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 اإلهداء

    ي٤م ُُمتحٜم٦ُم، إًمٞمؽ ي٤م ص٤مسمرةُ  إًمٞمِؽ. 

   ي٤م أُم٦َم اهللِ وؾمٞمّدة اًمٜم٤ًمء. ًمٞمِؽ إ 

    إوصٞم٤مء. م  أُ و ي٤م سَمْمٕم٦َم رؾمقِل اهلل إًمٞمِؽ 

    ٝم٤م.أّيتُٝم٤م اعمٝم إًمٞمِؽ  ٔمقُم٦ُم اعمٔمٚمقُم٦م، اعمٛمٜمققم٦م طم٘م 

    ّّمدي٘م٦ُم اًمِمٝمٞمدة.أّيتُٝم٤م اًم إًمٞمِؽ 

   أيتُٝم٤م اعمٕمّمقُم٦م اًمِّمٗمٞمٕم٦م. إًمٞمِؽ 

    سملم ضمٜمٌٞمف، ورحي٤مٟمتف ُمـ اًمدُٟمٞم٤م. ي٤م روَح رؾمقل اهلل اًمتل إًمٞمِؽ 

   م هذه اًمٌْم٤مقم٦م اعمزضم٤مة ومتٗمّْمكم ىمد  أُ  ،ي٤م ؾمٞمّديت ي٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء إًمٞمِؽ

قمكم  سم٤مًم٘مٌقل واإلطم٤ًمن واؿمٗمٕمل زم قمٜمد رسم ؽ ورّّب وم٢مّٟمف أيمرم ُم١ًمول 

 وأقمٔمؿ ُم٠مُمقل.

 

 اًمراضمل ؿمٗم٤مقمتٙمؿ      

 يم٤مفمؿ       



 



 

 

 
 
 

 وكدوة املزنش
 

اًمٕمٚمؿ واًم٘مراءة واًمٙمت٤مب سم٤مًم٘مٚمؿ، ىمقاقمد اعمجد، وُمٗم٤مشمٞمح اًمتٜمزيؾ، ودي٤ٌمضم٦م اًمقطمل، 

وُمنمق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، هب٤م ي٘مقم اًمديـ، وشُمدّون اًمنمائع، وحتٞمك إُمؿ، وشُمٌٜمك 

ض واعمًت٘مٌؾ، وهب٤م شمتاميز اعمجتٛمٕم٤مت، وختتٚمػ احلْم٤مرات، وُيٙمت٥م اًمت٤مريخ، وُيرؾمؿ احل٤م

 اًمث٘م٤موم٤مت، وُيقزن اإلٟم٤ًمن، ويتٗم٤موؾ اًمٜم٤مس، ويزهق ويٗمتخر سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمٌٕمض أظمر.

ذم وقء هذه اًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ اًم٤ًمُمٞم٦م، وُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م، وسم٤مًمتقيمؾ قمغم 

ؾم٦م ضمٝمقدًا يمٌػمة واهتامُم٤مت واؾمٕم٦م اهلل شمؼمك وشمٕم٤ممم، سمذًم٧م إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مم ًمٚمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ 

ًمدقمؿ احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وشمٓمقير ضمقاٟم٥م اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ 

واعمٓم٤مًمٕم٦م، وذًمؽ قمـ ـمريؼ آهتامم سم٤مًمِم١مون اًمٗمٙمري٦م، واومتت٤مح اعم١مؾم٤ًمت وُمرايمز 

امء واعمٗمّٙمريـ، اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وسمٜم٤مء اعمٙمت٤ٌمت اًمتخّّمّمٞم٦م، واًمتقاصؾ ُمع إؾم٤مشمذة واًمٕمٚم

 .وشمِمجٞمع اًمٜمّخػ واًمٙمٗم٤مءات واًمٓم٤مىم٤مت اًم٘م٤مدرة قمغم سمٜم٤مء سوح اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م

ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمتخّّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ذم اًمٜمجػ إذف وىمؿ  وُيٕمد

اعم٘مدؾم٦م، اُمتدادًا ًمتٚمؽ اجلٝمقد اعم٤ٌمريم٦م، وىمد قمٛمؾ ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًف وسم٠مىم٤ًمُمف ووطمداشمف اعمتٜمّققم٦م 

ىمع اًمٕمٚمٛمل واًمٗمٙمري، وذًمؽ ُمـ ظمالل شمدويـ اًمٌحقث، وشم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م قمغم إصمراء اًمقا

وحت٘مٞم٘مٝم٤م وٟمنمه٤م، وإصدار اعمجالت اعمتخّّمّم٦م، واعمِم٤مريم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م ُمع ؿمٌٙم٦م اًمتقاصؾ 

 اًمٕم٤معمٞم٦م، وإقمداد اًمٙمقادر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم ُمقاصٚم٦م اعمًػمة.

وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م سمِمٙمؾ واؾمع،  وُمـ شمٚمؽ إُمقر اعمٝمّٛم٦م اًمتل شمّمّدى ُمريمزٟم٤م اعم٤ٌمرك ًمٚم٘مٞم٤مم هب٤م

ذم إـم٤مر وطمدة اًمت٠مًمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ، هل آهتامم سمٜمنم اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل واًمٜمت٤مج اًمٗمٙمري 
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واًمٙمت٤مسم٤مت اًمتخّّمّمٞم٦م ًمٚمٕمامء واعمحّ٘م٘ملم واًم٤ٌمطمثلم، وذًمؽ هبدف ومًح اعمج٤مل وومتح 

 إسمقاب واًمٜمقاومذ أُم٤مم ىمّراء اًمٗمٙمر، وـمالب اًمٕمٚمؿ واحل٘مٞم٘م٦م.

اًم٘مٞمّٛم٦م، هذا اًمًٗمر اعم٤مصمؾ سملم يديؽ قمزيزي اًم٘م٤مرئ، وُمـ شمٚمؽ اًمٜمت٤مضم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م و

وهق يمت٤مب )ُمٕملم اخلٓم٤ٌمء.. حم٤مضات ذم اًمٕم٘مٞمدة وإظمالق( ًمٚمخٓمٞم٥م إعمٕمل ومْمٞمٚم٦م 

اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اًمٌٝم٤مدزم، واًمذي ؾمٚمط اًمْمقء ومٞمف قمغم جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘م٤مئدي٦م 

ىمٞمؿ، واًمتل شمٕمد قمٛماًل ضم٤مهزًا  واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمئ٦م جمٚمس طمًٞمٜمل

ًمرواد اعمٜمؼم احلًٞمٜمل ظمّمقص٤ًم اخلٓم٤ٌمء اًمذيـ هؿ ذم ؾمٚمؿ اًمّمٕمقد واًمرىمل، وىمد اسمتدء يمؾ 

جمٚمس ذم هذا اًمٙمت٤مب سم٤مًمِمٕمر اًم٘مريض صمؿ اشمٌٕمف سم٤مًمِمٕمر )احلًج٦م( صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٌتدأ 

قطم٤مة ُمـ اعمجٚمس سمآي٦م أو رواي٦م صمؿ يتؿ شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم أطمد اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اعمًت

أي٦م أو اًمرواي٦م ومٞمتٜم٤موهل٤م ُمـ ضمقاٟم٥م قمديدة، سم٠مؾمٚمقب واوح وومؼ ُمٜمٝمج٦م قمٚمٛمٞم٦م ظمٓم٤مسمٞم٦م 

 داقماًم ذًمؽ سم٤مًم٘مّم٦م واًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م صمؿ يتٓمرق إمم اعمّمٞم٦ٌم وإسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م.

ويٕمتؼم هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ إقمامل اعمٝمٛم٦م ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وذًمؽ سمتٌع ُم٤م 

ؼم اًمنميػ ُمـ أمهٞم٦م ىمّمقى ذم هذا اعمٞمدان، إذ أن ًمٚمٛمٜمؼم اًمدور إيمؼم ذم صٞم٤مهم٦م ًمٚمٛمٜم

اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد اعمجتٛمع، وهذا اًمٕمٛمؾ يٕمتؼم راومدًا ص٤مومٞم٤ًم وُمٕمٞمٜم٤ًم أُمٞمٜم٤ًم خلٓم٤ٌمء اعمٜمؼم 

 احلًٞمٜمل أيدهؿ اهلل شمٕم٤ممم وؾمدد ظمٓم٤مهؿ.

ًٞمٜمٞم٦م، وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم وذم اخلت٤مم ٟمتٛمٜمك ًمٚمٛم١مًمػ دوام اًمتقومٞمؼ ذم ظمدُم٦م اًم٘مْمٞم٦م احل

 أن ي٤ٌمرك ًمٜم٤م ذم أقمامًمٜم٤م إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.

 

 اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م     

 ذم ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م     

 ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م     
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 املكّدوة
 

ي شمٗمّرد سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م، وارشمٗمع قمـ وصػ اعمخٚمقىملم ًمف سم٤مإلٟمٞم٦ّم، وطم٤مرت هلل اًمذ احلٛمدُ 

اًمقاطمد سمال ذيؽ، واعمٚمؽ  ،ٙم٠مت إًمًـ قمـ إدراك ِصٗمتفاًمٕم٘مقل قمـ يُمٜمف ُمٕمرومتف، وشمٚم

 سمال متٚمٞمؽ.

ً  واًمّم   لم وقمغم اًمٕم٤معمِ  إًمفالم قمغم ظمػم إٟم٤مم، ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم طمٌٞم٥م الة واًم

٥م ص٤مطم ،٦م اهلل ذم إرولم، ُمقٓي ووزم ٟمٕمٛمتلؾمٞماّم سم٘مٞمّ  ٓ ،٤مهريـٞمٌلم اًمٓمّ أهؾ سمٞمتف اًمٓمّ 

واًمٚمٕمـ اًمدائؿ اعم١مسّمد قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم إمم ىمٞم٤مم ، #ًـاًمٕمٍم واًمزُم٤من احلّج٦م سمـ احل

 يقم اًمديـ.

٦م ذم هداي٦م اًمٜم٤مس وشمثٌٞم٧م ُم٤م ٞمّ ُم٤م ًمٚمخٓم٤مسم٦م ُمـ أمه ٥م  أُّم٤م سمٕمد، ومال خيٗمك قمغم ذي ًمُ 

اهتدوا إًمٞمف، وٓ يِمّؽ ذو ُمًٙم٦ٍم سم٠مّّن٤م ُمـ وفم٤مئػ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وإوصٞم٤مء 

 ٝم٤م قمٔمٞمؿ.وأّن صمقاهب٤م ضمًٞمؿ وُم٘م٤مُمَ  ،واًمّّم٤محللم

يمئـ هيدي اهلل زمؽ رصُماًل طمغٌم يمؽ مـ » :×أّٟمف ىم٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم ’ومٕمـ رؾمقل اهلل

 .(1)شأن يؽقن يمؽ ُُحر ايمـعؿ

ٝم٤م! ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م اهلداي٦م عمئ٤مت ًَ أومْمؾ اًمٜمٕمؿ وأٟمٗمَ  ظمػٌم ُمـومٝمداي٦م إٟم٤ًمن واطمد 

 اًمٌنم وعمّر اًمٕمّمقر!!

يمّٚمام يم٤من اًم٘مقل شم٤مسمٕم٤ًم إلظمالص ظمرى سم٤مًم٘مقل، وواهلداي٦م هذه شم٤مرة شمٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ وأُ 
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ُم٤م ظمرج ُمـ »م: دَ أيمؼم واًمٜمٗمع أوؾمع، وىمد ىمٞمؾ ذم اًم٘مِ اًم٘م٤مئؾ وصدق ٟمٞمّتف وقمٛمٚمف يم٤من اًمت٠مصمػم 

 .شاًمٚم٤ًمن ٓ يتج٤موز أذان، وُم٤م ظمرج ُمـ اًم٘مٚم٥م دظمؾ ذم اًم٘مٚم٥م

ن  اًمتقومٞمؼ يمّؾ اًمتقومٞمؼ ذم ٕ ؛آًمتٗم٤مت إمم ذًمؽ ضمٞمّداً  ـُمٕم٤مذ اخلٓم٤ٌمء  ـومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م 

 ٤مخلالص ذم اإلظمالص.، ومإلظمالص وُمت٤مسمٕم٦م اًم٘مقل ًمٚمٕمٛمؾا

 ،أيْم٤ًم أن يٜمٔمروا ًمٚمخٓمٞم٥م سمٕملم اإلٟمّم٤مف ٤ًمئر اعم١مُمٜملميٜمٌٖمل ًم ،ظمرىوُمـ ضمٝم٦م أُ 

ًمٚمخٓم٠م واًمٜمًٞم٤من إّٓ ُمـ  وأن ٓ يتٌّٕمقا قمثراشمف وزٓشمف وؾم٘مٓم٤مشمف، ومٜمحـ ُمٕم٤مذ اًمٌنم قُمرو٦مً 

ٌ   قمـاًمتحذير اًمٜمٝمل وظمّّمف اهلل وطم٤ٌمه؛ وُمـ هٜم٤م ضم٤مء  قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل   ع اًمٕمثراتشمت

ٌ  ٓ سمطؾٌقا فمثرات اظمممـكم: همنّن مَ »ىم٤مل:  طمٞم٨م ’إيمرم ٌ  ـ سمت ع اهلل ع فمثرات أطمقف سمت

  ٌ  .(1)شع اهلل فمثراسمف يػضحف ويمق دم صمقف زمقتففمثراسمف، وَمـ سمت

 ،وّمؼ ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧موم٢من وُ  ،ّم٤مرى ضمٝمده ذم إٟمج٤مح ُمٜمؼمهـ يٌذل ىمُ اخلٓمٞم٥م اجلٞمد هق ُمَ و

سمف ُم٤م أظمٗمؼ سمًٌٌف،  رمًمتًديده وسمٞم٤من ُم٤م يٛمٙمـ ًمف أن يتال ٜم٤م اًمٌٕمَض ومٜمٕملم سمٕمُْم  وإن أظمٗمؼ

 :ٕمل وُمـ اهلل اًمتقومٞمؼ، ىم٤مل اًمِم٤مقمر٤م اًمًومٛمٜمف وُمٜمّ 

 وًمٞمس قمٚمٞمِف أن يٙمقَن ُمقوم٘م٤م   ضُمٝمدهقمغم اعمرء أن يًٕمك سمٛم٘مدار

لم ًمتٕم ـُُمٕملم اخلٓم٤ٌمء  ـ هذا اًمٙمت٤مبوذم هذا اًمًٞم٤مق ضم٤مءت هذه اعمح٤موًم٦م اعمتقاوٕم٦م ذم 

ـّ ـ مل شمُ ـ حيت٤مج اإلقم٤مٟم٦م، وشمٙمقن شمذيمرًة عمَ ُمَ  ؾم٤مشمذة اًمٗم  ويم٤ٌمر اخلٓم٤ٌمء، ًٕمٗمف اًمذايمرة، وٟم٤مومٚم٦ًمٕ 

وىمد  ـ يُمٚم ٝم٤م :إذا مل أىمؾـ ه٤م جم٤مًمس قمزائٞم٦م أًم٘مٞم٧ُم أيمثَر و حم٤مضات جمٛمققم٦م قم٤ٌمرة قمـوهل 

ه٤م؛ ٟمنْمَ  ظمقيت ُمـ اخلٓم٤ٌمء اًمٗمْمالءإ سمٕمضُمـ إظمقاين اخلٓم٤ٌمء، وم٤مًمتٛمًٜمل  ّٚم٦مٍ ٟم٤مًم٧م إقمج٤مب صمُ 

هب٤م، وهل ٟم٤مومٕم٦م إن ؿم٤مء اهلل ّب وومٜمزًم٧ُم قمٜمد رهمٌتٝمؿ، ؿم٤ميمرًا هلؿ طُمًـ فمٜمّٝمؿ  ،ًمتٕمؿ  اًمٗم٤مئدة

تل اؾمت٘مٞم٧م ُمٜمٝم٤م ّم٤مدر اًماعم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمغم ، وُمـ حم٤مؾمٜمٝم٤م أّّن ـ ٟمٔمر ومٞمٝم٤م ٟمٔمرًة وم٤مطمّم٦مً شمٕم٤ممم عمَ 

ٛمؾ اجلزء ئ٦م جمٚمس وحم٤مضة، اؿمت٤مُموىمد أرضمٕم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م إمم ُمّمدره وُمرضمٕمف، وهل ة، اعم٤مدّ 
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 ذم اجلزء لموصمالصم ، ذم اجلزء اًمث٤مينلمصموصمال شمٞمّٛمٜم٤ًم هبذا اًمٕمدد اعم٤ٌمرك، إول قمغم أرسمٕملم ُمٜمٝم٤م؛ 

وسمٕمض احلرام قمغم جم٤مًمس ؿمٝمر حمّرم  اًمث٤مًم٨م أيْم٤ًم، واؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب ـ سم٠مضمزائف اًمثالصم٦م ـ

ُمـ جم٤مًمس  وهمػم ذًمؽاعم٤ٌمرك ، وؿمٝمر رُمْم٤من  ي٤مم اًمٗم٤مـمٛمٞم٦ّمإو ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ؿمٝمر صٗمر

 .إظمالىملو واًمٓم٤مسمع اًمٖم٤مًم٥م قمغم اجلٛمٞمع هق اًمٕم٘م٤مئدي ىم٦م،ُمتٗمر   حم٤مضاتو

 ظمقيت أوًٓ،؛ ًمٞمٕمٞمٜمٜمل وإؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم إن ( اؾماًم قمغم ُُمًاّمهُُمٕملم اخلٓم٤ٌمءف )وؾمّٛمٞمتُ 

ّمتل أرزمعكم ضمديثًو ممّو مـ أُ  ـ ضمػظَ مَ »: ’يِمٛمٚمٜم٤م ىمقل اًمرؾمقل إيمرم وٕضمؾ أن

 .(1)شفموظموً  اهلل يقم ايمؼقومي همؼقفوً  حيتوصمقن إيمقف مـ أمر ديـفؿ زمعثف

: ’ظمّمقص٤ًم ُمع آًمتٗم٤مت إمم ىمقًمف ،إٟمِم٤مء اهلل: وأرسمٕملم جمٚم٤ًًم ـذم ٟمٗمز ـ ومُ٘مٚم٧م 

ؾ قمغم ؾم١مال اإلُم٤مم أُمػم أو آًمتٗم٤مت إمم احلدي٨م أظمر اعمُِمتٛم شممّو حيتوصمقن إيمقف»

 .ش؟أطمػمين مو هذه إضموديٌ ،يو رؽمقل اهلل»: ’ًمرؾمقل اهلل ×اعم١مُمٜملم

ؼقؿ ايمصالة أن سمممـ زموهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، وسمعٌُده وٓ سمعٌد نمغمه، وسمُ »: ’همؼول

، وسممّدي دم سملطمغمهو مـ نمغم فمّؾي نمضى اهللزمقوقٍء ؽموزمٍغ دم مقاومقتفو وٓ سممطّمرهو همنن  

 ٍّ ايمٌقً إذا ىمون يمؽ موٌل وىمـً مًتطقعوً، وأن ٓ سمعّؼ  ايمّزىموة، وسمصقم ؾمفر رمضون، وحت

ؾ مول ايمقتقؿ ـُمؾاًم، وٓ سملىمؾ ايمرزمو، وٓ سمممب اخلؿر... وأن سمصػم فمعم وايمديؽ، وٓ سملىم

مـ ذكقزمؽ  ؿ هبو فمؾقؽ... وأن سمتقب إلم اهللايمٌالء واظمُصقٌي، وأن سمشؽر كعؿ اهلل ايمتل أكع

ـ ٓ ذكى يمف... وأن سُمؽثر مـ ومراءة ايمؼرآن وسمعؿؾ همقف... همفذه همنّن ايمتوئى مـ ذكقزمف ىمؿَ 

مـ وىمون  ،ّمتل دطمؾ اجلـّي زمرُحي اهللؽمتؼوم فمؾقفو وضمػظفو فمـّل مـ أُ ـ اأرزمعقن ضمديثًو مَ 

ٌِّفؿ إلم اهلل ـ  ،زمعد ايمـٌقكّم وايمصّديؼكم وايمُشفداء وايمّصوحلكم أهمضؾ ايمـّوس وأضم ًُ وضم

 .(1)شأويمئؽ رهمقؼوً 

اعمج٤مًمس ذم اعمح٤مضات و٘مٞم٦م هذا اجلزء وسم اعمٌثقصم٦م ذم ئ٦م٤ماعمجم٤مًمًٜم٤م حم٤مضاشمٜم٤م وو
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ف أو ٟمتّمّقره، ومٜم٠ًمًمف ٗمَ هذا اعمٕمٜمك، ويمرم اهلل أيمؼم ُمـ أن ٟمِّم  شمٕمدو يـ ٓاجلزءيـ أظمر

  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يِمٛمٚمٜم٤م سمٕمٗمقه ويمرُمف.

اًمذيـ وازروين  ،ظمقة إؾم٤مشمذة واخلٓم٤ٌمءأشم٘مّدم سمجزيؾ ؿمٙمري واُمتٜم٤مين ًمإل وذم اخلت٤مم

ص٤مًمح واًمِمٞمخ حمّٛمد  ،ؾمامطم٦م اًمًٞمد قمكم اعمقؾمقي :سم٤مًمذيمر ُمٜمٝمؿ ذم هذا اًمٕمٛمؾ، وأظمّص 

هلؿ مجٞمٕم٤ًم  ؾم٤مئاًل اعمقمم قمّز وضمّؾ واًمِمٞمخ حمّٛمد اًم٤ًمقمدي، ، واًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمٖمري ،احلٚمٗمل

سم٠مطمًـ اًم٘مٌقل، وأن جيٕمٚمٝم٤م ذم  ٤م مجٞمٕم٤مً أؾم٠مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يت٘مٌّٚمٝم٤م ُمٜمّ و دوام اًمتقومٞمؼ،

 سم٘مٚم٥ٍم ؾمٚمٞمؿ، ٘م٤مه، يقَم ٓ يٜمٗمع ُم٤مٌل وٓ سمٜمقن إّٓ َُمـ أشمك اهللٟمٚميقم  ٜم٤م، وذظمرًا ًمٜم٤مُمٞمزان طمًٜم٤مشم

 .ٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م، وأن يٖمٗمر ًمٜمتٗمع سمف سمٕمد طمٞم٤مشمٜم٤مُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يُ وأن شمٙمقن 

﮴ ) ﮳   ﮲  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮹  ﮸  ﮷  ﮶   .(﮵ 

 

 يم٤مفمؿ اًمٌٝم٤مدزم     

 ‘ّدؾم٦م/ أي٤مم ؿمٝم٤مدة اًمًٞمدة اًمزهراءىمؿ اعم٘م      

 ه1111                       
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 الشعائز تعظيي: وىلاحملاضزة اأُل



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 
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 أـمــــؾ  قمٚمٞمٜمــــ٤م سمــــ٤مخلُٓمقِب حُمــــّرمُ 

 

 ومخٚمـــُع ؿمـــٕم٤مِر احُلـــزن ومٞمـــف حُمـــّرمُ  

 هقى َهٞمٙمُؾ اًمتقطمٞمِد ومٞمـِف قمـغم اًمث ـرى 

 

ــؿُ   ــٞمُد اعمُٕمّٔم ــ اعمَِم ــداَة هــقى اًم٘مٍُم  هَم

ــام  ًّ  شَمَزًمــَزل قَمــرُش اهللِ واردّمــ٧ِم اًم

 

ــؿُ   ــِؾ حُيَٓم ــؿ سم٤مخلٞم ــٞم٦َّم صــدُر اًمِٕمٚم  قَمِم

ـــ٧مًمَ   ـــ٤مزم وُأّيٛم ـــ٧ْم ُأم  اعمَٕم ـــد ُأصمٙمٚم  َ٘م

 

 هَمـــداَة ٟمًـــ٤مُء اًمّٓمـــِػ صَمٙمـــغم وُأّيـــؿُ  

 ومٚمٞمــ٧َم رؾمــقَل اهللِ طَمــ٤مُمل ِذُم٤مَرهــ٤م 

 

ـــ٤مُر سم٤مخلـــدِر شُمَيـــمُ    ُيِمـــ٤مهُده٤م واًمٜم

 ضَمـَرى ُأقَمّزيَؽ ي٤م ظمػَم اًمقرى ذم اًّمـذي 

 

 قمغم اسمٜمَِؽ َيـقَم اًمٓم ـػ  واًمـُرْزُء أقمَٔمـؿُ  

 ٦مٌ سمــــامذا شُمٕمــــّزى واعمّمــــ٤مئ٥ُم مّجــــ 

 

 ٕدٟمـــك رزاي٤مهـــ٤م اًمِّمـــداد ُ ـــّدمُ  

 وم٠مـمٗمــ٤مُل ـُمٝمــٍر ذم طُمجــقِر ـَمــقاهرٍ  

 

 وًمـــٞمَس هلـــ٤م ذٟمـــ٥ٌم ُهٜم٤مًمـــَؽ ُيٕمٚمـــؿُ  

ــ٤مئؿٍ   ــؾ  مت ــِؾ طَم ـــ ىمٌ ــ٤م ُم ــقى أّّن  ؾِم

 

ـٞمُػ واخلّٓمـل ؾِمـقاٌر وُمٕمَّمـؿُ   ًّ  هل٤م اًم

 أم اًمــذسمُح ًمٚمــِذسمح اًمٕمٔمــٞمِؿ قمــغم اًمّٔمــام 

 

 ًمتٖمًــٞمٚمف ُمـــ ٟمحــرِه ىمــد ضَمــرى اًمــّدمُ  

ــُؽ   ــذيأم اهلت ــدِر اًّم ــفِ  ًمٚمخ  ٓطمؽماُم

 

ــــ٤مِر سم٤مًمــــّذل  ختــــدمُ   ٌّ  ُمالئٙمــــ٦ُم اجل

ــ٤م  ــ٦َم ىمٚمٌِٝم ٌّ ــِػ طم ــٝم٤مُم اًمّٓم ــ٤مسم٧ْم ؾم  أص

 

ــؿُ   ًّ ـ  صمــقٌب ُُم٘م  (1)وم٠مطمِمــ٤مُؤه٤م ُِمــٜمٝم

 *** 

 (هموئزي)

 هّٚمـــ٧م اًمِّمـــٞمٕم٦م سمـــ٤محلزن  ـــالل قم٤مؿمـــقر

 

 

ــدور  ــؿ اص ــ٦م وشمٚمٓم ــ٤مشمؿ ًمٚمٕمزّي ــ٧ٌم ُمٞم  او ٟمّم
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ــقن ــٞمش أؿمــقومؽ يم٤مؾمــػ اًمٚم  اهــالل اعمحــّرم ًم

 

 

ــ  ــ٤مًمٙمقنٓسم  س ؾمــقادك ًمــٞمش شــكم اؿمّمــ٤مر سم

ـــزون  ـــؾ حم ـــٞمد اًمُرؾم ـــ٤مل ؾم ـــالل اوش  وّن اهل

 

 

ـــقر  ـــديـ ُم٘مٝم ـــ٦م واًم ـــقامل حمزٟم ـــّؾ اًمٕم  او يم

ــزان  ــؾ إطم ــّؾ اسمٙم ــٝمر ه ــّؾ اًمِم ــلم ه ـــ طم  ُم

 

 

ــكّم شٔمــف  ــ٤مًمٓمّػ  اوضمــدد ُُمّمــ٤مب اًم  طمــػمان سم

ـــ٤من  ـــس واجل ـــ٤م وإٟم ـــف اُماليمٝم ـــ٧م قمٚمٞم  ٟم٤مطم

 

 

 ُمٜمحـــقر قمـــغم ىمتٞمـــؾ اًمـــكم شٔمـــف سمـــ٤مًمٓمّػ  

 ّمـــٞم٦ٌم ذّوسمـــ٧م ُُمٝمجـــ٦م ا وّمـــ٤مديوأقمٔمـــؿ ُم 

 

 

 شمٜمـــ٤مدي هأهـــؾ اعمديٜمـــ٦م ؾمـــٛمٕمقا اًمزهـــر 

ـــغم أوٓدي  ـــزين قم ـــ٤مين اوزاد طم ـــقر ضم  قم٤مؿم

 

 

ــ٤م  ــ٤مشمؿ ي ــقر ٟمّمــ٧ٌم ُمٞم  ظمٚمــيف ذم وؾمــط آشٌ

 

 

 

 ُمٜمٝمــ٤م اًمــدُمع ومــقم اخلــد ُمًــجقم صــ٤مطم٧م أو

 

 

 ُمـــ٤م فمٜمّتـــل ُمــــ هٚمًـــٗمر يرضمـــع اعمٔمٚمـــقم 

ــــّؾ   ــــ٤مهلٛمقم ه ــــل سم ــــتا شٚمٌ  اعمحــــرم واُم

 

 

 ِمٝمر صـ٤مر اًملٚمـ٥م ُمٙمًـقرُمـ طملم ؿمٗم٧م اًم 

 )جم٤مريد(  

ــــي ــــل دوم شمن ــــ٤مرك اسملٚمٌ  ٟم

 

ــــؼمي  ــــف اسمل ــــؽ أوّن وآٟم  واقمٚمٞم

 اوقمٞمٜمــل دُمٕمٝمــ٤م اقمٚمٞمــؽ جيــري 

 

 شمــــدري يٌــــق اًمًــــّج٤مد شمــــدري 

 اسمْمٚمٕمل اوسمٕمـد سمّمـقاب صـدري 

 

ـــري  ـــ٤مت قمٛم ــــ وم ـــؼمت عم  واص

 ٓچـ اسمچتٚمؽ و٤مع صؼمي 



 راعمح٤مضة إُومم: شمٕمٔمٞمؿ اًمِمٕم٤مئ

 

11 

 (أزمقذيي)  

 اهــالل اًمٙمــدر وإطمــزان هّٚمٞمــ٧م

 

ــقازم  ــ٧ماودُمــف قمــلم اعم   سمٞمــؽ هّٚمٞم

ــقح قم  ــٝمر اًمٜم ــ٧م٤ميِم ــالم هّٚمٞم  إلؾم

 

ـــ٦م  ـــؽ أُمّٞم ـــرح سمٞم ـــر اوشمٗم  ٓ شمٔمٝم

 *** 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 .(1)(ڦ

اًمِمٕم٤مئر واطمده٤م اًمِمٕمػمة، واًمِمٕمػمة: هل يمّؾ ُم٤م ًمف دظمؾ ذم إطمٞم٤مء ُمٕم٤ممل اًمديـ اًّمتل 

 وهل ًمٖم٦ًم اًمٕمالُم٦م. .(1)هٟمدب اهلل إًمٞمٝم٤م قم٤ٌمدَ 

 شمٜم٤مول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمقوقع اًمِمٕم٤مئر سمٍميح اًمٚمٗمظ ذم آي٤مت أرسمع:وًم٘مد 

ڑ ڑ  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،: ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرةولمأيي إُ 

 .(1)( ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،: ذم ؾمقرة اعم٤مئدةوأيي ايمثوكقي

 .(1)﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،رة احل٩ّم : ذم ؾمقوأيي ايمثويمثي

 .(1)﴾ ڦ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ  ﴿وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،أيْم٤مً  ذم ؾمقرة احل٩ّم  :وأيي ايمرازمعي
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 .(1)﴾ہ ھ ھ 

وهل٤م  ،تل هل٤م صٚم٦م سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممماًمٌح٨م ٟمدسم٧م إمم شمٕمٔمٞمؿ اًمِمٕم٤مئر اًموأي٦م حمؾ 

اًمٚمٖم٦م ذم سمٞم٤من آصٓمالح  دظمؾ ذم إطمٞم٤مء ُمٕم٤ممل اًمديـ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض يمٚمامت أهؾ

 ُمٜمٝمام.

ُمـ  طمٞم٨م قمّده٤م اًم٤ٌمري ،وأي٦م ومٞمٝم٤م دًٓم٦م واوح٦م قمغم حمٌقسمٞم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ ًمِمٕم٤مئر اهلل

 شم٘مقى اًم٘مٚمقب.

مجٞمع ُم٤م أُمر  :وىمد ومّن سمٕمض قمٚمامء اًمٕم٤مُّم٦م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سم٠مّن اعم٘مّمقد ُمـ اًمِمٕم٤مئر ومٞمٝم٤م

 اهلل سمف وقمٗم٤م قمٜمف، أي مجٞمع ومرائْمف.

ّمقد ُمـ اًمِمٕم٤مئر هل مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات.. أّن اعم٘م :ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن وطُمٙمل قمـ اًم٘مرـمٌل

 قمالُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس. اًّمتل أؿمٕمره٤م اهلل، أي ضمٕمٚمٝم٤م أ

 ديـ، وسم٨م ٟمقر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممواخلالص٦م: أّن اعمراد ُمـ اًمِمٕمػمة واًمِمٕم٤مئر ٟمنم اًم

 .(1)وـمٚم٥م ؾمٛمّقه وقمٚمّقه ،وقمدم إـمٗم٤مئف، ورومٕم٦م اًمديـ

 صم٦م حم٤مور:وأي٦م حمؾ اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م صمال

 هق ـمٚم٥م اًمتٕمٔمٞمؿ.ل: اظمحقر إوّ 

 ُمقوقع اًمتٕمٔمٞمؿ هق ؿمٕم٤مئر اهلل.اظمحقر ايمثوين: 

واًمٜم٤مسمٕم٦م قمـ  ،اًمت٘مقى اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ صٗم٤مء اًم٘مٚم٥م وهلٟمتٞمج٦م اًمتٕمٔمٞمؿ اظمحقر ايمثويمٌ: 

 اإلطم٤ًمس سم٢مدراك اًمقاضم٥م اعمٓمٚمقب اُمتث٤مًمف ذم اعمحقر إّول.

أو  ،وًٓ قمـ إومِم٤مء ـمٚم٥م اًم٤ٌمري٤ًمن ُم١ًمومٌٛم٘مت٣م اعمحقر إّول يٙمقن يمّؾ إٟم

ٌّفٟمدب اًم٤ٌمري وشم :ىمؾ ، ومٞمٙمقن طم٤مل هذا آُمتث٤مل طم٤مل رهمٞمٌف ذم إىم٤مُم٦م واُمتث٤مل ُم٤م أطم
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يم٤مًمّمقم واًمّمالة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومٙمام أّن اإلٟم٤ًمن ي١مضمر  ،اُمتث٤مل سم٘مٞم٦م إواُمر اإلهلٞم٦م 

طم٤مًم٦م ٕم٤مىم٥م سم٠مؿمّد اًمٕم٘مقسم٤مت وأسُمٝم٤م ذم ويُ  ،ث٤مب قمغم اُمتث٤مل صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤منويُ 

ُمالطمٔم٦م أّن اًمٓمٚم٥َم واًمؽمهمٞم٥م  قمٜمديمذًمؽ احل٤مل ذم إىم٤مُم٦م وشمٕمٔمٞمؿ هذه اًمِمٕم٤مئر  ،اعمخ٤مًمٗم٦م

أي٤مت اًم٤ٌمىمٞم٦م اعمتٜم٤موًم٦م ًمٜمٗمس اعمقوقع، ُمثؾ ىمقًمف  ذم ،أو قمدم ظمذّٓن٤م شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م شمٕمّٚمؼ ذم

اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ هتؽ وظمرم ؿمٕم٤مئر اهلل شم٤ٌمرك  (1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿شمٕم٤ممم: 

 وشمٕم٤ممم.

 ،إّٓ أن  هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ ن سمٕمْمٝم٤م واردًا ذم ؾمٞم٤مق آي٤مت احل٩ّم وأي٤مت وإن يم٤م

ظمرى؛ ٕن  عمقوققم٤مت إُ  اممإآن اًمٙمريؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمام هق ُم٘مت٣م احل٤مل ذم سم٘مٞم٦م آي٤مت اًم٘مر

 .(1)يمام ورد ذم أًمًٜم٦م اًمرواي٤مت ،اًم٘مرآن جيري جمرى اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر واًمِمٛمس واًم٘مٛمر

رف ُم٤م اًمِم٤مرع سمٞمد اًمٕمُ  شمريمفسمؾ  ،تٝم٤م ًمٞم٧ًم أُمراً َ شمقىمٞمٗمٞم٤ّمً سمٕمد ُمالطمٔم٦م أن  اًمِمٕم٤مئر وإىم٤مُم

 .(1)يريده اًمِم٤مرع إىمدس مل يرد ّنل قمـ ُمًػم اًمٕمرف اًّمذي

 وٕضمؾ ذًمؽ شمقؾّمع اًمُٕمٚمامء )ىمدس اهلل أهارهؿ( ذم إـمالق ًمٗمٔم٦م اًمِمٕم٤مئر.

 ^٦مّن دمديد ىمٌقر إئٛمّ أُٟم٘مؾ »٤من: ىم٤مل اعم٘مّدس إردسمٞمكم ذم جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه

ومٞمف شمٕمٔمٞمؿ  ^٦مر إئٛمّ قٟٓمدراس؛ ٕن  دمديد ىمٌُمًتثٜمك ُمـ يمراه٦م دمديد اًم٘مؼم سمٕمد ا

 .(1)شًمِمٕم٤مئر اهلل، وسم٘م٤مء اًمرؾمؿ ًمتحّمٞمؾ اًمزي٤مدة اعمقضم٦ٌم ًمٚمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ

ُمـ  ،(1)ـ يْمٕمػ قمـ إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر اإلؾمالمسمؾ إن  سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أوضم٥م اهلجرة قمغم ُمَ 

ذًمؽ ًمٚمٕمرف. ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمْمٕمػ ذم إفمٝم٤مر  ام شمركوإٟمّ  ،ديده٤م سمٛمّمداق أسمداً دون حت
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أو يٙمقن قمـ ـمريؼ  ،اًمِمٕم٤مئر ُمتٛمثاًل سمٛمٜمع احل٤ميمؿ اجل٤مئر قمـ إىم٤مُم٦م صالة اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م. ،ُمٜمع اعم١مُمٜملم ُمـ أداء زيم٤م ؿ

 أّب قمٌد ظمّمقص٤ًم قمغم ،٦م قمغم أئٛمتٝمؿتل ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمِّمٞمٕماًمٌح٨م هٜم٤م ذم ُم٤مهٞم٦ّم اعمراؾمؿ اًم

تل أُمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمتٕمٔمٞمٛمٝم٤م ومٝمؾ هل داظمٚم٦م ذم مجٚم٦م اًمِمٕم٤مئر اًم ،×اهلل احلًلم

 وطُمرُم٦م هتٙمٝم٤م وظمذّٓن٤م أم ٓ؟

قمٜمد  ًمٚمِمٕم٤مئر واجلقاب واوح سمٕمد ُم٤م ىمّدُمٜم٤م ُمـ اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي واًمتٗمًػم اًم٘مرآين

تل جي٥م قمغم اعمًٚمؿ واًم ،هيـ اًّمتل ٟمدب اهلل إًمٞمٝم٤م قم٤ٌمدَ يمّؾ ُمٕم٤ممل اًمد هب٤ماعمًٚمٛملم، وأن  اعم٘مّمقد 

 ومٞمٝم٤م إمم سمالد يتٛمّٙمـ ُمـ إىم٤مُمتٝم٤م وإفمٝم٤مره٤م ومٞمٝم٤م. ُمٝم٤مضمرة وـمٜمف وسمالده ومٞمام ًمق وٕمٗم٧ْم 

 ـيمام شم٘مّدم  ـتل ٟمدب إًمٞمٝم٤م هق ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل اًم ^ومٌٕمد ُمٕمروم٦م أّن دمديد ىُمٌقر إئّٛم٦م

 أومم وأضمغم. ^٧مأّن إطمٞم٤مء ذيمرى أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم ذم ومال إؿمٙم٤مل

ُمـ أضمغم وأووح  ^ إئّٛم٦مواًمرصم٤مء وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ قمغم وم٢مّن اًمٌٙم٤مء وًمٌس اًمًقاد

 .’اًمِمٕم٤مئر اإلهلٞم٦م؛ ّٕن شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ شمٕمٔمٞمؿ ًمرؾمقِل اهلل

ومم ُمـ حمّرم احلرام ومٚمٜمٕمٓمػ اًمٌح٨م قمغم ظمّمقص ىمْمٞم ٦م وسمام أن  اًمٙمالم ذم اًمٚمٞمٚم٦م إُ 

 .×اإلُم٤مم احلًلم

ذم اًمِمٕم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،  ^٦م دظمقل إىم٤مُم٦م اعمراؾمؿ قمغم إئٛمّ صمّؿ إّٟمف سمٕمد اًمت٤ًممل قمغم

ح٨م قمغم ظمّمقص ؿمٕم٤مئر اإلُم٤مم ٟمٕمٓمػ اًمٌ ،وأّٟمف ُمـ ُصٖمري٤مت يمؼمى ؿمٕم٤مئر اهلل

طمتّك أصٌح  ،وم٢مّٟمف ُمـ اعمقوققم٤مت اًّمتل ُأصمػم طمقهَل٤م اًمتِّمٙمٞمؽ ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك ،×احلًلم

يًخر ُمـ اًمِّمٞمٕم٦م سمٙمٚمامت ٟم٤مسمٞم٦م وؾم٤مظمرة وُمًتّمٖمرة  ـوًماؾمػ اًمِمديد  ـًمٌٕمُض ا

  ،ٝمؿعم٘م٤مُم
ٍ
 وٓ ورع. ُمع ارشمٙم٤مب ه١مٓء اعمُٝمّرضملم ٕيمؼم اًمٙم٤ٌمئر ُمـ دون طمٞم٤مء
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طمٌٞمٌَف أُمػَم  |َث سمِف رؾمقُل اهللوسمٙمٚمٛم٦م خمتٍمة ُٟمجٞم٥م ه١مٓء ُوّٕم٤مف اًمٜمٗمقس سمام طمد   

ـَ ايمـّوِس ُيعغّموَن ُزّوار ومٌقِرىمؿ ىمام سُمَعغّمُ ايمزاكقُي وإن  ضُمثويم»طمٞم٨م ىم٤مل ًمف:  ،×اعم١مُمٜملم ًي ِم

 .(1)شزمزكوهو، ُاويمئؽ ذاُر ُأّمتل ٓ أكوهلؿ اهلل ؾمػوفمتل يقم ايمؼقومي

ن ُم٤م داُمقا يٕمٚمٛمقن وًمٙمـ ُم٤م ّض اًّمذيـ ي٘مٞمٛمقن ؿمٕم٤مئر ديٜمٝمؿ أن يًخر ُمٜمٝمؿ اجل٤مهٚمق

اؾمتٝمزاء  ×قمٜمد اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق ، وأن  أقمداءهؿ قمغم سم٤مـمٍؾ، وًم٘مد ؿمٙمقاأّّنؿ قمغم طمؼ  

واهلل حلظفؿ أطمطلوا، وفمـ شمقاب اهلل زانمقا، وفمـ »ُمٝمّدئ٤ًم روقَمٝمؿ: × وم٘م٤مل ،إقمداء هبؿ

 .(1)شصمقار حمّؿٍد سمٌوفمدوا

هزأ ّب ُوًْمدي  ×وىم٤مل ًمف ذريح اعمح٤مرّب: إيّن إذا َذيمرُت ومْمؾ زي٤مرة أّب قمٌد اهلل

ٌُ ؾموءواَدع ايمـّوَس يذهٌق ،يو َذريح: »×وم٘م٤مل .وأىم٤مرّب  .(1)شَن ضمق

 ؟ وُم٤م ىمٞمٛم٦مسمًٌٌفوُم٤م ىمٞمٛم٦م آؾمتٝمزاء طمتّك يٛمٞمؾ اإلٟم٤ًمن قمـ ظمّٓمف اًمّم٤مئ٥م 

 اهتامُم٤ًم؟ اعمًتٝمزئلم أٟمٗمًٝمؿ طمتّك يٕمػم هلؿ اإلٟم٤ًمنُ 

وًمق يم٤مٟم٧م هلؿ ىمٞمٛم٦م ًمٕمٛمٚمقا ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ويٜمٗمع اًمٜم٤مس، وًمٙمـ طمٞم٨م ٓ ىمٞمٛم٦م هلؿ وٓ 

، ومحًٌٝمؿ هذا آقمؽماف اًمٕمٛمكم ومروقا أن يٙمقٟمقا ُمًتٝمزئلم ،شمقاوٕمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ ،هدف

 .(1)٤مهٝمؿسمٗمِمٚمٝمؿ، وسمٓمالن ادّم 

، سمؾ ×إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ قمزاء ؾَمٞمّد اًمُِمٝمداءُمع أّٟمف يٙمٗمل ذم اعم٘م٤مم قمدم وضمقد دًمٞمؾ ُم٤مٟمع ُمـ 

ئٛمّ قمزاء و ـ ^٦مؾم٤مئر ٕا ، وم٤مٕصؾ ذم ُمثؾ هٙمذا ُمقارد هق اإلسم٤مطم٦م، ُمْم٤موم٤ًم عم٤م ورد قمٜمٝمؿ وقم
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يمٞمد قمغم ’هؿ إيمرمضمد   ُم٤م يم٤من يّمٜمٕمف اًمٜمٌّل وأهُؾ إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء، ويٙمٗمٞمؽ  ُمـ احل٨ّم ٕا

ّي٤مم ×طمتّك ُروَي أن  اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ،ذم أّي٤مم اعمُحّرم ^سمٞمتفِ   .(1)مل ُيَر و٤مطمٙم٤مً ذم شمٚمؽ ٕا

 ،وهق مؼٌؾ ×إلم احلًكم ’كظر ايمـٌل  »أّٟمف ىم٤مل:  ×وروي قمـ أّب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

شمّؿ ومول  .دم ومؾقب اظمممـكم ٓ سمػمد أزمداً  ضمرارةً  ×وومول: إن  يمؼتؾ احلًكم ،هملصمؾًف دم ضمجره

 .(1)شفمػمة؟ ومول: ٓ يذىمره مممـ إّٓ زمؽك ومقؾ: ومو ومتقؾ ىمّؾ  .ىُمؾِّ فمػمةٍ  أزمق صمعػر: زمليب ومتقؾ

إن  »أّٟمف ىم٤مل:  ×قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق ،قمـ أسمٞمف ،وذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات قمـ أّب محزة

 ،ايمٌؽوء واجلزع فمعم احلًكم زمـ فمقمايمٌؽوء واجلزع مؽروه يمؾعٌد دم ىُمؾِّ مو صمزع، مو طمال 

 .(1)شهمنّكف ملصمقر

ىمون معـو دم  ،ـو وزمؽك ظمو ارسُمؽى همقـوـ سمذىّمر ُمَصوزمَ مَ »أّٟمف ىم٤مل:  ×وقمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

ـ ر زمُؿصوزمِـَو همٌؽك وأزمؽك مل سمٌِؽ فمقـُف يقَم سمٌؽل ايمعققن، ومَ ـ ُذىمِّ درصمتـو يقم ايمؼقومي، ومَ 

 .(1)شً ومؾٌُف يقم متقت ايمؼؾقبصمؾس جمؾًوً حُيقل همقف أمركو مل يؿ

وًمٚمٌٙم٤مء قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م مجٞمٕم٤ًم، وقمغم احلًلم سمّمقرة ظم٤مّص٦م ضمقاٟم٥م دٟمٞمقي٦م، ىمد يٙمقن 

 
ٍ
ٓ يٙمقن إّٓ سمٕمد اٟمٗمٕم٤مل اًم٤ٌميمل سم٤محل٤مدث  أسمرزه٤م اجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقي؛ ٕن  اًمٌٙم٤مء قمغم أي  رء

                                           

 

 

 

×:
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ٓمٌٞمٕمل أن ي١مّدي ووحّٞم٦م، وُمـ اًم ، وًمٙمؾ  طم٤مدث جمرمٌ ايمتٜمػ ذًمؽ اًمٌمء إًمٞمؿ اًّمذي 

٦م وُمٕم٤مداة اعمجرم، ومتٝمٞم٩م ومٞمف اًمثقرة قمغم اًمٔم٤ممل واإلؿمٗم٤مق آٟمٗمٕم٤مل إمم متٞمٞمز اًم٤ٌميمل ًمٚمْمحٞمّ 

 ـمرذم ٟم٘مٞمضويزيد مل يٙمقٟم٤م سمٓمٚملم وىمٗم٤م قمغم  ×قمغم اعمٔمٚمقم، وطمٞم٨م إن  اإلُم٤مم احلًلم

ٜمٝمام يٛمثّؾ وم٤مؿمتٌٙم٧م ُمّم٤محلٝمام، وشمّم٤مرقم٤م قمغم طمٙمؿ ُمثؾ يمرِة اًمّٓمراد، وإّٟمام يم٤من يُمؾ  واطمٍد ُم

٦م ُم٤م مل شمتقومر ذم أّي٦ِم ُمٕمريم٦ٍم ضمٌٝم٦ًم سمٚمغ ومٞمٝم٤م اًمذروة، ومتقوّمر ذم ُمٕمريمتٝمام ُمـ اعمٕم٤مين احلٞمقيّ 

يٕمٜمل شمقضمٞمف اًم٤ٌميمل ٟمحق مجٞمع اًمٗمْم٤مئؾ وإصم٤مرشمف  ×ظمرى، يم٤من اًمٌٙم٤مء قمغم اإلُم٤مم احلًلمأُ 

ؿمٝمٞمٍد  مجٞمع اًمرذائؾ، وُمثؾ هذه اًمٗم٤مئدة اًمًخٞم٦ّم ٓ يٛمٙمـ أن حتّمؾ ُمـ اًمٌٙم٤مء قمغم أي   ودّ 

 آظمر، ؾمقى اًمٌٙم٤مء قمغم اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد، يم٤من طمرّي٤ًم سمت٠ميمٞمدات إئٛمّ 
ٍ
٦م آظمر، وٓ ُمـ أي  رء

؛ ّٕٟمف يدومع إمم اٟمتزاع صٗم٤مت أهؾ (اجلٜم٦ّم، واعمٙم٤موم٠مة سمذًمؽ اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ)^إـمٝم٤مر

ت٤مح ًمٚمٌٙم٤مء أن يتٗم٤مقمؾ ُمع اًم٤ٌمـمـ اًمٜم٤مر وشم٘مّٛمص صٗم٤مت أهؾ اجلٜم٦ّم، وًمق سمٕمد طملٍم، طملم يُ 

 ٚمؼ ومٞمف أصمره اًمؽمسمقي.وخي

٤مسم٘م٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٙمثػم صمقاب اًمٌٙم٤مء قمغم اإلُم٤مم اًمِّمٝمٞمد،  ًّ وهٙمذا ٓ شمٌدوا إطم٤مدي٨م اًم

وٓ شمٙمِمػ قمـ جم٤مزوم٦م ذم ضمٕمؾ اًمثقاب إزاء اًمٌٙم٤مء قمٚمٞمف، وإّٟمام شُمٕمؼّم قمـ صمقاب اًمٌٙم٤مء 

 .(1)سمٛم٘مت٣م أصمر اًمٌٙم٤مء

أن  ؿم٤مسم٤ًم  ٦م، ُيٜم٘مُؾ اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞمّ وهٙمذا داوم اًمِّمٞمٕم٦م ذم يُمؾ  زُم٤مٍن وُمٙم٤مٍن قمغم إىم٤مُم٦م 

اـّمٚمع ذم  ،يم٤من ُُم٘مٞماًم ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ٕضمؾ اًمدراؾم٦م ،ُمـ أهؾ اًمٌحريـ ^ُُمقاًمٞم٤ًم ٕهؾ اًمٌٞم٧م

يقم ُمـ إّي٤مم قمغم يمت٤مب ذم ُمذيّمرات ٕطمِد اًمُْم٤ٌّمط اًمؼميٓم٤مٟمٞملم يم٤من هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ذم 

ع قم٤مئٚم٦ٍم قمراىمٞم٦ٍم ذم سمٖمداد ُمـ طمٞم٤مشمف. واحل٤مدصم٦م هل أّن هذا اًمْم٤مسمط طمّمٚم٧م ًمف قمالىم٦م ُم

اعمتدّيٜملم، ويم٤من يزورهؿ سملم آوٟم٦ٍم وُأظمرى، وهؿ ذم اعم٘م٤مسمؾ حُيًٜمقن إًمٞمف ويْمٞمّٗمقٟمف ذم 

 اٟم٘مْم٧م ُمّدشُمف ورضمع إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يزوروه هٜم٤مك، وسم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م سمٞمتٝمؿ، ومٚماّم 

                                           

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 

 
ار اًمْم٤مسمط، ويم٤مٟم٧م ت إّي٤مم طمتّك ؾم٤مومروا إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، وسمٕمد وصقهلؿ شمقضّمٝمقا إمم دُمرّ 

 يم٤من ُمقصقًٓ سمداره، ذم إطمدى وقاطمل اًمٕم٤مصٛم٦م، وم٠مومرد هلؿ سمٞمت٤ًم ُمًت٘مالً  واىمٕم٦م ،واؾمٕم٦مً 

ده، وذم ص٤ٌمح أطمد إي٤مم ن قمـ ٟمٔمره وشمٗم٘م  وقملّم هلؿ ظم٤مدُم٤ًم خيدُمٝمؿ، ويم٤مٟمقا ٓ يٖمٞمٌق

ٓ  ،أؿمٕمر سمْمٞمٍؼ واطمت٤ٌمِس صدٍر وهؿ   ،اؾمتٞم٘مٔم٧م اًمزوضم٦م وىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م: ي٤م أسم٤م ومالن

 ٚمُؿ عم٤مذا؟ وم٘م٤مل اًمزوج: وأٟم٤م يمذًمؽ أؿمٕمر هبؿ  وطُمزن!!أقم

ومٌٞمٜمام  أطمد إصدىم٤مء. وم٘م٤مًم٧م: ًمٕمؾ  أطمد إوٓد أص٤مسمف ُمٙمروه، أو أطمد إىم٤مرب، أو

٥ٌم!! وم٘م٤مل هل٤م اًمرضمؾ:  ،إذ سظم٧م اعمرأة ىم٤مئٚم٦ًم: أسم٤م ومالن ،هؿ ذم هذا وأُمث٤مًمف ًّ قمروم٧م اًم

: دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ؿمٝمر حمّرم يمام أقمت٘مد. وم٘م٤مم ـ٤موىمد شمرىمرىم٧م دُمققُمٝمـ وُم٤م هق سم٤مهلل قمٚمٞمؽ؟ وم٘م٤مًم٧م 

اًمرضمؾ ُمنقم٤ًم وٟمٔمر ذم شم٘مقيؿ إّي٤مم، ومٕمرف أّن ُم٤م شم٘مقًمف زوضمُتف صحٞمح، وأّّنؿ ذم سمداي٦م 

 ،ؿمٝمر حُمّرم احلرام. وم٘م٤مًم٧م: أؾمٗمل قمغم وصقل هذا اًمِمٝمر وٟمحـ ذم هذا اعمٙم٤من اًمٌٕمٞمد

٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م، وم٘م٤مل هل٤م وسمدأت سم ،طمٞم٨م ٓ ٟمًٛمع ىمراءًة وٓ ٟمًتٓمٞمع اًمذه٤مب إمم اعمآشمؿ

، وسمدأ ي٘مرأ ُمرشمٗمعوًمٌس اًمرضمؾ زّيف اًمٕمرّب وضمٚمس قمغم  ،اًمّرضُمؾ: ٓ قمٚمٞمؽ أٟم٤م أىمرأ ًمؽ ؿمٞمئ٤مً 

ويٌٙمل واعمرأة شمًٛمع وشمٌٙمل وشمٜمدب وشُمٕمّزي  ×ويٜمدب اإلُم٤مم اًمٖمري٥م أسم٤م قمٌد اهلل احلًلم

ذًمؽ  ي٤م طمّؼ طمٞم٨م أدّ  ؛لمِ ومجٚم٤ًم قمغم إرض ومرطَم  ،طمتّك اٟمتٝمك اعمجٚمس ‘وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

ومم ُمـ اعمحّرم، ومام ُمْم٧م ُمّدة طمتك ـُمِرَق اًم٤ٌمب وإذا سمّمدي٘مٝمؿ اًمٞمقم ُمـ إّي٤مم اًمٕمنمة إُ 

ي٘مقل هلؿ: عم٤مذا مل ختؼموين سم٘مدوم اًمْمٞمقف إًمٞمٙمؿ طمتك أىمقم سم٤مًمقاضم٥م؟! وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: 

 ،اعمٙم٤منـ يٕمرومٜم٤م هٜم٤م طمتك ي٠ميت ًمزي٤مرشمٜم٤م؟ وم٘م٤مل ًمف: أٟم٤م رأي٧ُم سمٕمٞمٜمل اًمٜم٤ّمَس يدظمٚمقن هذا ُمَ 

ضُمؾ طمتك ؾم٤مًم٧م ، ورأي٧ُم ُمٕمٝمؿ اوهؿ يٚمًٌقن اعمالسمس اًمٕمرسمٞم٦م ُمرأة حمتِمٛم٦م. ومٌٙمك اًمر 

يمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن  ×وأظمؼمه أّّنؿ أىم٤مُمقا جمٚمس قمزاء اإلُم٤مم احلًلم ،دُمققمف يُمؾ  ُمًٞمؾٍ 

 ذم طمٞم٤م ؿ وسمٕمد ُم٤م ؿ. ،^وأن  أُمث٤مل هذه اعمج٤مًمس يرقم٤مه٤م أهؾ اًمٌٞم٧م  ،ذًمؽ ذم اًمٕمراق

ذم  ×طمٞم٨م ي٘مقل ذم آُرضمقزة ٟم٤مدسم٤ًم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من ، إصٗمٝم٤مينورطمؿ اهلل

 ُمثؾ هذه إي٤مم:
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ـــــ  ـــــ٤ًم ُمث٤مًُم ـــــ٤م هم٤مئٌ ـــــفي  ف قمٞم٤مُٟم

 

ــ٠مٟمف  ــؾ  ؿم ــؿ اهلل ضم ــغم اؾم ــض قم  اّن

 ي٤م يمٕمٌـ٦َم اًمتقطمٞمـِد ُمــ ضمـقِر اًمٕمـدى 

 

ــــدّ   ــــدى  ــــ٤مُن اهلُ  ُم٧م واهللِ أريم

 يـــ٤م صـــ٤مطِم٥َم اًمٌٞمـــ٧ِم وُمًـــتج٤مَره 

 

 أٓ شمـــرى ىمـــد هتٙمـــقا أؾمـــت٤مَره 

ـــــ٤ممِ   ـــــ٤م ذَف اعمِمـــــ٤مقمر اًمٕمٔم  ي

 

ـــالم  ـــٕم٤مئِر اإلؾم ـــغم ؿم ـــ٤ًم قم  قمٓمٗم

ــ٠مُّن٤م  ــٞمِؿ ؿم ــِد اًمٕمٔم ــ٦َم اعمج ــ٤م دوطم  ي

 

ـــ٤مُّن٤م  ـــ٧م َأهمّم ـــ٤م شم٘مّٓمٕم ـــل هل  (1)هلٗم

شمرومرف ذم هٙمذا جم٤مًمس، ومٝمل سمٜمٔمر اًمرؾمقِل  ‘وٓ ؿمؽ  أن  روَح وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

٦م وم٤مـمٛم٦م م  إئٛمّ ، ٟم٘مرأه ُٕ اعمٔمٚمقم م  اًمذسمٞمح، ُٕ  ؛ وًمذا ٟم٘مرأ قمزائٜم٤م ُٕم  ^وأهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر

 :‘اًمزهراء

ـــرح وهور ـــف سمٗم ـــؾ قمٚمٞمٜم ـــ٦م   ـــّؾ إهّٚم  يم

 

 

ــ٦م سمحــزن هــّؾ هــالل قم٤مؿمــقر   ودون إهٚم

ــّؾ   ــقر ه ــجّ  قم٤مؿم ــ٤مرت اًمْم ــ٤مٕيمقانوص  ٦م سم

 

 

ــ٤من  ــس واجل ــ٤مء واإلٟم ــع إٟمٌٞم  وٟم٤مطمــ٧م مجٞم

ــ٤من  ــذسمٞمح اطمًــلم طمزٟم ــؾ اًم  واعمّمــٓمٗمك ٕضم

 

 

ــقر  ــؽ يٕم٤مؿم ــٛمف هالًم ــ٤مق اًمً ـــ ٓح سمآوم  ُم

 ٦م وطمـــػمةت مجٞمـــع اًمٜمـــ٤مس ذم وـــجّ صـــ٤مر 

 

 

 شــ٤مًمقا اٟمــذسمح ذم يمــرسمال ؿمــٞمخ اًمٕمِمــػمة 

 واظمتـــف إمم اسمــــ زيــــ٤مد وّدوهـــ٤م أؾمــــػمه 

 

 

 وؾمٗمف قمـغم زيٜمـ٥م يـ٤م ويـكم شمريمـ٥م اًمٙمـقر 
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 )أسمق ذي٦م( 

 ي٤م ٟمـ٤مقمل ًمـق ؿمـٗم٧م ؿمـٞمٕم٦م وؾمـ٤مده

 

ــ٤مده  ــف وؾم ــ٤مجلره قمٚمٞمٜم ــؼمهؿ سم  أظم

ــ٤مده  ــ٤ميرًمف وؾم ــؾ ص ــلم اًمرُم  اطمً

 

ــ  ــغم اًمقـمّٞم ــل قم ــ٤مم ُمرُّم ــ٨م شمٞم  ٦مصمٚم

 *** 

 يــ٤م ٟم٤مقمٞمــ٤ًم إن ضمئــ٧م ـمٞمٌــ٦َم ُُم٘مــٌالً 

 

 ًٓ قمّرج قمـغم ُمٙمًـقرة اًمّْمـٚمع ُمٕمـقّ  

ــالً   ــ١ماَد ُُمَٗمّّم ــام ُمــّض اًمٗم  وطمــّدث سم

 

ــّدًٓ   ــلَم جُم ــ٧ِم احلًُ ــق ظمٚم ــ٤مـمُؿ ًم  أوم

 وىمد ُم٤مَت قمٓمِم٤مٟم٤ًم سمِمط  ومراِت  

*** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٍد أَ  ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم  ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
 ي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 



 × اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٌٙم٤مء قمغم احلًلم
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مُ  ـــر  ـــ٤مَك حُم ـــْد أشم  وم٘م
ِ
ـــ٤مء ـــذ سم٤مًمٌُٙم  ظُم

 

ـــِف اًم  ـــ٠من  سم ـــؿ سم مُ واقمَٚم ـــر  ـــٚمق  حُم ً 

 إيّن أًمٗمــ٧ُم وُمــ٤م ؾَمــئِٛم٧ُم ُمـــ اًمٌُٙمــ٤مء 

 

ـــئؿُ   ـــ٤م أؾم ـــ٤مُء إْن أٟم ـــئٛمتٜمَل اًمٕمٚمٞم  ؾم

ـــ  ـــ٤موَم ـــ٤مِم وحتتَٝم ـــٞمٓم٦ِم ًماٟم  قَق اًمًٌَ

 

ـ     ومٞمــــِف ًمٚمٜمٞم٤مطمــــ٦ِم َُمقؾِمــــؿُ  ًمٚمِجــــ

 واحِلْجـــُر أقمـــقَل واعمِمـــ٤مقمُر يُمٚم ٝمـــ٤م 

 

ـُ ُوٕمُْمــَع واحلٓمــٞمُؿ وزُمــزمُ    واًمــُريم

ـــال  ـــ٦ُم اًمُٕم ـــ٤مًمٜمقِح أٟمِدَي ـــ٧م سمِ  ودَم٤مَوسَم

 

 واعمَُٙمرُمـــ٤مُت ويمـــؾ  ٟمـــ٤مٍد ُمــــ٠مشمؿُ  

ــٞمَؿ ُُمّمــ٤مهَبُؿ  ــُؾ اًمٕمٔم ــ٤مفَمؿ اًمّرؾُم  وشمٕم

 

ــقٌم ُاصــٞم٥َم   ــف اًمرؾمــقُل إقمٔمــؿُ َي  سم

ـــ٤مـمؿٌ   ـــل  ووم  واعمُرشم٣مـــ ِصـــٝمُر اًمٜمٌَ

 

ــٞمؿُ   ــل  إؿم ـُ اًمزيم ــ ــك احلً  واعمُجتٌ

ـــ٦ُم خِمـــذُم٤مً   ـــِف ؿمـــٝمرْت ُأُمّٞم  ؿَمـــٝمٌر سمِ

 

ـِ ومٝمــق خُمــّذمُ    وَمتََٙمــ٧ْم سمــِف ذم اًمــّدي

ــؿ  ــ٧ُم مِلْ ٓ طَمٚم ُٝم ــك ىُمٚم ــ٧ُم طَمت  وَمَٕمجٌ

 

ــؿُ   ــَػ قمــٜمُٝمؿ حَيٚم ــِف ويمٞم  همْمــ٥ُم اإلًم

ـــالًم  ـــُر اًمْم ـــف ُزَُم ـــ٧ْم وسمِٕمٞمٜم  ٦ِم أىمٌََٚم

 

ــ٦ِم َ    ــرِم اإلُم٤مُم ــغم طَم ــدوًا قم ــقَم  ؿُ ِج

 مَل َيٌـــَؼ ٓ سم٘مَٞمـــ٧م قُمٚمـــقُج أُمٞمـــ٦مٍ  

 

ــقطمل إّٓ ُُمًــ٘مؿُ   ــ٧م اًم  ُمـــ أهــؾ سمٞم

ـــِف وازْ   ـــدوا رضمٚمٞم ـــِف وىمّٞم ـــقا يدي  هَمّٚم

 

 دمحـــقا قمٚمٞمــــِف وهــــق ٓ يــــتٙمّٚمؿُ  

ـــَرةً   ـ  وطُم ـــئ ـــالً َي ـــؿ رأى ـمِٗم  ومٚمٙم

 

ـــ٦ًم شُمًـــ٥م  وشُمِمـــتَؿُ    (1)شُمًـــٌك وزايمٞم

 
                                           

&&

×

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 

 
 ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م وًمٚمٛمقاًملم: #ُم٤مُمٜم٤م اعمٝمديقمزائٜم٤م إل

ــــــؽ ه٤معمًــــــٞمف ؿمــــــٚمقن  شٚمٌ

 سمٕمٞمٜمـــؽ ُمــــ ؿمـــٗم٧م قم٤مؿمـــقرا

 قاك سمٚمــــــقه أيــــــقبيــــــ٤مًمٌٚم

 قمـــــــلم اًمثـــــــ٤مر شمؽمسمـــــــ٤مك

ــــــرماؿمــــــٚمقن ا ــــــالل اعمُّح  ه

ــــلم ــــؾ حلً ــــچؿ ـمٗم ــــف اؿم  سمٞم

 

ــــــف  ــــــٙمري طم٤مًم ــــــ٤مسمـ اًمٕمً  ي

ـــــــف ـــــــٛمف هالًم ًّ ـــــــلّم سم٤مًم  سم

 ؼمهشٚمٌـــــؽ ُمـــــ٤م ضمـــــزع صـــــ

ــــــؼمه ــــــچ٥م سمٕم ـــــــ شمً  ٓچ

ــــــؽ ا ــــــ٥م قمٞمٜم ــــــرهيٖم٤مي  شمٜمٔم

ــــٝم ــــؽ ؾم ــــره ومت ــــلماسمٜمح  ؿ اًمٌ

 ُمثـٚمـؽ ُمــ صـٌـر قمـ٤مًمـديــ 

ــــٙمقن ــــغم اعمً ــــق صــــؼمك قم  ًم

 

 هـــــــّده وزًمـــــــزل أضم٤ٌمًمـــــــف 

 ٤م إًمٞمف راضمٕمقن٤م هلل وإٟمّ إٟمّ  

*** 

ج٤مد ًّ ـٍ أ»، ىم٤مل: ×قمـ ؾمّٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم  سمـ احلًلم اًم ي ام ممم

اجلـي نُمَرهمًو  أه اهلل هبو دمضمتّك سمًقَؾ فمعم طمّدِه زمق دمعيً  ÷َدِمعً فمقـوه يمؼتؾ احُلًكم زمـ فمقم

 .(1)شيًؽـُفو أضمؼوزموً 

ٌٙم٤مء ٓ يٚمٞمؼ سمف وًمٞمس اًمٕمج٥ُم يُمّؾ اًمٕمج٥م ُمّـ يزقمؿ أن  اعمٕمّمقم ٓ يٌٙمل، أو أن  اًم

٦م ُمـ صٗم٤مت ف؛ إذ إن  اًمٌٙم٤مء واًمرىمّ ِس  ذا ظمٓمر ُمثؾ هذا ذم اًم٤ٌمل ومٝمق وهؿٌ ُمـ ؿم٠مٟمف، وم٢م

،  يُمّؾ  قم٦م ذم ىمٚم٥م٦م ُمقداعمٕمّمقم، يمام أّن اًمرمح٦م واًمرىمّ  ـٍ ٟمٌٍل ويمّؾ ُمٕمّمقم، سمؾ ويمّؾ ُم١مُم

 سمٙمك ذم ُمقاـمـ يمثػمة: ’وىمد دًّم٧م إظم٤ٌمر قمغم أّٟمف ،’ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مءومْمالً قمـ 

ف محزة ىمتٞمالً  يقم مـفو:  ورأى ُم٤م ُُمّثؾ سمف ؿمٝمؼ. ،ُأطمد، وذًمؽ قمٜمدُم٤م رأى قمٛم 
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ـُ أّب احلديد: إن  اًمٜمٌل ٟمِمج٧م  يم٤من يقُمئٍذ إذا سمٙم٧م قمّٛمتُف صٗمٞم٦م يٌٙمل، وإذا ’ىم٤مل اسم

عم٤ّم رضمع  ’. وروي أيْم٤ًم: أّن اًمٜمٌل(1)يٜمِم٩م، ويمذًمؽ عم٤ّم رأى اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م شمٌٙمل قمغم قمّٛمٝم٤م سمٙمك

 [فمّؿل]ويمؽـ »: ’د ومجٕمٚم٧م ٟم٤ًمء إٟمّم٤مر يٌٙملم قمغم َُمـ ىُمتؾ ُمـ أزواضمٝمـ، وم٘م٤ملُمـ ُأطم

ـ  يٌٙملم، ىم٤مل: ، شُحزةٓ  زمقاىمل يمف ـّ ايمققم إذا زمؽكم يـدزمـ ُح»صُمؿ  ٟم٤مم واٟمتٌف وُه  . (1)شزةهمُف

 . (1)يقم ُُم١مشم٦م عم٤ّم ىُمتؾ ×سمٙم٤مؤه قمغم ضمٕمٗمر سمـ أّب ـم٤مًم٥م ومـفو:

ومٚماّم رأشمف اسمٜم٦ُم زيٍد أضمٝمِم٧م  ،إمم ُمٜمزًمف ’عم٤ّم ُأصٞم٥َم زيُد سمـ طم٤مرصم٦م اٟمٓمٚمؼ اًمٜمٌل  مـفو: و

 . (1)وم٤ًمًم٧م دُمٕمُتف ،سم٤مًمٌٙم٤مء

 :’وُمٜمٝم٤م: سمٙم٤مؤه قمٜمد ُمقت وًمده إسمراهٞمؿ، وم٘مٞمؾ ًمف: أشمٌٙمل وأٟم٧م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل

راومؽ يو و زمػوٓ أومقُل مو ُيغضى ايمرّب، وإكّ  إّكام أكو زممٌم مثؾؽؿ، سمدمع ايمعكم وحيزن ايمؼؾى،»

 .(1)شظمحزوكقن ،زمراهقؿُ إ

، وم٘مد سمٙمك قمغم اإلُم٤مم ×اعمقاـمـ سمٙم٤مؤه قمغم اإلُم٤مم احلًلم هذه وُمـ أهؿّ 

 قمّدَة ُمرات:  ×احلًلم

ُيقًمد ًمؽ وًمد شم٘متٚمف  ،حُمّٛمدُ ىم٤مل: ي٤م  ×ىمٌؾ وٓدشمف، وذًمؽ عم٤ّم هٌط قمٚمٞمف ضمؼمائٞمُؾ  مـفو:

تَؽ، ومٌٙمك ِذارُ  إن  اإلُم٤مُم٦م  ،، وم٘م٤مل ضمؼمائٞمُؾ: ي٤م رؾمقَل اهللشٓ ضموصمي رم همقف»وىم٤مل:  ،ُأُم 

 . (1)’شمٙمقن ومٞمف وذم وًمده، ومًٙم٧م

سمٙم٤مؤه قمٜمد وٓدشمف، وذًمؽ عم٤ّم ضم٤مءت سمِف صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م حتٛمٚمف، أظمذه  ومـفو:
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إّن ويمدي »: ’وُم٤م هذا اًمٌٙم٤مء؟! وم٘م٤مل هل٤م ،رؾمقل اهلل وؿمّٛمف صمّؿ سمٙمك، وم٘م٤مًم٧م ًمف صٗمٞم٦م: ي٤م

 . (1)شتل، ٓ ختػمي ازمـتل هموؿمؿي همنّّنو صمديدة فمفد زمقٓدسمِفُأمّ  سمؼتؾف ذارُ  هذا

: ’وم٘م٤مل ،يٌٙمل ذم اعمٝمد ×عم٤ّم دظمؾ قمغم وم٤مـمٛم٦م ورأى احلًلم ’سمٙم٤مؤه ومـفو:

ٟمٔمر إًمٞمف يٌٙمل، وإذا رآه ذم يقم  يُمّٚمام ’، صُمؿ  سمٙم٤مه، ويم٤منشّن زمؽوَءه يمذيـلهمن ،ـقّي ؽمّؽتقفزمُ »

ؿمؿئـقـتل ضمًكم، روضمل ايمّتل زمكم »ي٘مقل:  ’قِمٞمد يٌٙمل، وإذا رآه يٚمٕم٥م يٌٙمل، ويم٤من

 . (1)شَمـ أضمى  ضُمًقـوً  صمـٌل، ضُمًكٌم مـّل وأكو مـ ضمًكم، أضمى  اهللُ

ذم ومٛمف  ×يقُم٤ًم ومِمؿ  احلًَـ ’وروي أٟم ف دظمؾ احلًـ وأظمقه احلًلم قمغم اًمٜمٌّل 

أّموه ؾمَؿل همَؿل هؾ »وم٘م٤مل هل٤م:  ،وأىمٌؾ إمم ُأُّمف ×ذم ٟمحره، وم٘م٤مم احلًلم ×ًلمَ وؿمّؿ احلُ 

ذا هق أـمٞم٥م ُمـ ومِمّٛمتف ذم ومٛمف، وم٢م ش؟’جتديـ همقف رائحي يؽرهفو صمّدي رؽمقل اهلل

 .ش؟×مِلَ ىمنَت ومؾَى ويمدي احُلًكم ،أزمف»اعمًؽ، صمؿ  ضم٤مءت سمف إمم أسمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م: 

شمِمّؿ أظم٤مه ذم »؟، ىم٤مًم٧م: ×ىمٚم٥م احلًلم يٕمٜمل يمٞمػ إيّن يمنُت  شُمّؿ؟»: ’وم٘م٤مل

زُمـقي، أّمو ويمدي احلًـ همنيّن »وىم٤مل:  ،سمٙمك ’ومٚماّم ؾمٛمع ىمقهَل٤م شف ذم ٟمحره؟!وشمِمٛمّ  ،ومٛمف

ّؿ همقؿقُت مًؿقمًو، وأّمو احلًكم ًُ همنيّن ؾمؿؿتُف دم كحره:  ×ؾمؿؿتُف دم همؿف: ّٕكف ُيًؼك ايم

 ،أزمف»ٙم٧م سمٙم٤مًء ؿمديدًا، وىم٤مًم٧م: ، ومٚماّم ؾمٛمٕم٧م وم٤مـمٛم٦م سمشّٕكف يذزمح مـ ايمقريد إلم ايمقريد

، وم٤مؿمتّد سمٙم٤مؤه٤م، شي دم زموٍن طموٍل ِمـّل ومـؽ ومـ أزمقف وأطمقفـقّ زمُ »همؼول:  شمتك يؽقن ذيمؽ؟

إن   ،هموؿمؿيسُمٜمٞم٦ّم »وم٘م٤مل هل٤م:  ش؟ومومي ايمعزاء فمؾقفـ يؾتزم زمنـ يٌؽل فمؾقف ومَ همؿَ  ،أزمف»صُمؿ  ىم٤مًم٧م: 

 ،وأهؾ زمقتف ×ؿ يٌؽقن فمعم ويمدي احلًكمورصموهلُ  ،تل يٌؽقن فمعم كًوء أهِؾ زمقتلمّ كًوء أُ 

وُُيدّدون فمؾقف ايمعزاء صمقاًل زمعد صمقؾ، همنذا ىمون يقُم ايمؼقومي أكً سمشػعكم يمؾـًوء وأكو أؾمػع 
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  .(1)شأطمذكو زمقده وأدطمؾـوه اجلـي ×ـ يٌؽل فمعم ويمدك احلًكميمؾرصمول، وىمّؾ مَ  

  .(1)ش÷وصعّم اهلل فمعم ايمٌوىمكم فمعم احلًكم زمـ فمقم ٓأ: »’وىم٤مل

سمٗمْمؾ اًم٤ٌميمل  ؼمُ ظمرى خُي أُ و ،×شمراه شم٤مرًة يدقمق ًمٚم٤ٌميمل قمغم احلًلم ’ؾمقل اهللومر

فمكٍم زموىمقي يقَم ايمؼقومي إّٓ فمكٌم زمؽً  ىُمّؾ : »’ًم٘مقًمف ؛ًمف يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ إضمر قمٚمٞمف وُم٤م

 &وروى اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز ،(1)شيزمـعقؿ اجلـّ  همنّّنو ووضمؽٌي مًتٌممةٌ  ،فمعم ويمدي احلًكم

ٞمد  ًّ قمكم احلًٞمٜمل ىم٤مل: يُمٜم٧ُم جُم٤مورًا ذم ُمِمٝمد قمكم  سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ُمع مج٤مقم٦م ىم٤مل: طمٙمك اًم

، وم٤مسمتدء رضمٌؾ ُِمٜم٤ّم ×م قم٘مدٟم٤م ُم٠ممت٤ًم ًمٚمحًلمومٚماّم يم٤من اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحر   ،ُمـ اعم١مُمٜملم

زمويمّدمقِع  ـ ذرهَمً فمقـوهمَ »أٟم ف ىم٤مل:  ،×، وم٘مرأ رواي٦ًم قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر×ي٘مرأ ُم٘متؾ احلًلم

حلًكم ويمق ىمون مثؾ صمـوح ايمٌعقوي نمػر اهلل ذُكقزمف ويمق ىموكً مثؾ ززمد فمعم ُمصوب ا

قمل اًمِٕمٚمَؿ وٓ يٕمرومف، وم٘م٤مل: ًمٞمس هذا صحٞمح٤ًم ج، ويم٤من ذم اعم(1)شايمٌحر ٚمس ُمٕمٜم٤م رضمؾ يد 

ٌ ا صمؿ   ،وإّن اًمٕم٘مؾ ٓ ي٘مٌٚمف. ىم٤مل: ويمثر اًمٌح٨م سمٞمٜمٜم٤م  قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، ومٚماّم ٟم٤مم ومؽمىمٜم٤م وُهق ُُمٍم 

ذم ُمٜم٤مُمف يم٠من  اًمِ٘مٞم٤مُم٦م ىمد ىم٤مُم٧ْم وطُمنِم اًمٜم٤مس ذم صٕمٞمٍد واطمٍد، وىمد ُٟمّم٧ٌم  شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م رأى

 ظمروم٧مؾمٕمرِت اًمٜمػمان، وزُ اعمقازيـ، واُمتد  اًمٍماط وووع ًمٚمِح٤ًمب، وُٟمنمت اًمُٙمت٥م، وأُ 

اجلٜم٤من، واؿمتد  احلّر قمٚمٞمف وقمٓمش قمٓمِم٤ًم ؿمديدًا، ومجٕمؾ يٓمٚم٥م اعم٤مء ومال جيده، وم٤مًمتٗم٧م هٜم٤مك 

ف: هذا اًمٙمقصمر، وم٠مىمٌؾ إًمٞمف وإذا قمٚمٞمف وإذا سمحقٍض قمٔمٞمؿ اًمٓم ًِ قل واًمٕمرض، وم٘م٤مل ذم ٟمٗم

ًم٧ُم قمٜمٝمؿ، وم٘مٞمؾ زم: هذا رؾمقُل ٠مؿ ُمنمىم٦م، ٓسمًلم اًمًقاد، ىم٤مل: ومًرضمالن واُمرأة، أٟمقارهُ 

                                           

 

×
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 ، وم٘مٚم٧ُم: إذًا عم٤ِمذا ٓسمًلم اًمًقاد؟ ‘، وهذه وم٤مـمٛم٦م×، وهذا قمكم  ’اهلل 

  !؟×وم٘مٞمؾ زم أًمٞمَس هذا اًمٞمقم يقم ىُمتؾ ومٞمف احلًُلم

 وىم٤مًم٧م (1)وىُمٚم٧ُم ًمِٗم٤مـمٛم٦م: ؾمٞمّديت إيّن ًمٕمٓمِم٤من، ومٜمٔمرت إزم  ؿمزراً  ،ىم٤مل: ومدٟمقُت إًمٞمٝمؿ

: أٟم٧م اًمذي شُمٜمٙمر ومْمَؾ اًمٌٙم٤مء قمغم احلًلم، واهلل ًمـ شمذوق ُِمٜمف ىمٓمرة واطمدة طمتك شمتقَب زم

٘م٤مل: وم٤مٟمتٌف ُمـ ٟمقُِمف ومزقم٤ًم ُمرقمقسم٤ًم، وضم٤مء إمم أصح٤مسمف وىمص  قمٚمٞمٝمؿ رؤي٤مه، ُم٤ّم أٟم٧م قمٚمٞمف. يُ 

 . (1)أٟم٤م ٟمدُم٧ُم ُم٤ّم صدر ُمٜمّل، وأٟم٤م شم٤مئ٥ٌم قماّم يمٜم٧ُم قمٚمٞمف ،ىم٤مل: واهلل ي٤م أصح٤مّبو

ظمقاين اعم١مُمٜملم احلَذر احلَذر ُمـ أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن يتٕمّرض ًمرومض اًمرواي٤مت إأىمقل: 

 ؟!ُمع هذا اعُمّدقمل ًمٚمِٕمٚمؿ يمٞمػ يم٤من ‘ٟمٔمر إمم ُمقىمػ اًمزهراءاًمتل ٓ شُمٜم٤مؾم٥م ذوىَمف، وم٤مُ 

ذم  ُمٜمدوٌب إًمٞمفُم٤ّم هق  ×اهلل احلًلم آشمؿ واًمٌٙم٤مء قمغم أّب قمٌدوم٢مّن إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء واعم 

قمغم  ’اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىمد ذيمرُت مُجٚم٦ًم ُمـ اعمقاـمـ اًمتل سمٙمك ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل

م احلرام هل ًمٞمٚم٦م دمدد احلُزن واًمٌٙم٤مء ُمـ ؿمٝمِر حُمر   ، وذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمٚم٦م إّول×احلًُلم

قمٜمدُم٤م  ^ٕهؾ اًمٌٞم٧م ذم هم٤مي٦م احلُزن هٜم٤مك ُمقاىمػ. و^٦مقمغم ؾمٞمد اًمِمٝمداء قمٜمد إئٛمّ 

 . احلرامؿمٝمر حُمرم  ؾ  يم٤من حي

ىمون أيب إذا دطمؾ ؾمفر اظمحّرم ٓ ُيرى ووضمؽًو، »أّٟمف ىم٤مل:  ×روي قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

ايمعوذ ىمون ذيمؽ ايمققم  ـف، همنذا ىمون ايمققمموىموكً ايمؽآزمُي سمغؾُى فمؾقف ضمتك متيض فمممة أيوٍم 

يٓمُٚم٥ُم ُمـ  ×ويم٤من ،(1)شؼقل: هق ايمققم ايمذي وُمتؾ همقف احلًكمييقَم مصقٌتف وزمؽوئف، و

سمام ضم٤مدت ىمرائحٝمؿ، ويم٤من ي٠مُمرهؿ أن يٜمِمدوا سمّمقٍت  ×اًمِمٕمراء أن يرصمقا احلًلم
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، وم٢مذا طمي اًمراصمل ضَب ًمِٕمٞم٤مًمف ؾِمؽمًا وأضمٚمًٝمؿ ظمٚمٗمف  ـٍ  ×ويم٤من اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،(1)طمزي

مو مـ أضمٍد ومول : »×ًمف اًمٙمثػمة، يم٘مقًمفسم٠مىمقا ×ع اًمُِمٕمراء قمغم ٟمٔمِؿ اًمِمٕمر ذم احلًلمُيِمج  

 .(1)شي، ونمػر يمفف إّٓ أوصمى اهلل يمف اجلـّ زم دم احلًكم ؾِمعرًا همٌؽك وأزمؽك

 .وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم: أٟمِمدين ذم احلًلم ؿمٕمراً  ،(1)&دظمؾ قمٚمٞمف ذاُت يقٍم اًمًٞمد احلٛمػمي

ؽِم، وضَمَٚمس هق  ًِ ف وأصح٤مسمُ وىم٤مم اإلُم٤مم وضب ؾِمؽمًا ًمٜم٤ًمئف وأـمٗم٤مًمف، وأضمٚمًٝمؿ ظمٚمَػ اًم

ه  .×احلًلم طمزيٜم٤ًم سم٤ميمٞم٤ًم قمغم ُمّمٞم٦ٌم ضمد 

 ي٘مقل اًمًٞمد احلٛمػمي وم٠مٟمِم٠مُت:

ــــلم  ُاُمــــُرر قمــــغم ضمــــدث احلًُ

 

ــــــفْ   ــــــِف اًمزيمٞم ــــــؾ ٕقمٔمٛم  وم٘م

ـــــ٧ِم ُمــــــ  ـــــاًم ٓ زًم ـــــ٤م أقمُٔم  ي

 

ـــــــفْ  ٦مً ٌوـمٗمـــــــ٤مَء ؾمـــــــ٤ميم   روي 

 ُمــــــــــررَت سم٘مــــــــــؼمهِ وإذا  

 

ـــــفْ    وم٠مـمـــــْؾ سمـــــِف وىمـــــَػ اعمٓمّٞم

ــــــرِ   ــــــر ًمٚمٛمٓمٝم  ــــــِؽ اعمُٓمٝم   واسم

 

ــــــــــــرة    اًمت٘مّٞمــــــــــــفْ واعمٓمٝم 

ـــــــ٧ْم   ـــــــ٦ٍم أشم  ُُمٕمقًمِ
ِ
ـــــــ٤مء  يمٌُٙم

 

 َيقُمـــــــ٤ًم ًمقاطمـــــــِده٤م اعمٜمّٞمـــــــفْ  

: ومرأي٧ُم دُُمقع ضمٕمٗمر سمـ حُمّٛمد شمتح٤مدُر قمغم ظمديف، وارشمٗمع اًمٍُماخ &ي٘مقل احلٛمػمي 

 .ك أُمرين سم٤مإلُم٤ًمكُمـ داره طمتّ 

                                           

 

×
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هإذا ُمر   ×ُم٤مُم اًمّم٤مدقويم٤من اإل ، ×احلًلم ت قمٚمٞمف ُمّمٞم٦ٌم يتذيّمُر ُمّمٞم٦ٌَم ضمد 

ُمـ ذًمؽ: عم٤ّم أُمر اعمٜمّمقر اًمدواٟمٞم٘مل قم٤مُمَٚمف قمغم اعمديٜم٦م أن حيرق قمغم أّب  ،٤مسَمفيمُر هب٤م أصحوُيذ  

داره، ومج٤مؤوا سم٤محلٓم٥م ومقوٕمقه قمغم سم٤مب دار اإلُم٤مم وأضُمقا ومٞمف  ×قمٌداهلل اًمّّم٤مدق

اًمٜم٤مر، ومٚماّم أظمذت اًمٜم٤مُر ُم٤م ذم اًمدهٚمٞمز شمّم٤محي٧ْم اًمٕمٚمقّي٤مُت داظمَؾ اًمدار، وارشمٗمٕم٧م أصقاُ ـ، 

ٞمف ىمٛمٞمص وإزار وذم رضمٚمٞمف ٟمٕمالن، ومجٕمؾ خُيٛمُد اًمٜم٤مر وُيٓمٗمئ احلريؼ وقمٚم ×ومخرج اإلُم٤مم

دظمؾ قمٚمٞمف سمٕمُض ؿمٞمٕمتِف ي٠ًمًمقٟمف ومقضمدوه طمزيٜم٤ًم سم٤ميمٞم٤ًم،  طمتّك ىم٣م قمٚمٞمٝم٤م، ومٚماّم يم٤من اًمٖمدّ 

  !وًمٞمس ُِمٜمٝمؿ سم٠موِل ُمّرة؟ ،ر واًمٌٙم٤مء؟ أُمـ اجلُرأة قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧موم٘م٤مًمقا: ُِمـ  هذا اًمت٠مصمّ 

ٙمـ عم٤ّم أظمذِت اًمٜم٤مر ُم٤م ذم اًمدهٚمٞمز ٟمٔمرُت إمم ٟم٤ًمئل وسمٜم٤ميت : ٓ، وًم×وم٘م٤مل اإلُم٤مم

ـ  ذم  يؽمايمْمـ ذم صحـ اًمدار ُمـ طمجرٍة إمم طمجرة، وُمـ ُمٙم٤مٍن إمم ُمٙم٤مٍن، هذا وأٟم٤م ُمٕمُٝم

يقم قم٤مؿمقراء، ُمـ ظمٞمٛم٦ٍم إمم ظمٞمٛم٦ٍم، وُمـ  ×اًمدار، ومتذيمّرُت ومرار قمٞم٤مل ضمّدي احلًلم

 إمم ظم٤ٌمء
ٍ
 .(1)قت اًمٔم٤معملمواعمٜم٤مدي يٜم٤ُمدي: أطمرىمقا سمٞم ،ظم٤ٌمء

ــٕمد طِمر ـــ ؾم ــ٤مدى اسم ــ٤ممشٟم ــ٤م اخلٞم  قه

 

 وًمؽممحـــقن هـــؾ اًمٜمًـــقة واًمٞمتـــ٤مم 

ــ٧م فمــالّم  ــؾ أهــؾ هٚمٌٞم ــؿ يم  وًمٙم

 

ــديـ  ــذ اًم ــٜمٝمؿ ي٤مظم ــقم ُم ــد اًمٞم  اويزي

 همدت زيٜم٥م شمٜم٤مدي اًمٖمـقث يـ٤م يـ٤مب 

 

ــف احلــيف  ــ٤مب قمٚمٞمٜم ــدر داطمــل اًمٌ  حيٞم

ــف   ــيٌقي ــ٤مر إش ــل ٟم ــ٤مبقم ـمٗم  ـمٜم

 

ـــتٖمٞمثلم  ـــ٤مث اعمً ـــ٧َم همٞم ـــف أٟم  يٌقي

ــف ا  ــٞمٝمـ أرواحقمجٞمٌ ــ٧م سم  ؿمــٚمقن فمّٚم

 

 وًمٓمؿ وصـٞم٤مح مل وظمقف دچسمقا 

 ٧م راح سمـ٤مًمراحل٧م زيٜمـ٥م وصـٗمچسم 

 

ــتحٛمٚملم  ــ٤م روطمــل اؿم  صــ٤مطم٧م آه ي

 *** 

 )سمحراين(
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ــــ ؿمـــٌّ   ـــرّ ُم ـــػمان وَم ـــّؾ قا اًمٜم ـــ٤مل ت يم  اًمٕمٞم

 

 

ـــ٤ملسمـــس اًمٕم٘مٞمٚمـــ٦م احتـــػم     ت واًمـــدُمع مه 

 
ـــ٤مدى قمـــدوه٤م اؿمـــحػّم  ـــ٤مت آدٓلٟم  ج يرسم

 

 

ــدُمع ا  ــؾ ُم ــر  ٛم ــؾ اعمٓم ــ٤مدى وُمث ــلمٟم  ًمٕم

 
ــؾ إُمـــ اعمــرض ُمــ٤م يلــدر ايلــقم ــف قمٚمٞم  قمدٟم

 

 

 ٟمــ٤ميؿ ـمــريح وؾمــ٤مدشمف سمــ٤مخلٞمؿ يــ٤م شــقم 

 
 ُهــّقه اًمٌجٞمــف ُمـــ ٟمًــؾ ه٤مؿمــؿ وخمــزوم

 

 

 وهق اًمنميدة اًمكم سمل٧م ُمــ ٟمًـؾ احلًـلم 

 
*** 

ــٞمٕمٙمؿ ــتُؿ مج ــل همٌ ــراَم احل ــ٤م يم  أٓ ي

 طمـقاه سمــلم اًم٘مـقم شمــدقمقا وراءيمــؿ

 

 شمٌٙمــل ٟمًــ٤مؤيمؿ سمــ٤مًمٓمػ   وظمٚمٗمتٛمــقا 

ــ ــق هم ــ٤مي ًم ــ٤مسمٙمؿأطمٌ ــامم أص  ػم احِل

 قمت٧ٌُم وًمٙمـ ُم٤م قمغم اعمقت َُمٕمَت٥ُم  

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 ٌهح العّدة: الجالج احملاضزة
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 ىمـدِت ذم يمٌـديي٤م َوىْمٕم٦َم اًمّٓمـػ  يمـؿ أو

 

 َوـمــٞمَس طُمــزٍن ًمٞمــقِم احلنمــ ُمًــجقرا 

ـــدى  ـــرسمالُء ًم ـــ٤مٍن يم ـــؾ  ُمٙم ـــ٠من  يُم  يم

 

 قمٞمٜمـــل ويُمـــؾ  زُمـــ٤مٍن يـــقُم قم٤مؿمـــقرا 

 هلٗمل ًمٔم٤مٍم قمـغم ؿمـ٤مـمل اًمٗمـراِت ىم٣مـ 

 

 ُم٘مــرورا 
ِ
 فمٛمــآَن يرٟمــق ًمٕمــذِب اعمــ٤مء

حك طُمزٟم٤مٓ    همرو إن يمًٗم٧م ؿمٛمس اًمْم 

 

ــقرا  ــقِره ٟم ـــ ٟم ــ٧م ُم ـــ اىمتًٌ ــغم ُم  قم

ـــ٧َم قمـــلمَ   ـــ٤م ًمٞم ـــ٤مفمرةٌ  ي  رؾمـــقِل اهلل ٟم

 

ــ٤مل ُمِمــٝمقرا  ًّ ــلِم قمــغم اًمٕم  رأَس احلًُ

ــج٧م  ــٛمف ٟمً ــق وضمً ــفه ــ٤مح ًم  ُج اًمري

 

ــــزرورا  ــــ٤مين دِم إوداِج ُم ــــ٤ًم سم٘م  صمقسم

ـٍ ومــ٢من     ًمـــف إن يٌــَؼ ُمٚم٘مــًك سمــال دومــ

 

ـــ  ـــ٤مء َُم ـــؼمًا سم٠مطمِم ـــقرااـ وىم  ٓه حمٗم

 مل يِمِػ أقمـداَءه ُمثـُؾ اًم٘متـِؾ وم٤مسمتـدرْت  

 

 دمــري قمــغم ضمًــٛمِف اجُلــُرد اعمح٤موــػما 

ــ٧م  ــؿ ضمٚمٌ ــ٤مِد يم ــ٦ِم إيمٌ ـــ آيمٚم ــؾ اسم  وي

 

 يـــداه ًمٚمـــديـ يَمنـــًا ًمـــٞمَس جمٌـــقرا 

 مل يٙمٗمـــــف ىمتُٚمـــــف أسمٜمـــــ٤مء وم٤مـمٛمـــــ٦مٍ  

 

ـــ٤مِت اعم٘م٤مصـــػما  ـــك ؾمـــ٤ٌم اًمٗم٤مـمٛمٞم  طمّت

ـــق    هلٗمل قمغم ظمٗمراِت اعمُّمٓمٗمك ُهتٙم٧ْم    دن ختـــديراأؾمـــت٤مُره٤م سمٕمـــد ُمـــ٤م قُم

ــــرن   ــــ٤مئرةً ورؤيٜمٔم ـ  ؾم ــــتالُه  س ىم

 

 ٤مُد ُم٠مؾمـــقراجّ ًـــإُم٤مُُمٝمـــ٤م سمٞمٜمَٝمـــ٤م اًم 

 اًمٕمـدى صـدقم٧م ـ سمٚمـغ اعمرشم٣مـ أنّ ُمَ  

 

 (1)أهٚمٞمـــف ٟمّمـــٗملم ُم٘متـــقًٓ وُم٘مٝمـــقرا 

 *** 

                                           

& «

 ش×
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 )هجري(

ـــزاؿمـــٞمٕمتل ٟمّمـــٌقا  ـــآشمؿ واًمٕم  عمّمـــٞمٌتل اعم

 

 

 واذيمروا اًمتٕمٗمػم ظمـّدي سمـ٤مًمؽُماب اوذسمحتـل 

 ًمق ذسمتـقا اعمـ٤مي اذيمـروين اًمٕمٓمـش ومـ٧ّم ُمٝمجتـل 

 يًــچ٥م قمؼمشمــف واشّمــدوين اًمٙمرسمٚمــف واًمٙمــّؾ   

 قمٚمـف اًمثـره ُمرُمـل ـمـريحاًمق شمِمقومقين يِمـٞمٕمف  

 

 

 ظمّدي ُمتقؾّمـد شمرايـ٥م واًمدُمـف ُمٜمّـل يًـٞمح 

 شٓمع فمٝمـري اوٟمحـؾ ُمٜمـل اًملـقه ؿمٞمٕمتل وزّم  

 

 

 وطمــديت ُمـــ ـمــ٤مح يــؿ اًمٜمٝمــر ؿمــٞم٤ّمل اًمٚمــقه 

 ؿمٞمٕمتل يمثروا اًمٌچف طملـل قمٚمـٞمٙمؿ واًمٜمحٞمـ٥م 

 

 

 ؿمــٗمتقا ُمــثكم سم٤مخلٚمــيف ُمــذسمقح قمٓمِمــ٤من اوهمريــ٥م 

 واًمچٗمـ ؾمـ٤مذم يِمـٞمٕمف اوسم٤مًمدُمـف ؿمـٞمٌل ظمْمـٞم٥م 

 

 

 واحلرايــر ٟمّمــ٥م قمٞمٜمــل ُمـــ ظمــدره٤م اُمِمــتتف 

 *** 

 )جم٤مريد(

ـــذي ــــ اًّم ـــٚمٝم٤م وي ـــؿ يّم  اهل٤مؿم

 

 سمحًــــلم خيؼمهــــ٤م اويلٚمٝمــــ٤م 

ـــ٤مًمٓمّػ   ـــ٤م سم ـــٌٞمح اًمٜمٌٚمٝم ـــف اؿم  سمل

 

ــ٤من فمٚمٝمــ٤م اوطمريٛمــف   طمرشــ٧م يمقوم

 ؾمــــٌٞم٤ّمت ُمــــ٤م واطمــــد جيٚمٝمــــ٤م 

 

 ذًمــــٞمالت حمّــــد يــــرطمؿ إهلــــ٤م 

ــدان يمٚمّ   ــغم اًمٌٚم ــقهـ قم ــ٤ماقمرو  ٝم

 

ـــ٤م  ـــ٤مرت ُمثٚمٝم ـــال ص ـــٞم٦ٌم وم  ُمّم

 *** 
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 ق ذي٦م()أسم 

ــق احلًــٜملم شمٜمًــ٤مب  صــدم زيٜمــ٥م يٌ

 

ــ٥م قمِ   ــ٤مبقمل ــ٤مر شمٜمً ــ٤مُمل اجل ــ٤م حي  زه

 احلـــزن سم٤محلًـــ٥م شمٜمًـــ٤مب مّ هـــ٤مي أُ  

 

 ه٤م اعمّمـــٓمٗمك ؾمـــٞمد اًمؼميـــ٦ماجلـــدّ  

 *** 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿اًمٙمـريؿ:  فىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمـ

﮹ ﮳ ے ۓ ۓ﮲  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵   .(1)﴾﮴ 

 ـُمَ  سم٦م( أن ٓ ي٘م٤مشمؾ إّٓ ىمٌؾ ٟمزول ؾمقرة سمراءة )اًمتق |ًم٘مد يم٤مٟم٧م ؾمػمة رؾمقل اهلل

 .ـ طم٤مرسمفىم٤مشمٚمف، وٓ حي٤مرب إّٓ ُمَ 

ـ مل ـ اقمتزًمف وُمَ ُمَ  ،وأُمره شمٕم٤ممم سم٘متؾ اعمنميملم ،وًمٙمـ عم٤ّم ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمتقسم٦م

يقم ومتح ُمّٙم٦م إمم ُُمّدة، ُمٜمٝمؿ: صٗمقان سمـ ُأُمٞم٦ّم وؾمٝمٞمؾ سمـ  |يٕمتزًمف، إّٓ اًّمذيـ قم٤مهدهؿ

ڀ ڀ * پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿: ٛمرو، وم٘م٤مل اهللقم

يٜمام وضمدوا سمٕمد أؿمٝمر اًمًٞم٤مطم٦م، وهل: قمنمون ُمـ ذي أ٘متٚمقن صمّؿ يُ  ،﴾ڀ ٺ ٺ 

 ُمـ رسمٞمع أظمر. ةٌ نم٦م واعمحّرم وصٗمر وؿمٝمر رسمٞمع إّول وقمَ احلجّ 

إمم أّب سمٙمر وأُمره أن خيرج إمم  |ومٚماّم ٟمزًم٧م أي٤مت ُمـ ؾمقرة سمراءة دومٕمٝم٤م رؾمقل اهلل

ومٚماّم ظمرج أسمق سمٙمر ٟمزل ضمؼمئٞمؾ قمغم رؾمقل ُمّٙم٦م وي٘مرأه٤م قمغم اًمٜم٤ّمس سمٛمٜمك يقم اًمٜمحر، 

 .شيو حمّؿد ٓ يمّدي فمـؽ إّٓ رصمؾ مـؽ»وم٘م٤مل:  |اهلل

وأظمذ ُمٜمف  (1)ومٚمح٘مف سم٤مًمروطم٤مء ،ذم ـمٚم٥م أّب سمٙمر ×أُمػم اعم١مُمٜملم |ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل

ذم  ؿمٞمئ٤ًم؟ وم٘م٤مل: ٓ،  أَٟمزَل اهلُلأوم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل،  |ي٤مت، ومرضمع أسمق سمٙمر إمم رؾمقل اهللأ
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 .(1)اهللَ أُمرين أن ٓ ي١مّدي قمٜمّل إّٓ أٟم٤م أو رضمؾ ُمٜمّل إن  

سمٕم٨م أسم٤م سمٙمر ُمع سمراءة قمغم رؾمقل اهلل|  أن   :×وُرِوَي قمـ طمريز قمـ أّب قمٌد اهلل

 ’اهلل ومدقم٤م رؾمقل ٞمؾ وم٘م٤مل: ٓ يٌّٚمغ قمٜمؽ إّٓ قمكّم.اعمقؾمؿ ًمٞم٘مرأه٤م قمغم اًمٜم٤مس، ومٜمزل ضمؼمئ

وي٘مرأه٤م قمغم اًمٜم٤مس  ،حؼ أسم٤م سمٙمر ومٞم٠مظمذ ُمٜمف سمراءةٚمأن يريم٥م ٟم٤مىمتف اًمٕمْم٤ٌمء وي هوأُمر ،قَمٚمٞم٤ّمً 

غ إّٓ رضمؾ ُمٜمؽ. وذم سمٙمر: أؾمخط؟ وم٘م٤مل: ٓ، إّٓ أّٟمف ُأٟمزل قمٚمٞمف أّٟمف ٓ يٌٚم   ٦م، وم٘م٤مل أسمقسمٛمٙمّ 

إٟم ؽ أّهٚمتٜمل ُٕمٍر ـم٤مًم٧م  ،ضمزع وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ’اًمٜمٌّل رواي٦م: وعم٤ّم رضمع أسمق سمٙمر إمم 

إمكم هٌط إرم  فمـ اهلل سمعولم: أّكف ٓ »: ’وم٘م٤مل ددشمٜمل ُمٜمف؟ومٚماّم شمقضّمٝم٧ُم إًمٞمف ر ،إقمٜم٤مق ومٞمف

ًَ أو رصمٌؾ مـؽ، وفمقمٌّ مـّل وٓ يمّدي فمـّل إّٓ فمقم    . (1)شيمّدي فمـؽ إّٓ أك

ُم٤ّم ، ×إّٟمام يم٤من سم٠مُمٍر ُمـ اهلل ٟمزل سمف ضمؼمئٞمؾ ×ّٕب سمٙمر وسمْٕمثُف ًمٕمكم   ’اًمٜمٌّل وقمْزُل 

 .×ع هب٤م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملميٙمِمػ قمـ اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًّمتل يتٛمتّ 

سمٞمد اإلُم٤مم أُمػِم  ’اًمٜمٌل  إيمرمتل سمٕمثٝم٤م اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم قمدد أي٤مت اًموىمد 

 .(1)وم٘مٞمؾ صمالصملم آي٦م، وىمٞمؾ أرسمٕملم، وىمٞمؾ صمالث قمنمة آي٦م، ×اعم١مُمٜملم

( ُمـ اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ 11ويمٞمػ يم٤من، وم٢من  أي٦َم حمؾ اًمٌح٨م )وهل آي٦م 

ٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة، إّٓ قمغم ىمقل ُمَ وٛمـ أي٤مت اًمّ  ًّ ـ تل أُمر اهلل سم٘مراء ٤م قمغم احلّج٤مج ذم اًم

 .(1)ومم وم٘مط هل اًّمتل يم٤مٟم٧م ُمقرد اًمتٌٚمٞمغ واإلقمالماًمٕمنم إُ  إن  أي٤مت :ىم٤مل

ذم اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٨م  وأي٦م حمؾ اًمٌح٨م ضم٤مءت وٛمـ آي٤مت قمروٝم٤م اًم٤ٌمري

أي ٓ خيٚمق  ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ٕم٤ممم: ضم٤مءت أي٦م اعمذيمقرة ذم ُم٘م٤مسمؾ ىمقًمف شم

 إُمر ُمـ أطمد وضمٝملم:
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 ويتّجٝمقا ٟمحق اهلل. ،وم٢مُّم٤م أن يتقسمقا ويٕمروقا قمـ اًمنمك 

ومم هؿ إظمقاٟمٙمؿ ذم ٝمؿ وٟمٙم٨م أيامّنؿ. ومٗمل اًمّمقرة إُ وإُّم٤م أن يًتٛمروا قمغم ـمري٘م

 .(1)اًمديـ، وذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م يٜمٌٖمل ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ

ًمنمـمٞم٦م )اًمٜمٙم٨م( و)اًمٓمٕمـ(، سمٛمٕمٜمك ُمتك ُم٤م رأي٧م ي٤م وإُمر سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م ضم٤مء سمٕمد اجلٛمٚم٦م ا

ىمد ٟمٙمثقا إيامن ـ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم ًمٙمؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمٌدأ ـ رؾمقل اهلل ه١مٓء اجلامقم٦م 

ُم٤مٟمع ُمـ ىمت٤مهلؿ؛ ّّٕنؿ هؿ اًّمذيـ سمدؤوا سم٤مظمتٞم٤مر ـمريؼ  ومال ،وـمٕمٜمقا ذم ديٜمٙمؿ ،واًمٕمٝمقد

 احلرب واًم٘متؾ، سمًقء اظمتٞم٤مرهؿ وإراد ؿ.

اًمٜمٙم٨م ذم اًمٚمٖم٦م: هق ٟمٗمس اًمٜم٘مض، شم٘مقل: ومالن ٟمٙم٨م قمٝمده إذا ٟم٘مْمف سمٕمد إطمٙم٤مُمف، 

. وإيامن ﴾ہ ہ ھ ھ ﴿وُمٜمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ،يمام يٜمٙم٨م ظمٞمط اًمّمقف سمٕمد إسمراُمف

 .(1)مجع يٛملم سمٛمٕمٜمك احلٚمػ واًم٘مًؿ

ًمديـ ومٛمٕمٜم٤مه اإلي٘م٤مع ذم وٞمػ إمم ا، وًمٙمـ سمام أّٟمف أُ ٠ميت سمٛمٕم٤مٍن ُمتٕمّددةيوأُّم٤م اًمٓمٕمـ: ومٝمق 

 .(1)اًمديـ سم٤مًم٘مقل واًم٘مدح ومٞمف

ٓ  شم٘مقل: )ىم٤مشمٚمقا اًمٙمّٗم٤مر( سمؾ شم٘مقل:  وُم٤ّم يًؽمقمل آٟمت٤ٌمه أن  أي٤مت حمؾ اًمٌح٨م

﮲ ﴿ وقم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس شمٌٌع  وهل إؿم٤مرة إمم أن  اًم٘م٤مقمدة اجلامهػمّي٦م ،﴾ۓ ۓ

ّّنؿ أؾم٤مس أئٛمّ زقمامئٝمؿ ورؤؾم٤مئٝمؿ، ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن اهلدف اًم٘مْم٤مء قمغم رؤؾم٤مئٝمؿ وًم تٝمؿ؛ٕ 

اًمْمالل واًمتْمٚمٞمؾ واًمٔمٚمؿ واًمٖمدر، وم٤مؾمت٠مصٚمقا ؿمجرة اًمٙمٗمر ُمـ ضمذوره٤م وأطمرىمقه٤م، 

ن  هذا اًمتٕمٌػم ُيٕمد  أتٝمؿ ذم اًمقضمقد، أوػ إمم ذًمؽ ومٛمقاضمٝم٦م اًمٙمّٗم٤مرٓ  دمدي ٟمٗمٕم٤ًم ُم٤م دام أئٛمّ 
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٦م اًمٙمٗمر أئٛمّ  د  إذ قم ؛ٌٕمٞمدة اعمدى، وقمٚمق اهلّٛم٦م، وشمِمجٞمع اعمًُٚمٛملماًمضسم٤ًم ُمـ ضوب اًمٜمٔمرة  

 ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمًٚمٛملم، ًمٞمقاضمٝمقهؿ ومذًمؽ أضمدر ُمـ ُمقاضمٝم٦م َُمـ دوّنؿ ُمـ اًمٙمّٗم٤مر.

ؾمٗمٞم٤من وأُمث٤مًمف ُمـ زقمامء  يراد سمف أسمقواًمٕمجٞم٥م أن  سمٕمَض اعمٗمّنـي يرى أن  هذا اًمتٕمٌػم 

 ُمٙم٦مىمريش، ُمع أن  مج٤مقم٦ًم ُمٜمٝمؿ ىُمتٚمقا ذم ُمٕمريم٦م سمدر، وأؾمٚمؿ اًم٤ٌمىمل ُمٜمٝمؿ، يم٠مّب ؾمٗمٞم٤من سمٕمد ومتح 

ي٦م ذم صٗمقف اعمًٚمٛملمـ  سمح٥ًم اًمٔم٤مهرـ   ومٛم٘م٤مشمٚمتٝمؿٓ  ُمٗمٝمقم هل٤م. ،ويم٤مٟمقا قمٜمد ٟمزول ٔا

ومٚمٙمل  ،شمف )ؾم٤مري اعمٗمٕمقل(واًمٞمقم ُم٤م يزال هذا اًمدؾمتقر اًم٘مرآين اعمٝمؿ سم٤مىمٞم٤ًم قمغم ىمقّ 

، ٟمحراف٦م آوأئٛمّ  يـتٙمؼم  سمّد ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمرؤؾم٤مء واعم ٟمزيؾ آؾمتٕمامر واًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ ٓ

 .(1) ضمدوى ُمـ ُمقاضمٝم٦م َُمـ دوّنؿ ُمـ إومرادوإّٓ ومال

ًم٘مد اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم حت٘مٞمؼ اعمراد ُمـ اًمٜم٤ميمثلم ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، ومذه٥م اًمٌٕمض إمم 

اد أن  اعم٘مّمقد هق أسمق ؾمٗمٞم٤من وأُمث٤مًمف ُمـ زقمامء ىمريش، وذه٥م اًمٌٕمض أظمر إمم أن  اعمر

 راد اًمٗمرس واًمروم.ّن اعماًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إ

وم٘مد شم٘مّدم سمٞم٤من شم٠مظّمر أي٦م قمـ وىم٧م إؾمالُمٝمؿ  ،أُّم٤م يمقن اعمراد هق أسمق ؾمٗمٞم٤من وأُمث٤مًمف

ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن أي٦م ٟم٤مفمرة إًمٞمٝمؿ قمغم وضمف اًمتحديد؛ ًمٕمدم ؿمٛمقل اًمٚمٗمظ  ،اًمٔم٤مهري

 هلؿ، وٟمزول أي٦م ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة.

ًا قمـ ُمٗمٝمقم أي٦م أو أي٤مت؛ ٕن  أي٦م وأُّم٤م يمقّنؿ اًمٗمرس أو اًمروم ومٝمق سمٕمٞمد ضمدّ 

شمتٙمّٚمؿ قمـ ُمقاضمٝم٦ٍم ومٕمٚمٞم٦ٍّم ٓ قمغم ُمقاضمٝم٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦ّم. أوػ إمم ذًمؽ أن  اًمٗمرس أو اًمروم 

ون سمٕمد اإلؾمالم مل  ّٛمقا سم٢مظمراج اًمرؾمقل ُمـ وـمٜمف، يمام أن  آطمتامل سم٠مّن اعمراد هؿ اعمرشمدّ 

 ؛يـ أىمقي٤مء واضمٝمقا اًمّرؾمقل ذًمؽ احللمقمـ ُمرشمدّ  سمٕمٞمٌد هم٤مَي٦م اًمٌٕمد؛ ٕن  اًمت٤مريخ مل يتحّدث

 ـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم.ًمٞم٘م٤مشمٚمٝمؿ سمٛمَ 
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ويمٚمٛم٦م )قمٝمد( يِمػمان إمم اعمٕم٤مهدة سملم اعمنميملم  ـ مجع )يٛملم(ـ  صُمؿ  إن  يمٚمٛم٦م )أيامن( 

 .(1)واًمرؾمقل قمغم قمدم اعمخ٤مصٛم٦م ٓ إمم ىمٌقل اإلؾمالم

ٛمؾ ُمـ اًمٜم٤ميمثلم وأُمث٤مل ح٤مب اجلَ وهٜم٤مك رواي٤مت قمديدة ـمٌّ٘م٧ِم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م قمغم أص

 ذًمؽ.

دطمؾ فمقّم أكوٌس »ي٘مقل:  ×ُمٜمٝم٤م: ُم٤م قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل

زمغم  ×ي ايمُؽػر، إن  فمؾقوً همؼؾً هلؿ: ىموكو مـ أئؿّ  ،مـ أهؾ ايمٌٌمة همًليمقين فمـ ؿمؾحَي وايمز 

ك ُأفمذر همقام زمقـل وزمكم ضمتّ  يقَم ايمٌٌمة ظمّو صّػ اخلقؾ، ومول ٕصحوزمف: ٓ سمعجؾقا فمعم ايمؼقم

هؾ جتدون فمقم  صمقرًا دم ضُمؽؿ؟ ومويمقا:  ،وزمقـفؿ، همؼوم إيمقفؿ، همؼول: يو أهؾ ايمٌٌمة اهلل

 ،ومول: همرنمٌي دم دكقو أطمذهتو رم وٕهؾ زمقتل دوكؽؿ .ومول: همحقػًو دم ومًؿ؟ ومويمقا: ٓ .ٓ

فو فمـ نمغمىمؿ؟ ومول: هملومؿً همقؽؿ احلدود وفمطّؾت .همـؼؿتؿ فمقّم همـؽثتؿ زمقعتل؟ ومويمقا: ٓ

ـؽٌ، إيّن رضزمً إمر أكػف وفمقـف همؾؿ ـؽٌ وزمقعي نمغمي ٓ سمُ ومويمقا: ٓ. ومول: همام زمول زمقعتل سمُ 

 أصمد إّٓ ايمؽػر أو ايمًقػ.

ہ ہ ہ  ﴿ شُمؿ  شمـك إلم أصحوزمف، همؼول: إن  اهلل سمٌورك وسمعولم يؼقل دم ىمتوزمف

﮸  ﮳ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮷   ﮶  ﮴﮵ 

 ’واصطػك حُمّؿداً  ،وزمرأ ايمـًؿي ،يهمؾؼ احلٌّ  ايمّذيو» :×وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ،﴾﮹ 

 .(1)شإّّنؿ ٕصحوب هذه أيي ومو ومقسمؾقا ُمذ كزيمً ،زمويمـٌقة

د شمٓمٌٞمؼ هذه وجمرّ  ،(1)ظمرى شمِمػم إمم ٟمٗمس اعمٕمٜمك اعمذيمقرأُ وذم ُمْمٛمقّن٤م هٜم٤مك رواي٤مت 
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م شم٘مد   ًمقوقح ؛ٛمؾ ٓ يٕمٜمل أّّن٤م ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿاًمرواي٦م وهمػمه٤م قمغم أي٦م قمغم أصح٤مب اجلَ 

ـ هؿ قمغم أي٦م قمغم احل٤مدصم٦م، سمؾ اعم٘مّمقد أن  روطَمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م يّمدىم٤من ذم ؿم٠من اًمٜم٤ميمثلم، وُمَ 

وإّٟمام اعم٘مّمقد ُمـ اًّمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ أي٦م اعم٤ٌمريم٦م هؿ  ،ـ ؾمٞم٠مشمقن ذم اعمًت٘مٌؾؿم٤ميمٚمتٝمؿ، ُم  

 ’.اًمرؾمقل إيمرم اًّمذيـ ٟم٘مْمقا قمٝمقدهؿ اًّمتل أسمرُمقه٤م ُمع ،اعمنميمقن

سم٠من أفمٝمروا سمٜمل  ،ديٌٞم٦م وٟم٘مْمقاذم احلُ  ’اعمنميمقن اًّمذيـ قم٤مهدوا اًمٜمٌل  وم٤معم٘مّمقد هؿ 

 .(1)وسمٜمق سمٙمر ذم قمٝمد ىمريش ’وىمد يم٤مٟم٧م ظمزاقم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌل ،سمٙمر قمغم ظمزاقم٦م

ـ متثّؾ هبؿ، وًمٙمـ ُمع سمٞم٤من أن  اعم٘مّمقد ه١مٓء ومٝمذا ٓ يٜم٤مذم شمٓمٌٞمؼ أي٦م قمغم يمّؾ ُمَ 

أو اًمٜم٤ميمثلم  ،قمغم ـمٚمح٦م واًمزسمػم ×ػُم اعم١مُمٜملميمام ـَمٌّؼ ذًمؽ اإلُم٤مُم أُم ،وّن٩م ُمٜمٝمَجٝمؿ

 .×وروي ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق ،سمّمقرة قم٤مُّم٦مٍ 

ُمْمٛمقن أي٦م قمغم يزيد ًمٕمٜمف اهلل وطمزسمف اًمٔم٤معملم  ×ويمذًمؽ ـَمٌّؼ اإلُم٤مم احلًلم

وٟمزل سمٛمٙم٤من يًّٛمك )سمٞمْم٦م( وظمٓم٥م  ،اعمخ٤مًمٗملم اًمٜم٤ميمثلم، وذًمؽ قمٜمدُم٤م اٟمٓمٚمؼ ٟمحق اًمٕمراق

ـ رأى ومول: مَ  ’إن  رؽمقل اهلل ،أهّيو ايمـوس»ّر ظُمٓم٦ًٌم ىم٤مل ومٞمٝم٤م: سم٠مصح٤مسمف وأصح٤مب احلُ 

ي رؽمقل اهلل، يعؿؾ دم فمٌود اهلل ؽُمؾطوكًو صموئرًا ُمًتحالًّ حلرام اهلل، كوىمثًو يمعفد اهلل، خمويمػًو يمًـّ 

زموإلشمؿ وايمعدوان، همؾؿ ُيغغّم فمؾقف زمػعؾ وٓ ومقل، ىمون ضمّؼًو فمعم اهلل أن يدطمؾف مدطمؾف، أٓ 

ُحـ، وأـمفروا ايمػًود وفمطّ وإن  ه ؾقا مٓء ومد يمزمقا ؿموفمي ايمّشقطون، وسمرىمقا ؿموفمي ايمر 

مقا ضماليمف وأكو أضمؼ  م شمروا زمويمػلء، وأضمّؾقا ضمراَم اهللاحلدود، واؽمتل  .(1)شيغمـ نموضمر 

أن  ىمت٤مهَلؿ وـ ؿم٤مهبف ُمـ أئّٛم٦م اًمٙمٗمر اًّمذيـ ٓ أيامَن هلؿ وُمَ ـ  ًمٕمٜمف اهللـ  وم٤مإلُم٤مم يرى يزيدَ 

 هبذه اًمّمقرة اًمقاوح٦م قمٜمده. ’عمّمٓمٗمكشمرك ُمديٜم٦م ضمّده ا ×، وم٤مإلُم٤ممواضم٥ٌم 

أقمٔمؿ يقٍم قمغم اهل٤مؿمٛمٞملم  ’هُمديٜم٦م ضمدّ  ُمـ ×وًم٘مد يم٤من يقم ظمروج اإلُم٤مم احلًلم
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ه  يم٤من ؾمٚمقةً  ×ن  اإلُم٤مم احلًلمإإذ  ؛واهل٤مؿمٛمٞم٤مت  وقمـ أسمٞمف  ’رؾمقل اهللهلؿ قمـ ضمد 

ٛمٞم٤مت وٟم٤ًمء سمٜمل قمٌد اعمّٓمٚم٥م إمم ، وم٠مىمٌٚم٧م اهل٤مؿم×وقمـ أظمٞمف احلًلم ×أُمػم اعم١مُمٜملم

د ُمٜمف ووداع قمٞم٤مٓشمف وأـمٗم٤مًمف، ومجٕمٚمـ يٌٙملم ويٜمدسمـ، ًمقداقمف واًمتزو   ؛×دار احلًلم

ـ  احلًلم ـّ اهلل»وىم٤مل:  ×ومٛمِمك ومٞمٝم ٓ سمٌديـ هذا إمر ّٕكف معصقي هلل  ،أكشدىم

ايمققم فمـدكو  ـ سمٌؼك ايمـقوضمي وايمٌؽوء زمعدك؟ وهذاهمععم مَ  ،ويمرؽمقيمف. همؼؾـ: يو أزمو فمٌد اهلل

صمعؾـو اهلل همداك يو ضمٌقى  ،^وفمقّم وهموؿمؿي واحلًـ ’ىمققم موت همقف رؽمقل اهلل

م  ؾمٚمٛم٦م )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م( إمم أُ  ×وسمٕمد ذًمؽ شمقضّمف اإلُم٤مم احلًلمش. إزمرار

٤مه»وىم٤مل هل٤م:  ،وأظمؼمه٤م سم٘متٚمف  ،ويمقس رم مـ هذا زمّد، وإيّن واهلل، وإيّن مؼتقل ٓ حمويمي ،ي٤م ُأُم 

دهمـ همقفو، وأفمرف ـ يؼتؾـل، وأفمرف ايمٌؼعي ايّمتل أُ ومتؾ همقف وأفمرف مَ أُ  ٕفمرف ايمققم ايمّذي

 .شأريؽ ضمػريت ومضجعل ،زمقتل وومرازمتل وؾمقعتل، وإن أردت يو أّموه ؼتؾ مـ أهؾـ يُ مَ 

وم٤مٟمخٗمْم٧م إرض سم٢مذِن اهلل طمتّك أراه٤م  ،ُي٘م٤مل: صمّؿ أؿم٤مر سمٞمده اًمنميٗم٦م إمم ضمٝم٦م يمرسمالء

ُمقوع قمًٙمره، ومٕمٜمد ذًمؽ سمٙم٧م أّم ؾمٚمٛم٦م، وؾمّٚمٛم٧م أُمَره٤م إمم اهلل. ُمْمجَٕمف وُمدومٜمف و

وه»: ×وم٘م٤مل هل٤م احلًلم وضمرمل  ،ومد ؾموء اهلل أن يراين مؼتقًٓ مذزمقضمًو ـمؾاًم وفمدواكوً  ،يو ُأم 

 .(1)شيـدِ ورهطل وكًوئل مًٌقكم وأؿمػورم ممم  

ن ي٠مظمذه ُمٕمف د ُمٜمف ويٓمٚم٥م ُمٜمف أًمٞمقّدقمف ويتزوّ  ؛’قمّرج قمغم ىمؼم ضمّده اعمّمٓمٗمك صمؿ  

 ٞم٘مقل:وم ،ويم٠ميّن سم٤مًمِم٤مقمر يّمػ ذًمؽ ،إمم اًمٚمحد

ــــــ ــــــق اًمًــــــّج٤مدأـ راد عّم  سم

 

 هيرطمــــؾ قمـــــ وـمـــــ ضمــــدّ  

ــــــــزوره   راح احليــــــــشمف ي

 

ـــده  ـــؿ قمٜم ــــ اهلٔم ـــچل ُم  اويِم

ــــــؾشمٕمٜمّ   ــــــالم اًمّٚمٞم ــــــف سمٔم  ٤مًم

 

ـــــف   يِمـــــچل اهلٔمـــــؿ ويقدقم

ـــــدّ   ـــــتدت اًمِم ـــــدي اؿم  ةجي

 

 قمٚمٞمٜمــــف ُمـــــ قملــــ٥م قمٞمٜمــــ٤مك 

 
                                           

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 

 
 اوصــــــ٤مرت شمٜمــــــت٘مؿ ُمٜمــــــف

 

 واهل قمـــداكي أهـــؾ اًمـــدجيـــد   

ــــق إ  ــــد  يٌ ــــ٤م ضم ــــراهٞمؿ ي  يسم

 

ــــــذين ًمٚمّ   ــــــ٤مكظم ــــــد وي  ح

ـــ٤من  ـــؿ ظمٚمّم ــــ اهلٔم ـــراين ُم  شم

 

 شٚمٌـــل اوسمٞمـــف شمِمـــ٥م ٟمـــػمان 

 ي اوسمـ٤مًمـحزن همـرشـ٤منيـجـدّ  

ـــ٤مك ـــ٧م وي ـــق رطم ـــص ًم  واظمٚم

 

ـــــّده  ـــــف سمخ ـــــف اودُمٕمت  (1)يلٚم

  

 وصؾ ويكم اًملؼم ضمـّده اوسمچـف طمًـلم

 

 قمــف واًمــدُمع  ٛمــؾ ُمـــ اًمٕمــلميقدّ  

 قشملمهــقه ومــقم اًميــيح وصــ٤مح صــ 

 

ـــكم    ـــٌـ قم ـــؽ همّم ـــّدي اُمٗم٤مرضم  جي

ــ٤مكجيــّدي اسمقؾمــط حلــدك وــٛمّ    ٜمل وي

 

ــ٤مك  ــ٥م قمٞمٜم ــٗمتف قمل ــٞمؿ ؿم ــراين اًمْم  شم

ـــ٤مك  ـــدك اهٜم ـــل وقم ـــ٤م طمٌٞمٌ ـــف ي  يلٚم

 

ـــــ٦م  ـــــذسمح سم٤مًمٖم٤مضي ـــــروح او شمٜم  شم

ـــ٤من  ـــلم قمٓمِم ـــذسمح حيً ـــروح وشمٜم  شم

 

ــ٤من   وشمٌلــف اقمــغم إرض ُمٓمــروح قمري

ــدان  ــؾ ُمٞم ــد اخلٞم  وئمــؾ ضمًــٛمؽ ًمٕمٜم

 

ـــف  ـــٚمققمؽ سمجٞم ــــ او ـــف اُم  وٓ شمٌل

 *** 

ــف ـــ دُِم ــ٤ًم وُم ــٌط فمٛمآٟم ــؾ اًمً  أُي٘مت

 

ــُذسمُؾ   ــ٤مًم٦م اًم ًّ ــقارم واًمَٕم ــروى اًمّم  شم

ــ٤م  ــَقه وهل ــٕمك ٟمح ــ٥َم شمً ــل ًمزيٜم  هلٗم

 

ــُؾ   ــُد واًمقضم ــف اًمقضم ــد ومٞم ــ٥م شمزاي  ىمٚم

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ  

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم 
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 هــــذِه داُرُهــــؿ ُ ــــٞم٩ُم ؿُمــــجقين 

ي  ضُمـقديضُم   قدي سم٤مًمَدُمِع ومـقَق ظمـد 

ـــر   ـــراُق صـــٕم٥ٌم وُُم ـــقا واًمِٗم  َرطَمٚم

ــ٧ُم أدري ــ٤م يمٜم ــرًا وُم ــُٚمقين ده  واص

ـــل ـــؿ  ىمٚمٌ ـــقا اهل ـــقين وأوَدقم  وّدقم

ـــقراً  ـــقرًا وـَم ـُ ـَم ـــ ـــدقمقين أطِم  وَم

ــــ٤م اًمالئٛمــــق  َن يُمّٗمــــقا وًمٙمـــــأ  

 شمٚمـــؽ ذيمـــرى هبـــ٤م  ـــقُن اًمَرزايـــ٤م

ـــٞمٜم٤مً  ـــ٤مدي طُمً ـــ٤ًم( شُمٜم ـــ٧م )زيٜمٌ  شَمريم

ـــك ـــَدهِر طمّت ـــل ُمّمـــ٤مئ٥ُم اًم شمٜم  هَمػم 

 ومـــ٢مذا ُمـــ٤م َٟمـــَدسم٧ُم ضمـــّدًا وقمـــاّمً 

 

ــلَم اجلُٗمــقنِ    يمٞمــَػ طمــٌُس اًمــُدُمقِع سَم

 هــــذِه داُر َصــــحٌِٜم٤م يــــ٤م قُمٞمــــقين

ــــــقين ــــــف مَح ٚم ــــــام ٓ ُأـمٞمُ٘م  وسم

ـــروين ـــ٦ٍم َ ج ـــٍؾ وَرمح ـــَد وص  سمٕم

ـــ ـــل ُِم ـــقينًمٞمتٜم ـــ٤م وّدقم ـــَؾ ُم  ٧م  ىمٌ

ــقين ــقِع َدقم سم ــَدُمَع ذم اًمر  ــٙم٥ُِم اًم  َأؾم

ـــروين ـــ٤مـمٍؿ َذيّم ـِ وم ـــ ـــ٤مِب اسم  سمُِٛمّم

ــقن ــ٥ِم اعمٜم ــ٤مِت َري ـــ ُأُّمٝم ــل ُِم  وه

قمـــقين ـَ ُأُّمـــل وواًمـــدي َرو   يـــ٤م سمـــ

ــــروين  أصــــٌَح اًمٕمــــ٤مرومقَن ّب ُيٜمٙمِ

ــــقين ــــٞم٤مـمِِٝمؿ َضسم ــــ٤ًم ذم ؾم  (1)وأسم
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 )ُمقؿّمح( 

ـــ٤مر ا ـــ٥م ٟم ـــ٥م واًمِٕمَت ـــقحشَمٕمتِ ـــٜم٤مه٤م اًمٜم  و ؾم

 

 

 ضمــروحاؾمــٞمػ اًمِٕمَتــ٥م يــؽَمك سمــ٤مًملٚمقب وا 

 اجلًــد ًمــق وُملــد روطمــف يٜمًــكم اقمــغم اًمــروح 

 

 

 وشمـــــراب اًمٌََٚمـــــف ايٖمـــــػّم ُمٕم٤مٟمّٞمـــــف 

 اعمٕمـــ٤مين اشمٖمـــػّمت واظمتٚمـــػ ووـــع احلـــ٤مل 

 

 

ـــ٤مل  ـــقح اظمٞم ـــ٤م يٚم ـــل ُم ـــ٥م اعمٜمّ ـــف زيٜم  َوَٟم

ـــ٤مل  ـــدري ؿم ـــقم ظم ـــّدره واًمٞم ـــ٧م اخم  چٜم

 

 

ره سم٤مؾمــــت٤مر ُم٤موــــٞمّف   َوقمــــٞمش اخمَــــد 

ـــ٤متؾمـــ٠مأقمـــٞمش اخمـــّدره سم   ت٤مر ظمـــدري اًمٗم

 

 

ــق ُمــ٤مت إَُمــؾ قِمــّز اإلسَمــف ُمــ٤م ُمــ٤مت   ًم

ــــذات  ــــ٤مدم اًمَٚم ــــل ه ــــ٤من سمٞمت ــــَدم أريم  ِه

 

 

 ٟمَِحرشمــــف سم٤مًمَّمــــؼم َو ؿمــــلػ َُمقاَوــــٞمف 

 آه ُمــــــ دٟمٞمـــــ٤مي طمػمشمٜمـــــل ؿمِمـــــ٤مشػ 

 

 

ــــ٤م   ــــ٤مسمتٜملاُمراُمٞمٝم ــــ٤مي ص ــــد وًمٞم  سمٗمل

 
                                                                                                   

&
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ـــٛمـ ُمتٜمـــل لػًمـــق أؿمـــ   إؾمـــٞم٤مط اًمقؾم 

 

 

ـــٌٞم٦م  ـــقن ُمً ـــل اًمٞملٚم ـــ٦م طمچ ـــق چٚمٛم  ًم

 )أسمقذي٦م( 

ـــ٦م ا ـــ٦مقمالُم ـــف قمالُم ـــدهر ومرشٜم  ًم

ـــ٦م ـــقين قمالُم ـــقط سمِٛمت ـــّقه اًمً  ؾم

 

ــ٧م   ــ٦مواسمچٞم ــقادم قمالُم ــ٤مطم٧ِم اًم  ص

 ف ذيــــع اًمٕمزيـــزة اهل٤مؿمــــٛمٞم٦مَوَٟمـــ

 *** 

مـ مؽورم زمعثـل هبو، وإن   فمؾقؽؿ زمؿؽورم إطمالق، همنّن اهلل: »’ىم٤مل رؾمقل اهلل

ـ ـمؾؿف، وُيعط إطمالق: أن يعػق ايمرصمُؾ  َمـ ـ ومطعف، وأن يعقد ـ ضمرمف، ويصؾ مَ مَ  لفمؿ 

 .(1)شٓ يعقده

ذم هذا احلدي٨م حي٨م  اًمٜمٌل  إيمرم قمغم أرسمِع ظمّم٤مل ًمق اضمتٛمٕم٧م ذم إٟم٤ًمن أصٌح  

يُمٚم ٝم٤م اضمتٛمٕم٧م  ـ اًّمتل ضم٤مء هب٤م احلدي٨مـ عمٙم٤مرم إظمالق، وهذه اعمٙم٤مرم  ٤مً هذا اإلٟم٤ًمن طم٤موي

 ، وهل:÷ذم احلًلم سمـ قمكم

ـ فمٚمٛمف. أن يٕمٗمق اًمرضمُؾ ـ  1  قمٛم 

 ـ طمرُمف.وُيٕمٓمل ُمَ ـ  1

 ـ ىمٓمٕمف.ويّمؾ ُمَ ـ  1

 ـ ٓ يٕمقده.وأن يٕمقد ُمَ ـ  1

ٌ   ×واإلُم٤مم احلًلم ل ًمٜمداء اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ  دقمقٍة إمم ظُمُٚمٍؼ وم٤موؾ محٞمٍد، وهق هق اعمٚم

 عّم٤مـ فمٚمٛمف ٛم  وُمـ هذِه اًمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٗمق، طمتّك أٟم ف قمٗم٤م قم ،أشم٘مك اًمٜم٤مس وأومم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٗمْم٤مئؾ

اذهٌقا هملكتؿ »طملم ىم٤مل ٕهؾ ُمٙم٦َم:  ’عمّمٓمٗمكومٕمٗم٤م، يمجّده ا اًمٕم٘مقسم٦ميم٤من ىم٤مدرًا قمغم 
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 ومٙم٤من أطمًـ اًمٕم٤موملم.  ،َر قمٗمقه قمـ ُم٘مدرةٍ يذاء، وَصدَ ُمـ سمٕمد ُم٤م آذوه أؿمد  اإل (1)شؾؼوءايمطُ 

ي٥م وم٠مُمر ضمٜم٤مي٦ًم شمقضم٥م اًمت٠مد» ×روى اسمـ اًمّم٤ٌّمغ اعم٤مًمٙمل: ضمٜمك سمٕمض همٚمامن احلًلم

طمّؾق فمـف همؼد »: ×ىم٤مل ،﴾ٿ ٿ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،سمت٠مديٌف، وم٘م٤مل: ي٤م ُمقٓي

ًُ نمقظل ، وم٘م٤مل: شومد فمػقت فمـؽ»: ×ىم٤مل ،﴾ٿ ٹ ٹ ﴿، وم٘م٤مل: شىمظؿ

 .(1)ش. وأضم٤مزه سمج٤مئزٍة ؾمٜمّٞم٦مشأكً ضُمرٌّ يمقصمف اهلل سمعولم»ىم٤مل:  ،﴾ٹ ڤ ڤ﴿

 :×ومٙم٤من قمٗمق احلًلم

د ٕم٤من سم٤مًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ وظم٤مـم٥م سمف ؾمٞمُمٙم٤مومئ٦م هٜمٞمئ٦م قمغم ذًمؽ اًمٖمالم، وم٢مّٟمف اؾمتـ  1

ىمّدم ًمف  ، صمؿّ ، سمؾ صٗمح قمٜمف×ٌف اإلُم٤مم احلًلمف وقمٗمقه، ومٚمؿ خُيٞمّ إظمالق ُُمٕمتٛمدًا قمغم يمرُم

 يتلم:هد

واًمث٤مٟمٞم٦م: ضم٤مئزة ؾمٜمّٞم٦م يًتٕملم هب٤م قمغم اًمٕمٞمش  !وأّي هدي٦م يم٤مٟم٧مومم: هل اًمٕمتؼ، إُ 

 احلّر اًمٙمريؿ.

واًمٙمرم... وشمٚمؽ هل  ،أيمثر ُمـ ظمُٚمؼ: اًمٕمٗمق، واًمتٕمٚمٞمؿ ×ومجٛمع اإلُم٤مُم احلًلم

 ّددة ذم اعمقىمػ اًمقاطمد.أظمالىمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ُمتٕم

ف ُمـ ىمّم٤مص، سمؾ يم٤من إو٤موم٦م إمم ؾم٘م٤مط طم٘مّ د إأٟم ف أيمثر ُمـ قمٗمٍق، ومٚمٞمس هق جمرّ ـ  1

هق: اًمٕمٗمق ( 1)﴾ڭ ڭ ڭ  ﴿ذًمؽ صٗمح٤ًم مجٞمالً، واًمّّمٗمُح اجلٛمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(1)×ُمـ همػم قِمت٤مب، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرو٤م
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 .’اًّمذي َوِرصَمف ُمـ ضمّده اعمّمٓمٗمك ×هذا قمٗمق احلًلم 

؛ ّٕن اًّمذي شوُيعطل َمـ ضمرمف»وشمٕم٤مل أن إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم احلدي٨م، وهل: 

ـ ؾم٠مًمف؛ وًمذا روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم يٕمٓمل َُمـ أقمٓم٤مه ٓومْمؾ ومٞمف، ومٝمق يم٤مًّمذي ُيٕمٓمل ُمَ 

 (1)شهملّمو مو ىمون فمـ مًليمٍي همحقوٌء وسمذّمؿ ،ايمًخوء مو ىمون فمـ إزمتداء»أٟم ف ىم٤مل:  ×اعم١مُمٜملم

ُمد  يَده إمم اًم٘م٤ميص  ×قمٜمدُم٤م ُيٕمٓمل اعمحت٤مج يٕمٓمٞمف ىمٌؾ أن ي٠ًمًمف، وم٤محلًلميٕمٜمل اإلٟم٤ًمن 

وٓ ي٘مُػ  ،اًمّمديؼ، واعمخ٤مًمػ واعم١ماًمػ، ومٝمق ٓ يٛمٜمع يمرَُمفوواًمداين ذم رمحتف، واًمٕمّدو 

 يمرُُمف قمٜمد طمد  ُُمٕملم )ؾمالم اهلل قمٚمٞمف(.

ذم اًمرواي٦م  ٦م، طمتك إّٟمف ضم٤مءٌّ زي٤مرة اعم١مُمٜملم ُُمًتح .شـ ومطعفيصؾ مَ »: ×ويمذًمؽ يم٤من

ذا يم٤من ذم اًمزي٤مرة ٟمٗمع يٕمقد قمغم إ، ظم٤مّص٦م (1)اؾمتح٤ٌمب اًمتجّٛمؾ واخلروج ًمزي٤مرة اعم١مُمٜملم

ٞم٦ٌم اًّمتل شمٙمثر ذم يم٤مًمٖمِ  ،اًمزائر وقمغم اعمزور، يٕمٜمل أن يٙمقن اعمجٚمس ظم٤مزم ُمـ اعمُحّرُم٤مت

وٟمٚمٓمؿ قمٚمٞمف  ،ٕم٘مد قمٚمٞمف اعمج٤مًمس واعمآشمؿاًّمذي شمُ  ×واحلًلمـ  ٟمًتجػم سم٤مهللـ  اعمج٤مًمس

اًمّمدور إّٟمف ٓ ي٘مٌؾ قمغم أطمد سم٠من يٖمت٤مب أظم٤مه اعم١مُمـ؛ ّٕن اًمٖمٞم٦ٌَم قمٜمد اهلل أؿمد  ُمـ اًمّزٟم٤م، يمام 

. وًمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ٟمجد سمٕمض اعم١مُمٜملم أٟم٧م شمزوره وهق ي٘مٓمع سمؽ، (1)’روي قمـ اًمٜمٌّل إيمرم

ٓ طمتك أو  ،ُمّرة واطمدة طمٞم٤مًء ُمٜمؽ ي٠مشمٞمؽوهق إُّم٤م ىمد  ،ًمٕمٚم ؽ شُمٙمّرر قمٚمٞمف اًمزي٤مرات ُمراٍت و

أّٟمؽ ٓ شم٘م٤مـمٕمف  ’ذم هذه اًمرواي٦م اًّمتل ضم٤مءت قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل .ُمرًة واطمدة ي٠ميت

طمؿ ظمقاٟمٙمؿ وأظمقاشمٙمؿ، روم٘م٤ًم ، اهلل اهلل ذم إسمقيـ، روم٘م٤ًم سم٢مظم٤مّص٦م ذم إرطم٤مم، اهلل اهلل ذم اًمر 

ومٚمٜم٘متدي  .ٓ شمًتٓمٞمع أن شم٘مقم سم٠مي رء (1)سمٜم٤ًمئٙمؿ؛ وم٤من  اًمزوضم٦َم قمٜمد زوضمٝم٤م يم٤مُٕم٦م
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. دقمقٟم٤م ٟمًتِٗمد ُمـ أي٤مم قم٤مؿمقراء، أي٤مم قم٤مؿمقراء ًمٞم٧ًم ^ق احلًلم وآل احلًلمسم٠مظمال 

ـٍ أيْم٤مً  يمام أّٟمف قَمؼمة يمّؾ  × ٕن  احلًُلمؼمة وم٘مط، سمؾ ومٞمٝم٤م قِمؼَم قمَ  ـٍ وم٠مّٟمف قِمؼمة ًمُٙمؾ  ُم١مُم  ،ُم١مُم

ٟمًتٗمٞمد ُمـ  ،^م( ٟمًتٛمع إمم ؾمػمة أهؾ اًمٌٞم٧ميٕمٜمل ٟمًتٖمؾ  هذه إي٤مم )قمنمة حُمرّ 

ة قمغم اًمديـ وقمغم اًمِٕمرض، ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف اًمًخ٤مء، ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف اًمتقاوع، اًمٖمػم ×احلًلم

ُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ احلًُٞمٜمٞم٦ّم اًمُ٘مدؾمٞم ٦م. وًمٜمرضمع إمم اًمٜم٘مٓم٦م وٟمًتٗمٞمد ُمٜمف اًمِمج٤مقم٦م، 

شمراه ٓ ي٘مٓمٕمف، يمام ومٕمؾ أُمػم  ×ـ ىمٓمٕمف( وم٢مذا ىم٤مـمع أطمٌد احلًُلمَ )أن يّمؾ ُمَ  :اًمث٤مًمث٦م وهل

ومٌٕم٨م  ×طمٞم٨م إن  اعم٤مء يم٤من قمٜمد أصح٤مب اإلُم٤مم ،ُمع ُمٕم٤موي٦م ذم ُمٕمريم٦م صّٗملم ×اعم١مُمٜملم

 ،هُؾفؿ  إلم اظموء ،إّكو ٓ كؽوهمقؽ زمُصـِعَؽ »ىم٤مئالً:  ×إمم ُمٕم٤موي٦م ×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ـ   (1)شهمـحـ وأكتؿ همقِف ؽمقاء ُم٤مم وهؿ ُمٕم٤موي٦م وضمٞمِمف عم٤ّم ُمٚمٙمقا اعم٤مء ذم سمداي٦م أقمداء اإل وًمٙم

 .(1)سمف ُمٜمفإُمر مل يً٘مقا اإلُم٤مم وأصح٤م

 ٜمــ٤م ومٙمــ٤من اًمٕمٗمــُق ُمٜمّــ٤م ؾمــجٞم٦مً َُمَٚمٙمْ 

ـــ٤م ـــ٤موت سمٞمٜمٜم ـــذا اًمتٗم ـــٌُٙمؿ ه  ومحً

 

 ٤م ُمٚمٙمــتُؿ ؾمــ٤مل سم٤مًمــدِم أسمٓمــُح وعّمــ 

 ويمــّؾ إ
ٍ
 (1)سم٤مًّمــذي ومٞمــف يٜمْمــُح  ٟمــ٤مء

ُمقر إظمالىمٞم٦م ، اًمٕمٞم٤مدة: شمٕمٜمل زي٤مرة اعمريض اًّمتل هل ُمـ إُ شـ ٓ يعقدهوأن يعقد مَ » 

 |ّٓ اهلل، ورؾمقًَمفإُم٤ّم ٓ يٕمٚمٛمف  ،واًمثقاب اًم٤ًمُمٞم٦م، وزي٤مرة اعمريض وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إضمر

ومٕمغم اإلٟم٤ًمن أن ٓ ي٘مٓمع سم٠مظمٞمف اإلٟم٤ًمن اًّمذي يم٤من ٓ يٕمقده ذم ُمروف، ، (1)^وأهؾ سمٞمتف

 ،أومٕمؾ يمٗمٕمٚمف أيْم٤مً  أن يّمّح  الض هق وميٛمرٓ يزورين، ومِٕمٜمدُم٤م  ُمرضيٕمٜمل: قِمٜمدُم٤م يمٜم٧ُم أ
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 .أي: ٓ أزوره 

، وواطمدة ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق هل شقفمؾقؽؿ زمؿؽورم إطمال»: ’رؾمقل اهللي٘مقل 

َيٕمدك ذم ُمروؽ، أٟم٧م ُم١مُمـ شم٘مّمد وضمف اهلل  قمٞم٤مدة اعمريض طمتك وًمق يم٤من ىمد ىمٓمع سمؽ ومل

ضمف اًمٜم٤مس، أىمٌؾ إمم ذًمؽ اًمقضمف اًمٙمريؿ اًّمذي يٙمٗمٞمؽ وضمقه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومل شم٘مّمد و

 ّٛمؽ إُمر،  ومالـ  أي: شم٘مّمد وضمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممـ  اًمٜم٤مس يُمّٚمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ

 ّد أن شمٕمقده هلل سمٜمٞم٦ّم ص٤مدىم٦م وشُمدظمُؾ قمغم ىمٚمٌف اًمّنور. سم ٓوم٠مٟم٧م 

ٕن  احلًلم يم٤من ُمريْم٤ًم ذم يقم قم٤مؿمقراء ُمـ ـ  ×وُهٜم٤مك قِمٞم٤مدة طمّمٚم٧م ًمٚمحًلم

ٞمدة اًمزهراء ‘وهل قمٞم٤مدة ُأُّمِف اًمزهراءـ  ؾمٝم٤مم اًم٘مقم وـمٕمٜم٤مت إقمداء ًّ  ‘ومٚمؿ شمٙمـ اًم

م، وؿم٤مهدت رّ ضًة سمروطمٝم٤م يقَم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمح٤مٟم٧م طم٤مهم٤مئ٦ًٌم قمـ ُم٠مؾم٤مة يمرسمالء، سمؾ يم

وأصح٤مسمف، إمم  ×شمٚمؽ اعمِم٤مهد اعمروقم٦م ُمـ قمٓمش إـمٗم٤مل، وذسمحٝمؿ، وىمتؾ احلًُلم

ُمـ  ×ؾمٌل اًمٜم٤ًمء، وومّمؾ اًمرؤوس قمـ إضم٤ًمد، ويم٤مٟم٧م شمٜمت٘مُؾ ُمع رأس احلًلم

و ظمّ »ىم٤مًم٧م:  ‘ًلمُمٙم٤مٍن إمم ُمٙم٤مٍن، وُمـ سمٚمدٍة إمم سمٚمدٍة، وهلذا ُيروى: أّن ؾُمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احل

ًُ دم اظمـوم ا ،دمشؼ )دم اخلرزمي(ىمون ايمققم ايمرازمع مـ مؼوِمـو زم  ،مرأًة راىمًٌي دم هقدٍج رأي

ًُ حمؿدٍ  ،ويدهو مقوقفمي فمعم رأؽمفو ًُ فمـفو، همؼقؾ رم: هذه هموؿمؿي زمـ أزمقؽ.  م  أُ  ’همًليم

: واهلل ًُ ًُ مٌٕكطؾؼ ـ إيمقفو و ،همؼؾ ًُ أو ضمّتك ودرًة كحقهٕطمػمّنو مو ُصـع زمـو، همًعق حلؼ

ؾمؿَؾـو، يو  واهلل زمّددوا ،ّموهأً ّموه صمحدوا ضمّؼـو، يو هبو، همقومػً زمكم يدهيو أزمؽل وأومقل: يو أُ 

ل صقسَمِؽ يو  .أزموكو احُلًكمَ  واهلل ّموه ومتؾقاضمرَمـَو يو أُ  واهلل إؽمتٌوضمقا ،ّموهأُ  همؼويمً: ىُمػِّ

، (1)شرومـل ضمتك أيمؼك اهلل زمفّطعً كقوط ومؾٌل، هذا ومؿقص أزمقؽ احلًكم ٓ ُيػوهمؼد ومُ  ،ؽُمؽقـي

 طمٞم٨م ي٘مقل: ^ورطمؿ اهلل ؿم٤مقمر أهؾ اًمٌٞم٧م
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ــــ٤مـمؿُ  ٓ ــــرَد اًم٘مٞم٤مُمــــ٦َم وم ــــد  أن شم  سُم

 ويــــٌؾ عمـــــ ؿمــــٗمٕم٤مؤه ظمّمــــامؤه

 

ـــُخ   ـــلِم ُمٚمّٓم ـــدِم احلًُ ـــٝم٤م سم  وىمٛمٞمُّم

ـــٜمٗمُخ  ـــ٦ِم ُي ـــقِم اًم٘مٞم٤مُم ـــقر ذم ي  (1)واًمّم 

ًكم احُل شُمؿ  إن  هموؿمؿَي سملطمذ ومؿقص »ذم طمدي٨م ـمقيؾ:  ×ُم٤مم اًم٤ٌمىمروًمذا ي٘مقل اإل 

كظُري دم ومؾى ـ ومتؾ ويمدي، شمّؿ ُيؼوُل هلو: اُ ضمُؽؿ زمقـل وزمكم مَ ا ،وسمؼقل: إهلل ،مؾطّخًو زمويمدم

شمؿرة همماداه،  همنذا رأسمف سطمً وويمقيمً: وا ،وموئاًم مؼطقع ايمرأس ×ايمؼقومي همؼمى احُلًكم

 .(1)شصعؼ اظمالئؽي يمصقحتفو، ويـُودي أهُؾ اظمقومػ: ومتَؾ اهللُ وموسمَؾ ويمِدكهمتُ 

: ي٤م ؿمٞمٕمل، ي٤م ُمقازم، ي٤م حُم٥م  احلًُلم هذا اًم٘مٛمٞمص اًّمذي شم٠ميت سمف اًمزهراء يقم أىمقل

 .شة ايمًفومصور ىمويمؼـػذ مـ ؾمّد »اًم٘مٞم٤مُم٦م هق ذًمؽ اًم٘مٛمٞمص اًّمذي 

 

 ٤م يٜمـــدره اسمٜمِمـــ٤مهب٤م ُمٜمـــلمصملـــؾ ُمـــ

 ًمٕمـلمسمح٤مضمـ٥م ااؾمـٝمؿ وؾمٝمؿ سمٞمـده ا

ـــ٤مر  ـــٌٞماص ـــف ؿم ـــاح سمٞم ــــ اعمٜمّٞم  ٦مُم

ــــ٦م ٟمٌــــؾ سم٤مًمٖم٤مضيــــ٦م ٌّ  ويمــــػ شم

 

ــف ا   ٓمــػ قمــغم اطمًــلمزاّنــ٤م خيوجيٞم

ــقيكم ورّوطمــ٧م روطمــف أُمـــ احلــر  ي

ـــػ ـــ٦م أًم ـــع ُمٞم ـــقيكم وشمً ـــف ي  ٟمٌٚم

 زور أرُمـــ٤مح ؿمـــ٤مسم٩م قمٞمـــ٥م يٜمٓمـــر 

 
 اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم...

ىمد يتٕمج٥م اًمٌٕمض يمٞمػ يٙمقن احلًُلم ىمد أص٤مسمف ُمـ اجلُروح هذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم؟! ٓ 

ُُمٚمً٘مك قمغم  وهق ،شمٕمجٌقا؛ ّٕن أيمثر ُمـ مخًامئ٦م راٍم ىمد وضّمٝمقا ؾمٝم٤مُمٝمؿ ٟمحق احلًُلم

 سملم سمذًمؽ إمم قُمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد.إرض جيقد سمٜمٗمًف ُمت٘مر  
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 اًمٕمٞمــ٤مل عوهــق ُيٗمّٙمــر سمح٤مًمــ٦ِم ذيــ 

ــ٤مل ــف ؾم ــف واًمِدُم ــر ضم٤مًم ـــ احلج  وًم

 

 شمٔمــؾ يًــ٤مره سمٞمــد إٟمــذالاؿمــٚمقن  

 اًمقضمٝمــــف أو ًمٚمثــــرة ظمــــر اًمٌجٞمــــف

 
 )أسمقذي٦م(

ـــ ـــ٤ممواٞمكم إُمّمـــّقب دًم ـــ٤مر سمٚمٝم  حمت

 طمًـلم صـ٤مسمف احلجـر سمٚمٝمـ٤ممأظمقي ا

 

ـــر  ـــ٦م يم ـــسمرزي ـــ٤م ريم ـــ٤ممسمال ُم  ـ سمٚمٝم

ــ٤مح ا ــقوـم ــر وم ـــ اعمٝم ــف مُم  (1)اًمقـمٞم

 *** 

 هقى هٞمٙمؾ اًمتقطمٞمد ومٞمف قمـغم اًمثـرى

 

 همــداة هــقى اًم٘مٍمــ اعمِمــٞمد اعمٕمّٔمــؿ 

  

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 × مي اإلواًِعة: اخلاوض احملاضزة
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ـــجٞمٜم٤م  ـــّرٍم شُمِم ـــالَل حُم ـــ٤م ه ـــؿ ي  يم

 يُمؾ  اعمّم٤مئ٥ِم ىمـْد  ـقَن ؾِمـقى اًمتـل

ـــ٦مٍ  ـــ٤مُة ُأُمّٞم ـــ٧ْم ـُمٖم ـــف ازدًمٗم ـــقٌم سم  ي

ــدْ  ــلم مل جي ـــ ُُمٕم ــْؾ ُِم ــ٤مدى أٓ ه  ٟم

 وَمٝمــقى قمــغم وضمــِف اًمّّمــٕمٞمِد ُُمٌّْمــَٕم٤مً 

ــ٤م ــػ اعمٓم ــغم قُمُج ــقشمِف قم  وَهوا سمٜمً

ــَل  ــ٥َم وه ــُؾ زيٜم ــدٍ  أو ُمث ــ٧ُم حُمّٛم  سمٜم

ـــ٥ُم َُمًٌـــامً   ومٖمـــدا سمٛمحيـــه٤م ُي٘مّٚم

 ٟمثـــرت قم٘مٞمـــَؼ دُُمققِمٝمـــ٤م عّمـــ٤م همـــدا

 

 ُمــــ٤م زال ىمقؾُمــــؽ ٟمٌُٚمــــف َيرُمٞمٜمْــــ٤م 

ــــ٤م ــــٍد حَمزوْٟم ــــ١ماَد حُمّٛم  شمريمــــ٧ْم وُم

ــٖمقْٟم٤م ــلِم ُو ـــ احلًُ ــٗملم  ُم ــل شَمِم  يَم

ـــــ٤م ـــــ٤مِق ُُمٕمٞمٜمْ ـــــّددَة اًمرىم  إّٓ اعمُح

ــــ٤م  َُمــــ٤م ٟمــــ٤مَل شمَٖمًــــٞمالً وٓ شمٙمٗمٞمٜمْ

ـــ٤م  شمٓمـــقي ؾُمـــٝمقًٓ سمـــ٤مًمٗمال وطمزوْٟم

ـــ ـــ٤مسَم ـــ٥ُم ؿمـــ٤مُمت٤ًم ُمٚمٕمقْٟم  رزْت خُت٤مـم

ــــ٤م ــــٗمِف ُمٗمتقْٟم ــــل  سمرؿم ــــ٤مَن اًمٜمٌ  يم

ـــ٤م ـــ١مًا ُمٙمٜمقْٟم ـــ٧ُم ًُم١مًم  (1)سمٕمّمـــ٤مه يٜمُٙم

 
                                           

&&«

×
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 شم٠ًمًمف قمـ اًّمذي صٜمع سمف ُم٤م صٜمع ومت٘مقل: ‘ُّمف اًمّزهراء٠مُ ويم٠ميّن سم

 )سمحراين(

ـــ  ــل ُم ــف يٌٜم ــقفششمٜم٤مدي  ٓمــع راؾمــؽ واًمچٗم

 

 

 ُمـ يمّن إوٚمققمؽ يٕم٘مكم سميـب اًمًـٞمقف 

ـٞمقف باسميّٓمع أوص٤مًمؽ يٕمٞمٜمل شوُمـ   ًّ  اًم

 

 

ـــ  ــ٥م وٓ دي ــذسمقح ٓ ُمٓمٚم ــل ُم ــ٤م ُُمٝمجت  ي

ــلم   ــحيً ـــ ش ــركشكم ُم ــٞمػ ٟمح ًّ ــع سم٤مًم  ٓم

 

 

ــؾ صــدرك  ــل ُمـــ وـمــ٤م سم٤مخلٞم ــقر قمٞمٜم ــ٤م ٟم  ي

 وُمـــ ؾمــّٚم٥م أيت٤مُمــؽ أو يــ٤مهق طمــرك ظمــدرك 

 

 

ــؾ صــدرك  ــل ُمـــ وـمــ٤م سم٤مخلٞم ــقر قمٞمٜم ــ٤م ٟم  ي

 *** 

ــــ٤من ــــ٥م هلٗم ــــدة واًملٚم ــــ٤م اًمقاًم  أٟم

 ضمًـــٛمف ؾمـــٚمٞم٥م وٓ ًمـــف اچٗمـــ٤من

 

ـــ  ـــل وي ـــزه اسمٜم ـــ٤منأدور قم ـــ٤م چ  ـ ُم

ــــدان ــــؾ ُمٞم ــــف اخلٞم ــــ٧م قمٚمٞم  وًمٕمٌ

 *** 

 .(1)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: اهللىم٤مل 

ُمٕمٜم٤مه أّٟمف ؾُمٌح٤مٟمف طمٙمؿ سم٠من ُئمٝمر هذا اًمتٛمٞمٞمز، يٕمٜمل أي٦م اًمتل ىمٌؾ هذا اعم٘مٓمع ُمـ 

﮵  ﴿هذِه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، وهق  ﮴   ﮳  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

سملم ـ  ّٟمف ٓجيقز أن حيّمؾ ذًمؽ اًمتٛمٞمٞمزوهق أ ،إمم أن يّمؾ اًمدور إمم هذا اعم٘مٓمع ﴾﮶

                                           

 



 

 

11 

وومالٟم٤ًم  ،وومالٟم٤ًم ُم١مُمـ ،ومٞم٘مقل: إّن ومالٟم٤ًم ُمٜم٤مومؼ ،سم٠من ُيٓمٚمٕمٙمؿ اهلل قمغم همٞمٌفـ  ٥مٞمّ اخلٌٞم٨م واًمٓم 

وومالٟم٤ًم ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، وم٢مّن ؾمٜم٦ّم اهلل ضم٤مري٦م سم٠من ٓ يٓمٚمع قمقام اًمٜم٤مس قمغم همٞمٌف،  ،ُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم

ُمتح٤مٟم٤مت، ُمثؾ وىمقع اعمحـ وأوم٤مت طمتّك يتٛمّٞمز إلسمؾ ٓ ؾمٌٞمَؾ ًمٙمؿ إمم ُمٕمروم٦م ذًمؽ إّٓ سم٤م

ٛمـ ظمقاّص وماًمٖمٞم٥م  قمغمالع ـمّ ومؼ، وم٠مُّم٤م ُمٕمروم٦م ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ آقمٜمده٤م اعمقاومؼ ُمـ اعمٜم٤م

ـ  اهلل يّمٓمٗمل ُمـ ُرؾُمٚمف  ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿هلذا ىم٤مل إٟمٌٞم٤مء؛  أي: وًمٙم

 .(1)ـ يِم٤مء ومٞمخّّمٝمؿ سم٢مقمالُمِٝمؿ أن  هذا ُم١مُمـ وهذا ُمٜم٤مومؼُمَ 

ومال  ،ٞم١ميت أطمدًا ُمٜمٙمؿ قمغم اًمٖمٞم٥مًمٕمٜمك. وهٜم٤مك ُمٕمٜمك آظمر: وهق وُم٤م يم٤من اهلل هذا ُم

سمٜمٗم٤مق اًمّرضُمؾ وإظمالص أظمر، أّٟمف يّٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم  ’شمتقمهقا قمٜمد إظم٤ٌمر اًمّرؾمقل

يرؾِمُؾ اًمّرؾمقل ومٞمقطمل  ﴾ۋ ۅ  ﴿ ،يُمٗمره٤م وإيامّن٤م قمـومٞمخؼم  ،ـّمالع اهلل شمٕم٤مممااًم٘مٚمقب 

، وأّن ومالٟم٤ًم ذم ىمٚمٌف اًمٜمٗم٤مق، وومالٟم٤ًم ذم ىمٚمٌف اإلظمالص، ومٞمٕمٚمؿ إًمٞمف وخيؼمه سم٠مّن ذم اًمٖمٞم٥م يمذا

 .(1)ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م إظم٤ٌمر اهلل، ٓ ُِمـ ضمٝم٦م اـّمالقمف قمغم اعمُٖمّٞم٤ٌمت

ؾمؾ، وُِمٜمٝمؿ  سمؾ ذم ـ إذن يم٤من آـّمالع قمغم اًمٖمٞم٥م إظم٤ٌمر ُِمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٚمر 

 .’اًمٜمٌّل إيمرم ـ ـمٚمٞمٕمتٝمؿ

ّٓ اًمٜمٌّقة وإزواج، إومٚمٜم٤م ُمثٚمف،  ’ف يُمّٚمام يم٤من ًمرؾمقل اهللصمّؿ ُيًّجؾ اًمتّدًمٞمؾ قمٚمٞمف سم٘مقًم

رة سمٜمّص اًمّذيمر احلٙمٞمؿ ڎ ڈ ڈ  ﴿ ذم وٓ همٚمق  ذم ذًمؽ سمٕمد ىم٤مسمٚمٞم٦م شمٚمؽ اًمّذوات اعمُٓمٝم 

ًمتحّٛمؾ اًمٗمٞمض إىمدس وقمدم  (1)﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ًمف، إُّم٤م أن  ٓؤه، واعمٖم٤مٓة ذم ؿمخٍص قم٤ٌمرة قمـ إصم٤ٌمت صٗم٦مآاًمِمّح ذم اعمٌدأ إقمغم، شمٕم٤مًم٧م 

ل، يمٞمػ؟! واجلٚمٞمؾ قمّز ًمٕمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م هل٤م، واًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٜمع اًمٙمرم اإلهل ٓ؛ ٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ أوحٛمّ تي
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ديـ قمغم ىمدس ضمالًمف، طمتّك يم٠من  اعمٜم٦ّم هلؿ اًمٜمّٕمَؿ قمغم اعُمتامديـ ذم اًمٓمٖمٞم٤من واعمتٛمر   ًُمٓمٗمف يدرّ 

وٓ شمٜمٗمذ  ،(1)ٞمٝمؿ؟!ومٚمؿ يٛمٜمٕمف ذًمؽ ُمـ اًمرمح٦م هبؿ واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ واًمتٗمّْمؾ قمٚم ،قمٚمٞمف

يم٤من طم٤مل اعمٝمٞمٛمـ  ظمزائٜمف وٓ يٗمقشُمف ُمـ ـمٚمٌف، وهذا ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًّمتل ىمٞم٤مؾم٤مُ ٤م ُمٕمٝم٤م، وإذا

 ٦مـ اؿمتّ٘مٝمؿ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمحديّ ُمع ُمَ  ومٙمٞمػ سمف ،ٗمٜم٤مه ُمع ُأوًمئؽ اًمُٓمٖم٤مةؾُمٌح٤مٟمف يمام وص

ًمإلوم٤مو٦م، ومال اًّمتل هل ُمـ اًمُِمٕم٤مع إىمدس ضمؾ  ؿم٠مٟمف، وم٤مًمت٘مك ُمٌدأ ومٞم٤ّمض وذوات ىم٤مسمٚم٦م 

وُم٤م حيدث ذم  ،واًمتٗمّقق قمغم أقمامل اًمٕم٤ٌمد ،ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ^يدع ذم يُمؾ  ُمقرٍد ذم طمّ٘مٝمؿ

 يٙمقن.ُم٤م اًمٌُٚمدان ُم٤ّم يم٤من و

ف ، وم٢مٟمّ ^همػم اعمختّص سم٤مًم٤ٌمري شمٕم٤ممم؛ ٓؾمتح٤مًمتف ذم طمّ٘مٝمؿ ^وم٤مًمٖمٞم٥م اعمّدقمك ومٞمٝمؿ

ٕمقل ُمـ اهلل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمق جم ^٦مائٛمّ ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف ذايّت، وأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلل

 اًمّٓم٤ٌمئع وإطمداث. ؾمتٕمالم ظمقاصومٌقاؾمٓم٦م ومٞمْمف شمٕم٤ممم وًمٓمٗمف يم٤مٟمقا يتٛمّٙمٜمقن ُمـ ا

مل يٙمـ ص٤مدرًا قمـ  ُمٜمف ُم٤م هق قملم واضم٥م اًمقضمقد سمحٞم٨م وم٠مذن اًمٖمٞم٥م قمغم ىمًٛملم:

ٛمقات وإرولم، وُمٜمف ُم٤م يم٤من ص٤مدرًا قمـ قمّٚم٦ٍم وُمتقىّمٗم٤ًم قمغم و ًّ ضمقد قمّٚم٦ٍم همػم ذات وم٤مـمِر اًم

إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء. وإمم هذا يِمٝمد ُم٤م ضم٤مء قمـ  ًمدىاًمٗمٞمض اإلهلل، وهق ُم٤م يم٤من ُمقضمقدًا 

وم٢مّٟمف عم٤ّم أظمؼَم ُأم  اًمٗمْمؾ سمٜم٧م اعم٠مُمقن سمام جيرى قمغم اًمٜم٤ًّمء قمٜمد احلٞمض  ،×أّب ضمٕمٗمر اجلقاد

ك ؿمقاهد وهٜم٤م، (1)شوأكو أفمؾُؿ مـ فِمؾِؿ اهلل سمعولم»: ×ىم٤مًم٧م ًمف: ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إّٓ اهلل، ىم٤مل

 يمثػمة قمغم هذا اعمٕمٜمك.

 ،يو فمجٌوً : »×اهلل ُمـ ٟمٗمل قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م، يم٘مقل أّب قمٌد ^وأُّم٤م ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ
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ًُ زميب صموريتل   ٕومقاٍم يزفمؿقن إّكو كعؾُؿ ايمغقَى، مو يعؾؿ ايمغقى إّٓ اهلل، يمؼد مهؿ

ًُ دم أيِّ زمققت ايمدار ٕمض اًمٜمٗمر ومٝمق حمٛمقل قمغم اًمت٘مٞم٦ّم، حلْمقر سم ،(1)شهمفرزمً مـّل مو فمؾؿ

أن  ×اهلل ، وم٠مراد أسمق قمٌد^مل شمٙمـ هلؿ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم حتّٛمؾ هم٤مُمض قمٚمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م ـُم  

 ؛ شمثٌٞمت٤ًم ًمٕم٘مٞمدة ه١مٓء.^يٜمٗمل قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمٝمؿ

وذيمر ًمف اؾمتٖمراب ُم٤م  ،وي١مّيُده أن  ؾمديرًا اًمراوي هلذا احلدي٨م دظمؾ قمٚمٞمف ذم وىم٧ٍم آظمر

ُم٤م هق أرومع ُمـ ذًمؽ وأرىمك، وهق  ٕمٚمؿَ ٞمَ ًمَ  ومٓمّٛمٜمف سم٠مّٟمف ،ؾمٛمٕمف ُمٜمف ُمـ ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م

 اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب يُمٚم ف وُم٤م طمقاه ُمـ ومٜمقن اعمٕم٤مرف وأهاره٤م.

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ :ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ |وأُّم٤م احلٙم٤مي٦م قمـ اًمٜمٌل  

ومال يٗمٞمد إّٓ يمقٟمف ُمٗمت٘مرًا إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ، وأّٟمف مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٤مًمٖمٞم٥م ُمـ  (1)﴾ٿ ٿ

 ذا ٓ ري٥م ومٞمف.شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف، وه

ُّم٤م قمٚمَٛمف سم٤مًمٖمٞم٥م سم٢مقمالم أو ،إذن اعمٜمٗمل ذم أي٤مت اـّمالقُمف قمغم اًمٖمٞم٥م ُمـ همػم واؾمٓم٦م

ی ی * ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿ :اهلل شمٕم٤ممم ومث٤مسم٧ٌم وُمتحّ٘مٌؼ؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .(1)﴾ی جئ حئ

يم٤مًمٕمٚمؿ  ،ٟمٕمؿ ًم٘مد آصمر اهلُل شم٤ٌمرَك وشمٕم٤ممم سمٕمَض اًمٕمٚمقم ًمٜمٗمًف، ومل ُيٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أطمدًا أسمداً 

٤مقم٦م. ًّ  سم٤مًم

 ًمٚمٛمٕمّمقم أن يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م. جيقزان اًمٕم٘مؾ واًمنمع  أن  ومٚم٘مد دمغم  سمام ذيمرٟم٤مه وسمّٞمٜم٤مه 
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ٞمجري قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدشمف وُم٤م ؾم ×سم٤مًمٖمٞم٥م قمٚمؿ اإلُم٤مم احلًلم ^وُمـ ُمقارد قمٚمٛمٝمؿ

ـٍ وُمّم٤مئ٥م شمَ   د  ُمٜمٝم٤م اجل٤ٌمل وشمٙم٤مد إرض أن شمٜمِمّؼ ٜمٝمَ وقمغم قمٞم٤مٓشمف وأـمٗم٤مًمف، ُمـ حم

ـ  فمعم ومتقم ؿُمغوُة زمـل ُأمقّي ويؼدمفؿ فُمؿر  ،واهلل»٤مل: وىم ×، طمٞم٨م أظمؼمًمٕمٔمٛمتٝم٤م يمقجتؿع

قمغم اًمِمٝم٤مدة إقم٤مٟم٦م قمغم إزه٤مق ٟمٗمقؾمٝمؿ اًم٘مدؾمٞم٦ّم  ^، وًمٞمس ذم إىمداُِمٝمؿ(1)شزمـ ؽمعد

وإًم٘م٤مئٝم٤م ذم اًمتٝمُٚمَٙم٦م اعمحٔمقرة واعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م سمٜمّص اًمذيمر احلٙمٞمؿ؛ وم٢مّن اإلسم٘م٤مء واحلٗم٤مظ قمغم 

ٚمٙم٦م إّٟمام جي٥م إذا يم٤من ُم٘مدورًا ًمّم٤مطمٌٝم٤م، أو مل ُي٘م٤مسمؾ اًمٜمٗمس واحلذر قمـ إيراده٤م ُمقرد اهل

سمٛمّمٚمح٦ٍم أهّؿ ُمـ طمٗمٔمٝم٤م، وأُّم٤م إذا وضمدت هٜم٤مًمؽ ُمّمٚمح٦ٌم شمٙم٤مومئ شمٕمريض اًمٜمٗمس 

وم٤مهلٚمٙم٦م اًمتل ذيمره٤م  .ًمٚمٝمالك، يمام ذم اجلٝم٤مد واًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس، ومٝمٜم٤م يرشمٗمع حمذور اهلٚمٙم٦م

ُهٜم٤مك ُمّمٚمح٦م أىمقى ُمـ ُمٗمًدة  ٙمـ٦م سمام إذا مل شمتّّم ـ إطمٙم٤مم اعمُخاًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ هل ُم

ىمدام قمغم اًمتّٚمػ، وُمع وضمقد اعمّمٚمح٦م اًمالزُم٦م ٓ يت٠مشّمك احلُٙمؿ سم٤محلُرُم٦م أصالً، يمام ذم اإل

ـ راضمع ر عمَ يمام هق فم٤مه ،اًمذي أومتك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم وضمقسمف ،اًمّدوم٤مع قمـ سمٞمْم٦م اإلؾمالم

 .(1)أىمقاهلؿ وومت٤مواهؿ )ىمدس اهلل شمٕم٤ممم أرواطمٝمؿ(

ُمّمٚمح٦م شم٘م٤موم ُمٗمًدة اهلٚمٙم٦م،  سمف ٌّذ اإلىمدام قمغم اهلٚمٙم٦م إذا حت٘م٘م٧موم٤مًمٕم٘مؾ واًمنمُع حي

ـٍ وذيٕم٦مٍ  يقم  ×، أو إسمراز طم٘مٞم٘م٦م ٓ شمٔمٝمر إّٓ سمف، يمام ذم أُمر اإلُم٤مم احلًلمُمـ إسم٘م٤مء دي

 وىمػ ذًمؽ اعمقىمػ اعمدهش ومتال قمغم اعما صحٞمٗم٦م سمٞمْم٤مء رشّمٚمتٝم٤م احلُ٘م٥ُم وإّي٤مم وإقمقام. 

 ×، ويم٤مناحل٤مضة واعمتٕم٤مىم٦ٌم ُمؿطم٘مٞم٘م٦م إُمقيلم ًماُ  ؾم٦مسمٜمٝمْمتف اعم٘مدّ  × ومٚم٘مد قمّرى

وإُم٤مشم٦َم اًمٌدقم٦م،  |يٕمت٘مد ذم ّنْمتف أّٟمف وم٤مشمٌح ُمٜمّمقٌر عم٤م ذم ؿمٝم٤مدشمف ُمـ إطمٞم٤مء ديـ رؾمقل اهلل

ؿ^ ،أقمامل اعمٜم٤موئلم ومْمحو سم٤مخلالوم٦م ُمـ همػمهؿ، وإًمٞمف يِمػم ذم  أطمّؼ  وشمٗمٝمٞمؿ إُُّم٦م أّن 
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مل  ×. وم٢مّٟمف(1)شـ ختّؾػ مل يٌؾغ ايمػتحومَ  ،ؽؿ اؽمتشفدـ حلؼ يب مـمَ »يمت٤مسمف إمم سمٜمل ه٤مؿمؿ:  

٥م قمغم ّنْمتف وشمْمحٞمتف ُمـ ٟم٘مض دقم٤مئؿ اًمّْمالل، ويمًح أؿمقاك يرد سم٤مًمٗمتح إّٓ ُم٤م يؽمشمّ 

اًم٤ٌمـمؾ قمـ ِساط اًمنميٕم٦م اعُمٓمّٝمرة، وإىم٤مُم٦م أريم٤من اًمٕمدل واًمتقطمٞمد، وأّن اًمقاضم٥م قمغم 

 إُُّم٦م هق اًم٘مٞم٤مم ذم وضمف اعُمٜمٙمر.

ـِ اًمٕم٤مسمديـ وهذا ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م إلسمراهٞمؿ سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌد اهلل عم٤ّم ىم٤مل ًمف:  ×اإلُم٤مم زي

إذا دطمؾ وومً ايمصالة هملّذن وأومؿ سمعرف : »×ـ اًمٖم٤مًم٥م؟ وم٘م٤مل اإلُم٤مم اًمًّج٤مدُمَ 

 .(1)شايمغويمى

ُيِمػم إمم حت٘مؼ اًمٖم٤مي٦م اًمتل وّحك ؾمٞمّد اًمُِمٝمداء سمٜمٗمًف اًم٘مدؾمٞم٦م ٕضمٚمٝم٤م،  ×وم٢مّٟمف

وُم٤م أراده أسمقه ُمـ ٟم٘مِض ُم٤ًمقمل  ،اهلل شمٕم٤ممموومِمؾ يزيد سمام ؾمٕمك ًمف ُمـ إـمٗم٤مء ٟمقر 

 .|اًمرؾمقل

وطمّمؾ ُم٤م طمّمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم يقم  ،٘متؾ وشُمًٌك قمٞم٤مٓشُمفذيمر أّٟمف يُ  ×وًمذا دمد احلًُلم

ىمليّن زملوصورم سُمؼطّعفو فُمًالن »وم٘م٤مل:  ،قم٤مؿمقراء، وم٘م٤مم ظمٓمٞم٤ًٌم ىمٌؾ أن خيرج إمم اًمٕمراق

 .(1)شوً صُمقهموً وأصمرزمًي ؽمغٌوً ايمػؾقاِت زمكم ايمـقاويس وىمرزمالء، همقؿألن مـّل أىمراؾم

وم٠مىمٌؾ ٟمحقه، ومّمغّم  ،ُروي أّٟمف عم٤ّم أراد اخلروج ُمـ اعمديٜم٦م شمقضّمف إمم ىمؼم ضمّده ًمٞمقّدقمف

                                           

 

× 
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امء، صُمؿ  صّػ ىمدُمٞمف ،ريمٕمتلم قمٜمد ىمؼم ضمّده ًّ ومٚمؿ يزل ىم٤مئاًم وىم٤مقمدًا  ،صُمؿ  رومع ـمْرومف ٟمحق اًم

يٌٙمل  ،ين، ومٌٙمك قمٜمد ىمؼم ضمّده اعُمّمٓمٗمكورايمٕم٤ًم وؾم٤مضمدًا طمتّك اًمّّم٤ٌمح، صُمؿ  قم٤مد ذم اًمٞمقم اًمث٤م

ذم يمتٞم٦ٌٍم ُمـ اعمالئٙم٦م ورقمٞمٍؾ  ’وإذا سمف يرى ضمّده رؾمقَل اهلل ،ويٌٙمل إمم أن هّقُم٧م قمٞمٜم٤مه

ىمليّن زمؽ فمـ ومريٍى مذزمقضمًو  ،زُمـل ضمًكم»إمم صدره وىم٤مل:  ×احلًُلم ؿّ إٟمٌٞم٤مء، ومْمُمـ 

ل، وأكً فمطشوٌن ٓ سُمًؼك ّمتل، ٓ أكوهلؿ ؾمػوفمتزملرض ىمرٍب وزمالٍء، زمكم فُمصوزمي مـ أُ 

ؽ وأزموك وأطموك ومدمقا فمقّم وهؿ مشتوومقن إيمقؽ  ،وـمؿآن ٓ سُمروى، زُمـل ضُمًكم إن  أم 

 .شهمويمعجؾ ايمعجؾ

ويٌؽل ويؼقل:  ’يـظُر دم مـومف إلم صمّده رؽمقل اهلل ×همصور احلًكم»ىم٤مل اًمراوي: 

أؽمؼميح مـ هذه  :ومػمكيوصمد  ٓ ضموصمَي رم دم ايمُرصمقع إلم ايمُدكقو طُمذين َمعؽ، أدطمؾـل دم 

ٓ زُمد  مـ ايمرصمقع إلم ايمُدكقو ضمّتك  ،: يو زمـّل يو ضمًكمُ |همؼول يمف صمّده رؽمقل اهلل !اظمصوئى

همتـول مو ومد ىمتى اهلل يمؽ مـ إصمر ايمعظقؿ واظمـوزل ايمرهمقعي وايمدرصموت  ،سمذوق ايمشفودة

 .(1)شايمعويمقي

 آه آه:

ــيح ــذا اًمّي ــّداه ذم ه ــ٤م ضم ــدك ي ــٛمٜمّل قمٜم  ُو

 

 

 ضمــد  ُمـــ سمٚمــقى زُمــ٤مين أؾمــؽميح قمّٚمٜمــل يــ٤م 

 و٤مق يـ٤م ضمـد  ُمــ رطمـ٥م اًمٗمْمـ٤م يمـّؾ ومًـٞمح 

 

 

ــديمتلم  ــدّك سمــلم اًم  ومٕمًــك ـمــقد إؾمــك يٜم

 ضمّد صٗمق اًمٕمـٞمش ُمــ سمٕمـدك سم٤مٕيمـدار ؿمـٞم٥م 

 

 

ــٞم٥م  ــ٤من اعمِم ــؾ إسّم ــؿ  رأد ىمٌ ــ٤مب اهل  وأؿم
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 ومٕمـــال ُمــــ داظمـــؾ اًم٘مـــؼم سُمٙمـــ٤مٌء وٟمحٞمـــ٥م 

 

 

 وٟمــداء سم٤مومتجــ٤مٍع يــ٤م طمٌٞمٌــل يــ٤م طُمًــلم 

ـــ٤ًم ذم يمـــرسمالءؾمـــتذوق ا  ـــاًم فم٤مُمٞم  عمـــقت فُمٚم

 

 

ــــ٤ًم ُُمٜمجــــدًٓ   ــــ٤م صم٤موي  وؾمــــتٌ٘مك ذم صمراه

ـــال  ـــد قم ـــٞمِؿ إصـــؾ ؿمـــٛمٍر ىم ـــ٠ميّن سمٚمئ  ويم

 

 

ــٞمػ حيــّز اًمــقدضملمِ   ًّ  (1)صــدَرك اًمٓمــ٤مِهَر سم٤مًم

 *** 

 )ٟمٕمل(

 ف طمًـلمچـؼم ضمـّده وسملـوصؾ ويـكم اًم

ــق  اًميــيح وصــ٤مح صــقسملم مهــقه وم

 

 يقدقمـــف واًمـــدُمع  ٛمـــؾ ُمــــ اًمٕمـــلم 

ــــي ُمٗم٤مرجيــــد   ــــكم  ؽ همّمــــش  ٌـ قم

ــ٤مكٜمل اؾمــط حلــدك وــٛمّ ي اسمقَ جيــد     وي

ـــ٤مكلي ـــدك إهٜم ـــل وقم ـــ٤م طمٌٞمٌ ـــف ي  ٚم

 

 ٥م قمٞمٜمــ٤مكلــشمــراين اًمْمــٞمؿ ؿمــٗمتف قم 

ــــــ٦م ــــــذسمح سم٤مًمٖم٤مضي ــــــروح وشمٜم  شم

ـــ٤من  ـــلم قمٓمِم ـــذسمح حيً ـــروح وشمٜم  شم

ــدان ــؾ ُمٞم ــد اخلٞم ــٛمؽ ًمٕمٜم ــؾ ضمً  وئم

 

ــ٤من  ــروح قمري ــغم إرض ُمٓم ــف اقم  وشمٌل

 وٓ شمٌلــــف ُمـــــ إوــــٚمققمؽ سُملٞمــــف

 *** 

                                           

&
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 )ختٛمٞمس(

ــف ومّمــُؾ ا ـــ ًم ــ٤م ُم ــ٤مئرُ ي ــِؼ ص  خلالئ

ــ٤مُس  ــ٤مه وٟم ـــ دقم ــقِة َُم ــ٥َم دقم  وجمٞم

 

ــرُ   ــ٦م دائ ــف ىمٓمــ٥ُم رطمــك اجلالًم  وقمٚمٞم

 ي٤مًمٞم٧م ذم إطمٞم٤مء ؿمخّمـؽ طمـ٤مض

 
 وطمـًُٞمــ ُمـٓمـروٌح سمـٕمرصـ٦ِم يمرسمالء

*** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 ىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ َواًمَٕم٤م



 اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م: سملم يمرسمالء واًمٙمٕم٦ٌم
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 هعبةبني نزبالء وال: احملاضزة الضادصة
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 إْن يُمٜمــ٧َم حَمزوٟمــ٤ًم ومــام ًمــَؽ شمرىُمــدُ 

 

ـــدُ   ـــ٤مُه حُمّٛم ـْ سمٙم ـــ َ
ـــ٧َم عمِ ـــال سمٙمٞم  ه

ـــٌؽ   ـــامء ُمالئ ًّ ـــف ذم اًم ـــد سمٙمْت  وًم٘م

 

ـــقَن وؾُمـــّجدُ   ـــرام رايمٕم ـــٌر يم  ُزه

 واًمِّمــٛمُس واًم٘مٛمــُر اعمُٜمــػُم يمالمُهــ٤م 

 

ـــدُ طمـــقَل اًمٜمجـــقِم شم٤ٌم  ـــ٤م واًمٗمرىم  يمٞم

ـــرسمال  ـــٓمٗمك ذم يم ـــٞم٧َم آَل اعمُّم  أٟمً

 

 طمــقَل احلًُــلم َذسمــ٤مئٌح مل ُيٚمحــدوا 

ــٚمّق وذم اًمًــ٤ٌمي٤م زيٜمــ٥ُم  ذ ًُ  يمٞمــَػ اًم

 

ـــ٦ِم ىمٚمٌِ   ـــدقمق سمحرىم ـــدُ شم ـــ٤م أمَح ـــ٤م ي  ٝم

ــ٤مُمك إظمــقيت  ـــ يت ــ٤م ضمــد  طمــقزم ُِم  ي

 

 واّردقا اًم٘مٜمــ٤مَع وضُمــٚمٌِ ذم اًمـّذِل ىمــد ؾُمـ 

ــ٤م ضمــد  ىمــد ُُمٜمٕمــقا اًمٗمــرات وىمُ   ــقاي  تّٚم

 

ــ٤مً   ــقردُ  قمٓمِم ــؽ ُم ــؿ هٜم٤مًم ــٞمس هل  ومٚم

 يــ٤م ضمــد  ُمـــ صمٙمــكم وـمــقل ُمّمــٞمٌتل 

 

 ٤م أقم٤مٟمٞمــــف أىمــــقم وأىمٕمــــدُ وعمِــــ 

 ي٤م ضمـد  ذا صـدَر احلًُـلم ُمـرضٌض  

 

ــ  ـــ قِم ــزُل ُم ــُؾ شمٜم  اله وشمّمــٕمدُ واخلٞم

ـــٌؾ    يـــ٤م ضمـــد  ذا اسمــــ احلًـــلم ُُمٕمّٚم

 

ـــــّٗمدُ   ـــــده وُمّم ـــــٌؾ ذم ىمٞم  وُمٖمّٚم

ــّددي  ــقُمل ضم ــراء ىُم ــل  اًمزه ــ٤م ُأُم  ي

 

ــام   ًّ ــالك اًم ــع أُم ــدُ ومجٞم ــؽ يٜمج  ًم

ـــعٌ   ـــِد ُم٘مّٓم ـــؽ سم٤محلدي ٌُ ـــذا طَمٌٞم  ه

 

ــــٝمدُ   ــــف ُمًتِم  (1)وخمْمــــ٥ٌم سمدُم٤مِئ

 *** 

 )ُمقؿّمح(

ــلم ــكم حيً ــٚمقَة ه ــ٤م ؾم ــلم ي ــكم حيً ــ٤مزم ه ــ٤م شم  ي

 

 

 ًملٚمـ٥م اًمـديـإؾمٝمؿ اًمّم٤مسمؽ اسملٚمٌؽ شمـره صـّقب  
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 شمٜمــ٤مم اًمٕمــلموٓ سمٕمــدك جيــّػ دُمٕمــل وٓ  ــده ا

 

 

ــ  ــ٤مر أَٟم ــؾ اّن ــؽ اوًمٞم ــزاحف اهبّٛم ــد يٜم ــؽ ٓ سمٕم  مّه

 
ــ٤م ــ٤م شم ــقايي ــ٤م صــؼمي قمــغم سمٚم ــكم حيًــلم ي  زم ه

 

 

 يٌـ أُمّل اطمؽمُمـ٧م اعمـ٤مي قملٌـؽ ٓ ذسمـ٧م اعمـ٤مي 

 
ــدري ــد شم ــدك سمٕم ـــ سمٕم ــ٤مزم هــكم حيًــلم ُم ــ٤م شم  ي

 

 

 ٓ ؿمــٛمس وسمــدر يــ٤م ًمٞمــ٧م ٓ قمــذب اهلــقة ينــي 

 
 جيـــري ومٚمـــؽ دّوار ٓ ُمـــ٤مي اًّمـــذيوآ دٟمٞمــف 

 

 

 قمًف ؿمط اًمٗمرات ايٖمقر ٓ يٓمٗمح قمًف اوٓ وم٤مح 

*** 

 )جموريد(

 فكم ًمٜمــــقح اًمــــدهر يمّٚمــــحيلــــ

 

 ًمــكم اٟمــذسمح فمــ٤مُمل اويــف أهٚمــف 

ـــ٤مي فمـــ٤مُمل او  ـــ٤م أطمّمـــٚمفواعم  ُم

 

ـــ  ـــٛمٕمٜمل ًملّٚم ـــقت يً ـــَقن اعم  فًم

 ظمــذين وأظمــقي اطمًــلم ظمّٚمــف 

 

ــــتل هبــــ٤مي اعمذًّمــــ٦م   اوٓ قمٞمِم

 *** 

 )أزمق ذيي(

 اعمّمـــٞم٦ٌم طمّٚمـــ٧م اقمٚمٞمٜمـــف وشمرهـــ٤م

 

 اوچٌديت اٟملٓمع يـ٤م ضمـّدي وشمرهـ٤م 

 يريتــؽ شمٜمٔمــر اؿمــٌقًمؽ وشمرهــ٤م 

 

ــع   ــدت ُمرشم ــ٦مهم ــؾ ُأُمّٞم ــ٤مومر ظمٞم  حل

 *** 
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شوؿمل ايمػرات أضمى  إرم  زم ْدهمـأُ يمئـ »أّٟمف ىم٤مل ٓسمـ اًمزسمػم:  ×روي قمـ اإلُم٤مم احلًلم 

 .(1)شدهمـ زمػـوِء ايمؽعٌيأُ مـ أن 

 إمم اًمٕمراق؟ ×ؾم١مال ًمٓم٤معم٤م ُيٓمرح قمغم اًمٕم٘مقل، وهق عم٤مذا شمقضّمف اإلُم٤مم احلًلم

ف ويٛمٙمٜمٜم٤م هٜم٤م اًمتٕمر   ،ٟمٗمًف ×ـ أضم٤مب قمـ هذا اًم١ًمال هق اإلُم٤مم احلًلموأومْمؾ ُمَ 

إمم اظمتٞم٤مر اًمٕمراق ٓ همػمه  ×قمغم أسمٕم٤مد هذا اجلقاب، وحتديد اًمٕمقاُمؾ اًّمتل دومٕم٧م اإلُم٤مم

  ٌ ذم هذا  ×ع واؾمت٘مّم٤مء مجٞمع ُم٤م ُأصمَر ُمـ شمٍمحي٤مت اإلُم٤ممُمـ اًمٌٚمدان، ُمـ ظمالل شمت

أُم٤مم ـ  ًمٞمزيد سمٕمد ُمقت ُمٕم٤موي٦مـ  اًمّمدد، ُمٜمذ إقمالٟمف قمـ ىمٞم٤مُمف اعم٘مّدس ذم رومض اًمٌٞمٕم٦م

اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم وازم اعمديٜم٦م آٟمذاك طمتك أواظمر ؾم٤مقم٤مت طمٞم٤مشمف ذم يمرسمالء ذم اطمتج٤مضم٤مشمف قمغم 

 أقمدائف ىمٌٞمؾ ٟمِمقب اًم٘مت٤مل يقم قم٤مؿمقراء.

قمغم أؾم٤مس ٟمقع اإلؿم٤مرة ومٞمٝم٤م، يٛمٙمٜمٜم٤م حتديد  ×وقمغم وقء شمّمٜمٞمػ شمٍمحي٤مشمف

 إمم هذا إُمر. ×اًمٕمقاُمؾ اًّمتل دومٕم٧م اإلُم٤مم

 وهذه اًمٕمقاُمؾ هل:

 مقي:ايمعراق مفد ايمتشقّع ومرىمز معوروي احلؽؿ إُ ـ  1

سملم اعمديٜم٦م ـ  قمـ ؾم١مال قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤ّمش سمـ أّب رسمٞمٕم٦م سم٤مٕسمقاء ×وذًمؽ طملم إضم٤مسمتف

٦م  أيـ شمريد ي٤م سمـ وم٤مـمٛم٦م؟ـ  وُمٙم 

قِمٚماًم أّن هذه اعمح٤مورة مت٧ّم سم٤مٕسمقاء ىمٌؾ وصقل  ،(1)شايمعراق وؾمقعتل»: ×ىم٤مل اإلُم٤مم

 ي ىمٌؾ وصقل رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م إًمٞمف.٦م، أإمم ُمٙمّ  ×اإلُم٤مم

                                           

×
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وسملم قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌّمس، ىم٤مل اسمـ  ×ُمـ ظمالل حم٤مورة ضمرت سمٞمٜمفأيْم٤ًم وٟمٗمٝمؿ ذًمؽ  

سمد  أن شمِمخص ومٍِم إمم اًمٞمٛمـ؛ وم٢من  هب٤م طمّمقٟم٤ًم ًمؽ وؿمٞمٕم٦ًم  قم٤ٌمس: وم٢من يمٜم٧م قمغم طم٤مل ٓ

 ٕسمٞمؽ ومتٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمـ اًمٜم٤مس!

 .(1)شزمد  مـ ايمعراق! ٓ»: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم

 ،×يٙمِمٗم٤من سمقوقح قمـ أمهٞم٦ِّم اًمٕمراق سمذاشمف قمٜمد اإلُم٤ممـ  وٟمٔم٤مئرمه٤مـ  هذان اًمٜمّّم٤من

ذم ُمّٙم٦م سمٕمد ُمقت ُمٕم٤موي٦م،  ×وسمٛمٕمزٍل قمـ أصمر رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م اًّمتل وصٚم٧م إمم اإلُم٤مم

ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيّٞم٦م اًّمتل ٓ حتت٤مج إلصم٤ٌم ٤م إمم  ×وأمهٞم٦ّم اًمٕمراق سمذاشمف قمٜمد اإلُم٤مم

 سمٜمّص.قمٚمٞمٝم٤م  آؾمتِمٝم٤مد

ومٚم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٙمقوم٦م ُمٝمدًا ًمٚمِمٞمٕم٦م، وُمقـمٜم٤ًم ُمـ ُمقاـمـ اًمٕمٚمقيلم، وىمد أقمٚمٜم٧م 

ٛمؾ ذم يمثػٍم ُمـ اعمقاىمػ، وىمد ظم٤مض اًمٙمقومٞمقن طمرب اجلَ  ^إظمالصٝم٤م ٕهؾ اًمٌٞم٧م

ومٜمحـ طمزسمؽ  ،وصّٗملم ُمع اإلُم٤مم، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ًمف: ه سمٜم٤م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم طمٞم٨م أطم٧ٌٌم

ومػمى أّّنؿ أٟمّم٤مره  ،يثٜمل قمٚمٞمٝمؿ صمٜم٤مءًا يمٌػماً  ×لمويم٤من اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜم .وأٟمّم٤مرك

وأكصوري وأفمقاين فمعم أكتؿ إطمقاين  ،يو أهؾ ايمؽقهمي»وأقمقاٟمف اعمخٚمّمقن ًمف، ي٘مقل هلؿ: 

 .(1)شٌل إرم  صمفود اظمحؾكم، زمؽؿ أرضُب اظمدزمر وأرصمق إمتوم ؿموفَمِي اظمُؼٌِؾاحلؼِّ وجمق

اعم٘مر  اًمرئٞمز عمٕم٤مرو٦م  ×واإلُم٤مم احلًلم ×ويم٤مٟم٧م اًمٙمقوم٦م سمٕمد أُمػم اعم١مُمٜملم

 ُمقي، ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمراقؿ إُ ُمقي، ويم٤من اًمٙمقومٞمقن يتٛمٜمّقن زوال احلٙماحلٙمؿ إُ 

ُمـ ظمالل اعمٙم٤مشم٤ٌمت  ×قمغم اشّمّم٤مل سم٤مإلُم٤مم احلًلمـ  ×سمٕمد ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم احلًـ ـ

 وٟمٙمتٗمل ًمٚمّدًٓم٦م قمغم ذًمؽ هبذيـ اًمٜمّّملم: ،واًمٚم٘م٤مءات

أّّنؿ  ،٤مب اًمًػمحـ اًمٙمٚمٌل واعمدائٜمل وهمػممه٤م ُمـ أصقم &: ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمدإّول

                                           

× 
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دم طمؾع  ×حتّرىمً ايمّشقعي زمويمعراق وىمتٌقا إلم اإلموم احلًكم ×ظمّو موت احلًـ»ىم٤مًمقا:  

همومتـع فمؾقفؿ وذىمر أّن زمقـف وزمكم معوويي فمفدًا وفمؼدًا، ٓ ُيقز يمف كؼضف  ،معوويي وايمٌقعي يمف

 .(1)شدم ذيمؽ ضمتّك متيض اظمُّدُة، همنذا موت معوويي كظر

، وم٘م٤مل ×: ُروي أن  اًمقًمٞمَد سمـ قمت٦ٌم طمَج٥م أهَؾ اًمٕمراق قمـ اإلُم٤مم احلًلمايمثوين

يو ـموظمًو يمـػًف، فموصقًو يمرزّمف، فمالَم حتقل زمقـل وزمكم ومقٍم فمرهمقا مـ ضمّؼل : »×اإلُم٤مم احلًلم

ؽ؟ ًَ وفمؿ   .(1)ش!مو صمفؾتف أك

 ايمعراق أرض اظمٌمع اظمختور:ـ  2

قمغم اخلروج ُمـ اعمديٜم٦م أشمتف ُأم  ؾمٚمٛم٦م )روقان اهلل شمٕم٤ممم  ×عم٤ّم قمزم اإلُم٤مم احلًلم

ك ي٘مقل:  ،قمٚمٞمٝم٤م( وم٘م٤مًم٧م: ي٤م سُمٜمل   ُيؼتُؾ »ٓ حتزيّن سمخروضمؽ إمم اًمٕمراق، وم٢ميّن ؾمٛمٕم٧ُم ضمد 

 شيؼول هلو ىمرزمالء! زملرض ايمعراق دم أرضٍ  ×َويمَدي احُلًكم

، وإيّن  أفمؾؿ ذيمؽ، وإينِّ مؼتقل ،يو ُأّموه، وأكو واهللِ» وم٘م٤مل هل٤م: ٓ حمويمي، ويمقس رم مـ هذا زمدٌّ

دهمـ همقفو، وإينِّ ـ يؼتؾـل، وأفمرف ايمٌؼعي ايمّتل أُ ُأومتؾ همقف، وأفمرف مَ  ٕفمرُف ايمققَم ايمّذي ،واهلل

ـ أهؾ زمقتل وومرازمتل وؾمقعتل، وإن أردِت يو أّموه أُريِؽ ضمػريت ومضجعلأفمرف مَ   .(1)شـ ُيؼتؾ م

إيّن مؼتقل ىمذيمؽ، وإن مل أطمرج إلم ايمعراق  ،واهلل»ظمرى أٟم ف ىم٤مل هل٤م: أُ وذم رواي٦م 

 .(1)شيؼتؾقين أيضوً 

ـُ احلٜمٗمٞم٦م قمـ اخلروج إمم اًمٙمقوم٦م ىم٤مل:  ×وىمد روي سم٠مؾم٤مٟمٞمد أٟم ف عم٤ّم ُمٜمٕمف واهلل »حُمّٛمُد سم

ًُ دم صُمحر هومي مـ هقام ،يو أطمل  .(1)شإرض ٓؽمتخرصمقين مـف ضمتّك يؼتؾقين يمق ىمـ

                                           

× 

× 

× 

×

 

× 
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 .(1)شويمئـ ُأومتُؾ زمويمطّػ أضمى  إرم  مـ أن ُأومتؾ زموحلرم» :ىم٤مل ٓسمـ اًمزسمػم ×وذم رواي٦ٍم أّٟمف

ُمٜمذ اًمٌدء يم٤من ىمد اظمت٤مر اًمٕمراق  ×شمٙمِمػ ًمٜم٤م أن  اإلُم٤ممَ ـ  وٟمٔم٤مئره٤مـ  هذه اًمٜمّمقص

 أرو٤ًم عمٍمقمف.

ن اظمت٤مر ُمقىمٗمف اعمٌدئل سمرومض اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد إسمٕمد  ×وًمٕمؾ  ّه ذًمؽ هق أن  اإلُم٤مم

ف ُم٘متقل ٓ حم٤مًم٦م، ظمرج إمم اًمٕمراق أو مل خيرج، ومٙم٤من ُمـ وسم٤مًم٘مٞم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ ُمٜمذ اًمٌدء أٟم  

عمٍمقمف أومْمؾ اًمٔمروف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م  ×احلٙمٛم٦م أن خيت٤مر اإلُم٤مم

وآضمتامقمٞم٦م اعم٤ًمقمدة قمغم يمِمػ ُمٔمٚمقُمٞمتف، وومْمح أقمدائف، وٟمنم أهداومف، وأن  يتحّرك 

يم٤من يٕمٚمؿ ُمٜمذ اًمٌدء  ×ن  اإلُم٤مم٤مه وحت٘مٞمؼ ذًمؽ ُم٤م وؾمٕمتف اًم٘مدرة قمغم اًمتحّرك، وسمام أسم٤مدّم 

 ُمـ قمٝمدهؿ وسمٞمٕمتٝمؿ
ٍ
هذه »وأّّنؿ ؾمقف ي٘متٚمقٟمف:  ،أيْم٤ًم أن  أهؾ اًمٙمقوم٦م ٓ يٗمقن ًمف سمٌمء

ّٓ يمت٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م إزم   يم٤من ـ  سمٛمٜمٓمؼ اًمِمٝمٞمد اًمٗم٤مشمحـ  ُمع هذا ×ومٝمق ،(1)شىم٤مشمكمّ   وٓ أراهؿ إ

ذًمؽ عم٤م يٜمٓمقي  ؛ٛمٍمع اعمخت٤مرف إًمٞمف؛ ٕٟم ف أومْمؾ أرض ًمٚميريد اًمٕمراق ويٍم  قمغم اًمتقضّم 

 .قمٚمٞمف اًمٕمراق ُمـ اؾمتٕمدادات ًمٚمت٠مصّمر سم٤معمقت اًمٕمٔمٞمؿ )واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء(

ـُ قم٤ٌّمس: أيـ شمريد ي٤مسمـ وم٤مـمٛم٦م؟  ويٙمٗمل ذم ذًمؽ ىمقًمف عم ٤م ؾم٠مًمف اسم

ـِ قم٤ٌّمس:  (1)ش!اًمٕمراق وؿمٞمٕمتل»: ×وم٠مضم٤مب  .(1)شسمد  ُمـ اًمٕمراق ٓ»وىمقًمف ٓسم

 وويي:رؽموئؾ أهؾ ايمؽقهمي زمعد مقت معـ  3

ىمد  ×أن  اإلُم٤مم احلًلمقوم٦م سمٛمقت ُمٕم٤موي٦م سمـ أّب ؾمٗمٞم٤من، وُم٤م إْن قمٚمَِؿ أهُؾ اًمٙم 
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رومض اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد، وىمد ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م وأىم٤مم ذم ُمّٙم٦م، طمتّك شم٘م٤مـمرت إًمٞمف ُرؾُمُٚمٝمؿ  

ورؾم٤مئٚمٝمؿ يدقمقٟمف إًمٞمٝمؿ، ُُمٔمٝمريـ اؾمتٕمدادهؿ ًمٜمٍمشمف واًم٘مٞم٤مم ُمٕمف، طمتّك إّٟمف اضمتٛمع قمٜمده 

ًمػ اؾمؿ، يٕمرسمقن قمـ ت٤مب، ووردت إًمٞمف ىم٤مئٛم٦م ومٞمٝم٤م ُم٤مئ٦م وأرسمٕمقن أاصمٜم٤م قمنم أًمػ يم

ىمد يمت٥م إمم  ×٤م يّمؾ إمم اًمٙمقوم٦م، ومٙم٤من ؾمٗمػمه إًمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾٟمٍم ؿ ًمف طم٤معم

أّمو زمعد همنن  ايمرائد ٓ »ىم٤مئالً: ـ  سمٕمد وصقًمف إمم اًمٙمقوم٦م وأظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمف ُمٜمٝمؿـ  ×اإلُم٤مم

ي شمامكقي فممم أيمػًو، همعّجؾ اإلومٌول ضمكَم يلسمقؽ ىمتويب يؽذُب أهَؾف، وومد زمويعـل مـ أهؾ ايمؽقهم

الم ًّ  .(1)شهمنن  ايمـّوس ىمّؾفؿ معؽ، يمقس هلؿ دم آل معوويي رأٌي وٓ هًقى وايم

أّمو »٦م ىمد يمتٌقا إًمٞمف ي٘مقًمقن: ذم ُمٙمّ  ×ويم٤من أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم آظمر ووم٤مد ؿ إمم اإلُم٤مم

ـَ رؽمقل اهلل، همؼد  ٓ رأَي هلؿ نمغمك، همويمعجَؾ  ،همنن  ايمـّوس يـتظروكؽ ،زمعد ايمعجَؾ يوزم

 .(1)شاطمّيت اجلـّوت، وأيـعً ايمثامر، وأفمشًٌ إرض، وأورومً إؾمجور

ذم وضمقب آؾمتج٤مسم٦م هلؿ، وىمد  ×ًم٘مد ؿمّٙمٚم٧م رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م طُمّج٦ًم قمغم اإلُم٤مم

 ×ىمد قمّٚمؼ قمزُمف ذم اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م قمغم اًمت٘مرير اعمٞمداين عمًُٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ×يم٤من اإلُم٤مم

ومم إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ، طمٞم٨م ٕهؾ اًمٙمقوم٦م ذم رؾم٤مًمتف إُ  ×ل أهؾ اًمٙمقوم٦م، وىمد صّدرقمـ طم٤م

همنن ىمتى إرّم أّكف ومد اصمتؿع رأي مأِلىمؿ وذوي احلجك وايمػضؾ همقؽؿ فمعم مثؾ مو »ىم٤مل: 

 .(1)شؽؿ، وومرأت دم ىمتٌؽؿ، همنيّن أومدُم إيمقؽؿ وؾمقؽوً إن ؾموء اهللمً زمف رؽمؾُ دِ ومَ 

قمزُمف قمغم اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م،  ×احلًلمقم٘مد اإلُم٤مم  ×وقمغم وقء رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ

سمرؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م إًمٞمف يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف ٓسمـ  ×حمتّج٤ًم سمرؾم٤مئٚمٝمؿ إًمٞمف، واطمتج٤مضم٤مشمف

 وهمػمه. (1)شهذه ىمتٌفؿ وزمقعتفؿ: »ـ ويم٤من ىمد ّن٤مه قمـ اًمتقضّمف إمم أهؾ اًمٕمراقـ  قمٛمر
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وفمٝمرت أُم٤مرات  ×تؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾوٓ ي٘م٤مل: عم٤مذا أن  اإلُم٤مم مل يرضمع سمٕمد ُم٤م ىمُ  

 اخلذٓن؟

 ،إذا يم٤من سملم أهؾ اًمٙمقوم٦م يٙمقن أيمؼم، واهتامُمٝمؿ سمف أيمثر ×وم٢مّٟمف ُي٘م٤مل: إن  شم٠مصمػَم اإلُم٤مم

ًَ مثؾ  ،إّكؽ واهللِ»طمٞم٨م ىم٤مل: ، ×أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ سمٕمُض  مو أك

ـِ فمؼقؾ ويمق ومدمً ايمؽقهمي يمؽون ايمـوس إيمقؽ أهع  ×اإلُم٤مموًمذا واصؾ  ،(1)شمًؾؿ زمِ

 .×اإلسار قمغم اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م طمتّك سمٕمد ُم٘متؾ ُمًٚمؿ

ـ  اًمت٤مريَخ يث٧ٌم أن  اإلُم٤مم مل يٕمتٛمد هذا اًمٜمٔم٤مم ومل يتحّرك قمغم أؾم٤مؾمف،  ×ًمٙم

 سمام ؾمٞم١مول إًمٞمف ُمقىمػ أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ. ×ًمٕمٚمِٛمف

وهذا اًم٘مقل،  ققمد٤مم واصؾ اًمتزاُمف سم٤مًمقوم٤مء هبذا اًمن  اإلُمأن ٟم٘مقل إ ومال يٌ٘مك جم٤مل إّٓ 

ٓ ٕن  ٕهؾ اًمٙمقوم٦م طمّج٦م سم٤مىمٞم٦م قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع، سمؾ ٕٟم ف مل  ،وأّس قمغم اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م

ًمق يم٤من ىمد اٟمٍمف قمـ  ، وذًمؽيِم٠م أن يدع أي  جم٤مٍل إلُمٙم٤من اًم٘مقل سم٠مّٟمف مل يِػ مت٤مُم٤ًم سم٤مًمٕمٝمد

 اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م ذم سمٕمض ُمراطمؾ اًمٓمريؼ.

 :’سمـػقذ أمر رؽمقل اهللـ  4

سمّمدد قمّٚم٦م اظمتٞم٤مره  ×وذم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص شمٍمحي٤مت ُمـ اإلُم٤مم احلًلم

سم٠مّٟمف  ×اًمتقضمف إمم اًمٕمراق ٓ إمم همػمه، هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ هذه اًمٜمّمقص ُيٍّمح ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم

 .’ام خيرج إمم اًمٕمراق اُمتث٤مًٓ ُٕمر رؾمقل اهللإٟمّ 

تل شمٙمّررت همػم )اًمرؤي٤م( اًمّ  قمـ ـمريؼ ’أُمر رؾمقل اهلل ×وىمد شمٚمّ٘مك اإلُم٤مم احلًلم

ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ  ×، وهل رؤي٤م طمّ٘م٦م؛ ٕن  اًمرائل إُم٤مٌم ُمٕمّمقمٌ ُمرةٍ 
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 .(1)ـ رآه ذم اعمٜم٤مم وم٘مد رآه، واًمث٤مسم٧م ذم إصمر أن  ُمَ ’ظمٚمٗمف؛ وٕن  اعمرئل هق رؾمقل اهلل 

، ’اًمٕمراق ظم٤مرضم٤ًم ُمـ ُمّٙم٦م: شمٜمٗمٞمذًا ُٕمر رؾمقل اهلل ×وم٘مّمد اإلُم٤مم احلًلم

 .×٘مٞم٘م٤ًم ٕهداومف اًمٜم٤مدم٦م قمـ ؿمٝم٤مدشمفوحت

ظمرج سمّمقرة قمٚمٜمٞم٦ّم، ومل يٙمـ ظمروضمف ّهًا، ًمٙمـ ىمد اظمت٤مر اإلُم٤مم  ×إن  اإلُم٤ممَ  صمؿّ 

ٚمٓم٦م  ًّ وىم٧م اًمًحر، ٓ ًمٙمقٟمف يريد اخلروج ُمًتؽمًا ظمقوم٤ًم ُمـ ُمقاضمٝم٦م طمرسمٞم٦ّم قمٚمٜمٞم٦ّم ُمع اًم

ٜمٞم٦ٍم ه٤مؿمٛمٞم٦ٍم شم٠مسمك أن ُمقي٦م ذم ُمٙم٦م، وإّٟمام ٕضمؾ ُم٤م حتٛمٚمف ٟمٗمًف اًمنّميٗم٦م ُمـ همػمٍة طمًٞمإُ 

٦م طمرائَر سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمرؾم٤مًم٦م واًمٜم٤ًمء إظُمري٤مت ذم اًمريم٥م شمتّمّٗمح أٟمٔم٤مُر اًمٜم٤ّمس ذم ُمٙمّ 

 ٦م سم٤مًمٜم٤مس.ُمٙمّ  ، طمٞم٨م شمٖمّص ذم ووح اًمٜمٝم٤مر ×احلًٞمٜمل ذم طم٤مل ظمروج اإلُم٤مم

٥ٌم إىمقى ُمـ سملم شمٚمؽ إؾم٤ٌمب اًّمتل دومٕم٧م اإلُم٤مم ًّ إمم  ×إّن هذا إُمر هق اًم

، اًمتٗم٧َم اإلُم٤مم اًمِم٤مُمخ ، ظمرضمقا سمذاك اًمٕمّز (1)ر، أو ذم أوائؾ اًمّمٌحاخلروج ذم اًمًح

وم٘م٤مل اًمّٓمرُّم٤مح: أٟم٤م  شَمـ مـؽؿ يعرف ايمطّريؼ فمعم نمغم اجلوّدة؟»وىم٤مل:  ،احلًلم ٕصح٤مسمف

 ومت٘مّدم وضمٕمؾ يردمز وي٘مقل: شسمؼّدم أموَم ايمرىمى». وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم: ’ي٤م سمـ رؾمقل اهلل

 يــ٤م ٟمــ٤مىمتل ٓ شمــذقمري ُمـــ زضمــري

 

ـــقِع اًمٗمجـــرِ ِوا  ـــَؾ ـُمٚم ـــ٤م ىمٌ  ِه سمٜم

 سمخــــػِم ومتٞمــــ٤مٍن وظمــــػِم ؾمــــٗمرِ  

 

ــــــرِ   ــــــقِل اهلل آِل اًمٗمخ  آِل رؾم

ــرِ   ــقِه اًمزه ــٞمض اًمقضم ــ٤مدة اًمٌ ًّ  اًم

 

ــــؽمِ   ــــٞمقف اًمٌ ًّ ــــ٤مرسملَم سم٤مًم  اًمّْم

ــــٛمرِ    ً ــــ٤مح اًم ــــ٤مقمٜملم سم٤مًمّرُم  اًمٓم

 

ــ   يــ٤م ُم٤مًمِــؽ اًمٜمٗمــِع َُمٕمــ٤ًم واًمي  

ـــ  ـــٞمّدي سم٤مًمٜمٍِم ـــٞمٜم٤ًم ؾم ـــد طُمً  أي 

 

ـــ سم٘م  ــ٤مِة ُم ــغم اًمٓم ٖم ــرِ قم ــ٤م اًمٙمٗم  (1)٤مي

 :‘ٜم٥مطمتّك وصٚمقا يمرسمالء وٟمزًمقا هب٤م، وًم٤ًمن طم٤مل اًمٕم٘مٞمٚم٦م زي 

                                           

× 

 

× 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 

 
ـــ٦م ــــ اعمديٜم ـــٛمّٚمٜمف اُم ـــف سمِم  ـمٚمٕمٜم

 

ــــديٜمف  ــــؿ طم٤مؾم ــــ٤مس يمٚمٝم  واًمٜمّ

ـــــف  ــــــ ًمٗمٞمٜم ـــــ٦م ُم  وًمٚمٖم٤مضي

 

 اضمتٜمــــف اًمٕمــــده ودارت قمٚمٞمٜمــــف 

 واًمٙم٤مشمٌتٜمـــــف اهمـــــدرت سمٞمٜمـــــف 

 

 وروطمـــل سملـــ٧م وًمـــف وطمزيٜمـــف 

ــــف  ــــف ووًمٞمٜم ــــ٤م قمزٟم ــــ٧م ي  ٟم٤مدي

 

 ٜمفحيًـــــلم ؾمـــــّدر سم٤مًمْمـــــٕمٞم 

 وؿمــقف اجلٛمــقع اشٌٚمــ٧م ًمٞمٜمــف 

 

 أو ُمـــ٤م همـــػم ىمتٚمـــؽ رايديٜمـــف 

 وُمــــ شمٜم٘متـــؾ يـــ٤مهق حيٛمٞمٜمـــف 

 

ـــف  ـــرت قمٞمٜم ـــل اوضم ـــ٤م خيت  ٟم٤مداه

ـــــف   هٞمٝمـــــ٤مت ٟمرضمـــــع ًمٚمٛمديٜم

 

ـــــدّ  ٓ  ـــــقومٞمٜمف سم ـــــ٥م شمِم  يزيٜم

 ومـــــقم اًمّرُمـــــ٤مل اُمذسّمحٞمٜمـــــف 

 

 وشمتٞمّنـــــ قمزيزشمٜمـــــ٤م ؾمـــــٙمٞمٜمف 

 *** 

 )أسمق ذي٦م(

 ٟمـــزل وسمٙمرسمٚمـــف ظمٞم٤مُمـــف ٟمّمـــٌٝم٤م

 

ـــ  ـــف ٟمّم ـــقت راي٤مشم ـــد اعم  ٌٝم٤موًمٕم

ـــف اُم٘مـــّدر إُمــــ اهلل ٟمّمـــٌٝم٤م   قمٚمٞم

 

ــ٦م  ــ٦م اًمزيمٞم ــؾ اًمؽمسم ــ٤مرقمٝمؿ هب  ُمّم

 *** 

ــــ٦مً  ــــؾ  رزي ــــ٤م أضم ــــؼم ُم  اهلل أيم

 

 ُمْم٧م اًمُدهقُر وُم٤م ُمْمـ٧ْم أّي٤مُُمٝمـ٤م 

ـــدرٌ   ـــَر اًمٜمٌـــل  وطمٞم
ـــِف ُوشمِ ـــقٌم سم  َي

 

 وسمٜمــق اًمٕمقاشمِــؽ ؿمــٞمُخٝم٤م وهمالُُمٝمــ٤م 

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ـَ فَمٚمَ  ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ  ُٛمقا آَل حمَٛم 

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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ـــ٤مًمٕمؼماِت   ـــلِم سم ـــَع اًمٕم ـــٌٚم٧َم دُم  أأؾم

ــــدٍ  ــــ٤مِر آِل حُمّٛم ــــغم آصم ــــل قم  وشمٌٙم

ـــٞمُٝمؿُ  ـــِر قَمٚم ـــ٤ًم وأضم ـــ٤مسْمٙمٝمؿ طّم٘م  أٓ وم

ــ٤مهَبؿ ــقِف ُُمّم ــقم اًمٓمٗم ــٜمَس ذم ي  وٓ شم

ــ٘مك اهللُ أضمــداصم٤ًم قمــغم ـمــػ   ــرسمالء ؾَم  يَم

ــٛمف ــلِم وضمً ــغم ُروِح احلًُ ــغّم قم  وص

 فم٤مُمئــ٤مً ـ  ُح وهــذا اًمٜمٝمــر يٓمٗمـــ  أأٟمًــك

 ـأسمَٕمــَد اهللُ ؾمــٕمَده ـ  ومُ٘مــؾ ٓسمـــ ؾَمــٕمدٍ 

ـ٤ٌمؾَم٠مَ  ٌّـ٧ِم اًمّم   ىمٜم٧ُم ـُمـقَل اًمـدهِر ُمـ٤م ه

ــّٚمقا مَج  ــ و ــغم ُمٕمنٍم ــٞمّٕمٞمقم ــ٤ًم وو  قإم

 

ــــراِت   ــــدَة اًمّزوم ــــ٧م  شُم٘مــــ٤مد ؿِم  وسم

 اًمّّمــدُر سم٤محلنــاِت  وىمــْد وــ٤مَق ُِمٜمــَؽ 

ـــٙم٤ٌمِت  ًِ ـــّدهِر ُُمٜم ـــ٥ِم اًم ـــ٤ًم ًمِري  قُمٞمقٟم

ــــ٤مِت  ــــِؿ اًمٜمََٙمٌ ـــــ أقمٔم ــــ٦ٍم ُم  سمِداهٞم

 ُمراسمــــَع أُمٓمــــ٤مٍر ُمـــــ اعمُُزٟمــــ٤مِت 

ـــ٤مًمٗمٚمقاِت  ـــريـ سم ـــدى اًمٜمٝم ـــ٤ًم ًم  ـمرحي

ــــراِت  ــــػم شمِ ــــ٤ًم سمٖم ــــٞمالً وُمٔمٚمقُم  ىمت

ـــ٤مِت  ـــ٤مِر واًمَٚمَٕمٜم ـــذاَب اًمٜم ـــتٚم٘مك قَم  ؾم

 وأىمٜمــــ٧ُم سم٤مٕصــــ٤مِل واًمُٖمــــدواِت 

ــــ٤مَل رؾمــــقِل اهللِ سم٤مًمُِمــــٌٝم٤مِت   (1)ُم٘م

 
*** 

                                           

^

^
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ـــزيمؿ ُمٜمحـــقر ٟمحـــَره  جيـــدي قمزي

ــدوان صــدره  جيــدي وهِمــٛم٧م اًمٕم

 قا ظمٞم٤مُمـــفشـــجيـــدي قمزيـــزيمؿ طمر

ــف ــقا إقمٔم٤مُم ــٞمٚمٝمؿ رّو ــقا ظم  أو ريمٌ

 جيدي ًمق ؿمٗم٧م ُِمـ هجٛمـ٧م اخلٞمـؾ

 جيدي ُمـ أُّمتـؽ ُمـ٤م وـؾ ًمٜمـ٤م ُمٕمـلم

 

 درهوًمِٕمٌــ٧م ظمٞمــؾ قِمدواٟمــف قمــغم صــ 

 وٓ ُمٗمّمــؾ سمٔمٝمــره ُمــقش ُمٙمًــقر

 فمٚمـــ٧م سم٤مًمِمـــٛمس شمٚمٕمـــف اًمٞمت٤مُمـــفوا

 ضمًــٛمف ُمــقّذر أوذرووــؾ ُمرُمــل و

ــغم  ــف اقم ــؾواظمٞمٛمٜم ــف ًمٞم  صــ٤مر اّن٤مرٟم

ــــ٤مًمٌالديـ ــــّٝمروٟمف سم ــــف يِم  ظمذوٟم

 
*** 

ٓ سمطؾى ِمـ اجلزاء إّٓ زمِؼدِر مو صـعً، وٓ »أّٟمف ىم٤مل:  ×ُمـ يمٚمٛم٦ٍم إلُم٤مُِمٜم٤م احلًلم

ؽ يمف أهالً  ًَ   .(1)شسمػرْح إّٓ زمام كِؾً مـ ؿموفمِي اهلل، وٓ سمتـوول إّٓ مو رأيً كػ

ٝمداء هذه اًمٙمٚمامت هل ُم٘مٓمع يٜمٝمك ومٞمٝم٤م قمـ  ×ُمـ يمٚمٛم٦م ىمّمػمة إلُم٤مُمٜم٤م ؾمٞمّد اًمِم 

 ُُمقر:صمالث أُ 

 : ٓ شمٓمٚم٥م ُمـ اجلزاء إّٓ سم٘مدر ُم٤م صٜمٕم٧م.إمر إول

 ٓ شمٗمرح إّٓ سمام ٟمِٚم٧م ُمـ ـم٤مقم٦ِم اهلل.: وإمر ايمثوين

 ًؽ ًمف أهالً.ٓ شمتٜم٤مول إّٓ ُم٤م رأي٧َم ٟمٗم: وإمر ايمثويمٌ

٤م صٜمٕمقا؛ ١مُمٜملم ومٞمف أن يٓمٚمٌقا ُمـ اجلزاء أيمثر ُمّ يٜمٝمك اعم ×: وم٤مإلُم٤ممأّمو إمر إول

ؾمقاء يم٤من ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أم ُمع ـ  ٤م صٜمعٕن  اإلٟم٤ًمن إذا ـمٚم٥م ُمـ اجلزاء أيمثر ُمّ 

 ه احل٤ملٞمٙمقن ىمد رى قمـ ٟمٗمًف أيمثر ُمـ اعمٓمٚمقب، وٓزم هذًومـ  اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ أظمر

ّذر ُمٜمف أؿمد  اًمتحذير، طمتّك روي ج٥م وطمقمـ اًمٕمُ  |ج٥م هم٤مًم٤ًٌم، وىمد ّنك رؾمقل اهللاًمٕمُ 

                                           

×

 



 ×اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م: ُمـ ُمقاقمظ ؾمٞمد اًمِمٝمداء

 

11 

ًُ فمؾقؽؿ مو هق أىمػُم مـ ذيمؽ، ايمُعجى ايمُعجى»قمٜمف أّٟمف ىم٤مل:   ، (1)شيمق مل سُمذكٌقا خلشق

أسمك فموملٌ فموزمدًا همؼول »أّٟمف ىم٤مل:  ×ج٥م ُمٌٓمِؾ ًماقمامل، طمتّك ُروَي قمـ ُمقٟٓم٤م اًمّّم٤مدقوم٤مًمٕمُ 

هلل مـذ ىمذا وىمذا. همؼول: يمف: ىمقَػ صالسُمؽ؟ همؼول: مثقم ُيًلُل فمـ صالسمف، وأكو أفمٌُد ا

 همؽقػ زمؽوؤك؟ ومول: أزمؽل ضمتّك جتري دمقفمل. 

، إّن اعمُدل  ٓ ل  أٟم٧م ظم٤مئػ أومْمؾ ُمـ سمٙم٤مئؽ وأٟم٧م ُُمدوم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ممل: وم٢من  وحَٙمَؽ و

 .(1)شيّمٕمد ُِمـ قمٛمٚمف رء

ىمون مـ ذائعف ايمًقح دم ايمٌالد، همخرج دم زمعض  ×إّن فمقًك زمـ مريؿ: »×وىم٤مل

، همؾاّم اكتفك فمقًك إلم ×صحوزمف ومصغم، وىمون ىمثغَم ايمُؾزوم يمعقًكؽمقحف ومعف رصمؾ مـ أ

ضمكم كظر ـ  همؿشك فمعم ـمفر اظموء، همؼول ايمرصمؾ ايمؼصغم .ِي يؼكٍم ِمـفايمٌحر ومول: زمًِؿ اهلل زمصّح 

، همدطمؾف ×ِي يؼكٍم ِمـف، همؿشك فمعم اظموء وحِلَؼ زمعقًك: زمًِؿ اهللِ، زمصّح ـ إلم فمقًك صموزه

ومول:  !؟ اظموء وأكو أمًم همام همضؾف فمقمّ عمفمقًك روح اهلل يؿًم فمجى زمـػًف، همؼول: هذا ايمعُ 

ًَ  ×همَرمَس دم اظموء، هموؽمتعوَن زمعقًك يو ومصغم؟  همتـوويمف مـ اظموء هملطمرصمف، شُمؿ  ومول يمف: مو وُمؾ

ومول: وُمؾً هذا روح اهلل يؿًم فمعم اظموء وأكو أمًم، همدطمؾـل مـ ذيمؽ فُمجى، همؼول يمف 

ًَ كَػًؽ دم نمغم  همؿؼتؽ اهلل فمعم مو وُمؾً،  ،اظمقوع ايمّذي ووعؽ اهللفمقًك: يمؼد ووع

.  همتُى إلم اهللِ  ًَ  ممّو وُمؾ

صُمؾ، وفمود إلم مرسمٌتف ايمتل ووعف اهلل همقفو  .(1)شومول: همتوب ايمر 
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ّٕٟمٜم٤م ٓ ٟمًتحؼ قمغم اهلل رء، يٕمٜمل جمَرد أّن  ؛وٓ يٓمٚم٥م ُمـ اجلزاء أيمثر ُم٤ّم يًتحؼ

قمغم اهلل اجلزاء إوومر؛ ّٕٟمف سمتقومٞمؼ  رى أّٟمف اؾمتحّؼ اإلٟم٤ًمن ُووّمَؼ ًمٓم٤مقم٦م ُمـ اًمّٓم٤مقم٤مت ٓ ي

هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أقمغم ُمراشم٥م اًمِمٙمر ومٞمف؛ وًمذًمؽ  قمٛمؾ ٟمٕمٛمٚمف ذم ـم٤مقم٦م اهلل ُمـ اهلل، ومٙمّؾ 

ـُ اًمٕم٤مسمديـاإلي٘مقل   .(1)شهملؾْمَؽُر فمٌودِك فموصمٌز فمـ ؾُمؽِركَ »: ×ُم٤مم زي

ُمقر اًّمتل يٜم٤مًمقّن٤م ذم همػم ا سم٤مُٕ يٜمٝمك اعم١مُمٜملم ومٞمف أن يٗمرطمق ×: وم٤مإلُم٤ممأّمو إمر ايمثوين

ـم٤مقم٦م اهلل، يٕمٜمل اًمٗمرح ًمف ىمًامن: ومرٌح ذم ـم٤مقم٦م اهلل، وومرٌح ذم همػم ـم٤مقم٦م اهلل، وم٤مإلُم٤مم ي٘مقل: 

ًَ مـ ؿموفمي اهلل»  ، يٕمٜمل: حيٍم اًمٗمرح سمام يم٤من ذم ـم٤مقم٦م اهلل. شوٓ سمػرح إّٓ زمام كؾ

سمٕمدد أٟمٗم٤مس اخلالئؼ، وهل  ،وم٤مإلٟم٤ًمن شم٤مرًة يٗمرح؛ ّٕٟمف ٟم٤مل ـم٤مقم٦م ُمـ ـم٤مقم٤مت اهلل

ُمـ أهّؿ اًمّٓم٤مقم٤مت هلل ؾمٌح٤مٟمف  ×ومٝمذا اًمتقومٞمؼ حلْمقر جمٚمس شمٕمزي٦م قمغم ؾمٞمد اًمِمٝمداء

ومٗمرح اعم١مُمـ هبذه اًمٓم٤مقم٤مت ـم٤مقم٦م،  ^٦م وأوٓدهؿوشمٕم٤ممم، اًمتقومٞمؼ ًمزي٤مرة ُمراىمد إئٛمّ 

ُمٓمٚمقب، وإّٓ ومال ومرح طم٘مٞم٘مل إذا مل ي٘مؽمن سمٓم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ وًمذا يدظمؾ رضُمؾ 

ؾ اهلُل ُمـ ٌِ ام هق قمٞمٌد عمـ ىمَ إٟمّ »: ×ومٞم٘مقل ًمف ،ذم يقم اًمٕمٞمد × اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمقمغم

أّن  × اإلُم٤مميريد أن يٌلم   ،(1)شيقٍم ٓ ُيٕمَم اهلل ومٞمف ومٝمق قمٞمد صٞم٤مُمف، وؿمٙمر ىمٞم٤مُمف، ويمّؾ 

هق ـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وقمدم ُمٕمّمٞمتف، ٓ أن يٗمرح ومٞمف اًمٗمرح ُمٜم٤مط طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٞمد و

ـم٤مقم٦ُم )ُمقر ضمٞمّدة ًمٙمـ هبذا اًم٘مٞمد ّٕٟمف حتّ٘مؼ ًمف ُم٤مٌل أو ؾمٙمـ أو قمٛمؾ، ٟمٕمؿ، هل أُ  اإلٟم٤ًمن

، وإّٓ ومٝمل سمٜمٗمًٝم٤م ٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م، سمؾ ىمد شمٙمقن وسم٤مًٓ قمغم اًمٜم٤مس اعم٤مًمٙملم (اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ُمقر ُمِمؽميم٦م سملم اًمٓم٤مقم٦م وسملم اعمٕمّمٞم٦م، ويمّؾ رء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ىم٤مسمؾ أن هل٤م؛ ٕن  هذه إُ 

: ×قن ومٞمف هلل رو٤م، وَيٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمف ؾمخط، وًمذا ي٘مقل اإلُم٤مم أُمػُم اعم١مُمٜملميٙم
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 . (1)شاظمممـ ُيؽتى حُمًـوً مو دام ؽموىمتوً، همنذا سمؽّؾؿ ىُمتى حُمًـوً أو مًقئوً » 

اًمٙمالم هق يمالم واطمد، ًمٙمـ يِمؽمك سملم رو٤م اهلل وسملم ؾمخٓمف، وم٘مراءة اًمٙمت٤مب اعمٗمٞمد 

ىمراءة اًمٙمت٤مب اعمٜمحرف ومٞمٝم٤م و، ^قمغم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ومٞمٝم٤م أضمٌر وصمقاب يمام إذا اطمتقى

 ×ة واطمدة، وُم٤مؿم٤مء اهلل ُمـ هذِه اعمّم٤مديؼ اًمٕمديدة، واإلُم٤مم احلًلمءإصمؿ وقم٘م٤مب، واًم٘مرا

ـ ذم هذا اعم٘مٓمع يريد أن ي٘مقل: اضمٕمؾ ومرطَمؽ سم٘مدر ُم٤م ٟمِٚم٧م ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل؛ ٕن  اعم١مُمـ هق ُمَ 

وشمٕم٤ممم وومرح هب٤م أشمك سمٓم٤مقم٦ٍم ُمـ ـم٤مقم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذا ، وم٢م(1)ّهشمُف احلًٜم٦ُم وأؾم٤مئتف اًمًٞمئ٦م

هٜم٤مك ومرق يمٌػم سملم اًمٗمرح سمٓم٤مقم٦م اهلل  ؛ إذ٥مف ًمٞمس سمُٕمجهل٤م مل يٙمـ ُم٠مصمقُم٤ًم، ٕٟمّ  َؼ ومّ ف وُ ٕٟمّ 

اعمٜمٝمّل قمٜمف، وم٤مًمٗمرح أٟم ؽ شمرى هللِ قمٚمٞمؽ اًمٗمْمؾ وآُمتٜم٤من ذم  ذي هق اعمٓمٚمقب، واًمُٕمج٥ماًمّ 

يُمؾ  اًمت٘مّمػم أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٓ شمرى  ٍّمَ شمقومٞم٘مؽ هلذا اًمٕمٛمؾ، وأٟم ؽ ُم٤مزًم٧م ُُم٘م

 ًمٜمٗمًؽ ؿمٞمئ٤ًم، واًمتقومٞمؼ يُمّٚمف ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

، وٓ شمرى أطمدًا أشمك سمام أشمٞم٧َم ٤مقم٦م اًمُ٘مّمقى هللِأّٟمؽ ىمد طم٘مّ٘م٧َم اًمٓمّ  ومؽمى ج٥مأُّم٤م اًمٕمُ 

 سمف، ويم٤مٟم ؽ إوطمدي ذم قم٤ٌمدشمؽ هلل، وهذه ُمـ وؾم٤موس اًمِّمٞمٓم٤من. 

حر: يقومّ مثالً  ًّ صمّؿ سمٕمد ذًمؽ أحل٘مٝم٤م سمخِمقٍع  ،ؼ اإلٟم٤ًمن ًمّمالة اًمٚمٞمؾ، وم٢مذا أىم٤مُمٝم٤م ذم اًم

وُُمٜم٤مضم٤مٍة ودُمقٍع وٓ أطمد يدري سمف إّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ذم ص٤ٌمح ذًمؽ اًمٞمقم يٛمٌم قمغم 

                                           

×

×

×

 

×

’
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ف ىمد ومٕمؾ ذًمؽ؟! ـ ُمثٚمُ وُمَ  ؟!اًمٓم٤مقم٦م، ومامذا يريد اهلل ُمٜمفأـمراف أص٤مسمٕمف أّٟمف ُووّمؼ هلذه 

حر ُمع اهلل وطمده، ٓ يٕمٚمؿ سمف أىمرب اعم٘مّرسملم وأىمراٟمف ىمد شمٗمق  ًّ ؿ صالة اًمٗمجر وهق ذم اًم

 ًا. دّ ٛم١مُمـ وُمـ ُمزاًمؼ اًمِمٞمٓم٤من اخلٓمرة ضمإًمٞمف، هذا هق اخلٓمر اًمٗمْمٞمع ًمٚم

ًَ كَػًؽ يمف أهالً »: إمُر ايمثويمٌ ، يٕمٜمل: إؿم٤مرة ظمٗمٞمٗم٦م إمم ىمقل شوٓ سمتـوول إّٓ مو رأي

ّٓ أي: ٓ شمٓمٚم٥م إ ،(1)شمرءًا فمرف ومدره ومل يتعد  ؿمقرهَرضِمَؿ اهللُ ا: »×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ُيٜم٤مؾمٌُؽ وُم٤م هق أهؾ ًمؽ وأٟم٧م أهؾ ًمف، وإّٓ ومتجٚم٥م ًمٜمٗمًؽ اًمٕم٤مر واًمِّمٜم٤مر ذم احلٞم٤مة ُم٤م 

اًمدٟمٞم٤م، واًمٕم٘مقسم٦م ذم أظمرة، وًمذًمؽ ُيروى أّن هبٚمقًٓ أشمك يقُم٤ًم إمم ىمٍم اًمرؿمٞمد ومرأى اعمًٜمد 

 ،ومجٚمس ذم ُمٙم٤مٟمف حلٔم٦ًم، ومرآه اخلدم واحلّج٤مب ،ٞم٤مً واعمُتٙم٠م اًّمذي هق ُمٙم٤من ه٤مرون ظم٤مًم

وميسمقه وؾمحٌقه ُمـ ُمٙم٤من اخلٚمٞمٗم٦م، ومٚماّم ظمرج ه٤مرون ُمـ داظمؾ اًم٘مٍم رأى هبٚمقًٓ 

ضم٤مًم٤ًًم يٌٙمل، وم٠ًمل اخلدم، وم٘م٤مًمقا: ضمٚمس ذم ُمٙم٤مٟمؽ وميسمٜم٤مه وؾمحٌٜم٤مه، ومزضمرهؿ 

أسمٙمل قمغم طم٤مًمؽ، وم٘م٤مل: ي٤م ه٤مرون، ُم٤م أسمٙمل قمغم طم٤مزم، وًمٙمـ  .وقمٜمّٗمٝمؿ، وىم٤مل ًمف: ٓ شمٌِؽ 

أٟم٤م ضمٚم٧ًُم ذم ُمٙم٤مٟمِؽ هذِه اًمٚمحٔم٦م اًمقاطمدة وميسمقين هذا اًميب اًمِّمديد، وأٟم٧م ضم٤مًمس 

يٕمٜمل: هذا اعمٙم٤من يٜمٌٖمل أن جيٚمس  (1)ذم هذا اعمٙم٤من ـمقل قمٛمرك ومٙمٞمػ يٙمقن طم٤مًمؽ همدًا؟!

ومٞمف َُمـ يٕمدل ذم اًمرقمٞم٦م ويٜمّمػ ذم اًم٘مْمٞم٦م، وَي٘ميض سم٤مًمًقي٦م، وأٟم٧م ًم٧ًم سم٠مهٍؾ؛ ّٕن 

، وشمٜم٤مول ُم٤م مل يٙمـ ًمف ُمٕمرومتف، وأقمٓمك ٟمٗمًف ُم٤م ٓ شمًتحّؼ  ًٗمٞمف مل يٕمرف ىمدره طمّؼ ه٤مرون اًم

، ومٕمغم اإلٟم٤ًمن أن يْمع ×٦م إلُم٤مُمٜم٤م اعمٔمٚمقم اعمًٛمقم اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿأهؾ، ويم٤مٟم٧م إطم٘مٞمّ 

 ٟمٗمًف ذم اعمقوع اًّمذي هق أهؾ ًمف، وإّٓ وم٤مًمقيؾ ًمف. 

                                           

×
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إُُّم٦م ُمـ اًمراقمل يزيد، ومٕمٜمدُم٤م  رأى ٟمٗمًف أهاًل ًم٘مٞم٤مدة ×وهلذا ٟمرى أن  إُم٤مُمٜم٤م احلًلم 

وذًمؽ ذم رضم٥م ؾمٜم٦م ؾمتلم ًمٚمٝمجرة يمت٥م يزيد سمـ ُُمٕم٤موي٦م إمم اًمقًمٞمد سمـ قُمت٦ٌم  ،هٚمؽ ُُمٕم٤موي٦م

ي٠مُمُره ـ  ( ًمٚمٝمجرة أي٤مم ُُمٕم٤موي٦م11زّم اعمديٜم٦م ؾمٜم٦م )وىمد وُ ـ  ُمقيسمـ أّب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب إُ 

وي٘مقل ًمف: إن أسمك قمٚمٞمؽ  ظم٤مّص٦م، ×احلًُلم سمـ قمكم ، وُمـأهٚمٝم٤م قم٤مُّم٦م سم٠مظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمف ُمـ

 وم٤مضب قُمٜمَ٘مف واسمٕم٨م إزّم سمرأؾمف.

، وم٘م٤مل: إّٟمف ٓ ي٘مٌؾ، ×وم٠مطمي اًمقًمٞمد ُمرواَن سمـ احلٙمؿ واؾمتِم٤مره ذم أُمر احلًلم

صمّؿ سمٕم٨م إمم اإلُم٤مم  ًمٞمد: ًمٞمتٜمل مل أُك ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقرًا.وًمق يمٜم٧م ُمٙم٤مٟمؽ ًميسم٧ُم قمٜمَ٘مف، وم٘م٤مل اًمق

ِف وُمقاًمٞمف، ومٜمٕمك اًمقًمٞمُد إًمٞمف ُُمٕم٤موي٦م، وقمرض هؾ سمٞمتأومج٤مءه ذم صمالصملم رضماًل ُمـ  ×احلًلم

ويمؽـ إذا  ،أهّيو إمغم إّن ايمٌقعي ٓ سمؽقن ّهاً »: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم ،قمٚمٞمف اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد

٤م إُمػم قمذره، وُمتك مل ُي٤ٌميع  ،شدفمقت ايمـوس نمدًا همودفُمـو معفؿ وم٘م٤مل ُمروان: ٓ شم٘مٌؾ أ  

 وم٤مضب قُمٜم٘مف. 

ويقم فمؾقؽ يوزمـ ايمزروموء، أكً سملمر زميب »ىم٤مل:  صمؿّ  ×ومٖمْم٥م اإلُم٤مم احلًلم

 ًَ ًَ واهللِ ويممم هُؾ زمقً ايمـٌقة، أأهّيو إمغم إّكو »أىمٌؾ قمغم اًمقًمٞمد، وم٘م٤مل:  صمؿ   شفُمـؼل، ىمذزم

عدن ايمرؽمويمي، وخُمتؾػ اظمالئؽي، وزمـو همتح اهلل وزمـو خيتؿ، ويزيد رصمٌؾ هموؽمٌؼ ؾمورب مو

ف ًمٞمس أهاًل هلذا ، )ًمٞمس ًمف هذه اعمٜمزًم٦م، يٕمٜمل: أٟمّ اخلؿر، وموسمؾ ايمـػس اظمحؼممي، معؾـ زمويمػًؼ

مل يُ٘مؾ وأٟم٤م ٓ أسم٤ميُع يزيد، سمؾ ي٘مقل: اًّمذي هق ُمثكم  ×اعمٙم٤من( وُمثكم ٓ ي٤ٌميع ُمثٚمف، )اإلُم٤مم

ذم إهداف واعمٌدأ ٓ ي٤ٌميع اًّمذي حيٛمؾ ُم٤م حيٛمٚمف يزيد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، همػم خمتٍص ذم زُم٤مٍن 

، (1)شوكـظُر وسمـظرون أَيـو أضمؼ  زموخلالهمي وايمٌقعي، وسمصٌحقنويمؽـ َكصٌح أو ُمٙم٤مٍن حُمّدد( 

 ،ٟمتٔمر ذًمؽ اًمٞمقم اًّمذي رومع ومٞمف ؿمٕم٤مر ٓ إًمف إّٓ اهللا ×ّن اإلُم٤مم احلًلم٢موسم٤مًمٗمٕمؾ وم

                                           

× 
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وهٞمٝم٤مت ُمٜم٤ّم اًمذًم٦م، وًمٙمٜم ٝم٤م يمٚمٛم٦م اطمت٤مضم٧م ِدُم٤مء شمٗمد ٤م ًمئاّل ختٛمد، وم٘مّدم اًمُ٘مرسم٤من شُمٚمق 

 ِم٤مء اهلل أن يراه ىمتٞماًل.وم أن وصؾ إُمُر إًمٞمف اًم٘مرسم٤من، واًمٕمزيَز شُمٚمق اًمٕمزيز إمم

ي٘مقل اًمراوي: واهلل ٓ أٟمًك زيٜم٥َم سمٜم٧َم قمكم  وهل شمٜمدب أظم٤مه٤م احلًلم، وشمٜم٤مدي 

ـٍ وىمٚم٥ٍم يمئٞم٥ٍم:  صعّم فمؾقؽ َمؾقُؽ ايمًؿآء، هذا  ،يو رؽمقَل اهلل ،يو حُمّؿداه»سمّمقٍت طمزي

ؾ زمويمدموء، مؼطُّع إفمضوء، وزمـوسمَؽ ؽمٌو يو، إلم اهلل اظمشتؽك وإلم حُمّؿٍد ضُمًقـُؽ ُمرم 

هذا  ،اظمُصطػك وإلم فمقمِّ اظمرسمه وإلم هموؿمؿَي ايمزهراء وإلم ُحزَة ؽمقّد ايمُشفداء، يو حُمّؿداه

ٌو، وا ايمققم موت  ،اهلل ىمرزموه فمؾقؽ يو أزمو فمٌد وا ،ضُمزكوه ضمًكم زمويمعراء، سمًػل فمؾقف ريُح ايمص 

 .(1)ش|صمّدي رؽمقُل اهلل

 :‘ٕظمتف زيٜم٥م ×ٝمداءوًم٤ًمن طم٤مل ؾمٞمّد اًمِّم 

 ٧م ظمــّديشــظمقيــف ه٤مًمؽماسمــ٦م أطمر

ــ ــٛمس زّي ــف واًمِّم ــديظمقي  دت وضم

 

ـــف اًم  ـــش ذوسم ـــف واًمٕمٓم ـــديچظمقي ٌ 

 قمــــ احلــــرّ  ع سمـــردن صمــــقسمكِم ومـــٞمّ 

قمغم وضمف إرض يَ٘مٌُض  ×قمٜمدُم٤م ٟمٔمرت ومرأت أظم٤مه٤م احلًلم ‘صقرة ًمزيٜم٥م 

ضمًده ومرُم٧م سمٜمٗمًٝم٤م قمغم  ،يٛمٞمٜم٤ًم ويًٌُط ؿِمامًٓ، واًمدم يًٞمؾ ُمـ ضمراطم٤مشمف يم٤معمٞمزاب

 اًمنميػ:

ـــقت ومق  شمّمـــٞمح اسمّمـــقت حيًـــلم فشـــه

 

 

 قمٚمٞمــــؽ ُأُّمــــؽ خيقيــــف ديــــرزم اًمٕمــــلم 

 
 وّن وصـــــ٤مح يــــــ٤م زيٜمـــــ٥م اؿمــــــؽمديـ

 

 

ـــــؿّ   ـــــل وزديت اهل ـــــ٥م ُِمٜمّ  يمنـــــت اًملٚم

 

                                           

× 
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 عمــــــــل أـمٗمــــــــ٤مزم عرّدي اخلٞمٛمــــــــت 

 

 

ــــقموا  ــــٜمل ــــ٤مي قمٞم ــــ٤مزم ع٥م قمٞمٜم ــــغم اقمٞم  قم

 
 ٌـــــ٤مزمش٥م اچـــــخيقيـــــف اًمِمـــــٛمر ه٤معمق

 

 

ــــغم   ــــقومٞمف قم ــــدؿم ــــتؿّ چ ــــٚمقن ُمٝم  تكم إؿم

 
ــــؽخيق ـــــ أودي ــــٞمش أوــــّٛمؽ وي ــــف سم  ي

 

 

ــــؽ  ــــؽ وظمٚمٞم ــــف اؿمــــٚمقن أصــــد قمٜم  خيقي

 
 شمـــــراين احتـــــػّمت يـــــ٤م ُمٝمجتـــــل سمٞمـــــؽ

 

 

 ؽ قمــــــ احلـــــرّ ٚمخيقيـــــف سمـــــٞمش أوـــــٚم 

 
*** 

ــ٦مٍ  ـــ ٟمٙمٌ ــ٤م ُم ــ٤م هل ــلم ومٞم ــؾ احلًُ  ىُمت

 

 قمّٛمــــ٧ْم ىُمٚمــــقَب اعمــــ١مُمٜملَم مجٞمٕمــــ٤مً  

  

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
 ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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فزيضة األوز : احملاضزة الجاوٍة
 باملعزوف والٍّي عَ املٍهز
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ــقا أُ   ــ٤م رطَمٚم ــقا وُم ــُؾ وداديَرطمٚم  هٞم

ـْ ظمّٚمٗمـــقين سَمٕمـــَدُهؿ  ؾَمـــ٤مروا وًمٙمـــ

ـــ٤مهُبُؿ ـــتٝم٤مِم ِريم ـــل اعمً ْت سم٘مٚمٌ  وَهَ

ــَل  ــ٤م ِه ــ٤مزهُلؿ ومٝم ــ٧ْم ُمٜم ــَدهؿوظَمٚم  سمٕم

ــفٍ   وًم٘مــد وىمٗمــ٧ُم هبــ٤م وىمــقَف ُُمَقًم 

ــ٤ٌمسمتل ــرِط ص ــقرًا ًمٗم ــ٤م ـَم ــل هب  أسمٙم

ــ٤م ــ ذووِك أُم ـَ ُم٣َم ــ ــ٤م داُر أي ــؿ ي  هَل

ـــ ــل سمِٕمراصــؽ اًم رشمِٜم ــد ذيم  ــ٤م داُر ىم  ي

ـُ سمٜمــ٧ِم حُمّٛمــدٍ   عم ــ٤م َهى قمٜمٝمــ٤م اسمــ

ــــ٦مٍ  ــــقُح سمٕمقًم ــــف شمٜم ــــ٧م قمٚمٞمَٚمُت  سَمِ٘مَٞم

 

ــــ١مادي  ـِ شمّمــــؼّمي ووُم  إّٓ سمُحًــــ

ُمَع َصـقَب ق  َص طُمزٟم٤ًم أُ   قِمٝمـ٤مدي ُب اًمد 

ـــ ـــقا هبِ ـــٌُط وادِي ؿشَمٕمٚم ـــٌالً وَ   ضَم

ــ٤مدِ  ــقى إوشم ــ٤م ؾِم ــ٤م ومٞمٝم ــرى وُم  ىَمٗم

ـــ٤مدِ  ـــدُح زٟم ـــِد ىم ـــل ًمٚمقضم  وسمُٛمٝمجت

 ٟمــــ٤مديوأصــــٞمُح ومٞمٝمــــ٤م شمــــ٤مرًة وأُ 

ـــِؾ قمٜمـــِؽ َيـــقَم َُمٕمـــ٤مدِ   سمٕمـــد اًمؽّمطم 

 ـــ٘مٗمرى قِمــراَص سمٜمــل اًمٜمٌّــّل اهلــ٤مدي

ــــح٤مِب وإوٓدِ  ــــِؾ وإص  سم٤مٕه

ــ١مادي ــراِق وُم ـــ اًمِٗم ــقل ذاَب ُم  (1)وشم٘م
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 ٤مري()ٟمّّم  

ــؼِم   ؾمــ٤مر اطمًــلم وأُمًــف احلــرم ُِمٖم

ـــقا آل ه٤مؿمـــؿ قمــــ وـمـــٜمٝمؿ  ـمٚمٕم

ـــ٤مرو ـــٞمٚمٝمؿ وأؾم ـــٜمٝمؿا ًم ـــد فمٕم  سمٕم

 َدريْمــــقا هٜمــــ٤م  ٚمٜمــــف ًمٚمٕمٚمٞمٚمــــف

  ٚمٜمـــف سمٕمـــديمؿ ُمـــ٤م ٟمـــ٤مم ًمٞمٚمـــف

ــــ٤مهلل ــــؾ سم ــــقا اًمٓمٗم ــــف ظمّٚم   ٚمٜم

 ٚمـــفلل شمشٚمٌــ ٚمٜمــف ُمـــ اعمـــرض 

ـــ٤مدى ا ـــ٤مـمؿ دَ ٟم ـــ٤م وم  يد  رِ طمًـــلم ي

ـــقدي ـــّل  عٚمًم ـــكم اسمٜم ـــديچواقم ٌ 

ــــ٦م  ــــواردت ًمٚمٛمديٜم ــــ٤مر أسُمقه  ٤مؾم

ــــٜمٝمؿ جيقهــــ٤م ــــ٧م وم٤مـمٛمــــ٦م ًم  فمٜمّ

 

ـــِٗمر  ـــَٗم٧ْم شمِّم ـــ٦م ُص ـــقيكم واعمديٜم  ي

 فمــؾ ظمــ٤مزم طمــرم ضمــدهؿ سمٕمــدهؿوا

 ٚمــ٥م حِمــؽَم لًمـــ صــقت اًمٕمٚمٞمٚمــ٦م اسموا

 ٞمش طمٞمٚمــفؿ ُمــ٤م ًمِــٙمش ٚمٜمــف اومــرا

 قمٞمٜمـــل ُمــــ سمٕمـــديمؿ دوم شمًـــٝمروا

 داقمـ٦م اهللواروطمـقا ويْمؾ قِمٜمـدي ا

ــ  رف اًمّٓمٗمــؾ واؾمــد ٚمٜمــ٤م ظمٚمــقا اظمقي

 يٌقيـــ٦م ًمٚمٛمديٜمـــ٦م وـمــــ ضمـــدي

ـــدّ وا ـــ٤م  ٓ سم ـــُم ـــل يّٛم ـــؼّم  عجي  اخمَ

ــ٧م شمرشم٘مــ٥م قمٛمّ وا ــ٤م وأظُمقهــ٤مفمٚم  ٝم

ـــ٤م اعمِمـــّٙمر  أظمقهـــ٤م واًمٌٓمـــؾ قمّٛمٝم

 
***

َوًمِتَُٙمـ ُِمٜمُٙمْؿ ُأُّم٦ٌم َيْدقُمقَن إمِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم حُمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًمئَِؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ   .(1)﴾سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ ومروع اًمّديـ اًّمتل ٓ شم٘مّؾ أمهٞم٦ّم قمـ همػمه٤م ُمـ 

اًمٗمروع يم٤مًمّمالة وهمػمه٤م، وىمد طم٨م  اهللُ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم هذِه اًمٗمريْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم آي٤مت 

ًْ ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ظمرىأُ قمديدة، ُمٜمٝم٤م هذِه أي٦م وآي٤مت  يمِْؾـّوِس ىُمـْتُْؿ طَمغْمَ ُأّمٍي ُأطْمِرصَم
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111 

ـِ اظْمُـَْؽرِ    إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م.  (1)﴾سَملُْمُروَن زمِوظمَْْعُروِف َوسَمـَْفْقَن فَم

ٓ : »’قمغم هذه اًمٗمريْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم أيمثر ُمـ طمدي٨م، وم٘مد ىم٤مل ’وىمد أيّمد اًمٜمٌل  

 .(1)شمروا زموظمعروف وّنقا فمـ اظمـؽر...أ يزال ايمـوُس زمخغٍم مو

َمـ سمرك إكؽور اظمـؽر زمؼؾٌف ويده ويمًوكف همفق مقًّ زمكم : »×أُمػُم اعم١مُمٜملمويمذًمؽ ىم٤مل 

 .(1)شإضمقوء

٦م ضم٤مء دور ُمّثكم قمغم هذه اًمٗمريْم٦م، وُمـ سمٕمد إئٛمّ  ^٦مويمذًمؽ ىمد طم٨م  إئٛمّ 

٦م، أٓ وهؿ اًمٗم٘مٝم٤مء، وم٘مد اهتّٛمقا هبذه اًمٗمريْم٦م اهتامُم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم، وقم٘مدوا هل٤م سم٤مسم٤ًم ظم٤مّص٤ًم ذم إئٛمّ 

واؾمتدًّمقا قمغم وضمقهب٤م سم٤مًمٜمّص اًم٘مٓمٕمل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمّرواي٤مت اًمنميٗم٦م، يمتٌٝمؿ، 

ن  إوسم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم، وضورة اًمّديـ، مت٤مُم٤ًم يم٤مًمّّمالة واًمّّمقم، سمؾ ىم٤مل سمٕمُض وُم٘مٝم٤مئٜم٤م: 

وضمقسَمف صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمٕم٘مؾ، ٓ سم٤مًمًٛمع، وأن  اًمٜمّص اًمث٤مسم٧م ذم اًمٙمت٤مب يرؿمُد إمم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ 

 سم٤مًمقضمقب، طمتك وًمق مل يرد ٟمص  سمِف ُمـ اًمِّم٤مرع. وي١ميّمده، سمحٞم٨م ٟمحٙمؿ

 سُمد  قمغم يمّؾ  ٟمٕمؿ، اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أّٟمف هؾ جي٥م قمٞمٜم٤ًم، سمٛمٕمٜمك: أّٟمف يم٤مًمّّمالة اًمٞمقُمٞم٦م ٓ

أو يمٗم٤مي٦ًم، سمٛمٕمٜمك: أّٟمف يً٘مط قمـ اجلٛمٞمع سمٗمٕمؾ اًمٌٕمض يم٤مًمّّمالة قمغم  إٟم٤ًمن أن ي٠ميت سمف؟

 .( 1) اًمث٤ميناعمٞم٧م؟ ذه٥م سمٕمُض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم إّول وسمٕمٌض إمم

قمٞمٜم٤ًم أو  نذم أن  إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هؾ مه٤م واضم٤ٌم ـ وُمٜمِم٠م اظمتالومٝمؿ

ّّن٤م شمٌٕمٞمْمٞم٦م، إـ ىم٤مل ـ( ذم أي٦م اعمذيمقرة ذم صدر اًمٙمالم، ومٛمٜمٝمؿ ُمَ شمٗمًػم )ُمِ ذم  ـ يمٗم٤مي٦م

ب، : ىمرأُت ُمـ اًمٙمت٤مـ ُمثالً ـ ُّم٦م؛ ّٕن اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م ي٘مقل أي: وًمتٙمـ ُمٜمٙمؿ سمٕمض إُ 
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أّٟمف واضم٥م يمٗم٤مئل. أُّم٤م اًمٌٕمض أظمر إمم وًمذا ذه٥م اًمٌٕمض  ؛ىمرأ سمٕمض اًمٙمت٤مبأٟمف  ٞمٕمٜملوم

 . (1)أّن )ُمـ( هٜم٤م سمٞم٤مٟمٞم٦م وًمٞم٧ًم شمٌٕمٞمْمٞم٦م ومػمى

ػ هب٤م، أوهل٤م: اًمّدقمقة إمم ٙمٚم  ُمقر ٟمُ أُ  وقمغم أّي٦م طم٤مل وم٤مٔي٦م اعُم٤ٌمريم٦م اؿمتٛمٚم٧م قمغم صمالصم٦م

 ٦ماعمٜمٙمر، وٕضمؾ اًمٕمٓمػ اعمقضمقد سملم هذه اًمثالصماخلػم، صُمؿ  إُمر سم٤معمٕمروف، صُمؿ  اًمٜمٝمل قمـ 

  قمقة إمم اخلػم ضمٜمس حتتف ٟمققم٤من:جي٥م يمقن هذه اًمثالصم٦م ُمتٖم٤ميرة، وم٤مًمدّ 

 اًمؽمهمٞم٥م ذم ومٕمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل ومٕمُٚمف، وهق إُمر سم٤معمٕمروف. :أضمدمهو

يمر اجلٜمس ٓ يٜمٌٖمل ومٕمُٚمف، وهل اًمٜمٝمل قمـ اعُمٜمٙمر، ومذَ  : اًمؽمهمٞم٥م ذم شمرك ُم٤موشموكقفام

 .(1)ؿ  اشَمٌٕمف سمٜمققمٞمِف ُُم٤ٌمًمٖم٦ًم ذم اًمٌٞم٤منأّوًٓ، صمُ 

ُمقر، سمؾ هل شمِمٛمؾ يمّؾ ُم٤م ومٞمف هللِ رًى، واًمّدقمقة إمم اخلػم ٓ شمٜمحٍم ذم أُمٍر ُمـ إُ 

ومٞمٝم٤م دقمقة ًمٚمخػم وأُمر سم٤معمٕمروف وإن يم٤من  ،إٟم٤ًمن ُيقيص إٟم٤ًمٟم٤ًم آظمر حلْمقر جم٤مًمس اًمٕمزاء

٥ّم يٙمقن إُمر سمف طمٞمٜمئٍذ ُُمًتح٤ًٌّم، ٤ًم؛ ّٕن إُمر سم٤معمٕمروف إذا وىمع قمغم رء ُمًتحُُمًتحٌّ 

 وإن وىمع قمغم رء واضم٥م يٙمقن إُمر طمٞمٜمئٍذ واضم٤ًٌم.

: ذم ذيؾ هذه ×يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق ’ُّم٦ِم حُمّٛمدٍ أُ وم٤مٔي٦م شُمِمػم إمم أن  إُُّم٦م ُمـ 

اظمـؽر مـ اظمًؾؿكم  ـ مل يؽـ يدفمق إلم اخلغمات ويلمر زموظمعروف ويـفك فمـّٕكف مَ »أي٦م: 

ومد زمدت  ’ّمِي حُمّؿدٍ أُ زفمؿقن أن  مجقَع اظمًُؾؿكم مـ ػفو: ّٕكؽؿ سممـ إُّمي ايمّتل وص همؾقس

ـ اظمـؽر، وإمر زموظمعروف وايمـفل فم ،إلم اخلغم زمويمُدفموء ’ػً أّمي حمّؿدٍ هذه أيي وومد وص

ػً هبو همؽقػ يؽقن وَمـ مل ُيقصمد همقف ايمص ق فمعم طمالف مو ذؿمف ّمِي وهمـ إُ ػي ايمّتل وصِّ

  .(1)ش؟!ػفو زمفي ووّص مّ اهلل فمعم إُ 
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يُمؾ  ومريْم٦ٍم  ث قمـ ذائٓمٝم٤م؛ ٕن  ٞم٦م هذه اًمٗمريْم٦م ٓ سُمد  ُمـ اًمتحد  وُمـ سمٕمد ُمٕمروم٦م أمهّ  

سُمّد هل٤م ُمـ ذوط، وهذه اًمٗمريْم٦م هل يم٤ٌمىمل اًمٗمرائض ٓ شم٘مّؾ أمهٞم٦ٍّم قمٜمٝم٤م،  ُمـ اًمٗمرائض ٓ

وضمقسم٤ًم قمٞمٜمٞم٤ًّم أم  يم٤مٟم٧م ٥م، ؾمقاءسُمّد ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م واضمتامقمٝم٤م طمتّك دم وهل٤م أيْم٤ًم ذوط ٓ

 يمٗم٤مئٞم٤ًّم، وهذه اًمنموط هل: 

 ُمٕمروم٦م اعمٕمروف واعمٜمٙمر وًمق إمج٤مًٓ، ومال جي٤ٌمن قمغم اجل٤مهؾ سم٤معمٕمروف واعمُٜمٙمر.ـ  1

اطمتامل ائتامر اعم٠مُمقر سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر، واٟمتٝم٤مء اعمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مًمٜمٝمل، وم٢مذا مل ـ  1

٤مقمؾ ٓ ُي٤ٌمزم سم٤مُٕمر أو اًمٜمٝمل وٓ يٙمؽمث هِبام ٓجي٥م تٛمؾ ذًمؽ، وقَمٚمَِؿ أّن اًمِّمخص اًمٗمحُي 

 قمٚمٞمف رء.

ًا قمغم شمرك اعمٕمروف وإرشمٙم٤مب اعُمٜمٙمر، وم٢مذا يم٤مٟم٧م أُم٤مرة قمغم أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ُُمٍّم ـ  1

 اإلىمالع، وشمرك اإلسار مل جي٥م رء.

شمريمف  أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ قم٤معم٤ًم سم٤معمٕمروف واعمُٜمٙمر، وم٢من يم٤من ُمٕمذورًا ذم ومِٕمٚمف اعُمٜمٙمر أوـ  1

أو يم٤من  ،ٓقمت٘م٤مد أن  ُم٤م ومٕمٚمف ُُم٤ٌمٌح وًمٞمس سمحرام، أو أن  ُم٤م شمريمف ًمٞمس سمقاضم٥مـ  اعمٕمروف

 .(1)مل جي٥م رءـ  اضمتٝم٤مدًا أو شم٘مٚمٞمداً  ،ُمٕمذورًا ذم ذًمؽ ًمالؿمت٤ٌمه ذم اعمقوقع أو احلٙمؿ

 ،أن ٓ يٚمزم ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ضر ذم اًمٜمٗمس، أو ذم اًمِٕمرضـ  1

اعم٤مل قمغم أُمر أو قمغم همػمه ُمـ اعمًُٚمٛملم، وم٢مذا ًمزم اًمّير قمٚمٞمف، أو قمغم همػمه ُمـ أو ذم 

، وم٘مد جي٥م إُمر اعمًٚمٛملم مل جي٥م رء، وٓ سُمّد ذم هذا اًمنّمط ُمـ ُمالطمٔم٦م إهؿّ 

ُمـ  ٥م اًمّير أيْم٤ًم إذا يم٤من إُمر هق إهؿّ سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمع اًمٕمٚمؿ سمؽمشمّ 

ؿم٤مرة إًمٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م هذِه اًمنّموط ت٠ميت اإلحتّٛمؾ اًمّير، يمام ؾم

 اخلٛم٦ًم جي٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعُمٜمٙمر. 

 صمّؿ ًماُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمُٜمٙمر ُمراشم٥م هل: 

                                           

+ 
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عُمٜمٙمِر، أو شمرك اعمٕمروف، إُّم٤م سم٢مفمٝم٤مر ٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م، سمٛمٕمٜمك إفمٝم٤مر يمراه٦م ااإل ولم:إُ 

أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ  قمٜمف، أو شمرك اًمٙمالم ُمٕمف، قمراض واًمّمدّ أو اإل زقم٤مج ُمـ اًمٗم٤مقمؾ،ٟماإل

 قمغم يمراه٦م ُم٤م وىمع ومٞمف. أو شمرٍك يدّل  ،ومٕمؾٍ 

اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن واًم٘مقل، سم٠من يٕمٔمف، ويٜمّمحف، ويذيمر ًمف ُم٤م أقمد  اهلل ؾُمٌح٤مٟمف  ايمثوكقي:

ٚمٛمٓمٞمٕملم ًمٚمٕم٤مصلم ُمـ اًمٕم٘م٤مب إًمٞمؿ واًمٕمذاب ذم اجلحٞمؿ، أو يذيمر ًمف ُم٤م أقمّده اهلل شمٕم٤ممم ًم

 ُمـ اًمثقاب اجلًٞمؿ واًمٗمقز ذم ضمٜم٤ّمت اًمٜمٕمٞمؿ.

 اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمد سم٤مًميب اعم١ممل اًمرادع قمـ اعمٕمّمٞم٦م. ايمثويمثي:

، واعمِمٝمقر اًمؽمشمّ  ؾ  واطمدة ُمـ هذه اعمراشم٥م اًمثالثوًمٙم  ٥م سملم ُمراشم٥م أظمّػ وأؿمد 

 أٟمٙمر هذه اعمراشم٥م، وم٢مْن يم٤من إفمٝم٤مر اإلٟمٙم٤مر اًم٘مٚمٌل يم٤مومٞم٤ًم ذم اًمزضمر اىمتٍُم قمٚمٞمف، وإّٓ 

سم٤مًمٚم٤ًمن، وم٢مْن مل يٙمـ يٙمٗمل ذًمؽ أٟمٙمره سمٞمده، ُمراقمٞم٤ًم اًمؽمشمٞم٥م اعم٠مظمقذ ذم هذه اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م 

  .(1)ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤مً 

أْن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سمدقمقشمف إمم  ×وًمذًمؽ رأى أسمق قمٌد اهلل احلًلم

ًا وٓ زمطرًا وٓ مػًدًا ٍج ْ أِذَ إيّن مل أطمرُ »ٞمتف إمم أظمٞمف حُمّٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م: وسملّم ذًمؽ سمقص اخلػم،

ًُ يمطؾِى اإلصالح دم أُ وٓ ـموظموً،  ريُد أن آمَر زموظمعروف ، أُ ’ّمِي صمّدَي حُمّؿدوإّكام طمرصم

ـ ومٌؾـل ، همؿَ ×وأيب فمقمِّ زمـ أيب ؿمويمى ’واّنك فمـ اظمُـؽر، وأؽمغم زمًغمة صمّدي حمّؿد

ك يؼيض اهلل زمقـل وزمكم ايمؼقم وهق ـ رّد فمقّم هذا أصػُم ضمتّ ، ومَ هموهلل أولم زموحلّؼ  زمؼٌقل احلّؼ 

 .(1)شطمغُم احلوىمؿكم...

طمتّك ٟمزل  ×ىم٤مل: يُمٜم٤ّم ٟمًػم ُمع اإلُم٤مم احلًلمـ  وهمػمهـ  روى قمٌد اهلل سمـ ؾُمٚمٞمؿ

حر َأُمَر أصح٤مسَمف أن حيٛمٚمقا اعم٤مء وأن يٙمثروا، ومّٚمام أصٌحقا ؾم٤مروا ُمـ  ًّ ِذاف، وعم٤ّم يم٤من اًم

                                           

+ 

× 
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ون إذ يمؼّم رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف، وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم ذاف طمتّك اٟمتّمػ اًمٜمٝم٤مر، سمٞمٜمام ُهؿ يًػم 

وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف:  ىم٤مل: ؾمٞمّدي رأي٧ُم اًمٜمخَؾ. شاهللُ اىمػم، مِلَ ىمػّمت؟»: ×احلًُلم

ٓ ٟمرى  ،ىم٤مًمقا: واهلل شومو سمرون؟»: ×ُم٤م رأيٜم٤م ذم هذا اعمٙم٤من ٟمخٚم٦ًم واطمدًة. وم٘م٤مل احلًُلم

يمـو مؾجل  مو»: ×، صُمؿ  ىم٤مَل شواهللِ أرى ذيمؽوأكو »: ×إّٓ أؾمٜم٦َّم اًمّرُم٤مح وآذان اخلٞمؾ. وم٘م٤مل

ٍؿ ىم٤مًمقا: سمغم، هذا ذو طُمً شإيمقف وكجعؾف طمؾَػ ـُمفقِركو وكًتؼٌؾ ايمؼقم زمقصمٍف واضمد؟ كؾجلء

 ومٛمؾ إًمٞمف قمـ ي٤ًمرك. وم٠مظمذ ذات اًمٞم٤ًمر. ،إمم ضمٜمٌؽ

ويم٠مّن  ،ىم٤مل: ومام يم٤من سم٠مهع ُمـ أن ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٜم٤م هقادي اخلٞمؾ، يم٠مّن أؾمٜمتٝمؿ اًمٞمٕم٤مؾمٞم٥م

ه٤مَء أًمػ ٦ِم ومُيسم٧م، وضم٤مء اًم٘مقم زسم٤مٕسمٜمٞم ×ؿ أضمٜمح٦م اًمّٓمػم، وم٠مُمر اإلُم٤مم احلًُلمراي٤م 

سمـ يزيد اًمري٤مطمل ويم٤من جمٞمئف ُمـ اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، ومٜمزل طِمذاء اإلُم٤مم  وم٤مرٍس، يت٘مّدُمٝمؿ احلُرّ 

 أؾمٞم٤مومٝمؿ.  احلًُلم وأصح٤مسمف ضم٤مًمًلم ُُمت٘مٚمديذم طمّر اًمٔمٝمػمة، واإلُم٤مم  ×احلًُلم

قا اخلقَؾ ورؾّمػ رووهؿ مـ اظموء،اؽمؼقا ايمؼقم وا»ٟمف: ًمٗمتٞم٤م ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم

صمّؿ ُيدٟمقّن٤م ُمـ اًمٗمرس طمتّك أؾم٘مقهؿ قمـ  ،وم٠مىمٌٚمقا يٛمٚمئقن اًم٘مّم٤مع واًمٓم٤ًمس شسمرؾمقػوً 

 آظمرهؿ. 

طمتّك طمي وىم٧م صالة اًمٔمٝمر وم٠مُمر  ×ىم٤مل اًمراوي: وُم٤م زال احلُّر خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمحًلم

أسُمصقم »واًمتٗم٧م إمم احلُّر، وىم٤مل:  ×ذن، صُمؿ  ظمرج اإلُم٤مم احلًلم٠مُ سم٤مٕذان، وم ×احلًلم

 شزملصحوزمؽ؟

ومّٚمام ومرَغ ُمـ  ×ومّمغّم اإلُم٤مم احلًُلم ،وم٘م٤مل احلّر: يمالّ، سمؾ شُمّمكّم وُٟمّمكم سمّمالشمِؽ

و »صُمؿ  ىم٤مل:  ،صالشمف أىمٌؾ قمٚمٞمف سمقضمٝمف، وَمَحِٛمَد اهللَ وأصمٜمك قمٚمٞمف، وذيمر اًمٜمٌل  ومّمغّم قمٚمٞمف أهي 

ًْ فمقم  ُرؽُمُؾؽؿ، همنن ىمـتؿ يمُؼدومل ىمورهكم ؽؿايمـوس، إيّن مل آسمِؽؿ ضمتّك أسمتـل ىُمتٌُ  ، ووَمدم

ًُ مـف ًُ فمـؽؿ إلم اظمؽون ايمّذي صمئ  . شاكٌمهم

 ×ومّم٤مح اإلُم٤مم احلًلم ٓ أدري ُم٤م هذه اًمٙمت٥م واًمُرؾمؾ! ،وم٘م٤مل احلّر: أٟم٤م واهلل
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وم٠مظمرضمٝم٤م قم٘م٦ٌم وٟمنمه٤م سملم يدّي  ُاظمُرج اخلرضملم اعمٛمٚمقئلم ُصحٗم٤ًم.ًمٕم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من: 

وىمد ُأُمرُت أن ٓ  ، وم٘م٤مل احلّر: ًم٧ًُم ُمـ ه١مٓء اًّمذيـ يمتٌقا إًمٞمؽ،رّ واحل ×احلًُلم

 دظمَٚمؽ اًمٙمقوم٦م وٕوع يدك ذم يد اسمـ زي٤مد. أُ أوم٤مرىمؽ طمتّك 

، ومح٤مل احلّر سمٞمٜمٝمؿ وسملم شإذًا اظمقت أدكك إيمقؽ مـ ذيمؽ»: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم

 اعمًػم. 

ؽ موذا سمريد مـفؿ؟»: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم وم٘م٤مل احلّر: ًمق همػُمك ُمـ  ششمؽَؾتؽ ُأم 

ـ وهق قمغم هذا احل٤مل اًّمذي أٟم٧م قمٚمٞمف ُم٤م شمريم٧ُم ذيمر ُأُّمف سم٤مًمثّٙمؾ يم٤مئٜم٤ًم ُمَ  ،اًمٕمرب ىم٤مهل٤م زم

 زم إمم ذيمر ُأُّمَؽ ُمـ ؾمٌٞمؾ إّٓ سم٠مطمًـ ُم٤م ٟم٘مدُر قمٚمٞمف.  ُم٤م يم٤من، وًمٙمـ واهلل،

، إمم ىم٤مل: ُأريُد أن أٟمٓمٚمؼ سمؽ إمم اًمٙمقوم٦م شإذن موذا سمريد؟»: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم

 اسمـ زي٤مد. 

ٓ أدقُمؽ.  ،. وم٘م٤مل احلّر: إذن واهللشعؽ، ٓ أسّمٌإذن واهلل»: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم

، إيّن ُأُمرُت اهلل ا اًم٘مقل ذم ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ صمالث ُمّرات، ومخٌم احلّر اًمٗمتٜم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌدومؽمادّ 

َك إمم إذا ًم٘مٞمتُؽ ٓ أ اعمديٜم٦م وٓ يدظمٚمؽ وم٤مرىُمؽ، وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومخذ ـمري٘م٤ًم ٓ يرد 

يمت٥َُم إمم اسمـ زي٤مد، ًمٕمؾ  اهلل أن ي٠ميت سم٠مُمٍر يرزىمٜمل ًمٞمٙمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ٟمّمٗم٤ًم، طمتّك أ ؛اًمٙمقوم٦م

ومٞمف اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ أن آيت سمٌمء ُمـ أُمرك، ومخذ ه٤م هٜم٤م شمٞم٤مُهًا ُمـ ـمريؼ اًمٕمذي٥م واًم٘م٤مدؾمٞم٦م. 

إمم اإلُم٤مم سمذًمؽ، وم٤ًمروا، ومٌٞمٜمام هؿ يًػمون اًمتٗم٧م  احلُّر  ×ومريض اإلُم٤مم احلًلم

ؽ، ،اهلل وىم٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد ×احلًلم ًِ وم٢ميّن أؿمٝمُد إلن ىم٤مشمٚم٧َم  إيّن ُأذيّمُرَك اهللَ ذم ٟمٗم

وهؾ يعدو زمؽؿ اخلطى أن  !أهمٌوظمقت ختّقهمـل؟»: ×وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم احلًلم ،ـ  ٚمَ ًَمتُ٘متَ 

ـُ سمؼتؾقين؟ وؽملومقل ىمام ومول أطمق إوس إلزمـ فمّؿِف، وهق يريد كٌمة ايمّرؽمقل همخّقهمف ازم

 فمّؿف وومول يمف: أيـ سمذهى؟! إّكؽ مؼتقل. هملكشل يؼقل:

ــــّدُم ٟمٗمزــــ ٓ أُ أُ  ــــ٤مىم ــــُد سم٘م٤مَءه  ري

 

 ًمتٚم٘مــك مخٞمًــ٤ًم ذم اًمــقهمك وقمرُمرُمـــ٤مً  
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 اًمٗمتـك ؾم٠مُميض وُمـ٤م سمـ٤معمقت قمـ٤مٌر قمـؾ 

 

 إذا ُمـــ٤م ٟمـــقى طمّ٘مـــ٤ًم وضم٤مهـــد ُُمًـــٚمامً  

ــ٤محللَم سمٜمٗمًــف  ــ٤مَل اًمّم  ــك اًمّرضم  وواؾم

 

ـــــ٤مً   ـــــقرًا وود َع جُمرُم ـــــ٤مرَق ُمثٌ  ووم

ــ٢منْ   ــ٧م  مل ُأذمّ  وم ــدْم وإْن ُُم ــ٧ُم مَلْ أٟم  قمِم

 

ـــرهمامً    شيمٗمـــك سمـــؽ ُذًٓ أن شَمٕمـــٞمَش وشُم

ؾمٙم٧م وضمٕمؾ ُي٤ًميره، ومٚماّم أصٌح اًمّّم٤ٌمح ٟمزل  ×٤مَع احلًُلمتٜمىم٤مل: ومٚماّم رأى اُم 

صُمؿ  قمّجؾ سم٤مًمريمقب، وم٠مظمذ يتٞم٤مه سم٠مصح٤مسمف ُيريُد أن ُيّٗمرىمٝمؿ طمتّك اٟمتٝمقا إمم  ،وصغّم 

وم٘م٤مل  شَمـ ِمـؽؿ يعرف ايمطريؼ؟»ىم٤مل ٕصح٤مسمف:  ×٤مم احلًُلموُيروى أن  اإلُم .(1)ٟمٞمٜمقى

، ومت٘مّدَم اًمّٓمرُّم٤مح أُم٤مم شسمؼّدم»: ×: أٟم٤م ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل ًمف احلًُلم(1)اًمّٓمرُّم٤مح

 وضمٕمؾ يردمز وي٘مقل: ،اًمريم٥م

ــرِي  ـــ زضم ــذقمري ُم ــ٤مىمتل ٓ شم ــ٤م ٟم  ي

 

ـــرِ   ـــقِع اًمٗمج ـــَؾ ـُمٚم ـــ٤م ىمٌ  (1)واِه سمٜم

قمغم هذه احل٤مًم٦م، وىمد طمّٗمتٝم٤م سمٜمق ه٤مؿمؿ وأصح٤مسُمف  ×وم٤ًمرت وٕمٞمٜم٦م اإلُم٤مم احلًلم 

اًمّّمٗمقة واًمّٓمرُّم٤مح حيدو هِب٤م، وًمٙمٜم ٝم٤م يقم ظمرضم٧م ُمـ يمرسمال طمّٗم٧م هب٤م إقمداء ُمـ يمؾ  

 ضم٤مٟم٥م، وؾم٤مرْت قمغم طم٤مًم٦ٍم حيدو هب٤م ؿمٛمُر سمـ ذي اجلقؿمـ وزضمر سمـ ىمٞمس:

ـــ٤م  أيًـــقىُمٝم٤م زضمـــٌر سميـــِب ُُمتقِّن

 

ـــ٥م    ـــدوه٤م سمً ـــٛمُر حي ـــ٤م واًمِّم  أسمٞمِٝم

  

                                           

×

× 
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 يٜم٥م خت٤مـم٥م أظم٤مه٤م سمٚم٤ًمن احل٤مل:وز

ــــــ٤م ــــــؽ اهلل ي ــــــقين وّدقمت  قُمٞم

ـــــف اًمٞمٌـــــ٤مروينوازضمـــــر وا  ظمقًّم

 ٓ ضمــــ٤موسمقينواظمــــقيت ٟمخٞمــــ٧م إ

 

 يــــــردون قَمٜمــــــؽ ي٤مظمــــــذوين 

 ًمٚمٙمقومــــــ٦م أٟمــــــقوا يٛمِّمــــــقين

 قينشواسمٖمْمــــ٥م قمــــٜمٙمؿ ومــــ٤مر

 ظم٤مسمـ٧م افمٜمقينوآمٕم٧م اًمّرضمف شـ 

ٌل:ويم٠ميّن هِب٤م شمقضّمٝم٧م إمم ضِمٝم٦م اًمٕمٚم٘مٛمل، وظم٤مـم٧ٌم اجلاّمل أّي٤مَم رضمققِمٝم ًّ  ٤م ُمـ اًم

ـــ٤مس ـــغم قمٌ ـــ٤م اقم ـــّر سمٞمٜم ـــاّمل ُُم  جي

ـــ٤مس ـــقم إرضم ـــراهؿ ش ـــف شم  ٟملٚم

 

ـــراسا  ـــع اًم ـــد اًمػموم ـــف اًمٕمجٞم  ظمقٟم

ــٛمر طمــّراسوظمذوٟمــف ا  قمٚمٞمٜمــف اًمِم 

 ٤م اًمٜم٤ّمسٜمقمغم أطمقاًم جشمتٗمر 

*** 

 ٌـــُؾ يم٤مٟمـــ٧مهـــذه زيٜمـــ٥ُم وُمــــ ىمَ 

 

 سمحٛمـــك دارهـــ٤م حُتـــط  اًمرطمـــ٤مُل  

  

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًمّ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   ذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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ــداُمٕمل ـَ َُم ــ ــام وىمٗم ــ٧ُم وم ــد وىمٗم  وًم٘م

 

ـــ٤م  ـَ رسم٤مسم ـــ ـــؾ وىَمْٗم ـــ٥َم سم  ذم دار زيٜم

 وَذيمـــرُت طمـــلَم رأيتُٝمـــ٤م َُمٝمجـــقرةً  

 

 ٤مسمــــ٤مومٞمٝمــــ٤م اًمُٖمــــراُب ُيــــرّدُد اًمتٜمٕم 

ـــــ٤م َهى  ـــــٍد عّم ـــــ٤مَت آِل حُمّٛم  أسمٞم

 

ـــ٤م  ـــْدن َي٤ٌمسم ـُ وم٤مـمٛمـــ٦ٍم ومُٕم ـــ  قمٜمٝمـــ٤م اسم

ــ٥ٍم   ـــ هم٤مًم ــ٦ٍم ُم ــراَق سمٗمتٞم ــ٤م اًمٕم  وٟمح

 

ــــ٤م  ــــدرَك اًمٖمالسّم ــــراُه اعُم ــــؾ  شم  يُم

 صـــٞمٌد إذا ؿمـــ٥م  اهلٞمـــ٤مُج وؿمـــ٤مسم٧ِم  

 

ــ٤مسم٤م  ــ٤ًم ؿَم ــُؾ ُرقمٌ ــدُم٤م واًمٓمٗم  إرُض اًم

ــداُهؿُ   ــدوِر قم ــ٤مَهؿ ذم ُص ــزوا ىمٜم  ريم

 

ىمــ٤م   َب ىمِراسمــ٤موًمٌٞمِْمــٝمؿ ضَمٕمٚمــقا اًمر 

ــدٍ   ـــ ُدوِن آِل حمّٛم ــردى ُم  وضمــدوا اًم

 

 قَمـــذسم٤ًم وسمٕمـــَدُهؿ احلٞمـــ٤مُة قمـــذاسم٤م 

 ودقمــ٤مُهؿ داقمــل اًمَ٘مْمــ٤مء ويمّٚمٝمــؿ 

 

ـــ٤م  ـــ٤مُه أضم٤مسم ـــّداقمل دقم ـــدٌب إذ اًم  ٟم

 ومٝمــقى قمــغم قُمٗمــِر اًمــؽُماِب وإّٟمــام 

 

 وـــّٛمقا هٜمـــ٤مك اخلـــّرد إشمراسمـــ٤م 

 وارحتٚمــقا إمم  
ِ
ــ٠موا قمـــ إقمــداء  وٟم

 

ـــ٤موروا ا  ـــٞمِؿ وضم ـــ٤مداِر اًمٜمٕم  (1)ٕطم٤ٌمسم
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 )وم٤مئزي( 

ـــف ـــ٤مج اسمحٜمٞمٜم ــــ ه ـــ٤مدي واًمٔمٕم ـــّقح احل  ـم

 

 

 زيٜمــ٥م شمٜمــ٤مدي ؾمــٗمرة اًملنمــة قمٚمٞمٜمــفاو 

 صــ٤مطم٧م اسمٙم٤مومٚمٝمــ٤م ؿمــديد اًمٕمــزم واًمٌــ٤مس 

 

 

 ؿمـــّٛمر ارداٟمـــؽ واٟمنمـــ اًمٌـــػمغ يٕمٌـــ٤مس 

ـــراس  ـــٞم٥ّم اًم ـــٞم٦ٌم اشمِم ـــ٤م ُُمّم ـــل أقم٤ميٜمٝم  چٜم

ـــ٦م  ـــف اعمديٜم ـــع اسمجٛمٕمتٜم ـــل ٟمرضم ـــ٤م فمٜمّت  ُم

 شٚمٝمـــ٤م يزيٜمـــ٥م هـــ٤مج قمـــزي ٓ شمٜمّخـــلم 

 ٟمـــف ُمقضمـــقد خيتـــل ُمـــ٤م شمـــذًّملمأ٤م دام ُمـــ 

 *** 

 )أسمق ذي٦م(

 يٜمــ٤مقمل طمٞمــؾ صــٞمح سمّمــقت وًمٞمــ٤من

 

 (1)ٟمـس واًمٞمـ٤منيـ٤م ُمٓمـّقع إ حيٞمـدر 

ــ٤من  ــره زيٜمــ٥م سملــ٧م ُمـــ همــػم وًمٞم  شم

 

ـــ٦م  ـــؾ احلٛمّٞم ـــٜمٙمؿ   ـــؿ وي  حتِّم

 ***

٤مر، إّن ىمقُم٤ًم قَمٌُدوا اهللَ رهم٦ًٌم ومتٚمؽ قم٤ٌمدُة اًمتجّ »أٟم ف ىم٤مل:  ×ُروَي قمـ اإلُم٤مِم احلًُلم

وإن  ىمقُم٤ًم قمٌدوا اهلل ره٦ًٌَم ومتٚمؽ قم٤ٌمدُة اًمَٕمٌٞمِد، وإن  ىمقُم٤ًم قمٌدوا اهلل ؿُمٙمرًا ومتٚمؽ قِم٤ٌمدُة 

 .(1)شإطمراِر وهل أومْمُؾ اًمٕم٤ٌمدةِ 

هذا احلدي٨م، وهذِه  قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُمـ قمٞمقن إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت اعمروّي٦م
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قم، وم٘مد ورد ُمْمٛمقّن٤م ذم اًمرواي٦م اًمنّميٗم٦م، واًّمتل ورد ُمْمٛمقّن٤م قمـ أيمثر ُمـ إُم٤مم ُمٕمّم 

إّن ومقمًو »أّٟمف ىم٤مل:  ×وًمٕمّٚمف ٟمّّمٝم٤م طمٞم٨م روي قمٜمف ×اًمٜمٝم٩م اًمنميػ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

سمـ  (ؿمٙمراً )وُمع شمٖمٞمػم  (وهل أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة)ًمٙمـ ُمـ دون ذيمر  (1)شفمٌدوا اهلل رنمًٌي...

 .(طم٤ٌّمً )

 ا اهللايمعٌود شمالشمي: ومقم فمٌدو»ًمٙمـ ضم٤مء ومٞمف:  ،أيْم٤مً  ×وورد قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

همتؾؽ فمٌودة  ،همتؾؽ فمٌودة ايمعٌقد، وومقٌم فمٌدوا اهلل سمٌورك وسمعولم ؿمؾًٌو يمؾثقاب ،طمقهموً 

وهق  (1)شوهل أهمضؾ ايمعٌودة ،همتؾؽ فمٌودة إضمرار ،ضُمًٌّو يمف صمراء، وومقٌم فمٌدوا اهللإُ 

 يِم٤مسمف ُم٤م ذم اًمٜمٝم٩م.

 .(1)سمٕمض آظمرأو وٕمٞمٗم٦م يمام قمـ ـ  يمام قمؼّم سمٕمض اعمحّ٘م٘ملم قمٜمٝم٤مـ  واًمرواي٦م ُمٕمتؼمة

وي٧م قمـ ومٙمام ذيمرٟم٤م أّّن٤م رُ  ،×وًمٕمّٚمٝم٤م ختتٚمػ سم٤مظمتالف ؾمٜمده٤م اعمروي قمـ اعمٕمّمقم

ظمرى، وقمـ أّب قمٌد اهلل أُ  ×شم٤مرة، وقمـ اإلُم٤مم احلًلم ×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

٦م )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إئٛمّ  ^همػمهؿصم٤مًمث٦ًم. ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمروّي٦م قمـ  ×اًمّّم٤مدق

 .|يمام أن  ٟمقرهؿ ٟمقر ضمّدهؿ اعمّمٓمٗمكأمجٕملم( ومٙمالُمٝمؿ واطمد، 

 ×وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم اًمرواي٦م اًمنّميٗم٦م اًّمتل صّدرٟم٤م هب٤م اعمجٚمس ٟمجد أّن اإلُم٤مَم احلًُلم

٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمثقاب واًمٙمراُم٦م إمج٤مًٓ سمثالصم٦م أىم٤ًمم، وأُّم٤م همػمه٤م ُمـ طمٍم اًمٕم٤ٌمدة اًّمتل يؽمشمّ 

 .(1)ؾ ذم اعم٘مًؿدظم٧م سمٕم٤ٌمدة طمتّك شمإىم٤ًمم، ُمثؾ: قم٤ٌمدة اعمرائل وٟمحقه٤م ومٚمٞمً

صُمؿ  إن  اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أن  اًمتٕم٤مسمػم ذم اًمرواي٤مت اًمثالث اعمت٘مّدُم٦م، أقمٜمل: ُم٤م روي قمـ 
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قمؼّمت سم٤مًمِّمٙمر شم٤مرًة وسم٤محل٥ّم  ÷اًمّّم٤مدقلِم أُمػم اعم١مُمٜملم و، وقمـ اإلُم٤مُم×اإلُم٤مم احلًلم

 آظمتالف؟ُأظمرى سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٤ٌمدِة إطمرار واًّمتل هل أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة، ومام هق اًمقضمف ذم هذا 

همنّن ايمّشؽر ووع ايمًّمء »: إن  آظمتالف ًمٗمٔمّل وًمٞمس ُمٕمٜمقّي طم٘مٞم٘مّل؛ واجلقاب

يًتحّؼفو يمذاسمف، همقعٌد اهلل: ّٕكف اهلل،  اظمُـَعؿ زمف دم حمّؾف، وايمعٌودة ؾمؽرهو أن سمؽقن هلل ايمّذي

سمف، أي: ّٕكف مًتجؿع جلؿقع صػوت اجلامل واجلالل زمذاسمف، همفق اجلؿقؾ زمذاسمف اظمحٌقب يمذا

همؾقس احُلّى إّٓ اظمقؾ إلم اجلامل وآكجذاب كحقه، همؼقيمـو همقف سمعولم: هق معٌقد ّٕكف هق، 

وهق معٌقد ّٕكف مجقؾ حمٌقب، وهق معٌقد ٕك ف مشؽقر زمويمعٌودة، يرصمع مجقعفو إلم معـًك 

 .(1)شواضمد

ؿ اًمٕم٤ٌمدة واًمٕمٌٞمد اعم٘مٞمٛملم هل٤م إمم أىم٤ًمم صمالصم٦م: ًّ  ويٛمٙمـ أن ٟم٘م

ضمراء ضمراء(؛ وم٢من  إُ وهق ٟمٗمس ُم٤م روي سمٚمٗمظ )قم٤ٌمدة إُ  )فمٌودة ايمتّجور(: ايمؼًؿ إول

يمام أن  إضمػم يٕمٛمؾ ًماضمر، وهٙمذا اًمت٤مضمر يٕمٛمؾ ًمٚمامل. وهذا اًم٘مًؿ هق  ،يٕمٌدون ًمٚمثقاب

رسم٦م ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. ُمـ اعمراشم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًماىم٤ًمم اًمثالصم٦م؛ حلّمقل اًمْمٛمٞمٛم٦م ذم اًم٘مُ 

ٞم٦م إمم اًمّّمقم، أو اًمتؼميد إمم اًمقوقء، وآؿمتٖم٤مل ٛمْ يمْمّؿ ٟمٞم٦ّم احلِ  ،ًمٗم٘مفوأُمثٚمتف قمديدة ذم ا

وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  ،سم٤مًمّّمالة ٕضمؾ شم٘مقي٦م اًمٌدن وهمػم ذًمؽ، يمام هق ُمذيمقر ذم حمّٚمف

 ب إمم اهلل شمٕم٤ممم؟ذًمؽ اظمتالوم٤ًم يمٌػمًا، وأٟم ف هؾ شمي  اًمْمٛمٞمٛم٦م اعم٤ٌمطم٦م ُمع اًمْمٛمٞمٛم٦م سم٤مًمت٘مر  

 ًمٚم٘مقل سم٤مًمٌٓمالن.ذه٥م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ 

: ذه٥م يمثػم ُمـ قُمٚمامء اخل٤مّص٦م واًمٕم٤مُّم٦م إمم ٞمخ اًمٌٝم٤مئل ذم حمٙمل  اًمٌح٤مر قمٜمف+ىم٤مل اًمِّم 

أو اخلالص ُمـ اًمٕم٘م٤مب، وىم٤مًمقا: إن  هذا  ،سمٓمالن اًمٕم٤ٌمدة إذا ىمّمد سمٗمٕمٚمٝم٤م حتّمٞمؾ اًمثقاب

ـ ىمّمد ذًمؽ وم٢مٟم ف ىمّمد هق إرادة وضمف اهلل وطمده، وأّن ُمَ  اًم٘مّمد ُمٜم٤مف ًمإلظمالص اًّمذي

ـ قمّٔمؿ ؿمخّم٤ًم أو ضمٚم٥م اًمٜمٗمع إمم ٟمٗمًف، ودومع اًمير قمٜمٝم٤م، ٓ وضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف، يمام أن  ُمَ 
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 .(1)أو ظمقوم٤ًم ُمـ إه٤مٟمتف ٓ ُيٕمّد خمٚمّم٤ًم ذم ذًمؽ اًمتٕمٔمٞمؿ واًمثٜم٤مء ،صمٜمك قمٚمٞمف ـمٛمٕم٤ًم ذم ُم٤مًمفأ 

 سمدًمٞمٚملم: ٦م سم٠من يًتدّل حّ ئؾ سم٤مًمّمويٛمٙمـ ًمٚم٘م٤م

خلقف ُمٜمف شم٤ٌمرك  ـمٚم٥م اًمثّقاب واسم٤مٔي٤مت اعم٤ٌمريم٦م اًّمتل ُمدطم٧م وطمث٧ّم قمغم إّول:

 (1)﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: وشمٕم٤ممم، طمٞم٨م ي٘مقل

 .(1)﴾ۆ ۆ ۈ ﴿أي: ًمٚمرهم٦ٌم ذم اًمثّقاب واًمره٦ٌم ُمـ اًمٕم٘م٤مب، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

طمٞم٨م قمؼّمت سم٠مومْمٚمٞم٦ّم قم٤ٌمدة إطمرار  ،ٟمٗمس اًمرواي٦م اًّمتل صّدرٟم٤م هب٤م اعمجٚمس وايمثّوين:

واًمزي٤مدة؛ إذ اًمٕم٤ٌمدة قمغم اًمقضمٝملم ٓ ختٚمق ُمـ قمغم ىمًٞمٛمٞمٝم٤م، وهذا ُم٤م يدّل قمغم اعمِم٤مريم٦م 

 .(1)ومْمؾ ومتٙمقن صحٞمح٦م، وهق اعمٓمٚمقب

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ـ سمٚمٖمف صمقاٌب ُمَ »طمٞم٨م ىم٤مل:  ،أيْم٤مً  ×وي١مّيُده ُم٤م ُروَي قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

، (1)شقمغم قمٛمٍؾ ومٕمٛمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمتامس ذًمؽ اًمثقاب ُأوشمٞمَُف وإن مل يٙمـ احلدي٨م يمام سمٚمٖمف

اعم٘مّمقد ُمٜمف رضم٤مًء ًمٚمثقاب وـمٛمٕم٤ًم ومٞمف، وأن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٕمٓمل ـ  ٤مًٓمتامسوم٢مّن اًمتٕمٌػم سم

 ٦م اًمٕم٤ٌمدة اعم٠ميت هب٤م.قمغم ضمقازه وصحّ  ًمدًمٞمٌؾ ـ  ذًمؽ اًمٕمٌد ُُمٜم٤مه وُم٤م أُّمٚمف ورضم٤مه

وهل اًمٕم٤ٌمدة اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ظمقف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شمِمٌٞمٝم٤ًم ايمؼًؿ ايمثوين )فمٌودة ايمعٌقد(: 

٤مدة سمؾ ًمٙمقٟمف ظم٤مئٗم٤ًم وُمرهقسم٤ًم ُمٜمف، ومٕمٌ ،يٓمٞمع ُمقٓه ٓ ٕضمؾ رء ًمّم٤مطمٌٝم٤م سم٤مًمٕمٌد اًّمذي

يٜمتٔمر  إذا يم٤مٟم٧م ٕضمؾ اًمتخّٚمص ُمـ اًمٜم٤مر واًمٕمذاب اًّمذي اًمٕمٌٞمد احل٘مٞم٘مّٞملم ُمع اعمقمم

ومم ًمٞمًت٤م ُمـ شُمًّٛمك قم٤ٌمدة اًمٕمٌٞمد، وهل ُمع إُ اًمٕم٤ميص ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومٝمٙمذا قم٤ٌمدة 

 ًمٙمامل.اًمٕم٤ٌمدات اًّمتل ومٞمٝم٤م مت٤مم اًمٗمْمؾ وا
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وًمٕمّؾ اًمٕم٤ٌمدة هبذه إىم٤ًمم اًمثالصم٦م ختتٚمػ سم٤مظمتالف ٟمٗمس اًمٕم٤ٌمد، ومٌٕمْمٝمؿ يٕمٌد اهلل 

ـ يت٘مّرب سم٤مًمٜمقاومؾ ُمثاًل. وسمٕمْمٝمؿ ًمٚمتخّٚمص ُمـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٕضمؾ اًمثقاب وم٘مط، يمٛمَ 

اًمٕم٘م٤مب وُم٤م ؾمٞمتٌٕمف ُمـ صمقاب اًمٓم٤مقم٦م، يمام هق طم٤مل اًمٙمثػم ُمـ سمٜمل آدم اًّمذيـ يٛمتثٚمقن 

سمؾ ظمقوم٤ًم ُمـ اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب، واًمٌٕمض اًمث٤مًم٨م  ، ٕضمؾ اًمثقاباًمّّمالة واًمّّمقم ٓ

وإّٟمام هق اًمِّمقق  ،يٕمٌدون اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ ٕضمؾ ـمٚم٥م اًمثقاب وٓ خلقف اًمٕم٘م٤مب

أظمذ سم٘مٚمقهبؿ، يمام ُروي ذًمؽ قمـ  طمدا هبؿ ٟمحقه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، واحل٥ّم اًّمذي اإلهلل اًّمذي

مو فمٌدسُمؽ طمقهمًو مـ كورك، وٓ ؿمؿعًو دم : »طمٞم٨ُم ي٘مقل ذم سمٕمض ُمٜم٤مضم٤مشمف ×أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(1)شصمـّتؽ، يمؽـ وصمدسُمؽ أهالً يمؾعٌودة همعٌدسُمؽ

صّدرٟم٤م سمف  وهل ُمـ أرومع اًمدرضم٤مت واعم٘م٤مُم٤مت، وهل اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ذم احلدي٨م اًّمذي

 اًمٙمالم.

وهل قم٤ٌمدة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وـم٤مقمتف ًمف ٓ ٕضمؾ  ايمؼًؿ ايمثويمٌ )فمٌودة إضمرار(:

 قف اًمٕم٘م٤مب وإّٟمام طُم٤ًٌّم ًمف شمٕم٤ممم، وؿمٙمرًا قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمغم قمٌٞمده.اًمثقاب وٓ خل

اعمثؾ إقمغم ذم قم٤ٌمدشمف ؿمٙمرًا هلل شمٕم٤ممم، وم٘مد  ’وىمد ضب ًمٜم٤م ذم ذًمؽ رؾمقل اهلل

سمٙمك  ×أّن  قدّي٤ًم ىم٤مل ًمف: إن  داوود ×ٙمل قمـ آطمتج٤مج أّٟمف روى قمـ أُمػم اعم١مُمٜملمطُم 

 ’يمؼد ىمون ىمذيمؽ، وحمّؿد» :×خلقومف. ىم٤مل ًمف قمكم  قمغم ظمٓمٞمئتف طمتّك ؾم٤مرت اجل٤ٌمُل ُمٕمف 

!: إك ف ىمون إذا وموم إلم ايمّصالة ؽُمِؿَع يمصدره أزيٌز ىملزيز اظمِرصَمؾ فمطل مو هق أهمضؾ مـ هذاأُ 

مـ فمؼوزمف هملراد أن يتخّشع يمرزمِّف زمٌؽوئف،  مـ ؾمّدة ايمٌؽوء، وومد آمـف اهللُ  (1)فمعم إشمودم

فممَم ؽمـكَم فمعم أؿمراف أصوزمعف ضمّتك سمقّرمً ومدموه  ’موومد ومو ،ـ اومتدى زمفويؽقن إمومًو ظمَ 
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ڃ ڃ ڃ * ڄ  ﴿: ع ضمتّك فُمقسمى دم ذيمؽ، همؼول اهللواصػر  وصمُفف، يؼقم ايمّؾقؾ أمج 

ؼقؾ يمف: يو رؽمقل اهلل، َد زمف، ويمؼد ىمون يٌؽل ضمتّك ُيغشك فمؾقف، همزمؾ يمتًع (1)﴾چ چ 

عم، أهمال أىمقُن فمٌدًا ومد نمػر يمؽ مو سمؼّدم مـ ذكٌؽ ومو سملطّمر؟ ومول: زم أيمقس اهلل

 .(1)شؾمؽقرًا؟

، ومٞمٝم٤م اًمِمٙمر واحل٥ّم ًمٚم٤ٌمرياًمٖم٤مًم٥م  وقم٤ٌمدة أهؾ سمٞمتف^ ’ومٙم٤مٟم٧م قم٤ٌمدشمف

 ة واًمقٓء.وسملم ظم٤مًم٘مٝمؿ قمالىم٦م اعمقدّ  وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمؿ^

واًمداقمل ًمٕم٤ٌمدة اًمِّم٤ميمريـ هق وضمقد اًمٜمٕمؿ اًمٙمثػمة ُمـ اخل٤مًمؼ اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ظمٚمَؼ 

 ًمإلٟم٤ًمن ُمـ دون أن حيت
ٍ
 ٤مج ُمٜمف إمم رء إّٓ ؿمٙمره وـم٤مقمتف.يُمؾ  رء

ويمق مل خيّقف اهلل ايمـوَس زمجـٍّي وكوٍر »... أّٟمف ىم٤مل:  ×وُمـ هٜم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

 .(1)شيمؽون ايمقاصمى فمؾقفؿ أن ُيطقعقه وٓ يعصقه: يمتػّضؾف فمؾقفؿ، وإضمًوكف إيمقفؿ

اًمٕم٤مسمد ًمٞمس ًمف دمٕمؾ ـ  واًّمتل هل أومْمؾ إىم٤ًمم اًمثالصم٦مـ  ومٕم٤ٌمدة اًمِّم٤ميمريـ واعمحٌلّم

ـ حُي٥ّم وًمق ضمرى قمٚمٞمف ُم٤م ضمرى ُمـ أٟمقاع هم٤مي٦م إّٓ رو٤م اعمحٌقب، ومٙمّؾ مّهف هق إرو٤مء ُمَ 

 اًمٌالء واًمٕمذاب، وم٘مٚمٌف ُمتقضّمف إمم احلٌٞم٥م وٓ يريد ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف ؾمقى أن يٙمقن راوٞم٤ًم قمٜمف.

هلل يقٟمس وهبذه اًمٕم٤ٌمدة يّمػم اإلٟم٤ًمن أقمٌد أهؾ إرض، يمام روي ذًمؽ قمـ ٟمٌل ا

الم( أٟم ف ىم٤مل جلؼمائٞمؾٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف )قمغم ٟم ًّ ومدًّمف  شديمّـل فمعم أفمٌد أهؾ إرض: »×اًم

إهلل متّعتـل »وهق ي٘مقل:  ،قمغم َرضُمٍؾ ىمد ىمٓمع اجلذام يديف ورضمٚمٞمف وذه٥م سمٌٍمه وؾمٛمٕمف

 .(1)شهبو مو ؾمئً، وؽمؾٌتـل مو ؾمئً، وأزمؼقً رم همقؽ إمؾ، يو زمر  يو وصقل
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ٚمٞمف اخلٓم٥م، وؾمٝمؾ قمٚمٞمف إُمر، وص٤مر أقمٌد أهؾ إرض ذم اهلل ومٝم٤من قميم٤من ٕن  ذًمؽ 

 قمغم طمّد شمٕمٌػم اخلؼم.

ومٙمّؾ ُم٤م يّمٞم٥م قم٤ٌمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٙمقن ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمٙمذا هق ديدن 

 . شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم طم٤ًٌّم وؿمٙمرًا ًمفاًمٕم٤ٌمد اًّمذيـ يٕمٌدون اهلل

يػ ومٞمٝم٤م ذم أّي٤مم حُمّرم إمم يمرسمالء وطمط  رطمٚمف اًمنّم  ×وًمذا عم٤ّم وصؾ اإلُم٤مم احلًلم

إًمٞمٝمؿ، أٓف ُمـ أقمداء اًمّديـ إمم أن وصؾ اًمٞمقم اعمحتقم وهق يٜمٔمر  وأطم٤مط سمفاحلرام، 

ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م:  ×اًّمتل ُمّر هب٤م ٜم٤مزليٜمتٔمرهؿ، وذم سمٕمض اعم يٌٙمل قمغم اعمّمػم اًّمذييم٤من 

 .(1)شهّقن مو كزل يب أّكف زمعكم اهلل»

، وَمحٌّل هللِ وؿمٙمري ًمف ُم٤م جيري قمٚمٞمٜم٤م ويّمٞمٌٜم٤م ٜمفسمٕمٞم : أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يرىأي

 ىمّدم يُمؾ  ُم٤م يريده شمٕم٤ممم ُمـ ـم٤مقم٦م وقم٤ٌمدة.يقضم٥م زم أن أُ 

دُ  ٤ٌمي٤م  ×سمـ احلٜمٗمٞم٦م اإلُم٤مم احلًلم وقمٜمدُم٤م ؾم٠مل حُمٛم  ًّ قمـ ؾم٥ٌم ظمروضمف وظمروج اًم

وم٢من اهلل ىمد  ،اظمرج ،وم٘م٤مل: ي٤م طمًلم ،سمٕمدُم٤م وم٤مرىمتؽ |أشم٤مين رؾمقل اهلل»: ×ُمٕمف، أضم٤مب

إن  اهللَ ومد ؾموء أن »ىم٤مل:  ، ىم٤مل: ُم٤م ُمٕمٜمك محٚمؽ هذه اًمٜمًقة ُمٕمؽ؟شأن يراك ىمتٞمالً  ؿم٤مء

ـ  ؽمٌويو  .(1)شيراُه

، ومل شكحـ أومدر مـؽؿ فمعم هالىمفؿ»وعم٤ّم ضم٤مء اعمالئٙم٦م ًمٞمٜمٍموه مل ي٠مذن هلؿ، وىم٤مل: 

ـٌ وٓ ظمقف وٓ اؾمتٙم٤مٟم٦م، سمؾ اًّمذي  ذم ىمت٤مهلؿ، واًمّنور اًمِمّدة ×ُمٜمف فمٝمر ئمٝمر ُمٜمف وه

، واًمتِمجٞمع ٕصح٤مسمف قمٜمد ًم٘م٤مئٝمؿ قمدّوهؿ، وأُمُره هلؿ سم٤مًمّّمؼم ُهٜمٞمئ٦ًم طمتّك سمٚم٘م٤مء رسّمف

                                           

 

× 



 اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م: أىم٤ًمم اًمٕم٤ٌمدة

 

111 

 .(1)’ينمسمقا ُمـ طمقض اًمّرؾمقل 

ومد ؾموء اهلل أن يراين ومتقاًل مذزمقضمًو ـمؾاًم وفمدواكًو، »وىمد يم٤من ي٘مقل ٕوًمئؽ اًمٜمًقة: 

 ُمؼقّديـ، وومد ؾموء أن يرى ضمرمل وكًوئل ُممّمديـ وأؿمػورم مذزمقضمكم ملؽمقريـ مظؾقمكم

.شوهؿ يًتغقثقن همال ُيدون كوسًا وٓ معقـوً 

 :‘ويم٠ميّن سمزيٜم٥م

 ذسمٞمحــــ٤ًم ُمـــــ ىمٗمــــ٤مه سم٤محلًُــــ٤مم اًمٌــــ٤مشمر وا

 

 

ـــ٤مشمر وا  ــــ ؾم ـــف ُم ـــ٤م ًم ـــراه ُم ـــ٤ًم سمٕم  ـمرحي

ــــ٤مومر وا  ــــٚمٞم٥م احل ــــُٚمٕم٤مه سمّم ــــػمًا أو  يمً

 

 

 روٞمْمـــ٤ًم ىمـــدُم٤مه واًمٓمـــقى واعمٜمٙمٌـــلم وا 

 يــ٤م أظمــل ىمــد يُمٜمــ٧َم شم٤مضمــ٤ًم ًمٚمٛمٕمــ٤مزم واًمــرؤوسِ  

 

 

ــٞمػ ٟمٗمٞمًــ٤ًم وٟمٗمــقسُم٘مر  ًّ ــ٤ًم ًمٚمْمــٞمِػ واًم  ي

 يمٞمػ أوحك ضمًٛمؽ اًمًـ٤مُمل ًمـف اخلٞمـؾ شمـدوس 

 

 

ـٝمك سم٤مًم٘مـدُملم   ً  سمٕمد ُم٤م داؾمـ٧م قمـغم هـ٤مم اًم

ـــَؿ احلـــزُن ومـــ١مادي حلٓمـــٞمؿ ذم اًمّّمـــٗم٤م   طمٓم 

 

 

ــ٤م  ـــ ىمٗم ــٞمٍح ُم ــ٤مٍد وذسم ــ٥م ص ــػ اًم٘مٚم  وهلٞم

ــــ٤مذم ؾمــــٗم٤م  ًّ  وًمٕمــــ٤مٍد ذم وهــــ٤مٍد ومقىَمــــف اًم

 

 

ــف أصــٌح٤م ُمٜمخًــ   (1)لمٗمصــدَره واًمٔمٝمــر ومٞم
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 وسمٚم٤ًمن احل٤مل:

 واهلل احمـــــػّمه فمّٚمٞمـــــ٧م حيًـــــلم

 

ــ٤مويـ  ــف اوهٚمٜمً ــ٤مل ظمقي ــ٤م إـمٗم  اهب

 دًّمٞمٜمـــل أٟمٓمـــل اًمقضمـــف ٓويــــ 

 

 قملٌــــؽ يــــ٤مسمـ قمّٚمــــ٦م اًمتٙمــــقيـ 

ــ٤م هــل اًمٙمنــه٤م يمنــيت اًمٌــلم   ي

 

ــــلم  ــــف اُمٜم ــــ٦م يمرسمٚم ــــل رزي  اضمتٜم

ـــلم  ـــل ظمـــذت ؾمـــٌٕملم واصمٜم  او ُمٜم

 

ـــد ُمـــ٤م ؿمـــ٤موم٧م اًمٕمـــلم   اعمـــثٚمٝمؿ أسم

 )ختٛمٞمس(  

 ًم٘مٚمــ٥ُم ُمـــ وُمــرِط اًمٕمٜمــ٤مأُأظمــل ذاَب ا

 

 وقمـــكم  طمّرُمـــ٧ُم اعمنـــَة واهلٜمـــ٤م 

 يــ٤م ًمٞمــ٧َم قُمٛمــري يمــ٤مَن قم٤مضمٚمــ٦َم اًمٗمٜمــ٤م 

 

ــ٤م  ــ٤مه٘م٦ِم اًم٘مٜم ــقِق ؿم ـــ وم ــ٤م ُم  وم٠مضم٤مهب

 ىُميَض اًم٘مْم٤مُء سمام ضمرى وم٤مؾمؽمضمٕمل 

*** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ  ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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ــٚمؿٍ  ــرى ذم ُُمً ــام ضم ــُف سم ــؿ اإلًم  طَمَٙم

 

ـــــديُؾ   ـــــِف شمٌ ـــــٞمس حلُٙمٛم  واهللُ ًم

ــدى  ــ٤م واًمٕم ــذ أشم٤مه ــ٦ُم ُُم ــُف ـَمققم  آوشم

 

 ُِمــــ طمقًمِـــف قمـــدوًا قمٚمٞمـــف دمـــقُل  

 ومـــ٠مطمس  ُمٜمٝمـــ٤م اسمٜمُٝمـــ٤م سمـــدظمقهِل٤م 

 

ـــ٧ِم أن    ـــُؾ ذم اًمٌٞم ـــف دظمٞم ـــ٧َم ومٞم  اًمٌٞم

ــ٤مئالً   ــ٤مٍد ُينــُع ىم ـــ زي  ومٛم٣مــ إمم اسم

 

 سُمنمــى إُمــػِم ومتــًك ٟمــامُه قم٘مٞمــُؾ  

ــ٧م  ــف ومتحّزسم ــدقمل  ضُمٞمقؿَم ــدقمك اًم  وم

 

ـــُؾ   ـــِؾ ىمٌٞم ـــِر اًم٘مٌٞم ـــغم أصم ـــقا قم  ي٘مٗم

 ومــ٠مشمقا إًمٞمــف ومٖمــ٤مص ذم أوؾمــ٤مـمِٝمؿ 

 

ـــقُل   ـــٝم٤م واًمٓم  ـــَؾ قمرُو ـــك شمٗمٚم   طمّت

 ؾمــْؾ ُمــ٤م ضمــرى مُجــالً ودْع شمٗمّمــٞمٚمف 

 

ـــــف مل حُي   ـــــٞمُؾ وم٘مٚمٞمُٚم ـــــف اًمتٗمّم  ِّم

 عّمـــ٤م هـــقى سمحٗمـــػمٍة ُصـــٜمٕم٧م ًمـــف 

 

 أهـــقت قمٚمٞمـــف أؾمـــٜم٦ٌّم وُٟمّمـــقُل  

ــــ٤ًم سمجراطِمــــف   وم٤مؾمــــتخرضمقه ُمثخٜم

 

ــُؾ    ٟمحٞم
ِ
ــدُم٤مء ــزِف اًم ـــ ٟم ــُؿ ُم  واجلً

ــ٤م  ــغم اًمٌِٜم ـــ أقم ــقه ُم ــؿ  رَُم ــقُه صُم  ىمتٚم

 

ــُؾ   ــق ىمتٞم ــحٌقه وه ــرى ؾم ــغم اًمّث  وقم

 ُُمذ وم٤مضم٠م اًمٜم٤مقمل احلًُـلم قمَٚمـ٧م قمـغم 

 

ــــ  ــــ٦ٌم وقمقي  ُؾ وُم٘مــــداِن ُُمًــــٚمٍؿ رّٟم

 (1)واًمُٞمــتؿ ُمًــُح اًمــرأس ومٞمــف دًمٞمــُؾ        رأؾمٝم٤مــًلُم سمــَح احلُ ــٜم٦ٌم ُمًـف اسمــوًم 
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، ومٚماّم سمٚمٖمٝمؿ اخلؼم قَمُٔمَؿ قمغم أّب يقُم٤ًم قمٔمٞماًم قمغم ىمٚمقب أهؾ اًمٌٞم٧م^يم٤من  ،سمغم واهلل

اعمّم٤مُب، واؿمتّد سمف احلُزن، وارشم٩م  اعمقوُع سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٕمقيؾ، وؾم٤مًم٧م اًمدُمقُع  ×قمٌد اهلل

ٝم٤م قمٚمٞمِف  يُمؾ  ُمًٞمٍؾ، ظمُّمقص٤ًم يتٞمٛمتُف محٞمدة، وم٤مٟمٙمن ىمٚمٌُٝم٤م، وؾم٤مًم٧م دُمققمٝم٤م، وم٠مظمذه٤م قمٛم 

وووٕمٝم٤م ذم طمجره، وأظمذ يٛمًح قمغم رأؾمٝم٤م، قمٜمده٤م اؾمتِمٕمرت سم٤مًمٞمُتؿ،  ×احلًلم

 وأظمذت شمٌٙمل واًمده٤م.

 أظمذ سمـ٧م ُمًـٚمؿ اُمــ اخلـٞمؿ سمٞمـده

 

ــديدة  ــٝم٤م اسمحنــة ؿم ــح راؾم  يٛمً

ـــ٧م اًمٓمٗمٚمـــ٦م محٞمـــدة  ًّ  سم٤مًمنمـــ طم

 

ــف يٕم  ــل اوش٤مًمتٚم ــ٤مًم٧م اًمٕمــلمّٛم  ؾم

ــ٦م  ــؽ قمالُم ــل ٓطمــ٧م سمقضمٝم  يٕمّٛم

 

 قمــغم راد ُمًــح٧م شــكم قَمالُمــ٦م 

 يٕمٛمـــل هٚمًـــجٞم٦م اويـــف اًمٞمت٤مُمـــف 

 

 يتّٛمٜمـل اًمٌـلمأفمـ قمـقدي شٔمـف او 

 
 ويم٠ميّن هب٤م:، وأظمذت شمٜمقح وشمٌٙمل واًمده٤م

 يٕمّٛمـــل اؿمـــٙمثر سمٞمـــف طمٚمـــقة اًمٚمٞمـــ٤مزم

 

 قمزيــــز وومرشتــــف شمّمــــٕم٥م اًمــــقازم 

ــ٤مزم  ــ٤مه سم  اقمٚمــف أسمــقي اٟمٚمچــؿ شٚمٌــل اوشم

 

 اسمجٞمتــــؽ هــــ٤مي واسمٜمِمــــدك قمــــكمّ  
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 اقمٚمف أسمقي اٟمخٛمش شٚمٌل وهّٚم٧م اًمٕمـلم 

 

ـــلم  ـــٞم٧م حيً ًّ ـــ٤مًمٞمتؿ طم ـــل وسم  يٕمٛم

 ٜمــــتكم سمقضمٝمــــؽ اصمٜمــــلمقماليــــؿ سمٞمّ  

 

 احلــزن وادُمققمــؽ اًمتجــري ؾمــقّيف 

ــٚمٕمف  ــل و ــ٤م وحمٜم ــح دُمٕمٝم ــده يٛمً  هم

 

ـــف  ـــؾ دُمٕم ـــ٤م او  ـــف يلٚمٝم ـــقن آٟم  اسم

 يٕمّٛمـــل اًمٜمـــقح ًملٚمٞمٌـــل يّمـــدقمف 

 

 قطملموهـقدي اوٓ شمٜمـاًمٌچـف ا ٕملاشٓم 

 *** 

 )أسمق ذي٦م(

ــ٤م ــ٤م وُمٚمٝم ــٚمؿ شْمــف سمقه ــ٧م ُمً  سم

 

ـــ٤م  ـــ٤م وُمٚمٝم ـــف راد  ـــػمك واٟمت  هم

 ذهبــ٤م اًمــدهر يـــ٤م قمٛمٝمــ٤م وُمٚمٝمـــ٤م 

 

 وٓ وازم اًمٕمٚمٞمٝمــــ٤م ايــــدوم ومّٞمــــف 

 *** 

ـَ اظمممـكَم » ضم٤مء ومٞمف: ×ُمـ يمت٤مٍب ًمإلُم٤مم احلًلم ـِ فمقمٍّ إلم اظمأل ِم مـ احُلًكِم زم

زمُؽتٌُُِؽؿ وىموكو آطمَر مـ وَمِدَم فمقم  مـ رؽُمؾِؽؿ، وومد  واظمًُؾؿكَم، همننِّ هوكئًو وؽمعقدًا ومدمو فمقم  

ًُ ىُمؾ  ايمّذي ـَ فمّؿل وشمِؼتل مـ أهِؾ  اومتصصتؿ وذىمرسمؿ... وومد زمعثً همفؿ إيمقؽؿ أطمل وازم

 .(1)ش..زمقتل وأمرسُمف أن َيؽتَُى إرم  زمحويمِؽؿ وأمِرىمؿ ورأيِؽؿ

ؾُمؾ وإوصٞم٤مء جمرى ظم٤مًمِ٘مٝمؿضمرى إٟمٌٞم٤مء و ًم٘مد ـ ُيٛمثّٚمٝمؿ؛ إذ ٞم٤مرهؿ عمَ ذم اظمت اًمر 

ـ  ضمّؾ وقمالـ  أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مل جيٕمؾ اًمٜمٌّقة واًمّرؾم٤مًم٦م واًمقص٤مي٦م إّٓ ذم ُأٟم٤مٍس يراهؿ هق

أهاًل هل٤م، ومل يٙمـ هذا آظمتٞم٤مر اقمت٤ٌمـم٤ًم ُمٜمف شمٕم٤ممم وهق احلٙمٞمؿ، وإّٟمام ًمٙمقن ه١مٓء اًمٜمٗمر 

تّٕمقا سمد  طمٞمٜمئٍذ أن يتٛم ، وُٓيٛمثّٚمقن َُمـ سمٕمثٝمؿ وأرؾمٚمٝمؿ واؾمتخٚمٗمٝمؿ قمغم سمٜمّل اًمٌنم

                                           

×
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ف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمـ سم٤مًمّّمٗم٤مت اًمالئ٘م٦م سمف ًَ ، وهل ُم٤م وصػ هب٤م ٟمٗم

 اًمّمٗم٤مت اجلالًمٞم٦ّم واجلامًمٞم٦ّم.

ؾمؾ أظمالىمٝمؿ ُم٤م ذم يمتٌٝمؿ، طمتّك ُروَي أن  أظمالق رؾمقل اهلل  ’ًمذا ص٤مر إٟمٌٞم٤مء واًمر 

 وشمٕم٤ممم ًمإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ.أي: ُم٤م يريُده اهلل شم٤ٌمرك  (1)يم٤مٟم٧م اًم٘مرآن

ٜم٦ُّم قمغم اظمتٞم٤مر اًمِّمخ  ً ص اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م. وهٙمذا ضمرت اًم

 ٞمًتخٚمػ وصٞم٤ًّم، وويص  يًتخٚمُػ وصٞم٤ًّم آظمر أو ُمثاًّل قمٜمف، حيٙمٞمف أو حيٙمل سمٕمَض ومرؾمقًم

 صٗم٤مشمف.

عمًٚمؿ سمـ  ’ٝمداء ورحي٤مٟم٦م اعمّمٓمٗمكذم اٟمتخ٤مب ؾمٞمّد اًمِم وهذا ُم٤م طمدث وص٤مر ضمٚمٞم٤ّمً 

ًم٘مدوم إًمٞمٝمؿ، ًمٞمٜم٘مذهؿ ُمـ ضمقر ، حتثّف قمغم اأن أشمتف يمت٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م شمؽماً قم٘مٞمؾ، سمٕمد 

قمل يدقمقه ًمٚم٘مٞم٤مم هبذه اعمٝمّٛم٦م اخلٓمػمة.إُ   ُمقيلم وفمٚمٛمٝمؿ، ورأى اإلُم٤مم أن  اًمقاضم٥م اًمنم 

وًمٙمـ ىمٌؾ يمّؾ رء رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م أن خيت٤مر ؾمٗمػمًا ًمف يٕمّرومف سمّمدق صم٤ٌمت أهؾ 

هلؿ، ومٕمزم قمغم  ×٤مدىم٦ًم ومٞم٠مظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمف ُمٜمٝمؿ، صمؿ  يتقضّمفاًمٙمقوم٦م، وم٢من رأى ُمٜمٝمؿ قمزيٛم٦ًم ص

ج٤مع اعم٘مدام ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أّب ـم٤مًم٥م ، وهق ُمـ أومذاذ ×اظمتٞم٤مر اًمٌٓمؾ اهلاُمم واًمِم 

٤مؾم٦م، وأيمثر ىم٤مسمٚمٞم٦ًم قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمّٔمروف واًمّّمٛمقد أُم٤مم إطمداث ًّ  .(1)اًمّرضم٤مل، وُمـ أُمٝمر اًم

 اعمٔمّٗمر ذم هذا اعمج٤مل: وًمذا ي٘مقل اًمِّمٞمخ اًمٕمالُّم٦م قمٌد اًمقاطمد

ــد ــٗم٤مرِة مل أضم ــ٤مَر اًمً ــّٗمح٧ُم أظمٌ  شمّم

 

 ؾَمــٗمػمًا ُيــداين ُُمًــٚمَؿ سمـــ قم٘مٞمــؾِ  

 أرى ذيمــَره طمّٞمــ٤ًم وإن همــ٤مب ؿمخُّمــف 

 

 ًمـــدى يُمـــؾ  دوٍر ذم احلَٞمـــ٤مة وضمٞمـــؾِ ِ 

 

                                           

 

 



 ×اعمح٤مضة اًمٕم٤مذة: اًمًٗمػم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

 

111 

ــدٍ   ــٌُط حمّٛم ــٌُط ؾم ًّ ــف اًم ــًك يٜمتخٞم  ومت

 

 (1)ُمتــك شمًــٛمُح اًمــدٟمٞم٤م ًمــُف سمٛمثٞمــؾِ  

 
ٝمداء ُذيمرت سمّمقٍر ُمتٕمّددٍة وُم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤م هق ُم٤م رواه  ×واًمٙمٚمٛم٦م اًمٖمّراء ًمًٞمّد اًمِم 

 اعم١مّرخ اًمِمٝمػم اًمّٓمؼمي ذم شم٤مرخيف.

 ُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:ويِمتٛمؾ هذا اًمٜمّص قمغم إُ 

ـم٤مًمٌلم ُمٜمف اًم٘مدوم عمٍمهؿ،  ×شمقاومد رؾم٤مئؾ اًمٙمقومٞملم قمغم اإلُم٤مم إمر إول:

 ش.ًمخٚمٙمؿ..إـ ىمدم قمكّم ُمـ ُرؾُم ويم٤مٟم٤م آظمَر ُمَ : »×وهذا إُمر هق سيح ىمقل اإلُم٤مم

ٌٞمٕمل  ً وؾمٕمٞمد اسمـ قمٌد اهلل  (1)واعم٘مّمقد ُمـ هذيـ اًمِمخّملم مه٤م: ه٤مٟمئ سمـ ه٤مٟمئ اًم

يقم قم٤مؿمقراء  ×اؾمت٘مدُمف اإلُم٤مم احلًلم احلٜمٗمل، وهق ذًمؽ اًمٌٓمؾ اعم٘مدام اًّمذي

ي٘مٞمف  ×وم٤مؾمتٝمدف هلؿ يرُمقٟمف سم٤مًمٜمٌؾ يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ، وهق ىم٤مئؿ سملم يدي اإلُم٤مم احلًلم

ٝم٤مم ـمقرًا سمقضمٝمف ًّ  .(1)، وـمقرًا سمّمدره، وـمقرًا سمٞمديف، طمتّك ؾم٘مط احلٜمٗمل إمم إرضاًم

ٗم٤مرة وأّيده  ×طمٞم٨م أقمٓم٤مه اإلُم٤مم ،اإلؿم٤مدة سمِمخّمٞم٦ّم ُمًٚمؿ إمر ايمثوين: ًّ صّؽ اًم

هبذه اًمٙمٚمامت؛ ًمتٙمقن ًمف وصمٞم٘م٦م سملم أهؾ اًمٙمقوم٦م، وىمد وصٗمف اإلُم٤مم سم٠موص٤مف ومريدة، وم٘مد 

واًمقصم٤مىم٦م طمٞم٨م ، شوازمـ فمّؿلأطمل » :٦م، طمٞم٨م ىم٤ملوصٗمف سم٤مٕظُمّقة اإليامٟمٞم٦ّم، واًم٘مراسم٦م اًمّرمحٞمّ 

 .شوشمؼتل مـ أهؾ زمقتل» :ىم٤مل

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمقضمٞمزة مل شمّمدر ُمـ أي  أطمٍد، وإّٟمام صدرت ُمـ اعمٕمّمقم اًمقاىمػ قمغم 

 ٟمٗمًٞم٤ّمت اًمٌنم.

                                           

 

×
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ٗمػم، وٓ  ًّ وإوص٤مف اعمذيمقرة هل ُمـ أهّؿ اًمّّمٗم٤مت اًّمتل يٜمٌٖمل أن يتِّّمػ هب٤م اًم

 أىمّؾ ُمـ وصػ اًمقصم٤مىم٦م.

ٞم٤مد ذم اًمٙمقوم٦م،  وإمر ايمثويمٌ: ًّ حتديد صالطمّٞم٦م ُمًٚمؿ، وهق ايمتِم٤مف اًمقوع اًم

ـ يم٤مٟم٧م ًمف وُمدى صدق اًم٘مقم ومٞمام يمتٌقه، وُمـ اعم١ميّمد أّٟمف ٓ شُمٜم٤مط هذه اًمّّمالطمٞم٤مت إّٓ سمٛمَ 

 .(1)سُمٕمروم٦م سمِم١مون اعمجتٛمع وأطمقال اًمٜم٤م

ُمٜمتّمػ ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ ؾمٜم٦م ؾمتلم  ذم ظمرج ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وُمٕمف اًمّمّؽ احلًٞمٜمّل 

ًمٚمٝمجرة، ظمرج ُمـ ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م يريد اًمٕمراق قمغم ـمريؼ اعمديٜم٦م، وعم٤ّم وصٚمٝم٤م صغّم ذم ُمًجد 

اًمّرؾمقل وزار سُم٘مٕمتَف اعم٘مّدؾم٦م ووّدقمف اًمقداع إظمػم، وضمّدد هٜم٤مًمؽ اعمقاصمٞمؼ اعم١ميّمدة. وىمد 

ع ُمًٚمؿ ىمٞمس سمـ ُمًٝمر وّؾ اًمدًمٞمالن اًمٚمذان اؾمت٠مضمرمه٤م ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وُم٤مشم٤م، ويم٤من ُم

 اًمّّمٞمداوي وقمامرة سمـ قمٌد اهلل اًمًٚمقزم، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل إزدي.

وىمد شمالقم٧ٌم إىمالم  ،سمٛمقت اًمدًمٞمٚملم يمت٤مسم٤ًم خيؼم احلًلمَ  ×وىمد يمت٥م اسمـ قم٘مٞمؾ

ٓ يّمدر قمـ ُمثؾ ُمًٚمؿ سمـ  وهق اًّمذي ،(1)اعم٠مضمقرة ًمتْمٞمػ إمم ذًمؽ اًمٙمت٤مب )اًمت ٓمػّم(

 ا اًمٌٞم٧م اًمّٓم٤مهر ضمزُم٤ًم.قم٘مٞمؾ ُمـ أسمٜم٤مء هذ

وُمْم٧م إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم وُمًٚمؿ جيّد اًمًػم، وىمد يم٤من حيٛمؾ سملم صمٜم٤مي٤م صدره اًمِّمقق 

هق ُمتٗمّرع قمـ أُمر  واًّمذي ×ًمٞمحّ٘مؼ أُمر ؾمٞمده وُمقٓه احلًلم ؛ًمٚمقصقل إمم سمٚمدة اًمٙمقوم٦م

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

                                           

 

«
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واًّمذي يم٤من ُمـ وضمٝم٤مء وهٜم٤مك ٟمزل ذم سمٞم٧م اعمقازم اًمٕمٔمٞمؿ اعمخت٤مر سمـ أّب قمٌٞمدة اًمثّ٘مٗمل  

 ـ أظمٚمص ًمٚمٕمٚمقيلم.اًمٙمقومٞملم، وُمـ ظم٤مّص٦م اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي وُم  

وهٜم٤م اٟمث٤مل اًمٙمقومٞمقن قمغم سمٞم٧م اعمخت٤مر سمٕمد ُم٤م ؾمٛمٕمقا سم٘مدوم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ إًمٞمف، 

ـ سم٤ميٕمقا ُمًٚمؿ، وذًمؽ قمـ ي٤ٌميٕمقٟمف، وهٜم٤م شمٕمرف وشم٘مػ قمغم ٟمٗمًٞم٦ّم جمٛمققم٦م ُم   وأطم٤مـمقا سمف

ث٤مل قم٤مسمس سمـ ؿمٌٞم٥م اًمِّم٤ميمري وصحٌف اعمخٚمّملم، ـمريؼ يمٚمامت سمٕمض إضمّٚم٦م، أُم

ٝمؿ قمغم ُم٤م  ًَ وطمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر إؾمدي وؾمٕمٞمد احلٜمٗمل، واًّمتل ُيٌٞمّٜمقَن ومٞمٝم٤م أّّنؿ وـّمٜمقا أٟمُٗم

ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد صم٧ٌم ه١مٓء إـمٝم٤مر ذم  هوؾمٗمػم ×قمٚمٞمف اإلُم٤مم احلًلم

ٕضمر اًمرؾم٤مًم٦م.. وهٙمذا وم٘مد سمٚمغ قمدد اًمّدوم٤مع قمـ آل ٟمٌٞم ٝمؿ ومٞمام سمٕمد؛ طمٗمٔم٤ًم ًمٚمٕمٝمد، وأداءًا 

٤م أطمَم أو مخ٦ًم وقمنميـ أًمٗم٤ًم، وىمٞمؾ: أرسمٕمقن أًمٗم٤ًم. وعمّ  ،صمامٟمٞم٦م قمنم أًمٗم٤مً  ×ـ سم٤ميع ُمًٚمامً ُمَ 

ُمع قم٤مسمس  ×ديقان ُمًٚمؿ ذًمؽ اًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌميٕملم يمت٥م إمم اإلُم٤مم احلًُلم

تف، واٟمتٔم٤مرهؿ اًمِّم٤ميمري، وىمٞمس سمـ ُمًٝمر اًمّّمٞمداوي خيؼمه سم٤مضمتامقمٝمؿ قمغم رأيف وـم٤مقم

 .(1)شفأهؾَ  ايمرائد ٓ يؽذُب »ًم٘مدوُمف، وومٞمف ي٘مقل: 

وُمـ ضم٤مٟم٥ٍم آظمر عم٤ّم سمٚمغ وازم اًمٙمقوم٦م اًمٜمُٕمامَن سمـ سمِمػم إٟمّم٤مري اضمتامع اًمٙمقومٞملم قمغم 

، وسمٞمٕمتٝمؿ ًمف، رىمك اعمٜمؼَم وأظمذ يتحّدث سم٤مًمٚملم واًمِمّدة. ُم٤ّم أصم٤مر وٖمٞمٜم٦م ×ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

وا أن  طمدي٨م وازم اًمٙمقوم٦م ُمث٤مٌر ًمٚمّْمحؽ وآؾمتٞم٤مء، وـم٤مومح َُمـ ُوضمد ُمـ سمٜمّل ُأُمٞم٦ّم، واقمتؼم

سم٤مًمّْمٕمػ واعمًٙمٜم٦م. ُم٤ّم ضمٕمؾ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ يٙمت٥م يمت٤مسم٤ًم ًمٞمزيد خُيؼمُه سمح٤مل وازم اًمٙمقوم٦م 

وم٠مؿم٤مر إًمٞمف سمٕمٌٞمد اهلل سمـ  ،ـ يقًّمٞمفومٞمٛمَ  هضمقنَ  وسمٞمٕم٦م أهٚمٝم٤م عمًُٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، وم٤مؾمتِم٤مر يزيدُ 
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ك ُمـ اًمٌٍمة إمم اًمٙمقوم٦م، ودظمؾ اًمٙمقوم٦م ُمتٜمّٙمرًا سمزّي حر  ومٙمت٥م إًمٞمف يزيد خيؼمه سم٤مًمت ،زي٤مد

وىمد هتػ احلرس سمّمقت قم٤مٍل: ُمرطم٤ًٌم ي٤م سمـ رؾمقل اهلل،  ×احلًلم |رحي٤مٟم٦م اعمّمٓمٗمك

وهق ٓ يٙمّٚمٛمٝمؿ إمم أن وارم اًم٘مٍم، وىمد أهمٚم٘مف اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، وم٠مذف ُمـ أقمغم اًم٘مٍم 

زم ذم ىمت٤مًمؽ ُمـ إرب، ومٖمْم٥م اسمـ  وُم٤مي٘مقل: ُم٤م أٟم٤م سمٛم١مّد إًمٞمؽ أُم٤مٟمتل ي٤م سمـ رؾمقل اهلل، 

ـ يم٤من ظمٚمٗمف ومرضمع إمم اًمٜم٤مس زي٤مد ُمٜمف وىم٤مل ًمف: اومتح ٓ ومتح٧م وم٘مد ـم٤مل ًمٞمٚمؽ، وؾمٛمَٕمف ُمَ 

ومت٘مٝم٘مر اًمٜم٤ّمس إمم ُمٜم٤مزهلؿ وُمرىم٤ًم ُمـ ؾمٓمقة اسمـ زي٤مد،  ،ي٘مقل: إّٟمف اسمـ ُمرضم٤مٟم٦م ورب  اًمٙمٕم٦ٌم

ف سم٤مًمنم  اعم٘مٌؾ ُمـ ضمراء هذا ا ًَ ضُمؾ حُيّدث ضمٚمٞم ًمّٓم٤مهمل، وذم اًمّّم٤ٌمح أًم٘مك اًمٚمٕملم وأظمذ اًمر 

 .(1)ـ أـم٤مقمف اخلػمَ وهدّدهؿ وشمققمّد َُمـ ظم٤مًمٗمف اًمنم  وُمَ  ،ظُمٓمٌتَف ذم مجٍع ُمـ اًمٜم٤ّمس

ـُ  زي٤مد ُمٜمٝمؿ إذاف، وظمّقف  ومحّمؾ اخلذٓن ذم اعمجتٛمع اًمٙمقذم سمٕمد أن ؾمجـ اسم

ٞمدًا وطم ’ُمٜمٝمؿ اًمٌ٘مٞم٦ّم، وـمّٛمع أظمريـ، وهٙمذا سم٘مك اسمـ قم٘مٞمؾ ؾمٗمػم رحي٤مٟم٦م اعمّمٓمٗمك

ويم٤مٟم٧م اعمرأة شم٠ميت اسمٜمٝم٤م أو أظم٤مه٤م ومت٘مقل:  ،ُم٤م ؾمٛمع اًمٜم٤مس ُم٘م٤مًم٦م اسمـ زي٤مد ومريدًا. سمٕمد

ضُمؾ إمم اسمٜمف وأظمٞمف ومٞم٘مقل: همدًا ي٠مشمٞمؽ أهُؾ اًمِم٤مم اًمٜم٤مُس  ،اٟمٍمف ، (1)يٙمٗمقٟمؽ، وجيلء اًمر 

، ومرأه٤م ومًّٚمؿ (1)ومخرج اسمـ قم٘مٞمؾ يٛمٌم وطمٞمدًا إمم أن وىمػ قمغم سم٤مب اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م ـمققم٦م

الم، وم٘م٤مل: ٤م وردّ قمٚمٞمٝم ًّ ومً٘متف ودظمٚم٧م إمم سمٞمتٝم٤م، وظمرضم٧م ومرأت  شاؽمؼقـل»ت قمٚمٞمف اًم

، وم٘م٤مًم٧م ًمف: شزمعم»أمل شمنمب اعم٤مء؟ ىم٤مل:  ،ُُمًٚماًم ضم٤مًم٤ًًم قمغم سم٤مب داره٤م، ىم٤مًم٧م: ي٤م قمٌد اهلل

 ،وم٤مذه٥م إمم أهٚمؽ ومًٙم٧م، صمّؿ أقم٤مدت اًم٘مقل صم٤مٟمٞم٦م ومًٙم٧م ُُمًٚمؿ، وم٘م٤مًم٧م ًمف: أصٚمحؽ اهلل

                                           

 

×

× 
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رم دم هذا اظمٌم أهٌؾ  مو ،يو أمَي اهلل»ف، ىم٤مل: سم٤مب داري وٓ أطمٚمّ  ٓ يّمٚمح ًمؽ اجلٚمقس قمغم 

وٓ فمشغمٌة، همفؾ يمؽ أصمٌر ومعروف أن سُمضقّػقـل ؽمقاَد هذه ايمؾقؾي، ويمعقّم مؽوهمئؽ زمعد هذا 

 ’هؾ أٟم٧م رؾمقل اهللٙم٠ميّن هب٤م شم٠ًمًمف : وم ،(1)؟ـ أٟم٧م طمتّك شمٙم٤مومٞمٜمل قمٚمٞمفىم٤مًم٧م: وُمَ  شايمققم؟

 و اسمـ قمّٛمف أُمػم اعم١مُمٜملم، أو أظمقه قم٘مٞمؾ أو طمتّك اسمٜمف ُمًٚمؿ اًّمذيجي٤مزي اعمُحًٜملم، أ اًّمذي

أكو »وىم٤مل:  ،دُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه يم٠مين سمفي٘م٤مل أّٟمف دظمؾ اًمٙمقوم٦م..  أرؾمٚمف ىُمّرُة قمٞمٜمل احلًلم واًّمذي

 .. قمٜمده٤م أدظمٚمتف إمم داره٤م(1)اًمٙمّرار مل أقمرومؽ اسمـ أخوم٘م٤مًم٧م: ُمٕمذرًة ي٤م  شمًؾؿ زمـ فمؼقؾ!

*** 

 )ٟمّم٤مري(

ــدرت ــ٧م واهم ــ٤مر ظم٤مٟم ــٚمؿ اًمُٙمّٗم  ُمً

 

ــ٤مر  ــدار حمت ــ٥م اًم ــع يٛمٌمــ همري  وـمٚم

ــ٤مر  ــقب ايً ــف وٟم ــقب يٛمٜم ــ٧م ٟم  يتٚمّٗم

 

ــدّٓل  ــ٥م اًم  سمٕمــد وُمـــ اًمٕمٓمــش ذاي

ــده  ــ٤مب دار اوزاد وضم ــؿ سم ــؾ ي  وص

 

 همريــ٥م اوًمٞمــؾ وؾمــط اًمٌٚمــد وطمــده 

ــده  ــ٦م شمٜمِم ــ٤مومتف ـمققم ـــ ؿم ــ٧م ُم  اضم

 

 اٟمِمــدشمف اوٟمــ٤مل ُمٜمــف اخلجــؾ ُمــ٤م ٟمــ٤مل 

 ُم٤مذا ىم٤مًم٧م ًمف: 

 لمٟمــــ٤مدت يٌٕمــــد قمٞمــــقين آصمٜمــــ

 

 تـــؽ اُمٜمـــلمشـــكم ويــــ رايـــح ضمٞمّ  

ــلم  ــ٤مرش اطمً ــٚمؿ ـم ــف ُمً ــ٤م آٟم  شٚمٝم

 

ـــلم  ـــ٧م اًمٕم ـــ٤مًم٧م دُمٕم ـــ٧م وؾم  وّٟم

وقمٜمده٤م سم٘مل يٕمٌد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم ـمٚمقع اًمٗمجر، ضم٤مءت إًمٞمف سمامء ًمٞمتقّو٠م سمف،  

ًُ »ُم٤م رأيتُؽ رىمدت اًم٤ٌمرطم٦م؟! وم٘م٤مل هل٤م:  ،وىم٤مًم٧م: ي٤م ُمقٓي افمؾؿل أيّن رومدُت رومدًة همرأي

                                           

×

 

&
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ـ  إّٓ  ×أمغم اظمممـكم دم مـومل فمّؿل وهق يؼقل: ايمقضمك ايمقضمك، ايمعجَؾ ايمعجَؾ، ومو أـم

كقو  .شأّكف آطمر أّيومل مـ ايمد 

ٛمع وىمع طمقاومر اخلٞمقل ومتقو٠م وصغّم صالة اًمٗمجر، ويم٤من ُمِمٖمقًٓ سمدقم٤مئف إذ ؾم

يو »صمّؿ ًمٌس ُٓم٦م طمرسمف، وىم٤مل:  ،ضم٤مل، ومٕمرف أّٟمف ىمد ُأيت إًمٞمف، ومٕمّجؾ ذم ُدقم٤مئفوأصقات اًمرّ 

، وم٘م٤مًم٧م اعمرأة: ؾمٞمدي أراك شمت٠مه٥م شيمقس يمف حمقص اطمرصمل إلم اظمقت ايمّذي ،كػس

ًِ مو فمؾقؽ مـ ايمػّم واإلضمًون،  زمّد  ٓ ،كعؿ»ًمٚمٛمقت؟ ىم٤مل:  ًِ ومد أّدي رم مـ اظمقت. وأك

وم٤مىمتحٛمقا قمٚمٞمف اًمّدار وهؿ صمالصمامئ٦م، وىمٞمؾ  .ش’كصقٌَؽ مـ ؾمػوفمي رؽمقل اهلل وأطمذِت 

ومخرج وؿمّد قمٚمٞمٝمؿ طمتّك أظمرضمٝمؿ  ،رىمقا قمٚمٞمف اًمدارومخ٤مف أن حي ،ؾمٌٕمقن وم٤مرؾم٤ًم وراضمالً 

تؾ ُمٜمٝمؿ واطمدًا وأرسمٕملم ُمـ اًمدار، صمّؿ قم٤مدوا قمٚمٞمف، ومحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ وهق ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، طمتّك ىم

ٞمقف واًمّرُم٤مح، إمم رضمالً  ًّ ٓمقح ويرُمقٟمف سم٤مًمٜم٤مر واحلج٤مرة واًم ًّ ، وم٠مظمذوا يّمٕمدون ومقق اًم

ٝم٤مم  أن ُأصمخـ سم٤مجلراح، وقمجز قمـ اًم٘مت٤مل وم٠مؾمٜمد فمٝمره إمم ضمٜم٥م ًّ ضمدار، وميسمقه سم٤مًم

ـمققم٦م قه أؾمػمًا وأظمذوا يًحٌقٟمف، ووإطمج٤مر، ومخّر إمم إرض، ومتٙم٤مصمروا قمٚمٞمف وأوصم٘م

 شمٜمٔمر إمم هذا اعمٜمٔمر اعمرّوع ويم٠ميّن هب٤م:

 )ىمٓمٞمٗمل(

ـــ٤من ارمحـــقه ـــٞمٝمؿ  ـــؾ يمقوم ـــ٧م شمٜمخ  فمّٚم

 

 

 هــذا اسمـــ أظمــق اًمٙمــّرار طمٞمــدر ٓ شمًــحٌقه 

 ظمٚمــــقه يٛمٌمــــ اسمراطمتــــف شٚمٌــــف ؿمــــٕمٌتقه 

 

 

 ًمٙمــؿ ُمــذه٥م وٓ ديـــ ا ُمـــ اهلل ُمــ٤مظمــ٤مومق 

ــؽ  ــل سمٞم ــ٤م ظمجٚمت ــ٤م قمٔمٛمٝم ــٚمؿ ي ــ٤مطم٧م يٛمً  ص

 

 

 محٞمـؽؿمٌٞمدي وأٟمـ٤م طُمرُمـ٦م ووـٕمٞمٗم٦م اوُملـدر أا 
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 ًمــق يؽميمقٟمــؽ چــ٤من أومــ٧م شٚمٌــل وداويــؽ 

 

 

 اٟمچ٤من اؾمـٚمٛم٧م ُمــ يمٞمـدهؿ ؾمـّٚمؿ قمـغم طمًـلم 

ـــ٤م حتّمـــؾ ؾمـــالُم٦م  ـــقم ُم ـــف اًمٞم ـــ٤م يٓمققم  شٚمٝم

 

 

ـــف  ـــقا يت٤مُم ـــد ٟمزًم ـــؾ اًمٌٚم ـــ٤من اهب  اوصـــٞمع چ

ــــرى  ــــقزم شم ــــٌّٚمٖمٙمؿ ؾمــــالُمف ش  ُمًــــٚمؿ ي

 

 

ـــقٟملم  ـــٞمّد اًمٙم ـــّل ؾم ـــغم اهلل واًمٜمٌ ـــرن قم  واضم

 ،أريمٌقه قمغم سمٖمٚم٦ٍم واضمتٛمٕمقا طمقًمف، وٟمزقمقا ؾمٞمٗمف، قمٜمد ذًمؽ يئس ُمـ ٟمٗمًف صمؿ   

 .شهذا أّول ايمغدر»ىم٤مل:  ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه، صُمؿ  

ــ٤مرة ــد شٍمــ اإلُم  ظمــذوا ُمًــٚمؿ ًمٕم

 

ـــ٤مره  ـــ٤مه ادم ـــقع قمٞمٜم ـــذوه وادُم  ظم

ــ٤مره  ـــ اًمٕمٓمــش شمٚمتٝمــ٥م ٟم ــف ُم  اوشٚمٌ

 

ــدم  ــر اًم ــٜمٝمـ يٛمٓم ــف اعم ـــ اضمروطم  ُم

وأدظمٚمقه قمغم اًمٚمٕملم اسمـ زي٤مد وهق سمح٤مًم٦ٍم ُيرصمك هل٤م، ومٚمؿ  صمّؿ اؾمتً٘مك اعم٤مء ومٚمؿ ُيًَؼ، 

 .هويتققّمد ÷يِمتُؿ احلًُلَم وأُمػَم اعم١مُمٜملم ؿ قمغم اًمٚمٕملم، وم٠مظمذ اسمـ زي٤مدُيًٚم  

 آه:

 قمغم اسمـ زيـ٤مد ـمـ٥م راقمـل اًمِّمـٝم٤مُم٦م

 

ــف  ــح٥م إضمداُم ــقمل يً ــر اًم ـــ يمث  ُم

 

 

 شــ٤مم اًمّٓمــ٤مهمل يِمــتٛمف اسمٙمالُمــفاو

 

 اويِمتْؿ اطمًلم ؾمـٌط اًمٜمٌـل إيمـرم 

ــده  ــكم شمري ــل اًم ــ٤مل اشٔم ــف اوش  اًمتٗمتٚم

 

 ؿمـــتٛمؽ ٓسمــــ ـم٤مهـــ٤م ٓ شمٕمٞمـــدهاو 

 اٟمتــــف اًمٖمــــدر صمقسمــــؽ واعمٙمٞمــــدة 

 

 اوؾمٙم٧م يـ٤م ويـؾ شٚمٌـل اوُمـ٤م شمٙمّٚمـؿ 

 أويـــكم واًمـــرضمس آُمـــر سمچتٚمـــف 

 

 وُمــ سمٕمــد اًملٍمــ ؾمـّٚمؿ قمــغم أهٚمــف 

ٌ ح اهلل  صٕمدوا سمف، ×ٚمفوقمٜمدُم٤م أُمَر اًمٚمٕملم سم٘مت  قمغم ؾمٓمح ىمٍم اإلُم٤مرة، وهق ُيً

وإلم يقم  هذا ؽمالم وداعٍ  ،يو أزمو فمٌد اهلل»وىم٤مل:  ×ويًتٖمٗمره، صُمؿ  شمقضمف إمم ضمٝم٦م احلًُلم
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همؼوءايمؾؼوء يتجّؿع إضمٌّ   .شي وايمر 

 

 )سمحراين(

ــ٦م ــق اجلٝم٤مُم ــ طمٚم ــقم اًملٍم ــٕمد وم ـــ ص  ُم

 

 

ــالُمف  ــف سمً ــؾ چتٚم ــ٦م شٌ ــق اًمٞمٛم ــف ًمٌ  اشمقضّم

ــّٚمؿ   ــ٤مُملؾم ــقضمـ ه ــغم اًم ــف قم ــف او ُمدُمٕم  قمٚمٞم

 

 

 ؿ وضمًٛمف ُمـ اًمٓمٕمــ واًميـب داُمـلؾمٚمّ  

 ٤مد هــذا آظمــر ؾمــالُملاوٟمــ٤مده يٌــق اًمًــجّ  

 

 

 اوٓ شملـــرب اًمٙمقومـــ٦م يـــٌـ ؾمـــٞمّد ُ ٤مُمـــ٦م 

ٞمػ قمغم قُمٜم٘مف طمتّك ىمٓمٕمٝم٤م، صُمؿ  أًم٘مك سمجثتِف ُمـ   ًّ صمّؿ رومع اًمٚمٕملم ؾمٞمٗمف وميب ُمًٚماًم سم٤مًم

يػ، وا ُمًٚمامه، وا ُمٔمٚمقُم٤مه، واصُمؿ  أشمٌٕمٝم٤م  ،أقمغم اًم٘مٍم سمال رأسٍ   :(1)ؾمٞمداه اًمرأس اًمنم 

ــــف ــــ٦م اسمدرسم ــــق اًمٞمّٛم ــــؾ ُُمًــــٚمؿ وأسم  اٟمچت

 

 

ـــــف او  ـــــفاضمـــــ٤مه اخلـــــؼم قمٜم  ذاب شٚمٌ

 اقمٚمــــف زيٜمــــ٥م صــــ٤مح واعمــــدُمع ايّمــــٌف 

 

 

ــــف او  ــــغم اصمٞم٤مسم ــــؿقم ــــٞمّؿ اهل ــــف اخم  قمٚمٞم

ــــدة  ــــٚمؿ محٞم ــــ٧م ُمً ــــل سم ــــ٥م ضمٞمٌ  يزيٜم

 

 

ـــ٤م او  ـــدهضم٤مسمتٝم ـــراس سمٞم ـــغم اًم ـــح قم  ُمً

 ٚمؿ ومجٞمـــدهاٟمِمـــدشمف ُمــــ اقمرومـــ٧م ُمًـــ 

 

 

                                           

^ 
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ـــؿّ    ـــ٤م قم ـــٞمش ي ـــف ًم  اُمًـــح٧م راد شملٚم

 يلٚمٚمٝمـــــــ٤م أسمـــــــقن أٟمـــــــ٤م وسمٜمـــــــ٤ميت 

 

 

ـــــ٤ميت  ـــــقن ي ـــــدر يم ـــــقاشمع واعمل  اظم

ــــــ٤ميت  ــــــ٦م سمحٞم ــــــؾ ذًّم ــــــقوملم يم  ُمتِم

 

 

 عمـــــ سمــــ٤مًمٓمػ قمــــكم جيــــري اعمحــــتؿ 

ُأظمذت ضمثّتُف وضمث٦ُم ه٤مينء سمـ قمروة ورسمٓمقه٤م سم٤محل٤ٌمل  صمؿ   ،آضمريمؿ اهلل ي٤م ُم١مُمٜملم 

  سم٤مٕؾمقاق:اموأظمذوا جيروّن

ـــــ٤مرهاعم  ـــــ٤مقم٧م أظمٌ ـــــره وؿم ـــــدر ضم  ل

 

 

 رُمـــقه اًملـــقم ُمــــ شٍمـــ اإلُمـــ٤مرة 

 وهــــ٤مين اٟمچتــــؾ سمٕمــــده اوسملــــ٧م داره 

 

 

 ُمٔمٚمٛمــــــ٦م وٓ سمٕمــــــد واطمــــــد يّمــــــٚمٝم٤م 

 أويكم: 

ــ٤مل  ُمّمــٞمٌتٝمؿ ُمّمــٞم٦ٌم شمّمــدع إضمٌ

 

 وُمـ شٌؾ اعمِمـٞم٥م شمِمـٞم٥م إـمٗمـ٤مل 

ـــ٤مل  ـــف سم٤محلٌ ـــ٧م جيروٟم ـــٗم٧م ُمّٞم  ؿم

 

ــ٤م  ــ٤مرت ُمثٚمٝم ـــ ص ــ٤مطم٥م ٓ شمٔم  يّم

 )أسمق ذي٦م( 

ـــتجػم ي ـــ٤مدة اًمٞمً ـــ٤مرقم ـــقن يٜمج  ٙم

 

 وقمـ چتٚمـف طمٚمٞمـػ اًمنمـف يٜمجـ٤مر 

 ُمثــؾ ُمًــٚمؿ صــدم سم٤محلٌــؾ يٜمجــ٤مر 

 

ـــ٦م  ـــقج ُأُمٞم ـــف قمٚم ـــقُمس سمچتٚم  وشمتٜم

 *** 

 ٟمٔمريوم٢من يُمٜم٧ِم ٓ شمدريـ ُمـ٤م اعمـقُت ومـ٤مُ 

 

 إمم هـــ٤مينء ذم اًمًـــقق واسمــــ قم٘مٞمـــؾِ  
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ــؾٍ  ــف إمم سمٓم ــٞمُػ وضمَٝم ًّ ــؿ اًم ــد هِم   ىم

 

ـــؾِ   ـــامِر ىمتٞم ــــ ـمِ ـــقي ُم  (1)وآظمـــُر  

  

 ٞمِف َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًمَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

 



 اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة: ُمٕمٓمٞم٤مت آي٦م اعمقّدة

 

111 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةوعطيات آية املوّد: عشزةاحلادية احملاضزة 
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ـِ قم٘مٞمــؾِ   قمــلُم ضُمــقدي عمًُــٚمِؿ سمــ

ـــدٍ  ـــ٤مدي وطمٞم ـــلَم إقم ـــٝمٞمٍد سم  ًمِِم

ــ ــ٤مُه أمحــُد ؿم ــد سَمٙم ـْ ىم ــ  جقاً أسمٙمــل َُم

ـــــ٤م ـــــلُم وأُل عّم ـــــ٤مُه احلًُ  وسمٙم

 شَمَريمــــقه ًمــــدى اهلٞمــــ٤مِج وطمٞمــــداً 

ــــ٤مدى ــــٜمَٝمؿ يتٝم ــــ٤مىمقُه سمٞم ــــؿ  ؾَم  صُم

 ـم٤مويــــ٤ًم فم٤مُمٞمــــ٤ًم ضَمرحيــــ٤ًم قمَٚمــــٞمالً 

ــك ًمٞماُلىمــل ــذ َرىم ــ ُُم ــغم اًمَ٘مٍم  وقم

 وضّمـــَف اًمّٓمـــْرَف ًمٚمُحًـــلِم وٟمـــ٤مدى

ـــالُمل ـــٞمّدي أزف  ؾَم ـــ٤م ؾم ـــَؽ ي  ًَم

 

ؾمــقلِ    ًمِرؾمــقِل احلًُــلِم ؾمــٌِط اًمر 

ــــػِم  ــــ ظم ــــٍؾ ًمٜمٍِم ــــؾِ وىمتٞم  ىمتٞم

ــــؾِ  ــــٍد ـمقي ــــٞمالدِه سمٕمٝم ــــَؾ ُم  ىمٌ

ــــقلِ  ــــدُمٍع مُه ــــُف سمِ  ضمــــ٤مَءهؿ ٟمٕمُٞم

 ًمِٕمــــــدو  ُُمٓم٤مًمــــــ٥ٍم سمــــــُذطمقلِ 

ـِ اًمرذيـــؾِ ًمٚمّ  ـــ ـــِؾ واسم ـــلِم اًمرذي  ٕم

ـــــؾِ  ـــــٜمُٝمُؿ ُرواَء اًمٖمٚمٞم ـــــ٤ًم ُِم  ـم٤مًمٌ

ـــؾِ  ـِ اًمتٝمٚمٞم ـــ ـــك قَم ـــ٤م اٟمثٜم ـــف ُم  طمتَٗم

ـَ ـَمــف ويــ٤م طمٌٞمــ٥َم اًمٌتــقلِ يــ  ٤م سمــ

ـــــق ـــــرطمٞمكمادسمِ ـــــ٤ًم ًم  (1)قمل ُُم٘م٤مرٟم

 
*** 

                                           

«

 ش
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 تٚمـــفچأويـــكم واًمـــرضمس آُمـــر سم

 طمٌؾ ظمّٚمـقا إسمرضمٚمـفوآمٕمقا راؾمف شا

ـــدهؿ  ـــ٤من ُم٤مقم ـــؾ يمقوم هأه ـــرو   إُم

 ظمــقةإهمــدروه ويمــؾ أهــؾ سمٞمتــف واإل

ــفچاسم ــف اسمدرسم ــق اًمٞمٛم ــٚمؿ وسم ــؾ ُُمً  ت

 ٌ فقمــغم زيٜمــ٥م صــ٤مح واعمــدُمع يّمــأ

ــده ــٚمؿ محٞم ــ٧م ُُمً ــل سم ــ٥م ضمٞمٌ  يزيٜم

 اٟمِمدت ُمــ أقمرومـ٧م ُُمًـٚمؿ ومجٞمـده

ــــقش ــــ٤م أسم ــــف  ن٤مًمٚمٝم ــــ٤ميتواأٟم  سمٜم

ــــ ــــ٤ميتُمتِمــــقوملم يمــــؾ ذًّم  ف سمحٞم

 

 ًم٘مٍمـ ؾمـّٚمؿ قمـغم أهٚمـفسمٕمد ُمـ٤م قم٤موا 

ــؿوااؾمــحٌقه  ــف  ِّم ــؾ قمْمــق ُمٜم  يم

 قمٛمٚمٝمـــؿ يمـــؾ وـــٚمع ُِمٜمـــف شمٓمـــّقه

 طمِّمــؿواوٓ وصــؾ ـمــ٤مرش أسمٕمٞمــده 

ـــف وذاب  ـــؼم قمٜم ـــ٤مه اخل ـــفشاضم  ٚمٌ

ـــؿّ  ـــٞمّؿ اهل ـــف اخم ـــف وقمٚمٞم ـــٌـ قمّٛم  ًم

ـــده ـــ٤مًمراس سمٞم ـــح قم ـــ٤م وُمً  ضم٤مسمتٝم

 ٚمــف ًمــٞمش يــ٤م قمــؿّ لاُمًــح٧م راد شم

 ّدر يمـــقن يـــ٤ميتلـــواعم عظمـــقاشم

ــتّ  ــري اعمح ــكم جي ــ٤مًمٓمػ قم ـــ سم  ؿعَمَ

 
*** 

 )أسمقذي٦م(

 اًمٙمِــدر يمــؾ قمــ٤مم قمــ٤مم اًمٗمــرح يــ٤مقمؿ

ـــكم اسم ـــ٤من سمٓم ـــٓ شمٌچ ـــ٤مقمؿچ  لم ي

 

ــق  ــغم اعمخٚم ــ مقم ــ٤مقمؿيمّٚم ــقن ي  ف إيٙم

ـــقوم ـــف عأؿم ـــتد قمٚمّٞم ـــزن يِم  واحِل

 
***

 .(1)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

 ض ًمٌٕمْمٝم٤م:شمِمتٛمؾ هذه أي٦م قمغم أسمح٤مث أشمٕمرّ 

٤ٌمريم٦م؟ ّٕن سمٕمض أؾم٤ٌمب اًمٜمزول هل٤م ُم٤م هق ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م اعمُ  ايمٌحٌ إول:

 دظمٌؾ ذم اًمقصقل إمم ُمٕمٜمك أي٦م اعمٓمٚمقب؟
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ومٙم٤مٟم٧م شمٜمقسمف ومٞمٝم٤م ٟمقائ٥م  ،ىمدم اعمديٜم٦م ’ُروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل: إن  رؾمقَل اهلل 

وطم٘مقق، وًمٞمس ذم يديف ؾِمٕم٦م ًمذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م إٟمّم٤مر: إّن هذا اًمرضُمؾ ىمد هداٟم٤م اهلل قمغم 

ـُ أُ  مجٕمقا ًمف ُمـ أُمقاًمِٙمؿ ُم٤م ٤مقسمف ٟمقائ٥م وطم٘مقق، وًمٞمس ذم يديف ؾِمَٕم٦م، ومظمتٙمؿ يٜميديف، هق اسم

ـُ  ،ومٗمٕمٚمقا، صُمؿ  أشمقه وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقَل اهلل ومت٠مشمقٟمف ومٞمًتٕملم سمف قمغم ُم٤م يٜمقسمف.ٓ يُييمؿ  إٟم ؽ اسم

ويٜمقسُمؽ ٟمقائ٥م وطم٘مقق، وًمٞمس قِمٜمدك هل٤م ؾمٕم٦م، ومرأيٜم٤م أن  ،وىمد هداٟم٤م اهلل قمغم يديؽ ،ُأظمتٜم٤م

ڀ  ﴿ٜم٤م ومٜم٠مشمٞمؽ سمف، شمًتٕملم سمف قمغم َُمـ يٜمقسَمؽ وهق ذا، وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م: ٟمجٛمع ُمـ أُمقاًم

 .(1)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

، وم٘مد ذيمر أصح٤مُب اًمتٗمًػم ^ُمٕمٜمك هذه أي٦م قمغم ًم٤ًمن أهؾ اًمٌٞم٧م ايمٌحٌ ايمثوين:

 .|ة ذم اًمُ٘مرسمك سمٛمٕمٜمك اعمقّدة ذم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل  ذم أن  اعمقدّ  (1)ُم٤م زاد قمغم اًمٕمنميـ رواي٦م

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿أّٟمف ؾُمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ×ومٕمـ أّب ضمٕمٗمر

ؿُهؿ إئؿّ »ىم٤مل:  ﴾ٿ  .(1)شي ايمّذيـ ٓ يلىمؾقن ايمّصدومي وٓ حتّؾ هَلُ

ُّم٤م قمـ ـمريؼ اعمخ٤مًمٗملم وم٘مد ذيمر ص٤مطم٥ُم اًمٙمِّم٤مف ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م وأ

ويمذا ذيمره اًمّرازي  ،(1)شغػقرًا يمفـ موت فمعم ضُمىِّ آِل حُم ؿٍد موت مأٓ ومَ » :احلدي٨م اًمّٓمقيؾ

ـ ىمون ل أمرُهؿ إيمقف، همؽّؾ مَ وهؿ ايمّذيـ َيم ’آُل حُمّؿدٍ »ذم شمٗمًػمه، وأو٤مف وأٟم٤م أىمقل: 

ـ واحُلًكَم ىمون  ًَ أمرُهؿ إيمقف أؾمّد وأىمؿؾ ىموكقا ُهؿ أل، وٓ ؾمؽ  أن  هموؿمؿي وفمّؾقًو واحل

ىموظمعؾقم زمويمـؼؾ اظمتقاسمر همقصمى أن  أؾمد  ايمتعؾؼوت، وهذا ’ايمتعّؾؼ زمقـفؿ وزمكم رؽمقل اهلل

                                           

 

 

 

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
 . (1)شيؽقكقا ُهؿ أل

ن  اًم٘مرسمك ىُمرسمك قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضُمٌػم إ»وذم صحٞمح اًمٌُخ٤مري ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ىم٤مل: 

 . (1)ش(صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿآل حُمّٛمٍد )

 ؾ؟ؾمتثٜم٤مء اعمٜمٗمّمشُمٗمٞمد آؾمتثٜم٤مء اعمتّّمؾ أم آذم أن  )إّٓ( ذم أي٦م هؾ  ايمٌحٌ ايمثويمٌ:

ؾمتثٜم٤مء ُُمتّّمؾ، يٕمٜمل: أّن اهلل شم٤ٌمرَك وشمٕم٤ممم َأُمَر اًمٜمٌل  ومٕمغم اًم٘مّقل إول، وأن  آ

 ِف.سمٞمت وا أهَؾ دّ ًا إّٓ أضمرًا واطمدًا، وهق أن يقأن ٓ ي٠ًمهلؿ َأضمر |إيمرمَ 

 ؿ وضمٕمٚمٝم٤م أضمرًا ًمٚمّرؾم٤مًم٦م إُّم٤م يم٤من ذريٕم٦ًم إمم إرضم٤مع اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ ومٞمام ووضمقب ُمقدّ 

ة اعمٗمروو٦م قمغم يمقّن٤م أضمرًا ًمٚمّرؾم٤مًم٦م مل شمٙمـ َأُمرًا وراَء رضمٕمٞم٦ّم اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم، وم٤معمقدّ يم٤من هلؿ ُمـ اعم

أي٤مت اًمٜم٤مومٞم٦م  ٓ شُمٖم٤مير ُم١مّدى ؾم٤مئر هذا اًمّدقمقة اًمديٜمّٞم٦م ُمـ طمٞم٨م سم٘م٤مئٝم٤م، وم٤مٔي٦م ذم ُم١مّداه٤م

اعمحٙمٞم٦ّم قمـ  (1)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ًم١ًمال إضمر، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 أّن اهلل عّم٤م إّٓ  ،ًيّن ٓ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف أضمرا: إيٗم٦م، وُم١مّدى هذه أي٦م اًمنّم ’مًم٤ًمن اًمٜمٌل  إيمر

شمٙمؿ ًم٘مراسمتل وأقمّده٤م يّن أطمت٥ًم ُمقدّ َة اعم١مُمٜملم، وُمـ مُجٚمتٝمؿ ىمراسمتل، وم٢مدّ أوضم٥َم قمٚمٞمٙمؿ ُمق

 .(1)أضمرًا ًمرؾم٤مًمتل

ٺ  ﴿شمٕم٤ممم: أُّم٤م قمغم اًمث٤مين، وُِمـ يمقِن آؾمتثٜم٤مء ُُمٜمٗمّمؾ، يٕمٜمل: أن  اًمٙمالم شمؿ  ذم ىمقًمف 

طم٤مل إٟمٌٞم٤مء أظمريـ ذم أّٟمف مل  ’، ومٞمٙمقن طم٤مل اًمّرؾمقل إيمرم﴾ ًٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ي٠ًمهلؿ أضمرًا أسمدًا، صُمؿ  إّٓ اعمقّدة ذم اًمُ٘مرسمك مُجٚم٦ٌم ُأظمرى ًمٞم٧ًم هل إضمر؛ وهذا ظمالف 
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ٞمد اًمٕمالُّم٦م  ًّ  ُمٜمٗمّمؾ.سم٠مّن آؾمتثٜم٤مء ُُمتّّمؾ وٓ ىمريٜم٦م قمغم أّٟمف  (1)&فم٤مهِر أي٦م يمام ّسح سمف اًم

، وم٢مّن اهلل شم٤ٌمرك ^آؾمتدٓل هبذِه أي٦م قمغم قمّمٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ايمٌحٌ ايمرازمع:

أن يٓمٚم٥م إضمر، وهق اعمقّدة ذم اًمُ٘مرسمك، وُمـ اعمًُتحٞمؾ أّن اهلل  |وشمٕم٤ممم أُمَر اًمٜمٌل  إيمرم

إذا مل يٙمـ هذا اًمِمخص حمٗمقفم٤ًم ُمـ يُمؾ  ٟم٘مٍص دائاًم  ـ ُمٝمام يم٤منـ يٓمُٚم٥ُم اعمقّدة ًمِمخٍص 

سمدًا، و إّٓ عم٤م أُمر سمٓمٚم٥م اعمقّدة، ومٙمٞمَػ َيُقّد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أؿمخ٤مص٤ًم خيٓمئقن وأ

ويٕمّمقن؟! ومام دام أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أُمر سمٛمقّدِ ؿ إذًا هؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ يمّؾ ٟم٘مٍص دائاًم 

 وأسمدًا.

ـّ ه١مٓء اًم٘مراسم٦م ًمرؾمقل اهلل ر قمٓمقا اعمقّدة، ومخ٤مًمَػ مجٌع ُمـ اعمًٚمٛملم أواُمأُ ُم٤م  |وًمٙم

 اهلل شم٤ٌمرك شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ. 

وهجؿ اًم٘مقم قمغم رطمٚمف،  ×ذم إُم٤مزم: َأّٟمف عم٤ّم ىُمتؾ احلًُلم روى اًمِمٞمخ اًمّمدوق&

ُمـ اًمٜم٤مر، ومٛمـ مُجٚم٦م َُمـ هرب ُمـ إـمٗم٤مل ـ  يم٤مًمّٓمٞمقر اهل٤مرسم٦مـ  ومّرت اًمٕمٞم٤مٓت وإـمٗم٤مل

دظمال قمغم اسمـ زي٤مٍد،  ُُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، وعم٤ّم ُأًم٘مل اًم٘مٌُض قمٚمٞمٝمام ضملء هبام إمم اًمٙمقوم٦م، وأُ ـمٗمكَم 

جـ، وىمد  ًّ ت قمٚمٞمٝمام ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م ومُه٤م ذم اًم جـ، طمتّك إذا ُمر  ًّ وم٠مُمر هبام أن ُيزضّم٤م ذم اًم

و٤مىم٧م ُصدورمُه٤م، وم٘م٤مل اًمّمٖمػُم ذات يقٍم ٕظمٞمف اًمٙمٌػم: أظمل، ُيقؿمُؽ أن شُمٗمٜمك أقمامُرٟم٤م ذم 

جـ، ومٚمَِؿ ٓ ُٟمخؼُم اًمًّج٤من سمخؼمٟم٤م وُٟمٕمّرومف أٟمُٗمًٜم٤م ًمُ٘مرسمِٜم ًّ وعّم٤م  !؟|٤م ُمـ رؾمقِل اهللهذا اًم

أن ضم٤مء إًمٞمٝمام اًمًّج٤من سم٘مق ام ىم٤مم إًمٞمف اًمّّمٖمػُم وىم٤مل ًمف: ي٤م هذا أشمٕمرف حُمّٛمدًا اعمُّمٓمٗمك ٟمٌّل 

!! وم٘م٤مل ًمف: أوَ  ـَ قمّٛمِف قمكّم سمـ أّب  هذِه إُُّم٦م؟ ىم٤مل: ويمٞمػ ٓ أقمرُف اًمٜمٌل  شمٕمرف اسم

ـَ  أوَ  ،؟ ىم٤مل: ويمٞمػ ٓ أقمرومف وهق إُم٤مُمل!! وم٘م٤مل ًمف: ي٤م ؿمٞمخ×ـم٤مًم٥ٍم  شمٕمرف ُُمًٚمَؿ سم

ـُ أوُٓده، ومام  ًمٜم٤م ٓ شمرمحٜم٤م ًمّمٖمر ؾمٜمّٜم٤م؟!  ًمؽ وُم٤م قم٘مٞمٍؾ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م هذا ٟمح

 ُم٤م ،ومٚماّم ؾَمِٛمَع اًمًّج٤من سمٙمك واٟمٙم٥م  قمٚمٞمٝمام ُي٘مٌّٚمٝمام وهق ي٘مقل: ٟمٗمز ًمٙمام اًمِٗمداء، واهلل
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جـ ُمٗمتقح، يم٤من زم قمٚمؿ سم٠مٟم ٙمام اسمٜمّل ُُمًٚمِؿ وأّن أُمػَم اعم١مُمٜملم قمّٛمُٙمام ًّ ، ؾمٞمّدي  هذا سم٤مُب اًم

 ومُخذا أي  ـمريٍؼ ؿمئتاُم وؾمػما ذم اًمٚمٞمؾ، وايمُٛمٜم٤م ذم اًمٜمٝم٤مر.

ـَ يتقضّمٝم٤من، ومجٕمال ومول ايمراوي ٓ  يدري٤من إمم أي جـ وظمرضم٤م ومُه٤م ًّ : وم٠مـمٚم٘مٝمام ُِمـ اًم

يًػمان ذم ؿمقارع اًمٙمقوم٦م، طمتّك إذا يم٤من وىم٧ُم ـمٚمقع اًمٗمجر، ودظمال ذم سمًت٤مٍن هٜم٤مك ومٙمُٛمٜم٤م، 

ٛمّرت قمٚمٞمٝمام ضم٤مري٦م وم٠ًمًمتٝمام قمـ طم٤مهِلام، وم٠مىمًام قمٚمٞمٝم٤م أنٓ  خُتؼم أطمدًا سمخؼممه٤م، وقَمٚماِم ُمٜمٝم٤م وم

أّّن٤م ُمقاًمٞم٦م ًمٕمّٛمٝمام، وم٘مّّم٤م هل٤م ظمؼممه٤م، وم٘م٤مًم٧م هلام: ؾمٞمّدي اُمْمٞم٤م ُمٕمل وم٢مّن ُمقٓيت ُمقاًمٞم٦م 

ؼم ٤م، ومٚماّم ًمٕمّٛمٙمام وحم٦ٌّم ًمٙمام، ومج٤مءا ُمٕمٝم٤م طمتّك إذا وصال ؾمٌ٘متٝمام اجل٤مري٦م قمغم ُمقٓ ٤م وأظم

ٕم٦م،  ًّ ؾمت٘م٤ٌمهلام وىم٤مًم٧م هلام: ادظمال اًمٌٞم٧م قمغم اًمّرطم٥م واًم  روّمٝم٧م قمٚمٞمٝمام.وؾَمٛمٕم٧م ىم٤مُم٧مٓ 

جـ وم٠مُمر ُُمٜم٤مديف أن ُيٜم٤مديؾمتُ هذا وىمد ا ًّ ـُ زي٤مد سمخروضمٝمام ُمـ اًم ـ ضم٤مءين ُمَ  :خؼم اسم

ام ُُمًٚمؿ ًمف قمٜمد إُمػم اجل٤مئزة اًمٕمٔمٛمك، ومّم٤مر أضمالف أهِؾ اًمُٙمقوم٦م ُيٗمتِّمقَن قمٚمٞمٝم ّي سمقًمدَ 

 ضم٤مر ام. أويٓمٚمٌقّنام، وُمـ مجٚمتٝمؿ زوج شمٚمؽ اعمرأة اًّمتل 

ـ  اًمّٚمٞمُؾ أىمٌؾ زوضُمٝم٤م وىمد أشمٕم٥م ٟمٗمًف ذم ـمٚمٌٝمام رضم٤مء اجل٤مئزة، وم٘م٤مًم٧م ًمف  ىم٤مل: ومٚماّم ضَم

ـِ زي٤مدٍ   ،زوضمتُف: أيـ يُمٜم٧َم اًمٞمقم وأرى قمٚمٞمؽ آصم٤مَر اًمتَٕم٥م؟! ومحٙمك هل٤م سمام ٟم٤مدى ُُمٜم٤مدي اسم

ًمؽ وذرّي٦م قمٌد اعمّٓمٚم٥م،  ، ومٚماّم ؾَمِٛمٕم٧م احلُّرة ىم٤مًم٧م ًمف: ُم٤موىمد أشمٕم٥م ٟمٗمًف ذم ـمٚم٥م اًمّٓمٗمٚملم

أُم٤م ختِمك أن يٙمقن حُمّٛمٌد همدًا ظمّمُٛمؽ؟ وم٘م٤مل هل٤م: دقمٞمٜمل ُمـ هذا. ومٌٞمٜمام ِهل شمٙمّٚمُٛمف 

 أؾمٛمٕمف، هؾ قِمٜمدٟم٤م أطمد؟! 
ٍ
وُيٙمّٚمٛمٝم٤م إذ ؾَمِٛمَع مَهَٝمٛم٦ًم ذم داظمؾ احلجرة وم٘م٤مل هل٤م: أّي رء

ذ اًمْمٞم٤مء ودظمؾ احلجرة وإذا سم٤مًمٓمٗمٚملم ىم٤مئٛملِم وم٠مقمرو٧م وشمٚمجٚمج٧م. وم٘م٤مم اًمٚمٕملم وأظم

أضم٤مرشمٜم٤م هذه احلُّرُة،  ،ُيّمّٚمٞم٤مِن، طمتّك إذا ومرهم٤م ىم٤مل هلاُم:َُمـ أٟمتاُم؟ وم٘م٤مٓ: أوُٓد ُُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ

 وم٘م٤مل اًمٚمٕملُم: أشمٕم٧ٌُم ٟمٗمز وومرد ذم ـمٚمٌٙمام وأٟمتام ذم داري!!

 ٘مٝمام يمِت٤موم٤ًم.صمّؿ رومع يده وًمٓمؿ اًمٙمٌػم قمغم وضمٝمف، وضم٤مء هلام سم٤محل٤ٌمل وم٠موصم

أُم٤م شُمراقمل  ؟ًمَؽ شمٗمٕمُؾ سمِٜم٤م هذا اًمٗمٕمؾ واُمرأشُمؽ أو٤مومتٜم٤م؟ أُم٤م خت٤مف اهلل ومٞمٜم٤م وم٘م٤مٓ ًمف: ُم٤م

ُيتٛمٜم٤م وىمرسمٜم٤م ُمـ رؾمقل اهلل؟ ومٚمؿ يٕم٠ٌم اًمٚمٕملُم سمٙمالُمٝمام، وٓ رق  هلام ومؽميمٝمام ذم احلجرة 
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ُده. هذا واُمرأشُمف يٌٙمٞم٤من طمتّك اًمّّم٤ٌمح، صمّؿ أظمرضمٝمام ُمـ داره وشمٌٕمتُف اُمرأشُمف ووًَمُده وقمٌ 

ؾ سمف وحت٤مًمَٗمف وشُمذيّمَره اهلل، طمتّك ضم٤مء هِبام إمم ضم٤مٟم٥م اًمُٗمراِت ًمٞم٘متٚمٝمام، وم٤مًمتٗم٧َم إمم قَمٌده  شمتقؾم 

وىم٤مل ًمف: ظمذ اًمًٞمػ واضب قمٜم٘مٞمٝمام وأشمٜمل سمرأؾمٞمٝمام، وم٠مظمذمه٤م اًمٕمٌد وأراد ىمتٚمٝمام، وم٘م٤مٓ 

ٓ شم٘متٚمٜم٤م وم٢مٟم ؽ إن ىمتٚمتٜم٤م  ،ي٤م هذاك سمًقاِد سماِلل ُم١مّذن رؾمقِل اهلل... ؾمقاد ُم٤م أؿمٌف ،ًمف: ي٤م هذا

ـُ أوٓد ُُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ.  خُي٤مصُٛمؽ رؾمقُل اهللِ يقم اًمِ٘مٞم٤مُم٦م، وم٘م٤مل هلام، َُمـ أٟمُتام؟! وم٘م٤مٓ: ٟمح

ىم٤مل: وم٤مٟمٙم٥م  اًمٕمٌُد قمٚمٞمٝمام ُي٘مٌّٚمٝمام، ورُمك اًمًٞمَػ ُمـ يده وأًم٘مك سمٜمٗمًف ذم اًمُٗمرات، وقمؼم 

ل ًمف: قمّمٞمتؽ عم٤ّم قمّمٞم٧َم اهلل، وم٘م٤مل اًمٚمٕملُم: إمم اجل٤مٟم٥م أظمر، ومّم٤مح سمف ُمقٓه قمّمٞمتٜمل؟ وم٘م٤م

ٞمػ وأشمك إًمٞمٝمام ومٚماّم هؿ  سم٘متٚمٝمام ضم٤مء إًمٞمف اسمٜمُف وىم٤مل  ،واهللِ  ًّ ٓ يتقمّم ىمتَٚمٝمام أطمٌد همػمي. وم٠مظمذ اًم

ارمحٝمام ًمُ٘مرهبام ُِمـ رؾمقل اهلل وًمّمٖمِر ؾِمٜمّٝمام، ومٚمؿ يٕم٠ٌم سمِف، ومٚماّم رأي٤م ُصٜمٕمف شم٤ٌميمٞم٤م، ووىمع  ،ًمف: أسمف

ٓ شمدقمٜم٤م ُٟمٓم٤مًمٌُؽ سمِدُمٜم٤م أُم٤مم  ،غم أظمر ُيقّدقمف ويٕمتٜم٘مف، واًمتٗمت٤م إًمٞمف وىم٤مٓ ًمف: ي٤م هذايُمؾ  ُمٜمٝمام قم

ـِ زي٤مٍد يّمٜمُع سمٜم٤م ُم٤م يِم٤مء. وم٘م٤مل: ًمٞمس إمم ذًمؽ ُمـ  رؾمقِل اهلِل َيقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ظمذٟم٤م طمٞملّم إمم اسم

قق واٟمتٗمع سم٠مصمامٟمٜم٤م وٓ شم٘متٚمٜم٤م، وم٘م٤مل:ٓ  سُمد   ًّ ُمـ ىمتٚمٙمام، وم٘م٤مٓ ًمف:  ؾمٌٞمؾ، وم٘م٤مٓ: ي٤م هذا سمِٕمٜم٤م ذم اًم

 ارطمؿ ُيتٛمٜم٤م وِصٖمر ؾمٜمّٜم٤م، وإن يمٜم٧م قَمِزُم٧م قمغم ىمتٚمٜم٤م ومدقمٜم٤م ٟمّمكّم ًمرسّمٜم٤م ريمٕمتلم. 

الة ؿمٝمر ؾمٞمٗمف وىمّدَم اًمٙمٌػم  ىم٤مل: صّٚمٞم٤م ُم٤مؿمئتام إن ٟمٗمٕمتٙمام اًمّّمالة. ومٚماّم ومرهم٤م ُمـ اًمّم 

ُأطم٥م  أن أرى أظمل  وم٘م٤مل اًمٙمٌػُم: إيّن ٓ .ًمٞمَيب قُمٜمَ٘مف، وم٘م٤مل ًمف اًمّمٖمػم: اىمتُٚمٜمل ىمٌؾ أظمل

ىمتٞمالً. ومِمٝمر ؾمٞمٗمف وضب اًمٙمٌػم وم٘متٚمف، ومقىمع قمٚمٞمف اًمّمٖمػم يتٛمّرُغ سمِدِم أظمٞمف وهق ُيٜم٤مدي: 

ٖمػم وم٘متٚمف، وىمٓمع رأؾمٞمٝمام ومحٚمٝمام ذم خُمالة ًمف ورُمك  (1)وا أظم٤مه، صُمؿ  اضمتذب وضَب اًمّم 

يديف وووع اعمُخالة، وم٘م٤مل ًمف ؾ سملم ثُ سمرأؾمٞمٝمام إمم اسمـ زي٤مٍد، ومٚماّم ُمَ سم٠مسمداّنام ذم اًمُٗمرات، وؾم٤مر 
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ـُ زي٤مد: ُم٤م ُمٕمؽ؟ وم٠مظمرج إًمٞمف اًمرأؾملم ومٙمِمػ قمـ وضمٝمٞمٝمام وإذا مه٤م يم٤مًم٘مٛمريـ.   اسم

 وم٘م٤مل ًمف: ىمتٚمتٝمام؟ ىم٤مل: ـمٛمٕم٤ًم سم٤مجل٤مئزة، ىم٤مل: وايـ فمٗمرَت هِبام؟ 

ـُ زي٤مد: ُم٤م قمروم٧َم هلام طمؼ  اًمْمٞم٤موم٦ِم  ىم٤مل ذم داري، وإَن زوضمتل أضم٤مر ام، وم٘م٤مل ًمف اسم

ُم٤م ىم٤مٓ ًمؽ طملم  ،وًمق ضمئتٜمل هِبام أطمٞم٤مًء ًمْم٤مقمٗم٧ُم ًمؽ اجل٤مئزة، صُمّؿ ىم٤مل: ويٚمؽوىمتٚمتٝمام! 

أردت ىمتٚمٝمام؟ ىم٤مل: ىم٤مٓ زم: إرطمْؿ ُيتٛمٜم٤م وٓ شم٘متٚمٜم٤م ومٞمٙمقن ظمّمُٛمؽ حُمّٛمٌد يقَم اًمِ٘مٞم٤مُم٦م، 

سُمد  ُمـ  وم٘مٚم٧ُم هلام: ٓ .ئ٧َم سمٕمٜم٤م ذم اًمًقق واٟمتٗمع سمثٛمٜمٜم٤مواُمِض سمٜم٤م إمم اسمـ زي٤مد طمٞملّم، وإن ؿم

ـُ زي٤مٍد إمم ضُمٚمىمتٚمٙم  ف وأضمٗم٤مه.ّْم ٤ًمئف وىم٤مل: ُم٤م أومام، ومٜمٔمر اسم

ـُ اهلل( ـُ زي٤مٍد سم٘متٚمف ومُ٘متؾ )قمٚمٞمف ًمٕم٤مئ وأُمَر سم٤مًمرأؾملم أن ُيدومٜم٤م ذم ، ىم٤مل اًمراوي: وم٠مُمر اسم

 . (1)اعمٙم٤من اًّمذي ىُمتال سمف

ـِ قم٘مٞمِؾ. :أىمقل  ًمٞم٧م اًمٚمٕملم ومٕمؾ ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ سمرأِس وضمًِد أسمٞمٝمام ُُمًٚمِؿ سم

ٓمح ىم٤مل: ي٤م سمٙمري٘مقل اًمراوي: عمّ  ًّ ُأصكّم ًمرّب  ريمٕمتلم، دقمٜمل  ،٤م صٕمدوا سمُٛمًٚمؿ إمم اًم

. ايمًالم »وىم٤مل:  ،ومّمغّم ُُمًٚمُؿ طمتك إذا ومرغ ُمـ اًمّّمالة وضّمف وضمٝمف ٟمحق ُمّٙم٦م وم٘م٤مل: صؾ 

قمّجؾ قمٚمٞمف، ومِمٝمر  ،ومّمٞمح سمف: ي٤م سمٙمر ،شاهلل، ايمًالُم فمؾقؽ يو زمـ رؽمقل اهلل فمٌد فمؾقؽ يو أزمو

شمٌع ضمًده،  إمم إرض وأُُمًٚمؿ، ورُمك سمرأؾمف ُمـ أقمغم اًم٘مٍمسمٙمر ؾمٞمَٗمف وضب قُمٜمؼ 

ومج٤مؤوا عمًِٚمؿ وهل٤مين  ،هُؾ اًمٙمقوم٦م ذم ذًمؽ اًمٞمقم إرو٤مء اسمـ ُمرضم٤مٟم٦م سمٗمٕمٚمٝمؿأوأراد 

. ورطِمؿ اهلل اًمِم٤مقمر طمٞم٨م (1)وضمٕمٚمقا يًحٌقّنام سم٤مٕؾمقاق ،وووٕمقا احل٤ٌمل سمرضمٚمٞمٝمام

 يّمػ طم٤مل اًمِمٞمٕم٦م وسُمٙم٤مئِٝمؿ قمغم ُُمًٚمؿ:

ــ٤م  ــ٤ًم ي ــؽ دُم ــلمسمٙمت ــّؿ احلًُ ـَ قم ــ  اسم

 

ـــــ٤مومح٦م  ـــــٞمٕمتؽ اًمً ـــــ٤مضمُر ؿم  حم

 
                                           

× 
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 وٓ سمِرطمـــ٧ْم هـــ٤مـمالُت اًمُٕمٞمـــقن 

 

 حُتٞمّٞمــــــَؽ هم٤مديــــــ٦ٌم رائحــــــ٦م 

 ّٕٟمــــؽ مل شُمــــرو ُمـــــ َذسمــــ٦مٍ  

 

 صمٜم٤ميــــ٤مك ومٞمٝمــــ٤م همــــدت ـم٤مئحــــ٦م 

ـــقك  ــــ اًم٘مٍِمـــ إذ أوصم٘م ـــقك ُم  َرُم

 

ــ٦م  ـــ ضم٤مرطم ــَؽ ُم ــُٚمٛم٧م ومِٞم ــؾ ؾم  ومٝم

 وؾمــــــح٤ًٌم دُمــــــر  سم٠مؾمــــــقاىمٝمؿ 

 

ـــــ٦م  ـــــػَمهؿ اًم٤ٌَمرطم ـــــ٧َم أُم  أًمً

 ومل شمٌٙمِــــَؽ اًم٤ٌميمٞمــــ٤متىُمتٚمــــ٧م  

 

 ًمـــؽ ذم اعمٍِمـــ ُمــــ ٟم٤مئحـــ٦م أُمـــ٤م 

 ًمـــئـ شم٘ميضـــ ٟمحٌـــ٤ًم ومٙمـــؿ ذم َزرود 

 

ـــ٤مئح٦م  ــــ ص ـــٞم٦ّم ُم ـــؽ اًمٕمِم  (1)قمٚمٞم

يم٠مين سمِف اؾمؽمضمع  ،ويم٤من ذم زرود ×ًمٚمحًلم ×وذًمؽ عم٤ّم وصؾ ظمؼم اؾمتِمٝم٤مد ُُمًٚمؿ 

 ‘ء زيٜم٥مارقمم ظمٞمٛم٦م اًمٜم٤ًمء وٟم٤مدى احلقمٛمد إ ×صُمؿ  إّٟمف ،شإكو هللِ وإكو إيمقف راصمعقن»ىم٤مئالً: 

 وعم٤ّم أىمٌٚم٧م إًمٞمف ووٕمٝم٤م ذم طِمجره، وأظمذ يٛمًُح قمغم رأؾمٝم٤م. ،شأئتقـل زمحؿقدة»ىم٤مئالً هل٤م: 

 )ٟمّّم٤مري(

ــ ـــ اخِل ــ٧م ُُمًــٚمؿ ُم ــدهٞمَ أظمــذ سم  ؿ سمٞم

ـــدة ـــ٦م محٞم ـــ٧م اًمٓمٗمٚم ًّ  وسم٤مًمنمـــ طم

 يٕمّٛمــل ٓطمــ٧م اسمقضمٝمــؽ قمالُمــ٦م

ــجٞم٦ّم هــ٤مي سمــس وّيــف اًمٞمت٤مُمــ٦م  اًمً

 

 يٛمًـــح راؾمـــٝم٤م اسمحنـــة ؿمـــديدة 

ـــ٤مًم٧م اش ـــل وؾم ـــف يٕمّٛم ـــلم٤مًمتٚم  ًمٕم

ــح٧م  ــغم راد اُمً ــقم ــ٦مش  كم قمالُم

ــقدي  ــلمشأفمـــ قم ــل اًمٌ ــ٦م ويتّٛمٜم  ٔم

 
*** 

 )قم٤مؿمقري(

ــف ــل فمٚمٕم ــ٤م وحمٜم  همــده يٛمًــح دُمٕمٝم

ــــدقمف ــــقح دٓزّم يّم ــــل اًمٜم  يٕمّٛم

 

ـــق  ـــف ي نأسم  ٚمٝمـــ٤م و ـــؾ دُمٕمـــفلآٟم

 دي وٓ شمٜمـقطملمچـف وهـقّ وسمٓمـكم اًمٌ
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 ًمـــئـ شم٘ميضـــ ٟمحٌـــ٤ًم ومٙمـــؿ ذم زرود

ـــ٧م ـــد أقمقًم ـــؽ ىم ـــ٦ٍم ًم  ويمـــؿ ـمٗمٚم

 

 قمٚمٞمـــَؽ اًمٕمِمـــٞم ٦م ُمــــ صـــ٤مئحف 

ـــــف ـــــ٤م ىم٤مدطم ـــــ٤م ذم احلِم  ومجرُ 

 
 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 



 اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: يمٞمٗمٞم٦ّم اظمتٞم٤مر اًمّمديؼ
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ــقاطمل  يمٞمــػ َيّمــُحقا سمــام شَم٘مــقُل اًمّٚم

 َػ ُ ٜمٞمٜمــــل احلٞمــــ٤مُة وىَمٚمٌــــليمٞمــــ

ـــقازم ـــٛمَر اًمٕم ـــدرؤون ؾُم ـــقا ي  وىمٗم

 ىَمقه سمـٞمَض اًمُٔمٌـ٤م سمـ٤مًمٜمحقِر اًمٌـٞمضِ وَمقَ 

ــــٞمالً  ــــُع ًَم ــــ٤موَر اًمٜم٘م ــــ٦ٌم إْن شمٕم  ومئ

ــــ٧ْم  ــــٞمقُف وـم٤موَم ًّ ــــ٧م اًم  وإذا همٜمّ

ـــقايض ـــرهِبؿ واعم ـــلم ىُم ـــدوا سم  سم٤مقم

 أدريمــــقا سم٤محلًُــــلِم أيمــــؼَم قمٞمــــدٍ 

ـــ٤م ـــقَض اعمٜم٤مي ـــقاردوَن طم ـــ٠مّب اًم  سم

 ٤مِب سمـــ٠مّب اًمالسمًـــقَن مُحـــَر اًمثٞمـــ

 

ـــد راِح   ـــقُم أٟمَٙم ـــ٘متْف اهلُٛم ــــ ؾَم  َُم

ــل اجلــراِح  ــقِف داُم ــتغم اًمُٓمٗم ــد ىم  سمٕم

 قمٜمــــف واًمٜمٌــــَؾ وىمٗمــــ٦َم إؿمــــ٤ٌمِح 

ـــــ٤ٌمِح  ـــــ٤مًمُقضمقِه اًمّّم ـــــَؾ سم  واًمٜمٌَ

 أـمٚمٕمـــقا ذم ؾمـــامُه ؿُمـــٝم٥َم اًمّرُمـــ٤مِح 

 أيْمــ١ُمُس اعمــقِت واٟمتِمــك يمــؾ  صــ٤مِح 

 وإرواِح 
ِ
 وضمًــــــقِم إقمــــــداء

ــقِف أوــ٤مطمل ــك اًمٓمٗم ــدوا ذم ُمٜم  ومٖم

ـِ   اًمُٗمــراِت اعمٌُــ٤مِح يــقَم ِذيــدوا قَمــ

ـ  ؾمــــ٤مومٞم٤مُت اًمّريــــ٤مِح   (1)ـمــــرزْ ُ

 
*** 

ـــ ـــ٦مش ـــ٤مل احلٛمّٞم ـــلم يرضم  ٤مل اطمً

 

 اهٜمـــ٤م حمـــكم اًمٖم٤مضيـــ٦م إٟمچـــ٤من 

 ٟمّْمــــٌقا ظِمٞم٤مُمٜمــــ٤م اهبــــ٤مي اًمثٜمٞمــــ٦م 

 

 سمٞمٝمــــ٤م ُيقاومٞمٜمــــ٤م اعمحــــتّؿ اًمًــــ٥ٌم 

 اخِلـــٞمؿ ُمــــ آُمـــر قمٚمـــٞمٝمؿ سمِٜمقهـــ٤م 

 

 ًمقهــــ٤مسمٜمــــ٤مت طمٞمــــدر ٟمزّ  سمٞمٝمـــ٤موا 

ـــ٤م  ـــ٥م طمّقـمقه ـــقافمٞمٝمؿ اًمؽمه  اسمٛم

 

ـــكم   ـــٞمّؿقم ـــ٤مس اعمِم ٌّ  وضم٤مؾمـــؿ وقم

ــ٤م  ـــ زاد مّهٝم ــدت ٓچ ــ٦م إشٕم  اًمٕم٘مٞمٚم

 

 يمــؾ سمٜمــل قمــدٟم٤من يّٛمٝمــ٤ماو قمٚمٞمٝمــ٤م 

ــ٤م  ـــ وملــدت زعمٝم ــدري اؿمــٚمقن ُم  ُم

 

ـــ٤مر اًم أو  ـــٟم ـــ٤معمخٞمّؿل ـــ٧م سم  قم وضّم
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 قذي٦م(سم)أ 

ــقف ــقٟمٙمؿ اچٗم ــح٤مّب ًم ــدر يّم  اًمٙم

ــــقن  ــــقٟمٙمؿواشمٜمٝمٔم ــــقومٜمل ًم  شمِم

 

ــٛمٙمؿ  ــقٟمٙمؿا أطمِّم ــقن ًم ــل شم  وُروطم

ـــد  ـــفواوطمٞم  طم٤مـمـــ٧م اًمٕمـــدوان سمٞم

 
***

د احلًـ اًمّزيمّل طِمٙمَ  ُمـ قمتؽ إمم ُصح٦ٌِم اًمّرضم٤مِل طم٤مضم٦م، وإن ٟم٤مز: »×ؿ أّب حُمٛم 

وإن سمدت  ،وم٤مصح٥ْم َُمـ إذا صحٌتَف زاٟمؽ، وإذا ظمدُمتف ص٤مٟمؽ، وإذا أردَت ُمٕمقٟم٦ًم أقم٤مٟمؽ

 .(1)شُمٜمؽ صمٚمٛم٦م ؾمّده٤م، وإن رأى ُمٜمؽ طمًٜم٦ًم قمّده٤م

حت٧م أقم٤ٌمء وهق يرزخ  ،، أًم٘م٤مه٤م قمغم أطمد أصح٤مسمف×ُمـ ُمققمٔم٦م إلُم٤مُِمٜم٤م اعمجتٌك

ؿ اًّمذي أوهك ىمقشمف، وذًمؽ اًمّم٤مطم٥م هق ضُمٜم٤مدة سمـ أّب أُمٞمد   ً أٓم اًمِّمديدة ُمـ أصمر اًم

ؽ؟  :)ُأُمٞم٦م(، دظمؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًَ  ؾمٞمّدي مِلَ ٓ شُمٕم٤مًم٩م ٟمٗم

ٍُ اظمقَت؟!»: ×ىم٤مل ًُ ايمطوئػي ايمُؽػمى  زمليِّ رٍء أفمويم وهؾ ُيػقدين ايمِعالج، وومد أيمؼق

، ومققمٔمف وهق قمغم ومِراؿمف سمِٙمٚمٛم٦ٍم سمٚمٞمٖم٦ٍم ُمقضمزٍة ُمِمتٛمٚم٦ٍم ، ومٓمٚم٥م ُِمٜمف اعمققمٔم٦مش؟!ِمـ ىمٌدي

سمّّمٗم٤مت اًمّّم٤مطم٥م اًّمذي إن اطمت٤مج أن  ٤مُِمٜمٝم٤م، قمّٚمٛمف ومٞمٝم وهذه واطمدةٌ  وص٤مي٤مقمغم قِمّدة 

ـُ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل: ص٤مطم٥م ورومٞمؼ وزُمٞمؾ  ُيّم٤مطم٥َم أطمٌد أطمدًا ومٚمٞمّمح٥م هٙمذا إٟم٤ًمن، وٟمح

واعمرء  ، (1)شؽأٍخ يمؽ مل سمؾده ُأم   وُرب  »أخ  :وىمريـ وظمٚمٞمؾ وطمٌٞم٥م، هذه يُمٚم ٝم٤م شُمٕمٓمل ُمٕمٜمك

 .رف سمّم٤مطمٌف ورومٞم٘مف، إن ظمػمًا ومخػٌم وإن ذًا ومنٌم ُيٕم

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
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 قمـــ اعمــرء ٓ شمًــ٠مل وؾمــؾ قمـــ ىمريٜمــف 

 

ـٍ سم٤معمُ٘مــــ٤مرن ي٘متــــدي   (1)وَمُٙمــــؾ  ىمــــري

 وًمٕمؾ  اًمِم٤مقمر اًم٘م٤مئؾ: 

ــحٌتفِ  ــ٦ًم حُت٣مــ سمُّم ــ٤ًم صم٘م ــ٤مطم٥ْم أظم  ص

ــــ٤مًمريح آ ــــيم ــــذة ُمّ ــــفظم ــــر  سم  ٤م مت

 

 ُُمٙمتًـ٥ٌم ُمــ يُمـؾ  ُمّمــُحقِب  ومـ٤مًمٓمٌعُ  

 (1)ٟمتٜمــ٤ًم ُمـــ اًمٜمــتـ أو ـمٞمٌــ٤ًم ُمـــ اًمٓمٞمــ٥ِم 

ٞمئ٦م   ًّ ٗمٞمف وذِي إقمامل اًم ًّ ف، ُيٛمثّؾ أطمد احلٙمامء ُصح٦ٌم اًم ًَ يم٤من ي٘مّمد هذا اعمٕمٜمك ٟمٗم

ـ صحٌتف ُمـ إذا مل شمٙمت٥ًم ٟمٗمس شمِٚمؽ احل٤مًم٦م اًمذُمٞمٛم٦م اًّمتل هل ومٞمٛمَ »سم٤مًمُدظم٤من ي٘مقل: 

وم٢مّٟمف يدظمؾ ذم  ،اًمُدظم٤من، وم٤مًمدظم٤من إْن مل ي٘متُٚمؽ ؾإذار، شمٙمقن ُصح٦ٌم هٙمذا إٟم٤ًمن ُمث

٦م ظمّقِة ذم اًمّديـ اإلؾمالُمل أومم هذا اجل٤مٟم٥م اًمٕمٜم٤مي٦م اًمت٤مُمّ . وٕمّهٞم٦م إُ شقمٞمٜمؽ ومٞمُٝمٛمؾ دُُمققَمٝم٤م

ۈ ٴۇ  ﴿دؾمتقر اإلؾمالم وٟمٌل  اإلؾمالم وأئّٛم٦ُم اإلؾمالم، وم٤مًمُ٘مرآن شم٤مرًة ي٘مقل: 

ڦ ﴿واًمِٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦ّم سم٘مقًمِف:  ظمرى ي٠مُمر سمت٘مقي٦م اًمرواسمط إظمقّي٦مأُ و ،(1)﴾ۋ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٜمدُم٤م آظم٤م سملم اعمٝم٤مضمريـ ىمقًمف قمومٞمٙمٗمل ومٕمُٚمف قمـ  ’أُّم٤م اًمٜمٌّل إيمرم ،(1)﴾ڍ ڌ 

 وإٟمّم٤مر، وأُمرهؿ سم٤مًمتآزر واًمتٕم٤مون. 

 إّكام أكتؿ: »ـ يمالُمف رائع ويمّؾ  ـ يمٚمٛم٦ٌم ُمـ يمٚمامشمف اًمرائٕم٦م ×وًمإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم
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ـِ اهللِ، مو همّرَق زمقـَُؽؿ  ٌُ ايمّنائر وؽُمقُء ايمَضامئِر، همال سمقازرون وٓ إإطمقاٌن فمعم دي ّٓ طُمٌ

سمـوصحقن وٓ سمٌوذيمقن وٓ سمقادون، مو زمويمؽؿ سمػرضمقن زمويمؼؾقِؾ مـ ايمُدكقو سمدرىمقكف، وٓ 

ًٚمُؿ ق سمف اعمُ ُمٞمزاٟم٤ًم ًمٞمٗمّر  ×وُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ، ووع (1)شحيزكؽؿ ايمؽثغم مـ أطمرة حترمقكف

ـُ صدي٘مَ   قمٚمٞمف أن يٌتٕمدف، وَُمـ اًّمذي ُيّم٤مطمٌف وُيّم٤مدىمقمٚمٞمف أن َُمـ ًمٞمٕمرف  ؛ف ُمـ قمّدِوهاعم١مُم

 .قمٜمف ويتجٜمٌّف

ٌَع ـ، وم٤مإلٟم٤ًمن إْن اشمّ ي  دذا اعمٞمزان أو هذه اًمٜمّمٞمح٦م واًمٌٞم٤من أرؿمد اإلٟم٤ًمن اًمقاقمل اعمتهب

ٓم٦م اًمٙمراُم٦م وُمرؾم٤م ُم٤م ُووع ًمف ُمـ ظُمٓمقٍط وقمالُم٤مٍت قمغم اًمّٓمريؼ أّدى سمف ؾمػُمه إمم )حم

الُم٦م( ًّ ٌُف اخلُنان واًمّْمالل واًمٜمداُم٦م، ُم٤مذا ىم٤مل ،اًم شمالث  كأصدوموؤ» ×وإّٓ ومٜمّمٞم

ك. وأفمداؤَك:  ،صديُؼؽ، وصديُؼ صديِؼؽ :صدوموؤكلشمالث: هم كوأفمداؤ وفمّدو فمدوِّ

ك وُِمـ هذه احلٙمٛم٦م اًّمتل يٕمن أن ي٠ميت هِب٤م أطمٌد . (1)شهمعدّوَك وفمدو  صديِؼؽ وصديُؼ فمدوِّ

٤مِب ُمديٜم٦ِم اًمٕمٚمؿ، هبذِه اًمقضم٤مزة ُمع اإلطم٤مـم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٤مُٕمريـ اعمُٝمّٛملم، ومُه٤م شمٕمٞملّم همػم سم

 اًمّّمديؼ واًمٕمدّو، ويٙمِمػ اًمّّمديَؼ اعُمتٚمّقَن اًّمذي ٓ ُيٕمرف ًمف وضمف، وَرطِمؿ اهلل اًمِم٤مقمر:

ـــدٍق  ـــل سمّم ـــقَن أظم ـــ٤م أن شمٙم  وم٠مُّم

 وإّٓ ومـــــــ٤مـّمرطمٜمل واخّتـــــــذين

 

ــ٠م  ــٛمٞمٜملوم ـــ ؾم ــل ُم ــؽ همّث  قمرَف ُِمٜم

 (1)اشّم٘مٞمـــــؽ وشمتّ٘مٞمٜمـــــلقَمـــــُدّوًا 

، سمؾ مجٕم٧م يمؾ  ×ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُِمـ اًمِمٕمر واًمٜمثر مل خترج قمٜمف يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم احلًـ ويمّؾ  

إذا صحٌتف زاكؽ، وإذا طمدمتف »: ُم٤م ومٞمف وزي٤مدة، ُاٟمٔمر إمم ُمققمٔمتف ووصٗمف اًمٜم٤مضمع واًمٜم٤مومع
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٤مت وذم احل٘مٞم٘م٦م هذه هل إظمالق احلٛمٞمدة واًمّّمٗم ،شصوكؽ، وإذا ؿمؾًٌ مـف معقكًي أفموكؽ 

اًمرومٞمٕم٦م واعمجٞمدة، ومُّمح٦ٌم اًمّرضم٤مل إظمٞم٤مر واًمنموم٤مء واًمٕمٔمامء ذم ؾمػمِ ؿ وقمٚمٛمٝمؿ هل 

وم٘م٤مل:  ،أقمٓمك اًمّّم٤مطم٥م اًمّّم٤مًمح واًمٙمريؿ وصٗم٤ًم آظمر اًمتل شمٙم٥ًم اعمرء مج٤مًٓ ويمامًٓ، صمؿ  

سمخالف اًمٚمئٞمؿ اًمذي ي٘مقل ذم ص٤مٟمع اعمٕمروف ًمف ُم٤م ي٘مقًمف ذم همػمه  ،)وإذا ظمدُمتف ص٤مٟمؽ(

 .قمغم طمّد ؾمقاء

 إذا أٟمــ٧َم أيمرُمــ٧َم اًمٙمــريَؿ ُمٚمٙمَتــف

 

ــٞمَؿ متــّردا  ــ٧َم َأيمرُمــ٧َم اًمٚمئ  (1)وإْن أٟم

 

 
أّي: ٓ يًّٚمٛمؽ قمٜمَد اًمٜمّٙم٤ٌمت، وٓ يتخغّم ش وإذا ؿمؾًٌ ِمـف معقكًي أفموكؽ: »×ىم٤مل صمؿّ ّ

ُمقر، وىمد ىمٞمؾ قَمٜمؽ ذم إَزُم٤مت، واًمّم٤مطم٥م رصٞمٌد هم٤مٍل وـم٤مىم٦ٌم شمرّد هِب٤م اًمّّمٕم٤مب ُمـ إُ 

 اًمٕمقن قمغم اًمٜمقائ٥م، ٟمقائ٥م اًمدهر وسوومف. ومٞمف: اًمّم٤مطم٥ُم ٟمِٕمؿ 

اًمٜمخ٦ٌم اًمّم٤محل٦م، واًمّّمٗمقة اًّمتل يمت٥م اهلل هل٤م  ×ر إمم أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلمُاٟمٔم

ٕم٤مدة ذم ٟمٍمة أ ّب قمٌد ًّ ، وأظمذ قمددهؿ يتٙم٤مُمؾ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم سملم ×اهلل احلًُلم اًمٗمقز واًم

ومٞمُّمٌح  ×إمم ُم٤م قمٚمٞمف احلًُلم ُُمٗم٤مرٍق ُيٚم٘مل اهلُل اًمٜمّقَر ذم ىمٚمٌف ومٞمٜمٍمف قمـ ـمري٘مف إّول

٥ٌم ًمقوقح ؾمٌٞمؾ احلّؼ  ًّ ٥ٌم سمٕمد اًم ًّ ، وإذا سمف ُمـ أٟمّم٤مره، وسملم ُمًٞمحل  حُييص اهلل ًمف اًم

، ي٘م٤مرُع اًمّٔم٤معملم، ويٜمٍم اًمّديـ. وسملم َُمـ يم٤من ذم آٟمتٔم٤مِر، ُمٜمٝمؿ  ـٌ سمٕمد ٟمٍماٟمٞمتِف ُُمًٚمٌؿ ُم١مُم

، يمت٥م |قمٝمد اًمرؾمقلطمٌٞم٤ًٌم ُُمٜمذ  ×)طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر إؾمدي( اًمذي يم٤من ًمٚمُحًلم

زمًؿ اهلل ايمرُحـ ايمرضمقؿ: مـ احُلًكم زمـ فمقمِّ إلم ايمّرصُمؾ ايمػؼقِف ضمٌقِى زمـ : »×إًمٞمف احلًُلم

الم ًّ وإّٓ ومٝمق قمغم ُمققمٍد صم٤مسم٧ٍم ُمـ  ،يٕمٜمل جمّرد إؿم٤مرةش. مظوهر، أّمو زمعد همؼد كزيمـو ىمرزمال وايم

 ×، وسمٕمد ىمتؾ ُُمًٚمؿِ سم٠مّٟمف ؾَمُٞمقوّمؼ إمم ؿمٝم٤مدٍة قمٔمٞمٛم٦م سمٕمد ُمرور زُم٤منٍ  ×أُمػم اعم١مُمٜملم

و٤موم٦م إمم ُم٤م ّٕٟمف ُمـ أهؾ قمٚمقم اعمٜم٤مي٤م واًمٌالي٤م، سم٤مإل ؛وشَمقضّمف احلًُلم إمم اًمٕمراق، يم٤من يٜمتٔمر
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إذا سم٤مًم٤ٌمب شُمٓمرق، ويم٤مٟم٧م زوضمتُف ىمد شمٗم٤مءًم٧م سمقروِد وؾمٌ٘مف ُمـ اًمققمد، سمٞمٜمام هق ضم٤مًمس 

 ،، أىمٌؾ طمٌٞم٥ميمت٤مٍب يمريٍؿ ُمـ َرضُمٍؾ يمريٍؿ، وذًمؽ قِمٜمدُم٤م همّّم٧م سمُٚم٘مٛمتٝم٤م، ـُمرىم٧م اًم٤ٌمب

اؾمتٚمؿ ُمٜمف اًمّرؾم٤مًم٦م، صُمؿ  ىم٤مل: ادظُمؾ قمغم اًمّرطم٥م  ،ومتح اًم٤ٌمب وإذا سمرضُمٍؾ حيٛمؾ اًمّرؾم٤مًم٦م

ٕم٦م، ومِمٙمره اًمّرؾمقل وىم٤مل: إُمُر أهع ُمـ ذًمؽ.  ًّ  واًم

ضمزاه٤م ـ  دظمؾ طمٌٞم٥م ومتح اًمرؾم٤مًم٦م ىمرأه٤م  ٤مُمٚم٧م دُُمققمف، حتٜم٧ّم فمُٚمققمف، أُّم٤م زوضمتُف

هاع سم٤مًمذه٤مب إمم أظمذت حتث ف قمغم اإل ًمث ٙمغم، صمؿ  ٙم٤مء اأظمذت شمٌٙمل يَمٌُ ـ  اهلل ظمػماً 

ـُ صؼَمه٤م ووَٓئٝم٤م، وم٠مظمذ ُئمٝمر ×احلًُلم ، و٤مُِمٜم٦ًم ًمف ُُم٤ٌمراة أـمٗم٤مًمِف وُُمدارا ؿ، وهق يٛمتح

 ٟملم وطمٜملم. أ٧م إًمٞمف سمآه٤مت وطمناٍت وتاًمت٤ٌمـُم٠م واًمتٙم٤مؾُمؾ، وم٤مًمتٗم

ػم: أّن احلًُلم ًّ ؿ اًمراي٤مت قمغم أ ×ذيمر أصح٤مُب اًم ًّ صح٤مسمف، ويم٤مٟم٧م اصمٜمتل قِمٜمدُم٤م ىم

ـ  قمكم  سمحٛمٚمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف: ي٠ميت إًمٞمٝم٤م  قمنمَة راي٦م، أسم٘مك راي٦م، وم٘م٤مل ًمف سمٕمُض أصح٤مسمف: ُُم

وىم٤مل:  ×وأصح٤مسمف ذم اًمٙمالم وإذا سمٖمؼمٍة صم٤مئرٍة، وم٤مًمتٗم٧َم اإلُم٤مم ×ص٤مطمٌُٝم٤م، سمٞمٜمام احلًُلم

ـَ اإلُم٤مم اعمٔم ؾ قمـ إن  ص٤مطم٥م هذه اًمراي٦م ىمد أىمٌؾ، ومٚماّم ص٤مر طمٌٞم٥ُم ىمري٤ًٌم ُِم ُٚمقِم شَمرضم 

ضمقاده، وضمٕمَؾ ُي٘مٌُّؾ إرَض سملم يديف، وهق يٌٙمل، ومًٚم ؿ قمغم اإلُم٤مم وأصح٤مسمف، ومرّدوا 

، وم٘م٤مًم٧م: َُمـ هذا اًّمذي أىمٌؾ؟ ×، ومًٛمٕم٧م زيٜم٥م سمٜم٧ُم اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم(1)قمٚمٞمف اًمًالم

الم. ومٚماّم سمّٚمٖمقه ؾمالُمٝم٤م،  ًّ ًمٓمؿ طمٌٞم٥ُم وم٘مٞمؾ هل٤م: طمٌٞم٥ُم سمـ ُمٔم٤مهر، وم٘م٤مًم٧م: اىمرؤوه قمٜمّل اًم

قمغم وضمٝمف، وطمث٤م اًمؽُماَب قمغم رأؾمف، وم٘م٤مل: وَُمـ أيمقن طمتّك شُمًّٚمؿ قمكم  سمٜم٧ُم أُمػِم 

 !؟(1)اعم١مُمٜملمَ 

                                           

 

& 



 ٞم٦ّم اظمتٞم٤مر اًمّمديؼاعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: يمٞمٗم

 

111 

 )ٟمّّم٤مري( 

ـــــلم وشمًـــــّٚمؿ قمـــــكم   ـــــف ُمٜم  أٟم

ــــ ــــ٤مي اُمدًّمٚم ــــف ٦مه ــــ٤مس هٞم ٌّ  قم

ــٚمٛملم ــدر شمً ــ٧م طمٞم ــ٧ِم يٌ ــكَم إٟم  قم

ــ ــلمش ــ٧م اًمٕم ــف وهٚم  ــؿ وضمٝم  ٤مم وًمٓم

 

ـــ٦م  ـــ٤مُمل احلٛمٞم ـــ طم ـــ٧م اعمرشم٣م  سمٜم

 ٙمِتــ٤مبٜمّص اًمسمــوسمحلٝمــؿ ٟمــزل و

ــلم ــد حلً ــف وقمٌ ــ٤مدم أٟم ــؿ ظم  وًمٙم

ــق ــ٥م أووم ــؽماب مضمٞم  راؾمــف ذّب اًم

 )أسمقذي٦م( 

ــدوا ــلم وطم ــ٤مر اطمً ــؽ أٟمّم  ًمٚمخ٤مًم

 ٚمـقب وطمـدواشًمًٌقا قمـغم اًمـدروع 

 

ــدوا  ــٗمحقا وطم ــ٤م ص ــّديـ ُم ـــ اًم  قم

ـــ٦م ـــقو ًمٚمٛمٜمّٞم  سمْمـــٕمـ ًمٚمٛمـــقت واٟم

 *** 

ــ٥ُم  ــلم طمٌٞم ــ٧م إمم احلًُ ــ٥ُم أٟم  أطمٌٞم

 

ـــٜمْط ٟمًـــ٥ٌم   ـــٞم٥ُم  إْن مل ي ًِ ـــ٧م َٟم  وم٠مٟم

 
 

 

 ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم  

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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ـــــــى ـــــــُع سم٤مًمن   هلل آُل اهللِ شُمِن

 

ـــ٤مِن هَبـــ٤م اعمٜم٤ميـــ٤م شُمنـــعُ    وإمم اجلٜم

ــرا  ــقا اًمُٗم ــدوّمٕم٤مً ُُمٜمٕم ــام ُُمت ــد ـَم  َت وىَم

 

ـــدومّ   ـــف اعمُت  عُ يـــ٤م ًمٞمـــ٧َم همـــ٤مَض قُم٤ٌمسُم

ــف  ــُقروُد ودوَٟم ــِف اًم ــقُغ سم ــرى يً  أشم

 

 آُل اهلـُــدى يمـــ٠مَس اعمَٜمـــقِن دَمّرقمـــقا 

ــــ٦ٌم سمٜمٛمــــػمهِ   ــــَػ شمٜم٘مــــع هُمّٚم  أم يمٞم

 

ــــعُ   ــــِف ٓ شُمٜم٘م ــــف سم ــــٌُط همٚم ُت ًّ  واًم

ــــف  ــــّل وم٢مّٟم ــــِر اًمٕمٚم٘مٛم ــــ٤ًم ًمٜمٝم  شَمَرطم

 

 َّنــــٌر سمــــ٠مُمقاج اًمٜم قائــــ٥ِم ُُمــــؽَمعُ  

ــف  ــراِت َوُدوَٟم ــ٠م اًمُٗم ــغم اًمٔمٛم  َوَردوا قم

 

ــعُ   ّ ــ٤مُح اًمنم  ــُع واًمّرُم ــٞمُض اًمَ٘مقاـم  اًمٌ

ـْ طَم٘مـــ٤مئِؼ أمحـــدٍ أُ    ؾْمـــٌد شُمـــداومُِع قَمـــ

 

ــدوّمعُ   ــّدُم٤م شمت ــ٩ِم اًم ـــ جُل ــرُب ُم  واحلَ

 واؾمــت٘مٌٚمقا سمــٞمَض اًمّّمــٗم٤مِح وقمــ٤مٟم٘مقا 

 

ــدّرقمقا  ــ٤مًمُ٘مٚمقِب شم ــ٤مِح وسم ــٛمَر اًمّرُم  ؾُم

 ومٙمـــ٠مّٟمام هَلـــؿ اًمّرُمـــ٤مُح قَمــــرائٌس  

 

ـــغم  ـــعُ  دَم ـــ٤مٌم ُوًّم ـــ٤م ِهٞم ـــؿ ومٞمٝم  وُه

ـــٜمِٝمؿ  ـــ٤م مل ُيث  َيٛمِمـــقن ذم فُمٚمـــِؾ اًمَ٘مٜم

 

قمــقا   وىمــُع اًم٘مٜمــ٤م واًمٌــٞمِض طمّتــك ُس 

ــــُؾ   ــــٛمٝمري٦ِم َُمٜمٝم ًّ ــــدُم٤مُؤهؿ ًمٚم  وم

 

ــــعُ   ــــومٞم٦ِم ُمرشَم ــــقُرهؿ ًمٚمٛمنْمَ  وُٟمح

ــــثّؿٌ   ــــ٦ِم ضُم  وضُمًــــقُُمٝمؿ سم٤مًمٖم٤مضي

 

ــعُ   ــٜم ٦ِم شمروم ــقَق إؾِم ــٝمؿ وَم  (1)ورؤوؾُم
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 )جم٤مريد(

ـــ ا ـــٛمٞمده حيي ـَ اًمُّم ـــ ـــلموي  حل

 

 ويِمـــــقف ويـــــالده اعمُٓمـــــ٤مقملم 

ـــــ٤مس و  ٌّ  ظمقاٟمـــــف واحلًـــــلمأقم

 

ـــؿ اًمّٓمٞمٌـــلم  ـــ٤مضمل سمٜمـــل ه٤مؿم  وسم

 اًمٔمّٚمـــ٧م قمرايـــ٦م اسمٖمـــػم شمٙمٗمـــلم 

 

  ٛمـــؾ اًمٕمـــلماوزيٜمـــ٥م شمّمـــٞمح او 

ـــلم  ـــ٤م اُمٕم ـــرُمٙمؿ ُم٤مهل ـــ٤مذي طم  ه

 

 اوسمٞمٝمـــ٤م اًمٕمـــدة ًمٚمِمـــ٤مم ُم٤مؿمـــلم 

 يف حيٞمدر يٌق احلًٜملمحلّ  

*** 

ـ ىموكً سمؽقن ايمّصداومُي إّٓ زمُحدودِهو، هَمؿَ  ٓ»أٟم ف ىم٤مل:  ×ُروَي قمـ إُم٤مُِمٜم٤م اًمّّم٤مدق

ـ مل يؽـ همقف رٌء مـفو همال سمـًٌف إلم همقِف هذه احُلدود أو رٌء مـفو هموكًٌف إلم ايمّصداومي، ومَ 

وايمثّوين: أن َيرى َزيـَؽ  هملّوهلو: أن سمؽقَن هيرسُمف وفمالكقتُف يمؽ واضمدة. رء مـ ايمّصداومي:

وايمّرازمعي: أن ٓ يؿـعؽ ؾَمقئًو  أن ٓ سُمغغّمه فمؾقؽ وٓيٌي وٓ مول.وايمثّويمثي:  َزيـَف وؾَمقـَؽ ؾَمقـَف.

 .(1)شقِمٜمَد اًمٜمٙم٤ٌمِت  أن ٓ ُيًّؾؿَؽ  ـ: وهل جتُؿع هذِه اخلصولـ  واخلومًي سمـويمف مؼدرسُمف.

ؾمس اعمقّدة واًمتآًمػ ٌٜمك قمغم أُ إّن قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم يتٕمّٓمش إمم إىم٤مُم٦م قمالىم٤مت وـمٞمدة شمُ 

شمراه  ،يًقده اًمتِم٤مؤم واحل٘مد واًمٕمٜمػ واإلره٤مب ٧م اًّمذيواًمقئ٤مم وآٟمًج٤مم، ومٗمل اًمقىم

ومْمؾ ُمٕمّٚمؿ يٕمّٚمٛمٜم٤م ٟم ف اًمٕمالج اًمٜم٤مضمح ًمداء اًمتقشّمر... وأإق سمٚمٝمٗم٦ٍم إمم يمٞمٛمٞم٤مء اعمح٦ٌّم، إذ يتِمقّ 

ره ضمٕمؾ )اًمرمحـ واًمرطمٞمؿ( ُمـ ُمٗمتتح٤مت ؾمقَ  ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ اًّمذي ذًمؽ هق اًم٤ٌمري

 تف ٓ شم٘متٍم قمغم اعم١مُمٜملم واًمّّم٤محللم وطم٥ًم، سمؾ إنّ وآي٤مشمف اعم٤ٌمريم٦م ذم اإلؿم٤مرة إمم أّن رمح
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رمحتف اًمٕم٤مُّم٦م شمِمٛمؾ اًمّّم٤محللم واًمّٓم٤محللم وشمًتققم٥م يمّؾ رء ذم اًمقضمقد؛ إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 .(1)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

ُحي أن سُمضؿر : »×ؼ ي٘مقل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمٚموُمـ هذا اعمٜمٓم أزمؾغ مو سُمًتدر  زمف ايمر 

ُحي ـ وس ايمر   .(1)شجلؿقِع ايم

إّٓ واطمد ُمـ ُمئ٤مت إطم٤مدي٨م اًّمتل طمث٧ّم قمغم  يمالُمٜم٤ماومتتحٜم٤م سمف  وُم٤م احلدي٨م اًّمذي

 اعمح٦ٌّم وإظُمّقة واًمّّمداىم٦م.

ذم ُمّم٤مدَر قمديدة ُم٤م هق إّٓ صمٛمرة ُمـ  ×وهذا احلدي٨م اعمروّي قمـ إُم٤مُِمٜم٤م اًمّّم٤مدق

، ’رؾمقِل اهلل شمٌٕم٤ًم ٔسم٤مئف وضمّده ×واعمقّدة اًّمتل يم٤من حيٛمٚمٝم٤م إُم٤مُُمٜم٤م اًمّّم٤مدق صمٛمرات احل٥ُّم 

ذيمر طُمدودًا مخ٦ًم ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمّّمداىم٦م،  ×إّٓ أن  اإلُم٤مَم اًمّّم٤مدق وُم٤م أظمذه ُمـ اًم٤ٌمري

ـ  إذا طمّمؾ اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمٝم٤م أو قمغم سمٕمْمٝم٤م ومٝمق اًمّّمديؼ، وإذا مل حيّمؾ وٓ قمغم واطمدة ُمٜمٝم٤م

 ومٝمق ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمّّمداىم٦م.ـ  قمغم أىمؾ شم٘مدير

ديؼ ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، إّٓ أّٟمف ًمٞمس سم٤مًمّمٚمؼ وًمٙمـ هذا ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن ٟمْمػمًا ذم اخل

 يٙمقن ُمـ اخلقاّص. اًّمذي

 شأن سمؽقَن هيرسُمف وفمالكقتُف يمؽ واضمدة» إّول:

شمريد أن  وهذا هق اًمنمط إول ُمـ هذه اًمنموط اخلٛم٦ًم، ومٛمتك ُم٤م يم٤من اًّمذي

 شُمّم٤مدىَمف حيٛمؾ هذا اًمِّمٕمقر وهذا اعمٌدأ ومٝمق أهٌؾ ًمٚمّّمداىم٦م. 

كػوومًو  ومقيمف مقاهمؼًو يمضؿغمه، وإّٓ يمؽون اظمراد أن يؽقن ىمّؾ  يمعّؾ »ىم٤مل سمٕمض إيم٤مسمر: 

مـ زموب احلزم ومد  إذ ىمتامن زمعض ايمّن  :ًا مـ أهارهٓ أن ٓ يؽتؿ ّه  ،مـوهمقًو يمؾصداومي
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وُمثؾ هذه اًمنّموط اخلٛم٦ًم ٓ يتح٘مؼ  ،(1)شفمؾقف زمعض ايمروايوت ىمام دل   ،مطؾقزموً  يؽقن

دة، واعمخ٤مًمٓم٦م اعمتٙمّررة، واعمٕم٤مذة اًمّٔم٤مهري٦م، أو سمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمؿ سمقضمقده إّٓ سم٤معمج٤مًم٦ًم اعمتٕمدّ 

 .طم٤مًمف وهمػمه٤م

سمحٞم٨م يريد ويٙمره ًمؽ ُم٤م يريد ويٙمره ش: أن يرى زيـؽ زيـف وؾمقـؽ ؾمقـف» ايمثوين:

ًمٜمٗمًف، سمحٞم٨م ٓ يقّرـمؽ ذم ومٕمٍؾ هق ٓ يرشمْمٞمف ًمٜمٗمًف أسمدًا، ويٕمتؼم ذًمؽ قم٤مرًا قمٚمٞمف؛ ّٕٟمؽ 

قمـ اًمّّمداىم٦م اًّمتل هل أظمص  ُمـ ُمٓمٚمؼ اإليامن، ويٜمٝم٤مك  ُمرآة ًمف ذم أصؾ اإليامن، ومْمالً 

ّهًا قمـ سمٕمض ُم٤م ٓ يرشمْمٞمف هق ًمٜمٗمًف؛ ٕن  هذا اًمنمط يريد أن جيٕمٚمؽ ُمع صدي٘مؽ 

أن ُيديَؿ »إذ ورد ذم سمٕمض طم٘مقق اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ:  ؛ؿمخّملم ذم صقرة واطمدة

 .(1)ش مو يؽره يمـػًفكصقَحتف... وحيّى يمف مـ اخلغم مو حيّى يمـػًف، ويؽره يمف مـ ايممّم 

ه فمؾقؽ وٓيي وٓ مول» وايمثويمٌ: سم٠من شمٙمقن صداىمتف سمٕمد وضمدان ش: أن ٓ سُمغغّمَ

 .(1)احلٙمقُم٦م واعم٤مل يمام يٙمقن ىمٌٚمف سمال شمٗم٤موٍت، وهل ٟم٤مدرة

وهذا اًمنّمط هق حمّؽ إصدىم٤مء، ومٙمؿ ُمـ صديٍؼ أظمٚمَص صداىمتَف ًمّمدي٘مف، ويم٤مٟم٧م 

ًمٙمـ ُم٤م أن وصؾ إمم  ؟ف زيٜمف، وؿمٞمٜمف ؿمٞمٜمفهيرشمف وقمالٟمٞمتف واطمدة، ويرى زيـ صدي٘م

ًمٞمس ًمّمدي٘مف ُمٜمف ٟمّمٞم٥م، طمتّك شمراه ىمد اٟم٘مٚم٥م  اًمقٓي٦م، أو طمّمؾ قمغم سمٕمض اعم٤مل اًّمذي

أذيمر ٟمٛمقذضم٤ًم واطمدًا قمغم ٟمحق اًمتذيمػم  ،. وهٜم٤مك أُمثٚم٦م قمديدة ذم اًمت٤مريخىورضمع اًم٘مٝم٘مر

 يِم٤مسمف ُم٤م شمريد سمٌٕمض آقمت٤ٌمرات.

قمغم أّب احلًـ قمكّم سمـ  &اؾمت٠مذن إسمراهٞمؿ اجلاّمل قذم ىم٤مل:روى حُمّٛمد سمـ قمكّم اًمّّم 

ٜم٦م ًّ وم٤مؾمت٠مذن سم٤معمديٜم٦م قمغم ُمقٟٓم٤م  ،ي٘مٓملم اًمقزير، ومحجٌف، ومح٩م  قمكم  سمـ ي٘مٓملم ذم شمٚمؽ اًم
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وم٘م٤مل قمكّم سمـ ي٘مٓملم: ي٤م ؾمٞمّدي ُم٤م ذٟمٌل؟ وم٘م٤مل:  ،ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ومحجٌف، ومرآه صم٤مين يقُمف 

ًَ أطموك إزمراهقؿ اجلاّمل، ووم» د أزمك اهلل أن َيشُؽَر ؽمعقَؽ أو يغػر يمؽ ضمجٌتُؽ ّٕكؽ ضمجٌ

ـ رم زمنزمراهقؿ اجلاّمل دم هذا ايمقومً وأكو زموظمديـي مَ  ،إزمراهقؿ اجلاّمل، همؼؾً: ؽمقّدي ومقٓي

 وهق زمويمؽقهمي؟

همؼول: إذا ىمون ايمؾقؾ همومض إلم ايمٌؼقع وضمدك مـ نمغم أن يعؾؿ زمؽ أضمٌد مـ أصحوزمؽ 

صموً. ومو (1)ونمؾامكؽ وارىمى كجقٌوً  ل: همقاذم ايمٌؼقع ورىمى ايمـجقى، ومل يؾٌٌ أن هـوك ُمن 

أكوطمف فمعم زموب إزمراهقؿ اجلاّمل زمويمؽقهمي، همؼرع ايمٌوب، وومول: أكو فمقّم زمـ يؼطكم. همؼول 

إزمراهقؿ اجلاّمل ِمـ داطمؾ ايمدار: ومو يعؿُؾ فمقّم زمـ يؼطكم ايمقزير زمٌويب؟! همؼول فمقم  زمـ 

إن   ،يمف، همؾاّم دطمؾ ومول: يو إزمراهقؿفمؾقف أن يلذن  إن  أمري فمظقؿ، وآلم ،يؼطكم: يو هذا

فمقّم زمـ يؼطكم فمعم إزمراهقؿ  همآلم .غػَر رم، همؼول: يغػر اهلل يمؽأزمك أن َيؼٌؾـل أو سم ×اظمقلم

فمؾقف شموكقًو همػعؾ، همؾؿ يزل إزمراهقؿ يطل  طمّده، همومتـع إزمراهقؿ مـ ذيمؽ، همآلماجلاّمل أن يطل 

ُفؿ  اؾمفد. طمّده وفمقم   اكٌمف ورىمى ايمـجقَى وأكوطمف مـ يمقؾتف  شمؿّ  زمـ يؼطكم يؼقل: ايمؾ 

  .(1)شهملذن يمف ودطمؾ فمؾقف همؼٌؾف، زموظمديـي ×زمٌوب اظمقلم مقؽمك زمـ صمعػر

ـَ ي٘مٓملم ًمٕمٛمٚمف هذا، ويمٞمػ يم٤من شمٍّمف  ×ومالطِمظ يمٞمػ أن  اإلُم٤مم مل ي٘مٌؾ قمكم  سم

 قمكم  سمـ ي٘مٓملم دم٤مه صدي٘مف إسمراهٞمؿ اجلاّمل؟!

اًمراسمع ُمـ هذه احلدود اخلٛم٦ًم أن ٓ يٛمٜمع وش درسمفأن ٓ يؿـعؽ ؾمقئًو سمـويمف مؼ» ايمرازمع:

اًمّّمديؼ صديَ٘مف ؿمٞمئ٤ًم هق ىم٤مدر قمغم شم٘مديٛمف ًمف، ؾمقاء يم٤من هذا اًمٌمء ُم٤مًٓ أو ضم٤مه٤ًم أو 
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ء( شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع وإّٓ يٙمقن ىمد ىمٍّم ذم طمد  ُمـ  ،ُمقاؾم٤مًة أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ؛ ٕن  يمٚمٛم٦م )اًمٌم 

 طمدوِد اًمّّمداىم٦م.

سم٠مّّن٤م اخلّمٚم٦م  قمـ هذه ×وىمد قمؼّم اإلُم٤ممش ـد ايمـؽٌوتأن ٓ ُيًّؾؿؽ فم» واخلومس:

دمٛمع اخلّم٤مل يُمٚم ٝم٤م؛ ٕن  اًمّّمديؼ إذا مل ُيًّٚمؿ صديَ٘مف قمٜمد اًمٜمٙم٤ٌمت وم٘مد طمّ٘مؼ: سم٠مّٟمف ُم٤م ُمٜمع 

ومٙمّٚمام اطمت٤مضمف صدي٘مف يم٤من  ،صدي٘مف ؿمٞمئ٤ًم شمٜم٤مًمف ُم٘مدرشمف، وٓ شمٖمػّم سم٤مًمقٓي٦م وٓ اعم٤مل، وهٙمذا

 ًمّرظم٤مء واًمِّمّدة.قمٜمده ذم اًمِمدائد واعمحـ، ذم ا

هل ُم٤م ُيّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ُمـ احلقادث. وُمٕمٜمك اإلؾمالم هٜم٤م اخلذٓن ـ  سم٤مًمٗمتحـ  واًمٜمَٙم٦ٌم

واإلًم٘م٤مء إمم اهلٚمٙم٦م. ي٘م٤مل: أؾمٚمؿ ومالن ومالٟم٤ًم إذا ظمذًمف ومل يٜمٍمه، أو إذا أًم٘م٤مه إمم اهلٚمٙم٦م ومل 

 .(1)حيِٛمِف ُمـ قمدّوه

ُس ايمؽريؿي ٓ سممشّمر همقفو ايمـّػ»أّٟمف ىم٤مل:  ×وىمد روي قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(1)شايمـََؽٌوت

ـ ؾمّٚمٛمف صدي٘مف ًمٚمٜمٙم٤ٌمت، وظمذًمف ذم اعمُٝماّمت، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن طمالًّ عمَ 

 سمؾ يّمؼُم ويتقيّمؾ قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. ،واحلّؾ هق أن ٓ يت٠مصّمر سمذًمؽ

وأروُع ُمث٤مٍل ؾمّٓمره اًمت٤مريُخ ذم طمدود اًمّّمداىم٦م ُم٤م ُذيمر قمـ أصح٤مب اإلُم٤مم 

ومٚم٘مد سم٤مًمٖمقا ذم هم٤مي٦م اعمجٝمقد، وزادوا ذم حت٘مٞمؼ احلدود، ومِمٛمٚمٝمؿ اهلل شم٤ٌمرك  ،×حلًُلما

وشمٕم٤ممم سمقاؾمع رمحتف، ورومٞمع درضمتف، وإّن اًمٕم٤مىمؾ ي٘مػ هلؿ سمُٙمؾ  إيم٤ٌمٍر وإضمالٍل، ًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م 

ٞمد اًمِمٝمداء أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمداء ومؽمى اًمٙمٌػم حي٨م   ًّ ىمّدُمقه ذم قم٤مؿمقراء، وضمٚمٞمؾ ُم٤م طمّ٘م٘مقه ًم

، واحلّر ُي٘مقّي قمزيٛم٦َم اعمقمم، واًمّزوضم٦م شُمِمّجُع زوضَمٝم٤م، واًمقًمد يت٘مّدم واًمَده وهٙمذا. اًمّّمٖمػم

 ومٚمؿ يًّٚمٛمقه قمٜمد اًمٜمٙم٤ٌمت.
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ومٜم٤مسوا اًمّرؾمقل وسمْمٕمتف اًمٌتقل، وٟم٤مسوا أُمػم اعم١مُمٜملم، وهبج٦م اعمخت٤مر ومّم٤مروا  

 ـ يمثّر اًمًقاد.إٟمّم٤مر، وىمد أقمٛمك اهلل هلؿ وٕضمٚمٝمؿ ُمَ  ٕمؿَ سمذًمؽ ٟمِ 

 ،قمٌُد اهلل اًمّري٤مح اًم٘م٤ميض إقمٛمك قمـ قمامئف، وم٘م٤مل: يمٜم٧ُم طميُت يمرسمالء وم٘مد ؾُمئؾ

وُم٤م ىم٤مشمٚم٧ُم ومٜمٛم٧م ومرأي٧ُم ؿمخّم٤ًم ه٤مئاًل ىم٤مل: أضم٥م رؾمقل اهلل، وم٘مٚم٧م: ٓ أـمٞمؼ، ومجّرين إمم 

ذم يده ؾمٞمػ  ،رؾمقل اهلل ومقضمدشُمف طمزيٜم٤ًم وذم يده طمرسم٦م، وسمًط ىُمّداُمف ٟمٓمٌع َوَُمَٚمٌؽ ىَمٌَٚمف ىم٤مئؿ

قمٜم٤مق اًم٘مقم وشم٘مع اًمٜم٤مر ومٞمٝمؿ ومتحرىمٝمؿ، صُمؿ  حُيٞمقن وي٘متٚمٝمؿ أيْم٤ًم هٙمذا، ُمـ اًمٜم٤مر، ييب أ

الم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقَل اهلل، واهلل ُم٤م ضسم٧ُم سمًٞمٍػ وٓ ـمٕمٜم٧ُم سمُرُمٍح وٓ رُمٞم٧ُم  ًّ وم٘مٚم٧م: اًم

قاد ومًٚم ٛمٜمل وأظمذ ُمـ ـم٧ًٍم ومٞمف دم ومٙمّحٚمٜمل ُمـ ’ؾمٝماًم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل   ًّ : أًم٧ًَم يمثّرَت اًم

 .(1)٤مي ومٚماّم اٟمتٌٝم٧م يُمٜم٧ُم أقمٛمكذًمؽ اًمّدم وم٤مطمؽمىم٧ْم قمٞمٜم

أروع إُمثٚم٦م، ويٙمٗمٞمؽ ُم٤م ىم٤مًمف  ×ًم٘مد ضب أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم ،ٟمٕمؿ واهلل

٤مضمديـ ×اإلُم٤مم احلًلم ًّ ـَ وؾمٞمُّد اًم ـُ اًمٕم٤مسمدي وٟمص   ،×ذم طمّ٘مٝمؿ يمام روى ذًمؽ زي

ىمرب أصح٤مسَمف قمٜمد  ×ومجٛمع اإلُم٤مم احلًُلم»طمٞم٨ُم ىم٤مل:  &قمٚمٞمف اًمٕم٤مملُ اًمٙمٌػم اًمِّمٞمخ اعمُٗمٞمد

ـُ اًمٕم٤مسمديـ ومدٟمقت ُمٜمف ٕؾمٛمع ُم٤م ي٘مقل هلؿ، وأٟم٤م إذ ذاك  ×اعم٤ًمء، ىم٤مل قمكم  سمـ احلًُلم زي

صح٤مسمف:  ُاشمـل فمعم اهلل أضمًـ ايمثـوء، وأُحده فمعم ايمّناء »ُمريٌض، ومًٛمٕم٧م أّب ي٘مقلٕ 

يـ، وايمياء، ايمؾ ُفؿ  إيّن أُحدك فمعم أن أىمرمتـو زمويمـٌّقة، وفمّؾؿتـو ايمؼرآن، وهمّؼفتـو دم ايمّد 

 وصمعؾً يمـو أؽمامفمًو وأزمصورًا وأهمئدَة هموصمعؾـو مـ ايمّشوىمريـ.

ًٍ أزمّر وٓ  أّمو زمعد: همنيّن ٓ أفمؾؿ أصحوزمًو أوذم وٓ طمغمًا مـ أصحويب، وٓ أهَؾ زمق

ـ  أّكف آطمر يقم يمـو مـ همٓء، أٓ  أوصؾ مـ أهؾ زمقتل، همجزاىمؿ اهلل فمـّل طمغمًا، أٓ وإيّن ٕـم

ؼقا مجقعًو دم ضمّؾ يمقس فمؾقؽؿ مـّل ذموم، هذا ايمؾقؾ ومد نمشقؽؿ وإيّن ومد أذكً يمؽؿ هموكطؾ
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 ،قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: مِلَ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ (1)سمٜم٤ماظمقشمف وأسمٜم٤مؤه وسمٜمق أظمٞمف وإ. وم٘م٤مل ًمف شهموختذوه مجالً 

واشمٌٕمتف اجلامقم٦م  ×ًمٜمٌ٘مك سمٕمدك؟ ٓ أراٟم٤م اهلل ذًمؽ أسمدًا. سمدأهؿ هبذا اًم٘مقل اًمٕم٤ٌّمس سمـ قمكم

 .(1)شحقهقمٚمٞمف ومتٙمّٚمٛمقا سمٛمثٚمف وٟم

ومٜمٍموا إُم٤مُمٝمؿ سمٙمّؾ ُم٤م ُأوشمقا ُمـ ىمّقٍة وُمـ هٜم٤م شمرى أن  اعم١مّرظملَم قمٜمدُم٤م يٛمّرون سمًػمة 

 طمٌٞم٥م ي٘مٗمقن ًمف وُٕمث٤مًمف إضمالًٓ عمقاىمٗمف اًمٜمٌٞمٚم٦م ُمع أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة.

ـَ ُُمٔم٤مهر يم٤من ذات يقم سم٤مًمٙمقوم٦م واىمٗم٤ًم قمٜمد  وم٘مد ذيمر سمٕمض أهؾ اعم٘م٤مشمؾ أن  طمٌٞم٥َم سم

ي صٌٖم٤ًم ًمٙمريٛمتف، ومٛمّر قمٚمٞمف ُمًٚمؿ سمـ قمقؾمج٦م وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف طمٌٞم٥م وىم٤مل ًمف: ي٤م قمّٓم٤مٍر يِمؽم

وىم٤مل:  ،ومٌٙمك ُمًٚمؿ !إيّن أرى أهؾ اًمٙمقوم٦م جيٛمٕمقن اخلٞمؾ واًمرضم٤مل وإؾمٚمح٦م ،ُُمًٚمؿ

وىم٤مل: ٓ  ،ومٌٙمك طمٌٞم٥م ورُمك اًمّمٌغ ُمـ يده |.صّٛمٛمقا قمغم ىمت٤مل اسمـ سمٜم٧م رؾمقل اهلل

وأّٟمف عم٤ّم  ،(1)٤مر إمم ٟمحره، صمّؿ ؾم٤مر طمتّك وارم يمرسمالء..وأؿم .ٓ شمّمٌغ هذه إّٓ ُمـ هذهِ  ،واهلل

إن   ،وىم٤مل ًمف: ؾمٞمّدي ،رأى يمثرة اًمٕم٤ًميمر وشمّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم طمرب احلًلم أىمٌؾ إمم احلًلم

ه٤م هٜم٤م طمّل ُمـ سمٜمل أؾمد أومت٠مذن زم أن أُميض إًمٞمٝمؿ وأدقمقهؿ إمم ُٟمٍمشمؽ؟ وم٘م٤مل ًمف 

ك إذا ضم٤مء إمم ذًمؽ احلّل وم٤مٟمًّؾ طمٌٞم٥م ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ طمتّ  شزمعم امضِ »: ×احلًلم

اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ورطّمٌقا سمف، صُمؿ  ىم٤مًمقا ًمف: ُم٤م طم٤مضمتُؽ؟ وم٘م٤مل إيّن أشمٞمتُٙمؿ ظمػَم ُم٤م أشمك سمف واومد 

وهذا اسمـ ؾمٕمد أطم٤مط سمف،  ،|ضمئتٙمؿ أدقمقيمؿ إمم ٟمٍمة اسمـ سمٜم٧م رؾمقل اهلل ،قمغم ىمقُمف

د ُمٜمٙمؿ إّٓ ويم٤من ٘متؾ أطمٓ يُ  ،واهلل ،وأٟمتؿ قمِمػميت أـمٞمٕمقين شمٜم٤مًمقا ذف اًمّدٟمٞم٤م وأظمرةِ 

أُّم٤م أٟم٤م  !رومٞم٘م٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ ُيًّٛمك قمٌد اهلل سمـ سمِمػم وم٘م٤مل: ي٤م طمٌٞم٥م عمحّٛمد|

                                           

 

× 
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ـ جيٞمٌؽ إمم هذه اًمّدقمقة، وه٤م أٟم٤م ُم٤مٍض ُمٕمؽ. ىم٤مل: ومت٤ٌمدروا طمتّك اضمتٛمٕمقا شمًٕمقن وم٠مّول ُمَ  

 .(1)×رضمالً وأىمٌٚمقا ُمٕمف يريدون اإلُم٤مم احلًلم

م ضمٚمس طمٌٞم٥م سم٢مزاء ٤م يم٤من اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرّ أّٟمف عمّ  :وذيمر سمٕمض أرسم٤مب اًمٕمزاء

يقم ي٤م زيٜم٥م  ظمٞمٛم٦م اًمٜم٤ًمء واوٕم٤ًم رأؾمف ذم طمجره يٌٙمل، صمّؿ رومع رأؾمف وم٘م٤مل: آٍه آٍه ًمقضمِدكِ 

ٛمٚملم قمغم سمٕمػم و٤مًمع ُيٓم٤مُف سمؽ اًمٌٚمدان، ورأس أظمٞمؽ احلًلم أُم٤مُمؽ. ويم٠ميّن سمرأد حُت 

٤م. وميسم٧م زيٜم٥م رأؾمٝم٤م سمٕمٛمقد اخلٞمٛم٦م وىم٤مًم٧م: هذا ُُمٕمّٚمؼ سمٚم٤ٌمن اًمٗمرس، شميسمف سمُريمٌتٞمٝم

 ×ضم٤مء طمٌٞم٥م واؾمت٠مذن احلًلم . صمؿ  شوءقيمقددت أن أىمقن فمؿ ،هبذا أطمػمين ايمٌورضمي»

 ًمٚمؼماز، وم٠مذن ًمف، ومحٛمؾ قمغم اًم٘مقم وهق ي٘مقل:

ــــــر ــــــ٥م وأّب ُُمٔمٝم ــــــ٤م طمٌٞم  أٟم

 

ـــقر  ـــ٨م ىمً ـــ٤مء وًمٞم ـــ٤مرس هٞمج  وم

ـــــر  ـــــدًة وأيمث ـــــد  قُم ـــــتؿ أقم  أٟم

 

 وٟمحــــــ أورم ُمـــــٜمُٙمُؿ وأصـــــؼم 

 أقمــــغم طُمّجــــ٦ًم وأفمٝمــــروٟمحـــــ  

 

 طمّ٘مــــ٤ًم وأشم٘مــــك ُمــــٜمُٙمُؿ وأقمــــذر 

ومل يزل ي٘م٤مشمؾ طمتّك ىمتَؾ ُمـ اًم٘مقم ُم٘متٚم٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم، ومحٛمؾ قمٚمٞمف سمديؾ سمـ سيؿ اًمٕم٘مٗم٤مين  

وميسمف سمًٞمٗمف، ومحؾ قمٚمٞمف آظمر ُمـ متٞمؿ ومٓمٕمٜمف سمُرحِمف ومقىمع إمم إرض، ومذه٥م ًمٞم٘مقم 

ٞمػ ومً٘مط إمم إرض، ًّ ومٜمزل إًمٞمف احلُّملم وم٤مطمتز   وميسمف احلّملم سمـ متٞمؿ قمغم رأؾمف سم٤مًم

 رأؾمف.

 ،ومج٤مء إمم ُمٍمقمف ×وروي قمـ أّب خمٜمػ ىم٤مل: عم٤ّم ىُمتؾ طمٌٞم٥م هّد ىمتُٚمف احلًُلمَ 

تؾ واهلل أؾمٌد إّٟم٤م هللِ وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، ىمُ  .(1)شفمـد اهلل أضمتًى كػز وُحوة أصحويب»وىم٤مل: 

يُمٜم٧م ؿُمج٤مقم٤ًم وم٤موالً، ختتؿ ُمـ آؾم٤مد اهلل، يذب  قمـ طمرِم اهلل، َرمِحَؽ اهلل ي٤م طمٌٞم٥م، ًم٘مد 
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 (1)اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦ٍم واطمدة.

 :وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمًاموي&

 إن  ــّد احلًــلم ىمتــُؾ طمٌٞمــ٥ٍم 

 

ـِ   ــ ــؾ  ُريْم ــف يُم ــد  ىمتُٚم ــد ه  ومٚم٘م

 سمٓمٌؾ ىمد ًم٘مك ضمٌـ٤مَل إقمـ٤مدي 

 

ـِ    (1)ُمـــ طمديــٍد ومرّدهــ٤م يمــ٤مًمٕمٝم

ـ ص٤مومح اًمؽُماُب ٤مره إّٓ ُمَ ومٚمؿ يَر أطمدًا ُمـ أٟمّم ،يٜمٔمر يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ  ×وم٠مظمذ احلًلم 

ًٚمؿ سمـ ـ ىمٓمع احلامُم أٟمٞمٜمَف، ومٜم٤مدى ي٤م طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر، وي٤م ُزهػم سمـ اًم٘ملم، وي٤م ُمضمٌٞمٜمَف، وُمَ 

 ويم٠ميّن سمف سمٚم٤ًمن احل٤مل: قمقؾمج٦م، وي٤م ومالن وي٤م ومالن.

ــده ــقن اًمٜم ــ٤م دمٞمٌ ــ٤مدي اوُم ــٞمش أٟم  ًم

 

ــل اودارت قمــكّم اًمٕمــده   رطمتــقا قمٜمّ

ــرده  ــٜمٙمؿ طمــ٤مل اًم ــل اوسمٞم  أدري سمٞمٜم

 

ــدواّن٤م  ــتٗم٧م قم ــف اؿم ــديمؿ سمٞم  اوسمٕم

قمٜمدُم٤م وصؾ حلٌٞم٥م اؾمتٕمؼم سم٤ميمٞم٤ًم وىمد سم٤من آٟمٙم٤ًمر ذم وضمف  ×أن  احلًُلم وُذيمر 

  .شد اهلل أضمتًى كػز وُُحوة أصحويبفمـ»وىم٤مل:  ،×احلًلم

 اضمــ٤مه اطمًــلم ؿمــ٤مومف ودُّمــف ُمًــٗمقح

 

 سمػمهمف اقمغم إرض ُمٓمـروح وقم٤ميـ 

ــروح  ــ٧م اًم ــف هم٤مسم ــف اوُمٜم ــذب وّٟم  ضم

 

ــدر قمٜمــف او  ــع اًمٕمــلم ُمٜمثــقردؾم  ُم

وسمٚم٤ًمن ، يٜمٍَمُف قمٜمف وقمـ سم٘مّٞم٦م أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ×ويم٠ميّن سم٤محلًُلم 

 احل٤مل: 

ـــف اطمًـــلم واوچـــ٥م سم٤معمٕمـــ٤مرة  شمٕمٜمّ

 

 ًمل٤مهــ٤م اُمٓمّرطمــف اودُمٝمــ٤م يتجــ٤مره 

 شمٚمّٝمـػ قمـغم اٟمّمـ٤مرهصـٗميف سمٞمـده او 

 

 قمٚمٞمٝمؿ دُمـع قمٞمٜمـف اٟمحـدر واؾمـچؿو 

ــ  ــقٟمٙمؿ َ  ــ٤مماؿمــٚمقن اقمٞم ــف شمٜم  ؾ اًمقوم

 

ــٛمٕمقن ا ــ٤مموشمً ــ٧م سم٤مخلٞم ــرم ٓضم  حل
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 ضمًــ٤ممش٤مُمــ٧م شمْمــٓمرب سم٤مًملــ٤مع إ 

 

ــــف اعمحــــتّؿ  ــــتٝمض ًمقًم  ورادت شمٜم

ــقد  ــٞمٙمؿ ايٕم ــري سم ــ٤مت ده ــد هٞمٝم  سمٕم

 

ـــــٞمٙمؿ اردود  ـــــٞمؾ راد سم  ورّد اؿم

 سمــق وم٤موــؾ ًمٚمزٟمــقدشمــرد اچٗمــقف أاو 

 

 وشمــتاليؿ اًمٜمــقب اضمــروح إيمــؼم 

 *** 

 )أسمق ذي٦م(

ــقٟمٙمؿ ــح٤مّب ًم ــدر يّم ــقف اًمل  اچٗم

 

ــ  ــل شُم ــٛمٙمؿ اوروطم ــقٟمق  اطمِّم  ٙمؿن ًم

ــــقٟمٙمؿشمٜمٝمْمــــقن او    ؿمــــقومقين ًم

 

ـــف  ـــد اوطم٤مـمـــ٧م اًمٕمـــدوان سمٞم  وطمٞم

 *** 

 )ختٛمٞمس(

ٌُط أصـح٤مَب اًمقومـ٤م ىُمتٚمـقاعمّ  ًّ  ٤م رأى اًم

 

ـَ اًمٗمـ٤مرُس اًمٌٓمـُؾ    ٟم٤مدى أسم٤م اًمٗمْمؾ أي

ــذًمقا  ــد سم ـــ ُدويَن إرواَح ىم ـَ َُم ــ  وأي

 

 سم٤مُٕمِس يم٤مٟمقا ُمٕمل واًمٞمقَم ىمد رطمٚمقا 

 وظمّٚمٗمقا ذم ؾمقيَد اًم٘مٚم٥م ٟمػماٟم٤م

 

  وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 صديكوُ والشّداءال: زابعة عشزةاحملاضزة ال
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ٞمُػ ُم٤م اًمرُمُح ًمـقٓ ظمٗم٘مـ٦ُم اًمٕمٚمـؿِ  ًّ  ُم٤م اًم

 

ـــ  ـــُؿ إرواُح ًمٚمٕم ـــ٧ْم شمٚمُٙم  دمِ إْن أزُمٕم

ــف  ــ٤مدى سمُٛمٝمجتِ ـــ وم ــ٦ِم َُم ــ٤مُمل اًمٔمٕمٞمٜم  طم

 

ـِ سمٜمـــ٧ِم رؾمــقِل اهللِ واحلـــرمِ    ُدوَن اسمــ

ـــــِدهِ   ـــــ٤ًم ذم ُُمٝمٜمّ ـــــؿ أزاَل يمروسم  ومٙم

 

ـــؿِ   ــــ وَمَ٘م ـــ٧َم ذم أقمـــداه ُِم ـــُف وأصمٌ  قمٜم

ـِ إمم ىطمّتــك هــق   وهــق ُم٘مٓمــقع اًمٞمــدي

 

ــؿِ   ــع اًمٕمٚم ــ٥ِم اًمنّمــيٕم٦ِم َُمٓمروطمــ٤ًم ُم  ضمٜم

ــ٧ْم   ــد سمٚمٖم ــل وم٘م ــ٤مُه أٓ ادريمٜم ــ٤مدى أظم  ٟم

 

ـــ  ـــل ُأُمّٞم ـــَدمِ ُمٜمّ ــــ ىِم ـــُف ُم ـــ٤م راُمت  ٦ُم ُم

ــغم  ــقه قم ــ٤ًم أظم ــ٘مِر ُُمٜم٘مّْم ــّر يم٤مًمّم   ومخ

 

ــــٓمِرمِ   ــــُف ُُمْم ــــ١ماٍد ُمٜم ــــف سمٗم  ضُمثامٟمِ

ـــف  ـــ٤مٌق وُُمٝمجُت ـــ٥ُم ظمّٗم ـــ٤مداُه واًم٘مٚم  ٟم

 

 ذاسمــ٧ْم سمــدُمٍع قمــغم ظمّديــف ُُمٜمًــجؿِ  

ــدي  ــ٧َم ُُمٕمتٛم ــامدي أٟم ــ٧َم قِم ــ٤مُس أٟم ٌّ  قم

 

 وأٟمــ٧َم ضمــ٤مُمُع ؿمــٛمكم أٟمــ٧َم ُُمٕمتّمــٛمل 

ــٛمُ   ــد ؿَم ــؽ إقمــداُء ىم ــقم ذم ىمتٚمِ  ت٧َْم اًمَٞم

 

ــل  ــػِم مَح ــردًا سمٖم ــل وَم ــد ظَمّٚمٗمتٜم ــقم ىم  اًمٞم

 إن  اًمرزايـــ٤م وإْن ضمّٚمـــ٧م وَمـــُرزؤَك ىَمـــد 

 

 (1)أطمٜمك ُوـٚمققمل وأضمـرى أقمٞمُٜمـل سمـدمِ  

 *** 

 )وم٤مئزي(

ــشمف ــكم يمن ــف اًم ــف واٟمت ــ ظمقي ــري اٟمٙمن  فمٝم

 

 

ــقم قمٗمُمــ٤مين أظمــقك اؿمــٚمقن أظمــ  ــفقك اًمٞم  ت

 اٟمتـــف اًمتجٞمـــ٥م اعمـــ٤مي واٟمتـــف اًمٙم٤مومـــؾ اٟمتـــف 

 ض

 

ـــ٦م  ـــكّم اًمٕم٘مٞمٚم ـــ٦م اخت ـــلم آل ُأُمّٞم ـــال وزم سم  اسم

ــــٞمؿ فمٚم  ــــٞمؿ واخل ــــٚمقن ارّدن ًمٚمخ ــــ٦ماؿم  ٛم

 

 

ٌّــ٤مس ظمقيــف ٟمقُمتــؽ قمٚملــ٤مع هْمــٛمف   قم
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ـــ٦م ـــلم طُمرُم ـــؽ وسم ـــؾ اًمػمدمٞم ـــلم ـمٗم  ُمـــ٤م سم

 

 

ــ٤م  ــقل ا عيمٚمً ــفهشمل ــ٤مي ًمّٞم ــ٥م اعم ــ٤م جيٞم ً 

أٟم ف قمغم اعمنمقم٦ِم، داُمل ـ  يم٤ٌمرًا وصٖم٤مراً ـ  آُم٤مهلؿ سمٕمد ُم٤م قمٚمؿ اجلٛمٞمع ٧موًمٙمـ اٟم٘مٓمٕم 

 خيؼم سمذًمؽ. ×سم٠مّب قمٌد اهلل احلًُلماًمقدضملم، ويم٠ميّن 

 )ٟمّّم٤مري(

ــــ٤مي ـــــ اعم ــــٙمٜم٦م اُم ــــ٧م ؾم ــــف أّيً  خيقي

 

 

 دمـــل يّٛمـــل خيقيـــف او شمقشـــػ اطمـــذاي 

 خيقيـــف اُمــــ اًمٕمٓمـــش رادت دمـــل اويـــ٤مي 

 

 

ـــّٙمر  ـــ٤م ُمِم ـــدك ي ــــ وقم ـــؽ وي  او شملٚم

ــــــ٦م  ــــــؽ رُمّٞم ــــــ٤م درت ًمٜم ــــــف ُم  خيقي

 

 

ـــــ٦م   وهـــــل سمرضمـــــقاك شمًـــــجٞمٝم٤م ُأُمّٞم

ــــؽ اعمٜمّٞمــــ٦م  ــــلم اضمــــ٧م ًمٞم ــــف اُمٜم  خيقي

 

 

ـــٛمس واحلـــرّ  او  ـــ٤مًمٕمٓمش واًمِّم  شملٔمـــل سم

 خيقيـــــف ًمــــــٞمش هٚمًــــــ٤مقم٦م قمٗمتٜمــــــل 

 

 

ـــــل خيقيـــــف او   ٕمتٜملوـــــٞمّ همٌـــــ٧م قمٜمّ

ـــل  ـــل اوومتّٜم ـــٕم٥م شٚمٌ ـــؽ ؿم ـــق اومراش  ُمٝم

 

 

ـــٕمر  ـــقي شمً ـــ٤م ظم ـــ٥م ي ـــ٤مرك سم٤مًملٚم  اوٟم

 *** 
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 )أسمق ذي٦م( 

ٌّــ٤مس ُمــ٤م يٜمٕمــد وضمــقده  ومْمــؾ قم

 

 وــقه حلًــلم يــقم اًمّٓمــػ وضمــقده 

 اٟمحٜمـف ُمــ ـمـ٤مطمـ اچٗمقومـف وضمــقده 

 

ــفاوسمٕمــده اطمًــلم صــ   ٤مح اٟملٓمــع سمٞم

 *** 

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 .(1)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ث قمـ جمٛمققم٦م ُُمٝمّٛم٦ٍم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ضم٤مءت وٛمـ آي٤مت ُأظمر ُمـ ؾمقرة احلديد شمتحد  

ُمـ اعم٤ًمئؾ إظمالىمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م، يم٤من آظمره٤م اًّمذيـ يتّمّدىمقن سم٠مُمقاهلؿ، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ی ی ی  ﴿ومٞمٝم٤م: 

 صمؿ ضم٤مء دور أي٦م اًّمتل ٟمحـ سمّمدده٤م. (1)﴾مب

 ويٛمٙمـ أن ٟمريّمز طمديثٜم٤م ذم وقء أي٦م اعم٤ٌمريم٦م قمغم سمٕمض اعم٘م٤مـمع اًمت٤ّمًمٞم٦م:

ًم٘مد سمٜمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمّّمٗم٤مت واجلزاء قمغم اإليامن سم٤مهلل وُرؾُمٚمف، وُمـ هٜم٤م يم٤من ُمـ 

 ح٨م قمٚمٞمف.اعمٝمؿ ضمّدًا أن ُٟمريّمَز اًمٌ

پ * ٻ  ﴿ :وم٤مإليامن سم٤مهللِ وُرؾمٚمِف هق آقمت٘م٤مد اًمّراؾمخ سم٠من  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

سمّمٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ * پ ڀ ڀ ڀ *  پ

ٟمٗمًف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وأّٟمف  ىمٞمّقم، إمم آظمر ُم٤م وصػ سمف اًم٤ٌمريواجلالًمٞم٦م واجلامًمٞم٦م طمّل 

 .سمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء واًمّرؾمؾ ٓ ٟمٗمّرق سملم أطمٍد ُمـ ُرؾمٚمف
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ـ اٟمٓمقى ىمٚمٌف واٟمٕم٘مدت ضمقاٟمحف ورؾمخ٧م قم٘مٞمدشمف قمغم هذه اعمٕم٤مين ومٝمق ُم١مُمـ ومٛمَ 

 سم٤مهلل ورؾمٚمف ُمع يم٤مُمؾ اإلىمرار وآقمت٘م٤مد.

اًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح قمغم  قء ُم٤م اقمت٘مد سمف، وًمذا قمٓمػ اًم٤ٌمريوأّن ي٠ميت سم٠مقمامًمف قمغم و

وم٤مإليامن سم٤مهلل وطمده  ،(1)﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿اإليامن،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

رضمل؛ وًمذا ورد اًمٜمٝمل اعم١ميّمد يٙمقن سم٤مًمٜمٔمري٦م اًّمتل حتت٤مج إمم شمٓمٌٞمؼ قمغم اًمقاىمع اخل٤مأؿمٌف ُم٤م 

يٙمقن ُمٜم٤مؾم٤ًٌم عم٤م يٕمت٘مده وي١مُمـ سمف،  قم٤مء ُمثؾ هذا اإليامن اعمٗمّرغ ُمـ حمتقاه اًمٕمٛمكم اًّمذيدّ قمـ ا

 .^يمام روي ذًمؽ ذم رواي٤مت قمديدة قمـ اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر

: ×ذم اًمٙم٤مذم قمـ ؾُمامقم٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م ّٕب قمٌد اهلل &ُمٜمٝم٤م: ُم٤م رواه اًمِّمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل

إّن اإليامن يشورك اإلؽمالم، واإلؽمالم »أظمؼمين قمـ اإلؾمالم واإليامن أمه٤م خمتٚمٗم٤من؟ وم٘م٤مل: 

وايمتّصديؼ  ،اإلؽمالم ؾمفودة أن ٓ إيمف إّٓ اهلل»، ىمٚم٧م: ومّمٗمٝمام زم، وم٘م٤مل: شٓ يشورك اإليامن

اظمـوىمح واظمقاريٌ، وفمعم ـموهره مجوفمي  ؼـً ايمّدموء وفمؾقف صمرتزمف ضُم  ،|زمرؽمقل اهلل

ايمـوس. واإليامن اهلدى ومو يثًٌ دم ايمؼؾقب مـ صػي اإلؽمالم، ومو ـمفر مـ ايمعؿؾ زمف، 

واإليامن أرهمع مـ اإلؽمالم زمدرصمي: إن  اإليامن يشورك اإلؽمالم دم ايمظوهر، واإلؽمالم ٓ 

 .(1)شيشورك اإليامن دم ايمٌوؿمـ، وإن اصمتؿعو دم ايمؼقل وايمصػي

واإليامن اهلدى ومو يثًٌ دم ايمؼؾقب مـ : »×ؾ اًمِّم٤مهد ذم هذا اخلؼم هق ىمقًمفوحم

 سمد  ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مإلو٤موم٦م ًمإليامن اًم٘مٚمٌل. ومال ،شصػي اإلؽمالم ومو ـمفر مـ ايمعؿؾ زمف

اإليامن مو » ىم٤مل: ؾمٛمٕمتُف ي٘مقل: ×وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م قمـ محران سمـ أقملم قمـ أّب ضمٕمٗمر
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 .(1)ش...، وصّدومف ايمعؿؾ زمويمطّوفمي هلل وايمتًؾقؿ ٕمرهؼر  دم ايمؼؾى وأهمه زمف إلم اهللاؽمت 

وم٤معم٘مّمقد ُمـ اإليامن ُم٤م اٟمٕم٘مد قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م، وصّدىمتف اجلقارح سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح اعمريض 

 قمٜمد اهلل ورؾمقًمف وأوًمٞم٤مئف.

سمد   ، سمؾ ٜٓمٔمرياعم٘م٤مم اًم٘متٍم ومٞمٝم٤م قمغم سمٕمد أن سمّٞمٜم٤م أن  طم٘مٞم٘م٦م اإليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف ٓ يُ 

ي إمم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ، ضم٤مء أن اًمدور ًمٌٞم٤من ُم٤م هل اًمّّمٗم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمغم اإليامن سم٤مهلل ُمـ اًمتٕمد  

 واًمُرؾُمؾ؟

وذم اجلقاب ٟم٘مقل: إن  أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ذيمرت أن  ه١مٓء هلؿ ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ ًمٞمس قمٜمد اًمٜم٤مس 

ًمّّمٗم٦م هل ُم٤م ذيمره عم٘م٤مم وا، وهذا اؿ ُم٘م٤مم رومٞمع وؿم٠من قمٔمٞمؿ قمٜمد اهللومح٥ًم، سمؾ هل

 .﴾پ ڀ ڀ  پٻ پ پ ﴿سم٘مقًمف:  اًم٤ٌمري

يؼ واًمِّمٝمٞمد ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، أود  أن اشمٕمّرَض ًمٌٕمضِ ِ د  وىمٌؾ اخلقض ذم ُمٕمٜمك اًمّّم 

أي٤مت اًّمتل شمٜم٤موًم٧م ُمقوقَع اإليامن سم٤مهلل وُرؾمٚمف. ومٝمٜم٤مك آي٤مت قمديدة ذيمرت ُم٘م٤مُم٤مت 

 ي٦م اًمنميٗم٦م.وُمٜم٤مزل ًمٚمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمٚمف همػم ُم٤م ذيمرشمف أ

 ،(1)﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

٤مت. ومٗمل وهمػمه٤م ُمـ أي ،(1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمٜمزًم٦م اًّمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت اجلٜم٦ّم. ومم ضمٕمؾ اًم٤ٌمريأي٦م إُ 

ـ أي٤مت، وم٘مد اعمّمداق اًمقطمٞمد ًمٚمٛم١مُمـ. وهٙمذا هق إُمر ذم قمديٍد ُم ضمٕمٚمٝمؿ اًم٤ٌمري
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 .ة اإليامن اعم٤مئ٦م آي٦م إذا مل ٟم٘مؾ اعمئ٤متدم٤موزت أي٤مت اًّمتل شمٕمّرو٧م عم٤مدّ 

 :هب٤م اًّمذيـ آُمٜمقا سمف شمٕم٤ممم وسمرؾمٚمف هل ٕمقد إمم اًمّّمٗم٦م اًّمتل وصػ اًم٤ٌمريٟم صمؿ  

 .﴾پ ڀ ڀ  پٻ پ پ ﴿: يؼ واًمِّمٝمٞمد( طمٞم٨م ىم٤مل)اًمّمد  

 ،اًمٚمٗمٔمت٤من ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمثػماً  ٤مًمّمّديؼ واًمِّمٝمٞمد؟ ًم٘مد شمٙمّررت ه٤مشم٤منسم اعمرادومام 

 .سمٕمض إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمّّمّديؼ ذم سمٕمض أي٤مت وىمد وّصػ اًم٤ٌمري

 .(1)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ڤٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾چ ڇ ڇ ڇ  چڃ ڃ چ چ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ  (1)﴾ۅ ۅ ۉ ۋٴۇ ۋ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وم٘مد شمٙمرر  ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  (اًمِّمٝمٞمد)٦م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م. ويمذًمؽ إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗمٔم

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،يمثػماً 

 .(1)﴾ڎ

 هؿ اًّمذيـ هى اًمّّمدق ذم ىمقهلؿ وومٕمٚمٝمؿ،»ي٘ملم ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م واعم٘مّمقد سم٤مًمّمد  

 .(1)شومٞمٗمٕمٚمقن ُم٤م ي٘مقًمقن وي٘مقًمقن ُم٤م يٗمٕمٚمقن

قمٜمٝمؿ، ًمٙمقن اًمّّمٞمٖم٦م ُمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م،  يٕمٜمل أصٌح اًمّمدق ُمالزُم٤ًم هلؿ وٓ يٜمٗمّؽ 

 .(1)وهل اًمٜمٛمقذج اًمت٤ّمم ًمٚمّّمدق ،وهل داًّم٦م قمغم اًمٙمثرة

ومٕمـ أّب قمٌد اهلل  ،شيؼيىموكً صدِّ » ‘وىمد روي قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ أن  وم٤مـمٛم٦م
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 شهموؿمؿي، وايمصّديؼي، واظمٌورىمي... سمًعي أؽمامء فمـد اهلل ‘يمػوؿمؿي»أٟم ف ىم٤مل:  ×اًمّّم٤مدق 

 وؾمٞم٠ميت أن  سمٕمض اًمّرواي٤مت وؾّمٕم٧م ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمّمّدي٘ملم واًمِّمٝمداء.. (1)إمم آظمر احلدي٨م

ٝمداء ومٝمق مجع ؿمٝمٞمد ُمـ ُم٤مّدة )ؿُمٝمقد( سمٛمٕمٜمك احلْمقر ُمع اعمِم٤مهدة، ؾمقاء  وأُّم٤م اًمِم 

٥ٌم يم٤مٟم٧م سم٤مًمٕملم اعمجّردة أو اًمٌّمػمة، وإذا أُ  ًّ ـمٚم٘م٧م قمغم )اًمِم٤مهد( يمٚمٛم٦م ؿم٤مهد وؿمٝمٞمد وم٤مًم

ٓمٚمؼ هذا اعمّمٓمٚمح قمغم )اًمُِمٝمداء ذم ؾمٌٞمؾ اهلل( هق طمْمقره وُمِم٤مهدشمف ذم اعمٙم٤من، يمام يُ 

 سم٥ًٌم طمْمقرهؿ ذم ُمٞمدان اجلٝم٤مد.

ٝمداء( ذم أي٦م  ىمد يٙمقن اًمِّمٝم٤مدة قمغم إقمامل،  ـ ُمقرد اًمٌح٨مـ إّٓ أن  اعمراد ُمـ )اًمِم 

قل ورؾم ،ظمرى، وم٤مٕٟمٌٞم٤مء ؿمٝمداء قمغم أقمامل أٟمٗمًٝمؿًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إُ يمام يُ 

٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعمًٚمٛمقن أيْم٤ًم ؿمٝمداء قمغم أقمامل اًمٜم٤مس، ُمّ ٝمؿ وقمغم إُ اإلؾمالم ؿم٤مهد قمٚمٞم

 (1)﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يٙمقن ُمـ  وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت. وسمٜم٤مءًا قمغم هذا وم٢مّن اًمِّمٝم٤مدة قمغم إقمامل ُم٘م٤مم قم٤مٍل، واًّمذي

 ٟمّمٞم٥م اعم١مُمٜملم.

داء ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، أي إؿمخ٤مص اًمِّمٝم يراد سمف)ؿُمٝمداء( هٜم٤م ًمٗمظواطمتٛمؾ اًمٌٕمض أن  

 ٌقن سمٛمٜمزًم٦م اًمِمٝمداء.ًَ اعم١مُمٜمقن اًّمذيـ هلؿ أضمر وصمقاب اًمِمٝم٤مدة حُي 

ظمّمقص٤ًم أن  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أـمٚمؼ  ،وُمـ اًمّٓمٌٞمٕمل أّٟمف يٛمٙمـ اجلٛمع سملم اعمٕمٜمٞملم

 .(1)قمغم إقمامل وُم٤م إمم ذًمؽ ـ ذم اًمٖم٤مًم٥مـ ُمّمٓمٚمح )ؿمٝمٞمد وؿمٝمداء( 

طمدي٨م )ومُٝمام أوؾمع ُمـ ذًمؽ، ومٗمل  دي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م^يؼ واًمِّمٝمٞمد ذم أطم٤موأُم٤م اًمّمدّ 

ًُ مـ ؾمقعتـو صدِّ »ىم٤مل:  ×ُمـ اخلّم٤مل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم (إرسمٕمامئ٦م ق يٌؼ ؾمفقٌد، صد  واظمّق
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ٱ  ﴿ وزمرؽمقيمف، ومول اهلل مممـ زموهلل همقـو وأزمغض همقـو، يريد زمذيمؽ اهللزملمِركو، وأضمّى 

 .(1)ش ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

أؿمخ٤مص٤ًم ُُمٕمٞمّٜملم سمٙمقّنؿ  |قمـ اًمٜمٌّل إيمرم اعمروّي٦م ّرواي٤متسمٕمض اًم وصٗم٧مو

ايمّصّديؼقن شمالشمي: فمقم  زمـ أيب ؿمويمى، وضمٌقى ايمـّجور، ومممـ : »|صّدي٘ملم، طمٞم٨م ىم٤مل

وصّديؼ هذه إُّمي وهموروومفو فمقم  زمـ  ،ي صّديؼ وهموروقمّ يمؽّؾ أُ : »|وىم٤مل ،(1)شآل همرفمقن

 إّول. ٦مُمّ هذا هق صّديؼ إُ  ،(1)ش×أيب ؿمويمى

، طمٞم٨م ؿمٝمد ًمف اإلُم٤مم ×٤مين ومٝمق أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس اسمٜمف٤م صّديُ٘مٝم٤م اًمثّ وأُمّ 

، طمٞم٨م ىم٤مل إُم٤مُُمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل ×وأقمٓم٤مه هذا اًمقؾم٤مم ذم زي٤مرشمف ًمف ،سمذًمؽ ×اًمّّم٤مدق

 .(1)شأؾمفُد يمؽ زمويمتًؾقؿ وايمتصديؼ وايمقهموء وايمـصقحي..: »×اًمّّم٤مدق

يم٤من دائؿ اًمتّمديؼ هلل ×ًمُٚمٖم٦م، ّٕٟمفهق اًمّّمديؼ ُمـ طمٞم٨م ا ×وم٠مسمق اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس

أيْم٤ًم يم٤من  يم٤من قمٛمٚمف يّمّدق ىمقًمف، وهق وهق اًّمذيـ  ×اإلُم٤مم احلًلمـ  وًمرؾمقًمف وإلُم٤مُمف

مل خيتٚم٩م ذم ىمٚمٌف ؿمؽ  ذم يُمؾ  ُم٤م أُمر اهلل سمف، وهق اًمّّمديؼ  اعم٤ٌمًمغ ذم اًمّّمدق، وأّٟمف يم٤من اًّمذي

سمٕمد ـ  ، واعمّمداق إُمثؾيم٤من اًمٜمٛمقذج إومْمؾ ×ُمـ طمٞم٨م آصٓمالح أيْم٤ًم؛ ّٕٟمف

ذم ُُم٘مّدُم٦م  ×ـ آُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف وأـم٤مع اهلل ورؾمقًمف يمام يم٤من هقعمَ ـ  ٦م إـمٝم٤مر^إئٛمّ 

٤ٌّمق ذم ُمت٤مسمٕم٦م أئٛمّ اًمِّمٞمٕم٦م وـمٚمٞمٕمتٝمؿ واًم ـ ٕن  اًمِّمٞمٕمل هق ُمَ  ؛وُمِم٤ميٕمتٝمؿ ٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ًّ

واًمتزم ُمت٤مسمٕمتٝمؿ، ، ـ ؾماّمهؿ اًم٘مرآن سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م^٦م ُمـ سمٜمٞمف اًّمذيوإئٛمّ  ×ؿم٤ميع قمٚمٞم٤ّمً 

يمذًمؽ وهق اسمـ اإلُم٤مم أُمػم  ×واًمًػم قمغم ُهداهؿ، ويمٞمػٓ  يٙمقن أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس
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، وىمد شمٚمّ٘مك شمرسمٞمتف إظمالىمٞم٦م ÷إلُم٤مُملم اهلاُمُملم احلًـ واحلًلم، وأظمق ا×اعم١مُمٜملم 

 .(1)واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمّراىمٞم٦م ذم أطمْم٤مّنؿ وُمدرؾمتٝمؿ

 ُم٘م٤مم اًمتّّمديؼ. وهق ×هذا هق اعم٘م٤مم إّول ّٕب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس

ف ـ آُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمُم   ×هق ُم٘م٤مم اًمِّمٝم٤مدة، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن أسم٤م اًمٗمْمؾو: اظمؼوم ايمثّوين

ُملم، سمٛمٕمٜمك َُمـ ؿم٤مهد ـ ٟم٤مل ُم٘م٤مَم اًمِّمٝم٤مدة سمٙمال ُمٕمٜمٞمٞمٝم٤م اعمت٘مد  وأوصٞم٤مء اهلل ورؾُمٚمِِف، ومٝمق ُم  

سمق اًمٗمْمؾ يمذًمؽ أيم٤من و ،وطمي، أو سمٛمٕمٜمك َُمـ ىُمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

وم٢من  ُمقاىمٗمف اعمنّموم٦م ذم يمرسمالء وذم يقم قم٤مؿمقراء وهمػمه٤م، هلل ظمػم دًمٞمٍؾ قمغم  ،×اًمٕم٤ٌّمس

ـُ اًمٕم٤مسمديـ ٤ٌّمس ×ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم زي ، وأضمغم سُمره٤مٍن قمغم ×ذم طمّؼ قمّٛمف أّب اًمٗمْمؾ اًمٕم

ٜمٞمؾ هذا اًمقؾم٤مم اعمٜمٞمػ، وؾم٤مم )اًمِمٝمٞمد اعمحت٥ًم( يمام ًم ×ضمدارِة أّب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس

هبذا اًمقؾم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ، وذًمؽ طمٞم٨م ظم٤مـمٌف ذم زي٤مرشمف اعمٕمرووم٦م  ×إلُم٤مم اًمّّم٤مدقوؾّمٛمف ا

ًَ مظؾقموً أؾمفُد أكّ »سم٘مقًمف:  ٕن   ؛، سمؾ ؿمٝمٞمد ُمٔمٚمقمح٥ًمؿمٝمٞمدًا وم ومٚمؿ يٙمـ شؽ وُمتؾ

تٝمؿ مل ي٤ٌمرزوه وضمٝم٤ًم ًمقضمف، وإّٟمام اهمت٤مًمقه ذم يمٛملم هلؿ، وم٘متٚمقه  ًّ إقمداء ُمـ دٟم٤مء ؿ وظم

وهمٚمٔمتٝمؿ مل يٙمتٗمقا سم٘متٚمف سميسم٦م وضسمتلم، وإّٟمام ىمّٓمٕمقه  همٞمٚم٦ًم وهمدرًا، وُمـ ىم٤ًمو ؿ

سمًٞمقومٝمؿ إرسم٤ًم إرسم٤ًم، سمٕمد أن سمؽموا يَديف وأسم٤مٟمقا رضمٚمٞمف، وأص٤مسمقا قمٞمٜمف، وظمًٗمقا رأؾَمف وىمتٚمقه 

 .(1)سمذًمؽ ×ُمٔمٚمقُم٤ًم ومّمدق قمٚمٞمف أّٟمف اًمِّمٝمٞمد اعمٔمٚمقم يمام ؿمٝمد ًمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ف ُم٘م٤مُم٤ًم قمٔمٞماًم قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك ؾمٚمِ يم٦م أن  ًمّٚمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل ورُ سمٕمد أن سمٞمّٜم٧م أي٦م اعم٤ٌمر

ي٘ملم واًمِّمٝمداء، ذيمرت أيْم٤ًم أن  هلؿ أضمرًا وٟمقرًا، طمٞم٨ُم ىم٤مًم٧م: وشمٕم٤ممم، وهق ُم٘م٤مم اًمّّمد  
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واًّمتل ومّنه٤م سمٕمض اًمُٕمٚمامء سم٠من  هل١مٓء أضمرًا ُمـ ٟمقع أضمر  ﴾ڀ ڀ ٺ﴿

 .(1)ي٘ملم واًمُِمٝمداء، وٟمقرًا ُمـ ٟمقِع ٟمقرهؿاًمّمد  

وم٢من  ًمف ُم٘م٤مُم٤ًم قمٜمد  ،×وهٙمذا هق احل٤مل ذم ىمٛمر اًمٕمِمػمة وٟمقره٤م أّب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس

يؼ وٓ ؿمٝمٞمد إّٓ ي٘ملم واًمِمٝمداء إذ ٓ يٌ٘مك صد  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم زائدًا قمغم ُم٘م٤مم اًمّمد  

 .×وهمٌط أسم٤م اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس

ٌّوس زمـ فمقّم، رضمؿ اهلل فمّؿل ايمع»ف ىم٤مل: أٟمّ  ×وُمـ هٜم٤م روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ

همؾؼد آشمر وأزمعم، وهمدى أطموه زمـػًف، ضمتّك وُمطعً يداه هملزمديمف اهلل زمجـوضمكم يطغم هبام مع 

ـ ي، ىمام صمعؾ جلعػر زمـ أيب ؿمويمى، وإّن يمؾعٌّوس فمـد اهلل سمٌورك وسمعولم مـزيمي  اظمالئؽي دم اجل

فداء يقم ايمؼقومي  .(1)شيغٌطف فمؾقفو مجقُع ايمش 

 ،×ُمرشم٦ٌم اعمقاؾم٤مة وىمّق ٤م ًمًٞمّدِه أّب قمٌد اهلل اعمٔمٚمقم وًمٕمّؾ ُمرضمع هذه اعمٜمزًم٦م إمم

٦م اًّمتل يم٤مٟم٧م ٓ شمتحٛمؾ ؾمامع صقت إـمٗم٤مل يتّم٤مرظمقن ويٜم٤مدون: اًمَٕمٓمَش، واًمٜمٗمس إسمٞمّ 

 اًمَٕمٓمَش.

ــده ــقاـمُؿ قِمٜم ــَش اًمٗم ــتٙمل اًمٕمٓم  َأَو شمِم

 

ـــؿُ سمو  ـــرات اعمُٗمٕم  ّمـــِدر صـــٕمدشمِف اًمُٗم

ـ وأطم٤مط سمف أرسمٕم٦م آٍٓف ُم   ،راتومريم٥م ضمقاَده وُمٕمف اًمٚمقاء، وأظمذ اًم٘مرسم٦م وىمّمد اًمٗم 

ومٙمِمٗمٝمؿ وىمتؾ ُمٜمٝمؿ  ،يم٤مٟمقا ُمقيّمٚملم سم٤مًمٗمرات عمٜمع احلًلم وأصح٤مسمف ُمٜمف ورُمقه سم٤مًمٜم٤ٌمل

 مج٤مقم٦م.

ّمـ٤مً   وصمٜمك أسمـق اًمٗمْمـؾ اًمٗمـقارَس ُٟمٙم 

 

 ومـــرأوا أؿمـــد  صمٌـــ٤مِ ؿ أْن ُ زُمـــقاً  

ــــّدُم٤مً   ــــُف ُُمت٘م ــــ٠مٍس ًم ــــ٤ميمر  ذو سم  ُم

 

 (1)إّٓ وومــــر  ورأؾُمــــف اعمُت٘مــــّدمُ  
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إذا وصؾ إمم اعمنمقم٦م َريَمَز ًمقاَءه وٟمزل إمم اعم٤مء، ومٚماّم أطمس  سمؼُمِد اعم٤مء وىمد يمّٔمف طمتك  

وىم٤مل:  ،، ومرُمك اعم٤مء ُمـ يده×ًمٙمٜمّف شمذيّمر قمٓمَش احلًلم ،اهمؽمَف هُمروم٦ًم ًمٞمنمَب  ،اًمٕمٓمش

 قمٓمِم٤من. ×ٓ أذب اعم٤مء وأظمل احلًلم ،ٓ واهلل

 همــرف همرومــ٦م اسمٞمٛمٞمٜمــف اوراد ينمــب

 

ــػم  ــش ٟم ـــ اًمٕمٓم ــف اُم ــ٥موشٚمٌ  ان شمٚمٝم

ــ٥م  ــّدُمع ص ــٞمدة واًم ــدة قمْم ــر چٌ  ذيم

 

ـــرمُ   ـــ٤مي حي ـــ٤مل اعم ـــكّم ش ـــف او قم  ذسم

 قمٓمِمـ٤من اؿمٚمقن اذب وظمقي اطمًلم 

 قمٓمِم٤من

 ـمٗمــ٤مل روــٕم٤منأاوؾمــٙمٜمف واحلــرم و 

ــػمان  ــ٥م ٟم ــؾ اًمتٝم ــ٥م اًمٕمٚمٞم ـــ شٚم  وفم

 

 يريـــ٧م اعمـــ٤مي سمٕمـــده ٓ طمٚمـــف اوُمـــرّ  

قع إقمداء، وص٤مح صُمؿ  ُمَا اًم٘مرسم٦م ومحٚمٝم٤م قمغم يمتٗمف، وظمرج ُمـ اعمنمقم٦م، وم٤مؾمت٘مٌٚمتف مج 

 اسمـ ؾمٕمد: اىمٓمٕمقا قمٚمٞمف ـمريَ٘مف، وعم٤ّم رأى ذًمؽ ُمٜمٝمؿ محؾ قمٚمٞمٝمؿ سمًٞمٗمف:

 طمّتــــك إذا ىمٓمٕمــــقا قمٚمٞمــــف ـمريَ٘مــــف

 

ــــلمِ   ــــ٤مرٍز ويمٛم ــــٞمٍش سم ــــداِد ضم  سمً

ـــقه ذم  ـــف ضسم ـــف وه٤مَُم  طمًـــٛمقا يدي

 

 (1)قمٛمــِد احلديــِد ومخــر  ظمــػَم ـمٕمــلمِ  

ٝم٤مم، ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥م طمتّك ص٤مر درقُمف يم٤مًم٘مُ  واًمًٝم٤مم ومرُمقه سم٤مًمٜم٤ٌمل  ًّ ٜمٗمذ ُمـ يمثرة اًم

حلٔم٤مت  ،×ٙمٞمؿ سمـ اًمٓمٗمٞمؾ قمغم ضسمِفِ ـ ورىم٤مء ُمـ وراء ٟمخٚم٦ٍم، وقم٤موٟمف طمـ ًمف زيد سمٛمُ ومٙمَ 

ٝمؿ ٟم٤مسم٧م ذم اًمٕملم،  ًّ وضم٤مء إًمٞمف أظمقه احلًلم، ومرآه ُم٘مٓمقَع اًمٞمديـ، ُمروقض اجلٌلم، واًم

طمٞمٚمتل، أن  ؿ ُمّزق إمم ضمٜمٌف، واًم٘مرسم٦م خمّرىم٦م ٟم٤مدى: أَن اٟمَٙمَن فمٝمري، أن ىمّٚم٧مٚمَ واًمٕمَ 

 ؿَمُٛم٧َم ّب قمدّوي، ويم٠ميّن سمف خُي٤مـم٥م أسم٤م اًمٗمْمؾ سمٚم٤ًمن احل٤مل:

ــٞمػ ٟمٍمــي ــّزي اوؾم ــق وم٤موــؾ يٕم  يٌ

 

ـــٞم٤ّمل اًمٕمَ   ـــيِم ـــريَٚم ـــ٤مج ومخ ـــ٤م شم  ؿ ي

 قمٛمــقد اًمّمــ٤مب راؾمــؽ يمنــ فمٝمــري 

 

 ؾمـقر اوهدم ريمٜمل اويمـّؾ ُمـ٤م چـ٤من إزم 
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ـــف ـــدرسمؽ رضمٞمٌ ـــ٤م اًم ـــقن أـمٗم٤مًمٜم  اقمٞم

 

ـــف  ـــ٤م جيٞمٌ ًّ ـــل اًم ـــ٤مي قمّٛم ـــقل اعم  شمل

ـــدري أـمٗم  ـــفُمت ـــؿ ضيٌ ـــ٤م اسمٕمٛمٝم  ٤مًمٜم

 

ــقر  ــلم ُمٜمث ــغم اًمچتٗم ــف قم ــخ راؾم  او ُم

ومحؾ قمغم اًم٘مقم، وم٠مظمذ ييب ومٞمٝمؿ وهق ي٘مقل: إمم أيـ  ×ىم٤مم أسمق قمٌد اهلل صمؿ   

ـَ واًمدي ؟شمٗمّرون وىمد ىمتٚمتؿ قَمُْمدي ـَ شمٗمّرون وىمد ىمتٚمتؿ اسم صُمؿ  رضمع إمم أظمٞمف  ؟إمم أي

 .×أؾمف ذم طمجر أظمٞمف احلًُلمواٟمحٜمك قمٚمٞمف ُي٘مٌّٚمف ويٌٙمل، ومٗم٤مو٧م روطُمُف اًمّٓم٤مهرة ور

 قمٓمِم٤مٟم٤مه. ؾمٞمّداه وا قم٤ٌّمؾم٤مه، أي وا َرطِمَؿ اهللُ َُمـ ٟم٤مدى: وا

 رضمع أسمق قمٌد اهلل إمم اخلٞم٤مم ويم٠ميّن سمف: صمؿ  

ــــ٤مًمؼمّ  ــــؾ سم ــــقّدع اهلل شمٔم ــــف اُم  خيقي

 

 ّنــض حمٜمــك اًمّٔمٝمــر ًمٚمخــٞمؿ ؾمــّدر 

 اضمـــ٧م ؾمـــٙمٜمف شمّمـــٞمح اهلل ويمـــؼم 

 

ــــ  ـــ٤مس چـــ٤م وي ٌّ ـــدك قم ـــف وطّم  يٌقي

 قيــــف راح قمٛمــــعسمچــــف اوٟمــــ٤مده يٌ 

 

 يٌقيــــف اؿمــــٞمٜمٗمع اقمتــــ٤مسمع اووّٟمــــع 

ـــع  ـــقش يٛم ـــف ُم ـــع يٌقي ـــد قمٛم  سمٕم

 

 شٔمـــف اُمٓمـــؼّم يًـــٙمٜمف ٓ شمٕمتٌـــلم 

 *** 

ــرمْ  ــ٦ِم واحل ــ٤مُمل اًمٔم ٕمٞمٜم ــ٤م طم ــ٤مس ي ٌّ  قم

 

ــٞمؿْ   ــٙمٞمٜم٦م ذم اخل ــ٧ْم ؾم ــد ٟم٤مُم ــامَك ىم  سمح

 ؿْ َٚمـسظم٧م وٟم٤مدت يقَم ىمـد ؾمـ٘مط اًمٕمَ  

 

ـــٜمؿْ   ـــؽ مل شم ـــلُم سم ـــ٧م أقم ـــقم ٟم٤مُم  اًمٞم

 ٝم٤مظمرى ومٕمّز ُمٜم٤مُمُ وشمًّٝمدت أُ  

*** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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٧ْم ُوضمقُه اًمَ٘مقِم ظَمقَف اعمـقِت واًمــ ًَ ٌَ  قَم

ــامِل وهمــ٤مَص ذمىَمَٚمــ٥َم اًمٞمَٛمــلَم قمــغم اًم   ِم 

ـــج٤مقَم٦مً  ـــف ؿَم ــــ أسمٞم َث ُِم ـــقر  ـــٌؾ شم  سمٓم

ـــ ـــُد سمٛمٕمنَمٍ ـــقاقمَظ ٓ شمٗمٞم ـــرَف اعم  قَم

ــال ــِؿ واًمُٙم ــ٥ُم ذم اجلامضم ــ٤مع حَيٓم  وم٤مٟمّم

 َن ورودهِ ؾمــــد  ذي اًم٘مــــرٟملم ُدوًمـــق 

ـــ٦مٌ  ـــُف رسمٞمٕم ـَ ُِمٜم ـــ ـــ٦ِم أي  طمـــ٤مُمل اًمٔمٕمٞمٜم

ــــف ــــَؿ ظِمٚمَت ــــ٥َم اعمُٓم َٝم  سَمٓمــــٌؾ إذا َريمِ

ـــ٘مٞمؾ وإّٟمٜمـــل  ىمًـــاًم سمّمـــ٤مِرُِمِف اًمّم 

ــ ــقٓ اًم٘مْم ــٞمٗمفِ ًم ــقَد سمً ــك اًمقضم  ٤م عمح

 

ـــؿُ   ًّ ـــ٤مطمٌؽ ُمتٌ ـــٞمٝمؿ و ـــٕم٤ٌّمُس وم  ـ

ــؿُ  ــرؤوِس وحيٓمِ ــد ًمٚم ــ٤مِط حيُّم  إوؾم

 ٤م أٟمـــقُف سَمٜمـــل اًمّْمـــالًم٦ِم شُمـــرهمؿُ ومٞمٝمـــ

ــ ــقاُص ــام قُمُٛم ــ٠م اًمٕمٔمــٞمِؿ يم قا قمـــ اًمٜمٌ  ٛم 

ـــ ـــٞمُػ َيٜمنُم ًَ ـــُػ يـــٜمٔمِؿُ وم٤مًم   واعمث ٘م

تــــف  سمــــام هــــق أقمٔمــــؿُ  ٟمًــــٗمتف مه 

ـَ ُمــــ قمٚمٞمـــ٤م أسمٞمـــِف ُُمٙمـــّدمُ   أم أيـــ

ـــػ   ـــؿ  حي ـــٌالً أؿم ـــؿُ  ضم ـــف ُُمٓمّٝم  ومٞم

ـــؿُ  ـــامء ٓ ُأىمً ًّ ـــػِم صـــ٤مقم٘م٦ِم اًم  ذم هم

 (1)واهللُ ي٘ميضـــ ُمـــ٤م يِمـــ٤مُء وحيٙمـــؿُ 

 

ـــــ٤مس ُمٜمتـــــف اًمـــــكم ضمٌتٜمـــــل ٌّ  يٕم

 

ـــــــل  ـــــــف ريّمٌتٜم ـــــــدك خيقي  وسمٞم

ــــ٤مرشتٜمل  ــــ٤م وم ــــدرب ُم ــــقل اًم  ـم

 

ـــل  ـــل وقمٗمتٜم ـــ٧م قمٜمّ ـــ٤م رطم ـــس ُم  سم

ـــــل أُ   ـــــؽ سمٜم ـــــلقملٌ ـــــ٦م وًمتٜم  ُمّٞم

 

ـــــػمة   ـــــذوين يً ـــــٗمتٜملواظم  ٓ ؿم

ــــف ا  ــــلودشٕمــــد خيقي  ؿمــــقف ُمتٜم

 

ــــره  ــــقّرُمتٜملأ شم ــــر اًم ــــٞم٤مط زضم  ؾم

ــــ٥م اؿمــــٌٞمدي  ــــ٤م زيٜم ــــ٤م ي  ضم٤موهب

 

 أظمـــقن احلـــرب شمـــدريـ قمٞمـــدي 

 ويرهــــ٥م سمٞمــــقم اًمٙمــــقن ويــــدي 

 

ــــدي  ــــٞمػ اي ًّ ــــقش اًم ــــقيّن شمٜم  ًم

 
                                           

& 
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ـــ٤م   ٤من فمـــؾ وطمـــده قِمْمـــٞمديچـــُم

 

 ل اًمٜمـــقب زيـــديچسمـــقاوٟمـــقح ا 

 وريـديم قمـٞمٜمـل اهوذيمـري س 

 ***

 ػعقن إلم اهللشمالشمي يش: »|ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ×قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(1)شهمقُشّػعقَن: إكٌقوء، شمؿ  ايمُعؾامء، شُمؿ  ايمّشفداء

شم٘مقل:  ،ظمالف اًمقشمر غم ُم٘م٤مرٟم٦م اًمِمٞمئلم، ُمـ ذًمؽ اًمِمٗمعيدل  قم واطمدٌ  أصٌؾ  ًمٚمِمٗم٤مقم٦م

 .(1)يم٤من ومردًا ومِمّٗمٕمتف

تف ؾمٌح٤مٟمف وُمٖمٗمرشُمف إمم وأُّم٤م اعمراد ُمـ اًمِّمٗم٤مقم٦م ذم ُمّمٓمٚمح اعمتٙمّٚمٛملم هق أن شمّمؾ رمح

وم٤مو٦م رمحتف شمٕم٤ممم ـ ـمريؼ أوًمٞم٤مئف وِصٗمقة قم٤ٌمده، ووزان اًمِّمٗم٤مقم٦م ذم يمقِّن٤م ؾم٤ًٌٌم إله قمقِم٤ٌمد

ھ ھ ھ ے ے  ﴿قمغم اًمٕم٤ٌمد وزان اًمُدقم٤مء ذم ذًمؽ، ي٘مقل ؾُمٌح٤مٟمف: 

﮸﮹  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .(1)﴾ ۓ ۓ 

وشمتّْمح هذه احل٘مٞم٘م٦م إذا وىمٗمٜم٤م قمغم أّن اًمُدقم٤مء سم٘مقٍل ُُمٓمٚمٍؼ، وسمخ٤مّص٦م دقم٤مء اًمّّم٤محللم 

ٌ  ُمـ اعم١مصمّ  ٤ٌمت اًمٙمقّٟمٞم٦م، وقمغم هذا شمرضمع رات اًمقاىمٕم٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م ٟمٔم٤مم إؾم٤ٌمب واعمً

ذم ضمٚم٥م اعمٖمٗمرة  |سمٛمٕمٜمك شم٠مصمػم ُدقم٤مء اًمٜمٌّل  ،اًمِّمٗم٤مقم٦م اعُمّمٓمٚمح٦م إمم اًمِّمٗم٤مقم٦م اًمتّٙمقيٜمٞم٦م

 هلٞم٦ّم إمم اًمٕم٤ٌمد.اإل

ٜم٦م.  ً  وىمد ورد ذيمر اًمِّمٗم٤مقم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًم

تٚمٗم٦م عمٜم٤مؾم٤ٌمٍت ؿمتّك، يمام وىمٕم٧م ُمقرد اهتامم ر خُم أُّم٤م ذم اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ وم٘مد وردت ؾُمقَ 
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 .سمٚمٞمغ ذم احلدي٨م اًمٜمٌقّي وأطم٤مدي٨م اًمٕمؽمة اًمّٓم٤مهرة 

 أي٤مت اًمُ٘مرآٟمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل قمغم أصٜم٤مف:

ڑ ڑ  ﴿إُمر، يم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ٗم٤مقم٦م ذم سم٤مدئ: ُم٤م يٜمٗمل اًمِّم ايمّصـػ إّول

ں ڻ  ںک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(1)﴾ڻ

طم٤ميمٞم٤ًم قمـ ـ  : ُم٤م يٜمٗمل ؿُمٛمقل اًمِّمٗم٤مقم٦م ًمٚمٙمّٗم٤مر، يمام ي٘مقل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممينايمصـػ ايمثّو

 .(1)﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ *مف ىف يف  *  جغ مغ جف حف  ﴿: ـاًمٙمّٗم٤مر 

ی  ﴿: ُم٤م يٜمٗمل صالطمٞم٦ّم إصٜم٤مم ًمٚمِّمٗم٤مقم٦م، ي٘مقل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ايمصـػ ايمثّويمٌ

 .(1)﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ۋ ۅ  ﴿٤ممم، ي٘مقل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: : ُم٤م يٜمٗمل اًمِّمٗم٤مقم٦م ُمـ همػمه شمٕمايمصـػ ايمّرازمع

 .(1)﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ېۅ ۉ ۉ ې ې ې

ذٟمف ؾُمٌح٤مٟمف، طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم: ٢مُم٤م يث٧ٌم اًمِّمٗم٤مقم٦م ًمٖمػمه شمٕم٤ممم سم :ايمصـػ اخلومس

 .(1)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

ودُس  ًّ َوَٓ ﴿: ُم٤م ُيٌلّم َُمـ شمٜم٤مًمف ؿمٗم٤مقم٦َم اًمِّم٤مومٕملم، ي٘مقُل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ايمصـػ ايم

ـْ ظَمِْمٞمَتِفِ  َن إِّٓ َيِْمَٗمُٕمق ـِ اْرشَم٣َم َوُهؿ ُِم  .(1)﴾ُُمِْمِٗمُ٘مقنَ  عمَِ

 إمج٤مًمٞم٦م إمم آي٤مت اًمِّمٗم٤مقم٦م. هذه ٟمٔمرةٌ 
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ـ ٓطمظ اًمّّمح٤مح واعم٤ًمٟمٞمد واجلقاُمع احلديثّٞم٦م ي٘مػ قمغم جمٛمققم٦م وأُّم٤م اًمًٜم٦ّم، ومٛمَ 

اعمًّٚمٛم٦م ذم ُصقل يمٌػمة ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمِّمٗم٤مقم٦م شمقضم٥م اإلذقم٤من سم٠مّّن٤م ُمـ إُ 

 اًمنّميٕم٦ِم اإلؾمالُمٞم٦ّم، وإًمٞمؽ ٟمامذج ُمٜمٝم٤م:

ؾ ىُمؾ  كٌ لّ يمُؽؾِّ كٌ: »|ىم٤مل رؾمقُل اهللـ  1  دفمقسَمف، وإيّن  لٍّ دفمقة ُمًتجوزمُي، همتعج 

 .(1)شزموهلل ؾمقئوً  ُيممكِمـفؿ ٓ  وهل كوئؾي َمـ موت، لاطمتٌلُت دفمقيت ؾمػوفمًي ُّٕمت

 .(1)شلـ ُأّمتٕهِؾ ايمؽٌوئر م لإّكام ؾمػوفمت: »|وىم٤ملـ  1

ـُ اًمٕم٤مسمديــ  1 حُمؿٍد وآيمف وّذف زُمـقوَكف، وفمّظؿ  ايمّؾُفؿ صؾِّ فمعم: »×وىم٤مل اإلُم٤مم زي

ٌ ؾ ؾمػوفَمتف  .(1)شزُمرهوَكف، وشمّؼؾ مقزاَكف، وسمؼ

 تّمقر اًمِّمٗم٤مقم٦م قمغم وضمٝملم:ويٛمٙمـ أن شمُ 

وإن ومٕمؾ  سم٠من يًتٗمٞمد اًمٕم٤ميص ُِمـ اًمِّمٗم٤مقم٦م يقم اًمِ٘مٞم٤مُم٦م ،اًمِّمٗم٤مقم٦م اعُمٓمٚم٘م٦م ايمقصمف إّول:

 ُم٤م ومٕمؾ، وهذا ُمرومقض ذم ُمٜمٓمؼ اًمٕم٘مؾ واًمقطمل.

وهل اًّمتل شمٙمقن ُمنموـم٦م سمنموط ذم اعمِمٗمقع ًمف،  ،اًمِّمٗم٤مقم٦م اعمحدودة ايمقصمف ايمثّوين:

ي٘مٓمع ٓوجُمٛمؾ شمٚمؽ اًمنّموط أن ٓ ي٘مٓمع اإلٟم٤ًمن مَجٞمع قِمالىم٤مشمف ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم و

 ٜمد اًمٕم٘مؾ واًمقطمل. وؿم٤مئجف اًمّروطمٞم٦م ُمع اًمِّم٤مومٕملم، وهذا هق اعم٘مٌقل قمِ 
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ْمح اجلقاب قماّم يٕمؽمض قمغم اًمِّمٗم٤مقم٦م ُمـ يَمقّن٤م شُمقضم٥م اجلرأة وحُتٞمل روح وسمذًمؽ يتّ  

د ذم اًمُٕمّم٤مة واعمجرُملم، وم٢مّن ذًمؽ ُمـ ًمقازم اًمِّمٗم٤مقم٦م اعُمٓمٚم٘م٦م اعمرومقو٦م ٓ اعمحدودة  اًمتٛمر 

 اعم٘مٌقًم٦م.

ُُّم٦ُم قمغمٗمواًمٖمرُض ُمـ شمنميع اًمِّمٗم٤مقم٦م هق اًمٖمرض ُمـ شمنميع اًمتّقسم٦م اًّمتل اشمّ   ٘م٧م ٕا

لم قمـ اًمُ٘مٜمقط ُمـ رمح٦م اهلل وسمٕمثٝمؿ ٟمحق آسمتٝم٤مل واًمتّّي حّ ص ع إمم اهلل تٝم٤م، وهق ُمٜمُع اعمذٌٟم

، ومال ؿمّؽ إّٟمف يتامدى ذم  رضم٤مَء ؿُمٛمقل رمحتف إًمٞمٝمؿ، وم٢من  اعمُجرم ًمق اقمت٘مد سم٠من  قمّمٞم٤مٟمفٓ  ُيٖمٗمر ىمط 

ٞمئ٤مت، سم٤مقمت٘م٤مد أن  شمرَك اًمٕمّمٞم٤منٓ  يٜمٗمٕمف  ًّ ، وهذا سمخالف ُم٤م إذا أي٘مـ سم٠مّن اىمؽماف اًم
ٍ
ذم رء

ظمرة، وم٢مٟمّف يٌٕمثف إمم شمرك اًمٕمّمٞم٤من واًمُرضمقع إمم اًمّٓم٤مقم٦م.ُرضمققَمف قمـ اعمٕمّمٞم٦م يٖمػم     ُمّمػَمه ذم ٔا

ويمذًمؽ احل٤مل ذم اًمِّمٗم٤مقم٦م، وم٢مذا اقمت٘مد اًمٕم٤ميص سم٠مّن أوًمٞم٤مَء اهلل ىمد يِمٗمٕمقن ذم طمّ٘مف إذا مل 

ؽم  ً ام حُي٤مول شمٓمٌٞمؼ طمٞم٤مشمف ومٕمٜمد ذًمؽ ُرسم ؛ي حُيرم ُمـ اًمِّمٗم٤مقم٦مومل يٌٚمغ إمم احلّد اًّمذ ،ُ تِؽ اًم

 ٝم٤م.ك ٓ حُيرُمقمغم ذائط اًمِّمٗم٤مقم٦م طمتّ 

 م ذم إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م وأي٤مت.قمدم اإلذاك سم٤مهلل شمٕم٤ممم: وىمد شم٘مد  ـ  1

 إيمف ـ ؾَمِفد أن ٓظمَِ  لؾمػوفمت: »|اإلظمالص ذم اًمِّمٝم٤مدة سم٤مًمّتقطمٞمد: ىم٤مل رؾمقُل اهللـ  1

ق ومؾٌُف يمًوَكف، ويمًوُكف ومؾٌَف  .(1)شإّٓ اهلل خُمؾصوً، ُيصدِّ

إّن اظمممـ يمقشػع حلؿقؿف إّٓ أن : »×قمدم يمقٟمف ٟم٤مصٌٞم ٤ًم: ومٕمـ اإلُم٤مِم اًمّّم٤مدقـ  1

ب مو ؾمػعقايؽقَن كوصٌوً، ويمق أن  كوصٌوً ؾمػع يمف ىُمؾ  كٌكٍّ مرؽَم   .(1)شؾ وَمَؾؽ ُمؼر 
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ٓ يـول ؾمػوفمتـو َمـ : »×ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدققمدم آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمّمالة: ـ  1 

 .(1)شاؽمتخػ  زمويمّصالة

ـُ ُمقؾمك اًمرو٤م: ىم٤مل اإل|قمدم اًمتٙمذي٥م سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌّل ـ  1 َمـ : »×ُم٤مم قمكم  سم

ب زمشػوفمِي رؽمقِل اهلل مل سمـؾف  .(1)شىمذ 

 هذه هل ذائط ؿمٛمقل اًمِمٗم٤مقم٦م.

ٟمقب ورومع اًمٕم٘م٤مب، وًمٙمـ اعمٕمتزًم٦م ُمؿ سمقضمٝمٞمٝم٤م ُيرادومٝم٤م طمط  اًمذّ صُمؿ  إّن اًمِّمٗم٤مقم٦م قِمٜمد إُ 

 ة اًمثّقاب، ومٝمل قِمٜمدهؿ ختتّص دذه٧ٌم إمم أّن أصمره٤م يٜمحٍم ذم اًمّرومع ُمـ اًمّدرضم٤مت، وزي٤م

٥ٌم ذم ذًمؽ ًّ ّّٕنؿ طمٙمٛمقا سم٠مّن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة خُيّٚمُد ذم اًمٜم٤مر إذا ُم٤مت سمال  ؛سم٠مهؾ اًمّٓم٤مقم٦م، واًم

قا آي٤مِت ًمُ أوّ  ،يٜم٤مذم هذا احلٙمؿ إؾم٘م٤مط اًمٕم٘م٤مب صمره٤م هقأشمقسم٦ٍم، ومٚماّم رأوا أّن اًم٘مقل سم٤مًمِّمٗم٤مقم٦م اًّمتل 

 .(1)قم٦م إّٟمام هق زي٤مدُة اًمثّقاب، وظم٤مًمٗمقا ذم ذًمؽ مجٞمَع اعمًُٚمٛملم٤مإّن أصمر اًمِّمٗم :اهلل، وم٘م٤مًمقا

ـُ شمٞمٛمٞم٦م خم٤مًمٗملم ـ  وشمٌٕمف حُمّٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب ،وإقمج٥م ُمـ هذا يمٚم ف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسم

اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ إوًمٞم٤مء ذم هذه اًمٜمِم٠مة، وٓ جيقز ًمٚمٛم١مُمـ إمم أّٟمف ٓ جيقز ـمٚم٥م ـ  ٦م مجٕم٤مءُمّ إُ 

 ٦ٍم ُِمٜمٝم٤م: قا قمٚمٞمف سم٠مدًمّ اؿمٗمع زم يقم اًمِ٘مٞم٤مُم٦م( واؾمتدًمّ  ،أن ي٘مقل: )ي٤م رؾمقَل اهلل

 ّٟمف ُِمـ أىم٤ًمم اًمنّمك، أي: اًمنّمك سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًم٘م٤مئؾ هبذا اًمٙمالم يٕمٌُد اًمقزّم. إـ  1

يٙمقن اخلْمقع واًمتّذًمؾ ًمٖمػمه شمٕم٤ممم وهذا ٓوضمف ًمف سم٤مقمت٤ٌمر أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمنّمك هل أن 

، ٓ ُمٓمٚمؼ اخلْمقع واًمتذًمؾ.   سم٤مقمت٘م٤مد أّٟمف إًمٌف أو رب 

ن  ـمٚم٥َم اًمِّمٗم٤مقم٦م ُمـ اًمٖمػم ُدقم٤مء ًمف، وُدقم٤مء همػمه ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمرام، ي٘مقل إـ  1

  .(1)﴾ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 
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ت٘مد رام ُِمٜمف ُم٤م يٙمقن قِم٤ٌمدة ًمف، سم٠من يٕموإٟم ام احل ،ويرد ه أّن ُُمٓمٚمؼ دقم٤مء اًمٖمػم ًمٞمس حُمّرُم٤مً  

 )ُمع اهلل(.  :ق، وأي٦م ٟم٤مفمرة إمم هذا اًمِ٘مًؿ سم٘مريٜم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممماإلًمقهٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م ذم اعمدقم

 ن  ـمٚم٥م اًمِّمٗم٤مقم٦م ُِمـ اعمٞم٧ّم أُمر سم٤مـمؾ. إـ  1

إوًمٞم٤مء ذم يمت٤مب اهلل ن  اإلؿمٙم٤مل ٟم٤مضِمٌؿ ُمـ قمدم اًمتّٕمّرف قمغم َُم٘م٤مم إويرد قمٚمٞمف: 

طمٞم٤مة ومام ُمٕمٜمك اًمتًٚمٞمؿ قمٚمٞمف ذم يُمؾ   |، وًمق مل يٙمـ ًمٚمٜمٌّل |٦م ٟمٌّٞمف اًمٙمريؿٜمّ وؾُم  احلٙمٞمؿ

الم قمٚمٞمؽ أّ ٤م اًمٜمٌّل ورمح٦ُم اهلل وسمريم٤مشمف(؟!  ًّ  ذم شمِمّٝمد يُمؾ  صالٍة )اًم
ٍ
ص٤ٌمٍح وُم٤ًمء

واعم١مُمٜمقن ٓ يٓمٚمٌقن اًمِّمٗم٤مقم٦م ُمـ أضم٤ًمد اًمّم٤محللم و أسمداِّنؿ، سمؾ يٓمٚمٌقّن٤م ُمـ أرواطمٝمؿ 

ؾم٦م ا  . (1)حلّٞم٦م قمٜمد اهلل ؾُمٌح٤مٟمف، سم٠مسمداٍن سمرزظمٞم٦ماعمُ٘مد 

سمؾ اعمّمداق  ،إن  احلدي٨م ضمٕمؾ اًمِّمٗم٤مقم٦م ًماٟمٌٞم٤مء واًمُٕمٚمامء واًمِّمٝمداء، وأهّؿ ُمّمداق صُمؿ  

وم٘مد  ،×، وُِمـ ه١مٓء أّب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس^احل٘مٞم٘مل ًمٚمٕمٚمامء واًمِّمٝمداء ُهؿ أهؾ اًمٌٞم٧م

كوهمذ ايمٌصغمة، صؾى  ٌّوس زمـ فمقمـو ايمعىمون فمؿ  »أٟم ف ىم٤مل:  ×ُروي قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

وم٤مضمتٛمٕم٧م ومٞمف صٗم٦م ، (1)شؾمفقداً  زمالًء ضمًـًو ومه وأزمعم ×فمٌد اهلل اإليامن، صموهد مع أيب

ك ُمـ أضمؾ  !يمٞمػ ٓ؟ ؟!اًمٕمٚمؿ وصٗم٦م اًمِّمٝم٤مدة، وم٠مي  ؿمٗم٤مقم٦ٍم شمٙمقن ًمف قمٜمد اهلل وىمد وح 

 إّٓ أظمقه ع احلًُلموًمذًمؽ ي٘مقل أرسم٤مُب اعم٘م٤مشمؾ: عم٤ّم مل يٌَؼ ُم ؛اًمّديـ وُمـ أضمؾ اإلُم٤مُم٦م

 ×ومٌٙمك احلًُلم يٓمٚم٥م اًمؼماز ُِمٜمف ىم٤مئالً: هؾ ُِمـ ُرظمّم٦م؟ ×ًلماًمٕم٤ٌّمس، ضم٤مء إمم احل

ًَ سمػّرَق فمًؽريأكً صوضِمُى يمِقائ ،ليو أطم»صُمؿ  ىم٤مل:  ،سُمٙم٤مًء ؿمديداً   . شل، همنذا مضق

ًُ احلقوة»وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌّمس:  إن فمزمً »: ×وم٘م٤مل ًمف احلًُلم .شومد ووق صدري وؽمئؿ

وم٠مظمذ ىمرسمتف ومحؾ قمغم اًم٘مقم طمتّك ُما اًم٘مرسم٦م، ىم٤مًمقا: واهمؽمف ُِمـ اعم٤مء  ،شيمـو موءً هموؽمتِؼ 

 وىم٤مل: ،ومرُمك هب٤م ×هُمروم٦م صمؿ  ذيمر قمٓمش احلًُلم
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ــلم هــقين ــد احلًُ ـــ سمٕم ــُس ُم ــ٤م ٟمٗم  ي

ـــــذا طمًـــــلٌم وارُد اعمٜمـــــقنِ   ه

 

ـــــ٧م أن شمٙمـــــقين   وسمٕمـــــَده ٓ يُمٜم

ــــــلمِ  ــــــ٤مرَد اعمٕم ــــــسملَم سم  وشمنم

 
 وهق ي٘مقل: ،ؾ ييهبؿ سمًٞمٗمفِ ظمذ قمٚمٞمف اًمّٓمريؼ، ومجٕم٠مُ صمّؿ قم٤مد وم

 ٓ أرهـــ٥ُم اعمـــقَت إذ اعمـــقُت زىمـــ٤م

ـــ٘م٤م ـــُدوا سم٤مًمً ـــ٤مُس أهم ٌّ ـــ٤م اًمٕم  إيّن أٟم

 

ــــك   ــــكأُ طمت  وارى ذم اعمّمــــ٤مًمٞم٧م ًُم٘م

 وٓ أهـــ٤مُب اعمـــقت يـــقَم اعمٚمت٘مـــك

ء سمِمامًمف وهق وم٠مظمذ اًمٚمقا وميسمف طمٙمٞمؿ سمـ ـُمٗمٞمؾ اًمٓم٤مئل اًمًٜمٌز قمغم يٛمٞمٜمف ومؼمأه٤م، 

 ي٘مقل:

 واهلل إن ىمٓمٕمــــــــتُؿ يٛمٞمٜمــــــــل

 

ــــل  ــــدًا قمـــــ ديٜم  إيّن ُأطمــــ٤مُمل أسم

ـ ورىم٤مء اجلُٝمٜمل قمغم ؿِمامًمف ومؼمأه٤م  ؿ اًمٚمق ،وميسمف زيد سم يمام ومٕمؾ قمّٛمف ضمٕمٗمر ـ  ء إمم صدرهاومْم 

ؿ اًمٚمق ٤مره ذم ُم١مشمف ومْم  ومحٛمؾ قمٚمٞمف رضُمؾ متٞمٛمل وميسمف سمٕمٛمقدٍ  (1)ـء إمم صدره اإذ ىمٓمٕمقا يٛمٞمٜمف وي

رض، وٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف  : أدريمٜمل ي٤م أظمل، وم٤مٟم٘مض  قمٚمٞمف أسمق قمٌدقمغم رأؾمف ومخر  سيٕم٤ًم إمم ٕا

٤مر، ُمروقخ اجلٌلم، ُمِمٙمقك اًمٕملم سمًِٝمٍؿ، ُُمرشمث٤ًّم سمُجراطمف  اهلل يم٤مًمّم٘مر ومرآه ُم٘مٓمقَع اًمٞمٛملم واًمٞم

ٙمل، ووع احلًُلم يديف حت٧م فمٝمره، و  ٞمؿ. أراد محٚمف إمم اعمُخومقىمَػ قمٚمٞمف ٌي

احلًُلم: عم٤مذا ي٤م أظمل؟  إّٓ ُم٤م شمريمتٜمل ذم ُمٙم٤مين، وم٘م٤مل ،قمٚمٞمؽ وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌّمس: سم٤مهلل

ومم: وم٘مد ٟمزل ّب  اعمقُت اًّمذي ٓ سُمد  ُِمٜمف، واًمث٤مٟمٞم٦م: إيّن واقمدُت إُ  ؛وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌّمس: حل٤مًمتلم

 .ؾُمٙمٞمٜم٦م سم٤معم٤مء وإيّن ُُمًتٍح ُِمٜمٝم٤م

 )ٟمّّم٤مري(

 ٤مينچـــخيقيـــف اطمًـــلم ظمّٚمٞمٜمـــل اسمٛم

 

ـــ٤مينلي  ـــرة زُم ـــ٤م زه ـــٞمش ي ـــف ًم  ٚم

 ٚمـــف واقمـــدت ؾمـــٙمٜم٦م شمـــراينلي 

 

 درلــٜمٝمــ٤م وُماسمــامي او ُمًــتحل ُمِ  

 
                                           

× 
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 ؾ واًمــّروحلــف وٟمــ٤مدى يٌٕمــد اًمٕمچــسم 

 

 ظمٚمٞمٜمـــل خيقيـــف اطمًـــلم ُمٓمـــروح 

ـــٞمؿ جمـــروح  ـــقت وٓ أرد ًمٚمخ  أُم

 

ــ٤مويـ  ــل اًمٜمً ــدر وشمٕمتٌٜم ــٚمقن أؾم  اؿم

٤ٌّمس ؿمٝمؼ ؿمٝم٘م٦ًم ووم٤مو٧م روطُمف اًمٓم٤مهرة  ، َرطِمؿ اهلل (1)وسمٞمٜمام احلًُلم قمٜمده، وإذا سم٤مًمٕم

 ُمٔمٚمقُم٤مه. داه، واٞمّ ؾم قم٤ٌّمؾم٤مه، وا َُمـ ٟم٤مدى: وا

 ٤مري()ٟمّّم 

ــقنّ  ــف اوي ــقن وّٟم ــ٤مت ي ــلم وّٟم  طمً

 وم٤مو٧م روطمـف وُمـ٤متوٞمف اأهق حي٤مچ

 

 ويمؾ ـمؼمه اسملٚمـ٥م اطمًـلم ـمـؼمات 

 وش٤مم اطمًلم شٚمٌـف اُمِمـّٓمر اؿمـٓمقر

 قم٤ٌّمؾم٤مه. أظم٤مه، وا ىم٤مم احلًُلم حمٜمل اًمٔمٝمر، يٙمٗمٙمُػ دُُمققَمف سمُٙمّٛمف، وهق ُيٜم٤مدي: وا 

 قمشـدر ألـًمواٟمٙمن فمٝمـري اخيقيف 

ــف اؾمــتقطمدوين قم  قملــٌــؽ اًملخيقي

 

ــقم  ــؾ اهلٛم ــف اًمٙم ــز خيقي  ست ُمريم

 اوٓ واطمــــد قمــــكّم سمٕمــــد يٜمٖمــــر

 )أسمقذّي٦م( 

 اٟمــف صــ٤مسمر هلــذا اًمّمــ٤مر وقمــداي

 ؾمقري اّندم فمٝمري اٟمٙمن وقمداي

 

 ٜمــ٧م اطمتــزم وقمــدايچقمزُمـل سمٞمــؽ  

ـــف ـــدوان سمّٞم ـــٛم٧م اًمٕم ـــف اشمِم  خيقي

 

ــل ـَ أّب ُمّمــ٤مرع ومتٞمت ــ ــ٤م اسم ــ٧م ي  هّقٟم

 

ـــٙمّ   ـــرُح ُيً ـــق آملُ واجُل ـــذي ه  ٜمف اًّم

 
*** 

 ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم  

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^ 
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 رِ ـي٤م دوطم٦َم اعمجـِد ُِمــ ومِٝمـٍر وُمــ ُُمْمـ

 

 رِ ـىمد ضَمػ  ُم٤مُء اًمّّم٤ٌم ُمـ هُمّمٜمِؽ اًمٜمّْمـ 

ـــ  ـــ٧مي ـــ٤مدرْت أصـــداوَمٝم٤م ومٕمٚم  ٤م ُدّرًة هم

 

َررِ   ــد  ــ٤مئِر اًم ـــ ؾم ــ٤ًم قم ــ٧م صَمٛمٜم ــك هَمٚم  طمّت

دى سمــدَر اهلُــدى   ىمــد هَمــ٤مَل ظمًــُػ اًمــر 

 

ــري  ــِده اٟمتث ـــ سَمٕم ــام ُِم ًّ ــقَم اًم ــ٤م ُٟمج  ومٞم

ــٌٞم٦ٌِم يــ٤م هلٗمــل قمٚمٞمــف َذوى   طُمٚمــق اًمِم 

 

ـــرِ   ـــ٤مًمٕمز  واًمٔم َٗم ـــِف سم ـــِد ايٜم٤مقِم ــــ سمٕم  ُم

 واًمٜمٌــُؾ اًمٜمثــ٤مُر وىمـــد ظِمْمــ٤مسُمف اًمــدم   

 

ـــٛمرِ ز   ً ـــ٤مًمٌٞمِض واًم ـــداُؤُه سم ـــُف أقم  وّمت

ــ٤مرسُمف  ــ٤م دب  ؿم ــف ُم ــ قم٤مرُو ــ٤م اظمي   ُم

 

 ر اجلـ٤مري قمـغم اًمَ٘مـَدرِ ضمرى اًمَ٘مد ًمٙمـ 

ــــف  ــــف إزدي سمٛمرهِٗم ــــ٤مَل ُمٗمرىَم  وم٤مهمت

 

ـــر    ـــرِ  ومخ ـــُف ُُمٜمَٕمٗم ـــد  ُمٜم ــــ سمخ  ًمٙم

ــــف طُمزٟمــــ٤ًم عمٍمقِمــــ  ــــِف قمٛم 
 فـإْن يٌٙمِ

 

ـــام  ـــرِ  وم ـــغم ىمٛم ـــٌر إّٓ قم ـــك ىَمٛم  سمٙم

ــٌِط يٜمُٔمــُرهىمٚمــ٥َم ا يــ٤م ؾمــ٤مقمَد اهلُل  ًّ  ًم

 

ــرداً   ــ وَم ــغ اًمِٕمنمي ــرِ ـومل يٌُٚم  ـَ ذم اًمُٕمٛم

 ُُمـــرُّمالً ُُمـــذ رأشمـــُف َرُمٚمـــ٦م سظمـــ٧ْم  

 

 وُهوري يـ٤م وـٞم٤م سمٍمـي ُُمٝمجتـكي٤م  

 سُمٜمــّل شم٘ميضــ قمــغم ؿمــ٤مـمل اًمُٗمــرات فمــامً  

 

 (1)أذسُمـــف َصـــٗمقاً سمِـــال يَمـــدرِ  واعمـــ٤مءَ  

ف اعمٗمجققم٦م رُمٚم٦م خُت٤مـمٌف:٠مُ ويم٠ميّن سم   ُم 

 سمٕمـــــدك ومـــــال يًـــــٙمـ وٟمٞمٜمـــــل

 

ــــلاو  ــــقل اًمٚمٞمــــؾ قمٞمٜم  ٓ شمٖمٗمــــف ـُم

ــــل  ــــؽ جيٞمٜم ــــدر شٌٚم ــــ٧م اًمل  ري

 

ــــــقاريٜمل  ــــــؿ شم ــــــدك جي٤مؾم  اوسمٞم

ـــــل  ـــــؽ اوسمٞمٜم ـــــ٤م سمٞمٜم ـــــقت ُم  اعم

 

ــــل  ــــؽم طمٜمٞمٜم ــــ٤م يٗم ــــ٤مل ُم ــــق طم  ًم

ــــأشـــ  ــــٔمؿ سمٕمـيض اهل  دك اؾمـــٜمٞمٜملـ

 

 (1)واًمتٗمــــــ٧م ًمِمــــــامزم ويٛمٞمٜمــــــل 

 

                                           

& 
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 )أسمق ذي٦م(

ـــف ـــزن وّرث ورُمٚم ــــ احل ـــل ُم  شٚمٌ

 

ــــف  ــــٜمف ورُمٚم ــــَؽ أشّّم  اوراد اقِمٚمٞم

ــ٧م   ــغم ضم٤مؾمــؿ سمچ  زيٜمــ٥م ورُمٚمــفقم

 

 حيـــيف اهلــــ سمـــدر وٟمخًـــػ وـــٞمّف 

 *** 

أّدزمقا أوَٓدىمؿ فمعم شمالِث »أٟم ف ىم٤مل:  |قمـ رؾمقل اهلل ×قمـ اإلُم٤مِم أُمػِم اعم١مُمٜملمَ 

طِمصوٍل: ضُمّى كٌقِّؽؿ، وضُمّى أهِؾ زمقتِف، وومِراءة ايمُؼرآِن، همنن  ُحؾَي ايمؼرآن دم ـمؾِّ اهللِ يقَم ٓ 

 .(1)شئِفـمؾ  إّٓ ـمؾ ف مع أكٌقوئِف وأصػقو

٦ٌّم  إظم٤ٌمر ذم هذه اعمٕم٤مين يمثػمة ُمتقاشمرة، وومٞمٝم٤م ُمـ ضوب اًمت٠ميمٞمد واًمؽمهمٞم٥م ذم حم

ٌ ٝمؿ سم٠مقمٔمِؿ   واًمّزهراء واحلًٜملم وأوٓدهؿ^أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم   وذّم سمٖمْمٝمؿ، ُم٤م ُيٚمحؼ طُم

ُم٤مت، سمؾ جيٕمٚمف ُمـ أيمؼم رّ ؿ وآٟمحراف قمٜمٝمؿ سم٠مؿمّد اعمحاًمقاضم٤ٌمت واًمٗمرائض، وسمٖمْمٝم

 وٟمٕمَؿ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٗمرزدق:اًمٙم٤ٌمئر، 

ــُٝمؿُ  ـٌ وسمٖمُْم ــ ــٌّٝمؿ دي ــ طُم ـــ ُمٕمنٍم  ُم

 

 يُمٗمـــٌر وىمـــرهُبُؿ ُمٜمًجـــك وُُمٕمتّمـــؿُ  

ــتَُٝمؿ  ــ٤مٟمقا أئٛم  ــك يم ــؾ اًمت ٘م ــّد أه  إن قُم

 

 أو ىمِٞمَؾ َُمـ ظمػُم أهِؾ إرِض ىمِٞمؾ ُهؿُ  

ٌ ٝمؿُ   ــقى سمحــ ــ واًمٌٚم ــتدومع اًمي    ُيً

 

 (1)وُيًــتزاُد سمِــِف اإلطمًــ٤مُن واًمــٜمِٕمؿُ  

ٌّتٝمؿ طمًٜم٤مٌت يٛمدح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمٙمت٥ًم هل٤م يمام أظمرج ذًمؽ وُمـ هٜم٤م ص٤مرت   حم

ىم٤مل:  ﴾ٿ ٹ ٹ  ﴿قمـ اسمـ قم٤ٌّمس ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،٦مجمٛمققم٦م ُمـ قُمٚمامء اًمٕم٤مُمّ 
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د»   .(1)ش|اظمقّدة ٔل حُمؿ 

ذم سمٞم٤من  |واهتامم اًمٜمٌل   ،وُمـ اعمٕمٚمقم اًمٌد ل أّن احل٨م  قمغم طُمٌّٝمؿ هبذا اًمت٠ميمٞمد

ِف ذم طمٌّٝمؿ وسمٖمْمٝمؿ، وؾمٚمٛمٝمؿ وطمرهبؿ، ومْم٤مئٚمٝمؿ وُمٜم٤مىمٌ ًِ ٝمؿ وشمٜمزيٚمٝمؿ ُمٜمزًم٦َم ٟمٗم

واظمتّم٤مصٝمؿ سمٗمْم٤مئؾ يمثػمة دون همػمهؿ، أىمّؾ ُم٤م يدّل قمٚمٞمف هق طمّج٦م آىمتداء هبؿ ذم 

 .(1)إطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م، وطمّج٦م أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ، وطمرُم٦م اإلقمراض قمـ أطم٤مديثٝمؿ وقمٚمقُمٝمؿ

 وهذا احلدي٨م يتٜم٤مول أُمقرًا صمالصم٦م:

ؿمٕم٤مُر اعُمًٚمٛملم، وقمالُم٦م اإليامن واعم١مُمٜملم، وىمد طم٨م  هذا  |حم٦ٌّم اًمٜمٌل  إيمرم

ٌ تَ |قمغم حمٌّتفـ  ُذيمقرًا وإٟم٤مصم٤مً ـ  احلدي٨م قمغم شم٠مدي٥م إوٓد  ،ف اهلُدى إمم شمٕم٤مًمٞمٛمف؛ ٕن  حم

 .|وإظمذ سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وؾمٜمٜمف

 ،|٦م ًمتٕمٚمٞمؿ أوٓدهؿ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل  إيمرمومٕمغم قم٤مشمؼ إسمقيـ شُمٚم٘مك هذه اعم١ًموًمٞم

طمتّك يِمت٤مق إوٓد  |وُمٕم٤مضمزه وومْمٚمف قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وُمٙم٤مرم أظمالىمف وؾُمٜمٜمف

إمم ؿمخّمف اًمٙمريؿ وحُيٌّقه، وم٢مذا أطمٌّقه اىمتدوا سمف، وص٤مر ُأؾمق ؿ، وطمٞمٜمئٍذ شمٙمقن هلؿ 

 قمالُم٤مت ُيٕمرومقن هب٤م وُمـ هذه اًمٕمالُم٤مت: 

 ن  َُمـ أطم٥م  ؿمٞمئ٤ًم أيمثر ُمـ ذيمره، وهذه طم٤مًم٦م ُمّٓمردة شم٘مري٤ًٌم.: ٕ|يمثرُة ذيِمرهـ  1

ًم٘م٤مَء طمٌِٞمٌِف، وًمذا يم٤من إؿمٕمريقن  يمثرُة اًمِّمقق إمم ًم٘م٤مئف: ومٙمؾ  طمٌٞم٥ٍم حي٥ّم ـ  1

 ُيرّددون قمٜمد ىمدوُمٝمؿ اعمديٜم٦م هذه إرضمقزة:
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ٌ ٦م ٌَف   همدًا ٟمٚمَؼ إطم  (1)حُمّٛمدًا وصح

ِمقع وآٟمٙم٤ًمر، طمتّك قمٜمد ؾمامع اؾمِٛمف اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف واًمتقىمػم، وإفمٝم٤مر اخلـ  1

سم٤معمديٜم٦م  ×يُمٜم٧ُم ضمٚمٞم٤ًًم ّٕب قمٌد اهلل»ومٕمـ أّب ه٤مرون ُمقمم آل ضمٕمدة ىم٤مل:  ،|اًمنّميػ

ومُ٘مٚم٧ُم: ُوًمَِد زم هُمالم، : مل أرك ُمـذ أّيوٍم يو أزمو هورون؟ ومٗم٘مدين أّي٤مُم٤ًم، صُمؿ  إين  ضمئ٧ُم إًمٞمف وم٘م٤مل زم

قتف ،زمورك اهلل يمؽ همقفوم٘م٤مل:  ه ٟمحق إرض وهق  ؟همام ؽمؿ  ىمٚم٧ُم: ؾمّٛمٞمتُف حُمّٛمدًا، وم٠مىمٌؾ سمخد 

ه سم٤مٕرض، صُمؿ  ىم٤مل: ي٘مقل  ل: زمـػز وزمقيمدي وزملُمّ حُمّٛمد حُمّٛمد حُمّٛمد، طمتّك يم٤مد ُيٚمِّمؼ ظمد 

 ء، ٓ سمًٌّف وٓ سميزمف وٓ سُمز|وزملزمقي  وزملهِؾ إرِض ىُمؾِّفؿ مجقعًو ايمػداء يمرؽمقل اهلل

 .(1)شرض داٌر همقفو اؽْمُؿ حُمّؿٍد إّٓ وهَل سُمؼّدُس ىُمؾ  يقمإيمقف، وافمؾؿ أّكف يمقس دم إ

ـ ُمـ آل سمٞمتف وصح٤مسمتف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وقمداوة ُمَ  |طُم٥م  َُمـ أطمٌّفـ  1

ذم  |ـ حي٥ّم، وىمد ىم٤ملـ أسمٖمْمٝمؿ وؾمٌّٝمؿ، ومَٛمـ أطم٥م  ؿمٞمئ٤ًم أطم٥ّم ُمَ قم٤مداهؿ، وسمٖمض ُمَ 

ٌّفام هملضمٌّفامايمؾ ُفؿ  إيّن »احلًـ واحلًلم   .(1)ش أضم

َمـ أضمّى فمؾقًّو همؼد »ذم طمّ٘مف:  |. طمٞم٨م ىم٤مل×وهٙمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ُٕمػم اعم١مُمٜملم

 .(1)شـ أزمغض فمؾقّوً همؼد أزمغضـل... ومَ أضمٌّـل

ٌّـل َمـ أضمّى فمؾقًّو همؼد أضمٌّـل، ومَ »أّٟمف ىم٤مل:  ’وقمـ اسمـ قم٤ٌّمس قمـ رؾمقل اهلل ـ أضم

 .(1)ششمؼك ايمّتل ٓ اكػصوم هلوأهؾ زمقتل همؼد اؽمتؿًؽ زمويمعروة ايمق ـ أضمّى همؼد أضمى  اهلل، ومَ 
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ٌّتف |:اًمٕمٛمؾ سم٠مواُمره واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمفـ  1  اًمٕمٛمؾ سم٠مواُمره |ُمـ قمالُم٤مت حم

إؿم٤مرة إمم احل٥ّم واًمٓم٤مقم٦م،  (1)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وآضمتٜم٤مب قمـ ٟمقاهٞمف

 اعمٗمّرغ ُمـ حمتقاه وأصٚمف. ٓ احل٥ّم 

ي١ميّمد قمغم شم٠مدي٥م أسم٤مء ًماوٓد  | ذم احلدي٨م اعمروّي قمـ اًمٜمٌلن  إُمر اًمث٤ّمينإصُمؿ  

 .|٦م أهؾ سمٞمتفقمغم حمٌّ 

 ؿمػم إمم ؾم٥ٌم ومّمؾ هذا إُمر قمـ إُمر إول.وىمٌؾ اخلقض ذم هذا إُمر أود  أن أُ 

، ^أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم حم٦ٌّم أهؾ سمٞمتف ُمع أن  ذم حمٌتف اًمٙمٗم٤مي٦م حل٥ّم  |: عم٤مذا أيّمد اًمٜمٌّل وم٠مىمقل

طم٤مدي٨مظُمّمقص٤مً سمٕم  ؟اًّمتل شمرسمط سملم حمٌّتف وحمٌّتٝمؿ^ د اـّمالقمؽ قمغم مُجٚم٦ٍم ُمـ ٕا

٥ٌم يٕمقد إمم أّن اعمالزُم٦م طم٤مصٚم٦م ىمٓمٕم٤ًم ُمـ إُمر اًمث٤ّمين، سمٛمٕمٜمك أّن ودم اجلقاب ًّ : إن  اًم

؛ ّّٕنؿ ومرقمف وصمٛمرة همرؾمف، |ىمٓمٕم٤ًم وم٘مد أطم٥ّم اًمٜمٌل  إيمرم ؾ اًمٌٞم٧م^ـ أطم٥م  أهُمَ 

ُمـ دون أن ُيٕمّرومٝمؿ أوَٓده | أوٓده قمغم حم٦ٌّم اعمّمٓمٗمكدون اًمٕمٙمس، وم٘مد ُيرّّب إب 

يمام يدل  قمٚمٞمف  ،|وطمٞمٜمئٍذ يٜمِم٠م اًمقًمد سمٛمٕمِزٍل قمـ أهؾ سمٞم٧ِم اعُمّمٓمٗمك ؛وذريتَف وأهَؾ سمٞمتف

ٌّتِٝمؿ ًمٚمٜمٌّل ومل يتٕمّروقا ًمذيمِر أهؾ سمٞمتف أصاًل، طمتّك طم٤مل مُجٚم٦ٍم ُم   ـ يّدقمقن اإلظمالص ذم حم

ُمع  ،ٝمٚم٦م ُمـ أقمداء ؿمٞمٕم٦ِم أهِؾ اًمٌٞم٧ِم^ يّمٜمٕمف سمٕمُض اجلقمغم ُمًتقى اًمّّمالة قمٚمٞمٝمؿ، يمام

 .|ذم اًمّّمالة قمغم اًمٜمٌل  إيمرم إظم٤ٌمر سحي٦م سم٢محل٤مق أهؾ اًمٌٞم٧م^ أن  

 ظم٤مشمِؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم سحي٤ًم؟واًمٕمج٥م ُمّـ يّدقمل اإلؾمالَم يمٞمػ يرد  قمغم يمالِم 

حُمّٛمٍد وإن صمٌت٧م سم٤مًمٜمّص ُُمٜمْمّٛم٦ًم إمم  وم٘مد ُٟم٘مؾ أن  سمٕمَْمٝمؿ ىم٤مل: إن  اًمّّمالَة قمغم حُمّٛمٍد وآلِ 

 .!!٤م اخّتذشمف ؿمٕم٤مرًا ٟمؽميمفإّٓ أّن اًمّراومْم٦م )أي اًمِّمٞمٕم٦م( عمّ  |اًمٜمٌّل 
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 وي٘مٞمّده٤م سم٤مٟٓمٗمراد!! .ُٝمؿ  صؾ  قمغم حُمّٛمٍد ُمٜمٗمرداً سمؾ وصؾ احل٤مل سمٌٕمْمٝمؿ أن ي٘مقل: اًمٚم  

ؾمٌٞمؾ ٟمٍمة اًمديـ  ويم٠من  آَل حُمّٛمٍد أٟمٕمٛمقا وىمّدُمقا ًمٚمِّمٞمٕم٦م وم٘مط، ومل جُي٤مهدوا ذم

 اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ؟!

وٓد قمغم حَمٌ ٦ِم اعمُّمٓمٗمك  |ومٚمٕمّؾ ُمرّد هذا اًمت٠ميمٞمد إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أّن جمّرد شم٠مدي٥م ٕا

. ٟمٕمؿ، اعمٗمروض أن يٙمقن ذًمؽ يمام ذيمرٟم٤مه ذم ٤ًم ذم اعمالزُم٦م سمٛمح٦ٌّم أهؾ سمٞمتف^ًمٞمس سحي

ـ قمالُم٤مِت   غم أي٦ِم طم٤مٍل ًمٞم٧ًم واوح٦ًم وسحي٦ًم.ًمٙمـ اعمالزُم٦م قم |اعمُحٌلّم ًمف اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م ُم

ي١ميّمد قمغم طمّمقل اعمالزُم٦م، يمام روي  |أُّم٤م ُمـ اًمٓمرف أظمر ومٜمجد أن  اًمٜمٌل  إيمرم

 .÷، واحلًـ واحلًلم‘ووم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ×ذًمؽ ذم طمّؼ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 | ذم طمّؼ وم٤مـمٛم٦موُمثُؾ وىمقًمف ،ماعمت٘مد  ش ـ أضمّى فمؾقًّو همؼد أضمٌّـلمَ : »|ُمثؾ ىمقًمف

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م  ،(1)شـ أنمضٌفو أنمضٌـلهموؿمؿي زمضعي مـّل همؿَ : »‘اًمزهراء

 وىمد شم٘مّدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمْمٝم٤م. |اعمروّي٦م قمٜمف

ىمد مجع سملم اًمت٠مدي٥م قمغم طُمٌّف وطم٥ّم أهؾ سمٞمتف، وًمٕمّؾ ُم٤م ذم احلدي٨م  |وًمذا شمراه

ـّ ضمٌّل وضمّى أهؾ زمقتل كوهمع دم ؽمٌعي م»يمٗم٤مي٦م طمٞم٨ُم ىم٤مل:  |اعمروي قمٜمف قاؿمـ أهقاهل

فمظقؿي: فمـد ايمقهموة، ودم ايمؼػم، وفمـد ايمـشقر، وفمـد ايمؽتوب، وفمـد احلًوب، وفمـد اظمقزان، 

 .(1)شوفمـد ايمٌّماط

ٌّلم )طمٌّف وطم٥ّم  ’وم٘مد رشّم٥م اًمٜمٌل  إيمرم أهؾ  اإلؿم٤مرة واًمٜمت٤مئ٩م قمغم جمٛمقع احل
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 (. ومالطمظ ضمٞمّدًا.’سمٞمتف 

يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟم١مّدب أوٓدٟم٤م قمٚمٞمف هق ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٓ  ًّمذيوإُمر اًمث٤ّمًم٨م ا

: سم٠من  ’ٟمحت٤مج إمم اعمزيد عمٕمروم٦م أمّهٞم٦م هذا إُمر سمٕمد أْن يٕمّٚمؾ اًمٜمٌّل إيمرم هذا إُمر سم٘مقًمف

٦م اًم٘مرآن وُمٗم٤مهٞمٛمف واعمٝمتّٛملم سمف هؿ ذم فمّؾ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذم ذًمؽ اًمٔمؾ وشمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م ٚمَ محَ 

اًّمتل متتّد قمغم إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء دون همػمهؿ ُمـ سمٜمل اًمٌنم، وم٢مّن ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء  اًمٗمريدة،

ؾمتِمٛمٚمٝمؿ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٤مت اًمرسّم٤مٟمٞم٦م ٓ حم٤مًم٦م، وؾمٞمٜمتٝمل هبؿ إُمر  ،سمقن هبذه أداباًّمذيـ يت٠مدّ 

طم٤مًم٦م شم٠مديٌف ٕوٓده قمغم هذه ـ  إمم يمّؾ ظمػم. وإذا ُم٤مت اًمقاًمد وهق قمغم هذه احل٤مًم٦م

وقمٚماًم يٜمتٗمع سمف و تدى  ،ضم٤مري٦مً  ٤مت ومل يٜم٘مٓمع قمٛمٚمف وٓ أُمٚمف؛ ٕٟم ف شمرك صدىم٦مً ُمـ  اخلّم٤مل

 .(1)هبداه، ووًمدًا ص٤محل٤ًم يدقمق ًمف

ُم٤مذا  رى شمرسمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^إذن اًمؽمسمٞم٦م واًمت٠مدي٥م هل اًّمتل شُمٜمت٩م اًمقًمد اًمّّم٤مًمح؛ وًمذا ٟم

ًم٘م٤مؾمؿ سمـ اإلُم٤مم ُميسم٤ًم ًمٚمٛمثؾ قمغم ُمّر اًمٕمّمقر واًمّدهقر، أُمث٤مل ا ٧مأٟمتج٧م ُمـ ٟمت٤مج فمٚم  

واجلامل، مل يٌُٚمغ احلُُٚمؿ،  يم٤من ُمقصقوم٤ًم سم٤محلًُـ واًّمذي |احلًـ اعمجتٌك رحي٤مٟم٦م اعمّمٓمٗمك

وىمد أيمٛمؾ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م  ي محٞمد سمـ ُمًٚمؿ: سم٠مّٟمف يمٗمٚم٘م٦م ىمٛمر.ٗمف اًمّراوووص

ف احلًُلم وصٞم٦ًم ظم٤مّص٦م، وًمذا يم٤من اإلُم٤مم احلًُلمه11وٓدشمف ؾمٜم٦م )  ( وىمد أوص سمف قمٛم 

ـ إّٓ أّٟمف يم٤من يمٌػمًا يم٤من  خي٤مـمٌف سم٘مقًمف: أٟم٧َم اًمقديٕم٦م ُمـ أظمل. و ًّ اًم٘م٤مؾمؿ صٖمػمًا ُمـ طمٞم٨م اًم

ّن أسم٤مه احلًـ اعمجتٌك  ٕ أّدسمف ورسّم٤مه ذم صٖمره، وم٤مؾمتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ ذم  ×ذم قم٘مٚمف ومهقُمف؛
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يمؼمه، وٟمِم٠م سملم أطمْم٤من اًمٜمٌّقِة واإلُم٤مُِم٦م، ومٚمذا دًّم٧م اًمدٓئؾ قمغم أّٟمف يٛمٚمؽ أقمغم ُمراشم٥م 

ؽ ٓ أىمدُر أن أؾمَٛمٕم ،وىمػ ىم٤مئالً: واهلِل ي٤م قمؿّ  ×اًمِّمج٤مقم٦م؛ وًمذا عم٤ّم رأى وطمدة قمّٛمف احلًلم

ائذن زم، ًم٘مد و٤مق صدري،  ،وأٟم٤م ىم٤مسمع ذم اخلٞمٛم٦م، ي٤م قمؿّ  شُمٜم٤مدي: أٓ ُِمـ ٟم٤مٍس يٜمٍُمٟم٤م.

 ،أٟم٧م اًمقديٕم٦م قمٜمدي ُمـ أظمل احلًـ ،: ي٤م سمـ إخ×وم٘م٤مل ًمف احلًلم !وؾمئٛم٧ُم احلٞم٤مة

ـ  أطمد إّٓ اًمٕمٚمٞمؾ وم٤مرضمع سُمٜمل وم٤مسمَؼ ُمٕمف ًمت١مٟمًف  ،وقمد إمم اخلٞمٛم٦م ًمتٙمقن ُمع اًمٜم٤ًمء ومٚمٞمس هلُ

: أَو ×وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم احلًلم ،ظمرىأُ وهٙمذا ضم٤مء اًم٘م٤مؾمؿ ُمّرة  ،سمٕمد ومراىمٜم٤م. ومرضمع إمم اخلٞمٛم٦م

ىم٤مل احلًلم ًمف: إذه٥م إمم قمّٛمتؽ زيٜم٥م  سُمٜم ل؟ ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ: ٟمٕمؿ ي٤م قمّؿ. ي٤مقمغم اعمقت قَمزُم٧َم 

ـِ ًمتٚمًٌٝم٤م.ًمؽ ُمـ اًمّمٜمدوق ضُم٦ٌّم وقم ًمتخرج وومٕماًل أظمرضم٧م ًمف  امُم٦م وؾمٞمَػ واًمدك احلً

ظمرج ُمـ اخلٞمٛم٦م وهق  ؿ  قمامُمتف وؾمٞمٗمف وطمزاُمف، صمؿ  ، صمومٚمًٌٝم٤م ×زيٜم٥م ضُم٦ًٌّم ًمإلُم٤مم احلًـ

 عم٤ّم رآه هبذه اهلٞمئ٦م أهقى قمٚمٞمف وشمٕم٤مٟمؼ ُمٕمف. ×. ويم٠ميّن سم٤محلًلم×سمٚم٤ٌمس واًمده احلًـ

 آه:

ــف ا ــٌيف ومقش ــ٤مومف ؿم ــس ؿم ــ٤مچقاسم  وشمٌ

 

ـــ٤مچقا  ـــ٤م حت ـــ٤مًمٌقاچل وُم ـــقا سم  اظمتٜمل

ــــ٤مضمقا  ــــروح وشمٜم ــــ٧م اًم ـــــ هم٤مسم  عم

 

 ويــكم واًمقيمــ٧م طمــرّ قمــغم اًمؽمسمــ٤من ا 

ـــف  ـــؽ شم٤ٌمري ـــٌـ قمّٛم ـــف ًم ـــف اسمل  يلٚم

 

ــف  ــٜمٗمس سمٞم ــػم اًم ــف هم ــ٤م سمل ــؾ او ُم  قمٚمٞم

ــــف سمٚمچـــــ شمًــــٚمٞمف  ــــل ظمالومٜم  يٕمّٛم

 

 وفمـــــ هٞمٝمــــ٤مت يتًــــغّم ويًــــؽّم  

ـــدر يٕمّ   ـــف اؾم ـــقاويـيلٚم ـــل ًمٚمّم  ٛم

 

ـــ  ـــ٤م ضمـــذب حيً ـــؽ راد ًمٞمٝم  لمُمٜملٚم

ـــــ٤مقملم  ـــــل سمٞم ـــــؽ دقمٚمٛمٜم  أرد قمٜم

 

ـــؼّم   ـــ٦م اُمٓم ـــغم اًمرُمْم ـــقومٜمّؽ قم  واؿم

 يلٚمــــف شٛمــــر يٌٜمــــل يِمٕمِمــــ٤مع 

 

 ل اوداقمـــ٦م اهلل هـــذا اًمـــقداعيٕمّٛمـــ 

 ريمـــ٥م وارزم وذهبـــ٤م ُمـــقش ُمرشمـــ٤مع 

 

ــر  ـــ اخت ــ٤مهمل ُم ــرج اًمٓم ــٝم٤مب او حي  ؿم

وم٠مظمذ  ،×صُمؿ  ظمرَج قمغم إقمداء وهق راضمؾ همػم وم٤مرس، ويم٠مّٟمف أسمقه احلًـ اعمجتٌك 
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 :يردمز وي٘مقل 

ـــروين وم٠مٟمـــ٤م ٟمجـــُؾ احلًَــــ  إن شمٜمٙم

 

 ؾمــــٌط اًمٜمٌــــل  اعمُجتٌــــك واعمــــ١ممتـ 

 هــــذا طُمًــــلم يم٤مٕؾمــــػم اعُمــــر ـ 

 

ــزن  ــقَب اعُم ــ٘مقا ص ــ٤مٍس ٓ ؾُم ــلم ُأٟم  سم

ُُمًتٌنمًا سمّمقشمف وؿمج٤مقمتف، طمٞم٨م أظمذ حيّمد سم٤مًمرؤوس، ويٗمّر ُمٜمف  ×ويم٤من احلًلم 

 قمداء اهلل:اجلٞمش قمغم صٖمر ؾمٜمّف، وقملم احلًلم شمالطم٘مف ويِم٤مهده ُم٤مذا يّمٜمع سم٠م

ـــؾ ـــػ دون اًمٗمح ـــ٤م شمل ـــد واهلل ُم  أسم

 

ــٞمٝمؿ ُمــ٤م ًمٕمــ٥م طمــلم احلٛمــؾ   وًمٕمــ٥م سم

ويم٤من  ،ئتلم٤موم٠مظمذ ي٘متؾ ومٞمٝمؿ طمتّك ىمتؾ ُم٘متٚم٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم، ذيمر سمٕمٌض أّّن٤م وصٚم٧م إمم اعم 

مّهف أن ي٘متَؾ ص٤مطم٥َم راي٦م ضمٞمش قُمٛمر سمـ ؾمٕمد، سمٞمٜمام هق يمذًمؽ ي٘مقل محٞمد سمـ ُمًٚمؿ إذ 

ؿمّد ـ  ًمٕمٜمف اهللـ  ومٓم٠مـم٠م رأؾَمف ًمِمّده٤م وإذا سم٤مٕزدي ،نىاٟم٘مٓمع ؿمًع ٟمٕمٚمف ٓ أٟمًك أّّن٤م اًمٞم

ـّ سمف أُ  ُّمف، ي٘مقل محٞمد سمـ ُمًٚمؿ: وم٘مٚم٧م ًمف: أُم٤م يمٗم٤ميمؿ ُم٤م ىمتٚمتؿ؟ ىم٤مل: قمٚمٞمف وىم٤مل: ٕصمٙمٚم

ـّ سمف قمّٛمف وأُ  ،واهلل  (1)ُّمف:ٕصمٙمٚم

 ويـؾ شٚمٌــل ُمــ اٟملٓمــع ؿمًـع اًمٜمٕمــؾ

 

 يّمـــقل قمـــغم اًمٌلـــفيِمـــده اواٟمـــقه  

 يـــــرد اًمرادشمـــــفيِمـــــده اواٟمـــــقه  

 

ــذيمّ   ــدّ اي ــرب ضم ــداه طم ــفه اور قم  محٚمت

ــفاو  ــ٧م إزدي اهل٤مُمت ـــ اضمــ٧م ضسم  ًم

 

 اوؾمـــٌح ضم٤مؾمـــؿ آه ُمــــ دم ُمٗمرشـــف 

 ؾمــٌح ضم٤مؾمــؿ سم٤مًمدُمــف اوٟمــ٤مده يٕمــؿ 

 

 ُمـ ؾمٛمع صـقشمف اًمٜمٗمـؾ دُمٕمـف اٟمًـجؿ 

وص٤مح: أدريمٜمل ي٤م قماّمه!  ،سم٤مًمٗمٕمؾ ضب إزدي اًم٘م٤مؾمؿ قمغم رأؾمف ومقىمع قمغم إرض 

ٕمدًا ًم٘مقم ىمتٚمقك، وُمـ ظمّمٛمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمّدك سمُ  ،ًمٚم٘م٤مؾمؿ: سُمٜمل ىم٤مؾمؿ ×وم٘م٤مل احلًلم

 رؾمقل اهلل. ويم٠ميّن سمف:

ــد ــد راؾمــف شٕم ــ٤م ضم٤مؾمــؿ اوقِم  صــ٤مح ي

 

ــرد  ــف اٟمٛم ــ٥م اوشٚمٌ ــل يٜمح ــؾ شٚمٌ  وي
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ــف اًمٕمــرس چــ٤م عمـــ سمٕمــد ـــ اظمقي ــ٤م سم  ي

 

 اوه٤مُمتــؽ ُمـــ ؾمــٞمػ إزدي ُمنمــشف 

 أويكم سمس ُم٤م ؾمٛمع صقشمف ذقمٌـ٧م سمٞمـف 

 

 چتـــؾ چتـــ٤مل ضمًـــ٤مم اوؾمـــدر ًمٞمـــف 

ـــ٤مًم٩م  ـــ٤مه ايٕم ـــف ًمل ـــ٨م اسمرضمٚمٞم  اويٌح

 

ــــّقر  ــــف يٗم ــــف اودُّم ــــقج اسمروطم  يٚم

ـــ٤م ضم٤مؾمـــؿ اؿمـــٌٞمدي   سمچـــف اوٟمـــ٤مده ي

 

ــدي  ــز وري ــؽ طم ــٞمػ شٌٚم ــ٧م اًمً  يري

ــــدي  ــــقين وطمٞم ــــؿ ختٚم ــــ٤من اًمٙم  ه

 

ـــؽم  ـــؾ شمٗم  قمـــغم ظمٞمٛمـــل يٕمٛمـــل اخلٞم

 يٕمٛمــل اؿمــل٤مًم٧م ُمـــ اًمٓمــؼم روطمــؽ 

 

ـــؽ  ـــل اضمروطم ـــ٤م شمراويٜم ـــؿ ُم  جي٤مؾم

ــؽ  ــ٧م اٟمقطم ــل چٜم ــل يٕمٛم ــقن اسمٙم  ًم

 

ــدُمع حُم   ــ٦م وسم ــؾ اًمٖمْم ــ٥م ُمث ــراسملٚم  ٛم

ــ٤مم  ًّ  طمــّط اطمًــلم صــدره سمّمــدر ضم

 

 ؿمــٌيف ومقشــف اوؿمــ٤مًمف اًمــٞمؿ اخلٞمــ٤مم 

ــف او ظمــط اجلــدام   صــدره اسمّمــدر قمّٛم

 

ــــــر  ــــــ٤من واطمًــــــلم ايتٕمّث  سم٤مًمؽمسم

ـــف  ـــلم اظمقشم ـــ٤م سم ـــدده ُم ـــف اوُم  ضم٤مسم

 

ـــف  ـــؿ ُمقشم ـــقيكم وه ـــدهؿ ي  سمچـــف قم

 سمـــس ُمـــ٤م ؾمـــٛمٕمـ اًمٜمًـــقان صـــقشمف 

 

 (1)اضمـــ٧م )رُمٚمـــ٦م( شمّمـــٞمح اهلل وأيمـــؼم 

 ويم٠ميّن هب٤م: 

 )سمحراين(

ــ٦م ــ٤مل رُمٚم ــدُمع مّه ــ٧م شمٚمٓمــؿ صــدره٤م سم  اـمٚمٕم

 

 

 شمٜمــ٤مدي يٖمّمـــ اًمٌــ٤من قمٜمّــل شــّقض وؿمــ٤مل 

 فمّٚمٞمــ٧م طُمرُمــ٦م سمــال وزم ُمـــ همــػم رضّمــ٤مل 

 

 

 وصــ٤مرت اًمّمــٞمح٦م ذم ظمــدور اهل٤مؿمــٛمٞم٦م 

 ُمٜمٝمــ٤م اًملٚمــ٥م ُمٝمٛمــقموصــٚم٧م ًمٕمــد ىم٤مؾمــؿ او 
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ــروم   ــ٤مت حم ــ٤ٌمب اعم ــ٤م ؿم ــف ي ــ٤مطم٧م يٞمّٛم  ص

ــدُمقم  ــ٥م سم٤مًم ــ٦م وُمتخّْم ــغم اًمرُمْم ــل قم  ُمرُم

 

 

ــ٤مك  ــغم ومرش ــل قم ــٞم٦ّم ًمٌچ ــٌح وُمً ــؾ ص  يم

 

 ضمٚم٧ًم قمٜمد رأؾمف، يم٠ميّن هب٤م شم٘مقل:

ــد وأ ــزّ وطمّٞم ــذيٌل قم ـــ اًمٕم ــدي ُم  قمٜم

 

ــــ٤مم ؿمــــٞمٌل  ــــر ًمٞم ــــؽ ذظم  اوردشم

ــــؽ   ــــ٧م سمٞم  يِمــــح ٟمّمــــٞمٌلاُمٔمٜمٞم

 

ــؿ  ــ٤مك واهل ــؼم ومرش ــحـ ص ــف اؾم  واسمل

 *** 

 )أسمق ذي٦م(

 يٌٜمـــــل اًمـــــدوم أسم٤مريٚمـــــؽ وداري

 

ـــــ٤مًم  ـــــف سمح ـــــؿ وداريواٟمت  تل شمٕمٚم

ــقين وداري  ــقه قمٞم ــ٤م و ــؿ ي ــ٤م ضم٤مؾم  ي

 

 شمــؽ وــخر واشٓمٕمــ٧م سمٞمــفآٟمــف رد 

 *** 

ــــدةً  ــــ٧َم واًم ــــ٦ٍم ظمّٚمٗم ــــل  ذم ًمققم  سُمٜم

 

ــٝمر  ً ــِؾ سم٤مًم ــام ذم اًمٚمٞم ًّ  شمرقمــك ُٟمجــقَم اًم

  

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 ْ يف الديَفّكالت: ضابعة عشزةلاحملاضزة ا
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ـــ٤مفمِؿِ  ـــلم أقم ـــّرزء سم ـــف اًم ـــَؿ اإلًم  ىمً

 

ــؿِ   ـــ ُُمّمــ٤مب اًم٘م٤مؾم ــُؿ ُم  ٓ رزَء أقمٔم

ـــدٍ   ـــ٤مِر حُمّٛم ــــ ٟمِج ـــٍؼ ُم  طمًـــٜمل  ظُمٚم

 

 َُميــي  قِمــرٍق ُمـــ ؾُمــالًم٦ِم ه٤مؿمــؿِ  

ـٌ ٟمْمــػٌم ُمـــ أُ   ــ  صــقِل ُمٗمــ٤مظِمرٍ هُمّم

 

ـــ٤مرِ   ـــُروع ُمٙم ــــ وم ـــل  ُم ـــٌر ضمٜم  مِ صمٛم

 ىمّتـــــ٤مُل أسمٓمـــــ٤مٍل ُُمٌٞمـــــُد يمت٤مئـــــ٥ٍم  

 

 ّتــــ٤مُك آؾمـــــ٤مٍد َهَزسْمــــُر ُمالطمـــــؿِ وم 

ـــــ٦مٍ   ـــــّقٍة قمٚمقّي ـــــامَة سم٘م  هـــــزَم اًمُٙم

 

ــــٌٓمٍش ه٤مؿمــــؿِ   ــــّرًا سم ــــ٤مدهؿ ـُم  وأسم

 هللِ يــــقٌم ظمــــر  ومٞمــــف إمم اًمثــــرى 

 

ـــ إوـــالع حتـــ٧َم ُمٜم٤مؾِمـــؿِ   ُُمتٙمّنَ
(1) 

ــــٙمٞم٤مً   ــــف ُمتِم ــــٞمٜم٤ًم قمٛم  ــــ٤مدى طُمً  ٟم

 

 سُمٕمــَد اًمقصــ٤مِل وىُمــرَب هجــٍر دائــؿِ  

ـــ٤مَٟمف  ـــ٥ِم ًمً ـــ٤محلقِت اًمؽمي ـــقك يم  ويٚم

 

ـــقادمِ ًمقيمـــ٤ًم    (1)ويٗمحـــُص يم٤مًم٘مٓمـــ٤م سم٘م

 ُّمِف اعمٗمجققم٦م رُمٚم٦م:ويم٠ميّن سم٠مُ  

ــــل ــــؽ آيٌٜم ــــلقل قمٚمٞم ــــل ؿم  آيٌٜم

 

ــــل  ــــؽ دوًمٌٜم ــــ٤مين سمٞم ــــل زُم  دوًمٌٜم

ــــٚمقه  ــــؽ ي٤مؾم ــــ٤مين سمٞم ــــل زُم  دوًمٌٜم

 

 اؿمــٚمقن أٟمًــ٤مك وأٟمًــف أّي٤مُمــؽ احلٚمــقة 

ــقه  ــدت سمٚم ــ٤م ُم٤مؾم ــقه اعمثٚمٝم ــٝمؾ اًمٌٚم  اؿم

 

ــــذسمٜمل  ــــف اشم ــــد اعمقزُم ــــل ًمٕمٜم  آيٌٜم

 ٧مشمذب اًمٌٞمؽ شمًـٕم٦م ُمــ اًمُِمـٝمر ؿمـ٤مًم 

 

 أو ٟم٤مًمــ٧م ُمـــ صمجٞمــؾ احلٛمــؾ ُمــ٤م ٟم٤مًمــ٧م 

ـــدًّمؾ   ـــؽ يٛم ـــؽ ضم٤مسمت ـــ٧مواُأُّم  طم٤مًم

 

ــٞمٌّٜملا  ــدي ؿم ــل ست يقًمٞم ــقم اًمٌ  وي

 )أسمقذي٦م( 

ـــل ُمـــ٤م ذيمـــرت أُ  ـــ٧ميٌٜم ـــؽ وطمٜمّٞم  ُّم

ـــ٧م ـــ٧ٌم ؿمـــٞمٌل وطمٜمّٞم  جي٤مؾمـــؿ ظمّْم

 

 فمٝمــري وطمٜمّٞمــ٧م يفُمـــ اٟمٓمٌــ قمٗمتٜمــل 

ــــ٦م ــــ٤م ؿمــــ٤ٌمب اًمٖم٤مضي ــــدُمؽ ي  اسم
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ًُ زمِشويمق أُ »ىم٤مل:  ×قمـ اإلُم٤مم أّب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر ٍب مـ ؾمٌوب ايمّشقعي ٓ يتػؼ ف دم سمق

ـِ ٕوصمعتف  .(1)شايمّدي

 ف ذم اًمّديـ!ث قمـ ُم٠ًمًم٦ٍم ُُمّٝمٛم٦ٍم وهل ُم٠ًمًم٦ُم اًمتٗم٘مّ ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ٟمتحد  

وهذا إُمر  ،ف هق أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن قمغم سمّمػمٍة ُمـ إُمر اًمذي يٓمٚمٌفوُمٕمٜمك اًمتٗم٘مّ 

ف ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م هق اًمتٗم٘مّ ظمرى ذم همػم اًمديـ، ًمٙمـ اعمٓمٚمقب ذم أُ شم٤مرًة يٙمقن ذم اًمديـ و

يـ. وٓ خيٗمك أن  ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمّمقرٍة قم٤مُمّ  ُمقر اعمحٌقسم٦م ذم اًمّديـ اإلؾمالُمل، ٦م هق ُمـ إُ اًمد 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿ُمقر اًّمتل رهّم٥م اهلل ومٞمٝم٤م ذم أيمثر ُمـ آي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُمـ إُ 

 .(1)﴾ىئ

يمرصمؾكم: فمومل ايمعقش إّٓ  ٓ طمغم دم»قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م ىم٤مل:  |وىمد طم٨م  اًمٜمٌّل إيمرم

 .(1)شُمطوع، أو مًتؿع واعٍ 

واًمٕمٚمؿ اعمُٝمؿ هق أن ي٘مػ اإلٟم٤ًمن قمغم ُمٕم٤ممل ديٜمف وأطمٙم٤مم اًمنّميٕم٦م، ظم٤مّص٦م اعمتٕمّٚم٘م٦م 

سم٠مطمٙم٤مم احلالل واحلرام، وم٢مّن اًمرواي٤مت اًّمتل أيّمدت قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وأّٟمف ومريْم٦م، ٟم٤مفمرة 

دطمؾ : »×٤مُِمٜم٤م اًمٙم٤مفمؿإمم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمٕمٚمقم ٓ ُُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمقم، يمام روي قمـ إُم

ذا مجوفمي ومد أؿموهمقا زمرصُمٍؾ همؼول مو هذا؟ همؼقؾ: فمالّمي، همؼول: ومو ناظمًجَد هم ’رؽمقُل 

 ايمعالّمي؟ همؼويمقا: أفمؾُؿ ايمـوس زملكًوب ايمعرب وووموئعفو، وأّيوم اجلوهؾقي، وإؾمعور ايمعرزمقي.

ؿ  ومول ـ فَمؾؿف، شمُ ـ صمفؾف، وٓ يـػع مَ : ذاك فِمؾؿ ٓ يّي مَ ’ومول: همؼول ايمـٌل  

ـ  همفق ’ايمـٌلّ  : إّكام ايمِعؾُؿ شمالشمي: آيي حُمؽؿي، أو همريضٌي فموديمٌي، أو ؽُمـٌّي وموئؿٌي، ومو طماله
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 .(1)شهمضؾ 

هق اعمٝمؿ ذم اًمتَٕمٚم ؿ، يٕمٜمل:  وهذا احلدي٨م ًمٞمس خمتّّم٤ًم سم٤مًمِم٤ٌمب اًمِّمٞمٕمل وًمٙمـ اًمِم٤مّب 

٤م هق احلرام. يٕمٜمل أن يتٕمّٚمَؿ أطمٙم٤مم ديٜمف طمتّك َيٕمرف ُم٤م هق احلالل وُم سمد  ًمٚمِم٤مّب  ٓ

ـْ أن يرى ؿم٤مسّم٤ًم ؿمٞمٕمٞم٤ًّم همػم ُمتٗم٘مّ  ×اإلُم٤مم  ×ُم٤ممف ذم اًمّديـ، وًمذًمؽ ي٘مقل اإليت٠مّذى ُِم

 ٕوضمٕمتُف.

، ومدقمقٟم٤م ٟمًتٗمٞمد ُمـ ×وهذه اًمٚمٞمٚم٦م هل ًمٞمٚم٦ُم اًمِّم٤ٌمب، ًمٞمٚم٦ُم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اإلُم٤مم اعمجتٌك

قٟم٤م ُٟمٗمّٙمر ومٞمٙمؿ ي٤م ذم أّي٤مم قم٤مؿمقراء، دقم ^هذه اًمٚمٞمٚم٦م، دقمقٟم٤م ٟمًتٗمٞمد ُمـ أظمالق أهؾ اًمٌٞم٧م

ظمر قمٛمريمؿ يمٞمػ شمٌٜمقن طمٞم٤مشَمٙمؿ؟ يمٞمػ ختت٤مرون زوضم٤مت آؿم٤ٌمب ُمـ طملم اًمٌُٚمقغ إمم 

 ُم٤م هل قم٘مقسم٦م اًمٕم٤مّق  ؟يمٞمػ شمتٕم٤مُمٚمقن ُمع إسمقيـ ؟ص٤محل٤مٍت؟ يمٞمػ شمتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمزوضم٦م

 ًمقاًمديف؟

ٜم٤م وٟمتخّٚمَؼ سم٠مظمالق اًم٘م٤مؾمؿ ًَ  ّٕٟمف ُمـ هذا ؛×ٟمًتٗمٞمُد ُمـ هذه اًمّٚمٞمٚم٦م أن ُٟمرّّب َأٟمُٗم

 اًمٜمًؾ اًمّٓم٤مهر.

قمغم همػمه؟  ؿ اًمٗم٘مف؟ ومل ُيِمددؿمّدد قمغم شمٕمٚم   ×عم٤مذا اإلُم٤مم ،ٟمرضمع إمم اًمرواي٦م اًمنّميٗم٦م

٥م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم إطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م، ومال سُمد  ًمٚمِّم٤ٌمب ًمٕمّٚمف ٕضمؾ أن  اإلٟم٤ًمن إّٟمام حُي٤مؾَم 

ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم، يقم  اًمقا قمـ أطمٙم٤مُمٝمؿ اًمنّمقمٞم٦م ذم يمّؾ شمٍمٍف يتٍمومقٟمف طمتّك يٜمجق٠مأن يً

 ـ أشمك اهلل سم٘مٚم٥ٍم ؾمٚمٞمٍؿ.ٓ يٜمٗمع ومٞمِف ُم٤مٌل وٓ سمٜمقَن، إّٓ ُمَ 

ومٕمٚمٞمٙمؿ ي٤م ؿم٤ٌمب أن شُمرشمٌقا طمٞم٤مشَمٙمؿ ُمـ أّوهل٤م، أي ُمـ طملم اًمٌٚمقغ، وم٢مذا سمٚمغ اإلٟم٤ًمن 

ـ  اًمتٙمٚمٞمػ ؾمٜم٦م  ةاًم ذي يٙمقن ذم اعمرأة سم٢ميمامل شمًع ؾمٜمقات وذم اًمرضمؾ مخس قمنمـ  ؾم
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سمٕمد ذًمؽ ٓ سُمد  ًمف ُمـ اًمت٘مٚمٞمد واًمتقضّمف إمم رؾم٤مًم٦م ذًمؽ اعمجتٝمد اًّمذي ـ  طمتالمىمٛمري٦م، أو آ

ىمٚم ده، وقمٚمٞمف أن ي٠ًمل قمـ اعم٘مٚم د، ٕن  ًمٚمٛم٘مٚم د ذوـم٤ًم ٓ سُمد  ُمـ شمقوّمره٤م، ومٕمٚمٞمف أن ي٠ًمل 

اًمٕم٤ممل ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م قمـ اًمٕم٤ممِل اعمجتٝمد اًّمذي يريُد شم٘مٚمٞمده؛ ٕن  اًمٕمٛمؾ سمال شم٘مٚمٞمد سم٤مـمؾ، 

، وًمذًمؽ ىمٚمٞمؾ اًمٕم٤ٌمدة ُمع اًمٕمٚمؿ ظمػٌم (1)سمال قِمٚمؿ ٓ يزيد اًمٕم٤مُمؾ إّٓ سمٕمدًا قمـ اًمّٓمريؼواًمٕمٛمؾ 

ـُ (1)ُمـ يمثػمه٤م سماِل قِمٚمؿٍ  ، ومام اًمٗم٤مئدة ُمـ إٟم٤ًمٍن ُيّمكّم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م أًمَػ ريمٕم٦ٍم وهق ٓ ُيت٘م

 اًمقوقء، ومٕمغم يُمؾ  إٟم٤ًمن ُمراضمٕم٦م ومتقى اعمرضمع اًّمذي ُي٘مّٚمده طمتّك يٕمرف احلالل ُمـ

 احلرام. 

مه٤م وُمـ أهّؿ هذِه إُ  ُمقر اًّمتل ٟمتحّدث قمٜمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م هل ُم٠ًمًم٦م ـم٤مقم٦م اًمقاًمديـ وسمر 

ٞمتلم وم٢من  رو٤م اهلل ذم رو٤ممه٤م، وؾمخٓمف ذم ؾمخٓمٝمام، وهذه اعم٠ًمًم٦م يمثػمًا ُم٤م لم أو ُمَ ٞمّ طَم 

، ذم أّول ؿم٤ٌمسمف؛ ّٕٟمف يرى ٟمَٗمًف ىمد ايمتٛمؾ وٓ أطمَد يٗمٞمده ذم أي  رأي   يتٕمّرض هل٤م اًمِم٤مّب 

ٟمؽمٟمٞم٧م، مل  احلدي٨م، مل يّٓمٚمٕم٤م قمغم قمٍم إٚمٕم٤م قمغم اًمٕم٤مملَ ويرى أن  أسمقيف ُمتخّٚمٗم٤من مل يٓمّ 

ـّ يٓمّ  اًمٖمرّب وقمغم اًمٚم٤ٌمس اًمٖمرّب، ومٞمٕمتؼمون يمالم إسمقيـ ًمٖمقًا، وهذِه هل  ٚمٕم٤م قمغم اًمٗم

أُمرٟم٤م شمٕم٤ممم  ٞمتلم؛ ّٕن اهللٞملّم يم٤مٟم٤م أو ُمَ اًمقاًمديـ واًمٓم٤مقم٦م هلاُم طَم  اًمٗم٤مدطم٦م اًمٙمؼمى، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمؼم  

ن  أّوَل درضم٦ٍم ٢موم (1)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿:ذم ىمقًمف سمذًمؽ

  .ُمٓمٚمقسم٦ٍم ُِمـ اإلٟم٤ًمن هل شمقطمٞمد اهلل وقم٤ٌمدشمف، صُمؿ  اإلطم٤ًمن ًمٚمقاًمديـ

                                           

×

 

’
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جي٥م أن ٓ شمتْم٤ميؼ ُمـ إّب وإّم إذا ص٤مرا ؿمٞمخلم يمٌػميـ، شمذيّمر طمٞمٜمام يُمٜم٧م ـمِٗماًل  

ن سم٘م٤مءك، اٟمٔمروا إمم اإلؾمالم يمٞمػ يرسمط إُهَة ومه٤م خيدُم٤مٟمؽ سمُٙمؾ  أٟمقاع اخلدُم٦م، ويتٛمٜمٞم٤م

ومٝمق  ن ٕطمٍد طمؼ  قمغم اًمقًمد سمٕمد اهللاًمقاطمدة سمرسم٤مط اعمقّدة، سمراسمط اًمتّح٤مسم٥م، إن يم٤م

 هق ظم٤مًمؼ اًمقًمد وم٢مّن إسمقيـ مه٤م ُُمٔمِٝمرا ذًمؽ اخلٚمؼ. ًمٚمقاًمديـ، وإْن يم٤من اهلل

يمؼد »ؾمامقمٞمؾ اسمٜمل ّب، وم٘م٤مل: إ سمؼم   ×اهلل دُروي قمـ قماّمر سمـ طمٞم٤ّمن ىم٤مل: ظمؼّمُت أسم٤م قمٌ

ًُ أ ٌ ف وومد ازددت يمف ضُمٌّوً، إنّ ىُمـ ًٌ يمف مـ ايمرووفمي |رؽمقل اهلل ضم همؾام  كظر إيمقفو  ،أسمتف ُاطم

ُه  هبو وزمًط مؾحػتف هلو هملصمؾًفو فمؾقفو، شمؿ  أومٌؾ حُيّدشمفو ويضحؽ دم وصمففو، شُمؿ  ومومً 

طمتِف مو مل ف: يو رؽمقل اهلل، صـعً زملُ ، همؼقؾ يمهمذهًٌ، وصموء أطمقهو همؾؿ يصـع زمف مو صـع هبو

وم٤مًمٓم٤مقم٦َم اًمٓم٤مقم٦َم ًمٚمقاًمديـ ذم  ،(1)شسمصـع زمف وهق رصمٌؾ؟! همؼول: ّّٕنو ىموكً أزمر  زمقايمدهيو مـف

 ُمقٍر، ُمٜمٝم٤م:ٞمتلم سمٕمّدة أُ اًمُدٟمٞم٤م، وسمّرمه٤م ومٞمٝم٤م، ويمذًمؽ سمّرمه٤م ومه٤م ُمَ 

سمٕمد احلٛمد قمنم  وممأْن ُيّمكّم صالة سمّر اًمقاًمديـ، وهل: ريمٕمت٤من، ي٘مقل ذم إُ ـ  1

وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد احلٛمد قمنم  ،(رب  اهمٗمر زم وًمقاًمدّي وًمٚمٛم١مُمٜملم يقَم ي٘مقم احل٤ًمب)ُمّرات: 

وي٘مقل سمٕمد  ،(ـ دظمؾ سمٞمتل ُم١مُِمٜم٤ًم وًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مترب  اهمٗمر زم وًمقاًمدّي وعمَ )ُمّرات: 

 .(1)قمنم ُمرات (رمحٝمام يمام رسمٞم٤ّمين َصٖمػماً أرب  )اًمتًٚمٞمؿ وآٟمتٝم٤مء ُمـ صالشمف: 

 أن يتّمّدَق قمٜمٝمام.ـ  1

 أن ي٘ميض ُم٤م وم٤م ام ُمـ صالٍة وصٞم٤مم وطم٩ٍم إن متّٙمـ. ـ  1

 أن ي٘ميض ُم٤م قمٚمٞمٝمام ُمـ ُديقٍن. ـ  1
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أن يزور اعمراىمد اًمنّميٗم٦م قمٜمٝمام، ويدقمق هلام ذم شمٚمؽ اعمراىمد واعمِم٤مِهد اًمنميٗم٦م، وذم ـ  1

 صالة اًمٚمٞمؾ، وصالة اجلُٛمٕم٦م. 

ٗمًف أسمقاَب اًمّرمح٦م واًمًٕم٤مدة ذم اًمّداريـ، وظُمتٛم٧م وم٢مْن قَمِٛمَؾ ذًمؽ وم٘مد ومتح قمغم ٟم

 أقمامًُمف سمُحًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وذًمؽ هم٤مي٦م اًمٖم٤مي٤مت. 

 ،م ُمـ اًمٙمالم ذم سمّر اًمقاًمديـ سمّمقرٍة قم٤مُّم٦م، وًمٙمـ ُهٜم٤مك ظمّمقصٞم٦م ًماُمّ دّ صُمؿ  إن  ُم٤م شم٘م

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقَل اهلل،  ’ضم٤مء َرضُمؾ إمم اًمٜمٌّل »ىم٤مل:  ’قمـ رؾمقل اهلل ،×ومٕمـ أّب قمٌد اهلل

َؽ أُ ؟ ىم٤مل: سمر  َُمـ أ صُمؿ  َُمـ؟ ىم٤مل:  :ىم٤مل .ُم ؽأُ ىم٤مل: صُمؿ  َُمـ؟ ىم٤مل:  .ُم ؽأُ ىم٤مل: صُمؿ  َُمـ؟ ىم٤مل:  .ُم 

 ،هل اًمتل محٚمتؽ ورسمتؽ مّ اًمؼّم سم٤مًمقاًمدة؛ ٕن  إُ  ’صمالث ُمرات يٙمّرر اًمٜمٌل  . (1)شأسم٤مك

ڃ چ چ چ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؿمٌٕمتؽ، وؾمٝمرت ُمـ أضمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم وإّي٤مم،وأ وضم٤مقم٧م

ٚم٦م هل ًمٞمٚم٦م ؿم٤مب وهذه اًمّٚمٞم، (1)﴾پ پ پ پ ڀ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،(1)﴾چ 

قم٤مروم٤ًم سم٠مطمٙم٤مم  يم٤من ومٚم٘مدف ذم اًمّديـ، اًّمذي يٚمزم قمغم اًمِّم٤ٌمب أن ي٘متدوا سمِف، ٘مّ ُمـ اًمِّم٤ٌمب اعمتٗم

 ،اًمّديـ، وسم٤مّرًا سمقاًمدشمِف ويمٞمػ ٓ؟! ومٝمق شمرسّمك ذم طمْمـ اإلؾمالم، وروع ُمـ صمدي اإليامن

ٕمرف سم٤ًمًمَتف وؿمج٤مقمتَف دم٤مه ًمَ وًمق ومّٙمر اإلٟم٤ًمن إمم ُم٤م ٓىم٤مه اًم٘م٤مؾمؿ يقم يمرسمالء  .ومٝمٙمذا يم٤من

، وأُّم٤م أىمقاًمف ومتٌٝمر اًمٕمدّو، عم٤ّم محؾ قمغم اًم٘مقم وضمٕمؾ ييهبؿ سمًٞمٗمف، ومٝمذه أومٕم٤مًمف يقم اًمٓمّػ 

ومٝمؿ ٟمٗمًفاًمٕم٘مقل؛ وذًمؽ عم٤ّم اردمز وهق ذم   ف:قًمسم٘م ، سمؾ ُُمٗمتِخراً اعمٞمدان هم٤ميتُف أن يٕمر 

ــــ ـــ٤م ٟمجـــُؾ احلًَ  إن شمٜمٙمـــروين وم٠مٟم

ـــر ـ ـــػِم اعُم ـــلٌم يم٤مٕؾم ـــذا طمً  ه

 

 

ـــ١ممَتـ  ـــك واعم ـــل  اعمُجتٌ ـــٌُط اًمٜمٌ  ؾِم

ــ ــ٤مٍس ٓؾُم ــلم ُأٟم ــُزن ا٘مقسم  صــقَب اعُم
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تُف أن ي٘متُؾ طم٤مُمؾ راي٦َم قُمٛمر سمـ ؾمٕمد، ومٌٞمٜمام هق ُي٘م٤مشمُؾ إذ اٟم٘مٓمع ؿمًع ٟمٕمٚمف   ويم٤مٟم٧م مِهّ

ه٤م، وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد  ؿمّدن  قمٚمٞمف ، ٕسمـ ٟمٗمٞمؾ إزدي: واهللاًمٞمُنى ومقىمػ ًمٞمِمد 

ف. وم٘م٤مل ًمف محٞمد سمـ ُمًٚمؿ: وُم٤م شمريد سمذًمؽ؟ واهلل ـ  سمف ُأُم  ًمق ضسمٜمل ُم٤م سمًٓم٧ُم يدي،  ،ِوأصْمٙمٚم

.ضم٤مٟم يٙمٗمٞمؽ ه١مٓء اًّمذيـ شمراهؿ ىمد اطمتقؿمقه ُمـ يمّؾ  ـ  ومِمد  قمغم  ٥ٍم. ىم٤مل: واهلل، ٕومٕمٚم

ٞمِػ قمغم  ًّ رأؾمف، ومقىمع اًم٘م٤مؾمؿ ًمقضمٝمف وص٤مح: اًمُٖمالم ومام ومّم طمتّك ضَب اًمُٖمالم سم٤مًم

فمز  واهللِ فمعم »أدريمٜمل ي٤م قماّمه، وم٠مشم٤مه احلًُلُم وإذا سم٤مًمٖمالم يٗمحص سمٞمديف ورضمٚمٞمف، وم٘م٤مل: 

فَمّؿَؽ أن سمدفمقه همال ُُيقٌؽ، أو ُُيقٌؽ همال ُيعقـؽ، أو ُيعقـؽ همال ُيغـل فمـؽ، زُمعدًا يمِؼقٍم 

ك وَأزمقك، هذا يومتؾقك، ومَ   .(1)شقم واهلل ىمثر واسمره وومؾ  كوُسهـ طمصؿفؿ يقَم ايمؼقومي صمد 

 )ٟمّّم٤مري(

ـــ٤مداه يـــ٤م ضم٤مؾمـــؿ اؿمـــٌٞمدي  سمچـــف وٟم

ــــقين ا ــــديهــــ٤من اًمٙمــــؿ ختّٚم  وطمٞم

 ؼم روطمــؽ٤مًم٧م ُمـــ اًمٓمــليٕمٛمــل اؿمــ

 ٜمــ٧م اٟمقطمــؽچف يٕمّٛمــل لــًمــقن أسم

ــف اش ــده او ؿمــ٤مومف ادُمققم ــد قِمٜم ــقحٕم  شمٗم

ــرومس ا ــق ي ــروحوه ــ٧م اًم ــ٤مًم٩م ٟمزقم  يٕم

 

ــٞمػ   ــ٧م اًمً ــديشيري ــّز وري ــؽ طم  ٌٚم

ــل اًموا ــل يٕمٛم ــغم اظمٞمٛم ــقم ــؽمقم ل  شمٗم

ـــؽ ـــل اضمروطم ـــ٤م شمراويٜم ـــؿ ُم  جي٤مؾم

ــرلاسم ــدُمع حُمٛم ــ٤م وسم ــؾ اًمٖمْم ــ٥م ُمث  ٚم

طمـف ااو  ضمـروحيمؾ ايمتـ٤مر ضمًـٛمف جمر 

ـــ٤مت ا ـــق اؾمـــٙمٞمٜم٦م احمـــػّم وُم  فمـــؾ أسم

وووٕمف إمم  ،محٚمف قمغم صدره وِرضماله خيّٓم٤من ذم إرض، طمتّك ضم٤مء سمف إمم اعمّخٞمؿ صمؿ   

 أٟم٧م اًمقديٕم٦م. ،وهق ي٘مقل: ي٤م اسمـ أظمل ،ضمٜم٥م وًمده قمكم  إيمؼم

 

                                           

×
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 يمًـ()د

 ظمقشمــفضم٤مسمــف وُمــدده ُمــ٤م سمــلم ا

 سمًــام ؾمــٛمٕمـ اًمٜمًــقان صــقشمف

 

 ٕمــد قمــّدهؿ يــقيكم وُهــؿ ُمقشمــفشو 

ــؼم ــٞمح اهلل وأيم ــف شمّم ــ٧م رُمٚم  إضم

 *** 

إيمؼم وـمرطمف إمم ضمٜمٌف،  تل ومٞمٝم٤م قمكم  عم٤ّم ضم٤مء سم٤مًم٘م٤مؾمؿ إمم اخلٞمٛم٦م اًمّ  ×يم٠ميّن سم٤محلًلم

هق يٙمّٗمٙمُػ دُُمققَمف ظمرى، وأُ ضمٕمؾ يٜمٔمر إمم وضمف إيمؼم شم٤مرًة، وإمم وضمف اًم٘م٤مؾمؿ شم٤مرًة 

ف، ويم٤مٟم٧م أُ   ×ًتٓمٞمٕم٤من أُم٤مَم احلًُلمشمٓ  اماًم٘م٤مؾمؿ شمٜمتٔمران ظمروضَمف؛ ّّٕن  م  م  إيمؼم وأُ سمُٙمٛم 

أن يٜمدسمـ وًمد ام وهق طم٤مض، ًمِذًمؽ ضمئـ إمم زيٜم٥م وـمٚمٌـ ُِمٜمٝم٤م أن شمذه٥م وشمٓمُٚم٥م ُمـ 

ـ  اعمج٤مل ×احلًُلم  ‘يم٠ميّن هب٤مًمٞم٘مْملم وـمرًا ُمـ اًمٌٙم٤مء قمغم اًمِّم٤ٌمب،  ؛أن يٗمًح هلُ

اهلل  ؾم٤مقمدك اهلل قمغم هذِه اعمّمٞم٦ٌم، أسم٤م قمٌد ،ىم٤مئٚم٦ًم: أظمل أسم٤م قمٌداهلل ×ضم٤مءت إمم احلًلم

، وُهـ يًتحلم ُِمٜمؽ، م  اًم٘م٤مؾمؿ وأُ هذِه أُ  ـ  م  قمكم  إيمؼم ُيردن اًمدظمقل ًمٚمٌٙم٤مء قمغم ىمتالُه

، قِمٜمد×وم٘م٤مل احلًُلم ـ  ذًمؽ إًمتٗمت٧م  : إّن اعمّمٞم٦ٌم واًمرزء أيمؼم ومٚمٞم٠مشملم وًمٞمٜمدسمـ ىمتالُه

ـَ ًمٚمٌُٙم٤مء واًمٕمقيؾ، ضمئـ ومدظمٚمـ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد  ،احلقراء زيٜم٥م وص٤مطم٧م ي٤م ًمٞمغم، وي٤م رُمٚم٦م َهُٚمْٛم

 ُمـ اخلٞمٛم٦م:  ×ُم٤م ظمرج احلًُلم

 )ٟمّّم٤مري(

 ـمــٌـ ُمـــ ـمٚمــع ُمـــ ظمٞمٛمتــف اطمًــلم

 

ـــلموا  ـــؼّم ُمٜم ـــدري اًمّمـــ٤ميح يم  ُم٤مشم

 

 

 و ٚمـــ اًمٕمــلملٝمـــ ًمــق سمچـــ طم

 

 يمــــؾ ُمــــٜمٝمـ وًمٞمٝمــــ٤م اُمقّزقمٞمٜمــــف 

ـــٞمح يقًم  ـــف اشمّم ـــؿرُمٚم ـــدي جي٤مؾم  ٞم

 

ــ٤ميؿ  ــ٤من ٟم ــغم اًمؽمسم ــل قم ــ٧م قمٞمٜم  قمٛم

 شمــردزم ُِمـــ احلــرب فمٜمّٞمــ٧م ؾمــ٤ممل 

 

 وًمــــ ضمًـــٛمؽ اسمدُمـــف اخمْمـــٌٞمٜمفا 

 وًمٙمـــؼم يّٛمـــف ًمٞمٚمـــف اشمّمـــٞمح يٌٜمـــل 

 

ــل  ــ٤مسمؽ يمتٚمٜم ــرى اُمّم ــ٤مچٞمٜمل شم  دطم
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ــــروح ويّن    ُمــــ٤م شمًــــٛمع يٌٕمــــد اًم

 

ـــف  ـــؽ ش٤مـمٕمٞمٜم ـــٜمٗمس شٚمٌ ــــ اًم  أفم

ــ٤م وصــٚمقا اًمٕمنمــيـ  ــلم ُم  ؿمــ٤ٌمب اصمٜم

 

ــف ـمــّرهوا   اًمٌــلم يمــؾ واطمــد اُمـــ أُّم

ــف ا  ــف يمرسمٚم ــٞمح إضمتٜم ــف اشمّم ــلمًمٞمٚم  ُمٜم

 

ـــف قمًــــ ًمٚمٓمـــّػ    (1)يرُمٚمـــف ٓ ًمٗمٞمٜم

 ُّمف:وًم٤ًمن طم٤مل أُ  

ــــ٤مك ؿمــــٞمٗمٞمد ــــ٥م وي ــــل اًمٕمت  يٌٜم

ـــد ـــ٤م طمٞم ـــرد ي ـــ٤م وم ـــل ي ـــ٤م ُُمٝمجت  ي

 

 ؽ اسمٕمٞمـــدشـــيـــ٤مٟمقر قمٞمٜمـــل اومرا 

 يٌٜمـــل اُمــــ اسمٜمٝمـــ٤م اًمقاًمـــدة شمريـــد

  هب٤م دمٞم٥ُم ىم٤مئٚم٦ًم:ُم٤مذا شمريد يم٠ميّن  

 )أسمقذي٦م(

ـــ٤م وٓ ـــ٤م ردت دٟمٞم ـــؽ ُم ـــ٤مل ردشم  ُم

 جي٤مؾمـــؿ ظم٤مسمـــ٧م افمٜمـــقين وُٓمـــ٤مل

 

ــق  ــو حتيــين ًم ــ٤ملش ــكم وُٓم  ع مح

ــل إ ــٞم٩م يٌٜم ــد اًمْم ــفشقِمٜم ــ٧م سمٞم  ٓمٕم

 )ختٛمٞمس(  

ـــام  ـــقى عمٍمـــقمف ًّ  رزٌء شمٙمـــ٤مد اًم

ـــف ـــْر سمٛمٓمٚمٕم َر مل ئمٝم ـــق  ـــدُر يُم  واًمٌ

 

 دُمٕمـــفِ ج٤ًم يـــذري ٕوضمؼمئٞمـــؾ ؿَمـــ 

ـــقمف ـــ٤ًم عمٍم ـــف طُمزٟم ـــف قمٛم   إن يٌٙم

 ومام سمـٙمك ىمـٛمـٌر إّٓ قمـغم ىمـٛمـرِ  

*** 

 وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ  إّٟم٤م هلل

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^ 
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ـــِؼ  ًَ  َيـــ٤م ٟمـــػّمًا ومٞمـــِف دُمـــغم فُمٚمَٛمـــ٦ُم اًمَٖم

 

 ىَمد هَم٤مًمف اخلًَُػ طمتّك اٟم٘مـض  ُِمــ ُأوُمـِؼ  

ـَ احلًُــلِم اًّمـذي   شُمرضمــك ؿمــٗم٤مقمتُف يـ٤م سمــ

 

ـــِؼ   ـــٍؼ وذم ظُمُٚم ـــَد ذم ظَمٚم ـــٌَف أمح  وؿم

ـــدرةً   ـــرًا وطَمٞم ـــ٦ًم قُمٛم ـــٌٝم٧َم وم٤مـمٛم  َأؿم

 

 ؿَمــــج٤مقم٦ًم ورؾمــــقل اهللِ ذم ُٟمُٓمــــِؼ  

ــف  ــرِب طَم٤مَرسَم  ًمــق أن  ضُمٜمــَد اًم٘مْمــ٤م ذم احلَ

 

 ًمَٗمــــّر ُُمٜمٝمِزُمــــ٤ًم ُمٜمــــُف قَمــــغم وَمــــَرِق  

ــف  ــِر ُمّزىَم ــٞمُش اًمُٙمٗم ــ٤مَل إّٓ وضم ــ٤م ص  ُم

 

 اًمٙمر ـــ٦ِم ذم ِصٛمَّمـــ٤مُِمف احلَٜمـــِؼ  يـــقمَ  

ـــ٦مٍ   ـــ٤مطمٌُٝم٤م هبّٛم ـــ٤مَع ص ـــ٤م ارشم ـــدًا ُم  أسم

 

ـــال ـَمـــٞمٍش وٓ ىَمَٚمـــِؼ    َيٚم٘مـــك اعمٜم٤ميـــ٤م سمِ

 هَلٗمــل قمٚمٞمــِف َوطمٞمــدًا أطمــدىم٧ْم ُزُمــرُ  

 

ــدا  ــدِق  إقم ــلم سم٤محل ــ٤مِض اًمَٕم ــف يمٌٞم  سم

ـــ٤م  ـــ٤م أسمت ـــالُم اهلل ي ـــَؽ ؾم ـــ٤مدى قمٚمٞم  ٟم

 

ـــِؼ   ـــغم َرَُم ـــ٤مُه قم ـــدو وم٠مًمٗم ـــ٤مَء يٕم  وَمج

ــ  ــِف قمــغم اًم ــ٤مدى قمٚمٞم ــداٟم ــ٤م وهم  ُدٟمٞم٤م اًمَٕمٗم

 

ـــ٤مًمَٕمَٚمِؼ   ـــزوَج سم ـــف اعمٛم ـــ٤ًم دُمَٕم  ُُمٙمٗمٙمِٗم

 ُِمـ سمٕمِدَك اؾمقد  وضمُف إوُمـِؼ ذم سَمٍمـي 

 

ــؼ  ــ٦ُم اًمَٖمً ــغم فُمٚمٛم ــف دُم ــػّمًا ومٞم ــ٤م ٟم  (1)ي

 *** 

 ()سمحراين

ــ٦م ــقم اًمقـمّٞم ــٓمٗمك وم ــٌف اعمُّم ــع ؿم ـــ وش  ُم

 

 

ــ  ــف احل ــع اًمّمــقت سمقي ــ٤مده اسمرومٞم ــفٟم  يف قمٚمّٞم

 صـــقشمف وصـــؾ حلًـــلم وطمًـــلم اقمتٜم٤مًمـــف 

 

 

 اُمـ اخلـٞمؿ واعمـدُمع دُمـف ُمــ اًمٕمـلم ؾمـ٤مًمف 

ــف  ــػ طم٤مًم ــال يٜمقص ـــ وم ــػ ًمٙم ــف وش  اويّٛم

 

 

ـــ٦م  ـــف رُمّٞم ـــف اوقم٤ميٜمٚم ـــؾ يّٛم ـــلم اًمقص  طم

                                            

& 
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ــف ــف اوـم٤مؾم ــؾ درقم ــؾ حي ــّٛمف اوفم ــيف اوؿم  دٟم

 

 

ــف  ــ٤مدي سمحامؾم ــف ويٜم ــف اقمٚمٞم ــذب اًمقّٟم  او جي

ـــ٤مين اُمــــ اؾم٤مؾمـــف  ـــقم سمٜمٞم ـــف اًمٞم   ـــّدم يٌقي

 

 

ــفاو  ــؽ سمّٞم ــقاب اًمٌٞم ــّرم واًمّم ــٛمكم شمٗم  ؿم

 *** 

 ّم٤مري()ٟم

ــــف ــــف ٓ شمٗمــــ٧م روطمــــؽ قمٚمٞم  يٌقي

 

ـــّؾ   ـــؽ يم ـــروح إًم ـــدوه اشم ـــ٦م وم  اًمؼمي

ـــف  ـــلم ادّي ـــدي سم ـــ٤مع ضم ًّ ـــف اًم  يٌقي

 

ــّزيـ  ــقصمر اًم ــ٤مي اًمٙم ــذب ُم ــل٤مين قم  ؾم

 *** 

َوضمؼ  أزمِقَؽ أْن سَمعؾَؿ أّكف أصُؾؽ، »أّٟمف ىم٤مل:  ×ذم رؾم٤مًم٦م احل٘مقق ًمإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

َؽ  ًِ ًَ دم َكػ ، هَمَؿفام رأي ـْ أن  أزموَك أصُؾ ايمـّعؿِي فمؾقَؽ  :مو ُيعجٌُؽ هموفمؾؿ وأك ف يمقُٓه مل سَمُؽ

َة إّٓ زموهلل ،همقِف، هموُحِد اهللَ واؾمؽرُه فمعم وَمدِر َذيمَِؽ   .(1)شوٓ وُمق 

ٜمـ، وضمٕمؾ سمٞمٜمٝمؿ اًمّرواسمط   ً ـّ هلؿ إطمٙم٤مم واًم ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اخلٚمؼ، وؾم

اًمٙمريٛم٦م، واًّمتل ًمقٓ شمقوّمر هذيـ  وإواَس واحل٘مقق؛ ًمٞمتًٜمّك هلؿ اًمٕمٞمش اًمّرهمٞمد، واحلٞم٤مة

اًمٕمٜمٍميـ ومٞمٝم٤م ٕصٌح٧م ضمحٞماًم، وًمّم٤مرت هل واعمقت قمغم طمد  ؾمقاء، سمؾ يٙمقن اعمقت 

ٝمداء قمغم ؾمٕم٤مدة أطمٞم٤مٟم٤ًم، يمام ضم٤مء همنينِّ ٓ أرى اظمقت إّٓ ؽمعودًة واحلقوَة : »×ًم٤ًمن ؾمٞمّد اًمِم 

ِمٙمؾ إّٓ ظمٚمّقه٤م ُمـ اًمٜم٤ّمس اًمّٓمٞمٌلم وُم٤م ضمٕمؾ هذه احلٞم٤مة هبذا اًم ،(1)شمع ايمظ وظمكم إّٓ زَمرموً 

                                           

 



 اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة: طمّؼ إب
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 اًّمذيـ حيؽمُمقن طُم٘مقَق أظمريـ. 

وسمام أن  اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ًمٞمس إّٓ قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦ٍم ُمـ إومراد شُمًّٛمك يُمّؾ طمٚم٘م٦م ُمـ 

هذه اعمج٤مُمٞمع سم٤مُٕهة، ّذع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم احل٘مقق سملم أومراد إُهة اًمقاطمدة واعمتٛمثّٚم٦م 

د، واًّمتل سمدوره٤م حتٗمظ ًمٜم٤م اًمٕم٤مئٚم٦م اًمقاطمدة وسم٤مًمت٤ّمزم ؾمقف ٟمحٗمظ جمتٛمٕم٤ًم سم٤مٕسمقيـ وإوٓ

يم٤مُمالً. هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مٞمّٛم٦م وصٚم٧م ًمٜم٤م قمـ ـمريؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦ّم اعمٓمّٝمرة، وهبذيـ 

 هة.اًمث ْ٘مٚملم اًمٕمٔمٞمٛملم أصٌحٜم٤م قمغم اـّمالع يم٤مُمٍؾ قمغم اعمٜمٝم٩م احل٘مٞم٘مل حلٗمظ ىمقام هذه إُ 

 رواي٤مت شمؽما، ومٗم٤مز ىمقم سم٢مشّم٤ٌمقمٝم٤م، وظمن آظمرون هبجراّن٤م. ومج٤مءت أي٤مت واًم

ٜم٦م اعمٓمٝمرة هل أقمٔمؿ ٓئح٦م طم٘مقق  ًّ وُمـ هذه احل٘مقق اًّمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ اًم

٤مضمديـ ،وأمجٕمٝم٤م ًّ ، واًّمتل ذيمر ×أٓ وهل رؾم٤مًم٦م احل٘مقق ًمإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ وؾمٞمّد اًم

ٕم٤ممل سم٠مهه. اظمؽمت ذم هذا اًّمتل شمّمٚمح أن شمٙمقن دؾمتقرًا ًمٚم ،ومٞمٝم٤م اًمٕمنمات ُمـ احل٘مقق

 اعم٘مٓمع اعمتٕمّٚمؼ سمحّؼ أسم٤مء قمغم إسمٜم٤مء عمٜم٤مؾمٌتف هلذه اًمٚمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م. ح٤مضةاعم

د سمٕمد أن يُمٜم٤ّم ُمٕمدوُملم، وأىمرب إن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ ًمٜم٤م إؾم٤ٌمب طمتّك ٟمقضَم 

طم٘مقق وواضم٤ٌمت أؿم٤مر هل٤م اًم٘مرآن شمٚمؽ إؾم٤ٌمب اعمٚمٛمقؾم٦م إسمقان، وًمٙمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام 

ٜم٦ّم اعمٓمّٝمرة، وىمد خلّص ًمٜم٤م اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ  ً هذه احل٘مقق، وٟمحـ ٟمتٜم٤مول  ×اًمٙمريؿ واًم

جي٥م قمغم إسمٜم٤مء اًمقوم٤مء سمف وآًمتزام سمحّده، طمٞم٨م ىم٤مل  احلؼ  اعمتٕمّٚمؼ سم٤مٔسم٤مء واًّمذي

ة هم٤مي٦م ذم اًمّروقم٦م وهذه اًمٙمٚمٛم٦م اعمختٍمش وضمّؼ أزمِقَؽ أن سمعؾؿ أّكف أصُؾؽ: »×اإلُم٤مم
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 يّمٞمٌؽ ُمـ اخلػم إّٓ وإصؾ ومٞمف أسمقك؛ ّٕٟمف أوضمدك، ومال

ٍ
سمد  أن  واجلامل؛ إذ ُم٤م ُمـ رء

شمًتِمٕمر دائاًم هذا اعمٕمٜمك، وشمٗمتخر سمف يمام يم٤مٟم٧م اًمٕمرب يٗمتخرون سمآسم٤مئٝمؿ ذم أؾمقاىمٝمؿ وذم 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿طمتّك ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ؛ُمقؾمؿ احل٩ّم 

 .(1)﴾ۀ ۀ ہ ہ

٦م ُمـ أسمٞمف يرث سمٕمض صٗم٤مشمف وـم٤ٌمقمف وؿمامئٚمف، ُمـ ضمًدّي٦م وٟمٗمًّٞم٦م وم٤مًمقًمد سمْمٕم

سمد  ُمـ طمٗمِظ ذًمؽ ًمف  وقم٘مٚمٞم٦ّم، وم٤مّٕب هق إصؾ، وإسمٜم٤مء هؿ اًمٗمرع ًمذًمؽ إصؾ، ومال

وشم٘مدير شمٚمؽ أه٤مت واحلنات اًّمتل ىمْم٤مه٤م إب ذم ؾمٌٞمؾ أسمٜم٤مئف واًّمتل ضمٕمٚم٧م إُم٤مَُمٜم٤م 

ـَ اًمٕم٤مسمديـ ايمؾ ُفؿ  اصمعؾـل أهوهَبام هقٌَي »ًمّّمحٞمٗم٦م اًمًّج٤مدي٦م: أيْم٤ًم ي٘مقل ذم دقم٤مئف ذم ا ×زي

ؾطون ايمَعًقف  ً مُهو زمر   ،ايم مِّ ايمرؤوف، واصمعؾ ؿموفمتل يمقايمدي  وزمّري هبام أومر  يمعقـل إُ  وأزمر 

 .(1)شمـ َرومِدة ايمَقؽمـون، وأشمؾٍ يمصدري مـ ذزمِي ايمظؿآن

ًمؽ اًمقًمد اعمٛمتٜمع قمـ ًمذ ’ًمذًمؽ إصؾ ىم٤مل اًمٜمٌل إيمرم ٤مً إسمٜم٤مء ومرقم ٤م يم٤منعمّ و

ًَ ومويمُؽ ٕزمِقؽ»اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ ُم٤مًمف قمغم أسمٞمف:    ’ومل ي٘مٌؾ اًمٜمٌّل إيمرم ،(1)شأك
ٍ
أي  قمٛمٚمٞم٦ِم اًمتقاء

 ٕسمٞمف. أو اُمتٜم٤مع قمـ شم٠مديتف احلّؼ 

 ٕمرف ُمٜمٝم٤م يمّؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مين.وٕٟم٘مؾ ًمٙمؿ هذه اًم٘مّّم٦م اًّمتل يُ 

 ’سمٜمف إمم رؾمقل اهلل٤مء سمإّن ؿمٞمخ٤ًم يمٌػمًا ضم٤م» ذم اًمٌح٤مر: روى اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز&
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وأقمٜمتف اسمٜمل هذا همذوشمف صٖمػمًا، ورسمٞمتف ـمٗماًل قمزيزًا،  ،واًمِّمٞمخ يٌٙمل وي٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل 

زره، وىمقَي فمٝمُره، ويمثُر ُم٤مًُمف، ووَمٜمٞم٧م ىمّقيت وذه٥م ُم٤مزم قمٚمٞمف، سمامزم يمثػمًا طمتّك اؿمتّد أ

٤مل رؾمقل وم٘م ال يقاؾمٞمٜمل سم٤مًم٘مقت اعمُٛمًؽ ًمرُم٘مل.وست ُمـ اًمّْمٕمػ إمم ُم٤م شمرى، وم

وم٘م٤مل  ، ٓ ومْمؾ ُمٕمَل قمـ ىمقيت وىمقت قمٞم٤مزم.ًمٚمِّم٤مب: ُم٤مذا شم٘مقل؟ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ’اهلل

طمٜمٓم٦م وؿمٕمػم ومتر وزسمٞم٥م،  (1)إن  ًمف أٟم٤مسمػم ،رؾمقل اهلل ًمٚمقاًمد: ُم٤م شم٘مقل؟ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل

. (1)وسمدر : ي٤م سمـسمـ: ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل آوم٘م٤مل رؾمقل اهلل ًمال اًمّدراهؿ واًمّدٟم٤مٟمػم وهق همٜمل 

، وأضمًـ إلم وايمدك اسّمِؼ اهلل يو همتك: ’وم٘م٤مل رؾمقل اهلل رء ُم٤ّم ىم٤مل. زمّ  ُم٤م ،رؾمقل اهلل

وم٠مقمٓمف  ،ىم٤مل رؾمقل اهلل: ومٜمحـ ٟمٕمٓمٞمف قمٜمَؽ ذم هذا اًمِمٝمر . ىم٤مل: ٓ رء زم.اظمحًـ إيمقؽ

 ومٚماّم  ،ومٗمٕمؾ ًمِمٝمره ًمٜمٗمًف وًمٕمٞم٤مًمف. أقمِط اًمِّمٞمخ ُم٤مئ٦م درهؿ ٟمٗم٘م٦مً  :وىم٤مل ٕؾُم٤مُم٦م ،أٟم٧م ومٞمام سمٕمد

يمؽ مول وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:  زم.يم٤من رأس اًمِّمٝمر ضم٤مء اًمِمٞمخ واًمٖمالم، وىم٤مل اًمُٖمالم: ٓ رء 

وم٤مٟمٍمف  .ىمثغم، ويمؽـّؽ ايمققم مُتز وأكً همؼغم، وسمصغم أهمؼر مـ أزمقؽ هذا ٓ رَء يمؽ

اًمِّم٤مب وم٢مذا ضمػمان أٟم٤مسمػمه ىمد اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ي٘مقًمقن: طمّقل هذه إٟم٤مسمػم قمٜم٤ّم، ومج٤مء إمم 

ا احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م ىمد ٟمتـ مجٞمُٕمف، وومًد وهٚمؽ، وأظمذوه أٟم٤مسمػمه وإذ

سمتحقيؾ ذًمؽ قمـ ضمقارهؿ، وايمؽماء ُأضَمراء سم٠مُمقاٍل يمثػمة، ومحّقًمقه وأظمرضمقه سمٕمٞمدًا قمـ 

ودٟم٤مُٟمػمه، وم٢مذا هل ىمد  اعمديٜم٦م، صُمؿ  ذه٥م خيرج إًمٞمٝمؿ يمراًء ُمـ أيمٞم٤مؾمف اًّمتل ومٞمٝم٤م درامُهف

احلاّمًمقن يٓم٤مًمٌقن سم٤مٕضمرة، وم٤ٌمع ُم٤م يم٤من ًمف ُمـ يمًقٍة ٧م طِمج٤مرًة، وأظمذ ـمٛم٧ًم وُمًخ

ٓ  تدي  (1)وومرٍش وداٍر وأقمٓم٤مهؿ اًمٙمراء، وظمرج ُمـ ذًمؽ يمّٚمف، صٗمرًا صُمؿ  سم٘مل وم٘مػمًا وىمػماً 
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و ايمعووّمقن يممزموء ي: ’إمم ىمقت يقُمف، ومً٘مؿ ًمذًمؽ ضمًده وىم٣م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل و أهي 

همؽذيمؽ صمعؾ زمدل مو ىمون  ،دم ايمدكقو فمعم أمقايمف فوت افمتػموا وافمؾؿقا أّكف ىمام ؿمؿسمّ وإُ 

 .(1)...شأفمّد يمف دم اجلـّي مـ ايمّدرصموت ُمعّدًا يمف دم ايمـّور مـ ايمدرىموت

ٙمر، اًمّٓم٤مقم٦م، )احل٥ُّم  : (1)ُمقر أرسمٕم٦مُّمف أُ ومٛمـ هٜم٤م وضم٥م قمغم اًمقًمد ٟمحق أسمٞمف وأُ  ، اًمِم 

 آطمؽمام(

٤مٟمّٞم٦م ذم ىمٚم٥م اًمقًمد، ويمّٚمام ٟمام اًمقًمد ومٕم٤مـمٗم٦م ومٓمرّي٦م أوضمد ٤م اًم٘مدرة اًمرسم و احُلّى:أمّ ـ  1

٦ٌّم، وإن يم٤مٟم٧م ٓ شمّمؾ إمم احلّد اًّمذي ـ  قمٚمٞمف اًمقاًمدان ازداد إدرايُمف وؿمٕمقره سم٤معمح

ٜم٦ّم اعمٓمّٝمرة سمٕمدم قم٘مقق ـ  مّ وسم٤مخلّمقص إُ   ً وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف اهتامَم اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ واًم

ذم اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ذًمؽ  مل ي٠مِت ٟم٤م سم٤مًمتقطمٞمد وقمدم اًمنّمك، واًمقاًمديـ، واحل٥ّم هلام طمتّك ىُمرِ 

أسم٤مء ًماسمٜم٤مء ىمقّي٦م إمم درضم٦ٍم ٓ حيت٤مضمقن  احل٨ّم ُمـ إسمقيـ دم٤مه إوٓد ًمٙمقن ومٓمرة طم٥ّم 

يم٤من يكم ُمـ واًمديف ُم٤م يٚمٞم٤من  اًّمذي إمم شمقصٞم٦ٍم هبذه اعمث٤مسم٦م، يمام روي ذًمؽ ذم ىمّّم٦م اًمِم٤مّب 

أّّنام » :أن  اًمٗمرق هق ًمٚمِم٤مّب سملّمَ  ’ُمٜمف قمٜمد اًمّّمٖمر ُمـ اًمٗمْمالت، وم٢من  اًمٜمٌل  إقمٔمؿ

وم٤مًمٗمٓمرة  ،(1)شزمؼوَءمهو ىموكو يؾقون ِمـَؽ ذيمؽ ومهو حُيٌّون زمؼوَءك، وأكً سمػعؾ ذيمؽ وٓ حُتّى 

 يمٗمٞمٚم٦م سمتقصٞم٦م اًمقاًمديـ دون وص٤مة، سمخالف اًمقًمد وم٢مّٟمف سمح٤مضم٦ٍم إمم اًمقصّٞم٦م اعمٙمّررة.

ّّٕنام  ؛ٓ حُيّمٞمف قمدّ ومٞمج٥م أن ٓ حيّده طمّد، و ،أي ًمٚمقاًمديـ وأّمو ايمّشؽر هلام:ـ  2

ويم٤مسمدا  ،ؾم٥ٌم اًمقًمد ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ومه٤م اًمٚمذان رسّمٞم٤مه وأطم٤ٌّمه طُم٤ًٌّم مّج٤ًم، واؿمتٖمال ُمـ أضمٚمف

أٓم ذم ؾمٌٞمؾ راطمتف، وؾمٝمرا قمغم طمٞم٤مشمف، وأىمّؾ صمٛمـ ًمذًمؽ اًمِّمٙمر، وقمٚمٞمف أن ي٘مرن هذا 

ٙمر سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٜمٗمٕمٝمام، وختٗمٞمػ أقم٤ٌمء احلٞم٤مة قمٜمٝمام، ومٝمق قمد ام  ذم احلٞم٤مة، وومٚمذة يمٌدمه٤م، اًمِم 

 وُمقوع هٜم٤مئٝمام، وحمّؾ قمٜم٤ميتٝمام.
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ومٝمل دًمٞمؾ قمغم إظمالص اًمقًمد وطمٌّف، ومقاضٌم٥م  ،أي ًمٚمقاًمديـ وأّمو ايمطّوفمي هلام:ـ  3 

قمٚمٞمف أن ُيٓمٞمَٕمٝمام، وأن خيٚمص هلام ذم اًمّن واًمٕمالٟمٞم٦م، وأن يٕمٛمؾ سمٜمّم٤مئحٝمام، وأن يٕمت٘مد يُمؾ  

تث٤مل أواُمرمه٤م، واخلٞم٦ٌم واخلنان ذم خم٤مًمٗمتٝمام؛ ّّٕنام آقمت٘م٤مد أن  اًمٗمقز واًمٜمج٤مح ذم اُم

ُمقر اًمدٟمٞم٤م، وٓ  ّٛمٝمام إّٓ ٟمٗمُٕمف وراطمُتف ، وأيمثر ظمؼمة ُمٜمف سم٠مُ أقمرف ُمٜمف سم٤مًمٜمٗمع واًمّي 

 وؾمٕم٤مدشُمف.

ومٞمٙمقن سمرقم٤مي٦م إدب ٟمحقمه٤م ذم ىمقًمف وومٕمٚمف، ومال  وأّمو اضمؼمامف ايمٌـققي هلام:ـ  4

وضم٥م  قِمتٞم٤ّمً ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّّمٖمػم ًمٚمٙمٌػم، طمتك إذا سمٚمٖم٤م ُمـ اًمٙمؼم يٕم٤مُمٚمٝمام ُُمٕم٤مُمٚم٦َم إٟمداد، سمؾ 

ُمٝمام يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٕم٘مؾ، واًمّّمؼم ُمع اًمتٚمّٓمػ ذم إرؿم٤مدمه٤م إمم  ،قمٚمٞمف اطمتامل ُم٤م يٌدو ُمٜمٝمام

 .(1)واًمّّمقاب ضم٤مدة احلّؼ 

ُمقر إرسمٕم٦م وأرو٤ممه٤م ص٤مرت دقمق ام ًمف ٓ قمٚمٞمف، وم٤مؾمتج٤مب اهلل وم٢مذا ىم٤مم هبذه إُ 

َدفَمقات ٓ حُيجٌـ فمـ اهلِل سمعولم: ُدفموء ايمقايمد  شمالث»أّٟمف ىم٤مل:  ×ُم٤مم اًمّم٤مدقهلام، ومٕمـ اإل

 .(1)شودفمقسُمف فمؾقف إذا فمّؼف، وُدفموء اظمظؾقم فمعم ـموظمف... ،يمقيمده إذا زمّره

ف ًمٞمغم وهق حيٛمؾ رأس سمٙمر سمـ هم٤مٟمؿ، ومم سمُِدقم٤مء أُ ذم اعمّرة إُ  ×ًمذا رضمع قمكّم إيمؼم ُم 

الُم٦م سمؾ دقم٤مء هلالك ×ًمف أسمقه احلًلم وىمد أّه واًمديف وىمد دقم٤م ًّ . ومل يٙمـ دقم٤مء ًمٚمٕمقدة واًم

إقمداء، وذًمؽ قمٜمدُم٤م رضمع قمكّم إيمؼم ُمـ اعمٞمدان وهق ي٘مقل: أسمت٤مه اًمٕمٓمش ىمتٚمٜمل، وصم٘مؾ 

احلديد أهبْمٜمل، هؾ ُمـ ذسم٦م ُمـ اعم٤مء أشم٘مّقى هب٤م قمغم ىمت٤مل إقمداء، قمٜمده٤م ذروم٧م قمٞمٜم٤م 

 كّم أٟم٤م أيْم٤ًم ُمثُٚمؽ قمٓمِم٤من، سمٜمل  اصؼم وارضمع إمم اعمٞمدان:احلًلم سم٤مًمّدُمقع، وىم٤مل ًمف: سُمٜمّل قم
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 آه:

 يّمــٞمح سمّمــقت ومــ٧م شٚمٌــل وؿمــٕمٌٜمل

 

ــــش ّضين  ــــقم زم  اًمٕمٓم ــــقي ش  يٌ

 يٌقيــــف درقمــــل وـمــــ٤مد هبٔمٜمــــل 

 

ــرّ   ـــ احل ــ٤مشل ُم ــٗم٧م اري ــف اوٟمِم  يٌقي

 يٌقيــــف ذسمــــ٦م ُأُمّٞمــــ٦م ًمچٌــــدي 

 

ــــدي  ــــدان وطم ــــقى وارد ًمٚمٛمٞم  اشمل

 ييٌقيـــف ومٓمـــر شٚمٌـــل وطمـــيف ضمـــدّ  

 

ــش   ــرّ اًمٕمٓم ــدان واحل ــٛمس واعمٞم  واًمِّم

ـــل  ـــ٤مي يٌٜم ـــ٥م اعم ـــلم أضمٞم ـــف اُمٜم  يلٚم

 

 ؿمــٕمٌٜملُمٝمــق طمچٞمــؽ هبــض طمــٞمكم او 

 محس چٌـدي وؾمـٚمٌٜملاووم٧م روطمل او 

 

ــر واصــؼم  ــتخٚمػ اهلل اًمٕمٛم ــف اؾم  يٌقي

 يلٚمـــف واًمـــدُمع جيـــري اُمــــ اًمٕمـــلم 

 

ــدي او  ــلميٌٕم ــ٤مس حيً ــؾ اًمٜم ــد يم  سمٕم

ــلم  ــ٥م ٟمّّم ــ٤مر اًملٚم ــؼم وص ــكم اص  شمل

 

 ُُمــرّ  اؿمــٚمقن أصــؼم يٌــقَي واًمّّمــؼم 

 طمـــ اطمًــلم ويــكم اوؾمــ٤مل دُمٕمــف 

 

 طمٜمـــ٤م فمٝمـــره يٌـــقَي ويمنـــ وـــٚمٕمف 

 دار ايــــده قمــــغم اـمقاشــــف يقّدقمــــف 

 

ــــر  ــــقن شمًــــٞمؾ حمٛم  يِمــــّٛمف واًمٕمٞم

ٟمٔمر ًمقًمده قمكّم إيمؼم ٟمٔمر آيٍس، وأرظمك قمٞمٜمٞمف سم٤مًمّدُمقع، وأـمرق سمرأؾمف  ×صُمّؿ إّن احلًلم 

رض؛ ًمئالّ يراه اًمٕمدّو ومٞمِمٛم٧م سمف، وىمٞمؾ: إن  اإلُم٤مم ىم٤مل ًمف: وًمدي قمكّم، إزّم إزّم أوّدقُمؽ  إمم ٕا

ؽ وشمِمّٛمٜمل، وم٤مقمتٜمؼ احلًلم وًمده وضمٕمال يٌٙمٞم٤من طمتّك وىمٕم٤م قمغم إرض.  وشمقّدقمٜمل، وأؿمٛم 

ــقداع ــد اًم ــق قمٜم ـــ شمالش ــكم ُم  أوي

 

ــ   ـ هــقو ًمٚملــ٤معاُمِمــ٤مسميف ـمــقل عم 

ــــق ٓع  ــــف وإسم ــــف ٕسمٞم  ٓع اسمٜم

 

 يمنمــداع إقمــغم اوًمٞمــده يــقيكم او 

ــؿّ   ــف اوحي يِم ــد اسمٜم ــلم ظم ــفطمً ٌّ 

 

ــٌّفاو  ــف يّم ــع اسمٜم ــؾ دُم ــف ُمث  دُمٕم

ــف  ــف اسملٚمٌ ــ٥م اسمٜم ــكم سملٚم ــ٤مر اًم  اًمٜم

 

ــر  ــقب شمٔمٝم ــف وٟم ــغم اسمٜم ــ٤م قم  خيٗمٞمٝم

 يلٚمـــف واًمـــدُمع سمـــ٤مًمٕملم دومـــ٤مم 

 

 اسمٕمــؼمه اُمٙمّنــه واسملٚمــ٥م ظمّٗمــ٤مم 
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ــف او  ــراميٌقي ــذا اًمٗم ــ٦م اهلل ه  داقم

 

ـــٌ  ـــف اؿم ـــدريٌقي ـــذا اعمل  ديف ه

ــف  ــل وضمــذب وّٟم ــؾ شٚمٌ  حتّنــ وي

 

ـــ  ـــع فمٜمّ ـــ٤مي آه اٟملٓم ــــ اعم  فاوُم

ـــف  ـــ٧م ُمٜمّ ـــ٦م دٟم ــــ اعمٜمّٞم  قمـــرف ًم

 

ـــّدر ظمـــرّ   ـــدان ؾم ـــف اوًمٚمٛمٞم  دُمٕم

 ؿمـــٌؾ اطمًـــلم ًمٚمٛمٞمـــدان ؾمـــّدر 

 

 وظمٚمـــف اخلٞمـــؾ سم٤مهل٤مُمـــ٤مت شمٕمثـــر 

وضمٕمؾ ُي٘م٤مشمؾ طمتّك ىمتؾ مت٤مَم اعم٤مئتلم، ىم٤مل محٞمد سمـ ُمًٚمؿ: يمٜم٧م واىمٗم٤ًم وسمجٜمٌل ُُمّرة سمـ  

، وم٘م٤مل ُُمّرة: قمكّم قمغم اًم٘مقم ُمٞمٛمٜم٦م وُمٞمنة ومٞمٝمزُمٝمؿ وقمكّم سمـ احلًلم يِمدّ  ،ُمٜم٘مذ )اًمٕمٌدي(

ومٚماّم ُمّر وهق يٓمرد يمتٞم٦ًٌم أُم٤مُمف، ومٓمٕمٜمف  ّب هذا اًمٖمالم ومل أصمٙمؾ سمِف أسم٤مه.آصم٤مم اًمٕمرب إن ُمّر 

سمُرحمف وم٤مٟم٘مٚم٥م قمغم ىمرسمقس ومرؾمف، ومحٛمٚمف إمم ُُمٕمًٙمر إقمداء، ويم٤مٟم٧م اًمٗمرس ُمـ ظمٞمؾ 

 ٕقمداء.إّٓ أّن وىمقع اًمدم قمغم قمٞمٜمٝم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمًػم سمال دراي٦م ٟمحق ا ،’ضمٞم٤مد رؾمقل اهلل

 أويكم:

ــ٤م ّذ  ــ٥م ُم ــ٤مسقمل ــ٤مت واًمٓم  م اهل٤مُم

 

ــراس  ــغم اًم ــدي قم ــ٦م اًمٕمٌ ــف ضسم  اضمّت

ــــ٤مسوــــٕمػ و   اردوه سمًــــٞمقومٝم٤م اًمٜمّ

 

ــرّ   ــر وم ــكم واعمٝم ــر وي ــغم اعمٝم ــٌيف قم  ؿم

ـّ قمكّم إيمؼم أّن اجلقاد ؾم٤مر سمف ٟمحق ُمٕمًٙمر واًمده احلًلم    :×ويم٤من يمّؾ فم

ـــر ًمٌّ   ـــغم اعمٝم ـــٌيف قم ـــفؿم ـــف يقدي  ٤مًم

 

 ٞمـــفًمٌـــقه اطمًـــلم قمــــ اًملـــقم حيٛم 

ـــف  ـــّر سمٞم ـــدوان وم ـــر ًمٚمٕم ـــكم اعمُٝم  أوي

 

ـــــط اًمٕمًـــــٙمر   ُاوچـــــ٥م آه سمٛمقؾّم

ــــٞمقف قمٚمٞمــــف واًمــــزان  ًّ  داروا سم٤مًم

 

ـــ٤مل ؾمـــٌع اعمـــ٤مت ومرطمـــ٤من   ُمثـــؾ چّت

ــدوان  ــف اًمٕم ــف وًمٞمت ــد اًمٌٚم ــك اسمٕمٞم  قمً

 

 ارذال اوسم٤معمٕم٤ميــــــ٥م دوم شمٗمخـــــــر 

 هــــذا يلٓمــــع سمًــــٞمٗمف وريــــده 

 

ــــده  ــــ٤مضمر ومّمــــؾ اي  او هــــذا سم٤مخلٜم

ـــدة  ـــف احلدي ــــ رحم ـــط ُم ـــذا يٖم  وه

 

ـــرا  ـــ٤مًم٩م اويٗمٖم ـــق ايٕم ـــف وه  سمخ٤مسشم

الم، هذا ضمّدي رؾمقل اهلل ىمد  ،ُم٤م سمٚمٖم٧م روطمف اًمؽّماىمل ٟم٤مدى: أسمفوقمٜمد  ًّ قمٚمٞمَؽ ُمٜمّل اًم
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ؾم٘م٤مين سمٙم٠مؾمف إورم ذسم٦م ٓ أفمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًا، وهق ي٘مقل ًمؽ: اًمٕمجَؾ اًمٕمجَؾ وم٢من  ًمؽ 

 يم٠مؾم٤ًم ُمذظمقرة.

ـــ٤مع ضمـــّدي ًّ ـــذا اًم ـــده حيًـــلم ه  ٟم

 

ــ٤مي و  ــل٤مين اعم ــديؾم ــش چٌ  روه قمٓم

ـــدي  ـــقم قمٜم ـــراك اًمٞم ـــقل اهع شم  يل

 

 اضمــــ٤مه ايّمــــٞمح يٌٜمــــل اهلل وأيمــــؼم 

ظمرى جيٚمس وهق ي٘مقل: وا شم٘مقل ؾمٙمٞمٜم٦م: عم٤م ؾمٛمع أّب صقت قمكم أظمذ شم٤مرة ي٘مقم وأُ   11

وُمٕمف أهؾ سمٞمتف طمتّك وىمػ قمٚمٞمف، رآه ُُم٘مّٓمٕم٤ًم سم٤مًمًٞمقف إرسم٤ًم  ×صُمؿ  اٟمحدر إًمٞمف احلًلم ،وًمداه

 ، آه:إرسم٤مً 

ــده او ــد قمٜم ــض اًمشٕم ــ٤مومف ُمٖمّٛم ــلمؿم  ٕم

 

 ب اخلــــديـاسمدُمــــف ؾمــــ٤مسمح اُمــــؽمّ  

ـــلم  ـــراس ٟمّّم ـــؼم واًم ـــؾ ـم  ُمتقاص

 

ـــ  ـــف اوحتّن ـــغم اسمٜمٞم ـــره قم ـــ٤م فمٝم  طمٜم

ــؽ  ــق اًمنمــم راؾم ــقل ُمٜمٝم ــف ش  يٌقي

 

ـــؽ  ـــد أٟمٗم٤مؾم ــــ مّخ ـــلم ُم ـــقر اًمٕم  يٜم

ـــ ّنــ٥م درقمــؽ او   ـم٤مؾمــؽيٕملــكم ُم

 

ـــؼّم    يروطمـــل اؿمـــٚمقن أؿمـــقومٜمؽ ُمٓم

ــؽ  ــؽ ورضمٚمٞم ــدل راؾم ـــ قم ــف ُم  يٌقي

 

 ُمـ همّٛمـض اقمٞمقٟمـؽ وؾمـٌؾ ايـديؽاو 

 ٜمقر اًمٕمـلم يمـؾ ؾمـٞمػ اًمقصـؾ ًمٞمـؽي 

 

ــّدر  ــ٤مي ؾم ــد اطمِم ــل اوًمٕمٜم ــع شٚمٌ  شٓم

ـــؽ  ـــؽ وٟمٞمٜم ــــ ؾمـــٛمع يّٛم ـــف ُم  يٌقي

 

ــؽ  ــقت قمٞمٜم ــد اعم ــٌح٧م ًمٕمٜم ـــ ؿم  اوُم

 )ًمثالصمـــلم( ُمـــ٤م وصـــٚمـ ؾمـــٜمٞمٜمؽ 

 

 اوطمـــ٤مشمٗمٜمل قمٚمٞمـــؽ اًمـــدهر إشنمـــ 

 ظمــّدك أريــد اُمًــح اضمروطمــؽ وؿمــؿّ  

 

 ؽؿمـٛمّ صدري قمغم صـدرك وأ وطمط 

 ـ طمــرم ضمــدكضمــيٌقيــف ؿمــقف ٓ 

 

ـــ٥م وضمـــ٧م   يمـــؼمشمّمـــٞمح اهلل وأ زيٜم

ىم٤مل أرسم٤مب اعم٘م٤مشمؾ: صُمؿ  ص٤مح احلًلم: ي٤م ومتٞم٤من سمٜمل ه٤مؿمؿ امحٚمقا وًمدي، واهللٓ  ـم٤مىم٦م زم  

سمٞمٜمام هؿ يمذًمؽ وإذا سمٕمّٛمتف ! قمغم محٚمف، ومج٤مؤوا إًمٞمف ومحٚمقه إمم اعمخٞمّؿ واحلًلم يٜم٤مدي: وا وًمداه

ف وشُم٘مٌّٚمف. ومج٤مءت طمتّك اٟمٙم٧ٌّم! زيٜم٥م ضم٤مءت شمٜم٤مدي: ي٤م طمٌٞم٤ٌمه ي٤م صمٛمرة وم١ماداه  قمٚمٞمف وهل شمِمٛم 
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ٌّــفظمــّده او هــقت ومقشــف شمِمــؿّ    حت

 

ــــيف ـمــــؼمة  ــــراس وشمٕمّمــــٌف وشمٓمٌ  اًم

ــف  ــس شٚمٌ ــف اودم ــ٩م صمقسم ــتح زي  اوشمٗم

 

ــــّقر  ــــ٤مده يٗم ـــــ ُأوم ــــف اُم ــــ٧م دُّم  ًمل

ـــ٧م فمٝمرهـــ٤م  ـــ٧م واطمٜم ـــقيكم وًمقًم  ي

 

ـــدوده٤م او  ـــش اظم ـــٕمره٤مختٛم ـــ ؿم  شمٜمنم

ــٝم٤م او  ــدم اسمراؾم ــدره٤ماوشم ــؿ ص  شمٚمٓم

 

 (1)اوشمٜمٕمك اسمّمقت ـمّر شٚمـ٥م اًمّمـخر ـمـرّ  

تف زيٜم٥م قمغم اًمٌٙم٤مء، ومرأشمف ُُم٘مّٓمٕمأُ صُمؿ  ضم٤مءت   ف ًمٞمغم ًمت٤ًُمقمد قمٛم  ٞمقف ٤مً ُم  ًّ إرسم٤ًم إرسم٤ًم،  (1)سم٤مًم

 ويم٠ميّن هب٤م شمٜمٕم٤مه: !قمٚمٞم٤مه وًمداه وا ومٜم٤مدت وا

 ومجٞمـــده يـــ٤م قمـــكم يٌٜمـــل ومجٞمـــده

 

ـــدة ؿمـــقومتؽ صـــ٤مرت سمٕمٞمـــده   سمٕمٞم

ـــده  ـــٚم٧م اي ـــؽ اٟمِم ـــده قمٚمٞم ـــد اي  اعم

 

ـــزاد  ـــف اًم ـــف اوٓ ـم٤مسمٚم ـــف ٓ هٜم  ذاسم

 ***

 ختٛمٞمس()

 عمّمـــ٤مسمف افمٚمـــّؿ اًمّّمـــ٤ٌمح وومجـــُره

 

 وًمٗم٘مــــده اهمــــؼم  اًمٜمٝمــــ٤مُر وقمٍُمــــه 

ـــقره  ـــّقَر ُٟم ـــدِر يم ٌَ ـــد اًم ـــدُر سمٕم  واًمٌ

 

 يـــ٤م يمقيمٌـــ٤ًم ُمـــ٤م يمـــ٤مَن أىمٍَمـــ قُمٛمـــره 

 ويمذا شمٙمقن يمقايم٥ُم إؾمح٤مرِ  

*** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مٚمَ  ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم  ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
 ٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

×

^ 
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ـــٞمالً  ـــ٤مؤوا ىمت ـــٓمٗمك ضم ـــٌِف اعمُّم  سمِم

 وصــ٤مطم٧م زيٜمــ٥ُم اًمٙمــؼمى سمّمــقٍت 

ــــكم   ــــذا قم ــــل ه ــــٞمغم أهقم  ًمٚم

ـــِٛمٕم٧ْم  ـــْذ ؾَم ـــ٧م سمٛمٍمـــقمفومُٛم  حتٜمّ

ــ ــدت متٌم ــغم هم ــل صمٙم ــُر وه  وشمٕمَث

ــ٤مً  ــ٤مَل طُمزٟم ــح٥م إذي ــ٤مءت شمً  وضم

ـــُده ـــفِ  وواًم ـــقى قمٚمٞم ـــلُم ه  احلً

 يٜم٤مديــــف وًمــــٞمس سمــــف طِمــــراكٌ 

 قمــغم اًمــُدٟمٞم٤م اًمٕمٗمــك يــ٤مٟمقَر قمٞمٜمــل

 

ـــ  ـــٞمِؿ اًمٜمً ـــُؾ ٤مإمم ظم ـــغم اًمٕمقي  ء ومٕم

 ودُمــــٌع ُمـــــ حم٤مضمرهــــ٤م يًــــٞمُؾ 

ـــُؾ  ـــ٤مدي ىمتٞم ـــٓمٗمك اهل ـــٌٞمُف اعمُّم  ؿم

 أوــــ٤مًمُٕمٝم٤م وىمــــد ذاب اًمٖمٚمٞمــــُؾ 

ـــّذُهقُل  ـــٞمٌتٝم٤م اًم ــــ ُُمّم ـــ٤م ُم  قَمراه

 وطمــقَل وطمٞمــِده٤م أظمــذْت دمــقُل 

ـــٜمَف اًمٜم ـــ٧ْم حم٤مؾم ـــْد أَدُم ـــقُل وىم  ّم

ــــقَم وم٤مرىمَ  ــــل  اًمٞم ــــ٤م اًمَرؾمــــقُل سُمٜم  ٜم

 (1)وسَمٕمـــدَك همـــػم هـــذا ٓ أىمـــقل

 
*** 

 )ٟمّّم٤مري(

 د قمٜمــده وؿمــ٤مومف اُمٖمّٛمــض اًمٕمــلمشٕمــ

 

ـــؽمّ   ـــ٤مسمح اُم ـــف ؾم ـــّديـاسمدُم  ب اخل

 ُمتقاصـــؾ ـمـــؼم واًمـــراس ٟمّمـــلم 

 

 

ـــ    طمٜمـــف فمٝمـــره قمـــغم اسمٜمٞمـــف وحتن 

 يٌقيــف شــقل ُِمٜمٝمــق اًمنمــم راؾمــؽ 

 

 يٜمــقر اًمٕمــلم ُمـــ مخــد أٟمٗم٤مؾمــؽ 

 ـم٤مؾمـؽواّنـ٥م درقمـؽ  يٕملكم ُمــ 

 

ــقومٜمّ   ــٚمقن أؿم ــل اؿم ــؼّم يروطم  ؽ ُمٓم

ــؽ  ــق اًمقصــؾ يٛم  ــقل ُمٜمٝم ــف ش  يٌقي

 

ــؽ  ــقت قمٞمٜم ــد اعم ــٌح٧م ًمٕمٜم ـــ ؿم  ُم

 ؾمـــٜمٞمٜمؽ ـًمثالصمـــلم ُمـــ٤م وصـــٚم 

 

ــدهر إشنمــوا  ــؽ اًم ــ٤مشمٗمٜمل قمٚمٞم  طم

 ظمّدك ؽأُمًح اضمروطمؽ وؿمٛمّ  أريد 

 

 ووؾمـدك صـدركقمغم  صدري وطمط 
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ــف ــّدك يٌقي ــرم ضم ـــ طم ــقف ٓضم  ؿم

 

 وأيمــؼمزيٜمــ٥م شمّمــٞمح اهلل  وضمــ٧م 

 )أسمقذي٦م( 

 قُمل وقمامُمـل إزهمـ٤مر وايمٌـ٤مرشٔمقا شِ 

ـــ٤مخلٞمؿ وأ ٓ ـــؾ سم ـــ٤مس فم ٌّ ـــؼمقم  يم

 

ــ٧م  ــؼم وشٛم ــٞمح اهلل وأيم ــؾ وأص  اّن

 وٓ ىم٤مؾمــــؿ يــــرد صــــقيت قمــــكمّ 

 *** 

ـُ اؽمؿف وُيعّؾؿف  مـ ضمّؼ ايمقيمد فمعم»أّٟمف ىم٤مل:  ’روي قمـ رؾمقِل اهلل وايمده شمالشمي: حُيً

 .(1)شايمؽتوزمي، وُيزّوصمف إذا زمؾغ

طم٘مقىم٤ًم،  ٕم٤ممم قِمٜمدُم٤م ظمٚمؼ اخلٚمؼ أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٘مقىم٤ًم، وومرض هلؿاهلل شم٤ٌمرك وشم

وذم سمٕمض  ،تلمُث قمـ سمّر اًمقاًمديـ وٓ سُمد  ًمٚمقًمد أن ُيٓمٞمع أسمقيف طمٞملّم أو ُمٞمّ دّ ومٕمٜمدُم٤م ٟمتح

ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أّن اًمقًمد ًمٞمس ًمف طمّؼ قمغم واًمديف، سمؾ إّن و ،(1)يـلم أو يم٤مومرَ اًمرواي٤مت ُُمًٚمٛمَ 

اًمقاًمديـ قمغم إوٓد يمذًمؽ أوضم٥م طمؼ  إوٓد قمغم  ضم٥م طمّؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمام أو

گ گ  ﴿اًمقاًمديـ، وأوص يُمؾ  واطمٍد ُِمٜمٝمام سم٤مٔظمر رمح٦ًم ُِمٜمف وطمٙمٛم٦ًم، إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ذم أيمثر ُمـ طمدي٨ٍم  ’وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمنّميٗم٦م، وأيّمد اًمرؾمقُل  (1)﴾گ ڳ

، (1)شايمقيمد مـ ريح اجلـّي ريُح : »’اًمقًمد، إذ ىم٤مل قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمتقادد ُمـ ىمٌِؾ إسمقيـ سمحّؼ 
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ؿي»أو   ًَ  . (1)شإذا كظر ايمقايمُد إلم ويمده همّنه ىمون يمؾقايمِد فِمتؼ َك

ّن سمٕمَض اًمرواي٤مت أيّمدت قمغم آهتامم سم٤مًمٌٜم٧م إوٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمّذيمر وإٟمثك، سمؾ 

٤م وٕمٞمٗم٦م، وم٘مد ُروَي أّن رضماًل وًمِد ًمف ضم٤مري٦م ّن   ٕ اهلل   قمٌدومدظمؾ قمغم أّب ،أيمثر ُمـ اًمقًمد؛

ًَ يمق أّن اهلل أوضمك إيمقؽ أن أطمتور يمؽ أو ختتور »ومرآه ُمتًّخٓم٤ًم، وم٘م٤مل ًمف:  ×اًمّّم٤مدق أرأي

ومد إطمتور  همنن  اهلل»ىم٤مل: يُمٜم٧ُم أىمقُل: ي٤م رب  ختت٤مر زم، ىم٤مل:  شيمِـػًَؽ؟ مو ىمـً سمؼقل؟

: قل اهللوهق وم ×إن  ايمُغالم ايم ذي ومتؾف ايمعومِل ايم ذي ىمون مع مقؽمك»، صُمؿ  ىم٤مل: شيمؽ

﮸ ﴿ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  زمِف صموريًي ويمدت ؽمٌعكم  أزمدهَلام اهللُ  (1)﴾ۓ ۓ 

ايمٌـوت ضمًـوٌت، وايمٌـقن كعؿي، وإك ام ُيثوب فمعم »، طمًٜم٦مسمؾ إن  وضمقد اًمٌٜم٧م ذم اًمٌٞم٧م  ،(1)شكٌق وً 

ُمقر اًّمتل . وأسمًط إُ (1)ذم أيمثر ُمـ رواي٦مورد هذا اعمٕمٜمك يمام ش احلًـوت وُيًلل فمـ ايمـعؿي

يم٤من يمثػَم اًمت٘مٌٞمؾ ًمٗم٤مـمٛم٦م واحلًـ  ’سمـ هل اًمُ٘مٌٚم٦م، ومرؾمقل اهللٚم٥م اًمتقادد سملم إب وآدَم 

أومال  (1)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿واًمُ٘مرآن يّمدع وي٘مقل: ، (1)^واحلًُلم

ٜم٦ِم اًمرؾمقل إيمرم ًُ  ٟم٤ًمن. ُمقر وُم٤م أسمًٓمٝم٤م قمغم اإلذم هذه إُ  ’ٟمًتـ  سم
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ـَ واحلًُلم ’ٜمٌّل ُمـ إّي٤مم ٟمٔمر أطمد اًمّمح٤مسم٦م إمم اًم ذم يقمٍ   ،÷وهق ي٘مٌُّؾ احلً

ـ ٓ َيرضَمُؿ ٓ مَ : »’وم٘م٤مل: إن  زم قمنمَة ُمـ اًمقًمد ُم٤م ىمٌّٚم٧ُم أطمدًا ُِمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل رؾمقُل اهلل

ؽ هب٤م أّ ٤م اًمقاًمد وأّيتُٝم٤م اًمقاًمدة. (1)شُيرضمؿُ  ًَ  يٕمٜمل اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمقًمد رمح٦م، شمرطمؿ ٟمٗم

قاًمديـ وسم٤مٕظمّص إّب ًمقًمده، ُِمـ سمٕمد هذا اًمٌٞم٤من ٟم٠ميت إمم احلّ٘مقق اًمتل دم٥م قمغم اًم

 أيمثر ُمـ ذًمؽ.  ، وإّٓ ومٝملوم٤محلدي٨م ذيمر صمالصم٦َم طم٘مقق ٕمّهٞمتٝم٤م

ـَ اًمقاًمد شمًٛمٞم٦َم وًمدِه، وهق طمؼ  ًمٞمس صٕم٤ًٌم، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م  احلؼ  إّول: أن حُيً

، قمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت اؾمتح٤ٌمب اًمتًٛمٞم٦م ًمٚمحٛمؾ ٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يٙمقن قِمٜمد ، يٕمٜمل اإل(1)هق ُُمٝمؿ 

ـٍ يمام ورد قمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ف محؾ ُيًّٛمٞمف سم٤مؾمؿٍ زوضمت ًَ أّول مو يػم  ايمَرصمُؾ ويمَده : »×طَم

ـْ أضمُدىمؿ اؽمَؿ ويمده ، همؾقُحً ـٍ  .(1)شأن ُيًّؿقف زموؽمٍؿ ضمً

 .(1)شهملّكؽؿ سُمدفمقن هبو يقَم ايمؼقومي ،اؽمتحًـقا أؽمامئؽؿ: »’وقمـ اًمٜمٌل  إيمرم

ٛمد )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم( ومٝمل وأهّؿ وأمجؾ إؾمامء هل أؾمامء حُمّٛمٍد وآِل حُمّ 

 (1)شهمام أضمعم أؽمامءىمؿ»أصدق إؾمامء، وأطمغم إؾمامء، ويمام ضم٤مء ذم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م: 

ـمالق، ٓ د(؛ ّٕن هذا آؾمؿ هق اؾمٌؿ ٕذِف خمٚمقٍق قمغم اإلٛمّ اؾمؿ )حُم وأومْمُؾ إؾمامء 

ـ ويمد يمف أرزمعي أوٓد مل مَ : »’يمرمُيداٟمٞمف اؾمٌؿ أسمدًا، طمتّك إّٟمف ورد ذم اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌّل إ
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وهمػم هذا آؾمؿ اًمنّميػ ُمـ إؾمامء اًّمتل ومٞمٝم٤م ، (1)شضمدهؿ زموؽمؿك همؼد صمػوينأُيًؿِّ  

د أو »قُمٌقدّي٦م، يمٕمٌِد اهلل وهمػمه٤م يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م  ٓ يدطمُؾ ايمػؼُر زمقتًو همِقف إؽمؿ حُمؿ 

 (1)شيمى أو فمٌد اهلل أو هموؿمؿي مـ ايمـًوءأُحد أو فمقّم، أو احلًـ أو احلًكم أو صمعػر أو ؿمو

؛ ّٕن اًمتًٛمٞم٦م قمـ أؾمامء أقمدائٝمؿأن يتّجٜم٥َم  ^اًمِّمٞمٕمل اعمقازم ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمغم اإلٟم٤ًمنو

×: سم٠مؾمامء أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م شُمٗمرُح اًمِمٞمٓم٤من، يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٦م اًمنّميٗم٦م قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ذاب ىمام يذوب ايمرصوص، ضمتك إذا  ،يو فمقمّ  ،إن  ايمشقطون إذا ؽمؿع ُمـوديًو ُيـودي يو حُمّؿد»

 .(1)شؽَمِؿع ُمـوديوً ُيـودي زموؽمِؿ فمّدٍو مـ أفمدائِـو اهتز  واطمتول

اؿمؽمت قمٌدًا ؾمّٛمتف قمٌد اًمّرمح٤من ـ  ×سمٕمد ؿمٝم٤مدة أُمػماعم١مُمٜملمـ  وذم إصمر أّن اُمرأةً 

٤مشمِؾ قمكم  سمـ أّب ام ـمٚمٌتُف شمذيّمرُت ىمويم٤مٟم٧م شُمٙمثِر ٟمداءه، وم٘مٞمؾ هل٤م ذم ذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م: إيّن يُمٚم  

 .(1)ـم٤مًم٥م وم٠مومرح ويًٙمـ ُم٤م ّب ُمـ اًمٌُٖمض واحلٜمؼ قمٚمٞمف

وهق أن ُيٕمّٚمٛمف اًمٙمت٤مسم٦م، وهذا أيْم٤ًم ُمـ احل٘مقق اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمّدًا؛ ّٕن  احلّؼ ايمثوين:

اًمٙمت٤مسم٦م شمٗمتح اًمّٓمريَؼ أُم٤مم هذا اًمٓمٗمؾ ذم اعمًُت٘مٌؾ ٓؾمت٘م٤ٌمل اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦ّم واًمُ٘مرآن 

 ُمـ هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٙمٌػمة، ٟمِٕمٛم٦م اًم٘مراءة اًّمتل شمٗمتح ًمف أوم٤مَق اًمٙمريؿ، ويمؿ إٟم٤ًمٍن طُمرَم 

طمتّك أّٟمف  ،ًمٚمتٗم٤مهؿ ُمع اًمٜم٤ّمس، وىمد أيّمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم اًمتٕمّٚمؿ واًمٕمٚمؿ ذم أيمثر ُمـ آي٦مٍ 

؛ ّٕن اإلٟم٤ًمن (1)﴾ ژ ڑ ڑ ژڈ ﴿أىمًؿ ذم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مٚمؿ، إذ ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 
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ىمع وم٤مىمد حل٤مؾّم٦ٍم يم٤مُمٚم٦ٍم وًمٞم٧ًم قم٤مدّي٦م؛ ٕن  اإلٟم٤ًمَن شم٤مرًة سمدون يمت٤مسم٦م وىِمراءة يٙمقن ذم اًمقا

ٛمع، وُأظمرى قمـ ـمريؼ اًمرؤي٦م، وصم٤مًمث٦م قمـ ـمريؼ اًم٘مراءة  ًّ حيّمؾ قمغم اًمٕمٚمقم قمـ ـمريؼ اًم

 واًمٙمت٤مسم٦م.

أن ُيتٕم٥م ٟمٗمًف ُمـ أضمؾ أن ُيٕمّٚمؿ اًمقًمد ـ  ؾمقاء يم٤من واًمدًا أم ٓـ  ومجدير سم٤مإلٟم٤ًمن

ويمّؾ هذا ومٞمف أضمر وصمقاب ًمٚمٕم٤ممل وًمٚمٛمتٕمّٚمؿ طمتّك  ،ن اًمٙمريؿاًمٙمِت٤مسم٦م واًم٘مراءة ويٕمّٚمٛمف اًمُ٘مرآ

إن  ايمذي ُيعّؾُؿ ايمِعؾَؿ مـؽؿ يمف أصمر مثؾ أصمر : »×ضم٤مء ذم اًمرواي٦م اًمنّميٗم٦م قمـ أّب ضمٕمٗمر

ؿؽؿقه اظمتعّؾؿ، ويمف ايمػضُؾ فمؾقف، همتعّؾؿقا ايمعؾؿ مـ َُحؾِي ايمعؾؿ، وفمّؾؿقه إطمقاَكؽؿ ىمام فمؾّ 

ذم سمداي٦م اًمّدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من ي٠ميت ًماؾمػم ُمـ  ’إيمرم ك إّن اًمٜمٌل  طمتّ  (1)شايمُعؾامء

 وُم٤مذاك إّٓ  ؛(1)اًمٙمِت٤مسم٦م ًمٕمنمة ُمـ اعمًُٚمٛملم صمّؿ ُيٓمٚمؼ هاطمف أن يٕمّٚمؿاعمنميملم ويٓمٚم٥م ُمٜمف 

 أُمر اًمتٕمّٚمؿ. ٞم٦مٕمهّ 

وهق أن ُيزّوضمف إذا سمٚمغ؛ ٕن  اًمزواج قم٤مُمؾ ُُم٤ًمقمد ًمٚمقًمد قمغم اًمتحّّمـ  احلّؼ ايمثويمٌ:

ُم٤مت، وٓ ٟم٘مّمد سم٤معمُحّرُم٤مت ُهٜم٤م هق اًمزٟم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ومح٥ًم، سمؾ  ُمـ اًمقىمقع ذم اعمحر 

ُم٦م، وشمقضم٥م اًمزواج قمغم هذا  طمتّك إن  اًمٜمٔمرَة إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م ُمع اًمتٚمّذذ واًمري٦ٌم هل حُمر 

اًمزواج، يٕمٜمل: سمٚمغ اًمًـ  اًمقًمد، ومٙم٤من قمغم إب أن ُيزّوج وًمده ومٞمام إذا يم٤من اًمقًمد يًتحّؼ 

ٕن يتّحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م زوضم٦م وقِمٞم٤مل، ٓ أن يزّوضمف وإذا سملم يقٍم وًمٞمٚم٦ٍم حيّمؾ  اًمٙم٤مذم

ـ  اًمٓمالق، ومال سمّد ُمـ اًمٗمحص واًمتدىمٞمؼ ذم ُمٕمروم٦م اًمّزوضم٦م وقمٞم٤مل اًمّزوضم٦م وأهؿ رء ومٞمٝم٤م

يٕمٜمل: ُمـ قم٤مئٚم٦م ش أن سمؽقن ىمريؿي إصؾ، فمػقػي، ويمقد»هق:  ـ (1)قمغم ُم٤م ذم اًمرواي٤مت
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٦م سم٠مطمٙم٤مم اهلل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ويمذًمؽ قم٤مدة قمِمػم ٤م اًمقٓدة، يمريٛم٦م إصؾ، وقم٤مئٚم٦م ُمٚمتزُم 

ـ  قم٘مٞمؿ ٤م، أظمقاُ ٤م ًمٞم٧ًم ومٞمٝم  وأن ٓ ي٘متٍم قمغم اعم٤مل واجلامل وم٘مط، ،يٕمٜمل: واًمد ٤م، ضمد  

ٝمر ، وم٢مذا يم٤من اًمقًمُد همػم ُم٤مًمؽ ًمٚمٛمَ اعمت٘مّدُم٦ماًمّمٗم٤مت  سمؾ قمٚمٞمف أن يتٗمّحص ضمٞمدًا قمـ هذه

ٝمر ، وأُّم٤م إذا يم٤من اًمقًمد يٛمٚمؽ اعمَ َج وًمده ُمـ ُم٤مًمفأن ُيزوّ وإب ُم٤مًمَِؽ ًمف ومٞمج٥م قمغم إب 

ٕمل ذم هذه  ّٓ ومٕمٚمٞمف أن يتزّوَج سمٛمٝمٍر ُمٜمف، ٓ ُمـ أسمٞمف، ًمٙمـ قمغم إب أ ًّ ي٘مٓمع قمـ وًمده اًم

٦م اخلٓمرة واًمٕمٔمٞمٛم٦م، وأقمٔمؿ أضمر ًمإلٟم٤ًمن أن يًٕمك ذم ىمْم٤مء احلقائ٩م، ٓ ؾمٞماّم ذم اعمٝمٛمّ 

يٖمٗمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٌٜم٧م، وم٢مّّن٤م حتت٤مج  أّٓ قمغم إب  اًمزواج، ؾمقاء ًمالسمـ أو ًمٖمػمه، ويمذًمؽ

، ومٕمغم إب إذا سمٚمٖم٧م (1)اًمزوج؛ ٕن  اًمٌٜم٤مت يم٤مًمثٛمر قمغم اًمِّمجر إذا طم٤من وىمتف ومل ُي٘مٓمع ومًد

.  ،اًمٌٜم٧م قمٜمده أن ُيرسمٞمّٝم٤م شمرسمٞم٦ًم ص٤محل٦م ـٍ  صُمؿ  سمٕمد ذًمؽ يزّوضمٝم٤م ُمـ إٟم٤ًمٍن ُم١مُم

 حؼ  ًمقًمده قمكم  إيمؼم، إذ ُمـ طمّؼ هب٤م سم وىم٤مم ×وهذِه احل٘مقق ىمد أّداه٤م اإلُم٤مم احلًُلم

اًمقًمد قمغم واًمده أن حُيًـ اؾمٛمف، وُم٤م أطمغم وُم٤م أطمًـ اؾمٛمف؛ إذ ؾماّمه قمٚمٞم٤ًّم يمجّدِه أُمػِم 

 .(1)’ٗم٤مت اًمٜمٌّل إيمرمويم٤من قمكّم إيمؼم حيٛمؾ ص ، وأن ُيٕمّٚمٛمف اًمٙمِت٤مسم٦م،×اعم١مُمٜملم
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يمام ذم اًمرواي٦م اًمّّمحٞمح٦م قمـ  ويمذًمؽ أن ُيزّوضمف إذا سمٚمغ، ومٙم٤من قمكم  إيمؼم ُُمتزّوضم٤مً 

ك قمغم اًم٘مؼم وشم٘مقل صمالصم٤ًم  ذم زي٤مرةٍ  ×ُم٤مم اًمّّم٤مدقاإل ًمف قمّٚمٛمٝم٤م أسم٤م محزة اًمثامزم ىم٤مل: شمْمع ظمد 

ؽ وأهؾ زمقتِؽ صعم  اهلل فمؾقؽ وفمعم فمؼمسمِ »صمّؿ ي٘مقل ومٞمٝم٤م:  ،شصعّم اهلل فمؾقؽ يو أزمو احلًـ»

طمقورأُ وآزموئَِؽ وأزمـوئؽ و ٤مء مجع يدل  قمغم أيمثر ُمـ اصمٜملم، وأّن ًمف أهاًل وًمٗمظ إسمٜم ،(1)شمفوسمِؽ ٕا

ٟم٤ًمن اًمٕمٔمٞمؿ ووًمدًا وإن يم٤من قم٘مٌف ُمٜم٘مٓمع أظمر، وَمٙمؾ  اًمّمٗم٤مت ىمد اضمتٛمٕم٧م ذم هذا اإل

واًمقًمد اًم٤ٌمر سمقاًمديف، ويمٞمػ ٓ؟! وىمد روع ُمـ صمدي اًمٜمٌُّقة، وذم َُمٝمِد اإلُم٤مُم٦م شمرقمرع وشمرسّمك، 

ـُ ؾمٞمّد اًمُِمٝمداء، وًمذًمؽ قِِمٜمدُم٤م رأى  ٓ ومٝمق اسم ضمٕمؾ  سُمد  هلذا اًمديـ ُمـ حُم٤مُمل قمكم  إيمؼم أن 

واىمػ سم٤ٌِمب اخلٞمٛم٦م وًمٞمغم  ×. هذا واإلُم٤مم احلًُلمهٞم٦ًٌم ُمٜمفأطمد  يٓمٚم٥م اًمؼماز، ومٚمؿ يؼمز إًمٞمف

الُم٦م ُمـ وضمف احلًُلم ًّ ، ضم٤مًم٦ًم شمٜمٔمر ذم وضمف احلًُلم ×ضم٤مًم٦ًم ذم ظمٞمٛمتٝم٤م، شم٠مظمذ قمالُم٦م اًم

ه قمكم  إيمؼم، ومٌٞمٜمام هق يمذًمؽ وإذا سمقضمف اإلُم٤مم ىمد شمراه يتإ ُٟمقرًا وهورًا سمِمج٤مقم٦م وًمد

صٞم٥م وًمدي قمكّم؟ اهلل، أرى وضمَٝمؽ ىمد شمٖمػّم، ومٝمؾ أُ  شمٖمػّم، ىم٤مُم٧م ًمٞمغم وىم٤مًم٧م: ؾمٞمّدي أسم٤م قمٌد

ًُ »وم٘م٤مل هل٤م:  ٓ يو يمقعم، ويمؽـ زمرز يمف َمـ أطموف مـف فمؾقف، يو يمقعم ادِع يمقيمِدِك فمقَم، همليّن ؽمؿع

، دظمٚم٧م ًمٞمغم إمم ظمٞمٛمتٝم٤م، شويمَِدهو ء ايمقايمدة ُمًتجوب زمحّؼ يؼقل: ُدفمو ’صمّدي رؽمقَل اهلل

امء ىم٤مئٚم٦م: إهلل سمٖمرسم٦م أّب قمٌد ًّ إهلل سمقطمدة أّب  !إهلل سمٕمٓمش أّب قمٌداهلل !اهلل رومٕم٧م يَد ٤م إمم اًم

 ُيقؾمػ إمم يٕم٘مقب، ارُدد إزّم وًمدي قمكّم. ي٤م رادّ  !اهلل قمٌد

ـــــــ٦م ـــــــ٤م اًمٖمريٌ  ردت اخلٞمٛمتٝم

ــــــــف ــــــــٚم٧م هلل سمحٌٞمٌ  وشمقؾّم

 ػ ُمــــ ُمٖمٞمٌـــفيـــ٤م راد يقؾمـــ

 

ــــشمٌ  ــــ٦مچ ــــ٤م اسمريٌ ــــغم اسمٜمٞمٝم  ل قم

ــلم وؿمــام سمٞمــف ُمـــ ُُمّمــٞم٦ٌم  سم٤محلً

 اًمٞمٕم٘مـــــقب وُمًـــــچـ ٟمحٞمٌـــــ٦م

 أريـدك قمـكّم ؾمـ٤مًمـؿ شمـجٞمـٌـف 

                                           

& 
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وم٤مؾمتج٤مب اهلل ُدقم٤مء ًمٞمغم ًمقًمده٤م وٟمٍم قمٚمٞم٤ًم إيمؼم قمغم سمٙمر سمـ هم٤مٟمؿ، وم٘متٚمف واطمتّز  

 رأؾمف وضم٤مء إمم أسمٞمف احلًلم وهق ي٘مقل:

 صــٞمُد اعمٚمــقك أراٟمــ٥م وصمٕم٤مًمــ٥م

 

 وإذا سمــــرزُت ومّمــــٞمدَي إسمٓمــــ٤مُل  

ي٤م أسم٦م هؾ ُمـ ضم٤مئزٍة؟ وم٘م٤مل ًمف أسمقه احلًُلم: سُمٜمل قمكّم وأي  ضم٤مئزٍة شُمريُد ُمـ أسمٞمؽ؟ وم٘م٤مل:  

: سُمٜمل ×اهلل وم٘م٤مل ًمف أسمق قمٌد؟ ومٝمؾ ُمـ ذسم٦ٍم ُمـ ُم٤مء ؾمٌٞمؾ أشمّ٘مقى هِب٤م قمغم إقمداء ،ي٤م أسم٦م

ك اعمُّّمٓمٗمك سمٙم٠مؾمف إورم  ُذسم٦ًم ٓ شمٔمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًا، ومرضمع قمكّم اصؼم ىمٚمٞماًل ؾمٞمً٘مٞمؽ ضمد 

 قمكم  إيمؼم ُي٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ مت٤مم اعم٤مئتلم. 

ي٘مقل أرسم٤مب اعم٘م٤مشمؾ: رأيٜم٤م قمٚمٞم٤ًّم إيمؼم، وهق يٓمُرد يمتٞم٦ًٌم أُم٤مُمف، ومٓمٕمٜمف ُُمّرة اسمـ ُُمٜم٘مذ 

)ًمٕمٜمف اهلل( سمُرحمف وم٤مٟم٘مٚم٥م قمغم ىُمرسمقس هج ومرؾمف واقمتٜمؼ اًمٗمرس، ومحٛمٚمف إمم ُمٕمًٙمر 

 ،، وىمّٓمٕمقه سمًٞمقومِٝمؿ إرسم٤ًم إرسم٤ًم، وعم٤ّم سمٚمٖم٧م روطُمف اًمؽماىمل ٟم٤مدى: أسمفإقمداء وم٤مطمتقؿمقه

قمٚمٞمؽ ُِمٜمّل اًمًالُم، هذا ضمّدي رؾمقُل اهلل ىمد ؾم٘م٤مين سمٙم٠مؾمف إورم، ذسم٦ًم ٓ أفمٛم٠م سمٕمده٤م 

 ظمرى جيٚمس وهق ي٘مقل: واأسمدًا، ىم٤مًم٧م ؾمٙمٞمٜم٦م: عم٤ّم ؾمٛمع أّب صقت قمكّم أظمذ شم٤مرًة ي٘مقم وأُ 

 وًمداه.

 آه:

ـــفقمـــغم اعمُٝمـــ يفؿمـــٌ  ر ًم٤ٌمًمـــف ُيقّدي

ـــرّ  ـــدوان وم ـــر ًمٚمٕم ـــكم اعمٝم ـــفسم أوي  ٞم

ــــده  هــــذا يلٓمــــع إسمًــــٞمٗمف وري

ــــدة ــــف احلدي ــــط ُرحمَ ــــذا يٖم  وه

ــدّ  ــ٤مع ضم ــذا اًمً ــلم ه ــده ي٤مطمً  يٟم

 يلــقل اهع شمــراك اًمٞمــقم قِمٜمــدي

 

ــف  ــقم حيٛمٞم ـــ اًمل ــلم قم ــقه اطمً  ًمٌ

 ووضمــــ٥م آه سمٛمقؾمــــط اًمٕمًــــٙمر

ـــده ـــؾ اي ـــ٤مضمر ومّم ـــذا سم٤مخلٜم  أو ه

 يٗمٖمـــراسمخ٤مسشمــف وهــق يٕمــ٤مًم٩م او

 واروه قمٓمــش چٌــديؾِمــل٤مين اعمــ٤مي 

ـــؼم ـــل اهلل وأيم ـــٞمح يٌٜم ـــ٤مه يّم  إضم

 
 وم٢مّّن٤م هقت قمغم ذاك اجلًد اًمٓم٤مهر شمٚمثٛمف شم٘مٌٞمالً: ‘وأُّم٤م احلقراء زيٜم٥م



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
ه وحتٌــفشــهــقت ومق  ف شمِمــؿ ظمــد 

 س شٚمٌــفحتــاوشمٗمــتح زيــيف صمقسمــف او

 

ــٌفوا  ــراس وشمٕمّم ــؼمة اًم ــيف ـم  شمٓمٌ

ـــّقر ـــ٤مده يٗم ــــ اوم ـــف ُم  (1)ًملـــ٧م دُّم

 *** 

 وٟمــ٤مدت زيٜمــ٥ُم اًمُٙمــؼمى سمّمــقٍت 

ـــ٤م ـــقل هل ـــكم   شم٘م ـــذا قم ـــل ه  اهقم

 

 قمـــغم )ًمـــٞمغم( وأدُُمٕمٝمـــ٤م شمًـــٞمُؾ  

ـــُؾ  ـــ٤مدي ىمتٞم ـــٓمٗمك اهل ـــٌٞمف اعمّم  ؿم

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^ 
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 إقاوة الصالة: عشزوُاحملاضزة ال
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ــٞمقومِٝمؿ ــغم سمً ــقا اًمُٕم ٌُ ــ٦ٌم ظمٓم ــؿ ومتٞم  ُه

ــؿ ــُٝمؿ هَلُ ــ٧ْم ٟمٗمقؾُم ــد ُٟمٕمٞم ــقا وىم  ومرطم

ـــف ـــ٤مَر يم٠مّٟم ـــَع اعمُث ـــ٘مقا اًمٜمّ٘م  وم٤مؾمتٜمِم

 واؾمــتٞم٘مٜمقا سمــ٤معمقِت َٟمٞمــَؾ َُمـــراُِمٝمؿ

 قمــــ٤مصمقا سمــــآِل أُمٞمــــ٦ٍم ومٙمــــ٠مّّنؿ

ـــرهَب  ـُ ىُم ـــٞمٛم ـــ٤مء اعمُٝم ـــك إذا ؿم  ؿطمّت

دى ِك اًمــر   َريَمُْمــقا سمــ٠مرضُمٚمِٝمؿ إمم َذَ

ــ٠م ــراُص يم ــَؽ اًمِٕم ــؿ شمِٚم ــ٧م هِب  ّٟمامومزه

 

ـــقرُ   ـــ٤مُت ُُمٝم ـــقُس اًمٖم٤مًمٞم ـــ٤م اًمٜمٗم  وهَل

ــػمُ  ــقِس سَمِم ــ٤مقمل اًمٜمُٗم ــؿ ٟم ــ٠مْن هَل  ومٙم

ـــػمُ  ـــُف قمٌ ـــ٤مح ُمٜم ـــ٤مُِمر وم ـــد  اعمج  ٟمِ

 وم٤مًمُٙمـــؾ  ُِمـــٜمُٝمؿ وـــ٤مطمٌؽ ُمنـــورُ 

ــ٘مقرُ  ــف ُص ــثِـ ومٞم ــ٤مِث َيٕم  ِهُب اًمٌُٖم

 جِلــقارِه وضمــرى اًم٘مْمــ٤م اعمًــٓمقرُ 

 ُمِمـــٙمقرُ  ٝمؿوؾَمـــَٕمقا ويمـــؾ  ؾَمـــٕمٞم

ــــدورُ  ــــ٦ٌم وسُم ــــْدَن أِهّٚم  (1)ومٞمٝمــــ٤م ريَم

 *** 

 ذم ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء حُتّدث اًمٚمٞمَؾ ودُمٕمتُٝم٤م َ ؾ  قمغم ظمّد ٤م: ‘ويم٠ميّن سمزيٜم٥م

ــــ٤م ــــدرچحت ــــ٧م طمٞم ــــؾ سم  ل اًمّٚمٞم

ــــــر ــــــكّم ٓ يٜمٓم ــــــٌحؽ قَم  ُص

 

ـــــ٤م وا  ـــــراضمٗمٜمٝم ـــــف شمٗمج   سمٛمدُمٕم

ــــّقدع  ــــد أشم ـــــ اأري ــــلماُم  طمً

 ــــــالده وإظمـــــقاٟمــــــفوياو 

 أدري سمّمـــــــحٌؽ يروطمـــــــقن

 وقمٚمٞمٜمـــــف اًمٕمـــــدة  جٛمـــــقن

 

ــــــقن  ــــــد ُمػمضمٕم ــــــل وسمٕم  قمٜمّ

ـــــٟمٌو ـــــلمچ٧م اًملف سمّمـــــٗمل  ٗم

 فــــ٤مٟمـــحٛمــٞمــد اًمــٓ واطموا 
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ۓ  ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حُمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

﮳﮴  ﮸ ﮵ ﮲  ﮷   .(1)﴾﮶ 

 ذم هذه أي٦م قِمّدُة سُمحقٍث ٟمتٕمّرُض هل٤م قمغم اًمتقازم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ٌُ إول:  ُم٤م هق اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم هلذه أي٦م؟  ايمٌح

  ًممي٦م هق احل٨م  قمغم اًمّّمالة وسمٞم٤من أوىم٤مِ ٤م وصمٛمرا ٤م.اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم

 ؟ ^ُم٤م هق َُمٕمٜمك هذه أي٦م قِمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م ايمٌحٌ ايمثوين:

ہ ھ ھ  ﴿ىم٤مل:  ×واجلقاب: إٟم ف ُروي قمـ طمريز قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

 .(1)وهل صالة اًمٕمِم٤مء أظمرة ﴾ھ ے ے ﴿وـمروم٤مه اعمٖمرب واًمٖمداة  ﴾ھ 

ت اًّمتل حتتقي قمغم رضم٤مء ذم رمح٦ِم اهلل ٓيداٟمٞمف رضم٤مء ذم وشمٕمتؼم هذه أي٦م ُمـ أي٤م

 ×إن  فمؾقوً »ي٘مقل:  ÷زة اًمثاُمزم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أطمَدمه٤مؾَمقاه٤م ُمـ أي٤مت، ومٕمـ أّب مح

ڻ ڻ ۀ  ﴿وم٘م٤مل سمٕمُْمٝمؿ:  شأومٌؾ فمعم ايمـوس همؼول: أي  آيٍي دم ىمتوب اهلل أرصمك فمـدىمؿ؟

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ:  .شهوضمًـي ويمقس إّيو»ىم٤مل:  .(1)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

قًً ضمًـي، ويم»ىم٤مل: . (1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: شإّيوهو

 .شضمًـي ويمقًً إّيوهو» ىم٤مل: (1)﴾ڃ

ُم٤م قِمٜمدٟم٤م  ،ىم٤مًمقا: ٓ واهلل ش؟مويمؽؿ، يو َمعمَمَ اظمًؾؿكم»ىم٤مل: صُمّؿ أطمجؿ اًمٜم٤مُس، وم٘م٤مل: 
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ًُ رؽمقل اهلل»رء، ىم٤مل:   ہ ھ ھ  ﴿: قُل: أرصمك آيي دم ىمِتوِب اهلليؼ ’ؽمِؿع

، واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ  سمِمػمًا وٟمذيرًا، إن   وىمرأ أي٦م ﴾ھ ھ ے ے يُمٚم ٝم٤م، وىم٤مل: ي٤م قمكم 

أطمديمؿ ًمٞم٘مقم إمم ووقئف ومت٤ًمىمط ُمـ ضمقارطمف اًمُذٟمقب، وم٢مذا اؾمت٘مٌؾ اهلل سمقضمٝمف وىمٚمٌف مل 

وم٢مذا أص٤مب ؿمٞمئ٤ًم سملم اًمّمالشملم يم٤من  ُّمف،أُ يٜمٗمتؾ قمـ صالشمف وقمٚمٞمف ُمـ ذٟمقسمف رء، يمام وًمدشَمف 

ًمف ُِمثُؾ ذًمؽ، طمتّك قمد  اًمّمٚمقات اخلٛمس، صُمَؿ ىم٤مل: ي٤م قمكّم، إّٟمام ُمٜمزًم٦ُم اًمّّمٚمقات اخلٛمس 

ـ  أطمِديمؿ ًمق يم٤من ذم ضمًده َدَرن؟ ومٙمذًمؽ واهلِل  ُُّٕمتل يمٜمٝمٍر ضم٤مٍر قمغم سم٤مِب أطمديمؿ، ومام فم

ايمّصالة صوزمقن »نميػ وًمذًمؽ ورد ذم احلدي٨م اًم؛ (1)شاًمّمٚمقات اخلَٛمس ُُّٓمتل

 .(1)شاخلطويو

ڈ ژ  ﴿حمّؾ هذِه أي٦م ضم٤مء سمٕمد قمّدة أواُمر وٟمقاهل، ُِمٜمٝم٤م:  ايمٌحٌ ايمثويمٌ:

سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م أردومف  ’إمم همػمه٤م ُمـ أي٤مت، قمٜمدُم٤م أُمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمٌٞمّف (1)﴾ژ 

واقمتؼم  ،ّّمالةيامن سم٤مهلل هق اًمأقمٔمؿ اًمٕم٤ٌمدات سمٕمد اإل سم٤مُٕمر سم٤مًمّّمالة، وذًمؽ يدل  قمغم أنّ 

ٙمقا سمف ذم أن  اًمقاضم٥م ُمـ اًمّّمالة ًمٞمس إّٓ اًمٗمجر  ًّ اخلقارج أن هذه أي٦م ُُمًتٛمًٙم٤ًم، ومتٛم

 واًمٕمِم٤مء، ُمًتدًّملم سمقضمٝملم:

ھ ے  ﴿أّن اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء واىمٕم٤من قمغم ـمرذم اًمٜمٝم٤مر، وأُّم٤م قم٤ٌمرة  ايمقصمف إّول:

 ومٝمل صٗم٦م ًمٓمرذم اًمٜمٝم٤مر. ﴾ے

﮴  ﴿أن  أي٦م ذيمرت:  وايمقصمف ايمثوين: ﮳  ﮲  وقمؼّمت قمـ  ﴾ۓ

 اًمّّمالة سم٠مّّن٤م طمًٜم٤مت، وهذا يتحّ٘مؼ ذم اًمّّمالشملم. 
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 .(1)وهذا اًمرأي سم٤مـمؾ سم٢ممج٤مع إُُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم ومال ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف

ُم٤م ُمٕمٜمك ـمرذم اًمٜمٝم٤مر؟ ُمٕمٜم٤مه أىمّؿ اًمّّمالة ذم اًمّّم٤ٌمح واعم٤ًمء وذم  ايمٌحٌ ايمرازمع:

ّّمٚمقات اخلٛمس اًمٞمقُمٞم٦م قمغم صالة ؾم٤مقم٤مٍت ُمـ اًمٚمٞمؾ هل أىمرب ُمـ اًمٜمٝم٤مر، ويٜمٓمٌؼ ُمـ اًم

ٌح واًمٕمٍم، وهل صالة اعم٤ًمء واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء أظمرة.  اًمّم 

﮴  ﴿ ايمٌحٌ اخلومس: ﮳   ﴾ہ ھ ﴿شمٕمٚمٞمؾ ًم٘مقًمِف:  ﴾ۓ﮲ 

وسمٞم٤من أّن اًمّمٚمقات طمًٜم٤مت واردة قمغم ٟمٗمقِس اعم١مُمٜملم، شمذه٥ُم سمآصم٤مر اعمٕم٤ميص وهل ُم٤م 

﮸  ﮶ ﴿شمٕمؽم ٤م ُِمـ اًمًٞمئ٤مت. وُمـ سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  أي: هذا اًمذي ُذيمر  ﴾﮷ 

﮴  ﴿وهق  ﮳  شمذيم٤مر ًمٚمٛمتٚمًٌلم سمِذيمِر اهلل شمٕم٤ممم  ه ـقمغم رومٕم٦ِم ىَمدرـ  ﴾ ۓ﮲ 

 .(1)ُمـ قم٤ٌمده

و ومرزمون ىمؾِّ سمؼلٍّ »اًمّّمالة  قمـ × أُمػُم اعم١مُمٜملموًمذًمؽ ُيٕمؼم   إو٤موم٦ًم إمم أّن ، (1)شأّن 

ُُم٘مّقُم٤مت ؿمخّمٞم٦م اعمًُٚمؿ، اًمّّمالة شُمٜمزل سم٤مإلٟم٤ًمن قمـ ُمقاـمـ اًمٙمؼِم، واًمتٜمّزه قمـ اًمٙمؼِم ُمـ 

ف، واعمُحّٗمز ًمِذا ٤م وإّٟمام ًمتٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل يتذًمؾ هب٤م اإلٟم٤ًمن خل٤مًم٘مومٚمؿ شُمٗمَرض اًمّّمالة 

ۉ ې ې ې  ﴿ًمإلٟم٤ًمن قمغم اًمُِمٕمقر سم٤ًمئر ُم١ًموًمٞم٤مشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واًمدقم٤مُم٦م اًّمتل ُيًتٜمد إًمٞمٝم٤م قمٜمد ُوىمقع اعمُٝماّمت، وطُمٚمقل اًمٙمقارث  ،(1)﴾ې ى
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 ’زٓزل وسم٘مٞم٦ّم اعمْم٤مي٘م٤مت اًمٜمٗمًٞم٦ّم وهمػمه٤م؛ وًمذًمؽ ٟمجد أن  اًمٜمٌّل إيمرمواخلُٓمقب واًم 

سَمَذَل يُمؾ  ُم٤م سمقؾمٕمِف ُمـ أضمؾ اهمتٜم٤مم هذه اًمٗمريْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُم٤م ٟمرى ومريْم٦م هل٤م شمٚمؽ 

يم٤مًمّّمالة، واضمٌٝم٤م وُمًتحٌٝم٤م، طمتّك أصٌح٧م اًمٗم٤مرق احل٘مٞم٘مل سملم اعُمًٚمؿ واًمٙم٤مومر،  ،إمهٞم٦ّم

جٜمقن واًمٕم٤مىمؾ، ىم٤مل إصٛمٕمل: رأي٧ُم ؾمٕمدون اعمجٜمقن ضم٤مًم٤ًًِم ٟم٤ًمن اعمواًمٗم٤مرق سملم اإل

قِمٜمد رأس ؿمٞمٍخ ؾمٙمران، يذب  قمٜمف اًمُذسم٤مب، ومُ٘مٚم٧ُم ًمف: أٟم٧م جمٜمقن أم هق؟ ىم٤مل: سمؾ هق، 

ذم مج٤مقم٦ٍم، وهق مل ُيّمّؾ مج٤مقم٦ًم وٓ  ىم٤مل: ٕيّن صٚمٞم٧ُم اًمّٔمٝمر واًمٕمٍم ىُمٚم٧ُم: ُِمـ أيـ؟

إذن اًمّّمالة هل٤م إمهٞم٦ّم اًمٙمؼمى ذم  (1)شٟمٍموم٧ماٚم٧ُم ًمف: صدىم٧م ووُمرادى، وم٘م٤مل ؿمٕمرًا، وم٘مُ 

 أُمػموأصح٤مَب  ’ٟم٤ًمن، وٟمرى ذم اًمت٠مريخ أصح٤مب اًمرؾمقل إيمرمشم٘مقيؿ طمٞم٤مة اإل

يمٞمػ ىمد اهتّٛمقا هبذه اًمٗمريْم٦م، وطم٤مومٔمقا قمٚمٞمٝم٤م؛ ٕمهٞمتٝم٤م ذم اًمت٠مصمػم قمغم ؾُمٚمقك  ×اعم١مُمٜملم

د  ُم٤م ؾمقاه٤م يمام ذم إن ُردت رُ اًمٗمرد واعمجتٛمع، ومٝمل هّقي٦م اعم١مُمـ إن ىُمٌٚم٧م ىُمٌؾ ُم٤م ؾمقاه٤م و

 .(1)اًمرواي٦م

ذم يقم ُمـ إي٤مم دظمؾ قم٘مٞمؾ سمـ أّب ـم٤مًم٥م )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( قمغم ُُمٕم٤موي٦م، ومٚماّم 

ظمٚم٧م ذم ُمٕمًٙمريـ، دظمؾ واؾمت٘مّر سمف اجلُٚمقس ذم اعمجٚمس ؾم٠مل ُُمٕم٤موي٦م قم٘مٞماًل ىم٤مئالً: أٟم٧م د

 ؾ شمًتٓمٞمع أن شمٌٞمّٜمف؟ه ،وُُمٕمًٙمري، ومام اًمٗمرق سملم اعمٕمًٙمريـ ُمٕمًٙمر أظمٞمؽ قمكمّ 

ىم٤مل قم٘مٞمؾ: دظمٚم٧ُم قمغم ُُمٕمًٙمر أظمل ومرأي٧ُم ًَمٞمٚمٝمؿ يمٚمٞمِؾ رؾمقل اهلل، وَّن٤مرهؿ يمٜمٝم٤مر 

ًمٞمس ومٞمٝمؿ،  ’رؾمقِل اهلل، سملم ىم٤مئٍؿ وىم٤مقمٍد ورايمٍع وؾم٤مضمٍد وص٤مئؿ، إّٓ أن  رؾمقَل اهلل
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 . (1)اًمٕم٘م٦ٌم ًمٞمٚم٦مَ  ’رؾمقِل اهلل ّٗمر ٟم٤مىم٦مـ ٟمودظمٚم٧ُم إمم ُُمٕمًٙمرك ومام وضمدت ومٞمٝمؿ إّٓ ىمقُم٤ًم ُم  

ىمد اٟمِمٖمٚمقا ذم ًمٞمٚم٦ِم  ^وٕمهٞم٦ّم اًمّّمالة ٟمجد أن  أصح٤مب احلًُلم ُمع إُم٤مُِمٝمؿ وأهؾ سمٞمتف

 ُِمـ اًمّّمالة وىمراءة اًم٘مرآن وإدقمٞم٦م. ،قم٤مؿمقراء سم٤مًمّّمالة، طمتّك ص٤مر هلؿ دوي  يمدوّي اًمٜمّحؾ

ـِ اًمٕم٤مسمديـ م وموم أيب رّ ايمعوذة مـ اظمُح ظمّو ىمون ايمؾقؾي»أّٟمف ىم٤مل:  ×ُروي قمـ اإلُم٤مم زي

إّن همٓء ُيريدوكـل دوكؽؿ، ويمق ومتؾقين  ،دم أصحوزمف طمطقًٌو، همؼول: يو أصحويب ×ًكمُ احل

 .همنّكؽؿ إن أصٌحتؿ معل وُمتؾتؿ ىُمّؾُؽؿ ،مل يصؾقا إيمقؽؿ، همويمـجوة ايمـجوة وأكتؿ دم ضمؾٍّ ِمـّل

ـُؽؿ : إّكؽؿ سُمؼتؾقن ضمتّك ٓ يػؾً مِ ×همؼويمقا: ٓ كخذيمؽ وٓ كختور ايمعقش زمعدك، همؼول

همـو زمويمؼتِؾ معؽ همؼويمقا: احلؿُد هللِ .أضمٌد  شمّؿ إّكف دفمو هلؿ، وومول: إرهمعقا ُرؤوؽمؽؿ  .ايمّذي ذ 

 .(1)شهمجعؾقا يـظرون إلم مـوِزهلؿ دم اجلـّي .واكظروا

ـ ىموكً دم أٓ ومَ  ،أصحويب وفمؿقمتل أهؾ زمقتل»وُيروى أّٟمف ىم٤مل ذم آظمر ظُمٓمٌتف: 

ٌل.نّن كًوئل سُمًٌك وأطموُف فمعم كًوئهمفو، عٌ هبو إلم أهؾرضمؾف امرأة همؾقٌ ًّ وم٘م٤مم ُمـ  ؽؿ ايم

ٛم٧م زوضمتف ذم وضمٝمف، وم٘م٤مل هل٤م:  ،سمٞمٜمٝمؿ طمٌٞم٥م سمـ ُُمٔم٤مهر إؾمدي ًّ وأىمٌؾ إمم ظمٞمٛمتف ومتٌ

ؽ ُِمـ سمٜمل ؿ، ىُمقُمل واحل٘مل سمٌٜمل قمٛم  ًّ هؾ ومٕمٚم٧ُم وم٘م٤مًم٧م: مِلَ ي٤مسمـ ُُمٔم٤مهر؟  .أؾمد دقمٞمٜم٤م واًمتٌ

ظمٓمٌٜم٤م ذم هذِه  ’ٕم٧ِم همري٥َم رؾمقِل اهلل، وًمٙمـ أُم٤م ؾمٛمطم٤مؿم٤م هللُمَٕمؽ ُمٙمروه٤ًم؟ ىم٤مل: 

٤مقم٦م؟ ىم٤مًم٧م: سمغم، وًمٙمـ ؾمٛمٕم٧ُم ذم آظمر ظُمٓمٌتِف مهٝمٛم٦ًم ٓ أقمروُمٝم٤م؟ ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م وىم٤مل:  ًّ اًم

 ؾمٛمٕم٧م احلُّرة ٟمٓمح٧م رأؾمٝم٤م ٝم٤م، ومٚماّم ـ يم٤مٟم٧م ذم رطمٚمف اُمرأة ومٚمٞمٌٕم٨م هب٤م إمم أهٚمأٓ وُمَ 

ـُ ًٚم٥َم شمُ  ّمْٗمَتٜمل ي٤م سمـ ُُمٔم٤مهر أيّنك أنوىم٤مًم٧م: ُم٤م أٟم ،اخلٞمٛم٦م سمٕمٛمقد زيٜم٥م إزاره٤م وأٟم٤م أشمزّي
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ـُ سمُ٘مرـمل؟! ٓ يم٤من ذًمؽ أسمدًا، سمؾ أٟمُتؿ   ك أن ؾُمٙمٞمٜم٦م ُيًٚم٥ُم ىمِرـُمٝم٤م وأٟم٤م أشمزّي سم٢مزاري؟! أم ين 

ـُ ٟمقاد اًمٜم٤ًمء، ومٚماّم ؾَمِٛمَع ُِمٜمٝم٤م ذًمؽ رضمع إمم احلًُلم ومرآه  ×شمقاؾمقن اًمّرضم٤مل وٟمح

وم٘م٤مل  .٧م إؾمدّي٦ُم أن شُمٗم٤مرىَمُٙمؿضم٤مًم٤ًًم وُمٕمف أظمقه اًمٕم٤ٌّمس، ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمام وضمٚمس، وىم٤مل: أسم

 .(1)شصمزاىمؿ اهلل طمغم اجلزاء: ×احلًُلم

ه١مٓء إسمٓم٤مل ىمّدُمقا يُمؾ  ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ أُمقال  ـ ذم يقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمُّحرم ـ وسم٤مًمٗمٕمؾ

؛ ّٕٟمف طُمّج٦ُم اهلل وظمٚمٞمٗمتف ذم أروف، ويمذًمؽ ×اهلل احلًُلم وأرواح ذم ؾمٌٞمؾ أّب قمٌد

ىمّدم طمتّك اًمّٓمٗمؾ اًمروٞمع. يذيمر أرسم٤مب اعم٘م٤مشمؾ أّٟمف  ×ًلمدهؿ وىم٤مئدهؿ اإلُم٤مم احلُ ؾمٞمّ 

، ويم٤مٟم٧م حتٛمؾ ُمٕمٝم٤م قمٌد اهلل ×إمم أظمٞمٝم٤م احلًُلم ‘قمٜمدُم٤م ضم٤مءت احلقراء زيٜم٥م

ـمِٗمٚمؽ وم٠مظمذه وووٕمف ذم طِمجره  ذتف إًمٞمف وهل سم٤ميمٞم٦م، ىم٤مًم٧م: أظمل ظُم ، ومدومٕم×اًمروٞمع

، صُمؿ  أشمك سمف ٟمحق اًم٘مقم شطمصؿفؿ زُمعدًا هلمٓء ايمُؼقم إذا ىمون صمُدك اظمصطػك»ُي٘مٌّٚمف، وي٘مقل: 

ومد ومتؾتؿ إطمقيت وأوٓدي وأكصوري ومو زمؼل نمغم هذا ايمطِػؾ،  ،يو ومقم»يٓمٚم٥م ًمف اعم٤مء ىم٤مئالً: 

وم٤مظمتٚمػ اعمٕمًٙمر ومٞمام ش. وهق يتؾظّك فمطشًو مـ نمغم ذكٍى أسموه إيمقؽؿ، هموؽمؼقه ذزمًي مـ اظموء

ـ ىم٤مل: اىمتٚمقه، ذا اًمٓمٗمؾ؟ وُمٜمٝمؿ ُمَ ٤مر ومام ذٟم٥ُم هٚمٙمٌِ، ُِمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل: إذا يم٤من ذٟم٥ٌم ًمسمٞمٜمٝمؿ

ـُ ؾمٕمد ذًمؽ ص٤مح سمحرُمٚم٦م: ويٚمؽ ي٤م طمرُمٚم٦م .وٓ شمٌ٘مقا ٕهِؾ هذا اًمٌٞم٧م سم٤مىمٞم٦م  ،ومٚماّم رأى اسم

ي٧ُم رىمٌتَف شمٚمٛمع أىم٤مل طمرُمٚم٦م: ومر .ًٝمؿٍ ٗمؾ سمىم٤مل: ومام أصٜمع؟ ىم٤مل: ارِم اًمٓم .اىمٓمع ٟمزاع اًم٘مقم

قريد إمم اًمقريد، ومٚماّم ًمًٝمٛمل، ومذسمحتف ُمـ اسم ؾٗمومرُمٞم٧ُم اًمٓم ×قمغم قمُْمِد أسمٞمف احلًُلم

امط واقمتٜمؼ أسم٤مه، وضمٕمؾ ُيرومرف ع سمحرارة اًمًٝمؿ أظمرج يديف ُمـ اًم٘مٗمؾ اًمروٞمأطمّس اًمٓم

امء، ىم٤مئالً: سم ذسمقح، ومٛما احلًُلُم يمّٗمف ُمـ دُمف، ورُمكيم٤مًمٓمػم اعم ًّ ايمؾُفؿ  ٓ يؽـ »ف ٟمحق اًم

 .(1)شأهقن فمؾقؽ مـ همصقِؾ كوومي صويمح
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 وٞمع سملم يديف:ٗمؾ اًمرف واىمػ وهق حيٛمؾ اًمٓمويم٠ميّن سم

 )ٟمّّم٤مري(

ـــشمٚم ـــدهل ـــؾ سمٞم ـــلم دم اًمٓمٗم  ف طمً

 شمــرس دُمــف ُمـــ وريــدهؾمــ٤مل او

 أويــكم ُمـــ ًمِٗمــ٧م ؾمــٙمٜمف شمِٜمـــ٤مدي

ــؾ همــ٤مدي ـــ أظمقهــ٤م اًمٓمِٗم ت ًم  صــد 

ـــف ذاب  ـــدي وچيٌقي ـــفچٌ ـــد ُأُّم ٌ 

 

 تـــؾ سمحْمـــٜمف وًمٞمـــدهچؿمـــح٤مل اًمٞم 

ـــف ًمٚمًـــام او  ٤مع ُمـــ٤م ظمـــرّ لـــًمٚموذسّم

ـــ٤مدي  يٌقيـــف اًمِٕمٓمـــش ه٤مًمٗمتـــ٧م ُأوّم

ــــّقح رُ  ــــّقرشيٚم ــــف ُيٗم ــــف ودُّم  ٌت

ـــــّٛمفظَم دَ  ـــــف وأؿم ـــــل أودقمٜمّ  ٚمٞمٜم

 
*** 

 شمقضمٝم٧م ؾمٙمٞمٜمف إمم أظمٞمٝم٤م اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع ويم٠ميّن هب٤م شمٜم٤مديف:

ــّٛمؽ ــؽ وؿم  ٌ ـــ طم ــقن ُم ــف قم  خيقي

ـــف ا  ٗمـــٞمض دُمـــؽسمًمٖمًـــٚمٜم ؽ خيقي

ــ ــؿ  إٟمّمــ٤مرش ــلم يٛمٌمــ ي  ٤مم اطمً

 ٟمــده قمٌــ٤مس ظمقيــف واًمــدُمع ومــ٤مر

 

ـــف قُمـــقن ُمــــ راو   ك عُمّـــؽاخيقي

ــ٥م  كشــؼمأو ــ٤مسم٤مًملٚم ــر َي ظمــق ي  حلٗم

 ه ُمـ اًمٕمٓمش ٟمـ٤مرٌدچػ يٛمٝمؿ اووش

ــف  ــخيقي ــ٤مع واطميــش ًّ ــف اًم  قم ًمٞمٜم

 *** 

ـــــؽميتُف ـــــؽمى ٓؿم ـــــ٤ًم ُيِم ـــــق أن  ُمقشم  ومٚم

 

 

 وقمٞمٌَمــــــ سمٕمــــــد اًمٔمــــــ٤مُمٜملم ُُمٜمّٙمــــــدُ   

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 اهللُ أي  دٍم ذم يمــــــــرسمال ؾُمــــــــٗمٙم٤م

ــِؾ وــالٍل ذم ــدت وأي  ظمٞم ــقف قم  اًمٓمٗم

ــ٧م ــد ّنْم ــالِم ىم ــ٦ِم اإلؾم ــقٌم سمح٤مُمٞم  ي

ــــعٌ  ــــل  ُُمتٌ  ــــٌٞمَؾ اًمٖم ــــ٠من  ؾم  رأى سم

 ٝمؿواًمٜمّـــ٤مُس قمـــ٤مدت إًمـــٞمٝمؿ ضمـــ٤مِهٚمٞم تُ 

 وىمــــد حتّٙمــــَؿ سم٤مإلؾمــــالِم ـم٤مهمٞمــــ٦مٌ 

ـَ رضمــ٤مُل اعمًُــٚمٛملَم ُمْمــقامل أ  دِر أيــ

ــه  اًمٕمــ٤مُس اخلٛمــَر ُمـــ ًمــ١مٍم سمُِٕمٜمٍُمِ

ــف ــِد ذم ومِٛم ــ٦ُم اًمتقطمٞم ــرْت ًمٗمٔم ــئـ ضم  ًم

ـُ ُمٜمــف يِمــتٙمل ؾَمــ٘مامً   ىمــد أصــٌَح اًمــّدي

ـِ احلٜمٞمــِػ ؿِمــٗم٤مً   ومــام رأى اًمًــٌُط ًمٚمــّدي

 

ــكمل   ــرِ ِ ذم إرض طمّت ــ٤م جي ــَػ اًمَٗمٚمٙم  أوىم

ـــ٤م ـــقِل اهلل وم٤مٟمتُٝمٙم ـــريِؿ رؾم ـــغم طم  قم

ـِ اهلل ـــــ ـــــ٦ُم دي ـــــُف محٞم    إذ شُمريمـــــ٤مًم

ـــٚمٙم٤م ـــ٦ًم ؾَم ـــقٌم أي  ـــدِر ىم  واًمرؿمـــُد مل شم

 ـ ّذع اإلؾمــالم ىمــد أومٙمــ٤ميمــ٠من  َُمــ

ــٌُح سم ــ وُيّم ــ٤مُيٛمز ــ٤مء ُُمٜمٝمٛمٙم  ٤مًمٗمحِم

ـــ٤م ويمٞمـــَػ صـــ٤مَر يزيـــدُ  ـــٜمٝمؿ َُمٚمِٙم  سمٞم

ــ٤م ــ اًمقديم ــٍع يٕمٍُم ــ٦م ـمٌ ـــ ظم٤ًمؾم  وُم

ـــ٤م ـــِد ُم٤مومتٙم ـــقى اًمتقطمٞم ـــٞمُٗمف سمً  ومً

ـــ٤م ــلِم ؿمٙم ــػِم احلًُ ـــٍد هم ــ٤م إمم أطم  وُم

ــــرسمال ؾُمٗمـ ــــف ذم يم  (1)ٙمــــ٤مإّٓ إذا دُُم

 

 *** 

 يــــــ٤م وم٤مـمٛمــــــ٦م يــــــؿ اًمٌــــــدور

 

ـــقر  ــــ ُدون اًملٌ ـــل ُم ـــؼمن ظمٗم  يٚمل

ــــ٤مومقر  ــــٜمع ويم ــــدر ًمٌ ــــل ؾم  ضمٞمٌ

 

ـــقر  ـــلم ُمٙمً ـــدر طمً ـــؼمن سمّم  اظم

ــقر  ــد طمًــلم ُمٗمٓم ـــ اًمٕمٓمــش چٌ  وُم

 

ــــقر  ــــقم قم٤مؿم ــــره ذم ي ــــذا اجل  ه

 :‘طم٤مل احلقارء زيٜم٥م وًم٤ًمن 

 يـــــ٤م وم٤مـمٛمـــــ٦م يـــــّؿ اعمٞمـــــ٤مُملم

 

ــــ  ـــدره وي ـــ٤م يٜم ـــل ُم ـــؼمن ظمٗم  يٚمل
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ـــ٤مجلره واًمّمـــ٤مر ـــلم أظمـــؼمن سم  سمحً

 

 فمـــؾ قمٚمثـــره ُمــــ همـــػم شمٙمٗمـــلم 

ـــ٤مس اًمٌٓمـــؾ ُملٓمـــقع اإل  ٌّ  يـــديـوقم

 

ــــــؾ اًمٜمًــــــ٤مويـواشمًــــــٚمّ    ٧ٌم يم

 ٟمــ٤م ادظمــٚمـ٧م يــّٛمــف اًمـدواويـــأو 

*** 

وىم٤مل ًمف: أٟم٤م رضمٌؾ قم٤مٍص وٓ أصؼُم قمـ  ×ُروي أٟم ف ضم٤مء َرضمٌؾ ًمإلُم٤مم احلًُلمِ 

هملّول ذيمؽ: ٓ ، ى مو ؾمئًاهمعؾ مخًَي أؾمقوٍء واذك: »×اعمٕمّمٞم٦م، ومٕمٔمٜمل سمٛمققمٔم٦ٍم، وم٘م٤مَل 

سملىمؾ مـ رزِق اهلل واذكى مو ؾمئً، وايمثوين: اطمرْج ِمـ وٓيِي اهللِ واذكى مو ؾمئً، وايمثويمٌ: 

اؿمؾى مقوعًو ٓ يراك اهلل واذكى مو ؾمئً، وايمرازمع: إذا صموء َمَؾُؽ اظمقت يمقؼٌض روضَمؽ 

ور همال سمدطمؾ دم ايمـّوِر دم ايمـّ  ؾمئً، واخلومس: إذا أدطَمَؾؽ مويمٌؽ  همودهمعف فمـ كِػًؽ واذكى مو

 .(1)شواذكى مو ؾمئً

ُمـ أهّؿ اًمٓم رق ًمٕمالِج اعمِم٤ميمؾ إظمالىمٞم٦م هل قمدم اعم٤ٌمذة سم٤مًمٕمالج، سمؾ آسمتداء 

ف ًمٚمتٗمّٙمر، وسمٕمده٤م إمم طمًؿ  ًَ اعمِمٙمٚم٦م، وهذا هق سمٛم٘مّدُم٤مت قمالضمٞم٦م شمقصؾ اعمٙمّٚمػ ٟمٗم

ب داظمؾ ذم ىمقًمف ؾمٚمقؿ عمُجٛمؾ اعمِم٤ميمؾ. وًمٕمّؾ هذا إُ ذم قمالضم٤م  ^ديدن أهؾ اًمٌٞم٧م

ومٛمـ احلٙمٛم٦م أن ٟمتٙمّٚمؿ  (1)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿شمٕم٤ممم: 

ُمع  ^٦مؾمٚمقب همػم اعم٤ٌمذ ُمع اًمٜم٤ّمس يمام يم٤من يّمٜمع اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق وسم٤مىمل إئٛمّ سم٤مُٕ 

٦م اًمِّم٘مراين، وصٗمقان اجلاّمل، طمٞم٨م قمؼّم ؾمالم اهلل قمٚمٞمف سم٤مإلؿم٤مرة سمٕمض اًمُٕمّم٤مة، يمام ذم ىمّّم 

ـُ مـ ىمُ »إذ ىم٤مل ًمٚمِّم٘مراين:  ـٌ وِمـَؽ أضمًـ: يمؼرزمَؽ مـّو، وايمؼٌقح مـ ىُمؾِّ احلً ؾِّ أضمٍد ضمً

ذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم أن  اًمِّم٘مراين يم٤من ُُم٘مٞماًم قمغم ذب ش أضمٍد ومٌقح ومـؽ أومٌح: يمؼرزمؽ مـّو
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أن ُيٖمػّمَ طمٞم٤مة اًمِّم٘مراين. وهٙمذا ديدن  ×وهبذه اًمٙمٚمٛم٦م اؾمتٓم٤مع اإلُم٤مم ،(1)اًمنّماب اعمحّرم 

دٍ شمٌٕم٤ًم جلّدهؿ اعُمّمٓم ^إئّٛم٦م سمال ومرٍق ذم يمقن اعمققمٔم٦م ٕضمؾ شمرك اعمٕمّمٞم٦م،  ’ٗمك حُمٛم 

أو ٕضمؾ آهتامم سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م واعمقافم٦ٌم قمٚمٞمٝمام، وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف وص٤مي٤م اًمٜمٌّل ًمإلُم٤مم 

٤م يم٤مٟم٧م أيمثره٤م حت٧م قمٜمقان  ×ووص٤مي٤م اإلُم٤مم ×أُمػم اعم١مُمٜملم إّي٤مك أقمٜمل »ٕوٓدِه سم٠مّن 

 .(1)شواؾمٛمٕمل ي٤م ضم٤مرة

هذا اًمرضمؾ اعمٌتغم سم٤معمٕمّمٞم٦م، سم٠من   ×ٚمقب وقمظ اإلُم٤مم احلًلموسمٜمٗمس هذا إؾُم

وهذا ُمٕمٜم٤مه اقمِص ًمٙمـ سمنموٍط  ،شاهمعؾ مو ؾمئً»اإلُم٤مم مل ي٘مؾ ًمف ٓ شمٕمِص، وإّٟمام ىم٤مل: 

 مخ٦ًم، إذا أٟم٧م طمّ٘م٘متٝم٤م وم٤مقمِص سمام حت٥م وشمرهم٥م.

، أي: حيؼ  ًمؽ أن شمذٟم٥م وشمٕميص ًمٙمـ شٓ سملىمؾ مـ رزق اهلل واذكى مو ؾمئً» أوهلو:

ُيٓمٕمؿ ويً٘مل  شم٠ميمؾ ُمـ رزق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، واهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هق اًّمذيّٓ ط أسمنم

يمام ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن ٟمٌّل اهلل إسمراهٞمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف  (1)﴾ائ ەئ ەئ وئ ﴿: ىم٤مل

وقمٚمٞمف اًمًالم طملم يم٤من خي٤مـم٥م ىمقَُمف اًمٕمّم٤مة اًمٗمجرة: سم٠مّٟمٙمؿ شمٕمّمقن اهلل، سمؾ وشمٕمٌدون 

 يٛمرض ويِمٗمل، وُيٛمٞم٧م وحُيٞمل.يٓمٕمؿ ويً٘مل، و ؾمقاه، وهق اًّمذي

ي٠مُمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قم٤ٌمده سم٠ميمؾ رزىمف ويٌٞمحف هلؿ، ذم ٟمٗمس  ومٗمل ٟمٗمس اًمقىم٧م اًّمذي

ک ک گ  ﴿: ٕم٨ٌم واًمٗم٤ًمد ذم إرض، طمٞم٨ُم ي٘مقلاًمقىم٧م ذاشمف يٜمٝم٤مهٝمؿ قمـ اًم
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 .(1)﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  

ٟمٞم٤م سمنمط قمدم اًمٗم٤ًمد واإلوم٤ًمد ذم  إرض، ورزق اهلل يٌٞمح ًمٕم٤ٌمده اًمتٛمتّع سمٛمٚمّذات اًمد 

 سم٤معم٤ٌمذة أو سم٤مٕؾم٤ٌمب؛ ّٕٟمف ٓ ُم١مصّمر ذم اًمقضمقد إّٓ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. ٤م يم٤من ُمٜمفهق يمّؾ ُم

وم٢مذا يم٤من اإلٟم٤ًمن قمٜمده أوٓد يٕمٛمٚمقن ومٞمٓمٕمٛمقٟمف، ومٝمق ي٠ميمؾ ُمـ رزق اهلل، أو يم٤من 

 يٕمٛمؾ ومٞمٓمٕمؿ ٟمٗمًف، ومٝمق ُمـ رزق اهلل.

رف، وم٢مّن تٛمّرد قمٚمٞمف يمام هق ديدن اًمٕمُ وم٤مٕيمؾ ُمـ رزق اعمْمٞمّػ حيّرم قمغم اًمْمٞمػ اًم

اإلٟم٤ًمن إذا دظمؾ ذم دار أطمد وأيمَؾ ُمٜمٝم٤م اُمتٜمع قمـ هىمتف وهمٞمٌتف واًمٜمٔمر اعمحّرم إمم أهِؾ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿داره؛ ّٕٟمف َأيَمَؾ ُمـ رزىمف، ومٙمٞمػ سمَٛمـ هق اًمرّزاق اعمٓمٚمؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾ڈ ژ

ًمٙمـ ٓ شم٠ميمؾ ُمـ رزق اهلل، ي٘مقل هلذا اًمرضمؾ: اقمِص  ×واخلالص٦م وم٤مإلُم٤مم احلًلم

يم٤من قمٚمٞمف أن يٛمتٜمع قمـ ؛ رزق اهلل، ٕن  يمؾ  اًمٓمٕم٤مم ًمف ي٠ميمؾ ُمـأّٓ وسمام أٟم ف ُمـ اعمًتحٞمؾ 

 اعمٕمّمٞم٦م.

 وهق اًم٘م٤مئؾ: يمٞمػ خيرج ُمـ وٓيتفش !طمرج مـ وٓيي اهلل واذكى مو ؾمئًاُ »صم٤مٟمٞمٝم٤م: 

ىئ ىئ ىئ  ېئۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،(1)﴾ۇئ ۇئ ۆئ﴿

ى ى ائ  ﴿: ، وىم٤مل(1)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿شمٕم٤ممم: ، وىم٤مل (1)﴾ی ی 

ـ  أوًٓ وسم٤مًمذاتـ  ، وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمداًّم٦م قمغم أّن اًمقٓي٦م(1)﴾ائ ەئ ەئ وئ 
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، ٓ يٛمٙمـ ٕطمٍد أن خيرج قمـ وٓيتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، يمٞمػ يّمػم اإلٟم٤ًمن ُمًت٘مالًّ ًمف 

 سمِم١موٟمف وهق اًمٗم٘مػم اعمٓمٚمؼ؟!

 ش! واذكى مو ؾمئًاؿمؾى مقوعًو ٓ يراك اهلل» وشمويمثفو:

ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء  ٤ممم ومٕمٚمٞمؽ أن شمتذيّمر أّوًٓ أّٟمفأي: إذا أردَت أن شمٕميَص اهلل شمٕم

: يٕمٚمؿ ُم٤م ذم أٟمٗمًٜم٤م طمٞم٨م ي٘مقل وهق اًّمذي (1)﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

ڃ ڃ ڃ  ﴿وهق اًمٕم٤ممل سمٙمّؾ رء طمٞم٨م ي٘مقل:  ،(1)﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 .(1)﴾ ں ڻ ڻ ﴿، وىم٤مل: (1)﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

سمدىم٤مئؼ  رآن اًمٙمريؿ ُمـ آي٤مت شمتٕمّٚمؼ سمٕمٚمٛمفوهذا سمد ل ضمّدًا، وُم٤م أيمثر ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًم٘م

 ُمقر وأهاره٤م، طمتّك ص٤مر إُمر ضورة يٕمرومٝم٤م اًمّمٖم٤مر ومْمالً قمـ اًمٙم٤ٌمر.إُ 

ُيذيمر أن  ُمٕمّٚماًم ىم٤مل ًمّمٌٞم٤من يم٤من يٕمّٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن: َُمـ ُمٜمٙمؿ ي٠مظمذ هذا اًمٕمّمٗمقر إمم 

طمٌد؟ وم٘م٤مل أطمد اًمّّمٌٞم٤من إذيمٞم٤مء: يمٞمػ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مظمَذ هذا ُمٙم٤مٍن سمحٞم٨م ٓ يراه أ

اًمٕمّمٗمقر إمم ُمٙم٤مٍن ٓ يراٟم٤م أطمٌد ومٞمف واهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم حمٞمط سمٜم٤م ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥م وُمقضمقد ذم 

يمّؾ ُمٙم٤من، وم٘م٤مل اعمٕمّٚمؿ ًمٚمّّمٌل: أطمًٜم٧َم، إن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمٕمٜم٤م، وأٟم٤م أردت أن شمٕمٚمٛمقا 

 هذا اعمٕمٜمك وطم٘مٞم٘متف.

ىم٤مُم٧م إمم صٜمٍؿ ذم سمٞمتٝم٤م  ×ى أن  ُزًمٞمخ٤م عم٤ّم مّه٧م سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمع ٟمٌل  اهلل يقؾمػوُيرو

هل٤م، وم٘م٤مل هل٤م يقؾمػ: ُم٤م شمٕمٛمٚملم؟ وم٘م٤مًم٧م: أًم٘مل قمغم هذا اًمّمٜمؿ صمقسم٤ًم ٓ  (1)وم٠مًم٘م٧م قمٚمٞمف ُُمالءة

يراٟم٤م وم٢ميّن أؾمتحل ُمٜمف، وم٘م٤مل يقؾمػ: أٟم٧م شمًتحلم ُمـ صٜمٍؿ ٓ يًٛمع وٓ ُيٌٍم وٓ 
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٥م وقمدا وقمدت ُمـ ظمٚمٗمف وأدريمٝمؿ اًمٕمزيز قمغم هذه احل٤مًم٦م وهق ىمقل أؾمتحل ُمـ رّّب؟ ومقصم

 .(1)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿اهلل: 

إذا صموءك مَؾؽ اظمقت، يمقؼٌض روضمؽ، همودهمعف فمـ كػًؽ واذكى مو » ورازمعفو:

 .شؾمئً

وراسمع هذه اًمنموط أن ادومع قمـ ٟمٗمًؽ ُمَٚمؽ اعمقت إذا ضم٤مء ًم٘مٌض روطمؽ، وم٢من 

 اؾمتٓمٕم٧م دومٕمف وم٤مذٟم٥م ُم٤م ؿمئ٧م.

يمٞمػ يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن يدومع قمٜمف هذا اعمٚمؽ أو اعمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم اًمِّمداد اًّمذيـ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ :وصٗمٝمؿ ظم٤مًم٘مٝمؿ سم٠مّّنؿ

 .(1)﴾ۇئ

ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ـ ىم٤مئؾ: يّمػ ؾمٙمرة اعمقت سم٘مقًمف قمّز ُمَ  وهق اًّمذي

 .(1)﴾ڃ چ چ چ

 .(1)﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿: وىم٤مل

ّقشمف وشمقومٞمف ًمٚمٜمٗمس ُم٤م وصٗمف سمف اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم اإلُم٤مُم ويٙمٗمٞمؽ ُمٕمروم٦م سمٕمٔمٛمتف وىم

ؾ ىمقَػ هؾ حتس  زمف إذا دطمَؾ مـزًٓ؟ أم هؾ سمراه إذا سمقدّم أضمدًا؟ زم»طمٞم٨م ي٘مقل:  ×قمكمّ 

ـِ  ّمف، أيؾٍ فمؾقف مـ زمعض صمقارضمفو؟ أم ايمروح أصموزمتف زمنذن رهّبو؟ أم أُ يتقذّم اجلـكَم دم زمط

ـٌ معف دم أضمشوئِفو؟ ىمقػ  .(1)شفثؾـ يعجز فمـ صػِي خمؾقٍق ميصػ إهَلف مَ  هق ؽموىم
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ٓ حيّس سمف أطمٌد هق اعمقيّمؾ سم٘مٌض روح هذا اعمخٚمقق اًمْمٕمٞمػ،  ومٛمٚمؽ اعمقت اًّمذي 

 ويٚم٩م إًمٞمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر.

ـ يًّد سم٤مسمف ُمـ أيـ ي٠مشمٞمف ـ ؾم٠مًمف قمٛم  هذا اعمٕمٜمك ًمٌٕمض ُمَ  ×وىمد ىمّرب أُمػُم اعم١مُمٜملم

 .(1)شمـ ضمقٌ يلسمقف أصمُؾف» ×رزىُمف؟ وم٘م٤مل

وم٢مذن ُمٚمؽ اعمقت هذا ٓ ٟمحس  سمف إذا ضم٤مءٟم٤م، وٓ ٟمًتٓمٞمع دومٕمف، وُمتك ُم٤م ؿمٕمرٟم٤م 

حت٤مج إمم ٟمة واجلؼموت، ومال سمحْمقره واؾمتٓمٕمٜم٤م دومٕمف قمـ أٟمٗمًٜم٤م طمٞمٜمئٍذ ٟمحـ ذم هم٤مي٦م اًم٘مقّ 

 رّب ٟمٕمٌده وإًمٍف ٟمٓمٞمُٕمف!!

عمًتحٞمؾ وا ،يٜمّمح هذا اًمّرضمؾ اعمٌتغم سم٤معمٕمّمٞم٦م هبذا اًمٌٞم٤من اًمرائع ×وم٤مإلُم٤مم احلًُلم

ُمتك ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن شمدومع ُمَٚمَؽ اعمقت » :أن يتحّ٘مؼ ًمٚمٛمخٚمقىملم ُمـ قم٤ٌمده اًمْمٕمٗم٤مء وهق

ّٓ وسمام أن  اًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف ومٕمٚمٞمؽ أ ٤م اًمٕمٌد اعمٌتغم أش قمٜمؽ وم٤مدومٕمف واذٟم٥م ُم٤م ؿمئ٧م

 ٓمع دومع اًمْمٞمؿ قمـ ٟمٗمًؽ وم٤مشّمِؼ اهلل واؾمتٕمـ سمف.تٕٟم ؽ مل شمً ؛شمٕميص اهلل

 ش!همال سمدطمؾ دم ايمـور واذكى مو ؾمئًطمَؾؽ مويمٌؽ دم ايمـّور، إذا أد»وطمومًفو: 

هلذا اًمٕمٌد اعمٌُتغم سم٤معمٕمّمٞم٦م  ×وظم٤مُمس اًمنموط وأظمػمه٤م اًّمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم احلًُلم

٤م اًمٕمٌُد اعمٌُتغم سم٤معمٕمّمٞم٦َم إذا ُم٧ّم وأٟم٧َم قمغم هذا احل٤مل وم٢من   هق ُم٤م سمٕمد اًمقوم٤مة، سمٛمٕمٜمك أٟم ؽ أ  

َؽ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمّمػَمك إمم اًمٜم٤مر، وًمٙمـ هؾ  ًِ ومّٙمرت سم٠مٟم ؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمدوَمع قمـ ٟمٗم

قق اًّمذي  ً يًقىمؽ سمف ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜمػمان إمم اًمٜم ٤مر؟ وم٢من يُمٜم٧َم شمًتٓمٞمع ُمٜم٤مزقَمتَف وقمدم  اًم

 آٟمّمٞم٤مع ًمف وم٤مذٟم٥م ُم٤م ؿمئ٧م.

ـ  وظم٤مزن اًمٜمػمان َُمَٚمؽ ٓ يًٛمع ؿمٙمقى ًمٚمٕم٤مصلم، وٓ رضم٤مًء ُمـ اعمذٟمٌلم، ىم٤مل شمٕم٤ممم
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، وذم (1)﴾ڤ ڤ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: ـ هؾ اًمٜم٤مر ُمٕمفواصٗم٤ًم طم٤مل أ

ُمّر قمغم ُمٚمٍؽ ىم٤مقمد قمغم يُمرّد ومًّٚمؿ قمٚمٞمف، ومٚمؿ يَر ُمٜمف ُمـ  ’طمدي٨م اعمٕمراج أن  رؾمقل اهلل

ُمـ اعمالئٙم٦م إّٓ رأي٧ُم ُمٜمف ُم٤م اًمٌنم ُم٤م رأى ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م ضمؼمئٞمؾ، ُم٤م ُمررت سم٠مطمد 

ظم٤مزن اًمٜم٤ّمر، أُم٤م أّٟمف ىمد يم٤من ُمـ أطمًـ  ٤مًمٌؽ ـ هذا اعمٚمؽ؟ ىم٤مل: هذا ُمطم٥ّم إّٓ هذا، ومٛمَ أ

قمّد اهلل أُم٤م  ٚمع ومٞمٝم٤م اـّمالقم٦م، ومرأىٕمؾ ظم٤مزن اًمٜم٤مر اـمّ اعمالئٙم٦م سمنمًا، وأـمٚم٘مٝمؿ وضمٝم٤ًم، ومٚماّم ضُم 

 .(1)ومٞمٝم٤م ٕهٚمٝم٤م، ومٚمؿ يْمحؽ سمٕمد ذًمؽ

إمم ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر: أن أمخد  أوطمك اهلل ×٤م ُوًمد اإلُم٤مم احلًلموىمد ُروَي أّٟمف عمّ 

 .(1)’غم أهٚمٝم٤م ًمٙمراُم٦م ُمقًمقد وًمد عمحّٛمداًمٜمػمان قم

ـ  اًم٘مقَم أضُمقا اًمٜمػمان  ×وم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أمخد اًمٜمػمان يمراُم٦م ًمإلُم٤مم احلًلم وًمٙم

ّب قمٌد اهلل  وأهؾ سمٞمتف اًمٙمرام ذم يقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحّرم. ×وأطمرىمقا اخلٞم٤مم، سُمٖمْم٤ًم وقمداوةٕ 

شمٗمع صٞم٤مح اًمٜم٤ًمء، ومّم٤مح اسمـ ؾمٕمد: وُمـ هٜم٤م ُروَي: أّٟمف عم٤م هجؿ اًم٘مقم قمغم اعمخٞمّؿ ار

ـّ اخل٤ٌمء واضُمقه٤م ٟم٤مرًا وم٠مطمرِ   ىمقه٤م وَُمـ ومٞمٝم٤م.ايمًٌقا قمٚمٞمٝم

ـَ ؾمٕمدٍ  أُم٤م يمٗم٤مك ىمتؾ احلًلم وأهؾ سمٞمتف وأٟمّم٤مره قمـ  ،وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمٜمٝمؿ: ويٚمؽ ي٤م سم

 إطمراق أـمٗم٤مًمف وٟم٤ًمئف؟ وم٘مد أردت أن خيًػ اهلل سمٜم٤م إرض؟

ؾ ُمـ ٟم٤مٍر ٕطمرق سمٞمقت اًمٔم٤معملم، ومج٤مؤوا وم٤مُمتٜمع اسمـ ؾمٕمد، وًمٙمٜمّف ٟم٤مدى قمكّم سمٛمِمٕم

 اًمًٞمدة سمٜم٤مت رؾمقل اهلل واًمتج١موا إممو قمٞم٤مل إًمٞمف سمٛمِمٕمؾ، وم٠مضم اًمٜم٤مر ذم اعمُخٞمّؿ، ومٗمر  

 .(1)‘زيٜم٥م
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 : ـّ  ويم٠ميّن هب

 )جم٤مريد(

 ومـــرن اويمـــؾ وطمـــده اسمٛمِمـــٞمٝم٤م

 

ــــــ٤م  ــــــدب وًمٞمٝم ــــــر اوشمٜم  شمتٕمّث

ـــــ٤م  ـــــل اًمٌچٞمٝم ـــــ٤م شمٌچ  وأـمٗم٤مهل

 

ــــ٦م اشمــــدم قمٚمٞمٝمــــ٤م   وؾمــــٞم٤مط أُمّٞم

 ذم طمػمة ُمـ أُمره٤م ودهِم٦م، ُمـ ىم٤ًموة قمدوه٤م. ‘ٞم٧م احلقراء زيٜم٥موًمذا سم٘م 

 )وم٤مئزي(

 زيٜمــ٥م اطمتــ٤مرت يــقم ؿمــٌّقا سمــ٤مخلٞمؿ ٟمـــ٤مر

 

 

ـــ٤مر  ـــ٤م احلـــريؿ اصـــٖم٤مر وايمٌ ـــ٧م وّي٤مه  ـمٚمٕم

ـــ حيًــلم   شمٍمــخ سمٕمــ٤مزم اًمّمــقت ـمــ٤ميح وي

 ض

 

 ٟمــ٧م همٞمــ٤مث اعمًــتٖمٞمثلمأظمــدري اّنتــؽ و 

 قمّجــؾ ادريمٜمــف ا تّٙمــ٧م ظمقيــف اًمٜمًــ٤مويـ 

 

 

ــــ ؾمـــٛمع شـــ٤مم  ـــ٤مر عم ـــف وم ـــ٥م واًمدُم  ايتلٚم

 جيٞمٌٝم٤م: ×ويم٠ميّن سمف 

ـــــل ـــــ٦م ٓ دمٞمٜم ـــــ٥م سم٤مًمٞمت٤مُم ـــــ٤م يزيٜم  شٚمٝم

 

 

ــــلوا  ــــقاچل ا ٞمجٞمٜم ـــــ اًمٌ ــــريـ اُم  ٓ شمٙمث

 ردي اؾمــــــٙمٞمٜمف ٓ يــــــذّوهب٤م وٟمٞمٜمــــــل 

 

 

ـــ٤مر  ـــال امخ ـــل سم ـــل وٓ ادمٞمٜم ـــري قمتٌ  ٓ شمٙمث

ـــال راس  ـــ٦م سمِ ـــ٤م ضمث ـــل وأٟم ـــري قمتٌ  ٓ شمٙمث

 

 

ــــداس   راد اشٌــــ٤مًمع واجلًــــد سم٤مخلٞمــــؾ يٜم

ــ  ــدي اًمنم ــ٤مسشّم ٌّ ــقوملم قم ـــ اشمِم  يٕم٦م سمٚمٙم

 

 

 يلـــدر قمـــغم اًملقُمـــف اويًـــؾ ؾمـــٞمٗمف اًمٌّتـــ٤مر 
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 :×شمٜم٤مدي يم٤مومٚمٝم٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس ‘ويم٠ميّن هب٤م

ـــــف ـــــلم ًمٞمٜم ـــــر اًمٕم ـــــ٤مس دي ٌّ  يٕم

 

ــــــزشمٙمؿ اؾمــــــٙمٞمٜمف   واٟمٔمــــــر قمزي

ـــــف  ـــــؾ ويٜم ـــــف اًمٌٓم ـــــكم يٕمّٛم  شمل

 

 ظمــــؾ يٜمٔمــــر اؿمــــٚمقن اٟمقًمٞمٜمــــف 

 *** 

ٌّــ٤مس شمًــٛمُع زيٜمٌــ٤ًم شمــدقمقك َُمـــ  قم

 

 ٕمــــدى ّنــــروينزم يــــ٤م محــــ٤مَي إذ اًم 

 أوًمًــ٧َم شمًــٛمُع ُمــ٤م شم٘مــقُل ؾُمــٙمٞمٜم٦م 

 

ــــل  ــــقَم إِه ُمـــــ حَيٛمٞمٜم  قمــــاّمُه ي

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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: جاٌية والعشزوُاحملاضزة ال
 عطيات آية املباِمةو
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ـــٓمٗمك ووصـــٞمّفِ  ـــل  اعمُّم ـَ اًمٜمٌ ـــ٤مسم  ي

ـــ٦مٍ  ـــل ٓ ٕضمـــِؾ َُمثقسم ـــَؽ قَمٞمٜم  شَمٌٙمِٞم

ـــدٍم وٓ ـــرسمالء سم ـــٜمٙمُؿ يم ـــؾ  ُِم  شمٌت

ـــل ـــ٤م اًمت ـــتُٙمؿ رزاي٤مٟم ـــ٧ْم رزّي  أٟمً

ــــّدةً  ــــك ُُم ــــ٤مم شمٌ٘م  وومجــــ٤مئُع إّي

قمـــقا ذم يمـــرسمال  هلٗمـــل ًمريمـــ٥ٍم س 

ـَ سمٜمـ٧ِم ٟمٌـٞمّٝمؿ ـُمـقسمك هلُـؿ  ٟمٍموا إسمـ

 هؿىمــد ضمــ٤موروه هــ٤م ُهٜمــ٤م سم٘مٌـــقرِ 

ـــقِل اهلل أن ـــغم رؾم ـــز  قم ـــد يٕم  وًم٘م

 وَيـــرى طُمًـــٞمٜم٤ًم وهـــق ىُمـــرُة قمٞمٜمـــفِ 

ـٜم٤مسمِؽ سمـ٤مًمَٕمرى ًَ  وضمًقُُمٝمؿ حتـ٧َم اًم

ــــقرةً  ــــ٦ٍم َُمٕمٛم ــــ٤مَر ُأُمّٞم ــــرى ِدي  وَي

ــــُد َي٘مــــرُع صمٖمــــرُه سمِ٘مْمــــٞمٌفِ   ويزي

 

ــف  ــقِل اًمّزايمٞم ــ٤مسمـ اًمٌت يمــل  ي  وأظمــ٤م اًمز 

ــــَؽ سم٤ميمٞمــــف  ًمٙمــــٜماّم قمٞمٜمــــل ٕضمٚمِ

 شمٌتـــؾ  ُِمٜمّـــل سم٤مًمـــُدُمقِع اجل٤مريـــف

 ٧ْم وهّقَٟمـــ٧م اًمرزايـــ٤م أشمٞمـــفؾَمـــَٚمٗمَ 

ـــف ـــ٦ِم سم٤مىمٞم ـــزوُل وهـــَل إمم اًم٘مٞم٤مُم  وشَم

ــــف ــــ٧م هبــــ٤م آضمــــ٤مهلؿ ُُمتداٟمٞم  يم٤مٟم

ـــ٤مُمٞمف ـــ٥َم ؾَم ـــشمِف ُمراشم ـــ٤مًمقا سمٜمٍم  ٟم

ــف ــزاء ُُمتح٤مذي ــقَم اجلَ ــقُرهؿ ي  وىمّم

ـــٌك  ًْ ـــفشُم ـــَد اًمّٓم٤مهمٞم ـــ٤مُه إمم يزي  ٟمًِ

 ف مل شمٌــــَؼ ُمــــٜمٝمؿ سم٤مىمٞمــــفًُمــــوِرضم٤م

ــف ــ٤مِح اًمٕم٤مًمٞم ــقَق اًمّرُم ــُٝمؿ وم  ورؤوؾُم

ــٜمٝمُ  ــ٧م ُم ــِؾ اًمٌٞم ــ٤مَر أه ــفودي  ؿ ظَم٤مًمٞم

ــــف ــــف اًمِمــــامشُم٦َم سم٤مدي ــــؽمّٟماًم ُِمٜم  (1)ُم

 
*** 

 ويزيد ي٘مرع سمٕمّم٤مه صمٜم٤مي٤مه: ×عم٤ّم ٟمٔمرت إمم أظمٞمٝم٤م أّب قمٌد اهلل ‘ سم٤محلقراء زيٜم٥مويم٠ميّن 

 حيًــــلم راؾمــــؽ طمــــلم ؿمــــٗمتف

ــــف ــــل ًمٓمٛمت ــــ٧م وضمٝم  ذاك اًمقيم

ـــــؽ ي٤مًميـــــسمتف  إٟمِمـــــّٚم٧م يٛمٞمٜم

ـــــتٛمتف ـــــف ؿم ـــــتٛمٜمل وشمٕمدشمٚم  ؿم

 

 شمٚمٕمـــ٥م قمّمـــ٤م يزيـــد قمـــغم ؿمـــٗمتف 

 دهتــــفف وٟمشــــوصــــّديتٚمف اسمحر

ــــف ــــ٤ممل قمذًمت ــــ٤مومٜمل اًمّٔم ـــــ ؿم  ُم

 يـــ٤م أظمـــق اعمثٚمـــؽ وـــ٤مقم٧م إظمتـــف

                                            

&&
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

  .(1)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

مل يدُع يمؾؿٌوهؾي مـ ايمـًوء  ’فمعم أن  ايمـٌل  ـ  ضمّتك اخلقارج ِمـفؿـ  أمجع أهؾ ايمؼٌؾي»

وكتقف مـ ايمُدكقو، ومـ إكػس إّٓ أطموه ؽمقى زمضعتف ايمّزهراء، ومـ إزمـوء ؽمقى ؽمٌطقف ورحي

ايمّذي ىمون مـف زمؿـزيمِي هورون مـ ُمقؽمك، همفمٓء أصحوب هذه أيي زمُحؽؿ ايميورة ايمتل 

ٓ ُيؿؽـ صمحقدهو، مل ُيشورىمفؿ همقفو أضمٌد مـ ايمعوظمكم ىمام هق زمدهيلٌّ يمُؽؾِّ مـ أمل  زمتوريخ 

 اظمًؾؿكم، وهبؿ طموّصي كزيمً ٓ زمًقاهؿ. 

ٍ  وأوردهو ا ـُ ضمجر دم ايمٌوب احلودي فممم مـ صقافمؼف أّن فمؾقًّو يقم ايمّشقرى اضمت زم

ؿ: ُأكشدىمؿ زموهللِ هؾ همقؽؿ أضمد صمعؾف اهلل كػس ايمـٌّل، وأزمـوءه أزمـوَءه،  فمعم أهؾفو همؼول هَلُ

 .(1)احلدي٨م شوكًوءه كًوءه نمغمي؟ ومويمقا: ايمؾُفَؿ ٓ...

ـ  طمٞمٜمئذٍ ٝم٤مت اعم١مُمُمّ أُ هبؿ ظمّمقُمف ُمـ أهؾ ٟمجران ومٌٝمٚمٝمؿ، و ’وم٤ٌمهَؾ اًمٜمٌل   ذم  ٜملم يُم

ـّ سمٛمرأى ُمٜمف وُمًٛمع، ومل يدُع صٗمٞم٦ّم وهل ؿم٘مٞم٘م٦م ’طمجراشمف ـ  وُه ، ومٚمؿ يدُع واطمدة ُمٜمُٝم

ه٤مين ذات اًمِم٠من واعمٙم٤من، وهل يمريٛم٦م قمّٛمِف اًمٗم٤مرج هلّٛمف، ذي  مّ أسمٞمف وسم٘مٞم٦ّم أهٚمٞمف، وٓ أُ 

ُمـ قم٘م٤مئؾ اًمنّمف واعمجد، إي٤مدي اًّمتل هل ُمـ اعُمًٚمٛملم ـمقق اهلقادي، وٓ دقم٤م همػَمه٤م 

وٓ واطمدة ُمـ ٟم٤ًمء اخلُٚمٗم٤مء اًمثاّلصم٦م وهمػمهؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، يمام أّٟمف مل يدُع ُمع 

إذا رأيتٝمؿ طمًٌتَٝمؿ )٦م أطمدًا ُمـ أسمٜم٤مء اهل٤مؿمٛمٞملم، قمغم أّّنؿ يم٤مٟمقا ؾمٞمدي  ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜمّ 

 ووومقر ومْمٚمٝمؿ. وٓ دقم٤م أطمدًا ُمـ أسمٜم٤مء اًمّّمح٤مسم٦م قمغم يمثر ؿ (1)(ًم١مًم١مًا ُمٜمثقراً 
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ف وصٜمق أسمٞمف اًمٕم٤ٌّمس سمـ قمٌد اعمّٓمٚم٥م، وهق   ويمذًمؽ مل يدُع ُمـ إٟمٗمس ُمع قمكم  قمٛم 

ؾ مل يدُع أطمدًا ُمـ ، سم’ؿمٞمخ اهل٤مؿمٛمٞملم، وأضمقد اًم٘مرؿمٞملم وأقمٔمُؿ اًمٜم٤ّمس قمٜمد رؾمقل اهلل

إىمرسملم، وٓ واطمدًا ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إّوًملم )ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم(  يم٤موّم٦م قمِمػمشمف

ـ يم٤مٟمقا سمٛمرأى ُمـ اعم٤ٌمهٚم٦م وؾمٛمٍع ُمـ اعمٜمتدى واعمجٛمع ومٚمؿ يٜمتدب واطمدًا ُمٜمٝمؿ ُمع ُمَ و

ـ  ’اٟمتدهبؿ إًمٞمٝم٤م، سمؾ مل يٜمتدب أطمدًا ُمـ ؾم٤مئر أهؾ إرض سم٤مًمّٓمقل واًمٕمرض، وإّٟمام ظمرج

ـَ احلًُلم، وأظمذ ـ  يمام ٟمص  قمٚمٞمف اًمرازي ذم شمٗمًػمه وقمٚمٞمف ُمرط ُمـ ؿمٕمٍر أؾمقد وىمد اطمتْم

، وم٘م٤مل شإذا أكو دفمقُت هملّمـقا»٦م متٌم ظمٚمٗمف، وقمكم  ظمٚمٗمٝم٤م وهق ي٘مقل: سمٞمد احلًـ، ووم٤مـمٛم

إيّن ٕرى وضُمقه٤ًم ًمق ؾم٠مًمقا اهلل أن ُيزيَؾ ضمٌاًل ٕزاًمف  ،أؾم٘مػ ٟمجران: ي٤م ُمٕمنم اًمٜمّّم٤مرى

 .(1)هب٤م، ومال شم٤ٌمهٚمقهؿ ومتٝمٚمٙمقا، وٓ يٌ٘مك قمغم وضمف إرض ٟمٍماين إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ض إًمٞمٝم٤م:ُمـ اًمتٕمرّ  وهٜم٤م ومقائد ٓ سُمدّ 

ف ٌّ عم إكػس يمُقـأن  ايمٌوري ومّدمفؿ دم ايمّذىمر فم»: ىمد ذيمر اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه: ولمإُ 

ؿ وومرب مـزيمتفؿ، ويمقمذن زملّّنؿ ُمؼّدمقن فمعم إكػس مػدون هبو. وهمقف فمعم يمُطػ مؽوّن

، وهمقف زُمرهون واوح فمعم صّحي ^ديمقؾ ٓ رء أومقى مـف فمعم همضؾ أصحوب ايمؽًوء

 .(1)شّٕكف مل َيرِو أضمٌد مـ مقاهمِؼ وٓ خُمويمٍػ أّّنؿ أصموزمقا إلم ذيمؽ :’اإلؽمالمكٌّقةِ كٌّل 

رضمٌؾ ُي٘م٤مُل ًمف: حمٛمقد سمـ  يرّ أّٟمف يم٤من ذم اًم»وذيمر اًمٗمخر اًمّرازي ذم شمٗمًػمه: ايمثوكقي: 

أومْمؾ ُمـ مجٞمع  ويم٤من يزقمؿ أن  قمٚمٞم٤مً  ،احلًـ احلَْٛميص، ويم٤من ُُمٕمّٚمؿ آصمٜمل قمنمّي٦م

وًمٞمس  ﴾ ۇئ ۇئ ﴿ىم٤مل: واًّمذي يدّل قمٚمٞمف ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ’دٍ إٟمٌٞم٤مء ؾمقى حُمٛمّ 
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ف، سمؾ اعمراد همػمه،  ؛’ٟمٗمس حُمّٛمدٍ  ﴾ۇئ  ﴿اعمراد سم٘مقًمف  ًَ ّٕن اإلٟم٤ًمن ٓ يدقمق ٟمٗم

ـَ أّب ـم٤مًم٥ٍم وأمجٕمقا قمغم أّن ذًم ، ومدًّم٧م أي٦م قمغم أّن ٟمٗمس قمكم  هل ؽ اًمٖمػم يم٤من قمكم  سم

قملم شمٚمؽ اًمٜمٗمس، وم٤معمراد أن  أن  هذه اًمٜمٗمس هل ٟمٗمس حُمّٛمٍد، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد ُمٜمف 

اًمٕمٛمؾ هبذا  ركَ مجٞمع اًمقضمقه شماًمٜمٗمس ُمثؾ شمٚمؽ اًمٜمٗمس، وذًمؽ ي٘متيض آؾمتقاء ذم  هذه

يم٤من ٟمٌٞم٤ًّم وُم٤م يم٤من  ’ًم٘مٞم٤مم اًمدٓئؾ قمغم أن  حُمّٛمداً  ؛اًمٕمٛمقم ذم طمؼ  اًمٜمٌّّقة وذم طمؼ  اًمٗمْمؾ

ه سمٕمد ، ومٞمٌ٘مك ُم٤ميم٤من أومْمَؾ ُمـ قمكم   ’اً قمكّم يمذًمؽ، وٟٓمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمغم أّن حُمّٛمد

ومٞمٚمزم أن ، ^يم٤من أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء ’ُمٕمٛمقًٓ سمف، صُمؿ  اإلمج٤مع دّل قمغم أّن حُمّٛمداً 

  .ٟمٌٞم٤مء، ومٝمذا وضمف آؾمتدٓل سمٔم٤مهر هذه أي٦ميٙمقَن قمكم  أومْمَؾ ُمـ ؾم٤مئر إ

اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ وهق صُمؿ  ىم٤مل: وي١ّميد آؾمتدٓل هبذه أي٦م، احلدي٨م اعم٘مٌقل قمٜمد 

: َُمـ أراد أن َيرى آدَم ذم قمٚمٛمِف وُٟمقطم٤ًم ذم ـم٤مقمتِف وإسمراهٞمَؿ ذم ظِمّٚمتف وُُمقؾمك ذم ’ىمقًُمف

وم٤محلدي٨م دّل قمغم أّٟمف اضمتٛمع ، (1)أّب ـم٤مًم٥م َصٗمقشمِف ومٚمٞمٜمٔمْر إمم قمكم  سمـ ذمهٞمٌتِف وقِمٞمًك 

مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ؾمقى أومْمؾ ُمـ  ومٞمٝمؿ، وذًمؽ يدل  قمغم أّن قمٚمّٞم٤مً ومٞمف ُم٤م يم٤من ُمتٗمّرىم٤ًم 

 .’حمّٛمدٍ 

 ًّمقن هبذه أي٦م قمغم أن  قمٚمّٞم٤مً يًتدـ  ىمدياًم وطمديث٤مً ـ  وأُّم٤م ؾم٤مئر اًمِّمٞمٕم٦م وم٘مد يم٤مٟمقا

 ’ُمثؾ ٟمٗمس حُمّٛمدٍ  ُمـ ؾم٤مئر اًمّّمح٤مسم٦م؛ ٕن  أي٦م عم٤ّم دًّم٧م قمغم أّن ٟمٗمَس قمكم   ]أومْمؾ[

قان اهلل قمٚمٞمٝمؿ( ومقضم٥م إّٓ ومٞمام ظمّّمف اًمدًمٞمؾ، ويم٤من ٟمٗمس حُمّٛمٍد أومْمؾ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م )رو

 .(1)شأن يٙمقن ٟمٗمس قمكّم أومْمؾ أيْم٤ًم ُمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

  اًمًٚمٞمؿ. لٟم ف ذيمر يمالُم٤ًم ذم هم٤مي٦م اًمٕمٜم٤مد واعمٙم٤مسمرة ًمرد  هذا آؾمتدٓإصُمؿ  
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وهل ٟمٙمت٦م ُمٝمّٛم٦م ٓ يٕمرف يمٜمٝمٝم٤م إّٓ قُمٚمامء اًمٌالهم٦م وٓ ي٘مّدُر ىمَدره٤م إّٓ  ايمثويمثي: 

ن  أي٦م اًمٙمريٛم٦م فم٤مهرة ذم قمٛمقم إهل: و٠مهار اًمُ٘مرآن أٓ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مرومقن سم

ـ قمرف أن  اجلٛمع إسمٜم٤مء واًمٜم٤ًمء وإٟمٗمس، يمام يِمٝمد سمف قُمٚمامء اًمٌٞم٤من، وٓ جيٝمٚمف أطمٌد ُم  

اعمْم٤مف طم٘مٞم٘م٦م ذم آؾمتٖمراق، وإّٟمام أـمٚم٘م٧م هذه اًمٕمٛمقُم٤مت قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلّمقص شمٌٞم٤مٟم٤ًم؛ 

صٗمقة اًمٕم٤ممل، وسمره٤مٟم٤ًم قمغم أّّنؿ ِّنؿ أيمٛمؾ إٟم٤مم، وسمٙمقًمٙمقّنؿ ُُمثكّم اإلؾمالم، وإقمالٟم٤ًم 

ظمػمة اخلػمة ُمـ سمٜمل آدم، وشمٜمٌٞمٝم٤ًم إمم أّن ومٞمٝمؿ ُمـ اًمّروطم٤مٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم واإلظمالص هلل ذم 

اًمٕمٌقدي٦م، ُم٤م ًمٞمس ذم مجٞمع اًمؼمي ٦م، وأن  دقمقَ ؿ إمم اعم٤ٌُمهٚم٦م سمُحٙمؿ دقمقة اجلٛمٞمع، وطمٍمهؿ 

قر إُُّم٦م، وشم٠مُمٞمٜمٝمؿ قمغم ُدقم٤مئف ُم٘مّدٌم قمـ شم٠مُملم َُمـ قمداهؿ، ظم٤مّص٦م ومٞمٝم٤م ُُمٜمّزٌل ُمٜمزًم٦َم طُمْم

أهار  [ذم]ـ هم٤مص وهبذا ضم٤مز اًمتجّقز سم٢مـمالق شمٚمؽ اًمٕمٛمقُم٤مت قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلّمقص، وُمَ 

اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ وشمدسّمره ووىمػ قمغم أهمراوف يٕمٚمؿ أّن إـمالق هذِه اًمُٕمٛمقُم٤مت قمٚمٞمٝمؿ 

 سم٤مخلّمقص إّٟمام هق قمغم طمّد ىمقل اًم٘م٤مئؾ: 

 سمُٛمًـــــتٜمٙمر ًمـــــٞمس قمـــــغم اهلل

 

 (1)أن جيٛمـــــع اًمَٕمـــــ٤مملَ ذم واطمـــــدِ  

ىم٤مل اًمّزخمنمي ذم شمٗمًػمه: وومٞمِف دًمٞمؾ ٓ رَء أىمقى ُمٜمف قمغم ـ  يمام ذيمرت آٟمٗم٤مً ـ  وًمذا 

 .^ومْمؾ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء

ًمق  ’هق ٟمٗمُس اًمٜمٌل   ×ن  هذِه أي٦م اًّمتل دًّم٧م قمغم أن  أُمػم اعم١مُمٜملمإ ايمرازمعي:

وُمـ هذِه أيْم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴾ۇئ  ﴿ؽ يمٚمٛم٦م وشم٠مظمذ ُمـ شمٚم ،وٛمٛمتٝم٤م إمم آي٦م ُأظمرى

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿

 .(1)وأُمٕمٜم٧م اًمٜمٔمر ذم أيتلم يتجغّم ًمؽ ُمـ إهار ُم٤م يم٤من ظمٗمٞم٤ّمً  (1)﴾ژ ڑ
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ىم٤مل: ـ  وهق ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامئِٝمؿـ  وُمـ ـمريؼ اعمُخ٤مًمٗملم: ُم٤م رواه ُُمقوّمؼ سمـ أمحداخلومًي: 

٤م ومالن قمـ ؾمٕمد سمـ أّب وىّم٤مص ىم٤مل: أُمر ُُمٕم٤موي٦م سمـ أّب ؾُمٗمٞم٤من أظمؼمٟم٤م ىُمتٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمّدصمٜم

ـّ رؾمقُل اهلل ٥م  أسم٤م شُمراب؟ ىم٤مل: أُم٤م ُم٤م ذيمرُت صمالصم٤ًم ىم٤مهلُ ًُ  ’ؾمٕمدًا وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شَم

ٗمف وظمٚمّ  ×ي٘مقل ًمٕمكمّ  ’ٕن شمٙمقن زم واطمدة أطم٥م  إزّم ُمـ مُحِر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل

خُتّؾػـل  ،يو رؽمقَل اهلل»: ×وم٘م٤مل ًمف قمكمّ  شقتل إلم أن أفمقدَ سمؽقن أكً دم زم»ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف: 

أمو سمرى أن سمؽقن ِمـّل زمؿـزيمِي هورون مـ »: ’وم٘م٤مل رؾمقُل اهلل شمع ايمـًوء وايمّصٌقون؟

 .شمقؽمك إّٓ أّكف ٓ كٌّقَة زمعدي

ٌ ف اهللُ ور»ظمٞمؼم:  وؾمٛمٕمتُف ي٘مقل يقمَ   شؽمقيُمفٕفمطكّم ايمرايي رصُماًل حُيى  اهللَ ورؽمقيمَف وحُي

ومٌّمَؼ ذم قمٞمٜمٞمف ودومع  ،ىم٤مل: وم٠مشمك قمكّم وسمِف رُمدٌ  ،شادفمقا رم فَمؾقّوً »ىم٤مل: ومتٓم٤موًمٜم٤م هل٤م، وم٘م٤مل: 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿ٟمزًم٧م هذه أي٦م: أُ قمٚمٞمف، و اًمّراي٦م إًمٞمف، ومٗمتح اهلُل

 .(1)﴾وئ

ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءك ُمـ  ×ـ طم٤مضّمَؽ ُمـ اًمٜمّّم٤مرى ذم قمٞمًكوَمٛمَ  ،وُمٕمٜمك أي٦م: ي٤م حُمّٛمد

اًمٌّٞمٜم٤مت اعمقضم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ وم٤ٌمهٚمٝمؿ وىمؾ هلؿ هذا اًم٘مقل طمتّك يتٌلّمَ احلؼ  ُمـ اًمٕمٚمؿ، أّي 

 .(1)اًم٤ٌمـمؾ

 :’رؽمقُل اهلل همؼول» :×ٗمل شمٗمًػم اًمُ٘مّٛمل قمـ اًمّّم٤مدقوم ﴾ۅ ۅ  ﴿وأُّم٤م ىمقًمف 
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ًُ صودومًو   ، همؼويمقا: أُ همٌوهؾقين، همنْن ىُمـ ًْ فمقم  ًُ ىموذزمًو ُأكزيم كزيمً ايمؾعـُي فمؾقؽؿ، وإن ىمـ

قد وايمعوومى  ،يمؾؿٌوهؾي أكصػً، همتقافمدوا ًّ همؾاّم رصمعقا إلم مـوزهِلؿ ومول رؤؽموؤهؿ، ايم

وإهتؿ: إن زموَهَؾـو زمؼقمِف زموهؾـوه، همنّكف يمقس زمـٌّل وإن زموهؾـو زملهؾ زمقتِف طموّصي همال كٌوهُؾف: 

ومعف أمغُم  ’همنّكف ٓ ُيؼّدُم أهَؾ زمقتِف إّٓ وهق صودق، همؾاّم أصٌحقا صموؤوا إلم رؽمقِل اهلل

 .(1)ش^وهموؿمؿي واحلًـ واحلًكماظمممـكم 

ت، شمٚمؽ اًمقضمقه هل صُمؿ  إّّنؿ ىم٤مًمقا: إّٟم٤م ًمٜمرى وضُمقه٤م ًمق ُدقمل هب٤م قمغم اجل٤ٌمل ّٓندّ 

ٱ ٻ  ﴿ :أّي وضمقٍه شمٚمؽ اًّمتل يم٤مٟم٧م ُمرآة قم٤ميم٦ًم ًمٜمقر اهلل، ^وضمقه آِل حُمّٛمدٍ 

 .(1)﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

سمٕمد ذًمؽ اًمٕمّز اًمِم٤مُمخ اًّمذي مل  ’اهللي٤م هل٤م ُمـ ًمٞمٚم٦ٍم ُم١معم٦ٍم ُمّرت قمغم سمٜم٤مت رؾمقِل 

ـّ  ـّ ُمٜمُذ أوضمد اهلل يمٞم٤مّنُ ـّ سم٤مُٕمِس ذم ُهادق اًمٕمٔمٛم٦م وأظمٌٞم٦م اجلالًم٦م ،ُيٗم٤مرىمٝم  ،ومٚم٘مد يُم

 
ٍ
٤مـمٕم٦م سملم رطمٍؾ ُُمٜمتٝم٥ٍم، وظم٤ٌمء ًّ وسم٘ملم ذم هذِه اًمٚمٞمٚم٦م ذم طمٚمؽ داُمس ذم وم٘مد شمٚمؽ إٟمقار اًم

ـّ وٓ يمٗمٞمؾ، و ـ  حمؽمق، ومُح٤مة سقمك، ٓ حُم٤مُمل هَلُ ـّ إذا دمَهٝم ٓ يدريـ َُمـ ُيداومع قمٜمُٝم

. ـّ ـْ ومقرة اًمٗم٤مىمدات وخيٗمض ُمـ وضمده  داهؿ، وَُمـ ُيًٙم

سمجٛمع اًمٕمٞم٤مل وإـمٗم٤مل ذم ُمٙم٤مٍن واطمٍد، ومٚماّم  ‘ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ىم٤مُم٧م احلقراء زيٜم٥م

 ،مجٕمتٝمؿ أظمذ إـمٗم٤مل يٜمٔمُر سمٕمُْمٝمؿ إمم اًمٌٕمض أظمر ودُمققمٝمؿ شمتح٤مدر قمغم اخلدود

ـَ أّب؟ وذاك ُيٜم٤مدي أيـ قمّٛمل؟ وأظمذوا ي٠ًمًمقن احل قراء زيٜم٥م، هذِه شمٜم٤مدي: قمّٛمف زيٜم٥م أي

ـَ أظمل؟ ُم٤مذا دمٞمٌٝمؿ احلقراء زيٜم٥م؟ أشم٘مقل هلؿ: أّّنؿ سقمك قمغم  !وآظمر ُيٜم٤مدي: قمّٛمف، أي

أظمذت شمْمُؿ اًمٓمٗمٚم٦َم إمم صدره٤م  ،إرض؟ أم قمٜمده٤م ضمقاب آظمر؟ ٟمٕمؿ ىم٤مُم٧م إًمٞمٝمؿ

ظمرى ومْمّٛمتٝم٤م إمم صدره٤م، ويم٠ميّن هب٤م أظمذت إُ ٙم٤مء واًمٕمقيؾ، وم٢مذا هدأت ًمتٝمِدئٝم٤م قمـ اًمٌ
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شمٜم٤مديف وًمٙمٜمّٝم٤م  ×اهلل احلًُلم ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت، حلٔم٤مت اًمٚمققم٦م وإمل، شمٚمتٗم٧م إمم أّب قمٌد

مل شمًٛمع ُمٜمف ضمقاسم٤ًم، وأّٟمك ًمف سم٤مجلقاب، وىمد وُمّرق سملم رأؾمف وضمًده؟ هلذا طمّقًم٧م سمقضمٝمٝم٤م 

 : ×إمم اًمٖمّري ؿم٤ميمٞم٦ًم ُُمّم٤مهَب٤م ٕسمٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

 )جم٤مريد(

 يٌقيـــــف قمٚمّٞمـــــف اًمّٚمٞمـــــؾ هـــــّقد

 ٚمـــ٥م ُيْمـــٛمدلسمـــٞمٛمـ يٌقيـــف اًم

ـــ٤م ردّ  ـــ٤مس ُم ٌّ ـــدي اًمٕم ــــ واًم  واسم

 

ــف او  ــف وهمريٌ ــف طُمرُم ــدوأٟم ــ٤مزم أطم  ُم

ـــــّدد ـــــدي اُم ـــــلم هٚمٕمٜم  سم٤محلً

 ظمٚمّمــــــقا هــــــكم اهلل وحلــــــد

 )جم٤مريد( 

 ؾ اًمّٚمٞمــــؾچــــيٌقيــــف قمٚمٞمٜمــــف چٚم

 ٤مشمٞمــــؾچضم٤مؾمــــؿ وإيمــــؼم ُموا

ــــؾ ــــقا متثٞم ــــف ُمثّٚم ــــلم سمٞم  واحلً

 

ــــف اوا  ــــؾدارت قمٚمٞمٜم ــــزمل واخلٞم  ًم

ـــػم شمٖمًـــٞمؾا ـــل اسمٖم ـــ٤مس ُمرُم ٌّ  وقم

ــــوا ــــؾجؾم ــــروح وٟمحٞم  ٤مدٟمف ُمٓم

 
*** 

 )وم٤ميزي(

 أُمًــف اعمًــف واًمٜمـــ٤مر ُم٤مظمٚمــ٧م ًمٜمــ٤م اظمٞمـــ٤مم

 

 

ــ٤مم  ــف ه٤مًمٞمت ــل اسمٗمٞم ــؾ شمٚمتج ــ٤م فم ــٞمقان ُم  ص

 ٌـــؾ قمٚمٞمٜمـــف اًمّٚمٞمـــؾ أو زادت اًمقطمِمـــ٦مشأ 

 

 

 اسمدهِمــ٦م خوُمــ٤م ؿمــقف همــػم أيتــ٤مم شمتّمــ٤مرا 

ــ٦ماوؿمــٞمخ اًمٕمِمــػمة ا  ــد ؿمــ٤مل ٟمٕمِم  طمًــلم حمّ

 

 

ــ  ــؼم واروح ُمٓم ــكّم إيم ــف قم ــ٤ممواسمجٜمٌ ًّ  ضم

 *** 
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 )أسمقذي٦م( 

ـــ ـــ٤مقمل ص ـــ٤منٞميٜم ـــقت وًمٞم  ح اسمّم

 ٧م ُمـــ همــػم وًمٞمــ٤منلــشمــرى زيٜمــ٥م سمُ 

 

 

ــ٤من  ــس واًمٞم ــّقع إٟم ــ٤م ُمٓم ــدر ي  حيٞم

ــــ٦م ــــٜمٙمؿ  ــــؾ احلٛمّٞم  حتِّمــــؿ وي

 

 

*** 

ــ٤م ــقُد وُم ــام هــذا اًم٘مٕم ــ٤م قمــكم  وم ــؿ ي  ىم

 

 قمٝمـدي شمٖمــّض قمــغم إىمــذاء أضمٗم٤مٟمــ٤م 

 *** 

 

 ُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضمِ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملَم 
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 عفوال: جالجة والعشزوُاحملاضزة ال
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ــفِ  ــ٤مُن سم٠مهٚم ــ٤مر اًمزُم ــد ؾَم ــري ًم٘م  ًمَٕمٛم

ـُ صـخٍر واحلريـُر وؾمـ٤مُده  ُأيٛمز اسمـ

 ورأُس طُمًــلٍم ذم اًمرُمــ٤مِح وظمّمــُٛمفُ 

 ٛمــُؾ رأُس اسمـــ اًمٜمٌــل  سم٠مؾمــٛمرٍ أحُي ]

 يٛمٞمــُد سمــف اخلّٓمــ٤مُر طُمزٟمــ٤ًم وهِمٌٓمــ٦مً 

 ودُمٚمـــ٥م آُل اهلل واًمِمـــٛمُر ؾمـــ٤مئٌؼ 

 وذم اًمريمــ٥ِم أـمٗمــ٤مٌل يتــ٤مُمك وُمــدٟمٌِػ 

 ومٓمـــقرًا ًمٙمقومـــ٤مٍن شمراهـــ٤م ىمقاصـــداً 

 

 وُمــ٤م ؾمــػُم هــذا اًمــدهِر ذم اًمٜمّــ٤مس راؿمــدُ  

ــ٤مئدُ  ــخقِر وؾم ــؿ  اًمُّم ـــ ُص ــٌِط ُم  وًمٚمً

ـــدُ  ـــ٦ِم قم٤مىم ـــ٤مَج اخلالوم ـــف شم ـــغم رأؾم  قم

ــــدُ وطم ــــٞمؿ ُمٕم٤مٟم ــــف رضمــــٌس زٟم  [٤مُمُٚم

 ـ هــــق ُم٤مئــــدُ أَيٕمٚمــــُؿ حت٘مٞم٘مــــ٤ًم سمَٛمــــ

ـــدُ  ـــامشم٦ِم ىم٤مئ ـــٞمس سم٤مًمِم ــــ ىم ـــُر اسم  وزضم

ــــدُ  ــــ٤مُمك ومقاىم ــــقاٌن أي ــــٌؾ وٟمً  قمٚمٞم

ـــقرًا ىمقاصـــدُ  ـــ٤مم ـم ـــ٤م ًمٚمِم ـــام أّّن  (1)يم

 *** 
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ـ   ٓم٤مت سم٤محل٤ٌمل قمغم فمٝمقر اًمٜمٞم٤مق اعمٝمزوًم٦م، ويم٠ميّن سمُمر وًمٙمـ ؾمٚمٜمل ُم٤مذا يّمٜمٕمـ وه

 سم٤مًمٜمًقة:

ــٚمقن  ــف إؿم ــ٤مي إشمّمــٞمح أسمقي ــالينه  ظم

 

 وه٤مي إشملـقل أظمـقي اؿمـٚمقن يٜمًـ٤مين 

ــع   ــ٤ميناوذي ــ٤م ضم ــ٤مر ُم ــل اًمٌ ــقل اسمٜم  شمل

 

 يِمــقف آصمــ٤مر ضب اًمًــقط سمٞمديــف 

 زيٜمــــ٥م ٟمــــ٤مدت اًمٜمًــــقان وهل٤مٟمــــف 

 

ـــفـ ه٤مقمٚمـــٞمٛمَ    ًمٕمتـــ٥م واًمـــروس وي٤مٟم

ــلم هــذا اوراس    وروس ظمقاٟمــفاطمً

 

ــــف  ــــف وشم٤مًمٞم ـــــ أوًم ــــ٤مرون اًمٔمٕم  يٌ

 ***

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 .(1)﴾ڦ ڦ 

ٟمت٘م٤مم، هق إؾم٘م٤مط ُم٤م يًتح٘مف اًمٖمػم ُمـ ىمّم٤مص أو همراُم٦م، وأيْم٤ًم اًمٕمٗمق وهق ود اإل

 .(1)هق حمق اًمٌمء وإزاًمتف، وي٘م٤مل: قمٗم٤م قمـ اًمذٟم٥م، أي مل يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف

وًمٕمّؾ ؾم٤مئاًل ي٘مقل: أٓ ُيٕمتؼم اًمٕمٗمق قمـ اًمٔم٤ممل اعمٕمتدي شم٠ميٞمدًا ًمٔمٚمٛمف وشمتٛمٞماًم ًمٜمزقم٦م 

 ي اًمٕمٗمق إمم فمٝمقر طم٤مًم٦م ؾمٚمٌٞم٦م ُمـ اًمالُم٤ٌمٓة ًمدى اًمٔم٤معملم؟ديف؟ أٓ ي١مدّ اًمٕمدوان ًم

ٚمؿ؛ واًمدًمٞمؾ سمٛم٠ًمًم٦م حت٘مٞمؼ اًمٕمدل وُمٙم٤مومح٦م اًمٔم واجلقاب هق: إّن اًمٕمٗمق ٓ صٚم٦م ًمـف

قمغم ذًمؽ ُم٤م شم٘مرأوٟمف ذم إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ّنٍل قمـ ارشمٙم٤مب اًمٔمٚمؿ وأُمر سمٕمدم 

 .(1)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ ﴿اخلْمقع ًمـف، يمام ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م: 

ۈئ ېئ  ﴿يمام شم٘مرأ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر إُمر سم٤مًمٕمٗمق واًمّمٗمح، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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 .(1)﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ژڈ ڈ ﴿، وىمقًمف: (1)﴾ېئ ېئ 

ُمـ اعمٛمٙمـ أن يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ أن  هٜم٤مك شمٜم٤مىمْم٤ًم سملم هذيـ احلٙمٛملم، وًمٙمـ ًمدى 

اًمّمٗمح جي٥م أن ح أّن اًمٕمٗمق وْم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل يتّ اإلُمٕم٤من ومٞمام ورد ذم اعمّم

ٓ ُي٤ًمء اؾمتٖمالًُمف، وإّن اًمدقمقة إمم ُمٙم٤مومح٦م اًمٔمٚمؿ وىمٛمع اًمٔم٤ممل  يٙمقن ذم ُمقوٍع سمحٞم٨م

 يٙمقن هل٤م جم٤مٌل آظمر.

ؽ اًم٘مدرة وقمٜمد آٟمتّم٤مر قمغم ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ سم٠مّن اًمٕمٗمق واًمّمٗمح يٙمقٟم٤من ًمدى متٚمّ 

أي ظمٓمر ضمديد ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمدو وهزيٛمتف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م، أي ذم طم٤مل ٓ حيتٛمؾ ومٞمٝم٤م طمّمقل 

اًمٕمدو، ويٙمقن اًمٕمٗمق واًمّمٗمح قمٜمف ؾم٤ًٌٌم إلصالطمف واؾمت٘م٤مُمتف ودومٕمف إمم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم 

إذ ىم٤مل:  ×ؾمٚمقيمف، واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ومٞمف أُمثٚم٦م يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل ويمالم ُمقمم اعمقطمديـ

 ا اًم٘مقل.ظمػم دًمٞمؾ قمغم هذ، (1)شإذا ومدرت فمعم فمدوك هموصمعؾ ايمعػق فمـف ؾمؽرًا يمؾؼدرة فمؾقف»

٤م ذم طم٤مًم٦م وضمقد ظمٓمر ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمدو، واطمتامل أن ي١مّدي اًمٕمٗمق قمٜمف إمم دمّريف أُمّ 

ومت٤مديف أيمثر ذم قمداوشمف، أو إذا اقمتؼم اًمٕمٗمق اؾمتًالُم٤ًم ًمٚمٔمٚمؿ وظمْمققم٤ًم أُم٤مُمف ورًى سمف، وم٢من  

ٗمق ذم ُمثؾ ٦م اإلؾمالم مل يٜمتخٌقا ـمريؼ اًمٕمُُمٓمٚم٘م٤ًم ، يمام أن  أئٛمّ ُمثؾ هذا اًمٕمٗمق اإلؾمالم ٓ جيٞمُز 

 .(1)هذه اعمج٤مٓت

اىمتًٌقا ذًمؽ ُمـ أدب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وهق همٗمقر رطمٞمؿ،  ^٦مطمٞم٨م إّن إئٛمّ 

 وؿمديد اًمٕم٘م٤مب ذم وىم٧ٍم واطمٍد.
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ًُ أكّ »  اظمعوومٌكم دم  وأؾمّد  ،ؽ أكً أرضمؿ ايمراُحكم دم مقوع ايمعػق وايمرُحيوأيؼـ

 .(1)شمقوع ايمـؽول وايمـؼؿي

 ،٤م ًمٞم٧ًم قمديٛم٦م آرشم٤ٌمط سمام ىمٌٚمٝم٤م ُمـ أي٤متصُمؿ  ًمق رضمٕمٜم٤م إمم أي٦م ٟمجد أّن  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿وسم٤مخلّمقص أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُم٤ٌمذة، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

صُمؿ  ضم٤مء دور أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م، وم٤مٔي٦م  (1)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀپ پ ڀ ڀ

 ُمقر:اعم٤ٌمريم٦م ذيمرت صمالصم٦م أُ 

اخلػم ؾمقاء يم٤من  وُمٕمٜمك اإلسمداء هٜم٤م هق اإلفمٝم٤مر، أي إفمٝم٤مر ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿: إول

ُمٕمروف؛ عم٤م ومٞمف ُمـ إقمالء ًمٙمٚمٛم٦م اًمديـ  ف، ويمذا يمّؾ يم٢مفمٝم٤مر اإلٟمٗم٤مق قمغم ُمًتح٘مّ  ،ومٕمالً 

يم٢مفمٝم٤مر اًمِمٙمر ًمٚمٛمٜمٕمؿ وذيمره سمجٛمٞمؾ اًم٘مقل؛  ،وشمِمقيؼ اًمٗم٤مؾمؼ إمم اعمٕمروف، أو يم٤من ىمقًٓ 

 عم٤م ومٞمف ُمـ طمًـ اًمت٘مدير وشمِمقيؼ أهؾ اًمٜمٕمٛم٦م.

اعمٕمروف؛ ًمٞمٙمقن أسمٕمد ُمـ اًمري٤مء  ومٕمؾٜمل يٕم، ختٗمقا اخلػم، أي: أو﴾ ٿ ٹ ﴿: ايمثوين

ٹ ٹ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وأىمرب إمم اإلظمالص

 .(1)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

: وهق اًمٕمٗمق قمـ اًمًقء، وم٤معم٘مّمقد ُمٜمف هق اًمًؽم قمٚمٞمف و إمر ايمثويمٌ واظمفؿ دم اظمؼوموأمّ 

وٓ جُيٝمر قمٚمٞمف سم٤مًمًقء  ،سم٠من ٓ ُيذيمر فم٤ممل سمٔمٚمٛمف، وٓ يذه٥م سمامء وضمٝمف قمٜمد اًمٜم٤مس ،ىمقًٓ 

 .(1)ٜمف ومٞمام جيقز ًمف ذًمؽُمسم٠من ٓ يقاضمٝمف سمام ي٘م٤مسمؾ ُم٤م أؾم٤مء سمف، وٓ يٜمت٘مؿ  ،وومٕمالً  ،ُمـ اًم٘مقل

وهق ُمـ آداب  ،قم٤ٌمد اهلل اعمخٚمّمقن وم٤مًمٕمٗمق ُمـ اعمراشم٥م اًم٤ًمُمٞم٦م اًمتل ٓ يتحغّم هب٤م إّٓ 
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 .’اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمتل أّدب هب٤م اًمٜمٌّل إيمرم 

ً يمؽؿ إذا فمـ»: ’َم؛ طمتّك ورد قمـ اًمٜمٌّل إيمرمٕمّد وٓ حُت ٓ شمُ وًمٚمٕمٗمق ومْم٤مئؾ 

ـ ىمون يمـف فمعم اهلل أصمٌر همؾقؼؿ، همال يؼقم ف يـودي مـودٍ يقم ايمؼقومي مَ وهو زمويمعػق، إكّ ؤنمضٌي همودر

 .(1)ش﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ ايمعوهمقن، أمل سمًؿعقا ومقيمف سمعولم: إّٓ 

٤مرك وشمٕم٤ممم، وهذا هم٤مي٦م ُم٤م يتٛمٜم٤ّمه ومٙمٗمك سمف ومْماًل وُمٜمزًم٦م أن يٙمقن أضمره قمغم اهلل شمٌ

 اإلٟم٤ًمن.

وأومْمؾ اًمٕمٗمق وأمجٚمف، هق اًمٕمٗمق قمٜمد اًم٘مدرة؛ طمتّك ورد قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .(1)شأولم ايمـوس زمويمعػق أومدرهؿ فمعم ايمعؼقزمي»: ×قمكم

 ُمٜمٝم٤م: ،صُمؿ  إن  هٜم٤مًمؽ صمامرًا قمديدة ًمٚمٕمٗمق 

سمعوهمقا سمًؼط »ف ىم٤مل: أٟمّ  ’روي قمـ رؾمقل اهللؾم٘مقط اًمْمٖم٤مئـ سملم اعمتٕم٤موملم عم٤م ـ  1

 .(1)شايمضغوئـ زمقـؽؿ

فمؾقؽؿ زمويمعػق همنّن ايمعػق ٓ يزيُد ايمعٌَد »ف ىم٤مل: ، أٟمّ ’ًا، عم٤م ورد قمٜمفيزيد اًمٕمٌَد قمزّ ـ  1

 .(1)شفِمّزًا همتعوهمقا يعّزىمؿ اهلل إّٓ 
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 .(1)شّد دم فمؿرهـ ىمثر فمػقه مُ ... مَ »ف ىم٤مل: أٟمّ  ’يزيد ذم اًمٕمٛمر، ومٕمٜمفـ  1

جتووزوا فمـ ذكقب ايمـوس يدهمع اهلل »ف ىم٤مل: أٟمّ  ’عم٤م ورد قمٜمف ؛دومع قمذاب اًمٜم٤مرـ  1

 .(1)شفمـؽؿ زمذيمؽ فمذاب ايمـور

جتووزوا فمـ فمثرات اخلوؿمئكم َيِؼؽؿ »أٟمف ىم٤مل:  ’عم٤م ورد قمٜمف ؛يدومع ؾمقء إىمدارـ  1

 .(1)شاهلل زمذيمؽ ؽمقء إومدار

أيد ؿ ُمـ أصح٤مهبؿ، طمتّك ـ شمتٚمٛمذ قمغم وُمَ ، ^ومٛمـ هٜم٤م يم٤من اًمٕمٗمق دأب أهؾ اًمٌٞم٧م

ؿ اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري اًمذي يٜم٘مؾ أطمد ٚمَ وصؾ اًمدور إمم أومذاذ اًمٕمٚمامء أُمث٤مل اًمٕم٤ممل اًمٕمَ 

ف ؿمقهد رضمؾ ىمد ـمرح سمٜمٗمًف قمغم ىمؼم اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ويم٤من يٌٙمل أؾم٤ٌمـمف سم٤مًمقاؾمٓم٦م، أٟمّ 

 سمٙم٤مًء ؿمديدًا.

 وقمٜمدُم٤م ؾُمئؾ قمـ ؾم٥ٌم سمٙم٤مئف؟

ًمِمٞمخ، وم٤مؾمتج٧ٌم ًمٓمٚمٌٝمؿ، وأظمذت ؾمٞمٗمل وذه٧ٌم إمم ىم٤مل: أوقمز إزم  مج٤مقم٦م أن أىمتؾ ا

ُمٜمزل اًمِمٞمخ ويم٤من اًمقىم٧م ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ، ومٚماّم دظمٚم٧م قمٚمٞمف هُمروَمتَف وضمدشُمف قمغم ؾمج٤مدشمف ذم 

طم٤مًم٦م اًمّمالة، ومٚماّم ضمٚمس رومٕم٧م اًمًٞمػ سمٞمدي ٕضسمف، وم٤مُمتٜمٕم٧م يدي قمـ احلريم٦م ومل 

ون أن يرضمع سمٓمرومف إزّم ومٌ٘مٞم٧م قمغم هذه احل٤مل طمتّك ومرغ ُمـ صالشمف وسمد ،أمتّٙمـ ُمـ اًم٘مٞم٤مم

ـ  ىمد أرؾمٚمقا ومالٟم٤مً ـ  وّسح سم٠مؾمامئٝمؿـ  ُم٤م اًمذي قمٛمٚمتف طمتّك أن ومالن وومالن ،ىم٤مل: إهلل

 ىمد همٗمرت هلؿ وم٤مهمٗمر هلؿ. ،ًمٞم٘متٚمٜمل، إهللـ  وّسح سم٤مؾمٛمل

وذم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمتٛم٧ًم ُمٜمف وـمٚم٧ٌم اًمٕمٗمق، وم٘م٤مل زم: ٓ شمرومع صقشمؽ طمتّك ٓ يٗمٝمؿ 

 قمٜمد اًمّم٤ٌمح.أطمد، إذه٥م عمٜمزًمؽ، وشمٕم٤مل زم 
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ومخرضم٧م ُمـ قمٜمده وىمد اؾمتٖمرىم٧م ذم اًمٗمٙمر طمتّك اًمّم٤ٌمح، وقمٜمد اًمّم٤ٌمح ومّٙمرت  

 وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز أأذه٥ُم أم ٓ أذه٥م؟ وُم٤م اًمذي حيدث زم ذم طم٤مًم٦م اُمتٜم٤مقمل قمـ اًمذه٤مب؟

وأظمػمًا متّٚمٙم٧م اجلُرأة وذه٧ٌم، ومرأي٧م اًمٜم٤مس طمقًمف ذم اعمًجد، ومت٘مدُّم٧م إًمٞمف، وؾمّٚمٛم٧ُم 

٥م سمف، وُمـ سمريم٦م هذا اعمٌٚمغ  قمٚمٞمف، وم٠مقمٓم٤مين يمٞم٤ًًم ُمـ ًّ اعم٤مل ذم اخلٗم٤مء، وىم٤مل زم: اذه٥م وشمٙم

 ُم٤م قمٜمدي هق ُِمـ سمريم٦م ص٤مطم٥م هذا اًم٘مؼم. أصٌح٧م اًمٞمقم أطمد دم٤مر اًمًقق، ويمّؾ 

طمٞم٨م ىمتٚمف اسمـ  ×ٗمؼ ُمثؾ ذًمؽ ُٕمػم اعم١مُمٜملموىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ وي٘مقل: عم٤مذا ٓ يتّ 

ُم٘م٤مُمٝمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ  ـ يّمؾ إمموًمٞمس سمٕمد أُمػم اعم١مُمٜملم همػم أوٓده ُمَ  ،ُمٚمجؿ

 أمجٕملم؟!

، يمام أن  سمدن وومٕمٚمٝم٤م وقمدم ومٕمٚمٝم٤م شم٤مسمع عمِمٞمئتف ،: هل إرادة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممماجلقاب

ـ اًمثػمان ُمـ حمق ُمٕم٤ممل ىمؼمه طمٞمٜمام أراد اعمتقيّمؾ رّوتف اخلٞمؾ ذم يمرسمالء ومل شمتٛمٙمّ  ×احلًلم

 .(1)ذًمؽ

ّم اعمّم٤مئ٥م ُمـ أُ  ًٛمٍع وُمرأىسمٛم ×ٟمٕمؿ رّو٧م اخلٞمؾ اجلًد اًمٓم٤مهر إلُم٤مُمٜم٤م احلًلم

 ، ويم٠ميّن هب٤م سمٚم٤ًمن احل٤مل شم٘مقل:×، ٟمٔمرت ومرأت اخلٞمؾ شمٚمٕم٥م قمغم صدر احلًلم‘زيٜم٥م

 يـــــ٤م ٟمـــــ٤مس وـــــٞمّٕم٧م اًمٌّمـــــػمة

 

ـــ٤مين   ـــػّمين زُم ـــػمةاوطم ـــٚمقن طم  ؿم

 

ـــــػمة ـــــف قمِم ـــــدي ُم٤مًم ــــــ واًم  اسم

 

 وٓ طمٔمـــرت شراسمـــف اًمٌٞمٝمـــف همـــػمه 

 
 ـــل طمـــٗمػمةُمّ شمًـــقي اجلــث٧ّم اسمــ أُ 

ؿ شمٜمتخل، سم٠مّب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمسإمم أيـ شمٚمت وهق قمغم ّنر اًمٕمٚم٘مٛمل ضمّث٦م  ×ٗم٧م، وسم٠م  

 سمال رأس.
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 )ىمٓمٞمٗمل(

ـــده ـــف هم ـــغم اًملـــ٤مع ـمـــ٤ميح ؾمـــٌع اًمتٜمّخٞمٜم  قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ  ــــ فمّٚم ـــقر ُم ـــ٤ميحوُمٜمح ـــؼمه ذسم ـــغم اًمٖم  قا قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــقايح ـــٛمٕمقن اًمّم ـــ٤م يً ـــف ُم ـــٌٕملم سقم  ؾم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شٌٞمٜمـــــفوحمـــــد ُمــــــ رضمـــــ٤مًمع سملـــــف شمؽم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــؾ ــــتف اخلٞم ــــٜمع داؾم ــــؾ قم ــــرد اخلٞم ــــكّم ي  واًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــٞمؾ  ـــػم شمٖمً ــــ هم ـــّدرة ُم ـــ٤مًمثرة يٛمخ ـــؾ قم  فم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــل فمٝمــــــقر اعمٖمــــــ٤مومػم ــــــ٥م شمريمٌ  ٓزم يزيٜم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وجمٚمــــس اًمٓمــــ٤مهمل يزيــــد ٓزم شمدظمٚمٞمٜمــــف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويــــــ اًمٙمٗمٞمـــــؾ اًمـــــكّم زُمٓمٚمـــــع سم٤مًمٙمٗم٤مًمـــــ٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وضمالًمــــف سمٚمــــف سمٕمــــزّ يمر وضمــــ٤مسمع ٕرايض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــل واُ  ــــر اًمٕمٚملٛم ــــفروطمــــل اًمٜمٝم  ٟمٔمــــري سمح٤مًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــف  ــــد يٛمٞمٜم ــــ٤مت وشمقؾّم ــــٞمكم ُم ــــ٧م چٗم  (1)ش٤مًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ـُ ُمـــ٤م ُأٓىمـــل  ومـــديتُؽ ًمـــق شمٕمـــ٤مي

 

 ًمٕمــــز  قمٚمٞمـــــَؽ ُذزم  يـــــ٤م طمٌٞمٌـــــل 

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ـَ فَمَٚمُٛمقا آ ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ  َل حمَٛم 

َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

&



 اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون: َُمـ هؿ أوًمقا إُمر
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: زابعة والعشزوُاحملاضزة ال
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 ىمِْػ سمـ٤مًمٓمٗمقف وضُمـد سمٗمـٞمِض إدُُمـعِ 

ـِ اًمٜمٌـل  قمٚمـث اًمثـر   أيٌٞم٧ُم ضمًـُؿ اسمـ

 مل أٟمـــَس ٓ واهللِ زيٜمـــ٥َم إذ ُمِمـــ٧ْم 

 ادِهـــ٤مشمـــدقمقه وإطمــــزاُن ُمـــؾُء وم١م

ــــث ـــكم  اعمُرشمْم ـَ أّب قم ـــ ـــل أي  أُأظم

ــَؽ  ــؽ أُم  ـــٛمٕم٧م سمٜمٕمٞم ــؾ ؾم ــل ه  أُأظم

ـــ٤مأُ أ ـــَؽ اجلٗم ــــقدشمٜمل ُِمٜم ـــل ُم٤مقم  ظم

ــر  ــ٤م شم ـــلُم أُم ــ٤م طُمً ــ٤ًم ي ــْؿ ضمقاسم  أٟمٕم

ـْ ومـــقِق ؿمـــ٤مه٘م٦ِم اًم٘مٜمـــ٤م  وم٠مضم٤مهبـــ٤م ُِمـــ

ـــ٤مُمث واُ  ـــكم طمـــ٤مل اًمٞمت ـــريوشمٙمّٗم  ٟمٔم

 

 إْن يُمـــٜم٧َم ذا طُمــزن ٍ وىمٚمــ٥ٍم ُُمقضَمــعِ  

 ويٌٞمــ٧ُم ُمـــ ومــقق ِ احلِمــ٤مي٤م ُمْمــجٕمل

ــَل  ـــرعِ وه ـــَل اعمًُ ــف ُمِم ــقُر إًمٞم  اًمقىم

ـــِع  ـــُدُُمقع اهلُّٛم  واًمٓمـــرُف يًـــٗمُح سم٤مًم

ــٕمل ــد  وختّْم ــ٤مري ًمٚمٕم ــػم  اٟمٙمً   ًِم

 اًمزهــراُء طمــلم ٟمـــُٕمٞم٧َم أم مل شمًـــٛمعِ 

 دمٗمـــقين ودمٗمـــق َُمــــ َُمٕمـــل ومٕمـــالمَ 

ــ أوٚمـــُٕمل ـــقِط يمّنَ ًّ  ؿِمــٛمَر اخلٜمــ٤م سم٤مًم

 ىُميضـ اًم٘مْمــ٤مء سمـام ضمــر  وم٤مؾمـــؽمضمٕمل

ــٜمٕمل ــ٤مهؿ وم٤مص ــٜمُع ذم مِح ــ٧ُم أص  (1)ُم٤ميمٜم

 *** 
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 )وم٤ميزي( 

ــقت ــ٥م ُمٗمت ــ٦م إسملٚم ــؾ احلزيٜم ــث اًمت ــ٧م قمٚم  وشٗم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــراس سمٕمنمــه٤م   ــث اًم ــٌچ٧م قمٚم وصــ٤مطم٧م ااوؿم

 سمّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيًــــلم دشٕمـــد وصـــٚم٧م اًمٕمـــدوان اًمٌٞمـــقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ٤م  ـــف ي ـــقا قمٚمٞمٜم ـــٞمكم  هجٛم ـــرايمٗم ــــفهووم  دوٟم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ٤مس د أٟمٗم ـــٕم  ـــف وص ـــ٤مل ُمٜم ـــ٤من احل ـــ٤مده ًمً  ٟم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــدر ي  ــــراسأٛمخـــدرة طمٞم ـــف صـــٕم٥م اعم  (1)سمقٟم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثــــر اًمٕمتــــ٥م ؿمــــٞمٗمٞمد ذم ضمثــــف سمــــال راس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــ  ــــث اخلّٓم ــــف (1)لراد قمٚم ــــ٥م شمٜمٔمريٜم  يزيٜم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ٧م اخلـــــٞمٛم٦م اطمرشقهــــ٤م  ردي اخلٞمٛمــــ٦م ش٤مًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــقه٤م  ـــؽ ؾمٚمٌ ـــ٧م طمريٛم ـــرم ش٤مًم ـــكم احل  ؾم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمقه٤مؾمــــٙمٞمٜم٦م اقمزيــــزيت ٓ ييــــاسمــــ٤مري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وزيــــ اًمٕمٌـــ٤مد اًم٤ٌمعمــــرض ُمٜمخٓمـــػ ًمقٟمــــفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 )ٟمٕمل(

ــــــ٤مل ــــــ٥م سمٚمٕمٞم ــــــٞمع ي٤مزيٜم  أوص

 شمــــــدريـ مّهـــــف ارسمـــــ٤مت إدٓل

 

ــــٞمٜمع حت  ـــ٤ملاوقم ــــ إـمٗم ـــ٤م ُم  ٓمٞمٝم

ـــردا ـــٛمس ي ــــ اًمِم  وـــاللاهلؿ وقم

 وٟمــــٔمري قمٚمـــل اًمًـــّج٤مد ًمـــقُمــ٤مل 
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 ويم٠ميّن هب٤م دمٞمٌف سمٚم٤ًمن احل٤مل: 

 ()قم٤مؿمقري

 اسمـــــــٕمٞمٜمل ًم٤ٌمريٚمــــــؽ اقمٞم٤مًمــــــؽ

 واًمٌـــــلم ًمـــــق يروـــــف سمـــــداًمؽ

 

ـــــؽ    اسمروطمـــــل ًمًـــــٙمتٚمؽ أـمٗم٤مًم

 اطمٜمــــف ومــــدا ًمــــؽ اٟمــــروح يمــــّؾ 

 ***

جئ حئ مئ  یۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿ىم٤مل شمٕم٤مًمث: 

 .(1)﴾ىت يت جث مث متىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

وزم إُمر، وُم٤مُيٕمتؼم ومٞمٝمؿ ُمـ صٗم٤مت، يمام ًم٘مد يمثر اًمٜم٘م٤مش واًمٙمالم طمقل اعمُراد ُمـ أُ 

 .(1)قمٚمث إىمؾ أواًمًٙمقت قمٜمٝمؿ ،٨م هب٤م احلُّٙم٤مم إدقمٞم٤مء ذم وضمقب إـم٤مقمتٝمؿشمِمٌّ 

أو يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل. ىم٤مل  ،يـ وُم٤م ىمٞمؾذم أي٦م ٟمذيمر يمالم اعمٗمّن  وٕضمؾ سمٞم٤من احلّؼ 

: عم٤ّم ومرغ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث ُمـ اًمٜمدب إًمث قم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ +ُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئلاًمٕمالّ 

صّد قمٜمف  ـ يٕمٞم٥م هذا اًمٓمريؼ اعمحٛمقد، أواعم١مُمٜملم، وذّم ُمَ اإلطم٤ًمن سملم ـمٌ٘م٤مت  ًمف، وسم٨ّم 

ظمر ، هب٤م حُيٙمؿ أؾم٤مس صدودًا، قم٤مد إًمث َأصؾ اعم٘مّمقد سمٚم٤ًمن آظمر، يتٗمّرع قمٚمٞمف ومروع أُ 

 .(1)اًمتخّمٞمص واًمؽمهمٞم٥م ذم أظمذهؿ سم٤مٓئتالف وآشّمٗم٤مق اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وهق

 اًمتل ىمٞمٚم٧م طمقهل٤م.واًمالزم هٜم٤م قمرض اجلٝم٤مت اًمتل شمْمّٛمٜمتٝم٤م أي٦م وأراء 

ٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ذم أن  ـم٤مقم٦م اهلل واًمرؾمقل إّٟمام شمٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب ـ  1

 واطمد اهلل وؾمٜمّ 
ٍ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿٦م ٟمٌّٞمِف، وإّّنام وؾمٞمٚمت٤من ًمٚمتٕمٌػم قمـ رء

وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت  (1)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ ،(1)﴾پ
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إذا  ’ٜم٥ًم إًمث اًمٜمٌّل يُ  ُم٤م قمٚمث رومض يمّؾ  اًمنميٗم٦م. وُمـ هٜم٤م اشم ٗمؼ اعمًٚمٛمقن ىمقًٓ واطمداً  

 طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مُمف.  وأ ،شمٜم٤مومث ُمع ُمٌدأ ُمـ ُم٤ٌمدئ اًم٘مرآن

وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ وي٘مقل: عم٤مذا يُمّرر ًمٗمظ اإلـم٤مقم٦م قمٜمد ذيمر اًمرؾمقل ومل يٙمّرره٤م قمٜمد 

 ؾم١مال ُمنموع. ُمر؟ وهقوزم إذيمر أُ 

ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل  ٜمٌٞمف قمٚمث أنّ ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م إّٟمام هق ًمٚمت( أـمٞمٕمقا): إن  شمٙمرار اجلقاب

ًمنميٕم٦م، ا ُمّم٤مدر ُمـ ُمّمدراً  ُمٜمٝمام يمّؾ  ىمقل يم٤من هٜم٤م وُمـ أصؾ سمذاشمف، مت٤مُم٤ًم يم٢مـم٤مقم٦م اهلل، 

وزم إُمر ومرع أُ ٌع إلـم٤مقم٦م اهلل واًمرؾمقل؛ ٕن  وزم إُمر؛ ّّٕن٤م ومرع وشموًمٞمس يمذًمؽ إـم٤مقم٦م أُ 

 .’ـمري٘مف ^وـمري٘مٝمؿ ’قمـ اًمرؾمقل

 .(1)ش’ضمديٌ أيب ضمديٌ صمّدي رؽمقل اهللضمديٌ أيب، و إّن ضمديثل»وًمذا ورد: 

جي٥م أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ وٓ  طم٤ميمؿ اعمًٚمٛملم إّن ًمٗمظ ُمٜمٙمؿ يدل  سمقوقح ٍ قمٚمث أنّ ـ  1

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ :جيقز إـمالىم٤ًم أن يٙمقن ُمـ همػمهؿ، وي١مّيد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مًمث

 . (1)﴾ڄ ڃ 

ة قمٚمث قمدّ  ـ سمٕمد اشّمٗم٤مىمٝمؿ قمٚمث ذط اإلؾمالمـ  وزم إُمرأُ اظمتٚمٗمقا ذم اعمُراد ُمـ ـ  1

  :أىمقال

 ايمؼقل إول: 

ُمراء واحلُّٙم٤مم وزم إُمر هؿ إُ إًمث أن اعمراد ُمـ أُ  (1)٦مي أهؾ اًمًٜمّ ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ ُمٗمّن 

 قمٚمث اعمًٚمٛملم أن ُيٓمٞمٕمقا يمّؾ  زُم٤من ٍ وُمٙم٤مٍن، ومتٙمقن ٟمتٞمج٦م هذا اًمرأي هل: أنّ  ذم يمّؾ 
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 ًمتٝمؿ اجل٤مئرة. طمٙمقُم٦ٍم وؾُمٚمٓم٦م ُمٝمام يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م طمتّث إذا يم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م اعمٖمقل ودو 

وهذا اًمرأي ٓ يٜم٤مؾم٥م ُمٗمٝمقم أي٦م وروح اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م سمح٤مٍل؛ إذ ٓيٛمٙمـ أن 

وُمـ دون ىمٞمد وذٍط سم٢مـم٤مقم٦م اهلل واًمٜمٌل، ـ  ُمٝمام يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمتٝم٤مـ  طمٙمقُم٦م شم٘مؽمن ـم٤مقم٦م يمّؾ 

ٜمّ  ًُ  ُمْم٤موم٤ًم إًمث قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م. ،٦م ًمٜمٗمل هذا اًمرأي وهذا اًمتٗمًػموهلذا شمّمّد  يم٤ٌمر قمٚمامء اًم

 ايمؼقل ايمثوين: 

ُمثؾ ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر وص٤مطم٥م شمٗمًػم ذم فمالل ـ  يـذه٥م اًمٌٕمض ُمـ اعمٗمن  

٦م ُمـ احلٙمـ٤ّمم ُمثّٚمق يم٤موم٦م ـمٌ٘م٤مت إُ  (زم إُمروأُ )إًمث أن  اعمُراد ُمـ ـ  اًم٘مرآن وآظمرون ُم 

ث جم٤مٓت احلٞم٤مة، وًمٙمـ ٓ دم٥م ـم٤مقم٦م ه١مٓء واًم٘م٤مدة واًمٕمٚمامء وأصح٤مب اعمٜم٤مص٥م ذم ؿمتّ 

ٓ شمٙمقن قمٚمث ظمالف إطمٙم٤مم ذط ٍ، سمؾ هل ُمنموـم٦م سم٠من  ىمٞمد ٍ أوُُمٓمٚمؼ ٍ وسمدون سمِمٙمؾ 

 واعم٘مّررات اإلؾمالُمٞم٦م. 

وزم أُ أي٦م شمقضم٥م إـم٤مقم٦م  ظمالف إـمالق أي٦م اعم٤ٌمريم٦م؛ ٕنّ ـ  يمام شمر ـ  وهذا اًمرأي

 ذٍط.  ُمر ُمـ دون ىمٞمد أوإ

 ايمؼقل ايمثويمٌ: 

 واًمٗمٙمريقن، اعمٕمٜمقيقن اًم٘م٤مدة هؿ  (إُمر وزمأُ )ذه٥م مج٤مقم٦م آظمرون إًمث أن  اعمراد ُمـ 

 ٦م ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م. اًمٕم٤مرومقن سمٛمحتقي٤مت اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ  اًمٕمدول رونواعمٗمٙمّ  اًمٕمٚمامء :أي

وهذا اًمتٗمًػم يم٤ًمسم٘مف ٓ يٜم٤مؾم٥م إـمالق أي٦م؛ ّٕن إلـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء واشّم٤ٌمقمٝمؿ ذوـم٤ًم 

ـ  ارشمٙمٌقا ظمٓم٠مً  ا ًمق٦م، وقمٚمث هذُمـ مجٚمتٝم٤م أن ٓ يٙمقن يمالُمٝمؿ قمٚمث ظمالف اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ 

ٕي ؾم٥ٌم ٍ آظمر مل  ة احلّؼ اٟمحرومقا ُمـ ضم٤مدّ  أوـ  ًمٙمقّنؿ قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م وهمػم ُمٕمّمقُملم

 . ’ُمٓمٚمؼ يم٢مـم٤مقم٦م اًمٜمٌّل  وزم إُمر سمٜمحقأُ دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ، ذم طملم أن أي٦م شمقضم٥م إـم٤مقم٦م 

هذا ُمْم٤موم٤ًم إًمث أن  إـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء إٟمـاّم هل ذم إطمٙم٤مم اًمتل يًتٗمٞمدوّن٤م ُمـ اًمٙمت٤مب 

ومال طم٤مضم٦م إًمث  ’٦م، وقمٚمث هذا ٓ شمٙمقن إـم٤مقمتٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم همػم إـم٤مقم٦م اهلل وإـم٤مقم٦م اًمٜمٌّل اًمًٜمّ و

 ٦ٍم.ذيمره٤م سمّمقرٍة ُمًت٘مٚمّ 
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 ايمؼقل ايمرازمع: 

ٜمّ  ًُ ي أهؾ اًم ٦م إًمث أن  اعمُراد ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م هؿ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م ُمع وذه٥م سمٕمض ُمٗمن 

ؿ ؿمٖمٚمقا ُمٜمؼم اخلالوم٦م ت٤ٌمرهؿ أّّن اًمذيـ قمؼّموا قمٜمٝمؿ سم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، سم٤مقم ×اعم١مُمٜملم أُمػم

وزم إُمر أي وضمقد ٦م، وٓ شمِمٛمؾ همػمهؿ، وقمٚمث هذا ٓ يٙمقن ُٕ سمٕمد رؾمقل اهلل ظم٤مّص 

 !ظمر ظم٤مرضمل ذم اًمٕمّمقر إُ 

وزم إُمر وهذا احلٍم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، ُمْم٤موم٤ًم إًمث أّٟمف ي١مّدي إًمث قمدم وضمقد ُمّمداق ُٕ 

 سملم اعمًٚمٛملم ذم هذا اًمزُم٤من.

 ايمؼقل اخلومس: 

 .’هؿ صح٤مسم٦م اًمرؾمقل إيمرم (وزم إُمرأُ ) إنّ 

 ايمؼقل ايمًودس: 

وزم إُمر هؿ اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريقن اعمًٚمٛمقن سم٠من  اعم٘مّمقد ُمـ أُ  :وهقاطمتامل ي٘مقل

 ُمراء اجلٞمش واًمناي٤م.أُ و

ٓ يقضمد أي دًمٞمؾ قمٚمث ختّمٞمص أي٦م هبام، ـ  اخل٤مُمس واًم٤ًمدسـ  وهذان اًمتٗمًػمان 

 اًمتٗمًػم اًمراسمع.  وم٤مإلؿمٙم٤مل قمٚمٞمٝمام يم٤مإلؿمٙم٤مل قمٚمث

 ايمؼقل ايمًوزمع: 

ي اًمِمٞمٕم٦م )رطمؿ اهلل اعم٤مولم ُمٜمٝمؿ وطمٗمظ اًم٤ٌمىملم( سم٤مٓشّمٗم٤مق إًمث أن  ذه٥م يمؾ  ُمٗمن 

٦م ٟمٞمٓم٧م إًمٞمٝمؿ ىمٞم٤مدة إُ أُ ، اًمذيـ ^٦م اعمٕمّمقُمقنهؿ إئٛمّ  ( إُمروزمأُ ) اعمراد ُمـ ُم 

٤مٟمف وشمٕم٤مًمث واًمٜمٌّل اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ذم مجٞمع طم٘مقل احلٞم٤مة ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل ؾمٌح

، وٓ شمِمٛمؾ همػمهؿ. اًمٚم ُٝمَؿ إّٓ اًمذي يت٘مّٚمد ُمٜمّم٤ًٌم ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، ويتقًّمث أُمرًا ذم ’إيمرم

ٜم٦م، ف جي٥م ـم٤مقمتف أيْم٤ًم إذا شمقومرت ومٞمف ذوط ُمٕمٞمّ إدارة اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ، وم٢مٟمّ 

ُٕ وٓ دم٥م ـم٤مقمتف ًمٙمقٟمف ُمـ أُ   يمٞمالً ُمـ ىِمٌَٚمِٝمؿ. وزم إُمر، وووزم إُمر، سمؾ ًمٙمقٟمف ٟم٤مئ٤ًٌم 
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ؿ ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًم٤ًمسم٘م٦م؛ وذًمؽ عمقاوم٘متف إـمالق وضمقب اإلـم٤مقم٦م وهذا اًمتٗمًػم يًٚم 

ُمٕمّمٞم٦م، ويّمقٟمف  ُم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م حيٗمظ اإلُم٤مم ُمـ يمّؾ  اعمًتٗم٤مدة ُمـ أي٦م اعمٌحقصم٦م هٜم٤م؛ ٕنّ 

 واضم٥م اإلـم٤مقم٦م ُمـ دون ىمٞمدٍ ـ  ُمثؾ أُمر اًمرؾمقلـ  ظمٓم٠م، وهبذا اًمٓمريؼ يٙمقن أُمره قمـ يمّؾ 

ٕمٓمػ قمٚمث إـم٤مقم٦م ٤م شمُ ، سمؾ وإًمث درضم٦ٍم أّّن ’وذط، ويٜمٌٖمل أن يقوع ذم ُمًتق  إـم٤مقمتفأ

 اًمرؾمقل ُمـ دون شمٙمرار أـمٞمٕمقا. 

 ٦م، وُمٜمٝمؿ اعمٗمن  واجلدير سم٤مٟٓمت٤ٌمه إًمث أّن سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕمرووملم ُمـ أهؾ اًمًٜمّ 

 ٦م،ياعمٕمروف اًمٗمخر اًمرازي، ىمد اقمؽمف هبذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ُمٓمٚمع طمديثف قمٜمد شمٗمًػم هذه أ

إن  اهلل شمٕم٤مًمث أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر قمٚمث ؾمٌٞمؾ اجلزم ذم هذه أي٦م، وَُمـ أُمر »طمٞم٨م ىم٤مل: 

مل يٙمـ  سُمد  أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اخلٓم٠م، إذ ًمق اهلل سم٢مـم٤مقمتف قمٚمث ؾمٌٞمؾ اجلزم واًم٘مٓمع ٓ

 ىمد أُمر اهلل سمٛمت٤مسمٕمتف، ومٞمٙمقن ذًمؽ أُمراً  ٠ميم٤من سمت٘مدير إىمداُمف قمٚمث اخلٓم ،ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اخلٓم٠م

سمٗمٕمؾ ذًمؽ اخلٓم٠م، واخلٓم٠م ًمٙمقٟمف ظمٓم٠م ُمٜمٝمل  قمٜمف، ومٝمذا يٗميض إًمث اضمتامع إُمر واًمٜمٝمل ذم 

 اًمٗمٕمؾ اًمقاطمد. 

صم٧ٌم أن اهلل شمٕم٤مًمث أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر قمٚمث ؾمٌٞمؾ اجلزم، وصم٧ٌم أّن يمؾ  َُمـ أُمر اهلل 

  .(1)(1)شسمٓم٤مقمتف قمٚمث ؾمٌٞمؾ اجلزم وضم٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اخلٓم٠م

ُمع يمثرة إؿمٙم٤مٓت  ـ اًمٍميح وآؾمتدٓل اعمٜمٓم٘مل اعمتلم وُمع هذا آقمؽماف

 ؿمٞمخ اعمِمّٙمٙملم، أو َُمـ اقمت٤مد اًمٜم٤مس قمٚمث إؿمٙم٤مٓشمف فطمتّث شمداول قمٚمث إًمًٜم٦م سم٠مٟمّ  ،ص٤مطمٌف

 َؾ دًٓم٦م أي٦م هبذا اعم٘مدار. ٌىمَ  ـ

ـ  شمٚمٌٞمَس إسمٚمٞمس وهمقايت  اعمٕمٝمقدة مل شمؽمك اًمٗمخر اًمرازي طمتّث اؾمتدرك ىم٤مئاًل: فًمٙم

ضمزون قمـ ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم اعمٕمّمقم واًمقصقل إًمٞمف واؾمتٗم٤مدة اًمديـ واًمٕمٚمؿ ُمٜمف، ٜم٤م قم٤مإٟمّ »
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 . (1)شأهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومال ُمٜم٤مص ُمـ يمقن اعمراد هق

 وًمٙمـ ٟم٠ًمل: 

هؾ أن  أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد ُمٕمروومقن ًمد  اًمٜم٤مس طمتّث يرشمٗمع اإلؿمٙم٤مل ومٝمق شمٗمًػم ـ  1

 ر أو اًمْم٤ٌمط أو اًمٕمٚمامء...؟أؿمّد همٛمقو٤ًم ُمـ ؾم٤مسم٘مف، ومٝمؾ اعمراد ُمٜمٝمؿ اًمٕم٤ًميم سمام هق

٤مء قمومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمتٕمّرف قمٚمٞمٝمؿ، وادّ  وزم إُمرإن  أي٦م إذا دًّم٧م قمٚمث قمّمٛم٦م أُ ـ  1

؟ أويم٤من يِمٛمؾ زُم٤من ٟمزول أي٦م ،ُم٤مٟمفاًمٕمجز هروٌب ُمـ احل٘مٞم٘م٦م، ومٝمؾ اًمٕمجز خيتص سمز

ٓ ي٘مقم  صُمؿ   ،واًمث٤مين سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم، وم٢مّٟمف ٓ يٕم٘مؾ أن ي٠مُمر اًمقطمل اإلهلل سم٢مـم٤مقم٦م اعمٕمّمقم

 سمتٕمريٗمف طملم اًمٜمزول. 

أوػ  ،(1)ظمر أُ وإذا قمرف ذم زُم٤من اًمٜمزول ُيٕمرف ذم أزُمٜم٦م ُمت٠مظمرة قمٜمف طمٚم٘م٦م سمٕمد  

وزم أُ )ف ُم٤م ورد ُمـ إطم٤مدي٨م ذم اعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م، شمٚمؽ اًمتل شم١ميد شمٗمًػم إًمث هذا يمٚمّ 

 ُمٜمٝم٤م: ^٦م أهؾ اًمٌٞم٧مسم٠مئٛمّ  (إُمر

طمٞم٤من إٟمدًمز اعمٖمرّب اعمتقذم قم٤مم  سمق اإلؾمالُمل اعمٕمروف أيمتٌف اعمٗمن   ُم٤مـ  1

 وأهؾ سمٞمتف. ×قمكم   : ُمـ أن  هذِه أي٦م ٟمزًم٧م ذم طمؼ  ( ذم شمٗمًػمه اًمٌحر اعمحٞمطه111)

ٜمّ  رو  اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن احلٜمٗمل اًم٘مٜمدوزي وهقـ  1 ًُ ٦م اعمِمٝمقريـ ذم ُمـ أقمالم أهؾ اًم

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم قمٚمٞم٤ًم قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم  (اعمٜم٤مىم٥م)ُمـ يمت٤مب  (يٜم٤مسمٞمع اعمقدة)يمت٤مسمف 

أسموه رصمٌؾ همؼول: أرين أدكی مو يؽقن ايمعٌد مممـوً، وأدكی مو »ي٘مقل:  (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف)

 ؟ ، وأدكی مو يؽقن زمف ايمعٌد ووًٓ يؽقُن زمف ايمعٌد ىموهمراً 

 ًَ هموهمفؿ اجلقاب... وأّمو أدكی مو يؽقن ايمعٌد زمف ووًٓ أن ٓ يعرف  ،ومول: ومد ؽمليم

فمٌوده زمطوفمتف وهمرض وٓيتف،  ده فمؾی فمٌوده، ايمذي أمر اهللوؾموهضمّجي اهلل سمٌورك وسمعويمی 

                                           



 اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون: َُمـ هؿ أوًمقا إُمر
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: يو أمغم اظمممـكم، صػفؿ رم. ومول: ايمذيـ ومرّنؿ اهلل سمعويمی زمـػًف وزمـٌقِّف همؼول:   ًُ ۈئ  ﴿ومؾ

 .﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ًُ يمف: صمعؾـل اهلل همداك أووح رمهمؼ  ،دم مقاوع ’؟ همؼول: ايمذيـ ومول رؽمقُل اهللؾ

 سمرىمً همِقؽؿ أمريـ يمـ سمضؾقا زمعدي إن متًؽتؿ إيمقف: إيّن  اهلل طٌي يقم ومٌضفودم آطمر طُم 

 .(1)شوفمؼميت أهؾ زمقتل هبام: ىمتوب اهلل

أُمث٤مل صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل ذم  ،م ُم٤م رواه أومذاذ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦مُم٤م شم٘مد   إو٤موم٦م إًمث يمّؾ ـ  1

 وهمػم ذًمؽ.  ،واًمّمدوق ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف ،٤مر ذم شمٗمًػمهواًمٕمٞمّ  ،اًمٙم٤مذم اًمنميػ

ذيمر ُم٤م يزيد قمٚمث قمنم  &ص٤مطم٥م شمٗمًػم اًمؼمه٤من اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين طمتث أن

 .(1)^٤م ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٌٞم٧مرواي٤مت ذم أّّن 

قا قمٜمف آذاّنؿ ومٙم٤مٟمقا يم٤مٕٟمٕم٤مم، سمؾ أوؾ  ،سمٚمث واهلل ومٝمٛمقا ذًمؽ، وقمٚمٛمقا وًمٙمـ َصٛم 

 ؾمٌٞمالً. 

ـــــ أ   ــــؿ ُم ــــ٤ًم هل ٌّ ــــقاشم ــــ٦ٍم مل حيٗمٔم  ُم

 ىمــد ؿمــتّتقهؿ سمــلم ُم٘مٝمــقٍر وُم٠مؾمــقرٍ 

ــــف  ـــــتث إًمٞم ـــــالً طم ـــــاّمً ىم٤مشم  ُدس  ؾُم

 

ـــــج٤مدِ   ــــِف إُم ــــّل سمآًم ــــَد اًمٜمٌ  قمٝم

 وُمٜمحــــــقٍر سمًـــــــٞمِػ قمـــــــٜم٤مدِ 

 وم٠مصـــ٤مب أىمّمـــث ُمٜمٞمـــ٦م وُمـــرادِ 

ؿّ ×ُمـ اًمذيـ ُدّس هلؿ اًمًّؿ، إُم٤مُمٜم٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ  ًُ  ، طمتّك أصٌح يت٘مّٚم٥م ُمـ اًم

 ًمٞمف اًمقًمٞمد )ًمٕمٜمف اهلل(. إف اًمذي دؾّم 

 : ×٤ٌمىمرّٕب ضمٕمٗمر اًمـ  قمٜمد اًمقوم٤مةـ  ×ىم٤مل إُم٤مُُمٜم٤م اًمًج٤مد

ًُ فمؾی كوومتل هذهإ»  ومرفمفو زمًقٍط همنذا كػؼً همودهمـفو ٓأفممميـ ضمّجي مل  ين ضمجج

ومول: مو مـ زمعغم ُيقومػ فمؾقف مقومػ فمرهمي ؽمٌع  ’اهلل يلىمؾ حلؿفو ايمًٌوع، همنن  رؽمقل
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  .شي وزمورك دم كًؾفـّ ضمجٍ إّٓ صمعؾف اهلل مـ كعؿ اجَل 

ـُ اًمٕم٤مسمديـ ضم٧م اًمٜم٤مىم٦م إًمث اًم٘مؼم وميسم٧م ومٚمؿ شمٚم٨ٌم أن ظمر ×ومٚماّم ُدومـ اإلُم٤مم زي

ومج٤مء إًمٞمٝم٤م  ×وم٠ُمظمؼم سمذًمؽ اًم٤ٌمىمر ،ورهم٧م رهم٤مًء قم٤مًمٞم٤ًم ومهٚم٧م قمٞمٜم٤مه٤مإرض، ( 1) سمجراّن٤م

إذ ظمرضم٧م  ٓ ّهٜمٞمئ٦مً إوم٘م٤مُم٧م ودظمٚم٧م ُمقوٕمٝم٤م ومام ُمْم٧م  ،شمف أن وومقمل»وىم٤مل هل٤م: 

 ،×ًم٤ٌمىمروم٠ُمظمؼم ا ،اًم٘مؼم ومهٚم٧م قمٞمٜم٤مه٤م ورهم٧م رهم٤مًء قم٤مًمٞم٤ًم وضسم٧م سمجراّن٤م ،اًمٜم٤مىم٦م صم٤مٟمٞم٦م

وم٠مُمر اإلُم٤مم  ،طمتّث ٟمٗم٘م٧م وُم٤مشم٧م ّٓ صمالصم٦م أي٤ممٍ إ ومٚمؿ شمٚم٨ٌم ،شدفمقهو همنّّنو مقدِّفمي»: ×وم٘م٤مل

  (1)سمدومٜمٝم٤م ومُدومٜم٧م. ×اًم٤ٌمىمر

يقم قم٤مؿمقراء وُم٤مذا  ×ومٕمٚمف ضمقاد احلًُلم ٤م ومٕمٚمتف هذه اًمٜم٤مىم٦م ُم٤موأقمج٥ُم ُمّ  أومقل:

 اخلٞم٤مم وهق وشمقضّمف ٟمحقاحلًُلم قمرومف ويٚمٓمخ ٟم٤مصٞمتف سمدم احلًُلم  ؟ ضمٕمؾ يِمؿّ ومٕمؾ اجلقاد

٦ٍم ىمتٚم٧م اسمـ سمٜم٧م ٟمٌٞمٝم٤م، ومٚماّم وصؾ إًمث ظمٞمٛم٦م اًمٜم٤ًمء أُ ي٘مقل سمّمٝمٞمٚمف: اًمٔمٚمٞمٛم٦م اًمٔمٚمٞمٛم٦م ُمـ  ُم 

 وإًمٞمف أؿم٤مر ،ومل يزل ييب طمتّث ُم٤مت ،ضمٕمؾ ييب سمرأؾمف إرض قمٜمد سم٤مب اخلٞمٛم٦م

 ذم زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م:  #احلّج٦م اإلُم٤مم

طمرصمـ مـ اخلدور كوذات  ،ج فمؾقف مؾقّيوً ًو وايمنهمؾاّم كظرت ايمـًوء إيمی اجلقاد خمزيّ »

ايمشعقر فمؾی اخلدود ٓؿمامت ويمؾقصمقه ؽموهمرات، وزمويمعقيؾ دافمقوت وزمعد ايمعّز مذيمالت 

  .شيمی مٌمع احُلًكم مٌودراتإو

ـــق ـــدة ٌ حتٜم ــــٛمّ  ومقاطم ــــٚمٞمف شمِم  فقم

 ظمر  سمٗمٞمِض اًمٜمحِر شمّمٌُغ وضمَٝمَٝمـ٤مأُ و

 شمٚمـقذ سمجٜمٌـفِ  ظمـر  قمٚمـث ظمـقٍف وأُ 

 

ـــ٤مًمرداء شموأُ   ـــف سم ــــّٚمُؾ ظمـــر  قمٚمٞم  ـُٔم

ٌّـــُؾ ظمــر  شمٗمّديــف وأُ وأُ   ظمــر  شُم٘مـ

 (1)٤م ىمــد ٟم٤مهلــ٤م ًمــٞمس شمٕمِ٘مــُؾ ظمــر  عّمــوأُ 
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 : ‘وًم٤ًمن طم٤مل اًمٕم٘مٞمٚم٦م 

ـــلم ـــ٧م حيً ـــ٧م واشٗمٞم ـــام همٌ  سمً

 ظمـــذوين يًـــػمه وشمـــدُمع اًمٕمــــلم

ـــــ٤مويـ ـــــف يقًمٚمِمــــــ٤مم ٟم  ًمٚمٙمقوم

 وًمقيـــــ٤مي ُمـــــ٤مهمػم اًمٜمًـــــ٤مويـ

 

 قمـــــ يمرسمٚمــــف سٟمــــف ُمٔمٕمٜمــــلم 

 اًملــقم ٓويـــوضمــقه اُمــدري وا

ـــف  ـــدري يريدًم ـــدرب شم ـــلماواًم  صمٜم

 أسمــ٤مري اًمٔمٕمـــ ُمــ٤م ًمــٞمش متٙمــلم

 ٦م اهلُداة: وًمذا شم٘مقل ي٤مًمث٤مرات إئٛمّ  

 ٦م اًمٌــــ٤مبٟمٓمٚمــــ٥م صمــــ٤مر رّوــــ آه

 

 ٟمٓمٚمــــ٥م راس داطمــــل اًمٌــــ٤مب 

ـــــ٤معمحرابا  ــــــٓمؼم ويّمـــــكم سم  ٟم

 

ــــديـ  ـــــ اًم ــــف ريم  و ــــّدم قملٌ

ــــقم اًمٓمـــــػ  ــــ٤مر ي ـــــ٥م صم  ٟمٓمـٚم

 

 ك رضوـــــٜمف اخلٞمـــــؾضمـــــدّ  

ـــٞمع  ـــد اهلل اًمرو ـــ٤مر قمٌ ــــٚم٥م صم  ٟمٓم

 

ـــــــف جيـــــــري يًـــــــٞمؾ   اًمدُم

ـــ٤مر قماّم ٟمٓم  ـــ٥م صم ـــذوهـٚم ـــؽ ظم  شم

 

 يًـــــــــــــر ًمٚمٙمقومــــــــــــف 

 ؽوم٤موـــؾ قمّٛمــ ٟمٓمٚمــ٥م صمــ٤مر أسمــق 

 

ـــــــــــف   شــــــــــــٓمٕمقا اچٗمقوم

ــــٞمش  ــــ٤مر ًمٚمًــــّج٤مد ًم ــــ٥م صم  ٟمٓمٚم

 

 اًمرشٌـــــــــــ٦م ُمچتقومـــــــــــف 

 *** 

ـــــ٧م ـــــؾ اًمٌٞم ـــــ٥م أه ـــــ٤م ذٟم  ُم

 شمريمــــقهؿ ؿمــــتّك ُمّمــــ٤مرقُمٝمؿ

 

ــــفْ   ــــقا رسمققم ــــٜمُٝمُؿ أظمٚم ــــك ُِم  طمت

 وأمجُٕمٝمــــــــــــ٤م ومٔمٞمٕمــــــــــــفْ 

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 والباطن احلّل: والعشزوُ ةاخلاوض احملاضزة
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ــ٤مًمٙمرى ـــذ  سم ـٍ شُمٖميضــ وشمٚمت ـــ ــ٤م طمً  أسم

ــ٤م ـٍ شمــرى صــٗم٤مي٤مك ذم اًمس  سِم  أسمــ٤م طمًــ

ــ٤ًم و ـــرش ضمٜمٌ ــلِم اًمٗم ـــقي ًمٚم  ذه هوشمٚم

ــــٌر وُ ٜمٞمـــؽ قمـــٞمٌش  ًّ  واًمٕم٘مــــ٤مئُؾ طُم

ـــ٤م ـــ٥ُم اخلٜم ـــ٤مرًة قُمُّم ـــ٤م شم  شُمنّمـــُق ومٞمٝم

ـــقهُب٤م ــ٧ْم ىُمٚم ـــُّح٧م وذاسم ـــقاُ ٤م سم  وم٠مص

ــف ــدهر ّهح ـمروَم ـــ ذم اًم ــ٧ُم وَُم  قمجٌ

 يزيـــُد اخلٜمــــ٤م ذم دؾمتــــف ُمت٘مّٚمـــ٥ُم 

 ُؾ ُِمٜمــُف اًمــرأُس ذم اًمــُرُمِح ضَمٝمــرةً وحُيَٛمــ

ــــزيدُ  ــــ٤مري٤ًم وي ــــالصم٤ًم قم ـــك صم  اهويٌ٘م

 

  اًمقضمــَف زيٜمــ٥ُم ؽّمُ وسمـ٤مًمٙمػ  أُمًــ٧ْم شمًــ 

ـــج٥ُم  ـــ٤مصػِم حُت ــرٍب سم٤معم٘م ــقُة طم  وٟمً

ــ٥ُم  ــ٤مِم دُمٚم ــٞمِس ًمٚمِم ــقَق اًمٕم ــؽ وم  سمٜم٤مشُم

 إذا ُمـــ٤م سمٙمـــ٧م سم٤مٕصـــٌحٞم٦م شُميـــُب 

ُب م شم٤موـمـــقرًا هبـــ٤م ٟمحـــق اًمِمـــ ـــر   ٖم

 وأٟمٗم٤مؾُمــٝم٤م يمــ٤مدْت ُمـــ احُلــزِن شمــذه٥ُم 

ــــ٥ُم  ــــزْل يتـٕمـّج ــــِف مل ي ــــر ومٞم  وومّٙم

ـــ٥ُم   وُيٛمزـــ طُمًـــلٌم ذم اًمثـــرى يت٘مّٚم

ــ٥ُم  ــ٦ِم ُيْٕمَّم ـــ اًمدقمٞم ــ٤مِج رأُس اسم  وذم اًمت

 ()قمغم ضمًٛمف يٖمدو اًمـدُم٘مُس اعمـذّه٥ُم 
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 )وم٤مئزي(

ـــكّم  ـــٞمٛمَ ي ــــدين قمٚم ــــلم شمٜمـ٤مؿم ــــؾ اًمٕم  ـ  ٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــّؾ   ــغم  يم ــه قم ــقح واحلن ــف واًمٜم ــلمااًمٌچ  طمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ ٌّ ـــل اف طُم ـــره اسملٚمٌ ـــققملاسمّمـــٌٝم٤م اوشمٔمٝم  دُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــ  ٌّ  سمـٓمـــــققملاـف وٓ اؿمــــقومف جمٌـــــقر ذم طُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ ــ٤م ري ــؾ ي ــ٧م ا٧م شٌ ــٚمققمف أٟمرّو ــٚمققملاو  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــل اخلــــّديـا   وُمــــ دون ظمــــده إشمٕمّٗمـــرت ُمٜمّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وُمًـــٞمفاصـــٌح  أسمچـــل قمـــغم ُمّمـــ٤مسمف يمـــّؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ٤مقمد قم٤مأ  ـــل وؾم ـــفسمچ ـــره اًمزچٞم ـــف اًمزه  ًمٌچ
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 طمًـــلماٞمٜمل قمٚمـــف ًمـــكم يقاؾمـــاحيًـــلم ويــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أسمقذي٦م(

 سملٚمٌـــل ُم٠ممتـــؽ حيًـــلم يٜمّمـــ٤مبا

 شٚمٌــل دون شٚمٌـــؽ ريــ٧م يٜمّمـــ٤مب

 

 وذچــرك ُمـــ يٛمــر اًمــدُمع يٜمّمــ٤مبا 

ــ٦ما ــغم اًمقـمٞم ــدك قم ــدي دون ظم  وظم

 ***

 .(1)﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 هق اًمّمدق واًمٞم٘ملم واًمٌمء اًمث٤مسم٧م سمال ؿمؽ. :احلّؼ 

 ًم٤ًمىمط.واًم٤ٌمـمؾ سمخالومف، ومٝمق اًمٗم٤مؾمد وا
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ذم رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أُمػم  ×واًم٤ٌمـمؾ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر وُهٜم٤مك وم٤مصٚم٦م سملم احلّؼ  

 وايمٌوؿمؾ؟ ىمؿ زمكم احلّؼ  ×ؽُمئؾ أمغم اظمممـكم »طمٞم٨م ىم٤مل: ،×اعم١مُمٜملم

همؼول: مو رأسمُف فمقـوك ـ  وووع أمغم اظمممـكم يده فمعم أذكف وفمقـفـ  همؼول: أرزمُع أصوزمع

 .(1)شوك هملىمثره زموؿمؾ، ومو ؽمؿعتف أذكهمفق احلّؼ 

خذه٤م قمغم اإلٟم٤ًمن ًمإلٟم٤ًمن أن يتحّذر ذم يمالُمف وأطمٙم٤مُمف اًمتل يتّ  سمدّ  ومٛمـ هٜم٤م ٓ

٤مذه٤م، وٓ يدع اًمالُم٤ٌمٓة هل احل٤ميمٛم٦م قمٚمٞمف ُمـ دون أن يٜمٔمر أظمر، ويٙمقن ُمٜمّمٗم٤ًم ذم اخّت 

 سمٕملم اإلٟمّم٤مف إمم اًمٜم٤مس.

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾ی

 واًم٤ٌمـمؾ أرسمع أص٤مسمع. ي٘مقل ُم٤م سملم احلّؼ  ×ا شمرى أن اإلُم٤مموًمذ

ي، وايمٌوؿمؾ ؿمريؼ ايمـور، وفمعم ـّ ؿمريؼ اجَل  احلّؼ »ف ىم٤مل: أٟمّ  ×ظمرى ًمفأُ وذم يمٚمٛم٦م همّراء 

 .(3)ش...ؿمريؼ داعٍ  ىمّؾ 

، واًمٌٕمض أظمر سمخالومٝمؿ دائاًم وأسمدًا يًٕمقن ومٌٕمض اًمٜم٤مس دائاًم وأسمدًا يًٕمقن ًمٚمحّؼ 

 وقمـ اًمٓمريؼ اًمًقي.  وا قمـ احلّؼ ًمٞمّمدّ  ؛ضمٚمٝمؿًمٚم٤ٌمـمؾ، سمؾ صم٤مٟمقن أر

طمؾؼ ومقمًو  إّن اهلل»أّٟمف ىم٤مل:  ×اهلل اًمّّم٤مدق وُمـ هٜم٤م روي قمـ اإلُم٤مم أّب قمٌد

ومٌؾتف ومؾقهبؿ وإن ىموكقا ٓ يعرهمقكف، وإذا مّر هبؿ ايمٌوؿمؾ  ، همنذا مّر هبؿ ايمٌوب مـ احلّؼ يمؾحّؼ 

 غم ذيمؽ همنذا مر  هبؿ ايمٌوب مـ احلّؼ اكؽرسمف ومؾقهبؿ وإن ىموكقا ٓ يعرهمقكف، وطمؾؼ ومقمًو يمغ

أكؽرسمف ومؾقهبؿ وإن ىموكقا ٓ يعرهمقكف، وإذا ّمر هبؿ ايمٌوب مـ ايمٌوؿمؾ ومٌؾتف ومؾقهبؿ وإن ىموكقا 

                                           

×
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 .(1)شٓ يعرهمقكف

 ٦م.يُم٦م ٟم٠ميت ًممُمـ سمٕمد هذه اعم٘مد  

ُُمقر ُمـ أواُمر وٟمقاهل ٓ ؿمؽ  أن  أي٦م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق آي٤مٍت قمديدة شمٜم٤موًم٧م قمّدة أُ 

زيد قمغم ُم٤مئ٦م أُمر ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ إمم أن وصؾ اًمدور إمم هذا اعم٘مٓمع شم ٤مإهائٞمؾ، وًمٕمّٚمٝم ًمٌٜمل

 وهق ّنل هٜم٤م.

قا احلّؼ »أّٟمف ىم٤مل:  ×ُروي قمـ اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  طموؿمى اهلل هبو ومقموً مـ ايمقفقد أيمًٌ

وؿمؾ زملن زفمؿقا أنّ  ـو ه زمويٌم ، ويمؽـّفام يلسمقون زمعد وومت لٌّ وأن  فمؾقّوً ويصٌّ ذا زمخؿًامئي ؽمـي، حمّؿدًا ٌك

ؽؿ ضمؽَ  :’همؼول هلؿ رؽمقل اهلل همؼويمقا: زمعم، همجوؤوا هبو وصمعؾقا  اًم؟أسمروقن ايمتقراة زمقـل وزمـق

وهق دم يد  ،ايمذي ىموكقا يؼرؤون همقف (2)ايمطقمور يؼرؤون مـفو طمالف مو همقفو، همؼؾى اهلل

رأس  سمـوول ىمّؾ و ،طمره، هموكؼؾى شمعٌوكوً يمف رأؽمونأومّراءـي مـفؿ مع أضمدمهو أّويمف ومع أطمر 

ـوك يؿكم مَ  ـ هق دم يده وصمعؾ ُيرُوضف وهُيّشؿف ويصقُح ايمرصمالن ويٌمطمون، وىموًك ه

ًْ وومويمً:ٓ  سمزٓا دم هذا ايمعذاب ضمتّك سمؼرءا زمام همقفو مـ صػي حمّؿدأُ امغم ؿمق  ’طمرى همـطؼ

 ’وإمومتف فمعم مو أكزل اهلل سمعولم، همؼرءا صحقحًو وآمـو زمرؽمقل اهلل ×وكٌّقسمف وصػي فمقمٍّ 

گ گ گ  ﴿: همؼول اهلل ،’وافمتؼدا إمومي فمقم ورم اهلل وويصِّ رؽمقل اهلل

ڳ ﴿مـ وصمٍف وجتحدومهو مـ وصمف، زملن  ×وفمقم ’زملن سمؼّروا ظمحؿد ﴾گ

ؽؿ سمؽتؿقكف وسمؽوزمرون أكّ  ﴾ڳ ڳ  ﴿مـ كٌقة حمّؿد هذا وإمومي فمقم هذا  ﴾ڳ

ٌورىمؿ ضمّجي حدسمؿ مل ُيضقّع هق ضُمجتف، شُمؿ  صم ،فمؾقمؽؿ وفمؼقيمؽؿ، همنّن اهلل إذا ىمون ومد صمعؾ أطم

ـ نمغم ضمّجتؽؿ همال سمؼدروا أكّ   .(1)ش...ؽؿ سمغويمٌقن رزمؽؿ وسمؼوهروكفزمؾ يؼقؿفو م
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وًمًٌف سم٤مًم٤ٌمـمؾ ًمٞم٧ًم ىمد اٟمتٝم٧م وٓ هل ُمـ ُمًتحدصم٤مت قمٍمٟم٤م  وىمْمٞم٦م يمتامن احلّؼ  

 ـ ؿم٤ميمٚمٝمؿ ُمـ ذاك اًمزُم٤من إمم وىمتٜم٤م هذا.هذا، سمؾ هل دمري ذم دم سمٜمل إهائٞمؾ وُمَ 

وم٘م٤مل: سمٕمد ؾمٗمر ـمقيؾ  ،٦م اقمتٜم٤مىمف ًمإلؾمالم احلٜمٞمػنّميـ اًمٜمّم٤مرى ىمّّم ٟم٘مؾ أطمُد اعمٌ

٦م، اٟمت٘مٚم٧م إمم إطمدى اعمدارس اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ويم٤من ُيديره٤م ىِمّس ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اعمًٞمحٞمّ 

ُُم٘مّرب إمم أوؾم٤مط إقمٞم٤من وإذاف، ويم٤من ُمتٛمٞمّزًا ذم اًمتدريس ٓ ي٘مؾ طمّْم٤مر درؾمف قمـ 

آظمر ُمـ اًمراه٤ٌمت، وًم٘مد ٟمِم٠مت سمٞمٜمل وسمٞمٜمف قمالىم٦م وّد مخًامئ٦م ـم٤مًم٥م، ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدد 

محٞمٛم٦م، سمحٞم٨م اـمٛم٠من  زم وؾمّٚمٛمٜمل ُمٗم٤مشمٞمح همرف اًمٙمٜمٞم٦ًم، ُم٤م ظمال ُمٗمت٤مطم٤ًم واطمدًا ًمٖمروم٦م 

 ٝم٤م خمّمّم٦م ًمٚمذه٥م واعمجقهرات، وذم أطمد إي٤مم، أُمرين أؾمت٤مذي اًم٘مّس صٖمػمة يمٜم٧م أفمٜمّ 

٤م وصٚم٧م ىم٤مقم٦م ، وعمّ سم٤مًمذه٤مب إمم اًمٓمالب، وإسمالهمٝمؿ اقمتذاره قمـ طمْمقره ًمٚمتدريس

اًمدروس وضمد ؿ يت٤ٌمطمثقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمٗمظ )وم٤مرىمٚمٞمط( اًمذي ورد ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ذم 

ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ واطمتج٤مضمٝمؿ، قمدت إمم [ سمٕمد أن اؾمتٛمٕم٧م إمم 11 ـ 11ـ  11اإلصح٤مطم٤مت ]

 ٤ٌمرة وشمٗم٤مؾمػمه٤م.ذ وأظمؼمشمف سمام دار سمٞمٜمٝمؿ طمقل اًمٕمؾمت٤مإُ 

 ي اإلٟمجٞمؾ.ًمف رأي أطمد ُمٗمن  ؾمت٤مذ: وُم٤م شم٘مقل أٟم٧م؟ ومذيمرُت ىم٤مل زم إُ 

شمٗمًػم هذا اًمٚمٗمظ ٓ يٕمرومف ذم هذا اًمزُم٤من همػم  ؾمت٤مذ: ًمٞمس اًمت٘مّمػم ُمٜمؽ، إنّ ىم٤مل إُ 

 ومريؼ وئٞمؾ ُمـ أصح٤مب اًمرأي واًمتح٘مٞمؼ ذم هذا اًمٕمٚمؿ.

، أًم٘مٞم٧ُم سمٜمٗمز قمغم ىمدُمٞمف وشمقؾّم  ٚم٧م إًمٞمف أن ؿمٕمرت أن  ذم إُمر ّهًا خيٗمك قمكم 

. اهمرورىم٧م قمٞمٜم٤مه سم٤مًمدُمقع، صُمؿ  اؾمؽمؾمؾ ذم اًمٌٙم٤مء، وسمٕمد سمره٦م ُيٓمٚمٕمٜمل قمغم اعمراد احل٘مٞم٘مل

رومع قمٞمٜمٞمف اعمٌّٚمٚمتلم ٟمحقي وىم٤مل: ؾمقف أذيمر ًمؽ احل٘مٞم٘م٦م ذيٓم٦م أن شمٌ٘مٞمٝم٤م ّهًا سمٞمٜمٜم٤م ُم٤م 

 ؽ إن أومِمٞمتٝم٤م شمٙمقن ىمد طمٙمٛم٧َم قمكم  سم٤مإلقمدام.ٕٟمّ  ؛دُم٧ُم قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة

وضمٝمل حلٔم٤مت صُمؿ  ىم٤مل: إن  )وم٤مرىمٚمٞمط( وسمٕمد أْن قم٤مهدشُمف قمغم آًمتزام سمام ـمٚم٥م، ٟمٔمر ذم 

 هق اؾمؿ ٟمٌّل اإلؾمالم، ويٕمٜمل يمثػم احلٛمد )أمحد وحمٛمد(.
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 ،ٟم٤موًمٜمل ُمٗمت٤مح شمٚمؽ اًمٖمروم٦م، اًمتل يمٜم٧م أفمـ أّّن٤م خمّّمّم٦م ًمٚمذه٥م واعمجقهرات صمؿ  

وىم٤مل زم: اومتحٝم٤م وؾمقف دمد ومٞمٝم٤م صٜمدوىم٤ًم سمٛمقوع يمذا، وذم اًمّمٜمدوق يمت٤مسم٤من ىمد يُمت٤ٌم قمغم 

طميمه٤م وؾمؽمى سمٕمٞمٜمؽ اٝمقر اإلؾمالم، ت٤ٌم سم٤مخلط اًمٞمقٟم٤مين ىمٌؾ فم٤مت، وىمد يمُ ضمٚمقد احلٞمقاٟم

 شمٗمًػم )وم٤مرىمٚمٞمط( سمام ذيمرُت ًمؽ.

اًمتٚمٛمٞمذ: وُُمٜمذ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م متّٙمـ قمِمُؼ اًمديـ اإلؾمالُمل ُمـ ىمٚمٌل  ي٘مقل ذًمؽ اًم٘مّس 

 .واضمٌل هق دقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف وأي٘مٜم٧م أنّ 

وأًّمػ يمت٤مسم٤ًم  ،(ق ومخر اإلؾمالمحمّٛمد ص٤مد)وسمٕمد إؿمٝم٤مر إؾمالُمف، أـمٚمؼ قمغم ٟمٗمًف اؾمؿ 

. وىمد ـمٌع اًمٙمت٤مب (1)(أٟمٞمس إقمالم) ٦م إؾمالُمف، سمٕمٜمقانّّم اعمًٞمحٞملم ويروي ومٞمف ىمذم رد 

 .(1)٦م أضمزاءُم١مظّمرًا ذم ؾمتّ 

سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ ًم٤ٌمس اًمٞمٝمقد وشمالُمٞمذهؿ؛ وًمذا أيّمدت قمٚمٞمف أي٦م شم٠ميمٞمدًا  إذن، ًمٌس احلّؼ 

 طمثٞمث٤ًم.

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿وم٘م٤مًم٧م: 

٤م ، وإُمّ ٤م أّٟمف ؾمٛمع دٓئؾ احلّؼ اًمٖمػم إُمّ  : وذًمؽ ٕنّ ايمغغم حيصؾ زملضمد ؿمريؼكم همنوالل

 .اًمٖمػم مل يًٛمع دٓئؾ احلّؼ  أنّ 

ومٕمغم إول يٙمقن إوالًمف سمتِمقيش شمٚمؽ اًمدٓئؾ قمٚمٞمف، وقمغم اًمث٤مين وم٢موالًمف إّٟمام 

گ گ  ﴿وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،يٛمٙمـ سم٢مظمٗم٤مء شمٚمؽ اًمدٓئؾ قمٜمف، وُمٜمٕمف ُمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م

 أو ُمٜمع وصقل اًمدٓئؾ إًمٞمف. ،إؿم٤مرة إمم شمِمقيش اًمدٓئؾ قمٚمٞمف ﴾گ گ 

 إؿم٤مرة إمم اًم٘مًؿ اًمث٤مين وهق ُمٜمٕمف ُمـ اًمقصقل إمم اًمدٓئؾ.  ﴾ڳ ڳ ﴿ :وىمقًمف

ـ واًمٙمالم وإن يم٤من ُمقضمٝم٤ًم إمم سمٜمل إهائٞمؾ، وًمٙمـ هق شمٜمٌٞمف إمم ؾم٤مئر اخلٚمؼ وحتذير ُمَ 
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 .(1)قم٤مم  ذم اعمٕمٜمك ُمثٚمف، ومّم٤مَر اخلٓم٤مُب وإن يم٤من ظم٤مّص٤ًم ذم اًمّمقرة ًمٙمٜمّف 

 ؽمى ُأُّم٦مً ومُمع اًمٕمٚمؿ سمف ضمزُم٤ًم،  يمتؿ احلّؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ و جيرى ًمٌس احلّؼ ٕمغم ـمقل اًمت٤مريخ وم

وُم٤م سمٕمد  ’ُمـ زُمـ اًمٜمٌّل إيمرمخيٚمٓمقن اًمًؿ  سم٤مًمٕمًؾ، صالوم٦م  ُمـ اًمٜم٤مس وسمٙمّؾ 

 ، سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ أنّ ×قا قمٚمٞم٤ّمً شمرى هذا اخلٚمط، إمم أن وصؾ هبؿ إُمر أن يًٌّ  ’زُمٜمف

أُمػم  سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمذي وصؾ سمف ُمٕم٤موي٦م إمم ذروشمف ضمٕمؾ اًمٜم٤مس ُيّمّدىمقن سم٠منّ  ًمٌس احلّؼ 

َ ذم  ،ٓ يّمكّم، وذًمؽ قمٜمدُم٤م اٟمتنم ظمؼم ؿمٝم٤مدشمف ذم اعمحراب ×اعم١مُمٜملم ىم٤مًمقا: ومِل

 ف يم٤من يّمكم صالشمف ومٞمف.اعمحراب؟ ىمٞمؾ: ٕٟمّ 

 !ىم٤مًمقا: قمج٤ًٌم أَو يّمكم اسمـ أّب ـم٤مًم٥م؟

ُمٕم٤موي٦م وصقل احل٘م٤مئؼ إًمٞمٝمؿ، سمؾ طمتّك اًمذيـ هٙمذا وصؾ إُمر سم٤مًمٜم٤مس، ُمٜمع 

وصٚم٧م إًمٞمٝمؿ احل٘م٤مئؼ اؾمتٓم٤مع سمٛمٙمرِه وظمداقمف ويمذسمف أن ُيِمّقش شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ، ومٙم٤من 

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ُمّمداىم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 واحلّؼ  ،أن يّمؾ إمم اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ سمتِمقيِمف أومٙم٤مر اًمٜم٤مس، ويمتؿ احلّؼ  وم٠مًمٌس احلّؼ 

فمقّم مع »: ’يمام ضم٤مء ذم أيمثر ُمـ طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل  إقمٔمؿ ×ـم٤مًم٥مُمع قمكم سمـ أّب 

، إمم همػم ذًمؽ ُمـ (1)شٓ يػؼمومون وايمؼرآن مع فمقمّ  ،فمقّم مع ايمؼرآن»، (1)شمع فمقمّ  واحلّؼ  ،احلّؼ 

 اعمْم٤مُملم اًمٍمحي٦م.

ف وردت أطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة ُمع أٟمّ  قم٘مقل اًمٜم٤مس ذم ىمتؾ قمامر سمـ ي٤مه وًمٙمٜمّف همػّم 

؟! ، وًمٙمـ شمرى يمٞمػ أّن ُمٕم٤موي٦م أًمٌس قمغم اًمٜم٤مس احلّؼ (1)ٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦مذم أّن قماّمر شم٘مت
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يم٤من ُمٕمٚمقم اًمتقاشمر، ومٛمّقه  إذقمٜمدُم٤م ىمتؾ قماّمر يقم صٗملم ُم٤مج أهؾ اًمِم٤مم سم٘متٚمف هلذا احلدي٨م؛ 

ـ ×يٕمٜمل سمف قمٚمٞم٤مً ـ  قمٚمٞمٝمؿ ُمٕم٤موي٦م وىم٤مل: ىم٤مشمٚمف اًمذي ضم٤مء سمف ُمـ اًمٕمراق وأًم٘م٤مه سملم رُم٤مطمٜم٤م

ف أيمؼوه زمكم رموح ٕكّ  :ف ُحزةوموسمؾ فمؿّ  ’ايمـٌل فمعم هذا أن يؽقن يؾزم»: ×وم٘م٤مل اإلُم٤مم

 .(1)شاظمممىمكم

وهٙمذا ذم شمٗمًػم ُمٕمريم٦م صٗملم قمٜمدُم٤م أُمر اجلٞمش سم٠من يرومٕمقا اًم٘مرآن قمغم اًمرُم٤مح سمٕمد 

 . (1)شىمؾؿي ضمّؼ ُيراد هبو زموؿمؾ»: ×أن أوؿمٙم٧م اهلزيٛم٦م أن شم٘مع هبؿ، وم٘م٤مل اإلُم٤مم قمكم

ريد سمف ًمٙمـ رومٕمف ذم هذا اًمقىم٧م وذم هذه اًم٤ًمقم٦م ُم٤م أُ  ،ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ٟمٗمس اًم٘مرآن طمّؼ 

 .ؾٞمَ إّٓ إسم٤مـمٞمؾ واحلِ 

وًمذا شمرى شمالُمٞمذ ُمٕم٤موي٦م صٜمٕمقا يمام صٜمع  ؛فُمٕم٤موي٦م وأضاسم ُم٤ّم ىم٤مم سمفاًمٙمثػم  وهٜم٤مك

 .×ه١مٓء اًمتالُمٞمذ اعمخٚمّملم عمٕم٤موي٦م اسمٜمف يزيد ىم٤مشمؾ احلًلم وأىمرب ،ُمٕم٤موي٦م

طمٞم٨م أؿم٤مع قمـ اًمٜم٤مس،  سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويمتؿ احلّؼ  ّؼ وم٘مد زاد قمغم أسمٞمف وؿمٞمٓمٜمتف، وأًمٌس احل

 احلًلم ظم٤مرج قمغم إُم٤مم زُم٤مٟمف. ًمٜم٤مس سم٠منّ ا سملم

ي٘مقل ُمًٚمؿ اجلّّم٤مص: دقم٤مين اسمـ زي٤مد إلصالح دار اإلُم٤مرة سم٤مًمٙمقوم٦م ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م 

يم٤من  ظم٤مدمٌ  ٧م ُمـ ضمٜم٤ٌمت اًمٙمقوم٦م، وم٠مىمٌؾ قمكم  د ارشمٗمٕمضمّّمُص إسمقاب وإذا سم٤مًمزقم٘م٤مت ىمأ

؟ ىم٤مل: اًم٤ًمقم٦م ي١مشمك سمرأس ظم٤مرضمل ظمرج قمغم يزيد. زم أرى ا وم٘مٚم٧م: ُم٤م ،ُمٕمٜم٤م  ًمٙمقوم٦م شمْم٩م 

 وم٘مٚم٧م: َُمـ اخل٤مرضمل؟ 

 . وم٘م٤مل: احلًلم سمـ قمكمّ 
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ىم٤مل ُُمًٚمؿ: ومؽميم٧م اخل٤مدم طمتّك ظمرج، ًمٓمٛم٧م وضمٝمل طمتّك ظمِمٞم٧م قمغم قمٞمٜمل  أْن  

شمذه٤ٌم، وهمًٚم٧م يدي  ُمـ اجلّص، وظمرضم٧ُم ُمـ فمٝمر اًم٘مٍم، وأشمٞم٧م قمغم اًمٙمٜم٤مس، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م 

صمامٟملم ؿُمّ٘م٦م قمغم  س يتقىمٕمقن وصقل اًم٤ًٌمي٤م واًمرؤوس وإذا سم٤معمح٤مُمؾ ٟمحقواىمػ واًمٜم٤م

ومٞمٝم٤م احلرم واًمٜم٤ًمء وأوٓد وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء، وإذا سمٕمكم  سمـ احلًُلم قمغم سمٕمػم  ،أرسمٕملم مجالً 

 سمٖمػم وـم٤مء، وأوداضمف شمِمخ٥م دُم٤ًم.

 وا طمزٟم٤مه قمغم سمٜم٤مت رؾمقل اهلل، وا وياله قمغم زيـ اًمٕم٤مسمديـ.

ـّ ُمع  زيـ واًمذي قمٔمؿ قمغم اًمٕم٤مسمديـ وسمٜم٤مت رؾمقل اهلل: أن  ٟم٤ًمء إٟمّم٤مر اًماليت يُم

ـ  سمٕمُض أرطم٤مُمٝمـ وم٠مُمر اسمـ زي٤مد سمتنحيٝمـ، وسم٘مٞم٧ْم  ـَ إمم اًمٙمقوم٦م شمِمّٗمع ومٞمّٝم اًم٤ًٌمي٤م عم٤ّم وصٚم

 ويم٠ميّن سم٤محلقراء زيٜم٥م خت٤مـم٥م احلًلم قمٜمدُم٤م رأت ذًمؽ: ،(1)’سمٜم٤مُت رؾمقل اهلل

ــــــّؾ  ــــــلم يم ــــــػمههإل حيً  ه قمِم

ــــ وـمٚمٕمــــ٧م اًمٙمــــّؾ ا  ٜمٝمؿ يًــــػمهُم

 

ـــف   ـــ٧م ٟم٤مهْم ـــػمهاإضم ـــف چٌ  سمخدُم

 سمــــس اًمٗمـــــقاـمؿ هُمــــرب ديـــــره

 ُمـــ٤م ُمـ قمِمـػم ـ ذظمــــػمه 

 طمًـــلماسمٕمٛمٚمـــ٦م ا ٚمٜمـــف ُمـــ٤م دريتـــقا 

ــــقا ُمـــراأُاُهـــق و  يــــهظمــــِقشَمف فمـٚم 

 

 سمــ٤مًمٓمػ ومّمـــؾ ًمٚمٞمٓمٚمـــ٥م سمـــديـ 

  ٚمٜمــف ًمــٞمش ُمــ٤م ضمٞمتـــقا اُمٓمٚمٌــلم

 شمٓمــــٚمـٕمـقن ُمًٌٞم٦م اًمٜم٤ًمويــ 

*** 

 )أسمقذي٦م(

ـــرض ـــفوا اعم ــــ٤مد سم٤مري ـــد ًمٚمًّج  ًملٞم

 

ــد  ــٛمر  يّم ــفاؿم ـــ سم٤مري ــر ًمٚمٔمٕم  وزضم

 راس اًمــــديـ ُمــــ اجلًــــد سم٤مريــــف 

 

 اًمـــرُمح رأس اسمــــ اًمزچٞمـــف اسمـــراس 
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 ورأؾُمــؽ أْم رأُس اًمرؾمــقِل قمــغم اًمَ٘مٜمــ٤م

 

ــــ٦مِ   ــــرّددُ  سمآي  أهــــِؾ اًمٙمٝمــــِػ راَح ُي

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
 ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنمون: اًمتقيّمؾ
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 نوالعشزوُ: التوّن احملاضزة الضادصة
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ــ٤م أشمــ٤مَك طمــدي٨ُم وىمٕمــ٦ِم يمــرسمال أوَ    َُم

 ومــ٤مّنض إمم اًمــذيمِر اجلٛمٞمــِؾ ُمِمــّٛمراً 

 يقٌم أسمق اًمٗمْمـِؾ اؾمـتج٤مَر سمـف اهلُـدى

 ومقق اًمٌٞمض حت٥ًُم وىمَٕمٝمـ٤م واًمٌٞمُض 

ــامً  ــ٦َم سم٤مؾم ــك اًمٙمتٞمٌ ــٍؾ يٚم٘م ـــ سم٤مؾم  ُم

 سمٓمــٌؾ أـمـــؾ  قمــغم اًمٕمـــراِق جُمٚمّٞمـــ٤مً 

ــــ٤م  ــــ٠مقمغم ضمّقِه ــــف صــــ٘مٌر سم  ومٙم٠مّٟم

ـِ ُُمٚمٌــد  أو ـُ اًمــؼماصم  وــٞمٖمٌؿ ؿمــث

ــَؽ اًمنمــيٕم٦ِم وا ــ٤م ًمٙمــؿ ُمٚم  شمٙمــكومٝمٜم

ــــ ــــ٦ُم ر   ــــف اًمزيمّٞم ــــ٧ْم ٟم٘مٞمٌُت  ٤م وأسم

 

ـــ٤م  ـــامَء ىمت٤مُُمٝم ـــَغ اًمً ـــد سمٚم ـــك وىَم  أّٟم

ـــُف يمِراُُمٝمـــ٤م  اًمـــذيمر أسم٘مـــك ُمـــ٤م اىمتٜمت

 ِر اًمَٕمجـ٤مِج ًمث٤مُُمٝمـ٤مواًمِمٛمُس ُمــ يمـد

 إذا ايمّٗمٝمــر همامُُمٝمــ٤م زضمــؾ اًمُرقمــقدِ 

 واًمِمــقُس يرؿمـــُح سم٤معمٜمــــٞم ٦م ه٤مُُمٝمـــ٤م

 وم٤مقمّمقصـــ٧ٌم ومِرىمـــ٤ًم متـــقر ًمئ٤مُُمٝمـــ٤م

 هٜمــ٤مك مح٤مُُمٝمــ٤م ضمــغّم ومحّٚمــؼ ُمــ٤م

 ىمـــْد ؿمـــد  ومـــ٤مٟمتثرْت هٌـــ٤ًم أٟمٕم٤مُُمٝمـــ٤م

 ُمــــ ومـــقِق ىمـــ٤مئِؿ ؾمـــٞمٗمف ىمٛم٘م٤مُُمٝمـــ٤م

 (1)وطمِمك اسمـ وم٤مـمٛمـ٦ٍم يِمـ٥م  َضاُُمٝمـ٤م

 

                                           

&&

«

 

  

 

 

  

 

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
 ب ُمـ٤ميوصؾ ًمٚمامي ٓچــ ُمـ٤م ذ

ــف اًمؼمضمــقاي ــؾ اطمًــلم وأـمٗم٤مًم  شٌ

 قمـــ٤مف اعمـــ٤مي واجلرسمـــ٦م ُمالهـــ٤م 

 وصـــؾ واظمتـــف اًمچ٤مومٚمٝمـــ٤م ًمل٤مهـــ٤م

 وهمقرشـــ٧م سم٤مًمـــدُمع قمٞمٜمـــفاشٚمٝمــ٤م 

ــــــف  ــــــف حيــــــامي اًمٔمٕمٞمٜم  ش٤مًمتٚم

ــــ٤موملم ــــقدي ٓ خت ــــ٤م اسمقضم  ٟم٤مداه

ــلم ــ٤مري وًمٞمٛم ــ٧م إيً ــس ًمقـم٤مطم  سم

 

 ؿمــٚمقن أسمــّرد مجــرة اطمِمــ٤ميااوشــ٤مل  

ــرم ــذب حي ــرات اًمٕم ــ٤مي اًمٗم ــكم ُم  قم

ــّرويْمــوشّمــد ًمٚما  طمِمــ٤مه٤م ٤مطمٞم٦م إي

 وقمالهــ٤م اهلٔمــؿ واهلــؿاُمــ٤م ًمقُمــف 

 وطمزيٜمـــفايزيٜمـــ٥م ًمـــٞمش ُمٝمٛمقُمـــف 

 يمــؽم طمــّقم اؿمــقف اجلــٞمش ُمـــ يمــّؾ 

 اًمٜمًـــ٤مويـ وأُمٜمّـــل يمـــّؾ اخيتـــل 

ـــؿا ـــ٥م  ِّم ـــ٤م زيٜم ـــد ي  وراد سمٕمٛم

 *** 

ـــذريٜمل ـــديع شمٕم ـــ٤م أري ـــع إؾم  ذي

 

 اًملــدر ًمقطمــ٤مل ُمــ٤م سمٞمــٜمع أوسمٞمٜمــل 

 اًمٞمٛمــف اظمــالف قمٞمٜمــل يزيٜمــ٥م وأسمــق 

 

 ذظمــر ًمــٞمٙمؿ أوسمٞمــف اًمِمــٛمؾ يٚمــتؿ 

 *** 

 ًمٙمــــ يٚمٕم٘مٞمٚمـــف ًمقُمِمـــف اطمًـــلم

ـــٞمٕملم ـــ٥م شمْم ـــ٤م زيٜم ـــ٧م ي  ذاك اًمقيم

 

 قمــــ قمٞمـــٜمع خيقيـــف اوهمٞمٌّـــف اًمٌـــلم 

ـــده اًمٜمٝمـــ٥م اعمخـــٞمؿ  او جـــؿ ه٤مًمٕم

 *** 

ڍ ڌ ڌ ڎ  ڍچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ىم٤مل اهلل ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 .(1)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ومام ومٕمؾ سمؽ يمٜم٧م راوٞم٤ًم  ،ؾمقاهٝم٤م واٟم٘مٓم٤مقمف قماّم ُمقر يمٚمّ هق اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل ذم إُ 

                                           



 

 

111 

ٕمٛمؾ هب٤م شم، و٤مء ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل هق ظمػم ًمؽًّٚمؿ أن  ُم٤م ضمذًمؽ ًمف وشمُ  ّن احلٙمؿ ذمأ شمٕمٚمؿ 

 ُمـ دون قمٜم٤مٍد ويمرٍه.

: أي إلم همالن يؾً أمرؾ زموٕمر، إذا وؿـ ايمؼقوم زمف. ووىمّ سمقىمّ » ىم٤مل اسمـ إصمػم :

وً، إذا اؽمتؽػوه أمره شمؼًي زمؽػويتف، أو فمجزًا ؾ همالن همالكهمقف فمؾقف. ووىمّ  أجللسمف إيمقف وافمتؿدُت 

ويٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن جيٕمؾ ٟمٗمًف سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم، يٗمٕمؾ هب٤م ُم٤م ، (1)شفمـ ايمؼقوم زملمر كػًف

ـ  احلريم٦م ذم ـمٚم٥م اًمرزق ٓ شمٜم٤مذم اًمتقيمّ  ڤ  ﴿ؾ؛ ٕن  اهلل أُمر هب٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: يِم٤مء، وًمٙم

 .(1)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

قمٞم٤ًم اًمتقيمّ وُمـ هٜم٤م ومال يٕمؽمض اًمٌٕمض سم٠م ؾ قمغم اهلل ذم أن يرزىمف، ن جيٚمس ذم داره ُمد 

ؾ وآقمتامد قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إّٟمام يٙمقن ُمع ؾ، وإّٟمام اًمتقيمّ وم٢مّن ُمثؾ هذا ًمٞمس ُمـ اًمتقيمّ 

 .(1)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿اًمٕمٛمؾ وُمع اًمًٕمل واجلد  واعمث٤مسمرة واًمٕمزم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ؾً فمعم سمقىمّ »ّب عم٤ّم أمهؾ سمٕمػمه وىم٤مل: ّنك إقمرا ’وُمـ هٜم٤م ٟمجد أن  اًمٜمٌّل إيمرم

 ؾ قمغم اهلل.أي: ارسمط اًمٌٕمػم وشمقيمّ . (1)شؾافمؼؾفو وسمقىمّ  ’اهلل، ومول يمف

همؼول: ايمعؾؿ زملّن اظمخؾقَق ٓ  ؾ فمعم اهللمو ايمتقىمّ »ضمؼمائٞمؾ:  ’وؾم٠مل رؾمقل اهلل

ذيمؽ مل يي وٓ يـػُع، وٓ ُيعطل وٓ يؿـُع، واؽمتعامل ايمقلس مـ اخلؾؼ، همنذا ىمون ايمعٌد ىم

همفذا هق  ،يعؿؾ ٕضمد ؽمقى اهلل، ومل يرُج ومل خيػ ؽمقى اهلل، ومل يطؿع دم أضمد ؽمقى اهلل

 .(1)شايمتقىّمؾ
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ؾ، أؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م سمٕمض إطم٤مدي٨م ٦ٌم قمغم اًمتقيمّ هٜم٤مك قمّدة ٟمت٤مئ٩م وصمٛمرات ُمؽمشمّ 

 ُمٜمٝم٤م:^ واًمرواي٤مت اًمتل وردت قمـ اعمٕمّمقُملم

ف ؾ قمغم اهلل ُمع اًمٕمٛمؾ جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن يِمٕمر أٟمّ ّٕن اًمتقيمّ  ؛ّٛم٦مة واهلاًمِمٕمقر سم٤مًم٘مقّ ـ  1

 .ة اهللومٞمٙمقن ىمقي اًم٘مٚم٥م سم٘مقّ  ،أّدى ُم٤م قمٚمٞمف

 ٞم٤ًم سملم اًمٜم٤مس.اعمتقيّمؾ يٙمقن قمزيزًا وهمٜمّ ـ  1

ؾ قمغم اهلل ذًّم٧م ًمف اًمّمٕم٤مب وشمًّٝمَٚم٧ْم قمٚمٞمف إؾم٤ٌمب.ُمَ ـ  1  ـ شمقيم 

ؾ قمغم ا’ومٕمـ اًمٜمٌّل إقمٔمؿ  سمّمدق اًمٜمٞم٦م ٓطمت٤مضم٧م إًمٞمف هلل: ًمق أّن رضماًل شمقيم 

 .(1)ـ دوّنؿ، ومٙمٞمػ حيت٤مج هق وُمقٓه اًمٖمٜمل احلٛمٞمدُمراء ومٛمَ إُ 

ٝم٤م، طمٞم٨م ىم٤مل شم٤ٌمرك ُمقره يمٚمّ ؾ اإلٟم٤ًمن قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمٗم٤مه اهلل أُ وم٢مذا شمقيمّ 

 .(1)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿وشمٕم٤ممم: 

ظمّمقص٤ًم  ،دائامً  ؾ قمغم اهللوًمذا حُيٙمك أّٟمف ذم إطمدى اعمدن يم٤من يقضمد شم٤مضمر ُم١مُمـ يتقيمّ 

ض دم٤مرشمف ًمٚمنىم٦م ُمـ ؾ مل شمتٕمرّ ؼ سمتج٤مرشمف وشمٕم٤مُمٚمف ُمع اًم٘مقاومؾ، وسم٥ًٌم ذًمؽ اًمتقيمّ ومٞمام يتٕمٚمّ 

اًمٚمّمقص وىمّٓم٤مع اًمٓمرق اعمقضمقديـ سمٙمثرة ظم٤مرج اعمديٜم٦م، وم٠مراد أصح٤مسمف أن ي١مذوه يقُم٤ًم ُم٤م 

ذم قمٜمدُم٤م ظمرضمقا مجٞمٕم٤ًم ًمٚمتج٤مرة، ومحٞمٜمام ٟم٤مم اًمت٤مضمر اعم١مُمـ أظمذوا سمْم٤مقمتف ودومٜمقه٤م 

ًمف: إّن سمْم٤مقمتؽ ىمد هىمٝم٤م اًمٚمّمقص، وًمٙمـ  ىم٤مًمقااًمّمحراء، طمتّك إذا أصٌح اًمّم٤ٌمح 

ُم٤م يم٤من  وسمٕمد أن اٟمتٝمقا ُمـ قمٛمٚمٝمؿ وذهٌقا ًمٚمٜمقم هجؿ ىمٓم٤مع اًمٓمرق قمغم اًم٘م٤مومٚم٦م وهىمقا يمّؾ 

ّّٕنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمرومقن ُمٙم٤مّن٤م،  ؛ًمد ؿ ُمـ سمْم٤مقم٦م، ومل ي٠مظمذوا سمْم٤مقم٦م اًمرضمؾ اعم١مُمـ
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 .(1)أظمذ اًمرضمؾ سمْم٤مقمتف طم٤مُمدًا ؿم٤ميمرًا هلل شمٕم٤ممم ُمتقيّمالً قمٚمٞمفوقمٜمدُم٤م أصٌح اًمّم٤ٌمح  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ،صُمؿ  إّن اًمٙمالم ذم أي٦م ُمقضّمف إمم اجلٛمٞمع

ّٕٟمف يم٤مًمقُمٞمض اًمذي يؼمق صُمؿ  خيٌق،  ؛ومال شمتّمقروا أّٟمف ؾمٞمٌ٘مك ًمٙمؿ ،﴾پ پ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ويم٤مًمِمٛمٕم٦م ذم ُمٝم٥م  اًمريح، واًمٗم٘م٤مقم٦م قمغم ؾمٓمح اعم٤مء، وًمٙمـ 

ٞمقي اًمزائؾ اعمحدود ومٚمق اؾمتٓمٕمتؿ أن شمًتٌدًمقا هذا اعمت٤مع اًمدٟم ،﴾ڈ ژ ژ ڑ

 أسمدٍي ظم٤مًمد، ومتٚمؽ هل اًمتج٤مرة اعمرسمح٦م اًمٕمديٛم٦م اًمٜمٔمػم. اًمت٤مومف سمٛمت٤معٍ 

وم٤معمقاه٥م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ٓ ختٚمق ُمـ اعمِم٤ميمؾ، طمٞم٨م شمقضمد إؿمقاك دائاًم إمم ضم٤مٟم٥م 

ل، ذم طملم أن  إضمر اإلهلل ٓ حيتقي قمغم أي اًمقرود، واعمحٌّٓم٤مت إمم ضم٤مٟم٥م أُم٤م

 إزقم٤مضم٤مت، سمؾ هق ظمػم ظم٤مًمص وُمتٙم٤مُمؾ.

ظمروي اجلزاء إُ  أنّ  وُِمـ ضم٤مٟم٥ٍم آظمر وم٢مّن هذه اعمقاه٥م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ؾمتزول طمتاًم، إّٓ 

أسمدي ظم٤مًمد، قمٜمده٤م هؾ ي٘مٌؾ اًمٕم٘مؾ أن يًتٖمٜمل اإلٟم٤ًمن قمـ هذه اًمتج٤مرة اعمرسمح٦م، أو 

 ٌٝمره زظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م؟يّم٤مب سم٤مًمٖمرور واًمٖمٗمٚم٦م وشم

أّٟمف ىم٤مل:  ’وًمذا وم٘مد ُروي قمـ اًمٜمٌّل إيمرم ؛إذن، ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممظمرة

 مثؾ أن ُيعؾ أضمُدىمؿ إصٌعف هذه دم ايمقّؿ، همؾقـظر زمؿَ  مو ايمدكقو دم أطمرة إّٓ  ،واهلل»

 .(1)شسمرصمع

ٞمؾ وهذا سم٥ًٌم أن ٟمَ ؾ، واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أّٟمف ورد ذم هذه أي٦م اًمت٠ميمٞمد قمغم اإليامن واًمتقيمّ 

ويًتًٚمٛمقن ًمف شمٕم٤ممم إو٤موم٦م  ،ُمقَرهؿ ذم مجٞمع إقماملأُ إضمر اإلهلل هق ًمّٚمذيـ يٗمّقوقن 

٘م٤مسمؾ هذه اعمجٛمققم٦م أؿمخ٤مص جي٤مدًمقن ذم يُمقر. وؾ يٕمٜمل شمٗمقيض إُ ّٕن اًمتقيمّ  ؛إمم اإليامن
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حي٤موًمقن إظمٗم٤مء  ، سمؾ(1)اًمدٟمٞم٤م وآرشم٤ٌمط سم٤معمت٤مع اًمزائؾ وي٘مٚمٌقن احل٘م٤مئؼ آي٤مت اهلل سم٥ًٌم طم٥ّم 

 قمـ أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ. احلّؼ 

ىَمتؾ أوٓد اًمٜمٌّٞملم وأدظمٚمٝمؿ إمم اًمِم٤مم  ،وًمذا ٟمرى يزيد )ًمٕمٜمف اهلل( ىمٚم٥م مجٞمع احل٘م٤مئؼ

ـ  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أسمك إّٓ  أن  قمغم هٞمئ٦م اًم٤ًٌمي٤م، فم٤مّٟم٤ًم سم٠مّٟمف ؾمقف خيٗمل احل٘مٞم٘م٦م أسمدًا، وًمٙم

 يمره اعمنميمقن. ُئمٝمر ٟمقَره وًمق

ـ ىُمتؾ أسمقه٤م وسم٘مٞم٧م قمٜمد اإلُم٤مم أُمػم ئؼ طمتّك قمغم زوضمتف هٜمد، وهل ُم  أظمٗمك احل٘م٤م

، ومًٛمع هب٤م ُمٕم٤موي٦م ×سم٘مٞم٧م ذم دار احلًـ ×، وعم٤ّم ىُمٌض أُمػُم اعم١مُمٜملم×اعم١مُمٜملم

، ومل ×ده يزيد، ومٌ٘مٞم٧م قمٜمد يزيد إمم أن ىُمتؾ احلًلموم٠مظمذه٤م ُمـ احلًـ وزّوضمٝم٤م ُمـ وًمَ 

٤م ىُمتؾ وأشمقا سمٜم٤ًمئف وسمٜم٤مشمف وأظمقاشمف إمم اًمِم٤مم، ىمد ىُمتؾ، وعمّ  ×يٙمـ هل٤م قِمٚمؿ سم٠من احلًلم

دظمٚم٧م اُمرأة قمغم هٜمد وىم٤مًم٧م هل٤م: ي٤م هٜمد، اًم٤ًمقم٦م أىمٌٚمقا سم٤ًٌمي٤م ومل أقمٚمؿ ُمـ أيـ هؿ، 

ومٚمٕمٚمؽ متْملم إًمٞمٝمؿ وشمتٗمرضملم قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مُم٧م هٜمد وًم٧ًٌم أومخر صمٞم٤مهب٤م وأُمرت ظم٤مدُم٦م هل٤م 

ظمّٞم٦م وىم٤مًم٧م هل٤م: أُ  ،يمٚمثقم مّ ظمتٝم٤م أُ أُ أن حتٛمؾ اًمٙمرد، ومٚماّم رأ ٤م اًمٓم٤مهرة زيٜم٥م اًمتٗمت٧م إمم 

 مّ اهلل ظم٤مدُمتٜم٤م، ومًٙمت٧م أُ  أشمٕمروملم هذه اجل٤مري٦م؟ ىم٤مًم٧م ٓ واهلل، ىم٤مًم٧م: هذه هٜمد سمٜم٧م قمٌد

يمٚمثقم وٟمٙم ٧ًم رأؾمٝم٤م. وم٘م٤مًم٧م هٜمد: أراِك ـم٤مـم٠مت رأؾمِؽ؟ ومًٙمت٧م زيٜم٥م ومل شمرد قمٚمٞمٝم٤م 

زيٜم٥م: ُمـ سمالد اعمديٜم٦م، ومٚماّم ظمٞم٦ّم ُمـ أي اًمٌالد أٟمتؿ؟ وم٘م٤مًم٧م هل٤م صُمؿ  ىم٤مًم٧م هل٤م: أُ  ،ضمقاسم٤مً 

وىم٤مًم٧م: قمغم ؾم٤ميمٜمٝم٤م أومْمؾ اًمًالم، صُمؿ   ،ؾمٛمٕم٧م هٜمد سمذيمر اعمديٜم٦م ٟمزًم٧م ُمـ اًمٙمرد

 اًمتٗمت٧م إًمٞمٝم٤م زيٜم٥م وىم٤مًم٧م: أراك ٟمزًم٧م قمـ اًمٙمرد؟ 

ظَمٞم ٦م أريد أن أؾم٠مًمؽ قمـ أُ ـ ؾمٙمـ ذم أرض اعمديٜم٦م، صُمؿ  ىم٤مًم٧م هل٤م: ىم٤مًم٧م هٜمد: إضمالًٓ عمَ 

هل٤م اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م: اؾم٠مزم ُم٤م سمدا ًمؽ. ىم٤مًم٧م هٜمد: أؾم٠مًمؽ قمـ دار قمكم  سمٞم٧م ذم اعمديٜم٦م، ىم٤مًم٧م

ٌٙم٧م وىم٤مًم٧م: إيّن يمٜم٧م ىم٤مًم٧م هل٤م زيٜم٥م: وإن  ًمِؽ ُمٕمروم٦م سمدار قمكم؟ وم .×سمـ أّب ـم٤مًم٥م
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ىم٤مًم٧م هل٤م زيٜم٥م: وقمـ أّ ٤م شم٠ًمًملم؟ ىم٤مًم٧م أؾم٠مًمؽ قمـ احلًلم وإظمقشمف  .ظم٤مدُم٦م قمٜمدهؿ 

يمٚمثقم، وقمـ سم٘مّٞم٦م  مّ  زيٜم٥م، وقمـ أظمتٝم٤م أُ وأوٓده وقمـ سم٘مٞم٦ّم أوٓد قمكم، وأؾم٠مًمؽ قمـ ؾمٞمديت

 ؟‘خمدرات وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

وم٘مد  ×٤م إن ؾم٠مًم٧ِم قمـ دار قمكموىم٤مًم٧م هلٜمد: أُمّ  ،ومٌٙم٧م قمٜمد ذًمؽ زيٜم٥م سمٙم٤مًء ؿمديداً 

ظمٚمّٗمٜم٤مه٤م شمٜمٕمك أهٚمٝم٤م، وأُّم٤م إن ؾم٠مًم٧ِم قمـ اًمٕم٤ٌّمس وسم٘مٞم٦ّم أوٓد قمكم، وم٘مد ظمٚمٗمٜم٤مهؿ قمغم 

ومٝم٤م هققمٚمٞمؾ  ×سمديـ٤م٠مًم٧ِم قمـ زيـ اًمٕمإرض جمّزريـ يم٤مٕو٤مطمل سمال رؤوس، وإن ؾم

يمٚمثقم، وهذه سم٘مٞم٦م خمدرات  مّ ُمـ يمثرة اعمرض وإؾم٘م٤مم، وهذه أُ ٟمحٞمؾ ٓ ُيٓمٞمؼ اًمٜمٝمقض 

 وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء، وإن ؾم٠مًم٧م قمـ زيٜم٥م وم٠مٟم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم:

ــــل ــــ٥م اًمٞمحچــــقن قمٜم ــــف زيٜم  أٟم

 

ــــ٤م ؾمــــٚمٜمل   ؾمــــٚمٞم٧م اعمّمــــ٤مي٥م ُم

 طمًــــلم اًمــــدوهٜمٜملاُمّمــــ٤مي٥م  

 

ــــزًمـ قمــــغم   ــــقين اٟم ــــلوقمٛماقمٞم  ٜم

 )وم٤ميزي( 

ــــ٤م  ــــ٥م دم٤موهب ــــؿازيٜم ــــه اهل ــــ٤م ومّن  وشٚمٌٝم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــديـ   ـــٛمف اي٤مًمتٜمِم ـــلم ضمً ـــؿاطمً ـــف شم  سمٙمرسمٚم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهــــ٤مي چٚمــــثؿاًمٞمزيــــد إواًمــــراس ضمــــ٤مسمقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــذي   ــف اًم ــب اوآٟم ــقادم شمي ــدري اًم ــ٤ملأسمخ  ُمث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ٤م هٜمــد ظمٚمّمــ٧م يمــّؾ  ــ ي  رض اًمٓمٗمــقف٠مقمامُمــل سم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــ٤مس  ــقف وقمٌ ــال راس وٓ اچٗم ــٛمف سم ــؾ ضمً  فم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُمــ٤م چٜمــ٧م أفمـــ ُمـــ سمٚمــد ٓظمــر سم٤مًمًــٌل اٟمٓمــقف

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ٤ملا  ـــف اخلٚمـــيف ُمـــ٤م ظمٓمـــر قمٚمٌ  وشمتٗمـــرج اقمٚمٞمٜم

 

 

 

 

 

 

: وا إُم٤مُم٤مه، وا ؾمٞمداه، ٥م٧م وسمٙم٧م وٟم٤مدشمرىمّ ـ  يمالم زيٜم٥مـ  ومٚماّم ؾمٛمٕم٧م هٜمد هذا اًمٙمالم

 ٛمٞم٤مء وٓ أٟمٔمر سمٜم٤مت وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء قمغم هذه احل٤مًم٦م.ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم قم ،وا طمًٞمٜم٤مه
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وم٤ًمل اًمدم قمغم وضمٝمٝم٤م وُم٘مٜمٕمتٝم٤م وهمٌم قمٚمٞمٝم٤م،  ،صُمؿ  شمٜم٤موًم٧م طمجرًا وضسم٧م سمف رأؾمٝم٤م

ومٚماّم أوم٤مىم٧م ُمـ همِمٞمتٝم٤م ىمٞمؾ: وم٘م٤مُم٧م وطمنت وؿم٘م٘م٧م اًمثٞم٤مب وهتٙم٧م وظمرضم٧م طم٤مومٞم٦م 

ِم٤مل قمغم اًمرُمح يُ  وىم٤مًم٧م: ي٤م يزيد أٟم٧م أُمرت سمرأس احلًلم ،إمم يزيد وهق ذم جمٚمس قم٤مم

ُمّمٚمقب قمغم ومٜم٤مء داري، ومقصم٥م إًمٞمٝم٤م  ’قمٜمد سم٤مب اًمدار؟ رأس اسمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل

ٓ أظمَذشْمَؽ احلٛمٞم٦ّم قمغم سمٜم٤مت رؾمقل  ؿَ ومٚمِ  يزيد ومٖمّٓم٤مه٤م، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م يزيد أظمذشمؽ احلٛمٞم٦ّم قمكم  

، وأٟمزًمتٝمـ ذم دار ظمرسم٦م؟ واهلل ـَ ـ  وأسمدي٧َم وضمقهٝم طمرُمؽ  ٓ أدظمؾ ،اهلل؟ هتٙم٧َم ؾمتقره

 وومٕمالً أدظمٚمتٝمـ داره٤م سمٛمقاوم٘م٦ٍم ُمـ يزيد، وم٤مىمٛمـ اعمآشمؿ صمالصم٦م أي٤مم. .طمتّك أدظمٚمٝمـ ُمٕمل

 )أسمقذي٦م(

ـــقم  ـــ٤مًمٕملم ي  طمًـــلم وّرث اؾمـــٝمر سم

ــد شمٚمــٌس ضمديــد اهلــدم واًمــرث  هٜم

 

ـــغم   ـــٞمكم اقم ـــ٤مسمف دًم  سمٜمـــ٤مر وّرثاُمّم

ــٙمٜمف  ــغم ؾم ــقان أُ اقم ــ٥م دي ــ٦موشمٓم  (1)ُمّٞم

 *** 

ـــل  سمقصـــِؾ قمـــؽمِة أمحـــدٍ   أوص اًمٜمٌ

 

 

ـــــ٠مٟمّ   ـــــ٤مومٙم ـــــ٤م أْن شُم٘مٓمٕم  ام أوص هب

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^



 اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنمون: اًمرضم٤مء واخلقف
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 واخلوفالزجاء : والعشزوُ ةالضابع احملاضزة
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ـــٌُط ُمــــ ومـــراٍت ُمٌــــ٤مِح  ًِ  طُمـــِرَم اًم

ــــرّ  ــــفُ  طم ــــْذ رأشم ـــ٥م ُُم ـــل ًمزيٜم  ىمٚمٌ

ـــ ـــرَس اخلٓم ـــفأظم ـــ٤م ومدقمت  ٥ُم ُٟمٓمَ٘مٝم

ــــ٤مر اًمْمــــال ـــ٤م ُمٜم ــــُؾ داٍج ي  ِل واًمٚمٞم

 ُمررٟمــــ٤م أشمــــرى اًم٘مــــقم إذ قمٚمٞمــــَؽ 

ـــــَؽ  ـــــ٤ًم قمٚمٞم ــــــ هٞمّٜم  واينهإن يٙم

 وُمًــــػمي أؾمـــــػمًة ًماقمــــــ٤مدي

 ومـؼمهمٛمـــــــل أيّن أراَك ُُم٘مٞمـٛمــــــــ٤مً 

ـــ٤مِل ورأٌس  ـــغم اًمرُم ـــٌؿ قم ـــَؽ ضمً  ًم

 

ـــراِح   ـــب ذاَك اًم٘م ـــ٤م سمنم ـــػ أهٜم  يمٞم

 ُُمثَخٜمـــ٤ًم سم٤مجلــــراِح  شمـــِرَب اجلًـــؿ

ـ    ومِّمـــــ٤مِح  سمـدُمـــــقٍع سمٛمـــــ٤م دُمـــــ

 وفمِــالَل اًمــرُمٞمِض واًمٞمــقُم وــ٤مطمل

ـــــ٤مِح  ــــ٤م واًمٜمٞم ـــــ اًمٌٙم ــــ٤م قم  ُمٜمٕمقٟم

ـــل ـــدى واٟمتزاطم ـــع اًمٕم ـــؽماّب ُم  واهم

 اًمٓمــــالِح وريمــــقّب قمــــغم اًمٜمٞمــــ٤مق 

ـــ  ٗم٤مِح سمــلم ؾُمــٛمِر اًم٘مٜمــ٤م وسمــٞمض اًمّم 

 (1)رومٕمــــقُه قمــــغم رؤوِس اًمرُمــــ٤مِح 

 *** 

 :×ّب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمسشمقضّمف ظمٓم٤مهب٤م ٕظمٞمٝم٤م أ ‘ هب٤مويم٠ميّن 

ـــل ـــكم ضمٌتٜم ـــف اًم ـــلم ُمٜمت ـــقر اًمٕم  يٜم

 

ــــا   ـٌتٜملوسمٞمـــــدك يــــ٤م قمزيــــزي ريم 

ـــف  ـــ٤م ظمقي ـــقم ي ـــٞمش اًمٞم ـــ ًم  لقمٗمتٜم

 

ـــــلم اوطمــــــػّمشمق  ـــــزشمٙمؿ يٓمٞمٌ  قمزي

 ًمچٜمـــل وطمــــيف قمــــقدك قمـــذرشمؽ 

 

 قمٚمـــف ضمثتـــؽآ چٗمـــؽ وٓ راس  

 شمــدري سم٤معمّمــٞمٌف اًمــكم قمــغم أظمتــؽ 

 

ــف   ــرم يقشمٜمٕم ــّٙم٧م طم ــلمااشمً ــف ُمٞمت  قمٚم

 :×وًم٤ًمن طم٤مًمف 

ــــــل  شمٕم ـــــ٥م قمٚم ـــــ٤م زيٜم ــــــلم ي  تٌ

 

 اٟمـــــف ويــــــ راد ويــــــ ادّيـــــف 

 طمــــــ٤مًمع خيــــــقيف ايٕمـــــز قمـــــكم   

 

ــــــزه   ــــــل اًمٕمزي ـــــــًٌٞمفااٟمت  وه٤مًم

 

                                           

&
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ارُج اهلَل رصموًء ٓ ُيّرئؽ فمعم معوصقِف وطمِػ »: أّٟمف ىم٤مل: ×روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّّم٤مدق

ـْ رُحتِف  .(1) شاهللَ طمقهموً ٓ يميًؽ ِم

ـ رضم٤م ؿمٞمئ٤ًم ٜمك ًمف إذا مل يٙمـ قمـ قمٛمؾ، ومٛمَ : هق شمقىّمع اًمٌمء اعمحٌقب وٓ ُمٕمايمرصموء

 ـ رضم٤م اجلٜم٦ّم ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.ـمٚمٌف وؾمٕمك إًمٞمف، ومٛمَ 

: ومٝمق اًمت٠ممّل ُمـ شمقىّمع ُمٙمروٍه ُمٙمـ احلّمقل أو قمدم احلّمقل. واخلِمٞم٦م وأّمو اخلقف

 واًمقضمؾ واًمره٦ٌم واهلٞم٦ٌم، يمّٚمٝم٤م ُمـ أٟمقاع اخلقف.

 .(1)﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، واخلقف ُمـ ارشمٙم٤مب اًمذٟمقب، : وهق اخلقف ُمـ اهللوك طمقف ممدوحـوه

ُمقر ديٜمف وـم٤مقمتف. وهذا اخلقف يدقمق اإلٟم٤ًمن إمم اًمًٕمل ذم واخلقف ُمـ اًمت٘مّمػم ذم أُ 

 ـم٤مقم٦م اهلل، واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف.

ُمقر اًمقاىمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م وًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن اًم٘مدرة : ومٝمق اخلقف ُمـ إُ وأّمو اخلقف اظمذمقم

 ؾ اخلقف ُمـ اعمقت.قمغم دومٕمٝم٤م، ُمث

ًمٚمخقف واًمرضم٤مء، سم٠من ٓ يرضّمح أطمدمه٤م قمغم أظمر، وُمـ هٜم٤م  شمقازنُمـ إقمامل  ومال سُمدّ 

سم ؽؾتؿ فمؾقفو ومو يمق سمعؾؿقن ومدر رُحي اهلل ٓ»أّٟمف ىم٤مل:  ’ورد ُمروّي٤ًم قمـ اًمٜمٌّل إيمرم

 .(1)شومؾقالً، ويمق سمعؾؿقن ومدر نمضى اهلل يمظــتؿ زملن ٓ سمـجقا فمؿؾتؿ إّٓ 

أن  ّن اخلقف يزداد سم٘مدر ُمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمن وقمٚمٛمف، ومٙمّٚمام يم٤من اإلٟم٤ًمن قم٤معم٤ًم ٓ سُمدّ صُمؿ  إ

 .ف، ظمقومف ُمـ اهلل، وقمٛمٚمف إمم اهلليزداد ظمقوُمف وقمٛمٚمُ 
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 .(1)﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 .(1)شَمـ ىمون زموهلل أفمرف ىمون مـ اهلل أطمقف»ف ىم٤مل: أٟمّ  ’وُم٤م ورد قمـ ٟمٌّل اًمرمح٦م

مّر زمثالشمي كػر ومد كحؾً »قمٞمًك )قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمًالم(: ويروى أّن ٟمٌل  اهلل 

 أزمداّنؿ، وسمغغّمْت أيمقاُّنؿ، همؼول هلؿ: مو ايمذي زمؾغ زمؽؿ مو أرى؟ 

ـَ اخلوئػ. شُمؿ  صمووزهؿ إلم شمالشمٍي  همؼويمقا: اخلقف مـ ايمـور. همؼول: ضمّؼ فمعم اهلل أن يمم

 زمؾغ زمؽؿ مو أرى؟ آطمريـ همنذا هؿ أؾمّد كحقًٓ وسمغغّمًا، همؼول: مو ايمذي

همؼول: ضمّؼ فمعم اهلل أن ُيعطقؽؿ مو سمرصمقن، شُمؿ  صمووزهؿ إلم  .ومويمقا: ايمشقق إلم اجلـّي

شمالشمٍي آطمريـ همنذا هؿ أؾمّد كحقًٓ وسمغغّمًا ىملن  فمعم وصمقهفؿ اظمرايو مـ ايمـقر همؼول: مو ايمذي 

 زمؾغ زمؽؿ مو أرى؟ 

 .(3)شؼّرزمقنهمؼول: أكتؿ اظمؼّرزمقن، أكتؿ اظم .همؼويمقا: كحى  اهلل

إٟم٤ًمن  شمٕم٤ممم ُمـ اًمّمٗم٤مت ُم٤م يٕمرومقن هب٤م، وًمٞمس يمّؾ  إن  ًمٚمخ٤مئٗملم واًمراضملم اهللَ صمؿ  

 يٛمٙمـ ًمف أن يّدقمل سم٠مّٟمف ظم٤مئػ أو راٍج، وُمـ هذه اًمّمٗم٤مت:

. واخل٤مئػ اًمٜم٤مرَ  ّٕن اًمذٟمقب شمدظمؾ اًمٕمٌدَ  ؛: اهلروب ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميصولمإُ 

واًمراضمل  ،ؾ سمدظمقل اإلٟم٤ًمن إمم اًمٜم٤مرل شمتٛمثّ ظم٤مئػ ُمـ قم٘مقسم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، وهل اًمت

ٚم٦م سم٤مهلروب ُمـ اعمٕم٤ميص، واًمٓم٤مقم٦م هلل ٦م، وهل ُمتٛمثّ يمذًمؽ، وم٢مّٟمف يرضمق رمح٦م اهلل، ويرضمق اجلٜمّ 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

أهمضؾ »عم٤م ورد  ؛ُمٜمٝم٤م ، وخيت٤مر اًمِم٤مّق إقمامل اًمتل شم٘مّرسُمف إمم اهلل : يٓمٚم٥م دائامً ايمثوكقي
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 ٝم٤م.٘م  سمٛمٕمٜمك أؿم (1)شإفمامل أُحزهو

 : حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف دائاًم ويّمٚمح قمٞمقسمف.ايمثويمثي

ـ مَ »ف ىم٤مل: أٟمّ  ’طمتّك أّٟمف روي قمـ اًمرؾمقل إقمٔمؿ اهلل : ٓ خي٤مف إّٓ ايمرازمعي

 .(1)شرء مـ ىمّؾ  ـ مل خيػ اهلل أطموهمف اهللُطموف مـف ىُمّؾ رٍء، ومَ  طموف اهلل

ف ُمـ اهلل شم٤ٌمرك ّٕٟمف ظم٤م ؛وًمذا شمرى أّن اعمٕمّمقم ؾمالم اهلل قمٚمٞمف ٓ خي٤مف ُمـ رء

 وشمٕم٤ممم.

ذم سمٕمض إي٤مم ُمـ اعمديٜم٦م إمم وٞمٕم٦م ًمف  ×روي أّٟمف ظمرج اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

ويم٤من رايم٤ًٌم قمغم سمٖمٚم٦ٍم وأٟم٤م قمغم مح٤مر، ومٚماّم سُت إمم سمٕمض ـ  اًمراويـ  ظم٤مرضم٦م قمٜمٝم٤م ومتٌٕمتف

سمف ومرأي٧ُم  ،همػم ُمٙمؽمٍث  ×اًمٓمريؼ اقمؽموٜم٤م أؾمٌد وم٠مطمجٛم٧ُم ظمقوم٤ًم، وأىمدم أسمق احلًـ

يم٤معمّمٖمل إمم مهٝمٛمتف  ×وُ ٛمٝمؿ، ومقىمػ ًمف أسمق احلًـ ×ؾمَد يتذًّمؾ ّٕب احلًـإ

وووع إؾمد يده قمغم يمٗمؾ سمٖمٚمتف وظمٗم٧ُم ُمـ ذًمؽ ظمقوم٤ًم قمٔمٞماًم، صُمؿ  شمٜمّحك إؾمد إمم 

صُمّؿ طمّرك ؿمٗمتٞمف سمام مل  ،وضمٕمؾ يدقمق ،وضمَٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م ×ضم٤مٟم٥م اًمّٓمريؼ وطمّقل أسمق احلًـ

ي٘مقل:  ×وأسمق احلًـ ،ومٝمٛمٝمؿ إؾمد مهٝمٛم٦ًم ـمقيٚم٦م ،ؾمد أن أُمضِ صُمؿ  أوُم٠م إمم إ ،أومٝمٛمف

ًمقضمٝمف واشّمٌٕمتف  ×آُملم آُملم، واٟمٍمف إؾمد طمتّك هم٤مب قمـ أقمٞمٜمٜم٤م وُم٣م أسمق احلًـ

ومٚماّم سمٕمدٟم٤م قمـ اعمقوع حل٘متف، وم٘مٚم٧م ًمـف: ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م ؿم٠من هذا إؾمد؟ وًم٘مد ظمٗمتف واهلل 

ف طمرج إرّم يشؽق فمن ايمقٓدة إكّ » :×وم٘م٤مل زم أسمق احلًـ .ُمـ ؿم٠مٟمف ُمٕمؽ قمٚمٞمؽ وقمج٧ٌم

َج فمـفو ،فمعم يمٌقسمف  ،همػعؾً ذيمؽ وأيمؼل دم روفمل أّّنو سمؾُد ذىمراً  ،وؽمليمـل أن أدفمق اهلل يمقػرِّ

دم ضمػظ اهلل، همال ؽمّؾط اهلل فمؾقؽ وٓ فمعم ذريتؽ وٓ فمعم  همؼول رم: إمضِ  ،همخػّمسُمف زمذيمؽ
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 .(1)شهمؼؾً: آمكم .أضمٍد مـ ؾمقعتؽ ؾمقئوً مـ ايمًٌوع 

: يٕمٚمؿ أّن اهلل يراه ومال يٕمٛمؾ ُم٤م يٖمْمٌف، وأُّم٤م إذا رأى أّن اهلل ٓ يراه ومٝمذا اًمٙمٗمر ًياخلوم

يو إؽمحوق، طمِػ اهلل ىملّكؽ سمراه، »أّٟمف ىم٤مل إلؾمح٤مق:  ×سمٕمٞمٜمف، وم٘مد ورد قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّّم٤مدق

وإن ىمـً ٓ سمراه همنّكف يراك، همنن ىمـً سمرى أّكف ٓ يراك همؼد ىمػرت، وإن ىمـً سمعؾؿ أّكف يراك 

 . (1)شزمرزت يمف زموظمعصقي همؼد صمعؾتف مـ أهقن ايمـوـمريـ إيمقؽ شُمؿ  

أن يٙمقن ظمقف اإلٟم٤ًمن ورضم٤مؤه  سمدّ  ي٘مقل: ٓ يمالُمٜم٤م واحلدي٨م اًمذي صّدرٟم٤م سمف

يمٙمٗمتل اعمٞمزان، ٓ أن خي٤مف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمقوم٤ًم يقصٚمف إمم اًمٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهلل شم٤ٌمرك 

اًمذي قُمد  ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وٓ يرضمق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وي٘مع ذم اًم٘مٜمقط واًمٞم٠مس ُمـ روِح اهلل 

 .إمم اًمتجّري سم٤معمٕمّمٞم٦م قمغم اًم٤ٌمريوشمٕم٤ممم رضم٤مًء ي٠مظمذ سمف 

ذم  ^٦ِم اعمٕمّمقُملموًمذا شمرى يمالم إئٛمّ  ؛قا سملم ظمقٍف ورضم٤مءـ يم٤مٟموم٤معمتّ٘مقن طمّ٘م٤ًم ُمَ 

ـّ هذا يمٚمّ   ف ظمقٌف إدقمٞم٦م ويم٠مّّنؿ ىمد ارشمٙمٌقا ُمٕم٤ميص اخلٚمؼ أمجٕملم، وهؿ ُمٕمّمقُمقن، وًمٙم

 .(1)﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل وقمٔمٛمتف  ؛ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ـ  اًم٘مقم ُم٤م قمرومقا طم٘مّ   ٝمؿ وٓ ىمدرهؿ.سمغم واهلل هؿ اًمٕمٚمامء وًمٙم

 ،سمحٞم٨م أصٌحقا ُأؾم٤مرى وؾم٤ٌمي٤م ُمـ سمٚمٍد إمم سمٚمدٍ  ^ُم٤م اًمذي صٜمٕمف أهؾ اًمٌٞم٧م وإّٓ 

 ُمّم٤مئ٥م وحمـ. ة ُم٤م ٓىم٤مه ُمـُمـ ؿمدّ  ×ل اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـواًمدم جيري ُمـ ؾم٤مىمَ 

 ×ي٘مقل اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمر: يمٜم٧ُم أمتِّمك ذم أؾمقاق دُمِمؼ وإذا أٟم٤م سمٕمكم  سمـ احلًلم
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يٛمٌم ويتقيم٠م قمغم قمّم٤مٍة ذم يده، ورضماله يم٠مّنام ىمّمٌت٤من، واًمدم جيري ُمـ ؾم٤مىمٞمف واًمُّمٗمرُة 

 ىمد قمٚم٧م قمٚمٞمف.

؟ ىم٤مل اعمٜمٝم٤مل: ومخٜم٘متٜمل اًمٕمؼمُة، وم٤مقمؽموتُف وىمٚم٧ُم ًمف: يمٞمػ أصٌح٧َم ي٤م سمـ رؾمقل اهلل

تؾ واهلل ُمـذ ومُ  ،ـ ىمون أؽمغمًا يمقزيد زمـ معوويي، يو مـفولوىمقػ ُيصٌح مَ  ،يو مـفول: »×ىم٤مل

، صوئامت ايمـفور، كوئحوت ايمؾقؾ ـ   .(1)شأيب، كًوؤكو مو ؾمٌعـ زمطقّنـ، وٓ ىمًقَن رؤوؽمف

ًُ فمعم فمّؿتل زيـى دم ؿمريؼـو »أّٟمف ىم٤مل:  ×هلذا ُروي قمـ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ دطمؾ

 مـ صمؾقس يمشّدة قّم همًليمتفو فمـ ذيمؽ همؼويمً: أص ،همرأيتُفو سُمصقم مـ صُمؾقس إلم ايمشوم

ُؿ مو  .اجُلقع وايمضعػ ًّ و ىموكً سمؼ ّّٕنو مـذ شمالشمي أيوم مل يدطمؾ دم صمقهمفو ؿمعوم، ّٕن 

 .شُيصقٌُفو مـ ايمطعوم فمعم إؿمػول

 :×وًم٤ًمن طم٤مل اإلُم٤مم

 يــــ٤م قمّٛمـــــف أؿمـقومٜمـــــع شمّمـــــّٚملم 

ــ٧م  ــق ـمٞمح ــيف ًم ــ٤مًمع ظمٚم ــلماُم  طمً

 

 سملٕمـــدشمع ُمـــ٤م شملـــــقُملمااٟمتـــل و 

ـــلم ـــقه اًمٕم ــ٤م و ـــع ي ــ٧م ضمًٛم  ٟمّحَٚم

 وم٠مضم٤مسمتف سمٚم٤ًمن احل٤مل: 

ــــ ــــ٤م قمّٛم ـــــٜمّلي ـــــؾ ُم  ـف راح احلٞم

 وًمققمـــــ٦م اـمٗمــــــ٤مًمف اعمــــــّحٜمتٜملا

 ويّن  سمٙمثـــــراواٟمِمٕمـــــ٥م شـــــٚمٌل 

 ُمٞمتــــف قمًـــــ ُمـــــ زهمــــر ؾمــــٜمل

 

ــــل  ــــقك إطمًــــلم قمٜم  ُمـــــ راح أسم

ــــ ــــ٤م قمّٛم ــــٕمػ ي ــــلواًمْم  ف هٚمٙمٜم

ـــــلا ـــــامشمف ازم يمتٚمٜم ـــــل اًمِم  وطمچ

ــــقفا ــــل وٓ أؿم ــــف اًمٚمٗمتٜم  ه٤مهلٔمٛم

أصٌحـو مثؾ زمـل إهائقؾ دم آل همرفمقن، يذزّمح أزمـوءهؿ  ،يو مـفول»صُمؿ  ىم٤مل ًمف:  

ويًتحقل كًوءهؿ، أصٌحً ايمعرُب سمػتخُر فمعم ايمعجؿ زملن  حمؿدًا مـفؿ، وسمػتخُر ومريش 

ديـ فمعم ايمعرِب زملن  حمؿدًا مـفؿ، وإك و فمؼمُة حمّؿٍد أصٌحـو مؼتقيمكم مذزمقضمكم ملؽمقريـ ممّم 
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يو مـفول، اظمؽون  ىموزمؾ، هذا صٌوضمـو أهؾ ايمٌقً. ؾموؽمعكم فمـ إمصور ىملّكـو أوٓد سمرك أو 

مـف ؽُمقيعي يمضعػ زمدين، وأرصمع  ايمذي كحـ همقف يمقس يمف ؽمؼػ، وايمشؿس سمصفركو، هملهمر  

 فمعم فماميت وأطمقايت طمشقًي فمعم ايمـًوء.

أة ومد طمرصمً مـ اخلرزمي وهل ومول اظمـفول: همٌقـام أكو أطموؿمٌف وهق خيوؿمٌـل، وإذا أكو زمومر

ًُ ايمـظر إيمقفو وإذا هل زيـُى سمـوديف: إلم أيـ متيض يو ومرّ  ة فمقـل، همؼمىمـل ورصمع إيمقفو، همحؼّؼ

 .(1)شزمـً فُمقمٍّ 

 )أسمقذي٦م(

 اٟمــزرع سمــ٤مًمٕملم ؿمــقن اًمًــٝمر واٟمٌـــ٤مت

 

 ٟمٌــ٤متاٟملٓمـع واُمــ اهلٔمٞمٛمـف اوشٚمٌـل ا 

 يّمـػم أطمٜمف اسمخــراسمف إٟمجـٞمؿ وإٟمٌــ٤مت 

 

 وؾمــٛمٞمّفاشمٌـــ٤مت وهٜمــد سم٘مّمــقره٤م إا 

 *** 

ـــقٟم٦مٌ  ـــقِر ُمّم ـــ٤مٍد ذم اًم٘مّم ـــ٤مُت زي  سمٜم

 

ـــــــقاِت   ـــــــقِل اهللِ ذم اًمَٗمٚم  وآُل رؾم

 

 

 

*** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 



 اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون: يم٤ٌمئر اًمذٟمقب وصٖم٤مئره٤م
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: والعشزوُ ةالجاوٍ احملاضزة
 نبائز الذٌوب وصغائزِا
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 ِر يمــْؿ شمــرى٠مأسمــ٤م صــ٤مًمٍح يــ٤م ُُمــدرَك اًمثــ

ــؼمًا وطمق ــقُر َص ــُؽ اعمقشم ــْؾ يٛمٚم ــفوه  ًَم

ــػ   ــٞمِؿ ذم اًمٓم ــك أّب  اًمَْم ــرداً  أشمٜمً  ُمٗم

ــ٤م ــَر احلِم ــؽُمِب ُمٜمٗمٓم ــقَق اًم ــ٤مه وم  أشمٜمً

ــــٞمٝمؿُ   ورب  روــــٞمٍع اروــــٕمتُْف ِق ؾِم 

ــَده ــّقَق اًمًــٝمُؿ ضمٞم ــذ ـم ــُف ُُم ــل ًم  ومٚمٝمٗم

ــــ  ٤م أطمــــس  سمحــــّرهِ وهلٗمــــل ًمــــُف عم 

ــغم أُ  ــل قم ــ٤موهلٗم ــْد دضم ــٞمِع وىم  م  اًمرو

ــوم  ّّنــ٤مأؾمــٝمُؿ اًمٜمَحــِر ودّت ًمــق ذ ٓح ُٛم

 

ـــف  ـــَؽ يم٤مفمُِٛم ـــػَم أّٟم  وهمٞمُْمـــؽ واٍر هَم

ــف ــِب هم٤مرُُم ـَ اًمن ــُدوآُم ــروُح ويٖم  َي

ـــقداِع  ـــف ًمٚم ـــقُم قمٚمٞم ـــف)حت  (ومقاـمُٛم

ـــردى وصـــقارُُمف ـــٛمُر اًم ـــُف ؾُم  شمٜم٤مهٌ

 ُمــــ اًمٜمٌـــؾ صمـــدي٤ًم دّرُه اًمثـــر  وم٤مـمٛمـــفُ 

ــــُف  ــــام زّيٜمت ــــفيم ــــَؾ ذاَك مت٤مُئٛم  ىمٌ

ـــفُ  ــــٞم ٦ِم طم٤مئُِٛم  وٟم٤مهمـــ٤مه ُمــــ ـمـــػم اعمٜم

وُح ٟم٤مطمـ٧م مح٤مئِٛمـفُ   قمٚمٞمٝم٤م اًمُدضمك واًمـد 

ــَردى وشُمًــ٤م ـــفهشمِمــ٤مـمُره ؾمــٝمَؿ اًم  (1)ُُم
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ــرّ  ــ٧م طم ــ٤مُمل واًمقيم ــلم فم ــؾ طمً  ـمٗم

 شملٚمــــف اًمٓمٗمــــؾ راح اًمٚمــــقن قمٜمــــف

ـــف ـــٌـ قمٜم ـــف وضمـــػ اًمٚم  ضمـــػ دُمٕم

ـــجٞمف ـــع واؾم ـــل دُم ـــ٤م سمٕمٞمٜم ـــف ُم  يٌقي

 وضمـــ٧م اًمقًمٞمٝمـــ٤ماش٤مُمـــ٧م ؿمـــ٤مًمتف 

ـــــؾ ضم٤م ـــــف ُأُمّ ختّٞم ـــــيٌ ـــــد ٤مٞم  ف سم

 قمٞمــــقن ـمٗمٚمــــفاش٤مُمــــ٧م شمًــــتدير 

ـــ٤مف ُأُمّ  ـــس ؿم ـــٚمفأّي ـــ٤م طمّم ـــف ُم  ٞم

ــــف سمّمــــدره ؿمــــٛمّ  ٌّ  وظمــــّدهاف وطم

 يٌقيــــف ُمــــ٤م سمٕمــــد ًمٚمٕمــــٞمش رّده

 

 اويــكم ُمـــ اًمٕمٓمــش چٌــده شمٗمّٓمــر 

ـــ ـــؾ وّٟم ـــ٧م سم٤مًمٓمٗم ـــ٤م سمل ـــف ُم  فيٌقي

 ويٜمٖمــــرايٚمــــقن سمٚمًــــ٤مٟمف اوفمــــؾ ا

ـــف ـــ٤مع ًمٗمدي ـــقت ّّب إؾم ـــرى اعم  ي

ــــف  ــــؽ اقمقيٜمت  ويٌحــــر قمٚمٞمٝمــــ٤ماوم

ــــرطمًــــلم ودُمققمــــاؿمــــ٤مًمف   ف شمٜمّث

ـــف ـــلم هلٚم ـــقه وقم ـــف ًمٌ ـــٌح قمٞمٜم  ؿم

ـــــف واؾمـــــٙمر  رد همٛمـــــض قمقيٜم٤مشم

 چٌـــد طمًـــلم يـــ٤مسمس ُمثـــؾ چٌـــده

 هــق حي٤مچٞمــف اوًمـــ ؾمــٝمؿ اعملــدرا

 
*** 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ 

ٓ ري٥م ذم دًٓم٦م أي٦م قمغم اٟم٘م٤ًمم اعمٕم٤ميص إمم يم٤ٌمئر، وصٖم٤مئر وهل اًمتل قمؼّمت قمٜمٝم٤م 

 .(سم٤مًمًٞمئ٤مت)٦م اعم٤ٌمريم٦م أي

ظمرى اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن هذه أي٦م ذم اًمدًٓم٦م أي٦م إُ  وٟمٔمػم

؛ إذ (1)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿اعمجرُملم: 

 اعمراد سم٤مًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة صٖم٤مئر اًمذٟمقب ويم٤ٌمئره٤م. قمغم أنّ  ٤م ذم اًمٙمت٤مب يدّل اؿمٗم٤مىمٝمؿ ُمّ 

ُم٘م٤مم آُمتٜم٤من، وهل شم٘مرع أؾمامع اعم١مُمٜملم سمٕمٜم٤مي٦ٍم ًمٓمٞمٗم٦م  وٓ ري٥م أيْم٤ًم ذم أن أي٦م ذم
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 إهلٞم٦م أّّنؿ إْن اضمتٜمٌقا اًمٌٕمض ُمـ اعمٕم٤ميص يمّٗمر قمٜمٝمؿ اًمٌٕمض أظمر. 

ّٕن أي٦م شمدقمق إمم  ؛ذًمؽ ٓ ُمٕمٜمك ًمف ومٚمٞمس إهمراء قمغم ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص اًمّمٖم٤مر، وم٢منّ 

ٕم٠ٌم هب٤م ويتٝم٤مون ذم ٤م صٖمػمة ٓ يوارشمٙم٤مب اًمّمٖمػمة ُمـ ضمٝم٦م أّّن  ،شمرك اًمٙم٤ٌمئر سمال ؿمؽ

يٕمقد ُمّمداىم٤ًم ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمٓمٖمٞم٤من وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٠مُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وهذا ُمـ أيمؼم  ،أُمره٤م

اإلٟم٤ًمن اعمخٚمقق قمغم  اًمٙم٤ٌمئر، سمؾ أي٦م شمٕمّد شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت ُمـ ضمٝم٦م أّّن٤م ؾمٞمئ٤مت، ٓ خيٚمق

أي٦م ُم٤ًمق اًمْمٕمػ اعمٌٜمل قمغم اجلٝم٤مًم٦م ُمـ ارشمٙم٤مهب٤م سمٖمٚم٦ٌم اجلٝمؾ واهلقى قمٚمٞمف، ومٛم٤ًمق هذه 

ۀ ۀ ہ ہ  ﴿يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،أي٦م اًمداقمٞم٦م إمم اًمتقسم٦م اًمتل شمٕمد همٗمران اًمذٟمقب

﮳﮴  ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﮲  ﮹ ﮵ ۓ ۓ  ﮸  ﮷   .(1)﴾﮶ 

أي٦م شمٖمري سم٤معمٕمّمٞم٦م سمٗمتح سم٤مب اًمتقسم٦م، وشمٓمٞم ٥م  ومٙمام ٓ يّمح أن ي٘م٤مل هٜم٤مك: إنّ 

 أي٦ًم سم٤مًمرضم٤مء.اًمٜمٗمقس سمذًمؽ، ومٙمذا هٝمٜم٤م، سمؾ أُمث٤مل هذه اخلٓم٤مسم٤مت إطمٞم٤مء ًمٚم٘مٚمقب 

وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ أّن أي٦م ٓ متٜمع قمـ ُمٕمروم٦م اًمٙم٤ٌمئر سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن اعمراد هب٤م اشّم٘م٤مء مجٞمع 

اعمٕم٤ميص خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم اًمٙم٤ٌمئر، واإلسمتالء سم٤مرشمٙم٤مهب٤م، وم٢مّن ذًمؽ ُمٕمٜمك سمٕمٞمد قمـ ُم٤ًمق 

عمقسم٘م٤مت ُمـ اعمخ٤مـمٌلم هؿ يٕمرومقن اًمٙم٤ٌمئر ويٛمٞمّزون شمٚمؽ ا أي٦م، سمؾ اعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م أنّ 

 إمم ُمٕمروم٦م اًمٙم٤ٌمئر طمتّك  تؿّ  أي٦م شمدقمق ؼ هب٤م، وٓ أىمؾ ُمـ أن ُي٘م٤مل: إنّ اًمٜمٝمل اعمتٕمٚمّ 

 آهتامم، ُمـ همػم  ٤مون ذم دمٜم٥ّم همػمه٤م، وم٢مّن ذًمؽ اًمتٝم٤مون ٗمقن ذم آشّم٘م٤مء ُمٜمٝم٤م يمّؾ اعمٙمٚمّ 

 إطمدى اًمٙم٤ٌمئر اعمقسم٘م٦م. ـ يمام قمروم٧م ـ

٤مئر وُمٞم   وذًمؽ أنّ  ٤من إذا قمرف اًمٙم ـ اإلٟم زه٤م وؿمّخّمٝم٤م، قمرف أّّن٤م طمرُم٤متٓ  يٖمٛمض ُم

ّ قمـ ٟمداُم٦ٍم ىم٤مـمٕم٦ٍم وشمقسم٦ٍم ٟمّمقٍح  ّ  ،هتٙمٝم٤م سم٤مًمتٙمٗمػم ٓإ ٤من وٟمٗمُس هذا اًمٕمٚمؿ ُم٤ّم يقضم٥م شمٌٜم ف اإلٟم

ـ ارشمٙم٤مهب٤م ـ صٖم٤مئره٤م. وقمٚمٞمف ومال سمدّ  .(1)واٟمٍماومف قم ٤مئر اًمذٟمقب ُم  أن ٟمحدد و٤مسمٓم٤مً عمٕمروم٦م يم
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 ٦م، شمٙمقن يمّؾ ُمقر اًمٜمًٌٞمّ ُمـ إُ يذه٥م اًمٌٕمض إمم أن وصػ اًمٙمٌػمة واًمّمٖمػمة 

 .(1)ُمٕمّمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م صٖمػمة، وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م هق أصٖمر ُمٜمٝم٤م يمٌػمة

ؿ  ؛وًمٙمـ ُمـ اًمقاوح أّن هذا اعمٕمٜمك ٓ يٜمًجؿ ُمع فم٤مهر أي٦م احل٤مضة ًّ ٤م شم٘م ّٕن 

ـ صٜمػ لم، وشمٕمتؼممه٤م ٟمققملم ُمت٘م٤مسمٚملم، وشمٕمتؼم آضمتٜم٤مب قماًمذٟمقب إمم صٜمٗملم ُمًت٘مٚمّ 

 واًمتٙمٗمػم قمـ اًمّمٜمػ أظمر. ُمقضم٤ًٌم ًمٚمٕمٗمق

اًمٙمٌػمة هل يمؾ  ُمٕمّمٞم٦م سم٤مًمٖم٦م  وًمٙمٜمّٜم٤م إذا راضمٕمٜم٤م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٌػمة وضمدٟم٤م أنّ 

ٞم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اإلؾمالم، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن قمالُم٦م شمٚمؽ إمهٞم٦م أن  اًم٘مرآن مل يٙمتِػ إمهّ 

ٟمًتجػم ـ  ُمثؾ ىمتؾ اًمٜمٗمس واًمزٟم٤مسم٤مًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م وم٘مط، سمؾ أردف ذًمؽ سم٤مًمتٝمديد سمٕمذاب ضمٝمٜمؿ، 

ايمؽٌوئر ايمتل أوصمى : »^وهلذا ضم٤مء ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ،وأيمؾ اًمرسم٤م وأُمث٤مل ذًمؽـ  سم٤مهلل

 .(1)شاهلل فمؾقفو ايمـور

وقمغم هذا إؾم٤مس شمًٝمؾ ُمٕمروم٦م اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة إذا أظمذٟم٤م سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر اًمْم٤مسمٓم٦م 

اًمٙم٤ٌمئر ؾمٌع وذم سمٕمض قمنمون، وذم  قمدد اعمذيمقرة، وُم٤م ىمد ذيمر ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ُمـ أنّ 

ـ  ذم احل٘مٞم٘م٦مـ  ّن سمٕمض هذه اًمرواي٤مت يِمػمإإذ  ؛سمٕمْمٝم٤م ؾمٌٕمقن، ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

ومم، وسمٕمْمٝم٤م أظمر يِمػم إمم اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة ُمـ  اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة ُمـ اًمدرضم٦م إُ إمم

 اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وسمٕمْمٝم٤م اًمث٤مًم٨م يِمػم إمم مجٞمع اًمذٟمقب اًمٙمٌػمة.

اعمٕم٤ميص اًمّمٖمػمة شمٌ٘مك  ُمـ آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م، وهل أنّ  ٦م ٓ سمدّ إّٓ أّن ه٤مهٜم٤م ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛمّ 

 ّٕن اًمّمٖم٤مئر؛ صٖمػمة ُم٤م مل شمتٙمّرر، ُمْم٤موم٤ًم إمم يمقّن٤م ٓ شمّمدر قمـ اؾمتٙم٤ٌمر أوهمرور وـمٖمٞم٤من
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ة ُمقارد اًمٙمٌػمة ذم قمدّ ل إمم شمتٌدّ ـ  يمام يًتٗم٤مد ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦مـ  

 ُمٜمٝم٤م:

 .(1)شٓ صغغمة مع اإلسار: »×ت اًمّمٖمػمة ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّّم٤مدقرشمٙمرّ  اإذ إّول:

إذا ؾمتّمٖمر ص٤مطم٥م اعمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞمتف واؾمتح٘مره٤م، وم٘مد ضم٤مء ذم ّن٩م اًمٌالهم٦م  ايمثوين:

 .(1)شايمذكقب مو اؽمتفون زمف صوضمٌف أؾمّد »

د قمغم أواُمر اهلل شمٕم٤ممم، وـمٖمٞم٤من ومتر   إذا ارشمٙمٌٝم٤م ُمرشمٙمٌٝم٤م قمـ قِمٜم٤مد واؾمتٙم٤ٌمر ايمثويمٌ:

ۅ *  ٴۇ ۋ ۋ ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وهذا هق ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ آي٤مت ىُمرآٟمٞم٦م ُمتٜمّققم٦م إمج٤مًٓ 

 .(1)﴾ ې ې ې ى* ۉ ۉ 

ـ ٓ ٦م سملم اًمٜم٤مس، وُم  ـ هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م اضمتامقمٞم٦م ظم٤مّص إن صدرت اعمٕمّمٞم٦م ُم   ايمرازمع:

ذم  ’رآن اًمٙمريؿ طمقل ٟم٤ًمء اًمٜمٌلحت٥ًم ُمٕمّمٞمتٝمؿ يمٛمٕمّمٞم٦م أظمريـ، وم٘مد ضم٤مء ذم اًم٘م

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ؾمقرة إطمزاب: 

 .(1)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ېئۈئ

يمام ُروَي  ،أن يٗمرح ُمرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م سمام اىمؽمومف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م، ويٗمتخر سمذًمؽ اخلومس:

 .(1)شووضمؽ دطمؾ ايمـور وهق زموكٍ  ـ أذكى ذكٌوً وهقمَ »أّٟمف ىم٤مل:  ’قمـ رؾمقل اهلل
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اًمٕم٤مضمؾ قمٜمف قمغم اعمٕمّمٞم٦م دًمٞماًل قمغم رو٤مه شمٕم٤ممم،  اًمٕمذابأن يٕمتؼم شم٠مظمػم  ايمًودس:

يرى ًمٜمٗمًف ُمٙم٤مٟم٦ًم قمٜمد اهلل ٓ  أو ،ويرى اًمٕمٌد ٟمٗمًف حمّّمٜم٤ًم ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م آُمٜم٤ًم ُمـ اًمٕمذاب

أي٦م اًمث٤مُمٜم٦م طم٤ميمٞم٤ًم قمـ ًم٤ًمن  ،يٕم٤مىمٌف اهلل قمغم ُمٕمّمٞم٦م ٕضمٚمٝم٤م، يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م

صُمؿ  يرد   ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ذم أٟمٗمًٝمؿ سمٕمض اًمٕمّم٤مة اعمٖمروريـ اًمذيـ ي٘مقًمقن 

 .(1)﴾ہ ہ  ﴿قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىم٤مئالً: 

ظمرى؛ وم٢مّن ًمٗمظ اًمًٞمئ٤مت إن  هذه أي٦م ًمٞم٧ًم قمديٛم٦م اًمٜمٔمػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إُ  صمؿ  

حدة ُمٕمٝم٤م ذم اعمٕمٜمك ُمتٖم٤ميرة سمٚمٗمٔمٝم٤م، يمام ورد ذم سمٕمض أي٤مت اًمتٕمٌػم ورد سم٠مًمٗم٤مظ ُمتّ 

أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمثالصملم ُمـ ؾمقرة اًمٜمجؿ، سمدًٓ قمـ اًمتٕمٌػم سم٤مًمًٞمئ٦م ىم٤مل يمام ذم  ،(اًمّٚمٛمؿسمـ)

 .﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿شمٕم٤ممم: 

إذن، هذا اًمٌح٨م يقصٚمٜم٤م إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م، وهل أن  اإلٟم٤ًمن إذا دمٜم٥ّم اًمٙم٤ٌمئر 

يمّٗمر اهلل قمٜمف ـ  اإلسار واًمٕمٜم٤مد وآؾمتخٗم٤مف ًمٙمـ ٓ قمغم ٟمحقـ  وصدرت ُمٜمف اًمّمٖم٤مئر

 .هذه اًمّمٖم٤مئر

وأُّم٤م إذا صدرت هذه اًمّمٖم٤مئر ٟمٗمًٝم٤م سمِمٙمؾ ُمًتٛمر ودائؿ ُمع اإلسار واًمٕمٜم٤مد 

ومًقف شمتحّقل هذه اًمّمٖم٤مئر إمم يم٤ٌمئر، سمؾ إمم أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر واًمتل ُمٜمٝم٤م ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦م، 

 ـ سمحٙمٛمف، ذم ٟمٗمًف، أوُم٤مًمف، أوقمروف.وُمَ  واإلضار سم٤معمًٚمؿ

سمٜمٗمًف وسمٕمٞم٤مًمف وأـمٗم٤مًمف، سملم صٖمػمة ـ شمٕمّرض جلٛمٞمع ذًمؽ، وم٘مد أض  اًم٘مقم ومام طم٤مل ُمَ 

ٝم٤م اًمرسم٤مب، وًمدت أُ مل يتج٤موز قمٛمره٤م اًمثالث ؾمٜمقات وهل رىمٞم٦م سمٜم٧م اإلُم٤مم احلًلم و ُم 

ُمع إؾمػمات ُمـ  ‘أواظمر اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م واخلٛمًلم ًمٚمٝمجرة، وسمٕمد أن ُأظمذت ‘رىمٞم٦م

، ×احلًلمًمٗمراق أسمٞمٝم٤م اإلُم٤مم  ؛سمٞم٧م اًمٜمٌقة إمم اًمِم٤مم اؾمتٛمرت ذم اًمٌٙم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م وّن٤مره٤م

ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن هل٤م: إن  أسم٤مك ذم اًمًٗمر )ي٘مّمدون ؾمٗمر أظمرة( ومرأشمف ًمٞمٚم٦م ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م، وعّم٤م 
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 اؾمتٞم٘مٔم٧م أظمذت سم٤مًمٌٙم٤مء اًمِمديد وهل شم٘مقل: ائتقين سمقاًمدي وىمّرة قمٞمٜمل.  

ؾمٙم٤م ٤م ازدادت طمزٟم٤ًم وسمٙم٤مًء، وًمٌٙم٤مئٝم٤م زاد ويمثر طمزن أهؾ إويمٚماّم أراد أهؾ اًمٌٞم٧م 

 ًمٌٙم٤مء اًمِمديد، ومًٛمع يزيد صٞمحتَٝمؿ وسمٙم٤مَءهؿ، وم٘م٤مل: ُم٤م اخلؼم؟ ، وم٠مظمذوا ذم ا^اًمٌٞم٧م

ىمٞمؾ ًمف: إّن سمٜم٧َم احلًلم اًمّمٖمػمة اعمقضمقدة ُمع اًم٤ًٌمي٤م ذم اخلرسم٦م رأت أسم٤مه٤م ذم ٟمقُمٝم٤م، 

وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م وهل شمٓمٚمٌف وشمٌٙمل وشمّمٞمح، ومٚماّم ؾمٛمع يزيد ذًمؽ ىم٤مل: ارومٕمقا إًمٞمٝم٤م رأس أسمٞمٝم٤م 

رأس اًمنميػ ذم ـمٌؼ ُمٖمٓمك سمٛمٜمديؾ، وووٕمقه سملم  سمف، وم٠مشمقا سم٤مًمووٕمقه سملم يد ٤م شمتًغّم 

يد ٤م، وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م هذا؟ إين أـمٚم٥ُم أّب، ومل أـمُٚم٥م اًمٓمٕم٤مم، وم٘م٤مًمقا: هذا أسمقك، ومرومٕم٧م 

اعمٜمديؾ ومرأت رأؾم٤ًم، وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م هذا اًمرأس؟ ىم٤مًمقا: رأس أسمٞمؽ، ومرومٕم٧م اًمرأس ووٛمتف إمم 

٤م أسمت٤مه، ُمـ ًمٚمٕمٞمقن صدره٤م، وهل شم٘مقل: ي٤م اسمت٤مه ُمـ اًمذي أيتٛمٜمل قمغم صٖمر ؾمٜمل؟ ي

اًم٤ٌميمٞم٤مت؟ ي٤م أسمت٤مه َُمـ ًمٚمْم٤مئٕم٤مت اًمٖمري٤ٌمت؟ ي٤م أسمت٤مه ُمـ سمٕمدك وا ظمٞمٌت٤مه، ُمـ سمٕمدك وا 

همرسمت٤مه، ي٤م أسمت٤مه ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ًمؽ اًمٗمداء، ي٤م أسمت٤مه ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم قمٛمٞم٤مء، ي٤م أسمت٤مه ًمٞمتٜمل 

دت اًمؽماب ومل أرَ   ومؿ أسمٞمٝم٤م اًمِمٝمٞمد ؿمٞمٌؽ خمّْم٤ًٌم سم٤مًمدُم٤مء، صُمؿ  ووٕم٧م ومٛمٝم٤م قمغم شمقؾم 

 ٚمقم وسمٙم٧م طمتّك همٌم قمٚمٞمٝم٤م!!اعمٔم

رهمعل ايمقتقؿي مـ فمعم رأس وايمدي همنّّنو افمّؿف زيـى، »: ×ىم٤مل اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

 .(1)شهمورومً احلقوة

 يــــ٤م قمّٛمــــف زيٜمــــ٥م شــــقُمل ًمٞمٝمــــ٤م

 ُم٤مشمـــــ٧م اًمٓمٗمٚمـــــف ُمــــــ سمچٞمٝمـــــ٤م

 

ـــــ٤م  ــــــ راؾمـــــف وًمٞمٝم  ؿمـــــٞمٚمٞمٝم٤م ُم

ــــ٤مأو ــــل قمٚمٞمٝم ــــل إٟمٙمنــــ شٚمٌ  ظمت

ا هب٤م ىمد وم٤مرىم٧م روطمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م وم٤مرشمٗمٕم٧م إصقات وقمال ومٚماّم طمّريمتٝم٤م زيٜم٥م وإذ 

 اًمٍُماخ .
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 )وم٤مئزي(

 وؿمـــــ٤مًمتٝم٤م سمـــــد ٤ماقمٛمتٝمـــــ٤م ُمــــــ ش٤مُمـــــ٧م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ٤م  ـــكم قمٚمٞمٝم ـــ٧م وي ـــ٤م اوقم٤ميٜم ــــ راس أسمقه  ُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ٤م اًمٞمت ــــ٦م ٞمًمٜمٝم ــــ٦م اٛم ــــ٤ماُمٖمٛمْم ــــس سمٞمٝم  وٓ ٟمٗم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صــــ٤مطم٧م يٕمّٛمــــف اُمّمــــٞمٌتع زادت إسمچ٤مٟمــــف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شــــ٤مُمـ ومــــرد شقُمــــف احلــــرم يمٚمٝمـــــ ؾمــــقيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــف  ــــ٤م وذيچــــف اشمِمــــٛمٝم٤م رىمٞم  هــــ٤مي اًمتحٌٝم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚم٦ًم ًمتٖمًٚمٝم٤م، ومٚماّم ضمرّ أىمٞمؾ: و ًّ د ٤م قمـ صمٞم٤مهب٤م ىم٤مًم٧م: ٓ طمي هل٤م أهُؾ اًمٌٞم٧م ُمٖم

ُٚمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م هل٤م زيٜم٥مأ ًّ  : ومِلَ ٓ شمٖمًٚمٞمٝم٤م؟ ىم٤مًم٧م: أظمِمك أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمرض، وم٠ميّن ‘هم

ـّ هذا ُمـ ضب ؾمٞم٤مط  ،القمٝم٤م زرىم٤ًم، ىم٤مًم٧م زيٜم٥م: واهللأرى أو ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمرض وًمٙم

 أهِؾ اًمٙمقوم٦م.

ـــــف ـــــقازم قمٚمٞمٜم ـــــ٦م اًم ــــــ ضمّٚم  ُم

 

 وٟمِمـــــلػ سمديٜمـــــف اييـــــسمقٟمف  

 (1)وًمٞمـــٜمفواويِمـــتٛمقن طم٤مُمـٞمٜمف ا 

*** 

ـ  اًمدهِر إْن َوـحٙم٧ْم   ٓ أوحؽ اهلل ؾم

 

ـــروا  ـــد ىُمٝم ـــقَن ىم ـــَد ُمٔمٚمقُُم  وآُل أمح

 *** 

 ًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إ

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^



 اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون: اًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م
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: والعشزوُ ةالتاصع احملاضزة
 الزصالة الضىاوية
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 ًمٕمنمون: اًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦ماعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م وا
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 يـ٤م سمـَـ اًمـٜمـٌـل  ًمـٜمـ٤م سمـٌـ٤مسمــَِؽ وىمـٗمــ٦م ٌ 

ـــّ  فُ وٟمـــر  وـٞمـــ٤مَءك ُمـِمـرىمـــ٤ًم ويمـ٠مٟم

 اهوًمـٜمـ٤م سمـٌـ٤مسمـؽ وىمـٗمــ٦مٌ  ٟمـٚمـ٘مــث سمــ

 وٟمـ٘مـقُل إّٟمـَؽ ىمــد ظُمـٚمـ٘مــ٧م سمٓمقًمـ٦م ً 

 وٕٟمـــ٧م رُمـــُز اًمـحـــؼ  طمٞمــــ َيـــ١مده

 طمـٞمـــ رومـٕمــتَف وٕٟمـ٧م رُمـُز اًمـحـؼ  

 واؿمـتـّد ضُمـٜمـُد اًمـٔمـ٤مًمـٛمــلم ووـٞمّ٘مقا

 وظمـرضمـ٧َم وطمـَدك شمـٚمت٘مل سمجٛمققمٝمؿ

ـــ ـــفهوضمـٌ ـــؿ إن يمـــ٤من ُمــ٤م شمـٌـٖمـقٟم  شم

 قا روطمــل سمٙمــؾ ِ ضمٞمقؿمــٙمؿًمـــ شمزه٘مــ

 امىمـْمــٞم٧م وإّٟمـ وُمـْمـٞمـ٧م ًمـٙمــ ُمـ٤م

 

 

ــــ  ــــٝم٤م ُمـٜم ـــروِح ومٞم ــــرُق هًمٚم  ٌل يـتـرىم

 ـُؼ ُمـــ ٟمــقر ضمـــّدك ضمـــذوة ٌ شمـتـ٠مًّمــ

ــ٤م احلــدي٨م وشمّمــدُق  ـــٓمٞمُؾ ًمٜم ـــرًا شُم  قمـٌ

 ـُؼ هللِ ومٞمٝمــــ٤م طمـٙمـٛمـــــ٦م ٌ شمـتـحـَ٘مــــ

ــــّزُق  ــــف ويـٛم ــــّدُد ؿمـٛمـٚم ـــٌؿ يـٌ  فمٚم

ـــُر طمـقًمـــؽ ذم قمٜمــ٤مدٍ يٓمـــٌُؼ   واًمٙمـٗم

ــــ٘مقاوشمـزا ــــقا وحتٚم  ــــٛمقا وشمقايمـٌ  طم

 ٟمـــ٤مل ُمـٜمـــف اًمـٗمـٞمـــٚمُؼ  يـــ٤م واطمـــدًا ُمـــ٤م

ـــّرد  أشمـِمـــّقُق  ـــل ومـ٢مٟم ـــل ًمـٚم  ُمـقشم

ـ  سمـ٤مـمـٚمـٙمـــؿ سمـحـّ٘مــ  ـل يـــزهُؼ ًمـٙمـــ

 (1)حتٞمـــ٤م وشَمًـــٕمُد ذم اًمقضمـــقد وشُمـــرزُق 

 
*** 

ـــ٤م ـــدل ُم ـــؽ قم ـــلم اعمثٚم ـــ٤مت حيً  ُم

ـــيف صـــقسملم ـــذچرك شمْمـــ٩م اخلٚم  اسم

ـــ٤م ـــــ  وهي ــــد اًمـدي ــــرك ؿمـّٞم  اًمـٖمـٞم

ــلماو ــره اـمٕم ــقم اًمث ــف وم ــٛمف سمل  ضمً

 اسمٕمـــ٤مزم اًمرُمـــ٤مح أوَيّمـــد سمـــ٤مًمٕملم

 

 اؿمــٛمٞمـــلمهيـٕمـٛمــــقد سمـٞمـــ٧م اًمـــ 

ــــح ـــلم وشمـّمـٞم ـــؾ طم ـــ٤معمٔمٚمقم يم  ي

ــــدم صــــحٌتف و  ٞمـــ٤مُملمهٚمـــف اعمأاسم

ــــلم ــــف اعمٔمٕمٜم ــــف وي ــــف ُمِم  اوراؾم

 ًمّمـــــقب اًمٞمتـــــ٤مُمث واًمٜمًـــــ٤مويـإ
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 وأن هٚمّٛمقا ُمٕمل ٟمٜمٔمر ُم٤مذا جيري قمٚمث اًمرأس اًمنميػ: 

 رهُمـ يّمد ًمٕمٞم٤مًمف يًـ٤م

 

ومـــقم اهلـــزل دُمٕمـــف  

 يتجـــــــــــــــــ٤مره 

 

اوحيچـــل اويـــف زيٜمـــ٥م  

ـــــــــــــــــــ٤مره  سم٤مإلؿم

 

 يلٚمٝمــ٤م وفمـــ ٟمــّص 

ــــــــــــــــ٤مره  اًمٕمٌ

 

ــ٤مره   ــدهر شم ـــل اًم يـخـت

ــــــــــــــــــ٤مره  وشم

 

ـــــل   ـــــدن ؿمـٗمـت وي واًم

 ىمــــــــــــــــــــــراره

 

 :  ‘اؾمٛمٕمقا ضمقاب اًمٕم٘مٞمٚم٦م

 )سمحراين(

ـــر ـــف  أصـٌ ــفاوًمـقيمـٚمـٗم ــٕمٌف ه٤مًمرزي  وص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فيـِمــٛمتقن سمٞمـاوٓ ظَمٚم ـل اًمـٕمــده  أصـٌـر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمس اُمــ أصـد اًمراؾمـؽ اقمٚمـث اًمًـٛمٝمريف

 

  

 شـدر أطمٌـس دُمٕمـ٦م اًمٕمـلمأ ذاك اًمـقيمـ٧م ُم٤م 

 شٌـ٤مزمايـحـًـٞمــ راؾمــؽ ُمـــ يــِمٞمٚمقٟمف  

 

  

 ًمـف قمٚمـث اًمٕمـقازم أصؼم ُمــ أصـدّ  يٛمٙمـ ُم٤م 

 ل اًمٖمـ٤مزمُّمـأُ اسمــ  يـ٤مؾمـ٤مُمـحـٜمل ًمقٟم٤مديـ٧م  

 

 

 ؾم٤مل دم راد ومخِم٧م أظمدودي آصمٜملم وًمق 

 *** 

سم٤ِمًْمٌَٞم ٜم٤َمِت َوَأٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمِت٤َمَب َواعمِْٞمَزاَن ًمِٞمَُ٘مقَم اًمٜم ٤مُس  ًمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمَٚمٜم٤َم﴿ىم٤مل شمٕم٤مًمث 

طِ  ًْ  .(1) ﴾سم٤ِمًْمِ٘م

اًمٜمٌقة ؾمٗم٤مرة سملم اهلل وسملم ذوي اًمٕم٘مقل ُمـ قم٤ٌمده، ًمتدسمػم طمٞم٤م ؿ ذم أُمر ُمٕم٤مؿمٝمؿ، 

 .(1)ًمث سم٢مطمد  اًمٓمرق اعمٕمرووم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ماإلٟم٤ًمن اعمخؼِم  واًمٜمٌّل هق

رق اًمتل شمٕمرومٜم٤م سمّمدق هل اًمٓم ث اًمٜمٌقة واًمٜمٌّل شمٕم٤مل ُمٕمل ًمٜمٕمرف ُم٤م إذا قمرومٜم٤م ُمٕمٜم
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قمل اًمٜمٌقة واًمًٗم٤مرة اإلهلٞم٦م سملم اهلل شم٤ٌمرك ُمـ اعم؟ إذ دقمق  اًمٜمٌقة  ٛمٙمـ ٕي إٟم٤ًمن أن يد 

 !يمام ذيمرٟم٤م ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة ،وشمٕم٤مًمث وسملم ذوي اًمٕم٘مقل

تٝم٤م، وإّٓ يم٤مٟم٧م دقمق  ٥م أن شم٘مؽمن دقمق  اًمٜمٌقة سمدًمٞمٍؾ يث٧ٌم صحّ جيـ  إذنـ  ومٛمـ هٜم٤م

 همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمإلذقم٤من واًم٘مٌقل، وهذا ـمٌٞمٕمل ضمّدًا وشم٘متْمٞمف اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. 

قمل اًمٜمٌقة ذم دقمقاه، وهل:   هٜم٤مك ـمرق صمالث ًمٚمقىمقف قمٚمث صدق ُمد 

 اإلقمج٤مز. ـ  1

 شمّمديؼ اًمٜمٌّل اًم٤ًمسمؼ ٟمٌقة اًمٜمٌّل اًمالطمؼ. ـ  1

 .(1)اًم٘مرائـ واًمِمقاهد ُمـ طم٤مٓت اعمّدقمل وشمالُمذة ُمٜمٝمجف مجعـ  1

ٜم٤مت واًمدٓئؾ اًمقاوح٤مت اًمِم٤مُمؾ وًمذا ٟمر  أن  أي٦م اعم٤ٌمريم٦م اسمتدأت أّوًٓ سمذيمر اًمٌٞمّ 

 .(1)ح هب٤م إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ اإلهلٞمقنًمٚمٛمٕمجزات واًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل يتًٚمّ 

 .(1)شاظمعورويي مع فمدم مؼروٌن زمويمتحّد  أمر طمورق يمؾعودة»واعمٕمجزة: 

ٕمّد ظم٤مرىم٦م )ُمْم٤مدة( ًمٚمٕم٘مؾ، يم٤مضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم وارشمٗم٤مقمٝمام، ُمقرًا شمُ ن  ُهٜم٤مك أُ إإذ 

حم٤مٓت  ي٦م، سمٛمٕمٜمث أٟمـّٝم٤م شمـُٕمدّ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مدّ  ُم٤ّم خي٤مًمػ ذًمؽ ووضمقد اعمٕمٚمقل سمال قمّٚم٦مٍ ٍ وٟمحق

ُمـ  يمٌػم ًامة سم٤معمٕم٤مضمز، وذًمؽ يمحريم٦م ضمًؿٍ سمح٥ًم إدوات وإضمٝمزة اًمٕم٤مدي٦م، وهل اعمُ 

لم سمال شمٚمؽ اًمقؾم٤مئط زُم٤مٟمٞم٦م ٓ شمزيد قمٚمث ـمروم٦م اًمٕم إًمث ُمٙم٤مٍن آظمر سمٕمٞمد قمٜمف ذم ومؽمةٍ  ُمٙم٤من

 . ُمتٜمع قم٘مالً وًمٙمٜمُّف حم٤مل قم٤مدةً  همػم ي٦م وم٢مّن ذًمؽاًمٕم٤مدّ 

سم٢مطمْم٤مر قمرش  (1)ـ أويت قمٚماًم ُمـ اًمٙمت٤مبرآن ُمـ ىمٞم٤مم ُمَ ًم٘مُ وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤محيٙمٞمف ا

 ط رسمالد اًمِم٤مم ذم ـمروم٦م قملم، سمال شمقؾّم  ُمـ سمالد اًمٞمٛمـ إًمثـ  ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌمـ  سمٚم٘مٞمس
ٍ
ُمـ شمٚمؽ  ء
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 ي٦م اعمتٕم٤مروم٦م. إضمٝمزة اعم٤مدّ 

ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ٓ  إذن، اإلقمج٤مز أُمٌر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ٓ ًمٚمٕم٘مؾ، وم٢مذا ضم٤مء إٟم٤ًمٌن سمام هق

يًّٛمث ٟمٌٞم٤ًم إٓ ّ إذا يم٤من ُم٘مؽمٟم٤ًم سمدقمق  اًمٜمٌقة، وأُّم٤م إذا دمّرد قمٜمٝم٤م وصدر ُمـ سمٕمض أوًمٞم٤مء اهلل 

 . (يمراُم٦م)ث طمٞمٜمئٍذ شمٕم٤مًمث يًٛمّ 

إذا مل  ي ودقمق  اًمٜمٌقةإشمٞم٤من اعمٕمجزة ُمع اًمتحدّ ومه٤م: شمؿ  إُمران  وُمع هذا طمتّث وًمق

قمل  وهقـ يٙمـ ُمٕمٝمام أُمٌر صم٤مًم٨م  قمدم متٙمـ سم٤مىمل اًمٜم٤مس ُمـ اإلشمٞم٤من سمٛمٕم٤مرو٦م ُم٤م أشمث سمف ُمد 

قمل ٟمٌٞم٤ًّم طمٞمٜمئٍذ. ـ  اًمٜمٌقة  مل يٙمـ اعمد 

قمل  قمج٤مز دًمٞماًل قمٚمثوُمـ ذائط يمقن اإل صدق دقمق  اًمٜمٌقة أن يٙمقن ومٕمؾ اعمد 

٤م ؾُمّٛمل ُُمٕمجزة، وإن يم٤من أُمرًا ظم٤مرىم٤ًم ًمٚمٕم٤مدة، وُمـ قم٤مه عمظم٤مًمػ ُم٤م ادّ  ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمدقمقاه، ومٚمق

وآي٦م ٟمٌقشمف أّٟمف إذا شمٗمؾ ذم سمئر ٍ  ،ف ٟمٌّل طمّمؾ ُمـ ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمّذاب قمٜمدُم٤م اّدقمث أٟمّ  ذًمؽ ُم٤م

 .(1)ىمٚمٞمٚم٦م اعم٤مء يٙمثر ُم٤مؤه٤م، ومتٗمؾ ومٖم٤مر مجٞمُع ُم٤مئٝم٤م

 صدق قمٚمث ٦ماًمداًمّ  اًمثالث اًمٓمرق ُمـ ٤موأّّن  واعمٕمجزة، اإلقمج٤مز  قمرومٜم٤م ُمٕمٜمث ُم٤مسمٕمد

، وهل يمثػمة ’إيمرمتٕمرف قمٚمث ىمٓمرٍة ُمـ ُمٕم٤مضمز اًمٜمٌّل ًمٜم أن ُمٕمل شمٕم٤مل اًمٜمٌقة، دقمق 

 اًمٙمريؿ.ؾمق  اًم٘مرآن  داًم٦م قمٚمث ٟمٌقشمف

ًُ »ذم ظمٓمٌتف اًم٘م٤مصٕم٦م ىم٤مل:  ×أُمػماعم١مُمٜملم ُمٜمٝم٤م: جملء اًمِمجرة إًمٞمف، ذيمره٤م يمؼد ىمـ

فمف آزموؤك وٓ إكّ  ،حمّؿد همؼويمقا يمف: يو ظمّو أسموه اظمأُل مـ ومريش ’معف ؽ ومد اّدفمقً فمظقاًم مل يد 

ـُ كًليمؽ أمرًا إن أصمٌتـو إيمقف وأريتـوه فمؾؿـو أكّ  ؽ كٌلٌّ ورؽمقٌل، وإن مل أضمد مـ زمقتؽ، وكح

 .ؽ ؽموضمٌر ىمّذابسمػعؾ فمؾؿـو أكّ 
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 همؼول هلؿ: وموسمًليمقن ؟  

 يمـو هذِه ايمشجرة ضمّتی سمـؼؾع زمعروومفو وسمؼػ زمكم يديؽ.  ومويمقا: سمدفمق

 ؟! : إن  اهلل فمؾی ىمؾِّ رٍء ومدير، همنن همعؾ ذيمؽ زمؽؿ أسمممـقن وسمشفدون زموحلّؼ ’همؼول

 ومويمقا: كعؿ. 

ـ مَ  ؽؿ ٓ سمػقئقن إيمی طمغم ٍ، وإن  همقؽؿومول: همنيّن ؽملريؽؿ مو سمطؾٌقن، وإيّن ٕفمؾؿ أكّ 

، وحُيّزب إضمزاب، شُمؿ  ومول: أيتفو ايمشجرة إن ىمـً سمممـكم زموهلل وايمققم (1)طرح دم ايمؼؾقىيُ 

  رؽمقُل اهلل هموكؼؾعل زمعروومؽ ضمتّی سمؼػل زمكم يدّي زمنذن اهلل. أطمر وسمعؾؿكم أيّن 

وومصٍػ ىمؼصِػ  ، وصموءت وهلو دوي ؾمديد، ٓكؼؾعً زمعروومفوايمذي زمعثف زموحلّؼ  همقَ 

مرهمرهمي، وأيمؼً زمغصـفو إفمؾی فمؾی  ’ی وومػً زمكم يدي رؽمقل اهللأصمـحي ايمطغم، ضمتّ 

ًُ فمؾی يؿقـف  .’رأس رؽمقل ِ اهلل، وزمٌعض أنمصوّنو فمؾی مـؽٌل، وىمـ

همؾاّم كظر ايمؼقم إيمی ذيمؽ ومويمقا فمّؾقًا واؽمتؽٌورًا: همؿرهو همؾقلسمؽ كصػفو ويٌؼی كصػفو. 

 . اهلل  ِ زمرؽمقل سمؾتػ   وىمودت دوّيوً  وأؾمّده ؽ، هملومٌؾ إيمقف كصػفو ىملفمجى إومٌولٍ هملمرهو زمذيم

 همرصمع.  ’همؼويمقا ىمػرًا وفمتّقًا: همؿر هذا ايمـصػ همؾغمصمع إيمی كصػف، هملمره

ًُ أكو: ٓ ـٍ همؼؾ ـ آمـ زملن  ايمشجرة زمؽ يو رؽمقَل اهلل، وأّول مَ   إيمف إّٓ اهلل، إكـّل أول ممم

 همعؾً زملمر اهلل سمصديؼًو يمـٌقسمؽ وإصمالًٓ يمؽؾؿتؽ. همعؾً مو

 أمرك دم ُيصّدوُمؽ وهؾ اب، فمجقُى ايمًحر، طمػقٌػ همقف،وضمٌر ىمّذ همؼول ايمؼقم: زمؾ ؽم

  .(1)ش! يعـقينهذا؟ نمغم

                                           

 

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
ومِمٙمقا أن ٓ ُم٤مء  ؿ يم٤مٟمقا ُمٕمف ذم ؾمٗمرٍ : ظمروج اعم٤مء ُمـ سملم أص٤مسمٕمف، وذًمؽ أّّن ومـفو

ًُ  ،ىمالّ » وم٘م٤مل: ،ُمٕمٝمؿ وأٟمـّٝمؿ سمٕمرض اًمتٚمػ وؾمٌٞمؾ اًمٕمٓم٥م صُمؿ   ،شإّن معَل ريّب فمؾقف سمقىمؾ

يم٤من ًمػموي رضُماًل وٕمٞمٗم٤ًم، وضمٕمؾ يده ومٞمٝم٤م ومٜمٌع اعم٤مء ُمـ سملم  ٥ّم ومٞمٝم٤م ُم٤مء ُم٤مدقم٤م سمريمقٍة ومّم

وهقي٘مقل:  ،ومنمسمقا وؾم٘مقا طمتّث ّنٚمقا وقمٚمـّقا وهؿ أًمقٌف  ،أص٤مسمٕمف، وصٞمح ذم اًمٜم٤مس

 ش. وً  رؽمقُل اهلل ضمؼّ أؾمفُد أيّن »

 .’وُمٜمٝم٤م: طمٜملم اجلذع اًمذي يم٤من خيٓم٥م قمٜمده

 ٤م ًمف اُمرأة ُمـ اًمٞمٝمقد سمخٞمؼم. وُمٜمٝم٤م: يمالم اًمذراع اعمًٛمقُم٦م اًمتل أهد 

 .’وُمٜمٝم٤م: اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر ًمف ٟمّمٗملم سمٛمٙم٦م ذم أول سمٕمثتف

ٞم٤مء ُمٕم٤مضمز ،’هذا ومٞمٌض ُمـ همٞمض ٍ وىمٓمرة ُمـ سمح٤مر ُمٕم٤مضمز اًمٜمٌل ٌٟٕم  وهقأيمثر ا

ظمتّم٤مر ىمتّم٤مر قمٚمث ٓا  .(1)ويمراُم٤مت، وىمد ذيمر سمٕمض اعمّمٜمّٗملم: أن  ُمٕم٤مضمزه شمٌٚمغ أًمٗم٤مً، وم٤مٕوًمث ٓا

 

هذا اًمٜمٌّل قمٚمث ٟمٌقة ٟمٌل  ٓطمؼ  إذا صم٧ٌَم ٟمٌقة ٟمٌّل سمدٓئؾ ُمٗمٞمدة ًمٚمٕمٚمؿ سمٜمٌقشمف، صُمؿ  ٟمّص 

؛ شم٘مؾ ذم دًٓمتٝم٤م قمـ اعمُٕمجزة ي٠ميت ُمـ سمٕمده، يم٤من ذًمؽ طمّج٦م ىمٓمٕمٞم٦م قمٚمث ٟمٌقة اًماّلطمؼ، ٓ

زًمؾ ٓ يٙمذب وذًمؽ ٕن  اًمٜمٌل  إول، إذا صمٌت٧م ٟمٌقشمف يث٧ٌم يمقٟمف ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اخلٓم٠م واًم

ؾمٞم٠ميت سمٕمدي ٟمٌّل اؾمُٛمف يمذا، وأوص٤مومف يمذا ويمذا، صُمؿ  ـ  واحل٤مُل هذهـ  وٓ يًٝمق، وم٢مذا ىم٤مل

 ة سمٕمده ؿمخٌص حيٛمؾ قملم شمٚمؽ إوص٤مف واًمًامت، حيّمؾ اًم٘مٓمع سمٜمٌقشمف. اّدقمث اًمٜمٌقّ 

يمام  ،’قمٚمث ٟمٌّقة اًمٜمٌّل اخل٤مشمؿ ×وُمـ هذا اًم٤ٌمب شمٜمّمٞمص اعمًٞمح قمٞمًك سمـ ُمريؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿سم٘مقًمف:  حيٙمٞمف ؾُمٌح٤مٟمف

  .(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
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واوح،  سمِمٙمؾٍ وئمٝمر ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ أن  اًمًٚمػ ُمـ إٟمٌٞم٤مء وصٗمقا اًمٜمٌل  إيمرم  

ٱ ٻ  ﴿ىم٤مل ؾُمٌح٤مٟمف:  ،وأن  أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤مٟمقا يٕمرومقن اًمٜمٌّل يمٛمٕمرومتٝمؿ ٕسمٜم٤مئٝمؿ

 . (1)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پٻ ٻ ٻ پ پ

 . اًمٙمت٤مب إًمث ٓ  ٚمث رضمقع اًمْمٛمػم إًمث اًمٜمٌّل اعمٕمٚمقم ُمـ اًم٘مرائـ،سمٜم٤مًء قم

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿وىم٤مل ؾُمٌح٤مٟمف: 

 .(1)﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

وىمد آُمـ يمثػٌم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مر  سمٜمٌقة اًمٜمٌّل اخل٤مشمؿ ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُم٤مشمف ًمٍماطم٦م 

 اًمت٤ٌمؿمػم اًمقاردة ذم اًمٕمٝمديـ.

ػ ًمٓمريؼ ذم جم٤مل ٟمٌقة اًمٜمٌّل اخل٤مشمؿ ذم قمٍمٟم٤م هذا يتقىمّ هذا وإن  آقمتامد قمٚمث هذا ا

قمٚمث مجع اًمٌِم٤مئر اًمقاردة ذم اًمٕمٝمديـ ووّٛمٝم٤م إًمث سمٕمْمٝم٤م، طمتّث خيرج اإلٟم٤ًمن سمٜمتٞمج٦م 

اًمٜمٌّل اخل٤مشمؿ، وىمد ىم٤مم هبذا اعمجٝمقد ًمٗمٞمٌػ  ىمٓمٕمٞم٦م قمٚمث أن  اعمُراد ُمـ اًمٜمٌّل اعمٌِمـ ر سمف ومٞمٝم٤م هق

ًّ يمت» ُمٜمٝم٤م:( 1)٤مً ُمـ اًمُٕمٚمامء وأًّمٗمقا ومٞمف يمـُتٌ ٤ًًم حُمٞمٓم٤ًم ٞم٤مب أٟمٞمس إقمالم، وُم١مًمٗمف يم٤من ىم

وىمد ـمـٌُع  ،وىمد شمنّمف سم٤مإلؾمالم، وأًمػ يمـُت٤ًٌم يمثػمة ُمٜمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب ،سم٤مًمٕمٝمديـ وهمػممه٤م

 .(1)شذم ؾمت٦ّم أضمزاء

٤مذب، وهذا اًمٓمريؼ اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م ًمتٛمٞمٞمز اًمٜمٌّل اًمّّم٤مدق قمـ اعمتٜمٌل اًمٙم هذا هق

و٤مسمٓم٦م ُمٓم رَدة ذم اعمح٤ميمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، ُمٕمتٛمٌد قمٚمٞمف ذم طمّؾ اًمدقم٤مو  واًمٜمزاقم٤مت، يًٚمـُٙمف 
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٦م ذم اعمح٤ميمؿ اًم٘مْم٤مة ذم إصدار أطمٙم٤مُمٝمؿ، ويًتٜمد إًمٞمف اعمح٤مُمقن ذم إسمراء ُمقيّمٚمٝمؿ ظم٤مّص 

 يمّؾ اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل شمٕمت٘مد اًم٘مْم٤مء قمٚمث وقء إيامن واًمٌٞمٜم٤مت، وشم٘ميض هذِه اًمٓمري٘م٦م سمجٛمع 

ٝم٤م إًمث سمٕمْمٝم٤م اًم٘مرائـ واًمِمقاهد اًمتل ُيٛمٙمـ أن شم١ميد دقمق  اعمّدقمل، أوإٟمٙم٤مر اعمُٜمٙمر، ووٛمّ 

 إٟمٙم٤مره.  ٦م دقمقاه أوطمتّث حيّمؾ اًم٘مٓمع سمّمحّ 

ويٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ هذه اًمٓمري٘م٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم ُمقرد دقمق  اًمٜمٌّل ًمٚمٜمٌقة، ومٜمتحّر  مجٚم٦م اًم٘مرائـ 

 اًمتل ُيٛمٙمـ أن ٟم٘مٓمع ُمٕمٝم٤م سمّمدق اًمدقمق .

رق هذا اًم٤ٌمب وضمٕمؾ اًم٘مرائـ اعمٗمٞمدة ًمٚم٘مٓمع سمّمدق اعمّدقمل دًمٞماًل قمٚمث ـ ـموأّول ُمَ 

 ىمٞمٍم اًمروم، وم٢مٟمـ ف قمٜمدُم٤م يمت٥م إًمٞمف اًمٜمٌّل  ٦م اًمدقمق ، هقصحّ 

ـ  سمٕمد اؾمتالُمف اًمرؾم٤مًم٦مـ  أظمذ رؾم٤مًم٦ًم يدقمقه ومٞمٝم٤م إًمث اقمتٜم٤مق ديٜمف اًمذي أشمث سمف،  ’إيمرم

ع ذم ٟمٗمًف اطمتامل صدق اًمدقمق ، ٦م اًمٙمت٤مسم٦م، طمتّث وىمؾ ذم قم٤ٌمرات اًمرؾمقل، ويمٞمٗمٞمّ يت٠مُمّ 

ـ يٕمرف اًمرؾمقل قمـ ىمـُرب، طم٤مؿمٞمتف سم٤مًمتجّقل ذم اًمِم٤مم واًمٌح٨م قمٛم   ُمـ وم٠مُمر مج٤مقم٦مً 

وُمٓم ٚمٌع قمٚمث أظمالىمف وروطمٞم٤مشمف، وم٤مٟمتٝمث اًمٌح٨م إًمث اًمٕمثقر قمٚمث أّب ؾُمٗمٞم٤من وقمّدة يم٤مٟمقا 

 ٞم٦م:ُمٕمف ذم دم٤مرة إًمث اًمِم٤مم، وم٠مطميوه إًمث جمٚمس ىمٞمٍم، ومٓمرح قمٚمٞمٝمؿ إؾمئٚم٦م اًمت٤مًم

 ؟ يمٞمػ ٟمًٌف ومٞمٙمؿ 

 ىم٤مل أسمقؾمٗمٞم٤من: حمٌض، أوؾمٓمٜم٤م ٟم٤ًًٌم. 

 ؟ سمف يتِّمٌفُ  ي٘مقل، ومٝمق امؾ يم٤من أطمٌد ُمـ أهؾ سمٞمتف ي٘مقل ُمثٚمأظمؼمين، ه

 ي٘مقل.  ـ يّدقمل ُم٤مؾمٗمٞم٤من: ٓ، مل يٙمـ ذم آسم٤مئف ُمَ  ىم٤مل أسمق

ء هبذا احلدي٨م ًمؽمّدوا قمٚمٞمف وم٤مؾمتٚمٌتٛمقه إّي٤مه، ومج٤م ٚمٌؽ ىم٤مل ىمٞمٍم: هؾ يم٤من ًمف ومٞمٙمؿ ُمُ 

 ؟ ُمٚمٙمف

 ؾُمٗمٞم٤من: ٓ.  أسمق

 ؟ : أظمؼمين قمـ أشم٤ٌمقمف ُمٜمٙمؿ َُمـ هؿىمٞمٍم

إؾمٜم٤من  ٤م ذووُمّ أسمقؾمٗمٞم٤من: اًمُْمٕمٗم٤مء واعم٤ًميملم وإطمداث ُمـ اًمٖمـُٚمامن واًمٜم٤ًمء، وأّ 
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 واًمنمف ومٚمؿ يتٌٕمف ُمٜمٝمؿ أطمٌد.  

 ؟ ـ شمٌٕمف، أحُيٌّف وُيالزُمف؟ أم َي٘مٚمٞمف ويٗم٤مرىمـُفىمٞمٍم: أظمؼمين قمٛم  

 ٌؾ ومٗم٤مرىمف.شمٌٕمف رضم ؾُمٗمٞم٤من: ُم٤م أسمق

 ؟: أظمؼمين يمٞمػ احلرب سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمفىمٞمٍم

 ؾُمٗمٞم٤من: ؾمج٤مل، ُيدال قمٚمٞمٜم٤م وٟمدال قمٚمٞمف.  أسمق

 ؟ ىمٞمٍم: أظمؼمين هؾ يٖمدر

ؾمٗمٞم٤من: )مل أضمد ؿمٞمئ٤ًم ُم٤ّم ؾم٠مًمٜمل قمٜمف أهمٛمزه ومٞمف همػمه٤م( وم٘مـُٚم٧ُم: ٓ وٟمحـ ُمٜمف ذم  أسمق

ـُ همدره  ث اجلٛمٚم٦م إظمػمة ُمٜمف(. ؾُمٗمٞم٤من سم٠من  ىمٞمٍم ُم٤م اًمتٗم٧م إًم )وأو٤مف أسمق .هدٟم٦م، وٓ ٟم٠مُم

: ؾم٠مًمتَؽ يمٞمػ ٟمًٌف ومٞمٙمؿ، ومزقمٛم٧م أّٟمف حمٌض، ـ سمٕمد هذِه إؾمئٚم٦م اًمٕمديدةـ  ىم٤مل ىمٞمٍم

ٓ ّ ُمـ أوؾمِط ىمقُمف ٟم٤ًًٌم، إُمـ أوؾمٓمٙمؿ ٟم٤ًًٌم، ويمذًمؽ ي٠مظمذ اهلل اًمٜمٌّل إذا أظمذه ٓ ي٠مظمذه 

ٌّف سمف ومٝمق يم٤من أطمد ُمـ أهؾ سمٞمتف ي٘مقل سم٘مقًمف وؾم٠مًمتؽ هؾ وؾم٠مًمتؽ هؾ ومزقمٛم٧م أن ٓ.  ،يتِم

ٓ. ٚمؽ وم٤مؾمتٚمٌتٛمقه إّي٤مه، ومج٤مء هبذا احلدي٨م يٓمٚم٥م سمف ُمٚمٙمف، ومزقمٛم٧م أن يم٤من ًمف ومٞمٙمؿ ُمُ 

ؿ اًمْمٕمٗم٤مء واعم٤ًميملم وإطمداث واًمٜم٤ًمء، ويمذًمؽ أشم٤ٌمع وؾم٠مًمتؽ قمـ أشم٤ٌمقمف ومزقمٛم٧م أّّن 

ٌ ف ويٚمزُمف، أم َي٘مٚمٞمف وُيٗم٤مرىمـُف؟ ومزقمٛم٧م أن زُم٤من إٟمٌٞم٤مء ذم يمّؾ  ٓ . وؾم٠مًمتؽ قَمّٛمـ يتٌٕمف، أحُي

وؾم٠مًمتؽ هؾ يٖمدر؟  ،يتٌٕمف أطمد ومٞمٗم٤مرىمف، ويمذًمؽ طمالوة اإليامن ٓ شمدظمُؾ ىمٚم٤ًٌم ومتخرج ُمٜمف

 قمٜمده حت٧م ىمدُمل  ه٤مشملم، وًمقددُت أيّن  ومزقمٛم٧م أن ٓ. ومٚمئـ صدىمتٜمل قمٜمف ًمٞمٖمٚمٌٜمل قمٚمث ُم٤م

 وم٠مهمًؾ ىمدُمٞمف، اٟمٓمٚمؼ ًمِم٠مٟمؽ. 

ًُ مـ فمـده»ىم٤مل أسمقؾمٗمٞم٤من:  أي فمٌود  طمری وأومقل:وأكو أرضُب إضمدی يدّي زموُٕ  همؼؿ

 .(1)شاهلل، يمؼد أِمَر أمُر ازمـ أيب ىمٌشي، أصٌح مؾقك زمـل إصػر هيوزمقكف دم ؽمؾطوّنؿ زمويمشوم
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وم٢مذن، ُمٚمٙم٤مت اًمٜمٌّل اًمٜمٗمًٞم٦م، وُمْمٛمقن دقمقشمف، وإدوات اًمتل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم  

 .’ٝم٤م ؿمقاهد قمٚمث صدق دقمقاهدقمقشمف، واعم١مُمٜمقن سمف،يمـُٚمّ 

پ پ پ پ ٻ  ﴿هذا صُمؿ  ٟمرضمع إًمث أي٦م طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: 

وُمٕمٝمؿ ـ  ’سمام ومٞمٝمؿ اًمٜمٌّل اخل٤مشمؿـ  أرؾَمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث اًمُرؾُمؾ ﴾ڀ ڀ

احلج٩م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمتل يتٌلّم هب٤م أٟمـ ٝمؿ ُمرؾمٚمقن ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مًمث، وأٟمزل ُمٕمٝمؿ 

اًمقطمل اعمِمتٛمؾ قمٚمث ُمٕم٤مرف اًمديـ ُمـ اقمت٘م٤مد وقمٛمؾ، واًمٙمت٥م مخ٦ًم:  وهق ،اًمٙمت٤مب

 واًم٘مـُرآن.  ،واإلٟمجٞمؾ ،واًمتقارة ،ٞمؿويمت٤مب إسمراه ،يمت٤مب ٟمقح

وهذا اعمٕمٜمث هقاعمالئؿ  ،واعمٞمزان يٕمٜمل اًمديـ، ومٝمق اًمذي يقزن سمف إقمامل واًمٕم٘م٤مئد

وًمذا شمر  أن  َُمـ ىم٤ًم ىمٚمـٌُف ومل شمٜمزل ومٞمف  ؛(1)حل٤مل اًمٜم٤مس ُمـ طمٞم٨م ظمِمققمٝمؿ وىمًقة ىمٚمقهبؿ

ّٓ يمٞمػ شُمٗمّن ُمقىمػ يزيد رمح٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث يٜمٙمر اًمٜمٌقة واًمقطمل، ويٜمٙمر اًمديـ. وإ

 ؟!وؾم٤ٌمي٤م سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م ×قمٜمدُم٤م ضم٤مؤوه سمرأس احلًلم

 ه سم٘مقًمف: ررأس ؾمٞمد اًمِمٝمداء ُُمٔمٝمرًا يُمٗمـ ي٘مػ يزيد )قمٚمٞمف ًمٕم٤مئـ اهلل( ومٞمتج٤مه قمٚمث

 ًمٞمـــ٧م أؿمـــٞم٤مظمل سمٌـــدر ٍ ؿمـــٝمدوا

 قا ومرطمــــ٤مً قا واؾمـــــتٝمٚمّ ٕهّٚمــــ

ــــ٧م ـــالاؿمــــُؿ سم٤معمُ هًمـٕمـٌ  ٚمـــؽ وم

 

ــزع اخلــزرج ُمـــ وىمــع إؾمــْؾ    ضم

ـــؿ   ـــ٤م صم ـــقا ي ـــِمْؾ  ىمـ٤مًم ـــد ٓ شم  يـزي

ــــََزْل  ــــٌر ضمــــ٤مء وٓ َوطمـــٌل ٟم  (1)ظمـٌ

هلل ربِّ احلؿُد »ًمت٘مقل:  ؛وهل حتٛمؾ ىمٚم٥م قمكمّ  ÷وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف اسمٜم٦ُم أُمػم اعم١مُمٜملم 

ۀ ہ  ﴿ ايمعوظمكم، وصؾی اهلل فمؾی رؽمقيمف وآيمف أمجعكم، صدق اهلل ؽُمٌحوكف ضمقٌ يؼقل:

                                           

 

’

’
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ًَ يويزيُد أـمـ (1)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ـ

 ٌُ ًوق اإلموء أن زمـِـو هملصٌحـو كـًُوق ىمام سمُ  ،أطمذت فمؾقـو أومطور إرض وآهموق ايمًامء ضمق

ًَ زملكػؽ وكظرت دم فمطػؽ صمذٓن منورًا ضمكم  فمؾی اهلل هقاكًو وزمؽ فمؾقف ىمرامي، همشؿخ

ًؼي، وضمكم صػو يمؽ ُمؾؽـُـو وؽُمؾطوكـو، همؿفاًل مفالً مقر متّ رأيً ايمُدكقو يمؽ مًتقؽمؼي وإُ 

ں ڻ ڻ  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ اهلل سمعويمی:أكًقً ومقل 

 .(1)﴾ۀ ہ ہ  ۀڻ ڻ

 ؟!هلل ؽمٌويوا رؽمقلِ  ؾؼوء ختديُرك ضمرائرك وإموَءك وؽَمْقومؽ زمـوِت ـأمـ ايمعدل يو زمـ ايمطُ 

ـ   ًَ وصُمقهف ـ  وأزمدي ـ  إفمداء مـ زمؾٍد إيمی زمؾدٍ  ،ومد هتؽً ؽمتقره  .(1)ش...حتدو زمـِف

 ومٛمــــ سمٚمـــدٍة شمــــًٌُث إًمـــث ذ  سمٚمـــدةٍ 

 

 ُمـــ فمـــ٤ممل ٍ شمـــُٝمد  إًمـــث ذ  فمـــ٤مملِ و 

 إمم رأس أظمٞمٝم٤م قمغم رأس اًمرُمح اًمّٓمقيؾ: تعم٤ّم ٟمٔمر ‘ويم٠ميّن سم٤محلقراء زيٜم٥م 

ــد ٤م ـــ٧م سم ـــف صـٗمـل ــــ ؿمـ٤مومـت  ًمـّٛم

 

ــــ  ــــ٧م صمـقسم ـــ٤مهاوؿمل ــــكم قمٚمٞمٝم  ا وي

 ُمـ٤مشمـٜمــــالم ُِمـــــ ؿم٤مومــــ٧م وًمـٞمــــٝم٤م 

 

ــقح سمــ٤مًمؼم  ــف ايٚم ــرُمح راؾم ــراس اًم  اسم

ــــف  ــــف اووًمٞمٜم ـــــِم٤ميؾ راس طم٤مُمٞمٜم  ي

 

 يـــّض ظمـــكّم اشمـقدقمـــف إؾمٙمـٞمـــٜمفر 

ــٞمش   ــفاًم ـــ وٟمٞمٜم ــ٤مچ٧م قم ــلم ؾم  طمً

 

ـــخّدر  ـــف شم ـــ٥م ًمـقضمـرطم ـــل شمـٕم  شـٚم

 )قم٤مؿمقري( 

ــ٤مويـ ــروا سم٤مًمٜمً ـــث٨م ُم ـــث اًمـج  قمـٚم

 اوُمـتـٕمـّٗمــــره إؿمـٌــــقل اعمٞمـــ٤مُملم

 

 

 

 

 م ُمـٓم٤مقمـٞمــــــهأويـــــال وؿمـ٤مومـٜمـــــ 

ــــ ــــهُمـٜم ــــ٤مر وُمـٜم ـــلمهم يـً  م ايٛم

 

 
                                           

 

 

× 
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 واقمٚمـــث اًمقضمـــف ُمٓمـــروح احلًـــلم

ـــ ــــخقاشملمرادت قمـٚمـٞم  ـف ومـخــــر اًم

 

ـــلم  ـــٌح٧م اًمٕم ــــ٥م خلــــقه٤م ؿم  زيـٜم

 ُمــــ قمٚمـــث اًمٜم٤مشـــف اشّمٓمـــٞمح سمـــ٤محللم

 )كعل( 

ـــلم ــــٜمقة اًمّٓمٞمٌ ــــقزم اوو ــــ٤مده اًم  ٟم

ـــــػ ي٤مقمـــــٛمّ ه ـــــلماًمـچـٞم  ف شمريمـٌ

ـــــ ــــ شمـريـدي ــــف ُم  ٓچــــ َيـٕمـّٛم

 وٟمــــ٧م وٟمـٞمـــــ اًمـٛمرُمــــر ايـٚمــــلم

ـــدت صــقسملما ــث اًمٕمًــ٤ميمر هم  وطمت

ــــق اًمـًــــجّ  ــــ٤مدت يـٌ  احلـــلمه٤مدٟم

 

 م ُمـــــ شمــــٞمٓمحلمهـف قمـٚمٞمــــيـٕمـّٛمـــ 

ــــؾ  ــــف قمـٚمٞم ـــــاواٟم ــــف شمـدري  وسمـّٞم

ـــقدقملم ــــٜم٤مشف شم ــــث اًم ــــتل قمٚم  واٟم

 ُمـــــٜمّف ويّمٞمـــــر اًملٚمــــ٥م ٟمّمــــلم

ـــلم ـــ٦م اًمٕم ــــًچ٥م دُمٕم ــــؾ شم  واخلـٞم

 ًمٚمـِمــــ٤مم سمـٞمـٜمــــف اًمـٕمــــده اُمٖمـــرسملم

 
 )أسمقذي٦م(

 زضمـــر حيًـــلم ُمــــ قملٌـــؽ حمٜمــــّف

 

ـــٝمؿ حمـٜمـــّفا  ــ٤م سمٞم ـــداك ُم ــٗمر واقم  سمً

 

 

 

ـــُرُمح ؿمـــٞمٌؽ ــــّف قمــــٚمث راس اًم  حمٜم

 

ـــدُم٤مه   ـــفاسم ــــلم إًمّٞم ـــدير اًمٕم ـــس ي  وسم

 *** 

 وؿمٞمٌتــــــُف خمْمـــــقسم٦م ٌ سمدُم٤مِئـــــف

 

ــف  ـــٞمؿ ورائُح ـــٝم٤م همـــ٤مدي اًمٜمـًـ  ُيالقُمٌ

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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ـَ ُمــ صـٗمرِ   ىمؿ ضَمّدْد احلُزَن ذم اًمٕمنمـي

ـــ٤مهُلؿ ُذسمحـــ٧م ــ٦ٍم أـمٗم ـــري سُم٘مٕم ــ٤م زائ  ي

 اًمُٓمِٝمــر يــقم َرَٟمــ٧ْم  وا هلٗمتــ٤م ًمٌٜمــ٤مِت 

 رُمــلم سمــ٤مًمٜمٗمِس ُِمـــ ومــقِق اًمٜمٞمــ٤مِق قمــغم

ــدقمق ــؽ شم ــ٦مٌ  ومتٚم ــل ٓـمٛم ــٞمٜم٤ًم وه  طُمً

ـــ٤مهُ   وشمٚمـــؽ شمّمــــرُخ وا ضمـــداُه وا أسمت

ــــروا  ــــق شم ــــدةً أُ ومٚم ــــقم ُُمٜم٤مؿم  م  يُمٚمث

 ٦ِم اطمتٗمٔمـقاي٤م داومٜمـل اًمـرأِس قِمٜمـَد اجلّثـ

 ٓ شمـــدومٜمقا اًمـــرأَس إّٓ قِمٜمـــَد ُمرىمـــدهِ 

 قمـــ أـمـــراِف حلٞمتِــف ٓ شمٖمًـــٚمقا اًمــدم  

ـــ٤مًء ومّمـــ٤مطمٌُف ـــؼمِه ُم ـــغم ىم ـــقا قم  رؿّم

ـــده ـــَد واًم ـــؾ إّٓ قِمٜم ـــدومٜمقا اًمٓمٗم  ٓ شم

 ُم اًمٕمٌـــ٤ّمَس ُمٌتٕمـــداً هٓ شمـدومٜمـــقا قمـــ

 

 ل ًمٚمُحــــٗمرِ ومـٗمـٞمــــِف ُردت رؤوُس أ 

ــ ــالً إمم اًمٌٍِم ــ٤م يُمح ــذوا شُمرهَب ــ٤م ظم  ومٞمٝم

ـــــ٤مرعِ  ــــرِ  إمم ُمّم ـَ واحلُٗم ـــــاله  ىمت

ـــقٍت  ـــقِر سمّم ــَؽ اًمُ٘مٌ ـــرِ هشمٚم ــٍؾ ذقم  ائ

ــ٤معمٓمرِ  ــلِم يم ــُع اًمٕم ــدود ودُم ــ٤م اخل  ُمٜمٝم

ـــتامُه ذم اًمّمـــٖمرِ  ـــَؽ شمٍمـــُخ وا ُي  وشمٚم

ــ٤مًمٕمٓمرِ  ــِػ يم ــرَب اًمٓم ــثُؿ شم ــك وشمٚم  وهل

ـــرِ  ـــغم ىمـٛم ـــرسم٤ًم قم ـــروا شُم ــ٤مهللِ ٓ شمٜمث  سم

ــــ ــــّف ضمٜم ـــز  وم٢مٟم ــــردوِس واًم  رِ ه٦ُم اًمٗم

 ظمّٚمقا قمٚمٞمٝمـ٤م ظمْمـ٤مَب اًمِمـٞم٥ِم واًمٙمـؼمِ 

 ُمٕمّٓمــــٌش سمّٚمٚمــــقا اطمِمــــ٤مه سمــــ٤مًم٘مٓمرِ 

ـــتَؿ ذم اًمّمٖمــــرِ  ـــُؼ اًمُٞم ـــف ٓ ُيٓمٞم  وم٢مّٟم

 ()وم٤مًمرأُس قمـ ضمًٛمف طمتّك اًمٞمديـ سُمري
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ـَ أسم٤م قمٌد ٌْ  :×اهلل احلًلم ويم٠ميّن هبـ خي٤مـم

 ضمٞمٜمـــــف اوقمٚمــــف شــــؼمك شٕمـــــدٟمف

 هـــ٤مي اعمحـ٤مُمـــــؾ شـــــقم ردٟمـــــف

 

 

ــــدسماو  ــــف ٟم ــــ٤م قمزٟم  وــــٛمدٟمفواٜم٤مك ي

 ووـمـــــ ضمدٟمــــفا ٦مرض اعمديٜمــــٕ

ىمٞمؾ: وأضم٤مًم٧م زيٜم٥م سمٓمرومٝم٤م يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ وم٘مٞمؾ هل٤م: ًمٕمٚمؽ شمريديـ ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مًم٧م: ىمقُمقا  

 سمٜم٤م إمم ىمؼم أّب اًمٗمْمِؾ اًمٕم٤ٌّمس.

ـــقُمـ  ـــ٤محلرم ش ـــ٤مطم٧م ي ـــٜمّفاص  ُمِم

 ٟمريــــده ايلــــقم ويردٟمــــف اًمقـمٜمــــف

ــــٜمـ ـــــ شمٕم ــــرم يمٚمٝم ــــ٥م واحل  زيٜم

ـــــ ـــــقّٟمـشـــــ٤مُمـ وّٟم ـــــثٙمغم ي  ٦م اًم

ــف خيق ــقداي ــؿ واجل ــل اًمٕمٚم ــد يراقم  شٕم

ــ٤مل ااوؿمــقف  ــقداُمـــ احلٌ  ؿمــامل اًمزٟم

 

 ًمٕمـــد اًمـــكم شمٙمٗمٚمٜمـــف ُمــــ أهٚمٜمـــف 

ـــف وا ـــف سمٞمٜم ـــ٤م ضم٤مسمٜم ــــؾ ُم ـــقّزماُمث  يت

ــل إ ــ٤مـمل اًمٕمٚملٛم ــدناًمِم ــؼم شٕم  وقمٚمل

وح ُمـــ قمــدهـ شمٕمٚم ــؿوا  محــ٤مم اًمــد 

 ؾمــٞم٤مـمٝمؿ ؾمــقدأُمتقٟمــف ُمـــ اوؿمــقف ا

ـــدم ـــْمح اًم ـــقم ُمٜمٝمــ٤م يٜم  (1)سملـــ٧م ًمٚمٞم

 :×٤م احلقراء زيٜم٥موأُمّ  

ـــقنزي ـــ٤مت اًمٕمٞم ـــ٥م دُمٕم ـــ٥م شمّم  ٜم

ـــد ا ـــٚمقنواشٕم ـــف اؿم ـــقف سمح٤مًمٜم  ؿم

ـــؼمى ا ـــدُمقع قم ـــزونوسم ـــ٥م حم  شٚم

  

 وشمـّمٞمـــــح ي٤مًمٌـــــٚمحد ُمـــــدومقن 

ـــــٜمقطمقن ـــــ٤مك اًمـٞم ـــــٔمر يتـ٤مُم  واٟم

 ضب اًمًـــــٞم٤مط أصّمـــــر سمـــــ٤معمتقنوا

 ***

ـِ مخس: صالُة »أّٟمف ىم٤مل:  ×روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م احلًـ اًمٕمًٙمري فمالموُت اظممم

ـِ  ؿُ اخلؿًكم، وزيورُة إرزمعكم، وايمتختّ  ُح دم ايمقؿكم، وسمعػغم اجلٌكِم، واجلفُر زمًٌِؿ اهللِ ايمر 

ضمقؿِ   .(1)شايمر 

                                           

^

×
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ًمتجدد أطمزان  ؛م وصٗمر ؿمٝمران مل يِمٝمد اعم١مُمـ ُمثٚمٝمام قمغم ـمقل أي٤مم اًمًٜم٦مؿمٝمر حمرّ  

حمّٛمد وآل حمّٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ومٞمٝمام، وإن يم٤مٟم٧م أطمزاّنؿ وُمٔمٚمقُمٞم٤مُ ؿ همػم 

أّب  اًمْمٞمؿ ظمّمقصٞم٦م، ظمّّمف اهلل  ×عمّمٞم٦ٌم ؾمٞمد اًمِمٝمداءخمتّّم٦م هبذيـ اًمِمٝمريـ، وًمٙمـ 

 ،^اخل٤مشمؿ إمم اإلُم٤مم احلّج٦م اًم٘م٤مئؿُمـ اًمٜمٌّل  ^ذا شمرى اعمٕمّمقُملم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هب٤م؛ وهل

جيٕمٚمقن هل٤م احلظ  إووَمر، وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا  ×وقن عمّمٞم٦ٌم ؾمٞمد اًمِمٝمداءقمٜمدُم٤م يتٕمّر 

، وىمد قمؼّم ×اهلل ُمّمٞم٦ٌم أّب قمٌد، سمؾ اعم٘مّمقد قمٔمؿ ^ؾمٝمقًم٦ُم ُُمّمٞم٦ٌم سم٤مىمل اعمٕمّمقُملم

 ،وأؽمٌؾ دمقفَمـو ،إّن يقَم احُلًكِم أومرَح صمػقَكـو»طمٞم٨م ىم٤مل:  ×قمـ ذًمؽ اإلُم٤مم اًمرو٤م

 .(1)شوأورشمـو ايمؽرَب وايمٌالَء إلم يقِم آكؼضوء... ،وأَذل  فمزيَزكو زملرض ىمرب وزمالء

 ُٕ  ×٤ممومم اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اإلُموؾمقف ٓ ٟمخقض ذم احلدي٨م قمـ اًمٕمالُم٤مت إرسمع ا

ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم، ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م ضمديرة سم٤مًمٌح٨م واًمٌٞم٤من إّٓ أن  اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘متيض شمًٚمٞمط 

 اًمْمقء قمغم اًمٕمالُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، أقمٜمل، )زي٤مرة إرسمٕملم(.

ُمـ اًمٜمقاُمٞمس اعمّٓمردة قمٜمد اًمٜم٤مس هق آقمتٜم٤مء سم٤مًمٗم٘مٞمد سمٕمد ُميّض أرسمٕملم يقُم٤ًم ُمـ 

ن؛ ُمزاي٤مه ذم ضمٚم٤ًمت شمٕم٘مد، وذيمري٤مت شمردد وشمدو   شمف، سم٢مؾمداء اًمؼِم  إًمٞمف وشم٠مسمٞمٜمِف، وقمدّ ووم٤م

قمغم طملم أن اخلقاـمر شمٙم٤مد شمٜم٤ًمه، وإومئدة أوؿمٙم٧م أن  ٛمٚمف، ومٌذًمؽ شمٕم٤مد  ،ختٚمٞمدًا ًمذيمره

                                                                                                   

×

×



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
ـُ اعم١مسّمٜملم.  إمم ذيمره اًمٗم٤مئ٧م صقرة ضمديدة شمرؾمٛمٝم٤م أًمً

إن  » ’ اهلل قمٜمٝمام( قمـ اًمٜمٌّل إيمرموىمد ورد قمـ أّب ذّر اًمٖمٗم٤مري واسمـ قم٤ٌمس )ريض

ـِ إذا موَت أرزمعكَم صٌوضموً  امَء يمتٌؽل فمعم اظممم ًّ  .(1)شإرَض وايم

 ×إن  ايمًامء زمؽً فمعم احلًكم ،يو زرارة»، ىم٤مل: ×اهلل وقمـ زرارة قمـ أّب قمٌد

أرزمعكم صٌوضمًو زمويمدم، وإّن إرض زمؽً أرزمعكم صٌوضمًو زمويمًقاد، وإّن ايمشؿس زمؽً 

رت، أرزمعكم ص ٌوضمًو زمويمؽًقف واحلؿرة، وإّن اجلٌول سمؼطّعً واكتثرت، وإّن ايمٌحور سمػج 

ومو اطمتضًٌ مـّو امرأة وٓ اّدهـً وٓ  ،×وإّن اظمالئؽي زمؽً أرزمعكم صٌوضمًو فمعم احلًكم

 .(1)شاىمتحؾً وٓ رصّمؾً ضمتّك أسموكو رأس فمٌقد اهلل زمـ زيود، وموزيمـو دم فَمػمةٍ مـ زمعده

هذه اًمٓمري٘م٦م اعم٠مًمقوم٦م، واًمٕم٤مدة اعمًتٛمرة سملم اًمٜم٤مس، ُمـ احلداد  هذا ي١ميد وي١ميّمد ويمّؾ 

ىمٞمؿ قمغم ىمؼمه اًمٕمزاء سمت٠مسمٞمٜمف، وحييه أىم٤مرسمف قمغم اعمٞم٧ّم أرسمٕملم يقُم٤ًم، وم٢مذا يم٤من يقم إرسمٕملم أُ 

سم٤معمًٚمٛملم، سمؾ شمِمٛمؾ طمتّك اًمٞمٝمقَد واًمٜمّم٤مرى؛  تف وأصدىم٤مؤه، وهذه اًمٕم٤مدة مل ختتّص وظم٤مّص 

ٙمٜمٞم٦ًم، شم٠مسمٞمٜمٞم٦م يقم إرسمٕملم ُمـ ووم٤مة وم٘مٞمدهؿ جيتٛمٕمقن ذم اًم طمٗمٚم٦مً وم٢من  اًمٜمّم٤مرى يُ٘مٞمٛمقن 

امة قمٜمدهؿ سمّمالة اجلٜم٤مزة، ويٗمٕمٚمقن ذًمؽ ذم ٟمّمػ اًمًٜم٦م، وقمٜمد ويٕمٞمدون اًمّمالة قمٚمٞمف اعمً

 مت٤مُمٝم٤م.

ويمذا اًمٞمٝمقد ُيٕمٞمدون احلداد قمغم وم٘مٞمِدهؿ سمٕمَد ُمُرور صمالصملم َيقُم٤ًم، وسمٛمرور شمًٕم٦م أؿمٝمر، 

 .(1)وقمٜمد مت٤مم اًمًٜم٦م

 ذًمؽ إقم٤مدة ًمذيمراه وشمٜمق ٤ًم سمآصم٤مره وأقمامًمف إن يم٤من ُمـ اًمٕمٔمامء ُمثالً.  ويمّؾ 

                                           

×

×

×
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ظمرى، وٓ يٛمٙمـ ٕي إٟم٤ًمن سمٗمئ٦م دون ومئ٦م وٓ سمٓم٤مئٗم٦م دون أُ  إذن، اًمٗمٙمرة ٓ ختتّص  

ف دون أن ُيٕمٓمٞمف طم٘مّ  ×وومٙمرًا صحٞمح٤ًم أن يتٕمّدى ؾمٞمّد اًمُِمٝمداء ،ُمٜمحف اهلل قم٘ماًل ؾمٚمٞمامً 

٘م٤مم أطمٍد، وهق اجلدير سم٠من شمُ  ذًمؽ ُمـ يمّؾ  ، ومٝمق إومم سمٙمّؾ اًمذي ُمٜمحف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمف

 س.إًمٞمف اًمرطم٤مل ًمٚمقىمقف قمٜمد ىمؼمه اعم٘مدّ  ِمدّ ُمٙم٤مٍن، وشمُ  ًمـف اًمذيمري٤مت ذم يمّؾ 

 وهلذا اـّمردْت قم٤مدُة اًمِمٞمٕم٦م قمغم دمديد اًمٕمٝمد سمتٚمٙمؿ إطمقال يقم إرسمٕملم ُمـ يمّؾ 

 احُلًكم أرزمعكم صٌوضمًو سمطؾُع ايمًامء زمؽً فمعم إنّ : »×ؾمٜم٦م، وًمٕمؾ رواي٦م أّب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

 شمٚمٛمح إمم هذه اًمٕم٤مدة اعم٠مًمقوم٦م سملم اًمٜم٤مس.( 1)شُحراء وسمغرب ُحراء

وإن يم٤مٟمقا يمّٚمٝمؿ أسمقاب ٟمج٤مة، وؾمٗمـ رمح٦م، وسمقٓئٝمؿ  ’٦م ُمـ آل اًمرؾمقلإئٛمّ  إنّ 

ي ـمقاهمٞم٧م قمٍمهؿ، ومٙم٤من اًمقاضم٥م يٕمرف اعم١مُمـ ُمـ همػمه، ويمّٚمٝمؿ اؾمتِمٝمدوا قمغم أيد

مل  ×واطمٍد ُمٜمٝمؿ، وطمدي٨م اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري إىم٤مُم٦م اعم٠مشمؿ ذم يقم إرسمٕملم ُمـ ؿمٝم٤مدة يمّؾ 

، ×إمم ظمّمقص احلًلم (زي٤مرة إرسمٕملم)يِمتٛمؾ قمغم ىمريٜم٦م ًمٗمٔمٞم٦م شمٍمف هذه اجلٛمٚم٦م 

 هؿ( ُمـ هذه اجلٛمٚم٦مدس ّه )ىمُ  إٓ أّن اًم٘مريٜم٦م احل٤مًمٞم٦م أوضم٧ٌم ومٝمؿ اًمٕمٚمامء إقمالم

 هل اًمتل ُمٞمّزت سملم دقمقة احلّؼ  ×؛ ٕن  ىمْمٞم٦م ؾمٞمّد اًمِمٝمداء×ظمّمقص زي٤مرة احلًلم

ضمًكم » ’واًم٤ٌمـمؾ؛ وًمذا ىمٞمؾ: اإلؾمالم سمدؤه حمٛمدي وسم٘م٤مؤه طمًٞمٜمل، وطمدي٨م اًمرؾمقل

 يِمػم إًمٞمف. (1)شمـل وأكو مـ ضمًكم

 ّؾ ٦م قمغم إىم٤مُم٦م اعم٠مشمؿ ذم يقم إرسمٕملم ُمـ ؿمٝم٤مدة يموُمـ هٜم٤م مل يرد اًمتحريض ُمـ إئٛمّ 

٦مواطمد ُمٜمٝمؿ، طمتّك ٟمٌّل إُ  وُمـ هٜم٤م وم٤مًمذي  ،×ف إقمٔمؿ ُمـ احلًلمُمع إيامٟمٜم٤م سم٠مٟمّ  ’ُم 

                                           

×

×

’÷



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
٤م ُمـ صٗم٤مت ويتجغّم أيْم٤ًم أّّن  ،×يتجغّم ًمٚم٤ًمُمع هق اظمتّم٤مص زي٤مرة إرسمٕملم سم٤محلًلم

 ظمر.أطمد أن يتّّمػ هب٤م، ويمذا اًمٕمالُم٤مت إُ  اعم١مُمٜملم وًمٞمس ًمٙمّؾ 

ىمد يِمٙمؾ اًمٌٕمض، أو ىمد ي٠ميت إمم ذهـ أطمد، أو يٚمتقي آظمرون ذم أن اعم٘مّمقد ُمـ 

 ٜمك احلدي٨م: إّن ُمـ قمالُم٤مت اعم١مُمـزي٤مرة إرسمٕملم هق زي٤مرة أرسمٕملم ُم١مُمٜم٤ًم، ومٞمٙمقن ُمٕم

 صالة اخلٛمًلم وزي٤مرة أرسمٕملم ُم١مُمٜم٤ًم.

ف قَم٤مٍر قمـ أي ىمريٜم٦م، وًمق وهذا ومٝمؿ ي٠مسم٤مه اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ ًمًٞم٤مق احلدي٨م وىمرائٜمف، ُمع أٟمّ 

أو زي٤مرة ش »وزي٤مرة أرسمٕملم» ×يم٤من اًمٗمرض هق اإلرؿم٤مد إمم زي٤مرة أرسمٕملم ُم١مُمٜم٤ًم ًم٘م٤مل

 واإلشمٞم٤من سم٤مًٕمػ واًمالم اًمٕمٝمدي٦م، يمّؾ  ،، وم٤مٓيمتٗم٤مء سم٤مجلٛمٚم٦م ُمـ همػم ذًمؽشأرسمٕملم ُم١مُمٜم٤مً 

 ذًمؽ يٌٕمد احلٛمؾ اعمقهقم وُي٘مّرب اعمٓمٚمقب.

٤مت اعم١مُمٜملم وقمالُم٤م ؿ ُمـ خمتّّم  ٧ملم ُم١مُمٜم٤ًم ًمٞمًف أّن زي٤مرة أرسمٕمأوػ إمم ذًمؽ يمٚمّ 

 اًمتل يٕمرومقن هب٤م، سمؾ هل ُمـ قمالئؿ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم.

إًمٞمف اإليامن اخل٤مًمص سم٠مهؾ  ٤م يدقمقيقم إرسمٕملم ُِمـ ىمتٚمف ُمّ  ×ٟمٕمؿ زي٤مرة احلًلم

ل قمـ اإلُم٤مم يقم إرسمٕملم قمـ صٗمقان اجلاّم  ×، وىمد وردت زي٤مرة احلًلم^اًمٌٞم٧م

، ُم٤ّم ي١ميّمد اظمتّم٤مص أرسمٕملم ^رد زي٤مرة إرسمٕملم ًم٤ٌمىمل اعمٕمّمقُملمومل شم ×اًمّّم٤مدق

سمٕمد ـ  سمٛمٞمزة ظم٤مّص٦م. وُمٕمٚمقم أن  اًمذيـ حييون ذم احل٤مئر احلًٞمٜمل إـمٝمر ×احلًلم

ظمّمقص اعمت٤مسمٕملم ًمف ـ  ٦مُمرور أرسمٕملم يقُم٤ًم ُمـ ُم٘متؾ ؾمٞمد اًمِمٝمداء ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜمّ 

 .(1)اًم٤ًمئريـ قمغم أصمره

زي٤مرة إرسمٕملم هق اًمٗمّمؾ ذم هذا  اعمراد ُمـ ؿ ذم امإّن ومٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء إقمالم ويمٚم

                                           

×
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، وم٢مّٟمف سمٕمد أن روى (1)ذم اًمتٝمذي٥م +اعم٘م٤مم. ُمٜمٝمؿ أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد 

اعم٘مٞمّد سم٠موىم٤مٍت ظم٤مّص٦م، وُمٜمٝم٤م يقم قم٤مؿمقراء،  ُمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ زي٤مرشمف اعمٓمٚم٘م٦م ذيمر

ده روى هذا احلدي٨م، وهذا دًمٞمؾ واوٌح وص٤مًمح قمغم ُم٤م أردٟم٤مه ُمـ أن  اعم٘مّمقد ُمـ وسمٕم

، وإّٓ عم٤م ذيمره هٜم٤مك وًَمَذيَمَره ذم سم٤مب اًمتزاور ×زي٤مرة إرسمٕملم زي٤مرة أرسمٕملم اإلُم٤مم احلًلم

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إسمقاب اًمتل هل إٟم٥ًم ـ  ُمثالً ـ  سملم اعم١مُمٜملم واؾمتح٤ٌمب قمٞم٤مدة اعمريض

 ضمزُم٤ًم.ُمـ همػمه٤م 

صُمؿ  ىم٤مل: وذم يقم اًمٕمنميـ  ،وذم ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد ذيمر ؿمٝمر صٗمر وُم٤م ومٞمف ُمـ احلقادث

وورود ضم٤مسمر ـ  ’ُمديٜم٦م رؾمقل اهللـ  ُمـ اًمِم٤مم إمم اعمديٜم٦م ×اهلل ُمٜمف رضمقع طمرم أّب قمٌد

ـ زاره ُمـ اًمٜم٤مس، ومٙم٤من أول ُمَ  ’اهلل اهلل إٟمّم٤مري إمم يمرسمالء ًمزي٤مرة أّب قمٌد سمـ قمٌد

فمالموت اظمممـ »أّٟمف ىم٤مل:  ×ومروَي قمـ أّب حمّٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري .ٕرسمٕملموهل زي٤مرة ا

 .(1)شمخس...

 ×: ُيًتح٥م زي٤مرة احلًلم ذم اعمٜمتٝمك، يمت٤مب اًمزي٤مرات سمٕمد احل٩ّم وىم٤مل اًمٕمالُّم٦م احلكّم 

 .(1)صُمؿ  ؾم٤مق احلدي٨م ٟمٗمًف ،ذم اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر

اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر، ذم  ×وذم اإلىم٤ٌمل ًمٚمًٞمد سمـ ـم٤مووس قمٜمد ذيمر زي٤مرة احلًلم

 .(1)وؾم٤مق احلدي٨م اعمذيمقر أيْم٤مً 

وٟم٘مؾ اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز )أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف اًمنميػ(، ذم ُمزار اًمٌح٤مر هذا احلدي٨م قمٜمد 

 .(1)يقم إرسمٕملم ×ذيمر ومْمؾ زي٤مرة احلًلم

                                           

×
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ىم٤مل: وزي٤مرة احلًلم ذم  وذم احلدائؼ ًمٚمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراين ذم اًمزي٤مرات سمٕمد احل٩ّم 

 .(1)قمالُم٤مت اعم١مُمـ اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر ُمـ

ث قم٤ٌّمس اًم٘مٛمل ذم اعمٗم٤مشمٞمح هذه اًمرواي٦م قمـ اًمتٝمذي٥م وطمٙمك اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اعمحد  

د ذم اًمدًمٞمؾ قمغم رضمح٤من اًمزي٤مرة ذم إرسمٕملم ُمـ دون شمٕم٘مٞم٥م سم٤مطمتامل إرادة وُمّم٤ٌمح اعمتٝمجّ 

 .(1)أرسمٕملم ُم١مُمٜم٤ًم 

 ذم ، واًمٕمالُّم٦م احلكّم (1)ويمذا ٟمص  قمغم آؾمتح٤ٌمب اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم يمت٤مسمف )ُم٤ًمّر اًمِمٞمٕم٦م(

 .(1)، وُمالّ حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم شم٘مقيؿ اعمحًٜملم(1)واًمتحرير (1)اًمتذيمرة

ـ هؿ أهؾ اًمدراي٦م واًمرواي٦م ُمـ أُمث٤مل ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م وذم ذيمر ه١مٓء إقمالم ُم  

 ُم٤م ومٞمف همٜمًك ويمٗم٤مي٦م. &اًمٓمقد

&

 إٟمّم٤مري إمم يمرسمالء.وًمٜمذيمر هٜم٤م رواي٦م جملء ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

 &اهلل إٟمّم٤مري ي٘مقل قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمقذم: ظمرضم٧م ُمع ضم٤مسمر سمـ قمٌد

، ومٚماّم وردٟم٤م يمرسمالء دٟم٤م ضم٤مسمر ُمـ ؿم٤مـمئ اًمٗمرات وم٤مهمتًؾ، صُمؿ  ائتزر ×زائريـ ىمؼم احلًلم

ذيمر  إّٓ ظمٓمقًة  ة ومٞمٝم٤م ؾُمٕمد، ومٜمثره٤م قمغم سمدٟمف، صُمؿ  مل خيطُ سم٢مزار، وارشمدى سمآظمر، صُمؿ  ومتح ّس 

وم٠معمًتف ومخر  قمغم اًم٘مؼم ـ  أي ظمذ سمٞمدي إمم اًم٘مؼمـ  اهلل، طمتّك إذا دٟم٤م ُمـ اًم٘مؼم ىم٤مل: أعمًٜمٞمف

                                           

×
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ٓ  صمالصم٤ًم، صُمؿ  ىم٤مل: طمٌٞم٥ٌم  .ُمٖمِمٞم ٤ًم قمٚمٞمف، ومرؿمِم٧م قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعم٤مء، وم٠موم٤مق وىم٤مل: ي٤م طمًلم 

ضمؽ، ووُمّرق سملم صم٤ٌمصُمؿ  ىم٤مل: وأّٟمك ًمؽ سم٤مجلقاب، وىمد ؿمحٓم٧م أوداضُمؽ قمغم أ .جيٞم٥م طمٌٞمٌف

صُمؿ  ضم٤مل سمٌٍمه طمقل اًم٘مؼم، وىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أيتٝم٤م إرواح اًمتل  سمدٟمؽ ورأؾمؽ...

 ، وأٟم٤مظم٧م سمرطمٚمف.. إمم أن ىم٤مل: ًم٘مد ؿم٤مريمٜم٤ميمؿ ومٞمام دظمتٚمؿ ومٞمف.×طمّٚم٧م سمٗمٜم٤مء احلًلم

ىم٤مل قمٓمٞم٦م: وم٘مٚم٧ُم جل٤مسمر: ويمٞمػ ومل ّنٌط وادي٤ًم، ومل ٟمٕمُؾ ضمٌاًل، ومل ٟميب سمًٞمػ، 

َق سملم رؤوؾمٝمؿ وأسمداّنؿ، وأُ واًم٘مقم ىمد   رُمٚم٧م إزواج؟أُ ويتٛم٧م أوٓدهؿ، وُمر 

َمـ أضمّى فمؿؾ ومقٍم ُاذك »ي٘مقل:  ’وم٘م٤مل زم: ي٤م قمٓمٞم٦ّم، ؾمٛمٕم٧ُم طمٌٞمٌل رؾمقَل اهلل

 ش..دم فمؿؾفؿ

ٟمٌٞم٤ًّم إّن ٟمٞمتل وٟمٞم٦ّم أصح٤مّب قمغم ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمف احلًلم  واًمذي سمٕم٨م حمٛمدًا سم٤محلّؼ 

 وأصح٤مسمف.

ـّ  ،ذم سمٕمض اًمٓمريؼ وم٘م٤مل زم: ي٤م قمٓمٞم٦م ىم٤مل اًمراوي: ومٚماّم سٟم٤م  هؾ أوصٞمؽ؟ وُم٤م أفم

ٌ ُٝمؿ، وأسمِٖمض ُُمٌِٖمَض آل حُمّٛمٍد ُم٤م إٟمّ  ٜمل سمٕمد هذه اًمًٗمرة ُمالىمٞمؽ، أطِم٥م  حم٥ُم  آِل حمّٛمٍد ُم٤م أطَم

ف إن شَمِزل  هلؿ ىمدم سمٙمثرة أسمَٖمَْمُٝمؿ، وإن يم٤من صّقاَُم٤ًم ىمّقاُم٤ًم، وارومؼ سمُٛمِح٥م  آل حمّٛمٍد، وم٢مٟمّ 

ٌ ٝمؿ يٕمقد إمم اجلٜمّ  تٝمؿ، وم٢منّ ظمرى سمٛمحٌّ أُ ؿ ذٟمقهبؿ شمث٧ٌم هل . صُمؿ  (1)٦م وُمٌٖمْمٝمؿ يٕمقد إمم اًمٜم٤مرحُم

 .^اًمت٘مقا سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م

ىم٤مل ذم ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم: ومٚماّم سمٚمٖمقا أرض يمرسمالء ٟمزًمقا ذم ُمقوع ُمٍمقمف ووضمدوا 

 ×اهلل ُمع مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وهمػمهؿ، وىمد وردوا إمم زي٤مرة احلًلم ضم٤مسمر سمـ قمٌد

ة صمالصم٦م ذم وىم٧م واطمد، وأظمذوا سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م واًمٚمٓمؿ، وأىم٤مُمقا اًمٕمزاء إمم ُمدّ ومتالىمقا 

 خت٤مـمٌف: ×وهل قمٜمد ىمؼم أظمٞمٝم٤م احلًلم ‘، ويم٠ميّن سمزيٜم٥م(1)أي٤ممٍ 

                                           



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 ضمٞمتـــؽ وضمٌـــ٧م اًمـــراس وّيـــ٤مي 

ــــقايا ــــف صــــ٤مر ُمٜم ــــف خيقي  وهً

ـــّزي  دَ  ـــض يٕم ـــ٦م ااّن ـــ٤مياوضمٚمٕم  مح

ــــ٤مي ــــ٤مسم٩م اهب ــــدشمٜمل ؾم ــــ٤م واقم  ُم

 

 وچ٤مٟمــ٧م سمٞمــف سمٚمــقاياإُمـــ اًمًــٌل  

 سمٛمٛمِمـــــ٤مياچٞمٚمؽ أطمـــــقازم أؿمـــــ

 سمردٟمــــؽ دُمــــع قمٞمٜمــــ٤مياوٟمِمــــػ ا

ــــقاي ــــٜمٝمض اًمٜمخ ــــ٤م شم ــــ٤مك ُم  أٟمخ

 ي٤مُمـــــٕمــذور يــ٤معمــذسمــقح قمـــــٚمٛمــــ 

: أٟم٧م ×ىم٤مل اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ًمت٘مقاومٚماّم ا ،ـ ُمٕمف واؾمت٘مٌٚمقهؿوم٘م٤مم ضم٤مسمر وُمَ 

يو صموزمر، هفـو ، هفـو وُمتؾ أزمق فمٌد اهلل، يو صموزمر: »×ضم٤مسمر؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ؾمٞمدي، أٟم٤م ضم٤مسمر، وم٘م٤مل

ًْ ُكًوُؤكو وُأضمرومً طمقوُمـو ،هوهـو واهلل وُمتؾً رصمويمـو ،ُذزمحً أؿمػول أيب، يو صموزمر  .شوؽُمٌق

ـــف ـــ٤مر سمٞمٜم ـــ٧م اؿمّم ـــ٤م دري ـــ٤مسمر ُم  جي

ـــــف ـــــ٤م وًمٞمٜم ـــــذسمح هب  جيـــــ٤مسمر واٟم

 يلٚمــــف واًمــــدُمع ومــــٞمّض اًمقديــــ٤من

 ومجــع ٟمًـــقانافمّٚمــ٧م سمــس يت٤مُمـــف 

ـــف ـــؿ يمٚم ـــذا اهلٔم ـــقم ه ـــ٤مسمر وم  جي

ـــ٦ماؿمـــٌٕمٜمف   ُمــــ اهلٔمـــؿ واُمــــ اعمذًّم

 

ــــفجيــــ  ــــ٤م أٟمقًمٞمٜم ــــ٤مٕرض سمٞمٝم  ٤مسمر ه

 جيــــ٤مسمر ذسّمحــــقا واطمــــد وؾمــــٌٕملم

ــ٤من ــذا اعمچ ــل إهب ــقا قمامُم ــؾ ظمٚمّم  چت

ــ٤مشمؿا ــدل ُم ــقاـمؿ قم ــ٤م اًمٗم ــدي إهل  وقمٜم

ــــــف ــــــف ظمقًّم ــــــٌقٟمف واًمٞم٤ٌمريٜم  ؾم

ــــ٤ممل  ــــف فم ــــ٠مفمٚمؿايٗمٙمٜم ــــع اسم  وٟمقش

 
 )أسمقذي٦م(

ــــػم  ــــد ايمً ــــ٤مسمرإوحم ــــل جي  ًملٚمٌ

ـــــ  ــــ٤مسمراقم ــــد جي ــــلم ٓ شمٜمِم  طمً

 

 وشمـــدري سم٤مًملـــدر طُمٙمٛمـــف جيـــ٤مسمرا 

ــــف اًمچ٤م ــــذي قمٞمٚمت ــــٌٞمّفه ــــ٧م ؾم  ٟم

ــدوِره٤م  ــَد ظُم ــقاِر سمٕم ــغم إيم ــ٧م قم  مُحٚم

 

 يمــــــقارُ إ اهلل ُمــــــ٤مذا حتٛمــــــُؾ  

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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: والجالثوُ ةاحلادي اضزةاحمل
 صائب وَ آثار األعىاهامل
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ــــــٞم٤ٌم ــــــذٓن زدُت ٟمح ـــــام شمٕم  يُمّٚم

ـــام ـــقِب ُرزُؤَك ُمٝم ـــ٥َم اًم٘مٚم ـــ٤م طمٌٞم  ي

ـــدٍ  ـــ٧َم دون وطمٞم ـــدًا طم٤مُمٞم ـــ٤م وطمٞم  ي

ــــ٤مؿمؽما ــــ٤ًم ٟمٗمٞمًــــ٦ًم وم ــــ٧م ٟمٗمً  اهسمٕم

 إْن ٟمٍمـــَت احلًُـــلَم همـــػم قمجٞمـــ٥ٍم 

ـــ٤مً  ـــلِم طمـــزَت ُم٘م٤مُم ـــَر احلًُ ـــ٤م وزي  ي

ـِ اًمًــٌِط ىمــد يمِمــٗم٧َم يُمـــروسم٤مً   يمــْؿ قمــ

ـــــقم  إن يقُمــــ٤ًم ُأصٌـــــ٧م ومٞمـــــف ًمٞم

 يـــ٤م ُمّمـــ٤مسم٤ًم أصـــ٤مَب ىمٚمـــ٥م طُمًـــلم

 

ــــ٤م  ــــرُت طمٌٞمٌ ــــٞمكم  إْن ذيم ــــ٤م ظمٚم  ي

ــــقسم٤م ـــؼ  اًمُ٘مٚم ــــقن ؿم ــــَرشْمف اًمراصم  ذيم

ــــٞم٤ٌم ـــَرى أو جُم ـــ٤مسًا َي ـــ٨ُم ٓ ٟم  طمٞم

ــقسمك ــرسمُح ـُم ــَؽ واًم ــٜمٗمس ُِمٜم ــ٤مرُئ اًم  سم

ــــ٤م ــــ٤من قمجـٞمٌ ــــف يم ــــٗم٧َم قمٜم  إْن ختّٚم

ــــ٤م ـــــ٤ًم وـمٞمٌ ــــزداُد قُمروم ـــــؾ  آٍن ي  يم

 سمٕمــد ُمــ٤م ىمــد ًم٘مٞمــ٧َم يــ٤م طمٌٞمــ٥ُم طمروسمــ٤م

ــــف وا ـــف ـم ـــد ُأصـــٞم٤ٌمومٞم ــــُرشم٣م ىم  عم

ــــذوسم٤م ـــــ يـ ــــٚم٥ٍم ًمذيمــــِره ًم  (1)أي  ىم

 *** 

 )ٟمّم٤مري(

 شمداٟمـــفواأويـــكم ُمــــ شـــرب طمتٗمـــف 

 

ــــزاٟمفوا  ــــٌف إسم ــــده اًملٚم  صـــ٤مسمقه اًمٕم

 ّدت أريمـــــ٤مٟمفهو واسمـــــ اًمٜمٌــــّل إنه 

 

ـــّؾ وا  ـــػمغ اعمٜمّمـــقر يم  دور ـمـــ٤مح اًمٌ

ـــف   ــــ٩ّم اؿمـــٌح قمٞمٜم ـــ٤مير وقم ـــؾ صم  اخلٞم

 

ـــ٤ميروا  ـــف اًملـــ٤مع وم  دُمـــف يًـــٗمح اقمٚم

ــف ا  ــ٤ميروشٚمٌ ـــ ـم ـــ اًمٕمٓمــش واًمٓمٕم  ُم

 

ــف   ــرت روطم ـــ ومروم ـــقراُم ــف ُمٕمٗم  وسمل

ــــقة اُمٔمــــ٤مهر يٛمٞمٛمــــر   يقؾمٗمــــف فمٜم

 

 طمًـــلم فمـــؾ قملٌـــؽ احمـــػماختـــكم  

ـــ٤مم   ـــاشمٜم ــــؽ يّٛم ــــّن وسمػمهم  ـؽ أُمٙم

 

 اًمٞمٛمــف قمٚمٞمــف اًمٕمًــٙمر ايــدور وأسمــق 
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 .(1)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٤م شم٘مّمده، واعمراد سمام يم٧ًٌم أيديٙمؿ: شمّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن يم٠مّّن  ،: اًمٜم٤مئ٦ٌماظمؼصقد مـ اظمصقٌي

٤م يم٧ًٌم أيديٙمؿ وهل أي قمـ يمثػم ُمّ  ﴾يئ جب حب  ﴿اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت، وىمقًمف: 

 اًمًٞمئ٤مت.

واعمراد سم٤معمّمٞم٦ٌم اًمتل شمّمٞمٌٝمؿ اعمّم٤مئ٥م  واخلٓم٤مب ذم أي٦م اضمتامقمل ُمقضّمف إمم اعمجتٛمع،

 يم٤مًم٘محط واًمٖمالء واًمقسم٤مء واًمزٓزل وهمػم ذًمؽ. ،٦م اًمِم٤مُمٚم٦ماًمٕم٤مُمّ 

اعمّم٤مئ٥م واًمٜمقائ٥م اًمتل شمّمٞم٥م جمتٛمٕمٙمؿ وشمّم٤مسمقن هب٤م إّٟمام شمّمٞمٌٙمؿ  اعمراد أنّ  ومٞمٙمقن

 سم٥ًٌم ُمٕم٤مصٞمٙمؿ، واهلل يّمٗمح قمـ يمثػٍم ُمٜمٝم٤م ومال ي٠مظمذ هب٤م.

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿وم٤مٔي٦م ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

سملم أقمامل  ٦م قمغم أنّ وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمداًمّ ، (1)﴾خب مب ىب يب جت حت

٤ًم، ومٚمق ضمرى اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف قين ارشم٤ٌمـم٤ًم ظم٤مّص اإلٟم٤ًمن وسملم اًمٜمٔم٤مم اًمٙم

تح٧م قمٚمٞمف اًمؼميم٤مت، وًمق أومًدوا اًمٗمٓمرة ُمـ آقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ ًمٜمزًم٧م قمٚمٞمف اخلػمات وومُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ومًد قمٚمٞمٝمؿ: أُ 

 .(1)﴾...ڀ ٺ

٦م آؾمتدراج ٜمّ ٦م آسمتالء أو ؾمأن شمرد قمٚمٞمف ؾمٜمّ  هذا ُم٤م شم٘متْمٞمف هذه اًمًٜم٦ّم اإلهلٞم٦م إّٓ 

 واإلُمالء ومٞمٜم٘مٚم٥م إُمر.

إمم ظمٓم٤مسم٤مت إومراد، ومٞمٙمقن ُم٤م  ن اخلٓم٤مب ذم أي٦م قم٤مُّم٤ًم، ُمٜمحالًّ هذا، ويٛمٙمـ أن يٙمق

سمٛمّمٞم٦ٌم ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف أو وًمده أو قِمروف وُم٤م يتٕمّٚمؼ سمف ُمًتٜمدًا إمم  ـ إٟم٤ًمن يمّؾ  ـ ّم٤مبيُ 

                                           



 

 

111 

 ُمٕمّمٞم٦م أشمك هب٤م، وؾمٞمئ٦م قمٛمٚمٝم٤م، ويٕمٗمق اهلل قمـ يمثػم ُمٜمٝم٤م. 

 اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت دون ُمٓمٚمؼ إقمامل. ،واعمراد سمام يمًٌتف إيدي

ام هل آصم٤مر إقمامل ذم اًمدٟمٞم٤م عم٤م سملم إقمامل وسمٞمٜمٝم٤م ُمـ واعمّم٤مئ٥م اًمتل شمّمٞم٥م إٟمّ 

 .(1)آرشم٤ٌمط واًمتداقمل

أّٟمف ٟم٘مؾ قمـ  ×ّٟمٜم٤م ٟم٘مرأ ذم طمدي٨ٍم قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمإ :واًمٓمريػ ذم إُمر

يٍي دم ىمتوب اهلل هذه أيي، يو فمقم مو مـ طمدِش فمقٍد وٓ كؽٌي ومدٍم طمغُم آ»ىمقًمف:  ’اًمرؾمقل

 زمذكى، ومو فمػو اهلل فمـف دم ايمدكقو همفق أىمرم مـ أن يعقد همِقف، ومو فموومى فمؾقف دم ايمدكقو همفق إّٓ 

 .(1) شأفمدل مـ أن يثـل فمعم فمٌده

أّن قمغم  شمدّل  وًمق رضمٕمٜم٤م إمم ؾمػمة سمٜمل اًمٌنم ًمقضمدٟم٤م ؿمقاهد يمثػمة حمًقؾم٦م وُمٚمٛمقؾم٦م

اعمّم٤مئ٥م ُم٤م هل إّٓ ُمـ آصم٤مر أقمامًمٜم٤م ًمٞمس همػم، اًمٚم ُٝمَؿ إّٓ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ُمـ اؾمتثٜم٤مء يمقّن٤م ٕضمؾ 

 آسمتالء، أو ُم٤م ؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إًمٞمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم آظمر اًمٌح٨م.

ام يقاضمٝمف ُمـ ٘مؽمومٝم٤م اإلٟم٤ًمن دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ومٞمًمٚمٛمٕم٤ميص اًمتل ي ومػمى اإلؾمالم أنّ 

 ئ٥م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.ُمت٤مقم٥م وُمّم٤م

قا ايمذكقب، همام مـ زمؾقٍي وٓ كؼص سمقومّ »ذم شمٗمًػم هذه أي٦م:  ×وًمذا ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

ی ی ی  ﴿: زمذكى، ضمتّك اخلدش وايمؽٌقة واظمصقٌي، ومول اهلل رزق إّٓ 

 .(1)ش﴾جئ حئ مئ ىئ 

اإليامن سم٠مّن ُم٤م ي٘مؽمومف ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص شمٜمٕمٙمس قمٚمٞمف  ومٚمق آُمـ اإلٟم٤ًمن طمّؼ 
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٤م ٓم واعمّم٤مئ٥م ًمٞمس ذم طمٞم٤مشمف إظُمروي٦م ومح٥ًم، سمؾ وطمتّك ذم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقي٦م أيْم٤ًم، عمِ سم٤مٔ

اإليامُن، شمقوّمرت  ام شمرؾّمخ هذا٤م شمٕمّٛمد اإلشمٞم٤من سم٠مي  قمٛمؾ ىمٌٞمٍح، ويمٚمّ ، وعمِ ىمط أىمدم قمغم ُمٕمّمٞم٦م

 إروٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٌٜم٤مء اإلٟم٤ًمن اًمّم٤مًمح أيمثر وم٠ميمثر.

سمٜمل اًمذي يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر اذم أطمد إي٤مم سم٤مل وًمذا ىم٤مل أطمد اًمٓمالب ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: 

ف، وسمٕمد ذًمؽ سم٤ًمقم٦م  ًُ طم٤ًم طمتّك يم٤مد أن يٜم٘مٓمَع َٟمَٗم ؾمٜمتلم قمغم اًمٗمراش، وميسمتْف ُأُّمُف ضسم٤ًم ُمؼم 

ارشمٗمٕم٧م طمرارة سمدّن٤م ارشمٗم٤مقم٤ًم ؿمديدًا طمتّك اوٓمررٟم٤م قمغم أصمر ذًمؽ إمم ُمراضمٕم٦م اًمٓمٌٞم٥م، 

اًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م اًمّمٕم٦ٌم، ومل شمٜمخٗمض ويمّٚمٗمٜم٤م اًمدواء واًمقصٗم٦م ُمٌٚمٖم٤ًم سم٤مهْم٤ًم ذم شمٚمؽ 

ُمـ  ة ُمٌٚمٖم٤ًم آظمر أىمّؾ طمرار ٤م، سمؾ أظمذت شمرشمٗمع أيمثر، ومراضمٕمٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م صم٤مٟمٞم٦م ودومٕمٜم٤م هذه اعمرّ 

ويم٤من اعمٌٚمغ سم٤مًمٜم٦ًٌم زم ُمٌٚمٖم٤ًم وخاًم، وذم اًمٚمٞمؾ ريم٥م ؾمامطم٦م  ،اعمٌٚمغ إول ًمٖمرض ُمٕم٤مجلتٝم٤م

ريت ًمٜمذه٥م إمم اعمجٚمس، ويم٤مٟم٧م ذم ؾمٞم٤مـ  ويم٤من ُمـ اًمٕمروم٤مءـ  اًمِمٞمخ رضم٥م قمكم اخلٞم٤ّمط

زوضمتل ذم اًمًٞم٤مرة. ىمٚم٧م: إن  زوضمتل ارشمٗمٕم٧م درضم٦م طمرار ٤م وأظمذ ٤م إمم اًمٓمٌٞم٥م وًمٙمـ 

 دون ضمدوى.

 ومٜمٔمر اًمِمٞمخ وشمقضّمف سم٤مًمٙمالم إمم زوضمتل ىم٤مئاًل:

إـمٗم٤مل ٓ ُييسمقن سمتٚمؽ اًمّمقرة، اؾمتٖمٗمري رسّمؽ، وـمٞمٌّل ظم٤مـمر اًمٓمٗمؾ واؾمؽموٞمف 

 ًّ  .(1) وومٕمٚمٜم٤م ُم٤م أُمرٟم٤م سمف اًمِمٞمخ وم٤مٟمخٗمْم٧م درضم٦م طمرار ٤م .ـ طم٤مًُمِؽ واؿمؽمي ًمـف ؿمٞمئ٤ًم، شمتح

 ،وُمثؾ هذه اًم٘مّمص يقضمد اًمٙمثػم اًمٙمثػم اًمذي يٓمقل اعم٘م٤مم سمذيمره وهده

 ومٞمف، وآصم٤مره واوح٦م ضمدًا ًمإلٟم٤ًمن اعمٚمتٗم٧م. وهذا ُم٤ّم ٓ يٜمٌٖمل اًمِمّؽ 

وي٘مقل  ،وًمٙمـ ًماؾمػ ىمد يًتٜمت٩م اًمٌٕمض ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اؾمتٜمت٤مضم٤ًم ظم٤مـمئ٤مً 

ّٕٟمف يًتٗمٞمد ُمـ  ؛سمقضمقب آؾمتًالم ٕي ٦م طم٤مدصم٦ٍم ُم١مؾمٗم٦ٍم، إّٓ أّن هذا إُمر ظمٓمػم ًمٚمٖم٤مي٦م

 هذا إصؾ اًم٘مرآين اًمؽمسمقي سمِمٙمؾ ُمٕمٙمقس، ويًتٜمت٩م ٟمتٞمج٦م ختديري٦م.
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وم٤مًم٘مرآن ٓ ي٘مقل أسمدًا سم٤مٓؾمتًالم طِمٞم٤مل اعمّم٤مئ٥م وقمدم اًمًٕمل حلؾ اعمِم٤ميمؾ،  

سمؾ ي٘مقل: إذا اؿمتٛمٚمتؽ اعمّم٤مئ٥م سم٤مًمرهمؿ ُمـ ؾمٕمٞمؽ واًمريمقن ًمٚمٔمٚمؿ واجلقر واعمرض، 

ذًمؽ هق يمّٗم٤مرة اًمذٟمقب اًمتل ىمٛم٧م هب٤م وارشمٙمٌتٝم٤م، قمٚمٞمؽ أن  وحم٤موٓشمؽ ًمدومٕمٝم٤م، وم٤مقمٚمؿ أنّ 

شمٗمّٙمر سم٠مقمامًمؽ اًم٤ًمسم٘م٦م، وشمًتٖمٗمر ًمذٟمقسمؽ، وشُمّمٚمُح ٟمٗمًؽ وشمٙمتِمػ ٟم٘م٤مط وٕمٗمؽ. وًمِذا 

ؾ آي٤مت اًم٘مرآن، سم٥ًٌم شم٠مصمػمه٤م ذم اًمرواي٤مت أن هذه أي٦م ُمـ أومْمـ  يمام ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤مً ـ  ورد

شم٘مقم سمتخٗمٞمػ مهقم اإلٟم٤ًمن، وشمٕمٞمد إُمؾ وقمِمؼ اخل٤مًمؼ إمم ىمٚمٌف  ٤موّّٕن اًمؽمسمقي اعمٝمؿ، 

 .(1)وروطمف

ـ  ىمد يِمٙمؾ اًمٌٕمض وي٘مقل: إّن أي٦مـ  ًممي٦م م ُمـ اًمٌٞم٤من اًمت٤ممّ ُم٤م شم٘مد   ُمع يمّؾ ـ  وًمٙمـ

غم أّن ُمقـمـ ضمزاء إقمامل ُمـ سمٕمض أي٤مت قم خم٤مًمٗم٦م ًمٔمقاهر ُم٤م دّل ـ  اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م

﮲﮳  ۓۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿هل اًمدار أظمرة، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ﮵ ﮴ ۓ 

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮽  ﮻﮶ وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمتل دًّم٧م قمغم أن  يمّؾ  (1)﴾﮼

ٗمر ُم٤م همُ  ُمقـمـ إظمذ هق ُم٤م سمٕمد اعمقت وذم اًم٘مٞم٤مُم٦م، إّٓ  ُمٔمٚمٛم٦م وُمٕمّمٞم٦ٍم ُم٠مظمقذ هب٤م، وأنّ 

 .(1)، أو سمِمٗم٤مقم٦م ذم أظمرة، وٟمحق ذًمؽ٦م شمتٌٕمفسمحًٜمذه٥م أُ سم٤مًمتقسم٦م، أو ُم٤م 

أقمٜمل ُم٤م أص٤مسمٙمؿ ُمـ ـ  وهذا ُمدومقع سمام ذيمرشمف ٟمٗمس أي٦م اًمتل ٟمحـ ذم صدده٤م

ومٚمق أراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ي١ماظمذ اًمٕم٤ٌمد سمام  ،﴾يئ جب حب  ﴿ إذ ىم٤ملـ  ُمّمٞم٦ٌم

رض. واطمد قمغم وضمف إقمٛمٚمقا وارشمٙمٌقا ُمـ ذٟمقب وُمٕم٤مٍص ًمٙم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ قمدم سم٘م٤مء 

ـّ اًم٤ٌمري ُمقر وأسم٘مك اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ًمإلٟم٤ًمن اًمٜمٗمع قمٗم٤م قمـ يمثػم ُمـ هذه إُ  ًمٙم

 واخلػم.
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، وهق اًمدقم٤مء ×وإّٓ وم٠مٟم٧م ُم٤مذا شم٘مقل ذم اًمدقم٤مء اًمقارد واعمٜمًقب ُٕمػم اعم١مُمٜملم

واًمتل ش ايمؾ ُفَؿ انمػر رم ايمذكقب ايمتل هتتؽ ايمعصؿ»اعمٕمروف سمدقم٤مء يمٛمٞمؾ، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف: 

ت سم٘متؾ ِن اًمتل ومُ ش ايمؾ ُفَؿ انمػر رم ايمذكقب ايمتل سمقرث ايمـدم. »(1)سمٛمثؾ ذب اخلٛمرت ِن ومُ 

 . (1)اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦م

 وُمثؾ هتؽ اًمٕمّمؿ واًمٜمدم وطمٌس اًمدقم٤مء ٓ يٜم٤مؾم٥م أظمرة، سمؾ هل ُمـ ؿم١مون قم٤ممل

٤م همػمهؿ وم٢من  أظمرة دقم٤مؤه٤م ٕهٚمٝم٤م همػم حمجقب، وأُمّ  ،اًمدٟمٞم٤م، وٓ أىمّؾ ُمـ طمٌس اًمدقم٤مء

 ٜمٗمع.ومال ي

وهٜم٤مك ومقائد شمرسمقي٦م ًمٚمٛمّم٤مئ٥م ٓ يٛمٙمـ اًمتٖم٤مومؾ قمٜمٝم٤م سمح٤مٍل ُمـ إطمقال، وإًمٞمؽ 

 احلدي٨م قمٜمٝم٤م:

وم٤مًمٌالي٤م واعمّم٤مئ٥م إذا مل شمقاضمف اإلٟم٤ًمن، واعمِم٤ميمؾ إذا مل شمٕمؽمِه، ٓ شمتٗمتّح ـم٤مىم٤مشمف وٓ 

 شمٜمٛمق.

ن يٖمٗمؾ قمـ طم٘مٞم٘متف ويٜمًك ٤م ضمرس إٟمذار؛ ٕن  اإلٟم٤ًموُمـ ومقائده٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أّّن 

ڳ ڱ * گ ڳ ڳ  ﴿: ل اًم٤ٌمريد أن شمرىمك طم٤مًمتف، وًمذا ي٘مقوٕمٗمف ووم٘مره سمٛمجرّ 

 .(1)﴾ڱ
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وأُّم٤م صمٛمرا ٤م ذم طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء واًمّم٤محللم ومٝمل أًمٓم٤مف إهلٞم٦م وذط ًمقصقهلؿ  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿إمم اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم أظمرة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾...ۅ ۉ ۉ ې ۅٴۇ ۋ ۋ

وُم٤م ورد ُمـ اًمرواي٤مت ذم أّن ًمٚمٕمٌد ُم٘م٤مُم٤ًم وُمٜمزًم٦ًم قمٜمد اهلل ٓ يٜم٤مهل٤م إّٓ سم٤مًمٌالي٤م واعمّم٤مئ٥م 

 .(1)إمم همػم ذًمؽ

قمغم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م،  ×وًمذا وم٘مد ورد ذم احلدي٨م، أّٟمف قمٜمدُم٤م دظمؾ قمكم سمـ احلًلم

ُم٠مؾم٤مة  مم أنّ ٟمٔمر إًمٞمف يزيد وىم٤مل: ي٤م قمكم، ُم٤م أص٤مسمٙمؿ ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ومٌام يم٧ًٌم أيديٙمؿ )إؿم٤مرة إ

 يمرسمالء هل ٟمتٞمج٦م أقمامًمٙمؿ(.

و،ىمال مو كزيًم همقـو، إكّ »أضم٤مسمف ُم٤ٌمذًة:  ×ٓإ أن  اإلُم٤مم ﮳    ے ۓ  ﴿ ام كزل همـق ﮲  ۓ 

﮽﮾  ﮼  ﮻  ﮺   ﮹  ﮸  ﮷  ﮶      ﮿﮴﮵  ﯁  ې * ﯀ 

همـحـ ايمذيـ ٓ كلؽمك فمعم مو هموسمـو مـ  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 .(1)شأمر ايمدكقو وٓ كػرح زمام أوسمقـو

قن؛ ّٕٟمف ًمٞمس ُمـ أُمر اًمٕم٤مضّم  قن ويٕم٩ّم اًمْم٤مضّم  اًم٤ٌميمقن ويْم٩ّم   ومٚمٞمٌِؽ ومٕمغم احلًلم

 .(1)وعمثؾ احلًلم ومٚمتُذرف اًمدُمقع ،اًمدٟمٞم٤م. ٟمٕمؿ

ـُ احلًكم فممميـ ؽمـي، ومو ووع زمكم يديف »: ×ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق زمؽك فمقم  زم

سمؽقن مـ  أطموف أن إيّن  ،ضمتّك ومول يمف مقٓه: صمعؾً همداك يو زمـ رؽمقل اهلل ،ؿمعوم إّٓ زمؽك

 مل إيّن ،  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿اهلويمؽكم، 
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 .(1)شوطمـؼتـل ايمعػمة أذىمر مٌمع زمـل هموؿمؿي إّٓ 

وذم ذات يقم دظمؾ قمٚمٞمف أسمق محزة اًمثامزم وؾم٠مًمف قمـ سمٙم٤مئف ىم٤مئالً: ؾمٞمدي ُم٤م هذا اًمٌٙم٤مء 

ك قمكم سم٤مًمًٞمػ؟ )ؾمٞمدي(: إنّ  َؽ مَحزة؟ أمل ُي٘متؾ ضمد  اًم٘متؾ ًمٙمؿ قم٤مدة  واجلزع؟ أمل ُي٘متْؾ قمٛم 

ؽمعقؽ يو أزمو ُحزة، ىمام ذىمرت،  ؾمؽر اهلل: »×ويمراُمتٙمؿ ُمـ اهلل اًمِمٝم٤مدة. وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم

وىمرامتـو مـ اهلل ايمشفودة، ويمؽـ يو أزمو ُحزة، هؾ ؽمؿعً أذكوك أم رأت فمقـوك  ةايمؼتؾ يمـو فمود

فماميت مو كظرت إلم  ،و ؽمٌقً وهتؽً ومٌؾ يقم فموؾمقراء؟ واهلل يو أزمو ُحزةامرأة مـّ  أنّ 

وذىمرت همرارهـ دم ايمٌقداء مـ طمقؿي إلم طمقؿي ومـ طمٌوء إلم طمٌوء، واظمـودي  وأطمقايت إّٓ 

 .(1)شيـودي أضمرومقا زمققت ايمظوظمكم

*** 

 )وم٤ميزي(

ــــق ـــل يٌ ـــرا شٚمٌ ـــزه شم ـــاو همح  ـر وذابشمٗمّٓم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــل حمـــد إٟمّمـــ٤مب  ـــكم دهتٜم ـــؾ اعمّمـــٞم٦ٌم اًم  ُمث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونهيــــزسمٛمٜم٤مزًمٜمــــف اذيــــع إىمــــامر اًمــــكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ  ـــؾ يمّٚم ـــقنواًمٚمٞم ـــ٤م  جٕم ـــ٤مدة ُم ــــ اًمٕمٌ  ف ُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ٤ميٜمتٝمؿ يمٚمّ  ـــٌٕم٦م وقمنمـــة قم ـــقنؾم ـــؿ أهمّم  ٝم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــّرطملم   ـــف ُمٓم ـــقم اًمقـمّٞم ـــراباوم ـــر آشم  سمح
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 وًمقؿمــٗم٧م ضمًـــؿ اًمــكم قمــغم اُمًــٜم٤مة ُمٓمـــروحا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــذسمقح  ــرس ُم ــٌح اًمٕم ــكم سمّم ــ٤ٌمب اًم  وذاك اًمِم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــقحاوًمقؿمـــٗم٧م إيمـــؼم ُمـــ٤معمتٜمل ا ـــرة اًمٜم  سمٙمث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــــ٤مب  ـــٞم٥م وٓ ؿم ــــرسمٚمف ؿم ــــف يم ــــ٤م ظمٚمتٜمّ  ُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــرت  ــل ٟمٔم ــقراسمٕمٞمٜم ــؾ ُمٜمح ــده اًمٓمٗم ــلم سمٞم  طمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــوأُ   ــــقرُّم ـــ٤م اشمٗم ـــف وادُمققمٝم ـــ٤مب اشمٕم٤ميٜم  ف اًمرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورإوقمٞمٜمــــف اوشٚمـــــقسمٜمف ومتٝمــــ٤م سمـــــقٟمٞمٜمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ  ـــ٤مبويمّٚم ـــ٦م هم ـــدر ًمٚمٛمٕمريم ـــف سم ـــع ُمٜم  ام ـمٚم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وُمّمٞمٌــــ٦م اًمــــكّم هٞمّجـــــ٧م طمـــــزين قمــــكم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ٧م صـــدر   ـــفاقم٤ميٜم ـــ٧م إقمقضمٞم ـــلم حت  طمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــقا ظِم ا ـــف ٞمَ وطمرش ـــٌٞمف اٛمٜم ـــ٥م ؾم ـــػّموا زيٜم  وؾم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــق ؿمــحچل  ـــ ه٤معمّمـــ٤مبامحــزه  يٌ  وؿمــٕمدد ُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــع  ـــؾ ذي ـــ٧م راد جل ـــ٤م ٟمّٙمً ـــٜم٤مديدُم  اًمّم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ُمـ٤مشّّمـــــروا سم٤مًمٖم٤موـــــريف زًمزًمــــقا اًمٌٞمـــــد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــراد  ــف اًم ــداٟمّٙمً ــس يزي ــ٥م جمٚم ــقل زيٜم  دظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وُمــــ ٟمـــقح اًمٞمت٤مُمـــف راؾمـــٝم٤م ؿمـــ٤مباطمنـــه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ٧ْم  ـــُؾ يم٤مَٟم ــــ ىمٌ ـــ٥ٌم وُم ـــذِه زيٜم  ه

 

 سمٗمٜمـــــ٤م دارِهـــــ٤م حُتـــــط  اًمرطمـــــ٤مُل  

 *** 

 َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمثالصمقن: اًمِمج٤مقم٦م
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 الشجاعة: والجالثوُ ةالجاٌياضزة احمل
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 اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمثالصمقن: اًمِمج٤مقم٦م
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ــــــ٤م اعمقشمــــــقرُ  ــــــَؽ أ  
 أدرْك شمراشمِ

 (1)قمـــذسم٧ْم دُمـــ٤مُؤيمُؿ ًمِمـــ٤مرِب قمٚم ٝمـــ٤م

ـَ أمحـــَد هـــ٤م  شمٌػ وًمًـــ٤مُّن٤م سمـــَؽ يـــ٤مسم

 ُمـــــ٤م صـــــ٤مرٌم إّٓ وذم ؿمــــــٗمراشمِف

ـــ ــــقاأٟمــــ٧َم اًمـــقزُم عَم ـْ سمُٔمٚمــــٍؿ ىُمتّٚم  ـ

ــقا ــَؽ وأقمٚمٜم ـــ أسمٞم ــ٦َم ُم  هَمّمــٌقا اخلالوم

ــراُء أُ  ــد ىمْمــ٧ْم واًمٌْمــٕم٦ُم اًمزه ــَؽ ىم  ُم 

 وأسمــقا قمــغم احلًـــ اًمزيمــل  سمــ٠مْن ُيــرى

 واؾمـــ٠مل سمٞمـــقِم اًمّٓمـــِػ ؾمـــٞمَٗمؽ إّٟمـــف

 سمـــ٠مّب اًم٘متٞمـــؾ وهُمًـــُٚمف قمٚمـــُؼ اًمـــدُم٤م

 فمٛمـــآن يٕمـــتٚم٩ُم اًمٖمٚمٞمـــُؾ سمّمـــدِره

ــِٛمف ــٞمقِف سمجً ــٞمُض اًمً ــ٧ْم سم  وحتّٙمٛم

ــُف أوــ٤مًمٕم٤مً  ــُؾ ُمٜم ــدوُس اخلٞم  وهمــدْت شم

 

 دورُ هومٚمٙمــــــؿ سمٙمــــــؾ  يــــــٍد دٌم م 

ـــٌؼ وٓ شمٙمــــديرُ  ـــال رٟم ـــٗم٧ْم وم  وص

ــــقرُ  ــــ٧َم همٞم  أومٝمٙمــــذا شُمٖمْمــــل وأٟم

ـــــــقُر  ــــــٍد ُمٜمح ــــــٌر ِٔل حمّٛم  ٟمح

ـــٚمٓم٤مُٟمؽ اعمٜمّمـــقرُ  ـــدى ؾُم  وقمـــغم اًمِٕم

 ا ُم٠مصمــــــقرُ هأن  اًمٜمٌـــــّقَة ؾِمحــــــرُ 

 ًـــقرُ ىمرطمــك اًمٗمـــ١ماِد ووــٚمُٕمٝم٤م ُمٙم

 ُمثــــقاه طمٞمــــ٨ُم ُمـحّٛمــــٌد ُم٘مـٌــــقُر 

ــــ٤مَل ف ـــؿ إسمٓم ــــْد يمٚم  ـــػمُ هىم  َو ظَمٌ

 وقمٚمٞمــــف ُمــــ أرج اًمثـــرا يم٤مومـــــقرُ 

ــــُف ُصـــــدوُر  ـــــؾ  ًمٚمخٓمــــل  ُمٜم  وشمٌ

ـ  جيـــقرُ   ويـــُح اًمًٞمـــقِف ومحٙمُٛمٝمــ

ـــــ  ــــل  سمـٓمـٞم ـــــقرهه  اًمٜمٌ  (1 ُ)ا ُمًـت

 
ٞمد اًمِمٝمداء أّب ٚمع ؾمشمٜمٔمر إمم شمٚمؽ اخلٞمقل وهل شمدوس أو ‘ويم٠ميّن سم٤محلقراء زيٜم٥م

 :×قمٌد اهلل
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 )قم٤مؿمقري(

ـــف  ـــقلاحيًـــلم ظمقي  ؿمـــٞمقضمٕمؽ ش

 ًمـقٟم٤مؿمــــدوٟمف اًمٜمــــ٤مس ؿمٜملــــقل 

ــ٤مومف  ــقلاوؾم ــف طملــؽ متزــ ُمچت  قمٚم

 ؿمــٌقلامتٜمٞمــ٧م اًمــؽ ُمـــ ه٤مؿمـــؿ  

 

 وُمــــ يـــ٤م ضمـــرح يـــ٤مظمقي ُمٕمٚمـــقلا 

ــقر  ــ٧م ؾم ــ٤م ًمچٜم ــٚمقلاي ــٞمػ ُمً  وؾم

 وقمٚمٞمـــؽ ادمــــقل اخلٞمــــقلاُمرُمــــل 

 يِمـــقومقن ضمًـــٛمؽ ومـــقم اًمرُمـــقل

 ل اًمٜمًقة وإـمٗم٤مل سمٕمد ُمٍمع مُح٤م ؿ:وًمٙمـ ؾمٚمٜمل ُم٤م طم٤م 

 )سمحر ـمقيؾ أو شمٖمريد احلزيـ(

ــؽمن ظمــقات  ــفايٗم ـــد ظمٞمٛم ــف ًمٕم ـــ ظمٞمٛم  طمًــلم ُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــّؾ ا  ــ٥م  ويم ــف شمِم ــفاظمٞمٛم ـــ اهلٞمٛم ــ٤مر ردن ضسم  سمٜم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــٞمٛمف ــده ؿم ــ٤ميمق سم٤مًمٕم ـــ ُم ـــقا وي ـــ راطم ــٜمخـ وي  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ًمـقضمـ ؾمـ٤مًمفقمـغم ااودُمٕمف اضمق ؾمحٌقه اواًمًج٤مد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 د()ٟمٕمل جم٤مري

ــــّرن  ــــّؾ اوم ــــده  ويم ــــٞمٝم٤ماوطم  سمٛمِم

 

 

 

 

ـــــــثر   ـــــــاشمتٕم ـــــــدب وًمٞم  اهوشمٜم

 

 

ــــــل  ــــــ٤مهل٤م شمٌچ ـــــ٤مإوأـمٗم  ًمٌچٞمٝم

 

 

 

 

ـــــف   ــــــ٤مط ُأُمّٞم ــــــٝم٤ماوؾمٞم  ّدم قمٚمٞم

 

 أّٟمف ىم٤مل:  ×روي قمـ إُم٤مُِمٜم٤م اًمّّم٤مدق 

ايمَغضى، وٓ ايمُشجوُع  شمالشمٌي ٓ سمعرُف إّٓ دم شمالِث مقاؿمـ: ٓ ُيعرُف احلؾقُؿ إّٓ فِمـَد »

 .(1)شإّٓ فِمـَد احلرِب، وٓ أٌخ إّٓ فِمـَد احلوصميِ 
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ة اًم٘مٚم٥م واإلىمدام واجلرأة واًمّمؼم ذم اًمِمج٤مقم٦ُم ُمـ اعمٕم٤مين اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وم٤مًمِمج٤مقم٦م هل ىمقّ  

٠من يٙمت٥م يمة، وىمد شمٙمقن اًمِمج٤مقم٦م سم٤مًمٚم٤ًمن، وىمد شمٙمقن سم٤مًمٞمد، وىمد شمٙمقن سم٤مًمٌٜم٤من، وىم٧م اًمِمدّ 

يم٤مٟم٧م ٓ شمريض اًم٘مقم سمؾ شمًخٓمٝمؿ،  ًمقو اخلٓمػمة طم٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ اإلٟم٤ًمن ؿمٞمئ٤ًم ئمٝمر ومٞمف

إذا زادت قمـ طمّده٤م اٟم٘مٚم٧ٌم إمم اًمتٝمّقر، وسمخالف ذًمؽ ُم٤م ًمق  وهل حتت٤مج إمم اًمتحديد وإّٓ 

وهٙمذا  ،ٟمزًم٧م قمٜمد اإلٟم٤ًمن صٗم٦م اًمِمج٤مقم٦م إمم دون اعمتٕم٤مرف، ومًقف يٙمقن اإلٟم٤ًمن ضم٤ٌمٟم٤مً 

ه اًمٓمٌٞمٕمل إذا زاد قمـ طمدّ ـ  ُمثالً ـ  ٤م طمّد ُمٕملّم، وم٤مًمٙمرمهل صٗم٦مٍ  احل٤مل ذم سم٤مىمل اًمّمٗم٤مت، ومٙمؾ  

اعمٜم٤مؾم٥م ًمِم٠من اإلٟم٤ًمن ؾمقف يٙمقن إهاوم٤ًم وشمٌذيرًا، وإذا ٟمزل دون اعمتٕم٤مرف ؾمقف يٙمقن 

أن  هٜم٤مك آوم٦م ًمٚمِمج٤مقم٦م، يمام ذم سم٤مىمل اًمّمٗم٤مت  سمخالً، وهٙمذا احل٤مل ذم اًمّمٗم٤مت اًم٤ٌمىمٞم٦م. إّٓ 

ة واًمِمج٤مقم٦م، سمٞم٤من آوم٦م اًم٘مقّ  ×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمأيْم٤ًم، وم٢من  ًمٙمؾ رء آوم٦م، يمام روي قمـ 

 . (1)شوآهمي ايمؼقي اؽمتضعوف اخلصؿ، وآهمي ايمشجوفمي إووفمي احلزم»طمٞم٨م ىم٤مل: 

 صُمؿ  إّن هٜم٤مك قمّدة صٗم٤مت شمالزُم اًمِمج٤مقم٦م ُمٜمٝم٤م:

ت إؾمقوء يمؽون ايمصدق مع ايمشجوفمي، زيمق متقّ »ّٟمف ىم٤مل: أ ×عم١مُمٜملماومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم 

 .(1)شاجلٌـ مع ايمؽذب وىمون

ومام  وًمذا شمرى اإلٟم٤ًمن اًمِمج٤مع ٓ يٙمذب؛ ٕن  اإلٟم٤ًمن إّٟمام يٙمذب سم٥ًٌم ضمٌٜمف، وإّٓ 

ٓ  ٤مف خي٤مف ُمـ احل٘مٞم٘م٦م، أو أّن  ٞمخٗمل اإلٟم٤ًمن احل٘م٤مئؼ؟ ًمٞمس هٜم٤مك ؾم٥ٌم ؾمقى أٟمّ اًمداقمل ًم

 ٤م هق ُمٕمٚمقم سم٤مًمٌداه٦م.ذم ُمّمٚمحتف، إمم همػم ذًمؽ ُمّ  شمّم٥ّم 

 ؛ّٕٟمف ٓ خي٤مف ُمـ اًمٗم٘مر وٓ خيِمك ُمٜمف قم٤مدًة؛ اًمِمج٤مع دمده يمريؿ اًمٜمٗمس وؾمخل اًمٞمد
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 وًمذا ي٘مدم قمغم اًمًخ٤مء واجلقد.

اًمّّمٗم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل أن شمالزم اًمِمج٤مقم٦م، وهل أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن ىمقّي٤ًم  وه٤مشم٤من ُمـ أهؿّ 

 مم.ُمٓمٞمٕم٤ًم هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤م وؿمج٤مقم٤ًم ذم ىمقل احلّؼ 

 ’ىم٤مل: ُمّر رؾمقل اهلل ^قمـ أسمٞمف قمـ ضمّده ×وُمـ هٜم٤م ُروي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

أٓ »: ’سم٘مقم يرومٕمقن طمجرًا، ىم٤مل ُم٤م هذا؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمرف سمذًمؽ أؿمّدٟم٤م وأىمقاٟم٤م. وم٘م٤مل

ىمؿ وأ ومول: أؾمّدىمؿ وأومقاىمؿ ايمذي إذا ريض  ،ومقاىمؿ؟ ومويمقا: زمعم يو رؽمقَل اهللأطمػمىمؿ زملؾمدِّ

، وإذا وَمِدَر مل زموؿمؾ، وإذا ؽمخط مل خيرصمف ؽمخطف مـ ومقل احلّؼ  مل يدطمؾف رووه دم إشمؿ وٓ

 . (1)شمو يمقس يمف زمحّؼ  يتعوطَ 

س، وهم٤مي٦م ٟمٌٞمٚم٦م، وٟمٞم٦ّم ظم٤مًمّم٦م هلل  وطمرّي سم٤مإلٟم٤ًمن اًمِمج٤مع أن يٙمقن قمٜمده هدف ُم٘مد 

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وأن يٙمقن اإلٟم٤ًمن اًمِمج٤مع ُمِمّخّم٤ًم ًمٚمٝمدف اإلهلل طمتّك يٕمٓمك صمقاهب٤م، 

 سم٤مًمنمِف اًمرومٞمِع، ىم٤مل اعمتٜمٌل:وخُيتؿ ًمّم٤مطمٌِٝم٤م 

 ٓ يًٚمؿ اًمنمـُف اًمرومٞمـُع ُمــ إذى

 

ــّدمُ   ـــف اًم ــغم ضمقاٟمٌ ــراق قم ــك ُي  (1)طمّت

وـم٤مقم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم صٗمت٤من شمالزُم٤من اًمِمج٤مقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يريده٤م  وم٘مقل احلّؼ  

 فمدلأّن مـ أفمظؿ اجلفود ىمؾؿي » أو شفمـد ؽمؾطوٍن صموئر ضمّؼ » اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، طمتّك روي:

 .(1)شفمـد ؽمؾطوٍن صموئر
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ٙمل أّٟمف ظمرج احلّج٤مج يقُم٤ًم هذه هل اًمِمج٤مقم٦م اًمتل اُمتٚمٙمتٝم٤م طمتّك ٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم، طُم  

 ُم٤م إمم اًمّّمحراء واًمت٘مك سمج٤مري٦ٍم قمرسمٞم٦ٍّم، وم٘م٤مل هل٤م: هؾ حتٗمٔملم اًم٘مرآن؟

ورأي٧م اًمٜم٤مس خيرضمقن ُمـ ديـ  ،ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، وسمدأت شم٘مرأ: إذا ضم٤مء ٟمٍم اهلل واًمٗمتح

 . اهلل أومقاضم٤مً 

ڃ ﴿وشماله٤م صحٞمح٦م وىم٤مل هل٤م: ًم٘مد طمّروم٧م أي٦م، إّّن٤م:  ،ومٖمْم٥م احلج٤مج

 ، وًمٞمس خيرضمقن ُمـ ديـ اهلل. ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ 

أُّم٤م ذم قمٝمدك ومٝمٙمذا خيرج اًمٜم٤مس ُمـ  ،’وم٘م٤مًم٧م ًمف: يم٤من ذاك ذم قمٝمد رؾمقل اهلل

 . (1)شاًمديـ سم٥ًٌم أقمامًمؽ

ًمٖم٦م  ٤ًم همٚمٞمٔم٤ًم ًمٞمس قمٜمده إّٓ هذه ُمرشم٦ٌم قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمِمج٤مقم٦م ذم أن شمقاضمف اُمرأٌة واًمٞم٤ًم ومّْم 

 اًمٜمٓمع واًمًٞمػ.

طمتّك ؿمٝمد هب٤م اًمٕمدو  ×ُمثػم ًمالٟمت٤ٌمه ذم أُمػم اعم١مُمٜملم وصٗم٦ُم اًمِمج٤مقم٦م سمرزت وسمِمٙمؾ

ُمـ اًمِمج٤مقم٦م ُم٤م طمػّم  ×٘مد فمٝمر ُمٜمفومـ  واًمٗمْمؾ ُم٤م ؿمٝمدت سمف إقمداءـ  ىمٌؾ اًمّمديؼ

ذم يقم  ’وأذهؾ اًمٜمٗمقس ذم ُمقاـمـ قمديدة ويمثػمة سملم يدي اًمرؾمقل إيمرم ،اًمٕم٘مقل

إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، شمٚمؽ  ’واًمذي يم٤من سمٕمد ُمرور صمامٟمٞم٦م قمنم ؿمٝمرًا ُمـ ىمدوم اًمٜمٌل ،سمدر

، سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم ومم واًمٙمؼمىاعمٕمريم٦م إُ  يم٤مٟم٧م شمٕمتؼماًمقاىمٕم٦م طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م اعمٕمجزات و

 .(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: ومٞمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم

يمرد  ومٕمؾ عم٤م أص٤مهبؿ ذم ـ  ًمٕمددسمٕمد أن اّنزم اعمنميمقن ومٞمٝم٤م أظمذوا يٕمّدون اًمٕمّدة واو

ٕمقا وسمذًمقا إُمقال ريؼ ُمٜمٝم٤م ذم ُمٕمريم٦م سمدر، ومتجٛمّ أُ ػُمضمٕمقا إمم وضمقهٝمؿ اعم٤مء اًمذي ًمـ  سمدرٍ 

 ×، وأُمػم اعم١مُمٜملم’ ذًمؽ أسمق ؾمٗمٞم٤من سمٜمٗمًف، وىمّمدوا اًمٜمٌّل وضمٞمِّمقا اجلٞمقش، وشمقمّم 
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مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ، ومرضمع ُم٤م سم٤معمديٜم٦م، ومخرج اًمٜمٌّل سم٤معمًٚمٛملم، ودظمؾ اًمٜمٗم٤مق واًمِمؽ واًمري٥م سملم 

ذم ؾمٌٕمامئ٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، وطمّمٚم٧م اهلزيٛم٦م  ’ي٘م٤مرب ُمـ صمٚمثٝمؿ إمم اعمديٜم٦م، وسم٘مل اًمٜمٌل

 .×ٟمٗمر ىمٚمٞمؾ يتزقّمٛمٝمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم إّٓ  ’ُمع اًمٜمٌل واٟمٙمن ضمٞمش اعمًٚمٛملم، ومل يٌَؼ 

وذيمر أهؾ اًمًػم ىمتغم ُأطمد ُِمـ اعمنميملم، ومٙم٤من ضمؾ  مجٝمقرهؿ ُم٘متقًملم سمًٞمػ أُمػم 

 .(1)×ُمـ اعمنميملم سم٥ًٌم ؾمٞمٗمف ’، ويم٤من اًمٗمتح ًمف، وؾمالُم٦م رؾمقل اهلل×ُمٜملماعم١م

ـ  طمّمٚم٧م ُمٕمريم٦م اخلٜمدق وظمالصتُٝم٤م: أّن مج٤مقم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ضم٤مؤوا إمم أّب ؾمٗمٞم٤من صمؿ  

وؾم٠مًمقه اعمٕمقٟم٦م وم٠مضم٤مهبؿ ومجع هلؿ ىمريِم٤ًم وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ـ  ’ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمٕمداوشمف ًمٚمٜمٌل

ٗمؼ اعمنميمقن ُمع اًمٞمٝمقد وأىمٌٚمقا سمجٛمٍع قمٔمٞمٍؿ د، واشمّ و ٤مُم٦م وهمٓمٗم٤من وأشم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ أهؾ ٟمج

سم٤معمًٚمٛملم وهؿ صمالصم٦م  ’وم٤مؿمتّد إُمر قمغم اعمًٚمٛملم، ومحٗمر اعمًٚمٛمقن ظمٜمدىم٤ًم وظمرج اًمٜمٌّل 

آٓف، واعمنميمقن ُمع اًمٞمٝمقد يزيدون قمغم قمنمة آٓف، وضمٕمٚمقا اخلٜمدق سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

ٌٚمقا طمتّك وىمٗمقا قمغم وأىم ،اعمًٚمٛملم، وريم٥م قمٛمرو سمـ قمٌد ود وُمٕمف ومقارس ُمـ ىمريش

صُمؿ  ضسمقا ظمٞمٚمٝمؿ وم٤مىمتحٛم٧م وص٤مروا سملم اخلٜمدق واعمًٚمٛملم  ،أوٞمؼ ُمٙم٤من ذم اخلٜمدق

ىم٤مل أُمػم  شهؾ ُمـ ُم٤ٌمرٍز؟»، وم٘م٤مل قمٛمرو: ×ومخرج إًمٞمٝمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أّب ـم٤مًم٥م

هؾ ُمـ »ومًٙم٧َم، وٟم٤مدى قمٛمرو:  شإّكف فمؿرو»: ’، وم٘م٤مل ًمـف اًمٜمٌّل شأكو»: ×اعم١مُمٜملم

، ومًٙم٧َم، شف فمؿروكّ إ» :’، وم٘م٤ملشأكو يمف يو رؽمقل اهلل»: ×وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم شُم٤ٌمرٍز؟

 .شف فمؿروإكّ »: ’وم٘م٤مل شأكو يمف يو رؽمقل اهلل»: ×وٟم٤مدى قمٛمرو صم٤مًمث٦م، وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

سم٤مًمث٤ٌمت اٟمتٔم٤مرًا حلريم٦م همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم، هذا  ’ومٞم٠مُمره اًمٜمٌل ×ذًمؽ ي٘مقم قمكم ويمّؾ 

، وـم٤مل ٟمداء قمٛمرو وهق ’داء قمدو اهلل وقمدو رؾمقًمفوٟم ’وهؿ يًٛمٕمقن يمالم اًمٜمٌل

 ’، ومٚماّم مل ي٘مدم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل اًمٜمٌل×يٓمٚم٥م اعم٤ٌمرزة وشمت٤مسمع ىمٞم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 ،، ومدٟم٤م ُمٜمف، ومٜمزع قمامُمتف قمـ رأؾمف وقمّٛمٛمف هب٤م، وأقمٓم٤مه ؾمٞمٗمفشِمـل يو فمقم دنُ ا»: ×ًمٕمكم
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 .شيامن ىُمؾ ف إلم ايمممك ىُمؾِّفزمرز اإل»صُمؿ  ىم٤مل:  ،ودقم٤م ًمف .شيمشلكؽ مضِ ا»وىم٤مل:  

إك ؽ ىمـً  ،يو فمؿرو»ٟمحق قمٛمرو طمتّك اٟمتٝمك إًمٞمف وم٘م٤مل ًمف:  ×ومدٟم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

، وم٘م٤مل قمٛمرو: أضمؾ، ىم٤مل أُمػم شأو واضمدة مـفو ،ومٌؾتفو سمؼقل: ٓ يدفمقين أضمد إلم شمالٍث إّٓ 

داً إيّن »: ×اعم١مُمٜملم  وأن سمًؾؿ يمرّب  ،رؽمقل اهلل  أدفمقك إلم ؾمفودة أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن  حُمؿ 

، شو طمغم يمؽ يمق أطمذهتوأمو أّّن »: ×ىم٤مل قمٛمرو: أظّمر هذه قمٜمل، وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم، شايمعوظمكم

، ىم٤مل: ٓ شسمرصمع مـ ضمقٌ أسمقً»: ×، ىم٤مل: وُم٤م سم٘مل؟ ىم٤مل شطمرىهفـو أُ »: ×صُمؿ  ىم٤مل

: ×ىم٤مل ، ىم٤مل: وُم٤م هل؟شطمرىهـو أُ  همفو»: ×شمتحّدث ٟم٤ًمء ىمريش قمٜمل سمذًمؽ أسمدًا، ىم٤مل

، ومْمحؽ قمٛمرو وىم٤مل: إّن هذه اخلّمٚم٦م ُم٤م يمٜم٧ُم أفمـ أطمدًا ُمـ اًمٕمرب شأزمورزك أو سمٌورزين»

ل، وأٟم٤م أيمره أن أىمتؾ اًمرضمؾ اًمٙمريؿ ُمثٚمؽ، وىمد يم٤من أسمقك ٟمدياًم زم، وم٘م٤مل يٓمٚمٌٝم٤م ُمٜمّ 

، ومحٛمك قمٛمرو وٟمزل قمـ شضمى  أن أومتؾؽ مو دمً أزمقًّو يمؾحّؼ أُ وأكو ىمذيمؽ، يمؽـّل »: ×قمكم

ُمًٚمٓم٤ًم ؾمٞمٗمف وسم٤مدره سميسم٦م  ×ضمٝمف طمتّك ٟمٗمر، وأىمٌؾ قمغم أُمػم اعم١مُمٜملمومرؾمف وضب و

 .×وضسمف أُمػم اعم١مُمٜملم ×ومٚم٨ٌم اًمًٞمػ ذم شمرس قمكم

وسم٘مٞم٤م ؾم٤مقم٦م ـمقيٚم٦م مل  ،: ومتج٤موٓ وصم٤مرت سمٞمٜمٝمام هُمؼمة&اهلل إٟمّم٤مري ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد

ىمد ىمتؾ قمٛمرًا، وُه   ×صُمؿ  ؾمٛمٕمٜم٤م اًمتٙمٌػم، ومٕمٚمٛمٜم٤م أن قمٚمٞم٤ًم  ،ٟمرمه٤م وٓ ؾمٛمٕمٜم٤م هلام صقشم٤مً 

سم٤مًمتٙمٌػم ويمؼّم وؾمجد هلل شمٕم٤ممم  ×هورًا قمٔمٞماًم عم٤ّم ؾمٛمع صقت أُمػم اعم١مُمٜملم ’اًمٜمٌل

ؿمٙمرًا، واٟمٙمِمػ اًمٖم٤ٌمر وقمؼم أصح٤مب قمٛمرو اخلٜمدق واّنزم قمٙمرُم٦م سمـ أّب ضمٝمؾ وسم٤مىمل 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿اعمنميملم، ويم٤مٟمقا يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾...ڇ

، وُم٤م مل ٟمذيمره أيمثر ×همٞمض، وىمٓمرة ُمـ سمحر ؿمج٤مقم٦م أُمػم اعم١مُمٜملمهذا ومٞمض ُمـ 

ّٕٟمف مل ؛ ×٤م ذيمرٟم٤مه. وم٠مصٌح٧م سمٞمقت ُمنميمل ىمريش شمٓمٚم٥م اًمث٠مر ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملمسمٙمثػم ُمّ 

                                           



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

إمم أن ضم٤مء اعمققمد  ×وىمد وشمرهؿ سمقاطمد ُمٜمف وم٠مظمذوا يتحّٞمٜمقن اًمٗمرص٦م سمف يؽمك سمٞمت٤ًم إّٓ  

، وذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م ×رؾمقًمف وأقمداء أُمػم اعم١مُمٜملماعمحّدد اًمذي رؾمٛمف أقمداء اهلل وأقمداء 

سمٕمد أن صغّم اعمٖمرب وُم٤م ؿم٤مء ُمـ  ×اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من. أشمك أُمػم اعم١مُمٜملم

اًمٜمٗمؾ ًمٞمٗمٓمر، ويم٤من يٗمٓمر ًمٞمٚم٦ًم قمٜمد احلًـ، وًمٞمٚم٦ًم قمٜمد احلًلم، وًمٞمٚم٦ًم قمٜمد قمٌد اهلل سمـ 

ىمّمٕم٦م ومٞمٝم٤م ًمٌـ وضمريش و ،يمٚمثقم )زيٜم٥م( ىمرصلم ُمـ ؿمٕمػم مّ ضمٕمٗمر، وم٘مّدُم٧م إًمٞمف اسمٜمتف أُ 

ـُ »ُمٚمح، وم٘م٤مل هل٤م:   أدامكم دم ؿمٌؼ واضمد، وومد فمؾؿً أّكـل متٌٌّع مو ىمون يصـُع ازم
ًِ ومّدم

مو وُمّدم إيمقف أدامون دم ؿمٌؼ واضمد ضمتّك ومٌضف اهلل إيمقف مؽّرموً، ارهمعل ، ’فمّؿل رؽمقل اهلل

ـ احل٤مُمض ، ومرومٕم٧م اًمٚمٌشـ ؿموب مطعؿف ومممزمف ؿمول وومقهمف زمكم يدي اهللأضمدمهو همنّن مَ 

سم٠مُمر ُمٜمف، صُمؿ  أيمؾ ىمٚمٞماًل ومحد اهلل يمثػما،ً وأظمذ ذم اًمّمالة واًمدقم٤مء إمم أْن همٗم٧م قمٞمٜم٤مه 

ي همؼول مو أكو همقف مـ ايمتٌّؾد هبذه إُ  همشؽقت إيمقف ’رأيً ايمـٌل»وم٤مؾمتٞم٘مظ وىم٤مل ٕوٓده:  م 

. شًا وأزمدهلؿ يب ذاً فمؾقفؿ همنّن اهلل سمعولم ٓ يرد دفموءك، همؼؾً: ايمؾ ُفَؿ أزمديمـل هبؿ طمغم رم: ادعُ 

هل واهلل ايمؾقؾي ايمتل وفمدكقفو »يٙمثر اًمدظمقل واخلروج ويٜمٔمر إمم اًمًامء وي٘مقل:  ×ويم٤من

، طمتّك شة إّٓ زموهلل ايمعقم ايمعظقؿٓضمقل وٓ ومقّ ». ويم٤من يٙمثر ُمـ ىمقًمف: ش’ضمٌقٌل رؽمقل اهلل

قمقسم٤ًم وم٘م٤مل ذه٥م سمٕمض اًمٚمٞمؾ صُمؿ  ضمٚمس ًمٚمتٕم٘مٞم٥م ومٝمّقدت قمٞمٜم٤مه وهق ضم٤مًمس، صُمؿ  اٟمتٌف ُمر

 إيّن »ىم٤مًمقا: وُم٤م هل؟ ىم٤مل:  ،شريد أن أومّصفو فمؾقؽؿأ رأيً رؤيو أهويمتـل وإيّن »ٕوٓده: 

إكِّؽ ومودم فمؾقـو فمـ ومريى  ،دم مـومل وهق يؼقل: يو أزمو احلًـ ’رأيً ايمًوفمي رؽمقل اهلل

مشتوق إيمقؽ وإّكؽ فمـدكو  ،وأكو واهلل ،إيمقؽ أؾمؼوهو همقخّضى ؾمقٌتَؽ مـ دم رأؽمؽ ءُيل

ومٚماّم ؾمٛمع أوُٓده  شإيمقـو همام فمـدكو طمغم يمؽ وأزمؼك ؿ  همفؾُ  ،ايمعمم إواطمر مـ ؾمفر رمضوندم 

وم٠مىمًؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٙمقت ومًٙمتقا صُمؿ  قم٤مد  ،يمالَُمف وّجقا سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م وأسمدوا اًمٕمقيؾ

 إمم اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل واًمتّيع واًمٕم٤ٌمدة. 

ًُ وٓ  ،: واهللـ ايمؽقاىمىمو كظر إلم  زمعدـ  ؽمؿعتُف يؼقل»ّم يمٚمثقم: شم٘مقل أُ  مو ىمّذزم

ة إّٓ زموهلل ىُمّذزمً وإّّنو ايمؾقؾي ايمتل وفمدُت هبو. إّكو هلل وإّكو إيمقف راصمعقن، وٓ ضمقل وٓ ومقّ 
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واؾمتٖمٗمر اهلل يمثػمًا، ومٚماّم رأيتف يمذًمؽ ىمٚم٘م٤ًم ُمتٛمٚمٛماًل  ’، وصغّم قمغم اًمٜمٌّل شايمعقم ايمعظقؿ 

 ،ذه ايمؾقؾي ٓ سمذوق ؿمعؿ ايمرومود؟ ومول: يو زمـقيمو رم أراك ه ،زمتوهأيو »وىمٚم٧م:  ،أرىم٧م ُمٕمف ًمٞمٚمتل

ومو دطمؾ ومؾٌل رفمى  ،أزموك ومتؾ إزمطول وطموض إهقال ومو دطمؾ اخلقف يمف صمقهموً  إنّ 

مو يمؽ سمـعك  ،يو أزمتوه»وم٘مٚم٧م:  .ششُمؿ  ومول: إّكو هلل وإّكو إيمقف راصمعقن .و دطمؾ دم هذه ايمؾقؾيأىمثر ممّ 

  .شصمؾ واكؼطع إمؾومد ومرب إ ،كػًؽ هذه ايمؾقؾي؟ ومول: يو زمـقي

ٓ سمٌؽل همنيّن مل أومؾ ذيمؽ إّٓ زمام فمفد إرم   ،همٌؽقً، همؼول رم: يو زمـقّي»شم٘مقل أّم يمثٚمقم: 

همؾاّم ٓح  ،راومى إذانأُ إذا ومرب إذان هملفمؾؿقـل. همجعؾً  ،شُمؿ  ومول: يو زمـقي .’ايمـٌلّ 

تح ايمٌوب وكزل إلم وهم ،ايمقوقء ووموم ويمٌس شمقوزمف هملؽمٌغَ  ،ايمقومً أسمقتف ومعل إكوء همقف موء

ـَ وراَءه  ،ز ومد ُأهدي إلم أطَمقي  احلًـ واحلًكمايمدار، وىمون دم ايمدار إوَ  همؾاّم كزل طمرصم

ـَ دم وصمفف مـ ومَ  ـ  ومد ِصْح ـَ دم وصمفف ومل َيُؽ ـَ وصْح ٓ إيمف إٓ اهلل، : ×ؾ، همؼولٌْ ورهمرهم

وفموجلف يمقػتَحف سمعّؾؼ  همؾاّم وصؾ إلم ايمٌوب. صقائح سمتٌعفو كقائح ودم نمداِة نمٍد يظفُر ايمؼضوء

ه وهق يؼقل:  مئزره زمويمٌوب هموكحؾ  ضمتّك ؽمؼط، هملطمذه وؾمد 

ـــقت ـــَؽ ًمٚمٛم ـــدد طمٞم٤مزيٛم  أؿم

ـــــقت  وٓ دمـــــزع ُمــــــ اعم

 يمـــــام أوـــــحٙمؽ اًمـــــدهر

 

ـــــ٤م  ـــــقت ٓىمٞمٙم ــــــ٢مّن اعم  وم

 إذا طمـــــــــؾ  سمٜمـ٤مديٙمـــــــــ٤م

 شيمـــــذاك اًمـــــدهر يٌٙمٞمــــ٤م

 
ؿ ُمتخّٗمٞم٤ًم ذم سمٞمقت اهلل اسمـ ُمٚمج صُمؿ  ومتح اًم٤ٌمب وظمرج ُمتقضّمٝم٤ًم إمم اعمًجد، ويم٤من قمدو

، وىمد اشّمٗم٘م٧م ُمٕمف ىمٓم٤مم أّٟمف إذا ىمتؾ قمٚمٞم٤ًم ×اخلقارج سم٤مًمٙمقوم٦م يتحلّم اًمٗمرص٦م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم

ىمتؾ أسم٤مه٤م  ×ّٕن ذًمؽ يِمٗمل همٚمٞمٚمٝم٤م ويٓمٗمل مجرة همٞمٔمٝم٤م، طمٞم٨ُم إن  أُمػم اعم١مُمٜملم ؛شمتزوضمف

ؿمٌٞم٥م  :٤موأظم٤مه٤م ذم اًمٜمٝمروان. واٟمؼمى عم٤ًمقمدة اسمـ ُمٚمجؿ ؿمخّم٤من آظمران ُمـ اخلقارج مه

ٗم٘مقا مجٞمٕم٤ًم قمغم أن شمٙمقن ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع قمنم ًمٞمٚم٦م اهمتٞم٤مل سمـ سمجرة، ووردان سمـ جم٤مًمد، واشمّ 

 ،ٞم٤ًم ؾمٞمٗمف حت٧م إزارهٗمِ ، ومج٤مء اسمـ ُمٚمجؿ )ًمٕمٜمف اهلل( إمم اعمًجد وٟم٤مم ُمع اًمٜم٤مس خُم ×اإلُم٤مم

ًٌُّح اهلل صُمؿ  ٟمزل وهق يُ  ،صُمؿ  صٕمد اعمئذٟم٦م وم٠مّذن ،وعم٤ّم وصؾ اإلُم٤مم إمم اعمًجد صغّم ريمٕمتلم
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وهق  ،، ويم٤من ُمـ قم٤مدشمف أّٟمف يتٗم٘مد اًمٜم٤مئٛملم ذم اعمًجد’ويٙمثر ُمـ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل

، طمتّك وصؾ إمم اسمـ شايمصالة يرُحؽ اهلل، إّن ايمصالة سمـفك فمـ ايمػحشوء واظمـؽر»ي٘مقل: 

يو هذا، ومؿ مـ كقمؽ همنّّنو كقمي يؿؼتفو »ُمٚمجؿ )ًمٕمٜمف اهلل( وهق ٟم٤مئؿ قمغم وضمٝمف، وم٘م٤مل ًمف: 

ويم٤من يٓمٞمُؾ اًمريمقع واًمًجقد ذم  ،ف ٟمحق اعمحراب يّمكّم صُمؿ  ادّم  .ش، وهل كقمي ايمشقوؿمكماهلل

 ،اإلُم٤مم وىمػ سم٢مزاء إؾمٓمقاٟم٦م اًمتل يّمكم قمٜمده٤موم٘م٤مم اًمِم٘مل اسمـ ُمٚمجؿ طمتّك  ،صالشمف

 ُٕ ومت٘مّدم اًمٚمٕملم وأظمذ اًمًٞمػ  ،ومم ورومع رأؾمف ُمٜمٝم٤موم٠مُمٝمٚمف طمتّك ريمع وؾمجد اًمًجدة ا

زمًؿ اهلل »قمغم رأؾمف اًمنميػ ومقىمع اإلُم٤مم قمغم وضمٝمف ىم٤مئالً:  ×٤ممصُمؿ  ضب اإلُم ،وهزه

 .شهمزُت وربِّ ايمؽعٌي، ومتؾـل ازمـ ايمقفقديي»صُمؿ  ص٤مح:  .شي رؽمقل اهللوزموهلل وفمعم مؾّ 

 )ٟمّم٤مري(

ــ٤معمحراب  ــقاسم ــ٤مح أسم ــكم ـم ــلما وي  طمً

 يــقم اًمٓمــ٤مح أسمــق احلًــٜملم جمــروح

ــروحاـمــؼمه  ــؼمه شمِمــٕم٥م اًم ــٚمقن ـم  ؿم

 

 اًمٕمـــلم ودم اًمــراس يتٗمـــ٤ميض قمــغما 

 صـــٞم٤مح هلـــؾ اًمٕمـــرش سمـــ٤مًمٜمقحاصمـــ٤مر 

 دم اًمـــراس ًمـــقٟملمواشمِمـــقف اًمًـــؿ 

ووّج٧م اعمالئٙم٦م ذم اًمًامء، وه٧ٌّم ريح  ،آضمريمؿ اهلل، وم٤مصٓمٗم٘م٧م أسمقاب اجل٤مُمع 

قم٤مصٗم٦م ؾمقداء ُمٔمٚمٛم٦م، وٟم٤مدى ضمؼمئٞمؾ سملم اًمًامء وإرض سمّمقت يًٛمٕمف يمّؾ ُمًتٞم٘مظ: 

واكػصؿً واهلل  ،امء وأفمالم ايمتُؼكواكطؿًً واهلل كجقم ايمً ،مً واهلل أرىمون اهلدىهتد  »

تؾ ؽمقّد وُمتَؾ ايمقيص اظمجتٌك، وُمتَؾ فمقم  اظمرسمه، ومُ  ،اظمصطػك ايمُعروة ايمقشمؼك، وُمتَؾ ازمـ فمؿّ 

، ومٚماّم ؾمٛمٕم٧م أّم يمٚمثقم ٟمٕمل ضمؼمائٞمؾ ًمٓمٛم٧م قمغم وضمٝمٝم٤م شإوصقوء، ومتؾف أؾمؼك إؾمؼقوء

 .قمٚمٞم٤مه وظمّده٤م، وص٤مطم٧م وا أسمت٤مه وا

 )وم٤ميزي(: 

ــــ٤م ــــل اهلل ي٤مًمٜم ــــ٧م شٚمٌ ـــــفاقمل إومجٕم  وُمردشم

 

 

 

 

 

  

ــ  ــقشمؽ ٓ قَم ــ٧م ص ــ٤م ري ــرّ كَم ي ــٛمٕمتفا  ُم  وؾم
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ـــ  ــــ قَم ـــ٤ممتؿ چ ـــجدشمفاقدي ُم ـــف ؾم  سمٛمحراسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ذا اعمّمـــــ٤مبهبااهلل ي٤مًمٜمــــ٤مقمل اومجٕمتٜمــــف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهـــكّم اًمٕمـــلماا يـــقيكم راح أسمـــقن هشٚمــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــرادي    ـمــر راؾمــف ٟمّمــلمواسمًــٞمٗمف اصــ٤مسمف اعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُمـــ ؾمــٛمٕمتف صــ٤مطم٧م خيقيــف طمًـــ واطمًــلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــف    ٟمّمــ٤مباشمالطملــقا سم٤معمًــجد اشقُمــقا ًمٌقٟم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمقً اظمقت أفمدمـو  !وا فمؾقوه !وا أزمتوه»ومخرج احلًٜم٤من إمم اعمًجد ومه٤م يٜم٤مدي٤من: 

ُم٤مء شمًٞمؾ ُمـ رأؾمف قمغم وضمٝمف وإذا سم٤مإلُم٤مم ذم حمراسمف واًمد ،، طمتّك وصال إمم اعمًجدشاحلقوة

إيامًء ُمـ ضمٚمقس، وهق  ×وصغّم سم٤مًمٜم٤مس وصغّم أُمػم اعم١مُمٜملم ×وؿمٞمٌتف، ومت٘مّدم احلًـ

وا »ظمرى، واحلًـ يٜم٤مدي: يٛمًح اًمدم ُمـ وضمٝمف ويمريٛمتف، يٛمٞمؾ شم٤مرة ويًٙمـ شم٤مرة أُ 

٤مًٓ ومٝمرع اًمٜم٤مس رضم ،، صُمؿ  ؿم٤مع اخلؼم ذم اًمٙمقوم٦مشيعز  فمقم  أن أراك هؽذا ،اكؼطوع ـمفراه

تؾ واهلل ىمُ  !وهؿ يٜم٤مدون: وا إُم٤مُم٤مه ،وٟم٤ًمًء طمتّك اعمخدرات ظمرضمـ ُمـ ظمدورهـ إمم اجل٤مُمع

، ومدظمؾ اًمٜم٤مس إمم ’إُم٤مم قم٤مسمد جم٤مهد مل يًجد ًمّمٜمؿ، يم٤من أؿمٌف اًمٜم٤مس سمرؾمقل اهلل

اًميسم٦م وهل مل شمزل شمِمخ٥م دُم٤ًم،  وىمد ؿمدّ  ،ومقضمدوا احلًـ ورأس أسمٞمف ذم طمجره ،اعمًجد

صُمؿ  أُمر  ،وهق يرُمؼ اًمًامء سمٓمرومف وًم٤ًمٟمف ُيًٌّح اهلل ويقطّمده ،سمّمٗمرة ووضمٝمف ىمد زاد سمٞم٤مو٤مً 

 أن حيٛمٚمقه ُمـ ذًمؽ اعمحراب إمم ُمقوع ُمّماله ذم ُمٜمزًمف.

وهؿ ذم أُمر قمٔمٞمؿ سم٤ميمقن حمزوٟمقن  ،ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م: ومحٛمٚمٜم٤مه إًمٞمف واًمٜم٤مس طمقًمف

وا »ل وي٘مقل: يٌٙم ×ة اًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م، ويم٤من احلًلمىمد أذومقا قمغم اهلالك ُمـ ؿمدّ 

 . (1)ش’ـ يمـو زمعدك، وٓ يقم ىمققمؽ إّٓ يقم رؽمقل اهللمَ  ،أزمتوه
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 !وا قمٚمٞم٤مه ،ويم٠ميّن سمزيٜم٥م عم٤ّم ٟمٔمرت إمم أُمػم اعم١مُمٜملم وهق حمٛمقل قمغم إيمت٤مف ٟم٤مدت: وا أسمت٤مه

 )جم٤مريد( 

 وٟمــــــ٤مدت يٚمٛمجٌٚمــــــلماوٟمــــــ٧م 

ـــقسملم ـــٞم٤مح ص ـــؾ وص ـــٛمع هْم  أؾم

 عمـــــ ؾمــــٛمٕمٝم٤م احلًـــــ وطمًــــلم

 لمٟمّّمـــٟمٓمٌــــر واًمـــراس اأسمــــقن 

 يــــ٤م قمٞمـــــد اًملنمــــ قمٚمـــــٛمًٚمٛملم

 

 ُمٜمـــــلماوي٤ميمــــــؿ اهٚمِمـــــ٤ميٚمٞمٜمف  

ـــقذم  ـــاظم ـــؾ قَم ـــلمٟمچت  ـقدي يٓمٞمٌ

ـــقٟملم ـــدي اًم ـــ٥م زي ـــ٤مطمقا يزيٜم  ص

ـــ٤مطم٧م  ـــلماص ـــ٦م اًمٕم ـــ٧م دُمٕم  وهّٚم

 وضمقهٜمـــ٤م ويـــــاقملٌـــؽ يٌقيــــف 

 *** 

 )أسمقذي٦م(

 (1)اؿمـــٚمقن اًمـــكم رؾمـــقل اهلل وصـــ٤مسمف

ــغم  ــ٤مسمفاقم ــٞمٚمف وص ــدُمع ؾم ــ٤مسمف اًم  ُمّم

 

 قمٚمٞمــف ؾمــؾ ؾمــٞمٗمف اعمــرادي وصــ٤مسمف 

 قمــغم اًمقـمٞمــفاُمــ٤م ؾمــ٤مل دُّمــف  ُمثــؾ

 *** 

ــِف اإلؾمــالُم ىمــد وُمجٕمــ٤م  ؿمــٝمُر اًمّّمــٞم٤مم سمِ

 

ـــدى اٟمّمـــَدقم٤م  ـــ٥ُم اهلُ ـــِف ىمٚم  وذم رزّيت

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

’×

»ش»

ش
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 ًَمــــٌَِس اإلؾمـــــالُم أسمــــراَد اًمًــــقادِ 

 

ــٞمُػ اعُمــرادي  ــقم أردى اعمُرشم٣مــ ؾم  ي

 ًمٞمٚمـــــ٦ٌم ُمـــــ٤م أصــــٌح٧م إّٓ وىمـــــدْ  

 

ـــ٤مدِ   ـــِر اًمرؿم ـــغم أُم ـــل  قم ـــ٥َم اًمٖم  همٚم

ــــف  ــــ٧ْم أقمالُُم ــــالُح اٟمخٗمْم  واًمّّم

 

 ومٖمــــدت شُمرومــــُع أقمــــالُم اًمٗمًـــــ٤مدِ  

ــــٝمَر اهللِ  ــــ٤مدُِر ؿَم ــــك اًمٖم ــــ٤م رقم  ذم ُم

 

ــــ٤مدِ   ـــــؾ  اًمٕمٌ ــــغم يُم ــــ٦م اهللِ قم  طُمّج

ـــــــفُ   ـــــــْد ضمـّدًم ــــــ٧ِم اهللِ ىم  وسمٌٞم

 

 ؾمــ٤مضمدًا يٜمِمــ٩ُم ُمـــ ظمــقِف اعمٕمــ٤مدِ  

ــــــ٤م  ــــــزَل اهللُ هِب ــــــ٤مٍل أٟم  يــــــ٤م ًمٞم

 

 َر اًمـــّذيمِر قمـــغم أيمـــرِم هـــ٤مدِ قَ ؾُمـــ 

ـــدى  ـــؿ اهلُ ـــغم رهم ـــؽ قم ـــ٧م ومٞم  حُمٞم

 

 ا اًمـــّذيمُر ُيٜمــــ٤مديهآيـــ٦ٌم ذم ومْمـــؾِ  

ـــــــفِ   ـــــــق ذم حمراسم ـــــــقه وه  ىمتٚم

 

  
ِ
ـــ٤مء ـــ٤موَي إطمِم  وزادِ  ـم

ِ
ـــ٤مء ــــ ُم  ُم

ـــ٤م  ـــؾ ضمّٗمت ـــُدضمك ه ـــِف اًم ـــْؾ سمٕمٞمٜمٞم  ؾَم

 

ـــ٤م أو  ــــ سُمٙم ــــ٤مدِ ِ ُم ىم ـــؿ اًمر  ـــ٤م ـمٕم  ذاىمت

ـــــف  ــــؿ هــــؾ أسمٍْمٟم ــــِؾ إٟمُج  وؾَم

 

 ًمٞمٚمــــ٦ًم ُُمْمــــَٓمِجٕم٤ًم ومــــقَق اًمقؾمــــ٤مدِ  

ـــــف  ــــٌَح أهــــؾ ص٤مَدوم  وؾمــــِؾ اًمّّم

 

ـــامدِ   ـــذي٥ٍم ًمٚمج ـــقٍح ُم ـْ ٟم ـــ ـــؾ  ُِم  ُم

ــــق ًمٚمٛمحــــراِب واحلــــرِب أٌخ    وه

 

ــــلِم امل  ــــغم ًم ــــقَم قم ــــ٤م اًمٜم  ادِ هومجٗم

ـــــرّ   ــــف احل ًُ ضٟمٗم ــــر  ـــــْد قم  اهُة ىم

 

ـــٛمِر اًمّمـــٕم٤مدِ   ًّ ـــٞمِض وًمٚم ـــ٤ٌّم اًمٌ  ًمٚمُْم

شمـــــــفِ    ؾمـــــــٚمٌُقه٤م وهـــــــق ذم هِمر 

 

ـــرُع ضمـــالدِ   ـــ٨ُم ٓ طمـــرٌب وٓ ىم  طمٞم

ــــــِفِ   ـــــْع ؿم٘مقشم ـــــ٦ِم َُم  قمـــــ٤مىمُِر اًمٜم٤مىم

 

ضمِس اعُمــرادي   ًمــٞمَس سم٤مٕؿمــ٘مك ُمـــ اًمــر 

ــــًك   ــــٞمِػ ومت ــــؿ سم٤مًمً ـــــْد قمٛم   ومٚم٘م

 

ــــ٤مدي  ــــَؼ اهللِ ـمــــرًا سم٤مٕي ــــؿ  ظمٚم  قم

ـــــفُ   ــــ٤مً  ومٌٙمت ـ  ُمٕم ــــ ــــُس واجل  اإلٟم

 

ــقادي  ــِش اًمٌ ــع وطم ــق  ُم ــقُر اجل  وـمٞم
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 وسمٙمـــــ٤مُه اعمـــــاُ إقمـــــغم دُمــــــ٤مً 

 

ــــ٤مدي  ــــِؾ ُيٜم ــــُؾ سم٤مًمقي  وهمــــدا ضمؼمي

ـــــدىه  ـــــ٤مُن اهلُ ـــــ٧م واهللِ أريم  ّدُم

 

 (1)طمٞمـــ٨ُم ٓ ُمــــ ُمٜمـــذٍر ومٞمٜمـــ٤م وهـــ٤مدِ  

 )ُمقؿّمح(  

 ودُمٕمتـــؽ ؾمـــٞمٚمٝم٤ماٟمـــقح يـــ٤م ٟمـــ٤مقمل 

 ـمــــ٤مح واًمــــدٟمٞم٤م اًمٗملــــده ُُمٔمٚمٛمــــف

ـــالك وإ ـــفاُم ـــقح جلٚم ـــّٛمف شمٜم  سم٤مًمً

 ل اًمتٝمٚمٞمـــؾ ُمٜمٝمـــ٤م سم٤مًمٕمقيـــؾشمٌــــدّ ا

ــٞمؾ ــف يً ــع دُم ـــ وش ــل ُم ــؾ شٚمٌ  وي

 ه٤مُمتـــفواومـــٞمّض اعمحـــراب دُمـــف 

ــّج٧م إُمــالك يمٚمّ ا ــ٤م اًمقشٕمتــفوو  ٝم

 صــ٤مح ـمــ٤مح اًمــديـ ريمٜمــف واّنــدم

 

 صـٞمح ـمــ٤مح اًمٚمٞمــ٨م طمــ٤مُمل ادظمٞمٚمٝمــ٤موا 

ــــف ـــتٝمؿ دُم ـــؾ دُمٕم ـــف   ـــؾ سمٞمت  أه

 وسمچــــف  ٚمٞمٚمٝمــــ٤ماسمٜمــــقح اشمٌـــــّدل ا

ــدظمٞمؾ ــ٤مي اًم ــٜملم مّح ــق احلً ــؾ أسم  جل

ـــراب و ـــٞمّض اعمح ـــٞمٚمٝم٤مأوم ــــف ؾم  ؿمٌ

ــــ٧م ؿمــــٞمٌتفوالم همــــدت ٟمّّمــــ  حتٜمّ

ــٛم٦م ضمؼميٚمٝمـــ٤موا ًّ  صــ٤مح وأقمـــقل سم٤مًم

ــا ــٜملم ٟمّّم ــق احلً ــؿالم وراس أسم  ٟمجً

 *** 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾ۇئ ۇئ

اهلل سمـ قم٤ٌّمس أّٟمف  ٟم٘ماًل قمـ قمٌدـ  ظمرىأُ وشمٗم٤مؾمػم ويمت٥م ـ  ضم٤مء ذم شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من

، ’طمد إي٤مم ضم٤مًم٤ًًم إمم ضمقار سمئر زُمزم ويروي ًمٚمٜم٤مس أطم٤مدي٨م اًمٜمٌّل ىم٤مل: إّٟمف يم٤من ذم أ

 شمال اسمـ امويم٤من يمٚمّ  ،رضمٌؾ يم٤من يرشمدي قمامُم٦م، ويْمع قمغم وضمٝمف ٟم٘م٤مسم٤مً ـ  ومج٠مةً ـ  ومت٘مّرب إًمٞمٝمؿ

ىم٤مل رؾمقل »رة: ُمًتٝماًل ىمقًمف سمٕم٤ٌم .ىم٤مل هق طمديث٤ًم قمـ اًمٜمٌّل  ’قم٤ٌّمس طمديث٤ًم قمـ اًمٜمٌّل 

ف ٟمٗمًف، ومرومع هذا اًمِمخص اًمٜم٘م٤مب قمـ وضمٝمف ٤مس أن يٕمر  ف اسمـ قمٌّ ٚمٞموم٠مىمًؿ قمش اهلل...
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ـ مل يٕمرومٜمل وم٠مٟم٤م ضُمٜمُدب سمـ ضمٜم٤مدة اًمٌدري ـ قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل، وُمَ وص٤مح: أّ ٤م اًمٜم٤ّمس ُمَ  

هب٤مشملم وإّٓ ُصّٛمت٤م، ورأيتف هب٤مشملم وإّٓ وُمٕمٛمٞمت٤م،  ’أسمق ذّر اًمٖمٗم٤مري، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

وأو٤مف أسمق ش ـ طمذيمفـ كٌمه، خمذول مَ قر مَ فمقّم وموئد ايمػمرة ووموسمؾ ايمؽػرة، مـص»ي٘مقل: 

يقُم٤ًم ُمـ إي٤مم صالة اًمٔمٝمر، وم٠ًمل ؾم٤مئٌؾ ذم اعمًجد  ’ذّر: أُم٤م إيّن صّٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل

 ؾم٠مًم٧م ذم ُمًجد ومٚمؿ يٕمٓمف أطمد، ومرومع اًم٤ًمئؾ يده إمم اًمًامء، وىم٤مل: اًمٚم ُٝمَؿ اؿمٝمد سم٠ميّن 

إًمٞمف سمخٜمٍمه  ٠مرايمٕم٤ًم، وم٠موُم ×ومٚمؿ يٕمٓمٜمل أطمٌد، ويم٤من قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم ’رؾمقل اهلل

ويم٤من يتختّؿ ومٞمٝم٤م، وم٠مىمٌؾ اًم٤ًمئؾ طمتّك أظمذ اخل٤مشمؿ ُمـ ظمٜمٍمه وذًمؽ سمٕملم  ،اًمٞمٛمٜمك

: ايمؾ ُفَؿ مقؽمك ؽمليمؽ همؼول»، ومٚماّم ومرغ ُمـ صالشمف رومع رأؾمف إمم اًمًامء، وىم٤مل: ’اًمٜمٌّل 

ى ائ ائ  ې ې* ۅ ۉ ۉ ې * ٴۇ ۋ ۋ * ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

ۇئ  ﴿ ً فمؾقّف ومرآكًو كوؿمؼًو:هملكزيم ﴾ېئ ېئ ېئ * ۆئ ۆئ ۈئ * وئ ۇئ * ەئ ەئ 

ُفَؿ وأكو حُمّؿٌد كٌقّؽ وصػق ؽ،  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ايمؾ 

ىم٤مل أسمق ش. واصمعؾ رم وزيرًا فمؾقًّو أؾمدد زمف ـمفري ، رم أمريويّن  ،ايمؾ ُفؿ  َ هموذح رم صدري

: ي٤م ×وم٘م٤مل ٞمؾ ُمـ قمٜمد اهلليمالُمف طمتّك ٟمزل ضمؼمائ ’: ومام اؾمتتّؿ رؾمقل اهلل&ذرّ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ىم٤مل: وُم٤م أىمرأ؟ ىم٤مل: إىمرأ:  .إىمرأ ،حُمّٛمد

 .(1)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

وىم٤مل: ي٤م  ’وذم ُمّمٜمٗم٤مت سمٕمض قمٚمامئٜم٤م: إّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ىم٤مم ووىمػ أُم٤مم اًمٜمٌّل 

أضم٤مئٌز هذا؟ إّن قمكّم سمـ أّب ـم٤مًم٥م يٕم٨ٌم ذم صالشمف، ويِمػم إمم اًم٤ًمئؾ أن يٜمتزع  ،رؾمقل اهلل

واهلل ايمذي ٓ إيمف إّٓ هق »: ’؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌّل ـُم٤مم ؾمٞمئ٦ًم وأراد أن يًٜمد إمم اإلـ  اخل٤مشمؿ ُمـ يده

 . شإّكف جلوئز يمعقّم أن يتصّدق زمويمصالة وهق دم ضمويمي ايمرىمقع

يقم اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ذي احلّج٦م اعم٤ٌمرك، يقم ـ  وذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ
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ومرو٤ًم وومرض اهلل وٓيتف قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت  ×ق ومٞمف أُمػم اعم١مُمٜملمشمّمد  

٤من سمـ صمـ  واضم٤ٌمً  ًّ ومداؤك أّب وأُمل! أشم٠مذن زم أن  ،٤مسم٧م إٟمّم٤مري وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهللىم٤مم طم

 ٟمِمد أسمٞم٤مشم٤ًم ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم؟ أ

ون»: ’وم٘م٤مل ًّ ٤من شمٚمؽ إسمٞم٤مت اًمتل اؿمتُٝمرت سمٕمد ذًمؽ:شؾملكؽ يو ضم ًّ  ، وم٠مٟمِمد طم

ـٍ شمٗمـديؽ ٟمٗمزـ وُُمٝمجتـل  أسم٤م طمًـ

ــلم وــ٤مئٕم٤مً  ٌّ ــدطمل واعمح ــذه٥ُم ُم  أي

 ذي أقمٓمٞمـ٧َم إذ أٟمـ٧م رايمـعٌ أأٟم٧َم اًمـ

ــٞم دٍ  ــػَم ؾم ــ٤م ظم ــقِن ي ــَؽ اعمٞمٛم  سمخ٤ممت

ـــ٦مٍ  ـــػَم وٓي ـــَؽ اهلل ظم ــــزَل ومٞم  وم٠مٟم

 

ــؾ  سمٓمــلء ذم ال   دى وُُمًـــ٤مرعِ هويم

ـــعِ  ــف سمْم٤مئ ــدُح ذم ذاِت اإلًم ــ٤م اعم  وُم

 ومدشمَؽ ٟمٗمقُس اًم٘مـقِم يـ٤م ظمـػَم رايمــعِ 

ـــعِ  ــ٤م ظمــػَم سم٤مئ ــؿ  ي ــ٤م ظمــػَم ؿمـــ٤مٍر صُم  وي

ـــٜمٝم٤م ذم حمـٙمٛمـــ٤مت اًمِمـــرائعِ   (1)وسمّٞم

 
٤من سمـ صم٤مسم٧م، وم٤مُ  ًّ ٟمٔمر إًمٞمف سمٕملم اإلٟمّم٤مف وُم٤ّم ٓ ؿمؽ ومٞمف أّن هذا اًمِمٕمر صدر ُمـ طم

 ُم٤مذا ي٘مقل:

ــــ٦مٍ  ـــػَم وٓي ـــَؽ اهللُ ظم ــــزَل ومٞم  وم٠مٟم

 

ــــائعِ   ــــامِت اًمنم ــــ٤م ذم حمٙم  وسمٞمّٜمٝم

٤من ي٘مقمُ   ًّ  ومٞم٘مرأ هذه إسمٞم٤مت. ـ  وقمغم اًمٌداه٦مـ  ويم٤مٟم٧م اًم٘مّْمٞم٦م واوح٦ًم سمدرضم٦ِم أّن طم

روح )٤مظمتالوم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م ذم يمت٥م يمثػمة ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب شمٗمًػم وىمد وردت هذه إسمٞم٤مت سم

 . (1)ظمرىًمٚمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل ويمت٥م يمثػمة أُ  (يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م)ويمت٤مب  ،ًممًمقد (اعمٕم٤مين

ٓ حُيّمٞمٝم٤م يمت٤مٌب وٓ يم٤مشم٥ٌم وٓ ؿم٤مقمٌر وٓ ُمـٗمّقه، ٓ  ×ومٗمْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

 حُيّمٞمٝم٤م إّٓ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

اًمتل شمٗمٞمد احلٍم، وسمذًمؽ طمٍمت وٓي٦م أُمر  (إّٟمام)اسمتدأت هذه أي٦م سمٙمٚمٛم٦م: 

وا اًمزيم٤مة ذم واًمذيـ أُمٜمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وأدّ  ،’ورؾمقًمف ،هؿ: اهلل اعمًٚمٛملم ذم صمالٍث 
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ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿طم٤مًم٦م اًمريمقع ذم اًمّمالة يمام شم٘مقل أي٦م:  

 .﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

وٓ يٕمٜمل اخلْمقع؛  ،اًمريمقع اعم٘مّمقد ذم هذه أي٦م هق ريمقع اًمّمالة ذم أنّ  وٓ ؿمّؽ 

ق سمخ٤ممتف ذم طم٤مل شمّمدّ  ×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ذيمرت أنّ  طمٞم٨مًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمرواي٤مت 

، ح٤مضةاًمّمالة وسم٤مخلّمقص ذم طم٤مل اًمريمقع، يمام ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول ذم صدر اعم

 ّن ؾمقاء ومُ  وٓ يّي  ،’اًمذي أقمٓمك ظم٤ممتف هق صٝمر رؾمقل اهلل ٗم٘مقا قمغم أنّ صُمؿ  إّن اًم٘مقم اشمّ 

 أو همػم ذًمؽ.  ، سم٤مخلْمقع واخلِمقعّن أم ومُ  ،اًمريمقع سم٤مًمريمقع اعمّمٓمٚمح

وًمق رضمٕمٜم٤م إمم اًمٚمٖم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ووع إًمٗم٤مظ ًمٚمٛمٕم٤مين واؾمتٕمامهل٤م يٙمقن اؾمتٕمامل اًمريمقع 

ذم ُمٕمٜمك اخلْمقع واخلِمقع اؾمتٕمامًٓ جم٤مزي٤ًم حيت٤مج إمم ىمريٜم٦م؛ إذ اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمريمقع هق 

 ء وـم٠مـم٠مة اًمرأس.اًمريمقع اًمذي سمٛمٕمٜمك آٟمحٜم٤م

أُمػم  ق ذم أصمٜم٤مء اًمريمقع سمام ُمٗم٤مدُه: شم٘مقًمقن سم٠منّ صُمؿ  إّّنؿ ىمد أؿمٙمٚمقا قمغم اًمتّمدّ 

 اعمًٚمٛملم إذا أرادوا إذا ىم٤مم ًمٚمّمالة يّمؾ سمف اخلِمقع واخلْمقع إمم درضم٦م أنّ  ×اعم١مُمٜملم

ٓ يًتٓمٞمٕمقن إّٓ ذم وىم٧م اًمّمالة، وم٢مّٟمف يذوب ذم ذات اهلل، ومٙمٞمػ  ×اٟمتزاع ؾمٝمؿ ُمٜمف

ف إمم اًم٤ًمئؾ وأقمٓم٤مه اخل٤مشمؿ، أًمٞمس ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه أّٟمف اٟمٍمف قمـ ذات اهلل وقمٔمٛمتف شمقضّم 

 .(1)وضمالًمف طملم اًمتٗم٤مشمف إمم اًم٤ًمئؾ وإؿم٤مرشمف إمم اخل٤مشمؿ وهمػم ذًمؽ

ؾ سملم ـم٤مقم٦م وـم٤مقم٦م وهذا اًمٙمالمٓ  ىمٞمٛم٦م ًمف؛ ّٕن إقمٓم٤مء اخل٤مشمؿ وهق ذم اًمّمالة هق شمٜم٘م  

 ٗمًف قم٤ٌمدة ومل خيرج قمـ قمٜمقان اًمٕم٤ٌمدة واًمٕمٌقدي٦م. سمٜمـ  ق سم٤مخل٤مشمؿاًمتّمدّ ـ  ظمرى، وهذا اًمٕمٛمؾأُ 

ف ّن ؾمامع صقت اًم٤ًمئؾ واًمًٕمل عم٤ًمقمدشمف ٓ يٕمتؼم دًمٞماًل قمغم آٟمٍماف واًمتقضّم إصُمؿ  

ف إمم اهلل، وُمـ اًميوري أن ٟم١ميّمد هٜم٤م وٟم٘مقل: إّن اًمذوسم٤من ذم إمم اًمٜمٗمس، سمؾ هق قملم اًمتقضّم 

س سمٜمٗمًف، وٓ أن يٙمقن سمدون إرادة، سمؾ ف إمم اهلل، ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن يٗم٘مد اإلطم٤ًماًمتقضّم 
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 ٓ صٚم٦م ًمف سم٤مهلل شمٕم٤ممم

ٍ
 .(1)اإلٟم٤ًمن سم٢مرادشمف يٍمف قمـ ٟمٗمًف اًمتٗمٙمػم ذم أّي رء

؛ ٕن  اًمقاردة ذم هذه أي٦م، ٓ شمٕمٜمل اًمٜم٤مس واعمح٥ّم  (اًمقزمّ )يمام ٓ ؿمؽ  أن  يمٚمٛم٦م 

الة وي١مشمقن اًمزيم٤مة ـ ي١مّدون اًمّّم ٛمَ واًمٜمٍمة ٓ شمٜمحٍم ومٞم اًمقٓي٦م اًمتل هل سمٛمٕمٜمك احل٥ّم 

قا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ويٜمٍم سمٕمْمٝمؿ اعمًٚمٛملم اًمذيـ جي٥م أن يتح٤مسمّ  وهؿ رايمٕمقن، سمؾ شمِمٛمؾ يمّؾ 

زيم٤مشمف،  ؿمٞمئ٤ًم ًمٞم١مّدواـ  أؾم٤مؾم٤مً ـ  أو ٓ يٛمتٚمٙمقن ،اًمٌٕمض، طمتّك أوًمئؽ اًمذيـ ٓ زيم٤مة قمٚمٞمٝمؿ

ام ٤مء ومٞمٝمؿ جي٥م أن يٙمقٟمقا أطمٌّ ومٙمٞمػ يدومٕمقن اًمزيم٤مة وهؿ ذم طم٤مًم٦م اًمريمقع؟! ه١مٓء يمٚمّ 

 سمٞمٜمٝمؿ يٜمٍم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض أظمر. 

 ،ذم هذه أي٦م، هق وٓي٦م إُمر واإلذاف (وزم)اعمراد ُمـ يمٚمٛم٦م  وُمـ هٜم٤م يتّْمح ًمٜم٤م أنّ 

 ’٦م وىمد ضم٤مءت ُم٘مؽمٟم٦م ُمع وٓي٦م اًمٜمٌّل ي٦م واعمٕمٜمقي٦م، ظم٤مّص ف واًمزقم٤مُم٦م اعم٤مدّ اًمتٍم   وطمّؼ 

 ٚم٦م واطمدة. طمٞم٨م ضم٤مءت اًمقٓي٤مت اًمثالث ذم مجـ  شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممـ  ووٓي٦م اهلل

 ×أي٦م شمٕمتؼم ٟمّّم٤ًم ىمرآٟمٞم٤ًّم يدل  قمغم وٓي٦م وإُم٤مُم٦م قمكّم سمـ أّب ـم٤مًم٥م وهبذه اًمّمقرة وم٢منّ 

أقمٓمك اًمزيم٤مة ًمٚم٤ًمئؾ وهق رايمع، وأقمٓمك رأؾمف  ×. هذا اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم(1)ًمٚمٛمًٚمٛملم

 هلل وهق ؾم٤مضمد، واجلقد سم٤مًمٜمٗمس أىمَم هم٤مي٦م اجلقد.

ذم داره سملم أوٓده وأهؾ سمٞمتف، إّٓ أّن اًمدُم٤مء يم٤مٟم٧م  ×ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم

 شمٜمزف ُمـ رأؾمف اًمنميػ. 

 ×ي٘مقل حُمّٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م: ومٌٞمٜمام ٟمحـ ذم ًمٞمٚم٦م اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من قمٜمد أّب قمكمّ 

ـ ضمٚمقس، وهق يٕمّزيٜم٤م سمٜمٗمًف ُم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ذم سمدٟمف اًمنميػ، ويم٤من ُيّمكّم  وىمد هى اًمًؿّ 

ويقصٞمٜم٤م سمام هق أهٚمف، ُمـ أومٕم٤مل اخلػمات، واضمتٜم٤مب اًمنمور، ويٙمثر ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم 
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 ش.زموهلل ايمعقّم ايمعظقؿ ٓ ضمقل وٓ ومقة إّٓ »وىمقِل:  

دظمٚم٧م قمغم اإلُم٤مم وم٢مذا هق ُمًتٜمد وُمٕمّمقب اًمرأس سمٕمامُم٦م »ي٘مقل إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشمف: 

ف قمٚمٞمصٗمرة أم اًمٕمامُم٦م، وم٠ميم٧ٌٌُم  ف، ومام أدري وضمٝمف أؿمدّ صٗمراء ىمد ٟمزف دُمف، واصٗمّر وضمٝم

 .ٓ سمٌِؽ يو أصٌغ همنّّنو اجلـّيوم٘مٌّٚمتف وسمٙمٞم٧م، وم٘م٤مل زم: 

ٕمٚم٧م ومداك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، صُمؿ  ٟمٔمر اإلُم٤مم إمم أوٓده ومرآهؿ شمٙم٤مد أٟمٗمًٝمؿ ىمٚم٧م: ضُم 

 شمزهؼ ُمـ اًمٜمقح واًمٌٙم٤مء، ومجرت دُمققمف قمغم ظمديف ُمزوضمف سمدُمف.

٘متؾ ؟ اسمٙمٞم٤م يمثػمًا واوحٙم٤م ىمٚمٞمالً، أُّم٤م أٟم٧م ي٤م أسم٤م حُمّٛمد، ؾمتُ قمكم   : أشمٌٙمٞم٤م×وىم٤مل

٦م، وؾمقف شمذسمح ذسمح ومِمٝمٞمد هذه إُ  ،اهلل ُمٔمٚمقُم٤ًم ُمًٛمقُم٤ًم ُمْمٓمٝمدًا، وأُّم٤م أٟم٧م ي٤م أسم٤م قمٌد ُم 

ُمٞم٦ّم، أُ  رّض أقمْم٤مؤك سمحقاومر اخلٞمؾ، وُيٓم٤مف سمرأؾمؽ ذم ُم٤مًمٞمؽ سمٜملاًمِم٤مة ُمـ ىمٗم٤مك، وشمُ 

 . شّن زم وهلؿ ُمقىمٗم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مًٌك وأشمُ  ’وطمريؿ رؾمقل اهلل

 يمٚمثقم ومه٤م يٜمدسم٤مٟمف وي٘مقٓن:  مّ وأىمٌٚم٧م إًمٞمف زيٜم٥م وأُ 

طمزٟمٜم٤م قمٚمٞمؽ ـمقيؾ، وقمؼمشمٜم٤م  ،ـ ًمٚمٙمٌػم سملم اعمال، ي٤م أسمت٤مهـ ًمٚمّمٖمػم طمتّك يٙمؼم؟ وُمَ ُمَ 

 ٓ شمؼمح وٓ شمرىم٠م.

 ،قمغم ظمديف ×ـ يم٤من طم٤مضًا سم٤مًمٌٙم٤مء، ووم٤مو٧م دُمقع أُمػم اعم١مُمٜملمومْم٩م  ُمَ  

 ّٚم٥ُم ـمْرومف ويٜمٔمر إمم أهؾ سمٞمتف:وهقُي٘م

 ُمًــك سمِمـــّدهأهــ٤م ًمٚمٞمٚمــف أسمـــقٟمف 

 

ــذي ا  ــف اًم ــٝمدهاوضمرطم ــف ُمْم  سمراؾم

 واًمًــــؿ ًمٕمــــد ضمًــــٛمف شمٕمـــــّده 

 

 يٚمـــقج وطمـــدهاؿمـــقومف أواسمروطمـــف  

ــــــف  ـــــقيت دمٕمدوٟم ـــــقٟمٙمؿ خي  ًم

 

 ًمؼماؾمـــــف شمِمـــــّدوٟمفإضمـــــرح وا 

 داي سمــــــس ٓ شمٚمچٛمقٟمــــــفهب 

 

ــــف وا  ــــٜمٝمق اًمٞمٝمٞمً ــــ٤ميٚمقٟمفاؿم  شمً

 ـفصــــقاسمف اشمٕم٤مجلـقٟمــــاسمٚمچـــــ  

 

ـــفا  ـــض قمٞمقٟم ـــس شمٖمٛم ـــ٤مك سم  وقمٞمٜم

ـــــقٟمف  ــــ٤م يٕمروم ــــد ُم ــــقادم سمٕم  اًم

 

 وقمـــــٜمد اًمِمـدايـــــد يـــــخذًمقٟمفا 

ومذسمح  ،٥ّم ًٚمقزم، ويم٤من أقمرف أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مًمٓمطمي قمٜمده قمروُة اًمأُ وذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م  
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ؿم٤مة، وأظمرج ُمٜمٝم٤م قِمرىم٤ًم وم٠مدظمٚمف ذم ضمراطم٦م اإلُم٤مم صُمؿ  أظمرضمف وإذا قمٚمٞمف سمٞم٤مض اًمّدُم٤مغ وم٘م٤مل  

 : ـ ن اؾمتٕمؼم وسمٙمكسمٕمد أـ  اًمٓمٌٞم٥م

 :(1)إقمٝمد قمٝمدك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٢مّن اًميسم٦م وصٚم٧م إمم اًمدُم٤مغ

ـــف  سمـــس ُمـــ٤م ومحـــص ضمرطمــــف ـمٌٞمٌ

ــــف  ــــاف ُمٙم ــــفاينم ــــر ـمٞمٌ  وومخ

ـــــٛمف إهب٤م ـــــٛمقم ضمً ـــــٞمٌفُمً  عمّم

 

 ودُمٕمـــتف قم٤مخلــد ؾمچـٞمـٌـــفاصــ٤مح  

 يـــٌفهُمـــ اًمٓمـــؼمه واًمـديمـــؿ اًمـــا

ـــــٌّل ال ــــّز اًمـٜم ـــــٌفواادي هقم  طمٌٞم

 وُم٤م ىم٤مًمف اًمٓمٌٞم٥م: ×قمـ أسمٞمٝم٤م ×٤م احلًـويم٠ميّن سمزيٜم٥م شم٠ًمل أظم٤مه 

ـــــف  ــــــ واًمدٟم ــــــفاي٤مطمً  وذظمرٟم

ـــــف ــــ٤م اعمچٜم ــــٛمع ُمٜمٝم ــــلم اًمً  طم

ـــــف ــــٛمقم ُمٜم ـــــؿ ُمً ــــ٤مل اجلً  ش

 

ــــ٥م   ــــفاضمرطمــــف اًمٓمٌٞم  ؿمــــل٤مل قمٜم

ـــــفاهـــــؾ دُمٕمتـــــف   وفمٝمـــــره حتٜم

 ُمــــ اًمٓمـــؼمه خيتـــل وطمـــؽ ضمدٟمـــفا

 
 فوُمــــ واًمــــدن شٓمٕمــــل اًمٔمـــٜمّ ا

 )أسمقذي٦م(

 سمًٞمػ أؿم٘مك اًمٜمّـ٤مس يٜمّمـ٤مباوراؾمف ا

 

ــقم يٜمّمــ٤مبا وزم   ُمـــ اهلل قمــغم اعمخٚم

 وضمرطمـــف يٕمّّمــٌف طمًــلم اًمِمــٗمٞمفا 

 

ــ٤مًمٕملما  ــدُمع قم ــف اًم ــف وي   يٜمّمــ٤مب وخم

 *** يٜمّم٤مب

ـــداً  ـِ ضمٞم ـــقى ًمٚمـــدي  ُُمّمـــ٤مٌب ىمـــد ًم

 

ـــٞمداً   ـــ٤ًم ُمَِم ـــدى ُريمٜم ــــ اهلُ ـــد  ُِم  وه

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٍد َأي  ُُمٜمْ٘مَ  ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم  ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
 َٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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ــــٚمٛمٞمٜم٤م ـَ اعمًُ ــــ ــــد  ُريم ـــــ ه  أٓ َُم

ـٍ قمٚمّٞمـــ٤مً وَُمـــ  ـ أدُمـــك أسمـــ٤م طمًـــ

ـــــقنٌ   ومٙمـــــؿ ىمـــــّرت عم٘متٚمـــــف قمٞم

ـــٌؾ  ـــف وي ـــقن ومٞم ـــذي٧م قمٞم ـــؿ ىم  ويم

ــــقٌح  ــــف ٟم ــــّل قمٚمٞم  ومٚمٚمحًـــــ اًمّزيم

 وأوـــح٧م زيٜمـــ٥ٌم شمٌٙمـــل قمٚمٞمـــف

ــــ ــــٜمٕمَش ُمٝمــــالً أٓ ي  ٤م طمــــ٤مُمٚملم اًم

ــــقداً  ــــالِم ـم ــــف ًمإلؾم ــــتُؿ ومٞم  محٚم

ـَ إذا أٟم٤مظمـــــقاَٛمــــومَ   ــ ًمٚمقاومـــــدي

 

 وَُمــــــ أردى أُمـــــػَم اعمــــــ١مُمٜمٞمٜم٤م 

 ومخّْمــــ٥م وحيــــف ُِمٜمــــف اجلٌٞمٜمــــ٤م

ــــقن اًمِمــــ٤مُمتٞمٜم٤م ــــّرت قمٞم ــــال ىم  وم

 ـ أىمــــذى سمــــف شمٚمــــؽ اًمٕمٞمقٟمــــ٤معَمــــ

ـــــ٤م ــــُف أٟمٞمٜم ـُ ًم ـــــ ـــــف احلًٞم  ويتٌٕم

ــــ٤م ـــــ٤مُمل طمٜمٞمٜم ًّ ــــُع ٟمٕمِمــــف اًم  وشمتٌ

 ٞمٜمـــــ٤مأرايمــــؿ ىمــــد َهيــــتؿ ذم أسم

 وىُمرآٟمـــــــ٤ًم ُُمٌٞمٜمــــــ٤م وُِمٓمٕمـــــــ٤مٟم٤مً 

 (1)ـ حيـــٛمل صُمـــٖمقَر اعمًُٚمـٛمـٞمـــٜم٤موَُمــ

 *** 

 )ُمقؿّمح(

ـــد ــف اًمقوم ــ٤مهق يتٚمل ــدر ي  إظمــالف طمٞم

 

 وُمٜمٝمق حيٛمل اًمثٖمـر ُمــ ظمّمـؿ اًمٞمْمـد 

ــف أ  ــ٧م متٌمــ اًمٕم٘مٞمٚم ــرّ اشٌٚم ــٞمح ةوُم  شمٓم

 

 سمقيــف يــ٤م طمٞمـــدر يٌــق اًمِمٞمٛمـــف شمّمٞمـــح 

 سمـٜمٕمش شمّمـٌح ـمريــحاصدم ي٤م سمقيـف  

 

وــؿ ضمًــٛمل  شٌــؾ ضمًــٛمؽ ريــ٧م 

 اًمٚمحــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

ــ٤من ـــزن راواين اًمزُم ــٞم٦ٌم طم ـــؿ ُمّم  چ

 

 ووملد أُّمل چ٤مناُمّم٤مب ضمدي شٌٚمؽ ا 

ــ٤منا   وهــذا يقُمــؽ صــ٤مر إزم ؿمــ٤مهد قمٞم

 

 وچٌـــدي اعمٜمٛمــــرداة أطمـــزاين سمِمـــدّ ا 

ــؿّ ا  ــ٦م ؾم ــدي اًمراسمٕم ــد قمٜم ـــ وسمٕم  احلً

 

ـــ  ٌّ  ـ٤مح اًملٚمـــ٥م يتٞمًٌّــــاًمٗمــــرشتف ؾم
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 اوقمٜمدي يقم اًمٓمػ اوشٌؾ اًمٓمػ قمًـ

 

ــل ٓ  ـــف أوٓ قمٞمٜم ـــ أُ ُمٞمت ــسم ـــدُّم  ل شمّم

 طمًلم ٟم٤ميؿ قمـغم شمـراباؿمٚمقن أؿمقف ا 

 

 وراؾمف ُمـ ومقم احلراباضمًٛمف قم٤مري  

 ـمٜمــ٤مبًمٚمٜمـ٤مر شمًـٕمر سم٤مٕ ؿمٚمقن أصـدّ ا 

 

 سمٕمــد أسمــق اًمٞمّٛمــف اقمٚمــٞمٛمـ أقمتٛمــدوا 

ـــد  ـــف إُمّمــــ٤مسمؽ ي٤مًمٕمٛمٞم ـــف واًمٚمٞمٚم  سمقي

 

 ُمـــ اًمٌچــف قمٞمٜمــل  ٞمــداُمــ٤م خيــكّم  

ــٜم  ــ٧م ٓ قمِم ــداف ري ــف قمٞم ــؾ إقمٚمٞمٜم  و 

 

ــف   ــ٤م متٜم ــف ُم ــواطمٜم ـــديٌّچ ــغم اًمٌٕم  ل أقم

 *** 

 ضم٤مٟمـــــفإإضمـــــف اًمٕمٞمـــــد ريتـــــف ٓ 

ــــــف  ــــــفاواطمٜم ــــــف اوسمچ٤مٟم  سمٛمٞم٤ممتٜم

 ٟمٗملـــــد ُمٜمـــــف مح٤مٟمـــــفااًمٌٞمـــــف 

 

 سمًــــــامٟمفاهالًمــــــف اوٓ سمــــــلّم ا 

 ُمـــــ اعمّمــــ٤مب اًمــــكّم ده٤مٟمــــف

 سم٤مًمٕمٞمــــــد يتجـــــــّدد قمزاٟمــــــف

 احلـــ٤مُمل احلٛمـــف اخلــ٤مزم ُمچــ٤مٟمف 

*** 

 .(1)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

إهلٞم٦م متٜمع ُمـ ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م واعمٞمؾ إًمٞمٝم٤م ُمع وضمقد اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ، اًمٕمّمٛم٦م ُمٚمٙم٦م 

٦م اًمديٜمٞمّ ُمقر إُ ف اًمٓم٤مقم٦م، وسمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد أُ وهل واضم٦ٌم قمغم َُمـ وضم٧ٌم ًمـ ٦م، وإّٓ ٦م واًمدٟمٞمقيّ ُم 

 ويمثرة أظمٓم٤مئف، وم٤مهلل جلٝمٚمف ،ٝمف و ديف، وشم٥ًٌّم ذم ٟمنم اًمٌدع واًمٗمتــ يقضّم اطمت٤مج إمم ُمَ 

إمت٤مم ديٜمف وشمقوٞمحف عمخٚمقىم٤مشمف  واإلُم٤مم؛ ّٕٟمف أقمٚمؿ سمخٚم٘مف، ويريد اهلل ـ خيت٤مر اًمٜمٌّل هق ُمَ 

 .(1)ٟم٤مس ُمٕمّمقُملم ُمـ اخلٓم٠مقمـ ـمريؼ أُ 

٦م؛ شمٕمٞملم اإلُم٤مم إمم إُ  لُيٚم٘م وُمـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٚمتزم أو يٚمتزم أي  قم٤مىمؾ سم٠منّ  ُم 

ًمؽ؛ ًم٘مّمقر إدارايم٤مت اًمٌنم قمـ اًمقصقل إمم اًمّمحٞمح اًمقاىمٕمل ومتٞمٞمزه ُمـ اًمً٘مٞمؿ يمذ
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شمٕمٙمػ قمغم  ،ٚمقن إمم ٟمٔمري٦ميتقّص ـ  وسمح٥ًم اعمٜمٔم٤مر اًمٕمٚمٛملـ  وًمذا دمد أّن اًمٌنم اًمٞمقم شم٤مرةً  

وسمٕمد ومؽمة أظمذت أقمامر إضمٞم٤مل يٜمٙمِمػ هلؿ  ،قمنمات سمؾ ُمئ٤مت اًمًٜملم دراؾمتٝم٤م إضمٞم٤مُل 

ًتٝمزأ سمٕم٘مؾ وقمٚمؿ ومم، سمؾ يُ سم٠مّّن٤م يم٤مٟم٧م ظم٤مـمئ٦م، وي١مشمك سمٜمٔمري٦م ضمديدة قمغم ٟم٘مٞمض شمٚمؽ إُ 

 ومم ُمع أن  إضمٞم٤مل قمٙمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمئ٤مت اًمًٜملم. ن يٜمتٍم ًمتٚمؽ اًمٜمٔمري٦م إُ إٟم٤ًم يمّؾ 

ُم٤م شمٕمٓمل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك قمـ  اًمٜم٤ّمس ىم٤مسون وسمٙمّؾ  وم٤مًمذي يٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل: إنّ 

وهذا أُمر يدريمف اًمٕم٘مؾ وٓ يٛمٙمـ ٕي قم٤مىمؾ أن  ،٤م ًمٞمس يمذًمؽإدراك ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ واىمٕم٤ًم ُمّ 

 ّٕٟمف سم٤مًمٌد ّل أؿمٌف.  ؛يٜمٙمره

سمّد أن ي٘مع شمٕمٞملم اإلُم٤مم واخلٚمٞمٗم٦م ُمـ ىِمٌؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وم٢مذا قمرومٜم٤م  ٤محل٤مصؾ: ٓوم

 ّمػ هب٤م اإلُم٤مم؟هذا ومام هل اعمقاصٗم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل أن يتّ 

ُمع وهذا اًم١ًمال واؾمع اًمٜمٓم٤مق؛ إذ هٜم٤مك ُمـ اًمّمٗم٤مت ُم٤مشمٕمجز إىمالم قمـ ذيمره٤م 

ـ  اعمٝمؿ هٜم٤م ذم هذُمـ يمقّن٤م  سمٞم٤من صٗم٦م ُمٝمّٛم٦م جي٥م أن  ضةح٤ماعم هصٗم٤مت اإلُم٤مم، وًمٙم

، وهل صٗم٦م اًمٕمّمٛم٦م اًمتل ىمد أذٟم٤م إًمث شمٕمريٗمٝم٤م ’سمٕمد اًمرؾمقلاخلٚمٞمٗم٦م ّمػ هب٤م اإلُم٤مم يتّ 

 إمج٤مًٓ.

وًمٜمرى هؾ شمدّل قمٚمث اًمٕمّمٛم٦م أو ٓ؟  ،وًمٜمرضمع إًمث أي٦م اعم٤ٌمريم٦م وًمٜمٌح٨م ومٞمٝم٤م

 ـ ٟمزًم٧م ؟ إًمث همػم ذًمؽ.٧م قمٚمث اًمٕمّمٛم٦م ي٠ميت اًم١ًمال اًمث٤مين وهق: ومٞمٛمَ وًمقدًمّ 

٦م دًمٞمؾ قمٚمث أّن هذه اعمٜم٘م٦ٌم ظم٤مّص  ـ واًمذي يدّل قم٤مدة ً قمٚمث احلٍمـ ( امـ )إٟمّ  اًمتٕمٌػم سم إنّ 

، واعم٘مّمقد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م اعمذيمقريـ ذم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م هؿ ظمّمقص أهؾ ^سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م

٦م ىمد رووا ذم همػم صحٞمح ُمـ ، ّٕن يم٤ٌمر قمٚمامء اًمٕم٤مُمّ ’دون أزواضمف ’سمٞم٧م اًمٜمٌّل 

 مّ أّٟمف رو  قمـ أُ ـ  قمٚمث ُم٤مذيمره أومذاذ اًمٕمٚمامء قمٜمفـ  صحٞمحف صح٤مطمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ أسمقداود ذم

وم٘مٚم٧ُم:  هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم سمٞمتٝم٤م ىم٤مًم٧م: وأٟم٤م ضم٤مًم٦ًم قمٜمد اًم٤ٌمب، : أنّ ’ؾمٚمٛم٦م زوضم٦م اًمٜمٌّل 

 ؟أًم٧ًم ُمـ أهؾٍ  ،ي٤مرؾمقل اهلل
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ىم٤مًم٧م: وذم اًمٌٞم٧م رؾمقل اهلل وقمكّم  .شؽ مـ أزواج رؽمقل اهللِؽ إيمی طمغم، إكّ إكّ »وم٘م٤مل: 

٤مء، وىم٤مل: ^ ًـ واحلًلمووم٤مـمٛم٦م واحل ايمؾ ُفَؿ همٓء أهؾ زمقتل هملذهى فمـفؿ »ومجّٚمٚمٝمؿ سمٙم

هذا ذم أيمثر يمتٌٝمؿ سمٓمرق ُمتٕمددة، وهمػمه٤م ُيقضم٥م  وروي ٟمحق ،شايمرصمس وؿمفّرهؿ سمطفغماً 

ـ ٦م اعمح٘م٘ملم واعمٗمن  اًمتٓمقيؾ، وإّن دًٓم٦م هذه أي٦م قمٚمث قمّمٛمتٝمؿ فم٤مهرة ًمتٗمًػم قم٤مُمّ  ي

ي٦م سم٤مًمذٟم٥م، ويُ  (اًمرضمس) ٤مئح.  (اًمتٓمٝمػم)راد ُمـ ذم ٔا ـ اًمًقء واًمٕمٞم٥م واًم٘م  اًمٓمٝم٤مرة ُم

 واإلرادة وإرضم٤مس، اًم٘م٤ٌمئح جلٛمٞمع اًمتٕمٛمٞمؿ وإطم٤مدي٨م  واًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مق أي٦م

يراد ُمٜمٝم٤م اإلرادة اًمتٙمقيٜمٞم٦م، سمٛمٕمٜمث أّن اهلل  ،﴾ڎ ڈ ڈ ﴿ شمٕم٤مًمث ىمقًمف ذم أي٦م ذم اًمقاردة

، ٓ أّن اعم٘مّمقد هق اإلرادة ^ٜمٝمؿشم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث أذه٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس شمٙمقيٜم٤ًم ذم شمٙمقي

اًمتنميٕمٞم٦م، سمٛمٕمٜمث جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ُيٓمّٝمروا أٟمٗمًٝمؿ؛ وذًمؽ ّٕن هذا اًمقضمقب ٓ يٜمحٍم 

ر ًمقوقح أّن يمّؾ  ’سم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل  ل  إٟم٤ًمن ُمٙمٚم ػ سمتٓمٝمػم ٟمٗمًف، وأّن اعمٓمٝم  واعمزيم 

 شمتخّٚمػ قمٜمٝمؿ؛ ّّٕن٤م ٤م اإلرادة اًمتٙمقيٜمٞم٦م ومٝمل اًمتل ٓوواىمٕم٤ًم. وأُمّ  اعمٗمٚمح طم٘مٞم٘م٦مً  ًمٜمٗمًف هق

  ٚم٘م٧م ذم شمٙمقيٜمٝمؿ سمخالف اإلرادة اًمتنميٕمٞم٦م، وم٘مد يريد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث اًمتٓمٝمػم سم٤مإلرادةظُم 

 . وشمٕم٤مًمث شم٤ٌمرك اهلل ٕواُمر يٛمتثٚمقا مل اًمذيـ أيمثر ُم٤م ًمٙمـ اًمتنميٕمٞم٦م،

ُمٜمٝمؿ اًمٙمذب؛ ٕن  اعمٕمّمقم  إذن، ومٕمّمٛمتٝمؿ صم٤مسمت٦م، وُمتث ُم٤مصمٌت٧م قمّمٛمتٝمؿ ٓ يّمّح 

ىمد  ^أيمؼم اعمٕم٤ميص، وُمـ اعمٕمٚمقم أّّنؿُمٜمف اعمٕمّمٞم٦م، واًمٙمذب ُمٕمّمٞم٦م، سمؾ ُمـ  ٓ شمّمدر

وقمٚمٞمف ومٝمؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ  ،٤مً اّدقمقا اإلُم٤مُم٦م وم٤مّدقم٤مؤهؿ هذا ٓ سمّد وأن يٙمقن صدىم٤ًم وطم٘مّ 

 . (1)٦م اهل٤مدون اعمٝمديقناًمّرضمس وُمٓمّٝمرون ُمـ اًمدٟمس، وهؿ إئٛمّ 

 ذًمؽ ضمؼمًا. : إّن اإلرادة اًمتٙمقيٜمٞم٦م شمقضم٥ُم أن يٙمقنوومد ُيؼول

يمت٤ًمسمٞم٦م قمـ ـمريؼ أقمامهلؿ، وهلؿ ًمٞم٤مىم٦م ذاشمٞم٦م اهلؿ أهٚمٞم٦م  ^: إّن اعمٕمّمقُملمواجلقاب

 .ًمٚمٜم٤مس  ً ؾمقةٌؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث، يًتٓمٞمٕمقن ُمـ ظمالهل٤م أن يٙمقٟمقا أُ ُم٤مهقي٦م هلؿ ُمـ ىمِ 
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ٓ ي٘مدُمقن ـ  اًمٓم٤مهرة وأقمامهلؿ  اإلهلٞم٦م  وٟمتٞمج٦م ًمٚمرقم٤مي٦مـ  : إّن اعمٕمّمقُملموزمتعٌغم آطمر 

  ً يمام ٓ ٟمر  قم٤مىماًل يرومع مجرة ،ث اعمٕمّمٞم٦م ُمع اُمتاليمٝمؿ اًم٘مدرة وآظمتٞم٤مر ذم إشمٞم٤مّن٤م مت٤مُم٤مً قمٚم

 ومٝمذه اًمٕمٛمؾ، هذا قمـ آُمتٜم٤مع قمٚمث ُُمٙمره وٓ جُمؼَم  همػم أّٟمف ُمع ومٛمف ذم ويْمُٕمٝم٤م اًمٜم٤مر ُمـ

ء اًمٗمٓمري٦م ىاعمٕمٚمقُم٤مت وآـّمالع واعم٤ٌمد ٟمتٞمج٦م اإلٟم٤ًمن وضمقد أقمامق ُمـ شمٜمٌٕم٨م احل٤مًم٦م

 .(1)٦م، ُمـ دون أن يٙمقن ذم إُمر ضمؼم وإيمراهٞمٌٞمٕمواًمٓم

إّٓ أّن  ،’اًمٜمٌّل اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜم٤ًمء صُمؿ  إّن هذه أي٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ أّّن٤م وردت وٛمـ أي٤مت 

طمٞم٨م شمٌّدل وٛمػم اجلٛمع اعم١مٟم٨م إًمث وٛمػم اجلٛمع اعمذيمرـ دًمٞمؾ قمٚمث أّن ـ  شمٖمٞمػم ؾمٞم٤مىمٝم٤م

قن إمم واًمذاهٌ ^،واحلًـ واحلًلموقمكّم ووم٤مـمٛم٦م  ’٦م سم٤مًمٜمٌّل إيمرمهذه أي٦م خمتّّم 

قمت٘مدوا أّن هل٤م ُمٕمٜمًث واؾمٕم٤ًم يِمٛمؾ ه١مٓء اًمٕمٔم٤مم ُمع ٟم٤ًمء ا ^قمدم اظمتّم٤مصٝم٤م هبؿ

اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اًمتل سملم  ومح٥ًم. إّٓ أنّ  ’ومل ي٘مٍموه٤م قمٚمث ٟم٤ًمء اًمٜمٌّل  ’اًمٜمٌّل 

ِمٛمؾ ٟم٤ًمءه لم، وٓ شم ًمٜم٤م اظمتّم٤مص هذه أي٦م سم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل اخل٤مّص أيديٜم٤م هل اًمتل شمٌلم  

، ’اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ُمًٛمع وُمرأ  ُمـ اًمرؾمقل إقمٔمؿ ’شمِمٛمؾ طمتّث أىم٤مرب اًمٜمٌّل وٓ

إّٓ أّن أي٦م ٓ شمِمٛمٚمٝمؿ، وهٜم٤مك رواي٤مت قمديدة ىمد شمّمؾ إًمث طمّد اًمتقاشمر ُذيمرت ذم ُمّم٤مدر 

 .^وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم  ’٦م سم٤مًمٜمٌّل إيمرمأي٦م ظم٤مّص  اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ًٌم ذم أنّ 

ئٚم٧م قمـ طمرب اجلٛمؾ وشمدظّمٚمٝم٤م ذم شمٚمؽ ًمثٕمٚمٌل قمـ قم٤مئِم٦م أّّن٤م قمٜمدُم٤م ؾُم وم٘مد رو  ا 

 × قمكمّ  قمـ ئٚم٧مؾُم  وقمٜمدُم٤م اهلل،  ىم٤مًم٧م سم٠مؾمٍػ: يم٤من ذًمؽ ىمْم٤مء ،احلرب اعمّدُمرة اًمٓم٤مطمٜم٦م

، وزوج أطم٥ّم اًمٜم٤ّمس يم٤من إًمث ’ىم٤مًم٧م: شم٠ًمًمٞمٜمل قمـ أطم٥ّم اًمٜم٤ّمس يم٤من إًمث رؾمقل اهلل

سمثقب  ’ومجع رؾمقل اهلل ^وطُمًٞمٜم٤مً  ٜم٤مً وطمً  ، ًم٘مد رأي٧ُم قمٚمّٞم٤ًم ووم٤مـمٛم٦م’رؾمقل اهلل

تل» صُمؿ  ىم٤مل  ،قمٚمٞمٝمؿ  شذهى فمـفؿ ايمرصمس وؿمّفرهؿ سمطفغماً وهم ،ايمؾ ُفَؿ همٓء أهؾ زمقتل وضموم 

 .شسمـحـّل همنّكؽ إيمی طمغم»ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧ُم: ي٤مرؾمقل اهلل أٟم٤م ُمـ أهٚمؽ! ىم٤مل: 
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هق:  ؟ واجلقاباهلدف ُمـ مجٕمٝمؿ حت٧م اًمٙم٤ًمء وهٜم٤م ؾم١مال ُيٚمٗم٧م اًمٜمٔمر وهق: ُم٤مهق 

ه١مٓء  ّن أي٦م أقماله ذم طمّؼ وي٘مقل: إ ،يم٤من ُيريد أن حُيّدد ه١مٓء ويٕمّرومٝمؿ مت٤مُم٤مً  ’أّن اًمٜمٌّل 

ـ  فم٤من  أن  اعمخ٤مـَم٥م ذم هذه أي٦م يمّؾ  أو ًمئال ير  أطمدٌ  ٦م؛ظم٤مّص   ’ـ شمرسمٓمف سم٤مًمٜمٌل  ُمَ  ئم

٦م سم٘مل ؾمتّ  ’َُمـ ُيٕمّد ضُمزءًا ُمـ أهٚمف، طمتّث ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أّن اًمٜمٌّل  ىمراسم٦م، ويمّؾ 

ذاه٥م إًمث  وهق ‘أؿمٝمر سمٕمد ٟمزول هذه أي٦م ُيٜم٤مدي قمٜمد ُمروره ُمـ ضمٜم٥م سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م 

إكام ُيريد اهلل يمقُذهى فمـؽؿ ايمرصمس أهؾ ايمٌقً  ،أهؾ ايمٌقً يو ايمصالة»: اًمّمٌح  صالة

ام أوأيمثر ُمـ ذًمؽ سمّمقرة ُمًتٛمرة إٟمّ  ،٦م أؿمٝمر. وم٢مّن شمٙمرار هذا إُمر ؾمتّ شويطفرىمؿ سمطفغماً 

٦م، وإمت٤مُم٤مً  مت٤مُم٤مً   ذه اعم٠ًمًم٦مًمٌٞم٤من ه هق طمتّث ٓ  ؛اًمٙم٤ًمء حت٧م ووٕمٝمؿ ذم احل٤مل هق يمام ًمٚمحج 

٦م ؿمخص سم٠مّن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من ه١مٓء اًمٜمٗمر وم٘مط، ظم٤مّص  ًمد  أّي  يٌ٘مث جم٤مل ًمٚمِمّؽ 

وأّن اًمدار هذه هل اًمقطمٞمدة اًمتل سم٘مل سم٤مهُب٤م ُمٗمتقطم٤ًم إًمث داظمؾ اعمًجد سمٕمد أن أُمر اهلل ٟمٌٞمف 

أّن مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس  ، وٓ ؿمّؽ ‘ مجٞمع أسمقاب سمٞمقت أظمريـ، هل دار وم٤مـمٛم٦م سم٠من شمـُٖمٚم ؼ

 . (1)طملم اًمّمالة ’يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن ذًمؽ اًم٘مقل ُمـ اًمٜمٌّل 

 ’وُمع هذا يمّٚمف اقمتدوا قمٚمث أهؾ سمٞم٧م اًمقطمل واًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة سمٕمدُم٤م وم٤مرق اًمٜمٌّل 

 يم٤من اًمتل اًمدار شمٚمؽ  قمٚمث هجٛمقا ظمر ،إُ   اًمدٟمٞم٤م، ومجرت قمٚمٞمٝمؿ اعمّم٤مئ٥م واطمدة شمٚمق

 ، ومٞمٝم٤م قمكّم اعمرشمْمث !؟ ومٞمٝم٤م وَُمـ.. ومٞمٝم٤م َُمـ قمٚمث اقمتدوا أن إًمث وأطمرىمقه٤م اًمٜمٌّل  هب٤م يقيص

هلؿ  شميضء يم٤مٟم٧م اًمتل اًمِمٛمٕم٦م شمٚمؽ وم٘مدوا سمٕمدُم٤م  ه١مٓء احلًٜم٤من، ومٞمٝم٤م اًمزهراء، وم٤مـمٛم٦م ومٞمٝم٤م

ذم ـ  ‘راءاًمزه  وم٤مـمٛم٦م ُمـ  وهل ظم٤مًمٞم٦مـ  ×ثؾ هذه اًمٚمٞمٚم٦م دار أُمػم اعم١مُمٜملمذم ُم ،دارهؿ

أوٓده وؿمٞمٕمتف سمقص٤مي٤م قمديدة،  × اعم١مُمٜملم أُمػم  سم٤مًمٕمقيؾ واًمٌٙم٤مء، أوصث اًمٙمقوم٦م شمْم٩ّم 

ؿ ذم ضمًده اًمنميػ، طمتّث ٟمُ  ًّ ٔمر إًمث ىمدُمٞمف وىمد إًمث أن اؿمتّد قمٚمٞمّف إمل، وشمزايد وًمقج اًم

ؿ سمٌٕمض هأُمرَ  ،ومدظمؾ اًمٜم٤ّمُس  ،صُمؿ  أصٌح صم٘مٞمالً  ،شم٤م ومٙمؼُم قمغم أهؾ سمٞمتف ذًمؽ، ويئًقا ُمٜمفامحرّ 

 إواُمر، وّن٤مهؿ قمـ سمٕمض اعمٜم٤مهل. 
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ي٘مقل حُمّٛمد سمـ ـ  ينمب، ومٜمٔمرٟم٤م صُمؿ  قُمرض قمٚمٞمف إيمؾ واًمنمب وم٠مسمث أن ي٠ميمؾ أو 

 يٛمًحف.  إًمث ؿمٗمتٞمف ومه٤م خيتٚمج٤من سمذيمر اهلل، وضمٕمؾ ضمٌٞمٜمف يرؿمح قمرىم٤ًم وهقـ  احلٜمٗمٞم٦م

واطمدًا، وهقي٘مقل:  صُمؿ  ٟم٤مد  أوٓده صٖمػمًا ويمٌػمًا سم٠مؾمامئٝمؿ، وضمٕمؾ ُيقّدقمٝمؿ واطمداً 

أوصقؽ زمليب »وىم٤مل:  ×د احلًـصُمؿ  ٟم٤مد  أسم٤م حُمٛمّ  شطمؾقػتل فمؾقؽؿ أؽمتقدفمؽؿ اهلل اهلل»

 . شفمٌد اهلل طمغمًا، هملكتام مـل وأكو مـؽؿ

الم يوُرؽمؾ ريّب، ظمثؾ هذا همؾقعؿؾ ايمعومؾقنوفمؾق»صُمؿ  ىم٤مل:  زال يِمٝمد  . وُم٤مشؽؿ ايًم

ومٕمٜمد  ،ٞمٜمٞمف، وُمّدد رضمٚمٞمف، وأؾمٌؾ يديف، صُمؿ  ىمْمث ٟمحٌفاًمِمٝم٤مدشملم، صُمؿ  اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وهمّٛمض قم

 ×ٚمؿ أهؾ اًمٙمقوم٦م أّن أُمػم اعم١مُمٜملمومٕم ،ذًمؽ سظم٧م زيٜم٥م )أم يُمٚمثقم( ومجٞمع ٟم٤ًمئف وقمٞم٤مًمف

وم٠مىمٌؾ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء أومقاضم٤مً، وص٤مطمقا صٞمح٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم، اردّم٧م اًمٙمقوم٦م سم٠مهٚمٝم٤م،  ،ىمْمث ٟمحٌف

ذم  وشمًٌٞمح٤ًم وسمٙم٤مءً  ٧م إرض، وؾمٛمع اًمٜم٤ّمس ضمٚم٦ٌمً ومؼ واردمّ ويمثر اًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م، شمٖمػّم إُ 

 .(1)اًمًامء، ومٕمٚمٛمقا أّّن٤م أصقات اعمالئٙم٦م، وص٤مر ذًمؽ اًمٞمقم يمٞمقم ُم٤مت ومٞمف اًمرؾمقل

 جف إًمث اعمديٜم٦م:شمتّ  ‘ويم٠ميّن سمزيٜم٥م

ـــ٤مك ـــده اوي ـــقدمل واًمقاًم ـــّدي ًم  جي

 ًمــقاكاسمٚمچــ٧م ُمـــ يِمــقومؽ صــ٤مطم٥م 

ـــ٤م ـــل سقمٝم ـــؽ ورظم ـــ٥م ٟم٤مشت  شمريم

 اسمــــ قمّٛمـــؽ اًمـــقيالده ضمــــٛمٕمٝم٤م

ــق ـــده٤مشم ــدب اسمج ــل شمٜم ــ٥م وه  ن زيٜم

ــقب  ــده٤ماٟم ــٗم٩م سمٞم ــس شمّم ــقب سم  وٟم

ـــزود ــل اًم ــقدع راقم ــؾ ٟم ــض ظم  درَي

 اهل شملقم سمـس ختٛمـش سم٤مخلـدودروشما

 

ــقزم ا  ــقن راس اًم ــ٥م يم ــ٤مكاوشمٕمّّم  سمٞمٛمٜم

 شمـــرد روطمـــف وشملـــر سمـــٞمٙمؿ اقمٞمقٟمـــف

ــٚمٕمٝم٤ما ـــروا و ــده اًمٙمً ــ٥م اًمقاًم  وضمٞم

ـــــف ُيقدقُمقٟمــــــفايـــــقّدقمٝمؿ   ومُهّ

 وشمًــٞمؾ اًمٕمــلم ُمـــ ؿمــّدة وضمــده٤م

ــ٤م ا ــ٤مدي اهٜم ـــش وشمٜم ــ٤ميؾ ٟمٕم ــفأيِم  سمقٟم

ـــده ا ــاوٟمٜمِم ــقد ي ــقديٕم ــد ُمٞمٕم  قٓ سمٕم

ــف ا ــ٧م يمٚمٜم ــ٤مدي ري ــفوشمٜم ــقت دوٟم  ٟمٛم
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 أسمقطمًــــــلم ُمـــــ٤ممتّؿ اصـــــٞم٤مُمف

 اسمٕمـــــٞمد اًمٌٚمــــف ي٤مطمــــ٤مرس اًمــــديـ

 وضمقهٜمــ٤م ويـــاُمـــ سمٕمــدك يٌقٟمــف 

 

ــــــف  ــــــد ووٓده يت٤مُم ــــــف اًمٕمٞم  اضم

 ٚمٗمـــــف إراُمـــــؾ واعمًـــــ٤ميملمٛمَ يَ 

ــــٚمٛملم ــــ قم٤معمًُ ــــد اًملنم ــــ٤م قمٞم  ي

هذا وزيٜم٥م شمٜمٔمر إًمث ذًمؽ ـ  لُمّ سم٠مّب هق وأُ ـ  اه إظمػمإًمث ُمثق ×محٚمقا أُمػم اعم١مُمٜملم 

 اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ ويم٠ميّن هب٤م:

 ُمدري اؿمـٚمقن ؿمـ٤مًمقا صـٕم٥م اعمـراس

ــف  ــ٥م واضمٗم ــ٤مسازيٜم ــ٤مطم٧م  ٤مًمٜمّ  وص

ــــ٤ميٚمٞمٜمف ــــ٤مًمٜمٕمش ه٤مًمِم ـــــِمٛمـ ه  ٟمٕم

ــــف ـــــٞمدر چ٤مشمٚمٞمٜم ــــذا طم ــــ٤مًمقا ه  ش

 سمٞم٤مطمـــ٤ملايِمـــقومٝمف طمٞمـــدر اريتـــف 

 رُمـ٤ملاًماًمًج٤مد فمؾ ُمرُمـل قمٚمـث  سمقأو

 

ٌّــ٤مساّٛمــد طمًــــ واطمًــلم وحم   وقم

ـــ ـــ٤مي ًمّٞم ـــ٤مًمٜمٕمش ه٤مجل ــــِمٛمـ ه  فٟمٕم

ــــّؾ  ــــقومـ يم ــــقيت طم٤مومٞمإ اؿم ــــظم  فٜمّ

ــكم  ــفاسمچــ٧م وي ــقم اًمقـمّٞم ــقت وم  وه

ــقم اجلــامل ـــ وم ــكم ُمِمـــ٧م ُم ــقم اًم  ي

 فُمّٞمــــوهٞمــــف احمـــــػّمه سمــــلم آل أُ 

 
ـــَره ُمــــ ومٞمٝمـــ٤م  (1)يرُمــــل طمِمـــ٤مه٤م مَجْ

 

 

ـــْدقُمق  ــــاّم شم ـــقب يم٠مٟم  ومتحــــؽمُق اًم٘مٚم

  *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ وَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   ؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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: والجالثوُ ةاخلاوض اضزةاحمل
 ^فضائن أِن البيت
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ـــ ـــ٤مَُم ـــ٤مَن قمت٤مسم ـــل اًمزُم ــــٌٚمٌغ قمٜمّ  ـ ُُم

 دهــــٌر شمٕمــــ٤مُمث ذم ُهــــداه يم٠مّٟمــــف

ــف ــد ُم٤مشم ــ٤مب سمٕم ــث إقم٘م ــقا قمٚم  ٟمٙمّم

 ًم٘مــرآن يِمـــٝمُد ومــٞمٝمؿؾمــْؾ قمــٜمٝمؿ ا

ـــــ٤ًم وٓ  ومٙمـــــ٠منّ ّهؿ مل يِمـــــٝمدوا مُخّ

 ـ راح يرومـــُؾ سمـــ٤مًمّٚمقاوسمخٞمـــؼم ٍ َُمـــ

 ـ اؿمـــؽم  إّٓه ٟمٗمـــس حُمّٛمـــدوَُمـــ

 ـ ذم اًمّّمالة يـر  اًمّّمـالت ومريْمـ٦مُمَ 

ــ ــ٤مُب طمٓم  ـــ سم ـــَُم ــدرٍة وَُم ــػُم طمٞم  ٦م َ هم

ـــ٧ُم  ـــوقمجٌ ــــٝمؿ ُم  ـــروا ُم٘مداُم  ـ أظّم

ـــف ـــذف يمت٤مسم ـــرًا حل ـــف هج ـــٌقا ًم  ٟمً

ـــام ـــقاه وإّٟم ــــ ه ـــؼ قم ـــ٤من يٜمٓم  ُم٤ميم

 يـدُمل اًمٗمـ١ماد ُمــ إؾمــث وأُمض  ُمـ٤م

ــــٚمٌقا ـــّقة أضم ـــ٧م اًمٜمٌ ـــغم سمٞم ـــ٤م قم  عّم

 سمخٞمٗمــ٦م سمــ٤مَب وم٤مـمـــَؿ ٓ ـُمِرىمــ٧ِم  يــ٤م

ـــٌط أوَ  ـــؾ  آٍن ُمٝم ـــ٧م سمٙم ــــ٧َم أٟم  ًمً

 أوهــ٤ًم قمٚمٞمــؽ أُمــ٤م اؾمــتٓمٕم٧م شمّمــّدهؿ 

ــ٤مـمؿ ٍ ــ٧م سمٗم ــ٤م قمٚمٛم ــداك أُم ـــل وم  ٟمٗمً

 أوُمــ٤م رىم٘مــ٧م ًمْمٚمٕمـــٝم٤م عّمــ٤م اٟمحٜمــث

ـــ٤مهب٤م ـــلم أص ـــامُر طم ـــ٤م در  اعمً  أوُم

 

ـــــرّ   ـــــوُم٘م ـــــفُ ٌع ُمٜمّ ـــــ٤م ـل ًم  أقمت٤مسم

ــ٤م ــذ هم٤مسم ــقا ُُم ـــَد أذيم ــح٤مُب أمح  أص

 ون ذم هــذا اًمٜمٙمــقص قم٘م٤مسمـــ٤مؾمـــػَم 

 إن يمٜمـــ٧َم مل شمٗم٘مـــف ًمـــذاك ظمٓم٤مسمـــ٤م

ـــــزاسم٤م ــــدًا وٓ إطم ــــْدرًا وٓ ُأطم  سم

ـــ  ـ ىمـــد  ُمرطمـــ٥َم ؾمـــٞمٗمف وأصـــ٤مسم٤مَُم

ــــ٤م ــــل وم٠مضم٤مسم ــــ٤م ُدقم ـــــف عّم  ذم ٟمٗمً

 ـ ٟمـــ٤مل ظم٤ممتـُــف اًمنمـــيُػ ضمقاسمـــ٤مَُمـــ

 عمديٜمـــــ٦ِم اعمختـــــ٤مر يمـــــ٤من اًم٤ٌمسمـــــ٤م

ــــّدُمقا إ ــــّل وىم ــــد اًمٜمٌ ــــ٤مسمٕم  ذٟم٤مسم

ـــــ٤م ــــــٛمٕمقن يمت٤مسم ـــــ٠مّّنؿ ٓ يً  ومٙم

 وطمــــٌل شمٚمّ٘مــــ٤مه اًمٜمٌــــّل ظمٓم٤مسمــــ٤م

ــذي٥ُم ُمـــ صــّؿ اًمّمــخقر صــالسم٤م  وي

ــــالسم٤م ـــذاك ـمِ ـــؿ سم ـــ٠مّن هلُ ـــاًم يم  فُمٚم

ــ٤م ــؽ طمج٤مسم ــَدًم٧ْم قمٚمٞم ــد  ؾم ــُد اهلُ  وي

ٌّــــُؾ إقمت٤مسمــــ٤م  إُمــــالِك ومٞمــــؽ شُم٘م

ـــق ـــ٤مك سمٜم ـــ٤م أشم ـــ٤مسم٤م عم ـــالل همْم  اًمّْم

ــــقسّمخ إصــــح٤مسم٤م ــــ٧م وراك شم  وىمٗم

ــــ٤م ــــُر اخلّٓم٤مسم ــــف شمزضم  يمنــــًا وقمٜم

ـــ ــــ ىِم ـــّل أصـــ٤مسم٤مُم ـــ٥َم اًمٜمٌ  ـٌٚمٝم٤م ىمٚم
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 (1)٤مــراسمــٚمٞمف شمُ ـ٤م اّن٤مًم٧م قمــًث وُمــٚم٘مــُمُ          ـٌ ـت٤مب ومٞمٝم٤م حمًــٚمث إقمــتٌل قمــقم

*** 

ـــــؿ أُ  ــــ٤مب وم٤مـم ــــ٤م سم ــــ٤مب مّ ي  إـمٞم

ــّؾ  ــف ًمٌٙم ــقش إٟمت ــ٤م ُم ـــلم ي ــ٤مب طم  سم

ــــؽ  ـــ٤مباُمٜم ــــ ش٤مصـــدك ُم٤مظم  وفم

 سمٞمــ٧م أرد اٟمِمــدك واؾمــٛمع اضِمــقاب

ــ٤مب ــٓمٗمث هم ـــلم اعمّم ــدوك طم  اًملّم

ـــوا قم ـــر وادمن ـــث اًمٓمٝم ـــذٟم٤مباٚم  ًم

 اوحمًـــ ؾمــلط ُمـــ هــ٤مي إؾمــ٤ٌمب

 

 يـد اهلـد  إطمجـ٤مبإاًمًدًم٧م قمٚمٞمـؽ  

ـــ ٌّ ــــام إشم٘م ـــالك اًمً ـــ٤مبأُم  ؾ إقمت

ــــٝم٤مبإ ـــ٤مب شمٜم ـــف ي٤مسم ـــؽ ؿمـــ٤من سمٞم  ًم

ــجره  ــؽ اؿِم ــؽمد إصــح٤مبااقمٚمٞم  وُم

ـــرهّب وا ـــؾ إطمــــزابيمٗمـــروا سم  ؿ ُمث

 ويمنــوا وـــٚمٕمٝم٤م يمًـــر ُم٤مـمـــ٤مبا

ــ ـــامر َُم ــ٤مدره اعمً ـــ ُم ــ٤مب ـَوفم  ص

 
 اًمٜمٌّل صــ٤مبصـــدره٤م ًمٕمد شٚمـــ٥م 
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 )أسمقذي٦م( 

ـــؾ  ـــ٤مباذهٞم ـــ٤مر يٚمٌ ـــ٤مسملتكم أومٙم  وُم

 

ــ٤مب  ــر َيٚمٌ ــقل اًمُٕمٛم ــزن ـم  ًمًٌــ٧م احل

 يـــقم اًمٕمٍمـــوا اًمزهـــره اًمزچٞمـــف 

 

ــ٤مب  ــلط يٚمٌ ـــ ؾم ـــ حمً  أٟمِمــدك وي

 *** 

تل مّ صمعؾ أهَؾ زمقتل دم أُ  أن  اهلل ،وافمؾْؿ يو أزمو ذرّ »: &ّٕب ذرّ  ’ىم٤مل رؾمقل اهلل

هائقؾ، َمـ إنَمِرَق، ومثؾ زموِب ضمطّي دم زمـل  فمـفو ـ َرنِمَى ىمًػقـِي كقح، َمـ َرىمٌَِفو كجو، ومَ 

 .(1)شدطمؾف ىمون آمـوً 

ذم يمت٤مب ُمٙم٤مرم إظمالق  &رواه٤م اًمِمٞمخ أسمق قمكّم اًمٓمؼمد ’وصٞم٦م اًمٜمٌّل إيمرم

، ورواه٤م أيْم٤ًم اًمٕم٤ممل اًمٙم٤مُمؾ اًمِمٞمخ وّرام سمـ أّب ومراس ذم جمٛمققمتف إظمالىمٞم٦م (1)ُمًٜمداً 

، ووردت ُم٘م٤مـمع ُمٜمٝم٤م ذم ـمٞم٤ّمت (1)أو )شمٜمٌٞمف اخلقاـمر وٟمزه٦م اًمٜمقافمر(اعمًاّمة )جمٛمققم٦م وّرام( 

طم٧م سم٠مومْمؾ (1)سمٕمض اًمٙمت٥م اعمٓمّقًم٦م واعمختٍمة ، وقُمّٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م قمّدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت، وُذِ

، ص٤مطم٥م & اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ اعمجٚمزُم٤مُذطم٧م سمف وسم٘مٚمؿ ظمٌػم ٟمحرير أٓ وهق طمؼم

ـ  سمٕمد شمرمجتٝم٤م ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إًمث اًمٕمرسمٞم٦مـ  اعمقؾمققم٦م اًم٘مٞمـّٛم٦م سمح٤مر إٟمقار، وـُمٌٕم٧م

 . (1)سمٛمجٚمديـ

صمٜمل أسمق ذّر ىم٤مل: ومحدّ ، أّب ذّر ضُمٜمُدب سمـ ضُمٜم٤مدة ي٘مقل اًمراوي: دظمٚم٧م قمٚمث

ذم ُمًجده، ومٚمؿ أَر ذم اعمًجد أطمدًا  ’دظمٚم٧ُم ذات يقم ذم صدر ّن٤مره قمٚمث رؾمقل اهلل

جد، وم٘مٚم٧ُم: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٤مهمتٜمٛم٧ُم ظمٚمقة اعمً ،ُمـ اًمٜم٤ّمس إٓ ّرؾمقل اهلل وقمكم إًمث ضم٤مٟمٌف
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أكً مـّو  ،كعؿ وأىمرم زمَؽ يو أزمو ذرّ »أوصٜمل سمقصٞم٦م يٜمٗمٕمٜمل اهلل هب٤م. وم٘م٤مل:  ،سم٠مّب أٟم٧م وُاُّمل

ٌُؾف، همنكّ وإيّن  ،أهؾ ايمٌقً ؽ  مقصقؽ زمقصقي هموضمػظفو، همنّّنو وصقي صمومعي يمطرق اخلغم وؽُم

 ُّملأُ سم٠مّب هق وـ  سمدأ سمفوأول ُم٤م  ،’وسمدأ اًمٜمٌّل إقمٔمؿ .ش...إن ضمػظتفو ىمون يمؽ هبو ىمػالن

يو أزمو ّذر، افمٌد اهلل ىملّكؽ سمراه، همنن ىمـً ٓ سمراه همنّكف »أن أوصث أسم٤م ذّر سم٤مًمٕمٌقدي٦م، ىم٤مل ًمف: ـ 

 .شيراك

ظمر ، إًمث أن يّمؾ أُ ُمقر سمدأ سمذيمر وص٤مي٤م قمديدة ذم ومْمؾ اًمتقطمٞمد واًمّمالة وأُ  صمؿ  

ّٕب ذّر  ’٘م٤ملوم^ ًؽ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧مأسم٤م ذّر سم٤مًمتٛمّ  ’ٞمقيص اًمٜمٌّل إقمٔمؿاًمدور ًم

ـ رنمى تل ىمًػقـي كقح، َمـ رىمٌفو كجو، ومَ مّ صمعؾ أهؾ زمقتل دم أُ  إّن اهلل»: &اًمٖمٗم٤مري

 اعم٘مٓمع إول ُمـ اًمقصٞم٦م. هذا هق ،شفمـفو نمرق

 .شهائقؾ، َمـ دطمؾف ىمون آمـوً إزمـل  ي دمومثؾ زموب ضمطّ »واعم٘مٓمع اًمث٤مين: 

ٞمٜم٦م ٟمقح، ومام هق اًمقضمف ذم ذًمؽ أهؾ سمٞمتف سمًٗم ’ومِمٌّف اًمٜمٌّل إيمرم و اظمؼطع إول:أمّ 

 وؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح )قمٚمث ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمًالم(؟ ^هل اًمٕمالىم٦م سملم أهؾ اًمٌٞم٧م اًمتِمٌٞمف، وُم٤م

؛ وصمٞم٘م٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ×وؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ^: إن  اًمٕمالىم٦م سملم أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرةاجلقاب

اخل٤مـمئ،  إذ اًمٓمقوم٤من اعمًتققم٥م جلٛمٞمع ؾمٓمح إرض ٓ يٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمٓمقوم٤من اًمٕم٘م٤مئدي

ـُمقوم٤من سمحًٌف،  واًمٜمج٤مة همػم ُمقىمقوم٦م قمٚمث ؾمٗمٞمٜم٦م ُمـ اخلِم٥م واحلديد، واخلالص ُمـ يمّؾ 

ديد، وأُّم٤م وم٤مًمُٓمقوم٤من اًمذي طمّمؾ سم٤معم٤مء ُيٛمٙمـ اًمٜمج٤مة ُمٜمف سم٤مًمريمقب ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ُمـ ظمِم٥م وطم

 ُٕ ظمروي واخلالص ُمـ اًمْمالل، سمؾ اًمٜمج٤مة احل٘مٞم٘مٞم٦مٓ  شمتح٘مؼ إّٓ اخلالص ُمـ اًمٕم٘م٤مب ا

و ٥م احلٞم٤مة  !ومام أطمًـ أن شمٙمقن هذه اًمًٗمٞمٜم٦م ديٜم٤ًم ُي٘مّقم اًمًٚمقك ،ٞمٜم٦م اًمٜمج٤مةسم٤مًمريمقب ذم ؾمٗم

وقمٚمث هذا  ،اًمٓمٞم٦ٌم، وُي٘م٤موم إُمقاج وإومٙم٤مر آٟمحراومٞم٦م، وُيقصؾ أشم٤ٌمقمف إًمث ؾم٤مطمؾ اًمٜمج٤مة

وهؿ ـ  ذم ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم شمٕمؼّم قمـ أهؾ سمٞمتف ’إؾم٤مس وردت رواي٤مت يمثػمة قمـ اًمٜمٌّل 

 سم٠مّّنؿ )ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة(. ـ  ٚم٦م اإلؾمالم٦م اًمٓم٤مهرون ومحإئٛمّ 
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وهقي٘مقل: أٟم٤م أسمق ذّر  ،ي٘مقل طمٜمش سمـ اعمٖمػمة: وأسمق ذّر آظمذ سمحٚم٘م٦م سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم 

ي٘مقل:  ’ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل ’اًمٖمٗم٤مري، َُمـ مل يٕمرومٜمل وم٠مٟم٤م ضُمٜمُدب ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل

: ح٤مضةهب٤م اعم، وذم اًمقصٞم٦م اًمتل اومتتحٜم٤م شـ رىمٌفو كجوثؾ أهؾ زمقتل ِمثَؾ ؽمػقـي كقح مَ مَ »

أّٟمف طملم  :ُيٌلّم سمٍماطم٦م ’. ومٝمذا احلدي٨م اًمنميػ قمـ اًمٜمٌّل (وَُمـ رهِم٥َم قمٜمٝم٤م همرق)

ـمريؼ اًمٜمج٤مة  يٓمٖمث اًمٓمقوم٤من اًمٗمٙمري واًمٕم٘م٤مئدي وآضمتامقمل ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، وم٢منّ 

دون اعمذاه٥م اًمتل اصٓمٜمٕمتٝم٤م اًمًٚمٓم٤مت  ^آًمتج٤مء إًمث ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمقطمٞمد هق

 .(1)ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد ^هل٤م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م اًمتل ٓ قمالىم٦م

سمًٝمقًم٦م ُمع وؾم٤مئؾ ذًمؽ اًمزُم٤من وآٓشمف؛ إذ  ومل شمٜمتفِ  ،ومًٗمٞمٜم٦م ٟمقح مل شمٙمـ ؾمٗمٞمٜم٦م قم٤مدي٦م

ٟمقع ُمـ  يم٤مٟم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م يمٌػمة حتٛمؾ سم٤مإلو٤موم٦م إًمث اعم١مُمٜملم اًمّّم٤مدىملم زوضملم اصمٜملم ُمـ يمّؾ 

ًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اعم١مُمٜمقن واحلٞمقاٟم٤مت ذم ة ايمثػمًا، يٙمٗمل ًمٚمٛمدّ  وـمٕم٤مُم٤مً  احلٞمقاٟم٤مت، وحتٛمؾ ُمت٤مقم٤مً 

اًمًٗمٞمٜم٦م طم٤مل اًمٓمقوم٤من، وُمثؾ هذه اًمًٗمٞمٜم٦م هبذا احلجؿ وىمدرة آؾمتٞمٕم٤مب مل يًٌؼ هل٤م ُمثٞمؾ 

 ل أن متر ؾم٤معم٦م قمؼم أُمقاٍج ٖمويٜمٌ اًمٕم٤ممل، سمًٕم٦م سمحر ذم ؾمتجري اًمًٗمٞمٜم٦م ومٝمذه  ذم ذًمؽ اًمزُم٤من،

  .(1)يم٤مجل٤ٌمل ومال شمتحّٓمؿ هب٤م

واؾمٕم٦م ضمّدًا، وؾمتجري إًمث يقم اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر ذم ومًٗمٞمٜمتٝمؿ  ^وهٙمذا أهؾ اًمٌٞم٧م

ػ إُمر؛ ّٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث ُمتّؿ ٟمقره سُمّد أن شمٌ٘مث ؾم٤معم٦ًم ُمٝمام يمٚمّ  سمحر هق اًمٕم٤ممل، وٓ

ؾمٗمٞمٜم٦م  وًمقيمره اًمٙم٤مومرون واعمٕم٤مٟمدون واعمٜمحرومقن ومجٞمع شمٞم٤مرات اًمٕم٤ممل، سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ أنّ 

اًمٜمج٤مة ومٞمٝم٤م ُمـ اعمقت اًمروطمل  ^٦م أهؾ اًمٌٞم٧مُمـ اعمقت وؾمٗمٞمٜم ومٞمٝم٤م ٟمج٤مةٌ  ٟمقح، اًمٜمج٤مةُ 

هٜم٤مك  إّٓ أنّ  ،يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمج٤مة ^ومٝمؿ ي٦م،إسمدّ  اخل٤مًمدة  واًمٕم٘م٤مئدي إًمث احلٞم٤مة

 ومرىم٤ًم ؿم٤مؾمٕم٤ًم سملم اًمٜمج٤مشملم وسملم اًمًٗمٞمٜمتلم.
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 ^٦م ٟمقح وسملم ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمج٤مة أهؾ اًمٌٞم٧موُمـ هٜم٤م ومٞمٛمٙمـ شمٚمخٞمص وضمف اًمِمٌف سملم ؾمٗمٞمٜم

 ُمقر:سم٠مُ 

ـ  قمٜمدُم٤م يّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦مـ  ( يم٤مناًمًالم وقمٚمٞمف وآًمف ٟمٌٞمٜم٤م  ٟمٌّل اهلل ٟمقطم٤ًم )قمٚمث نّ إ إول:

ُمقوع اؾمتٝمزاء ُمـ اًم٘مقم، واًمًخري٦م سمف وسم٠مصح٤مسمف، وذًمؽ ُم٤م ُيِمػم إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مًمث: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

ومٗمل اًمزُم٤من اًمٖم٤مسمر إًمث يقُمٜم٤م  ^،، ويمذا ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمج٤مة أهؾ اًمٌٞم٧م(1)﴾ٿ ٿ ٿ

قمٚمث )ـ ًمٞمس ُمـ ؿمٞمٕمتٝمؿ هبؿ وسمِمٞمٕمتٝمؿ، ومٝمذا وضمف ؿمٌف سملم ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح هذا يًتٝمزئ ُمَ 

 .^وؾمٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م (ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمًالم

ـ مل يريم٥م ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح، وهٙمذا ُمَ  اًمتٝمديد سم٤مًمٕمذاب واًمًخط اإلهلل ًمٙمّؾ  ايمثوين:

، ومل يريم٥م ^ـ مل يٕمت٘مد سمًٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مُمَ  اًمتٝمديد سم٤مًمٕمذاب واًمًخط اإلهلل ًمٙمّؾ 

عمٕم٤مٟمديـ اًمذيـ مل ُمٕمٝمؿ ويًػم قمٚمث ّنجٝمؿ وـمري٘متٝمؿ، ومٙمام أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث اسمتٚمث ا

 ب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث اعمٕم٤مٟمديـؾمٗمٞمٜمتف سم٤مًمٓمقوم٤من، ومٙمذًمؽ ؾمقف ُيٕمذّ ذم  ×يريمٌقا ُمع ٟمقح

 .^اًمذيـ مل  تدوا هبد  أهؾ اًمٌٞم٧م

سم٠مّٟمف يم٤مجل٤ٌمل  اًم٤ٌمري ؿمٌّٝمٝمف  ٍ ضمرت ومٞمٝمؿ ذم ُمقج ×أن  ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ايمثويمٌ:

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿  :ىم٤مل شمٕم٤مًمث ،ًمٕمٔمٛمتف

ومٝمل دمري ذم أُمقاج يم٤مجل٤ٌمل  ،^ويمذا آقمتّم٤مم واًمريمقب ذم ؾمٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

ـ  أطمدٌ  اعمٝم٤مًمؽ واعمزاًمؼ  ُمـ اًمزظم٤مرف وآقمت٘م٤مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م إًمث ُم٤م ؿم٤مسمف، ذًمؽ ومال يًتٖمرسم

 . واًمٓمٝم٤مرة  ّمٛم٦مض إًمٞمٝم٤م، وهق ُمقاٍل ٕهؾ سمٞم٧م اًمٕماًمتل يتٕمرّ 

ضمٌٌؾ وٓ رء ٓٓ يٜمٗمٕمف ـ  وهمػمه يم٤مسمٜمف ُمثالً ـ  ـ مل يريم٥م ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقحن  ُمَ إ ايمرازمع:
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ومٛمّمػمه إًمث اهلالك واًمٕمذاب إظمروي طمتّث وًمقيم٤من ُمـ ذّري٦م ٟمٗمس ص٤مطم٥م  ،آظمر 

 اًمرؾم٤مًم٦م واًمدقمقة. 

ے  ﴿: ـ (1)﴾ہ ہ ہ ﴿قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمف:  ×قمغم ًم٤ًمن اسمـ ٟمقحـ  ىم٤مل شمٕم٤مًمث

﮵ ۓ ۓ﮲   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿: ×ىم٤مل ٟمقح ،﴾﮳﮴ 

 .(1)﴾ۉ ې ې ې ې ى ۉۅ ۅ

ومل يريم٥م ؾمٗمٞمٜمتٝمؿ، ٓ شمٜمٗمٕمف ضم٤ٌمل روق ،  ^ًؽ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧مـ مل يتٛمّ وهٙمذا ُمَ 

، ×وٓ قم٘م٤مئد أهؾ ٟمجٍد، أو همػم ذًمؽ، وم٤مًمٜمج٤مة ُمـ اًمٓمقوم٤من سم٤مًمريمقب ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح

 .^اًمٌٞم٧م أهؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ريمقب ذم أظمرة ذم واًمٕمذاب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمْمالل ُمـ  واًمٜمج٤مة

 ×ٟمقح ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمج٤مة ن  اًمِمٗم٤مقم٦م ٓ شمٜمٗمع اًمٕم٤مصلم اًمذيـ مل يريمٌقاإ اخلومس:

ٙمقا سمٜمقح  ًّ وًمقيم٤من ُمـ ذّري٦م اًمداقمل واعمرؾمؾ، وإّٟمام اًمِمٗم٤مقم٦م شمٜمٗمع اًمٕم٤مصلم اًمذيـ مت

ومٝمؿ طمٞم٨م مل يٙمقٟمقا ُمٕمّمقُملم يم٤مٟم٧م اًمِمٗم٤مقم٦م هلؿ وُٕمث٤مهلؿ ُمـ  ،وريمٌقا ذم ؾمٗمٞمٜمتف

ّٕٟمف  ؛٤م أُمث٤مل اسمـ ٟمقح ٟمٗمًف ومال شمٜمٗمٕمف اًمِمٗم٤مقم٦موأُمّ  ـ إن يم٤مٟمقا ىمد قمّمقا ـ ٤مصلماعم١مُمٜملم اًمٕم

 ًّ  .×ؽ سم٠مسمٞمفمل يتٛم

ٿ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀپ پ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ىم٤مل شمٕم٤مًمث: 

 .(1)﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ظمر  شمريمٜم٤مه٤م ًمالظمتّم٤مر.أُ الت وهٜم٤مك شم٠مُمّ 

 .×سمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ^هذا يمّٚمف ذم اعم٘مٓمع إول ُمـ اًمقصٞم٦م، وهق شمِمٌٞمف أهؾ اًمٌٞم٧م

يَمـ)سم٤مب طمّٓم٦م( ذم سمٜمل  ^: وهق اًمتِمٌٞمف سمٙمقّنؿوأّمو اظمؼطع ايمثوين مـ ايمقصقي
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ڀ  ﴿طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤مًمث:  ،وم٘مد أؿم٤مر إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،إهائٞمؾ

 .ّط قمٜم٤ّم٦م أي: طم، وذم اًمرواي٦م ُمٕمٜمث طمٓمّ (1)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 ِم٤مسمف سمٞمٜمف وسملم اعم٘مٓمع إول.وٓ ٟمٓمٞمؾ ذم هذا اعم٘مٓمع ًمٚمت. (1)اهمٗمر ًمٜم٤م :أي

ًّ  إن  اًمٜمج٤مة يمّؾ  ووصمف ايمتشوزمف هق: هائٞمؾ إ ق، ومٌٜم^ؽ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧ماًمٜمج٤مة ذم اًمتٛم

يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مصٞمٝمؿ اعمؽمايمٛم٦م ىمد ازدادت وم٠مرادوا شمٙمٗمػمه٤م، وذًمؽ سمٕمد اًمتٞمف اًمذي اُمتّد هبؿ 

ُٝمؿ  اهمٗمر ًمٜم٤م، ٚم  وي٘مقًمقا: اًم ،أرحي٤م ىمري٦م سم٤مب يدظمٚمقا أن اهلل وم٠مُمرهؿ  ُم٤مي٘م٤مرب أرسمٕملم ؾمٜم٦م،

همػم هذا اًم٘مقل، وم٘م٤مًمقا:  ومدظمؾ سمٕمْمٝمؿ ُمـ همػم هذا اًم٤ٌمب، وىم٤مل سمٕمٌض  .وطمّط قمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م

 الهؿ اهلل شمٕم٤مًمث سم٤مًمٓم٤مقمقن.تسمدًٓ قمـ طِمّٓم٦م، ومخ٤مًمٗمقا وم٤مطمٜمٓم٦م سم

صُمؿ  إّن هذيـ اًمتِمٌٞمٝملم اًمٌٚمٞمٖملم ىمد شمقاشمرا ذم أطم٤مدي٨م اعمًٚمٛملم، وهذا يدّل قمٚمث 

كم أهؾ سمتُ خم٤مًمٗمتٝمؿ، وًمٙمـ ارء وقمدم  ذم يمّؾ  ^ؿ ٕهؾ اًمٌٞم٧مقب آٟم٘مٞم٤مد واًمتًٚمٞموضم

 سم٤مًمٜم٤ّمس.  ^اًمٌٞم٧م

زمؾقي ايمـّوس فمظقؿي، إن »أّٟمف ىم٤مل:  ×وي سمًٜمد ُمٕمتؼم قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدقوُمـ هٜم٤م ر

سم٤مب ىمري٦م  وم٤ٌمُب طِمّٓم٦م سمٜمل إهائٞمؾ هق (1)شدفمقكوهؿ مل ُيقٌقكو، وإن سمرىمـوهؿ مل هيتدوا زمغغمكو

 .^٦م اعمًٚمٛملم ومٝمق أهؾ اًمٌٞم٧م٤م سم٤مب طمٓمّ أرحي٤م، وأُمّ 

هذا ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ ، (1)شتؽؿكحـ زموب ضمطّ »ف ىم٤مل: أٟمّ  ×روي قمـ أّب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

                                           



 ^اعمح٤مضة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن: ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

 

111 

ًمٞمٝمؿ، وًمٙمـ اًم٘مقم إإٟم٤ًمن ًمٞمدظمؾ  ٦م وٓ سمّد وأن ي٠مشمٞمٝمؿ يمّؾ ّوهؿ سم٤مب طمٓمّ  ^ومْم٤مئٚمٝمؿ 

ًمٞمحٓمـّقا ذٟمقهبؿ ضم٤مؤوا سم٤محلٓم٥م  ؛^ومٌدل أن يدظمٚمقا سم٤مب أهؾ اًمٌٞم٧م ،ظمالف ذًمؽ

ظمٚمػ اًم٤ٌمب ىمد َٟمَحَؾ ضمًٛمٝم٤م ذم ووم٤مة رؾمقل  وهل ىم٤مقمدةٌ  ،دار قمكّم ووم٤مـمٛم٦موووٕمقه قمٚمث 

سمـ أّب ـم٤مًم٥م اومتح  صُمؿ  ٟم٤مد  ي٤م ،وهل ُُمٕمّّم٦ٌم اًمرأس، وم٠مىمٌؾ قُمٛمر طمتّث ضب اًم٤ٌمب ’اهلل

ومتحل اىم٤مل:  ش؟!كحـ همقف يو فُمؿر، مو يمـو ويمؽ ٓ سمدفُمـو ومو»: ‘وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م .باًم٤ٌم

سمدطمؾ فمقّم زمقتل وهتجؿ  ،أمو سمتؼل اهلل ،يو فُمؿر»وم٘م٤مًم٧م: ٓ ّ أطمرىمٜم٤مه قمٚمٞمٙمؿ. إاًم٤ٌمب و

صُمؿ   ،وم٠مطمرق اًم٤ٌمب ،صُمؿ  دقم٤م قُمٛمر سم٤مًمٜم٤مر وم٠مضُمٝم٤م ذم اًم٤ٌمب ،وم٠مسمث أن يٜمٍمف ش؟!فمؾی داري

ذم همٛمده ومقضم٠م  ومرومع اًمًٞمػ وهق ،شرؽمقل اهلل يو أزمتوه يو»دومٕمف وم٤مؾمت٘مٌٚمتف وم٤مـمٛم٦م وص٤مطم٧م: 

. رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ إصٗمٝم٤مين طمٞم٨م (1)ذراقمٝم٤مسمف ضمٜمٌٝم٤م ومٍمظم٧م، ومرومع اًمًقط وميب سمف 

 ىم٤مل ذم إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م:

 أشُمَيــــُم اًمٜمّــــ٤مُر سمٌــــ٤مب دارهــــ٤م

ــــّل اًمرطمـــــٛم٦م ــــ٤مُب ٟمٌ ــــ٤م سم  وسم٤مهب

ـــ٤مر ــــػم اًمٕم ـــ٤مر هم ـــٌقا سم٤مًمٜم ـــ٤م ايمتً  ُم

ـــ٤مر ٓ ـــ٢من  اًمٜمّ ـــقم وم ـــؾ اًم٘م ـــ٤م أضمٝم  ُم

 

ـــــقِر   ـــــ٦ُم اًمٜمّ ـــــ٤موآي ـــــث ُمٜم٤مِره  قمٚم

ــــ٦موسمــــ٤مب أسمــــقاب ٟمجــــ٤مة إُ   ُم 

ــــ٤مر ــــذاُب اًمٜم ـــــٝمؿ قم ـــــ ورائ  وُم

 ٗمــــُئ ٟمــــقَر اهلل ضمــــؾ  وقمــــالشُمٓم

ـّ إدهث ُمـ هذا يمّٚمف وا   أيْم٤ًم: &ىمقًمف ٕصٕم٥م، وإُمر  قمٚمث ىمٚم٥م يمؾ همٞمقرٍ ًمٙم

ـّ يمنـــ اًمْمـــٚمع ًمٞمــــس يٜمجـــؼم  ًمٙمـــ

 ٞمــــ٦مذ رض  شمٚمــــؽ إوــــٚمع ِ اًمزيمإ

ــــد   ـــــٓمؿ ِ اخل ــــد  سمٚم ــــ٤موزوا احل  وضم

 

ـــــدر  ـــــز ُُم٘مت  إّٓ سمّمٛمّمـــــ٤مم قمزي

ـــــــ٦م ــــــــُٝم٤م رزي ـــــــ٦م ُم٤مُمثٚم  رزي

ـــدّ  ـــ٤من ِ واًمتٕم ـــُد اًمٓمٖمٞم ـــٚم٧م ي  (1)يؿُم

 وم٤مؾمتٕمؼمت سم٤ميمٞم٦م ُمـ ؿمّدة أعمٝم٤م وقِمٔمؿ اهتٔم٤مُمٝم٤م: 
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ـــــــد ـــــــلأـ ُمَ قم ـــــــتچل مّه  ؿم

ـــــَف وــــٚمٕمل  ــــ٤مب ٟمٙمنــــاوٟم  سم٤مًمٌ

 ؿمّمـــــ٤مراٟمٔمـــــر سمدّيـــــف اشمٕمـــــ٤مل 

 

 ويــــــــــ٤مهقاًمكم يِمــــــــــچٞمٜملا 

ـــــــل ـــــــدر واٟمٓمٗمـــــــ٧م قمٞمٜم  حيٞم

ـــــــــــــل ـــــــــــــ٤موع اعمتٜمٞمٜم  وشمٌ

 )سمحراين(: 

ــ٤مر ــ٤موم٧م اؿمّم ــ٤مهدشمٜمل وؿم ــؽ ؿم ــ٧م قمٞمٜم  ي٤مًمٞم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــد ا  ــ٤مرك اًمقاطم ـــ اظمت ــدي اُم ــ٤م واًم ــ٤مري  ًم٘مّٝم

ـــامر  ـــدر ُمً ـــقا سم٤مًمّم ـــكم  وٟمٌت ـــقا اقم  هجٛم

 

 

ـــقم  ـــقين ارؾُم ـــرت سمٛمت ـــذ اصم  ـــٞم٤مط ىمٜمٗم  واؾم

 *** 

 طمـــٚمٞمٚم٦ُم َُمــــ ؟أم  َُمـــ ؟سمٜمــ٧ُم َُمـــ

ــٞمظ ــده٤م اًمٖم ــِد واًم ـــ سَمٕم ــ٤م ُم  ضمّرقم٤مه

 

ـــ٤م  ـــ٤م وأذاه ـ  فُمٚمَٛمٝم ـــ ــــ ؾم َ
ـــٌؾ عمِ  وي

 ُِمــــرارًا ومٌــــئس ُمــــ٤م ضمّرقم٤مهــــ٤م

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمٚمَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   ُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م واًمثالصمقن: آصٓمٗم٤مء
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 االصطفاء: والجالثوُ ةالضادص احملاضزة
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ـــُره٤م  ــ٤مـمُؿ ومخ ــ٧ُم وم ــّقا ىمٚم ــَؾ طم  إْن ىمٞم

ــــد ــــٌد يمُٛمحّٛم ــــّقا واًم ــــؾ حل  أومٝم

ـــقٓدة طم٤مًمــــ٦م ـــ٤م قمٜمـــَد اًم ـــؾ  هل  يم

ـــٓم٧م ــ٧م ومت٤ًمىم ــ٤م اًمتج ــذي ًمٜمخٚمتٝم  ه

ــ٦مٍ  ــػُم َُمروقم ــل هم ــث وه ــدت سمٕمٞمً  وًم

 اًمتجـ٧ْم  اًمٌـ٤مِب   واًمث اجلـداِر وصـٗمح٦مِ 

ــ٤م ــلَم وطمقهَل ــ٘مٓم٧ِم اجلٜم ــ٘مٓم٧ْم وأؾم  ؾم

ٝم٤م ــــــدقم  ــــــ٤م وذاك ي  هــــــذا ُيٕمٜمّٗمُٝم

 وأُم٤مُمٝمــــ٤م أؾمــــُد آؾُمــــقد ي٘مــــقُده

ـــ٤مـمؿ ـــ٦م وم ـــ٠ميت ذم اًم٘مٞم٤مُم  وًمًــــقف شم

ـ  ضمٜمٞمٜمٝمـــــ٤م وطمٜمٞمٜمٝمـــــ٤م  وًمـــــؽمومٕم

 

ــ٤مـمُؿ أومْمــُؾ  أو  ــ٧ُم: وم ـــريؿ، ىمٚم ــؾ ُم  ىمٞم

 ـمَؿ أؿمــٌُُؾ أم هــؾ ًمـــٛمريَؿ ُمثــُؾ ومــ٤م

ـــقل  ـــ٤م قُم٘م ـــذهُؾ أُ ومٞمٝم  وزم اًمٌّمـــ٤مئر شم

ــــ٤مً  ــــ٤ًم فضم ُرـمٌ ــــُؾ هٜمّٞم ــــف شم٠ميم  ي ُمٜم

ـــث وطم٤مرِ  ـــُؾ أّٟم ًَ ـــي  إسم ِ  (1)ؾُمـــٝم٤م اًمن 

ـــُؾ  ــــ٘مٓم٧م ُم٤محتِٛم ـــّل وم٠مؾم ـــ٧ُم اًمٜمٌ  سمٜم

ــُؾ  ــٞمؿ ٍ ضمحٗم ــ٥ٍم ًمئ ــؾ  ذي طَمً ـــ يم  ُم

ـــــُؾ و ــــذا يريُم ــــذا وه ــــ٤م ه  يرد ه

ــؾِ  ــُؾ  سم٤محلٌ ــذا ُمٕمَْم ــؾ يمٝم ـــُذ ُه  ىمـُٜمٗم

ٛمــــ٤مء وشُمٕمـــقِ   ً  ُل شمِمـــٙمق إًمـــث رب  اًم

ــــزُل  ــــ٤م اًمًــــام شمتزًم  (1)سمِمــــٙم٤مي٦ٍم ُمٜمٝم

 *** 
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×
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 )ُمقؿّمح( 

ـــ٤ّمك ــرب ومت ــقم احل ــلم وسمٞم ــدر وطمٜم ــ٤مرس سم  ي٤موم

 

 

 شمّمؼم ي٤م قمكّم چٜمدوب صؼمك قمّج٥م إُمالك 

 صؼمك قمّج٥م اعمخٚمـقم وأُمـالك اًمًــٛمف يمٚمٝمـ٤م 

 

 

ــ٤ماو  ــ٤ميمّرار ُم ــ٤م ُمّمــٞمٌتؽ ي ــل اًمٞمحٛمٚمٝم ـــ ٟمٌ  ُم

 سمٜمـ٤مر يِمـٕمٚمٝم٤ماوٟمٞمتـف اُمـ ضمـ٤مك اًمرضمــس ًمٚمـدار  

 

 

ــ ُمــ٤م  ــدٟم٤مك ؽ يٌــقه٤مسم ــد اًمٞم  احلًــٜملم واٟمتــف حمّ

 قمٞمـ٧م اجلــاطمًــلم وأٟمـ٧م اًمٓمق   ُمـ يدٟم٤مك ي٤مسمق 

 

 

 نوشمًـٛمع سم٤مًمزچٞمـف إشمـق  آچـ اًمٕمج٥م شمّمؼم  

 سملم اًم٤ٌمب واحلـ٤ميط قمٍمـه٤م وأؾمـلٓم٧م حمًــ 

 

 

قمٝمـــ٤م وٓ وروّ ارّض اوـــٚمققمٝم٤م اًمٓمـــ٤مهمل وا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مك  راقم

 

 :&ويم٠ميّن هب٤م

ـــ٤مزم ـــف شمٕم ـــقت ي٤مومّْم ــــٞمح إسمّم  شمّم

 حمًــ اًمٖمـ٤مزم ووشـعاٟمٙمن وـٚمٕمل ا

ــ ــؾ زيٜمــ٥م دمٞمٜمــلاـف يٗمّْم  ويــ٤من ظم

 وومــقم هــذا اصــقاب قمٞمٜمــلاـف يٗمّْمــ

 

ــ٤مب ؿمــقذم إؿمـــجره اسِمحــ٤مزم  ـــ اًمٌ  وُم

 ٟمّمـ٤مب ُمًـامراوسَمَٕمـد صـدري اف يٗمّْم 

ـــقف  ـــق  اِ شمِم ـــ٤مر وشم ـــقٟمٞمٜملإن ؿمّم  ًم

ــ٤مر ــكم ص ــكّم قم ـــ اًم ــر ُم  هْمــٛمٜمل أيمث

 *** 

 * ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤مًمث 

 .(1)﴾ڱ ں ں ڱڳ ڳ ڱ ڱ
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رُه، ومٝمق ىمري٥ٌم ُمـ ُمٕمٜمث ء دم ايمؾغي هقآصطػو  : أظمذ صٗمقة اًمٌمء وختٚمٞمّمف ُم٤ّم ُيٙمد 

 .(1)آظمتٞم٤مر

 ،ُمـ سملم اًمٜم٤ّمس مجٞمٕم٤مً  قِمٛمران وآل إسمراهٞمؿ وآل وٟمقطم٤مً  آدم اظمت٤مر اهلل  شم٘مقل أي٦م: إن  

د وهذا آظمتٞم٤مر ىمد يٙمقن اظمتٞم٤مرًا شمٙمقيٜمٞم٤ًّم، وىمد يٙمقن اظمتٞم٤مرًا شمنميٕمٞم٤ًم، سمٛمٕمٜمث أّن اهلل ىم

زًا وإن مل يٙمـ ذم هذا آُمتٞم٤مز ُم٤م جيؼمهؿ قمٚمث اظمتٞم٤مر ظمٚمؼ ه١مٓء ُُمٜمـُذ اًمٌدء ظمٚم٘م٤ًم ُمتٛمٞم  

، سمؾ إّّنؿ سمٛمؾء اظمتٞم٤مرهؿ وطمّري٦م إراد ؿ اظمت٤مروه، همػم أن  ذًمؽ اًمتٛمٞمّز أقمّدهؿ ـمريؼ احلّؼ 

اي٦م صُمؿ  قمٚمث أصمر إـم٤مقمتٝمؿ أواُمر اهلل واًمت٘مق  واًمًٕمل ذم ؾمٌٞمؾ هد ،اًمٌنم  ًمٚم٘مٞم٤مم هبداي٦م

 اًمٜم٤ّمس ٟم٤مًمقا ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتٛمٞمّز آيمت٤ًمّب اًمذي اُمتزج سمتٛمٞمّزهؿ اًمذايت ومٙم٤مٟمقا ُمـ اعمّمَٓمٗملم.

وشمـُِمػم أي٦م أيْم٤ًم إًمث أن  ه١مٓء اعمّمَٓمٗملم يم٤مٟمقا ُمـ طمٞم٨م اإلؾمالم واًمٓمٝم٤مرة 

 ي٘متٌس  ٍ ة ُمـ يمت٤مٍب واطمدقمدّ  ٍخ ًَ يمٛمثؾ ٟمُ  ،واًمت٘مق  واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ هداي٦م اًمٌنم ُمتِم٤مهبلم

 .(1)سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝم٤م  أي٦م ىم٤مًم٧م وًمذا أظمر؛ ُمـ يمؾ  

ک ک   ﴿ :وهؿ  يمر ذم أي٦موهٜم٤م ُيٓمرح ؾم١مال وهق: ُم٤م هق اًمقضمف ذم اصٓمٗم٤مء َُمـ ذُ 

ًمٞمس إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕمٝمؿ ىمد اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمث، ومام  أوَ  ﴾ک گ گ گ 

  ؟^هل اًمٕمٚم ٦م ذم ذيمر هذه اًمثٚم ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ ه١مٓء  هق اًمقضمف؟ أو ىمؾ: ُم٤م

ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ هذا اًم١ًمال سم٠من ُي٘م٤مل: إن  أي٦م ًمٞم٧ًم سمّمدد ذيمر مجٞمع اًمذيـ 

د سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝمؿ، وم٢مذا مل يٙمـ سمٕمض إٟمٌٞم٤مء ُمـ سملم ه١مٓء، ومال يٕمٜمل ٕمدّ إصٓمٗم٤مهؿ اهلل، سمؾ شمُ 

 ذًمؽ أّّنؿ ًمٞمًقا ُمّمٓمٗملم. 

هٚمف صُمؿ  إن  )آل اسمراهٞمؿ( يِمٛمؾ ُمقؾمث سمـ قمٛمران وٟمٌّل اإلؾمالم واعمّمٓمٗملم ُمـ أ

وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٓ يٕمٜمل ذًمؽ اصٓمٗم٤مء آل إسمراهٞمؿ  ،ُمـ )آل اسمراهٞمؿ( أيْم٤ًم؛ ّّٕنؿ مجٞمٕم٤مً 
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سمجٛمٞمٕمٝمؿ؛ إذ حُيتٛمؾ أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ طمتّث ُمـ اًمٙمٗم٤مر، إّٟمام اعم٘مّمقد هق )سمٕمض( ُمـ آل 

 .(1)إسمراهٞمؿ وآل قمٛمران

، ^ء ٞم٤مُمٜمٝمؿ سمخّمقصٞم٤مت مل يقضمد سمٕمْمٝم٤م ذم ؾم٤مئر إٟمٌ إّن ه١مٓء ىمد متٞمّز يمؾ   صمؿ  

ٗمل قمٚمث اًمٕم٤معملم سم٠مّٟمف أّول ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين ضمٕمٚمف اهلل ذم ٤م آدم وم٘مد اصٓمُ وم٠مُمّ 

وأّول  ،(1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿إرض، ىم٤مل شمٕم٤مًمث: 

ع ًمف ـ ُذ  وأّول ُمَ  (1)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ـ ومتح سمف سم٤مب اًمتقسم٦م، ىم٤مل شمٕم٤مًمث: ُمَ 

 ،(1)﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿اًمديـ، ىم٤مل شمٕم٤مًمث: 

 !×وي٤مهل٤م ُمـ ُمٜم٘م٦ٌم ًمف ،ُمقٌر ٓ ُيِم٤مريمف ومٞمٝم٤م همػمهومٝمذه أُ 

وزم اًمٕمزم، ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب واًمنميٕم٦م، يمام أّٟمف إب ومٝمق أّول اخلٛم٦ًم أُ  ×٤م ٟمقحوأُمّ 

ٱ ٻ ٻ  ﴿اًمث٤مين هلذا اًمٜمقع، وىمد ؾمّٚمؿ اهلل شمٕم٤مًمث قمٚمٞمف ذم اًمٕم٤معملم،إذ ىم٤مل شمٕم٤مًمث: 

 . (1)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ * پ پ پ پ  * ٻ

٦م ح٤مٟمف وشمٕم٤مًمث آل اسمراهٞمؿ وآل قمٛمران ُمـ ه١مٓء اعُمّمٓمٗملم، وأل ظم٤مّص ذيمر ؾمٌ صمؿ  

ٌقن ُمـ ذّريتف يم٢مؾمح٤مق وإهائٞمؾ وإٟمٌٞم٤مء وم٤مًمٔم٤مهر ُمٜمف أّّنؿ اًمٓمٞمّ  ،وأُّم٤م آل إسمراهٞمؿ ،اًمٌمء

واعمٚمح٘مقن هبؿ ذم  ’ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ وإؾمامقمٞمؾ واًمٓم٤مهريـ ُمـ ذّريتف ، وؾمٞمّدهؿ حُمّٛمد

ل قمٚمث أّٟمف مل يًتٕمٛمؾ قمٚمث شمٚمؽ سمراهٞمؿ يدّ إذيمر آل قمٛمران ُمع آل  ُم٘م٤مُم٤مت اًمقٓي٦م، إّٓ أنّ 

 اًمًٕم٦م.

وم٤معمراد سمآل إسمراهٞمؿ هؿ اًمٓم٤مهرون ُمـ ذّريتف ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ، وأي٦م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم 
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وٝم٤م ٓصٓمٗم٤مء ٟمٗمس إسمراهٞمؿ واصٓمٗم٤مء ُمقؾمث وؾم٤مئر  ،احلٍم  ومال شمٜم٤مذم سملم قمدم شمٕمر 

ؾمح٤مق، وسملم ُم٤م شمـُثٌتٝم٤م آي٤مت يمثػمة ُمـ ُمٜم٤مىمٌٝمؿ إٟمٌٞم٤مء اًمٓم٤مهريـ ُمـ ذّريتف ُمـ ـمريؼ إ

 وؾمٛمق ؿم٠مّّنؿ وقمٚمّق ُم٘م٤مُمٝمؿ؛ وم٢مّن إصم٤ٌمت اًمٌمء ٓ يًتٚمزم ٟمٗمل ُم٤م قمداه.

يمام ُيِمٕمر سمف شمٕم٘مٞم٥م ه٤مشملم أيتلم  ،وم٤مًمٔم٤مهر أن  اعمراد سمٕمٛمران أسمق ُمريؿ ،وأُّم٤م آل قمٛمران

ٙمّرر ذيمر قمٛمران أّب ُمريؿ وىمد شم ،٦م اُمرأة قمٛمران، وُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمرانسم٤مٔي٤مت اًمتل شمذيمر ىمّّم 

ر قمٛمران أّب ُمقؾمث طمتّث ذم ُمقوع واطمد يتٕملّم ومٞمف يمْ سم٤مؾمٛمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومل يرد ذِ 

وقمٚمث هذا وم٤معمراد  ؛‘اعمراد سمٕمٞمٜمف، وهذا ي١مّيد يمقن اعمراد سمٕمٛمران ذم أي٦م أسم٤م ُمريؿ يمقٟمف هق

 مه٤م وزوضم٦م قمٛمران. ، أو÷ُمريؿ وقمٞمًث سمآل قمٛمران هق

سمٕمض ومرٍع ُمٜمٝم٤م يٌتدي ويٜمتٝمل ُمـ  ًم٦م قمٚمث أّن يمّؾ ومٞمف دٓ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

اًمٌٕمض أظمر وإًمٞمف، وٓزُمف يمقن اعمجٛمقع شمِم٤مسمف إضمزاء ٓ يٗمؽمق اًمٌٕمض ُمـ اًمٌٕمض ذم 

أوص٤مومف وطم٤مٓشمف، وإذا يم٤من اًمٙمالم ذم اصٓمٗم٤مئٝمؿ أوم٤مد ذًمؽ أّّنؿ ذّري٦م ٓ يٗمؽمىمقن ذم 

إذ ٓ ضُمزاف وٓ ًمـَِٕم٥م ذم صٗم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل اصٓمٗم٤مهؿ اهلل ٕضمٚمٝم٤م قمٚمث اًمٕم٤معملم، 

 هلٞم٦م، وُمٜمٝم٤م آصٓمٗم٤مء اًمذي هق ُمٜمِم٠م ظمػمات ه٤مُّم٦م ذم اًمٕم٤ممل.إومٕم٤مل اإل

٦م قمٚمث سم٤مـمـ وامئرهؿ، ، أي ؾمٛمٞمع سم٠مىمقاهلؿ اًمداًمّ ﴾ڱ ں ں ﴿ىم٤مًم٧م أي٦م:  صمؿ  

ذم ىمٚمقهبؿ؛ وم٤مجلٛمٚم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ ٓصٓمٗم٤مئٝمؿ، يمام أّن ىمقًمف:  قمٚمٞمؿ سم٤ٌمـمـ وامئرهؿ وُم٤م

 سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ ًمِمٛمقل ُمقه٦ٌم آصٓمٗم٤مء هل١مٓء اجلامقم٦م. ،﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

: إّن اهلل اصٓمٗمث ه١مٓء قمٚمث اًمٕم٤معملم، وإّٟمام ه  آصٓمٗم٤مء إًمث هموظمحّصؾ مـ ايمؽالم

مجٞمٕمٝمؿ؛ ّّٕنؿ ذّري٦م ُمتِم٤مهب٦م إومراد، سمٕمْمٝمؿ يرضمع إًمث اًمٌٕمض ذم شمًٚمٞمؿ اًم٘مٚمقب وصم٤ٌمت 

ٚمث اًمٕم٤معملم؛ ّٕٟمف ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ، يًٛمع أىمقاهلؿ ، وإّٟمام أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٓصٓمٗم٤مء قماًم٘مقل سم٤محلّؼ 

 .(1)ذم ىمٚمقهبؿ يٕمٚمؿ ُم٤م و
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ـ : أّٟمف شمٕم٤مًمث ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ سم٠مىمقال اًمٜم٤ّمس، ومٞمّمٓمٗمل ُمَ (اهلل ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ أنّ )ُمٕمٜمث وًمٕمؾ  

 .(1)ًمف اعمّمٚمح٦م ذم اصٓمٗم٤مئف

قمـ اًمٜمٌّل  ^صُمؿ  إّٟمف ورد ذم اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة

أذف فمؾی ايمدكقو  يو فمقّم، إّن اهلل» :×ف ىم٤مل ذم وصٞم٦م ًمف ُٕمػم اعم١مُمٜملمٟمّ أ ’إقمٔمؿ

فمؾی رصمول ايمعوظمكم، شُمؿ  اؿّمؾع ايمثوكقي هموطمتورك فمؾی رصمول ايمعوظمكم زمعدي، شُمؿ   هموطمتورين مـفو

ي مـ ويمِدك فمؾی رصمول ايمعوظمكم زمعدك، شُمؿ  اؿّمؾع ايمرازمعي هموطمتور اؿّمؾع ايمثويمثي هموطمتور إئؿّ 

 .(1)شي فمؾی كًوء ايمعوظمكمهموؿمؿ

 وهبؿ ُيدومع اًمٌالء ويٙمِمػ اًمٙمرب. ،’ه١مٓء هؿ ذري٦م اًمٜمٌّل 

اهلل اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م اعمٕمروف ي٦م آٟمـَ٘مؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء قمـ اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ اًمث٘م٦م اجلٚمٞمؾ  

ـ  وم٘م٤مل: ضم٤مء إًمث ُمديٜم٦م يزد مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٜمّم٤مر  ،قمالُّم٦م( سمٛمديٜم٦م سمؿ اإليراٟمٞم٦م ي)آىم٤مـ سم

ًمٞم٠ًمًمقا اًمٕمٚمامء واخلٓم٤ٌمء قمـ سمٕمض ُم٤ًمئؾ اإلؾمالم، ـ  أي٤مم طُمٙمؿ رو٤م ؿم٤مهويم٤من ذًمؽ 

ًمٞمٌتٕمدوا قمـ  ؛واًمِمٌٝم٦م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤ّمس ويم٤من اًمٖمرض إصكم ُمـ ذًمؽ هق إًم٘م٤مء اًمِمّؽ 

٦م ًمذًمؽ، ودمّٛمع اًمٜم٤ّمس ُمـ خمتٚمػ اإلؾمالم وقمٚمامء اًمديـ، وم٤مظمت٤مروا إطمدى اًم٤ٌمطم٤مت اًمٕم٤مُمّ 

أي٤مم ىم٤مل اًمِمٞمخ: ويمٜم٧ُم هم٤مئ٤ًٌم وم٠ُمظمؼمُت سم٤معمقوقع  اًمٓمٌ٘م٤مت، واؾمتٛمرت هذه احل٤مل صمالصم٦م

 ،ًم٘مقا اًمِمّؽ ذم ىمٚمقب اًمٜم٤ّمسأء اًم٘مقم اًمٖمرسم٤مء إن  ه١مٓ ومحيت، وم٘م٤مل زم سمٕمض اًمٕمٚمامء:

 وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا شمّمٜمع أٟم٧م؟ 

 ،ٕؾمتٛمع إًمث سمٕمض أؾمئٚمتٝمؿـ  شمٕم٤مًمث اهلل  سمٕمد اًمتقيّمؾ قمٚمثـ  ُم٧ُم ىم٤مل اًمِمٞمخ: ومت٘مد  

 ؟ ًٞمح قمٞمًثزم رئٞمًٝمؿ: أشم١مُمٜمقن سم٤معموم٘م٤مل 
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وسمذًمؽ ّسح  ’حُمّٛمد ٟمٌّٞمٜم٤م  ِ ىمٚم٧ُم: ٟمٕمؿ ٟم١مُمـ سمف ٟمٌٞم٤ًّم ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وهق اًمذي سمنم  سمٜمٌقة 

 اًم٘مرآن.

 ،شهائقؾإ تل ىملكٌقوء زمـلمّ فمؾامء أُ »وم٘م٤مل: أٟمتؿ شمروون طمديث٤ًم قمـ ٟمٌٞمّٙمؿ وهق ىمقًمف: 

 ىمٚم٧ُم: ٟمٕمؿ.

 ؟ؿحُيٞمقن اعمقشمث أشمٗمٕمٚمقن ذًمؽ أٟمت وم٘م٤مل: إن  أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ

ىمٚم٧ُم: إن  أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ٓ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ إّٓ إذا شمقىمػ آقمت٘م٤مد سمٜمٌق ؿ قمٚمٞمف، 

ـُ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ سمنمط أن شمذه٥م وشم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ يمّؾ  سمٚمٍد  ويٙمقن ذًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤مًمث، وٟمح

ُمًٞمحل  سمٛمٜمدوب وشم٠مشمقن إًمث هٜم٤م، وهذه ُم٘مؼمة اعمًٚمٛملم ٟمحٞمٞمٝم٤م ًمٙمؿ سمَٛمـ ومٞمٝم٤م رضم٤مًٓ 

 ًا.وٟم٤ًمء صٖم٤مرًا ويم٤ٌمر

 ،ذم هم٤مي٦م اًمدهِم٦م واًمتٕمّج٥م ًمٞمٝمؿ وهؿ يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ سمقضمف سمٕمضٍ إىم٤مل اًمِمٞمخ: ٟمٔمرُت 

 ومل جيدوا ؾمٌٞمالً همػم ىمٌقل يمالُمل.

: ٟمذه٥ُم إًمث اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من وٟمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ إُمر، صُمؿ  اٟمتٝم٧م ـ سمٕمد اعمِم٤مورةـ  وم٘م٤مًمقا

 اجلٚم٦ًم وظمرضمقا ُمـ ذًمؽ اعمٙم٤من.

ُمٜمل وُي٤ٌمريمقن قمٛمكم، واضمتٛمع اًمٕمٚمامء  رونوم٤مّن٤مل اًمٜم٤ّمس قمكّم ُي٘مٌٚمقن يدي، ويتِمٙمّ 

 ؟ًمقين: يمٞمػ شمًتٓمٞمع أن حتٞمل اعمقشمثوم٠ًم

، ×ٙمؿ همٗمٚمتؿ قمـ رء أؾم٤مد وهق وضمقد اإلُم٤مم اعمٝمدي ص٤مطم٥م اًمزُم٤منوم٘مٚم٧ُم: إٟمّ 

ريمٕمتلم وأشمقؾّمؾ  وم٢من  اًم٘مقم إن ضم٤مؤوا إًمث هٜم٤م وم٠ًمومرش قم٤ٌمءيت وؾمط اًمٓمريؼ وأصكم ًمرّب

ٓ أٟم٤م وأُمث٤مزم، وؿم٤مع اخلؼم  اعمقشمث سم٘مدرة اهللٞمل وهقاًمذي ي٠ميت وحُي  ،#سم٤محلّج٦م اعمٜمتٔمر

 . ُمٙم٤منٍ  ذم يمّؾ 

 ،ي٘مقل اًمِمٞمخ: وسمٕمد هذه اًم٘مْمٞم٦م سمٛمدٍة ىمّمػمٍة وسمٞمٜم٤م أٟم٤م ذم اًمٌٞم٧م إذ ـمـُرق اًم٤ٌمب

 ؛وُمٕمف اُمرأة ـمٚم٥م ُمٜمل أن أؾمٛمح ًمف سم٤مًمدظمقل وإذا سمرضمؾٍ  ،ومذه٧ٌُم سمٜمٗمز وومتح٧ُم اًم٤ٌمب

وهؿ ـ  سمف اعمجٚمس ىم٤مل: أٟم٤م رضمٌؾ ُمـ اًمزردوؿم٧م ، ومدظمؾ، وقمٜمدُم٤م اؾمت٘مرّ ّٕٟمف ُيريدين ُٕمرٍ 
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وًم٧ًُم ُمـ اعمًٚمٛملم، وهذه اعمرأة زوضمتل وىمد ؾمٛمٕم٧م سمٛمح٤مضمجتؽ ـ  ومرىم٦م يٕمٌدون اًمٜم٤مر

وم٘مد  ،ق سمف ُمقًمقداً رزَ أقمٛمٚمف ُٕ  ئ٧ُم أـمٚم٥ُم ُمٜمؽ أن  ديٜمل إًمث قمٛمؾٍ ُمع اًمٜمّم٤مر ، وىمد ضم

ديت ذم ذًمؽ؟ وم٘مٚم٧ُم ُمْمث قمٚمث زواضمل قمنمون قم٤مُم٤ًم وأٟم٤م ُمـ همػم ذّري٦م، أشمًتٓمٞمع ُم٤ًمقم

ص٤مدىم٦م أٟم٧م وزوضمتـُؽ اًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمالم،  ًمف: ٟمٕمؿ، وًمٙمـ سمنمط أن شمٜمقي ٟمٞم٦مً 

 . وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ أواومؼ قمٚمث هذا اًمنمط، وه٤م أٟم٤م ٟمقي٧ُم ويمذا ىم٤مًم٧م اًمزوضم٦م

س ًمإلُم٤مم قمكّم سمـ ُمقؾمث ىم٤مل اًمِمٞمخ: وم٘مٚم٧ُم ًمف: اذه٥م إًمث ظمراؾم٤من طمٞم٨م اعمرىمد اعم٘مدّ 

ؾ احلرم، وًمٙمـ اـمٚم٥م طم٤مضمتؽ ُمـ ظم٤مرج احلرم شمـُ٘مْمث ، وٓ شمدظمؾ إًمث داظم×اًمرو٤م

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤مًمث.

أن أٟمًث اعمقوقع، وإذا رضمؾ  يمدت ـمقيٚم٦م  ةىم٤مل اًمِمٞمخ: ذه٥َم اًمرضمؾ وُمّرت ُمدّ 

وم٘م٤مل:  ،ي٠ميت وُمٕمف زوضمتف وـمرق اًم٤ٌمب ومٕمٜمدُم٤م ومتح٧ُم ًمف اًم٤ٌمب طمٞم٤ّمين سمتحٞم٦م اإلؾمالم

 ومرددُت قمٚمٞمف اًمًالم، ودظمؾ. .اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

اًمٌنم  ي٤م ؿمٞمخ، إّن اُمرأيت طم٤مُمؾ ذم ؿمٝمره٤م اخل٤مُمس، وأٟم٤م ُمٜمذ اًمِمٝمر إول وم٘م٤مل: 

أصٌح٧م ُمًٚماًم ويمذًمؽ زوضمتل، وىمد ضمئٜم٤م ُٟمجّدد إؾمالُمٜم٤م قمٚمث يديؽ وىمد سم٘مٞم٧ُم هذه 

دا اًمِمٝم٤مدشملم ُّمف، صُمؿ  شمِمٝمّ ، طمتّث حتّرك اجلٜملم ذم سمٓمـ أُ ×إؿمٝمر ُم٠مٟمقؾم٤ًم قمٜمد اإلُم٤مم اًمرو٤م

ا سم٤مٕئٛمّ   .’ّٛمد٦م ُمـ آل حُم وأىمر 

 ،اعمًٚمٛملم ُمـ أصٌح٧م ىمد أٟم٧م ه٤م وإؾمالُمؽ، طم٤مضمتؽ ىمْم٤مء قمٚمث هلل  ُ وم٘مٚم٧ُم: احلٛمد

 وم٠ًمظمت٤مر ًمؽ إؾماًم ضمديدًا وهق )قمكّم( وم٘م٤مل: طُم٤ًٌّم ويمراُم٦م.

وأُّم٤م أٟم٧ِم أيتٝم٤م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م وم٠مظمت٤مر ًمؽ  ،وىمٚم٧ُم: واظمؽمُت جلٜمٞمٜمٙمؿ إؾماًم وهق )رو٤م(

، وم٘م٤مًم٧م: وًمٙمٜمّل أؾمٛمع اًمِمٞمٕم٦م ذم جم٤مًمًٝمؿ ×٤مم  اإلُم٤مم اًمروأُ جٛم٦م( سم٤مؾمؿ وهق )ٟم إؾمامً 

يٜمقطمقن ويٜمدسمقن وُيٜم٤مدون: زهراء ي٤م زهراء ي٤م زهراء وم٠مطم٧ٌٌُم هذا آؾمؿ، وأرهم٥ُم أن 

 يٙمقن زم هذا آؾمؿ اًمنميػ.
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ـّ اًم٘مقم يم٤مٟمقا يٕمرومقن ُمَ   ـ هل اهلل أيمؼم، اؾمؿ وم٤مـمٛم٦م ذم ىمٚم٥م هذه اعمرأة اًمٓمٞم٦ٌم، ًمٙم

 وم٤مـمٛم٦م؟ وُمع هذا آذوه٤م.

ـــ٤م ـــ٤م اًمٜمّ ـــأّ  ـــ٤مـمَؿ سم ـــ٤مُب وم  ّب٠مس سم

ــــ٤م ــــ٤مطمٗمٔمقين ومٞمٝم ــــ٤مس وم ــــ٤م اًمٜمّ  أّ 

 طمـــر  ىمٚمٌـــل هلـــ٤م قمِمـــٞم٦ّم واومـــ٧م

ـــل يمٜمـــ٧ُم أدري ـــ٧ُم أدري وًمٞمتٜم  ًمً

ــــرُمقه٤م ـــل أو ـــ٤مر اًمت ـــدي٨م اًمٜم  أطم

 أم طمــــدي٨م اجلٜمــــلم إذ أؾمــــ٘مٓمتف

 

 ُمـــثٚمام ىمـــد همـــدا محـــ٤مي طمــــامه٤م 

ـــ٤م  أشم٤مه
ٍ
ـــقء ــــ سمً ـــل َُم ـــ٤مه ذم اًمٖم  شم

 ٕسمٞمٝمـــــــ٤م شمٌثـــــــف ؿمـــــــٙمقاه٤م

ــــ٤م ده٤مهــــ٤م ـــــ٨ُّم ُمّ  أي  ظمـــــٓم٥ٍم شمٌ

ـــــ٤م  د ذراهـــــ٤مدارهـــــ٤م اعمِمـــــٞمّ  سمِٗمٜم

ـــــقُت اعمًـــــامر ذم أطمِمـــــ٤مه٤م  أم ُٟمٌ

 
 :’ويم٠ميّن هب٤م خت٤مـم٥م أسم٤مه٤م

 )ٟمّم٤مري(

ــــــ٤مرقمقين ــــــف ُم ــــــؽ يٌقي  شقُم

 واُمــــ اًمٌچــــف اقمٚمٞمــــؽ اُمٜمٕمــــقين

 ٞمــــــف اقمٍمــــــوينًمِ واًمٚمحــــــ٤ميط 

 

ـــــروين  ـــــؽ ُمرُم ـــــالف قمٞمٜم  واظم

 ـ هٞمًّــــــقينوره اًمٌـــــ٤مب عّمــــــوا

ــــوا  ــــٚمققمل ايمن ــــلٓمقيناو  وؾم

 ــلسمــّره اعمـــديــٜمـف ـمــّٚمــٕمــقٟموا 

*** 

 (1)أدُمـــقا ٟمقافمرهـــ٤م ُمػماصمٝمـــ٤م همّمـــٌقا

 

 

 قا أوـــ٤مًمٕمٝم٤م أضمـــروا ُمـــداُمٕمٝم٤مرّوـــ 

  
*** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

^
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ٙمر  اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م واًمثالصمقن: اًمِم 
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 هزالشُّ: والجالثوُ ةالضابع اضزةاحمل
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 أيـــ٤م رايمٌـــ٤ًم ُِمٝمريـــ٦ًم ؿمـــ٠مِت اًمّّمـــ٤ٌم 

ــ٦مٍ  ــؾ سمَٕمقًم ــ٤م ىُم ــزَت ذم وادي ىُمٌ  إذا ضُم

 ًم٘مد طمـّؾ ومـٞمُٙمؿ طمـ٤مدٌث أي  طمـ٤مدٍث 

ـٌُط فمٛمـآَن اًمٗمـ١ماِد وؿمـٚمُقه ًّ  ىم٣م اًم

ــ٤م ــ٤ٌم اًمّٔمٌ ــف سمَِم ــ٧م أوداضُم ــد ىُمّٓمٕم  وىم

 وأقمٔمُؿ ظمٓم٥ٍم َزًْمَزَل اًمٙمـقَن ؿمـجُقه

 هجقُم اًمِٕمدى سَمٖمٞم٤ًم قمغم طُمجـ٥ِم أمحـدٍ 

ــفِ ومٌٞمٜمــ٤م سمٜمــ٤مُت اًمــقطّم   ل ذم اخلــدِر إذ سم

 طَمنـى َُمروقمـ٦مً 
ِ
ت ُمـ إقمـداء  ومٗمر 

 دُمٞمــُؾ سمَٓمــرٍف ًمٚمُحــامة ومــال شَمــرى

 

ـــ٤ممُ   ـــ٤مِل ِزُم ـــٞمَط اخلَٞم ـــ٤م ظَم ـــ٠مّن هل  يم

ـــرامُ  ـــ٤مًمُ٘مٕمقُد طَم ـــقا وم  ٌ ـــُؿ ُه  أه٤مؿم

ــ٤ممُ  ــِػ دقم ـِ احلٜمٞم ــدي ــِف ًمٚم ــقْت ومٞم  ه

 ًمٌــٞمِض اعمــقايض واًمّرُمــ٤مِح ـَمٕمــ٤ممُ 

 وُرّوـــ٧م ًمـــف سم٤مًمّمـــ٤مومٜم٤مِت قِمٔمـــ٤ممُ 

ـــرواد ومَ  ـــ٤ممُ وَدك  اًم ـــُف ِرُم ـــَل ُمٜم  ِٝم

ــــ٤ممُ  ــــّل ِذُم ــــ٤م ًمٚمٜمٌ ــــرَع ومٞمٝم  َومَل ُي

ــ٤مهراِت ـُمٖمــ٤ممُ  ــٚم٥ِم اًمّٓم  أطم٤مـمــ٧ْم ًمًِ

ــ٤ممُ  ــ٤مُف ًمث ــؽٌم واًمٕمٗم ــقُن ؾِم ــ٤م اًمّم  هل

ــ٤ممُ  ـ  مِح ــ٤مهلُ ــْد هم ــ٨ٍم ىم ــقى ضُمث ؾِم
(1) 
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ـَ اًمٕم٤مسمديـاإل وًمذا عم٤ّم ؾم٠مل أسمق محزة  قمـ ؾم٥ٌم طُمزٟمف يم٠ميّن سمِف جيٞمٌف: ×ُم٤مَم زي

 )ُمقؿّمح(

 قمفقُمل اُمٍّمــشــٌــ٤مل قمٞمٜمــل ؿمــٗم٧م شا

 واعمُّمـــٞم٦ٌم اعمٜمٝمـــ٤م دم دُمٕمـــل  ـــؾ

ــزل ــف اهل ــاّميت وظمــقايت اقمٚم ــقب قم  اريم

ـــد ـــ٤م  ٞم ـــقج ُم ـــ٤م شم ـــ٦م اًمٜم٤مره  واًمرزي

 ادظمـــقل قمـــاّميت سمٕمـــد جمٚمـــس يزيـــد

 

ـــٞمقف ُمقّزقمـــف ًّ  اقمٚمـــف اًمـــؽماب وسم٤مًم

 ره٤م اقمكم صـٕم٥م ُمـ٤م هـق ؾمـٝمؾچواًمذ

ـــ  ــدي ُم ــذاك قمٜم ــؾ ش ــرچت  قُمل أَُم

ــّؾ  ــ٤م يم ــد أوهل ــ٤مشمؿ ضمدي ــر ُم ــقم اًمٞمٛم  ي

 سمٞمــف ظُمــؼم وأٟمتــف قمٜمــدك أصــٕم٥م اًمٙمــّؾ 

 *** 

ڄ ڄ ڃ  ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾ڃ ڃ

ومام هل طم٘مٞم٘متف وأىم٤ًمُمف،  ،هق اًمِمٙمرـ  يمام هق واوحـ  ُمقوقع هذه أي٦م اًمنّميٗم٦م

 ويمٞمػ ٟمِمٙمر اعمٜمٕمؿ؟

اًمُِمٙمر شمّمّقر اًمٜمٕمٛم٦م وإفمٝم٤مره٤م، ىمٞمؾ: وهق ُم٘مٚمقب قمـ اًمٙمنم، أي: : »ومول ايمرانمى

ه اًمٙمٗمر، وهق ٟمًٞم٤من اًمٜم ٕمٛم٦م وؾمؽمه٤م، وداسّم٦م ؿمٙمقرة ُمٔمٝمرة سمًٛمٜم٦م إؾمداء اًمٙمِمػ، ويْم٤مد 

 . (1)شص٤مطمٌٝم٤م إًمٞمٝم٤م

 ويٌٜمٖمل اًمٙمالم ذم قمّدة ُم٘م٤مُم٤مت: 

َُمـ »ّٟمف ىم٤مل: أ ×: وهق شمّمّقر اًمٜمٕمٛم٦م، ومٕمـ أّب قمٌد اهلل اًمّم٤مدقزمويمؼؾى ؽرٌ ؾُم ـ 1

                                           

 

 



 

 

111 

 .(1)شأٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سمٜمٕمٛم٦ٍم ومٕمرومٝم٤م سم٘مٚمٌف وم٘مد أّدى ؿُمٙمره٤م 

 وهق اًمثٜم٤مء قمغم اعمُٜمٕمؿ. زمويمؾًون: ؽرٌ ؾُم ـ 1

 :×: وهق ُمٙم٤موم٤مة اًمٜمٕمٛم٦م سم٘مدر اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م، ىم٤مل أُمػُم اعم١مُمٜملمزمًوئر اجلقارح ؽرٌ ؾُم  ـ3

 .(1)شاًمزي٤مدة مو ىمون اهلل يمقػتح فمعم فمٌٍد زموب ايمشؽر ويغؾؼ فمـف زموب»

 ومول أمغمُ »ىم٤مل:  ^قمـ آسم٤مئف ×وذم آطمتج٤مج قمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

فممم ؽمـكم فمعم أؿمراِف أصوزمعف ضمتّك سمقّرمً ومدموه  ’ويمؼد وموم رؽمقُل اهلل :×اظمممـكم

ڃ ڃ ڃ  *ڄ ﴿: همؼول سمعولم ،واّصػر  وصُمفف، يؼقم ايمؾقَؾ أمجع ضمتّك فُمقسمى دم ذيمؽ

 .(1)شًعد زمفزمؾ يمتُ  ﴾چ چ

ٟمٕمٛم٦م وأٟم٤ًمه آؾمتٖمٗم٤مر،  ًمف د يُمّٚمام ضمّدَد ظمٓمٞمئ٦ًم ضمّدد اهللآؾمتدراج وهق أّن اًمٕمٌ 

 وأن ي٠مظمذه ىمٚمٞمالً ىمٚمٞمالً وٓ ي٤ٌمهمتف.

وأّول صمٛمرٍة ُمـ صمٛمرات اًمُِمٙمر شمٔمٝمر عمٜمع آؾمتدراج، ومٗمل اًمٙم٤مذم اًمنّميػ قمـ قُمٛمر 

ًُ : »×اهلل سمـ يزيد، ىم٤مل: ىُمٚم٧م ّٕب قمٌد أن يرُزوَمـل موًٓ همرزومـل، وإيّن  اهللَ  إيّن ؽمليم

ًُ اهلل أن يرزومـل ويمدًا همرزومـل  ًُ أن  ،ويمدًا، وؽمليمتُف أن يرزومـل دارًا همرزومـلؽمليم وومد طمػ
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 .(1)شمع احلؿد همال ذيمؽ اؽمتدراصموً، همؼول: أمو واهلل يؽقن

 وم٤مٓؾمتدراج إذن ٓ حيّمؾ ُمع اًمُِمٙمر واحلٛمد هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ٙمر هق اًمِمٙمر عمَ   ٛم٦م، طمتّك قُمّد اًمِّم٤ميمر هللف اًمٜمٕمضمري٧م قمغم يديأُ ـ ُمـ أهّؿ أىم٤ًمم اًمِم 

ٙمروا اًمٜمّٕمٛم٦م، يمام ذم همػم ضمري٧م اًمٜمٕمٛم٦م قمغم يديف ُمـ اًّمذيـ مل يِمأُ ومل يِمُٙمر َُمـ  ،شمٕم٤ممم

 ُمٜمٝم٤م: ،رواي٦مٍ 

 ’قمـ آسم٤مئف قمـ أضمداده قمـ رؾمقل اهلل ×اًمّّمٚم٧م اهلَروي قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م قمـ أّب

هَمقلمُر زمِف إلم ايمـّور! همقؼقل:  يقَم ايمؼقومي همقُقوَمػ زمكم يدّي اهلل ُيمسمك زمعٌدٍ : »’طمٞم٨ُم ىم٤مل

ًُ فمؾقؽ ومل  ،أمرَت يب إلم ايمـور وومد ومرأُت ايمُؼرآن، همقؼقل اهلل: أي فمٌدي ،أّي ربِّ  إيّن أكعؿ

، وأكعؿً فمقم  زمؽذا همشؽرسمؽ همقؼقل: ريّب أكعؿً فمقم  زمؽذا ؾمؽرسُمؽ زمؽذا .سمشؽر كعؿتل

ًَ فمٌديهمقؼقُل اهلل  ،زال حُييص ايمـّعؿ وُيعّدد ايمُشؽرهمال ي .زمؽذا إّٓ أك ؽ مل  ،سمعولم: صدوم

ًُ فمعم كػز أن ٓ أومٌُؾ ؾُمؽَر فمٌٍد  ًُ يمؽ كعؿتل فمعم يديف، وإيّن ومد آيمق سَمْشُؽر َمـ َأصمري

 .(1)شيمـعؿٍي أكعؿتُفو فمؾقف ضمتّك َيشُؽَر َمـ ؽموومفو مـ طمؾؼل إيمقف

ضمري٧م قمغم يد أُ ؾمقاء ص٤مرت وـ  ٤ٌمرك وشمٕم٤مممٟمٕمٛم٦ٍم أٟمٕمؿ هب٤م اهلل شم إن  ًمِمٙمران يُمؾ  

 ذوـم٤ًم يٜمٌٖمل ُمٕمرومتٝم٤م: ـ  إٟم٤ًمن آظمر أم ٓ
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أن يٕمرف ٟمَِٕمَٛمف وٓ يٜم٥ًم إمم ذاشمف وصٗم٤مشمف ُم٤م ٓ يٚمٞمُؼ سمف، ويمّؾ ُم٤م ىم٤مسمؾ هذا  إول: 

ًمٙمٗمراّنؿ سم٤مًمٜمٕمؿ،  ٕم٤ممم ذم يمثػم ُمـ أي٤مت اًمُٙمٗم٤مرَ اعمٕمٜمك ومٝمق اًمُٙمٗمران، وىمد ذم  اهلل شم٤ٌمرك وشم

 .(1)ٙم٤مر وضمقد ُمٜمٕمٛمٝمؿ، وضمٕمؾ اًمنّميؽ ًمفوإٟم

 وٓ يٜم٥ًم ٟمِٕمَؿ اهلل إمم همػمه. ؟ِؾ َُمـ ضم٤مءتٌَ أن يٕمٚمؿ هذِه اًمٜمٕمٛم٦م ُِمـ ىمِ  ايمثوين:

أن ُئمٝمر شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م وجيري صمٜم٤مَء اعمٜمٕمؿ قمغم اًمّٚم٤ًمن، يمام ُروي سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمٕمتؼمة  ايمثويمٌ:

ٍد زمـعؿٍي َصُغرْت أو ىَمػُمْت همؼول: مو أكعؿ اهللُ فمعم فمٌ»أٟم ف ىم٤مل:  ×اهلل اًمّم٤مدق قمـ أّب قمٌد

 .(1)شّٓ أّدى ؾُمؽَرهوإاحلؿُد هلل، 

أن ُيٍِمَف شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمام ُيريض اعمُٜمٕمؿ، وأن ُي١مّدي احلؼ  اًّمذي ضمٕمٚمف اهلل  ايمرازمع:

اًمتحّدَث وث سمام أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم ذم شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م، ومٛمثالً: ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اًمٚم٤ًمن اًمتحد  

 حّرُم٤مت واعمٙمروه٤مت.قمٜمف، وطمٗمٔمف قمـ اعمُ 

ذن واًمٞمد واًمِرضْمؾ وؾم٤مئر إقمْم٤مء واجلقارح واًم٘مقى، ويمذًمؽ ؿمٙمر اًمٕملم وإُ 

 وؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اًمٕمٚمؿ سمذًمف إمم ـُمالسّمف ،وؿمٙمر اعم٤مل سومف ومٞمام يريض اعمٜمٕمؿ، وأداء ُم٤م أوضمٌف ومٞمف

 واًمٕمٛمؾ سمف، وٓ جيٕمٚمف آًم٦ًم ًمٚم٤ٌمـمؾ، وذم يمؾ  هذا ُيٕمّقوف اهلل ووم٘م٤ًم عم٤م أوقمده.

وًمق شمٗمّٙمر ؿمخٌص ذم  ،مُجٚم٦م ؿُمٙمر اعمٜمٕمؿ اًمتٗمّٙمر ذم َٟمٕمِٛمِف واإلىمرار سم٠مّّن٤م ٓ حُتَم وُمـ

٥م قمغم أيمِؾ يُمؾ  ًُم٘مٛم٦ِم ظُمٌٍز ُمـ ـمري٘م٦م حتّمٞمٚمٝم٤م إمم صػمور ٤م هبذِه اهلٞمئ٦م ٟمٕمؿ اهلل اًّمتل شمؽمشمّ 

ح٤مًم٦م ٕذقمـ سم٤مؾمت ،اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمايمؾ وُم٤م يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد إيمؾ إمم صػمور ٤م ضُمزءًا ذم اجلًؿ

قمّد ٟمٕمؿ اهلل، سمؾ ًمق شمٗمّٙمر ضمٞمّدًا ًمرأى أّن يُمؾ  ٟمٕمٛم٦ٍم أٟمٕمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم إمم همػمه شمٙمقن ٟمٕمٛم٦ًم ًمف 
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ٕن  يمؾ  ٟمٕمٛم٦ٍم ُأٟمٕمٛم٧م قمغم يُمّؾ  ؛ٟم٤ًمن ُمديّنٌ سم٤مًمّٓمٌع وحُمت٤مج إمم أظمريـأيْم٤ًم؛ ّٕن اإل

 .هل٤م دظمٌؾ ذم وضمقدك وسم٘م٤مئؽ ويمامًمؽ ،إمم زُم٤من اًمُِمٙمر ×ؿمخٍص ُمـ ًَمُدن آدم

وًمف ومقائد مّجف؛ ٕٟم ف ُيقضم٥م ُمزيَد  ،^٦مومٝمذا هق اًمتٗمّٙمر اعمٛمدوح واًمذي أُمر سمف إئٛمّ 

اعمٕمروم٦م سم٤معُمٜمٕمؿ، ويٕمّرُف قمجَز اإلٟم٤ًمِن وٟم٘مَّمف واطمتٞم٤مضَمف، ومٞمٙمقن سم٤مقمث٤ًم قمغم اًمٕم٤ٌمدة وُم٤مٟمٕم٤ًم 

ا َوإِن سَمُعّدو﴿قمـ اعمحّرُم٤مت، ويقضم٥م اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وقمدم يمٗمران اًمٜمٕمٛم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ًَ اهللِّ َٓ حُتُْصقَهو أزمو ذر إلم  &دفمو ؽمؾامنُ »أٟم ف ىم٤مل:  ×وُروي قمـ اإلُم٤مم اجلقاد ،(1)﴾كِْعَؿ

همؼّدم إيمقف رنمقػكم، هملطمذ أزمق ذر ايمرنمقػكم ُيؼّؾٌُفام، همؼول يمف ؽمؾامن: يو أزمو ذر ٕيِّ رٍء  مـزيمف،

ًُ أن ٓ يؽقكو كضجكم.سُمؼّؾُى هذيـ ايمرنمقػكم ـ ذيمؽ نمضًٌو همغضى ؽمؾامن م ؟ ومول: طمػ

ٌُ سُمؼّؾُى هذيـ ايمرنمقػكم، همقاهلل يمؼد فمؿؾ دم هذا اخلٌز اظموُء  ،ؾمديدًا، شُمؿ  وموَل: مو أصمرأَك ضمق

ايمّذي حتً ايمعرش، وفمؿؾً همقف اظمالئؽي ضمتّك أيمؼقه إلم ايمريح، وفمؿؾً همقِف ايمريح ضمّتك 

حوب، وفمؿؾ همقف ايمًحوب ضمّتك أمطره إلم إرض، وفمؿؾ همقف ايمرّ  ًّ فمد أيمؼتف إلم ايم

واظمالئؽي ضمّتك ووعقه مقاِوَعف، وفمؿؾً همقف إرض واخلشى واحلديد وايمٌفوئؿ وايمـور 

ؽر؟ ،ضمصقف أىمثرواحلطى واظمؾح، ومو ٓ أُ  همؼول أزمقذر: إلم  !همؽقػ يمؽ أن سمؼقم هبذا ايمش 

 ًُ  .(1)شوإيمقؽ أفمتذر ممّو ىمرهً ،اهلل أسمقب، وأؽمتغػُر اهلل ممّو أضمدشم

ٙمر هلل شمٕم٤ممم.وًمذا يٙمقن اإلٟم٤ًمن قم٤مضمزًا قمـ   أداء اًمِم 

ىمقػ  ،ضمؼ  ؾُمؽري، همؼول: يورّب  ؾمؽرينا ،يو مقؽمك»: ×أوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم ُمقؾمك

. ًَ زمِف فَمقم  ًَ أكعؿ  أؾمُؽرك ضمؼ  ؾُمؽِرك؟ ويمقس مـ ؾُمؽٍر أؾمؽُرك زمِف إّٓ وأك
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ًَ أن  ذيمؽ ِمـَل ،همؼول: يو مقؽمك   .(1)شؾمؽرسمـل ضمؼ  ؾُمؽري ضِمكَم فَمؾِؿ

ج٤مدي٦م ذم ُدقم٤مئف ذم  ×زيـ اًمٕم٤مسمديـ وىمد ورد قمـ اإلُم٤مم ًّ ذم اًمّّمحٞمٗم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًم

 .(1)شهملؾْمَؽُر فمٌودِك فموصمٌز فمـ ؾُمؽِرك: »قمؽماف سم٤مًمت٘مّمػم قمـ شم٠مدي٦م اًمِمٙمر ىمقًمفاإل

زمتحصقِؾ ايمُشؽر وؾُمؽري إّيوك يػتؼر إلم  همؽقَػ رم»وي٘مقل أيْم٤ًم ذم ُُمٜم٤مضم٤مة اًمِّم٤ميمريـ: 

 .(1)شيمذيمؽ أن أومقل يمؽ احلؿُد  ؾُمؽٍر، همؽّؾام وُمؾً: يمَؽ احلؿد وصمى فمقمّ 

يمٗمران ًمٜمٕمؿ همػم ُُمتٜم٤مهٞم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم، ؾمقاء ذم أصقل هل وأيْم٤ًم يمّؾ ُمٕمّمٞم٦م 

وسمٕمثتف ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اإلهلٞم٦ّم قمغم  ’اًمّديـ أم ذم ومروقمف، ُمثالً: أّن وضمقد ٟمٌّل آظمر اًمزُم٤من

ٕم٤مدة إسمدّي٦م، وواؾمٓم٦ًم ًمٚمٜمّ  ًّ ٕمؿ اًمُدٟمٞمقّي٦م وإظُمروّي٦م، اًمٕم٤ٌمد، وم٘مد ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم وؾمٞمٚم٦م ًمٚم

 .^ويمذًمؽ أوصٞم٤مؤه

وؿمٙمر هذه اًمٜمّٕمٛم٦م اإلىمرار سمٕمٔمٛمتِٝمؿ وإـم٤مقمتِٝمؿ ذم إواُمر واًمٜمقاهل، وم٢مٟمٙم٤مرهؿ أىمٌح 

ُمّم٤مديؼ اًمُٙمٗمران سمٜمٕمٛم٦م وضمقِدهؿ، وسمٕمد اإلىمرار ومٗمل يمّؾ ذٟم٥ٍم يٙمقن يم٤مومرًا هلذِه اًمٜمٕمٛم٦م 

، ومٞمٙمقن اًمٙمٗمر سمٜمٕمٛم٦م ذًمؽ سُمد  أن يّمدر ُمـ قمْمٍق ُمـ إقمْم٤مء اًمٕمٔمٞمٛم٦م، واًمذٟم٥م ٓ

 اًمٕمْمق.

قمغم  اِمٙمروومل يُ  ،^وىمدر أهؾ سمٞمتف ’ًمٙمـ ًماؾمػ مل ُيٕمرف ىمدر اًمٜمٌّل إيمرم

٦م، ومج٤مءت يد ؿ، وىمّدُمقه٤م إمم هذِه إُُمّ أاًمٜمٕمٛم٦م اًّمتل أضمراه٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم 

 اًمٔمالُم٤مت شمؽما قمغم أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمّٓمٝم٤مرة.

دأت شمٔمٝمر ىم٤ًموة اًم٘مقم، وفمٚمٛمٝمؿ أظمذ يٜمتنم اٟمتِم٤مر سم ’ومٕمٜمدُم٤م شمقذم اًمٜمٌّل إيمرم
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اًّمذي ٟمدب سمف  ×اعم١مُمٜملماًمقٓي٦م ُٕمػم  وم٠مّول طمٍؼ اهمتّمٌقه هق طمّؼ  ،اًمٜم٤مر ذم اهلِمٞمؿ

ٜم٦ّم اعمٓمٝمرة ،اًمُ٘مرآن ًُ  .^وقمّٔمٛمف أهُؾ اًمٌٞم٧م ،وهلج٧م سمف اًم

٧م وحت ،ود أّب سمٙمر ‘وُمـ ُهٜم٤م ٟمجد أن  احلقار اًمِّمداُمل اًّمذي ظم٤موتف وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

وهل اًمٕمزووم٦م اعمت٘مِّمٗم٦م ذم يُمؾ  ُمراطمؾ طمٞم٤مِ ٤م، وإٟماّم يم٤مٟم٧م  ،ٓومت٦م )ومدك( مل يٙمـ ُمـ أضمؾ )ومدك(

ـ ضمٝم٦ٍم، واًمّدوم٤مع قمـ ىُمدؾمٞمتٝم٤م يمٛمٕمّمقُم٦م.   حُت٤مول جم٤مهب٦م اخلالوم٦م اًّمتل مل شمٕمؽمف هب٤م ُم

وذم اجل٤مٟم٥م أظمر ٟمجد أن  طمرص أّب سمٙمر قمغم ُُمّم٤مدرة )ومدك( مل يٙمـ طمرص٤ًم قمغم 

يمام يم٤من  ،×ار ُم٤م يم٤من طمرص٤ًم قمغم سف اخلالوم٦م قمـ اإلُم٤مِم أُمػم اعم١مُمٜملمومدك سمٛم٘مد

ًميب اًمٕمّمٛم٦م سمدًمٞمؾ ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٤مًمِمٝمقد، رهمؿ أن  ذا اًمٞمد ٓ ُيٓم٤مًم٥ُم سم٤مًمِمٝمقد، ورهمؿ أن  

 .(1)اًمُ٘مرآن ٓ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمِمٝمقد، ومِم٤مهده اًم٘مرآن ويمٗمك سمف ؿم٤مهداً  ـ قمّمٛمف اهلل سمٜمّص يُمؾ  ُمَ 

 اًم٘مقم سمُخٓمٌتٝم٤م اًّمتل سمٞمّٜم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمّذ وـم٤مب، وُم٤م اؿمتٛمٚم٧م ومٕمٜمدُم٤م أًم٘م٧م احلُّج٦م قمغم

 اؾمتّ٘مرت هب٤م اًمدار، ىم٤مًم٧م ُٕمػم ، ومٚماّم  إمم اًمدار سمٕمد ذًمؽ قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م، رضمٕم٧م

إؾمتؿؾً ؾَمؿؾي اجلـكم، وومعدت ضمجرة ايمظـكم ويالي دم  ،يو زمـ أيب ؿمويمى: »×اعم١مُمٜملم

ـَ ايمعُض ىمؾِّ ؾمو ! ايمّؾُفؿ  أكً أؾمّد  د!رق، موت ايمَعَؿُد ووَه  ؾمؽقاي إلم أيب! وفمدواي إلم ريبِّ

 .شومّقة وضمقًٓ، وأضمد  زملؽموً وسمـؽقالً 

ل فمـ وصمدِك يو ازمـي فيمشوكئِِؽ، ّنـ ٓ ويَؾ فمؾقِؽ، ايمقيؾ»:×وم٘م٤مل أُمػُم اعم١مُمٜملم

ـَ ايمٌُؾغي   سمريدي
ًِ ًُ فمـ ديـل وٓ أطمطلُت مؼدوري، همنّن ىُمـ ايمصػقة وزمؼقّي ايمـٌّقة، همام وهـ

و ومطع فمـِؽ، هموضمتًٌل اهلل. همؼويمً: همرزومِؽ مضؿقن، وىمػقُؾِؽ ملمقَن، ومو أفمَد يمِؽ طمغٌم ممّ 

 :(1)شوأمًؽً وصمؾًً دم دارهو ضمزيـًي زموىمقيً  .ضمًٌل اهلل
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 آه: 

 ـمٌـــ٧م دارهـــ٤م وفمّٚمـــ٧م قمٚمٞمٚمـــ٦م

ـــروح اًم  ٞمٚمفچؼم أسمقهـــ٤م وشمِمـــتلـــشم

ــذيمر اًمٜمٌــّل اهلــ٤مدي ـــ شمًــٛمع سم  ُم

ــ٤مدي ـــ قمــده٤م وشمٜم ــروح ُم ــ٥م اًم  شمٖمٞم

 

ـــ اًم  ــ٤م ُم ــ٦موضمٗمٜمٝم ــ٤مم ًمٞمٚم ــ٤م ٟم ــٝمر ُم ً 

ــتٝمّٔمؿ ةؼمه وقمــغم اًمزهــرلــوهــق سم  ي

ـــــقادي ـــــ٤مسمر واًمٜم ـــــٛمع ًمٚمٛمٜم  شمً

ـــتّؿ ـــذين اعمح ـــ٤مك ي٤مظم ـــ٧م وي  يري

 *** 

ــــ ــــّقن واًمقّٟم ــــ٧م شم ــــجٞمففمٚم  ف ؿم

ــــــ  ـــــفشعّم ـــــ٤م اعمٜمّٞم ـــــ٧م ُمٜمٝم  رسم

 

ــف  ــلم أظمٞم ـــ وطمً ــ٤م احلً ــّقن يٛمٝم  ي

 وّصـــ٧م شمٜمــــدومـ سمٚمٞمــــؾ إفمٚمــــؿ

 *** 

 ويم٠ميّن هب٤م شم٘مقل: ي٤م أسمت٤مه ضمرطمقا قمٞمٜمل ويمنوا ىمٚمٌل

 ()سمحراين

ـــ٤مهلٔمؿ واًمٔمٚمـــؿ واجلـــقر  فمّٚمٞمـــ٧م أؾمـــٌح سم

 

 

 وضمٝمـؽ ُمّمـدراًمٜمقرو٧م وضمٝمؽ شُمـ وم٤مر 

 وسمٕمــلم جمروطمــف أقمــٞمش ووــٚمع ُمٙمًــقر 

 

 

 قملـُمـ قمٍمت اًم٤ٌمب اًّمـذت سمٞمٝمـ٤م قمــ اًم 

ــ٤م  ــ٤مر ي ــؽ ؿمــ٤مهدشمٜمل وؿمــ٤موم٧م اًمّّم ــ٧م قمٞمٜم  ًمٞم
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ــ٤مر  ــد اًم٘مٝم ــ٤مرك اًمقاطم ـــ اظمت ــدي ُم ــ٤م واًم  ي

ـــامر  ـــدر ُمً ـــقا سم٤مًمّم ـــكّم وٟمٌت ـــق قم  هجٛم

 

 

 ؾمـــّقت سمٛمتٜمـــل اًمرؾمـــقم وؾمــٞم٤مط ىمٜمٗمـــذ 

 !ٕسمٞمٝم٤م وىمد ص٤مومح اًمؽُماُب ضمٌٞمٜمَف ؟!ـ شمتقضمفعمَ  

 :×قمٜمده٤م شمقضّمٝم٧م ًمزوضمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

 )شمٖمريد احلزيـ(

 ــٞمٜملو اًمٞمِمـٙمّ هُّمـل ويــ٤مهُمـ أؿمتـٙمـلقمد

 وأٟم٤م وٚمٕمل اٟمٙمن سم٤مًم٤ٌمب حيٞمدر واٟمٓمٗم٧م قمٞمـٜمل

 شملقل افمٝمر اؿمٌـٞمـدي اًمّمـ٤مدر وشمٗمّٓمـ اعمتٜمـٞمٜمل

سمٞمت٤ًم ؾماّمه سمٞم٧َم إطمزان، وم٘م٤مُم٧م شم٠مظمذ سمٞمد احلًـ  ×ُمػُم اعم١مُمٜملمومٌٜمك هل٤م أ

، ويم٠ميّن (1)وشمٌٙمل قمٜمد ىمؼم واًمده٤م، وشمِمٙمل ُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ومراق واًمده٤م ÷واحلًُلم

 هب٤م:

 قم سمٕمـــدك ًمّققمــــقينلـــسمقيـــف اًم

ـــ٤م ـــ٤مب ي ـــف اقمٍمـــوين وره اًمٌ  سمقي

 

 

 قمــــقينإضمـــق ًمٚمـــدار سمقيـــف وروّ  

ــل اًمٕمــلم  وـمحــ٧م سمقيــف ودمــري ُمٜمّ

 

 

*** 

 سمٞمــــــ٤مم أسمقهــــــ٤م واهلل ُمدًمـــــــٚمف

 

 قمقهـــ٤مسمـــس ُمـــ٤م همـــ٤مب قمٜمٝمـــ٤م روّ  

 اضمـقا ًمٚمٌـ٤مب ويٚمـل واقمّمـروه٤م 

؟ ‘ة سمٙم٤مئف قمغم وم٤مـمٛم٦مقمـ ؿمدّ  ×ذيمر سمٕمُْمٝمؿ أّن أؾمامء ؾم٠مًم٧م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ؾتُفو همٌقـام أكو»وم٘م٤مل:  ًّ ؾفو مـ وراء ايمثقوب، نم ًّ ُؾفو وإذا  فمـدمو أوصتـل هموؿمؿي أن ُأنم ًّ ُأنم

                                           

 



 

 

111 

 .(1)شو ومد ارسمػعً، همػتشً فمـ ايمًٌى همقصمدُت أضمد أوالفمفو مؽًقرةكظرت إلم شمقوهب 

خُي٤مـمٌُف ي٘مقل ًمف: ِوٚمٌع واطمد هٙمذا أصّمر سمؽ وأظمذ  ×اًمِم٤مقمر يتقضّمف ُٕمػم اعم١مُمٜملم

ومٙمٞمػ سمؽ ًمق رأي٧َم شمٚمؽ إوالع اعمٝمِمقُم٦م اعمٙمًقرة  !ُمٜمؽ هذا اعم٠مظمذ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

 اهلل؟! دوهل أوالع ؾمٞمد اًمِمٝمداء أّب قمٌ ،واعمروقو٦م

 آه:

 دُمقع اًمٕمـلم طمد قمكّم رظّمصوٚمع وا

 سم٤مهلل اؿمٚمقن ًمق قم٤ميـ اوـٚمقع طمًـلم

 

 وفمؾ جيذب احلنة ويّمـٗم٩م ايـديـ 

 فقم ذاك اًمٞمــقم روــٜمّ لــوظمٞمــؾ اًم

 *** 

 ٧م أوــٚمعّوــذاك اًمْمــٚمع رُ  وسمــرّض 

 

ـــــ٤م ه ا   ُمّمـــــقن إلًمـــــفذم ـمٞمّٝم

 *** 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ـَ فَمَٚمٛمُ  ٌُقنَ َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ  قا آَل حمَٛم 

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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 اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م واًمثالصمقن: ُمٕمٓمٞم٤مت آي٦م اًمُ٘مرسمك
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: والجالثوُ ةالجاوٍ احملاضزة
 وعطيات آية الُكزبى
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ــــدٍق  ــــؼّماِن سمّم ــــٞمكم  ظم ــــ٤م ظمٚم  ي

 ـ َراَع فمٚمــامً ُمـــ قمــدى فمّٚمــ٦ًم وَُمــ

 ُمــــ مَحـــك ًمـــّذة اًمَٙمـــرى ُُم٘مٚمتٞمٝمـــ٤م

ــــ ـــــ أَضمَُم ــــ٤م وَُم ٝم  ـ زوى طم٘م 

 ل ظمـــ٤مشمُؿ اًمُرؾمـــِؾ ومٞمٝمـــ٤مُمـــ٤م ىمـــ٤م أوَ 

 ومــ٤مـمُؿ روطمــل اًّمتــل سمــلَم ضمٜمٌــّل 

ـــ٤م اًمٜمّـــ٤مُس ومـــ٤مطمٗمٔمقيّن ومٞمٝمـــ٤م  أ  

ـــ٧م ـــٞم٦َّم واوم ـــ٤م قمِم ـــل هل ـــر  ىمٚمٌ  طم

 ًمًـــ٧ُم أدري وًمٞمتٜمـــل يُمٜمـــ٧ُم أدري

ـــل أضُمقهـــ٤م ـــ٤مِر اًّمت  أطمـــدي٨َم اًمٜمّ

ــ٘مٓمتف ــذي أؾم ــلم اًّم ــدي٨َم اجلٜم  أم طم

 

ــــ٤م  ــــُف اٟمت٤ٌمه ــــ٥ُم اًمٜمٌٞم ــــام يٓمٚم  ُرسّم

 سمْمــٕم٦َم اعمُّمــٓمٗمك وَُمـــ أؿمــج٤مه٤م

ـِ ا  ٤مهــــ٤مإلرِث قمــــّدوًة َٟمحّ وقَمــــ

 اًمٜمــ٤مَر قمــغم سمــ٤مِب سمٞمتِٝمــ٤م وَُمـــ أذيم٤مهــ٤م

ــــ٤م ــــٕمتل وٓي وٓه ــــ٤مـمُؿ سمْم  وم

 تــــــل أهقاهــــــ٤مورحيــــــ٤مٟمتل اًمّ 

 
ٍ
ــــ سمًـــقء ـــ٤مه ذم اًمٖمـــل َُم  أشم٤مهـــ٤م شم

 سمٞمٝمـــــــ٤م شمٌثـــــــف ؿمـــــــٙمقاه٤مٕ

 ُمّــــ٤م ده٤مهــــ٤م أي  أُمــــٍر شمٌــــ٨م  

ــــٞمد ــــ٤م اعمِم ــــ٤م داره ــــ٤م سمٗمٜم  ذراه

 (1)أم ٟمٌـــقَت اعمًـــامر ذم أطمِمـــ٤مه٤م

 *** 

 )سمحراين(

ــل ُم٤م ــ٧م اًمٜمٌ ــ٧م سمٕمٚمّ سمٜم ــ٦مشم ــ٤م ظمٗمٞم  تٝم

 

ـــف ـــكم ذم ه٤مًمرزي ـــ٤م قم ـــرك اهلل ي  آضم

 فمٚمقا يت٤مُمف ُمـ سمٕمده٤م طمًـ وطمًـلم 

 

ٜمـف اًمٌتقًمـ٦م ظمقيـف چـ٤م ُمّ أُ قل ليمٚمٛمـ ي

 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٟم٤مدى قمكّم اعمرشم٣م واصـٗميف اًمچٗمـلم

 

 ٞمــفچآضمــريمؿ اهلل يــ٤م أوٓدي ذم اًمز

 طمـزين قمٚمٞمٝمـ٤م ُمٙمًـقرة إوـالع وا 

 

 دهــري ومجٕمٜمــل سمــ٤مًمٜمٌل واًمٞمــقم سمٞمٝمــ٤م

 ٞمٜمقين اوضمٞمٌقا اًمـٜمٕمش ًمٞمٝمـ٤مقُمقا دقمش 

 

ــ٧م ٟمقاد ــ٤م ُُمٔمٚمٛمــف ه٤مًمٕمِمــٞمف  أو فمّٚم
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 أسمقذي٦م()

ــد أ ــ٧مشأري ــؽ ي٤مسمٞم ــقطمـ سمٞم ــد وٟم  ٕم

 ي٤مسمــ٧م ٩مل قمٚمــٞمچــَيــْؿ طمًــلم شمٌ

 

 قمغم اًمٙمنوا وٚمٕمٝم٤م وهمّم٥م ي٤مسم٧م 

ــــ٦م  أفمٜمٝمــــ٤م ازم اٟمًــــ٧ٌم سم٤مًمٖم٤مضي

 *** 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

  .(1)﴾ېئ ېئ 

إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ٟمزل ضمؼمائٞمؾ ُمـ قمٜمد اًمّرب اجلٚمٞمؾ سم٤مٔي٦م  ’ًمٜمٌّل سمٕمد ُم٤م رضمع ا

اًمٙمريٛم٦م، وم٤مٟمِمٖمؾ ومٙمُر اًمٜمٌل  سمذي اًم٘مرسمك َُمـ هؿ؟ وُم٤م طمّ٘مٝمؿ؟ ومٜمزل ضمؼمائٞمؾ صم٤مٟمٞم٤ًم قمٚمٞمف، 

 ‘ازمـتف هموؿمؿي ’، همطؾى ايمـٌل  ‘إن  اهلل ؽمٌحوكف يلمرك أن سُمعطل همدىمًو يمػوؿمؿي»وىم٤مل: 

همؿـحفو وسمٌّمهمً هل همقفو وأطمذت  .رين أن أدهمَع إيمقِؽ همدىموً وومول: إّن اهلل سمعولم أم

 .(1)شضموصؾفو، همؽوكً سُمـػؼفو فمعم اظمًوىمكم

ٞمد ه٤مؿمؿ  ًّ أُّم٤م اًمروي٤مت اًّمتل قمٜمدٟم٤م ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ومٝمل يمثػمة، روى قمددًا ُمٜمٝم٤م اًم

رواي٦م  اًمٌحراين ذم شمٗمًػمه اًمؼُمه٤من ذم ذيؾ هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، وىمد ذيمر ُم٤م ي٘م٤مرب اًمٕمنميـ

وهل هبذا اعمْمٛمقن وإن اظمتٚمٗم٧م سم٤مًٕمٗم٤مظ، وذم سمٕمْمٝم٤م اًمّّمحٞمح ُمـ اًمرواي٤مت، وهق 

 .(1)ًمٜم٤م ذم حتّ٘مؼ اًمقاىمٕم٦م يم٤مٍف 

ٞمقـمل ذم اًمّدر اعمٜمثقر ،وأُّم٤م ُمـ ـمريؼ اًمٕم٤مُّم٦م ًّ  واحل٤ميمؿ احلًٙم٤مين (1)وم٘مد ذيمر ذًمؽ اًم
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ٚمٞمامن احلٜمٗمل ذم يٜم٤مسمٞمع ، واًمِّمٞمخ ؾُم (1)واعمُت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمُٕماّمل (1)ذم ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ 

 ، وهمػمهؿ.(1)اعمقدة

هُل٤م، وي٠مشمقن سمح٤مصٚمٝم٤م ذم طمٞم٤مة يٕمٛمُؾ قمٚمٞمٝم٤م قُماّم  ،‘ومٙم٤مٟم٧م ومدك ذم يد وم٤مـمٛم٦م

ٝم٤م وقمٞم٤مهِل٤م وشمتّمّدق  ‘وهل ،’اًمٜمٌل   ًِ يم٤مٟم٧م شمتٍّمف ومٞمٝم٤م يمٞمٗمام ؿم٤مءت، شُمٜمٗمُؼ قمغم ٟمٗم

 ٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء واعمٕمقزيـ.ُمٜم

 ،ر مج٤مقم٦ًم وم٠مظمرضمقا قُماّمَل وم٤مـمٛم٦م ُمـ ومدكأرؾمؾ أسمق سمٙم ’وًمٙمـ سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل

 وهمّمٌقه٤م وشمٍّمومقا ومٞمٝم٤م شمٍموم٤ًم قمدواٟمٞم٤ًم.

كحـ معوذ إكٌقوء ٓ كقّرث، مو »ىم٤مل:  ’ومٕمٜمدُم٤م ؾُمئؾ قمـ ذًمؽ، ىم٤مل: ؾمٛمٕمٜم٤م اًمٜمٌل

 .(1)شسمرىمـوُه صدومي

 وًمٙمـ سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ إؾمٜم٤مد احلدي٨م وُُمٕم٤مروتف ًمٙمت٤مب اهلل.

ُم٤م ؾمٛمٕم٧َم ُمـ ه١مٓء سم٠من  ومديم٤ًم يم٤مٟم٧م ٟمحٚم٦ًم ًمٙمالم، سمٕمدإٟم٤ًمن هبذا ا هؾ ُيّمّدُق  أوًٓ:

وم٦م ذم ومدك طملم يم٤مٟم٧م ُمتٍم   ‘وهل اؾمتٚمٛمتٝم٤م وشمٍّموم٧م ومٞمٝم٤م، ومٝمل ،’وه٦ًٌم ُمـ اًمٜمٌل  

 أظمذه٤م أسمق سمٙمر، وُم٤م يم٤مٟم٧م إرصم٤ًم.

وهمػم ُم٘مٌقل؛ ّٕٟمف طمدي٨م  ؾمتٜمد إًمٞمف أسمق سمٙمر ُمردوداإن  احلدي٨َم اًّمذي  وشموكقوً:

ن  واوع احلدي٨م قمٜمدُم٤م ووٕمف ىمد همٗمؾ قمـ آي٤مت ٢مٞمف، ومُمقوقع، ًمقضمقد إؿمٙم٤مٓت وم

ًمٙم٤من ًمف خمٚمص ُمـ ش أٟم٤م ٓ أوّرث»اعمقاري٨م اًّمتل ضم٤مءت ذم اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ، وًمق يم٤من ي٘مقل: 
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ومم ومتٙمذي٥م أّب سمٙمر ورّدِه أومم ُمـ آي٤مت شمقري٨م إٟمٌٞم٤مء ذم اًم٘مرآن، أُّم٤م قمغم اًمّّمٞمٖم٦م إُ 

 .’اًمٜمٌل  ُم٤م خُي٤مًمػ اًمُ٘مرآن إمم ٟم٦ًٌم 

هراءو ٘مٚم٧م ذم يمثػم ُمـ يُمت٥م اعم١مّرظملم ذم ظُمٓمٌتٝم٤م اًّمتل ٟمُ  ‘ًمذًمؽ اطمتّج٧م وم٤مـمٛم٦م اًمز 

 .(1)اسمـ أّب احلديد ذم ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م وُمّـ ذيمره٤مُمـ اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م، 

ـ ومَ  ؟سمزفمؿقن أن ٓ أرث رم، أهمحؽُؿ اجلوهؾقِي سمٌغقن شُمؿ  أكتؿ أن»وضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

 ز  إرث أيب.إهيوً معوذ اظمًُؾؿكم ُأزمتَ  .نأضمًـ مـ اهلل ضمؽاًم يمؼقم يقومـق

 يمؼد صمئً ؾمقئًو همرّيًو. ؟!اهللِ أن سمرَث أزموك وٓ أرُث أيبيو ازمـ أيب ومحوهمي! أدم ىمتوِب 

 إذ يؼقل اهلل صمّؾ صماليمف: ؟!اهلل وكٌذمتقه وراء ـُمفقرىمؿأهمععم فَمؿٍد سمرىمتؿ ىمتوَب 

ڃ چ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :ويؼقل همقام اومتص  مـ طمػم زىمريو، (2)﴾ڦ ڦ ڦ﴿

 (1)ش(1)﴾ڍ ڍ ڌ ڇچ چ ڇ ڇ ڇ* 

روى اعمُحّدصمقن أّن قمٚمٞم٤ًم ضم٤مء إمم أّب سمٙمر وهق ذم اعمًجد، وطمقًمف طمِمٌد ُمـ  وشمويمثوً:

ًَ هموؿمؿي كحؾَتفو مـ رؽمقل اهلل ،زمؽرٍ  يو أزمو» :×اعمُٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وم٘م٤مل وومد  ’مِلَ َمـع

 شتفو دم ضمقوسمف؟مؾؽَ 

ٟمحٚمٝم٤م ومٚمٝم٤م، أ٧م ؿمٝمقدًا أن  رؾمقل اهلل ٢من أىم٤مُم: ومدك ذمء ًمٚمُٛمًٚمٛملم، ومزمؽر همؼول أزمق
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 .ومال طمؼ  هل٤م ومٞمفّٓ إو 

: ×، ىم٤مل: ٓ. ىم٤ملش!حتؽؿ همقـو زمخالف ضُمؽِؿ اهلل سمعولم ،زمؽر يو أزمو»: ×وم٘م٤مل قمكم  

ًُ أكو همقف َمـ سمًلل إيمقف ،ن ىمون دم يد اظمًؾؿكم رء يؿؾؽقكفنهم»  ىم٤مل: إّي٤مك أؾم٠مل. ش؟هموّدفمق

تف دم ضمقوة رؽمقل ايمٌقـي مـفو فمعم مو دم يدهيو، وومد مؾؽَ هموؿمؿَي ؽمليمتَفو  همام زموُل »: ×ىم٤مل

 .ش’اهلل

 ،وم٢مّٟم٤م ٓ ٟم٘مقى قمغم طُمّجتَِؽ  ،دقمٜم٤م ُمـ يمالُمؽ ،صُمؿ  ىم٤مل: ي٤م قمكم ،سمٙمر ُهٜمٞمئ٦م ومًٙم٧م أسمق

 ًمؽ وٓ ًمٗم٤مـمٛم٦م هب٤م. وم٢مْن أشمٞم٧َم سمِمٝمقٍد قمدول وإّٓ ومٝمل ذمٌء ًمٚمٛمًٚمٛملم، ٓ طمّؼ 

أطمػمين فمـ ومقل اهلل »: ×ىم٤مل .ىم٤مل: ٟمٕمؿ ش!سمؼرأ ىمتوب اهلل ،يو أزمو زمؽر»: ×وم٘م٤مل قمكم  

ـ همقؿَ  (1)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ سمعولم:

ًِ »: ×ىم٤مل: سمؾ ومٞمٙمؿ! ىم٤مل شكزيمً؟ همقـو أو دم نمغمكو؟ همؾق أّن ؾُمفقدًا ؾمفدوا فمعم هموؿمؿَي زمـ

ًَ صوكعوً هبوـ  وايمعقوذ زموهللـ  زمػوضمشي ’رؽمقِل اهلل   ش؟مو ىُمـ

 قمغم ٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم.ىم٤مل: أىمٛم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م احلّد يمام أىمٞمؿ 

 .شفمـد اهلل مـ ايمؽوهمِريــ  إذاً  ـ ىمـً»: ×ىم٤مل

ّٕكؽ رددَت ؾمفودَة اهللِ زمطفورهتو وومٌؾً ؾمفودة ايمـوس فمؾقفو, ىمام »ىم٤مل: ومِلَ؟ ىم٤مل: 

ًَ أّّنو دمٌء يمؾؿًؾؿكم، وومد ومول  رددَت ضُمؽَؿ اهلل وضمؽؿ رؽمقيمف أن صمعَؾ هلو همدىمًو وزفمؿ

 .شفمؾقف لفمدّ ل وايمقؿكم فمعم َمـ اُ ـي فمعم اظمُّدفمايمٌقّ  ’رؽمقل اهلل

قمكم  ـ  واهللـ  ومدُمدم اًمٜم٤ّمس وأٟمٙمروا قمغم أّب سمٙمر، وىم٤مًمقا: صدق
(1). 
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وهق اًّمذي ىم٤مل ومٞمف  ’هق قمٞم٦ٌُم قمٚمِؿ رؾمقِل اهلل ×قمٚمٞم٤مً  : إّٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سم٠من  اإلُم٤ممرازمعوً 

ار احلؽؿي وفمقّم زموهبو، أكو مديـُي ايمعؾؿ وفمقمٌّ زموهبو، وأكو د»ـ  يمام ٟم٘مٚمف قُمٚمامء اًمٗمري٘ملمـ  ’اًمٜمٌّل 

 .(1)شايمٌوب وَمـ أراد ايمعؾؿ واحلؽؿي همؾقلِت 

فمقّم »: ’اًمٗمري٘ملم ىمقًمف واحلدي٨م اًمٜمٌقي أظمر اًّمذي اؿمتٝمر أيْم٤ًم سملم اعمُحّدصملم ُمـ

طمٙماًم ظم٤مّص٤ًم ذم اإلرث، وىم٤ميض َديٜمف، وُمٜمجز  ’ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ُيٌلّمَ اًمٜمٌل (1)شأومضوىمؿ

ظمّمقص٤ًم احلٙمؿ اًّمذي يٙمقن ذم ؿم٠من وم٤مـمٛم٦م وهل قمداشمف، وسم٤مب قمٚمٛمف ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ؟ و

 وهق ويّص رؾمقِل اهلل؟! ×زوضم٦م أُمػِم اعم١مُمٜملم

ٜم٦م، واعمُّدقمل َيٓمٚم٥م ٟم٠ًمل إذا يم٤من احلٙمؿ يمذًمؽ سم٠مّن ص٤مطم٥َم اًمٞمد ُيٓم٤مًم٥م سم٤مًمٌٞمّ  طمومًًو:

اًمِمٝمقد، ومٚمامذا ٓ يني هذا احلٙمؿ إمم مجٞمع اعمًٚمٛملم، ُمع أن  أسم٤م سمٙمر سمٜمٗمًف ىَمٌَؾ اّدقم٤مء 

ُمع ـ  اهلل إٟمّم٤مري اهلل إٟمّم٤مري ومل يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٌٞمّٜم٦م، ُمع أن  ضم٤مسمر سمـ قمٌد سمـ قمٌد ضم٤مسمر

ًمٞمس إّٓ صح٤مّب، مل يٜمزل ومٞمف اًم٘مرآن ومل ُيٓمّٝمره شمٕم٤ممم ُمـ ـ  شم٘مديرٟم٤م ًمف واطمؽماُمٜم٤م عمقاىمٗمف

وٓ ي٘مٌؾ يمالُمٝمام ذم طمؼ  صم٤مسم٧م يمثٌقت  ،÷وم٤مـمٛم٦م وقمٚمٞم٤مً  يردّ  أسمق سمٙمر اًمّرضمس. وًمٙمـ

 راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر. اًمِّمٛمس ذم
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 ،’ًمق يم٤من هذا احلدي٨م اًّمذي رواه أسمق سمٙمر صحٞمح٤ًم ؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقِل اهلل وؽمودؽموً: 

سُمحٙمؿ ومدك ومل يْمّٛمٝم٤م إمم سمٞم٧م اعم٤مل ًمٕم٤مُّم٦م  ’ومٚمامذا مل حيٙمؿ ذم ؾم٤مئر ُمتٚمٙم٤مت اًمٜمٌل  

اعمًٚمٛملم، أو جيٕمٚمٝم٤م صدىم٤مت يتٛمتْع هب٤م اعم٤ًميملم، وًمٙمـ ٟمرى أّٟمف شمرك طمجرة وم٤مـمٛم٦م هل٤م، 

ـ  اإلرث ُمـ سم٤مب طمجر ٤م.وطمجر  ات زوضم٤مت اًمّرؾمقل ًمٙمؾ  واطمدٍة ُمٜمٝم

كحـ معوذ »سمٙمر ي١مُمـ سمام ي٘مقل، ويٕمت٘مد سم٤محلدي٨م اًّمذي رواه  إذا يم٤من أسمق وؽموزمعًو:

قمغم وم٤مـمٛم٦م ويمت٥م هل٤م يمت٤مسم٤ًم ذم ـ  سمٕمد أّي٤ممٍ ـ  ومٚمامذا رد  ومدكش إكٌقوء ٓ كقرث مو سمرىمـوه صدومي

يمام رواه ذم  ،اًمٙمت٤مب وُمّزىمف وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمتٍّمف ذم ومدك ذًمؽ، إّٓ أن  قُمٛمر أظمذ ُمٜمٝم٤م

ػمة احلٚمٌٞم٦ّم ًّ وعم٤مذا قُمٛمر سمٜمٗمًف اّل ّذي سمّمؼ ذم  ،(1)سمـ أّب احلديد ذم ذح ّن٩م اًمٌالهم٦ماو (1)اًم

يمام ذم يمت٤مب ُمٕمجؿ  ،‘وُمّزىمف أرضمع ومديم٤ًم أيْم٤ًم قمغم أوٓد وم٤مـمٛم٦م ‘يمت٤مب وم٤مـمٛم٦م

 .(1)اًمٌٚمدان ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي

إذا  ،ٟم٠ًمُل ُم٤م هق اعمؼمر ّٕب سمٙمر ذم أن يٕمتدي قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم ويًٌّف :وشمومـًو وأطمغماً 

 ف؟! ئؿمٝم٤مدشمف، ومام هق اعمًّقغ ذم ؾمٌّف وؿمتٛمف وإيذا يم٤من ًمف ُمًّقٌغ ذم ردّ 

ٟم٘مؾ اسمـ أّب احلديد ذم ذح اًمٜمٝم٩م قمـ أّب سمٙمر اجلقهري سم٢مؾمٜم٤مده إمم ضمٕمٗمر سمـ حُمّٛمٍد 

أهّيو »ٓمٌتٝم٤م ؿمؼ  قمٚمٞمف ُم٘م٤مًمتٝم٤م، ومّمٕمد اعمٜمؼم، وىم٤مل: سمـ قُمامرة، ىم٤مل: ومٚماّم ؾمٛمع أسمق سمٙمر ظُم 

ـَ ىموكً هذه إموين دم فمفِد رؽمقل اهلل ،ايمـّوس ـ أٓ مَ  ’مو هذه ايمرفّمي إلم ىُمؾِّ ومويمٍي؟ أي

يمُؽؾِّ همتـٍي، هق ايمّذي  ه َذكٌُف، مرّب ُد قؾمف يإّكام هق شُمعويم ،مـ ؾمفد همؾقتؽّؾؿو ،ؽَمِؿَع همؾقُؼْؾ 

ٌّمون زمويمـًوء، ىمُلمِّ ـهرمً، يًتعقـقن زمويمُضعػوء، ويًت يؼقل: ىمّروهو صمذفمي زمعد مو

 .شؿَمحول أضمّى أهؾِفو إيمقفو ايمٌغل...!!
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ـَ أّب احلديد يًتٖمرب ُمـ ضمقاب أّب سمٙمر  ي٘مقل: ىمرأت هذا اًمٙمالم قمغم  ،صُمؿ  إن  اسم

ُيٍّمح،  ـ ُيٕمّرض؟ وم٘م٤مل: سمؾاًمٜم٘مٞم٥م أّب حيٞمك، ضمٕمٗمر سمـ أّب زيد اًمٌٍمي، وىمٚم٧ُم ًمف: سمٛمَ 

ىمٚم٧ُم: هذا اًمٙمالم يمّٚمف  ،×ومْمحؽ وىم٤مل: سمٕمكّم سمـ أّب ـم٤مًم٥م .ق ّسح مل أؾم٠مًمؽىمٚم٧ُم: ًم

إّٟمف اعمٚمؽ ي٤م سُمٜمّل! ىمٚم٧م: ومام ُم٘م٤مًم٦م إٟمّم٤مر؟ ىم٤مل: هتٗمقا سمذيمر قمكّم،  ،ًمٕمكم  ي٘مقًمف؟! ىم٤مل: ٟمٕمؿ

 ومخ٤مف ُمـ اوٓمراب إُمػم قمٚمٞمٝمؿ... 

أّي: آؾمتامع واإلصٖم٤مء، ـ  سم٤مًمتخٗمٞمػـ  صُمؿ  ىم٤مل: وم٠ًمًمتُف قمـ همريٌِف، وم٘م٤مل: أُّم٤م اًمِرقم٦مِ 

واًم٘م٤مًم٦م: اًم٘مقل، وصمٕم٤مًم٦م: اؾمؿ اًمثٕمٚم٥م، قَمَٚمٌؿ ُمٜمقٌع ُمـ اًمٍمف. وؿمٝمٞمُده ذٟمٌف أّي: ٓ ؿم٤مهَد 

اعمثؾ ّم ـمح٤مل: اُمرأة سمٖمّل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ُييب هب٤م أُ ٤م يّدقمل إّٓ سمٕمُْمف وضمزء ُمٜمف. وًمف قمغم ُم

 (1)!ومٞم٘م٤مل: أزٟمك ُمـ ُأّم ـمح٤مل!

أن يتٙمّٚمؿ هبذا اًمٙمالم اًمٌذيء؟ ويمٞمػ ؾمٛمح٧م ًمف  ك ّٕب سمٙمرٍ ٓ أدري يمٞمػ شمًٜمّ 

ف أن ُيٕمؼم   ًُ  سمذًمؽ اًمتٕمٌػم اًمًٞمئ، وي١مذي وم٤مـمٛم٦م وُيٖمْمٌٝم٤م، وىمد ؾمٛمع ىمقَل رؾمقِل ٟمٗم

؟ ×٤مب اطمتج٤مُج قمكمّ وهؾ سمذًمؽ جُي ، (1)شـ أنمضٌفو أنمضٌـلهموؿمؿي زمضعي ِمـّل مَ : »’اهلل

ٌّف؟ أم سم٤مٓؾمتدٓل ًمف سمحٙمؿ اهلل وسم٤مًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ  ؟!سمِمتٛمف وؾم

 وًمٙمـ يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

ـــ٤م ـــ٤موت سمٞمٜمٜم ـــذا اًمتٗم  وطمًـــٌٙمؿ ه

 

  
ٍ
ـــ٤مء ـــؾ إٟم ـــف يٜمْمـــُح سمويم ـــذي ومٞم  (1)٤مًم
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وىمد روى يمثػم  (1)شـ ضمورهبؿـ ؽموظمفؿ وضمرب ظمَ ؾؿ ظمَ أكو ؽِم : »’وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ـ ومَ  ـ آذامهو همؼد آذاين،مَ »ىم٤مل ذم قمكم  ووم٤مـمٛم٦م:  ’ُمـ أقمالم اًمٕم٤مُّم٦م وحمدصمٞمٝمؿ أّن اًمٜمٌل  

 .(1)شـ ؽمٌّـل همؼد ؽمى  اهللفمؾقّوً همؼد ؽمٌّـل، ومَ  ـ ؽمّى ومَ » (1)شآذى اهلل آذاين همؼد

وم٘مط، سمؾ وصؾ إُمر هبؿ إمم أن يٛمّدوا أيدَ ؿ إمم وضمِف وم٤مـمٛم٦م  وًمٞمتٝمؿ ايمتٗمقا سم٤مًم٥ًّم 

ومٞميسمقه٤م، ويٙمنوا وٚمَٕمٝم٤م، ومرضمٕم٧م إمم أسمٞمٝم٤م حُمٛمّرة اًمٕملم، ُمًقّدة اعمتـ،  ‘اًمّزهراء

 يمـ.ٟم٤مطمٚم٦م اجلًؿ، ُمٜمٝمّدة اًمرُ 

 قا ؾمــٚمٞمٚم٦َم أمحــد سم٤مًمٌــ٤مب طمّتــكرّوــ

 سمٜمـ٦م اهلـ٤مدي إُمـلم وأؾمـ٘مٓمقااقمٍموا 

ـــ٤م وم٠مؾمتٜمٍمـــت ـــّقد ُمتٜمٝم ـــُد ؾم  واًمٕمٌ

ـــٞم٤مط سمٛمتٜمٝمـــ٤م ًّ  وم٘مْمـــ٧م وآصمـــ٤مر اًم

 

ـــــامره٤م  ـــــدره٤م ُمً ـــــقا ذم ص  أٟمٌت

ـــ٤م ـــقا يمّراره ـــلم وأظمرضم ـــ٤م اجلٜم  ُمٜمٝم

ـــؽ شمًـــٛمع إؾمتٜمّمـــ٤مره٤م  أؾمـــٗم٤ًم ومٚمٞمت

 (1)ي٤مًمٞمـــ٧َم قمٞمٜمـــَؽ قم٤ميٜمَـــ٧م آصم٤مرهـــ٤م

 
*** 

 ًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إ

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 
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: والجالثوُ ةالتاصع اضزةاحمل
‘وَ حياة العكيمة سيٍب شذرات
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 ف ٓ يــــذه٥ُم زُٟمــــاًمٞمــــقُم يــــقٌم طُم 

 ُم٤مشمــ٧ْم وٟمــ٤مُر اًمقضمــِد سمــلَم وــٚمققِمٝم٤م

 ٚم٧ْم أّي٤مَُمٝمـــــ٤م سم٠مٟمٞمٜمِٝمـــــ٤مىمــــد أوصـــــ

 ُمـــ٤م اٟمٗمـــؽ ُرزُء اًمّٓمـــِػ ي٠ميمـــُؾ ىمٚمٌَٝمـــ٤م

ـــَؾ ُمــــ ُسوِف زُم٤مٟمِـــف  ىمٚمـــ٥ٌم حتٛم 

ٌّــــ٦َم واحلًُــــلم جلٜمــــٌِٝمؿ  رأِت إطم

ــ٤م ــٛمُر اخلَٜم ــ٤م ؿم ــ٤مئُؼ فمٕمٜمِٝم ــ٧ْم وؾم  ومٛمِم

ـــٍد إمم ــــ سمٚم ـــ٤مَن إِه ُم  وىمْمـــ٧ْم زُم

 ىمــد أووــح٧ْم سمخٓم٤مهِبــ٤م قمــاّم ظمٗمــك

 َ ــــــػمًة سمخٓم٤مهبــــــ٤م مِل  ٓ شمٙمــــــقن أُم

ــ ــزن شمً ــِر احُل ــ٧م سمٌح ــكسم٘مٞم  ٌُح وإؾم

ـــ٤م ـــ٤مُة وىمٚمٌٝم ـــك اٟمتٝمـــ٧ْم ُمٜمٝمـــ٤م احلٞم  طمّت

ـــ٦ُم ه٤مؿمـــؿٍ  ـــ٧م قم٘مٞمٚم ـــ٤م ُم٤مشم ـــ٧م وُم  ُم٤مشم

ٌّـــ٧ْم ذم حَلـــِده٤م  وهـــل اًمتـــل إن هُمٞم

 

ـــِف أُ   ـــ٧ْم سم ـــ٥ُم )م  اعمّمـــ٤مئ٥ِم ُم٤مشم  (زيٜم

ـــ٥ُم  ـــ٦ِم شمٚمَٝم ـــرى ذم اًمٖم٤مضي ـــ٤م ضم  ُمّ

 وطمٜمٞمٜمٝمــــ٤م ودُمققُمٝمــــ٤م ٓ شَمٜمْمــــ٥ُم 

 ( اًمٓمٞم٥ُّم )ذاَك اًمّمٌقُر ًمدى اخلٓمقِب 

ـــ٥ُم  ـــ٦ًم يتٝمّٞم ـــذسمُؾ ظِمٞمٗم ـــُف َي ـــ٤م ُمٜم  ُم

ــــ٥ُم   خُمْم 
ِ
ــــدُم٤مء ــــؾ  سم٤مًم ــــ٤مٍو ويُم  صم

ــ٧ْم َوضمــدًا شُمًــ٥م  وشُميــُب   وإذا سمٙم

ــ٥ُم  ــقِم وخَتٓم ــ١من  ِب ذم اخلّم ــد شُم  سمٚم

ٌّــقا  ًمٚمٜمــ٤مِس ُمـــ ومْمــٍؾ هلــ٤م ومتٕمج

 وأُمــــػُم يُمــــؾ  اعمــــ١مُمٜملَم هلــــ٤م أُب 

ـــ٥ُم  ـــ٦ِم شمٓمٚم ـــلِم وًمٚمٛمٜمّٞم ـــد احلًُ  سمٕم

ـــ٥ُم  ـــػٌم سم٤مًمِمـــجقِن وُمٙمت ـــٗمٌر يمٌ  ؾِم

ـِ ُُمقَهــ٥ُم  ــٞمٛم  ومٚمٝمــ٤م اًمقضمــقُد ُمـــ اعمُٝم

ــُػ  ــ٤م ُمقاىم ــُرُب  ومٚمٝم ــٝم٤م ٓ شَمٖم ًُ  (1)ؿمٛم

 *** 

ــ٤م ــ٧م سمقاچٞمٝم ــ٤م سمٓمٚم ــقم اًمٓمــػ ُم ــد ي ــ٥م سمٕم  زيٜم

 

 

 وقمّٛمـ٧م يمـرسمالء اقمٚمٞمٝمـ٤ماعمّـ ذسمؾ ُمٜمٝمـ٤م اًمٕمـقد  

 

                                           

&
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ــ ٤م  ــّقدت طمن ــ٤م ه ــرب ُم ــد يث ـــ رد ت ًمٕم  ُِم

 

 ن وشمٜمـقح ذيـع اًمٓمـ٤مهره اظمق ـ٤مفمّٚم٧م سمس شمقّ  

 

 ــتٝم٤مًمقٟمـّإوطمـتك اًمّمخر واجلـٚمٛمـقد يتٗمّجر 

 ُمّمٞمٌتٝم٤م  د احلٞمؾ

 

 وًمٞمؾا٤م ّن٤مر وُم٤ممتٝما

 

 وُمـ شمذيمر هجقم اخلٞمؾا

 قمٚمٞمٝم٤م  ٞم٩ّم اًمذيمرى 

 

 مهقم اًمچ٤مُمٜمف سمٞمٝم٤ما 

 

ـُ اًمٕم٤مسمديـ ًِ زمحؿِد اهلل فموظمٌي نمغُم معّؾؿٍي : »‘ًمٕمّٛمتِف زيٜم٥م ×ىم٤مل اإلُم٤مُم زي أك

 .(1)شوهَمِفؿٌي نمغُم ُمػّفؿيٍ 

قم٘مٞمٚم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ، وسخي٦م قمٌد اعمّٓمٚم٥م، وطمٗمٞمدة اًمرؾمقل  ‘اًمًٞمّدة زيٜم٥م

، واسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء اًمٌتقل )صٚمقات ×اسمٜم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أّب ـم٤مًم٥م ’قمٔمؿإ

 اهلل قمٚمٞمٝم٤م( زيٜم٥م اًمٙمؼمى همٜمٞم٦ّم قمـ اًمتٕمريػ، يم٤مًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر.

ـــف ـــ٤مم سمٜمٗمً ـــتٓم٤مل اًمٌمـــء ىم  وإذا اؾم

 

 (1)وصٗم٤مت وقء اًمِمٛمس شمذه٥م سم٤مـمالً  

اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اهلجرة ومم ذم ذم اخل٤مُمس ُمـ مج٤مدى إُ  ×ًمدت احلقراء زيٜم٥مو 

 اًمٜمٌقي٦م قمغم ُمٝم٤مضمره٤م آٓف اًمتحٞم٦م واًمثٜم٤مء، وذًمؽ ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.

وُمـ أًم٘م٤مهب٤م اًمّمّدي٘م٦م اًمّمٖمرى، اًمٕم٘مٞمٚم٦م، قم٘مٞمٚم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ، قم٘مٞمٚم٦م اًمٓم٤مًمٌٞملم واًمٕم٘مٞمٚم٦م 

 اعمرأة اًمٙمريٛم٦م قمغم ىمقُمٝم٤م اًمٕمزيزة ذم سمٞمتٝم٤م. :هل

 ٤موٚم٦م، اًمٙم٤مُمٚم٦م، قم٤مسمدة آل قمكّم.وُمـ أًم٘م٤مهب٤م أيْم٤ًم، اًمٕم٤مروم٦م، اًمٕم٤معم٦م، اًمٗم

اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر اعمٚمّ٘م٥م سم٤مجلقاد، ويٙمٜمّك سم٠مّب حُمّٛمد، وأؿمٝمر يمٜم٤مه أسمق  زوضمٝم٤م قمٌد
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 ُّمف أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس اخلثٕمٛمٞم٦م، ومٝمق يمريؿ إصؾ ضمقاد اًمٞمد.ضمٕمٗمر، وأُ  

 ،ٟمزل ذم يقم ُمـ إي٤مم إمم ظمٞمٛم٦م أقمراسمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م قمٜمده٤م دضم٤مضم٦م وىمد أُمًك قمٜمده٤م

هذه دضم٤مضم٦م يمٜم٧م أـمٕمٛمٝم٤م ُمـ ىمقيت  ،سمـ ضمٕمٗمر وضم٤مءت هب٤م إًمٞمف، وىم٤مًم٧م: ي٤م تٝم٤مومذسمح

ومٜمذرت هل٤م أن أدومٜمُٝم٤م ذم أيمرم سم٘مٕم٦م،  ،وأعمًٝم٤م ذم آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ، ومٙم٠مّٟمام أعمس سمٜمت٤ًم ٟمزًم٧م ُمـ يمٌدي

اهلل سمـ ضمٕمٗمر  سمٓمٜمؽ، وم٠مردت أن أدومٜمٝم٤م ومٞمف، ومْمحؽ قمٌد ومٚمؿ أضمد شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م إّٓ 

 .(1)درهؿئ٦م وأُمر هل٤م سمخٛمًام

ٚمٞم٤ًّم وقمقٟم٤ًم إيمؼم وقم٤ٌّمؾم٤ًم، وًمدت اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م اًمٙمؼمى ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر قم

 م  يمٚمثقم.أُ و

تؾ ذم مجٚم٦م آل أّب ، ىمُ ِمٝمد ُمع ظم٤مًمف احلًلم ذم يمرسمالء يقم اًمٓمّػ ؾمتُ أُم٤م قمقن وم٘مد ا

 .(1)ـم٤مًم٥م

ٝم٤م ُمّ وأظمذه٤م ُمـ أُ  ×اؾمتٌنم هب٤م أسمقه٤م اإلُم٤مم قمكمّ  ‘وعم٤م وًمدت احلقراء زيٜم٥م

ًُ ٕؽمٌؼ أزموِك »وم٘م٤مل: ، شؽمؿِّ هذه اظمقيمقدة»إذ ىم٤مًم٧م:  ‘اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء مو ىمـ

ويم٤من ذم ؾمٗمر ًمـف، وأضمرى قمٚمٞمٝم٤م ُمراؾمٞمؿ اإلؾمالم ذم اعمقًمقد، وم٘مد أّذن ذم  ش’رؽمقَل اهلل

 أذّن٤م اًمٞمٛمٜمك وأىم٤مم ذم اًمٞمنى.

مو ىمـً »قمـ اؾمٛمٝم٤م، ىم٤مل:  ×اطمتْمٜمٝم٤م، وؾم٠مل اإلُم٤مم قمٚمٞم٤ّمً  ’وعم٤ّم ضم٤مء اًمٜمٌّل 

ًُ ٕؽمٌؼ ريّب سمعولم»: ’، وم٘م٤ملشٕؽمٌؼَؽ يو رؽمقل اهلل ومٝمٌط إُملم ضمؼمائٞمؾ ي٘مرأ ، شمو ىمـ

هذه اظمقيمقدة زيـى، همؼد اطمتور اهلل  ؽمؿِّ »وىم٤مل ًمف:  ،قمغم اًمٜمٌّل اًمًالم ُِمـ اهلل اجلٚمٞمؾ اًمٕمالّم

 .شؽمٌحوكف هلو هذا آؽمؿ

ـ زمؽك فمعم مصوب مَ »وىم٤مل:  ،’ومٌٙمك اًمٜمٌّل  ،صُمؿ  أظمؼمه سمام جيري قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمّم٤مئ٥م
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 .(1)ش÷ـ زمؽك فمعم أطمقهيو اإلمومكم احلًـ واحلًكمهذه ايمٌـً ىمون ىمؿَ 

إمم صمقاب اًم٤ٌميمل قمغم اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم  ’هٙمذا ُيِمػم اًمٜمٌّل إيمرم

 ؾمالم اهلل قمٚمٞمف.

 ’ومجّده٤م اًمرؾمقل إقمٔمؿ ،ٟمًٌُٝم٤م ُمـ ظمػم إٟم٤ًمب وزوضمٝم٤م ُمـ ظمػم إزواج

 .÷وإظمق ٤م احلًـ واحلًلم ‘ُّمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراءأُ و ×أُمػم اعم١مُمٜملم وأسمقه٤م

وإذا وٛمٛمٜم٤م إمم ذًمؽ يُمّٚمف قمٚمٛمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م وورقمٝم٤م وقم٤ٌمد ٤م وشم٘مقاه٤م وقمٛمؼ ُمٕمرومتٝم٤م 

ـ وٓ حيّمٞمف اعمُحّمقن إّٓ ُمَ  ،سم٤مهلل شمٕم٤ممم يم٤من ًمنمومٝم٤م ذٌف ظم٤مص  ٓ يٌٚمغ يمٜمٝمف اًمٕم٤مّدون

 يم٤من ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة.

قّن٤م طم٤ًٌّم مّج٤ًم، ويٙمٗمٞمؽ ُم٤ّم زاد ذم ذومٝم٤م أّن اخلٛم٦ًم اًمٓم٤مهريـ أهؾ اًمٙم٤ًمء يم٤مٟمقا حيٌّ و

ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة  ×ُمٕمروم٦م ذم قمّٗمتٝم٤م ُم٤م رواه حيٞمك اعم٤مزين ىم٤مل: ضم٤مورت أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم٤مً 

ُم٤م رأي٧م هل٤م  ،ُمّدة ُمديدة وسم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٌٞم٧م اًمذي شمًٙمٜمف اسمٜمتف اًمًٞمدة زيٜم٥م، ومال واهلل

ّم٤ًم وٓ ؾمٛمٕم٧م هل٤م صقشم٤ًم، ويم٤من إذا أرادت اخلروج ًمزي٤مرة ضمّده٤م خترج ًمٞماًل، احلًـ ؿمخ

أُم٤مُمٝم٤م، وم٢مذا ىمرسم٧م ُمـ اًم٘مؼم اًمنميػ،  ×قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م واحلًلم قمـ ؿمامهل٤م، وأُمػم اعم١مُمٜملم

ُمّرة قمـ ذًمؽ،  ×قء اًم٘مٜم٤مديؾ، وم٠ًمًمف اإلُم٤مم احلًـوم٠ممخد و ×ؾمٌ٘مٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

. وضم٤مء ذم سمٕمض إظم٤ٌمر، أّن (1)شلم ؾمخص ُأطمتؽ زيـىأطمشك أن يـظر أضمد إ»وم٘م٤مل: 

 .(1)إذا زارشمف أظمتف زيٜم٥م ي٘مقم هل٤م إضمالًٓ وجيٚمًٝم٤م ذم ُمٙم٤مٟمف ×اإلُم٤مم احلًلم

طمٞمٜمام  ’ذم هذه اعمرشم٦ٌم قمٜمدُم٤م يم٤من ي٘مقم رؾمقل اهلل ‘ُّمٝم٤م اًمزهراءأُ ىمد ؿم٤مريم٧م و
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ٌ ٚمٝم٤م وجُيٚمًِٝم ،شمدظمؾ وم٤مـمٛم٦م جُيٚمًٝم٤م ذم ُمٙم٤مٟمف   .(1)٤م ذم ُمٙم٤مٟمفوذم سمٕمض إظم٤ٌمر ي٘م

ٓىمؽماّن٤م سمٕمّدة صٗم٤مت ُمـ  ؛سم٤مًمّمّدي٘م٦م اًمّمٖمرى ‘وُمـ هٜم٤م ؾمّٛمٞم٧م احلقراء زيٜم٥م

ٝم٤م اًمّمد  أُ ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ‘صٗم٤مت ُأُّمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء  ي٘م٦م اًمٙمؼمى.ُم 

وأُّم٤م قمٚمُٛمٝم٤م وُمٕمرومتُٝم٤م سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٝمل اعمؽمسمّٞم٦م ذم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقّي، اعمٕمتٙمٗم٦م 

، وىمد ـمقت قُمٛمرًا ُمـ ‘، اعمتٖمّذي٦م سمٚم٤ٌمٟمف ُمـ ُأُّمٝم٤م اًمّمّدي٘م٦م اًمٓم٤مهرةسمٕمده سم٤ٌمهب٤م اًمٕمٚمقّي 

ٌٓملم، ومٝمل ُمـ قمٞم٦ٌم قمٚمؿ آل حُمّٛمد ًّ ، وومْم٤مئٚمٝمؿ اًمتل اقمؽمف هب٤م ’اًمّدهر سملم اإلُم٤مُملم اًم

إّكف مـ أهؾ زمقً زوّمقا ايمعؾؿ »: ×يزيد اًمٓم٤مهمٞم٦م سم٘مقًمف ذم اإلُم٤مم اًمًج٤مد قمدّوهؿ إًمدّ 

 .(1)شزوّموً 

ًِ »طمٞم٨م ىم٤مل:  يمالُمٜم٤ماًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م  ×م يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم اًمًج٤مدويٙمٗمٞمٜم٤م ذم اعم٘م٤م أك

، ُمٕمٜمك ذًمؽ أّن قمٚمٛمؽ ُمـ اهلل وومٝمٛمؽ شزمحؿِد اهلل فموظمٌي نمغُم معؾ ؿٍي وهَمِفؿٌي نمغُم ُمػّفؿيٍ 

ٜمح رضم٤مٓت سمٞمتٝم٤م اًمرومٞمع ة قمٚمٛمٝم٤م ُمـ ؾمٜمخ ُم٤م ُمُ يريد أن يِمػم إمم أّن ُم٤مدّ  ×يمذًمؽ. وم٤مإلُم٤مم

 ومٞمض قمٚمٞمٝم٤م إهل٤مُم٤ًم.أُ 

 ؿمؽ  أّن اًمّذي خيٚمص هلل أرسمٕملَم ص٤ٌمطم٤ًم ضمرت يٜم٤مسمٞمع احلٙمٛم٦م ُمـ ىمٚمٌف قمغم وٓ

أـمقار قمٛمره٤م وأدواره ، ومام فمٜمّؽ  ، ومٙمٞمػ سم٤محلقراء زيٜم٥م اًمتل أظمٚمّم٧م هلل ذم يمّؾ (1)ًم٤ًمٟمف

 ؟!‘سم٤معمتٗمجر ُمـ ىمٚمٌٝم٤م

وم٘م٤مل ـ  يالـمٗمٝم٤م سم٤مًمٙمالم ×وهقـ  وروي أّّن٤م ذم ـمٗمقًمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ضم٤مًم٦ًم ذم طمجر أسمٞمٝم٤م

: وم٘م٤مل هل٤م ،ومًٙمت٧م .شومقرم اشمـكم»وم٘م٤مل هل٤م:  .شواضمد»وم٘م٤مًم٧م:  .شيو زمـق تل ومقرم: واضمد»هل٤م: 

 زمؾًون أصمريتف مو أؿمقؼ أن أومقل اشمـكم ،يو أزمتوه»: ‘وم٘م٤مًم٧م .شة فمقـلسمؽّؾؿل يو ومرّ »
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 .(1)إمم صدره وىمٌّٚمٝم٤م سملم قمٞمٜمٞمٝم٤م ‘ومْمّٛمٝم٤م  .شزمويمقاضمد

وىمقػ ٓ »×: وم٘م٤مل ش؟ـو يو أزمتوهأحتٌّ »ىم٤مًم٧م ٕسمٞمٝم٤م: ـ  ظمرىأُ ذم رواي٦م  ـ‘وإّن زيٜم٥م

 .(1)شإّن احلّى هلل سمعولم وايمشػؼي يمـو ،يو أزمتوه»: ‘وم٘م٤مًم٧م شأضمٌّؽؿ وأكتؿ شمؿرة هممادي!

وم٢مذا قمرف صدوره ُمـ ـمٗمٚم٦م  ،رأى ومٞمف قمٚماًم مّج٤مً  هذا اًمٙمالم اعمت٠مُّمؾ وإذا شم٠مُّمؾ

 .(1)يقم ذاك سم٤مٟم٧م ًمـف ُمٜمزًمتٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ‘يمزيٜم٥م

ؿ ُمـ ٕمٚمَ وهل أسمرز ُمَ  ،ومٝمل سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ×عمّم٤مئ٥م أظمٞمٝم٤م احلًلموأُّم٤م ُمِم٤مـمر ٤م 

 ٚم٧م ُم٤م يْمٕمػ قمـ محٚمف اًمرضم٤مل.، طمتّك أّّن٤م حتٛمّ ‘ُمٕم٤ممل طمٞم٤مة احلقراء زيٜم٥م

 قل:٘مورطمؿ اهلل اًمِم٤مقمر طمٞم٨م ي

ـْ ذيَمـرٟمـــ٤م ـــ ـــ٤مَء يَمٛم ـــق أن  اًمٜمً  وًم

 ومــام اًمت٠مٟمٞمــ٨ُم ٓؾمــِؿ اًمِّمــٛمِس قمٞمــ٥ٌم 

 

ـــ٤ملِ ًمٗمُ   ــغم اًمّرضم ـــ٤مُء قم ـــّٚم٧ِم ِ اًمٜمً  ْم

ــــوٓ ــــٌر ًمٚم ــــػُم ومـخ  ٓلِ ه اًمتـذيم

ومال ُم٤ٌمًَمٖم٦م ذم أْن ٟم٘مقل: إّن احلقراء زيٜم٥م يم٤مٟم٧م ذيٙم٦م أظمٞمٝم٤م احلًلم ذم ّنْمتف،  

 ×ُمٜمٞمّتف، وًمقٓ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـوُمِم٤مـمِرة ًمف ذم ضمٝمقده اًمتل سمذهل٤م ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ أُ 

يزيد أدراج اًمري٤مح، طمٞم٨م جيٕمٚمف  ×ًمذه٧ٌم ضمٝمقد اإلُم٤مم احلًلم؛ ‘واحلقراء زيٜم٥م

ظم٤مرضمٞم٤ًّم ظمرج قمغم ؾمٚمٓم٤من اعمًٚمٛملم، وإذا سمّمقت اإلُم٤مم زيـ ـ  وهؿ أشم٤ٌمع ُمٕم٤موي٦مـ  وأشم٤ٌمقمف

ويدّوي ذم  ،جيٚمجؾ ذم ذًمؽ اجلق اًمّم٤مظم٥م ‘وصقت احلقراء زيٜم٥م ×اًمٕم٤مسمديـ

جمٚمس يزيد احل٤مؿمد سمجامهػم اًمقومقد واعمتٗمّرضملم واعمٝمٜمّئلم ًمـف ذم قمٞمده قمٞمد اًمٔمٗمر، وم٠مًم٘مك 

 .‘ويمذًمؽ صٜمٕم٧م احلقراء زيٜم٥م ،ظمٓمٌتف اًمتل ومْمح هب٤م يزيد ×اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

يمٗم٤مي٦م إلمت٤مم ُمٝمّٛم٦م احلًلم  ×وىمد يٕمؽمض اًمٌٕمض ىم٤مئالً: أًمٞمس ذم زيـ اًمٕم٤مسمديـ
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واًم٘مٞم٤مم هب٤م قمـ محؾ زيٜم٥م ُمٕمف ومْماًل قمـ همػمه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء، ُمع أّٟمف إُم٤مم زُم٤مّن٤م وطمّج٦م  

 ة إرادة اإلُم٤مم ُمـ اعم٠مُمقُملم؟! وأيـ ىمقّ  ،قمٍمه٤م

 آقمؽماض ُمردود سم٤مٔيت:وهذا 

 ة اًمٌنمي٦مُمـ اًم٘مقّ ـ  عم٤ّم أراد إرؾم٤مًمفـ  وم٢من اهلل ىمد زّوده ’سم٤مًمٜم٘مض سمرؾمقل اهلل أوًٓ:

سمام يًتٓمٞمع أن ي٘م٤مسمؾ هب٤م اجلٞمقش وطمده، ومٚمامذا يدقمق اًمٜم٤ّمس أن جيػموه ُمـ  ومْماًل قمـ اإلهلٞم٦م

شمف اعمًتْمٕمٗملم ُمـ أيدي إقمداء وآقمتداء ًمٞمٌّٚمغ رؾم٤مًمتف اًمًاموّي٦م؟ وعم٤مذا يدقمق ًمٜمٍم

 اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟!

اًم٘مٞم٤مم  ×وم٢مّن زيٜم٥م ىمد ىم٤مُم٧م سم٠مقمامل يمثػمة ًمٞمس ُمـ ؿم٠من اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ وشموكقوً:

 هب٤م إّٓ ُمـ سم٤مب اعمُٕمجزة، وىمد ؿم٤مء اهلل أن يًػم ديٜمُف ذم اخلٚمؼ ؾمػمًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم.

 :قمغم ٟمحق آظمتّم٤مر ٓ احلٍم ‘ُمقر اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م احلقراء زيٜم٥موُمـ إُ 

قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م طمٗمظ قمٞم٤مًمف وأـمٗم٤مًمف، وُم٤م يم٤مٟم٧م  ×ًم٘مد أًم٘مك اإلُم٤مم احلًلمـ 1

وهل ذم ُمثؾ شمٚمؽ احل٤مًم٦م ًمق مل يًتج٥م اهلل دقم٤مءه هل٤م سم٠من يرسمط  ،شمٜمٝمض هبذا اًمٕم٥مء اًمث٘مٞمؾ

هبذا احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ، وم٠مظمؼم قمٜمٝم٤م طمّج٦م قمٍمه٤م اإلُم٤مم زيـ  ٟم٤مءتقمغم ىمٚمٌٝم٤م سم٤مًمّمؼم طمٞمٜمام 

ىمٚمٌٝم٤م سمٕمد ُمٍمع احلًلم يمزسمر احلديد، وهبذا اًمّمؼم يم٤مومح٧م شمٚمؽ  أّٟمف قم٤مد ×اًمٕم٤مسمديـ

ومل ختر ىمقاه٤م أُم٤مم شمٚمؽ اًمٗمقادح، ومل شمتزًمزل ضم٤ٌمل طمٚمٛمٝم٤م  ،اخلٓمقب وصمٌت٧م ًمتٚمؽ إهقال

 ك ىمٞمد ؿمٕمره ًمتٚمؽ اًم٘مقاصػ.هب٤مشمٞمؽ اًمٕمقاصػ، ومل شمتحر  

ــ٤مئ٥م  ــ٧ْم ُمّم ــل ورصم ــ٠مّب اًمت ــ٤مأُ سم  ُّمٝم

ــفَ  ــؿ مل شمٚم ــ٤مِل وطمٗمٔمِٝم  قمـــ مجــع اًمٕمٞم

 

ــــدت  ـــــؼِم أّب ومٖم ــــ٤م سمّم  اهشُم٘م٤مسمِٚمٝم

ــــ٤م  سمٗمــــراِق إظمق ــــ٤م ووم٘مــــد سمٜمٞمٝم

ىم٤مُم٧م ُم٘م٤مم أظمٞمٝم٤م ذم شمروي٩م  ‘ُم٤م ضم٤مء ذم يمثػٍم ُمـ إظم٤ٌمِر أّن احلقراء زيٜم٥م ـ1 

، ذم اعمُٚماّمت أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمٙمٝمػ اًمذي ي٠موي إًمٞمف اًمٙمثػُم ُمـ اعمًٚمٛملم واًمِمٞمٕم٦م

ك أّد ٤م إمم ظمٚمٞمٗمتف زيـ اًمٕم٤مسمديـ، وأّّن٤م وأنّ ّه٤م محٚم٧م اًمٙمثػم ُمـ وص٤مي٤م أظمٞمٝم٤م احلًُلم، طمتّ 
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 .×٦م قمٍمه٤م اًمًج٤مديم٤مٟم٧م احلّج٦م اًمٔم٤مهرة واًم٘م٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم إُم٤مم زُم٤مّن٤م وطمجّ 

ُمـ مح٤مي٦م إـمٗم٤مل واًمٞمت٤مُمك،  ؛اًمّمخر إصؿّ  ويم٤مٟم٧م ُمع هذه اًمِمقاهمؾ اًمتل شمٗم٧ّم  ـ1

ثرة ذم ووم٤مدة وومقده وهؿ اًمٙم ×وشمًٚمٞم٦م اًمثقايمؾ، إمم همػم ذًمؽ، شمٜمقب قمـ أظمٞمٝم٤م احلًلم

 ـ ًمف قم٤مدة ؾمٜمقي٦م.اهل٤مئٚم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس وُمٜمٝمؿ ُمَ 

وقمروم٧م زيٜم٥م أّٟمف أطمد اًمقومقد ٕظمٞمٝم٤م  ،وذم يقم ُمـ إي٤مم ـمرق أطمدهؿ اًم٤ٌمب

 :ة، دومٕم٧م ًمف ُمـ وراء اًم٤ٌمب ىمالدة، وىم٤مًم٧م ًمفقم٤مم ُمرّ  احلًلم اًمذيـ يٗمدون قمٚمٞمف ذم يمّؾ 

ُم٤ًم، ىم٤مًم٧م: ُم٤م يٕمقد، أّي٤مىم٤مل: أٟمتٔمره  .إمم أهٚمؽ وم٢مّن ص٤مطم٥م اعمٜمزل هم٤مئ٥م ظمذه٤م واٟمٍمف

ـ  وأظمذ يمٚماّم زاد ذم آضم٤مل آٟمتٔم٤مر واًمققمقد أضم٤مسمتف زيٜم٥م .ؾمٌققم٤ًم، ىم٤مًم٧م: ُم٤م يٕمقد٠مىم٤مل: وم

سمحرىم٦م وؿمجًك ُمْم٤مقمػ ىم٤مئٚم٦ًم: ُم٤م يٕمقد، طمتّك اٟمتٝمك إُمر سمف ُمـ إؾم٤مسمٞمع إمم إؿمٝمر 

يذّر اعمتٕمّددة ووصؾ إمم اًمٕم٤مم، وهق ذم شمٚمؽ اعمراضمٕم٤مت يْمع قمغم ضُمرح وم١ماده٤م ضمرطم٤ًم و

ًمٞمٕمرف اعمٕمٜمك اًمذي شمرُمل إًمٞمف، سمؾ يم٤من طمريّم٤ًم  قمٚمٞمٝم٤م سمٙمثرة إحل٤مطمف ُِمٚمح٤ًم، ومل يٙمـ ذيمٞم٤ّمً 

ًمٞمُّنح ـمرف ٟم٤مفمره سمري٤مض ىمًامشمف،  ؛احلرص قمغم طمْمقر ُمقٓه واعمثقل سملم يديف أؿمدّ 

ويتٛمتّع سمًامع طمديثف اًمِمٝمل، إمم أن اٟمتٝمك هب٤م اجلقاب أّٟمف ٓ يٕمقد وًمق سمٕمد قم٤مم، أطمّس ىمٚمٌف 

ٙمرب واًمٌالء، ومل يٙمـ ظمٞم٤مًمف ًمٞمحّدصمف سم٠مّن شمٚمؽ اًمٙمػ اًمٙمريٛم٦م ي٠ميمٚمٝم٤م اًمؽماب واًمٌالء، سم٤مًم

ع وطمرىم٦م اًم١ًمال. ىم٤مل هل٤م: إذن ىمقزم: ُم٤مت ويم٠مّٟمف يم٤من ٟم٤مئاًم وم٤مؾمتٞم٘مظ، وم٠ًمهل٤م سمٚمٝمٗم٦م اًمتٓمٚمّ 

 ُمقٓي احلًلم؟

ـّ  ،ىم٤مًم٧م ًمف: وحيؽ ٤م ، واخلٓم٥م أضمؾ وأقمٔمؿ ُمّ وحيؽ أّ ٤م اًمقاومد، إّن إُمر ومقق ُم٤م شمٔم

تؾ دم فمظّؿ اهلل أصمرك زمؿقٓك احلًكم همؼد ومُ »ر، ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شمًٛمع ضمقاهب٤م ًمؽ شمتّمقّ 

تؾ معف أهؾ زمقتف ومل يرصمع إلم أوؿموّنؿ إّٓ كًوؤهؿ إيومك ىمرزمالء فمطشوكًو نمريًٌو، وومُ 

 .(1)شوأؿمػوهُلؿ ايمقتومك

                                           

×
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 قمغم هذه احل٤مًم٦م حمزوٟم٦م ُمٙمروسم٦م إمم أن أظمذ اًمزُم٤من هب٤م ‘سم٘مٞم٧م احلقراء زيٜم٥م 

إمم ؿمجرة،  ‘وسمزوضمٝم٤م قمٌد اهلل أن يزورا اًمِّم٤مم، وذم اًمٓمريؼ ٟمٔمرت احلقراء زيٜم٥م

اًمتٗمت٧م إمم اسمـ قمّٛمٝم٤م ىم٤مًم٧م ًمف: أشمرى هذه اًمِمجرة وهل خمتٜم٘م٦م سمٕمؼم ٤م؟ ىم٤مل هل٤م: سمغم، ىم٤مًم٧م 

، دارت هب٤م اًمذيمري٤مت وذيمرت شمٚمؽ ×ًمف: هذه اًمِمجرة ىمد قمّٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م رأس احلًلم

قم ذم شمٚمؽ اًمدي٤مر، وُم٤م يم٤من يٖمٛمره٤م قمٜمده٤م ُمـ أٓم اًم٤ًمقم٤مت اًمتل ـم٤مف هب٤م اًم٘م

 وإطمزان.

ت٘مر  هب٤م قمٜمد هذه اًمِمجرة ًّ  ٝم٤م هل٤م، آه آه:وم٤مؾمتج٤مب اسمـ قمٛمّ  ،ومٓمٚم٧ٌم ُمـ زوضمٝم٤م أن ي

 ُمــــــ وصـــــٚم٧م ٕرايض اًمِّمـــــ٤مم

ـــــ قمٛمّ  ــــقب اسم ــــ٧م ص ــــ٤ماًمتٗمت  ٝم

ـــــف  ـــــط فمٕمٜم ـــــ٧م طم ـــــ٤ماش٤مًم  هٜم

ــــــجره ــــــ٦م اًمِم ــــــ٧م اُِمالزُم  سمل

 هبٛمٝمـــــــ٤ماوشملٕمـــــــد اشملـــــــقم 

ـــــس أصـــــٌحا ـــــقم سم  وراسمـــــع ي

 ٤مشمـــــــ٧م واًملٚمـــــــ٥م داُمـــــــلُم

 

ــــــجرها  ــــــ٤م اًمِم ــــــ٤موم٧م قمٞمٜمٝم  وؿم

ــــــه ــــــذب احلن ــــــ٧م دم  وش٤مُم

ــــــــ٤م  وٓ يٛمٌمــــــــ سمٕمــــــــد ُمٜمّ

 اعمٔمٚمقُمــــــــف صمٚمــــــــ٨م شمٞمــــــــ٤مم

ـــــــــــ٧م أٓم ـــــــــــ٤م قم٤مٟم  اعمٜمٝم

ــــــ٤مم مّ شْمــــــ٧م أُ   احلــــــزن سم٤مًمِّم

ـــــــ٤مُمل ًّ ـــــــر اًم ـــــــد اعمٞمٛم  اًمٗمل

 *** 

ــــقم ــــدر اًمٞم ــــزة طمٞم ــــ٧م قمزي  ُم٤مشم

 

ـــقم  ـــ٤مم ُمٝمجٛم ـــ٧م اًمِّم ـــ٤مم ري  سم٤مًمِّم

 اهلٛمـــــــــقم  مّ اعمّمـــــــــ٤مي٥م وأُ  مّ أُ  

 

 

ـــح ا  ــــ اًمٞمً ـــ٤مًمقمواسمجٗم ـــ٥م ُم  سملٚم

 ***

 )سمحراين(

ـــقن  ـــ٤م دم ـــؿ ُم ـــ٤م آل ه٤مؿم ـــالماي ـــقد إقم  سمً

 

 

 

 

 

  

 سّمٚمــــدة اًمِّمــــ٤مماُم٤مشمــــ٧م قم٘مٚمٞمــــتٙمؿ همريٌــــف  
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ـــف ـــ٧م طمزيٜم ـــرسمال فمّٚم ـــ٦م يم ـــ٥م وىمٕم ــــ قُمل  ُم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـّ ا  ـــ ـــفا حت ـــؾ اعمديٜم ـــع أه ـــ٤م مجٞم ـــغم طمٜمتٝم  قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طمًــلم ويٜمــفاوشمّمــدع اعمرُمــر ُمـــ شمّمــٞمح ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــ٤مما  ًّ ـــؼم وضم ـــ٤مس وإيم ٌّ ـــؾ قم ــــ اًمٜمٗم  ووي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ٤مهؿ وإ ـــٕمد وي ـــ٤مزم اًمً ـــ٧م ًمٞم ــــراحراطم  وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــ٤م ويــكم هــقه ا   وـمــ٤محاوصــٞمقان قمزٟمــف اًمچــ٤من ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــروح ا ــل اضم ــ٤م اسملٚمٌ ــقر دُمٝم ــ٤محايٗم ــٚمقن أرشم  ؿم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1) ــقن قمٜمٝمــ٤م وضمــرح اًمًــٝم٤مماضمــرح اًمًــٞمقف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ـــ٤م ـــ٥َم إذ قمراه ـــدي ًمِزيٜم ـــ٤مَج َوضْم  ه

 

 ومــــ٤مدٌح ذم اًمّٓمٗمــــقِف َهــــد  ىُمقاهــــ٤م 

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

                                           

&



 ‘اعمح٤مضة إرسمٕمقن: ؿمذرات ُمـ طمٞم٤مة اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م
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: األربعوُ اضزةاحمل
‘فاطىة املعصووة الضيدة حياة وَ شذرات
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ــ٘م٤مه٤م ــ٧ِم )ُمقؾمــك( ؾَم  هلــَػ ٟمٗمزــ ًمٌٜم

 وم٤مرىمــــ٧ْم واًمــــدًا ؿمــــٗمٞم٘م٤ًم قمٓمقومــــ٤مً 

ــــجقِن ُاٟمــــ٤مٌس  ًّ  أودقمْتــــُف ىمٕمــــَر اًم

 وإمم أْن ىَم٣مــــ ؾَمــــٛمٞماًم ومراطمــــ٧ْم 

ـــــ٤م  وأشمـــــك سمٕمـــــَدُه ومـــــراُق أظمٞمِٝم

ــــ٤م ــــ٤مَن قمٚمٞمٝم ــــُر يم ــــقٍم يّٛم ــــؾ  ي  يم

 أىمٌٚمـــ٧ْم شم٘مٓمـــُع اًمّٓمريـــَؼ اؿمـــتٞم٤مىم٤مً 

ــــ٦ُم  ــــ٤م هبــــ٤م اًمّٔمٕمٞمٜم ــــؿ  عّم ــــ٧ْم صُم  واوم

ــ٤مَم  ــك)ىم ــٜمٞمعٍ  (1)(ُمقؾم ـِ ص ــ ــ٤م سمُحً  هل

 ٧ْم سمٞمَتـــُف وم٘مـــ٤مَم سمِـــام اؾمـــٓم٤معٟمزًمـــ

ــ٤م ُم ــُم ــ٤منٍ ْم ـــ زُم ــ٦ٍم ُم ــػَم سمره  ٧ْم هم

ــــف ؾمــــ٘م٤مٌم أذاَب اجلًــــؿَ   وإمم ضم٤مٟمٌ

 وم٘مْمـــــ٧ْم ٟمحٌَٝمــــــ٤م همريٌــــــ٦َم دارٍ 

ـْ  ـــ ـــقِت ًمٙم ـــ٤م إمم اعم ـــ٧ْم ضمٗمٜمَٝم  أـمٌ٘م

 

ـــ٤م  ـــُف سماله ـــزاَد ُمٜم ـــ٤ًم وم ـــّدهُر يم٠مؾم  اًم

ــــ٤م ــــِف يمراه ــــ٤م قمٚمٞم ــــ٧ْم قمٞمٜمَٝم  طم٤مرسم

ـــ ـــ٤م اًم ـــرْت رهب  ـــ٤مأٟمٙم ـــْد سمراه  ذي ىم

 شَمثٙمــــُؾ اًمٜمّــــ٤مَس ذم ؿمــــديِد سُمٙم٤مهــــ٤م

ــــَداه٤م  طمــــلَم ذم ُمــــرَو أؾمــــٙمٜمتُْف قِم

 ُمثـــُؾ قمـــ٤مٍم وم٠مهقمـــ٧ْم ذم هاهـــ٤م

 ٕظمٞمِٝمـــ٤م اًمّروـــ٤م وطَمـــ٤مُمل مِح٤مهـــ٤م

ـــــ٤م ـــــ٤مَن ُُمٜم٤مه ـــــؿ  وذاك يم  أرَض ىم

ـــــ٤م ِوٓهـــــ٤م  إْذ وُٓء اًمّروـــــ٤م أظمٞمِٝم

ـــــداه٤م ـــــ٤م أؾم ـــــ٦ٍم هل ـْ ظمدُم ـــــ  ُم

 وم٤مقمؽماهــ٤م ُمـــ إؾمــك ُمــ٤م اقمؽماهــ٤م

ــــــــُف افمٜم٤م  هــــــــ٤مُمٜمٝمــــــــ٤م وصمِ٘مُٚم

ــــراُق طَمِمــــ٤مه٤م ــــط  َّع اًمٗم ــــدُم٤م ىم  سمٕم

 (1)ُمــــ٤م رأْت واًمــــَد اجلــــقاِد أظم٤مهــــ٤م

 

*** 

ـــؿ وا ـــد ىم ــــٚم٧م سمٚم ـــ٤مواوص  أضمقه

 وملــــدوه٤ما  هٓچــــــ سمٕمــــد ُمــــدّ 

 قمٍمـــوه٤ماُمّمـــ٤مب اًمـــكم اذيمـــروا 

 وًمٚمِّمـــــ٤مم ُمًــــــٌٞمّف ظمــــــذوه٤م

 

ــــ٤م  ــــ٧م خلقه ــــقشٝم٤م إشمٕمٜم ـــــ ؿم  ُم

ـــــــقدّ   ه إيتٚملقهـــــــ٤مأهـــــــؾ اعم

 سمٚملــــــؼم عمـــــــ ؿمـــــــٞمّٕمقه٤موا

ـــــٌقه٤م ـــــ٤مب واُمّمـــــ٤مب اًمً  سم٤مًمٌ
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 ’إّن هلل سمعويمی ضَمرمًو وهق مّؽي، وإّن يمؾرؽمقل» :×قمٌد اهلل اًمّّم٤مدق ٤مل اإلُم٤مم أسمقىم

ضَمرمًو وهق ايمؽقهمي، وإّن يمـو ضَمرمًو وهق زمؾدة وُمؿ.  ×هق اظمديـي، وإّن ٕمغم اظمممـكمَ ضَمرمًو و

ـُ همقفو امرأٌة مـ أوٓدي سمـًُّؿی هموؿمؿي، همَؿـ زارهو وصمًٌ يمف اجَل  ىم٤مل اًمراوي: ، شيـّ وؽمتُدهم

 .(1)×ويم٤من هذا اًمٙمالم ُمٜمف ىمٌؾ أن ُيقًمد اًمٙم٤مفمؿ 

ُمرأة اًمٜمٌٞمٚم٦م، ذات اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ، دة اجلٚمٞمٚم٦م وآ، هذه اًمًٞمّ ‘وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م

، أومْمؾ سمٜم٤مت اإلُم٤مم ُمقؾمث سمـ ^واعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م قمٜمد أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة

يٍػ سمٛم٘م٤مُمٝم٤م ُمـ طم٨م  قمٚمث زي٤مر ٤م، وشمٕمر (1)، قمٚمث ُم٤م وصؾ إًمث أيدي اًمُٕمٚمامء×ضمٕمٗمر

 .(1)اًمِم٤مُمخ، طمتّث وصؾ إُمر إًمث أّن اًمزائر هل٤م وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦ّم

وهل ىمّرة قملم  ‘، اعمٕمرووم٦م سم٤معمٕمّمقُم٦م×ل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اإلُم٤مم ُمقؾمث سمـ ضمٕمٗمروه

ِمّد إًمٞمٝم٤م اًمرطم٤مل ذم يمّؾ ؾمٜم٦م، سمؾ ذم يمؾ  يقم ُمـ أهؾ ىمؿ، وُمالذ اًمٜم٤ّمس وُمٕم٤مذهؿ، شمُ 

 .‘٤ًمب إضمر ذم زي٤مر ٤مإُم٤ميمـ اًمٌٕمٞمدة ٓىمت٤ٌمس اًمٗمٞمض، وايمت

 هب٤م (، ومُن  ه111ذم إّول ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ) ‘وًمدت وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م

ُهورًا قمٔمٞماًم، واٟمت٘مٚم٧م اًمٗمرطم٦م واًمٌٝمج٦م اًمتل ٓ شم٘مؾ قمـ ومرطم٦م إب  ×اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

سم٤معمقًمقد اًمث٤مين سمٕمد مخس وقمنميـ ؾمٜم٦م ُمـ  ُّمٝم٤م ٟمجٛم٦م اًمتل شمٚمٓمـّػ قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمريإًمث أُ 

.ق،  ه111ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ُمـ ؾمٜم٦م  ×، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م وٓدشمف×دة إُم٤مُمٜم٤م اًمرو٤موٓ

ـ  اهلل وىمد ُهّ  ت )ٟمجٛم٦م( سمف هورًا ٓ ُمثٞمؾ ًمف، وأن وسمٕمد ُميض شمٚمؽ اًمًٜملم اعمديدة َُم

 .×سمٛمقًمقدٍة شمٙمقن أظمت٤ًم ًمإلُم٤مم اًمرو٤م × اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم وقمٚمث قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٤مًمث

ؾمّٛمث  ‘وضمّدشمف وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ×٤مفمؿ٦م سملم اإلُم٤مم اًمٙموٕضمؾ اًمٕمالىم٦م اخل٤مّص 
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اسمٜمتف اجلديدة )وم٤مـمٛم٦م( شمٞمّٛمٜم٤ًم سمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء )روطمل ومداه٤م(، وهذا ديدن  ×اإلُم٤مم 

اصمٜمتلم ُمـ سمٜم٤مشمف سمٗم٤مـمٛم٦م، وهذا  ٓ ّوىمد ؾمّٛمث واطمدة أوإ، وًمٕمّٚمؽ ٓ دمد إُم٤مُم٤ًم ^٦مإئٛمّ 

 .‘ـمٛم٦م اًمزهراءوأُّمٝمؿ اًمّمّدي٘م٦م اًمٙمؼم  وم٤م ^٦مٟم٤مرٌء ُمـ اًمٕمالىم٦م احلٛمٞمٛم٦م سملم إئٛمّ 

ـ )اعمٕمّمقُم٦م(، واىمتدت  دة اجلٚمٞمٚم٦م وصالطمٝم٤م قُمروم٧م ومٞمام سمٕمد سمٞمّ وًمٗمرط شم٘مق  هذه اًمً

 وعمؿ. ذم اًمٕمّمٛم٦م قمـ اًمرضمس ُمـ يمّؾ إصمؿٍ  سم٠مسمٞمٝم٤م

سمام حيٛمؾ وحيٙمل ُمـ  ؿمج٤مُه اخل٤مّص  ^)وم٤مـمٛم٦م( قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م ؾمؿهلذا آو

 طمتّث اًمٙمؼم ، اًمّمّدي٘م٦م هذه اًمزهراء،  ذيمري٤مت طمٚمقٍة وُمّرٍة شمٕمّرو٧م هل٤م اًمّمّدي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م

طمؽمام ٦م ُمـ اإلسمٗم٤مـمٛم٦م طمٔمٞم٧م سمٛمٙم٤مٟم٦ٍم ظم٤مّص  يم٤مٟمقا إذا ؾمّٛمْقا واطمدة ُمـ سمٜم٤م ؿ ^أّّنؿ

مل شمٙمـ  ‘، واًمًٞمدة اعمٕمّمقُم٦م^واًمت٘مدير، ًمٕمّٚمٝم٤م ٓ شمدٟمق إًمٞمٝم٤م ُمٜمزًم٦م وشم٘مدير ؾم٤مئر سمٜم٤م ؿ

طمٔمٞم٧م  ‘وم٢مّّن٤م ،^ُمًتثٜم٤مة ُمـ شمٚمؽ اًمٕم٤مدة احلًٜم٦م واًمٓمري٘م٦م اًمّم٤مئ٦ٌم قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م

 .(1)٦ٍم، ورقم٤مي٦ٍم ص٤محل٦ٍم ٓ ٟمٔمػم هل٤مُمـ أسمٞمٝم٤م سمؽمسمٞم٦ٍم ظم٤مّص 

ٞمدة اعمٕمّمقُم٦م ذم يمٜمػ واًمد ٤م اًمٙمريٛملم ًّ ـ  وٟمجٛم٦م ×اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم ـ  قم٤مؿم٧م اًم

شمٙمت٥ًم ُمٜمٝمام اًمٗمْم٤مئؾ واعمٙم٤مرم؛ إذ يم٤من أسمقه٤م إُم٤مُم٤ًم ُمٕمّمقُم٤ًم، وًمٞمس ًمف ذم اًمٗمْم٤مئؾ 

ـَ ذم ء اًمّم٤محل٤مت اعم١مُمٜم٤مت اًمٚمقاُمـ اًمٜم٤ًم واًمت٘مث ُمـ ٟمٔمػم، وأُّمٝم٤م ٟمجٛم٦م أيْم٤مً  يت شمٕمّٚمْٛم

سم٤مخلّمقص ، و× ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق، وسم٤مخلّمقص ذم^اًمٌٞم٧مُمدرؾم٦م أهؾ 

، ×، واًمتل اظمت٤مره٤م اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر×ّم اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿأُ ، ×قمٜمد زوضم٦م اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

ىمًٌقؽي  َُحقدة مصّػوة مـ إدكوس»ىم٤مئالً:  ×يم٤من ُيٕمؼّمُ قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اًمّّم٤مدقواًمتل 

 .(1)شايمّذهى موزايمً إمالك حترؽمفو...

                                           

÷



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
ج أن يتزوّ  ×قمٚمٞمّف، وهل اًمتل أؿم٤مرت ×ّم اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿأُ وهذه اعمرأة اعمّمّٗم٤مة هل 

 .ـ )ٟمجٛم٦م(   سم

 ÷يقٍم ُمـ واًمده٤م وأظمٞمٝم٤م اعمٕمّمقُملمشمًتٗمٞمد يُمؾ   ‘ومٙم٤مٟم٧م اًمًٞمدة اعمٕمّمقُم٦م

رومٞمع واعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ُّمٝم٤م اًمت٘مٞم٦م اًمّم٤محل٦م اًمٕم٤معم٦م، سمحٞم٨م ٟم٤مًم٧م اعم٘م٤مم اًمأُ و

 واًمٗمْمٞمٚم٦م وص٤مرت قم٤مروم٦م سًم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم واعم٤ًمئؾ اإلؾمالُمٞم٦م ذم أّي٤مم ص٤ٌمه٤م.

 ؛٤مم طمٞم٨م أشمث مجع ُمـ اًمِمٞمٕم٦م إًمث اعمديٜم٦مطمدث ذم أطمد شمٚمؽ إيّ  وُمـ هذه اًمدٓئؾ ُم٤م

طمّتث  ×فمؿاإلُم٤مم اًمٙم٤م وهق ،ًمٙمل يٕمروقا سمٕمض أؾمئٚمتٝمؿ اًمديٜمٞم٦م قمٚمث إُم٤مُمٝمؿ آٟمذاك

سمٜمف او ×مل حُي٤مًمٗمٝمؿ، طمٞم٨م إّن اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ي٠مظمذوا اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٕمدٟمف وأصٚمف، إّٓ أّن احلظّ 

وم٤مهمتّؿ اجلٛمع اًمّم٤مًمح ُمـ  ،يم٤مٟم٤م ذم ؾمٗمٍر ومل يٙمقٟم٤م طم٤مضيـ ذم اعمديٜم٦م ×اإلُم٤مم اًمرو٤م

؛ ّّٕنؿ مل يٕمثروا قمٚمث و٤مًمتٝمؿ اعمٜمِمقدة طمٞم٨م مل جيدوا طمّج٦م اهلل، ^ؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 ي٘مدر قمٚمث ضمقاب ُم٤ًمئٚمٝمؿ. وَُمـ

 ‘وا ًمٚمتٗمٙمػم ضمّدًا سم٤مًمرضمقع إًمث سمٚمدهؿ، وقمٜمدُم٤م قمروم٧م اًمًٞمدة اعمٕمّمقُم٦موم٤موٓمرّ 

طُمزن ه١مٓء اًمٜمٗمر ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أظمذت ُمٜمٝمؿ أؾمئٚمتٝمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ُمٙمتقسم٦م وأضم٤مسم٧م 

فمٗمروا قمٚمث  سمٕمد ُم٤مـ  ورضمٕمقا  ؿٍمديد سمٗمرح  قمٜمٝم٤م سمرُّمـتٝم٤م، وقمٜمدئٍذ شمٌّدل طُمزن اجلامقم٦م

ذم اًمٓمريؼ اًمت٘مقا سم٤مإلُم٤مم ومرطملم وُمنوريـ إًمث سمالدهؿ ودي٤مرهؿ، وـ  عم٤ًمئٚمٝمؿ أضمقسم٦مٍ 

صمقه سمام ضمر  قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أضمقسم٦م اسمٜمتف اعمٕمّمقُم٦م ×اًمٙم٤مفمؿ عم٤ًمئٚمٝمؿ،  ‘ظم٤مرج اعمديٜم٦م وطمد 

 ،ضمقاب اسمٜمتف قمٚمث شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ أصمٜمث قمٚمٞمٝم٤م سمٕم٤ٌمرة خمتٍمة ×وسمٕمد ُم٤م رآ  اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ 

إذ يمٞمػ  ؛وًمٙمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة ُمع اظمتّم٤مره٤م حتٛمؾ أهارًا يمثػمة، (1)شهمداهو أزمقهو» :وهل

 سمحّؼ  ’ذًمؽ، وهذه ُمـ شمٕم٤مسمػم اًمٜمٌّل إيمرم ًمقٓ أّٟمف رأ  أّّن٤م شمًتحّؼ  ×ي٘مقهل٤م اإلُم٤مم

 .‘اًمزهراء
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وم٘مدت ـ  وًم٘م٤مقمدة أّن اًمدٟمٞم٤م صٗمقه٤م ٓ يدوم ٕطمد ـ وشمٚمؽ اعمٜمزًم٦م زّ ًمٙمـ سمٕمد هذا اًمٕم 

  ، اًمذي يم٤من ذم اخل٤مُم٦ًم×سمٜمف اإلُم٤مم اًمرو٤مااإلُم٤مُم٦م إًمث ، واٟمت٘مٚم٧م ×أسم٤مه٤م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

٦م إًمث إُم٤مُمتف اإلهلٞم٦م وِهداي٦م إُ  سم٤مإلو٤موم٦مـ  ×ويم٤من اًمنميػ، قُمٛمره ُمـ واًمثالصملم ُم 

ث ُم١ًموًمٞم٦م أسمٜم٤مء اإلُم٤مم اًمذي يتقًمّ  ×اًمقيص  اًمقطمٞمد ٕسمٞمف اًمٙم٤مفمؿـ  اإلؾمالُمٞم٦م

ويم٤مٟم٧م شمـُح٥ّم  ‘اعمٕمّمقُم٦م ـمٛم٦موم٤م اجلٚمٞمٚم٦م  دةإظمقاٟمف وأظمقاشمف، وُمٜمٝمؿ اًمًٞمّ  ×اًمٙم٤مفمؿ

ـ  ىمنًا ًمٞمًّٚمٛمف وٓي٦م اًمٕمٝمد (1)٤ًم، وعم٤ّم محٚمف اعم٠مُمقن إًمث ظمراؾم٤منطم٤ًٌّم ظم٤مّص  ×اإلُم٤مم اًمرو٤م

ٝمؿ وٓ قمٚمث همػم ظمٗمٞم٦م قمٚمٞم ‘ُمرة قمٚمث أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرةواًمتل يم٤مٟم٧م ُم١ما

٦م ؾمٜموذًمؽ ذم  ،؛ ومخرضم٧م ذم أصمره×ؿمتّد ؿمقىمٝم٤م إًمث أظمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمرو٤ماـ  ظمقاّصٝمؿ

، ويم٤مٟم٧م ىمد ىمٓمٕم٧م شمٚمؽ اعمٗم٤موز &ُم٦م اعمجٚمزث سمذًمؽ اًمٕمالّ (، يمام طمد  ه111)

يؽماءى هل٤م ُم٤ّم أّد  هب٤م إًمث ُمقاصٚم٦م اعمًػم  ×ووضمف أظمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمرو٤م ،واًمّمح٤مري

 ًمٌّمٞمص إُمؾ هذا. 

ومٚماّم وصٚم٧م إًمث )ؾم٤موة( وهل ىمري٦م ُمـ ىمر  ىمؿ، ُمرو٧م وم٠ًمًم٧م يمؿ سمٞمٜمل وسملم ىمؿ ؟ 

وعم٤ّم وصؾ اخلؼم إًمث آل ؾمٕمٍد أّن  ،، وم٠مُمرت ظم٤مدُمٝم٤م ومذه٥م هب٤م إًمث ىمؿ(1)ىم٤مًمقا: قمنمة ومراؾمخ

ٗم٘مقا وظمرضمقا ويمّؾ ُمٜمٝمؿ يٓمٚم٥م ٟمزوهل٤م شمّ اوم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ُمقؾمث سمـ ضمٕمٗمر شمٜمزل ذم سمٚمدة ىمؿ، 

وضمّره٤م إًمث ـ  ٟم٤مىمتٝم٤مـ  قمٜمده ذم داره، ومخرج ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ُمقؾمث سمـ ظمزرج وأظمذ سمزُم٤مم اًمٜم٤مىم٦م

 دارهؿ. ‘ريـ ًمدظمقل اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦مويم٤مٟمقا ُمنو ،ىمؿ وأٟمزهل٤م ذم داره

 سمْمٞم٤مومتٝم٤م وشمٙمّٗمؾ داره، ذم  وسمٞم٧ٍم وؾمٞمع، وأٟمزل اًمًٞمدةويم٤من ُمقؾمث سمـ ظمزرج ذا ُيٍن 

 ×اًمرو٤م اإلُم٤مم ًمْمٞمقف سمخدُمتف  ث سمـ ظمزرج ومرط اًمًٕم٤مدةؾمُمق واؾمتِمٕمر وُمراوم٘متٝم٤م،

 ُم٤محيت٤مضمقٟمف.  اًم٘م٤مدُملم ُمـ اعمديٜم٦م، وهٞم٠ّم هلؿ يمّؾ 
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ًمٙمل  ؛ُمٕمٌدًا هل٤م ذم ُمٜمزل ُمقؾمث سمـ ظمزرج ‘قُم٦ماعمٕمّم  ذت اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦مواخّت 

 أملّ هب٤م. ُٔمٝم٤م وشمًتٕمٞمٜمف قمٚمث ُم٤مأ، وشمٕمٌده وشمٜم٤مضمٞمف وشمِمٙمق إًمٞمف شمٌتٝمؾ إًمث اهلل

 .(1)وُمقضمقد إًمث أن ويًّٛمث سمـ )سمٞم٧م اًمٜمقر( وهذا اعمٕمٌد سم٤مٍق 

طمتث أىمٚمؼ ُُمراوم٘مٞمٝم٤م  ؿمديداً  ُمرو٤مً  ×أن ُمرو٧م سمٜم٧م اإلُم٤مم ُمقؾمث سمـ ضمٕمٗمراًمث 

 ُمـ اًمٕمالج، إّٓ أّن طم٤مهل٤م يزداد ؾمقءً وأه٤مزم ىمؿ 
ٍ
يقُم٤ًم  ،يمثػمًا ُمع أّّنؿ مل يٌخٚمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٌمء

( ه111ّٕن اعمرض ىمد دمّذر ذم سمدّن٤م اًمنميػ، وذم اًمٕم٤مذ ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م ) ؛سمٕمد يقم

دون أن شمر  أظم٤مه٤م، وُم٤م زاًم٧م دُمٕم٦م قمٞمٜمٝم٤م ًمٗمراق أظمٞمٝم٤م  ‘اعمٕمّمقُم٦م  شمقومٞم٧م اًمًٞمدة

اًمدهر سمٛمّم٤مئٌف ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥ٍم. ُأومجع أهُؾ ىمؿ سمتٚمؽ  ٤مـمٝم٤مق سمٕمد أن أطمُمٖمرورىم٦م ذم إطمدا

اعمّمٞم٦ٌم، وذم هم٤مي٦م احلزن ًمقوم٤م ٤م أىم٤مُمقا اًمٕمزاء قمٚمٞمٝم٤م، وأُمر ُمقؾمث سمـ ظمزرج سمتٖمًٞمٚمٝم٤م 

ذم ىمؿ  ^وشمٙمٗمٞمٜمٝم٤م صُمؿ  صّٚمث قمٚمٞمٝم٤م ُمقؾمث سمـ ظمزرج ذم طمِمٍد يمٌػم ُمـ ؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 .ويدومٜمٝم٤م ىمؼمه٤م ذم يٜمزهل٤م سم٤مًمذي اظمتٚمٗمقا وًمٙمـ ، ؾم٦ماعم٘مدّ 

ص٤مًمح  شم٤ٌمدل احل٤مضون اًمرأي وأظمػمًا اشّمٗم٘مقا أن يقيمٚمقا هذا اًمٕمٛمؾ إًمث ؿمٞمٍخ يمٌػم 

ـّ ُمِمٞمئ٦م اهلل يم٤مٟم٧م همػم ذًمؽ، ومٚمؿ جيدوا اؾمٛمف )ىم٤مدر(، وأرؾمٚمقا ؿمخّّم  ٤ًم إلطمْم٤مره، وًمٙم

٤م ذم ث إٟمزاهلومتقًمّ  ،هذا اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح، ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ وإذا سمٗم٤مرس ُُمٚمثؿ ٍأىمٌؾ إًمث اجلٜم٤مزة

 .(1)هق َُمـ يدري أطمدٌ  وٓ  صُمؿ  أه٤مل اًمؽماب قمٚمٞمٝم٤م وقم٤مد ُمـ طمٞم٨م أشمث ،اًم٘مؼم

ــ٤مر ال ــدهص ــف وي ـــ اًمٌچ ــ٤م ُم  م قمٚمٞمٝم

ــدإوش٤مصــده اذيٗمــف  ـــ اسمٕمٞم  خلٞمٝمــ٤م اُِم

 ويٜمـــف اًمـــكم ُيقصــــؾ ًمٞمـــف إظمٌـــ٤مر

ــف اهِبــؾ طمچــل اوًمـــ ؿمــّٕم٧م أٟمــقار  مُهّ

 

 يـدوسمٕمض ُمـ اًمقؾمػ فمـؾ يّمـٗم٩م اإل 

ــوا ـــ٠مسم ــ٤م اعم ـــّرسم٧م ُِمٜمٝم ــؿ ش  ٜمٞمّفرض ىم

ــ٤مقم٦م ا ــ٤م ًمً ــ٤مجلره اهب ــف سم ــ٤مراويلٚم  وص

 ووٟمــــف ؿمـــــجٞمفايــــؿ ضمثامّنــــ٤م 
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 أن يٙمقن هل٤م ىمؼٌم همري٦ٌم، وًمٙمـ ؿم٤مء اهلل ‘دة وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦مًم٘مد ُم٤مشم٧م اًمًٞمّ  ،ٟمٕمؿ 

اًمتل ُم٤مشم٧م سملم  ‘وًمٙمـ أؾمٗمل قمٚمث وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ،يقم ٔف اًمـٜم٤ّمس يمّؾ أؿم٤مُمخ ي١مُّمف 

  ه اًمزائرون!!ىمؼم ُمٕمروف ي٘مّمد ًمٞمس هل٤مو ،أهٚمٝم٤م وأصح٤مب أسمٞمٝم٤م

  )أسمقذي٦م(

 قملــ٥م قمـــزه٤م قمٚمٞمٝمــ٤م اًمــدهر يٜمّمــ٤مب

ـــْٛمَ   وُمٜمٝمــ٤م اًمْمــٚمع يٜمّمــ٤مباـ اِهــل سمت

 

ــ٤م   ــلم يٜمّمــ٤مب اومجٕمٝم ــع اًمٕم ــف دُم وظمٚم

 ومح٤مهـــ٤م ُملٞمـــد اسِمحٌـــؾ اًمقصـــٞمفا

 
*** 

ـُ ِهّ وّٕي إُ   اً ُمــــــــقر شمـــــــــُدوم

 م  َُمــــ طمٚمٞمٚمـــ٦م َُمــــسمٜمـــ٧ُم َُمــــ أُ 

 

ـــ٤م   ـــث صمراه ـــٓمٗمث وُيٕمٗم ـــٕم٦م اعمُّم  سمْم

ـــ ـــٌؾ ٌ عَم ـّ فمٚمٛموي ـــ ـــ٤مـ ؾم ـــ٤م وآذاه  ٝم

 *** 

 

 إّٟم٤م هلل وإٟم ٤م إًَمٞمِف َراضِمُٕمقنَ 

ٌُقنَ 
ٍد َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ـَ فَمَٚمُٛمقا آَل حمَٛم   َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًّمذي

 َواًمَٕم٤مىم٦ٌَُِم ًمِٚمُٛمت ِ٘ملمَ 

 

 ٤مُب سمٕمقِن اهللِ اعمٚمِؽ اًمقّه٤مبشمؿ  اًمٙمت

 سم٘مٚمؿ اعمذٟم٥م يم٤مفمؿ اًمٌٝم٤مدزم
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 ومٝمرؾم٧م اهؿ اعمّم٤مدر
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 دراِي املصا فّزصت
 

 

 يمت٤مب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. ،ايمؼرآن ايمؽريؿ

حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمّٛمد  ،(ه11)اعمًتِمٝمد ؾمٜم٦م  ×أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم  سمـ أّب ـم٤مًم٥ماإلُم٤مم  ،ّنٍ ايمٌالنمي

 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت ،قمٌدة، دار اعمٕمروم٦م

جوديي ًّ (، اعمٓمٌٕم٦م ه11اعمًتِمٝمد ؾمٜم٦م ) ×ُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكّم سمـ احلًلماإل ،ايمّصحقػي ايم

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ،لمواًمٜم٤مذ مج٤مقم٦م اعمدّرؾم

 

 ـ ضمرف إيمػ ـ

( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد ضمٕمٗمر ه1111اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي )ت  إزمصور ايمعكم دم أكصور احلًكم،ـ  1

 ش، ُمٜمِمقرات طمرس اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م. 1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌز، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

ـ  ه1111ومم ٓمٌٕم٦م إُ ( حت٘مٞمؼ سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة، اًمه111، اًمْمّح٤مك )ت أضمود واظمثوين ـ2

 اًمري٤مض.ـ  اًمدراي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمًٕمقدي٦م ُمٜمِمقرات درّ  ،م 1111

( حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمًٞمّد سم٤مىمر اخلرؾم٤من، ُمٜمِمقرات دار اًمٜمٕمامن ه111)ت  ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمدآضمتجوجـ  3

 . ه1111ؾمٜم٦م  ،ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمٜمجػ إذف

ـ  ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111اجلّّم٤مص )ت  أضمؽوم ايمؼرآن،ـ  4

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت1111

اًمديمتقر  ،( حت٘مٞمؼ قمٌد اعمٜمٕمؿ قم٤مُمره111أسمق طمٜمٞمٗم٦م، أمحد سمـ داود اًمديٜمقري )ت  إطمٌور ايمطقال،ـ  5

ُمٜمِمقرات  ،إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرّبم، ُمٜمِمقرات دار  1111ومم٤مل، اًمٓمٌٕم٦م إُ ٤مل اًمديـ اًمِمٞمّ مج

 اًمنميػ اًمريض.

( حت٘مٞمؼ قمكّم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، ه111حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٌٖمدادي )ت  ،اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد آطمتصوص،ـ  6

 ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م. ٦م،٤مقم٦م اعمدّرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞمّ اٟمتِم٤مرات مج

 ِمقرات أٟمقار اهلدى.ُمٜم ، ه1111ومم ضمٕمٗمر اًمٌٞم٤ميت )ُمٕم٤مس( اًمٓمٌٕم٦م إُ  ي،إطمالق احلًقـقّ ـ  7

 م، ُمٙمت٦ٌم إُملم، ىمؿ1111ـ  ه1111هٞمئ٦م حمّٛمد إُملم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  إطمالق وأداب اإلؽمالمقي،ـ  8

 إيران.ـ 
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ٟمٞم٤م )ت  اإلطمقان،ـ  9  ( حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمرمحـ ـمقاًمٌف، سم٢مذاف ٟمجؿ قمٌد اًمرمحـ ه111اسمـ أّب اًمد 

 ظمٚمػ، اٟمتِم٤مرات دار آقمتّم٤مم.

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، دار اعمرشم٣م، سمػموت 1111ـ  ه1111ومم اًمًٞمد ضمقاد ؿمؼّم، اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،طّػ أدب ايمـ  11

ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم  ،م1111ـ  ه1111ومم اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، اًمٓمٌٕم٦م إُ  إدب اظمػرد،ـ  11

 ًمٌٜم٤من.ـ  اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمػموت

 ( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^ه111 حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٌٖمدادي )ت ،اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اإلرؾمود،ـ  12

 .  ه1111ومم ؾم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إُ ىمؿ اعم٘مدّ 

( ُم١مؾم٦ًم ه111)ت قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أسمق احلًـ  أؽمٌوب ايمـزول )ايمقاضمدي(ـ  13

 اًم٘م٤مهرة.ـ  احلٚمٌل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

قي اخلرؾم٤من، اًمٓمٌٕم٦م ( حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمًٞمد طمًـ اعمقؾمه111اًمِمٞمخ اًمٓمقد، )ت  آؽمتٌصور،ـ  14

 دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران. تش، ُمٜمِمقرا ه1111اًمراسمٕم٦م 

، ُمٜمِمقرات  ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٞماموي، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111)ت  اسمـ قمٌد اًمؼمّ  آؽمتقعوب،ـ  15

 ًمٌٜم٤من.ـ  دار اجلٞمؾ، سمػموت

 ًمٌٜم٤من.ـ  ، سمػموت( ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرّبه111اسمـ إصمػم، )ت ؽمد ايمغوزمي، أُ ـ  16

، ُمٜمِمقرات  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  )ُمٕم٤مس( قدياًمِمٞمخ حمّٛمد وم٤موؾ اعمًٕمإهار ايمػوؿمؿقي، ـ  17

 ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م. ،‘وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م ةدُم١مؾم٦ًم اًمزائر ذم اًمروو٦م اعم٘مّدؾم٦م ًمٚمًٞمّ 

( ٟمنم وحت٘مٞمؼ همالم رو٤م ه111تل )اًمِمٞمخ اًمّمدوق، حمٛمد سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمّ  آفمتؼودات،ـ  18

 .  ه1111 اعم٘مّدؾم٦م اعم٤مزٟمدراين، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ

إلطمٞم٤مء  ^٧م( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞمه111اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمؼمد )ت إفمالم ايمقرى، ـ  19

 ؾم٦م.اًمؽماث، ىمؿ اعم٘مدّ 

( حت٘مٞمؼ اًمًٞمّد طمًـ إُملم ُمٜمِمقرات دار اًمتٕم٤مرف ه1111اًمًٞمد حمًـ إُملم )ت  أفمقون ايمشقعي،ـ  21

 ًمٌٜم٤من.ـ  ، سمػموتًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد طمًـ إُملم ُمٜمِمقرات دار اًمتٕم٤مرف ه1111اًمًٞمد حمًـ إُملم )ت  أفمقون ايمشقعي،ـ  21

 ًمٌٜم٤من.ـ  ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت

 ،ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،قُمل( حت٘مٞمؼ حمّٛمد ضمقاد اًم٘مٞمّ ه111اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس )ت  إومٌول إفمامل،ـ  22

 .ُمٜمِمقرات ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل

 .جمٝمقًم٦م إىمًغم اظمحٌّي،ـ  23

( اًمٜم٤مذ ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، اًمٓمٌٕم٦م ه111حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ سم٤مسمقيف اًمُ٘مٛمّل، )ت  أمورم ايمشقخ ايمصدوق،ـ  24
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 .اعم٘مّدؾم٦م ، حت٘مٞمؼ ىمًؿ اًمدارؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ىمؿه1111ومم إُ  

، حت٘مٞمؼ ه1111ومم ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد )ت  أمورم ايمشقخ ايمطقد،ـ  25

 ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ُمٜمِمقرات دار اًمث٘م٤موم٦م.

( حت٘مٞمؼ طمًلم آؾمت٤مدوُمل، قمكم ه111حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي اًمٌٖمدادي )ت  أمورم ايمشقخ اظمػقد،ـ  26

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، ُمٜمِمقرات دار اعمٗمٞمد، سمػموت1111ـ  ه1111أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

( حت٘مٞمؼ ـمف حمّٛمد اًمزيٜمل، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم ه111اسمـ ىُمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري )ت  قوؽمي،اإلمومي وايمًـ  27

 احلٚمٌل وذيم٤مؤه ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.

( ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ه111ؾمٙمٜمدري )ت اسمـ اعمٜمػم إ وف،آكصوف همقام سمضّؿـف ايمؽّش ـ  28

 ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمّب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم.

ذم  ه1111( حت٘مٞمؼ حمّٛمد قمكم اًمٓمٌز، ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ه1111حراين ) اًمِمٞمخ قمكّم اًمٌ أكقار ايمٌدريـ،ـ  29

 ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن، اًمٜمجػ إذف.

( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قمكم اًمٜمٝم٤موٟمدي، اًمٓمٌٕم٦م ه1111صٗمٝم٤مين )ت اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم إ إكقار ايمؼدؽمقي،ـ  31

 إيران.ـ  ، ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ ه1111ومم إُ 

، اًمٜم٤مذ اعم٘مّدؾم٦م ىمؿ  ،ُمٓمٌٕم٦م ؾمت٤مرة ،(ه1111ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اهلٜمداوي )ت اًمًٞمد  آيوت مـتخٌي،ـ  31

 .اعم١مًمػ&

( حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمًّٞمد ه111ر احلكّم )تسمـ احلًـ سمـ اعمٓمٝمّ ومخر اعمحّ٘م٘ملم، حمٛمد إيضوح ايمػقائد، ـ  32

ؿمتٝم٤مردي، اًمِمٞمخ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمؼموضمردي، اًمٓمٌٕم٦م ؾمقي اًمٙمرُم٤مين، اًمِمٞمخ قمكم پٜم٤مه إطمًلم اعمق

 ؾم٦م.، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ومم ُٕ ا

 ــ ضمرف ايمٌوء 

،  ه1111( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمّمّحح٦م ؾمٜم٦م ه1111ت) اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز، حمٛمد سم٤مىمر، زمحور إكقارـ  33 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء، سمػموت

، دار  ه1111ومم إُ ( اًمٓمٌٕم٦م ه111احل٤مومظ أسمق اًمٗمداء اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل )ت  ايمٌدايي وايمـفويي،ـ  34 

 ًمٌٜم٤من.ـ  إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، سمػموت

، دار  ه1111ومم ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111احل٤مومظ أسمق اًمٗمداء اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، )ت ايمٌدايي وايمـفويي،ـ  35

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، سمػموت.

( حت٘مٞمؼ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل ه111حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼمي اإلُم٤مُمل )ت  زمشورة اظمصطػك،ـ  36 

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، مج٤مقم٦م اعمدرّ  ه1111ومم صٗمٝم٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إُ إ

( حت٘مٞمؼ ُمػمزا حمًـ يمقچف سم٤مهمل، ه111اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمّٗم٤مر، )ت زمصوئر ايمدرصموت، ـ  37 
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 ق ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، ـمٝمران. ه1111ش  ه1111اًمٓمٌٕم٦م  

( حت٘مٞمؼ ُمًٕمد قمٌد احلٛمٞمد حمّٛمد اًمًٕمدين، ه111رث سمـ أّب ؾمٚمٛم٦م )ت احل٤مزمغقي ايمٌوضمٌ، ـ  38 

 ُمٜمِمقرات دار اًمٓمالئع ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واًمتّمقير، اًم٘م٤مهرة.

ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم  ،(ه111أسمق اًمٗمْمؾ اسمـ ـم٤مهر، اعمٕمروف سم٤مسمـ ـمٞمٗمقر )ت زمالنموت ايمـًوء، ـ  39 

 ؾم٦م.سمّمػميت، ىمؿ اعم٘مدّ 

( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمكم اًمٕمدٟم٤مين اًمٖمريٗمل، ه111سمـ ـم٤مووس )ت اًمًٞمد ا زمـوء اظمؼويمي ايمػوؿمؿقي،ـ  41 

 ؾم٦م.إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ اعم٘مدّ  م، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ـضمرف ايمتوء  ـ

 ًمٌٜم٤من.ـ  ( اًمٜم٤مذ ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموته1111، حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي )ت سموج ايمعروسـ  41

 ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ د. قُمٛمر قمٌد اًمًالم شمدُمري، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111ل، )ت اًمذهٌ سموريخ اإلؽمالم،ـ  42 

 ًمٌٜم٤من.ـ  م. ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرّب، سمػموت 1111

( حت٘مٞمؼ ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم ه111اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي )ت  سموريخ ايمطػمي،ـ  43 

 ًمٌٜم٤من.ـ  إقمٚمٛمل، سمػموت

، دار ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ قمكّم ؿمػمي، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111)ت اسمـ قم٤ًميمر،  سموريخ مديـي دمشؼ،ـ  44 

 ًمٌٜم٤من، ُمٜمِمقرات حمّٛمد قمكم سمٞمْمقن.ـ  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

إذاف اًمِمٞمخ ، ( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٌٝم٤مدريه111ُم٦م احلكم )ت اًمٕمالّ  حترير إضمؽوم،ـ  45 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ،×، ُمٜمِمقرات اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ه1111ومم ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 اًمًٞمد قمكم ٟم٘مل اًمٓمٌز، جمٝمقًم٦م. ايمتحصقؾ دم أيوم ايمتعطقؾ،ـ  46 

ٟمٞم٦م اسمـ ؿمٕم٦ٌم احلّراين، اعمتقرم ذم اًم٘مرن اًمراسمع، حت٘مٞمؼ قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤م حتػ ايمعؼقل،ـ  47 

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ، ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرّ ه1111ش،  1111

م، ُمٜمِمقرات دار 1111ـ  ه1111ومم ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه1111)ت  ٗمقري،اعم٤ٌمريم حتػي إضمقذي،ـ  48 

 ًمٌٜم٤من.ـ  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

 ( خمٓمقط.ه1111اًمًٞمد قمٌد اهلل اجلزائري ) قي،ايمتحػي ايمًــ  49

ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^ه111ُم٦م احلكّم )ت اًمٕمالّ  سمذىمرة ايمػؼفوء،ـ  51 

 ؾم٦م،.ىمؿ اعم٘مدّ ،  ه1111

 ( جمٝمقًم٦م.ه111اًمٗمتٜمل، حمٛمد ـم٤مهر سمـ قمكم اهلٜمدي )ت سمذىمرة اظمقوقفموت، ـ  51 

( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ سمٙم٤مئل، ه111اسمـ اًمًّٙمٞم٧م إهقازي )ت  سمرسمقى إصالح اظمـطؼ،ـ  52 

 إيران.ـ  ؾم٦م، ُمٜمِمقرات جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، ُمِمٝمد اعم٘مدّ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 
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( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمّٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقدي، ه111اسمـ قم٤ًميمر )ت  ًكم )ازمـ فمًوىمر(،سمرمجي اإلموم احلـ  53  

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، ُم١مؾم٦ًم اعمحٛمقدي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت 1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمٌد اًمٕمزيز ه111، اسمـ ؾمٕمد )ت سمرمجي اإلموم احلًكم )ؿمٌؼوت ازمـ ؽمعد(ـ  54 

 ُمٜمِمقرات اهلدف ًمإلقمالم واًمٜمنم. ومم،اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

قن يمريؿ، جمٝمقًم٦م.ه111أسمق اًمٗمتح اًمٙمراضمٙمل )ت  ايمتعّجى،ـ  55  ًّ  ( حت٘مٞمؼ وم٤مرس طم

ـ  (، ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، سمػموته111أسمق اًمًٕمقد، )ت  سمػًغم أيب ايمًعقد،ـ  56 

 ًمٌٜم٤من.

( حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق حمٛمد طمًلم ه111ـ ديٜم٤مر )ت أسمق محزة اًمثامزم، صم٤مسم٧م سم سمػًغم أيب ُحزة ايمثامرم،ـ  57 

 ؾم٦م.، ُمٜمِمقرات اهل٤مدي، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ومم طمرز اًمديـ، اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ه1111ومم ( اًمٓمٕم٦ٌم إُ ه111)ت ×اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري ،×سمػًغم اإلموم ايمعًؽريـ  58 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ×حت٘مٞمؼ وٟمنم ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي

 اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، ُمٕم٤مس، ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمٜمّ٘مح٦م ُمع إو٤موم٤مت. سمػًغم إمثؾ،ـ  59 

ومم (، حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمحّ٘م٘ملم، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111أسمق طمٞم٤ّمن إٟمدًمز )ت  سمػًغم ايمٌحر اظمحقط،ـ  61 

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت1111ـ  ه1111

، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم ه1111ومم ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه1111ٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين )ت اًمً سمػًغم ايمػمهون،ـ  61 

 ًمٌٜم٤من.ـ  إقمٚمٛمل، سمػموت

 ًمٌٜم٤من.ـ  ( ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر، سمػموته111اًمٌٞمْم٤موي )ت  سمػًغم ايمٌقضووي،ـ  62 

( حت٘مٞمؼ أمحد طمٌٞم٥م ه111اًمِمٞمخ اًمٓمقد، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد، )ت  سمػًغم ايمتٌقون،ـ  63 

 ، ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل. ه1111ومم اًمٕم٤مُمكم، اًمٓمٌٕم٦م إُ  ىمّمػم

ؾمت٤مذ ٛمد سمـ قم٤مؿمقر، ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ إ( حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم أّب حمه111اًمثٕمٚمٌل )ت  سمػًغم ايمثعؾٌل،ـ  64 

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، سمػموت 1111ـ  ه1111ومم ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمل اًمٓمٌٕم٦م ه1111ًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، )ت حم ايمتػًغم ايمصودم،ـ  65 

 إيران.ـ  ؾم٦م، ُمٜمِمقرات ُمٙمتٌف اًمّمدر، ـمٝمران، ُمٓمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اهل٤مدي، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111اًمث٤مًمث٦م 

ٚمٛمل، اًمًٛمرىمٜمدي )ت أسمق اًمٜمي، حمّٛمد سمـ ُمًٕمقد سمػًغم ايمعقّور،ـ  66  ًّ ( حت٘مٞمؼ ه111سمـ قمٞم٤ّمش اًم

 اعمحاليت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـمٝمران.احل٤مج ه٤مؿمؿ اًمرؾمقزم 

( حت٘مٞمؼ أمحد سمـ اًمٕمٚمٞمؿ ه111أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل )ت  سمػًغم ايمؼرؿمٌل،ـ  67 

اث اًمٕمرّب، سمػموت  ًمٌٜم٤من.ـ  اًمؼمدوين، ُمٜمِمقرات دار إطمٞم٤مء اًمؽم 

وشمٕمٚمٞمؼ وشم٘مديؿ اًمًٞمد ـمٞم٥ّم اعمقؾمقي ( شمّمحٞمح ه111قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل، )ت  سمػًغم ايمؼّؿل،ـ  68 
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 ُمٜمِمقرات ُمٙمتٌف اهلدى. ، ه1111اجلزائري، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمجػ إذف  

اعمٓمٌٕم٦م اًمٌٝمّٞم٦م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،(ه111ومخر اًمديـ اًمرازي )ت  ايمتػًغم ايمؽٌغم )مػوسمقح ايمغقى(،ـ  69 

 اعمٍمي٦م.

م ُمٜمِمقرات ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم  1111ـ  ه1111( ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ه111، اًمزخمنمي )ت سمػًغم ايمؽّشوفـ  71 

 وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم.

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ ـ  ُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدّرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦ّماًمٕمالّ  سمػًغم اظمقزان،ـ  71 

( حت٘مٞمؼ حمّٛمد ه111أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ومرات سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومرات اًمٙمقذم )ت  سمػًغم همرات ايمؽقدم،ـ  72 

 ، وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمل. ه1111ومم فمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إُ اًمٙم٤م

( حت٘مٞمؼ جمتٌك اًمٕمراىمل، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم ه1111اعمػمزا حمٛمد اعمِمٝمدي )ت  سمػًغم ىمـز ايمدوموئؼ،ـ  73 

 .ؾم٦م، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ؾملم، اًمٜمنم اإلؾمالُمل، مج٤مقم٦م اعمدرّ 

ومم ، اًمٓمٌٕم٦م إُ اًمٕمٚمامء ُمـ ( حت٘مٞمؼ جلٜم٦مه111أُملم اإلؾمالم اًمٓمؼمد )ت سمػًغم جمؿع ايمٌقون، ـ  74 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموته1111

( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمرؾمقزم ه1111اًمِمٞمخ قمٌد قمكم اًمٕمرود احلقيزي )ت  سمػًغم كقر ايمثؼؾكم،ـ  75 

 ؾم٦م.ُم١مؾم٦ًم إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، ىمؿ اعم٘مدّ  ، ه1111اعمحاليت، اًمٓمٕم٦ٌم اًمراسمٕم٦م 

 ،(ه111، أسمق احلًلم، وّرام سمـ أّب ومراس اعم٤مًمٙمل إؿمؽمي )ت خلقاؿمر )جمؿقفمي وّرام(سمـٌقف اـ  76 

 إيران.ـ  ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٘مٞمف، ىمؿ

ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم  ،(ه1111اًمديـ إومٜمدي )ت  حم٥ّم  أيوت فمعم ايمشقاهد مـ إزمقوت، شمٜمزيؾـ  11 

 وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمّب احلٚمٌل وأوٓده.

م، ُمٜمِمقرات 1111ـ  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،(ه111اًمًٞمد اعمرشم٣م قمٚمؿ اهلدى )ت  ،سمـزيف إكٌقوءـ  78 

 ًمٌٜم٤من.ـ  دار إوقاء، سمػموت

 1111اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  اعمٓمٌٕم٦م ظمقرؿمٞمد، ،(ه111اًمٓمقد، حمٛمد سمـ احلًـ، )ت  هتذيى إضمؽوم،ـ  79 

 دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م،. ش،

ـ  ه1111ومم (، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111ر اًمٕمً٘مالين )ت ؿمٝم٤مب اًمديـ، اسمـ طمج هتذيى ايمتفذيى،ـ  81 

 م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع. 1111

( حت٘مٞمؼ اًمديمتقر سمِّم٤مر قمّقاد ُمٕمروف، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ه111، مج٤مل اًمديـ اعمّزي )ت هتذيى ايمؽاملـ  81 

 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 1111ـ  ه1111

(، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ه٤مؿمؿ احلًٞمٜمل ه111ل )، حمٛمد سمـ قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمّ اًمِمٞمخ اًمّمدوق ايمتقضمقد،ـ  82 

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ُمـ ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرّ  ه1111اًمٓمٝمراين، ؾمٜم٦م اًمٓمٌع 
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 ـضمرف ايمثوء  ـ 

،  ه1111ومم اًمٓمٕم٦ٌم إُ  ،(ه1111اًمًٞمد قمكم سمـ احلًلم اهل٤مؿمٛمل اًمٜمجٗمل )ت  اد،شمؿرات إفمقّ ـ  83 

 ؾم٦م.٦م، ىمؿ اعم٘مدّ دريّ ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم احلٞم

ش،  1111( اعمٓمٌٕم٦م أُمػم، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ه111، اًمِمٞمخ اًمّمدوق، )ت شمقاب إفماملـ  84 

 ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض.

 ـضمرف اجلقؿ  ـ

، ىمؿ  ه1111اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،(ه1111اًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي )ت  صمومع أضموديٌ ايمشقعي،ـ  85 

 ؾم٦م.اعم٘مدّ 

( حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمًٞمّد حمٛمد يمالٟمؽم، شم٘مديؿ ه1111)ت  حمٛمد ُمٝمدي اًمٜمراىمل صمومع ايمًعودات،ـ  86 

 اًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م اعمٔمّٗمر، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن، اًمٜمجػ إذف.

م، دار اًمٗمٙمر  1111 ه1111ومم ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111)ت  ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل اجلومع ايمصغغم،ـ  88 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت

إلطمٞم٤مء اًمؽماث،  حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^ ،(ه111اعمحّ٘مؼ اًمٙمريمل )ت  صمومع اظمؼوصد،ـ  89 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ، ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

ـ  ُمٙمت٦ٌم اًمداوري، ىمؿ ،(ه111اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي اًمٌٖمدادي )ت  ؿؾ،اجَل ـ  91 

 إيران.

حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر  ،(ه111سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل )ت حمٛمد  صمقاهر اظمطويمى،ـ  91 

 ؾم٦م.، ُمٜمِمقرات جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ومم اعمحٛمقدي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ـضمرف احلوء  ـ

(، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل ه1111اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراين )ت  احلدائؼ ايمـورضة،ـ  92 

 ّرؾملم، ىمؿ اعم٘مدؾم٦م.اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمد

 اًمًٞمد قم٤مؿمقر )ُمٕم٤مس( جمٝمقًم٦م. ضمؼقؼي فمؾؿ آل حمؿد وصمفوسمف،ـ  93 

اًمٓمٌٕم٦م  ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ همالم اًمرو٤م اًمؼموضمردي ،(1111اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين )ت  ضمؾقي إزمرار،ـ  94 

 .اعم٘مّدؾم٦م ؾمالُمٞم٦م، ىمؿ، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإل ه1111ومم إُ 

 ـ ضمرف اخلوء ـ

، ىمؿ ×حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اعمٝمدي (ه111ىُمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي، )ت  ائٍ واجلرائح،اخلرـ  95 

 اعم٘مّدؾم٦م.

ومم إُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقب، اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،( حت٘مٞمؼ حمٛمد ٟمٌل ـمريٗمله1111اًمٌٖمدادي )ت  طمزاكي إدب،ـ  96 
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 ًمٌٜم٤من.ـ  م، ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 1111 

( شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م ه111وق )تاًمِمٞمخ اًمّمد اخلصول،ـ  97 

  .ؾم٦مىمؿ اعم٘مدّ  ، ه1111، ؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦ماعمدرّ 

ُمٜمِمقرات جمٛمع  حت٘مٞمؼ حمٛمد ه٤مدي إُمٞمٜمل ،(ه111اًمنميػ اًمريض )ت  ي،طمصوئص إئؿّ ـ  98 

 إيران.ـ  إؾمت٤مٟم٦م اًمروقي٦م اعم٘مّدؾم٦م، ُمِمٝمداًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م. 

،  ه1111ـ  ش 1111ومم احل٤مج حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٙمٚم٤ٌمد، اًمٓمٌٕم٦م إُ  صوئص ايمعٌّوؽمقي،اخلـ  99 

 ؾم٦م.اٟمتِم٤مرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م، ىمؿ اعم٘مدّ 

حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ُم٤مًمؽ  ،(ه111اسمـ اًمٌٓمريؼ، حيٞمك سمـ احلًـ إؾمدي )ت  طمصوئص ايمقضمل اظمٌكم،ـ  111 

 ُمٜمِمقرات دار اًم٘مرآن. ه1111ومم اعمحٛمقدي، اًمٓمٌٕم٦م إّ 

 ـ ضمرف ايمدال ـ

ش ُمٜمِمقرات اًمنميػ  1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه1111اًمًٞمد حمًـ إُملم )تايمـضقد،  ايمدرّ ـ  111

 ؾم٦م.اًمريض، ىمؿ اعم٘مدّ 

ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملم، ىمؿ  ،(ه111)ت  اسمـ طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكم ايمدر  ايمـظقؿ،ـ  112

  ؾم٦م.اعم٘مدّ 

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم،  ،(ه1111د قمكم ظم٤من اعمدين )ت اًمًٞم ايمدرصموت ايمرهمقعي،ـ  113 

  .ؾم٦مىمؿ اعم٘مدّ ،  ه1111ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم سمّمػميت، 

إلطمٞم٤مء  ^(، حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧مه111، اًمًٞمّد اسمـ ـم٤مووس )ت ايمدروع ايمقاومقيـ  114 

 .  ه1111ؾم٦م، ؾمٜم٦م اًمؽماث، ىمؿ اعم٘مدّ 

حت٘مٞمؼ آصػ سمـ قمكم أصٖمر ومٞميض،  ،(ه111ٕمامن اعمٍمي )ت اًم٘م٤ميض اًمٜمؽمالم، اإل دفموئؿـ  115 

 م. 1111ُمٜمِمقرات دار اعمٕم٤مرف اًم٘م٤مهرة 

، ه1111ومم ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمي اإلُم٤مُمل اعمتقذّم أوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري، اًمٓمٌٕم٦م إُ دٓئؾ اإلموميـ  116

 ؾم٦م.ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ىمؿ اعم٘مدّ 

م،  1111ـ  ه1111ومم، ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111زاقمل )ت دقمٌؾ سمـ قمكّم اخل ديقان دفمٌؾ اخلزافمل،ـ  118 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، سمػموت

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ُمقؾمك  ،(ه1111اًمًٞمد رو٤م اعمقؾمقي اهلٜمدي )ت  ديقان ؽمقد روو اهلـدي،ـ  119 

م،  1111ـ  ه1111ومم اعمقؾمقي، ُمراضمٕم٦م وشمٕمٚمٞمؼ اًمًٞمد قمٌد اًمّم٤مطم٥م اعمقؾمقي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ء، سمػموتُمٜمِمقرات دار إوقا

،  ه1111ومم (، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه1111اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد اعمٜمّمقري )ت  ديقان مػوسمقح ايمدمقع،ـ  111 
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 اًمٜم٤مذ وًمده اعمرطمقم قمٌد احلًلم اعمٜمّمقري. 

ـمٌع وٟمنم دار اعمٜمّمقري،  ،(ه1111اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد اعمٜمّمقري )ت  ديقان مغماث اظمـػم،ـ  111 

 . ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ضمرف ايمذال ـ ـ

قن يمريؿ، اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111اسمـ ٟمام احلكّم )ت ـ ذوب ايمـضور، 112 ًّ ،  ه1111ومم حت٘مٞمؼ وم٤مرس طم

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، مج٤مقم٦م اعمدرّ 

 ـ ضمرف ايمراء ـ

رات اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م، ُمٜمِمق ،(ه111اًمِمٞمخ زيـ اًمديـ اجلٌٕمل اًمٕم٤مُمكم )ت  رؽموئؾ ايمشفقد ايمثوين،ـ  113 

 ؾم٦م.ُمٙمت٦ٌم سمّمػميت، ىمؿ اعم٘مدّ 

، إقمداد وٟمنم ُمريمز اًمدراؾم٤مت  ه1111جمٛمققم٦م )ُمٕم٤مسة( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ايمرىمى احلًقـل،ـ  114 

 .اعم٘مّدؾم٦م ؾمالُمٞم٦م ُمثٚمٞم٦ّم اًمقزم اًمٗم٘مٞمف ذم طمرس اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿاإل

د حمٛمد ُمٝمدي اخلرؾم٤من، حت٘مٞمؼ اًمًٞم ،(ه111حمّٛمد سمـ اًمٗمت٤ّمل اًمٜمٞم٤ًمسمقري، )ت رووي ايمقافمظكم،ـ  115 

 ؾم٦م.ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، ىمؿ اعم٘مدّ 

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمًـ احلًٞمٜمل  ،(ه1111اًمًٞمد قمكم ظم٤من اعمدين اًمِمػمازي )ت  ريوض ايمًويمؽكم،ـ  116 

 ؾم٦م.، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111إُمٞمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م 

قمكم آل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٌالدي اًمٌحراين، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ  ، اًمِمٞمخ طمًلمريوض اظمدح وايمرشموءـ  117 

 .  ه1111ؾم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ٦م، ىمؿ اعم٘مدّ طمًـ قمٌد إُمػم، اٟمتِم٤مرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدريّ 

 ــ ضمرف ايمزاي 

 ( جمٝمقًم٦م.ه1111اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري )ت زهر ايمرزمقع، ـ  118

 ــ ضمرف ايمًكم 

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمّٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم  ،(ه111اًمٌخ٤مري )ت  أسمق ٟمٍم ه ايمًؾًؾي ايمعؾقيي،ـ  119 

 ؾم٦م.ش، اٟمتِم٤مرات اًمنميػ اًمريض، ىمؿ اعم٘مدّ  1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

ـ  ه1111 ُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمقاطمد اعمٔمّٗمر اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦ماًمٕمالّ  ،×ؽمػغم احلًكم مًؾؿ زمـ فمؼقؾـ  121 

 ، ُمٓمٌٕم٦م أداب ذم اًمٜمجػ إذف.م 1111

ىمؿ  ، ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ؾمقة،( ُمٓمٌٕم٦م دار إُ ه1111اًم٘مٛمل )ت  اًمِمٞمخ قم٤ٌمس ؽمػقـي ايمٌحور،ـ  121 

 ؾم٦م.اعم٘مدّ 

حت٘مٞمؼ وشمرىمٞمؿ وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد  ،(ه111)ت  حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ؽمــ ازمـ موصمي،ـ  122 

 ًمٌٜم٤من.ـ  اًم٤ٌمىمل، ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت
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حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد حمّٛمد اًمٚم ح٤مم،  ،(ه111أسمق داوود، اسمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين )ت  ؽمــ أيب داوود،ـ  123  

 م، ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر.1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح قمٌد اًمقّه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،(ه111اًمؽمُمذي )ت  ؽمــ ايمؼممذي،ـ  124 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر ،م 1111ـ  ه1111

حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٖمّٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمٌٖمدادي، ؾمٞمد يمنوي طمًـ،  ،(ه111اًمٜم٤ًمئل )ت  ايمًــ ايمؽػمى،ـ  126 

 ًمٌٜم٤من.ـ  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

ِمٞمخ حمّٛمد ه٤مدي اًمٗم٘مٝمل، حت٘مٞمؼ اًم ،(ه1111ُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، حمٛمد طمًلم )ت اًمٕمالّ  ؽمــ ايمـٌّل،ـ  127 

 ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل.،  ه1111

، ُمٜمِمقرات  ه1111ومم (، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه1111اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمرسمٞمٕمل )ت  ؽمقوؽمي احلًكم،ـ  128 

 ؾم٦م.٦م، ىمؿ اعم٘مدّ اعمٙمت٦ٌم احلٞمدريّ 

ًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م حت٘مٞمؼ اًمٕمرىمًقد، صم٤مُمقن ص٤مهمرضمل، ا ،(ه111اًمذهٌل )ت  ؽمغم أفمالم ايمـٌالء،ـ  129 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُمٜمِمقرات اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت،  ه1111

ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم ُم١مؾم٦ًم  اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٌٞمِمقائل )ُمٕم٤مس( شمٕمري٥م طمًلم اًمقاؾمٓمل، ي،ؽمغمة إئؿّ ـ  131 

 ، شم٘مديؿ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين.×اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 ًمٌٜم٤من.ـ  ، سمػموت ه1111( ُمٜمِمقرات دار اعمٕمروم٦مه1111احلٚمٌل )ت  ايمًغمة احلؾٌقي،ـ  131

حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد،  ،(ه111أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ) ايمًغمة ايمـٌقيي )ازمـ ىمثغم(،ـ  132 

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، سمػموت1111ُمٜمِمقرات دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

 ايمشكم ـ ضمرف ـ

ُمٜمِمقرات ،  ه1111( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ه111اًمًٞمد ُمرشم٣م قمٚمؿ اهلدى )ت  ايمشودم دم اإلمومي،ـ  133 

 ؾم٦م.ُم١مؾم٦ًم إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، ىمؿ اعم٘مدّ 

، ُمٜمِمقرات  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم  ،(ه1111اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي احل٤مئري )ت  ؾمجرة ؿمقزمك،ـ  134 

 ٦م وُمٓمٌٕمتٝم٤م، اًمٜمجػ إذف.اعمٙمت٦ٌم احلٞمدريّ 

 ( شمّمحٞمح اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اعمٞم٤مٟمجل، ُمٜمِمقراته1111اًمًٞمد اعمرقمٌم، )ت ،ذح إضمؼوق احلّؼ ـ  135 

 .اعم٘مّدؾم٦م ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ

 (.ه1111اعمقمم حمٛمد ص٤مًمح اعم٤مزٟمدراين )ت صقل ايمؽودم، ذح أُ ـ  136 

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل اجلالزم ،  ،(ه111اًمٜمٕمامن سمـ حُمّٛمد اًمتٛمٞمٛمل، )ت ذح إطمٌور، ـ  137 

 ؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م. ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرّ 

حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ طمًـ زاده آُمكم، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م  ،(ه111ُم٦م احلكّم )ت اًمٕمالّ  ذح ايمتجريد،ـ  138 



 ومٝمرؾم٧م اهؿ اعمّم٤مدر

 

111 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ،، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل ه1111 

حت٘مٞمؼ يقؾمػ طمًـ قمٛمر،  ،(ه111ريض اًمديـ آؾمؽمآسم٤مدي )ت  ذح ايمريض فمعم ايمؽوهمقي،ـ  139 

 .ٝمرانـ ـم م 1111ـ  ه1111 ُمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمّم٤مدق

ات دار قر( اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة سم٤مٕووم٧ًم، ُمٜمِمه111قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م )ت  ايمممح ايمؽٌغم،ـ  141 

 ًمٌٜم٤من.ـ  اًمٙمت٤مب اًمٕمرّب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر، سمػموت (1)اًمًٞمد طمًـ اًم٘م٤ٌمٟمچل ذح رؽمويمي احلؼقق،ـ  141 

حت٘مٞمؼ ُمػم  ،(ه111يمامل اًمديـ، ُمٞمثؿ سمـ قمكم اًمٌحراين )ت  ،×وئي ىمؾؿي ٕمغم اظمممـكمذح مـ  142 

ىمؿ  ٤مقم٦م اعمدّرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م،ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل إرُمقي اعمحّدث، ُمٜمِمقرات مج

 اعم٘مّدؾم٦م.

حت٘مٞمؼ حمّٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ،  ،(ه111اسمـ أّب احلديد اعمٕمتززم )ت ذح ّنٍ ايمٌالنمي، ـ  143 

 ل، إٟمتِم٤مرات دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.ُمٜمِمقرات اعمرقمٌم اًمٜمجٗم

حم٤مضات اًمِمٞمخ حمٛمد اًمًٜمد، سم٘مٚمؿ اًمًٞمد ري٤مض  ايمشعوئر احلًقـقي زمكم إصويمي وايمتجديد،ـ  144 

 ، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م.  ه1111 ومم، ُمٜمِمقرات دار اًمٖمديراعمقؾمقي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 دار اًمٗمٙمر ،(ه111)ت اًم٘م٤ميض أسمق اًمٗمْمؾ قمٞم٤ّمض اًمٞمحّمٌل  ايمشػو زمتعريػ ضمؼقق اظمصطػك،ـ  145 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ، سمػموتم 1111ـ  1111

 ـ ضمرف ايمصود ـ

٤ٌّمن )ت  صحقح ازمـ ضمٌّون،ـ  146  ـ  ه1111( حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ه111اسمـ طم

 م، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.1111

قر حمٛمد حت٘مٞمؼ اًمديمت ،(ه111أسمق سمٙمر، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م )ت  صحقح ازمـ طمزيؿي،ـ  147 

 م، ُمٜمِمقرات اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.1111ـ  ه1111ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ـ  ه1111دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ؾمٜم٦م  ،(ه111اًمٌخ٤مري، )ت  صحقح ايمٌخوري،ـ  148 

 م. 1111

 ًمٌٜم٤من.ـ  (، دار اًمٗمٙمر، سمػموته111ُمًٚمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت  صحقح مًؾؿ،ـ  149 

 ـ ضمرف ايمطوء ـ

،  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس )ت  ايمطرائػ دم معرهمي مذاهى ايمطقائػ،ـ  151

 ؾم٦م.اعمٓمٌٕم٦م ظمٞم٤مم، ىمؿ اعم٘مدّ 

                                           

& 
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 ـضمرف ايمعكم  ـ 

ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم  ،لحت٘مٞمؼ أمحد اعمقطّمدي اًم٘مٛمّ  ،(ه111ومٝمد احلكّم )ت  ـأمحد سم ة ايمدافمل،فمّد ـ  151 

 اًمقضمداين، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م.

( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ه1111اًمًٞمد حمٛمد يم٤مفمؿ اًمٞمزدي )ت  ايمقشمؼك،ايمعروة ـ  152 

 ؾم٦م.، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه1111احل٤مج طمًلم اًمِم٤ميمري )ت  ايمعؼؾقي زيـى وايمػقاؿمؿ،ـ  153 

 ؾم٦م.م ُمٜمِمقرات اعم١مؾم٦ًم اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٌٚمٞمغ واإلرؿم٤مد، ىمؿ اعم٘مدّ 

، ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم دار اًمٗمٙمر،  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،(ه111حمّٛمد سمـ ؾمقرة )ت  فمؾؾ ايمؼممذي،ـ  154 

 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمٛمد  ،(ه111اًمِمٞمخ اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمل )ت  فمؾؾ ايمممائع،ـ  155 

 ػ إذف.اًمٜمج ،م1111ـ  ه1111ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م  ،ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم

حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًـ آل  ،(ه111مج٤مل اًمديـ، أمحد سمـ قمكم اعمٕمروف سم٤مسمـ قمٜم٦ٌم )ت  فمؿدة ايمطويمى،ـ  156 

 اًمٜمجػ إذف.، م ُمٜمِمقرات اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م 1111ـ  ه1111اًمٓم٤مًم٘م٤مين، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ػموتُمٓمٌٕم٦م وٟمنم دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، سم ،(ه111اًمٕمٞمٜمل، )ت  ،فمؿدة ايمؼورئـ  157 

اًمٜمنم  ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم ،(ه111اسمـ اًمٌٓمريؼ، حيٞمك سمـ احلًـ إؾمدي )ت  ايمعؿدة،ـ  158 

 ؾم٦م.، ىمؿ اعم٘مدّ ؾملم، مج٤مقم٦م اعمدرّ  ه1111اإلؾمالُمل

ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،#حت٘مٞمؼ ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي ،(ه1111اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين )ت ايمعقامل،ـ  159 

 ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م. ، ه1111

ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،حت٘مٞمؼ آىم٤م جمتٌك اًمٕمراىمل ،(ه111اسمـ أّب مجٝمقر اإلطم٤ًمئل )ت  فمقارم ايمؾئورم،ـ  161 

 م. 1111ـ  ه1111

شمرمج٦م وحت٘مٞمؼ اًمًٞمّد ه٤مؿمؿ اعمٞمالين،  ،(ه1111)ت  ، حمّٛمد سم٤مىمرُم٦م اعمجٚمزاًمٕمالّ  فمكم احلقوة،ـ  161 

 ؾم٦م.اعم٘مدّ ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ىمؿ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ُمٝمدي اعمخزوُمل، اًمديمتقر  ،(ه111اًمٗمراهٞمدي، اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد )ت  ايمعكم،ـ  162 

 ، ُم١مؾم٦ًم دار اهلجرة. ه1111إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ومم حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمل، اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111اًمِمٞمخ اًمّمدوق )ت فمققن أطمٌور ايمروو، ـ  163 

 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت ،رات ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛملُمٜمِمق ه1111

قمكم سمـ حمٛمد اًمٙمٚمٞمٜمل اًمقاؾمٓمل، اعمتقرّم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري، حت٘مٞمؼ  فمققن احلؽؿ واظمقافمظ،ـ  164 

 ومم ُمٜمِمقرات دار احلدي٨م.اًمِمٞمخ طمًلم احلًٞمٜمل اًمٌػمضمٜمدي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 
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اًم٘مرن اخل٤مُمس هجري، شم٤مريخ اًمٜمنم اًمِمٞمخ طمًلم سمـ قمٌد اًمقّه٤مب، اعمتقذّم ذم فمققن اظمعجزات، ـ  165  

 ، اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ إذف. ه1111

 

 ـ ضمرف ايمغكم ـ

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل إرُمقي  ،(ه111إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمث٘مٗمل )ت  ايمغورات،ـ  166 

 اعمحّدث.

 حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قم٤مؿمقر. ،(ه1111اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين )ت  نمويي اظمرام،ـ  167 

ُمٜمِمقرات ، م1111ـ  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ،(ه1111اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم إُمٞمٜمل )ت  ايمغدير،ـ  168 

 ًمٌٜم٤من.ـ  دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرّب، سمػموت

ُمدي اإلُم٤مُمل )ت  نمرر احلؽؿ،ـ  169  ـ قمٌد اًمقاطمد ٔا ـ حمّٛمد سم  ( جمٝمقًم٦م.ه111اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمتح قمٌد اًمقاطمد سم

 ـ ضمرف ايمػوء ـ

م، 1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111ضم٤مر اهلل اًمزخمنمي، )ت  احلديٌ،ايمػويؼ دم نمريى ـ  171 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم دار  ،(ه111اسمـ طمجر، ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٕمً٘مالين )ت  همتح ايمٌوري،ـ  171 

 ًمٌٜم٤من.ـ  اعمٕمروم٦م، سمػموت

 1111ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض،  ،(ه111وس )ت اًمًٞمد اسمـ ـم٤مو همرج اظمفؿقم،ـ  172 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ ش، 

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حتًلم آل  ،(ه111اًمًٞمّد قمٌد اًمٙمريؿ سمـ ـم٤مووس احلًٞمٜمل، )ت  همرضمي ايمغري،ـ  173 

 ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.،  ه1111ومم ؿمٌٞم٥م اعمقؾمقي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ه111د، حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي اًمٌٖمدادي )اًمِمٞمخ اعمٗمٞم ايمػصقل اظمختورة،ـ  174 

 حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمكم ُمػم ذيٗمل، ُمٜمِمقرات دار اعمٗمٞمد.،  ه1111

حت٘مٞمؼ وإذاف حمّٛمد اًم٘م٤مئٞمٜمل،  ،(ه1111اًمٕم٤مُمكم، )ت  احلرّ  ي،ايمػصقل اظمفّؿي دم أصقل إئؿّ ـ  175 

 .×إُم٤مم رو٤م رات ُم١مؾم٦ًم ُمٕم٤مرف إؾمالُملُمٜمِمق،  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

(، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ؾم٤مُمل اًمٖمريري، ه111اسمـ اًمّم٤ٌّمغ اعم٤مًمٙمل )ت  ي،ايمػصقل اظمُفّؿي دم معرهمي إئؿّ ـ  176 

 ، ُمٜمِمقرات دار احلدي٨م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم. ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

ُمٜمِمقرات يم٤مٟمقن  ،(ه111اًمِمٞمخ اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مّٛمل )ت  همضوئؾ ايمشقعي،ـ  177 

 إيران.ـ  ٤مسمدي، ـمٝمرانقم

(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ه111اًمٜم٤ًمئل، أسمق قمٌد اًمرمحـ، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م )ت  همضوئؾ ايمصحوزمي،ـ  178 
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 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت 

، دار  ه1111ٕم٦م اًمراسمٕم٦م اًمٓمٌ ،(ه1111اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م )ت  همؼف اإلموم صمعػر ايمصودق،ـ  179 

 ٤من.ًمٌٜمـ  سمػموت اجلقاد، ُمٜمِمقرات دار اًمتٕم٤مرف،

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد أمحد  ،(ه111ىمٓم٥م اًمديـ، ؾمٕمٞمد سمـ ه٦ٌم اهلل اًمراوٟمدي )ت  همؼف ايمؼرآن )ايمراوكدي(ـ  181 

 ؾم٦م.، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111احلًٞمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ًمديـ حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ضمالل ا ،(ه111اًمِمٞمخ ُمٜمتج٥م اًمديـ اسمـ سم٤مسمقيف، )ت همفرؽمً مـتجى ايمديـ، ـ  181 

 ؾم٦م.ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ اعم٘مدّ  ،حمّدث إرُمقي

 ـ ضمرف ايمؼوف ـ

 ( جمٝمقًم٦م.ه111آسم٤مدي )ت اًمٗمػموز ايمؼومقس اظمحقط،ـ  182 

وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل ، حت٘مٞمؼ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111، احلٛمػمي، اًمُ٘مّٛمّل )ت ومرب اإلؽمـودـ  183 

 إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م. اًمٌٞم٧م^

ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض،  ،(ه1111اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري )ت ومصص إكٌقوء )اجلزائري(،ـ  184 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ 

حت٘مٞمؼ همالم  ،(ه111، ىمٓم٥م اًمديـ، ؾمٕمٞمد سمـ ه٦ٌم اهلل اًمراوٟمدي )ت ومصص إكٌقوء )ايمراوكدي(ـ  185 

 ش، ُمٜمِمقرات اهل٤مدي.1111ـ  ه1111ومم رو٤م قمروم٤مٟمٞم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ف ايمؽوف ــ ضمر

( شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اًمٓمٌٕم٦م ه111)ت  ، حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب، اًمُٙمٚمٞمٜملايمؽودمـ  186 

 إيران.ـ  ش(، اًمٜم٤مذ دار اًمُٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران 1111اخل٤مُم٦ًم )

حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل اًمٓمٌٕم٦م  ،(ه111ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقي٦م، )ت  ىمومؾ ايمزيورات،ـ  187 

 ؾملم، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمٗم٘م٤مه٦م.، مج٤مقم٦م اعمدرّ  ه1111ومم إُ 

ُمٜمِمقرات دار ص٤مدر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت ـ ًمٌٜم٤من،  ،(ه111، اسمـ إصمػم )ت ايمؽومؾ دم ايمتوريخـ  188 

 م. 1111ـ  ه1111

ـ  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  ،حت٘مٞمؼ حيٞمك خمت٤مر قمزاوي ،(ه111اسمـ قمدب اجلرطم٤مين )ت  ايمؽومؾ،ـ  189 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر، سمػموتم، ُم 1111

هد،ـ  191  احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم، اعمُتقرّم ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، حت٘مٞمؼ ُمػمزا همالم رو٤م  ىمتوب ايمز 

 ؾم٦م. ىمؿ اعم٘مدّ  ، ه1111، قمروم٤مٟمٞم٤من، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ه1111مم ؾمٜم٦م و( حت٘مٞمؼ قمكّم ؿمػمي، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111اسمـ أقمثؿ اًمٙمقذم، )ت  ىمتوب ايمػتقح،ـ  191 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ـم٤ٌمقم٦م وٟمنم دار إوقاء، سمػموت
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حت٘مٞمؼ حمٛمد سم٤مىمر إٟمّم٤مري،  ،(ه11أسمق ص٤مدق، ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم )ت  ىمتوب ؽمؾقؿ زمـ ومقس،ـ  192  

 همػم ُم١مّرظم٦م.

م،  1111ـ  ه1111( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ه1111اًمٕمجٚمقين، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمّٛمد )ت  ىمشػ اخلػوء،ـ  193 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموتُمٜمِمقرات دار اًمٙم

( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ احلًٞمٜمل اًمٙمقهٙمٛمري اخلقئل، ه111اخلّزاز اًم٘مّٛمل )ت  ىمػويي إشمر،ـ  194 

 .ـ ىمؿ اعم٘مّدؾم٦ماعمٓمٌٕم٦م ظمّٞم٤مم، ُمٜمِمقرات سمٞمدار

(، ُمٓمٌققم٦م ذم دار ه1111اًمًٞمد قمٌد احلًلم ذف اًمديـ )ت  اء دم سمػضقؾ ايمزهراء،ايمؽؾؿي ايمغرّ ـ  195 

 .٦م ًمف&ُمّ ًمٜمٕمامن ذم اًمٜمجػ إذف ذم ذيؾ اًمٗمّمقل اعمٝمّٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُ ا

حت٘مٞمؼ قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ُمٜمِمقرات  ،(ه111اًمِّمٞمخ اًمّّمدوق )ت  ىمامل ايمديـ ومتوم ايمـعؿي،ـ  196 

 ؾم٦م.ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، مج٤مقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ 

ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم  ،ش 1111ًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ا ،(ه111أسمق اًمٗمتح اًمٙمراضمٙمل )ت  ىمـز ايمػقائد،ـ  197 

 ؾم٦م.احلٞمدري٦م، ىمؿ اعم٘مدّ 

ٌّي،ـ  198   ؾمػمة رضم٥م قمكم اخلٞم٤ّمط سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمريِمٝمري )ُمٕم٤مس( جمٝمقًم٦م. ىمقؿقوء اظمح

 ـ ضمرف ايمالم ـ

 اعم٘مّدؾم٦م. ، ٟمنم أدب احلقزة ىمؿ ه1111( ه111اسمـ ُمٜمٔمقر )ت  يمًون ايمعرب،ـ  199 

ُمٜمِمقرات أٟمقار اهلدى، ىمؿ ،  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111ـ ـم٤مووس )ت اًمًٞمد اسم ايمؾفقف،ـ  211

 اعم٘مّدؾم٦م.

، ُمٜمِمقرات  ه1111(، ُمٓمٌٕم٦م اًمٕمروم٤من صٞمدا ه1111اًمًٞمد حمًـ إُملم )ت  يمقافمٍ إؾمجون،ـ  211 

 ؾم٦م.ُمٙمت٦ٌم سمّمػميت، ىمؿ اعم٘مدّ 

 ـ ضمرف اظمقؿ ـ

، اًمٜمجػ م 1111ـ  ه1111 احلٞمدري٦م اعمٓمٌٕم٦م ،(ه111اسمـ ٟمام احلكّم، )ت  مثغم إضمزان،ـ  212 

 إذف.

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد أمحد احلًٞمٜمل،  ،(ه1111اًمِمٞمخ ومخر اًمديـ اًمٓمرحيل )ت  جمؿع ايمٌحريـ،ـ  213

 ، ُمٙمت٦ٌم ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .ـ ًمٌٜم٤من، سمػموت م 1111ـ  ه1111، ؾمٜم٦م ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مه111، )ت اهلٞمثٛمل جمؿع ايمزوائد،ـ  214

، دار  ه1111اًمٓمٌٕم٦م إومم  يم٤مُمؾ ؾمٚمٞمامن اجلٌقري، ُمٜمِمقرات حمّٛمد قمكّم سمٞمْمقن جمؿع ايمشعراء،ـ  215

 . ًمٌٜم٤منـ  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

حت٘مٞمؼ جمتٌك اًمٕمراىمل، اًمِمٞمخ قمكم پٜم٤مه  ،(ه111اعم٘مّدس إردسمٞمكم )ت جمؿع ايمػوئدة وايمػمهون،ـ  216
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 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ،مج٤مقم٦م اعمدّرؾملم آؿمتٝم٤مردي، طمًلم اًمٞمزدي، ُمٜمِمقرات 

،  ه1111اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمِمٞمخ حمٛمد اهلٜمداوي، ُمٕم٤مس، ، ^جمؿع مصوئى أهؾ ايمٌقً ـ  217

 .إٟمتِم٤مرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م

 ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر. ،(ه111حمل اًمديـ اًمٜمقوي )ت  اظمجؿقع،ـ  218

 جمٝمقًم٦م.اًمِمٞمخ ًمٓمػ اًمّم٤مذم اًملٚمپ٤ميل٤مين، ُمٕم٤مس،  جمؿقفمي رؽموئؾ،ـ  219

أسمق احلًـ وّرام سمـ أّب ومراس اعم٤مًمٙمل إؿمؽمي، )ت  )سمـٌقف اخلقاؿمر وكزهي ايمـقاـمر(، جمؿقفمي وّرامـ  211

 .اعم٘مّدؾم٦م ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٘مٞمف، ىمؿ ،(ه111

حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمًٞمد ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل  ،(ه111أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل )ت  اظمحوؽمـ ،ـ  211

  .، ـمٝمران ه1111 دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦ماًمٜم٤مذ ،)اعمحّدث(

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ×٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدقاًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، ُمٕم٤مس، ُم١مؾمً حمورضات دم اإلهلقوت،ـ  212 

، ىمؿ ( ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدّرؾملمه1111اعمال حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين )ت  اظمحّجي ايمٌقضوء،ـ  213 

 اعم٘مّدؾم٦م.

 ( ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر.ه111اسمـ طمزم )ت  اظمحعّم،ـ  213 

حت٘مٞمؼ وٟمنم ُمدرؾم٦م  ،(ه111اسمـ سم٤مسمقيف اًمُ٘مّٛمل واًمد اًمِمٞمخ اًمّمدوق، )ت  اإلمومي وايمتٌٌمة، ـ214

 ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م. ،#اإلُم٤مم اعمٝمدي

ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قمزة اهلل اهلٛمداين، ،(ه1111اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين )ت  مديـي اظمعوصمز،ـ  214 

 .٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦مًُم١مؾم ، ُمٜمِمقرات ه1111

 ( جمٝمقًم٦م.ه1111ُم٦م اعمجٚمز )ت اًمٕمالّ مرآة ايمعؼقل، ـ  215

صٗمٝم٤مين حت٘مٞمؼ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل إ ،(ه111اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اعمِمٝمدي )ت  اظمزار )ازمـ اظمشفدي(،ـ  216

 ؾم٦م.ُمٜمِمقرات اًم٘مٞمقم، ىمؿ اعم٘مدّ ،  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر إسمٓمحل،  ،(ه111حمٛمد سمـ اًمٜم ٕمامن اعمٗمٞمد، )ت  د(،اظمزار )ايمشقخ اظمػقـ  217 

 ًمٌٜم٤من. ـ سمػموت ،ُمٜمِمقرات دار اعمٗمٞمد،  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ـ  ه1111(، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ُمٝمدي ٟمجػ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ه111اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )ت  مًوّر ايمشقعي،ـ  218

 ٤من.ًمٌٜمـ  م، ُمٜمِمقرات دار اعمٗمٞمد، سمػموت1111

ـ  سمػموت ،ل اًمٌٞم٧م^(، حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آه1111، اعمػمزا اًمٜمقري، )ت مًتدرك ايمقؽموئؾـ  219

 ًمٌٜم٤من.

حت٘مٞمؼ وإذاف يقؾمػ قمٌد  ،(ه111احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، )ت  اظمًتدرك فمعم ايمصحقحكم،ـ  2 21

 اًمرمحـ اعمرقمِمكم.
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جلٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم (، حت٘مٞمؼ وٟمنم ه111اسمـ إدريس احلكّم )ت  مًتطرهموت ايمنائر،ـ  221 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ، ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ؾملم،اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرّ 

 ،حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،(ه1111اعمقمم أمحد اًمٜمراىمل )ت  مًتـد ايمشقعي،ـ  222

 .ؾم٦م، ُمِمٝمد اعم٘مدّ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

إلطمٞم٤مء  حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^ ،(ه111اًمث٤مين )اعمًتِمٝمد ؾمٜم٦م اًمِمٝمٞمد  مًّؽـ ايمػماد،ـ  223

 ، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م.ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  اًمؽماث

طمًلم  ( حت٘مٞمؼ اًمديمتقر قمٌد اًمٖمٗمقر قمٌد احلّؼ ه111إؾمح٤مق اسمـ راهقيف )ت  مًـد ازمـ راهقيف،ـ  224

 رة.اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  ،، ُمٙمت٦ٌم اإليامن ه1111ومم سمرد اًمٌٚمقد، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ًمٌٜم٤من.ـ  دار ص٤مدر، سمػموت (ه111أمحد سمـ طمٜمٌؾ )ت  مًـد أُحد،ـ  225

ومم (، حت٘مٞمؼ محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111اسمـ ؾمالُم٦م، )ت  مًـد ايمشفوب،ـ  226

 ًمٌٜم٤من.ـ  م، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت 1111ـ  ه1111

 ًمٌٜم٤من.ـ  ات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت(، ُمٜمِمقره111)ت  ÷زيد سمـ قمكم مًـد زيد زمـ فمقّم،ـ  227 

ُمٜمِمقرات دار ،  ه1111ومم قمكم اًمٓمؼمد، حت٘مٞمؼ ُمٝمدي هقؿمٛمٜمد، اًمٓمٌٕم٦م إُ مشؽوة إكقار، ـ  228 

 احلدي٨م.

ـ  ه1111( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ه111اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ إسمراهٞمؿ، اًمٙمٗمٕمٛمل )ت  اظمصٌوح )ايمؽػعؿل(،ـ  229 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ػموتم، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، سم 1111

م ُمٜمِمقرات 1111ـ  ه1111ومم ( اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111اًمِمٞمخ اًمٓمقد )ت  مصٌوح اظمتفّجد،ـ  231

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُم١مؾم٦ًم وم٘مف اًمِمٞمٕم٦م، سمػموت

 1111ـ  ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد اًمّٚمح٤مم، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111اسمـ أّب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم )ت  اظمصـّػ،ـ  231 

 .ًمٌٜم٤منـ  م، ُمٜمِمقرات دار اًمٗمٙمر، سمػموت

حت٘مٞمؼ ُم٤مضمد سمـ  ،(ه111اًمزرٟمدي اًمِم٤مومٕمل )ت  معورج ايمقصقل إلم معرهمي همضؾ آل ايمرؽمقل،ـ  232

 أمحد اًمٕمٓمٞم٦م.

ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م واًمنميػ  ،(ه1111اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي احل٤مئري )ت  معورم ايمًٌطكم،ـ  233 

 ؾم٦م.اًمريض، ىمؿ اعم٘مدّ 

ح وشمٕمٚمٞمؼ قمكّم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم ( شمّمحٞمه111اًمِمٞمخ اًمّمدوق )ت  معوين إطمٌور،ـ  234

 ..ه1111اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدّرؾملم سم٘مؿ اعم٘مّدؾم٦م 

حت٘مٞمؼ وٟمنم ىمًؿ  ،(ه111احل٤مومظ اًمٓمؼماين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد )ت  اظمعجؿ إوؽمط،ـ  235 

 م. 1111ـ  ه1111اًمتح٘مٞمؼ سمدار احلرُملم 
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 ًمٌٜم٤من.ـ  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، سمػموت ،(ه111)ت ي٤مىمقت احلٛمقي  معجؿ ايمٌؾدان،ـ  236  

حت٘مٞمؼ وختري٩م محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ،(ه111اًمٓمؼماين، )ت اظمعجؿ ايمؽٌغم، ـ  237 

 ُمٜمِمقرات دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد أمحد احلًٞمٜمل.

ـ  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم  ،(ه1111اًمًٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل )ت  معجؿ رصمول احلديٌ،ـ  238 

 م، ـمٌٕم٦م ُمٜم٘مح٦م وُمزيدة.1111

( حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم حمٛمد ه111أسمق احلًلم، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م )ت  معجؿ مؼويقس ايمؾغي،ـ  239 

 . ه1111ه٤مرون، ُمٙمت٦ٌم اإلقمالم اإلؾمالُمل 

محد احلًٞمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م حت٘مٞمؼ اًمًٞمد أ ،(ه111أسمق اًمٗمتح سمـ قمكم اًمٙمراضمٙمل )ت  معدن اجلقاهر،ـ  241 

 . ه1111اًمث٤مٟمٞم٦م 

حت٘مٞمؼ حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ُمٜمِمقرات  ،(ه111اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري )ت  مغـل ايمؾٌقى،ـ  241 

 ؾم٦م.، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ُمٙمت٦ٌم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل 

ـ  نم واًمتقزيع، سمػموتُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرّب ًمٚمٜم ،(ه111اسمـ ىُمداُم٦م، قمٌد اهلل )ت  اظمغـل،ـ  242

 ًمٌٜم٤من.

ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت،  ،(ه1111اًمِمٞمخ قم٤ٌمس اًمُ٘مّٛمل )ت  مػوسمقح اجلـون،ـ  243 

 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت

، ُمٜمِمقرات دومؽم  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،(ه111صٗمٝم٤مين )ت اًمراهم٥م إ مػردات أيمػوظ ايمؼرآن،ـ  244 

 ٟمنم اًمٙمت٤مب.

م، ُمٜمِمقرات  1111ـ  ه1111( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ه111صٗمٝم٤مين )ت اًمٗمرج إ قأسم مؼوسمؾ ايمطويمٌقكم،ـ  245

 اعمٙمت٥م احلٞمدري٦م وُمٓمٌٕمتُٝم٤م، اًمٜمجػ إذف.

( حت٘مٞمؼ طمًلم ه111ًمقط سمـ حيٞمك، أسمق خمٜمػ إزدي )ت  ،مؼتؾ اإلموم احلًكم )أزمق خمـػ(ـ  246

 ؾم٦م.اًمٖمٗم٤مري، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ اعم٘مدّ 

ٞمد قمٌد اًمرّزاق اعم٘مّرم )ت  م(مؼتؾ احلًكم )اظمؼرّ ـ  247 ًّ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه1111اًمٕمالُم٦م اًم

 ؾم٦م.ش، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، ىمؿ اعم٘مدّ  1111

 ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،(ه111اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٌٖمدادي اًمٕمٙمؼمي )ت  اظمؼـعي،ـ  248 

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإٍلؾمالُمل، مج٤مقم٦م اعمدرّ 

م،  1111ـ  ه1111(، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ه111اًمٓمؼمد، احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ )ت  مؽورم إطمالق،ـ  249

 ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م.

حت٘مٞمؼ جمدي اًمًٞمد إسمراهٞمؿ،  ،(ه111اسمـ أّب اًمدٟمٞم٤م )ت  مؽورم إطمالق )ازمـ أيب ايمدكقو(،ـ  251
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 .ةُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن، اًم٘م٤مهر 

م ُمٜمِمقرات  1111ـ  ه1111( اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ه111اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد، )ت  م إطمالق،مؽورـ  251

 اًمنميػ اًمريض.

ُمٜمِمقرات ص٤مطم٥م  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس )ت اظمالضمؿ وايمػتـ، ـ  252 

 .#إُمر

 ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  (،ُمٕم٤مس )قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٝمتدي اًمٌحراين مـ أطمالق اإلموم احلًكم،ـ  253 

 .اعم٘مّدؾم٦مم، اٟمتِم٤مرات اًمنميػ اًمريض، ىمؿ  1111ـ 

حت٘مٞمؼ قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ،(ه111اًمِمٞمخ اًمّمدوق )ت  ـ ٓ حييه ايمػؼقف،مَ ـ 254

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم مج٤مقم٦م اعمدرّ 

اًمِمٞمخ ُم٤مًمؽ اعمحٛمقدي، ( حت٘مٞمؼ ه111اعمقوّمؼ اخلقارزُمل )ت  اظمـوومى )مـوومى اخلقارزمل(،ـ  255

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرّ ،  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

( حت٘مٞمؼ جلٜم٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمٜمجػ إذف ؾمٜم٦م ه111، اسمـ ؿمٝمر آؿمقب )ت مـوومى آل أيب ؿمويمىـ  256

 م، اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ إذف. 1111ـ  ه1111اًمٓمٌع 

حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ  ،×إلموم أمغم اظمممـكممـوومى اـ  257

 ؾم٦م.جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ اعم٘مدّ  ه1111ومم حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقدي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

ُمٜمِمقرات اًمنميػ ،  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  ،(ه1111اًمِمٞمخ ومخر اًمديـ اًمٓمرحيل )ت  اظمـتخى،ـ  258 

 ؾم٦م.، ىمؿ اعم٘مدّ اًمريض

٤ٌّمس اًم٘مٛمّ  مـتفك أمول،ـ  259  ُمٜمِمقرات  شمرمج٦م اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اعمٞمالين، ،(ه1111ل )ت اًمِمٞمخ قم

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ،ؾملمُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، مج٤مقم٦م اعمدرّ 

( حت٘مٞمؼ ىمًؿ اًمٗم٘مف ذم جمٛمع ه111ُم٦م احلكّم، احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمّٝمر )ت اًمٕمالّ  مـتفك اظمطؾى،ـ  261 

 ، ُمٜمِمقرات جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، ُمِمٝمد اعم٘مّدؾم٦م.ه1111ومم اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إُ  اًمٌحقث

،  ه1111(، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون ه1111اًمًٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل ) مـفوج ايمصوحلكم،ـ  261

 ؾم٦م.ُمٜمِمقرات ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ آي٦م اهلل اخلقئل، ىمؿ اعم٘مدّ 

ؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م ، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلٍ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ إمحدي اعمٞم٤مٟمجل،  مقاومػ ايمشقعي،ـ  262 

 اعم٘مّدؾم٦م.ىمؿ جلامقم٦م اعمدّرؾملم، 

م، 1111ـ  ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه111)ت  جيلإ اظمقاومػ،ـ  263 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ُمٜمِمقرات دار اجلٞمؾ، سمػموت

ـ  ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  ،×ٝمد سم٤مىمر اًمٕمٚمقمجلٜم٦م احلدي٨م ذم ُمٕم مقؽمقفمي ىمؾامت اإلموم احلًكم،ـ  264 
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 م، دار اعمٕمروف ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم. 1111 

 ـ ضمرف ايمـقن ـ

 حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمكم قم٤مؿمقر. ،(ه111شم٘مل اًمديـ، أمحد سمـ قمكم اعم٘مريزي )ت  ايمـزاع وايمتخوصؿ،ـ  265 

  اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري،احلٚمقاين، احلًلم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اعمتقرم ذم كزهي ايمـوـمر وسمـٌقف اخلوؿمر،ـ  266 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  ، ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  #حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اعمٝمدي

، حت٘مٞمؼ وٟمنم  ه1111ومم احلٚمقاين، اعمُتقرّم ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، اًمٓمٌٕم٦م إُ  كزهي ايمـوـمر،ـ  267 

 ؾم٦م.ىمؿ اعم٘مدّ  #،ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي

 ٦م، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م.حُمّٛمد سمـ ٟمّّم٤مر، ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدريّ  اًمِّمٞمخ ايمـّصوريوت ايمؽػمى،ـ  268 

، ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، سمدون ‘اٟمتِم٤مرات اًمًٞمدة اعمٕمّمقُم٦م ،‘إلم ضمقوة ايمًقدة هموؿمؿي اظمعصقمي كظرةـ  269 

 شم٤مريخ.

 م.1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111مج٤مل اًمديـ اًمزرٟمدي احلٜمٗمل )ت كظؿ درر ايمًؿطكم، ـ  271 

حت٘مٞمؼ آهم٤م جمتٌك اًمٕمراىمل، قمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي،  ،(ه1111اًمًٞمد حمٛمد اًمٕم٤مُمكم )ت  ي اظمرام،ّنويـ  271 

 ؾم٦م.ؾملم، ىمؿ اعم٘مدّ ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرّ ،  ه1111ومم آىم٤م طمًلم اًمٞمزدي، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

( حت٘مٞمؼ ـم٤مهر أمحد اًمزاوي، حمٛمقد حمٛمد ه111اسمـ إصمػم، )ت  ايمـفويي دم نمريى احلديٌ،ـ  272 

 ؾم٦م.ش، ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، ىمؿ اعم٘مدّ  1111ضمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م اًمٓمٜم٤م

اسمـ ضمؼم، زيـ اًمديـ، قمكم سمـ يقؾمػ سمـ ضمؼم ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري، حت٘مٞمؼ  ّنٍ اإليامن،ـ  273 

ُمِمٝمد  #،، ُمٜمِمقرات جمٛمع اإلُم٤مم اهل٤مدي ه1111ومم اًمًٞمد أمحد احلًٞمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ؾم٦م.اعم٘مدّ 

 ًمٌٜم٤من.ـ  اًمِمٞمخ اعمحٛمقدي، ُمٕم٤مس، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت ٍ ايمًعودة،ّنـ  274 

، ه1111ومم اًمِمٞمخ اًمٓمؼمي اإلُم٤مُمل اعمتقرّم ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري اًمٓمٌٕم٦م إُ  كقادر اظمعجزات،ـ  275 

 ؾم٦م.، ىمؿ اعم٘مدّ ×م اعمٝمديحت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤م

 ـ ضمرف اهلوء ـ

، ُمٜمِمقرات  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ  ،(ه111حلًلم سمـ محدان اخلّمٞمٌل )ت ا اهلدايي ايمؽػمى،ـ  276

 ؾم٦م.اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م، ىمؿ اعم٘مدّ 

 ــ ضمرف ايمقاو 

ُمٜمِمقرات دار  ،حت٘مٞمؼ أمحد إرٟم٠مووط وشمريمل ُمّمٓمٗمل ،(ه111، اًمّمٗمدي )ت ايمقادم زمويمقهمقوتـ  277 

 ًمٌٜم٤من.ـ  ، سمػموتم 1111ـ  ه1111إطمٞم٤مء اًمؽماث

إلطمٞم٤مء اًمؽماث،  حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^ ،(ه1111اًمٕم٤مُمكم، )ت احلرّ  عي،وؽموئؾ ايمشقـ  278 
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 اعم٘مّدؾم٦م. ىمؿ ،، اعمٓمٌٕم٦م ُمٝمر ه1111اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  

حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،(ه111اسمـ ُمزاطمؿ اعمٜم٘مري )ت  وومعي صّػكم،ـ  279 

 اًم٘م٤مهرة. ،واًمتقزيعُمٜمِمقرات اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم ،  ه1111

 ــ ضمرف ايمقوء 

حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ُمٗمٞمد حمّٛمد ىمٛمٞمح٦م،  ،(ه111اًمثٕم٤مًمٌل، أسمق ُمٜمّمقر قمٌد اعمٚمؽ )ت  يتقؿي ايمدهر،ـ  281 

 ًمٌٜم٤من.ـ  سمػموت ،م، ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1111ـ  ه1111ومم اًمٓمٌٕم٦م إُ 

 ؾم٦م.٦م، ىمؿ اعم٘مدّ ٕم٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞمّ (، اعمٓمه1111اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين )ت يـوزمقع اظمعوصمز، ـ  281 

،  ه1111ومم ( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمكم مج٤مل أذف، اًمٓمٌٕم٦م إُ ه1111)ت ، اًم٘مٜمدوزييـوزمقع اظمقّدةـ  282 

 ؾمقة ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.ُمٜمِمقرات دار إُ 
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 اعمحتقي٤مت

 

111 

  

 احملتويات
 

شمًٚمًؾ 

 اعمح٤مضة
 ُمقوقع اعمجٚمس

ُمٓمٚمع اًم٘مّمٞمدة 

 ذم اعمجٚمس
 ص اًمتٕمري٩م واعمّمٞم٦ٌم ٘مّمٞمدةؿم٤مقمر اًم

ُولم  شمٕمٔمٞمؿ اًمِمٕم٤مئر ٕا
أـمؾ  قمٚمٞمٜم٤م 

 سم٤مخلٓمقب حمرم
 جمٝمقل

اإلُم٤مم ‘ ٟمدسم٦م اًمزهراء

 ×ص٤مطم٥م اًمزُم٤من
11 

 ايمثوكقي
صمقاب اًم٤ٌميملم قمغم 

 ×احلًلم

 وم٘مد 
ِ
ظُمذ سم٤مًمٌُٙم٤مء

 أشم٤مَك حمّرمُ 
 اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ ؾمٌتل&

اًمًٞمد احلٛمػمي قمٜمد 

 ×٤مدقاإلُم٤مم اًمّم
11 

 ٟمٙم٨م اًمٕمٝمد ايمثويمثي
ي٤م وىمٕم٦م اًمّٓمػ يمؿ 

 أوىمدت ذم يمٌدي

اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم 

 إقمًؿ&

× وداع اإلُم٤مم احلًلم

 ’ًم٘مؼم ضمده
11 

 ُمٙم٤مرم إظمالق ايمرازمعي
هذه دارهؿ  ٞم٩م 

 ؿمجقين

اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد 

 اعمٜمّمقري&

وؾمط ‘ اءشمٔمٚمؿ اًمزهر

 اعمحنم

11 

 ×قِمٚمؿ اإلُم٤مم اخلومًي
يمؿ ي٤م هالل حمّرم 

 شُمِمجٞمٜم٤م
 اًمًٞمد ضمٕمٗمر احلكم&

× وداع اإلُم٤مم احلًلم

 ’ًم٘مؼم ضمده
11 

 سملم يمرسمالء واًمٙمٕم٦ٌم ايمًودؽمي
إْن يُمٜم٧َم حمزوٟم٤ًم 

 ومامًمَؽ شمرىُمد
 جمٝمقل

ظمروج اإلُم٤مم 

 إمم يمرسمالء× ًلماحل
11 

 ايمًوزمعي
ُمـ ُمقاقمظ ؾمٞمّد 

 ×اًمِمٝمداء

أأؾمٌٚم٧م دُمَع 

 اًمٕملِم سم٤مًمَٕمؼَماِت 

اعمرطمقم دقمٌؾ 

 اخلزاقمل

سملم زيٜم٥م واإلُم٤مم 

 ×احلًلم
11 

 ايمثومـي
إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل 

 قمـ اعمٜمٙمر

رطمٚمقا وُم٤م رطمٚمقا 

 ديأهٞمؾ ودا

اًمًٞمد ُمٝمدي 

 إقمرضمل&

زيٜم٥م سملم إُمس 

 واًمٞمقم
111 

 أىم٤ًمم اًمٕم٤ٌمدة ايمتوؽمعي
وًم٘مد وىمٗم٧ُم ومام 

 وىمٗمـ ُمداُمٕمل
 111 ×زيٜم٥م شمٜمدب أظم٤مه٤م اًمًٞمد رو٤م اهلٜمدي

 ايمعوذة
اًمًٗمػم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ 

× 

طَمَٙمؿ اإلًمف سمام 

 ضمرى ذم ُُمًٚمؿ
 111 ×ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ اًمًٞمد ص٤مًمح احلكم &
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 ُمٕمٓمٞم٤مت آي٦م اعمقّدة احلوديي فمممة

قملم ضُمقدي عمًٚمؿ 

 سمـ قم٘مٞمؾ

اًمًٞمد ُمٝمدي سمحر 

 اًمٕمٚمقم&
 111 سملم ُمًٚمؿ وأوٓده^

 يمٞمٗمٞم٦ّم اظمتٞم٤مر اًمّمديؼ ايمثوكقي فمممة
يمٞمػ شمّمحق سمام 

 طملشم٘مقل اًمٚمقا
 اًمًٞمد رو٤م اهلٜمدي&

جملء طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر 

 ×ًمٜمٍمة احلًلم
111 

 طمدود اًمّمداىم٦م ايمثويمثي فمممة
هلل آُل اهللِ شمنع 

ى  سم٤مًمن 

ٞمد ص٤مًمح  ًّ اًم

 اًم٘مزويٜمل&
 111 يقم إصح٤مب^

 اًمّمدي٘مقن واًمِمٝمداء ايمرازمعي فمممة
ًمرُمُح ُم٤م اًمًٞمُػ ُم٤م

 ًمقٓ ظمٗم٘م٦ُم اًمٕمٚمؿ
 جمٝمقل

ؿمٝم٤مدة أّب اًمٗمْمؾ 

 ×اًمٕم٤ٌّمس
111 

اخلومًي 

 فمممة
 اًمِمٗم٤مقم٦م

قم٧ًٌْم وضمقه 

اًم٘مقم ظمقف 

 اعمقت

 اًمًٞمد ضمٕمٗمر احلكم&
ؿمٝم٤مدة أّب اًمٗمْمؾ 

 ×اًمٕم٤ٌمس
111 

ايمًودؽمي 

 فمممة
 شم٠مدي٥م إوٓد

ـ ي٤م دوطم٦م اعمجد ُم

 ومٝمر وُمـ ُمِي 
 111 ×ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٞمد ص٤مًمح احلكم&

ايمًوزمعي 

 فمممة
 اًمتٗمّ٘مف ذم اًمديـ

ىمًؿ اإلًمف اًمرزء 

 سملم أقم٤مفمؿٍ 
 111 ×ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مؾمؿ جمٝمقل

 طمّؼ إب ايمثومـي فمممة
ي٤م ٟمػّمًا ومٞمف دمغم 

 فمٚمٛم٦م اًمٖمًؼ
 111 ×ؿمٝم٤مدة قمكم إيمؼم احلكّم& اًمًٞمد ص٤مًمح

ايمتوؽمعي 

 فمممة
 طمّؼ اًمقًمد

سمِمٌِف اعمُّمٓمٗمك 

 ضم٤مؤوا ىمتٞمالً 

اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد 

 اعمٜمّمقري
 111 ×ؿمٝم٤مدة قمكم إيمؼم

 إىم٤مُم٦م اًمّمالة ايمعممون
هؿ ومتٞم٦ٌم ظمٓمٌقا 

 اًمُٕمغم سمًٞمقومِٝمؿ
 كّم&اًمًٞمد ضمٕمٗمر احل

ؿمٝم٤مدة قمٌد اهلل 

 ×اًمروٞمع
111 

احلوديي 

 وايمعممون

قمالج شمرك اًمذٟمقب 

 واعمٕم٤ميص

اهلل أي  دٍم ذم  

 يمرسمالء ؾمٗمٙم٤م
 اًمًٞمد ضمٕمٗمر احلكّم& 

طمرُق اخلٞم٤مم واؾمتٖم٤مصم٦م 

 ‘اًمًٞمدة زيٜم٥م
111 

ايمثوكقي 

 وايمعممون
 ٤ٌمهٚم٦مُمٕمٓمٞم٤مت آي٦م اعم

ي٤م اسمـ اًمٜمٌل 

 اعمّمٓمٗمك ووصّٞمفِ 

اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم 

 إقمًؿ&
 111 ُم٤م سمٕمد طمرق اخلٞم٤مم

ايمثويمثي 

 وايمعممون
 اًمٕمٗمق

ًمٕمٛمري ًم٘مد ؾم٤مر 

 اًمزُم٤مُن سم٠مهٚمف

اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ 

 اًمرسمٞمٕمل

اؾمتٖم٤مصم٦م اًمًٞمد زيٜم٥م 

 ×سم٠مّب اًمٗمْمؾ
111 

 111 ×ضمقاد اإلُم٤مم احلًلماًمِمٞمخ حُمّٛمد سمـ ىمػ سم٤مًمّٓمٗمقف  َُمـ هؿ أوًمقا إُمريمرازمعي ا



 اعمحتقي٤مت

 

111 

وضمد سمٗمٞمض  وايمعممون 

 إدُمع

ذيػ سمـ ومالح 

 اًمٙم٤مفمٛمل 

اخلومًي 

 وايمعممون
 احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

ـٍ شمٖميض  أسم٤م طمً

 وشمٚمتذ سم٤مًمٙمرى

اًمِمٞمخ طمًقن 

 احلكّم&
 111 اًم٤ًٌمي٤م إمم اًمٙمقوم٦م

ايمًودؽمي 

 وايمعممون
 اًمتقيّمؾ

أَو ُم٤م أشم٤مك طمدي٨م 

 وىمٕم٦م يمرسمال

اًمِمٞمخ حُمّٛمد رو٤م 

 إزري
 111 اًم٤ًٌمي٤م إمم اًمِم٤مم

ايمًوزمعي 

 وايمعممون
 اًمرضم٤مء واخلقف

طُمِرم اًمًٌط ُمـ 

 ومرات ُُم٤ٌمح
 اًمًٞمد رو٤م اهلٜمدي&

اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ 

 واعمٜمٝم٤مل
111 

ايمثومـي 

 وايمعممون

يم٤ٌمئر اًمذٟمقب 

 وصٖم٤مئره٤م

أسم٤م ص٤مًمح ي٤م ُمدرك 

 اًمث٤مر يمؿ شمرى

اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل 

 اجلقاهري
 111 ‘ؿمٝم٤مدة رىمٞم٦م

ايمتوؽمعي 

 وايمعممون
 اًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م

ي٤مسمـ اًمٜمٌل ًمٜم٤م 

 سم٤ٌمسمؽ وىمٗم٦م

 ٤مُمل  اعمرطمقم حمٛمد

 اعمٍمي
 111 أي٤مم اًمًٌل

 قمالُم٤مت اعم١مُمـ ايمثالشمقن

ىمؿ ضمّدد احلزن ذم 

اًمٕمنميـ ُمـ 

 صٗمر

اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمًؽمي 

 اًمٌحراين

يقم إرسمٕملم ورضمقع 

 اًم٤ًٌمي٤م
111 

احلوديي 

 وايمثالشمقن

اعمّم٤مئ٥م ُمـ آصم٤مر 

 إقمامل

ن زدت يمّٚمام شمٕمذٓ

 ٟمحٞم٤ٌم
 اًمًٞمد ص٤مًمح احلكّم&

اإلُم٤مم اًمًج٤مد ُمع أّب 

 محزة اًمثامزم
111 

ايمثوكقي 

 وايمثالشمقن
 اًمِمج٤مقم٦م

٤م  أدرك شمراشمؽ أ  

 اعمقشمقر
 اًمًٞمد ضمٕمٗمر احلكّم&

يقم ضمرح اإلُم٤مم أُمػم 

 ×اعم١مُمٜملم
111 

ايمثويمثي 

 وايمثالشمقن
 ي٦م اًمقٓي٦مآ

ًمٌس اإلؾمالم 

 أسمراد اًمًقاد
 اًمًٞمد ضمٕمٗمر احلكّم&

يقم شمقديع اإلُم٤مم أهٚمف 

 وقمٞم٤مًمف
111 

ايمرازمعي 

 وايمثالشمقن
 آي٦م اًمتٓمٝمػم

أٓ ُمـ هّد ريمـ 

 اعمًٚمٛمٞمٜم٤م
 جمٝمقل

ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم أُمػم 

 × اعم١مُمٜملم
111 

اخلومًي 

 الشمقنوايمث
 ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^

َُمـ ُُمٌٚمغ قمٜمّل 

 اًمزُم٤مَن قمت٤مسم٤م

اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ 

 ؾمٛمٞمًؿ

اهلجقم قمغم دار 

 ‘وم٤مـمٛم٦م
111 

ايمًودؽمي 

 وايمثالشمقن
 آصٓمٗم٤مء

إن ىمٞمؾ طمّقا ىمٚم٧م 

 وم٤مـمؿ ومخره٤م

اًمِمٞمخ حمًـ أسمق 

 احل٥َم&
 111 ؾم٘مقط اجلٜملم

وزمعي ايمً

 وايمثالشمقن
 اًمِمٙمر

أي٤م رايم٤ًٌم ُمٝمري٦م 

 ؿم٠مت اًمّم٤ٌم

اًمًٞمد قم٤ٌمس 

 اًمٌٖمدادي&
 111 ‘ؿمٝم٤مدة وم٤مـمٛم٦م



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

ايمثومـي  

 وايمثالشمقن
 ُمٕمٓمٞم٤مت آي٦م اًم٘مرسمك

ي٤م ظمٚمٞمكّم ظمؼمان 

 سمّمدٍق 

اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ 

 اعمراي٤ميت اًمٙم٤مفمٛمل
 111 ‘ُمّم٤مئ٥م وم٤مـمٛم٦م

ايمتوؽمعي 

 وايمثالشمقن

ؿمذرات ُمـ طمٞم٤مة 

 ‘اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م

اًمٞمقم يقٌم طمزٟمفٓ  

 يذه٥م

اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد 

 &اعمٜمّمقري
 111 ‘ووم٤مة اًمًٞمد زيٜم٥م

رزمعقن  ٕا

ؿمذرات ُمـ طمٞم٤مة 

اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م 

 ‘اعمٕمّمقُم٦م

هلػ ٟمٗمز ًمٌٜم٧م 

 ُمقؾمك ؿمج٤مه٤م

اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد 

 اعمٜمّمقري&

 ووم٤مة اًمًٞمدة

 ‘اعمٕمّمقُم٦م
111 

  


