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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 د أٟمٌٞم٤مئف وأذفاحلٛمد هلل اًمذي أيمرُمٜم٤م سمًٞمّ 

 واًمٜمج٤ٌمء ُمـ قمؽمشمف وأوصٞم٤مئف، طمج٩م اهلل ،أصٗمٞم٤مئف حمٛمد

 ذم أروف وؾمامئف، صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م اؾمتٜم٤مرت

 أوًمٞم٤مئف. صدور ٤مئف، واٟمنمطم٧م سمقٓئٝمؿٝمؿ ىمٚمقب أطمٌّ سمحٌّ 

 وسمٕمد، هذا هق اجلزء اًمث٤مين ُمـ يمت٤ميب )ُُمٕملم اخلٓم٤ٌمء(.
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 يااا٤م ىمتاااٞمحً أصاااٌح٧ْم داُر اًمُٕماااغم 

 ُماا٤م طمًااٌٜم٤م أن ٟماارى ُِمااـ سَمٕماادهِ 

 ٓ ظمآمااا٧م سمٕمااادَك ومرؾمااا٤مٌن وٓ

 ُماا٤م ٟمٕمتااؽ اخلٚمااُؼ ًمٙمااـ ىمااد ٟمٕماا٧م

 سماااا٠ميب اعم٘متاااااقل قمٓمِماااا٤مٟم٤ًم وذم

 صم٤ًم سم٤مًمَٕمااارىسماا٠ميب اًمٕمااا٤مري صماااح

 وإذا قمااا٤ميٜم٧م أهٚمٞمااف شمااارى ُٟمَقسَماا٤مً 

 ُمااـ أؾمااػٍم وؾمااّدشمُف اًمٌاازل طمٚمًاا٤مً 

 وسماٜمااااٗمز ُماااـ همااادت ٟماااا٤مدسم٦ًم 

سمااااقا   ضمااااّد ًماااق شمٜمٔماااارٟم٤م إذ ىَمر 

 ًمرَأت قمٞمٜما٤مك ظَمْٓمٌَا٤ًَم وم٤مدطما٤مً 

 سمٕمااده ىمٗمااًرى ورسمااُع اجُلااقد حَمْااح 

 ًمٚمتُ٘مااك ُمٖمٜمًااك وًمٚمجاااقد حماااحّ 

 ضمّرد اًمِمجٕم٤من ياقَم اًماّروِع ٟمّماح

 إطمًاا٤مٟم٤ًم وُمٕمرووماا٤ًم وسمااذٓ ومٞمااؽ

 يمّٗمااف سمحاار ياارّوي اخلٚمااؼ  ااح

 وًم٘مااد يماا٤من ٕهااِؾ إرِض فمِااحً 

 ومٞمٝماااا٤م رزاياااا٤م اخلٚمااااِؼ شُمًااااغم

ااادشمف اًمٌٞماااُد رُمااح  وىمتٞماااٍؾ وؾم 

 ضَمااّده٤م واًماادُمُع ذم اخلااّد اؾمااتٝمحّ 

 ٟمحقٟمااا٤م ًمٚمًاااػم أٟم٘م٤موااا٤ًم وُهااازًٓ 

 ضمااؾ  أْن يٚم٘مااك ًمااُف اًمٜماا٤مفمُر ُمااثْح
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٤م ًم٤ًمن طم٤مل اعمقاًملم ُمع . أُمّ ’ُمع ضمّده٤م اًمرؾمقل ‘هذا ًم٤ًمن طم٤مل اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م 

 سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ذم ُمثؾ هذه اًمٚمٞمٚم٦م يماميّمٗمف اًمِم٤مقمر:

 )سمحراين( 

 إًمااٌس اصمٞماا٤مب اًمًااقد واةااؾ دُمٕماا٦م اًمٕماالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هااّؾ اًماااٝمحل اًمٌٞمااف راح اسمٙمرسمٚمااف اطمًاالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاااّؾ ا اااحل وسمٞماااف ُمرشمًاااٛمف احلٛماااره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ااج٤مد يااقم اآمٕمااقا ٟمحااره ُمااـ دم أسمااق  ًّ  اًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااّماااد اعماا٤مشمؿ سماا٤مًمٌٙمك اوؾماا٤مقمد اًمزهاااره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اويمّثاار  ااؾ شمرضمااف اًمِمااٗم٤مقم٦م اهٜماا٤مك اًمااقٟملم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هااؾ يااقم  ْمااار ُماا٤مشمؿ اعمٔمٚماااقم ضماااّده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يًاااٛمع اًمٜمااا٤مقمل ًمقٟمٕماااف اويٌ ااال اًمٗم اااده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٗماااقر ظماااّدهويّمٞماااآ بيٌاااٜمل اًمٌ اااف ُمٕم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ومااقك اًمااؽماب وهٌدشمااف اُمااـ اًمٕمٓمااش ٟمّّماالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ًلم ُما٤م شماؼمد اجلٛمااره اسمّماا٥ّم اًمدُمااقع

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ًمٞمؾ اوهنا٤مر أٟمحا٥م اواٚمٌال اقمٚمٞماؽ ُمقضماقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ًلم ظمٞمؾ اًمرضو٧م صادرك واًمْماٚمقع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٞمااا٤مديـرّواا٧م اواااٚمققمل ريااا٧م دوٟمااؽ سم٤معم 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

قمّرف اًمٕمٚمامء اًمتقسم٦م سم٠مهّن٤م: اًمرضمقع ُمـ اًمذٟم٥م اًم٘مقزم واًمٗمٕمكم، أو هل شمرك اعمٕم٤ميص ذم 

 .احل٤مل، واًمٕمزم قمغم شمريمٝم٤م ُمًت٘مٌحً، وشمدارك ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمت٘مّمػم. وهل وّد اإلسار

ط اإل ٟم٤ًمن ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمْمٕمػ  ٕن  اًمذٟم٥م دًمٞمؾ وشمقرُّ

اًمْمٕمػ واًم٘مّمقر، ومٛمثًح ؿمخّم٤من يٕمٞمِم٤من ذم ضمقٍّ واطمٍد، وة٤م أظمقان ُمـ أب وُأّم، 

ـّ أطمدة٤م يٕم٤مين ُمـ اًمْمٕمػ ومٞمتقّرط ذم اعمٕمّمٞم٦م  ٕن  إيامٟمف  ويٕمٞمِم٤من ذم سمٞم٧ٍم واطمٍد، وًمٙم

 اعمٕمّمٞم٦م وإيامٟمف ىمقّي ومح يتقّرط هب٤م. وٕمٞمػ، وأظمر قمٜمده ُمٜم٤مقم٦م دم٤مه

وَُمـ ُيذٟم٥م وم٢مّن ًمف أطمد ُمقىمٗملم: ُمقىمػ اإلسار وشمٙمرار اًمذٟم٥م، وُمقىمػ بظمر هق 

ُمقىمػ اًمٕمقدة واًمتقسم٦م. ىمد يذٟم٥م اإلٟم٤ًمن يقُم٤ًم، وًمٙمٜمّف يٕمقد ويٜمتزع ٟمٗمًف ُمـ خم٤مًم٥م 

 اعمٕمّمٞم٦م.

واًمتقسم٦م واًمٜمدم  وُمـ هٜم٤م يم٤من قمغم اإلٟم٤ًمن اّّت٤مذ اعمقىمػ اًمث٤مين، وهق ُمقىمػ اًمٕمقدة

وآؾمتٖمٗم٤مر، وهٙمذا يّمٜمع يُمّٚمام أذٟم٥م، طمتّك ًمق شمٙمررت ُمٜمف اعمٕمّمٞم٦م، قمٚمٞمف أن يٕمقد 

 قمغم اضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص. ويًتٖمٗمر، وي٠ًمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمٕمقن واعم٤ًمقمدة

اؽمتغػِر اهلل. همؼول: إّّن »: ي٤م رؾمقل اهلل إيّن أذٟم٧ٌم، وم٘م٤مل: ’روي أٟم ف ىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمٌل 

أفمقد. همؼول: ىُمّؾام أذكبً اؽمتغػر اهلل. همؼول: إذن، سمؽثر ذكقيب، همؼول: فمػق اهلل أىمثر، أسمقب شُمؿَّ 

 .شهمال سمزال سمتقب ضمتّك يؽقن ايمشقطون هق اظمدضمقر

وًمٙمـ قمغم اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ أن ٓ ي١مظّمر اًمتقسم٦م  وم٢مّن شم٠مظمػم اًمتقسم٦م اهمؽمار يمام روي قمـ 
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 .ص٤مدق اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أ ٕملم 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿صمّؿ ًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم أي٦م ٟمجده٤م شم٠مُمر اًمذيـ بُمٜمقا، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: 

 .﴾...ٻ پ پ پ

 ومٝمؾ هذا إُمر حمٛمقٌل قمغم وضمقب اًمتقسم٦م، أم حمٛمقٌل قمغم اؾمتح٤ٌمهب٤م وٟمدهب٤م؟

: إن  اًمتقسم٦م واضم٦ٌم سم٤مإل ٤مع سملم اعمًٚمٛملم، وهل واضم٦ٌم ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ اجلقاب

 ٖمػمة، سمح ومرق ذم ذًمؽ.اًمذٟمقب اًمٙمٌػمة أم ُمـ اًمذٟمقب اًمّم

 ويٛمٙمـ آؾمتدٓل قمغم وضمقهب٤م سمام ي٠ميت:

أوًٓ: اًمدًمٞمؾ اًم٘مربين، وهق قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، وىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

 ، ُمْم٤موم٤ًم ًممي٦م اًمتل صّدرٟم٤م هب٤م اعمح٤مضة.﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 ’ومول رؽمقل اهلل»أٟم ف ىم٤مل: × وم٘مد روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمرو٤م صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمدًمٞمؾ اًمروائل،

 .شافمؼمهمقا زمـعؿ اهلل، وسمقزمقا إلم اهلل مـ مجقع ذكقزمؽؿ...

صم٤مًمث٤ًم: اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم، وهق ُم٤م ُذيمر ذم قمّدة يمت٥م، ُمٜمٝم٤م: اًم٤ٌمب احل٤مدي قمنم، طمٞم٨م ىم٤مل  

إظمحل سمقاضم٥م... أو هل ]اًمتقسم٦م[ واضم٦ٌم ًمقضمقب اًمٜمدم إ ٤مقم٤ًم قمغم يمّؾ ىمٌٞمآ و»اًمِم٤مرح: 

. شًمٙمقهن٤م داومٕم٦م ًمٚمير، ودومع اًمير ا وإن يم٤من ُمٔمٜمقٟم٤ًم ا واضم٥م، ومٞمٜمدم قمغم اًم٘مٌٞمآ...

 .وقمٚمٞمف وم٤مإل ٤مع ُمع إدًّم٦م اًمنمقمٞم٦ّم واًمٕم٘مٚمٞم٦ّم ىم٤مئٌؿ قمغم وضمقب اًمتقسم٦م
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 شمّؿ أيي ومويمً: )كصقضمًو(، همام معـك كصقح؟ 

تامم اعمٗمّنيـ، واًمذي يم٤مدوا وردت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمتٗم٤مؾمػم، ويم٤مٟم٧م ُمقرد سمح٨م واه

 أن يتٗم٘مقا قمٚمٞمف هق أن  اعمراد ُمـ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح: اًمتقسم٦م سم٢مظمحص.

وأُّم٤م يمٞمػ أن  اإلٟم٤ًمن  ّمؾ قمغم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح؟ أي يمٞمػ ُ ّ٘مؼ هذا إُمر وهق 

 اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح؟ ومٝمذا هق اعمٝمؿ وهذا هق اعمٓمٚمقب.

 هن٩م اًمٌحهم٦م أن  ىم٤مئًح ىم٤مل ذم ×وًمٕمؾ  ذًمؽ يتح٘مؼ سمام ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ؽ! أسمدري مو آؽمتغػور؟ إنَّ آؽمتغػو»: اؾمتٖمٗمر اهلل، وم٘م٤مل ًمف: ×سمحيشمف  رشمؽؾتؽ ُأمُّ

درصمي ايمعؾقكّم، وهق اؽمؿ واومع فمعم ؽمتي معوٍن، أوهلو: ايمـدم فمعم مو مه. ايمثوّن: ايمعزم فمعم 

ؿ ضمتّك سمؾؼك اهلل ؽمبحوكف سمرك ايمعقد إيمقف أزمدًا. وايمثويمٌ: أن سممّدي إلم اظمخؾقومكم ضمؼقومف

أمؾس يمقس فمؾقؽ سمبعي. ايمرازمع: أن سمعؿد إلم ىمّؾ همريضي فمؾقؽ ضقّعتفو همتمّدي ضمّؼفو. 

واخلومس: أن سمعؿد إلم ايمؾحؿ ايمذي كبً فمعم ايمسحً، همتذيبف زموٕضمزان ضمتّك سمؾصؼ اجلؾد 

وة زمويمعظؿ ويـشل زمقـفو حلؿ صمديد. وايمسودس: أن سمذيؼ اجلسؿ أمل ايمطوفمي ىمام أذومتف ضمال

 .شاظمعصقي: همعـد ذيمؽ سمؼقل اؽمتغػر اهلل

ذوط اًمتقسم٦م  ×ومٞمتّْمآ ُمـ ظمحل هذا احلدي٨م اًمنميػ اًمقارد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

٘مٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٢مظمحص، وم٘مد أّدى واُمتثؾ إُمر سمقضمقب اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح  اًمٜمّمقح، وم٢مذا طم٘م 

ُم٦م يم  ٤مًمت٤مزم:وقُمد  شم٤مئ٤ًٌم ٟمّمقطم٤ًم، وإّٓ ومح. ويٛمٙمـ شمٗمّمٞمؾ اًمنموط اعمت٘مدِّ

إهلل إن ىمون »ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف: × يمام قمؼّم اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ : اًمٜمدم قمغم ُم٤م ُم٣م،أوهلو

 .شايمـدم فمعم ايمذكى سمقزمي، همنّّن وفمزسمؽ مـ ايمـودمكم

 : اًمٕمزم قمغم شمرك اًمٕمقد إًمٞمف أسمدًا، سم٠من يتٕمّٝمد أن ٓ يٕمقد إمم ُم٤م ارشمٙمٌف ؾم٤مسم٘م٤ًم.شموكقفو
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٘مقىَمٝمؿ سم٠من ٓ يؽمك طمّ٘م٤ًم ُمـ طم٘مقق اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، : أن ي١مّدي إمم اعمخٚمقىملم طموشمويمثفو 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم٤مًمٞم٦ّم أم همػمه٤م ُمـ همٞم٦ٌم أو همػم ذًمؽ طمتك ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمٚمس ًمٞمس قمٚمٞمف 

 شمٌٕم٦م ًممظمريـ.

: أن يٕمٛمد إمم يمؾِّ ومريْم٦ٍم قمٚمٞمف وٞمّٕمٝم٤م ومٞم١مّدي طمّ٘مٝم٤م، ُمـ صحة أو صقم أو ورازمعفو

 طم٩ّم، إمم همػم ذًمؽ مم٤ّم ذم ذُمتف.

أن يٕمٛمد إمم اًمّٚمحؿ اًمذي ٟم٧ٌم قمغم اًمًح٧م ومٞمُذيٌف سم٤مٕطمزان، سم٠من يًٝمر : وطمومسفو

 ًمٞمٚمف وئمٛم٠م ذم هن٤مره إمم أن يذي٥م ذًمؽ اًمٚمحؿ اًمذي ٟمِم٠م قمغم ًم٘مٛم٦م احلرام.

: أن ُيذيؼ اجلًؿ أمل اًمٓم٤مقم٦م يمام أذاىمف طمحوة اعمٕمّمٞم٦م. وم٤مإلٟم٤ًمن اعمذٟم٥م يمام وؽمودؽمفو

ٞمذيؼ اجلًؿ واًمروح بٓم اًمٓم٤مقم٤مت، سم٠من اؾمت٠مٟمس سم٤معمٕمّمٞم٦م وطمحوهت٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ي٠ميت أن ًم

 ُيتٕم٥م ٟمٗمًف ذم اًمٕم٤ٌمدات واًمٓم٤مقم٤مت واًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م.

وم٢مذا مت٧ّم هذه اًمنموط اًم٧ًمُّ قمٜمدئذ يتٛمّٙمـ اإلٟم٤ًمن أن ي٘مقل: أؾمتٖمٗمر اهلل، ويٙمقن 

 ىمد طمّ٘مؼ اًمتقسم٦م اًمتل أراده٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ؼ اإلٟم٤ًمن ذًمؽ ؾمقف شمؽمشّم٥م صمٛمرات وٟمت٤مئ٩م ُمٝمٛمّ  ٦م، أؿم٤مرت أي٦م اعم٤ٌمريم٦م إمم وم٢مذا طم٘م 

سمٕمْمٝم٤م، وشمريم٧م اًمٌٕمض أظمر ًمتِمػم إًمٞمف بي٤مٍت ُأظمر، سم٤مإلو٤موم٦م إمم إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمـ 

 .^اعمٕمّمقُملم

 وأُم٤م اًمثٛمرات اعمؽمشّم٦ٌم قمغم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح ذم هذه أي٦م، ومٝمل: 

 .﴾...پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت  إذ ىم٤مًم٧م أي٦م: إُولم

ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿جلٜم٤مت، طمٞم٨م ّسطم٧م أي٦م: : دظمقل اايمثوكقي 

 .﴾ٿ ٿ 

 واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م. وهٜم٤مك صمٛمرات وٟمت٤مئ٩م ُأظمرى ىمد شمٜم٤موًمتٝم٤م سمٕمض أي٤مت اًمٙمريٛم٦م

ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿: شمٌديؾ اًمًٞمئ٤مت سم٤محلًٜم٤مت، أؿم٤مرت إًمٞمف أي٦م اعم٤ٌمريم٦م: مـفو 
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 .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: طم٥مُّ اهلل  ؿ  إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومـفو

سم٘مقًمف: × : ٟمزول اًمرمح٦م قمغم اًمت٤مئ٥م، وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمومـفو

 .شايمتقزمي سمستـزل ايمرمحي»

ايمتقزمي سمطّفر ايمؼؾقب، وسمغسؾ »: ×وُمٜمٝم٤م: ـمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م، ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 . إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمثٛمرات واًمٜمت٤مئ٩م اًمدٟمٞمقي٦م وآظُمروي٦م.شايمذكقب

ٍذ سملم أن يتقب اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ ؾمٜم٦م ُمـ ُمقشمف، وسملم شمقسمتف طمٞمٜمام شمٔمٝمر وٓ ومرق طمٞمٜمئ

َمـ سموب إلم اهلل ومبؾ مقسمف زمسـي سموب »أّٟمف ىم٤مل:  ’قمحُم٤مت اعمقت  عم٤َِم ورد قمـ اًمٜمٌّل إيمرم

اهلل فمؾقف، شُمؿَّ ومول: أٓ وؽمـي ىمثغم، َمـ سموب إلم اهلل ومبؾ مقسمف زمشفر سموب اهلل فمؾقف، وومول: ؾمفر 

إلم اهلل ومبؾ مقسمف زمجؿعي سموب اهلل فمؾقف، ومول: ومجعي ىمثغم، َمـ سموب إلم اهلل  ىمثغم، َمـ سموب

ومبؾ مقسمف زمققم سموب اهلل فمؾقف، ومول: ويقم ىمثغم، َمـ سموب إلم اهلل ومبؾ مقسمف زمسوفمي سموب اهلل 

 .شفمؾقف، شُمؿَّ ومول: وؽموفمي ىمثغم، َمـ سموب إلم اهلل ومبؾ أن يغرنمر زموظمقت سموب اهلل فمؾقف

اإلٟم٤ًمن خيٚمص ذم شمقسمتف إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وخيرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وهق ٟم٤مدم قمغم اعمٝمؿ أن  

 ُم٤م قمٛمٚمف ُمـ أقمامل مل شُمرِض اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

وُمّمداق اًمت٤مئ٥م شمقسم٦ًم ٟمّمقطم٤ًم، اًمٜم٤مدم ىمٌؾ أن شمٖمرهمر روطمف سم٤معمقت، احلّر سمـ يزيد  

٤م اؾمت٘مٌٚمٝمؿ ذم أًمػ وم٤مرٍس ًمٞمحًٌف قمـ اًمرضمقع، طمٞمٜمٝم ×اًمري٤مطمل يقم ضمٕمجع سم٤محلًلم

و معذرة إلم اهلل فمّز وصمّؾ وإيمقّؽؿ، إّن »، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، وىم٤مل: ×اإلُم٤مم احلًلم
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يمقس يمـو إموم،  أن أومدم فمؾقـو همننَّ   مل تسمؽؿ ضمتّك أسمتـل ىمتبؽؿ وومدِمً اهو فمقمَّ رؽُمُؾؽؿ:وإّّن  

ـّ هملفمطقّن م ،ؼد صمئتؽؿهمهمنن ىمـتؿ فمعم ذيمؽ  .اهلل جيؿعـو زمؽ فمعم اهلدى ويمعؾَّ  زمف مـ  و أؿمؿئ

 .شفمفقدىمؿ ومقاشمقؼؽؿ

وم٘م٤مل احلّر: ُم٤م أدري ُم٤م هذه اًمٙمت٥م اًمتل شمذيمره٤م؟ وم٠مُمر احلًلُم قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من، 

وم٠مظمرج ظمرضملم ممٚمقءيـ يمت٤ًٌُم، وهل يُمت٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م شمِمٙمق ًمٚمحًلم فمٚمؿ يزيد، ويدقمقٟمف 

 ًمٚم٘مدوم قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمٙمقن إُم٤مُمٝمؿ.

إمم أن  ،×ىمٓمع اعمًػم قمغم أيب قمٌد اهلل ومل ي٘متٜمع احلّر سمٙمؾِّ هذا اًمٙمحم، وصّٛمؿ قمغم

ىم٤مل ًمٕمٛمر سمـ  طمٞمٜمئذٍ  ،×وصؾ يقم قم٤مؿمقراء، ورأى اًم٘مقم ُُمٍّميـ قمغم ىمت٤مل احلًلم

ؾمٕمد: أُم٘م٤مشمؾ أٟم٧م هذا اًمرضمؾ؟ ىم٤مل: إي واهلل، ىِمت٤مًٓ أينه أن شمً٘مط اًمرؤوس، وشمٓمٞمآ 

اهلل، ٓ أظمت٤مر قمغم اجلٜم٦ّم ؿمٞمئ٤ًم، إيدي. وم٠مظمذ احلُّر ي٘مقل: إيّن ُأظَمػمِّ ٟمٗمز سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر، ومق 

وًمق ىُمّٓمٕم٧م وطُمّرىم٧م، صُمؿ  ضب ومرؾمف، ومٚمحؼ سم٤محلًلم، وضم٤مز قمغم قمًٙمر اسمـ ؾمٕمد 

، وم٘مد أرقم٧ٌم ىمٚمقب  واوٕم٤ًم يده قمغم رأؾمف، وهق ي٘مقل: اًمٚم ُٝمَؿ إًمٞمؽ أٟم٧ٌُم ومت٥م قمكم 

 : ضُمٕمٚم٧م ومداك أٟم٤م ص٤مطمٌؽ اًمذي طمًٌتؽ×أوًمٞم٤مئؽ، وأوٓد ٟمٌٞمّؽ، صُمؿ  ىم٤مل ًمٚمحًلم

قمـ اًمرضمقع، وؾم٤ميرشمؽ ذم اًمٓمريؼ، وضمٕمجٕم٧م سمؽ ذم هذا اعمٙم٤من، وُم٤م فمٜمٜم٧م أّن اًم٘مقم 

يرّدون قمٚمٞمؽ ُم٤م قمروتف قمٚمٞمٝمؿ، وأٟم٤م شم٤مئ٥م إمم اهلل مم٤ّم صٜمٕم٧م، ومٝمؾ شمرى زم ُمـ شمقسم٦م؟ وم٘م٤مل 

 .شكعؿ يتقب اهلل فمؾقؽ»: ×ًمف احلًلم

ٜمد إُمػم إيّن وص٤مح: اؿمٝمدوا زم  قم ×وقمٜمدُم٤م رُمك اسمـ ؾمٕمد ؾمٝماًم ٟمحق خمٞمؿ احلًلم

أول َُمـ رُمك. ومرُمك أصح٤مسمف يمّٚمٝمؿ، ومٚمؿ يٌَؼ ُمـ أصح٤مب احلًلم أطمد إّٓ أص٤مسمف ؾمٝمٌؿ 

ومقمقا رمحؽؿ اهلل إلم اظمقت ايمذي ٓ زمّد مـف، »ٕصح٤مسمف:  ×ُمـ ؾمٝم٤مُمٝمؿ، وم٘م٤مل احلًلم

وم٘م٤مل ًمف احلّر: ي٤م سمـ رؾمقل اهلل، يمٜم٧م أّول ظم٤مرج همننَّ هذه ايمسفوم ُرؽمؾ ايمؼقم إيمقؽؿ... 

                                           



 اعمح٤مضة إُومم: اًمتقسم٦م

 

11 

ك همداً قمٚمٞم   .شؽ وم٠مذن زم ٕيمقن أّول ىمتٞمؾ سملم يديؽ، وأّول َُمـ يّم٤مومآ ضمد 

 ، ومت٘مّدم وهق ي٘مقل: ×وم٠مذن ًمف احلًلم

 إيّن أٟمااا٤م احلاااّر وُمااا٠موى اًمْماااٞمِػ 

 

 أضب ذم أقمٜمااااا٤مىمٙمؿ سم٤مًمًاااااٞمِػ  

 قمـ ظمػِم َُمـ طمؾ  سم٠مرض اخلٞمِػ  

ِ٘مر ومرؾمف، سم٘مل وم٘م٤مشمؾ ىمت٤مًٓ ؿمديدًا طمتّك ىمتؾ أيمثر ُمـ أرسمٕملم وم٤مرؾم٤ًم وراضمحً، وسمٕمدُم٤م قمُ 

ُي٘م٤مشمؾ راضمحً، ومحٛمٚم٧م قمٚمٞمف اًمرضّم٤مًم٦م وشمٙم٤مصمروا قمٚمٞمف طمتّك ىمتٚمقه، وم٤مطمتٛمٚمف أصح٤مُب احلًلم 

أكً احلّر ىمام ؽمؿتؽ ُأّمؽ، »وووٕمقه سملم يديف، ومجٕمؾ احلًلم يٛمًآ وضمٝمف وي٘مقل: 

 .شوأكً احلّر دم ايمدكقو وأطمرة

 ُهقه او ضما٤مه او وااػ يّٛماف اعمِمااّٙمر

 صاد  طمارّ ُمًآ وضمٝمف واٚمف أٟما٧م 

 

 وؿماا٤مومف اقمااغم اًمثااره ُمرُماال اُمٕمٗماار 

 ورد اعماريماااازه واًمادُمااااع ُمٜمثاااقر

ًمٙمـ ًمق ؾم٠مًمتٜمل قمـ سُمٕمد ىمؼم احلّر قمـ ؾم٤مئر اًمِمٝمداء، ٕضمٌتؽ: إّن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أّن  

، سمؾ محٚمتف قمِمػمشمف قمٜمدُم٤م أُمر ×احلّر مل ُي٘مٓمع رأؾُمف يمام ىُمٓمٕم٧م رؤوس أصح٤مب احلًلم

ىم٤مُم٧م سمٜمق ري٤مٍح وىم٤مًم٧م: واهلل، ٓ ُي٘مٓمع رأُس اسمـ ؾمٕمد سمٗمّمؾ اًمرؤوس قمـ إضم٤ًمد، 

زقمٞمٛمٜم٤م وأيديٜم٤م قمغم ىمقائؿ ؾمٞمقومٜم٤م، وم٘م٤مل اسمـ ؾمٕمد: امحٚمقا ضمًد ؿمٞمخٙمؿ، ومحٛمٚمتف قمِمػمشمف 

 ودومٜمقه ذم هذا اعمٙم٤من.

ُُمٚم٘مك قمغم وضمف  ×هذا وزيٜم٥م واىمٗم٦م شمٜمٔمر إمم احلّر وىمد محٚمتف قمِمػمشمف، واحلًلم

 .ري٤ٌمهإرض، ويم٠ميّن هب٤م شمٜم٤مدي: وا طمًٞمٜم٤مه، وا هم
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 اًمٕمِماااػمه ؿمااا٤مًمتف اسمحااار اًمٔمٝمااااػمه 

 سماااس فماااٚمقا اعم٤مقمادهاااؿ قمِماااػمه

 واهلل اًمٕمِمااااػمه اؿمااااٚمقن شمٜمٗمااااع

 اوطمااا٤مًٓ قماااغم اًماااروس ايتِماااٞمّع

 يماااّؾ ُماااٜمٝمؿ اقماااغم اًمثااارى ُماااقزع

 

 اًمٙمااّؾ ُمااٜمٝمؿ قمٚمٞمااف ؿماا٤مًمتف اًمٖمااػمه 

 وح٤ميف سم٤مًمِماٛمس ُماـ هماػم شمٖمًاٞمؾ

 ُمٜمٝماااا٤م اًمٞمٓمااااٞمآ اقمٚمٞمااااف شمٗمااااازع

 واٟماااف اظمااااقيت وياااـ اعمِمٕمِمااااع

ااااعضمًاااٛمف وه  تاااؾ طمّتاااك اًمرو 

 وسمح دوماـ ظمٚماقهؿ ا اع 

 )أسمقذي٦م(

  ااا٤مدي ٓ شمًاا٩م سماا٤مًمٔمٕمـ سمٞماااداي

 رّيااض ظمااؾ اهمًااؾ اطمًاالم سمٞمااداي

 

 دًمااٞمكم اًمٗم ااد أسمااق اًمًااّج٤مد سمٞمااداي 

 وادومٜماااف ٓ ئماااؾ ضمًٛماااف رُماّٞماااف

 *** 

 ًمٞمس اًمٖمري٥م همري٥م إهؾ واًمقـماـ

 

ـِ    سمؾ اًمٖمري٥ُم همريا٥م اًمٖمًاِؾ واًمٙمٗما

 
*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 ًمًاا٧ُم أٟمًاا٤مُه ُُمٗمااردًا سماالم  ااعٍ  

  ٓمُؿ اجلٞمَش راسماَط اجلا٠مِش طمّتاك

 مل ياازْل  ّمااُد اًمااروؤَس سمٕمْماا٥ٍم 

ٌّااااك وإذا   سم٤مًمٜماااااداء قَمجاااااّْؾ ومٚم

 قمجٌااا٤ًم ًمٚمًاااامء مل هتااااِق طمزٟمااا٤مً 

 قمجٌاا٤ًم ًمٚمٛمٝماا٤مِد يمٞمااػ اؾمت٘ماااّرْت 

 قمجٌاا٤ًم ًمٚمٜمجااقِم يمٞمااػ اؾمااتٜم٤مرت

 طمٞماا٨ُم ًمااقٓ وضمااقُده ُٕهٞمٚماا٧م

 وُُمثٞماااُر إؿمجااا٤من رزُء إيااا٤مُمك

يؾِ   سماارزت ًمٚم٘مااا٤مء شمٕمثاار ذم اًماااذ 

 وماارأت هضماااف ظماااٚمٞم٤ًّم ومٜمااا٤مدت

ااا٤ًم سمٖماااػم ؿمااإمقرٍ   وهمااادت ُو  

 ٞمد ُُمٚم٘مااًك محااا٤مه٤موماارأت ذم اًمّماإم

 ومااادقم٧م واًمٕمٞماااقن قماااؼمى وذم

 َأمِحااك اًمْم٤ميٕمااا٤مت سمٕمااادك ِواإمٜم٤م

 أَو ُمااا٤م شمٜمٔماااُر اًمٗماااقاـمَؿ ذم إِه 

 صُمّٙمااحً ُماا٤م شماارى  اا٤م ُمااـ يمٗمٞمااؾٍ 

 صمااّؿ شمدقماااق ومااام شماارى ُمااـ جمٞمااا٥ٍم 

 

ـَ إطم٘ماااا٤مدِ    أسمااارزوا ومٞماااف يمااا٤مُِم

ـْ دُما٤مء إقما٤مدي  َصٌَغ إرَض ُِما

 ذم احلاارِب صاا٤مدي
ِ
 أسماادًا ًمٚماادُم٤مء

 ًااجقِد ومااقَق اًمقهاا٤مدِ وهااقى ًمٚم

 ومااقَق وضمااِف اًمًٌااٞمط سمٕمااد اًمٕمااامدِ 

 وٟمٔماا٤مم اًمقضمااقد لاا٧م اًمٕمااقاِدي

 مل شمٖمااا٥ْم سمٕماااد ٟمقِرهاااا٤م اًمقىّماااا٤مدِ 

 وًمًااا٤مظم٧ْم وسُمرىمِٕمااا٧م سمًااااقادِ 

 ُُمذ وقم٧م سم٤مًمّمٝمٞمؾ صقت اجلاقادِ 

 وداُماال اًماادُمقِع ؿمااٌف اًمٖمااقادي

 شمٚمااؽ وا واًماادي وذي وا قمااامدي

 ٟمحاااق ُمثاااقى سم٘مّٞمااا٦م إجماااا٤مدِ 

 ٤مديهِّمٛم٧م صادَره ظمٞماقُل إقما

 اًم٘مٚم٥م  ٞم٥ٌم ُماـ إؾماك ذو اشّم٘ما٤مدِ 

 ذم يااد اًمٜم٤مئٌاا٤مت طمنااى سَمااقادي

 وؾمااؽم اًمقضمااقه ُمٜمٝماا٤م إيااا٤مدي

ااااً ً سمااالم قُمّمااا٦ٌم اإلحلااا٤مدِ   طُمن 

 ًمِٜمداه٤م هماػَم اًمَّمادى ذم اًماقادي

 

                                           
&&
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 شمّماااٞمآ سمّماااقهت٤م  ًااالم ويٜماااؽ

 خياااقيف ذاب اٚمٌاال ُمااـ وٟمٞمٜماااؽ

 

 ضمااااا٤موسمٜمل وِصااااااد زم  اسمٕمٞمٜماااااؽ 

 خيقيااف ُماا٤م هااقاٚمٌل صااخر ُمرُماار

 *** 

 ٟم٤مداهاا٤م اسمْماإمٞمػ اًمّمااقت خيتاال

 يٜماااقر اًمٕماالم ظمٚمٞمّٜماال اسمٛمٝمجاااتل

 

 ُمٝمااق طم ااٞم  يمناا اٚمٌاال اؾمااٙمتل 

 أقماااا٤مجلٝم٤م شمااارى اٚمٌااال شمااااٛمرُمر

 

*** 

 خيقيف يا٤مسمس اُماـ اًمٕمٓماش هٌاادي

 

ااا٧م ظمااّدي   خيقيااف واًمِمااٛمس طمرِّ

 خيقيااف واًمؽماسمااف اطمرااا٧م زٟماادي 

 

 دومااٞمكم سمٓماارف صمااقسم  قمااـ احلَااارّ 

 *** 

 .﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

. أو سمٛمٕمٜمك بظمر: : أن ٓ يراك اهلل طمٞم٨م هن٤مك، وٓ يٗم٘مدك طمٞم٨م أُمركايمتؼقى معـوهو

هل اخلِمٞم٦م واخلقف ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ، ومٝمل أيْم٤ًم اشّم٘م٤مء ُم٤م جيرُّ اإلٟم٤ًمن إمم اًمٜم٤مر ُمـ ظمحل 

 ومْمٞمٚم٦ٍم. اُمتث٤مل أواُمر اهلل واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، واًمتخكّم قمـ يمّؾ رذيٚم٦ٍم، واًمتحكّم سمٙمّؾ 

                                                                                                   
 ^ 

 
 ^

 
 .

×
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اًمٙمػ  قمـ اعمح٤مرم صمٛمرة اًمديـ، وذًمؽ قمٜمدُم٤م  ’وُمـ هٜم٤م ضمٕمؾ اًمٜمٌّل إيمرم 

صموءّن ضمبقبل صمػمئقؾ، وومول: يو أمحد، إّن مثَؾ هذا ايمديـ ىمؿثؾ ؾمجرٍة شموزمتي، »: ’ىم٤مل

اإليامن أصؾفو، وايمصالة فمروومفو، وايمزىموة موؤهو، وايمصقم ؽمعػفو، وضمسـ اخلؾؼ ورومفو، 

و، همال سمؽؿؾ ايمشجرة إّٓ زمويمثؿر، ىمذيمؽ اإليامن ٓ يؽؿؾ إّٓ وايمؽّػ فمـ اظمحورم شمؿره

 .شزمويمؽّػ فمـ اظمحورم

وومد أمجع اهلل مو يتقاص زمف  ...»: ’، وم٘م٤مل’وروي أن  رضُمًح اؾمتقص رؾمقَل اهلل

يمكم وأطمريـ دم طمصؾٍي واضمدٍة وهل ايمتؼقى، ومول اهلل فمّز وصمّؾ: اظمتقاصقن مـ إوّ 

وهمقف مجوع ىمّؾ فمبودٍة ، ﴾ھڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

صوحلٍي، وزمف َوَصَؾ مـ َوَصَؾ إلم ايمدرصموت ايمععم، وايمرسمبي ايمؼصقى، وزمف فموش َمـ فموش 

ڦ ڦ ڄ  *ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: زموحلقوة ايمطقبي وإُكس ايمدائؿ، ومول اهلل فمّز وصمّؾ 

 .ش﴾ڄ ڄ ڄ 

ؿ مل يٚمح٘مٝم٤م ٟمًخ وٓ صُمؿ  إّن اعمراد سم٤مٔي٦م أن  إُمر سمت٘مقى اهلل ذيٕم٦م قم٤مُّم٦م جلٛمٞمع إُُم

 .شمٌديؾ، سمؾ هق وصٞم٦م اهلل ذم إوًملم وأظمريـ

وم٤مًمقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل أُمر ضوري سمحٞم٨م أيّمدت أي٦م أّن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ويمّؾ َُمـ 

يم٤من ًمف يمت٤مب ؾماموي ىمٌؾ اعمًٚمٛملم ىمد ـُمٚم٥م ُمٜمٝمؿ  ٞمٕم٤ًم ا يمام ـُمٚم٥م ُِمٜمٙمؿ أ ٤م اعمًٚمٛمقن ا 

 ُمراقم٤مة اًمت٘مقى.

همرار سمٕمض أي٤مت إظُمرى اًمتل شُمِمػم إمم صمٌقت سمٕمض إطمٙم٤مم ذم ومٝمذه أي٦م قمغم 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿اًمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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 .﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  

وًمٚمت٘مقى درضم٤مت ُمتٕمّددة ّتتٚمػ سم٤مظمتحف ىمّقة اإلٟم٤ًمن ووٕمٗمف، ومٜمجد اًمٌٕمض ُمـ 

ٚمزم ُمٜمف وي١مّدي سمّم٤مطمٌف إمم اًمٜم٤مس ًمف ُمـ اًمت٘مقى ُم٤م ُي١مّدي سمف إمم آضمتٜم٤مب قمـ يمّؾ ُم٤م ي

 اًمٗم٤ًمد، ودمد اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ جيتٜم٥م قمـ يُمؾِّ ؿمٌٝم٦م  ٓطمتامل وضمقد اًمٗم٤ًمد ومٞمٝم٤م.

 واًمٌٕمض أظمر يؽمك ُم٤م ٓ سم٠مس سمف خم٤موم٦م ُم٤م سمف سم٠مس.

ودمد اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ يٛمٚمؽ ُمـ ُمراشم٥م اًمت٘مقى اًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، ومٞمجتٜم٥م قمـ يمّؾ ُم٤م 

 ًمٞمس هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ُيٕمٓمل ُمـ إضمر قمغم ىمدر ُمرشم٦ٌم اًمت٘مقى قمٜمد اإلٟم٤ًمن، وم٤مًمت٘مقى  واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ا ص٤مطم٥م اعمّمٜمّٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م  &اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء يم٤مًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري

 اًمتل رسّم٧م ُمئ٤مت اًمٕمٚمامء، سمؾ قمنمات اعمئ٤مت ا هل ُمـ اًمٜمقع اًمٕم٤مزم، سمؾ اًمٕم٤مزم ضمّدًا.

أي٧م اًم٤ٌمرطم٦م ذم اعمٜم٤مم قمج٤ًٌم! ىم٤مل ًمف ذم أطمد إي٤مم ضم٤مءه رضمٌؾ وىم٤مل ًماف: ؿمٞمخٜم٤م، ًم٘مد ر

 اًمِمٞمخ: ُم٤م رأي٧م؟

ىم٤مل اًمرضمؾ: ًم٘مد رأي٧م اًمِمٞمٓم٤من وقمغم رأؾمف ىمٚمٜمًقة ُمٚمقٟم٦م سم٠مًمقاٍن خمتٚمٗم٦م، ورأي٧ُم سمٞمده 

طم٤ٌمًٓ همٚمٞمٔم٦ًم، وطم٤ٌمًٓ دىمٞم٘م٦م، وؾمحؾمؾ ُمـ طمديد ـمقيٚم٦م وىمّمػمة، ورأي٧م ؾمٚمًٚم٦ًم ـمقيٚم٦م 

ف: ُم٤م هذه إًمقان اًمتل لٛمٚمٝم٤م ُمٕمؽ؟ ُم٘مّٓمٕم٦م ذم ؾمٌع ُمقاوع ُمٜمٝم٤م، ومت٘مّدُم٧م إًمٞمف، وىمٚم٧م ًما

 وُم٤م هذه احل٤ٌمل واًمًحؾمؾ اًمتل سمٞمدك؟

ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من: هذه هل ُمّم٤مئدي اًمتل أصٞمد هب٤م اًمٜم٤مس، وأضمّرهؿ هب٤م إمم اعمٝم٤مًمؽ  

وم٢مٟم٤ًمن ي٠مشمٞمٜمل سم٤مًمٚمقن إمحر، وبظمر سم٤مًمٚمقن إظمي، وصم٤مًم٨م سم٤مًمٚمقن إزرق، وراسمع ٓ 

حل٤ٌمل اًمدىمٞم٘م٦م، وبظمرون سم٤محل٤ٌمل اًمٖمٚمٞمٔم٦م، وبظمرون ُمـ أمتٙمـ أن أضمّره سم٤مًٕمقان، وم٠مضمّره سم٤م

 اًمزه٤مد واًمُٕم٤ٌّمد واًمٕمٚمامء سم٤مًمًحؾمؾ اًم٘مّمػمة واًمٓمقيٚم٦م.
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ىم٤مل اًمرضمؾ: وم٘مٚم٧م ًماف: ومام هق اًمٚمقن اًمذي دمٚمٌٜمل سمف؟ وأيـ احلٌؾ اًمذي شمًحٌٜمل  

 سمًٌٌف؟

ٙمؿ وم٘م٤مل اًمِمٞمٓم٤من: إّٟمؽ وأُمث٤مًمؽ ٓ لت٤مضمقن إمم طم٤ٌمل، وٓ إمم أًمقان، وإّٟمام أضمٚمٌ

 سم٢مؿم٤مرة ظمٗمٞمٗم٦ٍم.

 وم٠ًمًمف اًمرضمؾ ىم٤مئحً: وُم٤م هذه اًمًٚم٦ًم اعم٘مّٓمٕم٦م ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م؟

ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من: إهّن٤م ؾمٚمًٚم٦م اًمِمٞمخ ُمرشم٣م، وم٢ميّن ىمد ضمذسمتف ًمٞمٚم٦م اًم٤ٌمرطم٦م ؾمٌع ُمرات 

هبذه اًمًٚمًٚم٦م، وهل أهمٚمظ ؾمحؾمكم وأـمق ٤م، وذم يمّؾ ُمرٍة ي٘مٓمع اًمِمٞمخ اًمًٚمًٚم٦م شم٘مٓمٞمٕم٤ًم، 

 طم٤ٌمئكم، وأن أٟم٤م بيس ُمٜمف، وُمتحػّم ُم٤مذا أصٜمع ُمٕمف؟! ويٍمقمٜمل ويٜمٗمٚم٧م ُمـ

ؿ اًمِمٞمخ وىم٤مل: احلٛمُد هلل ربِّ  ًّ ومٚماّم اٟمتٝمك ذًمؽ اًمرضمؾ ُمـ ٟم٘مؾ ُمٜم٤مُمف إمم اًمِمٞمخ، شمٌ

اًمٕم٤معملم. صُمؿ  ىم٤مل اًمِمٞمُخ: ٟمٕمؿ، ًم٘مد يم٤من ُمـ ىمّّمتل اًم٤ٌمرطم٦م: أّن زوضمتل أظمذه٤م اًمٓمٚمؼ وأمل 

٧م رء ُيٙمتٗمك سمف ٕضمؾ هذا إُمر، ومٗمّٙمرت ُم٤مذا اعمخ٤مض واًمقٓدة، ومل يٙمـ قمٜمدٟم٤م ذم اًمٌٞم

 أصٜمع ذم أُمره٤م؟

ومتذيّمرت سم٠مّن هٜم٤مك أُم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م ٕطمد اًمٜم٤مس ىمد أودقمٝم٤م قمٜمدي، ويٛمٙمٜمٜمل اًمتٍّمف 

ـّ فم٤مهر طم٤مًمف  ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمحقى ا وم٢مّٟمف وإن مل يٍّمح زم سم٤مإلذن ذم اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م إذٟم٤ًم س ٤ًم، ًمٙم

ومٞمٝم٤م ا صُمؿ  إرضم٤مقمٝم٤م سمٕمد اًمقؾمع إمم ُمٙم٤مهن٤م، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م  أّٟمف ي٠مذن زم إذٟم٤ًم ومحقائٞم٤ًم سم٤مًمتٍّمف

 يمٜم٧م ُمْمٓمّرًا إمم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م.

وقمغم ذًمؽ قمزُم٧م قمغم اًمتٍّمف ذم اعم٤مل وىمٛم٧م ٕظمذه طمتّك أشمٍّمف ومٞمف، ًمٙمٜمّل 

ُ اًمقٓدة سمدون طم٤مضم٦م إمم اًمتٍّمف ذم هذا اعم٤مل، صُمؿ  سمٕمد ُمّدة  رضمٕم٧م وىمٚم٧ُم: ًمٕمّؾ اهلل ُيٞمَنِّ

ل اًمٗمٙمرة ُمـ ضمديد، ومٕمزُم٧م صم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمتٍّمف ذم اعم٤مل، ًمٙمٜمّل رضمٕم٧م أيْم٤ًم دون قم٤مودشمٜم

أن بظمذ اعم٤مل، وذم ُمّرة صم٤مًمث٦م قم٤مودشمٜمل اًمٗمٙمرة وقمزُم٧م ُمـ ضمديد قمغم أظمذ اعم٤مل واًمتٍّمف 

 ومٞمف، ًمٙمٜمّل رضمٕم٧م ًمٚمٛمّرة اًمث٤مًمث٦م واٟمٍموم٧م قمـ قمزُمل، وهٙمذا شمرّددت إمم ؾمٌع ُمرات.
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ٜمٔمر قمـ اعم٤مل وآٟمٍماف قمـ اًمتٍّمف ومٞمف، طمتّك إذا صُمّؿ قمزُم٧م أظمػمًا قمغم همّض اًم 

يم٤من ىمري٤ًٌم ُمـ اًمٗمجر ؾمّٝمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اعمرأة أُمر اًمقٓدة، ومقًمدت سمًحُم٦م 

 وقم٤مومٞم٦م ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم أن بظمذ ُمـ اعم٤مل ؿمٞمئ٤ًم.

 ومٝمذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمت٘مقى، ًمٙمـ ُمـ أقمغم ُمراشمٌٝم٤م وأٟمقاقمٝم٤م، وهق شمرك ُم٤مٓ  سم٠مس سمف ظمقوم٤مً 

٠مس، وًمذا شمرى أن  اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ رشّم٥َم ٟمت٤مئ٩م قمغم اًمت٘مقى، ُمٜمٝم٤م:  ٟمجرار إمم ُم٤م سمف اًم  ُمـ ا

* ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿: اعمخرج واًمرزق ُمـ دون اطمت٤ًمب، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أوًٓ 

 .﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

چ چ  ﴿: إن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم جيٕمؾ ًمإلٟم٤ًمن اعمت ٘مل وُمرىم٤مٟم٤ًم  إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم: شموكقوً  

، واًمٗمرىم٤من قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم يمحم اعمٗمّنيـ هق ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڇ 

 .اًمٌمء اًمذي يٗمّمؾ سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

طمٞم٨م ىم٤مل:  ×: اًمٕمّز وا ٞم٦ٌم طمًٌام ضم٤مء ذم يمحم ُمقمم اعمقطّمديـ أُمػِم اعم١مُمٜملَم صم٤مًمث٤مً  

 .شفمزِّ ؿموفمتفَمـ أراد فِمزًا زمال فمشغمة، وهقبًي زمال ؽُمؾطوِن، همؾقخرج مـ ذلِّ معصقي اهلل إلم »

ىئ  ىئېئ ىئ ﴿: شمٕمٚمٞمؿ اهلل ًمٚمٛمتّ٘ملم وإ ٤مُمف  ؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: رازمعوً  

 .﴾ی

ھ ھ ي﴿: إشمٞم٤من اهلل ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمرمح٦م واًمٜمقر، ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: طمومسوً  

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .﴾ھ ے ے ۓ ۓ 
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وأُّم٤م اًمنمط  واًمٕمٚمؿ ذم أي٦م اعمت٘مّدُم٦م ذم اعمقرد اًمراسمع هق ٟمٗمًف اًمٜمقر ذم هذه أي٦م. 

 ومٜمٗمًف، وهق اًمت٘مقى.

واًمٜم٤مس اعمتّ٘مقن ٓ خيتٚمػ قمٜمدهؿ احل٤مل ؾمقاء ذم اًمناء أم اًمياء  ًمذا عم٤ّم ص٤مر اًمٔمٝمر 

إّٓ اًم٘مٚمٞمؾ وسم٘مٞم٦م أهؾ سمٞمتف، اًمتٗم٧م إًمٞمف × ُمـ يقم قم٤مؿمقراء، ومل يٌَؼ ُمـ أصح٤مب احلًلم

ًمف وإلُم٤مُمف، ُاٟمٔمر ُم٤مذا ذًمؽ اًمٕمٌد اًمّم٤مًمآ )أسمق صمامُم٦م اًمّمٞمداوي( اعمت٘مل اعمح٥ّم هلل وًمرؾمق

يريد ذم اًمتٗم٤مشمتف هذه، ىم٤مل: ي٤م سمـ رؾمقل اهلل، إن  اًمٕمدو ىمد اىمؽمب ُمٜمؽ، وإّٟمؽ ٓ شُم٘متؾ طمتّك 

ُٟم٘متؾ دوٟمؽ، وُأطم٥مُّ أن أصكم ُمٕمؽ هذه اًمّمحة، وىمد دٟم٤م وىمتٝم٤م، ومرومع احلًلم ـمرومف ٟمحق 

اعمّمّٚملم : ذيمرت اًمّمحة ضمٕمٚمؽ اهلل ُمـ ×اًمًامء وٟمٔمر إمم اًمِمٛمس وىمد زاًم٧م، وم٘م٤مل

 اًمذايمريـ. ٟمٕمؿ، هذا أول وىمتٝم٤م، وم٤مؾم٠مًمقهؿ أن يٙمّٗمقا قمٜم٤م طمتّك ٟمّمكم، ومرومض اًمٕمدو.

وص٤مح اًمِمٛمر )ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف(: ي٤م طمًلُم، إهّن٤م ٓ شُم٘مٌُؾ. وم٘م٤مل ًماف طمٌٞم٥م: أزقمٛم٧م ٓ 

ُيّمكّم صحة اًمٔمٝمر سمٕمد  ×شم٘مٌؾ صحة اسمـ رؾمقل اهلل، وشُم٘مٌؾ صحشمؽ؟! ومقىمػ احلًلم

أصح٤مسمف أُم٤مَُمف، ُمقاضمٝملم ًمٚمٕمدو  ًمٞمدرأوا اًمًٝم٤مم قمٜمف، ّٕن اًمٕمدو ُم٤م أن وىمػ رضمحن ُمـ 

يمػ قمـ رؿمؼ احلًلم سم٤مًمًٝم٤مم، ومقىمػ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل احلٜمٗمل )روقان اهلل قمٚمٞمف( أُم٤مم 

ُمـ اًمّمحة × ، ومٚماّم ومرغ×يتٚمّ٘مك اًمًٝم٤مم سمّمدره وسمٜمحره إمم أن صغّم احلًلم ×احلًلم

صمحصم٦م قمنم ؾمٝماًم، وهق جيقد سمٜمٗمًف، وم٘م٤مل ؾم٘مط ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل إمم إرض، وومٞمف 

ـَ رؾمقل اهلل؟! وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم×: ًمٚمحًلم : ٟمٕمؿ أٟم٧م أُم٤مُمل ×ؾمٞمدي أوومٞم٧ُم ي٤مسم

 ذم اجلَٜم٦ّم، إىمرأ ضمدي رؾمقل اهلل قمٜمل اًمًحم، وىمؾ ًمف: إيّن شمريم٧م احلًلم وطمٞمدًا ومريدًا.

ح٤مسمف، وًمٙمـ صحَة اخلقف سم٠مهؾ سمٞمتف وسمَٛمـ سم٘مَل ُمـ أص× ىمد صغّم اإلُم٤مم احلًلم

هؾ صغّم صحة اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء؟ ٟمٕمؿ صحه٤م ذم أول وىمتٝم٤م، وـم٤مًم٧م صحشمف، وًمٙمـ قمغم 

 وضمف إرض، ظمّده قمغم وؾم٤مدة اًمؽماب.

اظمتٚمػ اًمٕمًٙمر ذم طم٤مًم٦م احلًلم هؾ هق طمّل أم ُمٞم٧م؟ ّٕٟمف ٓ طمراك ومٞمف، ومٞمخ٤مومقن 

طم٤مل احلًلم هؾ هق أن يدٟمقا ُمٜمف، ومّم٤مح قمٛمر سمـ ؾمٕمد )ًمٕمٜمف اهلل(: إذا أردشمؿ أن شمٕمرومقا 
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طملٌّ أم ُمٞم٧ّم وم٤مهجٛمقا قمغم ٟم٤ًمئف وقمٞم٤مًمف  ّٕٟمف إذا ؾمٛمع ساخ إـمٗم٤مل ٓ يتامًمؽ ٟمٗمًف،  

وىمٗم٧م قمغم اًمتؾ وص٤مطم٧م: ٟمقر  ÷ومٝمجؿ اجلٞمش ٟمحق خمٞمؿ احلًلم، ظمرضم٧م زيٜم٥م

قمٞمٜمل ي٤م طمًلم، ي٤م سمـ ُأُّمل ي٤م طمًلم، قمزيزي ي٤م طمًلم، إن يمٜم٧م طمٞم٤ًّم وم٠مدريمٜم٤م، ومٝمذه اخلٞمؾ 

 ٜمٞم٤م، وإن يمٜم٧م ُمٞمت٤ًم وم٠مُمرك وأُمرٟم٤م إمم اهلل.ىمد هجٛم٧م قمٚم

 قمغم رُمٍآ ـمقيؾ،× ُم٤م هل إّٓ ؾم٤مقم٤مت وإذا هب٤م شمٜمٔمر إمم رأس أظمٞمٝم٤م احلًلم

 ص٤مطم٧م وا أظم٤مه وا طمًٞمٜم٤مه.

 عّمااااـ ؿماااا٤مومتف صااااٗم ٧م سمااااد ٤م

 ُمااا٤م شمٜماااحم ُمااـ ؿماا٤موم٧م وًمٞمٝمااا٤م

 ؾمااا٤مًم٧م قمٞمٜمٝمااا٤م سمااادُمققمٝم٤م قمٚمٞماااف

 ظمٗمااو ويااكم اٚمٌٝماا٤م وأوُمااا٧م قمٚمٞمااف

 يِماااا٤ميؾ راس طم٤مُمٞمٜمااااف ووًمٞمٜمااااف

 ًمااٞمش إطمًاالم ؾماا٤ميم٧م قمااـ وٟمٞمٜمااف

 ياا٤م ؿمااٞم٤مل ٟمٕمااش اعمااا٤مت ُمٔمٚماااقم

 لااقم اٚمقسمٜماا٤م ومااقك اًمااٜمٕمش طمااقم

 

 وؿماااا ٧م صمقهباااا٤م ويااااكم قمٚمٞمٝماااا٤م 

 ومااقك اًماارُمآ راؾمااف ايٚمااقح سماا٤مًمؼمّ 

 وؿمااا٤مًم٧م راؾماااٝم٤م وشّمٚمٗمتااا٧م ًمٞماااف

 وصاا٤مطم٧م سم٤مهٞمااف إسمّمااقت اعمااذقمر

 رّياااض ظماااكّم شمقدقماااف اؾمٙمٞمٜمااااف

 اااااكم شمٕماااا٥م يقضماااارطمف ّتااااّدر

 قمٚمااف اًمِماا٤مـمل وقمااـ اعماا٤مي حمااروم

 قي اًمٓما٤مح ُمثاؾ اًماٜمجؿ ُماـ ظمارّ أظم

 

)شمٖمريد احلزيـ(  

 إٟمٕمٛماااا٧م قمٞمٜماااال وٓ ؿمااااقومؽ

 وأصاااااح٤مسمؽ وأهاااااؾ سمٞمتااااااؽ

 قمًااااا٤مه٤م اشمٕم ااااارت هٚمخٞماااااؾ

 

 ذسماااااٞمآ وجياااااري دم ٟمحاااااارك 

 واااااح٤ميف ُمٓمّرطماااااف إسمٙماااااؽمك

 وٓ داؾمااااا٧م قماااااغم صااااادرك
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 سمٕمااد اًمااذسمآ ياا٤م ظماااقيف داؾماااقك 

 

 وٓ راقماااقا ًمٕماااد ضمااادك وٓ سماااقك 

 هٜم٧م ذظمري ول٧م اخلٞمؾ ظمّٚمقك 

 ٛماا٧ْم شمٚمااَؽ اخلٞمااقُل يم٠مهٚمِٝماا٤مومٚمااق قمٚم

 

 سماا٠من  اًمااذي لاا٧َم اًمًااٜم٤مسمِؽ أمحااادُ  

 

 

 

 ًمثااا٤مرت قماااغم وُمرؾمااا٤مهِن٤م ومتاااّردت

 

 قمٚماااٞمٝمؿ يماااام صمااا٤مروا هبااا٤م ومتاااّردوا 

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 ًمٚمٛمتّ٘ملم. واًمٕم٤مىم٦ٌم
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 االستغفار وآثاره: احملاضرة الجالجة
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 مل أٟمَس زيٜما٥َم سمٕماد اخلادِر طما٤مهةً  

 ُمًاااجقرَة اًم٘مٚمااا٥ِم إّٓ أن  أقمٞمُٜمَٝمااا٤م

 شمااادقمق أسم٤مَهااا٤م أُماااػَم اعمااا١مُمٜملم أٓ

 وهم٤مب قمٜم٤ّم اعمُح٤مُمل واًمٙمٗمٞماُؾ ومَٛماـ

 إن قمًٕمَس اًمٚمٞمُؾ وارى سمْذَل أوضُمِٝمٜم٤م

 ٟماادقمق ومااح أطمااٌد يّمااٌق ًماادقمقشمِٜم٤م

 ياا٤م قمااكمُّ ومااام هااذا اًم٘مٕمااقُد وُماا٤م ىُمااؿ

 وشمٜمثٜمااال شمااا٤مرة شمااادقمق قمِماااػمهَت٤م

 ىُمقُمقا همْم٤مسم٤ًم ُمـ إضمداِث واٟمتدسمقا

 وياااؾ اًمٗماااراِت أسمااا٤مد اهللُ همااا٤مُمَره

 مل ُيٓمااِػ طماار  همٚمٞمااِؾ اًمًااٌِط سماا٤مرُدهُ 

 مل ُيذسمآ اًمٙمٌُش طمتّك ُيرَو ُماـ فمًٛما٠م

 

 

 شُمٌااادي اًمٜمٞم٤مطمااا٦َم أحل٤مٟمااا٤ًم وم٠محل٤مٟمااا٤مً 

 يم٤معمُٕمٍماااِت شمّماا٥مُّ اًماادُمَع قم٘مٞم٤مٟماا٤م

 ياا٤م واًماادي طمٙمٛماا٧م ومٞمٜماا٤م رقم٤ميٜماا٤م

  ٛماال مح٤مٟماا٤م وَُمااـ ياا١موي يت٤مُم٤مٟماا٤م

 وإن شماااٜمّٗمَس وضماااُف اًمُّماااٌآ أسماااداٟم٤م

 وإن ؿمااٙمقٟم٤م ومااح ُيّمااٖمك ًمِمااٙمقاٟم٤م

 قمٝماادي شمٖمااضُّ قمااغم إىمااذاء أضمٗم٤مٟماا٤م

 ُمااـ ؿمااٞم٦ٌِم احلٛمااِد أؿمااٞم٤مظم٤ًم وؿُماا٤ٌّمٟم٤م

 واؾمااتٜم٘مذوا ُمااـ يااد اًمٌٚمااقى سم٘م٤مي٤مٟماا٤م

 ورد  وارَده سمااااااا٤مًمرهمِؿ  ٗم٤مٟمااااااا٤م

  قَمٓمِماا٤مٟم٤مطمّتااك ىم٣ماا ذم ؾمااٌٞمِؾ اهللِ

ـُ رؾمااقِل اهللِ وااٛم ٟم٤م  وُيااذسمُآ اسماا

 

*** 

 جيّدي ااقم ؿماقف اطمًالم ُماذسمقح

 

 قماغم اًمِما٤مـمل وقمٚمال اًمؽمسما٤من ُمٓماروح 

 جيّدي ُماـ اًمٓماؼم ُما٤م سم ا٧م سمٞماف روح 

 

 جياااّدي ُماااـ اًمٕمٓماااش اٚمٌاااف شمٗمّٓمااار 

 جياااادي اًماااارُمآ سمٗماااا٤مده شمثٜمّااااف 

 

 جياااادي سم٤مًمقضمااااف ًمٚمًااااٞمػ رّٟمااااف 

 جيااادي اخلٞماااؾ صااادره رضواااٜمّف 

 

 سمجًااٛمف قمٞماا٥م ُمٝمِمااقم وٓ ُمٗمّمااؾ 

 
                                           

^
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پ  *ٱ ٻ ٻ ٻ * ی ی ی ی جئ حئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 .﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

اإليامن  ٟمًتٗمٞمد ُمـ أي٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم اًم٘مربن، وُمٜمٝم٤م أي٤مت اًمتل هل حمؾ سمحثٜم٤م، أن  »

واًمٕمداًم٦م ؾم٥ٌم ًمٕمٛمران اعمجتٛمٕم٤مت، واًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واخلٓم٤مي٤م ؾم٥ٌم ًمٚمدُم٤مر، ٟم٘مرأ ذم أي٦م 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿إقمراف:  ( ُمـ ؾمقرة11)

ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿( ُمـ ؾمقرة اًمروم ٟم٘مرأ: 11وذم أي٦م ) ،﴾ڀ ڀ

ی ی ی ﴿( ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى: 11وذم أي٦م ) ،﴾يئ جب حب 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿( ُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة: 11وذم أي٦م ) ،﴾جئ حئ مئ ىئ 

ظمرى وبي٤مت أُ  .﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ.

ي٦م واوح٦م ذم هذا سمؾ هٜم٤مك راسمٓم٦م ُم٤مدّ  ومح٥ًم،راسمٓم٦م ُمٕمٜمقي٦م  هذه اًمراسمٓم٦م ًمٞم٧ًم

 ...اعمج٤مل أيْم٤مً 

احلرُم٤من ذم هذا اًمٕم٤ممل ؾمٌٌف اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم اًمذٟمقب، وذم اًمقىم٧م اًمذي  واحل٘مٞم٘م٦م أنّ 

يٍمف اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف هذه  ،خذ ـمريؼ اًمٓمٝم٤مرة واًمت٘مقىيتقب ومٞمف اإلٟم٤ًمن ويت  

 .شاًمٕم٘مقسم٤مت

اًمذٟمقب وبصم٤مره٤م ُمـ ضمٝم٦م، وسملم إقمامل اًمّم٤محل٦م وبصم٤مره٤م إذن هٜم٤مك راسمٓم٦م وصمٞم٘م٦م سملم 

 ُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى.

، ٟمجد أهّن٤م ضم٤مءت سمٕمد ×وًمق رضمٕمٜم٤م إًمل ىمّّم٦م هذه أي٤مت اًمثحث ذم ؾمقرة ٟمقح

صم٧م قمٜمٝم٤م اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م اعمًاّمة سم٤مؾمؿ ٟمٌل اهلل ٟمقح وسمِمّتك × دقمقات وإٟمذارات يمثػمة لد 
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ؿ اعم٘م٤مم أن يْمٕمقا أص٤مسمٕمٝمؿ ذم بذاهنؿ  يمل ٓ أٟمقاع اإلسمحغ وأؾم٤مًمٞمٌف، طمتّك وصؾ هب 

قمجٞم٤ًٌم، وأقمج٥م ُم٤م ومٞمف رأومتف، × يًٛمٕمقا احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٓ شمٜمدُم٩م ُمع أهقائٝمؿ، يم٤من صؼمه

 ّةتُف واؾمت٘م٤مُمتُف اًمٗمريدة يم٤مٟمت٤م رأَس ُم٤مًمِف ذم اًمًػم وُمقاصٚم٦م ـمريؼ اًمدقمقة إًمل ديـ احلّؼ.

 مل ي١مُمـ سمف إّٓ  ( قم٤مُم٤مً 111ـمٞمٚم٦م دقمقشمف اًمتل داُم٧م ) ×فوإقمج٥م ُمـ ذًمؽ أٟم  

ًّ صمامٟمقن ؿمخّم٤مً  ومرد  ُمدة هدايتف ًمٙمّؾ  ْمآ ًمٜم٤م أن  ٛمٜم٤م هذه اعمدة قمغم قمدد إٟمٗم٤مر يتّ ، وًمق ىم

 .!!داُم٧م اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م شم٘مري٤ٌمً 

ة قمغم قم٤مُمؾ ر ًم٘مقُمف اعمٕم٤مٟمديـ اًمٕمّم٤مة، ويٕمتٛمد هذه اعمرّ ذم شمٌٚمٞمٖمف اعم١مصمِّ × يًتٛمر ٟمقح»

ضمٝم٦م إذا ُم٤م شم٤مسمقا ُمـ  ت٤مح أسمقاب اًمرمح٦م اإل ٞم٦م ُمـ يمّؾ اًمؽمهمٞم٥م واًمتِمجٞمع، ويققمدهؿ سم٤مٟمٗم

 .ش﴾ی ی ی ی جئ حئ  ﴿: اًمنمك واخلٓم٤مي٤م، ومٞم٘مقل

سم٥ًٌم × وأي٤مت اًمنميٗم٦م اعم٤ٌمريم٦م ضم٤مءت ًمتحؾ ُمِم٤ميمؾ شمٕمّرض  ٤م ىمقم ٟمقح

إّٟمام ضم٤مء سمٕمد أن طمٌس × قمّمٞم٤مهنؿ وضمحقدهؿ احلؼ  وخم٤مًمٗمتف، سمؾ روي أّن ذًمؽ إُمر ُمٜمف

، قمٜمده٤م ضم٤مء إُمر سمحؾِّ هذه اعمّم٤مئ٥م ، وأقم٘مؿ أرطم٤مم ٟم٤ًمئٝمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦ماهلل قمٜمٝمؿ اعمٓمر

 واًمٌحءات قمـ ـمريؼ آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م إًمل اهلل قمّز وضمّؾ.

َر ُمع ٟمٌلِّ اهلل  وًمق ٓطمٔمٜم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم بظمر ُمـ طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء^ ٟمجد أّن هذا إُمر ىمد شمٙمر 

ۇئ  ﴿وضمؾ، إذ ي٘مقل: ، طمٞم٨م قمّمقه وقمٌدوا إصٜم٤مم، واسمتحهؿ اهلل قمز ×هقد

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 .﴾حئ    ی جئ 
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وًمٙمل ٟمٜمٕمؿ هبذه اًمٜمٕمؿ اعمؽمشّم٦ٌم واعمتٗمّرقم٦م قمغم آؾمتٖمٗم٤مر يم٤من ُمـ اًمحزم قمٚمٞمٜم٤م اًمتٕمّرف 

قمغم طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٖمٗم٤مر ًمٙمل ٟمٕمٛمؾ سمف  ّٕن اًمٕمٛمؾ ومرع اًمٕمٚمؿ، ومام هق آؾمتٖمٗم٤مر، وُم٤م هل 

 طم٘مٞم٘متف؟

ـمٚم٥م ُمـ اهلل سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن، ُمثؾ اًمٚم ُٝمؿ  اهمٗمر ًمٜم٤م، وقمدم »تٖمٗم٤مر ومٝمق: أُّم٤م آؾم

 .شاإلسار يٙمقن يمٜم٤مي٦م قمـ اًمتقسم٦م

أن  آؾمتٖمٗم٤مر ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة سم٤مًمدقم٤مء واًمتقسم٦م أو »سماوىمد ُيٗمّرُق سملم آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م 

، ومح جيقز همػمة٤م ُمـ اًمٓم٤مقم٦م، واًمتقسم٦م اًمٜمدم قمغم اخلٓمٞمئ٦م ُمع اًمٕمزم قمغم شمرك اعمٕم٤مودة

 .شآؾمتٖمٗم٤مر قمغم اإلسار  ّٕٟمف ُمًٚم٦ٌم هلل ُم٤م ًمٞمس ُمـ طُمٙمٛمف وُمِمٞمئتف ُم٤م ٓ شمٗمٕمٚمف

وىمد ضمٕمؾ اًمٌٕمض سملم شمقسم٦م اًمٕمٌد، وهل اٟم٘مٓم٤مع اًمٕمٌد إًمٞمف سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م، وسملم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة 

 ، وهق همري٥ٌم! ووضمف اًمٖمراسم٦م ومٞمف: أّن ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُم٘مّدُم٦م ُمقِصٚم٦م إًمل اٟم٘مٓم٤معسمقٟم٤ًم سمٕمٞمداً 

 اًمٕمٌد سم٤مًمٙمٚمٞم٦ّم إًمل اهلل قمّز وضمّؾ، وهق اًمتقسم٦م سمح٥ًم ُم٤م ذيمره.

وأُّم٤م آؾمتٖمٗم٤مر سمح٥ًم ُم٤م طمّده ًمٜم٤م أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمّٓمٝم٤مرة^، اًمذيـ ٓ يزاد 

قمغم يمحُمٝمؿ، وٓ ُيتّٛمؿ ُمـ ٟم٘مٍص إن طمّدوا ووصٗمقا، ومٞمٌٞمٜمُف ُم٤م ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن ُمقمم اعمت ٘ملم 

شمؽؾتؽ ُأّمؽ » ئٍؾ ىم٤مل سمحيشمف: اؾمتٖمٗمر اهلل ا:ًم٘م٤مطمٞم٨م ىم٤مل ا × اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 أسمدري مو آؽمتغػور؟ آؽمتغػور درصمي ايمعؾقكّم، وهق اؽمؿ واومع فمعم ؽمتي معوٍن: 

أّوهلو: ايمـدم فمعم مو مه. وايمثوّن: ايمعزم فمعم سمرك ايمعقد إيمقف أزمدًا. وايمثويمٌ: أن سممّدي 

عي. وايمرازمع: أن سمعؿد إيمی ىُمؾِّ إيمی اظمخؾقومكم ضمؼقوَمفؿ ضمتّك سمؾؼك اهلل أمؾس يمقس فمؾقؽ سمب
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همريضي فمؾقؽ ضقّعتفو همتمدي ضمّؼفو. واخلومس: أن سمعؿد إيمی ايمؾحؿ ايمذي كبً فمعم  

ايمسحً، همتذيبف زموٕضمزان ضمتّك سمؾصؼ اجلؾد زمويمعظؿ، ويـشل زمقـفام حلؿ صمديد. وايمسودس: 

 .شأن سمذيؼ اجلسؿ أمل ايمطوفمي ىمام أذومتف ضمالوة اظمعصقي، همعـد ذيمؽ سمؼقل: أؽمتغػر اهلل

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمنميٗم٦م ص٤مرت هل إصؾ اًمذي شم١مظمذ قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٖمٗم٤مر 

ـَ أيب احلديد ذم ذطمف قمغم اًمٜمٝم٩م سمٕمد ذيمره  ذه اًمٙمٚمٛم٦م ىم٤مل:  ويٜمٌٖمل »واًمتقسم٦م، طمتّك أن  اسم

أن ٟمذيمر ذم هذا اعمقوع يمحُم٤ًم خمتٍمًا مم٤ّم ي٘مقًمف أصح٤مسمٜم٤م ذم اًمتقسم٦م، وم٢من  يمحم أُمػم اعم١مُمٜملم 

صؾ اًمذي أظمذ ُمٜمف أصح٤مسمٜم٤م ُم٘م٤مًمتٝمؿ، واًمذي ي٘مقًمقٟمف ذم اًمتقسم٦م وم٘مد أشمك قمغم هق إ

 .شذم هذا اًمٗمّمؾ قمغم اظمتّم٤مره× ضمقاُمٕمف

ومٚمٙمل ٟمحّمؾ قمغم طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٖمٗم٤مر قمٚمٞمٜم٤م أن ُٟمحّ٘مَؼ هذه اعمٕم٤مين اًمًت٦ّم، وهل وإن 

دة، وإرادة يم٤مٟم٧م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح إّٓ أهّن٤م ًمٞم٧ًم ؾمٝمٚم٦م اإلُمتث٤مل، سمؾ لت٤مج إًمل قمزيٛم٦م ؿمدي

أيمٞمدة، وًمٕمّؾ ُم٤م ذم دقم٤مء يمٛمٞمؾ& يِمؽمك ُمع هذه اعمٕم٤مين ًمتح٘مؼ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح، إذ ي٘مقل 

وومد أسمقتؽ يو إهلل زمعد سمؼصغمي وإرسادم فمعم كػز، معتذرًا كودمًو، مـؽرسًا »اًمدقم٤مء: 

مػزفمًو أسمقصّمف مستؼقالً، مستغػرًا مـقبوً، مؼّرًا ُمذفمـًو معؼمهموً، ٓ أصمُد مػّرًا ممّو ىمون مـّل، وٓ 

 .شإيمقف دم أمري...

صمؿ  إّٟمف إذا لّ٘مؼ آؾمتٖمٗم٤مر سمنموـمف اعمت٘مّدُم٦م، وُمٕم٤مٟمٞمف اًمًت٦ّم أٟمٗم٦م اًمذيمر، ومًتحّمؾ 

أصم٤مر اعمؽمشّم٦ٌم قمٚمٞمف، وهل بصم٤مر ُمٝمّٛم٦م ُيٌذل ُمـ أضمٚمٝم٤م يُمّؾ هم٤مٍل وٟمٗمٞمس، وهل ؾمت٦ّم أيْم٤ًم، 

شمٗمّْمؾ هب٤م قمغم ظمٚم٘مف، سم٠من ُيْم٤مقمػ  ؿ ذم أومٕم٤م ؿ يمام وهذه ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمتل 
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  :  .﴾ک ک ک ک گ گ ﴿ُيْم٤مقمػ احلًٜم٤مت، طمٞم٨م ي٘مقل قمز  وضمؾ 

سمٛمٕمٜمك أّن اعمًتٖمٗمر  ّمؾ قمغم أووآ أصمر ُمـ بصم٤مر قمٛمٚمف، وهق ُم٤م ؾُمٚمخ ُمـ ٟمٗمس 

ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ  ﴿اًمٕمٛمؾ، وهق همٗمران اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .﴾ ٿ

وم٤مٔي٦م رشّم٧ٌم قمغم اًمتقسم٦م شمٙمٗمػَم اًمًٞمئ٤مت، صمؿ  دظمقل اجلٜم ٤مت، وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل، ومٙمّؾ 

ومٕمٍؾ يّمدر ٓ سمد  ُمـ لّ٘مؼ أىمرب بصم٤مره إًمٞمف، وأىمرب بصم٤مره إًمٞمف ؿمٛمقًمف إًمل ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ 

 اًمّم٤مدر، يمام هق ُمٕمٚمقم سم٤مًمقضمدان.

ّٕٟمف : شإّكف ىمون نمّػوراً »، سمؾ ىم٤مل: شإّكف نمّػوراً »٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مل ي٘مؾ: واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أٟم ف شم

يم٤من همّٗم٤مرًا ذم طمّؼ يُمؾِّ َُمـ اؾمتٖمٗمره، يم٠مٟم ف ي٘مقل: ٓ شمٔمٜمّقا أّن همّٗم٤مرّيتف إّٟمام طمدصم٧م أن، سمؾ 

 .هق أسمدًا هٙمذا يم٤من، ومٙم٠مّن هذا هق طمرومتف وصٜمٕمتف

( عمزيد اًمٕمٜم٤مي٦م ذم يمثرة اعمٖمٗمرة، ًا، أو همٗمقراً هم٤مومر(، ومل شمٕمؼم سما)همّٗم٤مراً وقمؼّمت أي٦م سما)

 .وهمّٗم٤مر ُمـ همٗمر، واًمٖمٗمر هق اًمتٖمٓمٞم٦م، وُمٜمف ىمق ؿ: همٗمرت اعمت٤مع أي: ضمٕمٚمتف ذم اًمققم٤مء

 وي١مّيد هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمرواي٤مت اًمنّميٗم٦م ذم سم٤مب اًمتقسم٦م ُمـ اًمذٟمقب وآؾمتٖمٗم٤مر.

ًُ »ومٗمل اًمٙم٤مذم اًمنميػ، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م، ىم٤مل:  يؼقل: إذا × أزمو فمبد اهللؽمؿع

سموب ايمعبد سمقزمًي كصقضمًو أضمبّف اهلل همسؼم فمؾقف. همؼؾً: وىمقػ يسؼم فمؾقف؟ ومول: ُيـز مؾؽقف 
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مو ىموكو يؽتبون فمؾقف، ويقضمل ]اهلل[ إيمی صمقارضمف وإلم زمؼوع إرض: أن أىمتؿل فمؾقف ذكقزمف،  

 .شهمقؾَؼ اهلل فمّز وصمّؾ ضمكم يؾؼوه ويمقس رٌء يشفد فمؾقف زمًمء مـ ايمذكقب

وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمًؽم قمٚمٞمف إذا مل يٙمـ شمٖمٓمٞم٦م ًمذٟمقسمف طمتّك يّمػم اًمت٤مئ٥م واعمًتٖمٗمر ٓ ذٟم٥م 

 .شوايمتوئى مـ ايمذكى ىمَؿـ ٓ ذكى يمف»أّٟمف ىم٤مل: ’ قمٚمٞمف، يمام روي قمـ رؾمقل اهلل

هذا هق إصمر إول ًمإلؾمتٖمٗم٤مر، وهق همٗمران اًمذٟمقب، وهق أصمر ُمٕمٜمقي، سمخحف 

 اخلٛمس اًمٌقاىمل أشمٞم٦م.

( ومح يٖمٗمر ًمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ وطم٥ًم، سمؾ يمثرة اعمٓمرإصمر اًمث٤مين ُمـ بصم٤مر آؾمتٖمٗم٤مر ) 

يرؾمؾ اًمًامء قمٚمٞمٙمؿ ُمدرارًا، وهل ُمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م أيْم٤ًم، ومٞمٗمٞمض قمٚمٞمٙمؿ سم٠مُمٓم٤مر 

 اًمّرمح٦م،يمام يٜمًٙم٥م احلٚمٞم٥م ُمـ صدر إُّم  وًمذا مل شم٘مؾ أي٦م: يٜمزل قمٚمٞمٙمؿ اعمٓمر أو اعم٤مء، يمام

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

امء شمٙم٤مد أن هتٌط ُمـ  :(يرؾمؾ اًمًامء)، وإّٟمام قمؼّمت أي٦م سما﴾ۆئ ۆئ ۈئ ًّ وم٤مًم

ؿمّدة هٓمقل إُمٓم٤مر، وسمام أهّن٤م أُمٓم٤مر رمح٦م وًمٞم٧ًم ٟم٘مٛم٦م  ومٚمذا ٓ شُم٥ًٌم ظمراسم٤ًم وأضارًا، 

 .سمؾ شمٌٕم٨م قمغم اإلقمامر واًمؼميم٦م واحلٞم٤مة

  ُم٠ًمًم٦م صحة آؾمتً٘م٤مء اعمت٤مسمٕم٦م ذم اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر.ُمـ هٜم٤م ذيمر اًمٕمٚمامء ذم

ي٤ٌمًمغ ذم اًمُدقم٤مء و آؾمتٖمٗم٤مر، وُيٕم٤مودون إن شم٠مظمرت اإلضم٤مسم٦م، »ىم٤مل اعمحّ٘مؼ احلكّم&: 

ٱ ٻ * ی ی ی ی جئ حئ  ﴿ أُّم٤م شم٠ميمٞمد آؾمتٖمٗم٤مر  ومٚم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
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 .ش﴾ٻ ٻ  

ٱ ٻ ٻ  ﴿قًمف شمٕم٤ممم: وإُمٓم٤مر اًمٖمزيرة هٜم٤م أُمٓم٤مر رمح٦م وسمريم٦م، يمام يدّل قمٚمٞمف ىم 

ومقاطمدة ُمـ سمريم٤مت  ،﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 .اًمًامء اًمتل يٜمز ٤م قمّز وضمّؾ قمٜمدُم٤م ي١مُمـ أهؾ اًمُ٘مرى ويتّ٘مقا هل أُمٓم٤مر اًمرمح٦م

ومٛمـ قمٚم َؾ اجلدوسم٦م وىمّٚم٦م إُمٓم٤مر سمٙمثرة اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، يرى أن  آؾمتٖمٗم٤مر يرومٕمٝم٤م 

 وٟمزول اعمٓمر اًمٙمثػم اًمٜم٤مومع.ويزيٚمٝم٤م، ويث٧ٌم ُم٤م هق وده٤م، وهق اخلّم٥م، 

رشمٗمع واٟم٘مٓمع، أو وٕمػ اوإصمر اًمث٤مًم٨م اعمؽمشّم٥م قمغم آؾمتٖمٗم٤مر هق اعمّد اعم٤مزم اًمذي 

ظمرى إًمٞمٙمؿ سمٕمد أن شمت٤مسمٕمقا آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م، سم٥ًٌم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، وم٢مّٟمف يٕمقد ُمّرة أُ 

زىُمف ومٕمٚمٞمف سمٙمثرة آؾمتٖمٗم٤مر، ومٕمـ ٟمٍم سمـ زي٤مد، ومَٛمـ و٤مىم٧م قمٚمٞمف ُمٕمٞمِمتف أو ىُمِدَر قمٚمٞمف ر

ًُ فمـد صمعػر زمـ حمّؿد ـ يعـل اإلموم ايمّصودق»: ىم٤مل ـ هملسموه ؽمػقون ايمثقري، ومول: يو × ىُمـ

شمـل همؼول:  .شيو ؽمػقون. إذا اؽمتبطلت ايمرزق هملىمثر مـ آؽمتغػور ازمـ رؽمقل اهلل، ضمدِّ

رة، وٟم٤مؾم٥َم يمؾ  ضمقاٍب عم٤ِم وىمع إيت٤مء اًمٗمْمؾ ذم أظم»ومحطمظ يمٞمػ شمرشّم٥م قمغم اًمتقسم٦م 

ضمقاب ًمف  ٕن  آؾمتٖمٗم٤مر ُمـ اًمذٟمقب أّول طم٤مل اًمراضمع إًمل اهلل، ومٜم٤مؾم٥م أن يرشّم٥م قمٚمٞمف 

 .شطم٤مل اًمدٟمٞم٤م، واًمتقسم٦م هل اعمٜمجٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مر، واًمتل شُمدظِمؾ اجلٜم٦ّم

                                           
 

 
 

 
 



 اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م: آؾمتٖمٗم٤مر وبصم٤مره
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ٜملم، وهق أصمر ٓ ي٘مّؾ أّةٞم٦م ُمـ اعمدِّ اعم٤مزم، وإصمر اًمراسمع اعمؽُمشّم٥م قمغم آؾمتٖمٗم٤مر، اعمدُّ سم٤مًمٌ

إن مل يٙمـ أهؿ، يمام ٟمرى ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦ّم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ممّـ  ؿ آؾمتٕمداد ذم أن يٌذًمقا 

يمؾ  ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ أُمقال ذم ؾمٌٞمؾ أن شمٙمقن  ؿ ذرّي٦م، ُمع أن  اعم٤مل واًمٌٜملم يمٚمٞمٝمام زيٜم٦م احلٞم٤مة 

ًمٙمٜمّٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك  ﴾ٻ ٻ ٻٱ ٻ  ﴿اًمدٟمٞم٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اًمٙمثػم طمقل هذا اعمقوقع، )ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمامل إذا مل يٙمـ قمٜمدك قمٞم٤مل( وهذا مم٤ّم اسمتغم سمف اًم٤ٌمري 

 ۅٴۇ ۋ ۋ ۈۇ ۆ ۆ ۈ ﴿قمّز وضمّؾ قم٤ٌمَده، طمٞم٨م ي٘مقل ضمّٚم٧م أؾمامؤه: 

وئ ۇئ ۇئ  وئائ ائ ەئ ەئ * ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ٌآ قمـ هذا اعمّمػم، طمتّك وردت . وهذه أي٦م اًمنميٗم٦م شمٕمٌػٌم واو﴾ۈئ ۈئ ېئ  ۆئۆئ

ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م ُيٛمّٙمٜمٝمؿ ُمـ × رواي٤مت يمثػمة قمـ ؾم١مال سمٕمض اعم١مُمٜملم ًمإلُم٤مم اعمٕمّمقم

احلّمقل قمغم اًمذرّي٦م، وؾم٠مٟم٘مؾ هٜم٤م ؿمقاهد قمغم اًمثحصم٦م إظمػمة، أقمٜمل: اجلدوسم٦م، واًمٗم٘مر، 

 وقمدم اًمٌٜملم.

ـَ  ×: وم٘م٤مل احلًـومِمٙم٤م إًمٞمف اجلدوسم٦م، × وم٘مد رُوي أّن رضمًح أشمك اإلُم٤مَم احلً

وأشم٤مه بظمر وم٘م٤مل ًمف: ادُع  ،شاؽمتغػر اهلل»، وأشم٤مه بظمر ومِمٙم٤م إًمٞمف اًمٗم٘مر، وم٘م٤مل ًمف: شاؽمتغػر اهلل»

، وم٘مٚمٜم٤م ًمف: أشم٤مك رضم٤مٌل يِمٙمقن أسمقاسم٤م،ً وي٠ًمًمقن شاؽمتغػر اهلل»: اهلل أن يرزىمٜمل اسمٜم٤ًم، وم٘م٤مل ًمف

ػز، إّكام افمتػمت همقف مو ومؾً ذيمؽ مـ ذات ك»أٟمقاقم٤ًم، وم٠مُمرهتؿ يُمٚم ٝمؿ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر؟ وم٘م٤مل: 

پ پ  *ٱ ٻ ٻ ٻ * ی ی ی ی جئ حئ  ﴿ومقل اهلل: 

 .ش﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
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وهذان إصمران ُمـ أصم٤مر اعمؽمشّم٦ٌم قمغم آؾمتٖمٗم٤مر ٓطم٘م٤ًم ذم اًمدار أظمرة، وسمٛمٕمٜمك 

ٓؾمتٖمٗم٤مر شمٕمّدت حمٞمط احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  ًمتٜمت٘مؾ إًمل بظمر: إن  رمح٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اعمؽمشّم٦ٌم قمغم ا

ؾمٕم٤مدشملم ُأظمريلم شمٜمتٔمران اعمًتٖمٗمريـ، وة٤م ؾمٕم٤مدة اجلٜم٤مت وإهن٤مر، سمٛمٕمٜمك دظمقل اجلٜم٦ّم، 

سمؾ اجلٜم٤ّمت  اوًمٞم٧ًم اجلٜم٦ّم سم٠مدٟمك ُمراشمٌٝم٤م ا ُمع أهّن٤م أومْمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمام ٓ ُيٕمدُّ وٓ ُ َم 

ٛمتٝم٤م هذه إهن٤مر!! وأّي طمدائٍؼ هذه اًمتل اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إهن٤مر، وأي ضمٜم٤ّمت هذه ا ًّ ًمتل ىم

 ضُمٕمٚم٧م ومٞمٝم٤م إهن٤مر ًمتزيده٤م هب٤مًء وطُمًٜم٤ًم!!.

ڌ ﴿ومح ؿمّؽ أهّن٤م طمدائؼ ذات هبج٦م، إّٓ أهّن٤م ًمٞم٧ًم طمدائؼ دٟمٞمقي٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ، سمؾ هل طمدائؼ ُأظمروي٦م.﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

، وًمٕمّٚمف قَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اجلَٜم٦ّم هنر اًمٗمراتوُمـ شمٚمؽ إهن٤مر اًمتل يتٜمّٕمؿ هب٤م اعم١مُمٜمقن ي

قمغم × ٕضمؾ أن يتذيّمر اعم١مُمٜمقن وهؿ ذم اجلَٜم٦ّم شمٚمَؽ اعمُّمٞم٦ٌَم اًمتل ضمرت قمغم أيب قمٌد اهلل

 ؿم٤مـمل اًمٗمرات.

 يـؼؾ ؾمقخـو اظمـصقري&: 

يقم قم٤مؿمقراء، وهل ذم ُمٙم٤مهن٤م اعمٕمّد  ٤م سمٕمد اًمقوم٤مة  ‘إّن اهلل شمٕم٤ممم ومتآ سم٤مسم٤ًم ًمٚمزهراء

ومرأشمف سيٕم٤ًم يتٚمّٔمك قمٓمِم٤ًم، ىمٕمدت سمف يمثرة × ف، ومتآ  ٤م سم٤مسم٤ًم عمِم٤مهدة وًمده٤م احلًلمًمتٜمٕمؿ سم

اجلراح ُمـ احلريم٦م، ويم٤من أُمُٚمٝم٤م أن ُيداوى أو ُيً٘مك ُم٤مًء، وًمٙمـ عم٤ّم أىمٌؾ اًمِمٛمر وُمّٙمـ 

اًمًٞمػ ُمـ ٟمحره، مل شمٓمؼ اًمٜمٔمر إًمٞمف، وًمٙمـ شمقضّمٝم٧م إًمل َُمـ ُمٕمٝم٤م ُمـ احلقر اًمٕملم، ويم٠ميّن 

 حلقَر اًمٕملم: ّت٤مـم٥ُم ا ‘هب٤م

 ي٤محلقر اقُماقا زّيٜماقا ضمٜمّا٦م اًمٗماردوس

 

 سم٤مهر دمل ًمٞمٙمؿ ضمٜم٤ميز ُم٤م  ٤م روس 
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 ُمٜمٝمؿ ضمٜم٤مزة اًمّمدر ُمٜمٝم٤م اسمخٞمؾ ُمديقس 

 

 ضمٜم٤مزة طمٌٞم٥م اهلل اٟمذسمآ سم٤مًمٖم٤مضي٦م 

 

 

 ×: صمؿ  شمٚمتٗم٧م إًمل إُملم ضمؼمئٞمؾ

 ضمؼميؾ ويـ أضم٤ًمدهؿ دًّمٞمٜمل سمٞمٝم٤م

 

 اٚمٝم٤م يزهره اؿمٚمقن سمٞماِؽ اشمِما٤مهد ٤م 

 

 ٝم٤م سمحيف روس واطمزين قمٚمٞمٝما٤ماٚم

 

 فمٚم٧م وزيٜم٥م واحلرم راطم٧م ؾمٌٞمّف 

 

*** 

 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم.

                                           
^&
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ااااٜمـ ًُ  أطمٚماااااًم ويماااا٤مدت متااااقُت اًم

ـُ أسمٞمااااَؽ اًمٜمٌَاااالِّ   وأوؿمااااَؽ دياااا

 وهااااذي َرقم٤مياااا٤مَك شَمِمااااٙمق إًمٞمااااَؽ 

 شمٜم٤مديااااااَؽ ُُمٕمٚمٜماااااا٦م سم٤مًمٜمحٞماااااا٥م

 ومٛماااذ قمّٛمٜمااا٤م اجلَاااقُر واؾماااتحٙمٛمقا

 ؿَمَخّمااااااٜم٤م إًمٞمااااااَؽ سم٠مسمّماااااا٤مرٟم٤م

 أشمٜمًااااك ُمّماااا٤مئ٥َم بسم٤مِئااااَؽ اًمتاااال

 ُمّمااا٤مَب اًمٜمٌااال  وهمّمااا٥َم اًماااقيصِّ 

ـ  ٓ ُمثااااَؾ يااااقِم اًمٓمٗمااااقف  وًمٙماااا

اااا ًِّ  ٌُط ذم ومِتٞماااا٦مٍ همااااداَة ىم٣ماااا اًم

 شمٗمااا٤مَٟمقا قُمٓم٤مؿماااك ومٚمٞمااا٧َم اًمٗماااراَت 

 وأقمٔمااااُؿ ُماااا٤م ٟماااا٤مًمٙمؿ طماااا٤مدٌث 

 ُهجااااقُم اًمٕماااادوِّ قمااااغم َرطمٚمِٙمااااؿ

اااااٞم٤مط ًِّ  شماااااداومُع سم٤مًمًااااا٤مقمديـ اًم

 

اااـ  ًَ ـَ احلَ  ًمِٓماااقِل اٟمتٔمااا٤مِرك يااا٤م سمااا

ـُ اًمااااَقصمـ  ُيٛمحااااك وَيرضَمااااُع دياااا

ـْ قَمٔمااااٞمِؿ اعمَِحااااـ  ُماااا٤م ٟم٤م اااا٤م ُِماااا

 إًمٞمااااااَؽ وُُمٌدياااااا٦م ًمٚمَِمااااااَجـ

 سم٠مُمقاًمِٜمااااا٤م واؾمااااات٤ٌَمطمقا اًماااااقـمـ

 ؿمااااخقَص اًمَٖمريااااِؼ عمِاااارِّ اًمًااااٗمـ

 َهاااااّد ممّااااا٤م َده٤مهااااا٤م اًماااااُريمـ

 وذسمااااَآ احلًاااالم وؾُمااااؿ  احلًَااااـ

 ذم ياااااااقِم ٟم٤مئٌااااااا٦ٍم ذم اًماااااااّزُمـ

 ُمّماااا٤مسمٞمِآ ٟمااااقٍر إذا اًمٚمٞمااااؾ ضَمااااـ

 عمِاااا٤م ٟماااا٤مَ ُؿ ُماااا٤مؤُه ىمااااد أضَمااااـ

 ًمااااُف اًماااادُمُع يٜمٝمااااؾُّ همٞمثاااا٤ًم َهااااتـ

 وؾَمااااااٚم٥ُم اًمَٕم٘م٤مِئااااااِؾ اسماااااارادِِهـ

 ()وشَمًاااؽُم َوضمٝمااا٤ًم سمٗمْمااااؾ اًماااُرُدن

 

 
   *** 
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ٌّاااااقا ًمٚمخٞمااااا٤مم وومرهدوهاااااااا٤م   ـم

 ؿ ـمٗمٚمااا٦م اًمٜمٌاااٞمٝمؿ رّوقمقهااا٤مهااااو

 ُماا٤م ومرهاادوا ذياا  اًمّمااقاويـ  اا٥مقم

 اوـمٚمٕمااا٧م ه٤ميٛماااف ذيااا  اًمٜمًااا٤مويـ

 

 وقمزياااازات اًمٜمٌااااّقة ؾمّٚمٌاااااااااقه٤م 

 اووماارت ُمااـ ظِمٞمَٛمٝماا٤م الااقم واشماادور

 ؿمااااٌّقا ٟماااا٤مرهؿ سمخٞماااا٤مم احلًاااالم

 يت٤مُم٤مهاااا٤م شمٕمثاااار سماااالم اًمّمااااخقر

 

*** 

چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾چ 

ٜمـ اإل ٞم٦م ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ؾُمٜم٦ُّم اإلسمتحء واإلُمتح٤من، وهل ؾُمٜم٦ٌّم قم٤مُّم٦ٌم أيمٞمدٌة،  ًُ ُمـ اًم

ٜم٦م ذم بي٤مٍت قمديدٍة، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ًُ ڻ  ﴿: وىمد أؿم٤مَر اًمُ٘مربُن اًمٙمريُؿ إمم قمٛمقُمٞم٦ّم هذه اًم

﮲  * ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﮶  ﮳ے ے ۓ ۓ ﮵   ﮴

﮹  ﮸   .﴾﮷ 

ـُ ٓ   َٜم ًُ شمتخّٚمُػ ُمـ ضمٞمٍؾ إمم بظمر، وإن يم٤مٟم٧م ّتتٚمػ ذم صقره٤م وأؿمٙم٤م ٤م، وهذِه اًم

ؽ، وصم٤مًمث٦م سم٤مًمقؾمقؾم٦م، وهٙمذا.  ومتتّمّقر شم٤مرًة سم٤مًمٗم٘مر، وُأظمرى سم٤مًمِم 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿وظمػُم ؿم٤مهٍد قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

 .﴾ىئ ی ی 

: إُمقال واًمزوضم٦م وإوٓد، وىمد يّمؾ إُمر إمم طمّد أن ومـ ايمػتـ وآزمتالءات

 شمّمٌآ اًمزوضم٦م وإوٓد هؿ اًمٕمدّو اًمذي يّمدُّ قمـ اهلل وذيمره.
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . ﴾گ

وُمـ أؿمّد إقمداء ا ُمع اسمتحءات اًمدٟمٞم٤م وقم٘مقسم٤مهت٤م، واًمٜمٗمس وإوٓد واًمزوضم٦م ا 

 إسمٚمٞمس )قمٚمٞمف اًمٚمٕمٜم٦م(.

 ورطمؿ اهلل اًم٘م٤مئؾ:

 شّٚمُٝمؿ أقمدائليمٞمَػ اخلحُص ويمُ   اسمٚمٞمُس واًمُدٟمٞم٤م وٟمٗمز وا قى»

هذا اًمٕمدو اًمذي أىمًؿ ٕسمٞمٜم٤م بدم وُأُمٜم٤ّم طمّقاء سم٠مقمٔمؿ إىم٤ًمم ومل يٙمـ ص٤مدىم٤ًم، يمام  

ـَ ايمـَّوِصِحكمَ ﴿طمٙم٤مه ًمٜم٤م اًم٘مربن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 
ِ  ﴾َووَموؽَمَؿُفاَم إِّنِّ يمَُؽاَم ظَم

، ومٙمٞمػ ُمٕمٜم٤م ٟمحـ اًمٌنم، اًمذيـ ُمع اًمَ٘مًؿ واًمت٠ميمٞمد سم٤مًمٜمّمٞمح٦م خي٤مدع ويٛمٙمر (ًمٕمٜمف اهلل)ومٝمق

شمٕمٝمد سم٠مّن ٓ يؽميمٜم٤م ـمروم٦م قملٍم، وأىمًؿ سمٕمّزة اهلل أن يٖمقيٜم٤م؟! يمام طمٙمك اًم٘مربن اًمٙمريؿ ذًمؽ 

 قمغم ًم٤ًمٟمف.

 .﴾مخ جس حس خس* مج جح مح جخ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وهذا لذيٌر رهٞم٥ٌم و إؿم٤مرٌة ظمٓمػمٌة   إذ ُمع اًمٜمّمٞمح٦م خيدُع ويٛمٙمُر، ومٙمٞمػ ٟمتّمقُر 

 اعمٖمّٚمٔم٦م سم٤مإلهمقاء واخلديٕم٦م، ومح ؿمؽ  ؾمٞمٙمقُن إُمر أظمٓمر وأُمّر!!طم٤مًَمٜم٤م ُمع إىم٤ًمم 

وهٙمذا ذم ىمقًمف  واًمٜمتٞمج٦م هل قمذاب اًمًٕمػم، يمام ذم أي٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اًمٙمحم،

 . ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿: شمٕم٤ممم

سمٕمد أن شمؿ  ـمرده ُمـ ؾم٤مطم٦م اًم٘مدس واجلحل، ـمٚم٥م ُمـ اهلل أن يٜمٔمره ( ًمٕمٜمف اهلل)ومٝمق 
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 مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.إ 

ىئ ی ی ی ی جئ  *ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ * حئ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  *ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ *  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ * چ چ چ چ  *ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * 

وسمٕمد هذا اخلنان اًمذي أص٤مب إسمٚمٞمس، وظمٞم٦ٌم إُمؾ اًمتل شمٕمّرض  ٤م، اّّتذ ـمري٘م٤ًم 

چ  ﴿ٜمل اًمٌنم، يمام طمٙمك ًمٜم٤م اًم٘مربن اًمٙمريؿ يمؾ  ذًمؽ، طمٞم٨م ي٘مقل: ًمإلهمقاء واعمخ٤مدقم٦م ًمٌ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک *  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ* ک گ گ گ  کک

 .﴾ڻ 

وًمٙمـ ُمع ؿمديد إؾمػ، هذا اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ص٤مر قمٜمد اإلٟم٤ًمن ُمـ أىمرب 

قمـ ا داي٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م،  أصدىم٤مئف احلٛمٞمٛملم، ٓي٤ٌمرطمٜم٤م ٟمحـ اًمٌنم وىمد اّّتذٟم٤مه سمدًٓ 

 وم٤مؾمتٌدًْمٜم٤م اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هق ظمػم.

﮳  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﮲  ﮶  ﮴ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮵ 

 .﴾﮷ 

 هذا اًمٕمدو خيتٚمػ قمـ سم٤مىمل إقمداء   ٕن  اعمُحتٛمحت ذم يمّؾ إقمداء صمحصم٦م: 

ٟم٦م أو صٚمآ، سمخحف قمدّوٟم٤م إُّم٤م أن شمتٖمّٚم٥َم قمٚمٞمف، أو يتٖمّٚم٥م قمٚمٞمؽ، أو شمٙمقن هٜم٤مك هد

                                           
 

 



 ًمراسمٕم٦م: قمداوة اًمِمٞمٓم٤من ًمٌٜمل بدماعمح٤مضة ا

 

11 

إسمٚمٞمس، وم٤معمقضمقد إطمتامٓن اصمٜم٤من ٓ صم٤مًم٨م  ام، وة٤م: إُّم٤م أن يًتًٚمؿ قمغم أيديٜم٤م وٟمتٖمّٚم٥َم  

٤مَُمف  ًَ قمٚمٞمف، أوٟمًتًٚمؿ قمغم يديف ويتٖمّٚم٥م قمٚمٞمٜم٤م، وٓ يقضمد اطمتامل ا دٟم٦م  سمٕمد أن ؾمٛمٕمٜم٤م أىم

 اعمُٖمّٚمٔم٦م سم٤مًمٖمقاي٦م اعمًتٛمّرة ًمٜم٤م.

ذيمر أن  ًمٙمّؾ إٟم٤ًمٍن ؿمٞمٓم٤من، وم٘مٞمؾ ًمف: وأٟم٧م ي٤م رؾمقل  ُمـ هٜم٤م ؾُمئؾ رؾمقل اهلل قمٜمدُم٤م

 اهلل أًمؽ ؿمٞمٓم٤من؟

 .شاهلل أفموكـل فمعم ؾمقطون ضمتك أؽمؾؿ فمعم يدي نَّ إ»’: وم٘م٤مل

وسم٤مؾمتًحم إسمٚمٞمس وقمدم ىمدرشمف قمغم همقايتٜم٤م ٟمٙمقن أومْمؾ ُمـ اعمحئٙم٦م، وإّٓ ومٜمحـ 

 واًمٌٝم٤مئؿ قمغم طمدٍّ ؾمقاء، وم٤معم٠ًمًمف ضمدُّ ظمٓمػمة.

 ،‘ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق ،اهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ قمٌدوم٘مد روي 

ـُ  ومول أمغم اظمممـكم فمقمُّ »وم٘مٚم٧م: اعمحئٙم٦م أومْمؾ أم سمٜمق بدم؟ وم٘م٤مل:   اهللَ  نَّ : إ×أيب ؿمويمى زم

ى دم ورىمّ  ،زمال فمؼؾٍ  دم ايمبفوئؿ ؾمفقةً  َى ، ورىمّ زمال ؾمفقةٍ  دم اظمالئؽي فمؼالً  َى رىمّ  وصمؾَّ  فمزّ ّ َ

ف ف فمؼؾَ ؾمفقسمُ  ًْ ؾبَ ـ نمَ مـ اظمالئؽي، ومَ  ف همفق طمغمٌ ف ؾمفقسمَ فمؼؾُ  َى ؾَ ـ نمَ ؿَ زمـل تدم ىمؾقفام، هم

 شمـ ايمبفوئؿ همفق ذر 

واًمِمٞمٓم٤من ًمف ـُمُرىمف اخل٤مّص٦م سمف وسم٠مسم٤مًمًتف، وهل اعمُٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مخلٓمقات، اًمتل هن٤مٟم٤م اهلُل  

ٻ ٻ ٻ  ﴿ًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل: شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ إشّم٤ٌمقمٝم٤م، يمام ّسح سمذًمؽ اًمُ٘مربن ا

ٿ ٿ ٿ  ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پٻ پ پ پ

، ﴾ڄ ڄ ڃ ڄٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
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هق و ،وهل اعمرطمٚم٦م اًمتل ي٘مٓمٕمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمقصقل إمم هدومف (ظمٓمقة) ع  (اخلٓمقات)و 

ربن رت مخس ُمرات ذم اًم٘مُ شمٙمرّ  ،ٌٕمقا ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤منقم٤ٌمرة ٓ شمتّ . وًمتٖمرير سم٤مًمٜم٤مسا

ؾمتٗم٤مدة ُمـ إـمٕمٛم٦م واًمرزق اإل ل، وهل لذير ُمـ ٤مٟم٧م ذم ُمقوٕملم سمِم٠من آاًمٙمريؿ، ويم

ؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م قمغم ـمريؼ قمغم آ اؾمتٝمحك هذه اًمٜمٕمؿ اإل ٞم٦م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م، وطم٨مٌّ 

٤ٌمع ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من ذم شمّ إٚمٜمٝمل قمـ   ًمٖمٞم٤من ذم إرضٓ اًمٗم٤ًمد واًمٓمُ  ،اًمٕمٌقدي٦م واًمٓم٤مقم٦م

قمـ اإلوم٤ًمد ذم اؾمتثامر ُم٤م وهٌف  ظمرى شمٜمٝمك أيْم٤مً ت أُ اؾمتثامر ُمقاه٥م اًمٓمٌٞمٕم٦م، شمقوحف بي٤م

، ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿اهلل ًمٚمٜم٤مس، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

اعمقاه٥م  هذه ،﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: ويم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف

ٓ وؾمٞمٚم٦م ٓرشمٙم٤مب اًمذٟمقب،  ،ٟمحق اًمٓم٤مقم٦م داومٕم٦مً  واإلُمٙم٤مٟم٤مت يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ـم٤مىم٦مً 

ُمرات سمٕمد احلدي٨م قمـ ّدة ربن اًمٙمريؿ قماًم٘مُ رت ذم شمٙمرّ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿قم٤ٌمرة و

أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م وج٤مهب٦م هذا اًمٕمدو اًمٚمدود اًمٔم٤مهر، عمُ  ز اإلٟم٤ًمن، ودمٕمٚمف ُمت٠مه٤ٌمً يمل لٗمّ   اًمِمٞمٓم٤من

ىئ ىئ  ﴿ؾ ذم ؿم٘م٤مء اإلٟم٤ًمن، وشم٘مقل: د قمغم قمداء اًمِمٞمٓم٤من، وقمغم هدومف اعمتٛمثّ شم١ميمّ 

 .﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 سمٕم٤مد هل: ص ذم صمحصم٦م أُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٓم٤من يتٚمخّ و 

قمٛمؾ  ، وهق يمّؾ  (حشاًمٗمُ )اًمٗمحِم٤مء ُمـ  (ل قمغم اهللاًمًقء، واًمٗمحِم٤مء، واًمت٘مقّ ) 

ٜم٦م واًمٕمٚمٜمٞم٦م، واؾمتٕمامل هذه اعمٜمٙمرات واًم٘م٤ٌمئآ اعمٌٓمّ  آقمتدال، ويِمٛمؾ يمّؾ  ظم٤مرج قمـ طمدّ 

 ذم سمٕمض ٦م هق ُمـ ىمٌٞمؾ اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اًمٙمكّم سمٛمٕمٜمك إقمامل اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمٕمٗمّ  اعمٗمردة طم٤مًمٞم٤مً 

 .ُمّم٤مدي٘مف
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وم٠ُمؾمٚمقب اًمِمٞمٓم٤من هق اًمتدّرج ذم أظمذ اإلٟم٤ًمن إمم ا ٤موي٦م، ومٞمٌدأ ُمٕمف رويدًا رويدًا إمم  

 أن يرُمٞمف ذم ا ٤موي٦م، وذم واٍد ؾمحٞمٍؼ ٟم٠ًمُل اهللَ اًمٕمقَن وا داي٦َم واًمتٜمٌَّف ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م.

 ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص دقمقشمف إمم اًمًٕمػم سمٕمّدة ُمّم٤مديؼ، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: 

وة سملم اًمٜم٤مس، وإؿمٕم٤مل ٟم٤مر احل٘مد واًمٕمداء سملم سمٜمل ا زرع اًمٗمتـ واًمٌٖمْم٤مء واًمٕمدا1

 اًمٌنم، وىمد أؿم٤مر اًم٘مربن اًمٙمريؿ إمم ذًمؽ ذم قمّدة بي٤مت: 

 . ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 . ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وقمـ اإلُم٤مم  ،﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

٤مدق ل إزمؾقس جلـقده: أيمؼقا زمقـفؿ احلسد وايمبغل، همننام يعدٓن فمـد يؼق»أٟم ف ىم٤مل: × اًمّم 

 شاهلل ايمممك

ا شمزيلم اًمٕمٛمؾ اًم٘مٌٞمآ ًمّم٤مطمٌف، وهذا ُمـ أؿمدِّ إظمٓم٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن طمذّرٟم٤م ُمٜمف 1 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿اًمُ٘مربن اًمٙمريؿ: 

 .﴾ۈئ ېئ

يٗمْمحٝم٤م ًمٜم٤م اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ  ا اًمققمقد وإُُمٜمٞم٤مت اًمٙم٤مذسم٦م واعمخ٤مدقم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل 1 

 .﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ائى ى ﴿إذ ي٘مقل: 

٤مدق ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: × وُمـ هٜم٤م ُيًئؾ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم 
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  

ؼول يمف زمؿؽي يُ  و كزيمً هذه أيي صعد إزمؾقس صمبالً ظمّ »، ومٞم٘مقل: ﴾ڇ ڍ ڍ 

دفمقسمـو؟ ومول: كزيمً  إيمقف. همؼويمقا: يو ؽمقدكو، مِلَ شمقر، همٌمخ زملفمعم صقسمف زمعػوريتف هموصمتؿعقا 

 ،ـ هلو؟ همؼوم فمػريً مـ ايمشقوؿمكم، همؼول: أكو هلو زمؽذا وىمذا. ومول: يمسً هلوهذه أيي، همؿَ 

ومول: زمامذا؟  وس: أكو هلو،همؼول ايمقؽمقاس اخلـّ  .همؼوم تطمر همؼول مثؾ ذيمؽ، همؼول: يمسً هلو

واومعقا اخلطقئي أكسقتفؿ آؽمتغػور، همؼول:  ومول: أفمدهؿ وأمـقفؿ ضمتك يقاومعقا اخلطقئي، همنذا

 .شؾف اهو إلم يقم ايمؼقوميأكً هلو، همقىمّ 

سمٕمٞمٜمف يمام ىمص  ًمٜم٤م اًم٘مربن اًمٙمريؿ ذًمؽ، × وهذا هق اًمذي طمّمؾ ُمع ُأظمقة ُيقؾُمػ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿طمٞم٨م ي٘مقل: 

 .﴾ڻ 

 ؟!وًمٙمـ اًمذي ي٘متؾ ٟمٌٞم٤ًّم أو وصٞم٤ًّم أو وًمٞم٤ًّم هؾ يقوّمؼ ًمٚمتقسم٦م

ـِ ؾمٕمٍد ا ًمٕمٜمف اهلل ا طمٞم٨م همّرشمف إُم٤مين ووؾمقس ًمف  وٟمٗمس هذا اعمٕمٜمك شمٙمّرَر ُمع اسم

ؾمقف يتقب سمٕمد ذًمؽ، قمٜمدُم٤م قُمرو٧م قمٚمٞمف إُم٤مرة × اًمِمٞمٓم٤من سم٠مّٟمف إذا ىمتؾ اإلُم٤مم احلًُلمَ 

 اًمّري يم٤من ذم اًمٌدء ُمؽمّددًا ذم اخلروج، صمؿ  ذه٥م إمم ُمٜمزًمف وأظمذ يٛمٌم ذم ومٜم٤مء اًمدار ويٜمِمد: 

  ًمّمااا٤مدٌق ُمااا٤م أدرى وإيّن  وماااقاهللِ

 

ـِ  يذم أُماار رُ ّٙمااأومُ    قمااغم ظمٓمااري

 ٜمٞمتالُمُ  واًماريُّ  اًمارّي  ٚماَؽ ُمُ  أأشمركُ  

 

 ًاالمِ طُم  سم٘متااؾِ  ُم٠مصمقُماا٤مً  أم أصااٌُآ  

ـُ  ًلمُ طُم    ٦مٌ ّ ا واحلاقادُث  لقمّٛما اسم

 

 قمٞمٜماال رةُ وًمٙمااـ زم ذم اًمااري ىُماا 

 ٦مٍ ضمٜمّاااا ظماااا٤مًمُؼ  اهللَ ي٘مقًمااااقن إن   

 

ـِ  وهماااؾِّ  وشمٕماااذي٥ٍم  وٟمااا٤مرٍ    يااادي
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 ٜماال٤م ي٘مقًمااقن إٟمّ ممّاا صاادىمقا وماا٢منْ  

 

ـِ إمم اًماار   أشمااقُب    ُمااـ ؾمااٜمتلمِ  مح

 زٟماا٤م سماادٟمٞم٤م قمٔمٞمٛماا٦مٍ يمااذسمقا ومُ  وإنْ  

 

 (1)لمَٚمااجِ احلَ  دائااؿِ  قم٘مااٞمؿٍ  ٚمااٍؽ وُمُ  

 هذا اًمٚمٕملم هق أّوُل َُمـ َرُمك خُمٞمَّؿ احلًُلِم وُُمٕمًٙمِره ُُمٗمتِخرًا سمذًمؽ.و 

ـُ أقمثَؿ اًمٙمقذم:  ـُ  ٛمرُ م قمُ وشم٘مدّ »ي٘مقُل اسم ًمف،  ًلم قمغم ومرسٍ احلُ ك وىمػ ىم٤ٌمًم٦م طمتّ  ؾمٕمدٍ  سم

 ٌٞمدِ ٤مس! اؿمٝمدوا زم قمٜمد إُمػم قمُ ٤م اًمٜم  ىم٤مل: أ ُّ  صمؿ   ومقوٕمف ذم يمٌد اًم٘مقس، وم٤مؾمتخرج ؾمٝمامً 

! ىم٤مل: ومقىمع اًمًٝمؿ سملم يدي ًلم سمـ قمكمّ إمم قمًٙمر احلُ  ـ رُمك سمًٝمؿٍ ل ُمَ  أوّ اهلل سمـ زي٤مد أيّن 

عمٓمر، وم٘م٤مل احلًلم ٕصح٤مسمف: ٤م اوأىمٌٚم٧م اًمًٝم٤مم يم٠مهّن  إمم ورائف، ك قمٜمف راضمٕم٤مً ًلم، ومتٜمحّ احلُ 

 .شمـف إيمقؽؿ، همؼقمقا إلم اظمقت ايمذي ٓ زمدَّ  ايمؼقمِ  ُؾ رؽُم  هذهِ  ،أهيو ايمـوس

ـُ ؾمٕمٍد ا ًمٕمٜمف اهلل ا ومٝمل أدهك  هذا ُمٌدأ أقمامًمف وأُّم٤م ظم٤ممت٦ُم إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م اسم

 وأُمّر!!

ٗمقن، وم٤مؾمتٕمد ًمًامقمف ُم٤مذا صٜمع؟ إُمُر ؿمديٌد، وؾمامقُمُف حُمِرٌق ًمٚمُ٘مٚمقِب، وُُم٘مرٌح ًمٚمج

 ًمتُِم٤مِرَك اًمزهراَء ذم ًمققمتٝم٤م وُُمّم٤مهب٤م.

ـُ ٟم»   .ًلماحلُ  وؾمقا صدرَ قا ودُ هٚمٛمّ ا:  ٜمف اهللًمٕم ا ؾمٕمدٍ  ٕمؿ ٟم٤مدى اسم

ويم٤مٟمقا إذا  وهق ذم اًم٘مؼم ويم٤مٟم٧م ىمّمػمةً  ،قمٚمٞمف سمرىمتف ن متد  أسمحٛمزة  ’أُمر اًمٜمٌلُّ  صمؿ  

وىم٤مًمقا: ي٤م ، ٝمف ومٌٙمك اعمًٚمٛمقنمخروا هب٤م رأؾمف سمدت رضمحه، ومخروا هب٤م رضمٚمٞمف اٟمٙمِمػ وضم

 دومـ اًم٘متغم اٟمٍمف ومٚماّم  .همؼول: زمعم ٘متؾ ومح يقضمد ًمف صمقب؟رؾمقل اهلل يُ  قمؿّ  ،رؾمقل اهلل

 تؾ حمٛمد،ٓ ىمد ىمُ أإسمٚمٞمس ص٤مح  ن  ٕ  وظمرضم٧م ٟم٤ًمء اعمديٜم٦م ،إمم اعمديٜم٦م ’رؾمقل اهلل

ـَ  ءومل يّمٌف ر طملٌّ ’ اًمٜمٌل   ن  ٠مظمؼمن سمومخرضمـ اًمٜم٤ًمء سم٤ميمٞم٤مت ص٤مرظم٤مت، وم٠مُ  أن  ومحٚمٗم

وهـ واىمٗم٤مت طمتك دظمؾ رؾمقل اهلل،  ،’ٓ يرضمٕمـ إمم ظمدورهـ طمتك يريـ رؾمقل اهلل

                                           

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 

ي٤م  مم هذا أؿم٤مر سمِمػم سمـ ضمذمل ذم ىمقًمف:إدظمٚمـ ظمدورهـ، و صمؿ   ،ومٚمام رأيٜمف وًمقًمـ وسمٙملم 

  .أهؾ يثرب ٓ ُم٘م٤مم ًمٙمؿ هب٤م

ن أن أ ومٞمحّؼ  ٜم٤م طمتك ٟمرى اًمٜمٌل  ًٙمـ سمٞمقشمُ ن ٓ شمُ أيٕمٜمل ًمق يمٜمتؿ ص٤مدىملم ذم دقمقايمؿ 

سمٌٕمض سمٞمقشم٤مت إٟمّم٤مر، ومًٛمع ’ اًمٜمٌلُّ  تؾ. ومٛمر  ىمد ىمُ × ًلمَ احلُ  ن  ٕ  ٓ شمًٙمٜمقا اعمديٜم٦م

محزة ٓ  ـًمٙم: ىم٤مل صمؿ   ،وسمٙمك’ ومؽمىمرىم٧م قمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ،سمٙم٤مء اًمٜمقائآ قمغم ىمتحهـ

٦م  ؾمٛمٕمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل: ٓ شمٌٙملم اُمرأة محٞمٛمٝم٤م طمتك شم٠ميت وم٤مـمٛمومٚماّم  .سمقايمل ًمف اًمٞمقم

محزة، وَُمـ  قمغم وم٤مضمتٛمٕمـ اًمٜم٤ًمء قمٜمد وم٤مـمٛم٦م وهـ يًٕمدهن٤م .ومتًٕمده٤م ذم اًمٌٙم٤مء قمغم محزة

يؼ، وأًمػ ؿمٝمٞمد،  أؾمٕمد وم٤مـمٛم٦م ذم اًمٌٙم٤مء قمغم احلًلم؟! أؾمٕمده٤م أًمػ ٟمٌل، وأًمػ صدِّ

٤م مل يٙمـ حلٛمزة وعمّ  .×وأًمػ أًمػ ُمـ اًمٙمروسمٞملم، وهؿ يًٕمدوهن٤م ذم اًمٌٙم٤مء قمغم احلًلم

ـ هًمٙمـ إن دُمٕم٧م ُمـ إطمدا ،واحلًلم يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقائآ ،عمٝم٤مضمريـٟمقائآ ٟم٤مطم٧م قمٚمٞمف ٟم٤ًمء ا

 .شقملم ىمرع رأؾمٝم٤م سم٤مًمرُمآ

 ×: ّت٤مـم٥م أظم٤مه٤م أسم٤م قمٌد اهلل÷ ويم٠ميّن هب٤م

 سمااس ُماا٤م همٌاا٧م واٗمٞماا٧م  ًاالم

 ظمااذوين يًااػمة وشماادُمع اًمٕماالم

 ًمٚمٙمقومااا٦م ياااق ًمٚمِمااا٤مم ٟمااا٤مويـ

 أٟمّماااا٤مر يااااق أظمااااقه اعمٌٞمٜماااالم

 أسماا٤مري اًمٔمٕمااـ ُماا٤مًمٞمش متٙماالم

 يٜمِما٤مفدًمٞمكم سمجاقر ؾماٞمػ اًمدهر

 ٤من يٜمِماا٤مفهاازيٜماا٥م ـمق اا٤م اعم٤م

 

 قماااـ يمااارسمح سٟماااف ُمْمااإمٜملم 

 وُماادري وضمااقه اًمااا قم ٓ ويااـ

 واًماادرب شماادري يريااد إًمااف اصمٜماالم

 وًمقيااا٤مي ُمااا٤م هماااػم اًمٜمًااا٤مويـ

 قم٤مد أروف واهلل ير ٜمل اًمٌلم

 وزم ٟماا٤مفمر يٙماا٧م ُماا٤م سمٕمااد يٜمِماا٤مف

 يًاااػمه شماااروح ًماااقٓد اًمدقمٞمااا٦م
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 وأقمٔمؿ ُم٤م يِمجل اًمٖمٞمقر دظمق ٤م

 ًااا٦ٌّمي٘م٤مرقمٝمااا٤م ومٞماااف يزياااد ُم

 

 إمم جمٚمس ُم٤م سم٤مرح اًمٚمٝمق واخلٛمارا 

ويٍمااف قمٜمٝماا٤م وضمٝمااف ُمٕمرواا٤ًم 

 يمااااااااااااااااااااااااااااؼما

 
*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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َيِجُر الكرآى: ةاحملاضرة اخلامش
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 إن يماااا٤مَن قمٜماااادَك قَمااااؼمٌة دُمر اااا٤م

 ومٕمًااك ٟمٌااؾُّ هبااا٤م ُمْماا٤مضِمَع صاااٗمقةٍ 

 وًم٘مااد ُمااررُت قمااغم ُمٜماا٤مزِل قمّمااٛم٦مٍ 

 ومٌٙمٞمااا٧ُم طمّتاااك ظمٚمتُٝمااا٤م ؾماااتُجٞمٌُٜمل

 وذيمااارُت إذ وىمٗمااا٧م قم٘مٞمَٚمااا٦ُم طمٞمااادرٍ 

 سمااا٠ميب اًمتااال ورصمااا٧ْم ُمّمااا٤مئ٥َم ُأُّمِٝمااا٤م

 مل شمَٚمااُف قمااـ  ااِع اًمٕمٞماا٤مِل وطمٗمٔمِٝمااؿ

مل أٟمَس إذ هتٙماقا مح٤مها٤م وم٤مٟمثٜما٧م شمادقمق 

 ًمُ٘مٚمااااااقُب يماااااا٠مّٟمامومتحااااااؽمُق ا

 هااذي ٟمًاا٤مُؤَك َُمااـ يٙمااقن إذا هت

 أيًاااقىُمٝم٤م زضمااااٌر سمْماااارِب ُمتُقهِنااا٤م

 وماا٤مٟمزْل سماا٠مرِض اًمٓم ااػِّ يماال ُٟمًاا٘مٞمٝم٤م 

 ُمااا٤م سُمّٚمااا٧ِم إيمٌااا٤مُد ُماااـ ضم٤مر ااا٤م

 صم٘ماااُؾ اًمٜمٌاااّقِة يمااا٤من ُأًم٘ماااَل ومِٞمٝمااا٤م

 سُمٌٙم٤مئِٝماااا٤م طُمزٟماااا٤ًم قمااااغم أهٚمٞمٝماااا٤م

 ُمذهقًمااا٦ًم شُمّماااٖمل ًمّماااقِت أظمٞمٝمااا٤م

 وهماااادْت شُم٘م٤مسمُٚمٝماااا٤م سمّمااااؼِم أسمٞمٝماااا٤م

 ِق إظمقهِتاااا٤م ووم٘مااااِد سمٜمٞمِٝماااا٤مسمٗماااارا

 شمِماااٙمق ًمقاقمَجٝماااا٤م إًماااال طم٤مُمٞمٝماااا٤م

 يرُمااال طَمِمااا٤مه٤م  اااُرُه ُِماااـ ومٞمٝمااا٤م

 ذم إِه ؾماااا٤مئُ٘مٝم٤م وَُمااااـ طم٤مد اااا٤م

 واًمِماااٛمُر  دوهاااا٤م سمًااا٥مِّ أسمٞمٝمااا٤م

                                           
&&

&
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  : ‘ويم٠ميّن هب٤م

 ودقّمتاااااااؽ اهلل يااااااا٤م قمٞماااااااقين

 زضمااااااار وظمّقًماااااااف اًمٞمٌااااااا٤مروين

  ااااااؾ احلٛمّٞماااااا٦م ُماااااا٤م دمااااااقين

 

 ياااااااردون قمٜمّاااااااؽ ي٤مظماااااااذوين 

 وسمقينٟمخٞماااا٧م إظمااااقيت وُماااا٤م ضماااا٤م

 ُماااااـ إياااااد إقمااااا٤مدي ّتٚمّماااااقين

 
*** 

  ااا٤مدي ٓ شمًااا٩م سم٤مًمْمااإمـ سمٞماااداي

 رّيااض ظمااؾ أهمًااؾ طمًاالم سمٞمااداي

 

 واٚمٌااال اًمٗم اااد أسماااق اًمًاااّج٤مد سمٞماااداي 

 ودومٜمااااف ٓ يْمااااؾ ضمًااااٛمف رُمّٞمااااف

 
*** 

ۉ ۉ  *ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ائ ائ ەئ ەئ  ىې ې ې ې ى

٤مُم٦م، وشمٓم٤مًم٥م سم٤محل٘مقق هٜم٤مك  ٚم٦م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت شمِمتٙمل إًمل اهلل يقَم اًم٘مٞم

 واعمٔمٚمقُمٞم٤مت اًمتل أص٤مسمتٝم٤م وشمٕمّرو٧م  ٤م.

وأومْمؾ هذه اعمخٚمقىم٤مت وأيمٛمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، اًمذي ومّْمٚمف اهلل قمّز وضمّؾ قمغم  ٞمع 

 .﴾ک ک ک گ  ﴿اعمخٚمقىم٤مت، طمٞم٨م ي٘مقل: 
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 ’.وأومْمؾ سمٜمل بدم سمام ومٞمٝمؿ  ٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ هق اًمٜمٌلُّ إيمرم حمّٛمد 

ىمربٟمٞم٦م، ٓ يٛمٙمـ اٟمٙم٤مره٤م  ًمٚمتٍميآ هب٤م ذم همػم واطمدة ُمـ  طم٘مٞم٘م٦م’ وؿمٝم٤مدة اًمرؾمقل

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿أي٤مت، طمٞم٨م ي٘مقل قمّز وضمّؾ: 

 .﴾ک گ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ڻ 

 .﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

قمٔمٞمٛم٦م ُمـ هذا، وؿمٙمقاه هذه، ُمًتٛمران إًمل هذا اًمٞمقم ُمـ ومئ٦م ’ وىمقل اًمرؾمقل»

اعمًٚمٛملم، يِمٙمق سملم يدي اهلل أهّنؿ دومٜمقا اًم٘مربن سمٞمد اًمٜمًٞم٤من، اًم٘مربن اًمذي هق رُمز احلٞم٤مة، 

 .شووؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة، اًم٘مربن اًمذي هق ؾم٥ٌم آٟمتّم٤مر واحلريم٦م واًمتٗمّقق

ىمقَُمف ويِمٝمد ودهؿ، وومٞمٝمؿ ُمـ ’ وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ وي٘مقل: يمٞمػ يِمٙمق رؾمقل اهلل

 أهؾ اًم٘مربن واًمديـ اًمٙمثػم؟

، وإّٟمام اًمٌٕمض. ’إن  هذه اًمِمٙمقى واًمِمٝم٤مدة ٓ شمٕمّؿ  ٞمَع ُأُّم٦م اًمٜمٌلِّ »اجلقاب: و

 .شيمٞمػ! وومٞمٝمؿ أوًمٞم٤مء اًم٘مربن، ورضم٤مل ٓ شمٚمٝمٞمؿ دم٤مرة وٓ سمٞمٌع قمـ ذيمر اهلل

سم٘مريٜم٦م ’ ومم٤ّم ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف أّن اعمراد سم٤مًمرؾمقل هٜم٤م هق ؿمخص اًمٜمٌّل إيمرم حمّٛمد

ل شمًجٞمًح ًمرؾم٤مًمتف، وإرهم٤مُم٤ًم ٕوًمئؽ اًم٘م٤مدطملم ذم رؾم٤مًمتف ذيمر اًم٘مربن، وقمؼّم قمٜمف سم٤مًمرؾمق

ويمت٤مسمف... وهذا اًم٘مقل مم٤ّم ي٘مقًمف اًمرؾمقل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمرسمف قمغم ـمريؼ اًم٨ٌّم واًمِمٙمقى، 
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وقمٚمل هذا وم٤مًمتٕمٌػم سم٤معم٤ميض سمٕمٜم٤مي٦م ل٘مؼ اعمقوقع، واعمراد سم٤مًم٘مقم قم٤مُّم٦م اًمٕمرب، سمؾ قم٤مُّم٦م  

 .ومٚمٞمس إُمر ومٞمٝمؿ قمغم طمّد ؾمقاء إُُّم٦م ًمٙمـ سمٚمح٤مظ اًمٙمٗمرة واًمٕمّم٤مة ُمٜمٝمؿ،

وُمـ ـمريػ اًم٘مقل ُم٤م وىمع ُمـ اًمٜمزاع سملم رضمٚملم ُمـ ُأُّم٦م اًمٜمٌلِّ إيمرم| ذم ذًمؽ، 

وإّول هق ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، طمٞم٨م يم٤من يٗمتخر سم٠مّٟمف ُمـ ىمريش، طمٞم٨م ي٘مقل أُم٤مَم 

ضُمؾ اًمث٤مين    ومّْمؾ اهلل ىمريِم٤ًم سمثحث:»وهق رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مرا:  ااًمر 

 .وٟمحـ إىمرسمقن، ﴾ڇ ڇ  ڇ ﴿ا 1

 .وٟمحـ ىمقُمف، ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ا 1

 .﴾ٱ ٻ ﴿ا و1

وأٟم٧م  ﴾ې ې ې  ﴿ وم٘م٤مل اًمرضمؾ إٟمّم٤مري: قمغم َرؾْمٚمَِؽ ي٤م ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل اهلل:

ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿و وأٟم٧م ُمـ ىمقُمف، ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿، وُمـ ىمقُِمف

 .شوأٟم٧م ُمـ ىمقُمف، ومٝمذه صمحث سمثحث، وًمق زدشمٜم٤م ًمزدٟم٤مك. وم٠مومحٛمف ﴾ۋ ۅ

ٟمٕمقد إًمل أصؾ اًمٌح٨م، وهق اّّت٤مذ اًم٘مربن ُمٝمجقرًا  طمتّك ٟمٕمرف ُم٤م هق ا جر اًمذي 

 ي٥ًٌم اًمِمٙمقى  ًمٙمل ٟمجتٜمٌف وٓ ٟمٙمقن ممـ  يتّّمػ سمف.
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أو ىمقل همػم احلّؼ، ُمثؾ ىمقل  ،ا َْجر ذم اًمٚمٖم٦م: هق ىمقل اخلٜم٤م واإلومح٤مش ذم اعمٜمٓمؼ

 .أو ا ذي٤من اعمريض

واطمتؾػ أهُؾ ايمتلويؾ دم »ل سمٕمض اعمُٗمّنيـ شمٗمًػم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: وقمٚمٞمف ٟمزّ 

معـك اّّتوذهؿ ايمؼرتن مفجقرًا، همؼول زمعضفؿ: ىمون اّّتوذهؿ ذيمؽ هجرًا ومقهلؿ همقف ايمزء 

 .شمـ ايمؼقل، وزفمؿفؿ أّكف ؽمحر، وأّكف ؾِمْعر

: أفمرضقا فمـف وومول أطمرون: هق مـ اهلجران، أي»...وذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ىم٤مل: 

 .شوسمرىمقه، همؾؿ يممـقا زمف ومل يعؿؾقا زمام همقف

أنَّ هذا اهلجر ٓ يؽقن إّٓ زمعد وصؾ، هموظمممىمقن مل يلسمقا إيمی ايمؼرتن، »وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف 

 .ش’ومل يدطمؾقا دم ـمّؾف: يمقفجروه زمعد ذيمؽ، زمؾ هق دم زمعض ُأّمي حمّؿد

 هذا ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ يمٚمامت أهؾ اًمٚمٖم٦م.

 وأُّم٤م ا َجر اصٓمحطم٤ًم، ومٞمٛمٙمـ أن يتحّ٘مَؼ ذم اخل٤مرج سم٠مطمد إٟمح٤مء اًمت٤مًمٞم٦م: 

 ايمـحق إول: فمدم ومراءسمف

ىمد يٙمقن أووآ ُمّمداق  َْجر اًم٘مربن اًمٙمريؿ هق قمدم اًمتحوة واًم٘مراءة ًمف، وهذا 

أّٟمف ىم٤مل: × سيآ ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^، وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم أيب احلًـ اًمرو٤م
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ـوس زمويمؼراءة دم ايمصالة: يمئال يؽقن ايمؼرتن مفجقرًا وضقعًو، ويمقؽقن حمػقـمًو ُأمر ايم» 

 .شمدروؽموً 

وهذا َهجٌر ًمٚم٘مربن سم٤مًمٚم٤ًمن، وم٘مد يٙمقن ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ُمتٕمّٚم٘م٤ًم سم٤مًم٘مربن اًمٙمريؿ ًمٙمٜمّف مل 

 يتٕم٤مهده ومل ي٘مرأه  ٟٓمِمٖم٤مًمف سم٠مُمقر دٟمٞمقي٦م أو ُمٕم٤مؿمٞم٦م واضم٦ٌم أو ُمًتح٦ٌم.

ؿ اًمراهم٥م إصٗم ًّ  .ٝم٤مين ا َجر إًمل َهْجِر اًم٘مٚم٥م، وَهْجٍر سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمنوًمذا ىم

وُمـ هٜم٤م ورد احل٨مُّ إيمٞمد، واًمثقاب اجلزيؾ قمغم شمحوة اًم٘مربن اًمٙمريؿ وشمٕم٤مهده  ًمٙمل 

 ٓ لّمؾ اًم٘مٓمٞمٕم٦م سملم اًمٕمٌد وسملم دؾمتقره إؾم٤مس اًم٘مربن اًمٙمريؿ.

فمفد اهلل إيمی طمؾؼف،  ايمؼرتن»أٟم ف ىم٤مل: × ومٗمل اًمٙم٤مذم اًمنميػ قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق

 .شهمؼد يـبغل يمؾؿرء اظمسؾؿ أن يـظر دم فمفده، وأن يؼرأ مـف ىُمؾَّ يقم مخسكم تيي

َمـ ومرأ فممم تيوت دم يمقؾٍي مل ’: ومول رؽمقل اهلل»ىم٤مل: × وومٞمف أيْم٤ًم قمـ أيب ضمٕمٗمر

ُيؽتى مـ ايمغوهمؾكم، وَمـ ومرأ مخسكم تيي ىُمتى مـ ايمذاىمريـ، وَمـ ومرأ موئي تيي ىُمتى مـ 

يمؼوكتكم، وَمـ ومرأ موئتل تيي ىُمتى مـ اخلوؾمعكم، وَمـ ومرأ شمالث موئي تيي ىُمتى مـ ايمػوئزيـ، ا

وَمـ ومرأ مخسامئي تيي ىُمتى مـ اظمجتفديـ، وَمـ ومرأ أيمػ تيي ىُمتى يمف ومـطور مـ سمػم: ايمؼـطور 

مخسي فممم أيمػ مثؼول مـ ذهى، واظمثؼول أرزمعي وفمممون ومغماؿمًو أصغرهو مثؾ صمبؾ ُأضمد، 

 .شهو مو زمكم ايمسامء إيمی إرضوأىمػم

 ايمـحق ايمثوّن: فمدم ايمتدزّمر همقف

وُمـ ُمّم٤مديؼ َهْجر اًم٘مربن اًمٙمريؿ قمدم اًمتدسّمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمف، وقمدم اًمت٠مُّمؾ ذم ُمْم٤مُمٞمٜمف، 

وم٘مد ٓ يٙمقن اًمٕمٌد ُمتّّمٗم٤ًم سم٤مًمٜمحق إول ُمـ ا َجر ا قمدم اًمتحوة ا سمؾ يم٤من ُيٙمثر ُمـ اًم٘مراءة 
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 رة، سمؾ ىمراءة قم٤مسمرة ٓ شمزيد قمغم ًم٘مٚم٘م٦م اًمٚم٤ًمن.ًمف، ًمٙمٜمّٝم٤م ىمراءة همػم ُمتدسمّ  

ک ﴿وىمد ذّم اهلل قمّز وضمّؾ أىمقاُم٤ًم مل يتدسّمروا اًم٘مربن، طمٞم٨م ي٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ 

ويٌؾ ظمَـ ٓىمفو زمكم همّؽقي، ومل يتلّمؾ »أّٟمف عم٤م ٟمزًم٧م سمٕمض أي٤مت، ىم٤مل: ’ وقمـ اًمٜمٌلِّ 

 .شهمقفو

 .شأٓ ٓ طمغَم دم ومراءةٍ ٓ سمدزمُّر همقفو»أٟم ف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

سمؾ ورد ذم إدقمٞم٦م اعمروّي٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ اًمدقم٤مء سمرومع اًمٖمِم٤موة قمـ اًمٌٍم 

 واًم٘مٚم٥م  ٕضمؾ ومٝمؿ أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م، واًمتدسّمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، واًمت٠مُّمؾ ذم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م.

٤مدق ايمؾَُّفّؿ أّّن »... عمّمحػ وي٘مقل: أٟم ف يم٤من إذا ىمرأ اًم٘مربن ي٠مظمذ ا× ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم 

أؾمفد أنَّ هذا ىمتوزمؽ اظمـزل مـ فمـدك، فمعم رؽمقيمؽ حمّؿد زمـ فمبد اهلل... وٓ سمطبع فمـد 

ومراءيت فمعم ومؾبل، وٓ فمعم ؽمؿعل، وٓ جتعؾ فمعم زمٌمي نمشووًة، وٓ جتعؾ ومراءيت ومراءًة ٓ 

 .شـؽسمدزمُّر همقفو، زمؾ اصمعؾـل أسمدزّمر تيوسمف وأضمؽومف، تطمذًا زمممائع دي

وأُّم٤م َُمـ ووّم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمتحوشمف سمتٗمّٙمر وشمدسّمر وشمٗمّٝمؿ عمٕم٤مٟمٞمف »... وىم٤مل سمٕمض إيم٤مسمر: 

 .شواؾمتٜم٤ٌمط ٕطمٙم٤مُمف، ومح ُمري٦م أن  شمحوشمف وإن ىمّٚم٧م أومْمؾ ُمـ ظمتامت

وٓ خيٗمك أّن اًمثٛمرة ُمـ هذا احل٨ّم إيمٞمد، واًمٓمٚم٥م اًمِمديد قمغم اًمتدسّمر ذم اًمتحوة 

يء ٟمٗمًف أوًٓ، ومٝمق اعمًتٗمٞمد إول ُمـ هذه اًم٘مراءة اًمتل شمدسم ر ومٞمٝم٤م، ومٙمؿ ُمرضمٕمٝم٤م إًمل اًم٘م٤مر

ُمـ قم٤مٍص اهتدى سم ي٦ٍم، ويمؿ ُمـ ىم٤مـمع ـمريؼ اهتدى سمتدسّمٍر ذم اؾمتامقمف ًم٘م٤مرٍئ ٔي٦ٍم ُمـ 
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اًم٘مربن اًمٙمريؿ. طمتّك روي أّن رضمًح ا وهق اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ا يم٤من ي٘مٓمع اًمٓمريؼ، وأٟم ف  

﮵   ﴿ ٤م، ومًٛمع شم٤مًمٞم٤ًم يتٚمق قمِمؼ ضم٤مري٦ًم وارشم٘مك ضمدارًا  ﮴  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ

﮷   .ها111ومت٤مب ورضمع، ومقرد ُمٙم٦م وضم٤مور هب٤م احلرم وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م  ﴾﮶ 

ومٚمق مل يٙمـ ىمد شم٠مُّمؾ ذم هذه أي٦م اًمتل شمٓمٚم٥م اًمرضمقع إًمل اهلل قمّز وضمّؾ، واخلِمقع 

ت اًمتل أُم٤مم قمٔمٛمتف وضمؼموشمف  عم٤م اهتدى وعم٤م شم٤مب، سمؾ ُمْم٧م أي٦م يمٖمػمه٤م ُمـ بٓف أي٤م

 ىُمرأت وؾُمٛمٕم٧م ذم بٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر.

وىمد ضب أهؾ اًمٌٞم٧م^ أروع أُمثٚم٦م اًمتدسّمر ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ، ومٕمـ اإلُم٤مم 

، ويمؽـ مو مررُت زمآيٍي ومّط »أّٟمف ىم٤مل: × اًمرو٤م ًُ يمق أردُت أن أطمتَُؿ دم أومّؾ مـ شمالث خلتؿ

، همؾذ ًٍ  .شاك ست أطمتؿف دم شمالثإّٓ همّؽرت همقفو، ودم أيِّ رٍء ُأكزيمً، ودم أي ووم

 ايمـحق ايمثويمٌ: فمدم ايمتطبقؼ وسمرك ايمعؿؾ زموظمضؿقن

اًمٜمحق اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمح٤مء ا َْجر هق قمدم اًمٕمٛمؾ سم٤معمْمٛمقن، وم٘مد يٙمقن اًمٕمٌد يمثػم 

اًمتحوة واًمتدسّمر، ًمٙمـ ُم٤م إن يٜمتٝمل ُمـ شمحوشمف وشمدسّمره شمٜمتٝمل قمٜمده طم٤مًم٦م اًمتٗم٤مقمؾ ُمع 

 ف إًمل اًمقاىمع اخل٤مرضمل وٓ يٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقٟمف.اعمْمٛمقن اًمذي شمدسّمر ومٞمف، ومح يٜمزًم

ومٛمثًح ٟمجد ىم٤مرئ٤ًم ًمٚم٘مربن اًمٙمريؿ ي٘مرأه قمغم أطمًـ وضمف، ويتدسّمر ضمٞمدًا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، ويتدسّمر ومٞمٝم٤م ضمٞمدًا، ويٕمٚمؿ ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ىې ې ې ې ى﴿

ڇ ڇ ڇ ﴿أّن اًم٘مربنٓ  يٗمقشمف رءٓ  صٖمػم وٓ يمٌػم، طمٞم٨م ي٘مقل قمّز ُمـ ىم٤مئؾ: 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
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ًمٙمٜمّف ذم اًمتٓمٌٞمؼ اخل٤مرضمل شم٤مرًة يًخر  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڳگ گ گ گ کک 

 ُمـ هذا، وأظمرى يٙمذب قمغم ذاك، ومٞمُٛمكم قمغم طم٤مومٔمٞمف يمت٤مسم٤ًم ممٚمقءًا سم٤مًمذٟمقب واعمٕم٤ميص.

وهذا اًمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء اًمثحصم٦م هق أيمثر ُم٤م ي٘مع سمف اًمٜم٤مس، سمؾ أيمثر ُم٤م يتقّرط سمف أهُؾ  

، ومٚمألؾمػ اًمِمديد دمد اًمٙمثػم ُمـ ه١مٓء ممـ  يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف قم٤ٌمرة )يٕمرف اًمدراي٦م واًمٗمٝمؿ

و رف( ومٚمٕمٚم َؽ ٓ دمده يٗم٤مرق اًم٘مربن اًمٙمريؿ وشمحوشمف، وٓ يٗم٤مرق اًمتدسّمر ومٞمف وذم ُمْم٤مُمٞمٜمف 

اًمٕم٤مًمٞم٦م، ًمٙمٜمّف ُم٤م إن يٜمتٝمل طمتّك دمده يرشمٙم٥م قملم ُم٤م ىمرأه، وقملم ُم٤م شمدسّمر ومٞمف، وهذه ُمّمٞم٦ٌم 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًَمٗم٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٘م٤مئد أم قمغم ُمًتقى إطمٙم٤مم قمٔمٛمك، ورزي٦م يمؼمى، 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿وأداب، ومٝمق ي٘مرأ ىمقل شمٕم٤ممم: 

، ويت٠مُّمؾ ومٞمٝم٤م ويتدسّمره٤م ضمٞمدًا، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يريد أن ﴾ک ک ـٍ ، وسمّمقٍت طمً

 خلٌٞمث٦م.يّمؾ إًمل اًمٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقهن٤م شمراه يؽمّدد  ٕهن٤م ٓ شمقاومؼ ُمٕمت٘مده وُمزاضمف اعمُّر، وٟمٗمًف ا

ۉ ۉ ې ې ې  ﴿وذم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق هٜم٤مك بي٦م ُأظمرى، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

 .﴾ائ ائ ەئ ەئ  ىې ى

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿وىمد ورد ىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

 .﴾ڦ ڦ ڦ

أي: يمام ضمٕمٚمٜم٤م ’ »واعمٕمٜمك اإل ٤مزم ًممي٦م اًمنميٗم٦م هق اًمتًٚمٞم٦م ًم٘مٚم٥م رؾمقل اهلل

ذًمؽ ضمٕمٚمٜم٤م ًمٙمّؾ ٟمٌلٍّ قمدّوًا ُمٜمٝمؿ، أي: هذه ُمـ ؾمٜمتٜم٤م اجل٤مري٦م ه١مٓء اعمجرُملم قمدّوًا ًمؽ، يم

ـ  قمٚمٞمَؽ ذًمؽ، ومٗمٞمف شمًٚمٞم٦م  ذم إٟمٌٞم٤مء وُأممٝمؿ، ومح ي١ًمٟم َؽ ُم٤م شمٚم٘مك ُمـ قمداوهِتؿ، وٓ يِمّ٘م

وُمٕمٜمك ضمٕمؾ اًمٕمدّو ُمـ اعمجرُملم:أّن اهلل ضم٤مزاهؿ قمغم ُمٕم٤مصٞمٝمؿ سم٤مخلتؿ قمغم ’...ًمٚمٜمٌلِّ 
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، ومٚمٕمداوهتؿ ٟمًٌف إًمٞمف شمٕم٤ممم  ىمٚمقهبؿ، ومٕم٤مٟمدوا احلّؼ وأسمٖمْمقا  اًمداقمل إًمٞمف، وهق اًمٜمٌلُّ

ُمٕمٜم٤مه ا قمغم ُم٤م يٕمٓمٞمف اًمًٞم٤مق ا ٓ  ﴾ائ ائ ەئ ەئ ﴿سم٤معمج٤مزاة، وىمقًمف: 

 قًمٜم َؽ أُمر قمٜم٤مدهؿ وقمداوهِتؿ، وٓ ّت٤مومٜم ٝمؿ قمغم اهتداء اًمٜم٤مس، وٟمٗمقذ ديٜمؽ ومٞمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ، 

 داي٦م واؾمتٕمد  ًمف... ومٔمٝمر أن  ومحًٌؽ رسمَُّؽ يمٗمك سمف ه٤مدي٤ًم،  دي َُمـ اؾمتحؼ ُمـ اًمٜم٤مس ا

 .ش، وذيٚم٦م ًمحؾمتٖمٜم٤مء قمـ اعمجرُملم ُمـ ىمقُمف’صدر أي٦م ُمًقق ًمتًكم اًمٜمٌلِّ 

’ ، سمؾ شمتٌّٕم٧ْم يمّؾ َُمـ ًمف صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمف’وًمذا مل شمٜمتِف اًمٕمداوة سمِمخص اًمٜمٌلِّ إيمرم

٤من ، ومٙم٤من اًم٘مقم أسمٜم٤مء اًم٘مقم، سم٤مُٕمس يم‘ُمـ أهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر^  سمٞم٧م قمكّم ووم٤مـمٛم٦م

ُمٕم٤موي٦م، وُمروان،  اًمٕمدو ًمٚمرؾمقل إيمرم هق أسمق ضمٝمؾ، وأسمق  ٥م، وأسمق ؾمٗمٞم٤من، واًمٞمقم

 ويزيد، وأضاهبؿ.

، وم٘م٤مم ×وُمـ هٜم٤م ٟمرى أن  ُمٕم٤موي٦م عم٤ّم ىمِدَم اعمديٜم٦م صٕمد اعمٜمؼم، ومخٓم٥م وٟم٤مل ُمـ قمكمّ 

فمدّوًا مـ إّن اهلل مل يبعٌ كبقًّو إّٓ صمعؾ يمف »... احلًـ، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمّؿ ىم٤مل: 

ـُ  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿اظمجرمكم، ومول اهلل  ـُ فمقمٍّ وأكً ازم هملكو ازم

صخٍر، وُأّمؽ هـد وُأّمل هموؿمؿي، وصمدسُمؽ ومتقؾي وصمديت طمدجيي، همؾعـ اهلل إَٔمـو ضَمَسبًَو، 

كو كػووموً   . شوأمخؾـو ذىمرًا، وأفمظؿـو ىمػرًا، وأؾمدَّ

 .ظمؾ ُمٜمزًمفومّم٤مح أهُؾ اعمًجد: بُملم، بُملم، وم٘مٓمع ُمٕم٤موي٦م ظمٓمٌتف ود

ـّ واإلٟمس شم٠مضّم٩م ٟم٤مر اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء،  واؾمتٛمّرت قمداوة اعمجرُملم، وؿمٞم٤مـملم اجل

، يٕمٜمل قمغم ×طمتّك دمّٚم٧م سم٠مسمِمع صقره٤م، وأؿمّد ُمٔم٤مهره٤م قمغم ضمًد أيب قمٌد اهلل احلًلم

، وم٘متّٚم٧م شضُمسكٌم مـّل وأكو مـ ضُمسكم»  ٕٟم ف ضمّد احلًلم وهق اًم٘م٤مئؾ: ’ضمًد رؾمقل اهلل
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قل اهلل سم٠ميدي أقمداء اهلل وأقمداء رؾمقًمف، وإدهك ُمـ ذًمؽ أهّنؿ ي٘متٚمقن أوٓد ذري٦م رؾم 

إٟمٌٞم٤مء، ويتٙمّٚمٛمقن سمٙمحم اًمّمّدي٘ملم، يمام ىم٤م ٤م اسمـ قمٗمٞمػ إزدي أُم٤مَم قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد ذم 

 ، سمؾ يتٙمّٚمٛمقن سمٙمحم اهلل قمّز وضمّؾ، وهق ُم٤م أُمر سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ شمٙمٌػم وهتٚمٞمؾ.اًمٙمقوم٦م

 ي٘مقل اًمِم٤مقمر: ويمام 

 وُيٙماااؼّمون سمااا٠من ىُمتٚمااا٧َم وإّٟماااام

 

 ىمتٚمااقا سمااَؽ اًمتٙمٌااػَم واًمتٝمٚمااٞمح 

اعمٓمٚم٘م٦م: × سمؾ ىمتٚمقا اًم٘مربن وٟمحروه ووٞمّٕمقه، وًمذا شم٘مرأ ذم زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم 

ًَ مظؾقموً، وأصبح رؽمقُل اهللِ...» زمَؽ مقسمقرًا، وأصبح ىمتوُب اهللِ مـ أصمؾَِؽ ’ همُؼتؾ

 .شمفجقراً 

يمت٤مب اهلل ُمٝمجقرًا سمٙمّؾ أٟمح٤مء ا َجر اًمثحصم٦م  ومٚمؿ ي٘مرؤوا احلًلم ومل  ٟمٕمؿ، أصٌآ

يتدسّمروه، ومل يٕمٛمٚمقا سمٛمْمٛمقٟمف وُمداًمٞمٚمف اًمتل ّترضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إًمل اًمٜمقر، ومق اهلل 

 .شم٤ٌمقمدوا’ حلٔمٝمؿ أظمٓم٠موا، وقمـ صمقاب اهلل زاهمقا، وقمـ ضمقار حمّٛمدٍ 

 

 هب٤م شمٜم٤مديف: ، يم٠ميّن ‘وؾم٤مقمد اهلل ىمٚم٥م ُأُّمف وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 ُمٜماااال طماااا٤مضة  ًاااالم يٌٜماااال

 اؾِماااإمدين قمااااغم اسمٜماااال ياااا٤مًمتحٌٜمل

 

 يَٛماااااـ ريااااا٧م ذسّم٤مطماااااؽ ذسمحٜمااااال 

 صاااااقاسمف شماااااره سم ٚمٌااااال وؿمااااإمٌٜمل

 

٤مين اًمْمٚمع وؾمقاد ُمتٜمل ًّ  وٟم

 

                                           
 

 
 

× 
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 أٟماااا٤م اًمقاًماااادة واًم ٚماااا٥م  ٗماااا٤من 

 أوياااكم قماااغم اسمٜمااال اعمااا٤مت قمٓمِمااا٤من

 

ر قمااازه اسمٜمااال وياااـ ُمااا٤م هااا٤من   وأدوِّ

 وًمٕمٌااااا٧م قمٚمٞماااااف اخلٞماااااؾ ُمٞمااااادان

 

*** 
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 ازم ومٞمٜم٤مدي: وأُم٤م اعمق 

 ُم٤م هاق ٕضماؾ اًمثاقاب اسمجٞما٧م واضماره

 

 ٓ ضماااـ ٟمااا٤مر سمّماااٛمٞمؿ اًم ٚمااا٥م وضماااره 

 إُمّماا٤مب طمًاالم أسمااد ُماا٤م صاا٤مر وضمااره 

 

 وماااارض يمااااّؾ يااااقم ٟمٜمّمااااٌٚمف قمزّيااااف 

 نمهااًمٞمّٛمااا٦م شمٜمّماااا٥م سمٕم٤مؿمااااقر قماااا 

 

 نمهاقمااغم اًمداؾماا٧م وااٚمققمف ظمٞمااقل قماا 

 نمهاشمٜمًف اًمِماٌج٧م قماغم اًماراس قماوٓ  

 

 شمٜمااا٤مدي طمًااالم ظمقياااف احلاااو قماااكم   

 *** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، ٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،إٟمّ 

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 التىّسل حكًكة قرآنًة : احملاضرة الشادسة
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 ؾّمؾ طم٘مٞم٘م٦م ىمربٟمٞم٦ماعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م:  اًمتق
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 ُدْم ياا٤م طُمًاالُم ُماادى اًمّزُماا٤مِن خُمااؾ  ّدا

 عٌ هاااذا ـمريُ٘ماااؽ وهاااق ؾماااٞمٌػ ىمااا٤مـم

 يااا٤م ؾماااٞمّد إطمااارار يااا٤م رُماااَز اإلسمااا٤م

ـَ حمّٛمااااٍد وأىمٛمَتااااف  ؿمااااٞمّدَت دياااا

 وسماااذًم٧َم ُمااا٤م ُمٚمٙمااا٧ْم َياااَداَك ًمٜمٍماااه

ـَ اعمُّمااآمٗمك  شمااا٤مهللِ ٓ ٟمٜمًااا٤مَك يااا٤م اسمااا

 رواااقا سمُجاااردُِهُؿ ىِماااراَك وأضُماااقا

 ىَمتَٚمااااقَك وااااٛم ٟم٤ًم يماااا٠من مل يٕمٚمٛمااااقا

 وؾماااٌقا إًمٞماااَؽ يمااارائاًم ؾماااٌَل اإلُمااا٤م

 وعمجٚماااِس اًمٓمااا٤مهمل ضُمٚماااٌـ طماااقاهاً 

 َت هدايااا٦ٍم ًماااـ خُيٛماااداٟماااقرًا وصاااق 

 ومٞمااااف ُٟمحٓمِّااااُؿ َُمااااـ قمٚمٞمااااف متااااّردا

 ًماااقَٓك ُمااا٤م وضماااد اًمزُمااا٤مُن ُمقطّمااادا

 عّمااا٤م ؾماااٚمٚم٧َم قماااغم اًمْماااحِل ُُمٝمٜمّااادا

 طمّتاااك اؾماااتقى َرهماااَؿ اًمٕمااادّو ُُمِماااٞمّدا

دا اااإمٞمِد ُُمٌّْماااإم٤ًم وجُماااار   ومااااقَق اًمّم 

 ٟمااااا٤مرًا سم٠مظمٌٞمااااا٦ِم اعمٙمااااا٤مرِم واًمٜم ااااادى

 ىمتٚمااااقا سم٘متٚمِااااَؽ ذم اًمٓمٗمااااقِف حُمّٛماااادا

 احلااا٤مدي طمااادا ًمٚمِمااا٤مم ذم ريمااا٥ٍم سماااف

ـَ يااا٤م ضماااّداه ُمااا٤م سمااالم اًمٕمااادا  َيٜماااُدسم

                                           
&
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 ـمٌٞماااااا٧م واًمااااااديقان واًمٜماااااا٤مس

  اااقد وٟمّمااا٤مرى ويمٗمااار وأرضمااا٤مس

 

 ُمتّجٛمٕماااااف ُماااااـ يماااااّؾ إضمٜمااااا٤مس 

 ُمااااـ ؿماااا٤مهدوين ُمٝمٌّٓماااا٦م اًمااااراس

 
 ص٤مطمقا ي٤م زيٜم٥م ويـ قم٤ٌّمس

*** 

﮸  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ

﮻  ﮺   .﴾﮹ 

٦م، ي٠مظمذ يمّؾ ىم٤مرئ ًمف سمام يًتققمٌف قم٘مُٚمف، اًم٘مربن اًمٙمريؿ دؾمتقر ُمتٙم٤مُمؾ، ويمت٤مب هداي

 وُ ٞمط سمف ومٝمُٛمف، ومٗمٞمف اًمٕم٤ٌمرة، وًمديف اإلؿم٤مرة، وذم ـمٞم٤مشمف اًمٚمٓم٤مئػ، وذم أقمامىمف احل٘م٤مئؼ.

وم٘مد يدرك اًمٌٕمُض ُمٜمف إيمثَر، وىمد ُيدرُك اًم٘مٚمٞمُؾ ُمٜمف اًمٙمثػَم، وًمٙمـ  ٞمط سمٗمٝمٛمف َُمـ 

ف ضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػمايم٤من قِمدًٓ وشمر ٤مٟم٤ًم ًمف، وهؿ َُمـ أذه٥م اهلل قمٜمٝمؿ اًمر ًّ ، وم٢مّٟمف ٓ يٛم

، وٓ يّمؾ إًمل طم٘م٤مئ٘مف وومٝمٛمف اعمذٟمٌقن واعمٖمّٗمٚمقن واًمٔم٤معمقن، سمؾ اًمٕمٚمؿ إّٓ اعمٓمٝمرون

 .واحلٗمظ ٓ ي١مشم٤مه قم٤ميص، يمام ذم بداب اعمتٕمّٚمٛملم

                                                                                                   
&

× 
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٤مدق  ىمتوب اهلل فمّز وصمّؾ فمعم أرزمعي أؾمقوء: »أٟم ف ىم٤مل: × وُمـ هٜم٤م روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم 

ورة، واإلؾمورة، وايمؾطوئػ، واحلؼوئؼ، همويمعبورة يمؾعقام، واإلؾمورة يمؾخقاص، فمعم ايمعب

 .شوايمؾطوئػ يمألويمقوء، واحلؼوئؼ يمألكبقوء

وىمد اؿمتٛمٚم٧م هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م قمغم أيمثر هذه إؿمٞم٤مء إرسمٕم٦م، اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم 

٤مدق  ×.أسمق قمٌد اهلل اًمّم 

، وأُمَرهؿ أن ﴾...ے ۓ ۓ ﴿واخلٓم٤مب ذم هذه أي٦م ُمقضّمف ًمٚمٛم١مُمٜملم: 

يت ٘مقه وجيتٜمٌقا ُمٕم٤مصٞمف، ويٌتٖمقا إًمٞمف اًمقؾمٞمٚم٦م وجي٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف ٕضمؾ اًمٗمحح، وم٤مٔي٦م 

ُمِمتٛمٚم٦م قمغم أواُمر صمحصم٦م: )اًمت٘مقى، واسمتٖم٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف( وسمام أّن يمؾ  واطمدٍة 

واطمدة وم٘مط، ُمع ُمـ هذه اًمثحث لت٤مج إًمل سمح٨ٍم ُمٗمّّمؾ، ؾم٠مىمتٍم ذم طمديثل هٜم٤م قمغم 

اإلؿم٤مرة إًمل إرشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مٓصمٜمتلم، واًمقاطمدة هل اًمقؾمٞمٚم٦م واًمتقؾّمؾ واسمتٖم٤مؤه٤م اًمذي أُمرٟم٤م سمف 

 اًم٘مربن اًمٙمريؿ.

ايمقؽمقؾي مو ُيتؼّرب زمف إيمی ايمغغم، واجلؿع ايمقؽمقؾ وايمقؽموئؾ، »ىم٤مل اجلقهري: 

قف زمقؽمقؾي، أي: سمؼّرب إيمقف وايمتقؽّمؾ واضمد، ُيؼول: وؽمؾ همالن إيمی رزّمف وؽمقؾًي، وسمقؽّمؾ إيم

 .شزمعؿؾ

اًمقؾمٞمٚم٦م: اعمٜمزًم٦م قمٜمد اهلل، واًمقؾمٞمٚم٦م اًمدرضم٦م، واًمقؾمٞمٚم٦م اًم٘مرسم٦م، »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

 .شووؾمؾ ومحن إًمل اهلل وؾمٞمٚم٦ًم إذا قمٛمؾ قمٛمحً شم٘مّرب سمف إًمٞمف، واًمقاؾمؾ اًمراهم٥م إًمل اهلل

 وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م شمِمٌف اًمذريٕم٦م إّٓ أّٟمف يقضمد سمٞمٜمٝمام ومرق.
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 ٗمروق اًمٚمٖمقي٦م: ىم٤مل ذم اًم 

اًمٗمرق سملم اًمقؾمٞمٚم٦م واًمذريٕم٦م: أّن اًمقؾمٞمٚم٦م قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م هل اًم٘مرسم٦م، وأصٚمٝم٤م ُمـ »

ىمقًمؽ: ؾم٠مًم٧م أؾم٠مل، أي: ـمٚم٧ٌم، وة٤م يت٤ًموٓن أي: يٓمٚم٤ٌمن اًم٘مرسم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ُيٓمٚم٥م 

ُمثٚمٝم٤م، وشم٘مقل: شمقؾّمٚم٧م إًمٞمف سمٙمذا، ومتجٕمؾ يمذا ـمري٘م٤ًم إًمل سمٖمٞمتؽ قمٜمده، واًمذريٕم٦م إًمل 

اًمٓمري٘م٦م إًمٞمف، و ذا ُي٘م٤مل: ضمٕمٚم٧م يمذا ذريٕم٦م إًمل يمذا، ومتجٕمؾ اًمذريٕم٦م هل  اًمٌمء هل

 .شاًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م، وًمٞم٧ًم اًمقؾمٞمٚم٦م هل اًمٓمري٘م٦م، وم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمام سملّم 

ويمحم أهؾ اًمٚمٖم٦م ٓ خيرج قمـ هذا اعمٕمٜمك ذم سمٞم٤من اًمقؾمٞمٚم٦م، وُم٤م ذيمرشمف ظمحص٦م ُم٤م 

 يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٖم٦ًم.

أُّم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م قمٜمد اعمٗمّنيـ ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ا سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أّٟمف رء ُيتقصؾ سمف إًمل و

 اهلل قمّز وضمّؾ ا وم٘مد وىمع اخلحف ذم سمٞم٤مهن٤م قمغم أىمقال: 

اًم٘مقل إول: أّن اعم٘مّمقد ُمـ اًمقؾمٞمٚم٦م ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م حمؾ اًمٌح٨م، وذم أي٦م 

ې ې ې ى  ﴿ًمف شمٕم٤ممم إظُمرى اًمتل وردت ومٞمٝم٤م هذه اعمٗمردة، وهل ىمق

هق اًم٘مرسم٦م، وًمٕمؾ هذا  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ي اجلٛمٝمقر، يم٤مًمٓمؼمي وص٤مطم٥م زاد  واًمًٛمٕم٤مين واًمًٛمرىمٜمدي ُمِمٝمقر ُمٗمنِّ

 .ذم أطمد ىمقًمٞمف، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك اعمًػم
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ؿ مل يزيدوا إّٓ سم٤معم٤مء  وم٢مهّن  واًمذي ي١ماظمذ قمغم ه١مٓء أهّنؿ مل يٗمّنوا اعم٤مء ا سمٕمد اجلٝمد ا 

ب هب٤م إًمٞمف قمّز وضمّؾ، ومٝمؾ هل اًمّمحة، أم  قمغم سمٞم٤من اًمقؾمٞمٚم٦م ؿمٞمئ٤ًم، ومام هذه اًم٘مرسم٦م اًمتل ُيت٘مر 

 اًمّمقم، أم ُم٤مذا؟

، شواؿمؾبقا ايمؼرزمي إيمقف زمويمعؿؾ زمام يرضقف»وقمٚمل ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، وم٤مًمٓمؼمي ىم٤مل ُم٤م ٟمّّمف: 

 ين أيت.وًمٕمّٚمف ي٘مّمد يمّؾ ُم٤م يروٞمف، وطمٞمٜمئٍذ يٙمقن ىمقًمف يم٤مًم٘مقل اًمث٤م

أّن اعم٘مّمقد سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اًمقاردة ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ، هق: يمّؾ رء ُيتقؾّمؾ سمف ايمؼقل ايمثوّن: 

 .إًمل اهلل ُمـ ىمراسم٦ٍم أو صٜمٞمٕم٦م أو همػم ذًمؽ، يمام ٟمّص قمٚمٞمف اًمٜمًٗمل ذم شمٗمًػمه

وإُمر طمٞمٜمئٍذ يٙمقن واوح٤ًم ُمـ دوِن طم٤مضم٦ٍم ًمإليمث٤مر ُمـ ذيمر اعمّم٤مديؼ، ومٕمغم هذا 

ب سمِف إًمل اهلل قمّز وضمّؾ، ُمـ صحة، أو صٞم٤مم، أو شم٘مقى، أو شمرك اًم٘مقل يمّؾ ُم٤م ي ٛمٙمـ اًمت٘مرُّ

 هِمٞم٦ٌم، أو إطم٤ًمن وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، ومٝمق ُمـ اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل أُمر هب٤م اهللُ قمّز وضمّؾ.

وطم٘مٞم٘م٦م اًمقؾمٞمٚم٦م إًمل اهلل شمٕم٤ممم ُمراقم٤مة ؾمٌٞمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ »ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: 

 .شًم٘مرسم٦م، واًمقاؾمؾ اًمراهم٥م إًمل اهلل شمٕم٤مممواًمٕم٤ٌمدة، ولّري ُمٙم٤مرم اًمنّميٕم٦م، وهل يم٤م

﮳  ﴿وىم٤مل اسمـ قمريب ذم شمٗمًػمه:  ﮶  ﴿سم٤مًمتزيمٞم٦م،  ﴾﮲ ﮵   ﴾﮴

﮹  ﴿سم٤مًمتحٚمٞم٦م،  ﮸   ﴾﮺﮻  ﴿سمٛمحق اًمّمٗم٤مت واًمٗمٜم٤مء سم٤مًمذات  ﴾﮷ 

 .ُمـ فمٝمقر سم٘م٤مي٤م اًمّمٗم٤مت واًمذات

، وىمد دًّم٧م قمغم ذًمؽ ×أو اإلُم٤مم اعمٕمّمقم’ ؿمخُص اًمٜمٌّل إيمرمايمؼقل ايمثويمٌ: 

 ُمـ اًمٗمري٘ملم. رواي٤مت
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ذم ’ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ًمٚمٛمروزي: يتقؾّمؾ سم٤مًمٜمٌلِّ »ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذيمره ذم اإلٟمّم٤مف، ىم٤مل:  

دقم٤مئف، وضمزم سمف ذم اعمًتققم٥م وهمػمه، وضمٕمٚمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ يمٛم٠ًمًم٦ِم اًمٞمٛملم سمف، ىم٤مل: 

واًمتقؾّمؾ سم٤مإليامن سمف، وـم٤مقمتف وحمٌّتف، واًمّمحة واًمًحم، وسمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف، وٟمحقه، مم٤ّم 

ق ُمـ ومٕمٚمف أو أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد اعم٠مُمقر هب٤م ذم طمّ٘مف، ُمنموع ا ٤مقم٤ًم، وهق ُمـ اًمقؾمٞمٚم٦م اعم٠مُمقر ه

﮵﮶  ﴿ هب٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﮴   .﴾﮲﮳  

ومٛمٗمت٤مح ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ا دي٦م سملم »وُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذم اًمٕمٝمقد اعمحٛمدّي٦م، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: 

ٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف]وبًمف[ وؾمٚمؿ ؿمٗمع يد ٤م، وم٢مذا محدٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ريض قمٜم٤ّم، وإذا صّٚمٞمٜم٤م قمغم اًم

﮵﮶  ﴿ًمٜم٤م قمٜمد اهلل ذم ىمْم٤مء شمٚمؽ احل٤مضم٦م، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﮴   .﴾﮲﮳  

وشم٠مُّمؾ سمٞمقت احلُّٙم٤مم ] واًمٙمحم ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٝمقد اعمحٛمدي٦م [ دمده٤م ٓ سمّد ًمؽ ومٞمٝم٤م ُمـ 

ؽ ًمٞمٛمٌم ًمؽ ذم ىمْم٤مء طم٤مضمتؽ، وًمق أٟمّ   وإدٓل قمٚمٞمف ،٤مماًمذي ًمف ىمرب قمٜمد احلٙمّ اًمقاؾمٓم٦م 

 ٧ٌم اًمقصقل إًمٞمف سمح واؾمٓم٦م مل شمّمؾ إمم ذًمؽ.ـمٚم

ومٝمق أقمرف سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمتل خي٤مـم٥م هب٤م  ،ُمـ اعمٚمؽ ـ يم٤من ىمري٤ٌمً ُمّ  أن  : وإيْم٤مح ذًمؽ

وأقمرف سمقىم٧م ىمْم٤مء احلقائ٩م، ومٗمل ؾم١ماًمٜم٤م ًمٚمقؾم٤مئط ؾمٚمقك ًمألدب ُمٕمٝمؿ، وهقم٦م  ،اعمٚمؽ

ا ؾم٠مًمتؿ اهلل . إذقمّز وضمّؾ وُمـ أيـ ُٕمث٤مًمٜم٤م أن يٕمرف أدب ظمٓم٤مب اهلل  ،ًم٘مْم٤مء طمقائجٜم٤م

حمٛمد  إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ سمحّؼ  ؿ  ٝمُ اًمٚم  : وؾمٚمؿ وىمقًمقا]وبًمف[ طم٤مضم٦م وم٤مؾم٠مًمقه سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ]وبًمف[ يٌٚمغ ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ٙم٤مً ٚمَ هلل ُمَ  أن شمٗمٕمؾ ًمٜم٤م يمذا ويمذا، وم٢من  

 صغم اهلل قمٚمٞمف ومٞم٠ًمل اًمٜمٌل   ،ؽ ذم طم٤مضم٦م يمذا ويمذاومحٟم٤م ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم سمح٘مّ  وي٘مقل ًمف: إن  

وؾمٚمؿ ٓ ]وبًمف[ ه صغم اهلل قمٚمٞمف دقم٤مءَ  ٕن    وؾمٚمؿ رسمف ذم ىمْم٤مء شمٚمؽ احل٤مضم٦م ومٞمج٤مب]وبًمف[ 

ؽ يٌٚمٖمٝمؿ ومٞمِمٗمٕمقن ًمف ذم اعمٚمَ  ىم٤مل: ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم ؾم١ماًمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٠موًمٞم٤مئف، وم٢من   .ردّ يُ 
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 .شىمْم٤مء شمٚمؽ احل٤مضم٦م 

هلل ايمقؽمقؾي، همنّنو درصمي دم اجَلـّي ٓ ؽمؾقا ا»أّٟمف ىم٤مل: ’ وُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من قمٜمف

 .شيـوهلو إّٓ فمبد واضمٌد، وأرصمق أن أىمقن أكو هق

وُمٜمٝم٤م: ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ أن  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من إذا ىمحٓمقا اؾمتً٘مقا سم٤مًمٕم٤ٌمس 

اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤ّم ٟمتقؾّمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف ]وبًمف[ وؾمّٚمؿ »سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل: 

وقمّٚمؼ قمٚمٞمف اسمـ طمجر ذم ومتآ  شوإّٟم٤م ٟمتقؾّمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿِّ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م. ىم٤مل: ومٞمًُ٘مقنومتً٘مٞمٜم٤م، 

ويًتٗم٤مد ُمـ ىمّّم٦م اًمٕم٤ٌّمس اؾمتح٤ٌمب اإلؾمتِمٗم٤مع سم٠مهؾ اخلػم واًمّمحح، »اًم٤ٌمري ىم٤مئحً: 

 .شوأهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّقة

رواي٦م شمٜمٝمك قمـ ؾم١مال احل٤مضم٦م ُمـ × وروى اًمِّمٞمخ اًمّّمدوق& قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ٓ سمسليمقهؿ احلقائٍ: همتؽقكقا هلؿ ايمقؽمقؾي »ذًمؽ سم٘مقًمف: × وىمد قمّٚمؾ اإلُم٤مم اعمخ٤مًمٗملم،

 .شإيمی رؽمقل اهلل يقم ايمؼقومي

وأُّم٤م اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ظمّمقص ـمرىمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك اًمقؾمٞمٚم٦م، وأهّن٤م اإلُم٤مم 

 ، ومٝمل يمثػمٌة، ووردت سم٠مًمًـ ُمتٕمددة.×اعمٕمّمقم

 .شكحـ ايمقؽمقؾي إيمی اهلل»’: ُمٜمٝم٤م: ُم٤م قمـ رؾمقل اهلل

 .شأكو وؽمقؾتف»× ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ورد سمٚم٤ًمن أُمػم اعم١مُمٜملم

وصمعْؾتَُفؿ ايمقؽمقؾَي إيمی ×: »وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم سمٕمض إدقمٞم٦م واًمزي٤مرات، يمام ذم ىمقًمف
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 يمام ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م. شوصمعْؾتَُفؿ ايمذرائَع إيمقَؽ، وايمقؽمقؾَي إيمی رضقاكَِؽ »أو  ،شرضقاكَِؽ  

ج٤مد ًّ وصمعْؾتَُفؿ ايمقؽمقؾَي إيمقَؽ، واظمسؾَؽ إيمی »روم٦م: ذم قم× وذم دقم٤مء اإلُم٤مم اًم

 .شصمـّتَؽ 

  وًمٜمِٕمَؿ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 بُل اًمٜمٌاااااااااّل ذريٕمتااااااااال

 أرضمااااق سماااا٠من ُأقمٓمااااك همااااداً 

 

 وُهااااااؿ إًمٞمااااااِف وؾمااااااٞمٚمتل 

 (1)سمٞماااااِد اًمٞمٛمااااالم صاااااحٞمٗمتل

 ورطمؿ اهلل اًمًٞمّد احلٛمػمي طمٞم٨م ي٘مقل:  

 وإذا اًمرضمااا٤مل شمقؾّماااٚمقا سمقؾماااٞمٚم٦مٍ 

 

ٌّااال ٔل حمٛمااادٍ    ومقؾماااٞمٚمتل طم

ڎ ڈ ڈ  ﴿ويٙمٗمٞمؽ إذقم٤مٟم٤ًم سمذًمؽ ُمراضمٕم٦م ؾم٥ٌم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

، وم٤معمروي قمـ ﴾گ ڳ ڳ ڳ  گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

عم٤ّم طم٤مس سمٜمل ’ أهّن٤م ٟمزًم٧م ذم أيب ًُم٤ٌمسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر، ويم٤من رؾمقل اهلل× اعمٕمّمقم

ي٤م أسم٤م ًُم٤ٌمسم٦م، »’: ىمرئم٦م، ىم٤مًمقا ًمف: اسمٕم٨م إًمٞمٜم٤م أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م ٟمًتِمػمه ذم أُمرٟم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

وم٠مشم٤مهؿ، وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م أسم٤م ًُم٤ٌمسم٦م، ُم٤م شمرى ٟمٜمزل قمغم طمٙمؿ حمّٛمد؟  شأئ٧ِم طمٚمٗم٤مَءك وُمقاًمٞمؽ

وم٘م٤مل: أٟمزًمقا واقمٚمٛمقا أن  طمٙمٛمف ومٞمٙمؿ هق اًمذسمآ! وأؿم٤مر إًمل طمٚم٘مف، صمؿ  ٟمدم قمغم ذًمؽ، 

، وُمّر إًمل ’وم٘م٤مل: ظمٜم٧ُم اهلل ورؾمقًمف، وٟمزل ُمـ طمّمٜمٝمؿ، ومل يرضمع إًمل رؾمقل اهلل

جد، وؿمد  ذم قُمٜمِ٘مِف طمٌحً، صمؿ  ؿمّده إًمل اإلؾمٓمقاٟم٦م اًمتل شُمًّٛمك إؾمٓمقاٟم٦م اًمتقسم٦م، وىم٤مل: ٓ اعمً
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أُّم٤م ًمق أشم٤مٟم٤م ٓؾمتٖمرومٜم٤م اهلل »وم٘م٤مل: ’ أطمّٚمف طمتّك أُمقت، أو يتقب اهلل قمكّم، ومٌٚمغ رؾمقل اهلل 

سم٤مًمٚمٞمؾ ُم٤م  . ويم٤من أسمق ًم٤ٌمسم٦م يّمقم اًمٜمٝم٤مر وي٠ميمؾشًمف، وم٠مُّم٤م إذا ىمّمد إًمل اهلل رسمف وم٤مهلل أومم سمف

يٛمًؽ سمف رُم٘مف، ومٙم٤مٟم٧م اسمٜمتف شم٠مشمٞمف سمٕمِم٤مئف، ولّٚمف قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، ومٚماّم يم٤من سمٕمد ذًمؽ 

ي٤م ُأّم ؾمٚمٛم٦م، ىمد شم٤مب اهلل قمغم أيب »ذم سمٞم٧م ُأّم ؾمٚمٛم٦م، ٟمزًم٧م شمقسمتف، وم٘م٤مل: ’ ورؾمقل اهلل

 ، وم٘م٤مًم٧م: ي٤مرؾمقل اهلل، أوم٠موذٟمف سمذًمؽ؟ وم٘م٤مل: ًمتٗمٕمٚمِـ، وم٠مظمرضم٧م رأؾمٝم٤م ُمـ احلجرة،شًم٤ٌمسم٦م

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م، أسمنم! ىمد شم٤مب اهلل قمٚمٞمؽ، وم٘م٤مل: احلٛمد هلل، ومقصم٥م اعمًٚمٛمقن ًمٞمحّٚمقه، 

ي٤م أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م، ىمد شم٤مب اهلل »وم٘م٤مل: ’ وم٘م٤مل: ٓ واهلل، طمتّك  ّٚمٜمل رؾمقل اهلل، ومج٤مء رؾمقل اهلل

 .شقمٚمٞمؽ شمقسم٦ًم ًمق وًمدت ُمـ ُأُّمؽ يقُمؽ هذا ًمٙمٗم٤مك

٤ًم، وٓطمج٦ًم ُمـ طمج٩م اهلل، وإّٓ عم٤م ىُمٌِٚم٧م شمقسمتف  عم٤م روي هذا   ٕن  أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م مل ي٘متؾ ٟمٌٞمّ 

يؼصد يمرصمؾ مممـ مـ أويمقوء اهلل  و مو جيى همقف ايمـور همرصمٌؾ هملمّ ... »ذم اًمٙم٤مذم اًمنميػ: 

ومثؾ ذيمؽ  ،ويمقس يمف إلم ايمتقزمي ؽمبقٌؾ  همؼد وصمبً همقف ايمـور ضمتامً  ،داً همقؼتؾف فمعم ديـف متعؿّ 

أو مو يؼرب مـ  ،ي مـ ضمجٍ اهلل فمعم ديـفأو ضمّج  ،وصمؾ  فمزَّ مـ أكبقوء اهلل ـ ومتؾ كبقوً مثؾ مَ 

 .()ش...هذه اظمـوزل همؾقس يمف سمقزمي

وم٘متٚمقه، مل يٙمتٗمقا سم٘متٚمف ومح٥ًم، سمؾ ُمثّٚمقا × واًمذيـ شمٙم٤مصمروا قمغم اإلُم٤مم احلًلم

شمٜم٤مدي ُأُّمٝم٤م  ‘سمجًده اًمٓم٤مهر، وؾمٌقا قمٞم٤مًمف ُمـ سمٚمٍد إمم سمٚمد، ويم٠ميّن سم٤محلقراء زيٜم٥م

 :‘وم٤مـمٛم٦م

 ٦م ياااااّؿ اعمٞمااااا٤مُملميااااا٤م وم٤مـمٛمااااا

 

 يٚم اااؼمف ظمٗمااال ُمااا٤م يٜمااادره وياااـ 

 أظماااؼمف سمااا٤مجلره واًمّمااا٤مر سمحًااالم 

 

 فماااؾ قمٚمثاااره ُماااـ هماااػم شمٙمٗمااالم 

ٌّااا٤مس اًمٌٓماااؾ ُم ٓماااقع آياااديـ   وقم

 

 واشمًااااااّٚم٧ٌم يمااااااّؾ اًمٜمًاااااا٤مويـ 
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 وأٟماا٤م ادظمااٚما٧م يااّٛمااف اًمادواويااـ 

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم. 

 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م: اًمّمؼم

 

11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصرب: احملاضرة الشابعة



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

11 

 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م: اًمّمؼم

 

11 

 

 طمٙمااااُؿ اعمٜمّٞماااا٦ِم ذم اًمؼمياااا٦ِم ضماااا٤مري

 سمٞمٜماا٤م ُياارى اإلٟمًاا٤مُن ومٞمٝماا٤م خُمٌااارًا طمّتااك

 ـُمٌٕماا٧ْم قمااغم يَمااَدٍر وأٟماا٧َم شُمريااُده٤م

 وُمٙمّٚماااُػ إيااا٤مِم وااااد  ـمٌاااا٤مقِمٝم٤م

 َت اعمًاااااتحٞمَؾ ومااااا٢مّٟماموإذا رضماااااق

 وماااا٤مًمٕمٞمُش ٟمااااقٌم واعمٜمّٞماااا٦ُم ي٘مٔماااا٦مٌ 

 واًمااٜمٗمس إْن روااٞم٧ْم سمااذًمؽ أو أسماا٧ْم 

اااا٤مك أن شمٖمااااؽم  سم٤مًماااادهر اًماااااذي  إيِّ

 ُٟمحااارت ٟمحاااقُرهؿ سمٕمرصااا٦م يمااارسمح

 أسمٙماااٞمٝمؿ لااا٧م اًمَٕمجااا٤مج وسمٞماااٜمٝمؿ

اااُف واًمًاااٌُط ضمااا٤مٍث طمقًَماااف ًَ  مل أٟم

 ياا٤م يمقيمٌاا٤ًم ُماا٤م يماا٤من أىمٍَماا قُمٛماااره

 قمجااؾ اخلًااقُف قمٚمٞمااِف ىمٌااَؾ أواٟمااف

 ىمٚمٌااااال ىماااااؼمه ويم٠مّٟماااااافومٙمااااا٠من  

 ضمااا٤مورُت أقمااادائل وضمااا٤مور رسّماااف

 ُمااا٤م هااااذه اًمُدٟمٞماااا٤م سمااااداِر ىماااارارِ  

ـَ إظمٌااااا٤مرِ   ُيااااارى ظماااااؼمًا ُِمااااا

 وإيماااادارِ 
ِ
 صٗمااااقًا ُماااـ إىماااذاء

 ضمااااذوَة ٟماااا٤مرِ 
ِ
 ُمتٓمٚماااا٥ٌم ذم اعماااا٤مء

 شمٌٜمااال اًمرضمااا٤مء قماااغم ؿماااٗمػٍم هااا٤مرِ 

 واعمااااارُء سمٞماااااٜمٝمام ظمٞمااااا٤مٌل ؾماااااا٤مرِ 

 ُمٜم٘مااااااا٤مدٌة سم٠مزُّماااااا٦ِم إىمااااااادارِ 

 ك إسمااااارارِ أودى سمااااا ل اعمُّمااااآمٗم

 قمٓمِمااا٤ًم وُمااا٤مء اًمٜمٝمااار ومٞمٝمااا٤م ضمااا٤مري

 صماااا٤مٍو ؿمااااٌٞمُف اعمُّماااآمٗمك اعمُختااااا٤مرِ 

 يااادقمق سمااادُمٍع ها٤مـمااااٍؾ ُماااادرارِ 

 ويماااذا شمٙماااقُن يمقايمااا٥ُم إؾماااح٤مرِ 

 ومٓمااااقاه ىمٌاااااَؾ ُمٔمٜمّاااا٦ِم اإلسماااادارِ 

 ذم ـمّٞماااااااااِف ٌه ُماااااااااـ إهارِ 

 ؿماااات٤من سماااالَم ضمااااقارِه وضماااااقارِ ِ

                                           
&
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 )أسمقذي٦م(

 ؿمااا٤مومف واًمٜمٌاااؾ ٟم٤مسمااا٧م قمااكّم راح

 ٤م زيٜماا٥م قمااكم راحوااا٤مم وصاا٤مح ياا

 

 إمااد قمٜمااده وصااٗمو راح قمااغم راح 

 خيتاااال أفمّٚمٛماااا٧م اًمدٟمٞمااااا٤م قمااااكم  

 
*** 

 ڤٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڃ چ چ * ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ *  ڤ ڤ
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 .﴾ڇ ڇ ڍ  ڇچ چ ڇ 

هق طمٌس اًمٜمٗمس قماّم ُل٥م وشمرك اجلزع قمٜمدُم٤م شمٙمره. وهق أيْم٤ًم لّٛمُؾ اإلٟم٤ًمن حل٤مًم٦م 

دقمل ومٞمف اًمتحّٛمؾ وا دوء، وُمٕم٤مجل٦م إُُمقر سمتٕمّ٘مؾ وًمق ـم٤مًم٧م ُمّدة هذه طمدصم٧م ًمف شمًت

 احل٤مًم٦م.

ُمثؾ لّٛمؾ اعمريض عمروف، وص٤مطم٥م اعمّمٞم٦ٌم عمّمٞمٌتف، وأيْم٤ًم لّٛمؾ اإلٟم٤ًمن ًمؽمك 

اًمذٟمقب، ولّٛمؾ اًمٌ٘م٤مء قمغم ؿمٙمر اهلل قمٜمد طمّمقل اًمٜمٕمٛم٦م، وآؾمتٛمرار ذم ـم٤مقمتف وقمدم 

 ُمٕمّمٞمتف.

٤مء اهلل وىمدره، وهق ُمـ اإليامن سمٛمٜمزًم٦م اًمرأس ُمـ واًمّمؼم ُمـ ومروع اًمرو٤م سم٘مْم

 اجلًد، ووده اجلزع اًمذي هق قمدم اًمّمؼم قمغم اًمٌحء.

ؿ اًمّمؼُم إمم أىم٤ًمٍم وأٟمقاع ُمٜمٝم٤م:  ًّ  وىمد ىُم

 ـ ايمصػم فمعم ايمطوفمي  1

سمٛمٕمٜمك أن يتحّٛمؾ اعمداوُم٦م اًمتل لت٤مضمٝم٤م اًمٓم٤مقم٦م، ومؽمى اًمٌٕمض ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس قمٜمده 

صحة اًمّمٌآ، سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ، اًمٌٕمض ٓ يًتٓمٞمع أن يتحّٛمؾ اًم٘مدرة قمغم لّٛمؾ ريمٕمتل 

 اًمزُم٤من اًمذي يًتٖمرىمف أذان أو شمًتٖمرىمف اإلىم٤مُم٦م.

طُمٙمل أّن أطمد اًمقٓة ا وًمٕمّٚمف ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ا ؾمٛمع أطمَد اًمرقمٞم٦ّم يدقمق 

أٟم٧م شمدقمق قمٚمٞمف سم٤م حك، وي٘مقل: اًمٚم ُٝمَؿ ظمّٚمّمٜم٤م ُمٜمف. ومخرج هذا اًمقازم، وىم٤مل ًماف: قَمحَم 

 قمكم  وأٟم٤م مل يٙمـ زم ُمٕمٙمؿ إّٓ سمٕمض إي٤مم، ومام ًمٙمؿ ىمد ُمٚمٚمتٛمقين؟!

ىم٤مل اًمّرضمؾ: أّ ٤م اًمقازم! إٟمٜمل أسمتدأ سم٤مٕذان وأذع طمتّك إذا سمٚمٖم٧م وؾمٓمف ُمٚمٚم٧ُم 
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 .()وم٘مٓمٕمتف 

ومٝمذا ٟمٛمقذج ُمـ اًمٜم٤مس شمراهؿ ًمٞمس  ؿ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم لّٛمؾ أسمًط إُُمقر، وهذه احل٤مًم٦م 

 سمٜمل اًمٌنم.شمٕمؽمي اًمٙمثػم ُمـ 

وم٤مًمّمؼم قمغم اعمداوُم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ا سم٤محل٘مٞم٘م٦م ا هق صؼم قمغم اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم 

اإلٟم٤ًمن  سم٠من يّمؼم قمغم اًمِمٙمر ًمّم٤مطم٥م اًمٜمٕمٛم٦م، وهق اهلل ومٞمًػم ذم ـمريؼ اإلؾمت٘م٤مُم٦م، 

ومٞمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٦م يمام يّمؼم قمغم أن ٓ يٕميص ظم٤مًم٘مف، ويًتٛمر ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمّمحة ًمقىمتٝم٤م 

م ؿمٝمر رُمْم٤من وهمػم ذًمؽ، وهق سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم واعمداوُم٦م يّمٌآ يًػمًا، وقمـ وصق

 .شإكِّو وصمدكو ايمّصػَم فمعم ؿموفمِي اهللِ أيرَس مـ ايمّصػِم فمعم فمذازمف: »×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 ـ ايمصػم فمعم فمدم معصقي اهلل 2

وهمػمه٤م،  سم٠من يّمؼم أن ٓ يٖمت٤مب، وٓ يٙمذب، وٓ يتٙمؼّم، وٓ يرشمٙم٥م اعمحّرُم٤مت،

اصػموا فمعم فمؿٍؾ ٓ نمـك يمؽؿ فمـ شمقازمف، واصػموا »أّٟمف ىم٤مل:  ×ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شفمعم فمؿٍؾ ٓ ؿموومي يمؽؿ فمعم فِمؼوزمف

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمّمؼم ُمـ إٟمقاع اًمتل لت٤مج إمم اعمج٤مهدة واًمري٤مو٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، 

 .ُمراشم٥م اًمّمؼم طمتّك ىمٞمؾ: إّن اًمّمؼم قمغم قمدم اعمٕمّمٞم٦م أومْمؾ ُمـ يمّؾ 

 ـ ايمصػم فمعم ايمبالء واظمصوئى  3

وهذا هق حمؾ اًمٙمحم، ومٙمّؾ إٟم٤ًمن ُيٕم٤مين ُمـ هذه إُُمقر، وم٢مْن أراد اًمراطم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م 

واًمثقاب ذم أظمرة، ومٕمٚمٞمف أن يّمؼم ويًّٚمؿ أُمره إمم اهلل، ويتقيّمؾ قمٚمٞمف ويرى سم٘مْم٤مء اهلل 
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ؾ وهدو  .وىمدره، و ٤مول أن يٕم٤مًم٩م اًمٌحء سمتٕم٘مُّ
ٍ
 ء

اجَلـُّي حمػقهمُي زموظمؽوره وايمصػم، همَؿـ صػم فمعم اظمؽوره »أّٟمف ىم٤مل:  ×ومٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

دم دار ايمدكقو دطمؾ اجَلـّي، وصمفـؿ حمػقهمي زمويمؾَّذات وايمشفقات، همَؿـ أفمطك كػَسف يمّذََتو 

 .شوؾمفقََتو دطمؾ ايمـور

اُمتح٤مٟم٤مت وسم٠مؿمٙم٤مل وًمقشم٠مُّمٚمٜم٤م ذم أي٤مت اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اعمح٤مضة، ٟمحطمظ قمّدة 

خمتٚمٗم٦م، ومت٤مرًة يٙمقن آُمتح٤من قمـ ـمريؼ اخلقف، وُأظمرى قمـ ـمريؼ اجلُقع، وصم٤مًمث٦م قمـ 

ـمريؼ اًمٜم٘مص ذم إُمقال وإٟمٗمس ُمـ ظمحل اعمقت وُم٤م ؿم٤ميمٚمف، وم٤مٔي٦م شمٕمّرو٧م ًمحظمت٤ٌمر 

تّم٤مر ذم اإل ل اًمٕم٤مم، وعمٔم٤مهره اعمختٚمٗم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره ؾُمٜم٦ّم يمقٟمٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمتٖمٞمػم، ويمام يم٤من آٟم

هذه آظمت٤ٌمرات ٓ يتحّ٘مؼ إّٓ ذم فمؾ اًمث٤ٌمت واعم٘م٤موُم٦م، ىم٤مًم٧م أي٦م سمٕمد ذًمؽ: )وسمنّم 

اًمّم٤مسمريـ(، وم٤مًمّم٤مسمرون هؿ اًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن أن خيرضمقا ُمٜمتٍميـ ُمـ هذه آُمتح٤مٟم٤مت 

 ٓ همػمهؿ.

ُف اًمّم٤مسمريـ، وشم٘مقل:  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿صُمؿ  أي٦م اًمتل سمٕمده٤م شُمٕمرِّ

اًمت٤مّم سم٤مًمٕمٌقدي٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل يٕمّٚمٛمٜم٤م أن ٓ ٟمحزن قمغم ُم٤م وم٤مشمٜم٤م  ّٕٟمف  ، وم٤مإلىمرار﴾ڄ ڃ ڃ 

ؾمٌح٤مٟمف ُم٤مًمٙمٜم٤م وُم٤مًمؽ  ٞمع ُم٤م ًمديٜم٤م ُمـ ُمقاه٥م، إن ؿم٤مء ُمٜمحٜم٤م إّي٤مه٤م، وإن اؾمتقضم٧ٌم 

 اعمّمٚمح٦م أظْمَذه٤م ؾَمَٚمٌَٝم٤م ُِمٜم٤ّم، وذم اعمٜمح٦م واعمحٜم٦م ُمّمٚمح٦م ًمِٜم٤م.

٤مٟمف وشمٕم٤ممم، يِمٕمرٟم٤م سمزوال هذه وآًمتٗم٤مت اعمًتٛمر إمم طم٘مٞم٘م٦م قمقدشمٜم٤م إمم اهلل ؾمٌح

احلٞم٤مة، وسم٠من  ٟم٘مص اعمقاه٥م اعم٤مدي٦م وشمقومره٤م قَمرض زائؾ، ووؾمٞمٚم٦م ٓرشم٘م٤مء اإلٟم٤ًمن إمم ؾُمّٚمؿ 

شمٙم٤مُمٚمف، وم٤مؾمتِمٕم٤مر اًمٕمٌقدي٦م واًمٕمقدة ذم قم٤ٌمرة )إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن( ًمف إصمر اًمٙمٌػم ذم 

 .شمٕمٛمٞمؼ روح اعم٘م٤موُم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمؼم ذم اًمٜمٗمس
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ُمـ اًمقاوآ أن  اعم٘مّمقد ُمـ ىمقل هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمٞمس شمرديده٤م سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط، سمؾ و 

 .اؾمتِمٕم٤مر هذه احل٘مٞم٘م٦م، وآًمتٗم٤مت إمم ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ شمقطمٞمد وإيامن

وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ: عم٤مذا هذا آظمت٤ٌمر اإل ل وسم٠مؿمٙم٤مًمف اعمختٚمٗم٦م؟ ُمـ قم٤مدشمٜم٤م ٟمحـ اًمٌنم 

، ومٝمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمح٤مضم٦م إمم ُمثؾ هذا أن ٟمختؼم إومراد  ًمٜمٗمٝمؿ ُم٤م ٟمجٝمٚمف قمٜمٝمؿ

آظمت٤ٌمر ًمِٕم٤ٌمده، وهق اًمٕم٤ممل سمٙمّؾ اخلٗم٤مي٤م وإهار؟! وهؾ هٜم٤مك رء ظَمِٗمَل قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف 

 وشمٕم٤ممم طمتّك ئمٝمر ًمف ُمـ ظمحل ذًمؽ؟!

واجلقاب: إّن ُمٗمٝمقم آظمت٤ٌمر اإل ل خيتٚمػ قمـ آظمت٤ٌمر اًمٌنمي  ٕن  اظمت٤ٌمرات 

ٔظمر هم٤ميتٝم٤م ا يمام ُذيمر بٟمٗم٤ًم ا ًمرومع اإلهب٤مم واجلٝمؾ، وأُّم٤م آظمت٤ٌمر اًمٌنم سمٕمْمٝمؿ ًمٚمٌٕمض ا

 اإل ل وم٤مُٕمر ومٞمف ًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمؽمسمٞم٦م.

وم٤مٓظمت٤ٌمر اإل ل يِمٌف قمٛمؾ ُُمزارٍع ظمٌػٍم، يٜمثر اًمٌذور اًمّم٤محل٦م ذم إرض اًمّم٤محل٦م  

شمّم٤مرع هذه اًمٌذور يمّؾ  يمل شمًتٗمٞمد هذه اًمٌذور ُمـ ُمقاه٥م اًمٓمٌٞمٕم٦م، وشمٌدأ سم٤مًمٜمٛمق، صُمؿ  

اعمِم٤ميمؾ واًمّمٕم٤مب سم٤مًمتدري٩م، وشم٘م٤موم احلقادث اعمختٚمٗم٦م يم٤مًمري٤مح اًمٕم٤مشمٞم٦م، واًمؼمد اًمِمديد، 

واحلّر اًمحوّمآ  ًمتخرج سمٕمد ذًمؽ ٟمٌّت٦م ُمزهرة أو ؿمجرة ُمثٛمرة، شمًتٓمٞمع أن شمقاصؾ طمٞم٤مهت٤م 

 أُم٤مم اًمّمٕم٤مب.

ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿وهذا هق ّه آظمت٤ٌمرات اإل ٞم٦م، وم٘مد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

، ومٛمع أّٟمف شم٤ٌمرك ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ںڱ ڱ ڱ ڱ ں

وشمٕم٤ممم قمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور، وٓ ّتٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ذم اًمًٛمقات وٓ ذم إرض، وُم٤م 

شمً٘مط ُمـ ورىم٦م وٓ طم٦ٌم ذم فمٚمامت إرض وٓ رـم٥م وٓ ي٤مسمس إّٓ وهق شمٕم٤ممم ُمّٓمٚمع قمٚمٞمف 
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  ويرّوض.وطم٤مض ًمديف، إّٓ أّٟمف يٌتكم قم٤ٌمده ٓ ًمٞمٗمٝمؿ ويّٓمٚمع، سمؾ ًمػميب 

»... ذم هن٩م اًمٌحهم٦م ُمٌٞمِّٜم٤ًم ؾم٥ٌم آظمت٤ٌمرات اإل ٞم٦م  ×وُمـ هٜم٤م ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم

وإن ىمون ؽمبحوكف أفمؾؿ اهؿ مـ أكػسفؿ، ويمؽـ يمتظفر إهمعول ايمتل اهو ُيستحُؼ ايمثقاب 

، أي أّن اًمّمٗم٤مت اًمٙم٤مُمٜم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن وطمده٤م ُمٕمٞم٤مرًا ًمٚمثقاب واًمٕم٘م٤مب، شوايمعؼوب

أن شمٔمٝمر ُمـ ظمحل أقمامل اإلٟم٤ًمن، واهلل خيتؼم قِم٤ٌمده  ًمٞمتجغّم ُم٤م يْمٛمروٟمف ذم  ومح سمد  

 أقمام ؿ، وًمٙمل شمٜمت٘مؾ ىم٤مسمٚمٞم٤ّمهتؿ ُمـ اًم٘مّقة إمم اًمٗمٕمؾ، وسمذًمؽ يًتحّ٘مقن اًمثقاب أو اًمٕم٘م٤مب.

وم٢مذا صؼم اإلٟم٤ًمن قمغم ُم٤م اسمتحه سمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ ظمقف، أو ضمقٍع، أو ٟم٘مٍص ذم 

ٗمس، أو همػم ذًمؽ، أقمٓمك اًمّمؼُم ٟمت٤مئَجف  ّٕن ًمٙمّؾ زرٍع صمٛمرًا، وًمٙمّؾ ومٕمؾ اًمثٛمرات، أو إٟم

 رد  ومٕمؾ.

وأّول ٟمت٤مئ٩م اًمّمؼم هذا هق ُم٤م ذيمرشمف أي٦م إظمػمة ُمـ أي٤مت اًمتل صّدرٟم٤م هب٤م 

ڇ ڇ  ڇڃ چ چ چ چ ڇ ﴿اعمح٤مضة، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ُمًػمهتؿ ، هذه اًمّمٚمقات واًمرمح٦م دمٕمؾ ه١مٓء قمغم سمّمػمٍة ُمـ أُمرهؿ، ذم﴾ ڍ

 .﴾ ڇ ڇ ڍ ﴿احلٞم٤مشمٞم٦م اعمحٗمقوم٦م سم٤معمزاًمؼ وإظمٓم٤مر  ًمذًمؽ شم٘مقل أي٦م: 

: اًمراطم٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م، واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ ذم اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمّمؼم هلوايمـتقجي ايمثوكقي 

 أظمرة.

ۅ ۉ  ﴿هل: طم٥ّم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٚمّم٤مسمريـ، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وايمـتقجي ايمثويمثي

 .﴾ۉ 

ۅ ۉ  ﴿هل: يمقن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمٕمٝمؿ، إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايمرازمعي وايمـتقجي
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 .﴾ۉ  

ں ں ڻ  ﴿هل: اًمتحٞم٦ّم واًمًحم ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وايمـتقجي اخلومسي

 .﴾ڻ ۀ ۀ ڻڻ

ؽ  ًُّ وهذا ومٞمض ُمـ همٞمٍض، وىمٓمرة ُمـ سمحر ُمتحـمؿ، ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشّم٦ٌم قمغم اًمتٛم

ه اهلل سم٤مًمّمؼم، وإّٓ وم٤مٔي٤مُت قمدي دة، واًمرواي٤مت يمثػمة ويمثػمة ضمدًا ذم اًمّمؼم وأضمره وُم٤م أقمد 

 ًمٚمّم٤مسمريـ، مم٤ّم ىمد خيرج قمـ طمّد اإلطمّم٤مء.

ُمر  سمرضمٍؾ أقمٛمك وأسمرص وُم٘مٕمد، ُميوب » ×:ًم٘مد روي أّن ٟمٌّل اهلل قمٞمًك 

اجلٜمٌلم سم٤مًمٗم٤مًم٩م، ىمد شمٜم٤مصمر حلٛمف ُمـ اجلذام، وهق ي٘مقل: احلٛمد هلل اًمذي قم٤موم٤مين مم٤ّم اسمتغم سمف 

ـ ايمبالء سمراه مٌموهموً فمـؽ×: ٟمٌّل اهلل قمٞمًك ًمافوم٘م٤مل  يمثػمًا ُمـ ظمٚم٘مف.  ؟يو هذا، وأّي رء م

أٟم٤م ظمػم ممـ  مل جيٕمؾ اهلل ذم ىمٚمٌف ُم٤م ضمٕمؾ ذم ىمٚمٌل ُمـ ُمٕمرومتف، وم٘م٤مل:  ،وم٘م٤مل: ي٤م روح اهلل

. ومٜم٤موًمف يده، وم٢مذا هق أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤ًم، وأومْمٚمٝمؿ هٞمئ٦ًم، ىمد أذه٥م صدومً، هوت يدك

 .شف ُم٤م يم٤من سمفاهلل قمٜم

ـَ اعم٘مٓمقع سمف  هذا اًمرضمؾ اًمذي ؾمٛمٕمتؿ طمٙم٤ميتف يم٤من  ٛمد اهلل قمغم ُمٕمرومتف سمف، وًمٙمـ ُِم

، ص٤مطم٥م اعمّمٞم٦ٌم واًمرزي٦م اًمٕمٔمٛمك، ×أّٟمف مل ُيّم٥م يمام أص٤مب اًمدهر أسم٤م قمٌد اهلل احلًلم

أّٟمف ىم٤مل سمٕمد أن شمٗم٤مىمؿ اخلٓم٥م أُم٤مُمف ذم يمرسمحء، واؾمتُِمٝمد أصح٤مسمف وأهؾ  ×طمٞم٨م ورد قمٜمف

 .شهّقن فمقّم مو كزل يب أّكف زمعكم اهلل»ف: سمٞمت

ُم٤م أقمٔمٛمٙمؿ ي٤م بل حُمَّٛمٍد! اٟمٔمروا ُم٤م ي٘مقل: سم٠ميب وُأُّمل: إن  اًمذي ظمّٗمػ قمكم  هذه  

اعمّم٤مئ٥م، وهذه اًمرزاي٤م واعمحـ يمقهن٤م ذم ُمٜمٔمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومٝمق يٕمٚمؿ هب٤م، و تًٌٝم٤م 
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 قمٜمده ًمٞمقٍم ٓ ري٥م ومٞمف. 

ايمعكم سمدمع، وايمؼؾى حيزن... وإّكو زمػراومِؽ : »’اعمّمٓمٗمك وًمٙمـ ي٘مقل يمام ي٘مقل ضمّده

، ويمذًمؽ: وإّٟم٤م سمٗمراىمؽ ي٤م قمكّم إيمؼم عمحزوٟمقن، وظم٤مّص٦م أّٟمف أؿمٌف شيو إزمراهقؿ ظمَحزوكقن

وم٤محلًلم يقم قم٤مؿمقارء ا سم٤محل٘مٞم٘م٦م ا وم٘مد  ،’اًمٜم٤مس ظَمٚم٘م٤ًم وظُمٚم٘م٤ًم وُمٜمٓم٘م٤ًم سم٤مًمٜمٌلِّ إقمٔمؿ

 ٕمّٔمؿ اخلٓم٥م.وهذا ُم٤م ي ،’اًمٜمٔمر إمم رؾمقل اهلل

ص٤مر ذم طم٤مًم٦م اطمتْم٤مر قمٜمد ُمٍمع وًمده قمكّم  ×وًمذا ىم٤مًمقا: إّن أسم٤م قمٌد اهلل احلًلم

إيمؼم، زيٜم٥م شمٕمٚمؿ سم٠مّٟمف إذا سم٘مل احلًلم قمٜمد ُمٍمع وًمده قمكم واوٕم٤ًم ظمَده قمغم ظمِده ؾمقف 

أن ل٤مومظ قمغم طمٞم٤مة أظمٞمٝم٤م احلًلم، وأن شمِمٖمٚمف قمـ  ‘شمٗم٤مرق روطمف اًمدٟمٞم٤م، وم٠مرادت زيٜم٥م

  ًمذا ظمرضم٧م ُمـ اخلٞمٛم٦م شمٜم٤مدي وا قمٚمٞم٤مه وا ٟمقَر سمٍماه وا صمٛمرة وم١ماداه، عم٤ّم ؾمٛمع ُمّمٞم٦ٌم وًمده

احلًلم صقت زيٜم٥م ىم٤مم إًمٞمٝم٤م ىم٤مئحً: ُأظمٞمف زيٜم٥م ارضمٕمل إمم اخلٞمٛم٦م، ٓ شُمِمٛمتل سمٜم٤م 

، وًمٙمـ عم٤ّم ضملء سمف إمم اخلٞمٛم٦م أىمٌٚم٧م طمتّك رُم٧م سمٜمٗمًٝم٤م قمغم ضمًده، ‘إقمداء، ومرضمٕم٧م

 وهل شمٜم٤مدي: وا قمٚمٞم٤مه.

 ااف لاا٥م ظمااّده وشمِمٛماافهقت ومق

 قمًااف إسمٕمٞمااد اًمٌٚماااف شم ٚماااف يٕمّٛماااف

 

 وهمدت شمّمٌغ وضمٝمٝما٤م إسمٗماٞمض دُماف 

 قمٚماااف اًمؽمسمااا٤من ٟمااا٤ميؿ ًماااٞمش سمااا٤محلَرّ 

ف ًمٞمغم ا سمٕمدُم٤م أشمقا سمف إمم اعمخٞمؿ ا وىمٕم٧م قمٚمٞمف، اطمتْمٜمتف، وهل   سمٕمد ذًمؽ ضم٤مءت إًمٞمف ُأُمُّ

 واًمده شمِمّٛمف وشمْمّٛمف، وأطم٤مـم٧م سمف قماّمشمف وأظمقاشمف يٌٙمٞمٜمف ويٜمدسمٜمف، ويمذًمؽ طمي

 : ×، ويم٠ميّن سمف خي٤مـم٥م وًمده إيمؼم×احلًلم
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 يٌاااقيف إؿمٚماااقن ُماا٤م شمٌ اال اًمزهٞماااف 

 يٌااااقيف ضماااادك اوضماااادشمؽ هٞمااااف

 يٌاااقيف ياا٤م ًمٗمجٕماااٜمل اسمٗما ااادك اًمٌاالم

 اؿمااح٤مل ُأُّمااؽ اًمٔمٚمااا٧م سم٤مًمّماااقاويـ

 

 اوآمااع يٌٜماال اًماادهر وصااٚمؽ قمااكم   

 أقمتٜمااقا يٌٜماال يٕماازوين قمااغم وم اادك

 ياا٤م روطماال اوهٌااديت اوؿمااقوم٧م اًمٕماالم

 اقمٞمقهناا٤م اوشمااريب اقمٚمااف درسمااؽ هتااؾ

 
*** 

 أُّم٤م ُأُّمف ًمٞمغم ومٙم٠ميّن هب٤م ّت٤مـمٌف: 

 اٚمٌاال اسمٞماا٤م ؾماا٥ٌم يٌٜماال وداقماال

 أٟماا٤م ُماا٤م أـمٚمااا٥م سمح اال وداقماال

 

 شمّماااد قمٜمّااال اوٓ شمًاااٛمع وداقمااال 

 ااااكم اوداقمااا٦م اهلل اوهااا٤مي هٞماااف

 
*** 

 ياا٤م يمقيمٌاا٤ًم ُماا٤م يماا٤من أىمٍَماا قمٛمااره

 

 ويمااذا شمٙمااقن يمقايماا٥م إؾمااح٤مرِ  

 

 
*** 

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

 اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن وؾمٞمٕمٚمؿ

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 العبادة: احملاضرة الجامهة
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 ظماااا٤مَن اًمزُماااا٤مُن سمٜمااا٤م ومِماااتتّٜم٤م يماااام

 مل أٟمًااااَُف سمااالَم اًمِٕماااادى وضمٌٞمُٜماااف

 أومديااِف ُمااـ سمٓمااٍؾ ُمٝمٞماا٥ٍم إْن ؾماآم٤م

 ٝمٌؿ دقمتاااف إمم اًمًٌااا٤مًم٦م هاااا٤مؿمؿٌ ؿمااا

اااا٤ٌم  طمّتااك إذا ُماااا٤م أصمخاٜمااااقه سم٤مًمْمُّ

 ضماا٤مءوا إمم اسمااـ زياا٤مد ومٞمااف ومُٛمااْذ رأى

 ىم٤مل اصٕمدوا ًمٚم٘مٍِم وارُماقا ضمًاَٛمف

ٌّاااٌؾ   صاإمدوا سمااف ًمٚم٘مٍِماا وهااق ُمٙم

 ىمتاااااٚمقه فمااااا٤مٍم مل يٌااااؾ ومااااا١ماَده

 دومٕمقه ُمـ أقمغم اًمّٓمامر إمم اًمثرى

 ظم٤مٟماا٧م سمٜمااق صااخٍر سمٌٞمٕماا٦ِم )ُُمًااٚمِؿ( 

 ِؾ اًمَٕمجااا٤مج اعمٔمٚماااؿِ يم٤مًمٌااادِر ذم ًمٞمااا

 ًمااػ  اجلٛماااقَع ُم١مظّمااارًا سمٛم٘ماااّدمِ 

 واًمِمااٌُؾ ًمألؾمااِد اعمجااّرب يٜمتٛماال

 ضسماا٤ًم وذم وؾمااط احلٗمااػمة ىمااد ُرُماال

 ًمٚم٘مّْمااار ىماااد واوماا٤مُه هماااػم ُُمًااّٚمؿِ 

 وُماااـ اًمقرياااديـ اظِمْمٌاااقه سم٤مًمااّدمِ 

 دمااري دُماا٤مُه ُمااـ اجلااقارِح واًمٗمااؿِ 

 أومديااِف ُمااـ فماا٤مِم احلِماا٤م ُمتّياامِ 

 (1)أمؿِ ومتاااٙمّنت ُمٜمااف طمٜم٤مياا٤م إقماا

 
*** 

                                           
&&

×

&
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ٌّااا٤مس   يٛمًاااٚمؿ وياااـ ذاك اًمٞماااقم قم

 اويِمقومؽ يقم ص٤مسمؽ ٟماذل إرضما٤مس

 يٛمًاااٚمؿ وياااـ ذاك اًمٞماااقم قمّٛماااؽ

 وطمٞماااد وحمّاااد ُمااـ اًمٜماا٤مس يّٛمااؽ

 

 جيٞماااؽ سمِماااٞمٛمتف وُمٗمااااّرع اًماااراس 

 وهاقي٧م ُماـ اًم ّماار وماقك اًمقـمٞمااف

 جيٞماااؽ إيٕم٤ميٜماااؽ همااا٤مرج إسمااادُمؽ

 همريااا٥م إهباااؾ اًمٌٚماااد ُم٤مًماااؽ شم ٞماااف

 
 )أسمقذي٦م(  

 ؿ دماااا٤مرهقمااادوك هٞماااػ يااا٤م ُمًاااٚم

 عمّما٤مسمااااؽ دُمااااع قمٞمااااٜمل دماااا٤مره

 

 اسمحٌاااؾ ضمًاااٛمؽ يِمااادوٟمف دمااا٤مره 

 اوقمٚمٞمااؽ اًمااروح ياا٤م ُمًااٚمؿ ؿمااجٞمف

 
*** 

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

إّن اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اًمًاموات وإَرولم و ٞمع اعمخٚمقىم٤مت، هل اًمٕم٤ٌمدة واخلْمقع 

 ًمٚمخ٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ سمٜمٞم٦ٍّم ظم٤مًمّم٦ٍم قمـ ـمريؼ ُمٕمرومتف قمّز وضمّؾ.

َ ظُمٚم٘مٜم٤م؟! وُم٤م ا دُف ُمـ ظمٚمؼ وُمـ أه ؿِّ إؾمئٚم٦م اًمتل ّتتٚم٩م ذم صدر يمّؾ إٟم٤ًمن: مِل

 اًمٜم٤مس، واعمجلء إمم هذه اًمدٟمٞم٤م؟!

ٓ ؿمّؽ أّن يمّؾ ومرٍد قم٤مىمٍؾ وطمٙمٞمٍؿ طملم ي٘مقم سمٕمٛمؾ ُم٤م وم٢مّٟمام  دف ُمـ وراء قمٛمٚمف إمم 

، ُم٤م هق هدف ُمٕملّم، ومٙمٞمػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ٓ يٜمٌٖمل ىمٞم٤مؾمف سم٠مّي 
ٍ
رء

 هدومف ُمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن؟!

 ومٝمؾ يم٤من يِمٕمر سمٜم٘مٍص ا أقمقذ سم٤مهلل ا وم٤مرشمٗمع ذًمؽ اًمٜم٘مص سمخٚمؼ اإلٟم٤ًمن؟!

 أويم٤من حمت٤مضم٤ًم ا ٟمًتجػم سمف شمٕم٤ممم ا إمم رء وم٤مرشمٗمع آطمتٞم٤مج سمخٚم٘مٜم٤م؟!

وقمٚمٞمف ومح سمّد هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ هدف  ّٕٟمف ؾمٞمّد اًمٕم٘محء وٓ خيٚمؼ ؿمٞمئ٤ًم قمـ قم٨ٌم، 
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 ُمـ هدف هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وراء ظمٚم٘مف ًمإلٟم٤ًمن.ومح سمّد  

وسمحٙمؿ يمقٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٛمثؾ اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ، وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ رء يزيده أو 

 يٜم٘مّمف، ًمزم أن يٙمقن ا دف قم٤مئدًا ًمإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف.

ا دف هق ُم٤م ّسطم٧م سمف أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، وهق اًمٕمٌقدي٦م، قمٌقدي٦م اإلٟم٤ًمن اًمٜم٤مىمص 

 اعمٓمٚمؼ، قم٤ٌمدة اعمحدود ًمححّمدود. ًمٚمٙم٤مُمؾ

إّٓ أّٟمٜم٤م ًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم سمٕمض أي٤مت اًم٘مربٟمٞم٦م إظُمرى، ًمرأيٜم٤م أهّن٤م شمِمػم إمم أهداف ُأظمرى، 

 ومٗمل سمٕمْمٝم٤م يٍّمح اًم٘مربن اًمٙمريؿ سم٠مّن ا دف ُمـ اخلٚمؼ هق آُمتح٤من.

 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ا دف ُمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن هق طمتّك يٕمٚمؿ سم٘مدرة اهلل شم٤ٌمرك وذم بي٦م ُأظمرى ٟمجد أن   

 وشمٕم٤ممم وقمٚمٛمف قمّز وضمّؾ.

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ 

وبي٦م صم٤مًمث٦م شمِمػم إمم أّن ا دف ُمـ اخلٚمؼ هق اًمرمح٦م ا رمح٦م اهلل ا. ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

ٿ  ٺڀ ٺ ٺ ٺ *پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

 .﴾ٿ

وأُّم٤م أي٦م اًمتل هل حمؾ اًمٌح٨م ومٝمل ا يمام ذيمرٟم٤م ا س ٦م سم٠من  ا دف ُمـ ظمٚمؼ اهلل 

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمإلٟم٤ًمن هق اًمٕم٤ٌمدة، سمؾ إهّن٤م لٍم قمّٚم٦م وؾم٥ٌم اخلٚمؼ ذم اًمٕم٤ٌمدة، ومام هق اًمقضمف 

                                           



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

وظم٤مّص٦م  ُأظمرى هل اًم٥ًٌم ذم اخلٚمؼ، ي٤مت إظُمرى شمذيمر أؾم٤ٌمسم٤مً ذم احلٍم، وٟمحـ ٟمجد أ 

 .﴾ ٿ ٿ ﴿أي٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمل س ٦م ضمدًا ذم شمٕمٞملم ؾم٥ٌم اخلٚمؼ، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ىمٚمٞمًح ذم ُمٗمٝمقم هذه أي٤مت وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ٟمرى أّٟمف ٓ شمْم٤مد وٓ اظمتحف 

هدف ُمتقؾمط، وسمٕمْمٝم٤م  سمٞمٜمٝم٤م، ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م سمٕمْمٝم٤م شمِمػم إمم هدف ُُم٘مّدُمل، وسمٕمْمٝم٤م إمم

 إمم اًمٜمتٞمج٦م. إمم هدف هن٤مئل، وسمٕمْمٝم٤م

وهق ُم٤م ُأؿمػم إًمٞمف ذم أي٦م اًمتل هل حمؾ اًمٌح٨م، أُّم٤م  (،اًمٕمٌقدي٦م)وم٤م دف إصؾ هق

اًمٕمٚمؿ وآُمتح٤من وأُمث٤م ام ومٝمل أهداف وٛمـ ُمًػم اًمٕمٌقدي٦م هلل، ورمح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م ٟمتٞمج٦م 

 اًمٕمٌقدي٦م هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ـ  اعمٝمؿ أّن ٟمٕمرف وهٙمذا ئمٝمر ًمٜم٤م سمٙمّؾ ووقح أّٟمٜم٤م ظُمٚم٘مٜم٤م ًمٕم٤ٌمدة اهلل شم٤ٌم رك وشمٕم٤ممم، ًمٙم

 ُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمٕم٤ٌمدة؟!

ومٝمؾ اعمراد ُمٜمٝم٤م أداء اعمراؾمؿ أو اعمٜم٤مؾمؽ اًمٞمقُمٞم٦ّم وأُمث٤م ٤م ُمـ صقم وصحة إمم همػم 

 ذًمؽ؟ أو هل طم٘مٞم٘م٦م وراء هذه إُُمقر وإن يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؾمؽ يمّٚمٝم٤م واضمدة ًمألةّٞم٦م؟!

ولٚمٞمٚمٝم٤م،  (اًمٕمٌقدي٦م)و (اًمٕمٌد) وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال يٜمٌٖمل ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م

وم٤مًمٕمٌد ًمٖم٦ًم: هق اإلٟم٤ًمن اعمتٕمّٚمؼ سمٛمقٓه وص٤مطمٌف ُمـ ىَمرٟمف إمم ىمدُمف، وإرادشمف شم٤مسمٕم٦م إلرادشمف، 

وُم٤م يٓمٚمٌف ويٌتٖمٞمف شمٌع ًمٓمٚم٥م ؾمٞمده واسمتٖم٤مئف، ومح يٛمٚمؽ ذم ىم٤ٌمًمف ؿمٞمئ٤ًم، وًمٞمس ًماف أن ُي٘مٍّم 

 .ذم ـم٤مقمتف

قاًمٞمٝمؿ اًمٕمرومٞملّم  وًمذا ُيذيمر أن  قمٌدًا ؿم٤مهد وهذا ُمٗمٝمقم قم٤مم يِمٛمؾ طمتّك اًمٕمٌٞمد ُمع ُم 

 ُمقٓه ُمٝمٛمقُم٤ًم، وم٘م٤مل هذا اًمٕمٌد ا ويم٤من ُم١مدسّم٤ًم وقم٤مىمحً ا عمقٓه: عم٤مذا أٟم٧م ُمٝمٛمقم؟

: إيّن ُمديقن واًمتٗمٙمػم ذم اًمديقن ؾمٚمٌٜمل اًمراطم٦م، وم٘م٤مل اًمٖمحم: طمًٜم٤ًم، ظمذين ومول اظمقلم

 إمم ؾمقق اًمرىمٞمؼ، وأقمروٜمل ًمٚمٌٞمع وسمثٛمٜمل ؾمدد ديقٟمؽ.
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 : إّن ًمدي  ىمروو٤ًم يمثػمة وصمٛمٜمؽ ٓ يٙمٗمل ًمُٕمنْم ىمرويض.لومو 

 : ؾمّٕمرين سمٜمٗمس اعم٘مدار اًمذي أٟم٧م ُمديـ سمف.ايمُغالم ومول

: إهّنؿ ٓ يِمؽموٟمؽ هبذا اًمًٕمر، ىم٤مل اًمٖمحم: ىمؾ ًمٚمزسم٤مئـ إّن هذا اًمٖمحم ًمديف اظمقلم ومول

ف ضمٞمّدًا صٗم٦م طمًٜم٦م ضمدًا وارشمٗم٤مُع ؾمٕمره ٟم٤مضمؿ قمـ طمٞم٤مزشمف شمٚمؽ اًمّمٗم٦م، و هل أّٟمف يٕمر

 أؾمٚمقب اًمٕمٌقدي٦م.

ضم٤مء اعمقمم سم٤مًمٖمحم ا ومل يٗمٝمؿ ُم٘مّمقد اًمٖمحم ضمٞمدًا ا إمم ؾمقق اًمرىمٞمؼ، وؾمّٕمره سمًٕمٍر 

يٕم٤مدل قمنمة أوٕم٤مف ؾمٕمره اًمٓمٌٞمٕمل، ُمثًح إذا يم٤من اًمًٕمر اعمتٕم٤مرف  ذا اًمٖمحم قمنمة 

ذًمؽ  بٓف ديٜم٤مر يم٤من ي٘مقل إيّن أسمٞمع هذا اًمٖمحم سمٛمئ٦م أًمػ ديٜم٤مر. ويم٤من يمّؾ َُمـ يًٛمع

 يْمحؽ، إمم أن ؾم٠مًمف إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ قمـ ؾم٥ٌم ارشمٗم٤مع ؾمٕمر اًمٖمحم.

 : إّن ارشمٗم٤مع ؾمٕمر اًمٖمحم يرضمع إمم أّٟمف يٕمرف ـمري٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م ضمٞمدًا.ومول اظمقلم

: إذا يم٤من يمام شم٘مقل وم٘مٞمٛمتُف أيمثر ُمـ ذًمؽ، إين اؿمؽمي هذا اًمٖمحم سمنمط ومول ايمرصمؾ

 ُمٚم٦م.هذه اًمّمٗم٦م، وإذا مل أضمده٤م ومٞمف  ّؼ زم ومًخ اعمٕم٤م

: دومع هذا اًمرضمؾ اعمٌٚمغ وهق ُمئ٦م أًمػ ديٜم٤مر، وأظمذ اًمٖمحم ًمٚمٌٞم٧م، وطمالصي إمر

وُمـ أضمؾ أن يٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م اًمٖمحم ـمري٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م أُمَر سميسمف سم٤مًمًقط، واًمٖمحم ٓ يٌٙمل وٓ 

 يت٠موه، وٓ ي٠ًمل قمـ ؾم٥ٌم ضسمف سم٤مًمًقط!

٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أمل شمٙمـ أُمر اًمرضمؾ سمؽمك اًمٖمحم، صُمؿ  ىم٤مل ًمف: أمل شمٙمـ شمِمٕمر سم٤مٕمل؟ ىم

 شمٕمٚمؿ أّٟمؽ شميب سمدون ؾم٥ٌم؟ ىم٤مل اًمٖمحم: ٟمٕمؿ، ىم٤مل اًمرضمؾ: إذن عم٤مذا مل لت٩ّم قمغم ذًمؽ؟

: أٟم٤م قمٌد وأٟم٧م ُمقمم، وٓ يٚمٞمؼ أن ي٠ًمل اًمٕمٌد قمـ ؾم٥ٌم شمٍّموم٤مت ُمقٓه، ومول ايمغالم

ا ضسمتٜمل وم٤مًمٕمٌد جي٥م أن يٙمقن ُمٓمٞمٕم٤ًم عمقٓه ُمئ٦م سم٤معمئ٦م، إذا أٟمٕمٛم٧م قمكّم وم٠مٟم٤م ُمٓمٞمع ًمؽ، وإذ

، وهذا هق ُمٕمٜمك اًمٕمٌد واًمٕمٌقدي٦م، ومٝمل شمٕمٜمل ُمٜمتٝمك اخلْمقع سم٤مًمًقط أٟم٤م ُمٓمٞمع ًمؽ

 واًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمٕمٌقد.
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واعمٕمٌقد اًمقطمٞمد اًمذي ًمف طمّؼ اًمٕم٤ٌمدة قمغم أظمريـ هق اًمذي سمذل ُمٜمتٝمك اإلٟمٕم٤مم  

 واإليمرام، وًمٞمس ذًمؽ ؾمقى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

٤مدة اعمحٌلّم واعمٚمتّذيـ واًمٕم٤مروملم إمم همػم ذًمؽ ُمـ صمؿ  إّن اًمٕم٤ٌمدة قمغم أىم٤ًمم، ومٛمٜمٝم٤م: قمٌ

ؿ  ًّ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة اًمتل ّتتٚمػ سم٤مظمتحف درضم٤مت اًمُ٘مرب ُمـ اعمقمم قمّز وضمّؾ، وُمـ هٜم٤م ىم

إّن ومقمًو فمبدوا اهلل رنمبًي همتؾؽ »: ×اًمٕم٤ٌمدة إمم أىم٤ًمم صمحصم٦م، ىم٤مل ×اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

همتؾؽ فِمبودة ايمعبقد، وإّن ومقمًو فمبدوه ؾمؽرًا همتؾؽ  فِمبودة ايمتجور، وإّن ومقمًو فمبدوا اهلل رهبيً 

 .شفِمبودة إضمرار

 وًمٚمٕم٤ٌمدة قمّدة ذوط ُمذيمقرة ذم حمٚمٝم٤م، أةٝم٤م: 

ومٚمٞمس ا دف ُمـ اًمِٕم٤ٌمدة إرو٤مء اًمٜم٤مس أو احلّمقل قمغم ُمٙم٥ًم ـ ايمـقي اخلويمصي هلل:  1

 دٟمٞمقي، سمؾ يٕمٌد اهلل ىمرسم٦م إمم اهلل.

٥م شمٕمتؼم اًمِٕم٤ٌمدة ٟم٤مىمّم٦م، واًمٓمريؼ إمم إيمام ٤م ومٌدون طمْمقر اًم٘مٚمـ ضمضقر ايمؼؾى:  2

 .هق اإلشمٞم٤من سم٤مًمٜمقاومؾ، يمام أؿم٤مرت إًمٞمف سمٕمض اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م

 .شٓ طمغم دم فِمبودة ٓ همؼف همقفو»، أّٟمف ىم٤مل: ×ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمـ ايمِعؾؿ:  3

اًمٕمٌد قمغم  وم٘مد ورد أّن اًمدقم٤مء حمجقب طمتّك يّمكّم ـ ايمصالة فمعم حمّؿد وتل حمّؿد:  4

 .حمّٛمد وبل حمّٛمد

 وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

ٌُُّٙمؿُ   ياا٤م أهااَؾ سمٞماا٧ِم رؾمااقِل اهللِ طُماا

 يَمٗماا٤ميُمُؿ ُمااـ قمٔمااٞمِؿ اًمَ٘ماادِر أٟم ٙمااؿُ 

 

 وَمااارٌض ُماااـ اهللِ ذم اًم٘ماااربِن أٟمزًَمااافُ  

ـْ مل ُيَّمااؾِّ قَمٚمااٞمُٙمْؿ ٓ صااحَة ًَماافُ   (1)َُماا
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 .شقؼكمٓ فمبودة إّٓ زم»، أّٟمف ىم٤مل: ’ومٕمـ رؾمقل اهللـ ايمقؼكم:  5 

وم٢مذا ضم٤مء اإلٟم٤ًمن هبذه اًمنموط شمقىّمع ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ طمٞمٜمئٍذ اًمثامر اعمؽمشّم٦ٌم قمغم 

اًمًٕمٞمدة اعمٓمٛمئٜم٦م إسمدي٦م، وهمػمه٤م ُمـ  اًمٕم٤ٌمدة، وأهؿ هذه اًمثٛمرات اًمٗمقز سم٤مٔظمرة واحلٞم٤مة

 ُٕمثؾ.اًمثٛمرات اًمدٟمٞمقي٦م وإظُمروي٦م. وأقمٌَد قم٤ٌمِد اهلل إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء، صُمؿ  إُمثؾ وم٤م

 ^وإذا أردٟم٤م أن ٟمتٕمّٚمؿ اًمٕم٤ٌمدة وطم٘مٞم٘متٝم٤م ويمٜمٝمٝم٤م، ومح سمّد أن ٟمراضمع ؾمػمة أهؾ اًمٌٞم٧م

 وأوٓدهؿ واًمذيـ ٟمِم٠موا ذم سمٞمقهتؿ وشمرسم قا ذم يمٜمٗمٝمؿ.

يم٤مٟمقا ي٘مْمقن أي٤مُمٝمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمدة، أُّم٤م اًمّٚمٞمؾ ومّم٤موّمقن أىمداُمٝمؿ شم٤مًملم ٔي٤مت اًم٘مربن، وأُّم٤م 

 اًمٜمٝم٤مر ومّم٤مئٛمقن طُمٚمامء أسمرار.

اًمٌٞمقت، وُمـ ه١مٓء اًمذيـ شمٖمّذوا ُمـ صمدي اإلُم٤مُم٦م وقم٤مؿمقا ذم يمٜمٗمٝم٤م،  وُمـ هذه

 ×ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م
ٍ
ٌَٞمؾ اًمٗمجر ضم٤مءت إًمٞمف سمامء ، يم٤من ذم سمٞم٧م ـمققم٦م، وىُم

ًمٞمتقو٠م سمف ىم٤مئٚم٦ًم: ي٤م ُمقٓي ُم٤م رأيتؽ رىمدت اًم٤ٌمرطم٦م ا طمٞم٨م ىم٣م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ىم٤مئاًم وىم٤مقمدًا، 

 ×أيّن رىمدت رىمدة ومرأي٧م ذم ُمٜم٤مُمل قمّٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم رايمٕم٤ًم وؾم٤مضمدًا ا وم٘م٤مل  ٤م: اقمٚمٛمل

 وُم٤م أفمـ إّٓ أّٟمف بظمر أي٤مُمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م. ،اًمٕمجؾ اًمٕمجؾ، اًمقطمك اًمقطمكوهق ي٘مقل: 

ومتقّو٠م وصغّم صحة اًمٗمجر، ويم٤من ُمِمٖمقًٓ سمدقم٤مئف إذ ؾمٛمع وىمع طمقاومر اخلٞمقل  

ًمٌس ُٓم٦َم طمرسمف، وىم٤مل: ي٤م  وأصقات اًمرضم٤مل، ومٕمرف أّٟمف ىمد ُأيت إًمٞمف، ومٕمّجؾ ذم دقم٤مئف، صُمؿ  

 ٟمٗمس، اظمرضمل إمم اعمقت اًمذي ًمٞمس ًمف حمٞمص. 

وم٘م٤مًم٧م اعمرأة: ؾمٞمدي أراك شمت٠مه٥م ًمٚمٛمقت! ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ٓ سمّد زم ُمـ اعمقت وأٟم٧ِم ىمد 

وم٤مىمتحٛمقا  ،’أّدي٧ِم ُم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ اًمؼّم واإلطم٤ًمن، وأظمذِت ٟمّمٞمٌِؽ ُمـ ؿمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهلل

وم٤مرؾم٤ًم وراضمحً، ومخ٤مف ُمًٚمؿ أن  رىمقا قمٚمٞمف قمٚمٞمف اًمدار وهؿ صمحصمامئ٦م، وىمٞمؾ: ؾمٌٕمقن 

اًمدار، ومخرج وؿمّد قمٚمٞمٝمؿ طمتّك أظمرضمٝمؿ ُمـ اًمدار، صُمؿ  قم٤مدوا إًمٞمف، ومحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ وهق 
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 ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وي٘مقل:  

 هق اعمقُت وم٤مصٜمَع ويَؽ ُما٤م أٟما٧َم صا٤مٟمعُ 

 ومّماااؼمًا ُٕماااار اهلل ضمااااؾ  ضمااااحًُمف

 

 وم٠مٟماا٧م سمٙماا٠مِس اعمااقِت ٓ ؿمااّؽ ضمااا٤مرعُ  

 خلٚماااؼ واىماااعُ ومحٙماااؿ ىمْمااا٤مء اهلل ذم ا

 
طمتّك ىمتؾ ُمٜمٝمؿ واطمدًا وأرسمٕملم رضمحً، ويم٤من ُمـ ىمّقشمف أّٟمف ي٠مظمذ اًمرضمؾ سمٞمده ومػمُمل سمف 

ومقق اًمٌٞمقت، وسمٕمدُم٤م أيمثر اًم٘متؾ ومٞمٝمؿ، ـمٚم٥م ىم٤مئد اجلٞمش حمّٛمد سمـ إؿمٕم٨م اًمٜمجدة ُمـ 

 قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد ىم٤مئحً: أدريمٜمل سم٤مخلٞمؾ واًمرضم٤مل، وم٠مٟمٗمذ إًمٞمف اسمـ زي٤مد ي٘مقل: صمٙمٚمتؽ ُأُّمؽ

وقمدُمقك ىمقُمؽ. رضمؾ واطمد ي٘متؾ هذه اعم٘متٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م! ومٙمٞمػ ًمق أرؾمٚمتؽ إمم َُمـ هق 

ـّ أّٟمؽ أرؾمٚمتٜمل إمم  ×أؿمّد سم٠مؾم٤ًم؟ ا يٕمٜمل احلًلم ا وم٠مرؾمؾ إًمٞمف اسمـ إؿمٕم٨م ي٘مقل: شمٔم

احلػمة؟ وإّٟمام وضمٝمتٜمل إمم سمٓمؾ ة٤مم،  ُمـ ضمراُم٘م٦م ضمرُم٘م٤منسمّ٘م٤مل ُمـ سمّ٘م٤مزم اًمٙمقوم٦م؟ أو إمم 

بل ظمػم إٟم٤مم. وم٠مرؾمؾ إًمٞمف سم٤مًمٕم٤ًميمر وىم٤مل: إقمٓمف إُم٤من وم٢مّٟمؽ ٓ  وؿمج٤مع ضهم٤مم، ُمـ

 شم٘مدر قمٚمٞمف إّٓ سمف.

وىمد ُأصمخـ ُمًٚمؿ سم٤مجلراح ٕهّنؿ أطمتقؿمقه ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥ٍم وُمٙم٤من  ومٗمرىم٦م شمرُمٞمف ُمـ 

أقم٤مزم اًمًٓمقح سم٤مًمٜم٤مر واحلج٤مرة، ُأظمرى سم٤مًمًٞمقف، وصم٤مًمث٦م سم٤مًمرُم٤مح، وراسمٕم٦م سم٤مًمًٝم٤مم، ويم٤من 

ٙمر سمـ محران وميسمف سمٙمر قمغم ومٛمف اًمٓم٤مهر وم٘مٓمع ؿمٗمتف اًمٕمٚمٞم٤م، ُمع سم ×ىمد اؿمتٌؽ ُمًٚمؿ

وم٘م٤مل ًمف اسمـ إؿمٕم٨م: ًمؽ إُم٤من ي٤م ُُمًٚمؿ ٓ شم٘متؾ ٟمٗمًؽ، وم٘م٤مل: أّي أُم٤مٍن ًمٚمٖمدرة 

 اًمٗمجرة؟ وأىمٌؾ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وهق ي٘مقل: 

 أىمًٛمااااا٧م ٓ أىمتاااااؾ إّٓ طُماااااّراً 

 يماااؾُّ إُماااارٍئ يقُمااا٤ًم ُُماااحٍق ّذاً 

 

 وإْن رأيااا٧ُم اعماااقَت ؿماااٞمئ٤ًم ُٟمٙمااارا 

 أظمااااا٤مف أن ُأظماااااَدَع أو ُاهماااااّرا
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ويم٤من ىمد ُأصمخـ سم٤مجلراح طمتّك قمجز قمـ اًم٘مت٤مل، وم٠مؾمٜمد فمٝمره إمم ضمٜم٥م ضمدار وميسمقه  

سم٤مًمًٝم٤مم وإطمج٤مر، وم٘م٤مل: ُم٤مًمٙمؿ شمرُمقٟمٜمل سم٤مٕطمج٤مر يمام شُمرُمك اًمٙمٗم٤مر؟ وأٟم٤م ُمـ أهؾ سمٞم٧م 

 اًمٜمٌّل اعمخت٤مر: أٓ شمرقمقَن رؾمقل اهلل ذم قمؽمشمف؟

ومٓمٕمٜمف رضمؾ  ،صمخـ سم٤مجلراحوشمٙم٤مصمروا قمٚمٞمف سمٕمد أن أُ ...»ىم٤مل اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس&: 

 .شظمذ أؾمػماً وم٠مُ  ،إمم إرض ُمـ ظمٚمٗمف ومخرّ 

وىمٞمؾ: ىمد طمٗمروا ًماف طمٗمػمة ومقىمع ومٞمٝم٤م أصمٜم٤مء اًم٘مت٤مل. هذا ويم٤مٟم٧م ـمققم٦م واىمٗم٦م وهل 

 ّت٤مـم٥م اًم٘مقم سمٚم٤ًمن احل٤مل: 

 )سمحراين( 

 فمٚماا٧م شمٜماا٤مد ؿ  اااؾ يمقومااا٤من أرطماااٛمقه

 

  

 طمٞماادر ٓ شمًااحٌقههااذا اسمااـ أظمااق اًمٙماارار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظمٚماااقه يٛمٌماا سمراطمتاااف اٚمٌاااف ؿمٕمٌتاااقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ظمااا٤مومقا ُماااـ اهلل ُمااا٤مًمٙمؿ ُماااذه٥م وٓ دياااـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص٤مطما٧م يٛمًٚمؿ ي٤م قمٔمٛمٝما٤م ظمجٚمتال سمٞمااؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ؿمااٌٞمدي وأٟمااف طمرُمااف وواإمٞمٗمف ُم اادر أمحٞمااؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًمااق يتاريماقٟماااؽ هاااٜم٧م أومااا٧م ااٚماااٌل 

 وياااااااااااااااااااااااااااااااااااؽودا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إٟم ٤من اؾمٚمٛم٧م ُمـ يمٞمادهؿ ؾماٚمِّؿ قماغم اطمًالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َاٚمٝماا٤م يٓمققمااف اًمٞمااقم ُماا٤م لّمااؾ ؾماااحُمف

 

 

 

 

 

 

 

  

 أوصاااٞم  هااا٤من اهباااؾ اًمٌٚماااد ـمٌاااق يت٤مُماااف 
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 ااااقزم شماااره ُمًااٚمؿ يٌٚمٖمٙماااؿ ؾماااحُمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 واضمااارف قماااغم اهلل واًمٜمٌااال ؾماااٞمد اًمٙماااقٟملم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أريمٌقه قمغم سمٖمٚم٦م، وأظمذوه إمم اسمـ زي٤مد، ومجٕمؾ يٌٙمل، وم٘م٤مل ًماف قمٌٞمد سمـ اًمٕم٤ٌمس: إن  

 َُمـ يٓمٚم٥م ُمثَؾ اًمذي شمٓمٚم٥م إذا ٟمزل سمف ُمثؾ ُم٤م ٟمزل سمؽ مل يٌِؽ. 

ىم٤مل: واهلل، ُم٤م ًمٜمٗمز سمٙمٞم٧م وًمٙمـ أسمٙمل ٕهكم اعم٘مٌٚملم، أسمٙمل ًمٚمحًلم وبل 

 .×احلًلم

 )ٟمٕمل جم٤مريد( 

  وياااـ اًماااذي يقصاااؾ إهبااا٤محللم

 ُمًاااٚمؿ وطمٞماااد أوُم٤مًماااف إُمٕمااالم

 

 ًماارض اعماديٜمااا٦م وخياااؼم إطمًاالم 

 ودارت قمٚمٞمااااف اًم ااااقم صااااقسملم

 
 هتٗمقه أوفمؾ يدير سم٤مًمٕمالم

 )ٟمّم٤مري(  

 يٛمًٚماااؿ ريااا٧م ًمااـ ه٤مؿماااؿ زعمٝمااا٤م

 ٓهااـ طمٞماااػ ُماا٤م واطماااد قماااٚمٛمٝم٤م

 

 دماال أوخيٗماا٩م قمااغم راؾمااؽ قمٚمٛمٝماا٤م 

 (1)وطمٞمد أٟما٧م وهمريا٥م أديار اًمٕمٞماقن

 
*** 

ـِ قم٘مٞمؾِ      ٞمؾِ إْن يمٜم٧َم لزُن ّٓديم٤مر ىمت  وم٤مطمزن ًمذيمرى ُُمًٚمِؿ سم

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
× 
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 عبادة احَلِرف: احملاضرة التاسعة
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 ٞما٤مأٟم٤مقمَل ىماتغم اًمّٓماِػ ٓزًما٧َم ٟم٤مقم

 أقمْد ذيمَرُهؿ ذم يمرسمحَء إن  ذيماَرهؿ

 ودْع ُم٘مٚمتل لٛمرُّ سمٕماَد اسمٞمْم٤مواٝم٤م

 ؾمتٜمًك اًمٙمرى قَمٞمٜمل يم٠من  ضُمٗمقهَنا٤م

ٝما٤م  وشُمٕمٓمل اًمدُمقَع اعمًتٝمحِّت طم٘م 

 وأقمْم٤مُء جماٍد ُما٤م شمقّزقما٧م اًمُْما٤ٌم

 ًمئـ ومّرىمتٝما٤م بُل طمارٍب ومٚماؿ شمٙماـ

 وممّاا٤م ُيزيااُؾ اًم٘مٚماا٥َم قمااـ ُمًاات٘مّره

 ٤موىمقُف سمٜم٤مِت اًمقطمل قمٜماد ـمٚمٞمِ٘مٝما

 

 هُتااٞم٩م قمااغم ـُمااقِل اًمٚمٞماا٤مزم اًمٌقايمٞماا٤م 

 ـمقى ضمزقم٤ًم ـمال  اًمًاّجؾ وم١ماديا٤م

 سمَٕماادِّ رزاياا٤م شمااؽمُك اًماادُمَع داُمٞماا٤م

 طمٚمٗمااـ سمَٛمااـ شمٜمٕماا٤مُه أن ٓ شمحىمٞماا٤م

 حماا٤مضمُر شمٌٙماال سماا٤مًمٖمقادي همقادياا٤م

 سمتقزيٕمٝمااا٤م إّٓ اًمٜمااادى واعمٕم٤مًمٞمااا٤م

 ًمتجٛمَع طمّتاك احلنِما إّٓ اعمخ٤مزيا٤م

 ويؽمُك زٟماَد اًمٖماٞمِظ ًمٚمحنما واريا٤م

 (1)هب٤م ُيِمجلم طمّتاك إقم٤مديا٤مسمح٤مٍل 
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ٌّااا٧م وؿمااا٤موم٧م اًماااديقان   ُماااـ ـم

 ُماااا٤م سمااااٞمٝمؿ اًمٞمٜمٖماااار وقمااااّقان

 ويزيد قماغم ّتا٧م اعمُٚماؽ ؾماٚمٓم٤من

 ويمااا٤مم يتٜمِّماااد قماااغم اًمٜمًاااقان

 ُمااـ ؿماا٤مومٝم٤م قمٚمٞمٝماا٤م احلاازن سماا٤من

 

 ُمِمااحقن ُمااـ يمااّؾ سمٚمااد واُم اا٤من 

 يمّٚمٝمااؿ ٕهااؾ ه٤مًمٌٞماا٧م قماادوان

 ُمتٜماااقُمس وسم٤مًمٜمٍمااا ومرطماااا٤من

 اّمااده ايٕماارف زيٜماا٥م اخلَااّقان

 داطماال اًمٌٞمٌاا٤من شمِمااّٛم٧م وؾماا٥ّم 

 طمٜم٧ّم وؾم٤مل اًمدُمع ودي٤من 

*** 

ۀ ۀ ہ  ڻں ں ڻ ڻ ڻ ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ھ ھ ھ

إًمل جمتٛمع شمًقده قم٤مدات يمثػمة ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ صٛمٞمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م، ’ ًم٘مد سُمٕم٨م اًمٜمٌلُّ إيمرم

٤مًمآ واعمٗم٤مؾمد، ولٙمٛمف صم٘م٤موم٤مت ُمتٜمّققم٦م، وأـمٞم٤مف ُمتٕمّددة، وأًمقان يتٚمّقن هب٤م سمح٥ًم اعمّم

وًمٞمس هذا إُمر قمغم ُمًتقى اعمجتٛمع سمام هق جمٛمققم٦م ُمـ إومراد، سمؾ إُمر أؾم٤مؾم٤ًم يم٤من 

 ُمٜمٕمٙم٤ًًم قمغم اًمٗمرد سمام هق ومرد، طمتّك قمغم ُمًتقى اًمٕم٘مٞمدة، ومْمًح قمـ اعمًتقى اًمٕم٤ٌمدي.

وُم٤م هذه أي٦م اًمنميٗم٦م إّٓ سمٞم٤من ُمقضمز قمـ هذه احل٤مٓت اًمتل يم٤مٟم٧م ُمت٠مّصٚم٦م ذم هذا 

ع، ومج٤مءت ًمِتٌُلّمَ ًمٜم٤م هذه احل٤مًم٦م، ولّذرٟم٤م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ُمـ اًمتقّرط ومٞمٝم٤م واًمتٕم٤مـمل اعمجتٛم

 ُمٕمٝم٤م.

اعمديٜم٦م  ’يم٤مٟمقا ي٘مدُمقن قمغم رؾمقل اهلل وىمد ذيمر اًمقاطمدي أهّن٤م ٟمزًم٧م ذم أقمراٍب 

وٟمتج٧م  ،هب٤موقم٤مش ُمٕم٤مرم  هؿ إذا ىمدم اعمديٜم٦م وم٢من صآ  ُمٝم٤مضمريـ ُمـ سم٤مديتٝمؿ، ويم٤من أطمدُ 

، وىم٤مل: ُم٤م بُمـ سمف واـمٛم٠منّ  ،ويمثر ُم٤مًمف وُم٤مؿمٞمتف ،ووًمدت اُمرأشمف همحُم٤مً  ،٤مً طمًٜم ٝمراً ف ُمُ ومرؾُم 

 ،ووًمدت اُمرأشمف ضم٤مري٦م ،، وإن أص٤مسمف وضمع اعمديٜم٦مظمػماً  ص٧ٌم ُمٜمذ دظمٚم٧م ذم ديٜمل هذا إّٓ أُ 
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وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م  ،دىم٦م، أشم٤مه اًمِمٞمٓم٤منرت قمٜمف اًمّّم وشم٠مظّم  ،وذه٥م ُم٤مًمف دواسمف،وأضمٝمْم٧م  

ڳ ڳ ڳ  ﴿: ، ومٞمٜم٘مٚم٥م قمـ ديٜمف، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤مممذاً  ص٧ٌم ُمٜمذ يمٜم٧م قمغم ديٜمؽ هذا إّٓ أُ 

 .﴾ڳ ڱ ڱ ڱ 

ومٛمـ أضمؾ هٙمذا ُأٟم٤مس ُمـ أهؾ اعمّم٤مًمآ اًمٕم٤ٌمدي٦م، أُمٙمـ شم٘مًٞمؿ اعمجتٛمع ذم يمؾِّ زُم٤مٍن 

 وُمٙم٤من إًمل جمٛمققم٤مٍت صمحصم٦م: 

 ؼقناظمتّ اظمجؿقفمي إُولم: 

 ء.وذم اًمّناء واًمّيا ،ٚمقا اإلؾمحم ذم  ٞمع أسمٕم٤مدهوهؿ اًمذيـ شم٘مٌّ 

 ايمؽوهمروناظمجؿقفمي ايمثوكقي: 

٘ملم، ويٕمؽمومقن سمٙمٗمرهؿ، وٓ ي٠مسمقن أن ئمٝمروا تّ وي٘مٕمقن ذم اًمٜم٘مٓم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمُ 

 قمداءهؿ ًمإلؾمحم ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.

 اظمـوهمؼقناظمجؿقفمي ايمثويمثي: 

 ،٤مر أُم٤مم أقمداء اًمديـأُم٤مم اعمًٚمٛملم، ويمٗمّ  و ؿ وضمٝم٤من، ومٝمؿ ُمًٚمٛمقن فم٤مهراً 

 وإن شمٔم٤مهروا سم٤مإلؾمحم. ٙمٗمر ـمٌٕم٤مً وؿمخّمٞمتٝمؿ إصٚمٞم٦م هل اًم

اًم٘مربن  ن  ا ٟمرى أوًمذ  سم٤مإلؾمحم أيمثر ُمـ اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م شمّي  وهذه

 .ُمـ اًمٙمّٗم٤مرأيمثر  ي٘م٤مسمٚمٝمؿ سمِمدةٍ 

وأيمثر هذه اعمجٛمققم٦م واعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟمقا يٕمٌدوَن اهلل قمغم طمرٍف،يمام وصٗمتٝمؿ 

شمتحّدث قمـ هذه اعمجٛمققم٦م، وهؿ وٕم٤مف اإليامن، أي٦م حمؾ اًمٌح٨م، ومٝمل وُم٤م سمٕمده٤م 

اًمذيـ مل يدظمؾ اإليامن إًمل ىمٚمقهبؿ، ويم٤من قمغم ـمرف اًمٚم٤ًمن وم٘مط، وىمٚمقهبؿ مل شمَر سمّمٞمَص 
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اإليامن إّٓ اًمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هذه اعمجٛمققم٦م شمٕمٞمش قمغم ه٤مُمش اإليامن واإلؾمحم  

وم٦م اجلٌؾ أو طم٤موم٦م إؿمٞم٤مء إظُمرى، يمام ؾمٞم٠ميت ا هق طم٤م آ ذم قمٛم٘مف، ٕن  أطمد ُمٕم٤مين احلَرف 

واًمذي ي٘مػ قمغم احل٤موّم٦م ٓ يٛمٙمٜمف أن يًت٘مّر. ومٝمق ىمٚمؼ ذم ُمقىمٗمف هذا، يٛمٙمـ أن ي٘مع هبّزة 

 ظمٗمٞمٗم٦م، وهٙمذا وٕم٤مف اإليامن اًمذيـ يٗم٘مدون إيامهنؿ سم٠مدٟمك ؾم٥ٌم.

قمغم  ويٕمتؼمون ذًمؽ دًمٞمحً  ،ؿ يٓمٛمئٜمقن إذا وحٙم٧م  ؿ اًمدٟمٞم٤م وهمٛمرهتؿ سمخػماهت٤مإهّن 

حٜمقا سم٤معمِم٤ميمؾ واًم٘مٚمؼ ُمتُ جٝمقن إمم اًمٙمٗمر إن اُ ويتّ  سمنقم٦م، ونأهنؿ يتٖمػّم  إّٓ  ،اإلؾمحم ٦مأطم٘مٞمّ 

ُم٤م يٌٖمقٟمف يم٤من  واًمٗم٘مر، وم٤مًمديـ ًمد ؿ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمحّمقل قمغم ُم٤م يٌتٖمقن ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، وم٢من شمؿّ 

 .ومح ، وإّٓ ٤مً اًمديـ طم٘مّ 

ِمؽمى وُي٤ٌمع  ًمذا وه١مٓء وأُمث٤م ؿ دمد اًمديـ قمٜمدهؿ أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سم٤معمت٤مع اًمذي يُ 

ه ف ووًمدُ ه وُم٤مًمُ سمٍُم  ُمـ اًمٞمٝمقد ومذه٥َم  أؾمٚمؿ رضمٌؾ »روي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أّٟمف ىم٤مل: 

اإلؾمحم  وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: أىمٚمٜمل، وم٘م٤مل: إن  ]وبًمف[ صغم اهلل قمٚمٞمف  ، وم٠مشمك اًمٜمٌل  سم٤مإلؾمحموشمِم٤مءم 

يو وم٘م٤مل:  ذه٥م سمٍمي وُم٤مزم ووًمدي،، أُ ص٥م ذم ديٜمل هذا ظمػماً  مل أُ ٘م٤مل، وم٘م٤مل: إيّن ٓ يُ 

، ىم٤مل: طمبٌ احلديد وايمػضي وايمذهى يسبؽ ايمرصمول ىمام سمسبؽ ايمـورُ اإلؽمالم  إنَّ  ،هيقدي

 .ش﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ وٟمزًم٧م

ف قمغم ُم٤مهٞم٦ّم احلَرف وطم٘مٞم٘متف.  ٕضمؾ أن ٓ ٟم٘مع ذم قم٤ٌمدة احلَْرف يٚمزُمٜم٤م اًمتٕمرُّ

أن يٕمٌده قمغم اًمناء دون  قمغم طَمْرف، ىم٤مًمقا: قمغم وضمٍف واطمٍد، وهق»ومٗمل اًمّّمح٤مح: 

اًمّياء، واحلَرف اًمٜم٤مىم٦م اًمْم٤مُمرة اًمّمٚم٦ٌم ؿمٌّٝم٧م سمَحْرِف اجلٌؾ... ويم٤من إصٛمٕمل ي٘مقل 
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 .، وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ وم٤مرسشاحلَْرف: اًمٜم٤مىم٦م اعمٝمزًم٦م 

، ومٝمق قمغم طمرف ُمـ ديٜمف همػم ُمتقؾّمط »وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  قمغم طَمْرٍف أي: قمغم ؿمؽٍّ

اّم يم٤من وؾمط اًمٌمء أومْمٚمف وأقمدًمف ضم٤مز أن ي٘مع صٗم٦م، وذًمؽ ذم ُمثؾ ومٞمف وٓ ُمتٛمّٙمـ، ومٚم

 .ش، أي قمدًٓ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم وشم٘مّدس: 

ٗمن ذًمؽ سم٘مقًمف سمٕمده : ُمُ ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿»وىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: 

ف واٟمحرف قمـ يمذا ولّر  ،﴾ڑ ڑ ک ﴿ أي٦م، ورم ُمٕمٜم٤مه: ﴾ں ں ڻ ﴿

ٙم٥ًم، واحلروم٦م طم٤مًمتف اًمتل يٚمزُمٝم٤م ذم ذًمؽ ٟمحق طمؽماف ـمٚم٥م طمروم٦م ًمٚمٛمواطمؽمف، واإل

يمتحريػ  ،إُم٤مًمتف ءاًم٘مٕمدة واجلٚم٦ًم، واعمح٤مرف اعمحروم اًمذي ظمح سمف اخلػم، ولريػ اًمٌم

قمّز طمتامل يٛمٙمـ محٚمف قمغم اًمقضمٝملم، ىم٤مل اًم٘مٚمؿ، ولريػ اًمٙمحم أن دمٕمٚمف قمغم طمرف ُمـ اإل

ې ى  ﴿ ا﴾ڭ ڭ ڭ ﴿ا  ﴾ھ ے ے ۓ ﴿ وضمّؾ:

 .﴾ۆئ ۆئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

كزل » ف حمرف قمـ احلحوة واحلرارة، وـمٕم٤مم طمريػ.واحلرف ُم٤م ومٞمف طمرارة وًمذع يم٠مٟمّ 

 .شايمؼرتن فمعم ؽمبعي أضمرف

 وىمٞمؾ: احلَرف، اًمنمط، أي: وُمـ اًمٜم٤مس َُمـ يٕمٌد اهلل قمغم ذٍط، واًمنمط هق ىمقًمف:»

 أي: ظمػم دٟمٞمقي ُمـ رظم٤مء وقم٤مومٞم٦م وظمّم٥م ويمثرة ُم٤مل... ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

ہ  ﴿ء يٗمتتـ سمف ُمـ ُمٙمروه يّمٞمٌُف ذم أهٚمف أو ُم٤مًمف أو ٟمٗمًف أي ر ﴾ۀ ۀ ہ﴿

 .شأي: ارشمّد ورضمع إًمل اًمقضمف اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر... ﴾ہ ہ
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 واخلحص٦م: اعم٘مّمقد ُمـ احلَرف ذم أي٦م أطمد ُمٕم٤مٍن صمحصم٦م:  

اء دون اًمياء.إّول:   اًمقضمف اًمقاطمد، يم٠من يٕمٌده شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم طم٤مًم٦م اًمن 

 ّؽ، ومٝمق يٕمٌد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وهق قمغم ؿمّؽ ذم ديٜمف.اًمِمايمثوّن: 

اًمنمط، يٕمٌد اهلل سمنمط اًمّناء دون اًمّياء ُمثًح ويٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك ايمثويمٌ: 

وضمف بظمر ذم شمٗمًػم احلَرف، أو وضمقه مل أشمٕمّرض  ٤م  ًمرضمققمٝم٤م إًمل ُم٤م ذيمرٟم٤مه، ُمثؾ اًمْمٕمػ 

 .ذم اًمٕم٤ٌمدة، واًمذي أؿم٤مر إًمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء

ًم٘مد شمٕمّرومٜم٤م قمغم ُمٕمٜمك احلَْرف واًمٕم٤ٌمدة احلَرومٞم٦م اعمْمٓمرسم٦م، أو ىمؾ: قم٤ٌمدة اعمّم٤مًمآ 

واًمِمّؽ واًمنموط، وأن ٟمريد أن ُٟمٕم٤مًم٩م اعمِمٙمٚم٦م، وٓ ري٥م أن  قمحج هٙمذا ُمِمٙمٚم٦م 

 يًتدقمل أّوًٓ: سمٞم٤من اًم٥ًٌم ومٞمٝم٤م، ومام هق اًم٥ًٌم  ٙمذا قم٤ٌمدة طَمرومٞم٦م؟

هٙمذا قم٤ٌمدة يٕمقد إًمل ٟمٗمس اًم٥ًٌم اًمذي ضم٤مء سمف ًمٚمٕم٤ٌمدة، وم٢من يم٤من  اًم٥ًٌم اعمٝمؿ ذم

 اًم٥ًٌم ىمقّي٤ًم ص٤مر ظمروضمف ُمٜمٝم٤م صٕم٤ًٌم، واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس أيْم٤ًم.

ومٚمذًمؽ ص٤مر ظمروضمف  ،ومٞمف سمٖمػم قمٚمؿ وٓ ي٘ملم ف يم٤من داظمحً ٕٟمّ »ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين&: 

ف، همقف وكػعف إيامكُ  ـ دطمؾ دم اإليامن زمعؾؿ، شمبًمَ  ×:وىمد ىم٤مل اًمٕم٤ممل ،وٓ ي٘ملم سمٖمػم قمٚمؿٍ 

ـ أطمذ ديـف مـ ىمتوب اهلل مَ  ×:وومولطمرج مـف ىمام دطمؾ همقف.  فمؾؿٍ  ـ دطمؾ همقف زمغغمِ ومَ 

سمف ايمرصمول. ـ أطمذ ديـف مـ أهمقاه ايمرصمول ردّ زايمً اجلبول ومبؾ أن يزول، ومَ ’ وؽمـي كبقف

 .شى ايمػتــ مل يعرف أمركو مـ ايمؼرتن مل يتـؽّ مَ : ×وومول

ُمـ اًمديـ ٓ ذم وؾمٓمف وىمٚمٌف، وهذا  قمغم ـمرٍف : ف( أيرْ )قمغم طَم »وىم٤مل اًمرازي: 

يم٤مًمذي يٙمقن قمغم  ،ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م]و[ ذم ديٜمٝمؿ ٓ قمغم ؾمٙمقن واوٓمراٍب  ًمٙمقهنؿ قمغم ىمٚمٍؼ   ثٌؾ ُمَ 
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اًمث٤ٌمت ذم  ٕن    وـم٤مر قمغم وضمٝمف ومر   وإّٓ  ،واـمٛم٠منّ  سمٖمٜمٞمٛم٦م ىمر   وم٢من أطمس   ،ُمـ اًمٕمًٙمر ـمرٍف  

٤م إذا وم٠مُمّ  ،وـم٤مقم٦م اهلل واخلقف ُمـ قم٘م٤مسمف ٦م احلّؼ ام يٙمقن ًمق يم٤من اًمٖمرض ُمٜمف إص٤مسماًمديـ إٟمّ 

ومح  ،ويرضمع قمٜمف قمٜمد اًمياء ،اءٔمٝمر اًمديـ قمٜمد اًمّن ف يُ وم٢مٟمّ  ،ؾيم٤من همروف اخلػم اعمٕمجّ 

 .ش﴾ڑ ڑ ک ﴿ وهق ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ُمذُمقُم٤مً  ُمٜم٤موم٘م٤مً  يٙمقن إّٓ 

٥م إذن اًم٥ًٌم ذم قم٤ٌمدة احلرف يٕمقد إًمل وٕمػ اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ووٕمػ اًمًٌ

اًمذي أوصٚمف إًمل اهلل قمّز وضمّؾ، وم٢من يم٤من اًم٥ًٌم ىمقي٤ًم ص٤مر اخلروج ُمـ رسم٘م٦م هذا اإليامن 

 صٕم٤ًٌم ضمدًا.

ومٛمـ هٜم٤م شمٌلّم اًم٥ًٌم وسمف يتٌلّم اًمٕمحج، وهق أن ي٘مّقي اإلٟم٤ًمُن قم٘مٞمدشَمف سم٤مهلل شم٤ٌمرك 

وشمٕم٤ممم قمـ ـمريؼ أظمذه ًمٚمٛمٕم٤مرف اإل ٞم٦م ُمـ ُمٜمِم٠مه٤م إصكم وـمري٘مٝم٤م اًمّمحٞمآ اًمذي 

 ا اخلٚمؼ سم٤محلّؼ ضمّؾ وقمح.يرسمط هذ

 وًمألؾمػ ا يمام يِمتٝمقن ويمام  ٚمق  ؿ. اومٌٕمض اًمٜم٤مس يريدون اًمديـ 

وم٢مّن اعمًتخػم قمغم همػم صم٘م٦ٍم وي٘ملم سم٤مٓؾمتخ٤مرات، سمؾ إن »ىم٤مل اًمًٞمُّد اسمـ ـم٤مووس&: 

ضم٤مءت يمام يريد قمٛمؾ هب٤م، وإن ضم٤مءت سمخحف ُم٤م يريد شمقىّمػ قمٜمٝم٤م، وٟمٗمر ُمٜمٝم٤م، وىمدح ذم 

 ُّمٜمُف أن َيدظُمَؾ ل٧م قمٛمقم هتديد ووقمٞمد ؾُمٚمٓم٤من اًمٕم٤معملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:اًمرواي٤مت، ُم٤م ُي١م

 .ش﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

 .واحل٤مصؾ: إّٟمف ٓ يدظمؾ ذم اًمديـ ُمتٛمٙمٜم٤ًّم ُمًت٘مّراً 

 .شويمّؾ ذًمؽ ُمـ قمدم اًمٌّمػمة»وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد: 

اـمٛم٠مّن،  ومٝم١مٓء ضمٕمٚمقا قم٤ٌمدهتؿ يمّمٗم٘م٦ٍم ذم ؾمقق دم٤مرة، وم٢من أص٤مسمف ظمػم ذم دٟمٞم٤مه
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وىم٤مل: إّن ديٜمَٜم٤م ومٞمف اخلػم، ومٝم٤م هق جيٚم٥م اًمٜمٗمع، ويدّر اًميع، ويٜمٛمل اًمزرع، ويٙمٗمؾ اًمرّواج،  

 .وإن أص٤مسمتف ومتٜم٦م واسمتحء مل يتامؾمؽ ًمف، اٟم٘مٚم٥م قمغم وضمٝمف ظم٤مهًا اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻں ں ڻ ڻ ڻ ﴿صمؿ  ىم٤مًم٧م أي٦م: 

 .﴾ھ ھ

اعم٘مّمقد ُمـ اخلػم ذم أي٦م اًمنميٗم٦م هق ُم٤م شم٘مّدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م 

 اعم٤ٌمريم٦م.

همنن أصوزمف طمغم، يعـل فموهمقي دم كػسف وويمده »ومٞمف، ىم٤مل: × وم٤معمروي قمـ أيب ضمٕمٗمر

فمعم  اؿمؿلّن زمف، وريض زمف، وإن أصوزمتف همتـي، يعـل زمالء دم صمسده أو مويمف سمطغّم وىمره اظمؼوم

همرصمع إيمی ايمقومقف وايمشّؽ، همـصى ايمعداوة هلل ويمرؽمقيمف، واجلحقد ’ اإلومرار زمويمـبلّ 

 .شزمويمـبلِّ ومو صموء زمف

وم٤مخلػم هٜم٤م: اًمّمّح٦م ذم اجلًؿ واًمًٕم٦م ذم اعمٕمٞمِم٦م يمام ومّنه اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٕمٛمدة، وسمخحومف 

 .اًمٗمتٜم٦م، ومٝمل اًمٌحء ذم اجلًؿ واًمْمٞمؼ ذم اًمٕمٞمش

 .اًمٕمذاب أو اعمّمٞم٦ٌم وىم٤مل اًمٌٕمض: اًمٗمتٜم٦م هل

 ؟﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿يمٞمػ ىم٤مل: »وىمد شم٤ًمئؾ اًمٗمخر اًمرازي ىم٤مئحً: 

گ گ گ ڳ  ﴿ وأضم٤مب: ُمثؾ هذا يمثػم ذم اًمٚمٖم٦م  ّٕن اًمٜمٕمٛم٦م سمحء واسمتحء ًم٘مقًمف

وًمٙمـ إّٟمام ُيٓمٚمؼ اؾمُؿ اًمٌحء قمغم ُم٤م يِمتٛمؾ قمغم اًمٓمٌع، واعمٜم٤مومؼ ، ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ
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إّٓ اًمنّم اًمدٟمٞمقي  ّٕٟمف ٓ ديـ ًمف،  ي، وًمٞمس قمٜمده ّذ ًمٞمس قمٜمده اخلػم إّٓ اخلػم اًمدٟمٞمق 

ومٚمذًمؽ وردت أي٦م قمغم ُم٤م يٕمت٘مدون، وإن يم٤من اخلػم يمٚمف ومتٜم٦م، ًمٙمـ أيمثر ُم٤م ُيًتٕمٛمؾ ومٞمام 

 .شيِمتّد ويث٘مؾ

هق اعمٜم٤مومؼ، إن رأى ذم اإلؾمحم رظم٤مًء وـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ـم٤مسم٧م ٟمٗمًف سمام »وىم٤مل اسمـ زُمٜملم: 

أٟم٤م ُمٜمٙمؿ وأٟم٤م ُمٕمٙمؿ، وإذا رأى ذم اإلؾمحم ؿمّدة، أو سمٚمٞم٦ًّم مل  ُيّمٞم٥م ُمـ ذًمؽ اًمّرظم٤مء وىم٤مل:

 .شيّمؼم قمغم ُمّمٞمٌتٝم٤م، واٟم٘مٚم٥م قمغم وضمٝمف يم٤مومرًا وشمرك ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف

صمؿ  إّن هذا اعمتٚمّقن واعمْمٓمرب ذم قم٤ٌمدشمف إن أص٤مسمتف اًمٗمتٜم٦م اٟم٘مٚم٥م إمم وضمٝمف احل٘مٞم٘مل 

 ٦م سم٠مّٟمف ظمن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وهق اخلنان اعمٌلم.وهق اًمٙمٗمر، وهبذا اإلٟم٘محب قمؼّمت أي

ۓ  ﴿وم٤مٟم٘مٚم٥م قمغم وضمٝمف وارشمّد، ورضمع إًمل وضمٝمف اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر، و

 .اًمْمحل اًمٔم٤مهر ﴾ۓ

أُّم٤م ظمناٟمف ذم اًمدٟمٞم٤م  ّٕٟمف خين ومٞمٝم٤م اًمٕمّزة واًمٙمراُم٦م، وإص٤مسمتف اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وأهٚمّٞم٦م 

 ف ودُمف ُمّمقٟم٤ًم.اًمِمٝم٤مدة، واإلُم٤مُم٦م واًم٘مْم٤مء، وٓ يٌ٘مك ُم٤مًم

ے ے  ﴿وأُّم٤م ذم أظمرة ومٞمٗمقشمف اًمثقاب اًمدائؿ، و ّمؾ ًمف اًمٕم٘م٤مب اًمدائؿ، وذًمؽ

 .﴾ ۓ ۓ

 .وسمٕم٤ٌمرٍة خُمتٍمة: خين اجلٜم٦ّم ولّمؾ ًمف اًمٜم٤مر

ومألّٟمف ٓ ظمنان أقمٔمؿ وأفمٝمر ُمٜمف  ّٕن اخلنان إُّم٤م سمٗمقات »وأُّم٤م أّٟمف فم٤مهر واوآ 
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ثقسم٤مت إظُمروي٦م، أو سمٗمقاهتام  ٕمٞم٤ًم، وهذا أفمٝمر وأسملم ُمـ اعمرهمقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م، أو سمٗمقات اعم 

 .شإوًَملمِ 

ومخن دٟمٞم٤مه اًمتل يم٤من  ٌّٝم٤م، ومخرج ُمٜمٝم٤م، صمؿ  أوم٣م إًمل أظمرة وًمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م »

 .شرء

ـُ ُمردويف:  ،﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿وىمد روي ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمـ اسم

ُمع أيب ُمقؾمك قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات، وم٘م٤مل: سم٠مؾم٤مٟمٞمده قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م أّٟمف ىم٤مل: يمٜم٧ُم »

ك ضمتّ  ،زمـل إرسائقؾ اطمتؾػقا همؾؿ يزل آطمتالف زمقـفؿ إنّ : ي٘مقل ’ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ىم٤مل: ومخٚمع  ،ك سم٤مهلل أن شمٙمقن أطمدة٤مأقمٞمذُ  :وم٘مٚم٧م. بعفامـ اسمّ مَ  ضؾَّ  ،كمؿكم ضويمّ ؽَ زمعثقا ضَم 

ضمرى ًمٞمٚم٦م ا رير ص٤مطمقا ي٤م ٤م وعمّ  .أّن مـ ومؿقيصىمام زمرّ  ،أّن اهلل مـ ذيمؽزمرّ : وم٘م٤مل ،ىمٛمٞمّمف

أو ٟمًت٠مُمـ؟ ىم٤مل: ٟمرومع اعمّم٤مطمػ قمغم  هٚمٙم٧م اًمٕمرب، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ي٤م قمٛمرو ٟمٗمرُّ  !ُمٕم٤موي٦م

 ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ اًمرُم٤مح وٟم٘مرأ

ٚمٜم٤م ٚمَ اًم٘مت٤مل ومَ  ، وإن أسمك سمٕمْمٝمؿ إّٓ ضمؾٍ أاًم٘مربن رومٕمٜم٤م احلرب وراومٕمٜم٤م هبؿ إمم  ٙمؿَ ن ىمٌٚمقا طُم ٢موم

 ....شٜمٝمؿ اًمٗمرىم٦م وبُمر سم٤مًمٜمداءوشم٘مع سمٞم ،ؿمقيمتٝمؿ

 اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إيامهنؿ هٙمذا، جمّرد ًم٘مٚم٘م٦م ًم٤ًمن، ٓ صم٤ٌمت ًمف ذم اجلٜم٤من أسمدًا.

وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن يقصػ هبذا اًمقصػ ؾمٞمّد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلَٜم٦ّم أسمق قمٌد اهلل 

أَو مل يبؾغؽؿ مو ومول رؽمقل اهلل رم ×: »ُمـ ىمٌَِِؾ أقمداء اهلل، طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل× احلًلم

طمل: هذان ؽمقدا ؾمبوب أهؾ اجلـّي؟! همنن صّدومتؿقّن زمام أومقل وهق احلّؼ، واهلل مو وٕ

سمعّؿدت ىمذزمًو مـذ فمؾؿً أّن اهلل يؿؼً فمؾقف أهؾف، وإن ىمذزمتؿقّن همنّن همقؽؿ َمـ يمق ؽمليمتؿقه 
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فمـ ذيمؽ أطمػمىمؿ، ؽمؾق صموزمر زمـ فمبد اهلل إكصوري، وأزمو ؽمعقد اخلدري و... و.. أمو دم  

 ؽمػؽ دمل؟!!هذا ضموصمٌز يمؽؿ فمـ 

 وم٘م٤مل ًمف ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ: هق يٕمٌد اهلل قمغم طمرٍف إن يم٤من يدري.

وم٘م٤مل ًمف طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر: واهلل، إيّن ٕراك شمٕمٌد اهلل قمغم ؾمٌٕملم طمروم٤ًم، وأٟم٤م أؿمٝمد 

 .شأّٟمؽ ص٤مدق ُم٤م شمدري ُم٤م ي٘مقل، ىمد ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمٌؽ

اسمـ سمٜم٧م رؾمقل  ٟمٕمؿ، ًم٘مد ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمقب ه١مٓء سمحٞم٨م أصٌآ قمٜمدهؿ ىمت٤مل

 وأصح٤مسمف ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت’ اهلل

 شم٧ٌّم  ٤مشمِٞمَؽ اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م ىم٧ًم اًم٘مٚمقُب ومٚمؿ متؾ  داي٦ٍم 

وُمـ صَمؿ  رّوقمقا إـمٗم٤مل وقمّٓمِمقهؿ، سمؾ أُم٤مشمقهؿ ظمقوم٤ًم وقمٓمِم٤ًم وضمُققم٤ًم  ًمذا عم٤م 

إـمٗم٤مل واًمٕمٞم٤مل ذم ُمٙم٤من واطمٍد اومت٘مدت يتٞمٛمتلم، ومذه٧ٌم شمٗمتش  ‘ ٕم٧م اًمًٞمّدة زيٜم٥م

ٝمام، ومقضمدهتام ذم طمٗمػمة وىمد ُم٤مشمت٤م ُمـ اًمٕمٓمش، واحل٤مدصم٦م اعم١معم٦م، وهٜم٤مك طَمَٗمَرشم٤م طمٗمرًة قمٜم

رضم٤مء أن ئمٝمر  ام اعم٤مء ًمػمشمقي٤م ُمٜمف، ومامشمت٤م ُمـ اًمٕمٓمش سمٕمد أن ووٕم٧م إطمداة٤م يده٤م قمغم 

قمغم ُمٍمع اًمٓمٗمٚمتلم ا ؾم٤مقمد اهلل  ‘رىم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م، وًمٗمٔمت٤م ٟمٗمًٞمٝمام، وىمٗم٧م احلقراء زيٜم٥م

ت ُمـ ووم٤مهتام ٟم٤مدت: ُأظمٞم٦ّم، أم يمٚمثقم، إزّم إزّم. وم٠مىمٌٚم٧م ُمنقم٦م، وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م ىمٚمٌٝم٤م ا شم٠ميّمد

اًمذي ضمرى؟ ىم٤مًم٧م: يمام شمريـ، وأؿم٤مرت إًمل اًمٓمٗمٚمتلم، وسمٕمد إظمراضمٝمام ُمـ احلٗمػمة محٚم٧م 

اًمًٞمّدة زيٜم٥م سملم يد ٤م ـمٗمٚم٦ًم، وأم يمٚمثقم إظُمرى. هذا واًم٘مقم ُمنمومقن يرون سم٠ممِّ أقمٞمٜمٝمؿ 

ـ ؾمٕمد، وىم٤مًمقا: إُّم٤م أن شم٠مذن ًمٜم٤م سمً٘مل إـمٗم٤مل وإّٓ ؾم٘مٞمٜم٤مهؿ دون ُم٤م ضمرى، وم٠مىمٌٚمقا إًمل اسم

إذٟمؽ، ومخِمك ُمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم، ىم٤مل: اؾم٘مقهؿ. ومٝم٥ّم إًمل اًمٗمرات ُمٜمٝمؿ أرسمٕمقن رضمحً، ُمٚمئقا 

اًم٘مرب وأىمٌٚمقا هب٤م واعم٤مء يت٘م٤مـمر ُمٜمٝمؿ، ومٚماّم ؿم٤مهَد إـمٗم٤مل اًم٘مرب وىمد شمقضّمف هب٤م اًم٘مقم إًمٞمٝمؿ 

٤مطمقا: ي٤م أـمٗم٤مل احلًلم، واهلل ُم٤م ضمئٜم٤م ًمٜميسمٙمؿ وٓ هرسمقا، واًم٘مقم ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ، ومّم
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 ًمٜمًٚمٌٙمؿ، وإّٟمام ضمئٜم٤م ًمٜمٜم٘مذ طمٞم٤مشمٙمؿ، ضمئٜم٤م سم٤معم٤مء وم٘مٗمقا واذسمقا. 

ىم٤مًمقا: ٟمحـ ُم٤م هرسمٜم٤م ُمـ اًميب، وٓ ُمـ اًمًٚم٥م، وٓ هنرب طمتّك ُمـ اًم٘متؾ سمٕمد أن 

 ىُمتؾ احلًلم، وًمٙمـ هرسمٜم٤م ُمـ اعم٤مء!!

ّٚمٚمف ًمٙمؿ أن إُمػم، ومْم٩ّم إـمٗم٤مل سمٌٙم٤مئٝمؿ ويم٠ميّن ىم٤مًمقا: عم٤مذا؟! يم٤من اعم٤مء حُمّرُم٤ًم ومح

 هبؿ: 

 اؿماااٚمقن اعمااا٤مي ًمٞمٜماااف لٚمّٚمقٟماااف

 أمااف وًمٚمٕمٚم ٛماال ؿماا٤مسمآ إقمٞمقٟمااف

 

 واٌؾ ؾما٤مقم٦م قماغم أسمٞمٜما٤م الّرُمقٟماف 

 وذيّن اصمٜماالم ُماا٤مشمـ ُمااـ ه٤مًمٌٜماا٤مت

 

أىمٌؾ اًم٘مقم إًمل زيٜم٥م، ىم٤مئٚملم  ٤م: زيٜم٥م، اذيب اعم٤مء ًمٕمؾ  إـمٗم٤مل ينمسمقن إذا ذسمتل 

  هب٤م[: ]يم٠ميّن 

 شمٚمتٗم٧م إًمل أظمٞمٝم٤م احلًلم وهق قمغم رُمْم٤مء يمرسمحء: 

 ُماااـ ُماااّرت اًمٜم٤ماااا٦م قماااغم ضمًاااٛمؽ

 اٟمٕماااااا٤مك وسمٜمحاااااارك اؿمااااااّٛمؽ

 يااا٤مسمـ ُأُّمااال سماااس اهبااا٤مي أقمٚمٛماااؽ

 

 طمٌّٞمااااا٧م افماااااؾ  ًااااالم يّٛماااااؽ 

 ًمٙمااااـ أظماااا٤مف أطم اااال وهٔمٛمااااؽ

 ظمااذاين اسميااب اًمًااقط ظمّمااٛمؽ

 

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 أسم٤م ص٤مًمٍآ ي٤مُُمادرَك اًمثا٠مِر يماؿ شُمارى

 وهؾ َيْٛمُٚمُؽ اعمقشماقُر صاؼمًا وطمقًَماف

 أشمٜمًاك أيب  اًمٔماٞمِؿ ذم اًمٓماػِّ ُُمٗمارداً 

 ٜمٗمٓماَر احلِما٤مأشمٜم٤ًمُه وماقَق اًماؽُمِب ُم

 ورب  رواااٞمٍع أروااإمتُف ىمًاااٞمُُّٝمؿْ 

اٝمُؿ ضمٞماَدهُ   ً َق اًم  ومٚمٝمٗمل ًمُف ُُماْذ ـماق 

هِ   و ٗمااال ًماااُف عّمااا٤م أطماااَس سمحااارِّ

 هٗماا٤م ًمِٕمٜماا٤مِق اًمًااٌِط ُُمٌتًَااَؿ اًمٚمُّااام

 و ٗمل قمغم ُأِم اًمرواٞمِع وىَماْد دضماك

 سمٜمل أومِْؼ ُمـ ؾمٙمرِة اعماقِت وارشمْماع

 

 

 وهمٞمُْمااَؽ واٍر همااػَم أّٟمااَؽ يم٤مفمُٛمااف

ـَ اًمناِب هم٤مرُُمافيروُح ويٖمدو ب  ُما

ٌُااُف ؾُمااٛمُر اًمااّردى وصااقارُُمف  شَمٜم٤مَه

 لاااقُم قمٚمٞماااِف ًمٚماااقداِع ومقاـمُٛماااف

ُه اًمث اارُّ وم٤مـمُٛمااف  ُمااـ اًمٜمٌّااِؾ صماادي٤ًم درُّ

 يمااااام زيٜمتااااُف ىمٌااااَؾ ذاَك مت٤مئُٛمااااف

 وٟم٤مهماا٤مُه ُمااـ ـمااػِم اعمٜمٞماا٦ِم طم٤مئُٛمااف

 وداقماا٤ًم وهااْؾ همااػُم اًمٕمٜماا٤مِق يحئُٛمااف

 قمٚمٞمٝم٤م اًمّدضمك واًمدوُح ٟم٤مطم٧ْم مح٤مئُٛمف

 (1)هاا٤مئؿُ ؾ  اًم٘مٚماا٥َم  اادُأ سمثااديَؽ قماا 

 

 )شمٖمريد احلزيـ(

 اًمرسمااااا٤مب اشمّماااااٞمآ يااااا٤م زيٜمااااا٥م

 وًمٞماااادي وطَمااااـ قمٚمٞمااااف اٚمٌاااال

 شم ٚمٝمااااااا٤م سمٕماااااااد ُم٤ميرواااااااع

 

 قمٌاااااااااااااد اهلل أريدٟماااااااااااااف 

 وأرياااااااد اًمًااااااا٤مقم٦م أروااااااإمٜمف

 صااااااا٤مطم٧م سماااااااس أؿماااااااٛمٜمف

 
 وأقمااا٤مًم٩م ؾماااٝمؿ اًمٌٜمحاااره

 

 ن ه٤من أيمدر قمغم ضماّرهإ

 

 أضماااره واضماااذب احلناااه

 وٟمااااااا٧م وياااااااكم اوـم٤مطمااااااا٧م 

 

 فاوهّٞماااااااا٦م اُمٖمااااااااػّمه احل٤مًماااااااا 
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ن ياااااؿ زيٜمااااا٥م   شمٚماااااقج اوشمِاااااقِّ

 واشم ااااااقل اؿمااااااٚمقن قمٌااااااد اهلل

 قمٚمّٞماااااااف ؿماااااااقومتف سمٕمااااااادت

 

 اوٟمااااقب اقمٚمااااف اًمزُماااا٤من اشمٚمااااقم 

 قمااااـ صاااادري صااااٌآ ُمٗمٓمااااقم

 ُماااا٤م ؿمااااٗمتف ُمااااـ اُمااااس ًمٚمٞمااااقم

 

 اؿماااٚمقن أاااادر اقمقومٜماااف

 

 واُمٌماااا او ٓ اودقمٜمااااف

 

 رضماااقاي اٟم ٓماااع ُمٜماااف

 سمااااس يمّماااادي أريااااد اًمًاااا٤مع 

 

 

 

 أؿماااااااقومف وأٟمٔمااااااار احل٤مًماااااااف

 *** 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ۈ ٴۇ 

اعمٞمزان واًمْم٤مسمٓم٦م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمٌنم ذم إو٤موم٦م اًمّمٗم٤مت احلًٜم٦م أو ؾمٚمٌٝم٤م قمـ 

أظمريـ، هل احل٥ّم واًمٌٖمض  ؿ، ومٜمّمػ زيدًا سم٠مٟم ف ُمـ ٟمقاة اعمجتٛمع، وأٟم ف ُمـ إظمٞم٤مر إذا 

يٜم٤مذم  أطمٌٌٜم٤مه، ومل ٟمٌٖمْمف، وإّٓ ومٝمق ُمـ أرذل ظمٚمؼ اهلل، هذا هق اًمِم٤مئع اعمٕمروف، وهذا ٓ

 أن شمٙمقَن ُهٜم٤مك طم٤مٓت ُأظمرى قمٜمد اًمٌٕمض  ٤م و٤مسمٓمٝم٤م اخل٤مص ُأؾمٚمقهب٤م اعمُٕملّم.

ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم اعمجتٛمع اًمٌنمي وٓؾمٞماّم اإلؾمحُمل، ًمقضمدٟم٤م ُهٜم٤مك ؿمخّمٞم٤مت ظمرضم٧م 

ُمـ اًمُدٟمٞم٤م وىمد ؾُمٚم٧ٌم صٗم٤مهُت٤م وُوِوٕم٧م ٔظمريـ، وهٜم٤مك صٗم٤مت طمًٜم٦م ُوِصَػ هب٤م ُاٟم٤مٌس 

 ٟم٤مه أؾمقَد ٓ صٚم٦َم ًمف سم٤مخلػم، ٓ ُمـ ىمري٥ٍم وٓ ُمـ سمٕمٞمد.إذا رضمٕمٜم٤م امم شم٠مرخيٝمؿ وضمد

وهٜم٤مك ُأٟم٤مس شمًّٚمٓمقا قمغم رىم٤مب أظمريـ، وأظمذوا إوص٤مف احلًٜم٦م وإؾمامء 

اعمثػمة وووٕمقه٤م ٕٟمٗمًٝمؿ، يمام دمد ذًمؽ س ٤ًم ذم أؾمامء واًم٘م٤مب سمٜمل اًمٕم٤ٌّمس، ُمثؾ: 

 ه٤م اًمٙمثػم.اعمتقيّمؾ قمغم اهلل، اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل، اعمٕمتٛمد قمغم اهلل، وهمػم

وُمـ ـمريػ اًم٘مقل أن  أطمدًا ضم٤مء جلُح٤م ُمًت٤مًء أّٟمف ًمٞمس ًمف ُمـ هذه إؾمامء وإًم٘م٤مب، 
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خيت٤مر ًمف اؾماًم ُُمٜم٤مؾم٤ًٌم ُمـ هذِه إؾمامء وإًم٘م٤مب، وم٘م٤مل ًمف ضُمح٤م:  نوم٠مراد ُمـ ضُمح٤م أ 

 ٓيٜم٤مؾمٌؽ إّٓ أقمقذ سم٤مهلل.

أًم٘م٤مسم٤ًم وأؾمامًء شُمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر  سُمٖمٞم٦م  واًمقاىمع أٟم ف يمذًمؽ، وم٤مًمُٙمؾُّ أقمقذ سم٤مهللِ، ًمٙمـ اّّتذوا  ؿ

 اًمتٖمٓمٞم٦م قمغم ضمرائٛمٝمؿ وأومٕم٤م ؿ.

وهذا اًمُ٘مربن يذيمر ًمٜم٤م قملَم ُم٤م ُٟمريُد ىمقًَمف، ومٗمرقمقن اًمذي قمروَمتْف اًمٌنمي٦م يّمػ ٟمٌل  اهللِ 

ٱ ٻ ٻ  ﴿ُمقؾمك سم٠مٟم ف ُُمٗمًٌد، وص٤مطم٥ُم سمدقم٦ٍم جي٥م أن ُي٘متؾ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پٻ ٻ پ پ

وهذا هق ديدن اًمٓمٖم٤مة وُأؾمٚمقهبؿ ذم يمّؾ قمٍم، يمٞمؾ اًمتُٝمؿ ًممظمريـ، وآومؽماء 

 قمٚمٞمٝمؿ  طمتك ي٘مٓمٕمقا صٚم٦م اًمٜم٤مس هبؿ ويً٘مٓمقهؿ ذم أقملِم َُمـ يٕمتؼموهنؿ اًم٘مدوة  ؿ.

واًمٕمجٞم٥م أن  ـُمٖمٞم٤مَن ه١مٓء يّمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم ُمرشم٦ٌٍم ٓ يروا ومٞمٝم٤م ؾمقى أٟمٗمًٝمؿ، وأن  

ٝمؿ ُمٜمزًم٦َم اهللِ شم٤ٌمرك ىمقام اًمٙمقن هبؿ، وًمقٓهؿ ًم ًَ ٗمًدت احلٞم٤مة وَُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وُيٜمزًمقن أٟمٗم

وشمٕم٤ممم، سمؾ ُيٍّمطمقن سمذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم، يمام ومٕمؾ ذًمؽ ومرقمقن وطمٙم٤مه ًمٜم٤م اًمُ٘مربُن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿ي٘مقل: 

 .﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 اًمًاموات وإرض؟! يمؿ هق قمجٞم٥ٌم هذا اإلٟم٤ًمن يمٞمػ يْمع ٟمٗمًف سمدل ضم٤ٌّمر

واخلحص٦م: وصػ اإلٟم٤ًمن ًممظمر أو ًمٜمٗمًف، قمغم همػم اًم٘مٞم٤مس أو اًم٘م٤مقمدة اًمقاىمٕمٞم٦م 

 اًمتل يّمػ هب٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إؿمٞم٤مء.

إذا وصػ اهلُل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أطمدًا وم٢مّٟمف يّمٗمف سمقصٗمف اًمحئؼ سمف، ؾمقاء يم٤من هذا 
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ُمـ صٗم٤مشمف اًمث٤مسمت٦م ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمقاىمٕمٞم٦ّم واًمّمدق، يمام ذم  اًمقصػ ذُّم٤ًم أم ُمدطم٤ًم  ٕن   

 ىمّمّمف اًمتل ي٘مّّمٝم٤م قمغم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملَم، وهذا ٟمحق ُمٜمٝم٤م.

ومٝمق شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٞمس قمٜمده ُم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمٌنم ُمـ اعمُداهٜم٦ِم أو اًمتٛمّٚمؼ، سمؾ هق احلّؼ 

أي٤مت اعم٤ٌُمريم٤مت اًمتل يٌلّم ومٞمٝم٤م  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمٕمؾ  ُم٤م ٟم٘مقًمف يث٧ٌم سمٛمجّرد اًمت٠مُّمؾ ذم هذه

ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿طمٞم٨م ي٘مقل: ’ هذا اعمٕمٜمك ذم أطم٥مِّ اخلٚمؼ قمٚمٞمف اًمٜمٌلِّ اخل٤مشمؿ حُمّٛمدٍ 

 .﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ * ک ک گ گ * ڑ ڑ ک * ژ 

ويم٤من ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م هق شمٙمذي٥م اًمٌٕمض ًمرؾمقل اهلل قمٜمدُم٤م 

ـَ قمّٛمف سمٖمػم أظمؼمهؿ سم٠من  قمٚمٞم٤ًّم ظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده، وم٤مهّت  ٛمقه أّٟمف يمذب قمغم اهلل، وأّٟمف وصػ اسم

 ُم٤مُيريد اهللُ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ـ ُمَ ’: ٤م ىم٤مل اًمٜمٌلُّ عمّ »: ذم ظمؼمٍ  ×٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم ر قمـٕم٤موي٦م سمـ قماّم ُمُ وم٘مد روى 

ًمف، يت٘مقّ  ءر وُم٤م هق إّٓ  ،ُم٤م أُمره هبذا ،ىم٤مل اًمٕمدوي: ٓ واهلل .ُمقٓه ُمقٓه ومٕمكمٌّ  ٜم٧ُم يمُ 

 .ش...داً ٛمّ يٕمٜمل حُم  ﴾ہ ہ  ﴿إمم ىمقًمف:  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

واخلحص٦م: أوص٤موُمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هل احلّؼ، ومٕمٜمدُم٤م يّمػ ومرقمقَن هبذا اًمقصػ: 

، يٕمٜمل: هق يمذًمؽ واىمٕم٤ًم، ومل يٙمـ ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

 هٜم٤مك أيُّ ؿمٍؽ أو ؿُمٌٝم٦ٍم.

جث مث  يتحت خت مت ىت ﴿طمٞم٨م ي٘مقل: × ويمذًمؽ قمٜمد ُم٤م يّمػ ٟمٌٞم ف ُمقؾمك

 .﴾حج مجىث يث 
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، وم٤مُٕمر ﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿ي٘مقل قمٜمف: ’ وقمٜمدُم٤م يّمػ اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ حُمّٛمداً  

 يمذًمؽ وصٗم٤ًم وواىمٕم٤ًم.

وُمـ إوص٤مف اًمُ٘مربٟمٞم٦م، اًمتل ضم٤مءت ًمتٌلّم ًمٜم٤م ـم٤مئٗم٦ًم ظم٤مّص٦م اشّمّمٗمقا سم٠موص٤مف شمٚمٞمؼ 

حّدث قمـ هبؿ، وهل واىمٕمٞم٦ّم وص٤مدىم٦م يمذًمؽ ا يمام ذيمرٟم٤مه بٟمٗم٤ًم ا هذه أي٦م اًمنّميٗم٦م اًمتل شمت

قم٤ٌمد اًمرمح٤من، واًمذي يريد أن يٙمقن ُمـ ه١مٓء اًمٕم٤ٌمد قمٚمٞمف أن يتّّمػ هبذه اًمّمٗم٤مت اًمتل 

 ذيمرهْت٤م أي٦ُم اًمنميٗم٦م، واًمتل هل سمٛمث٤مسم٦م أوؾمٛم٦م قمغم اًمّمدور، وشمٞمج٤من قمغم اًمرؤوس.

 ُمـ صٗم٤مت اصمٜمتل قمنمة صٗم٦م ا أي٦م حمؾ اًمٌح٨م وُم٤م سمٕمده٤م ا  هذه أي٤متٌلّم شمُ 

ٛمٜمٝم٤م أظمحىمل، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ومقمت٘م٤مدي٦م، ٦م، طمٞم٨م يرشمٌط سمٕمْمٝم٤م سم٤مجلقاٟم٥م اإلاخل٤مّص  اعم١مُمٜملم

جمٛمققم٦م ُمـ  وبظمراً  بظمر سم٤مجلامقم٦م، وهل أوًٓ  ؼ سم٤مًمٗمرد، وسمٕمٌض ُمٜمٝم٤م يتٕمٚمّ  اضمتامقمل، سمٕمٌض 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ َوفِمبَوُد ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ،أقمغم اًم٘مٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ؿ )قم٤ٌمد اهلل( وي٤م ٤م ُمـ ُمرشم٦ٌٍم قمٔمٞمٛم٦م أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن ، وأّول هذه اًمّمٗم٤مت أهّن ﴾ۇ

قمٌُدُه ورؾمقًُمُف، وىمد ’ ىمد اشّمّمػ هبذه اًمّمٗم٦م: قمٌُد اهلل! وٟمحـ ٟمذيمُر يُمؾ  يقم: أّن حُمّٛمداً 

أُمرٟم٤م أن ُٟم٘مّدم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمٕمٌقدي٦م قمغم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، وهذا إن دل  وم٢مّٟمف يدلُّ قمغم قِمٔمِؿ 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.هذِه اًمّمٗم٦م اعُمْم٤موم٦م ًمف 

وئ وئ ۇئ  ﴿وىمد وصػ اهلُل ضمّٚم٧م ىُمدرشُمف أٟمٌٞم٤مَءه هبذه اًمّمٗم٦م، طمٞم٨م ي٘مقل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  *ۈئ ۈئ ېئ  ۆئۇئ ۆئ

 .﴾ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ پ ڀ ڀ ڀ
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َ سمٞمٜمف وسملم همػمه، ومٗمل اًمٙم٤مذم ’ وهذا هق اعمٕمٜمك اًمذي اظمت٤مره رؾمقل اهلل  قمٜمدُم٤م ظُمػمِّ

’ ف أسمك رؽمقل اهلليذىمر أكّ × ؽمؿعً أزمو صمعػر»د سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: ٛمّ حُم  اًمنّميػ قمـ

، ومول: رؽمقًٓ  أو مؾؽوً  ،متقاضعوً  رؽمقًٓ  ك أن سمؽقن فمبداً غّمُ ُي  وصمؾَّ  فمزَّ  اهللَ همؼول: إنَّ  ،مؾؽ

مع  ، همؼول ايمرؽمقُل ، رؽمقًٓ متقاضعوً  سمقاضع، همؼول: فمبداً  همـظر إلم صمػمئقؾ وأومل زمقده أنْ 

ِـ  ػوسمقُح ، ومول: ومعف مؾمقئوً  َؽ و فمـد رزمِّ ممّ  َؽ ُص ف ٓ يـؼُ أكَّ   .شإرض طمزائ

ف ًمٚمُٛمرضمٗملم سم٠ُمُّمف اًمّمّدي٘م٦م، × ويمذا يم٤من وصػ قمٞمًك سمـ ُمريؿ ًَ قمٜمدُم٤م قمّرف ٟمٗم

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿طمٞم٨م  ٙمل ًمٜم٤م ذًمؽ اًم٘مربُن اًمٙمريؿ: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇچ ڇ* چ 

 . ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ * ک ک 

عم١مُمٜملَم سمِف قملَم اًمٌحهم٦م، يمام روى ذًمؽ اًمِمٕمٌل، وهق اًمقصػ ٟمٗمًف اًمذي وم٘م٠م أُمػُم ا

اًمٌحهم٦م  ٞمقنَ قمُ  نَ ، وم٘م٠مْ ردمٚمٝمـ اردم٤مًٓ اسمتًع يمٚمامت × اعم١مُمٜملمَ  أُمػمُ  ؿَ شمٙمٚمّ »طمٞم٨م ىم٤مل: 

ـ   قمـ اًمٚمح٤مق سمقاطمدةٍ  إٟم٤ممِ   ٞمعَ  ـَ احلٙمٛم٦م، وىمٓمٕمْ  ضمقاهرَ  ـَ وأيتٛمْ  ، صمحث ُمٜمٝم٤م ذم ُمٜمٝم

: وم٘م٤مل ،ٜم٤مضم٤مة٤م اًمحيت ذم اعمُ ُمٜمٝم٤م ذم إدب، وم٠مُمّ ٜم٤مضم٤مة، وصمحث ُمٜمٝم٤م ذم احلٙمٛم٦م، وصمحث اعمُ 

ضمى هموصمعؾـل أكً ىمام أُ  وً رم رزمّ  ن سمؽقنَ أ وىمػك يب همخراً  يمؽ فمبداً  أن أىمقنَ  اً إهلل ىمػك رم فمزّ 

 .شّى ىمام ُت 

وهل ٟمٗمس اًمّمٗم٦م اًمتل أٟمٙمرهت٤م ضم٤مري٦ُم سمنم احل٤مذم،يمام روى اًمٕمحُّم٦ُم احلكّم& طمٞم٨م 

داره سمٌٖمداد،  اضمت٤مز قمغم× فٕٟمّ   شم٤مب سمنم احل٤مذم (×)اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ وقمغم يده»ىم٤مل: 

وسمٞمده٤م  اعمحهل وأصقات اًمٖمٜم٤مء واًم٘مّم٥م ّترج ُمـ شمٚمؽ اًمدار، ومخرضم٧م ضم٤مري٦مٌ  ومًٛمع
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؟ أم فمبٌد  رٌ هذه ايمدار ضُم  صوضمُى  ،يو صموريي: ىمامُم٦م اًمٌ٘مؾ، ومرُم٧م هب٤م ذم اًمدرب، وم٘م٤مل  ٤م 

ًِ وم٘م٤مل .رٌ وم٘م٤مًم٧م: سمؾ طُم  ا  دظمٚم٧م ىم٤مل ُمقٓه٤م ومٚماّم ه! طموف مـ مقٓ ، يمق ىمون فمبداً : صدوم

 سمٙمذا ويمذا، ومخرج طم٤مومٞم٤مً  ٌؾ صمٜمل رضُم ُم٤م أسمٓم٠مك قمٚمٞمٜم٤م؟ وم٘م٤مًم٧م: طمدّ ا:  وهق قمغم ُم٤مئدة اًمًٙمر

 .شومت٤مب قمغم يده ،×ُمقٟٓم٤م اًمٙم٤مفمؿ طمتك ًم٘مَل 

وم٤مًمّمٗم٦م إُومم ا إذن ا اًمٕمٌقدي٦م هلل ويمٗمك هب٤م ُمـ صٗم٦ٍم، ويمٗمك اًمٕم٤ٌمد ومخرًا طمٞم٨م 

 يتّّمٗمقن هب٤م.

ٟمٗمل اًمٙمؼم واًمٖمرور واًمتٕم٤مزم،  شم٠مشمال صٗم٦م قم٤ٌمد اًمرمحـ وصم٤مين هذه اًمّمٗم٤مت سمٕمد صٗم٦م

اعمٚمٙم٤مت إظمحىمٞم٦م شمٔمٝمر  ٕن    اًمذي يٌدو ذم  ٞمع أقمامل اإلٟم٤ًمن طمتك ذم ـمري٘م٦م اعمٌم

 شمِمخٞمص ضمداً  ٛمٙمـاعمُ  يّمٌآ ُمـسمحٞم٨م  ،ٟمٗمًٝم٤م ذم طمٜم٤مي٤م أقمامل وأىمقال وطمريم٤مت اإلٟم٤ًمن

ؿ ُمتقاوٕمقن، واًمتقاوع ُمٗمت٤مح اإليامن، ذم ُمِمٞمتف. ٟمٕمؿ، إهّن  يمٞمٗمٞم٦م ُمـ سمدىم٦م أظمحىمف سمٕمض

 ٜم٤م ذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م، وىمرأٟم٤م ُمراراً ٜمِ أقمٞمُ  مّ ًم٘مد رأيٜم٤م سم٠مُ  ،طملم يٕمتؼم اًمٖمرور واًمٙمؼم ُمٗمت٤مح اًمٙمٗمر

يـ طمتك ًمٞمّمٖمقا إمم يمحم اًم٘م٤مدة يـ اعمٖمروريـ مل يٙمقٟمقا ُمًتٕمدّ اعمتٙمؼّم  أن   :ربنذم بي٤مت اًم٘مُ 

رؤيتٝمؿ أسمٕمد ُمـ أـمراف أٟمقومٝمؿ،  تج٤موزقن احل٘م٤مئؼ سم٤مًمًخري٦م، ومل شميم٤مٟمقا يتٚم٘مّ و، اإل ٞملم

ـُ شمرى أيُ   .أن جيتٛمع اإليامن ذم هذه احل٤مل ُمع اًمٙمؼم؟! ٛمٙم

ف يٛمٜمع ٕٟمّ   ٍذ   ُمٗمت٤مح يمّؾ ، واًمتٙمؼّم ظمػم ٍ اًمتقاوع ُمٗمت٤مح يمّؾ  وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مقمٚمؿ أن  

 ٗمّمٞمؾ اًمٙمحم ذم ذًمؽ ُم٘م٤مم بظمر.وًمت ،اًمرذائؾ ٜم٥ّمـ لّمٞمؾ اًمٗمْم٤مئؾ، ودمُمص٤مطمٌف 

ْم٤مف إًمٞمف،يم٤مًمتقاوع هلل شمٕم٤ممم ف سمح٥ًم ُم٤م يُ د أىم٤ًمُمُ إو٤مذم، شمتٕمدّ  اًمتقاوع أُمرٌ و

ؿ، ؿ، وًمٚمٛمتٕمٚمّ وًمٚمٛمٕمٚمّ  ،واًمتقاوع ًمٚمٛمِم٤ميخ، واًمتقاوع ًمٚمقاًمديـ ،وٕٟمٌٞم٤مئف وٕوًمٞم٤مئف
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نمب، وًمٚمٛم١مُمٜملم، وًمٚمنموم٤مء، وًمٚمٕمٚمامء، واًمتقاوع ذم اعمًٙمـ، وذم اعمجٚمس، واعمٓمٕمؿ واعم 

ُمـ هذه إىم٤ًمم  اًمٙمحم، إمم همػم ذًمؽ ُمـ إىم٤ًمم، وًمٙمّؾ و ،واعمٚمٌس، واعمٜمٙمآ، واعمٌم

 . هق اعم٘مّمقد ذم هذا اعم٘م٤ممومقائد قمٔم٤مم، يقضم٥م ذيمره٤م اإلـمٜم٤مب ذم اًمٙمحم واخلروج قماّم 

ٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف عم٤م ٓ أطمدة٤م شمذًمؾ اإل :ا قان قمغم وضمٝملم» وا قن ا يمام ذم اعمٗمردات ا

 ،﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: ٟمحق ىمقًمف ،ف همْم٤مو٦م ومٞمٛمدح سمفيٚمحؼ سم

 ط ُمًتخّػ اًمث٤مين: أن يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م ُمتًٚمّ  . يمكّم اظمممـ هكّم  :’قمـ اًمٜمٌل يوٟمحق ُم٤م رو

 .شسمف سمف ومٞمذمّ 

، وُمتقاوٕملم  وسمٕم٤ٌمرٍة خُمتٍمٍة: اًمذيـ يٛمِمقن قمغم إرض ُمتقاوٕملم هلل قمز  وضمؾ 

 إـم٤مقم٦م أواُمره واًمتذًمؾ ذم قم٤ٌمدشمف، ومػمومٕمف اهلل ًمٚمٜم٤مس همػم ُمًتٙمؼميـ، واًمتقاوع هلل يٙمٛمـ ذم

 .شَمـ سمقاضع هلل رهمعف اهلل»أٟم ف ىم٤مل: ’ قمّز وضمّؾ، ومٕمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم

، ارسمػوفموً  ّٓ إ: ايمتقاضع ٓ يزيد اهلل زمف طمغماً  ّٓ إشمالشمي ٓ يزيد اهلل اهـ »: ’وقمـ اًمٜمٌلِّ 

 .شنمـوً  ّٓ إيزيد اهلل زمف ػ ٓ ، وايمتعػّ فمزاً  ّٓ إايمـػس ٓ يزيد اهلل زمف  وذّل 

وهذه اًمّمٗم٦م هل اًمتل رومع اهلل هب٤م سمٕمَض قم٤ٌمده اعمتّّمٗملم هب٤م، وأذل  بظمريـ سمؽميمٝم٤م 

واًمتٚمٌّس سمٚم٤ٌمس اًمتٙمؼّم اًمذي هنك اهلل قمـ ارشمدائف، ومٗمل احلدي٨م اًمُ٘مدد إن  اهلل ي٘مقل: 

 .شفـ كوزفمـل ردائل ومصؿتُ ردائل همؿَ  يمؽػميوءُ ا»

س )ًمٕمٜمف اهلل(، طمٞم٨م ـمرده اهلل ُمـ اجلٜم٦ّم سم٤مًمتٙمؼّم واًمتٛمّرد قمغم وهذا اًمذي طمّمؾ إلسمٚمٞم

*  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿أواُمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمّٜم٤ًم ىمّمتف: 
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﮲  * ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ڭ * ے ۓ ۓ

ې ې  ېۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې* ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

* ېئ ىئ ىئ ىئ ی * ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۇئەئ ەئ وئ وئ*  ى ى ائ

جث * حت خت مت ىت * حب خب مب ىب يب  جب* ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ٱ * مخ جس حس خس * مج جح مح جخ * مث ىث يث 

 .﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ * ٻ ٻ ٻ

هموهمتخر  ،يف احلؿقّ تْ افمؼمَض »سمٕمد هذا اعمْمٛمقن اًمُ٘مربين: × وي٘مقل اإلُم٤مُم أُمػُم اعم١مُمٜملمَ 

بكم، وؽمؾػ اظمستؽػميـ، همعدو اهلل إموم اظمتعّص  ى فمؾقف ٕصؾف،فمعم تدم زمخؾؼف، وسمعّص 

ز، وطمؾع ومـوع درع يمبوس ايمتعزّ أاجلػميي. و وس ايمعصبقي، وكوزع اهلل رداءَ ايمذي وضع أؽم

 ، وأفمدَّ همجعؾف دم ايمدكقو مدضمقراً  عف،ه، ووضعف زمؼمهمّ ره اهلل زمتؽػّم أٓ سمرون ىمقػ صغّ  ،ايمتذيمؾ

ه، ويبفر ويمق أراد اهلل أن يؾؼ تدم مـ كقر يطػ إزمصور ضقوؤُ  ،يمف دم أطمرة ؽمعغماً 

 يمظؾً يمف إفمـوق طموضعي، ،ى يلطمذ إكػوس فمرهمف يمػعؾ، ويمق همعؾ، وؿمقايمعؼقل رواؤ

َـّ  اهلل ؽمبحوكف يبتقم طمؾؼف زمبعض مو جيفؾقن أصؾف  وخلػً ايمبؾقى همقف فمعم اظمالئؽي، ويمؽ

هموفمتػموا زمام ىمون مـ همعؾ  ،يمؾخقالء مـفؿ يمالؽمتؽبور فمـفؿ، وإزمعوداً  زموٓطمتبور هلؿ وكػقوً  متققزاً 

ي تٓف ؽمـي ٓ ايمطقيؾ وصمفده اجلفقد، وىمون ومد فمبد اهلل ؽمتّ  اهلل زمنزمؾقس إذا أضمبط فمؿؾف

ـ ذا زمعد إزمؾقس يسؾؿ فمعم ؽمـل ايمدكقو أم ؽمـل أطمرة فمـ ىمػم ؽموفمي واضمدة، همؿَ  ـْ درى أمِ يُ 

 إنَّ  ،زملمر أطمرج زمف مـفو مؾؽوً  ي زممماً دطمؾ اجلـّ ىمون اهلل ؽمبحوكف يمقُ  اهلل زمؿثؾ معصقي؟ ىمال، مو

رض يمقاضمد، ومو زمكم اهلل وزمكم أضمد مـ طمؾؼف هقادة دم إزموضمي ضمؽؿف دم أهؾ ايمسامء وأهؾ إ

ىمؿ زمـدائف، وأن وأن يستػزَّ ، هموضمذروا فمبود اهلل أن يعديؽؿ زمدائف مف فمعم ايمعوظمكم،محك ضمرّ 
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 .ش...جيؾى فمؾقؽؿ زمخقؾف ورصمؾف 

أن يو مقؽمك : ×إلم مقؽمك وصمؾَّ  فمزَّ  ضمك اهللُأو»أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 َ ك رسمبو ذاك؟ ومول: هملوضمك اهلل ومِلَ  ؾؼل؟ ومول: يو ربِّ طَم  ؽ زمؽالمل دونَ اصطػقتُ  أسمدري مِل

ًُ أن يو مقؽمك إّن ومؾّ : وسمعولم إيمقف ـٍ  فمبودي ـمفراً  ب  أذل رم كػسوً  همؾؿ أصمد همقفؿ أضمداً  يمبط

 .شأو ومول: فمعم إرض .ابك فمعم ايمؼُم قً وضعً طمدَّ ؽ إذا صؾّ مـؽ، يو مقؽمك إكّ 

 قمّز وضمّؾ، وأُّم٤م اًمتقاوع ًمٚمٜم٤مس وقم٤ٌمد اهلل ومٞمٙمٗمٞمؽ ُم٤م ىمّّمف ًمٜم٤م هذا يمّٚمف ذم اًمتقاوع هلل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿اًم٘مربن اًمٙمريؿ ذم ُمققمٔم٦م ًم٘مامن ٓسمٜمف، طمٞم٨م ي٘مقل: 

حئ  جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿و ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڦ ڦ

 .﴾مئ ىئ يئ جب حب خب

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿وذم صٗم٦م اعم١مُمٜملم ي٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

 .﴾ے ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ۇئ  ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ’ يمام أن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ي٠مُمر ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

أيمثر اًمٜم٤مس شمقاوٕم٤ًم، يمام ضم٤مء ذم ’ وهٙمذا يم٤من رؾمقل اهلل ،﴾ۆئ ۆئ

ويردف ظمٚمٗمف قمٌده أو همػمه، ويريم٥م ُم٤م أُمٙمٜمف ُمـ ومرس أو سمٖمٚم٦م أو مح٤مر، »’: وصٗمف

سمح رداء وٓ قمامُم٦م وٓ  وطم٤مومٞم٤مً   راضمحً ويريم٥م احلامر سمح هج وقمٚمٞمف اًمٕمذار، ويٛمٌم

ع اجلٜم٤مئز ويٕمقد اعمرى ذم أىمَم اعمديٜم٦م، جي٤مًمس اًمٗم٘مراء ويقايمؾ اعم٤ًميملم ىمٚمٜمًقة، ويِمٞمّ 

 ؿ، يّمؾ  ػ أهؾ اًمنمف سم٤مًمؼمّ اًمٗمْمؾ ذم أظمحىمٝمؿ، ويت٠مًمّ  ويٜم٤مو ؿ سمٞمده، ويٙمرم أهَؾ 
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وٓ جيٗمق قمغم أطمد، ي٘مٌؾ ُمٕمذرة سمام أُمر اهلل،  ذوي رمحف ُمـ همػم أن ي١مصمرهؿ قمغم همػمهؿ إّٓ  

 .شاعمٕمتذر إًمٞمف

ًمٚمٛمتقاوٕملم قمحُم٤مت ُيٕمَرومقن هب٤م ىمد ذيمره٤م ًمٜم٤م إئٛم٦م^، ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم 

ـ يمؼقف، ويرىض زمويمدون رأس ايمتقاضع، أن يبدأ زمويمسالم مَ  َـّ شمالث هُ »أٟم ف ىم٤مل: × اعم١مُمٜملم

 .شمـ ذف اظمجؾس، ويؽره ايمريوء وايمسؿعي

٤مدق مـ ايمتقاضع أن يرىض ايمرصمؾ زموظمجؾس دون  إنَّ »أٟم ف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّم 

فمعم  ؿَد أن حُي  ّى ، وٓ حُي وً ـ يؾؼك، وأن يؼمك اظمراء وإن ىمون حمؼّ ؿ فمعم مَ سؾّ اظمجويمس، وأن يُ 

 .شايمتؼقى

ل اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمحُم٤ٌمٓة اعم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمٕمّزة، وًمٞم٧ًم اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ اًمْمٕمػ، هذه ه

ۆ ۆ ۈ  ﴿اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل أؿم٤مرت اًمٞمٝم٤م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ۈ ٴۇ

وم٤مًمًحم دًمٞمؾ قمدم اعم٘م٤مسمٚم٦م سم٤معمثؾ طمٞم٤مَل اجلٝمٚم٦م، وًمٞمس اًمًحم هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمتحٞم٦م اًمتل 

ڇ ڇ  ﴿هل قمحُم٦م اعمح٦ٌّم واًمراسمٓم٦م ًمٚمّمداىم٦م واإلظمحص، ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

 .﴾ڑڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 ۆڭ ۇ ۇ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام أؿم٤مر إًمٞمف ×هذا هق رد ٟمٌلِّ اهلل إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ 

 . ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ٴۇۆ ۈ ۈ
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أي إذا ظم٤مـمٌٝمؿ اجل٤مهٚمقن »وذه٥م اًمٕمحُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل& ذم سمٞم٤من ذًمؽ إمم اًم٘مقل:  

ؼ يمام يًتٗم٤مد ُمـ شمٕمٚمُّ  ٤م يٙمرهقن أن خي٤مـمٌقا سمف أو يث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ،قمـ ضمٝمٚمٝمؿ ممّ  ٟم٤مؿمئ٤مً  ظمٓم٤مسم٤مً 

قمـ اًمٚمٖمق  ظم٤مًمٞم٤مً  ؾمحُم٤مً  وىم٤مًمقا  ؿ ىمقًٓ  ،أضم٤مسمقهؿ سمام هق ؾم٤ممل ُمـ اًم٘مقل ،اًمٗمٕمؾ سم٤مًمقصػ

، ويرضمع 11اًمقاىمٕم٦م:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ * ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿صمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واإل

٤م وأُمّ  ،صٗم٦م هن٤مرهؿ إذا اٟمتنموا ذم اًمٜم٤مس ا يمام ىمٞمؾا إمم قمدم ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ اجلٝمؾ سم٤مجلٝمؾ. وهذه 

ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمّمٗمٝم٤م أي٦م اًمت٤مًمٞم٦مصٗم٦م ًمٞمٚمٝمؿ ومٝمل اًمتل 

 .ش﴾ۉ

يم٤من إسمراهٞمؿ سمـ اعمٝمدي ؿمديد »وُمـ ـمريػ اًمرؤي٤م ُم٤م ذيمره ذم اعمٜم٤مىم٥م طمٞم٨م ىم٤مل: 

ذم اًمٜمقم ومٛمِمٞم٧م  ٤مً قمٚمٞمّ  ىم٤مل: رأي٧ُم  ،يقُم٤مً  اعم٠مُمقنَ  َث ، ومحدّ ×آٟمحراف قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

قمل شمدّ  ٌؾ ضُم رَ  ام أٟم٧َم ًمف: إٟمّ  ف وىمٚم٧ُم وم٠مُمًٙمت ،ُمٜمل ًمٕمٌقره٤مومذه٥م يت٘مدّ  ،ُمٕمف طمتك ضمئٜم٤م ىمٜمٓمرةً 

؟ ىم٤مل: ًمؽ ؿمئٍ  ىم٤مل: وأيُّ  ،ذم اجلقاب ف سمٚمٞمٖم٤مً سمف ُمٜمؽ، ومام رأيتُ  وٟمحـ أطمّؼ  ،ُمرةٍ ٠مُمر سمهذا إ

أضم٤مسمؽ أسمٚمغ ضمقاب، ىم٤مل:  ،وم٘م٤مل اعم٠مُمقن: ىمد واهلل .ؽمالموً  ؽمالموً  :ىم٤مل: ُم٤م زادين قمغم أن ىم٤مل

ۆ ۆ ۈ  ﴿ : قمز وضمؾىم٤مل اهلل ٤مب،ٓ دُم  ؽ ضم٤مهٌؾ ٟم  أيمٞمػ؟ ىم٤مل: قمرومؽ 

 .ش﴾ۈ ٴۇ

وًمٚمًحم ُمٔم٤مهٌر ودمٚمٞم٤مٌت ئمٝمر هب٤م، ُمثؾ اًمّمؼم واحلٚمؿ وؾمٕم٦م اًمّمدر، ظمّمقص٤ًم إذا 

 ؽمعيُ  ايمرئوؽميِ  تيميُ »أٟم ف ىم٤مل: × يم٤من اإلٟم٤ًمن ُُمتّمّدي٤ًم وىم٤مئدًا، ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ن سمٕمد ُم٘م٤مسمٚمتف ويمؿ هق صٕم٥م أن يٕمٗمق اإلٟم٤ًمن قمّٛمـ فمٚمٛمف، وُي٘م٤مسمُٚمف سم٤مإلطم٤ًم، شايمصدر

ک ک گ گ گ گ ڳ  کژ ژ ڑ ڑ ک و﴿سم٤مإلؾم٤مءة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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*  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ* ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  

﮴  ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮳  ﮲   .ش﴾ۓ 

أهَؾ ُمّٙم٦م قمٜمد اًمٗمتآ، يمام رواه٤م ًمٜم٤م ’ وهذا اخلُُٚمؼ هق اًمذي ىم٤مسمؾ سمف رؾمقل اهلل

 ،’وؾمٕمك أسمق ؾمٗمٞم٤من إمم رؾمقل»اًمت٤مريخ ورواه أهؾ احلدي٨م، ىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اعمجٚمز&: 

 ل، أُم٤م شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل ؾمٕمد؟ إٟمف ي٘مقل: ُمّ سم٠ميب أٟم٧م وأُ : وىم٤مل ،وأظمذ همرزه وم٘مٌٚمف

 اعمٚمحٛماااا٦م اًمٞمااااقم يااااقم

 

 رُمااا٦مًاااٌك احلُ اًمٞماااقم شمُ  

وأدطمؾفو  أدرىمف همخذ ايمرايي مـف، وىمـ أكً ايمذي يدطمؾ اهو، ×:ًمٕمكمٍّ ’ وم٘م٤مل 

 ظمَؾ دَ  ،٦مَ ُمٙمّ ’ ٤م دظمؾ رؾمقل اهللوعمّ  وأدظمٚمٝم٤م يمام أُمر،× وم٠مظمذه٤م قمكمٌّ  .رهمقؼوً  إدطموًٓ 

ً   قن أن  وهؿ ئمٜمّ  اًمٙمٕم٦ٌمَ  ريشٍ ىمُ  صٜم٤مديدُ  ووىمػ ’ اهلل رومع قمٜمٝمؿ، وم٠مشمك رؾمقُل ٓ يُ  َػ ٞماًم

 ه، وهزمَ فمبَد  ه، وكٌَم وفمَد  أكجزَ ، اهلل وضمده : ٓ إيمف إّٓ وم٘م٤مل ،اًمٙمٕم٦ٌمِ  قمغم سم٤مِب  ىم٤مئامً 

ًَ يُ  ودمٍ  وملشمرةٍ  مولٍ  ىمؾَّ  ه، أٓ إنَّ وضمَد  إضمزاَب  ؽمداكي ايمؽعبي،  هوسمكم إّٓ  ومدملَّ  دفمك ت

ىمون  ٕضمدٍ  مل تّؾ  ،زمتحريؿ اهلل ميٌ رّ حُم  يَ مؽَّ  ام مردودسمون إلم أهؾقفام، أٓ إنَّ ، همنّن وؽمؼويي احلوّج 

إلم أن سمؼقم ايمسوفمي، ٓ يتعم طمالهو، وٓ  ميٌ رّ وهل حُم  ؽموفمي مـ نور، رم إّٓ  ومبقم، ومل تّؾ 

 : أٓ يمبئس صمغمان ايمـبلِّ ىم٤مل صمؿّ  .ظمـشد يمؼطتفو إّٓ  هو، وٓ تؾُّ يؼطع ؾمجرهو، وٓ يـػر صقد

مو رضقتؿ ضمتك صمئتؿقّن دم زمالدي  زمتؿ وؿمردسمؿ وأطمرصمتؿ وتذيتؿ، شمؿّ ـتؿ، يمؼد ىمّذ ىمُ 

 .شسمؼوسمؾقّن، اذهبقا هملكتؿ ايمطؾؼوء

  هذه اًمٕم٤ٌمرة ص٤مرت قمٚمامً  ومٙم٠من  
ِ
٘م٤مل ٕيب ؾمٗمٞم٤من وُمٕم٤موي٦م ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم، ويُ   ١مٓء

 مم هذا أؿم٤مرت احلقراءإو، ’ٚم٘م٤مء، يٕمٜمل ـمٚم٘م٤مء رؾمقل اهللاًمٓمُ : ػمهؿ ُمـ ىمريشوهم

 ايٕمٜمل ي٤م يزيد ا اًمٕمدل ي٤م سمـ اًمٓمٚم٘م٤مء  َـ أُمِ ÷: ذم ظمٓمٌتٝم٤م ذم جمٚمس يزيد سم٘مق ٤م ÷زيٜم٥م
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ك وأسمٞمؽ ذم يقم ومتآ ي ُمع ضمدّ شمدري ُم٤م صٜمع ضمدّ  ـ أسمقك وضمدك؟ أوَ ـ أٟم٧م وُمَ أشمٕمرف ُمَ  

ُم٤م أراد أن يٗمٕمؾ هبؿ  ومٙمّؾ  ؟هاءأُ ظمذهؿ أٓمف قمٚمٞمٝمؿ ووؾمٚمّ  ُمـ رىم٤مهبؿٜمف اهللُ ُمٙم٦م طملم ُمٙمّ 

ومٝمذا  ،وىم٤مل اذهٌقا وم٠مٟمتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء، ي٤م يزيد ـمٚم٘مٝمؿ،أيٗمٕمؾ، وُمع ذًمؽ قمٗمك قمٜمٝمؿ وًمف أن يم٤من 

 ف ُمـ سمٚمدٍ ف وأـمٗم٤مًمَ ه وقمٞم٤مًمَ ٟم٤ًمءَ  ف وؾمٌٞم٧َم سمٞمتِ  ف وأهَؾ أصح٤مسمَ  وىمتٚم٧َم  ًٞمٜم٤مً طُم  ن ىمتٚم٧َم ٠مسم !ضمزاؤه

ـُ ظمٚمِٙم٤من ذم وومٞم٤مت إقمٞم٤من، وهقٟمٗمس اإلؾمتٖمرا !إمم سمٚمدٍ  ب واًمتٕمّج٥م اًمذي ٟم٘مٚمف ًمٜم٤م اسم

ٞمخ ٟمٍم اهلل سمـ جمكم ُمِم٤مرف اًمّمٜم٤مقم٦م سم٤معمخزن ويم٤من ُمـ صم٘م٤مت وىم٤مل اًمِم  »طمٞم٨م ي٘مقل: 

اعم١مُمٜملم  ي٤م أُمػمَ : ًمف وم٘مٚم٧ُم  ،سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ذم اعمٜم٤مم قمكم   رأي٧ُم : ٦مأهؾ اًمًٜمّ 

ًلم يقم ك احلُ قمغم وًمدِ  يتؿُّ  صمؿّ  ،ٞم٤من ومٝمق بُمـ٦م ومت٘مقًمقن ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمشمٗمتحقن ُمٙمّ 

ـِ  أسمٞم٤مَت  وم٘م٤مل: أُم٤م ؾمٛمٕم٧َم  !ػ ُم٤م شمؿ  اًمٓم    .اؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمف: وم٘م٤مل. ٓ: وم٘مٚم٧م؟ اًمّمٞمٗمل ذم هذا اسم

وأضمٝمش  َؼ ِمٝمِ ًمف اًمرؤي٤م ومَ  ومذيمرُت  ومخرج إزم   ،إمم دار طمٞمص سمٞمص وم٤ٌمدرُت  اؾمتٞم٘مٔم٧ُم  صمؿّ 

ّٓ ٟمٔمٛمتُ  ٜم٧ُم يمُ  وإنْ  ،ظمٓمل إمم أطمدٍ  ُمـ ومٛمل أو يم٤مٟم٧م ظمرضم٧ْم  ٙم٤مء وطمٚمػ سم٤مهلل إنْ سم٤مًمٌُ  ذم  ٝم٤م إ

 :أٟمِمدين صمؿّ  ًمٞمٚمتل هذه،

  ُمٜماا٤م ؾمااجٞم٦مً  ُمٚمٙمٜماا٤م ومٙماا٤من اًمٕمٗمااقُّ 

 ؾماا٤مرى وـم٤معماا٤مإُ  َؾ َتااىمَ  ؿُ وطمٚمٚمااتُ 

 سمٞمٜمٜماا٤م  هااذا اًمتٗماا٤موُت  ؿُ ومحًااٌٙمُ 

 

 أسمٓمااُآ  سم٤مًماادمِ  ؿ ؾماا٤مَل  ُمٚمٙمااتُ ومٚماااّم  

 وٟمّمٗمُآ  همدوٟم٤م قمغم إهى ٟمٕمُػ 

  ويمااؾُّ 
ٍ
 شيٜمْمااُآ  سم٤مًمااذي ومٞماافِ  إٟماا٤مء

 
، ُم٤مشمرك اًمُٓمٚم٘م٤مء ؿمٞمئ٤ًم إّٓ وومٕمٚمقه، طمتك اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع، ضم٤مءت احلقراء ٟمٕمؿ

 إنَّ  ،يو أطمل»وهل لٛمؾ سمٞمده٤م وًمَده اًمروٞمَع، وم٘م٤مًم٧م ًمف: × ٕظمٞمٝم٤م احلًُلمِ ÷ زيٜم٥م

هملطمذه ومه زمف  .هموؿمؾى يمف مـ ايمؼقم ذزمي سمسؼقف ،اهلل مو ذاق اظموء مـذ شمالشمي أيوم ك فمبَد ويمَد 

ل وإطمقيت وويمدي، وومد زمؼل هذا يمؼد ومتؾتؿ أصحويب وزمـل فمؿّ  ،وومول: يو ومقم إلم ايمؼقم،
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ـُ    مـ اظموء. هموؽمؼقه ذزميً  ر، يشتؽل مـ ايمظؿل،أؾمفُ  ؽمتيِ  ايمطػؾ، وهق ازم

ايمؾفؿ ×: يؼقل احلسكم...همبقـو هق يوؿمبفؿ إذ أسموه ؽمفؿ همقومع دم كحر ايمطػؾ همؼتؾف 

 .’ يبؼقا مـ ذريي رؽمقيمؽؿ ومد فمؿدوا أن ٓفمعم همٓء ايمؼقم اظمالفمكم، إنَّ  ؽ ؾموهٌد إكَّ 

 شؾمديداً  ؽوءً وهق يبؽل زمُ 

 سمٌٙم٤مئٝم٤م: × ويم٠ميّن سم٠ُمُّمِف اًمرسم٤مب شمقاد أسم٤مه احلًُلم

 ُمٞماا٤مشمؿ ًمٚمحاازن ٟمٜمّماا٥م وٟمٌٜماال

 اًمٓمٗمااؾ قماا٤مده يٗمٓمٛمقٟمااف وٟمٌٜماال

 

 رُماا٤مين طمرُمٚمااف اسمًااٝمٛمف وٟمٌٜماال 

 اٟمٗمٓماااؿ ي٤مٟمااا٤مس سمًاااٝم٤مم اعمٜمٞماااف

 
 

 ورواااااٞمٕمف سمااااادم اًمقرياااااا

 

 اااد خمْماا٥م وم٤مـمٚماا٥م روااٞمٕمف 

  

*** 

 وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ، ٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن،إٟمّ 

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم
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ـَ ُمٜمااُف رسمٞمٕماا٦مٌ    طماا٤مُمل اًمٔمٕمٞمٜماا٦م أياا

 ُمااا٤م راقمٝماااؿ إّٓ شم٘مّحاااُؿ وٞمٖمااااؿٍ 

 رحمااِف طمّتااك هماادْت صااٌَغ اخلٞمااقَل سم

 قماااَرَف اعمقاقماااَظ ٓ شمٗمٞمااُد سمٛمٕمِمااارٍ 

 وم٤مٟمّماا٤مع  ٓمِاا٥ُم سماا٤مجلامضمِؿ واًمُٙمااح

 وهاااقى سمجٜمااا٥ِم اًمٕمٚم٘مٛمااالِّ ومٚمٞمتاااف

 وَُمِمااك عمٍمااقِمِف احلًاالُم وـمروُمااف

 أًمٗمااا٤مه حمجااااقَب اجلااااامِل يم٠مّٟمااااف

 وم٠ميمااا٥م  ُُمٜمحٜمٞمااا٤ًم قمٚمٞماااف ودُمُٕمااااف

 ىمااد راَم يٚمثُٛمااف ومٚمااؿ يااَر ُمقِواإم٤مً 

 ٟماا٤مدى وىمااد ُمااأل اًمٌااقادَي صااٞمح٦مً 

 ظمااَل ُمااـ  ٛماال سمٜمااا٤مِت حمّٛمااادٍ أأُ 

 هقّٟماا٧م ياا٤م سمااـ أيب ُمّماا٤مرَع ومتٞمتاال

 هذا طم٤ًمُُمؽ ُماـ ياذبُّ سماف اًمٕمادى

ـَ ُماااـ قمٚمٞمااا٤م أسمٞمااااِف ُمٙمااااّدمُ    أم أيااا

 همْمااا٤ٌمن يٕمجاااُؿ ًمٗمَٔماااف وُيدُمااادمُ 

 ؾمّٞماااا٤من أؿمااا٘مُر ًمقهِنااا٤م وإدَهااااؿُ 

 صّٛمقا قماـ اًمٜمٌا٠م اًمٕمٔماٞمِؿ يماام قمُٛماقا

 وم٤مًمًٞماااُػ يٜمثاااُر واعمثّ٘ماااُػ يٜمٔماااؿُ 

 ُياااداُف اًمٕمٚم٘مااااؿُ  ًمٚمِمااا٤مرسملَم سماااف

 سماااالم اخلٞماااا٤مِم وسمٞمٜمااااف ُمت٘مًااااِّؿُ 

 سمااادٌر سمٛماااٜمحٓمِِؿ اًمقؿماااٞم٩م ُُمٚماااثّؿُ 

 صااٌَغ اًمًٌااٞمَط يماا٠مّٟمام هااق قَمٜمااَدمُ 

 مل ُيدُِماااف قماااضُّ اًمًااااحح ومٞمُٚماااثؿُ 

 صااااُّؿ اًمّمخااااقِر  اق اااا٤م شمتااا٠مملُ 

ـَ َُمااـ ٓ يااارطمؿ  إن ِسَن يًااؽممح

 واجُلااارُح يًاااٙمٜمُف اًماااذي هاااقبملُ 

 وًمِااقاَك هاااذا ُمااـ سمااِف يت٘ماااّدمُ 

                                           
&&

 
 

)
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 ٟماااا٤مده اطمًااالم يٕمٌاااا٤مس هاااذا ًمااااقاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فماااؾ يٜمااادب وُمٝمااارك سمااا٤محلرب يٜمٕمااا٤مك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إٟمٙمناااا فمٝمااااري وٓ أااااادر ًمٗمرااااا٤مك
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 واومراااااؽ يٌاااق وم٤مواااؾ قماااكم يّمااإم٥م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٕمٌاااااا٤مس طماااااّس اطمًاااااالم يّٛماااااؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٌ ااال وظمٚماااط دُمٕماااف سمٗماااٞمض دُّماااؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٌاااااق وم٤موااااااؾ اسمٚمٛمااااااؽ وطم٤مياااااار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وؾمااااٙمٜمف شمًااااكم اًمٓمٗمااااؾ سم٤مؾمااااٛمؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شم ااٚمف ؾماا٤مقمف وجيٞم٥م اعماا٤مي قمّٛمااؽ

 خيقياااف أيًااا٧م ؾمااااٙمٜمف ُماااـ اعمااااا٤مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دماااال يٛماااال ذًمٞمٚمااااف وشمقاااااػ اطمااااذاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيقيااف ُمااـ اًمٕمٓمااش رادت دماال اوياا٤مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ارشم اااااٚمؽ وياااااـ وقماااادك يٚمٛماِماٙماااا 
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ہ ھ  ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ھ 

هق أرومع درضم٤مت اجلقد واًمًخ٤مء، وهق أْن جيقد اإلٟم٤ًمن سمام ًمديف ُمـ ُم٤مٍل، أو ٟمٗمٍس، 

 أو همػمة٤م مم٤ّم هق ٟمٗمٞمس  ًمُٞم٘مّدم همػَمه قمٚمٞمف.

عم٤ّم أراد  ’ٌلروى اًمثٕمٚمٌل ا وهق ُمـ ُمٗمّني اًمٕم٤مُّم٦م اعمٕمرووملم ا ذم شمٗمًػمه: أّن اًمٜم

ـَ أيب ـم٤مًم٥م سمٛمٙم٦م  ًم٘مْم٤مء ديقٟمف وأداء اًمقدائع اًمتل يم٤مٟم٧م  ا جرة إمم اعمديٜم٦م ظمّٚمػ قمكم  سم

قمٜمده، وأُمره ًمٞمٚم٦م ظمروضمف ُمـ اًمدار وىمد أطم٤مط اعمنميمقن هب٤م سم٠من يٜم٤مم قمغم ومراؿمف، وىم٤مل ًمف: 

إن اشم ِمآ سمؼمدي احليُمل إظمي، وٟمؿ قمغم ومرار، وإّٟمف ٓ يّمؾ ُمٜمٝمؿ إًمٞمؽ ُمٙمروٌه 

ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ومٗمٕمؾ ذًمؽ قمكّم وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ: إيّن بظمٞم٧ُم سمٞمٜمٙمام، 

ام ي١مصمُر ص٤مطمٌف سم٤محلٞم٤مة؟ وم٤مظمت٤مر يمحة٤م احلٞم٤مة،  وضمٕمٚم٧م قُمٛمَر أطمِديمام أـمقل ُمـ أظمر، وم٠ميٙمُّ

وم٤ٌمت قمغم  وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٝمام: أومح يمٜمتام ُمثؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، بظمٞم٧م سمٞمٜمف وسملم حمّٛمد،

 ومراؿمف ُيٗمّديف سمٜمٗمًف وي١مصمره سم٤محلٞم٤مة؟! اٟمزٓ إمم إرض وم٤مطمٗمٔم٤مه ُمـ قمدوه.

ومٜمزٓ ومٙم٤من ضمؼمائٞمؾ قمٜمد رأؾمف وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٜمد رضمٚمٞمف، وضمؼمائٞمؾ ُيٜم٤مدي: سمخ سمخ، َُمـ 

ُمثٚمؽ ي٤م قمكم، ي٤ٌمهل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمؽ اعمحئٙم٦م، وم٠مٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف وهق ُمتقضمف إمم 

 .(1)هذه( أي٦مقمكم )اعمديٜم٦م ذم ؿم٠من 

وي٘مقل أسمق ضمٕمٗمر اإلؾمٙم٤مذم: إن  طمدي٨م اًمٗمراش ىمد صم٧ٌم سم٤مًمتقاشمر، ومح جيحده إّٓ 
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 .جمٜمقٌن وهمػُم خم٤مًمٍط ٕهِؾ اعمٚم٦م 

رء  هذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع اإليث٤مر، واًمذي ُيٕمتؼم ُمـ أهّؿ أٟمقاع اإليث٤مر  ّٕٟمف إيث٤مر سم٠مقمزّ 

 .×وهق اًمٜمٗمس، ويم٤من ُمّمداىمف ذم أي٦م اًمنميٗم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

 (2)واجلقد سم٤مًمٜمٗمس أىمَم هم٤مي٦م اجلقد

وهٜم٤مك ٟمقع بظمر ُمـ اإليث٤مر، وهق ٟمقٌع ُمٝمؿ ٓ شم٘مّؾ أةٞمّتف قمـ ؾم٤مسم٘مف، وهق ُم٤م أيّمد قمٚمٞمف 

 وقمٛمؾ سمف إٟمّم٤مر ُمع اعمٝم٤مضمريـ،، طمتّك ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ بي٦م، سمؾ بي٤مت. ،’اًمٜمٌّل إيمرم

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿قمّز ُمـ ىم٤مئؾ:  ىم٤مل

 .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ا  قم آٟمتّم٤مر قمغم  قد سمٜمل اًمٜمْمػمسملّم ًمألٟمّم٤مر ا ي’ إن  اًمرؾمقل»ي٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: 

إذا يمٜمتؿ شمروُمقن اعمِم٤مريم٦م ذم طمّّم٦م اعمٝم٤مضمريـ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ومِم٤مـمروهؿ سمت٘مًٞمؿ أُمقاًمٙمؿ 

 شمٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ ًمٙمؿ ومح رء ًمٙمؿ ُمـ هذه اًمٖمٜم٤مئؿ.وسمٞمقشمٙمؿ، وإذا أردشمؿ أن شمٌ٘مك سمٞمق

وم٘م٤مل إٟمّم٤مر: قمحَم ٟمت٘م٤مؾمؿ سمٞمقشمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م ُمٕمٝمؿ؟ ٟم٘مّدم اعمٝم٤مضمريـ قمٚمٞمٜم٤م وٓ ٟمٓمٛمع 

 .شسمٌمء ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ. ومٜمزًم٧م هذه أي٦م شمٕمّٔمُؿ هذه اًمروح اًمٕم٤مًمٞم٦م

 ’رة اًمٜمٌّل ٟمٕمقد ًممي٦م، ومٝمل سم٤مًمرهمؿ ُمـ أهّن٤م شمتٕمّٚمؼ ا يمام ذيمرٟم٤م بٟمٗم٤ًم ا سمح٤مدصم٦م هج

ـ  ُمٗمٝمقُمٝم٤م وحمتقاه٤م اًمٙمكّم قم٤مّم ’وُمٌٞمتف قمغم ومراؿمف ×وشمْمحٞم٦م اإلُم٤مم قمكم ، وًمٙم

ث قمـ ()وؿم٤مُمؾ، وذم احل٘مٞم٘م٦م إهّن٤م شم٘مع ذم اًمٜم٘مٓم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًممي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ، اًمتل شمتحد 
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، اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ  ٤موًمقن أن  ّ٘م٘مقا ٕٟمٗمًٝمؿ ذم اعمجتٛمع قمّزًة ويمراُم٦ًم قمـ ـمريؼ اًمٜمٗم٤مق 

ويتٔم٤مهرون سم٤مإليامن سم٠مىمقا ؿ، سمٞمٜمام أقمام ؿ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمقى اإلوم٤ًمد ذم إرض، وإهحك 

 احلرث واًمٜمًؾ.

أُّم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمذيـ ينمون أٟمٗمًٝمؿ، ومتٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اهلل وطمده، طمٞم٨م ُي٘مّدُمقن 

، أرواطَمٝمؿ رظمٞمّم٦ًم ذم ؾمٌٞمٚمف وٓ يٌٖمقن ؾمقى رو٤مه، وٓ يٓمٚمٌقن قمّزًة وٓ رومٕم٦ًم إّٓ سم٤مهلل

وشمْمحٞم٤مت ه١مٓء شمّمٚمآ أُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ويًت٘مٞمؿ هب٤م ؿم٠من احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦م، وشمّمٗمق 

 سمؼميمتٝم٤م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن وشمثٛمر ؿمجرة اإلؾمحم.

ومم٤ّم ُيٚمٗم٧م اًمٜمٔمر: أن  اًم٤ٌمئع هقاإلٟم٤ًمن واعمِمؽمي هق اهلل شمٕم٤ممم، واًمٌْم٤مقم٦م هل اًمٜمٗمس، 

ن  صمٛمـ ُمثؾ هذه اعمٕم٤مُمحت وصمٛمٜمٝم٤م روقان اهلل شمٕم٤ممم، ذم طملم ٟمرى ذم ُمقارَد ُأظمرى أ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿هقاجلٜم٦ّم اخل٤مًمدة واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر، ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ۅۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

هذه أي٦م وطملم اإلًمتٗم٤مت إمم ؾم٥ٌم اًمٜمزول اعمذيمقر بٟمٗم٤ًم ٟمجده٤م شم٘مّدُم أقمٔمَؿ اًمٗمْم٤مئؾ 

ـّ هذه وإن يم٤مٟم٧م ومْم٤مئٚمف ىمد ضم٤موزت احلٍم وا ،×ًمإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٕمّد، وًمٙم

اًمٗمْمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ذم صدر اإلؾمحم ُمـ اًمقوقح سمٛمٙم٤من، دقم٧م ُمٕم٤موي٦م اًمٕمدو اًمٚمدود ًمإلُم٤مم 

سم٠مرسمٕمامئ٦م أًمػ درهؿ  يمل يروي طمديث٤ًم  (ؾمٛمرة سمـ ضُمٜمدب)أن ُيرر  ×أُمػم اعم١مُمٜملم

خمتَٚم٘م٤ًم يث٧ٌم ومٞمف ومْمٞمٚم٦م هذه أي٦م ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ، وىمد اظمتٚمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ اجل٤مين هذه 

ـّ أطمدًا مل ي٘مٌؾ ُمٜمف طمديثف اعمجٕمقل.ًمِٗمري٦ما  ، وًمٙم

اإليث٤مر  وهٜم٤مك ٟمقع صم٤مًم٨م ُمـ اإليث٤مر، وهق اإليث٤مر سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وهق يم٤ًمسم٘مٞمف 

سم٤مًمٜمٗمس واإليث٤مر سم٤مُٕمقال وٟمحقه، ويم٤من ُمـ أسمرز ُمّم٤مديؼ هذا اإليث٤مر، سمؾ اعمٕمّٚمؿ ًمف هق 
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 .^وأهؾ سمٞمتف ’اًمٜمٌّل إقمٔمؿ 

يـ: وًمذا روى اًمثٕمٚمٌل، وهم ُمرو٤م ومٕم٤مدة٤م ‘ إن  احلًـ واحلًلم»ػُمه ُمـ اعمٗمنِّ

، وقم٤مدة٤م قم٤مُّم٦م اًمٕمرب، وم٘م٤مًمقا: ي٤م أسم٤م احلًـ، ًمقٟمذرت ًمقًمديؽ ’ضمّدة٤م رؾمقل اهلل

وىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: : إّن زمرئ ويمداي ممّو اهام صؿً شمالشمي أيوم ؾمؽرًا هلل سمعولم. ×ٟمذرًا، وم٘م٤مل

ممّو اهام صؿً شمالشمي أيوم ؾمؽرًا هلل سمعولم إن زمرئ ؽمقِّداي  ُمثؾ ذًمؽ، وىم٤مًم٧م ضم٤مريتٝم٤م ومْم٦م:

ٟمٗمًف × ٓ ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم، وم ضمر قمكم’ وم٤ُمًم٤ًٌم اًمٕم٤مومٞم٦م، وًمٞمس قمٜمد بل حمّٛمدفمّز وصمّؾ. 

ٛمتف وم٤مـمٛمف ًّ إمم  ‘ًمٞمٚم٦م إمم اًمّمٌآ يً٘مل ٟمخًح سمٌمء ُمـ ؿمٕمػم وأشمك سمف إمم اعمٜمزل، وم٘م

رص، وصغّم أُمػُم صمحصم٦م، ومٓمحٜم٧م صمٚمث٤ًم، وظمٌزت ُمٜمف مخ٦ًم أىمراص، ًمٙمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىم

صحة اعمٖمرب ُمع رؾمقل اهلل، صُمؿ  أشمك اعمٜمزل ومقوع اًمٓمٕم٤مم سملم يديف، ومج٤مء × اعم١مُمٜملم

ُمًٙملم ومقىمػ سم٤مًم٤ٌمب، وىم٤مل: اًمًحم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ سمٞم٧م حمّٛمد، ُمًٙملم ُمـ ُم٤ًميملم 

: أؿمعؿقه ضمّصتل. وم٘م٤مل× اعمًٚمٛملم، أـمٕمٛمقين أـمٕمٛمٙمؿ اهلُل ُمـ ُمقائد اجلٜم٦ّم، ومًٛمٕمف قمكم

: يمذًمؽ، واًم٤ٌمىمقن يمذًمؽ وم٠مـمٕمٛمقه اًمٓمٕم٤مم، وُمٙمثقا يقُمٝمؿ وًمٞمٚمتٝمؿ مل ‘٦مىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم

صمٚمث٤ًم بظمر وظمٌزشمف، وأشمك  ‘يذوىمقا إّٓ اعم٤مء اًم٘مراح. ومٚماّم يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مين ـمحٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

ومقوع اًمٓمٕم٤مم سملم يديف، ىم٤مل: ومج٤مء ’ ُمـ صحة اعمٖمرب ُمع رؾمقل اهلل× أُمػم اعم١مُمٜملم

ؾمتِمٝمد واًمدي يقم اًمٕم٘م٦ٌم، أـمٕمٛمقين أـمٕمٛمٙمؿ اهلل ُمـ يتٞمؿ ُمـ أيت٤مم اعمٝم٤مضمريـ، وىم٤مل: ا

واًم٤ٌمىمقن، وم٠مـمٕمٛمقه وُمٙمثقا يقُملم وًمٞمٚمتلم مل يذوىمقا  ÷ُمقائد اجلّٜم٦م، ومًٛمٕمف قمكمٌّ ووم٤مـمٛم٦م

إمم اًمثٚم٨م اًم٤ٌمىمل وـمحٜمتف وظمٌزشمف،  ‘إّٓ اعم٤مء اًم٘مراح. ومٚماّم يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ىم٤مُم٧م وم٤مـمٛم٦م

أشمك اعمٜمزل ومقوع اًمٓمٕم٤مم سملم يديف، ومج٤مء أؾمػم ُمع اًمٜمٌّل صحة اعمٖمرب، صُمؿ  × وصغّم قمكم

ومقىمػ سم٤مًم٤ٌمب، وىم٤مل: اًمًحم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ سمٞم٧م حمّٛمد، شم٠مهوٟمٜم٤م وٓ شمٓمٕمٛمقٟمٜم٤م أـمٛمٕمٙمؿ 

وم صمره وبصمروه ُمٕمف، ومٛمٙمثقا صمحصم٦م × ، ومًٛمٕمف قمكم’اهلل ُمـ ُمقائد اجلٜم٦ّم، وم٢ميّن أؾمػم حمٛمد

× اًمٞمقم اًمراسمع، وىمد وومقا سمٜمذرهؿ أظمذ قمكمأي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م مل يذوىمقا إٓ اعم٤مء اًم٘مراح، ومٚماّم يم٤من 
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، وهؿ يرشمٕمِمقن ’احلًـ سمٞمده اًمٞمٛمٜمك واحلًلم سمٞمده اًمٞمنى وأىمٌؾ ٟمحق رؾمقل اهلل 

: يو أزمو احلسـ، مو أؾمّد مو يسقؤّن مو ىم٤مل’ يم٤مًمٗمراخ ُمـ ؿمّدة اجلقع، ومٚماّم سمٍم هبؿ اًمٜمٌل

اهب٤م شمّمكم وىمد ًمّمؼ سمٓمٜمٝم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘مقا إًمٞمٝم٤م وهل ذم حمرأرى زمؽؿ، اكطؾؼ زمـو إلم ازمـتل هموؿمؿي. 

: وا نمقشموه، أهؾ زمقً حمّؿد يؿقسمقن صمقفمًو! ىم٤مل’ سمٔمٝمره٤م ُمـ ؿمّدة اجلقع، ومٚماّم ربه٤م اًمٜمٌل

وومول: طمذ يو حمّؿد، هـّلك اهلل دم أهؾ زمقتؽ. ومول: ومو تطمذ يو صمػمائقؾ؟ × همفبط صمػمائقؾ

 .شومول: هؾ أسمك فمعم اإلكسون، إلم تطمر ايمسقرة

قاقمف اعمت٘مّدُم٦م سم٤مًمٜمٗمس وسم٤معم٤مل واًمٓمٕم٤مم واًمنماب، أىمقل:  ع يُمّؾ وىمد ُ َِع اإليث٤مر سم٠مٟم

ـُ أُمػم اعم١مُمٜملم اًمذي يم٤من يحزم احلًلم ُمثؾ اخل٤مدم  ×أسمقاًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس ،×ذًمؽ اسم

: يم٤من أسمق &ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٙم٤مر ،×اعمحزم ًمًٞمده، ويتٛمٜمّك أن ي٘مقم سمخدُم٦م ًمٚمحًلم

ومٓمٚم٥م ُمـ ىمٜمؼم أن  ،×احلًلم ومٕمٓمش ×ضم٤مًم٤ًًم ذم جمٚمس ومٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم ×اًمٗمْمؾ

ُمٜم٤مدي٤ًم: أُّم٤مه! × ُمنقم٤ًم ا ويم٤من صٌٞم٤ًم بٟمذاك ا إمم ُأُّمف أمِّ اًمٌٜملم ×ي٠مشمٞمف سم٤معم٤مء، وم٘م٤مم اًمٕم٤ٌمس

إّن أظمل احلًلم قمٓمِم٤من، وىمد ـمٚم٥م اعم٤مء ُمـ ىمٜمؼم، وأطم٥ّم أن أوصؾ إًمٞمف اعم٤مء ىمٌؾ ىمٜمؼم، 

اًمٕم٤ٌمس واإلٟم٤مء قمغم رأؾمف ىم٤مُم٧م ُأّم اًمٌٜملم ُمألت ريمقًة وووٕمتٝم٤م قمغم رأس اًمٕم٤ٌمس، ضم٤مء 

 واعم٤مء يراق قمغم يمتٗمٞمف.

إيٍف يو فمبّوس، هذا يقم تؿؾ اظموء إلم أطمقؽ همغماق اظموء »ح: ٤مص ×عم٤م ربه أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شفمعم ىمتػقؽ، ويقم تطمر تؿؾ اظموء إلم أطمقؽ همغماق مّخ رأؽمؽ فمعم ىمتػقؽ

ًمٕم٤ٌّمس وىمػ ُمتحػّمًا ٓ ٟمٕمؿ شمٜم٤مصمر ُمّخ رأؾمف قمغم يمتٗمٞمف قمغم أصمر ذًمؽ اًمٕمٛمقد  ّٕن ا

يدري ُم٤م يّمٜمع، يده اًمٞمٛمٜمك ُم٘مٓمققم٦م، ويده اًمٞمنى ُم٘مٓمققم٦م، اعم٤مء ُأريؼ قمغم وضمف إرض، 

٤ٌّمس، ٓ يدري ُم٤م يٗمٕمؾ يًتٛمّر ذم ؾمػمه ٟمحق اخلٞم٤مم؟ طمٞمٜمٝم٤م  حلٔم٤مت طمرضم٦م ُمّرت قمغم اًمٕم

                                           

×



 اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة: اإليث٤مر

 

111 

٤مشمؾ يمٞمػ يمٞمػ يقاضمف ؾُمٙمٞمٜم٦م وهل واىمٗم٦م سم٤مٟمتٔم٤مره؟ وىمد وقمده٤م سم٤معم٤مء، واعم٤مء ىمد ُأريؼ، ُي٘م 

 ي٘م٤مشمؾ وىمد ىمٓمٕم٧م يداه؟

سمٞمٜمام هق ذم شمٚمؽ احل٤مل، ضم٤مء ًمٕملم ُمـ اًم٘مقم، ىم٤مل ًماف: ي٤م قم٤ٌمس أيـ ؿمج٤مقمتؽ؟ أيـ 

: ي٤م هذا ضمئتٜمل إٔن ويداي ُم٘مٓمققمت٤من، وم٘م٤مل ًماف اًمٚمٕملم: ي٤م ×سم٤ًمًمتؽ؟ وم٘م٤مل ًماف اًمٕم٤ٌمس

يد قم٤ٌمس، إن يم٤مٟم٧م يداك ُم٘مٓمققمتلم ومٞمداي ؾم٤معمت٤من، بضمريمؿ اهلل! وميسمف سمٕمٛمقد ُمـ طمد

 .قمغم ُأمِّ رأؾمِف ومٗمٚمؼ ه٤مُمتف، ووىمع ُمـ قمغم فمٝمر ومرؾمف ُمٜم٤مدي٤ًم: أ ظمل ي٤م أسم٤م قمٌداهلل، ادريمٜمل

 أّيس وااػ قما٤مف اًمٕمٛمار ُماـ ؾم٤مؾماف

 

 

 

 وٓ هماااادر ٟمقُماااا٤مؾمف رايااااد مما٤مشمااااف 

 

 

 ضسمااقا اسمٕم٤مُماااقد اًمْمٖمااا٤ميـ راؾماااف

 

 

 

 ـمااا٤مح وٟمخاااف ؾمااٞمد ؿمٌااا٤مب اجلٜمااا٦م 

 طملم اًمقصؾ حلًلم صقت إقمٛمٞماده 

 

 

 

 ه وااػ قمٜمااده وٟمااده ًمٕمْمااٞمدهضما٤م 

 

 

 قمٌااا٤مس قم ٌاااؽ ًمٚمُٕمٛماار ُماا٤م رياااده

 

 

 ؿمٞمٗمٞمااادين وُِمٜمااؽ آمٕماا٧م اًمٔمٜمّاااف 

 

 

 ؾمٛمع طمًاف احلًالم وريما٥م وارزم

 

 

 

 وقمدى إقمٚمف اخلٞمؾ وـمٚمٕمٝم٤م إُمـ اعمخٞمؿ 

 

 

 رّد يّٛماااف وؿمااا٤مومف ؾمااا٤مسمآ إسمااادم

 

 

 

 ّتااقس ومااق  راؾمااف واًماادُمع ظماار 

 

 

يـ، أوًٓ: ٟمداء اًمٕم٤ٌمس) أظمل ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، سملم أُمر ×عم٤ّم ُسع اًمٕم٤ٌّمس ص٤مر احلًلم

ادريمٜمل(، صم٤مٟمٞم٤ًم: اجلٞمش زطمػ قمغم خمٞمؿ احلًلم  ّٕٟمف سمٛمجّرد أن ؾم٘مط اًمٕم٤ٌمس زطمػ 

ضمٞمش اًمٕمدو إمم خمٞمؿ احلًلم، يم٠مهّنؿ اؾمتْمٕمٗمقا ضم٤مٟم٥م احلًلم سمٛمٍمع أيب اًمٗمْمؾ 

 اًمٕم٤ٌّمس ومح يدري أيدومع اجلٞمش قمـ اعمخٞمؿ، أم يٚمٌّل ٟمداء اًمٕم٤ٌمس؟!

ػمًا رأى دومع اًمٕمدو قمـ اخلٞم٤مم أومم، ومحٛمؾ قمغم اجلٞمش وأسمٕمدهؿ وهق ي٘مقل: إمم أظم

أيـ شمٗمرون وىمد ىمتٚمتؿ أظمل؟ وعم٤ّم أسمٕمد اجلٞمش قمـ اخلٞم٤مم شمقضّمف ٟمحق ُمٍمع أيب اًمٗمْمؾ 

ـ  اًمٕم٤ٌّمس أسمك، وهذا اإليث٤مر اًمث٤مين، وم٤مّٕول: يم٤من ذم  اًمٕم٤ٌّمس، وأراد احلًلم محٚمف وًمٙم
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ووع × دُم٤م ُمٚمؽ اعمنمقم٦م، واًمث٤مًم٨م: أّٟمف يمٚماّم أراد احلًلمذب اعم٤مء ىمٌؾ احلًلم قمٜم 

ذم طمجره مل يرَض أسمق اًمٗمْمؾ، ىم٤مل ًماف احلًلم: أظمل ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ، × رأس أيب اًمٗمْمؾ

: ×ُم٤مزم يمّٚمام ضمٕمٚم٧م رأؾمؽ ذم طمجري أظمذشمف وُمّرهمتف ذم إرض؟! ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ

 طمٔمقا اإليث٤مر، أظمل، إن ضمٕمٚم٧م رأد ذم طمجرك ومَٛمـ اًمذي جيٕمؾ رأؾمؽ ذم طمجره. ٓ

 اهلل أيمؼم!!

 صاا٤مح اطمًاالم ياا٤م ظمقيااف ياا٤م قمٌاا٤مس 

 ظمقيف أٟم٧م اًمدرع واًمًٞمػ واًمٓما٤مس 

 

 ي٤م ٟمقر اًمٕمالم يا٤م شما٤مضمل قمٚماف اًماراس 

 اؿمٚماقن اشماروح وأٟما٤م أسم اك اُمااحػّم 

 
 سمٚم٤ًمن احل٤مل: × ضمقاب أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس

 ي ٚمااف اطمًاالم ياا٤م زهاارة اظمٞماا٤مُمل

 درظمّماااٜمل أرياااد احلاااو قمامُمااال

 

 ف قمٔمااا٤مُملياا٤م ظمقيااف ٟمّحٚماا٧م ؾمااٙمٜم 

 أريااااد اًمثاااا٤مر اٚمٌااال دم إيٗمااااّقر

 
 شمٜم٤مديف:  ‘ويم٠ميّن سم٠مظمتف اًمٕم٘مٞمٚم٦م

ٌّاااا٤مس ياااا٤م ٟمااااقر اًمٕمٞمااااقن  يٕم

 واًمااااكم ؾمااااٌقٟمف ُماااا٤م يرمحااااقن

 وؾماااٞم٤مـمٝمؿ شمٚمٕمااا٥م قماااغم ُمتاااقن

 

 رطماا٧م قمٜمااؽ ؾمااٌّٞم٦م ويااف اًمٔمٕمااقن 

 ـماااقل اًمااادرب سمٞمٜماااف يياااسمقن

 ظمقاشماااؽ يٌاااق اًمٖماااػمة يٛمزياااقن

 
*** 

 او شمِمااتٙمل اًمٕمٓمااَش اًمٗمااقاـمُؿ قمٜمااده

 

 دشمِف اًمُٗمااراُت اعمٗمٕمااؿُ وسمّماادِر صاإم 

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 الرمحة: ةعشرنًة احملاضرة الجا
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 ـمٛمٕماا٧ْم أن شمًاااقَُمف اًم٘ماااقُم وااٞماًم 

 ل اًمدٟمٞماا٦ِم ضمٞمااًدايمٞمااػ يٚماااقي قمٚماا

 ومااااا٠مسمل أن يٕمٞمااااااَش آ قّماااااازيًزا

 زّوج اًمًاااٞمَػ سم٤مًمٜماٗماااقِس وًماٙماااـ

 سماا٠ميب يم٤مًمئاا٤ًم قماااٚمل اًمااآمػ ظِماادًرا

 ىمٓمٕماااقا سمٕماااده قُمااااراه ويااا٤م طمااااٌؾ

 ىمّقواااال يااا٤م ظمااااٞم٤مَم قمااااٚمٞم٤م ٟمِااازار ِ

 واُمٚمئااال اًمٕماااالم يااا٤م ُأُمااااٞم٦ُم ٟمقُمااا٤مً 

 وهوا ذم يمااااارائؿ اًماااااقطمل أه 

 ومؽمومااااااّْؼ هبااااا٤م وماااااام هااااال إٓ ّ

 

  واحِلًاااا٤مُم اًمّماااااٜمٞمعُ وأسماااال اهلُل 

 ًمًااااق  اهللِ ُم٤مًماااااقاه اخلْمااااقعُ 

 أو دمااااّٚمل اًمٙمٗمااا٤مُح وهقصااااريعُ 

 ُمٝمُرهاا٤م اعمااقُت واخلْماا٤مُب اًمٜمجٞمااعُ 

 هاااق ذم ؿمااااٗمرة احُلاااا٤ًمم ُمٜمٞماااعُ 

 ورياااد ِاإلؾمااااحم أٟمااا٧م اًم٘مٓمااااٞمعُ 

 ومٚما٘مااااد ىمااااّقض اًمٕماااامُد اًمرومٞماااعُ 

 ومحًاااالٌم قمٚمااال اًمّّمااإمٞمد سياااعُ 

 وقِماااااداك اسمااااـ ُأُّمٝماااا٤م اًمت٘مريااااعُ 

 ٌع وىمٚمااا٥ٌم َُمااااروعُ ٟمااا٤مٌض داُماااا

 
*** 

 قم ااااااا٥م اخلااااااادر ذاك ودٓزم

 وراؾماااااؽ يِماااااٞمٚمقٟمف ااٌاااا٤مزم

 

 أُمٌماااا سمٞمناااا  ًاااالم شماااا٤مزم 

 ياااا٤م حماااااٜمتل وحمٜماااا٦م أـمٗماااا٤مزم

 
*** 

 ُمِمااااٞمٜمف قمٚمااال ا ااازل وُم تٗمٞمٜماااف

 

 اوظمذوٟمااف هباا٤م اًمٞمناا همّمااٌـ قمٚمٞمٜمااف 

 اوَياا٤ميمؿ ٟمْمااؾ ًمااق  ّمااؾ سمديٜمااف 

 

 عمااااـ  ًااااالم يٚمٗمٞمٜمااااف اعمحااااتّؿ 

  

                                           
&
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 ي٦م(ذ)أسمق  

 ٕماااااٚمؿ سمحاااا٤مزم وداريخيقيااااف شم

 ؾماااااٛمٞم٦م دورهاااا٤م شمزهاااال وداري

 

 سم ٞماااا٧م أرقماااال يت٤مُماااا٤ميمؿ وداري 

 قم اٌٙمااااُؿ خياااقيت فمٚمااا٧م ظمٚمٞماااف

 *** 

َـّ همقف زمـی اهللُ يمف زمقتًو دم اجلـّي: َمـ توی ايمقتقَؿ، »أّٟمف ىم٤مل: × اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر قمـ أرزمع َمـ ىُم

 . شوَرضِمَؿ ايمّضعقػ، وأؾمػَؼ فمؾی وايمديِف، وَرهمَِؼ زمؿؿُؾقىمِف

اخلػمات، وُمٕمدن اًمٗمْم٤مئؾ  وم٤ٌمًمرمح٦م شمتجٛمُع اًمِّمحت، وشمتقطّمد اًمٌنمي٦م،  ُمٌٕم٨مهل 

هب٤م يؼمُّ اًمقًمُد أسم٤مه، وهب٤م يّمُؾ اعمرُء ىمريٌَف، وهب٤م ي٠مًمُػ اًمزوضم٤من أطمدة٤م أظمر، وهب٤م ُيٙمٗمؾ 

 اًمٞمتٞمؿ، وُيِمٌع اجل٤مئع، وُيٙمًل اًمُٕمري٤من، و تّؿ طمتّل سم٤محلٞمقان. 

َػ قمٜمٝمؿ واًمرمح٦م ؿمٕمقٌر ـمٞم٥ّم،  سمف ُيِم٤مرك اإلٟم٤ًمن أظمريـ بُٓمٝمؿ، حُم٤موًٓ أن خُيٗمِّ

 وـم٠مهت٤م، ويٜمًٞمٝمؿ أصم٘م٤م ٤م. 

 

... موـمـّؽ زمويمرؤوف ايمرضمقؿ ايمذي يتقّدد إيمی َمـ يمذيف »ىم٤مل: × ومٕمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

يتقب فمؾی َمـ يعوديف، زملويمقوئف، همؽقػ زمَؿـ يمَذى همقف، ومو ـمـّؽ زمويمتّقاب ايمرضمقؿ ايمذي 

 . شهمؽقػ زمَؿـ يؼمّضوه ويتور فمداوة اخلؾؼ همقف

 إسمٚمٞمس يٓمٛمع ذم رمح٦م اهلل قمّز وضمؾ  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.  روي أن   وًمذا

وم٘مد طُمٙمل أّن ٟمٌل  اهلل ُمقؾمل )قمٚمل ٟمٌٞمٜم٤م وبًمف وقمٚمٞمف اًمًحم( اًمت٘مل سم٢مسمٚمٞمس )ًمٕمٜمف اهلل( 
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 : ؾمؽم  ُم٤مذا ؾمٞمحؾُّ سمؽ همدًا؟! ×ومدار سمٞمٜمٝمام طمدي٨م، صمؿ  ىم٤مل ٟمٌّل اهلل ُمقؾمل 

 : وأٟم٧م أيْم٤ًم ؾمؽم  ُم٤مذا ؾم٠مومٕمؾ همدًا؟! إسمٚمٞمسىم٤مل 

 : وُم٤م أٟم٧م وم٤مقمؾ؟ُمقؾملىم٤مل 

وأٟم٤م  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿واطمت٩مُّ سم٘مقًمف:   : ُأـم٤مًم٥ُم اهللَ سمققمده،إسمٚمٞمسىم٤مل 

 رٌء، ومقضم٥م أن شمتًع زم رمحتف، وإذا يمٜم٧ُم أٟم٤م ٓ رء وم٤مًمحرء ٓ ُ ٤مؾم٥م وٓ ُيٕم٤مىم٥م. 

إّن رمحَي اهللِ سمتّسُع ظمِـ همقِف إهؾقي وايمؼوزمؾقي هلو، وأكً زمعقد فمـفو ىمّؾ »: ×لُمقؾمىم٤مل 

 . شايمبعد

وًمذا ٟمر  أن  رمح٦م اهلل وإن يم٤مٟم٧م واؾمٕم٦م يٓمٛمع ومٞمٝم٤م طمتّل إسمٚمٞمس، ًمٙمـ اًمذي ًمٞمس 

أهًح  ٤م وًمٞمس ومٞمف اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمٚمل اؾمتحُمٝم٤م ومح شمِمٛمٚمف، ومٝمل ىمري٦ٌم ٌ ُمـ ُمًتحّ٘مٞمٝم٤م، وًمذا ىم٤مل 

 . ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿رك وشمٕم٤مًمل: شم٤ٌم

هٜم٤مك قمّدة ُأُمقر شم٥ًٌم اًمرمح٦م اإل ٞم٦م، سمحٞم٨م إن  اإلٟم٤ًمن ًمقومٕمٚمٝم٤م ص٤مر حمًح ًمرمح٦م اهلل 

مح٦م، وُمٜمٝم٤م:  شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل، أو ىمؾ: ُمقضم٤ٌمت ًمٜمزول اًمر 

 . شسمعّرضقا يمرمحي اهلل زمام أمرىمؿ مـ ؿموفمتف»أٟم ف ىم٤مل:  ’: ومٕمـ اًمٜمٌلاًمٓم٤مقم٦ما 1

 .شزمذىمر اهلل سمـُستـزل ايمرمحي»أٟم ف ىم٤مل:× : قمـ أُمػم اعم١مُمٜملماًمذيمرا 1

گ ڳ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤مًمل: ، ’اًمّمحة وإيت٤مء اًمزيم٤مة واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمرؾمقل إىم٤مُم٦ما 1
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 . ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  

ايمرامحقن يرمحفؿ ايمرمحـ »أّٟمف ىم٤مل:  ’ظمٚمؼ اهلل ورمح٦م اًمٜمٗمس: ومٕمـ اًمٜمٌّل  رمح٦ما 1

 . شـ دم إرض يرمُحؽ َمـ دم ايمسامءيقم ايمؼقومي، إرضمؿ مَ 

َرضِمَؿ اهلل امرءًا فمرف ومدره »أّٟمف ىم٤مل: × ١مُمٜملماإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف: ومٕمـ أُمػم اعم ُمٕمروم٦ما 1

 .شومل يتعدَّ ؿمقره

رمحي َمـ ٓ يرضمؿ متـع »أّٟمف ىم٤مل: × ا رمح٦م َُمـ ٓ يرطمؿ: ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم1

 . شايمرمحي

 .شَمـ مل يرضمؿ ايمـوس مـعف اهلل رمحتف»أّٟمف ىم٤مل: × اًمرمح٦م: ومٕمٜمف عُمٜما 1

ويم٤من يُمٚمااّم جيٚمس قمٚمل ـمٕم٤مُمف  يه وي٠ميمؾ  يتٙمٗماُّؾ يتٞماًم،  ’أّٟمف يم٤من اًمٜمٌّل  ُروي 

ف، شمُمٕمف، ومٚماّم ُمْمل زُم٤من ُم٤مت اًمٞمتٞمؿ ومٚمؿ ي٠ميمؾ اًمٜمٌّل ذم اًمٚمٞمٚم٦م ـمٕم٤مُم٤ًم، ويم٤من يت٠مؾّمػ قمٚمل ومق

ٌَؽ سمٗمقشمف وطمرُم٤مٟمؽ ُمٜمف؟! ٟمحـ ؾمٜم٠مشمٞمؽ سمٞمتٞمٍؿ بظمر ومتٙمٗمٚمف،  وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسُمف: يمؿ ُلزن ىمٚم

ًُ ؽُمقَء َأطمالوم»’: ىم٤مل ًُ تّؿـؾ ء اخلـُؾؼ، وأكو ىمـ ف، همال حيصؾ رم مـ هذا ايمقتقؿ ىمون دِّ

 . شنمغمه مو حيصؾ مـ ايمػقض

ٕضمؾ إهتامم ’ ّل إيمرم شمٙمقن ُم٠ًمًم٦م اًمٞمتٞمؿ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل اهتؿ  هب٤م اًمٜمٌ وهٙمذا
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، طمتل أّٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل ضمٕمؾ أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ أيمًح ًمٚمٜم٤مر، طمٞم٨م ىم٤مل   اًم٤ٌمري قمّز وضمؾ 

 : وضمؾ   کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿قمز 

 .﴾ک ک

 يٖمٗمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل ًمإلٟم٤ًمن ذٟمقسم٤ًم يمٌػمة  ٕضمؾ اهتامُمف سم٤مٕيت٤مم، وىمد

ٜمٝمٛمٙملم ذم اًمٗم٤ًمد ُم٤مت ذم ٟمقاطمل اًمٌٍمة، سمٕمض اًمث٘م٤مت أن  رضمًح ُمـ اعم طمّدثوم٘مد 

ومٚمؿ دمد اُمرأشمف َُمـ يٕمٞمٜمٝم٤م قمٚمل محؾ ضمٜم٤مزشمف  ًمتٜمّٗمر اًمٓم٤ٌمع ُمٜمف، وم٤مؾمت٠مضمرت َُمـ محؾ اجلٜم٤مزة 

إًمل اعمُّمغّم ومام صّٚمل قمٚمٞمف أطمد، ومُحٛمؾ إًمل اًمّمحراء ًمٚمّدومـ، ويم٤من قمٚمل ضمٌٍؾ ىمري٥ٍم ُمـ 

ده٤م ًمُٞمّمكّم قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مٟمتنم اخلؼم ذم اعمقوع زاهٌد ُمِمٝمقٌر، ومَرَأوه يم٤معمٜمتٔمر ًمٚمجٜم٤مزة، وم٘مّم

اًمٌٚمد أن  ومحٟم٤ًم اًمزاهد ٟمزل ُيّمكّم قمٚمل ومحن، ومخرج أهُؾ اًمٌٚمد ومّمّٚمقا ُمٕمف قمٚمٞمٝم٤م، وشمٕمّج٥م 

اًمٜم٤مس ُمـ صحة اًمّزاهد، وىمٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: رأي٧ُم ذم اعمٜم٤مم َُمـ أُمرين أن اٟمزل إًمل 

ة ومّمؾِّ قمٚمٞمٝم٤م وم٢مّٟمف ُمٖمٗمقر ًمف، وم٤مزداد اعمقوع اًمٗمحين شمر  ومٞمف ضمٜم٤مزة ًمٞمس ُمٕمٝم٤م أطمد إّٓ اُمرأ

شمٕمّج٥م اًمٜم٤مس ُمـ ذًمؽ، وم٤مؾمتدقمل اًمزاهد اُمرأة اعمٞم٧ّم وؾم٠م ٤م قمـ طم٤مًمف، وم٘م٤مًم٧م: يم٤من ـمقل 

 هن٤مره ُمِمتٖمحً سمنمب اخلٛمر، وم٘م٤مل: هؾ شمٕمروملم ًمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أقمامل اخلػم؟

٤مسمف : يم٤من يمّؾ يقم يٗمٞمؼ ُمـ ؾمٙمره وىم٧م اًمُّمٌآ، ومٞمٌّدل صمٞمإّول: ٟمٕمؿ، صمحصم٦م: وم٘م٤مًم٧م

 ويتقو٠م وُيّمكم اًمُّمٌآ. 

: أّٟمف يم٤من ٓ خيٚمق سمٞمتف ُمـ يتٞمٍؿ أو يتٞمٛملم، ويم٤من إطم٤ًمٟمف إًمٞمٝمؿ أيمثر ُمـ إطم٤ًمٟمف ايمثوّن

 إًمل أوٓده. 

: أّٟمف يم٤من يٗمٞمؼ ُمـ ؾمٙمره ذم أصمٜم٤مء اًمٚمٞمؾ ومٞمٌٙمل، وي٘مقل: ي٤م ربِّ أي زاوي٦ٍم ُمـ اًمث٤مًم٨م

 . زواي٤م ضمٝمٜمؿ شماُريد أن متأله٤م هبذا اخلٌٞم٨م
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يم٤من إيقاء اًمٞمتٞمؿ يِمّٙمؾ ريمٜم٤ًم ُمـ إريم٤من إرسمٕم٦م اًمتل يٌٜمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل هٜم٤م  وُمـ 

  .×هب٤م سمٞمت٤ًم ذم اجلٜم٦ّم ًمٚمٕمٌد اًمذي يتّّمػ هب٤م، يمام شم٘مّدم ذم احلدي٨م قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

٦م وهل ٓ ّتتصُّ سم٤مإلٟم٤ًمن، سمؾ شمِمٛمؾ طمتّل احلٞمقان  ومرمح٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قم٤مُمّ 

وًمٙمـ أهّؿ رء أن يرطمؿ ، ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿وؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت: 

اإلٟم٤ًمن أظم٤مه اإلٟم٤ًمن، و تّؿ سمف، ظم٤مّص٦ًم إذا يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واعم٤مدي٦م، سمؾ 

 وطمتّل اعمٕمٜمقي٦م.

 اإلٟم٤ًمن َأظم٤مه اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ ؾمقف يٜمزل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل رمحتف قمٚمٞمٝمام.  رطمؿوم٢مذا 

إلٟم٤ًمن إًمل ُمٜمزًم٦ٍم دٟمٞمقي٦ٍم وُأظمروي٦ٍم قم٤مًمٞم٦ٍم سم٥ًٌم روم٘مف سم٤محلٞمقاٟم٤مت ورمحتف ا يّمؾوىمد 

 ًمٚمْمٕمٞمػ ُمٜمٝم٤م.

اًمًٚمٓم٤من اعم٘متدر )ؾمٌٙمتٙملم( يم٤من صٞم٤ّمدًا ُمـ ؾُمّٙم٤من ٟمٞمِم٤مسمقر، ومل يٙمـ ًمف ُمـ  أن  ُٟم٘مؾ 

ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م إّٓ ومرس، ومريمٌف يقُم٤ًم وذه٥م ًمٚمّمٞمد يمٕم٤مدشمف، ومرأ  فمٌٞم٤ًم ُمٕمف ومّمٞمٚمُف وم٘مّمدة٤م، 

ٔمٌل واصٓم٤مد اًمٗمّمٞمؾ، ومِمّده قمٚمل رديٗمف ورضمع، ومٚماّم ذه٥م ىمدرًا ُمـ اًمّٓمريؼ ٟمٔمر إًمل ومٗمّر اًم

ظمٚمٗمف، ومرب  اًمٔمٌل يًػم ظمٚمٗمف ويٜمٔمر إًمٞمف ٟمٔمر طمنة، ومٕمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف أّٟمف يٓمٚم٥م ومّمٞمٚمف، 

صم٤ًم ٟمٗمًف: اًمّمٞمد وإن يم٤من طمحًٓ  و ذا يٛمٌم ظمٚمٗمف ومّرق وأؿمٗمؼ قمٚمٞمف ذم ٟمٗمًف، وىم٤مل حمدِّ

ـّ اًمؽمّ  طمؿ قمٚمل هذا اًمٔمٌل أوًمل ُمـ هذا اًمّمٞمد، ومقوٕمف قمٚمل إرض وم٠مظمذ وُم٤ٌمطم٤ًم زم، ًمٙم

ُمع أُمف سمٓمري٘مٝمام، ويم٤من )اًمًٌٙمتٙملم( يٜمٔمر إًمٞمٝمام ومرأ  اًمٔمٌل ىمد رضمع، وهق يٜمٔمر إًمٞمف يم٠مّٟمف 

وهقي٘مقل ًمف: ي٤م ؾمٌٙمتٙملم، إّن اهلل  ذم ُمٜم٤مُمف’ رؾمقَل اهلليدقمق ًمف، وذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م رأى 

ِمٗم٘متؽ وشمرمّحؽ قمٚمل اًمٔمٌل، ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمراقمل أقمٓم٤مك اًمًٚمٓمٜم٦م واًمدوًم٦م اًمٕمٔمٛمل سم

 .ذًمؽ ذم رقمٞمتاؽ ًمتدوم دوًمتؽ، ومام ُمْمل زُم٤من طمتّل اؾمت٘مر قمغم هير اعمٚمؽ اًمٙمٌػم
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هق اًمريمـ اًمث٤مًم٨م واعمٝمؿ ذم احلدي٨م، وهق أن  اإلٟم٤ًمن يِمٗمؼ قمٚمل واًمديف  وهذا 

رضو اهلل مع رضو ايمقايمديـ، وؽمخط اهلل مع »ٞمٛم٦م، وم٢مّن: ويرمحٝمؿ ويٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ٟمٔمرة ًرطم

 .شؽمخط ايمقايمديـ

ل يروٞمف قمـ ـمري٘مٝمام  اًم٤ٌمب اًمذي إذا أراد اإلٟم٤ًمن أن يريض اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًم وة٤م

ڳ ڳ ڳ  ﴿طمتّل ىمرن ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مًمل قمٌقديتف سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام، طمٞم٨م ىم٤مل قمز  وضمّؾ: 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں

: × ّّم٤مدقأسمق قمٌد اهلل اًم ؾُمئؾ ، ُم٤م ﴾ ڱ ں ﴿قمـ ىمقل اهلل قمز  وضمؾ 

اإلطم٤ًمن ُصحٌتٝمام، وأن ٓ شمٙمٚمٗمُّٝمام أن ي٠ًمٓك ؿمٞمئ٤ًم مم٤ّم  ت٤مضم٤من »هذا اإلطم٤ًمن؟ وم٘م٤مل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿إًمٞمف وإن يم٤مٟم٤م ُمًتٖمٜملم. أًمٞمس ي٘مقل اهلل قمّز وضمؾ: 

 .ش﴾پ

: أّن إبًمُ يمؾُّ ذي طمّ٘مٜم٤م أن ٟمٕمرف ويٕمرف  ومٛمـ ّ٘مف عم٤م ي٘مقم سمف ًمٚمقًمد وإن قمٔمؿ طم ٥مٍّ

ٟم٤مدرًا   ُمـ سمذل ٍ ذم ؾمٌٞمؾ شمث٘مٞمٗمف وشم٠مديٌف، ومٞمام ًمٞمس سم٠مُمٙم٤من إُّم أن شم٘مقم سم٤مًمٌٕمض ُمٜمف إٓ ّ

ُمٜمٝم٤م طم٘م٤ًم قمٚمل اًمقًمد، يمٞمػ وعم٤مذا؟! ٕٟماّٝم٤م لّٛماٚم٧م ذم محٚمف واعمخ٤مض سمف ذم   هقأىمؾ  

َؾ  ًمدُ )ؾم٤مقم٤مت اًمٓمٚمؼ( اعمقصقوم٦م سمًٙمرات اعمقت، لّٛمٚما٧م ُم٤م مل يًتٓمع اًمقا ًمقيماُّٚمػ لٛمُّ

 سمٕمْمف، إو٤موم٦ًم إًمل ُم٤م لٛمٚمف إُّم ًمٚمقًمد ُمـ طمٜم٤مٍن وم٤مئؼ. 

× وويصُّ رؾمقِل ربِّ اًمٕم٤معملم خُي٤مـم٥ُم وًمده احلًـ اًمزيمّل × هذا أُمػم اعم١مُمٜملم

[ وصمدسمـُؽ زمعيض، زمؾ وصمدسمـُؽ ىمـُؾـّل، ضمتّی ىمون ؾمقئًو ]أو »]ُمٔمٝمرًا ؿمّدة طمٌّف ًمف:  زمـلَّ
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 ×، خي٤مـمٌُف هبذا اخلٓم٤مب واحلًـشأنَّ اظمقت أسموك أسموّن ؽمفاًم[ يمق أصوزمؽ أصوزمـل، ويمق 

، ًمٙمـ اإلُم٤مم
ٍ
يّمػ ؿمٗم٘متف قمٚمٞمف × يقُمٝم٤م سمتامم اًمّمّح٦م وريٕم٤من اًمِم٤ٌمب مل ُيّم٥م سمٌمء

إن  ذًمؽ اًمًٝمؿ ×: و سمجرٍح ي٘مقل ًمف اإلُم٤مموشم٠معمَُّف ٕضمٚمف، ًمقىماُّدر أّٟمف ُيّم٤مُب سمًٝمٍؿ أ

 واًمقٓء اًمذي سمٞمٜمٝمام، ُمـ ؿم سم٤مًمٚمحٔم٦م ٟمٗمًٝم٤م ؾمٞمّمٞمٌٜمل، وُم٤م ذًمؽ إّٓ 
ِ
ّدِة احل٥ُّم واًمّمٗم٤مء

 .×اإلُم٤مم وُم٤م ُيّمٞمٌف ُيّمٞم٥م اإلُم٤مم ومّم٤مر ُم٤م ُي١معمف ُي١ممل

.  وىم٤مل ٝمؿ أظمػُّ أعم٤ًم ُمـ إص٤مسم٦م ا ؿِّ واًمٖمؿِّ  ً  طُمٙمامء اًمٕمرب: إص٤مسم٦م ُ اًم

، ويم٠مّٟمام ×قمغم اسمـ أظمٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اإلُم٤مم احلًـ ×ي٘مػ اإلُم٤مم احلًلم وًمذا

 : خي٤مـمٌف سمفده  ّٕٟمف هق اًمذي رسّم٤مه واقمتٜمك سمف، ويم٠ميّن وىمػ اإلُم٤مم قمغم وًم

ا٤مم أوقماد راؾماف إماد  ًّ  ص٤مح يا٤م ضم

 يااٌـ أظمااقي اًمٕماارس هاا٤م اعمااـ سمٕمااد

 

 ويااؾ اٚمٌاال يٜمحاا٥م اواٚمٌااف اٟمٛماارد 

 اوه٤مُمتؽ ُمـ ؾماٞمػ إزدي ُمنمااف

 
ف احلًلم يٜم٤مؿمده:   صمّؿ أظمذ قمٛمُّ

 يٕمّٛمل اؿما ٤مًم٧م ُماـ اًمٓماؼم روطماؽ

 ٜماا٧م أٟمقطمااؽهًمااقن أسمٙماال يٕمّٛماال 

 

 ٤مؾماااؿ ُمااا٤م شمراويٜمااال اضمروطماااؽجي 

 سم ٚماا٥م ُمثااؾ اًمٖمْماا٦م وسماادُمع حُمٛماار

 *** 

 إن يٌٙماااف قمّٛماااف طمزٟمااا٤ًم عمٍماااقمف

 

 وماااام سمٙماااك ىمٛماااٌر إّٓ قماااغم ىمٛمااارِ  

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 ٘ملمواًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ 

                                           

&
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 راطمااااٌؾ أٟماااا٧َم واًمٚمٞماااا٤مزم ُٟماااازوُل  

 ٓ ؿمااااج٤مٌع يٌ٘ماااال ومٞمٕمتٜمااااَؼ اًمااااا

 هم٤ميااا٦م اًمٜمّااا٤مس ذم اًمزُمااا٤من ومااااٜم٤مء

 إّٟماااااام اعمااااارء ًمٚمٛمٜمٞمااااا٦ِم خَمٌاااااقء

 قماااا٤مدٌة ًمٚمزُماااا٤من ذم يماااااؾِّ يااااقم ٍ

 يمااااؾُّ سماااا٤مٍك ُيٌٙمااااك قماااااٚمٞمف وإن

 أيُّ يااااقم ٍأدُماااال اعماااااداُمع ومٞمااااف

 أقمااا٤منياااقُم قم٤مؿماااقٍر اًماااذي ٓ 

 ياا٤م سمااـ سمٜماا٧م اًمٜمٌااّل وااٞم ٕم٧ِم اًمٕمٝماادَ 

 ُمااا٤م أـمااا٤مقمقا اًمٜمٌااال  ومٞماااَؽ وىماااد

 أشماااااراين أًمااااااذ ّ ُمااااا٤مًء وًماااااااّم 

 أشماااراين ُأقماااػَم وضمٝماااَل صااااقٟم٤مً 

 

ااا سماااؽ اًمٌ٘مااا٤مء اًمٓمااااقيُؾ    وُميٌّ

 سماااااٞمَض وٓ بُماااااٌؾ وٓ ُمااااا٠مُمقُل 

 ويماااذا هم٤ميااا٦م ُاًمٖمّماااقن ِاًمااااذسمقُل 

 وًمٚمٓمٕمااااـ شماًُاتاااااََجؿُّ اخلٞمااااقُل 

 شمٜمتااالء ضماااػمٌة وشمااااٌُٙمل ـمااااُٚمقُل 

 واًمث٤ميماااؾ اعمااااثٙمقُل  ؤه٤مل سم٘مااا٤مـمااا

 طمااا٤مدٌث رائاااٌع وظمٓمااا٥ٌم ضمٚمٞماااُؾ 

 اًمّماااح٥ُم ومٞماااف وٓ أضمااا٤مَر اًم٘مٌٞماااُؾ 

 رضمااااا٤مٌل واحلااااا٤مومٔمقن ىمٚمٞماااااُؾ 

 ُم٤مًماا٧م سم٠مرُم٤مطمٝماا٤م إًمٞمااؽ اًمااذطمقُل 

 ُياارَو ُمااـ ُمٝمجااا٦م اإلُماا٤مم اًمٖمٚمٞماااُؾ 

 وقمٚمااال وضمٝماااف دماااقُل اخُلااااٞمقُل 

 
                                           

&

×
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 ُماااـ ؾمااااح ٧م قمٚمٞماااف اخلٞماااؾ 

 اويااااكم قماااااٚمٞمؽ ياااا٤مسمـ ُأُّماااال

 سمٕمااااد هاااا٤مي اعمّمااااٞم٦ٌم اؿمااااٚمقن

 ٧م قمٞمٜمااال خيقياااف طمًااالمقمٛمااا

 

 ـمٚمٕماااااا٧م زيٜماااااا٥م شمٜماااااا٤مدي 

 ويااااا٤م روح اًمٜمٌاااااال ا ااااا٤مدي

 شماااااااؼمد  ااااااارة أومااااااا٤مدي

 قمًاااااف وٓ ؿمااااا٤مهدت قمٞمٜمااااال

 
*** 

َمـ ومـع مـ اهلل زمويمقسغم مـ اظمعوش ريض اهلل »أّٟمف ىم٤مل: × قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق

 . شمـف زمويمقسغم مـ ايمعؿؾ

وهمػمه ُمـ ُأُمقر اًمدٟمٞم٤م، وهل صٗم٦م سم٘مدر احل٤مضم٦م واًميورة ُمـ اعم٤مل  آيمتٗم٤مءهل 

وم٤موٚم٦م، وُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمقصقل إًمل اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م، واًم٘مٜمقع ُمرشم٤مح اًم٤ٌمل، ُمتٗمرٌغ 

 . ُٕمر اًمديـ وؾمٚمقك ـمريؼ أظمرة

ـْ همقِف مل يتفـّل زمويمعقش: ايمّصحي،»أٟم ف ىم٤مل: × قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق  مخٌس َمـ مل سمؽ

 . شؼـوفمي وإكقس اظمقاهمؼوإمـ، وايمغـی وايم

ًمٌٕمض احلٙمامء: رأي٧َم ؿمٞمئ٤ًم أومْمؾ ُمـ اًمّذه٥م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، اًم٘مٜم٤مقم٦م. وإمم هذا  ىمٞمؾ

 يٜمٔمر ىمقل سمٕمض احلٙمامء: اؾِمتٖمٜم٤مؤك قمـ اًمٌمء ظمػٌم ُمـ اؾمتٖمٜم٤مئؽ سمف.

يم٤من ديقضم٤مٟمس اًمٙمٚمٌل ُمـ أؾم٤مـملم طمٙمامء اًمٞمقٟم٤من، ويم٤من ُمت٘مِّمٗم٤ًم زاهدًا ٓ ي٘متٜمل ؿمٞمئ٤ًم 
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ُمٜمزل، دقم٤مه اإلؾمٙمٜمدُر إًمل جمٚمًف وم٘م٤مل ًمٚمرؾمقِل: ىمؾ ًمف: إن  اًمذي ُمٜمٕمؽ ُمـ  وٓ ي٠موي إًمل 

ٚمٓم٤مٟمؽ، وُمٜمٕمٜمل  ًُ اعمًػم إًمٞمٜم٤م هق اًمذي ُمٜمٕمٜم٤م ُمـ اعمًػم إًمٞمؽ، ُمٜمٕمؽ إؾمٖمٜم٤مؤك قمٜم ٤م سم

 .اؾمتٖمٜم٤مئل قمٜمؽ سم٘مٜم٤مقمتل

هذِه هل اًم٘مٜم٤مقم٦م ووّده٤م اًمٓمٛمع، وهق متٜمّل ُم٤م ذم أيدي اًمٜم٤ّمس، وأن  ّمؾ قمغم ُم٤م 

وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: اؿمتٝم٤مء اًمٌمء واًمرهم٦ٌم ومٞمف واحلرص قمٚمٞمف، وهق ُمـ اًمرذائؾ  قمٜمدهؿ،

 . اعمٝمٚمٙم٦م 

 إٓ ّ أّٟمف ُيٛمدح ذم سمٕمض اعمقارد، وهل: 

. ا اًمٓمٛمع1  سمٕمٗمق ورمح٦م اهلل قمز  وضمؾ 

 أظمرة وؾمٕم٤مدهت٤م. سمٜمٕمٞمؿ ا اًمٓمٛمع1

ن إًمل ىمتؾ اًمٓمٛمع ومٝمق ُمذُمقم أؿمد  اًمذّم  ّٕٟمف ي١مّدي ذم سمٕمض إطمٞم٤م ُمٓمٚمؼوأُّم٤م 

 اإلٟم٤ًمن. 

ظمرج يقُم٤ًم إًمل اًمؼمي٦م وُمٕمف صمحصم٦م ُمـ أصح٤مسمف، ومٚماّم شمقؾّمٕمقا ذم × أن  اعمًٞمآ»: ُروي

هذا اًمذي َأهٚمؽ ُمـ ×: اًمؼمي٦م رأوا ًمٌٜم٦م ُمـ ذه٥م ُمٓمروطم٦م ذم اًمٓمريؼ، وم٘م٤مل قمٞمًل

اًمؼمي٦م َُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ، إّي٤ميمؿ وحم٦ٌّم هذا، ومٛمْمقا قمٜمٝم٤م ومام ُمْمل ؾم٤مقم٦م طمتّل ىم٤مل واطمد 

ي٤م روح اهلل، ائذن زم ذم اًمرضمقع إًمل اًمٌٚمد وم٢ميّن َأضمُد إمَل، وم٠مذن ًمف، وم٠مشمل إًمل اًمّٚمٌٜم٦م  ُمٜمٝمؿ:

 ًمٞم٠مظمذه٤م ومجٚمس قمٜمده٤م. 

وم٤مضمتٛمٕمقا قمٜمد  وم٘م٤مل اًمث٤مين: ي٤م روَح اهلل، ائذن زم ذم اًمرضمقع وم٠مذن ًمف، ويمذًمؽ اًمث٤مًم٨م،

ـُ ضمٞم٤مع، ومٚمٞمٛمِض واطمد ُمٜما٤ّم إًمل اًمٌٚم د ًمٞمِمؽمي ًمٜم٤م ـمٕم٤مُم٤ًم شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م ًمٞم٠مظمذوه٤م، وم٘م٤مًمقا: ٟمح

طمتّل ٟمدظمؾ اًمٌٚمد، ومٛمْمل واطمد وم٠مشمل إًمل اًمًقق واؿمؽم  ـمٕم٤مُم٤ًم وم٘م٤مل ذم ٟمٗمًف: إيّن 
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  أضمٕمؾ ومقىَمف ؾُماّمً ومٞم٠ميمحن ومٞمٛمقشم٤من، ومتٌ٘مل شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م زم وطمدي، ومقوع ذم اًمٓمٕم٤مم ؾُماّمً. 

ًمٞمف وىمتحه وأُّم٤م أظمران ومتٕم٤مىمدا قمٚمل أن ي٘متحه وي٠مظمذا اًمٚمٌٜم٦م، ومٚماّم ضم٤مء سم٤مًمٓمٕم٤مم سم٤مدرا إ

وضمٚم٤ًم ي٠ميمحن اًمٓمٕم٤مم، ومام أيمح ىمٚمٞمًح طمتل ُم٤مشم٤م ومّم٤مروا يمٚمُّٝمؿ أُمقاشم٤ًم طمقل شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م، ومٚماّم 

ُمّر قمٚمل شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م، ومرأ  أصح٤مسمف أُمقاشم٤ًم ومٕمٚمؿ أّن شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م هل اًمتل × رضمع قمٞمًل

هٚمؽ َُمـ ىمتٚمتٝمؿ، ومدقم٤م اهلل وم٠مطمٞم٤مهؿ ٕضمٚمف، وم٘م٤مل  ؿ: أُم٤م ىماُٚم٧ُم ًمٙمؿ: إن  هذا هق اًمذي أ

 . شيم٤من ىمٌٚمٙمؿ ومؽميمقا اًمٚمٌٜم٦م وُمْمقا

 قمّدة ٟمت٤مئ٩م ًمٚم٘مٜم٤مقم٦م ُمٜمٝم٤م:  هٜم٤مك

 .ششمؿرة ايمؼـوفمي ايمعزّ »أّٟمف ىم٤مل:× : ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملماًمٕمزّ ا 1

 واًمرول سمام قمٜمده. آيمتٗم٤مءا 1

صالح أفمَقن رٍء فمؾی »أّٟمف ىم٤مل: ×اًمٜمٗمس: ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم صححا 1

 . شايمـػس ايمؼـوفمي

 . شايمُؼـقع راضمي إزمدان»أّٟمف ىم٤مل: × راطم٦م: ومٕمـ اإلُم٤مم احلًلم اًم٘مٜم٤مقم٦ما  1

 ا ؾمٝمقًم٦م احل٤ًمب وينه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.  1

 أرؽمؾ فمثامن إيمی أيب ذرّ »ي٘مقل: × قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل

هلام: اكطؾؼو إيمی أيب ذّر همؼقٓ يمف: إنَّ فمثامن يؼرئؽ  مقيمقكم يمف و معفام مئتو ديـور، همؼول
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ايمسالم، ويؼقل يمؽ: هذه مئتو ديـور هموؽمتعـ اهو فمؾی مو كوزمؽ. همؼول أزمق ذر: هؾ أفمطی  

أضمدًا مـ اظمسؾؿكم مثؾ مو أفمطوّن؟ وموٓ: ٓ، ومول: إّكام أكو رصمٌؾ مـ اظمُسؾؿكم يسعـل مو 

ـ ُصؾى مورم وزموهلل ايمذي ٓ إيمف آ ّهق موطمويمطفو يسع اظمُسؾؿكم. وموٓ يمف: إّكف يؼقل: هذا م

ًُ يقمل هذا  ضمرام وٓ زمعٌ اهو إيمقؽ إّٓ مـ ضمالل. همؼول: ٓ ضموصمي رم همقفو وومد أصبح

وأكو مـ أنمـی ايمـوس. همؼوٓ يمف: فموهموك اهلل وأصؾحؽ، مو كری دم زمقتؽ ومؾقاًل وٓ ىمثغمًا ممّو 

رون رنمقػو ؾمعغٍم ومد أسمی فمؾقفام أّيوم، همام ُيتؿتع زمف، همؼول: زمؾی، تً هذا إىموف ايمذي سم

 ًُ أصـع اهذه ايمدكوكغم، ٓ واهلل ضمّتی يعؾؿ اهلل أّّن ٓ أومدر فمؾی ومؾقؾ وٓ ىمثغٍم، وومد أصبح

وفمؼمسمف اهلوديكم اظمفديكم ايمراضكم اظمرضقكم ايمذيـ × نمـقًّو زمقٓيي فمقم زمـ أيب ؿمويمى

ًُ رؽمقَل اهلل يؼقل: همنكـَّف يمؼبقٌح زمويمشقخ أن  ’هيدون زموحلّؼ وزمف يعديمقن. وىمذيمؽ ؽمؿع

يؽقن ىمّذازمًو، همُرّداهو فمؾقف وأفمؾاِمُه: إّّن ٓ ضموصمي رم همقفو وٓ همقام فمـده ضمّتی أيمؼی اهلل ريّب 

 .شهمقؽقن هق احلوىمؿ همقام زمقـل وزمقـف

شمرسّمل  ،×وُمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ’ومٝمٙمذا شمٕمّٚمؿ أسمق ذّر اًمٖمٗم٤مري ُمـ اًمٜمٌّل إيمرم

قمٌدًا ُمًؽمىّم٤ًم، وإن يمٚم ٗمف ذًمؽ أن يٛمقت وطمٞمدًا وهمري٤ًٌم، ويمذا شمرسّمل وقم٤مش  قمغم أن ٓ يٙمقن

 قمغم أن ٓ يٙمقن ُمًؽمىّم٤ًم وم٘مد شمٕمّٚمؿ اًمٍمظم٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم: هٞمٝم٤مت ُمٜم٤ّم اًمذًم٦م... ×أسمق اًمٗمْمؾ

عم٤ّم ضم٤مء إًمٞمف اًمِمٛمر )ًمٕمٜمف اهلل( وُمٕمف يمت٤مب ُمـ اسمـ زي٤مد ومٞمف إُم٤من × وًمذا شمر  أّٟمف

ق ريض سمف اًمٕم٤ٌمس وإظمقشمف حلّمؾ اًمِمٛمر قمٚمل ضم٤مئزة ُمـ قمٌٞمد ًمٚمٕم٤ٌمس وإظمقشمف، سمحٞم٨م ًم

اهلل سمـ زي٤مد )ًمٕمٜمف اهلل(. ومّم٤مح اًمِمٛمر: أيـ اًمٕم٤ٌمس وإظمقشمف؟ ويم٤من اًمٕم٤ٌمس وىمتئٍذ ضم٤مًم٤ًًم 

، وم٠مـمرق سمرأؾمف طمٞم٤مًء ُمـ احلًلم، ومّم٤مح اًمِمٛمر صم٤مٟمٞم٤ًم وصم٤مًمث٤ًم، وم٤مًمتٗم٧م ×سملم يدي احلًلم

 : أضمٌف ي٤م أظمل وًمقيم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم.ىم٤مئحً × إًمل أظمٞمف أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس× احلًلم

ضمقاده، وأشمل ٟمحق اًمِمٛمر وىم٤مل: ُم٤م شمريد ي٤م سمـ ذي اجلقؿمـ؟ × ريم٥م أسمق اًمٗمْمؾ 
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وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ًمٗمْمؾ هذا يمت٤مب ُمـ اسمـ زي٤مد، يذيمر ومٞمف سم٠مّٟمؽ أٟم٧م وإظمقشمؽ بُمٜمقن وأٟم٧م  

ًمٕمٜمؽ اهلل وًمٕمـ ×: إُمػم قمٚمل هذا اجلٞمش، ومح شمٕمّرض ٟمٗمًؽ ًمٚم٘متؾ! وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس

، أشما١ُمُمٜمٜم٤م واسمـ رؾمقل اهلل ٓ أُم٤من ًمف، ويٚمؽ، أوم٤ٌمعمقت ّتقومٜمل؟! وأٟم٤م اعمٛمٞم٧م بُم٤مٟمؽ

 .ظمقاض اعمٜم٤مي٤م، أَأشمرك َُمـ ظمٚم٘مٜمل اهلل ٕضمٚمف وأدظمؾ ذم ـم٤مقم٦م اًمٚمٕملم وأوٓد اًمٚمٕمٜم٤مء

، وم٘مّدم ×ٟمٕمؿ يمٞمػ يؽمك إُم٤مم زُم٤مٟمف وؾمٞمده وُمقٓه، وًمذا ٟمراه ىمد ورم ًمًٞمد اًمِمٝمداء 

ُم٠مُمقم إلُم٤مم زُم٤مٟمف، إمم أن وىمع قمغم رُمْم٤مء يمرسمحء، وٟم٤مد : أظمل ي٤م يمؾ  ُم٤ميٛمٙمـ أن ي٘مّدُمف 

 طمًلم أدرك أظم٤مك. 

 ×.ٟمحق ُمٍمقمف، يمِمػ إقمداء قمـ ضمًد أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس× أىمٌؾ أسمق قمٌد اهلل

ي٘مقل محٞمد سمـ ُمًٚمؿ: عم٤ّم وصؾ سم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٕم٤ٌمس ـم٠مـم٠م رأؾمف إًمل اًمؽماب ومحؾ 

٤مس، سمٕمد ذًمؽ ـم٠مـم٠م رأؾمف ُمّرة صم٤مٟمٞم٦م ومحؾ ؿمٞمئ٤ًم بظمر ؿمٞمئ٤ًم وىمٌّٚمف، ٟمٔمرٟم٤م وإذا هل يٛملم اًمٕمٌّ 

، سمٕمد ذًمؽ أظمذ ؿمٞمئ٤ًم بظمر وىمٌّٚمف، ٟمٔمرٟم٤م وإذا هب٤م قمامُم٦م ×وىمٌّٚمف، وإذا هل ؿمامل اًمٕم٤ٌمس

اًمٕم٤ٌمس ُمٚمٓمخ٦م سم٤مًمدُم٤مء... وصؾ إًمٞمف أظمذ رأؾمف ووٕمف ذم طمجره أرضمٕمف أسمقاًمٗمْمؾ 

اًمٕم٤ٌمس إًمل اًمؽماب، وهٙمذا  وقمّٗمره سم٤مًمؽماب، أرضمٕمف احلًلم ُمّرة ً صم٤مٟمٞم٦م إًمل طمجره، أرضمٕمف

  : ايمقداع إطمغم يو زمـ وايمدي!ىم٤مئحً × صم٤مًمث٦ًم، وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف احلًلم

أطمل أزمو فمبد اهلل يو زمـ ايمزهراء، أن أكً سملطمذ زمرأد سمضعف دم : وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس

ضمجرك، ويمؽـ روضمل همداك أزمو فمبد اهلل ِمـ زمعدي َمـ ايمذي يلطمذ زمرأؽمؽ؟ َمـ ايمذي 

 ؟فمـ وصمفؽيؿسح ايمدم وايمتـُراب 

                                           

×
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 ظمقيااف ُمااـ يٖمٛمْمااٚمؽ اقمٞمقٟمااؽ

 قمٚمف اومراال أؿمقف اٟمخٓمػ ًمقٟمؽ

 ياا٤م قمٌاا٤مس عمااـ صاااّدت اًمٕماالم

 دُمٝمااـ يًاااٞمؾ اوؿماااٗم٧م هٗماالم

 واطماااد ٟمقاقمااال اوواطمااد وٟماالم

 يٕمااا٤ٌمس بٟمااف اقمْمااٞمدك اطمًااالم 

 

 ي٤م هق اًمكّم ي ػ  ًلم دوٟماؽ 

 وشمْمؾ سمٕمدي يٌق ؾماٙمٜمف حماػّم 

 ُمٜمال ًمٕماد ايادياؽ آصماٜماٞماـ

 ديا٧م صقشماالمومق  اًمثر  ٟم٤م

 يٕم٤ٌمس ص٤مرت ـماٞمحاتؽ ويـ

 ُم در قمٚمل اومراااؽ يٚمحٜمالم 

 

 وؾماااٗمف يٗمااار  سمٞماااٜمف اًمٌٞمااـ

 )أسمقذي٦م(  

 هٜم٧م قماقين وٟماف سم٤مًمٙمااقن قمقٟماؽ

 ًم ـ ي٤م هق ُمـ أصٞمآ يّمٞمآ قمقٟمؽ

 

 اْمٞم٧م اًمكم قمٚمٞمؽ اوومزت قمقٟمؽ 

 خيقيااف طمًااالم سمااس بُماار قماااكم  

 

*** 

 ُماا٤م ظمٚماا٧ُم سمٕمااَدك أن شمِمااؾ  ؾمااقاقمدي

 

 سمااا٤مسيت وفمٝماااري ُي٘مّماااؿُ وشمٙماااػ   

 
*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن
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 اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م قمنمة: اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل
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 الرضا بكضاء اهلل: احملاضرة الرابعة عشرة
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 يااا٤م َُماااـ يٚماااقُم قماااغم اًمٌٙمااا٤مء قمٞماااقين 

 رؾمااااا٤مًم٦مً  َُماااااـ ُُمٌٚماااااٌغ ُأم  اًمٌٜمااااالم

 ٓ شمًاااا٠مل اًمُريمٌاااا٤من قمااااـ أسمٜم٤مئٝماااا٤م

 أَو ُمااا٤م درت سمٗمٕمااا٤م ؿ ياااقَم اًماااقهمك

 ومٚمتااا٠مِت أرَض اًمٓم اااِػ شمٜمٔماااُر ِوًماااَده٤م

اااديـ قماااغم اًمّمااإمٞمد وماااديتُٝمؿ  وُُمقؾم 

 وىمْماااقا واااح٤مي٤م يم٤محلًااالم زقماااٞمٛمٝمؿ

 

ااا   ػ ًماااققمتل وؿماااجقيندقمٝمااا٤م ُّتٗمِّ

ـْ واًمااااٍف سمِمااااجقٟمف ُمرهااااقنِ   ُِماااا

 ذم ًمققماااااااا٦ٍم ًمٗمااااراىمٝمؿ وطمٜماااالمِ 

 زُّ سمٜماااالمِ ذم يماااارسمحَء وُهااااؿ أقماااا

 صماااا٤مويـ سماااالم ُم٘مٓم ااااٍع وـمٕماااالمِ 

 سقماااك سماااح هُمًاااٍؾ وٓ شمٙمٗمااالمِ 

 (1)ُمااا٤م سمٚم ٚماااقا أطمِمااا٤مئٝمؿ سمٛمٕمااالم
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 )سمحراين(  

 سمااا٤مهلل اؾمتٕماااادي ًمٚمٌااااقاهل ياااّؿ اًمٌٜماااالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ٌّااا٤مس واطمًااالم   ردوا يتااا٤مُمك واٟماااذسمآ قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يااّؿ اًمٌٜماالم اشماذسمحاااقا يمّٚماااٝمؿ قمااغم اًم ااا٤مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 طمًاالم فمااؾ اجمااّرد وُمٙمًااقر إوااحعو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخمااادرة طمٞمااادر قماااكم ومااارت سماااح اىمٜمااا٤مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وياااف احلااارم واًمٜمااا٤مر شمًااإمر سم٤مًمّماااقاويـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياااّؿ اًمٌٜمااالم إرسمٕمااا٦م أٟماااذسمحقا فماميااا٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وفمااااٚمقا صمٚمااا٨م شمّٞماااا٤مم سم٤مًمٖمااااؼمه قمااااراي٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رايااا٦مًمٞمااات  ٟمٔماااريت قمااا٤مًمٜمٝمر صاااا٤مطم٥م اًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ُمٗمْمااقخ راؾمااف إُم ٓمٕمااف إؿمااامًمف واًمٞمٛماالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويم٠ميّن هب٤م ص٤مطم٧م: 

  )ىمٓمٞمٗمل(

 ياا٤م ًمٞماا٧م قمٜماادي ُمااـ اًمقًمااد ؾماإٌملم ُمقًمااقد

 

  

 سم٤معمرضمٚمااف يمّٚماااٝم٤م ُمثااؾ قمٌااا٤ّمس وشمااازود 

 شمٜماااذسمآ واسماااـ اعمّمااآمٗمك ًمااادي٤مره يٕماااقد 

 

  

 ؾماااا٤ممل وٓ شمٜمٔمااا٤مم زيٜمااا٥م واخلااااقاشملم 

  

                                                                                                   
.
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: َمـ مَل يرَض زمَؼضوئل، ومَل يشُؽْر »أّٟمف ىم٤مل: ’ قمـ اًمٜمٌّل إيمرم  َيؼقُل اهللُ فمّز وصمؾَّ

 .(1)شيمِـعامئل، ومل َيْصػِم فمعم زَمالئل، همْؾقتخْذ رزّموً ؽمقائل

سم٘مْم٤مء اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمٕمٜم٤مه أن  اإلٟم٤ًمن يؽمك آقمؽماض واًمًخط قمغم  اًمرو٤م

 ىمْم٤مء اهلل وىمدره.

٦ٌّم سملم اإلٟم٤ًمن ورسّمف سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ُمتٕمّٚمٌؼ سم٤م واًمرو٤م حل٥ّم، وم٢مذا طمّمٚم٧م اعمح

طمّمؾ اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء اًمٜم٤مزل ُمـ اعمقمم قمّز وضمّؾ  ٕن  احلٌٞم٥م ٓ يتقىمع ُمـ طمٌٞمٌف إّٓ 

اخلػم، سمؾ  ٛمؾ  ٞمَع أومٕم٤مًمِف وُم٤م َيّمٜمع سمف قمغم أطمًٜمٝم٤م وأمتّٝم٤م وأىمقُمٝم٤م. واًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل 

 ٤مت. هق أطمد أريم٤من اإليامن قمغم ُم٤م ورد ذم سمٕمض اًمرواي

مو أكتؿ؟ »أّٟمف ؾم٠مل ـم٤مئٗم٦ًم ُمـ أصح٤مسمف، وم٘م٤مل:  ’: ُم٤م ُروي قمـ اًمٜمٌّل إيمرمُمٜمٝم٤م

: كصػم فمـد ايمبالء، وكشؽر فمـد ايمرطموء، همؼويمقا: مو فمالمي إيامكِؽؿ؟ همؼول: مممـقن. همؼويمقا

 .(1)ش: مممـقن وربِّ ايمؽعبي’همؼولوكرىض زمؿقاومع ايمؼضوء. 

يٌض، ومربه ص٤مطمٌف ذم طم٤مًم٦م ُمـ احلزن أن  أطمد اًمّم٤محللم يم٤من ًماف وًمٌد ُمر وطُمٙمل

وآرشم٤ٌمك واخلقف قمغم ـمٗمٚمف، وؿم٤مهده يدظمؾ وخيرج ُمـ سم٤مب سمٞمتف، ويدقمق اهلل قمّز وضمّؾ 

ـ  أّن اًمٓمٗمَؾ  أن يِمٗمٞمف، وسمٕمد ؾم٤مقم٤مٍت ُمْم٧م، ربه وىمد ظمرج ُمـ ُمٜمزًمف وهق ُمرشم٤مح، ومٔم

د ُم٤مت اًمٓمٗمؾ! ؿُمقذم وم٘م٤مل ًماف: احلٛمُد هلل قمغم ؿمٗم٤مء اًمقًمد، وم٘م٤مل ًماف اًمرضمؾ اًمّّم٤مًمآ: ًم٘م

ومتٕمّج٥م اًمرضمؾ وىم٤مل ًماف: رأيتؽ أصمٜم٤مء ُمروف وأٟم٧م طمزيـ ظم٤مئػ ُمرشمٌؽ، وأن وىمد 

 ُم٤مت أراك ُمرشم٤مطم٤ًم.

ف اًمرضمؾ اًمّم٤مًمآ: يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدقمق اهلل قمّز وضمّؾ أصمٜم٤مء ُمروف، وأن ٟم٠ميت ًم وم٘م٤مل
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 .(1)سم٤مًمٓمٌٞم٥م واًمدواء، وًمٙمـ اًمٓمٗمؾ ىمد ُم٤مت وىمد روٞمٜم٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره 

ؿمؽ أّن هٜم٤مك ُأُمقرًا شم٤ًمقمد اإلٟم٤ًمن قمغم اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره. وأّول صمّؿ إّٟمف ٓ 

هذه إُُمقر هق اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ، وم٤مإلٟم٤ًمن اًمذي يٕمٚمؿ أن  اهلل قم٤مدل وطمٙمٞمؿ، وٓ ي٘مّدر ًمٕمٌده 

إّٓ ُم٤م هق ظمػم ًمف، ٓ يًخط قمغم أُمر اهلل قمّز وضمّؾ، وم٤مًمٓمٗمؾ طمٞمٜمام  رب ُمـ اًمٓمٌٞم٥م ٓ 

٥م ؾمقف يٕم٤مجلف، وذًمؽ عمّمٚمحتف، ويمذًمؽ اجل٤مهؾ سم٘مدرة اهلل وقمٔمٛمتف يٕمٚمؿ أن  هذا اًمٓمٌٞم

 وطمٙمٛمتف يٖمْم٥م ويًخط إذا ُم٤م أص٤مسمف ىمْم٤مء اهلل.

إنَّ أفمؾؿ ايمـوس زموهلل أرضوهؿ زمؼضوء اهلل فمّز »أّٟمف ىم٤مل:  ×اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق ومٕمـ

 . (1)شوصمّؾ 

مم اًمدرضم٤مت ، اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ ة٤م إُمران اًمّٚمذان ُي٤ًمقمدان اإلٟم٤ًمن قمغم اًمقصقل إإذن

 اًمٕم٤مًمٞم٦م، وجيٕمحٟمف يرى سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره.

 وُِمـ صَمؿ  أّن هٜم٤مك ُأُمقرًا طمتٛمٞم٦م ٓ جم٤مَل ًمتٖمٞمػمه٤م.

ا ُمثًح ا ىمْم٤مٌء حمتّؿ، وٓ ُمدظمؾ ومٞمف ًمإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ومٞمٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن  وم٤معمقت

 ًمذًمؽ.  ُيًّٚمؿ ًمإلرادة اإل ٞم٦م، وومقق اًمتًٚمٞمؿ أن يرى سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره، وٓ يٖمْم٥م

، سمٕمض إُُمقر لت٤مج إمم اًمًٕمل ُمثؾ ذه٤مب اإلٟم٤ًمن اعمريض إمم اًمٓمٌٞم٥م، وـمٚم٥م ٟمٕمؿ

ڻ ڻ  ﴿اًمرزق، وهمػم ذًمؽ، أُّم٤م ٟمٗمس اعمقت، ومامذا يّمٜمع ًمف اإلٟم٤ًمن وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(1)﴾ہ ھ ہۀ ۀ ہ ہ

شمرى اًمٜمٌّل  ًمٙمـ ذم يمّؾ إطمقال اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م هق اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره  وًمذا

ايمعكم »أّٟمف ىم٤مل:  ’طمزن وسمٙمك، وروي قمٜمف ×قمٜمدُم٤م شمقذم إسمٜمف إسمراهٞمؿ ’ؿإقمٔم
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 .(1)شسمدمُع، وايمؼؾُى حيزن وٓ كؼقل إٓ مو ُيريض رزّمـو 

. ومٛمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل ًمٜم٤م ٟمحـ (1)﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ٓ؟ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمف:  ويمٞمػ

 .’اعمًٚمٛملم آىمتداء سم٤مًمٜمٌّل إيمرم

قمغم ُم٤م اسمتحه سمف اعمقمم قمّز وضمّؾ، ؾمقف ريض اإلٟم٤ًمن سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره وصؼم  وإذا

ٝم٤م سم٘مٚمٌف، و ّمؾ قمغم شمٚمؽ اًمٜمت٤مئ٩م اًم٤ٌمهرة  ًّ يِمٕمر طمٞمٜمئٍذ سم٤مًمثٛمرات اًمتل يٚمٛمًٝم٤م سمٞمده، و 

 سمّمقرٍة ُمٚمٛمقؾم٦ٍم وفم٤مهرٍة.

َمـ ريض »أّٟمف ىم٤مل:  ×هذه اًمٜمت٤مئ٩م وأّةٝم٤م اًمراطم٦م، وم٘مد ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم وأّول

 .(1)شزمام وُمسؿ يمف اؽمؼماح زمدُكف

 : ذه٤مب احلُزن، ومٚمؿ  زن قمغم ُم٤م وم٤مشمف، ويٙمقن ىمري٤ًٌم ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.ُمٜمٝم٤مو

 همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل يٚمٛمًٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.  إمم

 وأُّم٤م ُم٤م أقمّده اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمف ذم أظمرة ومٝمق اجلٜم٦ّم سم٢مذٟمف قمّز وضمّؾ.

ُم٤م رواه ذو اًمٜمقن اعمٍمي، طمٞم٨م ىم٤مل: قمجٞم٥م ىمّمص اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره،  وُمـ

 دظمٚم٧م اعم٘مؼمة ومرأي٧ُم اُمرأًة ؿم٤مسّم٦ًم ضم٤مًم٦ًًم، وسملم يد ٤م ىمٌقر أرسمٕم٦م، وهل شمٜمِمد هذه أسمٞم٤مت: 

 صؼمُت ويم٤من اًمّمؼم ظمػم ُمٓمّٞما٦مٍ 

 صؼمت قمغم ُم٤م ًمق لّٛماؾ سمٕمَْماف

 وم٤ًمًم٧م دُماقُع اًمَٕمالم صُمؿ  رددهتا٤م

 

 وهؾ ضمازع جيادي شماراه وما٠مضمزعُ  

 ٧م شمتّمادعُ ضم٤ٌمٌل سمروقى أصٌح

 إمم ٟم٤مفمري واًمٕملُم ذم اًم٘مٚم٥م شمدُمع

 
 : ُم٤م اًمذي ٟمزل سمِؽ، وُم٤م ؿم٠مٟمِؽ؟ وم٘مٚم٧م

: أقمج٥م ؿم٠مٍن، أصٌح٧م وزم سمٜمقن صمحصم٦م وزم زوج قمٓمقف، وأُمًٞم٧م وىمد ىم٤مًم٧م
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 وم٤مرىمتٝمؿ  ٞمٕم٤ًم، أومٜمتٝمؿ أيدي اًمزُم٤من. 

 : ويمٞمػ ذًمؽ؟ىمٚم٧م 

صٖمػمان ضمٕمح يٜمٔمران : إّن سمٕمكم ىم٤مم إمم ؿم٤مٍة ًمٜم٤م ذم اًمٌٞم٧م ومذسمحٝم٤م، ويم٤من زم اسمٜم٤من ىم٤مًم٧م

إمم ُم٤م ومٕمؾ أسمقة٤م، ومٚماّم ظمرج أسمقة٤م ىم٤مل أطمدة٤م ًممظمر: َهُٚمؿ  ي٤م أظمل طمتّك أذسمحؽ يمام ذسمَآ 

أسمقك اًمِم٤مة، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مم إًمٞمف وأظمذ اًمًٙملم وذسمحف، وأٟم٤م يمٜم٧م ُمِمٖمقًم٦ًم سمٌٕمض إُُمقر، 

سم٠مظمٞمؽ، ذسمحتف، ومٚماّم أشمٞم٧ُم إذا سمف خيقر ذم دُمف، ويتٛمّرغ ومٞمف، ومّمح٧م سمف ويٚمؽ ُم٤م صٜمٕم٧م 

أٍف ًمؽ! وم٤مرشمٕمد واوٓمرب، وظم٤مف وهرب إمم اًمّمحراء، ومدظمؾ أسمقة٤م ووىمػ قمغم 

إُمر صُمؿ  ظمرج إمم اًمّمحراء يٓمٚم٥م اسمٜمف، وإذا هق سمذئ٥ِم ىمد وصم٥م قمغم اًمُٖمحم وُمّزىمف، 

وشمٜم٤مول حلٛمف، وسم٘مل سمٕمض أقمْم٤مئف، ومحٛمٚمف أسمقه ًمٞمدومٜمف، ومٌٞمٜمام هق يًػم أص٤مسمف قمٓمٌش 

ف قمغم وًمديف، ومً٘مط وُم٤مت، ومٌٞمٜمام أٟم٤م سم٤ميمٞم٦م طمزيٜم٦م قمغم وًمدي ؿمديد، وىمد اؿمتّد طُمزٟم

اعمذسمقح، إذا أظمؼمت وُأٟمٌئ٧ُم سمٛمقت زوضمل ووًمدي أظمر، ومخرضم٧م ٕؾمتٌلم اخلؼم وإذا 

هق يمام ىم٤مًمقا، وعم٤ّم رضمٕم٧م إمم اًمدار إذا سمقًمد بظمر زم، وهق ـمٗمؾ صٖمػم ىمد أىمٌؾ إمم اًم٘مدر 

ذه ىمٌقرهؿ، وأٟم٤م أصؼم قمغم ذًمؽ  ٕيّن وهق قمغم اًمٜم٤مر ومقىمع ذم اًم٘مدر وٟمْم٩م وُم٤مت، وه

 أقمٚمؿ أّن اًمّمؼم أطمجك وأ ؾ.

طم٤مُل هذه اعمرأِة اًمّم٤محل٦ِم اًمّم٤مسمرِة طم٤مَل ُأمِّ اًمٌٜملم، يم٤مٟم٧م شم٠ميت إمم اًمٌ٘مٞمع، وشمّمٜمع  ذيّمرين

وة٤م قمٌد اهلل  ،×أرسمٕم٦م ىمٌقر رُمزي٦م، وسملم يد ٤م يتٞمامن ًم٘مٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ اًمٕم٤ٌّمس سمـ قمكم

 .(1)ك ٟمدسم٦م وشمرصمٞمٝمؿواًمٗمْمؾ، وشمٜمدب سمٜمٞمٝم٤م أؿمج

: ٓ ُأريد أطمدًا يدظمؾ ‘إمم اعمديٜم٦م ىم٤مًم٧م زيٜم٥م ×عم٤ّم رضمٕم٧م قم٤مئٚم٦ُم احلًلم وًمذا

قمكم  إّٓ َُمـ وم٘مدت  ٤م قمزيزًا ذم يمرسمحء. وضمٚم٧ًم ذم ُمٜمز ٤م، وضمٕمٚم٧م ضم٤مريتٝم٤م قمغم اًم٤ٌمب، 

يدظمؾ  وإذا سم٤مًم٤ٌمب شُمٓمرق، وم٘م٤مًم٧م اجل٤مري٦م: َُمـ قمغم اًم٤ٌمب؟ وم٢مّن ؾمٞمديت زيٜم٥م ٓ شُمريد أطمداً 
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 قمٚمٞمٝم٤م إّٓ َُمـ وم٘مدت  ٤م قمزيزًا ذم يمرسمحء. 

 ٤م: ىمقزم ًمًٞمدشمؽ: إيّن ذيٙمتُٝم٤م ذم هذا اًمٕمزاء، وُأريد أن أدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م  وم٘م٤مًم٧م

وأؾم٤مقمده٤م، وم٢ميّن ُمثٚمٝم٤م ذم اعمّم٤مب، ومٚماّم أظمؼمت اجل٤مري٦م زيٜم٥م. ىم٤مًم٧م: ؾمٚمٞمٝم٤م َُمـ هل طمتك 

ُأمُّ اًمٌٜملم، ومرضمٕم٧م اجل٤مري٦م وىم٤مًم٧م شمٙمقن ُمثكم ذم اعمّم٤مب، صُمؿ  ىم٤مًم٧م: إن صدق فمٜمّل وم٢مهّن٤م 

  ٤م: ؾمٞمديت شم٘مقل َُمـ أٟم٧ِم اًمتل ُمثٚمٝم٤م ذم اعمّم٤مب؟

ىم٤مًم٧م: أٟم٤م اًمث٤ميمٚم٦م!! ىم٤مًم٧م: أووحل زم ُمـ شمٙمقٟملم؟ ىم٤مًم٧م: أَو ُم٤م قمرومتٞمٜمل، أٟم٤م ُأّم 

اًمٌٜملم، ىم٤مًم٧م اجل٤مري٦م: ًم٘مد صدىم٧م ؾمٞمديت ذم فمٜمّٝم٤م، وإّٟمؽ واهلل يمام شم٘مقًملم ُأمُّ اعمّمٞم٦ٌم 

 ٦م اًمٙمؼمى: اًمٕمٔمٛمك واًمٗم٤مضمٕم

 ص٤مطم٧م صاقت بيا٤م وم اد إـمٞما٤مب

 إهٜم٤مك اوؾمٛمٕمـ اًمٍمظم٦م قماغم اًمٌا٤مب

 

 واهلل إؿمٛمقطمِمف ي٤م دور إطمٌاا٤مب 

 أٟما٤م ُأّم قمٌا٤مس ضمٞمتاا  ٓ شمٗمتااريـ

  ٤م اًم٤ٌمب، ومٚماّم دظمٚم٧م اؾمت٘مٌٚمتٝم٤م زيٜم٥م، واقمتٜم٘متٝم٤م وىم٤مًم٧م:  ومتح٧مصمّؿ  

 ًمؽ إضمر ذم أوٓدك إرسمٕم٦م.  اهللقمّٔمؿ 

 .(1)×: وأٟم٧ِم قمّٔمؿ اهلل ًمؽ إضمر ذم احلًلمُأّم اًمٌٜملم وم٠مضم٤مسمتٝم٤م

 سم ااا٧م زيٜمااا٥م اوٟمااا٤مدت شمٚم ٜمٝمااا٤م

 هاااا٤مي ُأّم اًمٌٜماااالم اًمااااراح ُمٜماٝماااا٤م 

 سم اا٧م زيٜماا٥م اوصاا٤مطم٧م ب اازين

 شمّماااٞمآ اسمّماااقت ب ًااالم يٌٜمااال

 اؿمااٚمقن ُأّم اًمٌٜماالم اصااٞم٤مح صاا٤مطم٧م

 شمٚم ٜمٝماا٤م احلاارم قمّجاا٧م او ٟم٤مطماا٧م

 

 سمااا٤مهلل اويااا٤مي ااااقُمـ ؾم٤مقماااادهن٤م 

 صااٜم٤ميد أرسمٕماا٦م او سماا٤محلرب ٟمٗمٚماالم

 اوًمٗمتٝماا٤م ُأّم اًمٌٜماالم اسمْماااٚمع حماااٜمل

 هاا٤مي اُمّمااٞمٌتؽ سمّ اا٧م اًمااداريـ

 اهٜماا٤م  ًاالم يٌٜماال روطماال راطماا٧م

 زيٜماا٥م سماا٤مًمٕمزه يمناات اًمّماااقسملم
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 )أسمقذي٦م(  

 قمغم إوٓد زياادي اًمٜمااقح يٛمُٝمااؿ

 أطماا٥م أاّمااد وضماا٤مور يمااقن يٛمٝمااؿ

 

 اسمٗماارد ؾماا٤مقم٦م اًماادهر سم٤مًمٓمٌااو يٛمٝمااؿ 

 أضماااا٤مورهؿ عماااا٤م ادمٞمٜمااال اعمٜمٞماااا٦م

 
 

 )ّتٛمٞمس( 

 تاا٤ًم شماارك إًمٌاا٤مَب طماا٤مئرةً ياا٤م ُمٞمّ 

 وأقمٔمؿ اخلٓم٥ِم ذم اإلؾمحم داهٞم٦مً 

 

 شمٜم٤موؿماااتْف ؾماااٝم٤مُم اًمٌٖمااال راُمٞمااا٦مً  

 قماا٤مٍر دمااقُل قمٚمٞمااف اخلٞمااُؾ قم٤مدياا٦مً 

 

 طم٤ميم٧م ًمف اًمريآ فم٤مذم ُمئزٍر وردا

*** 

 

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

 ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.

 



 اعمح٤مضة اخل٤مُم٦ًم قمنمة: سمّر اًمقاًمديـ وقم٘مقىمٝمام
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: احملاضرة اخلامشة عشرة
 بّر الىالديو وعكىقًما
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 ُمااااا٤مَت اًمتّماااااؼّمُ ذم اٟمتٔمااااا٤مركَ 

 وماااا٤مهنْض ومااااام أسم٘مااااك اًمتحّٛمااااُؾ 

 يمااااااؿ ذا اًم٘ماااااإمقُد وديٜمُٙمااااااؿ

 شمٜمٕمااااااك اًمٗمااااااروُع أصقًَماااااااف 

 ُمااااا٤مذا  ٞمُجاااااؽ إن صاااااؼمت

 أشماااااارى دمااااااُلء ومجٞمإماااااا٦ٌم 

 قماااغم اًمثاااارى طمٞمااا٨م ُاحلًاااالمُ 

 ىَمتاََٚمااااااااااااتُْف بُل أُمٞماااااااااااا٦مٍ 

 وروٞمُٕمااااااُف سماااااادِم اًمقرياااااادِ 

 اًم٘ماااقم ُمااا٤مهز  اوُٚمَٕمٙمااااؿ طِماااَداءُ 

 

 

 أّ ااااا٤م اعمُحٞمااااال اًمِماريإماااااااف 

 ٍ ضمازوقمااااااف
ِ
 همااااااػَم أطمِمااااا٤مء

 ُهاااااِدُم٧ْم ىمقاقماااااُده اًمرومٕمٞماااااف

 وأصااااااقًُمف شمٜمٕمااااااك ومروقَمااااااف

 ًمقىمٕمااااا٦ِم اًمٓمااااااػِّ اًمٗمٔمٞمٕمااااااف

 سماااا٠مُمض  ُمااااـ شمٚمااااؽ اًمٗمجٞمٕمااااف

 فظمٞماااُؾ اًمِٕمااادى ـمحٜمااا٧ْم ُواااُٚمققمَ 

 فمااااا٤مٍم إمم ضمٜمااااا٥ِم اًمنماااااايَٕمف

 خُمْمااااا٥ٌم وم٤مـمٚمااااا٥ْم رواااااٞمَٕمف

 (1)سماااااااااا٤مًمٕمٞمس اًمٔمٚمٞمٕمااااااااااف

 

*** 

 )ٟمّم٤مري( 

 ُمِمٞمٜماااااف اقماااااٚمف ا ااااازل واُم تٗمٞمٜمااااف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اوظمذوٟماااف اهبااا٤م اًمٞمنااا همّمااا٤ًٌم قمٚمٞمٜماااف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوياااا٤ميمؿ ٟمْمااااؾ ًمااااق  ّمااااؾ سمديٜمااااف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عمااااااـ  ًااااالم يٚمٗمٞمٜماااااف اعمحتااااااؿ 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
&×

#
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 قك اًمٔمٕماااـ واحلااارم شمٜمحااا٥مُمِماا٧م وماا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اوقمٚمٞمٝماا٤م أؾمااٞم٤مط ؿمااٛمر اوزضماار شمٚمٕماا٥م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طمّتاااااف اًمٔمٕماااااـ ًمٚمٙمقومااااا٦م شم ااااارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٓ سماااااـ زياااااا٤مد عمااااااٌنم دمااااااّدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )وم٤ميزي(  

اارة اشماروح ًّ  ُمـ ا٤مل ًمٚمٙمقوما٦م اًمٕم٘مٞمااٚم٦م اُمٞم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ده اشمٜمااقحوماقك اجلااامل اًمٔم٤مًمٕماا٦م أو سماالم اًمٕماا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشمٕم٤ميـ اًماروس إظمقاهنا٤م ضمااداُمٝم٤م اشمٚمااقح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وماااقك اًمرُمااا٤مح اسمااديرة اًمٙمقومااا٦م ادظمٚمقهاا٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويم٠ميّن سمزيٜم٥م ّت٤مـم٥م طم٤مُمؾ اًمرأس: 

 

 يِماااا٤ميؾ راس طم٤مُمٞمٜمااااف اووًمٞمٜمااااف

 ًمااٞمش طمًاالم ؾماا٤مه٧م قمااـ وٟمٞمٜمااف

 

 

 رّياااض ظماااكم اشمقدقمااااف إؾماااٙمٞمٜمف 

 راٚمااال شمٕماا٥م يااق ضمارطماااف ّتااادّ 

 
*** 

 )أسمقذي٦م( 

 طماارت ُماا٤م سماالم ه٤مًمٜمًااقه وإيتااا٤مم

ٌّااا٤مس ياااؼمازم وإيتااا٤مم  ًماااقن قم

 

 او سم ٞمٜمااف أسمٞمناا ُماا٤م قِمدٟمااف وًمٞمتاا٤مم 

 ُمااا٤م واطماااد يمٗماااق جيًاااار قماااكم  

 
*** 
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ڻ ڻ ڻ  ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ٕم٤ممم: شمىم٤مل  

 .﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 رسم٤مت إمم اهلل قمّز وضمّؾ.سمرُّ اًمقاًمديـ هق اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام، وهق ُمـ أومْمؾ اًم٘مُ 

 ووده قم٘مقق اًمقاًمديـ، وهق اإلؾم٤مءة إًمٞمٝمام. 

ويمح إُمريـ يتح٘مؼ سم٤مٕقمؿ ُمـ اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ، سمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم ٟمجد أّن اإليذاء سم٤مًمٚم٤ًمن 

أىمقى شم٠مصمػمًا ُمـ اإليذاء سم٤مًمٗمٕمؾ اخل٤مرضمل  وم٘مد شمٙمقن يمٚمٛم٦م شمّمدر ُمـ اإلٟم٤ًمن أؿمّد ُمـ 

 ضمرح اًمًٞمقف.

 ؽ: ىم٤مل اًمِم٤مقمر واصٗم٤ًم ذًم 

 ضمراطمااا٤مُت اًمًاااٜم٤مِن  ااا٤م اًمتئااا٤ممُ 

 

 وٓ يٚمتااا٤مُم ُمااا٤م ضَماااارَح اًمّٚمًااا٤منُ  

وهذا اعمقوقع ا سمرُّ اًمقاًمديـ وقم٘مقىمٝمام ا ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل اهتّؿ هب٤م اًم٤ٌمري قمّز  

وضمّؾ اهتامُم٤ًم ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم، طمتّك أّٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىمرن سمّر اًمقاًمديـ واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام 

يريد أن ي٘مقل ًمٚمٛمجتٛمع: إّن درضم٦م سمّر اًمقاًمديـ درضم٦م سم٤مًمٖم٦م  سم٤مًمتقطمٞمد، ويم٠مّٟمف قمّز وضمّؾ 

 إةٞم٦ّم، شمٙم٤مد شمّمؾ إمم درضم٦م اإليامن يب.

 وًمذا، دمد أن  أرسمع بي٤مت ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ىمرٟم٧م سمر  اًمقاًمديـ سم٤مًمتقطمٞمد.

ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿، طمٞم٨م ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 11أي٦م إُومم: ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة بي٦م 

 .﴾...ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿، طمٞم٨م ىم٤مل قمّز وضمّؾ: 111وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم بي٦م 

 .﴾...ۋ ۅ ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆڭ ۇ ۇ

ُمـ اًمًقرة اعمذيمقرة:  11وأي٦م اًمث٤مًمث٦م: ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمٞم٨م ىم٤مل قمز  ُمـ ىم٤مئؾ ذم بي٦م 
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 .﴾...ں ں ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ 

 ؾ اًمٌح٨م.سم٤مإلو٤موم٦م إمم أي٦م اعمذيمقرة ذم صدر اعمح٤مضة واًمتل هل حم

 ومٝمذه أي٤مت ىمرٟم٧م سملم اإليامن سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وسملم سمّر اًمقاًمديـ.

وأُّم٤م أي٤مت اًمتل طمث٧ّم قمغم سمّر اًمقاًمديـ سمّمقرة قم٤مُّم٦م ُمـ همػم اًم٘مرن سم٤مًمتقطمٞمد ومٝمل  

، وهمػمه٤م. وهذا يمّٚمف 111، وُمٜمٝم٤م ذم ؾمقرة إطم٘م٤مف بي٦م 11يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ذم ؾمقرة ًم٘مامن بي٦م 

 ـ اًم٘مربن اًمٙمريؿ.شمرهمٞم٥م وطم٨ٌم ُم١ميمٌد ُم

وأُّم٤م ُم٤م ورد ذم احل٨ّم قمغم سمّر اًمقاًمديـ واًمتجٜم٥ّم قمـ قم٘مقىمٝمام قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌّل 

إذا ىمون يقم : »^ذم أطم٤مديثٝمؿ اًمنميٗم٦م ومٙمثػم، إذ ورد قمٜمٝمؿ^، وأهؾ سمٞمتف’إقمٔمؿ

ايمؼقومي ىمشػ نمطوء مـ أنمطقي اجلـّي همقصمد رحَيفو مـ ىموكً يمف روح مـ مسغمة مخسامئي فموم 

 . شواضمٌد، ومؾً: َمـ هؿ؟ وموَل ايمعوّق يمقايمديفإّٓ صـٌػ 

و ذا أيّمد احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ىمْمٞم٦م اإلطم٤ًمن  ام، ومؽماه ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف شم٤مرًة 

يقيص، وشم٤مرًة يٜمذر، وُأظمرى يٜمٝمك طمٗمٔم٤ًم ًمٕم٤ٌمده ُمـ اًمٕم٘مقق وقم٤مىمٌتف اًمًٞمئ٦م، أٓ شمرى أّٟمف أُمر 

وآ قمغم ُم٤م  ذا إُمر ُمـ ىمٞمٛم٦م راضمح٦م سمذًمؽ سمٕمد هنٞمف قمـ قم٤ٌمدة ؾمقاه، وهذا ٟمٗمًف دًمٞمؾ وا

قمٜمده شمٕم٤ممم، هذا واعمّمٚمح٦م ذم يمح إُمريـ شمرضمع ًمٚمٕمٌد ٓ إمم اعمٕمٌقد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

وهٙمذا اإلطم٤ًمن ًمألسمقيـ أو ًمٖمػمهؿ شمٕمقد اًمٗم٤مئدة اًمٙمؼمى ُمٜمف ًمٚمٛمحًـ، وهذا اًم٘مربن 

ھ ے ے  ﴿وهذه طمٙمٛمتف ٟم٤مـم٘م٦م سمذًمؽ ُمٕمؼّمة قماّم هٜم٤مًمؽ، ي٘مقل قمّز وضمّؾ: 

﮳﮴  ۓۓ  .﴾﮲ 

ة٤م إّٟمام يرضمع إًمٞمف ؾمقاء يم٤من قم٤مضمًح ذم دار اًمدٟمٞم٤م أم بضمًح ذم  وم٢مطم٤ًمن اًمقًمد ٕسمقيف وسمرُّ
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 .﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿دار أظمرة اًمتل هل احلٞم٤مة إسمدي٦م:  

ـٌ ـمٗمؾ ًمذا روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس : أّٟمف يم٤من ذم سمٜمل إهائٞمؾ رضمؾ ص٤مًمآ ًمف اسم

ُمزرقم٦م( وىم٤مل: اًمٚم ُٝمَؿ إيّن اؾمتقدقمؽ هذه اًمٕمجٚم٦م ويم٤من ًماف قِمجَٚم٦م، وم٠مشمك هب٤م إمم همٞمْم٦م )

ٕسمٜمل طمتّك يٙمؼم، وُم٤مت اًمرضمؾ ومِم٧ٌّم اًمِٕمجَٚم٦م ذم اًمٖمٞمْم٦م وص٤مرت قمقاٟم٤ًم )ُمتقؾمٓم٦م 

ؿ  ًّ اًمًـ(، ويم٤مٟم٧م هترب ُمـ يمّؾ َُمـ راُمٝم٤م، ومٚماّم يمؼم اًمّمٌل يم٤من سم٤مّرًا سمقاًمدشمف، ويم٤من ي٘م

د رأس ُأُّمف صمٚمث٤ًم، وم٢مذا أصٌآ اٟمٓمٚمؼ اًمٚمٞمٚم٦م صمحث أصمحث، يّمكم صمٚمث٤ًم، ويٜم٤مم صمٚمث٤ًم، وجيٚمس قمٜم

واطمتٓم٥م قمغم فمٝمره، وي٠ميت اًمًقق ومٞمٌٞمٕمف سمام ؿم٤مء، صُمؿ  يتّمّدق سمثٚمثف، وي٠ميمؾ صمٚمثٚمف، ويٕمٓمل 

 واًمدشمف صمٚمث٤ًم. 

صمؽ قِمجٚم٦ًم وذه٥م هب٤م إمم همٞمْم٦م يمذا واؾمتقدقمٝم٤م،  ف يقُم٤ًم: إّن أسم٤مك ور  وم٘م٤مًم٧م ًمف أُمُّ

٤مق أن يرّده٤م قمٚمٞمؽ، وإّن ُمـ قمحُمتٝم٤م أّٟمؽ وم٤مٟمٓمٚمؼ إًمٞمٝم٤م وادُع إًمف إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وإؾمح

٦ٌّم  إذا ٟمٔمرت إًمٞمٝم٤م خُيّٞمؾ إًمٞمؽ أّن ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس خيرج ُمـ ضمٚمده٤م، ويم٤مٟم٧م شمًٛمك اعمذه

حلًٜمٝم٤م وصٗمرهت٤م وصٗم٤مء ًمقهن٤م، وم٠مشمك اًمٗمتك اًمٖمٞمْم٦م ومربه٤م شمرقمك ومّم٤مح هب٤م، وىم٤مل: أقمزم 

ُم٧م سملم يديف، قمٚمٞمِؽ سم٢مًمف إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق ويٕم٘مقب وم٠مىمٌٚم٧م شمًٕمك طمتّك ىم٤م

٤م اًمٗمتك اًم٤ٌمّر سمقاًمدشمف  وم٘مٌض قمغم قمٜم٘مٝم٤م وىم٤مده٤م، ومتٙمّٚمٛم٧م اًمٌ٘مرة سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وىم٤مًم٧م: أ ُّ

اريمٌٜمل وم٢مّن ذًمؽ أهقن قمٚمٞمؽ، وم٘م٤مل اًمٗمتك: إّن ُأُّمل مل شم٠مُمرين سمذًمؽ، وًمٙمـ ىم٤مًم٧م: ظمذ 

أسمدًا، وم٤مٟمٓمٚمْؼ  سمٕمٜم٘مٝم٤م، ىم٤مًم٧م اًمٌ٘مرة: سم٢مًمف إهائٞمؾ سمٜمٌّل إهائٞمؾ ًمق ريمٌتٜمل ُم٤م يمٜم٧م شم٘مدر قمكم  

وم٢مّٟمؽ ًمق ريمٌتٜمل أُمرت اجلٌؾ أن ي٘متٚمع ُمـ أصٚمف ويٜمٓمٚمؼ ُمٕمؽ ًمٗمٕمؾ  ًمؼّمك سمقاًمدشمؽ. 

٤م اًمٗمتك إيّن رضمؾ ُمـ رقم٤مة  وم٤ًمر اًمٗمتك هب٤م وم٤مؾمت٘مٌٚمف قمدو اهلل إسمٚمٞمس ذم صقرة راٍع، وم٘م٤مل: أ ُّ

ذا اًمٌ٘مرة اؿمت٘م٧م إمم أهكم، وم٠مظمذت صمقرًا ُمـ صمػماين ومحٛمٚم٧م قمٚمٞمف زادي وُمت٤مقمل طمتّك إ

سمٚمٖم٧م ؿمٓمر اًمٓمريؼ ذه٧ٌم ٕىميض طم٤مضمتل وم٘مد أوؾمط اجلٌؾ وُم٤م ىمدرت قمٚمٞمف، وإيّن 
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أظمِمك قمغم ٟمٗمز ا ٚمٙم٦م، وم٢من رأي٧م أن لٛمٚمٜمل قمغم سم٘مرشمؽ وشمٜمجٞمٜمل ُمـ اعمقت، وأقمٓمٞمؽ  

أضمره٤م سم٘مرشملم ُمثؾ سم٘مرشمؽ، ومٚمؿ يٗمٕمؾ اًمٗمتك، وىم٤مل: اذه٥م ومتقيّمؾ قمغم اهلل، وًمق قمٚمؿ ُمٜمؽ 

اطمٚم٦م، وم٘م٤مل إسمٚمٞمس: إن ؿمئ٧م ومٌٕمٜمٞمٝم٤م سمحٙمٛمؽ وإن ؿمئ٧م اًمٞم٘ملم ًمٌٚم ٖمؽ سمح زاد وٓ ر

وم٤ممحٚمٜمل قمٚمٞمٝم٤م وأقمٓمٞمؽ قمنمة ُمثٚمٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٗمتك: إّن ُأُّمل مل شم٠مُمرين سمذًمؽ، ومٌٞمٜمام اًمٗمتك 

يمذًمؽ إذا ـم٤مر ـم٤مئر سملم يدي اًمٌ٘مرة ومٝمرسم٧م اًمٌ٘مرة ذم اًمٗمحة وهم٤مب اًمراقمل، ومدقم٤م اًمٗمتك 

٤م اًمٗمتك اًم٤ٌمّر سمقاًمدشمف ٓ متّر إمم اًمٓم٤مئر اًمذي سم٤مؾمؿ إًمف إسمراهٞمؿ ومرضمٕم٧م اًمٌ٘مرة إًمٞمف، وم٘م٤مًم٧م: أ 

ـم٤مر  وم٢مٟمف إسمٚمٞمس قمدو اهلل اظمتٚمًٜمل، أُم٤م أّٟمف ًمق ريمٌٜمل عم٤م ىمدرت قمٚمٞمف أسمدًا، ومٚماّم دقمقت إًمف 

 إسمراهٞمؿ ضم٤مء ُمٚمؽ وم٤مٟمتزقمٜمل ُمـ يد إسمٚمٞمس وردين إًمٞمؽ سمؼّمك سم٠ُمُّمؽ وـم٤مقمتؽ  ٤م. 

ف، وم٘م٤مًم٧م ًمف: إّٟمؽ وم٘مػم ٓ  ُم٤مل ًمؽ، ويِمّؼ قمٚمٞمؽ آطمتٓم٤مب سم٤مًمٜمٝم٤مر ومج٤مء اًمٗمتك إمم ُأُمِّ

واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٚمٞمؾ، وم٤مٟمٓمٚمؼ ومٌع هذه اًمٌ٘مرة وظمذ صمٛمٜمٝم٤م، ىم٤مل ُُّٕمف: سمٙمؿ أسمٞمٕمٝم٤م؟ ىم٤مًم٧م: سمثحصم٦م 

دٟم٤مٟمػم وٓ شمٌٕمٝم٤م سمٖمػم رو٤مي وُمِمقريت، ويم٤من صمٛمـ اًمٌ٘مرة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م صمحصم٦م دٟم٤مٟمػم، 

٘مف وىمدرشمف  ًمٞمختؼم اًمٗمتك يمٞمػ وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمٗمتك إمم اًمًقق، ومٕم٘مٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمٚمٙم٤ًم ًمػمى ظمٚم

سمّره سمقاًمدشمف ويم٤من اهلل سمف ظمٌػمًا، وم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ: سمٙمؿ شمٌٞمع هذه اًمٌ٘مرة؟ ىم٤مل: سمثحصم٦م دٟم٤مٟمػم 

واؿمؽمُط قمٚمٞمؽ رو٤مء ُأُّمل وم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ: ؾمت٦ّم دٟم٤مٟمػم وٓ شمًت٠مُمر ُأُّمؽ. وم٘م٤مل ًمف اًمٗمتك: ًمق 

إمم ُأُّمف وأظمؼمه٤م سم٤مًمثٛمـ، وم٘م٤مًم٧م: ارضمع أقمٓمٞمتٜمل وزهن٤م ذه٤ًٌم مل بظمذه إٓ سمرو٤مء ُأُّمل. ومرّده٤م 

ومٌٕمٝم٤م سمًت٦م دٟم٤مٟمػم قمغم رو٤ميتل وم٤مٟمٓمٚمؼ سم٤مًمٌ٘مرة إمم اًمًقق، وم٠مشمك اعمٚمؽ، وم٘م٤مل: أؾمت٤مُمرت 

واًمدشمؽ؟ وم٘م٤مل اًمٗمتك: ٟمٕمؿ، إهّن٤م أُمرشمٜمل أن ٓ أٟم٘مّمٝم٤م قمـ ؾمت٦م دٟم٤مٟمػم قمغم أن أؾمت٠مُمره٤م، ىم٤مل 

٠ميب اًمٗمتك ورضمع إمم ُأُّمف وأظمؼمه٤م ًماف اعمٚمؽ: شم٠ميت أقمٓمٞمؽ اصمٜمك قمنم قمغم أن ٓ شمًت٠مُمره٤م وم

سمذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م: إن ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ي٠مشمٞمؽ هق ُمٚمؽ ُمـ اعمحئٙم٦م ي٠مشمٞمؽ ذم صقرة بدُمل  

سمؽ، وم٢مذا أشم٤مك وم٘مؾ ًمف: أشم٠مُمر أن ٟمٌٞمع هذه اًمٌ٘مرة أم ٓ؟ ومٗمٕمؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل اعمٚمؽ: اذه٥م  ًمٞمجرِّ

تٞمؾ ُي٘متؾ ذم سمٜمل إهائٞمؾ إمم ُأُّمؽ وىمؾ  ٤م: اُمًٙمل هذه اًمٌ٘مرة، وم٢من ُمقؾمك يِمؽم ٤م ُمٜمؽ ًم٘م

ومح شمٌٞمٕمقه٤م إٓ سمٛمؾء ضمٚمده٤م دٟم٤مٟمػم، وم٠مُمًٙمقا شمٚمؽ اًمٌ٘مرة، وىمد أراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٜمل 
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إهائٞمؾ ذسمآ اًمٌ٘مرة سمٕمٞمٜمٝم٤م، ُمٙم٤موم٠مة قمغم سمّره سمقاًمدشمف ومْمًح ُمٜمف ورمح٦م، ومٓمٚمٌقه٤م ومقضمدوه٤م  

 .قمٜمد اًمٗمتك، وم٤مؿمؽموه٤م سمٛمؾء ُمًٙمٝم٤م ا ضمٚمده٤م ا ذه٤ٌمً 

زائؾ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م عمـ سمر  سمقاًمدشمف، وأُّم٤م ُم٤م أقمد  اهلل ًمف ذم أظمرة  هذا ٟمٛمقذج سمًٞمط

 ومح يٕمٚمٛمف إّٓ هق قمّز وضمّؾ.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿وأي٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اعمح٤مضة ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م، ىم٤مًم٧م: 

أول ُم٤م طمٙمٛم٧م سمف وأًمزُم٧م وومّمٚم٧م وووٕم٧م احلّد واًمٜمٝم٤مي٦م ذم أن ٓ شمٕمٌدوا إّٓ اهلل  ﴾ڱ 

، أُمر ُمٜمف قمّز وضمّؾ سم٠من ٓ ٟمٕمٌد إّٓ إّي٤مه ضمّؾ ضمحًمف، وٟمخٚمص اًمٕم٤ٌمدة ًماف قمّز شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

وضمّؾ  ٕهّن٤م أوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت، يمام أن  ُمٕمّمٞمتَف وهق اًمنمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر 

اعمقسم٘م٦م، وإمم اًمنمك شمٕمقد  ٞمع اعمٕم٤ميص سمح٥ًم اًمتحٚمٞمؾ، وًمٕمٔمؿ هذا إُمر ىمّدُمف اًم٤ٌمري 

إطمٙم٤مم اخلٓمػمة ؿم٠مٟم٤ًم، يمٕم٘مقق اًمقاًمديـ وُمٜمع طم٘مقىمٝمام، واًمتٌذير، قمّز وضمّؾ قمغم  ٞمع 

وىمتؾ إوٓد، واًمزٟم٤م، وىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦م، إمم همػم ذًمؽ. صُمؿ  اٟمت٘مٚم٧م أي٦م ا سمٕمد إُمر 

 سم٤مًمتقطمٞمد ا إمم طمٙمؿ بظمر ي٠ميت سم٤معمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ إةّٞم٦م سمٕمد اًمتقطمٞمد هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وهق

٣م رسُمؽ أّٓ شمٕمٌدوا إّٓ إي٤مه، وىم٣م رسُمؽ سم٠من ُلًٜمقا ، سمٛمٕمٜمك وىم﴾ڱ ں ﴿

سم٤مًمقاًمديـ إطم٤ًمٟم٤ًم، واإلطم٤ًمن ي٘م٤مسمؾ اإلؾم٤مءة يمام هق ُمٕمٚمقم، وهذا سمٕمد اًمتقطمٞمد هلل اًمذي 

هق ُمـ أوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت، يمام أّن قم٘مقىمٝمام ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر، يمام وردت اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم 

 قمّدة ُمقاوع ُمـ يمحُمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

ڻ ڻ ڻ  ﴿اٟمت٘مٚم٧م أي٦م إمم أُمر بظمر، وطم٘مٞم٘م٦م ُأظمرى، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م:  صُمؿ  

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

وىمد ورد قمـ  (1))سمٚمقغ اًمٙمؼم( يٕمٜمل سمٚمقغ يمؼم اًمًـ، و)ُأّف( يمٚمٛم٦م شمٗمٞمد اًمْمجر واإلٟمزضم٤مر
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يمق فمؾؿ اهلل ىمؾؿي أوصمز دم سمرك »ىم٤مل:  ،×قمـ أسمٞمف قمـ ضمّده أيب قمٌد اهلل ×اإلُم٤مم اًمرو٤م 

أدكك ايمعؼقق )أٍف( ويمق فَمؾَِؿ »وذم رواي٦م ُأظمرى، ىم٤مل: ش قايمديـ مـ )أٍف( ٕسمك اهوفمؼقق ايم

 .شاهلل ؾمقئوً أيرس وأهقن مـف يمـفك فمـف

٤من  ًّ وّتّمٞمص طم٤مًم٦م اًمٙمؼم سم٤مًمذيمر  ًمٙمقهن٤م أؿمّؼ احل٤مٓت اًمتل متّر قمغم اًمقاًمديـ ومٞمح

اًمتل يٕمجزان قمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م، ومٞمٝم٤م سم٤محل٤مضم٦م إمم إقم٤مٟم٦م إوٓد  ام، وىمٞم٤مُمٝمؿ سمقاضم٤ٌمت طمٞم٤مهتام 

وذًمؽ ُمـ بُم٤مل اًمقاًمديـ اًمتل ي٠مُمحهن٤م ُمـ إوٓد طملم ي٘مقُم٤من سمحْم٤مٟمتٝمؿ وشمرسمٞمتٝمؿ ذم 

طم٤مل اًمّمٖمر، وذم وىم٧م ٓ ىمدرة  ؿ قمغم رء ُمـ ًمقازم احلٞم٤مة وواضم٤ٌمهت٤م. وم٤مٔي٦م شمدّل قمغم 

وىم٤مت، وظم٤مّص٦م وضمقب إيمراُمٝمام ورقم٤مي٦م إدب اًمت٤مم ذم ُمٕم٤مذهتام وحم٤مورهتام ذم  ٞمع إ

 .ذم وىم٧م شمِمتّد طم٤مضمتٝمام إمم ذًمؽ، وهق وىم٧م سمٚمقغ اًمٙمؼم ُمـ أطمدة٤م أو يمٚمٞمٝمام

 هذا يمّٚمف ذم سمّر اًمقاًمديـ ذم طمٞم٤مهتام. 

 وأُّم٤م سمٕمد ووم٤مهتام واٟمت٘م٤م ام إمم اًمدار أظمرة ومٝمٜم٤مك قمّدة ـمرق ًمؼّمة٤م، 

ومم ا سمٕمد ؾمقرة ُمٜمٝم٤م: أن يّمكم صحة سمّر اًمقاًمديـ، وهل ريمٕمت٤من ي٘مرأ ذم اًمريمٕم٦م إُ 

، وذم اًمريمٕم٦م شرب إهمٗمر زم وًمقاًمدي وًمٚمٛم١مُمٜملم يقم ي٘مقم احل٤ًمب»احلٛمد ا قمنم ُمرات 

رب إهمٗمر زم وًمقاًمدي وعمَـ دظمؾ سمٞمتل ُم١مُمٜم٤ًم »اًمث٤مٟمٞم٦م ا سمٕمد احلٛمد أيْم٤ًم ا قمنم ُمرات: 

رب »، وي٘مقل سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ وآٟمتٝم٤مء ُمـ صحشمف قمنم ُمرات: شوًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت

، وأن يتّمّدق قمٜمٝمام وأن ي٘ميض ُم٤م وم٤مهتام ُمـ صحة وصٞم٤مم، وُم٤م ش رسم ٞم٤مين صٖمػماً ارمحٝمام يمام

قمٚمٞمٝمام ُمـ ديقن، و ٩ّم قمٜمٝمام ويزور اعمراىمد اًمنميٗم٦م، ويدقمق  ام ذم صحة اًمٚمٞمؾ وصحة 

اًمٗمريْم٦م، وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد ومتآ ًمٜمٗمًف أسمقاب اًمرمح٦م واًمًٕم٤مدة ذم اًمٜمِم٠مشملم ومت٧ّم أقمامًمف 
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ذًمؽ ُمٜمتٝمك اًمٖم٤مي٦م، ويتٕمّٝمد سمزي٤مرة ىمٌقرهؿ، يدقمق  ؿ، يروٞمٝمؿ سم٠مي٦م طم٤مٍل سمحًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم و 

ُمـ إطمقال، وإّٓ إذا اٟمت٘مؾ اإلٟم٤ًمن ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م إمم احلٞم٤مة إظُمروي٦م، اهلل يٕمٚمؿ ُم٤مذا 

ضم٤مًم٤ًًم ذم أطمد إي٤مم ذم اعمًجد،  ’ؾمٞمجري قمٚمٞمف هٜم٤مك  وًمذا ُيروى: أّٟمف يم٤من رؾمقل اهلل

ئٞمؾ إُملم وىم٤مل ًمف: اًمًحم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، اٟم٘مؾ أىمداُمؽ ووُمج٠مًة هٌط قمٚمٞمف ضمؼم

اًمنميٗم٦م إمم اعم٘مؼمة، ًمٙمل شمتؼمك اًم٘مٌقر سمؽماب أىمداُمؽ، وًمٙمل يِمّؿ طمٌٞمًق هذه اًم٘مٌقر 

ُمع  ’اًمْمٞم٘م٦م اعمٔمٚمٛم٦م ٟمًٞمؿ رمحتؽ اًمذي ؾمٞمٝم٥ّم قمٚمٞمٝمؿ سم٘مدوُمؽ قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل

، ويم٤من أصح٤مسمف  ٞمٓمقن سمف قمـ يٛمٞمٜمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف، ويٛمّٛمقا وضمقهٝمؿ ٟمحق اعم٘مؼمة

قمـ ٟمٞمتٝمؿ ذم  ’إمم هٜم٤مك وؾم٠مل اًمرؾمقل ×وقمـ ؿمامًمف، وذم إصمٜم٤مء وصؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

هذا اعمًػم، وم٘م٤مل ًمف: ٟمريد أن ٟمذه٥م إمم ُم٘مؼمة اًمٌ٘مٞمع، وقمٜمدُم٤م وصٚمقا إمم هٜم٤مك شمداقمك إمم 

ؾمٞمد  صقت ؿمخص يًتٖمٞم٨م وي٘مقل: إُم٤من ي٤م رؾمقل اهلل، وم٤مٟمتٌف ’أؾمامع اًمرؾمقل

 اًمرؾمؾ إمم هذا اًمّمقت وىم٤مل: ي٤م ص٤مطم٥م اًم٘مؼم، أظمؼمين قمـ ؾم٥ٌم قمذاسمؽ؟ 

وم٠مضم٤مسمف: ي٤م ؿمٗمٞمع اعمذٟمٌلم وىمدوة اعم١مُمٜملم، إّن ؾمخط واًمديت قمكّم ؾم٥ٌّم زم هذا 

سمحًٓ أن  ’اًمٕمذاب  ٕٟمٜمل أذيتٝم٤م ذم طمٞم٤ميت، إُم٤من إُم٤من ي٤م رؾمقل اهلل، وم٠مُمر اًمرؾمقل

تٛمٕمقا ومٜم٤مدى سمحل سمّمقت ضمٝمقري: ي٤م أ ٤م اًمٜم٤مس، يٜم٤مدي ذم اعمديٜم٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٠من جي

، وقمٜمدُم٤م ؾمٛمٕمقا ٟمداء ’اضمتٛمٕمقا قمغم ىمٌقر أسم٤مء وإُُّمٝم٤مت وإىمرسم٤مء سم٠مُمر ُمـ رؾمقل اهلل

ٌّقا ُمنقملم إمم اعم٘مؼمة، ومٖمّّم٧م اعم٘مؼمة سم٤مًمٜم٤مس، وُمـ سملم احلْمقر يم٤مٟم٧م قمجقٌز  سمحل ه

ومًّٚمٛم٧م  ’ـ رؾمقل اهللحمدودسم٦م اًمٔمٝمر شمتقيم٠م قمغم قمّم٤مه٤م، ضم٤مءت ووىمٗم٧م سم٤مًم٘مرب ُم

 قمٚمٞمف وىمٌّٚم٧م اًمؽماب سملم يديف وىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م اخلؼم؟ 

 وم٘م٤مل: أيتّٝم٤م اًمٕمجقز هذا وًمدك؟ 

 وم٠مضم٤مسم٧م: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل.

: إّن وًمدك أن ذم حمٜم٦م وقمذاب، اهمٗمري ًمف واريض قمٜمف. وم٘م٤مًم٧م اًمٕمجقز: ’وم٘م٤مل  ٤م

 ي٤م رؾمقل اهلل، ٓ أهمٗمر ًمف وٓ أرى قمٜمف أسمدًا!! 
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 وم٘م٤مل  ٤م: عم٤مذا؟  

ىم٤مًم٧م: ًم٘مد همذيتف ُمـ ًمٌٜمل، وقم٤مش ذم يمٜمٗمل، ولّٛمٚم٧ُم ُمـ أضمٚمف اًمّمٕم٤مب، ومٚماّم يمؼم 

 واؿّمتد قمقده ومٌدًٓ ُمـ أن  ًـ زم أظمذ يتٚمذذ سم٠مذيتل وقمذايب.

 ’اقمٓمٗمل قمٚمٞمف وارمحٞمف ًمٞمٜمجق ُمـ قمذاسمف، ورومع رؾمقل اهلل ’وم٘م٤مل  ٤م رؾمقل اهلل

ُمـ بل اًمٙم٤ًمء أؾمٛمع هذه إُّم صقت اؾمتٖم٤مصم٦م  يديف سم٤مًمدقم٤مء وىم٤مل: إ ل سمحؼ اخلٛم٦ًم

وًمده٤م  يمل يرق  ىمٚمٌٝم٤م قمٚمٞمف وشمٕمٓمػ قمٚمٞمف وشمٖمٗمر ًمف، قمٜمده٤م أُمر اًمٕمجقز سم٠من شمْمع أذهن٤م قمغم 

ىمؼم وًمده٤م وشمًٛمع صقت وًمده٤م يئـ سم٠ممل وطمنة، ومٚمؿ شمتامًمؽ قمـ اًمٌٙم٤مء وىم٤مًم٧م: ي٤م ؾمٞمد 

ولتل ٟم٤مر وقمـ يٛمٞمٜمل ٟم٤مر وقمـ اعمرؾمٚملم وؿمٗمٞمع اعمذٟمٌلم، إّٟمف يًتٖمٞم٨م، وي٘مقل: ومقىمل ٟم٤مر 

 ؿمامزم ٟم٤مر وسملم يدّي ٟم٤مر، إُم٤من إُم٤من إُم٤من!!! 

قمٜمده٤م رّق ىمٚم٥ُم اًمٕمجقز سم٥ًٌم ؾمامقمٝم٤م اؾمتٖم٤مصم٦م وًمده٤م وىم٤مًم٧م: إ ل ًم٘مد قمٗمقت قمـ 

شم٘مّمػم وًمدي، وم٠مًمًٌَف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًم٤ٌمس رمحتف وقمٗم٤م قمٜمف ومقرًا، ومٜم٤مدى اًمقًمد: أيتّٝم٤م 

 . يمام قمٗمقت قمٜمل اًمقاًمدة قمٗم٤م اهلل قمٜمؽ

يقيص ُأم  قمكم  ×هٙمذا يم٤من أصمر دقم٤مء اًمقاًمدة ًمقًمده٤م، وًمذا شمرى أّن اإلُم٤مم احلًلم

دفموء إُّم : »يؼقل ’يمقعم ادفمل يمقيمدك، إّّن ؽمؿعً صمّدي رؽمقل اهللإيمؼم سم٘مقًمف: 

، وسم٤مًمٗمٕمؾ دظمٚم٧م ًمٞمغم إمم اًمٗمًٓم٤مط، ٟمنمت ؿمٕمره٤م، رومٕم٧م يد ٤م شمستجوب زمحّؼ ويمدهو

ىم٤مئٚم٦ًم: إ ل سمٖمرسم٦م أيب قمٌد اهلل، إ ل سمٕمٓمش أيب قمٌد اهلل، ي٤م راّد يقؾمػ إمم  إمم اًمًامء

يٕم٘مقب، أردد إزم  وًمدي قمكم. ُم٤م هل إّٓ حلٔم٤مت وإذا سمٕمكّم إيمؼم يرضمع ؾم٤معم٤ًم، واؾمتج٤مب 

ـّ اعماّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى قمٜمدُم٤م وىمع اًم٘مْم٤مء، وؿم٤مء اهلل أن شمراه  اهلل دقم٤مء ًمٞمغم سمحّؼ وًمده٤م، وًمٙم

 . ()سمحء ُم٘مٓمع إرسم٤ًم إرسم٤مً قمغم رُمْم٤مء يمر

                                           

^
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 ويم٠ميّن سم٠ُمُّمف ًمٞمغم ّت٤مـمٌف:  

 ردشمااااؽ ذظماااار ًمٞماااا٤مم ؿمااااٞمٌل

 

 يقؾمٗماااف إٟم ٓماااع ُِمٜماااؽ ٟمّمااٞمٌل 

 )جم٤مريد(   

 ومجٞمااادة ياا٤م قمااكم يٌٜماال ومجٞماااادة

 اعماااد اياااده قمٚمٞماااؽ اٟمِمااّٚم٧م اياااده

 

 سمٕمٞمااادة ؿماااقومتؽ صااا٤مرت سمٕمٞمااادة 

 اوذاسمف ٓ هٜماف وٓ ـما٤مب ًماف اًمازاد

 
*** 

 ٞمااا٧ميااا٤م قماااكم يٌٜمااال اًمٜماااقب ذًم

 قمٛمااقد اًمقؾمااط ياا٤م ؿماا٤ميؾ اًمٌٞماا٧م

 

 واعماااااقت ي٤مظمااااااذين متٜمٞمااااا٧م 

 يٌٜمااال سمٕمااااد قمٜماااادي اؿمخااااّٚمٞم٧م

  

 

 

 
 )أسمقذي٦م( 

 ردشمؽ ُم٤م ردت دٟمٞمف وٓ ُم٤مل

 

 لْمارين ًمق وااع محكم وٓ ُما٤مل 

 ي٤مًمٙمؼم ظم٤مسم٧م إفمٜمقين وإُم٤مل 

 

 قمٜماد اًمْمٞم٩م يٌٜمل إآمٕم٧م سمال 

 *** 

 رضمقشُمؽ ي٤م قمكم شمٕمٞمش سمٕمدي

 

 َس اًمٚمُحاقدوشمقؾمد ضمثتل َرُم 

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 ٦م ًمٚمٛمت٘ملم.واًمٕم٤مىمٌ
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 ِصَلة الَرِحم: احملاضرة الشادسة عشرة
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 اًمٌاااااااداَر اًمٌاااااااداَر بل ٟمِااااااازار

ُمقا اخلٞماااَؾ واـمٚم٘مقهااا  ٤م قِمراسمااا٤مً ؾماااقِّ

 واسمٕمثقهاااااا٤م ُوااااااقاسمح٤ًم وماااااا٠ُمَُملُّ 

 ٓ شمٚمااااااد ه٤مؿمااااااٛمٞم٦ٌم قمٚمقياااااا٤مً 

ااااقا سماااارود اًمتٝماااا٤مين   أٟماااازاُر ٟمْمُّ

وا ًمٙمااؿ قمااـ اًمِّمااٛمس فمِااحً   ٓ متاادُّ

 ٓ شماااذوىمقا اعمٕمااالَم واىمْماااقا فَماميااا٤م

 طماااااؼ  أن ٓ شمٙمّٗمٜماااااقا ه٤مؿماااااٛمٞم٤مً 

 ٓ شمِماااااّ٘مقا ٔل ِ ومٝماااااٍر ىمٌاااااقراً 

ؤوَس إن  رأَس طُمًااالٍم   ـمااا٠مـمئِقا اًمااارُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااٗم٤مرِ ىمااد ومُ   ٜمٞمااتُؿ ُماا٤م سماالَم سمااٞمِض اًمِمِّ

 واشمريمقهاااا٤م شمِمااااؼ سمٞمااااد اًم٘مٗماااا٤مرِ 

 وؾماااٛم٧م أٟماااَػ جماااِديمؿ سم٤مًمّّماااٖم٤مرِ 

 إن شماااااااريمتؿ ُأُمٞم ااااااا٦م ً سم٘مااااااارارِ 

 ومحًااالٌم قمٚمااال اًمًٌاااٞمٓم٦م قمااا٤مري

 إن  ذم اًمِمااااٛمس ُمٝمجاااا٦َم اعمختاااا٤مرِ 

 ىمْمااال سمحااادِّ اًمِٖمااارارِ   سمٕماااَد فمااا٤مم ٍ

ـَ احلًُاااالَم اًمااااذاري  سمٕماااادُم٤م يمّٗماااا

ـُ ـمااااف ُُمٚم٘مااااًل سمااااح إىمٌاااا٤مرِ   وماااا٤مسم

 ٤مرِ اًم٘مٜماااا٤م اخلّٓماااا رومٕمااااقه ومااااقق

 
*** 

رؤوَس إظمقهِت٤م وأوٓدِه٤م وأوِٓد قمٛمقُمتِٝم٤م قمٚمل  ‘رأت اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م ومٕمٜمدُم٤م

 اًم٘مٜم٤م، شمذيّمرت قمّزه٤م وشمقضّمٝم٧م ٟمحقيم٤مومٚمٝم٤م أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس.

 )زمحراّن( 

 صا٤مطما٧م دظماٞمٚماؽ ي٤معم ٓمع سم٤مًمنميٕم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ضما٤مها٤م اًماٜمده ردي شمر  اهٗمقذم آمٞمٕمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًماٚماخاٞماؿ ردي ًماٚماٞماتا٤مُمك يا٤مًماقديإم٦م

 

 

 

 

 

 

 

  

 شمادرياـ سماٞمف اُما ٓمٕمف ايٛمٞمٜمل واًمٞم٤ًمر  

 

 

 

 

 

                                           
& 
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 اُمٓمؼّم وُمـ ضماقذم اٟمزوما٧م يماّؾ ها٤مي اًمادُمقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 روطماال اًمٕمااكم إيمااؼم يزيٜماا٥م سمٚم ااـ ي ااقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أّيًاااا٧م ُماااااٜمف اوسمااااا٤مًمٞمت٤مُمل رّدت لااااقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اشماٜماخااال اوُمااـ يمثاار اًمٜمااقاظمل اٚمٌٝماا٤م ـماا٤مر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 صاا٤مطم٧م صااقت ي٤مقماٌااا٤مس ويٜمااؽ

 

 

 ااقم اوضمااّرد اًماٛما٤مواال سماٞمااٛمٞمٜمؽ 

 

 
 وظماٚماااٝم٤م شماّماااد واشمِمااقف قمٞمٜمااؽ

 

 

 

 بياااااا٤م مح٤مٟماااااا٤م اًمٗما٤ماادياااااااٜمؽ 

 

 

*** 

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ىم٤مل شمٕم٤مًمل: 

لم  ٞمع اًمٜم٤مس، وأوص٤مهؿ أن يتٕم٤مرومقا ويت ًمٗمقا، ًم٘مد دقم٤م اإلؾمحم إًمل إًُمٗم٦م واعمح٦ٌّم سم

وأيّمد قمٚمل ذًمؽ، وؿمّدد قمٚمٞمف ذم طمّؼ اًم٘مراسم٦م اعمٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًمرطمؿ، اًمتل أوصل اهلل سمّمٚمتٝم٤م، 

 وهنل قمـ ىمٓمٞمٕمتٝم٤م، وطمّذر إرطم٤مم ُمـ اًمتداسمر واًمت٘م٤مـمع. 

وًمٞمس ُمٕمٜمل ذًمؽ أن شمّمٌآ اًم٘مراسم٦م صٜماًم يتحّٙمؿ سمٕمقاـمػ اًمٜم٤مس وقم٘م٤مئده٤م، 

، ويتحّقل قمٚمل أؾم٤مؾمٝم٤م اًم٤ٌمـمؾ  وشمتحّقل إرطم٤مم إًمل ب ٦م دمرف ذم ـمري٘مٝم٤م يمّؾ قمدٍل وطمؼٍّ

إًمل طمّؼ واحلّؼ إًمل سم٤مـمؾ... سمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م أن يٙمقن سملم إرطم٤مم شمقاصٌؾ وشمٕم٤مـمػ وشمقاّد ذم 

اهلل وُمـ أضمؾ اهلل، ومتتحقل هذِه اًمّمٚم٦م إًمل ـماُٝمر وٟمزاه٦م، جيتٛمع ومٞمٝم٤م إرطم٤مم قمٚمل ـم٤مقم٦ِم 

يٗمّمٛمٝم٤م وٓ يزًمز ٤م طم٤مدث قم٤مسمر، أو ىمْمٞم٦م شم٤مومٝم٦م، وُمـ ُهٜم٤م يم٤من ًمألرطم٤مم  اهلل وشم٘مقاه، وٓ

 . طم٘مقق أؿمّد وأىمق  ُمـ طم٘مقق ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم،  ًـ سمٜم٤م أن ٟمٛمّر قمٚمٞمٝم٤م وٟمتدسمره٤م
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وم٘مد اسمتدأت أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سم٤مُٕمر سم٤مًمت٘مق ، ىم٤مئٚم٦ًم: )واشم٘مقا اهلل(، وذًمؽ ٕةٞم٦ّم اًمت٘مق   

اًمّم٤مًمآ، إُمر اًمذي اىمت٣م أن شمذيمر جمّددًا ذم هن٤مي٦م أي٦م  ودوره٤م ذم سمٜم٤مء ىم٤مقمدة اعمجتٛمع

حمؾ اًمٌح٨م، وأن يدقمق ؾُمٌح٤مٟمف اًمٜم٤مس إًمل اًمتزام اًمت٘مق ، هم٤مي٦م إُمر أّٟمف شمٕم٤مًمل أو٤مف 

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿إًمٞمٝم٤م  ٚم٦م ُأظمر   إذ ىم٤مل: 

سمٛمٕمٜمل: اشم٘مقا اهلل اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي شمذيمرون اؾمٛمف قمٜمدُم٤م شمٓمٚمٌقن طم٘مقىمٙمؿ وطمقائجٙمؿ 

 ٞمٜمٙمؿ. ومٞمام سم

إن  ذيمر هذا اعمقوقع هٜم٤م يدّل أّوًٓ قمٚمل إةٞم٦ّم اًمٗم٤مئ٘م٦م اًمتل ُيٕمٓمٞمٝم٤م اًم٘ماُربن اًمٙمريؿ 

عم٠ًمًم٦م اًمرطمؿ ووؿمٞمج٦م اًم٘مرسمل إًمل درضم٦م أّٟمف يذيمر اؾمؿ إرطم٤مم سمٕمد ذيمر اؾمؿ اهلل ؾُمٌح٤مٟمف، 

 ٱ ٻ ٻ ﴿وومٞمف إؿم٤مرة ا صم٤مٟمٞم٤ًما إًمل إُمر اًمذي ُذيمر ذم ُمٓمٚمع أي٦م، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم:

، وهق أّٟمٙمؿ  ٞمٕم٤ًم ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ُمـ أٍب واطمٍد وُأمٍّ واطمدة، وهذا يٕمٜمل: أن   ٞمع أسمٜم٤مء بدم أىمرسم٤مء وأرطم٤مم، وهذا آرشم٤ٌمط 

واًمؽماسمط يًتقضم٥ُم أن يتح٤مّب اجلٛمٞمع، ويتقاّدوا دون شمٗمريؼ أومتٞمٞمٍز سملم ومرٍد وبظمر، وىمٌٞمٚم٦م 

 .ٌٞمٚم٦م اًمقاطمدةوُأظمر ، مت٤مُم٤ًم يمام يتح٤مّب أومراد اًم٘م

، واًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ ُمٜمف أسم٤مء وإسمٜم٤مء واإلظمقة وإقمامم ()إرطم٤مم ُمٗمٝمقٌم ُيٕمٞمّاٜمف اًمٕمرف

وإظمقال وأوٓدهؿ اعُم٤ٌمذون، وه١مٓء أُمرٟم٤م اهلُل سمّمٚمتٝمؿ وومرَض قمٚمٞمٜم٤م اًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ 
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 وٟمحٗمٔمٝمؿ وٟمرقم٤مهؿ.  

أّول كوؿمٍؼ مـ اجلقارح يقم ايمؼقومي ايمرضمؿ، »: ، أّٟمف ىم٤مل×ُروي قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

سمؼقل: يو رّب َمـ وصؾـل دم ايمُدكقو همصؾ ايمققم مو زمقـؽ وزمقـف وَمـ ومطعـل دم ايمدكقو هملومطع 

 .شايمققم موزمقـؽ وزمقـف

وإن  ُمـ اًمذٟمقب اًمٙمٌػمة واجلرائؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م أن ي٘مٓمع اإلٟم٤ًمن رمحف ويٜمّم٥م ًمف اًمٕمداء، 

وضمٝمف ؿم٤مهرًا ًم٤ًمٟمف ُُمٕمٚمٜم٤ًم همْمٌف، إن  ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وهل ٓ دمقز سم٠مي وي٘مػ ذم 

 ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل ذم ىم٤مُمقس اعمًٚمٛملم.

وىمد يؽمشّم٥م قمٚمل ىمٓمع اًمرطمؿ بصم٤مر ؾمٞمِّئ٦م وقُم٘مقسم٤مت ضمًٞمٛم٦م، وقمذاب ُمـ اهلل ؿمديد، 

 وإًمٞمؽ سمٕمض بصم٤مر ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ: 

٤م شمدظمؾ اًمٜم٤مر، وشماُٖمْم٥م اًمٕمزيز اجل٤ٌّم ا1 ر  وم٢من  اهلل شمققّمد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمذاب أًمٞمٍؿ عَمـ إهن 

 ىمٓمع رمحف. 

أطمػمّن صمػمائقؾ أنَّ ريَح اجلـّي سمقصمد مـ مسغمة أيمػ فموم »أّٟمف ىم٤مل:  ’ومٕمـ اًمٜمٌّل 

 . شموجيدهو فموّق، وٓ وموؿمع رضمؿ، وٓ ؾمقخ زان

 ا ُمـ بصم٤مره٤م أن شمتحّقل إُمقال إًمل أيدي إذار. 1

 . شً إرضموم صُمعؾً إمقال دم أيدي إذارإذا وُمطع»×: ومٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ي٘مقل:  ×ا ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ُمـ اًمذٟمقب اًمتل شُمٕمّجؾ اًمٗمٜم٤مء، ومٗمل ظمٓم٦ٌم ُٕمػم اعم١مُمٜملم1

أفمقذ زموهلل مـ ايمذكقب ايمتل سُمعّجؾ ايمػـوء... همؼوم إيمقف فمبد اهلل زمـ ايمؽقاء ايمقشؽري، همؼول: »
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 . شهمؼول: كعؿ ـ ويؾؽ ـ ومطقعي ايمرضمؿ يو أمغم اظمممـكم، أَو يؽقن ذكقب سُمعّجؾ ايمػـوء؟ 

 . شايمذكقب ايمتل سُمعّجؾ ايمػـوء ومطقعي ايمرضمؿ»×: وقمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

ضمؾقل ايمـؼؿ دم »أّٟمف ىم٤مل: × ا ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ؾم٥ٌٌم حلٚمقل اًمٜم٘مؿ، ومٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 1

 . شومطقعي ايمرضمؿ

 ورد ُمروّي٤ًم قمـ اًمٜمٌّل ا ىم٤مـمع اًمرطمؿ ٓ شمٜمزل قمٚمٞمف اًمرمح٦م وٓ قمٚمل اًمذيـ ُمٕمف، يمام 1

 . شإنَّ ايمرمحي ٓ سمـزل فمؾی ومقٍم همقفؿ وموؿمع رضمؿ»أّٟمف ىم٤مل:  ’إيمرم

ا ىم٤مـمع اًمرطمؿ ٓ شمٜمزل قمٚمٞمف اعمحئٙم٦م وٓ قمٚمل اًم٘مقم اًمذي هق ومٞمٝمؿ، يمام ورد سمٜمٗمس 1

 .ش ٍ إّن اظمالئؽي ٓ سمـزل فمؾی ومقٍم همقفؿ وموؿمع رضمؿ»اعمْمٛمقن اعمت٘مّدم: 

مو مـ ذكٍى أصمدر مـ أن »أّٟمف ىم٤مل:  ’اًمدٟمٞمقي٦م، ومٕمـ اًمرؾمقلا شمٕمجٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م  1

يعّجؾ اهلل سمعويمی يمصوضمبف ايمعؼقزمي دم ايمُدكقو مع مو يّدطمر يمف دم أطمرة مـ ومطقعي ايمرضمؿ 

 . شواخلقوكي وايمؽذب

هذا يمّٚمف ذم بصم٤مر ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ، وذم اعم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك بصم٤مر إجي٤مسمٞم٦م يمثػمة وقمٔمٞمٛم٦م ًمّمٚم٦م 

ّؾ إٟم٤ًمٍن قم٤مىمؾ أن يتدسّمره٤م، ويٙمتٌٝم٤م ويٌح٨م قمٜمٝم٤م، ويقومّره٤م ًمٜمٗمًف، اًمَرطِمؿ، ضمدير سمٙمُا

ظمّمقص٤ًم وأٟما ٝم٤م ذم ُمتٜم٤مول يده، ول٧م ؾُمٚمٓم٤مٟمف، مم٤ّم جيٕمؾ طمججف وُمٕم٤مذيره همػم ُم٘مٌقًم٦ٍم 

 قمٚمل اإلـمحق.
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 ُمـ أسمرز هذه أصم٤مر: 

آ أٟمٔم٤مر اعم١مُمٜملم  ا ـم٤مقم٦م اهلل قمّز وضمؾ  اُمتث٤مًٓ ُٕمره، وهذا اعمٕمٜمل هق هم٤مي٦م ُمٓمٛم1

وم٢مٟما ٝمؿ يٌحثقن قمـ رو٤مه سم٤مؾمتٛمرار، ويٕمتؼم ذًمؽ ُمـ أهّؿ قمقاُمؾ إدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝمؿ، 

 واًمراطم٦م ًمٜمٗمقؾمٝمؿ. 

خم٤مـم٤ًٌم أطمد أصح٤مسمف واؾمٛمف × ا صٚم٦م اًمرطمؿ شمزيد ذم اًمُٕمٛمر، ومٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملم1

 . شيو كقف، ِصْؾ رمحؽ يزيُد اهلل فُمُؿَرك»ٟمقف: 

إنَّ ايمرصُمؾ يمقصؾ رمحف، وومد زمؼل مـ فُمُؿره شمالث ؽمـكم »: ×وقمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

وصمؾَّ شمالشمكم ؽمـي، ويؼطعفو وومد زمؼل مـ فُمُؿره شمالشمقن ؽمـي همقصغّمهو اهلل  همقصغّمهو اهلل فمزَّ

 . ش﴾ۈ ۈ ٴۇ ۆڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ شمالث ؽمـكم. شُمؿَّ سمال:

ٕمـ ا صٚم٦م اًمرطمؿ هتّقن ؾمٙمراِت اعمقت، ويمذا ؿمدائده، وشم٘مل ُمـ ُمٞمت٦م اًمًقء  وم1

َمـ أضمىَّ أن ُيَػَّػ اهلُل فمزَّ وصمؾَّ فمـف ؽمؽرات اظمقت، همؾقؽـ »أّٟمف ىم٤مل: × اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

يمؼرازمتف وصقًٓ، وزمقايمديف زموّرًا، همنذا ىمون ىمذيمؽ، هّقن اهلل فمؾقف ؽمؽرات اظمقت، ومل ُيصبف دم 

 .شضمقوسمف همؼٌر أزمداً 

ول مقؽمی: همام صمزاُء َمـ وم×: همقام ىمّؾؿ اهلل سمعويمی زمف مقؽمی»×: وقمـ إُم٤مُمٜم٤م ا ٤مدي

 .شوصؾ رمحف؟ ومول: يومقؽمی، ُاكزُء يمف أصمؾف، وُأهّقن فمؾقف ؽمؽرات اظمقت

ن احلسوب، وسمؼل مقتي ايمُسقءصؾي ايمرضمؿ َُتَ »: ’وقمـ اًمٜمٌّل إيمرم   . شقِّ
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صؾي »: ’ا صٚم٦م اًمرطمؿ شمٜمٗمل اًمٗم٘مر، ودمٚم٥م اخلػم، يمام روي قمـ اًمٜمٌّل إيمرم 1 

 .شوسمـػل ايمػؼرايمرضمؿ سمزيد دم ايمعؿر 

َمـ رّسه أن يبسط »أّٟمف ىم٤مل: × ا صٚم٦م اًمرطمؿ شمزيد ذم اًمرزق، ومٕمـ اإلُم٤مم احلًُلم 1

 . شاهلل يمف دم رزومف وُيـسلَ يمف دم أصمؾف، همؾقصؾ رمحف

 وهمػمه٤م ُمـ أصم٤مر اعمخٗمٞم٦ّم قمٚمل اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس.

  

ات يده أن يًٌٓمٝم٤م إًمل أرطم٤مُمف، ويٛمدهؿ سمام ًمق أقمقز اإلٟم٤ًمن اعم٤مل، ومل يًٕمٗمف ذ 

أقمٓم٤مه اهلل ُمـ ومْمٚمف، ومح يٌخؾ قمٚمٞمٝمؿ سمام شم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ زي٤مرٍة  ؿ، أو اًمؽمدد قمٚمٞمٝمؿ، وٓ 

أىمؾ ُمـ اًمًحم قمٚمٞمٝمؿ  وم٢من  صٚمتٝمؿ هبذا اعم٘مدار اًم٘مٚمٞمؾ ُيٓمٞم٥ُّم ىمٚمقهبؿ، ويرىّمؼ ُمِم٤مقمرهؿ، 

 ٛمق ويرسمق وُيٕمٓمل أومْمؾ اًمثامر. ويزرع احل٥م  واًمث٘م٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وهذا اعم٘مدار يٜم

 .شِصؾقا أرضمومؽؿ ويمق زمسالم»أّٟمف ىم٤مل:  ’ومٕمـ اًمٜمٌّل إيمرم

ٿ  ﴿: صؾقا أرضمومؽؿ ويمق زمويمتسؾقؿ، إنَّ اهلل يؼقل»أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 .ش﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 

٤مِم ىم٤مـمٕم٤ًم  ٤م  وم٢من  صٚمتٝم٤م ًمقضمف وأومْمؾ صٚم٦م اًمرطمؿ وأقمٔمٛمٝم٤م ومٞمام ًمق يم٤من أطمد إرطم

  اهلل طمٞمٜمئٍذ ؾمتٙمقن ظم٤مًمّم٦ًم ًمقضمف اهلل، ص٤مومٞم٦ًم ُمـ  ٞمع ؿمقائ٥م اًمري٤مء واًمتٕمّم٥م.

وم٢من  ذم طم٤مًم٦م اًمرو٤م واًمقوم٤مق شمتدظّمؾ اعمّم٤مًمآ واعمٜم٤مومع واًم٘مراسم٦م، وًمٙمـ إذا يم٤من رمحؽ 
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ؽ ذم طُم٥مٍّ ىم٤مـمٕم٤ًم ًمؽ شمًتٓمٞمع أن شمّمٚمف، وسمٕمٛمٚمؽ هذا ّترضُمف قمـ قمدائف  ًمتْمّٛمف إًمل ضم٤مٟمٌ 

ورول... سمؾ اإلؾمحم يٗمرُض قمٚمٞمؽ قمدم ُم٘م٤مـمٕم٦م أرطم٤مُمؽ، وإن يم٤مدوك وٟمّمٌقا ًمؽ 

 اًمٕمداوة، وطم٤موًمقا اإلضار سمؽ. 

همؼول: يو رؽمقَل اهلل، إنَّ أهؾ ’ إّن رصُماًل أسمی ايمـبلّ »: ×ومٕمـ أيب قمٌد اهلل اًمّّم٤مدق

 زمقتل أزمقا إّٓ سمقشمُّبوً فمقمَّ وومطقعًي رم، هملرهمضفؿ؟ 

 همضؽؿ اهلل مجقعوً. همؼول: إذًا ير

 ومول: همؽقػ أصـع؟ 

ومول: سمصؾ َمـ ومطعؽ، وسمعطل َمـ ضمرمؽ، وسمعػق فمّؿـ ـمؾؿؽ، همنكـَّؽ إذا همعؾً 

 .شذيمؽ ىمون يمؽ مـ اهلل فمزَّ وصمؾ ـمفغم

وُمـ ُهٜم٤م يم٤من اًمرطمؿ اًمٙم٤مؿمآ وهق اعمٕم٤مدي، هقاعمّمداق إومْمؾ ًمٚمّمدىم٦م وًمٚمقصؾ  

أن جيٞم٥َم × ر أظم٤مه أسم٤م اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمسي٠مُم× ًمٕمٚمف يّرق ىمٚمٌِف  وًمذا شمر  ؾمٞمد اًمِمٝمداء

ـّ اًمِمٛمر ص٤مح  اًمِمٛمر وهق قمدو اهلل، ىم٤مل ًمف: أظمل ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ، أضمٌف وإن يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم. وًمٙم

شمراب ًمق يم٤من وضمف  ا ي٤م سمـ أيب × اًمٕم٤ٌّمسل صقشمف ا سمٕمد ُم٤م وقمٔمٝمؿ أسمق اًمٗمْمؾ سم٠مقمٚم

٤ٌمس إًمل أظمٞمف خيؼمه إرض يمٚماّف ُم٤مًء، وهق ل٧م أيديٜم٤م عم٤م أؾم٘مٞمٜم٤ميمؿ ُمٜمف ىمٓمرة ! ومرضمع اًمٕم

 سمجقاب اًم٘مقم، ومًٛمع إـمٗم٤مل يتّم٤مرظمقن وُيٜم٤مدون: اًمٕمٓمش اًمٕمٓمش. 

 أَو شمِمتٙمل اًمٕمٓماش اًمٗماقاـمؿ قمٜماده

 

 

 

 وسمّماادر صاإمدشمف اًمٗماااُراُت اعمُٗمٕمااؿُ 

ومريم٥م ضمقاده وُمٕمف اًمٚمقاء، وأظمذ اًم٘مرسم٦م، وىمّمد اًمٗماُرات، وم٠مطم٤مط سمف أرسمٕم٦م أف،  

 ٜم٤ٌمل، ومٙمِمٗمٝمؿ وىمتؾ ُمٜمٝمؿ  ٤مقم٦م. ممـ  يم٤مٟمقا ُمقيّمٚملم سم٤مًمٗماُرات، ورُمقه سم٤مًم

 وصمٜمل أسماق اًمٗمْماؾ اًمٗماقارس ٟمّٙمّما٤مً 

 ُمااا٤م يمااّر ذو سمااا٠مٍس ًماااف ُماتا٘ماّدُمااا٤مً 

 

 ومااارأوا أؿماااد  صمٌااا٤مهتؿ أن ُ زُماااقا 

 إّٓ ووماااار  ورأؾُمااااُف اًماٛماتاّ٘مااااِدمُ 

                                            



 اعمح٤مضة اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة: ِصَٚم٦م اًمَرطِمؿ

 

111 

طمتّل وصؾ إًمل اعمنمقم٦م، ريمز ًمقاءه وٟمزل إًمل اعم٤مء، ومٚماّم أطمس  سمؼمد اعم٤مء وىمد يمّٔمف  

، ومرُمل اعم٤مء ُمـ يده، وىم٤مل: ×ف هُمروم٦ًم ًمٞمنمب، ًمٙمٜمف شمذيماّر قمٓمش احلًلماًمٕمٓمش، اهمؽم

 ٓ واهلل، ٓ أذُب وأظمل احلًُلم قمٓمِم٤من، صُمؿ  ضمٕمؾ ي٘مقل: 

 ياا٤م ٟمٗمااُس ُمااـ سمٕمااِد احلًُاالم هااقين

ـٌ وارُد اًماٛماٜمااااقنِ   هااااذا طماًٞماااا

 

 وسَمَٕماااااده ٓ يمٜمااااا٧ِم أن شمٙماااااقين 

 وشماِمارسماٞمااااااـ سماااااا٤مرد اعمَٕمااااالم

 
*** 

 اوراد ينمااب هماارف همرومااف إسمٞمٛمٞمٜمااف

 ذيماار هٌاادة قمْمااٞمده واًماادُمع صاا٥م

 اؿمٚماااقن أؿمااارب َورد رّياا٤من قمٜماااؽ

ااٜمؽ ًّ  ياٜمٝمار اًمإماٚما اٛمال قما ااٌف قم

 اؿمٚمقن أذب وظمقي اطمًلم قمٓمِم٤من

 وفماـ ااٚم٥م اًمإماٚماٞمؾ اًماتاٝما٥م ٟمػمان

 

 واٚمٌااف إُمااـ اًمٕمٓمااش ٟمااػمان يٚمٝماا٥م 

 ذسمااااف أاوقمااااكّم اااا٤مل اعمااا٤مي  اااارم

 وظمااقي اطمًاالم ورده إٟماٛماااٜمع ُمٜمااؽ

 هاٜماااف وياّماٞمااار قماٚما اااؿوردك ٓ

 وؾمااٙمٜمف واحلاارم وأـمٗماا٤مل رواإم٤من

 يريااا٧م اعمااا٤مي سمٕماااده ٓ طمٚماااف اوُمااار

 
وأُّم٤م ُمقىمػ أيب  ،×ٕظمٞمف أيب قمٌد اهلل احلًُلم× ومٝمذا ُمقىمػ أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس

 .شأن إكؽرس ـمفري»قمٌد اهلل قمٜمدُم٤م ربه قمٚمل هنر اًمٕمٚم٘مٛمل ٟم٤مد : 

 )وم٤ميزي( 

 فمٝمري اٟمٙمن ي٤م ظمقيف واٟمتف اًمكم يمنشمف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ُم٤مين أظمقك اؿمٚمقن أظماقك اًمٞماقم قمٗمتاف 

 

 

 

 

 

 

 

 اٟماتاف اًماتاجاٞم٥م اعم٤مي واٟمتف اًمٙم٤مومؾ اٟمتف

 

 

 

 

 

 

  

 اشماخاٚمال اًمٕم٘مٞمٚم٦م سماح وزم سمالم بل أُمٞما٦م 
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اؿماٚماااقن أرّدن ًمٚماخاٞماااؿ واًماخاٞماااؿ  

 فماٚمااااااااااااااااااااااااااااااااٛم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٛمافقما٤ٌّمس ظماقياف ٟماقُمتؽ قمٚم ٤مع هٔم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُم٤مسماٞماااـ ـماٗماااؾ اًماٞمارشماجاااٞمؽ وسماالم 

 طمرُمااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1)يمٚم٤ًم شم قل اؾما٤م ياجااٞم٥م اعما٤مي ًمّٞماف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قم٤ٌمُس شمًاٛمُع زيٜمٌا٤ًم شمادقمقك َُماـ

 

 زم ي٤ممحااااا٤مي إذا اًمٕمااااادى هناااااروين 

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

 

                                           
^ 
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: عشرة ةاحملاضرة الشابع
 اإلمام  وجىب تهصًب
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 قِمااْش ذم زُماا٤منِ َِك ُماا٤م اؾمااتٓمٕم٧َم َٟمٌااٞمحً 

ك اؾماااؽمظمْص طمٞم٤مشَماااؽ إٟم اااف  وًمٕمااازِّ

 شمٕمٓمااال احلٞمااا٤مُة ىمٞم٤مَدهااا٤م ًماااؽ يمٚمااااّم 

 اًمٕمااازُّ ُم٘مٞمااا٤مُس احلٞمااا٤مِة وواااؾ  َُماااـ

ـْ ىم  ؾ يمٞمػ قم٤مش وٓ شم٘مْؾ يمؿ قما٤مَش َُما

 ٓهمااارو إْن ـماااقِت اعمٜمّٞمااا٦ُم ُم٤مضماااداً 

 ُماااا٤م يماااا٤من ًمألطمااااراِر إٓ ّ ىماااادوةً 

 سمٕمثتاااااف أؾماااااٗم٤مُر احل٘مااااا٤مئؼ بيااااا٦مً 

 يااادوي صاااداه٤م ذم اعمًااا٤مُمع زاضماااراً 

 ٓ زال ي٘مرؤهاااا٤م اًمزُماااا٤من ُُمَٕمٔمِّااااامً 

 

 واشماااُرك طماااديثَؽ ًمٚمااارواِة َ اااٞمح 

 أهمٚمااااال وإٓ ّ هم٤مدرشْماااااَؽ ذًماااااٞمح

 َذًماااااقٓ هت٤م ًمٚمَٛمٙمُرُمااااا٤مِت صاااااػم  

 ىماااْد قماااد  ُم٘مٞمااا٤مَس احلٞمااا٤مِة اًمٓماااقٓ

 ضَمَٕماااؾ احلٞمااا٤مَة إًمااال قُماااحه ؾَماااٌٞمح

 حم٤مؾمااااٜمف وقماااا٤مش ىمٚمااااٞمح  يَمُثاااارْت 

اااد ذم اًمٓمٗماااقف ىمتاااٞمح  سمٓماااٌؾ شمقؾم 

 ٓ شم٘مٌاااااُؾ اًمتٗمًاااااػَم واًمتااااا٠مويح

 َُماااـ قَماااؾ  واااٞماًم واؾماااتٙم٤من مُخاااقٓ

 (1) ذم ؿمااااا٠مهن٤م ويزياااااده٤م شمااااارشمٞمح

 

*** 

                                           
&
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 ؾمٞمدي:  

 ومٚمٞماا٧م أيماُٗمااا٤ًّم طم٤مرسمتااَؽ شم٘مّٓمٕماا٧ْم 

 

 ضماااا٤موسمتؽ ضُماااذامُ  وأرضُماااَؾ سمٖماااٍل  

أسمٙم٧م قملم رؾمقل   إٟمااّٝم٤م إيمااُُػ إصمٞمٛم٦م، وإرضمُؾ اًمتل ؾمٕم٧م إًمل أقمٔمؿ ضمريٛم٦م، 

شم٘مٞمؿ ُم٠ممتٝم٤م إًمل ضمٜم٥م ضمًدك اًمٓم٤مهر  ‘، وشمريم٧م ُأُم ؽ اًمزهراء÷اهلل وأُمػم اعم١مُمٜملم

 ؽ سمح٘مقق إُُمقُم٦م.اًمٞمٚم٦م احل٤مدي قمنم، وهل شمٚمثؿ ٟمحرك وشمٓم٤مًمٌُِ 

 اًمااروح ياا٤م ؾماا٤ٌّمح شم ٚمااؽ ياا٤م قمزيااز 

 يٌٜماال ُماا٤م شم ااكم ويااـ راؾمااؽ راح

 

ااؽ ٓح   ااااٚمٌل وي٤مفمٞماا٤م سم٤مًمٕمااالم ُأُم 

 ب ًاالم يقُمااؽ سمااٞمش أوصٗماٜمااا ف

 
*** 

 ُم٤مين ُأُّماؽ وضمٞما٧م أـمٚما٥م إسمحاو إرسما٤مي

 ويا٤ميا أَٟمف اًمٙمنوا وٚمٕمٝم٤م ااقم واطم ال

 إؿماٙمثر يٌٜمال اشمٕمٌاا٧م سمرسما٤مك أٟماف اوًمقًمٞماا٧م

 يٌٜمااال اُماااـ اعمديٜمااا٦م اًمٙمرسمٚماااف اشمٕمٜمٞمااا٧م

 ا٤مقماااد اا٤ٌمًماااؽاإماااد ؿماااقف ضمااادك 

 يٌٜمااال ُماااـ آماااع يٛمٜمااا٤مك وؿماااامًمؽ

 ُيّٛمااااف إسمٞم٤مذٟماااا٥م هتٚمتااااؽ ه٤مًمٕماااادوان

 يااؿ ؿماا٤مـمل اًمٗماارات اوشمٜمااذسمآ قمٓمِماا٤من 

 يٌٜماال وهاا٤مي ضمٞمتاال اٟمِمااقومؽ إسمٞم٤مطماا٤مل

 اومحؾ زيٜما٥م دااكم اقمٚمال اجلٛماؾ ًمقُما٤مل

  

 

 

*** 
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ی، ٓ ّتؾق إرُض مـ وموئٍؿ هلل زِمُحّجٍي، زمؾ ايمؾَُّفؿّ »أٟماّف ىم٤مل: × قمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم 

ٍُ اهللِ وزمّقـوسُمف  .شإّمو ـموهرًا مشفقرًا وإّمو طموئػوً مغؿقرًا، يمئال سمبطَؾ ضمج

ؾمٞمد اًمٌٚمٖم٤مء واعمتٙمّٚمٛملم اًمذي يمحُمف أُمػم × هذا اعم٘مٓمع ُمـ يمحم أُمػماعم١مُمٜملم

ضمقاهر احلٙمٛم٦م،يمام قمؼّم اًمٙمحم  سمؾ يمّؾ رء ومٞمف أُمػٌم، وهق اًمذي وم٘م٠م قمٞمقن اًمٌحهم٦م، وأيتؿ 

فمققن  ، همؼلنزمتسع ىمؾامت أرجتؾفـ ارجتوًٓ  ×ؿ أمغم اظمممـكمسمؽؾّ » ىم٤مل: ، طمٞم٨ماًمِمٕمٌل

شمالث مـفو  وأيتؿـ صمقاهر احلؽؿي، وومطعـ مجقع إكوم فمـ ايمؾحوق زمقاضمدة مـفـ، ،ايمبالنمي

ـوصموة همؼول: اظم و ايماليت دمدم اظمـوصموة، وشمالث مـفو دم احلؽؿي، وشمالث مـفو دم إدب، هملمّ 

أكً ىمام أضمى ، ن سمؽقن رم رزموً أ وىمػك يب همخراً  ،أن أىمقن يمؽ فمبداً  اً إهلل ىمػك رم فمزّ 

مو حيسـف، ومو هؾؽ امرء  امرئ و ايماليت دم احلؽؿي همؼول: ومقؿي ىمّؾ هموصمعؾـل ىمام تى. وأمّ 

ـ ؾمئً سمؽـ مــ فمعم مَ أهمؼول:  و ايماليت دم إدبفمرف ومدره، واظمرء خمبق تً يمسوكف. وأمّ 

ـِ أمغمه، واضمتٍ إلم مَ   .شـ ؾمئً سمؽـ كظغمهفمؿّ  ـ ؾمئً سمؽـ أؽمغمه، واؽمتغ

وهذا اعم٘مٓمع ُمـ يمحُمف اًمنميػ يم٤من ُمـ وٛمـ احِلَٙمؿ اًمتل وضّمٝمٝم٤م ًمٙمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد 

٤ٌّمٟم٦م، أي:  اًمٜمخٕمل، وهل ُمـ احلٙمؿ اجل٤مُمٕم٦م عمح٤مؾمـ اًمٙمحم، وىمد ظمرج سمٙمٛمٞمؾ ٟمحق اجل

َٕمداء، صُمؿ  ىم٤مل: اعم٘مؼمة، صُمؿ  أصحر سمف، أي: أظمذه ٟمحق اًم يو »ّمحراء، ومٚماّم وصح شمٜمّٗمس اًمّمُّ

 . شىمؿقؾ، إنَّ هذه ايمؼؾقب أوفمقي همخغمهو أوفموهو، هموضمػظ فمـل مو أومقل يمؽ

وسمدأ يتدّرج ُمٕمف ذم احلدي٨م، إًمل أن وصؾ سمف اعم٘م٤مم إًمل سمٞم٤من ضورة وضمقد اإلُم٤مم، 

إّمو ـموهرًا مشفقرًا وإّمو طموئػًو  زمُحّجٍي، ِايمؾَُّفَؿ زمؾی، ٓ ّتؾق إرُض مـ وموئٍؿ هلل»ذم ىمقًمف: 

ٍُ اهللِ وزمقّـوسُمف  . شمغؿقرًا، يمئال سمبطَؾ ضمج

فقؿـ هلل سمعويمی مـ هق ىمقال يؾق ايمزمون ممَّ »ىم٤مل اسمـ أيب احلديد ذم ذح اًمٜمٝم٩م: 
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أّن أصحوزمـو حيؿؾقكف فمؾی  ومسقطر فمؾقفؿ: وهذا يؽود يؽقن سمٌمحيًو زمؿذهى اإلمومقي، إّٓ  

، شأكـّفؿ دم إرض ؽموئحقن :ل ايمّذيـ وردت إطمبور ايمـبقيي فمـفؿأّن اظمراد زمف إزمدا

أو ُم٘م٤مًمٞم٦م، ومح ُيٕمتٜمل سمف،  قمـ فم٤مهره سمح ىمريٜم٦م طم٤مًمٞم٦م، × وهذا سف ًمٙمحم أُمػم اعم١مُمٜملم

 ٚمتٗم٧م إًمٞمف. وٓ يُ 

٦م إًمل اإلُم٤مم  إذ اًمتٕمٚمٞمؾ اًمذي × ومٙمّؾ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ يٗمٝمؿ ُمـ يمحم إُمػم طم٤مضم٦م إُُم 

 ٓ يٜم٤مؾم٥م إّٓ ذًمؽ.  ×ذيمره اإلُم٤مم

ومٝمق يٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن هٜم٤مك َُمـ يٙمقن ، شيمئال سمبطؾ ضمجٍ اهلل وزمقـوسمف»وذًمؽ قمٜمد ىمقًمف 

ىمقًمف طمّج٦م هلل شمٕم٤مًمل، وًمٞمس هٜم٤مك َُمـ يٙمقن ىمقًمف طمّج٦م قمٚمل اًمٜم٤مس إّٓ طمج٩م اهلل، وَُمـ 

 . ×ضمٕمٚمقه هؿ، ومٛمـ هٜم٤م اشم ْمآ أن  اعم٘مّمقد هق اإلُم٤مم

ديدة قمـ إئٛم٦م^ سم٠مهّنؿ طمّج٦م اهلل قمٚمل أوػ إًمل ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ٟمّمقص قم

اًمٕم٤ٌمد، يمام ورد ذم يمت٤مب اًمٙم٤مذم اًمنميػ رواي٤مت ورواي٤مت هبذا اخلّمقص ذم يمت٤مب 

 احلّج٦م ُمٜمف واًمذي ي٠ميت سمٕمد يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُم٤ٌمذًة. 

ي ٓ »أٟمااّف ىم٤مل:  ×وُمـ هذِه اًمرواي٤مت ُم٤م روي قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّّم٤مدق إّن احلجَّ

 .شزمنموم ضمتّی ُيعرف فمؾی طمؾؼف إّٓ  سمؼقم هلل فمزَّ وصمؾَّ 

اٜم٦ّم، ومٝمل  ًُ إّن اإلُم٤مُم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ّتتٚمػ ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م وضمقهره٤م قماّم ًمد  أهؾ اًم

قمٜمدٟم٤م إُمرة إ ٞم٦م، وإؾمتٛمرار ًمقفم٤مئػ اًمٜمٌّل واًمٜمٌقة، ؾمق  لّٛمؾ اًمقطمل اإل ل، وُم٘متْمل 

ل، وقمٚمل هذا ؾمقف َيٜمحٍم ـمريؼ صمٌقت هذا اشّمّم٤مف اإلُم٤مم سم٤مًمنموط اعمِمؽمـم٦م ذم اًمٜمٌ

 ، أو اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ. ’اإلُم٤مُم٦م سمتٜمّمٞمص ُمـ اهلل، وشمٜمّمٞم٥ٍم ُمـ اًمٜمٌلِّ إيمرم
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أُّم٤م قمٜمد همػم اًمِمٞمٕم٦م ومٝمل ٓ ّتْمع إًمل ُمٞمزان، سمؾ ًمٞمس  ٤م ُمٞمزان، ومت٤مرًة يٕمتٛمدون قمٚمل  

هل شمٕمٞملم اًم٤ًمسمؼ ًمحطّمؼ، وُأظمر  قمٚمل اًمِمقر ، وصم٤مًمث٦م قمٚمل اًمًٞمػ، إًمل همػم ذًمؽ. و

 ًمٞم٧ًم قمٜمدهؿ ُمـ إُصقل آقمت٘م٤مدي٦م، أُّم٤م قمٜمدٟم٤م ومٝمل أصؾ ُمـ إُصقل آقمت٘م٤مدي٦م.

 ايمديمقؾ إول: أيوت وايمروايوت

مل شمٙمـ ُمٝمّٛمتف ُم٘متٍمة قمٚمل شمٚمّ٘مل اًمقطمل اإل ل وشمٌٚمٞمٖمف إًمل  ’إّن اًمٜمٌّل إيمرم

 اًمٜم٤مس، سمؾ يم٤من ي٘مقم سمٕمّدة ُأُمقر: 

ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمزيز، وذح ُم٘م٤مصده، ويمِمػ أهاره، وهذا ُم٤م يٌٞمّٜمف ىمقًمف : شمٗمًػمه مـفو 

 .﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مًمل: 

 .’: سمٞم٤من أطمٙم٤مم اعمقوققم٤مت اًمتل لدث ذم زُمـ دقمقشمفومـفو 

: دومع اًمِمٌٝم٤مت، واجلقاب قمـ اًمت٤ًمؤٓت اًمٕمقيّم٦م اعمري٦ٌم اًمتل يم٤من يثػمه٤م ومـفو 

  أقمداء اإلؾمحم ُمـ  قد وٟمّم٤مر .

، ويراىم٥ُم ُم٤م أظمذه قمٜمف  ’: أّٟمفومـفو  يم٤من يّمقن اًمديـ ُمـ اًمتحريػ واًمدسِّ

 اعمًٚمٛمقن ُمـ ُأصقٍل وومروٍع، طمتّل ٓ شمزل  ومٞمف أىمداُمٝمؿ.

أي٤مم طمٞم٤مشمف اًمنميٗم٦م، وُمـ اعمٕمٚمقم  ’هذه  ٚم٦م ُمـ إُُمقر اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م اًمٜمٌّل إيمرم

 ٦م. أن  رطمٚمتف ؾمتخٚماّػ ومراهم٤ًم ه٤مئًح ذم اًمقفم٤مئػ اعمت٘مّدُم

٦م لت٤مج إًمل َُمـ يراىمٌٝم٤م،  ومح سُمّد ُمـ وضمقد َُمـ يًّد هذا اًمٗمراغ ا ٤مئؾ  ّٕن إُُم 

 ويقّوآ  ٤م، وي٠مظمذ هب٤م إًمل اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ذم يُمؾِّ زُم٤مٍن وذم يُمّؾ ُمٙم٤مٍن. 

٦م سمح ؿمخٍص يرؿمده٤م، ويٗمنِّ  ٤م، ويرد  وإّٓ يمٞمػ يؽمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل هذِه إُُم 
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 ض  ٤م، أو اًمت٤ًمؤٓت اًمتل شمتٚمّ٘م٤مه٤م. ٕمرِ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل شم 

٦م مل شمّمؾ إًمل ُم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م ذم زُمـ اًمٜمٌّل إيمرم طمّتك  ’ظمّمقص٤ًم إذا قمٚمٛمٜم٤م أن  إُُم 

 ؟!’شمٕمرف ُمّمٚمحتٝم٤م أو ُم٤م لت٤مج إًمٞمف، ومٙمٞمػ هب٤م سمٕمده

وقمٚمٞمف ومح يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اًمٗمراغ ا ٤مئؾ دون أن يقضمد َُمـ يِمٖمٚمف، ومح سُمّد ا إذن ا 

يُمّؾ ُم٤مشمٚمّ٘م٤مه ُمـ اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم، وأن شمٙمقن  ’َُمـ يًتقدقمف اًمٜمٌّل إيمرم ُمـ وضمقد

ٌُِّؾ هذِه اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم  هذِه اًمِمخّمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م ُمث٤مًمٞم٦م،  ٤م يمٗم٤مءة وىمدرة قمغم شم٘م

ٚمِٝم٤م.  ولٛمُّ

 ايمديمقؾ ايمثوّن: إُّمي اإلؽمالمقي ومثؾٌ اخلطر اظمحدق اهو

ُمـ  ’يم٤مٟم٧م حم٤مسًة طم٤مل ووم٤مشمف ’إيمرم إّن اًمدوًم٦م اإلؾمحُمٞم٦م اًمتل أؾّمًٝم٤م اًمٜمٌّل 

ضمٝمتل اًمِمامل واًمنمق سم٠ميمؼم إُمؼماـمقرشملم قمرومٝمام شم٤مريخ شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ويم٤مٟمت٤م قمٚمل ضم٤مٟم٥ٍم 

 يمٌػم ُمـ اًم٘مّقة واًم٠ٌمس، وُة٤م: اًمروم واًمٗمرس، اًمروم ُمـ اًمِمامل، واًمٗمرس ُمـ اًمنمق.

٤مًمٞمٛمـ ا وذًمؽ ويٙمٗمل ذم سمٞم٤من ظمٓمقرة إُمؼماـمقري٦م اًمٗمرس، ُم٤م يمتٌف ُمٚمٙمٝم٤م إًمل قم٤مُمٚمف سم

زمعٌ إيمی هذا ا»وىم٤مم سمتٛمزي٘مٝم٤م ا:  شمدقمقه إًمل اإلؾمحم ’سمٕمد أن وصٚم٧م إًمٞمف رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌّل 

ـِ همؾقلسمقوّن زمف  .شايمرصمؾ زموحلجوز، رصمؾكم مـ فمـدك صَمْؾَدي

٦م اإلؾمحُمٞم٦م، وأُّم٤م ُمـ اًمداظمؾ، وم٘مد هل إظمٓم٤مر اخل٤مرضمٞم٦م اًمت هذه  ل شمقاضمٝمٝم٤م إُُم 

ن ُمـ وـم٠مة ُم١ماُمرات اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يِمٙمااّاٚمقن يم٤من اإلؾمحم واعمًٚمٛمقن يٕم٤مٟمق

 ضمٌٝم٦م قُمدواٟمٞم٦م داظمٚمٞم٦م، طمتّل أّن اًم٤ٌمري قمز  وضمؾ  أٟمزل ومٞمٝمؿ ؾمقرة ظم٤مّص٦م. 

، وُمـ اعمحتٛمؾ ضمدًا أن يتّحد هذا  إذن، قمدّوان ظم٤مرضمٞم٤من، وقمدوٌّ داظمكم، وم٤معمثّٚم٨م شم٤ممٌّ

 ُمع وضمقد هذا اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ؟ ، ومام هل اًمقفمٞمٗم٦م’اعمثٚم٨م، ًمٞمزًمزل ُم٤مسمٜم٤مه اًمٜمٌّل إيمرم
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٦م ووفم٤مئٗمٝم٤م   هؾ اًمقفمٞمٗم٦م هل شمٜمّمٞم٥م ىم٤مئٍد قم٤مرف طمٙمٞمؿ ًمف اًم٘مدرة قمٚمل ىمٞم٤مدة إُُم 

 طمتّل جيتٛمع اعمًٚمٛمقن ل٧م رايتف، ويٙمقٟمقا ّصاٗم٤ًم واطمدًا ذم ُُم٘م٤مسمؾ ذاك اخلٓمر؟

٦م طمتّل خيت٤مروا  أو أن  اًمقفمٞمٗم٦َم واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُّم٦م شم٘متيض شمٗمقيض إُمر إًمل إُُم 

 ٗمًٝمؿ أُمػمًا، ُمع ُم٤م  ٙمٞمف ًمٜم٤م اًمت٤مريخ ُمـ ؾمٞمٓمرة اًمروح اًم٘مٌٚمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ؟ٕٟم

تف،  واجلقاب هق: إن  اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مرف اًمٌّمػم هق َُمـ يٕمتٜمل سم٤مٕوو٤مع آضمتامقمٞم٦م ُُٓم 

ويحطمظ اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م هب٤م، ويرؾمؿ قمٚمل وقئٝم٤م ُم٤ميراه ص٤محل٤ًم عمًت٘مٌٚمٝم٤م، وقمٚمٞمف ومح سمّد 

٦م ُمّمٚمحتٝم٤م؟! ُمـ شمٕمٞملم اًم٘م٤مئد واعمّدسم ٦م، وُمتل قمروم٧م إُُم   ر، ٓ دومع إُمر إًمل إُُم 

 ايمديمقؾ ايمثويمٌ: كصى اإلموم يُمطٌػ إهلل

ذم آؾمتدٓل طمٞم٨م  &واًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م واعمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم هق ُم٤م ؾمٚمٙمف اًمًٞمد اعمرشمْمل 

ٞمف ىم٤مل: إن  ٟمّم٥م اإلُم٤مم ًمٓمػ ُمـ اهلل قمٚمل اًمٕم٤ٌمد، واًمٚمُّٓمػ واضم٥ٌم قمٚمل اهلل شمٕم٤مًمل عم٤م شم٘متْم

ب إًمل اًمٓم٤مقم٦م وُيٌّٕمد قمـ اعمٕمّمٞم٦م، وًمق سم٤مإلقمداد وذًمؽ ٕن  اًمٚمُّٓمػ ُم٤ميُ طمٙمٛمتف   ٘مرِّ

وسم٤مًميورة أن  ٟمّم٥َم اإلُم٤مم يمذًمؽ  عم٤م سمف ُمـ سمٞم٤من اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم اإل ٞم٦م، وطمٗمظ 

 اًمنميٕم٦م ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من، وشمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم، ورومع اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد وٟمحقه٤م. 

٤م يمقٟمف واضم٤ًٌم قمٚم ٞمف شمٕم٤مًمل  ومألن  شمرك اًمٚمُّٓمػ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مًمل إظمحل وأُم 

 .ح خُيِؾ  سمٖمروفد ًمف، وشمرك ُمٕمّمٞمتف، ومٞمج٥م ٟمّمٌف ًمئّ سمٖمروف وُمٓمٚمقسمف، وهق ـم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌم

سم٠مدًّم٦م ىمقّي٦م ًمٌٞم٤من أةّٞم٦م اإلُم٤مم، ُمٜمٝم٤م هذه اًمرواي٦م  ^وًمذا اؾمتدّل أصح٤مب اإلئٛم٦م

احلًـ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب، ىم٤مل:  اًمنميٗم٦م: روى قمكمُّ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ

 ٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف، ُمٜمٝمؿ محران سمـ أقملم، وحمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن، × يم٤من قمٜمد أيب قمٌد اهلل

وهِم٤مم سمـ ؾم٤ممل، واًمٓمٞم٤ّمر، و ٤مقم٦م ومٞمٝمؿ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ا وهقؿم٤مبٌّ ا وم٘م٤مل أسمققمٌد 
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وم٘م٤مل ُهِم٤مم: ي٤م  ؟يو هشوم، أٓ ّتػمّن ىمقػ صـعً زمعؿرو زمـ فمبقد، وىمقػ ؽمليمتف»×: اهلل 

سمـ رؾمقل اهلل، إٟمااّل ُأضِمٚمَُّؽ وأؾمتحٞمٞمؽ، وٓ يٕمٛمؾ ًم٤ًمين سملم يديؽ، وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل: 

 .إذا أمرسمؽؿ زمًمء هموهمعؾقا

ىم٤مل هِم٤مم: سمٚمٖمٜمل ُم٤م يم٤من ومٞمف قمٛمرو سمـ قمٌٞمد وضمٚمقؾمف ذم ُمًجد اًمٌٍمة، ومٕمٔمؿ ذًمؽ 

اًمٌٍمة، وم٢مذا أٟم٤م سمحٚم٘م٦ٍم قمكّم، ومخرضم٧ُم إًمٞمف ودظمٚم٧ُم اًمٌٍمة يقم اجلُٛمٕم٦م، وم٠مشمٞم٧ُم ُمًجد 

يمٌػمة ومٞمٝم٤م قمٛمرو سمـ قمٌٞمد وقمٚمٞمف ؿمٛمٚم٦م ؾمقداء ُمتّازر هب٤م ُمـ ُصقٍف، وؿمٛمٚم٦ٌم ُمرشمٍد هب٤م، 

واًمٜم٤مس ي٠ًمًمقٟمف، وم٤مؾمتٗمرضم٧ُم اًمٜم٤مس، وم٠مومرضمقا زم، صُمؿ  ىمٕمدُت ذم بظمر اًم٘مقم قمٚمل ريمٌتّل، 

٤م اًمٕم٤ممل، إين رضمٌؾ همري٥ٌم، شم٠مذن زم ذم ُم٠ًمًم٦ٍم؟ وم٘م٤مل زم : ٟمٕمؿ. وم٘مٚم٧ُم ًمف: أًمؽ صُمؿ  ىُمٚم٧ُم: أ ُّ

قمٜمف؟ وم٘مٚم٧ُم هٙمذا وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل  أي  رء هذا ُمـ اًم١ًمال؟ ورء شمراه يمٞمػ شم٠ًمل  قملٌم؟ 

 ُم٠ًمًمتل، وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل ؾَمْؾ وإن يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًمتؽ مح٘م٤مء، ىماُٚم٧ُم: أضمٌٜمل ومٞمٝم٤م، ىم٤مل زم: ؾمؾ. 

ىماُٚم٧ُم: أًمؽ قملٌم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىُمٚم٧ُم: ومام شمّمٜمع هب٤م؟ ىم٤مل: أر  هب٤م إًمقان 

ٕؿمخ٤مص، ىماُٚم٧ُم: ومٚمؽ أٟمٌػ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىُمٚم٧ُم: ومام شمّمٜمع سمف؟ ىم٤مل: أؿمؿُّ سمف اًمرائح٦م، وا

؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىماُٚم٧ُم: ومام شمّمٜمع سمف؟ ىم٤مل: أذوُق سمف اًمٓمٕم٤مم، ىُمٚم٧ُم: ومٚمؽ ُأُذٌن؟  ىماُٚم٧ُم: أًمؽ ومؿٌّ

ىمٚم٧ُم: أًمؽ ىمٚم٥ٌم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ،   ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىُمٚم٧ُم: ومام شمّمٜمع هب٤م؟ ىم٤مل: أؾمٛمُع هب٤م اًمّمقت،

 ام شمّمٜمع سمف؟ ىم٤مل: ُأُمٞمِّز سمف يمٚم ام ورد قمٚمل هذه اجلقارح واحلقاّس.ىمٚم٧ُم: وم

ىُمٚم٧ُم: أَو ًمٞمس ذم هذِه اجلقارح همٜمًل قمـ اًم٘مٚم٥م؟ وم٘م٤مل: ٓ، ىماُٚم٧ُم: ويمٞمػ ذًمؽ وهل 

 ؿمّٛماتف أو رأشمف أو ذاىمتف أو 
ٍ
صحٞمح٦م ؾمٚمٞمٛم٦م. ىم٤مل: ي٤م سمٜمّل، إن  اجلقارح إذا ؿمّٙم٧م ذم رء

 ٞم٘مـ اًمٞم٘ملم وُيٌٓمؾ اًمِمّؽ.ؾمٛمٕمتف، ردشما ف إًمل اًم٘مٚم٥م، ومٞمًت

ٚم٧م ًمف: وم٢مّٟمام أىم٤مم اهلل اًم٘مٚم٥م ًمِمّؽ اجلقارح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىُمٚم٧ُم:ٓ  سُمّد ُمـ ٘مُ ىم٤مل هِم٤مم: وم

اًم٘مٚم٥م وإّٓ مل شمًتٞم٘مـ اجلقارح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘مٚم٧ُم ًمف: ي٤م أسم٤م ُمروان، وم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمل مل يؽمك 

سمف ُم٤م ؿُمّؽ ومٞمف، ويؽمك هذا اخلٚمؼ ضمقارطمؽ طمتّل ضمٕمؾ  ٤م إُم٤مُم٤ًم ُيّمّحُآ  ٤م اًمّمحٞمآ وُيتٞم٘مـ 
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يماُّٚمٝمؿ ذم طمػمهتؿ وؿمّٙمٝمؿ واظمتحومٝمؿ ٓ ي٘مٞمُؿ  ؿ إُم٤مُم٤ًم يردّون إًمٞمف ؿمّٙمٝمؿ وطمػمهتؿ، وي٘مٞمُؿ  

 ًمؽ إُم٤مُم٤ًم جلقارطمؽ شمردُّ إًمٞمف طمػمشمؽ وؿمّٙمؽ؟ ىم٤مل: ومًٙم٧م ومل يُ٘مْؾ ؿمٞمئ٤ًم. 

ضُمٚم٤ًمئف؟ ىُمٚم٧م: صمّؿ اًمتٗم٧م إزم  وم٘م٤مل زم: أٟم٧م ُهِم٤مم سمـ احلٙمؿ؟ وم٘مٚم٧ُم: ٓ، ىم٤مل: أُمـ 

ٓ، ىم٤مل: ومٛمـ أيـ أٟم٧م؟، ىم٤مل: ىُمٚم٧ُم ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: وم٠مٟم٧م إذًا هق، صُمؿ  وٛمٜمااّل إًمٞمف، 

 وأىمٕمدين ذم جمٚمًف وزال قمـ جمٚمًف وُم٤م ٟمٓمؼ طمتّل ىُمٛم٧م.

ىُمٚم٧ُم: رٌء أظمذشمف  يوهشوم، مـ فمؾـَّؿَؽ هذا؟وىم٤مل: × ىم٤مل: ومْمحؽ أسمققمٌد اهلل

 .ش، ُمٙمتقٌب ذم ُصحػ إسمراهٞمؿ وُمقؾملُِمٜمَْؽ وأًم ٗمتف، وم٘م٤مل: هذا واهلل

، سمٛمث٤مسم٦م ىمٚم٥ِم اإلٟم٤ًمن، وم٤مًمٕم٤ممل سمح إُم٤مٍم يم٤مإلٟم٤ًمن ×ومٝمٙمذا هق طم٤مل اإلُم٤مم اعمٕمّمقم

سمح ىمٚم٥ٍم، ويمٞمػ يٕمٞمش اإلٟم٤ًمُن إذا يم٤من سمح ىمٚم٥ٍم أو شمٕمّرَض ىمٚمٌف جلرح أو قم٤مرٍض ُمٕملّم، 

 سمؾ يمٞمػ ٟمتّمقر إٟم٤ًمٟم٤ًم خيؽمق ىمٚمٌَف ؾمٝمٌؿ ُمثٚم٨م ًمف صمحث ؿمٕم٥م. 

 ي٘مقل قمٜمدُم٤م سمرز إًمل اًم٘مت٤مل:× ل أرسم٤مُب اعم٘م٤مشمؾ: يم٤من احلًلمىم٤م

ـُ قمااكّم   أٟماا٤م احلًاالُم سماا

 

 بًمٞماااا٧ُم أن ٓ أٟمثٜماااال 

 أمحااال قمااااٞم٤مِٓت أيب  

 

ـِ اًمٜمٌاّل    أُميض قمٚمل دي

 وأظمذ ييب ومٞمٝمؿ يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ، طمتّل ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم يمثػمًا.  

٤م إُمػم، إن  هذا اًمرضمؾ ومّٚمام ٟمٔمر اًمِمٛمر إًمل ذًمؽ أىمٌؾ إًمل قمٛمر سمـ ؾمٕمد، وىم٤مل : أ ُّ

 يٗمٜمٞمٜم٤م قمـ بظمرٟم٤م ُم٤ٌمرزًة، ىم٤مل: يمٞمػ ٟمّمٜمُع سمف؟ 

ىم٤مل: ٟمٗمؽمق قمٚمٞمف ُمـ يمؾِّ ُمٙم٤من، وم٤مومؽمىمقا قمٚمٞمف: ومرىم٦ٌم شمرُمٞمف سم٤مًمٜم٤ٌمل واًمًٝم٤مم واحلج٤مرة، 

ٞمقف، طمتّل أصمخٜمقه سم٤مجلراح، ىم٤مل ذم اًمٚمُّٝمقف:  ًّ وومرىم٦م يٓمٕمٜمقٟمف سم٤مًمّرُم٤مح، وومرىم٦م ييسمقٟمف سم٤مًم

ف إصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ضُمراطم٦م، ومقىمػ يًؽميآ ؾم٤مقم٦م ً، وىمد وٕمػ قمـ اًم٘مت٤مل، ومٌٞمٜمام طمتّل أص٤مسمت

 وضمٝمف وحلٞمتف.  هق واىمٌػ إذ أشم٤مه طمجٌر ومقىمع ذم ضمٌٝمتف، وم٤ًمًم٧م اًمدُم٤مء قمٚمل
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وم٠مظمذ اًمثقب ًمٞمٛمًآ اًمدم قمـ وضمٝمف، إذ أشم٤مه ؾمٝمٌؿ حمّدد ًمف صمحث ؿُمٕم٥م ومقىمع ذم  

٤مٟمٌٕم٨م اًمدم يم٤معمٞمزاب، ومقوع يده ل٧م صُمؿ  أظمذ اًمًٝمؿ وأظمرضمف ُمـ وراء فمٝمره، وم ،ىمٚمٌف

ة اجلرح، ومٚماّم إُمتألت رُمل هب٤م إًمل اًمًامء، ومام رضمع ُمـ ذًمؽ اًمدم ىمٓمرة، صُمؿ  ووع يده ُمرّ 

هؽذا واهلل أىمقُن ضمتّی أيمؼی صمّدي »ومٚماّم اُمتألت دُّم٤ًم ًمّٓمخ هب٤م رأؾمف وحلٞمتف، وىم٤مل:  ُأظمرى،

 .شالن وهمالنحمؿدًا، وأكو خمضقٌب، وأومقُل: يورؽمقَل اهلل، ومتؾـل هم

شمٜمٔمر أظم٤مه٤م سمح ُمٕملم وٓ ُم١مازر وٓ قمِمػمة سمٕمد ُم٤مظمرضم٧م ُمع أهؾ  ‘هذا وزيٜم٥م

 سمٞمتٝم٤م: 

 دٟمٔمااار ًمٚمٕمِماااػمة إؿماااٙمثر طماااااااٚمقه

 

 لاااؾ اعمقزُمااا٦م اوشمٙمِماااػ اًمٌٚماااقه 

 أدوا ًمٌاااق اًمٞمٛمااا٦م اذوط اإلظماااّقة 

 

 اوؾمااّقوا يااقم إًمااف ًمٚمحنماا شمااذيم٤مر 

 اًماٗماقاـماااؿ ًمااق اصماحصمااا٦م ُمااـ زعمٝماا٤م 

 

 قن اطميات يّٛمٝما٤مقم ٥م اطمًلم يما 

 

 

 ظمٞمٛمٝما٤م  ه٤م ُماحااد ضماًااار  ار

 

 وٓ ؾماٚماٌاقا ياتاٞمٛمف وٓ هنا٥م صا٤مر 

 أٟماااف امتٜمٞمااا٧م ه٤مًمٜمٝمْمااا٦م اهنْماااقه٤م 

 

 إًمااازيٜم٥م يااقم اضمقهاا٤م إياًٚماااٌّقه٤م 

 وإًمااذي٩م اًمٞماتاٞماٛماااف اًماارّوقماااااقه٤م 

 

 اسماْمارسماٝم٤م اوشماٚمااتٝم٥م سماذي٤م ٤م اًمٜما٤مر 

 )سمحراين(   

 احلًلم ومّرت يتٞمٛم٦م اُمادوهٜم٦م اُمـ إظمٞم٤مم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شمٌ ل اوشمٜم٤مدي ي٤م ظمٚمو درب اًمٖمري ُماٜملم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااٚمٝم٤م قمدو اُمـ اًم قم اؾمٛمٕمل ي٤م طمزيٜمف

 

 

 

 

 

 

 

  

 اسمٕمٞمد اًماٖماري وياٜما   ٤مًماحاّره اووياٜمف 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

^ 
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 مماِمف صماٚم٨م شماٞم٤مم ها٤مٟم  شماقصٚمٞماٜمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شمًػميـ واؿمٚمقن سماس وطمدف اسماٝمذا اًمؼم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا٤مًم٧م أسمقي طماًلم دًمٞمٜمل سماجاًاٛمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إي قًمقن ُمـ ومق  اًمثر  إخمّْم٥م إسمدُماااف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسمٞم٤م يمؽم ص٤مرت ـمٞمحتف أرد أصؾ يّٛمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سمٚم ٧م  ٤مهٞمٜمل اُمـ أٟم٤مدي اسمّمقت  ًلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 أطمٌااا٤مَي ًماااق هماااػُم احِلاااامِم أصااا٤مسَمُٙمؿ

 

ـْ ُما٤م قماغم اعَماقِت َُمْٕمَتا٥ُم قمت  ا
 ٌا٧ُم وًمٙمِ

 
*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 سىرة العصر: عشرة ةاحملاضرة الجامه
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 شمّمااإمدُ  ٜمٌاااّقةِ اًم أم روَح  َؽ أروطُمااا

 ٤مقمغم اًم٘مٜما اًمرؾمقلِ  ُس أم رأُ  َؽ ورأؾُم 

 جكواحلِ  اًمٕمٚمؿِ  عُ ك أم ُمًتقدَ وصدرُ 

امَء سمِماجِقه٤م ًّ  وؿم٤مـمرِت إرُض اًم

 وىمااد َٟمّماا٥َم اًمااقطملُّ اًمٕماازاَء سمٌٞمتاافِ 

 يٚمااقح ًمااف اًمااث٘محن صم٘مااٌؾ مُمااّزٌق 

ااٞمِػ واًمًااٝمِؿ سمٕمُْمااٝم٤م ًّ  ومٕمؽمشُمااف سم٤مًم

 وم٠ميُّ ىمتٞمٍؾ أصٚم٧ِم اًمِّماٛمُس ضمًاَٛمف

 هصاادرَ  اخلٞمااُؾ  داؾماا٧ِم  ذسمااٞمٍآ  وأيُّ 

 حُمّٛمااادٍ  وَح رُ  دري أن  شَمااا أمل شماااُؽ 

 ٝما٤ميم٠مهٚمِ  ٞماقُل اخلُ  شمٚماَؽ  ٚمٛما٧ْم ومٚمق قمَ 

 دت٤م ومتاارّ رؾماا٤مهِن قمااغم ومُ  ًمثاا٤مرْت 

 طمرائارُ  ِماجل اًمٖمٞماقرَ ُما٤م يُ  وأقمٔمؿُ 

 يادُماـ  د  يِماٙمق اًمتِمادُّ  ٍؼ قصمَ ـ ُمُ ومٛمِ 

 يمااا٠مّن رؾماااقَل اهلل ىمااا٤مل ًم٘مقُمااافِ 

 

 دُ جّ ؾُم  واحلقرُ  وسِ ًمٚمٗمردَ  ُمـ إرضِ  

 دُ ياااردّ  راَح  اًمٙمٝماااِػ  أهاااؾِ  سم يااا٦مِ 

 ٕمٛمادُ يَ  ُماـ اجلٝماؾِ  ضماٞمٌش  ًمتحٓمٞمٛمفِ 

 ومقاطمااادٌة شمٌٙمااال وُأظمااارى شُمٕماااّددُ 

 قمٚمٞماااَؽ طِمااادادًا واعمُٕماااّزى حُمّٛمااادُ 

دُ  اااٞمقِف ُُم٘ماااد  ًّ  سمًاااٝمٍؿ وصم٘ماااٌؾ سم٤مًم

 ؿماااٝمٞمٌد وسمٕماااٌض سمااا٤مًمٗمحِة ُُمنّمااادُ 

 وُمِماااٝمُده٤م ُماااـ أصاااٚمِف ُُمتقًّمااادُ 

 دُ جّٛماااتَ شمَ  ٤م ُماااـ ذيمااارهِ رؾمااا٤مهُن وومُ 

ااااآٌمف ُمُ ذم ؾِمااااا ربٟمااااافِ يم٘مُ  ًّ  دُ تج

اا اًمااذي لاا٧َم  سماا٠من   ًَ  أمحاادُ  ٜم٤مسمِؽ اًم

 دوا٤مروا هباا٤م ومتاارّ قمٚمااٞمٝمؿ يمااام صَماا

 دُ ٘مّٞماااُمُ  ْمااا٤مم وطم٤مُمٞمٝمااا٤م اًمٙمٗمٞماااُؾ شمُ 

 ٛمٝمااا٤م اًمٞمااادُ تٚمٓمُ ومشمٌٙمااال  ٘مااا٦مٍ وُمقصمَ 

 ظُمذوا وشْمَريُمؿ ُمـ قمؽميت وشمِماّددوا
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ٌّااااقا ًمٚمخٞماااا٤مم وومرهاااادوه٤م   ـم

 وهااؿ ـمٗمٚماا٦م إًمٜمٌااٞمٝمؿ رّوقمقهاا٤م

 

 وقمزياااازات اًمٜمٌااااّقة ؾمااااٚمٌقه٤م 

 اوومّرت ُمـ ظمٞمٛمٝما٤م لاقم واشّمادور

 
*** 

 قم ٥م ُم٤م ومرهدوا ذي٩م اًمّماقاويـ

 اًمٜمًاا٤مويـ  اوـمٚمٕماا٧م ه٤ميٛماا٦م ذياا

 

 ؿماااٌّقا ٟمااا٤مرهؿ سمخٞمااا٤مم احلًااالم 

 يت٤مُم٤مهااا٤م اشّمٕمّثااار سمااالم اًمّماااخقر

 

*** 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  *ٻ ٻ ٻ پ  *ٱ  ﴿

 .﴾ٺ ٺ ٺ 

ؿ ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم، ومّم٤مرت ُمقارُده ُمثػمة ًمحهتامم ًَ ، ومام ًم٘مد اطمتّؾ اًمَ٘م

ؿ إذن؟ ًَ  هق اًمَ٘م

 .شايمَؼَسؿ: هق ايمقؿكم، وجُيؿع فمعم أومسوم، وايمػعؾ ُأومسؿ»

ؿ قمغم »وذم اًمّمح٤مح:  ًّ أىمًٛم٧م: طمٚمٗم٧م، وأصٚمف ُمـ اًم٘م٤ًمُم٦م، وهل إيامن شم٘م

 .شإوًمٞم٤مء ذم اًمدم

 نّ ٕ  ؿ أسمٚمغ ُمـ احلٚمػًَ اًم٘مَ  أن  اًمٗمرق سملم اًم٘مًؿ واحلٚمػ: »وذم اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م: 

اًمذي أىمًؿ  أن   :واعمراد ،سم٤مهلل، واًم٘مًؿ اًمٜمّمٞم٥م ف ص٤مر ذا ىمًؿٌ أٟمّ  (ىمًؿ سم٤مهللأُ )ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م 
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قمٚمٞمف ُمـ اعم٤مل وهمػمه ىمد أطمرزه ودومع قمٜمف اخلّمؿ سم٤مهلل، واحلٚمػ ُمـ ىمقًمؽ ؾمٞمػ طمٚمٞمػ  

  ل أسمٚمغوم٤مٕوّ  ،ٚم٧م ىمٓمع اعمخ٤مصٛم٦م سم٤مهللؽ ىمُ طمٚمػ سم٤مهلل ومٙم٠مٟمّ  :وم٢مذا ىمٚم٧م ُم٤مضٍ  ىم٤مـمعٌ : أي

 ،طمٚمػ يٗمٞمد ُمٕمٜمك واطمد :وىمقًمٜم٤م ،ومٗمٞمف ُمٕمٜمٞم٤من ،ُمع دومع اخلّمؿ ـ ُمٕمٜمك أظمرف يتْمٛمّ ٕٟمّ 

 ....شوهق ىمٓمع اعمخ٤مصٛم٦م وم٘مط

ُمقر أرسمٕم٦م: أ. ت٤مر ًمف إو٤موم٦م إمم أُ خُم  وم٤مقمؾٍ  وهق ومٕمُؾ  ،ُمقر ذات اإلو٤موم٦مُمـ إُ إّن اًم٘مًؿ 

 احل٤مًمػ، ب. ُم٤م  ٚمػ سمف، ج. ُم٤م  ٚمػ قمٚمٞمف، د. اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم٘مًؿ.

ُمٜمف ؾمقاء أيم٤من  وم٤محلٚمػ قم٤ٌمرة قمـ ومٕمؾ اًمٗم٤مقمؾ اعمخت٤مر، ومح يّمدر إّٓ  ل:٤م إوّ أُمّ 

 وهمػمه. يم٤مإلٟم٤ًمن ،أم ممٙمٜم٤مً  ،يم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ،واضم٤ٌمً 

٤م اًم٘مربن اًمٙمريؿ ؾم٦م  ٚمٗمقن هب٤م، وأُمّ ُم٘مدّ  ُمقراً ىمقم أُ  ًمٙمؾِّ  نّ ٢موم (ُم٤م  ٚمػ سمف) ٤م اًمث٤مينوأُمّ 

 سمف. ٘مًامً إرسمٕملم ُمُ  قمدده٤م ُمقر دم٤موزوم٘مد طمٚمػ ؾمٌح٤مٟمف سم٠مُ 

راد ُمٜمف اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف واعمراد هق ضمقاب اًم٘مًؿ اًمذي يُ  (ُم٤م  ٚمػ قمٚمٞمف)٤م اًمث٤مًم٨م وأُمّ 

 وشمثٌٞمتف ول٘مٞم٘مف، وهذا ُم٤م ي٘م٤مل اًم٘مّمد سم٤مًم٘مًؿ ل٘مٞمؼ اخلؼم وشمقيمٞمده.

٤م هل ل٘مٞمؼ اخلؼم اًمٖم٤مي٦م إُمّ  ٤مة ُمـ اًم٘مًؿ، ومٜم٘مقل: إنّ ٦م ريمـ راسمع، وهق اًمٖم٤مي٦م اعمتقظّم وصمٛمّ 

ًَ سمف، يمام هق اًمٖم٤مًم٥م، أو إًمٗم٤مت اًمٜمٔمر إمم قمٔمٛم٦م اعمُ  إلذقم٤منوا اإليامنودقمقة اعمخ٤مـم٥م إمم  ؿ ٘م

سمف، وُم٤م يٙمٛمـ ومٞمف ُمـ أهار ورُمقز، أو ًمٌٞم٤من ىمداؾمتف ويمراُمتف، وُمـ ظمحل هذا اًمٌٞم٤من، 

ٛمف ٘م٤مل ُمـ أنّ ْمآ اجلقاب قمغم ُم٤م رسمام يُ يتّ  ًَ ىمف سمح ؾمٌح٤مٟمف إن يم٤من ٕضمؾ اعم١مُمـ ومٝمق يّمدّ  ىَم

ؿ ًمٖمقًا.دهطمٚمػ، وإن يم٤من ٕضمؾ اًمٙم٤مومر ومح يٗمٞم ًَ  ، ومٞمٙمقن هذا اًمَ٘م

إمم  إيامن اعم١مُمـ سمّمدق إظم٤ٌمره ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٜم٤مذم شم٠ميمٞمده سم٤محلٚمػ، ُمْم٤موم٤مً  نّ إ :واجلقاب

أو إمم قمٔمٛمتف وُم٤م يٙمٛمـ  ،إؿم٤مرة إمم يمراُمتف وىمداؾمتف ءطمٚمٗمف ؾمٌح٤مٟمف سمٌم ُم٤م قمروم٧م ُمـ أن  
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 .ومٞمف ُمـ أهار ورُمقز 

ضمّؾ ذم يمؾِّ اًمُ٘مربن اًمٙمريؿ سم٤مًمٕمٍم إّٓ ذم هذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، مل ُي٘مًؿ اًم٤ٌمري قمّز و

اًمتل خلّّم٧م  ٞمع اعمٕم٤مرف اًم٘مربٟمٞم٦م و ٕم٧م ؿمت٤مت ُم٘م٤مصد اًم٘مربن ذم أوضمز سمٞم٤من، يمام قمؼّم 

 .قمٜمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم اًمٕمٔمٞمؿ اعمٞمزان

٤مريم٦م: وقمٚمل وقء ُم٤م شم٘مّدم ذم أريم٤من اًمَ٘مًؿ ي٠ميت اًمٙمحم ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم هذه اًمًقرة اعمٌ

ؿ سمف هق اًمٕمٍم، وضمقاب اًم٘مًؿ هق يمقن اإلٟم٤ًمن ذم  ًَ ؿ هق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، واعمُ٘م
ًِ وم٤معمُ٘م

 ظمن، واًمٖم٤مي٦م هل شم٠ميمٞمد اجلقاب.

سمح٥ًم ُم٤م ذيمرٟم٤م ا أّن اًمٌمء اًمذي ي٘مًؿ سمف ٓ سمّد أن يٙمقن ُمـ إُُمقر  اوٓ ؿمّؽ 

 اعمٝمّٛم٦م اعُم٘مّدؾم٦م طمتّك يث٧ٌم اجلقاب واًمٖم٤مي٦م.

ىمقال واًمتٗم٤مؾمػم ذم ذًمؽ خمتٚمٗم٦م ىمد شمّمؾ إًمل اًمًٌٕم٦م، أذيمر سمٕمْمٝم٤م، وهل: أّن إ

 اًمٕمٍم اًمذي أىمًؿ سمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ هق: 

 ’.ا قمٍم اًمٜمٌل 1

 ا أّٟمف اًمدهر. 1

 ا وىم٧م اًمٕمٍم. 1

 ا صحة اًمٕمٍم. 1

وًمٙمّؾ ىمقٍل يقضمد ىم٤مئؾ وٟم٤مس ًمف. وإؿمٞم٤مء  ،×ا قمٍم فمٝمقر اإلُم٤مم اعمٝمدي 1
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ٚمُّٝم٤م ُمٝمّٛم٦م وُم٘مّدؾم٦م، وشمًتحّؼ أن ُي٘مًؿ هب٤م إلصم٤ٌمت ضمقاب اًم٘مًؿ أيت سمٕمد اعمذيمقرة يمُ  

، وىمد شم٠ًمل وشم٘مقل: ُمـ أيـ ٟمِم٠مت أةٞم٦ّم هذه ﴾ٻ ٻ ٻ پ  ﴿اًم٘مًؿ، وهق: 

 إؿمٞم٤مء اعمذيمقرة طمتّك أىمًؿ هب٤م اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ؟

 : واجلقاب

 ومٚمٙمقٟمف قمٍم ـمٚمقع اإلؾمحم قمغم»  ’أُّم٤م إول: وهق قمٍم اًمرؾمقل إيمرم

 .شاعمجتٛمع اًمٌنمي، وفمٝمقر احلّؼ قمغم اًم٤ٌمـمؾ

ٕن  اعمٜمٝم٩م ذا اعمقاد إرسمٕم٦م ذم ذيؾ هذه اًمًقرة: ]اإليامن، وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت، »أو 

 .شواًمتقايص سم٤محلّؼ، واًمتقايص سم٤مًمّمؼم[ ٟمزل ذم هذا اًمٕمٍم

ويُمٜمتؿ قمغم ؿمٗم٤م طُمٗمرٍة ُمـ »، طمٞم٨م شم٘مقل: ‘وي١مّيد قمٔمٛم٦م هذا اًمٕمٍم ظمٓم٦ٌم اًمزهراء

٤مر، ُُمذىم٦م اًمِم٤مرب، وهنزة اًمٓم٤مُمع، وىم٦ًٌم اًمٕمجحن، وُمقـمل إىمدام، شمنمسمقن اًمٓمرق اًمٜم

وشم٘مت٤مشمقن اًم٘مّد، ّت٤مومقن أن يتخٓمٗمٙمؿ اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمٙمؿ وم٠مٟم٘مذيمؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 .’شسمُٛمحّٛمد

وأكتؿ معمَم ايمعرب فمعم ّذ ديـ ودم ذ دار متـخقن، ×: »أو يمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم

وضمقّوت ُصؿ، سمممزمقن ايمؽدر، وسملىمؾقن اجلشى، وسمسػؽقن دموءىمؿ،  زمكم ضمجورة طمشـ،

 .شوسمؼطعقن أرضمومؽؿ، إصـوم همقؽؿ مـصقزمي، وأشموم زمؽؿ معصقزمي

ؿ سمف، وُيذيمر  ًَ ومٝمٙمذا قمٍم يِمّع قمغم فمٚمٛم٦م اًمٕمٍم اًمذي ؾمٌ٘مف ومٞمٜمّقره٤م، يًتحؼ أن ُي٘م

 بٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر.

اًمرسمقسمٞم٦م وهمػم  ُمـ قمج٤مئ٥م احلقادث اًمداًّم٦م قمغم اًم٘مدرة عم٤م ومٞمف»وأُّم٤م اًمث٤مين: وهق اًمدهر  
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 .شعم٤م ذم ُمروره ُمـ أصٜم٤مف اًمٕمج٤مئ٥م»أو  ،شّٕن ومٞمف قمؼمة ٕوزم إسمّم٤مر»أو  ،شذًمؽ 

عم٤م ومٞمف ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم اًمتدسمػم   اًمٓمرف إظمػم ُمـ اًمٜمٝم٤مر»وأُّم٤م اًمث٤مًم٨م: وىم٧م اًمٕمٍم 

أّن هذا اًمقىم٧م »، أو شب ؾمٚمٓم٤من اًمِمٛمسسم٢مدسم٤مر اًمٜمٝم٤مر وإىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ وذه٤م ،اًمرسمقيب

ُمٕمّٔمؿ... ومٙمام أىمًؿ ذم طمّؼ اًمراسمآ سم٤مًمْمحك ومٙمذا أىمًؿ ذم طمّؼ اخل٤مه سم٤مًمٕمٍم  وذًمؽ 

ّٕٟمف أىمًؿ سم٤مًمْمحك ذم طمّؼ اًمراسمآ وسمنّم اًمرؾمقل أن  أُمره إمم اإلىم٤ٌمل، وه٤مهٜم٤م ذم طمّؼ 

 .شاخل٤مه شمققمّده أّن أُمره إًمل اإلدسم٤مر

أّٟمف شمٕم٤ممم أىمًؿ سمّمحة اًمٕمٍم  ًمٗمْمٚمٝم٤م سمدًمٞمؾ »ة اًمٕمٍم، وذًمؽ وأُّم٤م اًمراسمع: وهق صح

... ]و[ اًمتٙمٚمٞمػ ذم أدائٝم٤م أؿمّؼ  ًمتٝم٤موم٧م اًمٜم٤مس ذم دم٤مراهتؿ ﴾ٻ ٻ ﴿ ىمقًمف

صحة اًمٕمٍم هب٤م  ّمؾ ظمتؿ أّن  وُمٙم٤مؾمٌٝمؿ بظمر اًمٜمٝم٤مر، واؿمتٖم٤م ؿ سمٛمٕم٤ميِمٝمؿ... ]و[

٦م سم٤مًمتقسم٦م يمذا سمّمحة ًمقصٞمّ تؿ إقمامل، ومٙمام دم٥م اـم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر، ومٝمل يم٤مًمتقسم٦م هب٤م خُي 

ًمِم٠مهن٤م، وزي٤مدة شمقصٞم٦م اعمٙمٚمػ  ُمقر سمخقاشمٞمٛمٝم٤م، وم٠مىمًؿ هبذه اًمّمحة شمٗمخٞمامً إُ  ٕنّ   اًمٕمٍم

 .شيتٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م قم٤مد ظمناٟمؽ رسمح٤مً ؽ إن أدّ وإؿم٤مرة ُمٜمف أٟمّ  ،قمغم أدائٝم٤م

 .#وأُّم٤م اخل٤مُمس: وهق قمٍم فمٝمقر اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من 

قمـ ىمقِل اهلل قمّز وضمّؾ  ‘ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمّّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد ومٕمـ اعمٗمّْمؾ سمـ قُمٛمر

 .شايمعٌُم فمٌم طمروج ايمؼوئؿ»×: ىم٤مل ﴾ٻ ٻ ٻ پ  *ٱ  ﴿
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َؿ سمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ؟  ًِ  وىمد ي٘م٤مل: ُم٤م هق اًمٌمء اعم٘مّدس ذم هذا اًمٕمٍم طمتّك ُي٘م

ذم رضمقع اًمٜم٤مس إًمل صٚم٥م اًمديـ ’ إّٟمف قمٍم يِمٌف قمٍم رؾمقل اهلل :واجلقاب

سمٕمد هذا اًمٌٕمد واًمٗمراق ٕئٛم٦م اًمديـ وهداشمف، ويٙمٗمل شمّمدي٘م٤ًم سمٕمٔمٛم٦م هذا  وصحٞمحف،

وٓ »... ذم طمدي٨م طمقل ؾمػمشمف قمٜمد ىمٞم٤مُمف# ىم٤مل: × اًمٕمٍم ُم٤م ورد قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق

 .شيؼمك زمدفمي إّٓ أزاهلو، وٓ ؽمـّي إّٓ أومومفو

 اًمٜمِم٠مة.ومتّمؾ اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمٕمٍم إًمل اًمٙمامل اًمذي ًمٞمس سمٕمده يمامل يرضمك ذم هذه 

، ويٕمٛمؾ ومٞمٝمؿ سمٕمٚمٛمف... إذا ىم٤مم اًم٘م٤مئؿ# ’وأّٟمف# يًػم ومٞمٝمؿ سمًٜم٦ّم رؾمقل اهلل

 .دقمك اًمٜم٤مس إًمل اإلؾمحم ضمديدا،ً وهداهؿ إًمل أُمٍر ىمد دصمر، ووّؾ قمٜمف اجلٛمٝمقر

 إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أىمًؿ سم٠مطمد هذه اعم٘مّدؾم٤مت اخلٛم٦ًم وسمذًمؽ :واخلالصي

ٗم٤مهٞمٛمٝم٤م، ومٙمٚمٛم٦م واطمدة شمتحّٛمؾ ُمـ اعمٕم٤مين اًمٕمٛمٞم٘م٦م شمتّْمآ... قمٔمٛم٦م بي٤مت اًم٘مربن وؾمٕم٦م ُم»

 .شُم٤م جيٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦م ًمٙمّؾ هذه اًمتٗم٤مؾمػم اعمتٜمّققم٦م

وسمٕمد ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مٔراء ذم شمٗمًػم ُم٤م أىمًؿ سمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ ي٠ميت اًمدور أن ًمٚمتٕمّرف 

 ًمٜم٤م؟ قمغم ضمقاب هذا اًم٘مًؿ، ومام هق اجلقاب اعمراد شم٠ميمٞمده

ٻ ٻ ٻ  ﴿اجلقاب سم٤مًمغ إةٞم٦ّم، واإلظم٤ٌمر سمف ٟمتٞمج٦م صٕم٦ٌم اًم٘مٌقل، وهق: 

 .﴾پ

ويٜم٥ًم ذًمؽ  ،ظمن: اخلن واخلنان اٟمت٘م٤مص رأس اعم٤مل»ىم٤مل اًمراهم٥م اإلصٗمٝم٤مين: 

ەئ ەئ  ﴿ دم٤مرشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ظمنْت : ومٞم٘م٤مل ،ظمن ومحن، وإمم اًمٗمٕمؾ: ومٞم٘م٤ملاإلٟم٤ًمن، إمم 
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وهق إيمثر،  ،يم٤معم٤مل واجل٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م ،٤مت اخل٤مرضم٦مويًتٕمٛمؾ ذًمؽ ذم اعم٘متٜمٞم، ﴾وئ وئ  

يامن واًمثقاب، وهق اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ٦م واًمًحُم٦م واًمٕم٘مؾ واإل٦م يم٤مًمّمحّ اعم٘متٜمٞم٤مت اًمٜمٗمًٞمّ  وذم

 ،ومٝمق قمغم هذا اعمٕمٜمك إظمػم ،ويمؾ ظمنان ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مربن... شمٕم٤ممم اخلنان اعمٌلم

 .شٞمقي٦م واًمتج٤مرات اًمٌنمي٦مدون اخلنان اعمتٕمٚمؼ سم٤معم٘متٜمٞم٤مت اًمدٟم

واإلٟم٤ًمن إذا مل »ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك يمّؾ إٟم٤ًمن ذم ظُمن  ،صمّؿ إّن اعمراد سم٤مإلٟم٤ًمن هٜم٤م ضمٜمًف

ف وقُمٛمَره ومٞمام يقضم٥م ًمف اًمرسمآ اًمدائؿ، ومٝمق ذم ظمنان  ٕٟمف قمٛمؾ ذم إهحك  ًَ َيًتٕمٛمؾ ٟمٗم

 .شٟمٗمًف وقمٛمره، وة٤م أيمؼم رأس ُم٤مًمف

 .شنان ذم ُم٤ًمقمٞمٝمؿ، وسف أقمامرهؿ ذم ُمٓم٤مًمٌٝمؿًمٗمل ظم»وذم اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم: 

اًم٤ًمقم٤مت وإي٤مم وإؿمٝمر  صمروشمف اًمقضمقدي٦م ؿم٤مء أم أسمك، مترُّ خين هذا اإلٟم٤ًمن »

٦م واعمٕمٜمقي٦م، شمتٜم٤مىمص ىمدرشمف وإقمقام ُمـ قمٛمر اإلٟم٤ًمن سمنقم٦م، شمْمٕمػ ىمقاه اعم٤مديّ 

 ءيقم ر ٝم٤م يمّؾ ف يمِمخص قمٜمده صمروة قمٔمٞمٛم٦م، وهذه اًمثروة ي١مظمذ ُمٜمسم٤مؾمتٛمرار. ٟمٕمؿ، إٟمّ 

اًم٘مٚم٥م ًمف ىمدرة  ،سم٤مؾمتٛمرار رهمؿ إرادشمف، هذه ـمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م ـمٌٞمٕم٦م اخلنان اعمًتٛمرّ 

٦م ُمـ قمٞم٥م أو دون قمٚمّ  ُمٕمٞمٜم٦م قمغم اًميسم٤من، وطملم شمٜمٗمد هذه اًم٘مدرة يتقىمػ اًم٘مٚم٥م شمٚم٘م٤مئٞم٤مً 

، ومٝمق أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سمذًمؽ اًمرضمؾ شهذا إذا مل يٙمـ شمقىمػ اًميسم٤من ٟمتٞمج٦م ُمرض ،ُمرض

سم٤مئع اًمثٚم٩م اًمذي يّمٞمآ وي٘مقل: ارمحقا َُمـ يذوب رأُس ُم٤مًمف، طمتّك ىم٤مل اًمٌٕمض شمٕمّٚمٛم٧م 

 .ُمٕمٜمك اخلنان ُمـ سم٤مئع اًمثٚم٩م
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إّن اإلٟم٤ًمن ًمٗمل ظمن ضمقاب اًم٘مًؿ، وومٞمف إظم٤ٌمر ُمـ اهلل أّن »وىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمّٓمقد:  

، واخلن اإلٟم٤ًمن يٕمٜمل اًمٙم٤مومر )ًمٗمل ظمن( أي: ًمٗمل ٟم٘مّم٤من سم٤مرشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص ويمٗمره سم٤مهلل

هحك رأس اعم٤مل ًمإلٟم٤ًمن، وسم٤مرشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص ذم هحك ٟمٗمًف ظمنان، وهق أيمؼم ُمـ 

 .شرأؾمف ُم٤مًمف

واخلحص٦م: يُمّؾ اًمٜم٤مس ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ذم ظمن، ومتٙمقن أي٦م واًم٘مقل اعمٜمًقب ًمرؾمقل 

ايمـوس ىمّؾفؿ هؾؽك إّٓ ايمعوظمقن، وايمعوظمقن ىمّؾفؿ هؾؽك إّٓ ايمعومؾقن »وهق: ’ اهلل

 ٛمحن ُمٗمٝمقُم٤ًم  شومؾقن ىمّؾفؿ هؾؽك إّٓ اظمخؾصقن، واظمخؾصقن فمعم طمطر فمظقؿوايمع

 واطمدًا.

سمٕمد شم٠ميمٞمد اجلقاب سم٤مًم٘مًؿ وسم٠مدوات ُأظمرى ُمـ ىمٌٞمؾ )إّن( اعمٗمٞمدة ًمٚمت٠ميمٞمد، و)اًمحم( 

ٞمع دائرة اًمرسمآ، يمذًمؽ، ضم٤مء اًمدور أن ًمتٗمري٩م هذه اًمٙمرسم٦م وشمْمٞمٞمؼ دائرة اخلنان، وشمقؾم

پ پڀ ڀ ڀ ﴿وم٤مؾمتثٜم٧م اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م أرسمٕم٦م ـمقائػ طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: 

ومٚمٜمتٕمرف قمغم هذه اًمٓمقائػ إرسمٕم٦م  طمتّك ٟمًٕمك ، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ضم٤مهديـ ًمٜمٙمقن ُمٜمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مًمل.

، هذه هل اًمٓم٤مئٗم٦م إُومم، واًمتل متثّؾ اًمٕمٜمقان ﴾ڀپ ﴿ايمطوئػي إُولم: 

 أىمًؿ قمٚمٞمف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ وأيّمده.اعمًتثٜمك ُمـ اخلنان اًمذي 

هذا هق اعمًتثٜمك ُمـ اإلٟم٤ًمن اعمت٘مّدم، مم٤ّم دّل قمغم اًمٕمٛمقم يمام »وذم أوقاء اًمٌٞم٤من: 
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 .شىمّدُمٜم٤م، واإليامن ًمٖم٦ًم اًمتّمديؼ وذقم٤ًم اإلقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠مريم٤من اإليامن 

ٞمد اًمٕمّحُم٦م:  ًّ  ،قمامل اًمّم٤محل٦ميامن وإًقن سم٤مإلومراد اعمتٚمٌّ واعمًتثٜمقن هؿ إ»وىم٤مل اًم

ٓ شمٜم٘مٓمع  دةً ُم١مسمّ  ظم٤مًمدةً  ٟم٤ًمن طمٞم٤مةً ًمإل  أنّ يمت٤مب اهلل يٌلّم  وذًمؽ أن    بُمٜمقن ُمـ اخلن ومٝمؿ

ُمـ هذه احلٞم٤مة وهل احلٞم٤مة  ؿمٓمراً   أن  ويٌلّم  ..ام اعمقت اٟمت٘م٤مل ُمـ دار إمم دار.وإٟمّ  ،سم٤معمقت

ذم  وأضمراً  أظمرة ضمزاءً ذم اإلٟم٤ًمن ك اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ؾمٞمٚم٘م٤مه وىمد ؾمٛمّ ... اًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مة اُمتح٤مٟمٞم٦م

يٙم٥ًم سمف ُم٤م يٕمٞمش سمف ذم طمٞم٤مشمف ًمإلٟم٤ًمن احلٞم٤مة رأس ُم٤مل  ف أنّ  سمذًمؽ يمٚمّ ويتٌلّم  ،بي٤مت يمثػمة

وأُمـ اًمنم  ،وسمقرك ذم ُمٙمًٌف ،ذم اًمٕم٘مد واًمٕمٛمؾ وم٘مد رسمح٧م دم٤مرشمف احلّؼ  ٌعَ وم٢من اشمّ  ،أظمرة

 ،ظمنت دم٤مرشمفيامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمآ وم٘مد ٌع اًم٤ٌمـمؾ وأقمرض قمـ اإلذم ُمًت٘مٌٚمف، وإن اشمّ 

پ پ ڀ ڀ  *ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،وطمرم اخلػم ذم قم٘م٤ٌمه

 .﴾ڀ 

يامن سم٤مًمٞمقم يامن سمجٛمٞمع رؾمٚمف واإليامن سم٤مهلل اإلوُمـ اإل ،يامن سم٤مهلليامن اإلواعمراد سم٤مإل

 .شف همػم ُم١مُمــ مل ي١مُمـ سمٌٕمض رؾمٚمف أو سم٤مًمٞمقم أظمر أٟمّ شمٕم٤ممم ومٞمٛمّ  وم٘مد ٟمّص  ،أظمر

وهذه هل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اؾمتثٜم٤مء ُمـ  ٚم٦م ﴾ڀ ڀ  ﴿ :ايمطوئػي ايمثوكقي

 اًمٜم٤مس اًمذيـ ظمنوا ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.

، أو أّٟمف ، أو ُمقاؾم٤مة اإلظمقانوًمٙمـ ُم٤م هق قمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت؟ هؾ هق أداء اًمٗمرائض

أو أّٟمف  اعمقاومؼ ًمٙمت٤مب اهلل وقمٛمَٚمف ص٤مطمٌُف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمف اهلل، ويمقٟمف ص٤مدرًا ُمـ ُم١مُمـ سم٤مهلل
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 .اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٤مت 

واًمٔم٤مهر أن  سمٞم٤من إقمامل اًمّم٤محل٦م ذم هذا اإلؾمتثٜم٤مء يٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م ُذيمر هٜم٤م، وم٠مداء 

اًمٗمرائض، وُمقاؾم٤مة اإلظمقان، واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٤مت وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، يمّٚمٝم٤م ُمـ إقمامل 

 اًمّم٤محل٦م، وًمٙمـ هذا ُمـ سم٤مب ذيمر اعمّم٤مديؼ، ومٝمق إذن يمّؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م.

، وٓ أفمـ أّن إقمامل اًمّم٤محل٦م شاًمتٚمٌّس سمجٛمٞمع إقمامل اًمّم٤محل٦م»ىم٤مل ذم اعمٞمزان: 

 ’.لت٤مج إًمل سمٞم٤من أيمثر سمٕمد ُم٤م ُذيمر ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم رؾمقل اهلل

هق ُمـ اًمّم٤محل٤مت ؾمقاًء سمٚمغ رشم٦ٌم اًمقضمقب ’ ومٙمّؾ ُم٤م أُمر سمف يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم رؾمقًمف

َم  ًمذا مل أقمثر قمغم ُمٗمّن أم آؾمتح٤ٌمب، وُمّم٤مديؼ هذه اًمٙمؼمى يمثػمة ٓ شُمٕمدُّ وٓ ل

 قمّده٤م أو أطمّم٤مه٤م.

هذه هل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمًتثٜم٤مة ُمـ اخلُن، وهؿ  ﴾ڀ ٺ ﴿: ايمطوئػي ايمثويمثي

 َُمـ شمقاصقا سم٤محلّؼ.

ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمتقايص سم٤محلؼِّ هق اعم٘م٤مم ُمع احلّؼ، واًم٘مٞم٤مم سم٠مواُمره قمغم طمدود »

 .شآؾمت٘م٤مُم٦م

 .شقمٛمؾ ي ٓ يّمّآ إٟمٙم٤مره ُمـ اقمت٘م٤مد أوسم٤مًمث٤مسم٧م اًمذ»وىم٤مل اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين: 

وهذا أيْم٤ًم ُمـ سم٤مب ذيمر اًمُٙمؼمى اًمتل  ٤م ُمّم٤مديؼ يمثػمة، ومٛمـ اًمتقايص سم٤محلّؼ 

اًمتقايص سمجٛمٞمع ُأصقل اًمديـ وومروقمف، وُمٜمف اًمتقايص سم٤مإلهتامم سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ـمٌؼ اًمٗمروع، 

 ػم.ُمثؾ أداء اًمٗمرائض، واعمقافم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، وُمٜمف سمّر اًمقاًمديـ، وهمػمه٤م اًمٙمث

ڀ  ﴿ومٛمـ هٜم٤م يرد هذا اًمت٤ًمؤل وهق: أًمٞمس أّن اًمتقايص سم٤محلّؼ داظمؾ ذم 
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 ، ومٕمحَم ُذيمر ُمّرًة ُأظمرى، ويمذا اًمتقايص سم٤مًمّمؼم؟!﴾ڀ 

 : ٟمٕمؿ، هق داظمؾ ومٞمف، ًمٙمٜمّف ُذيمر ُمّرة ُأظمرى ًمٚمت٠ميمٞمد.واجلقاب

ٛمؾ ومذيمره سمٕمد اًمٕم ،٤مًمآُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّّم  اًمتقايص سم٤محلّؼ  صمؿ  »ىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اًمّٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: 

اًمتقايص سم٤مًمّمؼم ُمـ  يمام أنّ  ،سم٠مُمره اهتامُم٤مً   ُمـ ىمٌٞمؾ ذيمر اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم ،اًمّم٤مًمآ

د شمٙمرار ذيمر سم٠مُمره، وي١ميمّ  اهتامُم٤مً   وذيمره سمٕمده ُمـ ذيمر اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم ،اًمتقايص سم٤محلّؼ 

 .شؼمواًمّّم  ومل ي٘مؾ: وشمقاصقا سم٤محلؼِّ  ﴾ٺ ٺ  ﴿طمٞم٨م ىم٤مل:  ،اًمتقايص

ّن اًمتقايص: أن يقيص سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم سم٤محلّؼ. وىمٞمؾ: احلّؼ وىمٞمؾ: إ»وذم أوقاء اًمٌٞم٤من: 

يمّؾ ُم٤م يم٤من ود اًم٤ٌمـمؾ، ومٞمِمٛمؾ قمٛمؾ اًمٓم٤مقم٤مت وشمرك اعمٕم٤ميص... وىمٞمؾ احلّؼ هق اًم٘مربن  

 .شًمِمٛمقًمف يمّؾ أُمر ويمّؾ هنل ويمّؾ ظمػم

احلّؼ هق اًم٘مربن ا عم٤مذا يًتٖمرب اًمٌٕمض ُمـ شمٗمًػم أي٦م سم٠مووآ  اوقمٚمل اًم٘مٞمؾ إظمػم 

، يمام ذم شم٠مويؾ هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م ×ّؼ وآًمتزام سمف، أٓ وهق أُمػم اعم١مُمٜملمُمّم٤مديؼ احل

سمٕمد شمقاشمر احلدي٨م قمـ  واعمروي٦م قمـ إئٛم٦م إـمٝم٤مر^، أو ُمٓمٚمؼ اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م

 .شفمقمر مع ايمؼرتن وايمؼرتن مع فمقم، يمـ يػؼمومو ضمتّك يردا فمقّم احلقض»’: اعمّمٓمٗمك

ي٨م ُمتقاشمر ُمٕمٜمًك، سمؾ روى احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري قمـ وىمد ورد سم٠مًمٗم٤مظ ُأظمرى، واحلد

پ پ ﴿هق أسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم  ﴾ٻ ٻ ٻ پ ﴿»أٟم ف ىم٤مل:’ رؾمقل اهلل

 .شىم٤مل: هؿ قمكّم وؿمٞمٕمتف ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
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واًمٓم٤مئٗم٦م اًمراسمٕم٦م اعمًتثٜم٤مة ُمـ اخلُن هؿ َُمـ شمقاص سم٤مًمّمؼم سمٕمد ايمطوئػي ايمرازمعي:  

٤مًمّمؼم ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمتقايص سم٤محلّؼ أم ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمتقايص سم٤محلّؼ، ؾمقاًء يم٤من اًمتقايص سم

اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمآ، ومٝمق ُمـ قمٓمػ اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم، وًمق ذيمر سمٕمده وشمقاصقا سم٤مًمّمقم ًمٙم٤من 

قمٓمػ اًمّمقم قمغم اًمّمؼم ُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم أيْم٤ًم  ٕن  اًمّمقم ُمـ ُمّم٤مديؼ 

نميٗم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمّمؼم إن مل يُٙمـ هق اًمّمؼم سمٕمٞمٜمف، يمام ذم اـمحىم٤مت سمٕمض أي٤مت اًم

 .شيعـل زمويمصػم ايمصقم»ىم٤مل: × ، ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق﴾ۓ ۓ﮲ ﴿

وذه٥م سمٕمض اعمٗمّنيـ إًمل يمقن اعم٘مّمقد سم٤مًمّمؼم هٜم٤م هق: اًمّمؼم قمغم لّٛمؾ اعمِم٤مق 

 .ذم ـم٤مقم٦م اهلل، واًمّمؼم قمـ ُمٕمّمٞمتف

ًمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم اجلٛمٞمع ٓ وػم ومٞمف سمٕمد إـمحق اًمٙمحم  وًمذا ىم٤مل اًمٕمّحُم٦م 

وىمد ُأـمٚمؼ اًمّمؼم، وم٤معمراد سمف أقمّؿ ُمـ اًمّمؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل واًمّمؼم قمـ »اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل&: 

 .شواًمّمؼم قمٜمد اًمٜمقائ٥م اًمتل شمّمٞمٌف سم٘مْم٤مء ُمـ اهلل وىمدر.ُمٕمّمٞمتف..

وذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم قمـ أئّٛم٦م ا دى^: وّصقا ذرار ؿ وَُمـ ظمٚمٗمقا ُمـ سمٕمدهؿ 

 .. أو اًمٕمؽمة سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر قمكمسم٤مًمقٓي٦م وسم٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م

ًمٙمـ هؾ اعمًٚمٛمقن ومٕمًح قمٛمٚمقا سمقصٞم٦م اًم٘مربن ووصٞم٦م اًمرؾمقل إيمرم| سمٛمقاصٚم٦م 

 ؟!’اًمٕمؽمة وقمدم ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ، أو قمٛمٚمقا سمٕمٙمس ُم٤م أوص٤مهؿ اًم٘مربن واًمرؾمقل إقمٔمؿ
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ج٤مد  ًّ ذم × جيٞمٌٜم٤م قمغم هذا اًم١ًمال ؾمٚمٞمؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة^ وزيـ قم٤ٌمده٤م اإلُم٤مم اًم

وُمتؾ أزمق فمبد اهلل وفمؼمسمف، وؽُمبل كسوؤه وصبقتف وداروا زمرأؽمف دم »... ىم٤مل ومٞمٝم٤م:  ظمٓمٌتف طمٞم٨م

ايمبؾدان مـ همقق فمومؾ ايمسـون، وهذه ايمرزيي ايمتل ٓ مثؾفو رزيي، أهّيو ايمـوس أصبحـو 

ديـ، مذوديـ ؾموؽمعكم فمـ إمصور، ىملّكو أوٓد سمرك وىموزمؾ، مـ نمغم صمرم  مطروديـ مممَّ

ؽبـوه، وٓ شمؾؿي دم اإلؽمالم شمؾؿـوهو، مو ؽمؿعـو اهذا دم تزموئـو أصمرمـوه، وٓ مؽروه ارسم

م إيمقفؿ دم ومتويمـو، ىمام سمؼّدم إيمقفؿ دم  | سمؼدَّ إويمكم، إن هذا إّٓ اطمتالق، واهلل يمق أنَّ ايمـبلَّ

 ....شايمقصويي زمـو، ظمو زادوا فمعم مو همعؾقا زمـو، همنّكو هللِِّ وإكو إيمقف راصمعقن

 سمغم واهلل...

 َل اهلل ىماااا٤مل ًم٘مقُماااافيماااا٠من  رؾمااااق

 

 ظماذوا وشْمااَريمؿ ُمااـ قمااؽميت وشمِمااّددوا 

إًمل إؿمحء اعم٘مّٓمٕم٦م قمغم رُمْم٤مء يمرسمحء، ويم٠ميّن ÷ وًمذا يم٤مٟم٧م شمٜمٔمر احلقراء زيٜم٥م 

 هب٤م شمٜم٤مدي: 

 ظمقي٦م اؿمٚمقن أؾماقي وها٤مي اًمٔمٕماقن

 وُماا٤م ٟماادري اسمٕماازُمٝمؿ ويااـ يااردون

 ٟم٤مداهااا٤م اًمٕمااادو سمًااا  ُماااـ اًمٜماااقح

 شمِمااقومٞمٜمف ضمًاااد قمٚم ااا٤مع ُمٓماااروح

 

 

 ؾمااا٤مقم٦م ويرطمٚماااقن سماااس اٟمقدقماااؽ

 قماااادوان ويمااااره سماااالم ُمٔمٝمااااريـ

 اعماااـ شمِماااتجلم طمًااالم ُماااذسمقح

 دااااقُمل اًمٜمااا٤مات  حمٜماااف جمٞمٛمااالم

 

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 ؾمااحٌم قمااغم احلااقراء ُماا٤م سم٘ماال اًماادهرُ 

 ؾمااحٌم قمااغم اًم٘مٚماا٥ِم اًمٙمٌااػِم وصااؼِمه

 ضماارى ُماا٤م ضماارى ذم يماارسمحء وقمٞمٜمُٝماا٤م

 ًم٘مااد أسمٍمااْت ضمًااَؿ احلًُاالِم ُمقّزقماا٤مً 

 رأشْمااُف وٟماا٤مدت ياا٤م اسمااـ ُأُّماال وواًماادي

 أظّمااال إّن ذم ىمٚمٌااال أؾماااًك ٓ ُأـمٞمُ٘مااافُ 

 قماااكّم قمزياااٌز أن أؾماااػم ُماااع اًمِٕمااادى

 ى ضمًاٛمل وم٘مٚمٌال سمٙمارسمحأظمل إن ه

 هماااػم ُرزِئاااؽ هااالّمٌ 
ٍ
 أظمااال يُماااؾُّ ُرزء

 أظمل أٟم٧م قماـ ضماّدي وُأُّمال وقماـ أيب

 ُمتك ؿم٤مهدت قمٞمٜم٤مي وضمَٝماؽ ؿما٤مهدْت 

 وُُمااذ همٌاا٧م قمٜمّاال هماا٤مب قمٜمّاال  ااٞمٕمُٝمؿ

 

 وُم٤م أذىما٧م ؿماٛمٌس وُما٤م ـمٚماَع اًمٌادرُ  

 سمام ىماد ضمارت طُمزٟما٤ًم ًماف إدُماُع احلُٛمارُ 

 شمرى ُم٤م ضمارى ممّا٤م ياذوب ًماف اًمّماخرُ 

 دون ُمٗمٝمقُمااِف اًمّمااؼمُ  ومجاا٤مءت سمّمااؼمٍ 

 ًمااؽ اًم٘متااُؾ ُمٙمتقسماا٤ًم وزم يُمتاا٥َم إُه 

 وىمااد واا٤مق ُمٜمّاال ذم لّٛمٚمااف اًمّماادرُ 

 وشمٌ٘مااك سمااقادي اًمّٓمااػ يّمااُٝمرك احلاارُ 

 ُم٘مااٞمٌؿ إًماال أن يٜم٘ميضاا ُمٜمّاال اًمٕمٛماارُ 

 وُم٤م سمًاقاه اؿماتّد واقمّمقصا٥م إُمارُ 

 وقمـ أظمال اعمًاٛمقم ؾماٚمقى وزم ذظمارُ 

 وضمااقَهَٝمؿ اًمٖمااّرا ويماا٤من سمااؽ اًمُٞمُناا

 (1)رضمااك ًمااف ضمااؼمُ ومٗم٘ماادك يمٌناا ًمااٞمس ي

 

*** 

 

 أٟمااااف زيٜماااا٥م اًمٞمحجااااقن قمٜمّاااال

 ُمّمااااا٤مي٥م طمًااااالم اًمااااادوهٜمٜمل

 

 ؾماااااٚمٞم٧م اعمّمااااا٤مي٥م ُمااااا٤م ؾماااااٚمٜمل 

 ٟمااااازًمـ قماااااغم قمٞماااااقين وقمٛمٜمّااااال

 

                                           
^&
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ڻ ۀ ۀ  ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

﮸  ﮲ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ہ ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳

﮿  ﮹﮺ ﮾  ﮽  ﮼   .﴾﮻ 

ف وُمـ صٗم٤مشمف اجلامًمٞم٦م أّٟمف طمٚمٞمٌؿ ًم٘مد وصػ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمٗمًف سمّمٗم٤مشمف اًمحئ٘م٦م سم

شم٤ٌمريم٧م أؾمامؤه، وأّٟمف ُيٛمٝمؾ قم٤ٌمَده وًمٙمـ ٓ ُ ٛمٚمٝمؿ طمتّك وًمق قمّمقه، ومٞمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ 

ٝمؿ،  ًِ هق اًمّمٌقر شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمٙمـ سمٕمد أن يرى أّن ه١مٓء اًمٕم٤ٌمد ٓ يريدون إصحح أٟمٗم

﮴  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وٓ يٖمػّمون ُم٤م ومٞمٝم٤م، يرومع قمٜمٝمؿ ومٞمْمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﮳   ﮲

، وًمق رضمٕمٜم٤م إًمل اًمقاىمع ًمرأيٜم٤م ذًمؽ سمقوقح، ومٝمذه أي٦م ُلّدصمٜم٤م قمـ طمّمقل ﴾﮵

 اًم٘مًقة ذم ىمٚمقب أىمقاٍم سمٕمد ُمرور زُم٤من ُمـ احلٚمؿ اإل ل واًمٗمٞمض واًمٜمٕمؿ.

سمٕمد ىمّّم٦م اًمٌ٘مرة اًمتل ذسمحٝم٤م »وه١مٓء اًم٘مقم هؿ سمٜمق إهائٞمؾ، وأي٦م اعم٤ٌمريم٦م ضم٤مءت 

سمٖمٞم٦م اًمتخّٚمص ُمـ ذسمحٝم٤م، وًمٙمـ ىم٤مُمقا سمذسمحٝم٤م وُم٤م × ؾمكسمٜمق إهائٞمؾ ويم٤مٟمقا جُي٤مدًمقن ُمق

يم٤مدوا يٗمٕمٚمقن، ويم٤من ذسمآ اًمٌ٘مرة  ٕضمؾ لديد هقي٦م اًم٘م٤مشمؾ اًمذي ىم٤مم سم٘متؾ اسمـ قمّٛمف همٞمٚم٦ًم، 

ِؿ سم٘متٚمف ؿمخّم٤ًم بظمر ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ومّم٤مروا يتدارؤون ويدومٕمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ هذه  واهتُّ

ن ُئمٝمر طم٘مٞم٘م٦م إُمر سمٜمحق ُُمٕمجٍز، وم٘م٤مل وؿم٤مء اهلل أ× اًمتٝمٛم٦م، ومرضمٕمقا ذم أُمره إًمل ُمقؾمك

ومٚماّم ذسمحقه٤م ا سمٕمد حم٤موٓت ـمقيٚم٦م ا أُمر  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ ×: ؿ ُمقؾمك

ؾمٌح٤مٟمف أن ييسمقا اعم٘متقل سمٌٕمض اًمٌ٘مرة طمتّك  ٞمك اعم٘متقل وُيٕملّم هقي٦م اًم٘م٤مشمؾ، ىم٤مل 

، ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑژ ژ ڑ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف:

ُمـ اعمٗمروض أن شمزيد ذم إيامهنؿ واٟمّمٞم٤مقمٝمؿ وُمع رؤي٦م هذه اعمٕمجزة اًمٙمؼمى اًمتل يم٤من 

وًمألؾمػ ا ىم٧ًم ىمٚمقهبؿ سمٜمحق  ٙمل ؾمٌح٤مٟمف ؿمّدة شمٚمؽ اًم٘مًقة  اًمٙمـ × ًمٜمٌٞمٝمؿ ُمقؾمك
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 .ش﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ وي٘مقل: 

، وأصٚمٝم٤م: اًمّمحسم٦م ذم يمّؾ رء، : اًمٖمٚمٔم٦م، وىم٧ًم همٚمٔم٧م وي٧ًٌمايمؼسقة دم ايمؾغي

. وسم٤مًمت٠مُّمؾ ذم أي٦م اًمنميٗم٦م ز ىم٤ًم اًمدرهؿ ي٘مًقا ىمًقًا، زاف أي: ردأ ومٝمق ىمّز وُمـ اعمج٤م

ٟمرى أهّن٤م ضم٤مءت ذم ُم٘م٤مم ذّم سمٜمل إهائٞمؾ قمغم هذه اًم٘مًقة وشمِمٌٞمف ىمٚمقهبؿ سم٤محلج٤مرة، صمؿ  

اإلقمتذار ًمٚمحج٤مرة، وهذا دًمٞمؾ قمغم أّن  ؿ اًمدور اًمٙمٌػم ذم قمروض هذه اًم٘مًقة قمغم 

ۀ ہ ہ ہ ﴿آ ذُّمٝمؿ قمغم ىمًقهتؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىمٚمقهبؿ، وإّٓ مل يّم

﮵  ۓھ ے ے ۓ ھہ ھ ھ ﮴   ﮳  ﮲

وٕضمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف » وم٤مٔي٦م اعم٤ٌمريم٦م شُمٕمّٚمؾ اًم٘مًقة سم٥ًٌم ٟم٘مْمٝمؿ اعمٞمث٤مق ، ﴾﮶

ىمٚمقهبؿ ىم٤مؾمٞم٦مٓ  يت٠مصّمرون سمققمظ إٟمٌٞم٤مء وإٟمذارهؿ، وٓ يٙمؽمصمقن ُمـ لريػ اًمديـ وهمػمه، 

شمٕمؼّمان قمـ دور اًمٕمٌد ذم ُمّمػمه، وأّٟمف ؾمٌح٤مٟمف هم٥م   اه أي٦م أي٦م حمؾ اًمٌح٨م وهذ اوأيت٤من 

 .شومٕمؾ اًمٕمٌد، يٕم٤مىمٌٝمؿ سمٚمٕمٜمٝمؿ، وضمٕمِؾ ىمٚمقهبؿ ىم٤مؾمٞم٦م، وًمف ٟمًٌت٤من إًمل اًمٕمٌد وإمم اهلل

إذن ىمًقة اًم٘مٚمقب ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌد ٟمٗمًف، وُمـ هٜم٤م ص٤مر ًمزاُم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕمّرف 

  قمغم أؾم٤ٌمب اًم٘مًقة سمح٥ًم ُم٤م روي ذم ذًمؽ:

يو فمقم، شمالث يؼسكم ايمؼؾى: إؽمتامع ايمؾفق، وؿمؾى »أٟم ف ىم٤مل: ’ وم٘مد روي قمـ اًمٜمٌلِّ 

 .شايمصقد، وإسمقون زموب ايمسؾطون
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مـ  (1)تون: ظمّيظمُ »ظمممـكم )صؾقات اهلل فمؾقف(: ومول أمغم ا»أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ أيب قمٌد اهلل 

 .شيمشقطون ايمسفق وايمؼسقةايمشقطون، وظمّي مـ اظمؾؽ، همؾّؿي اظمؾؽ ايمروّمي وايمػفؿ، وظمُّي ا

يو مقؽمك، ٓ سمطّقل دم ايمدكقو أمؾؽ همقؼسق ×: »وذم اًمٙم٤مذم اًمنميػ ذم ُمٜم٤مضم٤مة ُمقؾمك

 .شومؾبؽ، وايمؼود ايمؼؾى مـّل زمعقد

أنوىمؿ أن سمطرضمقا ايمؼماب فمعم ذوي إرضموم: همننَّ »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

 .شرزّمف فمّز وصمّؾ  ذيمؽ يقرث ايمؼسقة، وَمـ ومسو ومؾبُف زَمُعَد ِمـ

ٓ سمؽثروا ايمؽالم زمغغم ذىمر اهلل: همنّن ىمثرة ايمؽالم زمغغم ذىمر اهلل »أّٟمف ىم٤مل: ’ وقمٜمف

 .شومسقة يمؾؼؾى، وأنَّ أزمعد ايمـوس مـ اهلل ايمؼؾى ايمؼود

ويمقس رء أضَّ يمؼؾى اظمممـ مـ ىمثرة إىمؾ، »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّّم٤مدق

 .ش، وهقجون ايمشفقةوهل مقرشمي يمشقئكم: ومسقة ايمؼؾى

ومسقة ايمؼؾى مـ صمػقة ايمعققن، »أّٟمف ىم٤مل: × وروي قمـ ٟمٌل اهلل قمٞمًك سمـ ُمريؿ

وصمػقة ايمعققن مـ ىمثرة ايمذكقب، وىمثرة ايمذكقب مـ ضُمىِّ ايمدكقو، وضمّى ايمدكقو رأُس ىُمؾِّ 

 .شطمطقئي

مو صمّػً ايمدمقع إّٓ يمؼسقة ايمؼؾقب، ومو ومسً »أّٟمف ىم٤مل: × وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شيمؼؾقب إّٓ يمؽثرة ايمذكقبا
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 وظمحص٦م هذه اًمٜمّمقص اًمنميٗم٦م أّن ُمقضم٤ٌمت ىم٤ًموة اًم٘مٚم٥م قمّدة ُأُمقر:  

اؾمتامع اًمٚمٝمق، ويٛمٙمـ أن ي٘مّمد سمف اًمٖمٜم٤مء، أو ُمٓمٚمؼ ُم٤م يِمٖمؾ ُمـ هقى أو إّول: 

أو هق ًمٕم٥م ٓ يٕم٘م٥م ٟمٗمٕم٤ًم، وؾمٛمّل  قًا  ّٕٟمف يِمٖمؾ قماّم يٕمٜمل ُمـ ىمق ؿ: أ ٤م ذم  ،ـمرب

 .ي: ؿمٖمٚمٜمل، يماّم ومنه أسمق هحل اًمٕمًٙمرياًمٌمء أ

ـمٚم٥م اًمّمٞمد، واعم٘مّمقد سمف صٞمد اًمٚمٝمق اًمذي هق حمّرم قمٜمد اعمِمٝمقر، ودظمقًمف ذم ايمثوّن: 

 .ؾمٗمر اعمٕمّمٞم٦م يمام ّسح سمف اًمًٞمد اخلقئل&

: إشمٞم٤من سم٤مب اًمًٚمٓم٤من، ويٓمٚمؼ قمغم احل٤ميمؿ اجل٤مئر، يمام روي ذًمؽ ذم وم٘مف ايمثويمٌ

 .شون أو نمغمه همؼؾ: ضمسبل اهلل...وإذا همزفمً مـ ؽمؾط»× اًمرو٤م

 : ـمقل إُمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م.ايمرازمع

 : ـمرح اًمؽماب قمغم إرطم٤مم قمٜمد اًمدومـ.اخلومس

 يمثرة اًمٙمحم سمٖمػم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم.ايمسودس: 

 يمثرة إيمؾ.ايمسوزمع: 

 يمثرة اًمذٟمقب، وهل دمٛمع اًمٙمثػم ُمـ إؾم٤ٌمب اعمت٘مّدُم٦م.ايمثومـ: 

 ٥م، ويٌ٘مك ُم٤م هق اعمٓمٚمقب ُمٜم٤م إزاءه٤م؟!هذه سمٕمض أؾم٤ٌمب وُمقضم٤ٌمت ىمًقة اًم٘مٚم

مم٤ّم ٓ ؿمّؽ ومٞمف أن دمٜم٥ّم هذه اعمقارد ي١مصّمر شم٠مصمػمًا إجي٤مسمٞم٤ًم ذم ارشمٗم٤مع ىمًقة اًم٘مٚم٥م، وٓ 

ٟم٘مقل أّٟمف اًمٕمحج، سمؾ هق اًمقىم٤مي٦م، وهل ظمػم ُمـ اًمٕمحج، يمام اؿمتٝمر قمٜمد إـم٤ٌمء ذًمؽ، وقمـ 

 .شسمرك ايمذكى أهقن مـ ؿمؾى ايمتقزمي»×: أُمػم اعم١مُمٜملم
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أّن زمعض أكبقوء زمـل إرسائقؾ ؾمؽو إيمی اهلل »وأُّم٤م ُم٤م يقضم٥م رىّم٦م اًم٘مٚم٥م، وم٘مد روي:  

سمعولم ومسقة ايمؼؾى وومّؾي ايمدمعي، هملوضمك اهلل إيمقف أن ىُمِؾ ايمعدس، هملىمَؾ ايمعدس، همرّق ومؾُبف 

 .شوىمُثرت دمعتف

َمـ »أٟم ف ىم٤مل: ’ وُمـ اًمٕمحج أيْم٤ًم ُمًآ رأس اًمٞمتٞمؿ، وم٘مد روي قمـ اًمٜمٌل إيمرم

ؽر مـؽؿ ومسووة ومؾبف همؾقُدن يتقاًم همقالؿمػف ويمقؿسح رأؽمف، يؾكم ومؾبُف زمنذن اهلل فمّز وصمّؾ، همننَّ أك

 .شيمؾقتقؿ ضمّؼوً 

صمؿ  شمٜمت٘مؾ أي٦م اًمنميٗم٦م ًمتٕمّرومٜم٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م، وقمغم ُمدى شمٚمؽ 

 اًم٘مًقة وؿمّدهت٤م.

ؽ اًم٘مٚمقب سمٚمٖم٧م اًمذروة، ومٝمل يم٤محلج٤مرة أو أؿمّد ومٞم٠ميت اجلقاب اعمٗمزع سم٠مّن ىم٤ًموة شمٚم

 ىمًقة، أي: ٓ شمٜم٘مص ىمًقهت٤م قمـ ىمًقة احلج٤مرة.

 وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ قمـ ُمٕمٜمك )أو( هٜم٤م، وفم٤مهره٤م يٗمٞمد اًمِمّؽ اًمذي ٓ جيقز قمٚمٞمف؟ 

 وىمد أضم٤مب اًمٕمٚمامء قمـ ذًمؽ سمقضمقه: 

ُمٕمٜمك  : أن شمٙمقن ًمإلسم٤مطم٦م، يم٘مق ؿ: ضم٤مًمس احلًـ أو اسمـ ؾمػميـ، ومٞمٙمقنايمقصمف إول

أي٦م: إن ؿمٌّٝمتؿ ىمٚمقهبؿ سم٤محلج٤مرة أصٌتؿ، وإن ؿمٌّٝمتٛمقه٤م سمام هق أؿمّد أصٌتؿ، وإن 

 ؿمٌّٝمتٛمقه٤م سم٤مجلٛمٞمع ومٙمذًمؽ.

أن شمٙمقن )أو( ًمٚمتٗمّمٞمؾ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م: أن  سمٕمْمٝمؿ ىمٚمقهبؿ ايمقصمف ايمثوّن: 

 يم٤محلج٤مرة، وسمٕمْمٝمؿ أؿمّد ُمٜمٝم٤م.

خ٤مـم٥م، وإن يم٤من اهلل شمٕم٤ممم قم٤معم٤ًم : أن شمٙمقن )أو( هٜم٤م ُمٌٝمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمايمقصمف ايمثويمٌ
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سمذًمؽ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م: إن  ىمٚمقهبؿ يم٠مطمد هذيـ ٓ خيرج قمٜمٝمام، يم٘مق ؿ: أيمٚم٧م سمنة أو  

مترة، وهق يٕمٚمؿ ُم٤م أيمؾ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ، إّٓ أّٟمف أهبٛمف قمغم اعمخ٤مـم٥م، ويمذًمؽ أي٦م  ّٕن 

شمٜمثٜمل ًمققمظ وٓ شمّمٖمل  اًمٖمرض ومٞمٝم٤م أن خيؼم شمٕم٤ممم قمـ ؿمّدة ىمًقة ىمٚمقهبؿ، وأهّن٤م مم٤ّم ٓ

حلّؼ، ومًقاء يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مًقة يم٤محلج٤مرة أم أؿمّد ُمٜمٝم٤م، وم٘مد شمؿ  ُم٤م أريد إًمٞمف ُمـ اًمٖمرض ذم 

 وصٗمٝم٤م وذُّمٝم٤م.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿أن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك سمؾ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ايمقصمف ايمرازمع: 

، وشمٙمقن وم٤مئدة هذا أن  ىمٚمقب ه١مٓء ذم سمٕمض إطمقال ُمع اًم٘مًقة واًمٕمدول ﴾ۋ 

احلّؼ واًمتٗمٙمػم ومٞمف رسمام ٟٓم٧م سمٕمض اًمٚملم، وذم طم٤مل ُأظمرى شمٙمقن ذم هن٤مي٦م اًمٌٕمد  قمـ شمّمّقر

قمـ احلّؼ ويم٤مدت شمّمٖمل إًمل احلّؼ، ومتٙمقن ذم هذه احل٤مل يم٤محلج٤مرة اًمتل رسمام ٟٓم٧م، وذم 

طم٤مٍل ُأظمرى رسمام شمٙمقن ذم هن٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ احلّؼ واًمٜمٗمقر قمٜمف، ومتٙمقن ذم هذه احل٤مل أؿمّد 

 .ىمًقة ُمـ احلج٤مرة

 .وىمد أو٤مف اًمِمٞمخ اًمٓمقد وضمٝملم بظمريـ يٛمٙمـ رضمققمٝمام إًمل ُم٤م ُذيمر

صمّؿ ٟمجد أّن اًم٘مربن اًمٙمريؿ قمذر احلج٤مرة، ومل يٕمذر ىمٚمقب سمٜمل إهائٞمؾ اًم٘م٤مؾمٞم٦م، وقمّٚمؾ 

 ذًمؽ سم٠ُمُمقر صمحصم٦م: 

أي: شمٗمجر إهن٤مر ُمـ  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿إمر إول: 

، وىمقسمؾ ومٞمف سملم احلج٤مرة واعم٤مء  ًمٙمقن يم٤مًمٕمٞمقن اجل٤مري٦م ُمـ اجل٤ٌمل اًمّمخري٦م احلج٤مرة

                                           
 

 
  

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

احلج٤مرة ييب هب٤م اعمثؾ ذم اًمّمحة، يمٙمقن اعم٤مء ييب سمف اعمثؾ ذم اًمٚملم، ومٝمذه احلج٤مرة  

قمغم يمامل صحسمتٝم٤م يتٗمّجر ُمٜمٝم٤م إهن٤مر قمغم ًملم ُم٤مئٝم٤م، وشمِمّ٘مؼ ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م اعم٤مء قمغم ًمٞمٜمف 

 .ّمدر ُمـ ىمٚمقهبؿ طم٤مل يحئؿ احلّؼ، وٓ ىمقل طمّؼ يحئؿ اًمٙمامل اًمقاىمعوصحسمتٝم٤م، وٓ ي

وم٠مقمذر احلج٤مرة وقم٤مب ىمٚمقهبؿ سم٘م٤ًموهت٤م طملم مل شمٚمـ سمذيمر اهلل وٓ سم٤معمقاقمظ، وىمٞمؾ: 

 .اًمذي يم٤من ّترج ُمٜمف اًمٕمٞمقن× أراد سمف طمجرًا خمّمقص٤ًم، وهق طمجر ُمقؾمك

أّن رؾمقل اهلل| اضمت٤مز سمحجر »وسم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمض احلج٤مرة يٜمٌع ُمٜمٝم٤م اعم٤مء  ًمذا روي: 

: مِلَ يرج مـؽ اظموء ايمؽثغم يٜمٌُع ُمٜمف ُم٤مء يمثػم، ومتٕمّج٥م ُمـ ذًمؽ، وم٠ًمل اهلل اٟمٓم٤مىمف، وم٘م٤مل ًمف

ۅ ۉ ۉ ﴿ وم٘م٤مل: ُمـ سمٙم٤مء طمزٍن، طمٞم٨م ؾمٛمٕم٧م سم٘مقًمؽ:مَع صغرك؟! 

وأظم٤مف أن أيمقن ُمـ شمٚمؽ احلج٤مرة. وم٠مضم٤مسمف اهلل وسمنّمه اًمٜمٌل سمذًمؽ، صمّؿ شمريمف ، (1)﴾ې

وم٘م٤مل: ومذًمؽ سمٙم٤مء أمل يلمـؽ اهلل؟  قم٤مد إًمٞمف وسمٕمد وىم٧م ربه يٜمٌع يمام يم٤من، وم٘م٤مل:وُم٣م، صمّؿ 

 .شاحلزن وهذا سمٙم٤مء اًمنور

يم٤مًمٕمٞمقن احل٤مدصم٦م قمٜمد اًمزٓزل » ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿إمر ايمثوّن: 

 .شاعمًتتٌٕم٦م ًمإلٟمِم٘م٤مق وآٟمٗمج٤مر اعمتٕمّ٘م٥م جلري٤من إهن٤مر

ى طمجر ُمـ رأس ضمٌؾ، وٓ شمٗمّجر هنر ُمـ ىم٤مل جم٤مهد: ُم٤م شمردّ »وذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: 

طمجر، وٓ ظمرج ُمٜمف ُم٤مء، إّٓ ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، ٟمزل سمذًمؽ اًم٘مربن اًمٙمريؿ. وُمثٚمف قمـ اسمـ 

 .شقم٤ٌمس وضمريآ
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ٓ اُمتٜم٤مع قمٜمد احلج٤مرة مم٤ّم  دث ومٞمٝم٤م ُمـ أُمره وإن يم٤مٟم٧م ىم٤مؾمٞم٦م، سمؾ »وهذا ُمٕمٜم٤مه أن:  

، وسمٜمق إهائٞمؾ ُمع يمثرة ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ، هل ُمتٍّموم٦م قمغم ُمراده ٓ يٕمدم رء مم٤ّم ىمدر ومٞمٝم٤م

ويمثرة ُم٤م أراهؿ ُمـ أي٤مت يٛمتٜمٕمقن قمـ ـم٤مقمتف، وٓ شمٚملم ىمٚمقهبؿ عمٕمروم٦م طمّؼ، سمؾ شم٘مًق 

 .شومتتٜمع ُمـ ذًمؽ

﮸﮹  ﴿: إمر ايمثويمٌ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   .﴾﮳ 

وإُمر إظمػم اًمذي متت٤مز سمف احلج٤مرة قمغم شمٚمؽ اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م أهّن٤م هتٌط ُمـ ظمِمٞم٦م 

وع ُمدح  ٤م، وأقمغم ذّم  ٤مشمٞمؽ اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م. وهٌقط هذه احلج٤مرة يمام اهلل، وهذا أر

 ّمؾ ُمـ اجل٤ٌمل اًمٕم٤مًمٞم٦م إًمل إودي٦م اعمٜمخٗمْم٦م ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يٙمقن 

ًمٚمٝمٌقط قمّٚم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م يم٤مًمّمقاقمؼ اًمتل هتٌط هب٤م اًمّمخقر، وقمّٚم٦م ُمٕمٜمقي٦م يمِمػ قمٜمٝم٤م اًمقطمل 

 وهل: ا ٌقط ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل.

ء ذًمؽ وم٤محلج٤مرة قمغم اًمرهمؿ ُمـ صحسمتٝم٤م شمت٠مصّمر ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمٕمقاُمؾ اًم٤ًمًمٗم٦م وقمٚمل وق

اًمذيمر، وأُّم٤م ىمٚمقب سمٜمل إهائٞمؾ ومٝمل صٚم٦ٌم ٓ شمٜمٗمٕمؾ أُم٤مم وطمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وسمٞم٤من رؾمقًمف، ومح 

 شمٗمزع ٟمٗمقؾمٝمؿ، وٓ ّتِمع ُٕمره وهنٞمف.

٘مك وُمـ قمجٞم٥م إُمر أن  سمٜمل إهائٞمؾ رأوا سم٠ُممِّ أقمٞمٜمٝمؿ ًمٞمقٟم٦م احلج٤مرة، طمٞم٨م اؾمتً

ُمقؾمك ًم٘مقُمف، وم٠مُمر سم٠من ييب سمٕمّم٤مه احلجر، ومٚماّم ضسمف اٟمٗمجرت ُمٜمف اصمٜمت٤م قمنمة قمٞمٜم٤ًم 

 سمٕمدد إؾم٤ٌمط.

صمّؿ إّن فم٤مهر أي٦م ٟم٦ًٌم اًمِمٕمقر إًمل احلج٤مرة، طمٞم٨م إهّن٤م هتٌط ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، وهذه 

 ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م يمِمػ قمٜمٝم٤م اًمقطمل وإن مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٠مدواشمف احلًٞم٦ّم
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 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ 

﮶  ﴿وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مقًمف: »ىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل&:  ﮵  ﮴  سمٞم٤من صم٤مٍن ًمٙمقن  ﴾﮳

ىمٚمقهبؿ أىمًك ُمـ احلج٤مرة، وم٢مّن احلج٤مرة ّتِمك اهللَ شمٕم٤ممم، ومتٝمٌط ُمـ ظمِمٞمتف، وىمٚمقهبؿ ٓ 

 .شّتِمك اهلل شمٕم٤ممم وٓ هت٤مسم٦م

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿وهذا سيآ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

 .﴾گ گ گ

أي: وُمـ احلج٤مرة ُم٤م يٜمزل وُم٤م يٜمِمّؼ ويتزايؾ سمٕمْمف قمـ سمٕمض »وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي: 

قمٜمد اًمزٓزل  ُمـ أضمؾ ُم٤م يريد اهلل سمذًمؽ ُمـ ظمِمٞم٦م قم٤ٌمٍد ًمف، وومزقمٝمؿ إًمٞمف سم٤مًمدقم٤مء 

 .شواًمتقسم٦م

سمٙمؿ ٓ جيلء ُمـ احلج٤مرة ُم٤م يِمّ٘مؼ ومٞم٘مٓمر ُمٜمف اعم٤مء، وىمٚمق»ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك هذا إُمر: 

ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اخلػم وٓ اًم٘مٚمٞمؾ، وُمـ احلج٤مرة إن أىمًؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمؿ اهلل هتٌط، وًمٞمس ذم 

احلج٤مرة أًملم ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م وهذه اجل٤ٌمل  زقمٛم٧م أنّ ىمٚمقسمٙمؿ رء ُمٜمف، وم٘م٤مًمقا: ي٤م حُمّٛمد: 

، ومخرضمقا إمم ن ٟمٓم٘م٧م سمتّمدي٘مؽ وم٠مٟم٧م اعمحّؼ ٢مسمحيشمٜم٤م، وم٤مؾمتِمٝمده٤م قمغم شمّمدي٘مؽ وم

وتيمف ايمطقبكم ايمذيـ  دٍ ؿّ أؽمليمؽ زمجوه حُم  ’:وم٘م٤مًمقا: اؾمتِمٝمده. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل، أوقمر ضمٌؾٍ 

ػ اهلل ايمعرش فمعم ىمقاهؾ شمامكقي مـ مالئؽتف زمعد أن مل يؼدروا فمعم زمذىمر أؽمامئفؿ طمػّ 

ه١مٓء  ن  أاًمٕم٤معملم، و ؽ رؾمقل رّب ٟمّ أؿمٝمد أك اجلٌؾ ووم٤مض اعم٤مء، وٟم٤مدى ومتحرّ  .تريؽف

 ....شج٤مرةاًمٞمٝمقد يمام وصٗم٧م أىمًك ُمـ احل

                                           
 

 
 

 
 



 

 

111 

وهٜم٤مك رواي٤مت قمديدة يٓمقل اعم٘م٤مم سمذيمره٤م ذم طمدي٨م إطمج٤مر وإؿمج٤مر ُمع رؾمقل  

إّن ضمجرًا ىمون ُيسّؾؿ فمقّم دم اجلوهؾقي إّّن ٕفمرهمف »أّٟمف ىم٤مل: ’ ، وم٘مد روي قمٜمف’اهلل

 .شأن

﮾  ﴿صمّؿ ظمتٛم٧م أي٦م هذا اًمتِمٌٞمف اًمرائع واًمت٘مريع اًمحذع سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ﮽   ﮻﮼ 

أّن اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمرص٤مد  ١مٓء اًم٘م٤مؾمٞم٦م ىمٚمقهبؿ، وطم٤مومظ ٕقمام ؿ حميص »: ٕمٜمكوم٤معم ﴾﮿

وذم هذا ، ﴾مج جح مح جخ ﴿  ٤م، ومٝمق جي٤مز ؿ هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 .شوقمٞمد  ؿ وّتقيػ يمٌػم ًمٞمٜمزضمروا

همػم هم٤مومؾ واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمٌمء شمريمف قمغم وضمف اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من، وم٠مظمؼمهؿ اهلل شمٕم٤ممم أّٟمف »

 .شقمـ أقمام ؿ اًمًٞمئ٦م وٓ ؾم٤مٍه قمٜمٝم٤م

يمّٚمام سم٤مًمغ ذم إيمرام ه١مٓء اًم٘مقم اًم٘م٤مؾمٞم٦م ىمٚمقهبؿ واإلطم٤ًمن ’ وًمذا ٟمجد رؾمقل اهلل

إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٖمقا ذم إيذاء قمؽمشمف، واإلؾم٤مءة إًمٞمٝمؿ، وهٔمٛمٝمؿ وؾمٌّٝمؿ، وؿمتٛمٝمؿ، وىمتٚمٝمؿ 

 قهبؿ شمٚمؽ:وطمًٌٝمؿ وشمنميدهؿ وٟمٗمٞمٝمؿ ذم اًمٌٚمدان، طمتك ىم٤مل اًمِم٤مقمر واصٗم٤ًم ىمٚم

 ىمًاا٧م اًم٘مٚمااقب ومٚمااؿ متااؾ  داياا٦مٍ 

 

 شمٌاا٤ًم  ٤مشمِٞمااَؽ اًم٘مٚمااقب اًم٘م٤مؾمااٞم٦م 

وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م ىمٚمقب اًم٘مقم ذم ُمٕمريم٦م اًمٓمػ يم٤محلج٤مرة، أو أؿمد ىمًقة، مل شمٜمتٗمع  

، ومتحّقًم٧م ×سم٤معمقاقمظ، سمؾ يم٤مٟمقا جيٕمٚمقن أص٤مسمٕمٝمؿ ذم بذاهنؿ يمّٚمام وقمٔمٝمؿ ؾمٞمّد اًمِمٝمداء

 .ي: قمٚمٞمٝم٤م همِم٤موة وأهمٓمٞم٦م ٓ شمٗم٘مف ُم٤م شم٘مقلأ ،﴾ې ى ﴿ىمٚمقهبؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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خيٓم٥م وإؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ي٘مقل: ٟمحـ ٓ ٟمدري ُم٤م شم٘مقل، وًمٙمـ اٟمزل × وم٤محلًلم 

 قمغم طمٙمؿ سمٜمل قمّٛمؽ  وم٢مهّنؿ ٓ يروٟمؽ إّٓ ُم٤م ل٥م.

ٓ واهلل ٓ أفمطقؽؿ زمقدي إفمطوء ايمذيمقؾ، وٓ أهمّر همرار ايمعبقد. شمّؿ ومول: وم٘م٤مل ًمف احلًلم: 

 .ازمـ ايمدفمل ومد رىمز زمكم اشمـتكم: زمكم ايمسّؾي وايمذيمّي، وهقفوت مـّو ايمذيمّي أٓ وإنَّ ايمدفملَّ 

*** 

 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 بيا٤مت ظمٚما٧م ُماـ شماحوةٍ  ُمدارُس 

 سما٤مخلٞمػ ُماـ ُمٜماك اهللِ رؾمقلِ  ٔلِ 

 وضمٕمٗمااارٍ  واحلًااالمِ  قماااكمٍّ  ديااا٤مرُ 

 ٤مسمااذُمٜم يمااؾِّ  قمٗم٤مهاا٤م ضمااقرُ  دياا٤مرٌ 

 ًٓ جمادّ  ًالمَ احلُ  ًماق ظمٚما٧ِم  أوم٤مـمؿُ 

 قمٜمااده وماا٤مـمؿُ  اخلااد   ًمٚمٓمٛماا٧ِم  نإذ

 يبىمقُمل ي٤م اسمٜما٦م اخلاػم واٟمادُ  أوم٤مـمؿُ 

 ظماارى سمٓمٞمٌاا٦مٍ أُ و سمٙمقوماا٤منٍ  ىمٌااقرٌ 

 يمرسمح أرضِ اًمٜمٝمر ُمـ  جٜم٥ِم سم ىمٌقرٌ 

 ومٚمٞمتٜماال ٓم٤مؿماا٤م سماا٤مًمٗمراِت قومااقا قمُ شمُ 

 هؿقمٜماد ذيمارِ  إمم اهلل أؿمٙمق ًمققما٦مً 

 رايمااا٥ٌم  هللِ ُمااا٤م طماا٩م   ؿُ ؾماا٠مسمٙمٞمٝمُ 

 ؿما٤مرٌق  وماِؼ ذم إُ  ُما٤م ذر   ؿُ ؾم٠مسمٙمٞمٝمُ 

 ٚم٘مٕماا٤مً سمَ  ـَ اهلل أصااٌحْ  رؾمااقلِ  دياا٤مرُ 

 وبُل زيااا٤مٍد ذم اًمُ٘مّماااقِر ُمّماااقٟم٦مً 

 رصاا٤مِت اًمٕمَ  ُم٘مٗماارُ  وطماالٍّ  وُمٜماازُل  

 واجلٛمااراِت  واًمتٕمريااِػ  وسم٤مًمٌٞماا٧ِم 

ااا ومحااازةَ  ًّ  ٜمااا٤مِت ٗمَ ذي اًمثَ  ج٤مدِ واًم

 أليااا٤مم واًمًاااٜمقاِت ًم ومل شمٕماااُػ 

 وماراِت  ٓمِما٤مٟم٤م سمِماطِ وىمد ُما٤مت قمَ 

 ذم اًمقضمٜما٤مِت  اًمٕملمِ  دُمعَ  وأضمري٧ِم 

 ومااحت سماا٠مرضِ  ؾمااامواٍت  ٟمجااقمَ 

 ٟم٤م ااا٤م صاااٚمقايت ظمااارى سمٗماااٍخ أُ و

 وماااراِت  ؾماااٝمؿ ُمٜمٝمااا٤م سمِماااطِ ٕمر  ُمُ 

 طماالم ووماا٤ميت ومااٞمٝمؿ ىمٌااَؾ  قومٞماا٧ُم شمُ 

 ٙماؾ واًمٗمٔمٕما٤متاًمث   ؾم٘متٜمل سمٙم٠مسِ 

 قماغم اًمِماجراِت  ٛمارٌي ىمُ  وُم٤م ٟما٤مَح 

 ٚمقاِت سم٤مًمّّماا اخلااػمِ  وٟماا٤مدى ُمٜماا٤مدِ 

 جاااراِت احلُ  ـُ شمًاااٙمُ  زيااا٤مدٍ  وبُل 

 وبُل رؾماااقِل اهللِ ذم اًمَٗمٚماااقاِت 
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 ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 .﴾ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

همٜمّل قمٜمٝمام،  ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن وطمثّف قمغم اًمٕم٤ٌمدة واًمتٗمّٙمر، وهق

ٿ ٹ  ﴿وىم٤مل:  ،﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿طمٞم٨م ي٘مقل قمز  ُمـ ىم٤مئؾ: 

چ چ  ﴿، وىم٤مل ضمّؾ وقمح: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڌڇ ڍ ڍ ڌ ڇچ چ ڇ ڇ

وسملّم ًمف ـُمرىم٤ًم إًمٞمف، وؾمًٌح يًٚمٙمٝم٤م طم٤مل اًمِمّدة واًمرظم٤مء، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مء ٓ قملٌم 

 يِمّدٟم٤م إًمٞمف، وأن جيٕمٚمٜم٤م دائٛملم اًمّمٚم٦م سمف.وٓ أصمر، وهم٤ميتف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: أن 

اًم١ًمال اًمذي أُمر اهلل قم٤ٌمده ذم يمت٤مسمف، وأِذَن »وُمـ هذه اًمٓمرق واًمًٌؾ اًمدقم٤مء، وهق: 

 ؿ ورهّمٌٝمؿ إًمل أن يدقمقه وي٠ًمًمقه، طمتّك أّٟمف قمّد شمريمٝمؿ ًمف اقمتداء ُمٜمٝمؿ إّي٤مه، وهمٗمٚم٦ًم ُمـ 

 .شٜمفطمية رسمقسمٞمتف، ووقمدهؿ سم٤مإلؾمتج٤مسم٦م وأوقمد سم٤مٓؾمتٙم٤ٌمر قم

سمؾ  ،هقم٤ٌمدَ  َص ف ؾمٌح٤مٟمف رظم  وطم٘م٤مئؼ اًم٘مربن اعمٌلم أٟم  و[ ُمـ قمج٤مئ٥م قمٚمقم اإلؾمحم »]

ىمٚمقهبؿ. ووقمدهؿ ؾمٌح٤مٟمف أن جيٞمٌٝمؿ  وهائرَ  ،هؿوا إًمٞمف أهارَ ٛمقه ويّن ٙمٚمّ أُمرهؿ أن يُ 

وأُمرهؿ أن  ،ويٙمِمػ هب٤م يمرسمتٝمؿ ،جيٞم٥م هب٤م دقمقهتؿ ،يمريٛم٦م ويٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ٟمٔمرةً  ،وي٘مٌٚمٝمؿ

 .شًم٤ًمن وسمٙمّؾ سمٞم٤من  ٤مسم٦م دقم٤مئٝمؿ سمٙمّؾ ي٠ًمًمقه إضم

اًمدقم٤مء ُمـ  أن   :وؾم٤مئر أهؾ اعمٚمؾ وهمػمهؿ ،واًمذي قمٚمٞمف أيمثر اخلٚمؼ ُمـ اعمًٚمٛملم»
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ًّ ٤مر أهّن وىمد أظمؼم شمٕم٤ممم قمـ اًمٙمٗمّ  ،أىمقى إؾم٤ٌمب ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مرّ   ٝمؿ ؿ إذا ُم

ًّ اإلٟم٤ًمن إذا  وأن   ،ذم اًمٌحر دقمقا اهلل خمٚمّملم ًمف اًمديـ اًمّي  أو  ،دقم٤مه جلٜمٌف ف اًمّي ُم

وإقمٓم٤مؤه ؾم١مًمف ُمـ ضمٜمس  ،يم٤من أو يم٤مومراً  ،وإضم٤مسم٦م اهلل ًمدقم٤مء اًمٕمٌد ُمًٚمامً  ،أو ىم٤مئامً  ىم٤مقمداً 

 .ش٤م شمقضمٌف اًمرسمقسمٞم٦م ًمٚمٕمٌد ُمٓمٚم٘م٤مً وهق ممّ  ،وٟمٍمه  ؿ ،رزىمف  ؿ

٦م ٟم٤مىمّم٦م ًمٙمِمػ اًمًت٤مر شمِمّٙمؾ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ىمريٜم٦ًم قمغم ومٝمؿ أي٦م اًم٘مربٟمٞم٦م، وًمق ىمريٜم

قمـ حمتقى أي٦م سمِمٙمؾ أيمؼم، وذم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ذيمر أيمثر اعمٗمّنيـ ذم ؾم٥ٌم ٟمزو ٤م: أّن 

ٜم٤م ومٜمٜم٤مضمٞمف، أم سمٕمٞمٌد ومٜمٜم٤مديف؟ ومٜمزًم٧م أي٦م:  |: أىمري٥م رسمُّ ى ائ  ﴿ؾم٤مئًح ؾم٠مل اًمٜمٌل 

 .﴾...ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئائ ەئ ەئ وئ

واعمٜم٤مضم٤مة ًمٚم٘مري٥م  ،حت٤مج إمم رومع اًمّمقتاًمٜمداء ًمٚمٌٕمٞمد اعم»وىم٤مل اعم٘مّدس إردسمٞمكم&: 

وهق متثٞمؾ ًمٙمامل  اإين ىمري٥م  : ؿ واًمت٘مدير وم٘مؾ|، واخلٓم٤مب ًمف ،اًمذي ٓ  ت٤مج إمم ذًمؽ

سمح٤مل ُمـ ىمرب ُمٙم٤مٟمف ُمٜمٝمؿ، يٕمٜمل إذا ؾم٠مًمؽ  اـمحقمف قمغم أطمقا ؿ إو ،قمٚمٛمف سم٠مومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد

: وم٘مؾ ،٦م اًم٘مرب واًمٌٕمد٦م أطمقازم ُمـ ضمٝمقمـ يمٞمٗمٞمّ  اوذم هذه اإلو٤موم٦م شمنميػ  ؿ  اقم٤ٌمدي 

ومٛمف إمم أذٟمف  َب يمام يًٛمع اًم٘مري٥م إذا ىمر   ، قمٚمٞمؿ أقمٚمؿ دقم٤مءيمؿ، وًمق يم٤من ذم هم٤مي٦م اخلٗم٤مءإيّن 

 .شيٜم٤مضمٞمف، سمؾ أىمرب ُمـ طمٌؾ اًمقريد، وم٠مىمٌؾ دقم٤مء اًمداقمل إذا دقم٤مين

٥م اًمٚمحـ ر اًم٤ًمُمع واًم٘م٤مرئ رىّم٦م اخلٓم٤مب وؿمّدشمف، سمحًٕمًمألؾُمٚمقب اًم٘مربين ُم٤م يِم
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 اًمذي شم٠ميت سمف أي٦م اًمنميٗم٦م. 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ومٛمثًح ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ڤ ڦ 

 .شيمّذة مو دم ايمـداء أزايمً سمعى ايمِعبودة وايمعـوء×: »ىم٤مل قمٜمف إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق

، إذ هٙمذا ظمٓم٤مب ُمـ ﴾ٿ ٿ ٿ﴿وًمّذة ُم٤م ذم اًمٜمداء هل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿شمف، وهٙمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمٓمٌٞمٕمل أن خُيّٗمَػ بَٓم اًمّمقم وؿمدّ 

 ومٝمٙمذا ُأؾمٚمقب وسمٞم٤من خيّٗمػ ُمـ ؿمّدة اًمٕمٜم٤مء. ﴾ ڦ

وذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م رىّم٦م إؾُمٚمقب و ٤مًمٞمتف  ام إصمر اًمٙمٌػم ذم ُمٓم٤موقم٦م أظمريـ ًمؽ ذم 

 اًمرأي، أو ذم إٟمج٤مح احل٤مضّم٦م اعم٘مّمقدة.

ًمٙمّٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ويمذًمؽ اًمٕمٙمس، ومٜمرى اًم٘مربن اًمٙمريؿ يًتٕمٛمؾ ُأؾمٚمقسم٤ًم بظمر ُمع ا

ٱ  ﴿ويزضمرهؿ أؿمّد اًمزضمر، وأُمثٚم٦م ذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ڀ ڀ ڀپ ڀ پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

وم٤ٌمًمت٠مُّمؾ ذم هذه أي٦م ٟمرى أن  ُأؾمٚمقهب٤م وسمٞم٤مهن٤م اؿمتٛمؾ قمغم أًمٗم٤مظ هل سمذاهت٤م لٛمؾ 

 عمّمػم(.)ضم٤مهد، اهمٚمظ، ُم٠مواهؿ ضمٝمٜمؿ، وسمئس اأًمقاٟم٤ًم ُمـ اًمِمّدة ُمثؾ: 

يمام هق ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ا يًتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ سمح٥ًم  اإّن اهلل قمّز وضمّؾ 

اعمخ٤مـَم٥م وؿم٠مٟمف، سمؾ ٟمٗمس اعمخ٤مـم٥م ىمد خي٤مـمٌف شم٤مرًة سمخٓم٤مب وُأظمرى سمخٓم٤مب بظمر، وُم٤م 

هذه أي٦م اًمنميٗم٦م إّٓ ُمث٤مًٓ واوح٤ًم قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه  ًمذًمؽ أظمذت ُم٠مظمذًا يمٌػمًا ذم أسمح٤مث 
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 اًمتٗمًػم.قمٚمامء  

أطمًـ سمٞم٤من عم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعمْمٛمقن، وأرّق ُأؾمٚمقب »ىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل&: 

دون اًمٖمٞم٦ٌم وٟمحقه٤م، وومٞمف دًٓم٦م قمغم يمامل وأ ٚمف، وم٘مد ووع أؾم٤مؾمف قمغم اًمتٙمّٚمؿ وطمده 

طمذف  ؿ  ومل ي٘مؾ: اًمٜم٤مس وُم٤م أؿمٌٝمف يزيد ذم هذه اًمٕمٜم٤مي٦م، صمُ  .ف: قم٤ٌمديىمقًمُ  ؿ  صمُ  ،ُمراًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕ

 (،إنّ ا )اًمت٠ميمٞمد سم ؿ  صمُ  .ف ىمري٥مومل ي٘مؾ: وم٘مؾ إٟمّ  ، ىمري٥مطمٞم٨م ىم٤مل: وم٢ميّن  ،اًمقاؾمٓم٦م ذم اجلقاب

 ؿ  قمغم صمٌقت اًم٘مرب ودواُمف، صمُ  ًمٞمدّل   شمٞم٤من سم٤مًمّمٗم٦م دون اًمٗمٕمؾ اًمدال قمغم اًم٘مرباإل صمؿّ 

شم٘مٞمٞمده  ؿ  طمٞم٨م أشمك سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اًمدال قمٚمٞمٝمام، صمُ   اًمدًٓم٦م قمغم دمدد اإلضم٤مسم٦م واؾمتٛمراره٤م

سم٘مقًمف: إذا دقم٤من، وهذا اًم٘مٞمد ٓ يزيد قمغم ىمقًمف:  .أقمٜمل ىمقًمف: أضمٞم٥م دقمقة اًمداع ،اجلقاب

دقمقة اًمداع جم٤مسم٦م ُمـ همػم ذط  سمؾ هق قمٞمٜمف، وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن   ،د سمف ؿمٞمئ٤مً دقمقة اًمداع اعم٘مٞمّ 

، ومٝمذه ؾمٌع ٟمٙم٤مت ذم أي٦م شمٜمٌئ 11 :اعم١مُمـ ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿شمٕم٤ممم:  يم٘مقًمف ،وىمٞمد

 اقمغم إجي٤مزه٤م  ااؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م، ُمع يمقن أي٦م ىمد يمرر ومٞمٝم٤م هتامم ذم أُمر سم٤مإل

 .شات، وهل أي٦م اًمقطمٞمدة ذم اًم٘مربن قمغم هذا اًمقصػوٛمػم اعمتٙمٚمؿ ؾمٌع ُمرّ 

يمٞمػ ٟمتّمقر ىمرب اهلل إًمٞمٜم٤م وىمرسمٜم٤م ُمٜمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وهق اًمذي ٓ  ّده زُم٤مٌن وٓ 

مل يًٌ٘مف وىم٧ٌم ومل يت٘مّدُمف زُم٤مٌن، ومل يتٕم٤موره زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من،  اًمذي»ُمٙم٤من وٓ ضمٝم٦م، ومٝمق 

 .شومل يقصػ سم٠ميـ وٓ ُمٙم٤من

 وطم٘مٞم٘متف. ىمدياًم وطمديث٤ًم ا قمـ هذا ومٌٞمّٜمقا اًمُ٘مرب اإل ل اًمذا أضم٤مب قمٚمامؤٟم٤م إسمرار 

 إيّن : ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه ىمقٓن: أطمدة٤م ﴾ەئ وئ﴿ ىمقًمف:»ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد&: 

 اإلضم٤مسم٦م، ومج٤مز ذًمؽ عمِم٤ميمٚم٦م ُمٕمٜمك ىمري٥م ًمنيع. ىمري٥م اإلضم٤مسم٦م: هيع
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ف يًٛمع دقم٤مءهؿ يمام يًٛمٕمف اًم٘مري٥م اعم٤ًموم٦م ُمٜمٝمؿ، ومج٤مز ًمٗمٔم٦م ٕٟمّ   ىمري٥م: ايمثوّن 

ف ُمـ صٗم٤مت ٕٟمّ   ٤م ىمري٥م اعم٤ًموم٦م، ومح جيقز قمٚمٞمف شمٕم٤مممىمري٥م، ومحًـ اًمٌٞم٤من هب٤م. وم٠مُمّ 

 .شاعمحدصم٤مت

وٟمٗمًف، وهق احل٤مئؾ سملم  ءسملم اًمٌمومٝمق ؾمٌح٤مٟمف احل٤مئؾ »وىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اًمّٓم٤ٌمـم٤ٌمئل&: 

ومٝمق أىمرب إمم  ،أو طمؼٍّ  أو ضم٤مهٍ  أو ُم٤ملٍ  أو صديٍؼ  أو زوٍج  ُمـ وًمدٍ  ،ُم٤م ي٘م٤مرٟمف وسملم يمّؾ  ءاًمٌم

ڃ ڃ  ﴿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،ـمحقومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ىمري٥م قمغم اإل ،ُمٗمروض رء ظمٚم٘مف ُمـ يمّؾ 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،11 :اًمقاىمٕم٦م ﴾ڃ ڃ چ چ چ 

 .ش11:إٟمٗم٤مل ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ ل شمٕم٤ممم:، وىم٤م11:ق

 مل شمتٕمّرض أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ٕي ذٍط ذم اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ؾمقى ًمِماارط

م قمـ اًمٕمحُّم٦م اًمّٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أّن هذا اًم٘مٞمد ٓ يزيد قمغم ىمقًمف دقمقة  ،﴾ۆئ ۈئ ﴿ ويمام شم٘مد 

 .شدقمقة اًمداع جم٤مسم٦م ُمـ همػم ذط وىمٞمدوومٞمف دًٓم٦م قمغم أن  »اًمداع جم٤مسم٦م، سمؾ هق قمٞمٜمف، وىم٤مل: 

ًمٙمـ ٓ يٜمٙمر أطمٌد سم٠من اًمٙمثػم ُمـ أدقمٞمتٜم٤م ٓ دُم٤مب، واًمذي جُي٤مب هق اًم٘مٚمٞمؾ، سمؾ ًمق 

اٟمٕمٙمس إُمر، وىمٚمٜم٤م: إن  أيمثر أدقمٞمتٜم٤م دُم٤مب وسمٕمْمٝم٤م ٓ جُي٤مب ٓ ييُّ سم٠مصؾ اإلؿمٙم٤مل، 

وًمق ذم وٟمحـ ٟمدقمق ومح ٟمرى اإلضم٤مسم٦م  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿وهق أن  أي٦م شم٘مقل: 

ٺ ٺ  ﴿سمٕمض أدقمٞمتٜم٤م، وأُّم٤م أي٦م إظُمرى ومٝمل أسح، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ٺ

بيت٤من ذم »ُمـ ىمٌَِِؾ سمٕمِْمٝمؿ، ىم٤مل: × وىمد ـُمِرَح هذا اإلؿمٙم٤مل قمغم اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق
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ٺ  ﴿ ؟ ىمٚم٧م: ىمقل اهلل قمّز وضمّؾ:ومو مهو ×:يمت٤مب اهلل أـمٚمٌٝمام وٓ أضمدة٤م. ىم٤مل 

: ىم٤مل ىمٚم٧م: ٓ،: أهمؼمى اهلل أطمؾػ وفمده؟! ×ىم٤ملومٜمدقمقه ومح ٟمرى إضم٤مسم٦ًم،  ﴾ٺ ٺ

ويمؽـّل ُأطمػُمَك، َمـ أؿموع اهلل همقام أمره، شمّؿ دفموه مـ  ×:ىمٚم٧م: ٓ أدري، ىم٤ملهَمؾَِؿ ذيمؽ؟! 

سمبدأ همتحؿد اهلل، وسمذىمر كعؿف فمـدك،  ×:ىمٚم٧ُم: وُم٤م ضمٝم٦م اًمدقم٤مء؟ ىم٤ملصمفي ايمدفموء أصموزمف. 

سمذىمر ذكقزمؽ همتؼّر اهو، شُمؿَّ سمستغػر اهلل مـفو، همفذه  شمؿَّ سمشؽره، شُمؿَّ سُمصقّم فمعم ايمـبلِّ وتيمف|،شُمؿَّ 

 .شصمفي ايمدفموء...

إذن أي٦م اًمنميٗم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، وًمٙمـ ي٘مٞمّد هذا اإلـمحق سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمدقم٤مء احل٘مٞم٘مل، أو 

إّٟمٜمل أضمٞم٥م دقمقة اًمداقمل إذا دقم٤مين قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمآ، وسم٤مًمنمط اًمذي »سمٕم٤ٌمرٍة ُأظمرى: 

 .شجي٥م أن ي٘م٤مرن اًمدقم٤مء

وم٢من ىمٞمؾ: إذا يم٤من ٓ جيٞم٥م يمؾ  َُمـ دقم٤مه ومام ُمٕمٜمك أي٦م؟ »ىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمّٓمقد&: و

ىمٚمٜم٤م: ُمٕمٜم٤مه أّن َُمـ دقم٤م قمغم ذائط احلٙمٛم٦م اًمتل ىمّدُمٜم٤مه٤م واىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م إضم٤مسمتف ُاضمٞم٥م 

 .شٓ حم٤مًم٦م

ومام ُمٕمٜمك  ٤مسمقنُمـ اًمٜم٤مس يدقمقن ومح جُي  ٟمرى يمثػماً : إن ىمٚم٧م»وىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمٙمٗمٕمٛمل: 

ؾم٥ٌم ُمٜمع اإلضم٤مسم٦م اإلظمحل سمنمـمٝم٤م ُمـ : ىمٚم٧م ؟﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ شمٕم٤مممىمقًمف 

٤م سم٠من وإُمّ  ،ًمنمائٓمف وٓ ضم٤مُمٕم٤مً  ،سم٠من يٙمقن ىمد ؾم٠مًمف همػم ُم٘مٞمد سم داب اًمدقم٤مء ،ـمرف اًم٤ًمئؾ

ؾ اهلل ومٚمق قمجّ  ،ومرسمام شمقهؿ اًم٤ًمئؾ صحح أُمر وومٞمف وم٤ًمده ،يٙمقن ىمد ؾم٠مل ُم٤م ٓ صحح ومٞمف

ڑ ک ک ک ک  ژ ژ ڑ ﴿ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،إضم٤مسمتف  ٚمؽ سمف

 .ش﴾گ گ
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وىمد ُمثّؾ سمٕمض اعمت٠مظمريـ ًمٚمدقم٤مء اًمذي يٕمٚمؿ اهلل قمّز وضمّؾ أّٟمف ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف، سم٤مًمقًمد  

اًمذي يٓمٚم٥م ُمـ أسمٞمف اًمنماب وهق يتّمّقر أّٟمف ٟم٤مومع، وًمٙمٜمّف ذم اًمقاىمع ؾُماّمً، وم٢من  إضم٤مسم٦م اًمقاًمد 

 .ًمٚمقًمد شم٘متٚمف، وُمٜمٕمف قمٜمف ي١مذيف

يمعؾ ايمذي أزمطل فمـّل هق طمغم رم: يمعؾؿؽ زمعوومبي و»وًمذا ٟم٘مرأ ذم دقم٤مء اإلومتت٤مح:  

 .شإُمقر، همؾؿ أَر مقلًم ىمرياًم أصػم فمعم فمبٍد يمئقٍؿ مـؽ فمقّم يو ربِّ 

وسم٢مظمتّم٤مر: إن  اًمذي يدقمق ُمـ دون إؾمتجامقمف ًمٚمنمائط ٓيًّٛمك داقمٞم٤ًم طم٘مٞم٘م٦ًم، سمؾ 

ٍذ ٟٓمحت٤مج إمم اًمداقمل احل٘مٞم٘مل اًمذي جُي٤مب إذا دقم٤م هق َُمـ يم٤من ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمنمائط، وطمٞمٜمئ

وهذا مل  ،﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ّتّمٞمص وشم٘مٞمٞمد إلـمحق أي٦م، وم٤مٔي٦م شم٘مقل: 

 .يدقمق وإّٟمام يم٤من ٓهٞم٤ًم، واهلل ٓيًتجٞم٥م دقم٤مًء ُمـ ىمٚم٥ٍم ٓه

 إذ هٜم٤مك ذائط ٓؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م سمام يكم: 

ّز وضمّؾ قمٚمٞمٜم٤م، صُمؿ  : اًمٌدء سمحٛمِد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، وذيمر ٟمٕمٛمف قمأّوًٓ 

٤مدُق  ذم اًمرواي٦م اعمت٘مّدُم٦م إمم ذًمؽ، وأّٟمف ُمـ ضمٝم٦م اًمدقم٤مء × ٟمِمٙمره، وىمد أؿم٤مر إُم٤مُُمٜم٤م اًمّم 

اًمتل ٓ سمّد أن ٟمٌدأ هب٤م. واعمحطمظ ذم أيمثر أدقمٞم٦م اعمٕمّمقُملم^ ذًمؽ، ويٙمٗمٞمؽ أن شمراضمع 

ج٤مدي٦م  ًمتدرك شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م. ًّ  سمٕمض أدقمٞم٦م اًمّّمحٞمٗم٦م اًم

حة قمغم شموكقوً  اًمٜمٌلِّ وبًمف^، وم٢مهّن٤م ُمـ ذائط اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء، يمام ذم اًمرواي٦م : اًمّم 

اعمت٘مّدُم٦م أيْم٤ًم، وأّن اًمُدقم٤مء حمجقب طمتّك ُيّمغّم قمغم حمّٛمٍد وبِل حمّٛمد، ومٕمـ اإلُم٤مم 
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٤مدق   .شٓ يزال ايمدفموء حمجقزموً فمـ ايمّسامء ضمتّك يصقّم فمعم ايمـبلِّ وتيمف»أّٟمف ىم٤مل: × اًمّم 

أراد أضمدىمؿ أن يسلل مـ رزّمف ؾمقئًو مـ ضمقائٍ ايمدكقو إّيوىمؿ إذا »ىم٤مل: ×: وقمٜمف

، شمؿَّ يسلل اهلل ’وأطمرة ضمّتك يبدأ زمويمثـوء فمعم اهلل فمّز وصمّؾ واظمدح يمف، وايمصالة فمعم ايمـبلِّ 

 .شضمقائجف

طمٞم٨م × ويٙمٗمٞمؽ شمّمدي٘م٤ًم ًمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّّم٦م مّح٤مد سمـ قمٞمًك ُمع اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

سم٤مًمٌٍمة، وم٘مٚم٧ُم ًمف: ضُمٕمٚم٧م ومداك ادُع × ـ ضمٕمٗمردظمٚم٧ُم قمغم أيب احلًـ ُمقؾمك سم»ىم٤مل: 

اهللَ شمٕم٤ممم أن يرزىمٜمل دارًا وزوضم٦م ووًمدًا وظم٤مدُم٤ًم، واحل٩ّم ذم يمؾِّ ؾمٜم٦ٍم. ىم٤مل: ومرومع يده، صمؿ  

ـَ فمقسك دارًا وزوصمي وويمدًا وطمودمًو ىم٤مل : ايمؾَّفؿَّ صؾِّ فمعم حُمّؿٍد وتِل حُمّؿِد، وارزق مّحود زم

ٍّ مخسكم ؽمـي  . شواحل

 ٤مد: ومٚماّم اؿمؽمط مخًلم ؾمٜم٦م قمٚمٛم٧م أيّن ٓ أطم٩مُّ أيمثر ُمـ مخًلم ؾمٜم٦م.ىم٤مل محّ »

ىم٤مل مّح٤مد: وىمد طمجج٧م صمامٟمٞم٦م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م، وهذه داري ىمد رزىمتٝم٤م، وهذه زوضمتل 

وىمد رزىم٧م يمؾ  ذًمؽ، ومح٩ّم سمٕمد  ظم٤مدُمل، (1)اسمٜمل وهذهوراء اًمًؽم شمًٛمع يمحُمل، وهذا 

دظمؾ يٖمتًؾ، ومج٤مء اًمقادي ومحٛمٚمف هذا اًمٙمحم طمجتلم، ومٚماّم ص٤مر ذم ُمقوع اإلطمرام 

 .شومٖمرق، ومامت رمحٜم٤م اهلل وإّي٤مه ىمٌؾ أن  ٩ّم زي٤مدة قمغم اخلٛمًلم، وىمؼمه سمًٞم٤ّمًمف

أن يًٕمك اًمداقمل إًمل شمٓمٝمػم أُمقاًمف ُمـ يمّؾ همّم٥م وفمٚمٍؿ، وأن ٓ يٙمقن »صم٤مًمث٤ًم: 

َمـ أضمّى أن ُيستجوب ُدفموؤه همؾقطى مطعؿف » ىم٤مل:’ ـمٕم٤مُمف ُمـ طمرام، ومٕمـ رؾمقل اهلل

 .شؾبسفوم
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وم٠ٌميمٚمف ًمٚمٓمٕم٤مم احلرام، أو همّمٌف ُٕمقال أظمريـ، أو سم٢مشمٞم٤مٟمف ُمٓمٚمؼ اًمذٟم٥م واعمٕمّمٞم٦م،  

× يٙمقن ىمد قمّرض ٟمٗمًف ًمًخط اهلل، واؾمتقضم٥م طمرُم٤مٟمف، ومٕمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

إّن ايمعبد يسلل احلوصمي مـ ضمقائٍ ايمدكقو همقؽقن مـ ؾملن اهلل ومضوءهو إيمی أصمؾ »ىم٤مل: 

ًٍ زمطلء ، همقذكى ايمعبد فمـد ذيمؽ ذكبًو، همقؼقل اهلل يمؾؿَؾؽ اظمقىّمؾ زمحوصمتف: ٓ ومريى، أو ووم

 .شسمـجز ضموصمتف واضمرمف إّيوهو: همنّكف سمعّرض يمسخطل، واؽمتقصمى احلرمون مـّل

أن يدقمق سم٤معم٠مصمقر وٓ خيؽمع ُدقم٤مًء ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف، ومٚمألؾمػ ٟمرى اًمٙمثػم ُمـ ايمرازمع: 

اًم٘مربن اًمٙمريؿ واًمٜمٌلِّ اًمٕمٔمٞمؿ وأهؾ سمٞمتف  اًمٜم٤مس يدقمقن سم٠مدقمٞم٦ٍم خمؽَمَقم٦ٍم، ُمع أّن أدقمٞم٦م

ج٤مدي٦م ًمإلُم٤مم  ًّ إـمٝم٤مر^ يمثػمة ضمدًا، وومٞمٝم٤م أقمغم ُمراشم٥م إدب، وه٤م هل اًمّّمحٞمٗم٦م اًم

 ومٞمٝم٤م يمّؾ ُم٤م خيٓمر قمغم سم٤مل اًمداقمل.× زيـ اًمٕم٤مسمديـ

ف صقل اًمدقم٤مء وومروقمَ أُ سمٜم٤م أن ٟم٠مظمذ  أًمٞمس ُمـ احلرّي »ىم٤مل اًمًٞمد قمكم اخلراؾم٤مين: 

ـ ف يم٤من أقمٌد أهؾ زُم٤مٟمف، وأؿمخّمٝمؿ، وُمَ ظمقن قمغم أٟمّ ٛمع اعم١مرّ ـ اًمذي جُي وبداسمف وأًمٗم٤مفمف ُم

ـ مل سمٜم٤م أن ٟم٠مظمذه مم   ! أًمٞمس ُمـ احلرّي ؟ٓ جي٤مريف أطمد ،يم٤من ًمف ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم هذا اعمْمامر

يمٞمػ ٓ، وهق اإلُم٤مم زيـ ..؟! ٘مؾ قمٜمف، ُمـ قم٤ٌمدة وزهد طم٘مٞم٘مٞملم.ُم٤م ٟمُ  ٜم٘مؾ قمـ أطمدٍ يُ 

وظمٚمٗم٤مء  ^سمـ أيب ـم٤مًم٥م، اًمراسمع ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمكمِّ  سمـ احلًلم سمـ اًمٕم٤مسمديـ قمكمُّ 

 .شذم إُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم اًمٜمٌلِّ 

وىمد هنك إئٛم٦م^ أصح٤مهبؿ أن خيؽمقمقا دقم٤مًء ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ، ومٕمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ 

: وم٘مٚم٧م: ضُمٕمٚم٧ُم ومداك إيّن اظمؽمقم٧م ُدقم٤مًء، ىم٤مل× دظمٚم٧ُم قمغم أيب قمٌد اهلل»اًم٘مّمػم ىم٤مل: 

 .شكزل زمؽ هموهمزع إيمی رؽمقل اهلل...دفمـل مـ اطمؼمافمؽ، إذا 
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وىمد خيٓم٠م اعمخؽمع ذم اظمؽماقمف، ومٞمدقمق سمام ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف، أو ُم٤م ومٞمف اعمٗمًدة، يمام ذم  

اًمٚم ُٝمؿ  إيّن أقمقذ سمؽ »ىم٤مئحً: × طم٤مل ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي دقم٤م وهق قمٜمد اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ڄ ڄ  ﴿ّز وصمّؾ: أراك سمتعّقذ مـ مويمؽ وويمدك، يؼقل اهلل فم ×:ُمـ اًمٗمتٜم٦م، وم٘م٤مل

 .ش، ويمؽـ ومؾ: ايمؾَُّفؿَّ إّّن أفمقذ زمؽ مـ ُمضالّت ايمػتـ﴾ڄ ڄ 

ومٕمغم اعم١مُمـ أن يٚمج٠م إًمل أسمقاب رمح٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ويتٕمّٚمؿ ُمٜمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦ّم اًمدقم٤مء، 

)وأن يدفمق وًمذا شمرى ذم أيمثر اًمُٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ا إن مل شمٙمـ يمّٚمٝم٤م ا شمريمٞمز اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم يمٚمٛم٦م 

   ٕضمؾ اخلحص ُمـ هذه اعمح٤مذير.زموظملشمقر(

اًمٕمٛمؾ واًمًٕمل ُمع اًمدقم٤مء، ومح يٜمٌٖمل ًمف أن يتقىّمع اإلضم٤مسم٦م ُمـ دون قمٛمٍؾ اخلومس: 

’ دؤوب، وإن يم٤مٟم٧م رمحتف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم واؾمٕم٦م، ومٗمل اًمٙم٤مذم اًمنّميػ ُروي قمـ اًمٜمٌلِّ 

يمديف، ورصمؾ إّن أصـوهمًو مـ ُأّمتل ٓ ُيستجوب هلؿ دفموؤهؿ: رصمٌؾ يدفمق فمعم وا»أٟم ف ىم٤مل: 

يدفمق فمعم نمريٍؿ ذهى يمف زمامل همؾؿ يؽتى فمؾقف ومل ُيشفد فمؾقف، ورصمٌؾ يدفمق فمعم امرأسمف وومد 

، ورصمٌؾ يؼعد دم زمقتف ويؼقل: رّب ارزومـل وٓ يرج هصمعؾ اهلل فمّز وصمّؾ ّتؾقي ؽمبقؾفو زمقد

وٓ يطؾى ايمرزق، همقؼقل اهلل فمّز وصمّؾ يمف: فمبدي! أمل أصمعؾ يمؽ ايمسبقؾ إيمی ايمطؾى 

ب دم إرض زمجقارٍح صحقحٍي، همتؽقن ومد أفمذرت همقام زمقـل وزمقـؽ دم ايمطؾى وايمرض

 .شٓسّمبوع أمري: ويمؽقال سمؽقن ىمالًّ فمعم أهؾؽ...

 .شايمدافمل زمال فمؿؾ ىمويمرامل زمال وسمر»ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

اًمراُمل ُمـ ىمقس سمح وشمر يً٘مط ؾمٝمٛمف وٓ يّمٞم٥م، واًمذي »ىم٤مل اًمِمٞمخ حمّٛمد قمٌده: 
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 .شيدقمق اهلل وٓ يٕمٛمؾ ٓ جيٞم٥م اهلل ُدقم٤مَءه 

ُمـ »و طمريمتف يدومع اًمًٝمؿ ٟمحق ا دف، وهٙمذا دور اًمٕمٛمؾ ذم اًمدقم٤مء.ٓمٌٞمٕم٦م ٤مًمقشمر سموم

ٌٞمٕمٞم٦م، سمؾ ٜم٤م قمـ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٕمقاُمؾ اًمٓمّ ٜمٞمٖماًمدقم٤مء ٓ يُ  جمٛمقع ذوط اًمدقم٤مء اعمذيمقرة ٟمٗمٝمؿ أنّ 

  أٟمٗمًٜم٤م، و دث سمذًمؽ شمٖمٞمػماً أيمثر ُمـ ذًمؽ يدومٕمٜم٤م إمم شمقومػم ذوط اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ذم

ًمٜمقاىمّمف. أًمٞمس ُمـ اجلٝمؾ أن يّمػ  عمًػمشمف، وإصحطم٤مً  ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ودمديداً  يمٌػماً 

 .ش؟!رف خمدِّ ؿمخص اًمدقم٤مء هبذا اعمٜمٔم٤مر اإلؾمحُمل أٟمّ 

وهٜم٤مك ذوط ُأظمرى وأريم٤من ُمٝمّٛم٦م يٓمقل اعم٘م٤مم سمذيمره٤م، ُمثؾ اًمٙمقن قمغم اًمٓمٝم٤مرة، 

 ٤مح، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م، واإلحل

هملرىموكف  ،وأصمـحيً  وأووموسموً  وأؽمبوزموً  يمؾدفموء أرىموكوً  وافمؾؿ أنّ »ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٙمٗمٕمٛمل&: 

ؼ ايمؼؾى زموهلل وومطعف فمـ وسمعؾّ  ،واخلشقع ،ؽمتؽوكيواإل ،يوايمرومّ  ،ضمضقر ايمؼؾى: يؽمتّ 

ذا همن ،ايمصدق: وأصمـحتف ،إؽمحور: وأووموسمف ،وتيمفِ  دٍ ؿّ ايمصالة فمعم حُم : وأؽمبوزمف ،إؽمبوب

وإن واهمؼ أصمـحتف  ،ف هموزوإن واهمؼ أووموسمَ  ،وزمف أكجحوإن واهمؼ أؽمبَ  ،يَ قِ ف ومَ واهمؼ أرىموكَ 

 .شؿمور

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿صمؿ  ّتتؿ أي٦م اًمنميٗم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

دقمقيت إذا دقمقشمٙمؿ  أيْم٤مً ىمٌٚمقا أٟمتؿ ا»، أو شأي: ومٚمٞمجٌقين وًمٞمّمّدىمقا رؾُمكم» ﴾ىئ

ف وظمٗمٞم٦م ٓ سم٘مٚم٥م ؾم٤مه وهمػم ُمتقضّم  أُمرشمٙمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًمدقم٤مء، وم٤مـمٚمٌقا واؾم٠مًمقا شميقم٤مً و
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واـمٚمٌقا وٓ شمًتٙمؼموا  ،اهلل ٓ  ٥م اعمٕمتديـ وم٢منّ  ،وري٤مءً  ؾ عمٕمٜمك ُم٤م شم٘مقًمقن، ٓ ضمٝمراً وُمتٕم٘مّ  

، وقمدم اقمت٘م٤مد اإلضم٤مسم٦م وقمدم قمٚمٛمف سم٤مًمًامع وىمدرشمف قمغم اً ودمؼّم  وٓ شمؽميمقا اًمدقم٤مء اؾمتٙم٤ٌمراً 

 ،يامنأُمر سمتحّمٞمؾ اإل ﴾ېئ ىئ ﴿ ..ومٞمٝم٤م ـ ومٕمؾ ذًمؽ يدظمؾ اًمٜم٤مر ُم٘مٞمامً ُمَ  إلضم٤مسم٦م، وم٢من  ا

 ،ّمػ سمفؾمتٛمرار ًمٚمٛمتّ يامن ًمف، وسم٤مًمث٤ٌمت واإلإـ ٓ اًمتّمديؼ سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مء عمَ : أي

ف اًمرؿمد، راضملم ذم ذًمؽ يمٚمّ  ﴾ ىئ ىئ ﴿ف ىم٤مدر قمغم اإلضم٤مسم٦م أو اًمتّمديؼ سم٠مٟمّ 

 .شواخلػم يٕمٜمل إص٤مسم٦م احلّؼ 

ومٙمّؾ َُمـ اؾمتج٤مب هللِِّ ذم أن يدقمقه، وبُمـ سمف إيامٟم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، ودقم٤م اهلل قمّز وضمّؾ سمنموط 

اًمدقم٤مء أضم٤مسمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمق يم٤من ذم أوؾم٤مط اًمٖمػمان واجل٤ٌمل، وم٘مد روي قمـ رؾمقل 

دم  إلم نمورٍ  اووآزمقـام شمالشمي كػر مـ زمـل إرسائقؾ يسغمون إذ أطمذهؿ اظمطر هم»أٟمف ىم٤مل: ’ اهلل

 ىمؾُّ فمّز وصمّؾ همؾقسلل اهلل  !سمعويمقا: همؼويمقا ،ت ايمغورهموكطبؼً فمؾقفؿ صخرة همسّد  ،صمبؾٍ 

 ،مجقؾي ف ىموكً رم ازمـي فمؿٍّ إن ىمـً سمعؾؿ أكّ  ؿَّ فُ هؿ: ايمؾَّ همؼول أضمُد  ،و زملهمضؾ فمؿؾفرصمؾ مـّ 

ومويمً:  ، صمؾسً مـفو لجؾس ايمرصمؾ مـ اظمرأةهمؾاّم  ،همدهمعً إيمقفو موئي ديـور ،وىمـً أهقاهو

إن  ؿَّ فُ همؼؿً فمـفو وسمرىمً هلو اظموئي ديـور. ايمؾَّ  ،زمحٍؼ  يو ازمـ ايمعؿ وٓ سمػض اخلوسمؿ إّٓ  اهللِ اسمِؼ 

ًُ  ىمـً سمعؾؿ أّّن  هموكػرج فمـفؿ شمؾٌ  ،وظمو فمـدك هموهمرج فمـّ  ذيمؽ طمشقي مـؽ وازمتغوءً  همعؾ

 ايمصخرة.

دو همؽـً أنم ،ىمبغمان ،ؾمقخون ،ف ىمون رم أزمقانإن ىمـً سمعؾؿ أكّ  ؿَّ فُ وومول أطمر: ايمؾَّ 

همؽرهً  ،همقصمدَتام كوئؿكم فمؾقفام يقموً  همغدوت ،فمؾقفام زمصبقضمفام، وأروح فمؾقفام زمغبقومفام

همدهمعً  ،ضمتك اؽمتقؼظو وىمرهً أن أكٌمف فمـفام همقػؼدان نمداءمهو همقومػً ،أن أوومظفام

ام همعؾً ذيمؽ ازمتغوء مو فمـدك، وطمشقي مـؽ إكَّ  إن ىمـً سمعؾؿ أّّن  ؿَّ فُ إيمقفام نمداءمهو. ايمؾَّ 

 .هموكػرج فمـفؿ ايمثؾٌ ايمثوّن و،هموهمرج فمـّ 
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: ومول ، دهمعً إيمقف أصمرسمفهمؾاّم  ،ـل اؽمتلصمرت أصمغماً إن ىمـً سمعؾؿ أكّ  ؿَّ فُ وومول ايمثويمٌ: ايمؾَّ  

زمقـل وزمقـؽ يقم يمطمذ يمؾؿظؾقم همقف مـ ايمظومل : وومول ،وسمرك رم أصمرسمف ،فمؿقم أوذم مـ هذا

 ىمون همؾاّم  ،وىمثرتهمؾؿ أزل أرفموهو وكؿً ضمتك سمزايدت  ،صمرسمف نمـامً لُ ومه، هموزمتعً يمف زم

دم وومً  ،فمؿؾً يمؽ ىمذا وىمذا ،رم فمـدك أصمرةً  همؼول: يو هذا إنَّ  ،مـ ايمدهر أسموّن ةٍ زمعد مّد 

و زأ يب؟ همؼؾً: طمذهو همنّن َتهمؼؾً يمف: طمذ ايمغـؿ همفل يمؽ، همؼول متـعـل أصمريت و ،ىمذا وىمذا

ظمو  وازمتغوءً  ،مـؽ ام همعؾً هذا طمشقيً إكّ  إن ىمـً سمعؾؿ أّّن  ؿَّ فُ ايمؾَّ  هملطمذهو ودفمو رم.، يمؽ

 .شؾمقنامتهموكػرج فمـفؿ زموومل ايمصخرة وطمرصمقا ي ،وهموهمرج فمـّ  ،فمـدك

ومٝم١مٓء اًمٜمٗمر إٟمام ومّرج اهلل قمٜمٝمؿ  ٕهنؿ دقمقا اهلل سم٠موصمؼ اًمقؾم٤مئؾ، وشمقؾّمٚمقا إًمٞمف سم٠مطم٥ّم 

إقمامل، وم٤مؾمتج٤مب اهلل َدقم٤مَءهؿ، ويمذًمؽ يم٤من أدقمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ وم٢مهّنؿ يتقؾّمٚمقن إًمل 

إًمٞمف، ويمذا َُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ وشمرسّمك ذم يمٜمٗمٝمؿ  وًمذا شمقؾّمٚم٧م ًمٞمغم ُأّم اهلل سم٠مطم٥ّم ظمٚم٘مف 

دظمٚم٧م إمم ظمٞمٛمتٝم٤م، رومٕم٧م يَد ٤م إمم اًمًامء ىم٤مئٚم٦م: قمكم إيمؼم سم٠مطم٥ّم اًمًٌؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم، 

قمٌد اهلل، إ ل سمٕمٓمش أيب قمٌد اهلل، إ ل سمقطمدة أيب قمٌد اهلل، ي٤م راّد ُيقؾمػ إمم  إ ل سمٖمرسم٦م أيب

 د إزّم وًمدي قمكّم.يٕم٘مقب، اردُ 

 ردت اخلٞمٛمتٝمااااااا٤م اًمٖمريٌااااااا٦م

 وشمقؾّمااااااااٚم٧م هلل سمحٌٞمٌااااااااف

 يااا٤م راّد يقؾماااػ ُماااـ ُمٖمٞمٌاااف

 

 ل قمااااغم اسمٜمٞمٝماااا٤م اسمريٌاااا٦م ااااشمٌ 

 سم٤محلًاالم وؿمااام سمٞمااف ُمااـ ُُمّمااٞم٦ٌم

 اًمٞمٕم٘ماااااقب وُمًااااا ـ ٟمحٞمٌااااا٦م

 أريادك قماكّم ؾما٤مًماؿ شماجٞماٌاف 

واطمتّز  وم٤مؾمتج٤مب اهلل ُدقم٤مء ًمٞمغم ًمقًمده٤م، وٟمٍم قمٚمٞم٤ًم إيمؼم قمغم سمٙمر سمـ هم٤مٟمؿ، وم٘متٚمف

 رأؾمف، وضم٤مء إمم أسمٞمف احلًلم وهق ي٘مقل:
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 صااٞمُد اعمٚمااقك أراٟماا٥م وصمٕم٤مًماا٥م 

 

 

 وإذا سمااارزُت ومّماااٞمدَي إسمٓمااا٤مُل   

 

  

 

 

ي٤م أسم٦م هؾ ُمـ ضم٤مئزٍة؟ وم٘م٤مل ًمف أسمقه احلًُلم: سُمٜمل قمكّم، وأيُّ ضم٤مئزٍة شُمريُد ُمـ أسمٞمؽ؟ 

×: ٤مل ًمف أسمق قمٌد اهللوم٘م٤مل: ي٤م أسم٦م، ومٝمؾ ُمـ ذسم٦ٍم ُمـ ُم٤مء ؾمٌٞمؾ أشمّ٘مقى هِب٤م قمغم إقمداء، وم٘م

ك اعُمّّمٓمٗمك سمٙم٠مؾمف إورم ُذسم٦ًم ٓ شمٔمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًا،  سُمٜمل قمكّم، اصؼم ىمٚمٞمًح ؾمٞمً٘مٞمؽ ضمدُّ

 ومرضمع قمكمُّ إيمؼم ُي٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ مت٤مم اعم٤مئتلم، إمم أن وىمع سيٕم٤ًم، اهلل أيمؼم.

 هقت قمغم ذاك اجلًد اًمٓم٤مهر شمٚمثٛمف شم٘مٌٞمحً: ‘ويم٠ميّن سم٤محلقراء زيٜم٥م

ٌّااف فاااهااقت ومق ه ول  شمِمااؿ ظمااد 

 او شمٗمتآ زياو صمقسماف او دماس اٚمٌاف

 

 أو شمٓمٌااو ـمااؼمة اًمااراس وشمٕمّمااٌف 

 ()ًم ااا٧م دُّماااف ُماااـ اومااا٤مده يٗماااّقر

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.

                                           
^ 
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: دية والعشروىاحملاضرة احلا
 ّز وجّلأنصار اهلل ع
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 أرى اًمُٕمٛمَر ذَم سِف اًمزُما٤مِن َيٌٞمادُ 

ـْ َرضُمًح إن شمٜمض  أصمقاُب قمٞمِمافِ   ومُٙم

 نمي احلٞماا٤مَة سمذًّماا٦مٍ اوإّياا٤مَك أن شماا

ـُ وما٤مـمؿٍ   ًمِذاَك ٟم٣م صمقَب احلٞم٤مِة اسما

 وًمااٞمس ًمديااِف ٟماا٤مٌس همااػَم ٟمّٞمااٍػ 

 ؾماآم٧م وأٟم٤مسمٞماا٥ُم اًمرُماا٤مح يم٠مهّناا٤م

 قمٜمااَد اًم٘مااراِع شمٌاا٤مُذاً  شماارى  ُااؿُ 

ـِ وا ُدى  وُم٤مسمرطمقا قمـ ُٟمٍمِة اًمدي

 

 ويااذه٥ُم ًمٙمااـ ُماا٤م َٟمااراُه يٕمااقدُ  

 رصم٤مصماا٤ًم ومثااقُب اًمٗمخاار ُِمٜمااُف ضمدياادُ 

 هَل اعمقُت واعمقُت اعُماريُآ وضماقدُ 

 وظم٤مَض قُم٤ٌمَب اعمقِت وهاق ومريادُ 

 وؾماإٌملَم ًمٞمثاا٤ًم ُماا٤م ُهٜماا٤مَك ُمزياادُ 

 ُأضماا٤مٌم وهااؿ لاا٧َم اًمّرُماا٤مِح ُأؾمااقدُ 

 َم اًمٙمر اا٦ِم قمٞماادُ يماا٠من   ااؿ يااق

 إًماال أن شمٗماا٤مٟمك  ُٕمٝمااؿ وُأسمٞماادُ 

 

*** 

 يم٠ميّن سمف خي٤مـمٌٝمؿ: × وىمػ قمٚمٞمٝمؿ أسمق قمٌد اهلل احلًلم

 يِمااااا٤ٌّمن سمااااا٤مهلل ٓ شمقّٟماااااقن

 هتاااّدون طماااٞمكم ُماااـ شمٚمقضماااقن

 ُماادري يٌٕمااد أهااكم ؿمااؽميدون

 

 سمااااقٟمٞمٜمٙمؿ اٚمٌاااال شم ٓمٕمااااقن 

 يااا٤م صمٛمااارة وماااقادي ُمتحجاااقن

 سمٕمٞمااااااااقٟمٙمؿ زم  شمااااااااديرون

 
 قنشمِمٕمٌقن اٚمٌل ُمـ شمٚمقضم
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ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

مخ جس حس خس  حخىث يث حج مج جح مح جخ مثخت مت ىت يت جث حتجت

 .(1)﴾مس حص مص 

ًم٘مد أرؾمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  داي٦م اًمٌنم، وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت 

لم ُمع إًمل اًمٜمقر  وًمذا شمرى أن  سمحهم٤مت إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وصٚم٧م إًمل ُمٜمتٝمك اًمٕمٓمػ واًمٚم

أىمقاُمٝمؿ، طمتّك إذا سمٚمٖم٧م أرواطمٝمؿ اًمُ٘مدؾمٞم٦ّم أقمغم درضم٤مت اًمٜمٍمة هلل قمّز وضمّؾ، سمدأوا 

 ّذرون أىمقاُمٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب واًمًخط اًمذي يٜمتٔمرهؿ إذا ُم٤م ظم٤مًمٗمقا دقمقاهتؿ اإل ٞم٦م، 

ُم٤م ىمّّمف ًمٜم٤م × وهداي٤مهتؿ اًمرسّم٤مٟمٞم٦م، وأُمثٚم٦م ذًمؽ يمثػمة ضمدًا، وم٘مد ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن ٟمٌلِّ اهلل ٟمقح

ۅ ۅ  *ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  *ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿ي قمّز وضمّؾ: اًم٤ٌمر

، ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿قمغم ىمقُمف سمٕمد اًمٞم٠مس ُمـ هدايتٝمؿ: × صمّؿ يدقمق ٟمقح

 .﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  *ۆئ ۈئ 

ن  اعمّمدر ًمإلرؾم٤مل واطمد، وهق   ٕ ومل خيتٚمػ إُمر ذم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم^ 

وضمّؾ، وأهداومٝمؿ واطمدة، وأظمحىمٝمؿ وؾمج٤مي٤مهؿ يمذًمؽ، إّٓ ُم٤م اىمتْم٧م اًمٔمروف  اًم٤ٌمري قمزّ 

 )شمٜمّقع إدوار وا دف اًمقاطمد(.واًمتٌِمػم، وهذا ُم٤م يٕمؼّم قمٜمف سما ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م ا داي٦م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿وهذا سيآ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾پ پ ڀ ڀ
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ٟمجد هذا × يؿوعم٤ّم ٟمٓم٤مًمع اًم٘مّمص اًم٘مربين وٟمٛمّر سمحٞم٤مة ٟمٌل اهلل قمٞمًك سمـ ُمر 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿إؾُمٚمقب هم٤مي٦م ذم اًمقوقح، طمٞم٨م ي٘مقل قمّز وضمّؾ: 

ڃ چ چ چ  *ڄ ڃ ڃ  ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڈ ژ ژ ڑ  ڈڌ ڌ ڎ ڎ *ڇ ڇ ڍ  ڇچ ڇ

 .﴾ڑ ک ک

وسم٤مًمٕمقدة إًمل أي٦م اًمنميٗم٦م ٟمجد أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٓمٚم٥م ُمـ اعم١مُمٜملم قملم ُم٤م ـمٚمٌف 

ويم٠مٟم ام اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ أّيد هذه اًمدقمقة اعم٤ٌمريم٦م اًمتل  ًمٙمقٟمف ُمٓمٚم٥م طمّؼ،× ٟمٌل اهلل قمٞمًك

 أـمٚم٘مٝم٤م هذا اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ، وهل اًمدقمقة ًمٜمٍمة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

 وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمِمػم إًمل سمٕمض اًمٜم٘م٤مط: 

أٟمف ٓ ري٥م ذم قمدم طم٤مضم٦م اًم٘م٤مدر اعمتٕم٤مل إًمل ٟمٍمة أطمد، وم٢مّٟمف شمٕم٤ممم سمقضمقب »إُولم: 

ۀ ہ ہ  ﴿ ات، واخلٚمؼ حمت٤مضمقن إًمٞمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف:وضمقده همٜمّل سم٤مًمذ

 .﴾ھ ھ ے ے  ھہ ہ ھ

وم٤معمراد سمٜمٍمشمف يمام ذيمره اعمٗمّنون ودًم٧م قمٚمٞمف إظم٤ٌمر هق ٟمٍمة ديٜمف، وٟمٍمة اًمٜمٌلِّ 

 وإئٛم٦م إـمٝم٤مر، وإوًمٞم٤مء إسمرار.

ف ٟمٍمة اهلل. وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: يمّؾ َُمـ يٙمقن ذم ٟمٍمشمف يٙمقن ذم رو٤م اهلل شمٕم٤ممم، ومٜمٍمشم

 وهذا اعمٓمٚم٥م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح سمٛمٙم٤من، ٓ  ت٤مج إًمل ؿم٤مهد وسمره٤من.

: أّن اعمراد سمٜمٍمشمف هق اإلىمدام واعم٤ًمقمدة ذم يمّؾ أُمر قُمٚمؿ شمٕمّٚمؼ همروف سمقىمققمف، ايمثوكقي

 .شو ذا شمتٗم٤موت يمٞمٗمٞم٦ّم اًمٜمٍمة سمح٥ًم شمٗم٤موت إزُم٤من وإطمقال وإُمٙمٜم٦م
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هلل( ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ صمحث ُمرات  اصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م ذم اًمث٤مًمث٦م: ًم٘مد ضم٤مءت يمٚمٛم٦م )أٟمّم٤مر ا 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿أي٦م حمؾ اًمٌح٨م، وواطمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ېئۈئ ۈئ

وورد ذم ُمقوع بظمر سمِم٤مرة ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ عمَـ ي٘مّدم اًمٜمٍمة ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٜمحق 

 * ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿اًمنمط واجلزاء، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋ

وًمق أردٟم٤م أن ٟمجٛمع سملم هذا اعمقوع وأي٦م حمؾ اًمٌح٨م ًمٙم٤من اًمٙمحم هبذا اًمٜمًؼ 

 .﴾...ۇ ۆ ۆ ۈ ..﴿ ﴾...ی ی ی ی جئ حئ ..﴿اجلٛمٞمؾ 

وٕضمؾ هذا اجلزاء اعمٝمؿ عمَـ يٜمٍم اهلل قمّز وضمّؾ، يم٤من طمرّي٤ًم سمٙمّؾ إٟم٤ًمن أن يتٕمّرف قمغم 

م  إ ٤مًٓ. اعمراد هبذه اًمٜمٍمة زي٤مدًة قمغم ُم٤م شم٘مد 

سمٕمد ووقح ُم٤م شم٘مّدم ذم اًمٜم٘مٓم٦م إُومم، وهل: إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم همٜملٌّ قمـ اًمٕم٤معملم، 

همؾؿ يـٌمىمؿ مـ ُذٍل... اؽمتـٌمىمؿ ويمف صمـقد ايمساموات ».. ×: ويمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شفمؿالً  وإرض، وهق ايمعزيز احلؽقؿ.. أراد أن يبؾقىمؿ أّيؽؿ أضمسـ

إذن ُم٤م هذه اًمٜمٍمة طمتّك ٟمح٤مول أن ٟمت ّمػ هب٤م  ًمٜمٙمقن ممـ   ّمؾ قمغم اجلزاء اًمقاومر، 

 وهق ٟمٍمة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمف؟

 هٜم٤مك قمّدة براء ًمٚمٛمٗمّنيـ، أذيمر أّةٝم٤م: 

إّن اًمٙمحم ومٞمف طمذف ًمٚمٛمْم٤مف، واعمْم٤مف اعمحذوف هق إُّم٤م أن يٙمقن ايمرأي إول: 
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اًمقطمل، أو اًمٓمريؼ، أو رء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، يمام قمٚمٞمف  ٚم٦م ُمـ اًمديـ، أو اًمرؾمقل، أو  

 .اعمٗمّنيـ

وٟمٍمة اًمديـ شمٙمقن سم٢مفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئره، وٟمٍمة اًمرؾمقل سمٛمقاؾم٤مشمف واًمّمؼم قمغم ُم٤م 

ف، وأوذي سميوٍب ُمـ  ْت ُرسم٤مقمٞمتُف، وضُمِرَح وضمُٝمف، وىُمتؾ قمٛمُّ أص٤مسمف، يمام صؼم هق إذ يُمِنَ

 .ٕمٚمقا أٟمتؿ يمذًمؽ أيْم٤مً إذى، ومقاؾم٤ميمؿ ُمع ذًمؽ سمٜمٗمًف، وم٤موم

وٟمٍمشمٜم٤م ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٜمٍمة قم٤ٌمده، واًم٘مٞم٤مم سمحٗمظ طمدوده، وإقم٤مٟم٦م قمٝمقده، 

 .واُمتث٤مل أواُمره، واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف

وهٜم٤مك َُمـ ذه٥م إًمل أّن اعم٘مّمقد سما)أٟمّم٤مر اهلل(: أهّنؿ أقم٤مٟمقا اهلل قمغم ايمرأي ايمثوّن: 

 .هلل ذم إرض، يتقضّمٝمقن إًمل ٟمٍمة اهلل ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر، أي: ُمع ُمٕمقٟم٦م اهلل، وأهّنؿ ضمٜمد

ىئ  ﴿وىمق ؿ  ﴾ۆئ ۆئ ﴿× وقمٚمل هذا يٙمقن هٜم٤مك ومرق سملم ىمقل قمٞمًك

ۆئ  ﴿ٟمحـ اًمذيـ يٜمٍمون اهلل، وُمٕمٜمك  ﴾ىئ ىئ ىئ ﴿أّن »، واًمٗمرق هق ﴾ىئ ىئ

أّن »، ومٚمذا ٓطمٔمٜم٤م شَُمـ إٟمّم٤مر اًمذي خيتّّمقن ويٙمقٟمقن ُمٕمل ذم ٟمٍمة اهلل ﴾ۆئ

ٟمحـ أٟمّم٤مرك، سمؾ ًمٙمل ُيٕمرسمقا قمـ ُمٜمتٝمك إيامهنؿ سم٤مًمتقطمٞمد، وًمٞم١ميمّدوا احلقاريلم مل ي٘مقًمقا: 

إظمحصٝمؿ، وًمٙمل ٓ يِمّؿ ُمـ يمحُمٝمؿ أّي رائح٦م ًمٚمنمك ىم٤مًمقا: ٟمحـ أٟمّم٤مر اهلل ٟمٜمٍم 

 .شديٜمف
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وظمحص٦م هذيـ اًمرأيلم هٜم٤مك َُمـ ُي٘مّدر طمذف ُمْم٤مف، سمح٥ًم ُم٤م يًتٗمٞمده ُمـ  

اًمرؾمقل )قمٞمًك(، أو اًمًٌٞمؾ، أو اًمٓمريؼ،  اًم٘مرائـ، سم٠من يٙمقن اعمْم٤مف اعمحذوف اًمديـ، أو

 أو اًمقطمل، يمام ذيمرٟم٤مه ذم اًمرأي إول.

أو ٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمْم٤مف حمذوف، سمؾ اًمٙمحم يٙمقن قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، وأن  اًمٜمٍمة هلل 

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شمٙمقن سمتح٘مٞمؼ ُمٓمٚمقسمف قمّز وضمّؾ، وُمٓمُٚمقسُمف ذم هذه أي٦م ُمثًح )ىمتؾ 

مخ جس حس خس مس  ﴿ يِمػم إًمٞمف ذيؾ أي٦م اًمنميٗم٦م: اًمٙم٤مومريـ(، ومٜمٍمشمف سم٘متٚمٝمؿ، يمام

وم٤مًمِمٞمٓم٤من قمدو اهلل جيتٝمد ذم ل٘مٞمؼ اًمٙمٗمر، وهمٚم٦ٌم »، وم٤مًمٜمٍمة ٟمٍمة طم٘مٞم٘مٞم٦ّم ﴾حص مص 

أهؾ اإليامن، واهلل يٓمٚم٥م ىمٛمع اًمٙمٗمر وإهحك أهٚمف، وإومٜم٤مء َُمـ اظمت٤مر اإلذاك سمجٝمٚمف، ومَٛمـ 

َؼ ُمٓمٚمقسمف... َؼ ٟمٍمة اهلل طمٞم٨م طم٘م   .شطم٘م 

احلقاري أصٚمف ُمـ احلقر، وهق ؿمّدة اًمٌٞم٤مض، ومل يًتٕمٛمؾ اًم٘مربن اًمٙمريؿ هذا اًمٚمٗمظ 

، وىمد يم٤من وطمقاري اًمرضمؾ صٗمقشمف وظم٤مًمّمتف، ُمـ أصح٤مسمف× إّٓ ذم ظمقاص قمٞمًك

ؾُمّٛمقا سمذًمؽ  ٕهّنؿ يم٤مٟمقا ٟمقارٟمٞملم قمٚمٞمٝمؿ أصمر اًمٕم٤ٌمدة، أو »قمددهؿ اصمٜمل قمنم رضمحً، ىمٞمؾ: 

 .شٜم٘مك اًمثقب سم٤مًمتحقيرًمٜم٘م٤مء ىمٚمقهبؿ يمام ي

َمـ أكصوري إيمی اهلل، أي: مع  ، وىم٤مل:×إهّنؿ يم٤مٟمقا ىمّّم٤مريـ، ومٛمّر هبؿ قمٞمًك»وىمٞمؾ: 

إيش  ىم٤مًمقا: ٟمحـ أٟمّم٤مر اهلل. وُي٘م٤مل: أٟم ف ُمّر هبؿ وهؿ يٖمًٚمقن اًمثٞم٤مب، وم٘م٤مل  ؿ:اهلل، 

ا صٞم٤مديـ ومٛمّر ىم٤مًمقا ُٟمٓمّٝمُر أٟمٗمًٜم٤م ُمـ هذه اًمذٟمقب، وم٤ٌميٕمقه. وي٘م٤مل: إهّنؿ يم٤مٟمقسمصـعقن؟ 
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سمعويمقا كصطود  ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل:أٓ أديمّؽؿ فمعم اصطقود أكػع يمؽؿ مـ هذا؟  هبؿ وىم٤مل: 

 .شأكػسـو مـ ّذ إزمؾقس، همبويعقه

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿دقم٤مهؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم × ومٙم٠مٟم ام قمٞمًك

﮲﮳  * ہ ﮺ ﮴ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   .﴾﮵ 

أّن اًمذي يٖمًؾ اًمثٞم٤مب يًٛمك سمٚمٖم٦م اًمٜمٌط )هقاري(، وي١ميد أهّنؿ يم٤مٟمقا يٖمًٚمقن اًمثٞم٤مب 

سَم٧م هذه اًمٚمٗمٔم٦م ومّم٤مرت طمقاري  .وهق اًم٘مّّم٤مر، ومُٕمرِّ

ىموكقا ؾمقعتف.. وإّن × إّن ضمقاري فمقسك»..أٟمف ىم٤مل: × وروي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

زملؿمقع يمف مـ ضمقاريـو يمـو، وإّكام ومول × ؾمقعتـو ضمقاريقكو، ومو ىمون ضمقاري فمقسك

ـ أكصوري إيمی اهلل ومول احلقاريقن كحـ أكصور اهلل، همال واهلل، مو يمؾحقاريـ: مَ × فمقسك

كٌموه مـ ايمقفقد وٓ وموسمؾقهؿ دوكف، وؾمقعتـو واهلل، مل يزايمقا مـذ ومبض اهلل فمّز ذىمُره 

يـٌموكو ويؼوسمؾقن دوكـو وحيرومقن ويعذزمقن وُيممدون دم ايمبؾدان صمزاهؿ اهلل فمـّو ’ رؽمقيمَف

 .شطمغماً 

ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إن  ًمٙمؾِّ ٟمٌلٍّ يقضمد ظمقاص وُم٘مّرسمقن وؿمٞمٕم٦م، وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ 

شمًٛمٞمتٝمؿ سمحقاريف، يمام ضم٤مء ذم شمٍميآ اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وطمقاريق اإلؾمحم هؿ أىمرب 

وأٟمّم٤مر ديٜمف، ومّٛمـ داومع قمـ هذا اًمديـ، وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ ’ اًمٜم٤مس إًمل دقمقة رؾمقل اهلل

وٟمف، أو سم٘مل ُمداومٕم٤ًم قمٜمف إًمل أن شمقوّم٤مه اهلل شم٤ٌمرك ومٝمق ُمـ إقمحء يمٚمٛمتف طمتّك اؾمتِمٝمد د
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الُم فمؾقؽؿ يو أكصوَر اهللِ وأكصوَر »أٟمّم٤مره  وًمذا ضم٤مء ذم زي٤مرة ىمٌقر ؿمٝمداء ُمٕمريم٦م ُأطمد:   ايمسَّ

الم  .شرؽمقيمِِف فمؾقِف وتيمِف ايمسَّ

يو فمقم ؾمقعتُؽ »قمـ رؾمقل اهلل|: × وُم٤م روي ذم طمّؼ ؿمٞمٕم٦م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شاهللِ، وأكصوُرَك أكصوُر اهللِ ؾمقعيُ 

طمٞم٨م ورد ومٞمٝمؿ ذم اًمزي٤مرة × وأووآ ُمـ ذًمَِؽ يُمٚمِّف أصح٤مُب اإلُم٤مِم احلًُلم

٤مدق يٗم٦م قمغم ًم٤ًمن اإلُم٤مم اًمّم   ×: اًمنم 

الُم » الُم فمؾقُؽؿ يو أصػقوَء اهللِ وأوّداَئف، ايمسَّ الُم فمؾقُؽؿ يو أويمقوَء اهللِ وأضمبوَئف، ايمسَّ ايمسَّ

الُم فمؾقُؽؿ يو أكصوَر أمغِم فمؾقُؽؿ يو أ الُم فمؾقُؽؿ يو أكصوَر رؽمقِل اهللِ، ايمسَّ ـِ اهللِ، ايمسَّ كصوَر دي

الُم فمؾقُؽؿ يو أكصوَر أيب  الُم فمؾقُؽؿ يو أكصوَر هموؿمؿَي ؽمقّدِة كسوِء ايمعوظمكَم، ايمسَّ اظمممـكَم، ايمسَّ

الُم فمؾقُؽؿ يو أكصوَر  ـِ فمقمٍّ ايمقرم ايمـوصح، ايمسَّ ـِ زم  .شأيب فمبِد اهللِحمّؿٍد احلس

هذه اًمٓم٤مئٗم٦م هؿ أٟمّم٤مر اهلل، وأٟمّم٤مر رؾمقًمف، وأٟمّم٤مر أُمػم اعم١مُمٜملم، وأٟمّم٤مر اإلُم٤مم 

احلًـ اعمجتٌك، واحلًلم ؿمٝمٞمد يمرسمحء، هؿ طمقاريق اإلؾمحم وأٟمِٕمؿ هبؿ وأيمِرم، وهٜم٤مك 

ٛم٧م  ًّ طمقاريق اًمْمحل واًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد، وهذا ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٨م ىم

ىث يث حج مج جح مح  ﴿ريلم إًمل ـم٤مئٗمتلم، طمٞم٨م ي٘مقل قمز  ُمـ ىم٤مئؾ: احلقا

 .﴾مخ جس حس خس مس حص مص  حخجخ

وذم شمٗمًػم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م أّن اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل يمٗمرت هل اًمتل ىمتٚم٧م ؿمٌٞمف قمٞمًك 

سمدًٓ قمـ ٟمٌل اهلل  وإظُمرى هل اًمتل بُمٜم٧م وىمٌٚم٧م أن ي٘متؾ ؿمٌٞمف قمٞمًك وصٚمٌتف،

 ٌٞمف قمٞمًك قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م إظُمرى،، وهل اًمتل مل شم٘متؾ ؿم﴾مخ جس حس ﴿، ×قمٞمًك
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 .﴾خس مس حص مص﴿ 

، ويٙمٗمٞمؽ اجلزاء اًمذي وسم٘مق ؿ هذا: )ٟمحـ أٟمّم٤مر اهلل( أص٤مسمقا اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل

 .﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ذيمره شمٕم٤ممم 

، ومٓمقسمك  ؿ ٟمٍموا اسمـ سمٜم٧م رؾمقل ×وهٙمذا يم٤من أصح٤مب أيب قمٌد اهلل احلًلم

 ، ورطمؿ اهلل اًمِم٤مقمر طمٞم٨م ي٘مقل: ’اهلل

ـَ سمٜم٧ِم ٟمٌٞمِٝمؿ ـُماقسمك  اؿ ٟمٍموا  اسم

 ىمااد ضماا٤موُروه هاا٤م هٜماا٤م سم٘مٌااقرهؿ

 

 ٟماا٤مًمقا سمٜمٍُمااشمِف ُمراشماا٥َم ؾماا٤مُمٞم٦م 

 وىمّمقُرُهؿ يقم اجلزاء ُمتح٤مذيا٦م

 

 وذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: 

ُمًػمة ُمٞمؾ أو  يًػم سم٤مًمٜم٤مس طمتّك إذا يم٤من ذم يمرسمحء قمغم× ظمرج أُمػم اعم١مُمٜملم»

ومبض همقفو موئتو كبّل، وموئتو  ء، صمؿ ىم٤مل:ُمٞمٚملم شم٘مّدم سملم أيد ؿ، طمتّك ص٤مر سمٛمّم٤مرع اًمِمٝمدا

ويص، وموئتو ؽمبط ىمؾفؿ ؾمفداء زموسمبوفمفؿ، همطوف اهو فمعم زمغؾتف طمورصمًو رصمؾف مـ ايمرىموب، 

هموكشل يؼقل: مـوُخ ُرىّموٍب، ومصورُع ؾُمفداء، ٓ ؽمبََؼُفؿ َمـ ىموَن ومبَؾُفؿ، وٓ يؾحُؼُفؿ مـ 

 .شأسمك زمعَدهؿ

 يٜمٝمؿ، وىمربهنؿ، وإُم٤مُمٝمؿ: وهٙمذا داومٕمقا سمٙمّؾ هم٤مٍل وٟمٗمٞمس قمـ د
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 أمااقا طمااو اًمٕمٚمااٞمٝمؿ دون اخلٞماا٤مم 

 عمااـ ـماا٤مطمقا شمٗماا٤ميض ُمااٜمٝمؿ ا اا٤مم

 هااقوا ُماا٤م سماالم ُمااـ آمٕمااقا وريااده

 أو سمااالم إُمًاااٌّآ اسمرُمٞماااف ؿماااديده

 

 وٓ ظمّٚمااقا ظمااقات طمًاالم شمٜمٔماا٤مم 

 أو هت٤مووا ُمثؾ ُمٝمقى اًماٜمجؿ ُماـ ظمارّ 

 وواااع راؾمااف وسماالم اًمٓم٤مطماا٧م ايااده

 أوسمااالم اًمّمااا٤مر ًمٚمٜمِمااا٤مب ُمٙمنااا

 

يمّٚمٛمتف زيٜم٥م، وىم٤مًم٧م ًمف: × اخلٓم٤ٌمء أٟم ف عم٤ّم ضم٤مء طمٌٞم٥م إًمل أيب قمٌد اهلليذيمر سمٕمُض 

 قمّؿ ي٤م طمٌٞم٥م، ٓ شم٘مٍّم ذم ٟمٍمة أيب قمٌد اهلل احلًلم اعمٔمٚمقم اًمٖمري٥م!

ىم٤مًم٧م ًمف ذًمؽ، ودُمققمٝم٤م قمغم ظمدّ ٤م، ودُمقع طمٌٞم٥م قمغم ظمّديف، ومٚماّم يم٤من يقم اًمٕم٤مذ 

: بٍه ًمقضمدك ي٤م زيٜم٥م، وأٟم٧م ُلَٛمٚملم قمغم ُمـ حمّرم وسمدأ اًم٘مت٤مل وىمػ أُم٤مم ظمٞمٛمتٝم٤م وهق ي٘مقل

 سمٕمػم و٤مًمع.

وسمرز طمٌٞم٥م ًمٚم٘مت٤مل، ويم٤من ي٘م٤مشمؾ ىمت٤مل إسمٓم٤مل، وييب ذم اًم٘مقم يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ، 

واحلًلم يٜمٔمر إًمٞمف، وسمٕمد سمره٦م ُمـ اًمزُمـ يرضمع طمٌٞم٥م وىمد أدار وضمٝمف ومل يرد أن يرى 

ى دُمققمف شمتح٤مدر قمغم وضمٝمف، وم٤مؾمتدار احلًلم  ًمػمى ُم٤م سمف، ومٜمٔمر إًمٞمف ومرأ× احلًلم

 طمٌٞمٌل ي٤م طمٌٞم٥م، هؾ ذيمرت إهؾ وإوـم٤من؟×: ظمّديف، وم٘م٤مل ًمف احلًلم

 وم٘م٤مل: ٓ،ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، وًمٙمـ ُاٟمٔمر إًمل سم٤مب اخلٞمٛم٦م!

ومٜمٔمر احلًلم إًمل سم٤مب اخلٞمٛم٦م، وإذا هب٤م زيٜم٥م ُمتِّمح٦م سمقؿم٤مح ُأُّمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م، وم٤مٟمٙمن 

: ؾمٞمّدي ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ىمؾ ًمزيٜم٥م ×ىمٚم٥م ؿمٞمخ إٟمّم٤مر طمٌٞم٥م، صمؿ  ىم٤مل ًمإلُم٤مم احلًلم

 شمرضمع إًمل اخلٞمٛم٦م، وم٘مد يمنت ىمٚمٌل.

ٕظُمتف زيٜم٥م، وم٘م٤مل  ٤م: ُأظمل  زيٜم٥م، ارضمٕمل وم٘مد يمنيت ىمٚم٥م × ضم٤مء اإلُم٤مم احلًلم

 طمٌٞم٥م سمقىمقومؽ! ارضمٕمل ومٝمق وأصح٤مسمف ٓ ي٘مٍّمون.

ُم٤مم وسم٤مًمٗمٕمؾ طمتّك اًمذي ي٘مع ومٞمٝمؿ يقيص أظمر سم٤مًمٖمري٥م اعمٔمٚمقم   ذا قمٜمدُم٤م ضم٤مء اإل

ُمع طمٌٞم٥م، ووىمٗم٤م قمٜمد رأس ُمًٚمؿ سمـ قمقؾمج٦م، يم٤من ُمًٚمؿ يقيص طمٌٞم٥م × احلًلم

 ×.سم٤محلًلم



 اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمون: أٟمّم٤مر اهلل قمّز وضمّؾ 
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 ُمًااااٚمؿ سم٤معمٕماااا٤مرة طماااا٤مرب وـماااا٤مح 

 ًم ااق ُمًااٚمؿ ـمٕماالم اعمااقت سمٞمااف ٓح

 

 اضمااف طمًاالم وطمٌٞماا٥م سمّماااحٌتف راح 

 وااااػ يّٛماااف طمٌٞمااا٥م  اااؾ اًمٕمٞماااقن

 

 اعمٜمٞماااا٦م ًمااااق وضمااااف ُمٜمٝماااا٤م سمٕمٞمااااده

 طمٌٞماااا٥م شمرياااادين قمٜماااادي وصااااٞمّف

 يااااافأوصاااااٞمؽ سمٖمريااااا٥م اًمٖم٤مض

 

 هااااا٤م وّصاااااٞمتٜمل سمٙماااااؾ اًمؽمياااااده 

 ؿماااااٌٞمدي طم٤مًمااااا٧م قماااااكّم اعمٜمٞمااااا٦م

 سمحًاااااالم قمٜمااااااف ٓ شم ٍمااااااون

 

*** 

 ٟمٍماوا اسمااـ سمٜماا٧م ٟمٌاٞمٝمؿ ـمااقسمك  ااؿ

 

 ٟمااا٤مًمقا سمٜمٍماااشمف ُمراشمااا٥م ؾمااا٤مُمٞم٦م 

 

*** 

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

 ٘مٚمٌقنوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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 إحًاء املىتى: احملاضرة الجانًة والعشروى
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ـْ َُمْْماااَجعِ    ومِاااداٌء عمَِْثاااقاَك ُِمااا

 سمِااا٠َمقمٌََؼ ُِماااـ َٟمَٗمَحااا٤مِت اجِلٜمااا٤منِ 

 َوَرقمٞماا٤ًم ًمِٞمَقُِمااَؽ َيااقِم اًمٓمُُّٗمااقِف 

 َوطُمزٟماا٤ًم قَمَٚمٞمااَؽ سمَِحااٌِس اًمٜمُُّٗمااقسِ 

ـْ أْن ُيااذاَل   َوَصااْقٟم٤ًم عمَِْجااِدَك ُِماا

ـَ ومَ  ااا٤م اًماااِقشمُر ذِم اخل٤مًمِاااِدي  ٞمااا٤م أ ُّ

ـْ ُُمْٗمااِزٍع ًمِٚمُحُتااقِف   شَمٕم٤مًَمٞماا٧َم ُِماا

دٍ  ـْ ؾُماااج  هقُر وَمِٛمااا  شَمٚماااقُذ اًمااادُّ

 ؿَمااَٛمْٛم٧ُم صَمااراَك وَمَٝماا٥م  اًمٜمًااٞمؿُ 

ااْرُت ظَمااّدي سمحٞماا٨ُم اؾمااؽماَح   َوقَمٗم 

 َوطَمٞماا٨ُم ؾَمااٜم٤مسمُؽ ظَمٞمااِؾ اًمٓمَُّٖمااا٤م

َك ـَماااقَف اخلٞمااا٤م  َوـُمْٗمااا٧ُم سمَِ٘ماااؼْمِ

 اًميااايِآ 
ِ
 يمااا٠من  يااادًا ُماااـ وراء

 متاااااادُّ إمم قماااااا٤مملٍ سماااااا٤مخلٜمقع

 

َر سمِااااااا٤مٕسْمَٚم٩ِم إْرَوعِ    شَمٜمَاااااااق 

اااٙمِٝم٤م أواااَقعِ  ًْ  َرْوطمااا٤ًم َوُِماااـ ُِم

ااعِ  ـْ َُمٍْمَ رِوااَؽ ُِماا
ِٕ  َوؾَماا٘مٞم٤ًم 

ِ اعمَْٝمَٞماااعِ   قَماااغَم هَنِْجاااَؽ اًمٜم اااػمِّ

ـْ ُُمٌاااِدعِ   سمِاااام أْٟمااا٧َم شَم٠ْمسمااا٤مه ُِمااا

 وَمااااااااّذًا إمم أَن مَلْ ُيِمااااااااَٗمعِ 

ـْ َُمْٗمااااَزعِ  َك ُِماااا ٌُااااقِرَك ىَمااااؼْمُ  وَم

ااااعِ قَماااا ـْ ُريم   غَم ضم٤مٟمٌٞمااااِف وُِماااا

ـْ سَمٚمَ٘ماااعِ   َٟمًاااٞمُؿ اًمٙمراُمااا٦ِم ُِمااا

ى َومَلْ َيَياااااعِ   ظَمااااادٌّ شَمْٗمااااار 

 ِة ضَم٤مًماااا٧م قَمَٚمٞمااااِف َومَلْ خَيَِمااااعِ 

ٌْااااِدعِ   ِل سمَِّمااااقَُمَٕم٦ِم اعمُْٚمَٝمااااِؿ اعُم

 محاااااراَء ُمٌتاااااقرِة اإلصاااااٌعِ 

 واًمٔماااااٞمُؿ ذي َذٍق ُماااااؽمع

 

                                           
&

  
 ×

  ×

 
. ‘
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 يااؿ اااؼمك يٌااق اًمًااج٤مد دوم اًماادوم ٟمتٛمٜم ااف

 

 

 

 

 او ُمـ ٟمٓمقف اٟمٓمقف هٜم ف اسمرووا٦م اجلٜما٦م ٟمِٓمقف  

 
 

ٌ ٕمدٟم ااااف  وقمٜمااااؽ ُِمااااـ ِي

 

 اًمزُمااا٤من اٟمٕماااٞمش سم٤مًمَقٟم اااف

 

 وسماااا٤مًمزومره او سم٤محلنااااه

 
 اوٟمٜمااادب ُأُّماااؽ اًمزهاااره

 

 ٟم ٚمٝماا٤م اسمٔمٚمٕماا  اويمنااه

 

 ٟم٘مًااؿ قمااغم اًمٌاا٤مري يمااقن

 
 ٟمقصاااؾ اٌار أسماق اًمٞمااّٛمف 

 

 

 
 

ااا٤مد سمٞماااف اُمرادٟماااف  ّماااؾ  ااااؼمك يمٕمٌااا٦م اًمقوم 

 

 

 اب اًمكّم اقمغم اؼمك يمٌؾ ٓ ٟمقصؾٟمِِمؿ ـمٞم٥م اًمؽم  

ؾ  وُمـ ٟمقصؾ ٟم قل اؿمٚمقن ضمًؿ اسمـ اًمٜمٌل اشمٗمّم 

 سمًاااااااااٞمقف اوؾماااااااااٛمر وسمااااااااازان 

 *** 

ٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿٺ ٿ

 .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ  ڃڄ ڄ ڄ

يتٞمّ٘مـ، وإّٟمام اعمٕمٞم٥م أن  ًمٞمس ُمـ اعمٕمٞم٥م أّن اإلٟم٤ًمن ي٠ًمل طمتّك يٕمٚمؿ، أو ي٠ًمل طمتّك

  يٌ٘مك قمغم ضمٝمٚمف وؿمّٙمف، ومح يرومٕمٝمام سم٤مًم١ًمال.

وأهؾ سمٞمتف إـمٝم٤مر^ أُمروٟم٤م سم٤مًم١ًمال، ومٕمـ إُم٤مُمٜم٤م ’ واحل٤مل أّن رؾمقل اهلل

ايمعؾُؿ طمزائـ واظمػوسمقح ايمسمال، هموؽمليمقا يرمحؽؿ اهلل، همنّكف يمصمر »أّٟمف ىم٤مل: × اًمّّم٤مدق
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 .شواظمحّى هلؿأرزمعي: ايمسوئؾ، واظمتؽّؾؿ، واظمستؿع،  

وىمد ي٠ًمل اًم٤ًمئؾ ويرشمٗمع ضمٝمُٚمف وؿمّٙمف سمٛمجّرد اجلقاب، وىمد ُيٜمٔم ر ًمف، وىمد شمّمؾ 

احل٤مًم٦م إًمل اعمٕم٤ميٜم٦م واعمِم٤مهدة، ومػمشمٗمع قمٜمف يُمؾُّ ضمٝمٍؾ وؿمؽ سمجٛمٞمع ُمراشمٌف  ّٕٟمف يرى ُم٤م ؾم٠مل 

ٜمٞم٤مت، قمٜمف يتحّ٘مؼ أُم٤مَم قمٞمٜمٞمف، أو  ٤مل قمغم ُم٠ًمًم٦م شمِمٌف ُم٤م ؾم٠مل قمٜمٝم٤م، وهل قمٜمده ُمـ اًمٞم٘مٞم

 ومتقرصمف اًمٞم٘ملم أيْم٤ًم.

أيُّ اطمتامٍل بظمر، وٕضمؾ ُمٕمروم٦م  فوقمٚمل أؾم٤مس وراصم٦م اًمٞم٘ملم اًمذي ٓ يتٓمّرق إًمٞم

ًمرسّمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وـمٚم٥م ُمٜمف اعمِم٤مهدة ًمٕمٛمٚمٞم٦م إطمٞم٤مء اعمقشمك، × احل٘مٞم٘م٦م ضم٤مء ؾم١مال اخلٚمٞمؾ

 .﴾ٻ پ پ پ ﴿إذ ىم٤مل:

ًمرسمِّف قمّز وضمّؾ مل يٙمـ ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ قمدم إيامن × ٚمٞمؾشم٘مّدم ىمري٤ًٌم أن  ؾم١مال إسمراهٞمؿ اخل

 يم٤من ًمٓمٚم٥م اًمٞم٘ملم، ويم٤من هٜم٤مك ُمؼمرٌّ  ذا اًم١ًمال. اخلٚمٞمؾ، وم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك إٟم ام

ًَ »...ذم طمدي٨م ىم٤مل: × ومٗمل اًمٙم٤مذم اًمنّميػ قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق شمّؿ ايمتػ

، جتلء ؽمبوع همرأى صمقػًي فمعم ؽموضمؾ ايمبحر، كصػفو دم اظموء وكصػفو دم ايمػم× إزمراهقؿُ 

ايمبحر همتلىمؾ مو دم اظموء شمؿ سمرصمع، همقشّد زمعضفو فمعم زمعض همقلىمؾ زمعضفو زمعضوً، همعـد ذيمؽ 

ومول: ىمقػ ّترج مو  ﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿ممّو رأى وومول: × سمعّجى إزمراهقؿ

، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ َق ﴿ومول:  ﴾ڀ ڀ ﴿سمـوؽمؾ، ايمتل أىمؾ زمعُضفو زمعضوً؟ ومول: 

ًُ إؾمقوء ىُمؾَّ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿فو، ومول: يعـل ضمتّك أرى هذا ىمام رأي

َـّ ىمام اطمتؾطً هذه اجلقػي دم ايمسبوع  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  َـّ واطمؾطف همؼطّعف

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ايمتل أىمؾ زمعضفو زمعضوً، همخؾط 
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 .ش، همؾاّم دفموهـ أصمبـف، وىموكً اجلبول فمممة﴾ڄ 

رسّمف، ىم٤مل و ذيمرت سمٕمض اعمّم٤مدر ؾم٤ًٌٌم بظمر  ذا اًم١ًمال، وهق أّٟمف عم٤م طم٤مّج ٟمٛمرود ذم 

وُمّقه قمغم  ﴾ڇ ڍ ڍ﴿، ىم٤مل ٟمٛمرود: ﴾چ چ ڇ ڇ ﴿»×: إسمراهٞمؿ

إهمٌٞم٤مء، ودًّمس قمغم اًمْمٕمٗم٤مء سم٢مـمحق َُمـ أراد ىمتٚمف ُمـ اًمًجـ، وىمتؾ َُمـ سمرَئ ُمـ قِمرِض 

، ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿اًمٜم٤مس، ومٚماّم هب٧م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .شـم٤مًمٌف ٟمٛمرود سم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك، وم٠مظمذ أرسمٕم٦م ُمـ اًمٓمػم

سم٘مل ؿمٌٝم٦م ذم أذه٤من اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مٟمديـ، وإمم زُم٤مٟمٜم٤م، وذم × ٠مل قمٜمف إسمراهٞمؿوُم٤م ؾم

زُم٤من إئٛم٦م^ أظمذ اًمٙمثػم ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م يٍمظمقن هب٤م ذم أزىّم٦م اعمُدن، وهل ُم٤م يٕمؼّم قمٜمف 

 سمِمٌٝم٦م )أيمؾ واعم٠ميمقل(.

ا وظمحصتٝم٤م: أّن اإلٟم٤ًمن يٕمقد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هبذا اجلًد اعم٤مدي، وشمٕمقد روطمف أيْم٤ًم، وم٢مذ

اؾمتح٤مل ضمًد اإلٟم٤ًمن إًمل شمراب واُمتّّمتف ضمذور إؿمج٤مر واًمٜم٤ٌمشم٤مت، وأصٌآ صمٛمٌر أيمٚمف 

إٟم٤ًمن بظمر، وهمدا ضمزءًا ُمـ ضمًده، أو أن  إٟم٤ًمٟم٤ًم أيمؾ حلّؿ إٟم٤ًمٍن بظمر، وم٢ممم أيِّ ضمًٍد 

 .ؾمتٕمقد هذه إضمزاء اعم٠ميمقًم٦م؟!

ُمع اجلًد اًمذي شمرسّم٧م إن  اًمروح ٓ شمًتٓمٞمع أن شمتٗم٤مقمؾ شمٗم٤مقمًح يم٤مُمًح إّٓ : »واجلقاب

وشمٙم٤مُمٚم٧م ُمٕمف، ًمذًمؽ ومٗمل اًمٌٕم٨م ٓ سمّد ُمـ طمْمقر اجلًد اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف، ًمٙمل شمًتٓمٞمع 

 .شاًمروح اإلٟمدُم٤مج سمف، وشمًت٠مٟمػ ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم قم٤ممل أؾمٛمك، وًمتجٜمل صمامَر أقمامِ ٤م

روى هِم٤مم سمـ احلٙمؿ أّٟمف ىم٤مل اًمزٟمديؼ ًمإلُم٤مم × وذم زُم٤من اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

                                           
 
 

 
 



 

 

111 

سم٤مًمٌٕم٨م؟! واًمٌدن ىمد سمغم، وإقمْم٤مء ىمد شمٗمّرىم٧م، ومٕمْمق ذم سمٚمدٍة  أّٟمك ًمٚمروح×: »اًمّّم٤مدق 

شم٠ميمٚمٝم٤م ؾم٤ٌمقُمٝم٤م، وقمْمق سم٠ُمظمرى متّزىمف هقاُّمٝم٤م، وقمْمق ىمد ص٤مر شُمراسم٤ًم سمٜمل ُمع اًمٓملم طم٤مئط! 

، وصّقره قمغم ظمػم ُمث٤مٍل يم٤من ؾمٌؼ إًمٞمف ىم٤مدر أن يٕمٞمده يمام 
ٍ
ىم٤مل: إّن اًمذي أٟمِم٠مه ُمـ همػِم رء

 .شًمف سمدأه. ىم٤مل أووآ زم ذًمؽ. وم٠مووآ

ڀ  ﴿رسّمف أن يريف إطمٞم٤مء اعمقشمك إّٟمام يم٤من ٕضمؾ اًمٞم٘ملم× واخلحص٦م: إّن ؾم١مال إسمراهٞمؿ

 .﴾ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀڀ

صمؿ  إّٟمف ىمد وىمع اخلحف سملم اعمٗمّنيـ ذم أّن إُمر سم٤مًمذسمآ هؾ يم٤من قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م أو 

؟ اعمِمٝمقر سملم اعمٗمّنيـ وُم٤م ّدًم٧م قمٚمٞمف اًمرواي٤مت ×اهٞمؿجمّرد ُمث٤مل ىمّرب سمف ًمٚمخٚمٞمؾ إسمر

واًمٜم٘مقل اًمت٤مرخيٞم٦م هق: أّن هذه احل٤مدصم٦م يم٤مٟم٧م قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م، وأهّن٤م وىمٕم٧م أُم٤مم قمٞمٜمل 

 ×.ظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ

 ذم هذه أي٦م ُم٤م يدّل  وًمٙمـ اًمٌٕمض ُمـ اعمٗمّنيـ ذه٥م إًمل اًمرأي أظمر، وأّٟمف ًمٞمس

وسمٕمد ذًمؽ قم٤مدت إمم احلٞم٤مة ُمـ ضمديد سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم، سمؾ  ،رذسمآ اًمٓمٞمق× إسمراهٞمؿ قمغم أنّ 

ُمـ  أرسمٕم٦مً  ذْ ؽ ي٤م إسمراهٞمؿ ظُم أي٦م ذم صدد سمٞم٤من ُمث٤مل ًمتقوٞمآ ُم٠ًمًم٦م اعمٕم٤مد، يٕمٜمل أٟمّ  أنّ 

اًمٓمٞمقر ُمـ  سمؽ سمحٞم٨م دمٞم٥م دقمقشمؽ إذا دقمقهت٤م، وم٢منّ  ٝم٤م إًمٞمؽ طمتك شمًت٠مٟمَس ومْمٛمّ  ،ػماًمٓمّ 

ـّ  واطمدةٍ  ضمٕمؾ يمؾ  ا ًمذًمؽ، صمؿ   احلٞمقاٟم٤مت اؾمتٕمداداً  أؿمدِّ  ٤م ٝم٤م، وم٢مهّن أدقمُ  صمؿ   ،قمغم ضمٌؾ ُمٜمٝم

نع إًمٞمؽ، وهذه اعم٠ًمًم٦م اًمٞمًػمة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ مت٤مصمؾ ذم ؾمٝمقًمتٝم٤م وينه٤م ُم٠ًمًم٦م إطمٞم٤مء شمُ 

 ضمزائٝم٤م اعمتٜم٤مصمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم.أو ع  ،إُمقات

٘مدم إسمراهٞمؿ ذم اًمٓمٞمقر إرسمٕم٦م ٓ يٕمٜمل أن ي× ومٕمغم هذا يٙمقن أُمر اهلل شمٕم٤ممم إلسمراهٞمؿ
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ًمٌٞم٤من ا يم٠من ي٘مقل ؿمخص ٔظمر  ،وشمِمٌٞمف د سمٞم٤من ُمث٤ملٍ ف جمرّ ٟمّ إ، سمؾ قمغم هذا اًمٕمٛمؾ طمتامً  

ويريد سمذًمؽ سمٞم٤من  ،هنل هذا اًمٕمٛمؾذب هذا اًم٘مدح ُمـ اعم٤مء طمتك اُ ا: ا ؾمٝمقًم٦م إُمر قمٚمٞمف

 أظمر جي٥م قمٚمٞمف أن ينمب اعم٤مء. ؾمٝمقًمتف، ٓ أن  

هذه اجلٛمٚم٦م إذا  إنّ : وىم٤مًمقا ،﴾ٹ ڤ ﴿أٟمّم٤مر اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٙمٚمٛم٦م  ؾمتدّل او

 :يم٤مٟم٧م ُمتٕمدي٦م سمحرف )إمم( ومتٙمقن سمٛمٕمٜمك إٟمس واعمٞمؾ، ومٕمغم هذا يٙمقن ُمٗمٝمقم اجلٛمٚم٦م

َـّ ُس اًمْمامئر ذم ) إمم أن   ٟمًٝمك سمؽ( ُمْم٤موم٤مً ب)ظمذ هذه اًمٓمٞمقر و َـّ ( و )ه َـّ ادفمُ ( و )مـف ( ف

هبذه اًمٜمٔمري٦م  ّٕٟمف قمغم اًمتٗمًػم ٤م إذا أظمذٟم إّٓ  ٞمقر، وهذا ٓ يٙمقن ؾمٚمٞمامً ٝم٤م شمٕمقد إمم اًمٓمّ ٚمّ يمُ 

ء قمغم أضمزاُمٜمٝم٤م أظمر اعمِمٝمقر شمٕمقد سمٕمض اًمْمامئر قمغم ٟمٗمس اًمٓمٞمقر، ويٕمقد اًمٌٕمض 

 ؾمتٕمامل.، وهذا همػم ُمًت٤ًمغ ذم اإلاًمٓمٞمقر

 فمـ هذه ايمـظريي:  اجلقاب

ًّ ـمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اعمُ × إسمراهٞمؿَ  نّ : إأوًٓ  ًمٙمل   ٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مد واًمٌٕم٨مِم٤مهدة احل

ًّ  وشم٘مري٥م اًمّمقرة اعمثؾ واًمتِمٌٞمف ضَب  ، وٓ ؿمؽ أن  يٓمٛمئـ ىمٚمٌف وٓ  ،د ُمِمٝمداً ٓ جي

ف يم٤من يريد أن ، وًمٙمٜمّ وُمٜمٓم٘م٤مً  قم٘محً سم٤معمٕم٤مد ُم١مُمـ ومٜمٌلُّ اهلل يٙمقن ُمدقم٤مة ًمتٓمٛملم اخل٤مـمر، 

 .أيْم٤مً  ك ذًمؽ قمـ ـمريؼ احلسِّ درِ يُ 

ُمقات ُمـ اًمٌٕم٨م وقمقدة إ ٟمٛمقذضم٤مً × ًم٘مد يم٤من اعم٘مّمقد أن يِم٤مهد إسمراهٞمؿوصم٤مٟمٞم٤ًم: 

يتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٗمًػم يمٚمٛم٦م )سهـ( وهذا ٓ  ،إمم احلٞم٤مة سمٕمد أن شمحؿم٧م أضم٤ًمده٤م

ـ   سما)بٟمًٝمـ( أو )صآ ومٝمذا  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم (هب

اًمتٕمٌػم ىمريٜم٦م ىمقي٦م قمغم اًمرأي اعمِمٝمقر ذم وىمقع احل٤مدصم٦م قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م ٓ اعمث٤مل واًمت٘مري٥م  

ٕم٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٞمٙمقن يمذًمؽ قمغم ؿمٙمٍؾ واؾمع أّن اعم× ّٕن هذا أووآ إلسمراهٞمؿ

 .وُم٘مٞم٤مٍس يمٌػٍم ضمّداً 
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ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ُمّم٤مديؼ اًمٓمٞمقر إرسمٕم٦م ُم٤م هل؟ ومٗمل سمٕمض 

 .شكرسًا وؿموووؽموً وزمطوً وديؽوً »أهّن٤م يم٤مٟم٧م × اًمرواي٤مت اعمروّي٦م قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمرو٤م

 .شوديؽًو ونمرازمًو ومحومي ؿموووؽموً »وسمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ذيمرت يم٤مٟم٧م 

هدهدًا وسدًا وؿموووؽمًو »أهّن٤م يم٤مٟم٧م: × وذم رواي٦م اخلّم٤مل قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّّم٤مدق

. وًمٕمؾ  همػمه٤م ذيمر همػم ذًمؽ، واعمحطمظ ذم هذه اًمتٗم٤مؾمػم اًمثحصم٦م ًمٚمٓمٞمقر أّن شونمرازموً 

 اًمٓم٤مووس يم٤من قُمٜمٍمًا ُمِمؽميم٤ًم.

ف شمٗمًػمه اخل٤مص، ومٝمق قمحُم٦م اًمزيٜم٦م وم٘مد شمٙمّرر ذم  ٞمٕمٝم٤م، واًمٓم٤مووس قمٜمدهؿ ًم

أؿم٤مر إًمل × واخلٞمحء واًمتٙمؼّم واًمٗمخر سم٤مًمٜمٗمس واًمٖمرور هب٤م، طمتّك أن  اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

ايمطوووس ايمذي أومومف دم  ومـ أفمجبفو طمؾؼوً »... ذًمؽ ذم ظُمٓم٦ٌٍم ًمف ذم وصٗمف ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

ذكى أؿمول مسحبف. أذج ومصبف، و أضمؽؿ سمعديؾ، وكضد أيمقاكف دم أضمسـ سمـضقد، زمجـوٍح 

ف ومؾع داري فمـجف كمسمقف. يتول فمعم رأؽمف ىملكّ  إذا درج إلم إكثك كممه مـ ؿمقف، وؽمام زمف مطالً 

ايمػحقل اظمغتؾؿي دم  زمليمقاكف، ويؿقس زمزيػوكف. يػيض ىمنهمضوء ايمديؽي، ويمر زمؿالومحي أرَّ 

امل جل :ويتصػح ذكبف وصمـوضمقف همقؼفؼف ضوضمؽوً  ،يؿًم مًم اظمرح اظمختول.. ايمرضاب.

زمصقت يؽود يبكم فمـ  همنذا رمك زمبٌمه إلم ومقائؿف زومو معقًٓ  ،رسزمويمف وأصوزمقغ وؾموضمف

 .شىمؼقائؿ ايمديؽي اخلالؽمقي: ّٕن ومقائؿف محش عفاؽمتغوشمتف، ويشفد زمصودق سمقصّم 

إمم شمرك اًمزيٜم٦م، وىمتؾ اًمديؽ: إمم شمرك  ىمتؾ اًمٓم٤مووس إيامءً  وم٢من  »وىم٤مل اعم٤مزٟمدراين&: 
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ًّ  اًمّمقًم٦م واًمِمٝمقة، وىمتؾ  ع ٦م وسمٕمد إُمؾ، وىمتؾ احلامُم٦م: إمم شمرك اًمؽمومّ اًمٖمراب: إمم شمرك اخل

ـ أُم٤مت هذه اًمّمٗم٤مت قمـ ٟمٗمًف وم٘مد أطمٞم٤مه٤م سمحٞم٤مة ـمٞم٦ٌم ُمَ  وم٢من   ،واعم٤ًمرقم٦م إمم ا قى

 .شأسمدي٦م

ٿ ٹ  ﴿ويمٞمػ يم٤من، وم٤مًمٓمٞمقر إرسمٕم٦م خمتٚمٗم٦م، وآظمتحف سمٞمٜمٝم٤م يمٌػم، وضمقاب 

وُمـ  ﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿ف: سم٘مقًم× ، ضمقاب قماّم ؾم٠مًمف إسمراهٞمؿ﴾ٹ ٹ

اعمٕمٚمقم وضمقب ُمٓم٤مسم٘م٦م اجلقاب ًمٚم١ًمال، ومٌحهم٦م اًمٙمحم وطمٙمٛم٦م اعمتٙمٚمؿ يٛمٜمٕم٤من قمـ 

اؿمتامل اًمٙمحم قمغم ُم٤م هق ًمٖمق زائد ٓ يؽمشّم٥م قمغم وضمقده وم٤مئدة قم٤مئدة إًمل اًمٖمرض اعم٘مّمقد 

، ُمـ اًمٙمحم، وظم٤مّص٦م اًم٘مربن اًمذي هق ظمػم يمحٍم، أًم٘م٤مه ظمػُم ُمتٙمّٚمؿ إًمل ظمػِم ؾم٤مُمٍع واعٍ 

وًمٞم٧ًم اًم٘مّّم٦م قمغم شمٚمؽ اًم٤ًٌمـم٦م اًمتل شمؽماءى ُمٜمٝم٤م ذم سم٤مدي اًمٜمٔمر، وًمق يم٤من يمذًمؽ ًمتّؿ 

اجلقاب سم٢مطمٞم٤مء ُمٞم٧ٍّم ُم٤م يمٞمػ يم٤من، وًمٙم٤من اًمزائد قمغم ذًمؽ ًمٖمقًا ُمًتٖمٜمك قمٜمف، وًمٞمس 

ؼم ذم ُم٤م أريد وم٤مقمتُ  يمذًمؽ، وًم٘مد ُأظمذ ومٞمٝم٤م ىمٞمقٌد وظمّمقصٞم٤مت زائدة قمغم أصؾ اعمٕمٜمك،

ٛمزج ٚمط ويُ ٘متؾ وخُي ن يُ أ، وأن يٙمقن ذا قمدد أرسمٕم٦م، و٤مً وأن يٙمقن طمٞمّ  ،إطمٞم٤مئف أن يٙمقن ـمػماً 

سمٕمٞمد ُمـ  ذم ُمٙم٤منٍ  سمٕمضٍ  يقوع يمؾُّ  صمؿّ  ،ضمزاء اعمختٚمٓم٦م أسمٕم٤مو٤مً ق إٗمرّ ن يُ أأضمزائٝم٤م، و

ٟمٗمس اًم٤ًمئؾ × طمٞم٤مء سمٞمد إسمراهٞمؿٌؾ، وأن يٙمقن اإلٚم٦م هذا اجلٌؾ وذاك اجليم٘مُ  ،أظمر

ـّ  ٦م، هل ده. ومٝمذه يمام شمرى ظمّمقصٞم٤مت زائدة ذم اًم٘مّّم ن جيتٛمع اجلٛمٞمع قمٜمأ، وسمدقمقشمف إي٤مه

 .ٓ حم٤مًم٦م دظمٞمٚم٦م ذم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد إوم٤مدشمف

اظمتٞم٤مر اًمٓمػم  وًمٕمؾ   ،ُمـ اًمٓمػم وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٠مضم٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم سم٠من أُمره سم٠من ي٠مظمذ أرسمٕم٦مً 

ومٞمِم٤مهد طمٞم٤مهت٤م ويرى اظمتحف أؿمخ٤مصٝم٤م  ،ًمٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م أؾمٝمؾ وأىمؾ زُم٤مٟم٤مً 

جيٕمؾ ذًمؽ  صمؿ   ،دىمٞم٘م٤مً  ي٘متٚمٝم٤م وخيٚمط أضمزائٝم٤م ظمٚمٓم٤مً  ، صمؿّ ٦مً شم٤مُمّ  ُمٕمروم٦مً وصقره٤م، ويٕمرومٝم٤م 

ـّ  ص، وشمزول اعمٕمروم٦م، صمؿ  ز واًمتِمخّ ًمتٗم٘مد اًمتٛمٞمّ   ُمٜمٝم٤م قمغم ضمٌؾ سمٕمضٍ  ، ويمّؾ أسمٕم٤مو٤مً   يدقمقه
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ام أُمر سمذًمؽ ًمٞمٕمرومٝم٤م ومح يِمؽ ومٞمٝم٤م قمٜمد إقم٤مده ٟمّ إ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ ...ي٠مشمٞمٜمف ؾمٕمٞم٤مً  

 .وزوا ام صم٤مٟمٞم٤مً  ًٓ ز أوّ ظمتحف واًمتٛمٞمّ ى ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ اإلوٓ يٜمٙمره٤م، وًمػم ،احلٞم٤مة إًمٞمٝم٤م

×

ٓ يِمؽ أطمد سم٠مّن إطمٞم٤مء اعمٞم٧م سمٕمد شم٘مٓمٞمٕمف وظمٚمٓمف وشم٘مًٞمٛمف أُمٌر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة وُمٕمجز 

ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف، ومٙمٞمػ دمّٛمٕم٧م هذه إوص٤مل اعم٘مّٓمٕم٦م واًمدُم٤مء اعمٛمزوضم٦م ُمـ اجل٤ٌمل، 

إضمزاء سمٕمْمٝم٤م إًمل سمٕمض طمتّك اؾمتقت إسمدان، وضم٤مء يمؾُّ سمدٍن طمّتك وشمٓم٤ميرت شمٚمؽ 

ومخغّم إسمراهٞمؿ قمـ × اٟمْمؿ إًمل رىمٌتف ورأؾمف اًمتل يم٤مٟم٧م سملم أص٤مسمع ظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ

ـ  ومٓمْرَن، صمّؿ وىمٗمـ ومنمسمـ ُمـ ذًمؽ اعم٤مء واًمت٘مٓمـ ُمـ ذًمؽ احل٥م، وىمٚمـ ي٤م ٟمٌل  اهلل  ُمٜم٤مىمػِمه

 ىمدير، يمام ضم٤مء ×: هٞمؿأطمٞمٞمتٜم٤م أطمٞم٤مك اهلل، وم٘م٤مل إسمرا
ٍ
سمؾ اهلل  ٞمل ويٛمٞم٧م وهق قمغم يمؾِّ رء

 .وضمقاسمف قمـ هذه احل٤مدصم٦م× ذًمؽ ذم ؾم١مال اعم٠مُمقن إلُم٤مُمٜم٤م اًمرو٤م

وي٤م  ،ي٤م ـم٤مووس ،ادع اًمٓمٞمقر: ، أي﴾ڄ ﴿واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أّن أي٦م قمؼّمت سما

ضمٕم٦م إمم اًمرا (هـ)إمم دًٓم٦م وٛمػم  ُمْم٤موم٤مً  ا ًتٗم٤مد ذًمؽن يُ أوي٤م ومحن، ويٛمٙمـ  ،ومحن

ضمزاء اًمٓمٞمقر دون أٟمٗمًٝم٤م يم٤من اًمدقمقة ًمق يم٤مٟم٧م ٕ وم٢من   ،﴾ڄ  ﴿ُمـ ىمقًمف:  ااًمٓمٞمقر

ٗمظ واًمٚمّ  ،×سمٕمٞمدة قمـ ُمقىمٗمف ٤م يم٤مٟم٧م قمغم ضم٤ٌملٍ وم٢مهّن  ( ٟم٤مدهـ صمؿّ )ن ي٘م٤مل: أإٟم٥ًم 

ًّ ، ﴾ڄ ڄ ﴿ ٦م هق اًمٜمداء دون اًمدقم٤مء، وىمقًمف:اعمًتٕمٛمؾ ذم اًمٌٕمٞمد ظم٤مّص   دنَ أي يتج

 .إًمٞمؽ هاعشمٞم٤من واإلواشمّمٗمـ سم٤مإل

وهؾ أُمره سمدقم٤مئٝمـ ، ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ ومام ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:وم٢من ىمٞمؾ: »

ـ   ٕن أُمر اًمٌٝم٤مئؿ اًمتل ٓ شمٕم٘مؾ وٓ   أطمٞم٤مء أو أُمقات؟ وقمغم يمؾ طم٤مل ومدقم٤مؤهـ ىمٌٞمآ وه
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ـّ    أقمْم٤مء ُمتٗمرىم٦م أفمٝمر ذم اًم٘مٌآ. شمٗمٝمؿ ىمٌٞمآ. ويمذًمؽ أُمرهـ وه

وم٠مراد سم٤مًمدقم٤مء اإلؿم٤مرة إمم شمٚمؽ  ،ٛمزقق واًمتطم٤مل احلٞم٤مة دون اًمتٗمرّ  مل يرد ذًمؽ إّٓ : ىمٚمٜم٤م

وجيقز أن يًٛمل  ،أو اًمذه٤مب ومتٗمٝمؿ قمٜمف لء،ٟم٤ًمن ىمد يِمػم إمم اًمٌٝمٞمٛم٦م سم٤معمجن اإلوم٢م  ، اًمٓمٞمقر

 .ش...أو قمغم اعمج٤مز ،٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦مإُمّ  ،ذًمؽ دقم٤مء

ّدق ًم٘مد اؾمتٗمٞمد ُمـ هذه أي٦م وم٤مئدة وم٘مٝمٞم٦م ُمٝمّٛم٦م، وهل ُم٤م ًمق ٟمذر اإلٟم٤ًمن أن يتّم

 ُمـ ُم٤مًمف ُمثحً إذا ل٘مؼ ًمف إُمر اًمٙمذائل، ومٙمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن يتّمّدق؟
ٍ
 سمجزء

 فإًمٞموم٘مٞمؾ ًمف: إن  رضُمًح ُم٤مت وأوص »×: قُمرو٧م هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم إُم٤مُمٜم٤م اًمّّم٤مدق

وأسمق × ه أن ُيٕمٓمَل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمٜمٝم٤م ضمزءًا، وم٠ًمل قمٜمٝم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمدوأُمر ،سمامئ٦م أًمػ درهؿ

سمـ وم٘م٤مل إل وم٘م٤مل: اًمرسمع،مو سمؼقل يو أزمو ضمـقػي؟  ×:ٕمٗمر سمـ حمّٛمدطمٜمٞمٗم٦م طم٤مض، وم٘م٤مل ًمف ضم

قمّز ىم٤مًمقا: ًم٘مقل اهلل ومـ أيـ ومؾتؿ ايمرزمع؟  :×سمـ حمّٛمدأيب ًمٞمغم، وم٘م٤مل: اًمرسمع، وم٘م٤مل ضمٕمٗمر 

وم٘م٤مل  ،﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ وضمّؾ:

زاء يمؾجبول، يمقس ام إصمهذا ومد فمؾؿً ايمطغم أرزمعي، همؽؿ ىموكً اجلبول، إكّ  :×أسمق قمٌد اهلل

 .شويمؽـ اجلبول فمممة: ×وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل ،٤م أرسمٕم٦موم٘م٤مًمقا: فمٜمٜم٤م أهّن  .يمؾطغم

وىمّقى ص٤مطم٥م اجلقاهر& اًمٕمٛمَؾ هبذا اعمْمٛمقن ذم اًمقصٞم٦م اعمٌٝمٛم٦م ذم ذطمف قمغم 

 .، واعم٠ًمًم٦م ُمٌحقصم٦م ُمٗمّمحً ذم حمٚمٝم٤ماًمنمائع
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ُم٤م طمّمؾ ُمـ جملء اًمٓمٞمقر إرسمٕم٦م اعم٘مّٓمٕم٦م شمًٕمك ُمنقم٦م ذم ـمػماهن٤م أو  شم٘مّدم بٟمٗم٤ًم أن  

ُمِمٞمٝم٤م ُمـ ضوب اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م، واًمذي هق قم٤ٌمرة قمـ اًمتٍّمف ذم اخلٚمؼ واًمتٙمقيـ، 

 .وإطمداث ُم٤م ُيٕمتؼم ظم٤مرىم٤ًم ُمثؾ إطمٞم٤مء اعمٞم٧م وإسمراء اعمريض

، ×ُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمّّم٤مدقسمٕمٞمٜمف ىم٤مم سمف اإل× وُمثؾ هذا اًمذي ىم٤مم سمف إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ

ؾ أٟم٤م واعمٗمّْم × يمٜم٤م قمٜمد أيب قمٌد اهلل»ومٗمل اًمث٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م، قمـ يقٟمس سمـ فمٌٞم٤من، ىم٤مل: 

قمـ × واحلًـ سمـ صمقير سمـ أيب وم٤مظمت٦م، وم٠ًمًمٜم٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،اجوأسمق ؾمٚمٛم٦م اًمّن  ،ٛمرسمـ قمُ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ـ إلم ومقيمف ـ  ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :×ىمقل إسمراهٞمؿ 

يو  ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل:؟ ×ري إزمراهقؿأسمريدون أن أريؽؿ مو أُ  ×:د اهللوم٘م٤مل أسمق قمٌ ،﴾ڤ 

ـ  وم٢مذا ٟمحـ سمٓم٤مووس وسم٤مز وهمراب وديؽ، وم٘مٓمّ  .ؿموووس يو زموز، يو نمراب، يو ديؽ ، ٕمٝم

ـ   قمغم اجل٤ٌمل، صمؿّ  ـ  ٝمُ حلٛمَ  َق وومر   وم٢مذا اًمٕمٔم٤مم شمتٓم٤مير سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، واًمٚمحؿ إمم  دقم٤مه

 .٤مدت يمام يم٤مٟم٧م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممماًمٚمحؿ، واًمٕمّم٥م إمم اًمٕمّم٥م، طمتك قم

فمطقـو مـ ايمؽرامي مو ف، وومد أُ ومد أريتؽؿ مو أرى إزمراهقؿ ومقمَ  ×:وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل

 .شوهذه ىمام فمؾؿً ؾموىمؾي يمتؾؽ، ومعوديمي هلو ،×فمطل إزمراهقؿأُ 

أي: قمزيٌز ٓ يٗم٘مد ؿمٞمئ٤ًم سمزواًمف قمٜمف،  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿»صمؿ  ىم٤مًم٧م أي٦م: 

ؾ ؿمٞمئ٤ًم إّٓ ُمـ ـمري٘مِف اًمحئؼ سمف، ومٞمقضمد إضم٤ًمد سم٢مطمْم٤مر إرواح، وإجي٤مده٤م طمٙمٞمؿ ٓ يٗمٕم

 .شدون اًمٕمٙمس
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ومٞمٗمٕمٚمقن ُم٤م ومٞمف اًمّمحح  وأهؾ اًمٌٞم٧م^ طمٙمٛمتٝمؿ ُمـ طمٙمٛم٦م ظم٤مًم٘مٝمؿ ضمّؾ وقمح 

ؿ مل  ويؽميمقن ُم٤م يم٤من اًمّمحح ذم شمريمف أيْم٤ًم  وًمذا ص٤مر أوسم٤مش اًمٜم٤مس  ًدوهنؿ  ٕهن 

 ؿ، وٓ زًم٦م ذم أومٕم٤م ؿ. ّمٚمقا قمغم قمثرة ذم طمٞم٤مهت

وَرطِمَؿ اهلل اًمِمٞمخ قمكم اًمِمٗمٝمٞمٜمل طمٞم٨م ي٘مقل ذم ىمّمٞمدشمف اًمحُمٞم٦ّم اًمرائٕم٦م خمٓم٤مسم٤ًم هب٤م أُمػَم 

 ×: اعم١مُمٜملم

 إن  ًاااادوك قمااااغم قُمااااحك وماااا٢مٟم ام

 إطمٞمااا٤مؤك اعمااااقشمك وُٟمٓمُ٘ماااَؽ خمااااؼِماً 

 وسمااااردَِّك اًمِمااااٛمَس اعمٜمااااػمَة سمٕماااادُم٤م

 

ااد َُمااـ قمااح  ًُ  ُمتًاا٤مومُؾ اًماادرضم٤مِت  

 ذرُت ومٞماااؽ عمِاااـ هماااحسم٤مًمٖم٤مئٌااا٤مِت قمااا

 أومٚماا٧ْم وىمااد ؿمااٝمدْت سمرضمٕمتِٝماا٤م اعمااح

 

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمتّ٘ملم.
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اااٝم٤مَد ضُمٗماااقين ًُ  هٞمٝمااا٤مَت أن دمٗماااق اًم

 أّٟمااك ويااقُم اًمٓم ااِػ أضَم ذم احلَِماا٤م

ااف  يااقٌم أسمااق اًمٗمْمااؾ اؾمااتٗمّزْت سم٠مؾم 

 وم٠مهماااا٤مَث صااااٌٞمتَف اًمْمااااام سمٛماااازادةٍ 

 طمّتااااك إذا ىمٓمٕمااااقا قمٚمٞمااااف ـمريَ٘مااااف

 ودقمتاااااف أهاُر اًم٘مْمااااا٤م ًمِماااااٝم٤مدةٍ 

 طمًاااٛمقا يدياااِف وه٤مَُماااُف ضسماااقه ذم

 وُمِمااك إًمٞمااِف اًمًااٌُط يٜمٕماا٤مُه يمنااَت 

ٌّااا٤مُس يمااا  ٌش يمتٞمٌتااال ويمٜمااا٤مٟمتلقم

 يااا٤م ؾمااا٤مقمدي ذم يُماااؾِّ ُمٕماااؽمٍك سمااافِ 

ـِ اًمُٚمااقى ُأقمٓماال وَُمااـ هااق ضَماا٤مُمعُ   عمَِاا

ٌّاا٤مُس شمًااٛمُع زيٜمٌاا٤ًم شماادقمقك َُمااـ  قم

 أَو ًمًاا٧َم شمًااٛمُع ُماا٤م شم٘مااقُل ؾُمااٙمٞمٜم٦مٌ 

 

 أو أّن داقمٞمااااا٦َم إؾماااااك دمٗماااااقين 

 ضمااذواِت وضمااٍد ُمااـ ًمٔمااك ؾمااّجلمِ 

 ومتٞمااا٤مُة ومااا٤مـمِؿ ُماااـ سمٜمااال ي٤مؾمااالمِ 

 ُمااـ ُماا٤مء ُمرصااقِد اًمقؿمااٞم٩م َُمٕماالمِ 

 داِد ضمااااٞمٍش سماااا٤مرٍز ويمٛماااالمِ سمًاااا

 ُرؾماااٛم٧ْم ًماااُف ذم ًمقطِمٝمااا٤م اعمٙمٜماااقنِ 

 قمٛماااِد احلدياااِد ومخااار  ظماااػم ـمٕمااالمِ 

 أن فمٝماااري يااا٤م أظمااال وُُمٕمٞمٜمااال

 وهّي ىماااقُمل سماااؾ أقمااازُّ طُمّماااقين

 أؾمااآمق وؾماااٞمُػ محااا٤ميتل سمٞمٛمٞمٜمااال

 ؿماااٛمكم وذم فمٜماااؽ اًمُزطمااا٤مم َيِ٘مٞمٜمااال

 زم ياااا٤م محاااا٤مَي إذ اًمٕماااادى هنااااروين

 قَمااااّمُه ياااقَم إَِه َُماااـ  ٛمٞمٜمااال

 
*** 

 )ُمقؿّمآ(

 اضمٗمقومااف ُم ٓمققماا٤مت واًمااراس اٟمٗمٓماار

 اوصاا٤مح ياا٤م ظمقيااف اًمٔمٝماار ُمٜمّاال اٟمٙمناا

 همٌااا٧م قمٜمّااال وأٟمااا٧م زم ؾماااقر طمدياااد

 اؿمٚمقن افماؾ قم ٌاؽ يٌاق وم٤مواؾ وطمٞماد

 اٚمااااف ظمّٚمٞمٜماااال اسمٛمجاااا٤مين واٟمتحاااال

 

 وؾماا٤مل دُمااع اطمًاالم يِمااٌف ًمٚمٛمٓماار 

 ياا٤م سمدرٟمااف اؿمااٚمقن همّٓماا٤مك اخلًااقف

 ياا٤م صااقاضمع ُمااـ ؾمااٛمف وذهباا٤م اًمرقمٞمااد

 ُأًمااقف أو ّ ٕماا٧م يمقوم٤مهناا٤م وصاا٤مرت

 هاااذا أُمااار اهلل اٟمٙمتااا٥م ُمااا٤م يٜمٛمحااال

                                            
& 
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 : ‘وًم٤ًمن طم٤مل زيٜم٥م 

 اعمّم٤مي٥م ُمـ قم ا٥م قمٞمٜماؽ ًماقيّن 

 أٟماا٤م زيٜماا٥م يٌاااق وم٤موااؾ ًماااقيّن 

 

 أّون وّٟمااااا٧م اًماااااقادم ًماااااقيّن  

 قمٛمٞم٧م أو ٓ أرى ؿمخّمؽ رُمّٞماف

 
*** 

ٌّا٤مس يٜمّما٤مب  أًمػ وؾمٗمف قمغم اًمٕم

 اعماا شمؿ دوم إًمااف وحلًاالم يٜم٤مصاا٥م

 

 أو ُمخ راؾمف قمغم اًم تٗملم يٜمّما٤مب 

 روايااا٦م ا ٤مؿماااٛمٞم٦م عماااـ شمٔمٝمااار

 
*** 

ڳ ڳ  ڳڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ہ ہ ہ  ہڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

﮵  ۓھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﮴   ﮳  ﮲

 .﴾...﮶

اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ٙمٛمقن قمغم اًمٔمقاهر، ويتٕم٤مُمٚمقن قمغم ـمٌؼ ُمقازيـ ىمد يٙمقن ٓ 

تٞمج٦م، وهٙمذا، سمؾ ٟمرى أؾم٤مس ٕيمثره٤م، وم٘مد جيٕمٚمقن ُم٤م ًمٞمس سمٕمّٚم٦ٍم قمّٚم٦م، وُم٤م هق قمّٚم٦م ٟم

ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ ىم٤مقمدة وو٤مسمٓم٦م ذم ُمقوقع واطمد، وسم٤محل٘مٞم٘م٦م هٙمذا واىمع ُمٕمٜم٤مه إًمٖم٤مء 

 اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمـ إؾم٤مس، وًمٙمـ ُمـ دون أيِّ إطم٤ًمس.

وُم٤م هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م إّٓ شمٕمٌػم واوآ قمـ هٙمذا جمتٛمٕم٤مت، ومٝمل ضم٤مءت ًمتٌلّمَ ًمٜم٤م 

واًمزقم٤مُم٦م اإل ٞم٦م، وشمرّد قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمٜمد أيمثر  اًمْم٤مسمٓم٦م ذم اإلظمتٞم٤مر اإل ل،

 اًمٜم٤مس اًمذيـ ٓ يتحّٚمقن سم٤مًمٕم٘مؾ اعمٗمّٙمر اًمقاع.
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ًم٘مد ُمّر زُم٤من قمغم سمٜمل إهائٞمؾ مل يؽميمقا ٟمٌٞم٤ًّم ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وٓ رؾمقًٓ ُمـ اًمرؾمؾ إّٓ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿: وطم٤مرسمقه ويمّذسمقه، سمؾ ىمتٚمقه، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ۈئۈئ

وُمْم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٜمقن، وهؿ قمغم هذا اًمتٙمذي٥م واًم٘متؾ  ّٕٟمف مل ي٠مِت ٟمٌلٌّ سمام هتقى 

أٟمٗمًٝمؿ اًمنميرة، وم٠مص٤مهبؿ اًمّذل واخلزي واًمٕم٤مر، طمتّك ص٤مروا أذًم٦ًم ظم٤مؾمئلَم قمغم أيدي 

 ڈڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿اًمٗمراقمٜم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ک ک گ گک ک  ڑڈ ژ ژ ڑ

ومٛمّروا سمح٤مًم٦م اًمذل واإلؾمتٕم٤ٌمد، واًم٘متؾ واًمتنميد واًمتٜمٙمٞمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٗمراقمٜم٦م، صمّؿ 

يمام ىم٤مًم٧م أي٦م أقمحه، × أٟمج٤مهؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ ـمريؼ ٟمٌلِّ اهلل ُمقؾمك سمـ قمٛمران

ُُمدًة ُمـ اًمزُمـ، إّٓ أهّنؿ × سمٕمد رطمٞمؾ ُمقؾمك اروطمٞم٦م اًمٜمٍم  اوفمّٚم٧م ومٞمٝمؿ هذه اًمروطمٞم٦م 

ا ُمٖمروريـ سمذًمؽ، وأظمذوا خُي٤مًمٗمقن اًم٘مقاٟملم إًمل أن وٕمٗمقا ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم طمتّك مل أصٌحق

يٕمقدوا ىم٤مدريـ قمغم اًمدوم٤مع قمـ أٟمٗمًٝمؿ، طمتّك أُم٤مم أشمٗمف أقمدائٝمؿ، وم٤مؾمتٛمّرْت طم٤م ؿ قمغم 

هذا ؾمٜمقات ـمقآً، إًمل أن أرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ ٟمٌٞم٤ًم اؾمٛمف )ؿمٛمقئٞمؾ( أو )يقؿمع( أو )ؿمٛمٕمقن( 

ذم اؾمٛمف اًمنميػ  إلٟم٘م٤مذهؿ وهدايتٝمؿ ومتجّٛمع طمقًَمف اًمٞمٝمقد اًمذيـ قمغم إظمتحف إىمقال 

يم٤مٟمقا ىمد و٤مىمقا ذرقم٤ًم سم٤مًمٔمٚمؿ، ويم٤مٟمقا يٌحثقن قمـ ُمٚمج٠م ي٠موون إًمٞمف، وـمٚمٌقا ُمٜمف أن خيت٤مر 

 ؿ ىم٤مئدًا وأُمػمًا  ًمٙمل يتقطّمدوا ل٧م ًمقائف و ٤مرسمقا ُمتّحديـ يدًا ورأي٤ًم  ٓؾمتٕم٤مدة قمزهتؿ 

٤من خيِمك اخلذٓن ُمٜمٝمؿ، وًمٙمٜمٝمؿ سم٤مسارهؿ ضمٕمٚمقه ي٘مٌؾ اًمْم٤مئٕم٦م، ُمع أن ٟمٌل اهلل يم
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 .قمروٝمؿ قمٚمٞمف ويم٠مهّنؿ ؿمّخّمقا دائٝمؿ وادّمٝمقا عمٕم٤مجلتف 

يمام شم٘مّدم ا أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕماًم يمثػمة، وُمٜمٝم٤م اًمت٤مسمقت اًمذي أٟمزًمف اهلل  اُمع أّن اهلل قمّز وضمّؾ 

يتؼّميمقن سمف، ومٚماّم  ، ومقوٕمتف ُأُّمف ومٞمف وأًم٘متف ذم اًمٞمؿ، ومٙم٤من قمٜمد سمٜمل إهائٞمؾ×قمغم ُمقؾمك

اًمقوم٤مة ووع ومٞمف إًمقاح ودرقمف وُم٤م يم٤من قمٜمده ُمـ بي٤مت اًمٜمٌّقة، × طميت ُمقؾمك

وأودقمف يقؿمع وصٞمّف، ومٚمؿ يزل اًمت٤مسمقت سمٞمٜمٝمؿ طمتّك اؾمتخّٗمقا سمف، ويم٤من اًمّّمٌٞم٤من يٚمٕمٌقن سمف 

ذم اًمٓمرىم٤مت، ومٚمؿ يزل سمٜمق إهائٞمؾ ذم قمّزٍة وذٍف ُم٤م دام اًمت٤مسمقت قمٜمدهؿ، ومٚماّم قمٛمٚمقا 

 .عمٕم٤ميص واؾمتخّٗمقا سم٤مًمت٤مسمقت رومٕمف اهلل قمٜمٝمؿسم٤م

إذن ذ ؿ وظمذٓهنؿ وظمناهنؿ إّٟمام يم٤من سمٛمخ٤مًمٗم٦ِم أُمر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ^ سمٕمد أن يم٤من اًمٕمّز 

 سملم أيد ؿ ارشمٗمع قمٜمٝمؿ سمذٟمقهبؿ واؾمتخٗم٤مومٝمؿ سم٤معم٘مّدؾم٤مت.

ُمـ  ويم٤من رضمحً  ، ؿ ـم٤مًمقت ُمٜمٝمؿ ومٕملّم    ؿ ُمٚمٙم٤مً ٕملّم ٤م ـمٚمٌقا ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ أن يُ عمّ »

ومل يٙمـ هذا ُمـ  ،اعمٚمؽ يم٤من ذم ؾمٌط  قذا ٓن    أضمٜم٤مدهؿ ومل يٙمـ ُمـ سمٞم٧م اعمٚمؽ ومٞمٝمؿ

 قمٚمٞمٜم٤م يمٞمػ يٙمقن ُمٚمٙم٤مً : أي ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ ومٚمٝمذا ىم٤مًمقا  ذًمؽ اًمًٌط

هق ُمع هذا وم٘مػم ٓ  صمؿّ : أي ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

وهذا اقمؽماض ُمٜمٝمؿ  ،٤مهم٤مً دسمّ : وىمٞمؾ .٤مءً ن ؾم٘مّ ف يم٤موىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمّ  .ُم٤مل ًمف ي٘مقم سم٤معمٚمؽ

 .شويم٤من إومم هبؿ ـم٤مقم٦م وىمقل ُمٕمروف ،٧مقمغم ٟمٌٞمٝمؿ وشمٕمٜمّ 

 واقمؽماوٝمؿ قمغم ٟمٌٞمِّٝمؿ ذم شمٕمٞملم ـم٤مًمقت ُمٚمٙم٤ًم يم٤من ًمًٌٌلم ة٤م: 

احل٥ًم واًمٜم٥ًم ُمـ ضمٝم٦م، واعم٤مل واًمثروة ُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى، ومجٕمٚمقا اعم٘مٞم٤مس ُم٤م ًمٞمس 
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امء، وضمٕمٚمقا  ًّ ُم٤م ًمٞمس سمٕمّٚم٦ٍم ًمإلصٓمٗم٤مء قمٚم٦ًم ًمف، ومتحّ٘مؼ اخلقف ُمـ اخلذٓن  سمٛم٘مٞم٤مٍس قمٜمد اًم

اًمذي يم٤من جيقل ذم ظم٤مـمر ٟمٌٞمٝمؿ )ؿمٛمقئٞمؾ( وؾم٥ٌم هذا اإلقمؽماض واؾمتٌٕم٤مد أن يٙمقن 

 ُمـ أؾم٤ٌمط سمٜمل إهائٞمؾ، وهق ة يم٤مٟم٧م خمّمقص٦م سمًٌط ُمٕملّم اًمٜمٌقّ  أن  ـم٤مًمقت ُمٚمٙم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ 

وؾمٌط اعمٛمٚمٙم٦م، ؾمٌط  قذا وُمٜمف  وُمٜمف ُمقؾمك وه٤مرون، ا قمغم رأي اؾمٌط ٓوي سمـ يٕم٘مقب 

ومٚمٝمذا   ـم٤مًمقت ُم٤م يم٤من ُمـ أطمد هذيـ اًمًٌٓملم، سمؾ يم٤من ُمـ وًمد سمٜمٞم٤مُملم ٚمٞمامن، وأن  داود وؾُم 

دوا هذه اًمِمٌٝم٦م ؿ أيمّ هّن إ ؿ أطمؼ سم٤معمٚمؽ ُمٜمف، صمؿ   ؿ، وزقمٛمقا أهّن  اًم٥ًٌم أٟمٙمروا يمقٟمف ُمٚمٙم٤مً ً

 .ف وم٘مػمأٟمّ وذًمؽ إؿم٤مرة إمم  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ظمرى، وهل ىمق ؿ: أُ  ٌٝم٦مٍ سمُِم 

، ٤مً ، طمًـ اًمؽميمٞم٥م، ُمتلم إقمّم٤مب ىمقيّ ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م، وخامً  حً يم٤من ـم٤مًمقت رضُم »

، طمٞم٨م يم٤من يٕمٞمش ُمع أسمٞمف ذم ىمري٦م ذًمؽ مل يٙمـ ُمٕمرووم٤مً  ف ُمع يمؾِّ . وًمٙمٜمّ راً ، ُمدسمّ ، قم٤معم٤مً ٤مً ذيمٞمّ 

سمٕمض ُم٤مؿمٞمتف ذم  ٤مً أو٤مع يقُم ،ويِمتٖمؾ سم٤مًمزراقم٦م ،قمغم أطمد إهنر، ويرقمك ُم٤مؿمٞم٦م أسمٞمف

ىم٤مل  ،ك اىمؽمسم٤م ُمـ ُمديٜم٦م صقفاًمّمحراء، ومراح يٌح٨م قمٜمٝم٤م ُمع ص٤مطم٥م ًمف سمْمٕم٦م أي٤مم طمتّ 

ف ُمـ ٜم٤م سمام ًمَ ف يدًمّ ؿمٛمقئٞمؾ، ومتٕم٤مل ٟمزوره ًمٕمٚمّ إ ًمف ص٤مطمٌف: ًم٘مد اىمؽمسمٜم٤م ُمـ صقف ُمديٜم٦م اًمٜمٌلِّ 

 ،يٜم٦مؿمٛمقئٞمؾ قمٜمد دظمق ام اعمد٢موطمّم٤مٟم٦م ذم اًمرأي قمغم و٤مًمتٜم٤م. واًمت٘مٞم٤م سم ،سم٤مًمقطمل شمّم٤ملٍ إ

سمٕمد ٦م ٝمٛمّ اعمَ هذه  ٘مٌؾوم ،اهلل ىمد أظمت٤مرك ًمٜمج٤مة سمٜمل إهائٞمؾومدّٓه قمغم ُم٤مؿمٞمتف، صمؿ  أظمؼمه سم٠مّن 

اًمؽمّدد، وم٠مظمؼم ٟمٌل اهلل إؿمٛمقئٞمؾ سمٜمل إهائٞمؾ سم٠مّن اهلل ىمد اظمت٤مر ـم٤مًمقت ًم٘مٞم٤مدشمٙمؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ 

ت٘مّدم سم٠مّٟمف وم٤مقمؽموقا سم٤مإلقمؽماض اعم .ًمٚمجٝم٤مد وحم٤مرسم٦م إقمداء وأن شمتٝمٞم٠موا ٞمٕم٤ًم أن شمٓمٞمٕمقه، 

ًمٞمس ص٤مطم٥م طم٥ًم وٟم٥ًم، وٓ ُمـ أصح٤مب إُمقال، ومٜمحـ أطمّؼ سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُمٜمف  ًمٙمقٟمٜم٤م 

 .شُمـ أصح٤مب اًمثروة واعم٤مل، وأصح٤مب اًمٜم٥ًم واحل٥ًم
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سمٕمد إقمؽماض سمٜمل إهائٞمؾ اعمت٘مّدم قمغم ٟمٌٞمّٝمؿ ذم اظمتٞم٤مر ـم٤مًمقت ُمٚمٙم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ أضم٤مهبؿ 

إلظمتٞم٤مر ًمٞمس ُمـ قمٜمدي، وإّٟمام هق إصٓمٗم٤مٌء ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ. واإلصٓمٗم٤مء ٟمٌلُّ اهلل سم٠مّن هذا ا

 . وأصٚمف اًمّمٗمق. ُمٕمٜم٤مه آظمتٞم٤مر

ومٚمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ رّد قمٚمٞمٝمؿ ٟمٌلُّ اهلل شمٕمّٚمٚمٝمؿ: سم٠مّٟمف ٓ ُمٚمؽ إّٓ اًمرضم٤مل وٓ رضم٤مل 

احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم  إّٓ سم٤معم٤مل، وهق وم٘مػم ٓ ؾمٕم٦م ًمف وٓ ُم٤مل، وذًمؽ: سم٠مّن اًمريمـ إقمٔمؿ اًمِمديد

اعمٚمؽ واًمرئ٤مؾم٦م هق اصٓمٗم٤مء اهلل واظمتٞم٤مره  ًمٕمٚمٛمف سم٘مٌقل اعمحؾ ٓ ُم٤م ذيمروه ُمـ اًمثروة واعم٤مل 

واًمًٕم٦م ذم احل٤مل، ومٚماّم أذٟمقا سمذًمؽ اٟم٘مٓمٕمقا وروقا سمرو٤م اهلل ورؾمقًمف، وم٤مٟمحًٛم٧م ُم٤مدة 

 .ٟمزاقمٝمؿ وشم٠مًمّٗم٧م ىمٚمقهبؿ

ومٝمذه »ه سمًٓم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واجلًؿ ُمْم٤موم٤ًم إًمل اإلصٓمٗم٤مء اإل ل أّن اهلل قمّز وضمّؾ زاد

أي٦م ُمقاوم٘م٦م ًمدٓئؾ اًمٕم٘مقل اًمتل ٓ يٜمٙمره٤م إّٓ َُمـ يٜمٙمر اًميوري٤مت ذم أّن إقمٚمؿ أومم 

وأطمّؼ وأوضم٥م سم٤مًمت٘مديؿ ذم اإلُم٤مُم٦م ممّـ ٓ ي٤ًمويف ذم اًمٕمٚمؿ... ومٚمق اؾمتقزر اعمَٚمُِؽ رضُمًح ٓ 

 .شحء ومٕمٚمفسمّمػمَة ًمف سمٕمٚمِؿ اًمًٞم٤مؾم٦ِم وشمدسمػم إطمقال ًم٘مٌآ قمٜمد اًمٕم٘م

ذم أن  ت٩م  قمغم اًم٘مقم اًمذيـ اٟم٘مٚمٌقا قمغم × ُمـ هٜم٤م ص٤مرت احلُّج٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم

مو ويمًّ ُأّمٌي ومّط أمَرهو رصُماًل وهمقفؿ َمـ هق »ي٘مقل: ’ أقم٘م٤مهبؿ سمٕمد أن ؾمٛمٕمقا رؾمقل اهلل

قمغم ، ومٝمذه دًّم٧م شأفمؾؿ مـف إّٓ مل يزل يذهى أمرهؿ ؽمػوًٓ، ضمتّك يرصمعقا إيمی مو سمرىمقا

وإُم٤مُم٦ِم إُُّم٦م  ًمت٘مّدُمف ’ قمغم يم٤موّم٦م اعمًٚمٛملم خلحوم٦م اًمرؾمقل× وضمقب شم٘مّدم أُمػم اعم١مُمٜملم
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 .قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وىمّمقرهؿ قمـ ُمٜمزًمتف ذم ذًمؽ 

يمام ىمّدُمٜم٤م ا احل٥ًم واًمٜم٥ًم ُمـ  ا: إّن اقمؽماض سمٜمل إهائٞمؾ يم٤من ذم أُمريـ واخلالصي

ان إُمران سمح٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ أهّنام ُمـ ُم٘مّقُم٤مت ضمٝم٦م، واعم٤مل واًمثروة ُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى، وهذ

اًمزقم٤مُم٦م واعمُٚمؽ، وًمٙمـ ضم٤مء اجلقاب اإل ل قمـ هذا آقمؽماض سم٠مُمريـ يمذًمؽ، وة٤م: 

اإلصٓمٗم٤مء اإل ل، واًمًٌٓم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واجلًؿ، ُمع أّن أّول إُمريـ يٙمٗمل ًمرّد اقمؽماوٝمؿ 

پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿سم٠مّن اهلل قمّز وضمّؾ اظمت٤مره ويمٗمك، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

زي٤مدة قمغم اإلصٓمٗم٤مء ا سم٠مّٟمف ُُمًتحٌؼ  ذا اعمٜمّم٥م،  اوًمٙمـ ُمع ذًمؽ أضم٤مب ٟمٌلُّ اهلل 

 وهق ضمدير سم٤معمٚمؽ  ّٕن اعمٚمؽ يت٘مّقم سم٠مُمريـ همػم ُم٤م شمٔمٜمقن، وة٤م: اًمٕمٚمؿ واًم٘مّقة.

 اعمجتٛمع شمدسمػماً  فر ص٤مطمٌُ وسم٤مجلٛمٚم٦م اًمٖمرض ُمـ اعمٚمؽ أن يدسمّ »: ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٞمزان

ُم٤م يامٟمع ذًمؽ، واًمذي يٚمزم وضمقده  ُمـ أومراده إمم يمامًمف اًمحئؼ سمف، ويدومع يمؾ   ومردٍ  يقصؾ يمؾ  

ذم ٟمٞمؾ هذا اعمٓمٚمقب أُمران: أطمدة٤م: اًمٕمٚمؿ سمجٛمٞمع ُمّم٤مًمآ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وُمٗم٤مؾمده٤م، وصم٤مٟمٞمٝمام: 

 ﴿إًمٞمٝمام ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًم٘مدرة اجلًٛمٞم٦م قمغم إضمراء ُم٤م يراه ُمـ ُمّم٤مًمآ اعمٛمٚمٙم٦م، وة٤م اًمٚمذان يِمػم 

 ه ُمـ ُم٘مقُم٤مت اعمٚمؽ ُمـ اجلٝمؾ.٤م ؾمٕم٦م اعم٤مل ومٕمدّ وأُمّ ، ﴾ھ ھ ے ے ۓ

﮵  ﴿ذيمره٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٦م واطمدةٍ جّ  ع اجلٛمٞمع ل٧م طُم  صمؿ   ﮴   ﮳  ﮲

وهق  ،ُم٤م بشم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف اعمٚمؽ هلل وطمده ًمٞمس ٕطمد ومٞمف ٟمّمٞم٥م إّٓ  وهق أنّ ، ﴾﮶

، وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٚمف شمٕم٤ممم (ي١ميت ُمٚمٙمف)ًمف شمٕم٤ممم ُمع ذًمؽ هلل يمام يٗمٞمده اإلو٤موم٦م ذم ىمق

ن يًئؾ قمـ : أ)أي أن ي٘مقل: عم٤مذا أو سمامذا ف ذم ُمٚمٙمف يمٞمػ ؿم٤مء وأراد، ًمٞمس ٕطمدٍ اًمتٍّم 

اهلل  نّ ٕ  ٦م وأداة اًمٗمٕمؾؿ اًمٕمٚمٞمّ اهلل شمٕم٤ممم هق اًم٥ًٌم اعمٓمٚمؼ، وٓ قمـ ُمتٛمّ  نّ ٕ ،ف٦م اًمتٍّم قمٚمّ 
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إمم سمٞم٧م، أو شم٘مٚمٞمده  ٚمؽ ُمـ سمٞم٧ٍم ل اًم١ًمال قمـ ٟم٘مؾ اعمُ ؿ( ومح يٜمٌٖمشمٕم٤ممم شم٤مم ٓ  ت٤مج إمم ُمتٛمّ  

 .شًمٞمس ًمف أؾم٤ٌمسمف اًمٔم٤مهرة ُمـ اجلٛمع واعم٤مل أطمداً 

٤مره أن يٙمقن ُمٚمٙم٤ًم تسمٕمد أن شمٌلّم أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هق اًمذي اصٓمٗمك ـم٤مًمقت واظم

ن شمٙمقن ذم اًم٘م٤مئد قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، ًمّمٗم٤مت يراه٤م قمّز وضمّؾ أهّن٤م هل اًمّمٗم٤مت اًمتل جي٥م أ

واعمَٚمِؽ وهل اًمٕمٚمؿ واًم٘مّقة، ٓ احل٥ًم واًمثروة، يمام ئمـ ضمّٝم٤مل سمٜمل إهائٞمؾ، وسملّم ذًمؽ 

امء، وشمّمّقروا أّن  ًّ ـ  اًمٙمثػَم ُمٜمٝمؿ مل ي٘مٌؾ اظمتٞم٤مر اًم ٟمٌٞمُّٝمؿ إؿمٛمقئٞمؾ قمغم أطمًـ وضمف، وًمٙم

ّج٦م قمغم أّن هذا هذا ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف، ٓ ُمـ اًمربِّ اعمتٕم٤مل  ًمذا ـمٛم٠مهنؿ ٟمٌٞمُّٝمؿ سم٢مشمٞم٤من احلُ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿آظمتٞم٤مر اظمتٞم٤مر إ ل، وهق 

إّن قمحُم٦م  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 .سمريم٦م ُمٚمؽ ـم٤مًمقت قمٚمٞمٙمؿ أن يرد  اهلل قمٚمٞمٙمؿ اًمت٤مسمقت اًمذي ُأظمذ ُمٜمٙمؿ

وىمد ذيمرٟم٤م ومٞمام شم٘مّدم ُم٤م هق اعمحتقى  ذا اًمت٤مسمقت، وأّن قمّزَة سمٜمل إهائٞمؾ إٟماّم زاًم٧م 

ؿ هبذا اًمت٤مسمقت، وأن يٕمقد إًمٞمٝمؿ ُمرًة أظُمرى يمدًمٞمؾ قمغم إصٓمٗم٤مء ـم٤مًمقت ًمٚمُٛمٚمؽ سم٤مؾمتخٗم٤مومٝم

ـ ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ ، ومٝمق  تقي قمغم أؿمٞم٤مء ُم

ؿم٠مهن٤م أن شمٌٕم٨م اًمًٙمٞمٜم٦م ذم ىمٚمقب سمٜمل إهائٞمؾ، ومٝمذا اًمّمٜمدوق سمٓم٤مسمٕمف اعمٕمٜمقي واًمت٠مرخيل يم٤من 

رُمز إؾمت٘مح ؿ ووضمقدهؿ، وسمرؤيتف أيمثر ُمـ جمّرد ًمقاء ًمٌٜمل إهائٞمؾ وؿمٕم٤مر  ؿ، يم٤من ُيٛمثّؾ 

 .يم٤مٟمقا يًؽمضمٕمقن قمٔمٛمتَٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م  ًمذًمؽ يم٤من اًمققمد سمٕمقدشمف سمِم٤مرة قمٔمٞمٛم٦م

                                           
 

 
 

 



ُم٤مت اًمزقم٤مُم٦م اإل ٞم٦ماعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون: ُم  ٘مقِّ

 

111 

وم٢مصٓمٗم٤مء ـم٤مًمقت يم٤من ًمٕمٚمٛمف وؿمج٤مقمتف وىمدرشمف اًمروطمٞم٦م ذم إدارة احلرب وومٜمقن  

اًم٘مت٤مل، وص٤مر هق اعمَٚمؽ قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، وبي٦م ُُمٚمٙمف اًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل يٌٕمثٝم٤م ذم ىمٚمقب سمٜمل 

ؿ ُمتك ُم٤م رأوه ورأوا ذًمؽ اًمٚمقاء اًمذي يم٤من  ٛمٚمف إها ئٞمؾ قم٤مُّم٦ًم واعم٘م٤مشمٚملم ظم٤مّص٦ًم  ٕهن 

 اـمٛم٠مٟم٧م ٟمٗمقؾُمٝمؿ.

ـ  × وهٙمذا يم٤من أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌّمس ؾمٙمٞمٜم٦م ذم ىمٚم٥م ؾُمٙمٞمٜم٦م واًمرسم٤مب وزيٜم٥م )قمٚمٞمٝم

× اصٓمٗم٤مه اإلُم٤مُم احلًُلمُ  ؾَمٙمٞمٜم٦م وسمِم٤مرة ًمألـمٗم٤مل اًمُٕمٓم٤مؿمك، سمؾ× اًمًحم(، يم٤من

لم يمؾِّ أهؾ سمٞمتف^ ًمٞمٙمقن يمٌش اًمٙمتٌٞم٦م وطم٤مُمؾ اًمٚمقاء  ّٕٟمف يِمتٛمؾ قمغم واظمت٤مره ُمـ سم

 صٗم٤مت اإلظمتٞم٤مر اإل ل، وهل: اًمٕمٚمؿ واًمًٌٓم٦م ذم اجلًؿ.

ـو ايمعبّوس زمـ فمقم كوهمَذ ايمبصغمة، ×: »أُّم٤م اًمٕمٚمؿ ومٙمام ي٘مقل إُم٤مُمٜم٤م اًمّّم٤مدق ىمون فمؿُّ

 .شصؾى اإليامن

ويم٤من اًمٕم٤ٌمس رضمًح »ق اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين: وأُّم٤م اًم٘مّقة واًمًٌٓم٦م ذم اجلًؿ، وم٘م٤مل قمٜمف أسم

وؾمٞماًم  ٞمحً، يريم٥م اًمٗمرس اعمٓمّٝمؿ ورضمحه ّتّٓم٤من ذم إرض، ويم٤من ي٘م٤مل ًمف: ىمٛمر سمٜمل 

 .شُمٕمف يقم ىُمتؾ× ه٤مؿمؿ، ويم٤من ًمقاء احلًلم سمـ قمكم

 .واًمٗمرس اعمٓمّٝمؿ: هق اًمٗمرس اًمًٛملم واًمت٤مم ُمـ يُمؾِّ رء

 وًمذا ي٘مقل اًمِم٤مقمر ومٞمف: 

 يمِاا٥َم اعمٓمّٝمااؿ ظمٚمتاافسمٓمااٌؾ إذا ر

 سمٓمااٌؾ شمااقّرَث ُمااـ أسمٞمااِف ؿمااج٤مقم٦مً 

 

 ضَمااٌحً أؿمااؿ خيااػ ومٞمااف ُُمٓمّٝمااؿُ  

 ومٌٝم٤م ُأٟمقف سمٜمال اًمْماحًم٦م شُمارهمؿُ 
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قمٜمدُم٤م ؿم٤مهد أظم٤مه × وًمذا يّمػ ًمٜم٤م سمٕمض اًمِمٕمراء ُم٤م ُٟم٘مؾ  ؿ قمـ طم٤مًم٦م أيب قمٌد اهلل 

ز سمقصٍػ يًتٜمزف اًمدُمقع ُمـ اًمٕمٞمقن، ويمّؾ فمٜمّل أّن اًمِم٤مقمر مل يتج٤مو× أسم٤م اًمٗمْمؾ

 طمٞمٜمام ىم٤مل ذم وصٗمف: × احل٘مٞم٘م٦م، ومل يتٕمّد احل٤مًم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م احلًُلم

 سمس ؿم٤مف أظمٞمّف قمغم اًمثره ـمريآ

 اويّٛمااف واااػ طمزٟماا٤من ويّمااٞمآ

 

 اُمـ سمٕمٞماد فماؾ اي اقم ويٓماٞمآ 

 فمٝمري اٟمٙمن ودُمققمل اشمًاٞمآ

 
 واًمٗمراتؽ دٓزم اضمريآ

 وأُّم٤م زيٜم٥م ومح٤م ٤م سمٕمد يم٤مومٚمٝم٤م ٓ يقصػ، ويم٠ميّن هب٤م شم٘مقل: 

 ٚمٛمـ ؿم٤مومٜمل وماق  اجلٛماؾ اا٤مليم

 اتٚمااااف سمٚمااااف ؾماااإٌملم ظمّٞماااا٤مل

 زيٜماا٥م أٟمااف سماا٧م ظمااػم إقمااامل

 

 اواااٜم   اااّره ُمااا٤مًم  ارضمااا٤مل 

 أمٞمٜماااف قمااازاهؿ وماااق  اجلاااامل

 راطمااقا هااكم اوسمّٞمااف اًماادهر ُماا٤مل

 

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

 ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.
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 اًمااااااقاصمٌلَم ًمُِٔمٚمااااااِؿ بِل حُمّٛماااااادٍ 

 ٜمااااااا٤مبذيتِ  ًمٗمااااااا٤مـمؿٍ  واًم٘مااااااا٤مئٚملمَ 

 يمااااٞمام شم٘مٞمااااؾ أرايماااا٦مً  واًم٘ماااا٤مـمٕملمَ 

 اًمااذي قمااغم اًمٌٞماا٧ِم  ٓماا٥ٍم ٕماال طَم وجمٛمّ 

 ٝماااا٤مسمٌٞمتَ  قمااااغم اًمٌتقًماااا٦مِ  وا اااا٤م لمَ 

ـَ   جاااااا٤مدهِ ٝمؿ سمٜمإُماااااا٤مُمَ  واًم٘م٤مئاااااادي

ـَ ظمّٚماا  دقم٤مًمٚماا ل أو ٕيمِمااَػ قمّٛماا قا اسماا

 ٝم٤موومّماااٞمٚمُ  صااا٤مًمٍآ  ٟم٤مىمااا٦مُ  ُمااا٤م يمااا٤منَ 

ااا إمم اًم٘ماااؼمِ  ورٟمااا٧ْم   ٘مٚمااا٦مٍ سمٛمُ  يِػ اًمنم 

 ٝماااا٤مسم٘مٚمٌِ  ّماااا٤مِب اعمُ  وأفمٗماااا٤مرُ  ىم٤مًماااا٧ْم 

 فوقمجُٚماااا هااااذا اًمًاااا٤مُمريُّ  أسمتاااا٤مهُ 

 دي٘ماااااال سمتجُٚماااااااًمرزاياااااا٤م أشمّ  أّي 

ااا وم٘مااادي أيب أم همّمااا٥َم   فسمٕماااكم طم٘م 

 ٟمحٚمتااال أم أظماااذهؿ إرصمااال ووم٤مواااَؾ 

 هوصاااٜمقَ  ًااالمَ احلُ  ىمٝماااروا يتٞمٛمٞماااَؽ 

 

 ح شمٙمٗمااااالمِ سمِااااا ٚم٘ماااااًك ُمُ  دٌ ّٛماااااوحُم  

 وطمٜماااالمِ  دائااااؿٍ  قٍح َٟماااا قلِ ذم ـُماااا

  اااااا٤م وهمّمااااااقنِ  أوراٍق  سمٔمااااااؾِ 

ـِ  ؿمااااٛمُؾ  مل جيتٛمااااع ًمااااقٓهُ   اًماااادي

 ضمٜمااااالمِ   ااااا٤م أقماااااز   ًااااا٘مٓملمَ واعمُ 

 سماااارٟملمِ  ٝمااااؿشماااادقمق ظمٚمٗمَ  ٝماااارُ واًمٓمُ 

 جقينؿُمااااا رأد وأؿماااااٙمق ًمإلًمااااافِ 

 دوين إّٓ  اهللِ قمٜماااااااادَ  سم٤مًمٗمْمااااااااؾِ 

 زونِ حماااا دٍ ٙمَٛمااااُمُ  قمااااؼمى وىمٚماااا٥ٍم 

 ٕمٞمٜمااالُمُ  قماااغم اًمٕماااداةِ  همقصمااا٤مه ىماااؾ  

 قماااـ هااا٤مرونِ  ٤مُس اًمٜم ااا ٕمااا٤م وُمااا٤مَل ٌِ شمُ 

 ذ طمٞمٞماا٧م ىمريٜماالُُماا هااق ذم اًمٜمقائاا٥ِم 

 ضمٜمٞمٜمااال واااٚمٕمل أم ؾمااا٘مقطَ  أم يمَنااا

ااااأم ضمٝمٚمَ   ل وىمااااد قمرومااااقينٝمااااؿ طم٘مِّ

 هناااروين ل وىمااادٝمؿ طمّ٘ماااوؾمااا٠مًمتُ 
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۆڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئائ ەئ ەئ وئ وئ ائې ې ې ى ى ېۉ

 .﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ېئۈئ ۈئ

ًم٘مد أظمذت اًم٘مّّم٦م ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم وُمٝماّمً ذم هداي٦م اًمٌنم، وىمد متٞمّزت 

٤م ىمّمص واىمٕمٞم٦م ص٤مدىم٦م ٓ يتٓمّرق إًمٞمٝم٤م أدٟمك ؿمؽ.  هذه اًم٘مّّم٦م قمـ همػمه٤م ُمـ اًم٘مّمص سم٠مهن 

ومٝمق ىمّمٌص ٓ ٕضمؾ اًمٚمٝمق واعم١ماٟم٦ًم، يمام  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ًمٙمثػم ممـ  ًمٞمس ًمف هدف ؾم٤مُمل ذم احلٞم٤مة، سمؾ اًم٘مّّم٦م ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ  ٤م يٙمت٥م ذًمؽ ا

ې ى ى  ﴿أهداف ؾم٤مُمٞم٦م رومٞمٕم٦م، ًمٕمؾ  أّةٝم٤م اًمتٗمّٙمر، طمٞم٨م ي٘مقل قمّز وضمّؾ: 

، وإذا يم٤مٟم٧م اًم٘مّّم٦م ذم اًم٘مربن  ٤م هذا اًمتٛمٞمّز ومح ؿمؽ أهّن٤م ؾمتٙمقن يمام ىم٤مل ﴾ائ

﮸﮹  ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .﴾ۓ ۓ 

م ا هق سمٞم٤من أن  دقمقة  وُمـ أهؿ أهمراض اًم٘مّّم٦م ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ ا ُمْم٤موم٤ًم عم٤ّم شم٘مد 

إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم^ واطمدة، وـمرق جم٤مهب٦م ىمقُمٝمؿ  ؿ واؾمت٘م٤ٌم ؿ ُمتِم٤مهب٦م، وأن  اًم٘مقاٟملم 

واًمًٜمـ آضمتامقمٞم٦م اًمتل شمتحّٙمؿ ذم شمٓمّقر اًمدقمقة واطمدة، وم٤مٕٟمٌٞم٤مء يدقمقن إًمل إدًم٦م 

ٙمقن سم٤مًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد اًم٤ٌمًمٞم٦م اًمقاطمدة، وي٠مُم ًّ رون سم٤مًمٕمدل واإلصحح، واًمٜم٤مس يتٛم

واحلج٩م اًمقاهٞم٦م. ويٍّم قمغم ذًمؽ أصح٤مب اعمٜم٤مومع اًمِمخّمّٞم٦م وإهقاء اخل٤مّص٦م سمِمٙمؾ 

 .ظم٤مص، واًمٓمقاهمٞم٧م واجل٤ٌمسمرة سمِمٙمؾ أظمص

وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ وي٘مقل: إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، وأّن اًمدقمقة واطمدة وإؾم٤مًمٞم٥م 
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 ام هق اًم٥ًٌم ذم اظمتحف اًمنمائع؟ُمتِم٤مهب٦م، وم 

ؾم٥ٌم اظمتحف اًمنمائع اظمتحف إُُمؿ ذم اإلؾمتٕمداد واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م. واًمدًمٞمؾ »واجلقاب: 

: قمغم أّن إٟمٌٞم٤مء ُمتّٗم٘مقن قمغم اإليامن واًمتقطمٞمد ُم٤م ضم٤مء أٟم ف صغم اهلل قمٚمٞمف ]وبًمف[ وؾمٚمؿ، ىم٤مل

اطمتؾػً همروع ذائعفؿ:  إكبقوء أوٓد فمالت،أي: أصُؾ دِيـِفؿ واضمد، وهق ايمتقضمقد، وإن

 .شفوَتؿ خمتؾػيمّ طمقة مـ إب وأُ إايمرضائر هملوٓدهؿ ٕنَّ ايمعالت 

وُمـ اًم٘مّمص احلّؼ، واًمتل ضم٤مء هدومٝم٤م سم٤مًمتٗمّٙمر ذم أطمقال َُمـ شم٘مّدُمٜم٤م، ىمّّم٦م ٟمٌّل فمٚمٛمف 

ىمقُُمف، وم٤مٟمت٘مؿ اهلل ُمٜمٝمؿ، يمام هق احل٤مل ذم  ٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم^، وهق ٟمٌلُّ اهلل 

 ع ىمقُمف. ُم× ص٤مًمآ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۆڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ىم٤مًم٧م أي٦م 

 ، وهٜم٤م ُأُمقر: ﴾ۉ

ومم، وهؿ ىمقم ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب إُ اظمتٚمٗمقا ذم صمٛمقد، ومٜمُ٘مؾ قمـ اجلقهري: صمٛمقد 

٤مج: اًمثٛمد اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ وىم٤مل اًمزضّم  زُم٤مئٝمٛم ٦مِ ٘مٚمّ ٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمِ اء: ؾُم ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٗمرّ  .ص٤مًمآ

رُم٦م: هق صمٛمقد سمـ ضم٤مسمر سمـ إرم سمـ ؾم٤مم ٙمَ وىم٤مل قمِ  .وىمٞمؾ: صمٛمقد اؾمؿ رضمؾ .ة ًمفدّ اًمذي ٓ ُم٤م

وىم٤مل اًمٙمٚمٌل: ويم٤مٟم٧م هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م شمٜمزل ذم وادي اًم٘مرى إمم اًمٌحر واًمًقاطمؾ  .سمـ ٟمقح

 ـم٤مل وأـمراف اًمِم٤مم، ويم٤مٟم٧م أقمامرهؿ ـمقيٚم٦م ويم٤مٟمقا يٌٜمقن اًمٌٜمٞم٤من واعم٤ًميمـ، ومتٜمٝمدم، ومٚماّم 

٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ويُ  .يٜمحتقهن٤م وقمٛمٚمقه٤م قمغم هٞمئ٦م اًمدور ٤ٌمل سمٞمقشم٤مً ذوا ُمـ اجلذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ اّّت 

اٟمت٘مٚمقا إمم احلجر سملم احلج٤مز واًمِم٤مم إمم  صمؿّ  ،سم٠مرض يمقش ُمـ سمحد قم٤مًم٩م ًٓ ُمٜم٤مز ؿ أوّ 

 ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ ص٤محل٤مً  ،وادي اًم٘مرى، وظم٤مًمٗمقا أُمر اهلل وقمٌدوا همػمه، وأومًدوا ذم إرض
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 .يًتْمٕمٗمقن ىمٚمٞمٌؾ  تٌٕمف ُمٜمٝمؿ إّٓ ومدقم٤مهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ومل ي ٤مً ٟمٌٞمّ  

يمام ذيمرٟم٤م بٟمٗم٤ًم ا طمتّك أّن سمٞمقت اًمٓملم ُم٤م يم٤مٟم٧م  اوىمد متٞمّز ه١مٓء اًم٘مقم سمٓمقل أقمامرهؿ 

شمٌ٘مك ُمّدة أقمامرهؿ  ومٚمذا يم٤مٟمقا يٜم٘مٌقن ذم اجل٤ٌمل اًمٌٞم٧م، ومٗمل اًمّمٞمػ يًٙمٜمقن سمٞمقت 

 .اًمٓملم، وًمٕمٚمف ًمؼمودهت٤م وذم اًمِمت٤مء يًٙمٜمقن سمٞمقت اجلٌؾ ًمدومئٝم٤م

 ،وهق ذاه٥م إمم شمٌقك ذم ؾمٜم٦م شمًع ،قمغم دي٤مرهؿ وُم٤ًميمٜمٝمؿ’ رؾمقل اهللىمد ُمّر و

وم٤مؾمت٘مك اًمٜم٤مس  ،سم٤مًمٜم٤مس قمغم شمٌقك ٟمزل هبؿ احلجر قمٜمد سمٞمقت صمٛمقد ’٤م ٟمزل رؾمقل اهللعمّ و

 ’وم٠مُمرهؿ اًمٜمٌلُّ  ،ومٕمجٜمقا ُمٜمٝم٤م وٟمّمٌقا  ٤م اًم٘مدور ،ُمـ أسم٤مر اًمتل يم٤مٟم٧م شمنمب ُمٜمٝم٤م صمٛمقد

ارلؾ هبؿ طمتك ٟمزل هبؿ قمغم اًمٌئر اًمتل يم٤مٟم٧م  ؿ  صمُ  ،ٕمجلم اإلسمؾوقمٚمٗمقا اًم ،وم٠مهرىمقا اًم٘مدور

إّن أطمشك أن » :وىم٤مل ،اًم٘مقم اًمذيـ قمذسمقا وهن٤مهؿ أن يدظمٚمقا قمغم ،شمنمب ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مىم٦م

 .شسمدطمؾقا فمؾقفؿ يصقبؽؿ مثؾ مو أصواهؿ همال

اهلل ص٤مًمآ يم٤من ذم اجلٝم٦م إظُمرى اعم٘م٤مسمٚم٦م إًمل ىمقُمف، ومٝمؿ ىمقم  ُمـ اعمٕمٚمقم سمداه٦ًم أّن ٟمٌل

،وُمـ اعمٕمٚمقم أّن )أظم٤مهؿ(وهق ٟمٌل اهلل ويمٗمك، ومٙمٞمػ قمؼّم سماقمت٤مة ُمردة يمّذسمقه وبذوه، 

ۈ ٴۇ  ﴿إظُمّقة رء رومٞمع ٓ يداٟمٞمف رء بظمر، طمٞم٨م ىم٤مل اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ 

 ؟﴾ۋ
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 .يٗمٝمٛمقن ُمٜمف، ومٝمق بيمد قمٚمٞمٝمؿ ذم احلج٦م : إُّم٤م ّٕٟمف سمنٌم ُمثٚمٝمؿ ُمـ سمٜمل بدمواجلقاب 

همنّنؿ »قمؼّم قمـ ذًمؽ سم٤مًمٜمٔمػم، طمٞم٨م ي٘مقل: × وًمٙمـ رسمٞم٥م اًم٘مربن أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شصػـون، إّمو أٌخ يمؽ دم ايمديـ، وإّمو كظغم يمؽ دم اخلؾؼ

ـّ أّن هذا هق ّه اًمتٕمٌػم قمٜمٝمؿ سم٠مّٟمف أظمقهؿ، وطمٚمٞمػ اًم٘مربن خي٤مًمػ ذًمؽ.   وٓ أفم

 .أو ّٕٟمف ُمـ طمٞمّٝمؿ وىمٌٞمٚمتٝمؿ ،ـ قمِمػمهتؿوإُّم٤م ّٕٟمف ُم

وًمٕمّؾ اًمقضمٝملم إظمػميـ أفمٝمر وأىمقى، يمام ي١مّيد اًمت٤مريخ أّن ٟمٌل اهلل ص٤مًمآ يم٤من ُمـ 

ٟمٗمس ىمٌٞمٚم٦م صمٛمقد وطمٞمّٝمؿ، وي١ميد ذًمؽ، سمؾ يدّل قمٚمٞمف سم٤مًمٍماطم٦م ُم٤م رواه اًمٕمٞم٤ّمر ذم شمٗمًػمه 

أٟم٧م »وم٘م٤مل: × زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلًلمسمـ  قمكمِّ اإلُم٤مم  إممُمـ أّن رضمًح ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ضم٤مء 

 ىم٤مل أسمقك اًمذي ىمتؾ اعم١مُمٜملم؟ كعؿ. ىم٤مل: سمـ احلًلم؟ قمكمُّ 

ف ومتؾ كّ أ ىمقػ ومطعً فمعم أيب !ويؾؽ وم٘م٤مل: ،ُمًآ قمٞمٜمٞمف صمؿ   ،سمـ احلًلم ومٌٙمك قمكمُّ 

 ظمقاٟمٜم٤م ىمد سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ قمغم سمٖمٞمٝمؿ.إىم٤مل: ىمقًمف: اظمممـكم؟ 

ڄ ڄ ڄ  ﴿وم٘مد ىم٤مل اهلل:  ىم٤مل: .٤مل: سمغمىم ٤م شم٘مرأ اًم٘مربن؟أُم: ويٚمؽ وم٘م٤مل

ىم٤مل أو ذم قمِمػمهتؿ؟  ،ظمقاهنؿ ذم ديٜمٝمؿإومٙم٤مٟمقا  ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿، ﴾ڄ

ظمقاهنؿ ذم إظمقاهنؿ ذم قمِمػمهتؿ وًمٞمًقا إومٝم١مٓء  ىم٤مل: .ًمف اًمرضمؾ: ٓ سمؾ ذم قمِمػمهتؿ

 .شاهلل قمٜمؽ َج ك ومر  ضم٧م قمٜمّ ىم٤مل: ومرّ  .ديٜمٝمؿ

ؾ أّٟمف ُمـ قمِمػمهتؿ وطمٞمّٝمؿ اًمذي قم٤مش ومٞمف وهبذا يتّْمآ أن  هذا اًمتٕمٌػم )أظم٤مهؿ( ٕضم

أيمثر ُمـ ُمئ٦م ؾمٜم٦م، طمٞم٨م إّٟمُف سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ وهق اسمـ ؾمّت٦م قمنم ؾمٜم٦م، ومٚم٨ٌم ومٞمٝمؿ طمتّك سمٚمغ ُمئ٦م 
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ٝمؿ ذم ب تٝمؿ وهؿ ؾمٌٕمقن صٜماًم،   وقمنميـ ؾمٜم٦م، يدقمقهؿ ومح جيٞمٌقٟمف إًمل ظمػم، ومح٤مضم 

ب تٙمؿ وم٢من أضم٤مسمتٜمل  وىم٤مل: إن ؿمئتؿ وم٤مؾم٠مًمقين طمتّك أؾم٠مل إ ل ومٞمجٞمٌٙمؿ، وإن ؿمئتؿ ؾم٠مًم٧م

 ظمرضم٧م قمٜمٙمؿ.

وم٤مؾمتدقمقه أن ي٠ًمل ب تٝمؿ وم٠ًمل إمت٤مُم٤ًم ًمٚمحّج٦م وشمقوٞمح٤ًم ًمٌٓمحهنؿ، ومٚماّم رأوا أهّنؿ ٓ 

 جيٞمٌقٟمف.

ىم٤مل: وم٤مؾم٠مًمقين طمتّك أدقمق إ ل ومٞمجٞمٌٙمؿ، وم٤مٟمتدب ؾمٌٕمقن رضمًح ُمـ يمؼمائٝمؿ 

 وقمٔمامئٝمؿ، وم٘م٤مًمقا: ي٤م ص٤مًمآ ٟمحـ ٟم٠ًمًمؽ، وم٘م٤مل: ومٙمؾُّ ه١مٓء يروقن سمٙمؿ؟

ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وم٢من أضم٤مسمقك أضمٌٜم٤مك. ىم٤مًمقا: ي٤م ص٤مًمآ، وم٢من أضم٤مسمؽ إ ؽ بُمٜم٤م سمؽ  ٞمٕم٤ًم، 

 .وم٠ًمًمقا ظمروج اًمٜم٤مىم٦م ُمـ اجلٌؾ

م أّن ا دف إؾمٛمك واعمٝمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م قمٜمد  ٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم هق رومع  ذيمرٟم٤م ومٞمام شم٘مد 

هق اقمتامد اعمٜمٝم٩م اًمذي يدقمق  ٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم إًمٞمف، يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، واعمحطمظ هٜم٤م 

ٱ ٻ ٻ  ﴿ومجٛمٞمع اًمرؾمؾ يدقمقن إًمل قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڄ ڄ ڃ  ﴿، وىم٤مل: ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

، وم٤مًمذي يدقمقن إًمٞمف واطمد ٓ ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

هم٤مٍل وٟمٗمٞمس، وًمق يم٤من هللِِ ذيؽ ا شمٕم٤ممم قمـ  ذيؽ ًمف، وٕضمؾ هذه اًمدقمقة يٌذًمقن يمؾ  

 ذًمؽ قمٚمّقًا يمٌػمًا ا ٕشم٤مٟم٤م َُمـ يدقمق إًمٞمف.

وَُمـ يٌٚمٖمف × ذم وصٞمتف إلسمٜمف اإلُم٤مم احلًـ× ويمام ىم٤مل إُم٤مُم اعمقطّمديـ أُمػم اعم١مُمٜملم
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ًَ تشموَر ُمؾؽِف »يمت٤مسمف، ىم٤مل:   وافمؾؿ يو زُمـّل، أّكف يمق ىمون يمرزمِّؽ ذيٌؽ ٕسمتؽ ُرؽُمُؾف، ويمرأي

ًَ أهمعويمَف وصػوسمِف، ويمؽـّف إيمٌف واضمد ىمام وصػ كػسفو  .ش...ؽمؾطوكِف، ويمعرهم

 ۇئائ ەئ ەئ وئ وئ ائې ې ې ى ى ﴿صمؿ ىم٤مًم٧م أي٦م 

 .﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ېئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ُم٤م ًمٙمؿ شمٕمٌدون إصٜم٤مم وىمد ضم٤مءشمٙمؿ سمٞمّٜم٦م فم٤مهرة ضمٚمٞم٦ّم، وؿم٤مهد قمغم صح٦م ٟمٌّقيت، 

يمام ُمّر قمٚمٞمؽ ذم اًمرواي٤مت ا شمدّل قمغم  ا( ائتـْو زمِبقـيٍ ويم٤مٟم٧م هذه اجلٛمٚم٦م ضمقاب ًم٘مق ؿ: )

شمٗمًػم عم٤م ُأهبؿ ذم  ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿صدىمؽ، وأٟم ؽ ُُمرؾَمٌؾ إًمٞمٜم٤م، وىمقًمف: 

 ومٙم٠مّٟمف ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م أي٦م؟ ﴾ې ى ى ﴿ىمقًمف: 

 ىم٤مل: هذه ٟم٤مىم٦م اهلل.

 وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: ُم٤م هق اًمنُّ ذم إو٤مومتٝم٤م إًمل اهلل قمّز وضمّؾ؟

وضمّؾ شمنميٗم٤ًم وّتّمٞمّم٤ًم، ٟمحق )سمٞم٧م اهلل(  واجلقاب: ىمد شمٙمقن إو٤مومتٝم٤م إًمٞمف قمزّ 

 و)روح اهلل(.

 .أو ًمٙمقٟمف ظمٚم٘مٝم٤م سمٖمػم شمقؾمط ذيمر وأٟمثك، أو ًمٙمقهن٤م ٓ ُم٤مًمؽ  ٤م إّٓ اهلل شمٕم٤ممم

إؿم٤مرة إًمل ٟم٤مىم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، واًم٥ًٌم ذم يمقهن٤م  ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿وم٤مإلؿم٤مرة 

أن  ×ا ص٤محل٤مً هؿ اًمذيـ ؾم٠مًمقأهّنؿ × بي٦م وطمّج٦م ُمـ اهلل قمغم صدق دقمقة ٟمٌل اهلل ص٤مًمآ

وهل صخرة  ،ٜمقه٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿء قمٞمّ واىمؽمطمقا قمٚمٞمف سم٠من ّترج  ؿ ُمـ صخرة صاّم  ،ي٠مشمٞمٝمؿ سم ي٦مٍ 

 ،ومٓمٚمٌقا ُمٜمف أن ّترج  ؿ ُمٜمٝم٤م ٟم٤مىم٦م قمنماء متخض ،٘م٤مل  ٤م اًمٙم٤مشم٦ٌميُ  ،جرُمٜمٗمردة ذم ٟم٤مطمٞم٦م احلِ 

ٌتٝمؿ وم٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ ص٤مًمآ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ ًمئـ أضم٤مهبؿ اهلل إمم ؾم١ما ؿ وأضم٤مهبؿ إمم ـمٚم

ـ   إمم صحشمف  × أقمٓمقه قمغم ذًمؽ قمٝمقدهؿ وُمقاصمٞم٘مٝمؿ ىم٤مم ص٤مًمآومٚماّم  ،سمف وًمٞمتٌٕمٜمف ًمٞم١مُمٜم
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ك يتحرّ  ،اٟمّمدقم٧م قمـ ٟم٤مىم٦م ضمقوم٤مء وسمراء صمؿّ  ،يم٧م شمٚمؽ اًمّمخرةومتحرّ  قمّز وضمّؾ،ودقم٤م اهلل  

 يمام ؾم٠مًمقا. ،ٝم٤م سملم ضمٜمٌٞمٝم٤مضمٜمٞمٜمُ 

قد أن ي١مُمٜمقا وأراد سم٘مٞم٦م أذاف صمٛم ،ـ يم٤من ُمٕمف قمغم أُمرهومٕمٜمد ذًمؽ بُمـ رئٞمًٝمؿ وُمَ 

ٝم٤م سمٕمد ُم٤م ووٕمتف سملم وأىم٤مُم٧م اًمٜم٤مىم٦م وومّمٞمٚمُ  ...ذؤاب سمـ قمٛمرورضمؾ ُيدقمك هؿ ومّمدّ 

 ،ويم٤مٟمقا ينمسمقن ًمٌٜمٝم٤م يقم ذهب٤م ،وشمدقمف  ؿ يقُم٤مً  شمنمب ُمـ سمئره٤م يقُم٤مً  أفمٝمرهؿ ُمدةً 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿شمٕم٤ممم: يمام ىم٤مل  ، تٚمٌقهن٤م ومٞمٛمألون ُم٤م ؿم٤مؤوا ُمـ أوقمٞمتٝمؿ وأواٟمٞمٝمؿ

 .﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿٤مل وىم ،﴾پ پ پ  پٻ

عم٤ّم أو٤مف اًمٜم٤مىم٦م إًمل اهلل أو٤مف حمؾ » ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿صمّؿ ىم٤مًم٧م أي٦م 

رقمٞمٝم٤م إًمل اهلل  إذ إرض وُم٤م أٟمٌت٧م ومٞمٝم٤م ُمٚمٙمف شمٕم٤ممم ٓ ُمٚمٙمٙمؿ وٓ إٟم٤ٌمشمٙمؿ، ذم هذا 

 اًمٙمحم إؿم٤مرة إًمل أّن هذه اًمٜم٤مىم٦م ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ُيٜم٤مل ظمػُمه٤م ُمـ همػم ُمِمّ٘م٦م شمٙمٚمػ قمٚمػ وٓ

ـمٕمٛم٦م، وهق ؿم٠من اإلسمؾ... يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مىم٦م ُمع وًمده٤م شمرقمك اًمِّمجر وشمنمب اعم٤مء، شمرد هم٤ًٌم، 

وإذا يم٤من يقُمٝم٤م ووٕم٧م رأؾمٝم٤م ذم اًمٌئر ومام شمرومٕمف طمتّك شمنمَب يمؾ  ُم٤م ومٞمٝم٤م، صمّؿ شمٗمّج٩م 

 .شومٞمحٚمٌقن ُم٤م ؿم٤مؤوا طمتّك متتٚمئ أواٟمٞمٝمؿ ومٞمنمسمقن ويّدرظمقن

يمؾ واًمًػم ذم إرض ًمٜم٤مىم٦م وؿم٠مهن٤م ذم إشمٚمقيآ إمم أن ّتٚمٞمتٝمؿ ا»وذم هذا اعم٘مٓمع 

 ،إيامء إًمٞمف ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: وذم ىمقًمف ،ضمقن ُمـ ذًمؽومٙم٤مٟمقا يتحرّ  ،قمٚمٞمٝمؿ ٤م يِمّؼ يم٤مٟم٧م ممّ 

 وسم٤مَل  وم٢من    يم٤مًمٕم٘مر واًمٜمحر ،رهؿ أن يٛمٜمٕمقه٤م ُمـ إـمحىمٝم٤م ويٛمًقه٤م سمًقء٤مهؿ وطمذّ ومقّص 

 .شي٠مظمذهؿ أًمٞمؿٌ  ذًمؽ قمذاٌب 
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وهذا شمٜمٌٞمف سم٤مٕدٟمك قمغم إقمغم، إذا يم٤من »سم٤مًمًقء  واًمٚمٓمٞمػ ذم أي٦م أهّن٤م هن٧م قمـ اعمّس  

ٝم٤م سمًقء إيمراُم٤ًم ٔي٦م اهلل، ومٜمٝمٞمُف قمـ ٟمحره٤م وقم٘مره٤م وُمٜمٕمٝم٤م قمـ اعم٤مء  ًّ ىمد هن٤مهؿ قمـ ُم

ٝم٤م سمًقء.  ًّ واًمٙمأل أومم وأطمرى، واعمّس وإظمذ هٜم٤م اؾمتٕم٤مرة، وهذا وقمٞمٌد ؿمديٌد عمَـ ُم

 .ش ؿ ذم أظمرةواًمٕمذاب إًمٞمؿ هق ُم٤م طمّمؾ إذا قم٘مروه٤م، وُم٤م أقمّد 

ًمٙمـ طمًدهؿ  ٤م وهؿ يروهن٤م شمنح ذم سمٕمض شمٚمؽ إودي٦م، شمرد ُمـ وم٩مٍّ وشمّمدر ُمـ 

هّن٤م يم٤مٟم٧م شمتْمّٚمع ُمـ اعم٤مء، ويم٤مٟم٧م قمغم ُم٤م ُذيمر ظمٚم٘م٤ًم ه٤مئحً، وُمٜمٔمرًا رائٕم٤ًم، إذا  همػمه ًمٞمًٕمٝم٤م ٕ 

زُمقا قمغم قم× شمٙمذيٌٝمؿ ًمّم٤مًمآ اًمٜمٌلِّ   ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ واؿمتدّ ومٚماّم  ،ٟمٗمرت ُمٜمٝم٤مُمّرت سم٠مٟمٕم٤مُمٝمؿ 

اًمذي ىمتٚمٝم٤م ـم٤مف قمٚمٞمٝمؿ  أنّ و ،ىمتٚمٝم٤م قمغم ٗم٘مقاؿ اشمّ ومٞم٘م٤مل إهّن  ،يقم ؾ  ًمٞمًت٠مصمروا سم٤معم٤مء يمُ   ىمتٚمٝم٤م

ُمـ وهق اًمٔم٤مهر ، وقمغم اًمّمٌٞم٤من ،ؿ راوقن سم٘متٚمٝم٤م طمتك قمغم اًمٜم٤ًمء ذم ظمدورهـٝمؿ أهّن ٚم  يمُ 

قًمف ؾمٌح٤مٟمف: وىم، ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿: قًمف شمٕم٤مممىم

وم٠مؾمٜمد  ،﴾ک ک ﴿وضمؾ:  قًمف قمزّ وىم، ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .سمذًمؽ ٤مً  ٞمٕم ٤مهؿقمغم رو ومدل   ،جمٛمقع اًم٘مٌٞمٚم٦م اممذًمؽ 

 يم٤مٟم٧م قمجقزاً  ،قمثامن مّ ك أُ ٙمٜمّ وشمُ  ،ٜمٞمزة اسمٜم٦م همٜمؿ سمـ جمٚمز ٤م قمَ  : إّن اُمرأًة ُمٜمٝمؿ ُي٘م٤مل٘م٤ملويُ 

 ،ويم٤مٟم٧م  ٤م سمٜم٤مت طم٤ًمن وُم٤مل ضمزيؾ ،×ًمّم٤مًمآ اًمٜم٤مس قمداوةً  ويم٤مٟم٧م ُمـ أؿمدِّ  ،يم٤مومرة

وُم٤مل  ـًظمرى ذات طُم اُمرأة أُ ُمٕمٝم٤م و ،اب سمـ قمٛمرو أطمد رؤؾم٤مء صمٛمقدويم٤من زوضمٝم٤م ذؤ

 ،ـ اًمتزم  ام سم٘متؾ اًمٜم٤مىم٦مومٙم٤مٟمت٤م دمٕمحن عمَ  ،ًٚمؿ ُمـ صمٛمقد ومٗم٤مرىمتفيم٤مٟم٧م ل٧م رضمؾ ُمُ  ،و ٤مل

 ،ومٕمرو٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م إن هق قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م وم٠مسمك قمٚمٞمٝم٤م ،٤مبي٘م٤مل ًمف احلٌّ  رضمحً  إطمداة٤مومدقم٧م 
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ىمدار سمـ ) إظُمرىودقم٧م  ،سمـ ُمٝمرج وم٠مضم٤مهب٤م إمم ذًمؽ  ٤م ي٘م٤مل ًمف ُمّمدع ومدقم٧م اسمـ قمؿّ  

ف مل يٙمـ ُمـ أسمٞمف وأٟمّ  ،ف يم٤من وًمد زٟمٞم٦ميزقمٛمقن أٟم   ،أمحر أزرق ىمّمػماً  ويم٤من رضمحً  (ؾم٤مًمػ

ومٕمٜمد ذًمؽ اٟمٓمٚمؼ  ،سمٜم٤ميت ؿمئ٧م قمغم أن شمٕم٘مر اًمٜم٤مىم٦م قمٓمٞمؽ أي  أُ : وىم٤مًم٧م ًمف ،اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف

وهؿ  ،ومّم٤مروا شمًٕم٦م رهط ،ام ؾمٌٕم٦م ٟمٗمروم٤مشمٌٕمٝم ،وم٤مؾمتٖمقي٤م همقاة ُمـ صمٛمقد (ىمدار وُمّمدع)

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ومٞمٝمؿ: اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ومٓم٤موقمتٝمؿ  سمٙم٤مُمٚمٝم٤موم٤مؾمتامًمقا اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٙم٤مومرة  ،ويم٤مٟمقا رؤؾم٤مء ذم ىمقُمٝمؿ ،﴾ڎ

ـ  ٤م ىمدار ذم أصؾ ٛمُ وىمد يمَ  ،وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ومرصدوا اًمٜم٤مىم٦م طملم صدرت ُمـ اعم٤مء ،قمغم ذًمؽ

ت قمغم ُمّمدع ومرُم٤مه٤م سمًٝمؿ ومٛمرّ  ،ظمرى٤م ُمّمدع ذم أصؾ أُ ـ  ٛمُ ويمَ  ،صخرة قمغم ـمري٘مٝم٤م

 وم٤مٟمتٔمؿ سمف قمْمٚم٦م ؾم٤مىمٝم٤م.

ومًٗمرت  ،ويم٤مٟم٧م ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤مً  ،وظمرضم٧م سمٜم٧م همٜمؿ قمٜمٞمزة وأُمرت اسمٜمتٝم٤م

ومخرضم٧م  ،قمٚمٞمٝم٤م ىمدار سم٤مًمًٞمػ ومٙمِمػ قمـ قمرىمقهب٤م وؿمدّ  ،قمـ وضمٝمٝم٤م ًم٘مدار وزُمرشمف

واٟمٓمٚمؼ  ،ـمٕمـ ذم ًمٌتٝم٤م ومٜمحره٤م صمؿ   ،ر ؾم٘مٌٝم٤مذّ ُل  واطمدةً  ورهم٧م رهم٤مةً  ،ؾم٤مىمٓم٦م إمم إرض

 ،ورهم٤م صمحث ُمرات ،ومّمٕمد أقمغم صخرة ومٞمف ُمٜمٞمٕم٤مً  وهق ومّمٞمٚمٝم٤م طمتك أشمك ضمٌحً  ،ؾم٘مٌٝم٤م

 ومٕمٚمقا ذًمؽ ف. ومٚماّم ُمّ ؿ اشمٌٕمقه ومٕم٘مروه ُمع أُ إهّن  :وي٘م٤مل ،ف دظمؾ ذم صخرة ومٖم٤مب ومٞمٝم٤موأٟمّ 

 رأى اًمٜم٤مىم٦م ومٚماّم  ،ومج٤مءهؿ وهؿ جمتٛمٕمقن ،×وسمٚمغ اخلؼم ص٤محل٤مً  ،وومرهمقا ُمـ قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م

 .﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: وىم٤مل ،سمٙمك

 شمٕمٔمٞمامً  ،اعمجٞمدٝمؿ ذم يمت٤مسمف تَ وىمد ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمّم  »وىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اجلزائري: 

 ذه إُم٦م ُمـ أن يرشمٙمٌقا ُمثٚمٝم٤م، وىمد ارشمٙمٌقا ُم٤م هق أؿمٜمع  وّتقيٗم٤مً  ،عمقاىمٕمتٝمؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م

 وأومْمع ُمٜمٝم٤م.
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 ،ويمكم وأطمريـ مـ فمؼر كوومي صويمحأؾمؼك إ» ×:ف ىم٤مل ًمٕمكمٟم  أ’ قمٜمف و ذا صآ   

ـ أُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمف وُمَ ... ؽ ضمتك ّتضى مـ دم رأؽمؽ حلقتؽـ ضزمؽ يو فمقم فمعم ومركِ ومَ 

يم٤من بي٦م هلل شمٕم٤ممم أفمٝمره٤م قمغم يدي رؾمقل × قمٚمٞم٤مً  وذًمؽ أن    ة اٟمٓم٤ٌمىمف قمٚمٞمفئمٝمر ًمف ؿمدَ 

 ’.اهلل

اًمتل هل صخرة سمٞم٧م ٤م وٓدشمف ومٙم٤مٟم٧م ذم اًمٙمٕم٦ٌم ُمّ أ. ..وأي تيي أفمظؿ مـل ×:يمام ىم٤مل

يٛمػم × ويم٤من ،ٟمٌّل  أو ويّص  ٗمؼ ذًمؽ ًمٜمٌّل اهلل، يمام ظمرضم٧م اًمٜم٤مىم٦م ُمـ اًمّمخرة، ومل يتّ 

 اًمٜم٤مس اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، يمام يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مىم٦م متػمهؿ اًمً٘مٞم٤م.

، يمام يم٤من اًم٥ًٌم ذم قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م قمٚمٞمٝم٤م( ًمٕمٜم٦م اهلل)ومٙم٤مٟم٧م ىمٓم٤مُم٦م × ٤م ؾم٥ٌم ؿمٝم٤مدشمفُمّ أو

وىمتٚمقه، يمام ىمتؾ أوًمئؽ × قمٛمدوا إمم وًمده احلًلم× اعمٚمٕمقٟم٦م اًمزرىم٤مء، وسمٕمد أن اؾمتِمٝمد

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿:  قم٘مروا اًمٜم٤مىم٦م ىم٤مًمقا ًمّم٤مًمآومٚماّم ... ومّمٞمؾ اًمٜم٤مىم٦م

وضمقهٙمؿ  ف شمّمٗمرُّ ٟمّ أ :ٙمؿهحيمِ  وقمحُم٦مُ  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ ىم٤مل ص٤مًمآ:

  يم٤من ُمـ اًمٖمد ٟمٔمروا إمم وضمقهٝمؿ ىمدٞمقم اًمث٤مًم٨م، ومٚماّم ذم اًم دُ وشمًقّ  ،سمٕمد همدٍ  ولٛمرُّ  ،همداً 

ت وضمقهٝمؿ، ومٌٕم٨م اهلل  يم٤من اًمث٤مًم٨م اؾمقدّ ومٚماّم  ،ت ُمثؾ اًمدم يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مين امحرّ ومٚماّم  ،اصٗمرت

 ،وظمرىم٧م ُمٜمٝم٤م أؾمامقمٝمؿ ،ٕم٧م هب٤م ىمٚمقهبؿص٤مح هبؿ صٞمح٦م شم٘مٓمّ  ×قمٚمٞمٝمؿ صٞمح٦م ضمؼمئٞمؾ

ـ اًمًامء  رؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مراً أ قملم، صمؿ   ومامشمقا أ ٕملم ذم ـمروم٦م  .شوم٠مطمرىمتٝمؿُم

ص٤مح ضمؼمئٞمؾ صٞمح٦ًم ؾمٛمٕمٝم٤م يمّؾ ُمًتٞم٘مظ: × أُمػم اعم١مُمٜملم وًمٞمٚم٦م ضسم٦م إُم٤مم

ُهّدُم٧م واهلل أريم٤من ا دى، واٟمٓمٛم٧ًم واهلل ٟمجقم اًمًامء وأقمحم اًمت٘مك، واٟمٗمّمٛم٧م واهلل 

ـُ قمّؿ اعمّمٓمٗمك، ىُمتؾ اًمقيّص اعمجتٌك، ىُمتؾ قمكمُّ اعمرشم٣م، ىمتؾ ا واهلل ا  اًمٕمروة اًمقصم٘مك، ىُمتؾ اسم

ء، ومٚماّم ؾمٛمٕم٧م ُأّم يمٚمثقم ٟمٕمل ضمؼمئٞمؾ ًمٓمٛم٧م وضمٝمٝم٤م ؾمٞمُّد إوصٞم٤مء ىمتٚمف أؿم٘مك إؿم٘مٞم٤م

وظمّده٤م وؿمّ٘م٧م ضمٞمٌٝم٤م وص٤مطم٧م: وا أسمت٤مه، وا قمٚمٞم٤مه، وا حمٛمداه، وا ؾمٞمداه، صمؿ  أىمٌٚم٧م قمغم 
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 شمٜمدسمف: ‘، ويم٠ميّن سم٤محلقراء زيٜم٥مأظمق ٤م احلًـ واحلًلم 

 سم٤معمحراب اويكم ـم٤مح أسمق طمًالم

 

 اودم راؾمااف يتٗماا٤ميض قمااغم اًمٕماالم 

 ًاٜملم جماروحيقم ـم٤مح أسماق احل 

 

 صماا٤مر اصااٞم٤مح  ااؾ اًمٕماارش سماا٤مًمٜمقح 

 

 

 ـمؼمه اؿمٚمقن ـمؼمه شمِمٕم٥م اًمروح

 

 (1)شمِمقف اًمًاؿ اودم اًماراس ًماقٟملم 

 

 

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.

                                           
 

^ 
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 شماااا٠مّوه ىمٚمٌاااال واًمٗماااا١ماُد يمئٞماااا٥ُم 

 وممّاا٤م ٟمٗمااك ٟمااقُمل وؿمااٞم٥َّم َُٓمتاال

 ومٛمااـ ُُمٌٚمااٌغ قمٜمّاال احلًُاالَم رؾماا٤مًم٦مً 

 ذسماااٞمٌآ سماااح ضُمااارٍم يمااا٠من  ىمٛمٞمَّمااافُ 

 ومٚمٚمًاااٞمِػ أقماااقاٌل وًمٚماااُرُمِآ رّٟمااا٦مٌ 

 شمزًمزًمااااا٧ِم اًمااااادٟمٞم٤م ِٔل حُمّٛمااااادٍ 

 دٍ ومااا٢من يمااا٤من ذٟمٌااال طُمااا٥ّم بل حمّٛمااا

 ُهؿ ؿُماٗمٕم٤مئل ياقَم طَمنماي وُماقىمٗمل

 

ااااٝم٤مُد قَمجٞماااا٥ُم   ًُ َق ٟمااااقُمل وم٤مًم  وأر 

ـ  ظُمٓماااقُب   شمّمااا٤مريُػ أّيااا٤مٍم َ ُااا

 وإن يمرهتٝماااا٤م أٟمٗمااااٌس وىمٚمااااقُب 

 صاااٌٞمٌغ سماااامء إُرضماااقاِن ظمْماااٞم٥ُم 

 وًمٚمخٞمااِؾ ُمااـ سمٕمااد اًمّمااٝمٞمِؾ ٟمحٞماا٥ُم 

 ويماا٤مدت  ااؿ ُصااؿُّ اجلٌاا٤مِل شمااذوُب 

 ومااذًمؽ ذٟماا٥ٌم ًمًاا٧ُم قمٜمااُف أشمااقُب 

ـَ ظُمٓماا  قُب إذا ُماا٤م سماادت ًمٚمٜماا٤مفمري

 

*** 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

گ ڳ  *ک گ گ  کژ ڑ ڑ ک ک ژڈ ڈ

ڻ ۀ  * ں ڻ ڻ ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

                                           

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 .﴾ہ ہ ھ ھ  ہۀ ہ 

ًم٘مد اطمتؾ  اعمَثؾ ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ ُمٜمزًم٦ًم يمٌػمة ٓ شم٘مؾ قمـ ُمًتقى اًم٘مّّم٦م، طمتّك أًّمَػ 

 .اًمٌٕمض ُمـ اًمٕمٚمامء يمت٤مسم٤ًم ذم ذًمؽ

٤مل يم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم٘مّّم٦م مت٤مُم٤ًم، يمام هق سيآ اًم٘مربن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م واًمٖم٤مي٦م ُمـ هذه إُمث

، وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مّمص: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ي٘مقل: 

إذن اًمٖم٤مي٦م هل اًمتٗمّٙمر، وهذه إُمث٤مل اًم٘مربٟمٞم٦م  ،﴾ې ى ى ائ﴿

ّتتٚمػ ُمـ زُم٤من إًمل بظمر، ومٛمثًح إُمثٚم٦م اًمتل ضهب٤م اًم٘مربن اًمٙمريؿ ذم ُمّٙم٦م ّتتٚمػ قمـ 

دٟمٞم٦ّم، وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل، يم٤مإلظمتحف سملم ٟمٗمس أي٤مت اعمّٙمٞم٦م وأي٤مت اعمدٟمّٞم٦م، إُمثٚم٦م اعم

 ُمٕملّم خيتٚمػ قمـ 
ٍ
ومُٙمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ًمف ـمٌٞمٕمتف اخل٤مّص٦م وحمتقاه اخل٤مّص، وُمٕم٤مجلتف ًمداء

أظمر، وم٤مٔي٤مت اعمّٙمٞم٦م يم٤مُٕمث٤مل اعمّٙمٞم٦م هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمتحّدث قمـ ُأصقل اًمديـ، سمخحف أي٤مت 

ُمث٤مل اعمدٟمٞم٦ّم، ومٝمل ذم اًمٖم٤مًم٥م شمتحّدث قمـ ومروع اًمديـ وبداسمف وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ  اعمدٟمٞم٦ّم وإ

ًمتح٘مؼ ُأؾمس اإلؾمحم واًمدقمقة إًمل اًمتقطمٞمد وٟمٌذ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم، ومٞم٠ميت اًمدور قمـ شمٙمٛمٞمؾ 

اًمٜمٗمقس وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ ؿمقائ٥م اجل٤مهٚمٞم٦م. وسمام أن  ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ؾمقرة ُمٙمٞم٦م سمٙمؾِّ بي٤مهت٤م ا 

ٟمجد أهّن٤م ضم٤مءت ًمتٕم٤مًم٩م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمداء اعمتٛمثّؾ سم٤مًمنمك  اًمٌح٨م سمام ومٞمٝم٤م أي٤مت حمؾ ا

 وقم٤ٌمدة إصٜم٤مم واّّت٤مذه٤م أوًمٞم٤مء ُمـ دون اهلل.

ٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م دائرة ُمدار ُمٕم٤مجل٦م إدواء اًمتل إُمث٤مل اعمٙمّ أُّم٤م »ىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمًٌح٤مين: 
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 ،ٝمؿف أطمحُمَ يملم ويًٗمّ يم٤من جي٤مدل اعمنم |اًمٜمٌل   ام وأن  ٓ ؾمٞمّ  ،لهب٤م اعمجتٛمع اعمٙمّ  كمَ اسمتُ  

 ويدقمقهؿ إمم اإليامن سم٤مهلل وطمده، وشمرك قم٤ٌمدة همػمه، واإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر، ومٗمل ظمْمؿِّ 

ًّ ويِمٌّ  ،هذا اًمٍماع ي٠ميت اًم٘مربن سم٠مروع ُمثؾ ٙمقا سم٠مهداهب٤م سمٌٞم٧م ف ب تٝمؿ اعمزقمقُم٦م اًمتل مت

، وهٌقب ٔمٝمر أدٟمك ُم٘م٤موُم٦م أُم٤مم اًمٜمًٞمؿ ا ٤مدي، وىمٓمرات اعمٓمراًمذي ٓ يُ  ،اًمٕمٜمٙمٌقت

پ پ ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ . وىم٤مل:..اًمري٤مح

ڤ  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .ش﴾ڦ ڦ

ًمٞمس ُمـ اًم٘مٌٞمآ وٓ ُمـ اعمذُمقم ذم اإلؾمحم أن يتّخَذ اًمّرضمُؾ وًمٞم٤ًم، ذيٓم٦م أن ٓ يٙمقن 

اءة ُمـ أقمداء اهلل، وم٠موًمٞم٤مء وًمٞم٤ًّم ُمـ دون اهلل  وًمذا ص٤مر ُمـ اًمٗمرائض ُمقآة أوًمٞم٤مء اهلل واًمؼم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿اهلل أوًمئؽ اًمذيـ سمنّمهؿ اًم٘مربن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل: 

ُمقا ﴾پ پ پ ڀ ، وهؿ اًمذيـ سمذًمقا يُمؾ  هم٤مٍل وٟمٗمٞمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، طمتّك ىمد 

ٝمؿ ضمٝم٤مدًا ذم ؾمٌٞمٚمف، ومل يٙمـ اعمقت قمٜمدهؿ إّٓ ُأُمٜمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ احلّؼ وإطم٘م٤مىمف، وإسمٓم٤مل  ًَ أٟمٗم

ؾ وإزه٤مىمف، سمخحف اًمذيـ يّدقمقن اًمقٓي٦م هللِِّ قمّز وضمّؾ ُمـ دون دًمٞمٍؾ وسمره٤من، ىم٤مل اًم٤ٌمـم

﮳  ﴿شمٕم٤مًمل:  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

 .﴾ۋ ۋ ۅ ٴۇۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ *﮴ 

٤مرك  ـ دون اهلل شم وإّٟمام اًم٘مٌٞمآ واعمذُمقم ذم ُمٜمٓمؼ اًم٘مربن اًمٙمريؿ واإلؾمحم هق اّّت٤مذ أوًمٞم٤مء ُم

ي٤مت اعم٤ٌمريم٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م يمحُمٜم٤م.وشمٕم٤ممم، وهق هٜم٤م حمّؾ   اًمٙمحم، وهؿ اعم٘مّمقدون ذم ٔا
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ٌّف »وىمد   ذ ُمـ دوٟمف أوًمٞم٤مء يٜمٍموٟمف قمٜمد احل٤مضم٦م ذم اًمقهـ ـ اّّت اهلل ؾمٌح٤مٟمف طم٤مل ُمَ ؿم

سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت ذم هم٤مي٦م  إًمٞمف، ومٙمام أنّ  يًمٞم٠مو خذ سمٞمت٤مً واًمْمٕمػ سمح٤مل اًمٕمٜمٙمٌقت اًمذي يتّ 

 ذ ُمـ دون اهلل أوًمٞم٤مء ُمثٚمف ذم اًمْمٕمػ واًمقهـ.ـ اّّت اًمقهـ واًمْمٕمػ، ومٙمذًمؽ طم٤مل ُمَ 

قمداده إقمغم  ءف سمف طم٤مل اًمث٤مين سم٤مٕول. و)آّت٤مذ( أظمذ اًمٌمِمٌّ ؾم٤مئر يُ  ىمقٌل  واعمثُؾ 

ذوا إوًمٞم٤مء ُمـ دون اهلل، وذًمؽ ًمٜم٤مئ٦ٌم يم٤مٟمقا اّّت  ظمذوا قم٤ٌمدة همػم اهلل إقمداداً أ ومٚماّم  ...ًمٜم٤مئ٦ٌم

 .ش٤مره دون قم٤ٌمدة إوصم٤منقم٤ٌمدة اهلل هل اًمٕم٤مصٛم٦م ُمـ اعمٙم نّ ٕ  وم٤مؾمد

وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ أن يٕمتذروا سمٕمد ذًمؽ سم٠مهّنؿ اّّتذوا ه١مٓء ًمٞم٘مرسمقهؿ إًمل اهلل  ُم٤م داُمقا ىمد 

ڎ ڎ  ﴿قمٌدوهؿ ُمـ دون اهلل، أو اّّتذوهؿ أوًمٞم٤مء ُمـ دون اهلل، وم٤مُٕمر واطمٌد، ىم٤مل شمٕم٤مًمل: 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ژڈ ڈ

 .﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

هذا ُمثٌؾ ضسمف اهلل قمّز وضمّؾ ًمٙمؾِّ َُمـ يت خذ ُمـ دون اهلل أوًمٞم٤مء ٓ يٜمٗمٕمقٟمف واخلالصي: 

  ًمٙمقٟمف ذم هم٤مي٦م اًمقهـ واًمْمٕمػ وٓ ًمْمٕمٗمٝمؿ، يمام أّن سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت ٓ يٜمٗمع وٓ ي٘مل

 .جيدي ٟمٗمٕم٤مً 

 سم٠مضمغم ُمٕم٤مٟمٞمف ذم ًمٗمٔم٦م ٙمريٛم٦م يتجغّم قمج٤مز ذم هذه أي٦م اًماإل قمج٤مز اًمٕمٚمٛمل يمّؾ اإل إن  »

ُم٤م  ًمٚمدًٓم٦م قمغم أنّ  ،٦م٦م ذم هم٤مي٦م اًمروقم٦م واًمدىمّ وهل إؿم٤مرة قمٚمٛمٞمّ  ،٨مذت( سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعم١مٟمّ )اّّت 

اًمذيمر ُمـ اًمٕمٜم٤ميم٥م ٓ ؿم٠من ًمف سمذًمؽ، وهذه  ي٘مقم سمٌٜم٤مء سمٞمقت اًمٕمٜم٤ميم٥م هل إٟمثك ُمٜمف، وأنّ 
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طمٞم٤مء ٤م اؿمتٖمؾ قمٚمامء إ، وًمٙمـ عمّ يٗمٓمـ إًمٞمٝم٤م وىم٧م ٟمزول اًم٘مربن طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يم٤من أطمد ُمٓمٚم٘م٤مً  

ٜم٧م  ؿ طم٘م٤مئؼ ُمذهٚم٦م قمـ شمٌٞمّ  ،سمذاشمف ىم٤مئامً  سمدراؾم٦م احلنمات وووٕمقا ذم دراؾمتٝم٤م قمٚمامً  طمديث٤مً 

ز سم٠مؿمٙم٤مًمف ُمٜمٝم٤م يتٛمٞمّ  ٟمقعٍ  ؾ  يمُ  اًمتل شمٌٚمغ ُمئ٤مت أٓف ذم أٟمقاقمٝم٤م، وأن   ،طمٞم٤مة احلنمات

وُمـ دراؾم٦م طمٞم٤مة ...  ؾمقاهُمٜمٝم٤م قماّم  ٟمقعٍ  زة ًمٙمؾِّ وهمرائزه اعمٛمٞمّ  ،وـم٤ٌمئٕمف ،وأًمقاٟمف ،وأطمج٤مُمف

طمظ اًمٕمٚمامء أنّ  وُم٘م٤مم ذم  ،دىمٞمؼ اًمّمٜمع ،سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت ًمف ؿمٙمؾ هٜمدد ظم٤مص اًمٕمٜم٤ميم٥مٓ 

ُمٜمٝم٤م  لُمـ اخلٞمقط اعمٌٜم ظمٞمطٍ  يمؾ   وأن   ،أو سملم همّمقن إؿمج٤مر ،ُمٙم٤من خمت٤مر ًمف ذم اًمزواي٤م

٦م قط إرسمٕم٦م ُمـ ىمٜم٤مة ظم٤مّص ُمـ اخلٞم ظمٞمطٍ  ُمٜمف، وخيرج يمؾُّ  ن ُمـ أرسمٕم٦م ظمٞمقط أدّق اًمٌٞم٧م ُمٙمقّ 

سمؾ هق ذم ٟمٗمس  ،ف ُم٠موى يًٙمـ ومٞمفذم ضمًؿ اًمٕمٜمٙمٌقت، وٓ ي٘متٍم سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت قمغم أٟمّ 

ًمتٙمقن   ُمثؾ اًمذسم٤مب وهمػمه ،اًمقىم٧م ُمّمٞمدة شم٘مع ذم سمٕمض طم٤ٌمئٚمٝم٤م اًمٚمزضم٦م احلنمات اًمٓم٤مئرة

نمة اًمرىمٞم٘م٦م هذه احلاإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يرى  ٤مً ى قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمف عمٜمٔمر يثػم اًمدهِم٦م طم٘م  ومري٦ًم يتٖمذّ 

 .شك سم٠مرضمٚمٝم٤م اًمدىمٞم٘م٦م سمنقم٦م سملم ظمٞمقط سمٞمتٝم٤م اًمقاهل ًمتٛمًؽ سمٗمرائًٝم٤مشمتحرّ 

 واًمذيمر قمٜمٙم٥م، ،ٝم٤م قمٜم٤ميم٥ماًمٕمٜمٙمٌقت: دوي٦ٌم شمٜم٩ًم ذم ا قاء، و ٕمُ »ىم٤مل اًمدُمػمي: 

ويمٜمٞمتف أسمق ظمٞمثٛم٦م وأسمق ىمِمٕمؿ، وإُٟمثك أم ىمِمٕمؿ، ووزٟمف ومٕمٚمٚمقت، وهل ىمّم٤مر إرضُمؾ، 

 ،وم٢مذا أراد صٞمد اًمذسم٤مب ًمٓم٠م سم٤مٕرضامٟمٞم٦م أرضمؾ وؾم٧م قمٞمقن، يم٤ٌمر اًمٕمٞمقن، ًمٚمقاطمد صم

 ..وصم٥م قمغم اًمذسم٤مب ومح خيٓمئف ؿ  صمُ  ،و ع ٟمٗمًف ،وؾمٙمـ أـمراومف

ومحـمقن: أطمرص إؿمٞم٤مء اًمذسم٤مب، وأىمٜمع إؿمٞم٤مء اًمٕمٜمٙمٌقت، ومجٕمؾ اهلل رزق اىم٤مل 

 .أطمرص إؿمٞم٤مءذم أىمٜمع إؿمٞم٤مء 

  يم٤مؾمٞم٤مً  اًمذي خيرج إمم اًمدٟمٞم٤م يم٤مؾم٤ٌمً  جواًمٕمٜمٙمٌقت أقمج٥م ُمـ اًمٗمرّ  دُ ًمَ ىم٤مل اجل٤مطمظ: وَ 

ويٌٞمض  ،وًمد اًمٕمٜمٙمٌقت ي٘مقى قمغم اًمٜم٩ًم ؾم٤مقم٦م يقًمد ُمـ همػم شمٚم٘ملم وٓ شمٕمٚمٞمؿ ن  ٕ

وشمٙمٛمؾ صقرشمف قمٜمد صمحصم٦م  ، ويّمػم قمٜمٙمٌقشم٤مً يتٖمػّم  صمؿ   ،صٖم٤مراً  ل ُم٤م يقًمد دوداً وأوّ  ،و ْمـ
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ًمٌدن طمٗمٔمٝم٤م سمح ورم، ... إذا ووع ٟم٩ًم اًمٕمٜمٙمٌقت قمغم اجلراطم٤مت اًمّٓمري٦م ذم فم٤مهر ا٤ممأيّ  

 .شوي٘مٓمع ؾمٞمحن اًمدم إذا ووع قمٚمٞمف، وإذا ُدًمٙم٧م اًمٗمّْم٦م اعمتٖمػّمة سمٜمًجف ضمحه٤م...

ومم٤ّم يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر ذم هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م هق أن اًمٕمٜمٙمٌقت هل اًمتل اّّتذت سمٞمت٤ًم مل 

ڎ  ﴿: ي٠مُمره٤م اهلل قمّز وضمّؾ سم٤مّّت٤مذه٤م، ومل يقِح إًمٞمٝم٤م يمام ذم اًمٜمحؾ  إذ ي٘مقل شم٤ٌمرك اؾمٛمف

وًمٙمٜمّف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مل يّمػ  ،﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

سمٞمتٝم٤م سم٤مًمقهـ، سمخحف اًمٕمٜمٙمٌقت، وًمٕمؾ  ذًمؽ راضمع إًمل أّن اًمٜمحؾ مل يتّخذ سمٞمت٤ًم ُمـ قمٜمد 

ٟمٗمًف، سمخحف اًمٕمٜمٙمٌقت، ومٝمل اًمتل اّّتذت سمٞمت٤ًم ُمـ اجل٤ٌمل وإؿمج٤مر ومم٤ّم يٕمرذون، 

اًمٌٞمقت ًمٙمٜمّف وصػ سمٞمتٝم٤م سم٤مًمقهـ، ومل يّمػ سمٞمقت يمّٚمٝم٤م ُأُمقر ىمد شمتّخذ اًمٕمٜم٤ميم٥م ومٞمٝم٤م 

اًمٜمحؾ سمذًمؽ، وهٙمذا اًمذي يتّخذ وًمٞم٤ًّم ُمـ ٟمٗمًف، طم٤مًمف يمح٤مل اًمٕمٜمٙمٌقت، سمخحف اًمذي 

يتّخذ وًمٞم٤ًّم سم٠مُمر اهلل ووطمٞمف، يٙمقن طم٤مًمف طم٤مل اًمٜمحؾ اًمتل أُمره٤م اهلل قمّز وضمّؾ سم٤مّّت٤مذه٤م 

َ ًمٜم٤م اإلقمج٤مز اًم٘م  ربين اًمرائع ذم هذه أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م.اًمٌٞمقت، وم٤مشم ْمآ اًمٗمرق إذن، وشمٌلم 

ذم اًمٜمٗمقس ُمثؾ شم٠مصمػم اًمدًمٞمؾ  سم٤مًمٖم٤مً  اًمتِمٌٞمف يؽمك شم٠مصمػماً  ن  إ»ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين: 

ف يقضم٥م اًمٕمذاب ويقرث اًمٕم٘م٤مب، وم٢مٟمّ   وي٘مقل: ٓ شمٖمت٥م ،يٜمٝمك قمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمؼمه٤من، ومت٤مرةً 

ؽ ٕٟمّ   ـ ي٠ميمؾ حلؿ اعمٞم٧مثؾ ُمَ ـ يٖمت٤مب ُمُمثؾ ُمَ  ؾ قمٛمٚمف سم٤معمثؾ اًمت٤مزم: وهق أن  ٛمثّ ظمرى يُ أُ و

ٟمٚم٧م ُمـ هذا اًمرضمؾ وهق هم٤مئ٥م ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م شم٘مقل وٓ يًٛمع طمتك جيٞم٥م، ومٙم٤من ٟمٞمٚمؽ ُمٜمف 

 ٗمٕمؾ سمف وٓ ي٘مدر قمغم اًمدومع.وهق ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م يُ  ،ـ ي٠ميمؾ حلؿ اعمٞم٧ميمٕمٛمؾ ُمَ 

واًمذسم٤مب  يم٤مًمٌٕمقض ٗم٦م هبقام وطمنمات إرضاًمٖمرض ُمـ شمِمٌٞمف أ ٦م اعمزيّ  إنّ  صمؿ  

 .شؾمتٝمزاء هب٤مواإل ،ُمـ ؿم٠مهن٤م ٙمٌقت هق احلطّ واًمٕمٜم
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يمّؾ َُمـ يٕمرف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يت٤ٌمدر إًمل ذهٜمف قمٜمد ؾمامع يمٚمٛم٦م )سمٞم٧م( اًمٌٞم٧م اعمٕمروف، 

، وًمٙمقٟمف شسمٞم٧ٌم: اًمٌٞم٧م ُمٕمروف، واجلٛمع سمٞمقت»طمتّك أّن اجلقهري ذم اًمّمح٤مح، ىم٤مل: 

 ُمٕمرووم٤ًم مل ينمطمف، ومل يقّوحف.

 اًمٕمٜمٙمٌقت ومٞمختٚمػ طم٤مًمف مت٤مُم٤ًم قمـ اًمٌٞمقت اعمٕمرووم٦م. أُّم٤م سمٞم٧م

ُمقر: طم٤مئط طم٤مئؾ، وؾم٘مػ ُمٔمؾ، وسم٤مب اًمٌٞم٧م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ًمف أُ  نّ إ»ىم٤مل اًمرازي: 

٤م طم٤مئط طم٤مئؾ إُمّ  :ُمـ أطمد أُمريـ ُمقر يٜمتٗمع هب٤م ويرشمٗمؼ، وإن مل يٙمـ يمذًمؽ ومح سمدّ يٖمٚمؼ، وأُ 

  ّمؾ ُمٜمٝمام رء ومٝمق يم٤مًمٌٞمداء ًمٞمس ، وم٢من مل٤م ؾم٘مػ ُمٔمؾ يدومع قمٜمف احلرّ وإُمّ  ،يٛمٜمع ُمـ اًمؼمد

ـ ٓ يٙمقن يمذًمؽ ُمَ  ٟمٗمع، وم٢منّ  أو ضمرّ  ُمقر ومح أىمؾ ُمـ دومع ّض وم٢من مل دمتٛمع هذه إُ  ...سمٌٞم٧م

ومٝمق واعمٕمدوم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ؾمقاء، وم٢مذن يمام مل  ّمؾ ًمٚمٕمٜمٙمٌقت سم٤مّت٤مذ ذًمؽ اًمٌٞم٧م ُمـ ُمٕم٤مين 

 .شٞم٤مء ُمـ ُمٕم٤مين إوًمٞم٤مء رءاًمٌٞم٧م رء، يمذًمؽ اًمٙم٤مومر مل  ّمؾ ًمف سم٤مّت٤مذ إوصم٤من أوًم

ٕدٟمك ُم٘م٤موُم٦م أُم٤مم وم٢مّن سمٞمتٝم٤م يٗمت٘مد » هذه هل ُمقاصٗم٤مت ُم٤م يًٛمك سمٌٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت

ق اًمٜمًٞم٩م، وًمق ؾم٘مٓم٧م قمٚمٞمف ىمٓمرة ه٤مدي عمزّ  قمٚمٞمف ٟمًٞمؿٌ  اًمٔمقاهر اجلقي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ومٚمق ه٥م  

ق. هذا هق زّ ر عمُ ُمـ ُم٤مء ًمتحؿمك، وًمق وىمع قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ ٟم٤مر ٓطمؽمق، وًمق شمرايمؿ قمٚمٞمف اًمٖم٤ٌم

٤م ٓ شمٜمٗمع وٓ وهق أهّن  ،ٗم٦م هبذا اعمثؾ اًمرائعؾ طم٤مل أ ٦م اعمزي  ٛمثّ ف سمف، واًم٘مربن يُ طم٤مل اعمِمٌّ 

ٗم٦م اًمٙم٤مذسم٦م سمؾ طم٤مل أ ٦م اعمزيّ  ،شمي، ٓ ّتٚمؼ وٓ شمرزق، وٓ شم٘مدر قمغم اؾمتج٤مسم٦م أي ـمٚم٥م

سمف احلنمات  اًمٕمٜمٙمٌقت شمٜم٩ًم سمٞمتٝم٤م ًمتّمٓم٤مد ُمـ سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت، وهق أن   أؾمقأ طم٤مًٓ 

  .شًمٚمٙم٤مومر ر ؿمٞمئ٤مً ٓ شمقومّ ، وًمٙمـ إصٜم٤مم وإوصم٤من وًمقٓه عم٤مشم٧م ضمققم٤مً 
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يٕمٜمل ًمق قمٚمٛمقا » ﴾ک گ گ ﴿ صمؿ  ّتتؿ أي٦م هذا اًمتِمٌٞمف سم٘مقًمف قمّز وضمّؾ  

٘م٦م سم٘مقًمف )ًمق( ُمتٕمٚمّ ا٤مر سمذًمؽ، ومح يٕمٚمٛمقٟمف ومٝمؿ يمٗمّ ٦م ُم٤م أظمؼمٟم٤مهؿ سمف ويتح٘م٘مقٟمف، ًمٙمٜمّ صحّ 

خذوهؿ مل يت   ؾمخٞمٗم٤مً  ٤مذ اًمٕمٜمٙمٌقت سمٞمت٤مً ٤مذهؿ إوًمٞم٤مء يم٤مّّت اّّت  ن  ًمق قمٚمٛمقا أ: أي (ذوااّّت )

 :﴾ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ :٘م٦م سم٘مقًمفأوًمٞم٤مء، وٓ جيقز أن شمٙمقن ُمتٕمٚمّ 

جيٝمٚمقن ذًمؽ ومٞمحًٌقن  وًمٙمٜمّٝمؿ» شوٕمٞمػ واهٍ سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت  ؿ يم٤مٟمقا قم٤معملم سم٠من  ٕهّن 

 .شأهّنؿ يٜمٗمٕمقهنؿ وي٘مرسمقهنؿ إًمل اهلل زًمٗمك

وسمٕمد هذا اعمِمٝمد اًمتٛمثٞمكم اًمرائع، واًمتِمٌٞمف اًم٘مربين اًمٌديع سمَٛمـ اّّتذ ُمـ دوٟمف أوًمٞم٤مء، 

ي١ميّمد اهلل قمّز وضمّؾ أّن َُمـ قمٌد همػمه وأذك سمف أّٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ إقمامل، 

، ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم: ويٕمٚمؿ ُم٤م ُينميمقن سمف ُمـ إٟمداد، وؾمٞمجز ؿ وصٗمٝمؿ إّٟمف طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ

ومٝمذا وقمٞمٌد ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف، وُمٕمٜم٤مه أّٟمف يٕمٚمؿ  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

ُم٤م يٕمٌد ه١مٓء اًمٙمّٗم٤مر وُم٤م يتّخذوٟمف ُمـ دوٟمف أرسم٤مسم٤ًم، وهق اًمٕمزيز اًمذي ٓ ُيٖم٤مًم٥م ومٞمام يريده، 

 .احلٙمٞمؿ ذم  ٞمع أومٕم٤مًمف

حمدودة، سمؾ وإذا أُمٝمٚمٝمؿ ومٚمٞمس سم٥ًٌم اًمٕمجز واًمْمٕمػ، أو قمدم اًمٕمٚمؿ، أو أّن ىمدرشمف »

يمّؾ ذًمؽ ُمـ طمٙمٛمتف اًمتل شمقضم٥م أن ُيٛمٜمحقا اًمٗمرص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م  ًمتتؿ احلُّج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م قمٚمٞمٝمؿ، 

 .شومٞمٝمتدي َُمـ هق ضمديٌر سم٤م دى
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 ہڻ ۀ ۀ ہ ﴿صمؿ  ي٠ميت اًمدور إًمل أي٦م اًمث٤مًمث٦م، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٙمٚمف ويِمٙمٚمف أقمداء اإلؾمحم وهذا ضمقاب إلؿمٙم٤مل ُم٘مّدر أؿم ﴾ہ ہ ھ ھ

قمغم اًمتِمٌٞمٝم٤مت اًم٘مربٟمٞم٦م، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: اهلل اًمذي ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض يمٞمػ ييب 

ڻ ۀ ﴿إُمث٤مل سم٤مًمٕمٜمٙمٌقت واًمذسم٤مب واحلنمات وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م؟ ومػمّد اًم٘مربن: 

 .﴾ہ ہ ھ ھ ہۀ ہ

٤ٌمق اعمث٤مل ٞمتف ذم اٟمٓمٓ شمٙمٛمـ ذم يمؼمه وصٖمره، سمؾ شمٔمٝمر أةّ إّن أةٞم٦ّم اعمث٤مل وفمراومتف »

 شمف.ؾ سمف أيمؼم ٟم٘مٓم٦م ذم ىمقّ اعمٛمث  اًمٌمء قمغم اعم٘مّمقد، وم٘مد يٙمقن صٖمر 

واًمتل ومٞمٝم٤م وهـ أن  ،ىم٤مًمقا ذم ضب إُمث٤مل: يٜمٌٖمل قمٜمد اًمٙمحم قمـ إؿمٞم٤مء اًمْمٕمٞمٗم٦م

ٜمتخ٥م  ذا اًمقهـ وقمدم يُ  رءؾ  ٤م ذم ُم٤م ًمق اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م سمٌٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت، ومٝمق أطمًـ ٛمثّ يُ 

ف ٓ يٕمٚمؿ دىم٤مئؼ أُمثٚم٦م وًمذا ىمٞمؾ: إٟمّ   ق اًمٗمّم٤مطم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م واًمٌحهم٦م ذاهت٤ماًمث٤ٌمت، ومٝمذا اعمث٤مل ه

 اًمٕمٚمامء. اًم٘مربن وٓ يدريمٝم٤م إّٓ 

 وإذا ُم٤م اظمت٤مر ُمقضمقداً  ،٦مسمدىمّ  حمًقٌب  اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٕمٜمٙمٌقت وسمٞمتف اخل٤موي هق أُمرٌ  نوم٢مذ 

اًمِمٛمًٞم٦م ات واعمٜمٔمقُم٤مت ومٝمق ظم٤مًمؼ أقمٔمؿ اعمجرّ  ، وإّٓ ًمٚمتٛمثٞمؾ سمف ومٝمق ًمٌٞم٤من احلّؼ  صٖمػماً 

 .شوهمػمه٤م

وهذا يٕمٜمل أّٟمف ضب ًمٚمٜم٤مس أُمث٤مًٓ، وطم٘مٞم٘متٝم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقائد سم٠مهه٤م ٓ يدريمٝم٤م 

 .إّٓ اًمٕمٚمامء

̂ »وذم شمٗمًػم اًم٘مّٛمل:   ﴾ھ ﴿وسمٕمض اًمٕم٤مُّم٦م ومّن  شاًمٕم٤معمقن يٕمٜمل بل حمّٛمٍد

ؿمٞم٤مء قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل، وقمٜمف )صٚمّل »سما اهلل قمٚمٞمف ]وبًمف[ وؾمٚمؿ( اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ، اعمدسمّرون ذم ٕا
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ي٦م وم٘م٤مل:   ـ اهلل شمٕم٤ممم، وقمٛمؾ سمٓم٤مقمتف واضمتٜم٥م ؾمخٓمف»أّٟمف شمح هذه ٔا ـ قم٘مؾ قم  .شاًمَٕم٤ممِل َُم

روى ًمٙمـ ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م أن يٙمقن اًمٕم٤ممل سملم يدي اجلّٝم٤مل يِمٙمق إمم اهلل شمٕم٤ممم، وم٘مد 

سملم فمٝمراين ىمقم ٓ  ٦م: قم٤مملٌ صمحصم٦م يِمٙمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم»ف ىم٤مل: أٟمّ ’ اًمٜمٌّل إيمرم قمـ

ي٠ًمًمقٟمف قمـ قمٚمٛمف، وُمًجد ىمقم ٓ يٕمٛمروٟمف سمذيمر اهلل واًمّمحة ومٞمف، وُمّمحػ ذم ُمٜمزل 

يقم × ، وهذا اًمذي طمّمؾ ُمع أيب قمٌد اهلل احلًلمشومٞمف ءؿمخص وهق ٓ يٜمٔمره وٓ ي٘مر

قم٤مؿمقراء، يٕمٔمٝمؿ ومٚمؿ يٜمٗمع، ي٠ًم ؿ ُم٤مذا يريدون ُمٜمف ًمٞمس قمٜمدهؿ ضمقاب إّٓ إؾمٜم٦ّم 

  :اًمًٝم٤مم، ورطمؿ اهلل اًمًٞمد رو٤م ا ٜمدي، طمٞم٨م يّمػ ذًمؽ اعمِمٝمد، إذ ي٘مقلو

 مل أٟمًااااف إذ ىماااا٤مم ومااااٞمٝمؿ ظم٤مـمٌاااا٤مً 

 

 ظمٓم٤مسماااا٤م ٓ يٛمٚمٙمااااقنَ  ؿُ ومااا٢مذا ُهاااا 

 ٙمؿٟمٌااٞمِّ  أٟماا٤م اسمااـ سمٜماا٧ِم  ياادقمق أًمًاا٧ُم  

 

 ٟم٤مسماااا٤م ؿ إن سف دهاااارٍ وُمحذيَماااا 

ـِ  هااؾ ضمئاا٧ُم    سمٌدقماا٦مٍ  اًمٜمٌااّل  ذم دياا

 

 رشم٤مسمااااا٤مف ُمُ ذم أطمٙم٤مُِمااااا ٜمااااا٧ُم أم يمُ  

 ااًمااا وأودعَ  سمٜمااا٤م اًمٜمٌاااّل  صِّ أم مل ياااق 

 

 ويمت٤مسماااا٤م ومااااٞمٙمؿ قمااااؽمةً  ث٘مٚملمَ ااااا 

 إن مل شمااااديٜمقا سم٤معمٕماااا٤مد ومراضمٕمااااقا 

 

 ؿ أقمراسمااااا٤مٜماااااتُ ٙمؿ إن يمُ أطمًااااا٤مسمَ  

 فِ ًمققمٔمِااا ومٖمااادوا طمٞمااا٤مرى ٓ يااارونَ  

 

 (1)إّٓ إؾمااااٜم٦م  واًمًااااٝم٤مم ضمقاسماااا٤م 

 

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

 ٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقنوؾم

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.
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 وًمزيٜمااا٥ٍم َٟماااقٌح ًمٗم٘ماااِد ؿَمااا٘مٞمِ٘مٝم٤م

 أطُمًااالُم يااا٤م ظماااػَم اخلحئاااِؼ يمّٚمٝمااا٤م

 اًمٞماااقم أصاااٌُغ ذم قمااازاك َُمحسمزااا

 اًمٞماااقم ؾمااا٤مىمقين سم٘مٞماااٍد يااا٤م أظمااال

 خاااٞمّؿ ٟمااا٤مَرهؿاًمٞماااقم ؿماااٌّقا ذم اعمُ 

 أٟمٕمااؿ ضمقاسماا٤ًم ياا٤م طُمًاالُم أُماا٤م شماارى

 وم٠مضم٤مهباا٤م ُمااـ ومااقِق ؿماا٤مه٘م٦ِم اًمَ٘مٜماا٤م

اااكم طمااا٤مَل اًمٞمتااا٤مُمك واٟمٔماااري  وشمٙمٗم 

 

ـَ اًمّزايمٞمااا٤مِت اًمُريّماااعِ    شمااادقمقه يااا٤مسم

 وىمتٞماااااَؾ أوِٓد اًمٚمئااااا٤مِم اًمُٚمّٙماااااعِ 

 ؾُمااقدًا واؾمااٙم٥ُم هاا٤مـمحِت إدُُمااعِ 

 واًمياااُب أعمّٜمااال وأـمٗمااا٤مزم ُمٕمااال

 وشمٜمااا٤مهٌقا ُمااا٤م ومٞماااِف طمّتاااك سُمرىمٕمااال

اااقط أمّل أواااُٚمٕملؿماااٛم ًّ  َر اخلٜمااا٤م سم٤مًم

 ىُميَض اًم٘مْما٤مُء سماام ضمارى وم٤مؾماؽمضمٕمل

 (1)ُم٤م يمٜما٧ُم صاٜمُع ذم مِحا٤مُهؿ وم٤مصاٜمٕمل
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 ٟم٤مدهاا٤م ُمااـ ومااق  اًمااُرُمآ اهلل يرقماا٤مج

 راد قمغم راس اًمرُمآ هٚمارايآ ويا٤مف

 خيتل اؾمتٕمدي ًمٚمٝمٔماؿ وا ٔماؿ ضماّدام

 و ٚم  شمًٛمٕملم اعم٦ًٌّم اسمٛمجٚمس اًمٕما٤مم

 

 فاصؼمي خيقيف وؾمّٚمٛمل أُمارف إعماقٓ 

 وي٤مف يؼمه اًمٕم٤ميٚماف ويرقماف اًمٞمٓمٞمحاقن

 ٓزم ياقّدويمؿ يًا٤مره اًمّٓما٤مهمل اًمِّماا٤مم

 واهٜماا٤مك شمٚم االم اعماارار أٟمااقاع واومٜمااقن

 

*** 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

پ پ پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ* جب حب خب مب ىب يب جت 

 .﴾ڀ

واًمًٕم٤مدة  يٌٕم٨م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إٟمٌٞم٤مَء واًمُرؾُمَؾ إلضمؾ هداي٦م اًمٜم٤مس إًمل اخلػم

واًم٘مًط، ويٜمّزل ُمٕمٝمؿ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمتل ٓ ّتتٚمػ ذم هذه اعمٗم٤مهٞمؿ، وم٤مًمٕمداًم٦م واًم٘مًط 

 وهداي٦م اًمٜم٤مس ُمـ أهؿ ةقم إٟمٌٞم٤مء ُمٜمذ أن ظمٚمؼ اهلل اًمٌنم، وسمٕم٨م إًمٞمٝمؿ اًمُرؾُمؾ.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ڀ ڀ

٤مس سم٤معمخزون اًمٗمٓمري اًمذي ووٕمف اهلل روا اًمٜمذيمّ شمٕم٤ممم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ًمٞمُ  يٌٕم٨م اهلُل»

ذم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م قمٜمد سمدأ اخلٚمؼ، وهذا اعمخزون هق شمقطمٞمده شمٕم٤ممم، وي٘مقم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ 

ُم٤م أٟمزل إًمٞمٝمؿ ُمـ  ،دى سمٌٞم٤مهنؿ ًمٚمٜم٤مسقمغم اُمتداد قمٝمد اًمٌٕمث٦م سمًقق اًمٜم٤مس إمم ـمريؼ ا ُ 

روا سمف، وي٘مقُمقن يمّ ض اًمٜم٤مس ُم٤م ذُ ٦م قمغم اًمٜم٤مس يٜمًك سمٕماهلل احلجّ  ُؾ ؾُم ؿ، وسمٕمد أن ي٘مٞمؿ رُ رهبِّ 
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 .شسم٠مقمامل شمٕم٤مرض اًمٗمٓمرة ووص٤مي٤م اهلل 

بظمر  خذ اًم٘مربن ومٞمٝم٤م ـمري٘م٤مً ٤مًملم واعمنميملم، ويتّ شمقضمٞمف اًمٙمحم ًمٚمّْم شمقاصؾ هذه أي٤مت »

ُٕ  ،إلي٘م٤مفمٝمؿ ُمؿ وذًمؽ سم٠من يٜم٘مٚمٝمؿ إمم اًم٘مرون اًم٤ًمًمٗم٦م وإزُم٤من اعم٤موٞم٦م، ينمح  ؿ طم٤مل ا

شمٞمآ  ٤م  ٞمع قمقاُمؾ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٝمذي٥م واًمققمل، أُ   ؿ يمٞمػ ، ويٌلّم اًمْم٤مًم٦م واًمٔم٤معم٦م واعمنميم٦م

هبؿ ُمـ )سم٠مؾم٤مء(  ُمـ شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ، ومل يٕمتؼموا سمام طم٤مّق  إمم أيِّ  ٚم٘مقا سم٤مًٓ ُمٜمٝمؿ مل يُ   ٕم٤مً  همػم أنّ 

أُم٤م يم٤من ُمـ  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ و)ضاء(

 .شؿ اًمِمدائد؟!إضمدر هب١مٓء أن يًتٞم٘مٔمقا قمٜمدُم٤م ضم٤مءهؿ اًم٠ٌمس وأطم٤مـم٧م هب

صُمّؿ شمرشّم٥م قمٚمٞمف  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ شمٌدأ أيت٤من سمٌٞم٤من هذا اًمنمط وهق

اجلزاء، وذيمرٟم٤م سم٠مّن اعم٘مّمقد مم٤ّم ُذيّمروا سمف هق  ٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن  شمٜمٌٞمٝم٤ًم عم٤م ذم 

وشمريمقا اًمٕمٛمؾ سمام » شسمف وشمريمقا ُم٤م وقمٔمقا وأُمروا»ومٓمرهتؿ ُمـ شمقطمٞمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 ، ويِمٛمؾ ذًمؽ يمّؾ ُم٤م أشمك قمغم أًمًـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ.شأُمرٟم٤مهؿ سمف قمغم أًمًـ رؾمٚمٜم٤م

’ مم٤ّم ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم× وٓ ري٥م أن  وٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

ٹ ٹ ٹ  ﴿أّٟمف ىم٤مل: × ًمتقاشمر إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ، وىمد روي قمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

 .﴾خب مب ىب يب جت  ﴿، وىمد ُأُمروا هب٤م، ×: عم٤ّم شمريمقا وٓي٦م قمكمٍّ ﴾ڤ ڤ

 ويٕمقد اًم٥ًٌم ذم همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس وٟمًٞم٤مهنؿ عم٤ِم أُمروا سمف إًمل أُمريـ: 

                                           
 

 
 

 
 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

واًمٚمٞمقٟم٦م  ،ؿ ًمٙمثرة بصم٤مُمٝمؿ وقمٜم٤مدهؿ ذم اًمنمك زايٚم٧م اًمرمح٦م ىمٚمقهبؿ: إهّن إول» 

 ىم٧ًم ىمٚمقهبؿ.... وأرواطمٝمؿ

 ؾُّ ٙمُ أهقاءهؿ ومزيـ ذم ٟمٔمرهؿ أقمام ؿ، ومَ وقم٤ٌمدهتؿ  اًمِمٞمٓم٤من ىمد اؾمتٖمؾ   : إنّ وايمثوّن

. وزيـ  ؿ ظمٓم٠م ومٕمٚمقه ضمٕمٚمف ذم قمٞمقهنؿ صقاسم٤مً  ، وًمٙمّؾ ىمٌٞمآ ارشمٙمٌقه أفمٝمره  ؿ  ٞمحً 

 .شاًمِمٞمٓم٤من ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن

وهبذا اًمتزيلم أصٌحقا ُمٕمجٌلم سم٠مقمام ؿ، ٓ يرون أطمدًا يّمؾ إًمل قم٤ٌمدهتؿ ويمام ؿ، 

 قم٘مقسم٦ًم، ٓ ومٜمًقا ُم٤م ُذيّمروا سمف، 
ٍ
ومج٤مء اجلقاب اإل ل اًمٖمري٥م أّٟمف ومتآ قمٚمٞمٝمؿ أسمقاَب يُمؾِّ رء

 يمراُم٦ًم  ؿ.

ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ضمّدًا أن يتقىم ع إٟم٤ًمٌن ُمـ بظمَر قم٘مقسم٦ًم ومٞمام ًمق صدرت ُمٜمف إؾم٤مءٌة سمحّ٘مف، 

ه، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ضمّدًا أن خي٤مف ص٤مطم٥م اًمذٟم٥م ُمـ ذٟمٌف اًمذي ارشمٙمٌف سمحّؼ ؾمٞمده وُمقٓ

 وومٓمرة اإلٟم٤ًمن لٙمؿ سمذًمؽ.

ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اعم٠مًمقف وٓ ُمـ اعمتقىّمع ذم اًمٕم٤مدة أن شُم٘م٤مسمؾ اإلؾم٤مءة سم٤مإلطم٤ًمن، وشمرك 

 ٝم٤م!!إواُمر سمزي٤مدة اًمٜمٕمؿ، واًمٕمّمٞم٤من سمٗمتآ إسمقاب يمٚمّ 

وًمٙمـ يرشمٗمع هذا اإلؾمتٖمراب قمٜمدُم٤م ٟمًٛمع بي٤مت اًم٘مربن اًمٙمريؿ دم٤مزي اًمٖمٗمٚم٦م وشمرك 

أن ي٠مشمقا سمف، دم٤مز ؿ سمتقاشمر اًمٜمٕمؿ، وومتآ إسمقاب، ودمديد يمّؾ   ٞمع ُم٤م ذيّمروا سمف وُأُمروا

ٟمٕمٛم٦ٍم قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمّمػم اجلزاء همػم ُم٤م يتقىمع ُمـ هٙمذا ومٕمؾ، وم٤مًمٗمٕمؾ هق اإلؾم٤مءة، واجلزاء هق 

 .﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿اإلطم٤ًمن سمح٥ًم اًمٔم٤مهر 
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اهلل  ذم شمققمٞمتٝمؿ، وم٢منّ  ئٝمؿ سم٤مًمِمدائد شم٠مصمػمٌ سمتحف قمٜمدُم٤م مل يٙمـ إلٟم٘مرأ ذم هذه أي٤مت أٟمّ »

سمٕمد اعمٕم٤مىم٦ٌم، أم هق  يٗمتآ أسمقاب اخلػمات قمغم أُمث٤مل ه١مٓء أصمٛملم، ومٝمؾ هذا شمرهمٞم٥ٌم 

سم٤مًمروم٤مهٞم٦م  ٤مً شمدرجيٞمّ  دَ ؾمتدراضمٞم٦م، شمٖمٛمر اعمتٛمرّ إأًمٞمؿ؟ أي: هؾ هذه اًمٜمٕمؿ ٟمٕمؿ  ُم٦م ًمٕم٘م٤مٍب ُم٘مدّ 

 ؟واطمدةً  ومٕم٦مً دُ رء  تزع ُمٜمف يمؾُّ ٜميُ  واًمتٜمٕمؿ واًمنور، شمٖمٛمره سمٜمقع ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م، صمؿ  

طمتامل اًمث٤مين، وًمٙمـ ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ىمٌقل د اإل٦م ىمرائـ ذم أي٦م شم١ميّ صمٛم  

 ،ُم٦م ًمًٚم٥م اًمٜمٕمٛم٦مر، ومٛم٘مدّ ؾمتٞم٘م٤مظ، وم٢من مل ي١مصمّ قمغم اإل ولريٌض  ف شمرهمٞم٥ٌم طمتامًملم، أي أٟمّ اإل

 .شإٟمزال اًمٕمذاب إًمٞمؿ ؿ  وُمـ صمَ 

اخلٓم٤مب، وإظمذ سمٖمت٦ًم دًمٞمؾ ص٤مرف قمـ اإلطمتامل وهذه اًم٘مرائـ واوح٦ٌم ُمـ ُأؾمٚمقب 

إول. ٟمٕمؿ، هق ممٙمـ سمحدِّ ذاشمف، ًمٙمـ صمٌقشم٤ًم ٓ ُمٕملّم ًمف، سمؾ اًم٘مرائـ ص٤مروم٦م قمٜمف، واعمٝمؿ 

، وُمـ اًمقاوآ أّن اًمتٕمٌػم سما ﴾ی ی ی جئ حئ ﴿هٜم٤م: هق سمٞم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أرؾمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٓ يٙمقن ُمـ اًمنّم، وإّٟمام يمّؾ رء ُمـ اخلػم واًمرزق، يٕمٜمل  ﴾جئ حئ  ﴿

وٟم٘مٚمقا ُمـ اًم٠ٌمؾم٤مء واًمياء إًمل اًمراطم٦م واًمرظم٤مء وأٟمقاع أٓء  ،يُمؾ  ظمػٍم، أو ُمـ اًمرزق

واًمٜمٕمامء. واعم٘مّمقد أّٟمف شمٕم٤ممم قم٤مُمٚمٝمؿ سمتًٚمٞمط اعمٙم٤مره واًمِمدائد قمٚمٞمٝمؿ شم٤مرة، ومٚمؿ يٜمتٗمٕمقا سمف، 

ُمقضم٤ٌمت وشمًٝمٞمؾ  ،قمٚمٞمٝمؿومٜم٘مٚمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ احل٤مًم٦م إًمل وده٤م، وهق ومتآ أسمقاب اخلػمات 

 .يٜمتٗمٕمقا سمف أيْم٤مً  ، ومٚمؿات واًمًٕم٤مدات ًمد ؿاعمّن 

 :ًمّمحطمف ـمٚم٤ٌمً   ظمرىأُ حـمٗمف ويُ  ،٤مؿمٜمف شم٤مرةً خُي  ،وهذا يمام يٗمٕمٚمف إب اعمِمٗمؼ سمقًمده»

 ٟمتداٍب إُمـ اخلػم واًمٜمٕمؿ، مل يزيدوا قمغم اًمٗمرح واًمٌٓمر ُمـ همػم  ﴾مئ ىئ يئ جب حب ﴿

  ؾِّ يمُ  حٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ أسمقاَب ومت: ُمٕمٜم٤مه ...وشمقسم٦مٍ  قمتذارٍ إقمغم  ىمدامٍ إوٓ  ،ًمِمٙمرٍ 
ٍ
 يم٤من ُمٖمٚم٘م٤مً رء
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 .ششمٕم٤ممم وإُمحء  ؿوهذا إؾمتدراٌج ُمٜمف »، شقمٜمٝمؿ ُمـ اخلػم 

وردت ًمٗمٔم٦م اإلؾمتدراج ذم اًم٘مربن اًمٙمريؿ  ذم ؾمقريت إقمراف واًم٘مٚمؿ سمٜمٗمس 

، ومل شمرد ذم ُمقوٍع بظمر ﴾ک ک ک گ گ ﴿اًمٜمّص، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٕمؿ، ُمْمٛمقن اإلؾمتدراج ورد ذم بي٤مت قمديدة، ُمثؾ أي٤مت حمؾ اًمٌح٨م، هبذا اًمٚمٗمظ. ٟم

ېئ ېئ  ۈئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ * ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ېئ

 وأُّم٤م ذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م وم٘مد ورد اإلؾمتدراج سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه يمثػمًا.

ؿي ويذىمّره إّن اهلل إذا أراد زمعبٍد طمغمًا هملذكى ذكبًو أسمبعف زمـؼ»ىم٤مل: × ومٕمـ أيب قمٌد اهلل

آؽمتغػور، وإذا أراد زمعبٍد ّذًا هملذكى ذكبًو أسمبعف زمـعؿي: يمقـسقف آؽمتغػور ويتامدى اهو، وهق 

 .شزمويمـعؿ فمـد اظمعويص ﴾ک ک ک گ گ ﴿ومقل اهلل فمّز وصمّؾ 

هق ايمعبد يذكى ايمذكى همقؿقم يمف، وجيّدد »قمـ اإلؾمتدراج، وم٘م٤مل: × وؾُمئؾ أسمق قمٌد اهلل

ؽمتغػور مـ ايمذكقب، همفق ُمستَدَرٌج مـ ضمقٌٓ  يعؾؿيمف فمـدهو ايمـعؿ، همتؾف  .(1)شقف فمـ ٓا

هق : »ىم٤مل ﴾ک ک ک گ گ ﴿قمـ ىمقل اهلل قمّز وضمّؾ: × وؾُمئؾ

ـ ذيمؽ ايمذكى ؽمتغػور م عؿي فمـ ٓا عؿي معف، سُمؾفقف سمؾؽ ايـم  .شايمعبد يذكى ايمذكى همتُجّدد يمف ايـم
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٤مل اهلل اعمجرم سمٕمدم واإلؾمتدراج هق اإلُمحء واإلٟمٔم٤مر واإلُمٝم٤مل، ويٓمٚمؼ قمغم إُمٝم 

إظمذ احل٤مزم قمٚمٞمف... واؾمتدراج اهلل ًمٚمٕم٤ٌمد: هق إهمٗم٤مل اًمُٕمّم٤مة سم٤مإلطم٤ًمن، ودمديد اًمٜمٕمؿ 

 ، يمام سمٞم ٜم٧م أي٤مت واًمرواي٤مت.قمٚمٞمٝمؿ قم٘مٞم٥م اإلؾم٤مءة

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف أن  اإلؾمتدراج ٓ يٙمقن ُمع اًمٓم٤مقم٦م هلل قمّز وضمّؾ، وإّٟمام ُمع اًمٕمّمٞم٤من 

م، ُمْم٤موم٤ًم إًمل اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم، ُمثؾ ُم٤م رواه  واًمتٛمّرد، يمام اشّمْمآ سمام شم٘مد 

إيّن ؾم٠مًم٧م اهلل قمّز وضمّؾ أن يرزىمٜمل ُم٤مًٓ ×: »ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل»قمٛمر سمـ يزيد، ىم٤مل: 

ومرزىمٜمل، وإين ؾم٠مًم٧م اهلل أن يرزىمٜمل وًمدًا ومرزىمٜمل وًمدًا، وؾم٠مًمتف أن يرزىمٜمل دارًا ومرزىمٜمل، 

 .شأمو واهلل مع احلؿد همال اضم٤ًم! وم٘م٤مل:وىمد ظمٗم٧م أن يٙمقن ذًمؽ إؾمتدر

وم٢مّٟمف شمٕم٤ممم ًمق أقمٓمك )إّن اهلل ٓ يػعؾ زموظمممـ(...  ×:وىمقًمف»ىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اعمجٚمز&: 

 ٞمع اًمدٟمٞم٤م اعم١مُمـ مل يٙمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؾمتدراج، سمؾ  ّٕٟمف قَمٚمَِؿ أّٟمف يِمٙمره ويٍمومف ذم 

، ×اهلل، يمام ومٕمؾ ذًمؽ سمًٚمٞمامنُمّم٤مرف اخلػم، وٓ يّمػم ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ًمٜم٘مص ىمدره قمٜمد 

سمخحف ُم٤م إذا ومٕمؾ ذًمؽ سمٖمػم اعم١مُمـ، وم٢مٟمف إلمت٤مم احلُّج٦م قمٚمٞمف، واؾمتدراضمف، ومٞمّمػم ؾم٤ًٌٌم 

 .شًمِمّدة قمذاسمف...

مئ  ﴿صمّؿ شمٜمت٘مُؾ أي٦م ًمٌٞم٤من طم٤مل ه١مٓء اًمٕمّم٤مة سمٕمد اهمداىمف اًمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ، طمٞم٨م شم٘مقل: 

آ اهلل قمٚمٞمٝمؿ أسمقاب اخلػمات فمٜمّقا أّن عم٤ّم ومت» ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

ذًمؽ سم٢مؾمتح٘م٤مىمٝمؿ، ومٕمٜمد ذًمؽ فمٝمر أّن ىمٚمقهبؿ ىم٧ًم وُم٤مشم٧م، وأّٟمف ٓ ُيرضمك  ٤م إٟمت٤ٌمه 
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 .شسمٓمريؼ ُمـ اًمُٓمرق، وم٠مضم٤مهبؿ اهلل سم٤مًمٕمذاب ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون 

ويم٤من ومرطمٝمؿ ومرح سمٓمر، وهق ُمٜمٝمّل قمٜمف، وذًمؽ ُمثؾ ومرح ىم٤مرون سمام أص٤مب ُمـ »

 .شاًمدٟمٞم٤م

 .شأي: بيًقن ُمـ يمّؾ ظمػم ﴾ىب يب جت  ﴿ قمغم همٗمٚم٦مٍ »ظمذ سمٖمت٦ًم يٕمٜمل وإ

 .شاعُمٌٚمِس: اًمٜم٤مدم احلزيـ، أو اًم٤ًميم٧م اعمٜم٘مٓمع قمـ احلّج٦م»وىم٤مل اًمٌٕمض: 

ٞمخ اًمٓمقد&:  ٤مج: )اعُمٌٚمِس( اًمِمديد احلنة )واًم٤ٌمئس( احلزيـ، »وىم٤مل اًمِم  ىم٤مل اًمزضم 

، وىم٤مل اجل٤ٌمئل: ُمٕمٜمك )ُمٌٚمًقن( وىم٤مل اًمٌٚمخل: ُمٕمٜمك ُمٌٚمًقن يٕمٜمل: أذًّم٦م ظم٤موٕملم

بيًقن، وىم٤مل اًمٗمراء: )اعمٌٚمس( اعمٜم٘مٓمع احلّج٦م... وىم٤مل جم٤مهد: )اإلسمحس( اًمًٙمقت ُمع 

 .شايمتئ٤مب

اإلـمراق حلٚمقل ٟم٘مٛم٦ٍم » واجل٤مُمع  ذِه اعمٕم٤مين وهمػمه٤م هق اخلنان واإلومحس، وأصٚمف:

 .شأو زوال ٟمٕمٛم٦مٍ 

أيس مـ اخلغم، ايمذي ٓ حيغم صمقازمًو يمشّدة اظمبؾس: ايمبوهً احلزيـ، »وىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 

 .شمو كزل زمف مـ ؽمقء احلول

وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ُم٤م هق إّٓ  ع وشمرشمٞم٥م ًمألىمقال ذم اعم٘م٤مم ُمـ دون شمرضمٞمآ وٓ سمٞم٤من 

 ضم٤مُمع  ٤م، وهق يم٤مٍف ذم اعم٘م٤مم  ًمت٘م٤مرب اعمٕم٤مين، يمام هق واوآ.
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پ پ پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿صمؿ  خيتتؿ هذا اعمِمٝمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  

 .﴾ڀ

ومل يٌَؼ ُمٜمٝمؿ  ،شم٘مقل أي٦م: وهٙمذا اؾمت١مصٚم٧م ضمذور أوًمئؽ اًمٔمٚمٛم٦م واٟم٘مٓمع ٟمًٚمٝمؿ

 .سم٤مىمٞم٦م

ويٜمٌّف اًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ قمـ ؾم٥ٌم اإلؾمتئّم٤مل سمذيمر اًمقصػ اًمذي هق اًمٔمٚمؿ، وهق 

 .هٜم٤م اًمٙمٗمر... وداسمر اًم٘مقم بظمرهؿ اًمذي يدسمّرهؿ

ًمداقمل واًم٥ًٌم  ذا ومام هق ا ،﴾پ پ پ ڀ  ﴿صمؿ  ي٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

 احلٛمد؟

 همقف وصمقه: 

  واؾمت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ ،ف شمٕم٤ممم محد ٟمٗمًف قمغم أن ىمٓمع داسمرهؿُمٕمٜم٤مه أٟمّ ايمقصمف إول: »

هؿ قمـ أوًمئؽ ذم إزاًم٦م ّذ   جمرى اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم أوًمئؽ اًمرؾمؾ ذًمؽ يم٤من ضم٤مري٤مً  ن  ٕ

 إٟمٌٞم٤مء.

ة طمٞم٤مهتؿ  ازدادت ُمدّ ف يمٚماّم ٟمّ إ٘م٤مل: يُ ٤م قمٚمؿ ىمًقة ىمٚمقهبؿ ًمزم أن ف شمٕم٤ممم عمّ ٟمّ أايمثوّن: ايمقصمف 

يد اًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب. ومٙم٤من زازدادت أٟمقاع يمٗمرهؿ وُمٕم٤مصٞمٝمؿ، ومٙم٤مٟمقا يًتقضمٌقن سمف ُم

 .شن ٓ يّمػموا ُمًتقضمٌلمأ تٝمؿ ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمقضم٤ٌمً شمُم٤مإومٜم٤مؤهؿ وإ

ـْ أضمؾِّ اًمٜمٕم»ايمقصمف ايمثويمٌ:  ؿ أّٟمف إيذان سمقضمقب احلٛمد هلل قمٜمد هحك اًمٔمٚمٛم٦م، وأّٟمف ُِم

 .شوأضمزِل اًم٘مًؿ
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ىمٞمؾ: قمٚمؿ إهحيمٝمؿ. وىمٞمؾ: شمٕمٚمٞمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم يمٞمػ »وذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل:  

وشمْمّٛمٜم٧م هذه أي٦م احلُّج٦م قمغم وضمقب شمرك اًمٔمٚمؿ عم٤م يٕم٘م٥م ُمـ ىمٓمع اًمداسمر،   ٛمدوٟمف،

 .شإًمل اًمٕمذاب اًمدائؿ ُمع اؾمتح٘م٤مق اًم٘م٤مـمع احلٛمد ُمـ يمّؾ طم٤مُمد

ة ه٤مشملم أشملم قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ ووقءه، يمام روي يٙمثر ُمـ شمحو× ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم

دطمؾ فمعم احلّجوج زمـ × إّن ومـػمًا مقلم أمغم اظمممـكم»أّٟمف ىم٤مل: × قمـ اإلُم٤مم ا ٤مدي

يقؽمػ، همؼول يمف: مو ايمذي ىمـً سمقم مـ فمقمِّ زمـ أيب ؿمويمى؟ همؼول: ىمـً أوضئف، همؼول يمف: مو 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿: ىمون يؼقل إذا همرغ مـ وضقئف؟ همؼول: ىمون يتؾق هذه أيي

ٱ *  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

همؼول احلّجوج: أـمـّف ىمون يتلّوهلو فمؾقـو. ومول:  ﴾پ پ پ ڀ پٻ ٻ ٻ ٻ

ًُ فمالوسمؽ؟ ومول: إذًا أؽمعد وسمشؼك، هملمر زمف  .شكعؿ. همؼول: مو أكً صوكع إذا ضزم

ايمعبوس  ُأطمذ زمـل ُأمقّي زمغتًي، ويمطمذ زمـل»ذم شمٗمًػمه٤م ىم٤مل: × وقمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

 .شصمفرة

لّذر يزيد ُمـ ُمٖم٦ٌّم ـُمٖمٞم٤مٟمف وفمٚمٛمف  ‘زيٜم٥م اًمٙمؼمى × ويم٤مٟم٧م سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم

أـمــً يو يزيد ضمقٌ أطمذت فمؾقـو أومطور »... طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: ’ وؾمقىمف سمٜم٤مت رؾمقل اهلل

رض وتهموق ايمسامء ُٕ سوق ىمام سمُ هملصبحـو كُ  ،ٕا وزمؽ فمؾقف  ،فمعم اهلل زمـو هقاكوً  إنّ  ،رساءسوق ا

صمذٓن  ،وكظرت دم فمطػؽ ،همشؿخً زملكػؽ ،ذيمؽ يمعظؿ طمطرك فمـده وإنَّ  ،ىمرامي

ُ  مرسوراً   ،ـوؾطوكُ وؽُم  ـوً ؾؽُ وضمكم صػو يمؽ مُ  ،سؼيمقر متَّ ضمكم رأيً ايمدكقو يمؽ مستقشمؼي وٕا

ں  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿:أكسقً ومقل اهلل سمعولم ،مفالً  همؿفالً 
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ك ضمرائرك ؾؼوء ّتديرايمعدل يو ازمـ ايمطُ  ـَ أمِ  .﴾ۀ ہ ہ ۀڻ ڻ ڻ ڻ 

ًَ  ’وؽمقومؽ زمـوت رؽمقل هلل ،وإموئؽ ًَ  ،َـّ هُ ؽمتقرَ  ؽمبويو ومد هتؽ  .ش...َـّ فُ وصمقهَ  وأزمدي

سمغم واهلل، ًمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمٕمدل، ورطمؿ اهلل ؿم٤مقمر أهؾ اًمٌٞم٧م^ طمٞم٨م ي٘مقل ذم شم٤مئٞمتف 

 ×: اًمرائٕم٦م اًمتل ىمرأه٤م أُم٤مم أيب احلًـ اًمرو٤م

ـَ سمٚم٘مٕماا٤مً   دياا٤مُر رؾمااقل اهلل أصااٌْح

 ُ٘مّماااقِر َُمّماااقٟم٦مً وبُل زيااا٤مٍد ذم اًم

 

ـُ احلجاااراِت    وبُل زيااا٤مٍد شمًاااُٙم

 وبُل رؾماااقِل اهللِ ذم اًمَٗمٚماااقات

 
 

 شمِمٙمق ُُّٕمٝم٤م ُم٤م ٓىم٤مه٤م أصمٜم٤مء اًمًٌل:  ‘وقمغم هذا احل٤مل يم٤مٟم٧م احلقراء زيٜم٥م

 شمٕماا٤مزم يااؿ طمًااـ ُيّٛمااف شمٕماا٤مزم

 

 وؿمااقذم يماارسمح ؿمًااقت سمحاا٤مزم 

 إظمقيت ُمذسمح٦م ويمّٚمٝم٤م إا٤ٌمزم 

 : ‘ٜم٥مشمرّد قمغم زي ‘ويم٠ميّن سم٤مًمزهراء

 أٟمااااف يٛماااا  يٞمّٛمااااف ُمااااق سمٕمٞمااااده

 وُماااـ راد اًمِماااٛمر ي ٓماااع ورياااده

 ٟمقسماااف اهناااض وادّور اصاااٌع اياااده

 

 ُمااـ ـماا٤مح احلًاالم قمااغم اًمّماإمٞمده 

 صمٚمااا٨م شمٞمااا٤مم أٟماااف ؾمااا٤مهٜمف اًمٌٞماااده

 وٟمااقب اهنااض وادور هااػ قمْمااٞمده

 

 شمِمٙمق زيٜم٥م ُمرًة ُأظمرى: 

 سم ٞمااا٧م احماااػّمه واصاااٗم  سم٤مًمٞماااديـ

 يياسمقين اُمااـ أسم اال وشماادُمع اًمٕماالم

ٌّاااا٤مس يااااؼما   زم وٓ طمًاااالمٓ قم

 وشمٌ اااف قماااؼميت اسمّمااادري اشّمٙمّنااا
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*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.
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 ُماااا٤م صااااٜمٕم٧م ومٞمٜماااا٤م يااااُد اًمٌاااالمِ  هللِِ

 ُماااا٤م زم وًمٚمٌاااالِم ٓ أهااااحً سمٓمٚمٕمتِاااافِ 

 ٓ شمااا٠مُمـ اًمااادهَر إن  اًمااادهَر ذو هماااػمٍ 

 أظمٜماااك قماااغم قماااؽمِة ا ااا٤مدي ومِماااتّتٝمؿ

 يماااااا٠مّٟمام اًماااااادهُر أٓ أن يٌااااااّددهؿ

 سمٕمااااٌض سمٓمٞمٌاااا٦َم ُماااادومقٌن وسمٕمُْمااااٝمؿُ 

 وأرُض ـُمااقٍس وؾماا٤مُمراء وىمااد وااٛمٜم٧ْم 

 يااا٤م ؾمااا٤مديت أعماااـ أسمٙمااال أؾماااًك وعماااـ

ـِ ا  عمًااٛمقم ُُمْماآَمَٝمداً أسمٙماال قمااغم احلًاا

 أسمٙماال قمٚمٞمااف ظمْمااٞم٥َم اًمِّمااٞم٥م ُمااـ دُمااف

 وزيٜماااا٥م ذم سمٜماااا٤مِت اًمُٓمٝماااار ٓـمٛماااا٦م

 شمااادقمقه يااا٤م واطمااادًا ىماااد يمٜمااا٧ُم بُمُٚماااف

 يمؿ ُماـ طمِماًك أىمرطما٧ْم ُمٜمّا٤م وُماـ قمالمِ  

 يماااؿ وماااّرق اًمٌااالُم ىِمااادُم٤ًم سمااالم إًمٗمااالمِ 

 وذو ًمًااااا٤مٟملِم ذم اًماااااُدٟمٞم٤م ووضمٝمااااالمِ 

 وماااام شمااارى ضم٤مُمٕمااا٤ًم ُماااٜمٝمؿ سمِمخّمااالمِ 

ـِ يمٕم٤مشماااا٥ٍم ذي قمٜماااا٤مٍد أو يمااااذي دَ   ياااا

 سمٙماااااارسمحَء وسمٕمااااااٌض سماااااا٤مًمٖمريلّمِ 

ـِ  ـِ طماااحّ وؾماااَط ىماااؼمي  سمٖماااداُد سمااادري

 أسمٙمااال سمجٗمٜمااالِم ُماااـ قمٞمٜمااال ىمااار لمِ 

 أم احلًُاااالم ًم٘مااااًك سماااالم اخلٛمٞمًاااالمِ 

ـِ   ُمٕمّٗماااار اخلااااّد حماااازوز اًمقرياااادي

ـِ   واًمااادُمُع ذم ظماااّده٤م ىماااْد ظماااد  ظماااّدي

 طمّتااك اؾمااتٌّدت سمااف دوين يااُد اًمٌاالمِ 

                                           
^

^
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 قمااااغم اجلثاااا٨م ُمااااّروا سم٤مًمٜمًاااا٤مويـ

 ُمااااٜمٝمؿ ايٛماااالمُمااااٜمٝمؿ ؿمااااامل و

 رادت قمٚمٞمااااااف ومخاااااار اخلااااااقاشملم

 ٟماااا٤مده اًمااااقزم اووااااٜمقة اًمّٓمٞمٌاااالم

 اؿماااااٚمقن يااااا٤م قمّٛماااااف شماااااريمٌلم

 وّٟمااااا٧م وٟمااااالم اعمرُمااااار يٚمااااالم

 

 زضمااار  ًااالم ُماااـ قم ٌاااؽ حمٜمّاااف

 قمااااغم راس اًماااارُمآ راؾمااااؽ حمٜمّااااف

 

 أويااااااحه اوؿماااااا٤مومٜمٝمؿ ُمٓماااااا٤مقملم 

 اوقمااااغم اًمقضمااااف ُمٓمااااروح احلًاااالم

 ُمااااـ قمااااغم اًمٜم٤ماااااف اـمااااٞمآ سماااا٤محللم

 يٕمّٛماااااف قمٚماااااٞمٝمؿ ُماااااـ شمٓمٞمحااااالم

 قمٚمٞمااااااؾ وسمٞمااااااف شماااااادريـ وبٟمااااااف

 ودقمّتاااااؽ اهلل يااااا٤م واااااقة اًمٕمااااالم

 

 إسمًااااٗمر واقمااااداك ُماااا٤م سمااااٞمٝمؿ حمٜمّااااف

 اسمااااادُم٤مه وسماااااس يااااادير اًمٕمااااالم زم  

 

*** 

                                                                                                   

^

 



 اعمح٤مضة اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنمون: احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مع اًمٖمرور

 

111 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ڍ ڌ  ڍڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄڄ

 .﴾ڑ ڑ ک ک ک ک ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ضمزَء بي٦ٍم، أو ىمّّم٦ًم سمٜمحٍق وبظمَر،  ًمٙمريؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من بي٦ًم يم٤مُمٚم٦ًم، أواىمد يٙمّرر اًم٘مربن 

وم٤مًم٘مربن  ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ًمٙمـ اًمٖمرض هق ا داي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 اًمٙمريؿ يًتٕمٛمؾ إؾُمٚمقب إٟمٗمع ذم اًمتقصؾ إًمل هداي٦م اًمٌنم.

وُمـ أي٤مت اًمتل ضم٤مءت سمٜمحق بظمر هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، وم٘مد وردت ذم ؾمقرة اًمٜمٌلِّ 

  سم٤مًمٜمحق اًمت٤مزم:’ إيمرم حمّٛمد

﮴  ھہ ہ ھ ھ ھ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﮳   ﮲  ے ے ۓ ۓ

،إّٓ أهّن٤م اىمتٍمت قمغم اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق، ويٛمٙمـ أن يٙمقن ؾم٥ٌم اإلىمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ﴾﮵

ذم أي٦م اًمنّميٗم٦م  يمثرة مم٤مرؾمتٝمام ُمـ ىمٌؾ إهمٚم٥م، ومٛمـ اًمٜم٤مدر ضمدًا أن يٛمّر اإلٟم٤ًمن ذم زُمـ 

يِمٕمر سمٜم٘مص ذم ـمٗمقًمتف وص٤ٌمه، اًمٓمٗمقًم٦م واًمّم٤ٌم ُمـ دون ًمٕم٥ٍم و ق، سمؾ ىمد يٙمقن ذًمؽ مم٤ّم 

أُّم٤م سم٘مٞم٦م إدوار أقمٜمل: دور اًمزيٜم٦م واًمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر ذم إُمقال وإوٓد ومٚمٞمس ُمـ اًمحزم 

ذًمؽ، وم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ممّـ ًمٕم٥م ذم ـمٗمقًمتف، صُمؿ  ُمر  سمدور اًمٚمٝمق وسمِمٙمؾ واوآ، إّٓ أّٟمف مل 

 يٛمّر قمٚمٞمف دور اًمزيٜم٦م واًمتٗم٤مظمر واًمتٙم٤مصمر.

٘م٤مم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم أي٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اًمٙمحم وم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م واعمٝمؿ ذم اعم

 شمتْمّٛمـ أُمريـ: 

شمرؾمٞمؿ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واعمراطمؾ اعمختٚمٗم٦م اًمتل متّر قمغم اإلٟم٤ًمن، وهل إمر إول: 
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 .)اًمٚمٕم٥م، اًمٚمٝمق، اًمزيٜم٦م، اًمتٗم٤مظمر، اًمتٙم٤مصمر ذم إُمقال وإوٓد(مخ٦ًم:  

سمداي٦ًم وهن٤مي٦ًم ا سم٤مًمٜم٤ٌمت اًمذي يٕمج٥م اًمُزّراَع ـمراوشمف  اشمِمٌٞمف اًمدٟمٞم٤م وإمر ايمثوّن: 

وٟمْم٤مرشمف، صمؿ  هقم٤من ُم٤م يتحّقل إًمل قمِم٥م ي٤مسمس شمذروه اًمري٤مح، صمؿ  اؾمتٜمت٩م ُمـ هذا 

اًمتٛمثٞمؾ: أّن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مع اًمٖمرور، أي: وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٖمرور واعمتٕم٦م، يٖمؽّم هب٤م اًمذيـ أظمٚمدوا 

وًمٙمٜمّٝم٤م ذم ٟمٔمر اعم١مُمٜملم ىمٜمٓمرة ًمٚمحٞم٤مة  إًمل إرض، يتّمقروهن٤م هم٤مي٦م ىمّمقى ًمٚمحٞم٤مة،

 إظُمرى، ٓ يٖمؽمون هب٤م، سمؾ يتزّودون ُمٜمٝم٤م إًمل طمٞم٤مهتؿ إظمروي٦م.

 إن  طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ُمـ ًمدن وٓدشمف إًمل هن٤مي٦م طمٞم٤مشمف شمتِمّٙمؾ ُمـ ُمراطمؾ مخس: 

اًمٚمٕم٥م، واًمٚمٕم٥م هق قمٛمؾ ُمٜمٔمقم ًمٖمرض ظمٞم٤مزم، يمٚمٕم٥م إـمٗم٤مل، اظمرضمؾي إولم: 

اإلٟم٤ًمن ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره وـمٗمقًمتف، ويتّخذ أًمقاٟم٤ًم خمتٚمٗم٦م طم٥ًم شم٘مّدم وهق ُُم٘م٤مرن حلٞم٤مة 

 قمٛمره، وهق أُمر حمًقس قمٜمد إـمٗم٤مل.

اًمٚمٝمق، واًمٚمٝمق ُم٤م يِمٖمؾ اإلٟم٤ًمن قماّم  ّٛمف، وهذه اعمرطمٚم٦م شمٌتدء طمٞمٜمام اظمرضمؾي ايمثوكقي: 

 يٌٚمغ ويِمتّد قمٔمٛمف، ومتجد ذم ٟمٗمًف ُمٞمحً وٟمزوقم٤ًم إًمل اعمحهل وهمػمه٤م.

طُم٥ّم اًمزيٜم٦م، واًمزيٜم٦م ٟمٔمػم ارشمداء اعمحسمس اًمٗم٤مظمرة، واعمرايم٥م اًمٌٝمّٞم٦م، ايمثويمثي: اظمرضمؾي 

 واعمٜم٤مزل اًمٕم٤مًمٞم٦م، وضمٜمقطمف إًمل يمؾِّ  ٤مٍل وطمًـ.

اًمتٗم٤مظمر، إذا هتٞمئ٧م ًمإلٟم٤ًمن أؾم٤ٌمب اًمزيٜم٦م، ي٠مظمذ طمٞمٜمٝم٤م سم٤معمٗم٤مظمرة اظمرضمؾي ايمرازمعي: 

 سم٤مٕطم٤ًمب وإٟم٤ًمب، وُم٤م ل٧م يديف ُمـ اًمزيٜم٦م.

اًمتٙم٤مصمر ذم إُمقال وإوٓد، وهذه اعمرطمٚم٦م هل اعمرطمٚم٦م اخل٤مُم٦ًم ومسي: اظمرضمؾي اخل

اًمتل يّمؾ ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن إًمل ُمرطمٚم٦ٍم ُمـ اًمُٕمٛمر، يٗمّٙمر ذم شمٙمثػم إُمقال وإوٓد، ويِم٥مُّ 

 قمغم ذًمؽ اإلطم٤ًمس.

ذه يمام ذيمرٟم٤م ا أّن يمؾ  ه اصمؿ  إن  شم٘مًٞمَؿ اعمراطمؾ اًمتل مترُّ قمغم اإلٟم٤ًمن إًمل مخس ٓ يٕمٜمل 

اعمراطمؾ مترُّ قمغم اإلٟم٤ًمن سمح اؾمتثٜم٤مء، سمؾ يٕمٜمل أهن٤م متّر قمٚمٞمف قمغم وضمف اإل ٤مل، همػم أّن سمٕمض 
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اًمٜم٤مس شمتقىمػ ؿمخّمٞمتٝمؿ قمٜمد اعمرطمٚمتلم إوًمٞملم إًمل بظمر قمٛمره، ومٞمٙمقن اًمٚمٕم٥ُم واًمٚمٝمق  

شمداء أهؿ  ُم٤مئٍز ذم ؾمٚمقيمٝمؿ، يمام أّن سمٕمْمٝمؿ متّر قمٚمٞمف اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م، ومٞمحرص قمغم ار

 .اعمحسمس اًمٗم٤مظمرة، واًمتٗم٤مظمر سمام ًمديف ُمـ أؾم٤ٌمب

 ﴾...ہ ہ ھ﴿ وىمد ذيمر همػُم واطمٍد أن  ىمقًَمف شمٕم٤ممم»ىم٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري&: 

 .شسمٞم٤مُن ُمحذ اًمدٟمٞم٤م قمغم شمرشمٞم٥م شمدّرضمف ذم اًمٕمٛمر، وىمد ضمٕمٚمقا ًمٙمؾِّ واطمٍد ُمٜمٝم٤م صمامن ؾمٜملم

ٞم ٞمخ إقمٔمَؿ& ي٘مّمد ُم٤م ُروَي قمـ اًمِم  أّن اخلّم٤مل »خ اًمٌٝم٤مئل& ُمـ وًمٕمؾ  اًمِم 

اخلٛمس اعمذيمقرة ذم أي٦م ُمرشم٦ٌم سمح٥ًم ؾمٜمل قمٛمر اإلٟم٤ًمن وُمراطمؾ طمٞم٤مشمف، ومٞمتقًم ع أوًٓ 

سم٤مًمٚمٕم٥م، وهق ـمٗمؾ أو ُمراهؼ، صمؿ  إذا سمٚمغ أؿمّده اؿمتٖمؾ سم٤مًمزيٜم٦م ُمـ اعمحسمس اًمٗم٤مظمرة، 

ٛمؾ أظمذ سم٤معمٗم٤مظمرة واعمرايم٥م اًمٌٝمٞم٦ّم، واعمٜم٤مزل اًمٕم٤مًمٞم٦م، وشمقًّمف ًمٚمُحًـ واجلامل، صمؿ  إذا ايمت

 سم٤مٕطم٤ًمب وإٟم٤ًمب، صمؿ  إذا ؿم٤مب ؾمٕمك ذم شمٙمثػم اعم٤مل واًمقًمد.

 هذا ُم٤م يرضمع إًمل سمٞم٤من طم٤مل اًمدٟمٞم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمراطمؾ اًمتل متّر هب٤م.

د طم٤مل اًمدٟمٞم٤م ويِمٌّٝمٝم٤م سم٠مرٍض ظمّم٦ٌٍم ُيّمٞمٌٝم٤م  ًّ وإُمر اًمث٤مين، أي: اًمتٛمثٞمؾ اًمذي جي

اع، وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م شمذه٥م ـمراوهت٤م  ُمٓمٌر همزيٌر، ومتزدهر ٟم٤ٌمهت٤م قمغم وضمف ُيٕمج٥ُم  اًمُزر 

وٟم٘م٤موهت٤م ومٞمّمٞمٌٝم٤م اإلصٗمرار واًمٞمٌس، وشمذروه٤م اًمري٤مح ذم يمؾِّ إـمراف، وشمّمٌآ يم٠مهّن٤م مل 

شمٙمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقرًا، وقمٜمد ذًمؽ شمتجغّم احل٘مٞم٘م٦م أُم٤مَم اإلٟم٤ًمن، وأّٟمف اهمؽم  سمٓمراوة هذه 

ٞمٝم٤م، وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م شمًٗمر ًمف قمـ اًمروو٦م، وهٙمذا طم٤مل اًمدٟمٞم٤م، ومٞمٖمؽّم اإلٟم٤ًمن هب٤م وخيٚمد إًم

 وضمٝمٝم٤م، وشمٙمِمػ قمـ ًمث٤مُمٝم٤م.

 .شوقمٚمل أي طم٤مٍل، وم٤مٔي٦م هتدف إًمل ل٘مػم اًمدٟمٞم٤م وشمٕمٔمٞمؿ أظمرة
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مو رم وايمدكقو، إّكام مثقم ومثؾ ايمّدكقو، ىمؿثؾ »، طمٞم٨م ي٘مقل: ’وىمد طمّ٘مره٤م رؾمقُل اهللِ 

 .شرىمفوراىمٍى وموم مـ ايمؼقؾقيمي دم ـمّؾ ؾمجرة دم يقم صوئٍػ، شمؿَّ راح وسم

واهلل، مو ايمدكقو دم أطمرة إّٓ مثؾ مو جيعؾ أضمدىمؿ إصبعف هذه دم أيمقؿ، ’: »وىم٤مل

 .ش؟!همؾقـظر زمَِؿ سمرصمع

واقمٚمؿ أّن جم٤مُمع ا قى مخ٦ًم ُأُمقر، وهل ُم٤م  ٕمف اهلل قمّز »وىم٤مل اًمٕمحُّم٦م اعمجٚمز&: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ وضمّؾ ذم ىمقًمف:

 .﴾ڄ

ڻ ڻ ڻ  ﴿ هذه إُُمقر ؾمٌٕم٦م، جيٛمٕمٝم٤م ىمقًُمف شمٕم٤ممم: وإقمٞم٤من اًمتل لّمؾ ُمٜمٝم٤م

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮳﮴  ۓھ ے ے ﮲  ﮸﮹ ﮵ ۓ  ﮷   .ش﴾﮶ 

٤م ُُم٘مّدُم٦م ُمقصٚم٦م ًممظمرة،يمام   أطمٞم٤مٟم٤ًم ُ ٥مُّ اإلٟم٤ًمن اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ ٓ ًمذاهت٤م، سمؾ  ٕهن 

٤مدق ٟم١مشم٤مه٤م،  واهلل إّٟم٤م ًمٜمٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م وٟمح٥م أن»أن  رضمًح ىم٤مل ًمف: × روي قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم 

ق هب٤م، تى أن سمصـع اهو موذا؟ وم٘م٤مل:  ىم٤مل: أقمقد هب٤م قمغم ٟمٗمز وقمٞم٤مزم، وأصؾ هب٤م، وأشمّمد 

 .شيمقس هذا ؿمؾى ايمدكقو، هذا ؿمؾى أطمرة ×:وأطم٩مُّ وأقمتٛمُر. وم٘م٤مل

ومٚمذا يقضمد ذم أي٦م اًمنميٗم٦م طم٤مًم٦م ُمـ اًمت٘م٤مسمؾ سملم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واحلٞم٤مة إظُمرى، طمٞم٨م 

٤م ىمًٞمؿ ًم٘مقًمف:  طمرِة(،)ودم أذيمرت أي٦م   .)إكَّام احلقوُة ايمُدكقو(وأهن 

ام اًمدٟمٞم٤م ٤من ُمـ طمٔمقفمٝمام، وإٟمّ سمؾ ة٤م طمٔمّ  ،قمـ اجل٤مه واعم٤مل وم٘مط ومٚمٞم٧ًم اًمدٟمٞم٤م قم٤ٌمرة
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ام ًمؽ ومٞمف أظمرة قم٤ٌمرة قمـ طم٤مًمتؽ سمٕمد اعمقت، ويمٚمّ  يمام أن   ،قم٤ٌمرة قمـ طم٤مًمتؽ ىمٌؾ اعمقت 

 ٌؾ اعمقت ومٝمق دٟمٞم٤مك.ىم طمظّ 

 ٤م ُمزرقم٦م أظمرة ذم طمؼِّ ٚم٘م٧م ًمٚمٛمرور ُمٜمٝم٤م إمم أظمرة، وإهّن ام اًمدٟمٞم٤م ظُم ٟمّ إ وًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مفمر 

ومٞمٝم٤م  قمدّ ٜمل قمغم ـمريؼ أُ ٤م ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ إمم اهلل، وهل يمرسم٤مط سمُ هن  أـ قمرومٝم٤م، إذ يٕمرف ُمَ 

د ٔظمرشمف وم٤مىمتٍم ُمٜمٝم٤م قمغم ىمدر اًميورة ُمـ ـ شمزوّ اًمٕمٚمػ واًمزاد وأؾم٤ٌمب اًمًٗمر، ومٛمَ 

وم٘مد طمرث وسمذر وؾمٞمحّمد ذم أظمرة ُم٤م  ،ٜمٙمآ وؾم٤مئر اًميوري٤متاعمٓمٕمؿ واعمٚمٌس واعم

 .اهت٤م وطمٔمقفمٝم٤م هٚمؽج قمٚمٞمٝم٤م واؿمتٖمؾ سمٚمذّ ـ قمرّ وُمَ  ،زرع

ام وإٟمّ »وذيمر ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓمقد& ذم شمٗمًػم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م يمحُم٤ًم ضم٤مُمٕم٤ًم، طمٞم٨م ىم٤مل: 

ظمت٤مر اًمٗم٤مين قمغم اـ ًمٙمقهن٤م سم٤مىمٞم٦م، ومٛمَ   ٝمؿ ذم أظمرةورهمٌّ  ،ًمٙمقهن٤م وم٤مٟمٞم٦م  دهؿ ذم اًمدٟمٞم٤مزهّ 

 ن  ٕ  ذات ًمٕم٥م و ق: أي ،وُمٕمٜمك احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمٕم٥م و ق. وُمٜم٘مقص٤مً  اًم٤ٌمىمل يم٤من ضم٤مهحً 

هم٤مًم٥م أُمر اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق، وذًمؽ قم٨ٌم وهمرور واٟمٍماف قمـ احلد اًمذي 

 يدوم سمف اًمنور واحلٌقر.

ام ًمت٘مدير قمغم هذا إٟمّ ٝم٧م سم٤مًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م قمـ ص٤مطمٌٝم٤م سمنقم٦م، وم٤مٌّ وىمٞمؾ: ؿُم 

ُمتداد، ٟم٘مْم٤مء، وأظمرة يم٤محل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٚمزوم واإلاحلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يم٤مًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق ذم هقم٦م اإل

 .شظمرى يم٤معمخرىم٦موم٢مطمداة٤م يم٤محل٘مٞم٘م٦م، وإُ 

يٕمٜمل ذم هذه  ﴾ہ ہ ھ ﴿ ٗملمُمٕم٤مذ اًمٕم٘محء واعمٙمٚمّ اقمٚمٛمقا »: &ىم٤مل صمؿ  

يمام يزول  ،ف يزول قمـ وؿمٞمؽوإٟمّ  ،ف ٓ سم٘م٤مء ًمذًمؽ وٓ دوامٕٟمّ   ﴾ھ ھ﴿ اًمدٟمٞم٤م

يٗمتخر سمٕمْمٙمؿ قمغم  ﴾ڦ ڦ ﴿ ،شمتزيٜمقن هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ﴾ڦ ﴿ ،اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق

 صمؿ   ،واطمد ي٘مقل ُم٤مزم أيمثر وأوٓدي أيمثر يمّؾ : أي ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ ،سمٕمض

: أي ﴾ڃ ڃ چ ﴿ يٕمٜمل ُمٓمراً  ﴾ڃ ڃ ﴿ ُمثٚمف ذم ذًمؽ: ف ذًمؽ سم٠من ىم٤ملؿمٌّ 
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 .شاعاًمزرّ  ٤مروم٤مًمٙمٗمّ  ،اع ُم٤م ٟم٧ٌم سمذًمؽ اًمٖمٞم٨مر  أقمج٥م اًمزُ  

صمؿ  شمٜمت٘مؾ أي٦م ًمتختؿ هذا اًمٌٞم٤من اًمرائع سمح٘مٞم٘م٦م ومٞمٝم٤م اًمٌِم٤مرة واًمٜمذارة، اًمٌِم٤مرة 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ًمٚمٛم١مُمٜملم، واًمٜمذارة ًمٚمٙم٤مومريـ، طمٞم٨م شم٘مقل: 

، قمذاب ؿمديد عمَـ اّّتذ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مًة أسمدي٦م، وُمٖمٗمرة ُمـ اهلل وروقان عّمـ ﴾ژ

ت اًمدٟمٞم٤م قمٜمده يمٔمّؾ يًتٔمؾ لتف صمؿ  يرطمؾ، أو قم٤مؿمٝم٤م يمام قم٤مؿمٝم٤م اّّتذه٤م ممّرًا ُٓم٘مّرًا، وص٤مر

إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء، وُمـ طمذا طمذوهؿ، وم٢مذا ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م قمٜمدهؿ يمذًمؽ ومح ي٤ٌمًمقن هب٤م، 

 سمؾ يٜمتٔمرون اًمرطمٞمؾ قمٜمٝم٤م  ٕهّن٤م ُمت٤مع اعمٖمرور هب٤م.

ٙمؿ ٕٟمّ » ل:وم٘م٤م ي٤م أسم٤م ذر ُم٤م ًمٜم٤م ٟمٙمره اعمقت؟طمٞمٜمٝم٤م ٟمٕمرف ىمقل ذًمؽ اًمرضمؾ ٕيب ذّر:  

وم٘م٤مل ًمف:  ،شومتٙمرهقن أن شمٜم٘مٚمقا ُمـ قمٛمران إمم ظمراب ،رشمؿ اًمدٟمٞم٤م وأظمرسمتؿ أظمرةقمٛمّ 

وأُم٤م  ،٤م اعمحًـ ُمٜمٙمؿ ومٙم٤مًمٖم٤مئ٥م ي٘مدم قمغم أهٚمفأُمّ »: ومٙمٞمػ شمرى ىمدوُمٜم٤م قمغم اهلل؟ وم٘م٤مل

اقمروقا »ىم٤مل: ومٙمٞمػ شمرى طم٤مًمٜم٤م قمٜمد اهلل؟ ىم٤مل:  ،شًئ ُمٜمٙمؿ ومٙم٤مٔسمؼ يرد قمغم ُمقٓهاعمُ 

ىم٤مل: وم٘م٤مل  ش﴾ک ک ک گ *ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ اهلل ي٘مقل:  اًمٙمت٤مب، إنّ أقمامًمٙمؿ قمغم

 اًمرضمؾ: وم٠ميـ رمح٦م اهلل؟

َـ  ومريٌى  اهللِ رمحيُ »ىم٤مل:   .شحسـكمَ اظمُ  م

يو أزمو ذر ـ  ريض اهلل فمـف ـ وىمتى رصمؾ إلم أيب ذر» ×:اًمّّم٤مدق اهلل ىم٤مل: أسمق قمٌد

ف ـ تبّ ن ٓ سمسئ إلم مَ ويمؽـ إن ومدرت أ ،ايمعؾؿ ىمثغم: همؽتى إيمقف ،مـ ايمعؾؿ ءأؿمرهمـل زمًم

ًَ  .هموهمعؾ كػسؽ  ،ف؟ همؼول يمف: كعؿـ حيبّ إلم مَ  ءزيُ  أضمداً  ومول: همؼول يمف ايمرصمؾ: وهؾ رأي

ًَ  ،إكػس إيمقؽ أضمّى  ًَ  همنذا أك  .شإيمقفو همؼد أؽملَت  اهللَ فمصق

وهذا اخلؼم ومٞمف دًٓم٦م س ٦م قمغم أن  شم٤مرك اًمدٟمٞم٤م وـم٤مًم٥م أظمرة ٓ يٙمره اعمقت وٓ 
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ف ذم اًمدٟمٞم٤م، سمؾ يريد ومراىمٝم٤م ؿمقىم٤ًم إًمل ًم٘م٤مئف قمّز وضمّؾ، ًمقٓ إضمؾ ُمٙمتقب قمٚمٞمف، يرى سمٌ٘م٤مئ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿يمام دّل قمٚمٞمف أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﮳﮴  ﮲   ش.﴾ے ۓ ۓ 

ويمقٓ إصمؾ ايمذي ىمتى »اعمت ٘ملم، طمٞم٨م ي٘مقل: × أو يمام يّمػ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

مـ ايمعؼوب. فمظؿ  إلم ايمثقاب، وطمقهموً  هؿ ؿمرهمي فمكم ؾمقوموً أرواضمفؿ دم أصمسود هلؿ مل سمستؼرّ 

ؿقن، ـعّ ـ ومد رتهو همفؿ همقفو مُ اخلويمؼ دم أكػسفؿ همصغر مو دوكف دم أفمقـفؿ، همفؿ واجلـي ىمؿَ 

 .شزمقنـ ومد رتهو همفؿ همقفو معّذ وهؿ وايمـور ىمؿَ 

تٜم٤مؾم٥م اعم٤مئز احل٘مٞم٘مل سملم اعمت ٘ملم وهمػمهؿ هق ؿمّدة قمٚمقىمٝمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م وقمدُمٝم٤م، وم٤مًم إذن

قمٙمز، أي: يمّٚمام ازدادت رهم٦ٌم اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م وشمٕمّٚم٘مف ومٞمٝم٤م وٕمػ رصٞمده إظُمروي، 

إنَّ ايمدكقو وأطمرة فمدّوان »×: واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس، وهذا ُمٕمٜمك ىمقل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم

متػووسمون، وؽمبقالن خمتؾػون، همَؿـ أضمىَّ ايمدكقو وسمقّٓهو أزمغض أطمرة وفموداهو، ومهو 

ق واظمغرب وموش زمقـفام، ىمّؾام ومرب مـ واضمد زمُعَد مـ أطمر، وهؿ زمعُد زمؿـزيمي اظممم

 .شضسمون

يٙمقن ؾمٌٞمٚمف احل٘مٞم٘مل اًمذي يِمخص سمٌٍمه إًمٞمف دائاًم وأسمدًا هق اهلل قمّز وضمّؾ  اًمذيأُم٤م 

 ومح ي٤ٌمزم طمٞمٜمئٍذ، سمؾ يٙمقن ًم٤ًمن طم٤مًمف:

 شمريماا٧ُم اخلٚمااؼ ـُماارًا ذم هقايماا٤م 

 ومٚماااق ىمّٓمٕمتٜمااال سم٤محُلااا٥م إرسمااا٤مً 

 

 اًمٕمٞمااا٤مل ًمٙمااال أرايمااا٤م وأيتٛمااا٧ُم  

 عمااا٤م ُمااا٤مل اًمٗمااا١ماد إًمااال ؾماااقايم٤م
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 ذم  ويمٞمػ 
ٍ
ٓ شمٙمقن هذه شمراٟمٞمُٛمف اًمٕمروم٤مٟمٞم٦ُم، ويمٚمامشُمف اإل ٞم٦ُم، وهق ص٤مطم٥ُم أقمٔمؿ ُدقم٤مء

فمؿقً فمكم ٓ سمراك وٓ سمزال فمؾقفو رومقبًو، »يقِم قمروم٦م، اًمذي ىم٤مل ومٞمف خم٤مـم٤ًٌم رب  اًمٕم٤معملم: 

 .شوطمرست صػؼي فمبٍد مل جتعؾ يمف مـ ضمبّؽ كصقبوً 

 

*** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.
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: والعشروى ةاحملاضرة الجامه
 حشو الظّو وُسىء الظّو
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 أيٓمٞم٥ُم قمٞمٌم سمٕمَد وىمٕما٦ِم يمارسمحء

ـُ حُمّٛماادٍ  وأذوُق ـمٕمااؿَ   واسماا
ِ
 اعماا٤مء

 ٓ قمذَر ًمٚمِمٞمٕملِّ يرىم٠م دُمُٕمااااااف

  ياا٤م يااقَم قم٤مؿمااقراء ًم٘مااد ظمّٚمٗمتٜماال

 ومٞمااؽ أؾمااتٌُٞمآ طمااريُؿ بِل حمٛماادٍ 

 ىمتٚمقا احلًلَم ورّوقمقا ىمٚم٥َم ا ُدى

 شمريمااقُه قمااا٤مٍر سمااا٤مًمٗمحِة وأىمٌٚماااقا

  ٗمال ًمزيٜم٥َم سمٕماَد وم٘مااِد مُحا٤مهِتاا٤م

 

 وأيماااقُن ومٞمٛمااا٤م أرشماااديِف أٟمٞما٘مااا٤م 

 ك احلٛمااا٤مَم ُأذي٘مااا٤مُماا٤م ذاىَمااف طمّتاا

 ودُم احلًُلِم سمٙمرسمحَء أري٘مااااااا٤م

 ُماا٤م قمِماا٧ُم ذم سمحاار ا ٛمااقم همري٘ماا٤م

 ومتااااّزىم٧ْم أؾمٌاااا٤مهُبؿ متازّي٘ماااا٤م

 فُمٚمٛمااا٤ًم ووماااُّرَق ؿمٛماٚماااُف شماٗماري٘مااا٤م

 ٟمحاااق اعمَُخاااٞمِّؿ أ ٌاااقه طمري٘ماااا٤م

 ىمٓمٕم٧ْم ُمَع اخلّمِؿ اعمِمقِم ـمري٘ما٤م

 

 طمل: ويم٠ميّن هب٤م ّت٤مـم٥م مح٤مهت٤م، وهؿ جمزرون يم٤مٕو٤م

 أٟمااا٤م اُمِماااٞم٧م درب اعمااا٤م ُمِماااٞمتف

 ُماااـ ضماِٚم اااا٧م اًماااقازم ٟمخٞمتااااف

 

 وهّتااااا٤مل أظمٞماااااّل راوم اٞماتاااااف 

 ؿماااتؿ واًمااادي واٟمٙمااار وصاااٞمتف

 

                                           
&

&

&
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 وًم٤ًمن طم٤م ٤م:  

 سمااس ُماا٤م همٌاا٧م واٗمٞماا٧م  ًاالم

 ظمااااذوين يًاااػمه وشمااادُمع اًمٕمااالم

 ًمٚمٙمااااقوم٦م ياااق ًمٚمِماااا٤مم ٟم٤مويااااـ

 أٟمّمااااا٤مر يااااق أظماااااقه اعمٌٞمٜماااالم

 أسمااا٤مري اًمْمااإمـ ُمااا٤مًمٞمش متٙمااالم

 

 ارٟمف ُمْمٕمٜماااالمقماااـ يماااارسمٚمف صااا 

 وُمااادري وضماااقه اًم اااقم ٓ وياااـ

 واًماادرب شماادري يريااد ًمااف اصمٜماالم

 وًمقّياااا٤مي ُماااا٤م همااااػم اًمٜمًاااا٤مويـ

 قمااا٤مد أرواااف واهلل ير ٜمااال اًمٌااالم

 *** 

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـّ   إمم ىمًٛملم، ة٤م:  يٜم٘مًؿ اًمٔم

ء، وٓ ؿمّؽ ذم أّن إول ُمٜمٝمام راضمآ ذقم٤مً  ـّ اًمزِّ ـّ احلًـ، و اًمٔم وقم٘محً، وٓ  اًمٔم

ـّ  هم٤ٌمر قمٚمٞمف، سمؾ هق ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم اعمخٚمّملم، ٓ  خيتّص سمُحًـ فم ـّ وطُمًـ اًمٔم

ـّ سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، طمٞم٨م روي أّن اهلل  اإلٟم٤ًمن سم٢مٟم٤ًمٍن بظمر، سمؾ هق يِمٛمؾ طمتّك طُمًـ اًمٔم

ِـّ فمبدي اظمممـ، إن طمغمًا همخغم، وإْن ذًا هممم»ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:   .شأكو فمـد ضُمسـ ـم

ـّ أن  اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ  ـٍ أن ٓ يٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهلل، وٓ ئم ومٛمـ هٜم٤م يم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمّؾ ُم١مُم

يرمحف، وأّٟمف يٕمذسمف، وأن  ُم٤م ُيّمٞمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعمّم٤مئ٥م وإُمراض واًمٗم٘مر هق ّذ ًمف 

وقم٘مقسم٦م، سمؾ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن  اهلل أرطمؿ سمف ُمـ واًمديف، وُم٤م ُيّمٞمٌف ُمـ اعمّم٤مئ٥م هق ظمػم 

ح وذظمػمة ًمف ذم يقم اعمٕم٤مد. ورأى سمٕمْمٝمؿ ذم اعمٜم٤مم ص٤مطم٤ًٌم ًمف قمغم أطمًـ طم٤مل، وصح

ـِ فمٜمّل سمريّب، وُم٤م يٜم٤مل أطمٌد ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إّٓ   ٟمٚم٧َم هذا؟ وم٘م٤مل: سمحً
ٍ
وم٘م٤مل: سم٠مي رء

ـّ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.  سمحًـ اًمٔم
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ُـّ اًمًقء سم٤معمًٚمٛملم، ويٗمّن يمّؾ قمٛمؾ ُمٜمٝمؿ شمٗمًػمًا همػم صحٞمآ، سمؾ   ويمذًمؽ ٓ ئم

جي٥م قمٚمٞمف أن ُيٗمّن شمٍّمف اًمٜم٤مس قمغم أطمًـ اًمقضمقه، إّٓ إذا يم٤من ُمتٞمِّ٘مٜم٤ًم وُمت٠ميّمدًا ُمـ ومٕمؾ 

 .يتٓمٚم٥م ُمٜمف أن يٗمّنه سمتٗمًػم واىمٕمل طمٗم٤مفم٤ًم قمغم طم٘مقق اًمٜم٤مس

اؿمُؾى ٕطمقؽ فمذرًا، همنن مل جتد يمف فُمذرًا همويمتؿس يمف »أّٟمف ىم٤مل:  ’ومٕمـ اًمٜمٌّل إيمرم

 .شفُمذراً 

ضع أمر أطمقؽ فمعم أضمسـف ضمتّك يلسمقؽ مـف مو يغؾبؽ، وٓ »: ×لموىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜم

َـّ زمؽؾؿٍي طمرصمً مـ أطمقؽ ؽمقءًا وأكً جتد هلو دم اخلغم حمؿالً   .شسمظـّ

وجي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن ٓ يْمع ٟمٗمًف ذم ُمقوع اًمتٝمٛم٦م، صُمؿ  يٕمؽمض قمغم اًمٜم٤مس طمٞم٨م 

ـّ سمف  ؾمقءًا، وىمد ىم٤مل أُمػم ئمٜمقن سمف ؾمقءًا، ومَٛمـ صّدق اعمُٗمًديـ وضم٤مًمًٝمؿ ؾمقف ُئم

ـّ »: ×اعم١مُمٜملم َـّ َمـ أؽموء زمف ايمظ ض كػسف يمؾتفؿي، همال يؾقم  .شوَمـ فمرَّ

ـّ واًمٕمٚمؿ، ومٜمحـ شم٤مرًة ٟمّمػ  ذم أّول إُمر ٟمٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه إمم اًمتٗمريؼ سملم اًمِمّؽ واًمٔم

، وصم٤مًمث٦م سم٠مّٟمف قم٤ممل سم٤مُٕمر اًمٙمذائل، ومام هق  ، وُأظمرى سم٠مّٟمف فم٤منٌّ اًمٗمرق وُم٤م هق إٟم٤ًمٟم٤ًم ُم٤م سم٠مّٟمف ؿم٤مكٌّ

 اعمٜم٤مط واعمؼمر إلُمٙم٤مٟمٞم٦م وصػ اإلٟم٤ًمن سم٠مطمد هذه اًمّمٗم٤مت؟

ـّ سمؽمضمٞمآ يمّٗم٦م واجلقاب : إّن اًمِمّؽ هق اؾمتقاء يمّٗمتل آطمتامًملم إصم٤ٌمشم٤ًم وٟمٗمٞم٤ًم، واًمٔم

أطمدة٤م قمغم أظمر ُمع سم٘م٤مء اًمٓمريؼ ُمٗمتقطم٤ًم ًمٚمذي ظمػ  ُمٞمزاٟمف، واًمٕمٚمؿ شمٕمٞملم أطمدة٤م ُمع 

 ؾم٤مس.ؾمدِّ اًمٓمريؼ قمغم أظمر ُمـ إ

٤مً ذم فمٜمّؽ أو خمٓمئ٤مً، وٓ سم٠مس قمٚمٞمؽ إـمحىم٤مً  ٤من ظمػماً أو ذاً، وىمد شمٙمقن ُُمّمٞم ـّ سم٢مٟم وىمد شمٔم

ـّ سم٠مظمٞمؽ أص٧ٌم أو أظمٓم٠مت، فمٝمر أصمر ذًمؽ ذم أىمقاًمؽ أو أومٕم٤مًمؽ، أو مل ئمٝمر. ـ اًمٔم  ذم طمً
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وم٢مذا صدر ُمـ اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ إقمامل أو ىمقل ُمـ إىمقال يٛمٙمـ محٚمف قمغم وضمف  

ف وم٤مؾمد، ومٝمؾ  ٛمؾ قمغم اًمّمّح٦م، أو قمغم اًمٗم٤ًمد، أو جي٥م اًمتقىمػ وقمدم صحٞمآ، وقمغم وضم

 إّٓ سمدًمٞمؾ ىم٤مـمع؟ 
ٍ
 احلٙمؿ سمٌمء

وُمث٤مل ذًمؽ: أن شمرى رضمحً ُمع اُمرأةٓ  شمدري هؾ هل زوضمتف، أو أضمٜمٌٞم٦م قمٜمف، أو شمًٛمع 

 يمحُم٤ًم وأٟم٧مٓ  شمدري هؾ أراد سمف اعمتٙمٚمؿ اًمٜمٞمؾ ُمٜمؽ، أو مل يرد ذًمؽ، ومام هق احلٙمؿ طمٞمٜمئٍذ؟ 

 ًم٘مد اشّمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمقب احلٛمؾ قمغم اًمّمّح٦م ذم ذًمؽ وأُمث٤مًمف. 

وهذا ُمٌدأ إٟم٤ًمين سمح٧م  ّٕٟمف ُيٙمّرس يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن، وي١ميّمد قمحىم٦م اًمتٕم٤مون 

واًمتٕم٤مـمػ سملم اًمٜم٤مس، ويٌتٕمد هبؿ قماّم يثػم اًمٙمراهٞم٦م واًمٜمٗمقر، وهبذا يتٌلّم أّن اإلؾمحم ٓ 

 تّؿ سم٤مإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وظمػمه٤م، ويرؾمؿ  ٤م اًمٓمرق اًمتل شم١مدي ي٘متٍم قمغم اًمٕم٘مٞمدة واًمٕم٤ٌمدة، سمؾ إّٟمف 

 هب٤م إمم احلٞم٤مة اعمثٛمرة اًمٜم٤مضمح٦م.

ـّ )صمؿ  إّن أي٦م ىم٤مًم٧م:  ، ومام هق اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ؟  (يمثػمًا ُمـ اًمٔم ـّ  ومل شم٘مؾ يمّؾ اًمٔم

 ، ـّ ـّ وؾمقء اًمٔم اًم٥ًٌم يرضمع إمم أّن )يمّؾ( ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم، شمِمٛمؾ طمًـ اًمٔم

ؾ سمٛمٕمٜمك سمٕمض وسمٛمٕمٜمك ُمٕمٔمؿ، وهذا هق اعمراد سمٙمٚمٛم٦م يمثػم سمخحف يمٚمٛم٦م يمثػم، وم٘مد شمًتٕمٛم

. ـّ  ذم أي٦م، واًم٘مّمد: هق طمٍم ُمقوقع أي٦م ودًٓمتٝم٤م سمًقء اًمٔم

ـّ ُمـ طمٞم٨م هق ودون أن ئمٝمر أصمره ذم ىمقل أو ومٕمٍؾ ًمٞمس سمجرم، وص٤مطمٌف  وؾمقء اًمٔم

ٕمّقل همػم ُم١ًمول قمٜمف  ّٕن اإلٟم٤ًمن ٓ طمري٦م ًماف ذم فمٜمقٟمف وشمّمقراشمف، وًمٙمـ قمٚمٞمف أن ٓ يُ 

ـّ اًمًقء، ويٕمتؼمه ويم٠مّٟمف مل يٙمـ، وإذا قمّقل قمٚمٞمف وفمٝمر أصمر ذًمؽ ذم ىمقل، أو ومٕمؾ،  قمغم فم

ـّ اًمذي أراده ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف:  پ  ﴿يم٤من ُم١ًموًٓ وُمًتحّ٘م٤ًم ًمٚمذّم واًمٕم٘م٤مب، وهذا هق اًمٔم

 .﴾پ ڀ ڀ

، همنذا »: ’ىم٤مل اًمرؾمقل إقمٔمؿ ـّ شمالشمي ٓ يسؾؿ مـفو أضمّد: ايمطغّمة واحلسد وايمظ

 .شهملمِض، وإذا ضمسدت همال سمبِغ، وإذا ـمــً همال تؼؼ سمطغّمت

                                           



ـّ  ـّ وؾُمقء اًمٔم  اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون: طمًـ اًمٔم

 

111 

: ٓ شمٕمقًّمقا قمٚمٞمف وٓ ﴾ٻ ٻ پ پ﴿وقمغم هذا يٙمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

 .شمٕمٛمٚمقا سمف

ظمر يتقىّمػ وٓ ي٘مقل  وًمذا دمد سمٕمض اًمٜم٤مس يرشّم٥م إصمر قمغم أدٟمك اطمتامل، واًمٌٕمض ٔا

ـ يؽمك فمٜمّف و ٛمؾ ُمر، وهٜم٤مك َُم  قمٛمؾ اإلٟم٤ًمن أظمر قمغم اًمّمّح٦م. ؿمٞمئ٤مً إمم أن يتّْمآ ٕا

ضم٤مء رضمحن إمم أطمد اعمراضمع، أطمدة٤م  ٛمؾ أُمقآً إمم هذا اعمرضمع، وأظمر ضم٤مء 

ًمٞمٓمٚم٥م اعم٤ًمقمدة، وسمٞمٜمام ة٤م يٜمتٔمران اعمرضمع، ؾم٠مل اًمٗم٘مػم اًمرضمؾ أظمرقمـ ؾم٥ٌم جمٞمئف؟ 

 وم٘م٤مل اًمرضمؾ أظمر: ضمئ٧م ٕقمٓمل هذه احل٘مقق اًمنمقمٞم٦م إمم اعمرضمع اًمديٜمل.

رضمؾ اًمٗم٘مػم ذم ٟمٗمًف: ٟمٕمؿ، أشمريمف يدظمؾ وم٢مذا دظمؾ هذا اًمرضمؾ وأقمٓمك إُمقال ىم٤مل اًم

  ذا اعمرضمع أدظمؾ سمٕمده وأؿمٙمق طم٤مزم ًمف، وأىمقل إيّن وم٘مػم وحمت٤مج.

دظمؾ اًمرضمؾ ص٤مطم٥م إُمقال قمغم اعمرضمع، وسم٘مل أظمر يٜمتٔمر ظم٤مرج اًمٖمروم٦م ومل 

 يٕمرف ُم٤مذا طمّمؾ ذم اًمداظمؾ.

سم٤مين، وىم٤مل ًماف: ُمقٟٓم٤م أٟم٤م رضمؾ  سمٕمد ومؽمة دظمؾ اًمرضمؾ اًمٗم٘مػم قمغم ذًمؽ اعمرضمع اًمر 

 حمت٤مج ووم٘مػم، وضمئ٧م ـم٤مًم٤ًٌم ًمٚمٛم٤ًمقمدة ُمـ احل٘مقق اًمتل قمٜمديمؿ.

 ىم٤مل اعمرضمع: قَمٚمَِؿ اهلل أٟمف ًمٞمس قمٜمدي ُمـ احل٘مقق ٓ ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم ُمٜمٝم٤م.

شمٕمّج٥م هذا اًمرضمؾ وىم٤مل ذم ٟمٗمًف: قمج٤ًٌم، ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ دظمؾ هذا اًمرضمؾ وهق  ٛمؾ 

 ، وأن ي٘مقل زم: ًمٞمس قمٜمدي ُمـ إُمقال ٓ ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم!!طم٘مقىم٤ًم ذقمٞم٦م إًمٞمف

سم٘مل هذا اًمرضمؾ ذم طمػمٍة ُمـ أُمره، أيٙمّذب اًمرضمؾ، أم يٙمّذب اعمرضمع، أم ٟمٗمًف، أم يٜمتٔمر 

ُمر ًمٕمؾ  اهلل ُ دُث سمٕمد ذًمؽ أُمراً، ُمْم٧م ومؽمة ُمـ اًمزُمـ قمغم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م،  إمم أن يت٠ميّمد ُمـ ٕا

يم٤من ىمد ضم٤مء إلقمٓم٤مء احل٘مقق، وؾم٠مًمف قمـ اًم٘مّّم٦م ىم٤مئحً  وذات يقم ص٤مدف ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي

 ًماف: أمل شم٘مؾ ذم اًمٞمقم اًمذي اًمت٘مٞمٜم٤م ومٞمف: سم٠مٟمّؽ ضمئ٧م سمح٘مقق ذقمٞم٦م إمم ذًمؽ اعمرضمع؟
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 ىم٤مل: سمغم، ىمٚم٧ُم ذًمؽ، ويمٜم٧ُم ص٤مدىم٤ًم. 

ىم٤مل اًمرضمؾ اًمٗم٘مػم: وًمٙمٜمّل دظمٚم٧م سمٕمدك سمٗمؽمٍة وضمٞمزة وـمٚم٧ٌم ُمـ اعمرضمع ؿمٞمئ٤ًم 

 قمٜمدي ُمـ إُمقال واحل٘مقق ٓ ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم.  ي٤ًمقمدين سمف، وم٘م٤مل زم: ًمٞمس

 ىم٤مل ص٤مطم٥م احل٘مقق: صدق اعمرضمع.

 ىم٤مل اًمٗم٘مػم: ويمٞمػ ذًمؽ؟

ىم٤مل: ٕيّن ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُم٤م أقمٓمٞمتف إُمقال  ّٕٟمٜمل وضمدت قمٜمده جمٛمققم٦م ُمـ 

اًمْمٞمقف، وُم٤م أطم٧ٌٌم أن أزامحف ذم هذا اًمقىم٧م، ومخرضم٧م ورضمٕم٧م ذم يقم بظمر وأقمٓمٞمتُف 

 إُمقال.

ٜم٤م هذه اًم٘مّّم٦م وشم٠مُّمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمًح ًمٕمرومٜم٤م ُمدى أةٞم٦م اًمتح٘مؼ، وُمع يمّؾ هذا، ومٚمق ٓطمٔم

وم٢من  اًمرضمؾ اًمٗم٘مػم مل ُيرشّم٥م إصمر وًمٕمّٚمف ًمت٘مقاه، وًمٙمـ شمرى اًمٌٕمض يِمّٝمر سم٤مُٕمر إمم درضم٦م 

شمّمؾ إمم اًم٥ًّم واًمِمتؿ واًمٜمٞمؾ طمتّك ُمـ اًمٕمرض، وهذه ُمِمٙمٚم٦م اإلٟم٤ًمن ىمدياًم وطمديث٤ًم، 

أردٟم٤م اؾمتٕمراوٝم٤م ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم ًمٙمـ اًمٕم٤مىمؾ اعمتديِّـ واحلّر  وهٜم٤مك ىمّمص قمديدة ًمق

 شمٙمٗمٞمٝمام اإلؿم٤مرة.

ـّ سمٛمثؾ ه١مٓء اعمتديٜملم يٙمقن أيمثر إؿمٙم٤مًٓ ُمـ همػمهؿ  ّٕٟمٜم٤م ٟمٕمتؼمهؿ  وٓ ؿمّؽ أّن اًمٔم

ىم٤مدًة ًمٜم٤م وٟمرضمع إًمٞمٝمؿ وٟمجٕمٚمٝمؿ إُُمٜم٤مء قمغم اًمديـ، واإلٟم٤ًمن اًمذي ٟمجٕمٚمف أُمٞمٜم٤ًم قمغم ديٜمٜم٤م 

أن ٓ ٟمتّٝمٛمف ذم دٟمٞم٤مٟم٤م، ومام ىمٞمٛم٦م إُمقال طمتّك ٟمتٝمؿ ومٞمٝم٤م َُمـ ٟم٠مظمذ ُمٜمف إطمٙم٤مم  ُمـ إومم

 اًمنمقمٞم٦م.

ـّ هبؿ ُمثؾ ُم٤م  وًمٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اًمٗمً٘م٦م اًمٗمجرة ٓ شمِمٛمٚمٝمؿ هذه أي٦م، ومٚمٜم٤م أن ٟمٔم

 فمٝمر ُمٜمٝمؿ.

ومٝم١مٓء اًمذيـ سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ ًمٚمِمٞمٓم٤من اؾمتٖمّٚمقا هذا اعمٌدأ اإلٟم٤ًمين اًمذي ذيمرٟم٤مه، وهق 

 ٛمؾ قمغم اًمّمّح٦م، وضم٤مءوا سمف ًمٞمؼمروا قمٛمؾ اًمٔم٤معملم واًم٘مراصٜم٦م.احل



ـّ  ـّ وؾُمقء اًمٔم  اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون: طمًـ اًمٔم
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وم٢مّن ُمٌدأ احلٛمؾ قمغم اًمّمّح٦م ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم أقمامل اًمًٚم٥م واًمٜمٝم٥م وآطمتٞم٤مل  

واًمتْمٚمٞمؾ، وُم٤م إمم ذًمؽ مم ٤م ٟمٕمٚمؿ قِمٚمَؿ اًمٞم٘ملم أّٟمف ُمـ اعمحّرُم٤مت واعمقسم٘م٤مت، وإّٟمام يٜمٓمٌؼ قمغم 

 .ًمٗم٤ًمدُم٤م ُ تٛمؾ ومٞمف اًمّمدق واًمٙمذب، واًمّمّح٦م وا

ومٝمؾ ُيٛمٙمـ ٕي إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ أن يتّقىمػ سمٔمٜمّف دم٤مه سمٜمل ُأُمٞم٦م وسمٜمل اًمٕم٤ٌمس ومٞمام صٜمٕمقه 

 سم ل اًمٌٞم٧م.

 شماااا٤ًٌّم  اااؿ ُماااـ ُأُّمااا٦ٍم مل  اٗماااأمقا

 ىماد ؿمّتااتقهؿ سمالم ُم٠مؾماقٍر وُم٘مٝماقرٍ 

 

 قمٝمااااَد اًمٜمااااٌلِّ سم ًمااااِف إُماجاااا٤مدِ  

 وُمٜمحااااااقٍر سمًااااااٞمػ قمٜماااااا٤مدِ 

 
صٖمػمًا، طمتّك اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع، وم٘مد ضم٤مءت احلقراء  ومٚمؿ يؽميمقا ُمٜمٝمؿ أطمدًا ٓ يمٌػمًا وٓ

ودومٕمتف إًمٞمف وهل سم٤ميمٞم٦م، ىم٤مًم٧م:  ،×لٛمؾ قمٌد اهلل اًمروٞمع ×إمم أظمٞمٝم٤م احلًلم ‘زيٜم٥م

ك  أظمل، ظُمذ ـمٗمٚمؽ. ىمٞمؾ: وم٠مضمٚمًف ذم طمجره ُي٘مٌّٚمف، وي٘مقل: سمٕمدًا  ١مٓء اًم٘مقم إذا يم٤من ضمدُّ

يو ومقم ومد ومتؾتؿ إطمقيت، »ء ىم٤مئحً: اعمّمٓمٗمك ظمَّمٛمٝمؿ. صُمؿ  أشمك سمف ٟمحق اًم٘مقم يٓمٚم٥م ًمف اعم٤م

وأوٓدي، وأكصوري، ومو زمؼل نمغم هذا ايمطػؾ، وهق يتؾظّك فمطشًو مـ نمغم ذكى أسموه 

، وم٤مظمتٚمػ اًمٕمًٙمر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل: إذا يم٤من ذٟم٥م شإيمقؽؿ، هموؽمؼقه ذزمي مـ اظموء

 اًمٌٞم٧م سم٤مىمٞم٦م. ًمٚمٙم٤ٌمر ومام ذٟم٥م هذا اًمٓمٗمؾ؟ وُمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل: اىمتٚمقه وٓ شمٌ٘مقا ٕهؾ هذا

ومٚماّم رأى اسمـ ؾمٕمد ذًمؽ ص٤مح سمحرُمٚم٦م: ويٚمؽ ي٤م طمرُمٚم٦م، اىمٓمع ٟمزاع اًم٘مقم. ىم٤مل 

 طمرُمٚم٦م: ومام أصٜمع؟ ىم٤مل: إرِم اًمٓمٗمَؾ سمًٝمٍؿ.

ومرُمٞم٧م اًمٓمٗمؾ  ،×ىم٤مل طمرُمٚم٦م )ًمٕمٜمف اهلل(: ومرأي٧م رىمٌتف شمٚمٛمع قمغم قمْمد أسمٞمف احلًلم

وٞمع سمحرارة اًمًٝمؿ، أظمرج سمًٝمٛمل، ومذسمحتف ُمـ اًمقريد إمم اًمقريد، ومٚماّم أطمس  اًمٓمٗمؾ اًمر

 يديف ُمـ اًم٘مامط واقمتٜمؼ أسم٤مه، وضمٕمؾ يرومرف يم٤مًمٓمػم اعمذسمقح.

ف ُمـ دُمف، ورُمك سمف ٟمحق اًمًامء، ىم٤مئحً:  ×ومٛمأل احلًلم ايمؾَُّفَؿ ٓ يؽـ أهقن »يمٗم 
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 .شفمؾقؽ مـ همصقؾ كوومي صويمح 

 شمٚم اااف إطمًااالم دم اًمٓمٗماااؾ سمٞمااااده

 ؾماا٤مل اوشماارس ضمٗمااف ُمااـ وريااده

يأويااكم ُمااـ ًمٗماا٧م ؾمااٙمٜمف شمٜمااا٤مد  

 صاادت ًمااـ أظمقهاا٤م اًمٓمٗمااؾ هماا٤مدي

 يٌقيااف ذاب هٌاادي اوهٌاادة ُأُّمااف

 يٌقياااف ًماااٞمش ُمااا٤م شمًاااجٞمف دُّمااااف

ٌّااؽ اوؿمااّٛمؽ  خيقيااف قمااقن ُمااـ طم

 ًمٖمًااٚمٜم ؽ ياخقياااف اسمٗمااٞمض دُماااؽ

 

 إؿمااح٤مل اًمٞم تااؾ إسمحٔمٜمااف وًمٞمااده 

 أوذسّمااف ًمٚمًااٛمف وًمٚم ااا٤مع ُماا٤م ظمااار

 يٌقياااف اًمٕمٓماااش ه٤مًمٗمتااا٧م اوّمااا٤مدي

 يٚمااااّقح راٌتااااف اودُّمااااف يٗمااااّقر

اٜمااااف وؿماّٛماااافدظمٚماٞمااااٜمل أودقم  

 سمٚم اااـ هٌدشماااف شماااؼمد ُماااـ احلااارّ 

 خياقياااف قماااقن ُمااـ راواك ُُّٕماااؽ

 اواااؼمك سم٤مًم ٚماا٥م ياا٤م ظمقيااف حلٗماار

 
ف اًمرسم٤مب:   وأُّم٤م طم٤مل ُأُم 

 ردوك يٌٜمل اسمًٝمؿ ُمٗمٓمقم

 سمٕمادك ًماحّرم ًماّذة اًمٜماقم

 

 ي٤مًمرطم٧م قمـ اعم٤مي حمروم 

 واصٌغ يٕم كم ؾمقد ا دوم

 
 واسم اااال قمٚماااٞمؽ اسم اااٚم٥م ُم٠مًماااقم

*** 

 وُرب  روٞمٍع أروٕمتف ىِمًٞمُّٝمؿ

 

ه اًمثرُّ وم٤مـمُٛمف  ـَ اًمٜمٌِؾ صمدّي٤ًم درُّ  ُم

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.

                                           
^
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 احَلَشد: احملاضرة التاسعة والعشروى
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 ومّم اًمِماا٤ٌمُب وأياا٤مُم اًمّماا٤ٌم ُدرؾماا٧م

ـ  قمااكم  اًمٞمااقَم هم٤مرشَمااف  واًماادهُر ؿماا

 وٓ ُماااحَذ وٓ ُمٚمجااا٠م أًماااقُد سمااافِ 

 ؾمااقى إُماا٤مِم ا اادى اعمٝماادي ُُمٕمتٛماال

 َُمـ يٛمأل إرَض قمدًٓ سمٕمد ُم٤م ُُمٚمئا٧م

 ُمتااك ٟمااراه وىمااد طمّٗماا٧م سمااف ُزَُماارٌ 

 ي٤مصماا٤مئرًا همااض  ضمٗمٜمٞمااف قمااغم َُمَْمااضٍ 

 طمتَٝم٤مهمااداة طمااّؾ أسمااق اًمًااج٤مِد ؾماا٤م

 ياا٠مسمك اًمدٟمٞماا٦َم ؾمااٌُط اعمّماآمٗمك ومٚمااذا

 وسمٕمااد ُماا٤م ًمااػ  ُأوٓهااؿ سماا ظمِرهؿ

 أصااا٤مسمف طمجاااٌر ىماااد ؿمااا٩ّم ضمٌَٝمَتاااف

 

 وؿمٕمٚم٦ُم اًمِماٞم٥ِم ُمٜمٝما٤م ُمٗمرىمال اًمتٝمٌا٤م 

 يمااا٠مّٟمام شمِاااَرًة قمٜمااادي ًماااف ـَمَٚمٌااا٤م

 ُمااـ اًمزُماا٤مِن إذا ـماارف اًمزُماا٤مِن يمٌاا٤م

 وضمٜمااا٦مٍ ٍ أشم٘مااال قمٜمااال هبااا٤م اًمٜمُقسمااا٤م

 ضماااقرًا ويقردٟمااا٤م شمّٞمااا٤مَره اًمٕماااذسم٤م

 إُمااحِك واًمٜمَُّ٘مٌاا٤مُمااـ بِل ه٤مؿمااؿ و

 هااحّ أشماا٤مك سم٠مظمٌاا٤مِر اًمٓمٗمااقِف ٟمٌاا٤م

 وُأؾمااَد ه٤مؿمااؿ ًمٚمٝمٞمجاا٤م ىمااد اٟمتاادسم٤م

 قمـ ذًّم٦ِم اًمٕماٞمِش ذم قمازِّ اًماقهمك َرهِمٌا٤م

 وؾماا٤مىمٝمؿ ومًاا٘م٤مهؿ أيم١مؾماا٤ًم قمٓمٌاا٤م

 وؿَمااٞمٌُُف ُمااـ حُمّٞماا٤مه ىمااد اظمتْماا٤ٌم

 

                                           
&

 

  

 

 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 )ٟمّم٤مري(  

 هااقت ومقاااف أواٚمٌٝماا٤م قمٚمٞمااف ـمااا٤مير

 سمٞمااا٧م اًم ااا٤من ُم ّماااد ًمٚمٕمِمااا٤مير

 

 قن صاا٤ميرهااذا طمًاالم إظمااقي إؿمااٚم 

 ـمااا٤مح اًمقاؾمااآم٦م اوًمٚم ااا٤مع هاااّقد

 
 )ُمقؿمآ( 

 إقمٚمف اًمؽمب ـم٤مياآ وهق ٟما٤ميؿ ضماريآ

 وهق اهباذا احلا٤مل ًماـ زيٜما٥م شمّماٞمآ

 هجٛم٧م إقمٚمٞمٜماف شماره إظمٞماقل اًمٕمااده

 هااذا سمٞمٜمااف اًمّماا٤مر واقمٚمٞمٜمااف اًمًااده

 

 أوفمّٚماا٧م إضمروطمااف يااقيكم دم شمًااٞمآ 

 اااقم ياا٤مسمـ اًمٗمحااؾ وامحاال اًمٕم٤ميٚمااف

 اوص٤مرت إظمٞم٤مُماؽ خيقياف اُمٗمرهاده

 ًااج٤مد ياا٤م ظمقيااف إٟمقًماافواسمٜمااؽ اًم

 
 )أسمقذي٦م(

 روطماال ُم٤مزهاا٧م ؾماا٤مقم٦م وصاا٤مطم٧م

 قمٚمف اًمتؾ أوه٧ٌم زيٜما٥م وصاا٤مطم٧م

 

 اعمااثكم ُمٜمًاا٧ٌم طمااّره وصاااا٤مطم٧م 

 اهنٌاااقا  ًااالم ظمااادر اًمٗم٤مـمٛمٞمااا٦م

 
*** 

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ

إمم احلًقد أم  : هق متٜمّل زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ أظمريـ، ؾمقاء وصٚم٧م شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦ماحلسد

مل شمّمؾ إًمٞمف، وقمغم هذا إؾم٤مس شمٜمّم٥م ضمٝمقُد احلًَقِد قمغم ومٜم٤مء ُم٤م ًمدى أظمريـ وزواًمف 

 قمٜمٝمؿ، أو متٜمّل ذًمؽ.

واحلًد ُمذُمقم، ويدقمق اإلٟم٤ًمن إمم احل٘مد واًمٌٖمض واًمٙمره، وهق ُمـ إُمراض 
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٘مٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚم٘مٚمقب، وٓ شمداوى أُمراض اًم٘مٚم٥م إّٓ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وذًمؽ سم٠من شمٕمٚمؿ طم 

احلًد وضره قمغم اإلٟم٤ًمن ذم دار اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وإن  اعمحًقد ٓ ضر قمٚمٞمف، سمؾ  ّمؾ 

 قمغم اًمثقاب ٟمتٞمج٦ًم ًمذًمؽ.

وجي٥م أن يٕمرف احل٤مؾمد أن  ُم٤م قمٜمده وقمٜمد همػمه هق ُمـ ىمْم٤مء اهلل وىمدره، وأن  احلًد 

 ٓ يقّرث إّٓ اًمت٠ممل واًمٕمذاب، وا ّؿ واًمٖمّؿ سمح ُم٘م٤مسمؾ، وسمح وم٤مئدة.

مو رأيً ـموظمًو أؾمبف زمؿظؾقم مـ احلوؽمد: كػس دائؿ، »: ×وُمـ هٜم٤م ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شوومؾٌى هوئؿ، وضمزٌن ٓزم

 وىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 اصاااؼم قماااغم طَمًاااِد احلًَاااقدِ 

 يم٤مًمٜماااااا٤مِر شمااااااا٠ميمُؾ ٟمٗمًااااااٝم٤م

 

 وماااااا٢من  صااااااؼَمَك ىم٤مشماُِٚماااااافْ  

 إْن مل دمااااااْد ُماااااا٤م شم٠ميمُٚمااااااافْ 

 
 ُمت٠معم٤ًّم، يتّتٌع أطمقال اًمٜم٤مس، ُمراىم٤ًٌم  ؿ، وىمد واًمقاىمع هق هذا  إذ إّٟمؽ دمد احل٤مؾمد دائامً 

، ومتجده دائاًم ُمٝمٛمقُم٤ًم ُمٖمٛمقُم٤ًم، ه٤مئؿ اًم٘مٚم٥م، ُمحزُم٤ًم شَمـ راومى ايمـوس موت مّهوً »ىمٞمؾ: 

 .×ًمٚمحزن، يمام شم٘مّدم ذم شمٕمٌػم أُمػم اعم١مُمٜملم

وهذه اخلّمٚم٦م اخلٌٞمث٦م أورصم٧م احلزن اًمدائؿ ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ومٝمذا هق اًم٘مربن اًمٙمريؿ 

ڌ  ﴿ٍّمح سم٠مّن أّول ضمريٛم٦م ىمتؾ ُأرشمٙم٧ٌم ذم إرض يم٤من ُمٜمِم١مه٤م احلًد، ىم٤مل شمٕم٤ممم: يُ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 . ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

وُمٜم٤مؿمئ هذه اخلّمٚم٦م اًمذُمٞمٛم٦م ا ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م ا اًمْمٕمػ ذم اًمِمخّمٞم٦م، وقم٘مدة 
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ؾمد ا ذم احل٘مٞم٘م٦م ا يرى ٟمٗمًف أقمجز احل٘م٤مرة واجلٝمؾ، وىمٍم اًمٜمٔمر، وىمّٚم٦م اإليامن  ٕن  احل٤م 

 وأىمؾ ُمـ أن يٌٚمغ ُم٤م سمٚمٖمف اعمحًقد.

هذا، ُمْم٤موم٤ًم إمم أٟم ف سمٕمٛمٚمف هذا يٕمؽمض قمغم طمٙمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واه٥م  ٞمع 

اًمٜمّٕمؿ، و ٞمع اعمقاه٥م، ذم إقمٓم٤مئف ؾمٌح٤مٟمف عمَـ شمٗمّْمؾ هب٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٤مس، و ذا ضم٤مء ذم 

احلسد: أصؾف مـ فمؿك ايمؼؾى، واجلحقد »: ×احلدي٨م اًمنميػ قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

يمػضؾ اهلل سمعولم، ومهو صمـوضمون يمؾؽػر، وزموحلسد وومع ازمـ تدم دم ضمرسة إزمد، وهؾؽ مفؾؽًو 

 .شٓ يـجق مـف أزمداً 

 ا أؾم٤ٌمب احلًد ذم ؾمٌٕم٦م ُأُمقر:  &وىمد طمٍم سمٕمْمٝمؿ ا يم٤مًمٕمحُم٦م اعمجٚمز

 : اًمٕمداوة.إّول

ز، أن يٙمقن ُمـ طمٞم٨مايمثوّن ٓ يٕمٚمؿ أّٟمف يًتٙمؼم سم٤مًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمف، وهق ٓ يٓمٞمؼ  : اًمتٕمزُّ

ة ٟمٗمًف.  اطمتامل يمؼمه وشمٗم٤مظمره ًمٕمز 

: اًمٙمؼم، أن يٙمقن ذم ـمٌع احل٤مؾمد أن يتٙمؼّم قمغم اعمحًقد، وٓ شمرى ٟمٗمًف ايمثويمٌ

 اعمتٕم٤مًمٞم٦م أن  ّمؾ أطمٌد قمغم ٟمٕمٛم٦م همػمه هق!

ُمثٚمف سمٛمثؾ شمٚمؽ : اًمتٕمّج٥م، أن شمٙمقن اًمٜمٕمٛم٦م واعمٜمّم٥م يمٌػمًا، ومٞمٕمج٥م ُمـ ومقز ايمرازمع

، ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿اًمٜمٕمٛم٦م، يمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ إُُمؿ اعم٤موٞم٦م، إذ ىم٤مًمقا: 

وأُمث٤مل ذًمؽ يمثػم، ومتٕمّجٌقا ُمـ أن يٗمقزوا سمرشم٦ٌم اًمرؾم٤مًم٦م واًمقطمل واًم٘مرب ُمع أهّنؿ سمنم 

 ُمثٚمٝمؿ ومحًدوهؿ، وهق اعمراد سم٤مًمتٕمّج٥م.

ٟمٕمٛمٝم٤م اهلل قمّز وضمّؾ قمغم : اخلقف، سم٠من خي٤مف ُمـ ومقات ُم٘م٤مصده سم٥ًٌم ٟمٕمٛم٦م أاخلومس

 اعمحًقد، سم٠من يتقّصؾ اعمحًقد هب٤م إمم ُمزامحتف ذم أهمراوف.
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: طم٥ّم اًمرئ٤مؾم٦م، أن  ٥م اًمرئ٤مؾم٦م اًمتل شمٌتٜمل قمغم آظمتّم٤مص سمٜمٕمٛم٦م ٓ ايمسودس 

 ي٤ًموى ومٞمٝم٤م.

: ظم٨ٌم اًمٓمٞمٜم٦م، أن ٓ يٙمقن سم٥ًٌم ُمـ هذه إؾم٤ٌمب، سمؾ خل٨ٌم اًمٜمٗمس ايمسوزمع

 .وؿمّحٝم٤م سم٤مخلػم قمغم قم٤ٌمد اهلل

 هذه هل أهؿ ُمٜم٤مؿمئ وأؾم٤ٌمب طمّمقل احلًد وصدوره.

ومٚمق صدرت هذه اخلّمٚم٦م اخلٌٞمث٦م ا ٓ ؾمٛمآ اهلل ا ومًقف شمؽمشّم٥م اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٚمٌٞم٦م 

قمٚمٞمٝم٤م، وهٜم٤مك قمّدة ٟمت٤مئ٩م وظمٞمٛم٦م شمؽمشّم٥م قمغم احلًد ؾمقاء أيم٤مٟم٧م راضمٕم٦م إمم ٟمٗمس احل٤مؾمد 

شم٘مع ومٞمف هذه اجلريٛم٦م ُمـ طم٘مد وهمػم ذًمؽ، أم راضمٕم٦م إمم اعمحًقد ٟمٗمًف، أم ًمٚمٛمجتٛمع اًمذي 

 اًمقىمح٦م، واخلّمٚم٦م اعمذُمقُم٦م قمٜمد اهلل قمّز وضمّؾ وقمٜمد اًمٜم٤مس.

وُمـ أهّؿ هذه اًمٜمت٤مئ٩م، أّن احلًقد يٍمف يُمّؾ أو ضُمّؾ ـم٤مىم٤مشمِف اًمٌدٟمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ا اًمتل 

جي٥م أن شُمٍمف ذم شمرؿمٞمد إهداف آضمتامقمٞم٦م ا ذم هدم ولٓمٞمؿ ُم٤م هق ىم٤مئؿ، و ذا ومٝمق 

 ٦م واًمٓم٤مىم٤مت آضمتامقمٞم٦م ُمٕم٤ًم.يٌّدد ـم٤مىم٤مشمف اًمِمخّمٞم

وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اخلٓمػمة ًمٚمحًد أيْم٤ًم، أّٟمف ُيٕمّد اًمداومع ًمٙمثػم ُمـ اجلرائؿ ذم هذا اًمٕم٤ممل، 

ومٚمق أّٟمٜم٤م درؾمٜم٤م اًمٕمٚمؾ إصٚمٞم٦م اًمتل شم٘مػ وراء ضمرائؿ اًم٘متؾ واًمنىم٦م واًمٕمدوان، وُم٤م ؿم٤مسمف 

ضمؾ هذا ؿُمٌّف احلًد ذًمؽ، ًمرأيٜم٤م ا سمقوقح ا أن أيمثر هذه اًمٕمٚمؾ شمٜمِم٠م ُمـ احلًد، وًمٕمٚمف ٕ

سمنمارة ُمـ اًمٜم٤مر يٛمٙمٜمٝم٤م أن هتّدد يمٞم٤من احل٤مؾمد، أو اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ذم وؾمٓمف سم٤مخلٓمر 

 وشمٕمرّوف ًمٚمير.

ي٘مقل أطمد اًمٕمٚمامء: إّن احلًد ُمـ أظمٓمر اًمّمٗم٤مت، وجي٥م أن ُيٕمتؼم ُمـ أقمدى أقمداء 

 اًمًٕم٤مدة، ومٞمج٥م أن جيتٝمد اإلٟم٤ًمن ًمدومٕمف واًمتخٚمص ُمٜمف.

قم هق أّن أيمثر اعمجتٛمٕم٤مت أصٌح٧م ممٚمقءة سم٤مُٕمراض وأٓم واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر اًمٞم
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اجلًدي٦م ُمـ قمّمٌٞم٦م وهمػمه٤م. وُمردُّ إيمثر ُمـ هذه إُمراض إمم ظم٨ٌم اًمنيرة واحل٘مِد  

 واحلًِد.

صّحي اجلسد مـ ومّؾي »أّٟمف ىم٤مل:  ×وُمـ هٜم٤م ورد قمـ ـمٌٞم٥م اًمٜمٗمقس أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شصمسودايمعجى يمغػؾي احلّسود فمـ ؽمالمي إ»، وشاحلسد

سمؾ وردت رواي٤مت شُمٍّمح سم٠من احلًد يّي سم٤محل٤مؾمد ىمٌؾ أن َيُي  سم٤معمحًقد، سمؾ 

وي١مدي إمم اًم٘متؾ واعمقت شمدرجي٤ًم، ورسمام أدى إمم اعمقت ُدومٕم٦ًم، يمام طمٙمل ذًمؽ ذم اًمت٤مريخ: أّن 

رضمًح ُمـ أهؾ اًمٜمٕمٛم٦م سمٌٖمداد ذم أي٤مم ُمقؾمك ا ٤مدي طمًد سمٕمض ضمػماٟمف، وؾمٕمك قمٚمٞمف سمٙمّؾ 

ف مم٤ّم ىمدر قمٚمٞمف، وم٤مؿمؽمى همحُم٤ًم صٖمػمًا ومرسّم٤مه، ومٚماّم ؿم٥ّم واؿمتّد أُْمره أَُمَرُه سم٠من ي٘متٚمف ُم٤م يٛمٙمٜم

 قمغم ؾمٓمآ ضم٤مره اعمحًقد  ًمٞم١ُمظمذ ضم٤مره سمف وُي٘متؾ. 

ودومع  طمٞم٨م إّٟمف قمٛمد إمم ؾمٙملم ومِمحذه٤م ودومٕمٝم٤م إًمٞمف، وأؿمٝمد قمغم ٟمٗمًف أّٟمف دسّمره

٧م ذًمؽ ومخذ ذم أي سمحد اهلل ؿمئ٧م، إًمٞمف ُمـ صٚم٥م ُم٤مًمف صمحصم٦م بٓف درهؿ، وىم٤مل: إذا ومٕمٚم

ومٕمزم اًمٖمحم قمغم ـم٤مقم٦م اعمقمم سمٕمد اًمتٛمٜمّع وآًمتقاء، وىمقًمف ًمف: اهللَ اهللَ ذم ٟمٗمًؽ ي٤م ُمقٓي، 

وأٟم٧م شمتٚمٗمٝم٤م ًمألُمر اًمذي ٓ ُيدرى أيٙمقن أم ٓ يٙمقن؟! وم٢من يم٤من مل شمَر ُِمٜمف ُم٤م أُّمٚم٧م وأٟم٧م 

ًحر، وأي٘مظ اًمٖمحم وم٘م٤مم ُمذقمقرًا ُمٞم٧ّم، ومٚماّم يم٤من ذم بظمر ًمٞمٚم٦م ُمـ قمٛمره ىم٤مم ذم وضمف اًم

، ومج٤مء طمتّك شمًّقر طم٤مئط ضم٤مره سمرومؼ، وم٤موٓمجع قمغم ؾمٓمحف وم٤مؾمت٘مٌؾ وأقمٓم٤مه اعمُدي٦م

اًم٘مٌٚم٦م سمٌدٟمف، وىم٤مل ًمٚمٖمحم: ه٤م وقمّجؾ، ومؽمك اًمًٙملم قمغم طمٚم٘مف، وومرى أوداضمف ورضمع إمم 

يم٤من ذم بظمر ُمْمجٕمف، وظمحّه يتِمّحط ذم دُِمف، ومٚماّم أصٌَآ أهُٚمف ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ ظمؼمه، ومٚماّم 
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اًمٜمٝم٤مر أص٤مسمقه قمغم ؾمٓمآ ضم٤مره ُم٘متقًٓ، وم٠ُمظمذ ضم٤مره ومحٌس، ومٚماّم فمٝمر احل٤مل أُمر ا ٤مدي  

 .سم٢مـمحىمف

وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمُٝمٛم٦م أيْم٤ًم ا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م شم٘مّدم ُمـ احلزن وا ّؿ واًمير ًمٚمٜمٗمس 

وهمػم ذًمؽ ا هق ذه٤مب طمًٜم٤مت احل٤مؾمد إمم اعمحًقد، وهمْم٥م اهلل قمٚمٞمف، ومٕمـ اًمرؾمقل 

 .شإّيوىمؿ واحلسد: همنّن احلسَد يلىمؾ احلسـوت ىمام سملىمؾ ايمـور احلطى»أّٟمف ىم٤مل:  ’يمرمإ

 .شإّن احلسد يمقلىمؾ اإليامن ىمام سملىمؾ ايمـور احلطى: »×وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

إّيوىمؿ أن حيسد : »×سمؾ إّن احلًد هق أصؾ اًمٙمٗمر، يمام ورد ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق

 .شأصُؾف احلسدزمعُضؽؿ زمعضوً، همننَّ ايمؽػَر 

ٝم٦م ظمٓم٤مهب٤م إمم  وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك أي٦م اًمتل اومتتحٜم٤م هب٤م اعمح٤مضة ًمرأيٜم٤م أن أي٦م ُمقضمِّ

ف  اًمٞمٝمقد سمح٥ًم اًمًٞم٤مق ذم أي٤مت اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، طمٞم٨م إّن اًمٙمحم ذم أي٤مت اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُمقضم 

 إمم اًمٞمٝمقد ُمـ طمٞم٨م اشّمّم٤مل اًمٙمحم ٓ ُمـ طمٞم٨م طمجٞم٦م اًمًٞم٤مق دائاًم.

أن يٜمٔمر إمم اًمٞمٝمقد،  ’ت اًمتل ىمٌؾ هذه أي٦م ُمقضمّٝم٦م ظمٓم٤مهب٤م إمم اًمٜمٌّل إقمٔمؿوم٤مٔي٤م

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .﴾...ٹ ڤ ڤ... جئ حئ مئ

ُمـ هٜم٤م ٟمجد أن  سمٕمض اعمٗمّنيـ ومّن )أم( هٜم٤م سما)سمؾ( سمٛمٕمٜمك: سمؾ اًمٞمٝمقد  ًدون 

 اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م بشم٤مهؿ اهلل!!

ٓء اًمٜم٤مس، ومَٛمـ هؿ اًمٜم٤مس اعمحًقدون؟ ىمٚمٜم٤م: إّن أي٦م وُمـ هٜم٤م ٓ سمّد ُمـ ُمٕمروم٦م ه١م
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 ’سم٠من يٜمٔمر إمم اًمٞمٝمقد سم٠مهّنؿ عم٤مذا يتٕمجٌقن ُمـ إقمٓم٤مء اًمٜمٌّل  ’ُمقضمٝم٦م ظمٓم٤مهب٤م إمم اًمٜمٌّل  

وسمٜمل ه٤مؿمؿ ذًمؽ اعمٜمّم٥م اجلٚمٞمؾ، وذًمؽ اعم٘م٤مم اًمرومٞمع، وىمد أقمٓم٤ميمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

احلٙمٛم٦م واعمٚمؽ اًمٕمريض، ُمثؾ )ُمٚمؽ اًمٙمت٤مب اًمًاموي واًمٕمٚمؿ و ×وأقمٓمك بل إسمراهٞمؿ

ُمقؾمك وؾمٚمٞمامن وداود(، وًمٙمٜمٙمؿ ا ُمع إؾمػ ا أؾم٠مشُمؿ ظمحومتٝمؿ، ومٗم٘مدشمؿ شمٚمٙمؿ اًمٜمٕمؿ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م اًم٘مٞمّٛم٦م سم٥ًٌم ومًقىمٙمؿ وذوريمؿ: 

 .﴾ڃ چ چ 

ا يمام أؾمٚمٗمٜم٤م ا هؿ رؾمقل اهلل وأهؾ  ﴾ٹ ڤ ڤ﴿واعمراد ُمـ اًمٜم٤مس ذم ىمقًمف: 

ٗمٔم٦م اًمٜم٤مس قمغم  ٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وأُّم٤م إـمحىمٝم٤م قمغم ؿمخص واطمد وهق إلـمحق ًم ^ سمٞمتف

اًمٜمٌّل ظم٤مّص٦م، ومح يّمآ، ُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك ىمريٜم٦م قمغم إرادة اًمقاطمد وم٘مط. هذا، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن يمٚمٛم٦م 

ـ  ^ وأهؾ سمٞمتف ’إسمراهٞمؿ ىمريٜم٦م أظُمرى قمغم أّن اعمراد ُمـ )اًمٜم٤مس( هق اًمٜمٌّل  ٟمّف يًتٗم٤مد ُم

إذا أقمٓمٞمٜم٤م ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ُمثؾ هذا اعم٘م٤مم وُمثؾ هذه اعمٙم٤مٟم٦م ا ومح داقمل ًمٚمٕمج٥م ا ىمريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م أٟمٜم٤م 

 .وم٘مد أقمٓمٞمٜم٤م بل إسمراهٞمؿ أيْم٤مً شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م سم٥ًٌم أهٚمٞمتٝمؿ وىم٤مسمٚمٞمتٝمؿ

أوػ إمم ذًمؽ يمّٚمف ُم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ُمـ ـمرق اخل٤مّص٦م 

 ًمٜم٤مس هؿ اًمٜمٌّل وأهؾ سمٞمتف^. أّن اعم٘مّمقد ُمـ ا واًمٕم٤مُّم٦م

واعم٘مّمقد سم٤معمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أقمٓم٤مه اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٔل إسمراهٞمؿ: هق اًمٓم٤مقم٦م  ؿ 

 ؤل اعمّمٓمٗمك^ سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م. 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .شٟمحـ اًمٜم٤مس واهلل»ىم٤مل:  ﴾ڦ
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ي٤م ًمٞمتَٝمؿ ايمتٗمقا سم٤محلًد سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن،  وًمٙمـ، هٚمؿ  ُمٕمل وُاٟمٔمر ُم٤مذا صٜمٕمقا هبؿ، 

روهؿ قمغم رُمْم٤مء يمرسمحء، وُمـ سمٕمد ذًمؽ ؾمٌقا اًمٕمٞم٤مل  وًمٙمـ أسمك اًم٘مقم إّٓ أن جيزِّ

 وإـمٗم٤مل، طمتّك وصؾ هبؿ إُمر إمم ؾمٚم٥م اًمٜم٤ًمء. 

: يُمٜم٧ُم واىمٗم٦ًم سم٤ٌمب اخلٞمٛم٦م، وأٟم٤م أٟمٔمر إمم أيب ×ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اإلُم٤مم احلًلم

ريـ يم٤م ٕو٤مطمل قمغم اًمرُم٤مل، واخلٞمقل قمغم أضم٤ًمدهؿ دمقل، وأٟم٤م ُأومّٙمر ومٞمام وأصح٤مسمف جمز 

ي٘مع قمٚمٞمٜم٤م سمٕمد أيب ُمـ سمٜمل ُأُمّٞم٦م، أي٘متٚمقٟمٜم٤م، أو ي٠مهوٟمٜم٤م؟! وم٢مذا سمرضمؾ قمغم فمٝمر ضمقاده، 

ـ  ُمـ أمخرة  ـ  سمٌٕمٍض، وىمد ُأظمذ ُم٤م قمٚمٞمٝم يًقق اًمٜم٤ًمء سمٙمٕم٥م رحمف، وهـ يٚمذن سمٕمُْمٝم

، وا قمٚمٞم٤مه، وا ىمّٚم٦م ٟم٤مساه، وا طمًٞمٜم٤مه، أُم٤م ُمـ جمػم وأؾمقرة، وهـ يّمحـ: وا ضمداه وا أسمت٤مه

 جيػمٟم٤م؟ أُم٤م ُمـ ذائد يذود قمٜم٤ّم؟

 )ٟمّم٤مري(

 اؿمّمااااا٤مير هبٚمٜماااااف أوٓ ًمٗمقٟماااااف

 ٟمٜمخاااااف اوٓهاااااؿ يًٛمٕماااااقٟمف

 

 أو سماااالم إقمااااا٤مدي وٞمٕماااااقٟمف 

 اويااااادرون سمٞمٜماااااف راح أظمقٟماااااف

 
*** 

 يًاااٚمٌٝم٤م اًمٕماااادواويِمتؿ وًمٞمٝمااااا٤م

 هتٌاااّط راؾمااٝم٤م اوشمِمااا ػ سمدياٝمااا٤م

 

 ٤ميااار سم٤مًميااب وياااكم قمٚمٞمٝمااا٤ماوضم 

 أودُمٕمٝماا٤م إيًااٞمؾ قم٤مًمقضمٜماا٤مت حمٛماار

 
 )ٟمٕمل جم٤مريد( 

 أٟماااف ؿم٤ميٓمااااف وٟمااااده إسمّماااقيت

 ياا٤م رياا٧م اٌاااؾ اطمًٞماااـ ُماقشمااال

 

 يًااااٛمٕمقين اويٖمْمااااقن إظمااااقيت 

 وٓ أؿمااقف اًمٕمااده شمٜمٝماا٥م إسمٞمااقيت
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 )أزمقذيي(  

 ٓ شمروماااع اًمِماااٞمٕم٦م سماااإمد ه٤مُمااا٤مت

  ها٤م طملٍّ شمّماٞمآ اطمًاٞمااـ ها٤م ُما٤مت

 

 ل اُمـ اخلاٞمؿ ه٤مُما٤متاوسمٜم٤مت أهؾ اًمقطم 

 فًماااقن سمٞماااف روح حمّااااد وصااااؾ ًمٞم ااا

 

*** 

عُ   أظمل يمٞمػ أُمٌم ذم اًمٌقادي ُمْم٤مُم٦مً   وأٟمااا٧م سم٠مؾماااٞم٤مف إقمااا٤مدي ُماااقز 

 *** 

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

 وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن

 .لمواًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘م
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 ×معجزات اإلمام احلشني: احملاضرة الجالثىى
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ااام ًّ ُـّ واًم  إُماا٤مٌم سمٙمْتااُف اإلٟمااُس واجلاا

 

 ووطمااُش اًمٗمااح واًمٓم ااػُم واًمااؼمُّ واًمٌَحاارُ  

 وومٞمااااِف رؾمااااقُل اهللِ ىَماااا٤مَل وىمقًُماااافُ  

 

 َصااحٞمٌآ سيااٌآ ًمااٞمس ذم ذًمُِٙمااْؿ ُٟمٙماارُ  

 طُمٌااال سماااثحٍث ُمااا٤م أطمااا٤مَط سمِٛمثٚمٝمااا٤م 

 

 ُهٜمااا٤مَك وَُماااـ قَمٛمااارووزمٌّ وَمَٛماااـ زياااٌد  

ٌّاااا٦مُ    ًمااااف شمرسُماااا٦ٌم ومٞمٝماااا٤م اًمِمااااٗم٤مُء وىم

 

ااا  ااُف اًمّيُّ ًّ  جُياا٤مُب هباا٤م اًماااّداقمل إذا ُم

 وُذرّيااااا٦ٌم ُدرّيااااا٦م ُِمٜماااااُف شمًااااإم٦مٌ  

 

 أئّٛماااا٦ُم طمااااؼٍّ ٓ صمااااامٍن وٓ قَمنُماااا 

 ُهاااُؿ اًمٜماااقُر ٟماااقُر اهلل ضماااؾ  ضمحًُماااف 

 

ااٗمع واًمااَقشمرُ    ُهااؿ اًمتاالُم واًمزيتااقُن واًمِم 

 بدُمااااا٤مً  وًماااااقُٓهُؿ مَل خيُٚماااااِؼ اهلُل 

 

 وٓ يماا٤مَن زيااٌد ذم اًمقضمااقِد وٓ قَمٛماارو 

 أُي٘متااااُؾ َوااااٛم ٟم٤ًم طمًاااالٌم سمٙماااارسمح 

 

 وذم يُماااؾِّ قُمْماااق ُماااـ أٟم٤مُِمٚماااف سمحااارُ  

 وواًمااُده اًمًاا٤مىمل قمااغم احلااقِض ذم هماادٍ  

 

 ووم٤مـمٛمااا٦ٌم ُمااا٤مُء اًمُٗماااراِت  ااا٤م َُمٝمااارُ  

 َيٕمااازُّ قمَٚمٞمٝمااا٤م أن شماااراُه قماااغم اًمّثااارى 

 

ـٍ ُيٙمّٗمٜماااُف اًمٕمَٗمااار   (1)َذسمٞمحااا٤ًم سمِاااح دومااا

 

                                           
++

×

+

# 
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 عم٤ّم ٟمٔمرت إمم وًمده٤م يمام يّمػ اًمِم٤مقمر:  ‘ًم٤ًمن طم٤مل اًمزهراءو 

 )وم٤ميزي(

 ؿمٚمتؽ إسمٓمٜمل ؾمات٦م أؿماٝمر يا٤م ضمٜمٞمٜمال

 

 

 

 وؾمٝمرت ًمٞمكم اووؾمديتؽ قمـ يٛمٞمٜمل 

 

 

 شم٤مًمٞمٝم٤م ُمرُمل قمٚمف اًمثرى شمٜمٔمارك قمٞمٜمال

 

 

 

 قم ٥م اًمدٓل قمغم اًمؽميٌف إشمٜم٤مم  ًلم 

 

 

  ًلم يٌٜمل ُمٍماقمؽ آّماع اٚمٞمٌال

 

 

 

 ياا٤م طمٌٞمٌاال ي٤مرياا٧م دوٟمااؽ يااذسمحقين 

 

 

  أسمروطمل ومديتؽ وذسم٧م ص٤مذم طمٚمٞمٌل

 

 

 اوسمرسم٤مك يقًمٞمدي إؾمٝمرت ي٤م اّرة اًمٕمالم 

 

 

 

 )أسمقذي٦م( 

 احلارايار ُماـ  ٞماا٥م اًمٜماا٤مر ها٤مضمااـ

 

 وًمٕمد ضمًاٛمؽ يٌاق اًمًاج٤مد ها٤مضمـ 

 ي ٚمٚمااااؽ قمٚمٞمٜمااااف اًمٚمٞمااااؾ هاااا٤مضمـ 

 

 واٟمتااااف إُمقؾماااااد اًمٖمااااؼمه رُمٞمااااف 

  

 ويم٠ميّن سمحرائر اًمرؾم٤مًم٦م: 

 ظمٞمٛما٦م ًمٕماد ظمٞمٛمااف يٗمؽمن ظمقات إطمًلم ُمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يااٜمخـ ويااـ راطمااقا ويااـ ُماا٤م يمااق سم٤مًمٙمٗمااار ؿمٞمٛماااف 

 

 

 

 

 

 

 يمؾ ظمٞمٛماف شمِما٥م اسمٜما٤مر ردن واارسمـ ا ٞمٛمااف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 واًمًجا٤مد إضماق ؾمحٌاقه اودُمٕمف قماغم اًماقضمـ ؾما٤مًمف

 

 

 

 

*** 

 إنَّ »، ىم٤مل: ؾمٛمٕمتٝمام ي٘مقٓن: ÷روى حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ اإلُم٤مُملم اًم٤ٌمىمر واًمّّم٤مدق

ِمـ وَمتْؾِف: أْن صمعَؾ اإلمومي دم ُذّريتِف، وايمشػوَء دم سُمرزمتف، وإصموزمَي × اهللَ سمعولم فمّقَض احُلسكمَ 

 .شايمُدفموِء فمـد ومػمِه، وٓ سُمعدُّ أيوُم زائرِه صموئقًو وراصمعوً مـ فمؿره
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: هذه اخلحل شُمٜم٤مُل سم٤محلًلم، ومام ًمف هق ذم ×ىم٤مل حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ: وم٘مٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل 

 ٟمٗمًف؟

، صُمؿ  شمح أسمق قمٌد شهمؽون معف دم درصمتف ومـزيمتف’ إن اهلل سمعولم أحلؼف زمويمـبل»ىم٤مل: 

 .﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ×اهلل

ُُمدهٌش ًمٚمٕم٘مقِل، حمػّمٌ ًمألًم٤ٌمب  ًمٙمثرة ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ ُمٕمجزات  ×اإلُم٤مم احلًلم

 ٤م.فم٤مهرات، ويمراُم٤مت سم٤مهرات، ُمـ طملم احلٛمؾ سمف واًمقٓدة وطمتّك اًمِمٝم٤مدة وُم٤م سمٕمده

 ’أهّن٤م دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل»روى إوزاقمل قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد قمـ ُأّم اًمٗمْمؾ: 

 وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، رأي٧ُم اًمٚمٞمٚم٦م طُمٚماًم ُمٜمٙمرًا.

 ومو هق؟وم٘م٤مًم٧م: إّٟمف ؿمديٌد، ىم٤مل:  ومو رأيً؟ىم٤مل: 

 ىم٤مًم٧ْم: رأي٧ُم يم٠من  ىمٓمٕم٦ًم ُمـ ضمًدك ىُمٓمٕم٧م، وووٕم٧م ذم طمجري.

ًِ : ’وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ومقًمدْت  ، سمؾد هموؿمؿي نمالمًو همقؽقن دم ضمجرك،طمغمًا رأي

 ويم٤من ذم طمجري يمام ىم٤مل صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وبًمف. ،×احلًُلم

ومقوٕمتف ذم طمجره، صُمؿ  طم٤مٟم٧م ُمٜمل إًمتٗم٤مشم٦م وم٢مذا  ’ىم٤مًم٧م: دظمٚم٧م سمف يقُم٤ًم قمغم اًمٜمٌل 

 هترىم٤من سم٤مًمدُمقع، وم٘مٚم٧م: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م ًَمَؽ؟ ’قمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل

 .شصمػمئقؾ، هملطمػمّن: أنَّ ُأمتل ؽمتؼتُؾ ازمـل هذا، وأسموّن زمؼمزمٍي مـ سمرزمي محراء أسموّنىم٤مل: 

ظمرج ُمـ قمٜمدٟم٤م ذات ًمٞمٚم٦م، ومٖم٤مب قمٜم٤ّم  ’إن  رؾمقل اهلل»ىم٤مًم٧م:  وقمـ ُأّم ؾمٚمٛم٦م

ـمقيحً، صُمؿ  ضم٤مءٟم٤م وهق أؿمٕم٨م أهمؼم ويده ُمْمٛمقُم٦م، وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م زم أراك 

 ؿمٕمث٤ًم ُمٖمؼّمًا؟

ًُ همقف ُأرِس وم٘م٤مل:  ي يب دم هذه ايمؾقؾي إلم مقضع مـ ايمعراق ُيؼول يمف: ىمرزمالء، هملُري
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مٌمع احلسكم ازمـل ومجوفمي مـ ويمدي وأهؾ زمقتل، همؾؿ أزل أيمؼط مـ دموئفؿ، همفو هل دم  

 طمذيف واضمتػظل زمف.وسمًٓمٝم٤م، وم٘م٤مل:  .يدي

 وم٠مظمذشمف وم٢مذا هق ؿمٌف شُمراب أمحر، ومقوٕمتف ذم ىم٤مرورة وؿمددُت رأؾَمٝم٤م واطمتٗمٔم٧م هب٤م،

ُمتقضّمٝم٤ًم ٟمحق اًمٕمراق، يمٜم٧م أظمرج شمٚمؽ اًم٘م٤مرورة ذم يمّؾ يقم وًمٞمٚم٦م،  ×ومٚماّم ظمرج احلًُلم

وم٠مؿمٛمٝم٤م وأٟمٔمر إًمٞمٝم٤م. صُمؿ  أسمٙمل عمّم٤مسمف، ومٚماّم يم٤من يقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحّرم ا وهق اًمٞمقم اًمذي 

ىُمتؾ ومٞمف ا أظمرضمتٝم٤م أول اًمٜمٝم٤مر وهل سمح٤م ٤م، صُمؿ  قمدت إًمٞمٝم٤م بظمر اًمٜمٝم٤مر وم٢مذا هل دم قمٌٞمط، 

ّمح٧م ذم سمٞمتل، ويمٔمٛم٧م همٞمٔمل خم٤موم٦م أن يًٛمع أقمداؤهؿ سم٤معمديٜم٦م ومٞمنقمقا سم٤مًمِمامشم٦م، ومٚمؿ وم

 .شأزل طم٤مومٔم٦م ًمٚمقىم٧م واًمٞمقم طمتّك ضم٤مء اًمٜم٤مقمل يٜمٕم٤مه، ومح٘مؼ ُم٤م رأي٧م

 وأُّم٤م ُمٕمجزاشمف ذم يقم قم٤مؿمقراء، ومٝمل قمديدة ٟمذيمر سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م: 

ٚم٧م سم٤مًمٜم٤مر ىمٌؾ : شمٕمجّ ×اًمذي ىم٤مل ًمإلُم٤مم (طمقيزة)قمغم قمدو اهلل  ×ومٛمٜمٝم٤م: دقم٤مؤه

 .ومقىمع ذم اًمٜم٤مرايمؾَُّفَؿ ضُمزُه إلم ايمـور. ×: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٘م٤مل

قمغم ذاك اًمذي ىم٤مل: ي٤م طمًلم، ًمـ شمذوق اعم٤مء طمتّك شمرد احل٤مُمٞم٦م ومتنمب ُمـ × ودقم٤م

 .، ومام زال ينمب طمتّك ومت٘م٧م سمٓمٜمفايمؾَُّفَؿ اومتؾف فمطشوً : ×محٞمٛمٝم٤م، وم٘م٤مل

ايمؾَُّفَؿ أركو همقف ذًٓ زمورزًا. »: ×، وم٘م٤ملقمغم ذاك اًمذي اقمؽموف ذم ظمٓم٤مسمف× ودقم٤م

 .شهمؿه يمؼضوء ضموصمتف، همؾسعتف فمؼرب همسؼط، وهق يستغقٌ ويتؼّؾى فمعم ضمدشمف

وهمػمه٤م ُمـ اعمٕمجزات اًم٤ٌمهرة واًمٙمراُم٤مت اًمتل طمػّمت اًمٕم٘مقل، وأذهٚم٧م اًمٌنم، 

 ؟!’ويمٞمػ ٓ وهق اسمـ رؾمقل اهلل
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دي٨م اًمّذي اومتتحٜم٤م سمف اعمح٤مضة أن ويٙمٗمٞمف ومخرًا )صٚمقات اهلل قمٚمٞمف( ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم احل 

ضمٕمؾ اهلل اًمِمٗم٤مء ذم شمرسمتف  ًمٙمثػم ُمـ إُمراض اعمًتٕمّمٞم٦م وهمػمه٤م. طمتّك روي قمـ اًمٕمحُم٦م 

اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري: أّٟمف يم٤من ُيٓم٤مًمع قمغم وقء اًم٘مٛمر  ّٕٟمف يم٤من ٓ يٛمتٚمؽ صمٛمـ زي٧ٍم 

ومٞمتْم٤مقمػ  ×داءًمٚمناج ًمِمّدة وم٘مره، ومٙم٤من يْمٕمػ سمٍمه، ومٞمٙمتحؾ سمؽمسم٦م ؾمٞمد اًمِمٝم

 سمٍمه أوٕم٤موم٤ًم ُمْم٤مقمٗم٦ًم.

وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت ضمٞمدًا إمم آهتامم سمؽمسم٦م إئّٛم٦م، وسم٤مخلّمقص شمرسم٦م ؾمٞمد 

 وم٘مد فمٝمرت ُمـ اًمؽمسم٦م اًمنميٗم٦م يمراُم٤مت ُمِم٤مهدة. ،×اًمِمٝمداء

قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد  &روى ؿمٞمخٜم٤م اًمٓمقد»ذم اًمٌح٤مر:  &ىم٤مل اًمٕمحُم٦م اعمجٚمز

هاىمٞمقن اًمٜمٍماين اًمٓمٌٞم٥م وم٤مؾمتقىمٗمٜمل، وىم٤مل زم: سمحّؼ ٟمٌٞمؽ  اًمٕمزيز، ىم٤مل: ًم٘مٞمٜمل يقطمٜم٤ّم سمـ

ـْ هذا اًمذي يزور ىمؼمه ىمقم ُمٜمٙمؿ سمٜم٤مطمٞم٦م ىمٍم سمـ هٌػمة؟ َُمـ هق ُمـ أصح٤مب  وديٜمؽ، َُم

 ٟمٌٞمٙمؿ؟ ىمٚم٧م: هق اسمـ سمٜم٧م ٟمٌٞمِّٜم٤م، ومام دقم٤مك إمم اعم٠ًمًم٦م قمٜمف؟ 

 وم٘م٤مل: قمٜمدي طمدي٨م ـمريػ.

صمٜمل سمف، وم٘م٤مل: وضّمف إزم  ظم٤مدم اًمر  ؿمٞمد ؿم٤مسمقر اًمٙمٌػم ذم اًمٚمٞمؾ ومٍمت إًمٞمف، ىمٚم٧م: طمدِّ

وم٘م٤مل: شمٕم٤مَل ُمٕمل، ومٛم٣م وأٟم٤م ُمٕمف طمتّك دظمٚمٜم٤م قمغم ُمقؾمك سمـ قمٞمًك ا ٤مؿمٛمل، ومقضمدٟم٤مه 

زائؾ اًمٕم٘مؾ ُمتٙمئ٤ًم قمغم وؾم٤مدة، وإذا سملم يديف ـمِم٧م ومٞمٝم٤م طمِمق ضمقومف، وم٠مىمٌؾ ؿم٤مسمقر قمغم 

: أظمؼمك أّٟمف ظم٤مدم ُمقؾمك، وؾم٠مًمف قمـ ؾم٥ٌم شمٖمػّم طم٤مًمف وىم٤مل ًمف: و ؽ، وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل ًماف

يم٤من ُمـ ؾم٤مقمتف ضم٤مًم٤ًًم، وطمقًمف ٟمدُم٤مؤه، وهق ُمـ أصآ اًمٜم٤مس ضمًاًم، وأـمٞمٌٝمؿ ٟمٗم٤ًًم، إذ 

، وم٘م٤مل ُمقؾمك: إن  اًمراومْم٦م ًمٞمٖمٚمقن ومٞمف طمتّك أهّنؿ جيٕمٚمقن ×ضمرى ذيمر احلًلم سمـ قمكم

 شمرسمتف دواًء يتداوون سمف.

جل٧م  ٤م وم٘م٤مل  ؿ رضمؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ يم٤من طم٤مضًا: ىمد يم٤مٟم٧م يب قمٚم ٦م همٚمٞمٔم٦م، ومتٕم٤م

سمٙمّؾ قمحج، ومام ٟمٗمٕمٜمل طمتّك وصػ زم يم٤مشم٥م أن بظمذ ُمـ هذه اًمؽمسم٦م وم٠مظمذهت٤م، ومٜمٗمٕمٜمل اهلل 
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هب٤م، وزال ُم٤م يمٜم٧م أضمده، وم٠ًمًمف ُمقؾمك: هؾ سم٘مل ُمٜمٝم٤م قمٜمدك رء؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ومقضّمف  

ومجلء ُمٜمٝم٤م سم٘مٓمٕم٦م، ومٜم٤مو ٤م إي٤مه وم٠مظمذه٤م ُمقؾمك، وأدظمٚمٝم٤م ذم دسمره اؾمتٝمزاًء سمَٛمـ شمداوى هب٤م، 

ومام هق إّٓ أن اؾمتٖمٚمٝم٤م دسمره طمّتك ص٤مح اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر، اًمٓمِم٧م  ،×شمّمٖمػمًا سم٤محلًلمواطمت٘م٤مرًا و

 ومجئٜم٤مه سم٤مًمٓمِم٧م وم٠مظمرج ومٞمٝم٤م ُم٤م شمرى وم٤مٟمٍمف اًمٜمدُم٤مء، ومّم٤مر اعمجٚمس ُم٠ممت٤ًم.

وم٠مىمٌؾ قمكم  ؿم٤مسمقر وىم٤مل: اٟمٔمر هؾ ًمؽ ومٞمف طمٞمٚم٦م؟ ومدقمقت سمِمٛمٕم٦م، ومٜمٔمرت وم٢مذا يمٌده 

٘مٚم٧م: ُم٤م ٕطمٍد ذم هذا صٜمع إّٓ أن يٙمقن وـمح٤مًمف وريتف ووم١ماده ظمرضم٧م ُمٜمف ذم اًمٓمِم٧م، وم

 ًمٕمٞمًك سمـ ُمريؿ اًمذي  ٞمل اعمقشمك.

َ ُم٤م يٙمقن أُمره، وم٧ٌمُّ  وم٘م٤مل ؿم٤مسمقر: صدىم٧م، وًمٙمـ يمـ ه٤م هٜم٤م ذم اًمدار طمتّك شمتٌلم 

قمٜمدهؿ وهق سمتٚمؽ احل٤مًم٦م ُم٤م رومع رأؾمف طمتّك هٚمؽ ذم وىم٧م اًمًحر، ىم٤مل اًمراوي: يم٤من 

 .شصُمؿ  أؾمٚمؿ سمٕمد هذا وطمًـ إؾمحُمف وهق قمغم ديٜمف، ×يقطمٜم٤ّم يزور ىمؼم احلًلم

إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼمه، طمتّك أن  اعمٕمّمقم ٟمٗمًف × وُمـ يمراُم٤مشمف وُمٕمجزاشمف اًم٤ٌمهرة

 ×.يرؾمؾ أصح٤مسمف ًمٞمدقمقا ًمف قمٜمد ىمؼمه

: دظمٚم٧م قمغم أيب احلًـ ا ٤مدي ×ىم٤مل أسمق ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري ص٤مطم٥م اإلُم٤مم ا ٤مدي

. اًل مـ مقايمقـو إلم احلوئر يدفمق اهلل رميو أزمو هوؾمؿ، ازمعٌ رصموهق حمٛمقم قمٚمٞمؾ، وم٘م٤مل: 

وؾم٠مًمتف أن يٙمقن  ،×ومخرضم٧م ُمـ قمٜمده، وم٤مؾمت٘مٌٚمٜمل قمكم سمـ سمحل وم٠مقمٚمٛمتف ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم

هق اًمرضمؾ اًمذي خيرج، وم٘م٤مل: اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، وًمٙمٜمٜمّل أىمقل: إّٟمف أومْمؾ ُمـ احل٤مئر إذا يم٤من 

 ٤مئر. سمٛمٜمزًم٦م َُمـ ذم احل٤مئر، ودقم٤مؤه ًمٜمٗمًف أومْمؾ ُمـ دقم٤مئل ًمف ذم احل

أهمضؾ مـ ايمبقً واحلجر، وىمون ’ ىمون رؽمقل اهللوم٠مقمٚمٛمتف ُم٤م ىم٤مل، وم٘م٤مل زم:ىمؾ ًماف: 

يطقف زمويمبقً ويستؾؿ احلجر، وإّن هلل سمبورك وسمعولم زمؼوفمًو حُيِىُّ أن ُيدفمك همقفو همقجقى ظمَـ 
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 .دفموه، واحلوئر مـفو 

 ٤م أصمرًا قمجٞم٤ًٌم ذم  وٟمٗمس زي٤مرة احلًلم ُمٕمجزة سمحدِّ ذاهت٤م وظم٤مّص٦ًم زي٤مرة قم٤مؿمقراء، وم٢من  

 طمؾ اعمِمٙمحت ودومع اًمٌٚمٞم٤مت.

ُيذيمر أّٟمف أصٞم٧ٌم ُمديٜم٦م ؾم٤مُمراء سم٤مًمٓم٤مقمقن، ومٙم٤من يت٤ًمىمط قمنمات اعمقشمك ذم يمّؾ يقم، 

ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ احل٤مئري: إيّن يمٜم٧م قمٜمد ُأؾمت٤مذي حمّٛمد ومِم٤مريمل، ومَ٘مِدَم اعمػمزا حمّٛمد 

 ؟شم٘مل اًمِمػمازي، وىم٤مل: إذا طمٙمٛم٧م سمحٙمؿ شمٚمتزُمقن سمف

وم٠مضم٤مسمقا: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: أطمٙمؿ أن ي٘مرأ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٞمقم وطمتّك قمنمة أي٤مم زي٤مرة 

 .#قم٤مؿمقراء، و دون صمقاهب٤م إمم ٟمرضمس واًمدة اإلُم٤مم احلّج٦م

ىم٤مم اًمِمٞمٕم٦م سمتٜمٗمٞمذ احلٙمؿ وسمدأوا سمزي٤مرة قم٤مؿمقراء وم٤مرشمٗمع اًمقسم٤مء ومل يً٘مط ؿمٞمٕمل واطمد  

 سمٕمد ذًمؽ.

، زي٤مرشمف هت٥م اًمٕمٛمر، وٓ يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن ومزي٤مرشمف ٓ شمٕمّد ُمـ اًمٕمٛمر، سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ

 أن  يص ُمٕم٤مضمزه )صٚمقات اهلل قمٚمٞمف(.

ظم٤مًمدًا، ويٜمتنم  ×وُمـ أضمؾ ذًمؽ سم٘مل ُم٠مشمؿ ؾمٞمد اًمِمٝمداء، وؿم٤مء اهلل أن يٌ٘مك جمٚمًف

ن  احلًلم ٟمقر اهلل،  ×يقُم٤ًم سمٕمد يقم سمِمٙمٍؾ أوؾمع، رهمؿ ُمٜمع اعم٤مٟمٕملم، وطم٘مد احل٤مىمديـ ٕ 

يُد  ×يمٚمٛم٦م اهلل، ويمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، وٕن  احلًلم ×حلًلموٟمقر اهللٓ  ُيٓمٗم٠م، وٕن  ا

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿، ذيمر اهلل، وذيمر اهلل سم٤مٍق ×اهلل، ويُد اهلل ومقق أيد ؿ، وٕن  احلًلم

دشمف اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م﴾ڱ ڱ ڱ ذم جمٚمس يزيد )ًمٕمٜمف اهلل( طمٞم٨م ىم٤مًم٧م:  ÷، وهذا ُم٤م أيم 

 .شٓ متقً وضمقـو وٓ متحق ذىمركوىمِد ىمقدك، واؽمعك ؽمعقؽ، وكوصى صمفدك، همقاهلل، »

                                           



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

هذه اعم شمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م وُم٤م زاًم٧م، مل وًمـ شمٜمٓمٗمكء ُمٜمذ أن اٟمٕم٘مد أول جمٚمس قمغم ؾمٞمد  

سمٕمد ؿمٝم٤مدشمف ا روطمل ومداه ا  ×إمم يقُمٜم٤م هذا، وأّول ُم٠مشمؿ ُأىمٞمؿ قمغم احلًلم ×اًمِمٝمداء

ذًمؽ  ،يمام ذيمر^وأهؾ سمٞمتف ×سمحْمقر اًمٜمٌّل إقمٔمؿ ^يم٤من جلٛمقع إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

ي٘مقل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م يمذًمؽ، وإذا ؾمح٤مسمت٤من  ،×اجلاّمل )ًمٕمٜمف اهلل( اًمذي ضم٤مء ًمًٚم٥م أيب قمٌد اهلل

 .×ٟمزًمت٤م قمغم ُمٍمع أيب قمٌد اهلل

: جمٛمققم٦م رضم٤مل ي٘مدُمٝمؿ ؿمخص أزهري ىمٛمري، أؿمٌف اًمٜم٤مس سمرؾمقل ايمسحوزمي إُولم

 .’اهلل

٘مقم وشم٘مع، وهل : جمٛمققم٦م ٟم٤ًمء شم٘مدُمٝمـ اُمرأة قمٚمٞمٝم٤م صمٞم٤مب اًمًقاد شموايمسحوزمي ايمثوكقي

شمٜم٤مدي: أي وا وًمداه، وا طمًٞمٜم٤مه، سُمٜمل طمًلم ىمتٚمقك، وُمـ ذب اعم٤مء ُمٜمٕمقك، وُم٤م قمرومقا 

 َُمـ أُمُّؽ وَُمـ أسمقك.

قمّز قمٚمٞمٝم٤م أن شمراه ُم٘مّٓمع إقمْم٤مء، اًمدُم٤مء شمًٞمؾ  ،×أىمٌٚم٧م إمم ُمٍمع وًمده٤م احلًلم

ف شُم٘مٌّٚمف، ىم٤مًم٧م: أسمف ي٤م رؾمقل  ف شمِمٛمُّ اهلل، دقمٜمل ُمـ ٟمحره اًمنميػ، وىمٕم٧م قمٚمٞمف شمْمٛمُّ

 ‘ُاظمّْم٥م وضمٝمل سمدم وًمدي، وم٘م٤مل  ٤م: سُمٜمٞم٦م، اظمْمٌل وٟمحـ ٟمخْم٥م، وم٤مًمًٞمدة اًمزهراء

 وًمٙمـ َُمـ اًمذي ىمرأ اًمتٕمزي٦م ذم ذًمؽ اعمجٚمس. ،×أىم٤مُم٧م اعم٠مشمؿ قمغم قمزيزه٤م احلًلم

ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء: عم٤ّم ظمرضم٧م  ،‘أىمقل: اًمتل ىمرأت اًمتٕمزي٦م اسمٜمتُٝم٤م اًمٕم٘مٞمٚم٦ُم زيٜم٥م

واىمٗم٤ًم قمغم ُمٍمع أيب قمٌد اهلل،  ’ؿمقراء، متثّؾ  ٤م رؾمقل اهللُمـ اخلٞمٛم٦م يقم قم٤م ‘زيٜم٥م

ىم٤مسمْم٤ًم قمغم يمريٛمتف اعم٤ٌمريم٦م، ودُمققمف شمتح٤مدر قمغم حلٞمتف، وًمذا وضّمٝم٧م اخلٓم٤مب ُم٤ٌمذًة إمم 

ه٤م: ي٤م ضمّداه ي٤م رؾمقل اهلل، صغّم قمٚمٞمؽ ُمحئٙم٦م اًمًامء، هذا طمًٞمٜمؽ سم٤مًمٕمراء، حمزوز  ضمدِّ

داء، ُمرومقع اًمرأس قمغم اًم٘مٜم٤م، وسمٜم٤مشمؽ ؾم٤ٌمي٤م، وإمم اهلل اًمرأس ُمـ اًم٘مٗم٤م، ُمًٚمقب اًمٕمامُم٦م واًمر

 .اعمِمتٙمك، صُمؿ  إًمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل

                                           
×
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  ٚمٜمااا٤م اطمًاااٞمٜمٙمؿ رواااقا اواااٚمققمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اعماااقت روقماااف سمٕماااد روقمااااف  ووااا٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جياادي اااقم ؿمااقف اطمًاالم ُمذسماااقح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قمٚماااف اًمِمااا٤مـمل وقمٚماااف اًمؽمسمااا٤من ُمٓماااروح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيااادي ُمااا٤م سم تٚماااف اُماااـ اًمٓمٕماااـ روح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جيااادي اٚمااا٥م أظماااقي اطمًااالم ومّٓماااار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيااادي ُمااا٤مت حماااد وااااػ دوٟماااف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وٓ ٟمّٖمااااااا٤مر همٛمْمٚمااااااااف اقمٞمقٟمااااااااف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٕماااا٤مًم٩م سم٤مًمِمااااٛمس ُمٜمخٓمااااػ ًمقٟمااااف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وٓ واطمااااد اسمحٚم ااااف ُماااا٤مي آمااااار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّدد إيدياااافجيااادي ُمااا٤مت حمّاااد ُماااا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وٓ واطمااااد جياااادي قماااادل رضمٚمٞمااااف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٕمااا٤مًم٩م سم٤مًمِماااٛمس حماااد وصاااؾ ًمٞماااف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٓمٚماااف إفماااحل ي٤مضمااادي ُِماااـ احلااارّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيااااادي اًمااااارُمآ سمّٗمااااا٤مده شمثٜمّاااااف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جيااااادي سم٤مًمقضماااااف ًمٚمًاااااٞمػ رّٟماااااف 

 

 

 

 

 

 

 

 جياااادي اخلٞمااااؾ صاااادره رضوااااٜمف

 

 

 

 

 

 

  

 وجيااااادي سماااا٤مًمؽمب ؿمٞمٌاااااف شمٕمّٗمااااار 
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 : ×صمؿ  وضمّٝم٧م اًمتٕمزي٦م إمم أسمٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم 

 شمٕمااااا٤مًمقا ًمٌاااااٜمٙمؿ همًاااااٚمقه

 

 

 

 واًم ٗمااااـ وي٤ميمااااؿ دضمٞمٌااااقه 

 

 

 وضمٞمٌااقا آمااـ ًمٚمجاارح ٟمِمٗماااقه

 

 

 

 وقمٚمااف إضمتاا٤مومٙمؿ حلًاالم ؿمااٞمٚمقه 

 

 

 يٌقيف اقم ؿمقف إقمزيزك اطمًالم

 

 

 

 رياديـقمٚمف اًمؽمسما٤من ُماحازوز اًمق 

 

 

 وقمٌا٤مس اًمٜمٗماؾ ُم ٓمااقع اًمٞماديـ

 

 

 

 وسماا٤مال أىمامرٟمااف ومااق  اًمقـمّٞماا٦م 

 

 

 يٌقيف اقم ؿماقف اؿماٚمقن وًمٞما٤مي

 

 

 

 يمٚمٝم٤م اُمذسّمحف وُما٤م وا٤ما٧م اعما٤مي 

 

 

 يٌقيااف ًمقشمِمااقف اؿمااامشمف اقمااداي

 

 

 

 وشمِماااقف اسمٜم٤مشمااؽ ُمًااّٚمٌف هبٚمااؼم 

 

 

 يٌقياف ؿماٚم٥ًٌم ُم٤م ضماٞما٧م ًمٚما٤ًمع

 

 

 

 شمِمقف إقمزيزيمؿ قم٤مري قمٚمف اًم ٤مع 

 

 

 أريادٟمؽ شماجاال حلًاٞمااـ وماّزاع

 

 

 

 وٟمِمقف أهم٤ٌمر ُمٞمٛمقٟمؽ اُمـ ايثقر 

 

 

 

*** 

 ؿمخَّماؽ طما٤مٌض 
ِ
 ي٤م ًمٞم٧َم ذم إطمٞم٤مء

 

 وطمًاالُم ُمٓمااروٌح سمٕمرصاا٦ِم يماارسمح 

 
*** 

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

 نوؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا بل حُمَّٛمد أي  ُُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌق

 واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمّت٘ملم.
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 فًرست أيم املصادر
 

 ايمؼرتن ايمؽريؿ

 ا طمرف إًمػ ا

م، مـشقرات دار اهلودي 1995هـ ـ  1416ولم مؿ: ؽمعقد أيقب، معوس، ايمطبعي إُ إزمتالءات إُ  .1

 يمؾطبوفمي وايمـمم وايمتقزيع ـ زمغموت ـ يمبـون.

هـ(، سمعؾقؼوت ومالضمظوت  548آضمتجوج: أزمق مـصقر، أمحد زمـ فمقم زمـ أيب ؿمويمى ايمطػمد،)ت .2

 م.1966هـ ـ  1386ايمسقد حمؿد زموومر اخلرؽمون، مـشقرات مطوزمع ايمـعامن ايمـجػ إذف 

فمقّم أىمػم ايمغػوري،  :( تؼقؼـه 413حمؿد زمـ ايمـعامن ايمبغدادي )ت  ،اإلطمتصوص: ايمشقخ اظمػقد .3

 اكتشورات مجوفمي اظمدّرؽمكم دم احلقزة ايمعؾؿقي دم ومؿ اظمؼّدؽمي.

ومؿ اظمؼدؽمي،  ، ايمطبعي ايمثوكقي،داب اإلؽمالمقي: هقئي حمؿد إمكم، مطبعي ؽمقد ايمشفداءإطمالق وأ .4

 هـ.1421

 م، دار اظمرسمه، زمغموت ـ يمبـون.1978هـ 1398، ايمطبعي إولم أدب ايمطَّػ: ايمسقد صمقاد ؾمػّم  .5

 ،ويهـ(، سمرمجي: ايمسقد حمؿد ايمغر1449إرزمعقن ضمديثوً: ايمسقد روح اهلل اظمقؽمقي اخلؿقـل& )ت .6

 إلؽمالمل ـ ومؿ اظمؼدؽمي.اممؽمسي دار ايمؽتوب 

ممؽمسي تل  :تؼقؼ وكمم ،هـ( 413اإلرؾمود: ايمشقخ اظمػقد حمؿد زمـ ايمـعامن ايمبغدادي )ت  .7

 هـ.  1417ولم ومؿ اظمؼدؽمي، ايمطبعي إُ  ^،ايمبقً

 ،هـ( 468أزمق احلسـ فمقم زمـ أمحد ايمقاضمدي ايمـقسوزمقري، )ت  :أؽمبوب ايمـزول )ايمقاضمدي( .8

 ؾبل يمؾـمم وايمتقزيع ـ ايمؼوهرة.ممؽمسي احل

مؽتى ايمبحقث وايمدراؽموت، مـشقرات دار  :هـ(، تؼقؼ1393أضقاء ايمبقون: ايمشـؼقطل )ت .9

 م، زمغموت ـ يمبـون.  1995هـ ـ  1415ايمػؽر يمؾطبوفمي وايمـمم 

 ايمطبعي إُولمهـ(، دار ايمػؽر ـ زمغموت، 1314إفموكي ايمطويمبكم: ايمسقد ايمؽػمي ايمدمقوؿمل )ت .14

 هـ.1418
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 ايمطبعي اخلومسييمبـون،  ـ هـ(، دار ايمعؾؿ يمؾؿاليكم ـ زمغموت1414الم: طمغم ايمديـ ايمزرىمقم )ت إفم .11

 م.1984

 :هـ(، ؿمبع وكمم وتؼقؼ458إفمالم ايمقرى: ايمشقخ ايمػوضؾ ايمػضؾ زمـ احلسـ ايمطػمد )ت .12

 هـ.1417 ايمطبعي إُولم ،^ممؽمسي تل ايمبقً

 1414ولم ايمطبعي إُ  ،حمّؿد صمقاد ايمؼققمل هـ( تؼقؼ 664فمامل: ايمسقد ازمـ ؿموووس )ت ومبول إإ .13

 مـشقرات مؽتى اإلفمالم اإلؽمالمل ،هـ

مـشقرات  هـ،1424إومسوم دم ايمؼرتن ايمؽريؿ: ايمشقخ صمعػر ايمسبحوّن، معوس، ايمطبعي إولم  .14

ودق  ؽمي.، ومؿ اظمؼّد ×ممؽمسي اإلموم ايمصَّ

 ،×، ممؽمسي اإلموم ايمّصودقاإلهلقوت: ايمشقخ صمعػر ايمسبحوّن، سمؾخقص: فمقم ايمرزموّن ايمؽؾبويؽوّن .15

 هـ.1418ؽمي، ؿمبعي فموم ومؿ اظمؼّد 

 ،هـ(، تؼقؼ: ومسؿ ايمدراؽموت اإلؽمالمقي464إمورم: ؾمقخ ايمطوئػي حمؿد زمـ احلسـ ايمطقد )ت .16

 .هـ1414ايمطبعي إُولم ومؿ، كمم: دار ايمثؼوهمي، ،ممؽمسي ايمبعثي

هـ(، صححف  436د احلسكم )ت مورم ايمسقد اظمرسمه: ايممميػ أزمق ايمؼوؽمؿ فمقم زمـ ايمطوهر أيب أمحأ .17

 ـ ـ ه 1325ولمايمسقد حمؿد زمدر ايمديـ ايمـعسوّن احلؾبل، ايمطبعي إُ  :ؼ ضمقاؾمقفوضبط أيمػوـمف وفمؾّ 

 . ه 1443مـشقرات مؽتبي تيي اهلل ايمعظؿك اظمرفمًم ايمـجػل ومؿ ـ إيران  م،1947

يمطبعي إَولم اظمؼّدؽمي، ا ومؿ ـ هـ(، تؼقؼ: ممؽمسي ايمبعثي381إمورم، ايمشقخ ايمصدوق )ت .18

 .هـ1417

اإلمومي سمؾؽ احلؼقؼي ايمؼرتكقي: ايمدىمتقر زهغم زمقطور، معوس، مـشقرات دار ايمسغمة زمغموت ـ يمبـون  .19

 م. 2441 ـ.  ه 1422

مـشقرات مؽتبي ومطبعي  ،هـ( 683اإلكصوف همقام سمضّؿـف ايمؽشوف: ازمـ اظمـغم آؽمؽـدري )ت  .24

 مصطػك ايمبويب احلؾبل وأوٓده زمؿٌم.

هـ(، مطبعي ؽمتورة ـ ومؿ 1427بي مـ ايمؼرتن ايمؽريؿ: ايمسقد مفدي اخلطقى اهلـداوي )تتيوت مـتخ .21

 .&ؽمي، ايمـوذ اظمميمػاظمؼّد 
 ا طمرف اًم٤ٌمء ا

هـ(، اكتشورات اظمصطػقي 726ر )تايمبوب احلوي فممم: ايمعالمي احلقم احلسـ زمـ يقؽمػ زمـ اظمطفّ  .22

 ؽمي.ـ ومؿ اظمؼّد 

ايمطبعي هـ(، مطبعي ممؽمسي ايمقهموء ـ زمغموت، 1111)تمي حمؿد زموومر اظمجؾز زمحور إكقار: ايمعالّ  .23

 هـ.1443 ايمثوكقي
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 ا طمرف اًمت٤مء ا

 :هـ(، تؼقؼ وكمم 965سملويؾ أيوت: ايمسقد ذف ايمديـ فمقم احلسقـل آؽمؼمتزمودي ايمـجػل )ت .24

 ش.   ه 1366ـ   ه 1447ولم ؽمي، ايمطبعي إُ مدرؽمي اإلموم اظمفدي# زموحلقزة ايمعؾؿقي ـ ومؿ اظمؼّد 
 ايمـوذ مؽتبي احلقوة، زمغموت ـ يمبـون. ،هـ( 1245روس: حمؿد مرسمه ايمززمقدي )ت سموج ايمع .25

هـ(، تؼقؼ: كخبي مـ ايمعؾامء، اكتشورات ممؽمسي 314وريخ ايمطػمي: حمؿد زمـ صمرير ايمطػمي )تسم .26

 يمبـون، زمدون سموريخ. ـ زمغموت ،إفمؾؿل

هـ(،  726مي احلقم )ت سمبٌمة اظمتعّؾؿكم: مجول ايمديـ احلسـ زمـ يقؽمػ اظمطفر، اظمعروف زمويمعالّ  .27

ش، مـشقرات همؼقف،  1368ايمشقخ هودي ايمققؽمػل، ايمطبعي إولم وايمسقد أمحد احلسقـل  :تؼقؼ

 يران.إؿمفران ـ 

أمحد ضمبقى  :هـ( تؼقؼ 464ايمتبقون: ايمشقخ ايمطقد، أزمق صمعػر حمؿد زمـ احلسـ ايمطقد، )ت  .28

 ؽمالمل.هـ، مؽتى اإلفمالم اإل 1449ولم ومصغم ايمعومقم، ايمطبعي إُ 

اّن )ت ايمؼرن ايمرازمع اهلجري(، تؼقؼ: فمقم أىمػم ايمغػوري، كمم مجوفمي تػ ايمعؼقل: ازمـ ؾمعبي احلرّ  .29

 هـ.1444 ايمطبعي ايمثوكقيؽمي،ؽمكم زمؼؿ اظمؼّد اظمدرّ 

 هـ(. 1184)ت ايمتحػي ايمسـقي )خمطقط(: ايمسقد فمبد اهلل اجلزائري .34

أؽمعد حمؿد ايمطقى، مـشقرات  :ؼقؼهـ( ت 327سمػسغم ازمـ أيب ضموسمؿ: ازمـ أيب ضموسمؿ ايمرازي )ت  .31

 اظمؽتبي ايمعٌميي.

ايمشقخ فمبد ايمقارث حمؿد  :م يمفهـ(، ضبطف وصححف وومّد  638سمػسغم ازمـ ايمعريب: ازمـ ايمعريب، )ت .32

 هـ، مـشقرات دار ايمؽتى ايمعؾؿقي. 1422ولم فمقم، ايمطبعي إُ 

ضمسكم  :ـ(، تؼقؼه399سمػسغم ازمـ زمـكم: أزمق فمبد اهلل، حمؿد زمـ فمبد اهلل زمـ أيب زمـكم، )ت  .33

 م، مـشقرات ايمػوروق احلديثي.2442هـ ـ  1423ولم فمؽوؾمي ـ حمؿد ايمؽـز، ايمطبعي إُ 

هـ(،  774سمػسغم ازمـ ىمثغم: احلوهمظ فمامد ايمديـ، أزمق ايمػداء إؽمامفمقؾ زمـ ىمثغم ايمؼرر ايمدمشؼل )ت  .34

م يمف   .  م 1992ـ ـ ه 1412زمغموت ـ يمبـون  ،ايمدىمتقر يقؽمػ فمبد ايمرمحـ اظمرفمشقم، دار اظمعرهمي :ومدَّ

دار إضمقوء ايمؼماث ايمعريب، زمغموت ـ  :هـ(، ؿمبوفمي وكمم 951سمػسغم أيب ايمسعقد: أزمق ايمسعقد، )ت  .35

 يمبـون.

مرىمز إزمحوث  :هـ(، تؼقؼ 1491ايمتػسغم إصػك: اظمقلم حمؿد حمسـ ايمػقض ايمؽوؾموّن )ت  .36

هـ  1418ولم إُ  ، ايمطبعيؽمالمقي، اظمحؼؼون: حمؿد ضمسكم درايتل وحمؿد رضو كعؿتلوايمدراؽموت اإل

 ؽمالمل. فمالم اإلش، مـشقرات مرىمز ايمـمم ايمتوزمع ظمؽتى اإل 1376ق، 

 هـ(، لجفقيمي.1274سمػسغم أيمقد: أيمقد )ت  .37
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 ايمطبعي إُولمؽمي، ومؿ اظمؼّد  ،×سمػسغم إمثؾ: ايمشقخ كوس مؽورم ايمشغمازي، مطبعي أمغم اظمممـكم .38

 هـ.1421

لجؿقفمي مـ اظمحّؼؼكم، ايمطبعي  :هـ(، تؼقؼ 745ون إكديمز )ت سمػسغم ايمبحر اظمحقط: أزمق ضمقّ  .39

 م، مـشقرات دار ايمؽتى ايمعؾؿقي، زمغموت ـ يمبـون.2441هـ ـ  1422ولم إُ 

سمػسغم ايمػمهون: ايمسقد هوؾمؿ ايمبحراّن، تؼقؼ وسمعؾقؼ: جلـي مـ ايمعؾامء واظمحؼؼكم، كمم ممؽمسي  .44

 هـ.1419 ايمطبعي إُولمإفمؾؿل ـ زمغموت، 

هـ(، تؼقؼ طمويمد فمبد ايمرمحـ ايمعؽ، مطبعي وكمم دار اظمعرهمي،  514غم ايمبغقي: ايمبغقي )تسمػس .41

 يمبـون. ـ زمغموت

ؽمتوذ اإلموم أيب حمؿد زمـ فموؾمقر، مراصمعي وسمدومقؼ إ :هـ( تؼقؼ 427سمػسغم ايمثعؾبل: ايمثعؾبل )ت  .42

 زمغموت ـ يمبـون. م، دار إضمقوء ايمؼماث ايمعريب، 2442هـ ـ  1422ولم كظغم ايمسوفمدي، ايمطبعي إُ 

،  2441هـ ـ  1421ولم ؽمقد فمؿران، ايمطبعي إُ  :هـ(، تؼقؼ412سمػسغم ايمسؾؿل: ايمسؾؿل، )ت  .43

 مـشقرات دار ايمؽتى ايمعؾؿقي، زمغموت ـ يمبـون.

حمؿقد مطرصمل،  ايمدىمتقر :هـ( تؼقؼ 383أزمق ايمؾقٌ ايمسؿرومـدي، )ت سمػسغم ايمسؿرومـدي: .44

 مـشقرات دار ايمػؽر.

هـ(، تؼقؼ: يورس زمـ إزمراهقؿ ونمـقؿ زمـ فمبوس زمـ نمـقؿ،  489عوّن، )ت سمػسغم ايمسؿعوّن: ايمسؿ .45

 ايمسعقديي.  ـ ايمريوض ،، مـشقرات دارايمقؿمـ1997ـ  1418 ولمايمطبعي إُ 

ايمشقخ ضمسكم إفمؾؿل ايمطبعي  :هـ( تؼقؼ 1491ايمتػسغم ايمصودم: حمسـ ايمػقض ايمؽوؾموّن، )ت  .46

 ؽمي، مـشقرات مؽتبف ايمصدر، ؿمفران ـ إيران.ّد هـ، مطبعي ممؽمسي اهلودي، ومؿ اظمؼ 1416ايمثويمثي 

 :هـ( تؼقؼ 324سمػسغم ايمعقّور: أزمق ايمـرض، حمّؿد زمـ مسعقد زمـ فمقّوش ايمّسؾؿل، ايمسؿرومـدي )ت  .47

 احلوج هوؾمؿ ايمرؽمقرم اظمحاليت، اظمؽتبي ايمعؾؿقي اإلؽمالمقي ؿمفران.

أمحد زمـ  :هـ( تؼقؼ 671سمػسغم ايمؼرؿمبل: أزمق فمبد اهلل حمؿد زمـ أمحد إكصوري ايمؼرؿمبل )ت  .48

اث ايمعريب، زمغموت ـ يمبـون.  ايمعؾقؿ ايمػمدوّن، مـشقرات دار إضمقوء ايمؼمُّ

ايمسقد ؿمّقى  :هـ( سمصحقح وسمعؾقؼ وسمؼديؿ 329سمػسغم ايمؼؿل: فمقم زمـ إزمراهقؿ ايمؼّؿل، )ت  .49

 مـشقرات مؽتبف اهلدى. هـ، 1387اظمقؽمقي اجلزائري، مطبعي ايمـجػ إذف 

 هـ(، لجفقيمي. 537 ايمـسػل )ت سمػسغم ايمـسػل: .54

ايمشقخ طمؾقؾ اظمقس، ضبط  :هـ(، تؼقؼ وسمؼديؿ 314سمػسغم صمومع ايمبقون: ازمـ صمرير ايمطػمي، )ت .51

 ور، مـشقرات دار ايمػؽر يمؾطبوفمي وايمـمم وايمتقزيع، زمغموت.صدومل مجقؾ ايمعطّ  :وسمقشمقؼ وّتريٍ

هـ،  1415ولم ُٕ هـ( تؼقؼ جلـي، ايمطبعي ا 564سمػسغم لجؿع ايمبقون: أمكم اإلؽمالم ايمطػمد )ت  .52
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 ممؽمسي إفمؾؿل يمؾؿطبقفموت، زمغموت ـ يمبـون.

 هـ(، ايمطبعي ايمثويمثي زمدون سموريخ.646سمػسغم مػوسمقح ايمغقى )ايمتػسغم ايمؽبغم(: ايمػخر ايمرازي )ت .53

هـ ـ  1424ولم أمحد همريد، ايمطبعي إُ  :هـ(،تؼقؼ 154سمػسغم مؼوسمؾ: مؼوسمؾ زمـ ؽمؾقامن، )ت  .54

 ؿقي، زمغموت ـ يمبـون.م، مـشقرات دار ايمؽتى ايمعؾ2443

هـ( تؼقؼ ايمسقد هوؾمؿ ايمرؽمقرم  1112سمػسغم كقر ايمثؼؾكم: ايمشقخ فمبد فمقم ايمعرود احلقيزي )ت  .55

 ؽمي.هـ ممؽمسي إؽمامفمقؾقون، ومؿ اظمؼّد  1412ي ايمرازمعي بعاظمحاليت، ايمط

س سمـبقف اخلقاؿمر وكزهي ايمـقاـمر )لجؿقفمي وّرام(: إمغم ايمزاهد أزمق احلسـ وّرام زمـ أيب ايمػرا .56

 إيران. ـ ومؿ، هـ(، مؽتبي ايمػؼقف645إؾمؼمي )ت

م، 1989هـ ـ  1449ايمطبعي ايمثوكقي  ،هـ( 436سمـزيف إكبقوء: ايمسقد اظمرسمه فمؾؿ اهلدى )ت  .57

 مـشقرات دار إضقاء، زمغموت ـ يمبـون.

 حمؿد ايمبقوزموّن إؽمؽقئل، اهتامم فمعم اظمؾؽل :سمقضمقد اإلمومقي: حمؿد زموومر اظمؾؽل، معوس، سمـظقؿ .58

، مـشقرات وزارة ايمثؼوهمي واإلرؾمود اإلؽمالمل ـ ممؽمسي ايمطبوفمي  ه 1415ولم اظمقوكجل، ايمطبعي إُ 

 وايمـمم. 

 :هـ(، تؼقؼ 381ايمتقضمقد ايمشقخ ايمصدوق&: ايمشقخ ايمصدوق، حمؿد زمـ فمقم زمـ زموزمقيف ايمؼؿل ) .59

 ؽمي.ومؿ اظمؼّد هـ مـ مـشقرات مجوفمي اظمدرؽمكم،  1387ايمسقد هوؾمؿ احلسقـل ايمطفراّن، ؽمـي ايمطبع 
 ا طمرف اًمث٤مء ا

هـ(  564ايمثوومى دم اظمـوومى: فمامد ايمديـ أزمق صمعػر حمؿد زمـ فمقم ايمطقد، اظمعروف زموزمـ محزة، )ت  .64

 ؽمي.هـ، مـشقرات ممؽمسي أكصوريون، ومؿ اظمؼّد 1412كبقؾ رضو فمؾقان، ايمطبعي ايمثوكقي  :تؼقؼ

اظمؽتبي احلقدريي ـ ايمـجػ  شمؿرات إفمقاد: ايمسقد فمقم احلسقـل اهلوؾمؿل ايمـجػل، اكتشورات .61

 هـ.1424 ايمطبعي إُولمإذف، 
 ا طمرف اجلٞمؿ ا

 :ايمسّقد حمؿد ىمالكؼم، سمؼديؿ :هـ( تؼقؼ وسمعؾقؼ 1249صمومع ايمسعودات: حمؿد مفدي ايمـراومل، )ت  .62

 ايمشقخ حّمؿد رضو اظمظّػر، ايمطبعي ايمرازمعي، مطبعي ايمـعامن، ايمـجػ إذف.

ايمسقد  :(، تؼقؼ  ه 1173احلسكم اظموزكدراّن اخلقاصمقئل، )ت  ومع ايمشتوت: حمؿد إؽمامفمقؾ زمـصم .63

 هـ، مـشقرات ؽمؾسؾي تشمور اظمحؼؼ اخلقاصمقئل. 1418ولم مفدي ايمرصموئل، ايمطبعي إُ 

 ،م 1981هـ ـ  1441ولم هـ( ايمطبعي إُ  911جلومع ايمصغغم: صمالل ايمديـ ايمسققؿمل )ت ا .64

 مـشقرات دار ايمػؽر، زمغموت ـ يمبـون.

ممؽمسي ايمـمم آؽمالمل  :هـ(، تؼقؼ وكمم548ع: ايمػضؾ زمـ احلسـ ايمطػمد )ت صمقامع اجلوم .65
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 .  ه 1418ولم همي، ايمطبعي إُ ايمتوزمعي جلامفمي اظمدرؽمكم زمؼؿ اظممّم 

هـ(، تؼقؼ وسمعؾقؼ: ايمشقخ فمبوس 1266صمقاهر ايمؽالم: ايمشقخ حمؿد ضمسـ ايمـجػل )ت  .66

 اإلؽمالمقي ـ ؿمفران. ش، مـشقرات دار ايمؽتى 1365ايمؼقچوّن، ايمطبعي ايمثوكقي 

ايمشقخ حمؿد زموومر  :هـ( تؼقؼ 871صمقاهر اظمطويمى:، حمؿد زمـ أمحد ايمدمشؼل ايمشوهمعل )ت  .67

 ؽمي.مـشقرات لجؿع إضمقوء ايمثؼوهمي اإلؽمالمقي، ومؿ اظمؼّد  ،هـ 1415ولم اظمحؿقدي، ايمطبعي إُ 
 ا طمرف احل٤مء ا

وايمدراؽموت، ؽمـي ايمطبع: مؽتى ايمبحقث  :(، تؼقؼ1252ضموؾمقي رد اظمختور: ازمـ فموزمديـ )ت  .68

 زمغموت ـ يمبـون. ،م مـشقرات دار ايمػؽر يمؾطبوفمي وايمـمم وايمتقزيع1995ـ  هـ1415

هـ(  1482ضموؾمقي رهمقع ايمديـ ايمـوئقـل فمعم أصقل ايمؽودم: رهمقع ايمديـ حمؿد زمـ ضمقدر ايمـوئقـل )ت  .69

ر احلديٌ مـشقرات دا ،شهـ  1382هـ ـ  1424ولم حمؿد ضمسكم ايمدرايتل، ايمطبعي إُ  :تؼقؼ

 يمؾطبوفمي وايمـمم.

هـ(، مـشقرات ممؽمسي ايمـمم اإلؽمالمل  1186احلدائؼ ايمـوضة: ايمشقخ يقؽمػ ايمبحراّن )ت  .74

 ؽميايمتوزمعي جلامفمي اظمدّرؽمكم، ومؿ اظمؼّد 

ايمسقد  :، تؼقؼ( ه 1434احلديؼي اهلاليمقي: حمؿد زمـ احلسكم ايمعومقم اظمعروف زمويمشقخ ايمبفوئل، )ت  .71

مـشقرات ممؽمسي تل ايمبقً^ إلضمقوء ايمؼماث ـ ومؿ  ،هـ 1414ولم ُٕ فمقم اخلراؽموّن، ايمطبعي ا

 همي. اظممّم 

ولم م( ايمطبعي إُ  1445ضمقوة احلققان ايمؽػمى: ىمامل ايمديـ، حمؿد زمـ مقؽمك ايمدمغمي، )ت  .72

 م، مـشقرات دار ومؽتبي اهلالل، زمغموت ـ يمبـون.2447
 ا طمرف اخل٤مء ا

، #ممؽمسي اإلموم اظمفدي :هـ( تؼقؼ وكمم 573اخلرائٍ واجلرائح: وُمطى ايمديـ ايمراوكدي، )ت  .73

 ومؿ اظمؼّدؽمي.

لجؿع  :هـ(، تؼقؼ: د. حمؿد هودي إمقـل، كمم446ي: ايممميػ ايمريض )تطمصوئص إئؿّ  .74

 هـ.1446اإلؽمتوكي ايمرضقيي اظمؼدؽمي ـ مشفد اظمؼدؽمي، ؿمبعي فموم  دم ايمبحقث اإلؽمالمقي

مجوفمي اظمدرؽمكم ـ ومؿ  :ايمغػوري، كمم هـ(، تؼقؼ: فمقم أىمػم381اخلصول: ايمشقخ ايمصدوق )ت .75

 ؽمي، زمدون سموريخ.اظمؼّد 
 ا طمرف اًمدال ا

 ايمطبعي إُولمهـ(، دار اظمعرهمي، 911ايمّدر اظمـثقر دم ايمتػسغم زموظملشمقر: صمالل ايمديـ ايمسققؿمل )ت .76

 هـ.1365
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ي هـ(، ايمطبع 573احلسكم، ؽمعقد زمـ هبي اهلل اظمشفقر زمـ ومطى ايمديـ ايمراوكدي )ت  ايمدفمقات: أزمق .77

 ؽمي.هـ، مـشقرات مدرؽمي اإلموم اظمفدي# ـ ومؿ اظمؼّد  1447ولم إُ 

م،  1997هـ ـ  1417ولم، هـ( ايمطبعي إُ  246ديقان دفمبؾ اخلزافمل: دفمبؾ زمـ فمقّم اخلزافمل )ت  .78

 ممؽمسي إفمؾؿل، زمغموت ـ يمبـون.

ري، دار اظمـصق :هـ(، ؿمبع وكمم1428ديقان مغماث اظمـػم: ايمشقخ حمؿد ؽمعقد اظمـصقري )ت  .79

 هـ.1423ولم ايمطبعي إُ 
 ا طمرف اًمذال ا

مـشقرات  ،م 1983ـ   ه 1443هـ(، ايمطبعي ايمثويمثي  1389ايمذريعي: ايمشقخ تومو زمزرگ ايمطفراّن )ت  .84

 دار إضقاء زمغموت ـ يمبـون.
 ا طمرف اًمراء ا

هـ(، تؼقؼ: ايمسقد حمؿد مفدي اخلرؽمون، 548روضي ايمقافمظكم: حمؿد زمـ ايمػتّول ايمـقسوزمقري )ت .81

 قرات ايممميػ ايمريض ـ ومؿ. مـش

 ،ريوض اظمدح وايمرشموء: ايمشقخ ضمسكم فمقم ؽمؾامن ايمبالدي ايمبحراّن، اكتشورات اظمؽتبي احلقدريي .82

 هـ. 1426 ايمطبعي ايمرازمعيايمـجػ إذف، 
 ا طمرف اًمزاء ا

 1447ولم هـ(، تؼقؼ حمؿد زمـ فمبد ايمرمحـ فمبد اهلل، ايمطبعي إُ  597زاد اظمسغم: ازمـ اجلقزي، )ت .83

 مـشقرات دار ايمػؽر يمؾطبوفمي وايمـمم وايمتقزيع. هـ،

حمؿد  :ؼ فمؾقفضمؼؼف وفمؾَّ ، هـ( 993س إردزمققم، )ت ززمدة ايمبقون: أمحد زمـ حمؿد، ايمشفغم زموظمؼّد  .84

 فران ـ كوس طمرسو.ؿمايمبوومر ايمبفبقدي، فمـقً زمـممه اظمؽتبي اظمرسمضقيي إلضمقوء أشمور اجلعػريي، 

 هـ.1112ئري، اظمتقذمَّ ؽمـي زهر ايمرزمقع: ايمسقّد كعؿي اهلل اجلزا .85
 ا طمرف اًمًلم ا

 ايمطبعي ايمثوكقي ؽمي،ومؿ اظمؼّد ، هـ(، مطبعي دار إؽمقة1359ؽمػقـي ايمبحور: ايمشقخ فمبوس ايمؼؿل )ت .86

 هـ.1416

هـ، اظمطبعي زمغموت، دار اظمعرهمي  1444هـ(، ؽمـي ايمطبع  1444ايمسغمة احلؾبقي: احلؾبل، )ت .87

 مـشقرات دار اظمعرهمي.
 ا طمرف اًمِملم ا

ايمطبعي  رة ؿمقزمك: اظمحّدث اجلؾقؾ ايمشقخ حمؿد مفدي احلوئري، مـشقرات اظمؽتبي احلقدريي،ؾمج .88

 هـ.1385 اخلومسي
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هـ(  676ذائع آؽمالم: أزمق ايمؼوؽمؿ كجؿ ايمديـ صمعػر زمـ احلسـ، اظمشتفر زمـ اظمحؼؼ احلقم، )ت  .89

ل، ؿمفران ـ كوس هـ، اكتشورات اؽمتؼال 1449ايمثوكقي  مع سمعؾقؼوت ايمسقد صودق ايمشغمازي، ايمطبعي

 زمغموت ـ يمبـون.، ممؽمسي ايمقهموء ،ؿمبع زمؿقاهمؼي ممؽمسي ايمقهموء  ه 1443ـ  م1983 ،طمرسو

 هـ(. 1481ذح أصقل ايمؽودم: اظمقلم حمؿد صويمح اظموزكدراّن )ت  .94

يقؽمػ ضمسـ فمؿر،  :هـ( تؼقؼ 686ذح ايمريض فمعم ايمؽوهمقي: ريض ايمديـ آؽمؼمتزمودي )ت  .91

 م. 1975هـ ـ  1395 ؿمفران ،شقرات ممؽمسي ايمصودقـم

مـشقرات  ،هـ 1391هـ(، ايمطبعي ايمرازمعي  792احلـػل )ت  ذح ايمعؼقدة ايمطحوويي: ازمـ أيب ايمعزّ  .92

 اظمؽتى اإلؽمالمل، زمغموت ـ يمبـون. 

هـ(، تؼقؼ: حمؿد أزمق ايمػضؾ إزمراهقؿ، مطبعي 656ذح نٍ ايمبالنمي: ازمـ أيب احلديد اظمعتزرم )ت .93

 دار إضمقوء ايمؽتى ايمعرزمقي، زمدون سموريخ. :مـشقرات اظمرفمًم ايمـجػل، كمم

 ايمشػوء ايمروضمل: فمبد ايمؾطقػ ايمبغدادي، معوس.  .94

ؾمقاهد ايمتـزيؾ: فمبقد اهلل زمـ أمحد، اظمعروف زموحلوىمؿ احلسؽوّن )ت ايمؼرن اخلومس اهلجري(، تؼقؼ  .95

 م، ممؽمسي ايمطبع وايمـمم 1994هـ ـ  1411ولم ايمشقخ حمؿد زموومر اظمحؿقدي، ايمطبعي إُ  :وسمعؾقؼ

 ضمقوء ايمثؼوهمي اإلؽمالمقي، ؿمفران ـ إيران.إؽمالمل، لجؿع اإلرؾمود ايمتوزمعي يمقزارة ايمثؼوهمي واإل
 ا طمرف اًمّم٤مد ا

ولم أمحد فمبد ايمغػقر فمطور، ايمطبعي إُ  :هـ(، تؼقؼ393ايمصحوح: إؽمامفمقؾ زمـ مّحود اجلقهري )ت .96

 ايمؼوهرة. ،م، مـشقرات دار ايمعؾؿ يمؾؿاليكم 1956ـ   ه 1376

اظمطبعي وايمـمم مجوفمي اظمدرؽمكم ـ ومؿ  هـ(94)ت ×وديي: اإلموم زيـ ايمعوزمديـايمصحقػي ايمسج .97

 ؽمي.اظمؼّد 

 877ايمٌماط اظمستؼقؿ: ايمشقخ زيـ ايمديـ، أزمق حمؿد فمقم زمـ يقكس ايمعومقم ايمـبوؿمل ايمبقويض، )ت  .98

حف وضمؼَّؼف وفمؾَّؼ فمؾقف ء أشمور حمؿد ايمبوومر ايمبفبقدي، فمـقً زمـممه اظمؽتبي اظمرسمضقيي إلضمقو :هـ(، صحَّ

 .هـ 1384اجلعػريي، ايمطبعي إولم 
 ا طمرف اًمٓم٤مء ا

 ،ايمطريؼ إلم مـػم احلسكم: اخلطقى اظمرضمقم ايمشقخ فمبد ايمقهوب ايمؽور، اكتشورات ايممميػ ايمريض .99

 .هـ1421 ايمطبعي إُولم ؽمي،ومؿ اظمؼّد 
 ا طمرف اًمٕملم ا

ذف، ؿمبعي فموم ايمـجػ إ ،هـ(، اظمطبعي احلقدريي381فمؾؾ ايمممائع: ايمشقخ ايمصدوق )ت .144

 .هـ1386
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ايمطبعي  ،ؽمالملهـ(، مـشقرات لجؿع ايمػؽر اإل 1424فمؾقم ايمؼران: ايمسقد حمؿد زموومر احلؽقؿ )ت  .141

 . ه 1417ايمثويمثي 

حمؿد ضمسـ تل  :هـ( تؼقؼ 828فمؿدة ايمطويمى: مجول ايمديـ، أمحد زمـ فمقم اظمعروف زموزمـ فمـبي )ت  .142

 قرات اظمطبعي احلقدريي ـ ايمـجػ إذف.مـش ،م 1961هـ ـ  1384ايمطويمؼوّن، ايمطبعي ايمثوكقي 

 هـ( مطبعي وكمم دار إضمقوء ايمؼماث ايمعريب، زمغموت ـ يمبـون. 855فمؿدة ايمؼوري: ايمعقـل، )ت  .143

ذىمي  ،م1973.  ه 1393هـ(، ايمطبعي ايمثوكقي  973ايمعفقد اظمحّؿديي: فمبد ايمقهوب ايمشعراّن )ت  .144

 يػ حمؿقد احلؾبل وذىموه طمؾػوء.مؽتبي ومطبعي مصطػك ايمبويب احلؾبل وأوٓده زمؿٌم، ذ

ولم ايمشقخ ضمسكم إفمؾؿل، ايمطبعي إُ  :هـ( تؼقؼ 381فمققن أطمبور ايمرضو: ايمشقخ ايمصدوق )ت  .145

 مـشقرات ممؽمسي إفمؾؿل زمغموت ـ يمبـون. هـ، 1444

فمققن احلؽؿ واظمقافمظ: فمقم زمـ حمؿد ايمؾقثل ايمقاؽمطل )ت ايمؼرن ايمسودس(، تؼقؼ: ضمسكم احلسـل  .146

 ش.1376ايمطبعي إُولم  كمم دار احلديٌ،ايمبغمصمـدي، 
 ا طمرف اًمٖملم ا

 ايمسقد فموؾمقر. :هـ( تؼقؼ 1147نمويي اظمرام: ايمسقد هوؾمؿ ايمبحراّن )ت  .147

 ،م1977هـ ـ  1397هـ( ايمطبعي ايمرازمعي  1392يمغدير: ايمشقخ فمبد احلسكم إمقـل )ت ا .148

 مـشقرات دار ايمؽتوب ايمعريب، زمغموت ـ يمبـون.
 ا طمرف اًمٗم٤مء ا

ضمومد  :هـ( تؼقؼ 664زمقاب: أزمق ايمؼوؽمؿ، فمقم زمـ مقؽمك ازمـ ؿموووس احلسـل، )ت همتح إ .149

، مـشقرات ممؽمسي تل ايمبقً^ إلضمقوء ايمؼماث، زمغموت ـ 1989ـ   ه 1449ولم وف، ايمطبعي إُ اخلػّ 

 يمبـون.

هـ( ايمطبعي ايمثوكقي، ؿمبوفمي وكمم دار  852همتح ايمبوري: ازمـ ضمجر، ؾمفوب ايمديـ ايمعسؼالّن )ت  .114

 ي، زمغموت ـ يمبـون.اظمعرهم

 هـ( مـشقرات فمومل ايمؽتى. 1255همتح ايمؼدير: ايمشقىموّن، )ت  .111

هـ(، مـشقرات  384ايمػرج زمعد ايمشّدة: يمؾؼويض أيب فمقم اظمحسـ، ازمـ أيب ايمؼوؽمؿ ايمتـقطمل )ت  .112

 ، ايمطبعي ايمثوكقي. ايممميػ ايمريض

ـ(، تؼقؼ ممؽمسي ه 329 ، فمقم زمـ زموزمقيي ايمؼؿل، )ت×ايمػؼف اظمـسقب يمإلموم ايمرضو :همؼف ايمرضو .113

مـشقرات اظمممتر ايمعوظمل يمإلموم  ،هـ1446ولم همي، ايمطبعي إُ إلضمقوء ايمؼماث ـ ومؿ اظممّم  تل ايمبقً^

 ؽمي.مشفد اظمؼّد  ،×ايمرضو

ايمسقد أمحد احلسقـل،  :هـ( تؼقؼ 573ومطى ايمديـ، ؽمعقد زمـ هبي اهلل ايمراوكدي )ت : همؼف ايمؼرتن .114
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 ؽمي.اظمرفمًم ايمـجػل، ومؿ اظمؼّد  هـ، مـشقرات مؽتبي 1445ايمطبعي ايمثوكقي 

ايمطبعي  ايمبقدهـدي، اكتشورات زائر، دم رضموب ايمتقزمي: ايمسقد حمؿد لجوهد، تؼقؼ: كوس ايمبوومري .115

 ش.1377 إُولم

ايمطبعي زمغموت،  ،هـ(، دار ايمؽتى ايمعؾؿقي1331همقض ايمؼدير: حمؿد فمبد ايمرؤوف اظمـووي )ت .116

 هـ.1415 إُولم
 ا طمرف اًم٘م٤مف ا

 هـ( لجفقيمي. 817: ايمػغموزتزمودي )ت ايمؼومقس اظمحقط .117

 ايمؼرتن وإفمجوزه ايمعؾؿل: اؽمامفمقؾ إزمراهقؿ، معوس، مـشقرات دار ايمػؽر ايمعريب. .118

ممؽمسي  :هـ(، تؼقؼ وكمم344ومرب اإلؽمـود: ايمسقد احلؿغمي أزمق ايمعبوس فمبد اهلل ايمبغدادي )ت .119

 .هـ1413 ايمطبعي إُولمؽمي، ومؿ اظمؼّد  ^،تل ايمبقً

نمالم رضو  :هـ( تؼقؼ 573ايمديـ، ؽمعقد زمـ هبي اهلل ايمراوكدي )ت ومطى  :ومصص إكبقوء .124

 ش، مـشقرات اهلودي.1376هـ ـ  1418ولم فمرهموكقون، ايمطبعي إُ 

 هـ(، زمدون سموريخ.1112ومصص إكبقوء: ايمسقد كعؿي اهلل اجلزائري )ت .121
 ا طمرف اًمٙم٤مف ا

ايمغػوري، دار ايمؽتى هـ(، تؼقؼ: فمقم أىمػم 329ايمؽودم: ايمشقخ حمؿد زمـ يعؼقب ايمؽؾقـل )ت .122

 .هـ1388ايمطبعي ايمثويمثي اإلؽمالمقي، 

ايمشقخ صمقاد ايمؼققمل ايمطبعي  :تؼقؼ ،(هـ367، )ت فىمومؾ ايمزيورات: صمعػر زمـ حمؿد زمـ ومقيمقي .123

 مجوفمي اظمدرؽمكم، مـشقرات ممؽمسي ايمػؼوهي. ،ـه1417ولم إُ 

ايمطبعي  هـ(،634اجلزري )ت يب ايمؽرم اظمعروف زموزمـ إشمغمأايمؽومؾ دم ايمتوريخ: أزمق احلسـ فمقم زمـ  .124

 .زمغموت ،دار ايمؽتى ايمعؾؿقي ،هـ1447 إُولم

ايمؼوؽمؿ اظمقؽمقي  ايمتـؼقح دم ذح ايمعروة ايمقشمؼك: سمؼريرًا يمبحٌ ايمسقد أيب :ىمتوب ايمصالة .125

مـشقرات دار اهلودي  ،هـ 1414ايمغروي ايمتػميزي، ايمطبعي ايمثويمثي  هـ( زمؼؾؿ اظمغمزا فمقم 1413اخلقئل)

 يمؾؿطبقفموت ومؿ.

ايمدىمتقر مفدي اظمخزومل،  :هـ( تؼقؼ 174توب ايمعكم: ايمػراهقدي، اخلؾقؾ زمـ أمحد )ت ىم .126

 ممؽمسي دار اهلجرة. ،هـ1449ايمدىمتقر إزمراهقؿ ايمسومرائل، ايمطبعي ايمثوكقي 

فمداد جلـي تؼقؼ سمراث ايمشقخ إهـ(،  1281ىمتوب اظمؽوؽمى: ايمشقخ مرسمه إكصوري )ت  .127

شقرات اظمممتر ايمعوظمل زمؿـوؽمبي ايمذىمرى اظمئقيي ايمثوكقي ظمقالد ايمشقخ هـ، مـ 1415ولم إفمظؿ، ايمطبعي إُ 

 إكصوري.
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مـشقرات ذىمي مؽتبي  ،م 1966 هـ ـ1385هـ( ؽمـي ايمطبع  538ايمؽّشوف: ايمزخمممي )ت  .128

 ومطبعي مصطػك ايمبوب احلؾبل وأوٓده زمؿٌم.

دار  ،هـ1445 ي ايمثوكقيايمطبع هـ(،693ىمشػ ايمغؿي: ايمشقخ فمقم زمـ فمقسك زمـ أيب ايمػتح إرزمقم )ت .129

  .زمغموت ،إضقاء

فمقم أىمػم ايمغػوري مـشقرات  :هـ( تؼقؼ 381ىمامل ايمديـ ومتوم ايمـعؿي: ايمّشقخ ايمّصدوق )ت  .134

 ؽمي.ممؽمسي ايمـمم اإلؽمالمل، مجوفمي اظمدرؽمكم، ومؿ اظمؼّد 

ري ايمشقخ زمؽ :هـ(، تؼقؼ 975ىمـز ايمعامل: فمالء ايمديـ فمقم اظمتؼل زمـ ضمسوم ايمديـ اهلـدي، )ت  .131

 م زمغموت ـ ؾمورع ؽمقريو. 1989ـ   ه 1449ضمقوّن وايمشقخ صػقة ايمسػو، ممؽمسي ايمرؽمويمي 

ايمطبعي  ،هـ( 449مي أزمق ايمػتح حمؿد زمـ فمقم ايمؽراصمؽل )تث اخلبغم ايمعالّ ىمـز ايمػقائد: اظمحّد  .132

 .ؽميومؿ اظمؼّد  ،مـشقرات مؽتبي اظمصطػقي ـ،ه1414ايمثوكقي
 ا طمرف اًمحم ا

ايمشقخ  :هـ(، سمؼرير1449: حموضات روح اهلل اظمقؽمقي اخلؿقـل )تيمُى إشمر دم اجلػم وايمؼدر .133

 ×.ش، مـشقرات ممؽمسي اإلموم ايمصودق  ه 1377ـ   ه 1418ولم صمعػر ايمسبحوّن، ايمطبعي إُ 

 .هـ 1445هـ(، كمم أدب احلقزة ومؿ ـ إيران،  711يمسون ايمعرب: ازمـ مـظقر )ت  .134

مـشقرات أكقار اهلدى، ومؿ  هـ،1417ولم هـ( ايمطبعي إُ  664ايمؾفقف: ايمسقد ازمـ ؿموووس )ت  .135

 اظمؼّدؽمي.

ايمطبعي  ايمؾفقف فمعم ومتعم ايمطػقف: ايمسقد ازمـ ؿموووس، اظمؼمصمؿ: فمبد ايمرضمقؿ فمػقػل زمخشويًم، .136

 .ؽميومؿ اظمؼّد  ،اكتشورت دهمؼم كمم مميد إؽمالم ،ش1378اخلومسي 
 ا طمرف اعمٞمؿ ا

 هـ.1359ايمـجػ إذف، ؿمبعي فموم  هـ(، اظمطبعي احلقدريي ـ645مثغم إضمزان: ازمـ كام احلقم )ت .137

ايمسقد أمحد احلسقـل، ايمطبعي  :هـ( تؼقؼ 1485لجؿع ايمبحريـ: ايمشقخ همخر ايمديـ ايمطرحيل )ت  .138

 مؽتبي كمم ايمثؼوهمي اإلؽمالمقي. ،هـ 1448ايمثوكقي 

زمغموت، ؿمبعي  ،هـ(، دار ايمؽتى ايمعؾؿقي847لجؿع ايمزوائد ومـبع ايمػقائد: كقر ايمديـ اهلقثؿل )ت .139

 .هـ1448فموم 

 : ايمشقخ حمؿد اهلـداوي، مـشقرات ايممميػ ايمريض، زمدون سموريخ.^لجؿع مصوئى أهؾ ايمبقً .144

ايمسقد صمالل ايمديـ احلسقـل  :هـ( تؼقؼ وسمعؾقؼ 247اظمحوؽمـ: أمحد زمـ حمؿد زمـ طمويمد ايمػمومل )ت  .141

 هـ  1374دار ايمؽتى اإلؽمالمقي، ؿمفران  :)اظمحّدث( ايمـوذ

فمبد ايمسالم فمبد ايمشودم حمؿد، ايمطبعي  :هـ(، تؼقؼ 546)ت اظمحرر ايمقصمقز: ازمـ فمطقي إكديمز .142



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

 
 م،مـشقرات دار ايمؽتى ايمعؾؿقي.1993ـ هـ1413ولم إُ 

أمحد ؾمؿس ايمديـ،  :، تؼقؼ(هـ721ت  )خمتور ايمصحوح: حمؿد زمـ أيب زمؽر زمـ فمبد ايمؼودر ايمرازي، .143

 هـ. 1415ولم يمبـون. ايمطبعي إُ  ـ زمغموت، ؿمبع وكمم دار ايمؽتى ايمعؾؿقي

ايمشقخ فمزة اهلل اهلؿداّن، ممؽمسي  :هـ( تؼقؼ 1147مديـي اظمعوصمز: ايمسقد هوؾمؿ ايمبحراّن )ت  .144

 .هـ 1413ولم ؽمي، ايمطبعي إُ اظمعورف اإلؽمالمقي، ومؿ اظمؼّد 

 ش(، لجفقيمي.1343اظمراومبوت: ايمشقخ صمقاد اظمؾؽل ايمتػميزي، )ت  .145

ممؽمسي ايمـمم اإلؽمالمل،  هـ(، تؼقؼ: صمقاد ايمؼققمل، مطبعي614اظمزار، حمؿد اظمشفدي )ت .146

 هـ.1419 ايمطبعي إُولماكتشورات ايمؼققم، 

مي احلقم، )ت اظمشتفر زمويمعالّ  ر احلقم،وايمديـ، ضمسـ زمـ اظمطفّ  رؾمود: مجول احلّؼ اظمستجود مـ اإل .147

 هـ(، مـشقرات مؽتى تيي اهلل ايمعظؿك اظمرفمًم ايمـجػل ـ ومؿ.726

كجؾ  :تؼقؼ وسمصحقح ـ(ه 1445ودي، )ت مستدرك ؽمػقـي ايمبحور: ايمشقخ فمقم ايمـامزي ايمشوهر .148

اظمميمػ احلوج ايمشقخ ضمسـ زمـ فمقم ايمـامزي، ممؽمسي ايمـمم اإلؽمالمل ايمتوزمعي جلامفمي اظمدرؽمكم زمؼؿ 

 هـ. 1418 همياظممّم 

يقؽمػ فمبد  :هـ( تؼقؼ وإذاف 445اظمستدرك فمعم ايمصحقحكم: احلوىمؿ ايمـقسوزمقري، )ت  .149

 ايمرمحـ اظمرفمشقم.

، ^هـ(، تؼقؼ وكمم ممؽمسي تل ايمبق1324ًيمشقخ ايمـقري ايمطػمد )مستدرك وؽموئؾ ايمشقعي: ا .154

 هـ.1448 ايمطبعي ايمثوكقي

 ^هـ(، كمم ممؽمسي تل ايمبق966ًُمسؽـ ايمػماد: ايمشفقد ايمثوّن زيـ ايمديـ اجلبعل ايمعومقم )ت .151

  .هـ1447ايمطبعي إُولم ؽمي، إلضمقوء ايمؼماث ـ ومؿ اظمؼّد 

 صودر، زمغموت ـ يمبـون.هـ( دار  241مسـد أمحد: أمحد زمـ ضمـبؾ )ت  .152

مشؽوة إكقار: أزمق ايمػضؾ فمقم ايمطػمد )ت ايمؼرن ايمسوزمع(، اظمطبعي احلقدريي ـ ايمـجػ إذف،  .153

 .هـ1385ايمطبعي ايمثوكقي

مـشقرات  ،م1991هـ ـ  1411ولم هـ( ايمطبعي إُ  464مصبوح اظمتفجد: ايمشقخ ايمطقد )ت  .154

 ممؽمسي همؼف ايمشقعي، زمغموت ـ يمبـون.

 945ايمديـ إزمراهقؿ زمـ فمقم احلسـ زمـ حمؿد زمـ صويمح ايمعومقم ايمؽػعؿل، )ت  لخ سمؼاظمصبوح: ايمشق .155

 م، مـشقرات ممؽمسي إفمؾؿل يمؾؿطبقفموت زمغموت ـ يمبـون.1983ـ   ه 1443هـ(، ايمطبعي ايمثويمثي 

ولم ايمشقخ حمؿد فمقم ايمصوزمقّن، ايمطبعي إُ  :هـ(، تؼقؼ 338معوّن ايمؼرتن: أزمقصمعػر ايمـحوس )ت  .156

 م. 1988ـ  ـ ه 1448
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حف فمدة ؼف وصّح هـ(، ضمؼّ  676اظمعتػم: كجؿ ايمديـ، أزمق ايمؼوؽمؿ صمعػر زمـ احلسـ، اظمحؼؼ احلقم )ت  .157

 ش.1364مـ إهموضؾ، ممؽمسي ؽمقد ايمشفداء 

هـ( تؼقؼ وكمم ومسؿ  364اظمعجؿ إوؽمط: احلوهمظ ايمطػماّن، أزمق ايمؼوؽمؿ ؽمؾقامن زمـ أمحد )ت  .158

 م. 1995هـ ـ  1415ايمتحؼقؼ زمدار احلرمكم 

معجؿ ايمشعراء: ىمومؾ ؽمؾامن اجلبقري، مـشقرات حمؿد فمقم زمقضقن، دار ايمؽتى ايمعؾؿقي، زمغموت،  .159

 هـ.1424ولم يمبـون، ايمطبعي إُ 

فمبد ايمسالم  :هـ( تؼقؼ 395معجؿ مؼويقس ايمؾغي: أزمق احلسكم، أمحد زمـ همورس زمـ زىمريو )ت  .164

 هـ. 1444 ،حمؿد هورون، مؽتبي اإلفمالم اإلؽمالمل

مـشقرات  ،حمؿد حمل ايمديـ فمبد احلؿقد :هـ( تؼقؼ 761ـ هشوم إكصوري )ت مغـل ايمؾبقى: ازم .161

 ؽمي.ومؿ اظمؼّد  ،هـ 1444 ،مؽتبي تيي اهلل ايمعظؿل اظمرفمًم ايمـجػل

مـشقرات  ،هـ 1444ايمطبعي ايمثوكقي  ،هـ( 542صػفوّن )ت ػردات نمريى ايمؼرتن: ايمرانمى إم .162

 دهمؼم كمم ايمؽتوب.

م،  1965هـ ـ  1385ايمطبعي ايمثوكقي  ،هـ( 356صػفوّن )ت مؼوسمؾ ايمطويمبقكم: أزمق ايمػرج إ .163

 احلقدريي ومطبعُتفو، ايمـجػ إذف. يمـشقرات اظمؽتب

هـ(، تؼقؼ: اظمغمزا 157مؼتؾ احلسكم )أزمق خمـػ(: يمقط زمـ حيقك زمـ ؽمعقد إزدي ايمغومدي )ت .164

 اظمؼّدؽمي. ومؿ ،ـه1398اكتشورات اظمرفمًم ايمـجػل، ؿمبعي فموم  ،ضمسـ ايمغػوري، اظمطبعي ايمعؾؿقي

 ،هـ 1414ايمطبعي ايمثوكقي  ،هـ( 413اظمؼـعي: ايمشقخ اظمػقد، حمؿد زمـ ايمـعامن ايمبغدادي ايمعؽػمي )ت  .165

 ؽمي.ممؽمسي ايمـمم اإٍلؽمالمل، مجوفمي اظمدرؽمكم، ومؿ اظمؼّد 

 مـ أفمالم ايمؼرن ايمسودس اهلجري )ت ،مؽورم إطمالق: ايمطػمد احلسـ زمـ ايمػضؾ زمـ ضمسـ .166

 .هـ1392ايمطبعي ايمسودؽمي  ؽمي،يممميػ ايمريض ـ ومؿ اظمؼّد هـ(، مـشقرات ا 548

ايمسقد فمقم  :(، تؼقؼ1348صػفوّن، أزمق فمبد اهلل )ت مؽقول اظمؽورم: مغمزا حمؿد سمؼل اظمقؽمقي إ .167

زمغموت ـ  ،م 2441ـ   ه 1421ولم فموؾمقر، مـشقرات ممؽمسي إفمؾؿل يمؾؿطبقفموت، ايمطبعي إُ 

 يمبـون

هـ ـ  1421ولم يمعظقؿ اظمفتدي ايمبحراّن، معوس، ايمطبعي إُ فمبد ا×: مـ أطمالق اإلموم احلسكم .168

 إيران. ـ م، اكتشورات ايممميػ ايمريض، ومؿ 2444

فمقم أىمػم ايمغػوري، ايمطبعي ايمثوكقي،  :هـ( تؼقؼ 381ـ ٓ حيرضه ايمػؼقف: ايمشقخ ايمصدوق )ت مَ  .169

 ؽميمـشقرات ممؽمسي مجوفمي اظمدرؽمكم، ومؿ اظمؼّد 

، ذفٕا هـ(، تؼقؼ: جلـي مـ أؽموسمذة ايمـجػ588قب )تمـوومى تل أيب ؿمويمى: ازمـ ؾمفر تؾم .174
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 .هـ1376ذف، ؿمبعي فموم اظمطبعي احلقدريي ـ ايمـجػ إ

 :هـ( تؼقؼ 965هـ ـ  911مـقي اظمريد: ايمشقخ زيـ ايمديـ زمـ فمقم ايمعومقم، اظمعروف زمويمشفقد ايمثوّن ) .171

 اإلؽمالمل. مـشقرات مؽتى اإلفمالم ش، 1368ـ  1449ولم رضو اظمختوري، ايمطبعي إُ 

 ولم.مقزان احلؽؿي: ايمشقخ حمؿد ايمري ؾمفري، كمم دار احلديٌ، ايمطبعي إُ  .172

هـ(، ممؽمسي ايمـمم ايمتوزمعي 1442مي حمؿد ضمسكم ايمطبوؿمبوئل )تاظمقزان دم سمػسغم ايمؼرتن: ايمعالّ  .173

 ؽمي.جلامفمي اظمدرؽمكم زمؼؿ اظمؼّد 
 ا طمرف اًمٜمقن ا

اكتشورات ومدس  ،هـ( 464فمقم ايمطقد)ت ايمـفويي: ؾمقخ ايمطوئػي أزمق صمعػر حمؿد زمـ احلسـ زمـ  .174

 ؽمي.حمؿدي، ومؿ اظمؼّد 

 :يامن: ازمـ صمػم، زيـ ايمديـ، فمقم زمـ يقؽمػ زمـ صمػم مـ أفمالم ايمؼرن ايمسوزمع اهلجري، تؼقؼنٍ اإل .175

 ؽمي.مشفد اظمؼّد  ×هـ، مـشقرات لجؿع اإلموم اهلودي 1418ولم ايمسقد أمحد احلسقـل، ايمطبعي إُ 

هـ(، تؼقؼ: ايمشقخ حمؿد فمبده، دار  44)ت ×مغم اظمممـكم فمقمنٍ ايمبالنمي: طمطى اإلموم أ .176

 اظمعرهمي. 
 ا طمرف اًمقاو ا

إلضمقوء ايمؼماث،  ^هـ( تؼقؼ وكمم ممؽمسي تل ايمبقً 1144وؽموئؾ ايمشقعي: احلر ايمعومقم، )ت .177

 ومؿ.ـ اظمطبعي مفر  ،هـ 1414ايمطبعي ايمثوكقي 

 ، دار ايمثؼوهمي، يمبـون. وسضمسون فمبّ إهـ(، تؼقؼ: 681وهمقوت إفمقون: ازمـ طمؾؽون )ت .178
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شمًٚمًؾ 

 اعمح٤مضات

ُمقوقع 

 اعمجٚمس

ُمٓمٚمع اًم٘مّمٞمدة 

 ذم اعمجٚمس

 ص اًمتٕمري٩م واعمّمٞم٦ٌم ؿم٤مقمر اًم٘مّمٞمدة

ي٤م ىمتٞمح  اًمتقسم٦م إُولم

أصٌح٧م دار 

 اًمٕمح

احل٤مج ه٤مؿمؿ 

 اًمٙمٕمٌل&

 1 احلّر اًمري٤مطمل

ًم٧ًم أٟم٤ًمه  اًمت٘مقى ايمثوكقي

 ردًا سملم  عٍ ُمٗم

اًمِمٞمخ قمٌد 

 احلًلم ؿمٙمر&

زيٜم٥م ورأس أظمٞمٝم٤م 

 ×اإلُم٤مم احلًلم

11 

آؾمتٖمٗم٤مر  ايمثويمثي

 وبصم٤مره

مل أٟمَس زيٜم٥َم 

سمٕمد اخلدر 

 طم٤مهةً 

احل٤مج حمّٛمد قمكم 

 يمّٛمقٟم٦م&

شمٜمٕمك ÷ اًمزهراء

وهل ذم × وًمده٤م

 اجلٜم٦م

11 

قمداوة  زمعيايمرا

اًمِمٞمٓم٤من ًمٌٜمل 

 بدم

أطمٚماًم ويم٤مدت 

 متقت اًمًٜمـ

اًمًٞمد حمّٛمد 

 اًم٘مزويٜمل&

ؾمٌل احلقراء 

 ÷زيٜم٥م

11 

إن يم٤من قمٜمدك  هجر اًم٘مربن اخلومسي

 قمؼمة دمر ٤م

اًمًٞمد رو٤م 

 ا ٜمدي&

÷ ٟمدسم٦م اًمزهراء

واعمقاًملم 

 ×إلُم٤مُمٝمؿ

11 

اًمتقؾمؾ طم٘مٞم٘م٦ٌم  سودؽميايم

 ىمربٟمٞم٦مٌ 

دم ي٤م طمًلم 

ُمدى اًمزُم٤من 

 خمّٚمدا

اًمِمٞمخ حمّٛمد 

 ؾمٕمٞمد اعمٜمّمقري

& 

÷ احلقراء زيٜم٥م

 ÷شمٜم٤مدي أُمٝم٤م

11 

 11ًمٞمغم ُمع وًمده٤م قمكم أسمق احلًـ طمٙمؿ اعمٜمٞم٦ّم ذم  اًمّمؼم ايمسوزمعي
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 ×إيمؼم اًمتٝم٤مُمل& اًمؼمي٦م ضم٤مري 

ظم٤من اًمزُم٤من  اًمٕم٤ٌمدة ايمثومـي

 سمٜم٤م ومِمتتٜم٤م

اًمًٞمد ُمٝمدي 

 إقمرضمل&

ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ سمـ 

 ×قم٘مٞمؾ

111 

أٟم٤مقمل ىمتغم  قم٤ٌمدة احلرف ايمتوؽمعي

اًمٓمِػ ٓ زًم٧َم 

 ٟم٤مقمٞم٤م

اًمًٞمد طمٞمدر 

 احلكم& &

زيٜم٥م شمٜمدب 

 ×أظم٤مه٤م

111 

أسم٤م ص٤مًمٍآ ي٤م  ٤ٌمد اًمرمح٤منقم ايمعوذة

ُُمدِرَك اًمث٤مِر يمؿ 

 شمرى

 اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل

 اجلقاهري

ُمّمٞم٦ٌم قمٌد اهلل 

 ×اًمروٞمع

111 

طم٤مُمل اًمٔمٕمٞمٜم٦م  اإليث٤مر احلوديي فمممة

 أيـ ُمٜمف رسمٞمٕم٦مٌ 

اًمًٞمد ضمٕمٗمر 

 احلكم&

ُمٍمع أيب 

 ×اًمٗمْمؾ

111 

مح٦م ي فمممةايمثوكق ـمٛمٕم٧م أن  اًمر 

شمًقُمف اًم٘مقم 

 وٞمامً 

اًمًٞمد طمٞمدر 

 احلكم&

 111 ×ُمٍمع اًم٘م٤مؾمؿ

راطمٌؾ أٟم٧م  اًم٘مٜم٤مقم٦م ايمثويمثي فمممة

 واًمٚمٞم٤مزم ٟمزوُل 

اًمنميػ 

 اًمريض&

احلًلم قمٜمد رأس 

 ‘أظمٞمف اًمٕم٤ٌمس

111 

اًمرو٤م سم٘مْم٤مء  ايمرازمعي فمممة

 اهلل

ي٤مُمـ يٚمقم قمغم 

 يناًمٌٙم٤مء قمٞمق

اًمِمٞمخ طمًـ 

 ىمٗمٓم٤من&

أم اًمٌٜملم ُمع 

 ÷زيٜم٥م

111 

سمّر اًمقاًمديـ  اخلومسي فمممة

 وقم٘مقىمٝمام

ُم٤مَت اًمتّمؼُم 

 سم٤مٟمتٔم٤مرك

اًمًٞمد طمٞمدر 

 احلكم&

ًمٞمغم ُمع وًمده٤م قمكم 

 ×إيمؼم

111 

اًمٌداَر اًمٌداَر  صٚم٦م اًمّرطمؿ ايمسودؽمي فمممة

 ٟمزارِ بل 

اًمِمٞمخ قمٌد 

 احلًلم ؿمٙمر&

× أسمق اًمٗمْمؾ

 واعم٤مء

111 

 111 ‘زيٜم٥م واحلًلماحل٤مج قمٌد قمش ذم وضمقب  ايمسوزمعي فمممة



 ومٝمرؾم٧م أهؿ اعمّم٤مدر

 

111 

زُم٤مٟمؽ ُم٤م  شمٜمّمٞم٥م اإلُم٤مم 

 ٟمٌٞمح اؾمتٓمٕم٧م

احلًلم 

 إزري&

أروطمَؽ أم  ؾمقرة اًمٕمٍم ايمثومـي فمممة

ٌقِة روُح اًمٜم

 شمّمٕمد

اًمًٞمد ص٤مًمآ 

اًمًٞمد ُمٝمدي سمحر 

 اًمٕمٚمقم&

 111 ‘زيٜم٥م واحلًلم

 ايمتوؽمعي فمممة

 

 

ؾمحٌم قمغم  ىمًقة اًم٘مٚمقب

احلقراء ُم٤م سم٘مل 

 اًمدهُر 

اًمًٞمد رو٤م 

 ا ٜمدي&

ىمًقة ىمٚمقب أقمداء 

 ×اإلُم٤مم احلًلم

111 

 

 ايمعممون

 

 

 

ًمدقم٤مء اًمدقم٤مء ا

 ؾمحح اعم١مُمـ

هؿ ومتٞم٦ٌم 

ُمدارس بي٤مٍت 

ظمٚم٧م ُمـ 

 شمحوةٍ 

ًمٞمغم شمدقمق  دقمٌؾ اخلزاقمل&

 ×ًمقًمده٤م

111 

احلوديي 

 وايمعممون

أٟمّم٤مر اهلل قمّز 

 وضمّؾ 

أرى اًمٕمٛمَر ذم 

سف اًمزُم٤من 

 يٌٞمدُ 

اًمًٞمد ؾمٚمٞمامن 

 احلكم &

طمٌٞم٥م وُمًٚمؿ سمـ 

قمقؾمج٦م واإلُم٤مم 

 ×احلًلم

111 

ايمثوكقي 

 وايمعممون

ومداٌء عمثقاك ُمـ  إطمٞم٤مء اعمقشمك

 ُمْمجٕمل

حمّٛمد ُمٝمدي 

 اجلقاهر&

طمًد اًمٜم٤مس ُٕمػم 

 ×اعم١مُمٜملم

111 

ايمثويمثي 

 وايمعممون

ُم٘مّقُم٤مت 

 اًمزقم٤مُم٦م اإل ٞم٦م

هٞمٝم٤مت أن 

دمٗمق اًمًٝم٤مد 

 ضمٗمقين

اًمِمٞمخ طمًـ 

 ىمٗمٓم٤من&

دة اؾمتٖم٤مصم٦م اًمًٞم

 زيٜم٥م سم٢مظمقهت٤م

111 

ايمرازمعي 

 وايمعممون

اًمقاصمٌلم ًمٔمٚمؿ  ٟم٤مىم٦م اهلل

 بل حمّٛمد

اًمِمٞمخ ص٤مًمآ 

 اًمٙمّقاز احلكم&

ٟمدسم٦م زيٜم٥م ٕسمٞمٝم٤م 

 ×قمٜمد ؿمٝم٤مدشمف

111 



  1ج لم اخلٓم٤ٌمءُمٕم

 

111 

اخلومسي  

 وايمعممون

شم٠موه ىمٚمٌل  أوهـ اًمٌٞمقت

 واًمٗم١ماد يمئٞم٥ُم 

ُمقاقمظ اإلُم٤مم  اًمِم٤مومٕمل

× احلًلم

 ٕقمدائف

111 

ايمسودؽمي 

 وايمعممون

اؾمتدراج 

ة اًمٕمّم٤م

 سم٤مإلطم٤ًمن

وًمزيٜم٥ٍم ٟمقٌح 

 ًمٗم٘مد ؿم٘مٞم٘مٝم٤م

اًمِمٞمخ حُمّٛمد سمـ 

ذيػ 

 اًمٙم٤مفمٛمل&

زيٜم٥م شمٜمدب أُمٝم٤م 

 ‘اًمزهراء

111 

ايمسوزمعي 

 وايمعممون

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م 

 ُمت٤مع اًمٖمرور

هلل ُم٤م صٜمٕم٧م 

 ومٞمٜم٤م يُد اًمٌلمِ 

اسمـ مّح٤مد 

 اًمٕمٌدي&

شمراٟمٞمؿ اإلُم٤مم 

ُمع × احلًلم

 ظم٤مًم٘مف

111 

ايمثومـي 

 وايمعممون

طمًـ اًمٔمـ 

 وؾمقء اًمٔمـ

أيٓمٞم٥ُم قمٞمٌم 

سمٕمَد وىمٕم٦ِم 

 يمرسمحء

حمٛمد اًمًقد& 

واًمِمٞمخ 

 اعمٜمّمقر&

ُمٍمع قمٌد اهلل 

 ×اًمروٞمع

111 

ايمتوؽمعي 

 وايمعممون

ومّم اًمِم٤ٌمب  احلًد

وأي٤مم اًمّم٤ٌم 

 ُدرؾَم٧ْم 

اًمًٞمد ُمٝمدي 

 اًم٘مزويٜمل&

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اإلُم٤مم 

× احلًلم

 واًمًٌل

111 

ُمٕمجزات  ايمثالشمقن

اإلُم٤م م 

 ×احلًلم

اهلل أيُّ دٍم ذم 

 ؾمٗمٙم٤ميمرسمح 

اًمًٞمد ضمٕمٗمر 

 احلكم&

زيٜم٥م شم٘مرأ قمزاء 

 ×اإلُم٤مم احلًلم

111 

  

 


