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 الرأي عً والتعبري احلىار أدب

َقُؼقُؾزقا اؾتِتزل ِفزَل    َوُؼزِؾ ِؾِعََزاِيي   } :احلؿد هلل رب اؾعاملني، اؾؼائؾ يف ؽتابف اؾعزقزز           

ـُ ، وَأذفُد أِن اَل إؾَف ٔإالت اهلُل وحَدُه ال َذزيقَؽ َؾزُف، وَأذزفُد أٖن دزقاَدـا وـَٖقـزا  ؿزّدا       {َأِحَس

ـِ َْزََِعُفِؿ            َعَُده وردقُؾُف، اؾؾتُفٖؿ َصزؾا ودزْؾِؿ وبزأرعل عَؾقزف وعَؾزك  ِؾزِف وصزمجَِِف أسنعزني، وَؿز

 : وبعــد ،بإحسإن إَؾك ققٔم اؾداقـ

  ورَزززاعفؿ، وأؾسزززـتفؿ، أؾزززقاـفؿ، اؾـزززاس فزززتؾػني يف( وجزززؾ عزززز)اهلل خؾزززؼ ؼزززد ػ  

ـِ }اؾؼائزؾ:   ْعزازن  اهلل  قزات وذؾزؽ ؿزـ    وؿعارػفؿ،  َواأَلِرٔض اؾٖسزَؿاَواتِ  َخؾلزؼُ   َقاِْزفِ  َوِؿز

واالخزتالف   اؾتـزق  وفزاا  ، {ْؾؾلَعزاِؾِؿنيَ  آلَقزاتٍ  َذِؾزؽَ  ِػل ٔإٖن َوَأؾلَقاـُِؽِؿ َأؾلِسـَِتُؽِؿ َواِخِتالُف

 اؾـٖزاسَ  َؾَجَعزؾَ  َرٗبزؽَ  َذزا   َوَؾزقِ }: دَمجاـف قؼقلحقث  ،يف خؾؼف ْعازن اهلل دــ ؿـدـة 

 .  {َخَؾَؼُفِؿ َوِؾَاِؾَؽ َرٗبَؽ ٖرِحَؿ َؿـ ٔإالت*  ُؿِخَتِؾِػنَي َقَزاُؾقَن َواَل َواِحَدًة ُأٖؿًة

ؼَزقل فزاا اؾتـزق ، وجعؾزف ودزقؾة ؾؾتعزارف واؾتؼزارب،        يعاـا يقــا احلـقػ إزن ؾؼد و    

ـَِاززك َوَجَعؾلـَززاُؽِؿ ُذززُعقّبا َوَؼََاِئززَؾ  }ْعززازن: قؼززقل  ـِ َذَؽززٕي َوُأ ـٖززا َخَؾؼلـَززاُؽِؿ ِؿزز َقززا أٗقَفززا اؾـٖززاُس ٔإ

 اؾـظزي،  وجفزات  قؼزيابُ احلقار اهلزايف اؾزاي   ؿـ خالل  وال قتمجؼؼ ذؾؽ إال، {ِؾَتَعاَرُػقا

 ِفزلَ  ِبزاؾتِتل  َوَجزاِيؾلُفؿِ }ة واملقعظزة احلسزـة، قؼزقل دزَمجاـف:     ؿؽاحلب اؾعؼقل ورنارب

ـُ  ،أؿـّززا األؿززؿ أؽاززي فززل ،اآلخززي وؼَززقل ،االخززتالف حبززؼاؾززت ْزز ؿـ  األؿؿ، ػزز{َأِحَسزز

 أو ،اؾطززائػل واالؼتتززال ،االحززبابػزز   يف وؼعززت اؾززت األؿززؿو ،وْؼززدّؿا ،وادززتؼياّرا

 . أوصاهلا ؿزؼتو ،بؽقاـفا عصػت ويؿار ػقضك يوائي يف يخؾت ،املافيب

ؽؾ مجقار اؾاي ذنبم ؾؾ)صؾك اهلل عؾقف ودؾؿ( دند أـف أدس  املتتَع ؾسرية اؾـيبو   

ؾيدقل اهلل )صؾك  ربقعة أبل بـ عتَةحتك املخاؾػني يف اؾعؼقدة، ػمجني ؼال اؾـاس 

سنعـا ؾؽ ؿـ أؿقاؾـا  قا ابـ أخل، إن ؽـت ْيقد ؿـ فاا األؿي ؿااًلاهلل عؾقف ودؾؿ(: 
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وإن ؽـت ْيقد ؿؾًؽا ، يـاع عؾقـاحتك ْؽقن أؽايـا ؿاال، وإن ؽـت ْيقد ذيًػا دٖق

ه عـ ـػسؽ رؾَـا ا ْياه، ال ْستطقع رٖيئّقؽـاع عؾقـا، وإن ؽان فاا اؾاي قأْقؽ ٔرؿؾت

ؾف، ومل قؼارعف ـصت ؽؾ ذؾؽ وردقل اهلل )صؾك اهلل عؾقف ودؾؿ( ق... ؾؽ اؾطٖب

: ؼال ـعؿ،: ؼال(، ؟قِدِؾاؾَق اَبَأ قا َتغلَيَػ ِدَؼ وَأ) ـتفك، ثؿ ؼال ؾف بأيب وْؽيقؿ:حتك ا

حتك بؾغ  ؿـ بداقة دقرة )ُػصاؾت(( ودؾؿ عؾقف اهلل صؾك)ػؼيأ اؾـيب  ،(لـاِؿ ِعَؿاِدَػ)

ُُْؽِؿ َصاِعَؼًة ِؿِاَؾ َصاِعَؼِة َعاٍي }ؼقؾف ْعازن:  ـَِاِر ادتؿع ؾف ػ ،{َوَثُؿقَيَػٔإِن َأِعَيُضقا َػُؼِؾ َأ

واهلل ؿا مسعت ؿاؾف َؼطُٓ، واهلل ؿا فق  ،ـل مسعُت ؼقالثؿ رجع إزن ؼقؿف ؼائال: إ ،عتَة

قا ؿعشي ؼيقش، أرقعقـل واجعؾقفا بل، وخؾقا بني ، باؾشعي وال باؾسمجي، وال باؾؽفاـة

ـٓ  ...ؾؼقؾف اؾاي مسعت ؿـف ـٌَأ عظقْؿ فاا اؾيجؾ وبني ؿا فق ػقف، ػقاهلل ؾقؽقـَ

أدسف اؾؼي ن اؾؽيقؿ، وأؿي اهلل ؼد إن أيب احلقار واؾيؼل يف فارَة اؾـاس أؿي   

وؿـ أرو  صقر اإلـصاف بف ـَقف )صؾك اهلل عؾقف ودؾؿ( حتك ؿع أذد فاؾػقف، ْعازن 

ـٖا َأِو }: ْعازنؼقؾف  ـَ اؾٖسَؿاَواِت َواأَلِرٔض ُؼٔؾ اؾؾتُف َؤإ ٔإٖقاُؽِؿ َؾَعَؾك ُفّدى ُؼِؾ َؿـ َقِيُزُؼُؽؿ ؿا

ؿع وضقح ، وأـتؿ يف ضالل ؿَني ،حنـ عؾك فدىؾؿ قؼؾ: ػ، {َأِو ِػل َضالٕل ٗؿَِنٕي

ؼقل دقدـا  ذؾؽ وؿـ، املـصػةوإمنا ْيع االدتـتاج ألصمجاب اؾعؼقل اؾسؾقؿة ؛ ذؾؽ

ألبل دػقان بـ احلارث حني فجا اؾـيب )صؾك اهلل  حسان بـ ثابت )رضل اهلل عـف(

 :عؾقف ودؾؿ(

ـُِف *                           َزاُ زززَجززل َذاَع اؾزَد اهلِل ِػزـِزَوِع *َفَجِقَت ُؿمَجٖؿّدا َػَأَجَُِت َع

 َداُ زٔيُؽَؿا اؾِػزِزقزَخززِؾا زَزؿزُزٗيؽزَزَػش * * ِػٍ ُزُف ِبؽزَزَت ؾِزقُه َوَؾسزُزجزِفَزَأْ                       

 اُ ززؿ ٔوؼززُؽزـززٍد ِؿمَجٖؿزئض ُؿززِعزِؾ*  * لزيضزَدُه َوِعزل َوواِؾزززَأب ٔإٖنزَػ                       

**** 
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احلؿد هلل رب اؾعاملني، واؾصالة واؾسالم عؾك خزا  األـَقزا  وامليدزؾني، دزقدـا  ؿزد       

 )َصؾتك اؾؾتُف َعَؾِقِف َوَدؾتَؿ(، وعؾك  ؾف وصمجَف أسنعني. 

ؾؼد ضؿـ اإلدالم جلؿقع اؾـاس حيقة اؾزيأي اهلزايف، اؾزاي دنؿزع وال قػزياين، قزَ  وال       

ضزؿـ هلزؿ ؿزا فزق أبعزد ؿزـ ذؾزؽ، ػؼزد          ػمجسزب؛ بزؾ  حيقزة اؾزيأي   هلؿ ضؿـ مل قوقفدم، 

مل دنز   صؾك اهلل عؾقف ودؾؿ( )ؾـيب وال أيٖل عؾك ذؾؽ ؿـ أن اعتؼد، ملضؿـ هلؿ حيقة ا

ـٔ}ْعازن: قؼقل ؾدخقل يف اإلدالم، أحّدا عؾك ا  .{اَل ٔإؽلَياَه ِػل اؾداق

 اقابزت بيون املسزاس  ؿؽػزقل،  عؾك أــزا ـ ؽزد أن حزؼ اإلـسزان يف اؾتعزَري عزـ رأقزف           

بضزقابط  ا ؿـضزَطً بشزي  أن قؽزقن فزاا اؾزيأي     وؿؼددزاْفؿ،  وحيقات اآلخيقـ، األيقان، 

وؼزد ؼزاؾقا:   ، دزَاّبا ال ذزعقر اآلخزيقـ، وؾزقس ػمجّشزا و    وقياعل اؾؼقؿ، واألخالين، واإلـساـقة، 

 أـت ُحٓي ؿا مل َُْضٓي.

أن خنارززب اؾـززاس سنقّعززا بززاؾؼقل اؾطقززب اؾززاي اؾززدقـ اإلدززالؿل احلـقززػ أؿيـززا ؼززد و 

 اتـتعزيض ملعتؼزد  ، وـفاـزا أن  {َوُؼقُؾزقا ِؾؾـٖزأس ُحِسزـّا   }ق ؾػ بزني اؾـػزقس، قؼزقل ْعزازن:     

ـِ ُيؤن اهلِل َػَقُسَٗقا اهلَل َعِدّوا ِبَغِقزٔي  }اآلخيقـ بسق ، ػؼال ْعازن:  ـَ َقِدُعقَن ِؿ َوال َُْسَٗقا اؾتِاق

 .{ِعؾلٕؿ

 ، مكروه كل مً مصرفظ اللهه اح

 .حتب وترضى ملاوفكيا و ، رشًدا أمرىا مًئ ليا هًو 


