلاعسام بُسه، باؿط 



عنها، فللس اعخلل كطابت ؤضبعحن هفطا، مً هباض  مإػاةوكبُحت جلً اللُلت لم جىً جلل 

ً ولاهلاضـ ماء ولامطاء، واللواة والسعاة مالعل مت شهط، ومً ً املهاحٍط بؼحر ما حٍط

 ؤؿهط هاالء لاػطي:

س. اعخللىه وهى ال ًعاٌ حالؼا في ملاله في املسجالـُر اللاضخي ظبحر املهاحط،  .0

ًبعس م   وآلان ٌ  ضخي كطابت ؿهٍط رجى، ؤم مُذ ، ؤحي فح  عطف عً حاله ؤحس، ال 

  ُ س  ؤن الىاغ جساولىا ؤهه  .يسخىف  ُ والـُر وان كس اػخُل في ؤٌو ؤًام الحاززت. ب 

ت ممً ؤهل الحل والعلس لحطهت الـباب، ووان اللاضخي لاٌو مً كواة محى

هى مً  املهاحط  اللاضخي ظبحر و  ازة الحطهت.فى الجزاعاث بحن الامحر  ؤبي العبحر وك

ً كسماء ػاحاث الجهاز، ضخى ػىىاث عسًسة في كس ؤم، و بلى اللىماٌ املهاحٍط

بحن الحطواث املجاهسة، حتى ؤوكله املٌاف بلى عوىٍت ًخللس مىاكب عسًسة، 

 ؿىضي حطهت الـباب
 
فاث ، وكس ؤضػل ضػالخحن بلى لامحر  ًصهط فيها املذال

حاهم بلى ؿطع ًسعىه بلى الخفي كُازجه وحطهخه،  املؼخعطةـاول الـطعُت، وامل

 ىابا ػحر الاعخلاٌ وضبما اللخل.. ولىً لم ًجس حهللا جباضن وحعالى

، كاحب هخِبت املسافع ولاػلحت حىمخُاض املحىً اللاثس لل هصلًواعخ   .0

، بل وكس لسي الىاغ اهط املحببذوطم امللاجل الـطغ، واملسضب املالثلُلت، وامل

 
 
 ؤ

 
 ب  د

ٌ  ث ؤهه ر  اػخذسام وجفىًُ الىالؿىيىف، والعهسة مً علم لامحر ؤبا العبحر  ؤو

سجىه، وحىم علُه في ٌل هصا لامحر بال ؤن ب  . فلم ًىً حعاءه مً ك  على الىاكل

ب، سجىا ؿاكا اهفطازًا ملسة ػىت وهلف للسعه  ؟. ملاشالُلت عُس الفٌط اللٍط

 ي عً املىىط.يبالحم، وألمطه باملعطوف والى

عبس الطب املفىه، الـُر الخٌُب و  العؼىطي الفص، اللاثسواعخلل هصلً  .3

مً ؤواثل املجاهسًً في اللىماٌ، حطح مطاضا وجىطاض في ػبُل وهى ، السحساح

ىُت بصحبت حلٌاثطاث لامهللا، وكلفخه ا الـُر آزم حاشخي عحروا )ضفُم ؤبي ًر



اكم وهى كاحب دٌبت العى ملعب العضكاوي( جلبلهم هللا ؤحمعحن، 

هصه واللىاكم، التى كسع فيها بالحم، واهخلس الاهحطافاث الـطعُت لسي 

علُه في لُلت عُس الفٌط حبؽ ػىت وهلف في محىمت  لامحر  . وكس حىماللُازة

ت، ال  وهللا  .في زُاًاها وال ؤزلت وال هلاؾ فيها، وال ؿهساء ،كاضخي لها ػٍط

 املؼخعان.

 ؤبى ًىوؽ وهى ًسضغالـُر عبس الطؿُس الساعُت املـهىض، هصلً واعخلل  .4

 في بِذ هللا بعس الفجط. الىاغ

وهى مً هباض اللىاز  Tutafikaاملعطوف بعبُسة  ،الـُر اللاضت حمعةواعخلل  .5

ليولامطاء، بل ؤواز ؤحعم ؤهه ما مً مجاهس في  عطف الـُر،  اللطن الافٍط بال َو

 وهى مـهىض بيـُسجه "هحروبي، ػىلل بلًُ" 

 مً العلماء والسعاة والامطاء. الىثحر   هصلً الىثحر  واعخلل  .6

، لىً الِلم ال ًجط ولم ًخجاوظوها الـباب جىفلىا على هصه املِالم والاعخساءاث ولُذ

املطء بال بلى ُلم ؤهبر مىه، هما ؤن الىصب ال حهسي بال بلى الفجىض... فعلى هصا لاػاغ 

 ما ًلى:ب ازة الوالت املخىٌعتكامذ هصه اللُ

ملا شهب بعى العلماء الصًً هجىا مً اللخل والاػط  بلى ؤبي العبحر ، ؤهىط ول ما  .0

اث الامىض، وؤهىط  ت، امللاحسار حتى عً  علمهحطي، بل وهصب عً مجٍط إػاٍو

فم ًبرء هفؼها منها. للي اللىم على هاثبه ًو زاهط  وكاهُهمهس ؤزواه،  املسعى  ٍو

 ػعمحي.

، وؤمىالهم ػلحتهمفإدصث ػُاضاتهم وؤ، ؤمىاٌ الـهساءالحطهت  جهبذ .3

لعي و الش بلى الُىم معلم بطهان ًٌالبىن و الـُر خلُت، وال ظاٌ وضزت الـُر الٍع

ً  وجهبىا. ُلما وعسواها جهبىهاؤمىاٌ الـهُسًً التى  هصلً ؤمىاٌ الىاظححن الفاٍض



ؽ وػحره.الحطهت ؤم فنهبذمنهم،  وزدلىا بلى بِذ  ىاٌ الـُر حؼً ًاهط ؤَو

الفلحر فإدصوا ما ؿاءوا مً الامخعت الشخلُت مع حلاضتها وكلت كُمتها... العبس 

يي. هما ؤدصوا حمُع ؤؿُاء الـُر ؤبي مىلىض   حتى ؤدبرها ؤجهم ملا ؤضازوا  لامٍط

سه، فإحابى: ظوحخه ؤن ًإدصوا الـاحً للجىاٌ، كالذ لهم  زعىه لي فةهجي ؤٍض

 
 
ولم ًطحعى ؿِئا ـهىض جلى الـهىض وبلى آلان، وكس مطث ال طها ؤن ال هترن ؿِئا.م  ؤ

اللىم، وفي  ن  س  ً  . وهصا ز  ُلما وعسواها، وػطكت وجهبا ؤدصوهامً لامىاٌ التى 

مً اػدباحت اللىم ؤمىاٌ املذالفحن مً ، مً كللهم الىثحر   الىثحر  الجعبت 

 لـعب اللىمالي املؼلم.زعً عً ا ،املجاهسًً

 وزهاءة  حطهت الـباب  هـف هالالث   هىاكلسها على ؤهفؼىا ؤن بهىا كس عه  و 

ؿطعت هللا حعالى ومىهج مىهجها، وبعسها عً  واهحطاف  ؤمحرها،  وػباوة  كُازتها، 

ححى مً حي بِىت...  هبُه محمس    كلى هللا علُه وػلم، ليهلً مً هلً عً بِىت ٍو

 وهصلً هفلل آلاًاث ولدؼدبحن ػبُل املجطمحن...

ؤدفذ عً ت، فمما املذٍعول معالم الحاززت املحعهت ةدفاء ب كامذ هصلً .4

 في إلاشاعاث ولاػىاق بل وبحن املجاهسًً ما ًلي: الىاغ، ومىعذ الخحسر عىه

ً  3 في لاًام لاولى بعس وفاتهم . ؤدباض اػدـهازهم0 وال ظالذ  كبىضهم . ؤماه

والاػباب  الخفاكُل عً ملخلهم،الحطهت ؤدفذ . 4 وبلى آلان على شلً ملطة

 وال حٌى وال كىة بال باهلل... .التى كخلىا، ولازلت على شلً

الصًً ادخفىا عً ؤهِاضهم دىفا  ،كامذ الحطهت هصلً بخدبع ؤكسكاء الـُذحن .5

ل  ؼُاجهم، ومنهم لاخ الٌبِب حبًر مىه  جهبىا، الصي ؤبى ؤػامتمً ُلمهم ًو

 مؼدـفى الؼالم الخاق له في مسًىت بطاوة بإمط مباؿط مً هاثب ؤمحر الحطهت...

ً مً ُلمها، بل وبسؤًفلذ الحطهت  .6 ث جىفطهم وتهسزهم باللخل جخدبع الفاٍض

 والىٍل. وحؼبىا هللا ووعم الىهُل.



 فترجب عً هصه الفِاجع والفجاجع ما ًلي:

حللاث ل حوىض  ال و ال شهاب بلى املؼاحس، ف: الجمُع لسيالللم والخىف الـسًس ؤوال: 

، ؤما عً ػاحاث اللخاٌ فحسر وال حطج عً ال شهاب بلى لاػىاق والـىاضعو علم، ال

ت  الخىكف ؿبه اليامل  للؼعواث والؼاضاث، ػىي بعى الاػخُاالث وضمي اللىابل الُسٍو

 حؼجى مً ال حؼمً وال  وهصه العملُاث، في ملسٌـى الـباب الخابع لحطهتملباحث لامً 

ػحر الىُل عً لاهساف ، مً اللىمالي ضحُتها الـعب املؼلم معِم   ؤنحىع، بش 

 املللىزة.

املؼلمحن، وتهمت الىاحس لآلدط، حُث باث اليل ال ًإمً مً  عسم الثلت بحنزاهُا: 

 مباحث الحطهت بعى آضاثه ججاههم.كاحبه، دىفا مً ببالػه 

، والسعاة والعلماء، الىثحر مً اللازعحن بالحمهعوح  :ومما جطجب عً لُلت الؼسضزالثا: 

 .هداضحزادل البلس و بلى حطهت الواللازة ولامطاء مً ؤماهً ػٌُطة 

ً ضابعا:  يُا ٌ، ؤو حؼلُمهم بلى زولت هُبلى داضج اللىماوهفيهم ًطز بعى املهاحٍط

 املجاوضة، اللاثلت اليافطة.

 

 ىاصحت.حسًثي الُىم: وهي ملاضحت وم ؤما آدط هلٌت

 بدىاهىا في هللا:فىلٌى 

: بن  السماء العهُت التى ؤػُلذ مً العلماء لاجلُاء، ولامطاء بهىا ال هخحاشخى ؤن هلٌى

اءلاكفُاء هاز اللىمالي، الصي اهحطف ألحل جصحُح مؼاض الج ذواه .، وبدىاهىا لابٍط

التى  ىاكس بِىا معِم جلً الاهحطافاث  في ولمخ. و وظمطجه الوالت املولتبه هصا الامحر 



. ىخاب"، ٌؼط هللا بهمالها ووـطها: "اهحطاف حطهت الـباب عً مىهج الؼىت والػمُىاها

وهىصحهم عنها وهفطحهم بها  التى هلطح بها وال هلمح، مً جلً الاهحطافاث والوالالثو 

 :والخصحُح بعس ؤن ضفوىا الىصح

كاٌ  العباز: وبحنولاعطان والبالز  ،عسم جحىُم ؿطع هللا في السماء ولامىاٌؤوال: 

لعي هصا الاهحطاف  وهى ًخيلم عً ؤحس املاػؼحن لحطهت الـباب وهى  الـُر الٍع

ان"الخٌحر، وال ًىبئً مثل دبحر : كاٌ جلبله هللا ، في ضػالخه: "بوى ؤها الىصًط العٍط

ىذط كوُت الحىم بما ؤهٌع هللا" نهف لحمها الاػخىباض، ٍو . ًوعفها الاػدبساز، ٍو

ف، فةشا لم هعِم ىاز هجساضهها الُىم، فؼُمحىا ضػم ًخما ػىغ الخباًا والدؼٍى ا ع 

ىانمً ًمؼً  ٌى اليؼُان، وجخأول كواًاها مً التراهم الع  ٌ  ًو ىهً كىتها إلاهما ، ٍو

لسح صحتها الؼمىن والىخمان، وهللا املؼخعانوحعاكب العمان، هما ًفؼس ؤمطه " ا ٍو

 .اهخيى هالمه ضحمه هللا

لخحىُم عً مسي حعٌُل هصه اللُازة ال ًماضي ، ودبحر كىم ال ًىصب ؿاهس عُان فهصا

بلى هصا  الاهحطافبه ؤما الحىم الـطعي في مً وكل ع هللا فُما ال تهىي به ؤهفؼهم. ؿط 

بِىىا لُ في مـاضق لاضن ومؼاضبها، وفي السادل والخاضج، ، ؤجطهه للعلماء الطباهُحن،الحس

علمىا، وما هىا  واكعه الحلُلي ما شهطها... وما ؿهسها بال بماً الحىم الـطعي في م  

ت التى هىا فيها والعحر التى اكبلىا للؼُب حافِحن.   وبها للازكىن. فيهاواػئل اللٍط

 :ً جلً إلاهحطافاثوم

زلت مً العلماء ولامطاء في زادل البلس  زعاهمالخحاهم بلى ؿطع هللا بعس ؤن  همضفو

على ضئوغ الخالثم بلى الخحاهم بلى ؿطع هللا الـُر اللاضخي مً ًالبهم  ط  وداضحه، وآد  

 .ظبحر املهاحط



 كاٌ حعالى:

َذإ فَ 
ّ
ِ َوَرُسوِِلِ ِمَيْحُُكَ بَيََْنُْم إ ََل إَّللَّ

ّ
َذإ ُدُعوإ إ

ّ
ْن يَُكْن مَهُُم إمَْحقُّ ًَآِ رًٌِق ِمَْنُْم ُمْعرُِضوَن. َوإ

ّ
مَْيِه ُمْذِعننَِي. َوإ

ّ
تُوإ إ

ْم َوَرُسوُِلُ بَْل أُومَئَِم ُُهُ إمظَّ  ُ عَلَْْيِ يَف إَّللَّ ْم َمَرٌض أَِم إْرََتبُوإ أَْم ََيَِفُوَن أَْن ََيِ  ِِمُموَن.أَِِف كُلُوِِبِ

 ومً جلً إلاهحطافاث الـطعُت:

ً ًطز   ط  ، وآد  الىفط زًاض بلى مً زًاض إلاػالم ،وهثحر مً املؼلمحن املهاحٍط
 
طز مً مً ً

، فً هللا هُيُا هلاضي ىُم امللطي، املسجىن حالُا لسي الـُر املهاحط حاللىماٌ، 

ً ممً ًطزوا بلىة الحسًس والىاض ، وعجل هللا فطحهؤػطه . وهم مً عـطاث املهاحٍط

الصًً الىثحر فحسر عً  بال بؿباع ؿهىة لامحر وضػباجه.بؼحر شهب وال ػبب ؿطعي، 

ان هم مٌلىبىن فيهاهُيُا  ، ؤو هفتهمًلبعىن آلان في ػُاهب سجىن هُيُا  .بلى ؤًو

ب املبيي، ؤن  بلى  فخهمً ه ول مً ًطزجه حطهت الـباب هفخه بلى هُيُا، وول  والؼٍط

 هللا وبلى زوز بلى البالز التى هاحط عنها.فهم بحن سجحن لسحهم، ومط  .لاػطهُيُا وكع في 

 املـخيى.

 :وحل ؿإهه شهطه كاٌ حعالى

يَن  ِ ٍء َوَمِ ِمْن َوََل تَْطُرِد إَّلَّ ْم ِمْن ََشْ ُْم ِبمْغََدإِة َوإمَْعِشِّ يُرًُِدوَن َوْْجَُه َمِ عَلَْيَم ِمْن ِحَطِِِبِ ًَْدُعوَن َرِبَّ

ِِمِمنيَ  ٍء فَتَْطُرَدُُهْ فَتَُكوَن ِمَن إمظَّ ْم ِمْن ََشْ  .ِحَطِِبَم عَلَْْيِ

 ومً جلً الاهحطافاث: 

 :بالتهمتوالخىفحر السجً والخعصًب واللخل 

ؤحس ضحاٌ لامً مً مؼلم سجً وعصب بتهمت عاًيذ ؤها وال ًىبئً مثل دبحر، فىم 

الامحر هفؼه، لُذبرهم ملطا بهصه  فال حؼإلىا بال . وبن ؤضزجم اػخفؼاض هصا لامط للحطهت

 بحجج باًلت، وؤزلت واهُت.عنها  مجازالاملؼئلت، 



املوٌهسًً حالُا مً  اللسماءوكبل عسة ؤًام، ؤدبروى ؤحس الفوالء مً املؼاولحن 

بت له اؿخىذ بلُه عً بعى املجاهُل ؤضػلىا ، بعس ؤن مً الحطهت كبل الحطهت، ؤن كٍط

تهمىج . فاجلل ا بالخجؼؽ للىفاضهبليها ضػاثل هلُت، حهسزوجها باللخل وكٌع الطؤغ، ٍو

فلاٌ اػخفؼطهم عً حلُلت تهمتهم، زم  جلً لاضكام وعطفهم بىفؼه، لاخ املؼاوٌ

. آلان اجطح لىا ؤجها لدؼامحىا املطؤةفهلىا زالزا، وبعس زالر لُاٌ، كالىا ؤدٌاها ؤم ؤمحرهم

ئت  .بٍط

 كاٌ حعالى:

مَْيُُكُ إ
ّ
َّنُوإ َوََل تَُلومُوإ ِمَمْن أَمْلَى إ ِ فَتََبي بُُْتْ ِِف َسِبيِل إَّللَّ َذإ ََضَ

ّ
يَن أَٓمنُوإ إ ِ َِ إَّلَّ ََلَم مَْطَت ُمْؤِمنًِ ََي َأُّيُّ تَبْتَُغوَن مطَّ

ُ عَلَْيُُكْ فَ  ِ َمغَِِِنُ نَِثَْيةٌ نََذِِلَ ُنْنُُتْ ِمْن كَْبُل فََمنَّ إَّللَّ هَْيِ فَِعْنَد إَّللَّ َ ََكَن ِبَمِ َعَرَض إمَْحَيِِة إدلُّ نَّ إَّللَّ
ّ
َّنُوإ إ تََبي

 تَْعَملُوَن َخِبًْيإ.

 : عسم جلؼُم الؼىاثمومً جلً الاهحطافاث: 

م الععاثم، في جلؼُم الؼىاثم" وؤوضزها وكس بِىا هصه املؼئل زالثل ت في ولمخىا: "جلٍى

ً: الىخاب والؼىت واحماع لامت ػلفا ودلفا مً الىخاب  زلُال  وؤزبدىا كطابت عـٍط

ًهما هللىا عً  ،جلؼُم الؼىُمت وحىب على والؼىت حماع لامت ب ،ابمام كطابت عـٍط

ولىً املاػف املالم ؤن  .املجاهسًًالؼىُمت بحن ػلفا ودلفا على جلؼُم ؤضبعت ؤدماغ 

الؼلب والىفل والجعل والؼىُمت والفيء ؤلفاَ مهجىضة ميؼىدت لسي كُازة حطهت 

عاكب مً ًٌالب بها، وٍ   ٌ   همتَّ الـباب، بل َو  بتهم جخلسع لها الجباٌ. ؼإٌ عنهامً 

 الحطب اللصضة هس الىصحاء واملعاضهحن للمذالفاث الـطعُتومً جلً الاهحطافاث: 

 .مً الحطواث الاػالمُت املذالفحنو كخل العلماء واللازة : ومنها



هً الخىفُص عً ؤما مً املجاهسًً، املذللحن، والسعاة الطباهُحن بعاز العلماءب: ومنها

ال ً م، واػخذسام وتهمِـهم وجلبُح كىضتهم لسي املؼلمحنبل . التى دىلهم هللا بها

، فال جطي وال عاملا لسًهممً ال جسًً وال وضع وال وضحمت و ، علم وال عمل وال دالق له

، بل وهللا العجب ول العجب، ؤهجي ؤعٌُذ كازة حطهت الـباب في همًحهازًا واحسا 

لىباض اللواة ولامطاء لسي حطهت الـباب، فىحسث معِمهم ال ٌعطف  ؿطعُت زوضة

فا، ؤهه في هصه املؼإلت، ثب طاوؤػطب الؼ وال للفاجحت جطحمت وال جفؼحرا. لئلًمان حعٍط

، ؤن اللاضخي لاعلى واملؼئٌى الـطعي لسي حطهت امللطي  ؤدبروي لاخ اللاثس دٌاب  

الادىة بعى مع ه ي ؤضاز ؤن ًحاهممخعاملسعى زاهط ػ ، والىاثب الؼابم لؤلمحر،الـباب

ً العطب ؼطة، وكاٌ لهم املهاحٍط  ال ؤجلًمخلعثما . فلما حلؼىا ؤمامه ًفم ًىِط ًمىت َو

مىحٍ بلى اللواة  لطثِؽاملؼخىي العلمي  فةشا وان .العطبُت، فال بس ؤن هيخِط املترحم

هت العلم والـباب في  ؟كازتهم وؤمطائهمهصه الحس، فىُف بؼحره مً  فهصه معط 

هم جىفحر عً جفؼُلهم و وال حطج فحسر  ،ًاملجاهسًعلماء ؤما عً ػحر اللىماٌ، 

نهم،  ، امللخٌى الـُر عبس اللازض هىض فاضحو، في املؼاحس اوسجس اضهعوكخلهم بل وجذٍى

السهخىض الـُر  وهصلً .مع املللحن الجمعت في املسجس وهى ضاهعفي كالة العلط ًىم 

دطوحه مً املسجس بعس ححن  كخل في ًىم عاؿىضاءالصي  ؤحمس حاجي عبس الطحمً

 .كالة الفجطؤزاء 

وؤي اػدبساز ؤهبر عً ؤمحر ًسعي ؤن : إلاػدبساز والسهخاجىضٍتومً جلً الاهحطافاث: 

مت  ،اػخفؼاض مجلؽ الـىضي له عً بعى املؼاثل ؤهه لِؽ مً دٌإ ال ٌؼخفط... و و حٍط

وؤن مـىضتهم لِؼذ بملعمت، وؤن حلهم ؤن ٌؼخفؼطوه وال ؤن ًدـاوضوا معه، 

ؤهبر مً ؤمحر  كخل ازىحن مً ؤمطاء ؤي مؼدبس بحماعهم ومـىضتهم ال عبرة له عىسه. و 

ًمجلؽ  ٌاضز آدٍط سجً آلان ٍو ؤهل الحل ؤعواء هصا املجلؽ ومً مً  الـىضي، َو

 .والعلس



عً وكس ؤوكف  السعاة.العلماء و بًلاف السضوغ والخٌب عً ومً جلً الاهحطافاث: 

ت كطاءة عً هخاب  ،العبس الفلحر الخٌب والسضوغ، وآدط جلً السضوغ: الؼحرة الىبٍى

 حُم املذخىم للمباضهفىضي.الط 

 وٍ  
 
  ص
 
في العلابت كٌى الـُر عٌُت هللا اللُبي  :الُىم ما هحً همط به في اللىماٌوي ط  ه

، والتى واهذ جسعي الجهاز ؤهلىذ الحطر واليؼلواهذ كس لجعاثط التى املجطمت في ا

 :كاٌ الـُر جلبله هللاواملىهج الؼسًس،  وجترهم بالخىحُس

ً هى " بذ ول م  مً حيؼها مً ؤهل الؼطوض  هصه اللُازة الجاهلت املخىٌعت الوالت كط 

عىذ فيهم  ع والىبر واللؼىة والخيالب على السهُا، وؤبعسث اللالححن ًو
 
والجهل والخىٌ

ـتهم، حتى وكل الحاٌ في مطحلت مخلسمت بعس  ووهعذ عليهم عالماث الاػخفهام وهم 

ً مً ؤهل الخح ً وكاض كلُلى السً منها. هثحر  ر بتهم مخعسزة وسخُفت شلً بلى كخل الىثحًر

فىن بلى هص
 
تزل بىن ٍو ه اللُازة ًٌلبىن عىسها وعسًمى الخلىي واملطاكبت هلل حعالى ًخلط 

ً   ٌ ػُسها عمط  اهما ك هوهىصا ػىت هللا في دلل الحِىة.! ع ضحمه هللا :  ب عبس العٍع

 
ـب  بلُه. لامحر ػىق  ـل 

ـم فُه ح  ـف 
 
بحن لهصه اللُازة..!ً جوضؤًىا عجاثب م   ما ه ب املخلط    لط 

!..
ً
 وؤدص شلً ؿىال مخلاعسا

، فىثرث بُنهم ما  -مىاظع  -حتى وكل في مطحلت "جٌيهط اللف" 
ً
ت حسا بلى فِاعاث مذٍع

ى امللالب عىس بعى الـعىب، وهي املىط  ٍاث" وهي التي حؼم  ىن بـ "الـط  يها الجعاثٍط ٌؼم 

ب بلاحبه وحاضه وابً  والىُس السخيء مً بعوهم لبعى، فيان الطحل منهم ًخلط 

لخه بلى لامطاء فُلٌى لهم هصا الشخم في الُىم الفالوي )ضبما كبل عسة ػىحن( وان مح

ال ًطفع بظاضه مثال، وفي الُىم الفالوي )ضبما كبل عسة ػىحن( كاٌ اليلمت الفالهُت، هصا 

ر، هصا ال 
 
 ت.ًحب الؼى مبخسع هاٌ مسػىغ مدؼت



ن  بيلماتهم وعباضاتهم والدـسق فةن وان له لسي لامحر حِىة ؤو وان ممً ًحؼً الخلى 

ا في مطحلت بإفياضهم اللبُحت، فةن لامحر كس ٌؼخجُب له فُوط  شلً آلادط، وكس كخلى 

ً بصلً.! ً لم ًط   هصا شخيء كس ًلعب الخعبحر عىه..!!و  مخلسمت هثحًر لعب على م  ٍو

ها وكس ًحلل الخٌإ في الخعبحر عنها مً حهت ؤج هصه لاؿُاء ؤن ًلسكها ؤحُاها..!مثل 

ضي  ،وعبر مطاحللم جلع زفعت واحسة، بل حاءث مخسضحت  ،ؤؿُاء وبـيل جٌى 

هي لبَّ ومىمً  والحاكل ؤن هصه اللُازة واهذ وحؼبىا هللا ووعم الىهُل. جلاعسي.

لذ ؤن اللُازة بهصا الؼىء والفؼاز، فال حؼإٌ ملاشا حل فةشا عطفذ   الـط في الجماعت.

لاػباب لادطي هي مؼاعسة و ؤهم ػببب.. فهصا الاهخياػت والىىبت والاهىؼاض.

 ت... ؤهخيى هالمه ضحمه هللا.ومىمل

ٌ ه اليلماث للـُر اللُبي ؤحعجب ول الخعجبوؤها عىسما ؤكطؤ هص  لىإن وهللا ، وؤكى

ما هيابسه مً كازجىا، مً الاهحطافاث  ا، وعاًًالطحل عاؾ بُيىا، ودان ػماض محىدى

ضخ إٌ هللا ؤن حهب لىا ؿُذا مثله، ًا الخالسًً، ووؼفعلُه ضحمت هللا في ث. والوالال 

، هما ؤضخ الـُر اللُبي عً ؿِئا مً املأسخي التى شهطهاهااملؼلمت في اللىماٌ لؤلمخىا 

 ؤحسار الجعاثط ما ؤضخ مً عبر وكلم وزضوغ.

 :ىكاًا وهلاثحوؤدحرا ؤدخم هالمي ب

حدؼبىا ما  على ملابهم ؤوصخي ؤهالي الـهساء وؤكاضبهم وؤصحابهم ؤن ًلبرواؤوال:  ٍو

خصهطوا كىله حعالى: وهإًً مً هبي كخل معه ضبُىن هثحر حل بهم فما وهىىا ملا ؤكابهم ، ٍو

ًفي ػبُل هللا وما هعفىا و   . ما اػخياهىا وهللا ًحب اللابٍط

مً جىضي  ؤن ًٌالبىا بمحاهمت ول   في اللىماٌ، املؼلمحنبدىاوي ؤوصخي حمُع زاهُا: 

اء، او جلىر باػخُاٌ، في زماء الـهساء  العلماء. ؤو جلٌر بلخل لابٍط



 .ؤن ًىاكلىا اللسع بالحم وؤن ال ًذافىا في هللا لىمت الثمدىاوي ؤوصخي بزالثا: 

طحعىا ؤهصحضابعا:  ، عً ػيهم بلُه حطهت الـباب كُازة وحىىزا ؤن ًخىبىا بلى هللا ٍو

إدصوا بإًسي الِلمت الصًً  املؼلمحن، وؿدخىا ؿملىا، فطكىا الجماعت، وؿلىا كف ٍو

 .ؼحرجىاوبسزوا آمالىا، وعطكلىا م

ؤن ال ًتروىا زماء العلماء حؼُل هسضا، وجوُع  في ول ميان، ؤوصخي بدىاهحىدامؼا: 

 ث للخل العلماء ؤو ؤػط لامطاء.ول ًس ُاملت امخس ٌعاكبىاؤن عليهم ػسي، بل 

 

 ؤدحرا: ؤكٌى لؤلمحر ؤبي العبحر:و 

، وجب بلُه كبل فىاث لاوان، فللس وهللا عٌلذ ؤحها لامحر وػىانجم هللا الصي دللً ا

عت، واػدبسلذ الؼىت، وؤهىذ البرضة، وضفعت الىهعت، وهُعذ لاماهت، وعطكلذ  الـَط

ماملؼحرة، وحسث عً ػىاء الؼبُل، واهحطفذ عً ا م اللٍى حًلٌٍط حً زم ٍو : ما . ٍو

الصي ؤهلً بعس ؤن هسان هللا؟ وما الصي ػطضن بلخل بدىاهً مً العلماء ولامطاء؟ 

لً ؤحها لامحر: ؤال حعخبر بدؼاكٍ الؼلفي الجهازي فخىً عً مىهجًوما الصي  ؟ ٍو

الٌؼاة في هصه لاًام؟ ؤال جطي بلى مأٌ الِلمت املؼدبسًً؟ ؤال جطي هُف اهخفى 

لم املؼلمىن على مً اػخذفهم ؟ ؤلم حؼمع اهخلام هم واحخث على كسوضهمُو

 م؟مً حالزحهاملِلىمحن 

! فإكٌى لً حُيئص: بن مىحس ذ مثلهم! بهجى حهازي ػلفيوهإوي بً جلٌى لىجي لؼ

لمهم؟ واملعاوي... العبرة لِؼذ باألػماء واملباوي، لىً بالحلاثم  وما الفطق بحن ُلمً ُو

ؼُاجهم؟ ؼُاهً ًو امليىغ  على املؼلمحنؤلم جوطب  بخعازهم؟وابخعازن عً الحم وا ًو

لم جطزها بلى لىفؼً فوؤدصتها ججمع عنهم العواة ؤلم والوطاثب التى ؤزللذ وىاهلهم؟ 



ؤلم حعاكب ؿبابهم ؟ سحخا محطماجإدصها  ؤلم جفطن على املذسضاث هطاثبفلطائهم؟  

ؤلم جذنهم بخوُِع  بالتهم؟ وجٌاضز علمائهم بالهىي؟ وحـدذ ؿمل حماعتهم بالؼلى؟

، ووـط العلم والعسٌ بحن ؤماهتهم لسًً؟ ؤلم جطفى عنهم مٌالبهم مً جحىُم ؿطع هللا

ؤلم حؼدبس بإمطهم بعس ؤن وان  ؟الىاغ، والللاق مً كخلتهم في املحاهم الـطعُت

ًجب علًُ ملؼلمحن بؼحر حم؟ ؤحها لامحر: ؤلم جىفط كُازجً حمىعا مً ا ؿىضي بُنهم؟

م  ما ؤ جصحُح   آلان، هفؼً لم جخساضن ؤبِذ و فةن ما حطفخه مما شهطها...  دٌإجه، وجلٍى

لً ؤن هللا لً باملطكاز، و و وؤن حىىز هللا مؼخعسة، فاعلم ؤن ػُىف هللا مؼلىلت، 

 ؤلُم ؿسًس. للِلمت ، وبن ؤدصهصا وبُالؤدبال مىه جخىكع 

 وما ظاٌ املسخيء هى الِلىمام   **   ؤما وهللا بن الِلم ل

 وعىس هللا ججخمع الخلىم***      زًان ًىم السًً همضخيبلى 

ط عحن  وؤهذ كٍط
ً
 ج حعىممً الؼفالث في لج***      جمىث ػسا

 جيبه للمىُت ًا هاوم***      جىام ولم جىم عىً املىاًا

 ػخذبرن املعالم والطػىم***      ػل لاًام عً ؤمم جلوذ

 كبلً ما جطوموهم كس ضام ***     جطوم الخلس في زاض املىاًا

 وما شخيء مً السهُا ًسوم***      الفىاء وؤهذ جفجىعً لهىث 

 عىس ***     بشا الخلُىا الحؼابػخعلم في 
ً
 مً الِلىم إلالهػسا

 :  حعالى وؤفول مً شلً كىله
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 والحمس هلل ضب العاملحن، وػالم على املطػلحن، ػبحان ضبً ضب الععة عما ًلفىن 
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 ؤبى ًاػط امللسشخي


