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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل اًمذي أيمرُمٜم٤م سمًٞمد أٟمٌٞم٤مئف  وأذف أصٗمٞم٤مئف، حمٛمد 

واًمٜمج٤ٌمء ُمـ قمؽمشمف وأوصٞم٤مئف، طمج٩م اهلل ذم أروف وؾمامئف، 

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م اؾمتٜم٤مرت سمحٌٝمؿ ىمٚمقب 

 وًمٞم٤مئف.أطم٤ٌمئف، واٟمنمطم٧م سمقٓئٝمؿ صدور أ

وسمٕمد، هذا هق اجلز اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤ميب ) ُمٕملم اخلٓم٤ٌمء(.
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﴿ : ﮴﮵  ىم٤مل اهللُ قمزَّ وضمؾَّ ﮳  ﮲  .﴾ے ے ۓ ۓ 

إّن اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض، واًمٕمرش واًمُٙمرد، ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت هل 

، وأي٤مت ذم هذا ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿اعمٕمروم٦م واًمٕم٤ٌمدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اعمج٤مل سم٤مإلو٤موم٦م إًمی اًمرواي٤مت قمديدة، وهل ظمػم دًمٞمؾ قمغم قمدم اًمٕمٌثٞم٦م ذم اخلٚمؼ، ىم٤مل 

: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ: ﴿شمٕم٤ممم حت خت مت ىت ﴿، وىم٤مل قمزَّ وضمؾَّ

 .﴾يت

 وفمٙمٚمقا أنَّ ايمُدٞمٝم٣م يمٝم٦ًم هلؿ زمداٍر، هم٣مؽمتٌديمقا: هم١منَّ اللَ ×: »وىم٤مل اإلُم٤مم أُمػُم اعم١مُمٜملمَ 

 .شؽُمٌح٣مٞمف مل خيٙمٗم٘مؿ فمٌث٣مً، ومل يؼمىم٘مؿ ؽُمًدى

اًمَٕم٨ٌَم سم٤مًمتحريؽ: اًمٚمٕم٥م، ُي٘م٤مُل: قم٨ٌم يٕم٨ٌم ـ ُمـ سم٤مب )قمٚمؿ( قمٌث٤ًم سم٤مًمتحريؽ ـ : » 

 .شًمٕم٥م وقمٛمؾ ُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف، يمَٛمـ يٜمزف اعم٤مء ُمـ اًمٌحر إمم اًمٌحر قم٤مسم٨م

٘مف هذا اخلٚمؼ، سمام ومٞمف ومٝمؾ ُمـ اعمُٛمٙمـ أن ُٟمّمّدق، سم٠مّن هدف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ ظمٚم

اإلٟم٤ًمن اًمذي هق أيمٛمؾ اعمخٚمقىم٤مت قمغم اإلـمالق، هؾ ُٟمّمّدق سم٠مّٟمف ظُمٚمَؼ ٕضمؾ أن ي٘ميض 

قمددًا ُمـ اًمًٜملم وطم٥ًم، ويٛمّر سمٙمّؾ ُمراطمؾ احلٞم٤مة وُمْم٤مي٘م٤مهت٤م وأشمٕم٤مهب٤م وُمِم٤مىمٝم٤م 

صمؿَّ واسمتالئتٝم٤م اعمّرة، وًمٞم٠ميمؾ ُم٘مدارًا ُمـ اًمٓمٕم٤مم وينمب ُم٘مدارًا ُمـ اًمنماب، ويٚمٌس ويٜم٤مم 

 يٛمقت، ويٜمتٝمل يمّؾ رء؟! 

 أًمٞمس هذا هق اًمٕم٨ٌم سمٕمٞمٜمف، واًمذي هق ظمالف طمٙمٛم٦م احلٙمٞمؿ اًمّم٤مٟمع قمّز وضمّؾ؟!
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أومٝمؾ ُٟمّمّدق سم٠مّن هذه اعمجّرات واًمٙمقايم٥م اعمدهِم٦م ًمٚمٌنم يمّٚمٝم٤م خمٚمقىم٦م ٕضمؾ هم٤مي٤مت  

 اإلٟم٤ًمن اًمدٟمٞمئ٦م هذه؟!

 هق ُم٘مّدُم٦م ًمٕم٤ممٍ يمال وأًمػ يمال، إنَّ ظمٚم٘مف هذا اخلٚمؼ سمجٛمٞمع ذاذه إّٟمام اجلقاب:

أوؾمع ُمـ قم٤معمٜم٤م هذا، وهذا اًمٕم٤مم هق اًمذي يٛمت٤مز سم٤مًمدوام اخل٤مًمد، وهق اًمذي ُيٕمٓمل حلٞم٤مشمٜم٤م 

هذه ُمٕمٜم٤مه٤م اًمالئؼ هب٤م9 يمل ٓ شمٙمقن هل اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ُمـ اخلٚمؼ، وخيّٚمص هذه اًمدٟمٞم٤م ُمـ 

 .إؿمٙم٤مل اًمتٗم٤مه٦م وقمدم اهلدومٞم٦م

ًتٜمٙمر اًمٕمٌثٞم٦م، ًمذا ٟمٌّٝم٧م أي٦م اًمنميٗم٦م إمم واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أنَّ ومٓمرة اًمٌنم وقم٘مقهلؿ شم

وم٢مّٟمف يدّل »...ذًمؽ هبذا اإلؾمتٗمٝم٤مم اإلؾمتٜمٙم٤مري واًمٌٞم٤من اًمٌديع، وُمـ هٜم٤م ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: 

قمغم أنَّ اًمٕم٨ٌم ىمٌٞمح، وىمٌحف ُمًت٘مّر ذم اًمٕم٘مقل، وًمذا أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مر ُمٜمٌف ًمػمضمٕمقا إمم 

ٿ ٿ ٹ  :﴿قه ىمقًمف شمٕم٤ممموٟمح﴾، ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿قم٘مقهلؿ، وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وهذا ًأيْم٤ًم يدل ﴾، ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .شقمغم أن ىمٌح ذًمؽ ُمرشمٙمز ذم اًمٕم٘مقل

وم٤مخلالص٦م: أنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم م خيٚمؼ هذا اخلٚمؼ قمٌث٤ًم9 وإّٓ عم٤م متٞمّز اعمٓمٞمع قمـ 

 اًمٕم٤ميص، واًمّمّديؼ ُمـ اًمزٟمديؼ، واًمّم٤مًمح ُمـ اًمٓم٤مًمح.

يم٤من اإلٟم٤ًمن خمٚمقىم٤ًم ًمٚمحٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م وم٘مط ًمٙم٤من  ومٚمق»ىم٤مل سمٕمض أقمالم اًمٓم٤مئٗم٦م: 

إقمٓم٤مؤه اًمٕم٘مؾ اًمذي ٓ ي٘متٜمع إّٓ سم٢مدراك أهار اًمقضمقد ًمٖمقًا، وظمٚم٘مف قمغم اًمٗمٓمرة اًمتل ٓ 

شمٓمٛمئـ دون أي٦م ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمٙمامل طمتك يّمؾ إمم ُمٌدأ اًمٙمامل اًمذي ًمٞمس ًمف طمد قمٌث٤ًم. 

حلٞم٤مة اعم٤مدّي٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م، سمؾ شمتقاصؾ9 وم٤محلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م شمقضم٥م أن ٓ ُُتتَؿ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن سم٤م
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 .شًمتح٘مٞمؼ اهلدف اًمذي ظُمٚم٘م٧م ىمقى قم٘مٚمف وروطمف ُمـ أضمٚمف 

وًمق رضمٕمٜم٤م ًممي٦م حمؾ اًمٌح٨م، وضمدٟم٤م أنَّ ُأؾمٚمقهب٤م ُأؾمٚمقب اإلؾمتٗمٝم٤مم آؾمتٜمٙم٤مري، 

وًمٞمس ؾم١مآً ومح٥ًم، سمؾ هق شمقسمٞمٌخ قمٔمٞمٌؿ ًمإلٟم٤ًمن اًمذي ي١مشمك سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق حيٛمؾ 

 فمٝمره، ومٞم٘مقل ًمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ: أطم٧ًٌم أنَّ إُمر اٟمتٝمك ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وٓ أوزارًا قمغم

رضمقَع إًمی قم٤مم آظمر حت٤مؾم٥م ومٞمف قمـ يمؾِّ صٖمػمٍة ويمٌػمٍة، ويمّؾ قمٛمؾ قمٛمٚمتف م يٙمـ ُمـ 

 ورائف إّٓ ضر اًمٌنمي٦م، سمؾ اخلٚمؼ مجٞمٕمف، وإن شمّدقمل اجلٝمؾ ومًتُح٤مؾم٥م طمتك قمـ ضمٝمٚمؽ.

ًم٦م اجل٤مهؾ، وقمدم اقمت٤ٌمره، وؾمٗم٤مًم٦م طم٤مًمف، مم٤ّم دلَّ قمٚمٞمف يمثػم ُمـ رذا»: ىم٤مل سمٕمض إيم٤مسمر

أي٤مت اًمٙمريٛم٦م، واًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م، وّه ذًمؽ: أنَّ اعم٘مّمقد ُمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ًمٞمس 

ذاشمف ُمـ طمٞم٨م هق، سمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕهار اإلهلٞم٦م، وإطمٙم٤مم اًمرسم٤مٟمٞم٦م، وشمٜمقير اًم٘مٚم٥م 

صمؿَّ ؾمٚمقك ـمريؼ اًمٕمٛمؾ سمٜمقر اهلداي٦م،  سم٤مإلذاىم٤مت اًمالهقشمٞم٦م، واعمٙم٤مؿمٗم٤مت اعمٚمٙمقشمٞم٦م،

وآضمتٜم٤مب قمـ ؾمٌٞمؾ اًمْمالًم٦م واًمٖمقاي٦م، واجل٤مهؾ سمٛمٕمزل قمـ هذا اعمرام، وسمٕمٞمد قمـ هذا 

ف واًمت٘مّدم ًمٚمٕم٤مم.  اعم٘م٤مم، وذم يمالم احلٙمامء اعمت٘مّدُملم واعمت٠مظّمريـ أيْم٤ًم دًٓم٦م قمغم أنَّ اًمنمَّ

ٜمقاُمٞمس اإلهلٞم٦م، وأصح٤مب ىم٤مل اومالـمقن: اعمًتحّ٘مقن ًمٚمت٘مديؿ هؿ اًمٕم٤مرومقن سم٤مًم 

 اًم٘مقى اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م.

 وىم٤مل أرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس: اعمًتحّ٘مقن ًمٚمت٘مديؿ هؿ اًمذيـ قمٜم٤مي٦م اهلل هبؿ أيمثر.  

وىم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمٓمقد: يمّؾ اصمٜملم سمٞمٜمٝمام اؿمؽماك ذم قمٚمٍؿ واطمٍد، وأطمدمه٤م أيمٛمؾ ومٞمف ُمـ 

ٌم قمٚمٞمف، ويٜمٌٖمل ًممظمر اإلـم٤مقم٦م وآٟم٘م ٞم٤مد ًمف9 ًمٞمتقضّمف إمم يمامٍل أظمر ومٝمق رئٞمس ًمف، وُُم٘مدَّ

ٓئٍؼ سمف، وهٙمذا يتدرضمقن إمم أن يٜمتٝمقا إمم ؿمخٍص هق اعُمٓم٤مع اعمٓمٚمؼ، وُم٘متدى إُُمؿ 

يمّٚمٝمؿ سم٤مإلؾمتح٘م٤مق واعمٚمؽ قمغم اإلـمالق، وٓ ٟمٕمٜمل سم٤معمٚمؽ ذم هذا اعم٘م٤مم َُمـ ًمف ظمٞمؾ 

ذم احل٘مٞم٘م٦م،  وطمِمؿ، وشمٍّمف ذم اًمٌالد، واؾمتٞمالء قمغم اًمٕم٤ٌمد، سمؾ ٟمٕمٜمل أّٟمف اعمًتحّؼ ًمٚمٛمٚمؽ
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م قمٚمٞمف همػمه يم٤من هم٤مص٤ًٌم ضم٤مئرًا، ويقضم٥م   وإن م يٚمتٗم٧م إًمٞمف أطمد سمح٥ًم اًمٔم٤مهر، وإذا شم٘مدَّ

 .شذًمؽ ومِمق اجلقر ذم اًمٕم٤مم ووم٤ًمد ٟمٔم٤مُمف

﮴﮵  صمؿَّ ىم٤مًم٧م أي٦م: ﴿ ﮳  ﴾، واعم٘مّمقد ُمـ اًمرضمقع إًمٞمف قمّز وضمّؾ: هق ﮲ 

 اًمقىمقف سملم يديف طمٞم٨م ٓ ُم٤مًمؽ وٓ طم٤ميمؿ ؾمقاه قمزَّ اؾمٛمف.

أّٟمف ًمق م يٙمـ رضمقع سمٕمد هذه اًمدٟمٞم٤م إمم اهلل، وم٢منَّ احلٞم٤مة ذم هذه »: اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم ًممي٦مو

اًمدٟمٞم٤م ًمٞم٧ًم ؾمقى قم٨ٌم ذم قم٨ٌم. ٟمٕمؿ، وم٢منَّ احلٞم٤مة ذم هذه اًمدٟمٞم٤م دمد ُمٕمٜم٤مه٤م، ويٙمقن هل٤م 

ُمٗمٝمقٌم يٜمًجؿ ُمع طمٙمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمدُم٤م شمٕمتؼم: )اًمدٟمٞم٤م ُمزرقم٦م ًممظمرة(، 

ىمٜمٓمرة(وُمٙم٤من شمٕمّٚمؿ، وضم٤مُمٕم٦م ًمالؾمتٕمداد ًمٚمٕم٤مم أظمر، وُمتجر ًمذًمؽ اًمٕم٤مم، مت٤مُم٤ًم و)اًمدٟمٞم٤م 

إنَّ ايمدٞمٝم٣م دار صدق ظمَـ صّدومٜم٣م، ذم يمٚمامشمف اًمٕمٛمٞم٘م٦م اعمٕمٜمك: × يمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

ودار فم٣موم٥ٌم ظمَـ همٜمؿ فمٛمٜم٣م، ودار نمٛمك ظمَـ سمزّود َمٛمٜم٣م، ودار َمقفمٓم٥م ظمَـ اسّمٔمظ هب٣م، َمًجد أضم٣ٌمء 

 ، وَمِمعم َمكئة٘م٥م الل، وَمٜمٌط وضمل الل، وَمتجر أويمٝم٣مء الل.الل

ظمالص٦م اًم٘مقل: إنَّ اًمٗمحص واعمٓم٤مًمٕم٦م ذم ووع هذا اًمٕم٤مم ي١مّدي إمم آقمت٘م٤مد سمٕم٤مم 

 .شآظمر وراء هذا اًمٕم٤مم، وًم٘مد قمٚمٛمتؿ اًمٜمِم٠مة إومم ومٚمقٓ شمذيمرون

هل اهلدف ُمـ اخلٚمؼ، أن شمؽمك أسمدًا، سمؾ اعم٘مّمقد هق  ًمٞمس اعمراد ُمـ قمدم اقمت٤ٌمر اًمدٟمٞم٤م 

اإلؿم٤مرة إمم يمٞمٗمٞم٦ّم اؾمتثامر هذه احلٞم٤مة9 ًمتٙمقن ممّرًا إمم ذًمؽ اعم٘مّر، وم٢منَّ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واًمٜمِم٠مة 

ومٞمٝم٤م م شمٙمـ ُمذُمقُم٦م، وٓ يٜمٌٖمل ُمٕم٤مداهت٤م، وإّٟمام اعمذُمقم هق آقمتامد اًمٙمكّم قمغم اًمدٟمٞم٤م، ُمع 

، ومٞم١مظِمر إقمامل اًمّم٤محل٦م ًمذًمؽ، وسمف يٙمقن ىمد ؾمّقف اًمتقسم٦م، ـمقل إُمؾ وٟمًٞم٤من اعمقت
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وقمٛمؾ يمؾَّ ىمٌٞمح، أو مجع إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م، وسمٜمك اًم٘مّمقر اًمرومٞمٕم٦م، وووّمر ؾم٤مئر إُُمقر  

اًمٙمامًمٞم٦م، ُمٕمتٛمدًا قمغم هذا اًمٕمٛمر اًمٗم٤مين سمتًقيالت اًمِمٞمٓم٤من، ومتحّمؾ اًمٖمٗمٚم٦م قماّم يٜمٗمع ذم 

ت اًمٗم٤مٟمٞم٦م، ويٙمره اعمقت طمٞمٜمئٍذ9 ًمتٕمٚم٘مف سم٤مُٕمقال أظمرة، ويٗمٜمل قمٛمره ذم حتّمٞمؾ آقمت٤ٌمرا

وإوٓد، وؾم٤مئر ُم٤م يٛمٚمٙمف، ويريد اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٚمتٛمتع هبذه إؾم٤ٌمب، يمام روي هذا 

صم٣مء رصمٌؾ إلم أيب ذر همٗم٣مل: ي٣م أزم٣م ذر َم٣م يمٛم٣م ٞم٘مره اظمقت؟ »ىم٤مل: × اعمٕمٜمك قمـ أيب قمٌد اهلل

ت٘مرهقن أن سُمٛمَٗمٙمقا َمـ فُمٚمران إلم طمراب، همٗم٣مل: ٕٞم٘مؿ فمّٚمرسمؿ ايمدٞمٝم٣م وأطمرزمتؿ أطمرة هم

همٗم٣مل يمف: هم٘مٝمػ سمرى ومدوَمٛم٣م فمعم الل؟ همٗم٣مل: أَّم٣م اظمُحًـ َمٛم٘مؿ، هم٘م٣ميمٕم٣مة٤م يٗمدم فمعم أهٙمف، 

وأَم٣م اظمزء َمٛم٘مؿ، هم٘م٣مٔزمؼ يرد فمعم َمقٓه، وم٣مل: هم٘مٝمػ سمرى ضم٣ميمٛم٣م فمٛمد الل؟ وم٣مل: افمروقا 

﴾، وم٣مل: همٗم٣مل ک ک گک  *ژ ژ ڑ ڑ  أفماميم٘مؿ فمعم ايم٘مت٣مب، إنَّ الل يٗمقل: ﴿

وىمت٤م ×: ايمرصمؾ: همٟميـ رمح٥م الل؟ وم٣مل: رمح٥م الل ومري٤ٌم َمـ اظمُحًٛمكم، وم٣مل: أزمق فمٌد الل

رصمؾ إلم أيب ذر ـ ريض الل فمٛمف ـ ي٣م أزم٣م ذر أؿمرهمٛمل زمًمٍء َمـ ايمٔمٙمؿ، هم٘مت٤م إيمٝمف: ايمٔمٙمؿ ىمثغم، 

ؾ رأي٦َم أضمدًا ويم٘مـ إن ومدرت أن ٓ سمزء إلم ََمـ حتٌف، هم٣مهمٔمؾ. وم٣مل: همٗم٣مل يمف ايمرصمؾ: وه

ُيزء إلم ََمـ حيٌف؟ همٗم٣مل يمف: ٞمٔمؿ، ٞمٖمًؽ أضم٤م إٞمٖمس إيمٝمؽ، هم١مذا أٞم٦م فمِمٝم٦َم اللَ همٗمد 

، أو أّٟمف ي٠مسمك اًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طُم٤ًٌّم ذم احلٞم٤مة، وُمـ ذًمؽ وم٘مد يؽمك اعمرء شأؽمٟمَت إيمٝمٜم٣م

ه اًمٓم٤مقم٤مت واًمٕم٤ٌمدات9 ظمقوم٤ًم ُمـ وٕمػ ىمقاه وأقمْم٤مئف وضمقارطمف، وم٤محلٞم٤مة إلضمؾ هذ

إُُمقر هل اًمدٟمٞم٤م اعمذُمقُم٦م اعمقضمٌف ًمٚمِم٘م٤مء، وًمٞمس أصؾ هذه اًمٜمِم٠مة، سمؾ إنَّ هذه اًمٜمِم٠مة إذا 

اؾُمتٗمٞمَد ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٓمٚمقسم٦م واًمتل رؾمٛمتٝم٤م ًمٜم٤م اًمًامء أُمٙمـ هب٤م حتّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م، 

 ُُمْم٤موم٤ًم إًمی أنَّ مجٞمع اعمٕم٤مرف واًمٕم٤ٌمدات، واًمٕمٚمقم واًمٙمامٓت واخلػمات حتّمؾ ذم هذه

احلٞم٤مة، وإدارة احلٞم٤مة سمتحّمٞمؾ هذه إُُمقر وـمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل طمًـ9 ومٚمذا ي٘مقل اإلُم٤مم ؾمّٞمُد 

وفمّٚمرين َم٣م ىم٣من فُمٚمري زمذيم٥ٍم دم ؿم٣مفمتؽ، هم١مذا ىم٣من فمٚمري َمرسمٔم٣ًم »... ×: اًم٤ًمضمديـ
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، سمؾ ورد شيمٙمُمٝمْم٣من، هم٣مومٌّمٛمل إيمٝمؽ ومٌؾ أن يًٌؼ َمٗمتُؽ إرّم، أو يًتح٘مؿ نمّمٌُؽ فمقمَّ  

أهي٣م »ؾمٛمع رضُماًل يذم اًمدٟمٞم٤م، وم٘م٤مل ًمف: × ٤م، وم٘مد روي أّن أُمػم اعم١مُمٜملماًمٜمٝمل قمـ ذم اًمدٟمٞم

. شايمذام يمٙمدٞمٝم٣م، اظمٕمؼّم زمٕمروره٣م، اظمخدوع زمٟمزم٣مؿمٝمٙمٜم٣م، أسمٕمؼّم زم٣ميمدٞمٝم٣م شمؿَّ سمذَّمٜم٣م؟!

يٕمٜمل أّن اإلٟم٤ًمن هق ٟمٗمًف يٛمٙمـ أن يًتثٛمر اًمدٟمٞم٤م ٕضمؾ أظمرة، ويٛمٙمـ أن ٓ يٗمٕمؾ 

ومال يزء آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، صمؿَّ سمٕمد ، ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ذًمؽ: 

 ذًمؽ يٚم٘مل اًمٚمقم قمٚمٞمٝم٤م، وي٘مقل: اًمدٟمٞم٤م ُمذُمقُم٦م.

وم٢منَّ اًمدٟمٞم٤م دار صدق عمَـ صّدىمٝم٤م، ودار قم٤مومٞم٦م عمَـ ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م، ودار همٜمك عمَـ شمزّود 

ُمٜمٝم٤م، ودار ُمققمٔم٦م عمَـ اشّمٕمظ هب٤م، يمام شم٘مّدم هذا اعمْمٛمقن وورد يمذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت 

 .اًمنميٗم٦م إظُمرى

اًمٌٕمض ُمـ اًمٜم٤مس ومٝمؿ اًمدٟمٞم٤م سمٛمٕمٜمك صم٤مٍن، وطمٍمه٤م سم٤مًمديٜم٤مر واًمدرهؿ، وإصم٤مث  

٥ٌّم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم،  وإُمقال، وًمٞمس يمّٚمٝم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م، سمؾ إنَّ اًمدٟمٞم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾم

، وٓ خيرج وارشمٙم٤مب اعمح٤مرم ًمتحّمٞمٚمٝم٤م، واحل٥ّم اًمِمديد هل٤م سمحٞم٨م ٓ يٜمٗم٘مٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م.

واًمدٟمٞم٤م عمَـ أراد هب٤م حتّمٞمؾ أظمرة ُمـ أطمًـ إؿمٞم٤مء، يمام ُمدح اهلل شمٕم٤ممم مجٕم٤ًم يمثػمًا 

ذم اًم٘مرآن سم٢مٟمٗم٤مق أُمقاهلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وذاء اجلٜم٦م هب٤م، ومٝمل ؾم٥ٌم ًمتحّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة 

ٕضمٚمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  إظمروي٦م، وم شمٙمـ ُمذُمقُم٦م، سمؾ إنَّ اعمذُمقم طُمٌٝم٤م وشمرك أظمرة
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ہ ہ ہ  ہڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ 

 .﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

، وورد شٞمِٔمَؿ ايمٔمقُن فمعم سمٗمقى الل ايمٕمٛمك»أّٟمف ىم٤مل: ’ وروي قمـ اًمرؾمقل إيمرم 

 .شٞمِٔمَؿ ايمٔمقن ايمدٞمٝم٣م فمعم أطمرة»أّٟمف ىم٤مل: × ُم٤مم اًمّم٤مدقأيْم٤ًم قمـ طمٗمٞمده اإل

 ـ ىم٤مل: وًم٘مد أضم٤مد ُمَ  

 ًـ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م إذا اضمتٛمٕم٤مُم٤م أطم

 

 وأىمٌح اًمٙمٗمـر واإلومـالس سم٤مًمرضمـؾ 

 

هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس شمٗمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م قمغم أّّن٤م متتّع سم٤مًمٚمّذات، وُمٕم٤مذة اًمٜم٤مس، وشمقومػم 

إُُمقر اًمثٛمٞمٜم٦م، واعمالسمس اًمٗم٤مظمرة وطم٥ًم. وهذا سم٤مًمقاىمع يرضمٕمٜم٤م إًمی أي٦م اعم٤ٌمريم٦م9 إذ 

ٟمٞم٤مطمٞمٜمئٍذ شمٙمقن قمٌثٞم٦م9 ّّٕن٤م دار يٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ُمّدة ُمٕمّٞمٜم٦م وٓ يٙمقن ُمؽمويم٤ًم دون اًمد

وقاسمط وىمقاٟملم حتٙمٛمف، وهل اًمديـ، ومٞمٙمقن اًمديـ هق اًمذي جي٥م اشّم٤ٌمقمف ُمـ ومٕمؾ 

اًمقاضم٤ٌمت، ُمثؾ: اًمّمالة واًمّمقم واحل٩ّم واجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، 

٘متؾ واًمزٟم٤م واًمنىم٦م واًمٙمذب، ومٞمٙمقن اإلٟم٤ًمن ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وشمرك اعمحّرُم٤مت، ُمثؾ: اًم

قم٤مُماًل سمال طم٤ًمب، أي، ُمٙمّٚمٗم٤ًم سم٤مًمٗمٕمؾ اًمقاضم٥م وشم٤مريم٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ اعمحّرم.

وم٤مإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ َُمـ آُمـ سم٤مهلل واًمرؾمقل وُم٤م ُأٟمزل قمٚمٞمف، ومٚمٙمل يٙمقن قمٛمٚمف يم٤مُماًل ذم 

إذا ُتّٚمػ قمـ ذًمؽ قمَم اًمدٟمٞم٤م جي٥م اإلـم٤مقم٦م، واإليامن سمٙمّؾ ُم٤م ُأٟمزل قمغم اًمرؾمقل، و
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ُأظمرى  وأومًد ذم إرض، وطمٞمٜمئٍذ يٙمقن ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مب، هذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦مٍ  

جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م9 وم٢منَّ اًمدٟمٞم٤م ؾم٤مقم٦م، قمٚمٞمف أن جيٕمٚمٝم٤م ـم٤مقم٦م، وأن يتٗمّٙمر 

قماّم × هب٤م، وسمام هق ص٤مئر إًمٞمف، ومٕمـ احلًـ اًمّمٞم٘مؾ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل اًمّم٤مدق

يٚمرُّ زم٣مخلرزم٥م »×: يروي اًمٜم٤مس: أّن شمٗمّٙمر ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦ٍم. ىمٚم٧ُم: يمٞمػ يتٗمّٙمر؟ ىم٤مل

)شأو زم٣ميمدار، همٝمٗمقل: أيـ ؽم٣مىمٛمقك أيـ زم٣مٞمقِك، َم٣م زم٣ميمِؽ ٓ سمت٘مّٙمٚمكم ). 

ويتٗمّٙمر أيْم٤ًم سمام هق ص٤مئر إًمٞمف ُمـ طمٗمرة صٖمػمة، إُم٤م أن شمٙمقن روو٦م ُمـ ري٤مض  

ان، وؾمقف ي٠ًمل قمـ يمّؾ ُم٤م ىمّدُمف. وُروَي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اجلٜم٦م، أو طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜمػم

كئُم فمٙمٝمُ٘مؿ ي٣م أهَؾ ايمٗمٌقِر أٞمتؿ يمٛم٣م ؽمٙمػ، »ـ وهق يٛمّر قمغم ُم٘مؼمة ـ أّٟمف ىم٤مل: × اعم١مُمٜملم ًَّ ايم

٘مٛم٦م، وأَّم٣م إزواج  ًُ وٞمحـ يم٘مؿ طمٙمػ، وإّٞم٣م إن ؾم٣مء اللُ زم٘مؿ ٓضمٗمقن، أَّم٣م اظم٣ًمىمـ هم

ٚم٦م، ه ًّ صمؿَّ ذا طمػم َم٣م فمٛمدٞم٣م، همٙمٝم٦م ؾمٔمري َم٣م طمػم َم٣م فمٛمدىمؿ. همٛمُ٘مح٦م، وأَّم٣م إَمقال همُٗم

 . شأَم٣م إّّنؿ إن ٞمْمٗمقا يمٗم٣ميمقا: وصمدٞم٣م ايمتٗمقى طمغم زاد ىم٤مل:

وأُّم٤م أظمرة ومٝمل دار ُم٘مّر، وٓ يقضمد ومٞمٝم٤م شمٙم٤مًمٞمػ، وإّٟمام هل دار ضمزاء شمٙمقن ًمٚمذيـ 

قا سم٤مهلل، ًمٚمذيـ م يًتٙمؼموا ذم إرض ًُ ، وم يٗمًدوا. آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت، ًمٚمذيـ أٟم

وم٢مذا قمرومٜم٤م أنَّ ظمٚم٘مٜم٤م ٟمحـ سمٜمل اًمٌنم م يٙمـ قمٌث٤ًم، سمؾ ٕضمؾ آظمت٤ٌمر وآسمتالء، يمام ىم٤مل 

، ومتٕم٤مَل ُمٕمل ًمٜمٕمرف ُم٤م هق ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿شمٕم٤ممم: 

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م، وُم٤م هق اعمحّرم، طمتّك ٟم٠ميت سم٤مًمقاضم٥م وٟمدع اعمحّرم، ومٜمٙمقن ىمد طمّمٚمٜم٤م قمغم 

 اًمذي ُمٜمتٝم٤مه اخلٚمقد ذم اجلٜم٦م، اًمتل أقمّده٤م اهلل قمّز وضمّؾ ًمٚمٛمت٘ملم. رو٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم،

وإذا ضم٤مء سمام أُمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمف، واٟمتٝمك قماّم ّن٤مه قمٜمف ومًقف حي٥ّم ًم٘م٤مء اهلل9 ّٕن 
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ًم٘م٤مء اهلل ُمٕمٜم٤مه آٟمتٝم٤مء ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م واظمت٤ٌمرهت٤م، وآٟمت٘م٤مل إًمی دار ًمٞمس ومٞمٝم٤م إّٓ  

ٟمٗمس وشمٚمّذ إقملم، وشمٓمٞم٥م سمرؤيتف اًم٘مٚمقب، وُتِمع ًمف اجلقاٟمح واجلقارح9 ُم٤م شمِمتٝمٞمف إ

ظم٣ّم أراد الل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ومٌض روح »أّٟمف ىم٤مل: × ًمذا روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

، أهٌط إيمٝمف َمٙمؽ اظمقت، همٗم٣مل: ايمًكئم فمٙمٝمؽ ي٣م إزمراهٝمؿ. وم٣مل: وفمٙمٝمؽ ايمًكئم ×إزمراهٝمؿ

همٜمؾ رأي٦م ×: ل: زمؾ داٍع ي٣م إزمراهٝمؿ، همٟمصم٤م. وم٣مل إزمراهٝمؿوم٣م ي٣م َمٙمؽ اظمقت، أداٍع أم ٞم٣مٍع؟

طمٙمٝمكًئ ُيٚمٝم٦م طمٙمٝمَٙمف؟ وم٣مل: همرصمع َمٙمؽ اظمقت ضمتك وومػ زمكم يدي الل صمّؾ صمكئيمُف، همٗم٣مل: 

إهلل ومد ؽمٚمٔم٦م َم٣م وم٣مل طمٙمٝمُٙمؽ إزمراهٝمؿ. همٗم٣مل الل صمؾَّ صمكئيمُف: ي٣م َمٙمَؽ اظمقت، اذه٤م إيمٝمف 

 شإنَّ احلٌٝم٤َم حُي٤مُّ يمٗم٣مَء ضمٌٝمٌف وومؾ يمف: هؾ رأي٦م ضمٌٝم٣ٌمً ي٘مره يمٗم٣مَء ضمٌٝمٌف؟

، وم٘مد قمؼّم قمـ هذا ×أيب قمٌد اهلل احلًلم× وهٙمذا هق احل٤مل ذم ؾمٞمد اًمِمٝمداء

 اعمٕمٜمك شمٕمٌػمًا قمٛمٚمٞم٤ًم، ومٝمق اًمذي شمرك يمؾَّ ٍر ُمـ أضمؾ ظم٤مًمؼ إؿمٞم٤مء.
 

 شمريمــ٧ُم اخلٚمــَؼ ـُمــرًا ذم هقايمـــ٤م

ـــ٤مً  ـــ٥ِم إرسم ـــل سم٤محُل ـــق ىمّٓمٕمتٜم  وًم

 

 وأيتٛمـــ٧ُم اًمٕمٞمـــ٤مَل ًمٙمـــل أرايمـــ٤م 

ــ ــقايم٤معم ــی ؾم ــ١ماُد إًم ــ٤مل اًمٗم  ٤م ُم

 

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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، وصَمّٛم٥ُم »ٕيب ذرأّٟمف ىم٤مل: ’ يمرمُمـ وصٞم٦ِّم اًمٜمٌلِّ إ ـِ ـُ اظم٠مَم ي٣م أزم٣م ذر، ايمُدٞمٝم٣م ؽمج

ـٌ إّٓ ضمزيٛم٣مً  .شايم٘م٣مهمِر، وََم٣م أصٌَح همٝمٜم٣م َم٠مَم

ىمد سملّم اهلُل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده ـُمرَق اًمٗمقز، ودهّلؿ قمغم ُم٤م يروٞمف ُمـ إقمامل اًمتل شمٕمقد » 

أٟمٌٞم٤مئف اًمٙمرام )قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمّمالح، سمام أٟمزًمف ُمـ اًمنمائع اإلهلٞم٦م قمغم ًم٤ًمن 

اًمّمالة واًمًالم( اًمذيـ أىم٤مم هبؿ احلّج٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد، ومّمدقمقا سم٠مُمره، وزضمروا قمـ ُمٕمّمٞمتف، 

وم٠مٟمزل اهلل قمغم يمؾِّ رؾمقل ذي ذيٕم٦م يمت٤مسم٤ًم سمٚم٤ًمن ىمقُمف9 ًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، 

ؿ، ويٕمرومقا أطمٙم٤مُمف.  وًمٞمًٛمٕمقا يمالَم رهبِّ

مجؾ ذم اًمٙمت٤مب، وشمٌٞم٤من ُم٤م ٌأهبؿ ُمٜمف، ومٙم٤من ُمـ ذًمؽ واًمرؾمقل هق اًمزقمٞمؿ سمتٗمّمٞمؾ ُم٤م أُ  

اًمٙمت٤مب، ويم٤من ُمـ ذًمؽ اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م، اًمٚمذان مه٤م أول إدًّم٦م قمٜمد قمٚمامء ُأصقل اًمٗم٘مف، صمؿَّ 

قمٚمَّؿ إٟمٌٞم٤مُء أوصٞم٤مَءهؿ وأُمٜم٤مَءهؿ وظمقاّص أصح٤مهبؿ ُم٤م إًمٞمف يرضمٕمقن، وسمف هيتدون، ُمـ 

ؿ، وؾمٜم٦ّم ٟمٌٞمٝمؿ9 ًمٞمٙمقٟمق ا سمٕمده ُمٜم٤مرًا سمف هُيتدى، وٟمؼماؾم٤ًم سمٜمقره ُيًتْم٤مء، إذا ُمٕم٤مين يمت٤مب رهبِّ

ـَ فمالُم إهقاء9 ًمئال شمذه٥َم سم٤مُُّٕم٦م ُمذاه٥ُم إهقاء، ومتٍمف  ادهلؿَّ ًمٞمُؾ اجلٝم٤مًم٦م، وأدضم

ُمقارد اًمنميٕم٦م قمـ جمراه٤م، ويت٠موًمقن أطمٙم٤مم اهلل قمغم ُم٤م يريدون ٓ قمغم ُم٤م يريد اهلل، ُمٞماًل 

عمْمّٚم٦م ويتٙمّٚمٛمقن سم٤مًمرأي ذم اًم٘مرآن سمال ؾمٜمد إًمٞمف ُمع اًمِمٝمقات، وضمري٤ًم ُمع إهقاء ا

 .شيًتٜمدون، وٓ اؾمتٛم٤ًمك سمٙمالم اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ إًمٞمف

وُمـ ه١مٓء اًمٕمٔم٤مم اًمذيـ محٚمقا هذا اًمٜمؼماس، اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري&، 

 ’.اًمذي ٟم٘مؾ ًمٜم٤م هذه اًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل
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ًمدٟمٞم٤م ًمراطم٦م اعم١مُمٜملم، سمؾ شمّمؾ إًمٞمٝمؿ إطمزان واًمٌالي٤م م خيٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ا

سمح٥ًم ُمراشمٌٝمؿ وإيامّنؿ، ويٙمٗمل ًمتح٘مٞمؼ هذا إُمر اًمٜمٔمر ذم أطمقال إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء 

.شَم٣م ُأوذي ٞمٌلٌّ َمثٙمام ُأوذي٦ُم »أّٟمف ىم٤مل: ’ ورؾمقل اهلل وأهؾ سمٞمتف^، وىمد ورد قمٜمف

 أيمثر إ
ٍ
صالطم٤ًم ًمٚمٜمٗمس ُمـ اًمٌالي٤م واعمّم٤مئ٥م وىمد صم٧ٌم سمح٥ًم اًمتجرسم٦م، إّن ُم٤م ُمـ رء

إّن فمٓمٝمَؿ ايمٌكئء ي٘م٣مهمٟم زمف »’: اعمقضمٌتلم ًمٚمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمتقضّمف ٟمحَق اهلل شمٕم٤ممم، يمام ىم٤مل

فمٓمٝمؿ اجلزاء، هم١مذا أضم٤مَّ اللُ فمٌدًا ازمتكئه زمٔمٓمٝمؿ ايمٌكئء، همَٚمـ ريَض همٙمف فِمٛمد الل ايمرو٣م، وََمـ 

 . شؽمخط ايمٌكئء همٙمف فمٛمد الل ايمًخط

ـُ سم٤مجلذام واًمؼمص ×: »قمٌد اهلل سمـ سُمٙمػم أسم٤م قمٌد اهلل اًمّم٤مدق وؾم٠مل أُيٌتغم اعم١مُم

ـِ وأؿم٤ٌمه هذا؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل:   .شوهؾ ىُمت٤َِم ايمٌكئُء إّٓ فمعم اظم٠مَم

إّن أؾمّد ايمٛم٣مس زمكئًء × إّن دم ىمت٣مب فمقم»ذم طمدي٨ٍم آظمر: × وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل

ام ُيٌتعم اظم٠مَمـ فمعم ومدر أفماميمف احلًٛم٥م، همَٚمـ ايمٛمٌٝمقن، شمؿَّ ايمقصٝمقن، شمؿَّ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ، وإٞمّ 

 .شصّح ديٛمف وضمًـ فمٚمٙمف اؾمتّد زمكئؤه

َمٙم٘م٣من هٌْم٣م َمـ ايمًامء هم٣ميمتٗمٝم٣م »ي٘مقل: ×وقمـ حمٛمد سمـ ىمٞمس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر

دم اهلقاء، همٗم٣مل أضمدمه٣م يمِم٣مضمٌف: همٝمام هٌْم٦م؟ وم٣مل: زمٔمثٛمل الل فمّز وصمّؾ إلم زمحر آيؾ أضممم 

٣ٌمزمرة اؾمتٜمك فمٙمٝمف ؽمٚم٘م٥م دم ذيمؽ ايمٌحر، همٟمَمرين ان أضممم إلم ايمِمٝم٣مد ؽمٚم٘م٥م إلم صم٣ٌمر َمـ اجل
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ؽمٚم٘م٥م ايمٌحر ضمتك يٟمطمذه٣م يمف: يمٝمٌٙمغ الل فمّز وصمّؾ ايم٘م٣مهمر نم٣مي٥م َمٛم٣مه دم ىمٖمره. وم٣مل أطمر  

يمِم٣مضمٌف: همٖمٝمام زُمٔمث٦م أٞم٦م؟ وم٣مل: زمٔمثٛمل الل فمّز وصمّؾ دم أفمج٤م َمـ ايمذي زمٔمثؽ همٝمف، زمٔمثٛمل 

اظمٔمروف دفم٣مةف وصقَمف دم ايمًامء: ٕىمٖمل ومدره ايمتل ؿمٌخٜم٣م  إلم فمٌده اظم٠مَمـ ايمِم٣مةؿ ايمٗم٣مةؿ

 .شٓهمْم٣مره: يمٝمٌٙمغ الل دم اظم٠مَمـ َمـ ايمٕم٣مي٥م دم اطمت٣ٌمر إيامٞمف

ومِمٙم٤م إًمٞمف رضمؾ × يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل»وروي قمـ حمٛمد سمـ قمجالن أّٟمف ىم٤مل: 

 اصػم هم١مّن الل ؽمٝمجٔمؾ يمؽ همرصم٣ًم. احل٤مضم٦م، وم٘م٤مل ًمف:

أطمػمين فمـ ؽمجـ ايم٘مقهم٥م ىمٝمػ أىمٌؾ قمغم اًمرضمؾ وم٘م٤مل:  ىم٤مل: صمؿَّ ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م، صمؿَّ 

هم١مّٞمام أٞم٦م دم ايمًجـ، همؼميد ؟ وم٘م٤مل: أصٚمحؽ اهلل وٞمّؼ، ُُمٜمتـ وأهٚمف سم٠مؾمقأ طم٤مٍل. ىم٤مل: هق

 .شأن سم٘مقن همٝمف دم ؽمٔم٥م، أَم٣م فمٙمٚم٦م أنَّ ايمُدٞمٝم٣م ؽمجـ اظم٠مَمـ

٦م، وم٢مّن اًمدٟمٞم٤م وُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ هذه اًمٌالي٤م واعمحـ، ًمق يم٤من اعم١مُمـ ذم اًمروم٤مه واًمٜمٕمٛم

ؾمجٜمف9 ّٕٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمی ٟمٕمؿ أظمرة، واعمٜم٤مزل اًمتل أقمّده٤م اهلل ًمف ذم أظمرة، ًمق ُأقمٓمل مجٞمع 

اًمدٟمٞم٤م ًمٙم٤مٟم٧م ؾمجٜم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف، وإّن اًمٙم٤مومر ًمق اسمتكُم ذم اًمدٟمٞم٤م سم٠مٟمقاع اًمٌالي٤م، ًمٙم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م 

 ضمٜم٦ّم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمی قمذاب أظمرة.

ومٕمرض ًمف ذم ـمري٘مف »: يًػم، وهق قمغم سمٖمٚم٦م وم٤مره٦م ÷روي أنَّ اإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم

ُمـ حم٤موي٩م اًمٞمٝمقد، هؿٌّ ذم هدٍم ىمد أّنٙمتف اًمٕمّٚم٦م، وارشمٙمٌتف اًمذًّم٦م، وأهٚمٙمتف اًم٘مّٚم٦م، وضمٚمُده 

ه ىمد ُمٚمؽ زُم٤مَُمف، وؾمقُء طم٤مًمِف ىمد طم٧ٌم إًمٞمف  يًؽُم قمٔم٤مَُمف، ووٕمُٗمف ُي٘مٞمُّد أىمداَُمف، وضُّ

ىمد  شمّم٤مومح صمرى ممِم٤مه، وقمذاب قمرقمر سمفمح٤مُمف، وؿمٛمس اًمٔمٝمػمة شمِمقى ؿمقاه، وأمخّمف 

قمراه، وـمقل ـمقاه ىمد أوٕمػ سمٓمٜمف وـمقاه، وهق طم٤مُمؾ ضمر ممٚمق قمغم ُمٓم٤مه، وطم٤مًمف شمْمٕمػ 
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وىم٤مل: ي٤م سمـ رؾمقل اهلل أٟمّمٗمٜمل. × قمٚمٞمف اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م قمٜمد ُمرآه، وم٤مؾمتقىمػ احلًـ 

َك ي٘مقل: اًمدٟمٞم٤م ؾمجـ اعم١مُمـ وضمٜم٦ّم اًمٙم٤مومر، وأدم أي رء؟  ×:وم٘م٤مل ٟم٧م ُم١مُمـ ىم٤مل: ضمدُّ

وأٟم٤م يم٤مومر، ومام أرى اًمدٟمٞم٤م إّٓ ضمٜم٦م ًمؽ، شمتٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م وشمًتٚمذ هب٤م، وُم٤م أراه٤م إّٓ ؾمجٜم٤ًم زم ىمد 

يمالُمف أذق قمٚمٞمف ٟمقر اًمت٠ميٞمد، × أهٚمٙمٜمل ّضه٤م، وأشمٚمٗمٜمل وم٘مره٤م. ومٚمام ؾمٛمع احلًـ

وم٤مؾمتخرج اجلقاب احلؼ سمٗمٝمٛمف ُمـ ظمزاٟم٦م قمٚمٛمف، وأووح ًمٚمٞمٝمقدي ظمٓم٠م فمٜمف، وظمٓمؾ 

ٝمخ، يمق ٞمٓمرت إلم َم٣م أفمدَّ الل سمٔم٣ملم يمٙمٚم٠مَمٛمكم، ايمذيـ سمتج٣مذم صمٛمقهبؿ فمـ ي٣م ؾم زقمٛمف، وىم٤مل:

اظمّم٣مصمع، َمـ ٞمٔمٝمؿ اجلٛم٣من واخلغمات احل٣ًمن دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، مم٣ّم ٓ فمكم رأت، وٓ أذن 

ؽمٚمٔم٦م: يمٔمٙمٚم٦م أيّن ومٌؾ اٞمتٗم٣مرم إيمٝمف َمـ هذه ايمدٞمٝم٣م دم ؽمجـ وٛمؽ، ويمق ٞمٓمرت إلم َم٣م أفمدَّ 

 ايمدٞمٝم٣م وأطمرة َمـ ؽمٔمغم ٞم٣مر اجلحٝمؿ، وٞم٘م٣مل ايمٔمذاب اظمٗمٝمؿ يمرأي٦م اللُ يمؽ ويم٘مّؾ ىم٣مهمر دم

 .شأّٞمؽ ومٌؾ َمِمغمك إيمٝمف، أن دم صمٛم٥ّم واؽمٔم٥م وٞمٔمٚم٥م صم٣مَمٔم٥م

إذن ُم٤م قمٚمٞمف إوصٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ُمٝمام سمٚمغ ٓ ي٤ًموي ؿمٞمئ٤ًم إذا ُم٤م ىمٞمس إمم أظمرة9 وًمذا 

ٓسمتالء ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ًمٙمـ دمد أطمقال إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وأوصٞم٤مئٝمؿ ممٚمقءة سم٤مًمٕمٜم٤مء وا

ُم٤م أقمّده اهلل هلؿ ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ٓ يٛمٙمـ شمّمقره أسمدًا، سمخالف اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يتٜمّٕمٛمقن ذم هذه 

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، واًمتل ًمق يم٤مٟم٧م شمٕمدل ؿمٞمئ٤ًم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ؾم٘مك ُمٜمٝم٤م اًمٙم٤مومر ذسم٦م ُم٤مء، يمام 

 .ضم٤مء ذم أصم٤مر قمـ إئٛم٦م إـمٝم٤مر^

م قمغم ومؽمى اعم١مُمـ  ومٞمٝم٤م طمزيٜم٤ًم سم٤ميمٞم٤ًم، واًمٙم٤مومر ومٞمٝم٤م ُمنورًا ضمذًٓ، واًمٔم٤مم ُمت٘مدِّ

 اعمٔمٚمقم، وإٟمٌٞم٤مء ُي٘متَٚمقن وُيذسمحقن ذم ؾمٌٞمِؾ ؿمٝمقاِت اًمٔم٤معملَم وًمذاهِتؿ.
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سمٕم٨م حيٞمك سمـ زيمري٤م ذم اصمٜمك قمنم ُمـ احلقاريلم × أنَّ قمٞمًك سمـ ُمريؿ»روي  

ىم٤مل: ويم٤من عمٚمٙمٝمؿ سمٜم٧م أظم٧م شمٕمجٌف، قمـ ٟمٙم٤مح اسمٜم٦م إظم٧م،  ()ُيٕمّٚمٛمقَن اًمٜم٤مَس ويٜمٝم٤مهؿ

ويم٤من يريد أن يتزّوضمٝم٤م، ومٚماّم سمٚمغ ُأُّمٝم٤م أن حيٞمك ّنك قمـ ُمثؾ هذا اًمٜمٙم٤مح أدظمٚم٧م سمٜمتٝم٤م قمغم 

اعمٚمؽ سمزيٜم٦م، ومٚماّم رآه٤م ؾم٠مهل٤م قمـ طم٤مضمتٝم٤م، ىم٤مًم٧م طم٤مضمتل أن شمذسمح حيٞمك سمـ زيمري٤م، وم٘م٤مل: 

× سمٓمِم٧م، ودقم٤م حيٞمكؾمكم همػم هذا. وم٘م٤مًم٧م: ٓ أؾم٠مًمؽ همػم هذا. ومٚماّم أسم٧م قمٚمٞمف دقم٤م 

ومذسمحف، ومٌدرت ىمٓمره ُمـ دُمف ومقىمٕم٧م قمغم إرض، ومٚمؿ شمزل شمٕمٚمق طمتك سمٕم٨م اهلل سمخ٧م 

ٟمٍم قمٚمٞمٝمؿ، ومج٤مءشمف قمجقز ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ومدًمتف قمغم ذًمؽ اًمدم، وم٠مًم٘مك ذم ٟمٗمًف أن ي٘متؾ 

 .شقمغم ذًمؽ اًمدم ُمٜمٝمؿ طمتك يًٙمـ، وم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٕملم أًمٗم٤ًم ذم ؾمٜم٦ٍم واطمدٍة، صمؿَّ ؾمٙمـ

ؾم٠مل رسّمف أن ُيٕمّٚمَٛمف أؾمامَء اخلٛم٦ًم، وم٠مهٌط قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ × أّن زيمري٤م»صمر: وذم إ

ـَ هي قمٜمف مهُّف، واٟمجغم  ومٕمّٚمٛمف إّي٤مه٤م، ومٙم٤من زيمري٤م إذا ذيمر حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًّم ووم٤مـمٛم٦َم واحلً

ي٣م إهلل، َم٣م  ، وم٘م٤مل ذات يقم:ووىمٕم٧م قمٚمٞمف اًمٌٝمرة يمرسُمف، وإذا ذيمر احلًلَم ظمٜم٘متف اًمٕمؼمة،

ت أرزمٔم٣ًم َمٛمٜمؿ سمًّٙمٝم٦ُم زمٟمؽمامةٜمؿ َمـ مهقَمل، وإذا ذىمرُت احُلًكَم سمدَمع فمٝمٛمل زم٣مرم إذا ذىمر

)وم٤مًمٙم٤مف( اؾمؿ يمرسمالء، ﴾ ٱ ﴿ وم٠مٟم٠ٌمه اهللُ شمٕم٤ممم قمـ ىمّّمتف، وىم٤مل:وسمثقر زهمريت؟ 

و)اًمٕملم( قمٓمِمف، و)اًمّم٤مد( ×. و)اهل٤مء( هالك اًمٕمؽمة، و)اًمٞم٤مء( يزيد، وهق فم٤مم احلًلم

رق ُمًجده صمالصم٦م أي٤مم، وُمٜمع ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ اًمدظمقل صؼمه. ومٚماّم ؾمٛمع ذًمؽ زيمري٤م م يٗم٤م

: إهلل أسمٖمجع طمغم طمٙمٗمؽ زمقيمده، إهلل، قمٚمٞمف، وأىمٌؾ قمغم اًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م، ويم٤مٟم٧م ٟمدسمتف
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أسمٛمزل زمٙمقى هذه ايمرزي٥م زمٖمٛم٣مةف، إهلل أسمٙمٌس فمٙمٝم٣ًم وهم٣مؿمٚم٥م شمٝم٣مب هذه اظمِمٝم٥ٌم، إهلل أحتّؾ ىمرزم٥م  

ارزومٛمل ويمدًا سمٗمّر زمف فمٝمٛمل فمعم ايم٘مػم، وأصمٔمٙمف  : ايمٙمٜمؿصمؿَّ يم٤من ي٘مقلهذه ايمٖمجٝمٔم٥م زم٣ًمضمتٜمام؟! 

زمف ىمام  وارشم٣ًم وصٝم٣مً، واصمٔمؾ حمٙمف َمٛمل حمؾ احلًكم، هم١مذا رزومتٛمٝمف هم٣مهمتٛمّل زمحٌّف، شمؿَّ اهمجٔمٛمل

ومرزىمف اهلل حيٞمك وومجٕمف سمف، ويم٤من محؾ حيٞمك ؾمت٦م أؿمٝمر ومحؾ سمٖمجع حمٚمدًا ضمٌٝمٌؽ زمقيمده! 

 .شيمذًمؽ×احلًلم

 اهلل... ًمٙمـ ٓ يقم يمٞمقُمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد

 قمٔمٞمٌؿ ىمد سمٙمتف إٟمٌٞم٤مء  أي٠ميت ُمثؾ رزء اًمٓمػ رزٌؤ  

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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ڦ ڦ  ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ﴿

.﴾ڦ

ذيمرٟم٤م ذم اعمح٤مضشملم اًم٤ًمسم٘متلم: أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم م خيٚمؼ هذه اًمدٟمٞم٤م قمٌث٤ًم، شمٜمّزه قمـ 

ذًمؽ، وقمال قمٚمقًا يمٌػمًا، سمؾ إّٟمام ظمٚم٘مٝم٤م ًمتٙمقن حمؾ إسمتالء وإظمت٤ٌمر ًمٕم٤ٌمده، وأّن اعم١مُمـ م 

زن وهؿٍّ دائامن ًمف، وأّٟمف ُم٤ًمومر إًمی دار أظمرة، ُم٤ًمومر إًمی خُيٚمؼ ومٞمٝم٤م ًمٞمخٚمد، سمؾ هل دار طم

ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ويم٤مدح ًمٚمقصقل إًمٞمف ضمّؾ وقمال، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 . ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

واعمالىم٤مة سمٜمٗمًٝم٤م ًمٞم٧ًم ومْمٞمٚم٦م ًمإلٟم٤ًمن9 إذ يٛمٙمـ أن يالىمل اإلٟم٤ًمُن رسمَّف وهق همْم٤ٌمن 

وضمّؾ ٓ يٜمٔمر إًمٞمف وٓ يٙمٚمٛمف، يمام ضم٤مء ذم سمٕمض قمٚمٞمف، طمتّك يّمؾ احل٤مل سم٠مّن اًم٤ٌمري قمّز 

’: وأهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر^، ومٕمـ أيب ذر& ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل’ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل

وم٘مرأه٤م شمكئشم٥ٌم ٓ ُي٘مّٙمُٚمُٜمؿ اللُ يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وٓ يٛمٓمر إيمٝمٜمؿ، وٓ يزىمٝمّٜمؿ، وهلؿ فمذاٌب أيمٝمؿ. »

إزاره، واظمٛمٖمؼ ؽمٙمٔمتَف زم٣محلٙمػ  اظمًٌؾ :، وم٘م٤مل أسمق ذر: ظم٤مسمقا وظمنوا، ىم٤مل’رؾمقل اهلل

 .شايم٘م٣مذزم٥م، واظمٛم٣ّمن فمْم٣مَءه

هم٤مي٦م يمّؾ إٟم٤ًمن  ويٛمٙمـ أن يالىمل اإلٟم٤ًمن رسمَّف قمّز وضمّؾ، وي٠مُمر سمف إًمی اجلٜم٦ّم. وسمام أنّ 

قم٤مىمؾ هق اًمث٤مين، ومال سمّد أن يٕمٛمؾ ًمف سمٙمّؾ ُم٤م ُأويت ُمـ ىمّقة ورسم٤مـم٦م ضم٠مٍش، وهذا ٓ يتح٘مؼ إّٓ 

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة^، اًمذيـ مه٤م طمٌؾ اًمّمٕمقد واًمقصقل ُمـ ظمالل اشّم٤ٌمع ا

 إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
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إيّن سم٣مرٌك همٝم٘مؿ »ىم٤مل: ’ وم٘مد روى اًمٗمري٘م٤من سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمتٕمّددة، أّن اًمٜمٌلَّ إيمرم 

ايمثٗمٙمكم، أضمدمه٣م أىمػم َمـ أطمر: ىمت٣مب الل ضمٌؾ ممدود زمكم ايمًامء وإرض، وفمؼميت أهؾ 

 .شك يردا فمقمَّ احلقضزمٝمتل، ويمـ يٖمؼموم٣م ضمت

ٺ  * ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ’ وسمام أّن اًمٜمٌلَّ إيمرم

طمتّك ٟمّمؾ إًمی ُمرو٤مة اهلل قمّز ’ 9 إذن ٓ سمّد ُمـ اشّم٤ٌمقمف وآىمتداء سمف﴾ٺ ٿ ٿ ٿ 

وضمّؾ، وسم٤مًمت٤مزم إًمی اًمٜمٕمٞمؿ اخل٤مًمد، إًمی ضمٜم٦ّم قمروٝم٤م يمٕمرض اًمًٛمقات وإرض، ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ 

 لم رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ذهـ سمنم.قم

أٓ وََمـ ذرهم٦م فمٝمٛم٣مه َمـ طمُمٝم٥م الل، ىم٣من »...يمام روي ذًمؽ ومٞمٛمـ سمٙمك ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل: 

يمف زم٘مّؾ ومْمرة ومْمرت َمـ دَمقفمف ومٌم دم اجلٛم٥ّم، َم٘مّٙمؾ زم٣ميمدّر واجلقهر، همٝمف َم٣م ٓ فمكم رأت، 

 .شوٓ أذن ؽمٚمٔم٦م، وٓ طمْمر فمعم ومٙم٤م زممم

ًمٜم٤م ُمـ اًمرضمقع إًمی اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، طمتّك ٟمٙمقن ىمد  وطمٞمٜمئٍذ ومال سمدَّ 

طمّ٘م٘مٜم٤م رو٤مه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وٟمحـ ٟمرى هذه أي٦م، اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اًمٙمالم، شم٠مُمر سم٤مًمتزّود، 

ڤ ڤ  واًمٌمء اًمذي شم٠مُمرٟم٤م سم٤مًمتزود ُمٜمف حمذوف، دّل قمٚمٞمف وؾمط أي٦م، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: ﴿

 ﴾.ڤ ڤ

ي٦م:  ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػم إّن اعمراد: وشمزّودوا ُمـ اًمت٘مقى، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ىمقًمف »هذه ٔا
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٤من ًمف ؾمٗمران: ﴾. ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ سمٕمد ذًمؽ:   وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ومٞمف أنَّ اإلٟم

ؾمٗمر ذم اًمدٟمٞم٤م، وؾمٗمر ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وم٤مًمًٗمر ذم اًمدٟمٞم٤م، ٓ سمّد ًمف ُمـ زاد، وهق اًمٓمٕم٤مم 

ومٞمف أيْم٤ًم ُمـ زاد، وهق ُمٕمروم٦م اهلل واًمنماب، واعمريم٥م واعم٤مل. واًمًٗمر ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ٓ سمّد 

 وحمٌتف، واإلقمراض قماّم ؾمقاه، وهذا اًمزاد ظمػم ُمـ اًمزاد إول9 ًمقضمقه: 

: إّن زاد اًمدٟمٞم٤م خيّٚمّمؽ ُمـ قمذاب ُمقهقم، وزاد أظمرة خيّٚمّمؽ ُمـ قمذاب إول

 ُمتٞمّ٘مـ.

: إّن زاد اًمدٟمٞم٤م خيّٚمّمؽ ُمـ قمذاب ُمٜم٘مٓمع، وزاد أظمرة خيّٚمّمؽ ُمـ قمذاب وشم٣مٞمٝمٜم٣م

 .دائؿ

: إّن زاد اًمدٟمٞم٤م يقصٚمؽ إمم ًمّذة ممزوضم٦م سم٤مٔٓم وإؾم٘م٤مم واًمٌٚمٞم٤مت، وزاد وشم٣ميمثٜم٣م

 أظمرة يقصٚمؽ إمم ًمّذات سم٤مىمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م قمـ ؿمقائ٥م اعمّية، آُمٜم٦م ُمـ آٟم٘مٓم٤مع واًمزوال.

: إّن زاد اًمدٟمٞم٤م وهل يمّؾ ؾم٤مقم٦م ذم اإلدسم٤مر وآٟم٘مْم٤مء، وزاد أظمرة يقصٚمؽ ورازمٔمٜم٣م

 ؾم٤مقم٦م ذم اإلىم٤ٌمل واًم٘مرب واًمقصقل.إمم أظمرة، وهل يمّؾ 

: إّن زاد اًمدٟمٞم٤م يقصُٚمؽ إمم ُمٜمّّم٦م اًمِمٝمقة واًمٜمٗمس، وزاد أظمرة يقصٚمؽ وطم٣مَمًٜم٣م

 إمم قمت٦ٌم اجلالل واًم٘مدس9 ومث٧ٌم سمٛمجٛمقع ُم٤م ذيمرٟم٤م أّن ظمػم اًمزاد اًمت٘مقى.

إذا قمروم٧م هذا، ومٚمٜمرضمع إمم شمٗمًػم أي٦م، ومٙم٠مّٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: عم٤م صم٧ٌم أنَّ ظمػم اًمزاد 

قى وم٤مؿمتٖمٚمقا سمت٘مقاَي ي٤م أوزم إًم٤ٌمب، يٕمٜمل إن يمٜمتؿ ُمـ أرسم٤مب إًم٤ٌمب اًمذيـ يٕمٚمٛمقن اًمت٘م

طم٘م٤مئؼ إُُمقر، وضم٥م قمٚمٞمٙمؿ سمحٙمؿ قم٘مٚمٙمؿ وًمٌّٙمؿ، أن شمِمتٖمٚمقا سمتحّمٞمؾ هذا اًمزاد9 عم٤م 

 ومٞمف يمثرة اعمٜم٤مومع، وىم٤مل إقمِمك ذم شم٘مرير هذا اعمٕمٜمك: 

 إذا أٟم٧م م شمرطمؾ سمـزاٍد ُمــ اًمتُ٘مـك

ــدُم٧َم قمــغم أن ٓ ــفِ  ٟم  شمٙمــقَن يمٛمثٚم

 

وٓىمٞم٧َم سمٕمَد اعمقِت ُمـ ىمـد شمـزّودا  

 (0)شوأٟمَّؽ م شمرصديمام يمـ٤مَن أرصـدا
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ومال سمّد ًمإلٟم٤ًمن طمٞمٜمئٍذ ُمـ اًمتزّود ُمـ اعمت٤مع إظُمروي، اًمذي يقصٚمف ًمٚمًٕم٤مدة إسمدي٦م،  

.﴾ٺ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وإمم احلٞم٤مة احل٘مٞم٘مٞم٦م.. 

عمّرة9 وم٢منَّ هذا أيْم٤ًم همػم ُم٘مٌقل، يمام ُمّر وهذا ٓ يٕمٜمل أّن اإلٟم٤ًمن يؽمك زاد اًمدٟمٞم٤م سم٤م

 قمٚمٞمؽ ذم اعمح٤مضة اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ يٛمٙمـ ًمف أن يقفمَِّػ زاَد اًمدٟمٞم٤م ًمزاد أظمرة.

افمٚمؾ يمدٞمٝم٣مك ىمٟمّٞمؽ سمٔمٝمُش أزمدًا، وافمٚمؾ ٔطمرسمؽ »أٟمف ىم٤مل: × وًمذا روي قمـ اًمٕم٤مم

 .شىمٟمّٞمؽ متقت نمداً 

سمريم٦ًم وىمٌقًٓ ُمـ قمٛمؾ سمٖمػم شم٘مقى اهلل ويمٚماّم يم٤من اًمٕمٛمؾ ممزوضم٤ًم سمت٘مقى اهلل، يم٤من أيمثر 

 قمّز وضمّؾ.

ومذيمرٟم٤م إقمامل وم٘مٚم٧م أٟم٤م: ُم٤م × يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل»ومٕمـ اعمٗمّْمؾ سمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

: إنَّ ومٙمٝمؾ ايمٔمٚمؾ َمع ايمتٗمقى طمغم َمـ ىمثغم صمؿَّ ىم٤مل زمَمف، اؽمتٕمٖمر الل.  أوٕمػ قمٛمكم. وم٘م٤مل:

ٞمٔمؿ، َمثؾ ايمرصمؾ يْمٔمؿ ؿمٔم٣مَمف،  وم٣مل: شم٘مقى؟ سمال ىمٚم٧م: يمٞمػ يٙمقن يمثػمايمٔمٚمؾ زمكئ سمٗمقى. 

ويرهمؼ صمغماٞمف، ويقؿمئ رضمٙمف، هم١مذا ارسمٖمع يمف ايم٣ٌمب َمـ احلرام دطمؾ همٝمف، همٜمذا ايمٔمٚمؾ زمكئ 

 . شسمٗمقى، وي٘مقن أطمر يمٝمس فمٛمده هم١مذا ارسمٖمع يمف ايم٣ٌمب َمـ احلرام مل يدطمؾ همٝمف

٥ًم، وٓ يِمٛمؾ يٕمت٘مد سمٕمض اًمٜم٤مس أّن أصمر اًمت٘مقى إّٟمام ئمٝمر ذم احلٞم٤مة أظمرة ومح

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ومَٛمـ أـم٤مع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واٟمتٝمك قمـ ُمٕم٤مصٞمف ومًقف ُيث٤مب ذم أظمرة 

ضمٜم٤مت دمري ُمـ حتتٝم٤م إّن٤مر، وَُمـ م يتِؼ اهلل، ودم٤موز طمدوده ذم هذه اًمٜمِم٠مة9 وم٢مّٟمف 
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ؾمٞمٕم٤مىم٥م ذم اًمٜمِم٠مة أظمرة سمٜم٤مر أطم٤مط هبؿ هادىمٝم٤م، وًمٙمـ اًمّمحٞمح أّن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ،  

سمؾ ًمٚمت٘مقى آصم٤مر دٟمٞمقي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إًمی أصم٤مر إظُمروي٦م، وُمـ هذه أصم٤مر:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أوًٓ: احلٝم٣مة ايمْمٝم٥ٌم

ذم اًمدار أظمرة ومح٥ًم، سمؾ  ٧م، وم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم ًمٚمٛم١مُمـ ًمٞمً﴾گ گ گ

ُم٘مت٣م اإلـمالق هل يمذًمؽ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م9 ٕنَّ أي٦م اًمنميٗم٦م م حتّدد احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، و

 وقمدم اًمتحديد اًمِمٛمقل ًمٚمحٞم٤مشملم ُمٕم٤ًم.

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: شم٣مٞمٝم٣مً: ايمٖمروم٣من زمكم احلّؼ وايم٣ٌمؿمؾ

، ومٞمّمٌح اعم١مُمـ اعمتّ٘مل ىم٤مدرًا قمغم اًمتٗمريؼ سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ، واإليامن ﴾ڍ ڍ ڌ

 ف.واًمٙمٗمر، واهلدى واًمْمالل، واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م، ويمّؾ ُم٤م يريض اهلل أو ُيًخٓم

ڻ ڻ * ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  صم٤مًمث٤ًم: اعمخرج ُمـ اًمُٕمن واًمِمّدة. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 ....﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ہڻ ۀ ۀ

وسمخالف ذًمؽ ٟمجد أّن اإلٟم٤ًمن همػم اعمتّ٘مل شمتقضمف ٟمحقه شمٌٕم٤مت ؾمٚمٌٞم٦م9 ًمٗمجقره ذم 

 اًمدٟمٞم٤م، ويٜمتٔمر قمذاسم٤ًم أقمّده ضم٤ٌّمُر اًمًاموات وإرض عمَـ قمّم٤مه. وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م: 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  : اعمٕمٞمِم٦م اًمْمٜمٙمك، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وًٓ أ

 .، واًمْمٜمؽ: هق اًمْمٞمؼ ُمـ يمّؾ رء﴾ىئ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿، إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم: شم٣مٞمٝم٣مً: احلمم أفمٚمك

ـ ﴾ىئ ی ی ی  ، وإقمٛمك هٜم٤م، أقمٛمك اًم٘مٚم٥م، ومال يٗمٝمؿ ُم٤م ُي٘م٤مل ًمف ُم
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ٍم ُم٤م أُم٤مُمف، ومٝمق ُمٍموف قمـ اًمذيم  ر، حمروم قمـ اًمُٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م طم٘م٤مئؼ، وٓ يٗم٘مف، وٓ ٌي

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿واًمًٙمقن، وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

؟! ويمؿ قم٤مٟمك ُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛمقن مجٞمٕم٤م9ً  ’، ويمؿ أشمٕم٥م أُمث٤مل ه١مٓء رؾمقَل اهلل﴾ىئ

، سمؾ ٓ يريدون أن يٗم٘مٝمقا طمتك أووح ’وًمذا شمراهؿٓ  يًٛمٕمقن وٓ يٕمقن يمالَم رؾمقل اهلل

٣مب أهِؾ اجلٛم٥ّم»ىمقًمف:  طمتك ُمثؾ’ إطم٤مدي٨م ًمف ـُ واحُلًكُم ؽمٝمّدا ؾم ، ومٞم٘مرأون شاحلً

 ، وم٠مّي ضمٝمٍؾ أيمؼم ُمـ هذا؟!‘احلدي٨م وحيٗمٔمقٟمف، صمّؿ يؽموقن قمغم ىم٤مشمكم احلًـ واحلًلم

 ًمٞمتؽ طم٤مٌض ي٤م رؾمقَل اهلل، ًمتٜمٔمر ُم٤مذا ضمرى قمغم وًمديؽ؟!: أىمقل

. إمم اهلل أؿمٙمق »..ضمرى قمٚمٞمٝمام ُم٤م أظمؼمت سمف ُأُّمَتؽ ي٤م رؾمقَل اهلل، طمٞم٨م ىمٚم٧م: 

ـَ ًمٗمْمٚمٝمؿ، اًم٘م٤مـمٕملَم ومٞمٝمؿ صٚمتل، واهلل ًمٞم٘متٚمـ اسمٜمل، ٓ أٟم٤مهلؿ  قمدوهؿ ُمـ ُأُّمتل، اعمٜمٙمري

 .شاهلل ؿمٗم٤مقمتل

ـــ٦َم ُمـــدومقٌن وسمٕمُْمـــُٝمُؿ   سمٕمـــٌض سمٓمٞمٌ

 وأرُض ـمقٍس وؾم٤مُمرا وىمـد َوـِٛمٜم٧ْم 

 

ـــــ٤مًمٖمريلّمِ   ـــــٌض سم  سمٙمـــــرسمالَء وسمٕم

ـِ  ـِ طمــال وؾمــَط ىمــؼمي  سمٖمــداُد سمــدري

 
*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،إّٟم٤م هلل 

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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ـِ ََم٣م ضَم٣مهمظ ’: »ىم٤مل رؾمقل اهلل ٝمْم٣مُن َه٣مة٣ًٌم َذفِمرًا َمـ اظم٠مَم فمعم ايمِمٙمقاِت ٓ يزاُل ايمُمَّ

َـّ جترأ فمٙمٝمف همٟميمٗم٣مُه دم ايمٔمٓم٣مةؿ .شاخلٚمِس، هم١مذا وٝمٔمُٜم

اًمّمالة اًمتل شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، وهب٤م شمٓمٗم٠م اًمٜمػمان، وىمرسم٤من يمّؾ شم٘مل، وُمٕمراج » 

يمّؾ ُم١مُمـ ٟم٘مل، وشمٖمًؾ اًمذٟمقب يمام يٖمًؾ اًمٜمٝمر اجل٤مري درن اجلًد، وشمٙمراره٤م يمّؾ يقم 

اعمًٞمح ُم٤م دام طمٞم٤ًم، وهمػمه ُمـ اًمرؾمؾ، سمؾ هل أصؾ اإلؾمالم،  مخ٤ًًم يمتٙمراره، وأوص اهلل هب٤م

وظمػم اًمٕمٛمؾ، وظمػم ُمقوقع، واعمٞمزان واعمٕمٞم٤مر ًم٤ًمئر أقمامل إٟم٤مم، ومَٛمـ ورم هب٤م اؾمتقرم أضمر 

اجلٛمٞمع، وىُمٌٚم٧م ُمٜمف يمّٚمٝم٤م، ومٝمل طمٞمٜمئٍذ ًمألقمامل، سمؾ ًمٚمديـ يم٤مًمٕمٛمقد ًمٚمٗمًٓم٤مط9 وًمذا يم٤مٟم٧م 

ٞمف ُمـ قمٛمٚمف، وم٢مذا ىُمٌٚم٧م ُمٜمف ُٟمٔمر ذم ؾم٤مئر قمٛمٚمف وىُمٌؾ ُمٜمف، وإذا أّول ُم٤م حُي٤مؾم٥م سمف اًمٕمٌد وُيٜمٔمر وم

ُرّدت م يٜمٔمر ذم سم٤مىمل قمٛمٚمف وُرّد قمٚمٞمف، ومال همرو ًمق ؾُمّٛمَل شم٤مريُمٝم٤م ُمـ اًمٙم٤مومريـ، سمؾ هق يمذًمؽ 

ؿمٞمئ٤ًم مم٤ّم يت٘مّرب سمف × ًمق يم٤من اًمداقمل ًمف اإلؾمتخٗم٤مف سم٤مًمديـ، وهل اًمتل م يٕمرف اًمّم٤مدق

هذه ايمِمٙمقات اخلٚمس اظمٖمروو٣مت ََمـ ×: »ٕمروم٦م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م، سمؾ ىم٤ملوحيٌّف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد اعم

أوم٣مَمٜمـ وضم٣مهمظ فمعم َمقاومٝمتٜمـ، يمٗمل الل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ويمف فمٛمده فمٜمد يدطمؾ زمف اجلٛم٥ّم، وََمـ مل 

، وصالة شيِمٙمٜمـ ظمقاومٝمتٜمـ ومل حي٣مهمظ فمٙمٝمٜمـ همذيمؽ لل، إن ؾم٣مء نمٖمر يمف وإن ؾم٣مء فمّذزمف

ػم ُمـ سمٞم٧م ممٚمق ذه٤ًٌم يتّمّدق ُمٜمف طمتك يٗمٜمك، سمؾ ومريْم٦م ظمػم ُمـ قمنميـ طمّج٦م، يمّؾ طمّج٦م ظم

صالة ومريْم٦م أومْمؾ ُمـ أًمػ طمّج٦م يمّؾ طمّج٦م أومْمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، وأن ـم٤مقم٦م اهلل 

ظمدُمتف ذم إرض، وًمٞمس رء ُمـ ظمدُمتف يٕمدل اًمّمالة، ومٛمـ صمّٛم٦م ٟم٤مدت اعمالئٙم٦م زيمري٤م 

ٚمٞمف اًمرمح٦م ُمـ أقمٜم٤من اًمًامء وهق ىم٤مئؿ يّمكم ذم اعمحراب، وإذا ىم٤مم اعمّمكم إمم اًمّمالة ٟمزًم٧م قم

إمم أقمٜم٤من إرض، وطمّٗم٧م سمف اعمالئٙم٦م، وٟم٤مداه ُمٚمؽ: ًمق يٕمٚمؿ هذا اعمّمكم ُم٤م ذم اًمّمالة ُم٤م 

 .شاٟمٗمتؾ إمم همػم ذًمؽ مم٤ّم ورد ومٞمٝم٤م مم٤ّمٓ  حيَم قمدده
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وىمد ضمٕمؾ اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ اًمّمالة ًمتٙمٛمٞمؾ ٟمٗمقس سمٜمل اًمٌنم، وهق اًمٕمالّم اخلٌػم،   

٤ٌمت واعمحّرُم٤مت، وهل اهلداي٦م امم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ يمام ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن وهٙمذا ؾم٤مئر اًمقاضم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل: ﴿

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

أهي٣م ايمٛم٣مُس، والل َم٣م َمـ رء »أّٟمف ىم٤مل: ’ وضم٤مء ذم احلدي٨م اعمروي قمـ اًمٜمٌل إيمرم

وَم٣م َمـ رء يٗمّرزم٘مؿ َمـ ايمٛم٣مر  يٗمّرزم٘مؿ َمـ اجلٛم٥ّم وي٣ٌمفمدىمؿ َمـ ايمٛم٣مر إّٓ وومد أَمرسم٘مؿ زمف،

ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمرؾمقل  ، ومٙمّؾ شوُي٣ٌمفمدىمؿ َمـ اجلٛم٥ّم إّٓ وومد ّنٝمت٘مؿ فمٛمف

، هق إلصالح اًمٜمٗمقس وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م، ويمّؾ ُم٤م ّنك قمٜمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمرؾمقل ’اًمٕمٔمٞمؿ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  اًمٕمٔمٞمؿ إّٟمام هق ًمتٝمذي٥م اًمٜمٗمقس وشمٓمٝمػمه٤م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾ں

اًمّمالة هل أمجع اًمٕم٤ٌمدات9 إذ ىمد مجٕم٧م ُم٤م ٓ جيٛمٕمف همػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ قم٤ٌمدة  

اًمٚم٤ًمن، واجلٜم٤من سم٤مًم٘مرآن، واًمذيمر وآؾمتٙم٤مٟم٦م، واًمِمٙمر واًمدقم٤مء، وفمٝمقر أصمر اًمٕمٌقدي٦م 

ًمٚمٛمٕمٌقد سم٤مًمريمقع واًمًجقد، وضمٕمؾ أقمغم ُمقوع وأذومف قمغم أدٟمك ُمقوع وأظمٗمْمف، 

ايمِمٙمقات اخلٚمس ىمّٖم٣مرة ظم٣م زمٝمٛمٜمـ َم٣م »أّٟمف ىم٤مل: × ، ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملموهل يمٗم٤مرة

.﴾ ۇ ۇ ۆ ڭۓ ڭ ڭ ڭ اصمتٛم٦ٌم ايم٘م٣ٌمةر وهل ايمتل وم٣مل الل: ﴿
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إّٞمام َمثؾ هذه ايمِمٙمقات اخلٚمس َمثؾ ّنر صم٣مٍر زمكم »أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمـ اًمرؾمقل إيمرم  

هم٘مام يٛمٗمك زمدٞمف َمـ ايمدرن زمتقاسمر يدي زم٣مب أضمدىمؿ يٕمتًؾ َمٛمف دم ايمٝمقم مخس انمت٣ًمٓت، 

 .شايمٕمًؾ، هم٘مذا يٛمٗمك َمـ ايمذٞمقب َمع َُمداوَمتف ايمِمكئة، همكئ يٌٗمك َمـ ذٞمقزمف رء

يمٙمٚمِمقم شمكئث طمِم٣مل: إذا وم٣مم دم صكئسمف: يتٛم٣مشمر »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ايمًامء،  فمٙمٝمف ايمػّم َمـ أفمٛم٣من ايمًامء إلم َمٖمرق رأؽمف، وحتّػ زمف اظمكئة٘م٥م َمـ ومدَمٝمف إلم أفمٛم٣من

، ويٙمٗمل ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن شوَمٙمؽ يٛم٣مدي: أهي٣م اظمِمقم! يمق سمٔمٙمؿ ََمـ سمٛم٣مصمل َم٣م اٞمٖمتٙم٦م

، وًمق م شمٙمـ ﴾ٻ پ پ پ پ * ٱ ٻ ٻ  اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ىم٤مل: ﴿

 ًمٚمٛمّمٚملم إّٓ هذه اًمّمٗم٦م ـ صٗم٦م اًمٗمالح ـ ًمٙم٤من ومٞمف اًمٗمقز ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ؾ قمغم أمهٞم٦م اًمّمالة9 إذ ي٘مقل اًمٜمٌل واحلدي٨م اًمذي اومتتحٜم٤م سمف اًمٙمالم، أيمؼم دًمٞم

، شيزال ايمُمٝمْم٣من ه٣مة٣ًٌم ذفمرًا َمـ اظم٠مَمـ َم٣م ضم٣مهمظ فمعم ايمِمٙمقات اخلٚمسٓ ’: »إيمرم

يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من ٓ ي٘مرب اعمّمّٚملم احل٘مٞم٘مٞملم اًمذيـ حي٤مومٔمقن قمغم صالهتؿ سمٙمّؾ ذوـمٝم٤م 

٥م قمٚمٞمف اًم٤ٌمري وأضمزائٝم٤م، وهبذا يٙمقن اإلٟم٤ًمن اعمّمكّم ىمري٤ًٌم ُمـ اًمٕمّمٛم٦م ذم سم٤مىمل ُم٤م أوضم

قمّز وضمّؾ، وطمٞمٜمئٍذ ٓ يؽمدد ذم صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من9 ّٕن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يدٟمق ُمٜمف طمتّك يٛمٜمٕمف 

ۉ  ﴿ :قمـ اًمّمٞم٤مم، وهٙمذا ؾم٤مئر إقمامل اًمقاضم٦ٌم واعمحّرُم٦م ، ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 .()﴾ې ې ې ې ى

سم٘مل قم٤مري٤ًم، وأُم٤م إذا وٞمّع اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ صالشمف9 ومٛمٕمٜمك هذا أّٟمف ىمد وٞمّع هقّيتف، و

 وي٘مٌؾ سم٠مي ًم٤ٌمس خُي٤مط ًمف، طمتّك وًمق يم٤من هذا اًمٚم٤ٌمس قمغم ظمالف ذوىمف ورهمٌتف.
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وقمؽمشمف اًمٓم٤مهريـ^ قمغم آهتامم ’ وُمـ هٜم٤م ريّمز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ 

 سم٤مًمّمالة، واًمتحذير ُمـ شمريمٝم٤م.

ٞم٦م اًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمی سم٤مىمل ذيمرٟم٤م اًمثقاب اًمذي هيٌف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٚمٛمّمٚملم، وأمه 

يّمػ اًمِمٞمٓم٤من سم٤مخلقف واًمّذقمر، ُم٤م دام اعم١مُمـ ’ اًمٕم٤ٌمدات، ويمٞمػ أنَّ اًمٜمٌل إيمرم

حم٤مومٔم٤ًم قمغم صالشمف.

اًمذي اومتتحٜم٤م سمف ’ وأن ٟمٜمت٘مؾ إًمی اعم٘مٓمع أظمر ُمـ احلدي٨م اًمنميػ ًمٚمٜمٌل إيمرم

َـّ جترأ فمٙمٝمف»اًمٙمالم، وهق:  واًمٔم٤مهر أنَّ اعم٘مّمقد ُمـ شمْمٞمٞمع  شهمٟميمٗم٣مه دم ايمٔمٓم٣مةؿ هم١مذا وٝمّٔمُٜم

اًمّمالة، هق اعمٕمٜمك اًمقاؾمع، اًمِم٤مُمؾ ًمٕمدم أداء اًمّمالة، وقمدم آهتامم هب٤م وسمنمائٓمٝم٤م 

وسم٠مضمزائٝم٤م، ومٞمٙمقن احلدي٨م قمغم همرار طمدي٨م آؾمتخٗم٤مف اعمروي قمـ ص٤مدق اًمٕمؽمة 

ٚمِمخص اًمِم٤مُمؾ ًم، شإّن ؾمٖم٣مفمتٛم٣م ٓ سمٛم٣مُل َُمًتّخٖم٣ًم زم٣ميمَِمكئة»اًمٓم٤مهرة^ اًمذي ضم٤مء ومٞمف 

اًمت٤مرك ًمٚمّمالة، و اًم٤ًمهل واًمالهل أصمٜم٤مء اًمّمالة، واعم١مظّمر هل٤م قمـ وىمتٝم٤م، وَُمـ ٓ يٕمٚمؿ 

ُمقاوع اخلٚمؾ ومٞمٝم٤م أو ذوـمٝم٤م وأضمزائٝم٤م، وهمػم ذًمؽ مم٤ّم هق ُمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م، وم٢مذا وٞمّع 

اإلٟم٤ًمن اًمّمٚمقات اخلٛمس، ـمٛمع ومٞمف اًمِمٞمٓم٤من ودمرأ قمٚمٞمف، وم٠مًم٘م٤مه ذم اًمٕمٔم٤مئؿ، ومؽمك ُم٤م 

، وأشمك سمام ّن٤مه اًم٤ٌمري قمٜمف، وطمٞمٜمئٍذ يٙمقن ىمد ظمن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وذًمؽ اومؽمض اهلل قمٚمٞمف

 هق اخلنان اعمٌلم.

وًمٚمتٝم٤مون سم٤مًمّمالة قمّدة قم٘مقسم٤مت، دمٛمٕمٝم٤م هذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م اعمروي٦م قمـ ؾمٞمّدة 

٣مه، َم٣م ظمَـ ي٣م أزمت»ىم٤مًم٧م: ’ ، أّّن٤م ؾم٠مًم٧م أسم٤مه٤م رؾمقل اهلل حمٛمداً ‘اًمٜم٤ًمء، وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء
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هت٣مون زمِمكئسمف َمـ ايمرصم٣مل، وايمٛم٣ًمء؟ وم٣مل: ي٣م هم٣مؿمٚم٥م، ََمـ هت٣مون زمِمكئسمف َمـ ايمرصم٣مل  

وايمٛم٣ًمء، ازمتكئه الل زمخٚم٥ًم فممم طمِمٙم٥م، ؽم٦م َمٛمٜم٣م دم دار ايمدٞمٝم٣م، وشمكئث فمٛمد َمقسمف، وشمكئث 

دم ومػمه، وشمكئث دم ايمٗمٝم٣مَم٥م إذا طمرج َمـ ومػمه. همٟمَّم٣م ايمٙمقايت سمِمٝمٌف دم دار ايمدٞمٝم٣م: 

: يرهمع الل ايمػمىم٥م َمـ فمٚمره، ويرهمع الل ايمػمىم٥م َمـ رزومف، ويٚمحق الل فمّز وصمّؾ هم٣مُٕولم

ؽمٝمامء ايمِم٣محلكم َمـ وصمٜمف، وىمّؾ فمٚمؾ ئمٚمٙمف ٓ ي٠مصمر فمٙمٝمف، وٓ يرسمٖمع دفم٣مؤه إلم ايمًامء، 

 وايم٣ًمدؽم٥م يمٝمس يمف ضمظ دم دفم٣مء ايمِم٣محلكم. وأَّم٣م ايمٙمقايت سمِمٝمٌف فمٛمد َمقسمف:

ٞمٝم٥م: يٚمقت صم٣مةٔم٣ًم، وايمث٣ميمث٥م: يٚمقت فمْمُم٣مٞم٣مً، همٙمق همٟموٓهـ: أّٞمف يٚمقت ذيمٝمكئً، وايمث٣م 

 ؽمٗمل َمـ أّن٣مر ايمدٞمٝم٣م مل يرَو فمْمُمف. وأَّم٣م ايمٙمقايت سمِمٝمٌف دم ومػمه:

همٟموٓهـ: يقىّمؾ الل زمف َمٙم٘م٣ًم يزفمجف دم ومػمه، وايمث٣مٞمٝم٥م: يّمٝمّؼ فمٙمٝمف ومػمه، وايمث٣ميمث٥م:  

 ػمه:سم٘مقن ايمٓمٙمٚم٥م دم ومػمه. وأَّم٣م ايمٙمقايت سمِمٝمٌف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إذا طمرج َمـ وم

همٟموٓهـ: أن يقىّمؾ الل زمف َمٙم٘م٣ًم يًحٌف فمعم وصمٜمف واخلكئةؼ يٛمٓمرون إيمٝمف، وايمث٣مٞمٝم٥م:  

 .شحي٣مؽمٌف ضم٣ًمزم٣مً ؾمديدًا، وايمث٣ميمث٥م: ٓ يٛمٓمر الل إيمٝمف، وٓ يزىمٝمّف، ويمف فمذاٌب أيمٝمؿٌ 

، وداومع قمٜمٝم٤م أهؾ ’ومٝمذه هل قم٘مقسم٦م اًمتٝم٤مون سم٤مًمّمالة اًمتل داومع قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل

شمٚمؽ اعمقاـمـ اًمتل داومع ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م^ قمـ اًمّمالة ُم٤م يم٤من يقم  سمٞمتف^، وُمـ أسمرز

ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ٟمٗمز ًمؽ »وىم٤مل: × قم٤مؿمقراء، عم٤ّم أىمٌؾ أطمد أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم

اًمٗمداء، إيّن أرى ه١مٓء ىمد اىمؽمسمقا ُمٜمؽ، وٓ واهلل ٓ شم٘متؾ طمتك ُأىمتؾ دوٟمؽ إن ؿم٤مء اهلل ، 

ّمالة اًمتل ىمد دٟم٤م وىمتُٝم٤م. ىم٤مل: ومرومع احلًلم رأؾمف، وأطم٥ّم أن أًم٘مك ريب وىمد صّٚمٞم٧م هذه اًم

. صمّؿ ىم٤مل: ٞمٔمؿ، هذا أول وومتٜم٣م، ذىمرت ايمِمكئة صمٔمٙمؽ الل َمـ اظمِمٙمكم ايمذاىمريـصمّؿ ىم٤مل: 

، وم٘م٤مل هلؿ احلّملم سمـ متٞمؿ: إّّن٤م ٓ شُم٘مٌؾ، وم٘م٤مل ًمف طمٌٞم٥م  ؽمٙمقهؿ أن ي٘مّٖمقا فمٛم٣ّم ضمتك ُٞمِمعّم 

    .(2)شٓ شُم٘مٌؾ وشُم٘مٌؾ ُمٜمؽ ي٤م مح٤مر’ ؾمقل اهللسمـ ُمٔم٤مهر: ٓ شُم٘مٌؾ، زقمٛم٧م اًمّمالة ُمـ آل ر
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ؾمٞمّدي ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، أٟم٧م صّٚمٞم٧م اًمٔمٝمر، ًمٙمـ اًم٘مقم سمٕمده٤م صّٚمقا قمٚمٞمؽ سمًٞمقومٝمؿ  

 ورُم٤مطمٝمؿ، وسمٙمّؾ ُم٤مقمٜمدهؿ ُمـ ظم٨ٌم وطم٘مد دوملم، وشمرات ٕسمٞمؽ أفمٝمروه ذاك اًمٞمقم...

 ورطمؿ اهلل اًمًٞمد رو٤م اهلٜمدي، طمٞم٨م ي٘مقل: 

 قوُمٝمؿصّٚم٧م قمغم ضمًؿ احلًلم ؾمٞم

ــ٤م ــػَم اًم٘مٜم ــد هم ــ٤ًم م جي  وُم٣مــ هلٞمٗم

ـــ٦مٍ   فمٛمـــذن ذاب ومـــ١ماُده ُمــــ هُمٚم

داً   هلٗمل جلًـٛمؽ ذم اًمّمـٕمٞمد جمـرَّ

 شَمــِرَب اجلٌــلُم وقمــلُم يمــؾِّ ُمقطّمــدٍ 

 هلٗمل ًمرأؾمؽ ومقَق ُمًـٚمقِب اًم٘مٜمـ٤م

 يتٚمــق اًمٙمتــ٤مب قمــغم اًمًــٜم٤من وإّٟمــام 

ـُ حمّٛمــٍد ُمـــ ُأُّمــ٦م   وًمٞمٌــِؽ ديــ

ــ٦م ــق ذُّ ُأُمّٞم ــد وه ـُ هٜم ــ ــذا اسم  ه

ــقشَمف و ــقن ٟمً ــ٤مً ويّم ــدي زيٜمٌ  يٌ

 هلٗمل قمٚمٞمٝم٤م طمـلم شم٠مههـ٤م اًمٕمـدى

ــ٤م ــ٤م أسم٘مــ٧م هل ــ٤م وُم  ؾمــٚم٧ٌم ُم٘م٤مٟمٕمٝم

  

 ومٖمـــدا ًمًـــ٤مضمدة اًمُٔمٌـــك حمراسمـــ٤م 

 فمـــال  ً وٓ همـــػَم اًمٜمجٞمـــع ذاسمـــ٤م

ـ٧م اًمّمـخَر إصـؿَّ ًمـذاسم٤م ًّ  ًمق ُم

ـــ٤م ـــدُم٤مُء صمٞم٤مسم ـــ٤من شمٙمًـــقه اًم  قمري

ــ٤م ــق شمٙمــقن شمراسم  وّدت جلًــٛمؽ ًم

ـــ٤م ـــقاره ضمٚم٤ٌمسم ــــ أٟم ـــقه ُم  يٙمً

ــ٤م ــٜم٤من يمت٤مسم ــقق اًمً ــف وم ــقا سم  رومٕم

 قا اًمــرؤوَس وأُّمـروا إذٟم٤مسمــ٤مقمزًمـ

ـــ٤م ـــتذلُّ رىم٤مسم ـــد يً ــــ آِل أمح  ُم

 ُمــــ ظمـــدره٤م وؾمـــٙمٞمٜم٦م ورسم٤مسمـــ٤م

 ذَّٓ وشمريمٌٝمــــ٤م اًمٜمٞمــــ٤مق صــــٕم٤مسم٤م

 طم٤مؿمــ٤م اعمٝم٤مسمــ٦م واجلــالل طمج٤مسمــ٤م

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 ٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
 



 اعمح٤مضة اخل٤مُم٦ًم:ذيْمر اهلل

 

34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِنس اهللذ:امطةاحملاضسة اخل



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

35 

 



 اعمح٤مضة اخل٤مُم٦ًم:ذيْمر اهلل

 

36 

  

.﴾مئ ىئ يئ * ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ىم٤مل قمّز وضمّؾ: ﴿

 إّن ًمٚم٤ًمن حم٤مؾمـ يمثػمة، وإن يم٤مٟم٧م ُم٤ًموؤه ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م.

وُمـ حم٤مؾمـ اًمٚم٤ًمن: اًمّمدق، وىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإذيم٤مر، وإدقمٞم٦م، 

 يمثػم. واًمّمٚمقات، وهمػم ذًمؽ مم٤ّم هق

 وٟمحـ ٟمتٜم٤مول هٜم٤م ُمقوقع اًمِذيْمر اًمذي أُمرشمٜم٤م سمف أي٦م اعم٤ٌمريم٦م.

وىمد يٙمقن ، واًمِذيْمر ُمٕمٜمك ي٘م٤مسمؾ اًمٜمًٞم٤من، وىمد يٙمقن سم٤مًمٚم٤ًمن، وىمد يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م

 سم٤ًمئر اجلقارح، إذا أـم٤مع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هب٤م.

ٌِّحف ويٛمجّده، وي٘مرأ يمت٤مسمف ، وم٘مد أُّم٤م اًمِذيمر سم٤مًمٚم٤ًمن، ومٝمق أن حيٛمد اإلٟم٤ًمن رسمَّف، ويُ   ً

ورد ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز أنَّ اًم٘مٚمقب شمٓمٛمئـ سمذيمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، طمٞم٨م ىم٤مل قمّز ُمـ ىم٤مئؾ: 

، وذيِمره ضمّؾ وقمال  ٓي٘متٍم قمغم يمٞمٗمٞم٦ٍّم ظم٤مّص٦ٍم، وم٘مد ﴾ىت يت جث مث ىث﴿

ل حمّٛمد، أو ىمراءة ، أو اًمّمالة قمغم حمّٛمد وآيٙمقن سم٤مًمتٙمٌػم أو اًمتٝمٚمٞمؾ، أو احلٛمد أو احلقىمٚم٦م

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذم يمّؾ هذه إذيم٤مر، ٓ سمدَّ ُمـ اًمتقضّمف واإلظمالص، ًمٙمـ اعمٝمؿ أن يٙمقن 

اعم١مُمـ ًم٤ًمٟمف رـم٥ٌم ُمـ ِذيمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمذي هق أومْمؾ إقمامل، وم٘مد ؾُمئؾ اًمٜمٌل 

٤ٌم ومراءة ايمٗمرآن، وأن متقت ويم٣ًمٞمؽ رؿم»أّي إقمامل أومْمؾ قمٜمد اهلل؟ ىم٤مل: ’: إيمرم

.شَمـ ذىمر الل سمٔم٣ميمی
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وُمـ ظمّم٤مئص اًمذيمر هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، أٟمَّف ًمٞمس ًمف طمدٌّ وٓ زُم٤من، سمخالف سم٘مّٞم٦م   

ح سمف إُم٤مُُمٜم٤م اًمّم٤مدق َم٣م َمـ ؾمٍئ إّٓ ويمف ضمدٌّ »، طمٞم٨م ىم٤مل: ×اًمٗمرائض، وهذا اعمٕمٜمك ىمد سَّ

َـّ يٛمتٜمل إيمٝمف إّٓ ايمذىمر، همٙمٝمس يمف ضمدٌّ يٛمتٜمل إيمٝمف، همرض الل فمّز وصمّؾ ايمٖمرا ةض، همٚمـ أّداه

، وؾمٜمر رَمّم٣من همَٚمـ ص٣مَمف همٜمق ضمّده، واحل٨ّم همَٚمـ ضم٨ّم همٜمق ضمّده، إّٓ ايمذىمر:  َـّ ه همٜمق ضمدَّ

هم١مّن الل فمّز وصمّؾ مل يرَض َمٛمف زم٣ميمٗمٙمٝمؾ، ومل جئمؾ يمف ضمّدًا يٛمتٜمل إيمٝمف، شمّؿ سمكئ هذه أي٥م 

الل فمّز  ﴾ همٗم٣مل: مل جئمؾمئ ىئ يئ * ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿

ىمثغم ايمذىمر، يمٗمد ىمٛم٦ُم أَمًم َمٔمف، وإّٞمف يمٝمذىمر × إيمٝمف، وم٣مل: وىم٣من أيبوصمّؾ يمف ضمّدًا يٛمتٜمل 

الل، وآىمؾ َمٔمف ايمْمٔم٣مم، وإّٞمف يمٝمذىمر الل، ويمٗمد ىم٣من حيدث ايمٗمقم ]و[ َم٣م يُمٕمٙمف ذيمؽ فمـ ذىمر 

الل، وىمٛم٦م أرى يم٣ًمٞمف ٓزوم٣ًم زمحٛم٘مف، يٗمقل: ٓ إيمف إّٓ الل. وىم٣من جيٚمٔمٛم٣م همٝمٟمَمرٞم٣م زم٣ميمذىمر ضمتك 

 زم٣ميمٗمراءة ََمـ ىم٣من يٗمرأ َمٛم٣ّم، وََمـ ىم٣من ٓ يٗمرأ َمٛم٣ّم أَمره زم٣ميمذىمر. سمْمٙمع ايمُمٚمس، ويٟمَمر

وايمٌٝم٦م ايمذي ُيٗمرأ همٝمف ايمٗمرآن وُيذىمر الل فمّز وصمّؾ همٝمف سم٘مثر زمرىمتف، وحتيه اظمكئة٘م٥م،  

وهتجره ايمُمٝم٣مؿمكم، وييضء ٕهؾ ايمًامء، ىمام ييضء ايم٘مقىم٤م ايمدري ٕهؾ إرض، 

ذىمر الل همٝمف سمٗمّؾ زمرىمتُف، وهتجره اظمكئة٘م٥م، وحتيه وايمٌٝم٦م ايمذي ٓ ُيٗمرأ همٝمف ايمٗمرآن، وٓ يُ 

أٓ أطمػمىمؿ زمخغم أفماميم٘مؿ يم٘مؿ أرهمٔمٜم٣م دم درصم٣مسم٘مؿ، ’: ايمُمٝم٣مؿمكم، وومد وم٣مل رؽمقل الل

وأزىم٣مه٣م فمٛمد َمٙمٝم٘م٘مؿ، وطمغم يم٘مؿ َمـ ايمديٛم٣مر وايمدرهؿ، وطمغم يم٘مؿ َمـ أن سمٙمٗمقا فمدوىمؿ 

صمّؾ ىمثغمًا، شمّؿ وم٣مل: صم٣مء رصمؾ إلم همتٗمتٙمقهؿ ويٗمتٙمقىمؿ؟ همٗم٣ميمقا: زمعم، همٗم٣مل: ذىمر الل فمّز و

ََمـ ’: همٗم٣مل: ََمـ طمغم أهؾ اظمًجد؟ همٗم٣مل: أىمثرهؿ لل ذىمرًا. ووم٣مل رؽمقل الل’ ايمٛمٌل

ۈ ٴۇ ُأفمْمل يم٣ًمٞم٣ًم ذاىمرًا همٗمد ُأفمْمل طمغم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة. ووم٣مل: دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ﴿

 .ش﴾ وم٣مل: ٓ سمًت٘مثر َم٣م فمٚمٙم٦م َمـ طمغم للۋ

يمر، أنَّ اًم٘مرآن ي١ميّمده طمتك قمٜمد اإلٟمتٝم٤مء ُمـ ؾم٤مئر ُم٤م واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر ذم أمهٞم٦م اًمذِ 
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اومؽموف قمغم اًمٕم٤ٌمد وطمّده هلؿ9 ٕضمؾ أن يِمتٖمٚمقا ذم ـم٤مقمتف، ويٌتٕمدوا قمـ ُمٕمّمٞمتف اًمتل  

ں ں  شمالزم ـ ذم إقمؿ إهمٚم٥م ـ اًمٗمراغ، وهذا سيح ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

ہ ھ ھ  ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

﮵﮶  ﮴  ﮳  ﮲   .﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ََمـ فَمٙمَّؿ ويمدًا يمف ايمٗمرآَن ومّٙمده الل إويمقن وأطمرون »أٟمَّف ىم٤مل: ’ يمرموقمـ اًمٜمٌلِّ إ

 .شيقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

ايمٕمرزم٣مء ’: »ُمـ شمرك اًم٘مرآن ذم اًمٌٞم٧م سمال ىمراءة، وم٘مد ىم٤مل’ وىمد طمّذر اًمٜمٌلُّ إيمرم

دم ايمدٞمٝم٣م أرزمٔم٥م: ومرآن دم صمقف ـم٣ممل، وَمًجد دم ٞم٣مدي ومقم ٓ ُيِمعم همٝمف، وَمِمحػ دم زمٝم٦م 

 .شأ همٝمف، ورصمؾ ص٣ميمح َمع ومقم ؽمقءٓ ُيٗمر

وُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أذيمر هٜم٤م، هذه اعمٕمجزة اًمتل وىمٕم٧م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض، يم٤من أطمد 

اعمِم٤ميخ يٕم٤مين ُمـ وٕمٍػ ؿمديٍد ذم اًمٜمٔمر، ويم٤مٟم٧م اًمٜمّٔم٤مرة اًمتل يْمٕمٝم٤م قمغم قمٞمٜمٞمف ذات 

قمٞمٜمف  قمدؾم٤مت ؾمٛمٞمٙم٦م، راضمع اًمِمٞمُخ ـمٌٞم٥َم اًمٕمٞمقِن ومِمّخَص ًمف درضم٦َم ٟمٔمره، وطمّذره ُمـ أنَّ 

 شمتّجف ٟمحَق اعمزيد ُمـ اًمْمٕمػ، ومال سمدَّ ُمـ اإلٟمت٤ٌمه هلذا إُمر ىمٌؾ ومقات إوان.

وسمٕمد ؾمٜم٦م ىمْم٤مه٤م هذا اًمِمٞمخ ذم شمدويـ وشمرشمٞم٥م يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، راضمع 

ٜم٦م قماّم يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمٕم٤مم  ًّ اًمٓمٌٞم٥م ُمرًة ُأظمرى، ومٚماّم ومحص اًمٓمٌٞم٥م قمٞمٜمَف وضمده٤م ُمتح

وؾم٠مًمف: ُم٤مذا صٜمٕم٧م ظمالل اًمٕم٤مم اعم٤ميض؟ هؾ راضمٕم٧م ـمٌٞم٤ًٌم  اعم٤ميض، وم٤مٟمدهش اًمٓمٌٞم٥م،

 آظمر، أو اؾمتٕمٛمٚم٧م أدوي٦ًم ُُمٕمٞمّٜم٦ًم؟

ىم٤مل اًمِمٞمخ: ٟمٕمؿ، راضمٕم٧ُم اًم٘مرآَن اًمٙمريؿ، وم٘مد ست أىمرأ ذم آي٤مت ويمٚمامت هذا 
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اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ، وقمٜمدٟم٤م ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م أّن اًمٜمٔمر إًمی يمت٤مب اهلل احلٙمٞمؿ يقضم٥م  

 ٔمر وؿمٗم٤مء اًمٕملم.ضمالء اًمٌٍم، وىمّقة اًمٜم

وم٠مظمذ اًمٓمٌٞم٥م سمٞمد اًمِمٞمخ وضم٤مء سمف إًمی همروم٦م آٟمتٔم٤مر، وذح ًمٚمح٤مضيـ هذه  

 .اًم٘مّّم٦م، وىم٤مل: إّن٤م ُمٕمجزة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

  ٍ(.ايمِمكئة فمعم حمّٚمٍد وآِل حمّٚمد) اعمٝمّٛم٦م وُمـ أىم٤ًمم اًمذيمر أيْم٤مً 

ڃ چ چ چ چ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾ڇ ڇ

× ّّن٤م شمذه٥م اًمٜمٗم٤مق، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب قمٌد اهللوذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م أ

ايمِمكئة فمقمَّ وفمعم أهؾ زمٝمتل سمذه٤م زم٣ميمٛمٖم٣مق. وأّّن٣م أشمٗمؾ َم٣م يقوع ’: وم٣مل رؽمقل الل»ىم٤مل: 

 شدم اظمٝمزان يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .شََمـ صعّم فمقمَّ َمرًة مل يٌَؼ يمف َمـ ذٞمقزمِف ذّرة’: »وىم٤مل

 .شرُت زمكم يديف همٙمؿ ُيِمقّم فمقمَّ وأصمٖمك ايمٛم٣مُس رصمٌؾ ُذىم’: »وقمٜمف

 .شضمٝمثام ىُمٛمتؿ همِمّٙمقا فمقّم هم١مّن صكئسم٘مؿ سمٌٙمٕمٛمل»أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمٜمف

صعّم فمقمَّ دم ىمت٣مٍب مل سمزل اظمكئة٘م٥م سمًتٕمٖمر يمف َم٣م دام اؽمٚمل دم  ـَمَ »أيْم٤ًم: ’ وقمٜمف

 .شذيمؽ ايم٘مت٣مب
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ُمـ أقمغم ُمراشم٥م  إّن اًمّمالة قمغم اًمٜمٌلِّ وأهؾ سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم واخلكئص٥م: 

اًمذيمر، وٕٟم٘مؾ ًمؽ هذا اًمِم٤مهد واعم١مّيد ـ سم٤مإلو٤موم٦م إًمی ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م ـ 

(، ايمٙمٜمؿ صّؾ فمعم حمّٚمٍد وآِل حمّٚمدٍ ي٘مقل أطمد اعم١مُمٜملم اعمقصمقىملم: يمٜم٧ُم ُمتٕمّقدًا قمغم ذيمر )

ؾمتٛمع إًمی وهذا اًمذيمر دائاًم قمغم ًم٤ًمين، وذم يقم ُمـ إي٤مم يمٜم٧ُم ذم إطمدى احلًٞمٜمٞم٤مت ا

اخلٓمٞم٥م ي٘مقل: سم٠مّٟمف يٜم٤مدي يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٜم٤مٍد، ي٘مقل: أيـ ىمّراء ؾمقرة اإلظمالص، ومٞم١مُمر هبؿ 

إًمی اجلٜم٦ّم ُمـ ظمالل سم٤مب ظم٤مّص هبؿ، وم٘مررت أن أىمرأ ؾمقرة اإلظمالص سمدًٓ ُمـ ذيمر 

اًمّمالة قمغم حمّٛمد وآل حمّٛمد )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم(، وسمدأت سمًقرة اإلظمالص، وذم 

٤مئاًم، وذم قم٤مم اًمرؤي٤م ؿم٤مهدت ٟمٗمز ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وؿم٤مهدت ـم٤مسمقرًا ـمقياًل اًمٚمٞمؾ يمٜم٧م ٟم

ضمدًا ُمـ اًمٜم٤مس واىمٗملم سم٤مٟمتٔم٤مر دورهؿ ًمٚمدظمقل إًمی اجلٜم٦ّم، وم٠ًمًم٧م: ُم٤م هذا اًمٓم٤مسمقر؟ وم٘مٞمؾ 

زم: سم٠مّن هذا ـم٤مسمقر ىمّراء ؾمقرة اإلظمالص، ومقىمٗم٧م ُمٕمٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمر إٟمٜمل ست ُمـ ىمّراء ؾمقر 

 اإلظمالص.

ىم٤مل: ًم٧ًَم أٟم٧َم ُمـ ىمّراء ؾمقرة اإلظمالص، وإّٟمام أٟم٧َم ُمـ ىمّراء ومج٤مءين ُمٚمؽ، و

اًمّمٚمقات قمغم حمّٛمد وآل حمّٛمد، وأّن ُمٙم٤مٟمؽ ًمٞمس هٜم٤م، سمؾ اذه٥م إًمی ذًمؽ اًمٓم٤مسمقر. 

ومٜمٔمرت ومقضمدُت ـم٤مسمقرًا ىمّمػمًا، ومٞمف ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس، وهؿ يدظمٚمقن إًمی اجلٜم٦ّم سمنقم٦م، 

آل حمّٛمد، وم٘مٛم٧م ُمـ اًمٜمقم، ومذه٧ٌم إًمٞمٝمؿ ووىمٗم٧م ذم ـم٤مسمقر اًمّمٚمقات قمغم حمّٛمد و

 .وقمروم٧م ومْمؾ وُمٜمزًم٦م اًمّمٚمقات قمغم حمّٛمد وآل حمّٛمد

 .‘وُمـ أىم٤ًمم اًمِذيمر أيْم٤ًم اًمتًٌٞمح، وسم٤مخلّمقص شمًٌٞمح اًمّمّدي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

÷

هٜم٤مك رواي٤مت قمديدة أؿم٤مرت امم أمهٞم٦م هذا اًمتًٌٞمح، وأّٟمف ًمقٓ أمّهٞمتف وقمٔمٛم٦م ُمٜمزًمتف 
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َم٣م فُمٌَد الُل »ىم٤مل: × ًمٗم٤مـمٛم٦م، ومٗمل اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م قمـ أيب ضمٕمٗمر’ ؾمقل اهللعم٤م وهٌف ر 

، ويمق ىم٣من رء أهمّمؾ َمٛمف يمٛمحٙمف رؽمقل ÷زمًمٍء َمـ ايمتحٚمٝمد أهمّمؾ َمـ سمًٌٝمح هم٣مؿمٚم٥م

 . ÷شهم٣مؿمٚم٥م’ الل

َمـ ايمذىمر ايم٘مثغم ايمذي وم٣مل الل فمّز ÷ سمًٌٝمح هم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء»وذم رواي٦ٍم ُأظمرى: 

 .ش﴾ی ی ی جئ ﴿وصمّؾ: 

دم ىمّؾ ÷ سمًٌٝمح هم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء»أّٟمف ىم٤مل: × وذم رواي٦ٍم صم٤مًمث٦ٍم قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 .شيقم دم دزمر ىمّؾ صكئة، أضم٤ّم إرمَّ َمـ صكئة أيمػ رىمٔم٥م دم ىمّؾ يقم

 ويمٞمٗمٞمّتف: أن يٙمؼّم اهلل أرسمٕم٤ًم وصمالصملم ُمّرًة، وحيٛمده صمالصم٤ًم وصمالصملَم ُمّرًة، ويًٌّحف يمذًمؽ.

أّن ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد رسّمف ؾم٠مًمٜم٤م أن ٟم٠ًمل أسم٤م »يروي قمـ أظمٞمف:  وذم اًمرواي٦م أّن اسمـ ومرىمد

اصمٔمؾ »ىمؾ ًمف: ×: ، وىم٤مل: ىمؾ ًمف: إّن اُمراًة شمٗمزقمٜمل ذم اعمٜم٤مم سم٤مًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل×قمٌد اهلل

َمًٌح٣ًم )أي سمًٌٝمح٣مً( وىمػّم الل أرزمٔم٣ًم وشمكئشمكم وؽمٌّح الل شمكئشم٣ًم وشمكئشمكم وامحده شمكئشم٣ًم 

 .شوشمكئشمكم

هق يمٞمٗمٞم٦ّم ُأظمرى هلذا اًمتًٌٞمح اًمنميػ9 إذ ىمّدُم٧م اًمتًٌٞمح  وُم٤م ذيمرشْمف هذه اًمرواي٦م،

، وًمٕمّٚمف اعمِمٝمقر قمغم اًمتحٛمٞمد، وإن يم٤من إَومم إول، يمام أومتك سمف مجٚم٦م ُمـ إقمالم

 سمٞمٜمٝمؿ.
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 .ُمئ٦م ذم اًمٚم٤ًمن، وأًمػ ذم اعمٞمزان ‘وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن شمًٌٞمح اًمزهراء 

شم٦ٌم وؿم٠مٟم٤ًم قمـ إذيم٤مر اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ هق وُمـ مجٚم٦م إذيم٤مر آؾمتٖمٗم٤مر، وهق ٓ ي٘مؾ ُمر

ٱ * ی ی ی ی جئ حئ  ُمٗمت٤مُح يمؾِّ ظمػم، ويٙمٗمل ذم ومْمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ * ٻ ٻ ٻ 

 وم٘مد رشّم٧ٌم أي٦م قمّدة ٟمت٤مئ٩م قمغم آؾمتٖمٗم٤مر: 

 أوهل٤م: اعمٖمٗمرة. 

 وصم٤مٟمٞمٝم٤م: شمٜمزيؾ إُمٓم٤مر اًمٙمثػمة.

 اًمٌٜملم.وصم٤مًمثٝم٤م: اًمرزق اًمقاؾمع ُمـ إُمقال و

 وراسمٕمٝم٤م: ـ وهق ُمٜمك يمّؾ ُمتٛمٜمل ـ اجلٜم٤ّمت وإّن٤مر، وهق اًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿ. 

سمٔمْمّروا زم٣مٓؽمتٕمٖم٣مر: ٓ سمٖمّمح٘مؿ »، أّٟمف ىم٤مل: ×وروي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 شرواةح ايمذٞمقب

ُم٦م.شآؽمتٕمٖم٣مر يزيد دم ايمرزق×: »وىم٤مل  ، وهق ي١مّيد أي٦م اعمت٘مدِّ

ىم٣من ٓ يٗمقم ’ إّن رؽمقل الل»أّٟمف ىم٤مل: × ُم٤مم اًمّم٤مدقوروي سمًٜمٍد ُمٕمتؼم، قمـ اإل

، ضمتّك يًتٕمٖمر الل فمّز وصمّؾ مخ٣ًًم وفممميـ َمّرةً   .شَمـ جمٙمٍس، وإن طمػَّ

ََمـ فمٚمؾ ؽمٝمئ٥ًم أصمؾَّ همٝمٜم٣م ؽمٌع ؽم٣مفم٣مت َمـ »أّٟمف ىم٤مل: × وروي سمًٜمٍد ُمٕمتؼم أيْم٤ًم قمٜمف
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قم( شمكئث َمرات مل سم٘مت٤م ايمٛمٜم٣مر، هم١من وم٣مل: )اؽمتٕمٖمر الل ايمذي ٓ إيمف إّٓ هق احلل ايمٗمٝم 

 .شفمٙمٝمف

ََمـ وم٣مل: )اؽمتٕمٖمر الل( َم٣مة٥م َمّرة دم ىمّؾ يقم، نمٖمر الل فمّز وصمّؾ يمف »أّٟمف ىم٤مل: × وقمٜمف

 .شؽمٌٔمامة٥م ذٞم٤م، وٓ طمغم دم فمٌٍد يذٞم٤م دم يقم ؽمٌٔمامة٥م ذٞم٤م

ـٍ يٗم٣مرف دم يقَمف ويمٝمٙمتف أرزمٔمكم ىمٌغمًة، »أّٟمف ىم٤مل: × وروي قمـ أيب قمٌد اهلل َم٣م َمـ َم٠مَم

ٗمقل وهق ٞم٣مدم: اؽمتٕمٖمر الل ايمذي ٓ إيمف إّٓ هق احلل ايمٗمٝمقم، زمديع ايمًاموات وإرض، ذو همٝم

. إّٓ نمٖمره٣م الل فمزَّ  اجلكئل واإلىمرام، وأؽمٟميمف أن ُيِمقّم فمعم حمّٚمد وآل حمّٚمد، وأن يتقب فمقمَّ

 .شوصمّؾ يمف، وٓ طمغم همٝمَٚمـ يٗم٣مرف دم يقٍم أىمثر َمـ أرزمٔمكم ىمٌغمة

ىم٣من يتقب إيمی الل ىمّؾ يقم ؽمٌٔمكم َمّرة َمـ نمغم ’ إّن رؽمقل الل»أّٟمف ىم٤مل: × وقمٜمف

 .شذٞم٤م

وهٜم٤مك أذيم٤مر قمديدة، يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يقافم٥م قمٚمٞمٝم٤م، أُمث٤مل اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح٦م 

اًمٙمؼمى، وهل: )ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إًمف إّٓ اهلل، واهلل أيمؼم(، وومْمٚمٝم٤م يمٌػم، 

ََمـ وم٣مل: ؽمٌح٣من الل واحلٚمد لل وٓ إيمف إّٓ الل » ، ىم٤مل:×وصمقاهب٤م ضمزيؾ، ومٕمـ أيب ضمٕمٗمر

. وذم رواي٦م شوالل أىمػم. طمٙمؼ الل َمٛمٜم٣م أرزمٔم٥م أؿمٝم٣مر سمًٌّحف وسمٗمّدؽمف وهتٙمٙمف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
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إذا وم٣مل ايمٔمٌد: ؽمٌح٣من الل. ’: وم٣مل رؽمقل الل»، ىم٤مل: ×ضمٕمٗمرحمٛمد سمـ ُمروان، قمـ أيب  

 .شهمٗمد أٞمػ لل، وضمّؼ فمعم الل أن يٛمٌمه

وهمػمه٤م ُمـ إذيم٤مر اًمٙمثػمة اًمتل يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ أن يقافم٥م قمٚمٞمٝم٤م، هذا يمّٚمف 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمی ذيِمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مًمٚم٤ًمن.

ومٝمق أن يٙمقن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤مضًا قمٜمده، ذم يمّؾ أومٕم٤مًمف وأَّم٣م ذىمره زم٣ميمٗمٙم٤م: 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وأهاره٤م اًمدىمٞم٘م٦م، وأىمقاًمف وؾمٙمٜم٤مشمف، وأن يتٗمّٙمر ذم خمٚمقىم٤مشمف اًمٕمجٞم٦ٌم، وصٜم٤مئٕمف 

واًمتٗمّٙمر ذم اًمدٓئؾ اًمداًّم٦م قمغم ذاشمف وصٗم٤مشمف، واًمتٗمّٙمر ذم أطمٙم٤مُمف ـ قمّز اؾمٛمف ـ وشمٙم٤مًمٞمٗمف، 

وأواُمره وٟمقاهٞمف، واًمققمد واًمققمٞمد، واجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر، واعمقت واحلٞم٤مة، ويمّؾ ُم٤م يدًّمؾ قمٚمٞمف 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ر سمف قمّز وضمّؾ، وآٟمتٝم٤مء قمـ مجٞمع ُم٤م ومٝمق اإلشمٞم٤من سمجٛمٞمع ُم٤م أُموأَم٣م ايمذىمر زم٣مجلقارح: 

 طمّرُمف )شم٘مّدؾم٧م أؾمامؤه(.

ثمر
هٜم٤مك قمّدة صمٛمرات ُمؽمشّم٦ٌم قمغم اًمذيمر سم٠مٟمقاقمف اًمثالث ـ ذيمر اًمٚم٤ًمن واًم٘مٚم٥م واجلقارح  

ـ ويٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م سمام يكم: 

، ومٗمل اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل ـ ضمٝم٣مة ايمٗمٙمقب، وَمٖمت٣مح ايمِمكئح 1

َمداوَم٥م »أّٟمف ىم٤مل: × ، وقمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمشزمِذىمر الل حتٝمك ايمٗمٙمقب’: »إيمرم

، وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اًمتل ٟمدسم٧م إمم شايمِذىمر ومقت إرواح، وَمٖمت٣مح ايمِمكئح
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 .ذيِمر اهلل شمٕم٤ممم ّهًا وقمالٟمٞم٦ًم  

ردة ذىِمر الل َمْم»أّٟمف ىم٤مل: × : ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمـ َمْمردة ايمُمٝمْم٣من 1

 .شايمُمٝمْم٣من

وم٣مل »أّٟمف ىم٤مل: × : ومٕمـ أيب قمٌد اهللضم٤ّم الل يمٙمذاىمر وايمػماءة يمف َمـ ايمٛم٣مر وايمٛمٖم٣مقـ  2

ََمـ أىمثر ذىِمر الل فمّز وصمّؾ أضمٌّف الل، وََمـ َذىمر الل ىمثغمًا ىمت٤م يمف زمراةت٣من: ’: رؽمقل الل

 .شزمراءة َمـ ايمٛم٣مر، وزمراة٥م َمـ ايمٛمٖم٣مق

 .شايمِذىمر يممح ايمِمدر»أّٟمف ىم٤مل: × أُمػم اعم١مُمٜملم : ومٕمـ اإلُم٤ممـ اٞممماح ايمِمدر 3

، وإئّٛم٦م إـمٝم٤مر^ سم٢ميمث٤مر اًمِذيمر ومٞمٝم٤م، ’هٜم٤مك قمّدة أُم٤ميمـ وطم٤مٓت أُمرٟم٤م اًمٜمٌل

إُّم٤م ًمٙمثرة همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م، أو ًمٙمثرة اًمِمٞم٤مـملم، أو همػم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م: 

أوضمك الل إيمی ٞمٌل َمـ أٞمٌٝم٣مةف: ازمـ »ّٟمف ىم٤مل: أ’ : ومٕمـ اًمٜمٌل إيمرمفمٛمد ايمٕمّم٤مـ  0

 .شآدم، اذىمرين فمٛمد نمّمٌؽ، أذىمرك فمٛمد نمّمٌل

أىمثروا ذىِمر الل فمّز »أّٟمف ىم٤مل: × : ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمفمٛمد دطمقل إؽمقاقـ  1

فمٛمد اؾمتٕم٣مل ايمٛم٣مس: هم١مّٞمف ىمٖم٣مرة يمٙمذٞمقب، وزي٣مدة دم ، ]و[وصمّؾ إذا دطمٙمتؿ إؽمقاق
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 .ش سم٘متٌقا دم ايمٕم٣مهمٙمكماحلًٛم٣مت، وٓ 

دم ايمتقراة َم٘متقب... ي٣م »أّٟمف ىم٤مل: × : ومٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمرـ اخلٙمقات وفمٛمد ايمٙمذات 3

 .شَمقؽمك... اذىمرين دم طمٙمقاسمؽ، وفمٛمد هور يمذاسمؽ، أذىمرك فمٛمد نمٖمكئسمؽ

إذا يمٗمٝمتؿ فمدّوىمؿ دم احلرب »أّٟمف ىم٤مل: × : ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمدم احلربـ  3

 .ش٘مكئم، وأىمثروا ذىمر الل فمّز وصمّؾ هم٣مومّٙمقا ايم

ايمذىمر »أّٟمف ىم٤مل: × : ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمـ فمٛمد اظمِمٝم٥ٌم وفمٛمد َم٣م ضمّرم الل 4

ذىمران: ذىِمر فمٛمد اظمِمٝم٥ٌم ضمًـ مجٝمؾ، وأهمّمؾ َمـ ذيمؽ ذىِمر الل فمٛمد َم٣م ضمّرم الل: همٝم٘مقن 

 .شذيمؽ ضم٣مصمزاً 

ده سم٠مضمغم ُمٔم٤مهره، يمام وذيمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم، ًمٕمّٚمؽ    ًَّ ٓ دمد أطمدًا ضم

ده أهؾ اًمٌٞم٧م^ قمغم ٟمحق اًمٕمٛمقم، واإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل احلًلم ًَّ قمغم ٟمحق × ضم

، ×اخلّمقص، وذًمؽ قمٜمدُم٤م ٟمزل سمف ُم٤مٟمزل، ومدقم٤م سمدقم٤مئف اًمٕمٔمٞمؿ، وهق آظمر دقم٤مء دقم٤م سمف

ػموت، ايمٙمٜمؿ، َمتٔم٣مرم اظم٘م٣من، فمٓمٝمؿ اجل»يقم شمٙم٤مصمر قمٚمٞمف إقمداء وطم٤مسوه، طمٞم٨م ي٘مقل: 

مح٥م، ص٣مدُق  ؾمديد اظمح٣مل، نمٛملٌّ فمـ اخلكئةِؼ، فمريُض ايم٘مػمي٣مء، وم٣مدٌر فمعم َم٣م سمُم٣مء، ومري٤ُم ايمرَّ
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ـُ ايمٌكئء...   .شايمقفمِد، ؽم٣مزمُغ ايمٛمٔمٚم٥ِم، ضَمً

وهٙمذا يم٤من أسمق قمٌد اهلل، يٚمٝم٩م سمِذيمر اهلل شمٕم٤ممم إمم آظمر أٟمٗم٤مؾمف اًمنميٗم٦م. اهلل أيمؼم! وُمع 

 ن اهلل!!هذا يمّٚمف ي٘متٚمف اًم٘مقم وهؿ يٙمؼّمو
 

ـّ سمٜمــ٧ِم حمّٛمــدٍ   ضمــ٤مؤوا سمرأؾمــؽ يــ٤م سمــ

ــــقا ــــ٤مٟم٤ًم وم يؽمىمٌَّ ــــقك قمٓمِم  ىمتٚم

 ويٙمــــؼّمون سمــــ٠من ىُمتٚمــــ٧م وإّٟمــــام 

  

 ُمـــــؽمُّمالً سمدُم٤مئـــــِف شمـــــرُمٞمال 

ــــ٠مويال ــــؾ واًمت ــــؽ اًمتٜمزي  ذم ىمتٚم

 ىمتٚمــقا سمــؽ اًمتٙمٌــػَم واًمتٝمٚمــٞمال

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           

 

×
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ـُ فمعم الل فمزَّ وصمؾَّ زمٔمٚمٍؾ زمٔمَد »أّٟمف ىم٤مل: × روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق َم٣م يٗمدُم اظم٠مَم

.شايمٖمراةِض، أضم٤مُّ إيمی الل سمٔم٣ميمی َمـ أن يًَع ايمٛم٣مس زمخٙمٗمف

طم٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م، شمٌٕم٨م قمغم طمًـ ُمٕم٤مذة اًمٜم٤مس، وجم٤مُمٚمتٝمؿ سم٤مًمٌِم٤مؿم٦م، وـمٞم٥م اًم٘مقل،  

سمٙمكم صمٛم٣مضمؽ، »، طمٞمٜمام ؾمئؾ قمـ طمّده، وم٘م٤مل: ×وًمٓمػ اعمداراة، يمام قمّرومف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

.شوسمْمٝم٤م ىمكئَمؽ، وسمٙمٗمك أطم٣مك زمٌمم ضمًـ

ره وجي٤مًمًف وحي٤موره ُمـ يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم شم٠مّذي َُمـ جي٤مو» واعم٘مّمقد سمتٚمٞملم اجلٜم٤مح: اًمـ

ظمِمقٟمتف، سم٠من يٙمقن ؾمٚمس آٟم٘مٞم٤مد هلؿ، ويٙمػُّ أذاه قمٜمٝمؿ، أو يمٜم٤مي٦م قمـ ؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ، يمام 

ڭ ڭ  ﴿أنَّ اًمٓم٤مئر يًٌط ضمٜم٤مطمف قمغم أوٓده9 ًمٞمحٗمٔمٝمؿ ويٙمٜمٗمٝمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 . ش﴾ڭ ڭ ۇ ۇ

ٝم٤م وطمًـ اخلٚمؼ ُمـ إُم٤مين وأُم٤مل، اًمتل يٓمٛمح إًمٞمٝم٤م يمّؾ قم٤مىمؾ، ويًٕمك ًمٙمًٌ

 وحت٘مٞم٘مٝم٤م يمّؾ ُم١مُمـ جم٤مهد.

وُمـ اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر، أنَّ مجٞمع اعمقاه٥م واإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت، واًم٘مٞمؿ واًمٗمْم٤مئؾ، ٓ شمٙمقن 

ُمدقم٤مًة ًمإلقمج٤مب واإليم٤ٌمر، وؾمّٛمق اعمٜمزًم٦م ورومٕم٦م اًمِم٠من إّٓ إذا اىمؽمٟم٧م سمُحًـ اخلٚمؼ، 

 وازداٟم٧م سمجامًمف اًمزاهر، وٟمقره اًمقّو٤مء.

٧م اًمنميٕم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م سمحُ  ًـ اخلٚمؼ9 ّٕٟمف ٟمٔم٤مم قم٘مد اًمٗمْم٤مئؾ وُماليمٝم٤م9 وُمـ هٜم٤م اهتٛمَّ

ؽ سمف سمٛمختٚمػ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتقضمٞمٝمٞم٦م  ًّ وًمذا جمّده أهُؾ اًمٌٞم٧م^، وأيّمدوا قمغم اًمتٛم
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ره اًمٜمّمقص اًمت٤مًمٞم٦م: اعمِمّقىم٦م   ، يمام شمّمقِّ

ٜمٌل هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص دًّم٧م قمغم أمهٞم٦م طُمًـ اخلٚمؼ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد قمـ اًم

، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد قمـ أهؾ سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ^.’إيمرم

 ’، وىم٤مل(1)شأىمثر َم٣م ُيدطمؾ ايمٛم٣مس اجلٛم٥ّم: سمٗمقى الل وضُمًـ اخلٙمؼ»ىم٤مل: أّٟمف ’ ومٕمٜمف

 .شأىمٚمُؾ اظم٠مَمٛمكَم إيامٞم٣ًم، أضمًٛمٜمؿ طمٙمٗم٣مً »أيْم٤ًم: 

 .شَم٣م يقوُع دم َمٝمزاِن اَمرٍئ يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥ِم أهمّمؾ َمـ ضُمًـ اخُلُٙمؼ»أّٟمف ىم٤مل: ’وقمٜمف

إّن اخُلٙمؼ احلًـ يٚمٝم٧ُم اخلْمٝمئ٥م، ىمام متٝم٧م ايمُمٚمس ×: »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 .شاجلٙمٝمد

 .شايمػّم وضُمًـ اخُلٙمؼ ُئمّٚمران ايمدي٣مر، ويزيدان دم إفمامر×: »وىم٤مل

ويمٗمك سمُحًـ اخلٚمؼ ذوم٤ًم وومْمالً، إنَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ م يٌٕم٨م رؾمَٚمف وأٟمٌٞم٤مءه إًمی اًمٜم٤مس 

هبذه اًمًجٞم٦ّم اًمٙمريٛم٦م، وزاّنؿ هب٤م، ومٗمٞمف رُمز ومْم٤مئٚمٝمؿ، وقمٜمقان  إّٓ سمٕمد أن طمالَّهؿ

                                           
^ 
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 ؿمخّمٞم٤مهتؿ. 

اعَمثؾ إقمغم ذم طُمًـ اخلٚمؼ وهمػمه ُمـ يمرائؿ اًمٗمْم٤مئؾ ’ وًم٘مد يم٤من ؾمٞمد اعمرؾمٚملم

واخِلالل، واؾمتٓم٤مع سم٠مظمالىمف اًمرومٞمٕم٦م أن يٛمٚمؽ اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل، واؾمتحّؼ سمذًمؽ صمٜم٤مء اهلل 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿ شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، سم٘مقًمف قمزَّ ُمـ ىم٤مئؾ:

إّٞم٘مؿ يمـ سمًٔمقا ايمٛم٣مس زمٟمَمقايم٘مؿ همًٔمقهؿ ’: »وهق اًمٕم٤مُمؾ سمام ىم٤مل، طمٞم٨م ىم٤مل

 .شزمٟمطمكئوم٘مؿ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ وقمؼّم قمـ ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ىم٤مل قمّز وضمّؾ: 

َـّ اًمٜمٌلَّ إيمرم﴾ٿ ٹ ٹ م يٙمـ همٚمٞمظ اًم٘مٚم٥م9 وًمذا م يٜمٗمّْمقا ُمـ ’ ، وًمٙم

ـ يمّؾ طمدب وصقب، وومٞمٝمؿ َُمـ ضمٜمّد اجلٞمقش وده، طمقًمف، سمؾ اضمتٛمٕم٧م إًمٞمف اًمٕمرب ُم

وطمّزب إطمزاب، و أظمِمـ اًمٙمالم وأومحِمف ومٞمف، وُمٜمٝمؿ َُمـ هج٤مه، وهق ُمع يمّؾ ذًمؽ، 

 ًملّم اًمٕمريٙم٦م، ؾمخّل اًمٞمد، ُمٜمنمح اًمّمدر، وذّم اًمذُّم٦م، يمريؿ اًمٕمنمة.

ىم٣من أصمقَد ايمٛم٣مس ىمّٖم٣ًم، ×: »، وم٘مد ىم٤مل’ًمف× وإًمٞمؽ وصػ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ايمٛم٣مس صدرًا، وأصدَق ايمٛم٣مس هلج٥ًم، وأوهم٣مهؿ ذَم٥ًم، وأيمٝمٛمٜمؿ فمري٘م٥ًم، وأىمرَمٜمؿ  وأصمرأ

 .ش’فمممًة، ََمـ رآه زمدهي٥ًم ه٣مزمف، وََمـ طم٣ميمْمف َمٔمرهم٥ًم أضمٌّف، مل أَر ومٌَٙمف وٓ زمٔمَده َمثَٙمف

وأهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ^ يمثػمة، ٟمتؼّمك ’ واًمِمقاهد قمغم طُمًـ ظمٚمؼ اًمٜمٌل
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 سمذيمر سمٕمْمٝم٤م. 

’^

ىمد ـمٗمح٧م اًمٙمت٥م واًمتقاريخ واًمًػم، ُمـ اعم١ماًمػ واعمخ٤مًمػ، وُمـ اعمًٚمٛملم 

وأهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ^.’ وهمػمهؿ سم٤مٕظمالق اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٜمٌل إيمرم

 ويٙمٗمٞمؽ أن شمْمع يدك قمغم سمٕمْمٝم٤م9 ًمتٚمٛمس احل٘مٞم٘م٦م سمٞمدك.

ؾمٚمؿ وقمٚمٞمف سمرد همٚمٞمظ يمٜم٧م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ و»: ُمٜمٝم٤م: ُم٤مرواه أٟمس ىم٤مل 

احل٤مؿمٞم٦م، ومجٌذه أقمرايب سمردائف ضمٌذًة ؿمديدًة، طمتك أصّمرت طم٤مؿمٞم٦م اًمؼمد ذم صٗمح٦م قم٤مشم٘مف، صمّؿ 

ىم٤مل: ي٤م حمٛمد، امحؾ زم قمغم سمٕمػميَّ هذيـ ُمـ ُم٤مل اهلل اًمذي قمٜمدك، وم٢مّٟمؽ ٓ حتٛمؾ زم ُمـ 

اظم٣مل َم٣مل  ُم٤مًمؽ، وٓ ُمـ ُم٤مل أسمٞمؽ، ومًٙم٧م اًمٜمٌلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ، صمّؿ ىم٤مل:

ىم٤مل: ّٕٟمؽ ٓ وم٣مل: مِلَ؟  ىم٤مل: ٓ.ويٗم٣مد َمٛمؽ ي٣م أفمرايب َم٣م همٔمٙم٦م يب؟!  صمّؿ ىم٤مل:الل، وأٞم٣م فمٌده. 

ومْمحؽ اًمٜمٌلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف ]وآًمف[ وؾمٚمؿ، صمّؿ أُمر أن حُيٛمؾ ًمف قمغم  شمٙم٤مومئ سم٤مًمًٞمئ٦م اًمًٞمئ٦م.

 .شسمٕمػم ؿمٕمػم، وقمغم أظمر متر

دٞم٣مٞمغم، همتٗم٣مو٣مه، ’ قدي٣ًم ىم٣من يمف فمعم رؽمقل اللإّن هي»أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

همٗم٣مل يمف: ي٣م هيقدي، َم٣م فمٛمدي َم٣م أفمْمٝمؽ. همٗم٣مل: هم١ميّن ٓ أهم٣مرومؽ ي٣م حمٚمد، ضمتك سمٗمّمٝمٛمل. 

همٗم٣مل: إذن أصمٙمس َمٔمؽ. همجٙمس َمٔمف ضمتك صعّم دم ذيمؽ اظمقوع ايمٓمٜمَر وايمٔمٌَم واظمٕمرَب 

ويتقافمدوٞمف، همٛمٓمر رؽمقل  وايمٔمُم٣مَء أطمرة وايمٕمداة، وىم٣من أصح٣مب رؽمقل الل يتٜمددوٞمف

ؽ! همٗم٣مل: مل  ًُ الل إيمٝمٜمؿ همٗم٣مل: َم٣م ايمذي سمِمٛمٔمقن زمف؟! همٗم٣ميمقا: ي٣م رؽمقل الل، هيقدي حيٌ

ئٌمثٛمل ريب فمّز وصمّؾ زمٟمن أـمٙمؿ َمٔم٣مهدًا وٓ نمغمه. همٙماّم فمكئ ايمٛمٜم٣مر، وم٣مل ايمٝمٜمقدي: أؾمٜمد أن ٓ 

الل، أَم٣م والل، َم٣م همٔمٙم٦م  إيمف إّٓ الل، وأؾمٜمد أّن حمٚمدًا فمٌده ورؽمقيمف، وؾمْمر َم٣مرم دم ؽمٌٝمؾ
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زمؽ ايمذي همٔمٙم٦م، إّٓ ٕٞمٓمر إلم ٞمٔمتؽ دم ايمتقراة، هم١ميّن ومرأت ٞمٔمتؽ دم ايمتقراة: حمٚمد زمـ فمٌد  

الل، َمقيمده زمٚم٘م٥م، وَمٜم٣مصمره زمْمٝم٥ٌم، ويمٝمس زمٖمظٍّ وٓ نمٙمٝمٍظ، وٓ ؽمّخ٣مب، وٓ َمتزّيـ 

، وهذا َم٣مرم هم٣مضم٘مؿ زم٣ميمٖمحش، وٓ ومقل اخلٛم٣م، وأٞم٣م أؾمٜمد أن ٓ إيمف إّٓ الل، وأّٞمؽ رؽمقل الل

 .شهمٝمف زمام أٞمزل الل. وىم٣من ايمٝمٜمقدي ىمثغَم اظم٣مل

وهٙمذا يم٤من إئّٛم٦م اعمٕمّمقُمقن ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم ُمٙم٤مرم أظمالىمٝمؿ، وؾمٛمق 

آداهبؿ، وىمد محؾ اًمرواة إًمٞمٜم٤م صقرًا رائٕم٦م، ودروؾم٤ًم ظم٤مًمدة ُمـ ؾمػمهتؿ اًمٕمٓمرة، وأظمالىمٝمؿ 

 اًمٗمّذة.

أفمرف »، ُمـ أّٟمف ىم٤مل: ×م احلًـ اًمٕمًٙمريوُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمرواة قمـ اإلُم٤م

ايمٛم٣مس زمحٗمقق إطمقاٞمف، وأؾمّدهؿ ومّم٣مًء هل٣م أفمٓمٚمٜمؿ فمٛمد الل ؾمٟمٞم٣مً، وََمـ سمقاوع دم ايمدٞمٝم٣م 

يٗمكم، وَمـ ؾمٝمٔم٥م فمقمِّ زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ضمّٗم٣مً، ويمٗمد ورد فمعم × إلطمقاٞمف همٜمق فمٛمد الل َمـ ايمِمدَّ

وأىمرَمٜمام، وأصمٙمًٜمام دم صدر  أطمقان يمف َم٠مَمٛم٣من، أب وازمـ، همٗم٣مم إيمٝمٜمام،× أَمغم اظم٠مَمٛمكم

جمٙمًف، وصمٙمس زمكم أيدهيام، شمّؿ أَمر زمْمٔم٣مم همٟمضمي، همٟمىمكئ َمٛمف، شمّؿ صم٣مء ومٛمػم زمْم٦ًم، وإزمريؼ 

همٟمطمذ × ، وصم٣مء يمٝمِم٤م فمعم يد ايمرصمؾ َم٣مءًا، همقشم٤م أَمغم اظم٠مَمٛمكمطمُم٤م، وَمٛمديؾ يمٝمٝمس

ٛمكم، الل يراين اإلزمريؼ يمٝمِم٤ّم فمعم يد ايمرصمؾ، همتٚمّرغ ايمرصمؾ دم ايمؼماب ووم٣مل: ي٣م أَمغم اظم٠مَم

وأٞم٦م سمِم٤ّم فمعم يدي؟! وم٣مل: اومٔمد وانمًؾ يدك، هم١مّن الل فمّز وصمّؾ يراك وأطمقك ايمذي ٓ 

يتٚمٝمز َمٛمؽ، وٓ يتٖمّّمؾ فمٙمٝمؽ خيدَمؽ، يريد زمذيمؽ دم طمدَمف دم اجلٛم٥ّم َمثؾ فمممة أؤم٣مف 

أومًٚم٦م ×: فمدد أهؾ ايمدٞمٝم٣م، وفمعم ضم٤ًم ذيمؽ دم مم٣ميم٘مف همٝمٜم٣م. همٗمٔمد ايمرصمؾ، همٗم٣مل يمف فمقم
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ٓمٝمؿ ضمّٗمل ايمذي فمرهمتف وزمّجٙمتف، وسمقاؤمؽ لل زمٟمن ٞمدزمٛمل ظم٣م ذهمؽ زمف َمـ طمدَمتل فمٙمٝمؽ زمٔم 

يمؽ، ظم٣م نمًٙم٦م َمْمٚمئٛم٣مً، ىمام ىمٛم٦م سمٕمًؾ يمق ىم٣من ايمِم٣مب فمٙمٝمؽ ومٛمػمًا، همٖمٔمؾ ايمرصمؾ. همٙماّم 

همرغ ٞم٣مول اإلزمريؼ حمٚمد زمـ احلٛمٖمٝم٥م، ووم٣مل: ي٣م زمٛمل، يمق ىم٣من هذا آزمـ ضميين دون أزمٝمف 

يٟمزمك أن يًقي زمكم ازمـ وأزمٝمف إذا مجٔمٜمام َم٘م٣من، يم٘مـ ومد ص٤ّم يمِم٦ٌٌم فمعم يده، ويم٘مـ الل 

إب فمعم إب، همٙمٝمِم٤ّم آزمـ فمعم آزمـ، همِم٤ّم حمٚمد زمـ احلٛمٖمٝم٥م فمعم آزمـ. شمّؿ وم٣مل 

 .شفمعم ذيمؽ همٜمق ايمُمٝمٔمل ضمّٗم٣مً × همّٚمـ اسّمٌع فمٙمٝم٣مً ×: احلًـ ايمٔمً٘مري

أهؾ سمٞمتف، رضمٌؾ ُمـ ‘ وىمػ قمغم قمكمِّ سمـ احلًلم^: »وروي أيْم٤ًم ذم أظمالىمٝمؿ

ومد ؽمٚمٔمتؿ َم٣م وم٣مل هذا ايمرصمؾ، وأٞم٣م  وم٠مؾمٛمٕمف وؿمتٛمف، ومٚمؿ يٙمّٚمٛمف، ومٚماّم اٟمٍمف ىم٤مل جلٚم٤ًمئف:

ىم٤مل: وم٘م٤مًمقا ًمف: ٟمٗمٕمؾ، وًم٘مد يمٜم٤ّم ٟمح٥ّم أضم٤م أن سمٌٙمٕمقا َمٔمل إيمٝمف ضمتك سمًٚمٔمقا رّدي فمٙمٝمف. 

ٿ ٿ ﴿أن شم٘مقل ًمف وٟم٘مقل، ىم٤مل: وم٠مظمذ ٟمٕمٚمٞمف وُمِمك وهق ي٘مقل: 

ف ٓ ي٘مقل ًمف ؿمٞمئ٤ًم، ىم٤مل: ومخرج ومٕمٚمٛمٜم٤م أٟم، ﴾ٹ ڤ ڤ ٹٿ ٹ ٹ

ـُ احلًكم.  طمتك أشمك ُمٜمزل اًمرضمؾ ومٍمخ سمف وم٘م٤مل: ىم٤مل: ومخرج إًمٞمٜم٤م ومقيمقا يمف: هذا فمقمُّ زم

ـُ  ُمتقصّم٤ًٌم ًمٚمنّم، وهق ٓ يِمؽ أّٟمف إّٟمام ضم٤مءه ُمٙم٤مومئ٤ًم ًمف قمغم سمٕمض ُم٤م يم٤من ُمٜمف، وم٘م٤مل ًمف قمكمُّ سم

،  ي٣م أطمل، إّٞمؽ ىمٛم٦َم ومد وومٖم٦َم فمقمَّ آٞمٖم٣ًم همٗمٙم٦َم  ‘:احلًلم وومٙم٦م، هم١من ىمٛم٦َم ومٙم٦َم َم٣م دمَّ

، همٕمٖمر الل يمؽ.  ىم٤مل: وم٘مٌّؾ اًمرضمُؾ ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف، همٟمؽمتٕمٖمر الل َمٛمف، وإن ىمٛم٦َم ومٙم٦َم َم٣م يمٝمس دمَّ

وىم٤مل: سمؾ ىمٚم٧ُم ومٞمؽ ُم٤م ًمٞمس ومٞمؽ، وأٟم٤م أطمّؼ سمف. ىم٤مل اًمراوي ًمٚمحدي٨م: واًمرضمؾ هق 

 .شاحلًـ سمـ احلًـ
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خلٚمؼ قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومٚمٞمٜمٔمر وإذا أراد اإلٟم٤ًمن أن يٕمرف ُمدى أمهٞم٦م طُمًـ ا 

ـِ احلًلم شمكئشم٥م ٞمٖمر آيمقا )أومًٚمقا( »ف ىم٤مل: أٟمّ × ًمٚمحدي٨م اًمت٤مزم اعمروي قمـ اإلُم٤مم قمكمِّ سم

، همذه٤م أَمغم اظم٠مَمٛمكم وضمده إيمٝمٜمؿ، وومتؾ واضمدًا َمٛمٜمؿ، ’زم٣ميمكئت وايمٔمّزى: يمٝمٗمتٙمقا حمٚمداً 

م إرمَّ أضمَد ايمرصمٙمكم،  : ومدِّ ، همٗم٣مل ايمٛمٌلُّ ـِ َمف همٗم٣مل: ومؾ: ٓ إيمف إّٓ الل، واؾمٜمد وصم٣مء زمآطَمري همٗمدَّ

أيّن رؽمقل الل. همٗم٣مل: يمٛمٗمِؾ صمٌؾ أيب ومٌٝمس أضم٤ّم إرّم َمـ أن أومقل هذه ايم٘مٙمٚم٥م. وم٣مل: ي٣م فمقم، 

م أطمر، همٗم٣مل: ومؾ: ٓ إيمف إّٓ الل، واؾمٜمد أيّن رؽمقل الل.  أطّمره وارضب فمٛمٗمف. شمّؿ وم٣مل: ومدِّ

ه وارضب فمٛمٗمف. همٟمطّمره ووم٣مم أَمغم اظم٠مَمٛمكم وم٣مل: أحلٗمٛمل زمِم٣مضمٌل. وم٣مل: ي٣م فمقم، أطّمر

همٗم٣مل: ي٣م حمٚمد، إّن رزّمؽ يٗمرةؽ ايمًكئم، ويٗمقل: ’ يمٝميب فمٛمٗمف. همٛمزل صمػمةٝمؾ فمعم ايمٛمٌلّ 

ي٣م فمقم، أَمًؽ، هم١مّن هذا رؽمقل ’: ٓ سمٗمتٙمف: هم١مّٞمف ضمًـ اخلٙمؼ، ؽمخلٌّ دم ومقَمف. همٗم٣مل ايمٛمٌل

ك حت٦م ايمًٝمػ: هذا رؽمقل رزمؽ ريب خيػمين أّٞمف ضمًـ اخلٙمؼ، ؽمخلٌّ دم ومقَمف. همٗم٣مل اظممم

خيػمك؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ. وم٣مل: والل، َم٣م َمٙم٘م٦م درمه٣ًم َمع أٍخ رم ومط، وٓ ومْم٦ٌُّم وصمٜمل دم احلرب، 

همٟمٞم٣م أؾمٜمد أن ٓ إيمف إّٓ الل، وأّٞمؽ رؽمقل الل. همٗم٣مل رؽمقل الل: هذا ممَـّ صمّره ضمًـ طمٙمٗمف 

 .شوؽمخ٣مةف إلم صمٛم٣مت ايمٛمٔمٝمؿ

طمتك ُمع أًمّد أقمدائف ذم يقم قم٤مؿمقراء، وم٘مد × وهٙمذا يم٤مٟم٧م أظمالق ؾمٞمد اًمِمٝمداء

يٗم٦م اًمٓمَّٞم٦ٌم شمِمٝمد سمرمحتف اًمتل ـمٌ٘م٧م أوم٤مق، وؿمٛمٚم٧م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم،  يم٤مٟم٧م ؾمػمشُمف اًمنمَّ

يٛمٓمر إلم ايمٗمقم ايمذيـ اضمتقؾمقه اؽمتٔمدادًا يمٗمتٙمف ويٌ٘مل! ؽمٟميمتف ُأطمتف زيٛم٤م ظم٣مذا ايمٌ٘م٣مء؟ وم٣مل: »

رأيتؿ إٞم٣ًمٞم٣ًم يٌ٘مل فمعم فمدوه ايمذي أزم٘مل هل٠مٓء ايمٗمقم ايمذيـ يدطمٙمقن ايمٛم٣مر زمًٌٌل، هؾ 

  شيٓمٙمٚمف؟!.. مل ي٘مـ هذا إّٓ َمـ إٞمٌٝم٣مء
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 اهلل أيمؼم !!×...، وًمٙمـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ُاٟمٔمر إًمی ىم٤ًموة أقمدائف×وم٤ُمٟمٔمر إًمی رمحتف 

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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إّي٣مىمؿ وايمٓمُٙمؿ: هم١منَّ ايمٓمٙمَؿ فمٛمَد الل هق ايمٓمٙمامُت يقَم »أّٟمف ىم٤مل: ’ روي قمـ رؾمقل اهلل

.شايمٗمٝم٣مَم٥مِ 

ايمٓمٙمؿ يمٕم٥ًم: ووع ايمًمء دم نمغم َمقؤمف، هم٣ميمممك ـمٙمؿ فمٓمٝمؿ: جلٔمٙمف َمقوع » 

ظمممىمكم. وفُمرهم٣ًم هق: زمخس احلّؼ وآفمتداء فمعم ايمٕمغم، ومقًٓ أو فمٚمكًئ، ايمتقضمٝمد فمٛمد ا

 ىم٣ميم٣ًٌمب وآنمتٝم٣مب، وَمِم٣مدرة اظم٣مل ونمغمه٣م.

وايمٓمٙمؿ َمـ ايمًج٣مي٣م ايمراؽمخ٥م دم أنمٙم٤م ايمٛمٖمقس، وومد فم٣مٞم٦م َمٛمف ايمٌممي٥م دم سم٣مرخيٜم٣م 

 .شاظمديد أيمقان اظمآد وإهقال

ٓ شمقضمد ذيٕم٦م ؾماموي٦م م شمذّم اًمٔمٚمؿ وحتّذر ُمٜمف، سمؾ يمّؾ اًمنمائع اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  

ٟم٤موٚم٧م وّد اًمٔمٚمؿ وطمّذرت ُمٜمف، وذُّمتف أؿمّد اًمذّم، صمؿَّ ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اخل٤ممت٦م، ومحّذرت 

ُمـ اًمٔمٚمؿ، وّن٧م قمٜمف، وآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـم٤مومح٦م سمذًمؽ.

 .﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ٤ممم: ﴿و ىم٤مل شمٕم

 ، وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م.﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿و ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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واًمرواي٤مت يمذًمؽ ىمد ّن٧م قمـ اًمٔمٚمؿ، وطمّذرت ُمٜمف، وُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م اًمنميػ  

 وم٘مد وصٗمف ومٞمف سم٠مّٟمف اًمٔمٚمامت قمٜمد اهلل قمزَّ وضمؾَّ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.’ قمـ اًمٜمٌّل 

فمْمٝم٦م إوم٣ميمٝمؿ ايمًٌٔم٥م زمام حت٦م أهمكئىمٜم٣م، فمعم والل يمق أُ ×: »وىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

أن أفميص الل دم ٞمٚمٙم٥م، أؽمٙمٌٜم٣م صُمٙم٤م ؾمٔمغمة َم٣م همٔمٙم٦ُم، وإّن دٞمٝم٣مىمؿ فمٛمدي ٕهقن َمـ وروم٥م 

 ، وإطم٤مدي٨م ذم اعم٘م٤مم يمثػمة.)شدم همؿ صمرادة سمٗمّمٚمٜم٣م، َم٣م يمٔمقمٍّ وٞمٔمٝمؿ يٖمٛمك، ويمّذة ٓ سمٌٗمك

، ×يمام ورد ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق صمؿَّ إنَّ َُمـ ئمٚمؿ يًّٚمط اهلل قمٚمٞمف َُمـ ئمٚمٛمف،

 .شََمـ ـمٙمؿ ؽمّٙمَط الل فمٙمٝمف ََمـ يٓمٙمٚمف، أو فمعم فمٗم٤م فمٗمٌف»طمٞم٨م ىم٤مل: 

إّن اًمٔمٚمؿ يتٜمّقع سمح٥ًم اجلٝم٦م اًمتل ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م، أو ىمؾ: اجلٝم٦م اعمٔمٚمقُم٦م، وُمـ هذه 

إٟمقاع ُم٤م ٟمِمػم إًمٞمف قمغم ٟمحق آظمتّم٤مر: 

، وشم٘مقيٛمٝم٤م وذًمؽ سم٢ممهـ ـمٙمؿ اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف:  1 ٤مل شمقضمٞمٝمٝم٤م إمم ـم٤مقم٦م اهلل قمزَّ وضمؾَّ

سم٤مخلٚمؼ اًمٙمريؿ، واًمًٚمقك اًمريض، مم٤ّم يزضّمٝم٤م ذم ُمت٤مه٤مت اًمٖمقاي٦م واًمْمالل، ومتٌقء آٟمذاك 

 سم٤مخلٞم٦ٌم واهلقان.

وذًمؽ سم٢ممه٤مل شمرسمٞمتٝمؿ شمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ص٤مدىم٦م، وإهمٗم٤مل ـ ـمٙمؿ اإلٞم٣ًمن فم٣مةٙمتف:  2

٤مًم٘مًقة واًمٕمٜمػ، واًمت٘متػم قمٚمٞمٝمؿ سميورات شمقضمٞمٝمٝمؿ وضمٝم٦َم اخلػم واًمّمالح، وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ سم

 احلٞم٤مة، وًمقازم اًمٕمٞمش اًمٙمريؿ، مم٤َّم يقضم٥م شمًٞمٌٝمؿ وسمٚمٌٚم٦م طمٞم٤مهتؿ، ُم٤مدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم وأدسمٞم٤ًم.
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وذًمؽ سمجٗم٤مئٝمؿ وظمذّٓنؿ ذم اًمِمدائد وإزُم٤مت، ـ ـمٙمؿ اإلٞم٣ًمن ذوي ومرزم٣مه:  3 

 ؿ.وطمرُم٤مّنؿ ُمـ ُمِم٤مقمر اًمٕمٓمػ واًمؼّم، مم٤ّم يٌٕم٨م قمغم شمٜم٤ميمرهؿ وشم٘م٤مـمٕمٝم

وذًمؽ سم٤مٓؾمتٕمالء قمغم أومراده، وسمخس طم٘مقىمٝمؿ، ـ ـمٙمؿ اإلٞم٣ًمن يمٙمٚمجتٚمع:  4

وآؾمتخٗم٤مف سمٙمراُم٤مهتؿ، وقمدم آهتامم سمِم١موّنؿ وُمّم٤محلٝمؿ. وٟمحق ذًمؽ ُمـ دواقمل 

 حتّٚمؾ أواس اعمجتٛمع ووٕمػ ـم٤مىم٤مشمف.

وأسمِمع اعمٔم٤مم آضمتامقمٞم٦م، فمٚمؿ اًمْمٕمٗم٤مء، اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن صدَّ اًمٕمدوان قمٜمٝمؿ، 

 ٚمٙمقن إّٓ اًمِمٙم٤مة واًمياقم٦م إمم اًمٕمدل اًمرطمٞمؿ ذم فمالُم٤مهتؿ.وٓ يٛم

ايمقهم٣مُة، وّٚمٛمل إلم × ظم٣ّم ضمي فمقّم زمـ احلًكم»أّٟمف ىم٤مل: × ومٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

صدره، شمّؿ وم٣مل: ي٣م زمٛمل، أوصٝمؽ زمام أوص٣مين زمف أيب ضمكم ضميسمف ايمقهم٣مة، وزمام ذىمر أّن أزم٣مه 

 .شفمٙمٝمؽ ٞم٣مسًا إّٓ الل سمٔم٣ملم أوص٣مه زمف. وم٣مل: ي٣م زمٛمل، إي٣مك وـمٙمؿ ََمـ ٓ جيد

وذًمؽ سم٤مؾمتٌدادهؿ، وظمٜم٘مٝمؿ طمري٦م اًمِمٕمقب، واُمتٝم٤من ـ ـمٙمؿ احلّ٘م٣مم واظمتًّٙمْمكم:  5

يمراُمتٝم٤م، واسمتزاز أُمقاهل٤م، وشمًخػمه٤م عمّم٤محلٝمؿ اخل٤مّص٦م، ُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من فمٚمؿ احلّٙم٤مم 

 هت٤م.أؾمقأ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ، وأؿمّده٤م ٟمٙمرًا وأسمٚمٖمٝم٤م ضرًا ذم يمٞم٤من إُُّم٦م وُم٘مدرا

وًمذا ؿمّدد إئّٛم٦م^ قمغم طمرُم٦م إقم٤مٟم٦م اًمٔم٤معملم9 ّٕن اًمٔم٤مم إّٟمام يت٘مّقى سم٠مقمقاٟمف، 

أّٟمف ىم٤مل: × وًمقٓهؿ عم٤م دّب ًمف داّب، وٓ رضمؾ ًمف راضمؾ، وم٘مد روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق

. وٓ يمّٗم٤مرة ًمٕمٛمؾ اًمًٚمٓم٤من إّٓ شايمٔم٣مَمؾ زم٣ميمٓمٙمؿ، واظمٔمكم يمف، وايمرايض زمف، ذىم٣مء شمكئشمتٜمؿ»

ىمّٖم٣مرة فمٚمؾ ايمًٙمْم٣من »أٟمف ىم٤مل: × ائ٩م اإلظمقان، يمام ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقىمْم٤مء طمق

                                           

 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

63 

 شومّم٣مء ضمقاة٨م اإلطمقان 

إّن اؾمتٜمٙم٤مر سمٜمل اًمٌنم ًمٚمٔمٚمؿ واؾمتٌِم٤مقمف ومٓمري، شم٠مسم٤مه اًمٜمٗمقس احلّرة اًمٙمريٛم٦م، وًمٙمـ  

عمٜمٙمر هذا ومٞمام ًمق اؾمتٛمّرت اًمٗمٓمرة سمًالُمتٝم٤م، وم شمٚمّقصمٝم٤م إضمقاء، وإّٓ ؾمقف يّمٌح ا

م اًمرضمؾ اًمدينء قمغم اعم١مُمـ  ُمٕمرووم٤ًم واعمٕمروف ُمٜمٙمرًا، وُم٤مل اهلل ُدوًم٦ًم سملم إهمٜمٞم٤مء، وُي٘مدَّ

. ويزداد فمٚمؿ اًمٔم٤معملم فمٚماًم ومقق فمٚمؿ، طمتّك يٙمقن اًمٔمٚمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمام قمؼّم اًمّم٤مدق

قمٜمف احلدي٨م اًمذي اومتتحٜم٤م سمف اًمٙمالم ، ويّمػم ومرقمقن إُمس قمنمات ُمـ اًمٗمراقمٜم٦م، وم 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿هي٤مسمقا طمٞمٜمئٍذ ُم٤م أقمّده اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم9 إذ ىم٤مل قمّز وضمّؾ: 

، وُمـ هٜم٤م ضم٤مء ذم إصمر أّٟمف ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ یىئ ی

عم٤ّم ؾمجد اًمًحرة وَُمـ آُمـ سمف ُمـ اًمٜم٤مس، ىم٤مل ه٤مُم٤من ًمٗمرقمقن: إنَّ اًمٜم٤مس ىمد آُمٜمقا »

ـ سمٜمل إهائٞمؾ، ومج٤مء سمٛمقؾمك، وم٤ُمٟمٔمر َُمـ دظمؾ ذم ديٜمف، وم٤مطمًٌف. ومحٌس يمّؾ َُمـ آُمـ سمف ُم

إًمٞمف ُمقؾمك، وم٘م٤مل ًمف: ظمّؾ قمـ سمٜمل إهائٞمؾ. ومٚمؿ يٗمٕمؾ، وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م 

ي٦م، وضسمقا اخلٞم٤مم، وم٘م٤مل  اًمٓمقوم٤من، ومخّرب دورهؿ وُم٤ًميمٜمٝمؿ، طمتك ظمرضمقا إمم اًمؼَمِّ

ومرقمقن عمقؾمك: ادع رسمَّؽ طمتك يٙمػَّ قمٜم٤ّم اًمٓمقوم٤من، طمتك أظمكم قمـ سمٜمل إهائٞمؾ 

ومدقم٤م ُمقؾمك رسّمف، ومٙمػَّ قمٜمٝمؿ اًمٓمقوم٤من، وهؿَّ ومرقمقن أن خيكّم قمـ سمٜمل وأصح٤مسمؽ، 

إهائٞمؾ، وم٘م٤مل ًمف ه٤مُم٤من: إّن ظمّٚمٞم٧م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ همٚمٌؽ ُمقؾمك، وأزال ُمٚمٙمؽ. وم٘مٌؾ 

سمٜمل إهائٞمؾ، وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلراد، ومجردت يمؾَّ رء  ُمٜمف، وم خيّؾ قمـ
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يم٤مٟم٧م دمرد ؿمٕمرهؿ وحلٞمتٝمؿ، ومجزع ُمـ ذًمؽ ضمزقم٤ًم  يم٤من هلؿ ُمـ اًمٜم٧ٌم واًمِمجر، طمتك 

ؿمديدًا، وىم٤مل ي٤م ُمقؾمك: ُادع رسمَّؽ أن يٙمػَّ قمٜم٤ّم اجلراد، طمتك أظمكّم قمـ سمٜمل إهائٞمؾ 

وأصح٤مسمؽ، ومدقم٤م ُمقؾمك رسّمف، ومٙمّػ قمٜمٝمؿ اجلراد، ومٚمؿ يدقمف ه٤مُم٤من أن خيكّم قمـ سمٜمل 

روقمٝمؿ وأص٤مسمتٝمؿ اعمج٤مقم٦م، إهائٞمؾ، وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م اًم٘مّٛمؾ، ومذه٧ٌم ز

وم٘م٤مل ومرقمقن عمقؾمك: إن دومٕم٧م قمٜم٤م اًم٘مّٛمؾ يمٗمٗم٧م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ومدقم٤م ُمقؾمك رسّمف طمتك 

ذه٥م اًم٘مّٛمؾ، وىم٤مل: أّول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مّٛمؾ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، ومٚمؿ خيّؾ قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، 

٤م وم٠مرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمْمٗم٤مدع، ومٙم٤مٟم٧م شمٙمقن ذم ـمٕم٤مُمٝمؿ وذاهبؿ، وي٘م٤مل: إّّن 

يم٤مٟم٧م ُترج ُمـ أدسم٤مرهؿ وآذاّنؿ وآٟم٤مومٝمؿ. ومجزقمقا ُمـ ذًمؽ ضمزقم٤ًم ؿمديدًا، ومج٤مؤوا إمم 

ُمقؾمك، وم٘م٤مًمقا: ادع اهلل أن يذه٥م قمٜم٤ّم اًمْمٗم٤مدع، وم٢مّٟم٤م ٟم١مُمـ سمؽ، وٟمرؾمؾ ُمٕمؽ سمٜمل 

إهائٞمؾ، ومدقم٤م ُمقؾمك رسّمف، ومرومع اهلل قمٜمٝمؿ ذًمؽ، ومٚماّم أسمقا أن خيّٚمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، طمّقل 

دُم٤ًم، ومٙم٤من اًم٘مٌٓمل يراه دُم٤ًم واإلهائٞمكم يراه ُم٤مءًا، وم٢مذا ذسمف اإلهائٞمكم يم٤من  اهلل ُم٤مء اًمٜمٞمؾ

ُم٤مءًا، وإذا ذسمف اًم٘مٌٓمل يم٤من دُم٤ًم، ومٙم٤من اًم٘مٌٓمل ي٘مقل ًمإلهائٞمكم: ظمذ اعم٤مء ذم ومٛمؽ وصٌف 

ذم ومٛمل! وم٢مذا صٌّف ذم ومؿ اًم٘مٌٓمل حّتقل دُم٤ًم، ومجزقمقا ضمزقم٤ًم ؿمديدًا، وم٘م٤مًمقا عمقؾمك: ٕن رومع 

َـّ ُمٕمؽ سمٜمل إهائٞمؾ. ومٚماّم رومع اهلل قمٜمٝمؿ اًمدم، همدروا ، وم خيّٚمقا قمـ  اهلل قمٜم٤م اًمدم ًمٜمرؾمٚم

سمٜمل إهائٞمؾ، وم٠مرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمرضمز، وهق اًمثٚم٩م، وم يروه ىمٌؾ ذًمؽ، ومامشمقا ومٞمف، 

وضمزقمقا ضمزقم٤ًم ؿمديدًا، وأص٤مهبؿ ُم٤م م يٕمٝمدوا ىمٌٚمف، وم٘م٤مًمقا:

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  کژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ 

قم٤م رسّمف ومٙمِمػ قمٜمٝمؿ اًمثٚم٩م، ومخغّم قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ومٚماّم ظمغّم ﴾، ومد ڳ ڱ ڱ

، وظمرج ُمقؾمك ُمـ ُمٍم، واضمتٛمع إًمٞمف َُمـ يم٤من هرب ُمـ ×قمٜمٝمؿ اضمتٛمٕمقا إمم ُمقؾمك

ومرقمقن، وسمٚمغ ومرقمقن ذًمؽ، وم٘م٤مل ًمف ه٤مُم٤من: ىمد ّنٞمتؽ أن ُُتكّم قمـ سمٜمل إهائٞمؾ9 وم٘مد 
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 .شرج ذم ـمٚم٥م ُمقؾمكاضمتٛمٕمقا إًمٞمف، ومجزع ومرقمقن، وسمٕم٨م ذم اعمدايـ طم٤مذيـ، وظم 

ًمق شمتٌّٕمٜم٤م أطمقال وؾمػم اًمٔم٤معملم قمغم ُمّر اًمٕمّمقر، ًمقضمدٟم٤مهؿ ُم٤ًميملم سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م،  

وًمق اًمتٗم٧م اًمٔم٤مم ًمٜمٗمًف، ًمٕمٚمؿ أّٟمف أقمدى خمٚمقق هل٤م9 إذ ٟمت٤مئ٩م اًمٔمٚمؿ ُمٕمٚمقُم٦م، وّن٤مي٦م اًمٔم٤معملم 

٤مر واًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشّم٦ٌم قمغم اًمٔمٚمؿ: واوح٦م ضمٚمٞم٦م، وًمٙمـ ٟم١ميّمد ذًمؽ سمٌٞم٤من سمٕمض أصم

 إُولم: ذه٣مب احلًٛم٣مت وزي٣مدة ايمًٝمئ٣مت  

إّٞمف يمٝمٟميت ايمٔمٌد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وومد ّهسمف »، أّٟمف ىم٤مل: ’وم٘مد ورد قمـ اًمٜمٌل إيمرم 

ضمًٛم٣مسمف، همٝمجئ ايمرصمؾ همٝمٗمقل: ي٣م رّب، ـمٙمٚمٛمل هذا، همٝم٠مطمذ َمـ ضمًٛم٣مسمف همٝمجٔمؾ دم 

٣م يٌٗمك يمف ضمًٛم٥م، هم١مذا صم٣مء ََمـ يًٟميمف ٞمٓمر إلم ضمًٛم٣مت ايمذي ؽمٟميمف، همام يزال ىمذيمؽ ضمتك َم

 شؽمٝمئ٣مسمف، همجٔمٙم٦م َمع ؽمٝمئ٣مت ايمرصمؾ، همكئ يزال يًتقذم َمٛمف ضمتك يدطمؾ ايمٛم٣مر

 ايمث٣مٞمٝم٥م: زوال ٞمٔمٚم٥م ايمٓم٣ممل  

ويمٝمس رء أدفمك إلم سمٕمٝمغم ٞمٔمٚم٥م »، أّٟمف ىم٤مل: ×وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم 

الل ؽمٚمٝمع دفمقة اظمّمْمٜمديـ، وهق يمٙمٓم٣مظمكم  الل، وسمٔمجٝمؾ ٞمٗمٚمتف َمـ إوم٣مَم٥م فمعم ـمٙمؿ، هم١منّ 

 . شزم٣مظمرص٣مد

 ايمث٣ميمث٥م: سمٔمجٝمؾ ايمٔمٗمقزم٥م 

أّي ذٞم٤ٍم أفمجؾ فمٗمقزم٥م يمِم٣مضمٌف؟ همٗم٣مل: ََمـ ـمٙمؿ ََمـ ٓ ×: »وم٘مد ؾُمئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم 
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، وًمذا ٟمرى يمٞمػ شٞم٣مس يمف إّٓ الل، وصم٣مور ايمٛمٔمٚم٥م زم٣ميمتٗمِمغم، واؽمتْم٣مل زم٣ميمٌٕمل فمعم ايمٖمٗمغم 

؟ ’هؾ َمـ ذاّب يذب فمـ ضمرم رؽمقل الل»سم٦م سمَٛمـ فمٚمؿ َُمـ يم٤من يٜم٤مدي: قمّجؾ اهلل اًمٕم٘مق

هؾ َمـ َمقضّمد خي٣مف الل همٝمٛم٣م؟ هؾ َمـ َمٕمٝم٧ٍم يرصمق الل زم١منم٣مشمتٛم٣م؟ هؾ َمـ َمٔمكٍم يرصمق َم٣م فمٛمد 

، ويمٞمػ قمّجؾ اهلل اًمٕم٘مقسم٦م سمَٛمـ ىم٤مل  شالل دم إفم٣مٞمتٛم٣م؟! هم٣مرسمٖمٔم٦م أصقات ايمٛم٣ًمء زم٣ميمٔمقيؾ

٤مء[ طمتك شمرد احل٤مُمٞم٦م، ومتنمب ُمـ محٞمٛمٝم٤م! وم٘م٤مل: سمؾ أرد قمغم ضمّدي واهلل، ٓ شمذوىمف ]اعم»ًمف: 

رؾمقل اهلل، وأؾمٙمـ ُمٕمف ذم ُم٘مٕمد صدٍق قمٜمد ُمٚمٞمٍؽ ُم٘متدر، وأذب ُمـ ُم٤مء همػم آؾمـ، 

وأؿمٙمق إًمٞمف ُم٤م ارشمٙمٌتؿ ُمٜمل، وومٕمٚمتؿ يب. ومٖمْمٌقا سم٠ممجٕمٝمؿ طمتك يم٠منَّ اًمرمح٦م ؾمٚم٧ٌم ُمـ 

 .شىمٚمقهبؿ

*** 

 ٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ،و إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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.﴾ڄ ڃ ڃ ڃ * ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

وشمٕم٤ممم، وآؾمتٜمٙم٤مر قمغم شمًتٕمرض ه٤مشم٤من أيت٤من ضمزاء اخل٤مئػ ُمـ ُم٘م٤مم اهلل شم٤ٌمرك 

َُمـ يمّذب هذا اجلزاء وأٟمٙمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م، وىمٌؾ اًمقًمقج ذم صٚم٥م اعمقوقع، ٓ سمّد ُمـ سمٕمض 

 اإليْم٤مطم٤مت: 

اخلقف هق شم٠مّم اًمٜمٗمس ظمِمٞم٦ًم ُمـ طمدوث رء ووىمققمف. 

 وأُّم٤م اخلقف ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٝمق شم٠مم اًمٜمٗمس ظمِمٞم٦ًم ُمـ قم٘م٤مسمف، وطمٞم٤مًء ُمـ قمت٤مسمف.

واخلقف ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ ظمّم٤مئص إوًمٞم٤مء، وؾمامت اعمتّ٘ملم، واًم٤ٌمقم٨م 

 اعمحّٗمز قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمالح، واًمقازع اًم٘مّقي ُمـ اًمنمور وأصم٤مم.

9 إذ ىم٤مل قمّز ًمذًمؽ أوًمتف اًمنميٕم٦ُم قمٜم٤مي٦ًم وم٤مئ٘م٦ًم، وأصمٜم٧م قمغم ذويف صمٜم٤مًء قم٤مـمرًا ُمنموم٤مً 

 .﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿وضمّؾ: 

ي٣م إؽمح٣مق، طمػ اللَ ىمٟمّٞمؽ سمراه، ×: »ـ إؾمح٤مق سمـ قماّمر ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهللوقم 

وإن ىمٛم٦َم ٓ سمراه هم١مّٞمف يراك، هم١من ىمٛم٦َم سمرى أّٞمف ٓ يراَك همٗمد ىمٖمرَت، وإن ىمٛم٦َم سمٔمٙمؿ أّٞمف 

ـَ فمٙمٝمؽ  .شيراَك، شمؿَّ زمرزت يمف زم٣مظمٔمِمٝم٥م، همٗمد صمٔمٙمتَف َمـ أهقِن ايمٛم٣مـمري

ـ َم٠مَمٛم٣ًم ضمتّك ي٘مقن طم٣مةٖم٣ًم راصمٝم٣مً، وٓ ي٘مقن طم٣مةٖم٣ًم ٓ ي٘مقن اظم٠مَم»أيْم٤ًم: × وىم٤مل
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 .شراصمٝم٣مً ضمتّك ي٘مقن فم٣مَمكئً ظم٣م خي٣مف ويرصمق 

دظمؾ طمٙمٞمٌؿ قمغم اعمٝمتدي اًمٕم٤ٌّمد، وم٘م٤مل إظمػم ًمف: قمٔمٜمل، وم٘م٤مل »ويروى أّٟمف: 

احلٙمٞمؿ: أًمٞمس هذا اعمجٚمس ىمد ضمٚمس ومٞمف أسمقك وقمّٛمؽ ىمٌٚمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ومٙم٤مٟم٧م هلؿ 

ؿ اًمٜمج٤مة هب٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ومٙم٤مٟم٧م هلؿ أقمامٌل ُت٤مف قمٚمٞمٝمؿ اهلٚمٙم٦م ُمٜمٝم٤م؟ أقمامٌل شمرضمق هل

 .شىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: وم٤ُمٟمٔمر ُم٤م رضمقت هلؿ ومٞمف ومذشمف، وُم٤م ظمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمف وم٤مضمتٜمٌف

إّن ًمٚمخقف حم٤مؾمٜم٤ًم قمديدة، ويمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ، وهق ُمـ اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة  

ف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم واًمٕم٘مالء واحلٙمامء.واخلالل احلًٜم٦م اعمجٞمدة، وىمد ُمدطم

إذ ٓ حيّمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم اًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وإظُمروي٦م إّٓ سم٤مخلقف ُمـ اهلل شم٤ٌمرك 

وشمٕم٤ممم9 وًمذا أقمّد اًم٤ٌمري قمزَّ وضمؾَّ ذم هذه أي٦م وهمػمه٤م اًمثقاب اجلزيؾ ًمٚمخ٤مئٗملم ُمٜمف ضمؾَّ 

 وقمال.

ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، واًمٙم٤مسمحلم  يٌنّم اخل٤مئٗملم× وًمذا ٟمرى أّن اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ؿ ظمػم ُمـ اعمالئٙم٦م9 إذ ىم٤مل إّن الل رىّم٤َم دم ×: »ًمِمٝمقاهتؿ، واًمٖم٤مًم٦ٌم قم٘مقهلؿ قمٚمٞمٝم٤م، سم٠مّنَّ

اظمكئة٘م٥م فمٗمكئً زمكئ ؾمٜمقة، ورىّم٤م دم ايمٌٜم٣مةؿ ؾمٜمقًة زمكئ فمٗمؾ، ورىّم٤م دم زمٛمل آدم ىمٙمتٝمٜمام، همَٚمـ 

 .شٜمقسُمف فمٗمَٙمف همٜمق ٌذ َمـ ايمٌٜم٣مةؿنمٙم٤م فمٗمُٙمف ؾمٜمقسَمف همٜمق طمغٌم َمـ اظمكئة٘م٥م، وََمـ نمٙم٤م ؾم

ومّم٤مر اإلٟم٤ًمن اعمًٞمٓمر قمغم ؿمٝمقشمف واعمتحّٙمؿ هب٤م ؾمٕمٞمدًا، ويٕمٞمش طمٞم٤مًة ـمٞم٦ًٌم، وُم٤م ذاك  
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿إّٓ خلقومف ُمـ اهلل، وظمْمققمف ًمف قمّز وضمّؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گک ک ک گ گ گ

 .﴾ڱ

ٕومراد، ُم٤م هق إّٓ شمٌٕم٤مت شمرك وُم٤م ٟمراه اًمٞمقم ُمـ ُمذد وآٓم حتٞمط سم٤مًمِمٕمقب وا

الـملم، سمؾ اًمٜم٤مس أٟمٗمًٝمؿ، خلِمٞم٦م اهلل واخلقف ُمٜمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًّ ٱ ٻ ٻ  ﴿احلّٙم٤مم واًم

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .﴾ٺ ٿ

﴾، ومام هق اعم٘م٤مم اًمذي رشّم٧ٌم ڦ ڦ ڦ ڄوًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم أي٦م، ٟمجد أّّن٤م ىم٤مًم٧م: ﴿ 

ؽ اجلزاء اًمٙمٌػم وهق )اجلٜمت٤من(.أي٦م قمٚمٞمف ذًم

وََمـ فَمٙمَِؿ ×: »اعم٘م٤مم قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م، طمٞم٨م ىم٤مل× ًم٘مد ومّن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

، همٝمحجزه ذيمؽ فمـ ايمٗمٌٝمح َمـ  أّن الل يراه، ويًٚمع َم٣م يٗمقل، وئمٙمؿ َم٣م ئمٙمٚمف َمـ طمغٍم أو ذٍّ

 .شإفمامل، همذيمؽ ايمذي طم٣مف َمٗم٣مم رزمِّف وّنك ايمٛمٖمس فمـ اهلقى

قف ُمـ ُم٘م٤مم اهلل، هق اخلقف اًمذي حيج٥م اإلٟم٤ًمن قمـ ُمٕم٤ميص اهلل، وحيّذره ُمـ وم٤مخل

 ُمقاىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واحلْمقر أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٚمح٤ًمب.

، ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿وًمذا ىم٤مًم٧م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمـ ؾمقرة وم٤مـمر: 
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ده ووقمٞمده وم٤مًمذي خيِمك اهللَ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وخي٤مومف هق َُمـ يٕمٚمؿ سمٛم٘م٤مُمف وُمٜمزًمتف، ووقم 

وقمدًمف، وم٤مخلقف واخلِمٞم٦م يتٜم٤مؾم٤ٌمن شمٜم٤مؾم٤ًٌم ـمردي٤ًم ُمع اًمٕمٚمؿ9 ومٙمّٚمام ازداد قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن، 

 وم٤معمٗمؽمض أن يزداد ظمقوُمف وظمِمٞمتُف ُمـ اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ.

طمرصم٦م اَمرأٌة زمٕمل فمعم ؾم٣ٌمب َمـ زمٛمل »، أّٟمف ىم٤مل: ×وُمـ هٜم٤م ُروَي قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

٣من ايمٔم٣مزمد همكئٞم٣ًم يمق رآه٣م أهمتٛمتف، وؽمٚمٔم٦م َمٗم٣ميمتٜمؿ، إهاةٝمؾ، همٟمهمتٛمتٜمؿ، همٗم٣مل زمٔمُّمٜمؿ: يمق ىم

همٗم٣ميم٦م: والل، ٓ أٞمٌمف إلم َمٛمزرم ضمتك أهمتٛمف، همٚمّم٦م ٞمحقه دم ايمٙمٝمؾ، همدوّم٦م فمٙمٝمف، 

همٗم٣ميم٦م: آوى فمٛمدك، همٟمزمك فمٙمٝمٜم٣م، همٗم٣ميم٦م: إنَّ زمٔمض ؾم٣ٌمب زمٛمل إهاةٝمؾ راودوين فمـ ٞمٖمز، 

تح هل٣م، همٙماّم دطمٙم٦م فمٙمٝمف، رَم٦م هم١من أدطمٙمتٛمل وإّٓ حلٗمقين وهمّمحقين، همٙماّم ؽمٚمع َمٗم٣ميمتٜم٣م هم

زمثٝم٣مهب٣م، همٙماّم رأى مج٣مهل٣م وهٝمٟمهت٣م، وومٔم٦م دم ٞمٖمًف، هميب يده فمٙمٝمٜم٣م، شمؿَّ رصمٔم٦م إيمٝمف ٞمٖمًف، 

وومد ىم٣من يقومد حت٦م ومدر يمف، هم٣مومٌؾ ضمتك ووع يده فمعم ايمٛم٣مر، همٗم٣ميم٦م: أي رء سمِمٛمع؟ 

٣ميم٦م: احلٗمقا همٗم٣مل: أضمرومٜم٣م: ّّٕن٣م فمٚمٙم٦م ايمٔمٚمؾ همخرصم٦م ضمتك أسم٦م مج٣مفم٥م زمٛمل إهاةٝمؾ، همٗم

 .شهمكئٞم٣مً، همٗمد ووع يده فمعم ايمٛم٣مر. همٟمومٌٙمقا همٙمحٗمقه وومد اضمؼموم٦م يده

وم٤مٟمٔمر إًمی هذا اًمٕم٤مسمد، ًمقٓ أّٟمف يٕمٚمؿ ُم٘م٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عم٤م ٟمجك ُمـ هذه اعمقسم٘م٦م 

 اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واجلريٛم٦م اًمٗمٔمٞمٕم٦م، واًمٙمٌػمة اعمقسم٘م٦م وهل اًمزٟم٤م، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ يمّؾ ىمٌٞمح وطمرام.

وهٜم٤م ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمًف، وهق: ُم٤م اجلٜمت٤من اًمٚمت٤من وقمد اًمرمٰح٤من هبام عمـ ظم٤مف ُم٘م٤مُمف قمّز  

وضمّؾ؟

يـ ذم ه٤مشملم اجلٜمّتلم، وم٘مٞمؾ:  أطمدمه٤م ًمإلٟمس، »اظمتٚمٗم٧م آراء قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ اعمٗمنِّ

٤م وإظُمرى ًمٚمج٤مّن، أو ضمٜم٦ّم قمدن وضمٜم٦ّم اًمٜمٕمٞمؿ، أو سمًت٤مٟم٤من ُمـ سم٤ًمشملم اجلٜم٦ّم، أو إطمدامه
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 .شُمٜمزًمف، وإظُمرى ُمٜمزل أزواضمف وظمدُمف، يمٕم٤مدة رؤؾم٤مء اًمدٟمٞم٤م 

ضمٜم٦ّم ًمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م، وُأظمرى ًمؽمك اعمٕمّمٞم٦م. وىمٞمؾ: ضمٜم٦ّم ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمتل يٕمت٘مده٤م، »وىمٞمؾ:  

وُأظمرى ًمٚمٕمٛمؾ اًمذي يٕمٛمٚمف. وىمٞمؾ: ضمٜم٦ّم سم٤مًمٕمٛمؾ، وضمٜم٦ّم سم٤مًمتٗمْمٞمؾ. وىمٞمؾ: ضمٜم٦ّم روطم٤مٟمٞم٦م، 

رسمِّف، وضمٜم٦ّم ًمؽميمف ؿمٝمقشمف. وىم٤مل اًمٗمّراء: إّٟمام هل ضمّٜم٦م  وضمٜم٦ّم ضمًامٟمٞم٦م. وىمٞمؾ: ضمٜم٦ّم خلقومف ُمـ

واطمدة، واًمتثٜمٞم٦م ٕضمؾ ُمقاوم٘م٦م رؤوس أي. ىم٤مل اًمٜمّح٤مس: وهذا اًم٘مقل ُمـ أقمٔمؿ اًمٖمٚمط 

 .شقمغم يمت٤مب اهلل9 وم٢منَّ اهلل ي٘مقل )ضمٜمّت٤من( ويّمٗمٝمام سم٘مقًمف ومٞمٝمام

يمام شمرى ـ ٓ دًمٞمؾ قمغم  وهذه إىمقال ـ»: ىم٤مل اًمٕمالُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًػمه اعمٞمزان 

رء ُمٜمٝم٤م. صمؿَّ ىم٤مل: وىمٞمؾ: ضمٜم٦ّم ُيث٤مب هب٤م وضمٜم٦ّم ُيتٗمّْمؾ هب٤م قمٚمٞمف، ويٛمٙمـ أن ُيًتِمٕمر ذًمؽ 

  ش﴾حس خس مس حص مص جض ﴿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ذم يمثػم ُمـ  اخلقف ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ هق شم٠مّم اًمٜمٗمس ظمِمٞم٦م ُمـ قمذاب اهلل وقم٘م٤مسمف، وهذا اًمت٠ممّ  

إطمٞم٤من يْمٕمػ قمـ اعمًتقى اعمٓمٚمقب، وطمٞمٜمئٍذ ٓ سمّد ُمـ اؾمتِمٕم٤مره ُمرًة ُأظمرى طمتّك 

يّمؾ إًمی احلّد اًمذي يٙمقن ومٞمف ظمقوم٤ًم ُمـ ُم٘م٤مم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وٕضمؾ ذًمؽ ٓ سمّد ُمـ 

اشّم٤ٌمع اًمٜمّم٤مئح اًمت٤مًمٞم٦م: 

واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، واجلٜم٦ّم ـ شمريمٞمز اًمٕم٘مٞمدة، وشم٘مقي٦م اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وُمٗم٤مهٞمؿ اعمٕم٤مد  1

ٹ ٹ  واًمٜم٤مر9 إذ اخلقف ُمـ صمٛمرات اإليامن واٟمٕمٙم٤مؾم٤مشمف قمغم اًمٜمٗمس، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
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ـ دراؾم٦م طم٤مٓت اخل٤مئٗملم، وضاقمتٝمؿ وشمٌتّٚمٝمؿ إمم اهلّل قمّز وضمّؾ، ظمقوم٤ًم ُمـ  1 

 ؾمٓمقشمف، وظمِمٞم٦م ُمـ قم٘م٤مسمف.

، وهق زيـ اًمٕم٤مسمديـ، وؾمٞمد اًم٤ًمضمديـ، يمٞمػ ×ًلموًمذا شمرى اإلُم٤مم قمكمَّ سمـ احل

وَم٣م رم ٓ أزم٘مل؟! وٓ أدري إلم َم٣م ي٘مقن َمِمغمي، »يٜم٤مضمل رسمَّف ي٘مقل ذم سمٕمض أدقمٞمتف: 

وأرى ٞمٖمز خت٣مدفمٛمل، وأي٣مَمل خت٣مسمٙمٛمل، وومد طمٖمٗم٦م فمٛمد رأد أصمٛمح٥م اظمقت، همام رم ٓ 

أزم٘مل يمّمٝمؼ حلدي، أزم٘مل؟! أزم٘مل خلروج ٞمٖمز، أزم٘مل حلٙمقل رَمز، أزم٘مل يمٓمٙمٚم٥م ومػمي، 

أزم٘مل يم٠ًمال َمٛم٘مر وٞم٘مغم إي٣مي، أزم٘مل خلروصمل َمـ ومػمي فُمري٣مٞم٣ًم ذيمٝمكًئ، ضم٣مَمكًئ شمٗمقم فمعم 

حب خب  ﴿ـمٜمري، أٞمٓمر َمّرًة فمـ يٚمٝمٛمل، وَمّرًة فمـ ؾمامرم إذ اخلكئةؼ دم ؾمٟمن نمغم ؾمٟمين:

يث حج مج جح *  جث مث* خت مت ىت *  مب ىب يب جت

 .﴾جخ حخ* 

. وأقمٔمؿ ضمٕم٦م، اعمقضم٦ٌم ًمٚمخقف واًمره٦ٌماؾمتامع اعمقاقمظ اًمٌٚمٞمٖم٦م واحِلَٙمؿ اًمٜم٤مـ  2

9 ّّٕن٤م ُمقاقمظ ظمرضم٧م ُمـ ىمٚمقب ×ُمقاقمظ جي٥م اؾمتامقمٝم٤م هل ُمقاقمظ أهؾ اًمٌٞم٧م

 .ص٤مدىم٦م، وأومقاه ـمٞم٦ٌم، وهل ُمقاقمظ سمٚمٞمٖم٦م، سم٤مًمٖم٦م إمّهٞم٦م، شمذي٥م اًمّمخر إصؿ

يقم قم٤مؿمقراء اًمتل يم٤مٟم٧م ُمـ اًمًٛمق × وُمـ شمٚمؽ اعمقاقمظ ُمقاقمظ ؾمٞمّد اًمِمٝمداء

ـُ ؾمٕمد واًمرومٕم٦م أن ٟمّمح  أقمدائف ُمـ ىمتٚمف ووقمٔمٝمؿ، ومٗمل يقم قم٤مؿمقراء وسمٕمد أن صػَّ اسم

سمراطمٚمتف ومريمٌٝم٤م، وٟم٤مدى سمّمقت يًٛمٕمف ضُمّٚمٝمؿ: × أصح٤مسَمف ًمٚمحرب دقم٤م اإلُم٤مم احلًلم

، وضمتك أفمذر إيمٝم٘مؿ، » أهّي٣م ايمٛم٣مس، اؽمٚمٔمقا ومقرم وٓ سمٔمجٙمقا ضمتك أفمٓم٘مؿ زمام حيّؼ يم٘مؿ فمقمَّ

إن مل سمٔمْمقين ايمٛمِمػ َمـ أٞمٖمً٘مؿ همٟممجٔمقا هم١من أفمْمٝمتٚمقين ايمٛمِمػ ىمٛمتؿ زمذيمؽ أؽمٔمد، و
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رأي٘مؿ، شمّؿ ٓ ي٘مـ أَمرىمؿ فمٙمٝم٘مؿ نُمّٚم٥م، شمّؿ اومّمقا إرمَّ وٓ سمٛمٓمرون، إّن ويمٝمّل الل ايمذي ٞمّزل  

صمّؿ محد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، وذيمر اهلل سمام هق أهٚمف، وصغم قمغم ايم٘مت٣مب، وهق يتقلّم ايمِّم٣محلكم. 

ع ُمتٙمّٚمؿ ىمّط ىمٌٚمف وٓ سمٕمده أسمٚمغ ذم ُمٜمٓمؼ ُمٜمف، وقمغم ُمالئٙم٦م اهلل وأٟمٌٞم٤مئف، ومٚمؿ يًٛم’ اًمٜمٌّل 

أَّم٣م زمٔمد: هم٣مٞمًٌقين هم٣مٞمٓمروا ََمـ أٞم٣م، شمّؿ ارصمٔمقا إلم أٞمٖمً٘مؿ وفم٣مسمٌقه٣م، هم٣مٞمٓمروا هؾ » صمّؿ ىم٤مل:

يِمٙمح يم٘مؿ ومتقم واٞمتٜم٣مك ضمرَمتل؟ أيم٦ًم ازمـ زمٛم٦م ٞمٌٝم٘مؿ، وازمـ وصٝمف وازمـ فمّٚمف وأّول 

زّمف، أَو يمٝمس محزة ؽمٝمد ايمُمٜمداء فمّٚمل؟ أَو اظم٠مَمٛمكم اظمِمّدق يمرؽمقل الل زمام صم٣مء زمف َمـ فمٛمد ر

يمٝمس صمٔمٖمر ايمْمٝم٣مر دم اجلٛم٥ّم زمجٛم٣مضمكم فمّٚمل؟ أَو مل يٌٙمٕم٘مؿ َم٣م وم٣مل رؽمقل الل رم وٕطمل: 

هذان ؽمٝمّدا ؾم٣ٌمب أهؾ اجلٛم٥ّم؟ هم١من صّدومتٚمقين زمام أومقل وهق احلّؼ، والل َم٣م سمٔمّٚمدت ىمذزم٣ًم 

نَّ همٝم٘مؿ ََمـ يمق ؽمٟميمتٚمقه فمـ ذيمؽ َمٛمذ فمٙمٚم٦م أنَّ الل يٚمٗم٦م فمٙمٝمف أهٙمف، وإن ىمّذزمتٚمقين هم١م

أطمػمىمؿ، ؽمٙمقا صم٣مزمَر زمـ فمٌد الل إٞمِم٣مري وأزم٣م ؽمٔمٝمد اخلدري وؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد ايم٣ًمفمدي 

رم ’ وزيد زمـ أرومؿ وأٞمس زمـ زمـ َم٣ميمؽ، خيػموىمؿ أّّنؿ ؽمٚمٔمقا هذه اظمٗم٣ميم٥م َمـ رؽمقل الل

يٕمٌد وم٘م٤مل ًمف ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ: هق وٕطمل، أَم٣م دم هذا ضم٣مصمز يم٘مؿ فمـ ؽمٖمؽ دَمل؟! 

اهلل قمغم طمرف إن يم٤من يدري )ُم٤م شم٘مقل(، وم٘م٤مل ًمف طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر: واهلل، إيّن ٕراك شمٕمٌد 

اهلل قمغم ؾمٌٕملم طمروم٤ًم، وأٟم٤م أؿمٝمد أّٟمؽ ص٤مدق ُم٤م شمدري ُم٤م ي٘مقل، ىمد ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمٌؽ. صمؿَّ 

٣م هم١من ىمٛمتؿ دم ؾمؽٍّ َمـ هذا، أهمتُمّ٘مقن أيّن ازمـ زمٛم٦م ٞمٌٝم٘مؿ؟! همقالل، َم» ×: ىم٤مل هلؿ احلًلم

زمكم اظمممق واظمٕمرب ازمـ زمٛم٦م ٞمٌّل نمغمي همٝم٘مؿ وٓ دم نمغمىمؿ، َوحْيَُ٘مؿ، أسمْمٙمٌقين زمٗمتٝمؾ 

 وم٠مظمذوا ٓ يٙمّٚمٛمقٟمف، ومٜم٤مدى:َمٛم٘مؿ ومتٙمتف، أو َم٣مل يم٘مؿ اؽمتٜمٙم٘متف، أو زمٗمِم٣مص صمراضم٥م؟! 

ي٣م ؾم٧ٌم زمـ رزمٔمل، ي٣م ضمّج٣مر زمـ أزمجر، ي٣م ومٝمس زمـ إؾمٔم٧م، ي٣م يزيد زمـ احل٣مرث، أمل سم٘متٌقا »

وم٘م٤مل ًمف ىمٞمس سمـ أيٛمٔم٦م ايمثامر وأطمّي اجلٛم٣مب، وإّٞمام سمٗمدم فمعم صمٛمد يمؽ جمٛمدة؟! إرمَّ أن ومد 

إؿمٕم٨م: ُم٤م ٟمدري ُم٤م شم٘مقل، وًمٙمـ اٟمزل قمغم طمٙمؿ سمٜمل قمّٛمؽ، وم٢مّّنؿ ًمـ يروك إّٓ ُم٤م 

صمّؿ ٓ والل، ٓ أفمْمٝم٘مؿ زمٝمدي إفمْم٣مء ايمذيمٝمؾ، وٓ أهمّر همرار ايمٔمٌٝمد. » حت٥ّم. وم٘م٤مل ًمف احلًلم:
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، إيّن فمذت زمريّب ورزّم٘مؿ أن سمرمجقن، أفمقذ زمريّب ورزّم٘مؿ َمـ ىمّؾ َمت٘مػّم ي٣م فم٣ٌمد الل» ٟم٤مدى: 

 .شٓي٠مَمـ زمٝمقم احل٣ًمب
 

ـــ٤مً  ـــٞمٝمؿ ظم٤مـمٌ ـــ٤مم وم  م أٟمًـــف إذ ىم

 يدقمق أًم٧ًم أٟمـ٤م اسمــ سمٜمـ٧م ٟمٌـٞمٙمؿ

 هــؾ ضمئــ٧م ذم ديـــ اًمٜمٌــل سمٌدقمــ٦م

ـــّل وأودع ـــ٤م اًمٜمٌ ـــقّص سمٜم  أم م ي

ـــقا  ـــ٤مد ومراضمٕم ـــديٜمقا سم٤معمٕم  إن م شم

 فومٖمــدوا طمٞمــ٤مرى ٓ يــرون ًمققمٔمــ

 

 ومـــ٢مذا هـــؿ ٓ يٛمٚمٙمـــقن ظمٓم٤مسمـــ٤م 

 وُمالذيمـــؿ إن سف دهـــر ٟم٤مسمـــ٤م

 أم يمٜمــــ٧م ذم أطمٙم٤مُمــــف ُمرشم٤مسمــــ٤م

ـــ٤م ـــؽمة ويمت٤مسم ـــٞمٙمؿ قم ـــلم وم  اًمث٘مٚم

ــــ٤م ــــتُُؿ أقمراسم  أطمًــــ٤مسمٙمؿ إن يمٜم

ـــ٤م  إّٓ إؾمـــٜم٦ّم واًمًـــٝم٤مم ضمقاسم

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 ّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَ 

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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، وقمٜمده ٟمٗمر ُمـ ÷قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اًمّّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حُمّٛمدٍ 

ومقيمقا  َمٔم٣مَذ ايمُمٝمٔم٥م، ىمقٞمقا يمٛم٣م زيٛم٣ًم، وٓ سم٘مقٞمقا فمٙمٝمٛم٣م ؾمٝمٛم٣مً،»اًمِّمٞمٕم٦م، ومًٛمٕمتف وهق ي٘مقل: 

.شيمٙمٛم٣مس ضُمًٛم٣مً، واضمٖمٓمقا أيمًٛمت٘مؿ وىمّٖمقه٣م فمـ ايمٖمّمقل وومٌٝمح ايمٗمقل

وىمٌؾ اًمٌدء ذم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم وم٘مرات هذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م، يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أنَّ 

ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم اًمِمٞمٕم٦م، سمؾ هق جلٛمٞمع إُُّم٦م وإن يم٤من اعمخ٤مـم٥م سمف × يمالم اإلُم٤مم

 .ذم هداي٦م إُُّم٦م وإرؿم٤مده٤م، يمام هق واوٌح ’ اًمٜمٌّل اخل٤مّص9 ٕنَّ اإلُم٤مم ي٘مقم ُم٘م٤مم 

ذم هذا احلدي٨م اًمِمٞمٕم٦م، سمؾ مجٞمع إُُّم٦م، وي٠مُمرهؿ سم٠من × خي٤مـم٥م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 يٙمقٟمقا ًمف، وجلٛمٞمع إئّٛم٦م^ زيٜم٤ًم،  وأن ٓ يٙمقٟمقا ؿمٞمٜم٤ًم يمذًمؽ.

 ومقيمقا يمٙمٛم٣مس ضُمًٛم٣مً، واضمٖمٓمقا أيمًٛمت٘مؿ، وىمّٖمقه٣م فمـ ايمٖمّمقل،×: »صمؿَّ ىم٤مل اإلُم٤مم

 ش.وومٌٝمح ايمٗمقل

ُمـ أظمٓمر وأووح ُمّم٤مديؼ اًمٗمْمقل، وىمٌٞمح اًم٘مقل هق اًمٙمالم اًمٗم٤مطمش، واًم٤ًٌمب، 

واًم٘مذف اًمذي اسمتُٚمٞم٧م سمف هذه إُُّم٦م، وٟمحـ ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مًمی ـ ؾمٜمذيمر هذه اًم٘م٤ٌمئح 

 اًمثالصم٦م قمغم ٟمحق آظمتّم٤مر.

شمف مم٤ّم يتٚمّٗمظ سمف يم٠مًمٗم٤مظ اًمقىم٤مع، وآٓ ،(1)سمف: هق اًمتٕمٌػم قماّم ي٘مٌح اًمتٍميح ـ ايمٖمحش 0

اًمًٗمٝم٤مء، ويتح٤مؿم٤مه اًمٜمٌُالء، ويٕمؼّمون قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م واًمرُمز، يم٤مًمٚمٛمس واعمّس، يمٜم٤مي٦م قمـ 

 اجلامع.
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وهٙمذا ُيٙمٜمّل إدسم٤مء قمـ أًمٗم٤مظ وُمٗم٤مهٞمؿ يتٗم٤مدون اًمتٍميح هب٤م9 ًمٞم٤مىم٦م وأدسم٤ًم، يم٤مًمٙمٜم٤مي٦م  

٤مضم٦م، واًمرُمز إمم قمـ اًمزوضم٦م سم٤مًمٕم٤مئٚم٦م، وُأّم إوٓد، وقمـ اًمتٌّقل واًمتٖمّقط سم٘مْم٤مء احل

اًمؼمص واًم٘مرع سم٤مًمٕم٤مرض ُمثال9ً إذ اًمتٍميح سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ واعمٗم٤مهٞمؿ ُُمًتَٝمَجـ قمٜمد 

 اًمٕم٘مالء واًمٕم٤مروملم.

)ي٤م يمٚم٥م، ي٤م ظمٜمزير، ي٤م مح٤مر، ي٤م ظم٤مئـ(، وأُمث٤مًمف ُمـ ، ٟمحق (0)ِمتؿومٝمق اًمـ وأَّم٣م ايم٤ًّم:  2

 ُمّم٤مديؼ اإله٤مٟم٦م واًمتح٘مػم.

أو ي٤م زوج اًمزاٟمٞم٦م، أو ي٤م أخ اًمزاٟمٞم٦م. وهمػمه٤م ُمـ  ٟمحق ي٤م اسمـ اًمزاٟمٞم٦م،ـ وأَّم٣م ايمٗمذف:  3

إًمٗم٤مظ اعمامصمٚم٦م مم٤ّم اقمت٤مد قمٚمٞمف اًمٌٕمض ُمـ همػم اعمتدّيٜملم، سمؾ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ يامزح رومٞم٘مف هب٤م، 

 وٓ ي٘مقهل٤م إّٓ ُمدطم٤ًم ًمف.

وهذه اخلّم٤مل اًمثالث ُمـ أسمِمع ُم٤ًموئ اًمٚم٤ًمن، وهمقائٚمف اخلٓمػمة اًمتل اؾمتٜمٙمره٤م 

 ٜمٝم٤م أصم٤مر واًمٜمّمقص.اًمنمع واًمٕم٘مؾ، وطمّذرت ُم

ًم٘مد طمّذرت اًمنميٕم٦م اعم٘مّدؾم٦م قمـ اًمٙمالم اًمٗم٤مطمش واًم٤ًٌمب واًم٘مذف أؿمّد اًمتحذير،  

 وأي٤مت واًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم قمديدة.

٣مش إّن الل ضمّرم اجلٛم٥ّم فمعم ىمؾِّ همّح »ذم ذُّمف: ’ أُّم٤م اًمُٗمحش: وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهللّ

زمذيء، ومٙمٝمؾ احلٝم٣مء، ٓ ي٣ٌمرم َم٣م وم٣مل، وٓ َم٣م ومٝمؾ يمف، هم١مّٞمؽ إن همّتُمتف مل جتده إّٓ يمٕمٝم٥م أو ِذك 

أَم٣م سمٗمرأ ومقل ’: ؾمٝمْم٣من. همٗمٝمؾ: ي٣م رؽمقل الل، ودم ايمٛم٣مس ِذك ؾمٝمْم٣من؟ همٗم٣مل رؽمقل الل

 .ش﴾ۇ ۆ ۆ ۈ : ﴿الل فمزَّ وصمؾَّ 
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قمغم يمًٌٝم٤م سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمحّرُم٦م، وم٤معمراد سمٛمِم٤مريم٦م اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمٜم٤مس ذم إُمقال، دومٕمٝمؿ  

 وإٟمٗم٤مىمٝم٤م ذم جم٤مٓت اًمٖمقاي٦م وأصم٤مم.

وأُّم٤م ُمِم٤مريمتف ذم إوٓد: ومٌٛمِم٤مريمتف أسم٤مء ذم طم٤مل اًمقىم٤مع، إذا م يًّٛمقا اهللّ شمٕم٤ممم 

ضم٤مًم٤ًًم ومذيمر ِذك × قمٜمده، ومٕمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمثػم، ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل

إذا أردت »: ضُمٕمٚم٧ُم ومداك ومام اعمخرج ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل: اًمِمٞمٓم٤من، ومٕمٔمَّٛمف طمتك أومزقمٜمل، ىمٚم٧م

اجلامع همٗمؾ : زمًؿ الل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ، ايمذي ٓ إيمف إٓ هق، زمديع ايمًاموات وإرض، ايمّٙمٜمؿ 

إن ومّمٝم٦م َمٛمّل دم هذه ايمٙمٝمٙم٥م طمٙمٝمٖم٥م همكئ جتٔمؾ يمٙمُمٝمْم٣من همٝمف ِذىم٣مً، وٓ ٞمِمٝم٣ٌمً، وٓ ضمٓم٣ًّم، 

 .()شورصمزه، صمؾَّ شمٛم٣مؤك واصمٔمٙمف َم٠مَمٛم٣مً خمٙمِم٣مً َمِمٖمًك َمـ ايمُمٝمْم٣من

، أّٟمف ×ومم٤ّم ي١ميّمد ّنل اًمِم٤مرع قمـ اًمُٗمحش أيْم٤ًم، ُم٤م روي قمـ أيب قمٌد اهللّ اًمّم٤مدق 

 .شََمـ طم٣مَف ايمٛم٣مُس يم٣ًمَٞمف همٜمق دم ايمٛم٣مر»ىم٤مل: 

ؽَم٣ٌَمُب اظم٠مَمـ ’: وم٣مَل رؽمقُل اللّ »قمٜمف: × وأُّم٤م اًم٥ًّم: وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

قق، وومِت٣ميمَف ىُمٖمر، وأىمؾ حل ًُ  .شٚمف َمٔمِمٝم٥م، وضُمرَم٥ُم َم٣ميمف ىمحرَم٥م دَمفهُم

َم٣م َمـ إٞم٣ًمٍن يْمٔمـ دم فمكم َم٠مَمـ، إّٓ »قمٜمف: × وأُّم٤م اًم٘مذف: وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

 .شَم٣مت زممّم َمٝمت٥م

                                           
 

’×
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صديؼ ٓ يٙم٤مد يٗم٤مرىمف إذا × يم٤من ٕيب قمٌد اهلل»وقمـ قمٛمرو سمـ ٟمٕمامن اجلٕمٗمل ىم٤مل:  

ٕمف همالم ًمف ؾمٜمدي يٛمٌم ظمٚمٗمٝمام، إذا ذه٥م ُمٙم٤مٟم٤ًم، ومٌٞمٜمام هق يٛمٌم ُمٕمف ذم احلّذائلم، وُم

اًمتٗم٧م اًمرضمؾ يريد همالُمف صمالث ُمّرات ومٚمؿ يره، ومٚماّم ٟمٔمر ذم اًمراسمٕم٦م، ىم٤مل: ي٤م اسمـ اًمٗم٤مقمٚم٦م، 

ؽمٌح٣من الل!  يده ومّمؽَّ هب٤م ضمٌٝم٦َم ٟمٗمًِف، صمؿَّ ىم٤مل:× أيـ يمٜم٧م؟ ىم٤مل: ومرومع أسمق قمٌد اهلل

وم٘م٤مل: ضمٕمٚم٧م ومداك، إنَّ ُأُّمف  سمٗمذف ُأَّمف، ومد ىمٛم٦ُم أرى أنَّ يمؽ ورفم٣مً، هم١مذا يمٝمس يمؽ ورع.

ىم٤مل: ومام رأيتُف يٛمٌم ُمٕمف أَم٣م فمٙمٚم٦م أّن يم٘مّؾ ُأَّم٥م ٞم٘م٣مضم٣مً، سمٛمحَّ فمٛمّل.  ؾمٜمدي٦م ُمنميم٦م، وم٘م٤مل:

 .ش: إنَّ يم٘مؾ أَم٥م ٞم٘م٣مضم٣ًم حتتجزون زمف َمـ ايمزٞم٣موذم رواي٦م ُأظمرى طمتك ومّرق اعمقت سمٞمٜمٝمام.

ًمی أؾم٤ٌمب: ُمٜمٝم٤م، اًم٥ًٌم ذم اًمُٗمحش واًم٥ًّم واًم٘مذف إ ()وىمد قمزى سمٕمض اًمٕمٚمامء

اًمِٕمداء واحلًد، أو اًمٖمْم٥م وؾمقء اخلٚمؼ، ويمثػمًا ُم٤م شمٜمِم٠م ُمـ وم٤ًمد اًمؽمسمٞم٦م، وؾمقء إدب 

واًمّمح٦ٌم، ومٜمحـ ٟمرى ذم اًمٕم٤مم اخل٤مرضمل أّن اًمِمخص اًمذي يٕمٞمش ذم وؾمط ٓ ي٤ٌمزم سم٘مقل 

اًمُٗمحش وٓ اًم٥ًّم واًمٌذاء واًم٘مذف، ٟمراه يتٚمّٗمظ شمٚمؽ إًمٗم٤مظ سمًٝمقًم٦م، وشمّمٌح قمٜمده أطمغم 

 ـ اًمٕمًؾ، ؾمقاء ؾمٛمٕمٝم٤م ىمٞمٚم٧م ومٞمف، أو ىم٤مهل٤م هق ٔظمر.ُم

إّن ًم٘مقل اًمٗمحش واًم٥ًّم واًم٘مذف ُم٤ًموئ٤ًم وآصم٤مرًا ؾمٞمئ٦م يمثػمة، وأضارًا ظمٓمػمة،  

وآصم٤مُم٤ًم وم٤مدطم٦م.

: أّّن٤م دمّرد اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمّم٤مئص اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمٝمّذسم٦م، وأظمالىمٝم٤م اًمٙمريٛم٦م، همٚمـ َم٣ًموةٜم٣م

َٛمُف سم٤مًمًٗم٤م ًِ  ًم٦م واًمقطمِمٞم٦م.وشَم

: أّّن٤م داقمٞم٦م ًمٚمٕمداء واًمٌٖمْم٤مء، وإوم٤ًمد اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م، وإجي٤مهب٤م اعم٘م٧م وَمٛمٜم٣م

 واعمج٤موم٤مة سملم أومراد اعمجتٛمع.

                                           
 

&^ 
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أّّن٤م شمٕمّرض ذوهي٤م ًمًخط اهللّ شمٕم٤ممم وقم٘م٤مسمف إًمٞمؿ، يمام ذيمرشمف اًمٜمّمقص أٟمٗم٦م  وَمٛمٜم٣م: 

 اًمذيمر.

 .رص اًمٌذاءًمذًمؽ ضم٤مء اًمتحريض قمغم رقم٤مي٦م اًمٚم٤ًمن، وصقٟمف قمـ ىمقا

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
^ 
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ے ے ۓ *  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

﮲﮳  ﮷﮸ ﮴ ۓ  ﮶  ﮻﮼  ﮵  ﮺  .﴾﮹ 

ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمتل شمقًّمد اعمِم٤ميمؾ سملم إومراد، سمؾ اعمجتٛمٕم٤مت سمّمقرٍة قم٤مُّم٦ٍم، هل 

ُمِمٙمٚم٦م ؾمقء اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ قمْمٚم٦م اًمٚم٤ًمن، هذه اًمٕمْمٚم٦م اًمتل وهٌٝم٤م اهلل قمّز وضمّؾ ًمتٙمقن 

 ٟمٕمٛم٦م ًمٚمٌنم، ٓ أن شمٙمقن ٟم٘مٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ــ٤م اإلٟمًــ٤منُ   اطمٗمــظ ًمًــ٤مٟمؽ أهيُّ

 

ـــ٤منُ ٓ  ـــف صُمٕمٌ ـــدهمٜمَّؽ  إّٟم   يٚم

وهذا هق اًمقاىمع9 وم٢منَّ اًمٚم٤ًمن أؿمّد ُمـ اًمثٕم٤ٌمن، وم٢مّٟمف ؾَمٌٌُع و٤مري، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم  

. شايمٙم٣ًمن ؽمٌُع، إن طمقم فمٛمف فمٗمر×: »اعم١مُمٜملم

ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من صقن اًمٚم٤ًمن ُمٝمّٛم٦م يمّؾ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ، يديـ سمديـ اهلل شم٤ٌمرك 

اًمّٓمٞم٥م دون اخلٌٞم٨م ُمٜمف9 وم٢مّن اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم هل اًم٤ٌمىمٞم٦م،  وشمٕم٤ممم، وشمٕمقيده قمغم اًمٙمٚمؿ

 واخلٌٞمث٦م جمتث٦م ُمـ ومقق إرض ُم٤مهل٤م ُمـ ىمرار.

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

پ پ ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ *ی ی جئ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ *  ڀ

                                           
 
×

 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

011 

ڃ  ڃڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ* ڤ  

 .﴾ چ ڇ ڇ ڇ چچ چ

طمًـ احلدي٨م واعم٘م٤مل ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌالء واًمٙمرام، سمخالف اًمٙمالم ومٓمٞم٥م اًمٙمالم، و

 اخلٌٞم٨م.

ًم٘مد أيّمدت أي٤مت واًمرواي٤مت قمغم صقن اًمٚم٤ًمن قمـ يمّؾ ُم٤م ٓ يريض اهللَ شم٤ٌمرك 

وشمٕم٤ممم، وهٙمذا اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م.

 : أُّم٤م أي٤مت اًمداًّم٦م قمغم ذًمؽ ومٝمل يمثػمة، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم

ڑ ڑ  ژڎ ڈ ڈ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾ې ې ى ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿﴾ک ک ک ک

وُمـ أي٤مت أي٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اعمح٤مضة، وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مًمی، 

ُم٦م، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿  ...﴾.ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ وأيْم٤ًم أي٦م اعمت٘مدِّ

 ػمة ضمدًا ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: وأُّم٤م اًمرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم ذًمؽ يمث

ىم٤مل: اضمٖمظ يم٣ًمٞمؽ. ىم٤مل:  ي٤م رؾمقل اهللّ، أوصٜمل.»وم٘م٤مل: ’ ـ ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌلِّ 0

اضمٖمظ  ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهللّ، أوصٜمل. ىم٤مل:اضمٖمظ يم٣ًمٞمؽ.  ي٤م رؾمقل اهللّ، أوصٜمل. ىم٤مل:

 .شيم٣ًمٞمؽ، وحيؽ! وهؾ ي٘م٤ّم ايمٛم٣مَس فمعم َمٛم٣مطمرهؿ دم ايمٛم٣مر إّٓ ضمِم٣مةد أيمًٛمتٜمؿ
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ايمٗمقل احلًـ يثري اظم٣مل، ويٛمٚمل ×: »وىم٤مل اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكمُّ سمـ احلًلمـ 1 

 .شايمرزق، ويٛمًئ دم إصمؾ، وحي٤ٌّم إلم إهؾ، وُيدطِمؾ اجلٛم٥ّم

وم٤ُمٟمٔمر إًمی أمهٞم٦م صقن اًمٚم٤ًمن قمـ همػم اًمٙمالم احلًـ، وأمهٞم٦م اًمٙمالم احلًـ، اًمذي 

ًمرزق، وي١مظّمر إضمؾ، وحي٥ٌّم إًمی إهؾ، ومٞمف آصم٤مر قمديدة، ُمٜمٝم٤م: أّٟمف يثري اعم٤مل، ويٜمٛمل ا

 وأمّهٝم٤م: اًمدظمقل إًمی اجلٜم٦ّم، اًمذي هق ُأُمٜمٞم٦م يمّؾ ُم١مُمـ.

رضمؿ اللُّ فمٌدًا وم٣مل طمغمًا هَمَٕمٛمَِؿ، أو ’: وم٣مل رؽمقل اللّ» ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

ٙمِؿ ًَ  .شؽم٘م٦م فمـ ؽمقء هَم

ي٣م »ػ قمٚمٞمف، وىم٤مل: سمرضمٍؾ يتٙمّٚمؿ سمٗمْمقل اًمٙمالم، ومقىم× وُمرَّ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شهذا، إّٞمؽ متقم فمعم ضم٣مهمٓمٝمؽ ىمت٣مزم٣مً إلم رزّمؽ، همت٘مّٙمؿ زمام ئمٛمٝمؽ، ودع َم٣م ٓ ئمٛمٝمؽ

سمٕمد هذه اعم٘مّدُم٤مت ذم اعمقوقع، ومٚمٜمرضمع إًمی أيتلم اعم٤ٌمريمتلم، طمٞم٨م ىم٤مل اًم٤ٌمري قمّز 

﮲ * ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  وضمّؾ: ﴿ ے ے ۓ ۓ 

...﴾.﮳

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمت٘مقاه، وأن يٙمقن ىمقًمٜم٤م ىمقًٓ ؾمديدًا، ورشّم٥م قمغم ذًمؽ  وم٘مد أُمرٟم٤م اهلل
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أصمريـ، ومه٤م: )إصالح إقمامل، وهمٗمران اًمذٟمقب(، ومه٤م ُم٘مّدُمت٤من ًمٚمٗمقز سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اخل٤مًمد،  

 وهق اجلٜم٦ّم.

 َم٣م هق ايمٗمقل ايمًديد؟

إّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م أُمرت اعم١مُمٜملم سم٤مًمت٘مقى واًم٘مقل اًمًديد، أُّم٤م اًمت٘مقى وم٘مد شم٘مّدم 

 ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، وإمج٤مًمف أن ٓ يراك اهلل طمٞم٨م ّن٤مك، وٓ يٗم٘مدك ا
ٍ
ًمٙمالم قمٜمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سمٌمء

 .طمٞم٨م أُمرك، يمام قمؼّمت قمٜمف اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م

أّٟمف اًم٘مقل اًمٕمدل، وم٘مد روي × وأُّم٤م اًم٘مقل اًمًديد، وم٘مد ضم٤مء ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

وحيؽ ي٣م فم٣ٌّمد، نمّرك أن »أّٟمف ىم٤مل ًمٕم٤ٌّمد سمـ يمثػم اًمٌٍمي اًمّمقذم: × قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ فمػَّ زمْمٛمُؽ وهمرصُمؽ؟ إّن اللّ فمّز وصمّؾ يٗمقل دم ىمت٣مزمف:﴿

ٌَّؾ اللُّ َمٛمؽ ؾمٝمئ٣ًم ضمتك سمٗمقل ومقًٓ ے ے ۓ * ھ ھ  ﴾، افمٙمؿ إّٞمف ٓ يتٗم

 .شفمدًٓ 

وم٤مًم٘مقل اًمًديد ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة )ؾمّد( أي: اعمحٙمؿ اعمٜمٞمع، اًمذي ٓ يٕمؽميف اخلٚمؾ، 

ٚمحّؼ واًمقاىمع، يٕمٜمل: اًم٘مقل اًمذي ي٘مػ يم٤مًمًّد اعمٜمٞمع أُم٤مم أُمقاج اًمٗم٤ًمد واعمقاومؼ ًم

 .واًم٤ٌمـمؾ

ے ے  صمؿَّ سمٞمٜم٧ّم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ٟمتٞمج٦م اًمت٘مقى واًم٘مقل اًمًديد، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: ﴿

﮳  ﮲  ﴾، وم٢مّن اًمت٘مقى ـ ذم اًمقاىمع ـ هل اًمدقم٤مُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م إلصالح ۓ ۓ

ّن اإلٟم٤ًمن اعمتّ٘مل ٓ ي٘مقل إّٓ اًم٘مقل اإلٟم٤ًمن أقمامًمف وأىمقاًمف، وُمٜمٝم٤م إصالح اًمٚم٤ًمن9 وم٢م

                                           
&×

× 
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 اًمًديد، وٓ يتٚمّٗمظ إّٓ سمف. 

ٓ يًتٗمٝمؿ إيامن فمٌٍد ضمتّك يًتٗمٝمؿ ومٙمٌُف، وٓ »أّٟمف ىم٤مل: ’ وًمذا ورد قمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

 .شيًتٗمٝمُؿ ومٙمٌُف ضمتّك يًتٗمٝمَؿ يم٣ًمُٞمف

، وي٘مٓمع ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن أيمثر اعمِم٤ميمؾ ُمٜمِم٠موه٤م اًمٚم٤ًمن، اًمذي حيّمد إظمي واًمٞم٤مسمس

 اعم٤ًموم٤مت اًمتل ٓ شم٘مٓمٕمٝم٤م همػمه ُمـ اجلقارح.

وم٤مإلذن ُمثالً: ٓ شمًٛمع إّٓ وٛمـ طمدٍّ حمدود، وهٙمذا اًمٕملم ٓ شمٌٍم إّٓ سم٘مدٍر 

خمّمقص، وُمثٚمٝم٤م ؾم٤مئر اجلقارح، ُم٤م قمدا اًمٚم٤ًمن وم٢مّٟمف يتج٤موز اًمٌٞم٤من، وم٢مّٟمف ٓ حتّده احلدود، 

قمغم اًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٖمٞم٦ٌم ذم ّن٤مي٦م اًمٕم٤مم،  ومٝمق ىم٤مدر قمغم إي٘م٤مع اًمٗمتٜم٦م ذم أىمَم اًمٌالد، وىم٤مدر

ظمّمقص٤ًم ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا، اًمذي يًٛمك سمزُم٤من اًم٘مري٦م اًمقاطمدة، سمؾ اًمٌٞم٧م اًمقاطمد، وإمم هذا 

إّن يم٣ًمن ازمـ آدم يممف ىمّؾ يقم فمعم »اًمتل ي٘مقًمف ومٞمٝم٤م: × أؿم٤مرت يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم اًمًج٤مد

الل الل همٝمٛم٣م، صمقارضمف همٝمٗمقل: ىمٝمػ أصٌحتؿ؟ همٝمٗمقيمقن: زمخغم إن سمرىمتٛم٣م، ويٗمقيمقن: 

 .شويٛم٣مؾمدوٞمف، ويٗمقيمقن: إّٞمام ٞمث٣مب زمؽ، وٞمٔم٣موم٤م زمؽ

وم٤مٟمٔمر إًمی ظمقف يمّؾ إقمْم٤مء واجلقارح ُمـ اًمٚم٤ًمن! ويمٞمػ يتقؾّمٚمقن إًمٞمف،  

 ويٓمٚمٌقن ُمٜمف أن يؽميمٝمؿ وؿم٠مّنؿ.

وهٜم٤مك رواي٤مت يمثػمة ذم هذا اًم٤ٌمب، حتٙمل مجٞمٕم٤ًم قمـ إمّهٞم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م ًمٚم٤ًمن، ودوره ذم 

 ق وهتذي٥م اًمٜمٗمقس.إصالح إظمال

                                           
×’
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ثمر 
ذيمرٟم٤م إّن اًمٚم٤ًمن ُمـ اجلقارح اعمٝمّٛم٦م واخلٓمػمة ذم اإلٟم٤ًمن، وٓ سمّد ُمـ ُمٕمروم٦م ُمقاـمـ 

ظمٓمقرهت٤م، وُمقاـمـ أمهٞمتٝم٤م.

وهذا اًمٚم٤ًمن ًمق ؾمّخر ورّوض ذم ُمرو٤مة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ٕصمٛمر أي صمٛمرات، 

ًمٜمٗمقس، وسم٤مًمت٤مزم اإلرشم٘م٤مء هبؿ إًمی صمٛمرات ٓ ُمثٞمؾ هل٤م، ُمـ إصالح اعمجتٛمع، وهتذي٥م ا

يمٞمػ هدوا ُأُّم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مس قمـ × اجلٜم٦ّم، وذًمؽ هق اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ، وُمـ هٜم٤م ٟمرى أنَّ إئّٛم٦م

اضمت٤مز ×: »ـمريؼ اًم٘مقل اًمًديد، واًمٙمالم اًمٓمٞم٥م اًمرؿمٞمد، وم٘مد روي أنَّ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

ُترج ُمـ شمٚمؽ  قمغم داره ـ أي: سمنم ـ سمٌٖمداد، ومًٛمع اعمالهل وأصقات اًمٖمٜم٤مء واًم٘مّم٥م

ي٣م صم٣مري٥م،  اًمدار، ومخرضم٧م ضم٤مري٦م وسمٞمده٤م ىمامُم٦م اًمٌ٘مؾ، ومرُم٧م هب٤م ذم اًمدرب: وم٘م٤مل هل٤م:

صدوم٦ِم، يمق ىم٣من فمٌدًا طم٣مف َمـ  وم٘م٤مًم٧م: سمؾ طُمٌر. وم٘م٤مل:ص٣مضم٤م هذه ايمدار ضُمٌر أم فمٌٌد؟ 

ومٚماّم دظمٚم٧م، ىم٤مل ُمقٓه٤م وهق قمغم ُم٤مئدة اًمًٙمر: ُم٤م أسمٓم٠مك قمٚمٞمٜم٤م؟ وم٘م٤مًم٧م: طمّدصمٜمل َمقٓه! 

 .ش، ومت٤مب قمغم يده×ٙمذا ويمذا، ومخرج طم٤مومٞم٤ًم طمتك ًم٘مل ُمقٟٓم٤م اًمٙم٤مفمؿرضمٌؾ سم

وىمد ووّمؼ هذا اًمرضمؾ ًمٚمتقسم٦م، وأصٌح ُمـ اًمٕم٤ٌّمد واًمّزه٤مد إًمی آظمر قمٛمره، وشمقذم ذم 

وًمٚمّمقومٞم٦م اقمت٘م٤مٌد شم٤ممٌّ سمف، وىمٞمؾ ًمف: احل٤مذم9 ّٟٓمف يم٤من طم٤مومٞم٤ًم »...سمٖمداد، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًم٘مٛمل: 

طم٤مومٞم٤ًم، وٟم٤مل × أّٟمف هرول ظمٚمػ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر دائاًم، واًمٔم٤مهر إّن ؾم٥ٌم ذًمؽ

)شاًمًٕم٤مدة اًمٕمٔمٛمك
1
). 

ايم٘مٙمٚم٥م »وم٤ُمٟمٔمر إًمی شم٠مصمػم هذا اًم٘مقل اًمًديد، واًمٙمالم اًمٓمٞم٥م، وُمـ هٜم٤م روي أّن 

 ، وأي صدىم٦ٍم اًمتل يدظمؾ اإلٟم٤ًمن هب٤م اجلٜم٦ّم! شايمْمٝم٥ٌم صدوم٥م
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اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم واهلداي٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ممَـّ صمؿَّ إّٟمف يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن سم٠من ٓ يٜمٔمر  امم ىم٤مئؾ   

...أٓ »أّٟمف وقمظ ؿمٞمٕمتف وُمقاًمٞمف، ىم٤مئاًل هلؿ: × ظمرضم٧م، ومٗمل اعمروي قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

سمٟمطمذون ايمذه٤م َمـ احلجر، أٓ سمٗمتًٌقن ايمّمٝم٣مء َمـ ايمٛمقر إزهر، أٓ سمٟمطمذون ايمٙم٠ميم٠م َمـ 

ہ ھ  الل يٗمقل: ﴿ ايمٌحر. طمذوا ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ممَـّ وم٣مهل٣م، وإن مل ئمٚمؾ هب٣م، هم١منَّ 

 .ش﴾ے ۓ ۓ﮲  ےھ ھ ھ

﮻﮼  صمؿَّ ىم٤مًم٧م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ﴿ ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﴾.﮵ 

ـم٤مقم٦م أهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ، ’ إنَّ ـم٤مقم٦م اهلل ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل، وـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

، واًمتل ومّنه٤م ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

.ٌٞم٧م^، وأّّنؿ أوزم إُمرمجٚم٦م ُمـ اعمٗمّنيـ ذم أهؾ اًم

، وىمد ’واعمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم سمٞم٤من اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ اعمؽمشّم٥م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

 ذيمر سمٕمض اعمٗمّنيـ أّن اًم٥ًٌم ذم يمقن اًمٗمقز قمٔمٞماًم  ُمـ وضمٝملم: 

 : أّٟمف ُمـ قمذاب قمٔمٞمؿ، واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٕمذاب شمٕمٔمؿ سمٕمٔمؿ اًمٕمذاب.إول

9 وًمذا يم٤من قمٔمٞماًم، ()ػم، وهق اًمثقاب اًمدائؿ إسمديأّٟمف وصؾ إًمی صمقاٍب يمث ايمث٣مين:

9 وًمذا قمٜمدُم٤م ’وًمٙمـ ًمٞمس سمدون قمٛمؾ، سمؾ ٕنَّ ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ أـم٤مع اهلل وأـم٤مع اًمرؾمقل

، وي٤م ًمٞم٧م اًم٘مقم أـم٤مقمقا شي٤م ًمٞمتٜم٤م يمٜم٤ّم ُمٕمٙمؿ ومٜمٗمقز ومقزًا قمٔمٞمامً »ٟم٘مقل: × ٟمذيمر ؾمٞمّد اًمِمٝمداء
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أٞم٣م ؽمٙمؿ ظمَـ ؽم٣مظمٜمؿ، وضمرب ’ :»رؾمقل اهلل اهلل وأـم٤مقمقا اًمرؾمقل ذم ذريتف اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م  

، سمؾ ًمق ’9 طمتّك يٗمقزوا  سم٤مًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ، ًمٙمـ اًم٘مقم ُم٤م اٟمّمٗمقا رؾمقل اهللشظمَـ ضم٣مرهبؿ

أهي٣م ×: »أُمرهؿ أن ي٘متٚمقا أهؾ سمٞمتف^ عم٤م زادوا، يمام ىم٤مل إُم٤مُُمٜم٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ’ يم٤من

ـّ إيمٝم ف، أم أي ؽمٚمع يًٚمع هذه ايمثٙمٚم٥م ايمٛم٣مس، أّي ومٙم٤م ٓ يٛمِمدع يمٗمتٙمف، أم أّي هم٠ماد ٓ حي

ايمتل شمٙمٚم٦م دم اإلؽمكئم؟! أهي٣م ايمٛم٣مس، أصٌحٛم٣م َمْمروديـ، َممّمديـ، َمذوديـ، ؾم٣مؽمٔمكم، 

ىمٟمّٞم٣م أوٓد سمرك أو ىم٣مزمؾ، َمـ نمغم صمرٍم اصمؼمَمٛم٣مه، وٓ َم٘مروه ارسم٘مٌٛم٣مه، َم٣م ؽمٚمٔمٛم٣م هبذا دم 

ٝمٜمؿ دم ومت٣ميمٛم٣م، ىمام سمٗمّدم إيمٝمٜمؿ دم آزم٣مةٛم٣م إويمكم، إن هذا إّٓ اطمتكئق، والل، يمق أنَّ ايمٛمٌلِّ سمٗمّدم إيم

 .شايمقص٣مة زمٛم٣م ظم٣م زادوا فمعم َم٣م همٔمٙمقه، هم١مّٞم٣م لل وإّٞم٣م إيمٝمف راصمٔمقن

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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ىمل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل اًمّم٤مدق ََمـ أضم٤مَّ أن »، ي٘مقل: ×قمـ داود سمـ يمثػم اًمرَّ

َػ اللُّ فمّز وصمّؾ فمٛمف ؽم٘مرات اظمقت، همٙمٝم٘مـ يمٗمرازمتف وصقًٓ، وزمقايمديف زم٣مّرًا، هم١مذا ىم٣من  خيٖمِّ

.شيِمٌف دم ضمٝم٣مسمف همٗمٌر أزمداً ىمذيمؽ هّقن اللّ فمٙمٝمف ؽم٘مرات اظمقت، ومل 

ٟمتٜم٤مول ذم هذه اعمح٤مضة ُمقوققملم ُمٝمّٛملم، أٓ ومه٤م: صٚم٦م اًمرطمؿ وسمّر اًمقاًمديـ، 

وىمد ذيمر هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك هذيـ اعمقوققملم، وذيمر أيْم٤ًم ُم٤م يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝمام ُمـ أصمر، 

اإلص٤مسم٦م  وإصمر اعمؽمشّم٥م قمٚمٞمٝمام هق: ُتٗمٞمػ اهلل قمّز وضمّؾ ؾمٙمرات اعمقت وهتقيٜمٝم٤م، وقمدم

 سم٤مًمٗم٘مر أسمدًا.

وًمٜمرضمع إًمی أصؾ اعمقوققملم، وٟمتٜم٤مول يمؾَّ واطمٍد ُمٜمٝمام قمغم طمدة، وسمٌمء ُمـ 

 اًمتٗمّمٞمؾ.

إىمرسم٤مء هؿ إُهة اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، واًمدوطم٦م اًمتل شمٗمّرع ُمٜمٝم٤م، وهؿ أًمّمؼ  

دشمف وُمقاؾم٤مشمف.اًمٜم٤مس ٟم٤ًًٌم سمف، وأؿمّدهؿ قمٓمٗم٤ًم قمٚمٞمف، وأهقمٝمؿ إًمی ٟمج

وأومْمؾ إىمرسم٤مء وإرطم٤مم وأضمدرهؿ سم٤مإلقمج٤مب واًمثٜم٤مء هؿ: اعمتح٤مسّمقن، اعمتٕم٤مـمٗمقن، 

 اعمتذزرون قمغم حت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿ.

ويمّٚمام اؾمتِمٕمر إرطم٤مم وشم٤ٌمدًمقا أطم٤مؾمٞمس اًمتْم٤مُمـ واًمتٕم٤مـمػ، يم٤مٟمقا أقمّز ىمدرًا، 

 وإزُم٤مت.وأُمٜمع ضم٤مٟم٤ًٌم، وأؿمد ىمقًة قمغم جم٤مهب٦م إقمداء، واًمِمدائد 
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واعم٘مّمقد ُمـ إرطم٤مم هؿ اعمتَّحدون ذم اًمٜم٥ًم، وإن شم٤ٌمقمدت أواس اًم٘مرسمك سمٞمٜمٝمؿ،  

واعمراد ُمـ صٚمتٝمؿ اًمتقّدد إًمٞمٝمؿ، واًمٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ، وإؾمداء اًمٕمقن اعم٤مدي هلؿ، ودومع اعمٙم٤مره 

 .واًمنمور قمٜمٝمؿ، وُمقاؾم٤مهتؿ ذم إومراح وإطمزان

قمّدة رواي٤مت طمث٧ّم قمغم صٚم٦م إرطم٤مم واًم٘مراسم٦م، وإًمٞمؽ ـمروم٤ًم ُمٜمٝم٤م:هٜم٤مك  

ُاويص ايمُم٣مهَد َمـ ُأَّمتل وايمٕم٣مة٤َم ’: وم٣مل رؽمقل الل»ىم٤مل: × قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

َمٛمٜمؿ، وََمـ دم أصكئِب ايمرصم٣مِل وأرضم٣مِم ايمٛم٣ًمِء إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م: أن يِمؾ ايمرضمؿ، وإن ىم٣من 

 .شَمٛمف فمعم َمًغمة ؽمٛم٥م: هم١مّن ذيمؽ َمـ ايمديـ

ومٞمٜمٌٖمل »سم٘مقًمف: ش وإن ىم٣من َمٛمف فمعم َمًغمة ؽمٛم٥م×: »وقمّٚمؼ سمٕمض إيم٤مسمرقمغم ىمقًمف

 .شاإلرحت٤مل ًمزي٤مرهتؿ، أو إرؾم٤مل اًمٙمت٤مب واهلداي٤م إًمٞمٝمؿ

َم٣م ٞمٔمٙمؿ ؾمٝمئ٣ًم يزيد دم ايمٔمٚمر إّٓ صٙم٥م ايمرضمؿ، ضمتك أّن ايمرصمؾ ×: »وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل

د اللّ دم فمٚمره شمكئشمكم ؽمٛم٥م، همٝمجٔمٙمٜم٣م ي٘مقن أصمٙمف شمكئث ؽمٛمكم، همٝم٘مقن وصقًٓ يمٙمرضمؿ، همٝمزي

شمكئشم٣ًم وشمكئشمكم ؽمٛم٥م، همٝم٘مقن وم٣مؿمٔم٣ًم يمٙمرضمؿ همٝمٛمٗمِمف اللّ سمٔم٣ملم شمكئشمكم ؽمٛم٥م، وجئمؾ أصمٙمف إلم 

 .ششمكئث ؽمٛمكم

وهذا احلدي٨م واوح اًمدًٓم٦م قمغم أّن صٚم٦م اًمرطمؿ وطمده٤م ؾم٥ٌٌم ًمزي٤مدة اًمٕمٛمر، وًمٕمؾَّ 

ُمثؾ اًمّمدىم٦م وطمًـ اجلقار وهمػممه٤م، اعمراد أّّن٤م أيمٛمؾ أومراد ُم٤م يقضم٥م زي٤مدة اًمٕمٛمر، 

                                           
^
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 ويٛمٙمـ إدراج همػمه٤م ومٞمٝم٤م سمقضمٍف.  

صؾ رمَحؽ ويمق زمممزم٥ٍم َمـ َم٣مء، وأهمّمؾ َم٣م يقصؾ زمف »أيْم٤ًم: × وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

همٗم٣مل: ي٣م رؽمقل ’ إّن رصُمكًئ أسمك ايمٛمٌلَّ »أّٟمف ىم٤مل: × .وقمٜمفشايمرضمؿ ىمّػ إذى فمٛمٜم٣م...

إذًا يرهمّم٘مؿ اللّ ’: ، وومْمٝمٔم٥ًم رم وؾمتٝمٚم٥ًم همٟمرهمّمٜمؿ؟ وم٣ملاللّ، أهؾ زمٝمتل أزمقا إّٓ سمقشّم٣ًٌم فمقمَّ 

ـ ’: مجٝمٔم٣مً. وم٣مل: هم٘مٝمػ أصٛمع؟ وم٣مل سمِمؾ ََمـ ومْمٔمؽ، وسمٔمْمل ََمـ ضمرَمؽ، وسمٔمٖمق فمٚمَّ

 .شـمٙمٚمؽ، هم١مّٞمؽ إذا همٔمٙم٦م ذيمؽ ىم٣من يمؽ َمـ اللّ فمٙمٝمٜمؿ ـمٜمغمٌ 

ِم٤ميمؾ ويمّٚمام يم٤من إرطم٤مم وإىمرسم٤مء ُمتامؾمٙمقن أيمثر، يم٤مٟمقا أىمدر قمغم جم٤مهب٦م اعم

٤مد زقمزقمتٝمؿ. ًّ  واًمّمٕم٤مب، وٓ يًتٓمٞمع إقمداء واحُل

وُمـ هٜم٤م طُمٙمل أّن رضماًل ُيدقمك )أيمثؿ سمـ صٞمٗمل(، دقمك أسمٜم٤مءه قمٜمد ُمقشمف، وم٤مؾمتدقمك 

 ُمـ اًمًٝم٤مم، ومت٘مّدم إًمی يمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أن ايمنه٤م ومٚمؿ ي٘مدر أطمد قمغم يمنه٤م. إوامُم٦مً 

ه٤م، وم٘م٤مل: يمقٟمقا جمتٛمٕملم9 ًمٞمٕمجز صمؿَّ سمّدده٤م ومت٘مّدم إًمٞمٝمؿ أن يٙمنوه٤م وم٤مؾمتًٝمٚمقا يمن

 .ُمـ ٟم٤موايمؿ قمـ يمنيمؿ، يمٕمجزيمؿ قمـ يمنه٤م جمتٛمٕم٦ًم، وم٢مّٟمٙمؿ إن شمٗمرىمتؿ ؾمٝمؾ يمنيمؿ

ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ، هل ومٕمؾ ُم٤م يًخط اًمرطمؿ وي١مذيف، ىمقًٓ وومٕمالً، يمًٌّف واهمتٞم٤مسمف  

٤من.وهجره، وىمٓمع اًمّمالت اعم٤مدي٦م قمٜمف، وطمرُم٤مٟمف ُمـ ُمِم٤مقمر اًمٕمٓمػ واحلٜم

وشمٕمتؼم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ضمرُم٤ًم يمٌػمًا، وإصماًم ُم٤مطم٘م٤ًم، شمققّمد قمٚمٞمٝم٤م 
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ  

 .﴾ڎ

أرزمٔم٥م أهع رء فمٗمقزم٥م: رصمؾ أضمًٛم٦َم إيمٝمف هم٘م٣مهمٟمك ’: »وىم٤مل رؾمقل اهلل

٣مهدسمف فمعم أَمر همقهمٝم٦م زم٣مإلضم٣ًمن إؽم٣مءًة، ورصمؾ ٓ سمٌٕمك فمٙمٝمف، وهق يٌٕمل فمٙمٝمؽ، ورصمؾ فم

 .شيمف ونمدر زمؽ، ورصمؾ وصؾ ومرازمتف همٗمْمٔمقه

إّن إظمقيت »أّٟمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: × وُمـ هٜم٤م روي قمـ سمٕمض أصح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

وسمٜمل قمّٛمل ىمد وٞمّ٘مقا قمكّم اًمدار، وأجل٠موين ُمٜمٝم٤م إمم سمٞم٧م، وًمق شمٙمّٚمٛم٧م أظمذت ُم٤م ذم 

ىم٤مل: وم٤مٟمٍموم٧م، ووىمع اًمقسم٤م ذم ٣مً. اصػم هم١منَّ الل ؽمٝمجٔمؾ يمؽ همرصم أيدهيؿ، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم:

ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم ]وُم٤مئ٦م[، ومامشمقا واهلل يمّٚمٝمؿ، ومام سم٘مل ُمٜمٝمؿ أطمد، ىم٤مل: ومخرضم٧م ومٚماّم 

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ىمد ُم٤مشمقا واهلل يمّٚمٝمؿ، ومام سم٘مل ُمٜمٝمؿ َم٣م ضم٣مل أهؾ زمٝمتؽ؟  دظمٚم٧م قمٚمٞمف، ىم٤مل:

أحت٤م أّّنؿ زمٗمقا، هق زمام صٛمٔمقا زمؽ، وزمٔمٗمقومٜمؿ إّي٣مك، وومْمع رمحٜمؿ زمؼموا،  أطمد، وم٘م٤مل:

 .شىم٤مل: ىمٚم٧م: إي واهللوأّّنؿ وٝمّٗمقا فمٙمٝمؽ؟ 

، ×وذم ظمؼم ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقذم ذم دظمقل يٕم٘مقب اعمٖمززم قمغم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

ي٣م ئمٗمقب، ومدَم٦م أَمس، ووومع زمٝمٛمؽ وزمكم أطمٝمؽ ٌذ دم َمقوع ىمذا وىمذا، »ًمف: × وىمقًمف

ٞمٟمَمر هبذا أضمدًا، هم٣مسمِؼ الل ضمتك ؾمتؿ زمٔمّم٘مؿ زمٔمّم٣مً، ويمٝمس هذا َمـ ديٛمل وٓ ديـ آزم٣مةل، وٓ 

وضمده، هم١مّٞم٘مام ؽمتٔم٣موم٣ٌمن زمٚمقت، أَّم٣م أطمقك همٝمٚمقت دم ؽمٖمره ومٌؾ أن يِمؾ إلم أهٙمف، و 

ؽمتٛمدم أٞم٦م فمعم َم٣م ىم٣من: ذيمؽ أّٞم٘مام سمٗم٣مؿمٔمتام همٌؼم الل أفمامرىمام. وم٣مل ايمرصمؾ: صمٔمٙم٦م همداك، 
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ا وىمذا، همٟمٞم٣م َمتك أصمقم؟ وم٣مل: ىم٣من ضمي أصمٙمؽ، همقصٙم٦م فمّٚمتؽ زمام وصٙمتٜم٣م دم َمٛمزيمؽ ىمذ 

همٟمٞمًٟم الل زمف أصمٙمؽ فممميـ ؽمٛم٥م. وم٣مل: همٙمٗمٝم٦م ايمرصمؾ وم٣مزمؾ زمٚم٘م٥م، همٟمطمػمين أن أطم٣مه سمقدم دم 

 .شذيمؽ ايمقصمف، ودهمٛمف ومٌؾ أن يِمؾ إلم أهٙمف

ودًٓم٦م احلدي٨م واوح٦م أيْم٤ًم قمغم أّن اعمراد سم٤مًمٜم٤ًمء ذم إضمؾ زي٤مدة اًمٕمٛمر، ٓ ُم٤م 

شمف، وٓ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمْمٝمؿ أيْم٤ًم ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ُمـ سم٘م٤مء اًمذيمر اجلٛمٞمؾ سمٕمد ُمق

ُمـ اًمؼميم٦م ذم اًمٕمٛمر سمٛمٕمٜمك شمقومٞم٘مف ًمٚمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة، وُم٤م ذهٌقا إًمٞمف وإن يم٤من صحٞمح٤ًم يقضمٌف 

 .اًمّمٚم٦م، ًمٙمٜمف همػم ُمراد ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم إضمؾ

إذن، وم٘مٓمٕمٞم٦م اًمرطمؿ ُمـ اًمذٟمقب اًمتل شمٕمّجؾ اًمٕم٘مقسم٦م، وشمٕمّجؾ سم٤مًمٗمٜم٤مء، ومتحؼ اًمدي٤مر، 

٤م وأظمرة، هذا يمٚمف ذم اعمقوقع إول، وىمد شمٙمّٚمٛمٜم٤م ومٞمف قمغم ٟمحق واخلنان ذم اًمدٟمٞم

 آظمتّم٤مر، وهٜم٤مك ؿمقاهد يمثػمة ذم اعمقوقع، وًمٙمـ شمريمٜم٤مه٤م ًمٓمقهل٤م.

ُمـ احل٘مقق اإلهلٞم٦م اعمٝمّٛم٦م قمغم اإلٟم٤ًمن طمؼ اًمقاًمديـ9 وم٘مد ىمرّنام اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ سمٕمد  

ّل قمغم رء وم٢مّٟمام يدل قمغم قِمَٔمِؿ هذا احلؼ وضمالًمتف.اًمتقطمٞمد ذم أيمثر ُمـ آي٦م، وهذا إن د

 ....﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ وىم٤مل قمّز وضمّؾ: ﴿

 .﴾ۋ ۅ
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وم٘مد سمٞمّٜم٧م ه٤مشم٤من أيت٤من ُمٜمزًم٦م سمرَّ اًمقاًمديـ، وقمدم قم٘مقىمٝمام سمٕمد اًمتقطمٞمد، وقمدم  

شمكئث »أّٟمف ىم٤مل: × ثػمة ضمدًا، ومٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمراًمنمك سم٤مهلل، وأُّم٤م اًمرواي٤مت ذم اعم٘م٤مم ومٝمل يم

إَم٣مٞم٥م إلم ايمػمِّ وايمٖم٣مصمر، وايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد  مل جئمؾ الل فمّز وصمّؾ ٕضمد همٝمٜمـ رطمِم٥م: أداء

ـِ  ـِ ىم٣مٞم٣م أو هم٣مصمري  .شيمٙمػمِّ وايمٖم٣مصمر، وزمرِّ ايمقايمديـ زمّري

ل الل، همٗم٣مل: ي٣م رؽمق’ إّن رصمكًئ أسمك ايمٛمٌلَّ »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

أوصٛمل همٗم٣مل: ٓ سمممك زم٣ملل ؾمٝمئ٣مً، وإن ضُمروم٦م زم٣ميمٛم٣مر وفُمذزم٦م إّٓ وومٙمٌؽ َمْمٚمئـ زم٣مإليامن، 

مه٣م، ضمٝمكِم ىم٣مٞم٣م أو َمٝمتكم، وإن أَمراك أن خترج َمـ أهٙمؽ وَم٣ميمؽ  ووايمديؽ همٟمؿمٔمٜمام وزمرَّ

 .شهم٣مهمٔمؾ: هم١مّن ذيمؽ َمـ اإليامن

يمٗمد »قمٞمؾ اسمٜمل يب، وم٘م٤مل: سمؼّم إؾمام× وقمـ قماّمر سمـ طمٞم٤ّمن ىم٤مل: ظمؼّمت أسم٤م قمٌد اهلل 

أسمتف ُأطم٦ٌم يمف َمـ ايمرو٣مفم٥م، همٙماّم ٞمٓمر ’ ىمٛم٦م أضمٌّف، وومد ازددُت يمف ضُم٣ًٌّم، إنَّ رؽمقل الل

إيمٝمٜم٣م ُهَّ هب٣م، وزمًط َمٙمحٖمتف هل٣م، همٟمصمٙمًٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م، شمّؿ أومٌؾ حُيّدشمٜم٣م ويّمحؽ دم وصمٜمٜم٣م، شمّؿ 

رؽمقل الل، صٛمٔم٦م  وم٣مَم٦م وذه٦ٌم، وصم٣مء أطمقه٣م، همٙمؿ يِمٛمع زمف َم٣م صٛمع هب٣م، همٗمٝمؾ يمف: ي٣م

 .شزمٟمطُمتف َم٣م مل سمِمٛمع زمف، وهق رصمؾ؟! همٗم٣مل: ّّٕن٣م ىم٣مٞم٦م أزمّر زمقايمدهي٣م َمٛمف

                                           

× 
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قمرومٜم٤م أمهٞم٦م اًمؼّم سم٤مًمقاًمديـ ُمـ ظمالل أي٤مت واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م، وُمع هذا وم٘مد أومم  

ٕوومر ُمـ اًمؼّم واًمرقم٤مي٦م9 اًمِم٤مرع اعم٘مّدس إُّم سم٠ممّهٞم٦م زائدة قمغم إب، وأقمٓم٤مه٤م احلظَّ ا

ًمٙمقّن٤م ىمد ىمّدُم٧م احلظَّ إوومر ُمـ اجلٝمد واًمٕمٜم٤مي٦م، وم٘مد حتّٛمٚم٧م إُّم ُمت٤مقم٥م احلٛمؾ وُمِم٤مىّمف 

اًمتل يٕمؼّم قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمقهـ شم٤مرًة وسم٤مًمُٙمره ُأظمرى.

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾پ پ پ پ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻ و ىم٤مل قمّز وضمّؾ: ﴿

 واي٤مت ومٝمل قمديدة:وأُّم٤م اًمر

همٗم٣مل: ي٣م ’ صم٣مء رصمؾ إلم ايمٛمٌلِّ »أّٟمف ىم٤مل: × ُمٜمٝم٤م: ُم٤م روي قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق 

رؽمقل الل، ََمـ أزمّر؟ وم٣مل: َأَّمؽ. وم٣مل: شمّؿ ََمـ؟ وم٣مل: ُأَّمؽ. وم٣مل: شمّؿ ََمـ؟ وم٣مل: أَمؽ. وم٣مل: شمّؿ 

 .شََمـ؟ وم٣مل: أزم٣مك

ًمٞمٚم٦م ممًٞم٤ًم وم٠مشمٞم٧م ُمٜمززم × ظمرضم٧م ُمـ قمٜمد أيب قمٌد اهلل»وقمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝمزم ىم٤مل: 

سم٤معمديٜم٦م، ويم٤مٟم٧م ُأُّمل ُمٕمل، ومقىمع سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝم٤م يمالم، وم٠مهمٚمٔم٧ُم هل٤م، ومٚماّم إن يم٤من ُمـ اًمٖمد 

ي٣م أزم٣م َمٜمزم، َم٣م يمؽ  ، ومٚماّم دظمٚم٧م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل زم ُمٌتدئ٤ًم:×صّٚمٞم٧ُم اًمٖمداَة، وأشمٞم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل

٣م َمٛمزل ومد ؽم٘مٛمتف، وأنَّ ضمجره٣م ويمٙمقايمدة، أنمٙمٓم٦م دم ىمكئَمٜم٣م ايم٣ٌمرضم٥م! أَم٣م فمٙمٚم٦م أنَّ زمْمٛمٜم

 .ش. وم٣مل: همكئ سمٕمٙمظ هل٣مىم٤مل: ىمٚم٧م سمغمَمٜمدًا ومد نمٚمزسمف، وشمدهي٣م وفم٣مًء ومد ذزمتف؟! 
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سمّر اًمقاًمديـ وإن يم٤من ًمف ؿم٠مٟمف اخل٤مّص، ووىمٕمف اجلٛمٞمؾ ذم ٟمٗمس اًمقاًمديـ، إّٓ أّٟمف شمزداد  

ويمؼممه٤م9 طمٞم٨م شمزداد احل٤مضم٦م ومٞمٝمام إًمی اًمرقم٤مي٦م، ُمثؾ أمهٞمتُف وطمًٜمُف ومج٤مًُمف قمٜمد قمجزمه٤م 

طم٤مٓت اعمرض واًمِمٞمخقظم٦م.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ *  ھ ھ ے ے ۓ

 .﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

إّن أسَمقّي سمٚمٖم٤م ُمـ اًمٙمؼم أيّن أوًمٞمٝمام »وم٘م٤مل: ’ روي أنّ ّ َ رضماًل ضم٤مء إمم اًمرؾمقل إيمرم

ٓ، هم١مّّنام ىم٣مٞم٣م يٖمٔمكئن يمؽ ومه٣م حي٣ٌمن زمٗم٣مءك،  ومٝمؾ ىمْمٞمتٝمام؟ ىم٤مل: ُم٤م وًمٞم٤م ُمٜمل ذم اًمّمٖمر،

 .شوأٞم٦م سمٖمٔمؾ وأٞم٦م سمريد َمقهتام

إّن أيب ىمد يَمؼُمَ ضمدًا ووٕمػ، ×: وقمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهللّ

إن اؽمتْمٔم٦م أن سمقم ذيمؽ َمٛمف، هم٣مهمٔمؾ، ويمّٗمٚمف زمٝمدك، »ومٜمحـ ٟمحٛمٚمف إذا أراد احل٤مضم٦م. وم٘م٤مل: 

 .شف صمٛم٥ّم يمؽ نمداً هم١مٞمّ 

ىمد ٓ ُيقومَّؼ اإلٟم٤ًمن ًمؼّم واًمديف ذم طم٤مل طمٞم٤مهتام، وقمٜمدُم٤م يتقومٞم٤من يٌ٘مك ُمت٠مذي٤ًم ـمقال  

طمٞم٤مشمف، وٓئاًم ًمٜمٗمًف، وُمٚم٘مٞم٤ًم ذًمؽ قمغم ؾمقء طمّٔمف، أو همػم ذًمؽ، وىمد ٓ يٙمقن ذًمؽ ٟم٤مؿمئ٤ًم 
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ٞمف أسمٕمدشمف قمٜمٝمام، أو ُم٤مشم٤م طم٤مل قمـ شم٘مّمػمه، سمؾ يٛمٙمـ أن شمٙمقن هٜم٤مك فمروف ؾم٤مظمٓم٦م قمٚم 

صٖمره ُمثالً، أو همػم ذًمؽ.

ويمٞمػ يم٤مٟم٧م اًمٔمروف واعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وم٘مد ومتح اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مسم٤ًم واؾمٕم٤ًم، شمًٝمٞماًل 

 ًمٕم٤ٌمده ٕن يؼّموا آسم٤مئٝمؿ وُأُّمٝم٤مهتؿ طمتّك وًمق يم٤مٟمقا أُمقاشم٤ًم.

مه٤م سمٕمد ووم٤مهتام9 ًمِمّدة إطمتٞم٤مضمٝمام ًمذًمؽ، ٟٓم ٘مٓم٤مع قمٛمٚمٝمام وأيّمدت اًمرواي٤مت قمغم سمرِّ

 .شوإنَّ ايمٝمقم فمٚمؾ وٓ ضم٣ًمب، ونمدًا ضم٣ًمب وٓ فمٚمؾ»سم٤معمقت، يمام ورد ذم اخلؼم: 

يمٝمس يتٌع ايمرصمؾ زمٔمد َمقسمف َمـ إصمر إّٓ »أّٟمف ىم٤مل: × وم٘مد روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق

شمكئث طمِم٣مل: صدوم٥م أصمراه٣م دم ضمٝم٣مسمف، همٜمل جتري زمٔمد َمقسمف، وؽمٛم٥م هدى ؽمٛمَّٜم٣م، همٜمل 

 . شأو ويمد ص٣ميمح يدفمق يمفئمٚمؾ هب٣م زمٔمد َمقسمف، 

وُمـ ُمّم٤مديؼ اًمدقمقة هلام، أن يٕمٛمؾ سمٕمض إقمامل اخلػمة، وهيدهي٤م هلام، وأن ي٘ميض ـ 

سمح٥ًم آؾمتٓم٤مقم٦م ـ قمٜمٝمام َديٜمٝمام، أو ُم٤م وم٤مهتام ُمـ صالٍة أو صٞم٤مم أو همػم ذًمؽ، ىم٤مل اإلُم٤مم 

يٗم٢م فمٛمٜمام ايمَديـ، وٓ  إنَّ ايمٔمٌد يمٝم٘مقن زم٣مّرًا زمقايمديف دم ضمٝم٣مهتام، شمّؿ يٚمقسم٣من همكئ×: »اًم٤ٌمىمر

دم ضمٝم٣مهتام نمغم زم٣مٍر هلام، هم١مذا َم٣مسم٣م وم٢م فمٛمٜمام ايمَديـ،  يًتٕمٖمر هلام، همٝم٘متٌف الل فم٣موّم٣مً، وأّٞمف يمٝم٘مقن
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 .شواؽمتٕمٖمر هلام، همٝم٘متٌف الل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم زم٣مّراً  

 .شؽمٝمّد إزمرار يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، رصمؾ زمّر وايمديف زمٔمد َمقهتام×: »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

إّن ًمٕم٘مقق اًمقاًمديـ آصم٤مرًا وظمٞمٛم٦م، وُم٤ًموئ ظمٓمػمة شمٜمتٔمر اًمٕم٤مّق سمقاًمديف، وٟمحـ ٟمذيمر  

سمٕمْمٝم٤م قمغم ٟمحق آظمتّم٤مر.

ـ إّن اًمٕم٤مّق يٕمّ٘مف اسمٜمف ضمزاًء قمغم قم٘مقىمف ٕسمٞمف وُأُّمف، وُمـ هٜم٤م روي قمـ اًمرؾمقل  0

 . شزمروا آزم٣مَة٘مؿ يػّمىمؿ أزمٛم٣مُة٘مؿ»أّٟمف ىم٤مل: ’ إيمرم

وىمد ذيمر اًمت٤مريخ ىمّمّم٤ًم ُمتٜمّققم٦م عمَـ قمؼَّ أسمقيف وُمٙم٤موم٠مة أسمٜم٤مئف ًمف، وُمـ ذًمؽ ُم٤م طمٙم٤مه 

طمّدصمٜمل رضمٌؾ ُمـ إقمراب، ىم٤مل: ظمرضم٧م ُمـ احلل أـمٚم٥م أقمؼَّ اًمٜم٤مس »إصٛمٕمل ىم٤مل: 

وأسمرَّ اًمٜم٤مس. ومٙمٜم٧م أـمقف سم٤مٕطمٞم٤مء، طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم ؿمٞمٍخ ذم قُمٜم٘مف طمٌؾ، يًت٘مل سمدًمق ٓ 

، ييسمف اهل٤مضمر واحلر اًمِمديد، وظمٚمٗمف ؿم٤مب ذم يده رؿم٤مء ُِمـ ىمدٍّ ُمٚمقيشمٓمٞم٘مف اإلسمؾ ذم 

سمف، ىمد ؿمؼَّ فمٝمره سمذًمؽ احلٌؾ. وم٘مٚم٧م ًمف: أُم٤م شمت٘مل اهلل ذم هذا اًمِمٞمخ اًمْمٕمٞمػ، أُم٤م يٙمٗمٞمف ُم٤م 

هق ومٞمف ُمـ هذا احلٌؾ طمتك شميسمف؟ ىم٤مل: إّٟمف ُمع هذا أيب. ىمٚم٧م: ومال ضمزاك اهلل ظمػمًا. ىم٤مل: 

ٜمع هق سم٠مسمٞمف، ويمذا يم٤من يّمٜمع أسمقه سمجّده. وم٘مٚم٧ُم: هذا أقمؼُّ اًمٜم٤مس. اؾمُٙم٧م، ومٝمٙمذا يم٤من يّم

صمؿ ضمٚم٧ُم أيْم٤ًم طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم ؿم٤مب ذم قمٜم٘مف زسمٞمؾ، ومٞمف ؿمٞمخ يم٠مٟمف ومرخ، ومٞمْمٕمف سملم يديف 

ذم يمؾ ؾم٤مقم٦م، ومٞمزىّمف يمام يزّق اًمٗمرخ. وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مل: أيب، وىمد ظمرف، وم٠مٟم٤م أيمٗمٚمف. 

                                           

 
 

 
 



 عمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة: طم٘مقق اًمقاًمديـ وإرطم٤مما
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هؿىمٚم٧م: ومٝمذا أسمّر اًمٕمرب. ومرضمٕم٧م و  ٝمؿ وأسمرَّ  .شىمد رأي٧ُم أقم٘مَّ

ـ إّن اًمٕم٤مّق يِم٤مهد أهقآً ُمريٕم٦م قمٜمد اًمقوم٤مة، ويٕم٤مين ؿمدائد اًمٜمزع وؾمٙمرات اعمقت، 1 

ضمي ؾم٣مزم٣ًم فمٛمد وهم٣مسمف، همٗم٣مل يمف: ومؾ: ٓ ’ إنَّ رؽمقل الل×: »ومٕمـ أيب قمٌد اهلّل اًمّم٤مدق

ؾ هلذا ُأّم؟ وم٣ميم٦م: ٞمٔمؿ، أٞم٣م إيمف إٓ الل. وم٣مل: هم٣مفمتٗمؾ يم٣ًمٞمف َمرارًا، همٗم٣مل َٓمرأٍة فمٛمد رأؽمف: ه

ُأَّمف. وم٣مل: أهم٣ًمطمْم٥ٌم أٞم٦ِم فمٙمٝمف؟ وم٣ميم٦م: ٞمٔمؿ، َم٣م ىمّٙمٚمتُف َمٛمذ ؽم٦ّم ضمج٨م. وم٣مل هل٣م: أريض 

ومؾ: ٓ إيمف إٓ ’: فمٛمف. وم٣ميم٦م: ريض الل فمٛمف ي٣م رؽمقل الل زمرو٣مك فمٛمف. همٗم٣مل يمف رؽمقل الل

ومٌٝمح اظمٛمٓمر، وؽمخ  َم٣م سمرى؟ همٗم٣مل: أرى رصمكًئ أؽمقَد،’: الل. وم٣مل: همٗم٣مهل٣م. همٗم٣مل ايمٛمٌلُّ 

ومؾ: ي٣م ََمـ يٗمٌؾ ’ ايمثٝم٣مب، َمٛمتـ ايمريح، ومد ويمٝمٛمل ايم٣ًمفم٥م همٟمطمذ زم٘مٓمٚمل. همٗم٣مل ايمٛمٌلُّ 

 .ايمٝمًغم، وئمٖمق فمـ ايم٘مثغم، اومٌؾ َمٛمّل ايمٝمًغم، وافمػ فمٛمّل ايم٘مثغم، إّٞمؽ أٞم٦م ايمٕمٖمقر ايمرضمٝمؿ 

: اٞمٓمر َم٣م سمرى؟ وم٣مل: أرى رصمكًئ أزمٝمَض ايمٙمقن، ضمً ـ ايمقصمف، همٗم٣مهل٣م ايمُم٣مب، همٗم٣مل يمف ايمٛمٌلُّ

ؿمٝم٤م ايمريح، ضمًـ ايمثٝم٣مب، ومد ويمٝمٛمل، وأرى إؽمقَد وومد ولّم فمٛمل. وم٣مل: أفمد، همٟمفم٣مد. وم٣مل: 

 .شفمعم سمٙمؽ احل٣مل َم٣م سمرى؟ وم٣مل: يم٦ًم أرى إؽمقَد، وأرى إزمٝمَض ومد ويمٝمٛمل، شمؿَّ ؿمٖم٣م

 وُمـ آصم٤مر اًمٕم٘مقق، أّّن٤م ُمـ اًمذٟمقب اًمٙم٤ٌمئر، سمؾ ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر اًمتل شمققّمد اهللُّ ـ  3

يٌلّم × وذم ظمؼم ـمقيؾ قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق.قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مر، يمام ّسطم٧م سمذًمؽ إظم٤ٌمر

أىمػم ايم٘م٣ٌمةر ؽمٌٔم٥م ـ همٝمٛم٣م ٞمزيم٦م، وزمٛم٣م اؽمتُحّٙم٦م »ومٞمف أسمرز ُمّم٤مديؼ اًمذٟمقب اًمٙم٤ٌمئر ي٘مقل ومٞمف: 

ل، همٟمَّم٣م ايمممك زم٣ملل سمٔم٣ملم همٗمد وم٣مل الل فمّز وصمّؾ همٝمٛم٣م َم٣م وم٣م...ـ: أوهل٣م ايمممك زم٣ملل فمّز وصمؾَّ 

زمقا الل ورؽمقيمف، ورّدوا فمٙمٝمٜمام. وأَّم٣م ومتؾ ’وأٞمزل همٝمٛم٣م َم٣م أٞمزل، وزمكّم ذيمؽ رؽمقل الل ، هم٘مذَّ

                                           
^ 
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ـمٙماًم دم أهؾ زمٝمتف، وأَّم٣م فمٗمقق ايمقايمديـ، همٗمد فمّٗمقا × ايمٛمٖمس ايمتل ضمّرم الل همٗمد وُمتؾ احلًكم 

 .شدم ذريتٜمام...× وأَمغم اظم٠مَمٛمكم’ رؽمقل الل

 
 

 ًّمـذي ضمـَرىُأقَمّزيَؽ ي٤م ظمػَم اًمـقرى ذم ا

 

 قمغم اسمٜمِـَؽ َيـقَم اًمٓمَّـػِّ واًمـُرْزُء أقمَٔمـؿُ  

ــــ٦مٌ   ــــ٤مئ٥ُم مّج ــــّزى واعمّم ــــامذا شُمٕم  سم

 

 ٕدٟمــــك رزاي٤مهــــ٤م اًمِّمــــداد هُتــــّدمُ  

 

 
ـــقاهرٍ  ـــٍر ذم طُمجـــقِر ـَم ـــ٤مُل ـُمٝم  وم٠مـمٗم

 

ـــؿُ   ـــَؽ ُيٕمٚم ـــ٥ٌم ُهٜم٤مًم ـــ٤م ذٟم ـــٞمَس هل  وًم

 ؾِمــقى أّّنــ٤م ُمـــ ىمٌــِؾ طَمــؾِّ متــ٤مئؿٍ  

 

ــٞمُػ واخلّٓمــل ؾِمــقاٌر وُمٕمَّمــ  ًّ  ؿُ هلــ٤م اًم

ــام  ــغم اًمّٔم ــٞمِؿ قم ــِذسمح اًمٕمٔم ــذسمُح ًمٚم  أم اًم

 

ــّدمُ   ــرى اًم ــد ضَم  ًمتٖمًــٞمٚمف ُمـــ ٟمحــرِه ىم

 أم اهلتــُؽ ًمٚمخــدِر اًّمــذي ٓطمؽماُمــفِ  

 

ــــدمُ   ــــذلِّ ُت ــــ٤مِر سم٤مًم ٌّ ــــ٦ُم اجل  ُمالئٙم

ــ٤م  ــ٦َم ىمٚمٌِٝم ٌّ ــِػ طم ــٝم٤مُم اًمّٓم ــ٤مسم٧ْم ؾم  أص

 

ـــؿُ   ًّ َـّ صمـــقٌب ُم٘م  وم٠مطمِمـــ٤مُؤه٤م ُِمـــٜمٝم

 
 

*** 

 وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، وٓ طمقل إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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فمٙمٝمَؽ ×: »...قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده^، ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

ؿ فمّدٌة فمٛمد ايمرطم٣مء، وصُمٛم٥ٌّم فمٛمد ايمٌكئءزم١مطمقاِن ايمِمدِق، همٟمىم .شثر َمـ اىمت٣ًمهبؿ: هم١مّنَّ

٦ٌّم  ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمٗمٝمقم اًمّمداىم٦م، واعم٘مّمقد ُمـ اًمّمداىم٦م قمالىم٦م اعمح

واعمقّدة سملم سمٜمل اًمٌنم9 ّٕن ـمٌع اإلٟم٤ًمن وومٓمرشمف ُمٞم٤ّمًم٦م إًمی آضمتامع، ٓ اًمٕمزًم٦م واإلٟمٗمراد 

 ر اًمٌٕمُض ُمـ اًمٜم٤مس، وإن يم٤من اإلٟم٤ًمن حي٥ّم ذاشمف أّوًٓ وسم٤مًمذات.قمـ سمٜمل ضمٜمًف، يمام يتّمقّ 

ًمٙمّؾ فم٤مهرة ُمـ فمقاهر اًمٕم٤مم، سمام ومٞمٝم٤م احلٞمقان، »...ىم٤مل اًمٕمالُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل&: 

وًمإلٟم٤ًمن ظم٤مّص٦م، طم٥ّم اًمذات، ومٞمح٥ّم ذاشمف، ويرى أسمٜم٤مء ٟمققمف قمٞمٜمف وٟمٔمػمه، وقمـ هذا 

٤مرب ُمٕمٝمؿ واإلدم٤مه ٟمحقهؿ، ويٛمٜمح اًمٓمريؼ حيّس سم٤مُٕٟمس هبؿ داظمٚمٞم٤ًم، ومٞمٓمٚم٥م اًمت٘م

م ُم٤ميكم:...اإلٟم٤ًمن ُمديّن سم٤مًمٓمٌع  .شاإلضمتامع طمريمتف وومٕم٤مًمٞمتف...ٟمًتٜمت٩م ُمـ اًمٌٞم٤من اعمت٘مدِّ

 وُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من اإلٟم٤ًمن ؿمديَد اعمح٦ٌِّم ُّٓت٤مذ أصدىم٤مء وظمالّن ي١مازروٟمف.

اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم احّت٤مذ إصدىم٤مء، وىمد أؿم٤مرت مجٚم٦م ُمـ ًم٘مد طمث٧ّم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

َم٣م اؽمتٖم٣مد اَمرٌؤ »أّٟمف ىم٤مل: ’ اًمٜمّمقص هلذا اعمٕمٜمك، ٟمذيمر سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م، ومٕمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

.شَمًٙمٌؿ هم٣مةدًة زمٔمد هم٣مةدة اإلؽمكئم َمثؾ أخ يًتٖمٝمده دم الل
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، اؽمتٖم٣مد  ََمـ اؽمتٖم٣مد أطم٣ًم دم الل فمزَّ »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم أيب احلًـ اًمرو٤م  وصمؾَّ

 .شزمٝمت٣مً دم اجلٛم٥ّم

 .شََمـ اؽمتٖم٣مد أطم٣مً دم الل، زّوصمف الل ضُمقراً »أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

إنَّ ًمٚمّمديؼ إصمر اًم٤ٌمًمغ قمغم صدي٘مف، وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ ؾم٤مسم٘م٤ًم وٓطم٘م٤ًم، ؿمٕمرًا وٟمثرًا: 

ــحٌتف ــك سمّم ــ٦ًم حتٔم ــ٤ًم صم٘م ــ٤مذ أظم  قم

 متـــرُّ سمـــف ومـــ٤مًمريح أظمـــذٌة ممـــ٤م

 

 وم٤مًمٓمٌُع ُمٙمت٥ًٌم ُمـ يمـؾِّ ُمّمـحقِب  

 ٟمتٜم٤ًم ُمـ اًمٜمتـ أو ـمٞمٌـ٤ًم ُمــ اًمٓمٞمـ٥ِم 

 
وم٤مإلٟم٤ًمن هيع اًمت٠مصّمر سم٤مًمّمديؼ وإؾمت٤مذ واًمرومٞمؼ، ويمّؾ َُمـ يتج٤موب ُمٕمف ويراوم٘مف، 

وًمٕمؾ أؿمّدهؿ شم٠مصمػمًا ومٞمف اًمّمديؼ9 ٕنَّ اًمّمداىم٤مت هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن قمـ ؾم٤مسم٘م٦ٍم وىمٜم٤مقم٦ٍم سم٤مًمٗمرد 

٘م٤ًم، سمخالف إؾُمت٤مذ، وم٘مد يٙمقن اًمٗمرد همػم خمت٤مر ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ ذم اُّت٤مذه، وهٙمذا ًمٞمتّخذه صدي

احل٤مل ذم اًمرومٞمؼ، وم٘مد يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ إؾُمت٤مذ، واًمّمديؼ ىمد يٙمقن ص٤محل٤ًم، وىمد يٙمقن 

وم٤مؾمدًا.

وم٤مًمّمديؼ اًمّم٤مًمح َُمـ يقصٚمٜم٤م إًمی سمقاسّم٦م اخلػم، وَُمـ يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ُم٤م ومٞمف ُمراوٞمف شم٤ٌمرك 

 إًمی يمّؾ ُم٤م ومٞمف رؿم٤مد وصالح. وشمٕم٤ممم، وهيديٜم٤م

 سم٤مًمقسم٤مء، ومٝمق ٓ ي٘مّرسمٜم٤م إّٓ 
ٍ
وأُّم٤م اًمّمديؼ اًمٗم٤مؾمد، ومٝمق قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم، ومٝمق أؿمٌف رء

 إًمی اًمنمور وأوم٤مت واًمْمالل، ومٛمـ هٜم٤م اشّمْمح ًمزوم وضورة اُّت٤مذ اًمّمديؼ اًمّم٤مًمح.
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ٝمؿ وّٚمقا ويمؿ ُمـ إؿمخ٤مص يم٤مٟمقا ُمث٤مًمٞملم ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع آسم٤مئٝمؿ وُأُّمٝم٤مهتؿ، ًمٙمٜمّ  

 وأوّٚمقا سم٥ًٌم صديؼ اًمًقء اًمذي اُّتذوه، واًم٘مريـ اًمٓم٤مًمح اًمذيـ وادّوه؟!

وىمد جيد ذو اعمٕمروم٦م ذم ٟمٗمًف قمٜمد ُمٕم٤مذة اًمًٗمٚم٦م اًمقوٕم٤مء »ىم٤مل أردؿمػم سمـ سم٤مسمؽ: 

 .شؿمٝمرًا وم٤ًمَد قم٘مٚمف دهراً 

ؼ ُمـ وضمقد قمّدة صٗم٤مت  وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمخت٤مر صدي٘م٤ًم ُمـ إصدىم٤مء ٓ سمدَّ وأن ٟمتح٘مَّ

 ومٞمف، ؾمٜمذيمره٤م قمؼم اًمروايتلم اًمت٤مًمٞمتلم: 

قمرومٜم٤م أّن اًمّمديؼ اًمذي يٜمٌٖمل اُّت٤مذه هق اًمّمديؼ اًمّم٤مًمح، وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمٌذ اًمّمديؼ  

اًمٗم٤مؾمد، وي٤مًمٞم٧م اًمِم٤ٌمب يٚمتٗمتقن إمم ذًمؽ ومٞم٠مشمقن آسم٤مئٝمؿ أو َُمـ يٙمؼمهؿ ؾمٜم٤ًّم، أو َُمـ اُّتذوه 

ا أو ذاك، وقمـ صّح٦م اُّت٤مذه صدي٘م٤ًم وقمدُمٝم٤م، أو قمـ اًمّمٗم٤مت ىمدوًة هلؿ، ومٞم٠ًمًمقٟمف قمـ هذ

، ×احلٛمٞمدة اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ذم اًمّمديؼ، يمام ؾم٠مل ذًمؽ اًمرضمؾ اإلُم٤مَم أُمػم اعم١مُمٜملم

همٗم٣مل: ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم، × وم٣مم رصمؾ زم٣ميمٌٌمة إلم أَمغم اظم٠مَمٛمكم»ىم٤مل: × ومٕمـ أيب ضمٕمٗمر

قان ايمثٗم٥م وإطمقان اظم٘م٣مذة، همٟمَّم٣م إطمقان أطمػمٞم٣م فمـ اإلطمقان، همٗم٣مل: اإلطمقان صٛمٖم٣من: إطم

ايمثٗم٥م: همٜمؿ ايم٘مّػ واجلٛم٣مح وإهؾ واظم٣مل، هم١مذا ىمٛم٦م َمـ أطمٝمؽ فمعم ضمّد ايمثٗم٥م هم٣مزمذل يمف 

َم٣ميمؽ وزمدٞمؽ، وص٣مِف ََمـ ص٣مهم٣مه، وفم٣مِد َمـ فم٣مداه، واىمتؿ ّهه وفمٝمٌف، وأـمٜمر َمٛمف احلًـ، 

٣م ايم٣ًمةؾ: أّّنؿ أومّؾ َمـ ايم٘مػمي٦م إمحر، وأَّم٣م  إطمقان اظم٘م٣مذة هم١مّٞمؽ سمِمٝم٤م يمذسمؽ وافمٙمؿ أهيُّ

َـّ ذيمؽ َمٛمٜمؿ، وٓ سمْمٙمٌـ َم٣م وراء ذيمؽ َمـ وٚمغمهؿ، وازمذل هلؿ َم٣م زمذيمقا  َمٛمٜمؿ، همكئ سمٗمْمٔم

.شيمؽ َمـ ؿمكئوم٥م ايمقصمف وضمكئوة ايمٙم٣ًمن
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اعمراد اإلطمقان صٛمٖم٣من( »)واعم٘مّمقد ُمـ هذا احلدي٨م ـ يمام قمـ اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز&ـ:  

ّن اعم١مُمٜملم إظمقة، أو اعم١مُمٜملم اًمذيـ يّم٤مطمٌٝمؿ ويٕم٤مذهؿ، سم٤مإلظمقان: إُّم٤م ُمٓمٚمؼ اعم١مُمٜملم، وم٢م

وئمٝمرون ًمف اعمقّدة واإلظمّقة، أو إقمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم وهمػمهؿ إذا يم٤مٟمقا يمذًمؽ. واعمراد 

أهؾ اًمّمالح واًمّمدق وإُم٤مٟم٦م اًمذيـ يثؼ هبؿ، ويٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ ذم )إطمقان ايمثٗم٥م(: ب

اًمذيـ ًمٞمًقا سمتٚمؽ ١مطمقان اظم٘م٣مذة( زماًمديـ، وقمدم اًمٜمٗم٤مق، وُمقاوم٘م٦م فم٤مهرهؿ ًم٤ٌمـمٜمٝمؿ، و)

اعمث٤مسم٦م، وًمٙمـ يٕم٤مذهؿ ًمرومع اًمقطمِم٦م، أو ًمٚمٛمّمٚمح٦م واًمت٘مٞم٦م، ومٞمج٤مًمًٝمؿ ويْم٤مطمٙمٝمؿ، وٓ 

 .شيٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ، وًمٙمـ يٜمتٗمع سمٛمحض شمٚمؽ اعمّم٤مطم٦ٌم ُمٜمٝمؿ9 إلزاًم٦م اًمقطمِم٦م ودومع اًمير

ٞم٦م همٝمف ٓ سم٘مقن ايمِمداوم٥م إّٓ زمحدوده٣م، همَٚمـ ىم٣م»أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

هذه احلدود، أو رء َمٛمٜم٣م، هم٣مٞمًٌف إلم ايمِمداوم٥م، وََمـ مل ي٘مـ همٝمف رء َمٛمٜم٣م همكئ سمٛمًٌف إلم 

رٍء َمـ ايمِمداوم٥م، همٟمّوهل٣م: أن سم٘مقن هيرسمف وفمكئٞمٝمتف يمؽ واضمدة، وايمث٣مين: أن يرى زيٛمؽ 

ئ٣ًم زيٛمف وؾمٝمٛمؽ ؾمٝمٛمف، وايمث٣ميمث٥م: أن ٓ سمٕمغّمه فمٙمٝمؽ وٓي٥م وٓ َم٣مل، وايمرازمٔم٥م: أن ٓ يٚمٛمٔمؽ ؾمٝم

 .شسمٛم٣ميمف َمٗمدرسمف، واخل٣مَم٥ًم: وهل جتٚمع هذه اخلِم٣مل، أن ٓ يًّٙمٚمَؽ فمٛمد ايمٛم٘م٣ٌمت

مم٤ّم حيٙمك أنَّ اًمِم٤مه قم٤ٌمس ريم٥م يقُم٤ًم إمم سمٕمض ُمتٜمزه٤مشمف، ويم٤من اًمٌٝم٤مئل واًمداُم٤مد ذم » 

ٌٝم٤مئل ٟمحٞمٗمٝم٤م، وم٠مراد اًمِم٤مه ُمقيمٌف9 إذ يم٤من ٓ يٗم٤مرىمٝمام هم٤مًم٤ًٌم، ويم٤من اًمداُم٤مد قمٔمٞمؿ اجلث٦م، واًم

أن خيتؼم صٗم٤مء اخلقاـمر سمٞمٜمٝمام، وم٘م٤مل ًمٚمداُم٤مد ـ وهق رايم٥م ومرؾمف ذم ُم١مظمرة اجلٛمع، وىمد 
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فمٝمرت قمٚمٞمف آصم٤مر اإلقمٞم٤مء واًمتٕم٥م، واًمٌٝم٤مئل ذم ُم٘مدُم٦م اجلٛمع ـ: ي٤م ؾمٞمدٟم٤م أٓ شمٜمٔمر إمم هذا  

اًمِمٞمخ يمٞمػ شم٘مّدم سمٗمرؾمف وم يٛمِش قمغم وىم٤مر يمام متٌم أٟم٧م؟!

د: أهي٤م اعمٚمؽ، إنَّ ضمقاد اًمِمٞمخ ىمد اؾمتخٗمف اًمٓمرب سمَٛمـ ريمٌف، ومٝمق ٓ وم٘م٤مل اًمداُم٤م 

يًتٓمٞمع اًمت٠مين، أٓ شمٕمٚمؿ َُمـ اًمذي ريمٌف. صمّؿ ىم٤مل ًمٚمٌٝم٤مئل: ي٤م ؿمٞمخٜم٤م أٓ شمٜمٔمر إمم هذا اًمًٞمد، 

 يمٞمػ أشمٕم٥م ُمريمٌف سمجثامٟمف اًمث٘مٞمؾ؟! واًمٕم٤مم يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمرشم٤مو٤ًم ُمثٚمؽ، ظمٗمٞمػ اعم١مٟم٦م.

عمٚمؽ، إنَّ ضمقاد اًمِمٞمخ أقمٞم٤م سمام محؾ ُمـ قمٚمٛمف اًمذي ٓ يًتٓمٞمع محٚمف وم٘م٤مل اًمٌٝم٤مئل: أهي٤م ا 

اجل٤ٌمل، ومٕمٜمد ذًمؽ ٟمزل اًمِم٤مه قمـ ضمقاده، وؾمجد هلل ؿمٙمرًا قمغم أن يٙمقن قمٚمامء دوًمتف هبذا 

 اًمّمٗم٤مء.

وم٠ميمرم سمف ُمـ ُمٚمؽ يم٤مُمؾ وؾمٚمٓم٤من قم٤مدل، وأيمرم هبام ُمـ قم٤معملم خمٚمّملم. وطمٙم٤مي٤مت  

دىم٦م يمثػمة، وهٙمذا يًٕمد اًمزُم٤من وأهٚمف سم٠مُمث٤مل ه١مٓء ُم٤م وىمع سمٞمٜمٝمام ُمـ اعمّم٤موم٤مة واعمّم٤م

 .شاًمٕمٚمامء، وه١مٓء اعمٚمقك

سمٕمد ُم٤م قمرومٜم٤م ومْمؾ اًمّمديؼ واًمّمداىم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واحل٨ّم قمٚمٞمٝم٤م، ويمٞمػ  

ٟمخت٤مر صدي٘مٜم٤م قمغم وقء ُم٤م ٟمٓم٘م٧م سمف اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م، شمٕم٤مل ُمٕمل أن ًمٜمٕمرف ُم٤م هل 

طم٘مقق إصدىم٤مء؟

هٜم٤مك قمّدة طم٘مقق ُمت٤ٌمدًم٦م سملم إصدىم٤مء، ٓ سمدَّ ُمـ رقم٤ميتٝم٤م9 طمتّك شمٙمقن اًمّمداىم٦م 

ٌّٝم٤م اهللُ ورؾمقًُمُف، وإًمٞمؽ سمٕمض هذه احل٘مقق:   صداىم٦م حي

ُمـ احل٘مقق سملم إصدىم٤مء هق اًمرقم٤مي٦م اعم٤مدي٦م، ويٛمٙمـ دظمقًمف ذم  ـ ايمرفم٣مي٥م اظم٣مدي٥م: 1

أن ٓ يٚمٛمٔمؽ ؾمٝمئ٣ًم سمٛم٣ميمف »طمٞم٨م ىم٤مل:  ×احلّد اًمراسمع ُمـ احلدود اًمتل سمّٞمٜمٝم٤م إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق
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، وُمـ شأن ٓ يًٙمٚمؽ فمٛمد ايمٛم٘م٣ٌمت×: »، أو دظمقًمف ذم احلّد اخل٤مُمس طمٞم٨م ىم٤ملشَمٗمدرسمف 

 اًمٜمٙم٤ٌمت اًمِمديدة هل اًمٜمٙم٦ٌم اعم٤مدي٦م.

وم٘مد ي٘مع اإلٟم٤ًمن ذم ظم٤مٟم٘م٦ٍم ُم٤مدي٦ٍم ؿمديدٍة ٓ يتٛمٙمـ ُمـ قمالضمٝم٤م، إّٓ قمـ ـمريؼ ُم١مازرة 

ؿ صدي٘م٤ًم وومٞم٤ًّم، إّٓ قمٜمد اًمرقم٤مي٦م اعم٤مدي٦م، ومال دمقد يده إصدىم٤مء، وًمألؾمػ دمد اًمٌٕمَض ُمٜمٝم

 أسمدًا، ومٝمق صديؼ ًمؽ ُم٤م داُم٧م يدك ممٚم١مًة، وم٢مذا ومرهم٧م ومٝمق ٓ يٕمرومؽ ُمٜمذ اًم٤ًمقم٦م.
ٍ
 سمٌمء

ي٣م فم٣مصؿ، »ـ ذم ظمؼم ـمقيؾ ـ ًمرضمٍؾ ُمـ ظم٤مّصتف: × وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

ن فمٙمٝمف أضمد. همٗم٣مل: أيٟميت أضمدىمؿ ىمٝمػ أٞمتؿ دم ايمتقاصؾ وايمت٣ٌمّر؟ همٗم٣مل: فمعم أهمّمؾ َم٣م ىم٣م

َمٛمزل أطمٝمف فمٛمد ايمّمٝمٗم٥م همكئ جيده، همٝمٟمَمر زم١مطمراج ىمٝمًف، همٝمخرج همٝمٖمض طمتٚمف، همٝمٟمطمذ َمـ 

ذيمؽ ضم٣مصمتف، همكئ يٛم٘مر فمٙمٝمف؟ وم٣مل: ٓ. وم٣مل: يمًتؿ فمعم أهمّمؾ َم٣م ىم٣من أضمد فمٙمٝمف َمـ 

 .شايمتقاصؾ

يم٤من »دي، ىم٤مل: وذم اًمت٤مريخ ٟمامذج قم٤مًمٞم٦م ُمـ اعمقاؾم٤مة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمٙم٤مه سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمقاىم

زم صدي٘م٤من، أطمدمه٤م ه٤مؿمٛمل، ويمٜم٤م يمٜمٗمٍس واطمدٍة، ومٜم٤مًمتٜمل و٤مئ٘م٦ٌم ؿمديدٌة وطمي اًمٕمٞمد، 

وم٘م٤مًم٧م اُمرأيت: أُّم٤م ٟمحـ ذم أٟمٗمًٜم٤م ومٜمّمؼم قمغم اًم١ٌمس واًمِمّدة، وأُّم٤م صٌٞم٤مُٟمٜم٤م ه١مٓء وم٘مد 

ؿ ىمٓمٕمقا ىمٚمٌل رمح٦ًم هلؿ9 ّّٕنؿ يرون صٌٞم٤من اجلػمان ىمد شمزّيٜمقا ذم قمٞمدهؿ، وأصٚمحقا صمٞم٤مهب

وهؿ قمغم هذه احل٤مل ُمـ اًمثٞم٤مب اًمرصّم٦م، ومٚمق اطمتٚم٧م ذم رء شمٍمومف ذم يمًقهتؿ؟ ىم٤مل: 

ومٙمت٧ٌُم إمم صديؼ زم، وهق اهل٤مؿمٛمل أؾم٠مًمف اًمتقؾمٕم٦م قمكمَّ سمام طمي، ومقضّمف إزمَّ يمٞم٤ًًم خمتقُم٤ًم، 

ذيمر أنَّ ومٞمف أًمػ درهؿ ! ومام اؾمت٘مرَّ ىمراري طمتك يمت٥م إزم اًمّمديؼ أظمر، يِمٙمق ُمثؾ ُم٤م 

٤مطمٌل اهل٤مؿمٛمل، ومقضّمٝم٧م إًمٞمف اًمٙمٞمس سمح٤مًمف، وظمرضم٧م إمم اعمًجد، وم٠مىمٛم٧م ؿمٙمقت إمم ص

ومٞمف ًمٞمٚمتل ُمًتحٞمٞم٤ًم ُمـ اُمرأيت، ومٚماّم دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اؾمتحًٜم٧ْم ُم٤م يم٤من ُمٜمل، وم شمٕمٜمّٗمٜمل قمٚمٞمف، 
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ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م يمذًمؽ إذ وارم صدي٘مل اهل٤مؿمٛمل وُمٕمف اًمٙمٞمس يمٝمٞمئتف، وم٘م٤مل زم: اصدىمٜمل قمام ومٕمٚمتف  

ف اخلؼم قمغم وضمٝمف، وم٘م٤مل زم: إّٟمؽ وضمٝم٧م إزم، وُم٤م أُمٚمؽ قمغم ومٞمام وضمٝم٧م سمف إًمٞمؽ، ومٕمّرومت

إرض إّٓ ُم٤م سمٕمث٧م سمف إًمٞمؽ، ويمت٧ٌم إمم صدي٘مٜم٤م أؾم٠مًمف اعمقاؾم٤مة ومقضمف يمٞمز سمخ٤ممتل! ىم٤مل 

اًمقاىمدي: ومتقاؾمٞمٜم٤م أًمػ درهؿ ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م، صمّؿ إٟم٤م أظمرضمٜم٤م ًمٚمٛمرأة ُم٤مئ٦م درهؿ ىمٌؾ ذًمؽ، وٟمٛمل 

ومنمطم٧م ًمف اخلؼم، وم٠مُمر ًمٜم٤م سمًٌٕم٦م آٓف ديٜم٤مر، ًمٙمّؾ اخلؼم إمم اعم٠مُمقن، ومدقم٤مين وؾم٠مًمٜمل، 

 .شواطمد ُمٜم٤ّم أًمٗم٤ًم، وًمٚمٛمرأة أًمػ ديٜم٤مر

وُمـ احل٘مقق اًمتل يٜمٌٖمل ُمراقم٤مهت٤م ذم اًمّمداىم٦م اعمداراة، وٟمٕمٜمل هب٤م اًمّمٗمح ـ اظمداراة:  2

اًمٜمٔمر قمـ سمٕمض اًمٕمثرات9 طمرص٤ًم قمغم دوام اًمّمداىم٦م وسم٘م٤مئٝم٤م، واؾمتٌ٘م٤مًء  قمـ اًمزًمؾ، وهمّض 

 وحي٤مول يمؾٌّ ُمٜمٝمام اًمتامس اًمٕمذر ًمّم٤مطمٌف، وحيٛمٚمف قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾ وأرومٕمٝم٤م. ًمٚمٛمّدة،

ومٚمق أنَّ صدي٘م٤ًم م ي٠مِت ًمّمدي٘مف ذم ومرح أو شمرح، ومٕمغم أظمر أن يٚمتٛمس ًمف اًمٕمذر، ٓ أن 

 يٍمَّ ذم اًمٜم٘مد واًمت٘مريع ُمـ همػم ؾم١ماًمف واؾمتٗمٝم٤مُمف قمـ قمّٚم٦م همٞم٤مسمف.

أَمرين ريّب ’: »: ىم٤مل رؾمقل اهللّوورد قمـ ص٤مدق اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة^، أّٟمف ىم٤مل 

 .شزمٚمداراة ايمٛم٣مس، ىمام أَمرين زمٟمداء ايمٖمراةض

 .شأفمٗمؾ ايمٛم٣مس أؾمّدهؿ َمداراًة يمٙمٛم٣مس’: »وىم٤مل

                                           
^ 
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وطمّؼ اعمقاؾم٤مة طمّؼ ٓ ي٘مؾ أمهٞم٦ًم قمـ همػمه ُمـ طم٘مقق اًمّمداىم٦م، إذا م  ـ اظمقاؽم٣مة: 3 

شمٙمقن ذم اعم٤مل، وىمد شمٙمقن يٙمـ أمّهٝم٤م، وهق أوؾمع طمؼٍّ ُمـ طم٘مقق اًمّمداىم٦م9 إذ اعمقاؾم٤مة ىمد 

 ذم اًمٙمالم، وهمػمه٤م.

وهذه احل٘مقق اًمثالصم٦م هل سمٕمض احل٘مقق، وهٜم٤مك طمّؼ ُمٝمؿ أؿم٤مر إًمٞمف اإلُم٤مم أُمػم 

، ذم احلدي٨م اًمذي اومتتحٜم٤م سمف اعمجٚمس، وهق أن يّمدق اًمّمديؼ ُمع أظمٞمف أظمر ×اعم١مُمٜملم

فمّدة فمٛمد »9 ّٕن إظمقان اًمّمدق شفمٙمٝمؽ زم١مطمقان ايمِمدق×: »طمتّك يٙمقن ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقًمف

 ش.ايمرطم٣مء، وصُمٛم٥ّم فمٛمد ايمٌكئء

ذم ُمداراهتؿ وُمقاؾم٤مهتؿ وشمْمحٞم٤مهتؿ ُمع × وهٙمذا يم٤من أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم

 ×.ؾمٞمد اًمِمٝمداء

أصح٤مسمف، ومحد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿَّ ×ومجع احلًلم»ىم٤مل سمٕمض أصح٤مب اعم٘م٤مشمؾ: 

وٓ أهؾ زمٝم٦ٍم أزمّر وٓ وأَّم٣م زمٔمد، هم١ميّن ٓ أفمٙمؿ رم أصح٣مزم٣ًم أوذم وٓ طمغمًا َمـ أصح٣ميب، ىم٤مل: 

أوصؾ َمـ أهؾ زمٝمتل، همجزاىمؿ الل فمٛمّل طمغمًا، أٓ وإيّن ومد أذٞم٦ُم يم٘مؿ هم٣مٞمْمٙمٗمقا، أٞمتؿ دم ضمٍؾ 

 يمٝمس فمٙمٝم٘مؿ َمٛمل ذَم٣مم، هذا ايمٙمٝمؾ ومد نمُمٝم٘مؿ هم٣مختذوه مجكًئ.

ومِلَ ٞمٖمٔمؾ ذيمؽ؟! يمٛمٌٗمك زمٔمدك ٓ أراٞم٣م وم٘م٤مل ًمف إظمقشُمف وأسمٜم٤مؤه وأسمٜم٤مء قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: 

ضمًٌ٘مؿ َمـ ايمٗمتؾ وسمدأهؿ اًمٕم٤ٌمس أظمقه صمؿَّ شم٤مسمٕمقه، وىم٤مل ًمٌٜمل ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ:  .الل ذيمؽ

، وم٘م٤مًمقا: ٓ واهلل، ٓ ٟمٗم٤مرىمؽ أسمدًا طمتك ٟم٘مٞمؽ زمِم٣مضمٌ٘مؿ َمًٙمؿ، اذهٌقا همٗمد أذٞم٦م يم٘مؿ

سم٠مؾمٞم٤مومٜم٤م، وُٟم٘متؾ سملم يديؽ. وم٠مذىم٧م قمٚمٞمٝمؿ سم٠مىمقاهلؿ هذه أٟمقار اًمٜمٌقة واهلداي٦م، وسمٕمثتٝمؿ 

٤مدُم٦م ظمٞمقل أهؾ اًمٖمقاي٦م، وطمّريمتٝمؿ محٞم٦م اًمٜم٥ًم، وؾمٜم٦ّم أذاف اًمٜمٗمقس إسمّٞم٦م قمغم ُمّم

اًمٕمرب قمغم اىمتٜم٤مص روح اعمًٚمقب، ورومض اًمًٚم٥م، ومٙم٤مٟمقا يمام وصٗمٝمؿ سمٕمُض أهؾ 

اًمٌّم٤مئر سم٠مّّنؿ ُأُمراء اًمٕم٤ًميمر، وظمٓم٤ٌمء اعمٜم٤مسمر، ٟمٗمقس أسم٧م إّٓ شمراث أسمٞمٝمؿ، ومٝمؿ سملم ُمقشمقٍر 

 ًمذاك وواشمر.



 اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: اًمّمداىم٦م وإصدىم٤مء

 

020 

 ًم٘مد أًمٗم٧م أرواطُمُٝمؿ طمقُم٦َم اًمـقهمك 

      

ـــ٤مسمرِ   ـــداُُمُٝمؿ سم٤معمٜم ـــ٧ْم اىم ًَ
 يمـــام أٟمِ

صمؿَّ ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ قمقؾمج٦م: ٟمحـ ٟمخٚمٞمؽ! وىمد أطم٤مط سمؽ اًمٕمدو؟! ٓ أراٟم٤م اهلل ذًمؽ  

أسمدًا طمتك أيمن ذم صدورهؿ رحمل، وأو٤مرهبؿ سمًٞمٗمل، وًمق م يٙمـ زم ؾمالح ًم٘مذومتٝمؿ 

مجال ذم اجلقاب، سم٤محلج٤مرة وم أوم٤مرىمؽ! وىم٤مم ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل احلٜمٗمل، وزهػم سمـ اًم٘ملم، وم٠م

.شوأطمًٜم٤م ذم اعمذب

ــــ٦مٍ  ــــدومِع ُمٚمٛم ــــقدوا ًم ــــقٌم إذا ُٟم  ىم

 ًَمًٌِــقا اًم٘مٚمــقَب قمــغم اًمــدروع وأىمٌٚمــقا

 

ـــدقمٍس وُُمٙمـــرَدسِ   ـــلم ُم ـــُؾ سم  واخلٞم

 يتٝمـــ٤مومتقَن قمـــغم ذهـــ٤مِب إٟمٗمـــس

 
***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا 

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           

× 
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 اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة: اجل٤مر واجلقار

 

024 

 
 

 

الَل اللَ دم صمغماٞم٘مؿ: هم١مّّنؿ »...ٕهؾ سمٞمتف ىم٤مل ومٞمٝم٤م: × ُمـ وصٞم٦م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

.شوصٝم٥ُّم ٞمٌٝمّ٘مؿ َم٣م زال ُيقيص هبؿ ضمتّك ـمٛمٛم٣ّم أّٞمف ؽمٝمقّرشمٜمؿ

ٞم٦م اعمٝمٛم٦م طمّؼ اجل٤مر، وهق طمؼٌّ ىمري٥م ُمـ طمّؼ إرطم٤مم واًمقاًمديـ ُم٘مقق اإلؾمالُمـ احل

 وإصدىم٤مء وإىمرسم٤مء.

وىمد اقمتٜمك اإلؾمالم سمحّؼ اجل٤مر، وضمٕمٚمف قمٔمٞماًم، يٙم٤مد يٙمقن ُمـ أقمٔمؿ احل٘مقق 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وىمد أيّمد اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ طم٘مقق اجلػمان، وضمٕمٚمٝم٤م ذم رشم٦ٌٍم سمٕمد رشم٦ٌِم اًمقاًمديـ 

ں ں ڻ  ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿إذ ىم٤مل قمّز وضمّؾ:  وإىمرسملم9

 .﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

واعمراد سم٤مجل٤مر ذي اًم٘مرسمك اجل٤مر اًم٘مري٥م دارًا أو ٟم٤ًًٌم، واجل٤مر اجلُٜم٥ُم هق اًمٌٕمٞمد دارًا أو 

 .ٟم٤ًٌمً 

ٚمٞمف، وقمغم هٜم٤مك قمّدة رواي٤مت ٟمّّم٧م قمغم اًمثقاب اعمؽمشّم٥م قمغم طمًـ اجلقار، وطمث٧ّم قم

آهتامم سم٤مجل٤مر، ورقم٤مي٦م طم٘مقىمف، وإًمٞمؽ ـمروم٤ًم ُمٜمٝم٤م: 
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مح٦م   .شضمًـ اجلقار ُئمّٚمر ايمدي٣مر، ويٛمز دم إفمامر»أّٟمف ىم٤مل: ’ ومٕمـ ٟمٌلِّ اًمرَّ

، ودًٓمُتف شَم٣م زال صمػمةٝمُؾ يقصٝمٛمل زم٣مجل٣مر، ضمتّك ـمٛمٛم٦ُم أّٞمف ؽمٝمقرشمف»ىم٤مل: ’ وقمٜمف

 واوح٦م ضمدًا قمغم أمّهٞم٦م اجل٤مر.

ذم اًمقصٞم٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اًمٙمالم، وىمد × ي٨م هق اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اإلُم٤مموهذا احلد

أي: جيٕمؾ ًمف طمّّم٦ًم ُمـ اعمػماث، واًمٔم٤مهر ُمـ اعمػماث أن يرث  (،ؾمٞمقّرصمف)ومّنت يمٚمٛم٦م 

 .ضم٤مره أظمر، سمحٞم٨م ًمق ُم٤مت أطمُدمه٤م ورصمف أظمُر، طم٤مًمف طم٤مل اًمقرصم٦م إىم٤مرب

٣م ذه٤م َمٛمف زمٛمٝم٣مَمكم، ٞم٣مدى ي٣م ربِّ أَم٣م ظمّ × إنَّ ئمٗمقب×: »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

سمرمحٛمل؟ أذه٦ٌَم فمٝمٛمل وأذه٦ٌَم ازمٛمّل؟ همٟموضمك الل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم: يمق أَمتٜمام ٕضمٝمٝمتٜمام يمؽ 

ضمتك أمجع زمٝمٛمؽ وزمٝمٛمٜمام، ويم٘مـ سمذىمر ايمُم٣مة ايمتل ذزمحتٜم٣م وؾمقيتٜم٣م وأىمٙم٦م، وهمكئن وهمكئن إلم 

 ش؟صم٣مٞمٌؽ ص٣مةؿ مل سمٛمٙمف َمٛمٜم٣م ؾمٝمئ٣مً 

                                           

×

 
& 
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يٛم٣مدي َمٛم٣مديف ىمّؾ نمداة َمـ َمٛمزيمف × هم٘م٣من زمٔمد ذيمؽ ئمٗمقب»٤مل: وذم رواي٦م ُأظمرى، ىم 

فمعم همرؽمخ: أٓ ََمـ أراد ايمٕمداء، همٙمٝمٟمِت إلم ئمٗمقب، وإذا أَمًك ٞم٣مدى: أٓ ََمـ أراد ايمٔمُم٣مء، 

 .شهمٙمٝمٟمِت إلم ئمٗمقب

والل ٓ ي٠مَمـ، والل ٓ ي٠مَمـ، والل ٓ ي٠مَمـ، ومٝمؾ: »أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

ـُ َمـ صم٣مرِه زمقاةٗمف وََمـ ي٣مرؽمقَل   !شالل؟ وم٣مل: ايمذي ٓ يٟمَم

ََمـ آذى صم٣مره همٗمد آذاين، وََمـ آذاين همٗمد آذى الل، وََمـ ضم٣مرب صم٣مره همٗمد ’: »وىم٤مل

 .شضم٣مرزمٛمل، وََمـ ضم٣مرزمٛمل همٗمد ضم٣مرب الل

ُمٕمروم٦م اجل٤مر ُمقيمقًم٦م إًمی اًمُٕمرف، وم٠مّي دار ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اجل٤مر قمروم٤ًم يٚمزم ُمراقم٤مة طم٘مقق 

أهٚمٝم٤م، وىمد خيتٚمػ ُمـ زُم٤مٍن إًمی زُم٤مٍن آظمر.

وأُّم٤م اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم وم٘مد دلَّ سمٕمْمٝم٤م قمغم أّن يمّؾ أرسمٕملم دارًا ُمـ يمّؾ 

 اجلقاٟم٥م إرسمٕم٦م شُمٕمدُّ ضم٤مرًا.

                                           

 

 
 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

027 

ىمّؾ أرزمٔمكم دارًا صمغمان، َمـ زمكم يديف وَمـ طمٙمٖمف، »أّٟمف ىم٤مل: ’ إيمرم ومٕمـ اًمٜمٌلِّ  

 .شوفمـ يٚمٝمٛمف وفمـ ؾماميمف

 ّٚمف حمٛمقل قمغم قمرف ذًمؽ اًمزُم٤من.وًمٕم

، ذم ×هٜم٤مك قمّدة طم٘مقق ًمٚمج٤مر، يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م سمذيمر يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ 

وأَّم٣م ضمؼ صم٣مرك، همحٖمٓمف نم٣مة٣ٌمً، وإىمراَمف »رؾم٤مًم٦م احل٘مقق، واًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ومٞمام خيّص اجل٤مر: 

فمٙمٝمف ؽمقءًا ؽمؼمسمف فمٙمٝمف، ؾم٣مهدًا، وٞمٌمسمف إذا ىم٣من َمٓمٙمقَم٣مً، وٓ سمتٌع يمف فمقرة، هم١من فمٙمٚم٦م 

وإن فمٙمٚم٦م أّٞمف يٗمٌؾ ٞمِمٝمحتؽ ٞمِمحتف همٝمام زمٝمٛمؽ وزمٝمٛمف، وٓ سمًٙمٚمف فمٛمد ؾمديدة، وسمٗمٝمؾ 

.شفمثرسمف، وسمٕمٖمر ذٞمٌف، وسمٔم٣مذه َمٔم٣مذًة ىمريٚم٥ًم، وٓ ومّقَة إّٓ زم٣ملل

وهذه احل٘مقق قمديدة، ُمذيمقرة ذم رواي٤مت يمثػمة، ذم رؾم٤مًم٦م احل٘مقق وهمػمه٤م، ويٛمٙمـ 

  : شمٚمخٞمُّمٝم٤م سمام يكم

وهذا احلٗمظ ٓ خيتّص سمحٗمظ اعم٤مل أو همػمه، سمؾ هق طمٗمظ ًمٚمامل ـ ضمٖمٓمف نم٣مة٣ًٌم:  1

 واًمٕمٞم٤مل، ويمّؾ رء يٛمٙمـ طمٗمٔمف.

يٕمٜمل إذا يم٤من همػم ُم٤ًمومر وهم٤مئ٥م أن شمٙمرُمف، واإليمرام هٜم٤م قم٤مّم ـ إىمراَمف ؾم٣مهدًا:  2

٦م يّمدق قمغم يمّؾ ٟمقع ُمـ اإليمرام، يم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم، وطمْمقر أومراطمف وأشمراطمف، وإضم٤مسم
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 دقمقشمف، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مديؼ اإليمرام. 

سم٠من شمداومع قمٜمف، وشمذيمر صٗم٤مشمف اًمٓمٞم٦ٌم، وشمِمٝمد ًمف سم٤محلّؼ إن ـ ٞمٌمسمف إذا ىم٣من َمٓمٙمقَم٣ًم:  3

 يم٤من احلّؼ ُمٕمف، وشمٜمّمحف، وهمػم ذًمؽ.

ؾمقاء قمقرشمف قمروف ُمـ أهٚمف، وأهؾ سمٞمتف، وٟم٤ًمئف سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ، ـ فمدم سمتٌّع فمقراسمف:  4

ـمّٚم٧م اًمدور سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمٌٕمض أظمر، وسم٢مُمٙم٤من اجل٤مر وُم٤م أيمثره ذم زُم٤مٟمٜم٤م، طمٞم٨م أ

آـمالع قمغم قمقرات ضم٤مره سم٠مؾمٝمؾ ُم٤م يٙمقن إّٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وطم٤مرب 

اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، أو اًمتٗم٧م إًمی إظمالق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمقروصم٦م ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ، ٟمتٞمج٦م 

 اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م: اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم اًمديـ اإلؾمالُمل واًمٜمخقة 

 ُمــــ٤م ضَّ ضمــــ٤مرًا زم ُأضمــــ٤موُره

ــ٧م ــ٤مريت ظمرضم ــ٤م ضم ــك إذا ُم  أقمٛم

ـــدةٌ   ـــ٤مِر واطم ـــ٤مُر اجل ـــ٤مري وٟم  ٟم

  

 أّٓ يٙمــــــقن ًم٤ٌمسمــــــف ؾمــــــؽمٌ  

ـــقاري ضمـــ٤مريت اخلـــدرُ   طمتـــك ُي

ـــدرُ  ـــزُل اًم٘م ـــٌكم يٜم ـــف ىم  وإًمٞم

 
أو إشّم٤ٌمع قمقراشمف إظُمرى، يمٛمراىم٦ٌم أظمٓم٤مئف وقمثراشمف، وإطمّم٤مئٝم٤م قمٚمٞمف9 يمل شمٙمقن ورىم٦م 

اؾمتْمٕم٤مف ًمف. هتديد أو

 وهذا ُمـ إُُمقر اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذقم٤ًم، ظمّمقص٤ًم إذا يم٤من اجل٤مر ُم١مُمٜم٤ًم.

وهٙمذا ؾمؽم قمٞمقسمف وقمٞمقب َُمـ هيّٛمف ُمـ أهؾ ـ ايمًؼم فمٙمٝمف همٝمام يمق صدر َمٛمف ؽمقًء:  5

سمٞمتف، وقمدم إومِم٤مء أهاره، ظمّمقص٤ًم ُم٤م حيّمؾ سمٞمٜمف وسملم قمٞم٤مًمف، يمام ًمق ارشمٗمٕم٧م أصقاهتؿ أو 

 و همػم ذًمؽ سمام يِمٞمٜمف.هت٤مشمروا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، أ

وم٢مذا يم٤من ىمد ضم٤مر قمغم أطمد ـ وإن فمٙمٚم٦م أّٞمف يٗمٌؾ ٞمِمٝمحتؽ ٞمِمحتف همٝمام زمٝمٛمؽ وزمٝمٛمف:  6
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واقمتدى قمٚمٞمف، سمٗمٕمؾ أو يمالم يم٤من ُمـ واضم٥م ضم٤مره اًمٜمّمٞمح٦م ًمف، سمنمط أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مصح  

٦م سم٘مٌقل ضم٤مره ًمٚمٜمّمٞمح٦م، وأن شمٙمقن اًمٜمّمٞمح٦م سمٞمٜمٝمام9 ّٕن اهلل حي٥ّم اًم٤ًمشمريـ، وٕنَّ اًمٜمّمٞمح

 أُم٤مم اعمأل أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سم٤مًمتجريح.

ؾمقاء يم٤مٟم٧م أزُم٦م ُم٤مًمٞم٦م، يمام ًمق وم٘مد ٟم٘مقده أو ظمنت ـ وٓ سمًٙمٚمف فمٛمد ؾمداةده:  7

 دم٤مرشمف، أو ٟمٗمًٞم٦م، يمام ًمق وم٘مد قمزيزًا وهمػممه٤م مم٤ّم يّمدق قمٚمٞمف ؿمّدة.

ومٚمق أظمٓم٠م ُمٕمؽ ذم يقم ُمـ إي٤مم، وقمثر ُمٕمؽ قمثرًة أو ـ وسمٗمٝمؾ فمثرسمف وسمٕمٖمر ذٞمٌف:  8

 ظمٓم٠م، ومالسمد ُمـ إىم٤مًم٦م قمثرشمف وهمٗمران ذٟمٌف. ارشمٙم٥م

ؿ ذم وضمٝمف، واًمًالم قمٚمٞمف، وشمٗمّ٘مد أطمقاًمف، ـ وسمٔم٣مذه َمٔم٣مذة ىمريٚم٥م:  9 ًّ يم٤مًمتٌ

 رء حي٥ٌّم اًمٕمنمة ويزيد إًُمٗم٦م. وُم٤ًمقمدشمف ذم ىمْم٤مء طمقائجف، ويمّؾ 

يٕمٜمل إذا هق م يٕمرف طمّ٘مؽ، أو ـ وٓ سمّدطمر ضمٙمٚمؽ فمٛمف إذا صمٜمؾ فمٙمٝمؽ:  11

 أه٤مٟمؽ أو همػم ذًمؽ، ومام قمٚمٞمؽ إٓ أن شمٌدي ًمف اًمت٤ًمُمح واحلٚمؿ.اؾمتخّػ سمف، أو 

ـ وأن سم٘مقن ؽمٙماًم يمف، سمرد فمٛمف يم٣ًمن ايمُمتٝمٚم٥م، وسمٌْمؾ همٝمف ىمٝمد ضم٣مَمؾ ايمٛمِمٝمح٥م:  11

 يٕمٜمل حتٗمظ ُم٤مء وضمٝمف، وشمرد همٞمٌتف إذا اهمت٤مسمف أطمد، وشمداومع قمٜمف سمٙمّؾ ُم٤م أوشمٞم٧م ُمـ ىمّقة.

ـِ اًمٕم٤مسمديـومٝمذه هل إطمدى قمنمة ٟمّمٞمح٦م مجٕمتْٝم٤م يمٚمٛم٦ُم ؾمٞمدٟمِ  × ٤م وُمقٟٓم٤م اإلُم٤مم زي

وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت، مُجٕم٧م ومٞمٝم٤م طم٘مقق اجل٤مر، وي٤م هل٤م ُمـ يمٚمامت ٟمػّمة، ًمق قمٛمؾ هب٤م اجل٤مر 

ـٍ وأُم٤مٍن، وؾمٕم٤مدٍة واـمٛمئٜم٤مٍن، وٓؿمؽمى اًمٜم٤مس  اعمًٚمؿ وهمػم اعمًٚمؿ ًمٕم٤مش اًمٜم٤مس سم٠مُم

ُمثاًل حلًـ ضم٤مرهؿ ىمٌؾ دارهؿ، يمام طمدث ذًمؽ ذم اًمت٤مريخ، وؾمّجؾ ذم اًمٙمت٥م ًمٞميب 

 اجلقار.

ـٌ وم٤مدٌح »وم٘مد طُمٙمل  إّن رضُماًل يم٤من ضم٤مرًا ٕيب دًمػ سمٌٖمداد، وم٠مدريمتف طم٤مضم٦م، وريمٌف دي

طمتك اطمت٤مج إمم سمٞمع داره، وم٤ًموُمقه ومٞمٝم٤م، ومًّٛمك هلؿ أًمَػ ديٜم٤مٍر، وم٘م٤مًمقا ًمف: إنَّ دارك شم٤ًموي 

أسم٤م دًمػ مخًامئ٦م ديٜم٤مر. وم٘م٤مل: اسمٞمع داري سمخٛمًامئ٦م، وضمقار أيب دًمػ سمخٛمًامئ٦م، ومٌٚمغ 
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 .شاخلؼم، وم٠مُمر سم٘مْم٤مء ديٜمف ووصٚمف، وىم٤مل: ٓ شمٜمت٘مؾ ُمـ ضمقارٟم٤م 

وهٙمذا َُمـ جُي٤مورإئّٛم٦م^ طمٞم٤ًّم وُمٞمت٤ًم، ٓ سمدَّ وأن يٚمتزم سم٤محل٘مقق اعمذيمقرة، ويمذًمؽ 

ُمع أسمٜم٤مئٝمؿ وذري٤مهتؿ^، وم٢مّّنؿ يٚمتزُمقن سمح٘مقق اجل٤مر وحيٛمقن ضم٤مرهؿ، يمام ُٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ 

ُمػمزا ُمٝمدي أّٟمف ىم٤مل: طمٙمك زم ؿمخٌص سم٤مؾمؿ حمٛمقد، وهق  اعمرطمقم اًمٜمٝم٤موٟمدي قمـ اعمرطمقم

ويم٤من قمٛمُٚمف طمٗمظ أطمذي٦م اًمزائريـ، وم٘م٤مل: طمٚم٧َّم ذم × ظم٤مدم ذم طمية اإلُم٤مم احلًُلم

إطمدى اًمٚمٞم٤مزم ٟمقسمتل ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرم ُمع روم٤مىمل اخلٗمر، وقمٜمدُم٤م هم٤مدر اًمٜم٤مس، وأهمٚم٘مٜم٤م 

ٜم٧م ُمًتٞم٘مْم٤ًم طمٞمٜمام دظمؾ ؿمخّم٤من إسمقاب ضمٞمدًا ٟم٤مم اخلّدام، وُم٣م ٟمّمػ ُمـ اًمٚمٞمؾ، يم

إًمی اًمّمحـ اعمٓمٝمر، ُمـ ضمٝم٦م اًم٤ٌمب اعمٕمروف سم٤مًمزيٜمٌٞم٦م، ووىمٗم٤م قمغم ىمؼم ضمديد، ىمد دومـ 

ص٤مطمٌف طمديث٤ًم، ومِمّ٘م٤م اًم٘مؼم، وأظمرضم٤م اعمدومقن ومٞمف، رأي٧م اًمِمخص اًمذي أظمرضم٤مه يًتٖمٞم٨م 

ُمـ اًم٤ٌمب  هبام، ويتقؾّمؾ إًمٞمٝمام، ومه٤م ٓ يّمٖمٞم٤من إًمٞمف، وٓ يرمح٤مٟمف، وم٠مرادا أن خيرضم٤م سمف

أهٙمذا »اعمرىمقم وىمد يئس ص٤مطم٥م اًم٘مؼم ُمٜمٝمام، وم٠مدار وضمَٝمَٝمف صقب احلرم اعمٓمّٝمر، وىم٤مل: 

ىم٤مل حمٛمقد: ومًٛمٕم٧م صقشم٤ًم ُمـ احلرم اعمٓمّٝمر اهتّزت ًمف ش ؟ُيٗمٕمؾ سمج٤مرَك ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل

ومرأي٧م اًمِمخّملم ىمد رضمٕم٤م سمف ومقوٕم٤مه ذم ىمؼمه وذه٤مسم٤م، ، شرّدوه رّدوه»اجلدران واًم٘مٜم٤مديؾ: 

 .٤م أصٌح اًمّم٤ٌمح ذه٧ٌم امم اًم٘مؼم ومقضمدشمف ىمد شمٖمػّم وقمٚمٞمف أصمر ؿمٍؼ واوٍح وعمّ 

هٙمذا هق ضم٤مرك ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل! ي٤م همري٥م يمرسمالء! أُّم٤م أقمداؤك أَو م يٕمٚمٛمقا سمجقارك  

هلؿ؟! أَو م حيٗمٔمقا ضمقارك ُمٜمٝمؿ، وُمٜمزًمتؽ قمٜمد اهلل وقمٜمد رؾمقًمف؟! أَو م يًٛمٕمقا ىمقل 

 .شَم٣م آَمـ يب ََمـ زم٣مت ؾمٌٔم٣مٞم٣ًم وصم٣مره صم٣مةع»ىم٤مل: ، طمٞم٨م ’ضمّدك اًمٜمٌلِّ إيمرم

                                           
^
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 أَو م حيٗمٔمقا قمٝمد اًمٜمٌل سمٙمؿ؟! أَو م شمٙمـ ضم٤مئٕم٤ًم وقمٓمِم٤مٟم٤ًم ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟! 

 

 شمٌـــ٤ًم هلـــؿ ُمــــ أُّمـــ٦ٍم م حيٗمٔمـــقا

 ىمد ؿمتتقهؿ سمـلم ُم٘مٝمـقٍر وُم٠مؾمـقرٍ 

 

 قمٝمــــَد اًمٜمٌــــلِّ سمذًمــــِف إجمــــ٤مدِ  

ــــ٤مدِ  ــــٞمػ قِمٜم ــــقٍر سمً  وُمٜمح

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، ًمٞمف راضمٕمقن،إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إ

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
^&
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ـَ اظم»ٕيب ذر& أّٟمف ىم٤مل: ’ ُمـ وصٞم٦م اًمٜمٌلِّ  ّتٗمكَم ضمّتك ي٣م أزم٣م ذر، ٓ ي٘مقُن ايمرصمُؾ َِم

ـَ َمْمٔمُٚمف، وَِمـ أيـ َمممزُمف،  ف أؾمدَّ َمـ حُم٣مؽم٥ٌِم ايممميِؽ يمممي٘مف، همٝمٔمٙمؿ َِمـ أي ًَ حُي٣مؽم٤َم ٞمٖم

ف؟ أَمـ ضمؾٍّ ذيمؽ أم َمـ ضمرام ًُ ـَ َمٙمٌ .ش؟وَِمـ أي

يت٠مًّمػ اإلٟم٤ًمن ُمـ قُمٜمٍميـ، ٓ يٛمٙمـ ًمف اًمٕمٞمش دوّنام جمتٛمٕملم، ومه٤م: قمٜمٍم 

ٙمٛمؾ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، ويٓمٞم٥م قمٞمِمف، وًمٙمّؾ هبام شم ناجلًد وقمٜمٍم اًمٜمٗمس، ومه٤م قمٜمٍما

 واطمٍد ُمٜمٝمام طم٤مضم٤مشمف وُمتٓمٚم٤ٌمشمف اًمتل يًٕمك ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م.

اعمذرب اعم٤مّدي٦م اعمقضم٦ٌم ًمٜمٛمّقه وصّحتف وطمٞمقيتف، يم٤مًمٖمذاء همح٣مصم٣مت اجلًؿ هل: 

 واًمنماب واًمٙم٤ًمء، وٟمحقه٤م ُمـ ضورات احلٞم٤مة.

وح وهتٗمق إًمٞمٝم٤م، إؿمقاق اًمٜمٗمًٞم٦م واًمروطمٞم٦م اًمتل شمٕمِم٘مٝم٤م اًمروضم٣مصم٣مت ايمٛمٖمس هل: 

يم٤معمٕمروم٦م، واحلري٦م، واًمٕمدل، وراطم٦م اًمْمٛمػم واًم٤ٌمل، وُم٤م إًمی ذًمؽ ُمـ اعمُثُؾ اًمُٕمٚمٞم٤م، وإُم٤مين 

 اًمروطمٞم٦م.

 وأُّم٤م طم٘مقىمٝمام ومٝمل يمثػمة، شمتٚمّخص سمام ي٠ميت:

ومتتٚمّخص سمرقم٤مي٦م اًم٘مقاٟملم اًمّمّحٞم٦م، وإشّم٤ٌمع أداب اإلؾمالُمٞم٦م أَّم٣م ضمٗمقق اجلًد: 

تف وٟمِم٤مـمف، يم٤مإلقمتدال ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، ودمٜم٥ّم اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمّمّح٦م اجلًؿ وطمٞمقي

اًمٙمحقل واًمٕم٤مدات اًمْم٤مرة، يم٤مخلٛمر واحلِمٞمش وإومٞمقن، ومجٞمع ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف سم٠مّٟمف ُمـ 

 اعمخّدرات، واًمًٕمل وراء اًمِمٝمقات اجلٜمًٞم٦م أصمٛم٦م.

ومٝمل ٓ شم٘مؾُّ أمهٞم٦ًم قمـ طم٘مقق اجلًد، إن م شمٙمـ أهؿ9 ّٕن وأَّم٣م ضمٗمقق ايمٛمٖمس: 
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ٛمٞم٦م شمٔمٝمر أقمراوٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم اجلًؿ، سمخالف أُمراض اًمروح، وم٢مّّن٤م إُمراض اجلً 

ذم اًمٖم٤مًم٥م شمٌ٘مك جمٝمقًم٦ًم ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إذا م ٟم٘مؾ ٕيمثرهؿ. وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م أصٕم٥م 

قمالضم٤ًم ُمـ أُمراض اجلًؿ، واطمت٤مضم٧م أُمراوٝم٤م إًمی أـم٤ٌمء طم٤مذىملم، ومٙم٤مٟم٧م قمٜم٤مي٦م احلٙمامء 

^، سمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس وقمالج أُمراوٝم٤م وإوًمٞم٤مء، وُمـ ىمٌٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء

 وحم٤مؾمٌتٝم٤م.

 وٟمحـ ذم هذا اعم٘م٤مم ٟمِمػم إًمی سمٕمض اًمتقضمٞمٝم٤مت ذم هتذي٥م اًمٜمٗمس.

ًمٚمقصقل إًمی رو٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، واًمٗمقز سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اخل٤مًمد اًمذي وقمد سمف اًم٤ٌمري قمّز  

هق ُمٜمتٌف قمغم ـمقل وضمّؾ ٓ سمّد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ اإلٟمت٤ٌمه إًمی ٟمٗمًف ورهم٤ٌمهت٤م وؿمٝمقاهت٤م، يمام 

اًمزُم٤من إًمی ضمًٛمف واطمتٞم٤مضم٤مشمف، وٓ أىمؾ طم٤مضم٦م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وسم٤مٟمت٤ٌمهف إًمی ٟمٗمًف 

يٙمقن ىمد ضم٤مهده٤م ضمٝم٤مدًا قمٔمٞماًم، إذا أراد هل٤م ذًمؽ، وإّٓ ومٛمجّرد اإلٟمت٤ٌمه إًمی أظمٓم٤مئٝم٤م ُمـ 

 دون ردع وّنل ٓ حيّؾ ًمٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م، هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر ىمد ؿمّخص اعمرض ُمـ دون قمالٍج،

.وقمٜمدئٍذ ٓ شمِمٗمك اًمٜمٗمس ُمـ أُمراوٝم٤م، سمؾ ٓ سمّد ُمـ قمالج واىمٕمل

واًمقىم٤مي٦م ىمٌؾ اًمٕمالج، يمام رؾمٛمف اعمتخّّمّمقن، شمتؿ قمـ ـمريؼ ُمراطمؾ صمالث، هل: 

 )اعمِم٤مرـم٦م واعمراىم٦ٌم واعمح٤مؾم٦ٌم(.

اعمِم٤مرـم٦م هل أول ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ اًمثالث اعمذيمقرة، واًم٘م٤مئؿ هب٤م يًٛمك  

اًمذي يِم٤مرط ٟمٗمًف ذم أّول يقُمف قمغم أن ٓ يرشمٙم٥م اًمٞمقم أيَّ »اعمِم٤مرط( واعم٘مّمقد ُمٜمف: سمـ)

قمٛمؾ خي٤مًمػ أواُمر اهلل، ويتّخذ ىمرارًا سمذًمؽ، ويٕمزم قمٚمٞمف. وواوح أنَّ شمرك ُم٤م خي٤مًمػ أواُمر 
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، وقمٜمدئٍذ يٓمٚم٥م ـ شاهلل ًمٞمقٍم واطمٍد أُمر يًػم ًمٚمٖم٤مي٦م، ويٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن سمٞمن أن يٚمتزم سمف 

، وأهؾ سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ^، ويتقؾّمؾ ’ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ورؾمقًمف إيمرمسمّمدق ـ 

إًمی اهلل شمٕم٤ممم هبؿ^9 إلقم٤مٟمتف قمغم هذه اعمرطمٚم٦م ًمٞم٘مدر قمغم يمٌح ٟمٗمًف وؿمٝمقاهت٤م طمتّك 

هُيّذهب٤م، وأن ٓ يٌتدي اعمِم٤مرط ُمـ أّول يقم سمتحٛمٞمؾ ٟمٗمًف أيمثر ُمـ ـم٤مىمتٝم٤م، سمؾ قمغم اعمِم٤مرط 

تّك يّمؾ إًمی اعمٓمٚمقب، ٓ أّٟمف يريد اًمتٝمذي٥م ذم يقٍم وًمٞمٚم٦ٍم، يمام اإلسمتداء سم٤مًمًػم اًمٞمًػم9 طم

طمّمؾ ذًمؽ ًمٌٕمض إصدىم٤مء، وم٠مراد ذم ًمٞمٚم٦ٍم ووح٤مه٤م أن يّمؾ إًمی ُمرشم٦ٌم أطمد اًمٕمروم٤مء 

ـّ ذم قم٤ٌمدشمف ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمٙمـ م يقوّمؼ ًمذًمؽ9 ٕنَّ  اًمذي يم٤من إذا ضمٜمّف اًمٚمٞمؾ ضم

سمٕمد ردٍح ُمـ اًمزُمـ ي٘مْمٞمف ذم اجلٝم٤مد واعمٕم٤مٟم٤مة  اًمقصقل إمم هذه اعمرشم٦ٌم ٓ يٙمقن إّٓ 

واًمتٝمذي٥م.

قمـ يٕم٘مقب سمـ اًمْمح٤مك، قمـ رضمؾ ُمـ »روى اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل& سمًٜمده، ىم٤مل:  

ذم طم٤مضم٦ٍم، وهق × ، ىم٤مل: سمٕمثٜمل أسمق قمٌد اهلل×أصح٤مسمٜم٤م ّهاج، ويم٤من ظم٤مدُم٤ًم ٕيب قمٌد اهلل

رضمٕمٜم٤م ُمٖمتّٛملم. ىم٤مل: ويم٤من ومرار ذم  سم٤محلػمة، أٟم٤م ومج٤مقم٦م ُمـ ُمقاًمٞمف، ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م ومٞمٝم٤م، صمؿَّ 

احل٤مئر اًمذي يمٜم٤ّم ومٞمف ٟمزوًٓ، ومجئ٧م وأٟم٤م سمح٤مل ومرُمٞم٧م سمٜمٗمز، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م يمذًمؽ إذا أٟم٤م سم٠ميب قمٌد 

وم٤مؾمتقي٧م ضم٤مًم٤ًًم وضمٚمس قمغم : ومد أسمٝمٛم٣مك. أو وم٣مل: صمئٛم٣مك. وم٘م٤مل: ىمد أىمٌؾ. ىم٤مل× اهلل

ضمرى ذيمر ىمقم، وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م صدر ومرار، وم٠ًمًمٜمل قماّم سمٕمثٜمل ًمف وم٠مظمؼمشمف. ومحٛمد اهلل، صمّؿ 

: يتقيمّقٞم٣م وٓ يٗمقيمقن َم٣م سمٗمقيمقن ومداك إّٟم٤م ٟمؼمأ ُمٜمٝمؿ، إّّنؿ ٓ ي٘مقًمقن ُم٤م ٟم٘مقل. ىم٤مل: وم٘م٤مل

همٜمق ذا فمٛمدٞم٣م َم٣م يمٝمس فمٛمدىمؿ، همٝمٛمٌٕمل يمٛم٣م أن ٞمػمأ  ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ىم٤مل:سمػمؤون َمٛمٜمؿ؟ 

أهمؼماه أؿمرضمٛم٣م؟ وهق ذا فمٛمد الل َم٣م يمٝمس فمٛمدٞم٣م ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٓ ـ ضمٕمٚم٧م ومداك ـ ىم٤مل: َمٛم٘مؿ؟ 

همتقيمقهؿ وٓ سمػمؤوا َمٛمٜمؿ، إّن َمـ  ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٓ واهلل، ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م ٟمٗمٕمؾ؟ ىم٤مل:

اظمًٙمٚمكم ََمـ يمف ؽمٜمؿ، وَمٛمٜمؿ ََمـ يمف ؽمٜمامن، وَمٛمٜمؿ ََمـ يمف شمكئشم٥م أؽمٜمؿ، وَمٛمٜمؿ َمـ يمف أرزمٔم٥م 
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أؽمٜمؿ، و َمٛمٜمؿ َمـ يمف مخ٥ًم أؽمٜمؿ، وَمٛمٜمؿ َمـ يمف ؽمت٥م أؽمٜمؿ، وَمٛمٜمؿ ََمـ يمف ؽمٌٔم٥م أؽمٜمؿ،  

يٛمٌٕمل أن حيٚمؾ ص٣مضم٤م ايمًٜمؿ فمعم َم٣م فمٙمٝمف ص٣مضم٤م ايمًٜمٚمكم، وٓ ص٣مضم٤م همٙمٝمس 

ايمًٜمٚمكم فمعم َم٣م فمٙمٝمف ص٣مضم٤م ايمثكئشم٥م، وٓ ص٣مضم٤م ايمثكئشم٥م فمعم َم٣م فمٙمٝمف ص٣مضم٤م إرزمٔم٥م، 

وٓ ص٣مضم٤م إرزمٔم٥م فمعم َم٣م فمٙمٝمف ص٣مضم٤م اخلٚم٥ًم، وٓ ص٣مضم٤م اخلٚم٥ًم فمعم َم٣م فمٙمٝمف 

ٌٔم٥م، وؽمٟمرضب يمؽ َمثكئً: إنَّ ص٣مضم٤م ايمًت٥ّم، وٓ ص٣مضم٤م ايمًت٥ّم فمعم َم٣م فمٙمٝمف ص٣مضم٤م ايمً

رصمكًئ ىم٣من يمف صم٣مر، وىم٣من ٞمٌماٞمٝم٣مً، همدفم٣مه إلم اإلؽمكئم وزّيٛمف يمف، همٟمصم٣مزمف همٟمسم٣مه ؽُمحغمًا، همٗمرع 

فمٙمٝمف ايم٣ٌمب، همٗم٣مل يمف: ََمـ هذا؟ وم٣مل: أٞم٣م همكئن. وم٣مل: وَم٣م ضم٣مصمتؽ؟ همٗم٣مل: سمقوٟم وايمٌس 

وم٣مل: همِمٙمٝم٣م َم٣م ؾم٣مء وطمرج َمٔمف، ، شمقزمٝمؽ، وَمّر زمٛم٣م إلم ايمِمكئة. وم٣مل: همتقوٟم، ويمٌس شمقزمٝمف

الل، شمؿَّ صٙمٝم٣م ايمٖمجر، شمؿَّ َم٘مث٣م ضمتك أصٌح٣م، همٗم٣مم ايمذي ىم٣من ٞمٌماٞمٝم٣ًم يريد َمٛمزيمف، همٗم٣مل يمف 

ايمرصمؾ: أيـ سمذه٤م؟ ايمٛمٜم٣مر ومِمغم، وايمذي زمٝمٛمؽ وزمكم ايمٓمٜمر ومٙمٝمؾ؟ وم٣مل: همجٙمس َمٔمف إلم أن 

٣مل: شمؿَّ وم٣مم صعم ايمٓمٜمر، شمؿَّ وم٣مل: وَم٣م زمكم ايمٓمٜمر وايمٔمٌم ومٙمٝمؾ، هم٣مضمتًٌف ضمتك صعم ايمٔمٌم، وم

وأراد أن يٛمٌمف إلم َمٛمزيمف، همٗم٣مل يمف: إن هذا آطمر ايمٛمٜم٣مر، وأومؾ َمـ أويمف، هم٣مضمتًٌف ضمتك 

َمٛمزيمف همٗم٣مل يمف: إّٞمام زمٗمٝم٦م صكئة واضمدة! وم٣مل: همٚم٘م٧م  صعم اظمٕمرب، شمؿَّ أراد أن يٛمٌمف إلم

ٗم٣مل: ضمتك صعم ايمٔمُم٣مء أطمرة، شمؿَّ سمٖمّروم٣م همٙماّم ىم٣من ؽمحغمًا نمدا فمٙمٝمف، هميب فمٙمٝمف ايم٣ٌمب، هم

 ، ََمـ هذا؟ وم٣مل: أٞم٣م همكئن. وم٣مل: وَم٣م ضم٣مصمتؽ؟ وم٣مل: سمقوٟم وايمٌس شمقزمٝمؽ واطمرج زمٛم٣م همِمؾِّ

وم٘م٤مل أسمق قمٌد وم٣مل: اؿمٙم٤م هلذا ايمديـ ََمـ هق أهمرغ َمٛمل، وأٞم٣م إٞم٣ًمن َمً٘مكم، وفمقمَّ فمٝم٣مٌل، 

 .شأدطمٙمف َمـ َمثؾ ذه وأطمرصمف َمـ َمثؾ هذا ـ أو ىم٤مل:أدطمٙمف دم رء أطمرصمف َمٛمف ـ  ×:اهلل

إّن اإليامن فممم درصم٣مت زمٚمٛمزيم٥م ايمًّٙمؿ، يِمٔمد َمٛمف ×: »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدقوُمـ هٜم٤م 

َـّ ص٣مضم٤م آشمٛمكم يمِم٣مضم٤م ايمقاضمد: يم٦ًم فمعم رء ضمتك  َمروم٣مة زمٔمد ُأطمرى، همكئ يٗمقيم
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يٛمتٜمل إلم ايمٔم٣مذ، همكئ سُمًٗمط ََمـ هق دوٞمؽ، همٝمًٗمْمؽ ََمـ هق همقومؽ، وإذا رأي٦م ََمـ هق 

َـّ فمٙمٝمف َم٣م ٓ يْمٝمؼ همت٘منه: هم١منَّ ََمـ ىمن أؽمٖمؾ َمٛمؽ زمدرصم٥ٍم هم٣مرهمٔمف إيمٝمؽ زمرهمٍؼ، وٓ  حتٚمٙم

 .شَم٠مَمٛم٣مً همٔمٙمٝمف صمػمه

وهذا هق اًمٗم٤مرق اجلقهري سملم ُأؾمٚمقب اًمٕمٚمامء ذم اهلداي٦م وهمػمهؿ، وم٤مًمٕمٚمامء يتّخذون 

 .( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ُأؾمٚمقَب اًم٘مرآن، وهق: 

ايمٖمٗمٝمف ىمّؾ » ×:وهبذا إؾُمٚمقب ص٤مر اًمٗم٘مٞمف وم٘مٞمٝم٤ًم يم٤مُمالً، ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ٛمٜمؿ َمـ َم٘مر الل ايمٖمٗمٝمف ََمـ مل يٗمٛمّط ايمٛم٣مَس   .شَمـ رمح٥م الل، ومل ي٠ميًٜمؿ َمـ روح الل، ومل ي٠مَمِّ

 وم٢مذا مت٧ّم ُمرطمٚم٦م اعمِم٤مرـم٦م ي٠ميت اًمدور إًمی ُمرطمٚم٦م اعمراىم٦ٌم.

ـّ وأـم٤ٌّمء اًمٜمٗمقس: وسمٕمد هذه اعمِم٤مرـم٦م قمٚمٞمؽ أن شمٜمت٘مؾ إًمی اعمراىم٦ٌم،   ىم٤مل أهؾ اًمٗم

ويمٞمٗمٞمتٝم٤م: أن شمٜمتٌف ـمقال ُمّدة اعمِم٤مرـم٦م إًمی قمٛمٚمؽ، ووم٘م٤ًم عم٤م اؿمؽمـمتف، ومتٕمتؼم ٟمٗمًؽ ُمٚمزُم٤ًم 

.سم٤مًمٕمٛمؾ وومؼ ُم٤م ذـم٧م

وىمد يم٤من قمٚمامؤٟم٤م اًمٙم٤ٌمر يِم٤مرـمقن ويتٕم٤مهدون اهلل قمغم ومٕمٍؾ ُم٤م، أو شمرٍك ُم٤م، ويٜمذرون 

ٜمذر ُم٤مٟمٕم٤ًم هلؿ ُمـ اًمّمٞم٤مم عمّدة ؾمٜمتلم ـ ُمثاًل ـ ًمق ظم٤مًمٗمقا ذـمٝمؿ، وسمذًمؽ يٙمقن ُمثؾ هذا اًم

خم٤مًمٗم٦م اًمنمط، وُم٤م شمريمٜم٤م ًمألقمامل اًمتل يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م طمّد ذقمل، وارشمٙم٤مسمٜم٤م ًمٚمٛمحّرُم٤مت 

إظُمرى يم٤مًمٖمٞم٦ٌم ـ ُمثاًل ـ ُمع يمقّن٤م أقمٔمؿ ُمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م إّٓ ذم احلدود اًمنمقمٞم٦م اعمؽمشّم٦ٌم قمغم 
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 قم٤مضمٍؾ قمغم اًمٖمٞم٦ٌم. 
ٍ
 شمٚمؽ، وقمدم شمرشّم٥م طمدٍّ أو ضمزاء

وإذا طمّمؾ ـ ٓ ؾمٛمح اهلل ـ طمدي٨ٌم ًمٜمٗمًؽ سم٠من شمرشمٙم٥م »ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل&: 

خم٤مًمٗم٤ًم ُٕمر اهلل، وم٤مقمٚمؿ أنَّ ذًمؽ ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من وضمٜمده، ومٝمؿ يريدوٟمؽ أن شمؽماضمع قماّم 

اؿمؽمـمتف قمغم ٟمٗمًؽ، وم٤مًمٕمٜمٝمؿ واؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ ّذهؿ، وأظمرج شمٚمؽ اًمقؾم٤موس اًم٤ٌمـمٚم٦م 

قم ذم هذا اًمٞمقم ـ وهق يقم ُمـ ىمٚمٌؽ، وىمؾ ًمٚمِمٞمٓم٤من: إيّن اؿمؽمـم٧م قمغم ٟمٗمز أن ٓ أىم

واطمد ـ سم٠مي قمٛمؾ خي٤مًمػ أُمر اهلل شمٕم٤ممم، وهق وزّم ٟمٕمٛمتل ـمقل قمٛمري، وم٘مد أٟمٕمؿ قمكمَّ 

وشمٚمٓمَّػ يب سم٤مًمّمّح٦م واًمًالُم٦م وإُمـ، وأًمٓم٤مٌف ُأظمرى، وًمق أيّن سم٘مٞم٧م ذم ظمدُمتف إًمی إسمد 

يمٝمذا. وآُمؾ ـ إن  عم٤م أدي٧م طمؼَّ واطمدٍة ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف ومٚمٞمس ُمـ اًمالئؼ أن ٓ أذم سمنمٍط سمًٞمطٍ 

 ؿم٤مء اهلل ـ أن يٜمٍمف اًمِمٞمٓم٤من ويٌتٕمد قمٜمؽ ويٜمتٍم ضمٜمقد اًمرمٰحـ.

واعمراىم٦ٌم ٓ شمتٕم٤مرض ُمع أيِّ قمٛمٍؾ ُمـ أقمامًمؽ، يم٤مًمٙم٥ًم واًمًٗمر واًمدراؾم٦م، ومٙمـ  

 .شقمغم هذه احل٤مل إًمی اًمٚمٞمؾ، ريثام حيلم وىم٧م اعمح٤مؾم٦ٌم

أؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م اًمقصٞم٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م احلدي٨م،  واعمح٤مؾم٦ٌم هل اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م، واًمتل 

.()ٕيب ذر&’ وهل أن حت٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ حم٤مؾم٦ٌم اًمنميؽ ذيٙمف، يمام ىم٤مل اًمٜمٌّل إيمرم

وأُّم٤م اعمح٤مؾم٦ٌم، ومٝمل أن حت٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ9 ًمؽمى هؾ أّدي٧م ُم٤م »وذم )إرسمٕمقن(:  

٦م؟ إذا يمٜم٧م ىمد اؿمؽمـم٧م قمغم ٟمٗمًؽ ُمع اهلل، وم ُتـ وزّم ٟمٕمٛمتؽ ذم هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اجلزئٞم

م ذم ُأُمقر  وومٞم٧ّم طمّ٘م٤ًم وم٤مؿمٙمر اهلل قمغم هذا اًمتقومٞمؼ، وإن ؿم٤مء اهلل يٞمن ًمؽ ؾمٌح٤مٟمف اًمت٘مدُّ

دٟمٞم٤مك وآظمرشمؽ، وؾمٞمٙمقن قمٛمؾ اًمٖمد أين قمٚمٞمؽ ُمـ ؾم٤مسم٘مف، ومقافم٥م قمغم هذا اًمٕمٛمؾ 

ومؽمًة، واعم٠مُمقل أن يتحّقل إًمی ُمٚمٙم٦م ومٞمؽ، سمحٞم٨م يّمٌح هذا اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ ؾمٝماًل 

                                           
&
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ًمٚمٖم٤مي٦م، وؾمتحّس قمٜمده٤م سم٤مًمٚمّذة وإُٟمس ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وشمرك ُمٕم٤مصٞمف... وإذا  ويًػماً  

طمدث ـ ٓ ؾمٛمح اهلل ـ ذم أصمٜم٤مء اعمح٤مؾم٦ٌم هت٤مون وومتقر دم٤مه ُم٤م اؿمؽمـم٧م قمغم ٟمٗمًؽ، 

وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل وأـمٚم٥م اًمٕمٗمق ُمٜمف، وأقمزم قمغم اًمقوم٤مء سمٙمّؾ ؿمج٤مقم٦م سم٤معمِم٤مرـم٦م همدًا، ويمـ قمغم 

 شمٕم٤ممم أُم٤مُمؽ أسمقاب اًمتقومٞمؼ واًمًٕم٤مدة، ويقصٚمؽ إًمی اًمٓمريؼ هذا احل٤مل، يمل يٗمتح اهلل

 .شاعمًت٘مٞمؿ ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ومٞمح٤مؾم٥م اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ُمـ أيـ ُمٓمٕمٛمف، وُمـ أيـ ُمنمسمف، وُمـ أيـ ُمٚمًٌف، أُمـ طمّؾ 

ذًمؽ أم ُمـ طمرام؟ طمتّك يِمٙمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم احلالل، ويتقب إًمی اهلل قمّز وضمّؾ 

وذًمؽ سم٢مرضم٤مع يمّؾ طمٍؼ إًمی أهٚمف، وهذا هق اًمذي يٛمٞمّز أهؾ  شمقسم٦ًم ٟمّمقطم٤ًم ُمـ احلرام،

، قمٜمدُم٤م ـمٚمٌقا ُمٜمف اًمٌٞمٕم٦م ×اًمٌٞم٧م^ قمّٛمـ قم٤مداهؿ، وهق اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اإلُم٤مم احلًلم

أهي٣م إَمغم، إّٞم٣م أهؾ زمٝم٦م ايمٛمٌقة، وَمٔمدن ايمرؽم٣ميم٥م، وخمتٙمػ اظمكئة٘م٥م، »ًمٞمزيد، طمٞم٨م ىم٤مل: 

د رصمؾ هم٣مؽمؼ، ؾم٣مرب مخر، وم٣مسمؾ ايمٛمٖمس اظمحّرَم٥م، وحمؾ ايمرمح٥م، وزمٛم٣م همتح الل وزمٛم٣م طمتؿ، ويزي

ٛم٣م أضمّؼ  ـٌ زم٣ميمٖمًؼ، َمثقم ٓ ي٣ٌميع ظمثٙمف، ويم٘مـ ٞمِمٌح وسمِمٌحقن، وٞمٛمتٓمر وسمٛمتٓمرون، أيَّ َُمٔمٙم

ىم٤مل: وؾمٛمع َُمـ سم٤مًم٤ٌمب احلًلم، ومٝمّٛمقا سمٗمتح اًم٤ٌمب وإؿمٝم٤مر اًمًٞمقف، زم٣مخلكئهم٥م وايمٌٝمٔم٥م. 

 .ش٤مزهلؿ، وأىمٌؾ احلًلم إمم ُمٜمزًمفومخرج إًمٞمٝمؿ احلًلم هيٕم٤ًم، وم٠مُمرهؿ سم٤مإلٟمٍماف إمم ُمٜم

شمٜم٤مدي إظمقهت٤م  ‘أىمقل: ًمٞم٧م ؿمٕمري! أيـ يم٤من ه١مٓء قمٜمدُم٤م سم٘مٞم٧م احلقراء زيٜم٥م

 وسمٜمل قمٛمقُمتٝم٤م؟ 
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 أيـ أٟم٧م ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ، وهل اًمتل ظمرضم٧م سمٙمٗم٤مًمتؽ؟ 

 

ـــ٤مس شمًـــٛمُع زيٜمٌـــ٤ًم شمـــدقمقك َُمــــ ٌّ  قم

 أَو ًمًــ٧َم شمًــٛمُع ُمــ٤م شم٘مــقُل ؾُمــٙمٞمٜم٦مٌ 

 

ــــروين  ــــدى ّن ــــ٤مَي إذا اًمٕم ــــ٤م مح  زم ي

ــــل ـــــ حَيٛمٞمٜم ــــقَم إِه َُم ــــاّمُه ي  قم

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
^&
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042 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

: امطة عشسةاحملاضسة اخل
 مئّنةحكْم األ



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

043 

 



 ^اعمح٤مضة اخل٤مُم٦ًم قمنمة: طم٘مقق إئّٛم٦م
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ََمـ أضم٤مَّ أن حيٝمك ضمٝم٣ميت ويٚمقت َمقسمتل، »ّٟمف ىم٤مل: أ’ روي قمـ اًمرؾمقل إيمرم

ـَ  ويً٘مـ صمٛم٥ّم اخلٙمد ايمتل وفمدين ريّب: هم١منَّ ريب فمزَّ وصمؾَّ نمرس ومِم٣ٌمهت٣م زمٝمده، همٙمٝمتقلَّ فمقمَّ زم

.شأيب ؿم٣ميم٤م ريض الل فمٛمف: هم١مّٞمف يمـ خيرصم٘مؿ َمـ هدى، ويمـ يدطمٙم٘مؿ دم وكئيم٥م

َث قمـ ؾمػمة أطمٍد إًمی ُمًتقى ؾمػم م ٟمٕمثر ذم يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمًػمة واًمت٤مريخ أن حتدّ 

إئّٛم٦م^، وم شمذيمر يمت٥م احلدي٨م رواي٦ًم واطمدًة ـ وًمق يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦ًم وُمٗمؽماًة ـ ذم ومْمؾ 

أطمد إؿمخ٤مص، إّٓ وىمد ذيمر ُمـ ىمٌٚمٝم٤م رواي٤مت يمثػمة وصحٞمح٦م أيمثره٤م ذم ُمٕم٤مضمز 

 وومْم٤مئؾ ويمراُم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^. 

ّمؾ إًمٞمف أطمد ُمـ همػمهؿ^9 وم٘مد وُمٜمف يتٌلّم أنَّ ُم٤م وصؾ إًمٞمف أهؾ اًمٌٞم٧م^، م ي

ضم٤مهدوا ذم ٟمٍمة اًمديـ، ومح٤مي٦م اعمًٚمٛملم وطم٘مقىمٝمؿ، ضمٝم٤مدًا م حيّدصمٜم٤م اًمت٤مريخ سمٛمثٚمف، طمّتك 

اؾمتِمٝمدوا ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٘مٞمدة واعمٌدأ، وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م هلؿ طم٘مقق وواضم٤ٌمت قمغم اعمًٚمٛملم، ٓ 

 سمّد ُمـ شم٠مديتٝم٤م هلؿ^، وٟمحـ ٟمِمػم إًمٞمٝم٤م إؿم٤مرًة خمتٍمًة.

أّٟمف ىم٤مل: ’ ـ قمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م ـ اًمذي أمجع اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف 

                                           

×
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.شََمـ َم٣مت ومل ئمرف إَم٣مم زَم٣مٞمف َم٣مت َمٝمت٥ًم صم٣مهٙمٝم٥م» 

ومٛمـ هٜم٤م وضم٥م قمغم يمّؾ ُمًٚمؿ يديـ هبذا اًمديـ احلٜمٞمػ ُمٕمرومتٝمؿ، طمتّك يٙمقن قمغم 

ٓ سمّد ’ ي١مُمـ سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وٟمٌٞمف إيمرمسمّمػمٍة ُمـ قم٘مٞمدشمف وذيٕمتف9 ٕنَّ يمؾَّ ُمًٚمٍؿ 

 ًمف ُمـ إظمذ سم٠مىمقاهلؿ واإلهتداء هبدهيؿ، وهذا ٓ يٙمقن إّٓ سمٕمد ُمٕمرومتٝمؿ^.

ٓ يزال ايمديـ وم٣مةاًم »ىم٤مل: ’ وروى قمٚمامء اًمٕم٤مُّم٦م ـ يمام ُٟم٘مؾ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ـ أّٟمف

 .شضمتّك سمٗمقم ايم٣ًمفم٥م، أو ي٘مقن فمٙمٝم٘مؿ اشمٛم٣م فممم طمٙمٝمٖم٥م، ىمّٙمٜمؿ َمـ ومريش

طمتّك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وأّن × وهذا احلدي٨م ؿم٤مهد قمغم وضمقد اإلُم٤مُم٦م ذم ؿمخص اإلُم٤مم

هذه اإلُم٤مُم٦م طمٍم قمغم أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة^، دون همػمهؿ ُمـ اعمٚمقك 

واًمًالـملم ُمـ سمٜمل ُأُمٞم٦ّم أو اًمٕم٤ٌمؾمٞملم9 إُّم٤م ًمزي٤مدهتؿ قمغم هذا اًمٕمدد )اصمٜمل قمنم(، أو 

 ٚمٞمؼ سمٛمٜمّم٥م اخلالوم٦م اإلهلٞم٦م.ًمٗمً٘مٝمؿ وومجقرهؿ، وصٗم٤مت ُأظمرى ٓ شم

ايمٙمٜمؿ زمعم، ٓ ختٙمق »، طمٞم٨م ي٘مقل: ×وٟمٗمس هذا اعمٕمٜمك ّسح سمف اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

إرض َمـ وم٣مةٍؿ لل زمحّج٥م. إَّم٣م ـم٣مهرًا َمُمٜمقرًا، أو طم٣مةٖم٣ًم َمٕمٚمقرًا: يمئكّئ سمٌْمَؾ ضُمج٨ُم اللِ 

فمٓمٚمقن ومدرًا. حيٖمظ اللُ هبؿ وزمٝمٛم٣مسُمف. وىمؿ ذا؟ وأيـ أويمئؽ؟ أويمئؽ واللِ إومٙمقَن فمددًا وإ
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 .شضُمَجَجف وزمٝمٛم٣مسمف 

وهذا يٙم٤مد يٙمقن شمٍمحي٤ًم سمٛمذه٥م »ىم٤مل اسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم ذم ذح هذا اعم٘مٓمع: 

اإلُم٤مُمٞم٦م، إّٓ أنَّ أصح٤مسمٜم٤م حيٛمٚمقٟمف قمغم أن اعمراد سمف، إسمدال اًمذيـ وردت إظم٤ٌمر اًمٜمٌقي٦م 

ٕمرف، وُمٜمٝمؿ َُمـ ٓ ُيٕمَرف، وأّّنؿ ٓ قمٜمٝمؿ، أّّنؿ ذم إرض ؾم٤مئحقن، ومٛمٜمٝمؿ َُمـ يُ 

يٛمقشمقن طمتك يقدقمقا اًمّن، وهق اًمٕمروم٤من قمٜمد ىمقٍم آظمريـ، ي٘مقُمقن ُم٘م٤مُمٝمؿ، صمّؿ اؾمتٜمزر 

 .!شأي يمؿ ذا اًم٘مٌٞمؾ ! ويمؿ ذا اًمٗمريؼ  "قمددهؿ وم٘م٤مل:  ويمؿ ذا ! 

ومالطمظ سمٕملم اإلٟمّم٤مف يمٞمػ ذح هذا اًمٙمالم، ويمٞمػ اقمؽمف سمت٠مويؾ اًم٘مقم ًمف 

 ًا، وسوم٤م سم٤مئ٤ًًم؟!شم٠مويالً سم٤مرد

ُمـ طم٘مقىمٝمؿ^ اعمقآة هلؿ، وشم٠ميت ذم اًمرشم٦ٌم سمٕمد ُمٕمرومتٝمؿ، ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس َُمـ يّدقمل  

ُمٕمرومتٝمؿ، وىمد يٕمرومٝمؿ واطمدًا سمٕمد واطمٍد، ويٕمرف ومْمٚمٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اهلل قمّز وضمّؾ، 

يم٤مٍف ُم٤م م يِمٗمع سم٤معمقٓة.، وًمٙمـ ٓ يقاًمٞمٝمؿ، وهذا ـ أقمٜمل ُمٕمرومتٝمؿ ـ همػم ’وقمٜمد رؾمقًمف

ـ »ىم٤مل: ’ وىمد ورد قمـ ـمريؼ اًمٕم٤مُّم٦م أّن اًمٜمٌلَّ إيمرم أٞم٣م ؽمٙمٌؿ ظمَـ ؽم٣مظمتؿ وضمرٌب ظَم

نَّ شضم٣مرزمتؿ ـ اعمٕمٚمقم أّن َُمـ ؾم٤معمف اًمٜمٌلُّ وم٘مد ؾم٤معمف اهللُ، وَُمـ طم٤مرسمف اًمٜمٌلُّ وم٘مد طم٤مرسمف اهلل9ُٕ  . وُم

                                           

 

 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

047 

ّ ’ اًمٜمٌلَّ إيمرم   .وطمل يقطمك، يمام ّسح سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، إن هق ٓإ

 وهٜم٤مك أطم٤مدي٨م قمديدة، سمؾ وآي٤مت ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إًمی ُم٠ًمًم٦م اعمقآة هلؿ^.

، اًمذي ي٠مُمر سمف ’وُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م اًمذي اومتتحٜم٤م سمف اًمٙمالم، اعمروي قمـ ؾمٞمد إٟم٤مم

ذم ’ ًمٜمٌلِّ اعمًٚمٛملم سم٤معمقآة ًمٕمكمٍّ وذريتف^،إن يم٤مٟمقا يريدون اًمًػم واىمٕم٤ًم قمغم ّن٩م ا

 طمٞم٤مشمف ومم٤مشمف.

واحلّؼ اًمث٤مًم٨م هلؿ^ هق اًمٓم٤مقم٦م هلؿ، واإلٟم٘مٞم٤مد ٕواُمرهؿ9 وم٤منَّ اعمٕمروم٦م واعمقآة ٓ  

يٙمٗمٞم٤من ُمـ دون اًمٓم٤مقم٦م هلؿ^9 وم٢منَّ هٙمذا ُمٕمروم٦م وُمقآة ظم٤مًمٞم٦م قمـ اعمْمٛمقن،  وم٘مد يقازم 

م شمٙمـ إّٓ ُمقآة صقري٦م، واعمٓمٚمقب هق  إٟم٤ًمٌن إٟم٤ًمٟم٤ًم آظمر وًمٙمـ ٓ يٓمٞمٕمف، ومٝمذه اعمقآة

اعمقآة اًمقاىمٕمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وُمـ هٜم٤م ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م هذا اعمٕمٜمك، يمام قمـ 

ىم٣من همٝمام ٞم٣مصمك اللُ فمزَّ وصمؾَّ زمف : »ي٘مقل×اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمقٓي اًمّم٤مدق

ـَ فمٚمران، ىَمِذَب ََمـ زفمؿ×َمقؽمك زمـ فمٚمران أّٞمف حُيٌّٛمل، هم١مذا صمٛمَّف ايمٙمٝمُؾ  ، أن وم٣مل يمف: ي٣م زم

.شٞم٣مَم فمٛمّل، أيمٝمَس ىمؾُّ حُم٤مٍّ حُي٤مُّ طمٙمقَة ضمٌٝمٌف؟...

 .شإّن اظمح٤ّم ظمَـ أضم٤ّم َمْمٝمع»وُم٤م ورد قمٜمٝمؿ^ أّّنؿ ىم٤مًمقا:  
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 ومال سمدَّ ُمـ اًمٓم٤مقم٦م سمٕمد اعمقآة، وىمد وردت آي٤مت قمديدة شمِمػم إًمی ذًمؽ. 

 .﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

٘مد أوضم٥م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم اعمًٚمٛملم ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ـم٤مقم٦م إئّٛم٦م ُمـ أهؾ وم

ومٕمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب ضمٕمٗمر  اًمٌٞم٧م^، يمام وُمّنت هذه أي٦م سمرواي٤مهتؿ^ اًمٕمديدة:

ىم٤مل:  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿، أّٟمف ؾم٠مًمف قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: × اًم٤ٌمىمر

ٜم٤مس ي٘مقًمقن : ومام ُمٜمٕمف أن يًٛمل قمٚمٞم٤ًّم وأهؾ سمٞمتف ىمٚم٧م : إنَّ اًمش . ٞمزيم٦م دم فمقّم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م»

ومقيمقا هلؿ: إنَّ الل أٞمزل فمعم رؽمقيمف ايمِمكئة ومل يًؿِّ شمكئشم٣ًم وٓ :» ذم يمت٤مسمف ؟ وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

أرزمٔم٣مً، ضمتك ىم٣من رؽمقل الل هق ايمذي همّن ذيمؽ، وأٞمزل احل٨ّم همٙمؿ يٛمزل: ؿمقهمقا ؽمٌٔم٣مً، ضمتك 

همٛمزيم٦م دم  ، ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ېئ همّن ذيمؽ هلؿ رؽمقل الل، وأٞمزل :﴿

أوصٝم٘مؿ زم٘مت٣مب الل وأهؾ زمٝمتل، إيّن ؽمٟميم٦م ’: فمقم واحلًـ واحلًكم، ووم٣مل رؽمقل الل

 .شالل أن ٓ يٖمّرق زمٝمٛمٜمام ضمتك يقردمه٣م فمقمَّ احلقض همٟمفمْم٣مين ذيمؽ

ؿم٣مفم٥َم ورم أَمِره زمْم٣مفم٥ِم رؽمقيمِف،  اللوصَؾ »أّٟمف ىم٤مل: × وروي قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّّم٤مدق

 .ش٣مفمتف، همَٚمـ سمرَك ؿم٣مفم٥َم وٓة إَمر، مل يْمع اللّ وٓ رؽمقيمفوؿم٣مفم٥م رؽمقيمف زمْم

، وهذا دًمٞمٌؾ ’وُمـ أي٦م واًمرواي٦م ٟمٕمرف أنَّ ـم٤مقم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ يمٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل

’ واوح قمغم قمّمٛمتٝمؿ وـمٝم٤مرهتؿ^، وقمدم اًمتٗمريؼ سملم ـم٤مقمتٝمؿ وـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

 وـم٤مقم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.
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 .﴾ڀ ڀ پ پ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ 

زُمٛمَل اإلؽمكئم فمعم مخ٥ًم أؾمٝم٣مء: فمعم »أّٟمف ىم٤مل: × وروى زرارة قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

، ىم٤مل زرارة: وم٘مٚم٧م: وأي رء ُمـ ذًمؽ أومْمؾ؟ ايمِمكئة وايمزىم٣مة واحل٨ّم وايمِمقم وايمقٓي٥م

، ىمٚم٧م: صمؿَّ اًمذي يكم ذًمؽ ايمقٓي٥م أهمّمؾ: ّّٕن٣م َمٖمت٣مضمٜمـ، وايمقارم هق ايمديمٝمؾ فمٙمٝمٜمـوم٘م٤مل: 

وم٣مل: ايمِمكئة فمٚمقد ديٛم٘مؿ، وم٣مل: ومٙم٦م: شمؿَّ ’ ايمِمكئة، إنَّ رؽمقل الل٘م٤مل: ذم اًمٗمْمؾ؟ وم

’: ايمذي يٙمٝمٜم٣م دم ايمٖمّمؾ؟ وم٣مل: ايمزىم٣مة: ّٕٞمف ومرّن٣م هب٣م وزمدأ زم٣ميمِمكئة ومٌٙمٜم٣م، ووم٣مل رؽمقل الل

احل٨ّم... أَم٣م يمق أنَّ رصمكًئ وم٣مم . ىمٚم٧م: واًمذي يٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗمْمؾ؟ ىم٤مل: ايمزىم٣مة سمذه٤م ايمذٞمقب

سمِمّدق زمجٚمٝمع َم٣ميمف، وضم٨مَّ مجٝمع دهره، ومل ئمرف وٓي٥م ورم الل همٝمقايمٝمف، يمٝمٙمف وص٣مم ّن٣مره، و

وي٘مقن مجٝمع أفماميمف زمدٓيمتف إيمٝمف، َم٣م ىم٣من يمف فمعم الل فمزَّ وصمؾَّ ضمّؼ دم شمقازمف، وٓ ىم٣من َمـ أهؾ 

 .شاإليامن، شمؿَّ وم٣مل: أويمئؽ اظمحًـ َمٛمٜمؿ يدطمٙمف الل اجلٛم٥ّم زمٖمّمؾ رمحتف

 قمغم ـم٤مقمتٝمؿ هق ىم
ٍ
 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ قًمف شمٕم٤ممم: ﴿وأدّل رء

^

وُمـ طم٘مقىمٝمؿ^ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل أيمثر ُم٤م يٚم٩م اًمٜم٤مس هب٤م اًمٜم٤مر، طمّؼ اخلٛمس اًمذي  

أيّمدت قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م، وأّٟمف زيم٤مة ُٕمقال اًمٜم٤مس.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 ظمرى.، وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت إُ ﴾ٺ ٺ ٺ 
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وهذا احلّؼ ومرض حمتّؿ قمغم اعمًٚمٛملم، ّذقمف اهللّ قمزَّ وضمؾَّ ٕهؾ اًمٌٞم٧م^، وُمـ  

 يٛم٧ّم إًمٞمٝمؿ سمنمف اًم٘مرسمك واًمٜم٥ًم.

وهق طمؼٌّ ـمٌٞمٕملٌّ يٗمروف اًمٕم٘مُؾ واًمقضمدان، يمام يٗمروف اًمنمع9 وم٘مد درضم٧م اًمدول » 

ه قمٜمد يمؼم قمغم شمٙمريؿ ُمقفّمٗمٞمٝم٤م واًمٕم٤مُمٚملم ذم طم٘مقهل٤م، ومتٛمٜمحٝمؿ راشم٤ًٌم شم٘م٤مقمدي٤ًم يت٘م٤موق

 ؾمٜمٝمؿ، ويقرصمقٟمف ٕسمٜم٤مئٝمؿ، وذًمؽ شم٘مديرًا جلٝمقدهؿ ذم ص٤مًمح أممٝمؿ وؿمٕمقهبؿ.

وشم٘مديرًا جلٝم٤مده ’ وىمد ومرض اهللُّ اخلُٛمَس ٔل حمٛمٍد^ وذرارهيؿ شمٙمرياًم ًمٚمٜمٌلِّ 

 اجل٤ٌّمر، وشمْمحٞم٤مشمف اًمٖم٤مًمٞم٦م، ذم ؾمٌٞمؾ ُأُّمتف، وشمٜمزهي٤ًم ًٔمف قمـ اًمّمدىم٦م واًمزيم٤مة.

ٞمحـ واللّ ايمذيـ فمٛمك اللّ زمذي ٗمٝمقم ذي اًم٘مرسمك، وم٘م٤مل: ُم× وىمد أووح أُمػم اعم١مُمٜملم

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ايمٗمرزمك، ايمذيـ ومرّنؿ اللّ زمٛمٖمًف وٞمٌٝمف، همٗم٣مل: ﴿

َمٛم٣ّم طم٣مّص٥م: ّٕٞمف مل جئمؾ يمٛم٣م ؽمٜماًم دم ايمِمدوم٥م، وأىمرم الّل  ﴾گ گ گ گ

 .شٞمٌٝمف، وأىمرَمٛم٣م أن يْمٔمٚمٛم٣م أوؽم٣مخ َم٣م دم أيدي ايمٛم٣مس

أصٙمحؽ اللّ، َم٣م أين َم٣م يدطمؾ زمف ايمٔمٌد ×: »ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر وقمـ أيب سمّمػم،

 .شايمٛم٣مر؟ وم٣مل: ََمـ أىمؾ َم٣مل ايمٝمتٝمؿ درمه٣مً، وٞمحـ ايمٝمتٝمؿ

إّن أؾمّد َم٣م همٝمف ايمٛم٣مس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إذا »أّٟمف ىم٤مل:  ÷وروى حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أطمدمه٤م

 ....شوم٣مم ص٣مضم٤م اخُلٚمس، همٗم٣مل: ي٣م رّب مُخز

                                           
 

^ 

 

 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

051 

 ٜمّمقص واًمرواي٤مت.إًمی همػم ذًمؽ ُمـ اًم 

وُمـ قمالُم٤مت اًمقّد واحل٥ّم ٕهؾ اًمٌٞم٧م^ اإلطم٤ًمن إًمی ذريتٝمؿ سم٘مدر اعمًتٓم٤مع. 

وم٣مل رؽمقل »أّٟمف ىم٤مل: × قمـ آسم٤مئف^ قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم× ومٕمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

هلؿ ضمقاةَجٜمؿ، وايم٣ًمفمل  أرزمٔم٥م أٞم٣م هلؿ ؾمٖمٝمع يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م: اظم٘مرم يمذرّيتل، وايمٗم٣ميض’: الل

 .شدم ُأَمقِرهؿ فمٛمدَم٣م اوْمروا إيمٝمف، واظمح٤ّم هلؿ زمٗمٙمٌف ويم٣ًمٞمف

إذا ومٚم٦ُم اظمٗم٣مَم ’: وم٣مل رؽمقل اللّ»قمـ آسم٤مئف^ ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

اظمحٚمقَد سمُمّٖمٔم٦ُم دم أصح٣مب ايم٘م٣ٌمةر َمـ ُأَّمتل، همٝمُمٖمٔمٛمل الل همٝمٜمؿ، واللِ ٓ سمُمّٖمٔم٦ُم همٝمَٚمـ 

 .شآذى ُذّريتل

وُمـ طم٘مقق أهؾ اًمٌٞم٧م^ أن ٟمٛمدطمٝمؿ وٟمٜمنم ومْم٤مئٚمٝمؿ^ سمٙمّؾ ُم٤م أوشمٞمٜم٤م، وُم٤م 

ُأشمٞمح٧م ًمٜم٤م ُمـ ومرص ووؾم٤مئؾ سم٘مدر اإلُمٙم٤من9 ّٕن ُمدطمٝمؿ وٟمنم ومْم٤مئٚمٝمؿ هق شم٘مقي٦م 
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ًمٚمديـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ، وٟمٍم هلذا اعمذه٥م اًمنميػ، وم٢منَّ إئّٛم٦م هؿ أرومع اًمٜم٤مس ٟم٤ًًٌم،  

أقمالهؿ ذوم٤ًم، وآصمرهؿ طم٤ًًٌم، وأمجٕمٝمؿ ًمٚمٗمْم٤مئؾ واًمٙمامٓت، هذا سمٜمٔمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم و

، وسمٜمٔمر ؿمٞمٕمتٝمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ وحمٌّٞمٝمؿ.’وٟمٌٞمف

وأُّم٤م سمٜمٔمر أقمدائٝمؿ ومٝمؿ حي٘مدون قمٚمٞمٝمؿ شمٕمٜمّت٤ًم وشمٕمّّم٤ًٌم، ٓ إٟمٙم٤مرًا ًمٗمْم٤مئٚمٝمؿ9 ّٕن 

ؾ سمخ٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وًمٙمـ اٟمٙم٤مره٤م يٕمٜمل إٟمٙم٤مر اًمديـ، وشمٙمذي٥م اًمنمع اعمٌلم، اعمتٛمثّ 

 وذرّيتف اًمٓم٤مهريـ^.× ديدن اعمٜم٤موم٘ملم قمغم سمٖمض اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

يمق رضزم٦ُم طمٝمُمقَم اظم٠مَمـ زمًٝمٖمل هذا فمعم أن يٌٕمّمٛمل ×: »وُمـ هٜم٤م ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

وم٢م َم٣م أزمٕمّمٛمل. ويمق ص٦ٌٌُم ايمدٞمٝم٣م زمجامهت٣م فمعم اظمٛم٣مهمؼ فمعم أن حيٌّٛمل َم٣م أضمٌّٛمل: وذيمؽ أّٞمف 

َّمل  .شأّٞمف وم٣مل: ي٣م فمقم،ٓ  يٌٕمّمؽ َم٠مَمـ وٓ حيٌّؽ َمٛم٣مهمؼ’ هم٣مٞمٗم٢م فمعم يم٣ًمن ايمٛمٌلِّ ٕا

ٙمقن سمقٓئٝمؿ، يت٤ٌمرون ذم »  ًّ ُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من اًمٕم٤مرومقن سمٗمْم٤مئٚمٝمؿ، واعمتٛم

ٌِّٝمؿ اًمّم٤مدق ووٓئٝمؿ إصٞمؾ، دوٟمام ـمٚم٥م ضمزاء  ُمدطمٝمؿ، وٟمنم ُمٜم٤مىمٌٝمؿ، ُُمٕمِرسملَم قمـ طم

يًت٘مٌٚمقن ُم٤مدطمٞمٝمؿ سمٙمؾِّ طمٗم٤موة وشمرطم٤مب، ؿم٤ميمريـ هلؿ  وٟمقال. ويم٤من إئٛم٦م^،

قمقاـمٗمٝمؿ اًمٗمٞم٤ّمو٦م، وأٟم٤مؿمٞمدهؿ اًمٕمذسم٦م، ويٙم٤موم١مّنؿ قمٚمٞمٝم٤م سمام وؾمٕم٧م يداهؿ ُمـ اًمؼّم 

واًمٜمقال، واًمدقم٤مء هلؿ سم٤مًمٖمٗمران، وضمزيؾ إضمر واًمثقاب. وم٘مد ضم٤مء ذم )ظمزاٟم٦م إدب(: 

وم٘م٤مل: إيّن × سمـ احلًلم طمٙمك ص٤مقمد ُمقمم اًمُٙمٛمٞم٧م، ىم٤مل: دظمٚم٧م ُمع اًمُٙمٛمٞم٧م قمغم قمكمِّ 

 ، صمؿَّ أٟمِمده ىمّمٞمدشمف اًمتل أوهل٤م: ’ىمد ُمدطمتؽ سمام أرضمق أن يٙمقن زم وؾمٞمٚم٦م قمٜمد رؾمقل اهلل

 همػم ُم٤م صٌقة وٓ أطمالمِ    َُمـ ًم٘مٚم٥ٍم ُمتٞمٍؿ ُُمًتٝم٤مِم 
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شمقازمؽ ٞمٔمجز فمٛمف، ويم٘مـ َم٣م فمجزٞم٣م فمٛمف، هم١منَّ الل ٓ ئمجز  ومٚمام أشمك قمغم آظمره٤م، ىم٤مل ًمف: 

صمؿَّ ىمًط ًمف قمغم ٟمٗمًف وقمغم أهٚمف أرسمٕمامئ٦م أًمػ درهؿ، انمٖمر يمٙم٘مٚمٝم٦م. فمـ َم٘م٣مهمٟمسمؽ، ايمٙمٜمؿ 

وم٘م٤مل ًمف: ًمق وصٚمتٜمل سمداٟمؼ ًمٙم٤من ذوم٤ًم زم، وًمٙمـ إن أطم٧ٌٌم طمذ ي٣م أزم٣م اظمًتٜمؾ.  وىم٤مل ًمف:

 أن حتًـ إزم، وم٤مدومع إزم سمٕمض صمٞم٤مسمؽ أشمؼمك هب٤م، وم٘م٤مم ومٜمزع صمٞم٤مسمف ودومٕمٝم٤م إًمٞمف يمّٚمٝم٤م، صمّؿ ىم٤مل:

َـّ ايمٛم٣مس، وأـمٜمر َم٣مىمتٚمف ايمٙمٜمؿ إنَّ ايمُ٘مٚمٝم٦م صم٣مد  دم آل رؽمقيمؽ وذري٥م ٞمٌٝمؽ زمٛمٖمًف ضمكم و

نمغمه َمـ احلّؼ، همٟمضمٝمف ؽمٔمٝمدًا، وأَمتف ؾمٜمٝمدًا، وأره اجلزاء فم٣مصمكئً، وأصمزل يمف اظمثقزم٥م آصمكًئ، 

 .. ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م: ُم٤م زًم٧م أقمرف سمريم٦م دقم٤مئفهم١مّٞم٣م ومد فمجزٞم٣م فمـ َم٘م٣مهمٟمسمف

أٞمُمدين ٤من ـ وم٘م٤مل زم: ـ سمخراؾم× دظمٚم٧م قمغم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م»وىم٤مل دقمٌؾ:  

  وم٠مٟمِمدشمف:ؾمٝمئ٣مً مم٣ّم أضمدشم٦م. 

ــالوةٍ  ـــ شم ــ٧ْم ُم ــ٤مٍت ظمٚم ــدارُس آي  ُم

 

 وُمٜمـــزُل وطمـــٍل ُم٘مٗمـــُر اًمَٕمرصـــ٤مِت  

 طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم ىمقزم:  

 إذا ُوشمــــروا ُمــــّدوا إمم واشمــــرهِيؿ

 

ـــ٤مِت   ـــ٤مِر ُُمٜمَ٘مٌَِْم ــــ إوشم ـــ٤ًم قم  أيَمُٗم

اؾمٙم٧م، ومًٙم٧مُّ ومٛمٙم٨م ومٌٙمك طمتك ُأهمٛمَل قمٚمٞمف، وأوُم٠م إزمَّ ظم٤مدٌم يم٤من قمغم رأؾمف: أن   

وم٠مقمدت طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم هذا اًمٌٞم٧م أيْم٤ًم، وم٠مص٤مسمف ُمثؾ اًمذي أفمد.  ؾم٤مقم٦ًم، صمّؿ ىم٤مل زم:

. ومٛمٙم٨ُم ؾم٤مقم٦ًم أظمرى، صمؿ ىم٤مل  أص٤مسمف ذم اعمّرة إُومم، وأوُم٠م اخل٤مدم إزمَّ أن أؾمٙم٧م، ومًٙم٧مُّ

 صمّؿ أُمر زمأضمًٛم٦م. شمكئث َمرات.  وم٠مقمدت طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم آظمره٤م، وم٘م٤مل زم:أفمد.  زم:

سمٕمنمة آٓف درهؿ، مم٤ّم ضب سم٤مؾمٛمف، وم شمٙمـ دومٕم٧م إمم أطمد سمٕمد. وأُمر زم َُمـ ذم ُمٜمزًمف، 

سمحكم يمثػم أظمرضمف إزمَّ اخل٤مدم، وم٘مدُم٧م اًمٕمراق، ومٌٕم٧م يمّؾ درهؿ ُمٜمٝم٤م سمٕمنمة دراهؿ، 

 .شاؿمؽماه٤م ُمٜمّل اًمِمٞمٕم٦م، ومحّمؾ زم ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿ، ومٙم٤من أول ُم٤مل اقمت٘مدشمف
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وُمـ طم٘مقىمٝمؿ^ قمغم ُمقاًمٞمٝمؿ وؿمٞمٕمتٝمؿ، زي٤مرة ُمِم٤مهدهؿ اعمنّموم٦م واًمًالم  

قمٚمٞمٝمؿ9 وم٢مّّن٤م ُمـ ُمٔم٤مهر احل٥ّم واًمقٓء، وُمّم٤مديؼ اًمقوم٤مء واإلظمالص، ومٝمؿ ؾمٞم٤ّمن أطمٞم٤مًء 

وأُمقاشم٤ًم.

وىمد شمقاشمرت اًمٜمّمقص ذم ومْمؾ زي٤مرة ُمِم٤مهدهؿ اعمنّموم٦م، وُمراىمدهؿ اًمٓم٤مهرة^، 

 .٦م واًمثقاب اجلؿّ وُم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اخلّم٤مئص اجلٚمٞمٚم

إنَّ يم٘مّؾ إَم٣مم فمٜمدًا دم فمٛمؼ أويمٝم٣مةف »ي٘مقل: × ومٕمـ اًمقؿّم٤مء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم اًمرو٤م

وؾمٝمٔمتف، وإّن َمـ مت٣مم ايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد، وضُمًـ إداء، زي٣مرة ومٌقرهؿ، همَٚمـ زارهؿ رنم٥ًٌم دم 

 .شزي٣مرهتؿ وسمِمديٗم٣مً زمام رنمٌقا همٝمف ىم٣من أةّٚمتٜمؿ ؾمٖمٔم٣مؤهؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 َم٣م ظمَـ زار واضمدًا َمٛم٘مؿ؟×: »ٌد اهللقمح٤مم ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب وقمـ زيد اًمِم

 .ش’وم٣مل: ىمٚمـ زار رؽمقل الل

إذا ىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىم٣من فمعم فمرش »ىم٤مل: × وقمـ أيب احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

ايمرمحـ أرزمٔم٥م َمـ إويمكم، وأرزمٔم٥م َمـ أطمريـ، همٟمَّم٣م إرزمٔم٥م ايمذيـ هؿ َمـ إويمكم: همٛمقح 
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وأَّم٣م إرزمٔم٥م َمـ أطمريـ: همٚمحّٚمد، وفمقّم، واحلًـ،  وإزمراهٝمؿ وَمقؽمك وفمٝمًك^، 

واحلًكم، صٙمقات الل فمٙمٝمٜمؿ، شمّؿ يٚمّد اظمّمامر، همٝمٗمٔمد َمٔمٛم٣م ََمـ زار ومٌقر إةّٚم٥م^ إّٓ أنَّ 

 .شأفمكئهؿ درصم٥م، وأومرهبؿ ضمٌقة، زّوار ويمدي فمقمّ 

 ، وومد أهدت يمٛم٣م’زارٞم٣م رؽمقل الل×: وم٣مل أَمغم اظم٠مَمٛمكم»ىم٤مل: × وقمـ أيب ضمٕمٗمر

ُأّم أيٚمـ يمٌٛم٣ًم وززمدًا ومترًا، همٗمّدَمٛم٣م َمٛمف، همٟمىمؾ شمؿَّ وم٣مم إلم زاوي٥م ايمٌٝم٦م، همِمعم رىمٔم٣مت، همٙماّم ىم٣من 

× دم آطمر ؽمجقده زم٘مك زُم٘م٣مًء ؾمديدًا، همٙمؿ يًٟميمف أضمٌد َمٛم٣ّم اصمكئًٓ وافمٓم٣مَم٣ًم يمف، همٗم٣مم احُلًكم

، شمؿَّ وومٔمد دم ضمجره همٗم٣مل: ي٣م أزمف، يمٗمد دطمٙم٦م زمٝمتٛم٣م همام هرٞم٣م زمًمء ىمنورٞم٣م زمدطمقيمؽ

آٞمٖم٣ًم همٟمطمػمين أّٞم٘مؿ ومتعم، وأّن × زم٘مٝم٦م زم٘م٣مًء نمّٚمٛم٣م، همام أزم٘م٣مك؟! همٗم٣مل: ي٣م زمٛمل، أسم٣مين صمػمةٝمؾ

َمِم٣مرفم٘مؿ ؾمتك. همٗم٣مل: ي٣م أزمف، همام ظمَـ يزور ومٌقرٞم٣م فمعم سمُمتتٜم٣م، همٗم٣مل: ي٣م زمٛمل، أويمئؽ 

ؿمقاةػ َمـ ُأَّمتل يزوروٞم٘مؿ همٝمٙمتٚمًقن زمذيمؽ ايمػمىم٥م، وضمٗمٝمؼ فمقمَّ أن آسمٝمٜمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

 .شضمتك أطمٙمِمٜمؿ َمـ أهقال ايم٣ًمفم٥م، وَمـ ذٞمقهبؿ، ويً٘مٛمٜمؿ الل اجلٛم٥م

ــــ٧ِم  ــــِؾ اًمٌٞم ــــ٥ُم أه ــــ٤م ذٟم  ُم

 شمريمــــقهؿ ؿمــــتك ُمّمــــ٤مرقُمُٝمؿ

 ومٛمٖمّٞمــــ٥ٌم يم٤مًمٌــــدِر شمرشم٘مــــ٥ُم 

ــــــد  ــــــِؿ ىم ــــــٌد ًمٚمً  وُمٙم٤مسم

 ّيٌج سم٤مًمًـــــٞمِػ آصمـــــَر ـوُمـــــ

ـــف  ـــقا رسمققَم ـــٜمُٝمُؿ أظمٚم ـــك ُم  طمت

 وأمجُٕمٝمــــــــــ٤م ومْمــــــــــٞمَٕمف

ـــــف ـــــقىم٤ًم ـمٚمققَم ـــــقرى ؿم  اًم

 ؾُمـــــ٘مٞم٧م طمِم٤مؿمـــــتف ٟم٘مٞمٕمـــــف

 ك ظُمْمـــــققَمفقمـــــّزه وأسمـــــ
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 إمم أن ي٘مقل&: 
ـــــلمَ  ـــــِؾ سم ـــــرائُؿ اًمتٜمزي  ويم

 شمـــدقمق وَُمــــ شمـــدقمق وشمٚمـــَؽ 

ـــــغم ـــــراٟملُم اًمُٕم ـــــ٤ًم قم  واه

 ُمـــ٤م هـــزَّ أوـــُٚمَٕمُٙمؿ طمـــدأ

 

ـــــف  ـــــرزت ُمروقَم ـــــ٦ٍم سم  ُأُمّٞم

 يُمٗمـــــ٤مُة دقمقهِتـــــ٤م سيَٕمـــــف

ــــف ــــقوُمُٙمُؿ ضمديَٕم  قمــــ٤مدت أٟم

ـــٚمٞمَٕمف ـــ٤مًمٕمٞمِس اًمْم ـــقِم سم  اًم٘م

 

***

 ة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ،وٓ طمقل وٓ ىمقّ  إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 ’:، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل÷، قمـ أسمٞمف، قمـ احلًلم×قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

َـّ فمٓمٝمٚم٥م: فمٛمد ايمقهم٣مِة، ودم ايمٗمػِم، وفمٛمد ضُمٌّل وضُم٤مُّ أهؾ زمٝمتل ٞم٣مهمٌع دم ؽمٌٔم» ٥ِم َمقاؿمـ أهقاهل

.شايمٛمُمقِر، وفمٛمد ايم٘مت٣مِب، وفمٛمد احل٣ًمِب، وفمٛمد اظمٝمزاِن، وفمٛمد ايمٌماط

ُمـ إقمت٘م٤مداشمٜم٤م وقم٘م٤مئدٟم٤م اًمتل اٟمٓمقت قمٚمٞمٝم٤م ىمٚمقسمٜم٤م وقم٘مقًمٜم٤م هق إقمت٘م٤مد سمقضمقب طُم٥مِّ 

ؿمٞمٕمل أن يٚمتزم هبذه  أهِؾ اًمٌٞم٧م^، ووضمقب اًمتؼمي ُمـ أقمدائٝمؿ، ومٕمغم يمّؾ إٟم٤ًمنٍ 

اًمٕم٘مٞمدة9 طمٞم٨م إنَّ ُمـ ومروع ديٜمٜم٤م اًم٘مقيؿ، وُمذهٌٜم٤م اًمًٚمٞمؿ، ُمقآة أوًمٞم٤مء اهلل، واًمتؼّمي ُمـ 

 أقمدائٝمؿ.

وأُّم٤م أّن إٟم٤ًمٟم٤ًم حي٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م^، وٓيتؼمأ ُمـ أقمدائٝمؿ ومٝمق أقمقر، يمام قمؼّم قمـ 

 ائر ذم اعمًتٓمروم٤مت.، ومٞمام رواه قمٜمف اًمِمٞمخ اسمـ إدريس ذم يمت٤مب اًمن×ذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم

، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أٟم٤م أطمٌُّؽ وأطم٥مُّ ×إنَّ رضُمالً ىَمِدَم قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم»ىم٤مل&: 

 .شأَّم٣م أن همٟمٞم٦م أفمقر، همٟمَّم٣م أن سمٔمٚمك، وأَّم٣م أن سُمٌٌم×: ومالٟم٤مـً  وؾمّٛمك سمٕمض أقمدائفـ  وم٘م٤مل

اًمؼماءة ُمـ قمدّويمؿ.  إّن ومالٟم٤ًم يقاًمٞمٙمؿ، إّٓ أّٟمف يْمٕمػ قمـ×: »وقمٜمف& ىمٞمؾ ًمٚمّم٤مدق

 .شوم٣مل: هٝمٜم٣مت، ىمذب ََمـ اّدفمك حمٌّتٛم٣م، ومل يتػمأ َمـ فمدّوٞم٣م
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ٝمؿ، واًمتؼمي ُمـ أقمدائٝمؿ، وأُّم٤م اخلٚمط سملم هذا وذاك، سمّد ُمـ اًمتٛمًؽ سمحٌّ  وقمٚمٞمف ومال 

 ومٝمذا همػم جمٍز وٓ ُم٘مٌقل، وإّٟمام اعم٘مٌقل واعمجزي واًمٜم٤مومع هق طمٌّٝمؿ ُمع اًمتؼمي ُمـ أقمدائٝمؿ.

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ إمم ُمقدهتؿ ـ قمالوًة قمغم اًمدًمٞمؾ اًمروائل قمـ وىمد أؿم٤مر ا 

.إذن هذا ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ـمريؼ اخل٤مّص٦م ـ طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

 اًمٗمرض وهذه اًمٕم٘مٞمدة ُمًّٚمٛم٦م.

صمؿ إنَّ صمٛمرات طُم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُمٚمٛمقؾم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن متًؽ سمقٓيتٝمؿ، 

وطُم٥ّم أهؾ سمٞمتف^، ’ ، وأـم٤مقمٝمؿ، ذيٓم٦م أن جيٛمع سملم طم٥ّم اًمٜمٌلِّ اعمّمٓمٗمكوأطمٌّٝمؿ

وٓحُي٥ّم أهؾ سمٞمتف^، طمتك وًمق ىم٤مل: إّن احلدي٨م ’ وماليًقغ ٕي إٟم٤ًمن أن حُي٥ّم اًمٜمٌلَّ 

ٟم٤مفمٌر إمم آيمتٗم٤مء سمٙمؾ واطمد ُمـ احلٌلُّم9 ّٕٟمف ًمق ىمٞمؾ: سم٠من احلدي٨م ٟم٤مفمٌر إمم أّن طم٥م 

اعمقاـمـ اًمًٌٕم٦م، ومال حيت٤مج إمم وؿِّ طم٥ّم أهؾ سمٞمتف^ ُمٕمف،  سمٜمٗمًف ٟم٤مومع ذم هذه’ اًمٜمٌلِّ 

 وإّٟمام ذيمر طم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م يمٓمريؼ آظمر، وقمّٚم٦م ُأظمرى ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اعمقاـمـ اًمًٌٕم٦م.

ٓ سمّد أن يٓمٞمٕمف، وإّٓ ’ وم٢مٟمَّٜم٤م ٟم٘مقل: ٟمًّٚمؿ ـ ضمدًٓ ـ ذًمؽ، وًمٙمـ اًمذي حُي٥ّم اًمٜمٌلِّ 

ُمره وٟمقاهٞمف9 وًمذا ورد ذم احلدي٨م اًم٘مدد يمٞمػ حُي٥ّم إٟم٤ًمٌن أٟم٤ًمٟم٤ًم آظمر وٓيٓمٞمٕمف ذم أوا

ىم٣من همٝمام ٞم٣مصمك الل فمّز : »ي٘مقل× اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمقٓي اًمّم٤مدق ُم٤مرواه

أن وم٣مل يمف: ي٣م زمـ فمٚمران، ىمذب ََمـ زفمؿ أّٞمف حيٌّٛمل، هم١مذا صمٛمّف × وصمّؾ زمف َمقؽمك زمـ فمٚمران

ؿ ىم٤مًمقا: و ُم٤م  ،شايمٙمٝمؾ ٞم٣مم فمٛمل، أيمٝمس ىمّؾ حم٤ّم حي٤ّم طمٙمقة ضمٌٝمٌف؟... ورد قمٜمٝمؿ^ أّنَّ
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 .شإّن اظمح٤ّم ظمَـ أضم٤ّم َمْمٝمع» 

سمقطمده يم٤مومٞم٤ًم ًمٚمٜمج٤مة ُمـ أهقال اعمقاـمـ ’ ومحتك ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠من طُم٥ّم اًمٜمٌلِّ إيمرم

اًمًٌٕم٦م، وهق قمّٚم٦م يم٤مومٞم٦م، وٓحيت٤مج إمم وؿِّ طم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م^، ومال سمدَّ أيْم٤ًم ُمـ طمٌّٝمؿ، 

ٌِّٝمؿ، ’ ًمٜمٌلَّ إيمرمواًمتقزّم هلؿ، واًمتؼّمي ُمـ أقمداّئؿ9 ٕنَّ ا أؿم٤مر ذم أيمثر ُمـ طمدي٨م إمم طم

ذم أّٟمف ٓيريد أضمرًا ’ سم٤مإلو٤موم٦م إمم آي٦م اعمقّدة اعمت٘مّدُم٦م، اًمتل وردت قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌلِّ إيمرم

 ًمٚمرؾم٤مًم٦م، إّٓ أضمرًا واطمدًا، وهق ُمقّدة ىمرسم٤مه وأهؾ سمٞمتف^.

ًمٜمٌلِّ وًمقىمٚمٜم٤م: سم٠منَّ احلدي٨م ٟم٤مفمٌر إمم قمٓمػ طم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م^ قمغم طم٥ّم ا

، سمٛمٕمٜمك أنَّ طم٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُمع طم٥ّم اًمٜمٌلِّ إذا إضمتٛمٕم٤م ٟمٗمٕم٤م ذم اعمقاـمـ ’إيمرم

اًمًٌٕم٦م، وأُم٤م إذا إومؽمىم٤م ومال، وم٘مد ظمن اعمٌٓمٚمقن طمٞمٜمئٍذ9 ومٜمحـ ٟمح٥ّم أهؾ اًمٌٞم٧م^ 

ٌّٜم٤م ًمٚمٜمٌلِّ إيمرم اًمذي أُمرٟم٤م سمح٥ّم أهؾ سمٞمتف^ وـم٤مقمتٝمؿ، ’ ، وهق’وٟمٓمٞمٕمٝمؿ ُمع طم

 واًمتؼّمي ُمـ أقمدائٝمؿ.

إيمتٗم٤مء سمٙمّؾ ’ ٚمٞمف ومال يٛمٙمـ اعمّمػم إمم اًمٗمٝمؿ إّول9 إذ ًمق أراد اًمٜمٌلِّ إيمرموقم

طم٥ّم قمغم طمدة، عم٤م ذيمر احلدي٨م هبذه اًمٓمري٘م٦م اًمتل شم٘متيض اًمٕمٓمػ سمـ )اًمقاو( اًمتل شمٗمٞمد 

 شطُمٌّل أو طم٥ّم أهؾ سمٞمتل...»اجلٛمع واًمتنميؽ، وإّٓ ًمق أراد اعمٕمٜمك إول ًم٘م٤مل: 

ٌَّتِٝمؿ^ وطم٥ّم أهؾ سمٞمتف^ ’ ومحٌّف يٜمٗمع ذم ُمقاـمـ ٓ حتَم ذم اًمدٟمٞم٤م، وآصم٤مر حم

ٓشمٜم٘ميض، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمٌح٤مر ُمدادًا واًمِمجر أىمالُم٤ًم، عم٤م أطمّمقا سمريم٤مت هذا احل٥ّم واًمقٓء، 

 سمؾ طمٌّٝمؿ^ م حُيد سمحدود اعم١مُمـ اعمقازم واعمخٚمص، سمؾ يتٕمّدى طمتك إمم اعمنمك.

9 وًمذا يم٤من أوًمٞم٤مء اهلل يٖمٛمك ًمٙمـ سمال ؿمٍؽ حل٥ّم أوًمٞم٤مء اهلل هلؿ^ اعمٜمزًم٦م اخل٤مّص٦م

                                           
× 
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قمٚمٞمٝمؿ إذا ذيمرت هلؿ ُمّمٞم٦ٌم ُمـ ُمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٌٞم٧م^،يمام ٟم٘مؾ هذا اعمٕمٜمك قمـ آي٦م اهلل  

اًمٕمٔمٛمك اًمًٞمد اًمؼموضمردي&، أّٟمف يم٤من ذم ُمٜمزًمف يقُم٤ًم جمٚمس قمزاء، ويم٤من اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري 

  ، ُمٜمٝم٤م هذا اًمٌٞم٧م:÷اًم٘مّٛمل هق اخلٓمٞم٥م، ومّم٤مدف أن أٟمِمد ىمّمٞمدة ذم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 .ؾمؾ صدَره٤م ظُمزاٟم٦م إهار   وًم٧ًُم أٟمًك ظمؼَم اعمًامِر 

وم٠مظمذ اًمًٞمد اًمؼموضمردي يٌٙمل يمثػمًا طمتك ُأهمٛمل قمٚمٞمف، ومج٤مء احل٤مج أمحد، وـمٚم٥م ُمـ 

 .اخلٓمٞم٥م أن ُيٜمٝمل ىمراءة اًمتٕمزي٦م، وأظمؼمه سم٠مّن اًمًٞمد اًمؼموضمردي ىمد ُأهمٛمل قمٚمٞمف

ٌِّٝمؿ واًمقٓء هلؿ^ ذم احلٞم٤مة ٟمٞم٤م، ُم٤م ُٟم٘مؾ قمـ اعمرطمقم احل٤مج آي٦م  وُمـ آصم٤مر وسمريم٤مت طُم اًمدُّ

يُمٜم٧م يقُم٤ًم قمٜمد اعمػمزا اًمِمػمازي& سم٤ًمُمراء »اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ احل٤مئري& ىم٤مل: 

، وذم أصمٜم٤مء اًمدرس دظمؾ أؾمت٤مذٟم٤م اًمٙمٌػم آي٦م اهلل اًمًٞمد حمٛمد اًمٗمِم٤مريمل&، وقمٚمٞمف (2)أىمرأ قمٚمٞمف

 ذم اًمٕمراق ذم ذًمؽ اًمزُم٤من. آصم٤مر اإلٟمٙمامش9 ٟمتٞمج٦م فمٝمقر ُمرض اًمقسم٤مء اًمذي ؿم٤مع

وم٘م٤مل ًمٜم٤م: هؾ شمٕمرومقٟمٜمل جُمتٝمدًا أم ٓ؟ ىُمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: أشمٕمٚمٛمقين قم٤مدًٓ؟ ىُمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. 

 ويم٤من ُم٘مّمقده أظمذ إىمرار وإقمؽماف ُِمٜم٤ّم، هؾ ًمف ذائط احلٙمؿ واًمٗمتقى أم ٓ؟

يمّؾ  ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ: أصدر طُمٙمٛمل إمم يم٤موّم٦م ؿمٞمٕم٦م ؾم٤مُمراء ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، أن ي٘مرأ

واطمٍد ُمٜمٝمؿ يمّؾ يقم زي٤مرة قم٤مؿمقراء ٟمٞم٤مسم٦م قمـ واًمدة اإلُم٤مم احلج٦م#، وهذه اعمُٙمّرُم٦م شمِمٗمع 

ًمدى اسمٜمٝم٤م طمية وزم إُمر#9 ًمٞمِمٗمع سمدوره قمٜمد اهلل اعمتٕم٤مل طمتك يٜمجق اًمِمٞمٕم٦م ُمـ هذا 

 اًمٌالء.
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ىم٤مل اعمرطمقم احل٤مئري: قمٜمدُم٤م أصدر هذا احلٙمؿ، أـم٤مقمف مجٞمع اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ؾمٙمٜم٦م  

٧م اًمٜمتٞمج٦م أّٟمف م يتٚمػ أطمٌد ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم ؾم٤مُمراء، ذم طملم يم٤من يتٚمػ قمنمة، ؾم٤مُمراء، ويم٤مٟم

 .شأو مخ٦ًم قمنم يقُمٞم٤ًم ُمـ همػم اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أصمر اًمقسم٤مء

، وإّٓ ومٙمراُمتٝمؿ^ وآي٤مهتؿ ٓ ^وهذا همٞمض ُمـ ومٞمٍض، وىمٓمرة ُمـ سمح٤مرهؿ 

 حتَم.

ن طمٞم٤ًّم، وأُّم٤م إذا ُم٤مت وهذه آصم٤مر طمٌّٝمؿ وُمقآهتؿ واإلقمت٘م٤مد هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م دام اإلٟم٤ًم

 .اإلٟم٤ًمن وم٘مد ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتف، يمام ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ

ومٞمٌدأ طمٌّٝمؿ ووٓيتٝمؿ ًمٚمدوم٤مع قمـ اإلٟم٤ًمن ذم أصٕم٥م اعمقاـمـ وأهقهل٤م وأؿمّده٤م قمٔمٛم٦م 

 قمغم اإلٟم٤ًمن.

 وأّول هذه اعمقاـمـ هق اعمقت ٟمٗمًف، ويمٗمك سمف هقًٓ، ويمٗمك سمف ؿمّدًة.

اًم٘مؼم، ومت٠ميت وٓيتٝمؿ^ سم٠مهبك صقرة وأمجؾ ُمث٤مل، يمام  وُمـ صَمؿَّ اعمقـمـ أظمر، وهق

إذا َم٣مت ايمٔمٌد اظم٠مَمـ دطمؾ َمٔمف دم ومػمه ؽمّت٥م »، ىم٤مل: ÷روي قمـ أيب سمّمػم، قمـ أطمدمه٤م

صقر، همٝمٜمـ صقرة هل أضمًٛمٜمـ وصمٜم٣مً، وأهب٣مهـ هٝمئ٥ًم، وأؿمٝمٌٜمـ رحي٣ًم، وأٞمٓمٖمٜمـ صقرًة، 

يديف، وُأطمرى طمٙمٖمف،  وم٣مل: همٝمٗمػ صقرة فمـ يٚمٝمٛمف، وُأطمرى فمـ ي٣ًمره، وُأطمرى زمكم

ايمتل هل أضمًٛمٜمـ همقق رأؽمف، هم١من ُأيت فمـ يٚمٝمٛمف، َمٛمٔمتف ايمتل  وُأطمرى فمٛمد رصمٙمٝمف، ويٗمػ

فمـ يٚمٝمٛمف، شمؿَّ ىمذيمؽ إلم أن ي٠مسمك َمـ اجلٜم٣مت ايم٦ًم، وم٣مل: همتٗمقل أضمًٛمٜمـ صقرة: ََمـ 

 أٞمتؿ، صمزاىمؿ الل فمٛمل طمغمًا؟ همتٗمقل ايمتل فمـ يٚمكم ايمٔمٌد: أٞم٣م ايمِمكئة، وسمٗمقل ايمتل فمـ
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ي٣ًمره: أٞم٣م ايمزىم٣مة، وسمٗمقل ايمتل زمكم يديف: أٞم٣م ايمِمٝم٣مم، وسمٗمقل ايمتل طمٙمٖمف: أٞم٣م احل٨ّم وايمٔمٚمرة،  

وسمٗمقل ايمتل فمٛمد رصمٙمٝمف: أٞم٣م زمّر ََمـ وصٙم٦م َمـ إطمقاٞمؽ، شمؿَّ يٗمٙمـ: ََمـ أٞم٦ِم؟ همٟمٞم٦ِم أضمًٛمٛم٣م 

وصمٜم٣مً، وأؿمٝمٌٛم٣م رحي٣مً، وأهب٣مٞم٣م هٝمئ٥ًم، همتٗمقل: أٞم٣م ايمقٓي٥م ٔل حمٚمد )صٙمقات الل فمٙمٝمف 

 .شفمٙمٝمٜمؿ(و

صمّؿ اعمقاـمـ إظُمرى، وهل: قمٜمد اًمٜمِمقر، واًم٘مٞم٤مم ُمـ اًم٘مٌقر، واًمقىمقف أُم٤مم رّب  

 اًمٕمّزة واجلالل، وقمٜمد اًمٙمت٤مب، وقمٜمد احل٤ًمب، وقمٜمد اعمٞمزان، وقمٜمد اًمٍماط.

9 ×، وًمٕمّٚمف ُمـ خمتّّم٤مشمف×وُمثؾ هذا اعمٕمٜمك أو ىمري٥ٌم ُمٜمف ورد قمٜمد زي٤مرة اإلُم٤مم

اًمٙمراُم٤مت، وم٘مد اظمتّص يمّؾ إُم٤مم سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت، إلظمتّم٤مصف سمجٛمٚم٦ٍم ُمـ اًمّمٗم٤مت و

دون همػمه ُمـ آسم٤مئف اعمٕمّمقُملم^، ومٝمؿ وإن يم٤مٟمقا يمّٚمٝمؿ ؾُمٗمـ ٟمج٤مة، ويٜم٤مسمٞمع رمح٦م 

وم٤مًمٜمٌّل »...أهع، يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمتًؽمي&: × وطمٙمٛم٦م، ًمٙمـ ؾمٗمٞمٜم٦م احلًلم

َـّ سم٤مب احلًلم ُمًٚمٙمف أوؾمع، ويمّٚمٝمؿ ؾُمٗم ـ وإئّٛم٦م^ يمّٚمٝمؿ أسمقاب اجلٜم٤من، ًمٙم

َـّ ؾمٗمٞمٜم٦م احلًلم جمراه٤م قمغم اًمٚمج٩م اًمٖم٤مُمرة أهع، وُمرؾم٤مه٤م قمغم  اًمٜمج٤مة، ًمٙم

َـّ حم٤ملَّ اإلؾمتْم٤مءة سمٜمقر احلًلم  اًمًقاطمؾ اعمُٜمجٞم٦م أين، ويمّٚمٝمؿ ُمّم٤مسمٞمح اهلدى، ًمٙم

َـّ ُمٜمٝم٤مج يمٝمػ احلًلم أؾمٛمح وأؾمٝمؾ  .شأوؾمع دائرة، ويمّٚمٝمؿ اًمٙمٝمػ احلّملم، ًمٙم

وشمزوره سمتٚمؽ اًمروطمٞم٦م، وسمتٚمؽ اًمٜمٔمرة × وهٙمذا، ومت٘مػ قمٜمد ىمؼم اإلُم٤مم اًمرو٤م 

َمـ زارين فمعم زمٔمد داري ×: »اًمٕم٤مًمٞم٦م عمْم٤مُملم هذه اًمزي٤مرة اًمنميٗم٦م، اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م قمٜمف

َمزاري، أسمٝمتُف يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥م دم شمكئث َمقاؿمـ: ضمتك أطمّٙمِمف َمـ أهقاهل٣م: إذا  وؾمْمقن
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 .شايم٘مت٤م يٚمٝمٛم٣ًم وؾمامًٓ، وفمٛمد ايمٌماط، وفمٛمد اظمٝمزان 

دقمٌؾ × ـ وٛمـ ه١مٓء اًمِمٞمٕم٦م اخلُٚمَّص اًمذيـ أيمثروا ُمـ زي٤مرهتؿ ًمإلُم٤مم اًمرو٤موُم

سمٛمرو، وم٘م٤مل: ي٤مسمـ رؾمقل اهلل، إيّن ىُمٚم٧ُم × سمـ قمكم اخلزاقمل&، دظمؾ قمغم اإلُم٤مم اًمرو٤م

 ومٞمٙمؿ ىمّمٞمدًة، وآًمٞم٧م قمغم ٟمٗمز أن ٓ أٟمِمده٤م أطمدًا ىمٌٚمؽ، وم٘م٤مل: ه٤مهت٤م ي٤م دقمٌؾ، وم٠مٟمِمده: 

 ُمـــدارس آيـــ٤مٍت ظمٚمـــ٧م ُمــــ شمـــالوة

 

 

ــــزُل وطمــــلٍّ ُم٘مٗمــــر اًمٕمرصــــ٤مِت    وُمٜم

إمم أن ىم٤مل:  

 أومـــ٤مـمُؿ ًمـــق ظمٚمـــ٧م احلًـــلم جمـــّدًٓ 

 إذن ًمٚمٓمٛمـــ٧ِم اخلـــّد ومـــ٤مـمُؿ قمٜمـــده

ــُديب ــػم واٟم ــ٦م اخل ــ٤م اسمٜم ــقُمل ي ــ٤مـمؿ ىم  أوم

ــــ٦مٍ  ــــ٤مٍن وُأظمــــرى سمٓمٞمٌ ــــقٌر سمٙمقوم  ىمٌ

 

ـــراِت   ـــِط وم ـــ٤مٟم٤ًم سمِم ـــ٤مت قمٓمِم ـــد ُم  وىم

ـــ٤مِت  ـــلم ذم اًمقضمٜم ـــع اًمٕم ـــ٧ِم دُم  وأضمري

ــــالِت  ــــ٠مرض وم ــــٛمقاٍت سم  ٟمجــــقَم ؾم

 ٗمـــــٍخ ٟم٤مهلـــــ٤م صـــــٚمقايتوُأظمـــــرى سم

ومٚمام اٟمتٝمٞم٧م إمم ىمقزم: 

ــــ٤مرٌج  ــــ٦َم ظم ــــ٤مٍم ٓ حم٤مًم ــــروُج إُم  ظم

 يٛمٞمــــز ومٞمٜمــــ٤م يمــــؾَّ طمــــؼٍّ وسم٤مـمــــؾِ 

  

ــــ٤مِت   ــــِؿ اهللِ واًمؼميم ــــغم اؾم ــــقم قم  ي٘م

ــــٜم٘مامِت  ــــٜمٕمامء واًم ــــغم اًم ــــزي قم  وجي

 

ي٣م طمزافمل، ٞمْمؼ روح » سمٙم٤مًء ؿمديدًا، صمّؿ رومع رأؾمف إزمَّ وم٘م٤مل زم:× سمٙمك اًمرو٤م 

ش.؟ٌٝمتكم، همٜمؾ سمدري ََمـ هذا اإلَم٣مم؟ وَمتك يٗمقمايمٗمدس فمعم يم٣ًمٞمؽ هبذيـ ايم
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وم٘مٚم٧م: ٓ ي٤م ؾمٞمدي، إّٓ إيّن ؾمٛمٕم٧م سمخروج إُم٤مم ُمٜمٙمؿ، يٓمّٝمر إرض ُمـ اًمٗم٤ًمد   

ي٣م دفمٌؾ، اإلَم٣مم زمٔمدي حمٚمد ازمٛمل، وزمٔمد حمٚمد ازمٛمف فمقم، وزمٔمد فمقم » ويٛمٚم١مه٤م قمدًٓ، وم٘م٤مل:

ٌتف، اظمْم٣مع دم ـمٜمقره، يمق مل يٌَؼ َمـ ازمٛمف احلًـ، وزمٔمد احلًـ ازمٛمف احلّج٥م ايمٗم٣مةؿ اظمٛمتٓمر دم نمٝم

ايمدٞمٝم٣م إّٓ يقم واضمد يمْمّقل الل ذيمؽ ايمٝمقم ضمتك خيرج همٝمٚمأله٣م فمدًٓ، ىمام َمٙمئ٦م صمقرًا وـمٙماًم، 

شمٛمل أيب فمـ أزمٝمف فمـ آزم٣مةف فمـ فمقم ’ أنَّ ايمٛمٌلَّ ×: وأَّم٣م َمتك؟ هم١مطم٣ٌمر فمـ ايمقوم٦م، ويمٗمد ضمدَّ

؟ همٗم٣مل: َمثٙمف َمثؾ ايم٣ًمفم٥م ٓ جيٙمٝمٜم٣م يمقومتٜم٣م ومٝمؾ يمف: ي٣م رؽمقل الل، َمتك خيرج ايمٗم٣مةؿ َمـ ذريتؽ

 . شإّٓ هق شمٗمٙم٦م دم ايمًاموات وإرض، ٓ يٟمسمٝم٘مؿ إّٓ زمٕمت٥م

 ومٚماّم سمٚمغ دقمٌؾ& إمم ىمقًمف: 

ــاًم » ًّ ــػمهؿ ُمت٘م ــئٝمؿ ذم هم  أرى ومٞم

 

ــٗمراِت   ــئٝمؿ ص ـــ ومٞم ــدهيؿ ُم  وأي

 . صدوم٦م ي٣م طمزافمل، وىم٤مل ًمف: ×سمٙمك أسمق احلًـ اًمرو٤م 

 ومٚماّم سمٚمغ إمم ىمقًمف: 

ـــرهيؿ إذا ـــّدوا إمم واشم ـــروا ُم  وشم

 

 أيُمٗمــ٤ًم قمـــ إوشمــ٤مر ُمٜم٘مٌْمــ٤مِت  

 . أصمؾ، والل َمٛمٗمٌّم٣متي٘مّٚم٥م يمّٗمٞمف، وي٘مقل: × ضمٕمؾ أسمق احلًـ  

 ومٚمام سمٚمغ إمم ىمقًمف: 

 ًم٘مد ظمٗم٧م ذم اًمـدٟمٞم٤م وأيـ٤مم ؾمـٕمٞمٝم٤م

 

ــ٤ميت  ــد ووم ـــ سمٕم ــق إُم  وإيّن ٕرضم

  آَمٛمؽ الل يقم ايمٖمزع إىمػم.×: ىم٤مل اًمرو٤م 

  ومٚمام اٟمتٝمك إمم ىمقًمف:

ـــ٦م ـــٜمٗمس زيمٞم ـــداد ًم ـــؼم سمٌٖم  وىم

 

ـــ٤مِت   ـــرمحـ ذم اًمٖمروم  شمْمـــٛمٜمٝم٤م اًم

                                            

 



 ^ اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة: طم٥ّم اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف

 

068 

وم٘م٤مل: سمغم، ي٤م أهمكئ أحلؼ يمؽ هبذا اظمقوع زمٝمتكم هبام مت٣مم ومِمٝمدسمؽ؟ ×: ىم٤مل ًمف اًمرو٤م 

  ×:اسمـ رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل

 وىمـؼم سمٓمــقس يـ٤م هلــ٤م ُمــ ُمّمــٞم٦ٌم

 

ـــ٤مت  ـــد ذم إطمِمـــ٤مء سم٤محلرىم  شمقىم

 

 

ــ٤مئامً  ــك يٌٕمــ٨م اهلل ىم  إمم احلنمــ طمت

 

ـــ٤م ا  ـــّرج قمٜمّ ـــ٤متيٗم ـــؿَّ واًمٙمرسم  هل

 ×:وم٘م٤مل دقمٌؾ: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل، هذا اًم٘مؼم اًمذي سمٓمقس ىمؼم َُمـ هق؟ وم٘م٤مل اًمرو٤م 

ومػمي، وٓ سمٛمٗميض إي٣مم وايمٙمٝم٣مرم ضمتك سمِمغم ؿمقس خمتٙمػ ؾمٝمٔمتل وزّواري، أٓ همَٚمـ زارين 

 ....شدم نمرزمتل زمْمقس، ىم٣من َمٔمل دم درصمتل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمٕمٖمقرًا يمف

م واًمٚمٞم٤مزم إّٓ واإلُم٤مم ذم ٟمٕمِمف حمٛمقًٓ إمم ىمؼمه، واًمٜم٤مس يٜم٤مدون: طمّ٘م٤ًم، ومام ُمْم٧م إي٤م 

 وا إُم٤مُم٤مه وا ؾمٞمداه، وٟمحـ ٟمٜم٤مدي أيْم٤ًم: وا إُم٤مُم٤مه وا ؾمٞمداه.

ـــقس   ـــده أرض ـم ـــ٧م اًمٗمو ـــ٤م واردم ـــ٤مت اًمرو   ُم

ــروس  ــغم اًم ــؿ قم ــف اوشمٚمٓم ــٞمٕم٦م اُمٗمّرقم ــ٧م اًمِم  اوـمٚمٕم

  ورضم٤مهلــــ٤م إشمٜمــــ٤مدي قمــــكم شمٗمــــداك اًمٜمٗمــــقس 

ـــــ  ـــــدور ٟمّمـــــ٧ٌم ًم ـــــفاوٟمًـــــقاّن٤م سم٤مًم  ف قمزّي

ـــــــد اهبـــــــ٤مذي اعمّمـــــــٞم٦ٌم ـــــــلم احمّٛم  اهلل يٕم

ــــ٦م ــــّرة اًمٓمٞمٌ ــــرد ُم ــــقس اوي ــــل اًمٓم ــــّرة جي  ُم

ــــف  ــــف ُمريٌ ــــ٧م جلٚم ــــكم سمو ــــ٦م اًم ــــكم اًمٕمٞمٚم   إيً

ـــــ٦م  ـــــ٤مس اعمٜمّٞم ـــــرع يم ـــــ٥م ضم ـــــ٦م اًمٖم٤مي  ُُمتخقوم

ـــف اوحيـــ٥م ظمـــّده اوٟمحـــره  ـــك إيقدقم ـــف اٟمحٜم   ومقگ

ــــف ّنــــض ُمٙمًــــقر فمٝمــــره   عمـــــ گْمــــف ٟمحٌ
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  اشمقًمـــــف ضمٝمـــــ٤مزه اوؿمـــــٞمّٕمف اسمٜمٗمًـــــف اًموـــــؼمه  

 ٦م إيٜمِّمــــــػ ادُمققمــــــف اجلريــــــفاورّد اعمديٜمــــــ 

 

 طميــت يمــّؾ سمٜمــل اًمٕمٌــ٤مس ؿمــٞمٕم٧م ٟمٕمــش أسمــق حمٛمــد

ـــد ـــ٥م قمّٞم ــــ سم٤مًموٚم ـــ٤من ٓچ ـــف طمزٟم ـــف قمٚمٞم  اوچت٤مًم

ــد  ــف اشمٕمٜمّ ــ٤م إيدومٜم ــ٤مل أظمقه ــ٧م چت ـــ ٟمخ ــ٥م ُم   اوزيٜم

ـــ ـــر قم ـــ٤منـوآُم ــــ اًمُٗمرؾم ـــقٟمف ُم ـــف يدوؾم  نم ظمٞم٤مًم

ـــ٤مم  ـــده اإلُم ـــقاري اسمٞم ـــ٥م اسمٓمـــقس ي ـــف اًمٖمري   چت٤مًم

 يـــ٥م اًمٓمـــػ خيّٚمقٟمـــف صمٚمـــ٨م شمٞمـــ٤مماوچت٤مًمـــف همر

ـــالّم  ـــ٤مدرت فمِ ـــ٤م ُم ـــٞمٝمؿ چٜمٝم ـــل سم ـــ٥م شمٜمتخ   اوزيٜم

 يرّوــقٟمف اسمجٞمــ٤مد اخلٞمــؾ او ٓ ه٤مؿمــؿ يثــ٤مره اٟموــقم

 

ــــقراً  ــــٍر ىُمٌ ــــّ٘مقا ٔل ومٝم  ٓشمِم

 

 ومــ٤مسمـ ـمــف ُمٚم٘مــًك سمــال إىمٌــ٤مرِ  

 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ 

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
^ 
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ٌّٜمل ’ دظمؾ ؿم٤مٌب قمغم رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، قمّٚمٛمٜمل قمٛماًل إذا أٟم٤م قمٛمٚمتُف أطم

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،  اهلُل واًمٜم٤مس، ويٙمثر ُم٤مزم، ويّمحق سمدين، ويٓمقل قمٛمري، وحينمين اهلل ُمٕمؽ

أهي٣م ايمُم٣مب، إذا أردت أن حيٌّؽ الل همخ٣مهمف واسمٗمف، وإذا أردت أن حيٌّؽ ايمٛم٣مس ’: »ىم٤مل

هم٣مومْمع ايمْمٚمع فماّم دم أيدهيؿ، وإذا أردت أن يثري َم٣ميمؽ همٔمٙمٝمؽ زم٣ميمِمدوم٥م، وإذا أردت أن 

يِمّح زمدٞمؽ همٔمٙمٝمؽ زم٣ميمِمقم، وإذا أردت أن يْمقل فمٚمرك همِمؾ أرضم٣مَمؽ، وإذا أردت ان 

شَمٔمل همٔمٙمٝمؽ زمْمقل ايمًجقد لل فمّز وصمّؾ حيممك الل 

حيت٤مج اإلٟم٤ًمن أن يتٕمّٚمؿ يمٞمػ ي٠ًمل وَُمـ ي٠ًمل، وٓ يِمٖمؾ ٟمٗمًف وي٘ميض وىمتف سمام ٓ 

وم٤مئدة ومٞمف أصال ً، أو وم٤مئدشمف ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا، ٓشمٜمٗمع َُمـ قَمٚمَِٛمٝم٤م، وٓ شمٔمر َُمـ ضمٝمٚمٝم٤م، يمام روى 

س، وم٘م٤مل: ؾمٚمقا قماّم ؿمئتؿ، ويم٤من أسمق قمـ ىمت٤مدة أّٟمف دظمؾ اًمٙمقوم٦م وم٤مًمتػَّ قمٚمٞمف اًمٜم٤م»اًمزخمنمي 

طمٜمٞمٗم٦م طم٤مضًا، وهق همالم طمدث، وم٘م٤مل: ؾمٚمقه قمـ ٟمٛمٚم٦م ؾمٚمٞمامن أيم٤مٟم٧م ذيمرًا أم أٟمثك؟ 

وم٠ًمًمقه وم٠مومحؿ، وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: يم٤مٟم٧م أٟمثك، وم٘مٞمؾ ًمف: ُمـ أيـ قمروم٧م؟ ىم٤مل: ُمـ يمت٤مب اهلل، 

ٕمٚمقم أّن ُمٕمروم٦م ٟمٛمٚم٦م ، ومٛمـ اعمشوهق ىمقًمف  ىم٤مًم٧م ٟمٛمٚم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ذيمرًا ًم٘م٤مل: ىم٤مل ٟمٛمٚم٦م...

 ، وأّّن٤م أٟمثك أم ذيمر، ٓ ي٘مّدم ؿمٞمئ٤ًم وٓ ي١مظّمره.×ؾمٚمٞمامن

، وم٢مّٟمف شمٕمٚمَّؿ، وومٝمؿ يمٞمػ ي٠ًمل، ’سمخالف ؾم١مال هذا اًمِم٤مب، اًمذي ؾم٠مل رؾمقل اهلل

 وَُمـ ي٠ًمل؟ 

، اًمذي هق ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، واًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، سمؾ ’وم٢مّٟمف ؾم٠مل رؾمقل اًمرمح٦م
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، وقمـ طم٥ّم اهلل ًمف، ’وم٠ًمًمف قمـ ُأُمقر حيٌّٝم٤م اهلل ورؾمقًمف قمـ اًمقطمل اًمذي يقطمك إًمٞمف. 

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.’ وقمـ اًمٙمقن ُمع رؾمقل اهلل

ضم٤ّم الل يمف، وضم٤ّم ايمٛم٣مس، ومٝمذا اًمِم٤مب ؾم٠مل قمـ ُمقضم٤ٌمت هذه إؿمٞم٤مء اًمًت٦ّم: )

 (.يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م’ وىمثرة اظم٣مل، وصّح٥م ايمٌدن، وؿمقل ايمٔمٚمر، واحلمم َمع رؽمقل الل

أؿمٞم٤مء، يتٛمٜم٤ّمه٤م يمّؾ إٟم٤ًمن واقمل ُُمتدّيـ، ومَٛمـ ُمٜم٤ّم ٓ يرضمق  ومام أضمّٚمٝم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م ُمـ

ويتٛمٜمّك طم٥مَّ اهلل واًمٜم٤مس ًمف، ويمثرة اعم٤مل، وصّح٦م اًمٌدن، وـمقل اًمٕمٛمر، واحلنم ُمع اًمٜمٌلِّ 

 ؟!.’إيمرم

 وم٤ُمٟمٔمر إًمی ُمقضم٤ٌمت هذه إؿمٞم٤مء اًمًت٦ّم، وهل ؾمت٦ّم أيْم٤ًم.

إذا أردت أن ’: اًم١ًمال إول ُمـ هذه إؾمئٚم٦م اًمًت٦ّم يمٞمػ حيٌّٜمل اهلل؟ وم٘م٤مليم٤من  

حُيٌّؽ اهلل ومخ٤مومف واشم٘مف. يٕمٜمل ُم٤م يقضم٥م طم٥مَّ اهلل هق اخلقف ُمٜمف شمٕم٤ممم وشم٘مقاه، قمزَّ ؿم٠مٟمف 

ؾم٧م أؾمامؤه. وشم٘مدَّ

وشم٘مّدم سمٞم٤من ذًمؽ ـ: أن ٓ يراك اهلل  أُّم٤م اًمت٘مقى: ومٝمل ـ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت

ّن٤مك، وٓ يٗم٘مدك طمٞم٨م أُمرك، وم٢مذا يم٤من ىمد ّنك قمـ اًمٖمٞم٦ٌم وذب اخلؼم واًمٜمٛمٞمٛم٦م  طمٞم٨م

 واًمٙمذب... وم٤معمٗمروض أن ٓ جيدٟم٤م ىمريٌلم ُمٜمٝم٤م.

وإذا يم٤من ىمد أُمرٟم٤م سم٤مًمّمقم واًمّمالة واًمذيمر واًمزيم٤مة وهمػمه٤م، ومال يٗم٘مدٟم٤م قمٜمد أوىم٤مهت٤م 

 وأُم٤ميمٜمٝم٤م، يم٤معم٤ًمضمد وجم٤مًمس اًمذيمر ُمثالً.

 ن اإلٟم٤ًمن ظم٤مئٗم٤ًم ُمـ اهلل يم٤من اهلل حم٤ًٌّم ًمف.وأُّم٤م اخلقف ومٙمّٚمام يم٤م

ىم٣من دم »أّٟمف ىم٤مل: × وُمـ هٜم٤م روي سمًٜمد ُمٕمتؼم قمـ اإلُم٤مم اًمًج٤مد قمكم سمـ احلًلم

                                           
×
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زمٛمل إهاةٝمؾ رصمؾ يٛمٌش ايمٗمٌقر، هم٣مفمتؾَّ صم٣مٌر يمف همخ٣مف اظمقت، همٌٔم٧م إلم ايمٛم٣ٌّمش، همٗم٣مل يمف:  

٣مصّم٥م، وم٣مل: ومّمٝم٦م ىمٝمػ ىم٣من صمقاري يمؽ؟ وم٣مل: أضمًـ صمقار. وم٣مل: هم١منَّ رم إيمٝمؽ ضم

ٌّٜمام إيمٝمؽ، وإذا دهمٛم٦م همكئ  ضم٣مصّمتؽ، وم٣مل: همٟمطمرج إيمٝمف ىمٖمٛمكم، همٗم٣مل: أضم٤م أن سمٟمطمذ أضم

سمٛمٌُمٛمل. هم٣مَمتٛمع ايمٛم٣ٌّمش َمـ ذيمؽ، وأزمك أن يٟمطمذه، همٗم٣مل يمف ايمرصمؾ: أضم٤ّم أن سمٟمطمذه. همٙمؿ 

٣ٌّمش: هذا ومد دهمـ، همام فمٙم ٚمف يزل زمف ضمتك أطمذ أضمٌّٜمام إيمٝمف، وَم٣مت ايمرصمؾ، همٙماّم ُدهمـ وم٣مل ايمٛم

زمٟميّن سمرىم٦م ىمٖمٛمف أو أطمذسمف، ٔطمذٞمف، همٟمسمك ومػمه همٛمٌُمف، همًٚمع ص٣مةح٣ًم يٗمقل ويِمٝمح زمف: ٓ 

سمٖمٔمؾ، همٖمزع ايمٛم٣ٌّمش َمـ ذيمؽ، همؼمىمف وسمرك َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف، ووم٣مل يمِقيمده: أي أٍب ىمٛم٦م يم٘مؿ؟ 

وم٣ميمقا: ٞمٔمؿ إب ىمٛم٦م يمٛم٣م، وم٣مل: هم١منَّ رم إيمٝم٘مؿ ضم٣مصّم٥م. وم٣ميمقا: ومؾ َم٣م ؾمئ٦م، هم١مّٞم٣م ؽمٛمِمغم إيمٝمف 

 ء الل.إن ؾم٣م

وم٣مل: همٟمضم٤ّم إذا أٞم٣م َم٦م أن سمٟمطمذوين همتحرومقين زم٣ميمٛم٣مر، هم١مذا ست رَم٣مدًا همدومقين، شمّؿ  

سمٔمّٚمدوا يب رحي٣ًم فم٣مصٖم٣مً، همذروا ٞمِمٖمل دم ايمػّم، وٞمِمٖمل دم ايمٌحر. وم٣ميمقا: ٞمٖمٔمؾ. همٙمام َم٣مت 

: همٔمؾ زمف ويمده َم٣م أوص٣مهؿ زمف، همٙمام ذروه وم٣مل الل صمّؾ صمكئيمف يمٙمػّم: أمجع َم٣م همٝمؽ. ووم٣مل يمٙمٌحر

: َم٣م محٙمؽ فمعم َم٣م  أمجع َم٣م همٝمؽ. هم١مذا ايمرصمؾ وم٣مةؿ زمكم يدي الل صمّؾ صمكئيمف. همٗم٣مل الل فمزَّ وصمؾَّ

أوصٝم٦م زمف ويمدك أن يٖمٔمٙمقه زمؽ؟ وم٣مل: محٙمٛمل فمعم ذيمؽ ـ وفمزسمؽ ـ طمقهمؽ. همٗم٣مل الل صمّؾ 

 .شصمكئيمف: هم١ميّن ؽمٟمريض طمِمقَمؽ، وومد آَمٛم٦م طمقهمؽ، ونمٖمرت يمؽ

طم٥ّم اهلل ًمٚمٕمٌد، وهمٗمران ذٟمقسمف، وأُم٤مٟمف ُمـ  وم٤ُمٟمٔمر إًمی أمهٞم٦م اخلقف ويمٞمػ أوضم٥م

ذًمؽ اخلقف اًمذي أقمّده اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٚمٕم٤مصلم، اًمذيـ م خيِمقه ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، ومٕمـ 

 .ش...ٓ جيٚمع الل فمزَّ وصمؾَّ فمعم فمٌده طمقهمكم وٓ أَمٛمكم»أّٟمف ىم٤مل: ’ رؾمقل اهلل
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ٌّؽ اًمٜم٤مس وم٤مىمٓمع اًمٓمٛمع ’ ي٘مقل اًمرؾمقل إيمرم صمؿَّ  ًمٚمِم٤مب: وأُّم٤م إذا أردت أن حي

قماّم ذم أيدهيؿ، يٕمٜمل ٓ يٙمـ قمٜمدك ـمٛمع ذم أطمد، وإّٟمام يمّؾ ـمٛمٕمؽ سمام ذم يدّي اهلل شمٕم٤ممم، 

وقمٜمدئٍذ ؾمقف حيٌّؽ اًمٜم٤مس9 ّّٕنؿ ٓ خي٤مومقن ُمٜمؽ إذا أطمٌّقك أن شم٠مظمذ ُم٤م ذم أيدهيؿ، أو 

 شمٓمٚم٥م ُم٤م قمٜمدهؿ، ومٞمحٌّ 
ٍ
قن قمالىمتؽ وصداىمتؽ، ويٕمٚمٛمقن أّّن٤م ًمٞم٧ًم ًمٚمامل، وٓ ّٕي رء

آظمر، سمؾ هل هلل شمٕم٤ممم، وم٤معمداراة اًمتل يتّمٜمّٕمٝم٤م اًمٌٕمض ًمٚمٌٕمض أظمر ٕضمؾ ُم٤مًمف، ًمق يم٤مٟم٧م 

ظم٤مًمّم٦م وُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٕقمٓم٧م صمامره٤م.

ؾمقف ومٕمغم اإلٟم٤ًمن أن يداري وضمٝم٤ًم يٖمٜمٞمف قمـ اًمقضمقه، وإذا داري٧م وضمٝمف قمّز وضمّؾ  

ٱ ٻ ٻ  ﴿جيٕمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمؽ وّدًا ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ٻ ٻ پ پ پ پ

ىم٣من دم »أّٟمف ىم٤مل: × ويقّوح ًمٜم٤م ُمدارة وضمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُم٤م روي قمـ أيب ضمٕمٗمر

زمٛمل إهاةٝمؾ رصمؾ وىم٣من يمف زمٛمت٣من، همزوصمٜمام َمـ رصمٙمكم، واضمد زّراع، وآطمر ئمٚمؾ ايمٖمخ٣مر، 

ارمه٣م، همٌدأ زم١مَمرأة ايمزّراع، همٗم٣مل هل٣م: ىمٝمػ ضم٣ميمؽ؟ وم٣ميم٦م: ومد زرع زوصمل زرفم٣ًم شمّؿ إّٞمف ز

، همًٟمهل٣م ()ىمثغمًا، هم١من صم٣مء الل زم٣ميمًامء همٛمحـ أضمًـ زمٛمل إهاةٝمؾ ضم٣مًٓ، شمّؿ ذه٤م إلم ُأطمرى

فمـ ضم٣مهل٣م، همٗم٣مل: ومد فمٚمؾ زوصمل همخ٣مرًا ىمثغمًا، هم٣من أَمًؽ الل ايمًامء فمٛم٣م، همٛمحـ أضمًـ 

 .شهم٣مٞمٌمف وهق يٗمقل: ايمٙمٜمؿ أٞم٦م هلام زمٛمل إهاةٝمؾ ضم٣مًٓ،

ؿ إرزاق سملم  ًّ ومالطمظ يمٞمػ شمقضمف هذا اًمرضمؾ هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومٝمق اًمذي ي٘م

 اًمٕم٤ٌمد.
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وهذه دم٤مرة ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٙمّؾ َُمـ أراد أن يٙمثر ُم٤مًمف، وَُمـ ٓ يريد ذًمؽ؟!  

يمثرة ُم٤مًمف ُمـ طمالل9 طمتّك يّمؾ أرطم٤مُمف، وي٘ميض طمقائ٩م  يمّٚمٜم٤م ـ إّٓ َُمـ ٟمدر ـ يريد

أظمريـ سمف، سم٘مدر اإلُمٙم٤من.

هلذا اًمِم٤مب اًم٤ًمئؾ: وإذا أردت أن يثري ُم٤مًمؽ ومٕمٚمٞمؽ ’ ومٞم٘مقل اًمّم٤مدق إُملم

 .شإذا أَمٙمٗمتؿ همت٣مصمروا الل زم٣ميمِمدوم٥م×: »سم٤مًمّمدىم٦م، وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

سمٓمريؼ ُمنموع، وم٤مًمٓمريؼ اعمنموع هق اًمّمدىم٦م وًمٞمس  ومَٛمـ أراد زي٤مدة أُمقاًمف ويمثرهت٤م

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  اًمرسم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

، ومٝمٙمذا ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 يت٤مضمر اإلٟم٤ًمن ُمع رسّمف، وهق اًمراسمح دائاًم وأسمدًا، ُم٤م دام قمٛمٚمف هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

غم أطمده٤م، وهق يمثرة اعم٤مل9 ٕنَّ اًم٤ًمئؾ قم’ وهٜم٤مك آصم٤مر قمديدة ًمٚمّمدىم٦م اىمتٍم اًمٜمٌّل 

ايمِمدوم٥م سمقصمٌف، وإّٓ همآشم٣مر ’: يم٤من يريد ُم٤م يقضم٥م يمثرة اعم٤مل، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌّل إيمرم

ايمِمدوم٥م فمديدة، َمٛمٜم٣م: دهمع ايمٌكئء، ودهمع َمٝمت٥م ايمًقء، واؽمتج٣مزم٥م ايمدفم٣مء زمٟموراد خمِمقص٥م، 

 .وومّم٣مء احلقاة٨م، ونمغم ذيمؽ

                                           

×

 

 
×’
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همٗم٣مل: ايم٣ًمم فمٙمٝمؽ، همٗم٣مل ’ َمرَّ هيقدي زم٣ميمٛمٌل: »أّٟمف ىم٤مل× روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

فمٙمٝمؽ، همٗم٣مل أصح٣مزمف: إّٞمام ؽمّٙمؿ فمٙمٝمؽ زم٣مظمقت، وم٣مل: اظمقت فمٙمٝمؽ، وم٣مل ’: رؽمقل الل

إنَّ هذا ايمٝمٜمقدي ئمّّمف أؽمقد دم ومٖم٣مه همٝمٗمتٙمف، ’: وىمذيمؽ رددت. شمؿَّ وم٣مل ايمٛمٌلّ ’: ايمٛمٌلّ 

 يٙم٧ٌم أن اٞمٌمف، همٗم٣مل يمف وم٣مل: همذه٤م ايمٝمٜمقدي هم٣مضمتْم٤م ضمْم٣ًٌم ىمثغمًا هم٣مضمتٚمٙمف، شمّؿ مل

ؤمف همقوع احلْم٤م، هم١مذا أؽمقد دم صمقف احلْم٤م فم٣مض فمعم فمقد، همٗم٣مل: ’: رؽمقل الل

ي٣م هيقدي َم٣م فمٚمٙم٦م ايمٝمقم؟ وم٣مل: َم٣م فمٚمٙم٦م فمٚمكًئ إّٓ ضمْمٌل هذا اضمتٚمٙمتف همجئ٦م زمف، وىم٣من 

هب٣م ’: َمٔمل ىمٔم٘مت٣من، همٟمىمٙم٦م واضمدة، وسمِمّدوم٦م زمقاضمدة فمعم َمً٘مكم، همٗم٣مل رؽمقل الل

 .شٛمف. ووم٣مل: إنَّ ايمِمدوم٥م سمدهمع َمٝمت٥م ايمًقء فمـ اإلٞم٣ًمندهمع الل فم

وإذا ’: وؾم٠مل اًمِم٤مب قمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي يقضم٥م صّح٦م اًمٌدن، وم٘م٤مل اًمٜمٌّل إيمرم 

أردت أن يّمّح سمدٟمؽ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمّمقم، وم٤مًمّمقم إذن هق اًمٕمٛمؾ اعمقضم٥م ًمّمّح٦م اًمٌدن.

9 ٕنَّ اًمٌدن ًمف طمّؼ قمغم اإلٟم٤ًمن، شصقَمقا سمِمّحقا»أّٟمف ىم٤مل: ’ وُمـ هٜم٤م روي قمٜمف

ٌُف ىمًٓم٤ًم ُمـ اًمراطم٦م، وراطمتف سم٤مًمٜمقم وىمّٚم٦م اًمٓمٕم٤مم، سمؾ اإلُم٤ًمك قمٜمف قمّدة  وهق أن يٕمٓمٞمف ص٤مطم

ؾم٤مقم٤مت9 طمتّك هتدأ هذه إقمْم٤مء قمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي شم٘مقم سمف، وسمٕمد ذًمؽ شمٙمقن ىمد دمّددت 

 احلٞمقي٦م ومٞمٝم٤م.

ىمد ٟمًٌف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ ًمف، طمٞم٨م ورد ذم احلدي٨م  ويٙمٗمل اًمّمقم ومْماًل وصمقاسم٤ًم، أّٟمف
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ايمِمقُم »أّٟمف ىم٤مل: ’ وروي قمـ اًمّم٤مدق إُملم. شايمِمقم رم وأٞم٣م أصمزي زمف»اًم٘مدد:  

 .شصُمٛم٥ّم َمـ ايمٛم٣مر

، وسم٤مًمٗمٕمؾ إذا يم٤من اًمّمقم ـ شإهلل رزمح ايمِم٣مةٚمقن»وورد ذم سمٕمض إدقمٞم٦م واعمٜم٤مضم٤مة 

هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هق اًمذي جيزي سمف أو قمٚمٞمف، وأّٟمف وىم٤مي٦م يمام ذيمرٟم٤م ـ ومٞمف صّح٦م اًمٌدن، وأّن ا

 ُمـ اًمٜم٤مر، ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن اًمّم٤مئؿ راسمح٤ًم؟!

واًمّمقم ريمـ أؾم٤مد ُمـ أريم٤من هذا اًمديـ احلٜمٞمػ، وهق ٟمّمػ اًمّمؼم قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم 

 .، سمؾ إنَّ اًمٌٕمض ُمـ أي٤مت ذيمرت اًمّمؼم واعمراد سمف اًمّمقمسمٕمض اًمرواي٤مت

                                           

 

 
&
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واعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم اًمتل ؾم٠مهل٤م اًمِم٤مب هل ـمقل اًمٕمٛمر، وم٠ًمل هذا اًمِم٤مب قمـ اعمقضم٥م 

هل٤م ُم٤م هق؟

وإذا أردت أن يْمقل »، سم٠مّن ُمقضمٌٝم٤م صٚم٦م إرطم٤مم، وم٘م٤مل ًمف: ’وم٠مضم٤مسمف اًمٜمٌّل إيمرم

ِمػم ، وهذه اًمٜم٘مٓم٦م ىمد شمٙمّٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م، وًمٙمـ ٟمشفمٚمرك همِمؾ أرضم٣مَمؽ

 إًمی ذًمؽ سمٕمض اًمٌمء.

ومٜم٘مقل: صٚم٦م إرطم٤مم هل إذاك اإلٟم٤ًمن أىمرسم٤مئف سمام ٟم٤مًمف ُمـ ظمػم، ؾمقاء يم٤من ُم٤مًٓ أم 

ضم٤مه٤ًم أم قمٚماًم أم همػم ذًمؽ، ُمـ ظمالل اًم١ًمال قمـ أطمقاهلؿ وقمٞم٤مدهتؿ وُم٤ًمقمدهتؿ إذا 

د اطمت٤مضمقا إمم ذًمؽ، وُمِم٤مريمتٝمؿ ذم ُمّناهتؿ وأطمزاّنؿ، ووصٚمٝمؿ وًمق سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وم٘م

 .شإّن أفمجَؾ اخلغِم شمقازم٣مً صٙم٥م ايمرضمؿِ »أّٟمف ىم٤مل: ’ روي قمـ رؾمقل اًمرمح٦م

ايمِمدوم٥م زمٔمممةٍ، وايمٗمرض زمثامٞمٝم٥م فممم، وصٙم٥م اإلطمقان زمٔممميـ، »أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمٜمف

 .شوصٙم٥م ايمرضمؿ زمٟمرزمٔم٥م وفممميـ

وىمد وردت آصم٤مر قمديدة ذم صٚم٦م إرطم٤مم، وأطمد هذه أصم٤مر هق ـمقل اًمٕمٛمر، وهٜم٤مك 

وأهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر^ ُمٜمٝم٤م: أّّن٤م شمٜمٗمل اًمٗم٘مر، ’ رى ذيمرت ذم اًمرواي٤مت قمـ اًمٜمٌلآصم٤مر ُأظم

 وشمٕمّٛمر اًمدي٤مر، وهتّقن احل٤ًمب، وشم٘مل ُمٞمت٦م اًمًقء، وشُمٙمثر إُمقال، وشمٕمّمؿ ُمـ اًمذٟمقب.

صٙم٥م »ىم٤مل: ’ ، وقمٜمفشصٙم٥م إرضم٣مم سمزيد دم ايمٔمٚمر وسمٛمٖمل ايمٖمٗمر»أّٟمف ىم٤مل: ’ ومٕمٜمف

                                           

 

 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة: اًمٗمقز ذم اًمداريـ

 

080 

، شصٙم٥م ايمرضمؿ هُتّقن احل٣ًمب وسمٗمل َمٝمت٥م ايمًقء»ىم٤مل: ’ ف، وقمٜمشايمرضمؿ سمٔمّٚمر ايمدي٣مر 

إّن ايمٗمقم يمٝم٘مقٞمقن همجرة، وٓ ي٘مقٞمقن زمررة، همٝمِمٙمقن أرضم٣مَمٜمؿ همتٛمٚمك »وم٣مل: ’ وأيّم٣مً 

 .شأَمقاهلؿ، وسمْمقل أفمامرهؿ، هم٘مٝمػ إذا ىم٣مٞمقا أزمرارًا زمررة؟!

ِمامن َمـ إنَّ صٙم٥م ايمرضمؿ وايمػّم يمٝمٜمّقٞم٣من احل٣ًمب، وئم»ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 .شايمذٞمقب، همِمٙمقا أرضم٣مَم٘مؿ، وزمروا زم١مطمقاٞم٘مؿ، ويمق زمحًـ ايمًكئم ورّد اجلقاب

وأهّؿ أصمر ُمـ هذه أصم٤مر ـ سمح٥ًم ٟمٔمر اإلٟم٤ًمن ـ هق ـمقل اًمٕمٛمر، واًمِم٤مب ؾم٠مل قمـ 

 صؾ أرطم٤مُمؽ.’: ذًمؽ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌّل 

إنَّ »’: ، أّٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل×وُمـ هٜم٤م ُروَي قمـ إُم٤مُمٜم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

ايمرصمؾ يمٝمِمؾ رمحف وومد زمٗمل َمـ فمٚمره شمكئث ؽمٛمكم، همٝمِّمغمه٣م الل فمزَّ وصمؾَّ شمكئشمكم ؽمٛم٥م، 

 .شويٗمْمٔمٜم٣م وومد زمٗمل َمـ فمٚمره شمكئشمقن ؽمٛم٥م، همٝمِمغّمه٣م شمكئث ؽمٛمكم...

أّٟمف ىم٤مل ٕطمد × وظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق

ضمي أصمُٙمؽ نمغم َمّرة وٓ َمّرسمكم، ىمّؾ ذيمؽ ي٠مطمر الل ي٣م َُمٝمّن ، ومد »أصح٤مسمف واؾمٛمف ُُمٞمّن: 

 .شأصمٙمؽ يمِمٙمتؽ ومرازمتؽ
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، وهق هم٤مي٦م اعمٜمك، ’وؾم٠مل اًمِم٤مب أيْم٤ًم قماّم جيٕمٚمف حمِمقرًا ُمع طمية اًمٜمٌلِّ إيمرم

، وم٠مضم٤مسمف اًمٜمٌّل  ـٍ أردت أن حينمك اهلل ُمٕمل ومٕمٚمٞمؽ سمٓمقل  ىم٤مئالً: وإذا’ وأُمٜمٞم٦م يمّؾ ُمتٛم

اًمًجقد هلل قمّز وضمّؾ. وم٤ُمٟمٔمر إًمی أصمر ـمقل اًمًجقد هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م، يمٞمػ يقضم٥م 

شمٚمؽ إُمٜمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُم٤م أؾمٝمٚمف قمغم اإلٟم٤ًمن، وًمٙمـ يٛمٜمٕمف قمـ ذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من حلًده ًمف9 

، وم٤مًمًجقد أؿمّؼ ×د ٔدمٕنَّ اًمِمٞمٓم٤من ظمرج ُمـ اجلٜم٦ّم سم٥ًٌم شمٙمؼّمه واُمتٜم٤مقمف ُمـ اًمًجق

قم٤ٌمدة قمٚمٞمف ـ ًمٕمٜمف اهلل ـ وم٢مّٟمف إذا رأى إٟم٤ًمٟم٤ًم يًجد ًمرسّمف، ي٘مقل: ي٤م وحيل، أُمرين ريّب سم٤مًمًجقد 

.ومٕمّمٞم٧م، وأُمر هذا سم٤مًمًجقد وم٠مـم٤مع، وي٘مقل ٕسم٤مًمًتف: قمٚمٞمٙمؿ أن شمِمٖمٚمقه قمـ صالشمف

سملم اعمّمكم  وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ: إنَّ ؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م اعمحراب هبذا آؾمؿ9 ّٕٟمف شم٘مقم طمرب

 .واًمِمٞم٤مـملم

×: أوضمك الل إلم َمقؽمك زمـ فمٚمران»أّٟمف ىم٤مل: × وروي قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق

أسمدري ي٣م َمقؽمك، مل اٞمتجٌتؽ َمـ طمٙمٗمل، واصْمٖمٝمتؽ يم٘مكئَمل؟ همٗم٣مل: ٓ، ي٣م رّب، همٟموضمك 

ًا الل إيمٝمف: أيّن اؿّمٙمٔم٦م إلم إرض، همٙمؿ أصمد فمٙمٝمٜم٣م أؾمّد سمقاؤم٣ًم رم َمٛمؽ، همخرَّ َمقؽمك ؽم٣مصمد

(، همٟموضمك الل إيمٝمف: ارهمع رأؽمؽ ي٣م َمقؽمك،  وفمّٖمر طمّديف دم ايمؼماب سمذيمكًئ َمٛمف يمرزّمف )فمزَّ وصمؾَّ

                                           
ې ى ى ائ ائ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ *پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ*ەئ

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
×

×
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واَمر يدك َمقوع ؽمجقدك، واَمًح هب٣م وصمٜمؽ وَم٣م ٞم٣ميمتف َمـ زمدٞمؽ، هم١مٞمف أَم٣من َمـ ىمّؾ ؽمٗمؿ  

 .شوداء وآهم٥م وفم٣مه٥م

 وهٙمذا يٙمقن اًمًجقد هلل قمّز وضمّؾ قمٔمٞماًم دائاًم وأسمدًا.

د ذًمؽ  ًّ ذم يقم قم٤مؿمقراء، وم٢مّٟمف ؾمجد هلل قمزَّ وضمؾَّ وًمٙمٜمّف م × ؾمٞمُد اًمُِمٝمداءوًم٘مد ضم

يٙمتِػ سمذًمؽ، سمؾ ص٤مر ُمقوٕم٤ًم ًمًجقد اًمرُم٤مح واًمًٞمقف وحمراسم٤ًم هل٤م، ورطمؿ اهلل اًمًٞمد 

 رو٤م اهلٜمدي طمٞم٨م ي٘مقل: 

 صّٚم٧م قمغم ضمًؿ احلًُلم ؾمٞمقوُمٝمؿ

ــ٤م ــػَم اًم٘مٜم ــ٤ًم ٓ جيــد هم  وُم٣مــ هلٞمٗم

 وـــٛمذن ذاب ومـــ١ماُده ُمــــ هُمٚمـــ٦مٍ 

 

ـــ٤مومٖمـــدا    ًمًـــ٤مضمدة اًمُْمـــ٤ٌم حمراسم

 فمـــالً وٓ همـــػَم اًمٜمجٞمـــع هاسمـــ٤م

٧م اًمّمخَر إصـؿَّ ًمـذاسم٤م ًّ  ًمق ُم

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           

 
&
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ََمـ انمت٣مَب َُمًٙماًم أو َمًٙمٚم٥ًم مل يٗمٌِؾ الُل سمٔم٣ملم »أّٟمف ىم٤مل: ’ روي قمـ رؾمقل اهلل

.شصكئسَمف وٓ صٝم٣مََمف أرزمٔمكَم يقَم٣ًم ويمٝمٙم٥ًم، إّٓ أن يٕمٖمَر يمُف ص٣مضمٌُف

اًمٖمٞم٦ٌم: هل ذيمر اإلٟم٤ًمن طم٤مل همٞمٌتف سمام يٙمره ٟمًٌتف إًمٞمف، مم٤ّم يٕمّد ٟم٘مّم٤مٟم٤ًم ذم اًمٕمرف، 

 .ّمد آٟمت٘م٤مص واًمذّم، أو اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م يٙمره ٟمًٌتف إًمٞمفسم٘م

وُمـ هٜم٤م يٙمقن اًمتٕمريػ اًمث٤مين أقمّؿ ُمـ إول9 ٕنَّ إّول اىمتٍم قمغم اًمذيمر، وأُّم٤م اًمث٤مين 

ومٝمق يِمٛمؾ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، ُمـ يمت٤مسم٦م أو إؿم٤مرة أو همػم ذًمؽ، وومٞمف شمٜمٌٞمف قمغم إفمٝم٤مر ٟم٘مص 

 واًم٘مٝم٘مٝم٦م، واإلؿم٤مرة سم٤مًمٕملم و احل٤مضم٥م وهمػمه٤م. أظمريـ، ويدظمؾ ذم ذًمؽ طمتّك اًمٜمحٜمح٦م

قمالم ذم أظمذ ىمّمد آٟمت٘م٤مص ذم شمٕمريػ اًمٖمٞم٦ٌم وقمدُمف،  صمّؿ إٟمّف ىمد وىمع اخلالف سملم ٕا

٠مًم٦م ُمذيمقرة ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، واعمرضمق ُمـ اعم١مُمٜملم اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، يمؾٌّ سمح٥ًم شم٘مٚمٞمده.  واعم

٘مّدس اًمٖمٞم٦ٌم، وؿمٌّف اعمٖمت٤مب سمذيمؾ حلؿ اعمٞم٧م، وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن ًم٘مد طمّرم اًمِم٤مرع اعم 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٿ ﴿اًمٙمريؿ إمم ذًمؽ سمـ٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

.﴾ٹ ڤ ڤ

وأهؾ سمٞمتف^ ذم سمٞم٤من سمِم٤مقم٦م هذه ’ وىمد وردت رواي٤مت قمديدة قمـ رؾمقل اهلل

َن وصمَقَهٜمؿ َمررُت يمٝمٙم٥َم ُأهَي يب فمعم ومقٍم خيٚمُمق»أّٟمف ىم٤مل: ’ اًمّمٗم٦م وهذا اًمداء، ومٕمٜمف
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زمٟمـم٣مهمغمهؿ، همٗمٙم٦ُم: ي٣م صمػمةٝمُؾ ََمـ ه٠مٓء؟ وم٣مل: ه٠مٓء ايمذيـ يٕمت٣مزمقن ايمٛم٣مَس، ويٗمٔمقَن دم  

 .شأفمراِوٜمؿ

ََمـ انمت٣مب اَمرًءا َمًٙماًم زمْمؾ صقَُمف، وٞمٗمض ووقءه، وصم٣مء يقَم »أيْم٤ًم ىم٤مل: ’ وقمٜمف

ـُ َمـ اجلٝمٖم٥م، يتٟمّذى زمف أهُؾ اظمقومػ، و إن َم٣مَت ومٌؾ أن يتقَب ايمٗمٝم٣مَم٥ِم يٖمقُح َمـ همٝمِف راةح٥ٌم أٞمت

 .شَم٣مت َُمًتحكئًّ ظم٣م ضمّرَم اللُ فمّز وصمّؾ 

ي٣م ٞمقُف...اصمتٛم٤م ايمٕمٝم٥ٌم: هم١مّّن٣م إدام ىمكئب ايمٛم٣مر، »ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 ....ششمّؿ وم٣مل: ي٣م َٞمقُف ىمذَب ََمـ زفَمَؿ أّٞمف ويمد َمـ ضمكئٍل، وهق يٟمىمؾ حلقَم ايمٛم٣مس زم٣ميمٕمٝم٥ٌم

ت ذيمرت اًمٖمٞم٦ٌم وُم٤ًموئٝم٤م شم٘مِمٕمرُّ ُمٜمٝم٤م إسمدان، وشمّمتؽُّ ُمٜمٝم٤م وذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك رواي٤م

ايمٕمٝم٥ٌم أؾمدُّ َمـ »أّٟمف ىم٤مل: ’ إؾمامع، يمام روي أّّن٤م أؿمّد ُمـ اًمزٟم٤م، ومٕمـ اًمرؾمقل إيمرم

ايمزٞم٣م، همٗمٝمؾ: ي٣م رؽمقَل الل، ومِلَ ذيمؽ؟ وم٣مل: ص٣مضم٤م ايمزٞم٣م يتقب همٝمتقب الل فمٙمٝمف، وص٣مضم٤م 

، وًمٙمـ ٟمرى اًمٙمثػم ُمـ شضمتك ي٘مقن ص٣مضمٌُف ايمذي حيٙمفايمٕمٝم٥ٌم يتقب همكئ يتقب الل فمٙمٝمف 
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اًمٜم٤مس َُمـ يت٤ًمهؾ ومٞمٝم٤م، ويِمٜمّع قمغم اًمزاين، سمؾ قمغم اًمٜم٤مفمر ًمألضمٜمٌٞم٦م ـ وإن يم٤مٟم٤م حمّرُملم ـ  

 أيمثر مم٤ّم يٗمٕمٚمف اعمٖمت٤مب ٟمٗمًف، ويمّؾ فمٜمّف سم٠مّٟمف م ي٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم إّٓ طم٘مٞم٘م٦م.

ت٤مسمقّنؿ، وقمٜمدُم٤م ي٘م٤مل هلؿ: سم٠مّن ومٙمثػمًا ُم٤م ٟمًٛمع ُمـ اًمٜم٤مس أّّنؿ يذيمرون أؿمخ٤مص٤ًم ويٖم

هذا اًمٙمالم همٞم٦ٌم شمراهؿ جيٞمقٟمؽ قمغم اًمٗمقر: سم٠مّّن٤م طم٘م٤مئؼ! فم٤مّٟملم سم٠منَّ اًمٖمٞم٦ٌم ٓ شمتٜم٤مول 

احل٘م٤مئؼ، وهذا قمجٞم٥م ضمّدًا9 إذ اًمٖمٞم٦ٌم ًمٞمس ُمقرده٤م إّٓ احل٘م٤مئؼ، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل ؿمخص قمـ 

ُمقضمقدة ومٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ آظمر: سم٠مّٟمف سمخٞمؾ، أو أّٟمف يمّذاب، أو همػم ذًمؽ، ويم٤مٟم٧م هذه اًمّمٗم٤مت 

 ومٝمذه هل اًمٖمٞم٦ٌم، وأُّم٤م إذا م شمٙمـ ُمقضمقدة ومٝمذا هق اًمٌٝمت٤من.

ََمـ ذىمر رصُمكئً َمـ طمٙمٖمف زمام ×: »وُمـ هٜم٤م روى حيٞمك إزرق، ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق احلًـ

هق همٝمف مم٣ّم فمرهمف ايمٛم٣مس مل يٕمتٌف، وََمـ ذىمره َمـ طمٙمٖمف زمام هق همٝمف مم٣ّم ٓ ئمرهمف ايمٛم٣مس انمت٣مزمف، 

 .شيمٝمس همٝمف همٗمد هبتفوََمـ ذىمره زمام 

واًمٖمٞم٦ٌم حمّرُم٦ٌم سم٤مإلمج٤مع سملم اعمًٚمٛملم، سمؾ شُمٕمدُّ طمرُمتُٝم٤م ُمـ ضوري٤مت اًمٗم٘مف 

اإلؾمالُمل، وإّّن٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة واعمقسم٘م٤مت اعمٝمٚمٙم٦م، وًمِمّدة طمرُمتٝم٤م ٓشمتحّ٘مؼ اًمتقسم٦م 

ُم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م طمتّك يٖمٗمره٤م ص٤مطمٌٝم٤م اًمذي ُاهمتٞم٥م، وهذا ُم٤م ورد ذم اًمرواي٦م اًمنّميٗم٦م اعمت٘مدّ 

 سمٞمّٜم٧م أّّن٤م أؿمّد ُمـ اًمزٟم٤م.

وحتريؿ ايمٕمٝم٥ٌم دم اجلٚمٙم٥م إمج٣مفمل، زمؾ هق ىمٌغمة َمقزمٗم٥م: »ىم٤مل اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز&: 

يمٙمتٌميح زم٣ميمتقفّمد فمٙمٝمٜم٣م زم٣مخلِمقص دم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥ّم، وومد ٞمصَّ اللُ فمعم ذَّمٜم٣م دم ىمت٣مزمف، 

 .شوؾمٌّف ص٣مضمٌَٜم٣م زمآىمؾ حلؿ اظمٝمت٥م...
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ـ صقرًا وراء اًمّمقر اًمتل ٟمراه٤م ٟمحـ، وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن  إنَّ ٕقمامًمٜم٤م ـ واضم٦ٌم أو حمّرُم٦م 

اًمٙمريؿ ذم قمّدة ُمقاوع إًمی هذه احل٘مٞم٘م٦م.

ومٛمثاًل قمؼّم قمـ اًمذيـ ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٞمت٤مُمك فمٚماًم سم٠مّّنؿ ي٠ميمٚمقن ٟم٤مرًا، طمٞم٨م ي٘مقل شم٤ٌمرك 

 کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک وشمٕم٤ممم: ﴿

قمـ اًمذيـ يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرسم٤م أّّنؿ ٓ ي٘مقُمقن إّٓ يمام ي٘مقم اًمذي . و﴾ک ک 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ يتخٌّٓمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اعمس، طمٞم٨م ي٘مقل ضمّٚم٧م ىُمدرشُمف: ﴿ 

ٹ ٹ  ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

إًمی همػم ذًمؽ. وُم٤م هق ؿم٤مهد يمالُمٜم٤م اًمٖمٞم٦ٌم، وم٘مد قمؼّم قمٜمٝم٤م اًم٤ٌمري ، ﴾ٹ ڤ ڤ

 ًمٚمحؿ أظمٞمف اعمٞم٧م.قمّز وضمّؾ سم٠مّّن٤م أيمؾ اإلٟم٤ًمن 

ومٝمذه صقر همٞمٌٞم٦ّم وراء صقرهت٤م اًمٔم٤مهري٦م، وىمد ذيمرت اًمروي٤مت اًمنميٗم٦م صقرًا سمِمٕم٦م 

 ُمتٕمددة، شمّمػ ومٞمٝم٤م اًمٖمٞم٦ٌم ُتتٚمػ سم٤مظمتالف احلٞمثٞم٤مت.

 وُمـ هذه اًمّمقر: 

ـ شمِمٌٞمف ُمرشمٙم٥م اًمٖمٞم٦ٌم سمذيمؾ حلقم إظمقاٟمف اعمقشمك، وىمد دًّم٧م قمغم هذه اًمّمقرة أي٦م  0

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿٺ ٺ ٿٺ اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: ﴿

 .﴾ڤ

ـ إّن ُمرشمٙم٥م هذه اجلريرة اعمقسم٘م٦م شمٗمقح ُمٜمف رائح٦م أٟمتـ ُمـ رائح٦م اجلٞمٗم٦م، وىمد دّل  1

ََمـ انمت٣مب اَمرًء َمًٙماًم زمْمؾ »اًم٘م٤مئؾ: ’ قمغم ذًمؽ احلدي٨م اعمت٘مّدم اعمروي قمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم
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جلٝمٖم٥م، يتٟمّذى زمف صقَمف، وٞمٗمض ووقءه، وصم٣مء يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يٖمقُح َمـ همٝمف راةح٥م أٞمتـ َمـ ا 

 ش.أهؾ اظمقومػ، وإن َم٣مت ومٌؾ أن يتقب َم٣مت َُمًتحكئًّ ظم٣م ضمّرم الل فمّز وصمّؾ 

ـ إّن اًمٖمٞم٦ٌم هل سمٜمٗمًٝم٤م إدام يمالب اًمٜم٤مر، يٕمٜمل أنَّ هل٤م صقرة ُأظمرى ذم قم٤مم اًمٖمٞم٥م  2

م قمـ  شمتٛمثّؾ هب٤م، وهل ـمٕم٤مم اًمٙمالب اعمقضمقدة ذم اًمٜم٤مر، يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم احلدي٨م اعمت٘مدِّ

ويٛمٙمـ ش. اصمتٛم٤م ايمٕمٝم٥ٌم: هم١مّّن٣م إدام ىمكئب ايمٛم٣مر...»، طمٞم٨م ىم٤مل: ×م أُمػم اعم١مُمٜملماإلُم٤م

 شمّمقر وضمقه٤ًم ُأظمرى سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٜمّمقص وأصم٤مر، شمريمٜم٤م ذًمؽ ًمالظمتّم٤مر.

واقمٚمؿ أنَّ اًم٥ًٌم اعمقضم٥م ًمٚمتِمديد ذم أُمر اًمٖمٞم٦ٌم، وضمٕمٚمٝم٤م »ىم٤مل صم٤مين اًمِمٝمٞمديـ&:  

ـ اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة، هق اؿمتامهل٤م قمغم اعمٗم٤مؾمد اًمٙمٚمٞم٦م اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٖمرض احلٙمٞمؿ أقمٔمؿ ُمـ يمثػم ُم

ؾمٌح٤مٟمف، سمخالف سم٤مىمل اعمٕم٤ميص9 وم٢مّّن٤م ُمًتٚمزُم٦م عمٗم٤مؾمد ضمزئٞم٦م.

سمٞم٤من ذًمؽ: أنَّ اعم٘م٤مصد اعمٝمّٛم٦م ًمٚمِم٤مرع اضمتامع اًمٜمٗمقس قمغم هؿٍّ واطمٍد وـمري٘م٦ٍم واطمدة،  

هل، وٓ يتّؿ ذًمؽ آّ سم٤مًمتٕم٤مون وهل ؾمٚمقك ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤ًمئر وضمقده إواُمر واًمٜمقا

واًمتٕم٤مود سملم أسمٜم٤مء اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين، وذًمؽ يتقىمػ قمغم اضمتامع مّهٝمؿ، وشمّم٤مذم سمقاـمٜمٝمؿ، 

واضمتامقمٝمؿ قمغم إًمٗم٦م سم٤معمح٦ٌّم، طمتك يٙمقٟمقا سمٛمٜمزًم٦م قمٌٍد واطمٍد ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓه، وًمـ يتّؿ 

يمّؾ ُمٜمٝمؿ ٕظمٞمف ُمثػمة ذًمؽ إّٓ سمٜمٗمل اًمْمٖم٤ميـ وإطم٘م٤مد واحلًد وٟمحقه، ويم٤مٟم٧م اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ 

ًمْمٖمٜم٦م، وُمًتدقمٞم٦م ُمٜمف سمٛمثٚمٝم٤م ذم طمّ٘مف، ٓضمرم يم٤مٟم٧م ود اعم٘مّمقد اًمٙمكّم ًمٚمِم٤مرع، ويم٤مٟم٧م 

 .شُمٗمًدة يمّٚمٞم٦م9 ومٚمذًمؽ أيمثر اهللُ ورؾمقًُمف ُمـ اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، واًمققمٞمد قمٚمٞمٝم٤م

٤ًمن ُمـ إنَّ هذه اًمرذيٚم٦م ـ ويمام ذيمرٟم٤م ـ ُمـ أسمِمع اًمرذائؾ واعمٕم٤ميص، وٓ سمّد ًمإلٟم
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قمالضمٝم٤م ىمٌؾ ارحت٤مًمف ُمـ هذا اًمٕم٤مم إًمی قم٤مم أظمرة اًمذي ٓ قمٛمؾ ومٞمف، وإّٟمام طم٤ًمب  

ومح٥ًم، وي٘مػ اعمرشمٙم٥م هل٤م ذم حمي إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وإوصٞم٤مء اعمٜمتجٌلم، واعمالئٙم٦م 

اعمُ٘مّرسملم، ٟم٤مدُم٤ًم قمغم ُم٤م ارشمٙمٌف ذم دار اًمدٟمٞم٤م، وٓت طملم ُمٜم٤مص، وظمن هٜم٤مًمؽ اعمٌٓمٚمقن.

يمر أهؾ إظمالق أّن هذه اًمرذيٚم٦م وأُمث٤مهل٤م يٛمٙمـ قمالضمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمٕمٚمؿ وىمد ذ

 اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ.

أُّم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع: ومٝمق أن يٗمّٙمر اإلٟم٤ًمن ذم أصم٤مر اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل شمؽمشّم٥م قمغم ُمٕم٤مجل٦م هذه » 

اعمقسم٘م٦م، وي٘م٤مرّن٤م ُمع اعمْم٤مقمٗم٤مت اًمًٞمئ٦م، وأصم٤مر اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمتل شمؽمشّم٥م قمغم اًمٖمٞم٦ٌم، صمّؿ يٕمرض 

 يمال إُمريـ قمغم اًمٕم٘مؾ، ويًتٝمديف عم٤م ومٞمف احلًـ واخلػم واًمّمالح.

وأُّم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م: ومال سمّد ُمـ يمّػ اًمٜمٗمس قمـ هذه اعمٕمّمٞم٦م سمٕمض اًمقىم٧م ُمٝمام 

يم٤من صٕم٤ًٌم، وجلؿ اًمٚم٤ًمن، واعمراىم٦ٌم اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمٗمس، وُمٕم٤مهدة اًمٜمٗمس سمٕمدم اىمؽماف هذه 

ٌتٝم٤م، طمٞم٨م يٛمٙمـ أن يتّؿ إصالح اًمٜمٗمس سمٕمد اخلٓمٞمئ٦م، وُمراىمٌتٝم٤م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وحم٤مؾم

ُميض ومؽمة ىمّمػمة سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم، وشمًت٠مصؾ ُم٤مدة اًمٗم٤ًمد، ويًٝمؾ قمٚمٞمؽ إُمر ىمٚمٞماًل 

ىمٚمٞمالً، وسمٕمد ومؽمة حتسُّ سم٠مّٟمؽ شمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م سمح٥ًم ـمٌٞمٕمتؽ، وشمٜمزضمر قمٜمٝم٤م، صمؿَّ شمٙمقن راطم٦م 

 .شاًمٜمٗمس وُمتٕمتٝم٤م ذم شمرك هذه اعمٕمّمٞم٦م

 سمِم٤مقم٦م اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ ظمالل أي٤مت واًمرواي٤مت اعمت٘مّدُم٦م وصقرهت٤م وًمق شمدسّمر اإلٟم٤ًمن ذم

 اًمٖمٞمٌٞم٦ّم، ًمٙم٤من ذًمؽ رادقم٤ًم طم٘مٞم٘مّٞم٤ًم ًمف، سمؾ ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ.

َم٣م ايمٛم٣مُر دم »أّٟمف ىم٤مل: ’ ويٙمٗمٞمف أن يتدسّمر ذم هذا اخلؼم، وهق ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل إيمرم

ـَ ايمٕمٝم٥ٌِم دم ضمًٛم٣مِت ايمٔمٌدِ  ي٠مسمك زمٟمضمٍد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، »أيْم٤ًم: ’ ، وىمقًمفشايمٝمٌِس زمٟمهِع َِم

ُيقومػ زمكم يدي ايمربِّ فمّز وصمّؾ ويدهمع إيمٝمف ىمت٣مزُمف، همكئ يرى ضمًٛم٣مسمف همٝمف، همٝمٗمقل: إهلل، يمٝمس 

هذا ىمت٣ميب، هم١ميّنٓ  أرى همٝمف ضمًٛم٣ميت! همٝمُٗم٣مل يمف: إّن رزّمؽٓ  يّمؾُّ وٓ يٛمًك، ذه٤م فمٚمُٙمؽ 

                                           
& 
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ى همٝمف ؿم٣مفم٣مت ىمثغمة، همٝمٗمقل: إهلل، َم٣م هذا زم٣منمتٝم٣مِب ايمٛم٣مس، شمؿَّ ُي٠مسمك زمآطمر وُيدهمع إيمٝمف ىمت٣مزُمف همغم 

 .شىمت٣ميب، هم١ميّن َم٣م فمٚمٙم٦م هذه ايمْم٣مفم٣مت، همٝمٗمقل يمف: إّن همكئٞم٣مً انمت٣مزمؽ همُدهمٔم٦م ضمًٛم٣مسمف إيمٝمؽ

وطمٙمل قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء: أنَّ أطمدًا اهمت٤مسمف، ومًٛمع سمذًمؽ، ومج٤مءه وُمٕمف ـمٌؼ ُمـ 

ٜم٤مؾم٦ٌم؟ وم٘م٤مل هذا احلٚمقى، وـمرق سم٤مسمف، وىمّدُمٝم٤م ًمف: ومتٕمّج٥م ذًمؽ اًمرضمؾ، وىم٤مل: ُم٤م اعم

اًمٕم٤مم: ًم٘مد وه٧ٌم إزمَّ أقمّز ُم٤م قمٜمدك؟، وهل طمًٜم٤مشمؽ، وم٠مطم٧ٌٌم أن أرّد مجٞمٚمؽ هذا هبذا 

اًمٓمٌؼ ُمـ احلٚمقى، ومٚم٘مد ذه٧ٌم طمًٜم٤مشمؽ ُمـ ؾمجؾِّ أقمامًمؽ إًمی ؾمجؾِّ أقمامزم سم٤مهمتٞم٤مسمؽ 

 .إي٤مّي 

 .شاحلْم٤َم  إّن ايمٕمٝم٥ٌم سمٟمىمُؾ احلًٛم٣مِت، ىمام سمٟمىمُؾ ايمٛم٣مرُ »وىمد ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م: 

ومٚمق شمدسّمرٟم٤م ذم هذه إظم٤ٌمر وهمػمه٤م اًمتل شمٙمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ وضمف هذه اعمقسم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، 

 وأّّن٤م شمذه٥م سم٠مهّؿ رء قمٜمده وهل طمًٜم٤مشمف، ًمٙمٗم٤مٟم٤م رادقم٤ًم قمٜمٝم٤م.

ويمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ طمرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم، وأّّن٤م ُمـ اعمقسم٘م٤مت، وسمِم٤مقم٦م صقرهت٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م، ضم٤مٍر ذم 

 آؾمتامع ًمٚمٖمٞم٦ٌم.

ٛمع يم٤مًمٗم٤مقمؾ هل٤م سمال ومرق ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، سمؾ ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أّن وم٤معمًت

اعمًتٛمع ُمثؾ اعمٖمت٤مب ذم يمّؾ إُُمقر، طمتّك ذم وضمقب اًمت٤ًمُمح ُمـ اًمذي ُاهمتٞم٥م، وأنَّ 

 آؾمتامع ُمـ اًمٙم٤ٌمئر.

وىمد قمّٚمؼ ، شايم٣ًمَمع يمٙمٕمٝم٥ٌم أضمُد اظمٕمت٣مزمكم»أّٟمف ىم٤مل: × ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم
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اًم٤ًمُمع قمغم ىمّمد اًمرو٤م واإليث٤مر ×: وُمراده»ُم٦م اعمجٚمز& قمغم هذا اًمٙمالم سم٘مقًمف: اًمٕمالّ  

ٓ قمغم وضمف آشّمٗم٤مق، أو ُمع اًم٘مدرة قمغم اإلٟمٙم٤مر وم يٗمٕمؾ، ووضمف يمقن اعمًتٛمع واًم٤ًمُمع 

قمغم ذًمؽ اًمقضمف ُمٖمت٤مسملم ُمِم٤مريمتٝمام ًمٚمٛمٖمت٤مب ذم اًمرو٤م، وشمٙمٞمّػ ذهٜمٝمام سم٤مًمتّمقرات 

اظمتٚمٗم٤م ذم أّن أطمدمه٤م ىم٤مئؾ، وأظمر ىم٤مسمؾ، ًمٙمـ يمّؾ واطمد ُمٜمٝمام  اعمذُمقُم٦م اًمتل ٓ يٜمٌٖمل، وإن

ص٤مطم٥م آًم٦م، أُّم٤م أطمدمه٤م ومذو ًم٤ًمن يٕمؼم قمـ ٟمٗمٍس ىمد شمٜمّج٧ًم سمتّمقر اًمٙمذب واحلرام 

واًمٕمزم قمٚمٞمف، وأُّم٤م أظمر ومذو ؾمٛمع شم٘مٌؾ قمٜمف اًمٜمٗمس شمٚمؽ أصم٤مر قمـ إيث٤مر وؾمقء اظمتٞم٤مر، 

٤مرب اًم٤ٌمـمؾ، وُمـ ذًمؽ ىمٞمؾ: اًم٤ًمُمع ومت٠مًمٗمٝم٤م وشمٕمت٤مده٤م، ومتٛمٙمـ ُمـ ضمقهره٤م ؾمٛمقم قم٘م

ذيؽ اًم٘م٤مئؾ، وىمد شم٘مّدم ذم اخلؼم ُم٤م يدّل قمٚمٞمف. وم٤معمًتٛمع ٓ خيرج ُمـ إصمؿ اًمٖمٞم٦ٌم إّٓ سم٠من 

يٜمٙمر سمٚم٤ًمٟمف، وم٢من ظم٤مف، ومٌ٘مٚمٌف، وإن ىمدر قمغم اًم٘مٞم٤مم أو ىمٓمع اًمٙمالم سمٙمالم همػمه ومٚمؿ يٗمٕمٚمف 

ٗم٤مق ووم٤مطمِم٦م ُأظمرى زائدة، ًمزُمف، وًمق ىم٤مل سمٚم٤ًمٟمف: اؾمٙم٧م وهق يِمتٝمل ذًمؽ سم٘مٚمٌف، ومذًمؽ ٟم

: ََمـ ُأذّل فمٛمده َم٠مَمـ أّٟمف ىم٤مل’ ٓ خيرضمف قمـ اإلصمؿ ُم٤م م يٙمرهف سم٘مٚمٌف، وىمد روي قمـ اًمٜمٌل

وقمـ أيب وهق يٗمدر فمعم أن يٛمٌمه همٙمؿ يٛمٌمه أذيمّف الل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم رؤوس اخلكئةؼ. 

فمعم الل أن يرّد ََمـ رّد فمـ فمرض أطمٝمف زم٣ميمٕمٝم٤م ىم٣من ضمّٗم٣ًم ’: وم٣مل رؽمقل الل اًمدرداء ىم٤مل:

ََمـ رّد فمـ فمرض أطمٝمف زم٣ميمٕمٝم٤م ىم٣من ضمّٗم٣ًم فمعم الل أن  وىم٤مل أيْم٤ًم:فمـ فمروف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م. 

 .شئمتٗمف َمـ ايمٛم٣مر

ي٣م »وم٘م٤مل: × إمم رضمٍؾ يٖمت٤مب رضُمال قًمٜمد احلًـ اسمٜمف× وروي أّٟمف ٟمٔمر أُمػم اعم١مُمٜملم

، سمؾ ذم شٟمهمرنمف دم وفم٣مةؽزُمٛمل ٞمّزه ؽمٚمٔمؽ فمـ َمثؾ هذا: هم١مّٞمف ٞمٓمر إلم أطم٧ٌم َم٣م دم وفم٣مةف، هم

                                                                                                   

× 
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 سمٕمض اًمرواي٤مت ورد احل٨م قمغم وضمقب رّد اًمٖمٞم٦ٌم. 

ََمـ رّد فمـ أطمٝمف نمٝم٥ًٌم ؽمٚمٔمٜم٣م دم جمٙمٍس رّد الل فمٛمف أيمػ »ىم٤مل: ’ ومٕمـ اًمٜمٌّل إيمرم

 .شزم٣مب َمـ ايممّم دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، هم١من مل يرّد فمٛمف )وأفمجٌف( ىم٣من فمٙمٝمف ىمقزر ََمـ انمت٣مب

ََمـ ُانمتٝم٤م فمٛمده أطمقه اظم٠مَمـ همٛمٌمه وأفم٣مٞمف، ٞمٌمه الل دم : »ىم٤مل× وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، وََمـ مل يٛمٌمه ومل يدهمع فمٛمف، وهق يٗمدر فمعم ٞمٌمسمف وفمقٞمف، طمٖمّمف الل دم 

 .شايمدٞمٝم٣م وأطمرة

اعم٤ٌمدرة وإذا شمقّرـمٜم٤م ـ ٓ ؾمٛمح اهلل ـ هبذه اعمقسم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واجلريرة اًمٙمٌػمة، ًمزم قمٚمٞمٜم٤م  

إًمی إصالح ُم٤م أومًدٟم٤مه، واًمٜمدم واًمتقسم٦م ومقرًا، واًمت٠مؾّمػ قمغم ُم٤م ضمٜمٞمٜم٤مه.

وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء إقمالم أّن آؾمتٖمٗم٤مر سمقطمده همػم يم٤مٍف، سمؾ ٓ سمّد ُمـ وٛمٞمٛم٦ٍم ُمٕمف، 

وهذه اًمْمٛمٞمٛم٦م ىمد أؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمرواي٤مت، وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م: اًمرواي٦م اًمتل 

ايمٕمٝم٥ٌم أؾمّد : »’، طمٞم٨م ىم٤مل’ًمزٟم٤م، اعمروي٦م قمـ اًمرؾمقل إيمرمضمٕمٚم٧م اًمٖمٞم٦ٌم أؿمّد ُمـ ا

َ ذيمؽ؟ وم٣مل: ص٣مضم٤م ايمزٞم٣م يتقب همٝمتقب الل فمٙمٝمف،  َمـ ايمزٞم٣م، همٗمٝمؾ: ي٣م رؽمقل الل، ومِل

، وهذه إؿمّدي٦م شوص٣مضم٤م ايمٕمٝم٥ٌم يتقب همكئ يتقب الل فمٙمٝمف ضمتك ي٘مقن ص٣مضمٌف ايمذي حيٙمف

 اًمذي حيٚمف(. ٟم٤مدم٦م قمـ هذه اًمْمٛمٞمٛم٦م، أقمٜمل: )طمتك يٙمقن ص٤مطمٌف

ىمٖم٣مرة َمـ ’: وىمد ورد ذم يمٗم٤مرهت٤م طمديث٤من: أطمدمه٤م: ىمقًمف»ىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين&:  
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ََمـ ىم٣مٞم٦م ٕطمٝمف فمٛمده َمٓمٙمٚم٥م دم فمرض أو َم٣مل ’: اؽمتٕمٌْتف أن سمًتٕمٖمر يمف. وايمث٣مين: ومقيمف 

همٙمٝمًتحٙمٙمٜم٣م َمٛمف، َمـ ومٌؾ أن يٟميت يقم يمٝمس هٛم٣مك ديٛم٣مر وٓ درهؿ ي٠مطمذ َمـ ضمًٛم٣مسمف، هم١من مل 

ٛم٣مت أطمذ َمـ ؽمٝمئ٣مت ص٣مضمٌف، همٝمزيد فمعم ؽمٝمئ٣مسمف. ويٚم٘مـ أن ي٘مقن ؿمريؼ ي٘مـ يمف ضمً

اجلٚمع محؾ آؽمتٕمٖم٣مر يمف فمعم ََمـ مل يٌٙمغ فمٝم٥ٌم اظمٕمت٣مب، همٝمٛمٌٕمل آومتِم٣مر فمعم ايمدفم٣مء يمف 

وآؽمتٕمٖم٣مر: ّٕن دم حم٣ميّمتف إشم٣مرة يمٙمٖمتٛم٥م وصمٙم٣ًٌم يمٙمّمٕم٣مةـ، ودم ضم٘مؿ ََمـ مل يٌٙمٕمف ََمـ مل يٗمدر 

أو نمٝم٥ٌم، ومحؾ اظمح٣ميم٥ّم فمعم ََمـ يٚم٘مـ ايمتقّصؾ إيمٝمف َمع زمٙمقنمف فمعم ايمقصقل إيمٝمف، زمٚمقت 

 .شايمٕمٝم٥ٌم. ويًتح٤م يمٙمٚمٔمتذر إيمٝمف ومٌقل ايمٔمذر واظمح٣ميم٥ّم اؽمتح٣ٌمزم٣مً َم٠مىّمدًا...

وىمد ضب أهؾ اًمٌٞم٧م^ أروع إُمثٚم٦م ذم ىمٌقل اًمٕمذر واًمّمٗمح طمتك قمـ أقمدى 

اًمٚمٓمػ اجلٚمٞمؾ؟! ٓ أقمدائٝمؿ، ًمٙمـ شمٕم٤مل ؾمٚمٜمل هؾ قمرف أقمداؤهؿ هذا اعمٕمٜمك اجلٛمٞمؾ، و

 واهلل، سمؾ ىم٤مسمٚمقا اإلطم٤ًمن سم٤مإلؾم٤مءة، اهلل أيمؼم!

ـــامً  ـــ٦ُم دائ ـــ٤م ُأُمّٞم  وقمٚمٞمـــؽ ظمـــزي ي

 

 يٌ٘مـــك يمـــام ذم اًمٜمـــ٤مر دام سم٘مـــ٤مك 

 هال صٗمح٧م قمـ احلًلم ورهٓمـف 

 

 صــٗمح اًمــقيص أسمٞمــف قمـــ آسمــ٤مك؟ 

 وقمٗمٗمــ٧م يــقم اًمٓمــػ قمّٗمــ٦م ضمــّده 

 

 اعمٌٕمقث يقم اًمٗمتح قمــ ـمٚم٘مـ٤مك؟ 

ــث  ــ٤مَءك ُم ــٚم٧ٌم إُم ــٌد ؾم ــؾ ي  ٚمامأومٝم

 

 ؾمــٚم٧ٌم يمــريامت احلًُــلم يــداك؟ 

 أم هــؾ سمــرزَن سمٗمــتح ُمٙمــ٦م طُمّنــاً  

 

 يمٜمًــ٤مئف يــقم اًمٓمٗمــقف ٟمًــ٤مك؟ 

 *** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
& 

& 
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

.﴾ڈ ژ ژ  ڈڌ ڎ ڎ

هبذا اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ إمم اًمٜم٤مس ’ إنَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ سمٕم٨م رؾمقًَمف اعمّمٓمٗمك حُمّٛمداً 

يم٤موّم٦م9 ٕضمؾ هدايتٝمؿ وشمذيمػمهؿ سم٤معمخزون اًمٗمٓمري اًمذي أودقمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ، 

، ضم٤مءٟم٤م سم٠مواُمر وٟمقاهل ومٞمٝم٤م يمامًُمٜم٤م ورىمُٞمٜم٤م، ن اًمٙمريؿ اًمذي هيدي ًمٚمتل هل أىمقموهذا اًم٘مرآ

وهٜم٤مك ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم أيمثر ُمـ أُمر وّنل، وًمق ؾم٠مًَمٜم٤م ؾم٤مئؾ قمـ أواُمر 

اهلل وٟمقاهٞمف ُم٤م هل؟ وأراد ُمٜم٤ّم ضمقاسم٤ًم خمتٍمًا وُمٗمٞمدًا، ًمٙم٤من اجلقاب هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م9 ّٕن 

، ()ي٦م مجٕم٧م سملم صٜمٗمقف اعمقاقمظ، وروائع احلٙمؿ وهمرره٤م، ومج٤مءشمٜم٤م سم٧ًّم ُمقاقمظهذه أ

 أُمرشمٜم٤م سمثالث ُمٜمٝم٤م، وّنتٜم٤م قمـ صمالث ُأظمرى.

إّن حمتقى هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ًمف ُمـ ىمّقة اًمت٠مصمػم ُم٤م ضمٕمؾ يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس يّمٌحقن  

’ قن& أطمد أصح٤مب رؾمقل اهللٕمهؿ، وه٤م هق قمثامن سمـ ُمٔمُمًٚمٛملم قمغم سمٞمٜم٦ٍم ُمـ أُمر

9 ًمٙمثرِة ُم٤م يم٤من يٕمرُض قمكمَّ اإلؾمالم، وعم٤ّم ’يمٜم٧ُم أؾمٚمٛم٧ُم اؾمتحٞم٤مًء ُمـ رؾمقِل اهلل»ىم٤مل: 

ي٘مّر اإلؾمالُم ذم ىمٚمٌل، ومٙمٜم٧ُم ذاَت يقٍم قمٜمده، طم٤مل شم٠مُّمٚمف، ومِمخص سمٍمه ٟمحق اًمًامء، يم٠مّٟمف 
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: ٞمٔمؿ زمٝمٛم٣م أٞم٣م أضمدشمؽ، إذ رأي٦ُم طم٤مًمف، وم٘م٤مليًتٗمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم، ومٚماّم هي قمٜمف، ؾم٠مًمتُف قمـ  

. وىمرأه٤م قمكمَّ إمم ﴾چ چ چ ڇ ڇ صمػماةٝمَؾ دم اهلقاء، همٟمسم٣مين هبذه أي٥م: ﴿

ف أسم٤م ـم٤مًم٥م وم٠مظمؼمشُمف، وم٘م٤مل: ي٤م آَل ىُمريش، اشّمٌٕمقا  آظمره٤م. وم٘مرَّ اإلؾمالُم ذم ىمٚمٌل. وأشمٞم٧ُم قمٛمَّ

وأشمٞم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وىمرأت  شمرؿمدوا، وم٢مّٟمف ٓ ي٠مُمريمؿ إّٓ سمٛمٙم٤مرم إظمالق.’ حُمّٛمداً 

.شقمٚمٞمف هذه أي٦م، وم٘م٤مل: إن يم٤من حُمّٛمٌد ىم٤مًمف ومٜمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل، وإن ىم٤مًمف رسمُّف ومٜمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل

چ چ چ  مج٤مُع اًمت٘مقى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿»أّٟمف ىم٤مل: ’ وروي قمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

 .ش﴾ڇ ڇ 

 ومٝمذه أي٦م هل أيمٛمؾ سمرٟم٤مُم٩م ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع سمّمقرة قم٤مُّم٦م 

 ت٘مقل ذم اعمققمٔم٦م إُومم ُمـ ُمقاقمٔمٝم٤م اًم٧ًّم: )إّن اهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل(.وم

اًمٕمدل: هق اًم٘م٤مٟمقن اًمذي شمدور طمقل حمقره مجٞمع أٟمٔمٛم٦م اًمقضمقد، طمتك اًمًاموات 

.وإرض، ومٝمل ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس اًمٕمدل، وهق ود اجلقر، وآقمتدال هق اًمتقؾّمط

ًمٙمـ يمت٘مًٞمٍؿ أوزم ومٝمق يٜم٘مًؿ إًمی ىمًٛملم: ًمٚمٕمدل قمّدة أىم٤ًمم، و 

 اًمٕمدل اًمٕم٤مم: وهق قمدل احلّٙم٤مم واعمٚمقك وإُمراء.
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 واًمٕمدل اخل٤مّص: وهق اًمٕمدل سملم أومراد اًمٕم٤مئٚم٦م، وسملم اًمزوضم٤مت وسملم إسمٜم٤مء.  

 ويٜم٘مًؿ ُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى وحل٤مظ آظمر إًمی اًمٕمدل ذم اًمٗمٕمؾ، واًمٕمدل ذم اًم٘مقل.

، ومحٞمٜمام يريد اإلٟم٤ًمن ﴾ٹ ٹ ڤ ﴿ٕم٤ممم: وم٠مُّم٤م اًمٕمدل ذم اًم٘مقل، وم٘مد ىم٤مل شم

 اًمتدظّمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م ٟمزاقمٞم٦م ٓ سمّد قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕمدل.

وهٙمذا إذا أراد أن يٗمٕمؾ ومٕماًل ُمـ إومٕم٤مل يم٤مإلٟمٗم٤مق يم٤من قمٚمٞمف ذًمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿

، أو ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ُمـ وحلًـ طمظ اًمٕمدل أّن اًمٙمّؾ يّدقمٞمف9 وم٠مٟم٧م ٓ شمرى طم٤ميماًم ُمـ احلّٙم٤مم

اًمًالـملم ُيريد أن يّمؾ إًمی هدومف وُمٌتٖم٤مه إّٓ وىمّدم ًمذًمؽ ؿمٕم٤مر اًمٕمدل9 ًمٞمٙمقن ُمٓمّٞمتف 

يٗم٦م.  ًمٚمقصقل إًمی أهمراوف اخلًٞم٦ًم أو اًمنمَّ

 وهذا اعمٗمٝمقم ُمـ اعمٗم٤مهؿ اًمقاؾمٕم٦م واًمِم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ُمراومؼ احلٞم٤مة.

اإلٟمٗم٤مق احلّد اًمقؾمط وم٤مًمٕمدل ذم اًمِمج٤مقم٦م احلّد اًمقؾمط سملم اجلٌـ واًمتٝمقر، واًمٕمدل ذم 

 سملم اإلهاف واًمت٘متػم، وهٙمذا يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّٟمف حمقر احلٞم٤مة وواىمٕمٝم٤م.

صمّؿ ىم٤مًم٧م: )واإلطم٤ًمن( يٕمٜمل ي٠مُمر سم٤مإلطم٤ًمن، وم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًمٕمدل، يمام هق 

 واوح.

ؾ9 وًمذا اإلطم٤ًمن هق ُمرشم٦ٌٌم قم٤مًمٞم٦ٌم، وظُمُٚمٌؼ رومٞمٌع ي٠مُمرٟم٤م سمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ، ومٝمق شمٗمّْم  

وهقاؾمٌؿ ضم٤مُمٌع . شايمٔمدُل اإلٞمِم٣مُف، واإلضم٣ًمُن ايمتٖمّّمُؾ »× ىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم
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ًمٙمّؾ ُمٕم٤مين اخلػم. 

وؾمػمة إئٛم٦م^ طم٤مومٚم٦م سمذًمؽ ُمـ اًمٕمٗمق قمّٛمـ فمٚمٛمٝمؿ، واًمرمح٦م عمَـ قم٤مداهؿ، وىمْم٤مء 

 طمقائ٩م اعمحت٤مضملم، إًمی همػم ذًمؽ.

ج اسمـ اجلقزي ذم يمت٤مسمف اعمٚمت٘مط وُمـ ىمّمص اإلطم٤ًمن ُم٤مرواه اًم٘مٜمدوزي، قمـ أيب اًمٗمر

رضمؾ ُمـ اًمٕمٚمقيلم وًمف زوضم٦م وسمٜم٤مت، ومتقذم اًمرضمؾ، ومخرضم٧م  يم٤من سمٌْٚمخ»طمٞم٨م ىم٤مل: 

ظمقوم٤ًم ُمـ إقمداء، وم٠مدظمٚم٧م اًمٌٜم٤مت ُمًجدًا ذم ؿمّدة اًمؼمد،  اعمرأة سم٤مًمٌٜم٤مت إمم ؾَمَٛمرىمٜمد

ًمف طم٤مهل٤م. ومٛمْم٧م ذم ؾمٙمؽ اًمٌٚمد، ومرأت اًمٜم٤مس جمتٛمٕملم قمغم ؿمٞمخ هق ؿمٞمخ اًمٌٚمد، وم٘م٤مًم٧م 

وم٘م٤مل هل٤م اًمِمٞمخ: أىمٞمٛمل قمٜمدٟم٤م اًمٌٞمٜم٦م أّٟمؽ قمٚمقي٦م، ومٞمئ٧ًم ُمٜمف، وقم٤مدت إمم اعمًجد ومرأت 

ؿمٞمخ٤ًم قمغم ديم٤من وطمقًمف مج٤مقم٦م، وهق جمقد، ومنمطم٧م طم٤مهل٤م ًمف وم٘م٤مل خل٤مدُمف: ىمؾ 

ًمًٞمدشمؽ: إذهٌل ُمع هذه اعمرأة إمم اعمًجد اًمٗمالين وامحكم سمٜم٤مهت٤م إمم اًمدار. ومج٤مءت سم٤مًمٌٜم٤مت 

دار ُمٗمرد، ويم٤ًمهـ صمٞم٤مسم٤ًم ٟمٗمٞم٦ًم، وأـمٕمٛمٝمـ أـمٕمٛم٦ًم ًمٓمٞمٗم٦م. ومٚماّم يم٤من ٟمّمػ  وم٤مؾمٙمٜمٝمـ ذم

اًمٚمٞمؾ رأى ؿمٞمخ اًمٌٚمد اعمًٚمؿ ذم ُمٜم٤مُمف ىمٍمًا ُمـ اًمزُمرد إظمي، وم٘م٤مل: عمَـ هذا اًم٘مٍم؟ 

وم٘مٞمؾ: ًمرضمؾ ُمًٚمؿ. وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقَل اهلل أٟم٤م رضمٌؾ ُمًٚمؿ. وم٘م٤مل ًمف: أىمؿ اًمٌٞمٜم٦م قمٜمدي أّٟمؽ 

ي٦م؟! وهذا اًم٘مٍم ًمٚمِمٞمخ اًمذي هل ذم داره. وم٤مٟمتٌف اًمرضمؾ ُمًٚمؿ، وٟمًٞم٧م ُم٤م ىمٚم٧م ًمٚمٕمٚمق

)وهق( يٌٙمل وم٠ُمظمؼم أّّن٤م ذم دار اعمجقد، ومج٤مء إًمٞمف ىم٤مل: إيّن أريد أن أوٞمٗمٝم٤م. ىم٤مل 
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اعمجقد: ُم٤م إمم هذا ؾمٌٞمؾ. ىم٤مل: هذه أًمػ ديٜم٤مر ظمذه٤م وشمًٚمٛمٝمـ إزم. وم٘م٤مل: ٓ واهلل، وٓ  

م اًمذي رأيتَف، أٟم٤م أيْم٤ًم رأيُتف، وذًمؽ اًم٘مٍم ظمٚمؼ زم، سمامئ٦م أًمػ. ومٚماّم أًمحَّ قمٚمٞمف ىم٤مل ًمف: اعمٜم٤م

وم٘م٤مل زم: ’ واهلل ُم٤م أطمٌد ذم داري إّٓ وىمد أؾمٚمٛمقا ُمٕمل سمؼميم٤مت اًمٕمٚمقي٦م، ورأي٧م اًمٜمٌلَّ 

 .شايمٗمٌم يمؽ وٕهٙمؽ ظم٣م همٔمٙم٦م زم٣ميمٔمٙمقي٥م َمـ آضمؼمام

 هذا يمّٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمی اعمققمٔم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل أُمرشمٜم٤م هب٤م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م.

 ﴾.ڇ ڇ ڍ ىم٤مًم٧م أي٦م: ﴿ صمؿّ 

إّن ُم٠ًمًم٦م إيت٤مء ذي اًم٘مرسمك ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٜمدرج حت٧م ُمٗمٝمقم اإلطم٤ًمن9 ّٕن ُمـ  

وٛمـ ُمّم٤مديؼ اإلطم٤ًمن هق ُم٤ًمقمدة وإيت٤مء ذي اًم٘مرسمك، ؾمقاء يم٤من إيت٤مء قمغم صٕمٞمد اعم٤مل 

أم همػمه.

إّول قم٤مم، ويِمٛمؾ مجٞمع ـمٌ٘م٤مت  وًمٙمـ اًمٗمرق اًمقاوح سملم اإلطم٤ًمن واإليت٤مء هق أنّ 

اعمجتٛمع، سمخالف اًمث٤مين ومٝمق خمّمقص سمٗمئ٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦م، وهؿ ذو اًم٘مرسمك، وسمٚمح٤مظ أّن اعمجتٛمع 

يت٠مًّمػ ُمـ جمٛمققم٤مت صٖمػمة، ومٙمّٚمام طمّمؾ اٟمًج٤مم واٟمدُم٤مج قمغم ُمًتقى هذه 

ّم9 ٕنَّ ذًمؽ يًتٚمزم ُمـ يمّؾ اعمجٛمققم٤مت ؾمقف حيّمؾ اٟمدُم٤مج قمغم ُمًتقى اعمجتٛمع إُ 

٦م صٖمػمة أن متدَّ يد اًمٕمقن إًمی اعمجٛمققم٦م إظُمرى ُمـ أىمرسم٤مئٝم٤م، مم٤ّم ي١مّدي أظمػمًا إًمی جمٛمققم

 ؿمٛمقل اًمٕمقن جلٛمٞمع اًمُْمٕمٗم٤مء واعمٕمقزيـ.

، ’وىمد وردت سمٕمض اًمرواي٤مت شُمٌلّم أّن اعم٘مّمقد سمذي اًم٘مرسمك هؿ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل 

. وًمٙمـ ٞمٝمؿ^وذرّيتف ُمـ إئّٛم٦م^، واعم٘مّمقد سمـ)إيت٤مء ذي اًم٘مرسمك( هقأداء اخلٛمس إًم

ؽ سم٤مإلـمالق اعمقضمقد ذم أي٦م ًمٙمّؾ ىمراسم٦م، وحيٛمؾ ُم٤م ذم اًمرواي٦م قمغم  ًّ ُمع هذا يٛمٙمـ اًمتٛم
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 أفمٝمر اعمّم٤مديؼ، وهؿ أهؾ اًمٌٞم٧م^ وذّريتٝمؿ إـمٝم٤مر. 

وسمٕمدُم٤م ذيمرت أي٦م اعمقاقمظ اًمتل أُمرشمٜم٤م هب٤م، وهل: )اًمٕمدل واإلطم٤ًمن وإيت٤مء ذي 

قمٜمٝم٤م، أو ىمؾ: إصقل اًمًٚمٌٞم٦م اًمثالث، وهل:  اٟمت٘مٚم٧م إًمی اعمقاقمظ اًمتل ّنتٜم٤م ،اًم٘مرسمك(

 ﴾.ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل(، وم٘م٤مًم٧م: ﴿

وىمد ذيمر اعمُٗمّنون يمالُم٤ًم يمثػمًا طمقل هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمثالث، ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص 

 ذًمؽ سمام يكم: 

إّن اًمٗمحِم٤مء إؿم٤مرة امم اًمذٟمقب اخلٗمٞم٦م، واعمٜمٙمر إؿم٤مرة إًمی اًمذٟمقب اًمٕمٚمٜمٞم٦م، واًمٌٖمل 

 .ة إًمی يمّؾ ُم٤م يتج٤موز قمغم طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، وفمٚمؿ أظمريـ، وآؾمتٕمالء قمٚمٞمٝمؿإؿم٤مر

وأُّم٤م اًمثالصم٦م اًمتل ّنك اهلل قمٜمٝم٤م، وهل اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل »وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اًمٌٕمض: 

ومٜم٘مقل: إّٟمف شمٕم٤ممم أودع ذم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ىمقى أرسمٕم٦م، وهل اًمِمٝمقاٟمٞم٦م اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م، واًمٕمّمٌٞم٦م 

اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، واًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م، وهذه اًم٘مّقة اًمراسمٕم٦م أقمٜمل: اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ٓ  اًمًٌُٕمٞم٦م، واًمقمهٞم٦م

حيت٤مج اإلٟم٤ًمن إمم شم٠مديٌٝم٤م وهتذيٌٝم٤م9 ّّٕن٤م ُمـ ضمقاهر اعمالئٙم٦م، وُمـ ٟمت٤مئ٩م إرواح اًم٘مدؾمٞم٦م 

 اعمحت٤مج إمم اًمت٠مدي٥م واًمتٝمذي٥م شمٚمؽ اًم٘مقى اًمثالصم٦م إومم. اًمٕمٚمقي٦م، إّٟمام

ومٝمل إّٟمام شمرهم٥م ذم حتّمٞمؾ اًمٚمذات اًمِمٝمقاٟمٞم٦م، وهذا اًمٜمقع  أُّم٤م اًم٘مّقة اًمِمٝمقاٟمٞم٦م، 

ک ک ک  ﴿خمّمقص سم٤مؾمؿ اًمٗمحش، أٓ شمرى أّٟمف شمٕم٤ممم ؾمّٛمك اًمزٟم٤م وم٤مطمِم٦م، وم٘م٤مل: 

اعمراد ُمٜمف اعمٜمع ُمـ حتّمٞمؾ اًمّٚمذات ﴾ ڍ ڌ ڌ ﴿  وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:﴾، ک گ 

اًمِمٝمقاٟمٞم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ إذن اًمنميٕم٦م، وأُّم٤م اًم٘مّقة اًمٖمْمٌٞم٦م اًمًٌُٕمٞم٦م ومٝمل أسمدًا شمًٕمك ذم إيّم٤مل 

اًمنّم واًمٌالء واإليذاء إمم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وٓ ؿمؽَّ أنَّ اًمٜم٤مس يٜمٙمرون شمٚمؽ احل٤مًم٦م، وم٤معمٜمٙمر 

 قم٤ٌمرة قمـ اإلومراط احل٤مصؾ ذم آصم٤مر اًم٘مّقة اًمٖمْمٌٞم٦م.

وأُّم٤م اًم٘مقة اًمقمهٞم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ومٝمل أسمدًا شمًٕمك ذم آؾمتٕمالء قمغم اًمٜم٤مس واًمؽموّمع  
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وإفمٝم٤مر اًمري٤مؾم٦م واًمت٘مّدم، وذًمؽ هق اعمراد ُمـ اًمٌٖمل، وم٢مّٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٌٖمل إّٓ اًمتٓم٤مول قمغم  

اًمٜم٤مس واًمؽموّمع قمٚمٞمٝمؿ، ومٔمٝمر سمام ذيمرٟم٤م أنَّ هذه إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم أطمقال هذه 

ثالصم٦م، وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م ذم هذا اًم٤ٌمب أنَّ اًمٕم٘مالء ىم٤مًمقا: أظمّس هذه اًم٘مقى اًمثالصم٦م اًم٘مقى اًم

هل اًمِمٝمقاٟمٞم٦م، وأوؾمٓمٝم٤م اًمٖمْمٌٞم٦م، وأقماله٤م اًمقمهٞم٦م. واهلل شمٕم٤ممم راقمك هذا اًمؽمشمٞم٥م، ومٌدأ 

سم٤مًمٗمحِم٤مء اًمتل هل ٟمتٞمج٦م اًم٘مّقة اًمِمٝمقاٟمٞم٦م، صمؿَّ سم٤معمٜمٙمر اًمذي هق ٟمتٞمج٦م اًم٘مّقة اًمٖمْمٌٞم٦م، صمؿَّ 

 .شذي هق ٟمتٞمج٦م اًم٘مّقة اًمقمهٞم٦مسم٤مًمٌٖمل اًم

وذم آظمر أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ي٠ميت اًمت٠ميمٞمد جمّددًا قمغم أمهٞم٦م هذه إصقل اًمًت٦ّم: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 ﴾.ڈ ژ ژ﴿

وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٢منَّ إطمٞم٤مء هذه إصقل اًمثالصم٦م: )اًمٕمدل واإلطم٤ًمن وإيت٤مء ذي اًم٘مرسمك(،  

 صٕمٞمد اًمٕم٤مم يمٗمٞمؾ سم٠من وُمٙم٤مومح٦م اإلٟمحراوم٤مت اًمثالث: )اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل( قمغم

جيٕمؾ اًمدٟمٞم٤م قم٤مُمرة سم٤مخلػم، وه٤مدئ٦م ُمـ يمّؾ اوٓمراب، وظم٤مًمٞم٦م ُمـ أي ؾمقء ووم٤ًمد، وقمٚمی 

اًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم ُم٤م ًمق شُمرك اًمٕمٛمؾ هبذه اعمقاقمظ اًم٧ًم9 وم٢منَّ اًمدٟمٞم٤م ؾمقف شمٙمقن ظمرسم٦م، وممٚمقءة 

سملم  سم٤مًمنّم، وُمْمٓمرسم٦م أؿمّد اإلوٓمراب، وُمٜمٖمٛم٦ًم سم٤مًمًقء واًمٗم٤ًمد، وذًمؽ واوح وسملّمٌ 

زُم٤مم احلٙمؿ، وسملم اًمٗمؽمة اًمتل ُمٚمؽ هب٤م آل × اًمٗمؽمة اًمتل شمًّٚمؿ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ُمروان، وسمٜمق ُأُمٞم٦ّم، وآل أيب ؾمٗمٞم٤من، وسمٜمق اًمٕم٤ٌّمس، طمتّك أّّنؿ ضمّزروا آل ٟمٌٞمٝمؿ وأهؾ سمٞمتف 

 إـمٝم٤مر^ وؿمتتقهؿ.

ـــُٝمؿُ  ـــدومقٌن وسمٕمُْم ـــ٦َم ُم ــــٌض سمٓمٞمٌ  سمٕمـ

ــد وــٛمٜم٧ْم   وأرُض ـمــقٍس وؾمــ٤مُمراء وىم

 

ــــــ٤مًمٖمريلمِ    سمٙمــــــرسمالَء وسمٕمــــــٌض سم

ـِ  ــؼمي ــَط ىم ــالّ وؾم ـِ طم ــدري ــداُد سم  سمٖم
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 ***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴿ىم٤مل 

ک ک گ گ گ *  ژ ژ ڑ ڑ ک ڈڎ ڎ ڈ ڌڌ

.﴾ں ڻ ڻ ڻ ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

شمٜم٤موًم٧م ه٤مشم٤من أيت٤من ُمٗمٝمقُم٤ًم ًمٓم٤معم٤م شمٓم٤مول سمف أقمداؤٟم٤م قمٚمٞمٜم٤م9 ًمٞمِمٜمّٕمقا وهيرضّمقا هٜم٤م 

وأظمالىمٝمؿ وهٜم٤مك ٓ ًمٌمء، إّٓ ّٕن هذا اعمقوقع ٓ يٜمًجؿ ُمع ُمٌتٜمٞم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م، 

اعمٜمحّٓم٦م، وأوص٤مومٝمؿ اًمرذيٚم٦م اًمتل شمروّمع قمٜمٝم٤م طمتّك سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت، ومْماًل قمـ سمٜمل اًمٌنم، 

 وهذا اعمٗمٝمقم واعمقوقع هق احلج٤مب.

.شاحلج٤مب: اًمًؽم»و شيمؾُّ رء ُمٜمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ رء وم٘مد طمجٌف طمج٤ٌمً » 

، وأُّم٤م اًمقضمف واًمٙمٗم٤من ومٞمج٥م ؾمؽممه٤م وأُّم٤م اصٓمالطم٤ًم: ومٝمق أن شمًؽم اعمرأُة مجٞمَع سمدِّن٤م

إذا يم٤مٟم٧م ذم اًمقضمف أو اًمٞمديـ زيٜم٦م، أويم٤من هٜم٤مك ٟم٤مفمر يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٚمّذة أو ري٦ٌم، أو يم٤من هٜم٤مك 

 ظمقف ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٗمتٜم٦م.

ىم٤مًمقا: إّن قم٤مدة اطمتج٤مب اًمٜم٤ًمء ىمديٛم٦م ضمّدًا، ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٕم٤مدة ُمقضمقدة قمٜمد ٟم٤ًمء  

، أو سمحج٤مٍب ظم٤مٍص يم٤من يّمٜمع  اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم ـّ َـّ سمٓمرف ُمذزره ـّ حيجٌـ وضمقهٝم اًم٘مدُم٤مء، ومٙم

ذم سمٕمض اًمٌالد.
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يم٤من ٟم٤ًمء اًمروُم٤من ُمٖم٤مًمٞم٤مت ذم احلج٤مب، »وىم٤مل ٓروس ذم يمت٤مسمف دائرة اعمٕم٤مرف:  

ًمدرضم٦ٍم أنَّ اًم٘م٤مسمٚم٦م )اًمداي٦م( يم٤مٟم٧م ٓ ُترج ُمـ داره٤م إّٓ خمٗمقرة ُمٚمثّٛم٦م سم٤مقمتٜم٤مء زائد، وقمٚمٞمٝم٤م 

 .شُيالُمس اًمٙمٕمٌلم، وومقق ذًمؽ قم٤ٌمءة ٓ شمًٛمح سمرؤي٦م ؿمٙمؾ ىمقاُمٝم٤مرداء ـمقيؾ 

وأُّم٤م اًمٕمرب ومٝمؿ ُمـ إُُمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م قم٤مدة احلج٤مب ُمت٠مّصٚم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مدم، وهق 

اًمذي يت٤ٌمدر إًمی اًمذهـ ُمـ ُأُّم٦م يم٤من ُمـ رضم٤مهل٤م َُمـ يتٚمثّٛمقن. وًمٙمـ ئمٝمر أنَّ هٜم٤مك ُمـ 

ـّ يًٗمرن ًمٚمرضم٤مل ويتؼم َـّ هلؿ، ومٜمزًم٧م سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م حت٨ّم اًمٜم٤ًمء اًم٤ًمىمٓم٤مت يم ضّم

 قمغم احلج٤مب، وُمٜمٝم٤م أيت٤من اًمٚمت٤من اومتتحٜم٤م هبام احلدي٨م.

اؽمتٗمٌؾ »ىم٤مل ومٞمٝم٤م: × ضم٤مء ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر 

َـّ طمٙمَػ آذا ، همٛمٓمر إيمٝمٜم٣م وهل َمٗمٌٙم٥م، ؾم٣مٌب َمـ إٞمِم٣مر اَمرأًة زم٣مظمديٛم٥م، وىم٣من ايمٛم٣ًمء يتٗمٛمّٔم َـّ ّن

همٙماّم صم٣مزت ٞمٓمر إيمٝمٜم٣م ودطمؾ دم زوم٣مق ومد ؽماّمه زمٌٛمل همكئن، همجٔمؾ يٛمٓمر طمٙمٖمٜم٣م، وافمؼمض 

وصمَٜمف فمٓمٌؿ دم احل٣مةط أو زصم٣مصم٥ٌم همُمؼَّ وصمَٜمف، همٙماّم َمّم٦م اظمرأة هم١مذا ايمدَم٣مء سمًٝمؾ فمعم 

’  رآه رؽمقُل اللوٕطمػمٞمف وم٣مل: همٟمسم٣مه همٙماّم ’ صدره وشمقزمف، همٗم٣مل: والل ٔسمكمَّ رؽمقَل الل

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ هبذه أي٥م:× وم٣مل يمف: َم٣م هذا؟ همٟمطمػمه همٜمٌط صمػمةٝمُؾ 

.ش﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ڈڎ ڎ ڈ ڌڍ ڌ

أوضم٥َم اهلُل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم احلج٤مَب قمغم اعمرأة، يمام أوضم٥م همضَّ اًمٜمٔمر قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمی  

ب،اًمرضمؾ قمغم طمدٍّ ؾمقاء، وًمٙمـ ىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ: أّٟمف عم٤مذا احلجـ٤م
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 أَو ًمٞمس هذا ُمٕمٜم٤مه شم٘مٞمٞمد ًمٚمٛمرأة وإذٓل هل٤م؟ 

واجلقاب قمـ ُمثؾ هذه إؾمئٚم٦م اًمتل شمٓمرح هٜم٤م وهٜم٤مك هق: أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ 

يقضم٥م ؿمٞمئ٤ًم أو حيّرُمف إّٓ وومٞمف ُمّمٚمح٦م ؿمديدة ًمإلٟم٤ًمن ومٕماًل أو شمريم٤ًم، وُمّمٚمح٦م احلج٤مب 

ة صمٛمٞمٜم٦م، وٟمّمػ اعمجتٛمع ًمٚمٛمرأة ُمٚمٛمقؾم٦م وواوح٦م9 وم٢منَّ اعمرأة ذم ٟمٔمر اإلؾمالم ضمقهر

أظمر، وم٤مًمِم٤مرع هيتّؿ هب٤م يمثػمًا، وم٠مراد أن حيٗمٔمٝم٤م ُمـ إقملم اخل٤مئٜم٦م، واًم٘مٚمقب اعمريْم٦م، 

وإيدي أصمٛم٦م، يمام حي٤مومظ ص٤مطم٥م اًمٙمٜمز قمغم يمٜمزه، وذًمؽ قمـ ـمريؼ احلج٤مب 

 اإلؾمالُمل، اًمذي حيٗمظ هٞمٌتٝم٤م وُم٤مء وضمٝمٝم٤م.

تٛمد قمٚمٞمٝم٤م، ومتٚمؽ اعمرأة اًم٤ًمومرة اًمتل يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م أُّم٤م اعمرأة اًمتل ٓ هيتّؿ هب٤م اًمِم٤مرع وٓ يٕم

 سم٤محلج٤مرة ازم 
ٍ
اجلٛمٞمع، طم٤مهل٤م طم٤مل اًمثقب اعمٕمروض ذم واضمٝم٦م اعمحالت، ومٝمل أؿمٌف رء

 يدوؾمٝم٤م اجلٛمٞمع، ٓ أّن٤م ضمقهرة صمٛمٜمٞم٦م، ويمٜمز صمٛملم، يمام هق احل٤مل ذم اعمرأة اعمحج٦ٌم.

ٓ  ي ٛمٞمؾ إًمی اعمرأة اًم٤ٌمذًم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أّن اإلٟم٤ًمن سمٓمٌٞمٕمتف وومٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م

واًمٕم٤مرو٦م هل٤م ذم إؾمقاق، وهذا اًمٙمالم ُمٚمٛمقس وحمًقس طمتّك قمٜمد ومً٘م٦م اًمٜم٤مس، ومؽماهؿ 

 اذا أرادوا اإلىمؽمان سم٤مُمرأة، شم٘مّّمقا اًمٌٞمقت اًمٓم٤مهرة اًمٕمٗمٞمٗم٦م، ُمع أّّنؿ ًمٞمس هلؿ ُمـ اًمٕمّٗم٦م رء.

ٛمٚمٞم٦م اؾمتٖمالهل٤م، وم٢مذن اهلدف ُمـ احلج٤مب هق مح٤مي٦م اعمرأة، وؾمّد اعمٜم٤مومذ أُم٤مم قم

واؾمتدارضمٝم٤م ٟمحق اًمً٘مقط ذم ُمًتٜم٘مع اًمرذيٚم٦م، وحتقيٚمٝم٤م إًمی أداة ًمتٛمٞمٞمع اعمجتٛمع ُمـ 

طمقهل٤م، وسم٤مًمت٤مزم شمدُمػمه، ومٌذه٤مب قمٗم٤مف اعمرأة شمدُّمر إهة اإلؾمالُمٞم٦م، وسمتدُمػم إهة 

 ُيدُّمر اعمجتٛمع ويٜمٝم٤مر، يمام هق واوح ذم اعمجتٛمٕم٤مت إظُمرى.

﴾، ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿شم٘مقل أي٦م إُومم:  

وُمٕمٜم٤مه اًمتٜم٘مٞمص وشم٘مٚمٞمؾ اًمٜمٔمر، وم٤مٔي٦م م شم٠مُمر اعم١مُمٜملم سم٠من يٖمٛمْمقا قمٞمقّنؿ، وإٟمام أُمرت 

سمٖمّْمٝم٤م.
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وهذا اًمتٕمٌػم اًمرائع ضم٤مء ًمٞمٜمٗمل همٚمؼ اًمٕمٞمقن سمِمٙمؾ شم٤مّم، سمحٞم٨م ٓ يٕمرف اإلٟم٤ًمن  

أن ٓ يدىّمؼ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، سمؾ  ـمري٘مف سمٛمجرد ُمِم٤مهدشمف اُمرأة ًمٞم٧ًم ُمـ حم٤مرُمف، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف

 أن يرُمل سمٌٍمه إمم إرض أو إمم ضمٝم٦ٍم ُأظمرى، وطمٞمٜمئٍذ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف همّض ُمـ سمٍمه.

﴾، وهذا هق احلٙمؿ أظمر اًمذي أؿم٤مرت إًمٞمف ڍ ڌ صمؿَّ ىم٤مًم٧م أي٦م: ﴿

أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، واعم٘مّمقد ُمـ اًمٗمرج اًمٕمقرة، وطمٗمٔمف ُمٕمٜم٤مه شمٖمٓمٞمتف قمـ إٟمٔم٤مر، وىمد ضم٤مء ذم 

ىمّؾ آي٥م دم ايمٗمرآن دم ذىمر ايمٖمُروج همٜمل َمـ »أّٟمف ىم٤مل: × ي٦م اًمنميٗم٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقاًمروا

 .شايمزٞم٣م، إّٓ هذه أي٥م، هم١مّّن٣م َمـ ايمٛمٓمر

صمّؿ حُتّذر أي٦م أوًمئؽ اًمذيـ يٜمٔمرون سمِمٝمقة إًمی اًمٜم٤ًمء، ويؼمرون قمٛمٚمٝمؿ هذا سم٠مّٟمف همػم 

 ﴾.ژ ژ ڑ ڑ ک ُمتٕمٛمد، حتذرهؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

ٔي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذح واضم٤ٌمت اًمٜم٤ًمء ذم هذا اعمج٤مل، وم٠مؿم٤مرت أوًٓ إًمی وشمٜم٤موًم٧م ا

ک ک گ گ گ  اًمقاضم٤ٌمت اًمتل شمِمؽمك ومٞمٝم٤م ُمع اًمرضم٤مل، وم٘م٤مًم٧م: ﴿

 ﴾.گ ڳ 

وهبذا طمّرم اهلل اًمٜمٔمر سمري٦ٌم قمغم اًمٜم٤ًمء أيْم٤ًم، ُمثٚمام طمّرُمف قمغم اًمرضم٤مل وومرض شمٖمٓمٞم٦م 

قمغم اًمرضم٤مل، صمؿَّ أؿم٤مرت أي٦م  ومروضمٝمـ قمـ أٟمٔم٤مر اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، ُمثٚمام ضمٕمؾ ذًمؽ واضم٤ٌمً 

﴾، وىم٤مل سمٕمض ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ إًمی ُم٠ًمًم٦م احلج٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

اعمٗمّنيـ: أّن اعم٘مّمقد سم٤معمٜمع ذم هذا اعم٘مٓمع هق اعمٜمع قمـ أدوات اًمزيٜم٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن قمغم 

اجلًؿ، وسم٤مًمٓمٌع يٙمقن اًمٙمِمػ قمـ هذه اًمزيٜم٦م ُمرادوم٤ًم ًمٚمٙمِمػ قمـ ذًمؽ اجلزء ُمـ 

 .اجلًؿ
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ٕمؾ اًم٥ًٌم يٕمقد إمم أّٟمف سم٤مًمزيٜم٦م حتّمؾ اإلصم٤مرة واإلومتت٤من اعمحّرم، وم٤مًمِم٤مرع ىمٓمع اًمٗمتٜم٦م وًم 

ُمـ رأؾمٝم٤م9 وذًمؽ قمـ ـمريؼ اعمٜمع ُمـ إفمٝم٤مر اًمزيٜم٦م، وقمٚمی هذا إؾم٤مس ومال حيّؼ ًمٚمٜم٤ًمء 

ـّ اًمٙمِمػ قمـ  اًمٙمِمػ قمـ زيٜمتٝمـ اعمخٗمٞم٦م، وإن يم٤مٟم٧م ٓ شُمٔمٝمر أضم٤ًمُمٝمـ، أي ٓ جيقز هل

َـّ سمف حت٧م  اًمٚم٤ٌمس اًمٕم٤مدي أو اًمٕم٤ٌمءة، سمٜمصِّ اًم٘مرآن اًمذيـ ّن٤مهـ قمـ ذًمؽ. ًم٤ٌمس يتزي

وذيمرت اًمرواي٤مت اًمتل روي٧م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ هذا اعمٕمٜمك، وم٘مد ومّنوا اًمزيٜم٦م 

 واحلكم اًمتل شُمِمّد أقمغم اًم٤ًمقمد. اعمخٗمٞم٦م سم٤مًم٘مالدة واًمُدُمٚم٩م واخلٚمخ٤مل

وأُمث٤مًمف، هلذا وىمد ومّنت أطم٤مدي٨م قمديدة ُأظمرى اًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة سم٤مخل٤مشمؿ، واًمٙمحؾ 

 .ٟمٗمٝمؿ سم٠منَّ اعمراد ُمـ اًمزيٜم٦م اعمخٗمٞم٦م اًمزيٜم٦م اًمتل حت٧م احلج٤مب

ويمٚمٛم٦م )مُخر( مجع مخ٤مر،  ﴾ں ڻ ڻ ڻوصم٤مين طمٙمؿ ذيمرشمف أي٦م هق: ﴿

٤مء ًمتٖمٓمٞم٦م اًمرأس، )واجلٞمقب( مجع  ّ أّٟمف يًتٕمٛمؾ ذم اًمٌمء اًمذي شمًتخدُمف اًمٜم وهق اًمٖمٓم٤مء، ٓإ

 .ٓمٚمؼ قمغم اجلزء اًمذي حيٞمط سم٠مقمغم اًمٞم٤مىم٦م اعمج٤مورة هل٤مضمٞم٥م، سمٛمٕمٜمك ي٤مىم٦م اًم٘مٛمٞمص، وأطمٞم٤مٟم٤مً ي

ـّ ىمٌؾ ٟمزول أي٦م يرُملم أـمراف اخلامر قمغم  ويًتٜمت٩م ُمـ هذه أي٦م أن اًمٜم٤ًمء يم

َـّ  َـّ ومٞمف قمـ اًمرىم٦ٌم وضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ اًمّمدر، وم٠مُمره أيمت٤مومٝمـ، أو ظمٚمػ اًمرأس، سمِمٙمؾ يٙمِمٗم

ًم٘مٛمٞمص9 ًمٞمًؽمنَّ سمذًمؽ اًمرىم٦ٌم اًم٘مرآن سمرُمل أـمراف اخلامر طمقل أقمٜم٤مىمٝمـ، أي: ومقق ي٤مىم٦م ا

 واجلزء اعمٙمِمقف ُمـ اًمّمدر.

وٟمحـ ٟمرى أنَّ ؾمػمة أهؾ اًمٌٞم٧م^ ـ رضم٤مًٓ وٟم٤ًمًء ـ يم٤مٟمقا أّول اًمٜم٤مس قمٛماًل هبذه 

 أي٦م اعم٤ٌمريم٦م.

يم٤مٟم٧م شمٗمّٙمر طمتك سمٜمٕمِمٝم٤م، ومٕمـ أؾمامء ÷ ومٝمذه اًمّمّدي٘م٦م اًمِمٝمٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

إيّن ومد اؽمتٗمٌح٦م َم٣م يِمٛمع زم٣ميمٛم٣ًمء »هل٤م: ىم٤مًم٧م ’ سمٜم٧م قمٛمٞمس أنَّ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل
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وم٘م٤مًم٧م أؾمامء: ي٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل، أٟم٤م أريؽ ، شأٞمف يْمرح فمعم اظمرأة ايمثقب همٝمِمٖمٜم٣م ظمَـ رأى 

ؿمٞمئ٤ًم رأيتُف سم٠مرض احلٌِم٦م، ىم٤مل: ومدقم٧م سمجريدة رـم٦ٌم ومحٜمتٝم٤م، صمؿ ـمرطم٧م قمٚمٞمٝم٤م صمقسم٤ًم، 

 .شايمرصمؾَم٣م أضمًـ هذا وأمجٙمف، ٓ سمٔمرف زمف اظمرأُة َمـ : »‘وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م

أيُّ رء ظمػٌم ًمٚمٛمرأة؟ ىم٤مًم٧م: أن ٓ شمرى رضماًل وٓ يراه٤م : »‘هل٤م’ وىم٤مل اًمٜمٌل 

 .شرضمٌؾ، ومْمّٛمٝم٤م إًمٞمف وىم٤مل: ذري٦م سمٕمُْمٝم٤م ُمـ سمٕمض

× ضم٤مورت أُمػم اعم١مُمٜملم»، ومٞم٘مقل حيٞمك اعم٤مزين: ‘وهٙمذا يم٤مٟم٧م اسمٜمتٝم٤م احلقراء زيٜم٥م

ٞم٧م اًمذي شمًٙمٜمف اًمًٞمدة زيٜم٥م اسمٜمتف، ومال واهلل، ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ُُمّدًة ُمديدًة، وسم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٌ

’ ُم٤م رأي٧ُم هل٤م ؿمخّم٤ًم، وٓ ؾمٛمٕم٧ُم هل٤م صقشم٤ًم، ويم٤مٟم٧م إذا أرادت اخلروج ًمزي٤مرة ضمده٤م

ـُ قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م واحلًلُم قمـ ؿمامهل٤م، وأُمػم اعم١مُمٜملم أُم٤مُمٝم٤م، وم٢مذا ىمرسم٧م ُمـ × ُترج ًمٞمالً، احلً

ـُ ، وم٠ممخد وقء اًم٘م×اًم٘مؼم اًمنميػ، ؾمٌ٘مٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمّرًة × ٜم٤مديؾ، وم٠ًمًمف اإلُم٤مم احلً

 . شأطمُمك أن يٛمٓمر أضمٌد إلم ؾمخِص ُأطمتَِؽ زيٛم٤م ×:قمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل

ىمٛم٦ُم واومٖم٥ًم زم٣ٌمب اخلٝمٚم٥م، وأٞم٣م أٞمٓمر إلم أيب أنَّ وم٤مـمٛم٦م اًمّمٖمرى ىم٤مًم٧م: »وروي 

وأصح٣مزمف جمزّريـ ىم٣مٕو٣مضمل فمعم ايمرَم٣مل، واخلٝمقل فمعم أصم٣ًمدهؿ جتقل، وأٞم٣م أهمّ٘مر همٝمام 

زمٔمد أيب َمـ زمٛمل ُأَمٝم٥ّم، أيٗمتٙمقٞمٛم٣م أو يٟمهوٞمٛم٣م؟ هم١مذا زمرصمؾ فمعم ـمٜمر صمقاده يًقق  يٗمع فمٙمٝمٛم٣م
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ايمٛم٣ًمء زم٘مٔم٤م رحمف، وهـ يٙمذن زمٔمّمٜمـ زمٌٔمض، وومد أطمذ َم٣م فمٙمٝمٜمـ َمـ أمخرة وأؽمقرة،  

وهـ يِمحـ: وا صمداه، وا أزمت٣مه وا فمٙمّٝم٣مه، وا ومٙم٥َم ٞم٣مساه، وا ضمًٛم٣مه، أَم٣م َمـ جمغٍم جُيغمٞم٣م؟ أَم٣م 

 ٛم٣ّم؟َمـ ذاةٍد يذوُد فم

همْم٣مر هم٠مادي وارسمٔمدت همراةيص، همجٔمٙم٦م أصمٝمؾ زمْمردم يٚمٝمٛم٣ًم وؾمامًٓ فمعم  ىم٤مًم٧م: 

فمّٚمتل أم ىمٙمثقم طمُمٝم٥ًم َمٛمف أن يٟمسمٝمٛمل. همٌٝمٛم٣م أٞم٣م فمعم هذه احل٣ميم٥م وإذا زمف ومد ومِمدين همٖمررت 

ـّ أيّن أؽمٙمؿ َمٛمف، وإذا زمف ومد سمٌٔمٛمل، همذهٙم٦م طمُمٝم٥م َمٛمف، وإذا زم٘مٔم٤م ايمرَمح  َمٛمٜمزَم٥م، وأٞم٣م أـم

٦م فمعم وصمٜمل، همخرم أذين وأطمذ ومرؿمل وَمٗمٛمٔمتل، وسمرك ايمدَم٣مء سمًٝمؾ زمكم ىمتٖمل، همًٗمْم

، وإذا أٞم٣م زمٔمّٚمتل  فمعم طمدي ورأد سمِمٜمره ايمُمٚمس، وولم راصمٔم٣ًم إلم اخلٝمؿ، وأٞم٣م َمٕمًمٌّ فمقمَّ

فمٛمدي سمٌ٘مل وهل سمٗمقل: ومقَمل ٞمٚميض َم٣م أفمٙمؿ َم٣م صمرى فمعم ايمٌٛم٣مت وأطمٝمؽ ايمٔمٙمٝمؾ، همٗمٚم٦م 

د فمـ أفمكم ايمٛمٓم٣ّمر؟ همٗم٣ميم٦م: ي٣م زمٛمت٣مه وفمٚمتؽ وومٙم٦م: ي٣م فمّٚمت٣مه هؾ َمـ طمروم٥م أؽمؼم هب٣م رأ

َمثٙمؽ همرأي٦ُم رأؽَمٜم٣م َم٘مُمقهم٥ًم، وَمتٛمَٜم٣م ومد اؽمقدَّ َمـ ايميب، همام رصمٔمٛم٣م إلم اخلٝمٚم٥م إّٓ وهل 

ومد ُّن٦ٌم وَم٣م همٝمٜم٣م، وأطمل فمقمُّ زمـ احلًكم َم٘مٌقٌب فمعم وصمٜمف، ٓ يْمٝمؼ اجلٙمقس َمـ ىمثرة 

 .شٝمٛم٣ماجلقع وايمٔمْمش وإؽمٗم٣مم، همجٔمٙمٛم٣م ٞمٌ٘مل فمٙمٝمف ويٌ٘مل فمٙم

َـّ اًم٘مري٥ُم   َـّ قمغم شمٚمؽ اًمٜمٞم٤مق اهلّزل، يتّمّٗمح وضمقهٝم وم يٙمتٗمقا سمذًمؽ طمتك اريمٌقه

 واًمٌٕمٞمُد.

ــــ٤م ــــغم ُأُّمٝم ــــ٧ُم قم  وزادت اًمٌٜم

  

ــی ّذ دارِ   ــدى إًم ــ٤م هُت ـــ داره  ُم

 ***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 د أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَٛمّ 

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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پ پ پ ڀ ڀ * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ * ٱ ٻ ٻ ٻ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

ڦ ڦ ڦ * ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ * ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ * 

.﴾ڦ ڄ 

ل اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وسمٞم٤من أمهٞم٦م حمتقى اًمًقرةيمام هق واوح ُمـ اؾمٛمٝم٤م سمٞم٤من ٟمزو 

هذه اًمٚمٞمٚم٦م وسمريم٤مهت٤م.

واظمتٚمػ اعمٗمّنون ذم يمقّن٤م ُمٙمٞم٦ّم أو ُمدٟمٞم٦م، ومذه٥م اعمِمٝمقر إًمی أّّن٤م ُمّٙمٞم٦م، واطمتٛمؾ 

سم٠مّٟمف رأى ذم ُمٜم٤مُمف )سمٜمل ُأُمٞم٦ّم( يٜمزون ’ اًمٌٕمض أّّن٤م ُمدٟمٞم٦م9 ُمًتِمٝمدًا سمام روي قمـ اًمٜمٌّل 

 ’.ومٜمزًم٧م ؾمقرة اًم٘مدر شمًٚمٞم٦ًم ًمف ،، ومِمؼَّ قمٚمٞمف ذًمؽ وآعمف ’قمغم ُمٜمؼمه

أنَّ اعم٘مّمقد سم٤مًٕمػ ؿمٝمر ذم هذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م هق اإلؿم٤مرة إًمی ُمّدة »وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ: 

طمٙمؿ سمٜمل ُأُمٞم٦ّم اًمتل دم٤موزت صمامٟملم ؾمٜم٦م، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن إًمػ ؿمٝمر هل صمالث وصمامٟمقن 

 .شؾمٜم٦م وسمٕمض إؿمٝمر وإي٤مم

ََمـ »ُمـ أّٟمف ىم٤مل: ’ روي قمـ اًمٜمٌّل إيمرم ويٙمٗمل ذم ومْمؾ هذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، ُم٤م

 .شومرأه٣م ُأفمْمَل َمـ إصمِر ىمَٚمـ ص٣مَم رَمّم٣مَن وأضمٝم٣م يمٝمٙم٥َم ايمٗمدرِ 

ََمـ ومرأ إّٞم٣م أٞمزيمٛم٣مه دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر، جيٜمر هب٣م صقسمف ىم٣من »ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

 .شىم٣ميمُم٣مهر ؽمٝمٖمف دم ؽمٌٝمؾ الل، وََمـ ومرأه٣م ّهًا ىم٣من ىم٣مظمتُمحط زمدَمف دم ؽمٌٝمؾ الل
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وُمـ اعمٕمٚمقم أّن يمّؾ اًمٗمْمؾ ًمٞمس هق ٟمّمٞم٥م اًم٘م٤مرئ هل٤م ُمـ دون أن يدرك طم٘مٞم٘متٝم٤م،  

سمؾ اعم٘مّمقد هق ىمراءهت٤م وإدراك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، واًمٕمٛمؾ هب٤م يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ هٙمذا رواي٤مت 

 ذيٗم٦م.

ڱ ڳ ڳ  ﴿ُيًتٗم٤مد ُمـ آي٤مت اًمذيمر احلٙمٞمؿ أّن اًم٘مرآن ٟمزل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من 

، وفم٤مهر أي٦م أّن يمّؾ اًم٘مرآن ٟمزل ذم هذا اًمِمٝمر.﴾ڱ ڱ ڱ

﴾،  وأٟم٧م شمالطمظ أّن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  وأي٦م إُومم ُمـ ؾمقرة اًم٘مدر شم٘مقل: ﴿

)اًم٘مرآن( م ُيذيمر هٜم٤م سحي٤ًم، وًمٙمـ اًمْمٛمػم ذم )أٟمزًمٜم٤مه( يٕمقد إًمی )اًم٘مرآن( ىمٓمٕم٤ًم، وذيمروا 

، وي١مّيد هذا اعمٕمٜمك أّن اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ ٟم٥ًم ذم حمّٚمف أّن اإلهب٤مم هٜم٤م ًمٌٞم٤من قمٔمٛم٦م اًم٘مرآن

 ﴾.ٱ ٻ  ٟمزول اًم٘مرآن إًمٞمف، وم٘م٤مل قمّز وضمّؾ: ﴿

ڳ  ﴿وسم٤مًمتدسّمر ذم ؾمقرة اًم٘مدر، وأي٦م اعمت٘مّدُم٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٟمًتٜمت٩م هذه احل٘مٞم٘م٦م، وهل: )أّن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

٘م٦م هل ُم٘مت٣م اجلٛمع سملم أي٦م اعمذيمقرة ٞمه احل٘مإطمدى ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من ضمزُم٤ًم(9 ٕنَّ هذ

واًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، إّٓ أّٟمف يٌ٘مك هٜم٤مك ؾم١مال، وهق أي ًمٞم٤مل ؿمٝمر رُمْم٤من هل؟ وهذا ُم٤م 

 ؾمٜمذيمره ذم آظمر اًمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

شمدرجيٞم٤ًم، وشمؿَّ ظمالل صمالث ’ صمؿَّ إّٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم اًمٜمٌلِّ إيمرم

ٙمٞمػ ٟمقوّمؼ سملم هذه احل٘مٞم٘م٦م، واحل٘مٞم٘م٦م اًمتل اٟمتٝمٞمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ أّن ٟمزول وقمنميـ ؾمٜم٦م، وم

 اًم٘مرآن يم٤من ذم إطمدى ًمٞم٤مل ؿمٝمر رُمْم٤من؟!

 واجلقاب اًمذي يذيمره أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ذم اعم٘م٤مم هق: أّن هٜم٤مك ٟمزوًملم ًمٚم٘مرآن: 
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، ’إول: ُيًّٛمك سم٤مًمٜمزول اًمدومٕمل، وهق ٟمزول اًم٘مرآن سم٠ممجٕمف قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌلِّ اخل٤مشمؿ 

  اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، أو ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ إًمی اًمًامء اًمدٟمٞم٤م.أو قمغم

 ( ؾمٜم٦م ُمـ قمٍم اًمٜمٌقة.12واًمث٤مين: اًمٜمزول اًمتدرجيل، وهق ُم٤م شمّؿ ظمالل )

 .وُمـ هٜم٤م حُيٛمؾ اًمٜمزول اعمراد سم٤مًمًقرة قمغم اًمٜمزول إول ٓ اًمث٤مين

ح شمٜمزل ذم ًمٞمٚم٦م صمؿ إّن أي٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ هذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م ذيمرت أّن اعمالئٙم٦م واًمرو

 اًم٘مدر، واًم١ًمال اًمذي يت٤ٌمدر امم اًمذهـ هق: 

 ُم٤م هق اًمروح؟ وُم٤م اًمذي شمٜمزل سمف اعمالئٙم٦م واًمروح؟

أُّم٤م اًمروح وم٘مد ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أّن اعم٘مّمقد ُمٜمف ظمٚمؼ أقمٔمؿ ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٘مد 

 أّٟمف ؾُمئَؾ قمـ اًمروح، وهؾ هق ضمؼمائٞمؾ؟× روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ـ اظمكئة٘م٥ِم وايمروُح أفمٓمُؿ َمـ اظمكئة٘م٥ِم، أيمٝمس أّن الل فمّز وصمّؾ صمػمةٝمُؾ َم× »وم٘م٤مل

 .ش﴾ ٿ ٿ ٹ ﴿ يٗمقل:

ڤ ڤ  وأُّم٤م اًمذي شمٜمزل سمف اعمالئٙم٦م، ومٝمق ُم٤م ذيمرشمف هذه أي٦م ذم آظمره٤م، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: ﴿

﴾، أي: ًمٙمّؾ شم٘مدير وشمٕمٞملم ًمٚمٛمّم٤مئر، وًمٙمّؾ ظمػم وسمريم٦م، وم٤مهلدف ُمـ ٟمزول اعمالئٙم٦م ذم ڤ 

 هق هلذه إُُمقر. هذه اًمٚمٞمٚم٦م إذن

أو سمٛمٕمٜمك يمّؾ ظمػم وشم٘مدير، وم٤معمالئٙم٦م شمٜمزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وُمٕمٝم٤م يمّؾ هذه إُُمقر، وهل 

پ  ﴿اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل شمٕملّم ومٞمٝم٤م ُم٘مّدرات اًمٕم٤ٌمد ًمًٜم٦م يم٤مُمٚم٦م، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 . ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ * ڀ ڀ ٺ  ڀپ پ پ ڀ
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، أّٟمف ىم٤مل: ×اًمقٓي٦م، ومٕمـ أيب قمٌد اهلل ×وُمـ إُُمقر اعمٝمّٛم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م ضمؼمائٞمؾ 

، ووٓي٥م إوصٝم٣مء َمـ ×صمػماةٝمُؾ دم شمكئشمكَم أيمٖم٣ًم َمـ اظمكئة٘م٥م يمٝمٙم٥َم ايمٗمدر زمقٓي٥م فمقمٍّ ٟمزَل »

 . شويمده صٙمقات الل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم

سم٘مل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕمّرض إًمی ُم٤م وقمدٟم٤م سمف، وهق أي ًمٞمٚم٦ٍم ُمـ ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من هل ًمٞمٚم٦م 

 اًم٘مدر؟

آقمت٘م٤مد اًم٤ًمئد أّن إظمٗم٤مء ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سملم ًمٞم٤مزم اًمًٜم٦م، أو سملم ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك، 

يٕمقد إًمی شمقضمٞمف اًمٜم٤مس إًمی آهتامم سمجٛمٞمع هذه اًمٚمٞم٤مزم، ُمثٚمام أظمٗمك رو٤مه سملم أٟمقاع 

٤م اًمٓم٤مقم٤مت9 يمل يتّجف اًمٜم٤مس إمم مجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت، وأظمٗمك همْمٌف سملم اعمٕم٤ميص9 يمل يتجٜمٌّٝم

اًمٕم٤ٌمد مجٞمٕمٝم٤م، وأظمٗمك أطم٤ٌّمءه سملم اًمٜم٤مس9 يمل حيؽمم يمّؾ اًمٜم٤مس، وأظمٗمك اإلضم٤مسم٦م سملم 

إدقمٞم٦م9 ًمت٘مرأ يمّؾ إدقمٞم٦م، وأظمٗمك آؾمؿ إقمٔمؿ سملم أؾمامئف9 يمل شمٕمّٔمؿ يمّؾ أؾمامئف، 

.وأظمٗمك وىم٧م اعمقت9 يمل يٙمقن اًمٜم٤مس دائاًم قمغم اؾمتٕمداد

ّزل(، وومٕمؾ شمٜمّزل ُمْم٤مرع داّل قمغم صمّؿ إنَّ اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أنَّ أي٦م شم٘مقل: )شمٜم

آؾمتٛمراري٦م، ومٝمذا اًمتٜمّزل ُمـ ىمٌؾ اهلل سم٤معمالئٙم٦م واًمروح، ٓ سمدَّ أن يٙمقن قمغم ذاٍت ومٞمٝم٤م 

اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمتحّٛمؾ هذا اًمت٘مدير اًمذي شمٜمّزل سمف اعمالئٙم٦م واًمروح، وهذا قم٤ممٌّ وذم يمّؾ زُم٤من، ومٗمل 

، وهٙمذا هق احل٤مل ذم زُمـ ’يم٤مٟم٧م هذه اعمالئٙم٦م ُمع اًمروح شمٜمزل قمٚمٞمف’ زُم٤من اًمٜمٌلِّ 

إئّٛم٦م^، إًمی اًمزُم٤من اًمذي ٟمٕمٞمِمف ـ وهق زُم٤من اًمٖمٞم٦ٌم ـ وم٤معمالئٙم٦م واًمروح شمٜمزل قمغم إُم٤مُمٜم٤م 

 .اعمٝمدي اعمٜمتٔمر#. يمام أيّمدت ذًمؽ اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م
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وأُّم٤م اعمٕمروف اعمِمٝمقر ُمـ شمٕمٞملم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اًمٕمنم إظمػمة ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وم٘مد  

 اًمرواي٤مت، وأيّمدت سمٕمْمٝم٤م قمغم أّّن٤م ذم اًمٚمٞم٤مزم اًمٗمرد ُمـ هذه اًمٕمنم. دًّم٧م قمٚمٞمف مجٚم٦م ُمـ

قمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، هؾ هل اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة واًمٕمنمون أم اًمث٤مًمث٦م × وم٘مد ؾُمئؾ اعمٕمّمقم

َم٣م فمٙمٝمَؽ أن سمٖمٔمَؾ : »أو ىم٤مل، (0)شَم٣م أين يمٝمٙمتكِم همٝمام سمْمٙم٤م»واًمٕمنمون، ومٚمؿ يٕملّم، سمؾ ىم٤مل: 

 .شطمغمًا دم يمٝمٙمتكم

ٞمف قمٚمامؤٟم٤م ذم اعم٤ميض واحل٤مض، أنَّ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل ذم اًمٕمنم إظمػمة ُمـ واًمذي قمٚم

ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك، وأّّن٤م ذم اًمٚمٞم٤مزم اًمٗمرد ُمٜمف، وإيمثر ُمٜمٝمؿ ظمّّمٝم٤م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

قمنمة9 سم٤مقمت٤ٌمره٤م أول ًمٞمٚم٦م ومرد ُمـ اًمٕمنمة إظمػمة، واًمقاطمدة واًمٕمنميـ واًمث٤مًمث٦م 

ث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ قمغم مجٞمع اًمٚمٞم٤مزم، طمتّك أّن سمٕمْم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕمنميـ، ورضّمحقا اًمٚمٞمٚم٦م اًم

يٙمتٗمل سم٢مطمٞم٤مئٝم٤م قمغم اًم٤ٌمىمٞمتلم ـ اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة واًمقاطمدة واًمٕمنمون ـ  واًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ حيت٤مط 

ذم مجٞمع اًمٚمٞم٤مزم اًمٗمرد إظمػمة، واًمٌٕمض أظمر حيت٤مط ذم ؾم٧ّم ًمٞم٤مزم9 ٓظمتالف رؤي٦م اهلالل 

 ٕمض اًمٕمٚمامء هل زوج قمٜمد آظمر، واًمٙمّؾ طمًـ.أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومتٙمقن ًمٞمٚم٦م ومرٍد قمٜمد سم

أّٟمف يم٤من يٓمقي اًمٗمراش ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ ’ واعمروي قمـ ؾمػمة اًمٜمٌلِّ إيمرم

 .ذم اعمًجد’ ؿمٝمر رُمْم٤من، ويٕمتزل اًمٜم٤ًمء، ويٕمتٙمػ

                                           

 

 
 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

123 

 

ًمٞمٚم٦م اجلٝمٜمل هل اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وؾمٛمٞم٧ّم هبذا اإلؾمؿ  

اًمتل طمدصم٧م ُمع اًمرضمؾ اًمذي اؾمٛمف قمٌد اهلل ُمـ ىمٌٞمٚم٦م )ضمٝمٞمٜم٦م(.ٕضمؾ اًم٘مّّم٦م 

، وداره سمٕمٞمدة قمـ ’وظمالص٦م اًم٘مّّم٦م: أّن هذا اًمرضمؾ يم٤من صح٤مسمٞم٤ًم ًمٚمٜمٌلِّ إيمرم

أن ي٠ميت ًمٞمٚم٦م ’ أن ي٠مُمره سمٚمٞمٚم٦ٍم ي٠ميت ومٞمٝم٤م، وم٠مّه ًمف اًمٜمٌلُّ إيمرم’ اعمديٜم٦م، وم٠مراد ُمـ اًمٜمٌلِّ 

 ك.اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمر

ومتتٌّع إصح٤مب هذا اًمّمح٤ميب ذم يمّؾ ؾمٜم٦م، ومقضمدوه ٓ ي٠ميت ذم اًمٚمٞم٤مزم اًمٕمنمة 

ّٛمٞم٧م هذه اًمٚمٞمٚم٦م سمٚمٞمٚم٦م  ًُ إظمػمة إّٓ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك، وم

، وُمـ هٜم٤م اقمتؼمه٤م اًمٌٕمض ُمـ اًمٕمٚمامء أومْمؾ ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة واحل٤مدي٦م اجلٝمٜمل

 .واًمٕمنميـ

، وا طمزٟم٤مه قمٚمٞمؽ ؾمٞمّدي، آه ×وأُّم٤م هذه اًمٚمٞمٚم٦م ومٗمٞمٝم٤م وُم٘مد أُمػم اعم١مُمٜملم، وإُم٤مم اعمت٘ملم

 آه:

 سمقيف اؿمٙمثر وطمِمف اًمٚمٞم٤مزم   يقُملم إًمف اعمحراب ظم٤مزم 

 ()قمًف ٓ يمرب يقُمؽ يٖم٤مزم   شمٗم٧ّم اًمّمخر وّٟم٧م اًمقازم

*** 

 ٕمٔمٞمؿ،وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًم إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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ٌق، »أّٟمف ىم٤مل: ’ روي قمـ رؾمقل اهلل فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمٗمرآن هم١مّٞمف ؾم٣مهمٌع َُمَُمّٖمٌع، وَم٣مضمٌؾ َُمِمدَّ

.(0)..شطَمٙمٖمف ؽَم٣مومف إيمی ايمٛم٣مرِ  وََمـ صمٔمَٙمف أَم٣مَمف وم٣مَده إيمی اجلٛم٥ّم، وََمـ صمٔمٙمف

وم  ،لم ـ أصدق ُمـ يمت٤مب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممٛمم يٙمـ صمّٛم٦َم يمت٤مٌب قمٜمدٟم٤م ـ ٟمحـ اعمًٚم

ٟمٕمرف قمغم وضمف اًمًٌٞمٓم٦م وٓ حت٧م أومؼ اًمًامء أصدق ُمْمٛمقٟم٤ًم وًمٗمٔم٤ًم ُمٜمف9 ّٕٟمف ُمـ اهلل قمّز 

 وضمّؾ وطم٥ًم. 

ُمتٕمّٛمدة وهمػم ُمتٕمّٛمدة ـ ىمد  وهذا اًمٙمت٤مب اًمًاّموي اًمٕمٔمٞمؿ ـ واًمّذي ُمّر سمٗمؽمات فمٚمؿٍ 

ومٝمق  ،رؾمؿ ًمٜم٤م ظمٓمقط دؾمتقره اًمٕمٔمٞمؿ وًمقائح أؾمًف اًمٕم٤مًمٞم٦م، سمِمتّك إؾم٤مًمٞم٥م واًمٓمرق

، وىمد ذيمر ًمٜم٤م ذًمؽ قمٜمدُم٤م …شم٤مرًة يٜمذر، وأظمرى يٌنّم، وصم٤مًمث٦م يرؿمد، وراسمٕم٦م يدقمق، وهٙمذا 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿سملّم ًمٜم٤م ُمٝمّٛم٦م اًمرؾمقل إقمٔمؿ| طمٞم٨م ي٘مقل قمّز وضمّؾ: 

 .﴾ٺ ٺ 

هق اًمٞمقم يمام يم٤من سم٤مُٕمس ٓزال همّْم٤ًم ـمرّي٤ًم، وٓ زاًم٧م أحل٤مٟمف شمٗمقح ُمـ ؿمٗمتل و

وهق  ،×رؾمقل اهلل|، وٓ زال اًمً٘م٤مؤون ي٘مٗمقن9 ًمٞمًٛمٕمقا شمراشمٞمؾ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

 .يتٚمق آي٤مشمف

سمؾ وطمتك إصٗمٞم٤مء جيٚمًقن  ،اًمّذي يم٤من يم٤ٌّمر إوًمٞم٤مء وإوصٞم٤مء ،وهق ذات اًم٘مرآن

مم٤ّم طمػّمت  ،وأؿمٞم٤مء ُأظمرى ،وُمٕم٤مضمزه ،وُمٙمٜمقن قمٚمٛمف اعمخزون ،هارهومٞمذيمرون همقاُمض أ

 وأذهٚم٧م إًم٤ٌمب. ،اًمٕم٘مقل

ٓ ؿمؽَّ وٓ ؿُمٌٝم٦َم ذم أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمدؾمتقر اًمِم٤مُمؾ اًمٙم٤مُمؾ ًمٌٜمل اًمٌنم، اًمذي 
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ومٞمف ؾمٕم٤مدهتؿ وومقزهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وًمٙمـ ـ وُمع إؾمػ اًمِمديد ـ ٟمرى هذا اًم٘مرآن  

ٚمامت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُم٤م هل إّٓ إقمالٟم٤مت ذم أسمقاق اعمٝمّقؾملم، يًتٕمٛمٚمقٟمف ذم اًمٕمٔمٞمؿ ويم

أهمراوٝمؿ ومٞم٠مظمذون ُمٜمف ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ، ويؽميمقن ُم٤م يٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل، ُمع 

ؽ سمف ٓ شمالوشمف ومح٥ًم، سمؾ اًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء سمف  ًّ أّن اعمٓمٚمقب ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مس هق اًمتٛم

هٞمف، ومٝمذه هل اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى واعمٝمّٛم٦م اًمٕمٔمٛمك، اعمقُت٤مة ُمـ اًم٘مرآن، وشمٓمٌٞمؼ أواُمره وٟمقا

’ هٙمذا يمت٤مب يمريؿ، ضم٤مء سمف ٟمٌلٌّ قمٔمٞمٌؿ ُمـ ربِّ اًمٕمزِة واجلالًم٦م، وسمذل اًمرؾمقل إيمرم

ُمـ أضمٚمف اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس، ومٚمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل ضمدًا أن يٙمقن يمؾُّ هذا ٕضمؾ شمالوشمف وم٘مط، أو 

عمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف، وإن يم٤من ذًمؽ ومٕماًل طمًٜم٤ًم، ًمٜمٞمؾ اًمؼميم٦م ُمـ ظمالل ووٕمف ومقق اًمرومقف وا

وًمٙمـ اًمٖم٤مي٦م شمالوشمف واًمتدسّمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمف، واًمٚمذان مه٤م ُم٘مّدُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف وآداسمف، ُمـ 

 أواُمر وٟمقاهل.

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمٗمرآن، »ي٘مقل ومٞمٝم٤م: ’ وُمـ سمٕمد هذه اعم٘مّدُم٦م، ٟم٠ميت إًمی يمٚمٛم٦م اًمٜمٌلِّ إيمرم

هبذه اجلٛمٚم٦م إًمی اًم٥ًٌم ’ قل إقمٔمؿ، يِمػم اًمرؾمشهم١مّٞمف ؾم٣مهمع َمُمّٖمع، وَم٣مضمؾ َمِمّدق

َ ي٠مُمرٟم٤م  اًمداقمل إًمی آهتامم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وآهتداء هبديف، وآؾمتٜم٤مرة سمٜمقره، وِم

ع. ؽ سمف، ويٕمّٚمؾ ذًمؽ سم٠مّن اًم٘مرآن ؿم٤مومٌع وُمِمٗمَّ ًّ  سم٤مًمتٛم

أُّم٤م إول ـ أقمٜمل اًمِم٤مومع ـ ومٝمق َُمـ ي٘مػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذم ُمقىمػ ُمـ ُمقاىمٗمٝم٤م، ويتقؾّمط 

 ًَّ ؽ سمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، سم٠من يّمٗمح قمٜمف ويٕمٗمق قمـ زٓشمف وؾم٘مٓم٤مشمف، وهذا شم٤مرة يٙمقن عمَـ مت

ي٘مقل: اًم٘مرآن هق واطمد ُمـ اًمِمٗمٕم٤مء اًمذيـ ’ ىمرآٟم٤ًم وُأظمرى إٟم٤ًمٟم٤ًم، وم٤مًمٜمٌلُّ إيمرم

يِمٗمٕمقن ًمٙمؿ، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتٛمًؽ سمف، وهق ًمٞمس ؿم٤مومٕم٤ًم، حيتٛمؾ ومٞمف اًمرّد واًم٘مٌقل، سمؾ ؿم٤مومع 

 ُم٘مٌقل اًمِمٗم٤مقم٦م.

رى ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس َُمـ جيٕمٚمقا هلؿ ؿمٗمٕم٤مء ذم إؾم٘م٤مط َديـ، ومٜمحـ ٟم

 أو مجع سملم زوضملم أو همػممه٤م ُمـ إُُمقر، وًمٙمـ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف وٓ يٕمتٜمك سمف أصاًل.
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أُّم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومال خيٞم٥ُّم َُمـ يٕمتٜمل سمف ويٕمتٛمد قمٚمٞمف، ومِمٗم٤مقمتف ٕصح٤مسمف ُم٘مٌقًم٦م  

٥م َُمـ جيٕمؾ يمت٤مب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هديف وُم٘متداه؟! وىمد ىم٤مل سم٤مجلزم واًمٞم٘ملم، ويمٞمػ خَيٞم

إيّن سم٣مرك همٝم٘مؿ ايمثٗمٙمكم، ىمت٣مب الل وفمؼميت أهؾ زمٝمتل، َم٣م أن متً٘متؿ هبام ’: »اًمٜمٌل إيمرم

 ش.يمـ سمّمٙمقا زمٔمدي أزمداً 

ؽ سم٤مًم٘مرآن واًمٕمؽمة^، وُمع ’ وهؾ حيتٛمؾ اًمٕم٤مىمؾ أنَّ اًمٜمٌلَّ  ًّ ي٘مقل: ٓ يْمّؾ َُمـ مت

 ُمًتحٞمؾ ىمٓمٕم٤ًم.هذا يْمؾ، وم٢مّٟمف 

وهذه اًمٕم٤ٌمرة قمغم قمٙمس إُومم مت٤مُم٤ًم، وم٤مُٕومم: أّن ش وَم٣مضمٌؾ َُمِمّدق’: »صمّؿ ي٘مقل

ؽ سم٤مًم٘مرآن وهديف ؾمقف يٙمقن اًم٘مرآن ًمف ؿم٤مومٕم٤ًم ُم٘مٌقل اًمِمٗم٤مقم٦م، أُّم٤م ذم هذه  ًّ اًمذي يتٛم

 أن ي٘مقل: واًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمام ضم٤مء سمف اًم٘مرآن، وم يتٌّع هديف’ اجلٛمٚم٦م ومػميد اًمٜمٌلُّ إيمرم

وم٢منَّ اًم٘مرآن ؾمقف يًٕمك إًمی اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وي٨ٌّم ؿمٙمقاه إًمٞمف شم٤ٌمريم٧م أؾمامؤه، ومٙمذًمؽ 

 شُم٘مٌؾ ُمٜمف هذه اًمِمٙمقى، يمام هق احل٤مل ذم ىمٌقل ؿمٗم٤مقمتف.

وطمٞمٜمئٍذ ؾمقف يٙمقن اًم٘مرآن عمَـ اشّمٌٕمف، وقمٛمؾ وومؼ أواُمره وٟمقاهٞمف ؿم٤مومٕم٤ًم، وعمَـ هجره 

واهلل ي٘مٌؾ ُمـ اًم٘مرآن اًمِمٗم٤مقم٦م واعمحؾ، وذم  وظم٤مًمٗمف ؾم٤مقمٞم٤ًم إًمی ؿمٙم٤ميتف هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم،

ؽ سم٤مًم٘مرآن ُم٤م دام ، ()شََمـ حَمَؾ زمف ايمٗمرآن يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ُصّدق»طمدي٨ٍم:  ًّ ومٕمغم اإلٟم٤ًمن اًمتٛم

احل٤مل هٙمذا، وأّن ومْمؾ اًم٘مرآن ٓ يٕمّد وٓ حُيَم، وهق يًٛمع ُم٤م ي٘مقًمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ 

ـّ ََمـ وفمّزيت وصمكئرم وارسمٖم٣مع َم٘م٣مين، ٕ»خم٤مـم٤ًٌم إّي٤مه:  َـّ ايمٝمقم ََمـ أىمرَمؽ وُٕهٝمٛم ىمرَم

 وم٠مي ومْمؾ سمٕمد هذا اًمٗمْمؾ، وأّي ُمٜمزًم٦م سمٕمد هذه اعمٜمزًم٦م؟!، ()شأه٣مٞمؽ

يػ ذم اًمدواقمل اًمتل دقمتف إًمی أُمره اًمٜم٤مس ’ ويٙمٛمؾ اًمٜمٌلُّ إيمرم طمديثف اًمنمَّ

ؽ سم٤مًم٘مرآن، ومٞم٘مقل:  ًّ  وََمـ صمٔمٙمف أَم٣مَمف وم٣مده إيمی اجلٛم٥ّم، وََمـ صمٔمٙمف طمٙمٖمف ؽم٣مومف إيمی»سم٤مًمتٛم
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 ش.ايمٛم٣مر 

وهذه هل احل٘مٞم٘م٦م9 ّٕن اًمذي جيٕمؾ اًم٘مرآن ىم٤مئده وُأؾمقشمف ويتٌّٕمف ومًقف ٓ يث٘مؾ قمٚمٞمف 

ُم٤م أُمر سمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ أو ّنك قمٜمف، ومٞم٠ميت سمام أُمر سمف اًم٘مرآن ويٜمتٝمل قماّم ّنك قمٜمف، وسم٤مًمتدسمر 

 ذم ُمٕم٤مٟمٞمف. ومٞمف ٟمرى ُم٤م أُمر سمف ومٜمٕمٛمؾ سمف، وُم٤م ّنك قمٜمف ومٜمٜمتٝمل قمٜمف، وهذا ومرع شمالوشمف واًمتٌٍّم 

ٓ سمّد أن شمٙمقن هذه طم٘مٞم٘م٦م ، ()( ٿ ٿ ٿ ٿ)ومٛمثاًل ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

راؾمخ٦م ذم قم٘مقًمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م، وخمتٚمٓم٦م سمٚمحقُمٜم٤م ودُم٤مئٜم٤م، وم٢مّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يريد ُمٜم٤ّم أن 

شمٙمقن قم٤ٌمدشمٜم٤م ًمف وطمده وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمّز وضمّؾ يمذًمؽ، وٟمحـ ٟم٘مرأ هذه أي٦م يمؾَّ يقٍم ذم 

وطمتك اًمٕمٌم، وًمٙمـ اًمٙمثػم ُمٜم٤ّم م ُيٓمٌّؼ هذا اعمٕمٜمك، وهٙمذا ي٘مقل قمّز  صٚمقاشمٜم٤م ُمـ اًمٖمداة

ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿، وي٘مقل أيْم٤ًم ﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿وضمّؾ: 

، إًمی همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت أُمرة، ومٞم٠ميت سمام أُمرت، ويتدسّمر ذم أي٤مت ﴾ٹ ٹ

 اًمٜم٤مهٞم٦م ومٞمٜمتٝمل قمٜمٝم٤م.

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ومٛمثاًل ي٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

حب خب  جبی جئ حئ مئ ىئ يئ یۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ * حت خت مت ىت يت جث  جتمب ىب يب

، ومٞمٜمتٝمل قماّم ّن٧م قمٜمف هذه أي٤مت ...﴾ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀپ ڀ ڀ

ـّ همػم احلًـ،  اًمنميٗم٦م، ومٞمٜمتٝمل قمـ اًمًخري٦م سم٤مٔظمريـ، وقمـ اًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب، وقمـ اًمٔم

اًمذُمٞمٛم٦م اًمتل ّنك قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن وقمـ اًمتجًس، وقمـ اًمٖمٞم٦ٌم، ويمثػم ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت 
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اًمٙمريؿ، وم٢مذا ضمٕمؾ اإلٟم٤ًمُن اًم٘مرآَن أُم٤مَُمف واهتدى هبديف، ومال ؿمؽَّ وٓ ري٥َم ؾمقف يٙمقن  

 ىم٤مئدًا ًمف إًمی اجلٜم٦ّم، وذًمؽ هق اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ.

 وأُّم٤م إذا ضمٕمٚمف ظمٚمٗمف ومًقف يًقىمف إًمی اًمٜم٤مر.

سمام وقمد سمف، وخم٤مًمٗم٦م وهٜم٤مك قمّدة ُمٔم٤مهر جلٕمؾ اًم٘مرآن وراء اًمٔمٝمر، ُمٜمٝم٤م: قمدم اًمتّمديؼ 

أواُمره، وارشمٙم٤مب ٟمقاهٞمف، وإظمذ سم٤معمتِم٤مسمف ُمٜمف وشمرك اعمحٙمؿ، واحلٙمؿ سمخالف ُم٤م ضم٤مء سمف، 

وشمٗمًػمه سم٤مًمرأي، وقمدم اإلٟمّم٤مت ًمف، وقمدم اًم١ًمال ٕهؾ اًمذيمر قمٜمد قمدم اًمٕمٚمؿ،  وم٤مهلل 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ّنك قمـ مجٞمع ذًمؽ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

، وىم٤مل قمّز ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

، وذم آي٦م أظمرى: ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ُمـ ىم٤مئؾ: ﴿

ڄ ڃ ڃ  ، وذم صم٤مًمث٦م: ﴿﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿﴾ڃ ڃ چ چ چ چ

، وأهؾ اًمذيمر هؿ أهؾ اًم٘مرآن اًمذي ٟمزل ذم سمٞمقهتؿ، وهؿ أدرى سمف ُمـ ﴾ھ 

اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم9 ّٕن اهلل همػمهؿ، وه١مٓء هؿ حمّٛمد وآل حمّٛمد صٚمقات 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ؾمّٛمك اًم٘مرآن ذيمرًا، طمٞم٨م ىم٤مل قمّز وضمّؾ: ﴿

ۈ  ۆڭ ۇ ۇ ۆ وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أيْم٤ًم: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

× ، وم٤مًمذيمر هق اًم٘مرآن، وأهٚمف هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م^، ومٕمـ زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر﴾ۈ
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، ش ٟمحـ واهلل»قن سمذًمؽ؟ وم٘م٤مل: ﴾ َُمـ اعمٕمٜمڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ذم ىمقًمف: ﴿ 

ىمٚم٧م: ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ش ٟمٕمؿ»ىمٚم٧م: وٟمحـ اًم٤ًمئٚمقن؟ ىم٤مل: ش ٟمٕمؿ»وم٘مٚم٧م: وم٠مٟمتؿ اعم١ًموًمقن؟ ىم٤مل: 

ٓ، ذًمؽ إًمٞمٜم٤م إن ؿمئٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م، وإن »ىمٚم٧م: وقمٚمٞمٙمؿ أن دمٞمٌقٟم٤م؟ ىم٤مل: ش ٟمٕمؿ»ٟم٠ًمًمٙمؿ؟ ىم٤مل: 

 .﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ؿمئٜم٤م شمريمٜم٤م، صمؿَّ ىم٤مل :﴿

ـّ اًم٘مقم ضمٝمٚمقا اًم٘م رآن وأطمٙم٤مُمف، وُمع ذًمؽ م ي٠ًمًمقا أهؾ اًمذيمر، سمؾ وضمٕمٚمقا وًمٙم

اًم٘مرآن ظمٚمٗمٝمؿ طمتّك ؾم٤مىمٝمؿ إمم اًمٜم٤مر، ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م وٟم٤مر أظمرة، أُّم٤م ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م ومٌام اسمتالهؿ اهلل 

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ صٜمقف اًمٌالي٤م، وأُّم٤م ٟم٤مر أظمرة ومٝمل اًمتل أقمّده٤م هلؿ ضم٤ٌّمر اًمًٛمقات 

 وإرولم..

ٚمٝمؿ، وقمدم ؾم١ماهلؿ ٕهؾ اًمذيمر ومح٥ًم، سمؾ إُمرشمٕمّدى ذًمؽ، وي٤مًمٞمتٝمؿ ايمتٗمقا سمجٝم

ووصؾ إُمر هبؿ إًمی خم٤مًمٗم٦م يمالُمٝمؿ واًمرّد قمٚمٞمٝمؿ، ووصٗمٝمؿ شم٤مرًة سم٤مهلجر، وُأظمرى سم٤مًم٘مقل 

ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ، سمؾ إُمر شمٕمّدى ذًمؽ أيْم٤ًم، وم٘مد وصؾ احل٤مل سم٤مًم٘مقم إًمی شم٘متٞمٚمٝمؿ 

ت اًمٔم٤معملم، وهل سمٞمقت وشمنميدهؿ، سمؾ وإطمراق سمٞمقت أهؾ اًمذيمر، ووصٗمٝم٤م سمٌٞمق

 اعمٔمٚمقُملم اعم٘مٝمقريـ، وؾمٌل ٟم٤ًمء هذه اًمٌٞمقت وؾمقىمٝم٤م ُمـ دار إًمی ّذ دار.

ـــــ٧ِم  ـــــِؾ اًمٌٞم ـــــ٥ُم أه ـــــ٤م ذٟم  ُم

 شمريمــــقُهُؿ ؿمــــتك ُمّمــــ٤مرقمُٝمؿ 

ـــــ٥ُم  ـــــدِر شمرشم٘م ـــــ٥ٌم يم٤مًمٌ  ومٛمٖمّٞم

 وُمٙم٤مسمــــٌد ًمٚمًــــؿِّ ىمــــد ؾُمــــ٘مٞم٧ِم 

ــــــَر  ــــــٌج سم٤مًمًــــــٞمِػ آصم  وُميَّ

ــــــردى ــــــك سمٛمنمــــــقم٦ِم اًم  أًمٗم

 وم٘م٣مـــ يمــــام اؿمـــتٝم٧م احلٛمٞمــــ٦م

 طمتـــك ُمـــٜمُٝمُؿ أظمٚمـــقا رسمققَمـــف 

 وأمجُٕمٝمــــــــــ٤م ومْمـــــــــــٞمٕمف

 اًمــــــقرى ؿمــــــقىم٤ًم ـمٚمققمــــــف

ـــــــــــف ـــــــــــتُف ٟم٘مٞمَٕم  طمِم٤مؿم

ــــــققَمف ــــــك ظمْم ه وأسم ــــــزَّ  قم

 ومخــــرًا قمــــغم فمٛمــــ٠م ذوقمــــف

 شمِمــــــٙمر اهلٞمجــــــ٤م صــــــٜمٞمٕمف
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ٌد    هلل ؾمـــــــــــٚمَّؿ وُمّمـــــــــــٗمَّ

 ومٚم٘منــــــِه م شمٚمــــــَؼ ًمــــــقٓ

 وؾمــــــٌٞم٦ٌم سم٤مشمـــــــ٧م سمـــــــ٠مومٕمك

 ؾُمــــٚم٧ٌِم وُمــــ٤م ؾُمــــٚم٧ٌِم حمــــ٤م

ــــــدور ــــــ٦م اخل ــــــد أظمٌٞم  ومٚمتٖم

 وًمتٌــــد طمــــ٤مهة قمـــــ اًمقضمــــف

ــــقاري   ومــــ٠مرى يمريٛمــــ٦م ُمـــــ ي

 ويمــــــرائؿ اًمتٜمزيــــــؾ سمــــــلم

ــــؽ ــــدقمق وشمٚم ـــــ شم ــــدقمق وَُم  شم

 واهـــــــ٤م قمـــــــراٟملم اًمٕمـــــــغم 

ــــداء  ــــٚمُٕمٙمؿ طم ــــزَّ أو ــــ٤م ه  ُم

ـــــــــؿ إمم ـــــــــ٧م ودائٕمٙم  محٚم

  

ـــــف ـــــ٤م ىم٤مؾمـــــك مجٞمَٕم  أُمـــــَر ُم

ــــــــــتٓمٞمٕمف ــــــــــ٤ًم ُمً  اهلل يمٗم

ــــــٞمٕمف ــــــ٤م ًمً ــــــؿِّ ُمٝمجتٝم  اهل

ــــ٦م ــــّر اًمٌديٕم ــــ٤م اًمٖم ــــد قمّزه  ُم

ـــــ٦م ـــــده٤م اًمرومٞمٕم ـــــٞمح أقمٛم  شمٓم

 اًمنمـــــــــيٗم٦م يم٤مًمقوـــــــــٞمٕمف

ـــــــف ـــــــ٦م ُمٜمٞمٕم ـــــــدر آُمٜم  اخل

ــــــ ــــــرزت ُمروقم ــــــ٦م سم  فُأُمّٞم

ــــــف ــــــ٤مة دقمقهتــــــ٤م سيٕم  يمٗم

ـــــف ـــــقومٙمؿ ضمديٕم ـــــ٤مدت أٟم  قم

اًم٘مــــــــــــقم سم٤مًمٕمٞمس اًمْمٚمٞمٕمف

ــف ــ٤م اًمقديٕم ــرف ُم ــٞمس يٕم ـــ ًم  ()َُم

 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
&



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

133 

 



 واحلٚمؿ واعمداراة اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون: اًمقرع

 

134 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

: الجالجة ّالعشسٌّ احملاضسة
 زع ّاحلله ّاملدازاةالْ



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

135 

 



 اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون: اًمقرع واحلٚمؿ واعمداراة

 

136 

 
 

ي٣م أزم٣م ذر، ََمـ مل يٟمِت يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥ِم زمثكئث همٗمد طمن، »ٕيب ذر&: ’ ىم٤مل رؾمقل اهلل

ومٙم٦ُم: وَم٣م ايمثكئث همداك أيب وأَمل؟ وم٣مل: ورٌع حيجزه فماّم ضمّرم الل فمّز وصمّؾ فمٙمٝمف، وضمٙمٌؿ 

.شسيردُّ زمف صمٜمؾ ايمًٖمٝمف، وطُمٙمٌؼ يداري زمف ايمٛم٣م

اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أسم٤م ’ هذا ُم٘مٓمع ُمـ اًمقصٞم٦م اعمٕمرووم٦م اًمتل أوص هب٤م اًمٜمٌلُّ إيمرم

 ذر&.

ذم هذا اعم٘مٓمع صمالث أؿمٞم٤مء، إذا م ي٠مِت اإلٟم٤ًمن هب٤م يقم ’ يذيمر اًمرؾمقل إيمرم

اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمق ُمـ اخل٤مهيـ، وإؿمٞم٤مء اًمثالث هل: اًمقرع واحلُٚمؿ واخلُُٚمؼ اًمذي يداري سمف 

 ٕمّرض هلذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م شم٤ٌمقم٤ًم، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مًمی.اًمٜم٤مس، وؾمٜمت

، وذم اًمقرُع ذم إصؾ ـ يمام ذيمره أهؾ اًمٚمٖم٦م ـ هق اًمٙمّػ قمـ اعمح٤مرم واًمتحّرج ُمٜمٝم٤م 

: ازمـ آدم اصمتٛم٤م َم٣م»احلدي٨م:  ، ش ِضمرَم٦م فمٙمٝمؽ، سمُ٘مـ َمـ أورِع ايمٛم٣مس وم٣مل الل فمزَّ وصمؾَّ

ـِ ايمقرع»، وذم طمدي٨م صم٤مًم٨م: شيمقرعصقٞمقا ديٛمَ٘مؿ زم٣م»وذم آظمر  .شَِمكئُك ايمدي
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وىمد ومّرق سمٕمُض إقمالم سملم اًمت٘مقى واًمقرع سم٠مّن اًمت٘مقى هل شمرك اعمحّرُم٤مت، واًمقرع  

 .()شمرك اًمِمٌٝم٤مت، سمؾ سمٕمض اعُم٤ٌمطم٤مت

ؿ اًمٌٕمُض اًمقرع إمم أىم٤ًمم:  ًّ وىم

اًمِمٝم٤مدة، وُيًّٛمك ورع ُم٤م خيرج اعمٙمّٚمػ قمـ اًمٗمًؼ، وهق اعمقضم٥م ًم٘مٌقل إول: 

 اًمت٤مئٌلم. 

ُم٤م خُيرج سمف قمـ اًمُِمٌٝم٤مت، وم٢مّن َُمـ طم٤مَم طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن يدظمؾ ومٞمف، ايمث٣مين: 

 ويًّٛمك ورع اًمّم٤محللم.

شمرك احلالل اًمذي يتخّقف إٟمجراره إًمی اعمحّرم، وُيًّٛمك ورع اعمتّ٘ملم، ُمثؾ ايمث٣ميم٧م: 

 شمرك اًمٙمالم قمـ اًمٖمػم خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم اًمٖمٞم٦ٌم.

اإلقمراض قمـ همػم اهلل9 ظمقوم٤ًم ُمـ وٞم٤مع ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٛمر ومٞمام ٓ وم٤مئدة ومٞمف، : ايمرازمع

 .ويًّٛمك ورع اًمّّمدي٘ملم

ومٝمذه أىم٤ًمم أرسمٕم٦م يُمٚمُّٝم٤م ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمقرع، وًمٙمٜمّٝم٤م ُتتٚمػ سم٤مظمتالف درضم٤مت 

اعمتقّرقملم، ومٛمثالً: دمد اًمٌٕمض ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس ًمف إّٓ اًم٘مًؿ إول، وهق أىمّؾ ُمراشمٌف وسمف 

رج ص٤مطمٌف ُمـ اًمٗمًؼ إًمی اًمٕمداًم٦م، وهق ذم هم٤مي٦م إمّهٞم٦م، سمؾ ًمٕمّؾ ُم٤م ذيمر ذم اًمقصّٞم٦م خي

 ش.ورٌع حيجزه فماّم ضمّرم الل فمّز وصمّؾ فمٙمٝمف’: »يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف يمام هق اًمٔم٤مهر ضمّدًا ًم٘مقًمف

ؽ سم٤مًم٘مًؿ إقمغم ُمٜمف9 طمتّك ٓ  ًّ وهٜم٤مك ُمـ اًمٜم٤مس َُمـ سمٚمغ رشم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦ًم ذم اًمقرع، ومتٛم

ف احلرام، ومٞمؽمك يمؾَّ ُم٤م ومٞمف همػم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، أو يمّؾ ؿمٌٝم٦م، وىمد ضب يٜمجر إًمی ُم٤م ومٞم

 مجٌع ُمـ قُمٚمامِئٜم٤م أروَع إُمثٚم٦م ذم ذًمؽ.
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وُمـ ذًمؽ ُم٤م طُمٙمل ُمـ أّن واًمد اعم٘مّدس إردسمٞمكم يم٤من ذات يقم ذم ؿم٤ٌمسمف يٛمِمك ىمرب  

ذه ٟمدُم٤ًم ؿمديدًا، وىم٤مل ّنٍر، ومرأى شُمٗم٤مطم٦ًم ومٞمف، وم٠مظمذه٤م وأيمّٚمٝم٤م، صمؿَّ سمٕمد ذًمؽ ٟمدم قمغم ومٕمٚمتف ه

ذم ٟمٗمًف: يمٞمػ أيمٚمتٝم٤م ومٚمٕمّٚمٝم٤م ؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمًٌت٤من اًمذي قمغم وٗمتلِّ هذا اًمٜمٝمر، ومتتٌع اًمٜمٝمر، 

، وم٢مذا سمف يرى سُمًت٤مٟم٤ًم يٓمّؾ قمغم اًمٜمٝمر اعمذيمقر، ومٝمرع إًمی ص٤مطم٥م اًمًٌُت٤من  َـّ وم٢مذا إُمر يمام فم

 وىمّص قمٚمٞمف اًم٘مّم٦َم يم٤مُمٚم٦ًم وـمٚم٥م ُمٜمف سمراءة ذُمتف واًمّمٗمح قمٜمف.

 ًمف ص٤مطم٥م اًمًٌُت٤من: ٓ أصٗمح قمٜمؽ أسمدا،ً وٓ أسمرأ ذُمتؽ.وم٘م٤مل 

ىم٤مل واًمد اعم٘مّدس: أقمٓمٞمؽ أوٕم٤مومٝم٤م، ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمًٌُت٤من: ٓ أريد ُمٝمام أقمٓمٞمتٜمل، إّٓ 

 أن شمتزّوَج اسمٜمتل، وهل ُمٗمٚمقضم٦م وقمٛمٞم٤مء وظمرؾم٤مء وصاّمء!.

ُمٕمف، ومتٕمّج٥م واًمد اعم٘مدس ُمـ يمالم هذا اًمرضمؾ، وًمٙمٜمّف رأى أّٟمف ٓ وم٤مئدة ذم اًمٙمالم 

 إّٓ اإلذقم٤من عم٤م أراده.

وم٘مٌؾ واًمد اعم٘مّدس سمذًمؽ، وقمٜمدُم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وضمده٤م ظم٤مًمٞم٦ًم مم٤ّم ذيمره أسمقه٤م!! 

 وقمٜمده٤م شمٕمّج٥م واًمد اعم٘مدس يمثػمًا، ومم٤ّم زاد شمٕمجٌّف أّٟمف وضمده٤م ويم٠مّّن٤م ومٚم٘م٦م ىمٛمر.

ُمر ىم٤مل واًمد اعم٘مّدس: إّٟمؽ ذيمرت أّّن٤م ُمٗمٚمقضم٦م وقمٛمٞم٤مء وظمرؾم٤مء وصاّمء، إّٓ أّن إ

 ًمٞمس يمذًمؽ، ومٝمل ظم٤مًمٞم٦م مم٤ّم ذيمرت، ومام هق اًمّن ذم إُمر؟

ىم٤مل أسمقه٤م: ٟمٕمؿ، إّٟمام هل ُمٗمٚمقضم٦م9 ّّٕن٤م ُم٤م ظمرضم٧م ُمـ اًمٌٞم٧م، وىمٚم٧م: إّن٤م قمٛمٞم٤مء9 

ّّٕن٤م م شمٜمٔمر إًمی رضمٍؾ أضمٜمٌّل ىمّط، وظمرؾم٤مء9 ّّٕن٤م م شمتٙمٚمؿ ُمع أي رضمٍؾ أضمٜمٌّل، وصاّمء9 

 ّّٕن٤م م شمًٛمع اًمٖمٞم٦ٌم.

اعم٘مّدس، اعمقمم حمّٛمد إردسمٞمكم، وم٤مٟمج٧ٌم ًمف وًمده اًمٕمٔمٞمؿ اعمقمم أمحد  ومتزّوضمٝم٤م واًمد

ؾم٤ًم َُمـ يم٤من هذا أسمقه وهذه  إردسمٞمكم، اعمِمتٝمر سم٤معُم٘مّدس إردسمٞمكم، ويمٞمػ ٓ يٙمقن ُُم٘مدَّ

 . وهٜم٤مك طمٙم٤مي٤مت يمثػمة ذم ورع صُمٚم٦م ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل، شمريمٜم٤مه٤م ًمالظمتّم٤مر.ُأُّمف

                                           
& 
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، وم٤محلٚمؿ يٙمن ؿمقيم٦م اًمٖمْم٥م، وومٞمف ًمٜمٗمس قمٜمد هٞمج٤من اًمٖمْم٥ماحلٚمؿ هق وٌط ا 

دًٓم٦م قمغم يمامل اًمٕم٘مؾ وىمّقة اإلرادة ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٜمٗمس إُّم٤مرة سم٤مًمًقء، وهق ُمـ 

صٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء وإئّٛم٦م إـمٝم٤مر^، واحلُٚمؿ ُيزّيـ ص٤مطمٌَف طمّتك يّمٌح حمٌقسم٤ًم سملم اجلٛمٞمع، 

×.روي ذًمؽ قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدقوٓ ُيٕمرف احلٚمٞمؿ إّٓ قمٜمد اًمٖمْم٥م، يمام 

 وىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ـــف ـــٌف ًمتٕمروم ـــَؿ أهمْم ـــّدقمل احلٚم ــــ ي  َُم

 

ــُؿ إّٓ ؾمــ٤مقم٦َم اًمٖمْمــ٥ِم    ٓ ُيٕمــرُف احلُٚم

 

ومٞمٕمٗمق اإلٟم٤ًمن ُمع ىمدرشمف قمغم اًمٕم٘مقسم٦م، ويٙمقن احلُٚمؿ ذا ىمٞمٛم٦م قم٤مًمٞم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن 

إًمی احلّؼ، أو ُي١مذى سمال اإلٟم٤ًمن قمزيزًا ومٞمُّذل، أو ص٤مدىم٤ًم ومٞمُتّٝمؿ، أو ُيًٝمتزأ سمف طملم يدقمق 

ضُمرٍم، أو يٓم٤مًم٥م سم٤محلّؼ ومٞمخ٤مًمٗمف اًمٜم٤مس.

 
، ×وىمد طمث٧ّم اًمرواي٤مت اًمنّميٗم٦م قمغم اًمتحكّم سم٤محلُٚمؿ طمث٤ًّم سمٚمٞمٖم٤ًم، ومٕمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

.شٓ ي٘مقُن ايمرصُمَؾ فم٣مزمدًا ضمّتك ي٘مقن ضمٙمٝمامً »ىم٤مل: 

ُمرت سم٤مًمتحٚمُّؿ ـ أي اًمتِمٌف سم٠مهؾ احلُٚمؿ ـ وُم٤م ذاك إّٓ ٕمهٞمتف، سمؾ إّن سمٕمض اًمرواي٤مت أ

إْن مل سم٘مـ ضمٙمٝماًم همتحّٙمؿ: هم١مّٞمف ومؾَّ ََمـ سمُمٌّف زمٗمقٍم إّٓ »ىم٤مل: × ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم
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 .شأوؾمؽ أن ي٘مقن َمٛمٜمؿ 

وىمد ضب إئّٛم٦م ذم ذًمؽ أُمثٚم٦ًم رائٕم٦ًم أذهٚم٧م قم٘مقل سمٜمل اًمٌنم، وهل ُمٜمٝمؿ وقمٜمدهؿ 

اًمذي ي٘مقل قمٜمف ’ وقم٤مدة، ٓ يتٙمّٚمٗمقّن٤م أسمدًا، وم٠مظمالىمٝمؿ أظمالق ضمّدهؿ اعمّمٓمٗمكؾمجٞم٦ّم 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ: 

أو اإلُم٤مم × وٕذيمر ًمؽ ذم اعم٘م٤مم صقرًة ُمـ طمٚمؿ أيب حُمّٛمد احلًـ اًمزيمل

يمام رواه٤م اًمٌٕمض أيْم٤ًم، ي٘مقل قمّم٤مم سمـ اعمّمٓمٚمؼ: دظمٚم٧ُم اعمديٜم٦َم ومرأي٧ُم × احلًلم

ـَ سمـ  ـُ روائف، وم٠مصم٤مر ُمٜمل احلًد ُم٤م يم٤من جيٜمف صدري ‘قمكماحلً ، وم٠مقمجٌٜمل ؾمٛمتُف وطمً

وم٤ٌمًمٖم٧ُم ذم ؿمتٛمِف وؿمتِؿ أسمٞمف، ، شٞمٔمؿ» ٕسمٞمف ُمـ اًمٌٖمض، وم٘مٚم٧م: أٟم٧م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م؟! ىم٤مل:

ٱ ٻ ٻ  أفمقذ زم٣ملل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ، ﴿: »ومٜمٔمر إزمَّ ٟمٔمرَة قم٤مـمٍػ رؤوٍف، صمؿَّ ىم٤مل

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ* ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ *  ٻ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک * ڌ ڎ ڎ  ڌڍ ڍ

 .ش﴾گ گ گ 

طمّٖمض فمٙمٝمؽ، اؽمتٕمٖمر الل رم ويمؽ، إّٞمؽ يمق اؽمتٔمٛمتٛم٣م أفمٛم٣مك، ويمق »صمؿَّ ىم٤مل زم: 

اؽمؼمهمدسمٛم٣م أرهمدٞم٣مك، ويمق اؽمؼمؾمدسمٛم٣م أرؾمدٞم٣مك. همتقؽّمؿ دمَّ ايمٛمدم فمعم َم٣م همرط َمٛمل، همٗم٣مل: 

﮵﮶ ﮳ ے ے ۓ ۓ﮲ ﴿ ﮺ ﮷ ﮴  ﮹   .﴾﮸ 

ؾمٛمُمٛم٥ٌم أفمرهُمٜم٣م َمـ أطمزم، ضمٝم٣ّمَك اللُ وزمٝم٣ّمَك، ٕمؿ. وم٘م٤مل: ؟ ىمٚم٧م ٟمأَمـ أهؾ ايمُمٟمم أٞم٦م 
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وفم٣مهم٣مك، وآداك، اٞمًٌط إيمٝمٛم٣م دم ضمقاةجؽ وَم٣م ئمرض يمؽ، جتدٞم٣م فمٛمد أهمّمؾ ـمٛمّؽ، إن ؾم٣مء  

وم٣مل فمِم٣مم: همّم٣موم٦م فمقم إرض زمام رضم٦ٌم، ووددت أّّن٣م ؽم٣مطم٦م يب، شمؿَّ سمًٙمٙم٦م َمٛمف ش. الل

 .شأزمٝمفيمقاذًا، وَم٣م فمعم وصمف إرض أضم٤ّم إرم َمٛمف وَمـ 

، يمٞمػ رّد سمف ضمٝمؾ هذا اًمًٗمٞمف اًمٖمِمقم سمٙمّؾ رطم٤مسم٦م ×وم٤ُمٟمٔمر إًمی طمٚمؿ إُم٤مُمٜم٤م احلًـ

، وُأُّمف اًمّمّدي٘م٦م ’صدر، وهق إُم٤مم ُمٕمّمقم، واسمـ إُم٤مم، وأظمق إُم٤مم، وضمّدُه رؾمقل اهلل

، وُمع هذه اعمٜمزًم٦م يمّٚمٝم٤م شمراه ُمٜمًٌٓم٤ًم، وذم أقمغم ُمراشم٥م احلٚمؿ ذم رّده قمغم ÷اًمٙمؼمى

 اًمِم٤مُمل.

واًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمٝمّٛم٦م أيْم٤ًم أن ي٠ميت اإلٟم٤ًمن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق ُمتّّمػ هب٤م، وهل: أن  

يٙمقن ذا ظُمٚمٍؼ يداري سمف اًمٜم٤مس، ويٕم٤مُمؾ يمؾَّ واطمٍد ُمٜمٝمؿ قمغم ىمدر ؾمٕم٦م إٟم٤مئف، يمام يم٤من يّمٜمع 

ُمع أصح٤مسمف، ومٙمّؾ ُمٜمٝمؿ يٕمٓمٞمف قمغم ىمدر ؾمٕمتف وحتّٛمٚمف.’ رؾمقل اهلل

رأُس »و ش زمٚمداراة ايمٛم٣مس، ىمام أَمرين زمٟمداء ايمٖمراةضأَمرين ريب’: »ؾوهق اًم٘م٤مئ

 .شايمٔمٗمؾ زمٔمد اإليامن زم٣ملل َُمداراة ايمٛم٣مس

واعم٘مّمقد ُمـ اعمداراة هق ُمالئٛم٦م اًمٜم٤مس، وطمًـ صحٌتٝمؿ واطمتامهلؿ9 ًمئاّل يٜمٗمروا. 

                                           

× 
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ـّ اًمٜم٤مس ُم٤م   وهٙمذا يم٤من ظُمٚمؼ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم ورقمٝمؿ وطمٚمٛمٝمؿ وُمداراهتؿ ًمٚمٜم٤مس، وًمٙم

 ىمتٚمٝمؿ وٓ شمنميدهؿ، وٓ طمتّك ذم ؾمٌل ٟم٤ًمئٝمؿ وأـمٗم٤مهلؿ.شمقّرقمقا ذم 

وٓ داروا اًمٕمٞم٤مل وٓ اًمٕمٚمٞمؾ، وصٜمٕمقا هبؿ ُم٤م ُيّمٜمع سم٤مًمؽمك أو اًمديٚمؿ، سمؾ ُم٤م يّمٜمع 

 سم٠مقمداء اًمديـ واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م.

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 ّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَ 

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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: ّالعشسٌّابعة احملاضسة الس
 حّل الصدقة

 



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

145 

 



 اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون: طمّؼ اًمّمدىم٦م

 

146 

 
 

 

وضمّؼ ايمِمدوم٥م أن »ىم٤مل ذم طمّؼ اًمّمدىم٦م: × ذم رؾم٤مًم٦م احل٘مقق ًمإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

سمٔمٙمؿ أّّن٣م ُذطمرك فمٛمد رزّمؽ فمّز وصمّؾ، وودئمتؽ ايمتل ٓ حتت٣مج إلم اإلؾمٜم٣مد فمٙمٝمٜم٣م، هم١مذا 

ذيمؽ ىمٛم٦م زمام اؽمتقدفمتف ّهًا أوشمؼ زمام اؽمتقدفمتف فمكئٞمٝم٥ًم، وسمٔمٙمؿ أّّن٣م سمدهمع ايمٌكئي٣م  فمٙمٚم٦م

.()...شوإؽمٗم٣مم فمٛمؽ دم ايمدٞمٝم٣م، وسمدهمع فمٛمؽ ايمٛم٣مر دم أطمرة، شمّؿ مل متتـ هب٣م فمعم أضمد

رؾم٤مًم٦م مجٕم٧م صٜمقف × رؾم٤مًم٦م احل٘مقق ًمإلُم٤مم ؾمٞمد اًم٤ًمضمديـ وزيـ اًمٕم٤مسمديـ

يتٜم٤مول ُمـ احل٘مقق ومٞمٝم٤م أدىّمٝم٤م × رف واًمٕمٚمقم، ومؽمى اإلُم٤مماحل٘مقق واعمقاقمظ، وأٟمقاع اعمٕم٤م

وأقمٔمٛمٝم٤م، ومٝمق يذيمر طمؼَّ اًمٚم٤ًمن واًمٌٍم، وطمؼَّ اعمقمم اًم٘م٤مدر، ومٝمل دؾمتقر يم٤مُمؾ ًمق قمٛمؾ 

 سمف اإلٟم٤ًمن ًمٗم٤مز ذم اًمداريـ، وطمّمؾ قمغم اًمًٕم٤مدشملم.

ل وٟمحـ اىمتٓمٕمٜم٤م ُمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمنميٗم٦م هذا اعم٘مٓمع ُمـ يمالُمف اًمنميػ، اًمذي شمٜم٤مو

ومٞمف طمّؼ اًمّمدىم٦م وآصم٤مره٤م × ضم٤مٟم٤ًٌم اضمتامقمٞم٤ًم ُمٝماّمً، وهق ضم٤مٟم٥م اًمّمدىم٦م9 ًمٞمٕمّرومٜم٤م اإلُم٤مم

 وطم٘مٞم٘متٝم٤م.

اًمّمدىم٦م: هل ُم٤ًمقمدة اًمٗم٘مراء سم٤معم٤مل، أواًمٓمٕم٤مم، أو اًمنماب، أو اعمٚمٌس، أو اعمًٙمـ،  

 آظمر حيت٤مج إًمٞمف إٟم٤ًمن آظمر ٓ يًتٓمٞمع أن حيّمؾ قمٚمٞمف سمٜمٗمًف9 ًم٘م
ٍ
ّٚم٦م اعمقارد اًمتل أو أيِّ رء

يٛمتٚمٙمٝم٤م هذا اإلٟم٤ًمن.

ٌٌّٝم٤م  وشمٕمتؼم اًمّمدىم٦م، وإقم٤مٟم٦م أظمريـ، وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ، رمح٦م ُمـ ربِّ اًمٕم٤معملم، ؾم

 وؾم٤مىمٝم٤م إًمی اعم١مُمٜملم9 طمتّك يثٞمٌٝمؿ هب٤م.
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ٓ سمدع الل أن يٕمٛمٝمؽ فمـ ايمٛم٣مس: »أّٟمف ىم٤مل: × وُمـ هٜم٤م روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم 

لم زمٔمض َمتِّمٙم٥م ىم٣مسّمِم٣مل إفمّم٣مء، همٚمتك يًتٕمٛمل اظمرء فمـ هم١منَّ ضم٣مصم٣مت ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ إ

 . شيده أو رصمٙمف؟! ويم٘مـ ادُع الل أن يٕمٛمٝمؽ فمـ ذارهؿ

ًم٘مد طمث٧ّم اًمنّميٕم٦ُم اإلؾمالُمٞم٦ُم قمغم اًمّمدىم٦م طمث٤ًّم سمٚمٞمٖم٤ًم9 عم٤م هل٤م ُمـ آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م قمغم وطمدة 

احلْم٤مرة واًمرىمل آضمتامقمل، وُمـ هذا  ومت٤مؾمؽ اعمجتٛمع وشمالمحف، ومٝمل ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر

اعمٜمٓمٚمؼ أيّمدت اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اًمقاردة قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة^ قمغم آًمتزام 

إّن ايمِمدوم٥م »ىم٤مل: ’ هبذه اخلّمٚم٦م اًمٙمريٛم٦م، وذيمرت آصم٤مره٤م وصمقاهب٤م، ومٕمـ اًمرؾمقل إيمرم

ـُ يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥مِ  .شدم ـمِؾ صدومتفِ  يمتْمٖمئ فمـ أهٙمٜم٣م ضمّر ايمٗمٌقر، وإٞمام يًتٓمؾُّ اظم٠مَم

إّن الل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم يٗمقل: َم٣م َمـ رٍء إّٓ »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ طمٗمٞمده اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

أيْم٤ًم: × ، وقمٜمف...شوومد وىّمٙم٦ُم ََمـ يٗمٌّمف نمغمي، إّٓ ايمِمدوم٥م هم١ميّن أسمٙمٗمٖمٜم٣م زمٝمدي سمٙمّٗمٖم٣مً 

أضمُدىُمؿ همٙمَقه ضمّتك  وم٣مل الل سمٔم٣ملم: إّن َِمـ فم٣ٌمدي ََمـ يتِمّدق زمُمؼ مترة، همٟمرزمٝمٜم٣م ىمام ُيريب»

 . شأصمٔمٙمٜم٣م يمف َمثؾ صمٌؾ أضمد
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هٜم٤مك قمّدة آصم٤مر ًمٚمّمدىم٦م شمٕمرو٧م هل٤م اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م، ٟمذيمر ـمروم٤ًم ُمٜمٝم٤م.

، وُمـ أهّؿ أصم٤مر اًمّمدىم٦م أّّن٤م شمدومع طمرَّ اًم٘مٌقر، يمام شم٘مّدم احلدي٨م ـ دهمع ضمرَّ ايمٗمٌقر 1

فمـ أهٙمٜم٣م ضمّر ايمٗمٌقر، وإّٞمام يًتٓمُؾُّ إّن ايمِمدوم٥م يمتْمٖمئ »أّٟمف ىم٤مل: ’ قمـ اًمرؾمقل إيمرم

ـُ يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥ِم دم ـمِؾ صدومتفِ   .شاظم٠مَم

وهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت وردت شُمٌلّم أّن ُمـ آصم٤مر زي٣مدة ايمرزق و اؽمتٛمزايمف ، ـ  1

أىمثروا َمـ ايمِمدوم٥م »أّٟمف ىم٤مل ’ اًمّمدىم٦م زي٤مدة اًمرزق واؾمتٜمزاًمف، ومٕمـ اًمرؾمقل إيمرم

 .()شاؽمتٛمزيمقا ايمرزق زم٣ميمِمدوم٥م»ىم٤مل: × ػم اعم١مُمٜملم، وقمـ اإلُم٤مم أُمشسُمرزومقا

 .()شإنَّ ايمِمدوم٥م سمٗميض ايمَديـ»أّٟمف ىم٤مل: × ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ـ ومّم٣مء ايمديـ، 3

سمِمّدومقا وداووا »أّٟمف ىم٤مل: ’ ومٕمـ اًمرؾمقل إيمرم ـ ؽم٤ٌم يمُمٖم٣مء اظمرى، 4

 ش.َمرو٣مىمؿ زم٣ميمِمدوم٥م...

ايمِمدوم٥م سمدهمع ايمٌكئء، »ىم٤مل:  أّٟمف’ ومٕمـ اًمرؾمقل إيمرم ـ دهمع ايمٌكئء وايمٗمّم٣مء، 5

وهل أٞمجُح دواٍء، وسمدهمُع ايمٗمّم٣مء وومد ُأزمرم إزمراَم٣مً، وٓ يذه٤م زم٣مٕدواء إّٓ ايمدفم٣مء 

، ×قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م ، وروى إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ ُمقؾمك سمـ أيب احلًـ،شوايمِمدوم٥م

َمـ طمٌز ـمٜمر دم زمٛمل إهاةٝمؾ ومحط ؾمديد، ؽمٛمكم َمتقاسمرة، وىم٣من فمٛمد اَمرأة يمٗمٚم٥م » :أّٟمف ىم٤مل
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همقؤمتٜم٣م دم همٝمٜم٣م يمتٟمىمؾ، همٛم٣مدى ايم٣ًمةؾ: ي٣م أَم٥م الل اجلقع، همٗم٣ميم٦م اظمرأة: أسمِمدق دم َمثؾ هذا  

ايمزَم٣من؟! همٟمطمرصمتٜم٣م َمـ همٝمٜم٣م، همدهمٔمتٜم٣م إلم ايم٣ًمةؾ، وىم٣من هل٣م ويمد صٕمغم حيْم٤م دم 

ايمِمحراء، همج٣مء ايمذة٤م هم٣مضمتٚمٙمف، همقومٔم٦م ايمِمٝمح٥م، همٔمدت إُمُّ دم أشمر ايمذة٤م، همٌٔم٧م الل 

همٟمطمرج ايمٕمكئم َمـ همؿ ايمذة٤م، همدهمٔمف إلم ُأَّمف، همٗم٣مل هل٣م × ك وسمٔم٣ملم صمػمةٝمؾإيمٝمف سم٣ٌمر

 .()شي٣م أَم٥م الل أروٝم٦م يمٗمٚم٥م زمٙمٗمٚم٥م×: صمػمةٝمؾ

، ًمرأيٜم٤م أنَّ ×صمؿَّ إّٟمف ًمقشم٠مُّمٚمٜم٤م ذم يمالم اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ وؾمٞمد اًم٤ًمضمديـ

ومٝمل ٓ حتت٤مج إًمی ي١ميّمد قمغم إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م9 ّّٕن٤م وديٕم٦م قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، × اإلُم٤مم

 اإلؿمٝم٤مد وٓ إًمی اًمٕمالٟمٞم٦م9 وم٢مّن اعمًتقدع هق إُملم اعمٓمٚمؼ، وهق اًمٕم٤مم سم٤مخلٗم٤مي٤م.

طمّؼ اًمّمدىم٦م أن شمٕمٚمؿ أّّن٤م هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومال حتت٤مج إًمی اإلؿمٝم٤مد × ومٞم٘مقل اإلُم٤مم

ذم دار  وٓ إًمی اًمٕمالٟمٞم٦م، وأّن شمٕمٚمؿ سم٠مّّن٤م ذظمرك ًمٞمقم اعمٕم٤مد، وأّّن٤م شمدومع اًمٌالي٤م وإؾم٘م٤مم

 اًمدٟمٞم٤م.

٤ٌّمر  وأُّم٤م ذم أظمرة، ومٝمل شمٓمٗمئ همْم٥م اًمرب، وشمدومع قمٜمؽ اًمٜم٤مر اًمتل أقمّده٤م ضم

 اًمًٛمقات وإرولم.

ـّ  وأهّؿ ُم٤م ذم اًمّمدىم٦م، سمؾ ُمـ ذوط ىمٌقهل٤م، هق قمدم اإلُمتٜم٤من هب٤م، وقمالَم يٛمت

 اإلٟم٤ًمن هب٤م، وهل ًمف، وآصم٤مره٤م راضمٕم٦م إًمٞمف؟!

٤مرك وشمٕم٤ممم: ذيمره ُمـ ىمٌؾ اًم٘م× وُم٤م أيّمد قمٚمٞمف اإلُم٤مم ۅ ﴿رآن اًمٙمريؿ9 طمٞم٨م ي٘مقل شم

ذى ؾم٥ٌٌم ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى َـّ وٕا ٤مري قمزَّ وضمؾَّ أنَّ اعم لّم اًم ، ومٌٞم

 ذم سمٓمالن اًمّمدىم٦م، وطمٞمٜمئٍذ ظمن اعمتّمّدُق ُم٤مًَمف وصمقاسَمف، وذًمؽ هق اخلنان اعمٌلم.
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ٞمئ٤ًم وسمخالف ذًمؽ ٟمجد أنَّ سمٕمض اًمٜم٤مس جيقد سمٙمّؾ ُم٤مقمٜمده، وُمع هذا يم٠مّٟمف م ي٘مّدم ؿم 

سمٕمد، سمؾ يِمٕمر دائاًم سم٤مًمت٘مّمػم، ي٘مّدم أهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف، وجيقد سمٜمٗمًف، واجلقد سم٤مًمٜمٗمس 

، هل ٟمٗمس ×أىمَم هم٤مي٦م اجلقد، وم٠مٟمٗمؼ ٟمٗمًف، وأي ٟمٗمٍس شمٚمؽ اًمتل أٟمٗم٘مٝم٤م ؾمٞمُّد اًمُِمٝمداء

 .()ُمـ طمًلم’ 9 ٕنَّ طمًٞمٜم٤ًم ُمٜمف وهق’اًمرؾمقل إيمرم
 

ــــٕمدُ  ــــّقِة شمّم ــــَؽ أم روُح اًمٜمٌ  أروطُم

ــَؽ أم ــ٤م ورأؾُم ــغم اًم٘مٜم ــقِل قم ؾم  رُأُس اًمرَّ

 

ــّجدُ   ــقُر ؾُم ــرَدوِس واحُل ـــ إرِض ًمٚمٗم  ُم

ــــرّددُ  ــــِػ راَح ُي ــــِؾ اًمٙمٝم ــــ٦ِم أه  سمذي

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
’
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ؽمٝمُّد إفمامِل شمكئشم٥ٌم، ’: وم٣مل رؽمقل الل»أّٟمف ىم٤مل: × روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

َؽ، وَمقاؽم٣مُة إِخ دم اللِ، وذىمُر اللِ فمعم ىُمؾِّ ضَم٣ملٍ  ًِ .شإٞمِم٣مُف ايمٛم٣مِس َمـ ٞمٖم

وأهؾ سمٞمتف ’إيمرم هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اعمروي٦م قمـ اًمرؾمقل 

9 ًمذا يٜمٌٖمل اإلهتامم هب٤م واًمٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقّن٤م، وُمٜمٝم٤م هذه  اًمٓم٤مهريـ^ متثّؾ ىم٤مٟمقٟم٤ًم ُمٝماّمً

 ’.قمـ اًمرؾمقل إيمرم’ اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م سم٤مب ُمديٜم٦م قمٚمؿ رؾمقل اهلل

ٌُّٝم٤م ’ يتٜم٤مول اًمرؾمقل إيمرم ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م صمالصم٦م أقمامل هل ؾمٞمدة إقمامل اًمتل حُي

٤مرك وشمٕم٤ممم ويريده٤م، وهل: )إٟمّم٤مف اًمٜم٤مس وُمقاؾم٤مة إخ ذم اهلل، وذيمر اهلل قمغم يمّؾ اهلل شمٌ

 طم٤مل(.

 ومٕمٚمٞمٜم٤م أوًٓ ُمٕمرومتٝم٤م، صمؿَّ اًمٕمٛمؾ هب٤م، وإظمذ سمٛمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م.  

، وُمٜمف احلدي٨م اعمروي اعم٘مّمقد ُمـ اإلٟمّم٤مف ذم اًمٚمٖم٦م: اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٕمدل واًم٘مًط 

٘مؿ »طمٞم٨م ىم٤مل: × قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمٙم٤مفمؿ ًِ : ضمتّك سُمٔمْمقا َمـ أٞمٖم وطم٣مهمقا اللَ دم ايمنِّ

وٓ صمٔمٙمقا زمٝمٛمل »×: ، أي: اإلٟمّم٤مف، وُمثٚمف طمدي٨م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمشايمٛمَِّمػ
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، يٕمٜمل: أن اًم٘مقم ُم٤م أٟمّمٗمقه ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، سمؾ ضم٤مروا قمٚمٞمف طمتّك اهّتٛمقه شوزمٝمٛمٜمؿ ٞمِمٖم٣مً  

×.ُمٔمٚمقُمٞم٤مشمفسم٤مًمٙمٗمر إًمی همػم ذًمؽ ُمـ 

ومؽمى اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس َُمـ حي٥ّم أن يٗمٕمؾ ًمف أؿمٞم٤مء، وهق ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس سمت٤مشم٤ًم، ومٞمٛمّر 

ذم إؾمقاق ويرى أطم٤ٌّمَئف وأصدىم٤مَئف، وًمٙمـ ٓ ي٤ٌمدرهؿ اًمًالم، سمؾ حُي٥ّم أن ُي٤ٌمدروه ذًمؽ، 

 وهٙمذا ذم سم٤مىمل احل٤مٓت، أُمث٤مل قمٞم٤مدة اعمرى وىمْم٤مء احلقائ٩م، ومؽماه ٓ ي٘ميض طم٤مضم٦مً 

ٕطمٍد، وٓ يٕمقد أيَّ ُمريٍض، وًمٙمـ حُي٥ّم أن ُيٗمٕمؾ ذًمؽ ًمف، ومٝمذا هق آضمح٤مف سمٕمٞمٜمف، 

 واًمذي هق ظمالف اإلٟمّم٤مف.

ي٘مقل: إٟمّم٤مف اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٗمًؽ هق أطمد إقمامل اًمثالصم٦م اًمتل هل ’ وم٤مًمٜمٌلُّ إيمرم 

ًمٚمٜم٤مس9 ؾمٞمدة إقمامل، ومٙمّؾ ُم٤م حي٥ّم اإلٟم٤ًمن أن ُيٗمٕمؾ ًمف ُمـ شم٘مديٍر واطمؽماٍم قمٚمٞمف شم٘مديٛمف 

َؼ ُمٕمٜمك اإلٟمّم٤مف ُمـ ٟمٗمًف، واًمذي هق ؾمٞمد إقمامل، واًمذي يدظمؾ سمف  طمتّك يٙمقن ىمد طم٘مَّ

 اًمٕمٌد اجلٜم٦ّم.

، وهق يريد سمٕمض همزواشمف، وم٠مظمذ ’وُمـ هٜم٤م روي أّن أقمراسمٞم٤ًم ضم٤مء إًمی اًمٜمٌل إيمرم

قمّٚمٛمٜمل قمٛماًل أدظمؾ سمف ’ سمٖمرز راطمٚمتف ـ أي ريم٤مب اًمرطمؾ ُمـ اجلٚمد ـ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل

َم٣م أضم٦ٌٌَم أن يٟمسمٝمف ايمٛم٣مُس إيمٝمَؽ همٟمسمف إيمٝمٜمؿ، وَم٣م ىمره٦َم أن يٟمسمٝمف ايمٛم٣مس ’: »ٜم٦ّم، وم٘م٤ملاجل

 .شإيمٝمؽ همكئ سمٟمسمف إيمٝمٜمؿ، طمؾِّ ؽمٌٝمَؾ ايمراضمٙم٥م

ََمـ واؽمك ايمٖمٗمغم َمـ َم٣ميمف، وأٞمِمػ ايمٛم٣مس َمـ ٞمٖمًف، همذيمؽ »أّٟمف ىم٤مل أيْم٤ًم: ’ وقمٜمف
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 إًمی همػم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت. شاظم٠مَمـ ضمّٗم٣مً  

 إلٟمّم٤مف وهق أطمد إقمامل اًمثالصم٦م.هذا يمّٚمف ذم ا

اعمقاؾم٤مة ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتخٗمٞمػ قمـ أظمريـ مهقَُمُٝمؿ وآَُٓمٝمؿ وُمّم٤مقم٥م احلٞم٤مة اًمتل  

شمّمٞمٌٝمؿ، وم٘مد يقاد إخ أظم٤مه ذم اهلل قمـ ـمريؼ اًمتًٚمٞم٦م سم٤مًمٙمالم، يمام ًمق وم٘مد قمزيزًا، يم٠من 

يم٤من طم٤مل إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء وإوًمٞم٤مء سمٕمْمٝمؿ ُمع ي٘مقل ًمف: هذه ؾُمٜم٦ُم اهللِ ذم احلٞم٤مة، وهٙمذا 

اًمٌٕمض أظمر،  طملم يٗم٘مدون إقمزاء، سمؾ أقمّز إقمزاء.

سم٠مٟمَّف واؾمك أهَؾ سمٞم٧ٍم وقمّزاهؿ سمٗم٘مد قمزيٍز × وُمٜمف ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ضمٌُ٘مؿ إّن هذا إَمر يمٝمس زم٘مؿ زَمَدأ، وٓ إيمٝم٘مؿ اٞمتٜمك، وومد ىم٣من ص٣م»ُمـ أقمزائٝمؿ، ىم٤مئاًل هلؿ: 

 .شهذا ُي٣ًمهمر، همٔمّدوه دم زمٔمض أؽمٖم٣مره، هم١من ومدم فمٙمٝم٘مؿ وإّٓ ومدَمتؿ فمٙمٝمف

 ويمؿ هلذا اًمٙمالم ُمـ اًمقىمع ذم اًمٜمٗمقس واًمتخٗمٞمػ ُمـ آُٓمٝم٤م.

وىمد شمٙمقن اعمقاؾم٤مة ًمألخ اعم١مُمـ قمـ ـمريؼ اعم٤مل، ومٞمام ًمق اطمت٤مج إًمی ذًمؽ، ومٝمذا ٟمقع 

ة اإليامن، سمؾ ُمع همػمهؿ أيْم٤ًم، ُمـ اعمقاؾم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦م، يمام هق ديدن إئّٛم٦م^ ُمع إظمق

قن يمرب اعم١مُمٜملم سم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ وديقّنؿ، وإؿم٤ٌمع ضمققمتٝمؿ ويمًقهتؿ  ًّ ومٙم٤مٟمقا^ يٜمٗم

ُمع ُم٤م هؿ ومٞمف^ ُمـ وم٘مٍر وطم٤مضم٦م، ويٙمٗمٞمؽ ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن ومٞمٝمؿ^، 

ىمٓمع ـمقاومف ذم × يمًقرة: هؾ أشمك، وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمٌّٞمٜم٤مت، سمؾ إنَّ اإلُم٤مم احلًـ

 اي٤مت ٕضمؾ ُمقاؾم٤مة أطمد اًمِمٞمٕم٦م.سمٕمض اًمرو
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ذم اعمًجد احلرام × يمٜم٧م ُمع احلًـ سمـ قمكم»وم٘مد ُروَي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل:  

وهق ُمٕمتٙمػ، وهق يٓمقف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم، ومٕمرض ًمف رضمؾ ُمـ ؿمٞمٕمتف، وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ رؾمقل 

ورّب هذا ايمٌٝم٦م، َم٣م أصٌح ×: همٗم٣مل اهلل، إنَّ قمكمَّ ديٜم٤ًم ًمٗمالن، وم٢من رأي٧م أن شم٘مْمٞمف قمٜمل؟

وفمٛمدي رء. همٗم٣مل: ان رأي٦م أن سمًتٚمٜمٙمف فمٛمل همٗمد هتّددين زم٣محلٌس؟ همٗم٣مل ازمـ فم٣ٌمس: 

همٗمْمع اإلَم٣مم ايمْمقاف وؽمٔمك َمٔمف، همٗمٙم٦م: ي٣م ازمـ رؽمقل الل أٞمًٝم٦م أٞمؽ َمٔمت٘مػ؟ همٗم٣مل: 

يٗمقل: ََمـ وم٢م)أطم٣مه( ٕطمٝمف اظم٠مَمـ ’ ٓ، ويم٘مـ ؽمٚمٔم٦م أيب يٗمقل: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل الل

 .شؽمٛم٥م، ص٣مةاًم ّن٣مره ووم٣مةاًم يمٝمَٙمفضم٣مصم٥م ىم٣من ىمَٚمـ فمٌد الل سمًٔم٥م آٓف 

ىمٓمع ـمقاومف واقمتٙم٤مومف ُمـ × ومٝمذه أقمغم درضم٤مت اعمقاؾم٤مة، ومالطمظ يمٞمػ أنَّ اإلُم٤مم

 أضمؾ ىمْم٤مء طم٤مضم٦م أظمٞمف اعم١مُمـ وشمٜمٗمٞمس يمرسمتف.

واخلّمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اخلّم٤مل اًمتل شمٕمّد ؾمٞمدة إقمامل هل ذيمر اهلل قمغم يمّؾ طم٤مل.

ـ اًمذيمر هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هق اًمٚمٝم٩م سمف قمّز وضمّؾ، ؾمقاء يم٤من سم٤مًم٘مرآن أو واعم٘مّمقد ُم

اًمدقم٤مء، أو اًمتحٛمٞمد واًمتٛمجٞمد، أو اهلٚمٝمٚم٦م أو احلقىمٚم٦م، أو همػم ذًمؽ مم٤ّم يٕمّده اًمِم٤مرع ذيمرًا هلل 

قمّز وضمّؾ، وىمد طمث٧ّم أي٤مت واًمرواي٤مت قمغم اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾مئ ىئ يئ * جئ  ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿

أٓ ُأطمػُمىُمؿ زمخغم أفماميم٘مؿ وأزىم٣مه٣م فمٛمد َمٙمٝم٘م٘مؿ، »أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

وأرهمٔمٜم٣م دم درصم٣مسم٘مؿ، وطمغٌم يم٘مؿ َمـ ايمديٛم٣مر وايمدرهؿ، وطمغٌم يم٘مؿ َمـ أن سمٙمٗمقا فمدّوىمؿ 
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 .شوسمٗمتٙمقّنؿ ويٗمتٙمقٞم٘مؿ؟ وم٣مل: زمعم ي٣م رؽمقل الل. وم٣مل: ذىمُر الل ىمثغماً  

’ ٓ شمِمػم إًمی ذيمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ُمقـمـ دون آظمر، سمؾ اًمٜمٌلِّ ’ ويمٚمٛم٦م اًمٜمٌلِّ 

ي١ميّمد قمغم ذيمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم يمؾِّ طم٤مل، ؾمقاء ذم اًمِمّدة أو اًمرظم٤مء، ذم اعمرض أو 

اًمِمٗم٤مء، ذم اًمؼّم أو اًمٌحر، ٓ يمام يّمٜمٕمف سمٕمض وٕمٞمٗمل اإليامن ُمـ اًمذيـ ٓ يذيمرون اهلل قمّز 

ؿ ٓ يٕمٚمٛمقن أنَّ طمٞم٤مهتؿ ومم٤مهتؿ سمٞمده وضمّؾ إّٓ ذم ُمقاـمـ  ئمٜمّقن أّن هاليمٝمؿ ومٞمٝم٤م، ويم٠مّنَّ

ٿ  ﴿ضمّؾ وقمال ذم يمّؾ طم٤مل ُمـ إطمقال، وهذا ُم٤م طمٙم٤مه اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ي٘مقل: 

، ومٝم١مٓء ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ـ إّٓ ذم ُمقاـمـ  ٓ يدقمقن اهلل وٓ يذيمروٟمف، سمؾ وٓ ي١مُمٜمقن سمف ـ يمام هق سيح أي٦م اعم٤ٌمريم٦م

 ُمٔمٜم٦ّم اهلالك، وأُّم٤م ذم همػمه٤م ومال.

ومٝمؿ قمٜمدُم٤م يريمٌقن اًمًٗمـ وهتٞم٩م إُمقاج هبؿ طمٞمٜمئٍذ يٚمجئقن إًمی اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، 

ويدقمقٟمف خمٚمّملم ًمف اًمديـ، وًمٙمـ وسمام أّن اًمٞم٤مسم٦ًم ـ سمح٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ ـ أّّن٤م ُمٔمٜم٦َّم اًمٜمج٤مة، 

نمك واإلحل٤مد، وُمع هذا يًتجٞم٥م اهلل هلؿ وٓ هالك ومٞمٝم٤م يرضمٕمقن إًمی ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًم

سمرمحتف ويمرُمف قمّز وضمّؾ، ويٜمجٞمٝمؿ ُمـ هالك اًمٌحر، وًمٙمٜمّف شم٤ٌمريم٧م أؾمامؤه همػم هم٤مومٍؾ قمـ 

 أومٕم٤مهلؿ، وُمّٓمٚمع قمغم ىمٚمقهبؿ.

أُّم٤م اًمذيـ هؿ أوًمٞم٤مء اهلل طمّ٘م٤ًم، وم٘مد يم٤مٟمقا يذيمرون اهلل قمّز وضمّؾ ذم أؿمدِّ اًم٤ًمقم٤مت 

ي٘مقم ومٞمّمكّم ذم ُمٕمريم٦م × ب، ومٝم٤م هق اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملموأطمّده٤م، سمؾ طمتك ذم هلقات احلر

صٗملم، سمؾ ُم٤م شمرك طمتك صالة اًمٚمٞمؾ ـ اًمتل هل ٟم٤مومٚم٦م ـ ذم ًمٞمٚم٦م اهلرير، وقمٜمدُم٤م ُي٠ًمل أُمػم 

قمـ صالشمف ذم هذا اًمقىم٧م، جيٞم٥م ىم٤مئالً: ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ ُمـ أضمٚمٝم٤م ومٙمٞمػ ٟمؽميمٝم٤م ُمـ × اعم١مُمٜملم
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 أضمٚمٝمؿ؟! 

ىمت٤مًمٜم٤م ُمع ه١مٓء اًم٘مقم إّٟمام هق ٕضمؾ اًمديـ  إنَّ ×: يٕمٜمل يريد أن ي٘مقل اإلُم٤مم

وآًمتزام سم٤مًمنمع اًم٘مقيؿ، واًمذي أهّؿ ُم٤م ومٞمف اًمّمالة، واًمتل هل قمٛمقده وومًٓم٤مـمف، ومٙمٞمػ 

 ٟمؽميمٝم٤م إذا ٟمحـ ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ واؿمتٖمٚمٜم٤م سم٘مت٤مهلؿ، طمتك وًمق يم٤مٟم٧م هذه اًمّمالة ٟم٤مومٚم٦م؟!

اعمقت هبؿ، وهذا ُم٤م صٜمٕمف سمؾ ويؽمىّمك احل٤مل سم٠موًمٞم٤مء اهلل ومٞمذيمروٟمف شمٕم٤ممم ذم ؾم٤مقم٦م ٟمزول 

قمٜمدُم٤م ضسمف أؿم٘مك إؿم٘مٞم٤مء قمغم ه٤مُمتف، ومقىمع × ؾمٞمّد إوًمٞم٤مء وإوصٞم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم

 قمغم وضمٝمف ىم٤مئالً: × اإلُم٤مم

 .شهُمزُت وربِّ ايم٘مٔم٥ٌم»سمًؿ اهلل وسم٤مهلل وقمٚمی ُمّٚم٦م رؾمقل اهلل... صمّؿ ىم٤مل: 

*** 

 سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ  إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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طِمٞمِؿ *  ـِ اًمرَّ مْحَ ِؿ اهللِّ اًمرَّ ًْ ک *  ژ ڑىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴿سمِ

* ڱ ڱ ں ں  ڱ* ڳ ڳ ڳ ڳ * گ گ گ *  ک ک

.﴾ہ ھ ھ ھ ھ * ۀ ۀ ہ ہ *  ڻ ڻ

شمتٜم٤مول هذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م شمٗم٤مظمر اًمٜم٤مس ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، واقمتامدهؿ قمغم ُم٤ًمئؾ يٕمّدوّن٤م 

ُمٕمٞم٤مرًا ًمٚمتٗم٤مظمر، ُمع أّن إُمر واىمٕم٤ًم وطم٘مٞم٘م٦ًم ًمٞمس يمذًمؽ9 ٕن اعمٕم٤ميػم قمٜمد اًمٜم٤مس ًمٞم٧ًم 

ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم يمثرة إوٓد أو إُمقال، هل اعمٕم٤ميػم اعمقضمقدة ذم اًمنميٕم٦م، وم٘مد يتٗم٤مظمر اًمٜم٤مس 

أو يمثرة احلروب واًمٖمزوات، سمؾ وطمتك اًمنىم٤مت، أو همػم ذًمؽ، ُمع أّن هذه إُُمقر ًمٞم٧ًم 

ڇ  ﴿ُمقردًا ًمٚمتٗمخ٤مر واًمتٗم٤موؾ ذم ُمٞمزان اًمنمع اعم٘مّدس، وًمذا يٍّمح اًم٘مرآن وي٘مقل: 

إٟم٤ًمن  ، وم٤مًمت٘مقى هل اعمٕمٞم٤مر قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم شم٘مديؿ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

قمغم آظمر، وهمػمه٤م ُمـ إُُمقر اًمتل هب٤م يتاميز اًمٜم٤مس ومٝمل ذم إقمّؿ إهمٚم٥م ًمٞم٧ًم ُمٞمزاٟم٤ًم وٓ 

 ُمٕمٞم٤مرًا قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

واًم٥ًٌم ذم ٟمزول هذه اًمًقرة هق: إّن جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ يم٤مٟم٧م شمتٗم٤مظمر قمغم سمٕمْمٝم٤م 

ٕمّد ُمقشم٤مه٤م، وشمتٗم٤مظمر ذم أن سمٙمثرة إُمقال وإٟمٗمس، طمتّك أّّن٤م يم٤من شمذه٥م إًمی اعم٘م٤مسمر وشم

أومراد قمِمػمهت٤م ـ أطمٞم٤مء وأُمقات ـ سمٛمجٛمققمٝمؿ أيمثر ُمـ همػمهؿ، ومٜمزًم٧م هذه اًمًقرة 

 .اعم٤ٌمريم٦م، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ

واعمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم أّن اًمًقرة شمذّم اًمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر سمجٛمٞمع صٜمقومف اًمتل ٓ يرشمْمٞمٝم٤م 
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ٓ خيّّمص اًمقارد، سمٛمٕمٜمك أنَّ ؾم٥ٌم اًمنمع اعمٌلم، ُمٝمام يم٤من ؾم٥ٌم ٟمزول اًمًقرة9 ٕنَّ اعمقرد  

اًمٜمزول هلذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م طمتّك ًمق يم٤من ؿمخّم٤ًم ُمٕمّٞمٜم٤ًم أو ومرىم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ومٝمل شمٌ٘مك ؾم٤مري٦م 

اعمٗمٕمقل ذم إضمٞم٤مل وإقمقام اًمالطم٘م٦م9 ٕنَّ اًم٘مرآن سمذي٤مشمف جيري جمرى اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر 

ف قمغم ُمّم٤مديؼ قمّدة، إّٓ ، ٓحيّده زُم٤من وٓ ؾم٥ٌم، ويٛمٙمـ أن شمٓمٌّؼ آي٤مشمواًمِمٛمس واًم٘مٛمر

س.  إذا قمٚمٛمٜم٤م اًمتخّمٞمص ُمـ ظمالل اًم٘مرائـ، أو ُمـ ٟمٗمس اًمِم٤مرع اعم٘مدَّ

﴾ يٕمٜمل سم٤مُٕمقال وإٟمٗمس وهمػممه٤م، ژ ڑ شمٌتدأ اًمًقرة هبذا اًمٕمت٤مب ﴿

ک ک  طمتّك أّٟمٙمؿ ذهٌتؿ إًمی اعم٘م٤مسمر9 ًمتًتٙمثروا سم٠مومراد ىمٌٞمٚمتٙمؿ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

 ﴾.ک

﴾ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م هق: أّٟمٙمؿ ک ک کمجٚم٦م ﴿واطمتٛمؾ سمٕمض اعمٗمّنيـ أّن 

 .اٟمِمٖمٚمتؿ سم٤مًمتٙم٤مصمر واًمتٗم٤مظمر طمتّك حلٔم٦م ُمقشمٙمؿ ووروديمؿ إًمی اعم٘م٤مسمر

وًمٙمـ سم٤مًمتدىمٞمؼ ذم ؾم٥ٌم ٟمزول اًمًقرة ٟمرى أّن اعمٕمٜمك إول أيمثر اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع قم٤ٌمرة : 

، طمٞم٨م ×﴾، وي١مّيد هذا اعمٕمٜمك، سمؾ يدّل قمٚمٞمف أيْم٤ًم يمالم أُمػم اعم١مُمٜملمک ک ک  ﴿

ي٣م يمف أَمٌر َم٣م »﴾ ىم٤مل: ک ک ک *  ژ ڑ قمٜمدُم٤م شمال هذه أي٦م: ﴿× ّٟمفإ

أزمٔمده! وزورًا َم٣م أنمٖمٙمف! وطمْمرًا َم٣م أهمّمٔمف! يمٗمد اؽمتخٙمقا َمٛمٜمؿ أي َُمّدىمر، وسمٛم٣موؾمقهؿ َمـ 

َم٘م٣من زمٔمٝمد أهمٌٚمِم٣مرع آزم٣مةٜمؿ يٖمخرون؟ أم زمٔمديد اهلٙم٘مك يت٘م٣مشمرون؟ يرجتٔمقن َمٛمٜمؿ 

، شػمًا أضمّؼ َمـ أن ي٘مقٞمقا َمٖمتخراً أصم٣ًمدًا طَمقت وضمرىم٣مت ؽم٘مٛم٦م، وٕن ي٘مقٞمقا فمِ 
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ک ک  يِمػم هبذه اخلٓم٦ٌم إًمی اعمٕمٜمك إول ُمـ اعمٕمٜمٞملم اعمذيمقريـ ذم شمٗمًػم ﴿× وم٤مإلُم٤مم 

 ﴾.ک

 ﴾،گ گ گ  ﴿صمؿَّ شمٜمت٘مؾ اًمًقرة إًمی هتديد ه١مٓء اعمتٙم٤مصمريـ ىم٤مئٚم٦ًم هلؿ: 

صمر اعمقهقم، ومٚمٞمس إُمر يمام شمتقمهقن، وسمف شمتٗم٤مظمرون، سمؾ ؾمقف شمٕمٚمٛمقن ٟمتٞمج٦م هذا اًمتٙم٤م

 .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿صمؿَّ ي١ميّمد اًم٘مرآن هذا اعمٕمٜمك ُمّرة ُأظمرى: 

وذه٥م اًمٌٕمض ُمـ اعمٗمّنيـ امم أّن هذا ًمٞمس شمٙمرارًا وشم٠ميمٞمدًا، سمؾ اجلٛمٚم٦م إُومم : 

ڳ ڳ ڳ  ﴿إؿم٤مرة إًمی قمذاب اًم٘مؼم واًمؼمزخ، واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ﴾گ گ گ﴿

 .إؿم٤مرة إًمی قمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ﴾ڳ 

..ىمكئّ ؽمقف ».ُمـ أّٟمف ىم٤مل: × ٕمٜمك ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمويدّل قمغم هذا اعم

 .شسمٔمٙمٚمقن يريُد دم ايمٗمػم، شمّؿ ىمكئّ ؽمقف سمٔمٙمٚمقن، زمٔمد ايمٌٔم٧م

هٜم٤مك قمّدة قمقاُمؾ ودواقمل ًمٚمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذيمرشمف اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، وهق 

ُمٜمٝم٤م: ضمٝمؾ اإلٟم٤ًمن سم٘مدره وىمٞمٛمتف، ووٕمٗمف وُمًٙمٜمتف، ضمٝمؾ اإلٟم٤ًمن سمجزاء أظمرة، و

وسمدايتف وّن٤ميتف.

وُمـ أهّؿ اًمدواقمل ًمٚمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر هق قم٘مدة احل٘م٤مرة ووٕمػ اًمِمخّمٞم٦م، ومػميد 

اإلٟم٤ًمن اًمْمٕمٞمػ قمـ ـمريؼ شمٗم٤مظمره سم٘مقُمف وقمِمػمشمف، أطمٞم٤مئٝمؿ وأُمقاهتؿ، أن يرومع هذه 

َم٣م َِمـ رصمٍؾ سم٘مػّم أو جتػّم إّٓ يمذيم٥ٍم »أّٟمف ىم٤مل: × اًمٕم٘مدة، وًمذًمؽ روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق
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، وشمٗم٤مظمر هذه اًم٘م٤ٌمئؾ سم٠مُمقاهت٤م ٓخيرج قمـ اًمتٙمؼّم واًمتجؼّم، وم٤مٕومراد شوصمده٣م دم ٞمٖمًف 

اًمٗم٤مؿمٚمقن يريدون أن ُيٖمّٓمقا ومِمٚمٝمؿ هبذه اًمٓمري٘م٦م، ومٞمٚمج٠مون إًمی اًمتٗم٤مظمر واعم٤ٌمه٤مت 

ـمٌٕم٤ًم، وإّٓ ومٞمٙمقن اًمتٗم٤مظمر  سم٠مُمقاهتؿ، إذا يم٤من َُمـ يتٗم٤مظمرون سمف ويت٤ٌمهقن ومٞمف يًتحّؼ ذًمؽ

 واًمتٙم٤مصمر هبؿ يم٤معمًتجػم ُمـ اًمرُمْم٤مء سم٤مًمٜم٤مر.

ڱ ڱ ڱ ں  وُمـ سمٕمد هذا اًمٙمالم ٟمٕمقد إمم اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٨م شم٘مقل: ﴿ 

 ﴾.ۀ ۀ ہ ہ *  ڻ ڻ*  ں

ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اإليامن اًمٞم٘ملم، وهق اعم٘م٤مم اًمذي ىمّؾ َُمـ وصؾ إًمٞمف9 وًمذا ي٘مقل إُم٤مُمٜم٤م 

ؿ»× اًم٤ٌمىمر ًّ 9 وذًمؽ ّٕن ُم٘م٤مم اًمٞم٘ملم ُم٘م٤مم رومٞمع، شزمكم ايمٛم٣مس رء أومّؾ َمـ ايمٝمٗمكم ومل يٗم

ودرضم٦م قم٤مًمٞم٦م، ٓ يٛمٙمـ ًمٙمّؾ أطمد أن يّمؾ إًمٞمٝم٤م، وسمف يٕمُٛمر ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن وروطمف، 

 وشمٓمٛمئـ ٟمٗمًف.

وًمٚمٞم٘ملم ُمراشم٥م صمالصم٦م، أؿم٤مرت اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م إًمی اصمٜملم ُمٜمٝم٤م، واًمث٤مًم٨م أؿم٤مرت إًمٞمف 

﮲﮳  ﴿مم: ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤م  . واعمراشم٥م هل: ﴾ے ۓ ۓ 

: وهق اًمذي حيّمؾ ًمإلٟم٤ًمن قمٜمد ُمِم٤مهدشمف اًمدٓئؾ اعمختٚمٗم٦م، يمَٛمـ ـ فمٙمؿ ايمٝمٗمكم 0

 يِم٤مهد دظم٤مٟم٤ًم ومٞمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أّن هٜم٤مك ٟم٤مرًا.

: وهق حيّمؾ طملم يّمؾ اإلٟم٤ًمن إًمی درضم٦م اعمِم٤مهدة، يمَٛمـ يرى سمٕمٞمٜمف ـ فمكم ايمٝمٗمكم 1

 ُمثالً اًمٜم٤مر.

: وهق يمَٛمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر سمٜمٗمًف، وحيّس سمحرارهت٤م، وهق أقمغم اعمراشم٥م ضمّؼ ايمٝمٗمكمـ  2

 اًمثالصم٦م.

                                           
 

 
 



 اًمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنمون:

 

166 

وهذه اعمراشم٥م اًمثالث ُتتٚمػ سم٤مظمتالف ُمراشم٥م اًمٜم٤مس، ودرضم٤مت إيامّنؿ، وُمدى  

يمق ىُمُمػ »، طمٞم٨م ي٘مقل: ×رؾمقخ قم٘مٞمدهتؿ، ومؽمى إٟم٤ًمٟم٤ًم قمٔمٞماًم ُمثؾ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ه إيّن وصٚم٧م إًمی أقمغم ُمراشم٥م اًمٞم٘ملم، وشمرى آظمر همػم ، وُمٕمٜم٤مشرم ايمٕمْم٣مء َم٣م ازددُت يٗمٝمٛم٣مً 

 ذًمؽ مت٤مُم٤ًم، وهٙمذا.

يم٤من يٛمٌم قمغم اعم٤مء، × أّن قمٞمًك سمـ ُمريؿ’ وُمـ هٜم٤م روي أّٟمف ُذيمر قمٜمد اًمٜمٌلِّ 

 .شيمق زاد يٗمٝمٛمُف ظمُمك فمعم اهلقاء»’: وم٘م٤مل

 وُمـ سمٕمد هذا ىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ وي٘مقل: يمٞمػ يرى اإلٟم٤ًمن اجلحٞمؿ، وُمتك؟

﴾ ڻ ڻ قاب قمـ هذا اًم١ًمال وُمّن ىمقًُمف شمٕم٤ممم: ﴿وذم صدد اجل

 سمتٗمًػميـ: 

: ُمِم٤مهدة اجلحٞمؿ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٜمّص سمٕمض أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م، أّٟمف ُم٤م ُمـ أطمد إّٓ إول

 .﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ گک ک گ گ وهق وارد ضمٝمٜمّؿ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:﴿

هذه اعمِم٤مهدة إّن هذه اعمِم٤مهدة ًمٞم٧ًم ُمِم٤مهدة سم٤مٕسمّم٤مر، وإّٟمام سم٤مًمٌّم٤مئر، وايمث٣مين: 

 حتّمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م.

 .ورضّمح مجع ُمـ اعمٗمّنيـ اًمرأي إول عمٜم٤مؾمٌتف ًمٚمٛم٘م٤مم

: أّن َُمـ يتٗم٤مظمر ويتٙم٤مصمر ًمٚمحٞم٤مة اًمديٜم٤م ؾمقف يرى اجلحٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وَمٔمٛمك ذيمؽ

 وُي٠ًمل قمـ يمؾِّ صٖمػمٍة ويمٌػمٍة، ويرى أيـ ُمقوع شمٗم٤مظمره وشمٙم٤مصمره؟! 
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 ﴾.ہ ھ ھ ھ ھ صمؿَّ ىم٤مًم٧م اًمًقرة ﴿ 

ٗمًػم اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي ُي٠ًمل قمٜمف شمًم٘مد وىمع اخلالف سملم اعمٗمّنيـ ـ قم٤مُّم٦م وظم٤مّص٦م ـ ذم  

اإلٟم٤ًمن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

، وهذه ومذه٥م اًمٌٕمض إًمی أنَّ اعم٘مّمقد ُمٜمف هق اًمًالُم٦م وراطم٦م اًم٤ٌمل وإُمـ

وٓ يتٛمّٙمـ اإلٟم٤ًمن أن ي١مّدي طمّؼ ؿمٙمره٤م،  إؿمٞم٤مء سمال ؿمّؽ أّن٤م ٟمَِٕمؿ وٟمَِٕمؿ يمٌػمة ضمّدًا،

پ پ  ﴿وًمٙمـ اًمٙمالم هؾ هل اًمتل ُي٠ًمل قمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن أم همػمه٤م؟ ّٕٟمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٓ  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ، وَمٜمَِٕمؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده ـ اًمِم٤ميمر واًمٜم٤ميمر ُمٜمٝمؿ ـ

ه٤م أسمدًا.  يٛمٙمـ طمٍُمه٤م وٓ قمدُّ

^ ٟمجد اجلقاب ذم رواي٤مهتؿ، ومٝمذا أسمق وقمٜمدُم٤م ٟمٕمرض هذا اًم١ًمال قمغم إئّٛم٦م 

ہ ھ ھ ھ قمـ اًمٜمٕمٞمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:﴿× طمٜمٞمٗم٦م ي٠ًمل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اًم٘مقت ُمـ اًمٓمٕم٤مم ش ؟َم٣م ايمٛمٔمٝمؿ فِمٛمدك ي٣م ٞمٔمامن×: »﴾، وم٘م٤مل اإلُم٤ممھ

 واعم٤مء اًم٤ٌمرد.

ٙمتَٜم٣م، يمئـ أوومٖمؽ الل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمكم يديف ضمتّك يًٟميمؽ فمـ ىمؾِّ أىمٙم٥ٍم أىم× »وم٘م٤مل

َـّ وومقهُمَؽ زمكم يديف  ش.وذزم٥ٍم ذزمَتٜم٣م، يمٝمْمقيم

 ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ومام اًمٜمٕمٞمؿ؟ ضُمٕمٚم٧ُم ومداك!

                                           

 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنمون: اًمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر

 

168 

ـُ أهَؾ ايمٌٝم٦ِم ايمٛمٔمٝمُؿ ايمذي أٞمٔمَؿ اللُ زمٛم٣م فمعم ايمٔم٣ٌمد، زمٛم٣م اةتٙمٖمقا زمٔمد ×: »ىم٤مل اإلُم٤مم  ٞمح

اظمٔم٣ميص، وزمٛم٣م أن ىم٣مٞمقا خُمتٙمٖمكم، وزمٛم٣م أيمّػ الُل زمكم وُمٙمقهِبؿ، وزمٛم٣م أٞمٗمذهؿ اللُ َمـ ايمممك و

صمٔمٙمٜمؿ اللُ إطمقاٞم٣مً، وزمٛم٣م هداهؿ اللُ، همٜمل ايمٛمٔمٚم٥ُم ايمتل ٓ سمٛمٗمْمُع، واللُ ؽم٣مةٙمٜمؿ فمـ ضمؼِّ 

 .شايمٛمٔمٚم٥م ايمتل أٞمٔمؿ فمٙمٝمٜمؿ، وهق ايمٛمٌلُّ وفمؼمسُمف

وًمٙمـ شمٕم٤مل ُمٕمل وُاٟمٔمر إًمی ُم٤م ضمرى قمغم هذا اًمٜمٕمٞمؿ، اًمذي أٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم ُأُّم٦م 

ًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، ُم٤مذا صٜمٕم٧م إُُّم٦م هبؿ وُم٤مذا ضمّرت ، وأظمرج اًمٜم٤مس هبؿ ُمـ ا’حمّٛمد

 قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمقيالت؟!

ومٝمؿ اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًمٜم٤مس ُمئتٚمٗملم سمٕمد أن يم٤مٟمقا خمتٚمٗملم، وإُُّم٦م ضم٤مزهتؿ قمغم ذًمؽ سم٠من 

ومّرىمتٝمؿ ذم اًمٌالد، وأؾمٙمٜمتٝمؿ فُمٚمؿ اعمٓم٤مُمػم، وطمّر اًمًجقن، وىمتٚمتٝمؿ ّذ ىمتؾ، وؾمٌتٝمؿ 

 أقمٔمؿ ؾمٌل.

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، ٤م إًمٞمف راضمٕمقن،إّٟم٤م هلل وإٟمّ 

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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حب خب مب  *جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

.﴾ىب يب جت حت خت

ن أيت٤من اًمنميٗمت٤من ُمٗمٝمقم اًمٍماط، وأّٟمف هٜم٤مك ساط ُمًت٘مٞمؿ سطم٧م شمتٜم٤مول ه٤مشم٤م

سمف أي٦م اًمنميٗم٦م، وأظمر همػم ُمًت٘مٞمؿ، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هق اًمذي يدقمق إًمٞمف رؾمقل 

9 ّٕٟمف ىمد شمقاشمرت ’، وَُمـ ضمرى جمراه، وهؿ إئّٛم٦م اعمٕمّمقُمقن ُمـ ذريتف’اهلل

ؽ هبؿ ًّ ، وٓ خيرضمقن اًمٜم٤مس ُمـ ؿ ُمع اًم٘مرآن، وأّّن إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م سم٤مُٕمر سم٤مًمتٛم

 . اهلدى إًمی اًمْمالل

وهبؿ هيتدى إًمی رى اًمرمٰحـ، وقمغم َُمـ ضمحدهؿ سمؾ هبؿ ُيًٚمؽ إًمی اًمروقان،

 .همْم٥م اًمرمحـ
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وم٢مذن هٜم٤مك ـمري٘م٤من: أطمدمه٤م إًمی اجلٜم٦ّم هيدي اهلُل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إًمٞمف اعم١مُمٜملم، يمام ىم٤مل  

﮲ * ھ ھ ھ  قمّز وضمّؾ: ﴿  .﴾ے ۓ ۓ 

حئ  ﴿وأظمر إًمی اًمٜم٤مر هيدي اهلُل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إًمٞمف أهؾ اًمٜم٤مر، يمام ىم٤مل قمّز وضمّؾ: 

 .﴾مئ ىئ يئ

وهذا هق اًمٍماط همػم اعمًت٘مٞمؿ اًمذي يدقمق إًمٞمف َُمـ ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل وٓ سم٤مٔظمرة، يمام 

 قمؼّمت أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اًمٙمالم.

 شمٕمريػ اًمٍماط أوًٓ؟وىمٌؾ اًمدظمقل ذم شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم يٜمٌٖمل ًمٜم٤م  

، وًمٙمـ ذيمر ذم شمٕمريػ اًمٍماط أّٟمف: اًمٓمريؼ اًمذي ي١مّدي إمم ُمٕمروم٦م اهلل قمّز وضمّؾ  

هذا اًمتٕمريػ ـ يمام يٌدو ـ شمٕمريػ سم٤مخل٤مّص9 ّٕن اًمٍماط قمغم ىمًٛملم ـ يمام ذيمرٟم٤م ـ أطمده٤م: 

اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وهق ي١مّدي إًمی ُم٤م يريده اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ٔظمر همػم اعمًت٘مٞمؿ، وهق اًمذي ي١مّدي إًمی ُم٤م ٓ يريده اهلل قمّز وضمّؾ، ومٞمٜمٌٖمل شمٕمريػ وا

اًمٍماط ـ يمام صٜمع اًمٌٕمض ـ سم٠مّٟمف اًمٓمريؼ اًمذي يًٚمٙمف اإلٟم٤ًمن، وم٘مد يٙمقن ُمًت٘مٞماًم، وىمد 

 .يٙمقن همػم ُمًت٘مٞمؿ

ًمف واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هق اًمديـ احلّؼ اًمذي ٟمٓمٚمٌف ذم ـمقال أي٤مم طمٞم٤مشمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٙمّرر ىمق

 ، وٟمٙمّرر هذا اعمٕمٜمك ذم يمؾِّ يقٍم همدوًة وقمِمٞم٤ًّم.﴾ٹ ٹ ٹ ﴿شمٕم٤ممم: 

                                           
 

 
×&
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وؾُمّٛمل اًمديـ ساـم٤ًم9 ّٕٟمف ي١مدي سمَٛمـ يًٚمٙمف إًمی اجلٜم٦ّم، يمام أن اًمٓمريؼ ي١مّدي سمَٛمـ  

 ؾمٚمٙمف إًمی ُم٘مّمده.

وىمد ذيمرٟم٤م ذم أّول يمالُمٜم٤م أن هٜم٤مك ساـملم، أطمدمه٤م: ساط اجلٜم٦ّم، وأظمر ساط 

مُه٤م إًمی واطمٍد، وًمٙمـ يتٛمّثؾ ًمٚمٙم٤مومر اًمٜم٤مر، وًمٙمـ اًم١ًما ل هق: هؾ أنَّ هذيـ اًمٍماـملم ُمردُّ

سمِمٙمٍؾ، وًمٚمٛم١مُمـ سمِمٙمٍؾ آظمر، أو مه٤م ـ طم٘مٞم٘م٦ًم وواىمٕم٤ًم ـ وضمقدان ُمٜمٗمّمالن، أطمدمه٤م 

 ظم٤مّص سم٤معم١مُمٜملم، وأظمر سم٤مًمٙم٤مومريـ؟

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد& ذم شمٗمًػم يمقن اًمٍماط أّدق ُمـ اًمِمٕمرة، وأطمّد ُمـ اًمًٞمػ: 

سمذًمؽ: أّٟمف ٓ شمث٧ٌم ًمٙم٤مومٍر ىمدٌم قمغم اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ؿمّدة ُم٤م يٚمح٘مٝمؿ ُمـ واعمراد »

أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وخم٤موومٝم٤م، ومٝمؿ يٛمِمقن قمٚمٞمف يم٤مًمذي يٛمٌم قمغم اًمٌمء اًمذي هق أدّق ُمـ 

اًمِمٕمرة وأطمّد ُمـ اًمًٞمػ. وهذا َُمثَؾ ُميوب عم٤م يٚمحؼ اًمٙم٤مومَر ُمـ اًمِمّدة ذم قمٌقره قمغم 

اجلٜم٦ّم وـمريؼ إمم اًمٜم٤مر، ينمف اًمٕمٌد ُمٜمف إمم اجلٜم٦ّم ويرى ُمٜمف أهقال  اًمٍماط، وهق ـمريؼ إمم

 .شاًمٜم٤مر

 وفم٤مهر يمالُمف& أّن اًمٍماط واطمد.

وىمٞمؾ: إنَّ »وٟم٘مؾ اًمٕمالُّم٦م احلكّم& يمالُم٤ًم سحي٤ًم ذم وطمدة اًمٍماـملم، طمٞم٨م ىم٤مل:  

اًمِمٕمر وأطمدَّ  ُهٜم٤مَك ـمري٘م٤ًم واطمدًا قمغم ضمٝمٜمؿ، ُيٙمّٚمُػ اجلٛمٞمُع اعمرور قمٚمٞمف، ويٙمقن أدقَّ ُمـ

ُمـ اًمًٞمػ، وم٠مهؾ اجلٜم٦م يٛمّرون قمٚمٞمف ٓ يٚمح٘مٝمؿ ظمقف وٓ همّؿ، واًمُٙمّٗم٤مر يٛمّرون قمٚمٞمف 

قم٘مقسم٦ًم هلؿ وزي٤مدًة ذم ظمقومٝمؿ، وم٢مذا سمٚمغ يمؾُّ واطمٍد إمم ُُمًت٘مره ُمـ اًمٜم٤مر ؾم٘مط ُمـ ذًمؽ 

 .شاًمٍماط

أيتلم  وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم أيتلم اعم٤ٌمريمتلم، ٟمجد أنَّ فم٤مهَرمه٤م اًمٍماط اًمقاطمد9 ٕنَّ 
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سم٠مّٟمف يدقمق إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، واًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن ’ ُمقضمٝمت٤من اخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌلِّ إيمرم 

ـ ٟم٤ميمٌقن، وُمٕمٜم٤مه ’سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ هذا اًمٍماط ـ اًمذي يدقمق إًمٞمف اًمرؾمقل إقمٔمؿ

 9 ٕنَّ اًمٙم٤مومر ٓ هؿَّ ًمف سم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ أسمدًا.ُم٤مئٚمقن وقم٤مدًمقن قمٜمف

إّن ُمٝمّٛم٦م إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ومجٞمع إوصٞم٤مء ُمٝمّٛم٦م واطمدة، شمتٚمّخص ذم إظمذ سم٠ميدي 

اًمٜم٤مس إًمی ُم٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح، قمـ ـمريؼ اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، سم٤مإلٟمذار 

شم٤مرًة، واًمتٌِمػم شم٤مرًة ُأظمرى، وهؿ سمال ؿمؽٍّ وٓ ري٥م رمح٦م أرؾمٚمٝم٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٛمٜمّف 

ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ًمٓمٗمف إًمی قم٤ٌمده9 ًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إًمی اًمٜمقر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

ک ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ*  ٺ ٺ ٺ

.﴾ک گ گ گ

ومَٛمـ شمٌٕمف وم٤مز ذم دار اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وَُمـ ضمحده وقم٤مٟمده ظمن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

 وذًمؽ هق اخلُنان اعمٌُلم.

أظمرة، ومَٛمـ ضم٤مز ساط اًمدٟمٞم٤م ـ وهق  واًمٕمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سملم ساط اًمدٟمٞم٤م وساط

ؽ سمحٌؾ اهلل اعمتلم، واًمٕمروة  ًّ أظمذ سمام أُمر سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وآٟمتٝم٤مء قماّم ّنك قمٜمف، واًمتٛم

وأهؾ سمٞمتف اًمٓمَّٞمٌلم إـمٝم٤مر^ ـ ضم٤مز ساط أظمرة إن ؿم٤مء ’ اًمقصم٘مك وهؿ اًمٜمٌلُّ إيمرم

 اهلل شمٕم٤ممم.
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 اًمٍماط، ًمٙمؾِّ ىمٜمٓمرة ُمـ هذه اًم٘مٜم٤مـمر أُمٌر وـمٚم٥ٌم ًمٚمٛمقمم هٜم٤مك قمّدة ىمٜم٤مـمر شمقوع قمغم

قمّز وضمّؾ، ٓ جيقزه٤م أطمٌد إّٓ إذا يم٤من ُمتَِّّمٗم٤ًم هبذا إُمر وهذه اًمّمٗم٦م.

ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ×: وم٘مد روى اًمِمٞمخ اًمّمدوق& سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ُمقٟٓم٤م اًم٤ٌمىمر

إَمكم أنَّ  أطمػَمين ايمروح»، وم٘م٤مل: ’، ؾُمئؾ قمـ ذًمؽ رؾمقل اهلل﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿

الل ٓ إيمف نمغمه، إذا مجع إويمكم وأطمريـ أيت زمجٜمٛمؿ سمٗم٣مد زمٟميمػ زَم٣مم، آطمذ زم٘مّؾ زَم٣مم َم٣مة٥م 

أيمػ َمٙمؽ َمـ ايمٕمكئظ ايمُمداد، هل٣م هّدة وسمٕمٝمّظ وزهمغم، وإّّن٣م يمتزهمر ايمزهمرة، همٙمقٓ أن الل فمّز 

ؼ، ايمػّم َمٛمٜمؿ وصمّؾ أطّمرهؿ إلم احل٣ًمب ٕهٙم٘م٦م اجلٚمع، شمّؿ خيرج َمٛمٜم٣م فمٛمؼ حيٝمط زم٣مخلكئة

وايمٖم٣مصمر، همام طمٙمؼ الل فمّز وصمّؾ فمٌدًا َمـ فم٣ٌمده َمٙم٘م٣ًم وٓ ٞمٌٝم٣ًم إٓ ٞم٣مدى: ربِّ ٞمٖمز ٞمٖمز، 

وأٞم٦م ي٣م ٞمٌلَّ الل سمٛم٣مدي: ُأَّمتل ُأَّمتل. شمّؿ يقوع فمٙمٝمٜم٣م ساط أدّق َمـ ضمّد ايمًٝمػ، فمٙمٝمف 

ِمكئة، وأَّم٣م إطُمرى شمكئث ومٛم٣مؿمر: أَّم٣م واضمدة همٔمٙمٝمٜم٣م إَم٣مٞم٥م وايمرضمؿ، وأَّم٣م إطُمرى همٔمٙمٝمٜم٣م ايم

همٔمٙمٝمٜم٣م فمدل ربِّ ايمٔم٣مظمكم ٓ إيمف نمغمه، همٝم٘مٙمٖمقن اظمٚمر فمٙمٝمف همتحًٌٜمؿ ايمرضمؿ وإَم٣مٞم٥م، هم١من 

ٞمجقا َمٛمٜم٣م ضمًٌتٜمؿ ايمِمكئة، هم١من ٞمجقا َمٛمٜم٣م ىم٣من اظمٛمتٜمك إلم ربِّ ايمٔم٣مظمكم فمّز وصمّؾ، وهق 

.وايمٛم٣مس فمعم ايمٌماط، همٚمتٔمّٙمؼ، وومدم سمزل، ﴾ک ک ک ومقيمف سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم﴿

ومدم سمًتٚمًؽ، واظمكئة٘م٥م ضمقهلؿ يٛم٣مدون: ي٣م ضمٙمٝمؿ، انمٖمر واصٖمح، وفمد زمٖمّمٙمؽ وؽمٙمِّؿ، و

وايمٛم٣مس يتٜم٣مهمتقن همٝمٜم٣م ىم٣ميمٖمراش، هم١مذا ٞمج٣م ٞم٣مٍج زمرمح٥م الل فمّز وصمّؾ، ٞمٓمر إيمٝمٜم٣م همٗم٣مل: احلٚمد 

  شلل ايمذي ٞمج٣مين َمٛمؽ زمٔمد إي٣مس زمٚمٛمف وهمّمٙمف، إّن رزّمٛم٣م يمٕمٖمقر ؾم٘مقر
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×: أّٟمف ىم٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم’ ٜم٤مده قمـ اًمٜمٌلِّ وروى اًمِمٞمخ اًمّمدوق& أيْم٤ًم سم٢مؾم 

ي٣مفمقّم، إذا ىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أومٔمُد أٞم٣م وأٞم٦م وصمػمةٝمؾ فمعم ايمٌماط، همكئ جيقز فمعم ايمٌماط »

 .شإّٓ ََمـ ىم٣مٞم٦م َمٔمف زمراءة زمقٓيتؽ

ايمٌماط ساؿم٣من: »أّٟمف ىم٤مل: ’ وُٟم٘مؾ قمـ اخلقارزُمل أّٟمف روى قمـ رؾمقل اهلل

أطمرة . همٟمَّم٣م ساط ايمدٞمٝم٣م ، همٜمق فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م، وأَّم٣م  ساط دم ايمدٞمٝم٣م، وساط دم

 .()شساط أطمرة، همٜمق صمن صمٜمٛمّؿ، ََمـ فمرف ساط ايمدٞمٝم٣م صم٣مز فمعم ساط أطمرة

وي١ميد هذا اعمٕمٜمك ُم٤م طمٙم٤مه اًمِمٞمخ اًمٜمقري ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب إٟمقار 

٤مث اًمديـ احلًُٞمٜمل اًمٜمٞمكم، اًمذي هق ُمـ اعمْمٞمئ٦م، شم٠مًمٞمػ اًمًٞمد هب٤مء اًمديـ قمكّم سمـ اًمًٞمد همٞم

أّن رصمكًئ ىم٣من يٗم٣مل يمف: حمٚمد زمـ أيب »قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م ووم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م، ي٘مقل اًمًٞمد اعمذيمقر: 

أذيٛم٥م، ىم٣من سمقلم َمًٌح٥م ومري٥م يمٛم٣م سُمًٚمك ومري٥م ٞمٝمٙم٥م، اٞمٗمْمع يقَم٣ًم دم زمٝمتف هم٣مؽمتحيوه همٙمؿ 

هم١مذا هق إلم وؽمْمف َم٣م فمدا  يتٚمّ٘مـ َمـ احلّمقر، همًٟميمقه فمـ ايم٤ًٌم هم٘مُمػ هلؿ فمـ زمدٞمف،

صم٣مٞمٌل ورىمٝمف إلم ؿمردم رىمٌتف حمرق زم٣ميمٛم٣مر، وومد أص٣مزمف َمـ ذيمؽ أمل ؾمديد ٓ يٚم٘مٛمف َمٔمف 

 ايمٗمرار، همٗم٣ميمقا يمف: َمتك ضمِمؾ يمؽ ذيمؽ؟

وم٣مل: افمٙمٚمقا أين رأي٦م دم ٞمقَمل ىمٟمن ايم٣ًمفم٥م ومد وم٣مَم٦م، وايمٛم٣مس دم ضمرج فمٓمٝمؿ،  

َمع ََمـ ؽمٝمؼ إلم اجلٛم٥ّم، هم٣مٞمتٜمك زمٛم٣م اظمًغم  وأىمثرهؿ ي٣ًمق إلم ايمٛم٣مر، وإومؾ إلم اجلٛم٥ّم، هم٘مٛم٦م

إلم ومٛمْمرة فمٓمٝمٚم٥م دم ايمٔمرض وايمْمقل، همٗمٝمؾ: )هذا ايمٌماط( همنٞم٣م فمٙمٝمٜم٣م، هم١مذا هل ىمّؾ َم٣م 

ؽمٙم٘مٛم٣م همٝمٜم٣م ومؾَّ فمروٜم٣م، وزمٔمد ؿمقهل٣م، همٙمؿ ٞمػمح ىمذيمؽ وٞمحـ ٞمني )ٞمًغم( فمٙمٝمٜم٣م، ضمتك 
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ودي٥م، جتري همٝمف ٞم٣مر ؽمقداء فم٣مدت ىمحّد ايمًٝمػ، وإذا حتتٜم٣م واٍد فمٓمٝمؿ أوؽمع َم٣م ي٘مقن َمـ إ 

يتٗمٙمٗمؾ همٝمٜم٣م مجر ىمٗمٙمؾ اجل٣ٌمل، وايمٛم٣مس َم٣م زمكم ٞم٣مٍج وؽم٣مومط، همٙمؿ أزل أَمٝمؾ َمـ صمٜم٥م إلم 

ُأطمرى، ضمتك اٞمتٜمٝم٦م إلم ومري٤م َمـ آطمر ايمٗمٛمْمرة، همٙمؿ أمت٣ميمؽ ضمتك ؽمٗمْم٦م َمـ فمٙمٝمٜم٣م، 

همخّم٦م دم سمٙمؽ ايمٛم٣مر ضمتك اٞمتٜمٝم٦م إلم اجلرف، همجٔمٙم٦م ىمّٙمام ٞمتُم٧ٌم زمف مل يتامؽمؽ َمٛمف رء 

دم يدي، وايمٛم٣مر حتدرين زمٗمّقة صمري٣مّن٣م، وأٞم٣م أؽمتٕمٝم٧م، وومد اٞمذهٙم٦م وؿم٣مر فمٗمقم، وذه٤م يمٌل، 

همٟمهلٚم٦م همٗمٙم٦م: ي٣م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م، همٛمٓمرت هم١مذا رصمؾ واومػ فمعم ؾمٖمغم ايمقادي، همقومع دم 

، همٗمٙم٦م: ي٣م ؽمٝمدي، ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم. همٗم٣مل: ه٣مت يدك. همٚمددت ×روفمل أّٞمف اإلَم٣مم فمقم

زمٛمل، وأيمٗم٣مين فمعم اجلرف، شمؿَّ أَم٣مط ايمٛم٣مر فمـ ورىمل زمٝمده ايممميٖم٥م، يدي، همٗمٌض فمٙمٝمٜم٣م وصمذ

ف اإلَم٣مم ًّ ، شمؿَّ َم٘م٧م ×هم٣مٞمتٌٜم٦م َمرفمقزم٣ًم، وأٞم٣م ىمام سمرون. هم١مذا هق مل يًٙمؿ َمـ ايمٛم٣مر إّٓ َم٣م َم

دم َمٛمزيمف شمكئث أؾمٜمر يداوي َم٣م أضمرق َمٛمف زم٣مظمراهؿ ضمتك زمريء، وىم٣من زمٔمد ذيمؽ ومؾ أن يذىمر 

 .شتف احلّٚمكهذه احل٘م٣مي٥م ٕضمد إّٓ أص٣مزم

هٜم٤مك قمّدة أقمامل هل٤م إصمر اًم٤ٌمًمغ ذم ُتٗمٞمػ أُمر اًمٍماط، وُمـ مجٚم٦م هذه إُُمقر ُمقآة  

ُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف، سمؾ أّن ُمقآشمف×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم × ، واًمؼماءة ُمـ أقمدائف، يمام شم٘مدَّ

ذم صٚمقاشمٜم٤م، وٟمٓمٚمٌف همدوًة وقمِمٞم٤ًم، وم٘مد  واًمؼماءة ُمـ أقمدائف هل اًمٍماط إىمقم اًمذي ٟم٠ًمًمف

أّن ايمٌماط ساؿم٣من: ساط دم ايمدٞمٝم٣م وساط دم أطمرة، همٟمَّم٣م ايمذي دم »روي قمٜمٝمؿ^: 

ايمدٞمٝم٣م همٜمق أَمغم اظم٠مَمٛمكم، همَٚمـ اهتدى إلم وٓيتف دم ايمدٞمٝم٣م صم٣مز فمعم ايمٌماط دم أطمرة، وََمـ 

.()شٔطمرةمل هيتِد إلم وٓيتف دم ايمدٞمٝم٣م مل جيز فمعم ايمٌماط دم ا

وهٜم٤مك أقمامل ُمـ صٚمقات وزي٤مرات هل٤م إصمر ذم ُتٗمٞمػ اعمٛمّر قمغم اًمٍماط، وُمـ 
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وٛمـ هذه إقمامل صالة ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن، رواه٤م مج٤مل اًمٕم٤مروملم  

وَُمـ صغّم ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن »اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس&، طمٞم٨م ىم٤مل: 

يمٕم٦م وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ُمّرة و)أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر( قمنم ُمّرات، قمنم ريمٕم٤مت، ي٘مرأ ذم يمّؾ ر

واعمٕمقذشملم قمنم ُمّرات، و)ىمؾ هق اهلل أطمد( قمنم ُمّرات، أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم صمقاب 

 شاعمجتٝمديـ، وصم٘مؾ ُمٞمزاٟمف، وخيٗمػ قمٜمف احل٤ًمب، ويٛمّر قمغم اًمٍماط يم٤مًمؼمق اخل٤مـمػ

، وم٘مد ورد ×ك اًمرو٤موُمـ مجٚم٦م إقمامل أيْم٤ًم زي٤مرة اإلُم٤مم اًمث٤مُمـ قمكمِّ سمـ ُمقؾم

َمزاري أسمٝمتُف يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥ِم دم شمكئِث  ََمـ زارين فمعم زمٔمد داري وؾمْمقن»أّٟمف ىم٤مل: × قمٜمف

َمقاؿمـ ضمتك أطمٙمِمف َمـ أهقاهل٣م: إذا سمْم٣ميرت ايم٘مت٤م يٚمٝمٛم٣ًم وؾمامًٓ، وفمٛمد ايمٌماط، وفمٛمد 

 .شاظمٝمزان

*** 

 ٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ،وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًم إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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صُمؾ دم وصمِف أطمٝمِف ضمًٛم٥م، وسف ايمٗمذى »أّٟمف ىم٤مل: × قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر ُؿ ايمرَّ ًُّ سمٌ

.شزمًمٍء أضم٤ّم إيمی الل َمـ إدطم٣مل ايمنور فمعم اظم٠مَمـفمٛمف ضمًٛم٥م، وَم٣م فُمٌَد اللُ 

ُمـ إومٕم٤مل احلًٜم٦م اًمتل طم٨ّم قمٚمٞمٝم٤م اًمديـ اًم٘مقيؿ، واًمنمائع اًمًاموي٦م مجٕم٤مء، هق 

إدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمٜملم، وسمِمتّك اًمٓمرق، وخمتٚمػ اًمقؾم٤مئؾ، وُمـ اًمرواي٤مت اًمتل طمث٧ّم 

ًمنميٗم٦م اعمروي٦م قمـ إُم٤مُمٜم٤م سم٤مىمر قمٚمقم قمغم هذا اًمٗمٕمؾ اعمٝمؿ، واًمٕمٛمؾ اعم٘مّدس هذه اًمرواي٦م ا

، وىمد ذيمره٤م اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز& ذم اًمٌح٤مر ×إوًملم وأظمريـ، اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

سمٞم٤من: )طمًٜم٦م( أي ظمّمٚم٦م طمًٜم٦م شمقضم٥م اًمثقاب )وسومف »ُمع سمٞم٤من هل٤م هذا ٟمّّمف، ىم٤مل: 

ٞمف ُمـ إذى، اًم٘مذى قمٜمف( اًم٘مذى حيتٛمؾ احل٘مٞم٘م٦م، وأن يٙمقن يمٜم٤مي٦م قمـ دومع يمّؾ ُم٤م ي٘مع قمٚم

ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م: ومٞمف مج٤مقم٦م قمغم أىمذاء: إىمذاء مجع ىمذى، واًم٘مذى مجع ىمذاة، وهق ُم٤م ي٘مع ذم 

اًمٕملم واعم٤مء واًمنماب ُمـ شمراب أو شمٌـ أو وؾمخ أو همػم ذًمؽ، أراد أّن اضمتامقمٝمؿ يٙمقن 

 .شوم٤ًمدًا ذم ىمٚمقهبؿ، ومِمٌٝمف سم٘مذى اًمٕملم واعم٤مء واًمنماب

و٧م ًمثقاب وذيمرُت هذه اًمرواي٦م اًمنميٗم ٦م ُمـ سملم يمؿ  ه٤مئٍؾ ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل شمٕمرَّ

 .إدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمـ

وم٣مل: إنَّ × إّن همٝمام ٞم٣مصمك الل فمّز وصمّؾ زمف فمٌَده َمقؽمك»أّٟمف ىم٤مل: × ومٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

، وََمـ ه٠مٓء ايمذيـ سمٌٝمحٜمؿ صمٛمتؽ  ٚمٜمؿ همٝمٜم٣م، وم٣مل: ي٣م ربِّ رم فم٣ٌمدًا أزمٝمحٜمؿ صمٛمتل وُأضم٘مِّ

ٚمٜمؿ همٝم ٣ٌَّمر وحت٘مِّ ٜم٣م؟ وم٣مل: ََمـ أدطمؾ فمعم َم٠مَمـ هورًا، شمؿَّ وم٣مل: إنَّ َم٠مَمٛم٣ًم ىم٣من دم ممٙم٘م٥م صم
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همقيمع زمف همٜمرب َمٛمف إلم دار ايمممك، همٛمزل زمرصمٍؾ َمـ أهؾ ايمممك همٟمـمّٙمف وأرهمٗمف وأو٣مهمف، همٙماّم  

ضميه اظمقت أوضمك الل فمّز وصمّؾ إيمٝمف: وفمّزيت وصمكئرم يمق ىم٣من ]يمؽ[ دم صمٛمتل َمً٘مـ 

حمّرَم٥م فمعم ََمـ َم٣مت يب َمممىم٣مً، ويم٘مـ ي٣م ٞم٣مر هٝمديف وٓ سم٠مذيف،  ٕؽم٘مٛمتؽ همٝمٜم٣م، ويم٘مٛمٜم٣م

 .شوي٠مسمك زمرزومف ؿمردم ايمٛمٜم٣مر، ومٙم٦م: َمـ اجلٛم٥ّم؟ وم٣مل: َمـ ضمٝم٧م ؾم٣مء الل

واًمرواي٦م اًمنميٗم٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اًمٙمالم ذيمرت أُمريـ ُمـ طم٘مقق اإلظمقة وطم٘م٤مئؼ 

ؿ، واًمث٤مين: سف إذى ودومٕمف قمٜمف. ًُّ صمؿَّ ذيمرت أنَّ إهّؿ ُمـ هذا  اإليامن، إول: اًمتٌ

 يمّٚمف هق إدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمـ.

إّن أهّؿ ُم٤م يّمٜمٕمف اعم١مُمـ إلظمٞمف اعم١مُمـ هق إدظم٤مل ×: ومٙم٠مٟمَّام يريد أن ي٘مقل اإلُم٤مم

ؿ، أوقمـ ـمريؼ إُم٤مـم٦م إذى قمٜمف9 ّٕن  ًّ اًمنور، وم٘مد يٙمقن إدظم٤مل اًمنور قمـ ـمريؼ اًمتٌ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مًمی سمٞم٤مٟمف. ُمّم٤مديؼ إدظم٤مل اًمنور قمديدة، يمام ؾمٞم٠ميت

هٜم٤مك قمّدة ؾُمٌؾ يٛمٙمـ هب٤م إدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمٜملم، وُمـ هذه اًمًٌؾ ىمْم٤مء 

طمقائجٝمؿ واًمًٕمل ومٞمٝم٤م، وشمٜمٗمٞمس يمرسمتٝمؿ، وٟمٍمهتؿ ورّد اًمٕم٤مدي٦م قمٜمٝمؿ، وىمْم٤مء ديٜمٝمؿ، 

يدظمؾ اًمنور قمغم  وإؿم٤ٌمع ضمققمتٝمؿ، إًمی همػم ذًمؽ ُمـ اًمٓمرق اًمٕمديدة اًمتل سمٗمٕمٚمٝم٤م

× اعم١مُمٜملم، واًمذي ُمرّده إًمی رو٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وم٘مد روي قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق

ـٍ همٗمد أدطمٙمف فمعم رؽمقِل الِل»أّٟمف ىم٤مل:  ، وََمـ أدطمٙمف فمعم ’ََمـ أدطمؾ ايمنور فمعم َم٠مَم

.ش، همٗمد وصؾ ذيمؽ إلم الل، وىمذيمؽ ََمـ أدطمؾ فمٙمٝمف ىمرزم٣مً ’رؽمقل الل
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٘مّم٤مء هذه اًمًٌؾ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم، وًمٙمـ ٟم٘متٍم قمغم اعمٞمًقر وًمق أردٟم٤م اؾمت 

ُمٜمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م اًمرواي٤مت ىمد اؾمت٘مّم٧م ذيمر هذه اًمًٌؾ وُم٘مدار صمقاهب٤م، وأقمٔمؿ صمقاسم٤ًم هلذه 

اًمًٌؾ هق ىمْم٤مء طم٤مضم٦م اعم١مُمـ9 ّٕٟمف هب٤م شُمٜمّٗمُس يُمرسمتف ذم اًمٖم٤مًم٥م، ظمّمقص٤ًم إذا يم٤مٟم٧م ىمْم٤مء 

 ديٜمف وإؿم٤ٌمع ضمققمتف.

ٌؾ، وم٘مد شمٙمقن  :واخلكئص٥م ًُ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إّن ىمْم٤مء طم٤مضم٦م اعم١مُمـ هل أقمّؿ هذه اًم

 طم٤مضم٦م اعم١مُمـ دومع اًمٔمٚمؿ قمٜمف، وم٢مذا دومٕمٜم٤مه قمٜمف حتّ٘مؼ ُمٕمٜمك ىمْم٤مء احل٤مضم٦م.

وىمد شمٙمقن طم٤مضم٦م اعم١مُمـ اعم٤ًمرقم٦م ذم ٟمٍمشمف، وم٢مذا ٟمٍمٟم٤مه حتّ٘مؼ ُمٕمٜمك ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، 

 وهٙمذا يٛمٙمـ اًمٙمالم ذم اجلٛمٞمع.

ظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمـ سم٘مْم٤مء طم٤مضمتف، هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مك أنَّ وُمـ هٜم٤م ؾمقف يتحّ٘مؼ إد

ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ًمف يمٞمٗمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م، وصقر ُمتٜمققم٦م يمّٚمٝم٤م ُيٕمؼمَّ قمٜمٝم٤م سم٘مْم٤مء احلقائ٩م، وهق اعمٕمٜمك 

 اًمذي أيّمدشمف اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م وطمث٧ّم قمٚمٞمف.

ظمرضم٧م ذات ؾمٜم٦م طم٤مضّم٤ًم، »وم٘مد روي سمًٜمٍد ُُمٕمتؼم قمـ اعمِمٛمٕمؾ إؾمدي أّٟمف ىم٤مل: 

َمـ أيـ زمؽ ي٣م َمُمٚمٔمؾ؟  ، وم٘م٤مل:‘وم٧م إمم أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمدوم٤مٟمٍم

وم٘مٚم٧م: ُم٤م أدري أَو سمدري َم٣م يمٙمح٣مّج َمـ ايمثقاب؟  وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، يمٜم٧م طم٤مضّم٤ًم. وم٘م٤مل:

همٗم٣مل: إّن ايمٔمٌد إذا ؿم٣مف هبذا ايمٌٝم٦م أؽمٌقفم٣مً، وصعم رىمٔمتٝمف، وؽمٔمك زمكم ايمِمٖم٣م  طمتك شمٕمٚمٛمٜمل.

٥م آٓف ضمًٛم٥م، وضمط فمٛمف ؽمت٥ّم آٓف ؽمٝمئ٥م، ورهمع يمف ؽمت٥ّم آٓف درصم٥م، واظمروة، ىمت٤م الل يمف ؽمتّ 

وم٘مٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك، إنَّ ووم٢م يمف ؽمت٥ّم آٓف ضم٣مصم٥م يمٙمدٞمٝم٣م ىمذا، واّدطمر يمف يممطمرة ىمذا. 

يمٗمّم٣مء ضم٣مصم٥م  ×:ىم٤مل ىمٚم٧م: سمغم. وم٘م٤ملأهمكئ أطمػمك زمام هق أىمثر َمـ ذيمؽ؟  هذا ًمٙمثػم! ىم٤مل:

 .ش، ضمتك فمّد فممم ضمج٨ماَمرئ َم٠مَمـ أهمّمؾ َمـ ضمّج٥م وضمّج٥م وضمّج٥م
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ومُذيمر قمٜمده × يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل»وروي قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير قمـ أسمٞمف ىم٤مل:   

شمؽ  وم٘م٤مل زم:× اعم١مُمـ، وُم٤م جي٥م ُمـ طمّ٘مف، وم٤مًمتٗم٧م إزمَّ أسمق قمٌد اهلل ي٣م أزم٣م ايمٖمّمؾ، أٓ ُأضمدِّ

صمٜمل ضُمٕمٚم٧م ومداك. وم٘م٤مل:زمح٣مل اظم٠مَمـ فمٛمد الل؟  اظم٠مَمـ  إذا ومٌض الل روح وم٘مٚم٧م: سمغم، ومحدِّ

صٔمد َمٙم٘م٣مه إلم ايمًامء، همٗم٣مٓ: ي٣م ريّب، فمٌدك وٞمٔمؿ ايمٔمٌد، ىم٣من هئم٣ًم إلم ؿم٣مفمتؽ، زمْمٝمئ٣ًم فمـ 

٣ٌَّمر: اهٌْم٣م إلم ايمدٞمٝم٣م،  َمٔمِمٝمتؽ، وومد ومٌّمتف إيمٝمؽ، همام سمٟمَمرٞم٣م َمـ زمٔمده؟ همٝمٗمقل اجلٙمٝمؾ اجل

ك أزمٔمثف وىمقٞم٣م فمٛمد ومػم فمٌدي، وؽمٌّح٣مين وجّمداين وهّٙمكئين وىمػّماين، واىمت٣ٌم ذيمؽ يمٔمٌدي ضمت

إذا زمٔم٧م الل اظم٠مَمـ َمـ ومػمه، طمرج َمٔمف  صمؿَّ ىم٤مل زم: أٓ أزيدك؟ ىمٚم٧م: سمغم. وم٘م٤مل:َمـ ومػمه. 

َمث٣مل يٗمدَمف أَم٣مَمف، هم٘مٙمَّام رأى اظم٠مَمـ هقًٓ َمـ أهقال يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وم٣مل يمف اظمث٣مل: ٓ جتزع وٓ 

 . ٣ميمنور وايم٘مراَم٥م همام يزال يٌممه زم ىم٤مل:حتزن، وأزممم زم٣ميمنور وايم٘مراَم٥م َمـ الل فمزَّ وصمؾَّ

َمـ الل )ؽمٌح٣مٞمف( ضمتك يٗمػ زمكم يدي الل )فمّز وصمّؾ( وحي٣مؽمٌف ضم٣ًمزم٣ًم يًغمًا، ويٟمَمر زمف إلم 

اجلٛم٥ّم واظمث٣مل أَم٣مَمف، همٝمٗمقل يمف اظم٠مَمـ: يرمحؽ الل، ٞمٔمؿ اخل٣مرج َمٔمل َمـ ومػمي، َم٣م زيم٦م 

يمف اظمث٣مل: سمٌمّمين زم٣ميمنور وايم٘مراَم٥م َمـ الل )فمّز وصمّؾ( ضمتك ىم٣من ذيمؽ، همَٚمـ أٞم٦م؟ همٝمٗمقل 

 .شأٞم٣م ايمنور ايمذي أدطمٙمتف فمعم أطمٝمؽ دم ايمدٞمٝم٣م، طمٙمٗمٛمل الل َمٛمف ٕزممّمك

ذى قمـ اعم١مُمٜملم، وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ، وإدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إومٕم٤مل  إذن ومدومع ٕا

ـ  ظمٞمف اعم١مُم ^، وأىمّؾ طمّؼ ي١مّديف اعم١مُمـٕ  اًمتل حيٌّٝم٤م اهللُ ورؾمقًُمف وأهُؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهرـي

ـ ذًمؽ.أظمر ه ّ ومح٘مقىمٝمؿ أيمثر وأيمؼم ُم ؿ ذم وضمٝمف، وسف اًم٘مذى قمٜمف، وٓإ ًُّ  ق اًمتٌ

وٕٟم٘مؾ ًمؽ هذه احلٙم٤مي٦م قمـ أطمد قمٚمامئٜم٤م إسمرار، وهق اعمقمم اعم٘مّدس إردسمٞمكم&، 

وطم٤مصٚمٝم٤م: أّن سمٕمض اًمزّوار رآه ذم اًمٜمجػ ومحًٌف ـ ًمرصّم٦م صمٞم٤مسمف ـ ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مراء 

ب سم٤مٕضمرة؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وواقمده ذم اًمّمحـ ًمٞم٠ميت هب٤م اعمتٙمًٌلم، وم٠ًمًمف: هؾ شمٖمًؾ هذه اًمثٞم٤م
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إًمٞمف ذم اًمٖمد، وم٠مظمذه٤م وهمًٚمٝم٤م سمٜمٗمًف، وأشمك إًمی اًمّمحـ ذم اًمقىم٧م اعميوب، ومقضمد  

ص٤مطمٌٝم٤م هٜم٤مك ومدومٕمٝم٤م إًمٞمف، وأراد ص٤مطم٥م اًمثٞم٤مب أن يٕمٓمٞمف إضمرة وم٤مُمتٜمع، وم٠مظمؼمه سمٕمض 

قمغم أىمداُمف ُمٕمتذرًا سم٠مّٟمف م يٕمرومف،  اعم٤مّرة: إّن هذا هق اعم٘مّدس إردسمٞمكم، اًمٕم٤مم اًمِمٝمػم، ومقىمع

 .وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس قمٚمٞمؽ: إّن طم٘مقق إظمقاٟمٜم٤م أقمٔمؿ ُمـ هذا

وهٙمذا يم٤من ديدن إئّٛم٦م^ ُمع ؿمٞمٕمتٝمؿ اعم١مُمٜملم اعمخٚمّملم، سمؾ وهٙمذا يم٤من 

اعم١مُمٜمقن حي٤موًمقن إدظم٤مل اًمنور قمغم إظمقهتؿ سمِمتّك اًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ9 ّّٕنؿ شمٕمّٚمٛمقا ُمـ 

 اهلل سمٌمء أطم٥ّم إًمٞمف ُمـ إدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمٜملم. أئٛمتٝمؿ ^ أّٟمف ُم٤م قُمٌد

يتقؾّمط ًم٘مْم٤مء طمقائ٩م اعم١مُمٜملم ًمدى اًمٗم٤مؾم٘ملم9 ٕضمؾ × ومٝمذا هق ؾمٞمد اًمِمٝمداء

قمغم ُمٕم٤موي٦م، وقمٜمده أقمرايب ي٠ًمًمف × وم٘مد دظمؾ احلًلم»إدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمٜملم، 

ا اًمذي دظمؾ؟ طم٤مضم٦م، وم٠مُمًؽ وشمِم٤مهمؾ سم٤محلًلم، وم٘م٤مل إقمرايب ًمٌٕمض َُمـ طمي: َُمـ هذ

ىم٤مًمقا: احلًلم سمـ قمكم، وم٘م٤مل إقمرايب ًمٚمحًلم: ي٤م اسمـ سمٜم٧م رؾمقل اهلل، عم٤م يمٚمٛمتف طم٤مضمتل، 

 وم٘م٣م طم٤مضمتف، وم٘م٤مل إقمرايب:  ومٙمٚمٛمف احلًلم ذم ذًمؽ،

 أشمٞمـــ٧ُم اًمٕمٌِمـــٛمل ومٚمـــؿ جيـــد زم

ـُ اعمُّمـٓمٗمك يمرُمـ٤ًم وضمـقداً   هق اسمـ

ــــٞمٙمؿ  وإّن هل٤مؿمــــَؿ ومْمــــالً قمٚم

 

ـــقلِ   ـُ اًمرؾم ـــ ـــّزه اسم ـــی أن ه  إًم

ــــ سم ـــقلِ وُِم ـــرِة اًمٌت ـِ اعمُٓمّٝم ـــ  ٓم

ــع قمــغم اعمحــقلِ  ــام ومْمــؾ اًمرسمٞم  يم

وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ي٤م أقمرايب أقمٓمٞمؽ، ومتدطمف؟ وم٘م٤مل إقمرايب: ي٤م ُمٕم٤موي٦م، أقمٓمٞمتٜمل ُمـ  

شطمّ٘مف وىمْمٞم٧م طم٤مضمتل سم٘مقًمف

صحَّ فمٛمدي ومقُل ايمٛمٌلِّ أهمّمُؾ إفمامل زمٔمد ايمِمكئة إدطم٣مُل »أّٟمف ىم٤مل: × وىمد روي قمٜمف

 ٓ إشمؿ همٝمف، هم١ميّن رأي٦ُم نمكئَم٣ًم يقاىمُؾ ىمٙم٣ٌمً، همٗمٙم٦ُم يمف دم ذيمؽ، ايمنور دم ومٙم٤م اظم٠مَمـ زمام

                                           
 

×
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همٗم٣مل: ي٣م ازمـ رؽمقل الل، إيّن َمٕمٚمقٌم اؿمٙم٤ُم هورًا زمنوره: ٕنَّ ص٣مضمٌل هيقدي أريد  

إمم ص٤مطمٌف سمامئتل ديٜم٤مر صمٛمٜم٤ًم ًمف، وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي: اًمٖمالم ومدى × وم٠مشمك احلًلم أهم٣مرومف.

واٞم٣م ومد وه٦ٌُم يمَؽ اظم٣مَل. همٗم٣مل: ×: ٞمَؽ اعم٤مَل. وم٘م٤ملخلٓم٤مك، وهذا اًمًٌت٤من ًمف، ورددُت قمٚم

ومٌٙم٦ُم اظم٣مَل ووهٌتُف يمٙمٕمكئم. همٗم٣مل احلًكم: أفمتٗم٦ُم ايمٕمكئَم ووهٌتُف يمف مجٝمٔم٣مً. همٗم٣ميم٦م اَمرأسُمف: ومد 

 .شأؽمٙمٚم٦ُم ووه٦ٌُم زوصمل َمٜمري. همٗم٣مل ايمٝمٜمقدي وأٞم٣م أيّم٣مً أؽمٙمٚم٦ُم وأفمْمٝمُتٜم٣م هذه ايمدار

هذا × حلًٞمٜمٞم٦ّم اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ومام أن رأى اإلُم٤مم احلًلموم٤ُمٟمٔمر وشم٠مُّمؾ ذم هذه إظمالق ا

اًمٖمالم يقايمؾ اًمٙمٚم٥م، ويٓمٚم٥م هورًا سمنوره ًمٚمٙمٚم٥م، طمتّك سم٤مدر اإلُم٤مم إًمی إيمراُمف 

 واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمف، سم٠من ذه٥م إًمی سمٞم٧م اًمٞمٝمقدي يِمؽميف ُمٜمف وحيّرره.

، وُأُّمف ’، وضمّده اعمّمٓمٗمك×وهٙمذا يم٤مٟم٧م اًمرمح٦م احلًُٞمٜمٞم٦ّم اًمتل ورصمٝم٤م قمـ أسمٞمف

، وًمٙمـ أؾمٗمل قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، وم٘مد أدُمٕم٧م قمٞمقن ×، وأظمٞمف اعمجتٌك÷زهراءاًم

 اعم١مُمٜملم عم٤م ُصٜمع سمؽ، وسمذل سمٞمتؽ ذم يقم قم٤مؿمقراء وُم٤م سمٕمده وم٘مد: 

 روقا سمُجـردُِهُؿ ىمـراك وأضُمـقا

وؾمٌقا إًمٞمـَؽ طمرائـرًا ؾمـٌَل اإلُمـ٤م 

ـَ طمـقاهاً   وعمجٚمِس اًمٓم٤مهمل ضُمٚمـٌ

 

 ٟمـــ٤مرًا سم٠مظمٌٞمـــ٦م اعمٙمـــ٤مرِم واًمٜمَّـــدى 

 ًمٚمِمــ٤مم ذم ريمــ٥ٍم سمــِف ؿمــٛمٌر طمــدى

 يٜمدسمـ ي٤م ضمـّداه ُمـ٤م سمـلَم اًمِٕمـدى 

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
 

×

&
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ٌؾ إيمی الل صمرفمت٣من: صُمرفم٥ُم »أّٟمف ىم٤مل: × روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ًُ َمـ أضم٤ّم ايم

.شنمٝمٍظ سمرّده٣م زمحٙمٍؿ، وصُمرفم٥ُم ضُمزٍن سمرّده٣م زمِمػم

هٜم٤مك سمٕمض أي٤مت واًمرواي٤مت شمٙمّرر ذيمره٤م9 ٕمهٞمتٝم٤م أّوًٓ، وأمهٞم٦م اعمقوقع اًمذي 

اومتتحٜم٤م سمف يمالُمٜم٤م، ومٚم٘مد روي هذا احلدي٨م وردت ومٞمف، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ احلدي٨م اًمذي 

سمٓمرق ُأظمرى سمتٖمٞمػم يًػم، ومقرد ذم اًمٙم٤مذم اًمنميػ: )وضمرقم٦م ُمّمٞم٦ٌم( سمدل )طُمزن(، وسمدل 

ٌؾ( يمٚمٛم٦م )اًمًٌٞمؾ( ًُ  ، وإُمر ؾمٝمؾ ُم٤م دام اعمْمٛمقن واطمدًا، أو ىمري٤ًٌم ضمدًا.)اًم

إلُم٤مم أُمػم ، وشم٤مرًة ُأظمرى قمـ ا’وٕمّهٞمتف أيْم٤ًم روي شم٤مرًة قمـ اًمرؾمقل إيمرم

، وإُمر ذم هم٤مي٦م ’قمـ ضمّده رؾمقل اهلل× ، وصم٤مًمث٦ًم قمـ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ×اعم١مُمٜملم

 اًمًٝمقًم٦م سمٕمد أن يم٤من يمالُُمٝمؿ: 

ـــــقهُلؿ وطمـــــديثُٝمؿ  وواِل ُاٟم٤مؾمـــــ٤ًم ىم

 

ٟم٤م قمـــ ضمؼمئٞمــؾ قمـــ اًمٌــ٤مري   روى ضمــدُّ

ٌؾ يمثػمة وُمتٕمددة9 سملّم أُمػم اعم١مُمٜملم  ًُ ٌَّٝم٤م إمم اهلل قمّز و× وّٕن اًم ضمّؾ9 ٕنَّ ُمـ أطم

ٌؾ ُم٤م ي١مّدي إًمی اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ُمثؾ: ًُ (، وُمٜمٝم٤م: ُم٤م ()وؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ،())ؾمٌٞمؾ اهلل اًم

                                           
’
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. ()وؾمٌٞمؾ اعمجرُملم(،()ي١مّدي إًمی همػمه قمّز وضمّؾ، ُمثؾ: )ؾمٌٞمؾ اًمٓم٤مهمقت 

ٌؾ إًمی اهلل شمٕم٤ممم، ومه٤م اًمًٌٞمالن اعمذيمقران.× وهٜم٤م ىمد سملّم أُمػم اعم١مُمٜملم ًُ  أطم٥ّم اًم

ٌؾ شم١مّدي إًمی اهلل قمّز وضمّؾ، وسمٕمْمٝم٤م شم١مّدي إًمی اًمِمٞمٓم٤من9 وًمذا واخل ًُ الص٦م: سمٕمض اًم

صمؿَّ ظمطَّ ظُمٓمقـم٤ًم قمـ يٛمٞمٜمف  هذا ؽمٌٝمُؾ الل،»أّٟمف ظمطَّ ظمّٓم٤ًم، صمؿَّ ىم٤مل: ’ ُروَي قمـ رؾمقل اهلل

چ چ  ﴿صمؿَّ ىمرأ:  هذه ؽُمٌؾ َمتٖمّروم٥م فمعم ىمؾِّ ؽمٌٝمؾ ؾمٝمْم٣من يدفمق إيمٝمف،وقمـ ؿمامًمف، صمؿَّ ىم٤مل: 

 .ش﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇچ چ ڇ

 واًمًٌٞمالن مه٤م: ضُمرقم٦م همٞمٍظ شُمرّد سمحٚمٍؿ، وضمرقم٦ُم طُمزٍن شُمرد سمّمؼم.

 يٌٚمٕمف احلٚمؼ ومٝمق اضمؽماع، وآؾمؿ اجلرقم٦م، وإذا 
ٍ
أُّم٤م اجلرقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ومٝمل يمّؾ رء

 .ضمّرقمف سمٛمّره، ىمٞمؾ: اضمؽمقمف، وآضمؽماع سم٤معم٤مء يم٤مٓسمتالع سم٤مًمٓمٕم٤مم

وقم٦م واجلامل، ومٙم٠مّٟمف يمٜم٤مي٦م قمـ اًمتحّٛمؾ واًمٌٚمع سمٛمرارٍة همػم واًمتٕمٌػم سم٤مجلرقم٦م هم٤مي٦م ذم اًمر

ٌؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم. ًُ  ُم٠مًمقوم٦م، وهق يمذًمؽ9 ًمذا ص٤مرت ُمـ أطم٥ّم اًم

ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ همٞمظ يتٕمّرض ًمف اعم١مُمـ، صمؿَّ ي٘م٤موم ويّمؼم ومػمّده أَّم٣م اجلرفم٥م إُولم: 

 ه.سمْمّده، وهق احلٚمؿ، ومٚمذا ص٤مر ًمزاُم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمروم٦م اًمٖمٞمظ وُمٕمروم٦م ودّ 

 .، وقمدم يمٔمٛمف هق قملم اًمٖمْم٥مأُّم٤م اًمٖمٞمظ ومٝمق: هٞمج٤من اًمٓمٌع، واٟمزقم٤مج اًمٜمٗمس
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نَّ يمٔمؿ اًمٖمٞمظ هق اإلُم٤ًمك   ومٚمق يمٔمٛمف اعم١مُمـ وم يٗمِمف وطمٚمؿ وم٘مد ص٤مر ممًٙم٤ًم ًمٖمٞمْمف9ٕ 

ٓ ئمٝمر ًمف أصمٌر دٌء يّيه ويّي همػمه  .قمغم ُم٤م ذم اًمٜمٗمس ُمـ ؿمّدة اًمٖمْم٥م سم٤مًمتّمؼّم9 طمتّك 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿سمٛم٘م٤مم يمٔمؿ اًمٖمٞمظ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ويٙمٗمٞمؽ ُمٕمروم٦مً 

، ومٝمؿ ُمـ اعمحًٜملم اًمذيـ حيٌّٝمؿ اهلل، ويمٗمك سمف ُم٘م٤مُم٤ًم ﴾ٹ ڤ ڤ ٹٹ

 وُمٜمزًم٦ًم.

ََمـ ىمٓمؿ نمٝمّم٣ًم وهق وم٣مدٌر فمعم إٞمٖم٣مذه، وضمٙمؿ فمٛمف، أفمْم٣مه »أّٟمف ىم٤مل: ’ وُم٤م روي قمٜمف

اح سم٘مقًمف: ، وهق هم٤مي٦م ذم اًمؽمهمٞم٥م9 طمتّك قمّٚمؼ قمٚمٞمف سمٕمض أقم٤مفمؿ اًمنّم شالل أصمر ؾمٜمٝمد

وومقائده )ومقائد يمٔمؿ اًمٖمٞمظ واحلٚمؿ( همػم حمّمقرة، ُمٜمٝم٤م: أّٟمف يقضم٥م زي٤مدة إٟمّم٤مر »

وإقمقان ، وُمٜمٝم٤م: أّٟمف يقضم٥م اًمذيمر اجلٛمٞمؾ سملم اإلظمقان، واًمّمٞم٧م احلًـ ذم هم٤مسمر 

  اًمزُم٤من،يمام ىمٞمؾ:

 ومٕمٗمــقك ذم إيــ٤مم يم٤معمًــِؽ ومــ٤ميٌح 

 

ــ٤مًمٜمجؿ   وصــٗمحؽ ذم اإلؾمــالم يم

ق اًمٖمٞمظ واًمذي ُيرّد سمحٚمؿ.إذن هذا ه شزاهرٌ 

أُّم٤م احِلٚمؿ ـ سم٤مًمٙمن ـ ومٝمق إٟم٤مة، شم٘مقل ُمٜمف: طَمُٚمَؿ اًمرضمؾ، سم٤مًمْمؿ. وحتّٚمؿ: شمٙمّٚمػ 

 .احلٚمؿ

وىمد ورد إُمر سم٤مًمتحّٚمؿ قمـ أئٛمتٜم٤م اًمٓم٤مهريـ^، ومٗمل اًمٙم٤مذم اًمنميػ قمـ أيب قمٌد 

 .شهمتحّٙمؿإذا مل سم٘مـ ضمٙمٝماًم  وىم٤مل:ىمٖمك زم٣محلٙمؿ ٞم٣مسًا، »أّٟمف ىم٤مل: × اهلل اًمّم٤مدق
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اعمراد: أّن احلٚمؿ ٟم٤مس يم٤مٍف ًمٚمحٚمٞمؿ9 ّٕن اًمٜم٤مس حيٌّقٟمف »وقمّٚمؼ قمٚمٞمف اعم٤مزٟمدراين سم٘مقًمف:  

. وم٤ميمت٥ًم احلٚمؿ9 ّٕن إذا مل سم٘مـ ضمٙمٝماًم همتحّٙمؿويٛمٞمٚمقن إًمٞمف ويٕمٞمٜمقٟمف ذم اعمٙم٤مره، وىم٤مل: 

حلٚمؿ احلٚمؿ يم٤ًمير إظمالق، ىمد يٙمقن ظُمٚم٘مٞم٤ًم وىمد يٙمقن يمًٌٞم٤ًم، أو اعمراد: ومتٙمّٚمػ ا

وأفمٝمره9 وم٢منَّ ذًمؽ ىمد جيّر إمم إيمت٤ًمب احلٚمؿ واإلشمّم٤مف سمف، ويدّل قمٚمٞمف ىمقل أُمػم 

. إن مل سم٘مـ ضمٙمٝماًم همتحّٙمؿ، هم١مّٞمف ومّؾ ََمـ سمُمٌّف زمٗمقم إّٓ أوؾمؽ أن ي٘مقن َمٛمٜمؿ×: اعم١مُمٜملم

 .شأّن احلٚمؿ أطمًـ، وإن يٙمـ وم٤مًمتِمٌّف سم٤محلٚمٞمؿ طمًـ×: أراد

٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، إذا يم٤من ذم احلٚمؿ ُمٗمًدة أيمؼم ُمـ وىمد يٖمْم٥م اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن همْمٌف هلل شم

اًمٖمْم٥م، يمام ًمق فُمٚمؿ إٟم٤ًمٌن ذم طمية إٟم٤ًمن آظمر، أو اقُمتدَي قمٚمٞمف، ومٞمٙمقن اًمدوم٤مع قمٜمف أومم 

ذم ىمّّم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ’ ُمـ احلٚمؿ قمـ اعمٕمتدي واًمٔم٤مم، يمام روي ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل

حقا ًّ ومٞمًٛمع ’ ًمف طمتّك ي٘مٕمد قمٜمد اًمٜمٌلِّ  ؿمامس، يم٤من ذم أذٟمف وىمر، ويم٤من إذا دظمؾ اعمًجد شمٗم

ُم٤م ي٘مقل، ومدظمؾ اعمًجد يقُم٤ًم واًمٜم٤مس ىمد ومرهمقا ُمـ اًمّمالة وأظمذوا ُمٙم٤مّنؿ، ومجٕمؾ يتخّٓمك 

حقا، طمتّك اٟمتٝمك إًمی رضمؾ، وم٘م٤مل ًمف: أص٧ٌم جمٚم٤ًًم  ًّ حقا شمٗم ًّ رىم٤مب اًمٜم٤مس، وهق ي٘مقل: شمٗم

ًمرضمؾ: أٟم٤م ومالن، ىم٤مل وم٤مضمٚمس، ومجٚمس ظمٚمٗمف ُمٖمْم٤ًٌم، ومٚماّم اٟمجٚم٧م اًمٔمٚمٛم٦م ىم٤مل: َُمـ هذا؟ ىم٤مل ا

صم٤مسم٧م: اسمـ ومالٟم٦م؟ ذيمر أُم٤ًم ًمف يم٤من ُيٕمػّم هب٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٜمٙمس اًمرضمؾ رأؾمف طمٞم٤مًء، ومٜمزل ىمقًمف 

 ََمـ ايمذاىمر همكئٞم٥م؟’: ... وم٘م٤مل﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿شمٕم٤ممم: 

ُاٟمٔمر ذم وضمقه اًم٘مقم، ومٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل: ’: وم٘م٤مم صم٤مسم٧م وم٘م٤مل: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل

وم٘م٤مل رأي٧م أؾمقد وأسمٞمض وأمحر، ىم٤مل: وم٢مّٟمؽ ٓ شمٗمْمٚمٝمؿ إّٓ سم٤مًمت٘مقى  ُم٤م رأي٧م ي٤م صم٤مسم٧م؟

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  واًمديـ، ومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿

ېئ ېئ ېئ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿﴾ڎ ڈ ڈ ژ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڇ
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 .﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ـ وهق اًمذي ُمدطمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ’ وسم٤مًمت٠مُّمؾ ذم هذه اًمقاىمٕم٦م ٟمجد أّن رؾمقل اهلل

ـ ي٘مقم ويّمٜمع ُمع اعمٕمتدي واًم٤ًمظمر ُم٤م م ي٠مًمٗمف اًمٙمثػم ُمـ  ﴾ڱ ڱ ں ڱ ﴿سمـ

ُمـ صٛمٞمؿ اًمديـ واخلُُٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُمدطمف اهلل شم٤ٌمرك ’ اعمًٚمٛملم، ًمٙمـ ذم اًمقاىمع ومٕمٚمف

قمـ إٟم٤ًمن ارشمٙم٥م ُم٤م هق سمٕمٞمٌد قمـ روح اإلؾمالم ’ وشمٕم٤ممم سمف9 إذ يمٞمػ حيٚمؿ رؾمقل اهلل

ىمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م، سمؾ ارشمٙم٥م ذٟم٤ًٌم قمٔمٞماًم وهق اًمًخري٦م وأظمال’ وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وشمٕم٤مًمٞمؿ رؾمقل اهلل

ُمـ أظمريـ، وقمٚمٞمف إذن ذم هٙمذا ُمقرد وأُمث٤مًمف يٙمقن قمدم احِلٚمؿ هق اعمتٕملّم9 اىمتداًء 

 ، هذه هل اجلرقم٦م إُومم واًمًٌٞمؾ إول.’سم٤مًمرؾمقل إيمرم

 شمرّده٤م سمّمؼم. وأُّم٤م اجلُرقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ضمرقم٦م طمزنٍ 

اًم٘مٚم٥م قمٜمد ؾمامقمٝم٤م، ريم٧ٌم سمؽميمٞم٥م قمجٞم٥م، يتٝم٤مدى هل٤م احلزن يمٚمٛم٦م طمزيٜم٦م سمذاهت٤م، شمذي٥م 

يمّؾ صٚم٥م، ومْمالً قمـ اًمٚملّم واحلٜمقن، ًمٗمٔم٦م ُمّرة اعمذاق، وضمرقم٦م قمجٞم٦ٌم اًمٓمٕمؿ، وصٕم٦ٌم 

 اًمتٜم٤مول.

 .وٟم٘مٞمض اًمٗمرح هل يمٚمٛم٦م دمٛمع يمّؾ ُم٤م هق ظمالف اًمنور

ُمر طمزٟم٤ًم وأطمزٟمف»ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين:  ضمٕمٚمف طمزيٜم٤مً،  واحلُزن سم٤مًمْمؿ ظمالف اًمنور، وطمزٟمف ٕا

. وطمزٟم٤مً سمٙمن اًمزاي ووٛمٝم٤م  .شوطمّزٟمف حتزيٜم٤مً ضمٕمؾ ومٞمف طمزٟم٤مً، ومٝمق حمزون وحمزن وطمزـي

وُمـ اعمٕمٚمقم أّن احلزن يٙمقن ذم اًمرزاي٤م، ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمنور ذم اًمٗمقائد وُم٤م جيري 
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 .جمراه٤م ُمـ اعمالذ، يمام ٟمّص قمغم ذًمؽ أسمق هالل اًمٕمًٙمري ذم اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م 

ن هذا احلزن هلل شمٕم٤ممم ظمقوم٤ًم ُمٜمف شم٤ٌمريم٧م أؾمامؤه، وؿمقىم٤ًم ًمٗمراىمف ضمّؾ وقمال، يم٤من وم٢من يم٤م

وم٘م٤مل ًمف: ’ مجٞمالً، يمام روي ذًمؽ قمـ شمٚمؽ اعمرأة اًمّم٤محل٦م اًمتل ضم٤مء زوضمٝم٤م إًمی رؾمقل اهلل

إّن زم زوضم٦م إذا دظمٚم٧م شمٚمّ٘متٜمل، وإذا ظمرضم٧م ؿمٞمّٕمتٜمل، وإذا رأشمٜمل ُمٝمٛمقُم٤ًم ىم٤مًم٧م زم: ُم٤م 

ؽ؟ إن هتتّؿ ًمرز ىمؽ وم٘مد شمٙمّٗمؾ ًمؽ سمف همػُمك، وإن يمٜم٧م هتتّؿ سم٠مُمر آظمرشمؽ ومزادك اهلل هيٛمُّ

 .شإّن لل فماّمًٓ، وهذه َمـ فُماّميمف، هل٣م ٞمِمػ أصمر ايمُمٜمٝمد’: »مّه٤ًم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

وأُّم٤م احلزن ٕضمؾ ُأُمقر اًمدٟمٞم٤م وم٘مد ّن٤مٟم٤م اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ قمٜمف، طمٞم٨م ي٘مقل ـ ضمّٚم٧م 

 ....﴾ۇئې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  أؾمامؤه ـ: ﴿

واًمٓمريؼ اًمًٚمٞمؿ، واحلؾ اًمذي رؾمٛمتف ًمٜم٤م اًمًامء ًمٚمحزن هق اًمّمؼم، طمٞم٨م ىم٤مل شم٤ٌمرك 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۈئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئوشمٕم٤ممم: ﴿

 .﴾ی 

× ومٕمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق، إذن قمالج احلزن هق اًمّمؼم، واًمذي ورد ومٞمف احل٨ّم إيمٞمد  

ا ذه٥م اًمرأس ذه٥م اجلًد، اًمّمؼم ُمـ اإليامن سمٛمٜمزًم٦م اًمرأس ُمـ اجلًد، وم٢مذ» أّٟمف ىم٤مل:

 .شيمذًمؽ إذا ذه٥م اًمّمؼم ذه٥م اإليامن

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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إّٞمام هق فمٝمٌد ظمِـ وَمٌَِؾ اللُ َمـ صٝم٣مَمف، »ذم سمٕمض إقمٞم٤مد: × اعم١مُمٜملم ىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم

.شوؾَمَ٘مَر ومٝم٣مََمف، وىمّؾ يقم ٓ ُئمٍم اللُ همٝمف همٜمق فمٝمٌد 

سمٕمد ُميض ؿمٝمر ُمـ اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم، أشمٕم٥م ومٞمف اعمًٚمٛمقن اعم١مُمٜمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٢مطمٞم٤مئف 

حلٙمٞمؿ، وشمالوة إدقمٞم٦م، واًمت٘مّرب إًمٞمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة سمِمتّك أٟمقاقمٝم٤م، ُمـ ىمراءٍة ًمٙمت٤مِب اهللِ اًمٕمزيز ا

قمّز وضمّؾ سم٤مًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ و... و... ومٌٕمد يمّؾ هذا رّوح اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم اعمًٚمٛملم 

سمٗمرطم٦م شمٕمّؿ ىمٚمقب مجٞمع اعم١مُمٜملم، جيتٛمٕمقن ومٞمف ُمٕم٤ًم ُمٝمٜمئلّم وُمٙمؼّميـ اهلل قمّز وضمّؾ، 

٤مء ُمـ هذه اًمٗمريْم٦م اعم٘مّدؾم٦م، وهل وطم٤مُمديف قمغم يمامل اًمتقومٞمؼ، وامت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٟٓمتٝم

 ومريْم٦م اًمّمقم.

يٜم٤مدي احلّؼ وُيًّٛمك هذا اًمٞمقم اًمًٕمٞمد ذم إرض سم٤مًمٕمٞمد، وذم اًمًامء سمٞمقم اجل٤مئزة

ي٣م َمكئة٘متل، َم٣م صمزاء إصمغم إذا فَمِٚمَؾ فَمَٚمَٙمف؟ همتٗمقل اظمكئة٘م٥م: إهلٛم٣م »شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اعمالئٙم٦م: 

: هم١ميّن أؾمٜمدىمؿ َمكئة٘متل، أيّن ومد  وؽمٝمدٞم٣م صمزاؤه أن سمقهمٝمف أصمره، وم٣مل: همٝمٗمقل فمزَّ وصمؾَّ

صمٔمٙم٦م شمقاهبؿ فمـ صٝم٣مَمٜمؿ ؾمٜمر رَمّم٣من وومٝم٣مَمٜمؿ رو٣مةل وَمٕمٖمريت، ويٗمقل صمؾَّ صمكئيمف: ي٣م 

فم٣ٌمدي، ؽمٙمقين همقفمّزيت وصمكئرم ٓ سمًٟميمقين ايمٝمقم ؾمٝمئ٣ًم دم مجٔم٘مؿ ٔطمرسم٘مؿ إّٓ أفمْمٝمت٘مؿ، 

أيتٚمقين، وفمزيت ٓ ويمدٞمٝم٣مىمؿ إّٓ ٞمٓمرت يم٘مؿ، وفمزيت ٕؽمؼمن فمٙمٝم٘مؿ فمثراسم٘مؿ َم٣م ر

أطمزيٛم٘مؿ وٓ أهمّمحٛم٘مؿ زمكم يدي أصح٣مب اخلٙمقد. اٞمٌمهمقا َمٕمٖمقرًا يم٘مؿ، ومد أروٝمتٚمقين 

همروٝم٦م فمٛم٘مؿ، همتٔمرج اظمكئة٘م٥م وسمًتٌمم زمام ئمْمل الل فمز وصمؾ هذه إَم٥م إذا أهمْمروا َمـ 
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 . شؾمٜمر رَمّم٣من 

لم اإلُم٤مم أُمػم وهذا اًمٙمالم اًمذي اومتتحٜم٤م سمف طمديثَٜم٤م هق يمالم ؾمٞمد اًمٌُٚمٖم٤مء واعمتٙمّٚمٛم

، وىمد روي ذم همػم اًمٜمٝم٩م سمٙمٞمٗمٞم٦ٍّم ُأظمرى ُمِمؽميم٦م، شمِم٤مسمف ُم٤م ذم اًمٜمٝم٩م ذم سمٕمض ×اعم١مُمٜملم

 اجلٛمؾ.

ايمٝمقم يمٛم٣م فمٝمٌد، ونمدًا يمٛم٣م فمٝمٌد، وىمّؾ يقٍم ٓ ٞمٔميص اللَ همٝمف، »اٟمَّف ىم٤مل: × وم٘مد ُروَي قمٜمف

 .شهمٜمق يمٛم٣م فمٝمد

 ًمذيمر اًمٕمٞمد.× ٤ممواًمٔم٤مهر أّن احل٤مدصم٦م شمٙمّررت ُمرشملم، شمٕمّرض ومٞمٝم٤م اإلُم

اًمقاردة ذم ّن٩م اًمٌالهم٦م، إذ × واعمٝمّؿ ذم اعم٘م٤مم هق شمٜم٤مول يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

إّٞمام هق فمٝمٌد ظمَـ وَمٌَِؾ اللُ َمـ صٝم٣مَمف، وؾَمَ٘مَر ومٝم٣مََمف، وىمؾُّ يقٍم ٓ ُئمٍم الل ×: »ي٘مقل اإلُم٤مم

 وؾمٜمتٕمّرض هلذه اجلٛمٚم٦م اًمنميٗم٦م سم٢مجي٤مز.ش. همٝمف همٜمق فمٝمد

يتٕمّرض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمت٤مب اًمّمقم ًمنمائط اًمّمقم هم٤مًم٤ًٌم، ويٕمروقن ذم اًمٖم٤مًم٥م قمـ 

اًمتٕمّرض ًمنمائط اًم٘مٌقل، ُمع أنَّ اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يذيمر أن ًمٚمّمقم ذوط صّح٦ٍم وىمٌقل، وقمدم 

ذيمرهؿ هل٤م، إُّم٤م ًمٙمقّن٤م ظم٤مرضم٦م قمـ همروٝمؿ ومٕمالً، أو ًمٙمقن ذوط اًم٘مٌقل ٓ يٕمٚمُٛمٝم٤م إَّٓ 

.اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ومٝمل قمديدة، ُمٜمٝم٤م: اإلؾمالم، واإليامن، واًمٕم٘مؾ، واخلٚمق ُمـ احلٞمض أَّم٣م ذوط ايمِمّح٥م: 

 واًمٜمٗم٤مس، وقمدم اإلص٤ٌمح ضُمٜم٤ًٌم، وقمدم اًمًٗمر، وقمدم اعمرض، وُم٤م هق ُمذيمقر ذم حمّٚمف.
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: وم٠مّول ذٍط وأمّهٝم٤م قمغم اإلـمالق هق اًمت٘مقى، واًمت٘مقى ذط وأَّم٣م ذوط ايمٗمٌقل 

، ؾمقاء يم٤من اًمٕمٛمؾ صقُم٤ًم ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿شمٕم٤ممم:  قم٤مٌم ًم٘مٌقل إقمامل9 ًم٘مقًمف

 أم همػمه ُمـ ؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات.

و٧م اًمرواي٤مت ًمذيمره، هق زيم٤مة اًمٗمٓمرة، ومٕمـ  وُمـ اًمنموط اعمٝمّٛم٦م أيْم٤ًم، واًمتل شمٕمرَّ

إنَّ ُمـ مت٤مم اًمّمقم إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة ـ × :»أيب سمّمػم وزرارة مجٞمٕم٤ًم، ىم٤مٓ : ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل

ُمـ مت٤مم اًمّمالة9 ّٕٟمف َُمـ ص٤مم وم ي١مدِّ اًمزيم٤مة ’ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌلِّ  يٕمٜمل: اًمٗمٓمرة ـ يمام أنَّ 

، إنَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ ’ومال صقم ًمف إذا شمريمٝم٤م ُمتٕمّٛمدًا، وٓ صالة ًمف إذا شمرك اًمّمالة قمغم اًمٜمٌلِّ 

 .()ش﴾يئ جب حب خب * ی جئ حئ مئ  ىمد سمدأ هب٤م ىمٌؾ اًمّمقم، وم٘م٤مل: ﴿

رة ًمٚمّم٤مئؿ ُمـ اهلٗمقات واًمزّٓت، اًمتل  ُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ يمقّن٤م زيم٤مة وصدىم٦م ُمٓمٝمِّ

 شمٕمّرض هل٤م اًمٕمٌد ذم أي٤مم صٞم٤مُمف.

همرض رؽمقل الل صعم الل »أّٟمف ىم٤مل: ’ وُمـ هٜم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ رؾمقل اهلل

فمٙمٝمف]وآيمف[ وؽمّٙمؿ زىم٣مة ايمٖمْمر، ؿمٜمرٌة يمٙمِم٣مةؿ َمـ ايمٙمٕمق وايمرهم٧م، وؿمٔمٚم٥م يمٙمٚم٣ًمىمكم. همَٚمـ 

ـ أّداه٣م زمٔمد ايمِمكئة، همٜمل صدوم٥م َمـ أّداه٣م ومٌؾ ايمِمكئة، همٜمل زىم٣مٌة َمٗمٌقيم٥م، وَمَ 

 .شايمِمدوم٣مت

إنَّ صقم رَمّم٣من َمٔمّٙمؼ زمكم ايمًامء وإرض ٓ يرهمع إّٓ »وذم سمٕمض إطم٤مدي٨م:  
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وهق يمٜم٤مي٦م قمـ شمقىمػ مت٤مم صمقاسمف، »وهذا فم٤مهر ذم يمقّن٤م ُمـ ذوط اًم٘مٌقل، ، شزمزىم٣مة ايمٖمْمر 

 .شطمتك شم١مّدى اًمزيم٤مة، ومال يٜم٤مذم طمّمقل أصؾ اًمثقاب سمدوّن٤م

وزيم٤مة اًمٗمٓمرة هذه دم٥م سمدظمقل ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد قمغم اعمِمٝمقر، وجيقز شم٠مظمػمه٤م إًمی زوال 

اًمِمٛمس يقم اًمٕمٞمد عمَـ م يّمؾِّ صالة اًمٕمٞمد، وإطمقط قمدم شم٠مظمػمه٤م قمـ صالة اًمٕمٞمد عَمـ 

 .يّمٚمٞمٝم٤م

ويِمؽمط ذم وضمقهب٤م: اًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، وقمدم اإلهمامء، واًمٖمٜمك. وجي٥م قمغم َُمـ اضمتٛمع 

ن خيرضمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف، وقمـ يمؾِّ َُمـ يٕمقًمف، واضم٥م اًمٜمٗم٘م٦م أم همػمه، وؾمقاء أيم٤من ومٞمف اًمنمائط أ

 ىمري٤ًٌم أم سمٕمٞمدًا، ُمًٚماًم أم يم٤مومرًا، صٖمػمًا أم يمٌػمًا.

وُيًتح٥م ًمٚمٗم٘مػم أن خيرضمٝم٤م، يم٠من يتّمّدق قمغم سمٕمض قمٞم٤مًمف سمّم٤مع، صمّؿ هق قمغم آظمر،  

واعم٘مدار اًمقاضم٥م إظمراضمف يديروّن٤م سمٞمٜمٝمؿ، وُيًتح٥م سمٕمد آٟمتٝم٤مء اًمتّمّدق قمغم إضمٜمٌل. 

 ومٞمٝم٤م ص٤مع، وهق أرسمٕم٦م أُمداد، وحتديد اًمّم٤مع سمح٥ًم اًمٙمٞمٚمق صمالث يمٞمٚمقات أو أيمثر سم٘مٚمٞمؾ.

واًمْم٤مسمط ذم اجلٜمس اًمذي ُيٕمٓمك: اًم٘مقت اًمِم٤مئع ٕهؾ اًمٌٚمد، ؾمقاء يم٤من ُمـ إضمٜم٤مس 

٦م إرسمٕم٦م )احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م( أم ُمـ همػمه٤م، يم٤مٕرز واًمذرة، أو شُمدومع ىمٞمٛم

 .ذًمؽ، وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ذم حمّٚمف ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م عمراضمٕمٜم٤م اًمٕمٔم٤مم

هق عمَـ ىَمٌِؾ اهلل ُمـ صٞم٤مُمف، سم٤مٓو٤موم٦م × واخلالص٦م وم٤مًمٕمٞمد سمٜمٔمر اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 إًمی اًمنمط اًمث٤مين، وهق )ؿمٙمر اًم٘مٞم٤مم(.
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ك صٗم٦م اًم٘مٞم٤مم، اًمذي ذم طمديثف اعم٤ٌمر× وُمـ وٛمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم

ؿمٙمره اهلل شم٤ٌمرك ًمّم٤مطمٌف، ومٝمق ُمع َُمـ ىَمٌِؾ اهلل صٞم٤مُمف، ه١مٓء هؿ أصح٤مب اًمٕمٞمد طمّ٘م٤ًم، 

اًم٘مٞم٤مم واًمّمٞم٤مم ذم طمديثف اًمنميػ ًمٙمقن ؿمٝمر رُمْم٤من ؿمٝمر ىمٞم٤مم × وظمّص اإلُم٤مم

ٟمٗمًف ذًمؽ هلامم ذم ظمٓم٦ٌم اعمتّ٘ملم، × وصٞم٤مم، وإّول ُمـ صٗم٤مت اعمتَّ٘ملم يمام ذيمر اإلُم٤مم

أَّم٣م ايمٙمٝمؾ همِم٣مهّمقن أومداََمٜمؿ، سم٣ميمكم ٕصمزاء ايمٗمرآن، ُيرسّمٙمقٞمف سمرسمٝمكًئ، »ومٞمٝم٤م: × لطمٞم٨م ىم٤م

وأُّم٤م اًمّمٞم٤مم وومْمٚمف ومٝمق أؿمٝمر ُمـ أن ُيذيمر.، شحُيزّٞمقن زمف أٞمٖمًٜمؿ...

وصٗم٦م اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم ُمتالزُمت٤من ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ًمٙمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم، وُمـ هٜم٤م 

إهلل رزمح ايمِم٣مةٚمقَن وهم٣مَز »يؿ هذا اًمدقم٤مء اعم٤ٌمرك: ورد ذم سمٕمض أدقمٞم٦م هذا اًمِمٝمر اًمٙمر

اًمذي يِمػم إًمی صٗمتل اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم، ويٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن ي٘مقم اًمٚمٞمؾ سم٘مراءة  شايمٗم٣مةٚمقن

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإدقمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م، واعمٜم٤مضم٤مة اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمْم٤مُملم. وأووح ُمـ اجلٛمٞمع أن ي٘مقم 

، وَُمـ ؿم٤مء اؾمتٙمثر، يمام ورد هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مًمّمالة9 وم٢مّّن٤م ظمػم ُم قوقع، ومَٛمـ ؿم٤مء اؾمت٘مؾَّ

 .ذًمؽ ذم إصمر اًمنميػ
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٦ٌّم ذم وهل أومْمؾ ُم٤م يت٘مّرب سمف اًمٕمٌد ًمرسّمف ضمّؾ وقمال  ، وهٜم٤مك صٚمقات قمديدة ُمًتح

قمغم أداء سمٕمْمٝم٤م شم٠ميمٞمدًا ُمٜم٘مٓمع  ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك أيّمدت اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م

ت ًمٞم٤مزم اًم٘مدر اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ورد اًمت٠ميمٞمد قمغم أطمٞم٤مئٝم٤م اًمٜمٔمػم، وُمـ شمٚمؽ اًمّمٚمقات صٚمقا

 سم٤مًمٕم٤ٌمدة، وىمراءة إدقمٞم٦م، وشمالوة آي٤مت اًمِذيمر احلٙمٞمؿ.

إـمالق اًمٕمٞمد قمغم يمّؾ يقم ٓ يٕميص اإلٟم٤ًمُن ومٞمف رسمَّف قمّز وضمّؾ، × صمؿَّ يٕمّٛمؿ اإلُم٤مم

اًمٕمٞمد ُمٕمٜم٤مه ًمٌس اجلديد، سمؾ اًمٕمٞمد عمَـ ىَمٌِؾ اهلل  وهذا شمقؾمٞمع ًمدائرة ُمٗمٝمقم اًمٕمٞمد، ومٚمٞمس

صٞم٤مُمف وؿمٙمر ىمٞم٤مُمف، ويمّؾ يقم ٓ ُيٕمَم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمف ومٝمق قمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمذًمؽ 

اإلٟم٤ًمن.

وأُّم٤م اإلٟم٤ًمن اًمذي ىم٣م هذا اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك ـ ؿمٝمر رُمْم٤من ـ سم٤مًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق 

ا اًمٞمقم ـ يقم اًمٕمٞمد ـ سمٜمّص يمالم واعمٕم٤ميص، ومٝمق ًمٞمس ُمـ أهؾ هذا اًمٞمقم أصال9ً ّٕن هذ

ًمٚمّم٤مئٛملم، وًمٞمس ًمٙمّؾ اًمّم٤مئٛملم، سمؾ َُمـ ىَمٌِؾ اهلُل صٞم٤مُمف، وًمٚم٘م٤مئٛملم اًمذيـ × اإلُم٤مم

 ؿمٙمر اهللُ ىمٞم٤مُمٝمؿ.

وأُّم٤م َُمـ أومٓمر ذم هذ اًمِمٝمر اًمٕمٔمٞمؿ ومال ىمٞمٛم٦م ًمٗمرطمف يقم اًمٕمٞمد9 ّٕٟمف ٓ يقضمد ُم٘متيض 

ًمؽ اًمٗمرح اًمذي يٗمرطمف اإلٟم٤ًمن ٕضمؾ ٟمٞمٚمف ًمٗمرطمف، وٓ أمّهٞم٦م ًمف9 ٓنَّ اًمٗمرح احل٘مٞم٘مل هق ذ

 ـم٤مقم٦م ُمـ ـم٤مقم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

 ...شوٓ سمٖمرح إّٓ زمام ٞمٙم٦َم َمـ ؿم٣مفم٥ِم الل×: »وًمذا ي٘مقل ؾمٞمد اًمِمٝمداء
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وُمٕمٚمقم أّن هذا اإلٟم٤ًمن اًمذي ىم٣م أي٤مم هذا اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك سم٤مًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م، م يٜمؾ ُمـ  

ؿمّد اًمٕم٤مصلم واعمٗمّرـملم سمٗمرائض اهلل قمّز وضمّؾ، ومٞمقم ـم٤مقم٦م اهلل قمّز وضمّؾ ؿمٞمئ٤ًم، سمؾ هق ُمـ أ

اًمٕمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف يقم طمزن وأم قمغم ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ شمٗمريط وقمّمٞم٤من9 وًمذا أيمدت أدقمٞم٦م 

هذا اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك قمغم اًمتقؾّمؾ سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمل ي٘مٌؾ صٞم٤مم اًمٕم٤ٌّمد وىمٞم٤مُمٝمؿ، وأن 

وًمٕمؾَّ أسح دقم٤مء ُم٤م ورد ذم آظمر ًمٞمٚم٦ٍم  جيٕمٚمٝمؿ ُمـ اعمرطمقُملم، وٓ جيٕمٚمٝمؿ ُمـ اعمحروُملم،

ايمٙمٜمؿ ٓ جتٔمٙمف آطمَر ايمٔمٜمِد َمـ صٝم٣مَمٛم٣م »ُمـ هذا اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف وذم همػمه: 

 .شإّي٣مه، هم١من صمٔمٙمتف هم٣مصمٔمٙمٛمل َمرضمقَم٣مً، وٓ جتٔمٙمٛمل حمروَم٣مً 

ايمٙمٜمؿ اصمٔمؾ صٝم٣مَمل همٝمف صٝم٣مَم »وأُم٤م ذم اًمٞمقم إول ُمٜمف ومٞمدقمق اًمّم٤مئؿ هبذا اًمدقم٤مء: 

ايمِم٣مةٚمكَم، وومٝم٣مَمل همٝمف ومٝم٣مَم ايمٗم٣مةٚمكَم، وٞمٌّٜمٛمل همٝمف فمـ ٞمقَم٥ِم ايمٕم٣مهمٙمكَم، وَه٤ْم رم صُمرَمل همٝمف ي٣م 

 .شإيمف ايمٔم٣مظمكَم، وافمُػ فمٛمّل ي٣م فم٣مهمٝم٣ًم فمٛمف اظمجرَمكم

وهٙمذا اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ يدأب قمغم هذه إدقمٞم٦م، ويًٕمك ضم٤مهدًا ٕن يقوّمؼ، سم٠من يٙمقن 

يٙمقن ًمف اًمٕمٞمد ذم اًمًامء يقم اجل٤مئزة، اًمتل هيٌٝم٤م اهلل ُم٘مٌقل اًمّمٞم٤مم، وُمِمٙمقر اًم٘مٞم٤مم9 ًمٙمل 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده اًمّم٤مئٛملم اًم٘م٤مئٛملم.

ًمٙمـ أؾمٗمل قمٚمٞمؽ ي٤م ُمقٓي ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أن يٛميض قمٞمد شمٚمؽ اًمًٜم٦م وم شمٙمـ 

طم٤مضًا سمجًٛمؽ اًمٓم٤مهر سملم أهؾ سمٞمتؽ، وإن يم٤مٟم٧م روطمؽ م شمٗم٤مرىمٝمؿ طمتّك حلٔم٦م واطمدة، 

قن شمٙمٌػماشمؽ ُمـ ومقق ُمٜم٤مسمر ُمًجد اًمٙمقوم٦م، واًمتل هتتزُّ هل٤م سمٞمقشم٤مت ومٝمؿ ٓ يزاًمقن يًٛمٕم

 أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م، ومتقىمظ اعم١مُمٜملم، وشمّمؽ أؾمامع اعمٜم٤موم٘ملم واعمٚمحديـ.
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 ي٘مقل: × وًم٤ًمن طم٤مل اعم١مُمٜملم سم٢مُم٤مُمٝمؿ وُمقٓهؿ أُمػم اعم١مُمٜملم 

ــٕمديٜم٤م ــقدي واؾم ــلُم ضم ــ٤م قم  أٓ ي

ـــــف ـــــقم قمٚمٞم  وشمٌٙمـــــل ُأّم يمٚمث

ــ ــ٨ُم يم ــقارج طمٞم ــؾ ًمٚمخ  ٤مٟمقاأٓ ىم

ــ٤م  ــ٥َم اعمٓم٤مي ـــ َريَم  وأسمٙمــل ظمــػَم َُم

ــ٤م  ــ٥م اعمٓم٤مي  وأسمٙمــل ظمــػَم ُمـــ َريَم

 وَُمـ ًم٥َم َِس اًمٜمَٕمـ٤مَل وَُمــ طَمٗم٤مهـ٤م 

ــٞمالً  ــ٤مَم ًم ــػَم وىم ــ٤مَم اهلج ـــ ص  وَُم

  

 أٓ ومــــ٤مسمٙمل أُمــــػم اعم١مُمٜمٞمٜمــــ٤م 

ــــ٤م ــــد رأت اًمٞم٘مٞمٜم ــــ٤م وىم  سمٕمؼمهت

ـــقَن احل٤مؾمـــديٜم٤م  ومـــال ىمـــّرت قُمٞم

 وطمــ٨مَّ هبــ٤م وأىمــرى اًمٔم٤مقمٜمٞمٜمــ٤م

ــ٥َم اًم ـــ َريَم ــٝم٤م وَُم ــٗمٞمٜم٤مووم٤مرؾَم ً 

ــــ٤م ــــ٤مين واعمئٞمٜم  وُمـــــ ىمــــرأ اعمث

ـــ٤م ـــػَم اخل٤مًم٘مٞمٜم ـــ٤مضمك اهللَ ظم  وٟم

 

***

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا آل حُمَّٛمد أيَّ ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
&
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إضمزاء اًمثالصم٦م: هذا مت٤مم اًمٙمالم ذم هذا اجلزء اًمث٤مًم٨م، وسمف شمتؿّ 

 )ُمٕملم اخلٓم٤ٌمء(

واًمتل شمٜم٤موًم٧م ُمقوققم٤مت ُمتٕمددة ٟم٤مومٕم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مًمی، يمتٌتٝم٤م

 ًمتًٕمٗمٜمل ذم طميي وؾمٗمري، وأن شمٙمقن ُمٕمٞمٜم٤ًم ٕظمقيت،

 راضمٞم٤ًم ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن

 يتٗمّْمؾ قمكّم سم٘مٌقهل٤م، وأن يٕمٞمٜمٜمل قمغم

 اًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء ذم ُمقوققم٤مهت٤م،

 وأن شم٘مع ُمقوع اًمرو٤م

 ٟمٔمر ُمقٓي ذم

 ص٤مطم٥م اًمٕمٍم

 واًمزُم٤من#

 وم٢مّٟمف يمريؿ ُمـ أوٓد

 اًمٙمرام.

** 

* 

 

 يم٤مفمؿ اًمٌٝم٤مدزم            

  هـ0323ؾم٦م/ ىمؿ اعم٘مدّ ّ       
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 فَسضت أٍّه املصادز
 
 

 ايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

 ـ ضمرف إيمػ ـ 

هــ(، سمٔمٙمٝمٗمـ٣مت  548آضمتج٣مج: أزمق َمٛمِمـقر، أمحـد زمــ فمـقم زمــ أيب ؿم٣ميمـ٤م ايمْمـػمد، )ت .1

هــ ـ  1386ايمًٝمد حمٚمـد زمـ٣مومر اخلرؽمـ٣من، َمٛمُمـقرات َمْمـ٣مزمع ايمـٛمٔمامن ايمٛمجـػ إذف  وَمكئضمٓم٣مت

 م.1966

هــ( حتٗمٝمـؼ: فمـقّم أىمـػم  413اإلطمتِم٣مص: ايمُمٝمخ اظمٖمٝمـد، حمٚمـد زمــ ايمـٛمٔمامن ايمٌٕمـدادي )ت  .2

 ايمٕمٖم٣مري، اٞمتُم٣مرات مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم دم احلقزة ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

 هـ.1421، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، ’ّٚمد إَمكمإطمكئق وأداب اإلؽمكئَمٝم٥م: هٝمئ٥م حم .3

هــ(، سمرمجـ٥م: ايمًـٝمد حمٚمـد 1419إرزمٔمقن ضمديث٣مً: ايمًـٝمد روح الل اظمقؽمـقي اخلٚمٝمٛمـلت )ت .4

 ايمٕمروي، َم٠مؽم٥ًم دار ايم٘مت٣مب اإلؽمكئَمل ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

آل هــ(، حتٗمٝمـؼ وٞمممـ: َم٠مؽمًـ٥م  413اإلرؾم٣مد: ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد، حمٚمد زمـ ايمٛمٔمامن ايمٌٕمـدادي )ت  .5

 هـ.  1417ايمٌٝم٦م^، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ(، دار ايمٖم٘مـر ـ زمـغموت، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 1311إفم٣مٞم٥م ايمْم٣ميمٌكم: ايمًٝمد ايمٌ٘مري ايمـدَمٝم٣مؿمل )ت .6

 هـ.1418

هـ(، ؿمٌـع وٞمممـ وحتٗمٝمـؼ: 458إفمكئم ايمقرى: ايمُمٝمخ ايمٖم٣موؾ ايمٖمّمؾ زمـ احلًـ ايمْمػمد )ت .7

 هـ.1417َم٠مؽم٥ًم آل ايمٌٝم٦م^، ايمْمٌٔم٥م إُولم 
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هـ( حتٗمٝمؼ: حمّٚمـد صمـقاد ايمٗمٝمـقَمل، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  664إوم٣ٌمل إفمامل: ايمًٝمد ازمـ ؿم٣مووس )ت  .8

 هـ ، َمٛمُمقرات َم٘مت٤م اإلفمكئم اإلؽمكئَمل. 1414

هـ(، حتٗمٝمـؼ: ومًـؿ ايمدراؽمـ٣مت اإلؽمـكئَمٝم٥م، 461إَم٣مرم: ايمُمٝمخ ايمْمقد، حمٚمد زمـ احلًـ )ت .9

 هـ .1414َم٠مؽم٥ًم ايمٌٔمث٥م ـ ومؿ، ٞممم: دار ايمثٗم٣مهم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم

هــ(، حتٗمٝمـؼ: 381إَم٣مرم، ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًـكم زمــ زم٣مزمقيـف ايمٗمّٚمـل )ت .11

 هـ .1417َم٠مؽم٥ًم ايمٌٔمث٥مـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 

 ـ ضمرف ايم٣ٌمء ـ 

هــ(، َمْمٌٔمـ٥م َم٠مؽمًـ٥م ايمقهمـ٣مء ـ زمـغموت، 1111زمح٣مر إٞمقار: ايمٔمكئَّم٥م حمٚمد زم٣مومر اظمجٙمز )ت .11

 هـ.1413ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

 ـ ضمرف ايمت٣مء ـ 

هــ(، حتٗمٝمـؼ  965سمٟمويؾ أي٣مت: ايمًٝمد ذف ايمديـ فمقم احلًـٝمٛمل آؽمـؼمآزم٣مدي ايمٛمجٖمـل )ت .12

  ه 1366ـ   ه 1417ؽمـ٥م، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم وٞممم: َمدرؽم٥م اإلَم٣مم اظمٜمدي# زم٣محلقزة ايمٔمٙمٚمٝم٥م ـ ومـؿ اظمٗمّد 

 ش. 

اٞمتُمـ٣مرات  هــ(، حتٗمٝمـؼ: ٞمخٌـ٥م َمــ ايمٔمٙمـامء،311سم٣مريخ ايمْمػمي: حمٚمد زمـ صمرير ايمْمـػمي )ت .13

 َم٠مؽم٥ًم إفمٙمٚمل ـ زمغموت ـ يمٌٛم٣من، زمدون سم٣مريخ.

هـ( حتٗمٝمؼ: أمحـد ضمٌٝمـ٤م 461ايمتٌٝم٣من: ايمُمٝمخ ايمْمقد، أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ احلًـ ايمْمقد )ت .14

 هـ، َم٘مت٤م اإلفمكئم اإلؽمكئَمل.1419ومِمغم ايمٔم٣مَمقم، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

أىمـػم ايمٕمٖمـ٣مري، ٞمممـ  حتػ ايمٔمٗمقل: ازمـ ؾمٔم٥ٌم احلراين )ت ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري(، حتٗمٝمؼ: فمـقم .15

 هـ.1414مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم زمٗمؿ اظمٗمّدؽم٥م،ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

 هـ(. 1181ايمتحٖم٥م ايمًٛمٝم٥م )خمْمقط(: ايمًٝمد فمٌد الل اجلزاةري )ت .16

هــ( حتٗمٝمـؼ: أؽمـٔمد حمٚمـد ايمْمٝمــ٤م،  327سمٖمًـغم ازمــ أيب ضمـ٣مسمؿ: ازمــ أيب ضمـ٣مسمؿ ايمــرازي )ت  .17

 َمٛمُمقرات اظم٘مت٥ٌم ايمٔمٌمي٥م.

هــ( حتٗمٝمـؼ: ضمًـكم 399لل، حمٚمد زمـ فمٌـد الل زمــ أيب زَمٛمـكم )تسمٖمًغم ازمـ زَمٛمكم: أزمق فمٌد ا .18

 م، َمٛمُمقرات ايمٖم٣مروق احلديث٥م.2112هـ ـ  1423فم٘م٣مؾم٥م ـ حمٚمد ايم٘مٛمز، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ(، ؿم٣ٌمفم٥م وٞممم: دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب، زمـغموت  951سمٖمًغم أيب ايمًٔمقد: أزمق ايمًٔمقد، )ت .19

 ـ يمٌٛم٣من.

هـ(، حتٗمٝمؼ: َمرىمـز إزمحـ٣مث 1191ًـ ايمٖمٝمض ايم٘م٣مؾم٣مين )تايمتٖمًغم إصٖمك: اظمقلم حمٚمد حم .21
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ق،  1418وايمدراؽم٣مت اإلؽمكئَمٝم٥م، اظمحٗمٗم٣من: حمٚمد ضمًكم درايتل وحمٚمد رو٣م ٞمٔمٚمتـل، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 

 ش، َمٛمُمقرات َمرىمز ايمٛممم ايمت٣مزمع ظم٘مت٤م اإلفمكئم اإلؽمكئَمل.  1376

 هـ(، جمٜمقيم٥م.1271سمٖمًغم أيمقد: أيمقد )ت  .21

ــ ومـؿ اظمٗمّدؽمـ٥م، ايمْمٌٔمـ٥م × ٝمخ ٞم٣مس َم٘م٣مرم ايمُمغمازي، َمْمٌٔم٥م أَمغم اظمـ٠مَمٛمكمسمٖمًغم إَمثؾ: ايمُم .22

 هـ.1421إُولم 

هـ(، حتٗمٝمـؼ: طم٣ميمـد فمٌـد ايمـرمحـ ايمٔمـؽ، َمْمٌٔمـ٥م وٞمممـ دار  511سمٖمًغم ايمٌٕمقي: ايمٌٕمقي )ت .23

 اظمٔمرهم٥م، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

وسمـدومٝمؼ  هـ( حتٗمٝمؼ: اإلَم٣مم أيب حمٚمـد زمــ فم٣مؾمـقر، َمراصمٔمـ٥م 427سمٖمًغم ايمثٔمٙمٌل: ايمثٔمٙمٌل )ت  .24

م، دار إضمٝمـ٣مء ايمـؼماث ايمٔمـريب، زمـغموت ـ  2112هــ ـ  1422إؽمت٣مذ ٞمٓمغم ايم٣ًمفمدي، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 

 يمٌٛم٣من.

هــ( حتٗمٝمـؼ: ايمـدىمتقر حمٚمـقد َمْمرصمـل،  383سمٖمًغم ايمًٚمرومٛمدي: أزمق ايمٙمٝم٧م ايمًٚمرومٛمدي )ت .25

 َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر.

ونمٛمٝمؿ زمـ فم٣ٌمس زمـ نمٛمـٝمؿ،  هـ(، حتٗمٝمؼ: ي٣مه زمـ إزمراهٝمؿ 489سمٖمًغم ايمًٚمٔم٣مين: ايمًٚمٔم٣مين )ت  .26

 ، َمٛمُمقرات دار ايمقؿمـ، ايمري٣مض ـ ايمًٔمقدي٥م. 1997ـ  1418ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ ضمًكم إفمٙمٚمل ايمْمٌٔمـ٥م  1191ايمتٖمًغم ايمِم٣مدم: حمًـ ايمٖمٝمض ايم٘م٣مؾم٣مين )ت  .27

 .هـ، َمْمٌٔم٥م َم٠مؽم٥ًم اهل٣مدي، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، َمٛمُمقرات َم٘مت٥ٌم ايمِمدر، ؿمٜمران ـ إيران 1416ايمث٣ميمث٥م 

ـٙمٚمل، ايمًـٚمرومٛمدي )ت  .28 ًّ هــ(  321سمٖمًغم ايمٔمٝم٣ّمر: أزمق ايمٛمي، حمّٚمد زمـ َمًٔمقد زمـ فمّٝمـ٣مش ايم

 حتٗمٝمؼ: احل٣مج ه٣مؾمؿ ايمرؽمقرم اظمحكئيت، اظم٘مت٥ٌم ايمٔمٙمٚمٝم٥م اإلؽمكئَمٝم٥م ؿمٜمران.

هـ( حتٗمٝمؼ: أمحـد زمــ  671سمٖمًغم ايمٗمرؿمٌل: أزمق فمٌد الل حمٚمد زمـ أمحد إٞمِم٣مري ايمٗمرؿمٌل )ت  .29

اث ايمٔمريب، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.ايمٔمٙمٝمؿ ايمػمدوين، َمٛمُم  قرات دار إضمٝم٣مء ايمؼمُّ

هـ( سمِمـحٝمح وسمٔمٙمٝمـؼ وسمٗمـديؿ: ايمًـٝمد ؿمّٝمـ٤م  329سمٖمًغم ايمٗمٚمل: فمقم زمـ إزمراهٝمؿ ايمٗمّٚمل )ت  .31

 هـ ، َمٛمُمقرات َم٘متٌف اهلدى.1387اظمقؽمقي اجلزاةري، َمْمٌٔم٥م ايمٛمجػ إذف 

 هـ(، جمٜمقيم٥م. 537سمٖمًغم ايمٛمًٖمل: ايمٛمًٖمل )ت  .31

هــ(، حتٗمٝمـؼ وسمٗمـديؿ: ايمُمـٝمخ طمٙمٝمـؾ اظمـٝمس،  311صمرير ايمْمػمي )تسمٖمًغم صم٣مَمع ايمٌٝم٣من: ازمـ  .32

 وٌط وسمقشمٝمؼ وختري٨م: صدومل مجٝمؾ ايمٔمْم٣ّمر، َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، زمغموت.

هـ( حتٗمٝمؼ جلٛم٥م َمـ ايمٔمٙمامء، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  561سمٖمًغم جمٚمع ايمٌٝم٣من: أَمكم اإلؽمكئم ايمْمػمد )ت  .33

 ٙمٚمْمٌقفم٣مت، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.هـ، َم٠مؽم٥ًم إفمٙمٚمل يم 1415

 هـ(، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣ميمث٥م زمدون سم٣مريخ.616سمٖمًغم َمٖم٣مسمٝمح ايمٕمٝم٤م )ايمتٖمًغم ايم٘مٌغم(: ايمٖمخر ايمرازي )ت .34



  2ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

211 

 
هــ( حتٗمٝمـؼ: ايمًـٝمد ه٣مؾمـؿ  1112سمٖمًغم ٞمقر ايمثٗمٙمكم: ايمُمٝمخ فمٌد فمقم ايمٔمرود احلقيزي )ت  .35

 ٗمّدؽم٥م .هـ َم٠مؽم٥ًم إؽمامفمٝمٙمٝم٣من، ومؿ اظم 1412ايمرؽمقرم اظمحكئيت، ايمْمٌٔم٥م ايمرازمٔم٥م 

سمٛمٌٝمف اخلقاؿمر وٞمزه٥م ايمٛمقاـمر )جمٚمقفم٥م وّرام(: إَمغم ايمزاهـد أزمـق احلًــ وّرام زمــ أيب ايمٖمـراس  .36

 هـ(، َم٘مت٥ٌم ايمٖمٗمٝمف، ومؿ ـ إيران.615إؾمؼمي )ت

 

 ـ ضمرف ايمث٣مء ـ 

 561ايمث٣موم٤م دم اظمٛم٣موم٤م: فمامد ايمديـ أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ فمقم ايمْمقد، اظمٔمـروف زمـ٣مزمـ محـزة )ت  .37

 هـ، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم أٞمِم٣مري٣من، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.1412رو٣م فمٙمقان، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م هـ( حتٗمٝمؼ: ٞمٌٝمؾ 

 

 ـ ضمرف اجلٝمؿ ـ 

هـ( حتٗمٝمؼ وسمٔمٙمٝمـؼ: ايمًـٝمّد حمٚمـد ىمكئٞمـؼم،  1219صم٣مَمع ايمًٔم٣مدات: حمٚمد َمٜمدي ايمٛمراومل )ت  .38

 سمٗمديؿ: ايمُمٝمخ حمّٚمد رو٣م اظمٓمّٖمر، ايمْمٌٔم٥م ايمرازمٔم٥م، َمْمٌٔم٥م ايمٛمٔمامن، ايمٛمجػ إذف.

م،  1981هــ ـ  1411هــ( ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  911: صمكئل ايمديـ ايمًـٝمقؿمل )ت اجل٣مَمع ايمِمٕمغم .39

 َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

هــ(، حتٗمٝمـؼ وٞمممـ: َم٠مؽمًـ٥م ايمٛمممـ 548صمقاَمع اجل٣مَمع: ايمٖمّمؾ زمــ احلًــ ايمْمـػمد )ت  .41

 هـ . 1418آؽمكئَمل ايمت٣مزمٔم٥م جلامفم٥م اظمدّرؽمكم زمٗمؿ اظممّمهم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ(، حتٗمٝمـؼ وسمٔمٙمٝمـؼ: ايمُمـٝمخ فمٌـ٣مس 1266: ايمُمٝمخ حمٚمد ضمًـ ايمٛمجٖمـل )ت صمقاهر ايم٘مكئم .41

 ش، َمٛمُمقرات دار ايم٘مت٤م اإلؽمكئَمٝم٥م ـ ؿمٜمران. 1365ايمٗمقچ٣مين، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

هــ( حتٗمٝمـؼ: ايمُمـٝمخ حمٚمـد زمـ٣مومر  871صمقاهر اظمْم٣ميم٤م:، حمٚمد زمـ أمحد ايمدَمُمٗمل ايمُم٣مهمٔمل )ت  .42

 ع إضمٝم٣مء ايمثٗم٣مهم٥م اإلؽمكئَمٝم٥م، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.هـ ، َمٛمُمقرات جمٚم 1415اظمحٚمقدي، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 

 ـ ضمرف احل٣مء ـ 

(، حتٗمٝمؼ: َم٘مت٤م ايمٌحقث وايمدراؽم٣مت، ؽمٛم٥م ايمْمٌـع: 1252ضم٣مؾمٝم٥م رّد اظمخت٣مر: ازمـ فم٣مزمديـ )ت  .43

 م َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 1995ـ  1415

 

 ـ ضمرف اخل٣مء ـ 

هـــ( حتٗمٝمــؼ وٞمممــ: َم٠مؽمًــ٥م اإلَمــ٣مم  573راوٞمــدي )ت اخلــراة٨م واجلــراةح: وُمْمــ٤م ايمــديـ ايم .44

 ، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.#اظمٜمدي



 ومٝمرؾم٧م أهّؿ اعمّم٤مدر

 

212 

 
هـ(، حتٗمٝمؼ: د. حمٚمد ه٣مدي إَمٝمٛمـل، ٞمممـ: جمٚمـع 416طمِم٣مةص إةّٚم٥م: ايممميػ ايمريض )ت .45

 هـ.1416ايمٌحقث اإلؽمكئَمٝم٥م دم اإلؽمت٣مٞم٥م ايمروقي٥م اظمٗمّدؽم٥م ـ َمُمٜمد اظمٗمّدؽم٥م، ؿمٌٔم٥م فم٣مم 

هـ(، حتٗمٝمؼ: فمـقم 381زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيف ايمٗمّٚمل )ت اخلِم٣مل: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم .46

 أىمػم ايمٕمٖم٣مري، ٞممم: مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، زمدون سم٣مريخ.

 

 ـ ضمرف ايمدال ـ 

هـ(، دار اظمٔمرهمـ٥م، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 911ايمّدر اظمٛمثقر دم ايمتٖمًغم زم٣مظمٟمشمقر: صمكئل ايمديـ ايمًٝمقؿمل )ت .47

 هـ.1365

هــ(،  573ه٥ٌم الل، اظمُمٜمقر زمــ ومْمـ٤م ايمـديـ ايمراوٞمـدي )ت ايمدفمقات: أزمق احلًكم، ؽمٔمٝمد زمـ  .48

 هـ، َمٛمُمقرات َمدرؽم٥م اإلَم٣مم اظمٜمدي# ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 1417ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 

هـ(، ؿمٌع وٞمممـ: دار اظمٛمِمـقري، 1428ديقان َمغماث اظمٛمػم: ايمُمٝمخ حمٚمد ؽمٔمٝمد اظمٛمِمقري )ت  .49

 هـ.1423ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 

 ـ ضمرف ايمراء ـ 

هــ(، حتٗمٝمـؼ: ايمًـٝمد حمٚمـد َمٜمـدي 518حمٚمد زمــ ايمٖمّتـ٣مل ايمٛمٝمًـ٣مزمقري )تروو٥م ايمقافمٓمكم:  .51

 اخلرؽم٣من، َمٛمُمقرات ايممميػ ايمريض ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 

ري٣مض اظمدح وايمرشم٣مء: ايمُمٝمخ ضمًكم فمقم ؽمٙمامن ايمٌكئدي ايمٌحراين، اٞمتُمـ٣مرات اظم٘متٌـ٥م احلٝمدريـ٥م،  .51

 هـ. 1426ايمٛمجػ إذف، ايمْمٌٔم٥م ايمرازمٔم٥م 

 

 ـ ضمرف ايمزاي ـ 

هـ(، حتٗمٝمؼ: حمٚمد زمــ فمٌـد ايمـرمحـ فمٌـد الل، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  597: ازمـ اجلقزي )تزاد اظمًغم .52

 هـ، َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع. 1417

 

 ـ ضمرف ايمُمكم ـ

 هـ(. 1181ذح أصقل ايم٘م٣مدم: اظمقلم حمٚمد ص٣ميمح اظم٣مزٞمدراين )ت  .53

ؼ: حمٚمـد أزمـق ايمٖمّمـؾ إزمـراهٝمؿ، هــ(، حتٗمٝمـ656ذح ّن٨م ايمٌكئنم٥م: ازمـ أيب احلديد اظمٔمتزرم )ت .54

 َمْمٌٔم٥م َمٛمُمقرات اظمرفمًم ايمٛمجٖمل، ٞممم: دار إضمٝم٣مء ايم٘مت٤م ايمٔمرزمٝم٥م، زمدون سم٣مريخ.
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 ايمُمٖم٣مء ايمروضمل: فمٌد ايمٙمْمٝمػ ايمٌٕمدادي، َمٔم٣مس.  .55

ؾمقاهد ايمتٛمزيؾ: فمٌٝمد الل زمـ أمحد، اظمٔمروف زم٣محل٣مىمؿ احلً٘م٣مين )ت ايمٗمـرن اخلـ٣مَمس اهلجـري(،  .56

م، َم٠مؽمًـ٥م ايمْمٌـع  1991هــ ـ  1411اظمحٚمـقدي، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  حتٗمٝمؼ وسمٔمٙمٝمؼ: ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ٣مومر

 وايمٛممم ايمت٣مزمٔم٥م يمقزارة ايمثٗم٣مهم٥م واإلرؾم٣مد اإلؽمكئَمل، جمٚمع إضمٝم٣مء ايمثٗم٣مهم٥م اإلؽمكئَمٝم٥م، ؿمٜمران ـ إيران.

 

 ـ ضمرف ايمِم٣مد ـ 

هـ(، حتٗمٝمؼ: أمحد فمٌـد ايمٕمٖمـقر فمْمـ٣مر، ايمْمٌٔمـ٥م 393ايمِمح٣مح: إؽمامفمٝمؾ زمـ مّح٣مد اجلقهري )ت .57

 م ، َمٛمُمقرات دار ايمِٔمٙمؿ يمٙمٚمكئيكم، ايمٗم٣مهرة. 1956ـ   ه 1376إُولم 

هـ( اظمْمٌٔم٥م وايمٛممم مج٣مفمـ٥م اظمدّرؽمـكم ـ ومـؿ 94)ت× ايمِمحٝمٖم٥م ايمًّج٣مدي٥م: اإلَم٣مم زيـ ايمٔم٣مزمديـ .58

 اظمٗمّدؽم٥م.

ايمٌماط اظمًتٗمٝمؿ: ايمُمٝمخ زيـ ايمديـ، أزمق حمٚمد فمـقم زمــ يـقٞمس ايمٔمـ٣مَمقم ايمٛمٌـ٣مؿمل ايمٌٝمـ٣ميض )ت  .59

حف وضمٗمَّٗمف وفم 877 ٙمَّؼ فمٙمٝمف: حمٚمد ايم٣ٌمومر ايمٌٜمٌقدي، فُمٛمٝم٦م زمٛمممه اظم٘مت٥ٌم اظمرسمّمـقي٥م إلضمٝمـ٣مء هـ(، صحَّ

 هـ . 1384أشم٣مر اجلٔمٖمري٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 

 ـ ضمرف ايمٔمكم ـ 

هـ(، اظمْمٌٔمـ٥م 381فمٙمؾ ايممماةع: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيف ايمٗمّٚمل )ت .61

 هـ .1386احلٝمدري٥م، ايمٛمجػ إذف، ؿمٌٔم٥م فم٣مم 

هـ( حتٗمٝمؼ: حمٚمـد ضمًــ  828ٚمدة ايمْم٣ميم٤م: مج٣مل ايمديـ، أمحد زمـ فمقم اظمٔمروف زم٣مزمـ فمٛم٥ٌم )تفم .61

 م، َمٛمُمقرات اظمْمٌٔم٥م احلٝمدري٥م ـ ايمٛمجػ إذف. 1961هـ ـ  1381آل ايمْم٣ميمٗم٣مين، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

 هـ( َمْمٌٔم٥م وٞممم دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 855فمٚمدة ايمٗم٣مرئ: ايمٔمٝمٛمل، )ت  .62

م، 1973ـ   ه 1393هــ(، ايمْمٌٔمـ٥م ايمث٣مٞمٝمـ٥م 973د اظمحّٚمدي٥م: فمٌد ايمقهـ٣مب ايمُمـٔمراين )ت ايمٔمٜمق .63

 ذىم٥م َم٘مت٥ٌم وَمْمٌٔم٥م َمِمْمٖمك ايم٣ٌميب احلٙمٌل وأوٓده زمٚمٌم، ذيػ حمٚمقد احلٙمٌل وذىم٣مه طمٙمٖم٣مء.

هــ(  381فمٝمقن أطم٣ٌمر ايمرو٣م: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيـف ايمٗمّٚمـل )ت .64

هــ ، َمٛمُمـقرات َم٠مؽمًـ٥م إفمٙمٚمـل زمـغموت ـ  1414ًكم إفمٙمٚمل، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ ضم

 يمٌٛم٣من.

فمٝمقن احل٘مؿ واظمقافمظ: فمقم زمـ حمٚمد ايمٙمٝمثل ايمقاؽمـْمل )ت ايمٗمـرن ايمًـ٣مدس(، حتٗمٝمـؼ: ضمًـكم  .65

 ش.1376احلًٛمل ايمٌغمصمٛمدي، ٞممم دار احلدي٧م،  ايمْمٌٔم٥م إولم 



 ومٝمرؾم٧م أهّؿ اعمّم٤مدر

 

214 

 
 ـ ضمرف ايمٕمكم ـ 

 هـ( حتٗمٝمؼ: ايمًٝمد فم٣مؾمقر. 1117)ت  نم٣مي٥م اظمرام: ايمًٝمد ه٣مؾمؿ ايمٌحراين .66

م، 1977هــ ـ  1397هــ( ايمْمٌٔمـ٥م ايمرازمٔمـ٥م  1392ايمٕمدير: ايمُمٝمخ فمٌد احلًـكم إَمٝمٛمـل )ت  .67

 َمٛمُمقرات دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

 

 ـ ضمرف ايمٖم٣مء ـ 

هـ( ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، ؿم٣ٌمفمـ٥م وٞمممـ دار  852همتح ايم٣ٌمري: ازمـ ضمجر، ؾمٜم٣مب ايمديـ ايمٔمًٗمكئين )ت  .68

 رهم٥م، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.اظمٔم

 هـ( َمٛمُمقرات فم٣ممل ايم٘مت٤م . 1255همتح ايمٗمدير: ايمُمقىم٣مين )ت  .69

هـ(، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، زمـغموت، ايمْمٌٔمـ٥م 1331همٝمض ايمٗمدير: حمٚمد فمٌد ايمرؤوف اظمٛم٣موي )ت .71

 هـ.1415إُولم 

 

 ـ ضمرف ايمٗم٣مف ـ 

ؼ وٞمممـ: هــ(، حتٗمٝمـ311ومرب اإلؽمٛم٣مد: ايمًٝمد احلٚمغمي أزمـق ايمٔمٌـ٣مس فمٌـد الل ايمٌٕمـدادي )ت .71

 هـ .1413َم٠مؽم٥ًم آل ايمٌٝم٦م^، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ( حتٗمٝمـؼ: نمـكئم روـ٣م  573ومِمص إٞمٌٝم٣مء: ومْم٤م ايمديـ، ؽمٔمٝمد زمـ ه٥ٌم الل ايمراوٞمـدي )ت  .72

 ش، َمٛمُمقرات اهل٣مدي.1376هـ ـ  1418فمرهم٣مٞمٝم٣من، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 يخ.هـ(، زمدون سم٣مر1112ومِمص إٞمٌٝم٣مء: ايمًٝمد ٞمٔمٚم٥م الل اجلزاةري )ت .73

 

 ـ ضمرف ايم٘م٣مف ـ 

هـ(، حتٗمٝمؼ: فمقم أىمػم ايمٕمٖمـ٣مري، دار ايم٘متـ٤م 329ايم٘م٣مدم: ايمُمٝمخ ايم٘مٙمٝمٛمل، حمٚمد زمـ ئمٗمقب )ت .74

 هـ .1388اإلؽمكئَمٝم٥م، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣ميمث٥م 

هـ(، حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ صمقاد ايمٗمٝمقَمل ايمْمٌٔم٥م 367ىم٣مَمؾ ايمزي٣مرات: صمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ ومقيمقيف، )ت  .75

 ُمقرات َم٠مؽم٥ًم ايمٖمٗم٣مه٥م.هـ ، مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم، َمٛم1417إُولم 

هــ(، 631ايم٘م٣مَمؾ دم ايمت٣مريخ: أزمق احلًـ فمقم زمـ أيب ايم٘مرم اظمٔمروف زمـ٣مزمـ إشمـغم اجلـزري )ت .76

 هـ ، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، زمغموت.1417ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ( حتٗمٝمـؼ: ايمـدىمتقر َمٜمـدي اظمخزوَمـل،  171ىمت٣مب ايمٔمكم: ايمٖمراهٝمدي، اخلٙمٝمؾ زمـ أمحد )ت  .77

 هـ ، َم٠مؽم٥ًم دار اهلجرة.1419ةل، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمدىمتقر إزمراهٝمؿ ايم٣ًمَمرا
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م، َمٛمُمـقرات ذىمـ٥م َم٘متٌـ٥م 1966هــ 1385هـ( ؽمٛم٥م ايمْمٌع  538ايم٘مُّم٣مف: ايمزخمممي )ت  .78

 وَمْمٌٔم٥م َمِمْمٖمك ايم٣ٌمب احلٙمٌل وأوٓده زمٚمٌم.

هــ 1415هـ(، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 693ىمُمػ ايمٕمّٚم٥م: ايمُمٝمخ فمقم زمـ فمٝمًك زمـ أيب ايمٖمتح إرزمقم )ت .79

 زمغموت. ، دار إوقاء، 

 381ىمامل ايمديـ ومت٣مم ايمٛمٔمٚم٥م: ايمُّمٝمخ ايمِّمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيـف ايمٗمّٚمـل )ت  .81

 هـ( حتٗمٝمؼ: فمقم أىمػم ايمٕمٖم٣مري َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإلؽمكئَمل، مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

: ايمُمٝمخ زم٘مـري هـ(، حتٗمٝمؼ975ىمٛمز ايمٔمامل: فمكئء ايمديـ فمقم اظمتّٗمل زمـ ضم٣ًمم ايمديـ اهلٛمدي، )ت .81

 م زمغموت ـ ؾم٣مرع ؽمقري٣م. 1989ـ   ه 1419ضمٝم٣مين وايمُمٝمخ صٖمقة ايمًٖم٣م، َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م 

هــ(، ايمْمٌٔمـ٥م 449ىمٛمز ايمٖمقاةد: اظمحّدث اخلٌغم ايمٔمكئَّم٥م أزمق ايمٖمتح حمٚمد زمـ فمقم ايم٘مراصم٘مـل )ت .82

 هـ ، َمٛمُمقرات َم٘مت٥ٌم اظمِمْمٖمقي، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.1411ايمث٣مٞمٝم٥م

 

 ـ ضمرف ايمكئم ـ 

 هـ . 1415هـ(، ٞممم أدب احلقزة ومؿ ـ إيران،  711زمـ َمٛمٓمقر )ت يم٣ًمن ايمٔمرب: ا .83

هـ ، َمٛمُمقرات أٞمـقار اهلـدى، 1417هـ( ايمْمٌٔم٥م إُولم  664ايمٙمٜمقف: ايمًٝمد ازمـ ؿم٣مووس )ت  .84

 ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

ايمٙمٜمقف فمعم ومتعم ايمْمٖمقف: ايمًٝمد ازمـ ؿمـ٣مووس، اظمـؼمصمؿ: فمٌـد ايمـرضمٝمؿ فمٖمٝمٖمـل زمخُم٣ميًمـ،  .85

 ت دهمؼم ٞممم َم٠ميد إؽمكئم، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.ش ، اٞمتُم٣مر1378ايمْمٌٔم٥م اخل٣مَم٥ًم 

 

 ـ ضمرف اظمٝمؿ ـ 

هــ(، اظمْمٌٔمـ٥م احلٝمدريـ٥م ـ ايمٛمجـػ إذف، ؿمٌٔمـ٥م فمـ٣مم 645َمثغم إضمزان: ازمـ ٞمـام احلـقم )ت .86

 هـ.1359

هــ( حتٗمٝمـؼ: ايمًـٝمد أمحـد احلًـٝمٛمل،  1185جمٚمع ايمٌحريـ: ايمُمٝمخ همخر ايمديـ ايمْمرحيـل )ت  .87

 ٣مهم٥م اإلؽمكئَمٝم٥م.هـ ، َم٘مت٥ٌم ٞممم ايمثٗم 1418ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

هــ(، دار ايم٘متـ٤م ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م، زمـغموت، 817جمٚمع ايمزواةد وَمٛمٌع ايمٖمقاةد: ٞمقر ايمديـ اهلٝمثٚمـل )ت .88

 هـ .1418ؿمٌٔم٥م فم٣مم 

جمٚمع َمِم٣مة٤م أهؾ ايمٌٝم٦م^: ايمُمٝمخ حمٚمـد اهلٛمـداوي، َمٛمُمـقرات ايمممـيػ ايمـريض، زمـدون  .89

 سم٣مريخ.

يمًـٝمد صمـكئل ايمـديـ هــ( حتٗمٝمـؼ وسمٔمٙمٝمـؼ: ا 247اظمح٣مؽمـ: أمحد زمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد ايمػمومل )ت  .91
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 هـ  1371احلًٝمٛمل )اظمحّدث( ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م اإلؽمكئَمٝم٥م، ؿمٜمران 

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ فمزة الل اهلٚمـداين، َم٠مؽمًـ٥م  1117َمديٛم٥م اظمٔم٣مصمز: ايمًٝمد ه٣مؾمؿ ايمٌحراين )ت  .91

 هـ . 1413اظمٔم٣مرف اإلؽمكئَمٝم٥م، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

: صمقاد ايمٗمٝمقَمل، َمْمٌٔم٥م َم٠مؽمًـ٥م ايمٛمممـ اإلؽمـكئَمل، هـ(، حتٗمٝمؼ611اظمزار، حمٚمد اظمُمٜمدي )ت .92

 هـ.1419اٞمتُم٣مرات ايمٗمٝمقم، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ( حتٗمٝمـؼ وإذاف: يقؽمـػ فمٌـد  415اظمًتدرك فمعم ايمِمحٝمحكم: احل٣مىمؿ ايمٛمٝم٣ًمزمقري )ت  .93

 ايمرمحـ اظمرفمُمقم.

هــ(، حتٗمٝمـؼ وٞمممـ: َم٠مؽمًـ٥م آل 1321َمًتدرك وؽم٣مةؾ ايمُمٝمٔم٥م: ايمُمـٝمخ ايمٛمـقري ايمْمـػمد ) .94

 هـ.1418ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  ايمٌٝم٦م^،

هــ(، ٞمممـ َم٠مؽمًـ٥م آل 966َُمً٘مـ ايمٖمـ٠ماد: ايمُمـٜمٝمد ايمثـ٣مين زيــ ايمـديـ اجلٌٔمـل ايمٔمـ٣مَمقم )ت .95

 هـ . 1417ايمٌٝم٦م^ إلضمٝم٣مء ايمؼماث ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 هـ( دار ص٣مدر، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 241َمًٛمد أمحد: أمحد زمـ ضمٛمٌؾ )ت  .96

 )ت ايمٗمـرن ايمًـ٣مزمع(، اظمْمٌٔمـ٥م احلٝمدريـ٥م ـ ايمٛمجـػ َمُم٘م٣مة إٞمقار: أزمق ايمٖمّمـؾ فمـقم ايمْمـػمد .97

 هـ .1385إذف، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

هــ ـ  1411هــ( ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  461َمِم٣ٌمح اظمتٜمّجد: ايمُمٝمخ ايمْمقد، حمّٚمد زمـ احلًــ )ت  .98

 م، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم همٗمف ايمُمٝمٔم٥م، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.1991

ٚمد زمـ صـ٣ميمح ايمٔمـ٣مَمقم ايم٘مٖمٔمٚمـل، )ت اظمِم٣ٌمح: ايمُمٝمخ سمٗمل ايمديـ إزمراهٝمؿ زمـ فمقم احلًـ زمـ حم .99

م، َمٛمُمـقرات َم٠مؽمًـ٥م إفمٙمٚمـل يمٙمٚمْمٌقفمـ٣مت زمـغموت ـ 1983ـ   ه 1413هـ(، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣ميمث٥م  915

 يمٌٛم٣من.

هـ( حتٗمٝمؼ وٞممم: ومًؿ  361اظمٔمجؿ إوؽمط: احل٣مهمظ ايمْمػماين، أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ؽمٙمٝمامن زمـ أمحد )ت  .111

 م.1995هـ ـ 1415ايمتحٗمٝمؼ زمدار احلرَمكم 

هـ( حتٗمٝمؼ: فمٌـد ايمًـكئم  395ٙمٕم٥م: أزمق احلًكم، أمحد زمـ هم٣مرس زمـ زىمري٣م )ت َمٔمجؿ َمٗم٣ميٝمس ايم .111

 هـ. 1414حمٚمد ه٣مرون، َم٘مت٥ٌم اإلفمكئم اإلؽمكئَمل، 

هـــ ،  1414هـــ(، ايمْمٌٔمــ٥م ايمث٣مٞمٝمــ٥م  512َمٖمــردات نمريــ٤م ايمٗمــرآن: ايمرانمــ٤م إصــٖمٜم٣مين )ت  .112

 َمٛمُمقرات دهمؼم ٞممم ايم٘مت٣مب.

هــ(، حتٗمٝمـؼ: 157إزدي ايمٕم٣مَمـدي )تَمٗمتؾ احلًكم )أزمق خمٛمػ(: يمقط زمـ حيٝمك زمــ ؽمـٔمٝمد  .113

 هـ ، ومؿ.1398اظمغمزا ضمًـ ايمٕمٖم٣مري، اظمْمٌٔم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، اٞمتُم٣مرات اظمرفمًم ايمٛمجٖمل، ؿمٌٔم٥م فم٣مم 

 1411هـ(، ايمْمٌٔمـ٥م ايمث٣مٞمٝمـ٥م  413اظمٗمٛمٔم٥م: ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد، حمٚمد زمـ ايمٛمٔمامن ايمٌٕمدادي ايمٔم٘مػمي )ت  .114
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 ٗمّدؽم٥م.هـ ، َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإٍلؽمكئَمل، مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم، ومؿ اظم

َم٘م٣مرم إطمكئق: ايمْمػمد احلًـ زمـ ايمٖمّمؾ زمـ ضمًـ، َمــ أفمـكئم ايمٗمـرن ايمًـ٣مدس اهلجـري  .115

 هـ .1392هـ(، َمٛمُمقرات ايممميػ ايمريض ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م،  ايمْمٌٔم٥م ايم٣ًمدؽم٥م 548)ت

هــ(  381ََمـ ٓ حييه ايمٖمٗمٝمف: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيف ايمٗمّٚمـل )ت .116

 ٕمٖم٣مري، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم، ومؿ اظمٗمّدؽم٥محتٗمٝمؼ: فمقم أىمػم ايم

هـ(، حتٗمٝمؼ: جلٛم٥م َمـ أؽم٣مسمذة ايمٛمجػ إذف، 588َمٛم٣موم٤م آل أيب ؿم٣ميم٤م: ازمـ ؾمٜمر آؾمقب )ت .117

 هـ .1376اظمْمٌٔم٥م احلٝمدري٥م ـ ايمٛمجػ إذف، ؿمٌٔم٥م فم٣مم 

هــ(  965ـ  911ايمثـ٣مين )تَمٛمٝم٥م اظمريد: ايمُمٝمخ زيـ ايمديـ زمـ فمقم ايمٔمـ٣مَمقم، اظمٔمـروف زم٣ميمُمـٜمٝمد  .118

 ش، َمٛمُمقرات َم٘مت٤م اإلفمكئم اإلؽمكئَمل. 1368ـ  1419حتٗمٝمؼ: رو٣م اظمخت٣مري، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 َمٝمزان احل٘مٚم٥م: ايمُمٝمخ حمٚمد ايمري ؾمٜمري، ٞممم دار احلدي٧م، ايمْمٌٔم٥م إُولم. .119

ٔمـ٥م هـ(، َم٠مؽم٥ًم ايمٛمممـ ايمت٣مزم1412اظمٝمزان دم سمٖمًغم ايمٗمرآن: ايمٔمكئَّم٥م حمٚمد ضمًكم ايمْم٣ٌمؿم٣ٌمةل )ت .111

 جلامفم٥م اظمدّرؽمكم زمٗمؿ اظمٗمّدؽم٥م.

 

 ـ ضمرف ايمٛمقن ـ 

ّن٨م اإليامن: ازمـ صمػم، زيـ ايمديـ، فمقم زمـ يقؽمػ زمـ صمػم َمــ أفمـكئم ايمٗمـرن ايمًـ٣مزمع اهلجـري،  .111

َمُمـٜمد × هــ، َمٛمُمـقرات جمٚمـع اإلَمـ٣مم اهلـ٣مدي 1418حتٗمٝمؼ: ايمًٝمد أمحد احلًٝمٛمل، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 

 اظمٗمّدؽم٥م.

هـ(، حتٗمٝمـؼ: ايمُمـٝمخ حمٚمـد فمٌـده، دار 41)ت× ظم٠مَمٛمكم فمقمّن٨م ايمٌكئنم٥م: طمْم٤م اإلَم٣مم أَمغم ا .112

 اظمٔمرهم٥م. 

 

 ـ ضمرف ايمقاو ـ

هــ( حتٗمٝمـؼ وٞمممـ: َم٠مؽمًـ٥م آل ايمٌٝمـ٦م^ إلضمٝمـ٣مء  1114وؽم٣مةؾ ايمُمٝمٔم٥م: احلر ايمٔمـ٣مَمقم )ت .113

 هـ ، اظمْمٌٔم٥م َمٜمر ـ ومؿ. 1414ايمؼماث، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

 ر ايمثٗم٣مهم٥م، يمٌٛم٣من. هـ(، حتٗمٝمؼ: إضم٣ًمن فم٣ٌّمس، دا681وهمٝم٣مت إفمٝم٣من: ازمـ طمٙم٘م٣من )ت .114

هــ ، َمٛمُمـقرات 1418زمداي٥م اظمٔم٣مرف اإلهلٝم٥م: ايمًٝمد حمًـ اخلّرازي، َمٔم٣مس، ايمْمٌٔمـ٥م اخل٣مَمًـ٥م  .115

 َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإلؽمكئَمل ايمت٣مزمٔم٥م جلامفم٥م اظمدّرؽمكم زمٗمؿ اظمٗمّدؽم٥م.

 َمٗمدَم٥م دم أصقل ايمديـ: اخلراؽم٣مين، ايمُمٝمخ ضمًكم ايمقضمٝمد، َمٔم٣مس، جمٜمقيم٥م. .116

هــ(، حتٗمٝمـؼ: ضمًــ إَمـكم، َمٛمُمـقرات دار 1371حمًـ، )ت أفمٝم٣من ايمُمٝمٔم٥م: إَمكم، ايمًٝمد  .117
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 ايمتٔم٣مرف يمٙمٚمْمٌقفم٣مت، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

هــ(، َمٛمُمـقرات دار ايم٘متـ٣مب 1391أطمكئق أهؾ ايمٌٝم٦م^: ايمًٝمد َمٜمدي ايمِمدر، )ضمل يمًٛم٥م  .118

 اإلؽمكئَمل

هــ ، 1418يمٝمٙم٥م فم٣مؾمقراء دم احلدي٧م وإدب: ايمُمٝمخ فمٌد الل احلًـ، َمٔمـ٣مس، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  .119

 اظم٠ميمػ.ايمٛم٣مذ 

أفمكئم ايمديـ دم صٖم٣مت اظم٠مَمٛمكم: احلًـ زمـ أيب احلًـ ايمـديٙمٚمل )ت ايمٗمـرن ايمثـ٣مَمـ اهلجـري(،  .121

 حتٗمٝمؼ وٞممم: َم٠مؽم٥ًم آل ايمٌٝم٦م^ إلضمٝم٣مء ايمؼماث.

هـ(، حتٗمٝمؼ وٞممم: َمدرؽمـ٥م اإلَمـ٣مم اظمٜمـدي#، 336ايمتٚمحٝمص: حمٚمد زمـ مه٣مم اإلؽم٘م٣مدم )ت .121

 ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 

 652يمُمٝمخ ىمامل ايمديـ حمٚمد زمــ ؿمٙمحـ٥م ايمُمـ٣مهمٔمل)ت َمْم٣ميم٤م ايم٠ًمول دم َمٛم٣موم٤م آل ايمرؽمقل: ا .122

 هـ(، حتٗمٝمؼ: َم٣مصمد أمحد ايمٔمْمٝم٥م.

هــ(، حتٗمٝمـؼ: فمـقم ؾمـغمي، َمٛمُمـقرات دار ايمٖم٘مـر 571سم٣مريخ َمديٛم٥م دَمُمؼ: ازمـ فمًـ٣مىمر )ت .123

 هـ .1415يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، زمغموت ـ يمٌٛم٣من 

م، َمٛمُمـقرات دار  1931هــ ـ 1348هــ(، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 313ايمًٛمـ ايم٘مػمى: ايمٛم٣ًمةل، )ت  .124

 ايمٖم٘مر يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

هـ(، حتٗمٝمؼ: ضمًكم ؽمٙمٝمؿ أؽمد، َمٛمُمـقرات 317َمًٛمد أيب ئمعم اظمقصقم: أزمق ئمعم اظمقصقم، )ت .125

 دار اظمٟمَمقن يمٙمؼماث.

هـ( حتٗمٝمؼ: آصػ زمـ فمـقم أصـٕمر همٝميضـ،  363دفم٣مةؿ اإلؽمكئم: ، ايمٗم٣ميض ايمٛمٔمامن اظمٌمي )ت  .126

 م. 1963ٔم٣مرف ايمٗم٣مهرة َمٛمُمقرات دار اظم

هــ( حتٗمٝمـؼ: ضمًـكم  413إَم٣مرم: ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد، حمٚمـد زمــ ايمـٛمٔمامن ايمٔم٘مـػمي ايمٌٕمـدادي )ت  .127

م، َمٛمُمـقرات دار اظمٖمٝمـد، زمـغموت ـ 1993هـ ـ  1414اإلؽمت٣مدوَمل، فمقم أىمػم ايمٕمٖم٣مري، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

 يمٌٛم٣من.

هــ(، 381يـف ايمٗمّٚمـل)ت شمقاب إفمامل: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمـقم زمــ احلًـكم زمــ زم٣مزمق .128

 ش، َمٛمُمقرات ايممميػ ايمريض. 1368اظمْمٌٔم٥م أَمغم، ومؿ، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 

هـ(، حتٗمٝمؼ: ايمًـٝمد َمقؽمـك  1362ديقان ايمًٝمد رو٣م اهلٛمدي: ايمًٝمد رو٣م اظمقؽمقي اهلٛمدي )ت .129

م، 1988هــ ـ  1419اظمقؽمقي، َمراصمٔم٥م وسمٔمٙمٝمؼ: ايمًـٝمد فمٌـد ايمِمـ٣مضم٤م اظمقؽمـقي، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 

 إوقاء، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.َمٛمُمقرات دار 
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َمٔم٣مرج ايمٝمٗمكم دم أصقل ايمديـ: ايمُمٝمخ حمٚمد زمــ حمٚمـد ايمًـٌزواري، اظمتـقذم دم ايمٗمـرن ايمًـ٣مزمع،  .131

م، َمٛمُمقرات َم٠مؽمًـ٥م آل ايمٌٝمـ٦م^ إلضمٝمـ٣مء 1993هـ ـ 1411حتٗمٝمؼ: فمكئء آل صمٔمٖمر، ايمْمٌٔم٥م إُولم

 ايمؼماث ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

زمـــ حمٚمــد َمٛمِمــقر ايمتٚمٝمٚمــل  أدب اإلَمــكئء واإلؽمــتٚمكئء: أزمــق ؽمــٔمٝمد، فمٌــد ايم٘مــريؿ .131

هـ(، ذح وَمراصمٔم٥م: ؽمٔمٝمد حمٚمد ايمٙمح٣مم، زم١مذاف َم٘متـ٤م ايمدراؽمـ٣مت وايمٌحـقث 562ايمًٚمٔم٣مين)ت

 م، َمٛمُمقرات دار وَم٘مت٥ٌم اهلكئل زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 1989هـ ـ 1419ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمكئَمٝم٥م، ايمْمٌٔم٥م إُولم

ؾمـٝمد، دار ايم٘متـ٤م هـ( اظمْمٌٔم٥م طمقر461هتذي٤م إضم٘م٣مم: ايمُمٝمخ ايمْمقد، حمٚمد زمـ احلًـ )ت .132

 ش. 1365اإلؽمكئَمٝم٥م، ايمْمٌٔم٥م ايمرازمٔم٥م 

هــ( حتٗمٝمـؼ وٞمممـ: َم٠مؽمًـ٥م ايمٛمممـ  1337ايمٔمروة ايمقشمٗمك: ايمًـٝمد حمٚمـد ىمـ٣مـمؿ ايمٝمـزدي )ت  .133

 هـ ، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 1417اإلؽمكئَمل، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ(، حتٗمٝمؼ وسمِمحٝمح: أمحد اظمقضمّدي ايمٗمٚمل، َمٛمُمقرات 841فمدة ايمدافمل: ازمـ همٜمد احلقم )ت .134

 وصمداين، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.َم٘مت٥ٌم 

ىمت٣مب ايمزهد: احلًكم زمـ ؽمٔمٝمد ايم٘مقدم، اظمُتقذّم دم ايمٗمرن ايمث٣ميمـ٧م اهلجـري، حتٗمٝمـؼ: َمـغمزا نمـكئم  .135

 هـ. 1399رو٣م فمرهم٣مٞمٝم٣من، اظمْمٌٔم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ومؿ اظمٗمّدؽم٥م 

(، َمٛمُمـقرات   ه 381اظمٗمٛمع: ايمُمٝمخ ايمِمدوق ، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيـف ايمٗمٚمـل، )ت .136

 هـ .1415× هل٣مديَم٠مؽم٥ًم اإلَم٣مم ا

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ نمـكئم ايمروـ٣م ايمػموصمـردي، 1117ضمٙمٝم٥م إزمرار: ايمًٝمد ه٣مؾمؿ ايمٌحراين )ت  .137

 هـ ، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم اظمٔم٣مرف اإٍلؽمكئَمٝم٥م، ومؿ ـ إيران. 1411ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ( َمٛمُمـقرات دار ايمٖم٘مـر، 1182ؽمٌؾ ايمًكئم: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايم٘محـكئين ايمِمـٛمٔم٣مين)ت    .138

م، َمٛمُمقرات ذىمـ٥م َم٘متٌـ٥م  1961هـ ـ  1379حمٚمد فمٌد ايمٔمزيز اخلقرم، ايمْمٌٔم٥م ايمرازمٔم٥م   حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ

 وَمْمٌٔم٥م َمِمْمٖمك ايم٣ٌميب احلٙمٌل وأوٓده زمٚمٌم ـ حمٚمقد ٞمِم٣مر احلٙمٌل وذىم٣مةف.

هــ(، َمٛمُمـقرات دار إضمٝمـ٣مء ايمـؼماث 977َمٕمٛمل اظمحت٣مج: ايمُمٝمخ حمٚمد ايمممـزمٝمٛمل اخلْمٝمـ٤م )ت .139

 م.1958هـ ـ  1377ايمٔمريب، زمغموت ـ يمٌٛم٣من 

هــ(، ايمْمٌٔمـ٥م 786ايمدرة ايم٣ٌمهرة: ايمُمٜمٝمد إول، حمّٚمد زمـ مج٣مل ايمديـ َم٘مل ايمٔم٣مَمقم اجلزيٛمل) ت .141

 ش، َمٛمُمقرات زاةر ـ ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 1379إُولم

هــ ـ  1377هــ( ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 751ٞمٓمؿ درر ايمًٚمْمكم: مجـ٣مل ايمـديـ ايمزرٞمـدي احلٛمٖمـل )ت .141

 م.1958

هــ( دار  544ايمٖمّمـؾ فمّٝمـ٣مض ايمٝمحِمـٌل )ت  ايمُمٖم٣م زمتٔمريػ ضمٗمقق اظمِمـْمٖمك: ايمٗمـ٣ميض أزمـق .142
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 م.1988ـ  1419ايمٖم٘مر، زمغموت ـ يمٌٛم٣من 

هـ( حتٗمٝمـؼ: ايمٔمرومًـقد، وشمـ٣مَمقن صـ٣منمرصمل، ايمْمٌٔمـ٥م  748ؽمغم أفمكئم ايمٛمٌكئء: ايمذهٌل )ت  .143

 هـ َمٛمُمقرات ايمرؽم٣ميم٥م، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 1413ايمت٣مؽمٔم٥م 

قازمرة، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم هــ( حتٗمٝمـؼ: زم٣مؽمـؿ همٝمِمـؾ أمحـد اجلـ 287أضم٣مد واظمث٣مين: ايمّمّح٣مك )ت  .144

 م َمٛمُمقرات دّر ايمدراي٥م يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، ايمًٔمقدي٥م ـ ايمري٣مض. 1991هـ ـ  1411

هــ (، حتٗمٝمـؼ: ايمـدىمتقر فمٌـد الل زمــ 661سمٖمًغم ايمٔمّز زمـ فمٌد ايمًكئم: ايمٔمّز زمـ فمٌد ايمًكئم )ت .145

 ، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.م، َمٛمُمقرات دار ازمـ ضمزم1996هـ ـ  1416إزمراهٝمؿ ايمقهٌل، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ( َم٠مؽمًـ٥م ايمٛمممـ اإلؽمـكئَمل ايمت٣مزمٔمـ٥م جلامفمـ٥م  664ايمدّر ايمٛمٓمـٝمؿ: ازمــ ضمـ٣مسمؿ ايمٔمـ٣مَمقم، )ت  .146

 اظمدّرؽمكم، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

هــ( حتٗمٝمـؼ: حمٚمـد زمـ٣مومر  76ىمت٣مب ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس: أزمق صـ٣مدق، ؽمـٙمٝمؿ زمــ ومـٝمس اهلـكئرم )ت .147

 إٞمِم٣مري، نمغم َم٠مّرطم٥م.

هـ( حتٗمٝمؼ: َمغم  679، َمٝمثؿ زمـ فمقم ايمٌحراين )ت ىمامل ايمديـ×: ذح َمئ٥م ىمٙمٚم٥م َٕمغم اظم٠مَمٛمكم .148

 صمكئل ايمديـ احلًٝمٛمل إرَمقي اظمحّدث، َمٛمُمقرات مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم دم احلقزة ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

م، َمٛمُمـقرات دار ايمٖم٘مـر يمٙمْم٣ٌمفمـ٥م 1994هــ  ـ 1414هـ(، 676إذىم٣مر ايمٛمقوي٥م: ايمٛمقوي)ت  .149

 وايمٛممم وايمتقزيع، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

هـ( حتٗمٝمـؼ وٞمممـ: َمدرؽمـ٥م  329وايمتٌٌمة: ازمـ زم٣مزمقيف ايمُٗمّٚمل وايمد ايمُمٝمخ ايمِمدوق )تاإلَم٣مَم٥م  .151

 ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.× اإلَم٣مم اظمٜمدي

هـ(، حتٗمٝمؼ: أزمق إؽمح٣مق احلقيٛمل، ايمْمٌٔم٥م 281ىمت٣مب ايمِمٚم٦م وآداب ايمٛمٖمس: ازمـ أيب ايمدٞمٝم٣م )ت .151

 هـ، َمٛمُمقرات دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 1411إُولم ؽمٛم٥م

هــ( حتٗمٝمـؼ: محـدي فمٌـد اظمجٝمـد ايمًـٙمٖمل، ايمْمٌٔمـ٥م ايمث٣مٞمٝمـ٥م،  361٘مٌغم: ايمْمػماين )ت اظمٔمجؿ ايم .152

 َمٛمُمقرات دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب.

هـ(، حتٗمٝمؼ: فمٌـد ايمـرضمٝمؿ 726َمٛمٜم٣مج ايم٘مراَم٥م: ايمٔمكئَّم٥م احلقم، احلًـ زمـ يقؽمػ زمـ اظمُْمّٜمر )ت  .153

 ش، َمٛمُمقرات سم٣مؽمقفم٣مء ـ َمُمٜمد اظمٗمّدؽم٥م.1379َم٣ٌمرك، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ( سمرمجـ٥م ايمًـٝمد ه٣مؾمـؿ اظمـٝمكئين، َمٛمُمـقرات  1359تٜمك أَم٣مل: ايمُمٝمخ فم٣ٌّمس ايمٗمٚمل )ت َمٛم .154

 َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإلؽمكئَمل، مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

هــ( حتٗمٝمـؼ:  352سمٖمًغم همرات ايم٘مقدم: أزمق ايمٗم٣مؽمؿ، همرات زمـ إزمراهٝمؿ زمــ همـرات ايم٘مـقدم )ت  .155

 ٗم٣مهم٥م واإلرؾم٣مد اإلؽمكئَمل.هـ ، وزارة ايمث 1411حمّٚمد ايم٘م٣مـمؿ، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمًـٝمد فمـقم ايمٔمـدٞم٣مين ايمٕمريٖمـل،  664زمٛم٣مء اظمٗم٣ميم٥م ايمٖم٣مؿمٚمٝم٥م: ايمًٝمد ازمـ ؿم٣مووس )ت  .156
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 إلضمٝم٣مء ايمؼماث، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. م، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم آل ايمٌٝم٦م1991هـ ـ  1411ايمْمٌٔم٥م إُولم 

اظمٝمــ٣مٞمجل، هـــ( سمِمــحٝمح: ايمًــٝمد إزمــراهٝمؿ  1411ذح إضمٗمــ٣مق احلــّؼ: ايمًــٝمد اظمرفمًمــ )ت .157

 َمٛمُمقرات َم٘مت٥ٌم اظمرفمًم ايمٛمجٖمل، ومؿ ـ إيران.

دٓةؾ اإلَم٣مَم٥م: ايمُمٝمخ ايمْمػمي اإلَمـ٣مَمل، اظمتـقدّم أواةـؾ ايمٗمـرن ايمرازمـع اهلجـري، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  .158

 هـ، َم٠مؽم٥ًم ايمٌٔمث٥م، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 1413

هــ(، سمِمـحٝمح وسمٔمٙمٝمـؼ:  461إطمتٝم٣مر َمٔمرهم٥م ايمرصم٣مل: ايمُمٝمخ ايمْمقد، حمّٚمـد زمــ احلًــ )ت .159

هــ، َمٛمُمـقرات َم٠مؽمًـ٥م آل 1414َم٣مد إؽمؼمازم٣مدي، حتٗمٝمؼ: ايمًٝمّد َمٜمدي ايمرصم٣مةل، ؽمٛم٥م ايمْمٌـع َمغمدا

 ايمٌٝم٦م^ إلضمٝم٣مء ايمؼماث، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.

هــ( حتٗمٝمـؼ: َمـغمزا حمًــ ىمقچـف  291زمِم٣مةر ايمدرصم٣مت: ايمُمٝمخ حمّٚمد زمـ احلًـ ايمِمّٖم٣مر )ت .161

 هـ ق َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم إفمٙمٚمل، ؿمٜمران. 1414هـ ش  1362زم٣منمل، ايمْمٌٔم٥م 

هـــ( حتٗمٝمــؼ وٞمممــ: َم٠مؽمًــ٥م اإلَمــ٣مم  573خلــراة٨م واجلــراةح: وُمْمــ٤م ايمــديـ ايمراوٞمــدي )ت ا .161

 ، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م×اظمٜمدي

هـ( حتٗمٝمؼ: أزمق حمٚمد زمـ فم٣مؾمقر، َمراصمٔمـ٥م وسمـدومٝمؼ: إؽمـت٣مذ  427سمٖمًغم ايمثٔمٙمٌل: ايمثٔمٙمٌل )ت  .162

 ٌٛم٣من.م، دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب، زمغموت ـ يم2112هـ ـ 1422ٞمٓمغم ايم٣ًمفمدي، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 هـ( َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 682سمٖمًغم ايمٌٝمّم٣موي: ايمٌٝمّم٣موي )ت  .163

هـ(، ؿم٣ٌمفم٥م وٞممم دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمـريب، زمـغموت ـ  951سمٖمًغم أيب ايمًٔمقد: أزمق ايمًٔمقد )ت .164

 يمٌٛم٣من.

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمًٝمد حمًـ احلًٝمٛمل 1121ري٣مض ايم٣ًميم٘مكم: ايمًٝمد فمقم طم٣من اظمدين ايمُمغمازي )ت .165

 هـ ، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإلؽمكئَمل، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م. 1415ايمْمٌٔم٥م ايمرازمٔم٥م  إَمٝمٛمل،

هـ( َمٛمُمقرات َم٘متٌـ٥م  1116سمٛمزيؾ أي٣مت فمعم ايمُمقاهد َمـ إزمٝم٣مت: حم٤ّم ايمديـ إهمٛمدي )ت  .166

 وَمْمٌٔم٥م َمِمْمٖمك ايم٣ٌميب احلٙمٌل وأوٓده.

دم ايمٗمـرن اخلـ٣مَمس ٞمزه٥م ايمٛم٣مـمر وسمٛمٌٝمف اخل٣مؿمر: احلٙمقاين، احلًكم زمــ حمٚمـد زمــ احلًــ اظمتـقذم  .167

 هـ . 1418ومؿ اظمٗمّدؽم٥م ايمْمٌٔم٥م إُولم × اهلجري، حتٗمٝمؼ وٞممم: َم٠مؽم٥ًم اإلَم٣مم اظمٜمدي

د 1359ايم٘مٛمك وإيمٗم٣مب: ايمُمٝمخ فم٣ٌّمس ايمٗمٚمل )ت  .168 هـ(، َم٘مت٥ٌم ايمِمدر ؿمٜمران، زمتٗمديؿ حُمٚمَّ

 ه٣مدي إَمٝمٛمل.

هــ(، 318ل )ت اإلفمتٗم٣مدات دم ديـ اإلَم٣مَمٝم٥م: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمٚمد زمـ فمقم زمــ زم٣مزمقيـف ايمٗمٚمـ .169

 هـ.1412ٞممم وحتٗمٝمؼ: نمكئم رو٣م اظم٣مزٞمدراين، اظمْمٌٔم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، ومؿ 

هــ( ،  381َمٔم٣مين إطم٣ٌمر: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمــ احلًـكم زمــ زم٣مزمقيـف ايمٗمّٚمـل )ت .171
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سمِمحٝمح وسمٔمٙمٝمؼ: فمقّم أىمػم ايمٕمٖم٣مري، َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإلؽمكئَمل ايمت٣مزمٔم٥م جلامفمـ٥م اظمدّرؽمـكم زمٗمـؿ اظمٗمّدؽمـ٥م 

 هـ.1379

م، َمٛمُمـقرات دار  1966هــ ـ 1386هـ( ؽمـٛم٥م ايمْمٌـع  631ايم٘م٣مَمؾ دم ايمت٣مريخ: ازمـ إشمغم )ت .171

 ص٣مدر يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

اخلـقارزَمل، اظمقهّمـؼ أمحـد زمــ حمٚمـد اظمّ٘مـل اخلـقارزَمل )ت ×: َمٛم٣موم٤م اإلَم٣مم أَمغم اظمـ٠مَمٛمكم .172

َم٠مؽمًـ٥م ايمٛمممـ اإلؽمـكئَمل، ومـؿ هـ ، 1411هـ(، حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ َم٣ميمؽ اظمحٚمقدي، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 568

 اظمٗمّدؽم٥م.

هــ ، دار 1418هــ (، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم 774ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م: أزمق ايمٖمداء، ازمـ ىمثغم ايمدَمُمٗمل، )ت  .173

 إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب، زمغموت.

هـ ،  1416هـ( حتٗمٝمؼ: ايمًٝمد فمقم مج٣مل أذف، ايمْمٌٔم٥م إُولم  1294يٛم٣مزمٝمع اظمقّدة: ايمٗمٛمدوزي )ت

 قة يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم.َمٛمُمقرات دار إؽم

هـ( حتٗمٝمؼ: جمتٌـك ايمٔمراومـل، َمٛمُمـقرات  1125سمٖمًغم ىمٛمز ايمدوم٣مةؼ: اظمغمزا حمٚمد اظمُمٜمدي )ت  .174

 هـ . 1417َم٠مؽم٥ًم ايمٛممم اإلؽمكئَمل، مج٣مفم٥م اظمدّرؽمكم، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م 

هــ(،  256صحٝمح ايمٌخ٣مري: ايمٌخ٣مري، حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ اظمٕمغمة زمـ زمردززم٥م )ت  .175

 م. 1981هـ ـ  1411ٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع ؽمٛم٥م دار ايمٖم٘مر يم

هــ(، دار ايمٖم٘مـر،  261صحٝمح َمًٙمؿ: َمًٙمؿ زمـ احلج٣مج زمـ َمًٙمؿ ايمٗمُمـغمي ايمٛمٝمًـ٣مزمقري )ت .176

 زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

 1411هـ( حتٗمٝمؼ: فمقّم ؾمـغمي، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم ؽمـٛم٥م  314ىمت٣مب ايمٖمتقح: ازمـ أفمثؿ ايم٘مقدم )ت  .177

 ن.هـ ؿم٣ٌمفم٥م وٞممم دار إوقاء، زمغموت ـ يمٌٛم٣م

هـــ( حتٗمٝمــؼ: صمــقاد ايمٗمٝمــقَمل  525زمُمــ٣مرة اظمِمــْمٖمك: حمٚمــد زمـــ فمــقم ايمْمــػمي اإلَمــ٣مَمل )ت  .178

هـ ، َمٛمُمقرات َم٠مؽمًـ٥م ايمٛمممـ اإلؽمـكئَمل، مج٣مفمـ٥م اظمدّرؽمـكم، ومـؿ  1421إصٖمٜم٣مين، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

 اظمٗمّدؽم٥م

ايمْمراةػ دم َمٔمرهم٥م َمذاه٤م ايمْمقاةػ: ايمًٝمّد ازمـ ؿم٣مووس فمـقّم زمــ َمقؽمـك زمــ ؿمـ٣مووس، )ت  .179

 هـ، اظمْمٌٔم٥م طمٝم٣مم، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.1371ْمٌٔم٥م إُولم هـ(، ايم664

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمًـٝمد فمٌـد ايمٙمْمٝمـػ احلًـٝمٛمل ايم٘مـقه٘مٚمري  411ىمٖم٣مي٥م إشمر: اخلّزاز ايمٗمّٚمل )ت  .181

 اخلقةل، اظمْمٌٔم٥م طمٝم٣ّمم ـ ومؿ، َمٛمُمقرات زمٝمدار.

هـ(، حتٗمٝمؼ: إؽمـت٣مذ ٞمٌٝمـؾ روـ٣م فمٙمـقان، 561ايمث٣موم٤م دم اظمٛم٣موم٤م: ايمُمٝمخ ازمـ محزة ايمْمقد )ت .181

 هـ، ٞممم َم٠مؽم٥ًم أٞمِم٣مري٣من، ومؿ اظمٗمّدؽم٥م.1412ْمٌٔم٥م ايمِمدر، ومؿ اظمُٗمّدؽم٥م، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م اظم
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د زمـ احلًـ ايمٗمٚمل، اظمتقذمَّ دم ايمٗمرن ايم٣ًمزمع اهلجري، حتٗمٝمؼ:  .182 ايمٔمٗمد ايمٛمّمٝمد وايمدّر ايمٖمريد: حُمٚمَّ

 هـ، َمٛمُمقرات دار احلدي٧م يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم. 1423فمقّم أوؽمط ايمٛم٣مؿمٗمل، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هــ(، َمٛمُمـقرات دار اظمٔمرهمـ٥م، 214ٛمد أيب داود ايمْمٝم٣ميمز: ؽمٙمٝمامن زمــ داوود ايمْمٝم٣ميمزـ، )تَمً .183

 زمغموت ـ يمٌٛم٣من

هــ  1414هـ( حتٗمٝمؼ: ؾمٔمٝم٤م إرٞم٠موط، ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  354صحٝمح ازمـ ضم٣ٌّمن: ازمـ ضم٣ٌّمن )ت  .184

 م، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م.1993ـ 

م، َمٛمُمـقرات 1991هــ ـ  1411ولم هـ( ايمْمٌٔم٥م إُ  1282حتٖم٥م إضمقذي: اظم٣ٌمرىمٖمقري، )ت  .185

 دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

هــ( حتٗمٝمـؼ: حمٚمـد همـ٠ماد فمٌـد ايمٌـ٣مومل،  273ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصم٥م: حمٚمـد زمــ يزيـد ايمٗمزويٛمـل، )ت  .186

 َمٛمُمقرات دار ايمٖم٘مر يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

زمُّمـ٣مر فمـّقاد َمٔمـروف، ايمْمٌٔمـ٥م  هـ( حتٗمٝمؼ: ايمدىمتقر 742هتذي٤م ايم٘مامل: مج٣مل ايمديـ اظمّزي )ت  .187

 م، َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م زمغموت ـ يمٌٛم٣من.1985هـ ـ  1416ايمرازمٔم٥م 

هــ( حتٗمٝمـؼ: ايمٔمرومًـقد، شمـ٣مَمقن صـ٣منمرصمل، ايمْمٌٔمـ٥م  748ؽمغم أفمكئم ايمٛمٌكئء: ايمـذهٌل )ت  .188

 هـ َمٛمُمقرات ايمرؽم٣ميم٥م، زمغموت ـ يمٌٛم٣من. 1413ايمت٣مؽمٔم٥م 

هـ( حتٗمٝمؼ وإذاف: حمّٚمـد ايمٗمـ٣مةٝمٛمل، 1114ايمٖمِمقل اظمٜمّٚم٥م دم أصقل إةّٚم٥م: احلر ايمٔم٣مَمقم )ت  .189

 ×.هـ َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم َمٔم٣مرف إؽمكئَمل إَم٣مم رو٣م 1418ايمْمٌٔم٥م إُولم 

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمُمٝمخ هم٣مرس احلًـقن، ايمْمٌٔمـ٥م  915حم٣مؽم٥ٌم ايمٛمٖمس: ايمُمٝمخ إزمراهٝمؿ ايم٘مٖمٔمٚمل )ت  .191

 هـ ، َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم وم٣مةؿ آل حمّٚمد#، ومؿ. 1413إُولم 

هــ،  1413هــ(، حتٗمٝمـؼ: إٞمِمـ٣مري، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم  664ايمٝمٗمكم: ايمًٝمد ازمــ ؿمـ٣مووس، )ت .191

 َمٛمُمقرات َم٠مؽم٥ًم دار ايم٘مت٣مب )اجلزاةري(.

هـ(، حتٗمٝمؼ: صمكئل ايمديـ اظمحـّدث، ؽمـٛم٥م  1119ايمِمقارم اظمٜمروم٥م: ايمُمٜمٝمد ٞمقر الل ايمتًؼمي )ت .192

 ، َمْمٌٔم٥م ّنّم٦م1367ايمْمٌع 

د ايمرمحـ ايمًـٔمد، ايمْمٌٔمـ٥م هـ( حتٗمٝمؼ فمٌد الل زمـ فمٌ 762ختري٨م إضم٣مدي٧م وإشم٣مر: ايمزئمقم، )ت .193

 هـ ، اظمْمٌٔم٥م ايمري٣مض دار ازمـ طمزيٚم٥م، َمٛمُمقرات دار ازمـ طمزيٚم٥م. 1414إُولم، ؽمٛم٥م ايمْمٌع 

هـ( حتٗمٝمؼ: إضم٣ًمن فم٣ٌمس اظمْمٌٔمـ٥م ايمتٌـ٣من َمٛمُمـقرات  681وهمٝم٣مت إفمٝم٣من: ، ازمـ طمٙم٘م٣من، )ت  .194

 دار ايمثٗم٣مهم٥م.

ٌـ٥م احلٗمٝمٗمـ٥م، إؽمـْمٛمٌقل، هــ(، َمٛمُمـقرات َم٘مت1228ٞمخ٥ٌم ايمٙمئ٣مرم: حمٚمد زمـ ؽمٙمٝمامن احلٙمٌـل )ت .195

 سمرىمٝم٣م.
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هــ( حتٗمٝمـؼ وسمٔمٙمٝمـؼ: ضمٌٝمـ٤م ايمـرمحـ  219َمًٛمد احلٚمٝمدي: فمٌد الل زمـ ايمززمغم احلٚمٝمـدي، )ت .196

 هـ ، َمٛمُمقرات دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥ّم، زمغموت. 1419إفمٓمٚمل، ايمْمٌٔم٥م إُولم 

(، صـححف   ه 1111َمٛمتٗمك اجلامن: مج٣مل ايمديـ أزمق َمٛمِمقر، احلًـ زمـ زيـ ايمـديـ ايمُمـٜمٝمد )ت .197

ش، َمٛمُمـقرات مج٣مفمـ٥م اظمدّرؽمـكم دم احلـقزة 1362فمٙمَّؼ فمٙمٝمف: فمـعم أىمـػم ايمٕمٖمـ٣مري، ايمْمٌٔمـ٥م إُولم و

 ايمٔمٙمٚمٝم٥م زمٗمؿ اظمٗمّدؽم٥م.

هــ(،  سمٗمـديؿ 1412أصقل ايمٖمٙمًٖم٥م واظمٛمٜم٨م ايمـقاومٔمل: ايمٔمكئَّمـ٥م حمٚمـد ضمًـكم ايمْم٣ٌمؿمٌـ٣مةل)ت .198

٠مؽمًـ٥م ايمٔمراومٝمـ٥م يمٙمٛمممـ وسمٔمٙمٝمؼ: ايمُمٜمٝمد َمرسم٢م اظمْمٜمري، سمرمج٥م:  ايمًٝمد فماّمر أزمق رنمٝمػ، َمٛمُمقرات اظم

 وايمتقزيع

هــ(، 381َمِم٣مدوم٥م اإلطمقان: ايمُمٝمخ ايمِمدوق، حمّٚمد زمـ فمقم زمـ احلًكم زمـ زم٣مزمقيـف ايمٗمّٚمـل )ت  .199

إذاف : ايمًٝمد فمقم اخلراؽمـ٣مين ايم٘مـ٣مـمٚمل ، َمٛمُمـقرات َم٘متٌـ٥م اإلَمـ٣مم صـ٣مضم٤م ايمزَمـ٣من# ايمٔم٣مَّمـ٥م، 

 م.1982هـ ـ  1412ايم٘م٣مـمٚمٝم٥م ـ ايمٔمراق، يمٝمتقنمراف ايم٘مرَم٣مين ومؿ ـ فمُمٗمٔمقم 

هــ(، 786إرزمٔمقن ضمديث٣مً: ايمُمٜمٝمد إول، حمّٚمد زمـ مجـ٣مل ايمـديـ َم٘مـل ايمٔمـ٣مَمقم اجلزيٛمـل )ت .211

حتٗمٝمؼ وٞممم: َمدرؽم٥م اإلَم٣مم اظمٜمدي# زمرفم٣مي٥م: ايمًٝمد حمٚمد زمـ٣مومر اظمقضمـد إزمْمحـل إصـٖمٜم٣مين، ومـؿ 

 هـ .1417اظمٗمّدؽم٥م 

ت دار م، َمٛمُمـقرا1981يمْمٌٔمـ٥م ايمث٣ميمثـ٥م اهــ(، 1411حمٚمد صمقاد َمٕمٛمٝمـ٥م)ت ايمتٖمًغم ايم٘م٣مؾمػ: .110

 ايمِٔمٙمؿ يمٙمٚمكئيكم، زمغموت ـ يمٌٛم٣من.

م،  َمٛمُمـقرات 1998ـ   ه 1419ايمْمٌٔم٥م إُولم، َمٔم٣مس، فمٌد اظمٛمٔمؿ ضمًـزمٛمقر هم٣مؿمٚم٥م أهتدي٦م:  .111

  دار اظمٔمروف، زمغموت ـ يمٌٛم٣من
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