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بسم هللا الرحمن الحيم
املقدمة
ً
الخمذ هلل الزي حلل املسجذ الخشام أمىا ومشابت للىاط ،وأمش بخؼهحر الىلبت ،البِذ الخشام ،للؼاةفحن
واللاهفحن ،وأصاٌ هللا فُه البأط كً الىاط  ،وأػلمهم فُه مً الجىق ،وآمنهم مً الخىفّ ،
وكُع
للماسة حشم الىلبت ألكـم الخلفاء والامشاء وظشاة الاظالم الهادًً املهخذًً والخادمحن للخشمحن الششٍفحن
ورلً في كُامهم بعُاكت الخاج وامللخمش وبىعىة الىلبت وظذاهتها  ،وهللا أحلعهم كلى ظشٍش
العلادة أهشم ئحالط.
هحمذ هللا كلى حصىٌ املشاد ،ووشىشه كلى الىشامت وإلاظلاد بهزا الخشام الششٍف الزي ظىاء اللاهف
فُه و الباد .ووشهذ أن ال ئال هللا وحذه ال ششًٍ له وهى اللضٍض الخىُم.
ً
َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ْ َ ً
دمحما كبذه وسظىله ،املجزٌ كلُهَ :ك ْذ َه َشي َج َل ُّل َب َو ْحه ًَ في َّ
الع َم ِاء ۖ فلىىِلُىً ِكبلت
ووشهذ أن ظُذها و هبِىا
ِ
ِ
ُ
ْ
َ ْ َْ
َ
َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ ُ
َج ْش َ
ًً أوجىا
ط َاها ۖ ف َى ِ ٌّ َو ْح َه ًَ شؼ َش امل ْس ِج ِذ ال َخ َش ِام ۖ وحُث ما هىخم فىلىا وحىهىم شؼشه ۖ وِئن ال ِز
ْ َ َ َ َ َ َ ْ
ُ َ
َّ ّ ْ َ َ َّ ُ َ
اَّلل ِبغا ِف ٍل َك َّما ٌَ ْل َملىن (البلضة)٢١١،
اب ل َُ ْلل ُمىن أ َّه ُه ال َخ ُّم ِمً ِسب ِهم ۖ وما
ال ِىخ
وبلذ:
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ٌششفني ان أكف الُىم في هزا البلذ الزي كاٌ ظبحاهه وحلالي فُه :ال أك ِع ُم ِب َهزا ال َبل ِذ َ ،وأه َذ ِح ٌّل ِب َهزا
ََْ ََ َ َ ََ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ان ِفي ه َب ٍذ ..
البل ِذ  ،وو ِال ٍذ وما ولذ  ،للذ خللىا ِإلاوع
فهل هىان ششف بلذ هزا الششف بأن أكف الُىم في بلذ ولذ فُه والذ وولذث فُه والذة ملىلىدها الزي
َ ْ
َ َ
َ ً َ ُ َ ّ ً َ َ ً َ َ ً َ َّ
َ َُْ
اَّلل با ْرهه َوظ َش ً
احا ُم ِى ًحرا ..بل ،أ ْس َظل ُه ُظ ْب َحاه ُه ِبال ُه َذي َو ِد ًًِ
أ ْسظله هللا ُ ش ِاهذا ومب ِششا وه ِزًشا ود ِ
اكُا ِئلى ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ّ ُ ْ َُ ََ ّ ُّ
َ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ ْ َ ً َ َ
لللامل ِحن؟
الذ ًًِ و ِل ِه ..بل ،أسظله سبه سحمت
الخ ِم ِلُـ ِهشه كلى ِ
كلمة لخادم الحرمين الشريفين
فهل هىان هشم بلذ هزا الىشم بأن أحلغ الُىم كلي هزه املاةذة املباسهت مً الللب الخىحن والللل املىحر
والللم الشصحن والخىمت الشصٍىت ورلً جحذ ظُادة وظلاًت وظذاهت هشٍمت لخادم الخشمحن الششٍفحن
امللً ظلمان بً كبذ اللضٍض آٌ ظلىٌ  -حفـه هللا وسكاه ..ئهه خادم الخشمحن الششٍفحن الزي ولشفه
هحً في البىظىت بلىاًخه بخذمت الخشمحن الششٍفحن وكاصذيهما ،ولشفه باهخمامه بالعحرة الىبىٍت ودكمه
ملششوق ألاػلغ الخاسٍدي للعحرة الىبىٍت وجىفُزه بذاسة امللً كبذاللضٍض ،وئوشاؤه ملجمم امللً كبذ اللضٍض
للمىخباث الىكفُت باملذًىت املىىسة لخفف الترار اللشبي إلاظالمي ،ولشفه بعلُه الذاةم لجمم ولمت الامت
اللشبُت الاظالمُت مً مششكها الي مغشبها ومً شمالها الي حىىلها ..وخاطت هزه الاًام ولشف خادم
الخشمحن الششٍفحن بحضمه وكضمه ملىاحهت الـشوف الصلبت التي جمش بها أمخىا ورلً مً خالٌ ئوشاؤه
للخحالف إلاظالمي اللعىشي ملخاسبت إلاسهاب واظخظافت ملشه بالشٍاض..
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بل ،هحً ولشف خادم الخشمحن الششٍفحن امل لً ظلمان بً كبذ اللضٍض آٌ ظلىد بمىاكفه اللشبُت
إلاظالمُت واللاملُت كبر كلىد مً الضمً ججاه كظُت فلعؼحن املخمشلت في الذكم العُاس ي وامللىىي
َ ُّ
وإلاغاسي ،ولشفه بت َرؤ ِظه وئششافه املباشش كلى كذد مً اللجان الشلبُت والجملُاث الخحرًت إلغازت
املىيىبحن واملخخاححن في اللذًذ مً الذوٌ اللشبُت إلاظالمُت..
ولم ،هحً في البىظىت ولشف خادم الخشمحن الششٍفحن بصفت خاطت سةِعا للهُئت العلىدًت الللُا
ّ
املئثرة
ملعاكذة البىظىت والهشظً و لً هيس ي هحً في البىظىت ،بل واللالم وله لً ًيس ي ولمخه املشهىسة و ِ
حُىما كاٌ لللالم وله لِعمله” :حعدشلش اململىت اللشبُت العلىدًت ،كُادة وشلبا ،دوسها الخظاسي
وإلاوعاوي ججاه املجخمم الذولي كمىما واملجخمم اللشبي وإلاظالمي خصىصا ،وىنها دولت ساةذة وصاحبت
سظالت كاملُت وكبلت للمعلمحن كاػبت ،وراث وصن اكخصادي وزلل حظاسي وزلافي أهلها للخظىس في دواةش
اللىن إلاوعاوي إلاكلُمي والذولي ،وهللها ئلى ملذمت الذوٌ التي جأوغ بشأيها مىـماث الغىر اللاملُت
الشظمُت منها والؼىكُت ،وحلىٌ (اململىت) كلى دكمها وجفاكلها في املإملاث واليىاسر الخؼحرة التي جخؼلب
جحشوا ئوعاهُا كاحال“..
و اطاف خادم الخشمحن الششٍفحن كاةال “ :ئن اململىت اللشبُت العلىدًت جظؼلم بحىم زىابتها ووطلُتها
الخاسٍخُت وأسض سظاالث ،وبما حباها هللا به مً ولم ،بىاحباث ضخمت ومهماث حعُمت في مجاٌ صُاهت
اللالكاث إلاوعاهُت ودكم وجؼىٍش سوابؽ الخلاون الذولي ،مً أحل جأمحن الذكم إلاوعاوي للمخأزشًٍ
باليىاسر الؼبُلُت والخشوب“..
ولم ،اشاس صاحب اللضة والخضم والىشم امللً ظلمان بً كبذ اللضٍض كاةال” :وَسجل الخاسٍخ امللاصش في
سجالجه الشظمُت والشلبُت وكىف اململىت اللشبُت العلىدًت مم الشلىب اللشبُت و إلاظالمُت ،بل شلىب
َ َ
اللالم أحمم في ول املخً والابخالءاثُ ،ج ْ
ظمذ الجش َ
اح ُوج َى ِّفش ال ِغ َ
عاء وامل َأوي للمخظشسًٍ في
والى
زاء ِ
ً
ً
ُ
خاصت أو ً
ً
ظشَلا ئلى
كالحا
حاالتهم كىاًت
مىاكلهم داخل بلذانهم ،بل وجىلل املصابحن الزًً جخؼلب
معدشفُاتها ئلى أن حعخلش أوطاكهم ..ئن اململىت اللشبُت العلىدًت ،مليا ،وكُادة ،وحيىمت ،وشلبا،
ؿلذ حعخأزش بمىكف الشٍادة ،وجملً صمام املبادسة في ما ًخللم بالذكم العُاس ي وامللىىي وإلاغاسي لشلب
البىظىت مىز بذاًت املخىت كام  ،1990وكذم أبىاؤها الىشحر مً أحل أشلائهم في البىظىت)(..
ّ
الصذًم ومً امللً الخبِب ومً خادم الخشمحن الششٍفحن الضكُم
ولم ،هزه هي شهادة للخاسٍخ مً الامحر
ِ
وهزلً لىلي كهذه الامحن و ململىخه اللـُمت ولشلبه الىشٍم والظشجه اللضٍضة ولخحر أمت اخشحذ للىاط
َ
وظام
والشلاةه الشاهشًٍ في البىظىت الزًً مىحىاه مً ًذ سةِعهم الىشٍم العُذ كلي كضجبُغىوحش
البىظىت والهشظً الزهبي كام ٢٢٢٢م ورلً لذكمه وحهىده في اظخلالٌ البىظىت والهشظً وبلائها كلي
سحليها سغم حشٍمت الابادة الجماكُت طذها..
ّ
أكلذ في ًىم الاحذ / 9 /
هزا ،وكذ وان ششفا كـُما لي بصفتي سةِغ الللماء واملفتي اللام في البىظىت أن ِ
صفش  1431هـ املىافم لُىم الاحذ ً 24ىاًش  2010صاحب العمى املليي ألامُــش ظـلـمـ ـ ــان بً كبذ اللضٍض

3

ً
آٌ ظلىد ال ــىظ ـ ـ َ
ـام البىظ َـني مــً الذسحت ألاولى جلذًشا لجهىده في هصشة إلاظالم واملعلمحن في البىظىت
والهشظً و رلً بمىاظبت ظخت كشون مً الاظالم في شبه حضٍشة البللان.
فهل هىان شهادة بلذ هزه الشهادة الخاسخُت الخجشٍبُت الشخصُت ملياهت اململىت اللشلُت العلىدًت في
اللالم الاظالمي؟ ولم ،هىان شهاداث اخشي ال حصش لها ..فهزه هي فلؽ فلشة كصحرة مً شهادة اللصت
البىظيُت الؼىٍلت التي هي أػىٌ مً اللصت الاظؼىسٍت ”الف لُلت ولُلت“ الن اللصت البىظيُت
العلىدًت اللذًمت والجذًذة لِعذ كظت اظـىسٍت ،بل هي كصت او سواًت حلُلُت ..فشخصُاتها
ً
ً
لِعىا وهمُت وال خُالُت  ،بل هي حُت وحلُلُت و ابؼالها هم فاكلىن وهاصشون ومىخصشون ولى وان ”ًأحي
ٌ
صمان كلى أمتي اللابع كلى دًىه واللابع كلى حمشة مً الىاس“ ،هما كاٌ هبِىا ،صلي هللا كلُه وظلم..
رؤية ثارخية
ً
ّ
الهُا َ ” :و َأ َّما بى ْل َمت َ ّبًَ
فهل هىان ولمت بلذ هزه الىلمت في هزا امليان والضمان املباسهحن ئال أن أجبم امشا ً
ِ ِ ِ سِ
َ ْ
ف َح ِّذر“ و رلً جحذ اششاف صاحب امللالي وحافؽ امللاوي وواسر الذساسي للخىحُذ الصافي في هزا
الىادي الهادي واملهخذي الي الاصالح الاخالقي والشلافي فظُلت الشُخ /صالح ابً كبذ اللضٍض ابً دمحم آٌ
الشُخ  -حفـه هللا و سكاه ـ وصٍش الشإون إلاظالمُت وألاوكاف والذكىة وإلاسشاد ـ ايّ ،
فحذر بىلمت
ّ
سب ّۖن ما كىذن مً الللم كً جاسٍخ مىت املىشمت واملذًىت املىىسة ولى كلُال ،وما كىذن كً ُس ً
ؤي
ِ
ً
َ
ُ
َ
ُ
معخلبلُت بلذ ما اظخملذ كً مششوق “سؤي الخشم مىت” و “سؤي املذًىت” الىبحرة و الفشٍذة في هىكه و
ً
َ
ً
ً
وملماسٍا ً
ً
وحظاسٍا ولى كصحرا الم حعملىا كىٌ اللاةل
وزلافُا
ودًيُا
جاسخُا
حجمها وفنها وحماله وكـمتها
ًلىٌ” :هم مً بلُذ الذاس هاٌ مشاده و هم مً كشٍب الذاس ماث ً
هئِبا“.
ً
ولم ،فاما الخاسٍخ فاكىٌ شِئا كلُال ما وسد في هخاب ”إلاكالم بأكالم بِذ هللا الخشام“ للمإلف دمحم بً أحمذ
بً دمحم النهشواوي الزي كاٌ” :ئن ملىت في كلىب املعلمحن مياهتها التي ال جىاصق – و ئن فاخشتها املذًىت
الششٍفت – و يهفى ئليها املعلمىن مً بلاق الاسض ،و هُف ال؟ و فيها كبلتهم التي ًخىحهىن ئليها في دكائهم
ُ
لشبهم و صالتهم التي فشطذ كليهم ،هما أن فيها معلؽ سأط هبيهم ،و مشاكش حجهم؛ خامغ دكامت مً
دكائهم دًيىا الخىُف.
و أشاس دمحم النهشواوي” :ال ًخفى كلى طماةش أولى ألابصاس ،و خىاػش أهل الفظل الباهش ،أن املسجذ الخشام
الزي هى حشم آمً للهام ،صاده هللا ششفا و حلـُما و مىحت و ً
ً
وجىشٍما ،أكـم معاحذ
وكضا وكـمت ومهابت
الذهُا ،وأششف ميان ّ
خصه هللا حلالى بالششف والللُاءً ،جب حلـُمه وجىشٍمه كلى وافت ألاهام ،الظُما
ظالػحن إلاظالم ،الزًً هم ؿل هللا فى اللالم ،وخالةف هللا فى ألاسض كلى وافت بنى آدم.
وكذ كعم النهشواوي هخابه املعخؼاب ئلى ملذمت ،و كششة أبىاب ،وخاجمت ،وألابىاب ئلى فصىٌ بحعب
الاحخُاج ئليها هما ًلي:
الباب ألاوٌ :فى رهش وطم مىت املششفت؛ ششفها هللا حلالى وحىم بُم دوسها ،واحاصتها ،وحىم الجاوسة بها.
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ً
ً
وحلـُما.
الباب الشاوى :فى بُان الىلبت امللـمت؛ صأدها هللا ششفا
الباب الشالث :فى بُان ما كلُه وطم العمجذ الخشام في الجاهلُت وصذس إلاظالم
الباب الشابم  :فى رهش ما صاد اللباظُىن فى املجذ الخشام.
الباب الخامغ  :فى رهش الضٍادجحن اللخحن صٍذجا في املسجذ الخشام بلذ التربُم الزي أمش به املهذي (سحمه ازه
حلالى).
الباب العادمغ  :فى رهش ما كمشه ملىن الجشاهعت فى املسجذ الخشام.
الباب العابم  :فى ؿهىس ملىن آٌ كشمان خلذ هللا ظلؼىتهم ئلى اهلؼاق الذوسان .الباب
الباب الشامً  :فى دولت العلؼان املخفىف بالشحمت والشطىان؛ العلؼان ألاكـم ظلُمان خان الشاوى.
الباب الخاظم :فى دولت العلؼان ألاكـم الخاكاوى؛ العلؼان ظلُم.
الباب اللاشش :فى ظلؼىت ظلؼان فشٍذ اللصش والضمان مىالها العلؼان مشادخان.
الخاجمت  :فى رهش املىاطم املباسهت ،وألاماهً املأزىسة املششفت.
وكذ ظشد دمحم النهشواوي مإسخى مىت هما ًلي :أبى الىلُذ دمحم بً كبذ الىشٍم ألاصسقى ،زم إلامام أبى كبذ هللا،
زم دمحم بً ئسخاق بً اللباط الفاههي ،زم كاض ى اللظاة ،زم العُذ جلى الذًً دمحم بً أحمذ بً كلى
الخعُنى الفاس ى ،زم امليى ،زم الخافف هجم الذًً كمش بً دمحم بً فهذ الشافعى الللىي امليى ،زم ولذه
الشُخ كض الذًً كبذ اللضٍض بً كمش بً فهذ .وهزا ألاخحر ممً أدسهىه املإلف ،وله كىه سواًت.
ّ
وكذ النهشواوي بلذ رالً أظماء مىت :بىت ،ألنها جبً أكىاق الجبابشة؛ أي جىعشها.
كاٌ املخؼب" :ظمى هللا حلالى مىت بخمعت أظماء :مىت ،وبىت  ،واللشٍت ،والبلذ ،وأم اللشي.
ً
كاٌ ابً كباط  " :ظمُذ :أم االلشي  ،ألنها أكـم اللشي شأها.
وكُل :ألن ألاسض دحُذ مً جحتها.
ومً أظمائها :وىسى ،وأم وىسى ،ألن وىسى اظم ملخل مً كلُللان ،وكاسان ،وامللذمُت ،وكشٍت الىمل؛ لىثرة
وصالح؛ مبنى كلى الىعش هخذام
هملها ،والخاػمت؛ لخؼمها للجبابشة ،والىادي ،والخشم  ،واللشَش ،وبشة،
ِ
وكؼام.
ومً أظمائها :ػُبت أًظا.
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ومنها َ :ملاد؛ بفخح املُم للىله حلالى " :ئن الزي فشض كلًُ اللشآن لشادن ئلى ملاد" ،ملا فى الصخُححن ،كً
ابً كباط امهنع هللا ىضر :لشادن ئلى ملاد ،كاٌ :ئلى مىت.
ومً أظمائها ّ :
الباظت؛ بالباء املىحذة ،والعحن املهملت املشذدة ،كاله مجاهذ ،ألنها ّ
جبغ مً ألخذ فيها؛ أي:
تهلىه؛ للىله حلالى" :و ّ
بعذ الجباٌ ًّ
بعا".
وحعمى :الىاشت أًظا؛ بالىىن والشحن املعجمت ،أي :جيش؛ بدشذًذ أخشها ،أي جؼشد مً ألخذ فيها ،وجىفُه،
أظام غحر ما رهشهاه.
ولها ٍ
فبلذ ظشد الاظماء جىاوٌ النهشواوي مىت املىشمت واملذًىت املىىسة مً حُث ششفهما وسب بلع الللماء فيهما
ً
ً
حلـُما أفظل بلاق ألاسض باإلحماق“.
فلاٌ” :فاكلم  :أن مىت واملذًىت صادهما هللا ششفا و
وكاٌ ” :ورهش اللاض ى كُاض :أن مىطم كبر هبِىا ( كلُه أفظل الصالة والعالم ) أي ما طم أكظاءه
الششٍفت أفظل بلاق ألاسض باإلحماق؛ لخلىٌ ظُذ ألاهبُاء واملشظلحن (كلُه وكليهم أفظل الصالة
وألعالم)“.
زم أطاف دمحم النهشواوي كاةال بان كذ اخخلف الللماء( ،سحمهم هللا حلالى) فى أن مىت ششفها هللا حلالى أفظل
أم املذًىت الششٍفت كـمها هللا حلالى.
فزهب إلامام ألاكـم أبى حىُفت ،وأصخابه ،وإلامام الشافعى ،وأصخابه ،وإلامام أحمذ بً حىبل ،و
أصخابه (سض ى هللا حلالى كنهم):
أن مىت أفظل مً املذًىت صادها هللا حلالى ششفا وحلـُما؛ لخذًث كبذ هللا بً الضبحر (سض ى هللا حلالى كىه):
أن الىبى (صلى هللا كلُه و ظلم) كاٌ" :الصالة فى مسجذي هزا أفظل مً ألف صالة فُما ظىاه ئال
املسجذ الخشام ،وصالة فى املسجذ الخشام أفظل مً ماةت ألف صالة فى مسجذي".
وال ًشجاب فى الفظاةل التى أزبتها هللا حلالى لبلذه الخشام ،فجلل فيها بِخه امللـم الزي ئرا كصذه كباده
حؽ كنهم أوصاسهم ،وسفم دسحاتهم ،وحللها كبلت للمعلمحن أحُاء وأمىاجا ،وفشض الدج ئلى مً اظخؼاق
ئلُه ظب ُال مشة فى كمشه و ف ي ول كام كلى الىاط أحملحن؛ فشض هفاًت ،وحشمها ًىمي خلم العماواث
وألاسض ،وال ًذخلها ئال بإلحشام ،وهى مشىي ئبشاهُم وئظماكُل (كليهما الصالة والعالم) ،ومعلؽ سأط
خحر ألاهام (كلُه العالم) ،ومحل ئكامخه كبل الىبىة وبلذها زالزت كشش كاما ،ومحل هضوٌ أهثر اللشآن،
ومهبؽ الىحى ،ومـهش إلاًمان والعالم ،وميشأ الخلفاء الشاشذًً (سض ى هللا حلالى كنهم أحملحن) ،وبها
الدجش الاظىد والضمضم وامللام ،وغحر رلً مً املضاًا اللـام :وللذ كاٌ اللاةل:
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ُ
َْ ٌ َ َْ ُ ُْ
امل َخ َّش ُم ك ْب َل ٌت ل ْل َل َ ِامل َحن َل ُه املَ َ
اح ُذ ح ْل َذ ٌُ
ع
أسض ِبها البِذ
ِ ِ
ِ
َ َ ٌ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ ّ َ
َّ
البال ِد ُم َحل ُل
حشم حشام أسطها وصُىدها والصُذ ِفي و ِل ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُّ ْ َّ َ
الشه ًُ ال ِزي ال ًُ َش َّح ُل
الدجش و
وِبها امللام وحىض صمضم ِششبها و ِ
َ ُ ُ
ُ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ
َواملَ ْسج ُذ َ
الصفا َواملش َل َش ِان ِمل ًْ ًَؼىف َو ٍَ ْش ُم ُل
الل ِالي املخشم و
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ
ىكف أ ْح ُش َها َوِب َها امل ِس ُيء َكً الخؼ َاًا ٌُغ َع ُل
و ِب َمىت الخعىاث ط ِ
وكاٌ إلامام مالً (سض ى هللا حلالى كىه) :املذًىت أفظل مً مىت؛ ملا سوي أن الىبى (صلى هللا كلُه و ظلم)
ّ
"اللهم ئهً حللم أنهم أخشحىوى مً أحب البالد ّ
ئلي فأظىنى أحب
كاٌ ححن خشوحه مً مىت ئلى املذًىت:
البالد ئلًُ" سواه الخاهم فى املعخذسن.
ئمامىا ألاكـم أبى حىُفت (سض ى هللا حلالى كىه) ،و بلع أصخاب الشافعى وحملت مً املخخاػحن فى دًً
هللا (سطىان هللا حلالى كليهم أحملحن) هشاهت امللام بمىت و رلً لخىف ظلىغ حشمت البِذ الششٍف في
هـشه ،و كلت الاحترام باألوغ و البعؽ ئلى أن ًزهب مً كلبه الاحترام والهُبت باليلُت ،فُصحر بِذ هللا
الخشام فى هـشه اللاصش هعاةش البُىث واللُار باهلل حلالى ،أو ًىلص االهُبت والخشمت ألاولى فى هـشه هماهى
شأن ظاةش الىاط فى الاهثر ئال مً كصمه هللا حلالى ،وحُث وان هى ألاهثر مً حىم الىاط أهُؽ به حىم
الىشاهت ،فاكامت املعلم في وػىه وهى مشخاق ئلى مىت باق حشمتها فى هـشه خحر له ،و أظلم مً ملامه بمىت
مً غحر الاحترام لها ،أو مم هلصان احترامه؛ وهزا ملخف ئمامىا الشافعى ( هنع هللا ىضر) و لهزا وان كمش (هنع هللا ىضر) ًذوس
كلى الخاج بلذ كظاء اليعً بالذسة ،وٍلىٌ ً" :ا أهل الُمً ًمىىم ،و ًا أهل الشام شامىم ،و ًا أهل
اللشاق كشاكىم؛ فاهه أبلى لخشمت سبىم فى كلىبىم.
وكاٌ أبى كمشو الضحاجى :مً حاوس بالخشم وكلبه مخللم بما ظىي هللا حلالى فلذ ؿهش خعشاهه.
وكاٌ بلع العلف :هم مً سحل بخشاظان وهى أكشبه ئلى هزا البِذ ممً ًؼىف به ،وكاٌ :و كُل :وهم مً
بلُذ الذاس هاٌ مشاده و هم مً كشٍب الذاس ماث ً
هئِبا.
ّ
و كاٌ ابً معلىد :ما مً بلذ ًإاخز فُه ّ
بالهم كبل اللمل ئال مىت.
ُ ْ ُّ ْ ُ ْ َ َ َ
ََ ُ ْ
ْ َ
اب أ ِل ٍُم (ظىسة الدج )25
وجال كىله حلالى :ومً ً ِشد ِف ُِه ِب ِالخ ٍاد ِبـل ٍم ه ِزكه ِمً كز ٍ
وللذ اخخاس حبر ألامت؛ ظُذها كبذ هللا بً كباط (سض ى هللا حلالى كنهما) امللام بالؼاةف وما حىله كلى
رهبا ً
ئلي مً أن أرهب ً
مىت ،و كاٌ :ألن أرهب ظبلحن ً
رهبا بغحر مىت أحب ّ
واحذا بمىت .ورهب بلع الللماء
ئلى اللىٌ بخظاكف العِئاث بأسض الخشم هما جظاكف الخعىاث.
و سوي كً الىبى (كلُه الصالت و العالم) أهه كاٌ" :مً صبر كلى حش مىت ظاكت جباكذث الىاس كىه معحرة
ماةت كام".
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ومحصل ما رهب ئلُه أبى حىُفت (هنع هللا ىضر) مً هشاهت املجاوسة مبنى كلى طلف الخلم كً مشاكاة حشمت الخشم
الششٍف ،وكصىسهم كً الىفاء بلُام حم البِذ اللخُم ،فمً أمىىه الاحتراص كً رلً ،وكشف مً هفعه
اللذسة كلى الىفاء بحشمت بِذ هللا حلالى ،وحلـُمه و جىكحره كلى وحه جبلى مله حشمت البِذ الششٍف
وحاللخه وهُبخه وكـمخه في كُىه وكلبه هما وان كىذ دخىله فى الخشم الششٍف ،ومشاهذة بِذ هللا حلالى،
فاإلكامت بها هى الفظل اللـُم والفىص الىبحر.
في بناء الكعبة املشرفة
كاٌ النهشواوي ” :وٍخحصل مً مجمىق ما كُل فى رلً :أنها بىِذ كشش مشاث ،وهى :بىاء املالةىت ،وبىاء آدم
(كلُه العالم) ،وبىاء أوالده ،وبىاء الخلُل ئبشاهُم (كلُه العالم) ،وبىاء اللماللت ،وبىاء حشهم ،وبىاء
ُ
ك َص ي بً ِهالب؛ حذ الىبى (هنع هللا ىضر) ،وبىاء كشَش كبل بلث الىبى (كلُه العالم) وكمشه الششٍف ًىمئز خمغ
وكششون ظىت ،وبىاء كبذ هللا بً الضبحر بً اللىام ألاظذي ،وآخشها :بىاء الدجاج بً ًىظف الشلفي“.
”كً كؼاء بً أبى سباح؛ بفخح الشاء ،واملىحذة بلذها ألف زم حاء مهملت ،كً ابً كباط (سض ى هللا حلالى
كنهما) كاٌ :ملا أهبؽ هللا حلالى آدم ئلى ألاسض مً الجىت ،كاًٌ :ا سب ئوي ال أظمم أصىاث املالةىت ،كاٌ:
بخؼُئخً ًا آدم ،ولىً ارهب فابً لي ً
بِخا فؼف به ،وارهشوي حىله هما سأًذ املالةىت جصىم حىٌ كشش ي،
كاٌ :فأكبل آدم (كلُه العالم) ًخخؼى ألاسض ،فؼىٍذ له ،ولم ًظم كذمه فى ش ىء“.
”كالىا  :هىا هلىٌ :ظبحان هللا والخمذ هلل وال ئله ئال هللا وهللا اهبر .كاٌ :فيان آدم (كلُه العالم) ئرا ػاف
ًلىٌ هزه اليلماث ،ووان ػىاف آدم ظبلت أظابُم باللُل وخمعت بالنهاس“.
ّ
"ػاف آدم (كلُه العالم) ً
ظبلا بالبِذ ،زم صلى ججاه باب الىلبت سهلخحن ،زم أحى امللتزم ،وكاٌ :اللهم ئهً
حللم ظشي وكالهُتى ،فأكبل ملزسحى ،وحللم ما فى هفس ى وما كىذي ،فاغفش لى رهىبى ،وحللم حاحتى فاكؼنى
ّ
ّ
ً
ً
ً
وٍلُىا صادكا حتى أكلم أهه ال ًصبني ئال ما هخبذ لي ،والشطا
ظإلى ،اللهم ئوى أظألً ئًماها ًباشش كلبى،
بما كظِذ ّ
كلي".
”سوي ألاصسقي بلذه ئلى وهب بً مىبه ،كاٌ" :ملا سفلذ الخُمت التى كضي هللا بها آدم (كلُه العالم) مً حلُت
الجىت ححن وطلذ له بمىت في مىطم البِذ ،و ماث آدم ،فبنى بىى آدم مً بلذه ميانها ً
بِخا بالؼحن و
ً
الدجاسة ،فلم ًضٌ
ملمىسا ٌلمشوهه هم ومً بلذهم ،حتى وان صمً هىح (كلُه العالم) فيعفه الغشق ،وغحر
مياهه حتى بىأ إلابشاهُم“ .اهخهى.
”كاٌ العُذ إلامام الخلى الفاس ي (سحمه هللا) ":أما بىاء الخلُل (كلُه العالم) فهى زابذ بالىخاب والعىت
الششٍفت ،وهى أوٌ مً بنى البِذ“.
 بناء قص ي الكعبة الشريفة:8

"رهش الضبحر بً بياس كاض ي مىت في هخاب اليعب :أن كص ي بً هالب ملا ولى أمش الُذ ،حمم هفلخه ،زم هذم
الىلبت فبىاها بىاء لم ًبىه أحذ كً بىاها كبله مشله“.
 بناء قريش الكعبة املشرفة:”كاٌ حاةمت الخفاؾ واملخذزحن ،مىالها الشُخ "دمحم الصالحي" (كذ هللا حلالى سوحه) في هخاب "ظبل الهذاًت
والششاد فى ظحرة خحر اللباد" وهى أحعً هخاب للمخأخشًٍ واظؼت في العحرة الىبىٍت ،ولىا به ئحاصة كامت
(سحمه هللا حلالى) :ئن امشأة حمشث الىلبت بالبخىس ،فؼاسث ششاسة مً مجمشها في زُاب الىلبت فأحشكذ
أهثر أخشابها ،ودخل ظُل كـُم وصذق حذسانها بلذ جىهُنها ،فأسادوا أن ٌشُذوا بيُانها و ًشفلىا بابها
حتى ال ًذخلها أحذ ئال مً كشَش ،وئرا وان البحش كذ سمى ظفُىت ئلى ظاحل حذه لخاحش سومي اظمه
ججاسا ً
"باكىم" بمىحذة وكاف مظمىمت ،ووان ً
بىاء ،فخشج الىلُذ ابً املغحرة فى هفش مً كشَش ئلى حذة ،
فابخاكىا مىه خشب العفُىت وولمىا باكىم الشومي أن ًلذم ملهم ئلى مىت ،فلذمىا ئليها ،وأخزوا أخشاب
العفُىت ،وأكذوها لعلف الىلبت“.
”كاٌ ألامىي " :واهذ هزه العفُىت للُصش ملً الشومً ،حمل فيها الخشب والشخام والخذًذ مم باكىم ئلى
العفُىت التى أحشكها الزًً بالخبشت ،فلما بلغذ كشٍب مشس ى حذة ،بلث هللا كليها ً
سٍحا فحؼمها“ .اهخهى.
”كلذ :ال ٌلشف ػشٍم بحن بحش الشوم والخبشتً ،مش فيها كلى حذه ئال أن ًيىن ملً الشوم ػلب رلً مً
ملً ًهجضها له مً بىذس العىَغ أو الؼىس أو هحى رلً“.
”كاٌ ابً ئسخا ق" :ووان بمىت كبؼي ٌلشف هجش الخشب وحعىٍخه ،فىافلهم أن ٌلمل لهم ظلف الىلبت،
وَعاكذه باكىم ،كاٌ :وواهذ حُت كـُمت جخشج مً بئر الىلبت  -التى ًؼشح فيها ما يهذي ئلى الىلبت -
حششف كلى حذاس الىلبت ،ال ًذهى منها أحذ ئال هشذ وفخحذ ً
فاها ،واهىا يهابىنها وٍضكمىن أنها جحفف
الىلبت وهذاًاها ،وأن سأظها هشأط الجذي ،وؿهشها وبؼنها أظىد ،وأنها أكامذ فيها خمعماةت ظىت“.
”وكاٌ ابً كخبت " :فبلث هللا حلالى ً
ػاةشا فاخخؼفها: ،و رهب بها.،كالذ كشَش :هشحىا أن ًيىن هللا حلالى
سض ى لىا بما أسدها فلله؛ فأحمم سأيهم كلى هذمها وبىائها“.
”كاٌ ابً هشام" :فخلذم كاةذ بً كمشان بً مخضوم ،وهى خاٌ أبى الىبى (صلى هللا كلُه و ظلم) ،فخىاوٌ
ً
حجشا مً الىلبت ،فىزب مً ًذه حتى سحم ئلى مياهه ،فلاًٌ :ا ملاشش كشَش ال جذخلىا مً مالىم فى زبُانها
ً
ً
حالال ً
ػُبا لِغ فُه مهش بغى وال سبا و ال مـلمت ،زم ئن كشَشا اكدعمذ حىاهب البِذ فيان شم البِذ
ئال
لبني صهشة ،وبني كبذ مىاف ،وما بحن الشهً ألاظىد ،والشهً الُماوى لبني مخضوم ،ومً اهظم ئليهم مً
كشَش ،ووان ؿهش الىلبت لبني حمح و بني ظهم ،ووان شم الدجش لبني كبذ الذاس.
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