
 

 

جب وأنا أتابع هذا الحشدد ندا البتدب التدً بداا ٌحد   شتد بً الع  القد 

على نطالعتها و التؤشٌ  على النسدال  النهندف هٌهدا   و ا جداق القدا   

طلددع علددى الننددا    اههددو  ددد  الددى نرددد  نومددوق نددا أو نسددؤلف نددا  

الفب ٌف الفلسفٌف التً ج ت بٌا أبدى حاندد الالالدً ه تهاهدت الف سدفف   

نث   ( وابا  شد ه تهاهت التهاهت( ولٌس ههم نثد  هدذٌا البتدابٌا هدً 

الناشدلف  الخد   وجد أنٌسو  أي أحد ناهٌك بالتعنق هٌها والبحد  هدً 

ا ن نح ال إٌف الروهٌف ههنا د ٌق ل جلٌا القطبٌا هٌنا بتبا  و ههم  ا بٌا

عند الشٌخ نحً الدٌا ابا ع بً    دس هللا  وح   هذا العالم الفذ الذي 

أورل  بعمهم الى د جف" الشٌخ األبب  "   بٌننا اتهن  آخد وا بدالالو 

و اإلٌاا  هً الباطنٌف   هذه الن    التدً  هد ت علدى الخردو  هدً 

ٌا بدا دالشدٌخ نحدً الدطلع على نإلفدات اللق آا الب ٌم   ونا  هتفسٌ 

بددد ا    ع بدددً ف تفسدددٌ  القددد آا   الفتوحدددات النبٌدددف و نحامددد ات األ

حبددم ورٌدد  هددذه ناألندد  ال  وهرددو  الحبددم وبتدداب األخدد ق وبتابدد

النإلفات التً نسبت الى الشٌخ نحً الدٌا با ع بً   والتً ذب  أنهدا 

دي و تفوق ث ثنالف بتاب   اا أرلب بتب  لٌست هً نتناو  القا   العا

خارف " هرو  الحبم " والفتوحات   ولهذا هدنا الددا س ٌحتدال الدى 

ن   ثا دب والدى ههدم ٌادو  هدً أعنداق ال ندول الردوهٌف و ٌحللهدا   

  " نا ٌق أ هٌفهم و ٌحل  " و دٌنا  ٌ  عا العالم أن 

ولقددد بدداا همددٌلف الشددٌخ أحددد حفددا  الحدددٌ  الددى د جددف أندد  بدداا     

ثا هً نجلس واحدد وهدً نومدوق واحدد  ٌستشهد بؤبث  نا عش ٌا حدٌ



 

 

و      ونا حٌا آلخ  ٌنر   الى البتب األدبٌف لنا هٌها ندا امنتنداق

ذب اإلنساا نثلندا النحدو هالنإانسف   وباا ٌقو  دالنا ف البتب األدبٌف ت

 ٌحف  اللساا   أنا البتب الدٌنٌف ههً لّب النوموق وجوه ه 

 ا  نعلقا على نا جاء هً شع  ابا عبد الّب  الذي عا ض بها شاع ا 

آخ  حٌا ٌقو  ف                          

 ا   ها ننها نقٌم األلسهؤجل  *        هاوم أجل  لا العنلبت  واذا ط  

 هعا م  ابا عبد الب  ف   

 ا   جلها عند التقً النإنفأ  *           هال ـ ــفإذا طلبت من العلوم أج    

 عق  ان   نتٌق   نتدٌ اعلم الدٌانف هو أ هعه ا لذي     *            

 هحاو  الشٌخ  حن  هللا التوهٌق بٌنهنا هً  ول  ف

ٌِّا    وأ و  نعت ها بفمل هنا نعا    *    نتؤّن ِ  ألف ا   و  ب  

 نن  وسٌل ف أو نقرد   *    و ب هنا ه ض على النتدٌاالعل م   

 هبؤو  ٌحنى الب م نا الخطؤ   *    وب  بٌ اا  القر د للنتٌقِّ ا  

 لومه ناهُهم البتاب   ومب دا   *    نعنى الحدٌ  لعال م  نتبٌ ا  

 نالواال مى  *    نا  بنا البّ  الّ حٌم النحسا 1وبنقرد هالاألُلى  

 ههوالذي ٌوتى السعاد  نا ردا  *   نستنسبا نن    الحب    أنتا   

 وهوالذي ٌعطً العباد  رحف  *   لنا اهتدى وب  نجا  النإن  ا  

                                                              

 لاف هً " الذٌا " ( 1   

 نف ال النعت نً وحدها *   اذ أنها بفلت النقار د هالحاه  اعتب   

 والشاع  اعتب  الوسٌلف أنه ا  *    تهدي بنا  ال علم للنتفن  ا  



 

 

 هلل   د هن ا نع ا  لبّنن  ا *     و  ابا عبد الب ِّ  و  األدٌا   

                                                                                                   ننهنافعلم واحد ب  ال أٌٌا وأثبت هً النهاٌف جدوى  ا ا بٌا  د ههو

اللساا الذي هو وسٌلف لفهم الق آا ونع هف السنف النبوٌف   هبنا أن  م 

  راٌف بدوا وسٌلف   هبذلك م نعنى لوسٌلف م تر  بالن ء الى راٌف 

 ٌندح الجلفف بعض األبٌات ألحد األدباء وهو  1اوننا بتب  نشط    

 * ل  هنف دوا الننى لٌست تقنع وللجلفف الفخ  الع ٌم وحلبه   ا  

 آنن  النحاسا تنبع ردا ن بلس ت  وح علم الدٌا هً جسن  لذا *  

 وقٌ ى عجبا نا لا  نسجده  م اذا * ترّدى لتح ٌ  النسال  أ  

 ٌ ى بٌ  طاعات اإلل  تب وا اا * تبسم ثا  الفج  والقوم  ّب ع 

 ٌ ى نجلسا هٌ  السبٌنف خٌن  ت *  لسنف خٌ  الخلق ٌهدي وٌتبع 

 ٌ ى نحف  تتلى النواع  بٌن    *  وللوع  تؤثٌ  ٌ ى العٌا تدنع 

 ٌ ى حلقف الق آا والقوم حوله  ا *   لوبهنو نا خشٌف هللا تخمع 

 الت تٌب والب  ُخشع جلوس علىت وى لهم وهم * ٌ ى السنف الا اء 

 ٌل ق هلل   جن ع ن نت  عناٌ    ف *  بحلم واخ   ب  الخٌ  

 لقطع ج اثٌم الجهالف  د سع  ى *  هقل د جٌد الده   عقدا ٌ ّر ع 

 هنالبم الشهم الش ٌ  الذي ر دا * ل  روب جود بالفمال  ٌهن ع 

 ّب النفاخ  والندى *  بهنت  عند الش دالد ٌنف   عننٌع الحنى   

                                                             
التشددطٌ  نددا هنددوا الشددع    وهددو أا ٌؤخددذ الشدداع  بٌتددا ألحددد الشددع اء هٌحددتف  بالشددط  األو  وال ابددع     دد (1

   وٌمٌ  لهنا شط ٌا نا شع ه ف الشط  الثانً والثال 

 *  عا البّ  نه  للنحاوٌج نت  ق هنام  أى للمٌ  حقا هنا انثنى 

 ٌب ها عا اخ ر  اذ ٌ وّدقهل ه اذا نا شلت بتلوه هق  د  *    



 

 

     

نحو والحقٌقف أا همٌلف الشدٌخ سدً عطٌدف  حند  هللا بداا عالندا بدال    

نتملعا هً اللادف ٌنلدك  ردٌدا ببٌد ا جددا ندا النفد دات اللاوٌدف التدً 

ٌ جعها الى أردولها دوا الحاجدف ام نداد ا الدى القدانوس   ولهدذا جداء 

أرلددب شددع ه علددى ننددط لددلوم نددا م ٌلددلم بجنعدد  بددٌا حدد هٌا أو حتددى 

ث ثف أح   هً ال وى   وهدو األسدلوب الدذي عد   لددى أبدً العد ء 

"الللونٌدات "  هبدان  علدى هدذا النحدو وأسدنا األ  دٌواندالنع ي الذي 

 حٌا لٌا   النقب   ف بقرٌدت  الوع ٌف هً الخشٌف

 ع ب     *    تت ك اللّب هً ذهو  وحٌ   هً  إٌف النقاب   ااّ    

 النآ  ٌذوب ال    *    قلب نن  أسى  وٌبند حس ه  ب  نا ٌن        

 بٌننا الن ء هً ذوٌ  نعاه ى   *   هً ابتهال طاى ب  ونس  ه   

                                        

 عذ ه      اذ أتاه  سو  نومه ٌدع  و   *  ه ولم ٌ مى هً التؤخ    

  بٌدتهحٌ ه  حسد ه  ه ال اء والهاء( نوجوداا هدً بد يهح ها ال و    

 ( نس ه   عذ ه  الخ

 وبقرٌدت  التً ٌنرح هٌها ط ب  ف

 هً ط ٌق الحق وا ق  ب وم  *  وأطع ال  العالنٌا وأ م  س  

 هً خوم  لحلب الهوى ولتتّبع نا استطعت للنهج القوٌ  م *نباعد 

 خذ خٌ  لاد للنعاد وأ    ض *  هللا الب ٌم تجده نجل    م    

  1   لً نتى ألفٌك ذا ح   على* العلم ال هٌع هفً القماٌا تنم   



 

 

 واخت ت خال  نحم   نّحمت نرحً أبتاً لك  هعف *بٌا الن   

هبلنددات ف ه أ مدد    خومدد      مدد    تنمدد    نحمدد  ( بدد  هددذه 

   وهذه عٌنف بسٌطف نا شع ه  حن  هللاالح و  األخٌ   بانت  اهٌف 

 نفتً البلٌد  آنذاك "علً شنتٌ " و رٌد  بع  بها الى الشٌخ سً    

 و د التلم هً  وٌها ث ثف أح   هً ه ا     ه(

ٌقو 



 

 

 *  علنا وأخ  ا  وحسا عبا ه   أنما ه  2ىأهدي الس م لنا شؤ

 وانانه  ا   *   ملا  ٌعلً لل شاد نن ا ه 3نفتً البلٌد  حب ها

 5بمٌال  أب  دا ه 4نا ح   نو  العلم هً  لب ان     *   امّ ج 

ًّ هنا ح لبك ر الب   *   وهللا ٌنر  ن ه   أنرا ه   م ٌا عل

 ولتْدُق نحً  الدٌا  خٌ  نإال   *    و هٌق   عبد  الحنٌد وجا ه 

 هً هتٌف ح لت بؤ ض ب دن ا   *    هحبت بب   نرٌحف نختا ه

 أنتم  حنا  ال دٌا   اد  أهل     *  متمعفوا هالجه  أم م نا ه

 ٌبقى هت ى   *   ام ّو شّد وث ا    وآس هونا العنوم ٌباد م 

ى هنلى نتى هذا السبوت   ودٌننا   *   هً ر بف ٌببً   أوبا ه  أس 

 هذا بت اب  هللا  لم ٌحف   ب    *   ب    د ٌ  ً ح انلوه حق ا ه

 هبؤن هم  سبب التؤخ   للو ى   *   هحٌاتهم هً ذا اللناا خسا ه

                                                             

                                                                                                           لالدا سابنا   اذ األر  هٌها ف تنمٌ  اتنم ف حذهت الٌاء هنا لم و   الولا حتى م ٌبو (1

 لرق ب  نا سوادوأ أبدا هفنا شاب (5( ج فأ ه 4( حب ها أي عالنها3(  شؤى  شاوهم شؤوا ه سبقهم ( "  ط  النحٌط"2

 أعطى الجهاد ثنا ه لو  ام أه  العلم ب   ب الذي   *    هً وسع 

ٌ  د العدوِّ   ولم نشّا الا ا    لبا  توابلنا هماق ت اثن  ا   *   ب

ن ا   *   اا  ا  ف ه   بلّاتنوا  أس ا ه ؟ ٌِّ  نا ذا نق و   ل بن ا ونب

 ا هعوا  هع القوّي ل واء   *   متت بوا  أ ب ان   ُننه  ا ه  هٌا

 1حناها     هتنف مّ ا هجنع اإلل  نا الجلال  شنله ا   *   وحنى 

 *   بً ٌسعدوا ب ماه هٌنا اختا ه   لوب عباده ونحا الماالا نا

                                                      

 



 

 

 " استااثف " وٌقو  هً أبٌات سّناها

 عبدك و الط    *   ٌا ل طٌ  ب     وم تلعجْن ُ  2 بِّ دِاو بلوم

ْن ُ وب  اسلك  سبٌ   وم   أط اع و  *   ك    ونا حلبهم ه  تخ ج 

 وارن   بك عا س واك   الهً  *   والى  نا عراك م تحوجْن ُ 

جْن ُ   واهده بالذٌا هدٌت  وُر ْن     *   نا  ذنوٍب   وبالت قى  توِّ

 بك  ٌا سٌدي   الٌك  دع ال ً  *   هار   الهم   والب  ه ِّ جْن ُ 

                                   لً هإادي  وبالهدى  أس جْن ُ    * وارس وابش  البْ ب وارف الذنب 

هً  و ن ح  هنا هً األبٌات أا الشٌخ التلم ث ثف أح   هً ال وي  

    الجٌم والنوا والهاء

                                          

 

هتداواه هقدد عنى همٌلف الشٌخ الع نف الشٌخ سً عطٌف بتسجٌ  لم ٌبا ٌُ 

بانت األسللف التً ٌتلقاها ٌونٌا نا النواطنٌا وحتدى ندا بعدض  جدا  

عنها هً حٌنها وارلب اجابات   حن  هللا بانت شفوٌف وندع  ٌجٌب الدٌا

ذلك هنحا نسإولوا عا عدم تسجٌ  ب  هذه األعنا  التً هدً ن جدع 

دٌنددً نهددم   وهددذا التقدداعس ننددا نحددا ندداتج عددا عدددم اهتناننددا هددً تلددك 

ل دد و  بالقٌددد والبتابددف   و ددد ت هددى الشددٌخ  حندد  هللا هددذا األندد  هددً ا

أواخ  حٌات  هسج  بعدض أعنالد  بنفسد  وطلدب ندا الشدٌخ سدً عدان  

نحفددو ً تسددجٌ  الددبعض األخدد    ولبنهددا أعنددا  م تنثدد  ام النددل  

الٌسٌ  ندا النعدا   الدٌنٌدف واإلنسدانٌف التدً  ددنها خد   هتد   نمدال  



 

 

أندا أهدم البتدب التدً ت بهدا والنوامدٌع   نسٌا عانا التً تجاولت الخ

 التً تناولها هنننً ألخرها هً هذا التقدٌم الوجٌل ف

إلدد  ٌمددم حددوالً نالددف اجابددف هقهٌددف سددؤذب  عٌنددف ننهددا  هفددً ن( 1

نوموق الترو  اإلس نً بتب اجابف عا سإا  حدو   دو  العدا   

الردالحٌا حتدى  باهلل سٌدي اب اهٌم بدا أدهدم ف" لدا ٌبلدر ال جد  د جدف

ا   بداهلل الشدٌخ سدً عدالسدال  هدو الفقٌد  ال ست عقبات    الدخ " ٌجول

األخمدد  ابددا خلٌدد   حندد  هللا أحددد نحبٌدد  و هقالدد  نددا ذوي الفمدد   

 هؤجاب  بنا نر  ف 

الحنددد هلل  والردد   والسدد م علددى  سددو  هللا وآلدد  وبعددد   هقددد        

وسددت  عجددلي وعجددلك عددا سددؤلتنً   أٌهددا األك البدد ٌم أدام هللا عددلك 

 و  العا   األههم سدٌدي ابد اهٌم ابدا أدهدم ف" لدا ٌبلدر ال جد  د جدف 

الرددالحٌا حتددى ٌجددول سددت عقبددات " هدداعلم بددؤا ط ٌددق القددوم د اسددف 

وحددا  نددا ٌدددعٌها الٌددوم بٌدد  تدد ى هللقددوم أسدد ا  هالمددف   وعبددا ات 

م رانمف   وهنم الى النعالً ناهمف م ٌفهم عبا اتهم وٌد ك اشدا اته

   وٌفك  نولهم وٌستخ ل بنولهم ام نا دخ  بابهم وذاق ش ابهم 

أنا  ٌد  ب  *  ونا د اه ردا بال وح ٌش ب  نا ذاق طعم ش اب القوم  

دنبب  نا باا نثلً  هً شهوات النفس        ههٌهدات أا ٌدد بها واا لن 

اا ندا   وأٌا الث ٌا نا الثد ى   وشدت   واألنب   ب  عى أن  األنْ     واد  وطب  

 بٌا نا سٌ ه الى انام ونا سٌ ه الى و اء



 

 

شتاا بٌا نش ق ونا ب رٌ        * ف وس ت نا با     سا ت نش ّ  

أنى نلوم عند حسا  نك ونٌتك و ربتك هً تق ٌبك نا أننٌتك أش ح 

ق رٌد  ندد   لك ب نهم بب نهم ذاب ا ندا تحرد  لدً ندا نفثدات أ  نهم

  فندنا حرلواالورو  الى نا ورلوا والو و  ع

ٌّنات أبناإها أدعٌ    اءوالدعاوى نا لم تقٌنوا    علٌ ها    *    ب

هؤ و  اآلداب  عند القوم ث ثف ف آداب ش ٌعف و آداب ط ٌقف و آداب 

حقٌقف   هآداب الش ٌعف انتثا  األوان  واجتناب النواهً وآداب 

ام تداء بالسنف وآداب الحقٌقف نع هف نالك ونال  و فالننّ  شهود الط ٌقف

سبحان  وتعالى   هلك الفق  ول  الانى ولك العجل والمع  والذ  ول  

 القد   والعل    والجانع لهذه النعانً بلها  ول  رلى هللا علٌ  وسلم  

هؤشا  الشٌخ  مً هللا عن   (نا ع   نفس  هقد ع    ب  ه 

ف أا ٌالق باب العل وٌفتح باب الذ    العل  بالشا ح لهذا الحدٌ  بقول 

هو ن   العبد الى نفس  بعٌا امستببا    والى رٌ ه بعٌا امحتقا  

 وهو داء عما  ٌتولد عن  العجب الذي هو نا النهلبات   والبب  

أدها وجودك هً ا ض  "ف 1الذي هو رفف ابلٌس    ا  هً الحبم

  والذ  هو ا ها  النسبنف  "ج الخنو  هنا نبت ننا لم ٌدها م ٌتم نتا

 ٌ  لً خلانتنا  "ف 2لٌدٌبدي   ا  أبواأل لٌنا  نا هللا بذلك العلّ 

أتٌت جنٌع "ف3 و ا  الجٌلً"أ دتنا هعلٌك بالذ  وامهتقا  ننلوء  هنا

أبواب الحق هوجدت علٌها املدحام حتى أتٌت باب الذلف وامهتقا  

بقت القوم   وت بت الناس على د خلت نن    هؤنا  د سههوجدت  خالٌا   



 

 

ط ٌقتنا هذه م ترلح ام لنا بنست  "بواب   و ا  بعمهم فاأل

ولقد نر بم  س   ول  تعا  ونا هذا ٌ ه  لك " بؤ واحهم  النل اب

وأا ٌالق باب النعنف  " عن  ف مً هللا  لو  و هللا ببد  وأنتم أذلف 

على أا بنا  النعٌم   وٌفتح باب الشد  "  ٌ  أجنع العلناء والحبناء 

 "هً اآلخ   م ٌد ك ام بنق  النعٌم هً الدنٌا   و ا  وهب با ننب  ف

  ٌ ذوا هالقوم ٌتلذّ  "نعنف وال خاء نرٌبف   هلٌس بفقٌ  الب ء   د  عُ نا لم 

بالشدالد   بنا ٌتلذذ رٌ هم بالنوالد   ألا الشدالد توجههم الى هللا 

 ه ب   هننهم بانوا الٌ    وٌذبِّ  تعالى  ونا أحب هللا أحب نا ٌق ب 

 هو  وذلك هذه الدا   القٌانف نا أهوا  ٌوم ٌن  وا الى

                                                             

 الحبم العطالٌف مبا عطاء هللا السبند ي الروهً (1

 الجٌلً ف الشٌخ عبد القاد  الجٌ نً     وأ ن  ف أبا ٌلٌد البسطانً       (2

     وخدالفٌا ندا أا ٌقدا  لهدم اباتهدٌالددنٌا وط ذننعهم ندا لذالد   الذي   

 استنتعتم بها و هً حٌاتبم الدنٌا مأذهبتم طبٌباتب    و ول   مً هللا

 عن  ف" وأا ٌالق بداب ال احدف وٌفدتح بداب الشدقاء "  ٌعندً أا الندإنا

 ا  تعدالى  ال احف والبطالف هنن  نا خلق لذلك  الى مٌنباً ل  أا ٌ با

  ونا خلقت الجا واإلنس ام لٌعبددوا    و دا  النبدً ردلى هللا علٌد

هالسالك م ٌشتا  بشًء سوى العبداد   (آننت باهلل ثم استقم ه    وسلم 

هددددواه طاعددددف  ا رددددنسدددتحلٌا هندددداءه هٌها نسددددتا  ا هددددً نعانٌهدددا  اذ 

الجندف هدً شددٌلٌا ف  "علٌد  السد م  دا ند ٌم  عٌسدى بدا أا ٌد وى  بد 

و ولدد   مددً هللا عندد  " واا ٌالددق بدداب   تدد ك ال احددات والشددهوات "



 

 

انوا  لدٌ  ندا اللٌد  ب النوم وٌفتح باب السه  " نؤخوذ نا  ول  تعالى

تتجداهى  و ولد  جد  شدؤن    نا ٌهجعدوا وباألسدحا  هدم ٌسدتاف وا 

    و ولد  عدل وجد   اجنوبهم عا النماجع   ٌدعوا  بهم خوها وطنع

  ا باألسحا ٌوالنستاف  و د بداا النبدً ردلى هللا علٌد  وسدلم ٌقدوم

 ونا طلب الع  سه اللٌالً"  "اللٌ  حتى تو نت  دناه

و ول   مً هللا عن  ف" وأا ٌالق باب الانى وٌفدتح بداب الفقد  "  دا   

  و دا  النبدً ردلى هللا    اا اإلنساا لٌطادى أا  آه اسدتانى تعالى 

ونا الندوتى  "   ٌ  ٌا  سو  هللا  (اٌابم ونجالسف النوتى هعلٌ  وسلم 

 م ه  والن اد نوتى القلوب    د أسب ت (هم األرنٌاء  ه ا  "  ؟

الدنٌا بخن تها  هؤنستهم أعنا  اآلخ     ونا أحسا  و  ٌحدً بدا نعداذ 

م ٌفددق ام هددً عسددب  الدد اوي ف" الدددنٌا خندد  الشددٌطاا نددا سددب  ننهددا لدد

ت و ود النواهب  النوت نادنا نع الخاس ٌا "   وهً الحبم ف" اا أ د

و ول   مً   اننا الرد ات للفق اء علٌك رحح الفق  والفا ف لدٌك 

هللا عن  ف" وأا ٌالق باب امسدتعداد " ندؤخوذ ندا  ولد  ردلى هللا علٌد  

هددو أردد  هددً وسددلم ه بددا هددً الدددنٌا بؤنددك ر ٌددب أو عدداب  سددبٌ  (  و

دد  األندد  هددً الدددنٌا ألا النددإنا م ٌنباددً لدد  أا ٌتخددذ الدددنٌا وطنددا  ِ ر 

جندداح السددف    ونسدبنا هٌطنددلا الٌهددا   ولبددا ٌنباددً أا ٌبدوا هٌهددا علددى

وهً الحدٌ  ه نالً وللدنٌا اننا نثلً ونث  الدنٌا ب ابب اسدت   تحدت 

ب وهدا شج   ثم  اح وت بها (   ونا وراٌا عٌسى علٌ  السد م ف" اع

وم تعن وها " نا ذا الذي ٌبنً على نول البح  دا ا   تلبم الددنٌا هد  



 

 

تتخذوها   ا ا "   والحار  أا حا  النإنا دال  بٌا أند ٌا ف اندا أا 

ٌبددوا بؤندد  ر ٌددب هندد  التددلود لل جددوق الددى وطندد    أو ٌبددوا بؤندد  

وندا  نساه  رٌ  نقٌم البتف  ب  هو لٌل  ونها ه سال  الى بلدد اإل اندف  

بانت هذه حال  هً الدنٌا ههن  اللاد لدا  النعداد عسداه أا ٌندا  اإلسدعاد 

 ٌدددوم ٌقدددوم األشدددهاد    دددا  الشددداذلً  مدددً هللا عنددد  ف" اذا أ دت عدددل  

س هللا  ٌونددا الدددا ٌا هادخدد  هددً ط ٌقنددا هددذا أو ٌددونٌا"وألبً ندددٌا  ددد 

ه    س  

 رحبف الفق اء  *  هم الس طٌا والسادات واألن اء  نالذ   العٌش ام    

 

جعلنا هللا واٌاك نا النتنسبٌا بؤذٌدالهم   هدننهم القدوم م ٌشدقى جلٌسدهم 

 للهم خلِّقنا بؤخ  هم الب ٌنف واسلك بنا ط ٌقهم القوٌنف   واحش نا هً 

 وأنا هً تقسٌم   لن تهم تحت لواء سٌدنا نحند رلى هللا علٌ  وسلم  

الننل  على  سو  هللا رلى هللا علٌ  وسلم  والذي ذب  أن  الوحً 

 ٌنقسم الى ث ثف أ سام  هقد سل  عن   حن  هللا هؤجاب ف

الحنددد هلل   اعلددم أٌهددا السددال  أا التقسددٌم الددذي ذبدد ت لددم أطلددع علددى    

حدٌ  ٌإٌده نا جهف ال واٌف هٌنا طالعت نا بتب الحدٌ    أندا نعنداه 

عالم الاٌب هد  ٌ هد  علدى     ول  عل وج  هرحٌح م شك هٌ  بدلٌ

ونا باا لٌطلعبم    نع  ول    رٌب  أحدا ام نا ا تمى نا  سو  

ووجد  الدملدف أا ندا  على الاٌب ولبا هللا ٌجتبً نا  سل  نا ٌشداء 

علن  ال سو  نا الاٌب وأس ا  ال بوبٌف م ٌجول لد  اهشداإه   هٌبدوا 



 

 

هو القسم الدذي أُند  ببتناند    وأندا القسدم الثدانً النخٌد  هٌد  هدلٌلد  ندا 

 وي عدا حذٌفدف الٌندانً  مددً هللا عند    و دد  ٌدد  لد    "ند اك تددتبلم 

هللا علٌد  وسدلم    ب نا لم نسنع  نا أحد نا أرحاب  سو  هللا رلى

نً ب   سو  هللا رلى هللا علٌ  وسدلم   خر   "هقا  " هنا أٌا أخذت  ؟ 

 أ ع هٌد  أا باا الناس ٌسؤلون  عا الخٌ   وبنت أسؤل  عا الش  نخاهف

أعطانً حبٌبدً جد ابٌا ندا  "  وعا أبً ه ٌ    مً هللا عن   ا   "

وأندا الددلٌ  الثالد   "العلم لو بثثت لبم أحدهنا لقطدع نندً هدذا الحلقدوم 

ٌا أٌها ال سو  بلر نا انل  الٌك نا  بدك واا لدم  هقو  هللا عل وج  

الٌدوم أبنلدت لبدم دٌدنبم وأتنندت  ندع  ولد   تفع  هنا بلادت  سدالت  

هؤنت ت ى نا هدذه األدلدف أا  علٌبم نعنتً و مٌت لبم اإلس م دٌنا 

جدول بتند  عدا أحدد  سدم  م ٌ ف تقسٌم العلنداء الدوحً الدى ث ثدف أ سدام

و سم م ٌح  اهشاإه و سم نخٌ  هٌد  هدو تقسدٌم ردحٌح   وهللا سدبحان  

 وتعالى أعلم  

نذهب أه  السدد  ل القد باا همٌلف الشٌخ سً عطٌف  حن  هللا نإٌد   

والدعا  ل  بالشٌخ خلٌد  وأبدى القاسدم ورٌد هم     هً النذهب النالبً 

وا د أم القدبض ؟ هؤجدابنً و د سدؤلت  ٌوندا هد  السدد  هدً الرد   هدو 

همٌلف الشٌخ وهو واسع اإلط ق هدً نختلد  الندذاهب اإلسد نٌف ف أا 

النبً رلى هللا علٌ  وسلم باا ٌبسط ٌدٌ  ه ٌردلً بالسدد  ( هدً بداٌدف 

حٌات  ثم رلى بدالقبض هتد   ندا الدلنا ثدم عداد هدً أواخد  حٌاتد  الدى 

أحادٌد  و دت  السد   والذٌا ٌإٌدوا الر   بقدبض األٌددي ٌعتنددوا



 

 

اإلندام نالدك رٌد  أا اإلندام  هً هذا الشؤا   و د و د نثٌلهدا هدً نوطدؤ

نالك باا ٌعن  بعند  أهد  الندٌندف النندو   ندا التدابعٌا الدذٌا وجددهم 

ٌرلوا بالسد    ههو  د عن  بعن  أه  الندٌنف ولم ٌعن  بنا  واه نا 

بثد  هدذا حدٌ    و د ألححت على الشٌخ  حن  هللا هً أا ٌومح لدً أ

أا ت ك أحدهنا  السد    نع  الخ   الجا ي بٌا العلناء هً القبض و

اا الدذٌا اعتنددوا القدبض  "والعن  بالثانً م ٌبط  الر     هقدا  لدً 

أن ندا بتقددٌم الفطدو  وتدؤخٌ   هبسنف عنلوا بقول  رلى هللا علٌ  وسدلم 

  وأندا حجدف أهد   (السحو  وومدع الٌنندى علدى الٌسد ى هدً الرد   

السد  هنا و د عا  رف خ ّد ابا  اهع نع النبً رلى هللا علٌد  وسدلم 

وعندددنا  ددا  خدد ّد بددا  اهددع  (أعددد ردد تك هننددك لددم تردد   ه ٌقددو  لدد 

حسا رٌ  هذا   ع ه   سو  هللا  أم  "ل سو  هللا رلى هللا علٌ  وسلم 

 ى   بٌدد  ٌرددلً بالتفرددٌ  ولددم ٌقدد  لدد  مددع ٌدددك الٌننددى علددى الٌسدد

ولقددد بدداا الشددٌخ الع نددف الطدداه     السددد ألهدد   فوالسددبوت هددو حجدد

 ت ببٌد   بفمدٌلف العبٌدي نتعربا للقبض وٌدداهع عند  وباندت لد  ِرد

عطٌف  حنهنا هللا جنٌعا وهو ٌع   ندى تنسك الشٌخ سً  ًالشٌخ س

ٌِّدهعطٌف بالسد    و دا  لد  سدٌ  ً  بدوم هدً السدد  د ؤ س  ل  بتابدا ٌإ

 تب ل  الشٌخ سً عطٌف هذه األبٌات ف نفسك   هب



 

 

 د است     * لقد  اق لً ش ح و ا ت خ النرٌب ه است أٌها الشٌ أم

 ونا ذاك ننًِّ ٌا ان ام  تعر  ب * لنذهب أه  السد   دانت ح است 

 السد  عا حب  تجل ت  داست ولبا هً  هع الخ   سقوط نا *  وى 

 وهً  دِّ  بعض  القو   ّد لبلّ ِ  * وذا القو  م ٌ م اه للعلم ساست 

 وحسبً تق لٌد اإلنام  با  اس م * اذا هاتنً عل م النب ا    ود است 

 و ت د است 

                                           

ٌبدا علٌد  ام  نا أبواب الر   ف" و ا  بعمهم اننا ب ه السدد  اذا لدم  لت ف و د و د هً رحٌح الت نٌذي الجلء الثانً

 ثوب واحد هؤنا اذا سد  على القنٌ  ه  بؤس   

وهو  و  أحند   و د و د هً رحٌح نسلم نا ٌإٌد نا جاء هً ش ح رحٌح نسلم ألبى عبد هللا السنوسً الجلء الثانً هً 

ٌ هع رٌ  نبب  ثم ٌبب  وٌدداه  النتداا ثدم ٌ سدلهنا " وٌ سدلهنا ٌطلقهندا دوا  باب أحادٌ   هع الٌدٌا هً الر   ف الثال 

 ه أي سد  (  بض

 

 هنا نثل  هً أه   نذهبن ا ل ذا * تق دم عنه م هً  البتاب   واٌت 

 أ مى بنا  د  مً ب  * خلٌ  ونا هً النق  رحت أنانت  ونا لً م

 ب األن ام عناٌت  وللطاه   األ مً العبٌدي  تحٌف * وحف ت   نا   

 

واحلقيقـــن أض ة ـــين اللعدـــو للقـــلي أو القـــبا ليقـــت مـــن جـــوى  ا  ـــ م        

فالد ة بقلي اليلين ليقت باطلن كما أض القـبا   يسقـلىا فـالعبة بال ـوي   

 بالس وع و اجلزئيات .
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     اس ل ب الن دى ح ع ون هً النجتن هٌ  ؤث   ت

 وبعض األجوبة الذكية التي تبرز بداهة الشيخ :  
 

أوم ٌنباً ط ح السإا  التالً ف لناذا أثد  همدٌلف الشدٌخ سدً عطٌدف  حند  هللا وشدا  النداس ؟ 

 نتعدد  الجوانب  وسإا  نث  هذا  حب اإلجابف ألا اإلجابف عن  

هندداك علندداء  ددد ٌددإث وا هددً الندداس لنددا ٌتنتعددوا بدد  نددا هردداحف وأداء جٌددد ونعلونددات     

التؤثٌ نحدود اللناا مٌق النسداحف   هنثد  هدذا التدؤثٌ    هدً ألند  ٌعتندد  نستفٌمف ولبا هذا

وا على اإلعجاب ولٌس على اإل ناق    دد ٌندا  بعدض علنالندا اعجداب ندا حدولهم ولبدا م ٌندال

م ناجنف عا سلوب  وعنل  الٌونً   ولٌس عنا ٌقول  للناس  وبدٌا حبهم وثقتهم   والثقف هً العالِ 

لندداذا نددا  همددٌلف الشددٌخ ثندداء الندداس وحددبهم وثقددتهم ؟ ألا العددالم   القددو  والفعدد  ٌتندداٌل ال جددا 

د ث  لهدم هدً الحقٌقً لٌس نا ٌقو  للناس اهعلوا بذا وانتنعوا عدا بدذا   وانندا ندا ٌد اه النداس ن 

 و دو  لهم هً اإل  ق عندنا ٌبوا اجتنابا    الفع  عندنا ٌبوا أداء

 لدوببم   أوا بٌت  نش عا وب ن  نت عا للقادنٌا وعداب ي السدبٌ     بد  أا ٌقدو  لهدم اهتحدوا   

ا ا لفعد  الخٌد    وبداا باسطا ٌدده بد  حسداب   سدب   ننفقا ب ت دد  وبٌوتبم لقاردٌبم باا جوادا

تجوال  ٌطلب ألحد  هقال  أا ٌشت ي ل  الحلوٌات هٌعطٌ  النبلر أوم حتى م ٌدهع  لتسدٌده  أثناء

نا عنده   هٌولق تلك الحلوٌات على األطفا  هً الق ى التً باا ٌلو ها نا حٌا آلخ    و دد 

وأعطدى نثدام لب ند  هقدد بداا  وا حول  وٌبتهجوا بنقدند  ألف  هإمء األطفا  هؤربحوا ٌجتنع

خ   شه   نماا   و د بنت أملن  هً اإلهطدا  دالندا   هٌقدو  لدً بعدد أا نبدوا  دد ومدعنا 

 "تنداو  الفطدو  الدىأخ ل أنام الباب وتفقد هقد ٌبوا نا هو هدً حاجدف  "حبف التن  هً أهواهنا 

ٌسد  وٌ هد  هدذا علدى هع    وبنت هً أرلب األحٌاا أجد نا ٌنت د  لٌفطد    وبداا ٌبدتهج وأو

ونا الا ٌب أا بعض النساه ٌا وعاب ي السبٌ  الذٌا  سا ٌ  وجه  حٌا ٌجد نا ٌفط  نعنا أ

الجلفف عندنا ٌلتقوا ببعض األرنٌاء طالبٌا نعونتهم بانوا ٌقولوا لهدم ف اذهبدوا  الىبانوا ٌؤتوا 

بم ههدو نعد و  لى بٌت اإلنام الشٌخ سً عطٌف ستجدوا عنده نا تحتداجوا ولدا ٌخٌدب  جداءا

الحند هلل الدذي جعلندً رنٌدا  "بهذا   هباا الشٌخ  حن  هللا حٌننا ٌذب وا ل  ذلك ٌبتسم   وٌقو  

وبداا همدٌلف الشدٌخ ٌردلح ذات البدٌا  وٌسدعى  " ٌتواهد علدً النحتداجوا   اللهدم  دّو علٌنتدً 

ٌجددوا لددى  ٌ  واشاعف النحبف بٌا الناس   وباا الناس عندنا تستعرً عنهم األندو خلحب ال

أذب  أن  حد  وأا  ت  أه اد  بٌلف شخرا نا  بٌلف أخ ى   وبدأت نلعف    همٌلت  الحبم العد 

الثؤ  تح ك النشاع  عند  بٌلف القتٌ    و د و عت هذه الحادثف هدً نحدٌط دا  الشدٌوك   هؤ اندت 

ا السد ح اسدتعدادا  بٌلف النقتو  الدنٌا وهددت بامنتقام مبنهدا   واردطفت القبٌلتداا وهدم ٌحنلدو



 

 

للنواجهف   وحاو  النسإولوا باللٌا ن   وبالقسو  ن   أخ ى تلٌٌا الجانبٌا   ولبا دوا نتٌجف 

 وجدداء عدددد نددا أعٌدداا البلددد لفمددٌلف الشددٌخ نددا أجدد  التدددخ  هقددد ٌقمددى األندد  الددى نشددادات 

ت القتٌ  حٌ  وجد بٌ الىونلاعات م نهاٌف لها بٌا القبٌلتٌا  وذهب الشٌخ  هقف هإمء األعٌاا 

على اللناد   وعندنا ور  استقبل  الجنٌع بالحفداو  والت حداب   وبعدد أا سدلم  عالجنٌع األراب

 فا هقا  راحب البٌت  وهو والد المدحٌف   اجلدس نعندا ٌدا حمد   الشدٌخ   اعلٌ  الجنٌع    و

  "لحدد م أجلددس حتددى أعدد   أا النومددوق الددذي جلددت نددا أجلدد  سددٌجد علددى ٌدددٌبم ا "هقددا  لدد  

هنهدد ببلندف وعد   "ب نبدم علدى  إوسدنا ولدا ٌبدوا ام ندا    تندوه أندتم  " هؤجاب  والد القتٌ 

انردبت بلهدا علدى العفدو والردفح والتسدانح وب دم الادٌ  نسدتندا بد  ذلدك ندا القد آا  وا شاد

لدو  "  دلى همٌلف الشدٌخ ا نوجها الخطاب  دالحبٌم والحدٌ  النبوي الش ٌ    هقا  والد المحٌف 

هنً ولادندً  هعدف أننً أعلم أا نجٌلبم الٌنا ٌبلفنً أومدي لمحٌت بهم   اا وجودبم بٌننا شد   

وتحو  النجلدس الدذي بداا جاثندا علدى ب بداا ندا ندا  الدى جدو نردالحف  "أنا وب  هذه القبٌلف 

ونعانقف بٌا الجنٌع وأخذت البنادق التً بانت نروبف للردو    ن هوعف هدً السدناء ل حتفدا  

 ا الحد  الببٌ   بهذ

باا سباا هذه الننطقف م ٌرونوا أو ٌفط وا ام عندنا ٌتؤبدوا نا أا الشٌخ  د ردام أو     

بعد أا ٌبوندوا  دد سدنعوا ندا الندذٌاق اإلعد ا بالردٌام أو   دٌسؤلون    الٌ  أهط    هبانوا ٌؤتوا 

 اا باا هذا ٌوم روم أو ٌوم هط     الفط  

اا   ٌ  الحقٌقدف هدً أندو  الددٌا جعلدت نند  ن جعدا م ٌوثدق هدً أحدد سدواه ٌ  وتوخّ  ّ اا تح     

لٌس نتٌجف للعلم وحده   هقد ٌبوا الن ء عالندا ولبند  لدٌس  ددو     بشخرٌت تعلق الناس الشدٌد 

و د ٌبوا هذا العالم ٌتقد ب ندا النداس   ولبدا النداس ٌنفد وا نند    هدذه حقٌقدف شداهدناها   اا 

لى عند    وهدذا سدّ  تعلدق النداس باإلندام الشدٌخ سدً عطٌدف اعندنا ٌت جم  الناس ٌإننوا بالعلم

  حن  هللا  

أذب    ونحا ت نٌذ   أا بعض الندننٌا على ش ب الخن  بانوا ٌؤخذوا أنبنتهم ب  جنعف     

وامعٌا أ ه هم على جدا  السٌننا ٌستنعوا لد وس اإلنام بالنسدجد   وبثٌد    د بالف النسجد   

التو   عا  ذب  أا نا بٌنهم أحد السبٌ ٌا الذي حذ ه الطبٌب ناأاب على ٌده   ونا هإمء ت

لقدد أعطٌدت  "ش ب الخن  دهعف واحد  لنا ٌلحق  نا م   وعندنا  ا  ل  الطبٌب ذلدك  دا  لد  

   " عهدا لإلنام الشٌخ سً عطٌف أا م أ  ب الخن  ن   أخ ى   وهو عهد  طعتد  علدى نفسدً

 ا ال ج  وهو اآلا ٌسبا بق ٌف عٌا نعبد  ٌع ه  الخا  والعام  و د تاب هللا على هذ



 

 

وبثٌ  ننا هداهم هللا على ٌده   وهبذا ٌإث  العالم بننٌلات لٌست هً العلم وحده   وأذب        

أا أحد النهاج ٌا الى ه نسا والذي عاش هت   طوٌلف ٌعن  منا أه اد ش بف أجنبٌف بلهم رٌ  

وم ٌإدي الواجبات الدٌنٌف   و د استن  نا ٌق ب نا عش ٌا عانا لم نسلنٌا  هباا م ٌرلً 

بالذنب  بلده أحس   الىأثناءها  بعف واحد  ولبن  عندنا عاد  ولم ٌر ِّ  اواحد اٌرم هٌها ٌون

عدد نا األلنف لٌسؤلهم ناذا ٌفع   الىهللا   هذهب  الىوشع  بم و   ترحٌح الخطؤ والتوبف 

ر   (    36533هؤجابوه بؤن  علٌ  أا ٌقمً ب  نا هات  نا الرلوات ه أي علٌ  أا ٌقمً 

اذا اعتب نا السنوات التً ٌقمٌها عش ٌا عانا   و علٌ  أا ٌروم القماء والبفا   ه أي حوالً 

 م هذا العن  و آه أن ا تعجٌلٌا ٌوم ( أي أا علٌ  أا ٌروم أبث  نا نالف عام   هاستع 36333

  هؤشا  الٌ  أحد أرد ال  بؤا ٌذهب الى اإلنام الشٌخ سً عطٌف لٌسؤل  السإا  األخٌ    وعندنا 

جاء الٌ  وحبى ل  األن   ا  ل  " ٌا ولدي  التالب نا الذنب بنا م ذنب ل  " الدٌا ٌس  وم 

ننذ هذه اللح ف هاهلل ٌقب  ال جوق الٌ   ٌبلفك نا م تطٌق   ابدأ ر تك ورونك وأداء واجباتك

اذا عدت الٌ  بردق واخ  "   وه ح ال ج  وأخذ ننذ ذلك الحٌا ٌإدي الف الض وٌستاف  

على نا ا تبب نا ذنوب حتى واهاه األج   حن  هللا   هذه بعض الرفات ذب تها بنناذل  هللا

 هقط   وام هنوا ف   بثٌ    حن  هللا  

  ه  ا نث  اذل ن  نن 

 سل   د س هللا  وح  عا الن لبف ه  هم ٌخلقوا وٌتناسلوا بالنخلو ات األخ ى ؟

هؤجدداب ف الحنددد هلل    ددا  الع نددف النحددد  عبددد هللا ردددٌق الانددا ي هددً تعلٌقدد  علددى " بشددا   

النحبوب " ف تنبٌ  جاء هً بثٌ  نا األحادٌ  نا عن  بذا خلق هللا ندا ذلدك العند  نلبدا ٌسدبح 

   الخ وبلها أحادٌ  باطلف والن لبف نخلو وا جنٌعا  ب  آدم علٌ  الس م خلقهدم هللا أو ٌحند هللا

نا نو  بنا ثبت هدً الردحٌح   وهدم م ٌتندابحوا وم ٌتناسدلوا وم ٌنوتدوا ام عندد انقد اض 

العالم وهناء الدنٌا ه  نلك ٌخلق اآلا م نا عن  وم نا رٌ ه والن لبف أهمد  ندا جنٌدع بندً 

ام األنبٌاء علٌهم الس م   وهم باألنبٌاء نعردونوا  هدذه حقدالق ٌجدب أا نع ههدا  وارلدب  آدم

 الناس ٌخطلوا هٌها  

 بن  ؟ ح وشنوق نا و عنا ٌومع عند أم حف األنوات نا ر وسل   

و  والشنوق م وجد  لد  شد عً   بد  ٌومع عند أم حف الرالحٌا نا الر قول  ف نابهؤجاب 

 حٌداءهاألولى أا ٌنتفدع بد  األ  لبسطاء واألربٌاءل عن  ش عا   وتملٌ    الننهًهو نا اإلس ا  

   حٌ  ت ب  أهل  نا رٌ   جعف   وهللا أعلمه أنا النٌت



 

 

ول  هً ال د على نا أهتى ببط ا ر   أه  الجلال  وسال  عباداتهم بدعوى أنهم تحت حبم    

بدوا الشدخ  ن ٌمدا وم ٌشدع  بؤند  ند ٌض   الحند هلل   بثٌد ا ندا ٌ   هقا  نا نر  ف 1البفا 

لٌس بالحسا ونا هذا الندوق ندا أهتدى بدبط ا رد   النسدلنٌا وتحد ٌم  وبم نا نستحسا أن 

نهم تحت سٌط   األجنبً   وساق أحادٌد  نسدتدم بهدا علدى ندا ادعداه أدخو  نساجدهم بدعوى 

وم تقد  ندا لدٌس لدك بد   نا رٌ  تنٌٌل نا ٌرح امستدم  ب  ونا م ٌرح رٌ  نبا  بوعٌدد 

                   جاه  أا النبً رلى هللا علٌ  وسلم لم ٌجع  بٌا النسلم والباه  ام ت ك الر     علم 

 

 

 

                                                 

 (  لت ف حد  هذا عندنا بانت الجلال  نحتلف نا ط   الف نسٌٌا 1

 

اا الر   باندت علدى الندإننٌا    و ول   واستعٌنوا بالرب  والر    و و  هللا عل وج  

م هجد   بعدد  هدٌثاا اللذاا استد  بهنا الباتب هب هنا ننسوك بحدٌ  أنا الح    بتابا نو وتا 

بنا  ال  أ باب هذا الشؤا الذٌا ٌفهنوا نا ٌقولوا    ا  الخطابً باندت الهجد   واجبدف   (الفتح 

امجتنداق هلندا هدتح هللا نبدف  الدىم على نا أسلم لقلف النسدلنٌا بالندٌندف وحداجتهم هً أو  اإلس 

ودخ  الناس هً دٌا هللا أهواجا سقط ه ض الهج     وساق الحدٌثٌا وهنا  ول  ردلى هللا علٌد  

النسدلم ندا سدلم  هو ولد  ردلى هللا علٌد  وسدلم  (م هج   بعد الفتح   ولبدا جهداد ونٌدف  هوسلم 

اح الحددٌ  ف    دا  بعدض شد ّ  (النسلنوا نا لسان  وٌده والنهداج  ندا هجد  ندا نهدى هللا عند  

 وهذا الثواب  

الندٌندف اا لدم  الىأي ثواب نا هاج  نا نهى هللا عن  م ٌق  شؤنا عا ثواب النهاج ٌا نا نبف 

حجابدا حردٌنا وهدً نثد  هدذا  ٌلد عن    هالنهاج  الحقٌقً هو نا م ب بٌن  وبٌا نا ح م هللا

     و ول    (العن  هً اله ل بهج   نعً  هالنهاج  و د  ول  رلى هللا علٌ  وسلم 

تجدوا على  للواحد ننهم أج  خنسٌا    الوا ٌا  سو  هللا   ننا أو ننهم    ا  ب  ننبم ألنبمه  

لد  بنعٌدا  هقدد نحرد     و أندا ندا حبداه رداحب ال (الخٌ  أعوانا وم ٌجدوا على الخٌ  أعوانا

أه  امستبرا  ولم ٌع جوا علٌ    وم ذب وه هً نإلفاتهم اٌذانا ننهم بؤن  رٌ  نعتند   وبذلك 

 ت اه خاا أنانف النق  هٌنا نقل  عا البتاب 

وننهدا تبدوا الجناعدف   دبعدنا عّد الش وط التً تجدب هٌهدا الجنعدف    النو  النبٌا "   ونر  ف" 

رال  عاد    وأنا دهع الجٌش الع ن م ه  ٌرح اشت ط  ألا نثل  تعجدل عند  هٌها بفاٌف لدهع ال

قٌود ننها ف أا ٌبوا بدا  البفد  باألنرا   هذا   ونا  ا  نا العلناء ببقاء وجوب الهج    ٌده 



 

 

  دٌن    بنا حباه لنا ا انف شعا ن  العدوّ ٌبوا ل  أه  وعشٌ     وأم ٌنبّ  مم بدا  اإلس م   وأ

ي عا النا و دى هبٌ  ٌطبق هذا الحبم على شدعوب اسد نٌف هدً أوطانهدا رٌد  نننوعدف النوو

نا ا انف شعال  الدٌا   ألٌس هذا هوق الجنوا بن اح  ؟ ولقد ن  الفقهاء الدذٌا هدم  داد  األندف 

ف   على أن  اذا تالب البفدا  علدى أ ض النسدلنٌا ولدم ٌننعدوهم ن  والنلجؤ لها هً ب  ناللف ندله

ً هدٌدام بشدعال  دٌدنهم وجدب علدٌهم أا ٌقٌنوهدا   ونندا ردّ ح بدذلك اإلندام ابدا الع بدً ندا الق

ً هً ش ح  لرحٌح نسدلم والشدٌخ علدٌش هدً هتاوٌد  والدسدو ً هدً حاشدٌت  علدى أحبان  واألبّ 

لد  هدإمء علدى أا ندا تقو    دبنا  ا  بعدض علنداء األلهد  الشد ٌ    دالنختر    ونا هنا ٌتبٌا 

ر  ل  نا سنف وم بتاب وم نرٌب ل  نا الرواب  واننا هدً أوهدام ٌلقدً أالش ٌعف باط  م 

بها الذٌا أبوا أا ٌجٌبوا داعً هللا وٌسعوا الى ذب  هللا   هدانا هللا واٌاهم سواء السدبٌ    وجنبندا 

 بنن  الم   والتملٌ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


