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شهَ ُد أَنَُّمحَمَّدًا َعبْدُهُ وَرَسُىلُهُ،
ِال اهلل َوحْدَهُ َال شَرِْيكَلَهُ ،وَأَ ْ
شهَ ُد أَْن َّال إِلََه إ َّ
أَ ْ
حبِِه َأجْمَِعْيهَ،
صْ
ُم صَلِّ وَسَلِّْم عَلً سَيِّدِوَاُمحَمَّدٍ وَعَلًآلِِه وَ َ
اَلّلهَّ
صيْكُمْ وَإِيَّاٌَِبتَ ْقىَي اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّ ُقىْنَ.
أَمَّاَبعْدَُ ،فيَا ِعبَاَد اهللُِ .أوْ ِ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سٔدغ مجاعُ ٓغ دناسَٕٔ سهالني،
مارٓلُ برساو-ساو نٔت مئغهتهً ناٛمياىً داٌ نتكْأٌ نٔت نفد اهلل سبخاىُ ّتعاىل
دغً ملكساىانً سضاال فرٓيتَح داٌ مئغضلهً سضاال الرغً داٌ تضاٍيح .مْدِ-مْدًٍ
دغً نتكْأٌ داٌ ناٛمياىً آت ميذادٓهً نٔت اّرغ ٓغ برداٖ دىٔا داٌ اخريٗ .اّرغ ٓغ
برامياٌ آالُ اّرغ ٓغ ميذاليهً تغضْغذْاب داٌ أماىُ ٓغ تلُ دبرٓهً .اىتارا أماىُ ٓغ سرٓغ
دأبآهً فد ماس آً آالُ تغضْغ دْاب آبْ باف ترٍادف اىل اىل .دْسرتّ آت ،فد
ٍارٖ آً خطيب آغني ممبٔدارانً خطبة برتادْم" :تغضْغ دْاب آبْ باف ترٍادف اىل
اىل".
(سْرٗ الفرقاٌ)47 :
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سٔدغ مجع٘ ٓغ درمحيت اهلل سهالني،
اسالو ادالُ خارا ٍٔدّف .اٖ بْنً سَاج ملٔفْتٕ عكٔدٗ ،شرُٓ داٌ اخالم تتايف دْض
ملٔفْتٕ فيدٓدٓكً نلْارض داٌ اىل-اىل .آبْباف ممفْثا ٖٛندّدّقهً ٓغ تٔغضٕ فد
فيداغً مصارنت داٌ اضاو .ماللْ ٖٛمرٓو ،اىل-اىل مغيل ىٔالٖ-ىٔالٖ نَٔدّفً داٌ
ارتٕ ناسُٔ سآغ .اسالو سيدٓرٖ ميْىتْت سْفاٖ آبْباف دبرٓهً ندّدّقهً ٓغ تٔغضٕ
دامل آيستٔتْسٕ نلْارض داٌ مصارنت .سباضامياٌ ارًٍ اهلل اّىتْم نٔت برترميا ناسُٔ
نفد آبْ باف دلتكهً فد متفت ٓغ فرتاو سلفس عبادِ نفد تًٍْ نراٌ فغْرباىً ٓغ تٔدم
بربلُ باضٕ دامل مغاسٔخٕ داٌ ميدٓدٓل اىل-اىكح .بضٔتْ دْض ناّتامأٌ دامل ممربٓهً بيتْاٌ
ددٍْلْنً آبْباف داتس ٓغ الًٓ .بآٛل داٌ بْرّم متدٌّ ٓغ دالٍرينً ادالُ دتيتْنً
اّلُٔ آبْباف سالًٓ درٖ سبب-سبب الًٓ سفرتٕ سْاساٌ داٌ سٔسته فنرٓيتاًٍ.
فرّبًَ داٌ فرمسئلًَ ٓغ سيتٔاس برالنْ دْٓاسا آً مغخاصٔلهً خابرٌ ٓغ امت ضتري
نفد آبْباف دامل ممستٔهً فراىً مرٓو سباضاٖ فنبيتْم متدٌّ مأىسٕ دافت دتْىآهً
دغً مسفْرىا .تتايف آت بْنً االسً اّىتْم نٔت مغابآهً تغضْغذْاب.
سٔدغ مجع٘ ٓغ درمحيت اهلل سهالني،
مغٔهْت اسالو فراىً آبْباف امت بسر .مرٓهلُ ٓغ برتغضْغذْاب نأتس ماس ٍادفً
اىل-اىل .فراىً مرٓو سباضاٖ فنبٔيا اّتاو داٌ فرتاو اىل-اىل سْنر دخارٖ ضييت .مرٓو
برتغضْغذْاب ميدٓدٓل اىل-اىل ىٔالٖ ناسُٔ سآغ ،ارتٕ نَٔدّفً داٌ نفرلْاٌ نفد
فغْرباىً دامل ميْىآهً تغضْغذْاب .بضٔتْ دْض سبدا ىيب صل ٙاهلل علُٔ ّسله
ميدرٓتانً ستٔاف ٓغ دالٍرينً آت ادالُ دامل نادأٌ فطرِ:
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َعهْ أَبِي ىُ َزيْ َزةَ رَضِى اهلل عنو قَالَ قَالَ اننَّبِيُّ صهى اهلل عهيو ًسهم "كُمُّ َمٌْنٌُدٍ يٌُنَدُ َعهَى انْفِطْ َزةِ ،فَأََبٌَاهُ
ُيي ٌَِّدَاوِوِ َأ ًْ يُنَصِّ َزاوِِو َأ ًْ يُمَجِّسَاوِوِ

مكصْدخ" :ستٔاف اىل ٓغ دالٍرينً آت دامل نادأٌ فطرِ (سْخٕ برسُٔ) ،ندّا
(رّآ٘ البخارٖ)
آبْبافاثلُ ٓغ ميدْرقهح ميذادٖ َْٓدٖ اتاّ ىصراىٕ اتاّ مادْسٕ".
فطرِ دسٔين برمكصْد ستٔاف اىل-اىل دالٍرينً سباضاٖ سأّرغ مسله مو آبْ بافاخ ٓغ
برتغضْغذْاب ممربٓهً ادرٌ اضاو ٓغ مسفْرىا سْفاٖ اىل ترسبْت نهال داتس فطرِ
اسالمح داٌ ممستٔهً اىل ترسبْت تٔدم دفغارٍّٕ اّلُٔ سْاساٌ فرسهٔرتٌ ٓغ انً
مرّسل داٌ ميذذسهً فطرِ نذادٓيح.
سٔدغ مجع٘ ٓغ درمحيت اهلل سهالني،
ىيب صل ٙاهلل علُٔ ّسله برسبدا " :سسْغضٍْح باضٕ داسد نامْ نأتس نامْ اد حل
(رّآ٘ مسله)
داٌ سسْغضٍْح باضٕ اىل نامْ نأتس نامْ اد حل".
سالُ ساتْ درٖ حل اىل-اىل نأتس آبْ باف مرٓو آالُ ميدافتهً سفيِْ خٔيتا داٌ ناسُٔ
سآغ .فراسا ٌٛناسُٔ نفد اىل-اىل تلُ دتامن اّلُٔ اهلل سبخاىُ ّتعاىل دامل ٍاتٕ آبْباف.
آً ميْجنْقهً بتاف فنْرِ ،بٔذل داٌ اضْغح اهلل سبخاىُ ّتعاىل .دسٔين فرلْلُ دآغيت
بَاّا مسْا آبْ باف دنْرىٔانً فرسا ٌٛآً تيفا مغريا افانُ عكٔدٗ مرٓو .تتايف دامل
ممبسرنً اىل-اىل مرٓو ،آبْ باف مسله بْنً سَاج مراسانً ٓغ آً ادالُ تغضْغذْاب
مسْالدادٖ تتايف سباضاٖ ساتْ نْادٔفً اضاو ،ساتْ سيُ رسْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّسله
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داٌ فارا صخاب٘ .باضٕ مرٓو ،مغاسٔخٕ اىل-اىل بْنيلُ خْما ٍيدم مميٍْٕ نآٛغٔيً
مرٓو تتايف آً ادالُ خارا مرٓو ميدافت نريضا ٌٛاهلل داٌ رسْلح.
آبْ باف فرلْ بآٛل داٌ ميْجنْقهً خْىتِْ ٓغ بآٛل .آبْ باف ٓغ سيتٔاس برضادِّ
تراّمتاخ دٍادفً اىل-اىل انً مجببهً اىل-اىل رسُ داٌ تٔدم ضنبريا .فرخرآً آبْ باف
نبٔاساٛىح مجببهً اىل-اىل نَٔلغً باف داٌ ممكسا آبْ-آبْ نلْار ميدارٖ نفقه .مو
اىل-اىل ٓغ سْدِ نَٔلغً باف انً تراس نهْراغً ماس برساو آبْ مرٓو ليتس مرٓو
انً ميدارٖ الرتىاتٔف اّىتْم مغٔسٕ نهْسْغً ٓغ اد دامل دْٔا مرٓو .بضٔتْ دْض
دو اىل-اىل ممفْثا ٖٛماس الفغ ٓغ باثل داٌ آبْ باف تٔدم مميٍْٕ ماس اىل-اىل مرٓو
دغً انتٔؤٓيت-انتٔؤٓيت ٓغ برفآٛدِ انً ممفغارٍّٕ اىل-اىل مغٔسٕ ماس مرٓو مغٔهْت
خارا مرٓو سيدٓرٖ .اسالو ممربٖ فرٓغاتً ٓغ نراس تيتغ نسً بْرّم ٓغ بانل مئنفا
مرٓو ٓغ ترسٔلف ممٔلُٔ ناٌّ ،نسنْا آبْباف سدارا مسْالدادٓح مغٔغٔيهً اىل-اىل ٓغ
صاحل.
نآٛغٔيً آت تٔدم داتغ برضْلٔل .اٖ مستٔلُ درٖ اّسَا ٓغ ضٔضُٔ داٌ برتْنّل نفد اهلل.
آبْ باف فرلْ ممستٔهً اىل-اىل خْنْف علنْ فرض عٔيح ،خْنْف صالتح داٌ
تغضْغذْاب آً فرلْلُ سإميبغ دغً تْىتْتً دىٔاّٖ .تتايف ٓغ باثل دلْفانً آالُ تْىنت
اضاو داٌ اخريٗ .دامل ماس ٓغ ماسُٔ بربانٕ آً .مارٓلُ نٔت سباضاٖ آبْ باف مغإٓيصفٕ
دٓرٖ افانُ نٔت تلُ ملكساىانً تغضْغذْاب نٔت .سباضاٖ آبْ باف دادٓهً سْرٗ
األعراف آ٘  981آً سباضاٖ فدّمً داٌ دافت مغنبالٔكً ّاّسً نلْارض ٓغ نٔت بٔيا
آت نفد دالً ٓغ درضا ٖٛاهلل داٌ رسْل.
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ﮏﮐ
مكصْدخ" :دٖ لُ (اهلل) ٓغ ميدٔفتانً نامْ مسْا درٖ (حكٔك٘) دٓرٖ ٓغ ساتْ ،داٌ اٖ
مغادانً درفد حكٔك٘ آت فاسغيح (دٓرٖ سْامٕ اسرتٖ) ،اّىتْم برسيغ ٍاتٕ داٌ
ٍٔدّف مسرا ٓغ ساتْ نفد ٓغ الًٓ .نتٔو سْامٕ ميدامفْرٖ اسرتٓح ،مغاىدّغلُ اٖ
دغً نيدّغً ٓغ رٓغً ،سرتا ترّسلُ اٖ دغً نادأٌ آت (نسْاتْ ّقتْ) .ننْدًٓ نتٔو
اٖ مراسا برت (داٌ ميارّح بٔنبغ) بردعالُ سْامٕ اسرتٖ آت نفد تًٍْ مرٓو (دغً
برنات) ":سسْغضٍْح دو اغهاّ (ّاٍاٖ تًٍْ نامٕ) مغْرىٔانً نامٕ ىعنت ٓغ
بآٛل ،تيتْلُ نامٕ ميذادٖ اّرغ-اّرغ ٓغ برشهْر".
سٔدغ مجع٘ ٓغ درمحيت اهلل سهالني،
نفد آبْ باف لكسيانيلُ تغضْغذْاب نٔت دغً بآٛل داٌ مسفْرىا .فستٔح اهلل انً برتاخ
فد اف ٓغ نٔت تلُ النْنً .داٌ ٓغ فالٔغ نٔت بٔنبغ ،اىل اىل آت ميذادٖ فغَالغ
اّىتْم نٔت نصرض بْنً نراٌ عنالً نٔت سدٓهٔت تتايف دسببهً ندْآً نٔت دامل
ملكساىانً تغضْغذْاب نٔت سباضاٖ آبْ باف.
سباضاٖ نسٔنفْلً ،مارٓلُ نٔت برأّسَا مالنْنً نبآٛكهً دامل نلْارض ،مسْض نٔت
برّلُٔ نلْارض ٓغ فيِْ دغً ناسُٔ سآغ اهلل سبخاىُ ّتعاىل .اد برباف لغهُ ٓغ فرلْ نٔت
النْنً .دٓدٓهً اضاو ٓغ اّتاو ادالُ علنْ عكٔدٗ ٓغ فرلْ دتامنهً دامل دٓرٖ اىل-اىل،
مسْض مرٓو ممبسر دغً عكٔدٗ ٓغ بير .برتكْ ٚنفد اهلل دماٌ دْا دٖ برادا ،فستٔهً اىل-
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اىل خْنْف صالتح سَارٖ مسامل ،صالٗ ادالُ تٔاغ اضاو داٌ اّرغ ٓغ مئغضلهً صالٗ
آت سأّلُ-اّلُ اّرغ ٓغ تٔاد اضاو .دٍّاٖ آبْباف سهالٔاٌ ،تْجنْقهيلُ خْىتِْ ٓغ بآٛل
ددامل نلْارض ،نراٌ آبْ باف ادالُ آهْتً نفد اىل-اىل.
فرماٌ اهلل سبخاىُ ّتعاىل ددامل سْرٗ األحكاف اية ٓ 91غ برمكصْد" :داٌ نامٕ ّادبهً
مأىسٕ بربْات بآٛل نفد ندّا آبْ بافاخ; آبْخ تلُ مغاىدّغهيح داٌ تلُ مالٍرينيح دغً
برسْسُ فآُ .سداغ تٔنفِْ مغاىدّغح برسرتا دغً تٔنفِْ ميدرآهً سْسْخ آالُ دامل
ماس تٔض فْلِْ بْلً .ستلُ اٖ مسفأٖ نفرٓغهت دْٓاس داٌ مسفأٖ عنْر امفت فْلِْ
تاٌٍْ ،بردعالُ اّٖ :اٍاٖ تٍْيهْ ،اهلنهيلُ دانْ سْفاٖ برشهْر انً ىعنتنْ ٓغ اغهاّ
نْرىٔانً نفدانْ داٌ نفد آبْ بافهْ ،داٌ سْفاٖ انْ تتف مغردهً عنل صاحل ٓغ
اغهاّ رضأٖ; داٌ دادٓهيلُ صفة-صفة نبآٛكهً مرسف ماسْم ندامل دْٔا ذّرٓ٘
نتْرّىيهْ .سسْغضٍْح انْ برتْب٘ نفدامْ ،داٌ سسْغضٍْح انْ درٖ اّرغ اسالو
(ٓغ تْىدّم فاتِْ نفدامْ)".
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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بَارَكَ اهللُ نِيْ ًنَكُمْ بِانْقُزْءَانِ انْ َع ِظيْمِ ًَوَ َف َعنِي ًَإِيَّاكُمْ بِمَا ِفيْوِ ِمهَ اْألَيَاتِ ًَانذِّكْزِ اْنحَ ِكيْمًََِ ،قَبَّمَ مِنِّي ًَِمنْكُمْ َِواًََوُ إِوهوُ ُىٌَ انسَِّميْ ُُ
سائِزِ انْ ُمسْهِِمْيهَ ًَانْمُسْهِمَاتِ ًَانْ ُمؤِْمِنيْهَ ًَانْ ُم ْؤِمنَاتِ اْ َأل ْحيَاءِ مِْنيُمْ ًَاْ َألْمٌَات،
انْعَِهيْمُ .أَ ُقٌْلُ َقٌْنِيْ ىَذَا ًَأَسَْتغْفِزُ اهللَ انْ َع ِظيْمَ نِيْ ًنَكُمْ ًَِن َ
فَاسَْتغْفِ ُزًُْه إِوهوُ ىُ ٌَ اْنغَ ُفٌْ ُر ا َّنز ِحيْمُ.

*** *** are_peace
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